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الفهرس 

 3 انفهرش

 8 اإلهذاء

 9 األونى انثىاتح

 10 انثاٍَح انثىاتح

 12 انثانثح انثىاتح

 15 يقذيح

 18 انطٍاضح فً : األول انثاب

ًّي  اإلياو و طانة أتً اتٍ  ه  19 وجهه هللا كرّي

 20 انتاسيخ فكّيل تيٍ  هلّي  اإلياو

 22 انتحكيى يٓضنح

 23 (و 661)  هلّي  اإلياو اعتشٓاد

 25  هلّي  اإلياو شجا ح  ٍ لصح

 26 انًأثٕسج ألٕانّ يٍ

ًّي  تٍ انحطٍ  28  ه
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 28 صفاتّ

 28 أخاللّ

 29 انحغٍ تيعح

 31 انصهح ششٔط

 32 األياَح يخٌٕ يعأيح

 33 انتاسيخ فكّيل تيٍ  هلّي  تٍ انحغٍ

ًّي  تٍ انحطٍٍ  36  ه

 40 انتاسيخ فكّيل تيٍ  هلّي  تٍ انحغيٍ

 43 انستٍر تٍ هللا  ثذ

 45 انتاسيخ فكّيل تيٍ انضتيش تٍ هللا  ثذ

 46 انحجاج حمذ

 47 انعسٌس  ثذ تٍ  ًر

 48 انتاسيخ فكّيل تيٍ انعضيض  ثذ تٍ  ًش

 50 قطس انًًهىكً انًهك

 50 لطض انًهك يمتم

 51 انمتم؟ عثة يا

 51  !يكاَّ ٔيجهظ انًهك يمتم

 51 انًغكيُح انماْشج

 52 انتاسيخ فكّيل تيٍ لطض انًهك

 53 انفكر فً : انثاًَ انثاب

 54 انًقفّيع اتٍ

 54 صفاتّ

 54 يمتهّ عثة

 55 انتاسيخ فكّيل تيٍ انًمفّيع اتٍ

 56 يؤنفاتّ

 58 حُثم تٍ أحًذ اإلياو

 58 يزْثّ

 58 يحُتّ

 59 ٔفاتّ

 60 انتاسيخ فكّيل تيٍ حُثم اتٍ اإلياو

 60  :انغجٍ فل ْٕٔ أشعاسِ يٍ
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 61 يؤنفاتّ

 61 خالصح

 63 رشـذ اتٍ

 63 انتاسيخ فكّيل تيٍ سشذ اتٍ

 64 كتثّ أْى

 64 خالصح

 66 انخٍَّاو تٍ  ًر

 68 انتاسيخ فكّيل تيٍ انخياو  ًش

 70 انثَُّا حطٍ اإلياو

 70 "انًغهًيٍ اإلخٕاٌ "جًا ح

 72 :اإلياو أفكاس يٍ

 73 :فهغطيٍ يٍ يٕلفّ

 73 :انثُا نإلياو انعشش انٕصايا

 74 انتاسيخ فكّيل تيٍ انثُا حغٍ اإلياو

 74  ُّ ليم

 76 قطة ضٍذ

 77 انصحفل لطة عيذ

 78 األدية لطة عيذ

 78 ٔاألحضاب لطة عيذ

 79 اإلعاليل انحشكل انفكش ظالل فل لطة عيذ

 79 األحشاس انضثاط ٔثٕسج لطة عيذ

 80 يفكش َٓايح

 80 انتاسيخ فكّيل تيٍ لطة عيذ

 81 "انطشيك فل يعانى "كتاتّ يٍ يمتطفاخ

 82 انعانًل االعتعًاس فل سأيّ

 85 شعراء : انثانث انثاب

 86 انعثذ تٍ طرفح

 86 يٕتّ

 87 شعشِ

 88 انعثذ تٍ طشفح يعهمح يٍ يختاساخ

 89 انتاسيخ فكّيل تيٍ طشفح
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 91 انحًذاًَ فراش أتى

ش نًارا  91 تحشيشِ؟ فل انذٔنح عيف تأخّي

 92 انتاسيخ فكّيل تيٍ انحًذاَل فشاط أتٕ

 92 أشعاسِ

 93 أخيشج كهًح

 95 االجتًاع فً : انراتع انثاب

 96 انغفاري رر أتى

 96 انغفاسي رس أتل فكش

 97 رس أتل يحُح

 98 انتاسيخ فكّيل تيٍ رس أتٕ

 99 انقٍادج فً : انخايص انثاب

 100 انىنٍذ تٍ خانذ

 101 انتاسيخ فكّيل تيٍ انٕنيذ تٍ خانذ

 103 زٌاد تٍ طارق

 103 األَذنظ فتح

 105 انتاسيخ فكل تيٍ صياد تٍ طاسق

 122 انثطم َٓايح

 107 انخراضاًَ يطهى أتى

 107 انتاسيخ فكّيل تيٍ انخشاعاَل يغهى أتٕ

 125 انخشاعاَل يغهى أتل اغتيال لصح

 110 انكردي أوجالٌ هللا  ثذ

 111 يحاكًتّ

 112 انكشدي انعًال حضب

 130 انتاسيخ فكّيل تيٍ أٔجالٌ هللا  ثذ

 132 أٔجالٌ هللا  ثذ

 138 انًصادر
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 اإلهداء

 

 .إلى شهداء السيف 

 .إلى شهداء الكلمة 

 .إلى شهداء الفكر 

إلى أبطاؿ كتابي الذين حاكؿ الطغاة إزهاؽ أركاحهم كطمس فكرهم كإقصاءهم 

 .عن مواقع التأثير 

 .إلى كل من يحب الوجه اآلخر للحقيقة 

 .إلى كل الذين يسيركف نحو الشمس 

 .إلى كل الذين يقٌدسوف الحقيقة كيشيدكف معبدها كييقتلوف عند محرابها 

  

 سهيل إبراهيم عيساكم
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 البوابة األولى 

 

 " ال يستوم الخبيث كالطٌيب كلو أعجبك كثرة الخبيث - "1

 ( 100سورة المائدة )                                               

 " فأما الزبد فيذهب جفاءن كأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض - "2

 ( 17سورة الرعد )                                                   

إف ينصركم اهلل فال غالب لكم كإف يخذلكم فمن ذا الذم  - "3

 .(43سورة األنفاؿ )" ينصركم من بعدق

كجعلنا منهم أئمة يهدكف بأمرنا لما صبركا ككانوا بآياتنا  - "4

 .(سورة السجدة)" موقنين

تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال يريدكف علٌوان في األرض كال  - "5

 .(83سورة البقرة )" فسادان كالعاقبة للمٌتقين

كمن المؤمنين رجاؿ صدقوا ما عاهدكا اهلل عليه فمنهم من قضى  - "6

 .(23سورة األحزاب )" نحبه كمنهم من ينتظر كما بٌدلوا تبديال
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 :البوابة الثانية

 

  لو تعرؼ الشمس من تشعٌي لهم 

                       ما طلعت يومان على البشر 

  (النجفي الصايف أمحد)                               

 بنيت لهم بالسيف مجدان مشٌيدان 

 هدموا مجدم ..                    فلما تناهى مجدهم 

  (العبسي عنرتة)                                       

 إفٌى صدقان ال أحػسٌي بػه 

                       هو صدؽ يشبه الكىًذبػا 

  (ماضي أبو إيليا)                                    

 كهكذا كاف أهل األرض ميذ فيًطركا 

                       فال يظنٌي جهوؿه أنهم فسدكا 

 كذبه ييقاؿ على المنابػر دائمػان 

                      أفال يميل ًلما ييقاؿ المنبػر؟ 

  (املعّري العالء أبو)                                   

 كلو برزى الزمافي إليٌى شخصان 

                    لخضٌىب شعر مفرقه حيسامي 
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  (املتنيب الطيب أبو)                                 

  كالعدؿ في األرض ييبكي الجنٌى لو سمعوا 

                    بًه كيستضحكي األمواتى لو نظركا 

  (جربان خليل جربان)                              

 :الشهادة

 

 جسدم في الغياب 

 كركحي حضوره، كصوتي 

 أنا الطفل ما اخترت للجسد االحتراؽى 

 بناًر التغرٌيًب عنًك 

 كلكنه كطني اختار صوتي 

 كأطلقني في عيوف المنافي 

 بكاءن كجرحان 

 كأخٌىرى موت دمي 

 .. ربما احتاجني 

 حين أٌخرني كطني للشهادة 

  (املقاحل العزيز عبد)                            
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 البوابة الثالثة 

 

: المعزكفة األكلى

 

                أنا ال أعرؼ متى أموت 

 :                كلكنني اعرؼ

                حين يجٌف الحبر كينفذ المداد 

                يكوف الموت قد تمٌكن مني 

                كقهرني للمرة األكلى 

 

 :المعزكفة الثانية

 ..                أنت كغد

                كما دامت عينك الثالثة 

                تالحقنا في كل شارع كزقاؽ 

                في ليلة القدر 

                سنظٌل نطلب من اهلل 

 ..                أف يخرس قلمك

                ما باؿ الرب 

 !                ال يصغي لهمساتنا؟

 : المعزكفة الثالثة

 ..                آق منك 

                لو يعود ضميرؾ من إجازته 

                كلو لجزء من الثانية 
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 ..               آق 

                لو كلدت في زمن آخر 

 ..                في ثوب آخر 

 : المعزكفة الرابعة

 ..                إف صودر القلم 

 ..                كتبتي لكم بدمي األبيض 

                بسنا الشمس 

                كي ال تموت الحقيقة 

  ( عإ. س)                                       
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 مقدمة

  

دائمان، كفي جميع مراحل دراستي للتاريخ، كنت أتعاطف مع بعض 

 . الشخصيات، كأشعر أف المكائد حيكت حولها، كاف الشٌر ترٌبص بها

ككاف الكائدكف ... كما كانت تلك الشخصيات تستحق كل هذا المكر

يصافحوف بيد دافئة كقلب كبير كابتسامة ساحرة، تحسبها .. الحاقدكف

صادقة، كيضربوف بيد من حديد كقلوب مسكونة بالحقد، كابتسامات 

 .. صفراء جوفاء

دماء من جعلوا ألنفسهم قضية .. ترتوم األرض بالدماء الطاهرة

 .. فحاربهم الكائدكف.. يعيشوف من اجلها كينذركف عمرهم في سبيلها

كأطفاؿ يبكوف .. دماء نسوة يولولن هنا.. ترتوم األرض بالدماء

كيطوم التاريخ صفحة بطل سٌطر أركع أساطير الفداء ... هناؾ

كلم يكن جهادق في سبيل ملك أك مجد أك عظمة، كإنما لدفع .. كالنصر

 . عجلة التاريخ كاإلنسانية بضع خطوات إلى األماـ

كذاكرة اإلنساف الصغيرة الغافلة، قررت الكتابة .. كأماـ صمت المؤٌرخ

عن هؤالء األبطاؿ العباقرة، كي ال يضيع دمهم هدرا، في محاكلة 

لصيانة تاريخهم كأعمالهم كالحفاظ عليها، كلو على الورؽ، كحتى 

 .. تبقى ذكراهم الطيبة شذا يعبق في سماء الحرية

 التاريخ يوجٌىه من قبل أصحاب األمر، أفكيعرؼ القارلء المتفهم جيدان ، 

مما يؤثر على أمور مستقبلية، كيرفع معنويات قوميات معينة، كيركل 

في نفس الوقت إلى زاكية بعيدة من التاريخ أمجاد أمم أخرل بغير 

 . حق
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كعلى سبيل المثاؿ ال الحصر، فإف منهاج تدريس جميع المواضيع، بما 

في ذلك السياسة كالتاريخ في المدارس العربية في البالد، يخلو من 

كال ذكر ألبطاؿ فلسطين مثل عز الدين القساـ !! كلمة فلسطين

كالشاعر إبراهيم نوح، كال ذكر لشعراء فلسطين، كقصائدهم ممنوعة 

 . في مدارسنا كفي كلياتنا كمسموعة في بالد ما كراء البحار

أين قصائد توفيق زياد، كسميح القاسم، كراشد حسين، كمحمود دركيش، 

كمحمود دسوقي،كجماؿ قعوار، كطه محمد علي؟ أين قصص غساف 

كنفاني كرسومات ناجي العلي، ككل الذين كتبوا جميع ألواف 

 ! الحقيقة غير منقوصة؟

كالحاؿ في الوطن العربي الكبير ليست بأحسن من هنا، فالقصائد 

الجياشة بالصدؽ كالوطنية لشوقي كحافظ كالباركدم طويت كألقيت 

كعلى سبيل المثاؿ فإٌف كاضعي المقررات الدراسية ! في سلة النسياف

 : يحذفوف عن عمد قوؿ أبي الطيب المتنبي لسيف الدكلة

ـي        كلست مليكان هازمان لنظيرق             كلكنه اإلسالـ للشرؾ هاز

كيقينان إف مسؤكلي التربية في األردف لن يجيزكا تدريس مواد عن 

 ! مذابح أيلوؿ األسود، كفي سوريا لن يذكركا مذابح حماة

كمما ال شٌك فيه أف أعداء الحق يسيطركف على مساحات كاسعة من 

كقٌلة من البشر ... من الضمائر... من القلوب... من األقالـ... األفق 

يحملوف رايات الحقيقة كصوتها المميز، كيسيركف بها في غابة 

يتحٌينوف الفرص كينتظركف الوقت للجهر بما اشتعلت به ... مظلمة

 . قلوبهم كرؤكسهم
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كليس يهم من هم مثل هؤالء أف يموتوا، فهم يموتوف كي ال تموت 

 . الحقيقة في بطن األرض 

كربما أكوف في كتابي هذا قد أهملت بعض األسماء التي القت الويالت 

كالتي تستحق أف تدخل كتابي، ... في سعيها إليصاؿ كلمة الحق

. فنسياني ال ينقص من حقها التاريخي كمن مجدها اإلنساني.. فالمعذرة

كلعٌل هذا البحث المتواضع يفتح الطريق أماـ كل الذين يبحثوف عن 

 .. الحقيقة ليسٌطركا لنا ألوانها الحقيقية

 

  إبراهيم عيساكمسهيل: المؤلف

 1999آب 
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 في : األول الباب

 السياسة
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 اإلمام علّي ابن أبي طالب كّرم اهلل وجهه

 

أمه فاطمة بنت أسد .  هو علٌي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 

كهو ابن عم النبي محمد صلى اهلل عليه كسٌلم ، كزكج . بن هاشم 

الحسن، : رزؽ منها ثالثة من الذكور هم. فاطمة الزهراء ابنة الرسوؿ 

 . زينب كأـ كلثوـ : كالحسين، كمحسن كبنتين هما 

 ـ، كهو أٌكؿ من أسلم من الصبياف 601كلد اإلماـ علٌي في مكة سنة 

 ". علٌي كٌرـ اهلل كجهه"لهذا نقوؿ . كلم يسجد لصنم

كامتاز بكونه شاعران كخطيبان . اشترؾ في جميع الغزكات عدا تبوؾ 

 . بارعان كيعٌد من الخلفاء الراشدين الصالحين 

………………………………………. 

 . كالصحيح أف اإلماـ علٌي أحسن اإلسالـ علمان كفقهان 

بعد كفاة النبي بويع أبو بكر بالخالفة ، كأكصى بها قبل كفاته لعمر بن 

إاٌل انه . كبعد مقتل عمر انتقلت الخالفة إلى عثماف بن عٌفاف . الخطاب 

ـ ، كاستلم علٌي الخالفة ، فيما  (656)، كبسبب سياسته ، قتل سنة 

فكانت معركة الجمل ، . الصعاب كالمؤامرات أحاطت به من كل جانب 

كهي المعركة التي كقعت بين الفريق الذم جمع أنصار اإلماـ علي 

كبين فريق طلحة كالزبير كعائشة الذين طالبوا بدـ عثماف ، ككضعوا 

اللوـ على علٌي كاتهموق بقبوؿ دعوة الثوار ، كمن ثم ضٌمهم إلى 

 . ككاف النصر في هذق المعركة حليف علٌي . صفوؼ جيشه 

 657عاـ )بعد أف انتهى من حرب الحجازيين ، كانت معركة صفين 

ككاد علي أف ينتصر لوال خدعة . بينه كبين معاكية بن أبي سفياف  (ـ
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عمرك بن العاص الذم دعا إلى رفع المصاحف على أسٌنة الرماح ، أم 

كقد قبل علٌي التحكيم تحت ضغط جندق . جعل القرآف حكمان بين الناس 

 . األمر الذم أضعف مركزق 

 استشهد اإلماـ علٌي على يد خارجي يدعى عبد الرحمن 661في سنة 

 . بن ملجم

 

  التاريخ فّكي بين علّي اإلمام

 

مما ال شك فيه أف اإلماـ علٌي القى الويالت أثناء حكمه من جميع 

كقد استطاع بما عيرؼ عنه من كرـ كشجاعة االستمرار . األطراؼ 

 . كالثبوت 

فاتجهت عجلة التاريخ . لكٌن أهل العراؽ خذلوق ، كالخوارج اغتالوق 

اتجاهان لم يكن يرغبه اإلماـ الذم سار إلى موقعة الجمل كصفين 

محاكالن إحقاؽ الحق كتوحيد صفوؼ المسلمين ، لكنه أخفق ، بعد أف لم 

 . يستطع حسم المعركة ضد معاكية 

كهناؾ الكثير من الباحثين العرب كالمستشرقين الذين يتهموف اإلماـ 

علي بأنه لم يكن رجل سياسة ناجحان ، كانه أكثر من األخطاء كخاصة 

عندما عزؿ معاكية بن أبي سفياف ، كالي الشاـ منذ زمن عثماف بن 

 . عٌفاف 

لكننا حين نقٌلب صفحات التاريخ نستطيع أف نقوؿ إف اإلماـ علٌي كاف 

كإاٌل فكيف نفٌسر أف الخلفاء . رجل دكلة كإنسانان ذكيان كشجاعان 

 ! الراشدين عمر كأبا بكر كعثماف اتخذكق مستشاران لهم؟
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كما أف صفاته تدلنا على مدل قوته الجسدية كالنفسية ، فهو يميل إلى 

القصر ، آدـ ، أصلع مبيض الرأس ، طويل الرقبة، ثقيل العينين في 

دعج كسعة ، حسن الوجه ، كاضح البشاشة ، عريض المنكبين لهما 

مشاش ، ضخم العضلة ، ضخم الذراع ، تمٌتع بقوة بالغة ، فربما رفع 

كقد اشتهر عنه انه لم . الفارس بيدق فجلد به األرض غير جاهد 

 . كلم يبارز أحدان إال قتله . يصارع أحدان إال صرعه 

فقد اجترأ كهو فتى ناشئ على عمرك بن كرد . كهو ال يهاب الموت 

ككاف ذلك يوـ . فارس الجزيرة العربية الذم كاف يقوـ بألف رجل 

كقعة الخندؽ أك األحزاب ، حين خرج عمرك مقنعا بالحديد ينادم جيش 

فقاؿ له " أنا يا رسوؿ اهلل : " فصاح علي " من يبارز؟ : "المسلمين 

كفي النهاية أذف له الرسوؿ ، فنظر إليه " . اجلس انه عمرك " الرسوؿ 

 . عمرك فاستصغرق ، لكٌن عليا قتله 

 أال يحق لعلي ما يحق لغيرق من الخلفاء الراشدين؟ 

كمعركؼ أف عثماف . نعم، لقد قاـ علٌي بن أبي طالب بعزؿ كالة عثماف 

كالحقيقة إف العزؿ لم يتم إال في . كٌلى أقرباءق الذين بٌذركا األمواؿ 

 . حق معاكية بن أبي سفياف كخالد بن أبي العاص كالي مكة

كقد قاـ عمر الفاركؽ رضي اهلل عنه بعزؿ خالد بن الوليد كالمثنى بن 

ككذلك كٌلى عمر بن الخطاب عمرك . الحارثة ، كهما قائداف كبيراف 

بن العاص مصر كهو الذم فتحها ، ككلى المغيرة بن شعبة على الكوفة 

 . ، فعزلهما عثماف 

كهكذا نجد أف لكل خليفة ظركفه كاعتباراته كاجتهادق في تعيين الوالة 

 . لضماف نجاعة العمل
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ثم إٌف الوالة الذين عٌينهم اإلماـ علٌي هم من كبار الصحابة كلهم فضل 

سهل بن حنيف ، قيس بن سعد بن عبادة ، عبد اهلل بن : في اإلسالـ مثل 

 .عباس بن عبد المٌطلب 

  

  ... التحكيم مهزلة

 

اجتمع الحكماف بدكمة الجندؿ، التي كقع عليها االختيار لكونها كسطا 

كقد مٌثل اإلماـ عليٌنان أبو موسى األشعرم الذم . بين العراؽ كالشاـ 

كاف شيخان طاعنان في السن ، أما معاكية فمٌثله عمرك بن العاص الملقب 

 . بثعلب العرب 

ككاف القرار معركفان لمن عرؼ الحكمين ، فأبو موسى األشعرم أراد 

حقن دماء المسلمين ككقف القتاؿ ، لذا رأل انه يجب عزؿ علي 

كيرجع هذا القرار لعمرك بن العاص الذم اقنع أبا موسى . كمعاكية 

 . األشعرم بذلك ، كالذم لجأ إلى هذق الحيلة إلرضاء صاحبه معاكية 

أراد أبو موسى األشعرم تولية عبد اهلل بن عمر خليفة ، كأراد عمرك بن 

ككاد أبو موسى األشعرٌم يوافقه كلذا . العاص تولية ابنه عبد اهلل 

 . قررا خلع االثنين دكف االتفاؽ على غيرهما 

نخلع عليا كمعاكية كنستقبل األمة " تقٌدـ أبو موسى األشعرم كقاؿ 

كإني قد خلعت عليان .. بهذا األمر فيوٌلوا منهم من أحٌبوا عليهم 

 ". كمعاكية فاستقبلوا أمركم ككٌلوا عليكم من رأيتموق لهذا األمر أهالن 

إف هذا قاؿ ما سمعتم كخلع صاحبه ، كأنا اخلع : "... كتالق عمرك فقاؿ

صاحبه كما خلعه ، كاثبًٌت صاحبي معاكية فإٌنه كلٌي عثماف بن عٌفاف 

 ". رضي اهلل عنه ، كالمطالب بدمه أحٌق الناس بمقامه 
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ما لك ال كٌفقك اهلل غدرتى كفجرت؟ : "فغضب أبو موسى كصاح به 

