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ب ه  ممما محممممد وعلمممى  لمممه وص مممح  بسمممم اه المممررمي المممرريم  الحممممد ه ، و الىمممالميي  وصممملعى اه وسممملحم وبممما،ل علمممى ِبيح
 أجمىيي.

ا محمٍد  ا مع أروال ِبيح مة  وم مي -عليه الصاة والسام-  وكذلك صفاته -صلعى اه عليه وسلم-فا زل ها الفط   وم
وهمذ  مة ط  ق وسياسته للخاصة والىامة  فإِه يىلم أِه كما  اا رمممٍة وف  ل  م ر الخ  أ   -عليه الصاة والسام-ير ل تدبتأمع 

ة جودُة القريحة  والع  بمي ظ  الفط ق الظعيح  وإصابة الصموا   وقمد بلمل ال د   -صملعى اه عليمه وسملم-ر في الىواقب  وص 
.ي في الك غايًة لم يبلغها بشٌر قبله  وا  بلغها بشٌر بىد

 
بي  ة ال  في رلح خاف قريش رول م ي يضع الحجر اأسودفط

تمه فم   فمي رملح مما صما، بميي بطمو  قمريٍش ممي الخماف المذ  أودا إلمى الخصمام  -عليمه الصماة والسمام-ي الك فط
 الذ  كادوا أ  يقتتلوا مي أجله في مسألة وضع الحجر اأسود مماِه.

بي سيًا هدم المىب والك أ ع  مر فمي  -صلعى اه عليمه وسملم-ة قبل بىثة ال مر قمريٌش المىبمة وتىاِو يي  فب بخمم  سم
ممم   هم بح م  ازعممر القباقممل رتممى كمادو أ  يقتتلمموا   ممم تراضمموا بيمم المك رتممى بقممي وضممع الحجممر اأسمود فممي مماِممه  فت

اقهما  كمل القباقمل ممي قمري إ ع "في السيرة فقال:  -،رمه اه-وقد اكر هذ القصة ابي إسحاق  ش جمىمر الحجما،ة لب
يا  موضع المركي تجمعُ  قبيلةٍ  وها  رتى بلل الب تريمد أ  ترفىمه إلمى موضمىه  فاختصمموا فيمه  كمل قبيلمةٍ   على ردة   م ب

مو حدو  اأخرا  رتى تحاو،وا وت مة مملموثة دمما   مم تىاقمدوا همم وب مو عبمد المدا، جف الفوا  وأعمدوا للقتمال. فقربمر ب
ة الذ  في  على الموو  وأدخلوا أيديهم في الك الدم عد  بي كىب بي لؤ  علمى المك أ،بمع  فممثر قمريشٌ . الجف

اصفواو في المسجد  تجمىوا.  م إِهم تستىدح للقتال اأو خمسً  ليالٍ   .."تشاو،وا وت
 

عامئمذ وكما  -فزعم بىم  أهمل الروايمة: أ  أبما أميمة بمي المغيمرة بمي عبمد اه بمي عممر بمي مخمزوم ".. قال ابي إسحاق: 
مم فيمما تختلفمو  فيمه أول م م -شٍ قمري أسيح  ي يمدخل ممي بما  همذا المسمجد  يقضمي قمال: يما مىشمر قمريش  اجىلموا بيم

مم فيه. ففىلوا  فما  أول داخلٍ  ا  -صملى اه عليمه وسملم-،سمول اه  عليهم بي . فلمما ،أو قمالوا: همذا اأمميي ،ضمي
    فأخمذ المركيتي بمها. فمأُ  وبًم : هلمم إلميع -عليمه الصماة والسمام-   قمالالخبمر هذا محمد  فلما اِتهمى إلميهم وأخبمرو

اريممةٍ    مممي الثممو   ممم ا،فىممو جميىمما. ففىلمموا  رتممى إاا بلغمموا بممه موضممىه فوضممىه فيممه بيممد   ممم قممال: لتأخممذ كممل قبيلممة ب
ى عليه  وضىه هو بيد  اِتهى.. " م ب
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م يه وس ى ه ع ي ص ة  فطنة الن س م"من س يه وس ى ه ع ي ص  ( 8من  2صفحة )   "أحوال الن
 

