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 .ٍتشواتِ اهللِ ٍسحؤُ عل٘ىن لسَّالما

 ٍسثعٍ ٍثالث٘يَ ٍأستعوائٍٔ ألفٍ لسٌٔ سهضاىَشْش  هي عشش الثالثّثت السّ لَ٘مِ ًمذِّمُ لىن ًششًٓ عي أخثاسِ الذٍّلِٔ اإلسالهِّ٘ٔ
  .للْدشِٓ

 تأّنِّ ها فْ٘ا هي عٌاٍٗي: ًثذأُ ًششتٌَا

 ّاألوشاد ششلاً فٖ ٍالٗٔ حلةٔ على هشتذّٔ استشْادٍّٗعولّ٘شواالً،  ٓدّم صحَات الشّهحاٍلٔ تمذّ صذ ٕ. 

 ّفٖ ٍالٗٔ حوص "تذهش" ّٖ:ششل "ل٘لٔالتّ" :فٖ هح٘ظ حاخض ص٘شّٕ٘غشٓ على خوس هَالع للد٘ش الٌّالس. 

 ٍعولّ٘"خَسهاتَ عَص" :هذٌٗٔهي تالمشب  ٍالث٘شوشؤ الحشذ ي تْاخوس لشى ٗتحصّ على ٍاسع ّدَم ، ٔ

 .وشوَن ٍالٗٔ فٖ تضشب هذخل الوذٌٗٔٔ استشْادّٗ
 :حلةالثذاٗٔ هي ٍالٗٔ 

)تالل٘ي ٌٍٖٗ  :م على لشٗتٖمذّتّالٔ شوّ٘ٔ التٍّالوذفعّ٘ ل٘ثّٖحالف الصّحَات هستعٌ٘٘ي تغائشات التٍّ الصّهشتذّ حاٍل

ي اهلل فْ٘ا اغَت، هىّت خوس ساعات ت٘ي أٍل٘اء اهلل ٍأٍل٘اء الغّداست اشتثاوات استوشّ ح٘ث، والّٖٗف الشّفٖ الشّٗاتاى( 

 شلّٖٗف الشّا فٖ الشّأهّ ٖ الثالَى أدتاسّن هذحَسٗي تفضل اهلل،اً لثل أى َٗلّاتشٗي هي لتل ثالثٔ عشش هشتذّالصّ ُأٍل٘اء

استِ ٍد عي دٗاس الوسلو٘ي، اًغلك تسّ٘هَا أسٍاحْن للزّلذّ٘ي الزٗي فمذ اًغلك أحذ اإلخَٓ االستشْادّٗ ،لَالٗٔ حلة

ٌِ اهلل ، ل٘وىّ"هٌثح" :هذٌٗٔ ّٖ هيغشتالدٌَب إلى ال)لٌآ المشٓ(  :ٕ األوشاد فٖ لشٗٔعاً لوشتذّتدوّ خٔ هستْذفاًالوفخّ

 ٍهلل الحوذ. ،ٍ إصاتٔ آخشٗي ،هٌْن تسعٔ همتلأسفش عي ا هوّ ،عْنختِ على تدوّهي تفد٘ش هفخّ

 ٍإلى ٍالٗٔ حوص:

، "تذهش" ّٖششل "ل٘لٔالتّ" :حاخض هح٘ظ فٖ ص٘شّٕللد٘ش الٌّ هَالع خوسٔ ّاخن خٌَد الخالفٔ هستعٌ٘٘ي تاهلل

 T77 اتٔدتّٗي، ٍأسش أستعٔ، ٍاغتٌام ٘غشٓ علْ٘ا تعذ لتل عذد هي الوشتذّهي التحام الوَالع ٍالسٌَّا تعَى اهلل ل٘توىّ

 الحوذ.، ٍهلل افت٘يٍخشّ 73 ٍهذفع

 :وشوَنٍالٗٔ  ا فٖأهّ

ٍالث٘شوشؤ  افضٍّٖ الحشذ الشّي تْا هشتذّّدَهاً ٍاسعاً على خوس لشى ٗتحصّخٌَد الخالفٔ هستعٌ٘٘ي تاهلل  شيّفمذ 

