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�ل���م��هة��د��س��ة ا

f
بحم�د الل�ه وفضله تهيأت لن�ا زي�ارة األردن بدعوة خاصة لحض�ور ملتقى 
العقبة ، ولدى عودتنا بطريق البر مررنا على ساحة معركة مؤتة ، وزرنا ضرائح 
الش�هداء ، وخاصة الش�هداء الق�ادة جعفر وزيد وابن رواح�ة رضي الله عنهم 
، وخط�ر ل�ي أثناء الزي�ارة المباركة ترتي�ب حلقة علمية س�نوية لهذه الذكرى 
المجيدة: ذكرى استشهاد األبطال الثالثة ومجريات معركة مؤتة ، ولقيت هذه 

الفكرة ترحيبًا من المرافقين لنا في تلك الرحلة.
وبعد عودتنا إلى جّدة ش�رعُت في كتابة المنظوم�ة وتجميع مادتها العلمية، 
وأخ�ذت من�ي وقتًا وجه�دًا لَِما كان ل�دّي من مهمات أخرى ، حتى تيس�ر لي 
الس�فر في ش�هر رجب عام ١٤٣٧ إلى س�يالن ، فكان الوقُت متِسعًا إلكمالها 
وإتمامه�ا، وبع�د أن طبعناه�ا ق�ام أحبابن�ا ف�ي دار األّوابين بإش�راف الش�يخ 
د.إبراهي�م بن أحمد مس�ّلم الحارثي وابنه عبدالقادر بقراءتها في مناس�بة هذه 
الغ�زوة في مجلس مبارك  مخصص له�ا وحضره حبيبنا عمر بن حفيظ حفظه 
الل�ه وجزاه�م الله خيرا عل�ى الترتيب، وكذلك نش�كر األخ مصطفى محمود 
عّفان على مس�اهمته في مراجعة المتن ، ونس�أل الل�ه أن يجعلها عمال مقبوال 

وخدمة صادقة لإلسالم وأبطاله العظماء.

