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ِت الَِِّتْ ُتمْترحرنم ِِبرا أممَّةم  ٌت ... ِفْ اْلْروراِدِث اْلوراِقعراِت ، وراْلِفَترِ النَّازَلر َتررمَُّلر ِعَبرٌ ور
ِم ِفْ كملِ  زرمراٍن ورمركراٍن .  ْسَلر  اْْلِ

ُ ... تَ ْعِلْيٌق َعَلى َأْحَداٍث ُمْؤِلَمٍة ، َوأُْخَرى ُمْفرَِحٍة ،  ُر ، َوُُنَذُِِر ، َون ُثَ بُِِت ، َوُنَصّبِِ َها َوِِبَا : نُ ْبشِِ  ِفي ْ
 ( 43احللقة )

 مِ يْ حِ الر   نِ حَْ الر   للاِ  مِ سْ بِ 

، ُُمَم ٍد الن ِبِِ    ْيَ لِ سَ رْ مُ الْ وَ   اءِ يَ بِ نْ اْلَ   فِ رَ شْ ى أَ لَ عَ   مُ َل الس  وَ   ةُ َل الص  ، وَ   ْيَ مِ الَ عَ الْ   بِِ رَ   لِلِ ِ   دُ مْ احلَْ 
 : دُ عْ ا ب َ م  ... أَ اْلَِمْيِ ، َوَعَلى آلِِه َوَصَحابَِتِه َأْْجَِعْيَ 

 ... )اتبع(  مْ هم ن م ي ْ دِ   قَّ رر ف ر  مْ هم ق م َلر خْ أر  تْ بر هر ذر 
(4 ) 

 ،  اْْلرمرانرةِ  قم لم خم 
جَ   يٌْ رِ كَ   قٌ لُ خُ   وَ هُ وَ  عَ   لٌ يْ لِ ،  عَ   زٌ ي ْ زِ عَ ،    مٌ يْ ظِ ،    ِفْ وَ ،    رِ وْ ظُ نْ مَ الْ   اسِ الن    الَِ عَ   ِفْ   هُ دُ وْ جُ وُ   ز  ؛ 
الْ اضِ مَ الْ   ،   ادِ بَ عِ الْ   نَ مِ   ْيٍ ثِ كَ   بِ وْ لُ ق ُ   ِفْ   -هِ امِ دَ عِ نْ اِ   وِ أَ -  انِ يَْ اْلِ   فِ عْ ضَ لِ   كَ لِ ذَ وَ ،    رِ وْ جُ هْ مَ ي 
  ََيِْمْلَن اْلََمانََة َويَ ُقْمَن ِِبَقَِِها ؛ ْرُض َواْْلَِباُل َوَأْشَفَقْت ِمْن َأْن  اْلَ وَ   اتُ وَ مَ الس    تِ ابَ هَ   دْ قَ لَ 
وَ هَ مِ ظَ عِ لِ  }تَِ رَ وْ طُ خُ ا   ، َجُهولً ا  ظَُلوًما  ِإن ُه َكاَن  اِلنَساُن   ،  [72]الحزاب:{َوَحََلَها 
هَُ   مُ لْ الظ  وَ   لُ هْ اْلَْ وَ " أَ :  وَ (1)"رٍِ شَ   لِِ كُ   لُ صْ ا    دُ يَِ اْليَ ْوَم    اْْلَْلقِ   عِ اقِ وَ   ِفْ   لُ مِِ أَ تَ مُ الْ   رُ اظِ الن  ، 