ته   .كادو أ  تُراق بسبب الك  دماثٌ ر م  ُعص   -عليه الصاة والسام-وبهذ الطريقة مي فط
ته   ه لىدد مشركي بد،تفط   -عليه الصاة والسام-مي فط
ته  مه لىمدد مشمركي بمدٍ،  كمما -عليمه الصماة والسمام-ومي فط بمي صملى اه عليمه بىم  "،وا عمروة بمي الزبيمر  تفط ال
  يلتمسممو  أصممحابه  إلممى ممماث بممد،ٍ  مممي علممي بممي أبممي والممب  والزبيممر بممي الىمموام  وسممىد بممي أبممي وقمما   فممي ِفممرٍ وسمملم 
مي الراويمة  ".. وهمذوالراوية هي اإبمل التمي ُيسمقى عليهما المماث   .."لقريش فأصابوا ،اويةً   الخبر له فيهما أسملم غمام ب

ي الىا  بي   .."فسمألوهما".. أتموا بهمذيي الىبمديي لقمريش   .."سمىيد  فمأتوا بهمماالحجاج  وعري  أبو يسا،  غام ب
مو  أ  يممو  الصحابة ك و  أ  يمو  هؤاث لقافلة أبي سفيا  أو لجيش قريٍش الذ  خرج؟ كا  الصمحابة يتم اِوا يتم

مموا أ  يمممو  هممذا   مموا يتم مموا يريممدوا  ولممم يمِو يمممة سممهلة وعممدد قليممل  ولممم يمِو هممذا  الىبممدا  لقافلممة قممريش  أِهمما غ
 .فلجيش قريش  أل

ما ِسمقيهم ممي المماث. ل يصلي  فقاا: ِحي سمقاةٌ  قاقمٌ  -لمصلى اه عليه وس-اه  فسألوهما  و،سول"..  قمريش  بىثِو
ا أبي سفيا   فضربوهما. فلما أالقوهما قاا: ِحي أبي سفيا   فتركوهما. و،كمع  فمر القوم خبرهما  و،جوا أ  يمِو

كممممذباكم وهما  وإاا  موسممممجد سممممجدتيه   ممممم سمممملم  وقممممال: إاا صممممدقاكم ضممممربت -صمممملى اه عليممممه وسمممملم-،سممممول اه 
 .."تركتموهما  صدقا  واه إِهما لقريش

أخبراِمي عمي قمريش؟ قماا: همم واه و،اث همذا المثيمب المذ  تمرا " :لهمذيي المرجليي -عليمه الصماة والسمام-  م قمال
؛ : ا ِمد، فقال لهما ،سول اه صلى اه عليه وسلم: كم القوم؟ قاا: كثير  قمال: مما عمدتهم؟ قماا  بالىدوة القصوا

حرو  كل يموم؟ق مة  "ال: كم ي حمرو  كمل يموم؟ قماا: يوًمم".. وهمذا موضمع الفط ممي  .."اا عشمرً ا  ويوًمما تسمىً قمال: كمم ي
 ."القوم فيما بيي التسع مئة واألف".. أصحابه:  -صلعى اه عليه وسلم-اإب ل للطىام  فقال ،سول اه 

بوية عي ع  روة بي الزبير ُمر س ًا.وهذا الحدي  قد اكر ابي هشام في السيرة ال
بي  تمممه ممممي سمممؤال كمممم يمممذبحو  فمممي اليممموم  -عليمممه الصممماة والسمممام-فمممال أِعمممه ممممي  اسمممتطاح تحديمممد عمممدد قمممريش بفط

حممرو  فممي اليمموم ممما بمميي  ممي فممي الطىممام البىيممر يمفممي مئممة  فممإاا كمماِوا ي ممد الىممر  أ ع البىيممر يمفممي مئممة  يى المىممروف ع
اهمما أ ع القمموم هممؤاث عممددهم بمميي التسممىماقة واألممف  وهمممذا كاِممر  التسممىة إلممى الىشممرة  يوًممما تسممىة ويوًممما عشممرة  مى

 قريش فىًا.
 

ته   أِه عيعي قاتل أبي جهٍل  -عليه الصاة والسام-مي فط
ته  .أِه عيعي قاتل أبي جهٍل م ي هو مي بيي الُمىاايي -عليه الصاة والسام- ومي فط

مه،ضمي اه-فىي عبد الررمي بي عموف  مي وعمي  ممالي  " :- ع ظمرُو عمي يمي ما أِما واقمٌف فمي الصمفو يموم  بمدٍ،  ف بي
هما يُر أ  أكو   بيي أضلٍع م اِهما  تم مي أرمدهما "..  أقموا وأكبمر .."فإاا أِا بغاميي  مي اأِصا،   رديثٌة أس فغمِز

