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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

الحمد لله رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا محمـد األمـني، 

  :ن أصحابه املنتجبني، وبعدوعىل آله الطيبني الطاهرين، وريض الله ع

 تحلل حادثة استشهاد اإلمـام )١(فهذا الكتيب عبارة عن ورقة عمل

عيل عليه السالم وتعالج جملة مـن القـضايا الحيويـة املتعلقـة بهـا، 

  .وتربط بني الواقعة وواقع املسلمني اليوم، وما الذي ينبغي أن يكون

                                                           
َّقدمت )١(  خطـري أمـام نـرص الـسالم عليـه عـيل اإلمـام "والثقافيـة الفكرية الندوة يف ُ

 اإلمـام استشهاد ذكرى بمناسبة يمنال علماء رابطة أقامتها التي" والتكفري الصهيونية

 .م٨/٧/٢٠١٥ املوافق هـ١٤٣٦ رمضان ١٩ بتاريخ بصنعاء الكبري بالجامع) ع (عيل
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@Ô‹«@‚bfl⁄a@ÖbËínça@Ùä◊á@ıbÓyg@ÚÓ‡ÁcI�H 

 وعاش يف مرحلـة مفـصلية عـرب ،استثنائي رجل E  عيلاإلمام

 ،هالنبوة ومرحلة ما بعداختم مرحلة فارقة بني مرحلة تاريخ البرشية 

 حيـث ال نبـي بعـد رسـول ،وهي من أهم املراحل يف تاريخ البـرشية

 وهو الذي واجـه ،هو املؤهل لحمل مشعل الهداية E  وعيل،Gالله

  . رحيل النبي الكريماالنحراف الذي طرأ داخل األمة بعد

 يف كان لـه الـدور البـارزو ،حلتني هامتني نقطة بني مرEفهو 

 االهتماممن املهم ف ولذا ؛بعدهنفس الدور ً وكان له أيضا ،العهد النبوي

ً ما يتعلق بنا كأمة تعيش أحداثا مأساوية بقضية استشهاده التي فيها

 وخطـر ،ٍّي ومصريٍّ وجوديٍ وتعرضنا لتهديد،عاصفة وفتنوية شديدة

 خطـر التكفـري والجماعـات التكفرييـة التـي ،محدق جدي وحقيقي

العـدو الـصهيوني اليوم  ويستخدمها ،تدعى اإلسالموهي  E قتلته

مـن دون أن ويف العمق األمريكي لرضب اإلسالم واملسلمني من الداخل 

ًدون أن يخرس دوالرا واحدا دم واحدة و بقطرةيضحي ً.  

 :بقولـهبعـد رضبـه بالـسيف بالفوز  ه نفهم قسم استشهادهويف

ً وجاهـد جهـادا ،بعد أن خاض معـارك ضـارية) فزت ورب الكعبة(

ًعظيما ومضنيا يف عهد رسول الله  ًG وتحت قيادته ضـد املـرشكني 

 ً وخـصوصا حـني تـوىلGواليهود واألعراب وبعـد وفـاة الرسـول 
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 االنحـراف والتحـصني لألمـة وواجـهقاد حركة التصحيح و ،الخالفة

 وكلهـم ، والخوارج التكفرييـني، والناكثني،ًال يف القاسطني البغاةمتمث

فـزت ورب  (قـسمه الـشهري و، مسلمِ عىل يدEقتل ُ يثم، مسلمون

ُقتل عىل يد شـخص قد  فكيف فاز و،ي حتى اليومِّدويما زال ) الكعبة

لك بـصرية قويـة يف محسوب عىل املسلمني وعىل األمة؟ وكيف كان يمت

 من أبناء األمة انحرفوا عن جادة الطريق ولم ًاصناف أهكل حروبه وقتال

  ؟ ولم يتحرج من القيام بواجبهيتهرب من مسؤوليته 

 عبـارة عـن تقليـد سـنوي Eولهذا فليس استشهاد اإلمام عيل 

 أو تمثل بالنسبة لنا مجـرد ،دنا عليه يف شهر رمضان من كل عامّتعو

ليست إلثبات تشيعنا  كما أنها ، الشعائر التي تميزنا عن اآلخرينإحدى

 وكـذلك ،ً وأيضا ليست ذات بعد مذهبي أو طـائفي،فيه وارتباطنا به

 ، إعالميةة أو نحييها كظاهر،ليست قضية نتناولها من البعد التاريخي

 وإلقاء ،اثيأو لسماع بعض أشعار املر ،عليهأو للبكاء والتألم والحزن 

  .بطريقة عابرةالكلمات والخطابات وكتابة أوراق العمل واملقاالت 

 فحسب أو للتنديد والشجب أو هلسنا يف محرض إدانة الجريمة بحق

 استلهام القـدوة  بل نحن يف مقام،ألخذ العربة والعظة مما حدث فقط

مة ويف طريقة استشهاده  وثباته وجهاده داخل األته يف بصريEمنه 

 ،الم الخـارجينيقتال أعداء اإلسكيف أن الشهادة ليست محصورة يف و
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 وهو ما نمر به اليـوم يف ، أعداء اإلسالم الداخلينيًيضا يف قتالأ ل هيب

طيل علينـا شـبهات مـسلم تن سنتوه وسEا العرص وبدون عيل هذ

  . وال شهداء إال ضد املرشكني واليهود وكثري من هذا الكالمًايقتل مسلم

 يف كل مـا نواجهـه مـن Eته ًإذا فهي مناسبة لالستزادة من بصري

  .ء والخونة واملرتزقة واملنافقني يف مواجهة التكفرييني والعمال داخليةٍحروب

نا الذين ءدار فيها شهِّهم معنى الشهادة لنقدفلًأيضا وهي مناسبة 

ًسقطوا دفاعا عن األمة والدين والوطن والعرض والشعب والسيادة يف 

 أو سـقطوا ،ضـد العـدوان الـسعودي األمريكـيكل جبهات القتـال 

االنتحـاريني التكفرييـني باألحزمـة والعبـوات ويسقطون عىل أيـدي 

الناسفة والسيارات املفخخة وبأسلوب االغتياالت والغدر داخل املساجد 

  .واألسواق والتجمعات ويف أماكن أخرى

لفهم الفكر التكفـريي وخطورتـه وأنهـم رش كذلك وهي مناسبة 

وتعطينا رؤية تشخيـصية صـحيحة  ،نفهم خلفية جرائمهمل و،الربية

اسرتاتيجية ملواجهتـه يف حالـة عىل ضوئها نضع و ،الفكر الخطريلهذا 

ومعرفـة فقـه الـسري  ،الحرب وكيفية التعامل مع حامليـهالسلم ويف 

  . قتال البغاةالرشعية يف حكام األو

 مـرة أخـرى يف يـوم Eً اوبدون ذلك فسنكون ممن يرضب علي

عـه  ونقط،والطائفـة ،املذهب أو بسيف ،الغلو بسيف سواءاستشهاده 

    .فرق دمه بني املذاهبنوأشالء 
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Ô‹«@‚bfl⁄a@ÒbÓy@›yaäfl@ãbØg@E@ @

  .عيل بن أبي طالب : هو

  . وكافله واملدافع عنه والحامي لهG نارص رسول الله أبو طالب :أبوه

واهتمت به  ،Gرسول الله ت ّورب التي رعت فاطمة بنت أسد :أمه

  . أمهأكثر من أوالدها حتى اعتربها

 وسـنذكر ، إىل خمس مراحـلE اإلمام عيل ويمكن تقسيم حياة

  .كل مرحلة بإيجاز شديد

≥Ë˚^=ÔŸvàª^=W=ÁÑÿÈ‹=‚‹EÔÍÈg·ÿ^=Ôo≈gÿ^=kv== =

  .فيها وال بعده داخل جوف الكعبة ولم يولد أحد قبله ُولد

 :بقولـه Eوقد بني ذلـك  ،Gترعرع تحت ناظري رسول الله 

ِوقد علمتم موضعي من رسـول اللـه( َّ ُِ ُ َ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ ْ ِ  بالقرابـة القريبـةََ َِ َِ َ َْ َْ ِ والمنزلـة ،ِ َ ْ ِْ َ َ

ِالخصيصة َ ِ َ ِ وضعني يف حجره وأنا ولد يضمني إىل صدره،ْ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ ٌ َ َ ْ َ ََ َ َ َِ ُّ ُ َ ِ ويكنفنـي ،ِ ُ ُ ْ َ َ

ِيف فراشه ِ َِ ُ ويمسني جسده،ِ ُّ َُ َ َ َِ ُ ويشمني عرفه،ِ َ ْ َ َِ ُِّ َّ وكان يمـضغ الـيشء ثـم ،ُ ُ َ ْ َّ ُ َ ْ َ ََ َ

ِيلقمنيه ِ ُِ َ وما ،ُْ ٍوجد يل كذبة يف قولَ ِْ َ َ َ ََ ِ ً ْ ٍ وال خطلة يف فعل،َ ْ َِ ِ ً َ ْ ِ ولقد قرن الله به ،ََ ِ ُ َّ َ َ َ ْ ََ َ
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ِمن لدن أن كان فطيما أعظم ملـك مـن مالئكتـه ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َ ْ ْ َْ َ َ ً ََ َ َ ْ َ ََ َ يـسلك بـه طريـق ،ُ َِ ِ ِ ُ ُ ْ َ

ِالمكارم ِ َ َ ِ ومحاسن أخالق العالم،ْ َ ْ ََ َ َ َِ ْ َ َ ُ ليله ونهاره،ِ َ َ َ َْ َ ْ ولقد،َُ ََ َ كنت أتبعـه اتبـاع َ َُ ِّ ُْ ُ ِ َّ َ ُ

ِالفصيل أثر أمه ِّ ُ َ َ َ ِ ِ َ ً يرفع يل يف كـل يـوم مـن أخالقـه علمـا،ْ َ ََ ْ َ َِ ِ ِْ َ ْ ٍ ِّ ُ ِ ِ ُ َ ِ ويـأمرني ،ْ ُ ُ ْ َ َ

ِباالقتداء به ِ ِِ َ ِ ْ ِ ولقد كان يجاور يف كل سنة بحراء فأراه وال يراه غريي،ِ ْ َ َ َُ ُ َُ َ ََ َ َ َ ْ ََ َ ََ َ ِ ِ ٍ ِّ ُ ِ ُ ِ َ َ.  