 ". إنما مثلك مثل الكلب إف تحمل عليه يلهث كاف تتركه يلهث

إنما مثلك كمثل الحمار يحمل : " فابتسم عمرك بن العاص كهو يقوؿ

 ". أسفارا 

. انتهت المهزلة ، كرجع الخالؼ إلى ما كاف عليه في السابق .. كهنا 

ككقع اإلماـ علٌي في كمين ، ألنه كافق على التحكيم ، األمر الذم رفع 

من مكانة معاكية كجعله ندا مساكيان له ، كهو خليفة المسلمين كرابع 

 . الخلفاء الراشدين 

كما أضعف موقفه أف يمٌثله رجل طاعن في السن مثل أبي موسى 

األشعرم كأف يمٌثل معاكية رجل هو داهية العرب كصاحب مشورة رفع 

 . كمن الطبيعي أف يبدع رجل كهذا مكران آخر . المصاحف في ًصٌفين 

! ثم ماذا كانت صالحيات الحكمين لعزؿ علي أك معاكية أك أحدهما ؟

إٌف هذا التحكيم أضعف من مكانة علٌي السياسية ، كهو ربح آخر 

زد على ذلك خركج الخوارج من جيش . لمعاكية كعمرك بن العاص 

 . علٌي كانشغاله بقتالهم كمن ثم استشهادق على يد كاحد منهم 

 

 (م 661) علّي اإلمام استشهاد

 

اجتمع ثالثة رجاؿ من الخوارج كاٌتفقوا على قتل علٌي بن أبي طالب 

كقد أخذ عبد الرحمن بن . كمعاكية بن أبي سفياف كعمرك بن العاص 

 . ملجم على عاتقه قتل علٌي 

كمن : "دخل بن ملجم المسجد في بزكغ الفجر كجعل يكرر اآلية 

، فاقبل علٌي كظٌن أف الرجل "الناس من يشترم نفسه ابتغاء مرضاة اهلل 



 بين فكي التاريخ                                                 منتدل مطر

 بين فكي التاريخ       سهيل العيساكم             الصفحة | 24

 

ثم انصرؼ علٌي ناحية " كاهلل رؤكؼ بالعباد : "ينسى نفسه فيها ، فقاؿ 

. عبد الرحمن بن ملجم ، كعندها ضربه بالسيف المسموـ على رأسه 

احبسوق ثالثان كأطعموق كاسقوق ، فإف أعش أرى فيه رأيي ، : " فقاؿ علي 

لكٌن اإلماـ علٌي مات من الضربة ، ". كإف مٌت فاقتلوق كال تمٌثلوا به 

فأخذق عبد اهلل بن جعفر فقطع يديه كرجليه ثم قطع لسانه كضرب 

 . عنقه 

أما الخارجي الثاني الحرث بن عبد اهلل التميمي الذم أخذ على عاتقه 

 . قتل معاكية، فلم يجد إلى ذلك سبيال 

أما الخارجي الثالث عمرك بن بكير التميمي فنول قتل عمرك بن العاص 

لكن لسوء حظه كحسن حظ عمرك بن العاص ، انه أرسل مكانه للصالة 

 . رجالن يقاؿ له خارج فضربه الخارجي كقتله

أيها الناس انه قتل فيكم رجل كاف : قاؿ الحسن صبيحة تلك الليلة

رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليه كسٌلم يبعثه فيكتنفه جبريل عن يمينه 

كما ترؾ إال ثالثمائة . كميكائيل عن يسارق فال ينثني حتى يفتح اهلل له 

 . درهم 

كها نحن نرل كيف تتجلى عظمة الرجل حتى كهو يموت ، كذلك من 

خالؿ معاملته لقاتله ، الذم ضربه بالسيف في المسجد في شهر رمضاف 

فهو يأمر قبل موته باف يتم سجن القاتل ، فإذا مات فليقتل على أف ... 

كرغم كونه خليفة ، كهو الذم يدير شؤكف الدكلة . ال ييمىثٌىل به 

اإلسالمية إال انه عاش فقيران كمات فقيران ، كلم يترؾ إال ثالثمائة درهم 

 . 

نهج البالغة " كأركع ما ترؾ لنا اإلماـ علي عدا سيرته الطيبة كتاب 

كإف نظرة سريعة للكتاب تكشف . الذم جمعه الشريف الرضي " 
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شخصية اإلماـ علٌي الفٌذة ، صاحب الخياؿ الواسع كاإليماف الراسخ باهلل 

 . تعالى ، الذم يحمل الرأم السديد في الدين كاالجتماع 

 . كمن ركائع اإلماـ علٌي خطبة الجهاد المعركفة 

 

 علّي اإلمام شجاعة عن قصة

 

كنورد فيما يلي هذق القصة التي تدٌؿ على شجاعة اإلماـ علي بن أبي 

 . طالب كمهابة الفرساف منه 

في معركة صفين ، كبينما كاف القتاؿ على أشٌدق بين جيش علٌي 

كجيش معاكية ، كاف لمعاكية مولى يدعى حريث ، ككاف حريث هذا 

ككاف حريث يلبس . فارس معاكية الذم يعٌدق لكل مبارزة كلكل عظيم 

 . سالح معاكية ، متشبهان به، فإذا قاتل قاؿ الناس ذاؾ معاكية 

ضع رمحك .. يا حريث : كقد دعاق معاكية في معركة صفين كقاؿ له

 . حيث شئت، لكن اتٌىًق عليانن 

لو كنت قريشيان : كلكٌن عمرك بن العاص المعركؼ بمكرق قاؿ له 

ألحٌب معاكية أف تقتل عليان كلكنه كرق أف يكوف لك حظها ، فإف رأيت 

 ... فرصة فأقًدـ 

يا علٌي هل لك في : كخرج علي أماـ الخيل كحمل عليه حريث فنادل 

 : المبارزة؟ فأقدـ علٌي كهو يقوؿ 

  أنا علٌي  كابن عبػد المطٌىًلٍب       نحن لعمر  اهلل  أكلى بالكيتيٍب 

 منا النبٌي المصطفى غير كذٍب       أهل اللواء كالمقاـ  كالحيجيٍب 

 نحن نصرناق على جٌل العرٍب       يا أيها العبد الضرير المنتدىٍب 
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 ثم ضربه علٌي فقتله فجزع عليه معاكية كعاتب عمرك بن العاص كقاؿ 

 : له 

 حيريثي ألٍم تعلٍم كجهليكى ضائري           بأٌف    علٌيان    للفوارًس   

 قاًهري 

كإٌف   علٌيا  لم  يبارزق   فارسه           من الناس  إال   أقعدته  

 األظافر 

أمرتك  أمران  حازمان  فعصيتني           فجٌدؾ إذ لم تقبل  النصحى  

 عاثر 

كداٌلؾ عمرك  كالحوادث  جٌمة           غركران كما جٌرت عليك 

 المقاًدر 

 كظٌن حريث أٌف عمركان نصيحىهي          كقد يهلك اإلنساف من ال يحاذر 

 

: المأثورة أقواله من

 

 . ال رأم لمن ال يطاع  - 1

 . القناعة كنز ال يفنى  - 2

 . ليس كٌل من رمى أصاب  - 3

 . التواضع نعمة ال يفطن إليها الحاسد  - 4

 . ال قرين كحسن الخلق  - 5

 . ال علم كالتفكير  - 6

 . ال ميراث كاألدب  - 7

 . ال إيماف كالحياء كالصبر  - 8

 . الناس أعداء ما جهلوا  - 9
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 . ال تطلب الحياة لتأكل ، بل أطلب األكل لتحيا  - 10
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 الحسن بن علّي

 

 أبوق الخليفة الراشدٌم الرابع علي بن أبي طالب كأمه فاطمة بنت 

كلد في المدينة في شهر رمضاف سنة ثالث للهجرة، كهو . رسوؿ اهلل

 . الحسن"سٌماق الرسوؿ . بكر أبويه

ككاف له خمسة عشر كلدا بين ذكر . كاف كثير الزكاج كالطالؽ

زيد كالحسن كعمرك كالقاسم كعبد اهلل كعبد الرحمن : كأنثى كهم

كالحسن األكرـ كطلحة كأـ الحسن كأـ الحسين كفاطمة كأـ سلمة 

 . كرقية كأـ عبد اهلل كفاطمة 

 

: صفاته

 

كاف أبيض اللوف مشٌربان بحمرة أدعج العينين، سهل الحديث، كٌث 

اللحية، جعد الشعر، ذا كفرة، حسن البدف، بعيد ما بين المنكبين، ليس 

 . بالطويل كليس بالقصير

 

: أخالقه

 

 كاهلل ما قامت النساء عن مثل الحسن بن : "قاؿ ابن الزبير

ما بلغ أحد من الشرؼ بعد الرسوؿ : "كقاؿ محمد بن اسحق".  علٌي

 ". صلى اهلل عليه كسلم ما بلغه الحسن بن علٌي
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 : قاؿ. كاف كريما يجيب السائل

               نحن أناسه سؤالنا  خىًضٍل              يرفع فيه  الرجاء  

 كاألمػٍل 

      تجود قبل السؤاؿ أنفسنا             خوفان على ماء كجه من يسىٍل 

 

: الحسن بيعة

 

 40بعد اغتياؿ علي، بايع أهل العراؽ الحسن في شهر رمضاف سنة 

إف الناس قد كٌلوؾ أمرهم بعد : هجرية، فكتب إليه ابن عباس يقوؿ

 . فاشدد عن يمينك كجاهد عدٌكؾ. علٌي

ككاف علي بن أبي طالب، كهو يصارع الموت، قد أمرق باف يصلي في 

يا بنٌي أنت كلٌي األمر ككلٌي : "الناس، كأكصى إليه عند كفاته قائال

كبايعه الناس راغبين من أهل العراؽ كالحجاز كاليمن ". الدكلة

 . كفارس

 : كجاء في خطابه بعد البيعة

كأهل بيته . كعشرة رسوؿ اهلل األقربوف. نحن حزب اهلل الغالبوف"

فأطيعونا فإٌف طاعتنا مفركضة، اذا كانت بطاعة . الطيبوف الطاهركف

 ". اهلل كرسوله مقركنة

كقد . بعد البيعة أخذت تظهر عناصر مفتنة في الكوفة عاصمة أبيه

شٌجعها على ذلك كجود معاكية كالي الشاـ، الذم كاف يغدؽ على 

كما أف كجود الخوارج في الكوفة . المعارضين بوفير الماؿ كالوعود

 . أٌجج الوضع



 بين فكي التاريخ                                                 منتدل مطر

 بين فكي التاريخ       سهيل العيساكم             الصفحة | 30

 

أراد الحسن القتاؿ فجمع جيشا كفيرا لكٌنه خاؼ من تلٌونهم، فال يمكن 

الثقة بمثل هذا الجيش الذم تحركه الشائعات، بل كيفتعل الشائعات، 

 . كفيه قسم كبير أراد من الحرب الحصوؿ على الغنائم

. ككاف الحسن حًذرا من الحرب نظرا لتجربة أبيه مع مثل هذا الجيش

. ألفا (40)ككاف جيش علٌي الذم جٌهزق كسار به نحو الشاـ يبلغ نحو 

ألفا، كقيل إف العدد كاف أكثر من  (16)أما الحسن فأضاؼ إليه 

 . ذلك

كنعرؼ ذلك من خالؿ . كاألرجح أف عدد الجيش كاف حوؿ هذا الرقم

إٌف ابن آكلة : "جواب زياد بن أبيه لتهديدات معاكية له، الذم قاؿ

األكباد ، ككهف النقاؽ ، كبقية األحزاب، كتب يتوٌعدني كيتهددني 

كبيني كبينه أبناء رسوؿ اهلل في تسعين ألفا، كاضعي قبائع سيوفهم 

 ". تحت أذقانهم، ال يلتفت احدهم إلى اآلخر

لما رأل الحسن نفاؽ جيشه أراد الصلح مع معاكية فراسله، ككضع 

 . شركطه على كتاب ابيض كطلب أف يختم بأسفله بختم معاكية

 : كفيما يلي نص الوثيقة كما تركيها المصادر اإلسالمية

  بسم اهلل الرحمن الرحيم 

هذا ما صالح عليه الحسن بن علٌي بن أبي طالب، معاكية بن أبي "

صالحه على أف يسٌلم إليه كالية أمر المسلمين على أف يعمل . سفياف

كليس . فيهم بكتاب اهلل كسنة رسوؿ اهلل كسيرة الخلفاء الصالحين

بل يكوف األمر من . لمعاكية بن أبي سفياف أف يعهد من بعدق عهدان 

كعلى أفٌى الناس آمنوف حيث كانوا من . بعدق شورل بين المسلمين

كعلى أف أصحاب علي . أرض اهلل في شامهم كعراقهم كحجازهم كيمنهم

كعلى معاكية . كشيعته آمنوف على أنفسهم كأموالهم كنسائهم كأكالدهم
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كما أخذ اهلل بمكر أحد من . بن أبي سفياف بذلك عهد اهلل كميثاقه

كبما أعطى اهلل من نفسه، كعلى أف ال يبقي للحسن بن . خلقه بالوفاء

علي كال ألخيه الحسين كال ألحد من أهل بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه 

. كال يخيف أحدان منهم في أفق من اآلفاؽ. كسٌلم غائلة سرا كال جهرا

 ". ككفى باهلل شهيدا. يشهد عليه فالف ابن فالف بذلك

 

: الصلح شروط

 

 : فيما يلي ما يمكن فهمه من شركط الصلح مما جاء في تلك الوثيقة

 تسليم األمر إلى معاكية بشرط أف يعمل بكتاب اهلل كسٌنة رسوله - 1

 . الكريم

 .  األمر من بعدق للحسن- 2

 ال يقوـ معاكية بإيذاء أهل العراؽ، حيث األغلبية هناؾ هم أنصار -3

 . (الحجاز كالشاـ كاليمن)الحسن، كال في أم ارض من ارض اإلسالـ 

 .  ال يسمى أمير المؤمنين-4

 ضماف األماف لشيعة علي كالحسن من بعدق كضماف أف ال تمس -5

 . أموالهم أك نساؤهم بسوء

 .  أف يعطيه ما في بيت ماؿ الكوفة-6

 إف ال يبغي الشر للحسن بن علٌي أك ألخيه الحسين أك ألهل بيت -7

 .رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كسٌلم

كيذهب بعض المؤرخين للقوؿ إف الحسن قىًبل الصلح ليقبض له من 

كالصحيح انه تنازؿ ألٌف الظركؼ حٌتمت . الدنيا بضعة آالؼ من الدراهم

فلو قاتل معاكية في تلك الفترة لفني جيشه كشيعة أبيه . عليه ذلك
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لهذا أراد حقن دماء المسلمين كأراد اإلصالح . كنفر كثير من المؤمنين

كتوحيد كلمة المسلمين من جديد، بعد أف تفٌرقوا من بعد مقتل 

 . عثماف

فقد غدركا به كما . زد على ذلك تخاذؿ أهل الكوفة الذين ال أماف لهم

 . غدركا من قبل بأبيه

 

: األمانة يخون معاوية

 

غير انه كانت . كاف معاكية يفكر في طريقة لحصر الحكم في بيته

أمامه عقبة كبيرة هي اإلماـ الحسن الذم عقد راية الصلح معه على أف 

 . يكوف الحكم من بعدق له

كقد نجح " إٌف هلل جنودا من العسل"ككاف معاكية يؤمن بفكرة 

بالتخلص من سعد بن أبي كقاص، كمالك كاألشتر النخعي قائد جيش 

اإلماـ علٌي بن أبي طالب يوـ صفين، كالذم استطاع أف يهزـ معاكية 

 . كجندق شٌر هزيمة

كمن اجل ضماف أف يؤكؿ الحكم من بعدق لألمويين، فقد دٌبر معاكية 

كقيل إف معاكية حصل على السم . للحسن مؤامرة لقتله بواسطة السم

من بالد الركـ، ككجد بين زكجات الحسن من تقبل بتنفيذ الجريمة، 

ككاف أبوها ممن ضغطوا على علٌي لقبوؿ . كهي جعدة بنت االشعت

 . زد على ذلك أنها لم تكن قد أنجبت أكالدان للحسن. التحكيم

كقد نقل إليها السم مركاف بن الحكم، على أف تحصل على مائة ألف 

كقد كضعت جعدة السم لإلماـ . درهم كاف تتزٌكج من يزيد بن معاكية

الحسن في صحن لبن، فتناكؿ اإلماـ منه جرعة، ككاف صائمان، فأحٌس 
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الحمد هلل . إٌنا هلل كإٌنا إليه راجعوف: "بألم شديد فعرؼ ما حدث فقاؿ

على لقاء الحبيب محمد سٌيد المرسلين، كأبي سٌيد الوصيين، كأمي 

 ". سيدة نساء العالمين، كعمي جعفر الطٌيار، كحمزة سٌيد الشهداء

يا عدٌكة اهلل، قتلتني قتىلىك اهلل، كاهلل ال تصيبين مني : "ثم قاؿ لقاتلته

 ".  كسخر منك يخزيك كيخزيه- يعني معاكية -لقد غٌرؾ . خلفا

كصٌلى عليه سعيد . مات الحسن في المدينة كهو ابن ست كأربعين سنة

كأكصى أف يدفن مع جدق في بيت عائشة، . بن العاص كالي المدينة

 . فمنع مركاف بن الحكم ذلك، فرٌدق إلى البقيع

أما بالنسبة . فلما مات الحسن، بعث معاكية إلى الزكجة القاتلة بالماؿ

نحٌب حياة : "لوعدق إياها بتزكيجها إلى يزيد فقد كاف رٌد معاكية

 ". يزيد، كلوال ذلك لوفينا لك بتزكيجك به

فإٌف . كيصح االفتراض هنا أف رأم معاكية في هذق المرأة صائب تماما

من قامت بدٌس السم لحفيد رسوؿ اهلل يمكن أف تضع السم في طعاـ ابن 

 .معاكية

  

  التاريخ فّكي بين علّي بن الحسن

بمقتل الحسن بن علٌي كأبيه من قبله، تكوف الخالفة الراشدية قد 

 . انطوت، كبدأ االنتقاؿ إلى الحكم الملكي الوراثي

كخالؿ فترة حكمه القصيرة عانى الحسن الكثير الكثير من الدسائس 

كالمكائد كحرب األعصاب كمحاكلة العزؿ عن العالم اإلسالمي 

فقد ظٌلت سياسة معاكية، التي تقضي بأف . كالتهميش إلبعاد الناس عنه

كظٌلت المناطق الواسعة التي خضعت . يلعن علٌي من على المنابر قائمة

 .. لحكمه تسير حسب هذق األكامر
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كلم يٌدخر معاكية . كاف الصراع بين الحسن كمعاكية صراع مبادلء

 . حيلة من اجل الفوز بالملك كإقصاء الحسن كآؿ البيت

كقد قاـ الحسن بخطوة هامة في التاريخ اإلسالمي، هي التنازؿ عن 

الملك في سبيل توحيد كلمة المسلمين كتوجيه قوتهم كسيوفهم نحو 

كبتنازله هذا حقن دماء المسلمين كصاف . الركـ كبالد ما كراء البحار

 . كجوههم من الذؿ كاألسر كاإلبادة

ما أردت بمصالحتي : "كقد اتهمه بعض أتباعه بأٌنه أذٌلهم، كلكنه يرٌد

كلو التقى الجمعاف لوقعت مذبحة ". معاكية إاٌل أف ادفع عنكم القتل

. رهيبة في صفوؼ أتباعه ألنهم كانوا قلة كفيهم المنافق كالمتذبذب

كبقبوله الصلح كاف اإلماـ الحسن هو الذم فرض شركط ذلك، كهذا 

 . ما يفعله المنتصر

كيذكر بعض المؤرخين إف شركط الصلح كانت مادية، كهذا غير 

إذ لوال موافقة معاكية على ترؾ األمر للحسن بعد موته، لما . صحيح

كاف كافق على الصلح، فهو لن يقبل بحصر الخالفة في األسرة 

 . األموية

فقد قتل من قتل، كعمل كل . كلكن معاكية لم ينٌفذ شركط الصلح

كما انه لم . شيء في سبيل أف تؤكؿ الخالفة من بعدق البنه يزيد

يوقف سٌب علٌي على المنابر، كلم ينتهج سياسة الخلفاء الراشدين، 

 . ككاف كل ذلك من شركط الصلح

كحتى يضمن معاكية نجاح خطته، سعى لقتل الحسن نفسه، بواسطة 

التغرير بزكجته، كاستمالتها إلى جانبه بإغرائها بالزكاج من يزيد إف 

 . كلكنه لم يزٌكجها بيزيد. نٌفذت جريمة القتل
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كقد أكصى الحسن كهو على فراش الموت أف يدفن إلى جانب جدق 

