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 بداية القصة
 
 

القرن الثامن بداٌة فً العظام الٌابان  من قادة" اللورد " قائد كبٌر ٌُحكى أن 

الساموراي )  ساموراي 74من األتباع ؛ كان لدٌه  " دامٌو" دعى ٌُ  عشر

رتبة عسكرٌة رفٌعة طلق على الفارس الشجاع أو مصطلح فً الٌابان ٌُ  هو

عن تم خداعه قد .. لكن هذا السٌد (  محترم بٌن قومهالقائد ال المستوى أو

كٌرا  "دعى ٌُ  فً الحكومة أعزل من السالح  مسئوالا لٌقتل طرٌق السحر 

 ولة وكذلك مخالفاا لتقالٌد وأخالقخالفاا لقانون الدعتبر أمراا مُ وهو ما ٌُ ،  "

فُحكم التعدي بالسالح على رجل أعزل .. أبداا ؛ حٌث ال ٌصح  الساموراي

 من قادات اا مهم اا قائد كان " دامٌو" .. وألن علٌه بالموت ) اإلعدام ( 

 لقائدفإختار هذا افال ٌمكن قتله أو إعدامه كباقً الناس .. الٌابانً المجتمع 

ٌموت حتى  " إنتحار طقوسً "نتحراا بٌده وبسٌفه أن ٌموت مُ  " دامٌو" 

كعادة الساموري طالب أتباعه بدمه ال ٌُ ، وحتى  -كما ٌعتقد  –بشرف 

 ... !!فً الٌابان عندهم 

من فً ساحة كبٌرة  ساموري 74الـ بأتباعه  " دامٌو" اللورد فإجتمع 

حشد كبٌر من شعبه .. لتنفٌذ حكم اإلعدام على نفسه أمام مقاطعته الٌابانٌة 

هذا القائد الكبٌر بٌده أمام عشٌرته وبٌن جنوده  -قتل نفسه  –وعندما مات 

صبح هنا فقط ٌُ  بدون سٌد ؛ 44 الذٌن عددهم ؛ أصبح الساموريوأتباعه 

كما جرت العادة فً المجتمع الٌابانً ال منزلة بوبال قٌمة  الساموراي

ٌُجردون من أسلحتهم ومناصبهم  ؛عندهم وكما هى التقالٌد  حٌث 



 الرونٌن" طلق علٌهم طردون خارج بالدهم ، وٌُ وأوسمتهم وأمالكهم ، وٌُ 

 ."رونٌن  74"  إلى ساموراي 44، وهنا فقط تحول  "

ٌُراقب المشهد من بعٌد  " كٌرا" القائد لكن ما حدث أن  وٌترقب ، كان 

، لٌنقض بكل قوته على الرونٌن  السانحة، وٌنتظر الفرصة األحداث 

 .وممتلكاته أمالكهكل و "دامٌو  "سٌطر على مقاطعة اللورد وٌُ 

فعل لٌ " كٌرا" لقائد سنحت الفرصة ل "دامٌو  "بعد موت اللورد بالفعل و

وطردهم خارج ، تشرٌدهم قام ب، ثم  رونٌن 74ـ تعذٌب الب قام؛ فما ٌرٌد 

اإلحتقار الهوان والذل وضروباا من بالدهم حتى ذاقوا صنوفاا من العذاب و

 .. !!بال رجعة بجل قد مات فقط ألن سٌدهم المُ ، 

ومقاطعته بكل  " دامٌو" ثم قام بعد ذلك بالسٌطرة على ممتلكات اللورد 

 سر.سهولة وٌُ 

 



 إكتشاف المؤامرة  
 

الرونٌن أنه قد تم خداعهم  44الـ عٌدة إكتشف بوبعد فترة زمنٌة لٌست ب

سٌطر على وخداع سٌدهم " دامٌو " من قبل القائد " كٌرا " ؛ حتى ٌُ 

، وشرف واإلجتماعً وٌسلبهم شرفهم العسكري أمالكهم وممتلكاتهم ، 

القائد " كٌرا "  منسٌدهم شرف فأقسموا جمٌعاا على اإلنتقام لسٌدهم ؛ 

لب منهم  ثم بعد ذلك ٌجتمعون فً  ..مهما كلف األمر وإسترجاع ما سُّ

 -خناجرهم  –ساحة كبٌرة من مقاطعتهم الٌابانٌة ، وٌنتحرون بسٌوفهم 

بشجاعة أمام عشٌرتهم كما فعل قائدهم اللورد " دامٌو " ، وكما هو القانون 

فً جمٌع الحاالت ، وألنهم  ألن نهاٌتهم هى الموت، فً ذلك الوقت 

قادة عسكرٌون ورتب رفٌعة المستوى " فلن فرسان شجعان وساموراي " 

