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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   ُر ، َونُ ثَ بِ ُت ، َوُنَصّبِ ُ ... َوِِبَا : نُ ْبش ِ ، تَ ْعِلْيٌق َعَلى َأْحَداٍث ُمْؤِلَمٍة ، َوأُْخَرى ُمْفرَِحٍة ، ِفي ْ  ُر ، َوُُنَذِ 

 [ . الرابع]اجلزء  / ( 96احللقة )

 ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحْيمِ 
َةُ    َنِْبي َ اِء ،  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

اورترهم ؛ ِاْعِرْف عردموَّكر ،   !!! ِمنر اْلغراِفِلْير ورَلر تركمْن ورعردر
(4) 

  عَ مَ ،    ةِ رر اصِ عر مم الْ   ةِ ئر جِ رْ مم الْ   ةم اور در عر   ةِ مر لِ سْ مم الْ   ةِ مَّ اْلم   دِ سر جر   ِفْ   ةِ رر اخِ النَّ   اتِ اور در عر الْ   نْ مِ ور 
الْ اتَِ فَ الُ تََ  ،  ،    ةٍ قَ ارِ مَ   ةٍ يَّ الِ ّبَْ يْ لِ   نْ مِ -  ةِ فَ لِ تَ خْ مُ  ا  ََتِئَهٍة    ( ةٍ يَّ دِ يْ رِ اتُ مَ   وْ أَ )  ةٍ يَّ رِ عَ فْ أَ وَ َوُصْوِفيٍَّة 
وَ ا  وْ عُ مَ تَ جْ اِ   دْ قَ لَ ف َ   -ةٍ عَ دِ تَ ب ْ مُ  وَ ف  صَ ا  وْ ارُ صَ ،  ضِ احِ ا  وَ   ةِ نَّ الس    لِ هْ أَ   دَّ ًدا  اِ   دِ يْ حِ وْ الت َّ ،    ا وْ قُ فَ ت َّ ، 
إِ لَ عَ   ًي  وِ سَ  أَ   انِ يَْ اْلِ ُمَسمَّى    ِفْ ًنا  ي ْ كِ َر ًنا  كْ ُر   نَ وْ كُ يَ   نْ أَ   نْ مِ   لِ مَ عَ الْ   اءِ غَ لْ ى  ،    لِ يْ لِ قْ الت َّ   وِ ، 
 فَ  : ،  ِ َة سْ اْلِ  لِ هْ أَ  دَ نْ عِ   هِ نِ أْ فَ  نْ مِ  نِ يْ وِ هْ الت َّ وَ 
 :   كر لِ ذر  ِفْ  ةِ رر هِ تر شْ مم الْ  مم الِِ ور ق ْ أر  نْ مِ 
ْسَة ِ -  دِ يْ حِ وْ الت َّ   لَ اهِ جَ ِإنَّ  :    مْ لمم وْ ق ر  َتِسِبْْيَ ِإََل أُمَِّة اْلِ    َّبِ كْ اَِْ   كِ رْ الش ِ   ِفْ   عِ اقِ وَ الْ   -ِمَن اْلُمن ْ
   ، رَ جَ الشَّ ، وَ  رَ جَ احلَْ  دَ بَ عَ  وْ لَ وَ ،  ًمالِ سْ مُ ى مَّ سَ يُ 
 ،  ةً عَ كْ َر  ّلِلَِّ   عْ كَ ْر ي َ  لَْ   وْ لَ ، وَ ا يً جِ نَ  ًنامِ ؤْ مُ  نُ وْ كُ يَ   ِ َة الصَّ  كَ رِ َتَ  نَّ إِ : -ًضايْ أَ - مْ لمم وْ ق ر ور 

   ، هُ لَّ كُ   وْ لَ ، وَ  هُ كُ ْر ت َ   ْيُ ضِ  يَ ، َل  انِ يَْ اْلِ  ِفْ  الٌ مَ كَ   حِ اِر وَ اجلَْ   لَ مَ عَ   نَّ إِ : -أَْيًضا  - ورق رْولمممْ 
  مْ ّنَُّ أَ   ا َ ا دَ ، مَ ا  ِبَُ اكَ تِ رْ ا اِ اِبََ حَ صْ أَ   ر  ضُ يَ   َل   اتِ رَ كَ نْ مُ  الْ ، وَ   ياصِ عَ مَ  الْ   نَّ إِ :  -أَْيًضا    -  ورق رْولمممْ 

