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بسم هللا الرحمن الرحٌم
اؿُس هلل ضب ايعإٌٚ ،ايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢قُس ٚآي٘
ايطاٖطٚ ،ٜٔيعٓ ١اهلل عً ٢أعسا ِٗ٥أْعٌ ،إٍ قٝاّ ّٜٛ
ايس.ٜٔ

المقدمة
مل ٜهٔ يٮ ١ُ٥ا٭طٗاض (عً ِٗٝأفهٌ ايكٚ ٠٬ايػَٛ )ّ٬قف
َٛسس ػا ٙايكهاٜا ٚا٭سساخ اييت َطت بِٗ  ..فكس نإ يهٌ
إَاّ َٛقف َتُٝع ػا ٙايٛاقع ايص ٟعاٜؿ٘ٚ ،ططٜك ١خاقٗ ١
َعاؾ ١إؿانٌ ٚا٭ظَات اييت َطت ب٘..
ٚايػبب ٖ :ٛايٛطٚف إدتًف ١اييت نإ ٜٛادٗٗا نٌ
إَاّ ،فاإلَاّ اؿػٔ ٚ اد٘ ٚطٚفاّ ؽتًف ُاَاّ عٔ
ايٛطٚف اييت ٚادٗٗا اإلَاّ اؿػٌ ٚ ،اإلَاّ اؿػٌ
 عاٜـ دٛاّ كتًفاّ نٌ ا٫خت٬ف عٔ اؾ ٛايص ٟعاٜؿ٘
اإلَاّ ايػذاز ٖٚ ،هصا تكاحل اإلَاّ اؿػٔ َ ع
ٖ

َعا ١ٜٚبُٓٝا ثاض اإلَاّ اؿػٌ  عًٜ ٢عٜس ٗ ايٛقت ايصٟ
اؽص ف ٘ٝاإلَاّ ايػذاز  أغًٛب ايذلب ١ٝاشلازٗ ١٥
$ايسعاٖٚ ..#٤هصا غا٥ط ا٭. ١ُ٥
َٔ ٖٓا ..فإٕ سٝا ٠ا٭ ٖٞ  ١ُ٥سٝا ٠سافً ،١غٓ١ٝ
بايعدل ٚايعٛاتٚ ،ايسضٚؽ ايعًُ ..١ٝاييت ٜػتطٝع نٌ إْػإ
إٔ ٜػتفٝس َٓٗا َُٗا ناْت ايٛطٚف ٚا٭ٚناع اييت ٜعٝـ
فٗٝا ..٭ٕ ا٭ٚ  ١ُ٥ادٗٛا ؾت ٢ايٛطٚفٚ ،اؽصٚا َٓٗا
َٛاقف قسز ٠هب إٔ ته ٕٛزضغاّ يهٌ ا٭دٝاٍ َٗٓٚاداّ ٜٓبػٞ
ايػرل عً ٢ن.٘٥ٛ
ٖٓ َٔٚا تأت ٞنطٚض ٠زضاغ ١سٝا ٠ا٭ٚ .. ١ُ٥يصيو
فكس بسأْا عطناّ تاضىٝاّ ٜتٓا ٍٚدٛاْب َٔ سٝا ٠ا٭ ١ُ٥اإلثين
عؿط  ..بٗسف إٔ ْػرل أْفػٓا ٚما ٍٚا٫قتسا ٤با٭١ُ٥
ٚ تطبٝل َا ناْٛا ٜفعً ْ٘ٛـ سػب ايٛطف ايصْ ٟعٝؿ٘ ـ
 َٔٚاهلل ْػتُس ايتٛفٝل..
إْ٘ زلٝع ايسعا.٤

ٗ

اإلمام علً  الشخصٌة ّ
الفذة
اإلَاّ أَرل إ  ٌَٓ٪ؾدكَ ١ٝتُٝع ٠ؽطت سادط
ايعَإ ٚإهإ ٚتطبعت عً ٢قُ ١اجملس ..فكس ػُعت ٗ ٖصٙ
ايؿدك ١ٝايفص ٠ايعُ٬ق ١نٌ ايكفات ايطفٝع ١اييت فام بٗا
ْٝع ايعُٛاٚ ٤ايعُايك ١ـ بعس ايطغ ٍٛا٭ع  ِٛـ ست٢
يهأْ٘ ْػد ١ثاْ َٔ ١ٝؾدك ١ٝايطغ ٍٛا٭ع  ِٛبٌ ٖٛ
سنَا
ْفؼ ايطغٍٛبتكطٜح ايكطإٓ ايهطَ  :ِٜوأَنْـ ُف َ
وأَنْـ ُف َس ُك ْم ..)ٔ(يكس نإ اإلَاّ َ تفٛقاّ ٗ نٌ اجملا٫ت..

َٚتكسَاّ ٗ نٌ ايٓٛاسٖٓ َٔ ..ٞا فكس اختاض ٙاهلل غبشاْ٘ خًٝف١

عً ٢إػًٌُ ٚقا٥ساّ شلِ بعس ايطغ ٍٛا٭ع. ِٛ
ٖ ٗٚص ٙايسضاغ ١إٛدع ٠غٓتعطض ؾٛاْب َٔ سٝا٠
اإلَاّ عً  ٞغطزاّ ٚؼً ّ٬ٝعدل غبع ١فك:ٍٛ
ايفكٌ ا٭ٖٝ :ٍٚعات اإلَاّ عًٚ  ٞقفات٘.
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ.61 :

٘

ايفكٌ ايجاْ :ٞإطسً ١اييت غبكت سهِ اإلَاّ عًٞ
.
ايفكٌ ايجايح :اإلَاّ عً  ٞسانُاّ.
ايفكٌ ايطابع :سطٚب اإلَاّ .
ايفكٌ اـاَؼَ :عا ٗ ١ٜٚسٝات٘ ايػٝاغ.١ٝ
ايفكٌ ايػازؽ :اإلَاّ عً َٔ  ٞاؿطب ـ إٍ
ايؿٗاز.٠
ايفكٌ ايػابع :أغٚ ١ً٦إؾها٫ت.

ٙ

الفصل األول:
اإلمام علً  خصائص وممٌزات
ٖٝعات اإلَاّ  نجرلٖٚ ٠اّ ٫ٚ ١ً٥هٓٓا إٔ ْػتٛعبٗا ٗ
نتاب ،يهٓٓا غٓتشسخ عٔ بعض ايكفات ٚإُٝعات ايطٝ٥ػ١ٝ
يإلَاّ  باختكاضٖٚ ..ص ٙفطز إنا٤ات:

أوالً :الجهاد والتضحٌة
فكس نإ َٓص ايكػط ٜسافع عٔ ايطغٚ  ٍٛوفَٔ ٘ٛ
أش ٣ا٭طفاٍ ٚأسذاضِٖ ،فعٓس َا نإ أطفاٍ ايهفّاض ٪ٜشٕٚ
ايطغٜٚ  ٍٛطَ ْ٘ٛبا٭سذاض نإ ٜٗذِ عً ٖٛٚ ِٗٝمل
ٜبًؼ ايعاؾط َٔ ٠ايعُط ٜٚعضّ آشاِْٗ ٚأْٛفِٗ ..فهاْٛا ٜٗطبٕٛ
َٓ٘ نايف٦طإ إصعٛضٚ ..٠تبًؼ تهش ١ٝاإلَاّ عً  ٞايكُ١
عٓسَا ٜبٝت ٗ فطاف ايطغ  ٍٛيٖ ١ًٝذط ٠ايٓيب َٔ َه١
إٍ إسَ ١ٜٓعطناّ ْفػ٘ ـطط قكل ..تعايٛا يٓػُع تًو اؿازث١
ٚ

عً ٢يػإ اإلَاّ .

ٜك ٍٛاإلَاّ $ :نٓت عً ٢فطاف ضغ ٍٛاهلل 
ٚقس ططح عً ّٞبطز( ٠ايدلز نػا َٔ ٤ايكٛف) ..فأقبًت قطٜـ
َع نٌّ ضدٌ َِٓٗ ٖطا ٠ٚفٗٝا ؾٛنٗا (عك ١٦ًَٝ ٞبا٭ؾٛاى)
ٞ
فًِ ٜبكطٚا ضغ ٍٛاهلل  سٝح خطز ..فأقبًٛا عً ّ
ٜهطبْٛين َا ٗ أٜس ،ِٜٗفتٓف٘ دػس( ٟأ ٟتكطّح) ٚقاض َجٌ
ايبٝض ..ثِ اْطًكٛا ٜطٜس ٕٚقتً )ٔ(#ٞاخل ..

ٚقس اؾذلى اإلَاّ عً ٗ  ٞنٌ سطٚب ايطغ ٍٛ
(َا عسا تبٛى)  ٖٞٚتعٜس عً ٢ايجُاٌْ سطباّ..
 ٗٚسطب بسض ايهدل ٣قتٌ إػًُْٝ ٕٛعاّ َٔ ايهفاض
( )35ؾدكاّ ،بُٓٝا قتٌ اإلَاّ عًَ  ٞفطز)35( ٙ
ؾدكاّ

(ٕ)

ٚبصيو ٜه ٕٛفُٛع قتً ٢ايهفاض ٖ)70( :ٛ

ؾدكاّ ..قتٌ اإلَاّ ٚسسْ ٙكفِٗ..
 ٗٚسطب أسس أقٝب اإلَاّ  بجُاٌْ دطاس١

( )1عاض ا٭ْٛاض يًع ١َ٬اجملًػ :ٞز 36م.43
( )2عاض ا٭ْٛاض :ز 41مٚ 65م.146

ٛ

خطرلٚ )ٔ(٠عٓسَا اْتٗت اؿطب ٚضدع إػًُ ٕٛإٍ إس ١ٜٓناز
اإلَاّ عًٜ  ٞػك٘ إعٝا َٔ ّ٤نجطَ ٠ا ْعف َٓ٘ َٔ ايسَا٤
َٚع شيو قاّ اإلَاّ عً  ٞبكعٛبٚ ١اتهأ عً ٢عبسٜٔ
ٚتٛد٘ م ٛغاس ١إعطن..!!١
 ٗٚسطب ا٭سعاب أ ٚاـٓسم اييت ٚقعت عاّ ()5
ٖذط ،١ٜنإ اإلَاّ  ٖٛ ايٛسٝس ايصٚ ٟاد٘ أع ِٛأبطاٍ
دٝـ ايهفاض ( ٖٛٚعُط ٚبٔ عبس ٚزّ ايعاَطٚ )ٟاغتطاع اإلَاّ
قتً٘  ٖٛٚمل ٜبًؼ ايج٬ثٌ َٔ عُطٚ !!ٙبكتٌ (عُط ٚبٔ عبس
ٚز) ؼطُت َعٜٓٛات قطٜـ إٍ زضد ١نبرلٚ ٠قاٍ ايطغٍٛ
 ٗ شيو :نطب ١عً ّٜٛ ٞاـٓسم أفهٌ َٔ عباز٠
ايجكًٌ.)ٕ(
 ٗٚسطب خٝدل اييت ٚقعت عاّ (ٖ )7ذط ١ٜنإ (َطسب)
أِٖ أبطاٍ ايٛٗٝز ٚنإ ٜهع عً ٢ضأغ٘ خٛش ٙف٫ٛش١ٜ
باإلناف ١إٍ قدطَ ٠جكٛب ١ايٛغ٘ ٜهعٗا فٛم اـٛش ٠نإ
( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 36مٜٓٚ ..26كٌ دٛاز فانـٌ ٗ نتابـ٘ (َعكـ ٌَٛدٗـاضز ٙناْـ٘)
ز 1م 62إٕ دطاسات اإلَاّ ناْت تػعٌ دطاس..١
( )2عاض ا٭ْٛاض :ز 39م1ـ.7

ٜ

َطسب عكب ١أَاّ تكسّ إػًٌُ إش نإ ٜكتٌ نٌ َٔ دا٤
ٕباضظت٘ ،فأعط ٢ايطغ  ٍٛايطا ١ٜبٝس أب ٞبهط ثِ عُط ثِ
عجُإ يهِٓٗ تطادعٛا ٚاْٗعَٛا ،فتكسّ اإلَاّ عً ٞ
ٕباضظَ( ٠طسب) ٚبعس قً ٌٝنإ غٝف اإلَاّ  ىذلم ضأغ٘
َطسب قطُّاّ ايكدطٚ ٠اـٛش ٠ايف٫ٛشٚ ١ٜقس ؾل ايػٝف ضأغ٘
ست ٢ا٭نطاؽ!! ثِ تكسّ ٚاْتعع باب خٝدلٚ ..بصيو اْتكط
إػًُ.)ٔ(..ٕٛ
َ ٗٚعطن ١سٌٓ قتٌ اإلَاّ َ فطز ٙأضبعٌ َٔ
ايهفاض ،نُا قتٌ قا٥سِٖ (أب ٛدط )ٍٚبهطبٚ ١اسس ٠أقابت
اـٛشٚ ٠ايعُاَٚ ١ايسضع ٚدعًت٘ ْكفٌ.)ٕ(..
 ٗٚغع ٠ٚشات ايػ٬غٌ قتٌ اإلَاّ  ايػبع ١ا٭ؾسا٤
ٚنإ آخطِٖ أؾسِٖ(ٖ).
ٚقس نإ نجرل َٔ ض٩غا ٤ق ٣ٛايؿطى ٚايهفط ٜتػاقطٕٛ
قتً ٢عًٜ ٢س اإلَاّ ،أ ٟإٕ اإلَاّ  نإ ي٘ ايسٚض إدلظ ٗ
( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 39م.14
( )2عاض ا٭ْٛاض :ز 41م 66ـ.67
( )3عاض ا٭ْٛاض :ز 41م 66ـ.67

ٓٔ

ٖصا اجملاٍ(ٔ) ٚيصيو فكس نإ ايهفاض ٜػُ ٕٛاإلَاّ عً ٞ
بـ $إٛت ا٭ٓطٚ #شيو يهجط َٔ ٠قتٌ َِٓٗ(ٕ).
ٚباإلناف ١إٍ زٚض اإلَاّ  ايباضظ ٗ َٝسإ اؾٗاز،
نإ اإلَاّ أَرل إٜ  ٌَٓ٪عتدل ايٝس اي ٢ُٓٝيًطغ.. ٍٛ
ٚنإ ٖ ٛايص ٟواف ٜعً ٢ايطغٜٚ  ٍٛطز عٓ٘ نٝس
ا٭عساْٝ ٗ ٤ع ا٭ٚقات ،فكس خططت عكابَ َٔ ١ؿطنٞ

َهَ ١ه َٔ ١ْٛث٬ث َٔ ١أق ٣ٛضدا٫تٗا ٫غتٝاٍ ايطغ ٍٛ
بػط ١ّٜتاَّٚ ..١عطف ايطغ  ٍٛباـدل ٗٚ ..شات  ،ّٜٛبعس
ق ٠٬ايفذط قاٍ ايطغَ$ :ٍٛعاؾط ايٓاؽ أٜهِ ٜٗٓض إٍ
ث٬ثْ ١فط قس آيٛا باي٬ت ٚايعع ٣يٝكتًْٛين ٚقس نصبٛا ٚضب
ايهعب #١فًِ ٜكِ أسسٚ ،نإ اإلَاّ عًَ  ٞطٜهاّ ٗ زاض،ٙ
ٚعٓسَا ٚقً٘ اـدل $خطز نأْ٘ ْؿ٘ َٔ عكاٍٚ #تكسّ يًطغٍٛ
 قاٜ$ :ّ٬٥ا ضغ ٍٛاهلل أْا شلِ غطٚ ١ّٜسس( #ٟايػط:١ّٜ
قطع َٔ ١اؾٝـ ٚزلٝت بصيو ٭ْٗا تػط ٟي ّ٬ٝخف..)١ٝ
ٚشٖب اإلَاّ عً  ٞ٭زاَُٗ ٤ت٘ ٚ ...اْكطعت أخباض ٙعٔ
( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 41م 66ـ.67
( )2عاض ا٭ْٛاض :ز 41م.63

ٔٔ

ايطغٚ ..ٍٛبعس ث٬ث ١أٜاّ ضدع اإلَاّ َٚ ع٘ أغرلإ
ٚضأؽٚ ،أخدل ايطغ  ٍٛبايككّ :١سٝح قازف 
ايج٬ثَ ١تذٌٗ م ٛإسٚ ،١ٜٓعٓسَا عطفت ايعكاب ١اإلَاّ 
ٖذِ عً ٘ٝضٝ٥ؼ ايعكابٚ ١زاضت َعطن ١ساَٚ ،١ٝبعس دٛي١
قكرل ٠اغتطاع اإلَاّ  ايكها ٤عً ٢ضٝ٥ؼ ايعكابٚ ..١عٓس
شيو اغتػًِ ايطد ٕ٬اٯخطإ ي٘ ٚقا ٫يإلَاّٚ...$ :قاسبٓا
إكت ٍٛنإ ٜعس بأيف فاضؽ.)ٔ(!!#
ٖٚهصا نإ اإلَاّ أَرل إ ٌَٓ٪عً  ٞقُ ١اؾٗاز..
ٚايتهشٚ ..١ٝايبطٛيٚ ،١يصيو ْعيت فُٛع ١نبرل َٔ ٠اٯٜات
ايكطآْ ١ٝتتشسخ س ٍٛدٗاز اإلَاّ ٚ تهشٝت٘ٚ ،غٓصنط
ٖٓا بعهٗا فشػب يهٝل اجملاٍ:

ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ص ّفاً
ين يُـ َقاتلُو َن في َسبِيله َ
قاٍ تعاٍ :إِ ّن اللّهَ يُح ّ
ب الّذ َ
وصْ )ٕ(عيت ٖص ٙاٯ ٗ ١ٜأَرل إٌَٓ٪
ص ٌ
َكأَنّـ ُهم بـُ ْنـيَا ٌن ّم ْر ُ

ٓٚعٚ ٠عبٝسٚ ٠فُٛع ١أخط َٔ ٣اجملاٖس.)ٖ(ٜٔ

( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 41م74ـ.75
( )2غٛض ٠ايكف.4 :
( )3عاض ا٭ْٛاض :ز 36م.24

ٕٔ

ِ
َ وِم َن الن ِ
اء
سهُ ابْتغَ َ
َّاس َم ْن يَ ْش ِري ــ أٜ ٟبصٍ ــ نَـ ْف َ
ضاةِ ِ
اللْ )ٔ(عيت ٖص ٙاٯ ٗ ١ٜاإلَاّ  عٓس َبٝت٘ ٗ
َم ْر َ

فطاف ايطغ.)ٕ(  ٍٛ

وقال تعالى :من يـرتَ َّد ِم ْن ُكم َعن ِدينِ ِه فَسو َ ِ
ف يَأْتي اللُ
َْ
ْ ْ
َ ْ َْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ َّ ٍ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ين
ب َق ْوم يُحبُّـ ُه ْم َويُحبُّونَهُ أَذلة َعلَى ُ
ين أَع َّزة َعلَى ال َكاف ِر َ
الم ْؤمن َ
يج ِ
يل ِ
اه ُدو َن ِفي َسبِ ِ
الل َوََل يَ َخافُو َن لَ ْوَم َة ََلئِ ٍمٚ )ٖ( قس ْعيت
َُ

ٖص ٙاٯ ١ٜأٜهّا ٗ اإلَاّ عً.)ٗ(  ٞ

باإلناف ١إٍ فُٛع ١نبرل َٔ ٠اٯٜات ْعيت َتشسث ١عٔ
دٗاز اإلَاّ ٚبطٛيت٘ .

( )1غٛض ٠ايبكط.207 :٠
( )2عاض ا٭ْٛاض :ز 36م.40
( )3غٛض ٠إا٥س.54 :٠
( )4عاض ا٭ْٛاض :ز 36م32ـ.33

ٖٔ

ثانٌاً :العبادة
فكس نإ اإلَاّ ٜ كً ٞنجرلاّٚ ،نإ نجرلاّ َا ٜػُ٢
عً َٔ ٘ٝؾس ٠اـٛف َٔ اهلل فهإ ٜكرل ناـؿب ١ايٝابػ..!!١
(ٔ)

 ٗٚي ١ًٝاشلطٜط

ناْت اؿطب بٌ دٝـ اإلَاّ عًٞ

ٚ دٝـ َعا ١ٜٚعً ٢أؾسّٖاٚ ،ناْت ا٭ٜسٚ ٟا٭ضدٌ
ٚايطٚ٩ؽ تتطاٜط ٖٓا ٖٓٚاىٖ ٗ ..ص ٙا٭ثٓا ٤سإ َٛعس ق٠٬
ايكبح ،فتكسّ اإلَاّ ٚ بػ٘ ي٘ ْطع (ايٓطع :بػأَ ٙ
دًس) بٌ اؾٝؿٌ ٚٚقف اإلَاّ عًٚ ٘ٝبسأ بايك ٠٬ـ ق٠٬
ايكبح ـ  ٖٛٚغرل آب٘ بايػٗاّ اييت تتطاٜط سٛي٘ ،إٍ إٔ أنٌُ
ق٬ت٘!!(ٕ).
 ٗٚإسس ٣ايًٝاي ٞضدع اإلَاّ إٍ زاضَ ٙتأخطاّ ٚغٗط إٍ
( ٗ )1ســطب قــفٌ اؾــتست إعطنــ ١بــٌ ايطــطفٌ بعــس عــس ٠أؾــٗط َــٔ بــسٗ٥ا ٚاغــتُطت
إعطن ١إٍ ايًٚ ..ٌٝإٍ ايفذط ٚإٍ ايكبحٚ ،يـ ٛاغـتُطت اؿـطب إٍ ايٗٛـط ْ٫تكـط
دٝـ اإلَاّ إ ّ٫إٔ خسع٘ َعا$ ١ٜٚبإكاسف #سايت ز ٕٚشيو ٚي ١ًٝاشلطٜط ٖ ٞتًو
ايً.١ًٝ
( )2ؾطح ْٗر ايب٬غ٫ ١بٔ أب ٞاؿسٜس :ز 1م.27

ٗٔ

َس ٠ط َٔ ١ًٜٛايًَ ٌٝع أسس ا٭ؾدام ٗٚ ..غاعَ ١تأخط٠
َٔ ايً ٌٝشٖب  يًْٓٚ ّٛاّ ايطدٌ أٜهاّٜ ..ك ٍٛايطدٌ:
ٚبعس غاع( ١أَ :ٟس )٠ضأٜت اإلَاّ ٜ تذ٘ مَ ٛهإ
ايهٜ ٖٛٚ ٤ٛته ٧عً ٢اؾساض (َٔ ؾس ٠اإلضٖام) فكُت
ٚقًت :إٍ أٜ ٜٔا أَرل إٌَٓ٪؟
فكاٍ :إٍ ايك..٠٬
 ٬فًُاشا  ٫تٓاّ أنجط؟
فكًت ي٘ :إْو مل تػذلح إ ٫قًّ ٝ
فكاٍ اإلَاّ $ :إٕ ِت ايً ٌٝنٝعت ْفػٚ ،ٞإٕ
ِت ايٓٗاض نٝعت ضعٝيت #قاٍ اإلَاّ شيو ٚاػ٘ إٍ قطاب
ايعباز.!!٠

٘ٔ

ثالثاً :الزهد
فكس نإ اإلَاّ ٜ عٝـ سٝا ٠عاز ١ٜدساّ نشٝا ٠ايفكطا٤
بٌ أنجط تٛانعاّ َٓٗا ..فكس نإ أنً٘ ٜ ٫تعس ٣خبع ايؿعرل
اؾاف ـ ٚنإ ٗ بعض ا٭ٚقات ٜهػط اـبع بطنبت٘ ـؿْٛت٘ ـ
ٚبعض إًح أ ٚايًي فك٘!!
ٜك ٍٛغٜٛس بٔ غفً$ :١زخًت عً ٢عً ٞبٔ أب ٞطايب
ايككط فٛدست٘ دايػاّ ٚبٌ ٜس ٜ٘قفٝش ١فٗٝا يي خاثط (أ:ٟ
غً )ٜٝأدس ضو٘ َٔ ؾسّٛٓ ٠نتٜ٘ ٗٚ ..س ٙضغٝف أض٣
قؿاض ايؿعرل ٗ ٚدٗ٘ ٜ ٖٛٚهػط ٙبٝس ٙأسٝاْاّ فإشا غًب٘ نػطٙ
بطنبت٘ ٚططس٘ ف...٘ٝ
ثِ ٜك ٍٛغٜٛس :فكًت ؾاضٜت٘ٚ :وو ٜا فه ١أَا تتكٌ
اهلل ٗ ٖصا ايؿٝذ أ ٫تٓدً ٕٛي٘ طعاَاّ ٖا أض ٣ف َٔ ٘ٝايٓداي١؟
(نٌ ايسقٝل أ ٟغطبً٘ ٚأظاٍ قؿٛض.)ٙ
فكايت :يكس تكسّ إيٓٝا إٔ ْٓ ٫دٌ ي٘ طعاَاّ!.)ٔ(#
( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 40مٚ ،331نؿف ايػُ :١ز 1م.163

