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 ****       ا٩ٛلاء      ****

 أٓظ٢ ...... ٔٞص ٤ًٜٗيح كــِظ  أٓٞص  ..... ا٢ٗ

 ..  .. اَُغَ اُؾبكَ ثبُْٜلاء  ٛنا

.. ٛنٙ أٌُِبد أُْ٘ٞهخ    ٛنٙ ا٧ٜٗو ٖٓ اُلٓبء .. ٛنٙ ا٧ه٬ّ أُٜلٝهح ..ٛنٙ اُؼوٍٞ ا٤ُ٘وح .

   أُِٖٞثخ ..ٛنا اَُغَ اُلا٢ٓ  ..ٖٓ اُؼْواد ٝأُئبد ٖٓ اُْٜلاء

 ... ٛٞ اٛلاء ٌَُ ػوَ 

 .. اٛلاء ٌَُ ا٧ؽواه

 .. ٌَُ اُؼوٍٞ

 ..  ثبُؾو٣خ ٝاُؼو٤ٗ٬خ ٝا٩َٗب٤ٗخ  ٌَُ ا٧ٕٞاد أُ٘بك٣خ  ٌَُ ا٧ه٬ّ ..

 ...ٓلٌو ؽو  ٌَُ

 ..  ٌَُ ًبرت ٗي٣ٚ

 ف٬مْ   اعٌَُ ّبػو ثب٩ثل

 ..٣ئك١ هٍبُزٚ  ٓضوق  ٌَُ

 ٌَُ ٓجلع ٝك٘بٕ ٝهٍبّ ٝٗؾبد ..

 .. ثـ٤و اُؾو٤وخ .. ٌَُ اَٗبٕ ...ٝاَٗبٕ  ٌَُ اػ٢ٓ٬ ٫ ٣وٗ

اٗي َُذ ٝؽلى .. َُذ ٖٓ رٞاعٚ أُٞد  ٝؽلى .. َُذ ٖٓ رَبم ا٠ُ أُوِٖخ   ا٢ُ اَُغٕٞ 

 ٝؽلى   .. َُذ  ٝؽلى َُذ ٝؽلى 

 : ا ػ٠ِ اُطو٣ن ..ٝصٔخ آفوٕٝ ػ٠ِ اُطو٣ن كضٔخ ّٜلاء ٤َٕ٘ٓٞ ًبٗٞ

 َٝٗبء ًبٗٞا ْٛ اُؾ٤بح .. ًٝبٗٞا اُؾ٤بح ٝاُ٘ٞه صٔخ أثطب٫  هعب٫ 

 ًٝبٕ اُزبه٣ـ ْٛ !! ًبٗٞا اُزبه٣ـ 

 ػظبّ ..عبثٜٞا أُٞد .. ُْٝ ٣َزَِٔٞا ُِقٞف ٝأُٞد !!..أثطبٍ ..ػوٍٞ ..ػجوو٣بد 
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 اٛــــــــلاء  

 :  ٝٛنا اُظ٬ّ  ..ُزؼوف إٔ ٝهاء ٛنا اُغٕ٘ٞ  ػٖ اُٖٞهح  ٌَُ ا٧ع٤بٍ : ُزؼوف ٤ّئب

 !!  أظِْ  عٕ٘ٞ أػظْ .. ٍٝٞاك ٖٓ اُظِٔخ

 اٛلاء 

 .. ٌَُ ا٧ع٤بٍ : إٔ ٫ روٗ ,, ٫ رٌَذ ػٖ كٌو ر٤ٌْٔ ا٧كٞاٙ

 ..  ٝر٤ٌَو ا٧ه٬ّ

 ... ٝاؿز٤بٍ اُؼوَ

 ... ٝافزطبف اُلٌو

 :  اٛلاء ُ٘لهى ٓؼب

 .... ُٜ٘ب٣خ ..ٝثبُؼوَ رٌٖ اُجلا٣خاؿز٤بٍ اُؼوَ ٛٞ ا  إٔ

 ٫ٝ ٢ّ ٍٟٞ ماى ٛٞ اُجلا٣خ .. 