م�ن مثلهم بي�ن الرج�ال رجالفه�م الرجال المقت�دى بفعالهم

رحمه�م الل�ه رحم�ة األب�رار ، ورضي الل�ه عنه�م وأرضاه�م وأدخلنا في 
سلكهم، وحشرنا معهم يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى الله بقلب سليم، 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المؤلف
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ين�ا الدِّ َأَع�زَّ  لل�ِه  التَّْمكين�االَحْم�ُد  ب�ه  ناُل�وا  بَصْف�َوٍة 
َصَب�روا الَّذي�َن  اآلِل  فْتَي�ِة  َوَصْح�ِب ٰط�َه الُجنْ�ِد ُمخلِصيناِم�ْن 
َراِضيناَمْن جاهُدوا يف اهللِ حتَّى اْسُتْشِهدوا َأرواَح��ه��ْم  م��وا  وق��دَّ
ه�ا ِعزَّ صان�وا  اإلس�الِم  �ِة  الَمكِينالِِملَّ أس��اَس��ه��ا  وَث��بَّ��ُت��وا 
َيقيناَفُهْم رجاٌل صَدُق�وا في عهدهْم ال��ُه��دٰى  على  وَثَبتوا 
صاِمدين�اوَحْيُثَم�ا ن�اَدٰى الُمنَ�ادي َهَرعوا الم�ْوَت  ُمْسَتْش�رفِيَن 
يناوَك�ْم ش�هيٍد ق�ْد َقَض�ٰى َحياَت�ُه ُمْحَتس�ًبا َيْحمي الِحم�ٰى والدِّ
فِين�اف�ي ُكّل َف�جٍّ م�ن َبس�يِط أرِضنا اإِلب�اَء  َت�ْروي  ُقُبوُره�ْم 
ُقتُل�وا َق�ْد  ثالث�ٌة  ُمْقبلين�اومنُْه�ُم  الجَه�اِد  َحْوَم�ِة  ف�ي 
في الَح�ْرب ناُلوا الَمنِْزَل الَقميناف�ي ُمْؤَت�ٍة م�ْن َأْرض َش�اٍم َثَبُتوا
نبراَس�نا َأْخَباُرُه�ْم  َت�َزْل  ُروينَ�اَوَل�ْم  َم�ا  ُكلِّ  ف�ي  َوَش�اَمًة 
ْحَمُن َما الُم�ْزُن َهَما َش�نيناَحيَّاُه�ُم الرَّ َهاط�اًل  البَط�اح  َعَل�ى 
َض�ٰى َيقينَاَوَبْع�ُد َفاْق�َرْأ إْن َرغْب�َت َمْش�َهًدا َع�ْن َصْف�َوٍة َناُل�وا الرِّ
ًة ُبلين�اذْكَراُه�ُم في النَّ�اس ُيْحيي همَّ ب�ه  جي�ٍل  َعَل�ى  َضاَع�ْت 
ا َمَضٰى مْن َشَرٍف ال� ُغزينَ�افي َغْفَلٍة َعمَّ َمَت�ٰى  َأْو  ِس�ْلًما  إس�الِم 
َمْع�ُدوَدًة ًة  ُق�وَّ َكاُن�وا  ولِين�اَفالَق�ْوُم  ِش�دًة  َوَحْرًب�ا  ِس�ْلًما 
َمَكارًم�ا الّرَض�ا  َمْوَل�ٰى  يرجون�اَأَناَلُه�ْم  َم�ا  َف�ْوَق  َوُدْني�ا  دينً�ا 
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َتْبيِين�اَفْرضيَّ�ُة الجَهاِد َج�اَءْت عنَْدما ُبّينَ�ْت  َرّب�ي  آَي�اُت 
ف�ي الّدين َيْحمي َكنَْزها الثَّمينَاَأْم�ُر الجَه�اِد َكْي َيصي�َر الزًما
ِت األَْعَواُم َقْب�اًل ُدوَنما إْشَهاِر َسْيٍف َبْل َمَضْت َتْوطينَاَق�ْد َم�رَّ
الّدينَ�اَوظَه�َر اإلْس�الُم َكْيَم�ا ُيْقَتَف�ٰى نقي�ُم  َوَأْخالًق�ا  ِس�ْلًما 
َتلينَ�اَحتَّٰى َبَدا في األُْفق َرْفٌض َصارٌم ل�ْن  اإلْش�َراِك  َوُعْصَب�ُة 
َواْئَتَمُروا َأْحالَفه�م  َتْموينَ�اَوَعاَه�ُدوا  َأْجنَاَدُه�ْم  َوَضاَعُف�وا 
َكْيَما َي�ُدكَّ الَمْحَضَن الَحصينَاَفَج�اَء م�ْن َرّبي الجَه�اُد َواجًبا
َبْت َقاُنوَن�اَوَيْقَط�َع الُكْف�َر الَّذي َتَش�عَّ َغ�َدا  َحتَّ�ٰى  َأْغَصاُن�ُه 
محاربيناَوال َس�بيَل َغْي�ُر َس�ْيٍف َص�ارٍم ��اٍر  ك��فَّ لجمِع 
ُغِزين�اَما َكاَن َحْرُب الَكافريَن َغْرًضا إْن  الَح�ْرب  لَك�ّف  إال 
�ُعوب َحْيُثما ُتْفنينَ�اَكَذاَك َتْحريُر الشُّ َعقي�َدًة  َحَمُل�وا  َق�ْد 
َنقَبُله�ا ال  �ْيَطان  الشَّ َرِضين�اَعقي�َدُة  به�ا  �ِه  اللّٰ َوفْط�َرُة 
َراغبينَاَفالَكافُروَن َجَحُدوا َواْسَتْمَرُؤوا ْيَطان  الشَّ َعقيَدَة 
َيقينَ�اَوَم�ا َله�ا فيهْم َم�كاٌن ل�و َدَرْوا َتْحريُرُه�ْم  َوَدْوُرَن�ا 
َنهون�اَوَم�ا الجَه�اُد َغْيُر َنْق�ِض َمنَْهٍج ك�ي  إْبلي�ُس  َس�ُه  َأسَّ
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َبْينَُه�ْم الُمْس�لميَن  ِقت�اُل  �ا  اْبُتلِين�اَأمَّ به�ا  نح�ن  َففْتنَ�ٌة 
التَّْزيينَ�اَمْشُروُع إْبليَس الطَّريِد ُمْذ َعَدا َتاَب�َع  �ا  َلمَّ َقابي�ُل 
ًة َطاَب�ْت بٰط�َه الُمْصَطَفٰى ُنّسينَاَي�ا ُأمَّ ��نَ��ا  َك��َأنَّ َم��َت��ٰى  َح��تَّ��ٰى 
َبْينَنَ�ا الكف�وِر  َمْش�ُروَع  الَمْلُعوَن�اُنقي�ُم  النَّاع�َق  ُمْس�َتْتبعيَن 
َيحويناجَهاُدَنا ف�ي َعْصرَن�ا اْجتَماُعنَا ُم��ْش��َت��َرٍك  بَقاسٍم 
َش�اَبَها �ا  ممَّ الُعُق�وَل  م�ْن ُلوَث�ِة التَّْس�ييِس ُم�ْذ ُغزينَاُنَح�ّرُر 
َنْبَتغ�ي فيَم�ا  الَع�ُدوَّ  ُمس�الميناُنَح�ّدُد  ُنهاِدْن�ُه  َوَم�ْن 
�ْيَطان َناَل�ْت َحظََّها َوفينَ�اَفُعْصَبُة الشَّ ِمْثلنَ�ا  بَأْي�ِدي  منَّ�ا 
َيقينَ�اَيا َرّب َواْهِد الُمْس�لميَن َرْحَمًة الَّ�ذي  َعَل�ٰى  َتْجَمُعُه�ْم 
ُيْغوينَ�امْن فْتنَة الَمْحَيا َومْن َش�ّر العَدا ال  �اِل  جَّ الدَّ َوفْتنَ�ِة 
في ُمْؤَت�ٍة َواْسُتْش�ِهُدوا َراضينَابس�ّر َمْن َقْد ُكِسَرْت ُس�ُيوَفُهْم
