شعبة الدراسات والنشر

07





إعداد
شعبة الدراسات والنشر

  شذرات من سرية أمري املؤمنني   T

من إصدارات

ــ شعبة الدراسات والنشر ــ

3411هـ ــ 1031م
www.imamali-a.com
info@imamali-a.com

  شذرات من سرية أمري املؤمنني   T

تعس غري ٠أٌٖ ايبٝت َٔ أِٖ اغيٛاضٝع ايعكا٥س ١ٜاييت ٜٓبػٞ
ططسٗا بك ٠ٛؼي ايػاس ١اإلغ ،١َٝ٬غيا هلا َٔ أُٖ ١ٝنبري ٠ؼي ْؿط
ايٛع ٞايسٜين ٚايجكاؼي ؼي ضبٛع ا٭َٚ ١اجملتُع ايكطآْٚ ،ٞغاص١
اجملتُعات اييت تتعس ٣ايسا٥ط ٠اؾػطاؾ ١ٝيًبًسإ ايعطب ،١ٝنْٗٛا عاد١
َاغ ١إزي ْؿط ايتٛع ١ٝاإلغَٓ َٔ ١َٝ٬ابعٗا ا٭صً ١ٝاغيتُجً ١بؿهط
أٌٖ بٝت ايٓب ٠ٛايص ٜٔاْتًٗٛا عًٚ َِٗٛأسهاَِٗ َٔ ضغٍٛ
اإلْػاْ ١ٝقُس بٔ عبس اهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝاي٘ ايٝٛبري ايٛاٖطٜٔ
ٚتأت ٞاؿاد ١اغياغ ١إزي ْؿط َبسأ أٌٖ ايبٝت  Eيسؾع خٛط َا
ٜٓؿط َٔ اؾهاض َٓٚاٖر غطٜب ١تصسضٖا كتًـ اؾٗات ايؿهط١ٜ
اغيٓا ١٥ٚيإلغ ،ّ٬سيا ؼًُ٘ َٔ أؾهاض ٖساَ ١تأت ٞبعٓآَُ ٜٔٚك١
ٚبٛطم ًَت ١ٜٛبعٝس ٠عٔ اإلغ ّ٬يرتٚجيٗا ؼي عك ٍٛا٭دٝاٍ
اؾسٜس ،٠حملاٚي ١ػطٜس اغيػًُري عٔ دٖٛط ايس ٜٔاؿٓٝـ
ٚغيا ناْت غري ٠أٚيٝا ٤اهلل ايعـياّ ٖ ٞاغيطآ ٠ايعًُ ١ٝيبٝإ سكٝك١
يٛاقع ايطغاي ١ايػُا ،١ٜٚناْت اؿاد ١اغياغ ١يًتعطٜـ بػري ٠أٌٖ
ايبٝت ٫ ،Eغُٝا غري ٠أَري اغيَٓ٪ري عً ٞبٔ أب ٞطايب ٖ Tصٙ
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ايؿدص ١ٝاييت تعس عل ؾدص ١ٝإْػاْ ١ٝؾص ٠سيا هلا َٔ زٚض ضٜاز ٟؼي
تجبٝت قٛاعس اإلغٚ ّ٬ايعكٝس٠
ؾكس بصٍ اإلَاّ  Tعًْٗ ٢ر أخ ٘ٝضغ ٍٛاهلل  َٔ Fايعًِ
ٚاغيعطؾ ١ايؿ ٤ٞايهجريٚ ،ضطب أضٚع ا٭َجً ١ؼي ايتؿاْ ٞغيطضا ٠اهلل
تباضى ٚتعازي ؾهإ ْرباغا يهٌ ؾط١ًٝ
إٕ اإلساط ١ظٛاْب ٖص ٙايؿدص ١ٝايعُ٬ق ١تعس َٔ ا٭ُٖ١ٝ
سيهإ ،٭ْٗا شيجٌ ايبعس اؿكٝك ٞايص ٟجيب إٔ تتبٓا ٙاغيٓاٖر
اإلغ َٔ ١َٝ٬أدٌ احملاؾـي ١عً ٢أصايتٗا ايسٚ ١ٜٝٓدصٚتٗا ايطٚس١ٝ
اييت تػتُس َٔ ٖصا ايهٝإ ايعـي ِٝدٗازٖا ؼي غبَ ٌٝا تصب ٛإئَ ٘ٝ
ايطؾعٚ ١ايعً ٛؼت ضا ١ٜاإلغ ّ٬اؿٓٝـ
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T
إٕ ؾدص ١ٝاإلَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب  Tقس بًػت َٔ اغيهاضّ
ٚا٭فاز َا  ٫ؼتاز َع٘ إزي ق ٍٛقسخ أ ٚقًِ ناتب يتتبري عـيُتٗا
ؼي ايكًٛب ٚا٭شٖإ ،سٝح ناْت ؾدصٝت٘ ايعـيٚ ١ُٝآثاض ٙايتاضخي١ٝ
َٓاض نٌ َؿهط خبري ٚقٌ ْـيط نٌ َ٪ضر بصري ٫ ،ضيهٔ إٔ حيٝسٚا
بأْـياضِٖ عٓ٘ ،أٜ ٚػتبسيٛا ب٘ َٔ ٖ ٛزْ٘ٚ
ؾٗ ٛاخ ٛضغ ٍٛاهلل ٚ Fساٌَ يٛاْٚ ٘٥اصط زٚٚ ٜ٘ٓئَ ٘ٝ
بعس ٙنُا صطح بصيو ايطغ F ٍٛؼي سٛازخ نجريٚ ٠سازثّٜٛ ١
ايػسٜط خري ؾاٖس عً ٢شيو سُٓٝا خص٘ ايطغ ٍٛباي ١ٜ٫ٛعً٢
اغيَٓ٪ري ٚاغيَٓ٪ات يتتِ ايٓعُٜٚ ١هتٌُ ايس ٜٔبصيو
ٚبايؿعٌ ،ؾكس ظيٌ ٖصا اإلَاّ ايعـي ِٝعً ٢عاتك٘ َػٚ٪ي١ٝ
ايسؾاع عٔ ز ٜٔاهلل ؼي سٝا ٠ضغٛي٘ ايهطٚ ِٜبعس ضس ً٘ٝصًٛات اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ يٝهٌُ ايسضب اؾٗاز ٟايص ٟاختْ ٘ٛيب ا٫غ ّ٬ؼي
ايسؾاع عٔ سطَ ١ايؿطٜع ١اإلهلٚ ،١ٝيٝكـ اغيٛاقـ اؿاظَٚ ١اغيؿطؾ١
ؼي خسَ ١اإلغٚ ّ٬اغيػًُري ط ١ًٝسٝات٘ ايؿطٜؿ ،١يٓٝتٗ ٞب٘ ا٭َط
ؾٗٝسا ٚعً ٢ؾؿت ٘ٝنًُات( :ؾعت ٚضب ايهعب)١

  شذرات من سرية أمري املؤمنني   T

ضيتس ْػب أَري اغيَٓ٪ري عً ٞبٔ أب ٞطايب  Tإزي أؾطاف
ايعطب غاصٚ ١خري ٠بين ايبؿط بعاَ ،١اش إ اهلل تعازي اختاض إٔ ٜٛيس
َٔ ْػٌ طاٖط ْك َٔ ٞايػؿاح ٚايعٛٝب ،غٛا ٤نإ شيو َٔ دٗ١
اٯبا ٤أّ َٔ دٗ ١ا٭َٗات
 .1األب

أب ٙٛغٝس ايعطب ٚؾطٜـ عؿريتٜ٘ٓ ،شسض ْػً٘ َٔ ا٭ؾطاف
ايصًٜ ٜٔذأ إي ِٗٝايطعٝـ ٜٚػتذري بِٗ اـا٥ـ  ٖٛٚأب ٛطايب بٔ
عبس َٓاف بٔ اغيًٛب بٔ ٖاؾِ بٔ عبس َٓاف بٔ قص ٞبٔ إمساعٌٝ
ابٔ ايٓيب إبطاٖ َٔ٪َ ٖٛٚ ،T ِٝقطٜـ ايص ٟؾٗس ي٘ ايتاضٜذ
بطعاٜت٘ يطغ ٍٛاهللٚ Fايسؾاع عٓ٘ٚ ،قس قسّ َٔ ادٌ شيو نٌ
غاٍْٚ ٣ؿٝؼٚ ،قس اؾتٗط عٓ٘ ؾعطٚ ٙقصا٥س ٙاييت ٜعًٔ ؾٗٝا ـ
ٚاضشاـ إضياْ٘ ٚتؿاْٚ ٘ٝإخ٬ص٘ ؼي ايصٚز عٔ ايطغٍٛ
ٚزعٛت٘ اغيكسغ١

ايهطF ِٜ
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ٚيكس نإ أب ٛطايب ٚ َٔ Tدٗاَ ٤ه ،١قس طيع أصاي١
ايٓػب ٚطٝب ايػطٜطٚ ،٠ضٜٚت عٓ٘ نطاَات عـي ١ُٝأدطاٖا اهلل
تعازي عًٜ ٢س ٜ٘قبٌ بعج ١ضغ ٍٛاهلل َٗٓ ،Fا َا ٚضز إ اضض َه١
قشٛت باستباؽ اغيٛط عٓٗا ،ؾإشا قطٜـ قس ادتُعت ٚاضتؿعت
ضٛضاٖ٩ا ،ؾكاٜ َِٗٓ ٌ٥ك :ٍٛاعبسٚا اي٬ت ٚايععٚ ،٣قاَِٗٓ ٌ٥
ٜك :ٍٛاعبسٚا اغيٓا ٠ايجايج ١ا٭خط ،٣ؾكاّ إي ِٗٝضدٌ َِٓٗ َٔ أٌٖ
ايهتاب ٜكاٍ ي٘ ٚضق ١بٔ ْٛؾٌ ؾكاٍٜ :ا َعؿط قطٜـ ،أ ٜٔتصٖبٕٛ
ٚأْ ٢ت٪ؾهٕٛ؟ ؾٝهِ بك ١ٝإبطاٖٚ T ِٝغ٬ي ١إمساع ،ٌٝؾكايٛا:
نأْو تعين أبا طايب ،ؾكاٍ :أدٌ ؾًِ ًْبح إش خطز عًٓٝا أبٛ
طايب َٔ زاض ْػاٚ ٘٥عً ٘ٝسً ١خططا٤

ؾكاَٛا إي ٘ٝبأطيعِٗ

ٚقايٛاٜ :ا أبا طايب قس قشٛت ايب٬ز ٚأدسبت ايعباز ،ؾًِٗ
ؾاغتػل بٓا ؾكاٍْ :عِ َٛعسنِ زيٛى ايؿُؼ ٚقت ٖبٛب ايطٜض
 ٜعين بايسيٛى ايعٚاٍ  -ؾًُا ظايت ايؿُؼ ،ؾإشا بأب ٞطايبقس أقبٌ م ٛايهعبٚ ،١سٛي٘ ايػ َٔ ١ًُٝبين عبس اغيًٛبٚ ،ؼي
ٚغ ِٗٛغ ّ٬نأْ٘ مشؼ ٜ -عين ضغ ٍٛاهلل  - Fؾأقبٌ أبٛ
طايب ست ٢أغٓس ؿيٗط ٙإزي ايهعب ،١ثِ ضَل ايػُا ٤بع٫ٚ ٘ٓٝش
بإصبع٘ ٚسطى ؾؿتْٚ ،٘ٝطٓطت ا٫غ ١ًُٝسٛي٘ نصيوَٚ ،ا ؼي
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ايػُا٦َٜٛ ٤ص غُاَ ١صػري ،٠ؾأقبٌ ايػشاب َٔ ٖآٖا ٖٚآٖاٚ ،صيا
()1

ٚزْا ،ثِ دط ٣دطٜا عـيُٝا ستَ ٢ٮ ايٛازٚ ٟأخصب ايباز)١ٜ
 .2بيت أسد أو أمري املؤميني

أَا أّ أَري اغيَٓ٪ري  Tؾٗ ٞؾاطُ ١بٓت أغس بٔ ٖاؾِ بٔ عبس
َٓاف ،ايصسٜك ١اييت ناْت أَا ٟيطغ ٍٛاهلل  ،Fسٝح ضبت٘ ؼي
سذطٖا ٚتعاٖست٘ ٚسطصت عًٚ ،٘ٝقس تعًل ضغ ٍٛاهلل  Fبٗا،
ٚأٖ٫ٚا َٔ عٓاٜت٘ اغيباضنٚ ١اٖتُاَ٘ ايؿ ٤ٞايهجري
ٚناْت اَطأ ٠عاقً ،١صًب ١ايعكٝس ،٠بطَ ،٠بذً ١استطٓت
ايٓيب  Fؼي طؿٛيت٘ ،ؾهإ حيبٗا سبا ؾسٜسا ،ست ٢قاٍ ؾٗٝا:
"ناْت أَ ٞبعس أَ ٞاييت ٚيستين" ٚنإ ٜجين عً ٢سٓاْٗا ٚؾؿكتٗا
عً ٘ٝقا " :٬٥مل ٜهٔ بعس أب ٞطايب أبط بَٗٓ ٞا " ٚناْت أ ٍٚاَطأ٠
باٜعت ايٓيب ٖٚ Fادطت إزي اغيسَ ١ٜٓع عًٚ ٞؾاطَُ h ١ؿٝا
عً ٢ا٭قساّ ٚغيا تٛؾٝت نؿٓٗا ضغ ٍٛاهلل  Fبكُٝص٘ٚ ،ؾاضى ؼي
تؿٝٝعٗاٚ ،صً ٢عًٗٝا ،ثِ ٚضعٗا ؼي قربٖا بعسَا اضٛذع ؾ)٘ٝ
َ .1ػتسضى ايٛغا ،ٌ٥اغيريظا ايٓٛض207 /6 :ٟ
َٛ .2غٛع ١اإلَاّ عً ،ٞقُس ايطٜؿٗط67 /1 :ٟ

()2
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 .3يف داخل الكعبة:

غيا اقرتبت غاع٫ٚ ١ز ٠أَري اغيَٓ٪ري  Tؼي ايجايح عؿط َٔ
ضدب اغيطدب غٓ َٔ 30 ١عاّ ايؿ ،ٌٝقط ٢اهلل غبشاْ٘ إٔ ٜهٕٛ
قٌ ٫ٚزت٘ ؼي بٝت٘ اؿطاّ ايص ٟدعً٘ قبً ١يًٓاؽ ٚأَٓاٚ ،مل ٜٛيس
قبً٘  ٫ٚبعس ٙاسس ؾٗٝاٚ ،قس ض ٟٚعٔ ٜعٜس بٔ قعٓب ؼي شيو قٛي٘:
نٓت دايػا َع ايعباؽ بٔ عبس اغيًٛب ٚؾطٜل َٔ عبس ايعع ٣بإظا٤
بٝت اهلل اؿطاّ ،إش أقبًت ؾاطُ ١بٓت أغس أّ أَري اغيَٓ٪ري(عًٗٝا
ايػٚ ،)ّ٬ناْت ساًَ ١ب٘ يتػع ١أؾٗط ٚقس أخصٖا ايًٛل ،ؾكايت:
(ضب إْ ١َٓ٪َ ٞبو ٚسيا دا َٔ ٤عٓسى َٔ ضغٌ ٚنتبٚ ،إْٞ
َصسق ١به ّ٬دس ٟإبطاٖ ِٝاـًٚ ،T ٌٝإْ٘ بٓ ٢ايبٝت ايعتٝل،
ؾبشل ايص ٟبٖٓ ٢صا ايبٝتٚ ،عل اغيٛيٛز ايص ٟؼي بٛين غيا ٜػطت
عً٫ٚ ٞزت )ٞقاٍ :ؾطأٜٓا ايبٝت ٚقس اْؿتض عٔ ؿيٗطٚ ٙزخًت ؾاطُ١
ؾٚ ٘ٝغابت عٔ أبصاضْا ٚايتعم اؿا٥ؽي ،ؾطَٓا إٔ ٜٓؿتض يٓا قؿٌ ايباب
ؾًِ ٜٓؿتض ،ؾعًُٓا إٔ شيو أَط َٔ أَط اهلل عع ٚدٌ ،ثِ خطدت
بعس ايطابع ٚبٝسٖا أَري اغيَٓ٪ري T
 1ا٭َاي ،ٞايؿٝذ ايصسٚم194 :
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 .4العياية املباركة:

ٚقس مشً٘ ايطغ ٍٛايهط F ِٜبايعٓآَ ١ٜص ٫ٚزت٘ ايؿطٜؿ،١
ٚتٛزي تطبٝت٘ يعًُ٘ اْ٘ ٚصٚٚ ٘ٝظٜطٚ ٙساٌَ يٛا ،ٙ٤ؾًِ ٜهٔ ٜؿاضق٘
يْٗٚ ً٘ٝاضٜٚ ،ٙصٛشب٘ ست ٢ؼي خًٛاتٜ٘ ،تعبسإ هلل تعازي ؼي ظَإ
ناْت ا٭ضض ؾ ١٦ًَٝ ٘ٝبايط ،ٍ٬يصيو اعرتف ي٘ ايكطٜب ٚايبعٝس
بٗٛاضت٘ عٔ ايؿطى ٚايػذٛز يػري اهلل غبشاْ٘ٚ ،قس ض ٟٚؼي شيو
عٔ أَري اغيَٓ٪ري  Tقٛي٘ٚ ( :يكس نٓت أتبع٘ ٜ -عين ضغٍٛ
اهلل  -إتباع ايؿص )1(ٌٝأثط أَٜ٘ ،طؾع ي ٞؼي نٌ  َٔ ّٜٛأخ٬ق٘ عًَُاٟ
ٜٚأَطْ ٞبا٫قتسا ٤ب٘ٚ ،يكس نإ جياٚض ؼي نٌ غٓ ١عطا ٤ؾأضا٫ٚ ٙ
ٜطا ٙغريٚ ،ٟمل جيُع بٝت ٚاسس ٦َٜٛص ؼي اإلغ ّ٬غري ضغ ٍٛاهلل
ٚ Fخسجيٚ ١أْا ثايجُٗا أضْٛ ٣ض ايٛسٚ ٞايطغايٚ ،١أؾِ ضٜض
ايٓبٚ ،٠ٛيكس مسعت ضْٓ ١ايؿٛٝإ سري ْعٍ ايٛس ٞعً٘ٝ

F

ؾكًتٜ :ا ضغ ٍٛاهلل َا ٖص ٙايطْ١؟ ؾكاٍٖ :صا ايؿٛٝإ أٜؼ َٔ

 1ايؿصٜ ٌٝعريٚ :يس ايٓاق١
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عبازت٘ ،إْو تػُع َا أمسع ٚتطَ ٣ا أض ٣إ ٫أْو يػت بٓيب،
ٚيهٓو ٚظٜط ٚإْو يعً ٢خري)

ْٗ 1ر ايب٬غ157/2 :١

()1
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 .5ميزلة عظًنة:

ٚغيا أَط اهلل تعازي ْب F ٘ٝإ ٜٓؿط زع ٠ٛا٫غ ّ٬بصٛض ٠عًٓ١ٝ
نإ شيو اي ٖٛ ّٛٝأَٓ ٍٚاغبات ايتعطٜـ ايٓب ٟٛايعاّ سيهاْ ١أَري
اغيَٓ٪ري  Tاؾػَٓٚ ١ُٝعيت٘ ايعـي ،١ُٝؾكس ض ٟٚإٔ ايٓيب  Fقاٍ
٭َري اغيَٓ٪ري ٜ(:Tاعً ٞاصٓع ي ٞضدٌ ؾا ٠بصاع َٔ طعاّ
ٚأعس قعبا َٔ يدي) ؾؿعٌ  Tشيو ؾكاٍ ٜ(:Fا عً ٞاطيع بين
ٖاؾِ) ؾذُعِٗ ؾأنًٛا ٚؾطبٛا ،ؾبسضِٖ ضغ ٍٛاهلل  Fبايهّ٬
ؾكاٍ( :أٜهِ ٜكط ٞعين زٜين ٜٚه ٕٛخًٝؿيت ٚٚص َٔ ٞٝبعسٟ؟)
ؾػهت ايك ّٛتعـيُٝا يًعباؽ ؾػهت ايعباؽ كاؾ ١إٔ حيٝؽي شيو
سياي٘ ،ؾػهت ايك ّٛؾأعاز ضغ ٍٛاهلل  Fاغيٓٛل ،ؾػهت ايكّٛ
ٚغهت ايعباؽ كاؾ ١إٔ حيٝؽي شيو سياي٘ ،ؾأعاز ضغٍٛ

اهلل F

ايه ّ٬ايجايج ،١ؾكاٍ أَري اغيَٓ٪ري (:Tأْا ٜا ضغ ٍٛاهلل) ؾكاٍ
(:Fأْت أْت ٜا عً ،ٞأْت أْت ٜا عًَٓٚ )1()ٞص شيو اي ّٛٝنًؿ٘
ضغ ٍٛاهلل  Fبٗص ٙاغيػٚ٪ي ١ٝايعـيُٚ ٢اختاض َٔ ٙبري آٍ ٖاؾِ
هلص ٙاغيٓعي ١ايطؾٝعٚ ١نإ ا٫دسض بٗا ٚاًٖٗا
َٓ 1اقب أَري اغيَٓ٪ري  ، Tقُس بٔ غًُٝإ ايهٛؼي378 /1 :

  شذرات من سرية أمري املؤمنني   T

مل ٜطز َجٌ ؾطا ٌ٥أَري اغيَٓ٪ري  Tؾطا ٬٥ؼي اسس َٔ
ايصشابٚ ،١مل حيض غري ٙعًَٓ ٢اقب ؾب ١ٗٝسيٓاقب٘ ،ؾٗ ٛايصٟ
اختص٘ ضغ ٍٛاهلل  Fباإلخ ٠ٛز ٕٚنٌ أصشاب٘  ّٜٛاغي٪اخا،)1(٠
 ٖٛٚايص ٟغست أبٛاب اغيػًُري عً ٢اغيػذس إ ٫باب٘( ٖٛٚ ،)2ايصٟ
اغتدًؿ٘ ايطغ ٍٛايهط ِٜعً ٢ق َ٘ٛبعس إ َط ٢يتبٛى قا٬٥
ي٘(:أْت َين سيٓعيٖ ١اضَٛ َٔ ٕٚغ ٢إ ٫اْ٘ ْ ٫يب بعسٖٛٚ ،)3()ٟ
ظٚز ايصسٜك ١غٝسْ ٠ػا ٤ايعاغيري ؾاطُ ١ايعٖطا é ٤اييت قاٍ عٓٗا
اإلَاّ ايصازم ( :Tي ٫ٛإٔ اهلل تعازي خًل أَري اغيَٓ٪ري مل ٜهٔ
()4

يؿاطُ ١نؿ ٪ؼي ٚد٘ ا٭ضض آزّ ؾُٔ ز)ْ٘ٚ

ؾٌٗ حيص ٢ؾطٌ أَري اغيَٓ٪ري ٚ Tقس ْعٍ ؾَ ٘ٝا ْعٍ َٔ آٜات
اهلل ايهطضي ١نكٛي٘ تعازي( :إَُْٖ٢ا َٔٚيٗٝه ُِٝاي َ َٚ ًُ٘١ضغُٝٛيُ٘ َٚاي٤صٔ َٜٔآ ََُٓٞٛا
ِ٪َُٜٚ ٜ٠٬تُ َٕٛايعٖنٜا َُِِٖٚ ٜ٠ضَانٔعُ()َٕٛاغيا٥سٚ )55/٠قٛي٘:
اي٤صُٜٔ َٜٔكٔ َُُٕٛٝايصٖ ٜ
 1نؿـ ايٝكري ،ايع ١َ٬اؿً208 :ٞ
 .2ايعُس٫ ٠بٔ ايبٛطٜل175 :
 .3ضغا ٌ٥اغيطتط20/3 :٢
َٓ .4اقب آٍ اب ٞطايب ،ابٔ ؾٗط آؾٛب29 /2 :

  شذرات من سرية أمري املؤمنني   T

غبٔ ٢ٌٝاي ٔ ًٔ٘١بأََِٜٛائَٗٚ ِِ٢أْٜؿٝػِِٔٗ ٢
دطُٚاَٚ ٞدَاَٖسُٚا ٞؾَٔ ٞ
(اي٤صٔ َٜٔآ ََُٓٛاََٖٚ ٞا َ
أِ ٜعـيَ ُِٜزضَدَ ٟ١عٔٓسَ اي َٝٚ ًٔ٘١أِٜٚئ٦و ُُِٖ ٜايٞؿٜأ٥عُ( )َٕٚايتٛبٚ )20/١قٛيَ٘ٔ َٔ( :
شَب ُ٘
ائَٓٔ ِ٪ُُٞريَ ض٢دَاٍْ صَسَقٛٝا ََا عَاَٖسُٚا اي  ًَ٘٤عَ  ِٔ٘ٝ ًٜؾٜ َٖٔ ُُِِٗٓٔ ٜقطَِ َْ ٢
ََٜٓ َٖٔ َُِِٗٓٔ َٚت ٔـيطُ َََٚا بَ ٖسيٛٝا َتبِسًٟٜٔا)(ا٭سعابٚ )23/قٛي٘( :اي٤صُٜٔٓ َٜٔؿٔكَٕٛٝ
٫
أََِٜٛاي ُِٜٗبٔاي َٚ ٢ًٌِٝ٤ايَٖٓٗاضٔ ٢غط٘ا َٚعَ ٟ١َْٜٝٔ٬ؾ ًُِِٜٜٗأٜدِ ُطُِِٖ عٔٓسَ ضَبٜ َٚ ِِ٢ٗٚ
شعَُْ()َٕٛايبكطَ ،)274/٠طاؾا إزي ايهجط ٠ايهاثط٠
خَِٛفْ عَ ِ َٜ ُِِٖ ٜ٫َٚ ِِ٢ًِٜٗٝ
َٔ ا٭سازٜح ايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ ١ؼي بٝإ ؾطً٘ نكٛي٘ ( :Fأْا َس١ٜٓ
ايعًِ ٚعً ٞبابٗا)(ٚ )1قٛي٘( :عًَ ٞع اؿل ٚاؿل َع عً٫ ٞ
ٜؿرتقإ ستٜ ٢طزا عً ٞاؿٛض)(ٚ )2قٛي٘( :عً ٓٞخري ايبؿط ؾُٔ أب٢
ؾكس نؿط)(ٚ )3قٛي٘( :أْا ٚعً ٞأبٛا ٖص ٙا٭َٚ )4()١قٛي٘( :عًٞ
ٚؾٝعت٘ ايؿا٥ع ّٜٛ ٕٚايكٝاَٚ )5()١غري شيو