ٔٙ

َع أْ٘  نإ وهِ عً ٢أنجط َٔ ( )50زٚيَ ١ا فٗٝا
إفطٜكٝا ٚإٜطإ ْٝٚع ايس ٍٚايعطب.!١ٝ
بٌ إٔ اإلَاّ  نإ ٜأنٌ خبع ايؿعرل ايٝابؼ ستٗ ٢
 ّٜٛايعٝس ٜ ٫ٚطن ٢إٔ ىًط٘ أ٫ٚز ٙبؿ َٔ ٤ٞايسٖٜٔ ..كٍٛ
عبس اهلل بٔ أب ٞضافع :زخًت عً( ٘ٝاإلَاّ)  ّٜٛعٝس ،فكسّ
دطاباّ (نٝػاّ) كتَٛاّ فٛدسْا ف ٘ٝخبع ؾعرلٜ ،ابػاّ َطنٛناّ،
فكسّ فأنٌ ،فكًت ٜا أَرل إ :ٌَٓ٪فهٝف ؽتُ٘ (إٔ ٟاشا
تػًف ايهٝؼ َع أْ٘  ٫ؾ ٤ٞشا أُٖ ١ٝف )٘ٝقاٍ  :خفت
ٖص ٜٔايٛيس ٜٔإٔ ًٜتا( ٙأٜ ٟبًًٜٚ ٙ٬طدا )ٙبػُٔ أ ٚظٜت.)ٔ(
أَا َ٬بػ٘ فكس ناْت أنجط َٔ عاز ..١ٜناْت َطقع ٗ ١نجرل
َٔ دٛاْبٗا ـ ٜك ٍٛاإلَاّ$ :يكس ضقعت َسضعيت ٖص ٙست٢
اغتشٝٝت َٔ ضاقعٗا..)ٕ(#
ٜٚك ٍٛأب ٛايٓٛازض ـ  ٖٛٚبٝاع ايهطابٝؼ(ٖ) ـ :أتاْ ٞعً ٞبٔ
أب ٞطايب َٚ ع٘ غ ّ٬فاؾذلَ ٣ين قُٝك ٞنطابٝؼ فكاٍ
( )1ؾطح ْٗر ايب٬غ٫ ١بٔ أب ٞاؿسٜس :ز 1م.25
(َ )2ػتسضى ايٛغا :ٌ٥ز 3م 272ح 3559عٔ ْٗر ايب٬غ.١
( )3ايهطباؽْٛ ٖٛ :ع َٔ ا٭قُؿ.١

ٔٚ

يػ :َ٘٬اخذل أُّٜٗا ؾ٦ت ،فأخص أسسُٖاٚ ،أخص عً ٞ
اٯخط فًبػ٘ ،ثِ َسّ ٜس ٙفكاٍ :اقطع ايصٜ ٟفهٌ َٔ قسض
ٜس ،ٟفكطعت٘ٚ ،نف٘ (طٛاٚ )ٙيبػ٘ٚ ،شٖب(ٔ).
ٚنإ اإلَاّ ًٜ بؼ إ٬بؼ إطقعٚ !!١قس ضٚ ٞ٥عً٘ٝ
إظاض (ثٛب) غً ٜٝاؾذلا ٙغُػ ١زضاِٖ(ٕ).
ٚأَا َٓعي٘ ..فًِ تهٔ ػس ف ٘ٝست ٢نطٚضٜات أَٓ ٟعٍ
عاز ،ٟفكس نإ نٌ َا ٗ زاض  ٙي ١ًٝايعٚاز ٜ ٫تعس ٣ايـ
( )13ؾ٦ٝاّ!!..
ٜك ٍٛاإلَاّ َ :ا نإ يٓا إ ٫إٖاب نبـ (دًس
خطٚف) أبٝت عًَ ٘ٝع فاطُ  ١بايًْٚ ٌٝعًف عًٗٝا
ايٓانح (أ ٟاؾٌُ ايصٜٓ ٟكٌ عً ٘ٝإا )٤بايٓٗاض.)ٖ(..!!
ٜٚك ٍٛغٜٛس بٔ غفً :١زخًت عً ٢عًَّٜٛ  ٞا
ٚيٝؼ ٗ زاض ٙغ ٣ٛسكرل ضخّ (باٍ)  ٖٛٚدايؼ عً ،٘ٝفكًت
ٜا أَرل إ :ٌَٓ٪أْت ًَو إػًٌُٚ ،اؿانِ عًٚ ِٗٝعً٢
( )1أغس ايػاب :١ز 4م.24
( )2عاض ا٭ْٛاض :ز 40م.323
( )3عاض ا٭ْٛاض :ز 40م.323

ٔٛ

بٝت إاٍٚ ،تأتٝو ايٛفٛز ٚيٝؼ ٗ بٝتو غٖ ٣ٛصا اؿكرل؟..
قاٍ ٜ :ا غٜٛس ،إٕ ايًبٝب (ايعاقٌ) ٜ ٫تأثح ٗ زاض
ايٓكً( ١اْ٫تكاٍ) ٚأَآَا زاض إكاَ( ١اٯخطٚ )٠قس ْكًت إيٗٝا
َتاعٓا ٚمٔ َٓكًب ٕٛإيٗٝا عٔ قطٜب.
قاٍ غٜٛس :فأبهاْٚ ٞاهلل ن.)ٔ(َ٘٬
ٚقس نإ اإلَاّ ٜ طعِ ايٓاؽ خبع ايدلّ (اؿٓ)١ٛ
ٚايًشِ ٜٓٚكطف إٍ َٓعي٘ ٜٚأنٌ خبع ايؿعرل (اؾاف) ٚايعٜت
ٚاـٌ!!(ٕ)..
ٖٚهصا َٓٚتٗ ٢ايبػاط ١نإ ٜعٝـ أَرل إ ٌَٓ٪عً ٞ
اؿانِ عً ٢أنجط َٔ ٔػٌ زٚي ،١بُٓٝا سهّاّ اي ّٛٝايصٜٔ
ٜسع ٕٛاإلغٜ ّ٬عٝؿ ٗ ٕٛقكٛض أغطٛض ١ٜقطفت عًٗٝا
إًٝاضاتٚ ،غٝاضات َٔ آخط َٛزٚ ،ٌٜأَٛاشلِ ُٮ ايبٓٛى
ا٭دٓب ،١ٝبُٓٝا أغًب اؾُاٖرل تعٝـ ايفكط إسقع.

( )1تصنط ٠اـٛام :مٚ ،68اْٛط عاض ا٭ْٛاض :ز 67م.321
( )2عاض ا٭ْٛاض :ز 40م.327

ٜٔ

الفصل الثانً:
المرحلة التً سبقت حكم اإلمام علً

عٓسَا ٚقٌ $عجُإ بٔ عفإ #إٍ اؿهِ ؾاٖس إػًُٕٛ
إعٜس َٔ ا٫مطاف ٗ خ٘ ايػًط ..١فكس أبعس (عجُإ) إٌَٓ٪
ايكازقٌٚ ،قطب إٍ ْفػ٘ إٓافكٌ ٚططزا ٤ايطغ.. ٍٛ
ٚخكل أَٛاٍ بٝت إاٍ ٭قطباٚ ٘٥عؿرلت٘ٚٚ ..يّ ٢عً٢
ايس ٍٚاإلغ ١َٝ٬أؾداقاّ َٓشطفٌ ز ٕٚإٔ ّتًهٛا ؾ٦ٝاّ َٔ
ايهفا ،٠٤أ ٚايتك..٣ٛ
فكس دعٌ عجُإ عبس اهلل بٔ غعٝس ـ  ٖٛٚأخ ٗ ٙٛايطناع١
ـ ٚايٝاّ عًَ ٢كط َع إٔ ضغ ٍٛاهلل  نإ قس أٖسض زَ٘،
ٚضز اؿهِ بٔ ايعام ـ ابٔ عُ٘ ـ إٍ إسَ ١ٜٓع إٔ ايطغٍٛ
 ططز َٔ ٙإس ١ٜٓفهإ ٜػُ$ ٢ططٜس ايطغٚ ..#ٍٛدعٌ

ٕٓ

ابٓ٘ َ$طٚإ #ناتب٘ ٚقاسب تسبرل..)ٔ(ٙ
ٚنصيو أعط ٢سه ١َٛايهٛف ١يًٛيٝس ابٔ عكب ١بٔ َع ٘ٝـ
أر عجُإ َٔ أَ٘ ـ َع أْ٘ نإ غهرلاّ فادطاّٚ ..قس زخٌ ايٛيٝس
احملطاب َطّ ٖٛٚ ٠غهطإٚ ،قً ٢ق ٠٬ايكبح أضبع ضنعات،
ٚعٓسَا قسّ ٚفس َٔ عًُاٚ ٤ظٖاز ايهٛف ١إٍ إسٚ ١ٜٓأبًػٛا
عجُإ باـدل ٚأت ٙٛبا٭زي ١اييت  ٫تكبٌ ايؿو نصّبِٗ عجُإ
ٚأَط ظًسِٖ أَاّ ايٓاؽ ٭ِْٗ ؾٗسٚا عً ٢أخ ٘ٝبايفذٛض
ٚايفػٛم..
َٚطٚإ ابٔ اؿهِ بٔ أب ٞايعام ايص ٟططز ٙايطغٍٛ
ٚ ٖٛ أبا َٔ ٙإس ١ٜٓأضدع٘ عُط إٍ إس ١ٜٓبؿفاع١
عجُإٚ ،عٓسَا ٚقٌ عجُإ إٍ اؿهِ دعٌ َطٚإ ـ ططٜس
ايطغ ٍٛـ ٚظٜطّا ي٘ َٓٚش٘ ٔؼ إفطٜكٝا!..
نُا أعطا َٔ ٙبٝت َاٍ إػًٌُ أضبعٚ ٌٜ٬َ ١ث٬مثا١٥
ٚعؿط ٠آ٫ف زٜٓاض (000ض310ضَٚ )4اٚ ١٥غتّٚ ١عؿطٜٔ

( )1ا٭ُ٥ــ ١اإلثــين عؿــط زضاغــ ١ؼًًٝٝــ :١مٚ ،67عــاض ا٭ْــٛاض :ز 8ايطبعــ ١ايكسّــ١
مٚ 180م.236

ٕٔ

ًَٚ ٕٛٝغبعُاٚ ١٥غبعٌ أيف زضِٖ (000ض770ض)126

(ٔ)

ٌ شيو َٔ أَٛاٍ إػًٌُ.
نّ
نُا أعط ٢اؿط ١ٜايهإًَ ١عا ١ٜٚيٝعٌُ أ ٟؾ ٤ٞؾاٗ ٤
ايؿاّ..
ٚدعٌ عبس اهلل بٔ عاَط ـ ابٔ عُ٘ ـ سانُاّ عً ٢ايبكط..٠
ٜٚعً ٢بٔ أَ ١ٝسانُاّ عً ٢اي ،ُٔٝ٭ْ٘ ابٔ عُ٘..
ٚقس ٖٚب عجُإ إٍ أب ٞغفٝإ (ضأؽ ايهفط) َأت ٞأيف!
ٚنٌ شيو َٔ بٝت َاٍ إػًٌُ(ٕ).
ٚأعط ٢عجُإ اؿاضخ بٔ اؿهِ ـ قٗط ٙـ ث٬مثا ١٥أيف
زضِٖٚٚ ،ضزت إبٌ ايكسق ١فٖٛبٗا ي٘! ٚأقطع٘ غٛقاّ ٗ

$إسٜ #١ٜٓعطف بـ $تٗعٚظ #بعس إٔ تكسم ب٘ ضغ ٍٛاهلل 
عًْٝ ٢ع إػًٌُ!(ٖ).
ٚقس ٚيّ ٢عجُإ اؿهِ بٔ ايعام عً ٢قسقات َٓطك١
$قهاع #١فبًػت  300أيف زضِٖ فٖٛبٗا ي٘!(ٗ).
( )1عً َٔ  ٞإٗس إٍ ايًشس :م.412
( )2سٝا ٠اإلَاّ اؿػٔ بٔ عً  ٞيباقط ؾطٜف ايكطؾ :ٞز 1م.212
( )3إكسض :م.213
( )4إكسض :م .216

ٕٕ

َٓٚح عجُإ غعٝس بٔ ايعام 000ض 100زضِٖ!(ٔ).
ٚأعطَ ٢طٚإ بٔ اؿهِ ـ باإلناف ١إٍ َا شنطْا غابكاّ ـ
َأٚ ١٥ػٌ أٚق َٔ ١ٝايصٖب أ ٚايفهّ ..١نُا أقطع٘ فسنّا
ٚأعطاٖا ي٘!(ٕ).
ٚيٝؼ شيو فك٘ ،بٌ إٕ عجُإ غًب ايٓاؽ سطٜاتِٗ..
فكس َٓع ايٓاؽ َٔ ضع ٞزٚابِٗ ٚسٛٝاْاتِٗ ٗ اؾباٍ ٚايٛزٜإ
ٚايكشاض..)ٖ(ٟ
نُا طبل َبسأ $ايسنتاتٛض #١ٜبأدًَ ٢عاْٗٝا ..فكس نإ
ايه ّ٬نسّ اـًٝف !١أَطاّ قٛٛضاّ ٜعاقب عً ٘ٝقاسب٘ ..فعٓسَا

دا ٤عُاض بٔ ٜاغط ساَ ّ٬ضغاي َٔ ١أقشاب ايطغ ٍٛ
إٍ عجُإ تٓكش٘ بايعٛز ٠إٍ تعاي ِٝاإلغٚ ّ٬عسّ إعطا٤
ا٭َٛاٍ يبين أَ ..١ٝاخل ،عٓسَا أٚقٌ عُاض ايطغايٚ ١قطأٖا
عجُإ أيكاٖا عً ٢ا٭ضض ثِ أَط اـسّ بهطب عُاض..
فٗذُٛا عًٚ ٘ٝنطب ٙٛبؿسّٚ ..٠مل ٜهتف عجُإ بصيو بٌ قاّ
( )1إكسض :م.217

( )2إكسض :م.219
( )3عاض ا٭ْٛاض :ز 8ايطبع ١ايكسّ ١م.236

ٖٕ

ٚنطب٘ بطدً٘ عً ٢بطٓ٘ عسَ ٠طات ست( ٢أغُ ٞعًٚ )٘ٝأقٝب
بايفتل!! ٚيٖ ٫ٛذ ّٛأقطبا ٤عُاض ٚإْكاشِٖ ي٘ َٔ بٌ أضدٌ
عجُإ يهإ َٔ إُهٔ إٔ ٜكتٌ دعا ٤قٛي٘ اؿل!!(ٔ).
ٚأب ٛشض شيو ايص ٟقاٍ ايطغ  ٍٛفَ :٘ٝا أًّٚت
(ٕ)

اـهطا ٫ٚ ٤أقًت ايػدلا ٤عً ٢ش ٟؾٗ ١أقسم َٔ أب ٞشض
ِ
ين
نإ ّؿ ٗ ٞا٭غٛام ٚا٭ظقٜ ٖٛٚ ١كطأ ٖص ٙاٯَ  :١ٜوالّذ َ

ِ
ش ْرُه ْم بِ َع َذ ٍ
ضةَ َوَلَ يُ ِنف ُقونَـ َها فِي َسبِ ِ
اب
يل الل ِّه فَـبَ ّ
ب َوال ِْف ّ
يَ ْكن ُزو َن ال ّذ َه َ
أَلِ ٍيمٚ )ٖ(يهٔ عجُإ أقسض أَطاّ ّٓع٘ َٔ شيو!! ثِ غفّطَٔ ٙ

إس ١ٜٓإٍ ايؿاّ ..ثِ أَط بإضداع٘ إٍ إس ١ٜٓضانباّ ّْ٬
عاضٜاّٚ ..غاضٚا ب٘ غرلاّ َتٛاق ّ٬أٜاَاّ عسٜس ٠ـ نٌ شيو بأَط
َٔ عجُإ ـ ست ٢تٓاثط ؿِ فدص َٔ ٜ٘استهاى فدص ٙبٗٛط
اؾٌُ ايعاض )ٗ(ٟثِ غفط ٙإٍ ايطبص ٠سٝح َ ٫ا ٫ٚ ٤طعاّ..
ٚاغتؿٗس أب ٛشض ٖٓاى دٛعاّ ٚعطؿاّ.

( )1اؿازثَ ١صنٛض ٠بكٛض ٠أخط ٗ ٣عاض ا٭ْٛاض :ز 8م.318
( )2عاض ا٭ْٛاض :ز 15م.108
( )3غٛض ٠ايتٛب.34 :١
( )4عاض ا٭ْٛاض :ز 8ايطبع ١ايكسّ ١م.317

ٕٗ

ٖص ٙا٫مطافات اـطرل ٗ ٠غٝاغ ١اؿهِ عٓس عجُإ غبب
تصَط إػًٌُٚ ،اؾتس ٖصا ايتصَط ست ٢ؼ ٍٛإٍ ثٛض ٠عاضَ..١
سٝح ساقطت اؾُاٖرل َٓعٍ عجُإ ٚبعس ث٬ث ١أٜاّ َٔ
احملاقط ٠زخًٛا قكط عجُإ ٚقتًٖٓ ٙٛاى ..ثِّ اتّذٗت اؾُاٖرل
م ٛاإلَاّ عًٚ  ٞطًبت َٓ٘ ايبٝعٚ ١إَط ٠إ ..ٌَٓ٪إ ٫أْ٘
 ضفض ،ثِ قبٌ ؼت نػ٘ اإلؿاح اؾُاٖرلٖٚ ..ٟهصا
ضدع اؿل إٍ قاسب٘.

الفصل الثالث:
اإلمام علً  حاكما
عٓسَا ٚقٌ اإلَاّ عً  ٞإٍ اؿهِ نإ ٚنع ايب٬ز
اإلغَ ١َٝ٬تسٖٛضاّ دساّ ،فكس غط ٣ايفػاز ٚا٫مطاف ٗ نٌ
أدٗع ٠ايسٚيٚ ،١أقبح اجملتُع طبكتٌ َتباعستٌ :طبك ١غٓ١ٝ
ًُو َٔ ايصٖب َا ٜهػط بايفٚ٪ؽٚ ،طبك ١فكرلٗ ُٕٛ ٠
ايعطاٚ َٔ ٤طأ ٠اؾٛع!.
ٕ٘

ٚػاٖ ٙصا ايٛنع إٓشطف اؽص اإلَاّ  عسّ ٠قطاضات
إهابٚ ١ٝبٓاٚ ٙ٤سه ١ُٝنإ َٔ أُٖٗا:
 :1ععٍ ْٝع اي ٠٫ٛايفاغس ٜٔايص ِٖ٫ٚ ٜٔعجُإ اٚ
َٔ َغبَكَ٘ اؿهِ ..فعٓس ٚق ٍٛاإلَاّ  إٍ اؿهِ ععٍ
َعا ١ٜٚـ ايٛاي ٞعً ٢ايؿاّ ـ فٛضاّ ،نُا ععٍ غا٥ط اي ٠٫ٛايصٜٔ
ٚقًٛا إٍ ايػًط ١بٛاغط ١احملػٛبٝات ٚإٓػٛبٝات ز ٕٚإٔ
ًّهٛا ؾ٦ٝاّ َٔ ايهفا ٠٤أ ٚايتكٚ ،٣ٛقاٍ اإلَاّ  ٗ شيو:
ٚ$يهين آغ ٢إٔ  ًٜٞأَط ٖص ٙا٭َ ١غفٗاٖ٩ا ٚفذاضٖا فٝتدصٚا
َاٍ اهلل زٚ ّ٫ٚعباز ٙخٚ ّ٫ٛايكاؿٌ سطباّ ٚايفاغكٌ
سعباّ.)ٔ(#
ْ :2كب  ٠٫ٚقاؿٌ َهاِْٗ أَجاٍ  :عجُإ بٔ
سٓٝفٚ ،غٌٗ بٔ سٓٝفٚ ،قٝؼ بٔ غعس بٔ عباز..٠
ٚغرلِٖٚ ،قس أسسخ ٖ ٤٫٪اي ٠٫ٛثٛضْٝ ٗ ٠ع اجملا٫ت..
فكس عازت ا٭َٛض إٍ فاضٜٗا ٚمل ٜعس ٗ ايب٬ز اإلغ ١َٝ٬ست٢
فكرل ٚاسس ٗٚ ..شيو ٜك ٍٛاإلَاّ ٚ$ :يعٌ باؿذاظ أٚ

(ْٗ )1ر ايب٬غ ،١ايهتب.62 :

ٕٙ

ايُٝاَ ٫ َٔ ١عٗس ي٘ بايؿبع  ٫ٚطُع ي٘ باـبع )ٔ(#ـ أ ٟإٕ
ٖٓاى استُا ّ٫نعٝفاّ بٛدٛز فكرل ٗ أسس ٖص ٜٔايبًس ٜٔايًصٜٔ
ناْا َٔ أنجط ايب٬ز ؽًفاّ ٚفكطاّ آْصاى..
ٚقس أضغٌ اإلَاّ عًٚ  ٞايٝاّ إٍ أفطٜكٝا ـ أفطٜكٝا اييت
ّٛت فٗٝا اٯٕ َٜٝٛاّ ( )1000إْػإ تكطٜباّ َٔ اؾٛع أٟ
( )360أيف ٗ ايػٓ ١ايٛاسس )ٕ(٠ـ ٚبعس َس ٠أضغٌ ايٛاي ٞإٍ
اإلَاّ بطغايٜ ١ك ٍٛفٗٝا  :إٕ ا٭َٛاٍ نجرل ، ٠فُاشا ْفعٌ
بٗا؟ ..فأضغٌ ي٘ اإلَاّ  :إٔ أعطٗا يًفكطا ٤نٜ ٞػتػٓٛا..
فأضغٌ ايٛايَ ٞط ٠أخط ٣بطغاي ١إٍ اإلَاّ ٜك ٍٛفٗٝا :أْ٘ أغٓ٢
ايفكطا ٫ٚ ٤تعاٍ ا٭َٛاٍ ظا٥س ٠فُاشا ٜفعٌ بٗا؟ ،فأَط ٙاإلَاّ
 بتعٜٚر ايععّاب نًِٗ بٗص ٙا٭َٛاٍ ،فعٚز ايععاب ثِ
أضغٌ بايفا٥ض َٔ ا٭َٛاٍ إٍ اإلَاّ .
 ٗٚاجملاٍ ا٫قتكازٚ ٟإاي ٞقاّ اإلَاّ َ ا :ًٜٞ
1ـ أيػَ ٢بسأ ايتفانٌ ٗ ايعطاٚ ،٤أعاز ٙنُا نإ ٗ ظَٔ
ايٓيب  ..فكس نإ ايٓيب ٜ ػا ٗ ٟٚايعطا ،٤فهٌ
(ْٗ )1ر ايب٬غ ،١ايهتب َٔٚ ،45 :نتاب ي٘ إٍ عجُإ بٔ سٓٝف ا٭ْكاض...ٟ
(ٖ )2صا اإلسكاٜ ٤عٛز إٍ تاضٜذ ايتأيٝف  ٖٛٚعاّ ٖ1400ـ.