َمعينَاَأَف�اَض َرّب�ي م�ْن َن�َدٰى ُمُزونِه ًدا  ُم���َب���رَّ َع��َل��ْي��ه��ُم 
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ُرِوينَ�اَأْعظِْم بَحْرٍب َخاَضَها َمْن َسَلُفوا َكَم�ا  �اِم  الشَّ ُمْؤَت�ِة  ف�ي 
مْثُلَه�ا َم�ا  َمْش�ُهوَدٌة  ٌة  َتْعيِينَ�اَس�ِريَّ ُذكِ�َرْت  ٰط�َه  َعْص�ِر  ف�ي 
َطْيَب�ٍة َع�ْن  َخارَج�ًة  ُمبينَ�الَِكْونَِه�ا  َغ�َدا  َفْتًح�ا  �ًرا  ُمَؤشِّ
مْثَل�ُه َنظي�َر  ال  اْختَب�اٌر  ينَ�اَوْه�َي  الدِّ َأَقاُم�وا  ُم�ْذ  لْلُمْس�لميَن 
َجام�ٍع َجْي�ٍش  َوَحْش�ُد  َق�ْد َج�اَوُزوا ُعْمًق�ا ك�ذا َتْموينَاقَي�اَدٌة 
ن�ا أنَّ الِج�واِر  ل�ذي  َنْحمي الِحَم�ى وَنْحُرُس الَعِريناإَش�اَرٌة 
َأَث�ًرا َأْق�َوٰى  الل�ِه  َأْم�ر  َيْحمينَ�اَكَي�اُن  نَ�ا  َوَربُّ َينَْطِف�ي  ال 
َمْوقَع�ُه َش�ارًحا  ٰط�َه  َق�اَل  َنس�يناإْذ  فه�ل  ْع�ِب  بالرُّ ُنِص�ْرُت 
َيْغُزوَننَ�ا وال  َنْغُزوُه�ْم  ُوقينَ�اوق�ال  ُأُح�ٍد  َي�ْوِم  َبْع�د  م�ْن 
َيْكس�ُرها ال  األَْع�َداِء  ُمعلِنين�اَفَش�ْوَكُة  الَح�قِّ  جَه�اُد  إال 
��ٌة ���ٌة َح��ريَّ الَمْفُتوَن�اَوُم����ْؤَت����ٌة َس���ريَّ َنْدَح�َر  َك�ْي  بذْكرَه�ا 
اْللَق�ا َح�اَن  إْن  اإلْق�َداَم  َصامدينَ�اُتَعّل�ُم  النِّ�زاِل  س�اَحِة  ف�ي 
َفالَح�ْرُب ف�ي اإلْس�الم إْن ُبلينَاَوَوْصُفنَ�ا لْلَح�ْرِب ال ُحبًّ�ا َله�ا
َأَب�ًدا َتَمنَّ�ْوا  ال  ٰط�َه  َيْبغون�اَوَق�اَل  أْن  غي�َر  الَع�ُدّو  ُلْقَي�ا 
ْبُر في الَحْرِب َغَدا َتعيِين�اَفإْن َبَغْوا َفالصَّ قاَتل�وا  م�ا  إذا  َفْرًض�ا 
َراضينَ�اَح�يِّ األََماجي�َد الَّذي�َن َواَجُه�وا َمصيَرُه�ْم  ُمْؤَت�ٍة  ف�ي 
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ُم�وا ُقدِّ َق�ْد  ثاَلث�ًة  به�ْم  َتْعيِينَ�اَأْك�رْم  ُعّينُ�وا  ٰط�َه  َجْي�ِش  ف�ي 
ُل��ُه��ْم َزْي���ٌد َأْب���و ُأَس��اَم��ٍة �ِه َط�اَب لِينَ�اَأوَّ َمْوَل�ٰى َرُس�ول اللّٰ
�وق َكَم�ا ُروينَ�اَأُب�وُه م�ْن ُقَضاَع�ٍة، َوَق�ْد ُس�بي َوبِي�َع ف�ي السُّ
َفنََش�ا اْش�َتَرْتُه  َق�د  َأمينَاَخديَج�ٌة  ��ًم��ا  ُم��نَ��عَّ َب��ْي��ت��َه��ا  ف��ي 
َج�ْت َخْي�َر الَوَرى ُمعينَاَوَبْع�َد َأْن َتَزوَّ َخ��ادًم��ا  َزْي���ًدا  َأْه��َدْت��ُه 
بَأْم�ِرِه ُقَضاَع�ٌة  َمْأُموَناَوَعلَم�ْت  ُرُج��وَع��ُه  َفَطاَلُبوا 
َحْيُثَم�ا َخيِّ�ُروُه  ٰط�َه  َيْرَض�ٰى فم�ا َيْرَض�اُه َق�ْد َرضينَاَفَق�اَل 
َتْوطينَ�اَفاْخَتاَر َأْن َيْبَقٰى جَواَر الُمْصَطَفٰى َراِضًي�ا  التََّبنِّ�ي  َتْح�َت 
ُمْبطِ�ال �ا  َنصًّ الُق�ْرآُن  َيْعنينَ�اَوَن�َزَل  ال  َحْي�ُث  التََّبنِّ�ي  َأْم�َر 
ًفا ُمَش�رَّ باَل�َوال  َزْي�ٌد  َتْبيينَاَوَظ�لَّ  َط��لَّ��َق��َه��ا  َوَزْي��نَ��ًب��ا 
ُمبِينَ�ابأَمر َرّبي َكْي َيُج�ذَّ ُحْكَم َما اع� َواضًح�ا  َجْه�اًل  �َت�اُدوُه 
ُمْؤَت�ٍة َي�ْوَم  الُمْخَت�اُر  ِم�ْن َبْين َمْن َقْد ُرّش�ُحوا َراضينَاَواْخَت�اَرُه 
َقائ�ٍد َخْي�ُر  الطَّيَّ�اُر  مْن آِل َبْي�ِت الُمْصَطَف�ٰى َتْكوينَاَوَجْعَف�ُر 
ُمَج�اِوًرا �ٍة  َمكَّ ف�ي  الِمئِينَ�امي�الُده  إْس�الُمُه  َوَس�ابًِقا 
ُيْش�بُِهني َجْعَف�ٌر  ٰط�َه  ُأْنبينَ�اَوَق�اَل  َكَم�ا  َوَأْخالًق�ا  َخْلًق�ا 
َس�ابًقا َكاَن  الهْج�َرات  ُل  َمكينَ�اَوَأوَّ َراش�ًدا  النََّجاِش�ي  إَل�ٰى 
لَطْيَبٍة َخ��ْي��َب��ٍر  َي���ْوَم  الَعرينَاَوَع���اَد  بَسْيفه  َوَح��ام��ًي��ا 
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ُزوا ُس�وُل حي�َن َجهَّ َتْمتينَاَواْخَتاَرُه الرَّ ل��ُم��ْؤَت��ٍة  ���ًة  َس���ريَّ
رايَت�ُه رافًع�ا  َزْي�ٍد  َبْع�د  َرصينَام�ْن  بَحْملَها  ُمْسَتْبساًل 
َرَواَح�ٍة بِ�ْن  �ِه  اللّٰ َعْب�د  َث��ال��ُث��ُه��ْم ب��ُم��ْؤَت��ٍة َدف��ي��نَ��اوذاك 
َلِسينَاَق�ْد َأْعَل�َن اإلْس�الَم َقْب�َل هْجَرٍة ُم��نَ��افِ��ًح��ا  ب��ِش��ْع��ِره 
ُكلِّه�ا الَغ�َزَواِت  ف�ي  َمْيُموَناُمَش�ارًكا  َوَق��ان��ًت��ا  َوَع���اب���ًدا 
ُمْؤَت�ٍة َي�ْوَم  ُس�وُل  الرَّ َمْضُموَناَعيَّنَ�ُه  ُمَساعًدا  ُمَسانًدا 
ًكا رَكاَب َمْن َق�ْد َجاَهُدوا ُمبينَاُمَح�رِّ وفِ��ْع��لِ��ِه  ب��َق��ْولِ��ِه 
الُعَظَما ال��ّرَج��ال  م��َن  َحيينَاَث��الَث��ٌة  َما  ْحٰمُن  الرَّ َحيَّاُهُم 
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ة
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�ة ��كن م��ا ��م��هة��د