 .1شخا٥ط ايعكب ٢يًٛرب77 :ٟ
 2بؿاض ٠اغيصٛؿ ٢يًٛرب44:ٟ
 3تاضٜذ زَؿل ٫بٔ عػانط372/42 :
 4ع ٕٛٝاخباض ايطضا  Tيًصسٚم91/1 :
 5نؿـ ايػُ /١ابٔ اب ٞايؿتض ا٫ضبً135/1 :ٞ

  شذرات من سرية أمري املؤمنني   T

 .1يىو الغدير:

ٜعترب  ّٜٛايػسٜط َٔ اٜ٫اّ اـايس ٠ؼي تاضٜذ ا٫غٚ ّ٬اغيػًُري
ؾٗ ٛاي ّٛٝايص ٟانتٌُ ب٘ ايسٚ ٜٔشيت ب٘ ايٓعُ ١ب ١ٜ٫ٛعً ٞبٔ ابٞ
طايب بعس إ ْصب٘ ضغ ٍٛاهلل ٚ Fيٝا ٚخًٝؿ َٔ ١بعس ٙبأَطاهلل
تعازي سُٓٝا ْعٍ قٛي٘ اغيباضىَٜ( :ا ٜأَٜٗٗا اي ٖطغُ ٍُٛب ًَِّؼِ ََا أْٝع ٍَ٢إٜ٢يِٝؤَٔ ٜ
ضٖبٚوَٚ ٜإ ٕ٢ي ِِ٤تَ ٞؿعٌَِ ؾَُٜا بَ ً٤ػِتَ ٢ضغَاٜيَتُ٘ َٚاي ِ َٜ ًُ٘١عصُُٔو ََٔٔ ٜايٖٓاؽ ٢إٖٕ٢
ايًَِٜٗ ٜ٫ َ٘١سٔ ٟايٞك َِّٛ ٜايٞهٜا ٔؾط()َٜٔ٢اغيا٥س ،)67/٠سٝح خٛب ؼي اغيػًُري
عاَ ١ؼي غسٜط خِ ضاؾعا ٜس اإلَاّ عً T ٞبٝس ٙقا َٔ( :٬٥نٓت
َ ٙ٫ٛؾٗصا عً ،ٙ٫َٛ ٞايًِٗ ٚاٍ َٔ َٚ ٙ٫ٛعاز َٔ عازا،)1()ٙ
ٚيكس تٛاتط ٖصا اؿسٜح عً ٢يػإ طيٝع َصاٖب اغيػًُري
ٜٚعس ٖصا اي ّٛٝعٝسا َٔ ا٭عٝاز اييت حيتؿٌ بٗا اغيػًُ ٕٛؾِٗ
 ٕٛ٦ٜٓٗأْؿػِٗ سيا اْعِ اهلل عًْ َٔ ِٗٝعُ ١عـي ١ُٝا ٖٞٚ ٫تتٜٛر
أَري اغيَٓ٪ري بتاز اي ١ٜ٫ٛاغيباضنٚ ١خ٬ؾت٘ يطغ ٍٛاهلل  Fعً٢
طيٝع اغيػًُري

َ 1ػٓس اظيس بٔ سٓبٌ119/1 :

  شذرات من سرية أمري املؤمنني   T

ض ٣ٚاؿاؾفي أب ٛغعٝس ؼي نتاب٘ (ؾطف اغيصٛؿ)٢عٔ اظيس بٔ
سٓبٌ ٚعٔ أب ٞغعٝس اـسض ٟعٔ ضغ ٍٛاهلل  Fاْ٘ قاٍّٜٛ :
ايػسٜط ٖٓ ْٞٛ٦إٔ اهلل تعازي خصين بايٓبٚ ٠ٛخص أٌٖ بٝيت باإلَاَ)١
ٚعٓ٘  ّٜٛ:Fغسٜط خِ اؾطٌ اٜ١اّ أَيت  ٖٛٚاي ّٛٝايصٟ
اَطْ ٞاهلل تعازي بٓصب اخ ٞعً ٞبٔ أب ٞطايب عًُا ٭َيت ٜٗتسٕٚ
ب٘ َٔ بعس ٖٛٚ ٟاي ّٛٝايص ٟانٌُ اهلل ؾ ٘ٝايسٚ ٜٔامت عً ٢اَيت ؾ٘ٝ
ايٓعُٚ ١ضض ٢هلِ ا٫غ ّ٬زٜٓا ثِ قاٍ َ:Fعاؾط ايٓاؽ إ عًٞ
ابٔ أب ٞطايب َين ٚاْا َٓ٘ عً ٞخًل َٔ طٓٝيت  ٖٛٚاَاّ اـًل
بعسٜ ٟبري هلِ َا اختًؿٛا ؾ َٔ ٘ٝغٓيت  ٖٛٚأَري اغيَٓ٪ري ٚقا٥س
ايػط احملذًري ٜٚعػٛب ايسٚ ٜٔخري ايٛصٝري ٚظٚز غٝسْ ٠ػا٤
ايعاغيري ٚأب ٛا ١ُ٥٫اغيٗسٜري َعاؾط ايٓاؽ َٔ اسب عًٝا اسببت٘ َٔٚ
ابػض عًٝا ابػطت٘ ٚ َٔٚصٌ عًٝا ٚصًت٘  َٔٚقٛع عًٝا قٛعت٘
 َٔٚدؿا عًٝا دؿٛت٘ ٚ َٔٚازي عًٝا ٚايٝت٘  َٔٚعاز ٣عًٝا عازٜت٘
َعاؾط ايٓاؽ اْا َس ١ٜٓايعًِ ٚعً ٞبٔ أب ٞطايب بابٗا ٚئ ٪ٜت
()1

اغيس ١ٜٓإ َٔ ٫قبٌ ايباب ٚنصب َٔ ظعِ اْٖ٘ حيبين ٜٚبػض عًٝا

 1ايتشصري ،ايػٝس ابٔ طاٚٚؽ اؿػين550:

  شذرات من سرية أمري املؤمنني   T

ٚعٔ ؾطات بٔ أسٓـ ،عٔ أب ٞعبس اهلل  Tقاٍ:قًت:
دعًت ؾساى أيًُػًُري عٝس أؾطٌ َٔ ايؿٛط ٚا٫ضشّٜٛٚ ٢
اؾُع ّٜٛٚ ١عطؾ ١؟ قاٍ:ؾكاٍ يْ:ٞعِ أؾطًٗا ٚأعـيُٗا ٚأؾطؾٗا
عٓس اهلل َٓعي ٖٛٚ ،١اي ّٛٝايص ٟأنٌُ اهلل ؾ ٘ٝايسٚ ،ٜٔأْعٍ عً٢
ْب ٘ٝقُس " اي ّٛٝأنًُت يهِ زٜٓهِ ٚأشيُت عًٝهِ ْعُيت ٚضضٝت
يهِ ا٫غ ّ٬زٜٓا " قاٍ:قًتٚ:أ ٖٛ ّٜٛ ٟ؟ قاٍ:ؾكاٍ ي:ٞإٕ
أْبٝا ٤بين إغطا ٌٝ٥ناْٛا إشا أضاز أسسِٖ إٔ ٜعكس ايٛصٚ ١ٝاَ٫اَ١
َٔ بعس ٙؾؿعٌ شيو دعًٛا شيو اي ّٛٝعٝساٚ ،إْ٘ اي ّٛٝايصْ ٟصب
ؾ ٘ٝضغ ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ عًٝا يًٓاؽ عًُاٚ ،اْعٍ ؾَ ٘ٝا
اْعٍٚ ،نٌُ ؾ ٘ٝايسٚ ،ٜٔشيت ؾ ٘ٝايٓعُ ١عً ٢اغيَٓ٪ري،
قاٍ:قًتٚ:أ ٖٛ ّٜٛ ٟؼي ايػٓ ١؟ قاٍ:ؾكاٍ ي:ٞإٕ اٜ٫اّ تتكسّ
ٚتتأخطٚ ،ضسيا نإ  ّٜٛايػبت ٚا٫سس ٚا٫ثٓري إزي آخط ا٭ٜاّ
ايػبع ١قاٍ:قًت:ؾُا ٜٓبػ ٞيٓا إٔ ْعٌُ ؼي شيو اي ّٛٝ؟ قاٍٖٛ:
 ّٜٛعبازٚ ٠صٚ ٠٬ؾهط هلل ٚظيس ي٘ٚ ،غطٚض غيا َٔٓ اهلل ب٘ عًٝهِ
()1

َٔ ٜ٫ٚتٓاٚ ،إْ ٞاسب يهِ إٔ تصَٙٛٛ

 1عاض ا٭ْٛاض ،ايع ١َ٬اجملًػ169 /37 :ٞ

  شذرات من سرية أمري املؤمنني   T

 .2بطىلة وجهاد:

ٚيكس ٚؾ ٢ايٛص ٞبعٗسٚ ٙألع ٚعس ،ٙؾساؾع عٔ عكٝس٠
اإلغ ّ٬زؾاع ا٫بٛاٍ ؼت يٛا ٤ضغ ٍٛاهلل  Fبهٌ غاٍ ْٚؿٝؼ
يٓؿط ضا ٫ ١ٜاي٘ إ ٫اهلل ٚٚقا٥ع٘ ؼي ايتاضٜذ َؿٗٛزٚ ،٠نًُات٘ ؼي
ب ٕٛٛايهتب َٛدٛزٚ ،٠غريت٘ اؾٗاز ١ٜاغيباضن ١اسس ايؿٛاٖس عً٢
ٖص ٙاؿكٝك١
اْ٘ ايؿاز ٟيطغ ٍٛاهلل  Fبٓؿػ٘ سري بات عً ٢ؾطاؾ٘ ّٜٛ
ٖذطت٘ ٖٛٚ ،صاسب اؿُ٬ت اغيؿٗٛض ّٜٛ ٠بسض ٚاسس ٚسٓري،
ْٚاصط اإلغ ّ٬عً ٢ايهاؾط ٜٔؼي  ّٜٛا٭سعابٚ ،صاسب ايؿتض
ايعـي ِٝؼي  ّٜٛخٝربٚ ،اغيكاتٌ بعس ضغ ٍٛاهلل  Fعً ٢تأ ٌٜٚايكطإ
نُا قاتٌ ايطغ ٍٛعً ٢تٓعٚ ،)1(ًٜ٘زاؾع نٝس ايٓانجري ٚايكاغٛري
ٚاغياضقري( )2سُٓٝا طشِٓٗ ؼي ث٬خ سطٚب ناْت َٔ نربٜات اغيعاضى
ؼي ايتاضٜذ اإلغ :َٞ٬سطب اؾٌُ ٚصؿري ٚايٓٗطٚإ

ٜٓ 1ابٝع اغيٛز ٠يًكٓسٚظ278/3 :ٟ
ٚ 2غا ٌ٥ايؿٝع/ ١اإلغ140/20 : ١َٝ٬

  شذرات من سرية أمري املؤمنني   T

مل ٜهٔ عًٜ T ٙٞعطف يًدٛف َعٓ ٫ٚ ٢يًذدي َؿَٗٛا ؼي
ْؿػ٘ بٌ نإ ٜػتكبٌ اغيٛت بطساب ١صسض ٜٗط ٍٚؼي اؿطب داْب
ايعس ٚنأْ٘ ٜكصس ؾ٦ٝا حيب٘ ست ٢اطيع اغيػًُٚ ٕٛغري اغيػًُري إ
عًٝا اؾذع ايعطب ٚايعذِ ٚمل ٜؿٗس ايتاضٜذ ي٘ َجْٚ ٬ٝـيريا ٚمل ُٜطَ
اؾذع َٓ٘ ٖٚصْ ٙبص َٔ ٠غعٚات ايطغ F ٍٛاييت سططٖا اإلَاّ
ٚنإ ْصٝب٘ َٔ اؾٗس ٚايعٓا ٤انجط َٔ غريٚ ٙمل ٜػًِ عًَٔ T ٞ
()1

غٗاّ ايعسٚ ٚغٛٝؾِٗ بٌ ناْت اؾطاسات تأخص َٓ٘ نٌ َأخص

يكس أعس اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي ٚي ٘ٝعً ٞبٔ أب ٞطايب  Tإعسازا
دعً٘ ٜصبض عل ٖ ٛايػٝـ اؿاضؽ يسٚ ٜ٘ٓايعطس اغيساؾع عٔ ْب،٘ٝ
ٚصاض ضطغاَ٘ ايصٜ ٟؿتدط اغيؿطن ٕٛبكت ِٖ٬ايص ٜٔغكٛٛا عس
غٝؿ٘ ،سٝح ٜ ٫جبت ي٘ ؾذاع ٜٝٛ ٫ٚل ٖٝبت٘ قاضب ،إشا َؿ ٢إزي
اؿطب ٖطٚ ،ٍٚإشا أَػو بصضاع ضدٌ مل ٜػتٛع إٔ ٜتٓؿؼَٚ ،ا
صاضع أسسا إ ٫صطع٘( ٖٛٚ ،)2ايص ٟقًع باب خٝرب ايص ٟعذع عٓ٘

 .1اَ٫اّ عً َٔ ٞاغيٗس ازي ايًشس63 :
 .2دٛاٖط اغيٛايب ؼي َٓاقب اإلَاّ عً ، T ٞابٔ ايسَؿك36 /1 :ٞ
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ايطداٍ ا٭ؾسا ٖٛٚ ،٤ايكاَٚ( :ٌ٥اي  ًٔ٘٤يَ ِٜٛتـيٜا َٖ َطتٔ ا ٞيعَ َطبُ عًَٔ ٢ٜقتَائٞ
()1

ت ايٝ ٞؿطَصُ َٔ ِٔ ض٢قٜابَٔٗا يٜػَاضَعِتُ إٜ٢يَِٗٝا)
ت َعَِٓٗاَٚ ،ي ِٜٛأٜ َِٜهَٓ ٔ
يَُٜا ٤َٚيُ ِٝ

ؾبٛٛيت٘ ٜعذع عٔ ٚصؿٗا ايٛاصؿ ٕٛست ٢تػٓ ٢بؿس ٠بأغ٘
ا٭بٛاٍ ٚاغتؿٗس بب٫ٛٛت٘ ايؿذعإ ،ؾٗ ٛعل ؾاضؽ اغيٝسإ ا٭ٍٚ
ٚا٭ٚسس ايص ٟنإ ًٜك ٞبٓؿػ٘ ؼي اٖٛاٍ اؿطب بري ا٭غٓٚ ١ايطَاح
ؾٜ ٬باي ٞإٔ ٚقع ٖ ٛعً ٢اغيٛت أٚ ٚقع اغيٛت عً ٖٛٚ ٘ٝؼي نٌ
صٛيٚ ١دٛي ١خيطز َ٪تعضا بأظاض ايٓصط قس اعتعّ بععّ اهلل ٚاؿٜلَ
بعس ٙٚؾ ٓط ٖعضيَٓ ١هط٠
ٜك ٍٛابٔ أب ٞاؿسٜسٚ :أَا اؾٗاز ؼي غب ٌٝاهلل ؾُعً ّٛعٓس
صسٜك٘ ٚعس ٙٚاْ٘ غٝس اجملاٖس ٌٖٚ ٜٔاؾٗاز ٭سس َٔ ايٓاؽ إ٫
ي٘؟ ٚقس عطؾت إٕٓ اعـيِ غع ٠ٚغعاٖا ضغ ٍٛاهلل ٚاؾسٖا ْها ١ٜؼي
اغيؿطنري بسض ايهرب ٣اييت قتٌ ؾٗٝا غبع َٔ ٕٛاغيؿطنري قتٌ عًٞ
ْصؿِٗ ٚقتٌ اغيػًُٚ ٕٛاغي٥٬ه ١ايٓصـ اٯخط ٚإشا ضدعت ازي
َػاظ ٟقُس بٔ عُط ايٛاقسٚ ٟتاضٜذ ا٭ؾطاف يٝش ٢ٝبٔ دابط
ايب٬شضٚ ٟغريُٖا عًُت صش ١شيو

ْٗ .1ر ايب٬غ73 :١
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ؾُٔ َٓاقب٘  ّٜٛ Tاـٓسم اْ٘ قاٍ ؾ ٘ٝايٓيب :Fضطب ١عً٢
 ّٜٛاـٓسم أؾطٌ َٔ عباز ٠ايجكًريٚ ،شيو إٕ قطٜؿا قس ػُعت
ٚقا٥سٖا أب ٛغؿٝإ بٔ سطب ٚإ غٛؿإ قس ػُعت ٚقا٥سٖا ع١ٓٝٝ
بٔ سصري ٚاتؿكٛا َع بين ايٓطري َٔ ايٛٗٝز عً ٢قصس

ايٓيب F

ٚسصاض اغيس ،١ٜٓؾاخص ايٓيب  Fعطاغ ١اغيس ١ٜٓؼي عٌُ اـٓسم
عًٗٝا ؾاقبًٛا ناؾطاز اغيٓتؿط ست ٢قص اهلل قصتِٗ إش داٚ٩نِ َٔ
ؾٛقهِ َٔٚ ،أغؿٌ َٓهِ ؾدطز ضغ ٍٛاهلل ؼي ث٬ث ١آ٫ف ٚٚاؾكت
ايٛٗٝز اغيؿطنري عً ٢ضغ ٍٛاهللٚ ،اؾتس ا٭َط عً ٢اغيػًُري نُا قاٍ
اهلل تعازيٚ( :إش ظاغت ا٭بصاض ٚبًػت ايكًٛب اؿٓادط ٚتـيٓ ٕٛباهلل
ايـيْٓٛا ٖٓايو ابتً ٢اغيٚ َٕٛٓ٪ظيعيٛا ظيعا ٫ؾسٜسا) ٚطُع اغيؿطنٕٛ
بػبب نجطتِٗ ؾطنبت ؾٛاضؽ َٔ قطٜـ َِٓٗ عُط ٚبٔ عبس ٚز نإ
َٔ َؿاٖريِٖ ٚنإ ٜعس بأيـ ؾاضؽ َٚع٘ ابٓ٘ سػٌ ابٔ عُطٚ
ٚأصشاب٘ ،ؾًُا ْـيطٚا إزي اـٓسم قايٛاٖ :صَ ٙهٝسَ ٠ا نإ ايعطب
تعطؾٗا ،ؾك ٌٝهلِٖ :صا َٔ تسبري ايؿاضغ ٞايصَ ٟع٘ ،ؾاقتشُٛا
اـٓسم ٚعربٚ ٙٚدايت خ ًِٗٝؼي ايػبد ١بري اـٓسم ٚبري
اغيػًُريٚ ،دعٌ عُط ٚبٔ عبس ٚز ٜٓازَ َٔ ٌٖ ٟباضظ ؾكاّ
ايٓيب Fؼي أصشاب٘ ٚقاٍ َٔ:هلصا ايهًب ؾًِ جيب٘ أسس إ٫

  شذرات من سرية أمري املؤمنني   T

عًٚ Tٞقاٍ أْا أباضظ ٙؾكاٍ  Fإْ٘ عُط ،ٚؾػهت ،ؾكاٍ
عُطَ َٔ ٌٖ :ٚباضظ؟ ثِ دعٌ ْ٪ٜبِٗ ٜٚك:ٍٛأ ٜٔدٓتهِ اييت
تععُ ٕٛإٕ َٔ قتٌ ٜسخًٗا اؾٜ ٬ربظ اي ٞأسس ؟ ؾكاٍ عً T ٞأْا
ي٘ ٜا ضغ ٍٛاهلل ؾكاٍ ضغ ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ:إْ٘ عُطٚ
ؾػهت ؾطنع عُط ٚبٔ عبس ٚز ضق٘ ؼي ا٫ضض ٚاقبٌ جي ٍٛؾكاٍ
ضغ ٍٛاهلل ٜ َٔ:Fربظ هلصا ايهًب ؾًِ جيب٘ أسس ؾكاٍ عً ٞأْا ي٘
ٜا ضغ ٍٛاهلل ؾكاٍ ٖ:Fصا عُط ٚبٔ عبس ٚز قاٍ عًٚ T ٞإ
نإ ٚاْا عً ٞبٔ أب ٞطايب ،ؾاشٕ ي٘ ضغ ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚعُُ٘ بعُاَت٘ ٚايبػ٘ زضع٘ ٚقًس ٙغٝؿ٘ ٚقاٍ:ايًِٗ اعٓ٘
عً ٘ٝايًِٗ اسؿـي٘ َٔ بري ٜس َٔٚ ٜ٘خًؿ٘ ٚعٔ ضيٚ ٘ٓٝعٔ مشاي٘
 َٔٚؾٛم ضأغ٘  َٔٚؼت قسَ ٘ٝؾ ٬تصضْ ٞؾطزا ٚاْت خري
ايٛاضثريٚ ،قاٍ:بطظ ا٫ضيإ نً٘ ازي ايؿطى نً٘ ؾُط أَري اغيَٓ٪ري T

ٜٗط ٍٚؾكاٍ عُط َٔ:ٚاْت ؟ قاٍ:أْا عً ٞبٔ أب ٞطايب ابٔ عِ
ضغ ٍٛاهلل ٚختٓ٘ ـ ظٚز ابٓت٘ ـ ؾكاٍ عُطٚ:ٚاهلل إٕ أباى نإ صسٜكا
يٚ ٞاْا أنط ٙإٔ أختٛؿو بطقٖ ٞصا ؾاتطنو ؾا ٬٥بري ايػُا٤
ٚا٫ضض  ٫سٝا َٝ ٫ٚتا ٚاْ ٞأنط ٙإٕ اقتًو ؾكاٍ عً:T ٞزع
ٖصا ٜا عُط ٚاْ ٞمسعتو تكَ:ٍٛا ٜعطض أسس عً ٞث٬خ خصاٍ
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إ ٫ادبت٘ إزي ٚاسسٚ ٠اْا اعطض عًٝو ث٬خ خصاٍ ؾادبين ازي
ٚاسس ٠قاٍٖ:ات ٜا عً ٞقاٍ:تؿٗس إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل ٚإ قُسا
ضغ ٍٛاهلل قاٍْ:ض ٖصا عين قاٍ:ايجاْ ١ٝإٔ تطدع ٚتطز ٖصا اؾٝـ
عٔ ضغ ٍٛاهلل ؾإ ٜو صازقا ؾاْتِ اع ٬ب٘ عٓٝاٚ ،إ نإ ناشبا
نؿتهِ ش٩بإ ايعطب أَط ٙؾكاٍ إشا يتتشسخ ْػا ٤قطٜـ بصيو
ٚيٓٝؿس ايعطب باؾعاضٖا اْ ٞدبٓت ٚضدعت ازي عكيب َٔ اؿطب
ٚخصيت قَٛا ضأغ ْٞٛعً ِٗٝؾكاٍ :Tؾايجايج ١إ ازعٛى ازي
ايٓع ٍٚقاٍ:إْ ٫ ٞأسب إٔ اقتٌ ايطدٌ ايهطَ ِٜجًو ؾكاٍ
ٚ:Tيهين ٚاهلل اسب إ اقتًو ؾشُ ٞعُط ٚؾاقتشِ عٔ ؾطغ٘
ْٚعٍ ٚعكطٖا ؾتباضظا ٚػاز ٫غاع ١ثِ بسأ ؾططب أَري اغيَٓ٪ري
بايػٝـ عً ٢ضأغ٘ ؾاتكاٖا أَري اغيَٓ٪ري  Tبايسضق ١ؾكٛعٗا ٚثبت
ايػٝـ عً ٢ضأغ٘ ؾكاٍ عًٜ:T ٞا عُطَ ٚا نؿاى اْ ٞباضظتو
ٚاْت ؾاضؽ ايعطب ست ٢اغتعٓت عً ٞبـيٗري ؾايتؿت عُط ٚازي
خًؿ٘ ؾططب٘ أَري اغيَٓ٪ري َ Tػطعا عً ٢غاق ٘ٝؾاطُٓٗا(قٛعُٗا)
طيٝعا ٚاضتؿعت بُٗٓٝا عذاد ١ؾًُا اْهؿؿت ايعذادْ ١ـيطٚا ؾإشا
أَري اغيَٓ٪ري عً ٢صسضٚ ٙقس اخص بًشٝت٘ ٜطٜس إٔ ٜصع٘ ثِ أخص ضأغ٘