 ربه٣ـ اُؼوَ,ٝؽ٤ٖ ٣ـزبٍ اُؼوَ ٣ـزبٍ ًَ ٢ّ , ٣ٝقزل٢ ًَ ٢ّ , ٣ٝ٘لصو ًَ ٢ّ .. أٍبٍب  كبُزبه٣ـ اُجْو١ ٛٞ

 !! عو٣ٔخ ٫ رَب٣ٜٝب أ١ عو٣ٔخ  

كٕٝ إٔ   كٕٝ إٔ رله١ , .. ع٤َ ثؼل ع٤َا٧ع٤بٍ  ٌَُ ا٧ع٤بٍ ..رَؾن ٝرلٓو ٌَُ اُؼٖٞه   ػبثوح  عو٣ٔخ  

ٓٞهٞرٚ ... ٓب  إ   ر٘ز٢ٜ ه٘جِخ    ٣ٝٞٗخ ..ٝأؽيٓخ ٗبٍلخ  ه٘بثَ  ثؤٜٗب رؾَٔ ع٤٘بد كٌو ٓبٝهائ٢ . ك٢ ٤ٛبرٚ رؼِْ ..

 !! ثب٫ٗلغبه ٗبّوح اُقواة ٝاُلٓبه  , ؽز٠ رجلأ أفوٟ

 ـ٤و ٌُِٞاهس ) ه٘جِخ ٗغبى٢ً (٤ٛو٤ّٝٔب ( ٝاُُٞل اُٖ  ٢ٛ اُُٞل اٌُج٤و ُِغوائْ )  ه٘جِخ  

.ٝعوائْ ٝاهؼ٤خ  ٗغلٛب ك٢ ًَ ىا٣ٝخ ٖٓ ىٝا٣ب ؽ٤بر٘ب ..ٝك٢ ًَ ٗبؽ٤خ ٖٓ ٗٞاؽ٢ ٝاهؼ٘ب .. ٢ٛ  ..ًٞاهس ؽو٤وخ 

 ثؾن أّ  اُغوائْ  أّ  أُئآواد  !!

 ٝٝهاء اُؾلٝك..٤ٕ٘ؼخ صٔخ كٍٝ ٝٓقبثواد   فواكخ أٍٜب ٓئآوح فِق أُؾ٤طبد  ك٬ رلزِ ػٖ

 أ١ عو٣ٔخ ػظ٢ٔ ٝع٘ب٣خ ًجوٟ ًبٕ ٛنا اُٞهاء  ٓب ٝهاء .. ك٢ ٓب ٝهاء اُٞهاء .. ٍزغل كزِ ك٢

 أُق ٝأهثؼٔبئخ ػبّ ٖٓ اُٞهاء ٓب ٝهاء
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***** 

   اٛلاء :

هٍبّ ..ٓلٌو  .. ٓضوق  ..ٌَُ ًبرت ( ٫ اُضبُش  )اُؼبُْ اَُبثغ  اُؼبُْ ا٢ٓ٬ٍ٩  ٌَُ ٖٓ ٣ؼ٤ِ ك٢ اُؼبُْ ا٧فو١ٝ

ٛنٙ   ّٝظب٣ب ٛنٙ اُوعؼ٤خ اُغل٣لح .. ٤ٗٝوإ  ّطؾبد  ٝثلئذ رِٖٚ..  اُؼبُْ أُزؾٚو٣ؼ٤ِ ك٢   ك٘بٕ..

 ..ا٤ُٕٞ٧خ ا٤ٓ٬ٍ٩خ

 ٝاؽلح  ٝا٧ٍٝٔخ ٝاؽلح .. ّٜٝبكح اٌُْو ٝاُزول٣و  ٝاؽلح  ٝاُغبئيح  ثؤٕ ا٤ُٖٔو ٝاؽل

 ؾب٣ب رِٞ اُٚ ػ٤ِٚ ػْواد ٝٓئبد اُْٜلاء, ٝرَبهٜ ػ٤ِٚ اُٚؾب٣ب  كٜنا اُطو٣ن اُن١ ٍبه

 ..ٕؾل٤٤ٖ .. ك٘ب٤ٖٗ ..هٍب٤ٖٓ  ..اػ٤٤ٓ٬ٖ  ..ٓجلػ٤ٖ  ..أكثبء  ٓلٌو٣ٖ ...ٓضول٤ٖ .. ك٬ٍلخ