ِعمُه ي ُسمب  ،سمول  اه  صملعى فقال: يا عمو هل تىرُف أبا جهٍل؟ قلُر: ِىم   ما راجتمك  إليمه  يما ابمي  أخم ب مر ُو أ ي؟ قمال: ُأخ 
عمما  ُ رتممى يممموو  اأعجممُل م  فتىجبممُر لممذلك   اهُ عليممه  وسمملعم   والممذ  ِفسممي بيممد    لممئي ،أيتُممُه ا يُفمما،ُق سممواد  سممواد 

ما    مب  أ  ِظمرُو إلمى أبمي جهمٍل يجموُل فمي ال ي اآخُر  فقال لي مثل هما  فلمم أ ِ ش  قلمُر: أا  "..  الجميش فمي.." فغمِز
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م يه وس ى ه ع ي ص ة  فطنة الن س م"من س يه وس ى ه ع ي ص  ( 8من  3صفحة )   "أحوال الن
 

ُ بسمميفهما ُ "..  اِقضعمما عليممه بقمموحة ااختممراق اإيممماِي للصممفوف .."إ ع هممذا صمماربمما الممذ  سممألتماِي  فابتممد،ا فضممربا
ُ  فقممال: أيمممما قتل ممهُ  ممي عليهمما أرمممام مثممل  ؟"رتممى قممتاُ   ممم اِصممرفا إلممى ،سممول  اه  صمملعى اهُ عليممه  وسمملعم  فممأخبرا ب ي

هما: أِا قتلُتُه  فقال".. سلب  إعطاث ال : هل مسمحتما سميفي مما؟ قماا: ا  -عليه الصاة والسام- قال كل  وارٍد م
ظر  في السيفي ي   فقال: كاكما قتل هُ  سمل ُبُه لمىماا  بمي  "..  لمهت  هذ جملة تطييب الخماور أِهمما ا متركا فىمًا فمي قم   .."ف
. وكاِا مىاا  بي  عف  والحدي  ،وا البخا،  ومسلم. ."راث  ومىاا  بي  عمرو بي  الجموح  عمرو بي  الجموح 

 
ظمر " قال الُمهلعب مي ُ رعاح صمحيح البخما، : همما علمى أيح  ىإلم -صملعى اه عليمه وسملم-ِو همما سميفيهما واسمتداله م

مالس ملب إا ل   ط  ى مه  دليٌل على أِمه لمم يمُ ل  تم  قم   مهم  فمي  مزيعمةولمه "..  اِمر همي القاضميةه وضمربته فيمه كتُمالمذ  وى   .."ي أ خ
ممهه  وموضممع اال ممت  قم   ممي كيممف عممرف .."سممتدال م فممي سمميفيهما مبلممل الممدم مممي جمماِبي السمميفيي  ومقممدا،  أِممه ،أا"..  يى

ي السيفيي-عمق دخولهما  ر مقمدا، هما لتغيعم: هل مسحاهما  أِه لمو مسمحافي جسم أبي جهٍل  ولذلك سألهما -يى
 ِتهى مي  رح ابي بطال لصحيح البخا، .ا جسمه.."ولوجهما في 

ة القاتلة أيحهما كاِر. بئ عي الطى ق الدخول الذ  ي بئ عي ُعم   إا  أ ر الدم ُي
 

مموو   ممه أوعًا : -،رمممه اه-قممال اإمممام ال "ا ممترل هممذا  الممرجا  فممي جرارتممه  لمممي مىمماا بممي عمممرو بممي الجممموح  خ
بي  كاكمما قتلمه تطييبًما لقلمب اآخمر ممي ريم  إ ع لمه مشما،كة   - عليمه وسملمصلعى اه-فاستحق الس لب  وإِما قال ال

ًىما إِمما ُوجمد ممي  مه متم في قتله  وإا فالقتل الشرعي الذ  يتىلق به استحقاق الس لب وهو اإ خما  وإخراجمه عمي كِو
 مىاا بي عمرو بي الجموح  فلهذا قضى له بالس لب.

مهوإِما أخذ السيفيي ليستدل بهما  قالوا:  مم  ما،كه الثماِي بىمد   على رقيقمة كيفيمة قتلهمما  فىلمم أ  ابمي الجمموح أ خ
 اِتهى. "فلم يمي له رٌق في الس لب  الك  وبىد استحقاقه الس لب

 
ته  ة -عليه الصاة والسام-مي فط ه للفت  وريقة تسمي
ته  ة التمي رصملر بميي اأِصما،  -عليه الصاة والسام-ومي فط ه للفت لمما كماِوا فمي غمزاٍة  والمهماجريي وريقة تسمي