ÔÎ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=Wÿ^=‚‹Óàs7^=kv=Ôo≈g= =

ٍولم يجمع بيت واحد يومئذ (:Eيقول  ِ َِ ْ َ ٌ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ٌَ ِيف اإلسالم غـري رسـول اللـه  َ َّ ِ ُ َ َ ْ َ ِ َ ْْ ِ ِ

َوخديجة وأنا ثالثهما َ َ َُ ُ ِ َِ ََ َ ِ أرى نور الوحي والرسالة،َ َ َْ َ ْ َِّ َ َِ ُ ِ وأشم ريح النبـوة،َ َّ ُ ُُّّ َ ِ ُ َ ْ ولقـد ،َ ََ َ

َسمعت رنة الشيطان حني ن ََ ِ ِِ ْ ْ ََّ َ َّ َ ِزل الوحي عليهُ ْ َ ْ ََ ُْ َ ُ فقلت،َ ْ ُ ِ يا رسول الله مـا هـذه :َ ِ َ ََ َِ َّ ُ َ
ُالرنة َّ َ فقال،َّ َ ِ هذا الشيطان قد أيس من عبادته:َ ِ ِ َِ َ َ ْ ْْ ِ َ َ ُ َ َّ َ ُ إنك تسمع ما أسمع،َ َُ ْ َ َ َْ َ َ َّ َ وتـرى ،ِ َ َ

ٍّما أرى إال أنك لست بنبي َِ َِ ََ َْ ََّ ََّ ٌ ولكنك لوزير،َِ ِ َ ََ ََ َّ َ وإنك لعىل،ِ ََ ََ َّ ٍ خريِ ْ َ(.  

 ولـم يعـرف ، فلم يسجد لصنميتلوث قط بملة الرشك والكفرلم ف

، بـل ال  كـرم اللـه وجهـه: ولذلك نقول عنه؛ اإلسالمِ ملةَ غريًه ملةُقلب

ًنه ولد مسلما حيـث كـل مولـود يولـد عـىل إ: نجانب الصواب إن قلنا

 ولم تتلطخ بيشء مـن أمـور  لم تشبها شائبة،Eوفطرته  ،الفطرة

ْوالله ألنا أول مـن : (G برسول الله ته عن عالقEيقول ة الجاهلي َ َُ َّ َ َ ََ ِ َّ

ُصدقه َ َّ َولقد بلغني أنكم تقولون: (ً ويقول ردا عىل من اتهمه بالكذب،)َ ُ َُّ َ َ َْ َ ْ َُ َ ِ َ َ: 

ُعيل يكذب ِ ْ َ ٌَّ َ قاتلكم الله ت،ِ َ َُ َّ ُ ُ َعاىلَ ُ فعىل من أكذب،َ ِ ْ َْ َ ََ َعىل الله فأنـا أول مـَ أ؟َ َُ َّ َ َ ََ َ ِ ْن َّ

ِآمن به ِ َ ُ أم عىل نبيه فأنا أول من صدقه؟َ َ َّ ََّ َ ِّ َ ْْ ُ َ ََ َ ََ َ ِ  وكان له الـدور البـارز يف ،)؟ِ
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في الهجـرة كـان الفـدائي األول ف ؛ ومؤازرتهGتصديق رسول الله 

ً متحـديا G حيث بات يف فراش رسـول اللـه ،واالستشهادي األعظم

  .منهااه الله  وأنج،املوت وغري آبه برضبات سيوف املرشكني

Ôoÿ_oÿ^=ÔŸvàª^=W=:·ÿ^=Ó_ÃË=kv=Óàs7^=‚‹G

 بطـل اإلسـالم يف كـل Eخالل هذه املرحلة كـان اإلمـام عـيل 

  .الغزوات

 سيفه أكثر من ثلث قتىل املـرشكني، حصد برضبات بدرففي يوم 

  .ُجيش املسلمنيبقية واشرتك يف الثلثني 

 ُ أغلـب عنـهَّ بعد أن فرGكان املوايس لرسول الله  حديف يوم أو

لرسـول  وقـال ،ب جربيل من بـسالته واسـتماتتهَّحتى تعجأصحابه 

: G  فقال،) لقد عجبت منها املالئكة،إن هذه لهي املواساة(: G الله

وأنـا : (E فقـال جربيـل،)وما يمنعه من ذلك وهو مني وأنا منـه(

 وال سـيف إال ذو ،ال فتى إال عيل: ( ونادى بني السماء واألرض،)منكما

   ). الفقار

ود عبد  بن وم ملبارزة عمرّكان الوحيد الذي تقد األحزابيف يوم و

:  يقول لهمGالعامري بعد أن أحجم عن ذلك كل املسلمني والرسول 
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 ، بهـا اإلسـالمَّ فرضبه رضبة عـز،)نا ضمني له بالجنةأ وومن لعمر(

وقـال عـن ) برز اإليمان كله للـرشك كلـه( عنه Gوقال رسول الله 

ود يـوم الخنـدق عبـد  بن وبن أبي طالب لعمرعيل ملبارزة (: رضبته

   )أفضل عند الله من أعمال أمتي إىل يوم القيامة

أمام املسلمني وعجزوا عن  بعد أن تمنع حصن خيرب خيربيف يوم و

 قـال ، ال يبرص موضع قدميه أرمدE، وكان فتحه وضاق بهم األمر

ًألعطني الراية غدا رجال يحب الله ورسوله: (Gالرسول   ويحبه الله ،ً

غد أعطـاه الرايـة  ويف ال،) يفتح الله عىل يديه، كرار غري فرار،ورسوله

  .وفتح حصن خيرب

بعــد أن اغــرت املــسلمون بكثــرتهم وتراجعــوا  حنــنييف يــوم و

  .غري مسار املعركة لصالح املسلمني حتى تE ثبت

 التي لـم يحـصل فيهـا قتـال اسـتخلفه رسـول ويف غزوة تبوك

ما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موىس أ: ( وقال لهE الله

  .)إال أنه ال نبي بعدي

مـن : ( بقولهE واليته G أعلن رسول الله ويف يوم غدير خم

 وانرص ، من عاداهِ وعاد،الها من وِ اللهم وال،كنت مواله فهذا عيل مواله

  .) واخذل من خذله،من نرصه
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Ô≈f^àÿ^=ÔŸvàª^=W=Ó_ÃË=‚‹!^=€Èãá=GkÃ˙~=kv=Ê=E= =

الهامة من تاريخ األمة اإلسالمية والبرشية بانقطاع يف هذه املرحلة 

 مـن Eُأقيص  خاتم األنبياء واملرسلني Gالوحي بوفاة رسول الله 

املرجع الـذي يرجـع إليـه  و، ومع ذلك كان املالذ عند الشدائد،خالفةال

ً وكان يف هذه املرحلة حريصا ،الخالفةمه يف ّ فيهم من تقدالجميع بمن

َلقد علمتم أني أحق الناس بها  : (E عىل اإلسالم ووحدة األمة يقول َ ْ ْ َ ِْ ِ َّ ُّ َُ َِّ َِ َ

ِمن غريي ْ َ ْ َ وو،ِ ٌالله ألسلمن ما سلمت أمور المسلمني ولم يكن فيها جور َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َُ ََّ ْ َُ ُُ ُ ْ ُ ِ َّ

ًإال عيل خاصة َّ َ َّ َ َ َّ ِ التماسا ألجر ذلك وفضله،ِ ِ ِ ِْ ً َْ َ ْ ََ َ ِ َ ْ وزه،ِ ُ ْدا فيما تنافستموه مـن َ ِ ُِ ُ ُ ْ ََ َ َ ً

ِزخرفه وزبرجه ِِ ِ ِْ َ ِ ُ ْ ُ.(  

Ôå‹_¶^=ÔŸvàª^=WÊkÃ˙~=‚‹=E=ÁÉ_Âêkã^=kv== =

توىل الخالفة بعد مقتل عثمان وقـد خـرج النـاس إليـه مبـايعني 

َبايعني الناس غري مستكرهني وال مجربين: (E يقول َ ِْ َ ْْ َ ْ َ َ َُ ُ َُ َِ َِ َ َ َ بل طـائعني ،َّ ِ ِ َ ْ َ

َمخريين ِ َّ َ ِبـسطتم يـدي : ( من املـسلمنياً مخاطبا أناسE ويقول ،)ُ َ ْ َ َُ ْ

َفكففتها ُ ْ َ َ ومددتموها فقبضتها،ََ َ ْ َ َ َُ ُْ َ َ َ َ ثم تداككتم عيل تداك اإلبل الهيم عـىل ،ُ ْ ْ َ َ ََ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َّ َّ ُ ْ َ َّ ُ

َحياضها يوم وردها ِ ِ ِْ ِ َ ْ َ َ ِ حتى انقطعت،َ َ ََ َْ ُالنعـل َّ ْ ُ وسـقط الـرداء،َّ َ َ َِّ َ َ ووطـئ ،َ ِ ُ َ

ُلضعيفا ُ وبلغ من رسور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الـصغري،َِّ ِ ِ َِّ ََّ َ ْ ْ َ ْ َ َ َِ َِ َ َِ َ َ ِ ِ ِ َّ ِ ُ ُ ْ َ، 
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ُوهدج إليها الكبري ِ َ ْ ََ ْ َ َ َِ ُ وتحامل نحوها العليل،َ ِ َ َ ْ َ َ َْ َ ََ ُ وحرست إليها الكعاب،َ َ َ ْ َ َِ ْ َ ِ ْ َ َ(.  