 .... اُن١ ٌٍَِ٘ٚ  ٛٞ اُطو٣ن اُٞؽ٤ل اُن١ ٍ٘ؼجوح .. ٝا٩رغبٙ

 رِٖتٝرؼنة ٝ ٛو٣ن ٍزوام ك٤ٜب كٓبئ٘ب ٓضِٔب أهه٤ذ .. ٝريٛن أهٝاؽ٘ب ٓضِٔب أىٛوذ ..ٝ

 . ٝؽزٔب ٌٍٕ٘ٞ بٗذ ..ًٝ ٓضِٔب ًبٗٞا..أعَبكٗب 

 .. ْٓبٗن ٝاػلاّ ٝاؽوام  ٜٗب٣زٚ أُؾزٞٓخ  اؽزوام ..ٍٝزٌٖ  ٛو٣ن ك٢ ثلئٚ

***** 

 اٛلاء 

 ٝاُـل اُغل٣ل .. ٝاُْٜبكح ٝاَُبؽبد اُؾٔواء ٝاُقٚواء  ٌَُ اُضٞاه ك٢ ٤ٓبك٣ٖ اُزـ٤٤و ٝاُزؾو٣و ٝاُٜ٘ٚخ

 .. ثؤٕ صٔخ ٛـبح َٓزجل٣ٖ ك٣ٌزبرٞه٣ٖ 

ٝاُج٤َُٞخ اُز٠ ػوكزٜب اك  ٝكَبكا ٝاعوآب ٝظ٬ٓب ٝاظ٬ٓب ٖٓ ًَ اُ٘ظْ ا٤َُب٤ٍخ ٝا٤٘ٓ٧خ أًضو ٛـ٤بٗب ٝاٍزجل

اٍوبْٜٛ ٝاُٜزبف ٖٓ أعَ ..٣غت اُضٞهح ػ٤ِْٜ ٝأُغزٔغ  ٛـبح ك٢ اُلٌو ٝاُؼوَ ٝاُزبه٣ـ  ٝاُضوبهخ أُ٘طوخ .. 

أٌّبٍ ًَ ٝ ُل٣ٌزبرٞه٣خ ّؼٞة اُؾو٣خ  ًَ ا ٜٜنٙ اُضٞهاد ٢ٛ صٞهاد ٗبهٖخ ٓبُْ رَوكٝٓؾبًٔزْٜ ..

٤ًق ٌٍٕ٘ٞ  .. كٔب ٓؼ٢٘ إٔ َٗوٜ  أٗظٔخ ٤ٍب٤ٍخ ُ٘ؼجل َٝٗزؼجل ٖٓ أٗظٔخ ؿ٤ج٤خ ٤ٓزبك٤ي٣وخ اُل٣ٌزبرٞه٣بد ..

كٔب ثؼل اُل٣ٌزبرٞه٣خ  أؽواه. ِٗٔي اُؾوٞم ٝاُؾو٣بد ٝٗؾٖ ٫ ٗياٍ  ػج٤ًلا َُبكح ك٢ أَُبء ..كبٕ ُْ ٗلؼَ مُي .

  ... ٞه٣خ ٝاُل٣ٌزبرٞه٣خٝه٤بّ اُضٞهح  ا٫ اُل٣ٌزبر
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..ٌَُ ٖٓ رٍَٞ  ٛٞ ثٔضبثخ  اّبهح ر٘ج٤ٚ  ٝهٍبُخ  رؾن٣و . ٌَُ ٖٓ ٣لٌو إٔ ٣ولّ ػ٠ِ ٛنٙ أُٜٔخ ا٫ٗزؾبه٣خ ػَٔ