 . رسوؿ اهلل ، لكٌن مركاف بن الحكم عارض ذلك كمنع دفنه هناؾ

كباغتياؿ الحسن انطوت صفحة أخرل من سلسلة الغدر المنظم في 

كباغتياله تم اغتياؿ مبدأ المصالحة كاللجوء إلى العقل ... زمن الفوضى

كقد صٌح عند . لحل النزاعات بين المسلمين، من اجل حقن دمائهم

البخارم كالترمذم حديث عن أبي بكر انه سمع رسوؿ اهلل صلى اهلل 

ابني هذا سٌيد كلعٌل اهلل يصلح به بين فئتين من : "عليه كسلم يقوؿ

 ". المسلمين
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 الحسين بن علّي

الحسن كالحسين سيدا شباب أهل : "قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كسٌلم

 ". الجنة

" من أحبهما فقد أحبني، كمن أبغضهما فقد أبغضني: "كقاؿ أيضان 

 . كيعني الحسن كالحسين

 : كقاؿ الشاعر الفرزدؽ في الحسين

 هذا الذم تعرؼ البطحاء كطأتػه 

ـي                              كالبيت يعرفػه كالحٌل كالحر

 هذا ابن خير عبػاد اهلل كلًًٌهػمي 

                           هذا النقٌي التقٌي الطاهري العلىػمي 

 مشتٌقػة من رسوؿ اهلل  نسبتػه 

                           طابت عناصرق كالخيم  كالشٌىًبمي 

 من يعرؼ اهلل يعرؼ أكٌىليػًه  إذا 

                           فالدين من بيت هذا ناله أمػم 

 هو االبن الثاني لعلي بن أبي طالب من فاطمة بنت الرسوؿ صلى اهلل 

 . عليه كسلم

كلد الحسين بن علي رضي اهلل عنه لخمس خلوف من شعباف سنة أربع 

من الهجرة كقتل يوـ الجمعة، يوـ عاشوراء، في المحٌرـ سنة إحدل 

 . كستين للهجرة

رأل الحسين أف الخالفة حق لبيت علي، كانه أحٌق من يزيد بها، فلٌبى 

نداء أهل الكوفة الذين طالبوق بانتزاع الخالفة من األمويين كاعدين 

 . إٌياق بنصرته
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كقد حٌذرق العارفوف ببواطن األمور في العراؽ أاٌل يثق بالعراقيين، كاف 

لألمويين أنصار هناؾ، كاف أهل العراؽ قد خذلوا أباق عليان بن أبي طالب 

كيقاؿ انه صادؽ الشاعر الفرزدؽ كسأله .. كأخاق الحسن قبل ذلك

 ". قلوبهم معك كسيوفهم مع بني أمية: "عنهم فقاؿ له

نزؿ الحسين كمن معه من أصحابه كأهل بيته في كربالء، فلما أحيط 

صدؽ : قاؿ. ما اسم هذا الموضع؟ قالوا كربالء: بجيوش األمويين قاؿ

 . رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كسٌلم هي كربه كبالء

أرسل إليه عبيد اهلل بن زياد بن أبيه ككاف عامل يزيد على العراؽ كمن 

أما بعد يا حسين، فقد : "أشٌد الناس عداكة ألهل البيت، رسالة جاء فيها

بلغني نزكلك كربالء كقد كتب إلٌي أمير المؤمنين يزيد أف ال 

أتوٌسد الوثير كال أشبع من الخمير أك أيلحقك اللطيف الخبير أك تنزؿ 

 ". على حكمي كحكم يزيد كالسالـ

ال أفلح قوـ اشتركا : "كلما قرأ الحسين الكتاب رماق من يدق كقاؿ

ما له عندم : "كقاؿ لرسوؿ زياد". مرضاة المخلوؽ بسخط الخالق

 ". جواب ألٌنه حٌقت عليه كلمة العذاب

فغضب ابن زياد، كأمر عمر بن سعد بالخركج إلى كربالء، على رأس 

ثم خطب ابن . قوامه أربعة آالؼ (حماـ أعين)جيش كاف معسكران في 

 : زياد في مسجد الكوفة فقاؿ

هذا . إنكم بلوتم آؿ أبي سفياف فوجدتموهم كما تحبوف.. أيها الناس "

أمير المؤمنين يزيد قد عرفتموق حسن السيرة محمود الطريقة محسنا 

ككذلك . إلى الرعية يعطي العطاء في حقه، كقد أمنت السبل في عهدق

كهذا ابنه يزيد يكرـ العباد كيبقيهم . كاف أبوق معاكية في عصرق
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كأمرني أف أكفرها عليكم . كقد زادكم في أرزاقكم مائة. باألمواؿ

 ". كأخرجكم إلى حرب عدٌكق الحسين فاسمعوق كأطيعوق

كفي خطبته اخذ ابن زياد يجمع الناس بالترهيب كالترغيب لمقاتلة 

كقيل إنها بلغت نحو . الحسين، كأخذت الجيوش تتجه نحو كربالء

كانزؿ ابن سعد الخيل على الفرات فحمى رجاله الماء . ثالثين ألفان

 . كحالوا بينه كبين الحسين كأصحابه حتى أضٌر بهم العطش

اللهم إٌنا عترة نبٌيك محمد قد أخرجنا كطردنا : "قاؿ الحسين

اللهم فخذ لنا بحٌقنا . كأزعجنا عن حرـ جدنا، كتعٌدت بنو أمٌية علينا

 ". كانصرنا على القوـ الظالمين

 كبالرغم من الحصار كالجوع كالعطش كقٌلة الناصر هٌم الحسين 

 : بمقاتلة العدٌك فأنشد يقوؿ

ـٍ فهٌزامػوف قدمػا           كإٍف نيٍهػزىـ فغير مهٌزمينػا    فإف نهًز

  فقل للشامتين بنا  أفيقػوا             سيلقى الشامتوف كما  لقينا 

  إذا ما الموت ريفًٌعى عن أناسو             بكلكلػًه أناخى  بآخرينػا 

اشهدكا لي :  تقٌدـ عمر بن سعد نحو عسكر الحسين كرمى بسهم كقاؿ

ثم رمى جندق فلم يبق من أصحاب ... عند األمير أٌني أٌكؿ من رمى

قوموا :"فقاؿ عليه السالـ ألصحابه. الحسين أحد إال أصابه من سهامهم

". هذق السهاـ رسل القوـ إليكم. رحمكم اهلل إلى الموت الذم ال بٌد منه

فحمل أصحابه حملة كاحدة كاقتتل الفريقاف ساعة فما انجلت الغبرة 

 . إال كالحسين قد فقد من أصحابه خمسين شهيدا

كاشتٌد . اشتٌد غضب اهلل على اليهود إذ جعلوا له كلدا: "فقاؿ الحسين

غضبه على النصارل إذ جعلوق ثالث ثالثة كاشتٌد غضبه على المجوس إذ 

عبدكا الشمس كالقمر دكنه كاشتٌد غضبه على القوـ الذين اتفقت 
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أما كاهلل ال أجيبهم إلى شيء مما . كلمتهم على قتل ابن بنت نبٌيهم

 ". يريدكف حتى ألقى اهلل كأنا مخٌضب بدمي

! ؟"أما من مغيث يغيثنا؟ أما من ذابٌو يذٌب عن حرـ رسوؿ اهلل: "ثٌم صاح

 . فبكت النساء، كسقط آؿ أبي طالب كاحدا تلو اآلخر

كعندها كٌدع الحسين عياله كالتحف ببردة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه 

كطلب ثوبا ال يرغب فيه أحد يضعه تحت ثيابه . كسٌلم كتقٌلد بسيفه

فأتوق بثوب فلم يرغب . لئال يجرٌىد منه، فقد عرؼ انه مقتوؿ مسلوب

 . فيه ألنه من لباس الذلة كأخذ ثوبا خلقا كلبسه تحت ثيابه

 : ثم حمل على القوـ يقتل منهم كهو يقوؿ

 الموت أكلى من ركوب العار          كالعار أكلى من دخوؿ النار 

هذا ابن قتاؿ العرب فاحملوا عليه من : "ثم صاح عمر بن سعد بالجمع

فأصابوق بالنباؿ، كسقط على األرض كهم حوله، كترددت ". كل جانب

فتقٌدـ إليه زرعة بن شريك، فضربه على عاتقه، . كل قبيلة في قتله

كطعنه سناف بن أنس في ترقوته ثم في بواقي صدرق ثم رماق بسهم في 

 . نحرق، كطعنه صالح بن كهب في جنبه

كا .. كا جعفراق.. كا علٌياق.. كا أبتاق.. كا محٌمداق: "كنادت أـ كلثوـ

ليت : "ثم نادت". هذا الحسين بالصحراء صريع بكربالء.. حمزتاق

ثم ". السماء أطبقت على األرض كليت الجباؿ تدكدكت على السهل

 . ؟ فلم يجبها أحد"كيحكم أما معكم مسلم: "صاحت فيهم

كقد . كنزؿ إليه أحدهم كضربه بالسيف اثني عشرة ضربة كاحتٌز رأسه

 . قتل من أصحاب الحسين اثناف كسبعوف رجال

كاقبل القوـ على سلبه فأخذ اسحق بن حوية قميصه كاخذ األخنس بن 

مرشد بن علقمة الحضرمي عمامته كاخذ األسود بن خالد نعليه، كاخذ 
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سيفه األسود بن حنظلة، كآخر رأل الخاتم في إصبعه كالدماء عليه 

 . فقطع إصبعه كاخذ الخاتم

قيل لما قتل الحسين بن علٌي رضي اهلل عنهما اخذكا رأسه، كقعدكا في 

فخرج عليهم قلم من . أكؿ مرحلة يشربوف النبيذ كيلعبوف بالرأس

 : حديد من حائط فكتب بسطر دـ

 أترجو أٌمة قتلت حسينان             شفاعة جدًٌق يوـ الحساب

 . فهربوا كتركوا الرأس ثم رجعوا

كلزينب بنت عقيل بن أبي طالب هذق األبيات من الشعر حوؿ مقتل 

 : الحسين

  ماذا تقولوف إف قاؿ الرسوؿ لكػم 

                        ماذا فعلتم كأنتم آخػر  األمػًم 

 بأهل بيتػي كأنصػارم كذٌريتػي 

ـً                         منهم أسارل كقتلى ميزًٌجػوا بد

ربنا ظلمنا أنفسنا كإف لم تغفر لنا "نقوؿ :  فقاؿ أبو األسود الدؤلي

 (. 23سورة األعراؼ ، اآلية )" كترحمنا لنكونٌن من الخاسرين

كلما أتيى برأس الحسين بن علي إلى عبيد اهلل بن زياد جعل ينكث 

فصاح به احد الرجاؿ أف . انه كاف لحسن الثغر: بقضيب في يدق كيقوؿ

لقد رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كسٌلم يقٌبل : "ال يفعل ذلك قائال

 ". موضع قضيبك من فيه

ثم كصل رأس الحسين إلى يزيد بن معاكية فرٌدق ليدفن مع الجسد في 

 .كربالء

  

  التاريخ فّكي بين علّي بن الحسين
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فقد كاف جيش األمويين يزيد . كانت معركة كربالء غير متكافئة

ألف عن أنصار الحسين بن علي، لذا فهي مذبحة في كضح  (30)بػ 

ككاضح أف الحسين عرؼ أف قٌوته قليلة من حيث الجند، لكن . النهار

إيمانه كاف كبيرا بدينه، فهو سٌيد الثائرين كالشهداء ألنه ثار من أجل 

 . إصالح الوضع كاإلطاحة بحكم يزيد

كالغريب ما ذهب إليه بعض المؤرخين بأف الحسين أخطأ، كانه خرج 

كلكٌن الحسين . كلم يعٌد نفسه لهذق الموقعة، ككأنه خرج يطلب الملك

 . خرج ليقوؿ كلمة الحق

فقد تبٌين لك غلط الحسين إال انه في : "كقد كتب ابن خلدكف يقوؿ

كأما الحكم الشرعي فلم يغلط فيه ألنه . أمر دنيوم ال يضرق الغلط فيه

كلقد عذله ابن عباس كابن . ككاف ظنه القدرة على ذلك. منوط بظنه

الزبير كابن عمر كابن الحنفية كأخوق كغيرق في مسيرة الكوفة 

 ". كعلموا غلطه في ذلك كلم يرجع عما هو بسبيله لما أرادق اهلل

 ". اغتٌر الحسين كسار في أهل بيته فقتل: "كيقوؿ الذهبي

اإلماـ الحسين الذم ثار ضٌد الذين نصحوق بالبقاء : "كالموسوٌم يقوؿ

 ". في مدينة الرسوؿ كمنعوق من السير إلى العراؽ

كهنا نرل أف الحسين لم يلقى العوف من شيعته الذين لم يهٌبوا لنجدته 

كبعد . في ساحة الميداف، حين مٌزقت الرماح كالسهاـ كالسيوؼ جسدق

كبعد . موته مٌثل القوـ به كسلب ما كاف عليه من حلٌي كمالبس كسالح

أف دفن ينهش المؤرخوف لحمه كيكتبوف انه قاتىلى ألمر دنيوم، كانه 

كيتجاهلوف انه .. قاتل بغير حق، كانه خرج على الخليفة الشرعي يزيد

لم يخرج طلبا للخالفة بل لتطبيق حكم اهلل كسنة رسوله، كإبعاد الناس 

 . عن الفسق كالضالؿ الذم ساد كيسود في كل زماف
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كبموته نستطيع القوؿ إف اإلسالـ تجٌزأ إلى سنة كشيعة، كاف خطوة ابن 

زياد بن أبيه هذق كانت من اكبر األخطاء التاريخية، ألف هذق المذبحة 

جٌرت كراءها ألف مذبحة كمذبحة، قتل فيها مئات األلوؼ من المسلمين 

الذين كاف من المفركض أف يقاتلوا أعداء اإلسالـ، كالذين اقتتلوا فيما 

 . بينهم حتى سخر منهم األعداء

لعن اهلل قاتله كابن زياد ": "تاريخ الخلفاء"يقوؿ السيوطي في كتابه 

باستشهاد الحسين ينطوم الفصل الثالث من سلسلة الغدر ". كمعه يزيد

كقد يقوؿ . بعد استشهاد اإلماـ علٌي كاإلماـ الحسن ثم اإلماـ الحسين

 . بعضهم إف الحسين شهيد الشيعة، كأقوؿ انه شهيد اإلنسانية

كال ينكر عاقل كمتابع لألمور إف سبب قتله، كعلى هذق الصورة، هو من 

اجل إبعادق هو كذريته عن سٌدة الحكم كمركز القوة كالتأثير في 

 . الدكلة اإلسالمية

كما أف مقتله يعتبر من األسباب الهامة التي أٌدت إلى القضاء على 

فقد قتل اإلماـ الحسين . الدكلة األموية خالؿ فترة قصيرة من الزمن

 ميالدية، كسقطت الدكلة األموية بعد ذلك بنحو 680 / 10 / 10في 

 ـ، بعد معركة الزاب األعلى التي 749سبعين عامان، كذلك في عاـ 

" الحمار"قتل فيها الخليفة األموٌم األخير مركاف الثاني الملٌقب بػ 

 . لشٌدة صبرق

كقد قتل مركاف الثاني بعد أف كاف فاٌران كمختبئان في كنيسة في الفيوـ 

 . في شماؿ القاهرة
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 عبد اهلل بن الزبير

 

اشترؾ .  هو عبد اهلل بن الزبير بن العٌواـ كأسماء بنت أبي بكر الصديق

كحارب . في الفتوحات اإلسالمية في بالد فارس كمصر كشماؿ أفريقيا

في معركة الجمل إلى جانب أبيه كخالته عائشة، ضد الخليفة علٌي بن 

ككاف ضمن الطاقم الذم أشرؼ على جمع القرآف الكريم . أبي طالب

 . زمن عثماف بن عفاف

ككاف عبد اهلل بن الزبير خامس خمسة من كبار صحابة رسوؿ اهلل، 

فلما مات . من الذين امتنعوا عن البيعة بوالية العهد ليزيد بن معاكية

معاكية، كتب يزيد لواليه في المدينة أف يأخذ البيعة من عبد اهلل بن 

ككاف ذلك ألٌف يزيد كاف . الزبير، كأف يغلٌى عنقه كيديه كيرسله إليه

 . يخشى الزبير أكثر من الجميع، حتى من الحسين

أعلن بن الزبير نفسه خليفة على الحجاز ككٌلى أخاق مصعبان على 

 .  ـ687العراؽ سنة 

حاكؿ يزيد قتل عبد اهلل بن الزبير إال انه خالؿ حصار مكة بقيادة 

كعندها عظم أمر ابن الزبير . الحصين بن نمير، جاء خبر كفاة يزيد

 . في الحجاز كاليمن

ككانت الكعبة قد احترقت عند حصار جند الشاـ لها، ألف الجند 

 . كقاـ ابن الزبير بترميمها. ضربوها بالمنجنيق

 هجرية 71دخل العراؽ في بيعة الزبير، كفي معركة مسكن سنة 

هزـ جيش مصعب على يد جيش عبد الملك بن مركاف  ( ميالدية691)

كلكٌن مصعبان أجابه . ، فأرسل عبد الملك إلى مصعب يقترح عليه األماف
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كهكذا ". إٌف مثلي ال ينصرؼ عن مثل هذا الموقف إال غالباى أك مغلوبان "

كعندها . تواصلت الحرب كاشتٌد الحصار على مصعب كثقلت به الجراح

نزؿ إليه رجل فاحتٌز رأسه كجاء به فطرحه عند عبد الملك، الذم 

 : أنشد عندها

                 نطيع ملوؾ األرض ما قسطوا لنا 

                                          كليس علينا قتلهم بمحٌرـ 

كلما علم عبد اهلل بن . عامان  (36)كاف لمصعب من العمر لما قتل 

الزبير بمقتل أخيه ترٌحم عليه ككصف أهل العراؽ بالنفاؽ، كقاؿ إنهم 

ما نموت إال قصفان بالرماح كموتان تحت ظالؿ : "باعوق بأقٌل الثمن، كقاؿ

 ". السيوؼ

توٌجه الحجاج بعد مقتل مصعب على رأس جيش كبير من عشرين ألف 

فأصاب أهل مكة . من جند الشاـ إلى الحجاز كضرب حصاران على مكة

مجاعة كبيرة، فيما كانت بيوت ابن الزبير مليئة بالمؤكنة، التي بخل 

كقد تسبب هذا الموقف منه إلى . أف يوٌزعها على أصحابه المحاربين

تخٌلي أنصارق عنه كاحدان بعد كاحد، حتى إف كلديه حمزة كخبيب كانا 

 . من ضمن الذين تركوق كانضموا إلى الحجاج

كراح عبد اهلل بن الزبير يسأؿ أمه أسماء بنت أبي بكر ماذا يفعل كقد 

إف كنت على حق فامًض لشأنك ال : "تخٌلى عنه الناس؟ فقالت له

كإف كنتى إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، . تمٌكن غلماف بني أمٌية

 ". القتل أحسن.. أهلكت نفسك كمن معك

إٌف الشاة : "قالت". إني أخاؼ إف قتلوني أف يمثلوا بي.. يا أمًت: "فقاؿ

 ". ال يضرٌيها سلخها بعد ذبحها
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صونوا "أمضى عبد اهلل بن الزبير ليلته األخيرة يصٌلي، كقاؿ لمن حوله 

". احملوا على بركة اهلل: "ثم قاؿ". سيوفكم كما تصونوف كجوهكم

فحملوا كحمل معهم حتى بلغ معهم الحجوف فرمى بآجٌرة في كجهه 

 : فأرعش كدىًميى، فلما كجد سخونة الدـ، قاؿ

               لسنا على األعقاب تدمي كيلومينا 

                                   كلكن على أقدامنا نقطري الدما 

ككصل الخبر إلى الحجاج فسجد شكران . فحملوا عليه حتى هول ميتان

 . كأمر باجتزاز رأسه، كأرسله إلى عبد الملك!!! 

