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التقوىاجمللد السابع والعشرون، العدد السادس - ذو احلجة ومحرم ١٤٣٥هـ   تشرين األول / أكتوبر ٢٠١٤ م

 n لسريَّة�� oبني �لغز� qما �لفر :r
�ملصطلح �إلسالمي؟ 

�هللا  فيه سو5   �قتا5 شا �لغز�"   :o
فطلعة  �لسرّية  �ما  �لنفيسة،  بنفسه   �
فيه   �يشا  � قتا5   �� �ستكشافية، 

سو5 �هللا �. 

r: ما/� تعرv عن غز�o بد�؟
�لعا`   h مضا�  شهر   h كانت   :o
بني  حاNة  �كانت  �aجر"،  من  �لثا� 
�لفرقا�  يو`  �تسمى  ��لباطل،  �حلق 

�يضا؛ �كا� عد; �ملسلمني ٣١٣. 
�لف  مقابل  بسيطا،  تسليحهم  �كا� 
�مع  �لعد"،  بكامل   �لكفا من  جل 
ֲדزمية   �لكفا جيش   Åم فقد  tلك 
نكر�)، ��نتصر �ملسلمو� على ضعفهم 
بني  �ملعركة  �كأ�  �لوسائل،  ��نعد�` 
 2t  cُعقا�  Âجلنا� مهيض   عصفو

·الب حا;"، �]Z هذ� �شا �هللا قائال: 
﴿َ�َلَقْد َنَصَرُكُم �هللا ِبَبْدٍ َ��َنُتْم tِ�َلٌَّة﴾. 
�مما ©د باملالحظة �� �نتصا �ملسلمني 
على ضعفهم يعو; ]Z ;عو�� ضاعة 
فعها سو5 �هللا � ]Z �لسما) قائال: 
"�للهم ]� َتْهِلْك هذL �لعصابَة، ال ُتعَبَد 

 ."Uh �أل
�للهّم!  َ�َعْدَتِني،  َما  ِلي  �َْنِجْز  "�للهّم! 
 Lِللهّم! ]ْ� َتْهِلْك َهِذ�َعْدَتِني، �َما َ �ِ�
ِفي  ُتْعَبْد  َال   ِ̀ �ِإلْسَال َ�ْهِل  ِمْن  �ْلِعَصاَبُة 

".Uِ�َألْ

�ملسلمني  على  �لكفا�  شن   xم  :r
حر� Sحد؟ 

بعد  �لثالث  �لعا`   h شو�5،   h  :o
�aجر".

r: ألa صحا} Sعطى �سوz �هللا � 

سيفه �طلب منه �S يؤad حقه؟
 Z[ يتطلعو�  �لصحابة   كبا كا�   :o
�� يعطيهم سو5 �هللا � سيفه، لكنه 

سّلمه ألÑ ُ;جانَة �.

r: كيف �dS حقه؟
به  �قتل  عنيفا  قتاال  به  قاتل  لقد   :o
�لقتا5  �ثنا)   h�  .�لكفا من  عد;� 
سفيا�،   Ñ� ��جة  هند  على  �ستّله 
فاستنجد� برجاaا فلم ينجدها �حد، 
 cحلر�فامتنع عن قتلها. فلما سأله بعد 
 Z[ ينظر  كا�  �لذ2  �لصحابة   �حد 
سللت  قد  نعم  قائال:  �جابه  �ملشهد، 
متنا�5   h �كانت  عليها  �لسيف 
سيفي، لكنÅ ما �;� �� �قتل بسيف 
�خـاصة  �مر�"،   2�  � �هللا  سو5 
]t� كانت h حالة �خلذال� �حدها ال 

يسـاعدها �حد.
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