  فقاتـل عـىل، فواجه االنحراف،ويف خالفته حدثت األحداث العاتية

  . تنزيله كما قاتل عىلالقرآنتأويل 

النـاكثني طلحـة والـزبري وعائـشة أوائـل قاتل   الجملففي يوم

 قـام بمـسؤوليته ا فـإن أبـوً،وكان يقيم الحجـة علـيهم أوال ،خالفته

ْإني لراض بحجة الله عليهم: (E يقول ،وقاتلهم إرضاء لله ْ َِ َ َ ِِّ َِّ َّ ُ ِ ٍ َ ِ وعلمه ،ِ ِ ِْ َ

ِفيهم ْ فإن أبوا ،ِ َ َ ْ ِ ِأعطيتهم حد السيفَ ْ َ ْ ْ َّْ َّ ُ ُ َ ِ وكفـى بـه شـافيا مـن الباطـل ،َ ِ ِ َِ َْ ًَ ََ َِ ِ
ِّونارصا للحق ْ ً ََ َِ ِ ومن العجب بعـثهم إيل أن أبـرز للطعـان،ِ َ ْ ْ ْ َ َ َ َِّ َ ِْ َِ ُ َ َْ ََّ ِ ُ ُ َ وأن،ِ َ أصـرب َ ِ ْ َ

ِللجالد َِ ُ هبلتهم الهبـول،ِْ ُ ُ َُ ْ ْ َ ِ ِ لقـد كنـت ومـا أهـدد بـالحرب،َ ْ َ َ َ ْْ ْ َِ ُ َّ َ ُ ُ ُ َ وال،َ ُ أرهـب َ َ ْ ُ

ِبالرضب ْ َّ ِ وإني لعىل يقني من ربي وغـري شـبهة مـن دينـي،ِ ِ ِ ِ ِْ ٍْ َ ْ َ ِّ َ َ َُ ِ ْ َ َ ٍ َ َ ِّ وكـان . )ِ

يـسويه ف ،وقد انحنـى سـيفهإال رجع ال ي وً وشماالً فيهم يمينايرضب

  .)ما أريد بذلك إال وجه الله والدار اآلخرة( : ويقول،بركبته

 وردهـا إىل بيتهـا يف ،عائـشةأم املـؤمنني أكرم  وبعد نرص الله له

  . معززة مكرمةاملدينة

 القاسـطني البغـاة معاويـة E قاتـل وجاهـد صفنيويف يوم 

سريوا إىل قتـال أهـل : ( وكان يقول، بن العاص وفئتهم الباغيةووعمر

 ،القرآن وأعداء السنة و، سريوا إىل أولياء الشيطان،الشام العتاة الطغاة

 قتلـة املهـاجرين ،لكذبـة الفجـار سريوا إىل ا،سريوا إىل بقية األحزاب
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أكثر من ثمانني من أصحاب بدر وأكثر من  وكان يف جيشه ،)واألنصار

 بيعـة الرضـوان، تحت الشجرة G ئة ممن بايعوا رسول اللهم ثمان

ُوقد قلبت هذا األمر بطنه وظهره (:  عن قتاله للفئة الباغيةEيقول  َ َْ َ َ ْ ْ ْ ََ َ ْ ُْ َ َ َ ُ َّ َ َ

ْحتى منعني النو َ َ ََّ َِّ َ فما وجدتني يسعني إال قتالهم أو الجحود بما جاء ،َمَ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َِ ُ ُ ُ ُ ُْ َِ َ ُ َّ ُِ ِ ِِ َ

ٌبه محمد ََّ ُ ِ ِ فكانت معالجة القتال أهـون عـيل مـن معالجـة العقـاب،ِ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َِ َ َ َ َ َ َُ ُْ َ ََّ ْ َْ ِ ُ، 

ِوموتات الدنيا أهون عيل من موتات اآلخـرة ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ْ َ َْ ََّ ْ َ ُّ ر التـي ويف ليلـة الهريـ ،)ُ

 ثم تطـاعنوا بالرمـاح ،التقى فيها الجيشان فارتموا بالنبل حتى فنيت

 فلم ، ثم مىش بعضهم إىل بعض بالسيوف وعمد الحديد،تّحتى تكرس

 يف ً لهو أشـد هـوال،يسمع السامعون إال وقع الحديد بعضه عىل بعض

ً كلما قتـل أحـدا E يف هذه الليلة كان ،صدور الرجال من الصواعق

 فكان قـتاله يف ،ئةم ة حتى أحصيت تكبرياته أكثر من خمسكرب تكبري

 وعند ذلك رفع أهل الشام املـصاحف بعدد تكبرياته،هذه الليلة وحدها 

يم  فكانت خدعـة مـاكرة تالهـا التحكـ،عىل الرماح ملا أيقنوا بالهالك

  .Eه وانشقاق الخوارج من جيش

ج الـذين كفـروه بعـد أن  الخـوارEواجـه  ويف يوم النهروان

   .بوا الجرائم البشعة بحق املسلمنياججهم وبعد أن ارتكح

 وهـو يـصيل يف الفجـر يف ويف ليلة التاسع عرش مـن رمـضان
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محراب مسجده بالكوفة رضبه أشقى األولني واآلخرين الخارجي عبـد 

: Eورصخ  ، حتى سال الدم عىل لحيته،الرحمن بن ملجم عىل هامته

الكعبـة ورضبـه داخـل  وما بني مولـده داخـل ،)فزت ورب الكعبة(

 وما تخلل ذلـك مـن ،مسجده ويف محرابه وهو ساجد متجه إىل الكعبة

 وقـد أخـربه رسـول ، كان عىل بصرية من الله بمـا يقـوم بـه،أحداث

ول هـد رسـ فكما جاهد املـرشكني واليهـود عـىل ع، بكل ذلكGالله

 واملـارقني ، والنـاكثني،ًيضا الفئة الباغيـة القاسـطني جاهد أGالله

ً وكمـا كـان متميـزا يف ،رج التكفرييني وهو عىل البصرية نفسهاالخوا

إيمانه وعلمه وجهاده وعبادته وكل جوانب العظمة والكمال اإلنـساني 

             .بكل تفاصيل شهادتهو استشهادهًكان متميزا ب
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ÏŸƒ=^Ö_ª=E\= =

 والرتكيـز عليـه وإحيـاء مناسـبة Eملاذا الحـديث عـن عـيل 

  بيوم واليته واالهتمام بكل ما يتعلق به؟استشهاده، واالحتفال 

ألننا حني نتصفح صفحات اإلسالم سنجد يف أول صفحة يف ثـاني 

رى  وسنقرأ يف ثنايا الصفحات األخـ،حمد بعد سطر ما،سطر منها علي

يف و ،صـفحة الـسبق يف E يف عـيل Gما قاله رسول الله محمـد 

 ،دهـ وصـفحة الز، وصـفحة الـورع، العبـادة وصفحة،صفحة العلم

 ، وخيـرب، واألحـزاب، وأحـد، ويف بدر،وصفحة الجهاد يف ليلة الهجرة

  ..وهكذا صفحة صفحة  ،وحنني

 الكـريم القرآن يف صفحات E عيلولهذا ال عجب حني نقرأ عن 

 ويف ، ويف كتب األخـالق، والسرية النبوية، ويف كتب األحاديث،وتفاسريه

 ويف ،العـسكريويف الجانـب  ،واألخالقيـة ،يـةمحلقات الـدروس العل

  .مختلف املجاالت

ط األضواء عليه ِّ ويسل،Eد عىل عيل ِّ يؤكGلقد كان رسول الله 

ر مـن ِّستقبله مـن بعـده ويحـذ إليه، بل ويخرب عـن مـَ الناسُّويشد

  .مخالفته
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 هذا الحرص النبوي عىل ربـط النـاس َّأمل اإلنسان كلتوعندما يـ

