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ن المإمنٌن ٌْ  التراُحم ب

 به/ ٌاسر برهامًكت

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

فإن فترات الِمَحن التً تمر بها الشعوب واألمم، وأنواع البالٌا 

ٌُبتلى بها المجتمع؛ تقتضً ِمن جمٌع أفراده بّث روح  التً 

ِه -هللا التراُحم والتعاون والتكافل، قال رسول  ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

ِهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطفِِهْم، َمَثلُ : )-َوَسلَّمَ  َمَثلُ اْلُمْإِمنٌَِن فًِ َتَوادِّ

َهِر  اْلَجَسِد إَِذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى لَُه َسائُِر اْلَجَسِد بِالسَّ

ى أجزاء البدن تضرب بعُضها ؛ فهل نرى )متفق علٌه(( َواْلُحمَّ

بعًضا؟ هل رأٌنا الرأس تتعارك مع الصدر أو البطن؟ هل رأٌنا 

 ؟! -إال إذا كان مجنوًنا-أحًدا ٌدخل فً معركة مع نفسه وٌضربها 

 فإذا كان مجتمعنا واحًدا، فهل نشعر فعاًل بؤننا كجسٍد واحٍد؟!

، (9ٙ)ٌوسؾ: (كَ إِنًِّ أََنا أَُخولو قال كلٌّ منا ألخٌه بالحب والعطؾ )

اَلمُ -كما قالها ٌوُسؾ  ِه السَّ ٌْ ألخٌه بنٌامٌن؛ لٌعوضه ما قد  -َعلَ

فاته مما فعله بهما إخوُته الذٌن لم ٌشعروا بحقٌقة أنهم جسد 

واحد؛ فحَسدوا وحَقدوا، وكلٌّ منهم ٌقول "أنا، أنا!"؛ لو فعلنا 

 ذلك لهان علٌنا كثٌٌر مما نجد ِمن آالم الِمَحن.

إذا أحب كلٌّ منا أخاه وأعطاه وَرَفق به، وكان حرًٌصا على 

تِه أََعدَّ هللا له عنده أضعاَؾ ما أعطى؛ فٌحبه  ُسْبَحاَنُه -َمَسرَّ

ه  -َوَتَعاَلى ُسرُّ ٌَ أكثر، وٌعطٌه أكثر، وٌرفق به أكثر، وٌعطٌه ما 

اُذ ِباهللِ -أكثر، وإذا كان هناك َحَسٌد وِحْقد  ٌَ َعٌب كان هناك تَ  -َواْلِع

تعب  ٌَ وَؼٌٌظ، وَؼَضٌب وُمَناَزعات، ومشاكل وأخالق ؼٌر حمٌدة؛ 

ٌُتعب َمن معه  ن قلوبنا وأن -بها اإلنساُن و ٌْ ٌُإلِّؾ ب نسؤل هللا أن 

ٌُخرجنا ِمن  ٌُصلح ذات بٌننا، وأن ٌهدٌنا ُسُبلَ السالم، وأن 

 .-الظلمات إلى النور، وأن ٌجعلنا هداة مهتدٌن

ٌجعل البالء لعباده المسلمٌن زٌادة فً  -َعزَّ َوَجلَّ -إن هللا 

ٌُبتلى على قدر دٌنه كما قال النبً  َصلَّى هللاُ -أجرهم، وكل منهم 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ا  -َعلَ ٌَ ُه َقالَ:  كما جاء َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبٌِِه، أَنَّ

اِس َبال ِ، َمْن أََشدُّ النَّ اُء، ُثمَّ األَْمَثلُ ًء؟ َقالَ: )َرُسولَ هللاَّ ٌَ األَْنبِ

ْبَرُح بِاْلَعْبِد َحتَّى  ٌَ ٌُْبَتَلى اْلَعْبُد َعَلى َحَسِب ِدٌنِِه؛ َفَما  َفاألَْمَثلُ، 

ِه َخِطٌَئةٌ  ٌْ ًَ َعلَى األَْرِض َوَما َعلَ ْمِش )رواه ابن حبان، وحسنه ( ٌَ

 .األلبانً(

ُر علٌهم أنواع البالٌا والِمَحن؛ لٌزدادوا  -َعزَّ َوَجلَّ -وهللا  ٌَُقدِّ

ٌَسمع دعاء عباده  صبًرا ودعاًء وتضرًعا، فاهلل ٌحب أن 

ُعوا) المإمنٌن وتضرعهم: ( َفلَْواَل إِْذ َجاَءُهْم َبؤُْسَنا َتَضرَّ

ٌحب أن ُنظِهر فقَرنا إلى ما أنزل  -َوَجلَّ َعزَّ -، وهو (ٖٗ)األنعام:

ٌُحب منا أن نستٌقظ باللٌل لُنَصلًِّ وندعو وال  إلٌنا من خٌر، 

نستؤخر اإلجابة، وال نقول: قد دعونا كثًٌرا فلم ٌستجب لنا؛ بل قد 

؛ فإما أن نراها فً الدنٌا، وإما أن تدخر لٌوم -بحمد هللا-استجٌب 

-نا ِمن السوء مثلها؛ فبالء األمة القٌامة، وإما أن ٌصرؾ هللا ع

ُسْبَحاَنُه -هو لكً تسلِّم هلل أمرها وتفوضه إلٌه  -وإن طال

 ، وهللا بصٌر بالعباد.-َوَتَعاَلى

ٌْن الناس وجعلهم متفاوتٌن؛ هذا  -َعزَّ َوَجلَّ -وهللا  م األرزاق ب قسَّ

ؼنً وهذا فقٌر، هذا قوي وهذا ضعٌؾ، هذا عاقل وهذا جاهل، 

ْلَنا َبْعَضُهْم َعلَى َبْعٍض ): -ْبَحاَنُه َوَتَعاَلىسُ -كما قال  َؾ َفضَّ ٌْ اْنُظْر َك

-، وهو (ٕٔ)اإلسراء:( َولَْْلِخَرةُ أَْكَبُر َدَرَجاٍت َوأَْكَبُر َتْفِضٌاًل 

قد فعل ذلك؛ لنعلم نعمة هللا ونشكره علٌها، كما  -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى

ِه -أن آدم  -رضً هللا عنه-الحدٌث عن أبً بن كعب فً  ٌْ َعلَ

اَلمُ  ًَّ َواْلَفقٌَِر  -السَّ لما رأى َتَفاُوت ما بٌن َبنٌِِه، َفَرأَى فٌِِهُم اْلَؽنِ

َن ِعَباِدَك،  ٌْ َت َب ٌْ َر َذلَِك؛ َفَقالَ: "َربِّ لَْواَل َسوَّ ٌْ وَرِة، َوَؼ َوَحَسَن الصُّ

)رواه أحمد، وحسنه األلبانً، وقال: هو فً ْن أُْشَكَر" َفَقالَ: إِنًِّ أَْحَبْبُت أَ 

 . حكم المرفوع(

ر  ٌَُقدِّ -ذلك لنعترض على تقسٌمه وعطائه؛ قال  -َعزَّ َوَجلَّ -ولم 

َجاِل : )-َعزَّ َوَجلَّ  ُ بِِه َبْعَضُكْم َعلَى َبْعٍض لِلرِّ
لَ هللاَّ ْوا َما َفضَّ َواَل َتَتَمنَّ

ا اْكَتَسُبوا َ ِمْن  َنِصٌٌب ِممَّ
ا اْكَتَسْبَن َواْسؤَلُوا هللاَّ َساِء َنِصٌٌب ِممَّ َولِلنِّ

 .(ٕٖ)النساء:( َفْضلِهِ 

مثل هذا المعنى لٌعالج الَحَسد  -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى-وكذلك ذكر هللا 

لَ َهَذا اْلقُْرآُن َعلَى َرُجٍل ِمَن )عند رإساء قَُرٌش إذ َقالُوا:  لَْواَل ُنزِّ

ِن َعِظٌمٍ  ٌْ َت ٌَ ْقِسُموَن : )-ُسْبَحاَنهُ -؛ فقال (ٖٔ)الزخرؾ:( اْلَقْر ٌَ أَُهْم 

ا َوَرَفْعَنا  ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ َنُهْم َمِعٌَشَتُهْم فًِ اْلَح ٌْ َك َنْحُن َقَسْمَنا َب َرْحَمَت َربِّ

ا  ًٌّ ِخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسْخِر تَّ ٌَ َوَرْحَمُت َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت لِ

ْجَمُعونَ  ٌَ ا  ٌر ِممَّ ٌْ َك َخ  .(ٕٖ)الزخرؾ:( َربِّ
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لماذا اختص هللا فالًنا دون ؼٌره؟! أو لماذا اختص  فقول البعض:

هللا بلًدا دون بلد بسعٍة أو بؤرزاٍق أو ؼٌر ذلك؟! هً التً تفتح 

إبلٌس، وبسببها َقَتل باب الحسد والحقد، وهً التً َهلَك بسببها 

ُسْبَحاَنُه -قابٌلُ هابٌلَ، وبسببها كَفر فرعوُن وأمثالُه، كما قال 

َس لًِ ُمْلُك : )-َوَتَعاَلى ٌْ ا َقْوِم أَلَ ٌَ َوَناَدى فِْرَعْوُن فًِ َقْوِمِه َقالَ 

ٌر ِمْصَر َوَهِذِه اأْلَْنَهاُر َتْجِري ِمْن َتْحتًِ أََفاَل ُتْبِصُروَن . أَْم أََنا خَ  ٌْ

ٌُبٌِنُ  َكاُد  ٌَ ؛ فكانت (ٕ٘-ٔ٘)الزخرؾ:( ِمْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهٌٌن َواَل 

اَلمُ -أزمته الحقٌقٌة فً َحَسِده وِحْقِده على موسى  ِه السَّ ٌْ : -َعلَ

ه هللاُ بالنبوة والرسالة؛ وهو ٌرى  على جهله -لماذا اخَتصَّ

مع أنه ٌنكر وجود هللا أنه أحق باالصطفاء واالجتباء؟!  -وضالله

 مع ٌقٌنه بؤنه هو الذي أنزل اآلٌات!

ٌَُسلِّم، وٌنزل هللا على قلبه برد  فالمسلم ٌرضى بقضاء هللا و

 الٌقٌن والرضا. 

 فاللهم إنا نسؤلك رضاك الذي ال سخط بعده أبًدا.