 . ُٚ َٗلٚ ا٩هلاّ ػ٠ِ  كؼَ اٌُزبثخ ...ثؤٗٚ : كؼَ  اُٜ٘ب٣خ 

 .. ٓلٝٗزيك٣ٞإ ّؼوى  ٓوبُي   ػ٠ِ ؿ٬ف  ًزبثي  ٓئُلي  هٝا٣زي اٛلاء كوجَ ًزبثخ  

اثؾش ٝافزو  ػٖ أ١ ٛو٣وخ ٖٓ  ٛوائن أُٞد .. ٝٝكاػي  ٓوا٤ٍْ ر٤٤ْؼي  ٝاٍزْٜبكى ..  اًزت ٍطٞه ٗؼ٤ي

 ..ٝأ١ ّٜبكح ٖٓ اُْٜبكاد رقزبهاٛب .. رو٣لٛب 

ًِٔخ   ٝأٍٝ  رَطوٙ  ٍطو  أٍٝ  ٓغ .. ػ٠ِ ٍبػبد اُٜ٘ب٣خ ..  ٍبػبد اُؼل اُز٘بى٢ُ  ٍبػبد اُيٖٓ  اٙجٜ

 .. ر٘ظٜٔب  أٍٝ ث٤ذ ٖٓ ه٤ٖلريرٌزجٜب .. ٝ 

 .. ٧ف٤واُِز٘بٍٝ اُؼْبء ٓلػٞ .. ٓطِٞة ُِوزَ ُِنثؼ كٓيؽ٤بري  حَٓزٜلف  َٓغٕٞ .. ٓطبهك ٓ٘ل٢ ..ٜٓله كؤٗذ

ك٢ َٓز٘وغ اٌُٜ٘ٞد   .. أٗذ أ٣ٜب اُلٌو ك٢ اُيٖٓ أُبٝهائ٢ ...أٗذ أ٣ٜب اُوِْ  أ٣ٜب اُؼوَ ك٢ اُيٖٓ اُؼ٢ٌَ  أٗذ

 ك٢ اُيٌٓبٕ ..بٕ اُقطؤ .. ك٢ أٌُبٕ اُقطؤيٓاُقواك٢ ..أٗذ ك٢ اُ

 : اُن١ ٣ـلو ك٤ٚ 

 .. ٝأُٜٔخ ا٫ٗزؾبه٣خ  ٛنٙ اُغو٣ٔخ  ٍٟٞ  ػٖ أ١ عو٣ٔخ ..

 .. ثِلإ اُؼبُْ ا٢ٓ٬ٍ٩ , هل رـلو ُ٪َٗبٕ كؼَ أ١ ٢ّ ٝاهزواف أ١ ٢ّءأَُٔبٙ  : كٜنٙ اُؼٞاُْ ا٧فو٣ٝخ

 عل٣ل ..َٝٓبؽخ ُٝٞ ٕـ٤وح ُِؾو٣خ ٝأٌُِخ  ٝػوَ  ورـلو أثل ُوِْ ؽو .. ٝكٌو ٗول١ ؽ  ٌُٖٝ ُٖ

 !! ػ٘ي  .. ػ٘لٓب ٣زغبٝى ػٖ اُلبٍل٣ٖ ٝأُلَل٣ٖ ٤ٍزغبٝى  ٫ رلٌو إٔ اُؾبًْ ٤ٍٝبكح اُوئ٤ٌ

 ..!! ٤ٍزغبٝى ػ٘ي  ٝاُوزِخ ٝأُغو٤ٖٓ  ػٖ ا٩هٛبة ٝا٩هٛبث٤٤ٖ  ٣ٝزـب٠ٙ

٤ٍـ٤و كزٞاٙ .. ٝىػ٤ْ اُز٘ظ٤ْ ٝاُؾية ٝاُغٔبػخ .... ٞهحإٔ ٍٔبؽخ أُلز٢ .. ٝأُوّل اُؼبّ ..ٝٓوّل اُض  ٫ رظٖ