فضلون قتل أنفسهم لذا فهم ٌُ ، ٌسمحوا ألي أحد مهما كان بأن ٌقتلهم 

 .. كما ٌعتقدون بسٌوفهم حفاظاا على شرفهم 

الظلم تحقٌق العدالة ورفع  ولكن، اإلنتقام لٌس اإلنتقام ذاته من  همإن هدف

قتل سٌدهم دون تشرٌدهم بعد صاص من " كٌرا " الذي تسبب فً اإلقتو

" ولقبهم ، واإلجتماعً حتى ٌستردون شرفهم العسكري سبب ، و

لب منهم ظلماا عن طرٌق موت سٌدهم بالخدٌعة  " الساموراي الذي سُّ

 ... !!والمكر 

 



 ) إنتقـام الرونين ( اإلنتقـام  
 

،  هذه "خطة اإلنتقام " خطة لإلنتقام مدتها عام ، وبعد نجاح فوضعوا 

حصلوا على لقب " مثل العدالة فً أبهى صورها ؛ التً كانت تُ و

كبٌرة أمام  الساموراي " ، ثم قاموا جمٌعاا باإلنتحار بسٌوفهم فً ساحة

 .ى قائدهم اللورد " دامٌو "اهم وذكرلذكر عشٌرتهم تخلٌداا 

رونٌن أسطورة وطنٌة وذكرى خالدة فً  44وبالفعل أصبحت قصة 

ب الذٌن وضعوا الواجب والعدالة ُنص جسد قصة الرجالتُ المجتمع الٌابانً 

عاشوا على مر القرون  أعٌنهم بدالا من الخوف من الموت ، هؤالء الرجال

 لشرف والوالء فً الثقافة الٌابانٌة.اكأعظم مثال على 

شعائر وطقوس وإحتفاالت بذكرى قام دٌسمبر من كل عام تُ  44وفً ٌوم 

ظهروا لهم اإلحترام .. رونٌن فً جمٌع أنحاء الٌابان لٌُ  44موت الـ 

وبخاصة فً معبد " سن قاكو جً " المشهور بقبور هؤالء الرجال .. 

ٌُعرض فٌها كل ما ل ه عالقة بهؤالء الرجال من حٌث ٌتم فتح صالة 

 .ذكرٌات

 ."رونٌن  74" أو  "اي إنتقام السامور" وُسمٌت هذه القصة بـ 

 



 دروس وعبر
 أوال: تحريم اإلنتحار في اإلسالم  

 

بعٌداا عن اإلنتحار وإستخدام السحر الذي حرمته الشرٌعة اإلسالمٌة ، 

حً على تحقٌق العدالة واإلقتصاص من كمثال ضرب هذه القصة تُ فإن 

الوفاء ، باإلضافة إلى مهما كلف األمر ومهما طال الزمان القاتل أو الظالم 

صبح الجنود واألتباع بال قٌمة غٌر ٌُ  هوالتضحٌة والوالء للقائد الذي بدون

 أنهم على قٌد الحٌاة.

أحب ،  وزٌادة حاالت اإلنتحار هذه األٌام المنتحرٌن بمناسبة كثرة أعدادو

جرٌمة عظٌمة فً حق النفس البشرٌة ، صدقونً أن اإلنتحار  أن أقول ؛

هذه الجرٌمة البشعة التً حرمها وهى ال تقل شناعة عن قتل اآلخرٌن. 