ع على عبادك المسلمٌن فً كل مكان، وأَْذِهب ُكُرباتهم،  اللهم َوسِّ

هم   ِمن البالٌا والِمَحن، وارفع عنهم الؽالء والوباء والفَِتن.َوَنجِّ

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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اُكم )ثقافة العلم فً مواجهة ثقافة  َحُكم وَمسَّ َصبَّ

 (ٕالشبهات( )

 كتبه/ محمد جمال القاضً 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

ن أنفسنا وأهلٌنا،  فمع هجوم الشبهات الذي نراه البد أن نحصِّ

ده والبد أن نطور طرق دفاعنا عن دٌننا، ونتحصن بما لم نكن نع

قْبل ذلك ِمن الضرورٌات، كما أصبحت قائمة تطعٌمات األطفال 

الٌوم قائمة طوٌلة لم تكن فً جٌلنا وال جٌل آبائنا، وإنما استلزم 

ذلك طولُ قائمة األمراض التً تنتظر مستقبل أبنائنا، وكان 

التعقل والحكمة أن التطعٌم قْبل اإلصابة بالمرض، كذلك تحصٌن 

 ود الشبهات. المسلم بالعلم قْبل ور

لقد صار هذا كله أمًرا واقًعا ومعه ٌتؽٌر مقدار العلم الذي ال ٌسع 

ا وكًٌفا، فإذا كان العلم الواجب هو ما ٌحتاجه  المسلَم جهلُه كّمً

اإلنسان فً حٌاته لتصحٌح عقٌدته وعباداته، وأخالقه 

ِمن -ومعامالته؛ فلقد صارت مسائل وعلوم أصول الشرٌعة 

مما ال ٌسع المسلَم جهلُه  -والمصطلح ونحوهاالعقائد واألصول 

ا.  ًٌّ  فً هذه األٌام؛ إذ ظهرت الحاجة إلٌها ظهوًرا جل

إن علوم األصول  ولم ٌعد ِمن المنطقً وال المقبول أن نقول:

نة ورجالها، وطرق الجرح والتعدٌل  والمصطلح وطرق جمع السُّ

نحن ال ٌجب على المسلمٌن الٌوم معرفة جملٍة حسنٍة منها، و

نرى َمن ٌرمً لهم الشبهاِت حول البخاري، وكٌؾ جمع كل هذا 

صلى هللا -الصحٌح؟! وأنه ال ٌمكن ذلك إال باالفتراء على النبً 

نة كلها ثم للقرآن -علٌه وسلم ٌُتنكر للبخاري ثم للسُّ ، حتى 

 والدٌن! 

هل ِمن فقه الواقع أن نقول: إن هذا واجب على َمن دخلت علٌه 

 الشبهة فقط؟!

قد تدخل الشبهة لكل بٌٍت مسلٍم مع دخول هذه األجهزة لكل بٌت و

 -ؼالًبا-بالفعل، وقد ال ٌنفع العلم قلًبا دخلته الشبهة كما ال تنفع 

األدوٌُة "وال سٌما التطعٌمات" جسًدا دخله المرض بالفعل، وقد 

 قٌل: "القلوب ضعٌفة والشبهة خطافة!".

ن دخلته الشبهة قول والقول بؤنه ال ٌجب تعلم ذلك إال على مَ 

ٌضٌع هإالء المتعرضٌن للشبهات، وٌجعلنا دوًما فً خانة )رد 

الفعل(، ولٌس فً خانة )الفعل(، وهذا التوجه خطوة على طرٌق 

الهزٌمة فً هذه المعركة الفكرٌة القائمة، وقد كشفت عن ساق، 

ن الجاهل الذي  ولم ٌعد للقعود واالنتظار مجال؛ ٌْ ففارق كبٌر ب

ن َمن  ٌْ قلبه فارغ ِمن العلم فإذا جاءته الشبهة تمكنْت ِمن قلبه، وب

عنده ِمن العلم ما ٌقٌه ِمن الشبهة، بل وٌجعلها عنده كؤنها 

فكاهة، بل قد تثٌر السخرٌة، وقد ٌكون هذا بتعلم أصول الشرٌعة 

، ولو كان اإلجمالٌة بما ٌحمً الناس ِمن التشكٌك فً أفرادها

نفس الفرد ِمن هذه األفراد ِمن المسائل لم ٌتعلمه الشخص الذي 

ُتعرض علٌه الشبهة، لكن عنده ِمن األصول ما ٌقٌه ِمن سماع 

 هذه الشبهة أو وقوعها فً قلبه.

لسُت أدعو ألن نعلِّم كل الناس المصطلح واألصول لٌصبحوا 

ن جمع محدثٌن وأصولٌٌن، ولكن لنعرض على الناس مشهًدا مِ 

، وكٌؾ أن السلؾ تعبوا فً -صلى هللا علٌه وسلم-سنة النبً 

نة وعن رجالها وتوارٌخ الرواة؛ لٌفخر  تدوٌن كل حرؾ عن السُّ

المسلمون بعلم حدٌثهم حّقًا، وال ٌقفوا مرتابٌن أمام شبهٍة 

 ساذجٍة! 

ولنقدم للناس قواعد األصول بطرٌقة مٌسرة ٌفهمون منها شًٌئا 

كام، وكٌؾ أن اإلجماع ٌؽلق أبواب االختراع عن استنباط األح

فً الدٌن "أصواًل وفروًعا"، وٌعصم األمة ِمن فتٍن كثٌرٍة فً 

االستدالل، وكٌؾ أن اختالؾ العلماء لٌس حجًة فً مواجهة 

نصوص الشرٌعة ونحو ذلك مما أصبح ضرورة للناس فً دٌنهم 

 الٌوم. 

بٌوتر ثقافة وإننا حٌن نرى الناس الٌوم قد أصبحت علوم الكم

عامة بٌنهم، بل وكثٌر ِمن علوم اإلدارة والتسوٌق والبرمجة 

وؼٌرها؛ كل هذا أصبح ثقافة عامة، حٌن نرى ذلك نعلم أن علوم 

أصول الشرٌعة ومنها علوم اآلالت التً أصبحت ضرورة كبٌرة 

الٌوم لعصمة الناس ِمن هذه الشبهات لٌست بمعجزة لنا عن أن 

ن الناس فً مقابل ثقافة  ننشرها حتى تصٌر ثقافةً  ٌْ عامًة ب

 الشبهات المنتشرة الٌوم.

إنشاء مدارس  وِمن الواجب أًٌضا على كٌانات الدعوة:

للمتخصصٌن ِمن طلبة العلم فً الرد على الشبهات فً أبواب 
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نة،  اإللحاد، ومسائل اإلٌمان باهلل، والنبوات وحجٌة السُّ

ِمن -لعبَث بها جراٌد واإلجماع، وؼٌرها ِمن األصول التً ٌحاول ا

 منتشٌر! -اللئام

إن حدٌثً الٌوم ٌتجه باألساس للدعاة "وأهل العلم خصوًصا" 

انتبهوا لهذه الفتنة الخطٌرة التً  وكل حاملً لواء الدٌن عموًما:

تداِهم بٌوتنا، فقد طرق العدو بابنا وأحاط بؤسوار مدٌنتنا، 

قويٍ  وٌوشك الناس أن ٌخضعوا له إن لم نحصنهم بسلطانٍ 

ٌقٌهم هذه الفتنة، فإن كثًٌرا ِمن الناس الٌوم لو ُدخلت علٌهم ِمن 

 أقطارها ثم سئلوا الفتنة آلتوها وما تلبثوا بها إال ٌسًٌرا. 

 نعم، صبحكم ومساكم، فهل نحن منتبهون؟!

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 (ٔالهمة لنعود كما كنا خٌر أمة )مسارات علو 

 منازل اإلٌمان )منزلة المحبة(

 كتبه/ إبراهٌم بركات

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

وقرة هً حٌاة القلوب وبهجة النفوس  -عز وجل-فمحبة هللا 

تبارك -العٌون، وهً التً تعٌن المخلصٌن على إرادة وجه هللا 

، وهً ؼاٌة أعمال المإمنٌن األبرار، والمقربٌن -وتعالى

ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدٌنِِه َفَسْوَؾ : )-عز وجل-والصادقٌن، قال هللا  ٌَ َمْن 

ٌُِحبُّوَنهُ  ُهْم َو ٌُِحبُّ ُ بَِقْوٍم  ؤْتًِ هللاَّ  .(ٗ٘)المائدة:( ٌَ

وهً ِمن أهم أسباب ذوق اإلٌمان، وِمن َثمَّ الحٌاة علٌه، وإدراك 

قُِل اْدُعوا الَِّذٌَن َزَعْمُتْم ِمْن : )-تعالى-طعمه وحالوته: قال هللا 

رِّ َعْنُكْم َواَل َتْحِوٌاًل . أُولَئَِك الَِّذٌَن  ْملُِكوَن َكْشَؾ الضُّ ٌَ ُدونِِه َفاَل 

ْبَتُؽوَن إَِلى رَ  ٌَ ْدُعوَن  ْرُجوَن َرْحَمَتُه ٌَ ٌَ ُهْم أَْقَرُب َو ٌُّ ِهُم اْلَوِسٌلََة أَ بِّ

َك َكاَن َمْحُذوًرا َخافُوَن َعَذاَبُه إِنَّ َعَذاَب َربِّ ٌَ  .(7٘-ٙ٘)اإلسراء:( َو

بالخوؾ  -تعالى-وتلك اآلٌات تدلنا على مسار السٌر إلى هللا 

 والرجاء والمحبة عند عباد هللا الصالحٌن، كذلك عند النبٌٌن

 . -عز وجل-والمقربٌن الذٌن ٌدعون إلى هللا 

 وللحدٌث عن المحبة نتكلم عن: 

 ( عالماتهاٖ( موجباتها )ٕ( أسبابها )ٔ)

 ( أحكامها ٙ( ثمراتها )٘( شواهدها )ٗ)

 والمحبة تدور فً اللؽة على خمسة أشٌاء: 

( اللزوم والثبات ٖ( العلو والظهور )ٕ( الصفاء والبٌاض )ٔ)

 ( الحفظ واإلمساك ٘)( اللب ٗ)

، فإنها صفاء -عز وجل-وهذه الخمسة ِمن لوازم محبة هللا 

المودة وهٌجان إرادة القلب للمحبوب وعلوها وظهورها لتعلقها 

، وثبوتها ودوامها ولزومها لزوًما ال تفارقه، -عز وجل-باهلل 

وإعطاء المحبوب لبه وأشرؾ ما عنده وهو قلبه، ثم اجتماع 

 وهمومه على محبوبه وقرة عٌنه رب العالمٌن. عزماته وإرادته 

 آثار المحبة وشواهدها: 

 . -تعالى-( المٌل الدائم بالقلب والجوارح إلى هللا ٔ)

 ( إٌثار المحبوب "رب العالمٌن" على كل ما سواه. ٕ)

فً طاعته ومرضاته فً الؽٌب  -عز وجل-( موافقة هللا ٖ)

 والشهادة.

وطاعتك لربك محبوبك، ( استقالل الكثٌر ِمن عطائك ٗ)

 . -عز وجل-واستكثار القلٌل ِمن تمردك وعصٌانك هلل 

( ال ٌبقى ِمن نفس المحب لنفسه شًء، بل ٌهب كلها هلل الذي ٘)

 ٌعٌدها إلٌه أفضل ما تكون. 

"عبد : -رحمه هللا-ومن أجمع ما قٌل فً المحبة، قول الجنٌد 

ناظر إلٌه  ذاهب عن نفسه، ٌتصل بذكر ربه، قائم بؤداء حقوقه،

بقلبه، فإن تكلم فباهلل، وإن نطق فعن هللا، وإن تحرك فبؤمر هللا، 

 وإن سكن فمع هللا؛ فهو باهلل وهلل ومع هللا".

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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( عبد الملك بن مروان ٖٗصفحات ِمن ذاكرة التارٌخ )

 وصراعه مع أهل العراق

 كتبه/ زٌن العابدٌن كامل 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

مروان فً بالد فقد ذكرنا فً المقال السابق كٌؾ تمت البٌعة ل

-الشام، وكان ذلك فً وجود الخلٌفة الشرعً عبد هللا بن الزبٌر 

ن عبد -رضً هللا عنه ٌْ ، ونستعرض فً هذا المقال األحداث ب

 الملك بن مروان وأهل العراق.