ٕٚ

ا٭َٛاٍ اييت ناْت تفٝض َٔ بٝت إاٍ نإ ٜكػُٗا بٌ
إػًٌُ بايتػا ..ٟٚغٛا َِٗٓ ٤ايػين ٚايفكرل ٚايعطبٞ
ٚا٭عذُٚ ٞايػٝس ٚإ ،ٍٛباعتباض إٔ بٝت إاٍ ًَو
يًُػًٌُ ْٝعاّ ..اخل.
إ ّ٫إٔ عُط عٓس َا دا ٤قطض :ايتفانٌ ٗ ايعطا ..٤ففهٌ
ا٭ٚؽ عً ٢اـعضزٚ ،إٗادط ٜٔعً ٢ا٭ْكاضٚ ،ايعطب عً٢
ايعذَِٚ ،هط عً ٢ضبٝع ،١فذعٌ ٕهط (ٚ ،)300يطبٝع١
(ٖٚ )200هصا..
ٚعٓسَا ت ٍٛاإلَاّ عً  ٞاؿهِ أعاز ايعطا٤
َتػاٜٚاّٚ ..شيو يٮنطاض اييت ٚيّسٖا ايتفانٌ ٗ ايعطاٗٚ ..٤
طًٝعتٗا ايطبكٚ ١ٝايعٓكط ،١ٜفكس تٛيست بٌ ايعطب ٚايعذِ
ٚإٛايٚ ٞايػاز ..٠اخل عساٚات ٚأسكاز بػبب ٖصا ايتفه،ٌٝ
ست ٢إٔ عُط أزضى شيو ٗ آخط غٌٓ خ٬فت٘ فكاٍ$ :إٕ عؿت
ٖص ٙايػٓ ١غاٜٚت بٌ ايٓاؽ فًِ أفهٌ أٓط عً ٢أغٛز٫ٚ ،
عطبٝاّ عً ٢عذُٚ ،ٞقٓعت نُا قٓع ضغ ٍٛاهلل ٚ أبٛ
بهط.)ٔ(#
( )1تاضٜذ ايٝعكٛب :ٞز 2م106ـ.107

ٕٛ

2ـ أعاز ا٭َٛاٍ غرل ايؿطع ١ٝاييت تهْٛت عً ٢أثط غٝاغ١
عجُإ اؾاًٖ ١ٝإٍ بٝت إاٍ ،فكس نإ ايعبرل ًّو ٔػٌ
أيف زٜٓاض ٚأيف فطؽ ٚأيف عبس ٚنٝاع أخطٚ ..٣ناْت غً١
طًش ١بٔ عبس اهلل ٗ ايعطام نٌ  ّٜٛأيف زٜٓاض ٚغًّت٘ ٗ َٓطك١
(ايػطا )٠أنجط َٔ شيوٚ ..عبس اهلل بٔ عٛف نإ عًَ ٢طبط٘
َا ١٥فطؽ ٚعؿط ٠آ٫ف ؾاٚ ٠أيف بعرلٚ ،قس بًؼ ضبع ثُُٔ َاي٘
بعس ٚفات٘  84أيفاّ!! ٚعٓسَا قتٌ عجُإ نإ ي٘  150أيف زٜٓاض
 ًَٕٛٝٚزضِٖ ٚق ١ُٝنٝاعَ٘ :ا ١٥أيف زٜٓاض(ٔ)..
ٚقس أعاز اإلَاّ ا٭َٛاٍ اييت ػُعت عٓس ٖٚ ٤٫٪غرلِٖ
َٔ بٝت إاٍ ..قاٍ اٍٚ ..قس أعاز اإلَاّ  ا٭َٛاٍ اييت
ػُعت عٓس ٖٚ ٤٫٪غرلِٖ َٔ بٝت إاٍ ..قاٍ اإلَاّ ٗ 
ٖصا اجملاٍ$ :أٚ ٫إٕ نٌّ قطٝع ١أقطعٗا عجُإٚ ،نٌّ َاٍ
أعطاَ َٔ ٙاٍ اهلل فَٗ ٛطزٚز ٗ بٝت إاٍ ،فإٕ اؿل ٜ ٫بطً٘
ؾٚ ،٤ٞيٚ ٛدست٘ قس تعّٚز ب٘ ايٓػاًَّٚ ٤و بٔ اإلَاٚ ٤فطم ٗ
ايبًسإ يطززت٘ ،فإٕ ٗ ايعسٍ غع َٔٚ ١نام عً ٘ٝايعسٍ
فاؾٛض عً ٘ٝأنٝل.#
( )1زا٥ط ٠إعاضف اإلغ ١َٝ٬ايؿٝع ١ٝؿػٔ ا٭ٌَ :مْ 32ك ّ٬عٔ إػعٛز.ٟ

ٕٜ

ٚقس طبل اإلَاّ َ بسأ ايعساي ٗ ١اؿكٛم إٍ أقك٢
زضدٖ ١هٓ ..١فكس أت ٞاإلَاّ َ اٍ َٔ أقفٗإ فكطض
اإلَاّ  تٛظٜع٘ بٌ إػًٌُٚ ،نإ أٌٖ ايهٛف ١غبع١
أقػاّ فكػُّ٘ غبع ١أغباعٚ ،نإ بٌ إاٍ ضغٝف ٜابؼ فكػُ٘
اإلَاّ  غبع ١أقػاّ ثِ دعٌ عً ٢نٌ دع َٔ ٤ا٭َٛاٍ
نػط َٔ ٠اـبع(ٔ)..
ٚزخٌ عً ٘ٝعُط ٚبٔ ايعام يٚ ١ًٝاإلَاّ  ٗ بٝت
إاٍ ،فأطفأ اإلَاّ  ايػطاز ٚدًؼ ٜتشسخ َع عُطٚ
ؼت ن ٤ٛايكُط ،فػأي٘ عٔ شيو ،فكاٍ  :إٕ ايػطاز َٔ
بٝت َاٍ إػًٌُ  ٫ٚول ي ٞاغتدساَ٘ ٭دٌ ؾْٞٚ٪
اـاق..)ٕ(!١
ٚقس غا  َ٘ٚفُٛع َٔ ١ا٭ؾطاف عً ٢إٔ ٜباٜعٙٛ
بؿط ٙإٔ ٜسع أَٛاشلِ ٜٚكتٌ قتً ١عجُإ ،فطفض اإلَاّ 
شيو ..فكس أضغٌ إي ٘ٝأثطٜا ٤قطٜـ ايٛيٝس بٔ عكب ١بٔ أبَ ٞع٘ٝ
فكاٍ يإلَاّ ٜ :ا أبا اؿػٔ إْو قس ٚتطتٓا ْٝعاّ ٚمٔ
( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 41م.118
( )2عاض ا٭ْٛاض :ز 41م.116
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أخٛتو ْٛٚطا٩ى َٔ بين عبس َٓافٚ ،مٔ ْباٜعو اي ّٛٝعً٢
إٔ تهع عٓا َا أقبٓا َٔ ٙإاٍ أٜاّ عجُإٚ ،إٔ تكتٌ قتًت٘ ٚإْا
إٕ خفٓاى تطنٓاى فايتشكٓا بايؿاّ ،فطفض اإلَاّ  شيو
بؿس..)ٔ(٠
ٚضغِ إٔ اإلَاّ  نإ ٜعًِ ُاَّا إٕ غٝاغت٘ إبٓ ١ٝعً٢
أغاؽ $ايعسايٚ ١إػاٚا ٗ ٠ايعطا #٤غٛف تجرل ْٝع ايطبكات
ايدلدٛاظ ١ٜأَجاٍ طًشٚ ١ايعبرل ٚقطٜـ ٚاي ٠٫ٛايػابكٌ نس ٙـ
نُا سسخ شيو بايفعٌ ـ ٚضغِ ايهػ ٙٛايؿسٜس ٠اييت ٚدٗٗا
إي ٘ٝأقشاب٘ ٚاييت نإ َٓٗا( :إٔ طا٥ف َٔ ١أقشاب٘ َؿٛا إي٘ٝ
عٓس تفطم ايٓاؽ عٓ٘ ٚفطاض نجرل َِٓٗ إٍ َعا ١ٜٚفكايٛاٜ :ا أَرل
إ ٌَٓ٪أع٘ ٖص ٙا٭َٛاٍ ٚفهٌّ ٖ ٤٫٪ا٭ؾطاف َٔ ايعطب
ٚقطٜـ عً ٢إٛايٚ ٞايعذِ  َٔٚىاف عً َٔ ٘ٝايٓاؽ فطاضٙ
إٍ َعا ..١ٜٚفكاٍ شلِ أَرل إ : ٌَٓ٪أتأَط ّْٞٚإٔ أطًب
ايٓكط باؾٛضٚ ٫ ،اهلل  ٫أفعٌ َا طًعت سلؼ ٫ٚح ٗ
ايػُا ٤لِٚ ،اهلل ٚي ٛنإ َاشلِ ي ٞيٛاغٝت بٚ ،ِٗٓٝنٝف

( )1ؾطح ْٗر ايب٬غ :١ز 7م37ـٚ ،40عً َٔ ٞإٗس إٍ ايًشس :م.424

ٖٔ

ٚإِا ٖ ٛأَٛاشلِ)ٔ( اؿسٜح.

(َ )1ػتسضى ايٛغا :ٌ٥ز 11م 91ب 35ح.12494
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الفصل الرابع:
حروب اإلمام علً 
عاف اإلَاّ عًٚ ٗ  ٞطٚف سطد ١دسّا أٜاّ سهُ٘،
إش نإ َعا ١ٜٚواضب اإلَاّ عً َٔ  ٞدٗٚ ،١ناْت
عا٥ؿٚ ١طًشٚ ١ايعبرل واٚي ٕٛإثاض ٠ايفً ايساخً ١ٝنس اإلَاّ
 َٔ دٗ ١أخطٚ ..٣قس أعًٔ اـٛاضز اؿطب عً ٢اإلَاّ
 َٔ دٗ ١ثايج ..١أَا أؾطاف قطٜـ فًِ ٜهْٛٛا ضانٌ عٔ
اإلَاّ  بٌ ناْٛا واٚي ٕٛتسبرل إ٪اَطات نس ٗ ٙأ١ٜ
فطقَٓ ١اغبٚ ..١اي ٠٫ٛايػابك ٕٛايص ٜٔععشلِ اإلَاّ 
ناْٛا ٜهٓ ٕٛيإلَاّ  سكسّا زفٓٝاّٖٚ ..هصا.
َ ٗٚجٌ ٖص ٙايٛطٚف اؿطد ١عاف اإلَاّ ٚ اغتطاع
ضغِ نٌ شيو إٔ ٜطبل أٖساف٘ إٍ سس نبرل ..فكس ظاٍ ايفكط َٔ
ايب٬ز اإلغٚ ١َٝ٬ؼككت ايعساي ١ا٫دتُاع ١ٝفٗٝا..
ٖ ٗٚصا ايفكٌ غٓتعطض يصنط اؿطٚب اييت ٚقعت بٌ
اإلَاّ ٚ بٌ َٓا :ٖٞٚ ٘ٝ٥ٚاؾٌُٚ ،قفٌ ٚايٓٗطٚإ.
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أوالً :معركة الجمل
بعس إٔ اغتًِ اإلَاّ عًَ  ٞكايٝس اؿهِ ٚاـ٬ف١
بعس ٠أغابٝع فهطت عا٥ؿ ٗ ١إثاض ٠ايفتٓ ١نس اإلَاّ 
ٚا٫غت ٤٬ٝعً ٢اؿهِ ..تٛدٗت عا٥ؿ ١مَٓ ٛعي ٞطًش١
ٚايعبرل ثِ مَ ٛطٚإ بٔ اؿهِ ٜٚعً ٢بٔ أَ ١ٝـ ٚاي ٞائُٝ
غابكاّ ـ ٚايٛيٝس بٔ عكب ١أر عجُإ ٚعبس اهلل بٔ عاَط ـ ٚايٞ
ايبكط ٠غابكاّ ـ ٚغرلِٖ ٚؼت عٓٛإ (ايجأض يسّ عجُإ) زعتِٗ
يًدطٚز ؿطب اإلَاّ.
ٚيهٔ باعتباض إٔ قَ ٘ٝه ١مل ٜهٔ َػاعساّ يًشطب يصيو
قطضٚا ايػفط م ٛايبكطٚ ٠قٝاز ٠اْ٫ؿكام َٔ ٖٓاى ..تٛدٗت
عا٥ؿَ ١ع طًشٚ ١ايعبرل َع أيف َػًح إٍ ايبكط ٠ـ ٚقس غط٢
ٜعً ٢بٔ أَ ١ٝدعْ َٔ ّ٤فكات اؿطب ،فكس قسّ يعا٥ؿ ١غتُا١٥
ٌْ ٭دٌ اؿطب ..
ٖ ٗٚص ٙا٭ثٓا ٤نإ $عجُإ بٔ سٓٝفٚ #ايٝاّ يإلَاّ 
عً ٢ايبكط ..٠فكطضت عا٥ؿ ١خساع٘ ،فسخًت ٖٚ ٞدٝؿٗا
إٍ ايبكط ٠ؼت عٓٛإ (ايكًح) ٚعٓسَا اغتكطٚا ٗ ايبكط٠
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أخطدٛا عجُإ بٔ سٓٝف َٓٗا بعس سطب طاسٓ ١قتٌ دٝـ
عا٥ؿ ١فٗٝا غبعٌ ؾدكاّ َٔ عباز أٌٖ ايبكط ٠فك٘!!.)ٔ(..
٫
ٚعٓسَا ٚقٌ اـدل يإلَاّ  نإ اإلَاّ َ ؿػّ ٛ
باإلعساز ؿطب َعا ١ٜٚإ ٫إٔ ٖصا اؿازخ ايطاض ٨غّٝط خط١
اإلَاّ  ..فتٛد٘  عٓس زلاع٘ ايٓبأ إٍ ايبكطَ ٠ع
أيف فاضؽ ..ثِ أضغٌ اإلَاّ أَرل إ  ٌَٓ٪اإلَاّ اؿػٔ
َٚ ايو ا٭ؾذل ٚأؾداقاّ آخط ٜٔإٍ ايهٛف ١يه ٞهٗعٚا
دٝؿاّ قٜٛاّ َٔ ٖٓاىٚ ،قس نإ أبَٛ ٛغ ٢ا٭ؾعطٚ ٟايٝاّ عً٢
ايهٛفٚ ١يػباٚ ٘٥بٖ٬ت٘ نإ وطض ايٓاؽ عً ٢تطى اؿطب
ٚعسّ قتاٍ عا٥ؿ ..!١إ ٫إٔ فُٛع َٔ ١أقشاب اإلَاّ 
بكٝازَ ٠ايو ا٭ؾذل ثاضٚا نسٚ ٙاستًٛا زاض اإلَاضٚ ٠بصيو
ععيٛا أبا َٛغ ٢ا٭ؾعط ٟعٔ ايٚ ..١ٜ٫ٛاغتطاع اإلَاّ اؿػٔ
 إٔ هٗع دٝؿاّ َهْٛاّ َٔ  12أيف ؾدل َٔ ايهٛف١
ايتشل ظٝـ اإلَاّ عً$ ٗ  ٞش ٟقاضٖٓٚ ..#اى قطض اإلَاّ
 إضغاٍ ٚفس إٍ ايبكط ٠إلطفا ٤ايفتٓ ١بس ٕٚسطب..
ٚشٖب ايٛفسٚ ..يهٔ مل تٓفع ْكا٥ش٘ يطًشٚ ١ايعبرل ٗ تػٝرل
( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 180ايطبع ١ايكسّ.١
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ضأُٜٗاٚ ..اغتطاعت عا٥ؿ ١إٔ تؿهٌ دٝؿاّ َهْٛاّ َٔ ث٬ثٌ
أيف ضدٌ َٔ أٌٖ ايبكط ٠ؿطب اإلَاّ عً. ٞ
 ٗٚقشطاٚ ٤اغع ١قطب بٛاب ١ايبكط ٠عػهط دٝـ عا٥ؿ١
 ٗٚقباي٘ دٝـ اإلَاّ ٖٓٚ اى ٚقبٌ بسأ إعطن ١اتبع اإلَاّ
 خطتٌ شنٝتٌ غببتا ؼطِ َعٜٓٛات دٝـ ايبكط..٠
اـط ١ا٭:ٍٚ
قبٌ بسأ إعطن ١بسقا٥ل تكسّ اإلَاّ  م ٛدٝـ ايبكط٠
بس ٕٚغ٬حٚ ..تكسّ ..ستٚ ٢قٌ إٍ َكسَ ١اؾٝـ..
ْٚازٜ :٣ا أبا عبس اهللٜ ..ا أبا عبس اهللٜ ..ا ظبرل بٔ ايعٛاّ..
تكسّ ظبرل ٚدطت بُٗٓٝا قازثات ط ١ًٜٛناْت أِٖ ْكط ١فٗٝا
ٖ :ٞتصنرل اإلَاّ  ي٘ عازثتٌ سسثتا ٗ ظَٔ ايطغٍٛ
 سٝح قاٍ ايطغ  ٍٛيًعبرل ..$ :أَا اْو غتكاتً٘ ـ
أ ٟاإلَاّ عً  ٞـ ٚأْت ي٘ ٚاملٚ #سازث ١أخطَ ٣ؿابٗ..١
ٚبصيو اغتطاع اإلَاّ  إٔ ٪ٜثط عًٜٚ ٘ٝبسٍ ضأ .. ٜ٘فكطض
ايعبرل اْ٫ػشاب َٔ اؿطب قبٌ إٔ تبسأٚ ..بايطبع فإٕ
اْػشاب ايعبرل أثط تأثرلاّ نبرلاّ عً ٢دٝـ ايبكطٚ ٠أنعف
َعٜٓٛات٘ إٍ سس نبرلٚ ..بعس قً ٌٝبسأ اؾٝـ إٓا ٨ٚبطَٞ
ايػٗاّ م ٛدٝـ اإلَاّ ٚ غك٘ عس ٠قتً َٔ ٢دٝؿ٘،
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ٚعٓس شيو قطض اإلَاّ  ايطز بإجٌٚ ..قبٌ شيو اتبع اإلَاّ
 خط ١أخط ٖٞ ٣اؿطب ايٓفػ.١ٝ
اـط ١ايجاْ :١ٝبعس إٔ ضَ ٢ا٭عسا ٤دٝـ اإلَاّ 
بايػٗاّ ٚبعس إٔ ؾطعت ايطَاح يًشطب ،زعا 
َكشفٚ ..قاٍ ؾٓٛزٜ َٔ$ :ٙأخص ٖصا إكشف ٜعطن٘
عًٜٚ ِٗٝسع ِٖٛإٍ َا ف ،٘ٝفٝشَ ٞٝا أسٝاّٝٚ ٙت َا أَات٘#
فتكسّ َػًِ إؿادع ٞإٍ اإلَاّ ٚ قاٍٜ :ا أَرل إٌَٓ٪
أْا آخصٚ ٙأعطن٘ عًٚ ِٗٝأزع ِٖٛإٍ َا ف ،٘ٝفكاٍ ي٘
اإلَاّ$ :إٕ فعًت شيو إْو ٕكت #!ٍٛفكاٍ ايؿاب:
ٚ$اهلل ٜا أَرل إَ ٌَٓ٪ا ؾ ٤ٞأسب إي َٔ ّٞإٔ أضظم ايؿٗاز٠
بٌ ٜسٜوٚ ،إٔ اُقتٌ ٗ طاعتو ..#أعطا ٙاإلَاّ  ايكطإٓ..
تكسّ َػًِ ٚقطر ٗ دٝـ اؾٌَُ$ :عاؾط ايٓاؽ ٖصا نتاب
اهللٚ ،إٕ أَرل إٜ  ٌَٓ٪سعٛنِ إٍ نتاب اهللٚ ،اؿهِ َا
أْعٍ اهلل ف ..٘ٝفأْٝبٛا إٍ طاع ١اهلل ٚايعٌُ بهتاب٘..#
ٚعٓسَا زلع دٝـ اؾٌُ قطار ايؿاب ٜس ٗ ٟٚايفها٤
تكسَٛا مٚ ٙٛقطعٛا ٜس ٙايٚ ٢ُٓٝفٗٝا إكشف ،فتٓاٍٚ
إكشف بٝس ٙايٝػطٚ ٣نطض ْسا ..ٙ٤فكطعٛا ٜس ٙايٝػط ٣أٜهاّ..
ٚيهٔ ناْت ْسا٤ات٘  ٫تعاٍ تطٕ ٗ ايفهاٚ ٤زَا ٙ٩تػ ٌٝعً٢
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ا٭ضضٖ ..ذِ دٝـ اؾٌُ عًٚ ٘ٝقطع ٙٛقطع ١قطع.)ٔ(١
ٚقس أثطت ٖص ٙاؿازث ١عً ٢ايهجرل َٔ ٜٔدٝـ اؾٌُ..
فكس نعهع شيو إّاِْٗ باؿطب إش ضأٚا إٔ قاز ٠اؾٝـ قتًٛا
ساٌَ ايكطإٓ َٚعقٛا ايكطإٓ بايطَاح ٖا غًب إّإ ايهجرلٜٔ
بكسغ ١ٝأ ٚست ٢إغ ١َٝ٬اؿطب اييت ىٛنْٗٛا نس اإلَاّ عًٞ
ٚ ..اؾتعًت اؿطب ..ساَ ..١ٝقاغٚ ..١ٝاْٗعّ ا٭عسا٤
أَاّ دٝـ اإلَاّ ٚ ..اغتُطت اؿطب  ٌَٜٛآخطٜٔ
ٚاْتٗت بٗعّ ١غاسك ١يًذٝـ إٓاٚ ٨ٚشيو ٗ ْ 20از٣
ا٭ٖ 36 / ٍٚذط ..١ٜثِ زخٌ اإلَاّ  ايبكط ٠فاؼاّٗٚ ،
ٖص ٙإعطن ١ايطاسٓ ١قتٌ َٔ دٝـ اإلَاّ 1700 
فاٖس(ٕ) بُٓٝا قتٌ َٔ أقشاب اؾٌُ  17أيف ضدٌ.

( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 8م25ـ 26إكسض  341ايطبع ١ايكسّ.١
(ٜٚ )2كاٍ :إْ٘ قتٌ َٔ دٝـ اإلَاّ ٔػ ١آ٫ف  َٔٚدٝـ اؾٌُ تػع ١عؿط أيفاّ.
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سٌاسة الالعنف
ٚعٓسَا اْتٗت إعطن ١أَط اإلَاّ ٜٓ َٔ از ٗ ٟايٓاؽ

بإٔ (َٔ أيك ٢غ٬س٘ فٗ ٛآَٔ) ثِ زعا ببػً ١ضغ ٍٛاهلل 
(ايؿٗبا )٤فطنبٗا ْٚع سٛي٘ ظٖا ٤غتٌ ؾٝداّ نًِٗ َٔ
ُٖسإ َسدذٌ بايػ٬ح ،ثِ غاض َ ِٖٚع٘ إٍ إٔ ٚقٌ إٍ
زاض نبرل ٠فأَط بفتح ايباب ففتح يَ٘ ٗٚ ،ػاس ١ايساض ايٛاغع١
ناْت عؿطات ايٓػا ٤قس استؿسٕ فٗٝا ٜ ٖٔٚبهٌٚ ،عٓسَا
ؾاٖسٕ اإلَاّ اضتفعت أقٛاتٗٔ بايبهاٚ ٤قطخٖٔ :صا قاتٌ
ا٭سب.١
ٚايصٜٗٛ ٟط إٔ ٖص ٙإػطس ١ٝناْت خطَ ١سبط َٔ ٠قبٌ
عًٜ ٢س بعض قاز ٠دٝـ اؾٌُ ايص ٜٔمل ٜكتًٛا ٗ إعطن١
ٖٚطبٛا ٚنإ ادتُاع ايٓػاٖ ٗ ٤ص ٙايساض ٚبها ٔٗ٥خط ١يًتػط١ٝ
عً ٢ايكاز ٠ايص ٜٔاختبٛ٦ا ٗ سذطات تًو ايساضٚ ،ناْٛا
ٜتكٛض ٕٚإٔ اإلَاّ غٝدسع بصيو ٚغٝتكٛض سكاّ إٔ يٝؼ ٗ
ايساض غ ٣ٛايٓػا ٤اي٬تٜ ٞبهٌ قت.ٖٔ٬
ٚيهٔ اإلَاّ  عطف إٔ ٚضا ٤ا٭نَُ ١ا ٚضاٖ٤ا ٚعطف
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اـط ١إطغ ١َٛفكاح (قف )١ٝفأتت٘ عً ٢دٓاح ايػطع ١فكاٍ
(ٔ)

شلا :أ ٫تبعس ٜٔعين ٖ ٤٫٪ايهًبات

ٜععُٔ إْ ٞقاتٌ

ا٭سبٚ ١ي ٛنٓت قاتٌ ا٭سب ١يكتًت َٔ ٗ ٖص ٙاؿذطٗ َٔٚ ٠
ٖصٚ .ٙأؾاض اإلَاّ إٍ ث٬خ سذط.
فتٛدٗت قف ١ٝإٍ ايٓػا ٤اي٬ت ٞنٔ ٜبهٌٚ ،أخدلتٗٔ َا
قاي٘ اإلَاّ  شلا( :فُا بكٝت ٗ ايساض قا٥ش ١إ ٫غهتت،
 ٫ٚقا ١ُ٥إ ٫قعست) أ ٚيٝػت اـط ١قس فؿًت ٖٚا ٖ ٛاإلَاّ
 قس عطف اـطٚ ١أزضى إٔ بهاَ ٖٔ٤ا ٖ ٛإَ ٫ػطس١
يًتػط١ٝ؟!
ٚاٯٕ يٓٓٛط إٍ زاخٌ اؿذطات ايج٬خ يٓط َٔ ٣نإ
فٗٝا؟
ٗ اؿذط ٠ا٭ ٍٚلس( :عا٥ؿ )١ـ ايكا٥س ايعاّ ؾٝـ اؾٌُ
ـ َٚعٗا فُٛع َٔ ١خاقتٗا.
 ٗٚاؿذط ٠ايجاْْ ١ٝؿاٖسَ :طٚإ بٔ اؿهِ ـ أسس ايكاز ٠ـ
ٚفُٛع َٔ ١ؾباب قطٜـ.
ح أَ ِٚتَتِ ُطنِـُ٘
ب إٕ تَشُِإـٌِ عًََِٝـ٘إ ًََِٜٗـ ِ
(ٜ )1بس ٚأْٗٔ نّٔ نُا قاٍ تعاٍ :فََُجًَُُ٘ نََُجَـٌ ا ِيهًَِـ إ
ًََِٜٗح غٛض ٠ا٭عطاف.176 :
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 ٗٚاؿذط ٠ايجايج :١عبس اهلل بٔ ايعبرل َع عاً٥ت٘(ٔ).
ٖٚهصا ٚقع أقطاب (ايبػاٚ )٠قاز ٠سطن ١إعاضن ١بٝس
اإلَاّ  فُاشا قٓع اإلَاّ بِٗ؟ َٚاشا نإ َٛقف اإلَاّ
َِٓٗ ٗ ايٛقت ايص ٟنإ أقشاب٘ قس نطبٛا بأٜس ِٜٗإٍ قٛاِ٥
غٛٝفِٗ ٚأسسٚا أبكاضِٖ ٚاغتعسٚا يهٜ ٞكتً ٗ ِٖٛؿ١ٛ
ٚاسسَ ٠ذطز قسٚض أَط اإلَاّ(ٕ).
يكس اؽص اإلَاّ َٛ قفاّ سهُٝاّ دساّ فكس عفا عٔ
اؾُٝع(ٖ) شيو إْ٘ نإ ٜسضى إٔ قتٌ ٖ ٤٫٪ايكازٚ ٠قتٌ أٌٖ
(ٗ)