 سنة، كقد دامت خالفته نحو 72ككاف عمر بن الزبير يوـ استشهادق 

 . تسع سنين

 

  التاريخ فّكي بين الزبير بن اهلل عبد

كاف ابن الزبير : "لما قتل ابن الزبير خطب الحجاج في الناس فقاؿ

من خيار هذق األمة حتى رغب في الخالفة كنازعها أهلها كأىٍلحىدى في 

كإف آدـ كاف أكرـ على اهلل من ابن . الحرـ فأذاقه اهلل من عذابه األليم

الزبير ككاف في الجنة كهي أشرؼ من مكة، فلما خالف أمر اهلل كأكل 

 ". من الشجرة التي نهي عنها أخرجه اهلل من الجنة

! كلسنا نقدر أف نهضم هذق المحاججة التي تدٌؿ على أخالؽ الحجاج

( 300,000)أهو الحجاج الذم قتل أكثر من ! فمن الملحد حقان ؟

 سنة من الظالـ، كالذم ضرب 20عراقي خالؿ مدة حكمه التي دامت 

الكعبة بالمنجنيق، أـ عبد اهلل بن الزبير، أحد أصحاب رسوؿ اهلل صلى 

اهلل عليه كسٌلم، الذم خرج على طغاة بني أمٌية الذين ابتعدكا عن 
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أـ أنه، كلمجٌرد قياـ عبد اهلل بن الزبير بمحاكلة !  اإلسالـ الصحيح؟

 ! تقويم المسيرة، لم يعد من خيار هذق األمة؟

  الحجاج حقد 

 

.  كاف عبد اهلل بن الزبير يستعمل الصبر كالمسك قبل قتله لئال ينتن

كقيل إف الحجاج . فلٌما صلبه الحجاج فاحت من جثته رائحة المسك

صلب معه كلبان أك سنٌيوران ميتان حتى تغٌطي الرائحة النتنة للسنور على 

 . رائحة المسك

: كقيل إف الجثة ظٌلت مصلوبة حتى مٌر بها عبد اهلل بن عمر، فقاؿ

ثم ". أما كاهلل لقد كنت صٌوامان قٌوامان . رحمة اهلل عليك يا أبا خبيب

؟ فبعث الحجاج، فأنزلت الجثة "أما آف لهذا الراكب أف ينزؿ: "قاؿ

 . كدفن

كهنا نرل شدة حقد الحجاج كعبد الملك بن مركاف على عبد اهلل بن 

الزبير، فقد قتالق ثم صلباق كمٌثال به حتى بعد سقوطه، كما كاف ابن 

 . كقد فعلوا هذا ألنه خرج عليهم. الزبير قد توٌقع

كلو توٌفر البن الزبير بعض ما توٌفر لبني أمٌية من ماؿ، كلو أنه لم 

يكن قد تقٌشف أكثر من الالزـ، كقاـ بتوزيع الماؿ كالذهب كالعطايا 

على جندق كعلى الناس، مثلما فعل األمويوف، لكانت الكفة رجحت 

 . لصالحه، كلما خرج عليه جندق ككلداق مما عٌجل في هزيمته
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 عمر بن عبد العزيز

 

أبواق عبد . كلد عمر بن عبد العزيز في حلواف بمصر، كقيل في المدينة

العزيز بن مركاف بن الحكم كأمه أـ عاصم بنت عاصم بن عمر بن 

 . الخطاب

حين . حفظ القرآف في صغرق كتفقٌىهى في الدين في المدينة المنورة

توفي كالدق استدعاق عبد الملك بن مركاف إلى دمشق فأقاـ عندق 

 . كزٌكجه من ابنته فاطمة

كبعهد من سليماف . توٌلى كالية المدينة ثم عزؿ، ثم استوزرق سليماف

 .  هجرية، كبويع له في مسجد دمشق99توٌلى الخالفة سنة 

ككاف تعيينه الحل الوسط لحل النزاعات داخل البيت األموم ليحافظ 

ككاف أكؿ ما قاـ به كقف الحركب الخاسرة ضد . على ملك بني أمية

البيزنطيين، كحاكؿ مصالحة الموالي الذين عانوا من سياسة الخلفاء 

كفي زمنه صار الموالي يستطيعوف الوصوؿ إلى . األمويين السابقين

 . منصب قاضو

كحاكؿ أيضان مصالحة آؿ البيت، فأمر بوقف سٌب علٌي بن أبي طالب من 

على المنابر، كأعاد لبني هاشم أمالكهم، كخٌفف الضرائب عن الموالي 

كما . كالفرس كالنصارل، كرفع الخراج عٌمن أسلم من أهل الذمة

حاكؿ تعويض النصارل عن مصادرة كنيسة القديس يوحناف، إذ أعاد 

 .لهم كنيسة توما في دمشق
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كاف عمر بن عبد العزيز زاهدان فلم يقرب ما تركه الخليفة السابق، 

كرفض الدكاٌب كالسرادقات . كما عيرؼ له من ممتلكات عند استخالفه

 . كأعاد هذق األشياء إلى بيت ماؿ المسلمين. كالجوارم كالثياب

ككاف يحرص على عدـ تبذير أمواؿ بيت ماؿ المسلمين حتى أنه كاف 

يقرأ القرآف على ضوء شمعة حتى ال يأخذ ثمن الزيت من بيت الماؿ 

كمما يركل عنه أنه قاؿ لزكجته فاطمة، ابنة الخليفة . إلنارة السراج

 : التي أكرثها أبوها الحلي

اختارم إٌما أف ترٌدم حليك إلى بيت الماؿ كإٌما أف تأذني لي في "

 ". بل أختارؾ: "فقالت". فراقك

كمما يركل عنه أيضان، انه أبطأ يومان عن صالة الجمعة قليالن، فعوتب في 

 ". إنما انتظرت قميصان غسلته أف يجٌف: "ذلك، فقاؿ

ازداد في فترته عدد الذين اعتنقوا اإلسالـ كقد أٌثر هذا سلبيان على 

كلم تعجب هذق السياسة بني أمية ألنهم خافوا على . خزينة الدكلة

 .ملكهم من بعدق

  

  التاريخ فّكي بين العزيز عبد بن عمر

  

كاف عمر بن عبد العزيز عادالن حتى إف الناس سموا هذا الخليفة العادؿ 

كذلك من كثرة عدله كحب الناس له " الخليفة الراشدم الخامس"

كما أنه عرؼ بتقشفه، كباٌتباعه سياسة التسامح حتى . كألسس حكمه

 . مع أعدائه كأعداء بني أمية

ككاف قد جٌرد بني أمية من امتيازاتهم الخاصة، فطلبوا منه إعادتها 

فدٌسوا له السم كهو في دير سمعاف من أرض المعرة، فأرسل . فرفض
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له ملك الركـ رئيس أساقفته ليعالجه، فرفض ذلك، كاستدعى المٌتهم 

" خيًدٍعتي كغرًٌٍرتي: "؟ قاؿ"ما حملك على ما صنعت: "بسمه، كسأله

 . ، كتركه حران "خىلٌيوق... خيدعى كغيرٌى: "فقاؿ عمر

كمات عمر بن عبد العزيز، كقد حكم مدة سنتين كأربعة اشهر كعدة 

كلو امتٌد العمر بالخليفة الصالح مدة كافية من الزمن، فلربما ... أياـ

كاف استطاع إصالح أحواؿ الدكلة األموية كإعادتها إلى ثوابت الحكم 

الراشدم كنشر العدؿ في أرجاء الدكلة اإلسالمية كإنصاؼ الموالي 

 . كأهل الكتاب

لكٌن هذق السياسة كانت تتعارض كسياسة بني أمية فسارعوا إلى 

 . التخٌلص منه بالسم

أما كلٌي العهد يزيد بن عبد الملك، فابتعد عن سياسة عمر بن عبد 

العزيز كعزؿ الوالة الصالحين، كقسا على البربر كعٌذب آؿ موسى بن 

 . نصير كأعاد سياسة الحجاج كالبطش في الناس

ضٌحى بنو أمٌية : "لهذا ثار ضٌدق الخوارج كباعوا نساء بني مهٌلب، فقيل

 ". يوـ كربالء بالدين كيوـ الػعقير بالكرـ
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 الملك المملوكي قطز

 

 في سنة ثمانية كخمسين كستمائة هجرية، كاتب بيبرس البندقدار 

كحين . الملك المظٌفر قطز صاحب مصر، فمنحه الملك قطز األماف

 . أقبل عليه، أنزله قطز في دار الوزارة كأقطعه أماكن كثيرة

 (ـ1260)معركة عين جالوت 

في هذق السنة خرج الملك المظٌفر قطز، ملك مصر، كجمع عساكرق 

فسار في . من التراكمة كالشهرزكية لقتاؿ كىتيٍبغا كمن معه من التتر

كلما كصل خبر قدكـ . بداية شهر رمضاف المبارؾ قاصدان بالد الشاـ

المسلمين إلى كتبغا، الذم كاف نائب هوالكو على الشاـ، جمع 

كجرت . عساكرق، كالتقى الجمعاف في عين جالوت بالقرب من بيساف

هناؾ معركة حامية الوطيس، كانهزـ التتر هزيمة قبيحة، كقتل 

كهرب منهم الكثيركف أك أسركا، كلحق . قائدهم كتبغا، كأيًسر ابنه

 . ركن الدين الظاهر بيبرس البندقدار بفلولهم

ثم سار الملك المظٌفر قطز إلى الشاـ يرٌتب األمور هناؾ، حتى خلت 

 .الشاـ من التتر، الذين كانوا قد استولوا على الشاـ مدة سبعة اشهر

  

  قطز الملك مقتل 

 لما كاف الملك المظٌفر قطز في طريق عودته إلى مصر، اٌتفق 

فلما . بيبرس البندقدارم مع جماعة من المماليك الصالحية على قتله
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حانت الفرصة حمل عليه بيبرس البندقدارم الصالحي كضربه بالسيف، 

 . كاجتهد الجميع عليه كرموق عن فرسه كقتلوق بالنشاب

كقد حكم الملك المظٌفر قطز مدة أحد .  هجرية658ككاف هذا سنة 

 . عشر شهران كثالثة عشر يومان 

 

  القتل؟ سبب ما

 

كاف بيبرس قد سأؿ الملك المظفر قطز أف يجعله كاليان لوالية حلب، 

 .فلم يجبه لطلبه هذا، كلهذا أضمر له الغدر

  

  ! مكانه ويجلس الملك يقتل

لما كصل بيبرس كمن معه إلى الدهليز بالصالحية، كاف هناؾ نائب 

أيهم منكم الذم قتل : "فسألهم أقطام. السلطنة فارس الدين أقطام

اجلس في : "فقاؿ له أقطام". أنا قتلته: "؟ فقاؿ له بيبرس"الملك

فجلس كحلفت له العساكر في اليوـ الذم قتل فيه ". مرتبة السلطنة

 ". الملك الظاهر بيبرس"كأطلق على نفسه لقب . الملك قطز

 

  المسكينة القاهرة 

 

ككانت القاهرة كسائر مدف مصر قد زيًٌنت احتفاالن باستقباؿ الملك 

فكانت زينتها احتفاالن . المظٌفر قطز، الذم حقق النصر على التتر

 ! باستقباؿ قاتله كمغتصب عرشه
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 التاريخ فّكي بين قطز الملك

 

إف العمل العظيم الذم قاـ به الملك المظٌفر قطز أنقذ العالم اإلسالمي 

كله من مذابح التتر الذين كانوا قد اعملوا السيف في رقاب الناس في 

كلم . بغداد كهاجموا دار الخالفة كقتلوا كل من كاف فيها من اإلشراؼ

 . يسلم من القتل إال من كاف صغيران ، فأخذ أسيران 

كقد داـ القتل كالنهب في بغداد نحو أربعين يومان، ككاف الخليفة 

المستعصم من بين القتلى، كقيل غرؽ، كقيل رموق تحت أرجل الدكاٌب، 

 . كقيل رفسوق حتى الموت

حلب كحماة كدمشق كنابلس : كهذا كاف أيضان مصير مدف الشاـ

كقد أنقذ قياـ الملك قطز بتوحيد جيوش مصر . كعجلوف كغيرها

كالسير لمقاتلة التتار كانتصارق عليهم في عين جالوت بالد المسلمين 

 . من كحوش هوالكو

كلكٌن هذا الملك الذم أنقذ البالد، كاف مصيرق القتل غدران على يدٌم 

بيبرس الذم أتاق صفر اليدين من الشاـ، فعطف عليه كأحسن إليه 

 . كأقطعه األراضي كرفع مكانته الحربية

كقد قتله بيبرس كانتزع الحكم منه كعاد من الشاـ للقاهرة ككأنه هو 

كحرـ صاحب النصر الحقيقي من تذٌكؽ نشوة النصر ! قاهر التتر

 ! كهتاؼ األهالي ككالء األمراء 
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 في : الثاني الباب  

 الفكر
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 ابن المقّفع

 

كلد في حور . هو عبد اهلل بن المقٌفع، ككاف اسمه ركزبه قبل أف يسلم

في فارس، لقًٌب أبوق بالمقٌفع لتشٌنج أصابع يديه على اثر تنكيل الحجاج 

 . به بتهمة مٌد يدق إلى أمواؿ الدكلة

درس الفارسية كتعٌلم العربية في كتب األدباء كاشترؾ في سوؽ 

 . المربد

 . رافق األزمات السياسية في زمن الدكلتين األموية كالعباسية

إذا رأيت من غيرم حسنا . نفسي: "؟ فقاؿ"من أٌدبك"سيئل ابن المقٌفع 

 ". آتيه، كإف رأيت قبيحا أبىٍيته

 

 :صفاته 

كنستطيع أف نعرؼ عنه صدقه من . كاف فاضال كنبيال ككريما ككفيا

 . خالؿ كتاباته

من القصص التي تدٌؿ على صدقه ككفائه، انه لما قيتل مركاف بن محمد، 

آخر خلفاء بني أمية، اختفى عبد الحميد الكاتب، فعيًثرى عليه عند ابن 

أيٌيكما عبد الحميد؟ قاؿ : كعندما سًئل الرجالف. المقٌفع، ككاف صديقه

 . خوفا على صاحبه" أنا"كل كاحد منهما 

 

 :مقتله سبب 
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في ظل الدكلة العباسية اتصل ابن المقٌفع بعيسى بن علي عم السفاح 

كالمنصور كاستمر يعمل في خدمته حتى قتله سفياف بن معاكية كالي 

 . البصرة من قبل المنصور

كاألرجح أف سبب مقتله يعود إلى المبالغة في صيغة كتاب األماف الذم 

كضعه ابن المقفع ليوٌقع عليه أبو جعفر المنصور، أمانان لعبد اهلل بن 

ككاف ابن المقفع قد أفرط في االحتياط عند . علٌي عم المنصور

حتى ال  (عبد اهلل بن علي كالمنصور)كتابة هذا الميثاؽ بين الرجلين 

إذا : كمما جاء في كتاب األماف. يجد المنصور منفذان لإلخالؿ بعهدق

نساؤق طوالق، ككاف "أخٌل المنصور بشرط من شركط األماف كانت 

أما من أحد : "، مما أغاظ المنصور فقاؿ"الناس في حٌل من بيعته

؟ ككاف سفياف بن معاكية يبٌيت البن المقفع الحقد، فطلبه، "يكفينيه

 . كلما حضر قٌيدق كأخذ يقطعه عضوان فعضوان كيرمي به في التنور

 

  التاريخ فّكي بين المقّفع ابن

 

يحاكؿ البعض اإلنقاص من شأف ابن المقٌفع كقولهم إف مذهبه 

مجوسي من أتباع زرادشت، كانه لم يسلم إال للمحافظة على ركحه 

 . كللتقرب إلى العباسيين، كيٌتهمونه كذلك بالزندقة

كقد . كلكٌن الحقيقة انه صاحب نفس شريفة، يقٌدر الصداقة حق قدرها

رأل باألصدقاء عماد الحياة كمرآة النفس، لذا نصح بالدقة في اختيار 

 . األصدقاء

ككاف ابن المقٌفع صاحب علم كاسع، كعرؼ الثقافة العربية كالفارسية 

كإذا كاف ابن المقٌفع اظهر عيوب النٌيظيم اإلدارية . كاليونانية كالهندية
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في عصرق كفٌضل النظم اإلدارية الفارسية، فالحقيقة إف العرب كانوا 

فبعد قياـ الدكلة اإلسالمية في عهد . بعيدين عن النظم اإلدارية

الرسوؿ، أخذ الفاركؽ عمر بن الخطاب الكثير من النظم اإلدارية عن 

ككاف لهذا أثرق الكبير في . الفرس، كاستطاع بهذا بناء دكلة قوية

 . تطٌور الدكلة العربية

قتل ابن المقٌفع كهو في مقتبل العمر، كلم يتجاكز السادسة كالثالثين 

إال انه خٌلف لنا من اآلثار الكثيرة ما يشهد على سعة عقله . عند موته

 . كعبقريته، كانه صاحب المدرسة الرائدة في النثر

 

  

 :مؤلفاته

 

كمن . بعض مؤلفات ابن المقٌفع نقل من الفارسية كاليونانية كالهندية

 : مؤلفاته

 . الدرة الثمينة كالجوهرة المكنونة- 

 . مزدؾ- 

 . بارم ترمينياس- 

 . أنالوطيقا ػ تحليل القياس- 

 . أيين نامة ػ في عادات الفرس- 

 . التاج ػ في سيرة أنو شركاف- 

 . أيساغوجي ػ المدخل- 

 . األدب الصغير- 

 . رسالة الصحابة- 
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 . كليلة كدمنة ػ نقله عن الهندية- 

بقي ابن المقٌفع كبقيت الكتب التي كتبها أك نقلها عن الفارسية أك 

 . الهندية أك اليونانية مرجعا ألٌف الكتب األصلية ضاعت

... كقد ترؾ لنا ابن المقٌفع الكثير من الكنوز رغم انه لم يعٌمر طويال

 . لكٌن أدبه عٌمر كسيعمًٌر
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 اإلمام أحمد بن حنبل

هو أحمد بن حنبل بن هالؿ الذهلي الشيباني المزكزم كلد في بغداد 

سمع من كبار المحدثين كناؿ . كتنٌقل بين الحجاز كاليمن كدمشق

خرجت : "قسطان كافران من العلم كالمعرفة، حتى قاؿ فيه اإلماـ الشافعي

 ". من بغداد فما خٌلفت بها رجالن أفضل كال أعلم كال أفقىهى من ابن حنبل

 . فهو إذف، إماـ أئمة اإلسالـ

رأيت أحمد ابن حنبل، فرأيت كأٌف اهلل : "كعن إبراهيم الحربي، قاؿ

جمع له علم األٌكلين كاآلخرين من كل صنف يقوؿ ما يشاء كيمسك 

كلم يكن ابن حنبل يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس ". عٌما يشاء

 .من أمر الدنيا

  

 :مذهبه 

مذهب ابن حنبل من أكثر المذاهب السنية محافظة على النصوص 

لذا تمٌسك بالنص القرآني ثم بالبٌينة ثم بإجماع . كابتعادان عن الرأم

 . الصحابة، كلم يقبل بالقياس إال في حاالت نادرة

 

 :محنته

اعتقد المأموف برأم المعتزلة في مسألة خلق القرآف، كطلب من كالته 

 . في األمصار عزؿ القضاة الذين ال يقولوف برأيهم

كقد رأل أحمد بن حنبل اف رأم المعتزلة يحوًٌؿ اهلل سبحانه كتعالى 

إلى فكرة مجٌردة ال يمكن تعقٌيليها فدافع ابن حنبل عن الذات اإللهية 
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كرفض قبوؿ رأم المعتزلة، فيما أكثر العلماء كاألئمة أظهركا قبولهم 

 . برأم المعتزلة خوفان من المأموف ككالته

كطلب . كألقي القبض على اإلماـ ابن حنبل ليؤخذ إلى الخليفة المأموف

 . اإلماـ من اهلل أف ال يلقاق ، ألٌف المأموف توٌعد بقتل اإلماـ أحمد

كفي طريقه إليه، كصل خبر كفاة المأموف، فتم رٌد اإلماـ أحمد إلى 

بغداد كحيبس ككىًليى الخالفة المعتصم، الذم امتحن اإلماـ، كتٌم تعرضه 

 . للضرب بين يديه

كلما تولى . كقد ظل اإلماـ محبوسان طيلة ثمانية كعشرين شهران 

الخالفة الواثق، كهو أبو جعفر هاركف بن المعتصم، أمر اإلماـ أف 

 . يختفي، فاختفى إلى أف توٌفي الواثق

كحين كصل المتوٌكل ابن الواثق إلى السلطة، خالف ما كاف عليه 

المأموف كالمعتصم كالواثق من االعتقاد بخلق القرآف، كنهى عن الجدؿ 

كأكرـ المتوكل اإلماـ أحمد ابن حنبل، كأرسل إليه العطايا، . في ذلك

 . كلكٌن اإلماـ رفض قبوؿ عطايا الخليفة

 

 :وفاته 

توفي اإلماـ يوـ الجمعة سنة إحدل كأربعين كمائتين للهجرة ، كله من 

كقد اجتمع الناس يوـ جنازته حتى مألكا . العمر سبع كسبعوف سنة

كحضر جنازته من الرجاؿ مائة ألف كمن النساء ستين ألفان، . الشوارع

 . كقيل أكثر من ذلك. غير من كاف في الطرؽ كعلى السطوح

كقيل انه أسلم يوـ مماته . كقد دفن اإلماـ أحمد بن حنبل في بغداد

عشركف ألفان من اليهود كالنصارل كالمجوس ، كأٌف جميع الطوائف 

 . حزنت عليه، كأنه كانت له كرامات كثيرة ككاضحة
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رأيت أبي حٌرج على النمل أف تخرج من دارق، : فعن ابنه عبد اهلل، قاؿ

 . ثم رأيت النمل قد خرجت نمالن أسود، فلم أرها بعد ذلك

لما كقع الغريق ببغداد سنة أربع : كعن اإلماـ أبي الفرج الجوزم ، قاؿ

كخمسين كخمسمائة كغرقت كتبي ، سلم لي مجلد فيه كرقات من 

 . خط اإلماـ أحمد بن حنبل

 

 التاريخ فّكي بين حنبل ابن اإلمام

  

كانت كقفة اإلماـ احمد بن حنبل في كجه الظلم كفي كجه حملة 

تحريف الدين اإلسالمي كفي كجه هرطقة المعتزلة كتخٌبطهم في علوـ 

كقد صمد اإلماـ بالرغم من التعذيب . كخفايا الدين كقفة عظيمة

 . كالضرب بالسياط كالحبس كالمالحقة كاإلغراء

 

 : السجن في وهو أشعاره من

 

 لعمرؾ ما يهول ألحمد نكبػة 

                          من الناس إاٌل ناقص العقل ميٍغػًوري 

 هو المحنة اليوـ الذم ييبتلى بػه 

                          فيعتبػر السنًٌػي فينػا كيسبيػري 

 شجىن في حلوؽ الملحدين كقرٌىةه 

                         ألعين أهل النسك عفٌه مشػمًٌػري 

 لريحانة القرٌىاء تبغوف عػثػرة 

                         ككلًٌكيمي من جيفػة الكلب  أقػذري 
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 فيا أيها الساعي ليدرؾ  شأكق 

