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ٌت ... ِفْ اْلْروراِدِث اْلوراِقعراِت ،  َتررمَُّلر ِت الَِِّتْ ُتمْترحرنم ِِبرا أممَّةم   ِعَبرٌ ور وراْلِفَترِ النَّازَلر
ِم ِفْ كملِ  زرمراٍن ورمركران   ٍ .اْْلِْسَلر

َها َوِِبَا : نُ ْبشِ ُر ، َوُُنَذِ ُر ، َونُ ثَ بِ ُت ، َونُ   ُ ...َصبِ  تَ ْعِلْيٌق َعَلى َأْحَداٍث ُمْؤِلَمٍة ، َوُأْخَرى ُمْفرَِحٍة ، ِفي ْ
  (48احللقة )

 ِْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحْيمبِ 

 النَِّبِ   احْلَْمُد ّلِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمْْيَ ، َوالصَََّلُة َوالسَََّلُم َعَلى َأْشَرِف اْْلَنِْبَياِء َواْلُمْرَسِلْْيَ ، ُُمَمَّدٍ 
 : ُاْْلَِمْْيِ ، َوَعَلى آلِِه َوَصَحابَِتِه َأْْجَِعْْيَ ... أَمَّا بَ ْعد 

ورالَِّذينر كرفررموا ف رت رْعًسا َّلَّمْم ورأرضرلَّ أرْعمراَّلرمم * ذرِلكر ِبِرَّنَّمْم كررِهموا مرا أرنزرلر اَّللَّم  ﴿
 ، [9-8فرأرْحبرطر أرْعمراَّلرمْم﴾]حممد:

ْسََلُم بَرِْيٌء مِ  ْسََلِم ، َواْْلِ َتِسُب ِإََل اْْلِ   ، ْن ُْهمَوَما َأَكثَ َرُهْم ِفْ َعْصرََِن َهَذا ِمَّْن يَ ن ْ
َغُضْوَن َما ُُيَاِلُف أَْهَواَءُهْم    يرْكررهمْونر ِدْينر هللِا ، ورشررِيْ عرترهم اْلممْحكرمرةر ورهمْم ي رْعلرممْونر  ، َويَ ب ْ

أُ ِمَّا َجاَء بِِه اْلُمْصطََفى َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ِعْنِد رَب ِِه َجلَّ َوَعََل َوُهْم َحانُِقْوَن ، تَ ْقرَ 
ِة ؛  َذِلَك ِفْ ِكَتاََبِِتِْم ، َوتَ ْغرِْيَداِِتِم اْلَمْسُمْوَمِة ، َوَتْسَمَعُه ، أَْو تَ َراُه ِفْ َمَقاِطِعِهْم اْلَمْشبُ ْوهَ 

  ، ِإْن تَ ْعرِْيًضا أَْو َتْصرِْْيًا
  ، َُهِذا َمْوِقُفُهْم ِمْن ِدْيِن هللِا َوَشرِيْ َعِتِه ََل ْيَِْيُدْوَن َعْنه 

؛ َكَعِقْيَدِة :    يرْكررهمْونر أرنْ وراًعا ِمنر التَّْشرِيْ عراِت الَِِّتْ جراءرْت حممْكرمرًة ِفْ اْلِكتراِب ورالسُّنَّةِ 
َعِن   َوالنَِّهيِ   َِبْلَمْعُرْوِف  اْْلَْمِر  َو"َشِعْْيَِة   ، هللِا"  َسِبْيِل  ِفَْ  َو"اْلَِْهاِد   ، َواْلَبَاِء"  "اْلَوََلِء 

،  اْلُمْنَكِر"   الصَّاِدِقْْيَ  َواْلُمَجاِهِدْيَن   ، الت َّْوِحْيِد  أَْهَل  ؛  أَْهَلَها  َوَيْكَرُهْوَن   ، َيْكَرُهْوََنَا  ؛ 
َواْلُمْلِحِدْيَن  َوالنََّصاَرى  اْليَ ُهْوَد  ِإْخَواََنُْم  يَُكفِ ْر  َوَمْن   ، َواْلُمْحَتِسِبْْيَ  هللِا  ِإََل  اِعْْيَ  َوالدَّ

َغُضُهْم فَ ُهَو  َعِدْين -َدُهمْ ِعنْ -َويَ ب ْ  ، َِمْن َأَشدِ  اْلُمْزَدرَيََن اْلُمب ْ
غرضمْونر   الرَُّجِل    -كرذرِلكر -وري رب ْ َوقَ َواَمِة   ، لِْلَمْرأَِة  الشَّْرِعيِ   احلَِْجاِب  ِفْ  -ُحْكَم  َوتَ ْفِضْيِلِه 

ْرثِ   ، ٍَوَُنِْو َذِلَك ِمْن َتْشرِيْ َعات َعَلي َْها ، -الشََّهاَدِة َواْْلِ
غرضمْونر ذرِلكر كملَّهم  بُ ُزْوَن َويَ ْلِمُزْوَن النُُّصْوَص اْلَوارَِدَة ِفي َْها ، َواْلِعَياُذ   -َوَأْحَياَنً -، بَْل    ي رب ْ يَ ن ْ

 ، [118ن:َِبهلِل ، }بََدِت اْلبَ ْغَضاء ِمْن أَفْ َواِهِهْم َوَما ُُتِْفي ُصُدورُُهْم َأْكَبُ{]آل عمرا
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  هِ بِ   اءر ا جر مرَّ   ائً ي ْ شر   ضر غر ب ْ أر   نْ : "مر   نَّ ، ِبِر   ءِ َلر ؤم هر   الِ ثر مْ ى أر لر عر   مِ َلر سْ اْْلِ   اءم مر لر عم   مر كر حر   دْ قر ور 
)اًعاْجر إِ  رر فر كر   دْ قر ف ر  -هِ بِ   لر مِ عر  وْ لر ور - مر لَّ سر ور  هِ يْ لر عر  ى هللام لَّ صر  لم وْ سم الرَّ 

"
1

، 
) 

 ، َِوِدََيَرََن ِمَن اْلُكْفِر َوأَْهِلهَْحَاََن هللاُ 
 . َْوَصلِ  اللَُّهمَّ َوَسلِ ْم َعَلى نَِبيِ َنا ُُمَمٍَّد ، َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َوَسلِ م
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