خٔ على استِ الوفخّسّ٘ -لِ اهللتمثّ- (اح األًصاسّٕخشّ )أتٖ  :ح٘ث تذأ  الْدَم تتفد٘ش األخ، "خَسهاتَ عَص" :فٖ هٌغمٔ

اإلخَٓ اهلل تعالى ي هَلعاً عذد هي المتلى فٖ صفَفْن، فٖ ح٘ي هىّ "سؤالضّ" :ٕ الث٘شوشؤ فٖ هٌغمٔلوشتذّثىٌٔ 

، هي تٌْ٘ن أستعٔ اً على األللّٗي هشتذّخوسٔ ٍعشش َا خاللْالتلاشتثاوات تعذ  ٓ ساعات٘غشٓ على المشى لعذّهي السّ
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ات الوٌغمٔ ، ٍلائذ عولّ٘"خَسهاتَ عَص" :ٍَّ هذٗش ششعٔ ،()هصغفى اٙهشلّٖ :افضّٖاط، عشف هٌْن العم٘ذ الشّضثّ

إحشاق أوثش  ووا تنّ ( هذٗش شعثٔ استخثاسات،)أحوذ العوَسّٕ :ائذ، ٍالشّ"آهشلٖ" :اتع فَٖاسئ السّٔ، ٍآهش فَج الغّوالّ٘الشّ

خٔ استِ الوفخّتسّ٘ (اهّٖالشّاف سّ٘ )أتٖ :، أعمة رله اًغالق األخ االستشْادٍّٕاغتٌام أسلحٔ ٍرخائش ،اتهي عشش آلّ٘

ٗي عٌذ الوذخل حاصذاً ع الوشتذّختِ على تدوٌِّ اهلل هي تفد٘ش هفخّل٘وىّ "خَسهاتَ عَص" :هستْذفاً هذخل هذٌٗٔ

 ات.شاً أستع آلٍّ٘هذهّ ،ٔ عشش لت٘الًهٌْن ستّ

ٓ الصمٔ على داخل هذٌٗٔ وشوَن، هي تفد٘ش عثَّ "ش٘شٍ" :الخالفٔ فٖ هٌغمٔ لذٍلٔٔ ٌت هفشصٓ أهٌّ٘توىّ ّزا ٍلذ

لى ّالوِ على الفَس، ٍفٖ الَلت راتِ لاهت الوفشصٓ تتصف٘ٔ اثٌ٘ي هي إى ا أدّ، هوّ"سشوَت ًاصش" :اسٓ الوشتذّسّ٘

 ٔ، تعذ استْذافْن تسالح واتن، ٍهلل الحوذ.ٗي، واًَا لشٗث٘ي هي هىاى العولّ٘الوشتذّ

 :دخلٍٔالٗٔ ٍإلى 

 :افضٔ هي الد٘ش ٍالحشذ فٖ لشٗٔع للشّخٔ إلى تدوّاستِ الوفخّالَصَل تسّ٘ (العشالّٖ علّٖ )أتٖ :اهلل لألخش ٗسّح٘ث 

ات، ٓ آلّ٘شاً عذٍّهذهّ ،هي المتلى هَلعاً عذداً ،عدوّختِ على التّهفخّ -لِ اهللتمثّ-ش األخ ، ل٘فدّ"هخوَس" :غشتّٖ "صشالٌّ"

ٍفٖ ، "خلٔالشّ" :على أعشاف لشٗٔ ْ٘يإثش استْذافْوا تصاسٍخ٘ي هَخّاتت٘ي فٖ ح٘ي لام الوداّذٍى تتذه٘ش دتّ

 ،"خلٔ ٍخشتشداىالشّ" :لشٗتٖ ٗي ت٘ي ت٘ي ًاسفت٘ي على عشٗك إهذاد الوشتذّت٘ي تعثَّتذه٘ش آلّ٘ ، ووا تنّ"صشالٌّ" :لشٗٔ

 ٍهلل الحوذ على تَف٘مِ.