                          ركيدؾ عػن إدراكػه ستقصًٌػري 

 :  كقاؿ عنه األماـ الشافعي

 أضحى ابن حنبل حجٌىةن مبركرةن 

                          كًبحيبًٌ أحمدى ييعػرىؼي المػتنسًٌكي 

 كإذا رأيت ألحمػد متنقًٌصػان 

                          فاعلم بػأفٌى سيتػورىقي  ستيهىتٌىػكي 

 

 :مؤلفاته

 

 . كيحوم أكثر من أربعين ألف حديث. المسند- 

 . الناسخ كالمنسوخ- 

 . العلل- 

 . السنن في الفقه- 

  خالصة 

كاف اإلماـ أحمد عليمان باألحاديث األمر الذم كٌفر له ثركة هائلة في 

 كقد كٌسع باب القياس مما . العلم مٌكنته من االستنباط

جعل األحكاـ أقرب إلى مرامي الشارع كمقاصدق المستوحاة من أعماؿ 

ككانت هناؾ حاجة ماسة إلى أحكامه، ألٌف العرب . الرسوؿ كأقواله

كقد قٌدـ . تفٌرقوا بين األمصار التي فتحوها كفيها أمم كشعوب مختلفة

كما انه . اإلماـ أحمد الحديث على الرأم كالقياس كلو كاف ضعيفان 

 . أكمل مشوار الشافعي من ناحية تعظيم دكر السنة في البناء الفقهي
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ككانت شخصية اإلماـ أحمد رمزان للصمود كالثبات على اإليماف الراسخ 

 . كرفض األفكار الدخيلة على اإلسالـ كالعقيدة اإلسالمية
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 ابن رشـد

كاف كالدق قاضي . هو محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد

كلد في قرطبة كدرس القرآف . قرطبة ككاف جدق قاضي قضاة األندلس

أيسند إليه القضاء في اشبيلية، ثم صار قاضي . كالفقه كالطب كالفلسفة

كبعد كفاة ابن عقيل، الطبيب كالفيلسوؼ المعركؼ، . قضاة قرطبة

استوزرق أبو يعقوب بن عبد المؤتمن، لكن الوشاة كالحساد أكغركا 

. صدر ابن أبي زيد عليه، فأمر بمحاكمته كإحراؽ كتبه بتهمة الكفر

لكنه عزؼ عن . كقد نفي ابن رشد حوالي سنة، ثم صدر العفو عنه

 . الحياة السياسية كاالجتماعية

 . مات في مراكش كدفن فيها ثم نقل رفاته إلى قرطبة

 

  التاريخ فّكي بين رشد ابن

 

هذا العالم كالمفكر الذم حظي بشهرة عالمية، نفي كعزؿ عن الحياة 

 . السياسية بعد أف كاف كزيران كقاضيان، كأحرقت معظم كتبه

كإف دٌؿ هذا على . كقد أٌلف ابن رشد أكثر من سبعين كتابان كرسالة

شيء فإنما يدٌؿ على سعة إطالعه كمعرفته كالمقاـ العظيم الذم 

 .استحقه

أما المتاعب كالمصاعب التي القاها في حياته فقد كانت بحجم قيمته 

فقد كثر حٌسادق كالساعوف إلى عزله، ألنهم كانوا . كأهميته كفكرق

 .يعرفوف انه أفضل منهم
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 :كتبه أهم 

 

 . تهافت التهافت ػ رد على الغزالي- 

 . جوامع سياسة أفالطوف- 

 أرسطو - 

 . شرح أرجوزة ابن سينا- 

 . بداية المجتهد كنهاية المقتصد- 

 . الكشف عن مناهج األدٌلة في عقائد المٌلة- 

 كقد اهتٌم به الغرب بفضل Averroes كفي الغرب يسٌموف ابن رشد 

كهو يسمي . شرحه لكتب أرسطو كتظهيرها من اآلراء الدخيلة عليها

كقد درست أكركبا كتب ابن رشد ". اإلنساف األكثر كماالن " أرسطو 

 . مئات السنين

آمن ابن رشد أٌف الفلسفة هي الطريق للوصوؿ إلى اهلل، كفٌضل الحقيقة 

العقلية على الحقيقة الدينية، كدافع عن الفالسفة كآمن اف الجمهورية 

الفاضلة هي دكلة الخلفاء الراشدين، كرأل أٌف بإمكاف المرأة القياـ 

باألدكار التي يقوـ بها الرجل، مثل السياسة كغيرها، كأف المجتمع 

ككاف رأيه في الدين انه أحكاـ . يظلمها، كبظلمها حرـ فضل تفكيرها

 . شرعية ال مذاهب نظرية

 

  :خالصة
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كقد اعتمد الغرب . كاف ابن رشد عبقرم عصرق كعبقرم كل العصور

لكنه أهين كنفي كأحرقت كتبه القيمة في الشرؽ .. على علمه قركنا

 . فحرمنا من علمه

كمن النزر اليسير الذم كصلنا يمكننا القوؿ إف ابن رشد هو الفيلسوؼ 

 . األكؿ كالفقيه الكبير كالطبيب المبتكر كالسياسي الحكيم
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 عمر بن الخيَّام

 

 ـ ككاف أبوق صانع خياـ فاشتٌق اسمه من 1040كلد في نيسابور سنة 

 . حرفته

ككاف أثناء صباق يدرس مع صديقين حميمين، كتعاهد ثالثتهم على أف 

 ..يساعد من يؤاتيه الحظ اآلخرين، كهذا ما كاف 

فخٌص عمر بن الخيٌىاـ  (الطوسي)فقد كصل إلى الوزارة نظاـ الملك 

 . عندها بمائتين كألف مثقاؿ يتقاضاها من بيت الماؿ كل عاـ

كهكذا صار لعمر بن الخياـ الوقت الكافي للتفكير بأمور كأسرار الحياة 

 . ، بعد أف توٌفرت له أسباب المعيشة

 :  يقوؿ

 أفنيتي عمرم في اكتناق القضػاء 

                        ككشف ما يحجبػه في الخػفاء 

 فلم أجػد أسػرارق  كانقضػى 

                        عمرم كأحسست دبيب الفػناء 

 :  كيقوؿ في رباعياته

 لبستي ثوب العمر لػم أيٍستىشىػٍر 

                       كحرت فيه بيػن شٌتػى الفكػر 

 كسوؼ أنضو الثوب عني  كلػم 

                       أدرٍؾ لمػاذا جئػتي أيػن المقػر 

 لػم يبرح الداء فؤادم  العليػل 

                       كلػم أنل قصدم كحاف الرحيػل 
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 كفػات عمػرم كأنا  جاهػل 

                       كتاب هذا العمر حسم الػفصوؿ

 :  كهو يعجب لهذا الفناء السريع للشباب كالحياة فيقوؿ

 تناثرت أٌيػاـ  هػذا  العػمر 

                      تناثػر األكراؽ حوؿ  الشػجر 

 فانعم من  الدنيػا  بلٌذاتػهػا 

                      من قبل أف تسقيك كٌف  القدر 

 أٍطًفىٍء لظى القلب ببرد الشراب 

                      فإنمػا األياـ مثػػل السحاب 

 :  كفي موضع آخر يتدارؾ نفسه فيقوؿ

 يا عالم األسرار علػم  اليقين 

                      يا كاشف الضٌر عن البائػسين 

 يا قابػل األعذار فئنػػا إلى 

                      ظٌلك فاقبػل توبػة التائبيػن 

 من هنا نرل أف رباعيات الخياـ تتراكح بين اإليماف كاإللحاد كبين 

الدعوة للمجوف كالدعوة للهو كبين طلب العفو من اهلل عٌز كجٌل 

 . كإعالف التوبة

لذا اختلف العلماء في تصنيف عمر الخياـ كاألرجح أنه لم يخرج عن 

المألوؼ إنما هي صرخة في كجه الظلم كاألمور الدخيلة على الدين 

 . اإلسالمي في عصرق

فأٌكؿ ما ظهرت سنة . كلم يفٌكر أحد ممن عاصرق في جمع الرباعيات

كلعٌلهم كانوا يخشوف .  هػ، أم بعد رحيله بثالثة قركف كنصف865

 . جمعها لما حوته من جرأة كحكمة
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، 1859كأٌكؿ ترجمة للرباعيات كانت للغة اإلنجليزية، كظهرت سنة 

أما الترجمة العربية من الفارسية فقاـ بها الشاعر المصرم أحمد 

 . كهناؾ ترجمة أخرل للشاعر العراقي أحمد الصافي النجفي. رامي

 

  التاريخ فّكي بين الخيام عمر

 

من أبرز حوادث التزكير في التاريخ أف معظم الناس يقولوف بأٌف 

كالصحيح انه كاف من أكبر علماء . الخياـ لم يكن إال شاعران

الرياضيات في عصرق، كاشتهر بالجبر كاشتغل في تحديد التقويم 

 . السنوم للسلطاف ملكشاق

كهو أٌكؿ من اخترع طريقة حساب المثٌلثات كالمعادالت الجبرية من 

 . الدرجة الثالثة بواسطة قطع الػمخركط

كقد كضع الخياـ تقويما سنويان أدٌؽ من التقويم السنوم الذم نعمل به 

 . اليوـ

كبسبب الفهم الخاطىء لفلسفته كلتصٌوفه اتهم باإللحاد كالزندقة 

كأحرقت كتبه، كلم يصلنا منها سول الرباعيات ألٌف القلوب أحٌبتها 

غير أف الخياـ كاف عالمان عبقريان كملمان كمبدعان . كحفظتها من الضياع

كضياع كتبه في الرياضيات كالفلسفة . أكثر بكثير من كونه شاعران 

حرـ اإلنسانية من االستفادة من اإلطالع على ما كضعه في علوـ الجبر 

 . كالرياضيات

من جهة أخرل تم الكشف عن جزء بسيط فقط من عبقريته، من خالؿ 

كلو لم تحرؽ كتبه لساهمت في الكشف عما . ما تبقى لنا من رباعياته
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خفي على العلماء، كربما توٌصلوا لما في كتبه بعد قركف كربما لم 

 .. يهتدكا حتى اآلف إلى ما توٌصل إليه

فقد .... آق لو تمٌهل أهل السلطة كالقرار في إحراؽ الكتب القيمة 

" إحياء علوـ الدين"احرقوا على سبيل المثاؿ ال الحصر كتاب الغزالي 

بحجة الكفر كحجج أخرل، كما لبث هذا الكتاب أف أصبح بعد سنين 

 ! الكتاب من أهم الكتب اإلسالمية 

كيذكر هنا أف األقدار شاءت أف يموت الخياـ، كهو الذم اتهم باإللحاد 

فقد مات ... مؤكدان إيمانه باهلل ... كأحرقت كتبه، بشكل ملفت للنظر 

 . الخياـ بعد أف صلى ركعتين
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 اإلمام حسن البنَّا

 

كهي منظمة سياسية . في مصر" اإلخواف المسلمين"هو مؤسس حركة 

إسالمية مكافحة تهدؼ إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية في الحياة 

قاؿ . اليومية، كإعادة الحكم اإلسالمي كما كاف زمن الخلفاء الراشدين

إف اإلسالـ عقيدة كعبادة ككطن كجنسية كدين "اإلماـ حسن البنا 

 ". كدكلة كركحانية كمصحف كسيف

في ظل تشتت األمة اإلسالمية ككقوعها تحت نير االستعمار البريطاني 

كالفرنسي كاإليطالي كالغزك الفكرم األكركبي للوطن العربي أخذ 

اإلماـ حسن البنا يدعو الناس إلى العودة إلى السالـ كنشر مبادلء 

 . اإلسالـ في جميع المدف المصرية كالريف

نشأ اإلماـ البنا في أسرة متعلمة، ككاف كالدق الشيخ احمد عبد الرحمن 

الفتح الرباني لترتيب "كهو مؤلف كتاب . من علماء الحديث األفذاذ

 ". مسند اإلماـ احمد بن حنبل

 في جريدة 1928كأٌكؿ مقاؿ نشرق اإلماـ حسن البنا كاف سنة 

كآخر مقاؿ نشرق قبل استشهادق ". الدعوة إلى اهلل"تحت عنواف " الفتح"

 في 1948كنشر في كانوف أكؿ عاـ " بين المنعة كالمحنة"كاف 

جريدة اإلخواف اليومية قبيل صدكر قرار بحل جماعة اإلخواف 

 . المسلمين في نفس الشهر

 

  :"المسلمين اإلخوان" جماعة 
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، حيث زار اإلماـ حسن البنا 1928تأسست جماعة اإلخواف في آذار سنة 

في منزله، حافظ عبد الحميد، كاحمد المصرم، كفؤاد إبراهيم، كعبد 

الرحمن حبيب اهلل، كإسماعيل عز، كزكي المغربي، الذين تأٌثركا من 

لقد سمعنا ككعينا، "محاضراته، كقالوا له ػ كما يركم في مذكراته ػ 

. كتأٌثرنا كال ندرم ما الطريق العملية إلى عزة اإلسالـ كخير المسلمين

كها أنت ترل أٌف العرب . لقد سئمنا هذق الحياة، حياة الذلة كالقيود

كالمسلمين في هذا البلد ال حٌظ لهم من منزلة أك كرامة، كأنهم 

ككل الذم نريدق اآلف ... يعٌدكف مرتبة ألجراء التابعين لهؤالء األجانب

كتكوف أنت . أف نقٌدـ لك ما نملك لتبرأ من التبعة بين يدٌم اهلل

كما يجب أف نعمل جماعة تعاهد اهلل مخلصة . المسؤكؿ بين يديه عنا

على أف تحيا لدينه كتموت في سبيله، ال تبغي بذلك إال كجهه كجديرة 

 ". أف تنصر، كإف قٌل عددها كقٌلت عيدٌىتها

" مدرسة التهذيب"ثم تمٌى تأسيس . فوافق اإلماـ البنا، ككانت البيعة

لحفظ القرآف كشرح السور، كحفظ كشرح األحاديث النبوية كآداب 

كخٌرجت هذق المدرسة الدفعة . كصارت المدرسة مقرا لإلخواف. اإلسالـ

 . ككاف عددهم أكثر من سبعين" اإلخواف"األكلى من 

ينتشر في نواحي حياتية كاسعة مثل بناء المساجد " اإلخواف"كبدأ عمل 

 . كنشر العلم كمساعدة المحتاجين

ككاف لإلماـ كألصحابه أعداء حاكلوا دٌس الدسائس بواسطة تقديم 

عرائض إلى رئيس الحكومة آنذاؾ، صدقي باشا، تتهمه بأٌنه مدٌرس 

شيوعي، يتصل بموسكو، أك كفدم يسعى لإلطاحة بالحكومة، أك يتفٌوق 

 . ضد الملك فؤاد، أك يجمع الماؿ بصورة غير قانونية
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  :اإلمام أفكار من 

 ": اإلخواف"جاء في خطبته األكلى في مسجد 

إذا كاف احدنا يحرص على محبة الكبراء كإرضاء الرؤساء، كاألمة "

تجتلب مرضاة الدكؿ، كتوثيق العالئق فيما بينها كبين الحكومات األخر، 

كتنفق في ذلك األمواؿ، كتنشىء له السفارات كالقنصليات، أفال يجدر 

بنا كيجب علينا أف نترٌضى دكلة السماء، كعلى رأسها رب العالمين الذم 

نترضاق بإنشاء المساجد ! له جنود السموات كاألرض، كبيدق االمر كله؟

كعمارتها، كأداء الصلوات فيها ألكقاتها فيمٌدنا بجندق الذم ال يغلب 

 ". كجيشه الذم ال يقهر

ككضع النٌيظيم " اإلخواف المسلمين"أسس اإلماـ البنا الفركع لجماعة 

 : كالهيئات اإلدارية لإلخواف المسلمين، كهي

 المرشد العاـ  (1

 مكتب اإلرشاد العاـ  (2

 . مجلس الشورل الذم يتكٌوف من نواب المناطق (3

 نواب المناطق كاألقساـ  (4

 نواب الفركع  (5

 مجالس الشورل المركزية  (6

 مؤتمرات المناطق  (7

 مندكبو المناطق  (8

 مندكبو المكتب  (9

 فرؽ الرحالت  (10

 فرؽ األخوات  (11

 . كيدٌؿ هذا التفكير على عبقرية كإلماـ اإلماـ بالعمل الجماهيرم
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  :فلسطين من موقفه 

كاف اإلماـ البنا يرسل إلى الحكومة المصرية رسائل حوؿ قضايا 

عديدة مثل السفراء كالتعليم كالقضاء كتعديل الدستور كإصالح األسرة 

 . كقضايا المرأة كمشاكل الشباب كالقضية الفلسطينية كغيرها

كمما جاء في رسالة لإلماـ البنا إلى علي ماهر باشا، رئيس الحكومة 

 : المصرية

قرار المعونة المصرية للشعب ]إف هذا المسعى اإلنساني المشكور ".... 

ليس هو كل شيء في القضية العربية، فإٌف الفلسطينيين  [الفلسطيني

األمجاد ضٌحوا باألمواؿ كاألركاح في سبيل غاية سليمة معلومة كهي أف 

يصلوا إلى استقاللهم كحريتهم كاف ينقذكا كطنهم من خطر الطغياف 

كقد شاركهم المسلموف كالعرب في كل أقطار . اليهودم الصهيوني

ككاف للحكومة المصرية، ككاف . الدنيا هذا الشعور كأٌيدكهم فيه

 . لرفعتكم بالذات نصيب في الجهاد المبركر

كعلى هذا فالمسعى السياسي لحل قضية فلسطين أهٌم بكثير من هذا 

كليس عليكم يا رفعة الرئيس إال . المسعى اإلنساني على جالله كرحمته

 ...".أف تكاشفوا الساسة البريطانيين بوضوح كجالء بحقيقة الموقف

  

  :البنا لإلمام العشر الوصايا 

 . قم للصالة متى سمعت النداء مهما تكن الظركؼ - 1

أيٍتلي القرآف كطالع أك استمع أك اذكر اهلل، كال تصرؼ جزءا من  - 2

 . كقتك في غير فائدة

 . اجتهد أف تتكٌلم العربية الفصحى فإٌف ذلك من شعائر اإلسالـ - 3
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ال تكثر الجدؿ في أٌم شأف من الشؤكف أٌيا كاف، فإٌف الهراء ال يأتي  - 4

 . بخير

 . ال تكثر من الضحك فإٌف القلب الموصوؿ باهلل ساكن كقور - 5

 . ال تمازح فإٌف األمة المجاهدة ال تعرؼ إال الجد - 6

 . ال ترفع صوتك أكثر مما يحتاج إليه السامع فإنه رعونة كإيذاء - 7

 . تجٌنب غيبة األشخاص كتجريح الهيئات كال تتكٌلم إال بخير - 8

 . تعٌرؼ إلى من تلقاق من إخوانك كإف لم يطلب منك ذلك - 9

. الواجبات أكثر من األكقات فعاكف غيرؾ على االنتفاع بوقته - 10

 . كإف كاف لك مهمة فأكًجز في قضائها

 

  التاريخ فّكي بين البنا حسن اإلمام

 داهمت رصاصات الغدر اإلماـ، بعد أف قٌرر أعواف 1949 / 2 / 12في 

النظاـ المتعاكف مع اإلنجليز تصفيته جسديان ، من أجل ضرب حركة 

 . اإلخواف المسلمين

كمن المؤسف أف ما كتبه اإلماـ ، باإلضافة إلى األشرطة كالمحاضرات 

كالرسائل، حالت الظركؼ السياسية كاعتقاؿ أصحاب المطابع كمصادرة 

الكتب من صدكرق مدة من الزمن، كبقي منشوران في صحف اإلخواف 

 . كمذكراته

صحيح أف اإلماـ البنا مات لكنه أسس أشهر حركات الدعوة في كل 

 .أقطار العالم

  

  :عنه قيل

  (الشيخ محمد الغزالي) -" الرجل الفذ"
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  (األستاذ أبهى الخولي) -" فكرة تحيا في رجل"

  ( الشيخ محمد متولي شعراكم-" شجرة ظلها كافر"

 كمرة أخرل 1949 / 12 / 12مرة في :  قتل اإلماـ البنا مرتين

كاليوـ تتحاشى كزارات . عندما منع علمه من النشر كلوحق أنصارق

المعارؼ في كل األقطار العربية تدريس فكرق خوفان على األنظمة 

 !! الرجعية
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 سيد قطب

  

كهي " موشة"هو سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي، كلد في قرية 

  1906 / 10 / 9إحدل قرل محافظة أسيوط بتاريخ 

 سافر إلى القاهرة، 1920في سنة . تلٌقى دراسته االبتدائية في قريته

كالتحق بمدرسة المعلمين األٌكلية كناؿ منها شهادة الكفاءة للتعليم 

 . ثم التحق بتجهيزية دار العلوـ. األٌكلي

 حصل على شهادة البكالوريوس في اآلداب من كلية دار 1932في سنة 

كعمل مدرسا حوالي ست سنوات، ثم شغل عدة كظائف في . العلوـ

 . الوزارة

بمكتب " مراقب مساعد"عين بعد سنتين في كزارة المعارؼ بوظيفة 

كزير المعارؼ آنذاؾ ػ إسماعيل القباني ػ، كبسبب خالفات مع رجاؿ 

الوزارة، قٌدـ استقالته على خلفية عدـ تبنيهم القتراحاته ذات الميوؿ 

 . اإلسالمية

، كفي نفس السنة تم 1954كقبل مجلس ثورة يوليو االستقالة سنة 

اإلخواف "اعتقاؿ السيد قطب مع مجموعة كبيرة من زعماء 

كلكن الرئيس . سنة (15)كحكم عليه بالسجن لمدة ". المسلمين

العراقي عبد السالـ عارؼ تدٌخل لدل الرئيس المصرم جماؿ عبد 

 . 1964الناصر، فتم اإلفراج عنه بسبب تدهور حالته الصحية سنة 

 اعتقل مرة أخرل بتهمة التآمر على قلب نظاـ الحكم 1965كفي سنة 

 .  المسلمين الحكم في مصراإلخوافكاغتياؿ جماؿ عبد الناصر كاستالـ 
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 كتم 1966 / 8 / 21كقد صدر حكم اإلعداـ على سيد قطب بتاريخ 