ُمبينَ�اَأْرَس�َل ٰطَه َنْح�َو ُبْص�َرٰى َحارًثا ُمْرَس�اًل  ُعَمْي�ٍر  َنْج�َل 
وِم ك�ْي ُيْخب�َرُه َيدينَ�اإَل�ى َملي�ِك ال�رُّ َك�ْي  الل�ِه  دي�ِن  بَأْم�ِر 
ُمْؤَت�ٍة َنَواح�ي  ف�ي  َرهينَ�اَفاْعَتَرُض�وُه  الَع�َرا  ف�ي  َوَقَتُل�وُه 
لَطْيَبٍة َأْخ���َب���اُرُه  َناصرينَاَوَب��َل��َغ��ْت  الُمْخَتاُر  َفاْسَتنَْفَر 
ي��نَ��اف�ي َثام�ِن األَْع�َواِم َبْع�َد هْجَرٍة وف��ي ُج��َم��اٍد آَخ���ٍر ُروِّ
اْبُتلينَاَجْيًش�ا َعَلٰى َما َذَكُروا ُمس�تهِدًفا َحْيُثَما  َش��اٍم  َبْلَقاَء 
��ًرا َزْي���ًدا َوَق���اَل َب��ْع��َدُه اأَلمينَ�اُم��َأمِّ َجْعَف�َر  عليك�ْم  َولُّ�وا 
قتلِ�ِه وق�ُت  َح�اَن  إِْن  َقِمينَاَوَبْع�َدُه  ف��ت��ًى  رواح���ٍة  ف��اب��ُن 
المش�اوِرينافإن قَضى فاألمُر ش�وَرٰى بينكْم �ُه  اللّٰ َخيَّ�َب  م�ا 
َتْوِديعه�ْم ف�ي  ُس�وُل  الرَّ َث��ن��يَّ��َة ال�����َوَداع َس��ائ��ري��نَ��اَوَبَل�َغ 
ُموصًي�ا فيه�ُم  النَّب�يُّ  ُمْشِفقينَاَوَخَط�َب  ْهَباِن  بالرُّ بالّرْفِق 
َلُه�ْم بالَح�ْرب، َواأَلْطَف�اِل َراحمينَ�اَوبالنَّس�اء َحْي�ُث ال َش�ْأَن 
َثالًث�ا ُث�مَّ  َألَفي�ِن  وِم َس�الكينَاَواْنَطَلُق�وا،  َحتَّ�ٰى )َمَع�اَن( ال�رُّ
َجْحَف�ال َأنَّ  األَْخَب�اُر  الُعُيوَن�اَفَج�اَءت  َتْبَع�ُث  الُجُي�وش  م�َن 
ُمْلكه�ْم َرْأُس  هَرْق�ُل  �ُيوَف َحاقدينَ�اَوفيه�ُم  ُدوا السُّ َق�ْد َج�رَّ
وِم َومنُْهْم َعَرٌب مئينَ�امْن َعْس�َكر ال�رُّ ُألوَفه�م  َحَش�ُدوا  َق�ْد 
ُروينَ�اَوالُمْس�لُموَن اْجَتَمُع�وا َمُش�وَرًة َكَم�ا  ْأَي  ال�رَّ َوَأْنَف�ُذوا 
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َكام�ٍل بَع�ْزٍم  وَم  ال�رُّ َتْحصينَاَوَواَجُه�وا  بُمْؤَتٍة  َوَعْسَكُروا 
ٍة  بهمَّ َوْق��َت��ُه��ْم  ُمْقبلينَاُمْسَتنْفريَن  النَّْصَر  َيْسَتْعجُلوَن 
َصابريناُيَكّب�ُروَن الل�َه م�ْن َحْي�ُث َث�َوْوا ال��لّٰ��َه  َوَي���ْذُك���ُروَن 
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�

َح�ْرٌب َض�ُروٌس َتْبُل�ُغ الُجنُوَن�اَوَحاَن حيُن الَحْسِم في َيْوم الَوَغٰى
مقبلِين�اَواْصَطفَّ َجْيُش الُمْسلميَن ِعنَدما وِم  ال�رُّ عل�وَج  الُق�وا 
َصّده�ْم َع�ْن  َأَب�ًدا  َيْفُت�ُروَن  َيمينَ�اال  ُيْس�َرًة  َوَنْب�اًل  َس�ْيًفا 
َوَهجَم�ٍة َتَكاُث�ٍر  ف�ي  وُم  َأْب�َرُزوا الَمْكنُوَن�اوال�رُّ م�ْن ُكّل َف�جٍّ 
َجْيَش�ُه َيُق�وُد  َزْي�ٌد  َي�َزْل  َرصينَ�اَوَل�ْم  َصّف�ه  ف�ي  مسَتبِس�اًل 
ِجْس�َمُه َوَأَصاُب�وا  َمكينَ�اَفنَاَوُش�وُه  َصاب�ًرا  َوَرْمًي�ا  َطْعنً�ا 
َوَس�َقَطْت َحَياَت�ُه  َقَض�ٰى  َمنُوَن�اَحتَّ�ٰى  َيَه�ْب  ول�م  َراَيُت�ُه 
َيْرَفُعَه�ا به�ا  َجْعَف�ٌر  َكِمين�اَوَس�اَر  َيَخ�ْف  ول�م  اَق�ًة  َخفَّ
َثابِ�ٌت َوْه�َو  ُيْمنَ�اُه  َيُصون�اَفَقَطُع�وا  َك�ْي  ُيْس�راُه  َه�ا  َفَضمَّ
َنبينَ�اَوَقَطُعوا الُيْس�َرٰى َفَأْمَضٰى َس�ْيَرُه ُمْس�َتْذكًرا  َبْينَُه�ْم  َم�ا 
َرهينَ�اَحتَّ�ٰى َأَزاُلوا َرْأَس�ُه َعْن جْس�مِه ُتْرَبتَه�ا  ف�ي  َفَخ�رَّ 
اَي�َة َعْب�ُد اللّٰ�ه َم�ْن َيقينَ�اَوَخَط�َف الرَّ َرَواَح�ٍة  إَل�ٰى  ُينَْم�ٰى 
ُمَزْمِج�ًرا ل�ه  أبياًت�ا  كَلْي�ِث غاٍب ق�د َحم�ٰى الَعِرينايق�وُل 
رَأى أْن  �ا  لمَّ النُّف�وَس  �ُب  ُمْحِجمين�اُيَرغِّ األق�واِم  ِم�َن  َبعًض�ا 
ُمَصاب�ًرا مقات�اًل  َي�َزْل  َفطينَاوَل�ْم  ُم��َث��اب��ًرا  َوُم��ْق��ب��اًل 
ُفوف قد قَضى َأِمين�اَحتَّٰى اْرَتَمٰى َبْيَن الصُّ صادًق�ا  َفِح�يِّ  َنْحًب�ا 
َق��اَدٍة ِخ��َي��اَر  الُجنُْد  َع  َتْعيينَاوودَّ َراَي��َت��ُه��ْم  َواْف��َت��َق��ُدوا 
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التَّْمكينَ�اَواْضَطَرْب الَجْيُش َوَأْضَحٰى َحائًرا َفَق�ُدوا  َق�ْد  َأْف�َراُدُه 
َس�اَعتِه م�ْن  اَي�َة  الرَّ َمْأُموَن�اَفاْلَتَق�َط  َخال�ًدا  الُحَس�اَم  َأْعنِ�ي 
َتْأمينَاَفَس�َحَب الَجْي�َش برْف�ٍق َوَغ�َدا ك��ذا  َتْرتيًبا  ُيعيُد 
َمُصون�اَوَأْحَس�َن الُخطََّة َك�ْي ُيْرِجَع َجْي� آمنً�ا  المس�لميَن  َش 
َمْجلس�ِه ف�ي  النَّبِ�يُّ  ُبلينَ�اَوَأْخَب�َر  َق�ْد  َوَق�اَل  َأْصَحاَب�ُه 
َرَأْيُت�ُه َوَجْعَف�ٌر  َقَض�ٰى  ُمْضَرُجوَن�اَزْي�ٌد  َواأَلْط�َراُف  َيطي�ُر 
عنَْدَم�ا اْزوَراٌر  في�ه  لينَ�اَوَثال�ٌث  َف�َكاَن  اأَلْخ�ُذ  �َر  َتَأخَّ
َيقين�اَوالَوْصُف لْلُمْخَتار َيْروي َما َجَرٰى النََّب�ا  َيْأت�ي  َأْن  َقْب�ل  م�ْن 
َس�اَعته م�ْن  جْبري�ُل  ُمْس�َتْعرضًا َم�ا َق�ْد َج�َرٰى َتْبيينَاَأْخَب�َرُه 
َعْينِ�ِه م�ن  َعْبرَت�ُه  َت�َرى  فاَضْت وَقْلَب المصطفى حزيناَفَل�ْو 
�ا رَحلوا ُمقبليناَيبك�ي فِ�راَق الق�وِمِ لمَّ ل��ل��ِه  وذه���ب���وا 
بين�اُمْس�تحِضًرا ف�ي نفِس�ه ُنْصرَتهْم ُمَكذِّ النَّ�اُس  غ�دا  وق�د 
صادقين�اُمْس�َتْذكًِرا أصحاَب�ُه ف�ي َدْربِهْم الل�ِه  ف�ي  ُقتِل�وا  َم�ْن 
وَصَب�روا وآَزُروا  آمن�وا  ُمْرخِصين�اَم�ْن  األم�واَل  وأْنَفق�وا 
لِِصْبَيٍة ��َت��ُه  ِرقَّ َت���َرى  ُمَيتَّميناول��و  ص��اروا  َبْعِدِهْم  ِم��ْن 
ابُتلِين�ايق�وُل : آُل جعف�ٍر ق�د ُش�ِغلوا بِالَّ�ِذي  الطََّع�اِم  َع�ِن 
َمتِين�اواحنُوا على َمْن كان ِمنْكْم ُمْبَتًلى ك�ْم  َصفُّ يك�وَن  حت�ى 
َمْجَم�ٍع كلَّ  ب�أنَّ  مفاِرِقيناوْلتعَلم�وا  ب��ك��ْم  سينتهي 
راح��ٍة ب���داِر  ليسْت  َتْعنِين�اوه���ذه  التَّ�ي  األخ�َرٰى  وإنَّم�ا 
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�ل ه�ْ ���ص �����َذ ا