  وال حتى،Gلله عىل عهد رسول ا يجد أن دوره لن يقترص Eبعيل 

 بل سـيمتد إىل يـوم  القيامـة وسـيبقى دوره ، نفسهEعىل حياته 

ًخالدا وفاعال ورضوريا داخل األمة  هذا الـدور ّ، وما علينا إال أن نتلمسًً

  .يف عرصنا حتى نسعد بالتوجيه النبوي برضورة االرتباط به

ة ًدعونا نفكر قليال يف كل هذا االهتمام النبوي بهذه الشخصية الفذ

 وكيف ستمـيض ،والتي كان منها اإلخبار بما ستالقي من إحن ومحن

 ، التي ستقع فيها األمـة والفتن الشديدةبالحق يف ظل األحداث العاتية

 عـن استـشهاد هـذه G أخرب رسول اللـه لقدبل  ً،فعالوقد وقعت 

 عن املـستقبل بالنـسبة ا وطريقة ذلك وكان كل ذلك إخبار،الشخصية

يتلقـون منـه وكـانوا  ،ا النبي وسمعوه وصـحبوهللصحابة الذين رأو

 من الهداية لهم حتى ال ينحرفـوا عـن جـادة ا وكان هذا جزء،مبارشة

 ورضورة وقـوفهم إىل ،Eالطريق بعد رحيله بانحرافهم عـن عـيل 

 الحياة الدنيا Gجانبه وعدم االفرتاق عنه، ولكن ما إن غادر الرسول 

 من مقامه وتنكر النـاس ُ وأزيحفرتض، من مكانه املE ُحتى أقيص

يام خالفته وقف معه من وقف وتخـىل أ وحني أتت األحداث والفتن ،له

 ينبس لم G وكأن رسول الله ،ثريون بل ووقف ضده ك،عنه كثريون

  . وعن صوابية مسارهEببنت شفه عنه 



  

 

۱۷ =ÏŸƒ=fl_‹ˇ^=É_Âêkã^)«(∆–^Èÿ^Ë=Òà‘Üÿ^=≤f==

 فيمـا Gحدث ما حدث ويف األخري يتحقق ما أخرب بـه الرسـول 

 وهـو سـاجد يف ،هاية املطـافُ فيرضب يف ن،Eيتعلق باستشهاده 

الفجر يف محراب مسجد الكوفة يف قلب عاصمة الدولة اإلسالمية آنذاك 

 جثمانه ارىوي و، ويستشهد وتصعد روحه إىل بارئها،يف شهر رمضان

 انتهـت فهـل. النجف األرشف اليـومالغري، يف الطاهر الثرى هناك يف 

سلمني مـن بعـد التوجيهات للمحرارة فرتة صالحية االهتمام النبوي و

به  فمثلما أمر النبي أصحا،؟ ال وألف الاستشهاده؟ هل انتهى كل ذلك 

 أيام الفتنة وعدم التخلف عنه فـإن Eومن كان يف عهده باتباع عيل 

 واالستبصار ، من جديدEهذا األمر بالنسبة إلينا هو العودة إىل عيل 

املنحـرفني  وامليض عىل نهجه يف مقارعة ،به يف ظل الفتن التي نعيشها

 ونجاهد ، فنقاتل كما قاتل،من املحسوبني عىل اإلسالم حني تبلغ الحجة

ونفـوز  ، وأن نتمنى الشهادة العظيمة،داخل األمة وخارجها كما جاهد

 رش الربية مـن ،عىل أيدي أشقى الخلق والخليقةورب الكعبة كما فاز 

ن التكفرييني والخوارج والدواعش والقاعديني ومن عـىل شـاكلتهم مـ

العمالء واملرتزقة والخونة املتحالفني مع الصهيونية واملقاتلني يف صف 

  .أمريكا
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=ÏŸƒ=≥d=ÉÈ≈‡=ŒÎ‘E\

إقامة مراسـيم تتعلـق  أو ، مجرد كالمEليست العودة إىل عيل  

ً زيديا أو شيعيا املرءكونل أو به،  ، ولكن العودة إليه هي االقتـداء بـه،ً

 وتحريـر ،ريتنا مـن بـصريته وشحن بص،واالنطالق من خالل مواقفه

تصورنا عنه أنه مجرد مجموعة من الفضائل التي قيلت فيـه أو التـي 

 اكتـسب ،وحركة عىل أرض الواقـع، بل فضائله مواقف وعمل قام بها

د مدح نبوي لـه أو ثنـاء  ومن الخطأ اعتبارها مجر،من خاللها الفضل

  .ونكررها ونتذكرها عىل هذا األساس فقط نرددها

 التي نعجز عـن - من هذه الفضائل الكثرية ا واحداذجسنأخذ نمو

 ونـستخلص كيفيـة ، وسنحاول استعراضـها بإيجـاز–استقصائها 

   وكيف يمكننا التحرك من خاللها؟Eالعودة إىل عيل 

=∆‹=ÏŸƒ„bà—ÿ^Ë=„bà—ÿ^ÏŸƒ=∆‹=

بعاد كثرية سنقترص عـىل أ  العظيمةيلةالفضالحديث النبوي و لهذا

  . منهاأربعة

 عـيل قـد :فقد يقـول قائـل) القرآنعيل مع ( إذا كان :لبعد األولا

 ) مع عيلالقرآن( لكن ، وفارق الحياة الدنيا فانتهى املوضوع،استشهد

 ما زال دوره وفاعليته حارضة وملموسة طاملا دور Eًيؤكد أن عليا 
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، ومـن هنـا فـإن  وفاعليته حارضة وملموسة عىل أرض الواقعالقرآن

النموذج النـاطق  Eعيل  الكريم يجب أن تنطلق من عالقتنا بالقرآن

 ومن خالل عالقتـه ، يف ميدان الحياةهله من قرينه الصورة الواقعية ل

 ومن ناحية ثانية ، تكون عالقتنا ومواقفه تكون مواقفنا قرآنيةالقرآنب

ًيضا أن تكون عالقتنا بعيل عالقة صحيحة متوازنة بني القـول أفيجب 

 بحيث ال نأخذ مـن عـيل أو ،نب عىل جانب آخر وال يطغى جا،والعمل

؛ ألن العالقـة بـني هـذه ً جانبا عىل حـساب الجوانـب األخـرىالقرآن

ً فال نأخذ مثال جانـب العلـم املصادر الترشيعية هي التكامل والتالزم،

 عىل حساب االلتـزام الـديني يعىل حساب الجهاد وال الجانب الجهاد

  .وهكذاواألخالقي والعبادي 

ً دفاعـا عـن E املواقف التي وقفهـا اإلمـام عـيل :الثانيالبعد 

اإلسالم يف بدر وأحد واألحـزاب وخيـرب وحنـني هـي مواقـف قرآنيـة 

  فيمـاG ومثلها مواقفه بعد وفاة النبـي ، وال خالف يف ذلك،بامتياز

ومن التنكر له يف هذه القـضية الحـساسة أن يكـون يتعلق بالخالفة، 

لة أ يف املـس وكفـى بموقفـه فيـصال،قهفو أو ،موقفنا أدنى من موقفه

ًومواقفه أثناء خالفته والتي وقفها دفاعا عن اإلسالم يف صفني  برمتها،

 القـرآنً ألن عليـا مـع ؛ًوالجمل والنهروان هي أيضا مواقـف قرآنيـة



  ۲۰ =ÏŸƒ=fl_‹ˇ^=É_Âêkã^==F«=E∆–^Èÿ^Ë=Òà‘Üÿ^=≤f=

 وال مجال هنا لالفتتان بأن مـا حـصل فتنـة وكلهـم ، مع عيلالقرآنو

فيتخذ املـرء  ،كلهم مسلمون خالف داخيل يف األمة وبحجة أنهصحابة 

ِّموقفا متذبذبا يصو ً  ألن الصحابة أنفسهم  فهذا غري منطقيب الجميعً

 ولـو ، مع عـيلالقرآن والقرآن مع ا ألن عليالقرآنملزمون باتباع عيل و

 ،ً رجال لفعل مثلما فعل اإلمام عيل بدون زيادة أو نقـصانالقرآنكان 

  .وبدون فوراق حتى يف التفاصيل

 ،نان كبريتـا يف عرصنا الحارض واملـسلمون طائفتـ:الثالبعد الث

 ايلة العلويـة توجيهـض الحديث النبوي والفـنجد يف هذا ،شيعة وسنة

  ً. أيضاية املثىل للوحدةلوحدة بينهما ويقدم الطريقة العمل لامبارش

  :ينقسم نص الحديث إىل عبارتني

للـشيعة  وكأن هذه العبارة توجيه )القرآنعيل مع (: العبارة األوىل

 ،القـرآن عيل مـع :G يقول لهم الرسول ،Eالذين يتعلقون بعيل 

 فكونـوا مـع ،القـرآن إذا كنتم صادقني أنكم مع عيل فعيل مع :بمعنى

 وعيل ، مواقف عملية عىل أرض الواقعالقرآند ّ فعيل هو من جس،القرآن

 ولـم ْنِ، ولـم يـستك مذهبيةشطحات بالقرآنلم يقفز فوق توجيهات 

 وأخالقـه لـيس ، العقائد التي ال يقبلها عقل وال منطـقبعضبيتأطر 

 ،فيها تكفري وال سب لبعض رموز بقية املسلمني ممن لم يلعـنهم عـيل

 فهو يف الحقيقة قـد ابتعـد القرآنويخالف ومن ادعى أنه متشيع فيه 
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مجـرد  بالنسبة له القرآنمثلما أصبح  و،القرآنعنه بقدر ابتعاده عن 