 !!  ٝؽ٤بري  ٤ٖٓوى  ٓب كآذ اُلزٟٞ رووه.. ٣ٝجلٍ هأ٣ٚ

 ..   !! ْٝٓ٘ٞم  ِٖٓٞة  كؤٗذ  رَؤٍ  ..إٔ  ..إٔ رٌزت كؤٗذ ٓوزٍٞ  رلٌو كؤٗذ ٓؼلّٝ  إٔ

********** 
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 ... اُْٜلاء  ٖٓ ؽ٤بح ًٝبرت ٛنا اَُغَ  ٓلٕٝ..  .. ٛٞ أٗب  ٣َٝطو ٍغ٬د ٗؼ٤ٚ ٝاٍزْٜبكٙ  ٣ٌزت  ٝ أٍٝ ٖٓ

ٛٞ ّٜبكر٢ اُز٢ ٍؤٗبُٜب . ٝعبئير٢ اُز٢ ٍؤرْوف ث٤ِٜ٘ب ...   كؤٗب ػ٠ِ ٣و٤ٖ ثؤٕ اُوزَ ٝا٫ؿز٤بٍ ٝاَُغٖ 

 ٝا٧ٍٝٔخ ٤ٗٝبٛ اُْوف اُز٢ ٍؤٍزِٜٔب !!

 د اٗقوٛ ك٢ ػبُْ اٌُزبثخ ٝاُزل٣ٖٝ..ٝثلأ  ٝأْٗوٛب  أكٜٝٗب  كٔ٘ن أٍٝ ًزبثخ

 .. ٗب ٖٓبة ثب٫هر٤بة ٖٓبة ثبُقٞف ثغٕ٘ٞ ا٩هر٤بة ٝأ

ٓز٠ ٍٞف ٖٓبكهح عٞاى ..  ٓز٠ ٍٞف رزْ ٓلاٛٔز٢ ٝاػزوب٢ُ ..أروهت ك٢ ٛوهبد اُجبة ..ٝك٢ ٓ٘بكن اُجبة

ٓز٠ ٍٞف أٍبم   ٛي٤ُخ ..  ٓؾبًٔز٢ ٓؾبًٔخ  ٓز٢ ٍٞف رزْ ..اَُغٕٞ  ٍلو١ ٝ ىع٢ ك٢ ؿ٤بٛت

 ٝرِٖت عضز٢  ا ِٓـٔب ثغ٘بىر٢ .. ٝرؾوم٘لغو ٤ٍبهر٢ ..ٓز٠ ٍؤكزؼ ٛوكً ٓز٢ ٍز..ٓوِٖز٢  ٗؾٞ  ْٓ٘وز٢  ٗؾٞ

 ثو٤خ ؽ٤بر٢ ٝماًور٢  ثبُيٗلهخ ٝاُٜوٛوخ  ٝأث٤بر٢ ..ٝإْٔٝ  ٝرؾوم ًِٔبر٢

 ..  ًزت ٝأٍطو ٜٗب٣خ ٝاػلاّ ٝٓٞد  أٓز٧٢  ٝٓز٢ ..أٓٞد ٤ًّٜلا  ٝٓز٢

***** 

ُٖ ٣ٌَو    ػت ٝاُزو٣ٝغ ٝاُزق٣ٞق ُٖ ٣ٌَز٘ب ٣ٝقوٍ٘بٖٓ اُو  علا..اُزبه٣ـ اُط٣َٞ .. اُط٣َٞ علا   ٛنا ..

 ... ػوُٞ٘ب ٣ٌْٝٔ أكٞاٛ٘ب  ٣ؾغو ػ٠ِ.. ٣ٔ٘ؼ٘ب ٖٓ رؤك٣خ هٍبُز٘ب  ُٖ  أه٬ٓ٘ب ... ُٖ ٣ؾوف ًِٔبر٘ب ..

 ثبثلاػ٘ب ..ثؤٗٞاهٗب .. ثؤكٌبهٗب  ثوٍبُز٘ب  هبكٕٓٞ  ثٌِٔبر٘ب ..  هبكٕٓٞ  ٗؾٖ

 ..  ٝ ا٧ه٬ّ  ثبُوٕبٓ  ثبُٔ٘بكم  ٌِٔبدثبُٔلاكغ .. ٝاُ  ٝإ عٞثٜذ ا٧كٌبه

 ٝٛلكٗب ٝرؾُٞذ ؽ٤بر٘ب ا٢ُ هطؼخ ٖٓ اُؼناة ٝاُغؾ٤ْ ..  ٍٝغ٘ب ٝػنث٘ب ٝأهٛج٘ب

 كِٖ ٌَٗذ ُٖ ٌَٗذ !! 