�ل���م��د�ة��سن��ة ��� ا
 اأ�ل
��ة �ل���ع��ود ا  �و

م
�
ن
���
ن
�ن ا�ل���م��� ���س��ح��ا

��ن �ل� ا
التَّْعيينَ�اَوف�ي َصَب�اح الَغِد م�ْن ِقتالِِهم َتَباَدُل�وا  ُه�ْم  َعُدوَّ
َمْيَمنًَة َم��ْي��َس��َرًة  ُل��وا  َس�اعينَاَوَب��دَّ آخَرُه�ْم  ُم�وا  َوَقدَّ
َم�َدًدا َأنَّ  �اُر  الُكفَّ نُ�وا َتْمكينَ�اَفاْعَتَق�َد  َق�ْد َجاَءُه�ْم َوُمكِّ
لَطْيَبٍة َت��َراَج��ُع��وا  َحزينَ�الكنَُّهْم  َبائًس�ا  َع�اَد  َوال�ُكلُّ 
سامعينالَطْيب�ٍة ع�ادوا انس�حاًبا هادًئ�ا ِه  اللّٰ سيِف  ألم��ِر 
َأْنُتُم اْل� َقائلي�َن  ُمدبِرين�اَواْس�َتْقَبُلوُهْم  بع�ُد  ِجْئُت�ْم  اُر  �ُف�رَّ
القاُه�ُم: عنَْدَم�ا  ٰط�َه  ُمْقبلينَ�افَق�اَل  اُر  الُك�رَّ َأْنُت�ُم  َب�ْل 
َش�َرًفا ٰط�َه  اُه  َس�مَّ )َسْيًفا( َسَما في الله َطاَب فينَاَوَخال�ٌد 
َوَل�ْم َيَزاُل�وا ف�ي الثَّ�َرٰى ُقُروَناَوُدفَن األَْبَطاُل َحْيُث اْسُتْشهُدوا
ميناَحتَّٰى َأَتٰى َس�ْيٌل َعَل�ٰى ُقُبوِرهْم ُمكرَّ منها  َف��نُ��ِق��ُل��وا 
ُمْعَلنينَ�اَوَل�ْم َت�َزْل َأْس�َماُؤُهْم َمْعُلوَمًة الَبْلَق�اء  ُأْرُدن  ف�ي 
َيْعنينَ�اَمْش�َهُدُهْم للنَّ�اس َخْي�ُر عْبَرٍة َوَوارٍد  َص�ادٍر  م�ْن 
�ا َمَضٰى مْن َش�َرٍف ُيْحيينَاُيَذّك�ُروَن النَّ�اَس ف�ي َغْفَلتهْم َعمَّ
َبْينَُه�ْم فيَم�ا  الَف�اِرُق  اْبُتلينَاَوَيْب�ُرُز  ب��ه  َوَم���ا  َوَب��ْي��نَ��نَ��ا 
َمَهاَن�ٌة َعْصرَن�ا  ف�ي  َن�ا  ُترِضين�اَفِعزُّ ال  رّب  ي�ا  َوَحاُلنَ�ا 
ُغزينَ�اَوالُمْس�لُموَن َغِرُق�وا ف�ي فْتنٍَة بَه�ا  َعْمَي�اَء  �اَء  َصمَّ
ُمعينَ�اَم�ْن َذا ُيقي�ُم الَحقَّ ف�ي نَِصابِه لْلُه�َدٰى  َت�َراُه  َوَم�ْن 



21

�ع��ة ��ذ ��ل�مرا ���ا �ل  ���ة ��ل�ة�ع�د �ة�د ا
���ة �����ذ���س��ذ��ة  ه ا �ع�دذ ����ة    ��ل��سل� �ع�د ا ��ا

���م��ة ���ش
�م�ذ����ذ

ُيْصلَحنَ�ا ب�َأْن  الل�َه  آِملِين�افنَْس�َأُل  الَمْج�َد  ُيعي�ُد  ُصْلًح�ا 
َجَهاَل�ٌة َعْصرَن�ا  ف�ي  َق�ْد ُسيَِّس�ْت ِعْلًم�ا ب�ه ُرِمينَ�اَفَحاُلنَ�ا 
تائِِهين�ارَج��اُل��نَ��ا ن��َس��اُؤَن��ا أوالُدن��ا الطري�ِق  َح�ادوا ع�ِن 
ْنَيا الَّتي َص�اَرْت َلنَا ِعْجاًل َك�َذاَك ِدينَاَوُجنُِّدوا ف�ي خْدَمِة الدُّ
َع�ْوَدًة ُنري�ُد  وال  َنْرَع�وي  ُحبينَ�اال  ال�ذي  الح�قِّ  لَمنَْه�ِج 
َتلينَ�اَس�َأْلُت َرّب�ي َأْن ُيعي�َد َمْجَدَنا َأْن  الُقُل�وَب  َوُيْله�َم 
َحَياتنَ�ا م�ْن  الَغاَي�َة  َيلينَ�اَوُن�ْدرَك  َش�َرٍف  م�ْن  َلنَ�ا  َوَم�ا 
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��ة
ة
� ��ة ��م��وأ �و رن