  . مجرد قصة تروىٌّسيصبح عيلُكالم يتىل 

 وكأن هذه العبارة توجيه مبارش ) مع عيلالقرآن(: العبارة الثانية

 كتـاب اللـه وسـنة :ويقولـون ،Eًلسنة الذين يتجاوزن عليا ألهل ا

صـادقني القـرآن ردتـم أ فإذا ، مع عيلالقرآنن إ: ، تقول السنةرسوله

اللـه  للقرآن بعد رسول الله صـىل الجانب العميل والتطبيقيفعيل هو 

يصبح الحـديث وهو املثال العميل للقرآن  وبدون عيل عليه وآله وسلم،

 عنـدكم مجـرد أصـوات القرآنصبح  أقل فاعلية، بل ربما أالقرآنعن 

 وتغرقــون يف ، وتــنطيل علــيكم الــشبهات،القرآنجميلــة تتغنــى بــ

وكـم خـرج  ،القرآن ابتعادكم عن عيل تبتعدون عن ر وبقد،التأويالت

 أو  بـسبب غيـاب،ن وخوارج ابتليت بهم األمـةيومنكم لألسف تكفري

  .عنكم E نموذج عيل تغييب

 الكريم هو املخرج من الفتن التي هـي القرآن بما أن :البعد الرابع

ن فـتن كقطـع وكسـت( :Gكقطع الليل املظلم حيث قال رسول الله 

 ؟ ما املخرج منها يا رسـول اللـه:E فقال اإلمام عيل ،)الليل املظلم

مـن عميل  فاإلمام عيل نفسه كذلك هو مخرج ،)الخ...اب الله كت(: قال 

ألنـه مـع ًصف باألمة والتي عصفت بها سابقا؛ الفتن الهائجة التي تع
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  . معهالقرآن والقرآن

 فتنة ،هي فتنة داعش وأخواتهااليوم وإن أشد فتنة تعصف باألمة 

  ألن النـرص؛Eعـيل ب والقرآن وال مجال للخروج منها إال ب،التكفري

 وطاملا لم تحـسم ،وألن الحق معه يدور معه حيث دار. معقود بواليته

 وتضعهم يف مكانهم الصحيح يف خانـة ،Eاألمة موقفها ممن قاتله 

مـرشوعية  وطاملا تعتقد صوابيتهم و،القرآنالباطل الذي قاتل الحق و

 فـإن شـالالت الـدماء - هم األجر عىل قتالهم إياهاالقتداء بهم وإعطاء

 ،صهيونية واملشاريع األمريكية يف العـالمال التدفق لصالح ستستمر يف

هم  التحديات التي قادها ممن يطلـق علـي واجه كلEًخصوصا أنه 

 بـشن اتـدأو واب أو بمعنى أصح واجهوه هم،يف زمنه صحابة :البعض

 ،همباطلن  عا ولم ينتهو،وا النصحقبل ولم ي،عدوانهم الغاشم عىل األمة

 وعـدم حـسم ،Eار ملا حدث باألمس معه ما يجري اليوم هو تكرو

 ألن الـصحابة اقتتلـوا ؛ مـن اقتتـالاملوقف يرشعن ملا يحـدث اليـوم

 E ومع ذلك فقد اختط ،)كلهم عدول ( و)وبأيهم اقتديتم اهتديتم(

طريق الحق من بـني ركـام الباطـل والـشبهات والتلبـيس والخـداع 

 وكـان ، ولم يـشك أو يـرتدد أو يرتاجـع أو ينـدم،واالنحرافوالزيف 

َأال ومن أكله الحق فإىل الجنة ومن أكله الباطل فإىل : (منطلقه كما قال ْ َ ْ َ ْ َ َِ َِ َُ ِ َ َ َ َ َ َ َُ َُ ْ َ َْ َ َِ َّ ُّ

ِالنار   .موقفه وبصريته أن فاز ورب الكعبة وكان نتيجة ،)َّ
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أحقيـة ، ويف القـرآنمـن العملية نستمد البصرية عليه السالم فمن عيل 

 ومنه ، واملرتزقة والعمالء فتنة داعش والتكفرييني ومشتقاتهماموقفنا تجاه

          . تلناَ وأجر الجهاد إن ق،ُنستمد الفوز بالشهادة يف سبيل الله إن قتلنا

Ôg≈’ÿ^=iáË=mäÃ= =

 عـىل يـد ،بطريقة الغدر واغتيل بتهمة الكفـر Eلقد استشهد 

 حـسب -ن ليتقرب إىل الله بذلك ِّد ومتديِّ ومتعب،ن للقرآٍ حافظٍشخص

 يف ، يف صـالة، وهو يف حالة سـجود،داخل محراب املسجد  ،-اعتقاده 

 بالشهادة وخـرست األمـة أيمـا E ففاز ؛ عند الفجر،شهر رمضان

  . تخرسومخسارة وما زالت إىل الي

شـقى األولـني عـىل يـد أ بالـشهادة Eغم فوز اإلمـام عـيل ور

إال  ،والتي ترافقت بمظلوميته الكبريةواآلخرين شقيق عاقر ناقة ثمود 

ة للوقـوف َّبالنسبة لنا مأساة وخسارة فادحة نحن بحاجـة ماسـأنها 

 وبـأي ؟ وبـأي فكـر؟ وكيـف؟ وملـاذا!لنفهم ما حدثًعندها طويال 

 حتـى ؟ذلك بواقعنا املثخن بالجراح وما عالقة ؟ وأين؟ ومتى؟أسلوب

يـوم مـع الفكـر نستخلص الرؤية الصحيحة التشخيصية ملشكلتنا ال

 ونستوعب مفهوم الشهادة فيما يحدث مـن أحـداث داخـل ،التكفريي

 ونخرج باسرتاتيجية فعالة ،األمة ونستوحي البصرية يف جهادنا وقتالنا
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  . من حيث الفعل ومواجهته،هذه الفتنة من حيث الفكرملعالجة 

الـذي خـاض  - Eً نجد اإلمام عليا ًفارقة مؤملة جدا حنيإنها مل

 سيفه رَ وشه،اللهسبيل ً جهادا يف Gوت يف غزوات الرسول غمرات امل

  ، وكان له الـدور البـارز مـن بـني الجميـع،يف وجه املرشكني واليهود

 وتنقـل ،تغريات وتصنع امل،وكانت رضبات سيفه تغري مجرى األحداث

م نفسه قربانـا للـه َّ وقد،نقالت نوعية يف رصاعهم مع الباطلاملسلمني 

 لبعـد رحيـُيظلـم  - ن الفدائي واالستشهادي األول وكا،ليلة الهجرة

 من املسلمني سـيوفهم يف ٌ كثريُرِ وحني توىل الخالفة يشه،Gالرسول 

ً وفعال كان جزاؤه منهم وجزاء رضباته الحيدرية ،وجهه يريدون قتله

رضبة عىل هامتـه وهـو يف بالسيف أن يرضبه محسوب عىل املسلمني 

، ه عىل املنابر عـرشات الـسنواتُّ سبُ وبعد استشهاده يسنمحراب الله

ُئه ويقتل أبناؤه وأحفـاده بن عدي وأبناُويقتل من لم يتربأ منه كحجر 

  .ومحبوه

عىل الرغم مـن حـدوثها أودت بحياته إن أبشع ما يف الجريمة التي 

هكت فيها ُنتالتي ايف املسجد ويف رمضان وغريها من التفاصيل األخرى 

 ألن حرمته أعظم مـن ؛E اإلمام عيل هو قتل -الكثري من الحرمات 

 وإذا كانت حرمة دم املؤمن أعظـم مـن ،حرمة املساجد وشهر مضان

ًحرمة الكعبة لو هدمت حجرا حجرا ً  E فكيف بحرمة اإلمـام عـيل ،ُ
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ج القتلة َّ ولم يتحر،والتي بانتهاكها انتهكت حرمة كل مؤمن من بعده

 وسلـسلة ،والحـسنيمن قتل غريه من العظماء والقادة كابنيه الحسن 

 نيوليس آخرهم السيد حـسطويلة من العظماء الذين سقطوا شهداء 

  .عىل أيدي املسلمني أنفسهمبدر الدين الحوثي 
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هناك نقطة مهمة يجب التنبه لها وهو أن عبد الرحمن بـن ملجـم 

 ولـيس الوحيـد ،E الذي بارش جريمة قتل اإلمام عيل لعنه الله هو

أشقياء آخرين معه  ولكنه أشقى األشقياء بمعنى أن هناك ،الذي قتله
ْكـذبت ﴿:  وكما قال الله تعاىل عن عاقر ناقة ثمود،جريمته شاركوه يف َ َّ َ

هــــا َثمــــود بطغوا َ ُْ َ َِ ُ  َإذ انبعــــث أشــــقاها َ َْ َ َ َ ْ ِ ِ  �ِفقــــال هلــــم رســــول ا َّ ُ َُ َ ْ ُ َ َ َ �ِ ناقــــة ا َّ َ َ َ
َوسقياها َ َْ ُ  َفكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رهبم بذنبهم فسواها ََّ ْ َ َُ ْ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َ َ َ َّ َِ ِِ ِْ َ َُ ُّ َ َ ُ َ   َوال َ

َخيـاف عقباهـا َ ْ ُ ُ َ  ،عقر الناقـةبارش و  األشقياءثمود فانبعث أشقى قوم ،﴾َ

  وقـد دعمـواً، قتل الناقة قضيتهم جميعا ألنً، عقروها جميعاومع ذلك

 سـواء الـدعم املبـارش أو ،املبـارش لعقرهـا بالـدعم الكـايفأشـقاهم 

اللوجيستي من تخطيط وتشجيع وتحريض وترتيب للعملية إىل آخـر 

 عبارة عـن أداة اسـتخدمها القـوم شقائه ذلك وكان مع ،هذه األشياء

ً وكانت النتيجة بعد عقرهـا أن شـعروا جميعـا بالنـرص ،عقر الناقةل

  .عىل الجميع كونهم ارتكبوا الجريمة ونزل العذاب ،والرضا

ونحـن ال نـسلط  ، عىل هـذا املنـوالEوجريمة قتل اإلمام عيل 

 ألن هذا مـن ؛الضوء عىل أشقى األشقياء عبد الرحمن بن ملجم فحسب
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 يف  بل نكشف عنهم،معهه األشقياء  براءة رشكائألن ذلك  يوهم ؛الخطأ