 ،  دِ يْ حِ وْ الت َّ  دِ لَ ب َ  ، ِفْ  دِ يْ حِ وْ لت َّ بِ  نَ وْ ر  قِ مُ 
   : فر  ؛  ِن اْل  انر تِ مَّ أم  عم اقِ ور  -انر هم - لم وْ ق م ا أر ى مر لر عر  دٍ اهِ شر  َبرم كْ أر ور 
  اتٍ ءَ َل وَ ، وَ   قِ َة خْ اَِْ   ِفْ   خٍ س  فَ ت َ   نْ مِ ؛    ةِ قَ ارِ مَ الْ   ةِ يَّ الِ ّبَْ يْ الل ِ   ةِ فَ ائِ الطَّ   اتُ رَ كَ نْ ا مُ ِبَِ   تْ لَّ ا حَ مَّ لَ 
جَ   اءِ جَ رْ اْلِ   لِ هْ أَ   نْ مِ   ْيٍ ثِ كَ   ةُ نَ سِ لْ أَ   تْ سَ نَ خَ   اءِ دَ عْ اَِْ   عَ مَ    ٍ دَ د ِ عَ ت َ مُ  ا بَِ ا ِ وْ مُ وْ قُ ي َ   نْ أَ   نْ مِ   اوْ ن ُ ب ُ ، 
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  هُ وْ دُ قَ ت َ ا اعْ مَ    ُ رَ ثََ   -هللاِ   ايُْ وَ -  مْ هُ ن ْ ا مِ ذَ هَ وَ ،    انٍ يَ ب َ وَ ،    حٍ يْ ضِ وْ ت َ وَ   ،  ارٍ كَ نْ إِ   نْ مِ   ؛   مْ هِ يْ لَ عَ   بُ يَِ 
  نَّ أَ   مْ هُ ن   ظَ   ةِ لَ اطِ بَ الْ   نِ وْ ن ُ الظ   هِ ذِ هَ   نْ مِ وَ ،    ةٍ فَ ائِ زَ   -ابِ بَ ا الْ ذَ هَ   ِفْ -  نٍ وْ ن ُ ظُ وَ ،   ةِ لَ طِ بَ    ٍ دَ يْ قِ عَ   نْ مِ 
وَ اصِ عَ مَ الْ   ارَ كَ نْ إِ   ،  !!  ةَ نَ ت ْ فِ الْ   بُ ب ِ سَ يُ   -هِ ذِ هَ    ِ رَ خ ِ أَ تَ مُ الْ -ا  نَ تِ نَ مِ زْ أَ   ِفْ   اتِ رَ كَ نْ مُ  الْ ي 

َنةِ  ِف  َأَل }  ، َو :  ... ، [49{]التوبة:َسَقطُوا اْلِفت ْ
ِء :    ِإن ِ أرق مْولم ِلرؤمَلر

ا ؛ ّنَِ أْ فَ   نْ مِ   لِ يْ لِ قْ الت َّ وَ ا ،  هَ ن ْ مِ   نِ يْ وِ هْ الت َّ   وِ ، أَ   رَ امِ وَ اَِْ ، وَ َع  ائِ رَ الشَّ   هِ ركْ تَ   ِفْ   سَ يْ لَ   ءِ رْ مَ الْ   حُ َة صَ 
  ِفْ ، وَ   ّبَ صْ يَ وَ ،    رَ مُ يَْ   نْ أَ   ِفْ   حُ َة "الصَّ   لِ بَ ،    نَ وْ مُ عُ زْ ت َ ا  مَ كَ ؛    ةِ نَ ت ْ فِ الْ اْلُوقُ ْوِع ِفْ    نَ مِ   فًاوْ خَ 

َعَلْيِه َوَسلََّم  «:    الَ ، قَ   هُ نْ عَ   هللاُ   يَ ضِ رَ    َ ادَ بَ عُ   نْ عَ   ْْيِ حَ يْ حِ الصَّ   ُ َبيَ ْعَنا َرُسوَل اّلِلَِّ َصلَّى اّلِلَّ
َنا  َوَمْكَرِهَنا،  َوَمْنَشِطَنا  ،  َوُعْسرَِن  ،  ِف ُيْسرَِن  ،  َوالطَّاَعِة  ،  َعَلى السَّْمِع   ، َوَأْن    ، َوأَثَ َرٍ  َعَلي ْ

َْمَر َأْهَلهُ  َُ ِف اّلِلَِّ َلْوَمَة  ،  َأْو نَ ُقوَل ِبحلَْقِ  َحْيُث َما ُكنَّا  ،  ْن نَ ُقوَ   ، َوأَ   َل نُ َنازَِع اِْ َل ََنَا
»َلئِمٍ 

 (1) ، 
ِة اجْلَْوِر ، َوأََمَر ِبلصَّّْبِ َعَلى َجْورِهِ وَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ِقَتاِل أَِئمَّ ْم ،  َّنَى َرُسوُل اّلِلَِّ َصلَّى اّلِلَّ