قبل أف  (1966 / 8 / 29في )تنفيذق بسرعة بعد أسبوع كاحد فقط 

 !! يتدٌخل أحد الزعماء العرب

 

  الصحفي قطب سيد 

فقد بدأ بنشر نتاجه . لسيد قطب عالقة كثيقة مع الصحف كالمجالت

كقد نشر أكلى مقاالته في . كهو لم يتجاكز الثانية عشرة من عمرق

" األهراـ"ك" األسبوع"ك" الحياة الجديدة"ك" البالغ"صحيفة 

 ". الجهاد"ك

ككاف السيد قطب غزير اإلنتاج، يكتب المقاالت األدبية كالنقدية 

 . كالتربوية كاالجتماعية كالسياسية

" الوادم"ك" الكتاب"ك" الكاتب المصرم"ففي المجالت كتب في 

دار "ك" الثقافة"ك" الرسالة"ك" األديب"ك" الشؤكف االجتماعية"ك

العالم "ك" الفكر الجديد"كقد اشرؼ على مجلتي . كغيرها" العلوـ

التي الحقتها السلطات " اإلخواف"، كما اشرؼ على مجلة "العربي

كفرضت عليها الرقابة دكف غيرها من الصحف كأكقفتها عن الصدكر 

 . 1954 / 8 / 5في 

كبسبب نشاطه اإلخواني أغلقت كثير من الصحف أبوابها بوجه إبداعه 

فكتب يشكو أف الصحف المصرية ػ إال النادر القليل منها ػ هي مؤسسات 

دكلية، ال مصرية كال عربية، مؤسسات تساهم فيها أقالـ المخابرات 

 . البريطانية كالفرنسية كالمصرية كالعربية أخيران

كفي موقع آخر كتب ليعٌرؼ الجمهور الكادح الفقير انه ليس هو الذم 

 ...: يمٌوؿ الجريدة بقركشه
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تعتمد هذق الصحف على إعالنات تملكها شركات رأسمالية ضخمة، "

كتعتمد ثانيا على المصركفات .. كتخدـ بدكرها المؤسسات الرأسمالية

السرية المؤقتة أك الدائمة التي تدفعها الوزارات لصحافتها الحزبية أك 

كتعتمد ثالثا على .. للصحف التي تريد شراءها أك ضماف حيادها

المصركفات السرية ألقالـ المخابرات الدكلية كبخاصة إنكلترا 

 ..".كأمريكا

  

  األديب قطب سيد 

سيد قطب أديب له مكانته في عالم األدب كالنقد كله عالقات مع عدة 

أدباء منهم طه حسين كأحمد حسن الزيات كتوفيق الحكيم كيحيى حقي 

 . كمحمود تيمور كنجيب محفوظ كغيرهم

كهو أستاذ سيد . كلكن عالقته المميزة كانت مع عباس محمود العقاد

قطب كاٌثر كثيران على مسار تفكير سيد قطب األدبي كالنقدم 

 . كالحزبي

كاف سيد قطب يكتب عن جميع كتب العقاد كيمدحه كيشير إلى 

 خرج 1948لكنه في سنة . عبقرية الرجل كاعتبرق شاعر العالم أجمع

ككاف سيد قطب قد دفع الثمن غاليان بسبب . نهائيان من مدرسة العقاد

بعد )دفاعه المستميت عن العقاد كأدبه من قبل الصحف الوفدية 

 . كالمسؤكلين في كزارة المعارؼ (خركجهما من الحزب

 

  واألحزاب قطب سيد 
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كما أشرت سابقان، انضٌم سيد قطب إلى حزب الوفد ثم انفصل عنه، 

لكنه مٌل من - نسبة إلى سعد زغلوؿ - كانضم إلى حزب السعديين 

 : األحزاب كرجالها كعلل موقفه هذا قائالن

لم أعد أرل في حزب من هذق األحزاب ما يستحق عناء الحماسة له "

 ". كالعمل من أجله

  اإلسالمي الحركي الفكر ظالل في قطب سيد

 انضم سيسد قطب عمليا لحركة اإلخواف المسلمين 1953منذ سنة 

" اإلخواف المسلمين"ككٌلفه اإلخواف بتحرير لساف حالهم جريدة 

كما مٌثل اإلخواف خارج مصر في . كإلقاء أحاديث كمحاضرات إسالمية

 . سوريا كاألردف اللتين منع من دخولهما، ثم القدس

 

  األحرار الضباط وثورة قطب سيد 

مما ال شك فيه انه كاف لإلخواف المسلمين تنظيم قوم قبيل قياـ 

الثورة، كأنهم لم يكونوا بمعزؿ عن األمور كالتطورات في مصر، كاف 

تنظيمهم الفكرم كاالجتماعي كالسياسي كاف أكثر نضوجان من تنظيم 

زد على ذلك أف بعض الضباط اإلسالميين كانوا . الضباط األحرار

شركاء حقيقيين مع الضباط األحرار بقيادة جماؿ عبد الناصر، كزد 

عليه محاكلة محمد نجيب الرئيس األكؿ لمصر بعد الجالء البريطاني 

لكن مطلبه هذا . التقرب من اإلخواف المسلمين من اجل احتواء قوتهم

كلفه العزؿ من منصبه كفرض اإلقامة الجبرية عليه، حتى جاء 

 . السادات كفٌك أسرق المنزلي

كتركم لنا بعض المصادر الشحيحة إف الضباط األحرار قبيل الثورة 

كالذم . كانوا يتشاكركف مع سيد قطب حوؿ الثورة كأسس نجاحها



 بين فكي التاريخ                                                 منتدل مطر

 بين فكي التاريخ       سهيل العيساكم             الصفحة | 80

 

يؤٌكد ذلك انه تم تعيينه من قبل قيادة الثورة مستشاران للثورة في 

أمور داخلية كأككلت له مهمة تغيير مناهج التعليم التي عيًمل بها في 

 .مصر، كالتي أكل الدهر عليها كشرب

كما أف ال أحد ينكر قيمة المقاالت التي نشرها سيد قطب كالتي دعا 

 . فيها الشعب المصرم للخركج على سياسة القهر كالرجعية المصرية

كانحاز سيد . كقد حاكؿ سيد قطب التوفيق بين عبد الناصر كاإلخواف

قطب إلى اإلخواف كرفض جميع المناصب التي عرضها عليه عبد الناصر 

 ...مثل كزير المعارؼ، كمدير سلطة اإلذاعة 

  

  مفكر نهاية

تم إلقاء القبض على سيد قطب كزٌجه في السجن فرأل أهواؿ التعذيب 

ككاف قد قتل من جراء التعذيب عدد من أعضاء . من قبل المحققين

 . تنظيم اإلخواف

ككاف سيد قطب جريئان أثناء محاكمته القصيرة، كالتي منع محاموف 

أجانب كممثلو هيئات الدفاع عن حقوؽ السجين من المرافعة عنه فيها، 

 . كعن باقي أعضاء التنظيم

كفي ليلة تنفيذ الحكم، طلب منه أف يقبل بالمساكمة كاالعتذار ، أك أف 

يكتب سطران كاحدان يطلب فيه الرحمة من الرئيس جماؿ عبد الناصر 

كفي نفس الوقت حاكؿ ملك السعودية التوسط لدل عبد . فرفض

 . الناصر بالعدكؿ عن إعداـ سيد قطب، كلكن عبد الناصر رفض

  1966 / 8 / 29كقد أعدـ سيد قطب في فجر يوـ 

 

  التاريخ فّكي بين قطب سيد
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إف إعداـ مفكر عربي إسالمي مثل السيد قطب الذم قٌدـ خدماته 

الفكرية في األدب كالدين كاالجتماع كالسياسة، بهذق الصورة الوحشية 

ال . كغير المنصفة، يعتبر من اكبر أخطاء نظاـ جماؿ عبد الناصر

سيما كاف الرجل قدـ خدمات جليلة لقيادة الثورة، كلو انه قبل باألمواؿ 

 . كالمناصب، لصار عندهم قائدان كطنيان

كالذم يزيد الجرح نزيفان قياـ بعض الجهات باتهاـ سيد قطب بالعمالة 

ألمريكا أك بالتخطيط لقلب نظاـ الحكم ، مع العلم انه رأل أف الوقت 

 . غير مناسب لقلب النظاـ كتحويله إلى نظاـ إسالمي صرؼ

إف صمود هذا الرجل في سجنه كمحنته المستمرة كالمتكررة كعدـ 

قبوله بالمناصب كإيمانه برسالته يجعله في صفوؼ الرجاؿ العظماء في 

 . هذا العصر

  "الطريق في معالم" كتابه من مقتطفات 

كقد كتبه في السجن على . يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب السيد قطب

كاخترت لكم منه هذق األفكار . شكل رسائل جمعت كصدرت في كتاب

 : الخالدة

ال بٌد من قيادة للبشرية جديدة، إٌف قيادة الرجل الغربي للبشرية قد "

ألف النظاـ الغربي قد انتهى دكرق ألنه لم يعد ... أكشكت على الزكاؿ

 " يملك رصيدا من القيم يسمح له بالقيادة

 : كفي موقع آخر يقوؿ عن سر نجاح األمة اإلسالمية

لقد اجتمع في اإلسالـ المتفوؽ، العربي كالفارسي كالشامي كالمصرم "

كالمغربي كالتركي كالصيني كالهندم كالركماني كاإلغريقي 

كاالندكنيسي كاإلفريقي إلى آخر األقواـ كاألجناس كتجٌمعت خصائصهم 

كلها لتعمل متمازجة متعاكنة متناسقة في بناء المجتمع اإلسالمي 
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 [عربية]كلم تكن هذق الحضارة الضخمة يوما ما . كالحضارة اإلسالمية

إنما كانت دائمان  [قومية]كلم تكن  [إسالمية]إنما كانت دائمان 

 ". [عقيدية]

 : أما عن رأيه بالشيوعية العالمية فيقوؿ

كأرادت الشيوعية اف تقيم تجمعا من نوع آخر، يتخٌطى حواجز الجنس "

كالقوـ كاألرض كاللغة كاللوف، كلكنها لم تقمه على قاعدة إنسانية 

فكاف هذا المجتمع هو الوجه " الطبقية"عامة، إنما أقامته على القاعدة 

 [األشراؼ]هذا تجمع على قاعدة طبقة . اآلخر للتجٌمع الركماني القديم

 "... [البركليتاريا]كذلك تجمع على قاعدة طبقة الصعاليك 

 : كعند تصور سيد قطب للدكلة كنظاـ حكمها يقوؿ

كمملكة اهلل في األرض ال تقوـ باف يتوٌلى الحاكمية في األرض رجاؿ "

بأعينهم ػ كهم رجاؿ دين ػ كما كاف األمر في سلطة الكنيسة، كال 

رجاؿ ينطقوف باسم اآللهة كما كاف الحاؿ فيما يعرؼ باسم 

كلكنها تقوـ باف تكوف !! أك الحكم اإللهي المقدس" الثيوقراطية"

شريعة اهلل هي الحاكمة كاف يكوف مرٌد األمر إلى اهلل كفق ما قررق من 

 ".شريعة مبٌينة

  

  العالمي االستعمار في رأيه 

كمما جاء في هذا الكتاب أيضان، رأم السيد قطب في االستعمار العالمي 

كنحن نشهد نموذجان من تمويه : "الذم تغلغل عميقا في األمة اإلسالمية

الراية في محاكلة الصليبية العالمية اليوـ أف تخدعنا عن حقيقة 

المعركة، كاف تزٌكر التاريخ، فتزعم لنا أف الحركب الصليبية كانت 

إنما االستعمار الذم جاء متأخران هو الستار ... كال... ستاران لالستعمار
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للركح الصليبية التي لم تعد قادرة على السفور كما كانت في القركف 

كالتي تحٌطمت على صخرة العقيدة بقيادة مسلمين من شتى ! الوسطى

العناصر، كفيهم صالح الدين الكردم، كنوراف شاق المملوكي، العناصر 

 ". التي نسيت قوميتها كذكرت عقيدتها فانتصرت تحت راية العقيدة

كللمزيد عن سيد قطب كأدبه كأفكارق كنضاله . كهذا غيض من فيض

كاستشهادق يمكن الرجوع للكتب التي أٌلفها، كبعضها مقاالت تٌم جمعها 

 : كإصدارها في كتاب بعد إعدامه

 . التصور الفني في القرآف - 1

 . خصائص التصور اإلسالمي - 2

 . دراسات إسالمية - 3

 . السالـ العالمي كاإلسالـ - 4

 . (ثمانية مجلدات)في ظالؿ القرآف  - 5

 . كتب كشخصيات - 6

 لماذا أعدموني؟  - 7

 . المدينة المسحورة - 8

 . معركتنا مع اليهود - 9

 . مشاهد القيامة في القرآف - 10

 . مهمة الشاعر في الحياة - 11

 . النقد األدبي أصوله كمنهجه - 12

 . معالم في الطريق - 13

 :  أما أهم الكتب التي صدرت عنه

 . سيد قطب أك ثورة الفكر اإلسالمي، محمد علي قطب - 1

 . سيد قطب حياته كأدبه، عبد الباقي محمد حسين - 2



 بين فكي التاريخ                                                 منتدل مطر

 بين فكي التاريخ       سهيل العيساكم             الصفحة | 84

 

 . صباح عبد الفتاح الخالدم. سيد قطب الشهيد الحي، د - 3

 . سيد قطب من القرية إلى المشنقة، عادؿ حمودة - 4

 . مذابح اإلخواف في سجوف ناصر، جابر رزؽ - 5

 



 بين فكي التاريخ                                                 منتدل مطر

 بين فكي التاريخ       سهيل العيساكم             الصفحة | 85

 

 شعراء : الثالث الباب
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 طرفة بن العبد

 

كلد في البحرين سنة . لقب غلب عليه" طرفة"ك. هو عمرك بن العبد

.  ـ569 ـ، كقتل في عهد عمرك بن هند، ملك الحيرة سنة 543

الغالـ "فيكوف قد عاش ستة كعشرين عاما فقط، كلهذا عرؼ باسم 

 ". القتيل

ككاف . كينتمي طرفة ألسرة عرفت بكثرة شعرائها من جهة األب كاألـ

كلكن . في صباق عاكفا على حياة اللهو، يعاقر الخمر كينفق ماله عليها

كقد مات أبوق كهو صغير . مكانه في قومه جعله جريئا على الهجاء

 . فأبى أعمامه أف يقسموا ماله كظلموق

كلما اشتٌدت عليه كطأة التمرد عاد إلى قبيلته كراح يرعى إبل أخيه 

فعاد مجددان . كلما قصد مالكان ابن عمه نهرق. إال أنها سرقت منه" معبد"

 . إلى اإلغارة كالغزك

 

  :موته 

توجه طرفة إلى بالط الحيرة حيث الملك عمرك بن هند، ككاف فيه 

 . (جرير بن عبد المسيح)خاله المتلٌمس 

فمشى تلك . ككاف طرفة في صباق معجبان بنفسه يتخٌلج في مشيته

المشية مرة بين يدٌم الملك عمرك بن هند فنظر إليه نظرة كادت 

يا طرفة : "ككاف المتلٌمس حاضران ، فلما قاما قاؿ له المتلٌمس. تبتلعه

 "... كال: "فقاؿ طرفة". إني أخاؼ عليك من نظرته إليك
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بعدها كتب عمرك بن هند لكل من طرفة كالمتلٌمس كتابان إلى المكعبر 

عامله في البحرين كعماف، كإذ كانا في الطريق بأرض بالقرب من 

كنٌبه الشيخ المتلٌمس إلى ما . الحيرة، رأيا شيخان دار بينهما كبينه حديث

كلما لم يكن المتلٌمس يعرؼ القراءة، فقد . قد يكوف في الرسالة

 : استدعى غالمان من أهل الحيرة ليقرأ الرسالة له، فإذا فيها

إذا أتاؾ كتابي هذا .. من عمرك بن هند إلى المكعبر.. باسمك اللهم"

 ". من المتلٌمس فاقطع يديه كرجليه كادفنه حيان

فألقى المتلٌمس الصحيفة في النهر، ثم قاؿ لطرفة أف يٌطلع على 

مضموف الرسالة التي يحملها هو أيضان فلم يفعل، بل سار حتى قدـ 

 . عامل البحرين كدفع إليه بها

فلما كقف المكعبر على ما جاء في الرسالة أكعز إلى طرفة بالهرب لما 

فحبسه الوالي ككتب إلى . كاف بينه كبين الشاعر من نسب ، فأبى 

 ". ابعث إلى عملك من تريد فاني غير قاتله: "عمرك بن هند قائالن 

إني : "فبعث ملك الحيرة رجالن من تغلب، كجيء بطرفة إليه فقاؿ له

 ". فاختر لنفسك ميتة تهواها.. قاتلك ال محالة 

 . ففعل به ذلك". إف كاف كال بٌد فاسقني الخمر كأفصدني: "فقاؿ

 

  :شعره 

كلكنه حافل بذكر األحداث، . شعر طرفة قليل ألنه لم يعش طويالن

كيعكس أفكارق كخواطرق بالحياة كبالموت، كتبرز فيه الدعوة لقطف 

 . ثمار اللذة الجسدية كالمعنوية قبل فوات العمر

 ". المعٌلقة"كقد ترؾ لنا طرفة ديوانان من الشعر أشهر ما فيه 
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بيتان  (104) بيتان ، أما المعلقة فيبلغ عدد أبياتها 657كيحوم الديواف 

 : كمن موضوعاتها. كهي على البحر الطويل

 . الوقوؼ على األطالؿ ككصف خولة- الغزؿ  - 1

 . كصف الناقة - 2

 . يعٌرؼ نفسه ثم يعاتب ابن عمه - 3

 . ذكر الموت، ككصيته البنة أخيه أف تندبه - 4

  العبد بن طرفة معلقة من مختارات 

فيما يلي بعض األبيات المختارة من معلقة طرفة تدكر حوؿ عدة 

 : مواضيع

 

  :نسيب

 لخولة أطالؿ ببرقػة ثهمػػًد 

                            تلوح كبػاقي الوشم في ظاهر اليًد 

 كقوفػان بها صحبي علٌي مطيٌىهم 

                            يقولوف ال تهلػك أسػىن كتجػلٌىًد 

 

  : من أنا

 من فتى؟ خلتي أنني : إذا القوـ قالوا 

                          عينيت فلم اكسل كلػم اتػبػلٌىًد 

 كلستي بحاٌلًؿ التػالًع مػخػافةن 

ـي أرًفػًد                           كلكن متى يسترفًد القػو

 

  : خواطر كآراء
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 أال أيهػذا الالئمي أحضر الوغػى 

                       كأٍف أشهدى اللذاًت، هل انت ميٍخًلدم؟ 

 فإف كنتى ال تسطيعي دفعى مػنيٌػتي 

                       فدعني أباًدٍرهػا بػمػا ملكىٍت يدم 

 كلوال ثالثو هنٌى من لػٌذًة الفتػى 

                       كجدًٌؾى لػم أحفٍل متػى قاـ عيوٌىدم 

 فمنهنٌى سبقي العاذالًت بشػربػةو 

                      كيمىٍيتو مػتى ما تيٍعػلى بالػماًء تيٍزًبًد 

  : حكم

 كظلمي ذكم القربى  أشدٌي  مضاضةن 

ـً  المهنٌىًد                         على المرًء مػن كىٍقًع الحسا

ـي ما كنتى جاهالن   ستبدم لكى االيا

                       كيأتيكى بػاألخبػاًر مػن لم تيزىكًًٌد 

  

 

  التاريخ فّكي بين طرفة

طرفة الشاعر الجاهلي المبدع عانى من ظلم األقرباء كهو أشنع ضركب 

. االستبداد ألنه يأتي من األيدم التي نحبها كالتي نظٌن أننا نأمن شٌرها

كلم تمهله المؤامرات التي حيكت ضدق كثيرا فمات في ربيع عمرق عن 

عاما، حيث قتل بوحشية ال لذنب اقترفه سول إبداعه كإف كاف  (26)0

 . بالهجاء

كإذا صٌحت الركاية . سقط الشاعر ضحية لخالؼ شخصي مع الملك

حوؿ موته كأنه حمل الكتاب الذم يحوم أمران بقتله، فإٌف هذا يدٌؿ على 



 بين فكي التاريخ                                                 منتدل مطر

 بين فكي التاريخ       سهيل العيساكم             الصفحة | 90

 

مدل عٌزة النفس كالثقة التي كاف طرفة يتمٌتع بها، كإف كانت في 

 . آخر األمر، سبب مقتله

بمقتل طرفة بن العبد في ربيع عمرق كفي بداية عطائه حرـ عشاؽ 

األدب العربي كالباحثين في علوـ الصحراء كالبداكة كتاريخ العرب من 

مصدر خصب كاف يمكن أف يزٌكدهم بالمعلومات التي يحتاجونها، 

 . كحرموا من عطاء خياؿ مبدع

كتبقى معٌلقة الشاعر شاهدا على مجد صاحبها كعلى الظلم كالنهاية 

 .المؤلمة للشاعر
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 أبو فراس الحمداني