م���ن ��كن
��ة �� د �ل���م��س���ة��هن��ا ���� ا

اك��در�و� ا
بَحالنَ�ا َجْهُلنَ�ا  منَّ�ا  َط�اَل  ُمْدركِين�اَق�ْد  ِرِس  لل�دَّ َنُك�ْن  ول�م 
فين�اصْرَن�ا ُغَث�اًء ف�ي ُغَث�اٍء َهال�ٍك  َرج�اَء  ال  َوُدْنَي�ا  دينً�ا 
ُتْصلِين�اَل�ْم ُنْحكِ�ِم الّدي�َن َوَم�ا ُقْمنَا به ن�اُره  ص�َراٍع  ف�ي  َب�ْل 
َيْعرُف�ُه بالَّ�ذي  ح�ْزٍب  الّدينَ�اَوُكلُّ  َأَق�اَم  ب�ه  ُمْسَتْبش�ًرا 
ينَ�اَوَم�ْن َيُق�ْل بَغْير ٰه�َذا ُحْكُمُه ال� ُربِّ هك�ذا  َحْتًم�ا  إْض�اَلَلُ 
ُتْرِدينَ�اَوٰه����ذه ُم��ص��ي��َب��ٌة َع��ْي��ن��يَّ��ٌة َت�َزْل  َوَل�ْم  �َخْت  َتَرسَّ
ًق�ا ُمَفرَّ َعاَلًم�ا  ُأَخ�يَّ  َمْفُتوَن�اَفاْنُظ�ْر  ُمْخَتلًف�ا  ًق�ا  ُمَمزَّ
َمْخَرًج�ا ُنري�ُد  َنْرَع�وي وال  اْبُتلينَ�اال  بَم�ا  ِضْعنَ�ا  ب�ه  �ا  ممَّ
ُدعينَ�اَنْطُل�ُب َح�الًّ م�ْن َأَع�ادي ِدينِنَا َمَت�ٰى  َرْأٌي  َلنَ�ا  َوَم�ا 
َناع�ٍق بَأْي�دي  ُبْه�ٌم  نَ�ا  َتْعيينَاَكَأنَّ لَحْتفنَا  َي��ُق��وُدَن��ا 
ْه�ُت َوْجهي للَّ�ذي َيْحمينَاُقْل للَّذي َيْس�َأُلني َع�ْن وْجَهتي َوجَّ
َيْهدينَ�اَمْواَلي َمْن ال َغْيُرُه َيْهدي الَوَرٰى َعْطُف�ُه  �ٰى  الُمَرجَّ َفْه�َو 
َفْهَمَه�ا َرضينَ�ا  إذا  َيقينَ�اُدُروُس�نَا  َتاريَخنَ�ا  َبنَ�ٰى  فيَم�ْن 
َأْصَحاُب�ُه َوَك�َذا  النَّب�يِّ  َم�ْن َجاَهُدوا في الل�ِه ُمْخلِصيناآُل 
ين�اَوَرَفُع�وا َراَي�َة ِدي�ِن الُمْصَطَف�ٰى الدِّ ينش�روَن  َف�جٍّ  ُكلِّ  ف�ي 
َنسينَامْن َمْش�رٍق َأْو َمْغ�رٍب َوَلْم َتَزْل إْن  َت��ْش��ه��ُد  آَث����اُرُه 
َعمينَ�اُهْم ُقْدَوُة اإلْنَس�اِن ُهْم ُأسُّ البنَا إْن  اأَلْبَص�اِر  َوَمْطَل�ُع 



23

�ع��ة ��ذ ��ل�مرا ���ا �ل  ���ة ��ل�ة�ع�د �ة�د ا
���ة �����ذ���س��ذ��ة  ه ا �ع�دذ ����ة    ��ل��سل� �ع�د ا ��ا

���م��ة ���ش
�م�ذ����ذ

ُمْلِهمين�افي َعْيِش�هْم أخالِقهْم جهاِدهْم أفض�َل  لن�ا  كان�وا 
َوَأْصَلُحوا بالُمْصَطَف�ٰى  ُب�وا  التَّْلوينَ�اَتَأدَّ َوَجاَنُب�وا  َذَواتِِه�ْم 
الُمعينَ�اَي�ا َربِّ َواْربِْطنَ�ا به�ْم َوُك�ْن َلنَا َعْوَننَ�ا  َح�اٍل  ُكّل  ف�ي 
َها إنَّ للنُُّفوس  َتكْلنَا  العاِصين�اوال  َم�ْوِرَد  أوَرَدْتن�ا  َق�ْد 
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ُ
�ع