 العراق:وصراعه مع أهل  (ٔ)عبد الملك بن مروان

تولى عبد الملك بن مروان بعد وفاة أبٌه، فبعث عبد الملك إلى 

ه على ما والّه علٌه أبوه مروان فً  عبٌد هللا بن زٌاد ٌقرُّ

العراق، وتقدم ابن زٌاد نحو العراق وهدفه إجالء والة ابن 

الزبٌر، ولكنه اضطر إلى أن ٌؽٌر خطته، فقد ظهر فً المٌدان 

 . (ٕ)حسبان ابن زٌاد، وهم "التوابون" أعداء جدد لم ٌكونوا فً

َعلَِم التّوابون بقدوم ابن زٌاد إلى العراق، فرأوا الخروج لقتاله 

وقتل ابن زٌاد أخًذا بثؤر الحسٌن، وكان عددهم فً بادئ األمر 

ستة عشر ألًفا، فلما جاء وقت العمل الجاد نكصوا وتقاعسوا 

األربعة الذٌن حتى وصل عددهم إلى أربعة آالؾ، وحتى اآلالؾ 

تجمعوا حول زعٌم التوابٌن سلٌمان بن صرد تخلَّى عنه منهم 

ألؾ، وبقً معه ثالثة آالؾ فقط، أما جٌش الشام فكان عدده 

ستٌن ألًفا، علٌهم عبٌد هللا بن زٌاد لٌعٌد العراق إلى سلطان 

األموٌٌن بعد أن بسط حكمهم على الشام، فالتقى بالتوابٌن فً 

ض الجزٌرة، ودارت معركة ؼٌر متكافئة قُتِلَ عٌن الوردة ِمن أر

فٌها معظم التوابٌن وزعٌمهم سلٌمان بن صرد، وكان عمر 

ٌوم قٌتل ثالًثا وتسعٌن سنة  -رضً هللا عنه-سلٌمان بن صرد 

-هـ ٘ٙ، وكان ذلك فً ربٌع اآلخر سنة (97ٙ/ ٔٔ)البداٌة والنهاٌة 

 م. 8ٗٙ

 (ٖ)وَفرَّ الباقون عائدٌن إلى الكوفة لٌنضموا إلى المختار الثقفً

الذي انفرد بزعامة الشٌعة؛ فقوٌت حركته وكُثر أتباعه، ثم ازداد 

وهو ِمن -مركزه قوة بانضمام إبراهٌم بن األشتر النخعً إلٌه 

فثار على عبد هللا بن مطٌع العدوي أمٌر الكوفة  ،-فةزعماء الكو

من قَِبِل عبد هللا بن الزبٌر فؤخرجه منها، وأحكم سٌطرته علٌها، 

ولكً ٌثبت صحة دعواه فً المطالبة بدم الحسٌن تتبع قتلته، 

فقتل معظمهم فً الكوفة، ثم أعد جًٌشا جعل على قٌادته إبراهٌم 

د هللا بن زٌاد، فالتقى به عند بن األشتر، وأرسله إلى قتال عبٌ

نهر الخازر بالقرب ِمن الموصل، وحلَّت الهزٌمة بجٌش ابن زٌاد 

)الكامل م 8ٙٙ-هـ 7ٙالذي َخرَّ صرًٌعا فً مٌدان المعركة سنة 

، وكان مقتل عبٌد هللا بن زٌاد فً ٌوم عاشوراء (7/ ٕفً التارٌخ 

زٌاد إلى  سنة سبع وستٌن، ثم بعث إبراهٌم بن األشتر برأس ابن

 .)تارٌخ الرسل والملوك للطبري(المختار 

وتعاظم نفوذ المختار بعد انتصاره على ابن زٌاد، وسٌطر على 

شمال العراق والجزٌرة، وأخذ ٌولً العمال ِمن قَِبله على 

الوالٌات وٌجبً الخراج، وانضمَّ إلٌه عدٌد كبٌٌر ِمن الموالً 

علٌهم األموال ِمن لبؽضهم لبنً أمٌة ِمن ناحٌة؛ وألنه أؼدق 

ن  ٌْ ناحٌة ثانٌة، وبدا كما لو أنه أقام دولة خاصة به فً العراق ب

دولتً: ابن الزبٌر فً الحجاز، وعبد الملك بن مروان فً الشام، 

 ولكنه لم ٌنعم طوٌاًل بهذه الدولة.

كان المتوقع أن تكون نهاٌة المختار على ٌد عبد الملك بن 

أبرز أعوانه، ولكن عبد الملك  مروان الذي وتره بقتل ابن زٌاد

ا حكًٌما، وقائًدا محنًكا، فقد ترك البن الزبٌر مهمة  ًٌّ كان سٌاس

القضاء على المختار؛ ألن عبد الملك كان ٌعلم أن ابن الزبٌر ال 

)العالم اإلسالمً فً العصر األموي ص بد أن ٌتحرك للقضاء علٌه 

دولته؛ علًما ، فهو ال ٌسمح لنفوذ المختار أن ٌتسع وٌهدد (8ٗٗ

أن عبد هللا بن الزبٌر هو الخلٌفة الشرعً وِمن حقه أن ٌقاتل 

َمن خرج علٌه؛ فلذلك آثر عبد الملك بن مروان االنتظار؛ ألن 

نتٌجة المواجهة ستكون حتًما فً صالحه، فسوؾ ٌقضً أحدهما 

على صاحبه، وَمن ٌبقى تكون قوته قد ضعفت فٌسهل القضاء 

 علٌه.

ان توقعه عبد الملك بن مروان، فالمختار لم وبالفعل حدث ما ك

ٌكتِؾ بانتصاره على جٌش عبد الملك وَبْسِط نفوذه على شمال 

ٌُِعدُّ نفسه للسٌر إلى البصرة النتزاعها  العراق والجزٌرة، بل أخذ 

ا علٌها ِمن قَِبل أخٌه عبد  ًٌ ِمن مصعب بن الزبٌر الذي أصبح وال

ٌُعاِجله هللا بن الزبٌر، فسار مصعب بنفسه إل ى المختار قْبل أن 

فً البصرة، والتقى به عند حروراء فدارت الدائرة على المختار 

فؤسرع بالفرار إلى الكوفة، وتحصن بقصر اإلمارة، إال أن 
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م، وهكذا 8ٙٙ -هـ 7ٙمصعًبا حاصره فً القصر حتى قُتِلَ سنة 

انتهت حركة هذا الكذاب الضال الذي كان همه الوصول إلى 

وسٌلة، ولم تنفعه ادعاءاته بحب آل البٌت والطلب  الحكم بؤٌة

بثؤرهم! فقد انكشفت حٌله، وتخلى عنه أهل العراق وأسلموه إلى 

 مصٌره المحتوم.

وبعد أن استعاد ابن الزبٌر سٌطرته على العراق كان ِمن 

ن عبد الملك بن مروان، فعزم  ٌْ الطبٌعً أن ٌحدث الصدام بٌنه وب

لعراق وانتزاعها ِمن ابن الزبٌر، عبد الملك على السٌر إلى ا

م، وكان ذلك بعد أربع سنٌن ِمن 9ٓٙ -هـ 7ٔوكان ذلك سنة 

، ولعل عبد الملك (ٔ٘/ ٖ)الكامل فً التارٌخ القضاء على المختار 

ن ابن الزبٌر إلى هذا الوقت؛  ٌْ ر هذا الصدام بٌنه وب بن مروان أخَّ

نٌن فً لكً ٌوطد دعائم حكمه فً بالد الشام، فقضى هذه الس

حل بعض مشاكله، وبعد أن اطمؤن عبد الملك إلى استقرار حكمه 

ه لقتال مصعب بن الزبٌر، فنزل عبد الملك  ببالد الشام توجَّ

بالفتح ثم السكون، وكسر الكاؾ، موضع قرٌب ِمن -"مسكن" 

وزحؾ مصعب نحو  -أوانا على نهر دجٌل عند دٌر الجاثلٌق

ن األشتر، ثم أخذ عبد باجمٌرا، وعلى مقدمة جٌشه إبراهٌم ب

الملك ٌكاتب زعماء أهل العراق ِمن جٌش مصعب ٌعدهم 

ح أن كتب أهل العراق  وٌمنٌهم، بل إن عبد الملك بن مروان صرَّ

وهذا لٌس ؼرًٌبا عن أهل -أتته ٌدعونه إلٌهم قْبل أن ٌكاتبهم هو 

وفً الوقت الذي كان عبد الملك ٌكاتب فٌه زعماء أهل  -العراق

قواد مصعب والذٌن قبلوا التخلً عنه واالنضمام إلى العراق ِمن 

عبد الملك، كان حرًٌصا على أال ٌقاتل مصعًبا للمودة والصداقة 

القدٌمة التً كانت بٌنهما؛ فؤرسل إلٌه رجاًل ِمن كلب وقال له: 

َدع  -وكانت أم مصعب كلبٌة-"أقرئ ابن أختك السالم  ٌَ وقل له: 

ٌُْجَعل األمُر شورى. دعاءه إلى أخٌه، وأَدُع دعائً إل ى نفسً، و

، ٕ٘/ ٖ)الكامل فً التارٌخ فقال له مصعب: قل له: السٌؾ بٌننا" 

 . (ٖٙٔ/ 8البداٌة والنهاٌة 

فؤرسل إلٌه أخاه محمًدا  ثم حاول عبد الملك محاولة أخرى:

مصعب: "إن لٌقول له: "إن ابن عمك ٌعطٌك األمان"، فقال 

)تارٌخ مثلً ال ٌنصرؾ عن مثل هذا الموقؾ إال ؼالًبا أو مؽلوًبا" 

، ثم دارت المعركة، وقُتل إبراهٌم بن األشتر (٘ٗ/ 7الرسل والملوك 

وقٌتل معه جماعة ِمن األمراء، وجعل مصعب ٌنادي فً أتباعه 

بؤن ٌتقدموا إلى األمام فال ٌتحرك أحد، فجعل ٌقول: "ٌا إبراهٌم، 

إبراهٌم لً الٌوم!"، وبدأت خٌانات أهل العراق تظهر، وال 

وتخلى أهل العراق عن مصعب وخذلوه حتى لم ٌبَق معه سوى 

، ولكنه ظل (ٗ٘-ٖ٘/ ٖ)الكامل فً التارٌخ البن األثٌر سبعة رجال! 

ٌقاتل فً شجاعة وبسالة حتى أثخنته الجراح، وأخًٌرا قتله عبٌد 

فً المكان الذي دارت فٌه  هللا بن زٌاد بن ظبٌان، وكان مقتله

المعركة على قصر دجٌل عند دٌر الجاثلٌق فً جُماَدى اآلخرة 

 م. 9ٔٙ -هـ 7ٕسنة 

"واروه، فقد فلما بلػ عبد الملك مقتله سجد شكًرا هلل، وقال: 

وهللا كانت الحرمة بٌننا قدٌمة"، وقد كان عبد الملك ٌحب 

ا شدًٌدا، وكان خلٌاًل له قْبل الخال فة، ولما وضع رأس مصعًبا حّبً

مصعب بٌن ٌدي عبد الملك، بكى وقال: "متى تلد النساء مثل 

مصعب، ما كنُت أقدر أن أصبر علٌه ساعة واحدة ِمن حبً له، 

)تارٌخ الرسل حتى دخل السٌؾ بٌننا، ولكن هذا الُمْلك عقٌم" 

، وكان ابن ظبٌان (ٕٖٔ/ 8(، والبداٌة والنهاٌة ٗٗ/ 7والملوك للطبري 

ردًٌئا، وكان ٌقول: "لٌتنً قتلت عبد الملك حٌن سجد فاتًكا 

 ٌومئٍذ؛ فؤكون قد قتلت ملكً العرب!".