  

كلد في الموصل ". أبو فراس"هو الحارث بن سعيد بن حمداف، كنيته 

كاغتيل كالدق كهو في الثالثة من عمرق على يد ابن أخيه جٌراء طموحه 

 . السياسي، لكٌن سيف الدكلة قاـ برعاية أبي فراس

درس األدب كالفركسية، . استقٌر أبو فراس في بالد الحمدانيين في حلب

كقع مرتين في أسر . ثم توٌلى منبج كأخذ يرصد تحٌركات الركـ

كطاؿ به األسر كهو أمير ، فكاتب ابن عمه سيف الدكلة . الركـ

 . ليفتديه، لكٌن سيف الدكلة تباطأ كظٌل يهمله

كقد استطاع . كانت مدة األسر األكلى سبع سنين كأشهران على األرجح

أما األسر . النجاة بأف فٌر من سجنه في خرشنة، كهي حصن على الفرات

كقد حمله الركـ إلى القسطنطينية، فكاتب .  ـ962الثاني فكاف سنة 

. سيف الدكلة كحاكؿ استعطافه كحٌثه على افتدائه، كراسل الخصوـ 

 . ـ تم تحريرق (966)كفي سنة 

 . كفي سجنه نظم الركميات، كهي من أركع الشعر اإلنساني كأصدقه

 

  تحريره؟ في الدولة سيف تأّخر لماذا 

علم سيف الدكلة أف أبا فراس فارس طموح، فخاؼ على ملكه منه، 

كلهذا أراد أف يحٌط من قدرق كاف يكسر شوكته كيخذله كيذٌله بإبقائه 

 . أطوؿ فترة ممكنة في األسر
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كلهذا قاـ بمساكاته مع باقي األسرل، رغم انه ابن عمه، كله صوالت 

كجوالت في الكرـ كالدفاع عن حدكد الدكلة كخدمة سيف الدكلة 

 . الحمداني

 

  التاريخ فّكي بين الحمداني فراس أبو

 

  :سقوط الفارس في ساحة الميداف

ـ كخلفه ابنه  (967)بعد سنة من افتداء الشاعر، توفي سيف الدكلة 

ككاف أبو المعالي . أبو المعالي سعد الدكلة، كهو ابن أخت الشاعر

 . صغير السن فجعل غالمه التركي فرعويه كصيان عليه

كعندها عزـ أبو فراس الحمداني على االستيالء على حمص، فوٌجه إليه 

أبو المعالي موالق فرعويه، فسقط الشاعر في أٌكؿ اشتباؾ في الرابع 

 .  ـ كهو في السادسة كالثالثين من عمرق968من نيساف سنة 

. كهكذا نجد أٌف رأم سيف الدكلة الحمداني فيه كاف صادقان كفي محله

 .فقد كاف أبو فراس الحمداني طموحان األمر الذم جٌر عليه الويالت

  

 : أشعاره 

 : من آخر أشعارق مخاطبته ابنة أخيه

 أبنٌيتػي ال تػحزنػي       كل األناـ إلى ذهػػػاٍب 

 أبنٌيتػي صبران جػميالن        للجليل مػن الػمػصاٍب 

 نوحي علػٌي بحسػرةو        من خلًف سترًؾ  كالحجاٍب 

 قولػي إذا  ناديتنػي         كعييتي عػن  ردًٌ  الجواٍب 

 زين الشباب أبو فراسو         لم  يمتٌىٍع  بالشبػػػػاٍب 
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 : كمن ركائع شعرق ما كتبه ألمه كهو في األسر

 لوال العجوز بػمنبجو          ما خفت  أسباب المنٌيػٍه 

 كلكاف لي عٌما سألت         من فدا  نفػس  أبػػٌيٍه 

 

 :  كفي قصيدة أخرل إلى كالدته كهو يئن من الجراح كاألسر، يقوؿ

 مصابي جليل  كالعزاء  جميلي        كظني بأٌف اهلل  سوؼ  يديلي 

 جراح كأسر كاشتياؽه كغربةه        أهٌمكى؟ أٌنػي بعدها لحموؿي 

 

 :  كأثناء أسرق في القسطنطينية بعث إلى سيف الدكلة يقوؿ

  بمن يثق اإلنساف فػيمػا نواق؟ 

                           كمن أين للحٌر الكريم صحاب؟ 

  

 : الشهيرة يقوؿ" أراؾ عصٌي الدمع"كفي قصيدة 

 أراؾ عصٌي  الدمع  شيمتك  الصبر 

                         أما للهول نهيه عليك كال أمر؟ 

 نعم أنا  مشتاؽ  كعنػدمى  لوعةه 

                        كلكٌن مثلي ال ييذاع  له  سػرٌي 

 إذا الليل أضواني بسطتي يدى الهول 

                         كأذللتي دمعان من خالئقًه الًكٍبري 

  أخيرة كلمة 

أبو فراس الحمداني الشاعر كالفارس الذم ال يهاب الموت عاني الكثير 

من سيف الدكلة الذم خاؼ من فركسيته كشعبيته فأحٌب أف يبقيه في 
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أما نحن القراء فأمتعنا ما كتبه الشاعر من كتابة صادقة . أسر الركـ

 . في الحب كالفخر كالرثاء كالشكول

 : يقوؿ

 لم أعدي فػيػه مفاخرم          كمديح آبائي النٌيجيٍب 

 ال في المديح كال  الهجاًء          كال المجوًف كال اللعٍب 

كلما تحرر من أسرق حاكؿ رٌد اعتبارق كاستعادة مجدق لكٌن يد الموت 

كفي معركة غير متكافئة سقط شاعرنا كمات كهو . كانت أطوؿ 

يلفظ الشعر الصادؽ، فهو لم يكن يكتب الشعر للتكٌسب مثل شعراء 

 . العصر العباسي كشعراء البالط في عصرنا
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 في : الرابع الباب

 االجتماع
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 أبو ذر الغفاري

 

. كاف من السابقين إلى اإلسالـ.  هو أبو ذر جندب بن جنادة الغفارم

ككاف قد . كهو أكؿ من حيا النبي صلى اهلل عليه كسٌلم بتحية اإلسالـ

 . امتنع عن بيعة أبي بكر، ثم بايعه كارهان

رفض كل األمواؿ التي بذلت له في سبيل تغيير رأيه أك كتم أفكارق 

المعارضة للسلطة األموية، كقد اعترض على سيرة الحكاـ في بيت 

 . الماؿ، فقاـ عثماف بنفيه إلى الشاـ

كقد فشل معاكية بتطويق أمرق كثنيه عن سلوكه فكتب إلى عثماف 

.. بأمرق، فأمرق أف يحمله إليه على قنب يابس ، كاف يعنًٌفوا به السير 

ثم . كلم يصل أبو ذر إلى المدينة إال بعد أف تسٌلخ لحم فخذيه. ففعل

 . فبقي هناؾ حتى مات قهران كفقران كذالن . نفاق عثماف إلى الربذة 

ككاف ما أصاب أبو ذر من معاملة عثماف له أحد أسباب نقمة المسلمين 

 .عليه كخركجهم عن طاعته

  

  :الغفاري ذر يأب فكر 

بسبب موقفه الصحيح من بيت الماؿ كالغنى الفاحش ، ينظر بعض 

 . المؤرخين الجدد إليه على انه من أنصار االشتراكية أك الشيوعية

كالحقيقة أف أبا ذر مصلح اجتماعي أراد محاربة السلطة بالطرؽ 

. السلمية من خالؿ شرح موقفه المستند إلى القرآف كالسنة النبوية
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كهذا األمر لم يرؽ . لهذا كاف يدعو إلى التقشف كعدـ التبذير

 . لمعاكية كأهل بيته

كاف أبو ذر يعتقد انه ال يجوز لمسلم باف يكوف له في ملكه أكثر من 

كالذين يكنزكف الذهب "قوت يومه كليلته، مستندان على اآلية الكريمة 

 ". كالفضة كال ينفقونها في سبيل اهلل فبٌشرهم بعذاب أليم

 : ككاف يخطب في أهل الشاـ فيقوؿ

بشًٌر الذين يكنزكف الذهب كالفضة كال .. يا معشر األغنياء كالفقراء"

ينفقونها في سبيل اهلل بمكاكو من نار تكول بها جباههم كجنوبهم 

 ..". كظهورهم 

 

  :ذر أبي محنة 

حاكؿ بنو أمية إٌتباع أسلوب التهديد كالوعيد كالفقر كالجوع  - 1

إف بني أمية تهددني بالفقر كالقتل، : "ككاف رٌد أبي ذٌر.. كالقتل

 ". كلبطن األرض أحٌب إلٌي من ظهرها كالفقر أحٌب إلٌي من الغنى

كما )كما حاكؿ بنو أمية نبذ أبي ذر اجتماعيان كإبعاد الناس عنه  - 2

، لهذا منعوا الناس من (فعلوا مع غيرق، مثل علٌي بن أبي طالب مثالن 

 ! االقتراب إليه، ككصل األمر أف الناس كانوا يفٌركف منه عندما يقبل

تم نفيه إلى الشاـ في زمن الخليفة عثماف بن عفاف، كذلك حتى  - 3

 . يكوف تحت مراقبة معاكية كالي الشاـ كأعوانه

محاكلة إعطائه األمواؿ بغير حق كذلك كي يتم فضحه أماـ  - 4

 . المأل

 . قطع عطاء أبي ذر كذلك من أجل الضغط االقتصادم عليه - 5

 . النفي إلى الربذة، ككاف أبو ذر ال يحٌب هذا المكاف - 6
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  التاريخ فّكي بين ذر أبو

كاف أبو ذر رمزا للصحابي المثالي الذم يتمٌسك بدين اهلل كرسوله 

كال يحيد عنه قيد أنملة ، رغم كل الضغوطات االقتصادية كاالجتماعية 

 . كالنفي كالمقاطعة

كلم يكن .. ألنه لم يرغب بإراقة دـ المسلم .. حارب الفساد بغير السيف

كالغريب تجاهل العديد من المؤرخين العرب لقضيته .. رجل حرب

اإلنسانية كلثورته االجتماعية كالتي تعتبر من الثورات األكلى في صدر 

 . اإلسالـ

كهنالك من حاكؿ تنظيف يدٌم عثماف بن عفاف كمعاكية بن أبي سفياف 

 . من قضية محاربته كعزله

كانت أفكار أبي ذر إسالمية خالصة، ككاف القرآف مرجعه : كأخيران 

األكؿ يضاؼ إليه األحاديث النبوية الشريفة التي سمعها كحفظها عن 

 . ظهر قلب من الرسوؿ مباشرة
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 في : الخامس الباب

 القيادة
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 خالد بن الوليد

 

اسلم في السنة الثامنة من الهجرة بعد . هو خالد بن المغيرة المخزكمي

استلم قيادة الجيش في سرية مؤتة .. أف كاف شديدان على المسلمين 

سيف اهلل "لٌقبه الرسوؿ . بعد استشهاد القواد الذين عٌينهم الرسوؿ

 ". المسلوؿ

استطاع خالد بحكمته االنسحاب بجيش المسلمين بنجاح كإنقاذق من 

كفي حركب الردة برع خالد في القضاء على المرتدين . جيش الركـ 

 . مثل مسيلمة بن ثمامة كطلحة بن خويلد

ساهم خالد بن الوليد بفتح العراؽ في زمن الخليفة الراشدم األكؿ أبي 

بكر الصديق ، ثم طلب منه الخليفة التوجه إلى الشاـ لمالقاة الركـ ، 

فاستطاع خالد الذم كاف معه عشرة آالؼ مقاتل، الوصوؿ إلى 

 يومان ، في مسيرته الشهيرة التي استطاع بها قطع 18اليرموؾ خالؿ 

 . بادية الشاـ

كاهلل ألينًسيىنٌى الركـ كساكس الشيطاف بخالد : "قاؿ عنه أبو بكر الصديق

 ". بن الوليد

ككاف جيش المسلمين . لما كصل اليرموؾ كٌحد الفرؽ اإلسالمية

 . أربعين ألف فارس مقابل مائتي ألف مقاتل ركمي

رٌتب خالد الجيش اإلسالمي إلى كراديس، كل كردكس من ألف 

ككاف من نتائج ذلك تفٌرؽ . مقاتل على رأسه رجل خبير بالحرب

الركـ الذين سقط فرسانهم كتركوا كراءهم أكثر من مائة كخمسين 

 . ألف قتيل ، بينما فقد المسلموف في هذق المعركة ثالثة آالؼ قتيل 
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. كقد عزؿ خالد بن الوليد من قبل الخليفة الجديد عمر بن الخطاب

كهناؾ جاء البريد إلى خالد حامالن . ككاف ذلك حين كاف في الشاـ

معه خبر كفاة أبي بكر الصديق كاستالـ عمر بن الخطاب الخالفة، 

 . كأمر عمر بعزله عن قيادة الجيش كتولية أبي عبيدة الجراح مكانه

 

  التاريخ فّكي بين الوليد بن خالد

لقد ساهمت عبقرية خالد بن الوليد في كسر جحافل الفرس كالركـ 

كقد ثٌمن الخليفة . كالقضاء على المرتدين في الجزيرة العربية

. الراشدم أبو بكر الصديق عطاءق كحكمته فواٌلق قيادة الجيش في الشاـ

كلكن الخليفة عمر بن . كبفضل حكمته انتصرت جيوش المسلمين

 . الخطاب عزله

 ! لماذا ؟

كيقوؿ . ييقاؿ إف عمر بن الخطاب كاف يضمر العداء الشخصي لخالد

 : عمر بن الخطاب عن سبب العزؿ

إني لم اعزؿ خالدان عن سخطةو كال خيانةو كلكٌن الناس فٌخموق كفيتنوا "

به فخفت أف يوكلوا إليه، فحببت أف يعلموا أف اهلل هو الصانع كاف ال 

 ". يكونوا بعرض فتنة

أما خالد بن الوليد فاستأنف الجهاد في صفوؼ جيش أبي عبيدة بن 

 : الجراح مثله مثل أٌم جندم، كقاؿ جملته المشهورة

 ". أنا ال أقاتل من أجل عمر، كإنما أقاتل إلرضاء رٌب عمر"

 : كعندما كاف على فراش الموت في مدينة حمص قاؿ

كها أنا أموت على . ما في جسدم شبر إال كفيه ضربة أك رمية سهم"

 ". فال نامت أعين الجبناء.. فراشي حتف أنفي كما يموت البعير 
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ـ في مدينة حمص، كلم يترؾ كراءق  (642)مات خالد بن الوليد سنة 

 . ثركة مع انه فتح بالد الشاـ كفيها الثركات الهائلة

         

 

 

 

 

 

 

 



 بين فكي التاريخ                                                 منتدل مطر

 بين فكي التاريخ       سهيل العيساكم             الصفحة | 103

 

 طارق بن زياد

 

ككانت مضارب خياـ هذق .  طارؽ بن زياد بربرم من قبيلة الصدؼ

كهي قبيلة شديدة البأس، ديانتها . القبيلة في جباؿ المغرب العالية

 . ككاف طارؽ بن زياد فارسان شجاعان مقدامان ، ككاف غازيان بطاشان. كثنية

كلم يصل المسلموف إلى شماؿ أفريقيا إال في عهد الخليفة الوليد بن 

 . عبد الملك ، الذم كٌكل موسى بن نصير بهذق المهمة

كقد دخلت القبائل الوثنية في اإلسالـ ، كمن بينها قبيلة طارؽ بن زياد، 

ذلك الفارس الشاب الذم أعجب موسى بن نصير بشجاعته كقوته، 

كحارب طارؽ المشركين كدخل . كلهذا عهد إليه بفتح شماؿ أفريقيا 

كبعد هذا . الكثيركف منهم في اإلسالـ كتم أسر من لم يسلم منهم

 .النجاح عينه موسى بن نصير كاليا على طنجة

  

  :األندلس فتح

كاف الحلم األكبر الذم يراكد طارؽ بن زياد هو اجتياز الماء إلى 

الجهة األخرل كاجتياح أسبانيا ، التي كانت تحت حكم ملك القوط 

ككاف حاكم سحبة يناصب لذريق هذا العداء، كلهذا قاـ . لذريق

باالتصاؿ بطارؽ بن زياد كموسى بن نصير كأخذ يحثهما على غزك 

 . أسبانيا مبديا استعدادق لمساعدتهما

كقاد . كبعد مراسالت مع الخليفة في الشاـ كافق الخليفة على ذلك

طارؽ بن زياد جيش المسلمين كاجتاز المضيق الذم يفصل بين شماؿ 
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مضيق طارؽ بن )أفريقيا كأكركبا، كالذم أصبح يعرؼ فيما بعد باسمه 

ككقف طارؽ بن زياد . ، كالتقى الجمعاف بالقرب من نهر لكه(زياد

 : يومها أماـ جنودق كألقى خطبته المشهورة

أيها الناس أين المفٌر؟ البحر من كرائكم كالعدك من أمامكم، كليس "

.. كإني لم أحذًٌركم أمران أنا عنه بنجوة.. لكم كاهلل إال الصدؽ كالصبر

كاعلموا إنكم إف صبرتم على األشػٌق قليالن استمتعتم باألرفًه األلٌذ 

ثم كونوا كهيئة رجل . كإف حملتي فاحملوا كإف كقفت فقفوا.. طويالن 

أال كإني عامد إلى طاغيتهم بحيث ال أتهيبه حتى . كاحد في القتاؿ

فإف قًتلتي فال تهنوا كال تحزنوا كال تنازعوا . أخالطه أك أيقتىلى دكنه

فتفشلوا كتذهب ريحكم كتوٌلوا الدبر لعدٌككم فتبٌددكا بين قتيل 

 ". كأسير

 . هجم المسلموف على جيش القوط فدٌب الرعب في قلوبهم

 أما قائدهم لذريق فلمحه طارؽ بن زياد كصٌوب رمحه نحوق كأرداق 

كعندها صاح طارؽ بن . قتيالن يتخٌبط في دمائه التي صبغت لوف النهر

 ".. قتلت لذريق.. قتلت الطاغية: "زياد

. كبعد هذق المعركة صارت الطريق ممهدة أماـ المسلمين لفتح البالد

لكنه احتاج إلى المدد . كفتح طارؽ المدف األسبانية كاحدة تلو األخرل 

إف األمم قد تداعت علينا من كل ناحية : "فكاتب موسى بن نصير قائالن 

 ". فالغوث الغوث

 ألف 18سارع موسى بن نصير ككصل األندلس على رأس جيش قوامه 

كاتحد الجيش مع جيش . 712مقاتل من العرب كالبربر كذلك سنة 

التي " كادم موسى"طارؽ بن زياد، حيث خاض الجيش الموحد معركة 
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هزـ المسلموف فيها جموع القوط كدانت لهم بعد هذا النصر األندلس 

 .كلها

  

  التاريخ فكي بين زياد بن طارق

لطارؽ بن زياد فضل كبير في إخضاع القبائل البربرية في شماؿ 

" معركة نهر لكه"أفريقيا كفي فتح األندلس كهزـ القوط في 

 ". معركة كادم موسى"ك

كبالرغم من قلة جندق كشٌح المساعدات، كبالرغم من المصاعب التي 

كاجهها في بالد يدخلها ألٌكؿ مرة، إال انه استطاع فتح األندلس كتحقيق 

إال أف كل هذا لم يشفع له عند موسى بن نصير الذم ربما . االنتصار

 ال ليقٌدـ المساعدات لطارؽ بن زياد 712يكوف قد توجه لألندلس عاـ 

 . بعد رسالته إليه، كإنما لينسب فتح األندلس لنفسه

لقد كاف موسى بن نصير حاقدان على طارؽ ألنه تقٌدـ أكثر مما أراد 

كبدالن من تهنئته قاـ بإهانته كتوبيخه ثم عزله كسجنه كلم يطلق !! 