ايبكط ٠احملاضبٌ

غٛٝيس َهاعفات خطرل ٗ ٠إػتكبٌ

ٚغ٪ٝز ٟقتًِٗ إٍ ضز فعٌ َعانؼ ٗ إػتكبٌ ،فبسٍ إٔ
تٓطف ٧ايفتٓ ،١تػتُط ا٫نططابات طٛاٍ سه ١َٛاإلَاّ عًٞ
 بٌ ٚبعسٖا أٜهاّ ،إش إٔ يهٌ َكت ٍٛعؿرلٚ ٠قب ١ًٝأ ٚعً٢
ا٭قٌ أقطباٚ ٤أقسقاّ ٌٖٚ ٤هٔ إٔ ٜػهٔ أٚي٦و إشا َا قتٌ
( )1دٛاٖط ايه :ّ٬ز ،21نتاب اؾٗاز ،م.331
( )2إكسض.
( )3إكسض.
( )4نــإ يإلَــاّ  اؿــل ٗ قتًــِٗ ٚغــيب شضاضٜٗــِ ْٚػــا ِٗ٥عًــ ٢اـكــٛم ،ضغــِ
ن ِْٗٛبػاٚ ،٠قس اغتفانت بصيو ايٓكٛم .ضادع اؾٛاٖط :ز 21م.335
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اإلَاّ أبٓاِٖ٤؟ ٚي ٛغهتٛا فإِا ْٖ ٛاض ؼت ايطَاز غتتأدر
َّٜٛا َا نس أتباع اإلَاّ عً. ٞ
ٖٚهصا نإ عف ٛاإلَاّ  عِٓٗ غبباّ يهػب أٌٖ
ايبكط ٠إٍ داْب٘ ٚاطُٓ٦اْ٘ َٔ ٖص ٙاؾٗٚ ..١شيو َا فعً٘ ايٓيب
ُ اَاّ عٓس فتح َه ١سٝح قاٍ :اشٖبٛا فاْتِ ايطًكا..٤
 َٔٚزخٌ زاض أب ٞغفٝإ فٗ ٛآَٔ ٚ ..ٚبصيو خهعت ي٘
قبا ٌ٥قطٜـ نًٗاٚ ،أيٝؼ ٖصا ٖ ٛايٓكط اؿكٝكٞ؟!
ٖ ٗٚصا اجملاٍ ٜك ٍٛاإلَاّ :
َٓٓت عً ٢أٌٖ ايبكط ٠نُا َٔ ضغ ٍٛاهلل  عً٢
أٌٖ َه.)ٔ(١
ٜٚؿرل إٍ ايعً ١اييت شنطْاٖا ق ٍٛاإلَاّ ايكازم :
إٕ عًٝاّ  إٕ َّٔ عً( ِٗٝأ ٟأٌٖ ايبكط )٠نُا َّٔ ضغٍٛ
اهلل  عً ٢أٌٖ َهٚ ،١إِا تطى عً  ٞ٭ْ٘ نإ ٜعًِ
أْ٘ غٝه ٕٛي٘ ؾٝعٚ ،١إٔ زٚي ١ايباطٌ غتٗٛط عً ِٗٝفأضاز إٔ
ٜكتس ٣ب٘ ؾٝعت٘ٚ ،قس ضأٜتِ آثاض شيو ٖ ٛشا غا٥ط ٗ ايٓاؽ
غرل ٠عًٚ  ٞي ٛقتٌ عً  ٞأٌٖ ايبكطْٝ ٠عاّ ٚاؽص
( )1إكسض م.334
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أَٛاشلِ يهإ شيو ي٘ س ّ٫٬يهٓ٘ َّٔ عً ِٗٝي ُّٔٝعً ٢ؾٝعت٘
بعس.)ٔ(ٙ
 ٗٚسسٜح آخط ٜك :ٍٛي ٫ٛإٔ عًٝاّ  غاض ٗ أٌٖ
سطب٘ بايهف عٔ ايػيب ٚايػٓ ١ُٝيًكٝت ؾٝعت٘ َٔ ايٓاؽ بّ٤٬
عُٝٛاّ.)ٕ(
َٛ َٔٚقف اإلَاّ أَرل إٖ ٌَٓ٪صا َٛٚاقف ايطغٍٛ
ا٭نطّ َ ٗ هٚ ١غرلٖا ْػتهؿف إٔ أ ١ٜزٚي ١أ ٚسطن١
تطٜس ا٫غتكطاض ٚا٫غتُطاض فإٕ عًٗٝا إٔ تتبع غٝاغ١
اي٬عٓفٚ ..يٓتأٌَ ايكك ١ايتاي:١ٝ
فكس دعٌ اإلَاّ  ضدٚ ّ٬ايٝاّ عً ٢عهدلا ٚعٓسَا أضاز
ايطدٌ ايتٛد٘ إٍ عهدلا قاٍ ي٘ اإلَاّ أَاّ ايٓاؽ ٫ :تسعٔ
شلِ زضُٖاّ َٔ اـطازٚ ،ؾسز عً ١ٝايك( ٍٛأ ٟأَط ٙإٔ ٜأخص
ايهطٜب َِٗٓ ١زْ ٕٚكٝك ١زضِٖ) ثِ قاٍ ي٘ اإلَاّ (ايكين عٓس
اْتكاف ايٓٗاض) ٚعٓسَا دا ٤ايطدٌ قاٍ ي٘ اإلَاّ غطاّ( :إْٞ
نٓت قس أَطتو بأَط ٚإْ ٞأتكسّ إيٝو اٯٕ (أ ٟآَطى بأَط
( )1إكسض.
( )2إكسض.
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دسٜس) فإٕ عكٝتين ْععتو (أ ٟععيتو)  ٫تبعٔ شلِ ٗ
خطادِٗ ٓاضاّ  ٫ٚبكط ٫ٚ ٠نػ ٠ٛؾتا ٫ٚ ٤قٝف ،أضفل
بِٗ)(ٔ).

مناقبٌات الجٌش الفاتح:
ٚيٓتأٌَ َعاّ ايكك ١ايتاي ١ٝيٓط ٣نٝف ضب ٢اإلَاّ 
دٓٛز ٙعً ٢إٓاقبٝات ايطفٝعٚ ،١نٝف زضبِٗ عً ٢ا٭خ٬قٝات
اإلغ :١َٝ٬فبعس إٔ ٚنعت سطب اؾٌُ أٚظاضٖا ْاز ٣اإلَاّ
عًٚ َٔ : ٞدس َاي٘ فًٝأخص ٙضغِ إٔ أَٛاٍ ايبػا( ٠أٟ
اـاضدٌ عً ٢اإلَاّ) ًّهٗا اجملاٖس..ٕٚ
ٖ ٗٚص ٙا٭ثٓاَ ٤ط ضدٌ َٔ أٌٖ ايبكط ٠عً ٢فُٛعَٔ ١
اجملاٖس ٜٔناْٛا ٜطبد ٕٛطعاَاّ ٗ قسض ي٘ ،فطًب ايطدٌ ايكسض
َِٓٗ ،فكايٛا ي٘ إٔ ي ٛاْتٛط ستٜٓ ٢هر ايطعاّ ثِ ٜعطْ٘ٛ
ايكسضٚ ،يهٔ ايطدٌ نطب ايكسض بطدً٘ ثِ أخصٚ ٙشٖب ٚمل
ٜتف ٙٛأسس َٔ ٖ ٤٫٪اجملاٖس ٜٔـ  ِٖٚاؾٝـ ايفاتح ـ بهًُ١
( )1إكسض م.240
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اعذلاض ػاٖ ٙصا ايتكطف ايٛقح ايصٜ ٟكسض َٔ أسس أفطاز
اؾٝـ إٓٗعّ(ٔ).

ثانٌاً :معركة صفٌن
بعس سٛاي ٞؾٗط َٔ ٜٔاْتٗاَ ٤عطن( ١اؾٌُ) بسأ اإلَاّ
عً  ٞباإلعساز ؿطب َعا ..١ٜٚفف ٞأ ٍٚضدب غٖٓ 36 ١ـ
بسأ اإلَاّ  بتٗ ١٦ٝإكسَات ٚبايتعب ١٦ايعاَ ٗٚ ..١ايّٛٝ
اـاَؼ َٔ ؾعبإ تٛد٘ دٝـ اإلَاّ  َٔ ايٓد ١ًٝمٛ
ايؿاّ ٚٚقٌ دٝؿ٘  إٍ قفٌ ٗ أٚاخط ش ٟاؿذ،)ٕ(١
ٚعٓسَا زلع َعا ١ٜٚايٓبأ قعس عً ٢إٓدل ٚتهًِ به ّ٬طٌٜٛ
تٓا ٍٚف ٘ٝقكَ ١كتٌ عجُإ ٚإٔ عًٝاّ ٖ ٛقاتً٘ ٚأْ٘ ـ أَ ٟعا١ٜٚ
ـ ٖٚ ٛاضخ زّ عجُإ ..اخل ،ثِ  ٗٚآخط خطاب أيكا ٙأَط
باجمل ٤ٞبجٛب ًَطذ بايسَا ٤ازع ٢أْ٘ ايجٛب ايص ٟقتٌ ف٘ٝ
عجُإٚ ..بصيو أثاض َعآ ١ٜٚاغ ١أٌٖ ايؿاّٚ ..بسأ َعا١ٜٚ
( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 341ايطبع ١ايكسّ.١
( )2عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 475ايطبع ١ايكسّ.١
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بتٗ ١٦ٝاؾٝـٚ ..ؼطى ظٝؿ٘ م ٛقفٌ  ٗٚأٚا ٌ٥قطّ ٚقٌ
(ٔ)

َعا ١ٜٚإٍ قفٌ

ٚعػهط ٖٓاى َكابٌ دٝـ اإلَاّ..

ٚابتسأت اؿطب خفٝف ١باضزٚ ..٠اغتُطت اؿطب ايباضز ٠بٌ
ايططفٌ َٔ ؾٗط ضدب عاّ  36إٍ ؾٗط قفط عاّ ٖ 37ـ..
ٚخٖ ٍ٬ص ٙا٭ؾٗط ايػبع ١ناْت ؼسخ َٓاٚؾات قػرل ٠بٌ
اؾٝؿٌ ..إ ٫إْٗا مل تهٔ تػشل اغِ (اؿطب) ٚايػبب ٗ
شيو ٖ:ٛ
أ :ّ٫ٚقا٫ٚت نجرل ٠دطب َٔ داْب اإلَاّ عً ٞ
يهٜ ٞطز َعا ١ٜٚعٔ ععَ٘ ٚيهٜ ٞطدع َعا ١ٜٚعٔ غٚ ٘ٝغكب٘
يًػًطٜٚ ١ػًِ اؿهِ يإلَاّ ٚ زاَت ٖص ٙاحملا٫ٚت أنجط
َٔ ث٬ث ١أؾٗط(ٕ).
ثاْٝاّ :سًٛٝي ١ا٭ؾٗط اؿطّ ايج٬ث :ٖٞٚ ١ش ٚايكعسٚ ٠شٚ
اؿذٚ ١قطّ ..ز ٕٚا٫بتسا ٤باؿطبٖٚ ..هصا بعس قطّ ٗ أٍٚ
 َٔ ّٜٛؾٗط قفط ابتسأت إعطن ١بٌ اؾٝؿٌ ..بٌ دٝـ
اإلَاّ عًٚ  ٞعسزٔ ٙػ ٕٛأيف َكاتٌ ٚبٌ دٝـ
( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 474ايطبع ١ايكسّ.١
( )2عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 449ايطبع ١ايكسّ.١
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َعا ١ٜٚايصٜ ٟطب ٛعً ٢إاٚ ١٥ايعؿط ٜٔأيف ( )000/120بٌ
فاضؽ ٚضادٌ(ٔ)ٜ ٖٛٚ .طب ٛعً ٢نعف عسز دٝـ اإلَاّ
ٚ ..)ٕ(يهٔ ايفطم ٖ ٛإٔ دٝـ اإلَاّ  نإ واضب
َسافعاّ عٔ اؿل ٚنً٘ ؾٛم إٍ ايؿٗاز ،٠بُٓٝا دٝـ َعا١ٜٚ
نإ واضب ضغب ٗ ١اؿٝاٚ ،٠اؾتست إعطنٚ ..١تػاق٘ ايكتً٢
َٔ اؾاْبٌَٚ ..هت عس ٠أؾٗط ٚاؿطب  ٫تعاٍ َػتُط..٠
ٚاْتٗت غٖٓ 36 ١ـ ٚاؿطب  ٫تعاٍ َػتُطٚ ..٠ست ٢ؾٗط قفط
َٔ عاّ ٖ37ـ مل تهٔ اؿطب قس اْتٗت بعس..

عملٌات تضحوٌة
ٚقس أبس ٣أقشاب اإلَاّ ٚ دٓٛز ٙتهش ١ٝنبرل،٠
ٚقاّ ايهجرل َِٓٗ ٗ سطب قفٌ بعًُٝات تهش ١ٜٛنازت
تكه ٞعًَ ٢عا:١ٜٚ
 ٗ :1ايػابع َٔ قفط ٖ 36ـ قُِ َايو بٔ دطٜط (ٚنإ
َٔ أقشاب ايطغَ ) ٍٛع فُٛع َٔ ١فسا ٞٝ٥قب$ ١ًٝبين
( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 474ايطبع ١ايكسّ.١
( )2عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 452ايطبع ١ايكسّ.١
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ُ #ِٝقُُٛا عً ٢اخذلام دٝـ ايؿاّ ٚايٛق ٍٛإٍ َكط
َعا ١ٜٚضغِ نٌ إكاعب ايٓات ٗ ١٦ايططٜلٚ ..اخذلم َايو
قفٛف دٝـ ايؿاّٚ ..تكسّٚ ..يهٔ قبٌ إٔ ٜهٌُ َُٗت٘
ايطغاي ١ٝنإ قس ٚقع عً ٢ا٭ضضٚ ،ايسَا ٤تٓعف َٔ دػُ٘،
ٚاغتؿٗس ٖٓاى ٗ ..غاس ١إعطن.١
 ٗٚ :2اي ّٛٝايػابع أٜهاّ قاٍ اإلَاّ  يعبس اهلل بٔ
بس$ :ٌٜآٌ عً ِٗٝاٯْٕٚ #فص ابٔ بس ٌٜا٭َط فٛضاّ ..تٛد٘
مَ ٛعاَ ١ٜٚع َ ١ُٓٝاؾٝـٚ ،أخص بٝس ٜ٘غٝفٌ ٌٓٚ
زضعٌ!ٚ ..تكسّ ابٔ بسٚ ٌٜتكسّ ٚٚ ،قٌ إٍ َطنع َعا،١ٜٚ
ٚبًػت إعطن ١أقك ٢زضدات ايعٓف ٚايؿسٚ ،٠بسأ أقشاب
َعاٜ ١ٜٚتػاقطٚ ٕٛاسساّ بعس اٯخط ..نإ َٛقف َعا ١ٜٚسطداّ
دساّ ..أضغٌ إٍ سبٝب ابٔ َػًُ ١ايفٗط ..ٟأَرل إٝػط ٠ـ
ٜػتٓذس ب٘ ٜٚأَط ٙبايسفاعٚ ..أيك ٢ابٔ َػًُ ١ايفٗط ٟبهٌ ثكً٘
ٗ إٝسإ ٚيهٔ ..اغتطاع ابٔ بس ٌٜاخذلام قفٛفِٗٚ ،تكسّ
مَ ٛعاٚ ..١ٜٚتطادع َعا ١ٜٚإٍ اـًف ٚتطادع.
طًب َعا َٔ ١ٜٚابٔ َػًُ ١ايفٗط ٟػُٝع قٛاٚ ٙايكٝاّ
بٗذ ّٛناغح عً ٢ابٔ بسٚ ٌٜعً ١َُٓٝ ٢أٌٖ ايعطام..
ٗٛ

اغتذُع ابٔ َػًُ ١قٛا ًِٕٚ ٙفً ٍٛدٝؿ٘ٚ ،زاضت َعطن١
طاسٓ ..١قتٌ َٔ دٝـ ابٔ بس ٌٜايهجرل ٚمل ٜبل َع٘ غَ ٣ٛا١٥
ؾدل!!
قُِ ابٔ بس ٌٜعً ٢ايتكسّ ٚقتٌ َعا ١ٜٚـ ضأؽ ا٭فع ٢ـ
ضغِ نٌ ؾٚ ..٤ٞبععّ ١إٚ َٔ٪إّإ احملاضب بسأ ابٔ بسٌٜ
ٜكاتٌ َع ْاعت٘ٚٚ ،قٌ قطب َعا َٔ ،١ٜٚدسٜس قاح
َعاًٜٚ$ :١ٜٚهِ! ايكدطٚ ٠اؿذاض ،٠إشا عذعمت عٔ
ايػ٬ح ..#نإ اإلْٗاى قس بًؼ بأقشاب َعا ١ٜٚنٌ َبًؼ ..مل
ٜعٛزٚا ٜػتطٝع ٌٓ ٕٛايػ٬حٚ ،اؿطب ..ضندٙٛ
باؿذاض ..٠تػاقطت ا٭سذاض عً ٘ٝنإططٚ ،غك٘ عٔ فطغ٘
ٚزَا ٘٥اؿُطا ٤ايفاْ ١ٝتػ َٔ ٌٝدػس ..ٙتكسَٛا م..ٙٛ
ٚتٓاٚؾت٘ غٛٝفِٗ ٚبعس زقا٥ل نإ عبس اهلل بٔ بس ٌٜقس أقبح
ٗ عساز ايؿٗسا.)ٔ(٤
 :3قطضت قب$ ١ًٝضبٝع #١ايكها ٤عً ٢ضأؽ ايفػاز
َ$عا ..#١ٜٚادتُع َِٓٗ غبع ١آ٫ف قاضب ٚتباٜعٛا عً ٢إٔ ٫

( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 453ايطبع ١ايكسّ.١
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ٜطدعٛا ستٜ ٢طزٚا غطزام (خَ )١ُٝعا ..١ٜٚقاتًٛا قتاّ٫
ؾسٜساّٚ ،بسأت دٛٝف َعا ١ٜٚتذلادع إٍ اـًفٚ ،تكسَت
ضبٝعَ َٔٚ .١كطٚ ٗ ٙغ٘ اؾٝـ ضأَ ٣عا$ ١ٜٚضبٝع ..!#١اؽص
َعا ١ٜٚقطاضاّ دط٦ٜاّ!! ..نإ قطاض ٖٛ ٙاشلطب!! ..فط َعأَ ١ٜٚ
غطزاق٘ ٗ ٚغ٘ اؾٝـ ستٚ ٢قٌ إٍ آخط اؾٝـ.
ٚقًت ضبٝع ١إٍ غطزام َعاَٚ ١ٜٚكط قٝاز ٠ايكٛات إعاز١ٜ
ٚاستًت إكط ٚيهٔ ..نإ ايفأض قس ٖطب َٔ قٝازٚ ..)ٔ(!ٙبٌ
ضبٝعَٚ ١عا ١ٜٚعؿطات ا٭يٛف َٔ اؾٛٝفٚ ..ضدعت ضبٝع١
إٍ َكطٖا َػذً ١اْتكاضاّ َعٜٓٛاّ غاسكاّ عًَ ٢عا ،١ٜٚبعس إٔ
أيككت ٗ دٝؿ٘ بكُ ١ايعاض إٍ ا٭بس.
ٖ :4اؾِ بٔ عتب ١بٔ أبٚ ٞقام نإ ٜؿٔ ٓ٬ت فسا١ٝ٥
ضا٥ع ١عً ٢دٝـ ايؿاّ(ٕ) ٗٚ ..نٌ َط ٠نإ ٖسف٘ :ايٛقٍٛ
إٍ َطنع َعاٚ ١ٜٚايكها ٤عً ،٘ٝإ ٫أْ٘ مل ٜػتطع شيوٗٚ ..
نٌ َطٜٗ ٠ادِ فٗٝا ٖاؾِ بٔ عتب ١دٝـ ايؿاّ نإ َعا١ٜٚ
ٜطتعس َٔ اـٛف ٜٚكٝح ٗ دٓٛزَٓ ٙبٗاّ شلِ َذ ٘٦ٝقاّ٬٥
( )1اْٛط عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 456ايطبع ١ايكسّ.١
( )2بعض ٖص ٙاؿُ٬ت َصنٛض ٗ ٠عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 451ايطبع ١ايكسّ.١
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$أعٛض بين ظٖط ،٠قاتً٘ اهللٚ ..#أخرلاّ اؽص ٖاؾِ ٗ اؿًُ١
ا٭خرل ٠قطاضاّ خطرلاّ :إَا ا٫غتؿٗازٚ ،إَا ايكها ٤عً٢
َعاٚ ..!١ٜٚؾلّ ٖاؾِ دٝـ ايؿاّ َع أيف فاضؽٚ ..تكسّ
ٚاغتُط ٗ تكسَ٘ٚ ..اؾتعًت ْاض اؿطب ساَ ١ٝزاَ ١ٝبٚ ٘ٓٝبٌ
أقشاب٘ َٔ دٗٚ ١بٌ ا٭يٛف َٔ دٝـ َعا َٔ ١ٜٚدٗ١
أخطٚ ..٣يهٔ :نإ ٖاؾِ قس اؽص قطاض :ٙإَا ايكتٌ ٚإَا
ايؿٗاز..٠
فًِ تعس ؽٝف٘ ايسَا ٤اؿُطا ٤اييت ناْت تطٛق٘ َٔ نٌ
داْب ٚمل ٜعس ىٝف٘ ؾبح إٛت ايصٜ ٟطفطف عًٚ ..٘ٝتكسّ
ٖاؾِٚ ..تكسّ ٚٚقٌ إٍ َكط َعاٚ ..١ٜٚاستٌ ا٭ططاف
احملٝط ١ب٘ٚ ..اقذلبت غاع ١ايكفط!! ٚيهٔ ٗ ..ايًشٛات
ا٭خرل ٠أقابت٘ سطب ١غازض ..٠غك٘ عً ٢ا٭ضضَٚ ،ع٘
أقشاب٘ٚ ..اغتؿٗس ٖٓاى.
 :5أقػِ باهلل ..قاٚ$ ّ٬٥اهلل ٭ًٓٔ عًَ ٢عا ١ٜٚست٢
أقتً٘ ..#أخص ايطدٌ ـ  َٔ ٖٛٚأقشاب اإلَاّ  ـ فطغّا
ٚأيك ٢بٓفػ٘ بٌ قفٛف ا٭عساٚ ،٤اغتطاع ضغِ اؾُٛع
اشلا َٔ ١ً٥دٛٝف ايؿاّ إٜكاٍ ْفػ٘ إٍ َكط َعا ..١ٜٚضآٙ
ٔ٘

َعا ..١ٜٚاضتعس َٔ اـٛف ..شٖب ٚاختبأ ٗ َهإْٚ ..عٍ
ايطدٌ عٔ فطغ٘ يهٜ ٞكتٌ َعا ٗ ١ٜٚكبأ ..ٙخطز َعأَ ١ٜٚ
إدبأ ـ عٓسَا ضأ ٣ايطدٌ ٜتكسّ م ٙٛـٖٚ ..طب!! تبع٘
ايطدٌ ..أسا ٙايٓاؽ َعا ..١ٜٚقطر فَ ِٗٝعاٚ$ ١ٜٚوهِ! إٕ
ايػٛٝف مل ٪ٜشٕ شلا ٗ ٖصا ٚي ٫ٛشيو مل ٜكٌ إيٝهِ،
عًٝهِ باؿذاضٚ !!#٠اغتعٌُ أٌٖ ايؿاّ ايػ٬ح ..غ٬ح
اؾبٓا ..٤ضند ٙٛباؿذاض َٔ ٠بعٝس ست ٢قتٌ ايطدٌ ..ثِ عاز
َعا ١ٜٚإٍ فًػ٘ بهٌ ؾذاع.)ٔ(!!١