 اإلسالم وحرمتها الشرٌعة اإلسالمٌة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

ٌُفكر فً اإلنتحارإن  إسالمه حقٌقً أو صحٌح  ال ٌمكن أبداا أن ٌكون الذي 

ت األسباب ومهما كانت الضغوطات ؛ وال ومهما كان مهما كانت الدوافع

أقول أنه ٌخرج من اإلسالم بالكلٌة لكن عنده خلل فً إسالمه وإٌمانه بربه 

 ." " خلل فً العقٌدة اإلسالمٌة

بعذاب القبر  ال ٌمكن أبداا أن ٌكون مؤمن إن الذي ٌفكر فً اإلنتحار

ٌُعذب فً القبر منذ وفاته وحتى قٌام الساعة ال ٌمكن أبداا  .المنتحر البد أن 

ٌُحاسب حساباا عسٌراا ٌوم بالٌوم اآلخر   أن ٌكون مؤمن المنتحر سوف 

مؤمن بالقدر خٌره ال ٌمكن أبداا أن ٌكون  .القٌامة لدرجة الخلود فً النار

 وشره.



وهو ٌعلم أن قدره بٌد ربه عز وجل ،  كٌف ٌفكر المسلم فً اإلنتحار ؛

ٌُحزنه ؟ ٌُفرحه أو   !الذي ٌرزقه ، وٌسعده أو ٌشقٌه ، 

وهو ٌعلم أن هللا عز وجل خالق السموات  كٌف ٌفكر المسلم فً اإلنتحار ؛

واألرض وبٌده ملكوت كل شئ ، إنما أمره بٌن الكاف والنون ، إذا أراد 

 !شٌئاا قال له كن فٌكون ؟

مجرد التفكٌر ، وهو ٌعلم أن هللا عز وجل لم فً اإلنتحار كٌف ٌفكر المس

 !قادر على أن ٌزٌل أالمه ، وأن ٌرٌح قلبه ، وأن ٌذهب عنه الهموم ؟

وهو ٌعلم أن الدنٌا دار إختبار وإبتالء ، ،  كٌف ٌفكر المسلم فً اإلنتحار

 وأن اآلخرة دار النعٌم والقرار ، وأن أقدار العباد سواء من الخٌر أو من

الشر ، سواء من النفع أو من الضر ، سواء من النعم أو من المصائب كلها 

 !إمتحان ، فنحن فً دار الدنٌا ، ولسنا فً دار اآلخرة ؟

بمعنى إذا ضاقت على المسلم الدنٌا ، وشعر أن ال رغبة  وإذا كان فاعالا ، 

لدٌه فً الحٌاة بسبب مثالا كثرة الفتن والمصائب والظلم واإلضطهاد ، 

إما أن ٌسأله العفو والعافٌة فً الدنٌا  ؛هللا بالدعاء فعلٌه أن ٌلجأ إلى 

ًرا لًِ ، وإما أن ٌقول : ة ، واآلخر ٌْ اةُ َخ ٌَ " اللَُّهمَّ أَْحٌِنًِ َما َكاَنِت الَح

ًرا لًِ " ٌْ ، لما ورد عن رسول هللا صلى هللا  َوَتَوفَّنًِ إَِذا َكاَنِت الَوَفاةُ َخ

نَّ أََحُدُكُم الَمْوَت ِمْن ُضرٍّ أََصاَبُه ، َفإِْن َكاَن الَ  "علٌه وسلم قوله :  ٌَ َتَمنَّ ٌَ الَ 

قُْل :  ُبدَّ َفاِعاًل  ٌَ ًرا لًِ ، َوَتَوفَّنًِ إَِذا َكاَنِت ، َفْل ٌْ اةُ َخ ٌَ اللَُّهمَّ أَْحٌِنًِ َما َكاَنِت الَح