  شذرات من سرية أمري املؤمنني   T

ٚاقبٌ ازي ضغ ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايسَا ٤تػَٔ ٌٝ
ضأغ٘ َٔ ضطب ١عُطٚ ٚغٝؿ٘ ٜكٛط َٓ٘ ايسّ

()1

ٚض ٟٚعٔ دابط بٔ عُري ا٭ْصاض ٟاْ٘ قاٍ ؼي عً T ٞؼي
سطب صؿري :ؾٚ ٬ايص ٟبعح قُسا باؿل ْبٝاَ ،ا مسعٓا ضٝ٥ؼ
قَٓ ّٛص خًل اهلل ايػُٛات ٚا٭ضض أصاب بٝس ٙؼي ٚ ّٜٛاسس َا
أصاب ،إْ٘ قتٌ  -ؾُٝا شنط ايعاز - ٕٚظٜاز ٠عً ٢عيػُأَ ١٥
أع ّ٬ايعطب ،خيطز بػٝؿ٘ َٓشٓٝا ؾٝكَ( :ٍٛعصض ٠إزي اهلل ٚإيٝهِ
َٔ ٖصا ،يكس ُُٖت إٔ أؾًك٘ٚ ،يهٔ حيذعْ ٞعٓ٘ أْ ٞمسعت
ضغ ٍٛاهلل ٜ Fك ٫":ٍٛغٝـ إ ٫ش ٚايؿكاض  ٫ٚؾت ٢إ ٫عًٚ "ٞأْا
أقاتٌ ب٘ ز ْ٘ٚصً ٢اهلل عً )٘ٝقاٍ ايطا :ٟٚؾهٓا ْأخص ٙؾٓك ،َ٘ٛثِ
ٜتٓاٚي٘ َٔ أٜسٜٓا ؾٝكتشِ ب٘ ؼي عطض ايصـ ،ؾٚ ٬اهلل َا يٝح بأؾس
ْها َ٘ٓ ١ٜؼي عسT ٙٚ

()2

 1ؾذط ٠طٛب287 /2 :٢
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 .3بني علٌ  Tواخللفاء:

يكس نإ َ Tجاٍ اؿ ١ٛٝعًٚ ٢سس ٠اغيػًُري َٚصاؿِٗ،
صابطا عًٖ ٢طِ سك٘ ٚايتػاؾٌ عٔ عـيَٓ ِٝعيت٘ ٚزؾع٘ عٔ سك٘
ايص ٟأٚدب٘ اهلل تعازي ي٘ ،بٌ يكس نإ ْعِ اغيػتؿاض يًدًؿا ٤ايصٜٔ
قبً٘ َٔ ادٌ َصاحل اغيػًُري ،ست ٢قاٍ ؾ ٘ٝقا( :ًِٗ٥ي ٫ٛعًٞ
هلًو عُط)

()1

ٚغيا آٍ ا٭َط إي ،٘ٝدػس  Tؼي عٗس ٙباـ٬ؾ ١أضٚع صٛض
اؿهِ ايعازٍ ٚضطب اسهِ أَجً ١اؿه ١َٛاإلغ ١َٝ٬ايٓكٚ ،١ٝبٔٓٝ
يًُػًُري خ ٍ٬ؾرت ٠خ٬ؾت٘ ايكصري ٠سكٝك ١ايس ٜٔايػً ِٝعٔ نٌ
َا ٜؿٛب٘ َٔ ضأَ ٟبتسع أَ ٣ٖٛ ٚتبعٚ ،ضطب يًُػًُري طيٝعا
أضٚع اغيٓاٖر اإلهل َٔ ١ٝخ ٍ٬غًٛن٘ ايعًُ ،ٞست ٢أثبتت
ا٭سازٜح ايصشٝش ١اغيتػامل عًٗٝا َٔ قبٌ اغيصاٖب اإلغ١َٝ٬
طيٝعا عً ٢إٔ اإلَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب  َٔ Tأنجط ايٓاؽ اقتؿاّ٤
يػٓ ١ايٓيب ٚ Fأؾسِٖ ايتعاَا بٗا

ٜٓ .1ابٝع اغيٛز ٠يًكٓسٚظ172/2 :ٟ
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أَا غريت٘ ٚغًٛن٘ ايؿدص ;ٞؾكس نإ Tايكس ٠ٚاغيجً ٢ؼي
اـًل اإلغ َٞ٬ا٭َجٌ ،سٝح اؾتٗط عٓ٘ يري اؾاْب ٚايتٛاضع
ٚاغيكاضب ١يعُ ّٛايٓاؽ عًَ ٢ا ٖ ٛعً َٔ ٘ٝمسٚ ٛعـيُٚ ،١عًَ ٢ا
ِٖ عً َٔ ٘ٝأخٛاٚ ٤عًٌ ،بٌ يكس غاض ؾ ِٗٝعػٔ ايعؿط ٠إزي
زضد ١اْ٘ مل ٜهٔ ضيتاظ عِٓٗ ؼي ؾ ٤ٞأص ٬ست ٢بعس تػًُ٘ يًد٬ؾ١
ٚظَاّ اَٛ٫ض
 .1مثال يف التىاضع:

قاٍ صعصع ١بٔ صٛسإ ٜصـ اَري اغيَٓ٪ري ( :Tنإ ؾٓٝا
نأسسْا ،يري داْب ٚؾس ٠تٛاضع ٚغٗٛي ١قٝاز )ٚ ،قاٍ ؾ ٘ٝضطاض
ابٔ ضُط( :٠ضسِ اهلل عًٝا ،نإ ٚاهلل ؾٓٝا نأسسْاٜ ،سْٓٝا إشا أتٓٝا،ٙ
ٚجيٝبٓا إشا غأيٓاٜٚ ،ٙكطبٓا إشا ظضْاٜ ٫ ،ٙػًل ي٘ زْٓٚا باب٫ٚ ،
حيذبٓا عٓ٘ سادب ) ،بٌ اْ٘ Tغاض ؾ ِٗٝبصؿ ١ايبٔؿط ٚايبؿاؾ١
ٚط٬ق ١اغيٝشٓٝا ست ٢تعاضف عٓ٘ شيو ،يسضد ١إ اغيٓشطؾري أضازٚا إ
ٜتدصٚا َٔ غًٛن٘ ايطاقٖ ٞصا َٛعٓا ٟؾ ٘ٝؾكايٛا :إ ؾ ٘ٝزعابٚ ،١س ٓل
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هلِ شيو َ ِٖٚجاٍ اؾؿاٚ ٤ايكػٚ ٠ٛخؿ ١ْٛاؾاْب ،٭ٕ طبعِٗ
ٜأب ٢غٓ ١ا٭ْبٝاٚ ٤غري ٠ايٓيب ايهط Fِٜايصٚ ٟضز عٓ٘ قٛي٘( :إْٞ
٭َعح  ٫ٚأق ٍٛإ ٫سكا)ٚ ،صسم ايكا ٌ٥سري قاٍٚ" :ن ٌٓٝأْإ٤
بايص ٟؾٜٓ ٘ٔ ٝطضُ"
قاٍ َعا ١ٜٚيكٝؼ بٔ غعس( :ضسِ اهلل أبا سػٔ ؾًكس نإ ٖؿا
بؿا شا ؾهاٖ )١ؾكاٍ قٝؼْ( :عِ نإ ضغ ٍٛاهلل Fضيعح ٜٚبػِ إزي
أصشاب٘ٚ ،أضاى تػط سػٛا ؼي اضتػاٚ ٤تعٝب٘ بصيو ،أَا ٚاهلل يكس
نإ َع تًو ايؿهاٖٚ ١اي٬ٛق ١أٖٝب َٔ ش ٟيبستري ،قس َػ٘
اي ،٣ٛٛتًو ٖٝب ١ايتك ،٣ٛيٝؼ نُا ٜٗابو طػاّ أٌٖ ايؿاّ)
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 .2إيثاره سالو اهلل علًه:

نإ غ ّ٬اهلل عًَ ٘ٝجا ٫يٮٜجاض ٚتؿط ٌٝا٫خط ٜٔعًْ ٢ؿػ٘
َتُج ٬غًل ا٫غ ّ٬ايطؾٝع ؼي ايؿعٛض بآ ّ٫ايػري ٚايتؿاعٌ َع٘
ٚاغسا ٤اـسَ ١ي٘
(ض ٟٚإٔ عًٝا قاٍ َٜٛا يؿاطُ ٌٖ :١عٓسى ؾ ٤ٞتٛعُٝين ؟
قايتٚ ٫ :اهلل ٜا أبا اؿػٔ َا عٓسْا َٓص ث٬ث ١أٜاّ إ ٫ؾ ٤ٞأ٩ثطى ب٘
عًْ ٢ؿػٚ ٞعً ٢ابين ! قاٍ هلا :ؾٗ ٬أعًُتٝين ؟ قايت :إْٞ
٭غتش َٔ ٞٝضب ٞإٔ أنًؿو َا  ٫تكسض عً ! ! ٘ٝؾدطز طعًٞص َٔ
عٓسٖا ؾتشٌُ زٜٓاضا أخص ٙقطضا ؾتًكا ٙاغيكساز ْصـ ايٓٗاضٚ ،قس
ٚضع اغيكساز نُ٘ عً ٢ضأغ٘ َٔ ؾس ٠اؿط ،ؾكاٍ ي٘ عًَ :ٞا
أخطدو ؼي ٖص ٙاؿاٍ ٚأضاى ناؿريإ ؟ قاٍ :خًين  ٫ٚتػأيين
قاٍ :يتدربْ ٞقاٍ :خًين ٜا أبا اؿػري  ٫ٚتهؿؿين قاٍٜ :ا
أخ ٞإْ٘ ٜ ٫ػعين إٔ أخًٝوٜ ٫ٚ ،ػعو إٔ تهتُين قاٍ:
خطدت َٔ َٓعيٖ ٞاضبا عًٚ ٢دٗٚ ٞشيو ٭ْ ٞضأٜت صبٝاْٞ
ٜتطاغ ٕٛدٛعا ؾًِ ٜك ٛعً ٢شيو صرب ٟؾأخطز عً ٞايسٜٓاض
ؾسؾع٘ إي ،٘ٝثِ قاٍَ :ا أخطدين إَ ٫ا أخطدو ثِ َط ٢عً ٞإزي

  شذرات من سرية أمري املؤمنني   T

اغيػذس ؾًُا ؾطؽ ضغ ٍٛاهلل  َٔ Fص ٠٬اغيػطب خطز َٔ
اغيػذسٚ ،ضنض عًٝا بطدً٘ ٚأتبع٘ عً ٞؾٛقـ عً ٢باب اغيػذس،
ؾًُا ؿك٘ قاٍ ي٘ ايٓيب  ٌٖ :Fعٓسى عؿا ٤؟ قاٍ عً :ٞؾهطٖت
إٔ أقْ ٍٛعِٚ ،قس عًُت أْ ٞمل أخًـ ؼي َٓعي ٞؾ٦ٝاٚ ،اغتشٝٝت
إٔ أق ،٫ :ٍٛؾكاٍ ي :ٞإَا ط إٔ ص تكْ :ٍٛعِ ،ؾُٓطَ ٞعوٚ ،إَا
إٔ تك ٫ :ٍٛؾٓسعو قاٍ :ؾكًت :صيطٜ ٞا ضغ ٍٛاهلل ؾُطٖٛ ٢
ٚعً ٞإزي َٓعٍ ؾاطُ ،١ؾًُا زخٌ قاّ ايٓيب ٖ :Fاتَ ٞا عٓسى ٜا
ؾاطُ ١قاٍ :ؾأخطدت إيَ ٘ٝا٥س ٠عًٗٝا طعاّ طٝب مل أض أسػٔ َٓ٘
يْٛا ٫ٚ ،أطٝب ضحيا ؾٓـيط إيٗٝا عًْ ٞـيطا ٚأسس ايٓـيط ،ؾكايتَ :ا
أؾس ْـيطى ٜا أبا اؿػٔ قاٍٚ :نٝـ ٜ ٫ه ٕٛنصيو ٚقس ظعُت
أْ٘  ٫ؾ ٧عٓسى ؾكايتٚ :اهلل َا نصبتو ؾكاٍ ي٘ ايٓيب ٖ :Fصا
ضظم َٔ اهلل بسٍ زٜٓاضى ،اؿُس هلل ايص ٟدعًو َج ٬يعنطٜا ،T
ٚدعًٗا َج ٬غيط:ِٜ
شطَابَ َٚدَ َس عٔٓ َسَٖا ٢ضظِقٟا قٜا ٍَ َٜا ََ ِط َُِٜأ٢ْٖٜ
ٌ عَ ًَِٜٗٝا ظَ ٜن ٢طٖٜا ايِ ُٔ ٞ
(نَُ٤ًٝا زَخَ َ
م ََٔ َٜؿَأ ٤بػَ ِ٢ ٝط سٔػَابٕ)(آٍ
ت ُٖ َ ِٔ َٔ ٛعٔٓسٔ ايً ٘ٔ ١إٕٖ اي ِ َٜ َ٘ ً١طظُ ُ
و َٖصَا قٜايِ ٜ
ئ ٜ
()1

عُطإ)37/

 1ؾطح إسكام اؿل ،ايػٝس اغيطعؿ)51 – 50 /18 :ٞ
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 .3جىده وكرمه:

اَا ؼي اؾٛز ٚايهطّ ؾكس ضطب اضٚع اَ٫جً ١ؼي شيو
(قاٍ ايؿعيب :نإَ عً ٞأغد ٢ايٓاؽَ،ا قاٍ  ٫يػا ٌ٥قؽي
ٚعٔ أب ٞايٛؿ ٌٝأْ٘ قاٍ :ضأٜت عًٝاٜ ٟسع ٛايٝتاَ ،٢ؾٛٝعُِٗ
ايعػٌ ،ست ٢قاٍ بعض أصشاب٘ٚ :ززت أْ ٞنٓت ٜتُٝا ٚاٚقـ
اَ٫اّ طيٝع اَ٬ن٘ عً ٢ايؿكطاٚ ٤اغيػانري ٚناْت غًتٗا ؼي ايػٓ١
اضبعري ايـ زٜٓاض ٚنإ ٜػك ٞايٓدٌ بٝس ٙيبعض ايٛٗٝز بأدط ظٖٝس
ٜٚتصسم ب٘ عً ٢احملتادري)

()1

َٛ 1غٛع ١اَ٫اّ عً ٞـ قُس دٛاز َػٓ38/3 :١ٝ
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 .4علنه ومعرفته:

عٔ إبطاٖ ِٝبٔ قُس ،باغٓاز ،ٙعٔ عً ٞصًٛات اهلل عً ٘ٝأْ٘
قاٍ :عًُين ضغ ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ايـ باب َٔ ايعًِ ،نٌ
()1

باب َٓٗا ٜؿتض ايـ باب

ٚؼي خٛب ١ي٘ ٜ ٖٛٚ Tتشسخ عٔ ضغ ٍٛاهلل ٚ :Fيكس نٓت
اتبع٘ اتباع ايؿص ٌٝاثط اَٜ٘ ،طؾع زي ؼي نٌ  َٔ ّٜٛاخ٬ق٘ عًُا،
ٜٚأَطْ ٞبا٫قتسا ٤ب٘ٚ ،يكس نإ جياٚض ؼي نٌ غٓ ١عطا ٤ؾاضا٫ٚ ،ٙ
ٜطا ٙغريٚ ،٣مل جيُع بٝت ٚاسس ٦َٜٛص ؼي ا٫غ ّ٬غري ضغ ٍٛاهلل
صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚخسجيٚ ١اْا ثايجُٗا ،اضْٛ ٣ض ايٛسٚ ٞايطغاي،١
ٚاؾِ ضٜض ايٓب٠ٛ
ٚيكس مسعت ضْ ١ايؿٛٝإ سري ْعٍ ايٛس ٞعً ٘ٝصً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ،ؾكًت ٜا ضغ ٍٛاهللَ ،ا ٖص ٙايطْ ١ؾكاٍ ٖصا ايؿٛٝإ ،قس اٜؼ
َٔ عبازت٘ ،اْو تػُع َا امسعٚ ،تطَ ٣ا اض ،٣ا ٫اْو يػت
()2

بٓيبٚ ،يهٓو يٛظٜطٚ ،اْو يعً ٢خري

 1ؾطح ا٭خباض  -ايكاض ٞايٓعُإ اغيػطب308 /2 :ٞ
 2ؾطح ْٗر ايب٬غ ، ١ابٔ أب ٞاؿسٜس 197 /13 :
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نإ اَري اغيَٓ٪ري َجا ٫يًشل ايك ِٜٛؾٗ ٛساٌَ يٛا ٤ايعسٍ
ْٚاؾط ضا ١ٜاغيػاٚا ٠بري ابٓا ٤اؾٓؼ ايٛاسس ٜ ٫ؿطم ؼي ْـيطت٘ بِٗٓٝ
٫ٚغُٝا ؼي عٛا ٘٥هلِ ؾكس نإ ايطعٝـ عٓس ٙقٜٛا ست٪ٜ ٢خص ي٘
سك٘ ٚايك ٟٛعٓس ٙضعٝؿا ست٪ُٜ ٢خص اؿل َٓ٘ ..
ٖهصا َطت غريت٘ غ ّ٬اهلل عً ٘ٝبري ايطع ١ٝؾُا ساز َٜٛا عٔ
َبسأ َٔ َباز ٘٥أ ٚق ُ٘ٝاـايس ٠اييت تطصيت بٗا ايسْٝا َٔ بعسٚ ٙباٖت
ري ا٭ضض ًَٛٚى ٜايؿعٛب
بعسي٘ غ٬ط َ
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 .1طلّاب الدىًا:

ٚقس اؾهٌ َٔ اؾهٌ عً َٔ ٘ٝضعٝت٘ ايصًٜٛ ٜٔب ٕٛايسْٝا ٫ٚ
ًٜتؿت ٕٛازي اقاَ ١ايعسٍ ٚاؿهِ باؿل ٚضؾض ايـيًِ ٚاؾٛض اش مل
ٜطقِٗ َا قاّ ب٘ غ ّ٬اهلل عً َٔ ٘ٝبػؽي يًعسٍ ٚاغيػاٚا ٠بري ايٓاؽ
ٚعسّ ايتؿطٜل بري ايعطبٚ ٞاغيٛاي ٞا ٚبري قطٜـ ٚغا٥ط ايعطب ؾهإ
ؾُٝا نإ َٔ قٛهلِ ٚزعٛتِٗ ي٘ ٜ( Tا أَري اغيَٓ٪ري اعؽي ٖصٙ
ا٭َٛاٍ ٚؾطٌ ٖ ٤٫٪ا٭ؾطاف َٔ ايعطب ٚقطٜـ عً ٢اغيٛايٞ
ٚايعذِ  َٔٚخياف خ٬ؾ٘ عًٝو ) ؾُا نإ دٛاب٘  Tإ ٫إ قاٍ:
(أتأَط ْٞٚإ اطًب ايٓصط باؾٛض؟ ٚ ٫اهلل  ٫اؾعٌ َا طًعت مشؼ
٫ٚح ؼي ايػُا ٤لِ ي ٛنإ َا هلِ ي ٞيٛاغٝت ب ِٗٓٝؾهٝـ ٚاصيا
()1

ٖ ٞاَٛاهلِ)

(يكس نإ اإلَاّ ٜ Tط ٣إ ايٓـياّ ايػًٜ ٫ ِٝك ّٛا ٫عً٢
اغاؽ ايعسٍ ؼي ايطع ٫ٚ ١ٝضيهٔ إ تتشكل ايعساي ١ا ٫بايػا ٤ايتؿاٚت
بري ايٛبكات ٚايعٌُ سػب ايـيطٚف ٚا٭ٚضاع غيصًش ١اغيعٛظٜٔ
ٚايؿ٦ات ايؿكريٚ ٠نإ ٜعًِ إ شيو غٝهًؿ٘ ايهجري َٔ اغيتاعب
َ 1ػتسضى ايٛغا91 /11 :ٌ٥
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ٚغٝذًب ي٘ اـصُاٚ ٤ا٭عساٚ ٤غُٝس َعاٚ ١ٜٚاَجاي٘ بايكٚ ٠ٛيهٔ
شيو مل ٜهٔ يٝجٓ ٘ٝعٔ ضأ ٜ٘ؾؿ ٞا٭ٜاّ ا٭ٚزي َٔ خ٬ؾت٘ ٚظع
ا٭َٛاٍ عً ٢اؾُٝع بايػ ١ٜٛؼي سري إ ايتؿاٚت ؼي تٛظٜع ا٭َٛاٍ
نإ بايػا اقص ٢سسٚز ٙؼي عٗس َٔ غبك ٙٛؾؿ ٞعٗس اـًٝؿتري ابٞ
بهط ٚعُط نإ ايتٛظٜع َٔ اثين عؿط ايؿا ازي عيػ ١ا٫ف ٚاضبع١
ٚث٬ثٚ ١ايؿري يعاَ ١ايٓاؽ ٚؾكطاٚ ِٗ٥ؼي عٗس ايجايح مل ٜهٔ
يًتؿاٚت سسٚز ٚسٛادع ٚعازت ايطٚح اؾاًٖ ١ٝاييت ساضب َٔ
ادًٗا اب ٛغؿٝإ ٚاَجاي٘ ازي اقبض صٛضٖا ٚاؾهاهلا ؾا٭قطب ٕٛاي٘ٝ
َٔ اغطت٘ قس ضؾعِٗ عً ٢ضٚ٩ؽ ايٓاؽ ٚسصط ايكٝازٚ ٠ايػً ١ٛبِٗ
 ِٖٚايص ٜٔناْٛا ٜتٛي َٔ ٕٛقبٌ قٝاز ٠اغيؿطنري ؿطب اإلغّ٬
ٚغريِٖ َٔ اغيٜ٪سٚ ٜٔاغيٓاصطٜ ٜٔأخصَ ٕٚا ٜطٜس ٕٚبس ٕٚسػٝب اٚ
ضقٝب ٚمل شيهٓ٘ ايـيطٚف ايكاغ ١ٝاييت اساطت ب٘ خ ٍ٬ايؿرت٠
ايكصري َٔ ٠سهُ٘ إ ٜكط ٞعً ٢كًؿات ايعٗس ايػابل  ٫ٚإ ضيس
ٜس ٙازي ا٭َٛاٍ اييت اغتٛزي عًٗٝا اْصاض اؿانُري ا٭ٚاٚ ٌ٥غاص١
اْصاض اؿهِ ايعجُاْ ٞايص ٜٔناْٛا ٜعترب ٕٚاغياٍ ًَها هلِ ٚايكاُ٥ري
عً ٘ٝخعاْا يعجُإ ٚاعٛاْ٘  ٫يًُػًُري ٚاحملاضبري ؼي سري إ اَري
اغيَٓ٪ري نإ ٜطاًَ ٙها يًؿعب ٚيًذُٝع بايػٜٓٚ ١ٜٛـيط ازي ايؿكطا٤

  شذرات من سرية أمري املؤمنني   T

ٚا٭ٜتاّ ٚنأِْٗ عٝاي٘ ٪ٜثطِٖ عًْ ٢ؿػ٘ ٜٛٚاغ ِٗٝؼي َأنً٘ ًَٚبػ٘
َٚػهٓ٘ ٜٚك ٍٛإ عً ٢اؿانُري إ ٜٛاغٛا اْؿػِٗ بأضعـ
ضعاٜاِٖ يٝتأغ ٢بِٗ ايؿكري ٜ ٫ٚت ٘ٝايػين بػٓا)ٙ

()1

ؾُٝا ْكٌ عٔ ايؿعيب اْ٘ قاٍ :زخًت ايطسب ١بايهٛؾٚ - ١أْا
غ - ّ٬ؼي غًُإ ،ؾإشا أْا بعً T ٞقاُ٥ا عً ٢صربتري َٔ شٖب
ٚؾطَٚ ،١ع٘ كؿكٜٛ ٖٛٚ ،١طز ايٓاؽ سيدؿكت٘ ثِ ٜطدع إزي اغياٍ
ؾٝكػُ٘ بري ايٓاؽ ،ست ٢مل ٜبل َٓ٘ ؾ ،٧ثِ اْصطف ٚمل حيٌُ إزي
بٝت٘ قً ٫ٚ ٬ٝنجريا ؾطدعت إزي أب ،ٞؾكًت ي٘ :يكس ضأٜت ايّٛٝ
خري ايٓاؽ أ ٚأظيل ايٓاؽ قاٍٜ ٖٛ َٔ :ا بين ،قًت :عً ٞبٔ
أب ٞطايب أَري اغيَٓ٪ري ،ضأٜت٘ ٜصٓع نصا ،ؾكصصت عً ،٘ٝؾبه،٢
()2

ٚقاٍٜ :ا بين بٌ ضأٜت خري ايٓاؽ

 1غري ٠ا٭ ١ُ٥ا٫ثين عؿط ،اؿػين314/1 :
 2ؾطح ْٗر ايب٬غ - ١ابٔ أب ٞاؿسٜس198 /2 :
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 .2بني امري املؤميني وعقًل:

ٖٚا ٖ ٛغ ّ٬اهلل عًٜ ٘ٝططب اضٚع ا٭َجً ١ؼي ايعسايٚ ١اغيػاٚا٠
بري ايطعٚ ١ٝعسّ ا٫مٝاظ ٚاحملابا ٠ؼي أ ٟؿيطف َٔ ايـيطٚف ٚازي أٟ
ططف َٔ ا٭ططاف ستٚ ٢إ نإ اقطب ايٓاؽ اي ٘ٝؾصا عك ٌٝبٔ ابٞ
طايب اخ ٛاَري اغيَٓ٪ري ًٜتذ ٧اي َٔ ٘ٝؾطؾي َا بًػت ب٘ ايؿاق ١يٝع٘ٓٝ
بؿ َٔ ٤ٞبٝت اغياٍ َٔ ضظم ٜػس ب٘ ضَل اطؿاي٘ اغيعٛظ ٜٔاؾٝاع
ْٚرتى اؿسٜح ٭َري اغيَٓ٪ري  Tيٝبري َٛقؿ٘ ؼي ٖص ٙاؿازثَٔ ١
اخ:٘ٝ
ستٖ ٢ا ِغتََُاسَٓٔ َِٔٔ ٞبُطٚنِِٝ
(َٚاي  ًٔ٘٤يٜكٜسِ ضَأِٜٜتُ َعكًٟٔٝا  َٚقٜسِ أًَِٜٜلَ َ
ؾعِحَ اي ٗؿعُٛضٝ ٢غ ِبطَ ا ٞيأٜيَٛٞإ َِٔٔ ٢ؾٞ ٜك ٢طِِٖٔ ٜنأَُْٖٜا
ص ِبَٝاَُْ٘ ُ
صَاعاَٚ ٟضَٜأِٜتُ ٔ
غَُ ٚٛزتِ ُٚدُ ُُِِٖٗٛبٔا ٞي ٔعـيَٚ ٢ًِٔ ٞعَاَٚزََْٔ٪َُ ٞنِّساٜ َٚ ٟن ٖطضَ عًَ ٖٜٞايٞكَُ ٍَِٜٛطَزٚزٟا
ص َػِٝتُ إٜ٢ي ِ ٔ٘ٝغَُِعٜٔ ٞؾـي ٖٜٔأ ْٜٞٚأٜبٔٝعُُ٘ زَٔٚ ٜٞٔٓأٖٜتبٔعُ ٔقَٝا َزَُ ُٙؿٜاض٢قاٜ ٟططٜ٢كٜتٔٞ
ٜؾأِ ٜ
ضذٔٝرَ شٟٔ
ٜؾأٜسِ َُِٝتُ ٜيُ٘ سَسَٔ ٜس ٟ٠ثُِٖ أٜزَِِْٝتَُٗا َِٔٔ دٔػِ ُٔ٘ٔ ٔيَِ ٝعَتٔبطَ بَٔٗا ؾٜطَرٖ َ
شَتط٢مَ َِٔٔ َٔٝػََُٔٗا ؾٜكًٞٝتُ ٜيُ٘ ثَهٔ ًٜتِو ٜايجَٖٛانٌُٔ
زََْـٕ َِٔٔ أٜيَُٜٗٔا َٚنٜازَ أِ َٜ ِٕٜ
ذطْٗٔ ٞإ٢يَْ ٢ٜا ٣ض
َٜا عَكٔ ٌُٝأَٜت َِٔٔ ٗٔٔ٦سَسَٔ ٜس ٕ٠أٜسَُِاَٖا إِْ٢ػَاَُْٗا ئ ٔ ًٜعٔب٘ٔ َ َٚت ُ
طٔب٘ٔ أَٜت ََٔٔ ٔٗ ٔ٦ا ٞيأٜشََٚ ٣يٜا أٜ ِٔ َٔ ٔٗ ٔ٥ٜيـي)٢ٜ
دبٖا ُضَٖا ٔي َػ َ
ذ َطَٖا َ
َغ َ
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ثِ ٜػرتغٌ اَري اغيَٓ٪ري ؼي سسٜج٘ ٖصا يٝبري َٛقؿ٘ ػئ حياٍٚ
سيدتًـ ايٛطم ٚايٛغا ٌ٥اغيٓشطؾ ١ايٛص ٍٛازي غاٜت٘ ايسْ َٔٚ ١٦ٝأٟ
باب َٔ ا٭بٛاب عػ ٢إ حيفي بؿ ٤ٞضيٝع ٙعٔ غريٜٛٚ ٙصً٘ ازي َا
ٜطغِ اي ٘ٝؾهإ ا٭ؾعح بٔ قٝؼ صيٛشدا َٔ ٖص ٙايؿدصٝات
اغيٓشطؾ ١اييت ساٚيت اغتُاي ١اإلَاّ بٛغاًٗ٥ا اغيػطض ١يًٛص ٍٛازي
غاٜاتٗا
(َٚأِ ٜعذَبُ َِٔٔ شَئو ٜطٜاض٢مْ ٜططَ ٜقَٓا بًَُٔٞؿٛٝؾ ٕ١ٜؾٔ٢ٚ ٞعَاَٗٔ٥ا ِ ََ َٚعذُ١ٕ َْٛ
سٜ ٕ١ٖٝأٜ ِٚق َِٗٔ٦ٝا ؾٜكًٞٝتُ أٜصًٔ ٠١ٜأ ِّٜظَنٜا ٜ ٠أِّ صَسَق٠١ٜ
ذَٓتِ ٔبطٜ٢لَ ٢
َؾٔٓ ِ٦تَُٗا ٜنأَُْٖٜا ُع ٔ
ش ٖطّْ عَ َِٓٝ ًٜا ٜأٌَِٖ ا ٞيَبِٝتٔ ؾٜكٜاٍَ يٜا شَا َٚيٜا شَاىَٚ ٜيٜهَٖٔٓٗا َٖ ٔس ٠١ٖٜؾٜكًٞٝتُ
ؾٜصَئوَ َُ ٜ
دٖٕٓ١
دَتٔبؽي ٠أِْٜتَ ٜأِّ شُٔ ٚ
َٖبٔ ًٜتِو ٜايَٗ ٞبُ ٍُٛأٜعَِٔ زٔ ٢ٜٔاي  ًٔ٘٤أَٜت َِٝتٓٔٔ ٞيَتدِسَ َعٓٔ ٞأِ َُ ٜ
ذطُ َٚاي  ًٔ٘٤ي ِٜٛأِ ٝعٝٔٛتُ ا ٞيأٜقٜائ َِٝاي ٖػ ِبعَ ٜ١بَُٔا َتشِتَ أٜؾًٜٞانَٔٗا عًَ ٢ٜإِٜٔ
ٜأِّ تَ ِٗ ُ
ؾ ٔع َريََ ٕ٠ا ٜؾعَ ًُٞتُ٘ َٚإ ٖٕ٢زَُِْٝان ِِٝعِٔٓسٟٔ
أِ ٜعصٔ َٞاي  ًَ٘٤ؾٜٔ ٕ١ًَُِْٜ ٞأغِ ًٝبَُٗا دًُٞبَ َ
َٔٔٚ ٞيَٓعٔٞ َٜ ٣ِٝؿََٓٚ ٢يٖ ٜص ٕ٠يٜا
ٍّ
دطَا َز ٕ٠تَ ٞكطََُُٗا ََا ٔيعًَ
ٜيٜأَِٖٚ َِٔٔ َُٕٛضَق ٕ١ٜؾٔ ٞؾَ ٢ِٜ
َتبِك)٢ٜ
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 .3أعًيىىٌ بىرع واجتهاد:

ٚنإ غ ّ٬اهلل عً ٘ٝنجريا َا ٜٛص ٞعُاي٘ ٫ٚٚت٘ عً ٢ا٭َصاض
بإٔ ٜػريٚا بػريت٘ بري ايطعٚ ١ٝإ ٜبػٛٛا ايعسٍ ٚحيهُٛا بايكػؽي
ٜٗ ٫ٚازْ ٕٛؼي ز ٜٔاهلل ا ٚتأخصِٖ ؾ ٘ٝيٚ ِ٥٫ ١َٛقس سطص T

إ ٜه٫ٚ ٕٛت٘ َجا ٫يًُػاٚا ٠بري ايٓاؽ ٚعسّ تؿط ٌٝؾ ١٦عً ٢ؾ١٦
اخطٚ ٣إ ناْٛا َٔ اؾطاف ايكٚ ّٛاغٝازِٖ شيو إ َٓٗر اإلغّ٬
ايص ٟأغػ٘ ايطغٚ ٍٛزاؾع عٓ٘ اإلَاّ اَري اغيَٓ٪ري ٜطؾض ايتُٝٝع بري
اسس ٚاخط ا ٫بايتكٚ ٣ٛايتكطب ازي اهلل تعازي ؾهإ  Tحياغب
عُاي٘ اشا بسا َٔ اسسِٖ أ ٟتكصري ؼي ازا ٤عًُ٘ ا ٚإ ٜطنٔ ؼي
َٛقع٘ ٖصا ازي ؾ َٔ ٤ٞسٛاّ ايسْٝا ٚؼت أ ٟعٓٛإ َٔ ايعٓأٜٚ
ؾٗصا عاًَ٘ عً ٢ايبصط ٠عجُإ بٔ سٓٝـ سُٓٝا زعا ٙقَٔ ّٛ
اؾطاف اغيصط ازي سطٛض ٚي ١ُٝناْت قس اقُٝت يعً ١ٝايك ّٛؾشػب
زَ ٕٚػانٚ ِٗٓٝؾكطا ِٗ٥ؾُا نإ َٔ اَري اغيَٓ٪ري سُٓٝا بًػ٘ شيو
إ ٫إ بعح اي ٘ٝبهتاب٘:
صطَٔ٠
سَِٓٝـٕ ؾٜكٜسِ بَ َ ًٜػٓٔ ٞأ ٖٕٜضَدًُٟا َِٔٔ ٔؾ ِتٜ ٔ١َٝأٌِٖ ٢ا ٞيَب ِ
(اَٖا َبعِسُ َٜا ابَِٔ ُ
و
زَعَاى ٜإ٢يََ ٢ٜأٞزُبَٜ ٕ١ؾٜأ ِغطَ ِعتَ إٜ٢يَِٗٝا تُ ِػَتٜٛابُ يٜو ٜايٞأٜيَٛٞإُ ُ َٚتِٓك ٌُٜإٜ٢يٜ ِٝ
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ا ٞيذٔؿٜإُ َََٚا ٜؿيَِٓٓتُ أْٖٜوُ ٜتذٔٝبُ إ٢يٜ ٢ٜطعَاّ ٢ق ٣ِّٛ ٜعَاََ ِِ ًُٗٝٔ٥ذِؿٜ َٚ ٙٛٝغُِِٔٓٗٗٝ
ََسِعُ ٙٛؾٜاِْ ٝـيطِ إ٢يََ ٢ٜا تَ ٞكطَُُ٘ َِٔٔ َٖصَا ايٞ َُٞكطَِ ٢ؾَُٜا ا ِؾتََبَ٘ عَ ًِٜٝو ٜعًُُُٔ٘ ٞ
ؾٜائ ٞؿ ٞـيُ٘ ََ َٚا ٜأٜ ِٜكِٓتَ ٔبٝٔٛبٔ ُٚدُٜ ٖٔ٘ٔ ٛؾٌَِٓ َٔ ُِٓ٘ أٜيٜا  َٚإ ٖٕ٢ئهََ ٌٚٝأ ٣َُّٛٞإََ٢اَٟا
ٞ َٜكتَسٔٔ ٟب٘ٔ ِ َٜ َٚػَتطٔٔ ُ٤ٞبُٓٛض ٢عًٔ ُٔ٘ٔ ٞأٜيٜا  َٚإ ٖٕ٢إََ٢اََه ِِٝقٜسٔ ا ٞنتَؿ َِٔٔ ٢ٜزَُِْٝاُٙ
ٔبَ ُِ ٔٛط ِٝ َِٔٔ َٚ ٜٔ٘طعِ ُٔ٘ٔ بٔ ٝكطِصَِ ٔ٘ٝأٜيٜا  َٚإْٖ٢ه ِِٝيٜا تَكٔ ٞسضَُ َٕٚعً ٢ٜشَئو َٚ ٜيٜهِٔٔ
دتَٔٗا ٕز  َٚعٔؿ َٚ ٕ١٤غَسَازٕ ؾَٜٛاي ََ ًٔ٘٤ا ٜنَٓ ِعتُ َِٔٔ زَُِْٝانِِ ٝ
أٜعٔ ُْٞٔٛٓٝبٔ ََ ٛضع َٚ ٣ا ِ
خ ِطتُ َِٔٔ ٜغَٓاَُٗٔٔ٥ا َٚؾٞطا َٚ ٟيٜا أٜعِسَ ِزتُ ٔيبَائ ٞثَِٛبٔ ٞطُِٔطا َٚ ٟيٜا
ٔتبِ طا َٚ ٟيٜا ازٖ َ
ت َِٔٔ ٜأضِضَٔٗا ٔؾبِطٟا )
س ِع ُ
ُ
بٌ اْ٘ غ ّ٬اهلل عً ٘ٝمل خيـ عً ٢ضعٝت٘ اَطا َا ؾكس نإ
ٜهاؾؿِٗ بهٌ صػريٚ ٠نبري ٠ؼي اَٛض زٚيت٘ اييت اغػٗا عً ٢ايصسم
ٚا٭َاْٚ ١عسّ اغيٛاضبٚ ١اـٝاْٚ ١نإ غ ّ٬اهلل عًٜ ٫ ٘ٝتػاٌٖ َع
أ ٟتكصري ا ٚاُٖاٍ ٜٛاٍ ايٓاؽ ا ٚايطع َٔ ١ٝأ ٟنا ٔ٥نإ ست ٢يٛ
نإ َٔ اقطب ايٓاؽ ايٖٚ ،٘ٝا ٖ ٞغٛز ٠اهلُساْ ١ٝؼسخ َعا١ٜٚ
عٔ اَري اغيَٓ٪ري Tقاٚ( :١ً٥اهلل يكس د٦ت٘ ؼي ضدٌ نإ قس ٙ٫ٚ
صسقاتٓا ؾذاض عًٓٝا ؾصازؾت٘ قاُ٥ا ٜصً ،ٞؾًُا ضآْ ٞاْؿتٌ َٔ
ص٬ت٘ ثِ أقبٌ عً ٞبطظيٚ ١ضؾل ٚضأؾٚ ١تعٛـ ٚقاٍ :أيو ساد١
؟ قًتْ :عِ ؾأخربت٘ اـرب ؾبه ٢ثِ قاٍ :ايًِٗ أْت ايؿاٖس عًٞ
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ٚعًٚ ،ِٗٝإْ ٞمل آَطِٖ بـيًِ خًكو ٫ٚ ،برتى سكو ثِ أخطز
قٛع ١دًس ؾهتب ؾٗٝا :بػِ اهلل ايطظئ ايطس ( ِٝقس دا٤تهِ ب١ٓٝ
َٔ ضبهِ ؾأٚؾٛا ايهٚ ٌٝاغيٝعإ  ٫ٚتبدػٛا ايٓاؽ أؾٝا٫ٚ ِٖ٤
تؿػسٚا ؼي ا٭ضض بعس إص٬سٗا شيهِ خري يهِ إ نٓتِ ََٓ٪ري )
ؾإشا قطأت نتابٖ ٞصا ؾاستؿفي سيا ؼي ٜسى َٔ عًُٓا ستٜ ٢كسّ عًٝو
َٔ ٜكبط٘ َٓو ٚايػ ّ٬ثِ زؾع ايطقع ١إي ٞؾٛاهلل َا ختُٗا بٛري
 ٫ٚخصَٗا ؾذ٦ت بايطقع ١إزي صاسب٘ ؾاْصطف عٓا َعع)٫ٚ
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 .4بني احلاكه واحملكىو:

يكس ٚضع اَري اغيَٓ٪ري  َٔTخ ٍ٬عٗسٚٚ ٙصٝت٘ غيايو
ا٭ؾرت َٓٗادا َتهاَ٫ ٬ضغا ٤ايعسايٚ ١تٛبٝل ا٭َٔ ٚضُإ سكٛم
ايؿطز ٚاجملتُع ٚإضؿا ٤ضٚح ايتعا ٕٚاؾاز ٚاؿكٝك ٞبري اؿه١َٛ
ٚايؿعب يًٛص ٍٛازي ص٬ح ايسٚيٚ ١اجملتُع عً ٢سس غٛا٤
ٜك ٍٛاإلَاّ عًٜٛ ٖٛٚ T ٞص ٞا٭ؾرت ظًُٚ َٔ ١صاٜاٙ
ايك ١ُٝيٝطع ايٓكاؾي عً ٢اؿطٚف سيا خيص ؼي ع٬ق ١ايطاع ٞبايطع١ٝ
د َطتِ عَ ًَِٜٗٝا ُزٍْ َٚ
اعًَِٜ ِِٜا ََائو ٝأ ْٜٞٚقٜسِ َٚدٖ ِٗتُو ٜإ٢ي ٢ٜبًٜٔازٕ قٜسِ َ
ٜقبًِٜو َِٔٔ ٜعَسٍِ َٚ ٣دَ ِٛض َٚ ٣أ ٖٕٜايٖٓاؽَ َٝ ِٓ ٜـيطُ َِٔٔ َٕٚأَُٛٝض٢ى ٜؾَٔٔ ٞجٌََِ ٢ا
ٝنِٓتَ َت ِٓ ٝـيطُ ؾٔ َِٔٔ ٔ٘ٝأَُٛٝض ٢ايُٛٞيٜاٜ ٔ٠قبًِٜوَٜ َٚ ٜكٛٝي َٕٛٝؾٔٝوََ ٜا ٝنِٓتَ تَكٍُٛٝ
ذط ٟ٢اي  ًُ٘٤ي ُِِٜٗعًَ ٢ٜأٜيٞػُٔ٢
ؾٔ َٚ ِِ٢ٗٝإَُْٖ٢ا ِ ُٜػتَسٍَٗ عًَ ٢ٜايصٖأيشٔريَ بَُٔا ُِ ٜ
خ َري ٝ٠ا ٞيعٌََُ ٢ايصٖائض ٢ؾٜأًَِوََٖٛ ٞاىٜ
ٔعبَا ٔز ٔٙؾًَٝٞ ٜه ِٔٝأٜسَبٖ ايصٖخَأ٥ط ٢إٜ٢يِٝو ٜشَ ٔ
 َٚؾُضٖ ٔبَٓؿٞػٔو ٜعَُٖا يٜا َٜشٌٔٗ يٜوٜ ٜؾإ ٖٕ٢ايؿٗضٖ بٔايٖٓ ٞؿؼ ٢ا ٞيإِْ٢صَافُ ََِٔٓٗا ؾَُٔٝا
شبٖ ٜ١يَٚ ُِِٜٗ
ؾعٔطِ قًٞ ٜبَو ٜايطٖسَُِ ٜ١ئًطٖعٔ َٚ ٔ١ٖٝايَ َُ ٞ
سبٖتِ ٜأٜ ِٚن ٢طَٖتِ ٜ َٚأ ِ
أَ ٜ
غبُعا ٟضَاضٜ٢اَ ٟت ِػَتُِٓٔ أٜنٜ ًُِِٜٗٞؾإُِِْٖٗ٢
اي ًٞٛ٥ـَ بٔٗ َٚ ِِ٢يٜا تَه َْٖٔٛٝعَ َ ِِ٢ًِٜٗٝ
و ؾٔ ٞا ٞيدًَ٢ ٞل ٞ َٜؿ ُطؾيٝ
و ؾٔ ٞايس َٚ ٢ٜٔٚإَٖ٢ا َْ ٔـي ْري يٜ ٜ
ر يٜ ٜ
صِٓؿٜإ ٢إَٖ٢ا أْ ٜ
ٔ
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َُِٔٓٗ ُِ ايعٖيَ َٚ ٌُٜت ِعط٢ضُ ي ُُِٜٗا ٞيعًِٔ٪ُٜ َٚ ٌُٜتَ ٢عًَٜ ٢ٜأِٜسٔ ِِ ٢ٜٗؾٔ ٞا ٞيعَُِسٔ َٚ
د ٜٛإٜ ٢ؾأِ ٜع َِٔٔ ِِ٢ٗٔٛعَؿ٢ٛٞى َٚ ٜصَ ٞؿشٔؤَ ٜجٌِ ٢اي٤صُٔ ٟتشٔبٗ َ َٚتطِضَ ٢إِٜٔ
ا ٞي َ
و
ش٘ٔ ٜؾإْٖ٢و ٜؾِٜٛقَٚ َٚ ُِِٜٗائ ٞا ٞيأَِٜط ٢عَ ٜ ًِٜٝ
ُِ ٜع َٔٝٛو ٜاي  َِٔٔ ًُ٘٤عَؿ َٚ ٔٙٛ٢ ٞصَ ٞؿ ٔ
ؾِٜٛقٜو َٚ ٜاي  ًُ٘٤ؾِٜٛمَ ََِٔ َٚي٤اى َٚ ٜقٜسٔ ا ِغتَهٞؿٜاى ٜأَ َِ ٜطُِِٖ  َٚاِبتًَٜاى ٜبٔٗ َٚ ِِ٢يٜا
ش ِطبٔ ايًٜ ٔ٘٤ؾإ ُْٖ٘٢يٜا َٜسَ يٜؤ ٜبٓٔكَُٔ ٞت٘ٔ  َٚيٜا ٔغَٓ ٢بٔو ٜعَِٔ
صبَٖٔ َْؿٞػَؤ ٜي َ
َت ِٓ ٔ
عَؿ َٚ ٔٙٛ٢ ٞضَسِ َُٔت٘ٔ
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 .5الرفق بالرعًة:

يكس نإ اَري اغيَٓ٪ري  Tسطٜصا عً ٢ايتعاٌَ بايطؾل ٚاؿػٓ٢
بري ايٓاؽ ٚتٛبٝل ا٭خ٬م اؿُٝسٚ ٠ايهطضي ١بري اؿانِ احمله ّٛعً٢
اطيٌ ٚد٘  ٫عً ٢ايتػًؽي عً ٢ضقاب اٯخطٚ ٜٔقس سطص T

إ ٜتٛزي ؾ ٕٚ٪ضعٝت٘ بٓؿػ٘ ٚغاص ١ايطعؿاٚ ٤ايؿكطاٚ ٤اغيػانري
ؾهإ ٜتذ ٍٛبٓؿػ٘ ؼي اظق٘ ايهٛؾٚ ١قس ٚضع غطا ٠ٚعً ٢ؿيٗط١٦ًَٝ ٙ
َٔ ضظم اهلل يٛٝصًٗا ازي ا٭نباز اـاٚ ١ٜٚا٭ؾٛا ٙاؾا٥ع١
َا ْكٌ عٔ ابٔ ؾٗط اؾٛب ؼي َٓاقب آٍ أب ٞطايب قٛي٘:
(ْـيط عً ٞإزي اَطأ ٠عً ٢نتؿٗا قطبَ ١ا ٤ؾأخص َٓٗا ايكطب١
ؾشًُٗا إزي َٛضعٗا ٚغأهلا عٔ ساهلا ؾكايت :بعح عً ٞبٔ أبٞ
طايب صاسيب إزي بعض ايجػٛض ؾكتٌ ٚتطى عًَ ٖٞصبٝاْا ٜتاَٚ ٢يٝؼ
عٓس ٟؾ ٧ؾكس أؾأتين ايططٚض ٠إزي خسَ ١ايٓاؽ ؾاْصطف ٚبات
يًٝت٘ قًكا ،ؾًُا أصبض ظيٌ ظْب ٬ٝؾ ٘ٝطعاّ ؾكاٍ بعطِٗ :اعٛين
أظيً٘ عٓو ،ؾكاٍ َٔ :حيٌُ ٚظض ٟعين  ّٜٛايكٝاَ ،١ؾأتٚ ٢قطع
ايباب ؾكايت َٔ ٖصا ؟ قاٍ أْا شيو ايعبس ايص ٟظيٌ َعو ايكطب١
ؾاؾتش ٞؾإ َع ٞؾ٦ٝا يًصبٝإ ؾكايت :ضض ٢اهلل عٓو ٚسهِ بٝين
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ٚبري عً ٞبٔ أب ٞطايب ،ؾسخٌ ٚقاٍ :اْ ٞأسببت انتػاب ايجٛاب
ؾاختاض ٟبري إٔ تعذٓري ٚؽبعٚ ٜٔبري إٔ تعًًري ايصبٝإ ٭خبع أْا،
ؾكايت أْا باـبع أبصط ٚعً ٘ٝأقسض ٚيهٔ ؾأْو ٚايصبٝإ ؾعًًِٗ
ست ٢أؾطؽ َٔ اـبع ،ؾعُست إزي ايسقٝل ؾعذٓت٘ ٚعُس عً ٞإزي
ايًشِ ؾٛبد٘ ٚدعٌ ًٜكِ ايصبٝإ َٔ ايًشِ ٚايتُط ٚغري ٙؾهًُا
ْا ٍٚايصبٝإ َٔ شيو ؾ٦ٝا قاٍ يٜ٘ :ا بين ادعٌ عً ٞبٔ أب ٞطايب
ؼي سٌ ػيا َط ؼي اَطى ،ؾًُا اختُط ايعذري قايتٜ :ا عبس اهلل غذٓط
ايتٓٛض ،ؾبازض يػذط ٙؾًُا أؾعً٘ ٚيؿض ؼي ٚدٗ٘ دعٌ ٜك :ٍٛشم ٜا
عًٖ ٞصا دعا َٔ ٤ضٝع ا٭ضاٌَ ٚايٝتاَ ،٢ؾطأت٘ اَطأ ٠تعطؾ٘ ؾكايت
ٚحيو ٖصا أَري اغيَٓ٪ري ،قاٍ ؾبازضت اغيطأ ٖٞٚ ٠تكٚ ٍٛاسٝآَ ٟو
ٜا أَري اغيَٓ٪ري ؾكاٍ بٌ ٚاسٝآَ ٟو ٜا أَ ١اهلل ؾُٝا قصطت ؼي
اَطى)
ٖصا ٖ ٛعً ٞبٔ اب ٞطايب ضَع ايسَٚ ٜٔجاٍ ايتطش١ٝ
ٚصٛت اؿل ٚايصسم ٚايعساي ١اإلْػاْ.١ٝ
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T