ٌَّن  وبمقتل مصعب عادت العراق إلى حظٌرة الدولة األموٌة، وع

ا علٌها، وقْبل أن ٌؽادرها أََعدَّ جًٌشا  ًٌ عبد الملك أخاه بشًرا وال

 للقضاء على عبد هللا بن الزبٌر فً مكة. 

 إلى أن ِمن أهم أسباب هزٌمة مصعب بن الزبٌر: هذا ونشٌر

خٌانة أهل العراق السٌما بعض قادة الجٌش، وَمن تبعهم، ثم 

إنهاك الجٌش فً معارك كثٌرة طاحنة وشدٌدة، وربما كذلك عدم 

مد الخلٌفة عبد هللا بن الزبٌر أخاه بالقوات قدر المستطاع؛ ال 

ك، ثم إقباله على سٌما مع كثرة العدد والعدة فً جٌش عبد المل

القتال بعد انسحاب معظم الجٌش، فكان البد ِمن نظرٍة واقعٌٍة 

 للواقع، وإعمال فقه الموازنات.

 .-بمشٌئة هللا تعالى-ونستكمل فً المقال القادم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن الحكم بن أبً العاص بن أمٌة، أبو الولٌد هو عبد الملك  (ٔ)

األموي، وأمه عائشة بنت معاوٌة بن المؽٌرة بن أبً العاص بن 

هـ فً خالفة عثمان، شهد ٌوم الدار وعمره ٕٙأمٌة، ولد سنة 

عشر سنوات، وكان أمًٌرا على أهل المدٌنة وله ست عشرة 
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وكان  ،-رضً هللا عنه-سنة، واله إٌاها معاوٌة بن أبً سفٌان 

 ٌجالس الفقهاء والعلماء والعباد والصلحاء.

روى عبد الملك بن مروان الحدٌث عن أبٌه، وجابر، وأبً سعٌد 

الخدري، وأبً هرٌرة، وابن عمر، ومعاوٌة، وٌزٌد بن معاوٌة، 

. -رضً هللا عنهم أجمعٌن-وأم سلمة، وبرٌرة موالة عائشة 

ن الزبٌر، وروى عنه جماعة، منهم: خالد بن معدان، وعروة ب

والزهري، وعمرو بن الحارث، ورجاء بن حٌوة، وجرٌر بن 

عثمان وثعلبة بن أبً مالك القرظً، وربٌعة بن ٌزٌد، وٌونس 

، روى -رحمهم هللا تعالى-بن مٌسرة، وابنه محمد بن عبد الملك 

ابن سعد بسنده أَنَّ معاوٌة بن أبً سفٌان جلس ذات ٌوم ومعه 

، فمر بهما عبد الملك بن -همارضً هللا عن-عمرو بن العاص 

َتُه؟ فقال  مروان فقال معاوٌة: ما آَدَب هذا الفتى وأحسن ُمُروَّ

عمرو بن العاص: ٌا أمٌر المإمنٌن إن هذا الفتى أخذ بخصال 

َث، َوُحْسِن  أربع، وترك خصااًل ثالث: "أََخَذ بُِحْسِن اْلَحِدٌِث إَِذا َحدَّ

َث، َوُحسْ  ِة اْلُمُئوَنِة إَِذا ااِلْستَِماِع إَِذا ُحدِّ ، َوِخفَّ ًَ ِن اْلِبْشِر إَِذا لَقِ

ْعَتِذُر ِمْنه، َوَتَرَك ُمَخالََطَة اللَِّئاِم ِمَن  ٌَ ُخولَِؾ. َوَتَرَك ِمَن اْلَقْوِل َما 

تِه"  ٌُوَثُق بَِعْقلِِه َواَل ُمُروَّ اِس، َوَتَرَك ُمَماَزَحَة َمْن اَل  )الطبقات النَّ

شعبً، قال: "ما جالسُت أحًدا إال وجدت . وعن ال(ٕٕٗ/ ٘الكبرى 

لً الفضل علٌه إال َعبد الَملِك بن مروان فإنً ما ذاكرته حدًٌثا 

إال زادنً فٌه، وال شعًرا إال زادنً فٌه". وقال األصمعً: "قٌل 

لعبد الملك: عجل بك الشٌب. قال: وكٌؾ ال وأنا أعرض عقلً 

 . ء الرجال()تهذٌب الكمال فً أسماعلى الناس فً كل جمعة" 

اشتهر عبد الملك بن مروان بالعلم والفقه والعبادة، فقد كان أحد 

فقهاء المدٌنة األربعة، قال األعمش عن أبً الزناد: "كان فقهاء 

المدٌنة أربعة: سعٌد بن المسٌب، وعروة بن الزبٌر، وقبٌصة بن 

ذإٌب، وعبد الملك بن مروان". حتى قال نافع مولى عبد هللا بن 

أدركت المدٌنة وما بها شاب أنسك، وال أشد تشمًٌرا، عمر: " 

وال أكثر صالة، وال أطلب للعلم، وال أفقه وال أقرأ لكتاب هللا ِمن 

 عبد الملك بن مروان". 

وعن ابن عمر أنه قال: "ولد الناس أبناء، وولد مروان أًبا ٌعنً 

عبد الملك!"، ورآه ٌوًما وقد ذكر اختالؾ الناس، فقال: "لو كان 

ذا الؽالم اجتمع الناس علٌه". وقال رجاء بن أَبً سلمة، عن ه

عبادة بن نسً: "قٌل البن عمر: إنكم معشر أشٌاخ قرٌش 

ٌوشك أن ٌنقرضوا، فمن نسؤل بعدكم. فقال: إن لمروان ابًنا 

 . (88ٖ/ ٓٔ)تارٌخ بؽداد فقًٌها فسلوه" 

وقد ُعرؾ عن عبد الملك بن مروان فقهه وتقواه ومالزمته 

هللا، فكان ٌسمى حمامة المسجد؛ لحرصه على المكث فٌه،  لكتاب

ومداومته قراءة القرآن، وقد استشهد اإلمام مالك فً الموطؤ 

-بفقهه وأحكامه وقضاٌاه، قال أبو بكر بن العربً: "فهذا مالك 

قد احتج بقضاء عبد الملك بن مروان فً موطئه  -رضً هللا عنه

خرج البخاري عن عبد هللا وأبرزه فً جملة قواعد الشرٌعة... وأ

بن دٌنار قال: شهدت ابن عمر حٌث اجتمع الناس على عبد 

الملك بن مروان كتب: "إنً أقر بالسمع والطاعة لعبد الملك 

أمٌر المإمنٌن على سنة هللا وسنة رسوله ما استطعت، وإن بنً 

 . )العواصم ِمن القواصم(قد أقروا بمثل ذلك" 

ض الناس فً خالفته على طلب وكان عبد الملك بن مروان ٌح

العلم، فٌقول: "إن العلم سٌقبض قبًضا سرًٌعا، فَمن كان عنده 

علم فلٌظهره ؼٌر ؼال فٌه وال جاؾ عنه"، وكان ٌجد فً 

األذكار الصالحة، وٌوصً بذلك أصحابه، فقد روي ابن أبً 

الدنٌا أن عبد الملك كان ٌقول لَمن ٌساٌره فً سفره إذا رفعت له 

وا بنا حتى تؤتً تلك الشجرة، كبروا بنا حتى تؤتً شجرة: سبح

، وكان فً حٌاته (ٗٙ/ 9)البداٌة والنهاٌة تلك الشجرة، ونحو ذلك 

الخاصة قد ترك سبل اللهو ِمن الشراب والخمر والموسٌقى 

والؽناء، وقال األصمعً عن أبٌه عن جده: "وخطب عبد الملك 

ا، ثم قال: ٌا رب إن ٌوًما خطبة بلٌؽة، ثم قطعها وبكى بكاًء شدٌدً 

ذنوبً عظٌمة، وإن قلٌل عفوك أعظم منها، اللهم فامح بقلٌل 

عفوك عظٌم ذنوبً، فبلػ ذلك القول زاهد العراق الحسن 

البصري فبكى، وقال: لو كان كالم ٌكتب بالذهب لكتب هذا 

، وقال الشعبً: خطب عبد الملك، (7ٙ/ 9)البداٌة والنهاٌة الكالم" 

ذنوبً عظام، وهً صؽار فً جنب عفوك،  فقال: "اللهّم إن

 .(ٙٗٔ/ٙ)تارٌخ اإلسالم للذهبً فؤؼفرها لً ٌا كرٌم" 

التوابون مجموعة ِمن الشٌعة، كان كثٌر منهم مَمن كتبوا إلى  (ٕ)

الحسٌن بن علً وهو فً مكة بعد موت معاوٌة لٌسٌر إلٌهم فً 

إلى الكوفة؛ فلما سار إلٌهم خذلوه وتخلوا عن نصرته، وأسلموه 

المصٌر المإلم الذي آل إلٌه، ولكن بعد استشهاده هزتهم 

الفاجعة، وعضهم الندم على تقصٌرهم نحوه، فلم ٌجدوا طرٌقة 

ٌكفِّرون بها عن هذا التقصٌر الكبٌر، وٌتوبون إلى هللا بها ِمن 



11 
 

وا بذلك:  هذا الذنب العظٌم سوى الثؤر للحسٌن بقتل قتلته، فُسمُّ

ن بن صرد الخزاعً، وسموه: أمٌر التوابٌن، وتزعمهم سلٌما

التوابٌن، وعلَّق ابن كثٌر على جٌش التوابٌن بقوله: "لو كان 

هذا العزم واالجتماع قْبل وصول الحسٌن إلى تلك المنزلة لكان 

)البداٌة أنفع له وأنصر ِمن اجتماعهم لنصرته بعد أربع سنٌن!" 

 . (97ٙ/ ٔٔوالنهاٌة 

اب، كان والده األمٌر أبو هو المختار  (ٖ) بن أبً عبٌد الثقفً الكذَّ

عبٌد بن مسعود بن عمرو بن عمٌر بن عوؾ بن عقدة الثقفً، 

، ولم تعلم له صحبة، -صلى هللا علٌه وسلم-أسلم فً حٌاة النبً 

استعمله عمر بن الخطاب على جٌٍش، فؽزا العراق، وإلٌه تنسب 

ن كبراء ثقٌؾ، وقعة جسر أبً عبٌد، ونشؤ المختار فكان مِ 

وذوي الرأي والفصاحة والشجاعة والدهاء، لكن قد تؽٌرت 

أحواله فٌما بعد، وكان ٌزعم أن الوحً ٌنزل علٌه على ٌد 

جبرٌل ٌؤتً إلٌه، ظهر المختار بن أبً عبٌد الثقفً على مسرح 

هـ، وهو ِمن ٗٙاألحداث بعد موت ٌزٌد بن معاوٌة سنة 

موي، والتً كانت تسعى لها الشخصٌات التً حفل بها العصر األ

عن دور، وتسعى إلى السلطان بؤي ثمن، فتقلب ِمن العداء 

الشدٌد آلل البٌت على ادعاء حبهم والمطالبة بثؤر الحسٌن 

 .(ٙٙ/ ٔٔ)البداٌة والنهاٌة 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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ام )أشهر رموز الكفاح  المجاهد السوري عز الدٌن القسَّ

 الفلسطٌنً(

 كتبه/ عالء بكر 

 بعد؛  الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما

فال شك أن القضٌة الفلسطٌنٌة لٌسْت قضٌة الشعب الفلسطٌنً 

وحده؛ ففلسطٌن أرض عربٌة إسالمٌة، ؼالبٌة أهلها ِمن العرب 

المسلمٌن، والمسجد األقصى ِمن المساجد التً لها منزلة كبٌرة 

فً اإلسالم ومكانة عالٌة عند جمٌع المسلمٌن فً مشارق 

اجد العظٌمة التً ٌشد إلٌها األرض ومؽاربها، وهو ثالث المس

 الرحال. 