ًرا لًِ  ٌْ    (. " ) رواه البخاريالَوَفاةُ َخ

فاهلل عز وجل الكرٌم الرزاق  أن ٌسأل هللا من فضله ، على المسلم الحق 

ٌُعطٌه عطاء واسعاا من خزائنه التً ال تنفد  المعطً الواهب المجٌب سوف 

 .، ومن خٌراته التً ال تنقطع



ألنه ال ٌٌأس من روح هللا إال  الحق عدم الٌأس أبداا ،وٌنبغً على المسلم 

 .القوم الكافرون

الدنٌا وأحزانها وآالمها وبالئها وتعبها مصائب من تذكر أن كل ما تواجهه 

ونصبها ال ٌساوي شٌئاا علً االطالق مقارنة بألم الموت ) خروج الروح 

من الجسد( وبعذاب القبر وعذاب جهنم ٌوم القٌامة. وأن كل ما تعٌش فٌه 

الدنٌا ال ٌقارن علً االطالق بنعٌم القبر ونعٌم الجنة األبدي  من نعٌم فً

 .والمقٌم

فً الغرب ( والمالحدة  الماسون والمتنورٌنالٌهود )  ذكر أٌضاا أنت

ٌُشجعون الشباب والفتٌات علً اإلنتحار من أجل إنهاء المعاناة التً 

ٌعٌشونها علً حد زعمهم ، وٌتم ذلك عبر وسائل اإلعالم المختلفة التً 

 ٌسٌطرون علٌها بما فً ذلك وسائل التواصل االجتماعً. وقد قام كثٌر من

وغٌرهم من عامة الناس باالنتحار استجابة لهذه الدعوات المشاهٌر 

 .الخبٌثة

وفً النهاٌة علٌنا أن ُندرك أنه ال ٌوجد شخص ٌمكن األستغناء عنه فً 

هذه الحٌاة مهما كان دوره فٌها بسٌطاا أو ُمتواضعاا ، فال ُتقلل من شأنك أبداا 

 عز وجل لم ٌخلقك عبثاا ، أنت مهم ، أنت ال ٌمكن اإلستغناء عنك ، إن هللا

 .، وأنت لست من العبث أو إلى العبث

 



 : مثلبطول العمر  وال تنسً الدعاء
 
 .اللهم أطل عمري ، وأحسن عملً(1)
 .اللهم أطل أعمارنا على طاعتك(2)
َتِنً(3) ٌْ اِتً  اللَُّهمَّ أْكِثْر َمالًِ ، َوَولَِدي ، َوَباِرْك لًِ ِفٌَما أْعَط ٌَ ، َوأِطْل َح

 .َعلَى َطاَعِتَك ، َوأْحِسْن َعَملًِ ، َواْغِفْر لًِ
اللهم أطل فً عمري وأحسن فً عملً ، وإجعل آخر قولً ال إله إال (4)

هللا محمد رسول هللا ، وأدخلنً جنة الفردوس العلٌا مع األنبٌاء والشهداء 
 .والصّدٌقٌن

مرنا، وأصلح لنا دنٌانا التً فٌها اللهم أصلح لنا دٌننا الذي هو عصمة أ(5)
معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التً فٌها معادنا، واجعل الحٌاة زٌادة لً فً كل 

 .خٌر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر
 

 ثانياً : أىمية القـائد في حياة الجندي  
 

فً تكمن أهمٌته فً حٌاة الجندي ، وأهمٌة بالغة  -السٌد  –وجود القائد لإن 

 ةشرفمُ ة وال منزلة ٌال قٌمة حقٌقف، مهما كلف األمر حماٌة جنوده وأتباعه 

 .همقائدللجنود بدون 

 

 ثالثاً : السمع والطاعة يجلب النصر
 

ٌجلب العار  ن التخاذل عنهٌجلب النصر .. وإطاعة القائد والوالء له ن إ

الحق ، ضحً بنفسه من أجل ٌمكن أن ٌُ العظٌم ن القائد والهزٌمة والذل .. إ

 . لتً كتبها على نفسهلصارمة االقوانٌن امن أجل ، و ومن أجل كلمته 

 



 رابعاً : القـائد العظيم مرآة حقيقية لجنوده
 

ومحدق ن الجنود ٌنبغً أال تنسى قائدهم بسهولة ألن فً ذلك خطر عظٌم إ

إنتصاره إنتصارهم ، وهزٌمته ووهوانه هوانهم ، مجده مجدهم ، علٌهم ؛ ف

وتخاذله وخذالنه خذالنهم ، هزٌمتهم ، وقوته قوتهم ، وإقدامه إقدامهم ، 

، وهم  حقٌقٌة لجنودهالقائد العظٌم هو مرآة ... ، والعكس صحٌح تخاذلهم 

حرقة من نهار األٌام فً ساعات الشمس المُ الذي ال ٌتخلى عنه  ظله

 !!أخالقه وسلوكه وتوجهاته هم سون كما ٌعكالعصٌبة 

 