أَا ؼي عبازت٘ ؾ ٬لس بعسٖا عباز ٠عابس ٫ٚ ،بعس خؿٝت٘ ْػُع
عٔ خٛف خاؾعٚ ،قس ق ٌٝيإلَاّ ظ ٜٔايعابس :T ٜٔنٝـ
عبازتو َٔ عباز ٠عً ،ٞؾكاٍ(:عبازت َ٘ٓ ٞنعبازت٘  َٔ Tضغٍٛ
()1

اهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘)

ض ٟٚعٔ أب ٞايسضزا ٤قٛي٘( :ؾٗست عً ٞبٔ أب ٞطايب T

بـ(ؾٛحيٛات ايٓذاض)ٚ ،قس اعتعٍ عٔ َٛايٚ ٘ٝاختؿ ٢ػئ ًٜ٘ٝ
ؾاؾتكست٘ ٚبعس عًَ ٖٞهاْ٘ ،ؾكًت :ؿل سيٓعي٘ ؾإشا أْا بصٛت
سعْٚ ٜٔػُ ١ؾذٜ ٖٛٚ ٞك" :ٍٛإهل ،ٞنِ َٔ َٛبك ١ظيًت عين
ؾكابًتٗا بٓعُتوٚ ،نِ َٔ دطٜط ٠تهطَت عٔ نؿؿٗا بهطَو ،إهلٞ
إٕ طاٍ ؼي عصٝاْو عُطٚ ،ٟعـيِ ؼي ايصشـ شْيب ،ؾُا أْا
َ ٌَ٪غري غؿطاْو ٫ٚ ،أْا بطاز غري ضضٛاْو" ؾؿػًين ايصٛت
ٚاقتؿٝت ا٭ثط ؾإشا ٖ ٛعً ٞبٔ أب ٞطايب  Tبع ،٘ٓٝؾاغترتت ي٘،
ٚأعيًت اؿطن ،١ؾطنع ضنعات ؼي دٛف ايً ٌٝايػابط ،ثِ ؾعع إزي
ايسعاٚ ٤ايبهاٚ ٤ايبح ٚايؿه ،٣ٛؾهإ ػيا ْاد ٢ب٘ اهلل إٔ
 .1نؿـ ايػٛا ،٤ايؿٝذ دعؿط ناؾـ ايػٛا16 /1 :٤
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قاٍ":إهل ،ٞأؾهط ؼي عؿٛى ؾتٗ ٕٛعً ٞخ٦ٝٛيت ،ثِ أشنط ايعـيِٝ
َٔ أخصى ؾتعـيِ عً ٞبًٝيت" ثِ قاٍ":آ ٙإٕ أْا قطأت ؼي ايصشـ
غ ١٦ٝأْا ْاغٗٝا ٚأْت قصٗٝا ،ؾتك :ٍٛخص ،ٙٚؾٝا ي٘ َٔ َأخٛش ٫
تٓذ ٘ٝعؿطٜت٘ ٫ٚ ،تٓؿع٘ قبًٝتٜ٘ ،طظي٘ اغيٮ إشا أشٕ ؾ ٘ٝبايٓسا "٤ثِ
قاٍ" :آْ َٔ ٙاض تٓطر ا٭نباز ٚايهً ،٢آْ َٔ ٙاض ْعاع ١يًؿ ،٣ٛآٙ
َٔ غُطًَٗ َٔ ٠بات يـي "٢ثِ أْعِ ؼي ايبها ٤ؾًِ أمسع ي٘ سػا ٫ٚ
سطن ،١ؾكًت :غًب عً ٘ٝايٓ ّٛي ٍٛٛايػٗط ،أٚقـي٘ يص٠٬
ايؿذط ،ؾأتٝت٘ ؾإشا ٖ ٛناـؿب ١اغيًكا ،٠ؾشطنت٘ ؾًِ ٜتشطىٚ ،ظٜٚت٘
ؾًِ ٜٓع ،ٚؾكًت :إْا هلل ٚإْا إي ٘ٝضادعَ ،ٕٛات ٚاهلل عً ٞابٔ أبٞ
طايب ؾأتٝت َٓعي٘ َبازضا أْعا ٙإي ،ِٗٝؾكايت ؾاطُٜ" :e١ا أبا
ايسضزاَ ٤ا نإ َٔ ؾأْ٘ َٚا قصت٘؟" ؾأخربتٗا اـرب ؾكايتٖٞ" :
()1

ٚاهلل ٜا أبا ايسضزا ٤ايػؿ ١ٝاييت تأخص َٔ ٙخؿ ١ٝاهلل

ٚض ٟٚعٔ ضطاض بٔ ضُطٜ ٠صـ اإلَاّ عً T ٞغيعا:١ٜٚ
( ٚي ٛضأٜت٘ إش َجٌ ؼي قطاب٘ٚ ،قس أضخ ٢ايً ٌٝغسٚي٘ٚ ،غاضت
ل ٖٛٚ ،َ٘ٛقابض عً ٢ؿٝتٜ٘ ،تًٌُُ شيًٌُ ايػًٜٚ ،ِٝبه ٞبها٤
اؿعٜ ٖٛٚ ،ٜٔكٜ :ٍٛا زْٝا ،إي ٖٞتعطضت ،أّ إي ٞتؿٛقتٖٗٝ ،ات
 1ا٭َاي ،ٞايؿٝذ ايصسٚم137 :
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ٖٗٝات  ٫ساد ١ي ٞؾٝو ،أبٓتو ث٬ثا  ٫ضدع ١ي ٞعًٝو ثِ ٜك:ٍٛ
ٚاٚ ٙا ٙيبعس ايػؿطٚ ،قً ١ايعازٚ ،خؿ ١ْٛايٛطٜل)

 1ا٭َاي ،ٞايؿٝذ ايصسٚم724 :

()1
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يكس طيع ْٗر ايب٬غ ١خٛب اَري اغيَٓ٪ري عً ٞبٔ اب ٞطايب
ٚ Tاقٛاي٘ ٚسهُ٘ ٚنًُات٘ ايكصاض ٜ ٖٛٚعس تطاثا اغَٝ٬ا
ٚزغتٛضا داَعا يًكٚ ِٝاغيباز ٨ا٫غٚ ١َٝ٬اْ٫ػاْ ١ٝايعًٝا ٚشيو َٔ
خَ ٍ٬ا دا ٤ب٘ اَ٫اّ ْ َٔ Tصا٥ض ٚاضؾازات ٚاٚصاف تٓؿع
اغيػًِ ؼي زٚ ٜ٘ٓزْٝاٚ ٙشيٝع ي٘ اؿل َٔ ايباطٌ يتؿل ي٘ ايسضب مٛ
سٝا ٠سط ٠نطضي ١نُا ٜتُٝع ٖصا ايٓٗر بب٬غت٘ َٚتاْ ١ايؿاؿي٘ ٚبسٜع
َعاْٚ ٘ٝغعاض ٠اغيعاضف ٚايعًٚ ّٛنٝـ ٜ ٫ه ٕٛنصيو  ٖٛٚيػٝس
ايبًػاٚ ٤اؾطف اـًل بعس ايٓيب قُس ؾٗ ٛعً ٞغ ّ٬اهلل عً٘ٝ
شيو ايص ٌْٗ ٟايعًِ ٚاغيعطؾ َٔ ١اْٛاض ايكطإٓ ايهطَٔٚ ِٜ
اؾطاقات اخٚ ٘ٝابٔ عُ٘ ضغ ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ايٝٛبري
ايٛاٖطٜٔ
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 قَ ًٌْٜٝٔتسُ ُّٚعَ ٜ ًِٜٔ٘ٝأضِدَ َِٔٔ ٢نٜجٔريَُِ٘ٓٔ ٣ًٍََُِٛٝ ٣
ضطٖتٔ ايَٖٓٛا ٔؾٌُ بٔايٜ ٞؿطَأ٥ض ٢ؾٜاضِؾٝطَُٖٛا
 إ٢شَا أَ ٜ
 إ٢شَا ٜأضِ َشٍَ ايًَ ُ٘٤عبِسا ٟسَ ٜـيطَ عَ  ًِٜٔ٘ٝا ٞيعًَِٔٞ
صَٝتٔ٘ٔ يٜهٜإَ َٜذٔبُ أٜي٤ا ُٜعِصَ ٢ؾُهٞطاٟ
ٜ ي ِٛيََٜ ِِٜتٖ َٛعسٔ ايً ُ٘٤عًَََ ٢ٜعِ ٔ
ٔئٓ َعُٔ٘ٔ
ََ ا ٜأ ٞنَجطَ ا ٞي ٔعَبطَ  َٚأٜ ٜقٌٖ ائاعِٔتبَاضَ
ََ ا ظََْٜ ٢غُٛٝضْ قٜؽي٥
د َعٌَ ا ٞيشَلٖ عًَ ٢ٜأٜئ ٞػَٓتِِٔٗ ٢
 اتٖكٛٝا ٝؿيُٓ َٕٛايَٓٔٔ ِ٪ُُ ٞريَ ٜؾإ ٖٕ٢ايًَ َ٘٤تعَايَ ٢ٜ
ص َٞايً ٔ٘٤ؾٔ ٞا ٞيدًََٜٛاتٔ ٜؾإ ٖٕ٢ايؿٖا ٖٔسَ ُٖ َٛا ٞيشَانُِٔ
 اتٖكٛٝا ََعَا ٔ
خ
شَٛازٔ ُ
 ئ ٝهٌ ٚا َِط ٣٨٢ؾََٔ ٞأي٘ٔ َؾطٜ٢هٜإ ،٢ا ٞيَٛاض٢خُ َٚا ٞي َ
ؽ
 ا ٞي ٔػَٓ ٢ا ٞيٜأ ٞنَبطُ ا ٞيَٝأٞؽُ َعُٖا ؾٜٔ ٞأ ِٜسٔ ٟايٖٓا ٢
سبُ ُ٘
 أَ ٜؾسٗ ايصُْٗٛبٔ ََا ا ِغتََٗإَ بٔ٘ٔ صَا ٔ
 ا ٞي َُٔٓ َٚ ٝ١ٖٝي ٜا ايسَْٖٔٚ ٝ١ٖٝايتٖك َٚ ٌُ٥ًٜيٜـا ايتَٖٛغٗـٌُ ََ َٚـ ِٔ يٜـ ِِ ُٜعِـؽي ٜقٜاعٔـسا ٟيٜـ ِِ
ُٜعِؽي ٜقٜأُ٥اَٚ ٟايسٖ ِٖطُ َََِٜٛإ َِّْٜٛ ٢يٜوََٜٚ ٜـ ِّْٛعَ ًِٜٝـو ٜؾٜـإ٢شَا نٜـإَ يٜـو ٜؾًٜٜـا
صٔب ِط
َت ِب ٜٛطِ َٚإ٢شَا نٜإَ عَ ًِٜٝو ٜؾٜا ِ
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ضعَ ا ٞيأٞ ٜغَٔٓٝا ٔ٤ئًٞؿٜ ٝكطَا ٔ٤طًٜٜبأ ٟيَُا ٔع ِٓسَ ايًٜ َٚ ٔ٘٤أسِػَـُٔ َِٔٓـُ٘
ََ ا ٜأسِ َػَٔ َتَٛا ُ
تٔ ُ٘ٝايٞؿٜ ٝكطَا ٔ٤عًَ ٢ٜا ٞيأٞ ٜغَٔٓٝا ٔ٤اتٚهٜايٟا عًَ ٢ٜائً٘٤
صطَعَُ٘
 ََِٔ صَاضَعَ ا ٞيشَلٖ َ
 نٜؿٜاى َِٔٔ ٜعَكًٔٞوََ ٜا أِٜٚضَضَ يٜوُ ٜغُبٌَ ٜغٚٝو َِٔٔ ٜضُ ِؾسٔىٜ
 ََِٔ ؾَهٜا ا ٞيشَادَ ٜ١إ٢ي ٣َٔٔ ِ٪َُ ٢ٜؾٜ ٜهأ ُْٖٜ٘ؾَهٜاَٖا إ٢يٜـ ٢ايً٤ـ٘ٔ ََ َٚـِٔ ؾَـهٜاَٖا
إ٢ي ٢ٜنٜا ٔؾط ٣ؾٜ ٜهأَُْٖٜا ؾَهٜا ايًَ٘٤
 يٜا ََِٜٓبػٔ ٞئ َ ًٞع ِبسٔ أَٜ ِٕٜجٔلَ ٔبدَصِ ًَٜت ِ ٢ٔٝا ٞيعَا ٔؾ َٚ ٔ١َٝا ٞي ٔػََٓ ٢بَِٓٝا َتطَاَُ ُٙعَاؾ ٢ٟإ٢شِ
غَكَِٔ َ َٚبَِٓٝا َتطَاٜ ُٙغٔٓٓٝا ٟإ٢شٔ ا ٞؾتَ ٜكطَ
 ايٖٓاؽُ أِ ٜعسَاََ ُ٤ا دًَٗٛٝ٢ا


سب ايسْٝا ضأؽ نٌ خ١٦ٝٛ

 سب ايسْٝا ضأؽ ايؿذي ٚأصٌ احملٔ
 سب ايطٜاغ ١ضأؽ احملٔ
 س ٠ٚ٬ايسْٝا َطاض ٠اٯخطٚ ٠غ ٤ٛايعكب٢
 خري ايػٝاغات ايعسٍ
 خري اؾٗاز دٗاز ايٓؿؼ
 خري ا٭َطا َٔ ٤نإ عًْ ٢ؿػ٘ أَرياٟ
 زي ٌٝعكٌ ايطدٌ قٛي٘
 زي ٌٝأصٌ اغيط ٤ؾعً٘
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 زٚي ١ا٭ؾطاض قٔ ا٭خٝاض
 زٚي ١ايؿذاض َصي ١ا٭بطاض
 زٚي ١ا٭ٚغاز َبٓ ١ٝعً ٢اؾٛض ٚايؿػاز
 شنط اهلل ٜٓري ايبصا٥ط ْ٪ٜٚؼ ايطُا٥ط
 شٖاب ايبصط خريُ َٔ عُ ٢ايبصري٠
 ضسِ اهلل ضد ٟ٬ضأ ٣سكا ٟؾأعإ عًٝـ٘ٚ ،ضأ ٣دـٛضا ٟؾـطزٚ ٙنـإ
عْٛا ٟباؿل عً ٢صاسب٘
 ضأؽ اإلضيإ ايصسم
 ضأؽ اؿهُ ١يع ّٚاؿل
 ضزع ايٓؿؼ عٔ اهل ٖٛ ٣ٛاؾٗاز ا٭نرب
 ضضاى عٔ ْؿػو َٔ ؾػاز عكًو
 ظٖسى ؼي ايسْٝا تٓذٝو ٚضغبتو ؾٗٝا تطزٜو
 غ٬ح اغي َٔ٪ا٫غتػؿاض
 غ٬ح اغي َٔ٪ايصرب عً ٢ايبٚ ٤٬ايؿهط ؼي ايطخا٤
 غٝاغ ١ايٓؿؼ أؾطٌ غٝاغٚ ،١ضٜاغ ١ايعًِ أؾطف ضٜاغ١


غطى أغريى ؾإٕ أؾؿٝت٘ صطت أغريٙ

 ؾطٖ ايٓاؽ َٔ ٜط ٣أْ٘ خريِٖ
 ؾط ا٭َٛض ايطضا عٔ ايٓؿؼ
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 ؾط إخٛاْو َٔ زآٖو ؼي ْؿػو ٚغاتطى عٝبو
 ؾاٚض ش ٟٚايعك ٍٛتأَٔ ايعيٌ ٚايٓسّ
 ؾ٦ٝإ ٜ ٫عطف ؾطًُٗا إ َٔ ٫ؾكسُٖا :ايؿباب ٚايعاؾ١ٝ
 ؾكٛا أَٛاز ايؿذي بػؿٔ ايٓذا٠
 ص٬ح ايعٌُ بص٬ح ايٓ١ٝ
 ص٬ح ايبسٕ اؿُٚ ١ٓٝص٬ح ايعكٌ ا٭زب
 ص٬ح ايطع ١ٝايعسٍ
 صٔ ايسْٝا بايسْٝا ٜٓذٝو  ٫ٚتعٕ ايسْٝا بايس ٜٔؾرتزٜو
 ص ّٛايكًـب خـريْ َـٔ صـٝاّ ايًػـإٚ ،صـ ّٛايًػـإ خـريْ َـٔ
صٝاّ ايبٔٛ
 ضبؽي ايٓؿؼ عٓس ايطغب ٚايطٖب َٔ أؾطٌ ا٭زب


ط٬م ايسْٝا َٗط اؾٓ١

 طاع ١اهلل أعً ٢عُاز ٚأق ٣ٛعتاز


عًٝو باٯخط ٠تأتٝو ايسْٝا صاغط٠

 عًٝو باؿهُ ١ؾإْٗا اؿً ١ٝايؿاخط٠
 عًٝو بايعؿاف ؾإْ٘ أؾطٌ ؾ ِٝاإلؾطاف
 عًٝو با٭زب ؾإْ٘ ظ ٜٔاؿػب
 عًٝو بايعًِ ؾإْ٘ ٚضاث ١نطضي١
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ي ٛصببت ايسْٝا عً ٢اغيٓاؾل ظًُٗا عً ٢إٔ حيبين َا أسبين

 ي ٛضأٜتِ ايبدٌ ضد ٟ٬يطأٜتُ ٙٛؾدصاَ ٟؿٖٛاٟ
 يع ّٚايهط ِٜعً ٢اهلٛإ خريْ َٔ صشب ١ايً ِٝ٦عً ٢اإلسػإ
 َٔ ؿيًِ عباز اهلل نإ اهلل خصُ٘ ز ٕٚعبازٙ
 َٔ تٛنٌ عً ٢اهلل غين عٔ عبازٙ
 َٔ ناؾؿو ؼي عٝبو سؿـيو ؼي غٝبو
 َٔ مل ٜباٍ بو ؾٗ ٛعس َٔٚ ٍٚاٖتِ بو ؾٗ ٛصسٜكو


َٔ نتِ عًُا ٟؾهأْ٘ داٌٖ

 َٔ عُط زاض إقاَت٘ ؾٗ ٛايعاقٌ
 َٔ ؾُهط عً ٢اإلغا ٠٤غُدط ب٘
 َٔ داضت ٜ٫ٚت٘ ظايت زٚيت٘
 َٔ أعذب بؿعً٘ أصٝب بعكً٘


َٔ نجط طي ً٘ٝأطيع ايٓاؽ عً ٢تؿطً٘ٝ

 َٔ قٓع بطظم اهلل غبشاْ٘ اغتػٓ ٢عٔ اـًل
 َٔ قٌ أنً٘ صؿا ؾهطٙ
 َٔ نػا ٙاؿٝا ٤ثٛب٘ ،خؿ ٞعٔ ايٓاؽ عٝب٘
 َٔ غٌ غٝـ ايعسٚإ قتٌ ب٘
 َٔ ضض ٞعٔ ْؿػ٘ نجط ايػدؽي عً٘ٝ
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 َٔ غأٍ ؾٛم قسض ٙاغتشل اؿطَات
 َٔ ظاز عًُ٘ عً ٢عكً٘ نإ ٚبا ٟ٫عً٘ٝ
 َٔ ؿيًِ ْؿػ٘ نإ يػري ٙأؿيًِ
 َٔ ظٖس ؼي ايسْٝا اغتٗإ باغيصا٥ب
 َٔ ؾاٚض ش ٟٚايعك ٍٛاغتطا ٤بأْٛاض ايعكٍٛ
 َٔ ؿيًِ ايعباز نإ اهلل غبشاْ٘ خصُ٘
 َٔ غاتطى عٝبو ٚعابو ؼي غٝبو ؾٗ ٛايعس ٚؾاسصضٙ
 َٔ سػٔ عًُ٘ بًؼ َٔ اهلل آَاي٘
 َٔ أٝثين عً ٘ٝسيا يٝؼ ؾ ٘ٝغُدط ب٘
 َٔ عط ٣عٔ ايؿط قًب٘ ،غًِ قًب٘ٚ ،غًِ زٚ ،ٜ٘ٓصسم ٜك٘ٓٝ
 َٔ غٌ سيا  ٫ضيًه٘ ؾكس بايؼ ؼي ايطش١ًٜ
 َٔ عُ ٞعُا بري ٜس ٜ٘غطؽ ايؿو بري دٓب٘ٝ
 َٔ ظاز أزب٘ عً ٢عكً٘ نإ نايطاع ٞبري غِٓ نجري٠
 َٔ اعتصض بػري شْب أٚدب عًْ ٢ؿػ٘ ايصْب
 َٔ غهٔ قًب٘ ايعًِ باهلل غبشاْ٘ غهٓ٘ ايػٓ ٢عً ٢خًل اهلل
 َٔ دعٌ اؿل ًَٛب٘ ٕ٫ ،ي٘ ايؿسٜس ٚقطب عً ٘ٝايبعٝس
 َٔ مل ٜتعفي بايٓاؽ ٚعفي اهلل ايٓاؽ ب٘
 َٔ ضض ٞبكػِ اهلل غبشاْ٘ مل حيعٕ عًَ ٢ا ؾات٘
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 َٔ مل ٜتعًِ ؼي ايصػط مل ٜتكسّ ؼي ايهرب
 َٔ ضض ٞسيا قػِ اهلل ب٘ مل حيعٕ عًَ ٢ا ؼي ٜس غريٙ
 َٔ مل ٜطض بايكطا ٤زخٌ ايهؿط زٜ٘ٓ
 َٔ مل ٜٛقٔ باؾعا ٤أؾػس ايؿو ٜك٘ٓٝ
 َٔ يٜ ٛطسِ ايٓاؽ َٓع٘ اهلل تعازي ضظيت٘
٫
 َٔ مل ٜهتػب بايعًِ َا ٟ٫انتػب ب٘ طيا ٟ
َ َٔ سسو سيا يٝؼ ؾٝو ؾٗ ٛشّ يو إٕ عكًت
 َٔ مل ٜػتض َٔ ايٓاؽ مل ٜػتض َٔ اهلل غبشاْ٘
 َٔ مل حيػٔ ؿيٓ٘ اغتٛسـ َٔ نٌ أسس
َ َٔ سح ْؿػ٘ ؾكس شعٗا
 َٔ قٌ ؾهط ٙظاٍ خريٙ
 َٔ اٖتِ يطظم غس مل ٜؿًض أبساٟ
 َٔ تٛايت عًَ ٘ٝصا٥ب ايعَإ أنػبت٘ ؾط ١ًٝايصرب
ْ٫ َٔ ت أغاؾً٘ صًبت أعاي٘ٝ
 َٔ ؾبٖ ْاض ايؿتٓ ١نإ ٚقٛزا ٟهلا
 َٔ ؾطا٥ؽي اغيط ٠٤ٚايتٓع ٙعٔ اؿطاّ
 َٔ أؾطٌ اغيهاضّ بح اغيعطٚف
 َٔ أسػٔ اغيهاضّ ػٓب احملاضّ
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َ ا َٔ دٗاز أؾطٌ َٔ دٗاز ايٓؿؼ
َ ا أنًت٘ ضاح َٚا أطعُت٘ ؾاح
َ ا ايسْٝا غطٖتو ٚيهٔ بٗا غطضت
َ ا ظيٌ ايطدٌ ظي ٟ٬أثكٌ َٔ اغيط٠٤ٚ
 دٗاز اغيطأ ٠سػٔ ايتبعٌ
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T

 .1شهادته ومدفيه:

ٚيهٔ أتباع ايؿٛٝإ َااْتٗٛا ؼي إ ٜهٝسٚا ي٘ اغيها٥س٪ٜٚ ،يبٛا
عً ٘ٝايطع ،١ٝست ٢اْتٗ ٢ا٭َط باغتؿٗاز ٙؼي غاع ١ايعباز ٠عًٜ ٢س
أؾك ٢ا٭ٚيري ٚاٯخط ،ٜٔسٝح ضطب٘ عبس ايطظئ بٔ ًَذِ
اغيطاز ٟاـاضد ٞعً ٢ضأغ٘ ايؿطٜـ بػٝـ َػُ ّٛأثٓا ٤ص٬ت٘ ؼي
قطاب َػذس ايهٛؾ ١ؼي ايتاغع عؿط َٔ ؾٗط ضَطإ غٖٓ40 ١ـ،
ٚقس بكٜ ٞعاْ َٔ ٞأمل اغيصاب ست ٢قبط٘ اهلل تعازي إي ٘ٝؾٗٝسا
َـيًَٛا قتػبا ؼي اؿازٚ ٟايعؿط َٔ ٜٔايؿٗط ايؿطْ ٌٝؿػ٘
ٚبٛص T َ٘ٓ ١ٝنإ َسؾٓ٘ ؼي اضض ايٓذـ ا٫ؾطف -ؿيٗط
ايهٛؾٖ - ١ص ٙايبكع ١ايهطضي ١اييت هلا ايتاضٜذ ايعطٜل ؼي ايكسغ،١ٝ
ؾٗ ٞقؽي عباز ٠أٚيٝا ٤اهلل َٚسؾٔ ايعسٜس َٔ أْبٝاٚ ٘٥أٚصٝا،ِٗ٥
َ ٖٞٚآٍ أضٚاح اغيَٓ٪ري بعس ػياتِٗ ،ؾعٔ أَري اغيَٓ٪ري  Tاْ٘ قاٍ:
(أ ٍٚبكع ١عبس اهلل عًٗٝا ؿيٗط ايهٛؾ ،١غيا أَط اهلل اغي٥٬ه ١إٔ ٜػذسٚا
ٯزّ ،غذسٚا عً ٢ؿيٗط ايهٛؾٚ )1()١عٔ اإلَاّ أب ٞعبس اهلل T
َ 1ػتسضى ايٛغا ،ٌ٥اغيريظا ايٓٛض484 /4 :ٟ
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قاٍ( :ايهٛؾ ١ضٚض َٔ ١ضٜاض اؾٓ ١ؾٗٝا قرب ْٛح ٚإبطاٖٚ ِٝقبٛض
ث٬مثاْ ١٥يب ٚغبعري ْبٝا ٚغتُاٚ ١٥صٚ ٞقرب غٝس ا٭ٚصٝا ٤أَري
اغيَٓ٪ري ٚ ،)1(Tعٔ أب ٞبصري قاٍ :قًت ٭ب ٞعبس اهلل عً٘ٝ
 :Tأ ٜٔزؾٔ أَري اغيَٓ٪ري  T؟ قاٍ( :زؾٔ ؼي قرب أبْٛ ٘ٝح)
قًتٚ :أ ٜٔقرب ْٛح؟ ايٓاؽ ٜكٛي :ٕٛإْ٘ ؼي اغيػذس ،قاٍ،٫( :
شاى ؼي ؿيٗط ايهٛؾٚ ،)2()١عٔ اظيس بٔ عُط ضؾع٘ عٔ أب ٞعبس اهلل
 Tقاٍ :قًت ي٘:إٕ أخ ٞببػساز ٚأخاف إٔ ضيٛت بٗا ؾكاٍَ( :ا
تباي ٞسٝجُا َات أَا إْ٘ ٜ ٫بك َٔ٪َ ٢ؾطم ا٭ضض ٚغطبٗا إ٫
سؿط اهلل ضٚس٘ إزي ٚاز ٟايػ )ّ٬قًت ي٘ٚ :أٚ ٜٔاز ٟايػّ٬؟
()3

قاٍ( :ؿيٗط ايهٛؾ ،١أَا إْ ٞنأْ ٞبِٗ سًل سًل قعٛز ٜتشسث)ٕٛ

ٚبعس نٌ ٖصا ٚشاى قاٍ أَري اغيَٓ٪ري  Tؾٗٝا غيا ْـيط إيٗٝاَ( :ا
أسػٔ َٓـيطى ٚأطٝب قعطى ،ايًِٗ ادعٌ قرب ٟبٗا)(ٚ ،)4قس
اؾرت ٣أضضا َا بري اـٛضْل إزي اؿري ٠إزي ايهٛؾٚ- ١ؼي خرب آخط َا
بري ايٓذـ إزي اؿري ٠إزي ايهٛؾ َٔ - ١ايسٖاقري بأضبعري أيـ زضِٖ
ٚ .1غا ٌ٥ايؿٝع( ١آٍ ايبٝت) ،اؿط ايعاًَ387/14 :ٞ
ٚ .2غا ٌ٥ايؿٝع( ١آٍ ايبٝت) ،اؿط ايعاًَ386 /14 :ٞ
 .3ايهاؼي ،ايؿٝذ ايهًٝين243 /3 :
 .4عاض ا٭ْٛاض ،ايع ١َ٬اجملًػ217 /42 :ٞ
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ٚأؾٗس عً ٢ؾطا ،٘٥ؾك ٌٝيٜ٘ :ا أَري اغيَٓ٪ري تؿرتٖ ٟصا بٗصا اغياٍ
ٚيٝؼ ٜٓبت قؽي؟ ؾكاٍ ( :Tمسعت ضغ ٍٛاهلل ٜ Fك :ٍٛنٛؾإ
نٛؾإ ٜطز أٚهلا عً ٢آخطٖا ،حيؿط َٔ ؿيٗطٖا غبع ٕٛأيؿا ٜسخًٕٛ
()1

اؾٓ ١بػري سػاب ،ؾاؾتٗٝت إٔ حيؿطٚا َٔ ًَه)ٞ

ٚ 1غا ٌ٥ايؿٝع( ١آٍ ايبٝت) ،اؿط ايعاًَ161 /3 :ٞ
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 .2املرقد الطاهر:

ٚبك ٞقرب أَري اغيَٓ٪ري َ Tػتٛضا ؼي اضض ايػط ٟعٔ أعري
ايٓاؽ إ ٫ايكً َٔ ٌٝؾٝعت٘ ؾط ٬عٔ أبٓا ٘٥ا٭ E ١ُ٥خٛؾا َٔ بػٞ
ايٛػاٚ ٠ايٓاصبري ايصٜ ٫ ٜٔتٛضع ٕٛعٔ اْتٗاى سطَت٘ ْٚبـ قربٙ
اغيكسؽٚ ،بك ٞعًٖ ٢صا اؿاٍ إزي إٔ أشٕ اهلل تعازي بـيٗٛضٙ
ايؿطٜـ ،ؾتعاٖس ٙايؿٝعٚ ١احملبري بايعٜاضٚ ٠ايتعُريٚ ،صاض قبً١
يًعاؾكري اغيٛايريًٜ ،تك ٞؾ ٘ٝاغي َٕٛٓ٪بأَريِٖ يًٛٗٓٝا ظٛاض ٙايعـيات
ٚايعربٚ ،يٝتعٚزٚا عٓس ٙسيا ٜعن ٞأضٚاسِٗ ٜٚطؾع ؾأِْٗٚ ،قس دا٤
ؼي ؾإٔ ٖصا اغيطقس ايٛاٖط ق ٍٛضغ ٍٛاهلل  Fيإلَاّ عًٜ( :T ٞا
أبا اؿػٔ ،إٕ اهلل دعٌ قربى ٚقبٛض ٚيسى بكاعا َٔ بكاع اؾٓ١
ٚعطص َٔ ١عطصاتٗاٚ ،إٕ اهلل دعٌ قًٛب لبا َٔ ٤خًك٘ ٚصؿ٠ٛ
َٔ عباز ٙؼٔٓ إيٝهِ ٚؼتٌُ اغيصيٚ ١١ا٭ش ٣ؾٝهِ ،ؾٝعُط ٕٚقبٛضنِ
ٜٚهجط َٔ ٕٚظٜاضتٗا تكطبا َِٓٗ إزي اهلل َٛٚز َِٗٓ ٠يطغٛي٘ ،أٚي٦و
ٜا عً ٞاغيدصٛص ٕٛبؿؿاعيت ٚايٛاضز ٕٚسٛض ِٖٚ ٞظٚاض ٟغسا
()1

ؼي اؾٓ) ١

ٚ 1غا ٌ٥ايؿٝع ،١يًشط ايعاًَ383/14 :ٞ
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سطٚؾـــو ضـ ـٓٛأت غـــشطَ ايبٝـــإ٢

ؾأؾــــطم ؼي ضبٝعــــو َٗطدــــاْٞ

ٚأؾــــطم ؼي ضبٝعــــو َــــا بكًــــيب

يٝدؿــــــل بــــــايٚ ٤٫ٛبايتؿــــــاْٞ

يتٓجـــط َـــٔ أضجيـــو ؼي ؾـــعٛضٟ

ْؿــا ٣ٚع١ٛــطتِ سًُــٌَ ا٭َــاْٞ

ٚتػــــطؽ َٛيــــسا ٟؼي نــــٌ قًــ ـبٕ

تًك١تــــــــ٘ اغيٛاغــــــــِ بايتٗــــــــاْٞ

ؾشػــــيب ؾٝــــو صــــطحْ ٖاؾــ ـِْ

تؿــــــري يــــــ٘ اغيهــــــاضّ بايبٓــــــا ٕ٢

ٚسػـــيب إ ضمستـــو ؼي خٝـــايٞ

تبــسٓز عـــٔ ؾـــعٛضَ ٟـــا أعـــاْٞ

أَــــــري اغيــــــَٓ٪ري ٚصــــــٓ ٛطــــــ٘

ٚغــــــاعسَٚ ٙعذــــــع ٠ايعَــــــإ٢

ٜـــــطززى اـًـــــٛز بهـــــٌ ؾدـــ ـط٣

ٜٚعًـــــ ٛؼي مسا٥ـــــو عٓؿـــــٛاْٞ

٭ْــَ ٞــا عطؾــت غــ ٣ٛاْتػــابٞ

ؿٝــسض ســري اعــح عــٔ نٝــاْٞ

ؾـــساى أبـــٚ ٞأَـــ ٞنٝــــ أبـ ـسٟ

ثٓـــاى ٚهلؿـــيت عكًـــت يػـــاْٞ

سؿـيـــت ٖـــٛاى قطآْـ ـا ٟبصـــسضٟ

أضتًٓـــــــــــــــ٘ بأثٓـــــــــــــــا ٤ا٭شا ٕ٢

ٚاغطغــــــ٘ ؾــــــطاعا ٟؼي غــــــؿٝين

يٛٝصـــــ ـًٜين ازي بـــــ ـطٖ ا٭َـــــــا ٕ٢

عطؾتــــو غــــٝس ٟقــــطابَ يٝــ ـٌ٣

ٚعٓــــس اهلــــ ٍٛغــــٝؿا ٟيًٛعــــا ٕ٢

ؾُـــا أسصـــت يـــو ايـــسْٝا ْـيـــرياٟ

َٚــــا ٖٚبــــت َ٬ظيٗــــا يجــــإ٢

نأْـــــــو ٚاغيعـــــــاي ٞصـــــــاسبإ٢

ٚغـــــــٝؿو ٚاغيٓاٜـــــــا تٛأَـــــــإ٢
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أبــــا اؿػــــٓري ٚاؿػــــٓإْ ٢ــــٛضُْ

تطــــٓٛع َُٓٗــــا عٛــــطُ اؾٓــــإ٢

ٚأَُُٗـــــا ايبتـــــٚ ٍُٛأْـــــت أزض٣

سيــ ـٔ أٚزعــــت أغــــطاض اغيعــــاْٞ

أتٝــ ـتُ ٚســــبهِ حيــــس ٚبــــطنيب

يـــــٝشًُين إزي تًـــــو اغيػـــــاْٞ

ؾصـــطت بٛصـــًهِ اضتـــاز سًُـ ـاٟ

تــــطفٗ ايٝــــ٘ أدٓشــــ ١ا٭َــــاْٞ

اعؿ١ـــ ـطُ عٓـــــس عُتبـــــتهِ دبـــــٝين

ٚأًَـــَ ٧ـــٔ عٛاٜـــانِ دؿـــاْٞ

٭ْــــ ٞؾــــٝهُِ ٚيهــــِ ٚدــــٛزٟ

ٚأعؿــــل ؼي َــــٛزتهِ ٖـــــٛاْٞ

ٍّ َــــا ٖــــساْٞ
ٚأغــــــــذس ؾــــــــانطا ٟهلل ؾُٝــــــــا ٖــــساْ ٞؼي عًــــٞ

ؾعط سٝسض ضظام مشطإ
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T

إشا ٚقؿت عً ٢باب ايطٚام قٌ:
سٔٝـ٘ٔ َٚعَـعا ٢ِٔ٥اَِٜـط،ٔٙ٢
اٜيػٖ ُّ٬عًَ ٢ضَغُ ٢ٍٛايً٤ـ٘ٔ اَٜـري ٢ايً٤ـ٘ٔ عًَـِ َٚ ٢
ايٞداتِٔ ٢ئُا غَبَلََٚ ،ايٞؿأتض ٢ئَُا اغِـتُكٞبٔ ٌََٚ ،ايَُُٗٞـ ٢ُِٔٔٝعًَـ ٢شئـو ٜنًِّٝـ٘ٔ
َٚضَسَُِ ٝ١ايًَٚ ٔ٘٤بَطَناتُُ٘ ،ايػٖ ُّ٬عًَ ٢صاسٔبٔ ايػٖه ،ٔ١َٓٝايػٖـ ُّ٬عًَٜـ٢
ايَُٞسِؾ ٢ٕٛٝبٔايَُٞس ،ٔ١َٜٓايػٖ ُّ٬عًَ ٢ٜايَُِٓٞصُٛض ٢ايَٖٜ٪ُُٞسٔ ،ايػٖ ُّ٬عًَ ٢اٜبٔٞ
ايٞكاغَُِٔ ٢شَُٖسٔ بِٔ ٢عَبِسٔ ايًَٚ ٔ٘٤ضَسَُِ ٝ١ايًَٚ ٔ٘٤بَطَناتُُ٘
ثِٓ ازخٌ ايطٓٚام ٚقسّٓ ضدًو اي ٢ُٓٝقبٌ ايٝػـطٚ ٣قــ عًـ ٢بـاب
ايكبٓٚ ١قٌ:

اَؾَِٗسُ ا ٫ ِٕٜأيَ٘ أي٤ا ايًَٚ ُ٘٤سِسَ ٫ ُٙؾَطٜو ٜيٜـَُ٘ٚ ،اٜؾِـَٗسُ اَُ ٖٕٜشَُٖـساٟ
عَبِسَُٚ ُٙضَغُٛي ،ُ٘ٝدا َ٤بٔـا ٞيشَلَٔ ٚـِٔ عِٔٓـسَٔٚ ٔٙصَـسٖمَ ايُُٞطِغَـًريَ ،اٜيػٖـُّ٬
عًَِٜٝوٜ ٜا ضَغُ ٍَٛايً ،ٔ٘٤اٜيػٖ ُّ٬عَ ًِٜٝوٜ ٜا سَبٝبَ ايًَٚ ٔ٘٤خَٔٝطَتَُ٘ َِٔٔ خًَٞكٔ٘ٔ،
اٜيػٖ ُّ٬عًَ ٢اَٜري ٢ايَِٓٔ٪ُُٞريَ عَبِسٔ ايًَٚ ٔ٘٤اٜخ ٞضَغُ ٢ٍٛاي ٜ ،ًٔ٘٤ا ََٜ َٟ٫ِٛـا
اَٜـريَ ايُُٞـَِٓٔ٪ريَ ،عَبِـسُىَٚ ٜابِـُٔ عَبِـسٔ ىَٚ ٜابِـُٔ اََٜتٔـو ،ٜدــاَ٤ىَُ ٜػِـتَذرياٟ
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بٔصَٖٔتٔو ،ٜقاصٔسا ٟأزي سَطََٔوَُ ،ٜتََٛدٗٚا ٟأزي ََكأَوَُ ،ٜتََٛغ ٟ٬ٚأي َٞايً٤ـ٘ٔ
تَعازي بٔو ،ٜأٜاٜزِخٌُُ ٜا ََ ،َٟ٫ِٛأٜاٜزِخُـٌُ ٜـا اَٜـريَ ايُُٞـَِٓٔ٪ريَ ،أٜاٜزِخُـٌُ ٜـا
سُذٖ ٜ١اي  ،ًٔ٘٤أٜاٜزِخٌُُ ٜا اَٜريَ اي َ٤ ًٔ٘٤اٜزِخٌُُ ٜا ََٔ٥٬ه ٜ١ٜايً ٔ٘٤ايُُٞكُٝريَ ؼي ٖصَا
ا ٞيَُ ِؿَٗسٜٔ ،ا ََ َٟ٫ِٛاٜتَـ ٞاشَُٕ يـ ٞبٔايـسٗخُ ٢ٍٛاٞ ٜؾطَـٌَ َـا اٜشِْٔـتَ ئاٜسَـسٕ َٔـ ِٔ
اِٜٚئٝأ٥و ،ٜؾٜإِٔ ي ِِٜاٜن ِٔٝي ُٜ٘ا ٟ٬ِٖٜؾٜاِْٜتَ ا ٌِْٖٜئصئوٜ
ث ـِٓ قبٓــٌ ايعتبــٚ ١ق ـسّٓ ضدًــو ايُٓٝــ ٢عًــ ٢ايٝػــطٚ ٣ازخــٌ ٚأْــت
تك:ٍٛ

بٔػِِ ٢ايًَٚ ٔ٘٤بٔايًَٚ ٔ٘٤ؼي غَب ٢ٌٝايًَٚ ٔ٘٤عًَ ٔ١٤ًَٔ ٢ضَغُ ٢ٍٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايًُ٘٤
عًََٚ ِٜٔ٘ٝآئ٘ٔ ،اٜيً ُِٖٗ١اغٞؿٔطِ يَٚ ٞاضِسَُِين َٚتُبِ عًَ ،ٖٜٞأْٖو ٜاِْٜـتَ ايتٖـٖٛابُ
ايطٖسُِٝ
ثِٓ اَـ ستٓ ٢ؼاش ٟايكرب ٚاغتكبً٘ بٛدٗو ٚقـ قبٌ ٚصٛيو اي٘ٝ
ٚقٌ:

اٜيػٖ ََٔٔ ُّٜ٬ايً ٔ٘٤عًََُ ٢شَُٖسٕ ضَغُـ ٢ٍٛايً٤ـ٘ٔ اَٜـري ٢ايً٤ـ٘ٔ عًَـَٚ ٢سِٔٝـ٘ٔ
َٚض٢غـا٫تَٔ٘ٔٚ ،عَــعا ٢ِٔ٥اَِٜـطَََٚ ،ٔٙ٢عِـسٕٔ ٢ايٞـَٛسَِٚ ٢ٞايتِٖٓعٜـٌ ،٢ايٞدـاتِٔ ٢ئُــا
غَبَلََٚ ،ايٞؿاتٔض ٢ئَُا ا ِغتُ ٞكبٌََٔٚ ،اي ٢َُِٔٔٝٗ ُُٞعًَ ٢شئو ٜن ،ًِّٔ٘ٝايؿٖأٖسٔ عًَ٢ٜ
ايٞدًَٞل ،٢ايػٚطاز ٢ايُُٓٞريَٚ ،٢ايػٖ ُّ٬عًََٚ ِٜٔ٘ٝضَسَُِ ٝ١ايًَٚ ُ٘٤بَطَناتُُ٘ ،اٜيًُٗ١ـِٖ
صٌَ ٚعًََُ ٢شَُٖسٕ َٜٚاٌَِٖ ٢بِٔٝت٘ٔ ايَُٞـيًَٛٝٞريَ اٜؾٞطٌََ َٚاٜنَٚ ٌََُٞاٜضِؾٜعَ َٚاٜؾِطَفَ
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َا صًَِٝ٤تَ عًَ ٢اٜسَسٕ َِٔٔ اِْٜبٔٝأ٥ـوَٚ ٜضُغُـًٔوَٚ ٜاٜصِـؿٔٝأ٥و ،ٜاٜيًُٗ١ـِٖ صَـٌٚ
عًَ ٢اَٜري ٢ايَِٓٔ٪ُُٞريَ عَبِسٔىَٚ ٜخَِٝط ٢خًَٞكٔو ٜبَعِسَ َْبٔٚٝوَٚ ،ٜاٜخ ٞضَغُٛئو،ٜ
ََٚٚصٔ ٚٞسَبٝبٔو ،ٜاي٤صٔ ٟاِْتَذَبِتَُ٘ َِٔٔ خًَٞكٔوَٚ ،ٜايسٖي ٢ٌٝعًَََ ٢ـِٔ بَعَجِتَـُ٘
بٔط٢غـا٫تٔوَٚ ،ٜزَٖٜــإ ٢ايـسٓ ٢ٜٔبٔعَـسِئوَٚ ،ٜؾٜصِـٌ ٢قٜطــأ٥و ٜبَـ َِٔٝخًَٞكٔـو،ٜ
َٚايػٖ ُّ٬عًََٚ ِٔ٘ٝ ٜضَسَُِ ٝ١اي َٚ ًٔ٘٤بَطَناتُُ٘ ،اٜيً ُِٖٗ١صٌَ ٚعًَ ٢ٜايٞاُٚ َِٔٔ ٔ١ُٖٔ٥ٜيٞسٔٔٙ
ايٞك ٜـٖٛاَريَ بٔ ـاَِٜط٢ى َٔ ٜـِٔ بَعِــسٔ ،ٔٙايُُٖٜٗٛٞــط َٜٔاي٤ــص َٜٔاضِتَطَ ـِٝتَُِِٗ اِْٜصــاضاٟ
ئسٜٔٓوَٚ ،ٜسَؿٜـي ٟ١ٜئػٔطٚىَٚ ،ٜؾَُٗسا َ٤عًَـ ٢خًَٞكٔـوَٚ ،ٜاٜعَِ٬ـا ٟئعٔبـازٔى،ٜ
صًَٜٛاتُو ٜعًَ ِِ٢ِٜٗٝاٜدَُِعريَ ،اٜيػٖ ُّ٬عًَ ٢أَٜٝط ٢ايَِٓٔ٪ُُٞريَ عًَٔـ ٞبِـٔ ٢اٜبـٞ
طائبٕ َٚصٔـ ٚٞضَغُـ ٢ٍٛايً٤ـ٘ٔ َٚخًَٝؿٜتٔـ٘ٔ َٚايٞكـا ٢ِٔ٥بٔـاَِ ٜطَٔ ٔٙ٢ـ ِٔ بَعِـسٔ ،ٔٙغَـٝٚسٔ
ايَٛٞصٔٓٝريَ َٚضَسَُِ ٝ١ايًَٚ ٔ٘٤بَطَناتُُ٘ ،اٜيػٖ ُّ٬عًَ ٢ؾاطَُٔ ٜ١بِٔٓتٔ ضَغُ ٢ٍٛايً٤ـ٘ٔ
صَـً ٢٤ايً٤ـُ٘ عًَِٜٝـ٘ٔ َٚآئـ٘ٔ غَـٚٝسَْٔ ٔ٠ػـا ٔ٤ايٞعـايُٜريَ ،اٜيػٖـ ُّٝ٬عًَٜـ ٢ا ٞيشَػَـٔ٢
َٚايٞشُ َػ ٢ِٔٝغَٚٝسَ ِٟؾَبابٔ ا ٢ٌِٖٜايٞذَٖٓ ََٔٔ ٔ١ايٞدًَٞل ٢اٜدَُِعريَ ،اٜيػٖ ُّ٬عًَ٢ٜ
ا ٞيا ٔ١ُٖٔ٥ٜايطٖاؾٔـس ،َٜٔاٜيػٖـ ُّ٬عًَٜـ ٢ا ٞياِْ ٜبٔٝـاَٚ ٔ٤ا ٞيُُ ِطغَـًريَ ،اٜيػٖـ ُّ٬عًَٜـ٢
ايٞا ٜ١ُٖٔ٥ٜايِ ُُٞػتَِٛزٔعريَ ،اٜيػٖ ُّ٬عًَ ٢خاصٖ ٔ١اي  َِٔٔ ًٔ٘٤خًَٔ ٞك٘ٔ ،اٜيػٖ ُّ٬عًَ٢ٜ
ايُُ ٞتَ َٛغُٚريَ ،اٜيػٖ ُّ٬عًَ ٢ٜائَِٓٔ٪ ُُٞريَ اي٤ص َٜٔقاَُٛا بٔاَِٜطَٚٚ ٔٙ٢اظَضُٚا اِٜٚئٝاَ٤
ايًَٚ ،ٔ٘٤خاؾٛٝا بٔدَِٛؾٔٗ ،ِِ٢اٜيػٖـ ُّ٬عًَٜـ ٢ائ٥٬َُٞهٜـ ٔ١ايُُٞكٜـطٖبريَ ،اٜيػٖـُّ٬
عًَِٜٓٝا َٚعًَ ٢عٔبازٔ ايً ٔ٘٤ايصٖائشريَ
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ثِٓ ازُٕ َٔ ايكرب ٚاغتكبً٘ ٚادعٌ ايكبً ١خًؿو ٚقٌ:

اٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوٜ ٜا اَٜريَ ايَِٓٔ٪ُُٞريَ ،اٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوٜ ٜـا سَبٝـبَ ايً٤ـ٘ٔ،
اٜيػٖ ُّ٬عًَِٝ ٜوٜ ٜا صَ ٞؿ ٜ٠َٛايً٤ـ٘ٔ ،اٜيػٖـ ُّ٬عًَِٜٝـوٜ ٜـا َٚئـ ٖٞايً٤ـ٘ٔ ،اٜيػٖـُّ٬
عًَِٜٝوٜ ٜا سُذٖ ٜ١ايً ،ٔ٘٤اٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوٜ ٜا أَاَّ ايُٗٞس ،٣اٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوٜ ٜـا
عًَ َِٜايتٗك ،٢اٜيػٖ ُّ٬عًَِٝ ٜو ٜاَٜٜٗٗا ايَٛٞصٔـ ٗٞايٞبَـطٗ ايتٖكـَٚ ٗٞايٖٓكـ ٗٞايٞـَٛؾٔ،ٗٞ
اٜيػٖ ُّ٬عَ ًِٜٝوٜ ٜا اٜبَا ايٞشَػََٔٚ ٢ايٞشُ َػ ،٢ِٔٝاٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوٜ ٜا عَُُٛزَ ايسٓ٢ٜٔ
اٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوٜ ٜا غَـٚٝسَ ايَٛٞصٔـٓٝريََٚ ،اَٜـريَ ضَب ٚايٞعـايُٜريََٚ ،زَٖٜـإَ
 ٢َِّٜٛايسَٓٚ ،٢ٜٔخَِٝطَ ايَِٓٔ٪ُُٞريََٚ ،غَٚٝسَ ايصٚسٜٓكريََٚ ،ايصٖؿ َِٔٔ ٜ٠َٛٞغُ٬ئ١ٜ
ايٖٓبٔٓٝريََٚ ،بابَ سٔه ٔ١َُٞضَب ٚايٞعايُٜريََٚ ،خاظَٚ َٕ٢سَِٚ ،ٔ٘ٔٝعَِٝبَـ ٜ١عًُٔٔٞـ٘ٔ،
َٚايٖٓاصٔضَ َْ ٔ١َُٖٔ٫بَٔٚ ،ٔ٘ٝٚايتٖاي ٞئطَغُٛئ َ٘ٔٚ ،ايُُٛٞاغ ٞي ُٜ٘بَٔٓؿٞػَٔ٘ٔٚ ،ايٖٓاطٔلَ
بٔشُذٖتَٔ٘ٔٚ ،ايـسٖاعٔ ٞأزي ؾَـطٜٔعَتَٔ٘ٔٚ ،ايُٞاضٔـ ٞعًَـ ٢غُـٖٓتٔ٘ٔ ،اٜيًُٗ١ـِٖ أْٓـٞ
اٜؾَِٗسُ ا ُْٖٜ٘قٜسِ بًَ٤ؼَ عَِٔ ضَغُٛئوَ ٜا سَُُٚ ،ٌَٚضَعََ ٢ا اغِتُشِؿٔفيَٚ ،ٜسَؿٔفيٜ
ََــا اغِـتُٛزٔعََٚ ،سًَ٤ـٌَ سَ٬يٜـوَٚ ، ٜسَـطَّٖ سَطاََـوَٚ ،ٜاٜقــاَّ اٜسِهاََـو،ٜ
َٚداَٖسَ ايٖٓانٔجريَ ؼي غَبًٔٝوَٚ ،ٜايٞكاغٔٛريَ ؼي سُهُٔٞوَٚ ،ٜايُٞاض٢قريَ عَِٔ
اَِٜط٢ى ،ٜصابٔطاَُ ٟشِتَػٔبا ٫ ٟتَأخُصُ ُٙؾٝو ٜيََِٜٛـٔ٥٫ ٝ١ـِ ،٣اٜيًُٗ١ـِٖ صَـٌ ٚعًَِٜٝـ٘ٔ
اٜؾٞطَ ـٌَ َــا صَ ـًِٝ٤تَ عًَــ ٢اٜسَ ـسٕ َٔ ـِٔ اِٚ ٜئٝا ٔ٥ـوَٚ ٜاٜصِ ـؿٔٝأ٥وَٚ ٜاِٜٚصٔــٝأ٤
اِْ ٜبٔٝأ٥و ،ٜاٜيًٖ ُِٖٗ١ـصا قٜبِـطُ َٚئٚٝـو ٜاي٤ـص ٟؾٜطَضِـتَ طاعَتَـَُ٘ٚ ،دَعًَٞـتَ ؼي
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اٜعِٓام ٢عٔبازٔىَُ ٜباَٜعَتََُ٘ٚ ،خًَٝؿٜتٔو ٜاي٤ص ٟبٔ٘ٔ تَأخُصُ َٚتُعَِٚ ،ٞٛبٔـ٘ٔ تُجٝـبُ
َٚتُعاقٔبَُٚ ،قٜسِ قٜصَسِتُُ٘ طَُٜعا ٟئُـ ا اٜعِسَزِتَـُ٘ َِٚٔ٫ئٝأ٥ـو ،ٜؾٜبٔعَـيـ ٢ِٔٝقٜـسِضٔٙ٢
عِٔٓسَىَٚ ،ٜدًَ ٢ٌٝخَٜٛط ٔٙ٢يٜسَِٜوَٚ ،ٜقٝطِبٔ ََِٓع٢يٜتٔ٘ٔ َِٔٓو ،ٜصٌَ ٚعًََُ ٢شَُٖسٕ
ٌ بـَ ٞـا اِْٜـتَ اًِٖٝ ٜـُ٘ ؾٜأْٖـو ٜاِٖٜـٌُ ا ٞيهٜـطََّٚ ٢ا ٞيذُـٛزٔ،
َٚآٍَُ ٢شَُٖسَٕٚ ،ا ٞؾعَـ ِ
َٚاٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوٜ ٜا ََ َٚ َٟ٫ِٛعًَـ ٢ضَـذٝعَِٝو ٜآزََّ َُْٚـٛحَٚ ٣ضَسَُِـ ٝ١ايً٤ـ٘ٔ
َٚبَطَناتُُ٘
ثِٓ قبٌٓ ايططٜض ٚقـ ػي١ا  ًٜٞايطٓأؽ ٚقٌ:

ٜـــا ََــ َٟ٫ِٛأيِٜٝــوُٚ ٜؾٝـــٛزَٚ ،ٟبٔــو ٜاٜتََٛغٖــٌُ أزي ضَبٓـــ ٞؼي بًُٝـــٛؽ٢
ََكٞصُٛزَٚ ،ٟاٜؾَِٗسُ ا ٖٕٜايُُٞتََٛغ ٌَٚبٔو ٜغِٜٝطُ خأ٥بَٕٚ ،اي٤ٛائبَ بٔو ٜعَـِٔ
ََعِط٢ؾ ٕ١ٜغِٜٝطُ ََطِزُٚزٕ إي١ا بٔكٜطا ٔ٤سَٛأ٥ذٔ٘ٔ ،ؾٜه ِٔٝي ٞؾَؿٝعا ٟأي ٢ٜايً ٔ٘٤ضَبٚـوٜ
َٚضَبٓ ٞؼي قٜطا ٔ٤سَٛأ٥ذَٚ ،ٞتَِٝػري ٢اَُٛٝضَٚ ،ٟنٜؿِـٔ ؾٔسٖتَٚ ،ٞغٝؿٞطإ٢
شَِْيبَٚ ،غَـعَ ٔ١ض٢ظِقـَٚ ،ٞتَٜٛٞٛـٌ ٢عُُِـطَٚ ،ٟأعِٛـا ٔ٤غُـِ٪ي ٞؼي آخٔطَتـٞ
َٚزُِْٝا ،َٟاٜيً ُِٖٗ١ايٞعَِٔ قٜتَ  ٜ١ًٜاَٜري ٢ايُُٞـَِٓٔ٪ريَ ،اٜيًُٗ١ـِٖ ايٞعَـِٔ قٜتًَٜـ ٜ١ايٞشَػَـٔ٢
َٚايٞشُ َػ ،٢ِٔٝاٜيً ُِٖٗ١ايٞعَِٔ قٜتًَ ٜ١ٜايٞاَٚ ٔ١ُٖٔ٥ٜعَصٚبُِِِٗ عَصابا ٟاٜيُٝا ٫ ٟتُعَصٚبُُ٘ اٜسَساٟ
ََٔٔ ايٞعايُٜريَ ،عَصابا ٟنٜجريا ٜ٫ ٟاِْكٔٛا عَ ي ٫َٚ ُٜ٘اٜدٌََ  ٫َٚاََٜـسَ بُٔـا ؾـاقٛ٥ا
 ٜ٠٫ُٚاَِٜـط٢ىَٚ ،ٜاٜعٔـسٖ يُٜٗـِِ عَــصابا ٟيٜـِِ تُشًٔ٤ـُ٘ بٔاٜسَـسٕ َٔـِٔ خًَٞكٔـو ،ٜاٜيًُٗ١ـِٖ
َٚاٜزِخٌِٔ عًَ ٢قٜتًَ ٔ١ٜاِْٜصاض ٢ضَغُٛئوَٚ ،ٜعًَ ٢قٜتًَ ٔ١ٜاَٜري ايَِٓٔ٪ُُٞريََٚ ،عًَ٢
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قٜتًَ ٔ١ٜايٞشَػََٔٚ ٢ايٞشُػََٚ ،٢ٔ ِٝعًَ ٢قٜتًَ ٔ١ٜاِْٜصاض ٢ايٞشَػََٔٚ ٢ايٞشُػََٚ ،٢ِٔٝقٜتًَٔ١ٜ
ََِٔ قٝتٌَٔ ؼي  ٔ١َٜ٫٢ٚآٍَُ ٢شَُٖـسٕ اٜدَُِعـريَ عَـصابا ٟاٜيُٝـاَُ ٟطـاعَؿا ٟؼي اٜغِـؿ٢ٌٜ
زَضَىٕ َٔ ـَٔ ايٞذَشــُٜ ٫ ،٢ِٝدَؿ ٤ــُ عَ ـُُِِٓٗ ايٞعَــصابُ  َُٖٚـِِ ؾ ٝـ٘ٔ َُبًِٔػُــَٕٛ
ًََٞعُْ ،َُْٕٛٛانٔػُٛا ضُ ُٚ٩غٔٗ ِِ٢عِٔٓسَ ضَب ،ِِ٢ٗٚقٜسِ عاَُٜٛٓا ايٖٓساَََٚ ٜ١ايٞدٔـعَِٟ
ايٜٛ٤ٛـ ـٌَ ئكٜـ ـتًِٔٗ ِِ٢عٔتِـ ـطَ ٜ٠اِْٜبٔٝأ٥ـ ـوَٚ ٜضُغُـ ـًٔوَٚ ٜاٜتِبـــاعَ ُِِٗ َٔـ ـِٔ عٔبـــازٔىٜ
ايصٖائشريَ ،اٜيً ُِٖٗ١ايٞعَُِِِٓٗ ؼي َُػِتَػٔط ٚايػٚطَٚ ،ٚؿيا ٖٔط ٢ايٞعَ ٔ١َْٝٔ٬ؼي اٜضِضٔوٜ
ب أيٜـٖٞ
ٌ يـ ٞقٜـسََّ صٔـ ِسم ٣ؼي اِٚ ٜئٝأ٥ـوَٚ ،ٜسَبٚـ ِ
دعَـ ِ
َٚغَُا ٔ٥و ،ٜاٜيًُٗ١ـِٖ ا ِ
ََؿأٖسَُِِٖ ََُٚػِتَكٜطُِِٖٖ سَتٓ ٢تًُٞشٔكٜـين بٔٗ٢ـَِِٚ ،تَذِعًَٜـين يُٜٗـِِ تَبَعـا ٟؾٔـٞ
ايسِْٗٝا َٚاٯخٔطَٜ ،ٔ٠ا اٜضِسََِ ايطٖاسُٔريَ
ثِٓ قبٌٓ ايطٓطٜض ٚاغتكبٌ قرب اؿػري بٔ عً T ٞبٛدٗـو ٚادعـٌ
ايكبً ١بري نتؿٝو ٚقٌ:

اٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوٜ ٜا اٜبا عَبِسٔ ايً ،ٔ٘٤اٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوَٜ ٜا ِبَٔ ضَغُ ٢ٍٛايً٤ـ٘ٔ،
اٜيػٖ ُّ٬عَ ًِٜٝوَٜ ٜابَِٔ اَٜري ٢ايَِٓٔ٪ُُٞريَ ،اٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوَٜ ٜابَِٔ ؾاطَُٔ ٜ١ايعِٖٖطأ٤
غَٚٝسَْٔ ٔ٠ػا ٔ٤ايٞعايُٜريَ ،اٜي ػٖ ُّ٬عًَِٜٝوٜ ٜا اٜبَا ايٞا ٔ١ُٖٔ٥ٜايٗٞـاز َٜٔايَُِٗٞـسٜٔٓريَ،
اٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوٜ ٜا صَطٜعَ ايسَِٖعَ ٔ١ايػٖانٔبَ ،ٔ١اٜيػٖـ ُّ٬عًَِٜٝـوٜ ٜـا صـاسٔبَ
ايُُٞصٝبَ ٔ١ايطٖاتٔبَ ،ٔ١اٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوَٚ ٜعًَ ٢دَسٚىَٚ ٜاٜبٝو ،ٜاٜيػٖـ ُّ٬عًَِٜٝـوٜ
َٚعًَ ٢اَٚٝوَٚ ٜاٜخٝو ،ٜاٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوَٚ ٜعًَ ٢ٜايٞا َِٔٔ ٜ١ُٖٔ٥ٜشُضٖٜ٢تٔوَٚ ٜبَٓٝو،ٜ
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و ايتٗـطابََٚ ،اِٜٚضَـضَ بٔـو ٜايٞهٔتـابََٚ ،دَعًَٜـوٜ
اٜؾَِٗسُ يٜكٜسِ طٖٜٝبَ ايً ُ٘٤بٔ ٜ
َٚاٜباىَٚ ٜدَـسٖىَٚ ٜاٜخـاىَٚ ٜبَٓٝـو ٜعٔبِـطَُٚٔ٫ ٟ٠ئـ ٢ا ٞياٜيٞبـابَٜٔ ،ـا ِبَٔ ا ٞيَُٝـاَري٢
اي ٞاٜطٝٞــابٔ ،ايتٖــايريَ ايٞهٔتــابََٚ ،دِٖٗـتُ غَــ َٞ٬أيِٜٝـو ،ٜصَـًٜٛاتُ ايً٤ـ٘ٔ
ٌ اٜؾٔ٦ٞسَ ََٔٔ ٟ٠ايٖٓاؽ ٢تَِٗ ٟٛأيِٜٝوَ ،ٜا خـابَ ََـِٔ
َٚغَ َُُ٘٬عًَِٜٝوَٚ ،ٜدَعَ َ
تََُػٖو ٜبٔوَٚ ٜيٜذَا ٜأيِٜٝوٜ
ثِٓ ؼ ٍٛازي عٓس ايطٓدًري ٚقٌ:

اٜيػٖـــ ُّ٬عًَـــ ٢اٜبٔـ ـ ٞايٞأُٖ٥ٜــ َٚ ،ٜ١خًَٝـ ـٌ ٢ايٓٗبُـ ـَٚ ،ٔ٠ٖٛايَُٞدِصُـــٛص٢
بٔايٞاٝخُ ،ٔ٠ٖٛاٜيػٖ ُّ٬عًََٜ ٢عِػُٛبٔ ايسَٚ ٢ٜٔٚايٞأُِٜـإَٚ ،٢نًَُٜٔـ ٔ١ايـطٖسُِٔ،٢
اٜيػٖـــ ُّ٬عًَـــَٝ ٢ـــعإ ٢ايٞاٜعُِـــاٍََُٚ ،٢كًِّٜـ ـبٔ ايٞـ ـاٜسِٛاٍَٚ ،٢غَـ ـِٝـٔ شٟٔ
ايٞذََٚ ،٢ٍ٬غاقٔ ٞايػًٖٞػَب ٢ٌٝايعٗ ،٢ٍ٫اٜيػٖ  ُّ٬عًَ ٢صائض ٢ايُُٞـَِٓٔ٪ريَ،
َٚٚاض٢خٔ عًٔٞـِ ٢ايٖٓبٔ ـٓٝريََٚ ،ايٞشــانِٔ َٜ ٢ـ َِّٛايـس ،٢ٜٔٚاٜيػٖــ ُّ٬عًَــ ٢ؾَ ـذَطَٔ٠
ايتٖكَٚ ،٣ٛٞغأَع ٢ايػٚطَٚ ٢ايٖٓذِ ،٣ٛاٜيػٖ ُّ٬عًَـ ٢سُذٖـ ٔ١ايً٤ـ٘ٔ ايٞبائػَـ،ٔ١
َْٔٚعَُِتٔ٘ٔ ايػٖابٔػََْٔٚ ،ٔ١كَُٞتٔ ٔ٘ ايسٖأَػَ ،ٔ١اٜيػٖ ُّ٬عًَٜـ ٢ايصٚـطاؾئ ايٛٞاضٔـض،٢
َٚايـٖٓذِِ ٢ائ٥٤٬ـضَٚ ،٢ايٞأَــاّ ٢ايٖٓاصٔـضَٚ ،٢ايعْٚــازٔ ايٞكــازٔحَٚ ،٢ضَسَُِـ ٝ١ايً٤ـ٘ٔ
َٚبَطَناتُُ٘
ثِٓ قٌ:

  شذرات من سرية أمري املؤمنني   T

اٜيً ُِٖٗ١صٌَ ٚعًَ ٢اَٜري ٢ايَِٓٔ٪ُُٞريَ عًَٔ ٚٞبِٔ ٢اٜبـ ٞطائـبٔ اٜخـَْ ٞبٔٚٝـوٜ
ََٚٚئَْٚ ٔ٘ٚٝاصٔطََٚٚ ٔٙ٢صََٔٚٚ ٔ٘ٚٝظٜ٢ـطََُٚ ،ٔٙ٢ػِـتَِٛزَع ٢عًُٔٔٞـَََِ٘ٔٛٚ ،ضٔـع ٢غٔـط،ٔٙٚ
َٚبابٔ سٔهَُٞتَٔ٘ٔٚ ،ايٖٓاطٔ ٢ل بٔشُذٖتَٔ٘ٔٚ ،ايسٖاع ٞأزي ؾَطَ ٜعتَٔ٘ٔٚ ،خًَٝؿٜتٔ٘ٔ ؼي
اَٖٝتََُٔ٘ٔٚ ،ؿٜطٚز ٢ايٞهٜطِبٔ عَِٔ َٚدِٗ٢ـ٘ٔ ،قاصٔـِ ٢ايٞهٜؿٜـطَََُٚ ،ٔ٠ـطِغِٔ ٢ايٞؿٜذَـطَٔ٠
اي٤ص  ٟدَعَ ًٞتَُ٘ َٔـ ِٔ َْبٔٚٝـو ٜبَُٔ ِٓع٢يٜـٖ ٔ١ـاضَٔ َُٕٚـ ِٔ َُٛغـ ،٢اٜيًُٗ١ـِٖ ٚاٍََ ٢ـ ِٔ
ٚاَٚ ،ُٙ٫عـازٔ ََـِٔ عــازاَٚ ،ُٙاِْصُـطِ ََـِٔ َْصَـطََٚ ،ُٙاخِـصٍُِ ََـِٔ خَصَيٜـُ٘،
َٚا ٞيعَ ِٔ ََ ِٔ َْصَبَ ئَ ُٜ٘ـَٔ ايٞـاٖٜٚيريَ َٚايٞـآخٔطَٚ ،َٜٔصَـٌ ٚعًَِٜٝـ٘ٔ اٞ ٜؾطَـٌَ َـا
صًَِٝ٤تَ عًَ ٢اٜسَسٕ َِٔٔ اِٚ ٜصٔٝا ٔ٤اِْٜبٔٝأ٥وٜ ،ٜا ضَبٖ ايٞعايُٜريَ
ثِٓ عُس ازي داْب ايطٓأؽ يعٜاض ٠آزّ ْٛٚح h

ٚقٌ ؼي ظٜاض ٠آزّ :T

اٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝـوٜ ٜـا صَـؿٔ ٖٞايً٤ـ٘ٔ ،اٜيػٖـ ُّ٬عًَِٜٝـوٜ ٜـا سَبٝـبَ ايً٤ـ٘ٔ،
اٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوٜ ٜا َْبٔ ٖٞايً ،ٔ٘٤اٜيػٖ ُّ ٬عًَِٜٝوٜ ٜا اَٜريَ ايً ،ٔ٘٤اٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوٜ
ٜا خًَٝؿ ٜ١ٜايً ٔ٘٤ؼي اٜضِضٔ٘ٔ ،اٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوٜ ٜـا اٜبَـا ايٞبَؿَـط ،٢اٜيػٖـ ُّ٬عًَِٜٝـوٜ
َٚعًَ ٢ضُٚسٔوَٚ ٜبَسَْٔوَٚ ،ٜعًَ ٢ٜاي٤ٛأٖطُٚ َِٔٔ َٜٔيٞسٔىَٚ ٜشُضٖٜٚتٔوَٚ ،ٜصًَ٢٤
ايً ُ٘٤عًَِٜٝو ٜصَُٜ ٫ ٟ٠٬شِصٗٝا إي١ا َُٖٚ َٛضَسَُِ ٝ١ايًَٚ ٔ٘٤بَطَناتُُ٘
ٚق ٌٝؼي ظٜاضْٛ ٠ح :T
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اٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوٜ ٜا َْبٔ ٖٞايً ،ٔ٘٤اٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوٜ ٜا صَؿٔ ،ٖٞايً ٔ٘٤اٜيػُّٖ٬
عًَِٜٝوٜ ٜا َٚئ ٖٞايً ،ٔ٘٤اٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوٜ ٜا سَبٝبَ ايً٤ـ٘ٔ ،اٜيػٖـ ُّ٬عًَِٜٝـوٜ ٜـا
ؾَِٝذَ ايُُٞطِغًَريَ ،اٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوٜ ٜا اَٜريَ ايً ٔ٘٤ؼي اٜضِضٔ٘ٔ ،صَـًٜٛاتُ ايً٤ـ٘ٔ
َٚغَ َُُ٘٬عًَِٜٝوَٚ ٜعًَ ٢ضُٚسٔوَٚ ٜبَسَْٔوَٚ ،ٜعًَ ٢ٜاي٤ٛـأٖطَٔ َٜٔـِٔ ُٚيٞـسٔىٜ
َٚضَسَُِ ٝ١ايًَٚ ٔ٘٤بَطَناتُُ٘
صٌٓ غتٓ ضنعات ضنعتإ َٔٓٗا ئعٜاض ٠أَري اغيَٓ٪ري T
ثِٓ َ

تكطأ ؼي ايطٓنع ١اٚٝ٫زي(ؾاؼ ١ايهتاب ٚغٛض ٠ايطٓظئ)
ٚؼي ايجٓاْٝــ(١اؿُــس ٚغــٛضٜ ٠ــؼ) ٚتؿــٗس ٚغــًٚ ،ِ١غَــبٓض تػــبٝض
ايعٖٓطا(٤عًٗٝا ايػ)ّ٬
ٚاغتػؿط ايً ٘٤ععٓ ٚدٌ ٚازعُ يٓؿػٔو ،ثِٓ قٌ:

اٜيً ُِٖٗ١أْٓ ٞصًَِٝ٤تُ ٖاَت ٢ِٔٝايطٖنٞعَتََٖ ٢ِٔٝسٔ َٞٓٓٔ ٟ١ٖٜأزي غَٚٝسَٟ٫َََِٛٚ ٟ
َٚئٚٝوَٚ ،ٜاٜخ ٞضَغُٛئو ٜاَٜري ٢ايَِٓٔ٪ُُٞريََٚ ،غَٚٝسٔ ايَٛٞصٔٓٝريَ ،عًَٔ ٚٞبِٔ ٢اٜبٞ
طائبٕ صًَٜٛاتُ ايً ٔ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝعًَ ٢آئ٘ٔ ،اٜيًُٗ١ـِٖ ؾٜصَـٌ ٚعًَـَُ ٢شَُٖـسٕ َٚآٍ٢
َُشَُٖسَٕٚ ،تَكٜبًٖٜٗا ََٔٓٓٚ ،ٞادِع ْٞ٢عًَ ٢شئو ٜدَـعا َ٤ايُُٞشِػٔـٓريَ ،اٜيًُٗ١ـِٖ
يٜو ٜصًَِٝ٤تَُٚ ،يٜو ٜضَنٜعِتَُٚ ،يٜو ٜغَذَسِتَُٚ ،سِسَى ٫ ٜؾَطٜو ٜيٜـو،ٜ
ئا ٫ ُْٖٜ٘تَه ُٕٛٝايصَٖٚ ٝ٠٬ايطٗنٛٝعُ َٚايػٗذُٛزُ إي١ا يٜو ،ٜئاْٖٜو ٜاِْٜـتَ ايً٤ـُ٘ ٫
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أي ـَ٘ إي١ــا ا ِْٜـتَ ،اٜيً ُٗ١ـِٖ صَ ـٌ ٚعًَــَُ ٢شَُٖ ـسٕ  َٚآٍَُ ٢شَُٖ ـسَٕٚ ،تَكٜبٖ ـٌِ َٔٓــٞ
ظٜ٢اضَتَٚ ،ٞاعِٔٛين غُِ٪ي ٞبُُٔشَُٖسٕ َٚآٍَُ ٢شَُٖسٕ َٚآئ٘ٔ اي٤ٛأٖطَٜٔ
َٚتٗس ٟا٭ضبع ضنعات اٯخط إزي آزّ ْٛٚح h

ثِٓ تػذس غذس ٠ايؿٓهط ٚق ٌٝؾٗٝا:

اٜيً ُِٖٗ١أيِٜٝو ٜتََٛدِٖٗتَُٚ ،بٔو ٜاعَِتصَُِتَُٚ ،عًَِٜٝو ٜتََٛنًٞ٤تُ ،اٜيًُِٖٗ١
اِْٜتَ ثٔكٜيت َٚضَدا ٞ٥ؾٜانٞؿٔين َا اَُٖٖٜين ََٚا ُٗ٢ُٜٗ ٫ينََٚ ،ا اِْٜتَ اٜعًِٜـُِ
بٔ٘ٔ َٔٓٓ ،ٞعَعٖ داضُىَٚ ،ٜدٌَٖ ثَٓاُ٩ى ٫َٚ ،ٜأيَ٘ غِٜٝطُى ،ٜصٌَ ٚعًََُ ٢شَ ُٖسٕ
َٚآٍَُ ٢شَُٖسَٕٚ ،قٜطٚبِ ؾٜطَدَُِِٗ
ثِٓ ضع خسٓى ا٭ضئ عً ٢ا٭ضض ٚق:ٌٝ