 ،  اْلَقْوِل ا  ذَ هَ  ةَ قَ ي ْ قِ حَ 
أُ م  لَ   ةم انر مر اْْلر   تِ عر ي ِ ضم   فر يْ ا كر وْ رْ ظم انْ فر    َواْلَعَملِ ،    دِ يْ جِ مَ الْ   للاِ   رِ كْ ذِ وَ   ،  دِ يِ حِ وْ الت     نِ عَ   ضَ رِ عْ ا 
   ، ْيَ مِ الَ عَ الْ  بِِ رَ  ةِ عَ ي ْ رِ شَ بِ 
َكاَن ِمْن َجر اِء َذِلَك َأْن  ، فَ   هِ لِ هْ أَ   ْيِ  غَ َل إِ   رُ مْ اْلَ   دَ سِِ ا وُ م  لَ   ةم انر مر اْْلر   تِ عر ي ِ ضم   فر يْ ا كر وْ رْ ظم انْ ور 
 اًدا ، سَ فَ  ضِ رْ اْلَ   ِفْ   ثَ يْ عِ وَ ،   ةُ دَ يْ قِ عَ الْ  تِ لَ دِِ بُ ، وُ  ةُ عَ ي ْ رِ الش   تِ يَِِ غُ 
ضَ م  لَ   ةم انر مر اْْلر   تِ عر ي ِ ضم   فر يْ ا كر وْ رْ ظم انْ ور  أَ   مْ هِ دِ َل وْ أَ   ةَ يَ بِ رْ ت َ   ءُ بَ اْل   عَ ي  ا  صَ ّت  حَ   مْ هُ وْ لُ هَْ ،  ا  وْ ارُ  
 ،   ْيٍ كِ  نَ َل بِ  لِ َل الض   ةِ يَ دِ وْ أَ  نْ مِ  ادٍ وَ  لِِ كُ   ِفْ   مْ هِ هِ وْ جُ ى وُ لَ عَ  نَ وْ مُ يْ هِ يَ ؛   اتِ اوَ مَ جْ عَ الْ   مِ ائِ هَ ب َ الْ كَ 
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،    مْ نِِ يَ دْ أَ ، وَ   اسِ الن    اضِ رَ عْ أَ   ء ِفْ َلُ هَ اْلُْ   اءُ هَ فَ الس   مَ ك  ا تََ م  لَ   ةم انر مر اْْلر   تِ عر ي ِ ضم   فر يْ ا كر وْ رْ ظم انْ ور 
  كَ لِ ذَ   ةِ جَ يْ تِ نَ   نْ مِ   انَ كَ َو ،    طِ يْ رِ فْ الت   وَ ،    رِ يْ ذِ بْ الت   ، وَ   الِ ذِ تِ بْ ْلِ ا لِ هَ وْ ضُ ر  عَ ؛ ف َ   مْ هِ سِ فُ ن ْ أَ ، وَ   مْ الِِ وَ مْ أَ وَ 
 َوِفْ اْلَماِء ، َواْلََواِء ، َبْل  ، الِ مَ الْ ، وَ  قِ لُ اْلُْ ، وَ  نِ يْ الدِِ ف   ادُ سَ فَ الْ   رَ شَ تَ ن ْ اِ  نِ أَ 
بَِ وْ عُ شِ جَ وَ   اءُ يَ نِ غْ اْلَ   لَ بَِ ا  م  لَ   ةم انر مر اْْلر   تِ عر ي ِ ضم   فر يْ ا كر وْ رْ ظم انْ ور    اءُ رَ قَ فُ الْ   ْوامُ رَ حَ فَ ،    مْ الِِ وَ مْ ا 
ُمْ اةِ كَ الز   الِ مَ  نْ مِ  مْ هُ ق  حَ     ، ى سَ اْلَ وَ  نُ زْ احلُْ   مُ اهُ نَ ضْ أَ ، وَ  عُ وْ اْلُْ   مُ هُ كُ لَ هْ أَ فَ ؛   ال ِِت َشَرَعَها َلُْم َرِب 
لَْ م  لَ   ةم انر مر اْْلر   تِ عر ي ِ ضم   فر يْ ا كر وْ رْ ظم انْ ور  ،    مْ ِبِِ   طِ وْ ن ُ مَ الْ   مْ هِ رِ وْ دَ بِ   اءِ مَ لَ عُ الْ   نَ مِ   ْيٌ ثِ كَ   مْ قُ ي َ   ا 
  كَ كِِ شُ ، وَ   اتُ رَ كَ نْ مُ الْ   تِ رَ قِ وْ عُ ، وَ   اتُ مَ رُ احلُْ   -ِبَسَبِب َذِلكَ -  تِ كَ هِ تُ ان ْ ؛ فَ   مُ هِ يْ لَ عَ   مِ تِِ حَ تَ مُ الْ وَ 