 :ٗيصالح الذٍّالٗٔ  فٍٖ

تالمشب هي  افضّٖثىٌات الد٘ش الشّ توختلف أًَاع األسلحٔخٌَد الخالفٔ ل علِ٘، ّاخن َوٍّالتّ ،ٍتعذ االستعأً تاهلل

 ات، ٍستّآلّ٘ ٍإحشاق ستّ ،ٗيتِ هي لتل عذد هي الوشتذٌَّا تحَل اهلل ٍلَّ، ل٘توىّ"ت٘دٖ" :هذٌٗٔ ّٖشوالخسش األسوذٓ، 

 ثىٌات.

 ٍإلى ٍالٗٔ األًثاس:

  افضّٖللد٘ش الشّ ّوش عشتتٖي الوداّذٍى هي تذه٘ش ، توىّهادّٕالشّ هي غشتّٖالوال شّإلى الٓ ٍضوي الوعاسن الوستوشّ

 ".افعسّ الثَ ٓسذّ" :فٖ

 :دٗالى ٍالٍٗٔإلى 

، فذاست "ش٘خٖ الَلف" :فٖ هٌغمٔ ألساضٖ الوسلو٘ي افضّٖالشّ الد٘شلوحاٍلٔ  تدشٗف  ى خٌَد الخالفٔتصذّ

همتل سثعٔ هٌْن، ٍإصاتٔ خوسٔ  ا أسفش عيٗي،  هوّعلى الوشتذّت٘ي ًاسفت٘ي لْا تفد٘ش عثَّاشتثاوات عٌ٘فٔ، تخلّ

 ، ٍهلل الفضل ٍحذُ. ٍاغتٌام أسلحٔ خف٘فٔ ،افٔإحشاق عشتتٖ ّوش ٍخشّ آخشٗي، ووا تنّ
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 :دهشك ٍالٗٔ ٍفٖ

، تعذ أى استذسخْن اهلل إلى وو٘ي هحىن لإلخَٓ ٓدّعٌاصش هي صحَات الشّ ستّٔ لتل تعَى اهلل هي خٌَد الخالفٔي توىّ

  اغتٌام أسلحٔ خف٘فٔ.تفضل اهلل  تنٍّ، ام ٍاألسدىّالحذٍد الوصغٌعٔ ت٘ي الشّهي مشب تال "الحواد" تادٗٔ:فٖ 

 :خشاساىٍالٗٔ  فٍٖ
ٓ ْن تعثَّواًت تملّاسٓ ٔ، تعذ استْذاف سّ٘شعٔ الثاوستاًّ٘ٗي هي الشّهشتذّ أَستعٔ ي خٌَد الخالفٔ هي لتل ٍإصاتٔتوىّ

 ".ت٘شاٍس" :)وشٕ صحثت خاى( توذٌٗٔ :ًٔاسفٔ فٖ هٌغم

، ٍهلل "وشاتشٖ" :توذٌٗٔ "ًاظن آتاد" :افضٔ فٖ هٌغمٔهي لتل ٍإصاتٔ عٌصشٗي هي الشّي اإلخَٓ توىٍّهي خاًة آخش 

 الحوذ.

 :إفشٗم٘ٔ غشب ٍالٗٔأخ٘شاً إلى 

 "دٗفَّا": فٖ هٌغمٔ "غَغَام": فٖ تلذٓ الوشتذّ ٘د٘شّٕللد٘ش الٌّٔ خٌَد الخالفٔ ّدَهاً على ثىٌٔ عسىشّٗ ح٘ث شيّ

 خائش، ٍهلل الحوذ.ٔ هي األسلحٔ ٍالزٍّإصاتٔ آخشٗي، ٍاغتٌام ووّ٘ ،ٗيي اهلل اإلخَٓ هي لتل سثعٔ هشتذّ٘دش، ل٘وىّتالٌّ

 

 .ٍتشواتُِ اهللِ ٍسحؤُ عل٘ىن إِخَاًِىن، ٍالسَّالمُ تحّ٘اتِ تمثَّلَاٍ