� �َ��� ��ل�ةّهَا  ا
ُ
�ل ه�ْ ���ص �����َذ ا

ء اك��د�ع��ا ا ���م��ة �و
�ة ��ا
ن
�ل��ح ا

َتْهدينَ�اُس�ْبَحاَنَك اْلٰلهمَّ َيا َمْن َتْصَطفي ُزْم�َرًة  الَح�اِت  للصَّ
�ٍق ُمَوفَّ َقان�ٍت  َعْب�ٍد  ُكّل  ِدينَ�ام�ْن  َوَتْصَطفي�ِه  َتْخَت�اُرُه 
َحتَّٰى َزَكْت َواْس�َتْمَرَأْت َتْوطينَاَمْن َجاَهُدوا َوَكاَبُدوا ُنُفوَس�ُهْم
َف�َرٍح ف�ي  َأْرَواَحُه�م  ُم�وا  ُمْقبلينَ�اَوَقدَّ �ُيوَف  السُّ َوَعاَنُق�وا 
َأْكرْم بهْم َمْن َأْحَسنُوا التَّْحصينَامْن َأْج�ل دين الله َماُتوا ُش�َهدا
وا ف�ي اْلَلْح�وِد َجنًّة �ا اْرَتَضْوا َأْن َيْش�َتُروا الَمنُوَناَقد اْس�َتَحقُّ َلمَّ
ُمْسَتْبس�ليَن َم�ا َرُض�وا التَّْوهينَاَكمْث�ل َم�ْن َق�ْد ُقّتُلوا ف�ي ُمْؤَتٍة
ُموقنينَ�اَي�ا َرّب َواْرَحْمُه�ْم َوزْدُهْم ُرْتَبًة الجَه�اَد  اْرَتُض�وا  �ا  َلمَّ
َومْثُل�ُه َجْعَف�ٌر  َك�َذاَك  َتْعيينَ�اَزْي�ٌد  َرَواَح�ٍة  إَل�ٰى  ُينَْم�ٰى 
َمْكُرَم�ًة َلُه�ُم  َرّب�ي  ُمنَْعمينَ�اَس�َأْلُت  الف�ْرَدْوِس  َجنَّ�ة  ف�ي 
�ال َتَفضُّ َوزْدُه�ُم  َأْهُلَه�ا  َوْج�َه الّرض�ٰى َوزْدُه�ُم َتْطمينَ�اُه�ْم 
َأَت�ٰى َمَت�ٰى  مَثاَلنَ�ا  ُمبينَ�اَواْجَعْلُه�ُم  َواضًح�ا  الجَه�اد  َوْع�ُد 
فين�اَفالَحقُّ َأْولٰى مْن َأَراجيف العَدا كاله�واِء  َفَس�اٍد  َوم�ْن 
َأْرَح�ُم ِم�ن َذوين�اَيا َمْن ُيجيُب َم�ْن َدَعاُه ُمْخلًصا بِن�ا  َم�ْن  ي�ا 
اْبُتلِين�اَخّلْص َجميَع الُمْس�لميَن َكَرًما وم�ا  ب�ه  ابُتُل�وا  مم�ا 
لِين�اإْن َل�ْم ُتج�ْب َفَم�ْن َلنَ�ا ُينْقُذَن�ا مضلِّ أع�داٍء  َش�ّر  م�ْن 
قوا الَجْم�َع الَّذي َيْجَمُعنَا )َف�ّرْق َتُس�ْد( َأْخَط�ُر م�ا ُغزينَاقد فرَّ
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ُأوذينَ�اَه�ْل َغ�اَرٌة ي�ا َس�ّيدي ُتصلُحنا َبْعَدَم�ا  َج�اُء  الرَّ في�َك 
َوالبنَ�ا األََم�ان  َغْي�َر  َنْبَتغ�ي  ُحبينَ�اال  الَّ�ذي  الّدي�ن  َوخْدَم�َة 
الُمْبَتَغ�ٰى َفَأْن�َت  َأَمانينَ�ا  َرضينَ�اَحّق�ْق  َوالَقَض�ا  ُنَرّج�ي  فيَم�ا 
َش�َرًفا َوزْدن�ا  َعْوًن�ا  َلنَ�ا  ُينْجينَاوُك�ْن  ل��لَّ��ذي  ب��االّت��َب��اع 
ْنَي�ا َوفي َي�ْوِم اْللَقا ْرِف معروِضيناف�ي ٰه�ذه الدُّ َيْوم الحَساب الصِّ
َوَم�ا َأَق�ضَّ الَمْضَج�َع الَمْأُموَنام�والَي ال َيْخَف�اَك َم�ا َح�لَّ بنَا
نَس�اُؤَنا ُش�ُيوُخنَا  َقِرين�اَأْيَتاُمنَ�ا  له�ُم  �َتاُت  الشَّ أضَح�ى 
َذليَل�ًة َغ�َدْت  الع�ّز  َتْعنينَ�اَمَواط�ُن  ال  �الَم  السَّ َوُلَغ�ُة 
َرْمُزَن�ا َوْه�َو  �اُم  َوالشَّ َيْش�َتكوناعَراُقنَ�ا  اإليَم�اِن  َوَيَم�ُن 
َأْوَحال�ِه ف�ي  َيُم�وُر  َمْفُتوَن�اَوجيُلنَ�ا  بَجْهل�ه  َغ�َدا  َحتَّ�ٰى 
يناَع�زَّ النَّصي�ُر ف�ي َزَم�اٍن ُمْفج�ٍع َم�ْن َينُْص�ُروَن اليوَم ه�ذا الدِّ
َأمينَ�اي�ا رّب واْرُزْقن�ا بجي�ٍل َيْرَتق�ي َصادق�ًا  الَمَعال�ي  أوَج 
ُه ف�ي َعْصرَنا َحتَّٰى َن�َرٰى التَّْمكينَاَيْس�َتْذكُر الَماضي َوُيحيي سرَّ
َيقينَ�ايْحيي ُعُل�وَم الّدين ف�ي ُرُبوعنَا َنْحَتاُج�ُه  الَّ�ذي  ٰه�َذا 
َتْبكينَ�اَوالَخْت�ُم بالُحْس�نَٰى إذا َناَدٰى بنَا َداع�ي الَف�َوات َواإلَم�ا 
َبْرَزخنَ�ا إَل�ٰى  ع�زٍّ  ف�ي  َيْحوين�اُن�َزفُّ  ُمْش�ِرٌق  َرّب�ي  َوُن�وُر 
َم�ا ُختَم�ْت إَذا  الَم�ْرء  َنبِيناَس�َعاَدُة  ُم��تَّ��بِ��ًع��ا  َح��َي��اُت��ُه 
َغْي�ُرُه ال  الَّ�ذي  َم�ْواله  يكون�ابذْك�ر  أن  َقْب�ِل  ِم�ْن  َيْرُزُق�ُه 
بَفْضل�ه الَّ�ذي  لل�ه  َش�اكرينَاَوالَحْم�ُد  ُرْمنَ�اُه  َم�ا  َت�مَّ  َق�ْد 
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