 خامساً : القـائد العظيم يختار جنوده بعناية فـائقة  
 

خلصات بعناٌة شدٌدة ، خلصٌن ونسائه المُ القائد العظٌم ٌختار رجاله المُ إن 

التً إختارهم تلك ال تقل قٌمة عن فائقة وهم أٌضاا ٌختارون قائدهم بعناٌة 

والبد أن ٌكون أتباعه أوفٌاء ، بها ... !! البد أن ٌكون القائد ممٌزاا ومتمٌزاا 

، والبد أن تربط بٌنهم رابطة  التضحٌة والفداءعلى مخلصٌن إعتادوا 

 .باإلضافة إلى الصدق والشفافٌة والوضوح المتبادل الحب واإلحترام

 



 عند الفراعنةفـاء  الوالء واإلخالص والو 
 

التً تعكس معناا وجد مثل هذه الطقوس كانت تُ  القدٌمفً العصر الفرعونً 

اللحظات فً حتى والشرف التضحٌة والوالء الوفاء وأو آخراا من معانً 

ٌُدفن ملك من ملوك مصر فً العصر من الحٌاة  اآلخٌرة ؛ حٌث أنه حٌنما 

دفن معه زوجاته ورجاله المقربٌن وجارٌات الفرعونً القدٌم كانت تُ 

، وتتم هذه المراسم زوجاته وخدمه وممتلكاته من الذهب والفضة 

قال أنه كان ، وٌُ سبقاا لذلك عد مُ داخل معبد كبٌر أو هدم مُ  والطقوس الحزٌنة

 ٌتم دفنه داخل قصره الذي كان ٌعٌش فٌه ... !!

المختلفة حٌث عصور ال األمم األخرى فًثم إنتقلت هذه الطقوس إلى 

 األكاسرة العظام عبر القرون واألزمان.وتوارثها الملوك والقٌاصرة 

لذا أصبحت مصر دولة عظمى فً العصر الفرعونً القدٌم ، حٌث السمع 

والطاعة والوالء للقائد .. فلم ٌستطع العدو أبداا التخلل فً صفوف 

بعكس ، دولتهم إلضعاف أو لخٌانة قائدهم وإغوائهم هم أو إغرائالمصرٌٌن 

ومبنٌة هذه األٌام التً أصبحت فٌها الرابطة بٌن القائد وجنوده ضعٌفة جداا 

.. لذا أصبح من السهل جداا تجنٌد العمالء والخونة على الشك وسوء الظن 

 ... !! وهذا طبعاا لٌس بعذر.فً بٌت القائد نفسه ، بل بٌن صفوف الجنود 

 



 عند المسلميناإلخالص والوفـاء  الوالء و 
 

بمعنى اإلنتحار ف والسحر.حرم اإلسالم اإلنتحار ؛ وفً العصر اإلسالمً 

سحر فتكمن فً إلحاق أما خطورة ال ن ٌقتل اإلنسان نفسه بدون وجه حق.أ

لكن .. الجن والشٌاطٌن التعامل مع عن طرٌق  باألبرٌاءاألذى والضرر 

من شأن الوفاء والوالء والتضحٌة والشرف  الشرٌعة اإلسالمٌة أعلت

بتفانً الذٌن ٌخدمون السالم ؛ إحترام الجنود على  تحثو، وتحقٌق العدالة 

فً وٌسهرون على راحة البالد والعباد ، ٌحمون الممتلكات و، وإخالص 

من كل سوء حافظون على أمن المجتمع وسالمته ٌُ و، اللٌل والنهار 

 ومكروه.

أصحابه كما حرم هللا عز وجل زوجات الرسول صلً هللا علٌه وسلم على 

رجال المؤمنٌن ، وإعتبرت الشرٌعة اإلسالمٌة أن زوجات الرسول صلى و

هللا علٌه وسلم بمثابة أمهات للمؤمنٌن ، أي أنهن محرمات علٌهم كحرمة 

ل أمهاتهم علٌهم .. وهذا بمثابة الوفاء والوالء والشرف بالنسبة للرسو

 صلى هللا علٌه وسلم ... !!