م وأسـاليبهم  ويف نفس الوقـت نكتـشف أشـقياء اليـو،هذه الجريمة

 ألن رضب اإلمام ؛هم يف األمة يف هذا العرصمق بجرائوطرقهم وما يتعل

 ، مـع عـيلالقـرآن و،القرآن حيث عيل مع ؛ رضب للقران هوE عيل

 ، حيث عيل مع الحق والحق مع عيل يدور معه حيث دار؛ورضب للحق

ورضب لإليمـان ونعـش  ، ألنه من عيل وعيل منه؛Gورضب للرسول 

 ألن مـن كـان ؛ ورضب للواليـة، حبه إيمان وبغضه نفـاق ألن؛للنفاق

 ألن اللـه ينـرص مـن ؛رضب للنرصو ، مواله فعيل موالهGرسول الله

هـو رضب و ، ألن الله يخـذل مـن خذلـه؛ ورضبه خذالن لألمة،نرصه

 وهـو رضب ، إنه رضب لإلسالم عىل أم رأسه،للتاريخ والقيم واملبادئ

  .حتى اليومبأرسها لألمة 

=^Ö_ª�–⁄k=E=\\i_gã˚^Ë=∆Ã^ËÑÿ^=Ï‰=_‹= =

بن ملجم لم يكـن  كما أسلفنا أن عبد الرحمن هنا ال بد لنا أن نؤكد

 وهناك مـن ، بل هو األشقى بمبارشته الجريمة،الشقي واملجرم الوحيد

األشقياء ممن كان لهم صلة مبارشة به كاألشـعث بـن قـيس وقطـام 

عـداوة لإلمـام لهم صلة به غري مبـارشه مـن ناحيـة ال أو ،والخوارج

ية ابـن أبـي  وقتله كمعاو، والتقاء املصلحة يف التخلص منهE عيل
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 ،ولهذا فدافع الجريمة متعدد بتعدد املجرمنيسفيان ومن عىل شاكلته؛ 

  . من الدوافعمة إال واحدوما دافع ابن ملجم للجري

ً وانتقاما للخـوارج ،Eكان دافع ابن ملجم هو تكفري اإلمام عيل 

بعد أن كانوا من ضـمن فًذين كفروه أيضا وانشقوا عنه يف النهروان ال

  .جيشه يف وجه الفئة الباغية بقيادة معاوية بن أبي سفيان

 ومـن مـن يـصنع التكفرييـني؟و  ولكن مـن صـنع الخـوارج؟ 

  يستخدمهم؟

وهذا سؤال يف غايـة األهميـة ويكـشف عـن املجـرمني اآلخـرين، 

ة لـصالح اإلمـام وبالعودة إىل قضية التحكيم بعـد أن رجحـت الكفـ

  وأيقنوا بالهزيمة الـساحقة، وبدأ معاوية وجيشه باالنهيار،E عيل

املصاحف عـىل أعـىل  بن العاص وبمشورة عمر يف صفني رفع معاوية

ً وفعـال ، ويزرع الخالف فيهE ليشق صف جيش اإلمام عيل الرماح

 بحجـة أن ،ُ والذين عرفوا بالخوارج، من الجيشٌأحجم عن القتال جزء

 E فرفض اإلمام عـيل ، ويجب إيقاف القتالالقرآنم قد حكموا القو

فـأرصوا حتـى كـاد  ،ههم لخطورة املكيدة لكن دون جدوىَّونب ،ذلك

، فانتـدب  للقبول بالتحكيم فاضطر اإلمام، الجيشينشب داخلالقتال 

وىس األشـعري وأرصوا عىل أبي م فرفض الخوارج ،بن عباسعبد الله 

 بل كان مـن املعارضـني لـه ، صف اإلمام عيل يفم يكنعىل الرغم أنه ل
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 بن العاص صاحب مكيدة رفـع ووانتدب معاوية عمر ،لني عنهِّواملخذ

 Eًمام عليا بي موىس األشعري اإلأ التحكيم بخلع انتهى و،املصاحف

وكـان املفـرتض حـسب  ع الخاتم أمام النـاس،َ وخل، خاتمهِخلعكما 

يقـوم عمـرو بـن العـاص  أن  بني الحكمني عمرو وأبي موىساالتفاق

 لكن ما حدث أن خلع عمرو خاتمه ثـم ،بنفس الطريقةبخلع معاوية 

حبي يقـصد معاويـة كمـا أثبـت  وأنا أثبت صا: وقال،ثبته يف إصبعه

  .خاتمي

 ومـن Eً ا الخوارج أنفسهم وكفروا اإلمام عليـّكفرعىل إثر ذلك 

 ،لـك عىل الرغم أنهم هم من عمل عـىل ذ،معه بحجة القبول بالتحكيم

قـتلهم اإلمـام  فقـاتلهم و،وا عنه وخرجـوا عليـه يف النهـروانفانشق

 البشعة الجرائممن  بسبب ما ارتكبوا  إال النزر اليسري منهم E عيل

 ، أو انـشقاقهم عنـه،ولم يقاتلهم بسبب معارضتهم له ،بحق املسلمني

  .أو تكفريهم إياه

ك  أنـه كـان هنـاستنتج الباحـثوعند التأمل البسيط ملا حدث يـ

 يعملـون لـصالح Eعـيل اخرتاق مخابراتي وعمالء يف جيش اإلمام 

الء وبـني ت املصاحف إال بتنـسيق بـني هـؤالء العمـَعِفُ ر وما،معاوية

 أضـف إىل ذلـك أن معاويـة ،بن قـيسسهم األشعث  وعىل رأ،معاوية
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 والتاريخ شاهد ،استطاع رشاء قادة يف جيش اإلمام واستقطاب آخرين

  .عىل ذلك

لك ندرك أن الخـوارج والتكفرييـني ليـسوا منظمـني ومن خالل ذ

هناك من يستغلهم ويستخدمهم ويـديرهم عـن بعـد كان  بل ،بذاتهم

 أو يتحمـل ، لينفذوا ما يريده دون أن تلحقـه تهمـة؛دون أن يشعروا

  . أو تسلط األضواء عليه،مسؤولية

 وكـان لديـه فريـق لتنفيـذ ،وعبد الرحمن بن ملجم كـان هكـذا

ق آخر خفي هو فريق معاوية الذي أرشف بنفسه عـىل  وفري،الجريمة

ً يقـف حـاجزا أمـام طموحـه E  كون وجود اإلمام؛عملية االغتيال

  .ومصالحه

شعر ألبي األسود الدؤيل هناك  لكن ً؛ تاريخيايصعب إثبات ذلكقد 

يثبت ذلك، ومن املرجح أن معاوية الذي استوىل عىل الحكم فيمـا 
لم يسمح بكـشف أوراقهـا، كمـا بعد، تسرت عىل هذه الجريمة، و

يتسرت اليوم األمريكيون والصهاينة عىل جرائم القاعدة وداعـش، 
  ..مع علمنا أنهم هم من يسريونهم، ويتحكمون بعملياتهم

وبالعودة إىل ابن ملجم ودوافعه فإن التكفري هو الدافع األبرز مـع 

خلهـا ها يف الكوفة التي دآالذي طرأ حني ر وعشق قطام ،دافع االنتقام

  .لتنفيذ الجريمة
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ت لـه منـاهج َّدِ ولـذلك أعـ؛فالتكفري سالح فتاك بيد أعداء األمـة

لتعلـيم ُ وأنشئت لـه الجمعيـات ، وبنيت له املراكز والجامعات،خاصة

ق  وطرالتكفري وتعليم صناعة املفخخات من أحزمة وعبوات وسيارات

 الـنفط  وترعاه وتموله دول،وإقليميةى برعاية دولية ويحظ ،غتياالتا

 ،صنع التكفرييـون صـناعةُ ويـ، ويثقفه علماء قرن الشيطان،العربي

 حتـى إذا مـا ،ً توزيعا حسب الحاجة األمريكية لرضب األمةنويوزعو

ما يـسمى  كمربر ملكافحة همنبت وأصبحت سهلة املنال يستخدموُِرض

   . وليست أفغانستان منا ببعيدة،اإلرهاب بعد اكتمال مهمتهمب

ً حدث فعـال وألنه ،Eمل له هو تكفري اإلمام عيل مما يجدر التأو

ّفال غرابة أن يكف  وال عجب أن نجـد التكفرييـني ،هم دون اإلمام ر منُ

 ،يكفرون األمة واملسلمني ويستحلون دماءهم وأعراضهم بحجة السبي

 ويرتكبون بحقهم أبشع الجـرائم وأوحـشها وأشـدها ،وجهاد النكاح

  .وأخبثها

ربر تكفري املسلمني اليـوم هـو االرتبـاط كما ال عجب حني يكون م

  . واملجوس، والشيعة، ومصطلحات كالرافضة،هلبعيل والتشيع 

وال غرابة أن يستهدف التكفرييون رموز األمة املعارصين الذائدين 

 ألن هذه هي تهمتهم عند أعـدائها ؛عن حياضها املدافعني عن كرامتها
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  . عند معاويةEكما كانت تهمة اإلمام عيل 

