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   الفتىي الكريمة جاءت في أوانها لتغلق أتىاب الفتنة

الملف

 ةيالط أحمد. د.أ

 فيالشر األزهر خيش

 

 

 

  أوانها في جاءت مةيركال يالفتى

 الفتنة أتىاب لتغلق

 

 شممٛ   انطٛممت أ ًممذ انممذوزٕر أطذرطممًب خ

ْز ًَب ٛث األس يبو  ّٛف ّٗٛ ب ظ اإل هٙ ذٛان  ػ

ه خبيُئٙان زٕ ٗػ زٙ ٖانف طذرْب ان  طًب زّ أ

زٙ طبءح ٓبٛف  زو ان ن اإل جٙ طحبثخ ٗإ   انُ

ظى ظبص أٔ(  ص) األػ ٓبد انً ًؤيٍُٛ، ثأي  ان

 : بٌٛانج َض هٙٚ ًبٛٔف

 انكزًٚخ ٖانفزٕ ٔانزز ٛت ثبنزمذٚز رهمٛذ

 خممبيُئٙ ػهممٙ اإليممبو طممًب خ أطممذرْب انزممٙ

 هللا رضممٕاٌ - انظممحبثخ إنممٙ اإلطممبءح ثزحممزٚى

 أسٔاج  انًؤيٍُٛ ثأيٓبد انًظبص أٔ - ػهٛٓى

  طحٛح، ػهى ػٍ رظذر ٖفزٕ ْٔٙ ، (ص)  انزطٕل

ػٍ ٛ إدران ٔ طٕرح كػً مٕو يب نخ ْم ثّ ٚ   أ

. انًظهًٍٛ ٔ ذح ٗػه  زص ػٍ ٔرؼجز انفزُخ،
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رسالة التقرية/  82العدد  /4434 جةالح والقعدة وذ وذ

 طبدرح أَٓب ٖانفزٕ ْذِ أًْٛخ يٍ ٚشٚذ ٔيًب

  أثزس ٔيٍ انًظهًٍٛ ػهًبء وجبر يٍ ػبنى ػٍ

  ٗاألػهمم انًزشممذ ٔثبػزجممبرِ انشممٛؼخ يزاخممغ

 .اإلٚزاَٛخ اإلطاليٛخ نهدًٕٓرٚخ

 ٔنٛخؤانًظ ٔالغ ٔيٍ انؼهى يٕلغ يٍ إَُٙ

شزػ لزر ٛخان ظؼٙ أٌ أ ظهًٍٛ نٕ ذح ان  انً

 انًممذاْت أطممحبة ثممٍٛ االخممزال  ٔأٌ فممزع،

طاليٛخ غٙ اإل م أٌ ُٚج ظًٕرا ٗٚج ئزح فٙ يح  دا

خزال  نزأ٘ فٙ اال ٓبد ا ًبء ثٍٛ ٔاالخز   انؼه

طحبة نزأ٘ ٔأ ًض ٔأال ا يخ ٔ ذح ٚ ظذالبً . األ  ي

 َفَزْفشَمُهٕاْ  َرَُبَسُػٕاْ  َٔالَ  :رؼبنٗ طجحبَّ نمٕنّ

  انظ مبِثِزٍَٚ  َيمغَ  هللاَّ  ِإٌ   َٔاْطِجُزٔاْ  ِرُٚحُكىْ  ََٔرْذَْتَ 

ًب لزر و ُخ َبر ٙوذٚ يٍ وم أٌ أ  ثٍٛ انفز

 ٔإَكممبر هللا نؼمممبة يظممزحك آثممى، انًظممهًٍٛ

 .انُبص

 ألٌ ٍٛانًظممهً ذػٕٛممن فٚانشممز األسْممز اٌ

 ٔأٌ ، زفزلممٕاٚٔال ؼممبً ٛخً هللا ثحجممم ؼزظممًٕاٚ

 ، اإلطالو رفؼخ أخم يٍ نهؼًم خٕٓدْى دًؼٕاٚ

ظهً ٔ ذح ٔ ػشح ، ٍٛانً طبٌ، ٔ طبء ٔ األٔ   إر

 بَٓىٚممأد اخممزال  ٗػهمم انُممبص ٍٛثمم انظممالو

 . أخُبطٓى ٔ ٔيذاْجٓى

ٛبٌ ُِٕٚٔ ْز ث ظز أٌ األس َذ ي ًبً  وب  دائ

  يممذاْت ثممٍٛ انزمزٚممت ٗػهمم نهؼًممم طممجبلخ
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 ٔانزٕطمم  االػزممذال يممُٓح ٗػهمم انًظممهًٍٛ

ًبع ه ٔاالخز طى ٗػ شززوخ، انمٕا ٓب انً  ٔأَ

  انًذاْت ثٍٛ نهزمزٚت دار إَشبء ٗإن ثبدرد

ْم يٍ طفٕح ضى هى أ نذٍٚ انؼ نزأ٘ ٔا   ٔا

فخ طخ ٔانثمب هف يٍ ٔانظٛب طالو، ثالد يخز  اإل

ٓى جم خًؼ ظذ َ ًك انم ٓى ٔػ طذق انف ٛخ ٔ  انُ

 .ٗٔرؼبن طجحبَّ هللا يزضبح ٗػه ٔانؼًم

يب ْز فئٌ ٔخزب شزٚف األس خّ ان ٛخ ٕٚ   رح

  نكزًٚخا فزٕاِ ٗػه خبيُئٙ ػهٙ نإليبو طبدلخ

زٙ رذ ان ٓب فٙ أ ززأة أٔاَ ظذع ن هك ان   ٔرغ

 ركممٌٕ أٌ رؼممبنٗ هللا ٔٚممذػٕ انفزُممخ، أثممٕاة

حخ ٛز، فبر ٚخ خ ًم ٔثذا طٕل، خبد نؼ ًغ يٕ   ند

ظهًٍٛ ه انً ًخ ٗػ ًٛذا طٕاء وه ػبٔ ػٍ ثؼ  ٖد

 .ٔانخال  انفزلخ ٔدػبح ٔانزطز ، انغهٕ
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