واآلٌات القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة حول فضل القدس والمسجد 

أن ٌهب  -ولن ٌكون ؼرًٌبا-األقصى كثٌرة معلومة؛ لذا لم ٌكن 

فً مشارق األرض ومؽاربها إلنقاذ  -قدًٌما وحدًٌثا-المسلمون 

حتالل، القدس والمسجد اأٌلقصى وأهل فلسطٌن ِمن العدوان واال

 -أو ٌتناسى-وال ٌستطٌع التارٌخ مهما مرت السنون أن ٌنسى 

بجٌوشه  -المسلم الكردي األصل-ٌوم حرر صالح الدٌن األٌوبً 

ِمن الشام ومصر "القدس والمسجد األقصى" ِمن االحتالل 

 الصلٌبً الذي استمر قرابة التسعٌن عاًما!

خ نضال وفً عصرنا الحاضر ٌكرر التارٌخ نفسه؛ فعْبر تارٌ

وكفاح الشعب الفلسطٌنً لعقوٍد طوٌلٍة فً مواجهة الصهٌونٌة 

وَمن ٌدعمها ِمن الدول الؽربٌة االستعمارٌة، وفً مقدمتها 

برٌطانٌا زعٌمة الدول االستعمارٌة القدٌمة، وِمن بعدها أمرٌكا 

ورٌثة هذه الدول االستعمارٌة، نرى العدٌد ِمن النماذج التً 

القضٌة  -بحق-لهم وكفاحهم، واعتبرت شاركت الفلسطٌنٌٌن نضا

الفلسطٌنٌة قضٌتها، وبذلت كل ما تملك ِمن أجلها، بل جادت 

 بروحها فً هذا الجهاد الذي ٌوجبه اإلسالم علٌها.

الشٌخ السوري عز  وِمن أشهر أمثلة هذه النماذج المجاهدة:

ام  ، الذي ضحى بكل ما ٌملك فً نصرة -رحمه هللا-الدٌن القسَّ

القضٌة الفلسطٌنٌة ومحاربة الٌهود وَمن ورائهم، حتى صار 

 رمًزا بارًزا للكفاح ِمن أجل فلسطٌن ٌذكر عْبر األجٌال.

 المولد والنشؤة: 

ِمن  ٖٓٓٔد عز الدٌن عبد القادر القسام فً عام ُولد محم

م(، فً بلدة )جبلة( ِمن قضاء )أعمال( الالذقٌة 88ٖٔالهجرة )

فً سورٌا؛ نشؤ فً أسرٍة متدٌنٍة، درس بالجامع الكبٌر فً جبلة 

حٌث نظام الكتاتٌب، ولما رأى فٌه والده حبه للعلم أرسله للتعلم 

هو فً الرابعة عشرة م(، و89ٙٔهـ )ٖٗٔٔفً األزهر فً عام 

ِمن عمره، فتعلم فٌه قرابة عشر سنوات، وتؤثر إلى حدٍّ كبٌٍر 

ن  ٌْ باالتجاهات الوطنٌة السائدة فً مصر وقتها، والصراع ب

أصحاب المنهج التجدٌدي: كاألفؽانً، ومحمد عبده ورشٌد رضا، 

والحركة الوطنٌة التً أنشؤها مصطفى كامل بعد هزٌمة عرابً 

مصر، واالتجاه العلمانً بقٌادة أحمد لطفً  ودخول اإلنجلٌز

 السٌد. 

عاد إلى سورٌا عقب تخرجه ِمن األزهر، وحصوله على اإلجازة 

العلمٌة؛ فعمل مدرًسا وخطًٌبا فً جامع إبراهٌم بن أدهم، وفتح 

م لتعلٌم الصؽار نهاًرا 9ٕٔٔفً )جبلة( مدرسة فً عام 

ٌِّن موظًفا  فً شعبة التجنٌد كان والرجال الكبار مساًء، ثم لما ُع

ٌعقد بعد فراؼه ِمن العمل حلقات دراسٌة فً المساجد، ولما 

صار خطًٌبا فً جامع المنصوري فً وسط البلدة كان ٌتوافد 

على سماع خطبته الكثٌرون ِمن أنحاء القرٌة القرٌبة والبعٌدة 

 والقرى المجاورة.

 جهاده ضد الفرنسٌٌن: 

احتل األسطول الفرنسً الالذقٌة والساحل السوري فً عام 

فبادر القسام ومعه  -بعد انتهاء الحرب العالمٌة األولى-م 9ٔ8ٔ

بعض تالمٌذه إلى مقاومتهم، وقٌل إنه باع منزله لٌشتري بثمنه 

لناس على سالًحا للمقاومة؛ قام القسام بالتعبئة المعنوٌة لحثِّ ا

القتال، وقام بتدرٌب َمن ٌتطوع منهم على السالح، فلما اكتشؾ 

الفرنسٌون أمره ضٌقوا علٌه، فتحصن وأتباعه فً قمٍة منٌعٍة 

ٌُؽٌر منها وَمن معه على المراكز العسكرٌة  اتخذها قاعدة له 

الفرنسٌة، فلما أعٌا الفرنسٌٌن أمره حاولوا استمالته وإؼراءه 

ؾ عن حركته، والسماح لعودته آمًنا إلى فعرضوا علٌه التوق

ا فً المنطقة؛ فرفض. ًٌّ ا شرع ًٌ  جبلة، وتعٌٌنه قاض

فلما ُضٌق علٌه ؼاٌة التضٌٌق، وانقطعت عنه وعن الثوار كل 

اإلمدادات، ولم ٌجدوا المساعدة ِمن القٌادات السٌاسٌة فً 

دمشق، ضعفت الثورة حتى توقفت، فانتقل إلى دمشق للدفاع 
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م ؼادرها 9ٕٓٔاستولى الفرنسٌون على دمشق عام  عنها، فلما

 إلى فلسطٌن. 

 قدومه إلى فلسطٌن:

ا ِمن الفرنسٌٌن، حٌث استقر فً  َقِدم القسام إلى فلسطٌن فاّرً

ضاحٌة )الباجور( قرب )حٌفا(، وهناك تنبه مبكًرا للنشاط 

هودي فً فلسطٌن، ورأى شعب فلسطٌن شعًبا مؽلوًبا على الٌ

د لقٌام وطن قومً  أمره تحت االحتالل البرٌطانً الذي ٌمهِّ

للٌهود، فكان مجٌئه أشبه بصرخٍة دوت على أرض فلسطٌن 

 كلها. 

 حٌاته فً حٌفا: 

ً التدرٌس فً بعض مدارس الجمعٌة اإلسالمٌة عمل القسام ف

فً حٌفا، وكان ٌقوم أًٌضا بإعطاء دروس للعمال فً القراءة 

م اختٌر للخطابة 9ٕ٘ٔوالكتابة، وعند بناء جامع االستقالل عام 

فٌه، فجعل رسالته حث الناس على الجهاد؛ إذ كان ٌرى أنه 

سطٌن قْبل ٌنبؽً توجٌه اإلمكانات ضد اإلنجلٌز إلخراجهم من فل

للٌهود، وكان ٌحذر  -وعد بلفور-أن ٌتمكنوا ِمن تحقٌق وعدهم 

الناس ِمن التساهل مع الهجرة الٌهودٌة، وٌحثهم على مقاومة 

م، 9ٖٓٔم أو 9ٕ9ٔتوطٌن الٌهود فً فلسطٌن، وفً عام 

حصل على وظٌفة المؤذون الشرعً التً رأى فٌها وسٌلة 

 مناسبة لالتصال بالناس فً بٌوتهم.

 مهٌد للثورة المسلحة: الت

كانت فكرة العمل المسلح ضد المستعمر موجودة عند القسام، 

وتلح علٌه منذ عودته ِمن األزهر إلى سورٌا، وصحبته عند 

التً هو فٌها انتقاله إلى حٌفا، وعلى هذا بدأ ٌدرس البٌئة 

وٌتعرؾ على أحوال الناس وقضاٌاهم، وٌدرس الخطط الٌهودٌة 

والبرٌطانٌة فً فلسطٌن، ثم بدأ فً اإلعداد ونشر روح الجهاد، 

وبناء القاعدة لتنظٌمه وانتقاء عناصره، وساعده على ذلك 

قدرته على فهم طبائع الرجال وقدرته على الخطابة المإثرة 

م، 9ٕ٘ٔسجد االستقالل عام مستفًٌدا ِمن تولً شئون م

 م. 9ٕٙٔورئاسته لجمعٌة الشبان المسلمٌن عام 

جعل القسام نشاطه ٌتسم بالسرٌة التامة، واختٌاره ألعضاء 

التنظٌم ٌتسم بالحذر الشدٌد، وبعًٌدا عن مراقبة السلطات 

ودأب على تربٌة َمن اختارهم البرٌطانٌة والعصابات الٌهودٌة، 

على معانً الجهاد، وتقوٌم أنفسهم وتهذٌبهم بالعبادة ومجاهدة 

النفس؛ لذا كان إعداد التنظٌم بطًٌئا، ٌتخلله دراسة شخصٌة كل 

 عضو وأحواله النفسٌة وتكرار اختباره. 

وبعد التحقق ِمن كفاءة المختارٌن للجهاد والعمل بدأت مرحلة 

إلعداد العسكري بالتدرٌب على المتاح ِمن أدوات الحرب، ثم ا

مرحلة التطبٌق العملً السري ِمن خالل عملٌات جهادٌة فردٌة، 

 انتظاًرا لمرحلة إعالن الثورة. 

ولقد احتاج األمر إلى عدة سنوات، ولكن مما عجل بالتحضٌر 

األحداث التً وقعْت خالل ثورة حائط  العسكري لعناصر تنظٌمه:

م، وقد اتصل القسام بالعدٌد ِمن الزعامات 9ٕ9ٔالبراق عام 

ا إال ِمن األمٌر  ًٌّ العربٌة طلًبا لمإازرته، ولكنه لم ٌجد دعًما حقٌق

األردنً راشد بن خزاعً الفرٌحات، الذي أمده بماٍل وسالٍح، 

فلسطٌنٌٌن الحماٌة فً جبال عجلون الحصٌنة ِمن ووفر للثوار ال

 وقٍت آلخر.

ن "القسام" و"الحاج أمٌن الحسٌنً":  ٌْ  ب

أرسل الشٌخ عز الدٌن القسام أحد أعوانه إلى سماحة مفتً 

ة الوطنٌة القدس الحاج أمٌن الحسٌنً الذي كان ٌقود الحرك

الفلسطٌنٌة فً الثالثٌنٌات لٌعلمه عن عزمه القٌام بثورٍة فً 

فلسطٌن للقضاء على فكرة الوطن القومً للٌهود، وذلك قْبل أن 

م بؤشهر قلٌلة، وأخبر القسام 9ٌٖ٘ٔبدأ القسام ثورته فً عام 

الحاج أمٌن الحسٌنً عن رؼبته فً أن ٌشرع الحاج الحسٌنً 

تهٌئة لها فً جنوب فلسطٌن، فكان رأي فً اإلعداد للثورة وال

المفتً أن الوقت لم ٌحن بعد لمثل هذا العمل، وأنه ٌرى أن تحل 

قضٌة فلسطٌن بالطرق السلمٌة عن طرٌق المفاوضات السٌاسٌة 

 لحصول عرب فلسطٌن على حقوقهم. 