 .. ُٖ رنٛت ٍل١...كٌَ اُوطواد اُي٤ًخ ٖٓ اُلٓبء .. ٝا٧هٝاػ اُي٤ًخ  

٤ٗوٙ .. ٝأهٝاػ   ػوٍٞ  ا٤ُٔٔذ ٝاُلهة  ٛنا اُطو٣ن  ػ٢ِ ّوكبدٓب ًبٕ .. ٝأهه٤ذ كِول ًبٕ 

ٛنٙ اُلٓبء ..ٗؼ٤ِ   ٤ٗوح ٖٓ  ٛنٙ اُلٓبء .. ٝؽ٤بح ى٤ًخ ٖٓ ٛنٙ اُلٓبء .. ًِٝٔبد  ًٗٞها ٖٓ  ُ٘زَزو٢.. ٛبٛوح

 ثؾو٣خ  .. ٝٗٔٞد ٝاهل٤ٖ  ّٜلاء ُٜنٙ اُؾو٣خ 
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   مقدمة حرٌة الرأي والتعبٌر    

من بٌن كل الثقافات كل الحضارات ,  ورمن بٌن كل الدول ..كل الشعوب كل األزمنة كل العص

ومن بٌن كل التراث اإلنسانً .. واإلرث الحضاري ,  والعلمٌة  العواصم الثقافٌة  كل كل المدن 

 .العالمً 

تفردت ..من بٌن كل الحضارات  كانت استثناء ..حضارة فرٌدة   واحدة  حضارة  هناك 

راث إنسانً فرٌد ٌكاد  لفرادتة ال ٌسجل ضمن  وت..وثقافة واحدة تمٌزت من بٌن كل الثقافات ....

 أي تراث إنسانً !!

العاصون  ..الفدابٌون  المذنبون  حضارة.. عن هللا ,,,المنشقون عن هللا حضارة الخارجون

على طرابق  صلبان  ..الحرٌة حمالون لصلبان .. مسٌحٌون  المشابون بالخطٌبة الخطاءون

 ..ولقٌتهم الشهادة !!دروب مشوا على تلك  ال ....من أجل العلم والمعرفة  الموت 

................... 

مبدعٌن   بٌد.صنعت   ...هناك ثقافة واحدة والفلكورٌة   كل الثقافات الشعوبٌة  ومن بٌن

 خارجٌن عن القانون .

 . ونارب  ح  م    مطاردون ..مبدعون  منشقون .. مثقفون  مفكرون

دفتً كتبهم ..ٌصنعون من أفكارهم ألؽاما   وابٌت بٌنأقالمهم ..ٌبنون ت  ٌحملون الموت بٌن

ٌتحول ذلك االبداع إلى قنابل تحول  ..  أجسادهم  تنسؾ  ناسفة ..أحزمة  تفجر رإوسهم 

 أجسادهم أشالء !!

 على أوراق قتلهم ..اإلمضاء على شهادت اؼتٌالهم .. التوقٌع  ما تسطره تلك األقالم هو 

 ..لوحات ملا برصاصات ترتد لصدروهم .. ما ترسمه رٌشة الفنان والرسام

لم ٌخرجوها عن  مرٌعٌة دامٌة مشاهد لهً .. همأفالم وما تلتقطه  كامٌراتهم  صورهما ت

 نهاٌاتهم ..
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..هً  ..ما ٌبذلون من أجله من عرق وأرق لسنوات و سنوات   من أجله لسنوات  ما ٌكدحون

 ... ..اإلبداعات التً تقطع رقابهم التً تشنقهم االختراعاتالتً تقتلهم .. االبتكارات

  والمنون لهم  تعجل الموت..   تجلب البإس والشقاء  تقضً على حٌاتهم .. وإبدعات  منجزات