بُر باليمد أو الرجمل  وكاِمر الىمر  تىتبمر المك إهاِمة أيعمما  مع ض مر   المد  فمس ع ،جمٌل ممي همواث ،جمًا ممي همؤاث  والم س 
بميفقمال اأِصما،   : يما ل اِصما،   وقمال المهماجر   : يما للمهماجريي   فسمم ع   إهاِة  ومممي يؤد  إلمى قتمال - المك ال

قممالوا: يمما ،سممول  اه   كس ممع ،جممٌل مممي المهمماجريي  ،جممًا مممي  "؟جاهليممةالممما بمماُل د عمموا "فقممال:  -ى اهُ عليممه وسمملعمصمملع 
ت  ةٌ "اأِصا،   فقال:  ي دعموا الجاهليمة  ومىروفمة قصمة عبمد اه بمي أُب ميح بىمد المك  ُعم مر ل معما قمال:  "د عوها فإِها ُم يى

ممي أضممر  عُ  بممي "يمما ،سممول اه د ع  ممافق"  ال مماُ  أ ع " قممال: -عليممه الصمماة والسممام-ُممق هممذا الم د ع ممُه. ا يتحممدُل ال
 صحيح مسلم. "محمًدا يقتُل أصحاب ه
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م يه وس ى ه ع ي ص ة  فطنة الن س م"من س يه وس ى ه ع ي ص  ( 8من  4صفحة )   "أحوال الن
 

ا زاد ابمي إسمحاق ما  بااِصمراف والرريمل :ه وكمل وارمد   ".. قمال: ا  ا تقتلمه ولممي أاو  بالرريمل فمو،ًا.." أخب مر ال
ل ه ومتاعمه علمى دابحتمه  فسمأله   واِطماق ".. قمال: فمراح فمي سماعٍة مما كما  يررمل فيهما  فلقيمه ُأسميد بمي رضميريحمل ، ر 

أِمر يما ،سمول اه اأعمزح وهمو اأالح   مم  اه  عي الك  فمأخبر بمما رصمل  وكمام عبمد اه بمي أُب ميح  فقمال: يما ،سمول
ما  يمومهم المك رتمى أمسمى  وليلمتهم  -صلعى اه علي وسملم-مشى ،سول اه  ، يمومهم المك   رتمى أصمبحبال وص مد 

ا   فلم يلبثوا أ  وجدوا م  ح اأ،ض فوقىوا ِياًما".  رتى  اتهم الشم    م ِزل بال
ممة فممإا  ااختممراق واسممتغال  يح ب ممرصممل  ومحاولممة عبممد اه بممي أُ  والمممام الممذ   أ ممغلهم بالمسممير  أ ممغلهم عممي الفت

بي  وفمي الصمباح   الرريل في ساعة ،ارة وول اليموم  وومول الليملأمر الجيش ب -عليه الصاة والسام-الموقف  فال
زول  ما وجدوا مم ح اأ،ض إا وقىموا ِياًمما م .رتى  اتهم الشم    م أمر بال ة  غ ل  فماِمر الحركمة  رركمة ااِتقمال ُمش 
طفئ  خا  م رع وقٌر على الح د ل كاٍف ليبُرد وم بىدها  وبىد الك ت  . م ال

 .-عليه الصاة والسام-ه ت    ط  فهذا كا  مي ف  
 

ة مازمة ال بي لفط  تصرفاته كل في   -صلعى اه عليه وسلم-ل
صممر ف  "قممال:  -عليممه الصمماة والسممام-ومممي الممك أِممه  ِ ف ممه  مممع ل ي صممححه  "إاا أرممد ل  أرممدُكم  فممي صممات ه فل يأخممذ  بأ

ما األباِي  ، ا همل مىمه ،عماف أو أجمل الح مد ل  فميظيح ال ا ا يُمد    أ ع مىمه ،عافًما  وم مي يىمرف الحمدي  يقمول قمد فه
بي يمو  وقد يمو    مي بالضمرو،ة أِمه ممي  -عليه الصاة والسام-وا  كع أ ع ال ُمؤ يعد بمالوري وأ  مما يفىلمه لمي  يى

مٍة  مال  ولممي ا تخلمو تصمرفاته ممي فط مال ممي الموري مما ه ر  فه مة   ف م  مٍة  فمإا  الفط كاِمر ا تخلمو تصمرفاته ممي فط
بي   .-صلعى اه عليه وسلم-مازمة لل

 
مو جما، ُ  فقمال: ااه مب  جماث ،ُجمٌل إلمى العبميو صملعى اهُ عليمه وسملعم يشم"ومي هذا ما جاث فمي رمدي  أبمي هريمرة قمال: 