 !! سراحه إال بعد تدٌخل الخليفة الوليد 

 

  :البطل نهاية 

توجه طارؽ بن زياد بصحبة موسى بن نصير إلى دمشق كمعه أربعمائة 

من أفراد األسرة المالكة كجموع من األسرل كالعبيد كالعديد من 

 . النفائس

كلما كصال طبريا في فلسطين، طلب منهما سليماف كلي العهد التأٌخر 

لكنهما تابعا . حتى يموت الخليفة الوليد الذم كاف يصارع الموت

 . تقٌدمهما كدخال مع الغنائم إلى دمشق
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كبسبب هذا غضب عليهما سليماف، ألنه كاف يريد أف ينسب الفتح 

 .. كالغنائم لنفسه 

كعندما توٌلى سليماف الخالفة ، عزؿ موسى كأكالدق ، كقتل ابنه عبد 

أما طارؽ بن زياد . العزيز بن موسى الذم شارؾ في فتح األندلس 

 720جالب النصر كالغنائم فأهًملى كبقي بدكف شأف كمات فقيران سنة 

 . ـ

عانى طارؽ بن زياد من الظلم كالحبس عند موسى بن نصير، فحسب أف 

كلكن بعد كصوله . لهذا توجه إلى الشاـ .. العدؿ عند الخليفة الوليد 

مع موسى بن نصير إلى دمشق، مات الخليفة بعد أربعين يومان ، كتسٌلم 

 . السلطة كلٌي العهد الذم كاف يتوعدهما، كالذم انتقم من كليهما

كقيل انه شوهد في آخر أيامه يتسٌوؿ أماـ . مات طارؽ بن زياد معدمان 

ككاف يستحٌق أف يكوف كاليان على البالد التي فتحها مثله !! المسجد 

 .... مثل عمرك بن العاص الذم فتح مصر كتولى كاليتها 
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 أبو مسلم الخراساني

  

عرؼ . أصله فارسي. هو إبراهيم أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم

بعدائه لألمويين ، كانضم إلى الدعوة العباسية كاستطاع جمع الفالحين 

كالمؤيدين من الفرس حوله، لهذا تقٌرب منه أبو العباس السفاح الذم 

 . صار الخليفة العباسي األكؿ

كاف أبو مسلم الخراساني في بداية الدكلة العباسية مقربان من الخليفة 

خشي من  (أبو جعفر المنصور)العباسي األكؿ ، لكٌن الخليفة الثاني 

 . تعاظم قوته ككثرة مؤيديه فدٌبر مؤامرة لقتله

 

  التاريخ فّكي بين الخراساني مسلم أبو

كاف أبو مسلم الخراساني المحٌرؾ األساسي للدعوة العباسية في بالد 

فارس، كعرؼ بنو العباس كيف يكسبونه لصفهم ، كعرؼ هو كيف 

 . يجمع حوله الموالي كالشيعة الناقمين على حكم بني أمية الجائر

كاف من المفركض أف يتقاسم أبو مسلم الخراساني السلطة هو 

كأعوانه ممن ضٌحوا في سبيل إقامة الدكلة العباسية كهدـ الدكلة 

لقد كاف أبو مسلم مهندس الثورة ، غير أف الخليفة الثاني . األموية

كبهذا زادت نقمة الشيعة كالموالي الذين عانوا . أصدر أكامرق بتصفيته 

الكثير كفعلوا الكثير من أجل اإلطاحة بالبيت األموم ، كالذين كانوا 

 ... عماد الثورة العباسية، التي ما كانت لتنتصر بدكنهم 

  الخراساني مسلم أبي اغتيال قصة 
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 : يورد المسعودم قصة خداع أبي مسلم ثم اغتياله فيقوؿ

فتقٌدـ أبو مسلم . بعث المنصور إلى أبي مسلم الخراساني لمذاكرته

ككاف المنصور قد أخبر صاحب . الخراساني إلى مضرب المنصور

حرسه كأمرهم أف يقوموا خلف السرير الذم كراء أبي مسلم 

كأمرهم أاٌل يظهركا إذا عاتبه، فإذا صٌفق بيد على يد . الخراساني

 . فليظهركا كليضربوا عنقه كما أدركوا منه بسيوفهم 

جلس المنصور فقاـ أبو مسلم من موضعه كدخل فسٌلم عليه فرٌد عليه 

 . كأذف له بالجلوس ، كحادثه ساعة ، ثم أقبل يعاتبه 

 . ليس يقاؿ هذا لي بعد بالئي كما كاف مني : فقاؿ أبو مسلم 

.. إنما فعلت هذا بجدنا كحظوظنا .. يا ابن الخبيثة: فقاؿ له المنصور

ألست الكاتب الذم تبدأ بنفسك كتزعم انك ابن سليط بن عبد اهلل بن 

 العباس؟ 

قتلتني إف لم أقتلك : فأخذ أبو مسلم يعتذر إليه ، فقاؿ له المنصور 

 ... 

ثم صٌفق المنصور بإحدل يديه على األخرل فخرج إليه القوـ 

: كأتوا عليه كالمنصور يصيح .. كاعتورته السيوؼ فتخٌلطت أجزاؤق

 ... اضربوا قطع اهلل أيديكم 

فما أف فرغ من قتل . ككاف أبو جعفر المنصور قد أعٌد صرر الماؿ 

أبي مسلم حتى خرج الخزانوف بالماؿ كنثركق على الخراسانيين ، 

 . فانشغل هؤالء بالماؿ كلم يسألوا عن أبي مسلم 

ككاف أبو جعفر يريد إقصاء أبي مسلم الخراساني عن خراساف حيث 

كنسي أبو جعفر المنصور . أهله، كأراد أف يعهد له بوالية مصر كالشاـ 

أف أبا مسلم الخراساني هو من قضى على ثورة عمه عبد اهلل بن علي 
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الذم طلب الخالفة لنفسه، كالذم كاد يطيح بخالفة المنصور لوال أبي 

 . مسلم الخراساني الذم أسرق كجاء به إلى المنصور فقتله
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 عبد اهلل أوجالن الكردي

  

 في بلدة أكميزلي في 1949كلد عبد اهلل أكجالف ألسرة فالحين عاـ 

درس في جامعة . محافظة سانلي الواقعة على الحدكد التركية السورية

 لمدة سبعة أشهر بحجة 1972سجن سنة . أنقرة، كهناؾ بدأ نضاله

 . نشاطه المؤيد لألكراد

كفي .  أسس عبد اهلل أكجالف حزب العماؿ الكردستاني1978في سنة 

 غادر تركيا ليعمل من المنفى كخاصة من دمشق كسهل 1980سنة 

 . البقاع اللبناني، الذم يخضع للسيطرة السورية

في سهل البقاع أقاـ أكجالف معسكرات التدريب ألعضاء حزبه، لكٌن هذق 

 . المعسكرات سرعاف ما أغلقت بضغط من أنقرة

حاكؿ أكجالف إقناع حكومة تركيا بفتح حوار مع األكراد كهو على 

رأسهم، كتعٌهد باف يتم كقف إطالؽ النار من حزب العماؿ الكردستاني 

لكٌن أنقرة ظٌلت ترفض مطالبه . إذا استجابت تركيا إلى هذا الطلب

 . كمطالب حزبه

 تم إبعاد أكجالف من سوريا، كذلك تحت 1998في تشرين أكؿ 

الضغوط التركية الشديدة، التي كادت أف تتحٌوؿ إلى حرب بين 

البلدين، بحجة اتهاـ تركيا لسوريا انها تسمح ألكجالف كلحزب العماؿ 

 . الكردستاني بالتدرب كاالنطالؽ من أراضيها كمن سهل البقاع اللبناني

كقد اضطٌر أكجالف عندها أف يتوجه إلى أكركبا، حيث حاكؿ الحصوؿ 

 . على حق اللجوء السياسي لكنه أخفق
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 في 1999 / 2 / 15كقد نجحت المخابرات التركية باعتقاله يوـ 

كيتهم األكراد المخابرات اإلسرائيلية بالضلوع . نيركبي، عاصمة كينيا

الهاتف النقاؿ كاف )في عملية رصدق كتعقبه بواسطة الهاتف النقاؿ 

 .(أيضان سبب اغتياؿ المهندس يحيى عياش 

  

  :محاكمته 

بعد خطفه نقل عبد اهلل أكجالف إلى جزيرة امرالي كسط إجراءات 

كقد دفع منظر أكجالف كهو مختطف كمكٌبل أنصارق . أمنية مشددة

كأنصار القضية الكردية إلى التظاهر في العواصم األكركبية أماـ 

 . السفارات اإلسرائيلية كاألمريكية كالتركية

أما الدكؿ . كدٌلت هذق المظاهرات على مدل حب الشعب الكردم لزعيمه

. األكركبية كإسرائيل فأخذت جميعها الحيطة كالحذر من نقمة األكراد

 . ال سيما كاف لها باع في مثل هذق األعماؿ

كخالؿ المحاكمة قاـ أكجالف، كبصورة مفاجئة، بتقديم االعتذار ألسر 

. الضحايا من األتراؾ الذين قتلوا في أعماؿ العنف التي نٌفذها حزبه

كما طالب أعضاء حزبه بتسليم السالح كترؾ أعماؿ المقاكمة 

المسلحة، كأبدل استعدادق ألف يكوف كسيطا بين تركيا كبين األكراد 

 . بشرط عدـ إعدامه 

إال أف المحكمة العسكرية ... كرغم هذا العرض الرخيص من جانبه

التركية، التي تٌم تشكيلها خصيصان لمحاكمته، رفضت عرضه، كأصدرت 

 . عليه قرار الحكم باإلعداـ شنقان

كقد القى هذا القرار الرضى كالتأييد في تركيا ، كأٌيدته الواليات 

". إرهابي دكلي" المتحدة األمريكية التي اعتبرت أف أكجالف هو 
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ككاضح طبعان أف من تتهمه كاشنطن بالعمالة ال بٌد أف يكوف كطنيان ، كأف 

 . من تتهمه باإلرهاب هو حتمان مناضل معادو لها كلسياساتها

أما الدكؿ األكركبية فطالبت بعدـ تنفيذ حكم اإلعداـ خوفان من قياـ 

 !! األكراد بمظاهرات عارمة تهٌز أمن هذق الدكؿ المضيفة لهم

 

  :الكردي العمال حزب 

كيسعى هذا . هو منظمة ماركسية ػ لينينية أسسها عبد اهلل أكجالف

( 22)الحزب إلى أقامة دكلة كبرل لألكراد، الذين يبلغ عددهم نحو 

مليوف كردم، كالذين يعيشوف في األراضي التركية كالسورية 

 . كالعراقية كاإليرانية

كيٌتخذ الحزب من شماؿ العراؽ مقرا له لشٌن الهجوـ على مواقع 

الجيش التركي، الذم ترفض حكومته العسكرية إجراء أم حوار مع 

 . األكراد أك االعتراؼ بهم كشعب

كفي نفس الوقت يتعٌرض األكراد في شماؿ العراؽ لقصف القوات 

 . التركية

كقد حظرت فرنسا كألمانيا نشاط حزب العماؿ الكردستاني على 

 . 1993أراضيها، كذلك بعد عملياته ضد المصالح التركية عاـ 

كيخشى الكثيركف أف يؤدم إعداـ أكجالف، فيما لو تم تنفيذق، إلى ردكد 

 . فعل عنيفة من قبل حزب العماؿ، ردان على إعداـ زعيمه

كمن جهة أخرل، من البديهي أف إعداـ أكجالف هو ضربة قاصمة لهذا 

 . الحزب الذم سيفقد زعيمه التاريخي

 

  التاريخ فّكي بين أوجالن اهلل عبد
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في نظرم كفي نظر أبناء شعبه كفي نظر الشعوب التي تتطٌلع إلى 

الحرية فإٌف عبد اهلل أكجالف هو إنساف كطني كمناضل يحٌب شعبه، 

كيناضل من اجل تحقيق حكم ذاتي لشعبه كمن ثم االنفصاؿ عن الدكلة 

 . كإقامة دكلة لألكراد ... التي تذٌؿ شعبه صباحان كمساء 

الصمت، فيما يقوـ الجيش التركي بذبح " الديمقراطي"كيجتر العالم 

كما المانع ... األكراد لمجٌرد رغبتهم بإنشاء كطن قومي على أرضهم

في ذلك طالما أنهم شعب مثل باقي الشعوب كلهم لغة كحضارة كتاريخ 

يؤهلهم الف يكونوا أحراران على أرضهم كاف يتمٌتعوا بحق تقرير 

 ! المصير؟

أما العالم الغربي فيصمت على جرائم تركيا الحديثة ألنها تنتمي 

للحلف األطلس، كتحاكؿ التقٌنع بالقناع الغربي حتى يتم احتسابها دكلة 

الرجل األبيض كحتى تمحو من الذاكرة التاريخية أم عالقة لها 

 . كآسيا.. باإلسالـ كالعرب كالشرؽ

كللتذكير فقط فإف تركيا بثوبها القديم كالجديد ال تحب الشعوب 

كال ننسى أف تركيا تتحٌكم . األخرل كخاصة الشعوب اإلسالمية منها

بمياق الفرات كتحرـ سوريا كالعراؽ من مياهه كمن حصصهما الطبيعية 

 . من هذق المياق

أم تركيا " تركيا الفتاة"كما إننا ال ننسى تركيا في ظل حكم 

الطورانية التي حاكلت تتريك العرب كعممت سياسة الجهل كالفساد 

 . في محيط األمة العربية كالدكيالت التي كقعت تحت سيطرتها

إٌف عدـ تمٌتع االتراؾ بالقيم العليا جعلهم غير قادرين على حمل 

 . الرسالة التاريخية كاإلنسانية كرفع راية اإلسالـ بصدؽ
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كبعد انفصاؿ المناطق العربية عن تركيا، كبعد تحطيم الحلم التركي 

الطوراني، ذلك الحلم الذم سعى إلى تتريك العرب كالشعوب البلقانية 

زاد الحقد التركي على !! كإنشاء المملكة التركية ما قبل اإلسالـ

األمة العربية كصار يترجم يوميا من خالؿ عالقة تركيا بالعرب، 

كالتي هي عالقات فاترة، كمن خالؿ عقد االتفاقيات ضد العرب 

كالتحالف االستراتيجي مع الغرب كمع إسرائيل كالتآمر على كحدة 

 . العراؽ كاقتطاع لواء االسكندركنة العربي من سوريا

 

 أوجالن اهلل عبد

 أسير المؤامرات العالمية كسجين الحرية

مليوف  (22)إف اعدموا أكجالف فلن يعدموا شعبان يصل تعدادق إلى 

كلن يستطيعوا القضاء على ... أم نصف تعداد أتراؾ تركيا.. نسمة

قضية إنسانية من الدرجة األكلى هي قضية شعب محركـ من أدنى 

 . شركط العيش بكرامة مثل باقي الشعوب

كما أف .. مؤسف كمذٌؿ.. كصمت العالم األكركبي كالعربي كاإلسالمي

لألكراد ضلعان في عدـ انتشار قضيتهم بالشكل المطلوب كالمالئم، 

ألنهم لم يطٌوركا اللغة الدبلوماسية كالخطاب السياسي، كلم يسعوا 

الستغالؿ اإلعالـ العالمي بالشكل الذم يضمن لهم تطور قضيتهم 

 .كاستقطاب التأييد العالمي لها

إف الكفاح المسٌلح كحدق ال يكفي، فاألكراد بحاجة آللية حوار تخاطب 

كلسنا ندرم إف كاف أكجالف فطن إلى ذلك فقط في ... العالم األصم 

زنزانته إلنقاذ رقبته كما يتهمه البعض ، أـ ألنه فهم أف الحوار كفيل 

بإيجاد حل لقضية الشعب الكردم، خاصة كاف األتراؾ عرفوا بسالة 
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المقاتلين األكراد ، كعرفوا تصميمهم على التمسك بقضيتهم كالنضاؿ 

 . المستمر حتى إيجاد حل عادؿ لها

 

         

  للسيف عدة ألواف،لوف كاحد..  للدـ 

 : القواسم المشتركة بين جميع من تناكلناهم في هذا الكتاب هي

 . جميعهم تعرضوا للمالحقة، كفي اغلب األحياف للتصفية الجسدية - 1

 . خذلهم كغدر بهم من عملوا ألجلهم - 2

قسم من هؤالء كاف مضطهدا لكونه من أبناء األقلية الفارسية في  - 3

 . الدكلة اإلسالمية، كريمي معظمهم بشبهة الكفر كالزندقة

فقد قتل اإلماـ علٌي بن أبي طالب بسيف : القتل بصورة كحشية - 4

مسموـ، أما الحسين فاجتمع على قتله عشرة من الفرساف، كالحالج 

صلب كقطعت أعضاؤق، كابن المقٌفع قطعت أعضاء جسمه كرميت 

بالتنور، كأبو مسلم الخراساني هوت عليه سيوؼ حراس أبي جعفر 

 ... المنصور كالمطر

من األبطاؿ من كثق بقاتله مثل الحسن بن علي : األماف كالغدر - 5

الذم كثق بزكجته كهي من دٌس له السم في الطعاـ، كأبي مسلم 

كطرفة .. كقتل.. الخراساني الذم جاء إلى أبي جعفر المنصور مصالحا

بن العبد الذم حمل رسالة موته كلم يصٌدؽ انها تحمل طلبان بقتله بل 

 .. لكنها حملت المنايا.. ظٌن أنها تحمل له العطايا

إذ لم يتراجع كل : التصميم على قتاؿ الفئة الضالة حتى الشهادة - 6

فقد قاتل ... هؤالء عن مبادئهم، كلو تراجعوا لنجوا من الموت البشع

كقاتل ابن ... الحسين في معركة خاسرة عسكريا كرابحة معنويا
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الزبير حتى تخٌلى عنه عشركف ألف من أصحابه كحتى تخٌلى عنه 

أكالدق كظٌل يقاتل رغم أنهم كانوا يعرضوف عليه أمور الدنيا كمتاعها 

 ... كلكنه لم يقبل ذلك.. إذا استلم

ثوار السيف ثاركا على السلطة من اجل تصحيح مسار األمة  - 7

: كمن هؤالء. اإلسالمية كالعربية، كلو تم لهم األمر لتغٌير كجه التاريخ

الحسين بن علي، كالحسن بن علي، كعلي بن أبي طالب، كعبد اهلل بن 

 . الزبير

تعرضهم لالغتياؿ للتخلص منهم كطمس ذكرهم فقد قتل الحسن  - 8

مسموما، كقتل اإلماـ علٌي كهو ذاهب إلى صالة الصبح كقتل الخليفة 

عمر بن عبد العزيز مسموما، كقتل اإلماـ حسن البنا بعد إعدامه بإطالؽ 

 . ست رصاصات في قلبه

فقد أحرقت . محاكلة طمس آثار المفكرين من شهداء الفكر - 9

كتبهم كمنع الخطاطوف من نقل كتداكؿ كتبهم، مثل الحالج كابن 

 . المقٌفع كابن رشد كعمر بن الخياـ

الموت في ريعاف الشباب، كما حدث مع أبي فراس الحمداني  - 10

كبهذا حرمنا من عطائهم الذم ... كالحسن بن علي كطرفة بن العبد 

 . كاف سيدفع المسيرة اإلنسانية إلى األماـ

تمتع أغلبهم بمواهب الشعر كالخطابة إلى جانب قوتهم  - 11

 . رجولة كفركسية: صدؽ، كالخطابة: الشعر. الشخصية

كاف موتهم أقول من الحياة، فقد قتلوا بصورة كحشية بشعة،  - 12

كلكنهم استقبلوا الموت كمن يستقبل أعٌز األصدقاء ، األمر الذم 

كبعضهم قامت من بعد مقتلهم . خٌلدهم في ذاكرة البشرية كتاريخها

فشيعة علي كالحسين أكثر من عيشر . فرؽ كمدارس تنشط حتى اليوـ
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المسلمين اليوـ، كحركة اإلخواف المسلمين تنشط في عشرات الدكؿ، 

كللحالج عشاؽ من األدباء كالتصوفين، كأبو ذر شغل الناس بفكرق، 

 . كعبد اهلل أكجالف كضع قضية األكراد أماـ الرأم العاـ

فمعظم المؤرخين . تعٌرضوا لمؤامرات تزييف تاريخهم كسيرتهم - 13

في العصر األموم أك العباسي أك التركي، استيكًتبوا كلم يكتبوا ما يجب 

كتابته، كال ما تمليه عليه ضمائرهم، بل كتبوا ما يريد السلطاف كما 

كهكذا أهمل المؤرخوف األبطاؿ كرفعوا من شأف القتلة . تقتضيه الحاجة

بل إف األمر لم يقف عند حد اإلهماؿ المتعمد كإنما تجاكز . كالطغاة

ذلك إلى حد مهاجمة هؤالء العظماء كاتهامهم باتهامات باطلة كإنهم 

كإنهم خرجوا على الخليفة الشرعي .. ساركا إلى الموت بأقدامهم 

فيما كتب المؤرخوف بتوسع عن الملوؾ كاألمراء ... كالسلطة الشرعية

 . كأهملوا أحواؿ العامة كاألبطاؿ الذين خرجوا من هذق الجموع

عدـ التحقيق الكافي في النهايات الغامضة لألبطاؿ مثل طارؽ بن  - 14

زياد كخالد بن الوليد ، كعدـ معالجة خاتمة األبطاؿ بطريقة 

إذ كاف المؤرخ يكتب صفحات عديدة عن أحد األعالـ، كفي . موضوعية

دكف أف ..."!! مات مسمومان عاـ كذا كاهلل اعلم : "نهاية المطاؼ يكتب

لماذا : يجهد نفسه بمحاكلة اإلجابة على األسئلة التي ال بد أف تثور مثل

 ! قتل مسموما؟ ما هي دكافع القتل؟ كمن يقف كراء هذا العمل؟

بعضهم غٌير كجه التاريخ كقضى على ممالك عٌمرت مئات  - 15

كيبدك أف هذا ... السنين، لكنه عجز عن تغيير كإزالة الحقد من القلوب

النجاح الذم أصابه هو السبب في كثرة أعدائه كمبغضيه الذين ظلوا 

كمن هؤالء نذكر ... يحيكوف المؤامرات ضدق حتى إزاحته من طريقهم

اإلماـ أحمد بن حنبل الذم استطاع بثباته منع تبني الدكلة اإلسالمية 
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لفكرة المعتزلة، كخالد بن الوليد الذم قضى على المرتدين كهزـ 

الفرس كالركـ، كطارؽ بن زياد الذم كصل القارة األكركبية كاخضع 

 .. بالد القوط لحكم اإلسالـ 

بعضهم قتل بسبب تشددق في أمور الدين كمحاكلة نشر الدين  - 16

كبعضهم . اإلسالمي بصورة أفضل، مثل اإلماـ حسن البنا كالسيد قطب

اتهم بالزندقة كالخركج عن الدين اإلسالمي مثل الحالج كابن رشد 

 . كابن المقٌفع كعمر بن الخياـ

رفض أبطالنا في زمنهم، كلكن، كبعد حقبة من الزمن، تم إعادة  - 17

 . االعتبار لهم كمنحهم التعظيم الذم يستحقونه
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