 منذ ْنِ ولم يد،من ولم يسجد لصنمآمن   الذي هو أولEمام فاإل

 القـرآن والذي ما عرف قاتله اإلسالم و،أن أطل عىل الدنيا بغري اإلسالم

ويـا لهـا  -يف األخري و ، وما صىل وال صام إال بفضله،إال بفضل جهاده

عىل اعتبار أنه كافر ويتقرب قاتله ًغيلة وغدرا ل َقتُ ي-من مفارقة مؤملة 

بالغـدر واالغتيـاالت وباألسـاليب  التكفرييـون يفعلبدمه إىل الله كما 

 الناسفة وعبواتهم وسياراتهم املفخخـة مبأحزمتهاملعارصة الجهنمية 

 ، فمـا أشـقاهم،ويتقربون إىل الله بدماء املسلمني يف املساجد واألسواق

ًقل هل ننبئكم باألخرسين أعامال﴿ َ ْ َُ َِ َِّ ْ َ ِْ ْ ُ َ ُ ْ َْ ُ  َالذين ِ َ ضل سعيهم يف احلياة الدنيا َّ َ ُ ُ ْْ ُّ ِ َ ْ ِ ْ َ َّ َ
ًوهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا ُ ُ َْ َُ َِ ْ ْ َ ْ ُْ َُ َّ َ ُ﴾.  

 التكفرييني أن عدو األمـة الـذي يـرتبص بهـا يعمـل ومن شقاء  

 ويقـوم الظلمـة مـن الحكـام ،ُالجرائم بحق األمـة وتحـسب علـيهم

رائم غـريهم  بالتغطية عىل جـ هم فيقومون،ُباالغتياالت وتنسب إليهم

  .جرائمهمإىل باإلضافة 

\k‹Ë=\iàó=‚Í`= =

 ليلـة التاسـع عـرش مـن شـهر يفًكما ذكرنا سـابقا  Eرضب 

وهـو نفـس  ،سجديف املداخل املحراب  الفجر رمضان وهو يصيل وقت

ما يفعله أشقياء العرص بالتفجري داخل املساجد وأوقات الصلوات دون 
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والـبعض ال يـستطيع أن  ، ويستهجن الناس ذلك،االكرتاث ألية حرمة

 رش  أن التكفرييـني حّ عىل الرغم أن الرسـول قـد وضـ،يستوعب ذلك

  وصـيامنا،صالتنا إىل صالتهمر حق وسن،ورش الخلق والخليقة ،الربية

 ، يجـاوز تـراقيهملكنه ال و،قراءتهم للقران إىل تنا، وقراءمإىل صيامه

هل اإلسـالم  يقتلون أ،ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

ُويدعون َ  وهذا ، وأنهم أحداث األسنان بمعنى صغار السن، أهل األوثانَ

حيث ال نجد من ينخرط يف هـذه الجماعـات وهـو كبـري ملحوظ 
 كـل  بـل،– حسب علمنـا –ً السن، أو يفجر نفسه وهو كبري أيضا

   .ًاالنتحاريني تقريبا صغار السن يف مقتبل العمر

=àrË=Ì4Õ’kÿ^=à’ÕŸÿ=m_§_≈‹Ê›Û^= =

ًبما أن الفكر التكفريي أضحى خطرا وجوديا يهدد األمة ويدمرها ً، 

 ، ويفتـك بهـا مـن داخلهـا،ويرتكب بحقها أبشع الجرائم الوحـشية

عـن  نـتكلمونحـن  - فإن الواجـب ،وأصبح أخطر ورقة بيد أعدائها

أن  -ً الذين كان ضـحية هـذا الفكـر أيـضا Eاستشهاد اإلمام عيل 

 يف مواجهتـه والحـد منـه والقـضاء عليـه نبحث عن الطريقة املـثىل

  .بمقتىض الفكر والسلوك العلوي تجاهه
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ال أعتقد أنه يمكن التعامل الصحيح مع هـذا الفكـر دون دراسـة 

ومـع  ،وحامليـه وطريقة تعامله مع هذا الفكـر Eحياة اإلمام عيل 

 البغاة  واستلهام أحكام قتال، األمة يف زمنهالفتن الداخلية التي واجهت

  .خوارج وغريهم منهوال

ام بذلك فأمامنا ثالث خطوات ي ومسؤول القيِّ جدٍوإذا أردنا بشكل

  :ةرئيس

 استخالص الرؤية التشخيصية السليمة لظاهرة التكفري مع :األوىل

  .ما استجد فيها يف هذا العرص

 وضع اسرتاتيجية للتعامل مع الفكر التكفـريي يف الـسلم :الثانية

 وكـل هـذا ،ومن حيث أنه سلوك إجرامي ، من حيث أنه فكر،والحرب

  .بناء عىل الرؤية التشخيصية

 وبـالنفس ، وحركة حكيمـة،ٍّ جادٍ تحويل االسرتاتيجية إىل عمل:الثالثة

 ألن الحـل ؛الطويل مع عدم التهاون يف املسائل الطارئة التي ال تقبل التأخري

    .زء من الحل املؤقت وليست كل الحلاألمني واملواجهة العسكرية ج

Ê›Û^àrË=Ì4Õ’kÿ^=à’ÕŸÿ=ÔÎîÎÄêkÿ^=ÔÍ˜àÿ^= =

الفكر التكفريي هو مجموعة من االعتقادات الخاطئة التـي ينـتج 

  .عنها سلوك إجرامي يعتقد صاحبه أنه عىل الحق ويريض الله تعاىل



  

 

۳٥ =ÏŸƒ=fl_‹ˇ^=É_Âêkã^)«(∆–^Èÿ^Ë=Òà‘Üÿ^=≤f==

ً ولكن ال نجد نشاطا كبريا ،ُوالتكفرييون يف التاريخ عرفوا بالخوارج ً

  !حجم إال يف عرصنا هذالهم عرب صفحات التاريخ وبهذا ال

ــسو ــون لي ــاريخي اًإذا التكفريي ــصطلح الت ــصورين يف امل  مح

 ألن التكفري يف الحقيقة كمـا أسـلفنا مجموعـة تـصورات ؛)الخوارج(

ً عىل رأسها تكفري املجتمع املسلم تنتج سلوكا إجراميا ،وأفكار جهنمية ً

كل  فيستبيح املجتمع  باستباحة دمه وعرضه وماله بـش،باسم اإلسالم

 وكل من كان بهذا الشكل فهو تكفـريي بغـض النظـر عـن ،عدواني

 وإن اختلفت بعض االعتقادات أو تعـددت أو ،املصطلحات واملسميات

  .ًاختلفوا سياسيا عىل الزعامة وإن تقاتلوا فيما بينهم

 وفوىض سياسية ،فوىض أمنية عارمةينتج والغالب عىل التكفري أنه 

 يف وال ضوابط لديه ويكون التكفـريي ،واجتماعية واقتصادية وفكرية

  . شيطانيهذه الفوىض عبارة عن مسخ

 ، ألن التعميم خطـأ؛ومن املهم هنا أن نفرق بني التكفريي من غريه

مـنهم مرتزقـة  بـل ،بحيث أن كل من نواجههم ليسوا كلهم تكفرييني

 بل بعضهم لـيس يف وارد ،ن وخونة وعمالءوأصحاب مصالح ومنافقو

ً سلبا وال إيجابا الًنهائياالدين   فتفكيك منظومة العدو والتفريق بـني ،ً

ًتشكيالته سيجعل من التكفريي وحيدا ضعيفا غري قادر عىل التحـرك  ً
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  .بما يقتضيه الحالمعه  كما يمكننا من التعامل ،بمفرده

 بمعنـى لـيس ،كما إن إطالق مصطلح التكفريي ال يعني تكفـريه

ىل التكفـري ورغـم إجـرامهم  وإال لكنا مما يـشجع عـ،التكفريي كافر

ًواقعا وحكما غري كفار فإنهم وبشاعته ً.  