ممي هممذا جمما،ل.." فاصممب ر   بممي رمممي  ممدة أاا الجمما، ممما صممب  ممما صممبر .."فأتمما مممرعتم ي ي  أو  ا ًمما"..  يى عليممه -  فقممال ال
ه فمي طحم  عفمش البيمر رُ كلمهىفمش  ال ِمزحل .."ااه مب  فماور ح  متاع مك  فمي الطعريمق  "..  لهمذا الشمخ : -الصاة والسام
مزحل عفمش البيمر كلمه ر طحمه فمي الشما،ح  ه فمي الشما،ح تحمرله ممي البيمر رطحمالطريق  ِزح  "..   فالرجمل امتثمل  اهمب ِو

ممر ُ فطممر ح متاع ممُه فممي الطعريممق   ف ه فُيخب ممُرهم خبم  ه إيممش هممذا؟.." جى ممل العمماُ  يسممألِو مما  يمممرحو  ويسممألِو يقممول  فجىممل ال
: إيش هذا؟ يقول: جا،   ااِيما أستطيع  كل ما جاث و   جا،   ااِي  ..ارد مرح

و  جا،  ا  يلى عليمه:  يمدعو   علمى جما، او ع  كمذا  فمد    ه؟ش فيميمإ :وارمد الىا ر  كل ما ممرح   الثاِي  اأول فجىل ال
مع  ا تمرا "..  فىل اه به  وفىل وفىل  ه: فى ل اهُ به  وفى ل  وفى ل  فجماث إليمه جماُ،ُ فقمال لمه: ا،ج  ِو فجى ل العاُ  يلى 

فجاث إليه فقال: ا،جمع ا،جمع ا تمرا   ة في المجتمعى  م  ع خا  سُ ض   اف الو   خا   ِها،ا جا، ". موي  يًئا تمر ُههُ 
ي  يًئا تمرهه    د وهو رديٌ  صحيح.والحدي  ،وا أبو داو  ا،جع.م
مُمى لوًقما علمى القصمة:  -،رممه اه-م قال ابي القيح  ي أرسمي المىما،ي  الفىليمة وألطمف الحيمل التمي يُمتم و صعمل بهما "فهمذا م 

 م.ال  م الظع ع ظُل  ف    إلى د  إلى د ف ع ظُل م الظعال م"
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م يه وس ى ه ع ي ص ة  فطنة الن س م"من س يه وس ى ه ع ي ص  ( 8من  5صفحة )   "أحوال الن
 

 
ته   ي بقوحة المسلمييفي إيهام المشركي -صلى اه عليه وسلم-فط

ته   لمااا؟ .دعوته للمسلميي للهرولة والرم ل في الطواف إظها، الُقوحة للمشركيي -عليه الصاة والسام-ومي فط
بي  إِمه يقمُدُم علميمم " :ل معا دخل ممة بىد ااتفاقيعة مع قريش  جىل المشركو  يقولو  -عليه الصاة والسام-أ ع ال

هُ  مة-ُم الُحمعى. غًدا قوٌم قد وه تم  ى رمى المدي بمي  صملعى  -يى . وأممرهم ال هما  مدًة. فجلسموا ممما يلمي الحجمر  ولُقموا م
ي أمر المسلميي-اهُ عليه  وسلعم  أ  يرُملوا  ا ة  أ واٍط.  ي ي . ليرا المشركو   ج ل د ُهم   -يى  .."ويمشوا ما بيي الرك

جمر  وبمما بمي فإا  أيي جل  المشركو ؟ مي جهة الح  المسملميي؟ أ  يرملموا  ا مة  -صملعى اه عليمه وسملم-اا أممر ال
جمر ا يمرا ممااا  طقة التي ا يرا.. الشخ  اللي و،اث الح  يي هي الم يي  أ ح ما بيي الرك أ واط ويمشوا ما بيي الرك

بمي  جمر ممي بُمى مد  ال ممر أصمحابه  أ -عليمه الصماة والسمام-يحدل فيها  صح؟ ولذلك لما جلسر قمريش خلمف الح 
ى ب يي  إ باو الىم  لقريش  ومع الك يريمد أ  يراعمي أصمحابه  فيمأتوا بحركمة سمريىة وفمي مع إِهم جاؤو  ا مي سفر ُمتم 

 ِف  الوقر يرتاروا  كيف؟
مي عماد   همي  يي م ش  طقمة مما بميي المرك يي  إاا وصملوا م أمرهم أ  يرملوا  ا ة أ واط في البداية  ويمشوا مما بميي المرك

طق  .ة التي ا يراهم قريش فيها  وبقية المسافة ،م ل هرولة  ليرا المشركو  جلدهمالم
  فلمعا ،أا المشركو  هذا قالوا:

ولمم قال ابي عبما :  -أِشط مي كذا وكذا- . هؤاث  أجل ُد مي كذا وكذاتم أ ع الُحمعى قد و ه  تُهم  هؤاث  الذيي زعم.. "
ع  أ  يأُمرهم أ  يرُملوا اأ وا  ،وا البخا،  ومسلم.     " ط  كلعها  إا اإبقاث  عليهميم

 
بميع صملى اه عليمه وسمملم اضمطبع فاسمتلم وكبمر  مم ،ممل  ا مة أومواف"وفمي ،وايمٍة عمي ابمي عبما   إا  الس ممعة  .." أ ح ال

 مة أ مواط  قمال: أوحل  يث الوارد يمشف كتفه اأيمي   مم يسمتلم الحجمر  ويمبحمر  ويبمدأ الشموط اأول ،م مًا إلمى  ا
ممي عمماد  مممي تلممك الجهممة   .."وكمماِوا إاا بلغمموا الممركي اليممماِي وتغيبمموا مممي قممريش مشمموا"..   ممم يطلىممو  علمميهم ".. م ش 
ة :ا قال ابي عبع   كأِهم الغزا   :تقول قريش".. بىد الحجر مرة  اِية  .."  يرملو  ي أبي داود. .."فماِر س  س
 

  علمى المسملميي للحاجمةإبقماث لوكما  المشمي  م مل كمل اأ مواط الثا مة و على ممااا؟ الرع الس عة اآ  استقرع لمي وبًىا 
يي. ة بىد الك على الرمل في كل اأ واط الثا ة رتى بيي الرك  فاستقرعو الس

 
ته   مراعاة اأماكي -عليه الصاة والسام-مي فط

ته  مزول  أمماكي ااِطماق  ِمزول اأبطمح ممثًا مراعماة اأمماكي؛  -عليمه الصماة والسمام-وكذلك مي فط ".. أمماكي ال
ممه إاا خممرج ممي أسممهل  فيممه مراعمماة  صممحيح مسمملم " ِزلممه ،سمموُل اه  صمملعى اهُ عليممه وسمملعم   أِممه كمما  أسمممُح لخروج  يى

ا  وقيامهم و،ريلهم.  للبطيث والمىتدل ومبير ال
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م يه وس ى ه ع ي ص ة  فطنة الن س م"من س يه وس ى ه ع ي ص  ( 8من  6صفحة )   "أحوال الن
 

ته   غزوة و ،عا بغيرهاأِعه كا  إاا أ،اد  -عليه الصاة والسام-مي فط
ته  إلمى ممما   ه ااهمبٌ م أِعموه  يُم  واسمتىمل التو،يمة  ا بغيرهما،ع ه كما  إاا أ،اد غمزوة و  أِعم -عليه الصاة والسمام-مي فط

 . خر إلى مما ٍ  وهو في الحقيقة ااهبٌ 
ته   جودة التمثيل -عليه الصاة والسام-مي فط
ته  مع  "ل  جودة التمثي -عليه الصاة والسام-مي فط ى دا،ًا  فأكم لها وأرسم ها إاع موض  مث لي وم ث ُل اأِبياث   كرجٍل ب

مة   مُع اللعب  ٍة  فجى ل العماُ  يمدُخلوِ ها ويتىجعبمو   ويقولمو  : لموا موض  همذا  وبًىما ِحمي ِىمرف أ ع  .ومسملم،وا البخما،   "ل ب 
ة والحممة بيح وهذا م  مي الوري لمي فيه أيًضا واضح فيه الفط  .هي إيتاث اه تىالى ل

 
ته  اعه -عليه الصاة والسام-م ي فط  أ ق ي س ُته وإق
مم تممه وكمذلك م  ممي  ق  أ   -عليممه الصماة والسممام-ي فط اعممه هتُ س  ممة رتممى  وإق مي فط   مماحقواإ  اإجابمة علممى الشممبهاو فممي يى

فسيع   .ة والوسوسةومىالجة اأمراض واأدواث والىلل ال
ممه-رة فممثًا عممي أبمي هريمم بميع صمملى اه عليمه وسمملم فقمال: يمما ،سمول  اه   ُول ممد  لمي غمماٌم " -،ضمي اه ع أ  ،جمًا أتممى ال

مي يقمول الرع  ؟"أسوُد  فقال:هل لمك ممي إبملٍ  أِما صما، فمي   وجاِما اآ  مولمود أسمود ث وزوجتمي بيضما  أِما أبمي  :لُجميى
قمال: ِىمم  قمال: مما ألواُِهما؟  ؟هل لك مي إبملٍ " :-سامعليه الصاة وال-الولد هذا؟ فقال  ثِفسي  يث  مي ويي جا