ٌرى تجنب لقد كان المفتً فً بداٌة عمله للقضٌة الفلسطٌنٌة 

العمل العسكري المسلح الذي ٌراه القسام، على أمل أن ٌحصل 

الفلسطٌنٌون على حقهم بؤقل جهٍد وتضحٌٍة بعًٌدا عن الجو 

ولكن األٌام أثبتت أن العمل الثوري المسلح العسكري المسلح، 
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صهاٌنة بال تفرٌق بٌنهما هو ما كان ٌنبؽً ضد اإلنجلٌز وال

اتباعه؛ ولعل استشهاد القسام كان مفترق طرٌق للمفتً بعد 

ذلك، فكان االنتقال إلى العمل الثوري ِمن جهٍة، ثم مواجهة 

سلطة االنتداب البرٌطانً مع الٌهود ِمن جهة أخرى، بدًءا ِمن 

ن م الكبرى، فكا9ٖٙٔم الذي أشعل ثورة 9ٖٙٔمإتمر عام 

استشهاد القسام نقطة تحول فً مسٌرة الحاج أمٌن الحسٌنً 

السٌاسٌة وقٌادته للحركة الوطنٌة، فكانت قٌادته للحركة 

فً إصدار القرارات واتخاذ  -فٌما تستند علٌه-السٌاسٌة مستندة 

المواقؾ على قوة الثورة الشعبٌة التً قام بتنظٌمها ودعمها 

 لعمل المسلح. واإلشراؾ علٌها، واختٌار اإلعداد ل

وكانت أخر وصاٌا المفتً، وصٌته للملك حسٌن ملك األردن 

عندما قابله فً القصر الملكً بعمان أثناء زٌارته األخٌرة للقدس 

التً أدى فٌها الصالة فً المسجد األقصى فً مارس ِمن عام 

م، حٌث قال للملك حسٌن: "احذروا الحلول السلمٌة؛ 9ٙ7ٔ

مسالمون، والخصم ٌخادع؛ فاحذروا  فجاللتكم تعلمون أن العرب

 هذه الحلول!".

 إعالن القسام للثورة: 

على تكوٌن قاعدٍة ِمن المناضلٌن  -رحمه هللا-عكؾ 

ا، والتؾ حوله نفٌر  الفلسطٌنٌٌن، واإلعداد للثورة الفلسطٌنٌة سّرً

، وبدأ بالفعل فً ممارسة المقاومة المسلحة فً ِمن المخلصٌن

 سرٌة فً منتصؾ الثالثٌنٌات. 

بعد دراسة الموقؾ العام مع -م قرر 9ٖ٘ٔ/ ٔٔ/  ٕٔوفً 

بدء الجهاد العلنً، ومما عجل بهذا القرار  -القٌادات فً تنظٌمه

تكثٌؾ السلطات لمراقبته، فخشً أن  -خروج القسام العلنً-

له الذٌن أعدهم على عٌنه فٌفسد كل ما ٌُقبض علٌه أو على رجا

خطط له، إلى جانب ما رآه ِمن تزاٌد الهجرة الٌهودٌة؛ إذ تجاوز 

ألؾ  7ٖألؾ ٌهودي، ٌتملكون نحو  ٓٙعدد الٌهود وقتها 

 دونًما ِمن األراضً الفلسطٌنٌة. 

جمع القسام ما استطاع ِمن السالح وجمع خاصته ِمن أتباعه 

أن ودع الجمٌع أهالٌهم، وذلك فً  وإخوانه، وؼادر حٌفا، بعد

م، متجهٌن نحو قضاء جنٌن، وأقام 9ٖ٘ٔأكتوبر 7ٕ-ٕٙلٌلة 

فً الجبال، وقام بتفرٌق بقٌة المجاهدٌن فً القرى لٌكونوا دعاة 

 إلى الجهاد، ولٌكونوا القادة المحركٌن عند النفٌر العام. 

وقد تنبهت السلطات البرٌطانٌة لخروجه وأصحابه؛ فبدأت فً 

قبهم ومطاردتهم والتضٌٌق علٌهم ِمن مكاٍن إلى آخر، تع

وحاصرتهم قوات فؤصبحت تحركاتهم تالقً صعوبة كبٌرة، 

ن  ٌْ السلطات عند قرٌة )ٌعبد(، ودارت معركة ؼٌر متكافئة ب

تسالم مقابل النجاة الطرفٌن، بعد أن رفض القسام ورجاله االس

/ ٔٔ/  ٕٓوثالثة ِمن رجاله فً ٌوم  -رحمه هللا-ِمن القتل، فقتل 

هـ(، وجرح وأسر بعض رفاقه، أما ٖٗ٘ٔم )شعبان 9ٖ٘ٔ

 قتٌاًل.  ٘ٔاإلنجلٌز فقتل منهم 

وصدرت الصحؾ المحلٌة تحمل نبؤ استشهاده فً صفحاتها 

إلى حٌفا، األولى، فتدفق الناس لتشٌٌع جنازته بعد نقل جثمانه 

فؤؼلقت حٌفا محالتها فً ٌوم وداعه، وجاءت الوفود ِمن كل 

أنحاء فلسطٌن للمشاركة، وساد الحزن أنحاء البالد، وكان 

الستشهاده أثٌر عمٌٌق فً فلسطٌن كلها، بل تحول القسام إلى 

رمٍز للنضال والتضحٌة والفداء، وألقت ثورته ظاللها على العمل 

 ً فلسطٌن. السٌاسً والكفاح الوطنً ف

ونظًرا للسرٌة والكتمان التً كان ٌتسم بها عز الدٌن القسام فً 

ٌَعرؾ الكثٌر ِمن تفاصٌل كفاحه، إال ما رواه  كفاحه المسلح فلم 

بعض رفاقه، وإن ظهرت آثار جهاده وثورته على حركة 

 المقاومة الفلسطٌنٌة.

 م: 9ٖٙٔدور رجال القسام فً ثورة 

لم ٌلِق أتباع القسام السالح بعد مقتله، فقد حدد لهم القسام 

مسإولٌات القادة ِمن بعده، لكن تؤخر امتداد الثورة عدة شهور 

بسبب وفاة القسام ومقتل عدٍد ِمن القٌادٌٌن واعتقال البعض، 

وتنظٌم الجماعات  لكن أتباع القسام قاموا باالنتشار فً الجبال

السرٌة "وخصوًصا فً شمال فلسطٌن"، كما قاموا بالتحرٌض 

م، 9ٖٙٔعلى الجهاد والثورة، وأعلنوا متابعة الجهاد فً أبرٌل 

شهور ِمن استشهاد القسام، وكان لنشاطهم األثر فً  ٘أي بعد 

م الكبرى، وثبت أن كان هناك دوًرا 9ٖٙٔقٌام واستمرار ثورة 

ام فً قٌادة وتوجٌه وتنظٌم الثورة خاصة فً بارًزا لرجال القس

 م. 9ٖ7ٔشمال فلسطٌن، وخاصة عند تجدد الثورة عام 



15 
 

 كتائب عز الدٌن القسام: 

وٌدل على بقاء القسام فً ذاكرة المناضلٌن الفلسطٌنٌٌن ظهور 

بعد  -الذراع العسكري لحركة حماس-كتائب عز الدٌن القسم 

م، التً تتصدر حركة المقاومة 987ٔانتفاضة الحجارة عام 

ا  ًٌّ الفلسطٌنٌة المسلحة بقوٍة فعالة ومإثرة، جعلتها خصًما حقٌق

للجٌش اإلسرائٌلً، ورائدة فً حقل المقاومة ضد االحتالل، وهو 

 ما حفر لها مكانة سامٌة فً قلوب الفلسطٌنٌٌن.

كتائب عز الدٌن القسام إلى سلسلٍة ِمن العملٌات  تمتد جذور

الجهادٌة السرٌة ضد قوات االحتالل اإلسرائٌلٌة والمستوطنٌن 

م، تالها تشكٌل أجهزة تنظٌمٌة لها مع اندالع 98ٗٔمنذ عام 

م، وعرؾ 987ٔعام  -االنتفاضة األولى-انتفاضة الحجارة 

لجناح تنظٌمها باسم: )مجاهدو فلسطٌن(، لتكون بعد ذلك ا

العسكري لحركة حماس )حركة المقاومة الفلسطٌنٌة(، لٌتم 

تؽٌٌر اسمها ِمن )مجاهدو فلسطٌن( إلى كتائب )عز الدٌن 

القسام(، لتبدأ مراحل العمل العسكري المتصاعد فً وجه 

 االحتالل. 

وقد تؤثرت كتائب القسام بظهور السلطة الفلسطٌنٌة عام 

ن مدٍّ وجزر، ثم عادت م بعد اتفاقٌة )أوسلو(، فكانت 99ٗٔ ٌْ ب

 -االنتفاضة الثانٌة-للظهور بقوٍة بعد تفجر انتفاضة األقصى 

م، وتطورت تطوًرا كبًٌرا ظهر واضًحا خالل ٕٓٓٓأواخر عام 

الحروب التً خاضها قطاع ؼزة وهو ٌتصدى العتداءات الجٌش 

 ٕٗٔٓم، وعام  ٕٕٔٓم، وعام  8ٕٓٓاإلسرائٌلً فً أعوام 

 م. 

ٌُعرؾ على وجه الدقة عدد عناصر كتائب القسام، لكن  وال 

ألؾ مقاتل، وتتمٌز بوجود ألوٌة  ٖٓالتقدٌرات أن عددهم نحو 

وكتائب ووحدات خاصة داخلها فً محاكاة للجٌوش النظامٌة، 

وقد خاضت بالفعل مواجهاٍت متعددة مع الجٌش اإلسرائٌلً فً 

اجتٌاحاته لقطاع ؼزة، ونفذت فً حروب ؼزة سلسلة ِمن 

 ات التسلل خلؾ خطوط الجٌش اإلسرائٌلً. عملٌ

 وِمن خالل دراسة تطور كتائب القسام ٌتضح: 

أنها تتمتع بهٌكٍل هرمً، ومستوى تدرٌب جٌد، وتشكٌالت 

ألوٌة، كل  ٙعسكرٌة، وتخصصات متنوعة، حٌث تتكون ِمن 

كتائب، ٌتوزعون  ٘ - ٗآالؾ مقاتل، ٌكونون ِمن  ٘لواء ٌضم 

على العدٌد ِمن الوحدات التً تنتشر فً قطاع ؼزة، لكل وحدة 

 مهام معٌنة، ومواقع معٌنة تعمل انطالًقا منها. 