َنِة ، فَ َوَّنَى َعْن     :اْلِقَتاِل ِف اْلِفت ْ
  جَ وْ رُ الُْ وَ ،    مْ الَُ تَ قِ   نَ وْ رَ ي َ   مْ هِ يِْ غَ وَ ،    ةِ عر ي ْ الش ِ ور ،    ةِ لر زِ تر عْ مم الْ ور ،    جِ ارِ ور اْلر   نر مِ ؛    عِ در بِ الْ   لم هْ أر 
مَ وْ لُ عَ ف َ   اَ ذَ إِ   مْ هِ يْ لَ عَ  هُ ا  أَ   مٌ لْ ظُ   وَ ا  ظَ مَ   وْ ،  وَ لْ ظُ   مْ هُ   هُ وْ ن َّ ا   ،   رِ مْ اَِْ   بِ بَ   نْ مِ   كَ لِ ذَ   نَ وْ رَ ي َ ًما 
 ،   رِ كَ نْ مُ الْ  نِ عَ   يِ هْ الن َّ وَ ،  َِ وْ رُ عْ مَ لْ بِ 
  نِ عَ   يِ هْ الن َّ وَ ،    َِ وْ رُ عْ مَ لْ بِ   رِ مْ اَِْ   كَ رْ ت َ   نَ وْ رَ ي َ   دْ قَ   رِ وْ جم فم الْ   لِ هْ أر ور ،    ةِ ئر جِ رْ مم الْ   نر مِ ؛    نر وْ رم آخر ور 
أَ ن  ظَ ؛    رِ كَ نْ مُ الْ  وَ   ةِ نَ ت ْ فِ الْ   كِ رْ ت َ   بِ بَ   نْ مِ   كَ لِ ذَ   نَّ ا  وَ   كَ ئِ لَ وْ أَ   نَ وْ لُ ابِ قَ ي ُ   ءِ َل ؤُ هَ ،  ذَ ذَ لَِ ،    رَ كَ ا 

  ةِ يَّ فِ نَ احلَْ   نَ مِ ؛    نِ يْ الد ِ   لِ وْ صُ أُ وَ ،     ِ َة كَ الْ   ِفْ   فُ ن ِ صَ مُ الْ   -ي  دِ يْ رِ اتُ مَ الْ   رٍ وْ صُ نْ مَ   وْ ب ُ أَ   اذُ تَ سْ اُِْ 
  رَ كَ ذَ ؛ فَ   رِ كَ نْ مُ الْ  نِ عَ  يِ هْ الن َّ وَ ،    َِ وْ رُ عْ مَ لْ بِ   رِ مْ اَِْ  ِفْ  ةَ لَ زِ تَ عْ مُ الْ  هِ بِ   لَ ابَ ا قَ مَ   -رِ هْ الن َّ   اءَ رَ وَ   نَ يْ ذِ الَّ 
  .(2)"انِ مَ ا الزَّ ذَ هَ  ِفْ   طَ قَ سَ  رِ كَ نْ مُ الْ  نِ عَ  يَ هْ الن َّ وَ ،  َِ وْ رُ عْ مَ لْ بِ  رَ مْ اَِْ  نَّ أَ 
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   :  -جِ ارِ ور اْلر  ةِ نر ت ْ فِ  نْ مِ  للام  مم اكم نرَّ  نْ أر  در عْ ب ر -  مِ لْ عِ الْ   لر هْ ا أر ير ف ر 
ا  مَ كَ   مْ كُ كَ لِ هْ ت ُ ف َ ؛    اءِ جَ رْ اْلِ   لِ هْ أَ   اتِ حَ فْ لَ َلْفَحٌة ِمْن    مْ كُ حَ فَ لْ ت َ   نْ أَ   نْ مِ ا  وْ رم ذر احْ   ، ثمَّ ا  وْ رم ذر حْ اِ 
   ، ْيٍ ى خَ لَ عَ  مْ هُ ب ُ سَ ُنَْ ُكنَّا   نْ مَ  ضِ عْ ب َ  دَ نْ عِ   -فِ سَ ْلَ  لَ ًيَ وَ -ا هَ رَ ادِ وَ ب َ ا نَ ي ْ أَ رَ  دْ قَ لَ ف َ  !! مْ هُ ت ْ كَ لَ هْ أَ 
  هللاِ   دَ نْ عِ   مْ كُ مََ ذِ  ئُ َّب ِ ا يُ َمَّ -  مْ كُ يْ لَ عَ   بُ ا يَِ ا بَِ وْ مُ وْ ق ُ أَْنِقُذْوا أَنْ ُفَسُكْم ،    !!  اءر جر ، النَّ   اءر جر النَّ ور 

وَ   تَ َعاََل  وَ   ٍَ وْ رُ عْ بَِ   ٍَ وْ رُ عْ مَ لْ بِ   رٍ مْ أَ   نْ مِ   -اسِ النَّ   دَ نْ عِ ،  مُ َة بِ   رِ كَ نْ مُ الْ   نِ عَ   يٍ ّنَْ ،   ،  رٍ كَ نْ  
  ، َوَعَلْيُكْم ِبجْلََماَعِة    ،َأْو يُْسََتَاَح ِمْن فَاِجٍر    ،َحَّتَّ َيْسََتِيَح بَ رٌّ  ،  َواْصّبُوا  ،  ات َُّقوا هللَا  َو"

ََُمٍَّد َعَلى َضَةَلةٍ    ، (1) "فَِإنَّ هللَا َل َيَْمُع أُمََّة 
 .  مْ كم اتر مر أر  ةِ نَّ السُّ ، ور  لِ يْ بِ ى السَّ لر عر ، ور  مْ كم در دَّ سر ور ،  للام  مم كم ظر فِ حر 

ِركْ ،  مَّ هم اللَّ  ل ِ صر ور   .  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  ورَبر
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