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

َها َوِِبَا : نُ ْبشِ رُ  ُر ، َون ُثَ بِ ُت ، َوُنَصّبِ ُ ...  تَ ْعِلْيٌق َعَلى َأْحَداٍث ُمْؤِلَمٍة ، َوأُْخَرى ُمْفرَِحٍة ، ِفي ْ  ، َوُُنَذِ 

 (  94احللقة )

 ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحْيمِ 
َةُ    َنِْبي َ اِ  ،  احْلَْمُد ّلِلَِِّ َربِ  اْلَعاَلِمْْيَ ، َوالص  َّ َِ اِْ َر َةُ  َعل َ ى َأف  ْ ٍد ، َوالس  َّ ََُم  َّ ِلْْيَ ،  َواْلُمْرس  َ

َِمْْيِ ، َوَعَلى آلِِه   َوَصَحابَِتِه َأْْجَِعْْيَ ... أَمَّا بَ ْعُد :، النَِّبِ  اِْ

 "!!!  ةٌ رر امِ عر  ير هِ ور  بر رر ترْ  نْ ى أر رر قم الْ  كم شِ وْ ت م " 
  ؟  ٌ رَ امِ عَ  يَ هِ وَ ى رَ قُ الْ  بُ رَ تَْ  فَ يْ كَ َو :   هُ نْ عَ   هللاُ  يَ ضِ رَ  رَ مَ عُ لِ  لَ يْ قِ 
 :  الَ قَ 
اهر وْ قم افِ نر مم  ةر لر ي ْ بِ قر الْ  ادر سر ور ، ا  هر ارر رر ب ْ ا أر هر ارم جَّ  فم َلر ا عر ذر إِ 

(1). 

 َكِِلِم هللِا :َوِمْصَداُق َذِلَك ِمْن  
ىَ  :  هُ قـَْولُــ  ْلــِكَ }تـَعــَ ى َي ــَ    قـَْريـَـ    َوِإَذا أََرْدََن َأن ُّنه ُِوا ِيَاــَ ى يـََقوــَ َِيَاــَ َْ ْرََن ُم ْوُ  أَمــَ ى اْلِــَ اــَ َعَلَـْ

  [.16{]اإلسراء:َيَدم ْرََنَهى َتْدِمري ا
ْم َ -َاهَ رَ ن   َ اَم  َ َنَ إَ ف  َ  ََْةَ ع  َ اقَ مَ الََْاتَ رَ ك  َ نَْمَ الََْة َرَ ث   َْكَ ََنَْم  َ َ-اْلي      رْير ثِــ كَ   اءِ رَ مْ تِ سْــ اِ ، وَ َاسَ الن  َ َال َ ع  َ َف 
ــََ  ُامْ نَـ مِـــ  ــِ ر  مر َْ لِـــ أَ ،  مر َْ مِـــ عَ  ابر ذَ عَـــ لِ  ىت  ىصَـــ هَ رْ إِ  -مُ لَـــ عْ أَ  هللاُ وَ - هُ لـــ  عَ لَ يَـ ى لـ ،  مُ لْ الظه ـ"يَـــ ، ، ُمْقجـ
 دَ َـِـ عَ نْـ اِ  دِ قَــ  ابر ذَ عَــ  لِ َْ وَــ بِ  رُ ذِ نْــ مُ  اتِ رَ كَــ نْ مُ الْ   ُ بَــ لَ غَ وَ ،  شِ احِ وَ قَــ الْ  ةُ رَ ثْـــ كَ َو ،   ُ وْ قِ الْ وَ ،    رُ وْ جُ قُ الْ وَ 
"هُ مُ َِل ظَ  م  لََ دْ اِ  دِ قَ  ءر َِل بَ  لِ َْ لَ وَ ،  هُ ىمُ مَ غَ 

(2) ، 
  ،  َ مَ َِل الو   هللاَ   ُ أَ وْ نَ 
،  هُ وَــ قْ  نَـ ّل  إِ  د  حَــ أَ  ن  مَ وْ لُــ  يَـ َِل يَــ  اءُ دَ عْــ  اْلَ َ  وْ تَـ اسْــ ، وَ  رُ يَ الــد ِ  تِ بَــ رِ خَ ، وَ  ابَ ذَ ع  َ الََْعَ ق  َ اَوَ ذَ إَ ف  َ 
  َ ىمَــ قَ إِ ، وَ  ىنِ َـَـ بَـ الْ  رَ مْــ أَ  هللاُ  مُ هُــ ّل  وَ  نْ مــِ     ِ الَْــ   ِ مَــ لِ كَ    ِ وْ قَـــ  نْ عَــ  نِ وُــ لْ اْلَ  ىدِ َـِـ عِ نْ اِ  ل ِ ظِــ  ِفْ     ىصــ  خَ 
  . حَ َِل الص  وَ ،   َ ايَ دَ الِْ  مُ لَُ  هللاُ   ُ أَ سْ أَ  ، مِ َنَ ى اْلَ لَ عَ   ِ ج  الُْ 
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َوِمْن ُسُكْوِت  ،  اتر رَ كَ نْ مُ ، وَ  ىصر عَ مَ  نْ ى مِ نَ مِ وْ قَـ  ىءُ اَ قَ سُ  هُ لُ عَ قْ ى يَـ ِم   كَ َْ لَ إِ  أُ بَْ  نَ َن  إِ  م  اُ الل  
َِىِدرِْينَ  ْنَكىِر ،  نْ عَ  اْل    اْلبَـََىِن ، أَِو اإْلِ

  نَ نَ سَ  مِ َِل سْ اإْلِ   دِ َِل بِ  ِفْ   ْيَ غِ تَ بْـ مُ الْ وَ ،   نَ يْ دِ وِ قْ مُ الْ  ْيَ مِ ىلِ الظ   سِ جْ رِ  نْ  مِ َنَ دَ َِل بِ  رْ ا ِ طَ  م  اُ الل  
 ،  ْيَ كِ ِر شْ مُ الْ ، وَ  ْيَ عِ دِ تَ بْـ مُ الْ 

  . ْي آمِ  م  اُ الل  
َاْْل م ْْي ََدَ مَ اَم َ ن َي  َبَ ىَنَ لَ عَ ََمَْل َ سَ وَ ،ََمَ هَ اللَ َل َ صَ وَ  َ،َو الص ْحبَ ىَلَ عَ ،َوَ الص اد ق  ،َََاْْلل 

ََ.َْْيَ عَ ابَ التَ وَ 
  