أضِسَِِ شُي ٞ١بََٜ َِٔٝسَِٜوَٚ ،ٜتَطَطٗع ٞأيِٜٝوََٚٚ ،ٜسِؿَيت ََٔٔ ايٖٓاؽ،٢
َٚاِْٝػ ٞبٔوٜ ،ٜا نٜطٜ ُِٜا نٜطٜ ُِٜا نٜطُِٜ
ثِٓ تطع خسٓى ا٭ٜػط عً ٢ا٭ضض ٚق:ٌٝ

 ٫أيَ٘ إي١ا اِْٜتَ ضَبٓ ٞسَك١ا ٟسَك١ا ،ٟغَذَسِتُ يٜوٜ ٜا ضَب ٚتَعَبٗـساَٚ ٟض٢ق١ـا،ٟ
اٜيً ُِٖٗ١إٖٔ عًََُ ٞضَعٝـْ ؾٜطاعٔؿ ُ٘ٞيٜ ،ٞا نٜطٜ ُِٜا نٜطٜ ُِٜا نٜطُِٜ
ثِٓ عُـس ازي ايػٗـذٛز ٚقٝـٌ(ؾـهطاَ )ٟا٥ـَ ١ـطٓٚ ٠ادتٗـس ؼي ايـسٓعا ٤ؾآْـ٘
َٛضٔع َػأيٚ ،١انجط َٔ ا٫غـتػؿاض ؾآْـ٘ َٛضـع ٚأغـأٍ َػؿـط ٠اؿـٛا٥ر
ؾآْ٘ َكاّ اداب١
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ٚقاٍ ايػٓٝس ابٔ طاٚٚؽ ؼي اغيعاضٚ :نًُ١ا صًٝ١ت ص ٠٬ؾطضا ٟناْت
أْ ٚؿَٚ ٟ٬سَٓ ٠كاَو سيؿٗس اَري اغيَٓ٪ري ازعُ بٗصا ايسٓعا:٤

اٜيً ٫ ُِٖٗ١بُسٖ َِٔٔ ا٢ َِٜطى ٫َٚ ،ٜبُسٖ َِٔٔ قٜسِض٢ىُ ٫َٚ ،ٜبسٖ َِٔٔ قٜطأ٥و،ٜ
 ٫َٚسَ ٫َٚ ٍَِٛق ٜ٠ٖٛٝإي١ا بٔو ،ٜاٜيًُٗ١ـِٖ ؾُٜـا قٜطَـِٝتَ عًَِٜٓٝـا َٔـِٔ قٜطـا ،ٕ٤اِٜٚ
قٜسٖضِتَ عًَِٜٓٝا َِٔٔ قٜسَض ،٣ؾٜاعِٓٔٛا ََعَُ٘ صَبِطاَٜ ٟكَٗٞطََُٜٚ ُٙسََِػَُُ٘ٚ ،ادِعًَ ُ٘ٞيٜٓـا
صاعٔسا ٟؼي ض٢ضِـٛأْوُُِٜٓ ٜـ ٞؼي سَػَـٓاتٔٓا َٚتَؿٞطـًٓٔٝا َٚغُـِ٪زَزْٔا َٚؾَـطَؾٔٓا
َََٚذِ ـسْٔا ََْٚعُِآٔ٥ــا َٚنٜطاََتٔٓــا ؾٔــ ٞاي ـسِْٗٝا َٚايٞــآخٔطَ ٫َٚ ،ٔ٠تَ ـِٓكٝصِ َٔ ـِٔ
سَػَٓاتٔٓا ،اٜيًََٚ ُِٖٗ١ا اٜعِِٜٝٛتَٓا َِٔٔ عَٛا ،ٕ٤ا ِٜٚؾٜطًٖٞتَٓا بٔ ٔ٘ َِٔٔ ؾٜط ،ٕ١ًٜٝاِٜٚ
اٜنٞطََِتَٓا بٔ٘ٔ َِٔٔ نٜطاََ ،ٕ١ؾٜأعِٓٔٛا ََعَُ٘ ؾُهٞطاَٜ ٟكَٗٞطََُٜٚ ُٙسََِػَُُ٘ٚ ،ادِعًَ ُ٘ٞيٜٓـا
صـــاعٔسا ٟؼي ض٢ضِـــٛأْوَٚ ٜؼي سَػَـــٓاتٔٓا َٚغُـ ـِ٪زَزْٔا َٚؾَـ ـطَؾٔٓا ََْٚعُِأ٥ـ ـوٜ
َٚنٜطاََتٔو ٜؾٔ ٞايسِْٗٝا َٚايٞآخٔطَ ٫َٚ ،ٔ٠تَذِعًَ ُ٘ٞيٜٓا اٜؾَطا ٫َٚ ٟبَٜٛـطا ٫َٚ ٟؾٔتَِٓـٟ١
ََ ٫َٚكٞتا ٫َٚ ٟعَصابا ٫َٚ ٟخٔعِٜا ٟؼي ايسِْٗٝا َٚايٞآخٔطَ ،ٔ٠اٜيً ُِٖٗ١أْٖـا َْعُـٛشُ بٔـوٜ
َِٔٔ عَجِطَ ٔ٠ايًِّػإَٚ ،٢غُ ٔ٤ ٛايَُٞكاَّٚ ،٢خٔؿ ٔ١٤ايُٝٞعإ ،٢اٜيًُٗ١ـِٖ صَـٌ ٚعًَـ٢
َُشَُٖسٕ َٚآٍَُ ٢شَُٖسَٕٚ ،يٜكِّٓـا سَػَـٓاتٔٓا ؾٔـ ٞايَُُٞـاتٔ ٫َٚ ،تُطْ٢ـا اٜعُِايٜٓـا
طشِٓا بٔػَ٦ٚٝاتٔٓا ًَْٞ ََِّٜٛكاى،ٜ
سَػَطاتٕ ٫َٚ ،تُدِعْ٢ا عِٔٓسَ قٜطأ٥و ٫َٚ ،ٜتَؿَ ٞ
دعٌَِ قًٛٝٝبَٓا تَصِن ٝطُى ٫َٚ ٜتَِٓػاىَٚ ،ٜتَدِؿاى ٜنٜاْٖٜٗا تَطاى ٜسَتًَْٓٞ ٢كاى،ٜ
َٚا ِ
ٌ
دعَـ ِ
َٚصٌَ ٚعًَـَُ ٢شَُٖـسٕ َٚآٍَُ ٢شَُٖـسَٕٚ ،بَـس ٍِ ٚغَـ٦ٚٝاتٔٓا سَػَـٓاتَٕٚ ،ا ِ
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سَػِـــٓاتٔٓا زَضَدـــاتَٕٚ ،ادِعَــٌِ زَضَداتٔٓـــا غٝطُؾـــاتَٕٚ ،ادِعَــٌِ غٝطُؾاتٔٓـــا
عائٝاتٕ ،اٜيًَٚ ُِٖٗ١أِٚغٔعِ ئؿٜك ريْ٢ـا َٔـ ِٔ غَـعََ ٔ١ـا قٜطَـ ِٝتَ عًَـٞ َْ ٢ؿػٔـو،ٜ
اٜيً ُِٖٗ١صٌَ ٚعًََُ ٢شَُٖسٕ َٚآٍَُ ٢شَُٖسٕ ََُٖٔٚ ،عًَِٜٓٝا بٔايُٗٞـسَ ٣ـا اٜبِكِٜٝتَٓـا،
َٚايٞهٜطاَََ ٔ١ا اٜسَِِٝٝتَٓاَٚ ،ايٞهٜطاََـ ٔ١أشا تََٛؾِٝ٤تَٓـاَٚ ،ايٞشٔؿٞـفئ ؾُٝـا بَكٔـَٔ َٞـِٔ
عُ ُِطْ٢اَٚ ،ا ٞيَبطَن ٔ١ٜؾُٝا ضَ َظقٞتَٓاَٚ ،ايٞعَ ٢ِٕٛعًََ ٢ا سًَُٖٞتَٓاَٚ ،ايجٖباتٔ عًَ٢
َا طٞ ٖٜٛقتَٓا ٫َٚ ،تُ٪اخٔصِْا بٔـيًُٓٔٞٝا ٫َٚ ،تُكأٜػِٓا بٔذًَِٗٔٓا ٫َٚ ،تَػِتَسِض٢دِٓا
دعٌَِ اٜسِػََٔ َا َْك ٍُٛٝثابٔتا ٟؼي قًٛٝٝبٔٓا َٚادِعًَٓٞا عُـيُٜا َ٤عِٔٓسَىٜ
بٔدَٛاٜاْا َٚا ِ
َٚاٜشٔ ي ٟ١٤ؼي اِْٜؿٝػٔٓا َٚاِْؿٜعِٓا بُٔا عًَُِ٤تَٓا َٚظ٢زِْا عًُٔٞاْ ٟاؾٔعاَٚ ،ٟاٜعُٛشُ بٔؤَِٔ ٜ
قًٜٞبٕ َٜ ٫دِؿَعُ ََِٔٔٚ ،عَ ٫ ٣ِٔٝتَسََِعُ ََِٔٔٚ ،صَُ ٫ ٕ٠٬تكٞبٌَُ ،اٜدِطْ٢ا َِٔٔ
غُ ٔ٤ٛايٞؿٔتَٜٔ ٢ا َٚئ ٖٞايسِْٗٝا َٚايٞآخٔطَٔ٠
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اٜيػٖ ُّ٬عًَِٜٝوٜ ٜا اَٜريَ ايً ٔ٘٤ؼي اٜضِضٔ٘ٔ َٚسُذٖتَُ٘ عًَ ٢عٔبـازٔ ٔٙاٜيػٖـُّ٬
عًَِٜٝـوٜ ٜــا اَٜـريَ ايُُٞـَِٓٔ٪ريَ اٜؾِـَٗسُ اْٖٜـو ٜداَٖـسِتَ ؾٔــ ٞايً٤ـ٘ٔ سَـلٖ دٔٗــازٔٔٙ
َٚعًَُٔٞتَ بٔهٔتأب٘ٔ َٚاٖتَبعِتَ غََُٓٔ َْبٔ ٔ٘ٝٚصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝآئ ٔ٘ سَتٓ ٢زَعاىٜايًُ٘٤
أزي دٔٛاض ٔٙ٢ؾٜكٜبَطَو ٜأي ِٜٔ٘ٝبٔاخِتٔٝاضَٚ ٔٙ٢اٜيٞعََّ اٜعِسآَ٥و ٜايٞشُذََٖ ٜ١عَ َايٜؤََٔ ٜ
ايٞشُذَر ٢ايٞبأيػَ ٔ١عًَ ٢دَُٝع ٢خًَٞكٔ٘ٔ اٜيً ُِٖٗ١ؾٜادِعٌَِ َْؿٞػ ٟ١ٖٓٔ٦ََُُٞٛ ٢بٔكٜسَض٢ىٜ
ض ٟ١َٝبٔكٜطآ ٔ٥وَُٜٛ ٜيعَ ٟ١بٔصٔ ٞنط٢ىَٚ ٜزُعآٔ٥وَُ ٜشٔبٖ ٟ١ئصَؿٜٔ٠َٛٞاِٚئٝآٔ٥وََ ٜشِبُٛبَٟ١
ضا ٔ
ؾــ ٢اٜضِضٔـوَٚ ٜغَــُآٔ٥و ٜصــابٔطَ ٟ٠عًَــُْ ٢ـعُ ٢ٍٚبَٔ٥٬ـو ٜؾــانٔطَ ٟ٠ئؿٜٛاضٔ ـٌ٢
َْعُِآ ٔ٥ـو ٜشانٔ ـطَ ٟ٠ئػَــٛابٔؼ ٢آ ٔ٥٫ـوَُ ٜؿِــتاق ٟ١ٜأزي ؾٜطِسَ ـ ٔ١ئكآ ٔ٥ـوَُ ٜتَ ـعَٚٚزَٟ٠
ايتٖك ٢ًَِّٛٝٔ٣ٛٞدَعآٔ٥وَُ ٜػِتَٖٓ ٟ١بٔػُـَٓٔ٢اِٜٚئٝآٔ٥ـوَُ ٜؿاض٢قٜـَٔ٫ ٟ١خِـ٬م ٢اٜعِـسأ٥وٜ
ََؿِػُٛي ٟ١ٜعَٔ ٢ايسِْٗٝا بٔشَُِسٔىَٚ ٜثَٓآٔ٥وٜ
ثِٓ ضع خسٓى عً ٢ايكرب َٚقٌ:

اٜيًُٗ١ـِٖ إٖٔ قًٝٝــٛبَ ايُُٞدِبٔــتريَ أي ِٜٝـوٚ ٜائَٗ ـَٚ ٠١غُـبٌَُ اي ـطٖاغٔبريَ أي ِٜٝـوٜ
ؾاض٢عَ َٚ ٠١اٜعِ َّ٬ايٞكاصٔس َٜٔأيِٜٝوٚ ٜاضٔشََٚ ٠١اٜؾٔ٦ٞسَ ٜ٠ايٞعاض٢ؾريَ َِٔٓو ٜؾاظ٢عَ٠١
َٚاٜصِٛاتَ ايسٖاعريَ أيِٜٝو ٜصاعٔسَ َٚ ٠اٜبِٛابَ ايٞأٔدابَ ٔ١يَُ ِِ ُٜٗؿٜتٖشَـَٚ ٠١زَعِـٜ٠َٛ
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ََِٔ ْاداىَُ ٜػِتَذابََٚ ٠١تَ ِٛبَ ََِٔ ٜ١اْٜابَ أيِٜٝوََ ٜكٞبُٛيَٚ ٠١ٜعَبِطَ ََِٔ ٜ٠بَهَِٔٔ ٢
خَِٛؾٔوََ ٜطِسََُٛـَٚ ٠١ايٞأٔغاثَـَ٘ئَُـٔ٢اغِـتَػاخَبٔـوََِٛ ٜدُـٛز َٚ ٠ايٞأٔعاَْـ ٜ١ئَُـٔ٢
اغِتَعإَ بٔوََ ٜبِصُٚيَٚ ٠١ٜعٔساتٔو ٜئعٔبازٔىَُِٓ ٜذَعَ َٚ ٠ظَي ٔ٢ ََ ٌَٜاغِتَكايٜوَُ ٜكاي٠١ٜ
َٚاٜعُِاٍَ ايٞعأًَريَ يٜسَِٜوََ ٜشِؿٛٝؿيَٚ ٠١ٜاٜضِظاقٜو ٜأي ٢ ٜايٞدَٔ٥٬ـلَٔ ٢ـِٔ يٜـسُِْوٜ
ْاظ٢ي ٜـَٚ ٠١عَٛآ ٔ٥ـسَ ايَُٞع ٜـسٔ أي ٜـٚ ِِ٢ِٗٝاصٔ ـًَٚ ٠١ٜشُُْــٛبَ ايُُٞػِ ـَتػِؿٔطََ َٜٔػِؿٝــٛضَ ٠
طَٚ ٠١ٖٝدَٛآٔ٥عَ ايػٖأً٥ريَ عِٔٓسَى٤ ََُٛ ٜؾ َط  َٚ ٠عَٛآٔ٥سَ
َٚسَٛآٔ٥رَ خًَٞكٔو ٜعِٔٓسَىََ ٜكٔ ٞ
ايَُٞعٜسٔ َُتَٛأتطَ َََٛٚ ٠آٔ٥سَ ايِ ُُٞػَت ٛٞعُٔريَ َُعَسٖ َََٓٚ ٠أٌَٖايـيُِّآَُ ٔ٤تِطَعَ ٠١اٜيًُِٖٗ١
ؾٜا ِغَتذٔبِ زُعآَٚ ٞ٥اقٞبٌَِ ثَٓآَٚ ٞ٥ادَُِعِ بَِٝين َٚبَ َِٔٝاِٜٚئٝآ ٞ٥بٔشَلَُ ٚشَ ُٖسٕ
َٚعًََٚ ٞؾاطََُٔٚ ٜ١ايٞشَػَ َٚ ٔ٢ايٞشُػَ ٢ِٔٝأْٖوَٚ ٜئـَْ ٗٞعُِـآََُِٓٚ ٞ٥تَٗـَُٓ ٢ـاٟ
َٚغا ٝ١َٜضَدا ٞ٥ؼي َُِٓكًٜٜيب َََٚجِٛاَٟ
ٚقس شنط ؼي نتاب ناٌَ ايعٜٓاضٖٔ ٠ص ٙايتتُ:١

اِْٜتَ أهلَٚ ٞغَٚٝسَََٚ ٟـ َٟ٫ِٛاغٞؿٔـطِ ئأِٜٚئٝآٓٔ٥ـا َٚنٝــٖ عَٖٓـا اٜعِـسآَٓ٥ا
َٚا ِؾػًَ ُِِٗٞعَِٔ اٜشاْا َٚاٜؿيٗ٢ ٞطِ ن ٜ١ًَُٜٔايٞشَلَٚ ٚادِعًََٗٞا ايٞعًُٝٞا َٚاٜزِسٔضِ نٜ١ًَُٜٔ
اي ٞباطٌَٔ َٚادِعًََٗٞا ايػٗؿ ٢ًٞأْٖو ٜعًَ ٢ن ٌٚٝؾَ ِٕ٤ٞقٜسٜطْ

  شذرات من سرية أمري املؤمنني   T

T

ؾإشا ؾ٦ت ٚزاع٘ ؾٛزٓعُ٘ بٗصا ايٛزاع:

اٜيػٖ ُّ٬عَ ًِٜٝوَٚ ٜضَسَُِ ٝ١ايًَٚ ٔ٘٤بَطَناتُُ٘ ،اٜغِتَِٛزٔعُو ٜايًَٚ َ٘٤أغِتَطِعٝوٜ
َٚاٜقٞطَأ عًَِٜٝو ٜايػٖ ،َّ٬آََٖٓا بٔايًَٚ ٔ٘٤بٔايطٗغٌَُٚ ٢بُٔا داَ٤تِ بٔ٘ٔ َٚزَعَتِ أيِٜٝـ٘ٔ
َٚزَي٤تِ عًَ ِٜٔ٘ٝؾٜانٞتُبِٓا ََعَ ايؿٖأٖس ،َٜٔاٜيًُٗ١ـِٖ  ٫تَذِعًَٞـُ٘ آخٔـطَ ايٞعَِٗـسٔ َٔـِٔ
ظٜ٢اضَت ٞأٖٜا ،ُٙؾٜإِٔ تََٛؾِٝ٤تَين قٜبٌَِ شئـو ٜؾٜـأْٓ ٞاٜؾِـَٗسُ ؼي ََُـات ٞعًَـَ ٢ـا
ؾَـٗ٢سِتُ عًَِٜٝـ٘ٔ ؼي سَٝــات ،ٞاٜؾِـَٗسُ ا ٖٕٜاَٜـريَ ايُُٞـَِٓٔ٪ريَ عًَٔٓٝـاَٚ ٟايٞشَػَـَٔ،
ٍَّٚ ،دَعِؿ ٜـطَ بِ ـَٔ
َٚايٞشُػَ ـَٚ ،َِٔٝعًَٔ ـ ٖٞبِ ـَٔ ايٞشُػَ ـََُٚ ،٢ِٔٝشَُٖ ـسَ بِ ـَٔ عًَٔــٞ
ٍّ،
َُشَُٖسََُٕٛٚ ،غَ ٢بَِٔ دَ ِعؿٜطَٚ ،٣عًَٔ ٖٞبَِٔ َُٛغََُٚ ،٢شَُٖـسَ بِـَٔ عًَٔـٞ
ٍّ َٚايٞشُذٖ ٜ١بِـَٔ ايٞشَػَـٔ ٢صَـًٜٛاتُوٜ
شػََٔ بَِٔ عًَٔٞ
َٚعًَٔ ٖٞبَِٔ َُشَُٖ سَٕٚ ،ايَ ٞ
عًَ ِِ٢ِٜٗٝاٜدَُِعريَ أُٖ٥ٜيتَٚ ،اٜؾَِٗسُ اََ ٖٕٜـِٔ قٜـتًََٚ ُِِٜٗسـا َضبَُِِٗ َُؿِـط٢ن،َٕٛٝ
ٌ زَضَِىٕ ََٔٔ ايٞذَشَٚ ،٢ِٝاٜؾَِٗسُ ٜإٖ ََـِٔ سـاضَبَُِِٗ
 َََِٔٚضَزٖ عًَ ِِ٢ِٜٗٝؼي اٜغِؿ٢ ٜ
يٓ ٜا اٜعِساََْٚ ْ٤شِـُٔ َٔـ ُِٓٗ ِِ بُـطَ٤اَٚ ،ُ٤اُْٖٜٗـ ِِ سٔـ ِعبُ ايؿٖـِٛٝإَٚ ،٢عًَـََ ٢ـ ِٔ
قٜتًَ ُِِٜٗيٜعَِٓ ٝ١ايًَٚ ٔ٘٤ائ٥٬َُٞهَٚ ٔ١ٜايٖٓاؽ ٢اٜدَُِعريَ َََِٔٚ ،ؾَـط٢ى ٜؾـَََٚ ِِ٢ٗٝـِٔ
غَطٖ ُٙقٜتًِ ُُِٜٗاٜيً ُِٖٗ١أْٓ ٞاٜغِاٜيٝو ٜبَعِسَ ايصٖـَٚ ٔ٠٬ايتٖػِـً ٢ِٝا ِٕٜتُصَـًِّ َٞعًَـ٢

ٍّ ََُٚشَُٖـسٕ َٚدَ ِعؿٜـط٣
ٍّ َٚؾاطَُٔـَٚ ٜ١ا ٞيشَػَـَٔٚ ٢ا ٞيشُػَـ َِٚ ٢ٔٝعًَٔـٞ
َُشَُٖسٕ َٚعًَـٞ
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ٍّ َٚايٞشَػََٔٚ ٢ايٞشُذٖـ ٫َٚ ،ٔ١تَذِعًَٞـُ٘ آخٔـطَ
ٍّ ََُٚشَُٖسٕ َٚعًَٔٞ
ََُٛٚغَٚ ٢عًَٔٞ
ايٞعَِٗسٔ َِٔٔ ظٜ٢اضَتٔ٘ٔ ؾٜإِٔ دَعًَٞتَُ٘ ؾٜاسِؿُطِْ ََ ٞعَ ٖـ ٔ٤٫ُ٪ايُُٞػَـُٖ َِٔٝايٞأُٖ٥ٜـ،ٔ١
اٜيًُٗ١ــِٖ َٚشَيِّــٌِ قًٛٝٝبَٓــا يُٜٗــِِ بٔاي٤ٛاعَــَٚ ٔ١ايُُٓٞاصَــشََٚ ٔ١ايَُٞشَبٖــَٚ ٔ١سُػِــٔ٢
ايُُٛٞاظَضََٚ ٔ٠ايتٖػًِ٢ِٝ
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T

امس٘ ايؿطٜـ :عً ٞبٔ أب ٞطايب بٔ عبس اغيًٛب َٔ ٖاؾِ
ٚايس :ٙأب ٛطايب ؾٝذ ايبٛشاٚ ٤امس٘ عبس َٓاف ٚق ٌٝعُطإ
ٚايست٘ :ؾاطُ ١بٓت أغس
٫ٚزت٘ :ؼي ايهعب ١اغيؿطؾٚ ١مل ٜٛيس بٗا أسس قبً٘  ٫ٚبعس13 ّٜٛ ٙ
ضدب غٓ َٔ 30 ١عاّ ايؿٌٝ
ؾٗازت٘ :ضطب٘ ابٔ ًَذِ غشط ي ١ًٝايتاغع عؿط َٔ ضَطإ ٚتٛؼي
ي َ٘ٓ 21 ١ًٝغٓ َٔ 40 ١اهلذط٠
عُط ٙايؿطٜـ 63 :غٓ١
َس ٠إَاَت٘ 30 :غٓ١
َس ٠خ٬ؾت٘ :عيؼ غٓري ٚث٬ث ١اؾٗط ٚغبع ١اٜاّ
َٔ ايكاب٘ :أَري اغيَٓ٪ري ،أب ٛتطابٚ ،ص ٞضغ ٍٛاهللٜ ،عػٛب
ايس ،ٜٔاغيطتط٢
أؾٗط اظٚاد٘ :ايعٖطا ،٤أّ ايبٓري ،أمسا ٤بٓت عُٝؼ
اخٛت٘ :دعؿط ٚعكٚ ٌٝطايب
أؾٗط أ٫ٚز :ٙاؿػٔ ٚاؿػري ،قُس بٔ اؿٓؿ ،١ٝايعباؽ ،أبٛ
بهط ،دعؿط ،عجُإ ،عٕٛ
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أؾٗط أصشابَ٘ :ايو ا٫ؾرت ،عُاض بٔ ٜاغط ،أب ٛشض ايػؿاض،ٟ
أب ٛأٜٛب ا٭ْصاض ،ٟش ٚايؿٗازتري ،ابٔ ايتٗٝإ
َسؾٓ٘ :ايٓذـ ا٭ؾطف (ؿيٗط ايهٛؾ َٔ ١اضض ايعطام)
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