  ٝا٫ٗؾطبٛ أثل٣خ  ػ٠ِ ربه٣قْٜ .. ٗبّوح أَُّٞ  ٝا٧ٝثئخ  ٝاُقواة ُؼ٘خ  ٝرْٕٞ . ولعابلتهم

 !!!  ػ٠ِ ًَ ا٧ع٤بٍ

****** 

لمٌة مراكز أبحاثها الع  وأزمنة ..كانت عصور   األزمنة ..تفردت من بٌن كل العصور وكلو 

المعتقالت ..وصاالت الزنازن وهً  أبحاثها ومختبراتها العلمٌة  هً السجون ..ومقرات

هً الدهالٌز الممٌتة والخنادق الدموٌة ..رحالتها االستكشافٌة هً الهروب   وقاعات محاضراتها

  الهروب من الموت. وأقاصً الحٌاة ..رحالت   جبالوالعٌش فً أعالً ال ..  والتخفً

قواعد جدٌدة فً التجارب   أرستفمثلما  جدا "جدا ,,جًدا "  نادرة تكاد أن تكون   ثقافةو 

 ؟!! بحاث والتموٌلجدٌدة لألمصادر أبتدعت  العملٌة

المفكرٌن  أجساد  العلماء ..أرواح المبدعٌن .. هم  حقول التجارب .. فبران التجارب   فكانت 

 !! .. حٌاة المبتكرٌن

رقاب  من و..هذه االستكشافات تدعم ومن هذه الدماء  تمول هذه األبحاث ...من تلك األجساد 

 تدفع وتسدد هذه الفواتٌر فً  البحث واإلستكشاؾ  !!وأرواح الباحثٌن والمبدعٌن  

............................... 

 ؟؟! فً التارٌخ  م الثقافٌة ..التً ظهرت واشتهرتوالعواص  ومن بٌن كل المدن العلمٌة

 المشانق  منصات  على  بحفل جوابز تسلم  ثقافٌة تفردت ..وتمٌزت  هناك عواصم ومدن

 ..المذابح خشبات وأوسمة تقدٌرٌة على  .. شرفات المقاصل  على شرؾ ونٌاط

الرماح ..ولمعان  أعمدة الصلبان ..وقدور النٌران ..وأسنة  وشهادات ..على  ومٌدالٌات 

 وجالوزة الجالدٌن ..  السٌوؾ
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 ؟؟!! كل الثقافات كل الشعوب كل العصور وكل األمم  من بٌن كل الحضارات

ألرواح العلماء .. وإرهاباوسفكا   قتال  األكثر واحدة .. حصلت على جابزة األمة  أمة  هناك

 أمة اإلسالم ...   ةأنها األمة الخالد والمبدعٌن والمفكرٌن و الشعراء واألدباء

 ..فً انتهاك  الفاقع السواد  .. السجل الم سود  الخالدة بسجلها األسود والدموي واإلرهابً

 ؟؟!! الرأي والتعبٌر  حرٌة " أصٌل من حقوق اإلنسان  حق

  أمة من األمم ,,  تقتله  ما لم  أبنابها المبدعٌن والمفكرٌن واألحرار  ودول قتلت من  أمة

أٌا  تقترفه   ما لم..  العقل والكلمة والرأي واإلبداع  والعدوان فً حق شرفاء  اإلثم واقترفت من

ضد   فً حروبها العلمٌة ما لم ترتكبه جٌوش دول   ارتكبتو  .. كله   فً التارٌخ من األمم 

 . أخرى دول معادٌة 

  وذ و الجنون ..الشذ العته و  فعلت األفاعٌل .. وارتكبت المستحٌل ..وركبت كل مراكب  أمة 

جبٌن التارٌخ   على  ..ووشمت والدموي  وحولت تارٌخ األمة إلً تارٌخ األمة السري والقمعً