ز على القدرة البرٌة  إن األداء العسكري لكتائب القسام ٌركِّ

للدفاع، وصد توؼالت جٌش االحتالل، وتحسٌن القدرة 

ا الصار ًٌّ وخٌة، وتوسٌع نطاقها، ورؼم ما تواجهه الكتائب مٌدان

ِمن صعوباٍت، لكن قوة صمودها منعت انكسارها رؼم فداحة 

 الثمن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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ا فًِ  ٌَ اتًِ َوال َتنِ ٌَ وقفة مع آٌة: )اْذَهْب أَْنَت َوأَُخوَك بِآ

 ( ...ِذْكِري

 كتبه/ سامح بسٌونً

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

ا فًِ ِذْكِري . : )-تعالى-قال هللا  ٌَ اتًِ َواَل َتنِ ٌَ اْذَهْب أَْنَت َوأَُخوَك بِآ

ُر أَْو  َتَذكَّ ٌَ ًنا لََعلَُّه  ٌِّ ُه َطَؽى . َفقُواَل لَُه َقْواًل لَ اْذَهَبا إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّ

ْخَشى . َقااَل َربَّ  ْطَؽى . َقالَ اَل ٌَ ٌَ َنا أَْو أَْن  ٌْ ْفُرَط َعلَ ٌَ َنا َنَخاُؾ أَْن  َنا إِنَّ

نًِ َمَعُكَما أَْسَمُع َوأََرى  .(ٙٗ-ٕٗ)طه:( َتَخاَفا إِنَّ

ُه َطَؽى)المهمة:   (.اْذَهَبا إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّ

 البد ِمن الحركة اإلٌجابٌة نحو الهدؾ وإن كان صعًبا. -

ا فًِ ِذْكِري)المإهالت:  ٌَ اتًِ َواَل َتنِ ٌَ  (.بِآ

البد أن تكون مإهاًل ممتلًكا للعدة والعداد الالزم للمواجهة  -

 المرتقبة.

العلم "الالزم لبٌان الحق الذي معك"، ومداومة الذكر "الالزم  -

للثبات االنفعالً عند الطرح"، ِمن أعظم المإهالت الالزمة 

 للمواجهات الصعبة. 

ًنافَ )األسلوب:  - ٌِّ  (.قُواَل لَُه َقْواًل لَ

فن التسوٌق لما معك وطرٌقة عرضه، والرفق مع َمن ٌسمعك 

 ِمن آكد الواجبات لنجاح مهمتك. 

ٌَْخَشى)األمل:  ُر أَْو  َتَذكَّ ٌَ  (.لََعلَُّه 

ال تفقد األمل أبًدا أثناء مسٌرك لتحقٌق مهمتك، وإن بدت لك  -

 صعبة.

ْطَؽى)الحذر:  ٌَ َنا أَْو أَْن  ٌْ ْفُرَط َعلَ ٌَ.) 

ٌجب أن تكون دائًما ٌقًظا فطًنا ؼٌر ؼافل عما ٌمكن أن ٌحاق  -

 بك ِمن ؼٌرك؛ لضمان استمرارك.

نًِ َمَعُكَما أَْسَمُع َوأََرى) العزٌمة والٌقٌن:  (.إِنَّ

َمن سلك الطرٌق لنجاح مهمته مستصحًبا معٌة هللا وقدرته؛  -

 عزٌمته، وأوى إلى ركن شدٌد.اطمئن قلبه وقوٌت 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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( عبد الملك بن مروان ٗٗصفحات ِمن ذاكرة التارٌخ )

 وصراعه مع عبد هللا بن الزبٌر

 كتبه/ زٌن العابدٌن كامل

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

ن عبد الملك وأهل  ٌْ فقد ذكرنا فً المقال السابق أحداث الصراع ب

، ولما بلػ عبد -رحمه هللا-العراق، والتً انتهت بمقتل مصعب 

أخٌه مصعب، قام فخطب قتل  -رضً هللا عنهما-هللا بن الزبٌر 

فً الناس، فقال: "الحمد هلل الذي له الخلق واألمر، ٌإتً الملك 

َمن ٌشاء، وٌنزع الملك مَمن ٌشاء، وٌعز َمن ٌشاء، وٌذل َمن 

ٌشاء؛ أال إنه لن ٌذل هللا َمن كان الحق معه، وإن كان فرًدا، ولن 

ا أي - ٌعز َمن كان ولٌه الشٌطان وحزبه وإن كان معه األنام ُطّرً

، أال وإنه قد أتانا ِمن العراق خبر أحزننا وأفرحنا، أتانا -جمًٌعا

فؤما الذي أفرحنا فعلمنا أن قتله له  -رحمه هللا-قتل مصعب 

شهادة، وأما الذي أحزننا فإن لفراق الحمٌم لوعة ٌجدها حمٌمه 

عند المصٌبة، ثم ٌرعوي بعدها ذو الرأي إلى جمٌل الصبر، 

صبت بمصعٍب، لقد أصبت بالزبٌر قبله، وكرٌم العزاء، ولئن أ

وما أنا ِمن عثمان بخلو مصٌبة، وما مصعب إال عبد ِمن عبٌد 

 -أهل الؽدر والنفاق-هللا، وعون ِمن أعوانً، إال أن أهل العراق 

ما نموت على  -وهللا-أسلموه وباعوه بؤقل الثمن، فإن ٌقتل فإنا 

م رجل فً مضاجعنا كما تموت بنو العاص، وهللا ما قتل منه

القعص: -زحؾ فً الجاهلٌة وال اإلسالم، وما نموت إال قعًصا 

بالرماح، وموًتا تحت ظالل السٌوؾ؛ أال إنما  -الموت السرٌع

الدنٌا عارٌة ِمن الملك األعلى الذي ال ٌزول سلطانه، وال ٌبٌد 

ملكه، فإن تقبل ال آخذها أخذ األِشر البطر، وإن تدبر ال أبكً 

ق المهٌن. أقول قولً هذا وأستؽفر هللا لً علٌها بكاء الَحرِ 

 . )تارٌخ الرسل والملوك(ولكم" 

الحجاز، ولم  وبعد مقتل مصعب انحصرت دولة ابن الزبٌر فً

 كما أن ٌكن فً استطاعته الصمود الفتقاره إلى المال والرجال،

ٌُْلقِ  الراٌة، وظل  مقتل أخٌه مصعب قد َفتَّ فً َعُضِده، ولكنه لم 

وقد واَجه ابن الزبٌر عدة حمالت عسكرٌة  ٌقاوم حتى النهاٌة،

التً أتت فً أواخر عهد  كحملة ابن دلجة القٌنً ِمن الشام

مروان ِمن الشام لقتال ابن الزبٌر، واستطاع ابن الزبٌر أن 

، ثم جاءت حملة )أنساب األشراؾ للبالذري(ٌتؽلب على هذا الجٌش 

ة آالؾ إلى المدٌنة، وأمرهم عبد الملك أال فً ست عروة بن أنٌؾ

ٌنزلوا على أحٍد، وال ٌدخلوا المدٌنة إال لحاجة ضرورٌة وأن 

ٌْن الدور ال بناء فٌها، -ٌعسكروا "بالَعْرصة"  البقعة الواسعة ب

، وسار عروة بن أنٌؾ -وهما عرصتان بنواحً المدٌنة بالعقٌق

ا، ولم وعسكر بالعرصة، ومكث عروة على هذا الوضع شهرً 

ٌبعث إلٌه ابن الزبٌر أحًدا، ولم تحدث أي مواجهة بٌن جٌشً 

عروة وابن الزبٌر، عندها أمر عبد الملك هذا الجٌش بالعودة 

ثم كانت حملة عبد الملك بن الحارث بن الحكم،  إلى الشام فرجع،

وكان قوامها أربعة آالؾ، وكانت مهمتها الحفاظ على المنطقة ما 

ن الشام والمدٌن ٌْ ة، ثم كانت حملة طارق بن عمرو، وكانت هذه ب

الحملة هً آخر حملة وجهها عبد الملك بن مروان تجاه الحجاز 

ة َعواملُ االزدهاِر َوَتداعٌات االنهٌار( ٌَّ ، ثم لم ٌضع عبد )الدوَلة األمو

الملك بن مروان وقًتا بعد انتصاره على مصعب، وقرر أن ٌقضً 

ا على دولة ابن الزبٌر  ًٌّ لعالم اإلسالمً فً العصر األموي، عبد )انهائ

 . عبد اللطٌؾ( الشافً محمد

ووقع الخٌار لقٌادة الجٌش للقضاء على ابن الزبٌر على الحجاج 

ه بجٌشه إلى الحجاز واستقر بالطائؾ، وبدأ بن ٌوسؾ،  وتوجَّ

الزبٌر ٌرسل ٌرسل بعض الفرق العسكرٌة إلى مكة، وكان ابن 

إلٌه بمثلها فٌقتتلون وتعود كل فرقة إلى معسكرها، وفً محاولة 

إلنهاك ابن الزبٌر قام الحجاج بفرض حصار اقتصادي على مكة، 

وقد أثر هذا الحصار على ابن الزبٌر، وأصابت الناس مجاعة 

شدٌدة حتى إن ابن الزبٌر اضطر إلى ذبح فرسه لٌطعم أصحابه 

، وفً الوقت نفسه كانت العٌر تحمل إلى ذري()أنساب األشراؾ للبال

أهل الشام ِمن عند عبد الملك، السوٌق، والكعك والدقٌق، وقد 

ن  ٌْ ترتب على تردي األحوال داخل مكة، أن بدأ التخاذل ٌدب ب

 أنصار ابن الزبٌر، وبدأوا ٌنسحبون واحًدا تلو اآلخر.

ع على تخاذل هإالء: كل َمن إعطاء الَحّجاج األمان ل ومما شجَّ

)أنساب األشراؾ كؾ عن القتال، وانسحب ِمن جٌش ابن الزبٌر 

، وأراد الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً أن ٌنهً أمر ابن للبالذري(

الزبٌر فكتب إلى عبد الملك بن مروان ٌطلب منه اإلذن بقتاله 

)أنساب األشراؾ ومناجزته، فؤجابه عبد الملك بقوله: افعل ما ترى 

اج ابن ٌوسؾ بجمٌع جٌشه إلى مكة ، فتوجه الحجللبالذري(

)تارٌخ مكة المشرفة والمسجد الحرام ونصب المنجنٌق على جبالها 

، وبدأ ٌضرب ابن الزبٌر والمدٌنة الشرٌفة والقبر الشرٌؾ البن الضٌاء(
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)أخبار مكة فً قدٌم الدهر وحدٌثه  داخل الحرم ضرًبا متواصالً 

اتلون البقٌة ، وفً الوقت نفسه كانت بقٌة جٌشه ٌقللفاكهً(

 الباقٌة مع ابن الزبٌر. 