ال    ءِ وْ الس    اءُ مَ لَ عُ   َوَظَهرَ ،    اتِ مَ ل  سَ مُ الْ   ِفْ    نَ وْ سُ بِ لْ ي َ وَ ،    هِ عِ اضِ وَ مَ   نْ عَ   مَ لِ كَ الْ   نَ وْ ف ُ رِِ َيَُ   نَ يْ ذِ ، 
 .  َحاِفظُْونَ  َلهُ  مْ هُ وَ  اْلِعْلمَ  نَ وْ مُ تُ كْ يَ ، وَ  لِ اطِ بَ لْ بِ  ق  احلَْ 
َعَلْيِه َوَسل مَ ،    ةِ اعر السَّ   بِ رْ ق م   اتِ مر َلر عر   نْ مِ   ةٌ مر َلر عر   ةم انر مر اْْلر   اعم ير ضِ ور  ِإَذا  ":    قَاَل َصل ى للاُ 

  ،(1) "ُضيَِِعِت اَلَمانَُة فَانْ َتِظِر الس اَعةَ 
"يَ َناُم ف ؛    مْ ِبِِ وْ لم ق م   نْ مِ   ةم انر مر اْْلر   تِ عر فِ رم ور   مْ هم ق م َلر خْ أر   تْ اءر سر   اسِ النَّ   ْير بر   لم هْ الْر   بر لر ا غر ذر إِ ور 

، ُُث  يَ َناُم الن  ْوَمَة    ، فَ َيَظل  أَثَ ُرَها ِمْثَل أَثَِر الوَْكتِ   ، فَ تُ ْقَبُض اَلَمانَُة ِمْن قَ ْلِبهِ   الر ُجُل الن  ْوَمةَ 
الْ  ِمْثَل  أَثَ ُرَها  فَ يَ ب َْقى  فَ َنِفطَ   ؛  َمْجلِ فَ تُ ْقَبُض  رِْجِلَك  َعَلى  َدْحَرْجَتُه  تَ   َكَجْمٍر  ُمن ْ َفََتَاُه  ّبًا  ، 

: ِإن     ، فَ يُ َقالُ   ، َفلَ َيَكاُد َأَحٌد يُ َؤدِِي اَلَمانَةَ   ، فَ ُيْصِبُح الن اُس يَ تَ َبايَ ُعونَ   َولَْيَس ِفيِه َشْيءٌ 
، َوَما ِف    َوَما َأْجَلَدهُ ،  َوَما َأْظَرَفُه  ،  : َما َأْعَقَلُه    ، َويُ َقاُل لِلر ُجلِ   ِف َبِِن ُفَلٍن َرُجًل أَِميًنا

 .(2) ..."ْلِبِه ِمثْ َقاُل َحب ِة َخْرَدٍل ِمْن ِإيَاٍن ق َ 

اْلِيرانرِة ،  ،    ةِ انر ير الِْ   نر مِ   للِ بِ   ذم وْ عم ن ر  ِمنر  ِبلِل  تر َلر فر   وْ جم رْ ن ر   كر تر ْحر رر   مَّ هم اللَّ ن رعمْوذم  إِ نر لْ كِ     لر ا 
ا  ير ن ْ الدُّ   ِفْ   ةر ير افِ عر الْ ور   ور فْ عر الْ   كر لم أر سْ  نر ّنَّ إِ   مْ هم اللَّ ورَلر أرقرلَّ ِمْن ذرِلكر ،    ،   ْيٍ عر   ةر فر رْ ا طر نر سِ فم ن ْ أر 
 .  مْ ل ِ سر ور  هِ بِ حْ صر ور  هِ ى آلِ لر عر ور  دٍ مَّ ا ممر نر ي ِ بِ ى نر لر عر  مْ ل ِ سر ور  ل ِ صر  مْ هم اللَّ  ،  ةِ رر خِ اْل ور 
 .  هذه السلسلة بعد رمضان إن شاء للا ِف حلقات    نكمل 
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