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تايرقبعلا نع هبتك هتنمضت امب ،ميظع بيصنب نيرشعلا نرقلا يف نيدلاو ناميإلا ناديم يف داقعلا مهسأ
نع نيثحابلا سوفن يف نيقيلا سسأ تسرأو ،مهلضف ترهظأف ،مالسإلا لاجرو ءايبنألا نم ةيلاع الثم تطعأف
"ةيناثلا ةيملاعلا برحلا" ةرتف تناك دقو .ثيدحلا ليجلا ءانبأ نم كشلاو ةريحلا تاهاتم يق نيلاضلاو ،ناميإلا
بناجب -اهيف داقعلا ردصأ دقف ،نيهئاتلا ءالؤهل ريبك ريخ ردصم تناك امك ،كوكشلاو ةريحلا هذه ردصم اهالت امو
ناسنإلا ذختا ذنم ةيهلإلا ةديقعلا ةأشن روص ىذلا "هللا" نع هباتك -نيملسملاو مالسإلا نع هبتك
ابر
ً
ريبك ريخ ردصم تناكو .ديحوتلا ةهازن ىلإ ىدتهاو دحألا هللا فرع نأ ىلإ
اضيأ
ً
ركفلا نأ تابثإو "نيرشعلا نرقلا يف نيركفملا دئاقع يف ثحبلا" و "ةينآرقلا ةفسلفلا" نع اهيف ردص امب
.ثحبلا تنب ىه يتلا ةقيقحلا ىلإ هيدهيف ناسنإلا سفن يف اهتبثيو اهيسري هنكلو ،ةديقعلا ضقاني ال
ىنبي ةرتفلا هذه ىف داقعلا ناكو .هتاباتك ىف هيلع للدو داقعلا ررق امك "ةيمالسإ ةضيرف ريكفتلاف"
نأش نم هيف ىلعيو "مالسإلا ىف ةيطارقميدلا" هيف حضوي ناكرألا تباث ؛ساسألا لماكتم ءانب هتالاقمو هبتكب
قئاقح تبثي مث .نيملسملل هديكو رامعتسالا تارماؤم نيبيو مالسإلا نع عفاديو "نيرشعلا نرقلا ىف مالسإلا"
ةأرملل درفيو ،هموصخ ليطابأ قهزيو مالسإلا
اباتك

ً
ةفاقثلا نع هعافد بناجب اذه لك ".ميركلا نآرقلا ىف ناسنإلا" وه رخآ ناسنإللو "ميركلا نآرقلا ىف ةأرملا" وه
ةبيط ةعومجم وهل هعمجب انمق ىذلاو "ةيملاع ةوعد مالسإلا" باتكلا اذهو .برعلا ةفسلفو ،ةيبرعلا ةغللاو ةيبرعلا
.ميدقتلا اذه ردص ىف هيلإ ةراشإلا تقبس امم هبتك نم رشن ام عم قفتت لوصفلا نم
هب اندهعك -داقعلا دجن لوصفلا هذه ىفو
امئاد
ً
.ةغمادلا ةجحلاب مالسإلا نع عفاديو ،اهضقنيو اهبقعتيو ،ةديقعلاو نيدلا لوح تريثأ يتلا تاهبشلا شقاني -
نعو ،موصلا ةضيرفو كرابملا ناضمر نع ىرخأبو )،ملسو هيلع هللا ىلص( ىبنلا نع تالاقمب أدبت ةعومجملا هذهو
برغلا ىف هنع لاقي امو ،ثيدحلاو ميدقلا ىف هب لصتي امو مالسإلا نع ىهف ةعومجملا ةيقب امأ .ةرجهلاو نيديعلا
.قرشلاو
ةيقبلا هذه نوكت نأ نكميو
اءزج
ً
المكم
ً
هبتكيام ىلع درلل هيف ىدصت ىذلاو ،هللا همحر هتايح ىف ردص ىذلا "مالسإلا نع لاقيام" داقعلا باتكل
مالسإلا نع نويبرغلا
الهج
ً
وأ
ادصق
ً
مضي باتكلا ذهو .مالسإلا نع مهريغو ءالؤه ميهافم كلذب بوصو ،هعيرشتو هماكحأو هخيراتل نيمجاهمو نيبئاع ،
ةنينأمط بولقلا ألمي ىذلاو ،مالسإلاو ناميإلاو ةديقعلاو نيدلا لوانتي ىذلا خماشلا ىركفلا داقعلا ءانب ىلإ
ةقث سوفنلاو
انيقيو
ً
ةيفوص ىف ايحيو ةديقعلاو نيدلا ىناعم ىلجتسي ةيناحور ىف هيلإ ولخي باتكلا اذهل ئراقلا كرتن مث .
هبلقو هناميإ ديزيف ،ةكرابم ةينيد
انيقي
ً
دادزا املك ةداعس دادزيف ،هتديقعو هناميإب ىضريو ،جئاملا برطضملا ملاعلا اذه ىف دعسيف ،
اناميإ
ً
داقعلا دمحأ دومحم .