هؤالء دخلوا التارٌخ من أوسع أبوابه
ٗ ٖص ٙإعطن ١ايطٖٝب ..١اغتؿٗس فُٛع َٔ ١خرل٠
أقشاب اإلَاّ عً َٔٚ .. ٞطًٝع ١اجملاٖس ٗ ٜٔظَٔ
ايطغ ٗٚ  ٍٛعٗس اإلَاّ  ..نإ َٔ بٌ ٖ٤٫٪
ايؿٗسا:٤
 :1عُاض بٔ ٜاغط ـ ايص ٟقاٍ ايطغ  ٍٛف$ ٘ٝاؿل َع

( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 454ايطبع ١ايكسّ.١

ٕ٘

عُاض ٜسٚض َع٘ سٝجُا زاض )ٔ(#ـ نإ أبإ اؿطب ٜبًؼ ايتػعٌ
َٔ ايعُط ..نإ ٗٚطَٓ ٙشٓٝاّٚ ،نإ ًٜف سعاَاّ عًٗٚ ٢ط،ٙ
َٚع شيو واضب نا٭غٛز ايهاضٜ ،١ٜك ٍٛعبس ايطٓٔ
ايػًُ( :ٞؾٗست قفٌ َع عً  ٞفٓٛطت إٍ عُاض بٔ
ٜاغط ٚقس ٌٓ فأبًٚ ٞاْكطف ٚقس اْجٓ ٢غٝف٘ َٔ
ايهطب)!(ٕ) ٚطٛاٍ عس ٠أؾٗط َٔ اؿطب مل ٜكٌ عُاض إٍ
ٖسف٘ ،إٍ َا ٜعؿك٘ ..إٍ ايؿٗاز..٠
 ٗٚغٖٓ 37 ١ـ ..قطض عُاض ايؿٗازٚ ٠خطز م ٛإعطن١
بهاٌَ أغًشت٘ٚ .اؾتست إعطنٚ ١اؾتستٚ ،بًػت ايصض..٠ٚ
ٚعُاض َػتُط ٗ اؿطب ٚاغتطاع عُاض قتٌ مثاْ ١ٝعؿط ؾدكّا
ٗ غٜٛعات قًٚ .)ٖ(١ًٝفذأٖ ٠ذِ عً( ٘ٝأب ٛايعاز ١ٜايفعاض)ٟ
ٚنطب٘ بايطَح عً ٢دٓب٘ ٚغك٘ عُاض عً ٢ا٭ضض يٝسخٌ
ايتاضٜذ َٔ أٚغع أبٛاب٘ ـ باب ايؿٗاز ٠ـ.
 :2أٜٚؼ ايكطْ ..ٞنإ ٜكه ٞأٜاَ٘ ٗ ايكشطاَٛ ٤ظعاّ
( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 30م.372
( )2زعا ِ٥اإلغ :ّ٬ز 1م .392دٛاٖط ايه :ّ٬ز 21م.327
( )3عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 487ايطبع ١ايكسّ.١

ٖ٘

أٚقات٘ بٌ ايطعٚ ٞايعباز ،٠يصيو مل ٜهٔ قس ضآ ٙأسس إ ّ٫ايكًٌٝ
دساّٚ ..فذأٗٚ ٠ط ٗ تًو ايً ..١ًٝتًو ايً ١ًٝاييت طًب اإلَاّ
عً  ٞفٗٝا َا ١٥ؾدل َٔ دٓٛزٜ ٙباٜع ْ٘ٛعً ٢إٛت..
تكسّ اؾٓٛز ٚاسسّا بعس آخط ٚٚقٌ ايعسز إٍ تػعٚ ١تػعٌ
ؾدكاّ نًِٗ باٜع ٙٛعً ٢إٛتٚ ،فذأٗٚ ٠ط أٜٚؼ ٚباٜع
اإلَاّ ٚ ..قاَت اجملُٛع ١عًُ ١قاغ ١ٝعً ٢دٝـ
َعا ،١ٜٚنإ أٜٚؼ خ٬شلا ٜؿٛم اجملُٛع ١عً ٢اؾٗاز ٚايتكسّ
(ٔ)

 ٖٛٚوٌُ غٝفٌ!!

ٚبعس غاع ١نإ ٜكع عً ٢ا٭ضض

ؾٗٝساّ ٚقس اخذلم أسس ايػٗاّ قًب٘!.
ٚنصيو اغتؿٗس َايو بٔ تٗٝإ ا٭ْكاضٚ ٟعُط ٚبٔ
قكٔ ا٭ْكاضٚ ٟفُٛع ١أخط َٔ ٣خرل ٠أقشاب اإلَاّ أَرل
إًْ َٔ  ٌَٓ٪تِٗ $بهط بٔ ٖٛش ٠ايٓدعٚ #ٞابٓ٘
(ٕ)

$سٝإ$ٚ #أبإ بٔ قٝؼ$ٚ #عُرل بٔ عبٝس احملاضب#ٞ
ٚغرلِٖ.

( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 476ايطبع ١ايكسّ.١
( )2عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 476ايطبع ١ايكسّ.١

ٗ٘

الخطة الفاشلة
بعس اشلعا ِ٥إتهطض ٠اييت أقابت دٝـ ايؿاّ ..عكس
َعا ١ٜٚادتُاعاّ خطرلاّ (ادتُاع ايكُ ١إؿ )ّٚ٪زعا إي ٘ٝأضبع١
َٔ قاز ٠دٝؿ٘ ٚض٩غا :ِٖٚ ٘٥عُط ٚبٔ ايعام ،بػط بٔ
أضطا ،٠عبٝس اهلل بٔ عُطٚ ،عبس ايطٓٔ بٔ خايس..
ٚأزٍ َعاٖ ٗ ١ٜٚصا ا٫دتُاع بتكطٜح خطرل ..قاٍ :يكس
غُين ضداٍ َٔ أقشاب عً :َِٗٓ  ٞغعٝس بٔ قٝؼ ٗ
قبُٖ ١ًٝسإَٚ ،ايو ا٭ؾذل ٗ قٚ ،َ٘ٛإطقاٍٚ ،عس ٟبٔ
سامتٚ ،قٝؼ بٔ غعس ٗ ا٭ْكاض ،ثِ قاٍ شلِ َعا :١ٜٚإٕ

ايكها ٤عً ٤٫٪ٖ ٢اـُػٜ ١عين اْ٫تكاضٚ .بسأ ّعا ١ٜٚبؿطح
اـط ..١خط ١ايكها ٤عً ٤٫٪ٖ ٢اـُػٚ ..١قػِ عًُ ١ٝايتٓفٝص
عًٔ ٢ػ ١أقػاّ ٗ ٔػ ١أٜاّٚ ..ؾطح َعا ١ٜٚشلِ اـط..١
ٚاْتٗ ٢ا٫دتُاع!..
ٗ اي ّٛٝايتاي ٞسؿس َعا ١ٜٚنٌ قٛاْٚ ،ٙع نٌ فاضؽ
ٚبطٌ ٗ دٝؿ٘ ..ثِ ٖذِ عً ٢دٝـ ايعطام ٚضنع ٖذَ٘ٛ
عً ٢قبُٖ ١ًٝسإ ٚعً ٢غعٝس بٔ قٝؼ ٚزاضت إعطن ١ؾسٜس٠
سازل ١بٌ ايفطٜكٌ ..بٌ قبُٖ ١ًٝسإ ٚسسٖا ٚبٌ خ٬ق١
٘٘

دٝـ َعاٚ ١ٜٚيهٔ ..اْتكف ايًٚ ٌٝمل ٜػتطع َعا ١ٜٚتٓفٝص
ايبٓس ا٭ َٔ ٍٚاـط ١إش مل ٜػتطع قتٌ غعٝس..
 ٗٚاي ّٛٝايجاْْ :ٞع عُط ٚايعام ق ٣ٛاؾٝـٚ ..ضنع
ٖذ َ٘ٛعً( ٢إطقاٍ) ٚيهٔ مل ٜػتطع عُط ٚأٜهاّ أزا ٤زٚضٙ
بٓذاح ٚمل ٜػتطع قتٌ إطقاٍ.
 ٗٚاي ّٛٝايجايح :تٛد٘ بػط َٚع٘ ْٝع أبطاٍ اؾٝـ مٛ
(قٝؼ بٔ غعس) ٚاؾتس ايكتاٍ ٚيهٔ ..فؿٌ بػط بسٚض ٗ ٙقتٌ
قٝؼ.
 ٗٚاي ّٛٝايطابع :غاض عبٝس اهلل بٔ عُط ٗ ٚعسز ندِ
ٖا َٔ ٌ٥دٝـ ايؿاّ ٚقكس قتٌ َايو ا٭ؾذلٚ ..دا ٤ايً،ٌٝ
ٚاْتٗت إعطنٚ ..١مل ٜكٌ عبٝس اهلل إٍ ٖسف٘.
 ٗٚاي ّٛٝاـاَؼ ٌٓ :عبس ايطٓٔ بٔ خايس عً٢
عس ٟبٔ سامت  ٖٛٚـ أ ٟعبس ايطٓٔ ـ ٗ سؿس ٖأَ ٌ٥
ايػ٬ح ٚاؾٓٛزٚ ..زاضت إعطن ١طاسٓ ١ؾسٜسٚ ..٠اْتٗت،
ٚعسٜ ٫ ٟعاٍ سٝاّٖٚ ..هصا با٤ت خطَ ١عا ١ٜٚاـُاغ ١ٝبفؿٌ
شضٜع(ٔ).
( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 462ايطبع ١ايكسّ.١

٘ٙ

اقترب النصر ولكن..؟
َهت أضبع ١عؿط ؾٗطاّ عً ٢بس ٤اؿطبٚ ..إعطن ٫ ١تعاٍ
َػتُط ..٠بسأ إًٌ ٜػط ٟقً ّ٬ٝقً ّ٬ٝإٍ دٝـ اإلَاّ ..
ٚبسأ اؿٌٓ إٍ ايٛطٔٚ ،ايطاسٚ ،١ايػهٜ ٕٛعاٚز اؾٓٛز..
ادتُع أَطا ٤اؾٝـ باإلَاّ ٚ بعس ادتُاع خطرل ٖاّ قطضٚا
إْٗا ٤إعطنٚ ١ايكها ٤عًَ ٢عاٚ ١ٜٚدٝؿ٘ ٗ َعطنٚ ١اسس٠
ْٗا ..١ٝ٥ايتشِ اؾٝؿإ ٗ َعطن ١ساَٚ ..١ٝاغتُطت إعطن١
ست ٢ايً ..ٌٝمل تتٛقف اؿطب ..يكس قُِ اإلَاّ 
ٚدٓٛز ٙعً ٢اؿطب ست ٢ايكها ٤عًَ ٢عاٚ ..١ٜٚاقذلب أشإ
ايفذط  ٫ٚتعاٍ اؿطب َػتُط ..٠ناْت تًو ايً ٖٞ ١ًٝي١ًٝ
اؿاز ٟعؿط َٔ قفطَٚ ..ع تباؾرل ايكباح نإ دٝـ َعا١ٜٚ
ٜذلادع إٍ اـًفَٚ ..ايو ا٭ؾذل ـ قا٥س قٛات اإلَاّ  ـ
نإ ٜك ّٛعُ٬ت ؾسٜسَ ٠طنع ٠عً ٢دٝـ ايؿاّٜٗٚ ..ادِ
نايكاضٚر دٛٝف َعا ١ٜٚإذلادعٚ ..١تًو ناْت (ي ١ًٝاشلطٜط)
ٚقس قتٌ اإلَاّ ٖ ٗ ص ٙايً 523 ١ًٝؾدكاّ بٓفػ٘(ٔ) ٚبًؼ
( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 480ايطبع ١ايكسّ.١

٘ٚ

فُٛع ايكتً َٔ ٢اؾاْبٌ ـ ٗ تًو ايً ١ًٝـ غبعٌ أيف قت.)ٔ(ٌٝ
غاعات قً ١ًٝنإ ٜفتكسٖا َايو ا٭ؾذل ..غاعات قً١ًٝ
أخط َٔ ٣اؿطب ناْت تعين اشلعّ ١ايػاسك ١ؾٛٝف َعا١ٜٚ
ٚايٓكط ايتاّ ؾٛٝف اإلَاّ  ..فهط َعا( ٗ ١ٜٚاـسع..)١
أضغٌ ٔػُا ١٥فاضؽ غرل َػًح ٚبأٜس ِٜٗضَاح ط ،١ًٜٛعً٢
نٌ ضَح ْػد َٔ ١ايكطإٓ ايهطٚ ..ِٜتكسّ فطغإ دٝـ ايؿاّ
ٚٚقفٛا بٌ اؾٝؿٌ ٜ ِٖٚكطخ ...( ٕٛاهلل اهلل ٗ زٜٓهِٖ ،صا
نتاب اهلل بٓٝا ٚبٓٝهِ) ـ أ ٟأٚقفٛا اؿطب ٚادعًٛا ايكطإٓ سهُاّ
ـ ٚيهٔ قاح َايو ا٭ؾذل ٗ دٝـ اإلَاّ ٫ :تٓدسعٛا
فايكطإٓ ايٓاطل ٖ ٛأَرل إ ٌَٓ٪عً ٞبٔ أب ٞطايب ٖٛٚ 
ٜأَطنِ باؿطبٚ ..بعس شيو ٖادِ ا٭ؾذل دٝـ ايؿاّ..
ٚيهٔ اضتفع قٛت إعاضن َٔ ١ا٭ؾعح بٔ قٝؼ ..أغُس
غٝف٘ ٚقاح ٗ اؾٝـ:
اتطنٛا اؿطب ،نتاب اهلل بٓٓٝا ٚب..ِٗٓٝ
ٚتبع٘ فُٛع َٔ ١ا٭ؾدام ايص ٜٔأتعبتِٗ اؿطب إ٫
أِْٗ مل ٜهْٛٛا نجط ٠ت٪ثط ٗ اؾٝـ ..ضأ ٣ا٭ؾعح فؿً٘ ٗ
( )1إكسض :م.465

٘ٛ

ايتدطٜب فكاّ ٚأيك ٢خطاب ١بًٝػ ١س ٍٛايٛسسٚ ٠ايتشانِ
يًكطإٓ ..اخل..
أثطت خطابت٘ ٗ اؾٝـ ..فاإلْٗاى َٔ دٗٚ ،١ايتكسؽ
ايعا٥ف َٔ دٗ ١أخطٚ ،٣ؼطٜهات ا٭ؾعح ْٚاعت٘ َٔ دٗ١
ثايج ١أثطت ٗ قػِ نبرل َٔ اؾٝـ..
ٚفذأ ..٠ضأ ٣اإلَاّ  قػُاّ نبرلاّ َٔ دٝؿ٘ ٜٓػشب
َٔ إعطن ..١عؿط ٜٔأيف ؾدل َكٓعٌ باؿسٜس ٚبأٜسِٜٗ
ايػٛٝفٚ ،قس اغٛزت دباِٖٗ َٔ نجط ٠ايػذٛز ..عؿطٜٔ
(ٔ)

أيف اْػشبٛا َٔ إعطن١

ٚداٚ٤ا يإلَاّ قاٜ( :ًٌ٥ا عًٞ

أدب ايك ّٛإٍ نتاب اهلل إشا زعٝت إيٚ ،٘ٝإ ٫قتًٓاى نُا قتًٓا
ابٔ عفإ ،فٛاهلل يٓفعًٓٗا إٕ مل ػبِٗ).
فأدابِٗ اإلَاّ ٚ$ وهِ ..أْا أ َٔ ٍٚزعا إٍ نتاب
اهللٚ ،أ َٔ ٍٚأدابٚ ..يهين قس أعًُتهِ أِْٗ قس نازٚنِ،
ٚأِْٗ يٝؼ ايعٌُ بايكطإٓ ٜطٜس.)ٕ(#ٕٚ
ٚمل ٜٓفعِٗ ن ّ٬اإلَاّ ..أددل  ٙٚعً ٢أَط َايو
( )1عً َٔ  ٞإٗس إٍ ايًشس :مٚ ،483عاض ا٭ْٛاض :ز 8م ٙ 466ايكسّ.١
( )2عً َٔ  ٞإٗس إٍ ايًشس :مٚ ،483عاض ا٭ْٛاض :ز 8م ٙ 466ايكسّ.١

ٜ٘

ا٭ؾذل ـ ايص ٟنإ عً ٢ؾطف ايٓكط ـ(ٔ) باْ٫ػشاب..
ٚاْػشب َايو ا٭ؾذلٚ ،تٛقفت اؿطبٚ ،تكطض اْتداب
سهٌُ ،اْتدب َعا : ١ٜٚعُط ٚبٔ ايعامٚ ،اْتدب اإلَاّ
عً  ٞعبس اهلل بٔ عباؽ ..ضفض ا٭ؾعح ْٚاعت٘ شيو
ٚأقطٚا عً ٢اْتداب أبَٛ ٛغ ٢ا٭ؾعطٚ ٟقايٛا ..إْا ْ٫طن٢
إ ٫ب٘ فإْ٘ قس نإ سصضْا ٖا ٚقعٓا ف..٘ٝ
فكاٍ اإلَاّ $ :فإْ٘ يٝؼ ي ٞبطناٚ ،قس فاضقين
ٚخصٍ ايٓاؽ عينٖٚ ،طب َين ست ٢أَٓت٘ قبٌ أؾٗطٚ ،يهٔ
ٖصا ابٔ عباؽ أٚي ٘ٝشيو.#
ٚيهٔ ضفض ابٔ ا٭ؾعح ْٚاعت٘ شيو ٚأقطٚا عً٢
ضأٚ ..ِٜٗؼت ايهػ٘ انطط اإلَاّ  إٍ ايكب )ٕ(ٍٛإش إٔ
أنجط اؾٝـ نإ َٜ٪سّا يٮؾعح(ٖ).

( )1عًــَ  ٞــٔ إٗــس إٍ ايًشــس :مٚ ،483عــاض ا٭ْــٛاض :ز 8م 466ايطبعــ١
ايكسّ.١
( )2عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 267ايطبع ١ايكسّ.١
( )3غٝأت ٞشيو بايتفك ٗ ٌٝايفكٌ ا٭خرل.

ٓٙ

الخدعة الماكرة
تٛد٘ أبَٛ ٛغ ٢م( ٛز ١َٚاؾٓسٍ) َع أضبعُا ١٥فاضؽ
يٝتشانِ ٖٓاى َع عُط ٚبٔ ايعام ٚيه ٞوهُا بٌ ايفطٜكٌ
بآٜات ايكطإٓ..
عٓسَا ٚقٌ أبَٛ ٛغ ٢ا٭ؾعط ٟنإ عُط ٚبٔ ايعام قس
غبك٘ إٍ (ز ١َٚاؾٓسٍ) بأغبٛع ..اغتكبٌ عُط ٚايعام أبا
َٛغَ َٔ ٢ػاف ١غت ١نًَٛٝذلات ٚعاْك٘ ٚقبًّ٘ٚ ..طٛاٍ ا٭ٜاّ
ايتاي ١ٝاغتعٌُ َع٘ غٝاغ ١ا٫سذلاّ ايفا٥ل ٗ ْٝع اجملا٫ت،
ٚبصيو نػب ٚز أبا َٛغ ٢ا٭ؾعطٚ ٟثكت٘ ..سصض ابٔ عباؽ ـ
إػتؿاض اـام ٭بَٛ ٞغ ٢ـ أبا َٛغ ٢عسَ ٠طات َٔ انساع٘
َا ٜبس ٜ٘عُط َٔ ٚسب ٚاسذلاّ ..يهٔ مل ٜٓفع شيو..
ٚابتسأت إٓاقؿات ٚإؿاٚضات بٌ ايططفٌٚ ،اْفطز عُط ٚبٔ
ايعام بأبَٛ ٞغٚ ٢اقذلح عً ٘ٝاقذلاساّ َانطاّ ،قاٍ يٜ٘ :ا أبا
َٛغٜ ،٢ا أؾطف أقشاب ايطغ !!ٍٛي ٞاقذلاح ٖٛ ..إٔ أخًع
أْا َعاٚ ١ٜٚؽًع أْت عًٝاّ ثِ ْٓكب عبس اهلل بٔ عُط خًٝف،١
أْ ٚسع ا٭َط ؾٛض ٣بٌ إػًٌُ؟!..
ٔٙ

ٚقبٌ أبَٛ ٛغ ٢ا٫قذلاحٚ ،ادتُع اؾٝؿإ ٚتهًِ أبٛ
َٛغ ٢قا :ّ٬٥بعس َكسَ ١ط ١ًٜٛس ٍٛسكٔ ايسَاٚ ...( :٤قس
خًعت عًٝاّ نُا خًعت عُاَيت ٖصٚ )ٙاْتٗ ٢ن ّ٬أبَٛ ٞغ٢
بٌ فطح أٌٖ ايؿاّٚ ،اعذلاض أٌٖ ايعطامٚ ...دا ٤ايسٚض إٍ
عُط ٚبٔ ايعام ٚتهًِ عُطٚ ٚبسٍ إٔ ىًع ٖ ٛبسٚض ٙأٜهّا
َعا ١ٜٚسػب ا٫تفام ..قاٍ( :أٜٗا ايٓاؽ إٕ أبا َٛغ ٢عبس اهلل
بٔ قٝؼ قس خًع عًٝاّٚ ،أخطد٘ َٔ ٖصا ا٭َط ايصٜ ٟطًب،
 ٖٛٚأعًِ ب٘ ..أٚ ٫إْ ٞخًعت عًٝاّ ٚأثبت َعا ١ٜٚعًٞ
ٚعًٝهِ) ..سسخ شيو بٌ قطخات ا٫غتٓهاض اييت قسضت
َٔ أٌٖ ايعطام ..قطض ايعطاق ٕٛٝقتٌ ا٫ثٌٓ ـ عُط ٚبٔ ايعام
ٚأبا َٛغ ٢ـٚ ..يهٔ ٖطب أبَٛ ٛغ ٢إٍ َهٚ ،١عاز عُط ٚبٔ
ايعام إٍ زَؿل ؼت ٓا ١ٜدٝـ ايؿاّٚ ..عاز أَطا ٤دٝـ
اإلَاّ إٍ ايهٛفٚ )ٔ(١أخدل ٙٚبايككٚ ١أقػُٛا عً ٢اؿطب َع
َعا َٔ ١ٜٚدسٜسٚ ..بسأ اإلَاّ  بتٗ ١٦ٝايٓفٛؽ يًشطب
عدل اـطب إتٛايٚ ..١ٝبعس َس ٠اغتعس ايٓاؽ يًشطب..
ٚيهٔ..
( )1٭ٕ اإلَاّ  غازض قفٌ بعس ايتشه ِٝإٍ ايهٛف.١

ٕٙ

ثالثاً :معركة النهروان
ٗ بسا ١ٜغٓ 38 ١يًٗذط ٠تٛد٘ اإلَاّ  م( ٛايٓد)١ًٝ
ٚقس عػهط فٗٝا عؿط ٕٚأيف فاٖس ٚخًف اإلَاّ (ٖاْٞ
ايٓدع )ٞعً ٢ايهٛفٚ ١أَط عبس اهلل بٔ عباؽ ـ ٚاي ٘ٝعً٢
ايبكط ٠ـ بتذٗٝع دٝـ َٔ ايبكط ٠يًتشطى م ٛايؿاّٚ ..فذأ٠
ٚقًت إٍ اإلَاّ  أخباض تٓب ٙ٪عسٚخ انططابات ٗ
ايهٛف ،١فكس ادتُع أضبع ١آ٫ف َٔ "اـٛاضز" ٚقطضٚا قاضب١
اإلَاّ ؼت ؾعاض ٫$ :سهِ إ ٫هللٚ #اْهِ إي ِٗٝمثاْ ١ٝآ٫ف
آخط َٔ ٜٔايهٛفٚ ١ايبكطٚ ٠غرلٖا..
أضغٌ اإلَاّ  ضغاي ١إٍ عبس اهلل بٔ ٖٚب ايطاغيب ـ
قا٥س اـٛاضز ـ ٜسع ٙٛإٍ ا٫يتشام ب٘ ؿطب َعا ١ٜٚبسٍ إثاض٠
ايفتٓٚ ،١أضغٌ اإلَاّ َٓ سٚبٌ َٔ قبً٘ َٔ ًْتِٗ عبس
اهلل بٔ عباؽ ٚقعكع ١بٔ قٛسإ إٍ اـٛاضز يهٜ ٞعٛزٚا،
ٚيهٔ مل ٜٓفع شيو نً٘.
ٚأخرلاّ ..ؼطى اـٛاضز م( ٛايٓٗطٚإ) ُٚطنعٚا ٖٓاى..
ٚانطط اإلَاّ  يًتٛد٘ م ٛايٓٗطٚإ بسٍ ايتٛد٘ مٛ
ٖٙ

ايؿاّٚ ..اقطف اؾٝؿإ ٚأضغٌ اإلَاّ  عبس اهلل بٔ
عباؽ يٝتهًِ َعِٗٚ ..بعس سٛاض قكرل طًب عبس اهلل بٔ ٖٚب
اإلَاّ ْفػ٘ يهٜ ٞتهًِ َع٘ ..تكسّ اإلَاّ ٚ ططح ابٔ
ٖٚب ايطاغيب عس ٠اؾها٫ت عً ٢اإلَاّ ًْ َٔ تٗا:
ٕاشا قبًت ايتشهِٝ؟ٚ ..أداب اإلَاّ  عً ٢أغً٦تِٗ
بإدابات َكٓعٚ ١سًٌ َا دط ٗ ٣قك ١ايتشهٚ ..ِٝعٓس شيو
اضتفعت َٔ َعػهط اـٛاضز أقٛات تٓاز$ :ٟايتٛب ..١ايتٛبٜ ١ا
أَرل إ #ٌَٓ٪أ ٟاِْٗ طًبٛا َٔ اإلَاّ إٔ ٜكفح عِٓٗ ٜٚتٛب
(ٔ)

عًٚ ..ِٗٝايتشل ظٝـ اإلَاّ مثاْ ١ٝآ٫ف َٔ اـٛاضز!!
ٚمل ٜبل َِٓٗ غ ٣ٛأضبع ١آ٫ف..