وتوسط بعض أعٌان مكة "وعلى رأسهم ابن عمر" لدى الحجاج 

"وهللا إنً طالبٌن إلٌه أن ٌكؾ عن استعمال المنجنٌق، فؤجابهم: 

لكاره لما ترون، ولكن ماذا أصنع وقد لجؤ هذا إلى البٌت؟ وكانت 

المٌة، وقد وفود الحج قد جاءت إلى مكة ِمن كافة األقطار اإلس

منعهم ِمن الطواؾ حول البٌت ما ٌتعرض له الطائفون ِمن خطر 

المنجنٌق، ولما كان فً ذلك تعطٌل لركٍن ِمن أركان الحج، فقد 

تدخل فً األمر ابن عمر فكتب إلى الحجاج ٌقول له: اتِق هللا، 

فإنك فً شهر حرام، وبلد حرام، وقد قدمت وفود هللا ِمن أقطار 

)أنساب األشراؾ ٌضة هللا، وٌزدادوا خًٌرا" األرض لٌإدوا فر

، فؤرسل الحجاج إلى طارق بن عمرو بؤن ٌكؾ عن للبالذري(

استعماله حتى ٌنتهً الناس ِمن الحج، وقال لهم: وهللا إنً لكاره 

لما ترون، ولكن ابن الزبٌر لجؤ إلى البٌت، وبعد ما انتهى موسم 

لبالد، وأن القتال الحج، نادى الحجاج فً الناس باالنصراؾ إلى ا

 . )أنساب األشراؾ للبالذري(سٌستؤنؾ ضد ابن الزبٌر" 

وذكر ؼٌر واحد أنهم لما رموا بالمنجنٌق جاءت الصواعق 

والبروق والرعود حتى جعلت تعلو أصواتها على صوت 

فؤصابت ِمن الشامٌٌن اثنً عشر المنجنٌق، ونزلت صاعقة 

رجاًل؛ فضعفت عند ذلك قلوبهم عن المحاصرة، فلم ٌزل الحجاج 

"إنً خبٌر بهذه البالد، هذه بروق تهامة ٌشجعهم وٌقول: 

ورعودها وصواعقها، وإن القوم ٌصٌبهم مثل الذي ٌصٌبكم، 

وجاءت صاعقة ِمن الؽد فقتلت ِمن أصحاب ابن الزبٌر جماعة 

فجعل الحجاج ٌقول: ألم أقل لكم: إنهم ٌصابون كثٌرة أًٌضا، 

)البداٌة والنهاٌة البن مثلكم، وأنتم على الطاعة وهم على المخالفة" 

 . كثٌر(

أن العدٌد مَمن كانوا مع ابن الزبٌر حاولوا  وٌروي البالذري:

إقناعه بقبول أمان الحجاج بن ٌوسؾ، فلم ٌستجب ابن الزبٌر 

، وقد سطرت الرواٌات مواقؾ لمحاوالتهم، وأصر على القتال

فً مواجهة كتائب  -رضً هللا عنه-بطولٌة رائعة البن الزبٌر 

الحجاج، وبالفعل بدأ الحجاج ٌضرب بعد انصراؾ الناس، وشدد 

على ابن الزبٌر، وتحرج موقفه وانفض عنه معظم أصحابه، وما 

زال أهل مكة ٌخرجون إلى الحجاج باألمان وٌتركون ابن الزبٌر 

إلٌه قرٌب ِمن عشرة آالؾ، فؤمنهم وقل أصحاب ابن  حتى خرج

ا، حتى خرج ابناه حمزة وخبٌب، اللذان ذهبا إلى  الزبٌر جّدً

 . فً التارٌخ البن األثٌر( )الكاملالحجاج وأخذا منه األمان ألنفسهما! 

"ٌا أمه،  فلما رأى ابن الزبٌر ذلك دخل على أمه فقال لها:

لم ٌبَق معً إال الٌسٌر مَمن خذلنً الناس حتى ولدّي وأهلً، ف

لٌس عنده ِمن الدفع أكثر ِمن صبر ساعة، والقوم ٌعطوننً ما 

ٌا بنً أعلم  -وهللا-أردُت ِمن الدنٌا، فما رأٌك؟! فقالت: أنَت 

بنفسك، إن كنَت تعلم أنك على الحق وإلٌه تدعو فامِض له، فقد 

ن ِمن رقبتك ٌلعب بها ؼلمان بنً  قٌتل علٌه أصحابك، وال تمكِّ

أمٌة، وإن كنَت إنما أردَت الدنٌا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك، 

وأهلكت َمن قٌتل معك، وإن قلَت: كنُت على حقٍّ فلما وهن 

أصحابً ضعفت، فهذا لٌس ِمن فعل األحرار، وال أهل الدٌن، 

وكم خلودك فً الدنٌا، القتل أحسن، وهللا لضربة بالسٌؾ فً 

، أحب إلً ِمن ضربة بسوط فً ذلٍّ، قال: إنً أخاؾ إن  عزٍّ

لوا بً، قالت: ٌا بنً إن الشاة ال ٌضرها سلخها  قتلونً أن ٌمثِّ

)جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرة، أحمد زكً بعد ذبحها" 

 . صفوت(

"هذا وهللا رأًٌ، والذي قمت به فدنا منها وقبَّل رأسها، وقال: 

ا إلى ٌومً هذا، ما ركنُت إلى الدنٌ ًٌ ا، وال أحببت الحٌاة فٌها، داع

وما دعانً إلى الخروج إال الؽضب هلل أن تستحل حرمته، ولكنً 

أحببت أن أعلم رأٌك، فزدتٌنً بصٌرة مع بصٌرتً، فانظري ٌا 

أماه فإنً مقتول ِمن ٌومً هذا، فال ٌشتد حزنك وسلمً األمر 

هلل، فإن ابنك لم ٌتعمد منكًرا، وال عمل بفاحشة قط، ولم ٌجر فً 

كم هللا، ولم ٌؽدر فً أمان، ولم ٌتعمد ظلم مسلم وال معاهد، ح

ولم ٌبلؽنً ظلم عن عمالً فرضٌت به، بل أنكرته، ولم ٌكن 

شًء آثر عندي ِمن رضا ربً، اللهم إنً ال أقول هذا تزكٌة منً 

لنفسً، أنت أعلم بً، ولكن أقوله تعزٌة ألمً لتسلو عنً، 

ون عزائً فٌك حسًنا إن فقالت أمه: إنً ألرجو ِمن هللا أن ٌك

تقدمتنً، وإن تقدمتك ففً نفسً، اخرج حتى أنظر إلى ما ٌصٌر 

 أمرك. 

 قال: جزاك هللا ٌا أمه خًٌرا، فال تدعً الدعاء لً قْبل وبعد. 

فقالت: ال أدعه أبًدا، لَمن قُتل على باطٍل فقد قٌتلت على حق، ثم 

وذلك النحٌب  قالت: اللهم ارحم طول ذلك القٌام فً اللٌل الطوٌل،
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والظمؤ فً هواجر المدٌنة ومكة، وبره بؤبٌه وبً، اللهم قد 

سلمته ألمرك فٌه، ورضٌت بما قضٌت فؤثبنً فً عبد هللا ثواب 

 . )تارٌخ الرسل والملوك(الصابرٌن الشاكرٌن" 

"هذا وداع فال تبعد. فقال لها: جئُت  فتناول ٌدٌها لٌقبلها فقالت:

مودًعا؛ ألنً أرى هذا آخر أٌامً ِمن الدنٌا، قالت: امِض على 

بصٌرتك وادن منً حتى أوّدعك. فدنا منها فعانقها وقبلها، ثم 

لتودعه، واعتنقها لٌودعها، وكانت قد  أخذته إلٌها فاحتضنته

قالت: ٌا أضرت فً آخر عمرها، فوجدته البًسا درًعا ِمن حدٌد، ف

بنً، ما هذا لباس َمن ٌرٌد ما ترٌد ِمن الشهادة. فقال: ٌا أماه، 

إنما لبسته ألطٌب خاطرك، وأسكن قلبك به. فقالت: ال ٌا بنً، 

ولكن انزعه. فنزعه، وجعل ٌلبس بقٌة ثٌابه وٌتشدد، وهً 

ٌتحفظ ِمن أسفل ثٌابه؛ لئال تبدو  تقول: شمر ثٌابك. وجعل

ذكره بؤبٌه الزبٌر، وجده أبً بكر عورته إذا قتل، وجعلت ت

الصدٌق، وجدته صفٌة بنت عبد المطلب، وخالته عائشة زوج 

علٌهم إذا هو  ، وترجٌه القدوم-صلى هللا علٌه وسلم-رسول هللا 

رضً -قُتل شهًٌدا، ثم خرج ِمن عندها، فكان ذلك آخر عهده بها 

وعن أبٌه وأبٌها، ثم قالت: امِض على بصٌرة  -هللا عنهما

، قال مصعب بن ثابت: )البداٌة والنهاٌة البن كثٌر(دعها وخرج" فو

)تارٌخ الرسل "فما مكثْت بعده إال عشًرا"، وٌقال: خمسة أٌام 

  .والملوك للطبري(

 .-بمشٌئة هللا تعالى-ونستكمل فً المقال القادم 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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قال لزوجته: "لن أطلقك إال بعد أن آخذ حقً" فهل إذا 

 أخذ حقه ٌقع الطالق؟

 السإال: 

إذا قال الزوج لزوجته وأهلها: "لن أطلقك إال بعد أن آخذ حقً"، 

فهل ٌعتبر هذا طالًقا معلًقا على أخذ الحق الذي قصده، وٌقع 

الطالق فور أخذه لحقه أم أن األمر ٌعود إلى الزوج مرة أخرى 

 ؟ إذا أخذ حقه

 الجواب:

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

 فهذا لٌس طالًقا معلًقا؛ ألنه بصٌؽة المستقبل ال الماضً.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

حكم األكل ِمن جمل ُرمً بالرصاص بقصد الدفاع عن 

 أحد األشخاص

 السإال:

بالبندقٌة، لكن لم ٌكن  هل ٌصح أكل لحم الجمل الذي ُضرب 

بقصد الصٌد، وإنما بقصد الدفاع عن شخص كاد الجمل أن 

 .ٌقتله، فما الحكم؟ وجزاكم هللا خًٌرا

 ب:الجوا

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

ٌُذبح قْبل موته بالرصاص؛ فال  ٌُنحر أو  ٌُدَرك الجمل ف فإذا لم 

 األكل منه.ٌجوز 

 موقع أنا السلفً
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وٌعطٌه نصٌبه ِمن البٌت ٌرٌد والده أن ٌبٌع بًٌتا له 

 دون إخوته، فماذا ٌفعل؟

 السإال: 

ن أبً وأمً  ٌْ المٌراث عبارة عن بٌت ألبً، وهناك مشاكل ب

، وهو ٌعٌش بمفرده، وأنا -بدون طالق-بدون رسمٌات وانفصال 

وأمً وأخواتً نعٌش بمفردنا، وأنا الوحٌد فً أخواتً البنات، 

بنات، وأنا الوحٌد الذي عالقتً بوالدي جٌدة،  ٙفؤنا شاب على 

فقد تبُت إلى هللا ثم أرضٌته وأعمل على بره بالرؼم ِمن أنه كان 

 تً البنات وأمً. والسإال: سًٌئا للؽاٌة، وكان فاحًشا مع أخوا

ا، وأحب إرضاء أمً وأبً بالرؼم  ًٌّ أنا أعارض أخواتً تماًما فكر

ِمن المتاعب التً حصلُت علٌها منهما، وقد قرر أبً أن ٌبٌع 

ل البٌت، وال البٌت وٌؤخذ المال، وٌعطٌنً وحدي نصٌبً ِمن ما

ٌعطً أمً وال أخواتً شًٌئا، فنصحت أبً وأخواتً أن ٌرضوه 

ا، وحلفن أننً إن أخذت منه شًٌئا أنهن  فرفضن رفًضا تاّمً

   سٌقاطعننً لألبد. فماذا أفعل؟ وجزاكم هللا خًٌرا.

 الجواب:

   الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

مه على  فحاول تقنع أباك أال ٌبٌع البٌت، وإذا أخذَت شًٌئا منه قسِّ

نات ِمن ؼٌر أن تخبرهن، وكل ما استطعت أن نفسك وأخواتك الب

ا،  ًٌّ تؤخذه منه فخذه وقسمه؛ ألنه هبة ولٌس مٌراًثا طالما بقً ح

 وابذل جهدك فً اإلصالح بٌنهم.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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