ٌر  قمال: همل فيهما ممي أو ، ق   مه أبميٌ  خالطمه سمواد  سمواد فيمه غ   "؟قال: ُرم  ماأو،ق المذ  لِو سمواد وبيماض    ُمغبم مرح   ةر  بم 
مهمي كلهما رُ  ؟و،قأمختلط  هل فيها ممي  إاا   "؟ى المكأِع قمال: ِىمم  قمال: فم"فيمه وارمد    ِىمم :ق؟ قمال،  و  ر مما فيهما أ  م 

  يممو  فيمه وارمد ممي أجمداد ممثًا ولىمر فمي همالمولود "قال: لىلعه ِم ز ع ه ع مر قٌ "ق؟ ،  و  ر مي ويي جاث هذا اأ  م  كلها رُ 
   صحيح البخا، . "قال: فلىل اب ك هذا ِم ز ع ه"ه  رظح 
 

د بال  فأتى هذا الرجل بشيث مي البادية يىرفه وهو صارب إبل  :قمال  تجربة والخبرة و، أ   الىييأتى بمثال واضح ع
ممك هممذا  ويممب مممي ويممي جمماث؟ يممممي ِزعممه عممرق  ويممب ممما فيهمما وارممد كممذا؟ فيهمما  إبلممك إيممش ألواِهمما؟ كممذا  ويممب واب

ممي يمممو  فممي جممدع    وفىممًا فقممد جمماث فممي بىمم  الطممرق أ ع يممممي ِزعممه ًة لهممذا الغممام كاِممر جا،يممًة سمموداث  ِزعممه عممرق يى
 .فاجتذبه هذا اآ   أصوله أو في أصول المرأة

مي لمو فيمه وبيمب و،ا مة  وبيمب أممراض و،ا يعم "قر  عه ع  ز  ِم  " وف هذ كلمة  دسمة و،ا يعم  ةهمذ تصملح  يى   ةأو وبيمب ه
او ي همذ  أ ح     بح  على هذا الحدي يممي يصلح يسوح   جي  بح لمو أ،اد الخبيمر أو الىمالم بالطحميمممي الملمة يى
همما ممما يجممد أربوممى  يمُ  أ    يعممر  ه ع ممع ممز  ِم    سممي مممي هممذا التىبيممرر ع فممي هممذا   يمملجة فممي هممذا الق  اجتذبممه  ولىممر الطفممرة الجي
مي فمي الو،ا مة مىمروف  يطلمع وارمد     ولىر في همذا الولمدوا في الجدح   ما ولىر في اأ   الولد فهمذا مىمروف يى

 .مي اأجداد فيه هذ الصفة
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م يه وس ى ه ع ي ص ة  فطنة الن س م"من س يه وس ى ه ع ي ص  ( 8من  7صفحة )   "أحوال الن
 

ممه-وعممي جممابٍر  بممي  صممة أخممرا تبمميحي كيممفق -،ضممي اه ع تممه فممي اإجابممة علممى -عليممه الصمماة والسممام -ال كاِممر فط
ممدهم وسوسممة  اأسممئلة ويرتمماح السمماقل رتممى يىممال  الوسوسممة مما  ع ممه-فممروا جممابر   بىمم  ال ،جممًا  أ ع " -،ضممي اه ع

بممي  بممي  لممرُ يوًممما فقبع  هششممرُ  :فقممال -صمملى اه عليممه وسمملم-جمماث ال  :-عليممه الصمماة والسممام-وأِمما صمماقم  قممال لل
ىُر اليوم أمًرا عظيًما قم بعلُر وأِا صاقم بي  .."ص المسمألة مما داممر مما  ه أ ع   ئ  م  ط  يُ  أ،اد أ    -عليه الصاة والسام-فال

عليممه -ة  وللزوجممة وبًىمما  قممال ل ممبم  هممي كاِممر فقممط قمُ   ممما أفسممد الصمميام  وا..  عوا جممام    ممما ِممزل  مميث  ةل ممبم  و القُ تىممدع 
صملى اه عليمه -ا بمأ  بمذلك  فقمال ،سمول اه  :ر بمماٍث وأِمر صماقم؟ قمالضملمو تمضم أ،أير  " :-الصاة والسام