 مـن  مسؤولة مستقاةال بد أن تكون نظرةفنظرتنا إىل التكفرييني 

 - وكـان ،بل نسبهم إىل البغيِّ الذي لم يكفرهم، Eة اإلمام عيل نظر

قبل أن يسفك التكفرييون دمـه حتـى سـال إىل لحيتـه الـرشيفة  يف 

ًارا وتكرارا أسفا وأملا  مر قد سالت دموعه-رمضان محراب مسجده يف  ً ً ً

 وهذا ما يجعل منا أن نتألم ، عىل األوضاع التي وصلت إليها األمةًوأىس

  .مما نمر به كون ما يجري داخل األمة ويف الغالب عىل أيدي أبنائها

 بل هناك منظومة ،ثم إن التكفرييني اليوم ليسوا بمفردهم كما قلنا

 تـستخدمهم ، وأحـزاب، وسياسـينيهم من أنظمـة،سية من حولسيا

 ويف كثري من األحيـان الغطـاء ،وتوجههم وتقدم لهم الغطاء السيايس

 ودعـم ، ومنظومة اقتصادية من تجار وجمعيـات وتربعـات،الرسمي

مـن مـن دول الـنفط وعـىل رأسـها قطـر والـسعودية ومايل إقليمي 

هيئـون لهـم  ومنظومة اجتماعية من مشائخ قبائل ي،شخصيات ثرية

 ومنظومة دينية من علماء ومفتني ، والبيئة الخصبة،الحاضن الشعبي

 الكريم وعلومه ومساجد القرآنومراكز تحفيظ وجامعات ودور باسم 
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ق لألفكـار التكفرييـة ِّوَسُ ومنظومـة إعالميـة تـ،للتحريض والشحن

كقنـاتي  وتبث جرائم التكفري لتـوهن مـن عـزم األمـة ،والتحريضية

 ،وتوظفها لقطع خط املقاومة والتحرير واملمانعـة ،لعربيةالجزيرة وا

ومة أمنيـة وإداريـة مـن  ومنظ،بل وتتشفى بهذه الجرائم يف املسلمني

   . الدولية وبالخصوص األمريكية واإلرسائيلية والسعوديةاملخابرات

 التكفري يف عـرصنا بهـذه ةوعندما نعود إىل البحث عن كيفية نشأ

ِّقـد دبـرت أن املـسألةالقوة واالنتشار فسنجد   ً، بليـل ومرتبـة سـلفاُ

ًمسبقاومدروسة ومخططة  فخاماته مما يـسمى بـالرتاث اإلسـالمي  ،ُ

 وعىل رأس ذلك فكر ابن تيمية الذي أصبح املرجـع ،والتاريخ اإلسالمي

خامات العدو الغربـي والـصهيوني ع من هذه الَل وصنَّ وشك،للتكفري

 بعـد بحـوث ودراسـات ،يـة الظاهرة وأوجد الجماعـات التكفريهذه

الـذين  ،اسرتاتيجية من قبل املسترشقني وضـباط املخـابرات العامليـة

درسوا تراثنا وتاريخنا وعقائدنا وفقهنا ومذاهبنا وطوائفنا وكـل مـا 

 أو مراكـز ، أو ضابط املخابرات، حتى أن املسترشق،يتعلق بنا وبديننا

 من علمـاء األمـةالبحث والدراسة يعرف عنا وعن ديننا أكثر من كثري 

  .نفسها

ال نكلف أنفسنا عناء دراسة ظاهرة التكفري وسـبب لألسف ونحن 
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 وعقائده وأقوال العلماء املؤيدين للجماعات هانتشارها ودراسة مراجع

 انتشارها ودراسة العوامل املساعدة لها من الناحية وطريقةالتكفريية 

ريـة الثقافيـة السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة واإلعالميـة والفك

ودراسة العالقة بينها وبني األمريكيني واإلرسائيليني وكيف نفكك هذه 

  .العالقة أمام املجتمع

كيف صنع العـدو الـصهيوني واألمريكـي  َثْبحال نكلف أنفسنا و

 ، له داخل األمة يقوم بما ال يستطيع العدو نفسه القيام بها خلفياجيش

تـى نـشأ هـذا الجـيش  وم، اسـتهدافهعـىلويستهدف ما ال يجـرؤ 

 عىل الرغم أن بداياته واضحة وتحتاج مع ذلك إىل مزيد مـن ،التكفريي

  .لة يف غاية الخطورةأالتوضيح كون املس

فمن بداية إنشاء الوهابية ومملكة آل سعود بمرجعية ابـن تيميـة 

ُ والذي يعترب بداية قرن الـشيطان بـدأ يف الحقيقـة ،ومن عىل شاكلته

 وكيـف اسـتطاع ،ً ومرورا بأفغانـستان،ل األمةإنشاء هذا الجيش داخ

 وبعد دخولها ،هذا الجيش التكفريي إخراج روسيا منها لتدخل أمريكا

بسالم توزع هذا الجيش باسم القاعدة وأدخـل أمريكـا بعـد أحـداث 

من سبتمرب إىل كثري من الدول سواء بـشكل عـسكري أو عرش الحادي 

م ّ تجربة أفغانستان عم وبعد،بشكل سيايس أو بأي شكل من األشكال

العدو األمريكي والـصهيوني التجربـة نحـو البلـدان اإلسـالمية ويف 



  

 

۳۹ =ÏŸƒ=fl_‹ˇ^=É_Âêkã^)«(∆–^Èÿ^Ë=Òà‘Üÿ^=≤f==

ه الجـيش ّمحاولته إسقاط سوريا وحزب الله وتـأمني إرسائيـل وجـ

 وجند املقاتلني فيه من شـتى أنحـاء العـالم ،بنسخته الجديدة داعش

  عـرب علمـاء وأفتـاهم،لهم عرب النفط العربـيّبهم وموّوأوصلهم ودر

  .السعودية والخليج وتستمر القضية عىل هذا املنوال

نحن بحاجة إىل دراسة التكفري بدون عاطفة أو انتماء طـائفي ًإذا 

ُومذهبي يؤثر عىل املوضوعية يف الدراسة ونتائجها والتي ستبنى عـىل 

  .ضوئها اسرتاتيجية التعامل واملعالجة

ؤيـة كاملـة أن نقـدم ر ال يمكن يف هذا الكتيب املتواضع والبسيط

واملقام هنـا ال يـسمح كون ذلك يحتاج إىل مزيد من البحث والدراسة 

 إىل جـد ومثـابرة واهتمـام  املوضـوعويحتـاجًأصال وال يتسع لذلك 

 كمـا أن وضـع اسـرتاتيجية للمعالجـة والحـل ،وتكاتف من الجميع

 ، وتـشجيع، وجهد منظم،واملواجهة تحتاج هي األخرى إىل عمل مرتب

 كمـا أن تحويـل ،بجدية مـن قبـل أصـحاب القـراروأخذ املوضوع 

إىل خطة عمل قابلة للتنفيذ والتطبيق يحتاج بعد وضعها االسرتاتيجية 

 إىل وهنا نـدعو ؛لهامللحة  والرضورة ،ًأيضا إىل استشعار الحاجة لذلك

 وإىل البدء الفوري يف إنجاز هذا العمل الكبري ،أخذ املوضوع بمسؤولية

هـم جبهـة وأفـضل طريقـة ملواجهـة التكفـري  كونـه أ؛واملهم وامللح
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 ، ومكلفـة، ألن املواجهة األمنية والعسكرية وحدها ال تكفـي؛وجرائمه

 ، وجزء مـن الحـل،وهي حل مؤقت وطارئ ورضوري يف نفس الوقت

  . ونحن بحاجة إىل حل جذري وجوهري،وليست كل الحل

ًامـا ملثـل هـذه التوصـيات  أن ال نعـري اهتمالخطـأ الفظيـعمن 

الجبهـة الفكريـة ال أحد يتحدث عـن أن هلها، ومن الخطأ أيضا وتجا

من جانب، ونتائجه اإلجرامية من جانـب  ا تكفرييارغم أننا نواجه فكر

 وتركنـا ،فقـطنتائجـه اإلجراميـة وما يجري اليوم هو مواجهة آخر، 

 ،مواجهة الفكر بالفكر وتوعية املجتمع وإصدار الدراسـات والبحـوث

 فـالفكر هـو املحـرك األول ،ًجهادا يف سـبيل اللـهُوكأن ذلك ال يعترب 

 ومواجهته هو مواجهـة ألعـداء ،للجريمة واقتالعه هو اقتالع للجريمة

 ألنه ؛األمة من األمريكيني والصهاينة وآل سعود ومن كان عىل شاكلتهم

  .ساسية العتداءاتهم بحق املسلمنيبالنسبة لهم يشكل الرافعة األ

 ويف أعنـاق ،ا يف أعناق أصحاب القـرارأمانة نضعهه املسألة إن هذ

 فكم مـن ،العلماء بالذات واملفكرين واملثقفني والثقافيني واألكاديميني

 وكم من مواضيع هامشية نهتم بهـا ،ال طائل منهقات نهدرها فيما أو

 وكـم خـسارة ،ُ وكم أموال تبدد هنا وهناك بدون فائدة،ونعمل ألجلها

ُ وإذا قتل من التكفرييني ، وجرحىندفعها يف مواجهة الفكر من شهداء

  .ًنا عن طريق الفكر عرشة بدال عنهخوا لّواحد فر
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ال تنظـروا إىل صـاحب أي مقـرتح أو : من باب النـصيحة نقـول

توصية حتى ال تتجاهلوهما ولكن انظروا إىل املقرتح نفسه والتوصـية 

ًنفسها وأهمية ذلك حتى نقوم جميعا بواجبنا ونتحمل معا مسؤوليتنا ً.  

مهمة القضاء عىل الفكـر التكفـريي هـي  أن وأعتقد والله أعلم
ً كوننا نحمل فكرا معتدال وقر؛ علماء الزيديةمهمتنا، مهمة ًنيا وسطيا آً ً

ُالفكر الزيـدي يعتـرب النمـوذج اإلسـالمي ق األمة كلها، وكون بني فر

 ومساجده مفتوحة للكـل وال ،األمثل ولديه مشرتكات بني مذاهب األمة

  .مساجد خاصة وهو منفتح عىل الجميعله يوجد 

 اإلسـالم للعـالم ولغـري  إن مـسؤولية تقـديم:بل ال أبالغ إن قلت

، قع عىل عاتقنا بما نمتلكه من منطق وإقناع وفكر عميل حياملسلمني ت

 داخل األمة مـسؤوليتنا وال Eن مهمة اإلمام عيل إ: وال أبالغ إن قلت

   .   يمكن لطريف نقيض أن يقوموا بذلك

  الله من وراء القصدو
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