إن العالقة بٌن الرسول صلى هللا علٌه وسلم بإعتباره القائد األعلى 

بإعتبارهم قادته المخلصٌن رضوان هللا علٌهم وبٌن الصحابة ، للمسلمٌن 

كانت مبنٌة على الحب والرحمة ورجاله األوفٌاء وجنوده البارزٌن 

قال تعالى فً وصف الصحابة رضوان هللا علٌهم ؛ "  ،واإلحترام والوالء 

اُء َعلَى اْلُكفَّاِر  ِ َوالَِّذٌَن َمَعُه أَِشدَّ ٌد َرُسولُ َّللاَّ  –" ) الفتح  رحماء بٌنهمُمَحمَّ



( ، وقال تعالى أٌضاا فً وصف ما ٌنبغً أن ٌكون المؤمنٌن علٌه ؛ "  29

 (. 54 –دة " ) المائ أذلة على المؤمنٌن أعزة على الكافرٌن

لقد حذر القرآن الكرٌم من الوالء والعمالة لغٌر المسلمٌن من الٌهود 

ِخذِ اَل " والنصارى وغٌرهم ، قال تعالى ؛  تَّ اَء  ٌَ ٌَ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكافِِرٌَن أَْولِ

ءٍ  ًْ ِ فًِ َش َس ِمَن َّللاَّ ٌْ ْفَعلْ َذلَِك َفلَ ٌَ " ) آل عمران  ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنٌَِن َوَمْن 

ا( ، وقال تعالى ؛ "  28 – َصاَرى  ٌَ ُهوَد َوالنَّ ٌَ ِخُذوا اْل َها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل َتتَّ ٌُّ أَ

اُء َبْعٍض  ٌَ اَء َبْعُضُهْم أَْولِ ٌَ َتَولَُّهمْ أَْولِ ٌَ ْهِدي  َوَمْن  ٌَ َ اَل 
ُه ِمْنُهْم إِنَّ َّللاَّ ِمْنُكْم َفإِنَّ

الِِمٌَن   .( 51 –لمائدة " ) ااْلَقْوَم الظَّ

إستهزاء الكفار وأهل الكتاب باإلسالم إن سبب هذا المنع والتحرٌم نابع من 

فهم ٌتربصون بأهل اإلسالم واإلٌمان الدوائر والمسلمٌن ورسول اإلسالم ، 

َها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل قال تعالى ؛ " ، وال ٌرقبون فٌهم إال وال ذمة ،  ٌُّ اأَ ٌَ

ِخُذوا الَِّذٌَن  َخُذوا ِدٌَنُكْم ُهُزًوا َولَِعًبا ِمَن الَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبلُِكْم َتتَّ اتَّ

َ إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنٌَِن )
قُوا َّللاَّ اَء َواتَّ ٌَ .. (  57 –" ) المائدة  (75َواْلُكفَّاَر أَْولِ

لكن هذا التحذٌر ٌجوز فً بعض الحاالت منها أن ٌقع ضرر أعظم أو أن 

لتعامل معهم سبباا فً حصول الخٌر والسالم للمسلمٌن ، قال تعالى ؛ ٌكون ا

ِ اْلَمِصٌُر )"  ُ َنْفَسُه َوإِلَى َّللاَّ
ُرُكُم َّللاَّ ٌَُحذِّ قُوا ِمْنُهْم ُتَقاًة َو " )  (82إاِلَّ أَْن َتتَّ

 (.  28 –آل عمران 

هلل ولرسوله وللمؤمنٌن ، قال أبداا إال ٌكون ال والحب إن الوالء والوفاء 

اَلَة تعالى ؛  "  ٌُقٌُِموَن الصَّ ُ َوَرُسولُُه َوالَِّذٌَن آَمُنوا الَِّذٌَن 
ٌُُّكُم َّللاَّ َما َولِ إِنَّ

َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن ) ٌُْؤُتوَن الزَّ َ َوَرُسولَُه َوالَِّذٌَن آَمُنوا 77َو
َتَولَّ َّللاَّ ٌَ ( َوَمْن 