ٖ ٗٚص ٙإعطن ١أٜهاّ اتبع اإلَاّ ْ فؼ اـط ١اييت
اتبعٗا ٗ $اؾٌُ$ٚ #قفٌ #فكس زعا اإلَاّ ؾدكاّ يهٜ ٞأخص
إكشف ٜٚسع ٛايك ّٛإي ،٘ٝفكاّ ؾاب سسٜح ايػٔٚ ..قبٌ
إُٗٚ ١شٖب ٚزعاِٖ إٍ ايكطإٓٚ ..يهٔ ضدع بعس قًٌٝ
ٚٚدٗ٘ نايكٓفص َٔ نجط ٠ايػٗاّ اييت ضَاٖا عً ٘ٝاـٛاضز..
ٚاغتؿٗس بعس قًٚ ..ٌٝقس غاعست ٖص ٙاـط ١نجرلاّ ٗ إظاي١
( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 563ايطبع ١ايكسّ.١

ٗٙ

ايؿو ٗ َؿطٚع ١ٝقتاٍ اـٛاضزٖ ..صا ايؿو ايص ٟتٛيس عٓس
بعض أقشاب اإلَاّ  عٓسَا ضأٚا إٕ اـٛاضز ٜكطٕٚ٩
ايكطإٓ ٚٚدَ ِٖٗٛػٛز َٔ ٠نجط ٠ايػذٛز(ٔ) ٚاغتعطت إعطن١
ساَ ..١ٝنإ اـٛاضز فٗٝا قس ٦ٜػٛا َٔ اؿٝا ،٠فِٗ واضبٕٛ
سطب َٔ ٜطٜس ايتدًل َٔ ايسْٝا ..فكس نعفت َعٜٓٛاتِٗ إٍ
زضد ١نبرل ٠بايتشام ثًج ِٗٝظٝـ اإلَاّ ..
ٚخ ٍ٬غاع ١قتٌ  َٔ 3991دٝـ اـٛاضز ٚمل ٜبل َِٓٗ
غ ٣ٛتػع ١أْفاض ٖطبٛا إٍ أَانٔ َتفطق..١
بُٓٝا مل ٜكتٌ َٔ دٝـ اإلَاّ غ ٣ٛتػع ١أْفاض(ٕ)..
ٚاْتٗت إعطن..١
ٚيهٔ َعاٜ ٫ ١ٜٚعاٍ بعٝح ٗ ايب٬ز ايفػاز...

( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 562ايطبع ١ايكسّ.١
( )2إكسض :م.563

٘ٙ

الفصل الخامس:
معاوٌة فً حٌاته السٌاسٌة
أقبح َعاٚ ١ٜٚايٝاّ عً ٢ايؿاّ عاّ ٖ 18ـ َٔ قبٌ عُط بٔ
اـطاب ٚشيو عً ٢أثط اتفام نتيب عكس( ٙأب ٛغفٝإ) َع أبٞ
بهط عاّ ٖ 10ـ ٜٓٚل ا٫تفام عً ٢إٔ ٜعط ٞأب ٛبهط ١ٜ٫ٚ
ايؿاّ يٛاسس َٔ أقطبا ٤أب ٞغفٝإ ٗ أغطع ٚقت ٖهٔ ٚشيو ٗ
قباٍ غهٛت أب ٞغفٝإ عٔ سه ١َٛأب ٞبهط ٚعسّ إثاضت٘ ايفً
نسٖا..
ٚؼكل َا أضاز ٙأب ٛغفٝإ عاّ ٖ 18ـ ..أقبح َعا ١ٜٚبٔ
أب ٞغفٝإ ٚايٝاّ عً ٢ايؿاّٚ ..بسأ ببٓا ٤قكط نبرل فدِ ي٘ ـ
٭َ ٍٚط ٗ ٠تاضٜذ اإلغ ّ٬ـ ٗٚ ..ظَٔ عجُإ أٜهاّ نإ
َعاٚ ١ٜٚايٝاّ عً ٢ايؿاّٚ ..ست ٢غٓ ١أضبعٌ نإ َعاٚ ١ٜٚايّٝا
عً ٢ايؿاّ ضغِ إٔ اإلَاّ عً  ٞععي٘ عٔ اي ١ٜ٫ٛعاّ 35
ٖـ َٔٚ ...غٓ ١أضبعٌ إٍ غٓ ١غتٌ يًٗذط ٠أقبح َعا١ٜٚ
اؿانِ إطًل عً ٢ايب٬ز اإلغٚ ..١َٝ٬خٖ ٍ٬ص ٙايـ  42غٓ١
ٙٙ

نإ َعا ١ٜٚوا ٍٚتجبٝت أقساَ٘ ٗ ايؿاّ ٚايب٬ز اإلغ..١َٝ٬
فكس دٗع أبإ سه ١َٛاإلَاّ عً  ٞدٝؿاّ قٜٛاّ ٚنع٘ عً٢
سسٚز ايؿاّ ٚشيو ؿف َٔ ٘ٛأٖ ٟذ ّٛأ ٚخطط ٜتٛد٘ إي..٘ٝ

معاوٌة ّ
والثالوث الرهٌب
نُا إٔ َعا ١ٜٚاتبع غٝاغ ّ١ث٬ث ّ١ٝتٗسف تجبٝت سهُ٘،
ٚايكها ٤عً ٢أ ٟقٛت َعاضض ٜٓطًل َٔ سٓادط ايؿعب..
ٚخطط٘ ايػٝاغ ١ٝايج٬خ ٖ:ٞ
أ :ّ٫ٚاـساع ٚتعٜٚط اؿكا٥ل ..فكس سطى َعا ١ٜٚأٌٖ
ايؿاّ حملاضب ١اإلَاّ عً  ٞؼت ؾعاض (ايجأض يسّ عجُإ)
ٚإٕ عًٝاّ قتً٘ٚ ..أْ٘ ٖ( ٛأَ ٟعاٚ )١ٜٚاضخ زَ٘! ٗٚ ..ا٭ٜاّ
ا٭خرل َٔ ٠شٖاب٘ إٍ سطب اإلَاّ  قعس عً ٢إٓدل ٚأيك٢
خطابٓ ١اغ ..١ٝتهًِ خ٬شلا عٔ عجُإ ..خًٝف ١إػًٌُ!
ايص ٟقتٌ ًََٛٛاّٚ ،قاتً٘ عً ٞبٔ أب ٞطايب  ..!ثِ ضفع
ثٛباّ ًَطداّ بايسَا ٤ازّع ٢أْ٘ ثٛب عجُإٚ ..بٗص ٙاـطٛات
إانط ٠اـازع ١اغتطاع َعا ١ٜٚإٔ هٗع دٝؿاّ قٜٛاّ َ٪يفاّ َٔ
 000/120ضدٌ يكتاٍ اإلَاّ عً. ٞ
ٙٚ

ٚقك" ١إكاسف" ِٖٛ ٞشز آخط عً ٢خساع َعا١ٜٚ
َٚهط ٙاؾُٗٓ..ٞ
 ٗٚسطب قفٌ اتبع َعا ١ٜٚبعض اـط٘ ـساع دٝـ
اإلَاّ  إ ٫إٔ خسع٘ مل تهٔ يتٓطً ٞعً ٢اإلَاّ عًٞ
 ..فعٓس َا استٌ دٝـ اإلَاّ  نف ١ايٓٗط ٚعػهط
ٖٓاى قطض َعا ١ٜٚاغذلزاز شيو إٛقع ا٫غذلاتٝذ ٞإؿطف عً٢
إاٚ ٤يهٔ مل ٜهٔ ٜػتطٝع شيو باؿطب ..فهط قً ّ٬ٝثِ نتب
ضغاي ١قاٍ فٗٝا َٔ$ :عبس َٔ عبٝس اهلل إٍ دٝـ عً ..ٞاعًُٛا
إٕ َعا ١ٜٚقس أضغٌ عسزاّ نبرلاّ َٔ دٝؿ٘ يه ٞىطبٛا ايػس
عًٝهِ ٚبصيو تػطقهِ إٝا ٙإتذُعٚ ١ضا ٤ايػس ..فاضسًٛا َٔ
ايهفٚٚ ..#١نع َعا ١ٜٚايطغاي ٗ ١غِٗ ٚضَاٖا إٍ َعػهط
اإلَاّٚ ..عجط ايبعض عً ٢ايطغايٚ ..١تٓاقًتٗا ا٭ٜسٚ ٟأثاض
شيو انططاباّ ٗ دٝـ اإلَاّ ٚٚ قًت ايطغاي ١إٍ ٜس
اإلَاّ  ..قطأٖا ٚقاٍ :إٕ ٖصا اـ٘ ٖ ٛخ٘ َعا ١ٜٚأضاز
خساعهِٚ ،ئ تػتطٝع ْاعت٘ ٖسّ ايػس يكٛت٘ َٚتاْت٘
ٚنداَت٘(ٔ)ٚ ..بايفعٌ فؿًت خطَ ١عاٚ ،١ٜٚمل ٜػتطع
( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 8ايطبع ١ايكسّ.١

ٙٛ

ْاعت٘ ٖسّ ايػسٚ ،اْتٗت ا٭ظَ..١
ثاْٝاّ :ؾطا ٤ايهُا٥ط بإاٍ ..فكس نإ َعاٜ ١ٜٚعطٞ
ا٭َٛاٍ ايهدُ ١يهٌ ؾدك ١ٝباضظ ٠تًشل ب٘ ،نُا نإ ّّٓٞ
نٌ ؾدل ش ٟأُٖ ١ٝبإاٍ ٚهعً٘ ٚايٝاّ عً ٢إسس ٣إٓاطل..
ٚبٗص ٙاـط ١اغتطاع دصب عبٝس اهلل بٔ عباؽ ـ  ٖٛٚأسس قاز٠
دٝـ اإلَاّ اؿػٔ ٚ نإ ؼت قٝازت٘ اثين عؿط أيف
ضدٌ ـ إٍ قفٛف٘ٚ ..باـطْ ١فػٗا اغتطاع َعا ١ٜٚإٔ ٜػشب
قا٥ساّ آخط َٔ قاز ٠دٝـ اإلَاّ اؿػٔ  :ٖٛٚ سهِ
ايهٓسٚ ..ٟاتبع َعا ١ٜٚخط ١ؾطا ٤ايهُا٥ط بإاٍ َع بك ١ٝأَطا٤
ٚقاز ٠دٝـ اإلَاّ ٚاغتطاع غشب ايهجرل َِٓٗ إٍ قفٛف٘..
نُا اتبع َعاٖ ١ٜٚص ٙاـطْ ١فػٗا َع (عُط ٚبٔ ايعام) عاّ
ٖ 36ـ فأضغٌ ي٘ ضغايٜ ١سع ٙٛإٍ اجمل ٤ٞيًؿاّ حملاضب ١اإلَاّ
عًٚ ،)ٔ( ٞيهٔ عُطاّ ضفض شيو قاٚ$ :ّ٬٥نتابو ٜا
َعا ...١ٜٚيٝؼ ٖا ىسع ب٘ َٔ ي٘ عكٌ ٚزٚ ٜٔايػ..#ّ٬
ٖ ٗٚص ٙإط ٠أضغٌ َعا ١ٜٚضغاي ١أخط ٣إٍ عُطٚ ٚعسٙ
فٗٝا بإٔ ٜعطًَ ٘ٝو َكط ٚهعً٘ اؿانِ إطًل عًٗٝا فُٝا يٛ
( )1نإ عُط ٚبٔ ايعام آْصاى ٜعٝـ ٗ فًػطٌ.

ٜٙ

اؾذلى ٗ سطب٘ نس اإلَاّ عًٖٓٚ .. ٞا اغتذاب عُطٚ
ٚؼطى َٔ فًػطٌ م ٛايؿاّ ٚنإ ٗ طًٝع ١ايص ٜٔقاتًٛا
اإلَاّ عً ٗ  ٞسطب قفٌ بٌ نإ ٜعس ايٝس اي٢ُٓٝ
ٕعاٖ ٗ ١ٜٚص ٙاؿطب ايساَ..١ٝ
ثايجاّ :ايعٓف ٚاإلضٖاب ..فعٓسَا نإ َعاٜ ١ٜٚط ٣عسّ
دسا ١ٝ٥ٚايططٜكتٌ ا٭ٚيٝتٌ نإ ٜكفّ ٞإعاضن ١بٗس ،٤ٚفكس
نإ ٜكتٌ ايهجرل َٔ َعاضن ٘ٝبايػِ إٛنٛع ٗ ايعػٌ أٚ
اؿًٝبٚ ..نإ ٜك$ :ٍٛإٕ هلل دٓٛزاّ َٔ عػٌٚ ..!!#بٗصٙ
ايططٜك ١قتٌ اإلَاّ اؿػٔ  نُا قتٌ َايو ا٭ؾذل ٚغعس
بٔ أبٚ ٞقام ٚغرلِٖٚ ..قس قتٌ َعا ١ٜٚا٭يٛف َٔ َعاضن٘ٝ
ٚكايف ..٘ٝفإْ٘ قتٌ أضبعٌ أيفاّ َٔ إٗادطٚ ٜٔا٭ْكاض َس٠
سهُ٘!!(ٔ).
نُا قاّ َعا ١ٜٚبػًػً َٔ ١ايعًُٝات ايتدطٜب ١ٝنس اإلَاّ
عًٖ  ٞسفٗا إؾاع ١ايطعب ٗ ْفٛؽ أْكاض اإلَاّ،
ٚتهعٝف سهَٛت٘ ٚ ..فُٝا ْ ًٜٞصنط بعض ٖصٙ
ايعًُٝات:
( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 522ايطبع ١ايكسّ.١

ٓٚ

عملٌات تخرٌبٌة
ايعًُ ١ٝا٭:ٍٚ
أضغٌ َعا ١ٜٚايهشاى بٔ قٝؼ ايفٗطَ ٟع أضبع ١آ٫ف
فاضؽ إٍ ايعطام ٚأٚقا ٙبايكٝاّ عطٚب خاطف ،١باشلذّٛ
عً ٢ايكطٚ ٣إٓاطل اٯَٓٚ ١قتٌ اؾُٝع :ايكػرلٚ ،ايهبرل،
ٚإطأٚ ،٠ايطدٌٚ ،نٌ أسس ..نُا أٚقا ٙبعسّ ايبكاَ ٗ ٤هإ
ٚاسس َٜٛاّ ناَ ،ّ٬إش قس ٬ٜسك٘ دٝـ َٔ ايهٛف ١آْصاى..
ٚتٛد٘ ايهشاى م ٛايعطامٚ ..طبل تعايَ ِٝعا ١ٜٚعصافرلٖا..
ٚٚقًت ا٭خباض يإلَاّ عً .. ٞأضغٌ اإلَاّ سذط بٔ
عسَ ٟع  4000فاضؽ٫ٚ ..سل سذط ايهشاىٚ ..زاضت
َعطنٚ ..١اْٗعّ ايهشاى ٖاضباّ م ٛايؿاّ بعس إٔ أفػس نجرلاّ..
ايعًُ ١ٝايجاْ:١ٝ
سسثت انططابات ٗ اي ُٔٝسٝح ثاض بعض ايعجُاٌْٝ
عً ٢عبٝس اهلل بٔ عباؽ ـ ٚاي ٞاإلَاّ ـ ٚدٗعٚا دٝؿاّ حملاضب١
عبٝس اهللٚ ..نتبٛا ضغاي ١إٍ َعا ١ٜٚىدل ْ٘ٚبايجٛض ..٠عٓس
زلاع٘ ايٓبأ أَط َعا ١ٜٚبػط بٔ أضطا ٠بايػرل م ٛائَ ُٔٝ
ططٜل اؿذاظ َٚهٚ ١إسٚ ١ٜٓأَط ٙبأخص ايبٝعْٝ َٔ ١ع ايٓاؽ
ٔٚ

عً ٢ط ٍٛايططٜل َٔٚ ،أب ٢فذعا ٙ٩ايكتٌ .تٛد٘ بػط يًشذاظ
َع ث٬ث ١آ٫ف فاضؽٚ ..طٛاٍ َػرل ٙنإ ٜكتٌ نٌ َٔ تكع
ٜس ٙعً َٔ ٘ٝؾٝع ١اإلَاّ عًٚٚ  ٞقٌ إٍ إسٚ ١ٜٓاغتطاع
زخ ٍٛإس ١ٜٓبػٗٛي ١يهعف ؼكٓٝاتٗا ٚشلطٚب ايٛاي..ٞ
ٖٚسز بػط أٌٖ إس ١ٜٓتٗسٜساّ َطعباّ ثِ طًب ايبٝعٚ ..١باٜع٘
ايهجرل َٔٚ ..ضفض شيو قتً٘ٚ ،أسطم زٚضاّ نجرل ..ّ٠ثِ تٛد٘
مَ ٛهٚ ،١قٓعا ..ٚ ..ٚ ٤ستٚ ٢قٌ إٍ ايٚ ..ُٔٝقس قتٌ
بػط ٗ ٖص ٙايعًُ ١ٝاإلدطاَ ١ٝث٬ثٌ أيفاّ! عس ٣ايص ٜٔأسطقِٗ
بايٓاض!! ٚعس ٣ايسٚض اييت أسطقٗا ٖٚسَٗا!!..
ايعًُ ١ٝايجايج:١
بأَط َٔ َعا ١ٜٚتٛد٘ ايٓعُإ بٔ بؿرل ا٭ْكاضَ ٟع أيفٞ
فاضؽ ٭دٌ ايكٝاّ بأعُاٍ قتٌ ٚغًب ْٗٚب ٗ اؿذاظ
ٚايٚ ..ُٔٝتٛد٘ ايٓعُإ م ٛايعطام ( ٗٚعٌ ايتُط) تكس ٣ي٘
َايو بٔ نعب ا٭ضدَ ٗ ٖٛٚ ٞا ١٥فاضؽ فك٘ٚ ،بك ٠ٛاإلّإ
ٚبععّ ١إ َٔ٪اجملاٖس اغتطاع إا ١٥ايتػًب عً ٢ا٭يفٌ..
ٖٚطب ايٓعُإ م ٛايؿاّ بعس فؿٌ ٖص ٙايعًُ ١ٝفؿّ٬
شضٜعاّ..
ٕٚ

ايعًُ ١ٝايطابع:١
فهط َعا ٗ ١ٜٚاست ٍ٬ايبكط ٠ـ إطنع ايطٝ٥ػ ٞايجاْٞ
يإلَاّ عً  ٞبعس ايهٛف ١ـ ٚاتبع يصيو خطَ ١انط..٠
فباعتباض إٔ ايبكط ٠ناْت َطنع ػُع ايٓاقٌُ عً ٢سه١َٛ
اإلَاّ عً ِٖٚ  ٞإطايب ٕٛبسّ عجُإٚ ..باعتباض إٔ
اإلَاّ  قتٌ ايهجرل َِٓٗ ٗ سطب اؾٌُ ..يصيو فُٔ
ايػٌٗ إثاض ٠ايفتٖٓ ٗ ١ص ٙايبًس ٠خكٛقاّ إشا نإ احملطى
ؾدك ١ٝباضظَ ٠طَٛق ١عٓس اجملتُع ايبكط ..ٟاغتؿاض َعا١ٜٚ
عُطاّ ٚبعس ايتفهرل ٚقع ا٫ختٝاض عً ٢عبس اهلل بٔ عاَط َع
فُٛع ١أخط َٔ ٣إطايبٌ بسّ عجُإ ..تٛد٘ عبس اهلل مٛ
ايبكطٚ ٠أقاّ عٓس قب ١ًٝبين ُ ِٝـ  َٔ ٖٞٚقيب عجُإ ـ ٚبسأ
ببح زل ٗ َ٘ٛاجملتُع ايبكطٚٚ ..ٟقٌ اـدل إٍ ٚاي ٞاإلَاّ
عً ٢ايبكطٚ ..٠عًِ ظٜاز بٔ عبٝس باـدلٚ ..اتكٌ بكب( ١ًٝأظز)
ٚطًب َٓٗا قاضب( ١بين ُٚ ..)ِٝاغتعست ايكبًٝتإ ٚ ..زاضت
َعطن ١ساَٚ ..١ٝخ ٍ٬أٜاّ اْتكطت أظز عًٚ ُِٝ ٢قتٌ عبس
اهلل بٔ عاَط ضأؽ ايفتٓ.١
ٚبصيو فؿًت خطَ ١عاٚ ١ٜٚعًُٝات٘ ايتدطٜب ٗ ١ٝايبكط٠
أٜهاّ..
ٖٚ

ٚقس اتبع َعا ١ٜٚايعسٜس َٔ اـط٘ ايتدطٜب ١ٝاييت با ٤ايهجرل
َٓٗا بايفؿٌ ـ  ٫ٚفاٍ يصنطٖا اٯٕ ـ(ٔ)ٖٚ ..هصا ناْت سٝا٠
َعا ١ٜٚغًػً َٔ ١إآغٚ ..ٞاؾطاٚ ..ِ٥عًُٝات ايتدطٜب،
ٚاـساعٚ ،ايتهًٚ ،ٌٝايتعٜٚط ٫ٚ ..ؾ ٤ٞآخط بعس شيو..

الفصل السادس:
اإلمام علً  من الحرب إلى
الشهادة
بعس اْتٗاَ ٤عطن ١ايٓٗطٚإٚ ،بعس ايكها ٤عً$ ٢اـٛاضز#
قُِ اإلَاّ  عً ٢ػٗٝع دٝـ ق ٟٛحملاضبَ ١عاٚ ..١ٜٚبسأ
بتشطٜض ايٓاؽ عً ٢اؾٗازٚ ..يهٔ نإ ايٓاؽ قس ًَٛا اؿطب
فػٛٝفِٗ ناْت  ٫تعاٍ َبتً ١بسَا ٤أضبع ١آ٫ف خاضد ،ٞنُا
إٔ شنطٜات سطب قفٌ ناْت  ٫تعاٍ تذلاقل ٗ كًٝتِٗ
نؿبح كٝف َطعبٚ ..يهٔ ضغِ شيو نً٘ اغتطاع اإلَاّ
 ؼطٜهِٗ غطابات٘ اييت تفٝض ب٬غٓٚ ١اغٚ ،١بهًُات٘
( )1ضادع نتاب َعك ّٛز :ّٚز 2م192ـ 222ؾٛاز فانٌ.