 .،وا أبو داود "ففيم ؟ -وسلم
ممي أ،أيممر   ل مممفمممذلك هممذ القُ  :ا  قممال :يام؟ قممالل  مميًئا فممي الصحممر  ُضممه أكمما  ي  ت ممج  ج  ر بممماٍث  ممم م  ضمملممو تمضم يى ة  بم 
ممففممي هممذا ف    ممماح ومفتارممهل الج  ة أوع ل ممبم  القُ  كممما أ ع      ومفتارممهر  ل الش ممأوع  ةُ ضممفالمضم ل الشمميث أوع  ٌه بممديع  وهممي أ ع ق 

ممى رُ ط ممومفتارممه ا يُمى   حممي صمميام ِتمضممم   ممم ُِ ضممولممذلك المضمم ِهايتممه  م  ممة ِحممي اآ  فممي الوضمموث ِو ج الممماث  ر  خ 
ممه لممي  ج  واال ِىممم هممو بدايممٌة ومفتمماٌح ل  بًار  ه لممي  ُ مم  لمعممر  البدايممة والمفتمماح للش مم ذافهمم اًعمما  وهممذا مممي القيمما  م  م

 .ة الىظيمة  ط  البديع  والف  
 

وح يفتح اه بها على م ي يفتح م   م ؛ي أهل الىلموعاج اأسئلة التي تأتي مي هذا ال ي المك مما وقمع فيرتماح السماقل  وم 
ي فيقممول إ ع  :فقممال  فقممد جمماث ،جممل  -،رمممه اه-أبممي رممازم  ممفيُ   زوجتممكقممر إِممك قممد ولع  :الشمميطا  يممأتي   يممو ش 

د الموسوسميي فمي موضموح الطماق ق ه ولحممه ويوسمو  إليمه إِحميجيمه الشميطا  فمي الطماق يشممح   وهذ رالة مىروفة ع
 .ةق بيي اإِسا  وبيي زوجته بأ ح وريقرو ف  وهو ما ولحق  أ  الشيطا  يريد أ  يمُ 

ي فيقممممول إِمممك قمممد ولع    قمممال: إ  الشممميطا -،رمممممه اه-أبمممي رمممازم  فجممماث ،جمممل ممممي هممممؤاث إلمممى ممميمممأتي زوجتممممك  ر  ق 
يفيشمح  مي وأِما اآ  مما أد،    م  ؟قتهما  قمد ولع ي  ل مو  أ   :فقمال أبمو رمازمل وا فمي الحمرام  أعميش مىهما فمي الحماأِما يى
ي بماأم  فطلع  :قال  ا :قال مد  أألم تمأت   وا  ويمي؟ مما رصمل  قتهماواه مما ولح   واه الىظميم  ا :قمال  اميممقتهما ع

 .وأِر في عافية فإاا جاثل الشيطا  فارلف له كما رلفر لي واه  فقال: 
مد  مطلح أِمر  :  قمالقتهماا مما ولح  :خما  مما دام ولحقتهما يما فا،قهما  قمال :فاِظر كيف أ ما،  قمال قهما أمم  جما  ع
مما فممي المجلمم  مما  إ  الىظمميم واه  واه ممما رصممل :قممال  أمممامي ه قممال ويممب   يرث  سممتُ اا اأقسممم بايمماو اه  بىمم  ال

 .خا  إاا جاثل الشيطا  يوسو  لك فارلف له كما رلفر لي
 

 الخاتمة
ة صفٌة مي الصفاو يمُ  م ااه بهم مُ ى    فالفط ي المك م م -عليمه الصماة والسمام-ما وقمد أوتمي ِبيح   هق مل  ي خ  علمى م مي يشماث م 

بي   ، الىظمميمد  ق ممال بغممي للمممؤمي أ  يقتممد  بممال ة والبحمم  عممي يعممو  ي والرع أِح فممي الحممممة والتعمم -وسمملم صمملى اه عليممه-في
ة م ي روله. ؛ي لامو، ويأتي بها على أرسي الوجووأ  يتفطع   ي المخا،جس  ر  أ   ته وومأِي  رتى يمو  الك لطمأِي

ا اتح  -سبحاِه وتىالى-ِسأل اه  ا م    هض  و    مي ر  ر  والش    اة ِبيح ع باح سُ أ  يرزق  فاعته.ي أهل  وأ  يجىل

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى ه 
 

م يه وس ى ه ع ي ص ة  فطنة الن س م"من س يه وس ى ه ع ي ص  ( 8من  8صفحة )   "أحوال الن
 

 محمد وعلى  له وصحبه أجمىيي.  ا وصلى اه وسلم على ِبيح 
 

 تم بحمد اه
ر  شر على ال تدياو الطريق إلى اه في في قسم تفريل الد،و  اهدوا الد،  لل ا: م  وتفضلوا ه
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