 ِ  (. 56 – 55" ) المائدة ؛ ( 75ُهُم اْلَغالُِبوَن ) َفإِنَّ ِحْزَب َّللاَّ



إن ذكر مثل هذه القصص وهذه األمثلة من صمٌم الواقع الذي نعٌش فٌه 

، وٌدفع  جدد الثقة فً النفوس وٌُ ، من جدٌد القلوب مل فً األعلى ٌبعث 

قتصاص من الظالم مهما كلف األمر .. تحقٌق العدالة واإلالمجتمع إلى 

التغٌٌر وتحقٌق العدالة وتجدٌد الوالء عبء ٌتحمل على المجتمع أن  ٌنبغً

، وفً هذا شجاعة منقطعة  كامالا لتحقٌق ما ٌرٌدواإلعتٌاد على التضحٌة 

 النظٌر .. !!

 



 خيانة الييود ) ييوذا ( للسيد المسيح بن مريم  
 

أن ٌنسٌنا أبداا ال ٌمكن  السامورايلقائدهم  الرونٌنإن هذا الوفاء الشدٌد من 

تشوٌهم المستمر ألمه العذراء و، خٌانة الٌهود ) ٌهوذا ( للسٌد المسٌح ذاته 

، الخائبة للفتك به والنٌل منه الخسٌسة ومحاولتهم مرٌم علٌها السالم ، و

 لوال أن نجاه هللا منهم. 

صلى هللا  –الرسول الكرٌم محمد أصحاب بالشدٌد وفاء ٌذكرنا هذا البٌنما 

رضوان هللا علٌهم أجمعٌن ، األطهار ،  هوزوجاتاألبرار  –علٌه وسلم 

إلى جانب  ".عن رضى نفس وطٌب خاطر " هم الشدٌد له إخالصمدى و

) تضحٌاتهم المستمرة ، ودعمهم وبذلهم وعطائهم المتفانً الروحً 

،  -صلى هللا علٌه وسلم  -من أجل حماٌة الرسول المعنوي ( والمادي معاا 

 صلى هللا علٌه وسلم. حتى بعد موته والدفاع عن دعوته اإلسالمٌة السمحة 

، وآخر نفس من أنفاسهم العامرة حتى آخر لحظة من لحظات حٌاتهم و

فً سبٌل هللا وفً سبٌل إعالء وأنفسهم كانوا ٌجودون بأموالهم ، الطاهرة 

لم . و.هللا علٌهم أجمعٌن ، رضوان  لومة الئم هللا وال ٌخشون فًكلمته ، 

، ولم رسوله الكرٌم ال و برارمالئكته األال وعنهم قدٌر علً الهللا الٌتخلى 

منزل ٌنزلون به موطن ٌستوطنون فٌه ، وكل عن نصرتهم فً كل ٌتأخر 

 فٌه. م، وكل موضع ٌضعون أقدامه

بطوالتهم لقد ظلت ذكراهم عطرة ، وبقٌت تضحٌاتهم خالدة ، وأصبحت 

اللهم صلى على  ..حتذى به فً كل عصر من العصور أنموذجاا فرٌداا ٌُ 



محمد وآله وصحبه والتابعٌن ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن وسلم 

 تسلٌماا كثٌراا.

 



 المصادر  
 

 القرآن الكرٌم. (4)

 السٌرة النبوٌة. (2)

 وٌكٌبٌدٌا. (3)

 رونٌن. 44الفٌلم األجنبً  (4)

 رونٌن | ساكورابٌا. 44الـ  (5)

 



 إتصل بنا
 

I really appreciate you reading my book!  Here are 
my social media coordinates: 
 
Friend me on Facebook: 
https://www.facebook.com/ahmed.hassan711   
My Smashwords page:  
https://www.smashwords.com/profile/view/SunRise99 
Subscribe to my blog:  
https://theshipofnoah.blogspot.com/ 
Connect on LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/in/ahmed-mohamed-
6a2b51143/ 
Follow me on Google+: 
https://plus.google.com/u/0/109719166815322018736 
Subscribe to my youtube channel:  
https://www.youtube.com/channel/UCXuTB6mTPnet-
ahDO6KW4Ww?view_as=subscriber    
Follow me on soundcloud: 

https://soundcloud.com/xx5fm3uz8jw5 
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