ٗٚ

اييت تكطط ؾذاعٚ ١إّاْاّ..
ٚأخرلاّ ٗ ..ؾٗط ؾعبإ عاّ ٖ 40ـ اغتطاع اإلَاّ 
ػٗٝع دٝـ ق ٟٛندِ َ٪يف َٔ َا ١٥أيف فاضؽ ٚضادٌ
قسَٛا َٔ ايهٛفٚ ١ايبكطٚ ٠اؿذاظ ٚإٜطإ ٚاي ..ُٔٝثِ عػهط
اؾٝـ ٗ ايٓد..١ًٝ
 15 ٗٚضَهإ َٔ عاّ ٖ 40ـ تكسّ اإلَاّ ٚ ..قعس
عً ٢أسذاض َٛنٛع ١بعهٗا فٛم ايبعض اٯخط ٚأيك ٢خطابت٘
ايتاضى ١ٝعًَ ٢ا ١٥أيف َػًح ..قاٍ اإلَاّ  فٗٝا..$ :
اؾٗاز ..اؾٗاز ..عباز اهلل ..أٚ ٫إَْ ٞعػهط ٗ ٖ َٜٞٛصا فُٔ
أضاز ايطٚاح إٍ اهلل فًٝدطزٚ ..#بعس إيكاٖ ٤ص ٙاـطاب ١بسأ
اإلَاّ  بتذٗٝع دٝؿ٘ ..فذعٌ اإلَاّ اؿػٌ َ ع
تػع ١آخط ٜٔقاز ٠يًذٝـ ..نٌ ٚاسس َِٓٗ قا٥س يهتٝبَٔ ١
اؾٝـ تكسض بعؿط ٠آ٫ف َػًحٖ ٗٚ ..ص ٙا٭ثٓا ..٤ؼطى قػِ
َٔ اـٛاضز بكٝاز( ٠إػتٛضز) ٚتٛدٗٛا َٔ ايهٛف ١م ٛايٓد١ًٝ
َٔ دسٜس يٝعػهطٚا ٖٓاى ٚواضبٛا اإلَاّ ْٚ ..كشِٗ
اإلَاّ  يهٔ ْكا٥ش٘ مل تعزِٖ إ ٫عٓازاّٚ ..عٓس٥صٍ قطض
اإلَاّ اغتعُاٍ (َٓطل ايك )٠ٛسٝح  ٫هسَٓ( ٟطل ايعكٌ)..
ٚبأ ٍٚنطب ١تفطم اـٛاضزٚ ..اْكؿعت غشاب ١ايكٝف
٘ٚ

ايعابط..!!٠

وتكاملت خٌوط المؤامرة
َ ٗٚه ...١تهاًَت خ ٙٛٝإ٪اَط ٠اـطرلٖٓ ٠اى ..فبعس
تؿتت ق ٠ٛاـٛاضز ٗ (ايٓٗطٚإ) تٛد٘ (ايطدٌ اجملٗ )ٍٛمٛ
َهٖ ١اضباّ َٔ ٚد٘ ايعسايٖٓٚ ..١اى عكس اـٛاضز ادتُاعّا
َكػطاّ ..سهط ٙايطدٌ ٚزاض اؿسٜح س ٍٛقتً ٢ايٓٗطٚإ،
ٚعًَٚ ٞعاٚ ١ٜٚعُط ٚابٔ ايعامٚٚ ..ٚ ..ٚ ،قٌ اجملتُعٕٛ
إٍ ٖص ٙايٓتٝذ :١هب اغتٝاٍ ايج٬ث ١ايهباض! ضٚ٩ؽ ايفتٓ١
ٚأغاؽ ايفػاز!! ـ سػب ضأ ِٜٗـ  :ِٖٚعًَٚ !ٞعا١ٜٚ
ٚعُط ٚابٔ ايعامٚ ..تهفٌ بطى بٔ عبس اهلل ايكطَّ ٞعا..١ٜٚ
ٚؼٌُ عُط ٚبٔ بهط َػٛ٦ي ١ٝاغتٝاٍ عُط ٚبٔ ايعامٚ ،بكٞ
اإلَاّ عًٚ .. ٞغاز ايػهٛت إهإٚ ..تكسّ ايطدٌ..
ٚقبٌ إُٗ ١اـطرلٚ ..!٠تٛد٘ ايطدٌ اجملٗ ٍٛم ٛايهٛف..١
ٚٚقٌ إٍ ايهٛف 25 ٗ ١ؾعبإ عاّ ٖ 40ـْٚ ..عٍ نٝفاّ ٗ
قً ١اـٛاضز ايكاعسٚ ..)ٔ(ٜٔأثط اؾ ٛاؾسٜس ٗ (عبس
ايطٓٔ) ،د ٛغهٛت اـٛاضز ٚعسّ تسخًِٗ ٗ ايػٝاغ،١
( ِٖ )1ايجُاْ ١ٝآ٫ف ايص ٜٔاْػشبٛا َٔ َعطن ١ايٓٗطٚإ.

ٚٙ

فذلادع عبس ايطٓٔ عٔ قطاضٚ ..ٙيهٔ ..تعطف٘ عً$ ٢قطاّ#
ٚغطاَ٘ بٗا قًب ايٛنع ضأغ٘ عً ٢عكب..
ناْت قطاّ تفهط َٓص فذل ٠ط ١ًٜٛباغتٝاٍ اإلَاّ  فكس
قتٌ اإلَاّ  أباٖا ٚأخاٖا ٗ ايٓٗطٚإٚٚ ..دست عبس
ايطٓٔ َط ١ٝدٝس ٠شلصا ايػطض ..اقطازت٘ بؿباى اؾُاٍ،
ٚأٚقعت٘ ٗ غطاَٗاٚ ..عٓسَا طًب َٓٗا ايعٚاز طًبت َٗطاّ..
ٚإٗط ٖ :ٛاغتٝاٍ اإلَاّ عًٚ .. ٞبعس قًل ٚتفهرل قبٌ
عبس ايطٓٔ بٔ ًَذِ إُٗ َٔ ١دسٜسٚ ..اغتعسٚ ..اقذلبت
غاع ١ايهاضث..١
اعتهف أضبع ١فطٌَ ِٖ عبس ايطٓٔ ٚقطاّ ٚؾدكإ
آخطإ ٗ إػذس ٚنطبٛا خ ١ُٝشلِ ٖٓاىٚ ..بسٚ٩ا ٜتساٚيٕٛ
اـطَٚ ..١هت ا٭ٜاّٚ ..اقذلب اي ّٛٝاؾُٗٓ..ٞ
قبٌ غاعات َٔ قباح  19ضَهإ ..نإ ابٔ ًَذِ
ٜتكًب عً ٢دٓبٜٚ ،٘ٝفهط ٗ َُٗت٘ اـطرلَٚ ،٠هت ايسقا٥ل
ثك ١ًٝبطٚ ،١٦ٝنأْٗا  ٫تطغب ٗ ايتكسّٚ ..أخرلاّ ..تكسّ اإلَاّ
 يًك ٗٚ ..٠٬اي ّ٬ٛايبٗ ِٝتكسّ ابٔ ًَذِ َٚع٘
ظَٚ ..ٙ٬ٝعٓسَا ضفع اإلَاّ  ضأغ٘ َٔ ايػذٛز ناْت ٜس
ابٔ ًَذِ تطتفع بػٝف َػُ ّٛيتٗب٘ عً ٢ضأؽ اإلَاّ ..
ٚٚ

ٚدطت ايسَا ٤عً ٢قطاب ايعبازٚ ..٠اضتفع قٛت اإلَاّ 
ٜطٕ ٗ دٓبات إػذس$ :فعت ٚضب ايهعبٚ ..#١سا ٍٚابٔ
ًَذِ اشلطبٚ ..يهٔ أيك ٞعً ٘ٝايكبضُْٚ ..كٌ اإلَاّ مٛ
َٓعي٘ٚ ..دا ٤ا٭طباٚ ..٤يهٔ ..نإ اؾطح عُٝكاّٚ ،ايػِ قس
غط ٗ ٣دػس اإلَاّٚ ..خ ٌَٜٛ ٍ٬نإ اإلَاّ ٜ عاْٞ
آَ٫اّ ضٖٝب ..١إ ٫أْٗا مل ُٓع٘ َٔ ايعباز ٠إػتُطٚ ٠تٛد٘ٝ
ٚقاٜا ٙايك ١ُٝإٍ ابٓٚ  ٘ٝإٍ اٯخطٚ ..ٜٔنإ َٔ ًْ١
ٚقاٜا$ : ٙأٚقٝهِ ..بتك ٣ٛاهلل ضبهُِٛ ٫ٚ ،تٔ إ٫
ٚأْتِ َػًُٚ ،ٕٛاعتكُٛا عبٌ اهلل ْٝعاّ  ٫ٚتفطقٛا،
ٚاشنطٚا ْعُ ١اهلل عًٝهِ إش نٓتِ أعسا ٤فأيف بٌ قًٛبهِ..
أٚقٝهِ بتك ٣ٛاهلل  ِْٛٚأَطنِ ٚق٬ح شات بٓٝهِ..#...
ٚقاٍ ٚ ٗ قٝت٘ ٖص ..$ :ٙاهلل اهلل ٗ اؾٗاز ٗ غبٌٝ
اهلل بأَٛايهِ ٚأْفػهِ ٚأيػٓتهِ ،فإِا هاٖس ٗ غب ٌٝاهلل
ضد :ٕ٬إَاّ ٖسَٚ ،٣طٝع ي٘ َكتس بٗسا ٗٚ ..#ٙي ١ًٝايٛاسس
ٚايعؿط َٔ ٜٔضَهإ عاّ ٖ 40ـ نإ اإلَاّ أَرل إ ٌَٓ٪

ض َها
ٜٛزع اؿٝا ٠ايسْٝا يٓٝتكٌ إٍ َا َّٗس يٓفػَ٘  :جن ٍَّة َع ْر ُ
ات واألَر ِ
ت لِل ِ
ين{ آل عمران.}311:
َّ
الس َما َو ُ َ ْ ُ
ض أُع َّد ْ ُ
ْمتَّق َ
ٚٛ

الفصل السابع :تساؤالت ملحّ ة
ٜكازف إطايع ؿٝا ٠اإلَاّ عً  ٞايعسٜس َٔ ا٭غ١ً٦
ٚعَ٬ات ا٫غتفٗاّ س ٍٛسٝا ٠اإلَاّ َٛٚاقف٘ ٚأعُاي٘
ٖ ٗٚ ..صا ايفكٌ ما ٍٚـ باختكاض ـ اإلداب ١عً ٢فُٛع١
َٔ ٖص ٙا٭غٚ ،١ً٦سٌ بعض ٖص ٙا٫غتفٗاَاتٚ ..اهلل ٚيٞ
ايتٛفٝل.

السؤال األول:
َاشا نإ زٚض اإلَاّ عً  ٞطٛاٍ سه ١َٛأب ٞبهط
ٚعُط ٚعجُإ؟
اؾٛاب :نإ يإلَاّ  فُٛع َٔ ١ا٭زٚاض ٚا٭عُاٍ
ْصنط َٓٗا زٚض ٜٔفك٘:
 :1ايكٝاّ َُٗ ١تٛد ٘ٝايػًطٚ ،١اؿس َٔ امطافٗا إٍ
أقك ٢زضدٖ ١هٓ ..١فكس نإ اإلَاّ ٜ ك ّٛبسٚض (إٛدّ٘)
يًسٚيٚ ١يًُػًٌُ ..نإ اإلَاّ ٜ ك ّّٛا٭خطا٤
ٜٚكًشٗاٚ ..وٌ إؿانٌ ايعػرل ٠اييت ناْت تٛاد٘ إػًٌُ..
فكس ناْت ايػًطات اؿانُ ١تكع ٗ ايهجرل َٔ ا٭خطا ٤ايكها١ٝ٥
ٜٚ

ٚايتٓفٝصٚ ١ٜايكاْٚ ١ْٝٛايػٝاغٚ ١ٝغرلٖاٚ ..نإ اإلَاّ ٖٛ 
ايصٜ ٟكششٗا ٜٚكَٗٛا ست ٢قاٍ عُط ٗ غبعٌ َٛنعاّ:
$ي ٫ٛعً ٞشلًو عُط.#
نُا نإ اإلَاّ ٜ تكس ٣يًػًطات سُٓٝا ؼاٍٚ
ا٫مطاف عٔ اـ٘ اإلغٚ ..َٞ٬نإ اإلَاّ ٜك ّٛـ تاض ٠ـ بٗصا
ايسٚض بٓفػٜ٘ٚ ،أَط أقشاب٘ ٚأْكاض ٙبايكٝاّ بٗصا ايسٚض ـ تاض٠
أخط ٣ـ َج :ّ٬نإ أب ٛشض ىايف عجُإ عًٓاّ ٜٚبس ٟامطافات٘
أَاّ ايٓاؽ ..نُا نإ ٜك ّٛبتشطٜو ايٓاؽ نس عجُإ..
ٚنصيو فإٕ عُاض بٔ ٜاغط نإ ٜك ّٛبٓفؼ ايسٚضٖٚ ..هصا بك١ٝ
أقشاب٘ ٚأتباع٘..
ٚباإلناف ١إٍ نٌ شيو نإ اإلَاّ ٜك ّٛبايتدط ٘ٝيًشفاٚ
عً ٢نٝإ ا٭َ ١اإلغ ،١َٝ٬فعٓس سسٚخ أ ٟخطط عً ٢نٝإ
اإلغٚ ّ٬عً ٢إػًٌُ نإ اإلَاّ  ٖٛ إ٬ش ٚإًذأ يطز
اـطط ٚاؿفا ٚعً ٢اإلغٚ .ّ٬مل تهٔ بعض اؿطٚب اييت ٜأَط
بٗا عُط َجٚ ّ٬اْ٫تكاضات ٚايفتٛسات اييت سسثت ٗ عٗسٙ
بعٝس ٠عٔ إشٕ اإلَاّ عًٚ  ٞإؾاضت٘ إػبك ١بصيو..
قاٍ ايػبعٚاض ٗ ٟايهفا( :١ٜايٛاٖط إٔ ايفتٛح اييت ٚقعت
ٗ ظَٔ عُط ناْت بإشٕ أَرل إ .. ٌَٓ٪٭ْ٘ نإ ٜ ٫كسض
ٓٛ

إ ٫عٔ ضأ ٟعً.)ٔ()ٞ
ٚمٔ ي ٛمل ْكٌ بإٔ نٌ اؿطٚب اييت أَط بٗا عُط ناْت
بإشٕ اإلَاّ فإْ٘ ٖا  ٫ؾو ف ٘ٝأْ٘ نإ ٜؿاٚض اإلَاّ ٗ 
بعهٗا عً ٢ا٭قٌ ٜٚتبع٘ فٗٝا..
فُج ّ٬عاّ ٖ 21ـ ٚقًت ايتكاضٜط إٍ عُط تٓب ٙ٪إٔ (ٜعز
دطز) ؾا ٙإٜطإ ادتُع بأَطا ٤إٜطإ ْٝٚع ايكازٚ ..٠قطضٚا ٗ
ا٫دتُاع ايكٝاّ عًُ ١ندُ ١دساّ عً ٢ايب٬ز اإلغٗٚ ١َٝ٬
طًٝعتٗا ايهٛفٚ ١ايبكطٚ ٠استٖ ٍ٬ص ٙإطانع َٔٚ ..ثِ ايكها٤
عً ٢اإلغْٗ ّ٬اٝ٥اّٚ ..اغتطاع ٜعزدطز إٔ هٗع دٝؿاّ َ٪يفاّ َٔ
َأٚ ١٥ػٌ أيف فاضؽ َػًح ؼت قٝاز( ٠فرلٚظإ) ٚث٬ث١
قاز ٠آخط َٔ ِٖٚ ٜٔأنفأ نباط٘ ٚأنجطِٖ خدل ٗ ٠ايؿٕٚ٪
ايعػهطٚ ..١ٜقطأ عُط ايتكطٜطٚ ..أَط ظُع ايٓاؽ ٗ إػذس..
ٚأخدلِٖ بايككٚ ..١طًب َِٓٗ ايعجٛض عً ٢سٌ شلصٙ
إؿهًٚ ..١غهت اؾُٝع ..مل ٜهٔ أسس َِٓٗ ٜعطف ططٜك١
يًد٬مٚ ..ططح عجُإ خط ١غرل دٝس ٠حملاضب ١دٝـ ٜعزدطز
ٚقس ضفهٗا عُط فٛضاّ ..أَا غا٥ط إػًٌُ فكس ٫شٚا بايكُت
( )1ضادع اؾٛاٖط :ز 21م 61سٝح شنط ن ّ٬ايهفا.١ٜ

ٔٛ

٭ِْٗ مل هسٚا س ّ٬يًُؿهًٚ ..١أخرلاّ اغتٓذس عُط باإلَاّ
أَرل إٚ  ٌَٓ٪اغتفػط ٙعٔ اـط ١ايعػهط ..١ٜفؿطح
اإلَاّ  ي٘ اـط ١بايتفك ٌٝخط ١اؿطب ٚٚافل عُط عً٢
اـطٚ ..١سػب خط ١اإلَاّ  أَط عُط ٚاي ٘ٝعً ٢ايهٛف١
(عُاض بٔ ٜاغط) بإعساز ثًح دٝـ ايهٛف ١فك٘  ٖٛٚث٬ثٕٛ
أيف َػًح!! يهٜ ٞصٖبٛا ؿطب دٛٝف ٜعز دطز اييت تطبٛ
عًَ ٢أٚ ١٥ػٌ أيف فاضؽ َػًحٚ ..ايتك ٢اؾٝؿإ..
ٚزاضت َعطن ١طاسٓ ..١اْتٗت باْتكاض دٝـ إػًٌُٖٚ ،عّ١
دٝـ ايهفط ٚايه ..ٍ٬سػبُا خط٘ اإلَاّ .
ٖصا إجاٍ ٚنجرل َٔ ا٭َجً ١ا٭خط ٣تبٌ  :عٌُ اإلَاّ
 يًشفا ٚعً ٢ا٭َ ١اإلغٖٚ ..١َٝ٬هصا لس إٔ اإلَاّ
 نإ ٜك ّٛبسٚض (إطؾس) (ٚإٛد٘) (ٚإدط٘) يًسٚي١
عً ٢اَتساز سهِ أب ٞبهط ٚعُط ٚعجُإ ٚمل ٜهٔ َٓعع ّ٫عٔ
اؿٝا ٠ايػٝاغ..)ٔ(١ٝ
 :2تطب ١ٝايط٥٬ع ايجٛض ..١ٜفطٛاٍ ضبع قطٕ َٔ سٝا ٠اإلَاّ
 ناْت ي٘  اتكا٫ت َػتُط ٠بؿٝعت٘ ٚسٛاضٜ٘
(ٖ )1صا َٔ ز ٕٚإٔ ّٓشِٗ أ ١ٜؾطع.١ٝ

ٕٛ

ٚخاقت٘ أَجاٍ :أب ٞشضٚ ،عُاضَٝٚ ،جِ ايتُاضٚ ،غًُإ
ايفاضغٚ ،ٞأب ٞاشلٝجِ بٔ ايتٗٝإٚ ،غرلِٖ َٔ ايجٛاض
ا٭سطاضٚ ..نإ اإلَاّ ٜٛ دِٗٗ ٜٚطغِ شلِ ططٜل
ايعٌُ..

السؤال الثانً:
نإ باغتطاع ١اإلَاّ  إٔ ٜكٌ إٍ اؿهِ بعس عُط
فُٝا ي ٛقبٌ ؾط ٙٚعبس ايطٓٔ بٔ عٛف عٓسَا قاٍ ي٘ عبس
ايطٓٔ$ :أباٜعو عً ٢نتاب اهلل ٚغٓ ١ضغٛي٘ ٚغرل ٠ايؿٝدٌ
أب ٞبهط ٚعُط #فًُاشا ضفض اإلَاّ شيو ٚقاٍ$ :بٌ عً٢
نتاب اهلل ٚغٓ ١ايٓيب ٚادتٗاز ضأ #ٜٞعًُاّ بإٔ اإلَاّ نإ
ٜػتطٝع إٔ ٜكبٌ ؾط ٙٚعبس ايطٓٔٚ ..عٓسَا ٜباٜع٘ عبس
ايطٓٔ ٜٚكٌ اإلَاّ إٍ اؿهِ ٜهطب ؾطط٘ ا٭خرل ـ غرل٠
ايؿٝدٌ ـ عطض اؿا٘٥؟
اؾٛاب:
أ :ّ٫ٚهب إٔ ْعطف إٔ اإلَاّ عً  ٞمل ٜهٔ قا٥سّا
قسٚزاّ يعكطٚ ٙظَاْ٘ فشػب ،بٌ ٖ ٛقا٥س خايسٚ ..إَاّ
ؾُٝع ايعكٛض ٚا٭ظَٖٓٓ َٔ ..١ا فإْ٘ هب إٔ ٜكٌ ؾعاع٘ إٍ
َ ٌٜ٬ايػٌٓ ايكازَ ..١إٍ أعُام إػتكبٌ ٚفاٖٚ ..ً٘ٝباعتباض
ٖٛ

أْ٘ ٜطٜس تٛد ٘ٝإ ٌٜ٬بٌ آ٫ف إًٝاضات َٔ ايبؿط ٗ
إػتكبٌٜ ..طٜس تٛد ِٗٗٝم ٛايك ِٝاإلغ ..١َٝ٬م ٛايكسم،
م ٛايطٗاض ،٠م ٛايؿطف ،م ٛايبطٛي ..١اخلٚ ..٭ْ٘ ٖ ٛايكا٥س
ايعإ ٞيصيو فإْ٘ هب إٔ ٜه ٕٛضَع ايفهَٚ ١ًٝجاٍ ايكسم
ٚايطٗاضٚ ٠ايبطٛيٚ ١ايتهشٚ ..١ٝهب إٔ  ٫تعهط قفشت٘ ايبٝها٤
ايٓك ١ٝست ٍ٬ٚ ٢خفٝف َٔ ١اـساع ٚإهط ست ٢ي ٛنإ شيو ٗ
غب ٌٝاشلسف ا٭زلٚ ..٢يصيو فإٕ نصب ١قػرل َٔ ٠اإلَاّ ـ
َع أْٗا قًً ١ـ تعين تؿ ٜ٘ٛقفشت٘ عٔ إ ..ٌٜ٬نُا تعين
تهعٝف تًو اشلاي ١ايكسغ ١ٝايؿفاف ١اييت ؼ ٘ٝب٘ عٓس ايٓاؽ.
ثاْٝاّ :٭ٕ إػأي ١مل تهٔ َػأي ١نصبٚ ١اسسٜٓ ٠تٗ ٞبعسٖا
نٌ ؾ ..٤ٞبٌ ناْت ايهصبَٛ ١قفاّ سازلاّ َٔ اإلَاّ  فُٔ
دٗ ١نإ قب ٍٛاإلَاّ بايعٌُ عً ٢غرل ٠ايؿٝدٌ ٜعين تأٜٝسٙ
شلُا ٜٚعين قش ١أفعاشلُا ٚأعُاشلُا َٛٚاقفُٗا ٚشيو َا ٫
ّهٔ إٔ ٜكط ٙاإلَاّ بأٚ ٟد٘ َٔٚ ..دٗ ١أخط ٣فإٕ ٚعسٙ
بايعٌُ عً ٢غرل ٠ايؿٝدٌ نإ غٝتبع٘ إطايب ١بايٛفا ٤بٛعس..ٙ
ٚي ٛمل ٜعٌُ اإلَاّ َا قاٍ شلطز نس ٙعبس ايطٓٔ ـ ٖٛٚ
ؾدك ١ٝباضظ ٠ـ ٚٚنع اإلَاّ ٗ َٛقف سطز ٚإعاق ١عٔ ؼكٝل
أٖساف٘ اإلق٬س.١ٝ
ٗٛ

السؤال الثالث:
ٕاشا مل ٜجط اإلَاّ عً  ٞنس أب ٞبهط ٜٚػذلدع
اـ٬ف ١إػكٛب ١بايك٠ٛ؟
اؾٛاب :يج٬ث ١أغباب..
ايػبب ا٭ ٖٛ :ٍٚإٔ اإلَاّ مل ٜهٔ ي٘ ْكطا ..٤فكس
زعا اإلَاّ ْٝع ا٭قشاب يٓكطت٘ ..فًِ ٜػتذب ي٘ إ٫
ايكًٜ ..ٌٝك ٗ ٍٛايبشاض ...$ :فًِ ٜسع أسساّ َٔ أقشاب
ضغ ٍٛاهلل  إ ٫أتآَ ٗ ٙعي٘ فٓاؾسِٖ اهلل سك٘ٚ ،زعاِٖ
إٍ ْكطت٘ فُا اغتذاب َِٓٗ ضدٌ غرل أضبع.)ٔ(!#١
فعٓسَا زعا اإلَاّ ا٭قشاب يٓكطت٘ قبٌ َِٓٗ أضبع١
ٚأضبع ٕٛضد ..ّ٬فعٌ شلِ اإلَاّ َٛعساّ يهٜ ٞأتٛا ٜٚباٜعٙٛ
عً ٢إٛت أ ٚيهٜ ٞػذلدعٛا اـ٬ف ١إػكٛبٚ ..١يهٔ ..مل
وهط َٔ ايـ  44ؾدكّا غ ٣ٛأضبع ١أؾدام!!(ٕ).
إشٕ فاإلَاّ  سا ٍٚايكٝاّ بايػٝف ٚيهٔ مل ٜػتطع
شيو يعسّ ٚدٛز َٔ واضب إٍ داْبٜ٘ ..ك ٍٛاإلَاّ ايكازم
( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 51ايطبع ١ايكسّ.١
( )2عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 146ٚ 51ايطبع ١ايكسّ.١

٘ٛ

 ...$ فًصيو نتِ عً ّٞأَط ...ٙسٝح مل هس أعٛاْاّ.)ٔ(#
ايػبب ايجاْ ٖٛ :ٞاـٛف َٔ تسخٌ ايط ..ّٚفسٚي ١ايط ّٚـ
أَطٜها اي ّٛٝـ ناْت تٓتٗع ايفطم يًٗذ ّٛعً ٢ايب٬ز
اإلغ ١َٝ٬بعس إٔ ٖاْٗا إػًُٚ ٕٛبعس إٔ ٚد٘ إػًُٕٛ
إيٗٝا نطبات قاقُ ١طٛاٍ سطبِٗ َعٗا ..يصيو فإٕ ٚقٛع أ١ٜ
انططابات ٗ ايسٚي ١اإلغ ١َٝ٬ايٛيٝس ٠نإ ٜعين تهعٝف ق٠ٛ
إػًٌُ ..نُا إٔ ٚقٛع اؿطب ايساخً ١ٝبٌ ضٝ٥ؼ ايسٚي( ١أبٞ
بهط) ٚبٌ اإلَاّ عً ٖٛٚ  ٞاـًٝف ١ايٛاقع ٞنإ ٜعين
تسخٌ ايط ّٚايػطٜع ٗ ايب٬ز اإلغٚ ١َٝ٬است٬شلا قبٌ إٔ ٜفٝل
إتٓاظعٚ ..ٕٛقبٌ إٔ ٜػتطٝعٛا ػُٝع قٛاِٖ يًسفاع عٔ ايسٚي١
اإلغٚ ..١َٝ٬يصيو لس قطاض اإلَاّ عً  ٞسهُٝاّ بذلن٘
ايجٛضٚ ٠اؿطب ضٜجُا تعٛز ايٛطٚف َٓاغب..١ُ٥٬َٚ ١
ايػبب ايجايح ٖٛ :اـٛف َٔ سسٚخ (ايطز )٠عٓس
إػًٌُ ..فاإلغ ّ٬مل ٜهٔ َتذصضاّ ٗ ْفٛؽ بعض إػًٌُ

إش نإ أنجط إًَ ٕٛٝػًِ ـ ايص ٜٔأغًُٛا ٗ ظَٔ ايطغ ٍٛ
ـ قس أغًِ ٗ ايػٓٛات اـُؼ ا٭خرل ..٠باإلناف ١إٍ بعسِٖ
( )1إكسض :م.49

ٛٙ

عٔ َطنع ايطغايَٗٚ ١ب٘ ايٛس ٞـ باعتباض إٔ أنجطِٖ نإ
ٜػهٔ ٗ أَانٔ بعٝس ٠عٔ إسْ ١ٜٓػبٝاّ نايٚ ُٔٝايعطام ـ يصيو
نً٘ نإ اإلغ ّ٬غرل َتذصض ٗ ْفٛغِٗٚ ..يصيو أٜهاّ مل
ٜهْٛٛا ٜعطف ٕٛايكاحل ٚايطاحل َٔ أقشاب ايطغ.. ٍٛ
فاْس٫ع سطب بٌ اإلَاّ عًٚ  ٞأْكاض َٔ ٙدٗٚ ،١بٌ
أب ٞبهط ٚعجُإ ْٚاعتُٗا َٔ دٗ ١أخط ٣ضَا نإ غٛٝيس
(ضز ٠فعٌ) عٓٝف ١عٓس إػًٌُ ٜٚؿههِٗ ٗ أقٌ اإلغّ٬
ٚايس..ٜٔ
ٜك ٍٛاإلَاّ ايكازم  :إٕ ايٓاؽ ٕا قٓعٛا َا قٓعٛا
إش باٜعٛا أبا بهط مل ّٓع أَرل إ َٔ  ٌَٓ٪إٔ ٜسع ٛإٍ
ْفػ٘ إْٛ ٫طاّ يًٓاؽٚ ،ؽٛفاّ عً ِٗٝإٔ ٜطتسٚا عٔ اإلغّ٬
ٜٚعبسٚا ا٭ٚثإ ٜ ٫ٚؿٗسٚا إٔ ( ٫إي٘ إ ٫اهللٚ ،إٔ قُساّ
ضغ ٍٛاهلل)ٚ ..نإ ا٭سب إي ٘ٝإٔ ٜكطِٖ عًَ ٢ا قٓعٛا َٔ إٔ
ٜطتسٚا عٔ اإلغ ..ّ٬فًصيو نتِ عً ٞأَط ،ٙسٝح مل هس
أعٛاْاّ.)ٔ(
ٚقاٍ اإلَاّ عً ٞأَرل إ$  ٌَٓ٪باٜع ايٓاؽ أبا بهط
( )1عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 49ايطبع ١ايكسّ.١

ٛٚ

ٚأْا ٚاهلل أ ٍٚبا٭َط َٓ٘ ،فػُعت ٚأطعت كاف ١إٔ ٜطدع
ايك ّٛنفاضاّ ٜهطب بعهِٗ ضقاب بعض بايػٝف..)ٔ(#...
ٖٚهصا لس إٔ َٛقف اإلَاّ  َٔ اـ٬ف ١مل ٜهٔ ْابعاّ
َٔ اؾي عٔ اؿطب ،أ ٚاإلقطاض عه ١َٛأب ٞبهط ،بٌ نإ
ْابعّا َٔ َٓطًل (اؿفا ٚعً ٢اإلغٚٚ ّ٬دٛزٚ ٙايتهش ١ٝبإِٗ
ٗ غب ٌٝا٭ِٖ)..

السؤال الرابع:
ٕاشا باٜع اإلَاّ عً  ٞأبا بهط َع أْ٘ يٝؼ غ٣ٛ
َػتكب يًد٬ف١؟
اؾٛاب :إٕ اإلَاّ  مل ٜباٜع ابساّ  ،بٌ ناْٛا ِٖ
ايصَ ٜٔػشٛا عًٜ ٢سٚ ، ٙستٖ ٢صا ٚإ مل ٜهٔ كتاضاّ ف ٘ٝبٌ
نإ فدلاّ ..فكس قاٍ ي٘ عُط ...$ :زع ٖصا عٓو ٜا عً ،ٞف ٛاهلل
إٕ مل تباٜع يٓكتًٓوٚ ..)ٕ(!!#قس طًب َبعٛث ٛأب ٞبهط إٍ
اإلَاّ عً  ٞايبٝع َٔ ١اإلَاّ فطفض ٚقاٍ ٫$ :أفعٌ#
فٗسز ٙٚبايكتٌ ٚقايٛا$ :يٓكتًٓو #ثِ قبض اإلَاّ ٜس ٙفأضازٚا
( )1إكسض :م.175
( )2عاض ا٭ْٛاض :ز 8م 57ايطبع ١ايكسّ.١

ٛٛ

بػطٗا نٜ ٞباٜع يهِٓٗ مل ٜػتطٝعٛا شيو فُػشٛا عًٜ ٢س ٙـ
ز٫ي ١عً ٢ايبٝع ١ـ َ ٖٞٚهُ.)ٔ(١َٛ

السؤال الخامس:
إشا نإ اإلَاّ عً  ٞخًٝف ١سكاّ فًُاشا مل ٜعًٔ ايكطإٓ
ازلٕ٘ٚ ،اشا مل ٜٓل عً ٘ٝباـ٬ف ١با٫غِ؟
اؾٛاب:
أ :ّ٫ٚ٭ٕ ايكطإٓ نتاب قٛاٌْ عاَ ،١فٜٗ ٛطغِ اـطٙٛ
ايعطٜه ١يٮدٝاٍ ايكاعسٚ ..٠بعس شيو فإٕ بٝإ إػاٌ٥
ا٭خطٚ ٣إكازٜل تكع عً ٢عاتل ايطغٚ  ٍٛا٭١ُ٥
ٚ يصيو لس ايكطإٓ ايهطٜ ِٜكط ٜٚصنط أقٌ َػأي١
اـ٬فٜٚ ١سع ايتفاقٚ ٌٝتع ٌٝاـًٝف ١با٫غِ يًطغ.. ٍٛ

ِ
َّ ِ
ِ
ين آ ََمنُوا
ٜك ٍٛايكطإٓ ايهط :ِٜإنَّ َما َوليُّ ُك ُم اللُ َوَر ُسولُهُ َوالذ َ
الَّ ِذ ِ
الص ََل َة َويـُ ْؤتُو َن َّ
الزَكاةَ َو ُه ْم َراكِعُو َن )ٕ(فايكطإٓ ٖٓا
يمو َن َّ
ين يُق ُ
َ

عٌ أقٌ َػأي ١اي..١ٜ٫ٛ
( )1إكسض :م.58
( )2غٛض ٠إا٥س.55 :٠

ٜٛ

ٚلس ايطغ ٍٛا٭نطّ ٜ كَ :ٍٛعٓٝاّ اـًٝفٚ ١ايٛيٞ
با٫غِ َٔ$ :نٓت َ ٙ٫ٛفٗصا عً ..#...ٙ٫َٛ ٞإشٕ فايكطإٓ
َُٗ ١ضغِ اـط ٙٛايعطٜه ١يًبؿطٚ ١ٜيصيو مل ٜصنط اغِ
اإلَاّ عًٚ  ٞتطى شنط ٙإٍ ضغ ٍٛاهلل .
ثاْٝاّ :إٕ ٗ ايكطإٓ ايهط ِٜآٜات ٖ ٞنايٓل ايكاطع ٗ
ٚ ١ٜ٫ٚخ٬ف ١اإلَاّ أَرل إ  ٌَٓ٪فهًٗا تؿرل إٍ إٔ
اإلَاّ عً ٖٛ  ٞاـًٝف ١اؿكٝك ٞيًطغَ  ٍٛجٌ آ١ٜ
اإلْصاض ٚإباًٖٚ ١ايػسٜط ٚغرلٖا.
ثايجاّ :إٕ ايكطإٓ يْ ٛل عً ٢خ٬ف ١اإلَاّ عً ٞ
ؿطفت٘ ايػًطات اؾا٥ط ٠إش إٔ شيو نإ ٜؿهٌ نطب ١قاقُ١

يؿطع ١ٝخ٬فتِٗٚ ..أَا قٛي٘ تعاٍ إِنَّا نَ ْح ُن نَـ َّزلْنَا ِّ
الذ ْك َر َوإِنَّا لَهُ
لَ َحافِظُو َن )ٔ( فإٕ سف ٜاهلل يًكطإٓ ٚقٝاْت٘ ي٘ َٔ ايتشطٜف

ٜه ٕٛبتٗ ١٦ٝايػباب ٚإكسَات فكس $أب ٢اهلل إٔ هط ٟا٭َٛض

إ ٫بأغبابٗا ١ًْ َٔٚ ..#ا٭غباب ٚإكسَات ٖ :ٛعسّ شنط
ؾ ٤ٞقطٜح وطى اؿهاّ ايص ٜٔداٚ٩ا بعس ايطغٍٛ
( )1غٛض ٠اؿذط.9 :

ٜٓ

يتشطٜف ايكطإٓ ..إش مل ٜهٔ َٔ إػتبعس إٔ وطفٛا
ايكطإٓ فُٝا ي ٛنإ ف ٘ٝشنط اإلَاّ عً  ٞقطوا ،فهُا
أسطقٛا ايكطإٓ نإ وطف ٙٛأٜهاّٚ ،ؼطٜف ايكطإٓ ٜعين ؼطٜف
اإلغ ّ٬أغاغاّٚ ..بصيو ٜتش ٍٛاإلغ ّ٬إٍ أيعٛب ١بأٜسِٜٗ
نُا ؼٛيت ايسٜاْ( ١ايٛٗٝز(ٚ )١ٜإػٝش )١ٝأيعٛب ١بأٜسٟ
ايكٗٚ ١ْٝٛٝا٫غتعُاض ايػطب.ٞ

السؤال السادس:
عٓسَا ٚقٌ اإلَاّ عً  ٞإٍ اؿهِ قاّ بػًػًَٔ ١
اإلدطا٤ات ايتػٝرل ١ٜايجٛض ١ٜؾُٝع أدٗع ٠ايػًط ١ايػابك ،١نُا
ععٍ ْٝع اي ٠٫ٛايػابكٌ إٓشطفٌ ٖا ٚيس سكس ٚعسا٠ٚ
ايهجرل ٜٔيإلَاّ عً  ٞسٝح عًُٛا عً ٢تكٜٛض أضنإ
سه ١َٛاإلَاّ عً  ٞباؿطب تاضٚ ،٠بإثاض ٠ايفً ٚؼطٜو
ايٓاؽ نس اإلَاّ عً  ٞتاض ٠أخطٚ ،٣بايفعٌ سككٛا
بعض أٖسافِٗ فكس أنعفٛا سه ١َٛاإلَاّ  إٍ زضد١
نبرل ٠نُا اغتٓعفٛا ايهجرل َٔ طاقات٘ ٚدٗٛز ٗ  ٙقاضبتِٗ
ٚإق٬ح َا أفػس ،ٙٚأفًِ ٜهٔ َٔ ا٭فهٌ يإلَاّ  إٔ
ٜسع اي ٠٫ٛايػابكٌ َس ٠ست ٢تػتكط سهَٛت٘ ٚست ٢ؽهع ي٘
ٜٔ

ْٝع ا٭ططافٚ ،بعس شيو ٜبسأ اإلَاّ بععٍ اي ٠٫ٛايػابكٌ
(أَجاٍ َعاٚ ١ٜٚعبس اهلل بٔ عاَط ٜٚعً ٢بٔ أَٚ ١ٝغرلِٖ)
ٚإق٬ح ا٭دٗع ٠اؿانُٚ ١اسساّ بعس آخط ٚز ٕٚإثاض ٠أ١ٜ
نذ١؟ ٚبصيو ٜهطب اإلَاّ عكفٛض ٜٔعذط ٚاسس ،فُٔ
دٜٗ ١كٌ إٍ أٖساف٘ اإلق٬س َٔٚ ١ٝدٗ ١أخط ٣تجبت أضنإ
زٚيت٘  ٫ٚؼسخ فٗٝا أ ١ٜانططابات أ ٚسطٚب أ ٚاْؿكاقات..؟
ٚاؾٛاب :أ :ّ٫ٚإٕ إقطاض اإلَاّ عً  ٞاي٠٫ٛ
ايػابكٌ عً ٢اؿهِ نإ ٜعين ٚقٛع إعٜس َٔ ا٭عُاٍ إٓاف١ٝ
يًؿطع ..فكس بٓ ٢اؿهاّ ٚاي ٠٫ٛايػابكٌ سهَٛتِٗ عً٢
أغاؽ ايٚ ًِٛاؾٛض ٚغطق ١ا٭َٛاٍ  ..ٚ ..ٚفً ٛأبكاِٖ اإلَاّ
عً ٗ  ٞاؿهِ نإ ٜعين ٚقٛع إعٜس َٔ ٖص ٙايعًُٝات
اإلدطاَ ١ٝـ عً ٢ضغِ إضاز ٠اإلَاّ ـ بُٓٝا دا ٤اإلَاّ عً ٞ
إٍ اؿهِ يإلق٬ح ٚيتػٝرل ايٛاقع ايكا َٔ ِ٥دصٚضٚ ،ٙمل
ٜأت يه ٞوهِ ٜٚتُتع َباٖر اؿٝا ٠ايسْٝا.
ثاْٝاّ :إٕ ثٛض ٠ايؿعٛب اإلغ ١َٝ٬نس عجُإ نإ َٔ أِٖ
أغبابٗا ٖ :ٛإقطاض ٙاي ٠٫ٛإٓشطفٌ ٚتٛيٝت٘ إٜاِٖ عً ٢ايب٬ز
اإلغ ١َٝ٬سٝح ناْت سهَٛتِٗ زنتاتٛض ١ٜقه ،١باإلناف١
إٍ دطا ُِٗ٥اييت اضتهبٖٛا عل ايؿعٛب إػًُ ١نػطق ١بٝت
ٕٜ

َاٍ إػًٌُ ٚقتٌ ايبعض بس ٕٚدطّ ٚا٫عتسا ٤عً ٢أَٛاٍ
إػًٌُ ..فهٝف ٜسع اإلَاّ  اي ٠٫ٛايػابكٌ عً ٢اؿهِ
َع إٔ ايجٛض ٠نإ َٔ أِٖ أٖسافٗا ععٍ ٖ ٤٫٪اي ٠٫ٛاؾا٥طٜٔ؟

السؤال السابع:
نإ (طًش(ٚ )١ايعبرل) ٗ طًٝع ١ايجٛاض ايص ٜٔثاضٚا عً٢
عجُإ ،فكس ناْا وطنإ ايٓاؽ عً ٢ايجٛض ٠نس ..ٙنُا ناْا
(ٔ)

ّسإ ايجٛاض بإاٍ

ٚباإلناف ١إٍ شيو ناْت شلُا ؾدك١ٝ

باضظ ٠عٓس إػًٌُٚ ..قس طًبا َٔ اإلَاّ  تٛيٝتُٗا ايبكط٠
ٚايهٛف ١ـ بعس َباٜعتُٗا ي٘ ـ فًُاشا ضفض اإلَاّ شيو عًُاّ بإٔ
ضفه٘ أز ٣إٍ قٝاَُٗا بايتدطٜبٚ ،إٍ ايكٝاّ بجٛضَ ٠ػًش١
نس اإلَاّ ؟
اؾٛاب :شيو ٭ٕ ايبكطٚ ٠ايهٛف ١ناْتا َٓطكتٌ
سػاغتٌ دساّ ..فكس نإ اؾٝـ اإلغٜ َٞ٬ذلنع فُٗٝا ٚيصيو
فإٕ تٛي ١ٝاإلَاّ شلُا عً ٢ايبكطٚ ٠ايهٛف ١نإ ٜعين خطأ نبرلّا
إش مل ٜهٔ ٜأَٔ قٝاَُٗا بجٛض ٠نس ٙأ ٚعً ٢ا٭قٌ مل ٜهٔ ٜأَٔ
ًُُٗٚا ،إش إٔ طًشٚ ١ايعبرل ناْا ٜطٜسإ اؿه ١َٛيه ٞوك٬
( )1ا٭ ١ُ٥اإلثين عؿط زضاغٚ ١ؼً :ٌٝفكٌ اإلَاّ عً. ٞ

ٖٜ

عً ٢أندل قسض ٖهٔ َٔ إاٍٚ ،تٛيٝتُٗا عً ٢اؿه ١َٛنإ
امطافاّ عٔ اـ٘ اإلغٚ ،َٞ٬يصيو لس إٔ طًشٚ ١ايعبرل
عٓسَا أعطاُٖا عُاٍ اإلَاّ ث٬ث ١زْاْرل َٔ بٝت إاٍ ـ نبك١ٝ
ايٓاؽ ـ اعذلنا عً ٢شيو ٚقا ٫يًُٛظعٌٖ ٌٖ :صا َٓهِ أٚ
َٔ أَط قاسبهِ؟ (أ ٟاإلَاّ عً) ٞ
فكاٍ إٛظع :ٕٛبٌ َٔ أَط قاسبٓا!
فذا ٤طًشٚ ١ايعبرل إٍ اإلَاّ ـ ٚنإ اإلَاّ  ٗ نٝع١
ي٘ بإس ١ٜٓـ ٚطايبا ٙبإٔ ٜعطُٗٝا أنجط يكطابتُٗا َٔ ايطغٍٛ
ٚ يػابكتُٗٝا ٗ اإلغٚ ّ٬اؾٗازٚ ،يهٔ اإلَاّ 
ضفضٖٚ ..ص ٙاؿازث ١ايكػرل ٠تبٌ عكً ١ٝطًشٚ ١ايعبرل سٝح
إٕ إفاٖ ِٝاإلغ ١َٝ٬مل تهٔ َؿطب ٗ ١أضٚاسِٗ فهٝف
ٜٛيُٗٝا اإلَاّ عً  ٞاؿهِ؟

السؤال الثامن:
عٓسَا ٚقٌ اإلَاّ عً  ٞإٍ اؿهِ أقسض قطاضاّ ثٛضّٜا
بععٍ َعا ١ٜٚعٔ اؿهِ فٛضاّ ،أمل ٜهٔ شيو خطأّ غٝاغٝاّ ٚقع
ف ٘ٝاإلَاّ عً ٞ؟ إش إّٔ َعا ١ٜٚنإ وهِ ٗ ايؿاّ سٛايٞ
 17غٓ ١أ ٟأْ٘ اغتطاع تجبٝت دصٚض ٗ ٙاجملتُع ايؿاَ .ٞبُٓٝا
ٜٗ

٬
مل تهٔ سه ١َٛاإلَاّ عًَ  ٞتذصض ٠فً ٛقدل اإلَاّ قًّ ٝ
ست ٢تتذصض سهَٛت٘ ثِ ٜععٍ َعا ١ٜٚيهإ شيو أفهٌ بهجرل،
فٌٗ ٖصا قشٝح؟
اؾٛاب :إٕ ععٍ اإلَاّ ٕعا ١ٜٚنإ قطاضاّ سهُٝاّ %100
ٚمل ٜهٔ باغتطاع ١اإلَاّ  إٔ ٜفعٌ غرل شيو يٮغباب
ايتاي:١ٝ
 :1إٕ ٚدٛز َعا ٗ ١ٜٚقُ ١ٜ٫ٚ ١ايؿاّ نإ َٔ أِٖ
إآخص عً ٢عجُإ ٖٛٚ ،أسس ا٭غباب اييت أؾعًت ايجٛض٠
نس عجُإ ..فهٝف ٜبك ٘ٝاإلَاّ ٚايٝاّ عً ٢ايؿاَّٚ ،اشا ٜهٕٛ
َٛقف٘ َع ايجٛاض ايص ٜٔثاضٚا نس عجُإ؟
 :2إٕ اإلَاّ  أؾاض عً ٢عجُإ َطاضاّ بععٍ َعا١ٜٚ
فهٝف ٜ ٫ععي٘ ٖٛ؟
 :3إٕ بكاَ ٤عا ١ٜٚعً ٢اؿهِ نإ ٜعين إعٜس َٔ اؾطاِ٥
ٚاؾٓاٜات ٚشيو َا ٜ ٫طن ٢ب٘ ايسٚ ،ٜٔمل ٜهٔ َٔ ايكشٝح
إبكاَ ٤عا ١ٜٚست ٢تتذصض سهَٛت٘ ثِ ععي٘ إش $اشلسف ٜ ٫دلض
ايٛغٚ #١ًٝإ ٫فُا فٗ ٛايفطم بٌ عًٚ ٞعجُإ؟ ي ٛنإ نُٖ٬ا
ٜٛيٝإ  ٠٫ٚدا٥ط.ٜٔ
 :4إٕ َعا ١ٜٚـ ست ٢ي ٛأبكا ٙاإلَاّ عً  ٞـ نإ ٜسضى
ٜ٘

ُاَاّ أْ٘ عٓكط غرل َطغٛب ف ٗ ٘ٝزٚي ١اإلَاّ عًَٔٚ  ٞ
إُهٔ ٗ نٌ ؿ ١ٛإٔ ٜكٌ إي ٘ٝقطاض ايععٍ ٚشيو ٭ْ٘ نإ
ٜعطف اإلَاّ دٝساّ ..نإ ٜعطف إٔ اإلَاّ ّ ٫هٔ إٔ ٜسع٘ ـ
 ٖٛٚايفادط ايفاغل ـ وهِ َس ٠طٚ ..١ًٜٛشيو فإٕ َعا ١ٜٚـ يٛ
أبكا ٙاإلَاّ ـ نإ ٜفهط ٗ اؿهٚ ..١َٛيصيو نإ ٜفهط ٗ أخص
أظَّ ١ايسٚي ١اإلغ ١َٝ٬نًٗا بٝس ..ٙيصيو فإبكاَ ٤عا ١ٜٚنإ
ٜعين :إعٜس َٔ إ٪اَطات ٚإعٜس َٔ ايتدطٜب ؼت غتاض نْ٘ٛ
ٚايّٝا يإلَاّ عً. ٞ
ٚأخرلاّ فكس ناْت سٝا ٠اإلَاّ عً  ٞغًػًَٔ ١
ايتذاضب ٚايسضٚؽ ،عًٓٝا إٔ ْػتفٝس َٓٗا ٗ سٝاتٓاٚ ..اهلل
إٛفل ٖٛٚ ،إػتعإ.
ٓٓٗٔ ٔٗ/ٛ/هـ
مرتضى الحسيني
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ايفكٌ اـاَؼَ :عا ٗ ١ٜٚسٝات٘ ايػٝاغ١ٝ

ايفكٌ ايػازؽ :اإلَاّ عً َٔ  ٞاؿطب إٍ ايؿٗاز٠
ايفكٌ ايػابع :تػا٫٩ت ًَشّ١

ٜٚ