 !! من الخزي و العار كتبت  بسجالت  .. عار ال ٌمحى 

سجالت ال سجل واحد ..وقوابم ال قابمة واحدة .. وصحابؾ ال صحٌفة واحدة ...عن  فكانت  

وألقاب شعراء وأدباء وكنً   تعد أو تحصً .. من أسماء علماء أسماء وكنى وألقاب ال تكاد

 ً ما ٌقرب األلؾ أو ربما أكثر !!تصل إل مبدعٌن ومثقفٌن

وعلى مقصلة  والرأي واإلبداع فً تارٌخ اإلسالم ..  ألؾ وأربعمابة شهٌد.من شهداء الحرٌة 

ن ونبٌه معجزة صامتة منذ ظهوره وبروزه علً الساحة اإلنسانٌة ..وكؤن لهذا الدٌاإلسالم 
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.. مهدر دمه ..  سجٌن.. معذب  إال وله شهٌد قتٌل:  من سنواته  ..معجزة أن ال تمر سنة

 . ومصابره  حٌاته  مستباحة

الؽابرة  .وتكون ومنذ تلك األزمنة  حدٌثه   بطرق ووسابل  أن ٌدون  ولو كتب لتارٌخ اإلسالم

للحرٌات .. وهٌبات ومراكز   ومراصد ن ..حقوق اإلنسا  منظمات..وظهور الحقبة السوداء  

 ًَٝ ا٩ٗزٜبًبد ؟! ترصد كل حاالت القتل والتعذٌب 

  محطما الرقم.. قٌاسٌة  امن الشهداء .. وسجل أرقامً   مضاعفة  اً أضعاف  ألرتفع الرقم 

 .   باسم اإلسالم المسجل أصال  القٌاسً

 ٌة التارٌخٌة فً رصدها وتسجٌلها !!تسطع وتقدر علٌه الروا واستطاع رصد حٌاة ومصٌر ما لم

 عن تصورها وتخٌلها !  العقل اإلجرامً  جنون و فضابع مروعه , ٌعجز على  و كان شاهًدا 

على سجل أسود ..   شاهدةً   هذه األسماء وهذه األرقام .. وهذه الصور والمشاهد  حسبنا  ولكن

 .  تارٌخ اإلنسانٌة ال مثٌل له ولن ٌكون له مثٌل فً

 

....................... 

 :  من شهداء حرٌة والرأي والتعبٌر فً اإلسالم  من أول شهٌد

..عصماء   .. ابو عفك ..أم قرفة  .. وكعب بن األشرؾ .. ابن سنٌنة الشهٌد سوٌد بن الصامت 

عبد بنً   توبة بن الحمٌر  الجعد بن درهم .. وهب بن منبة  إلً ؼٌالن الدمشقً  بنت مروان ..

 ابن  ..المعري ..المتنبً ..بشار بن برد ...ابن العمٌد ..ابن الكمٌت .. ابن المقفع  ..سالحسا

لسان  ابن هانا األندلسً ابن سبعٌن  ابو الحسن التهامً والنابلسً  ..ابن الرواندي  الرومً
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ؿَبٕ  ..ؽ٤َٖ ٓوٝح .. األفؽانً..الكواكبً  ..وابن زٌدون ... الجبرتً  الدٌن بن الخطٌب

 ٍِٔبٕ ر٤َ٤و  ...ىاهكّذ ػضٔبٕ ...أٛٞاه ثٜغذ  ..مًو١ ..٢ٗ  كوط كٞكح  ٗبٕو اَُؼ٤ل ً٘لب

 كتابته :  ..إلً ما ال أستطٌع أنا تدوٌنه أو ٌستطٌع أحد  والضحاٌا  إلً أخر الشهداء

ففً كل الدول اإلسالمٌة : .. هناك .. االسم األخٌر من شهداء حرٌة الرأي والتعبٌر .. أخر شهٌد

معتقل فً كل ساعة .. منفً  سجٌن فً كل ٌوم.. دٌد فً كل سنة ..قربان فً كل شهر...شهٌد ج

 ! شهٌد نهاٌة وخاتمة هذا السجل األسود  كتابة  علٌه  تعذر واستحال  فً كل ثانٌة ...مما  معذب

  ٌرحقوق الرأي والتعب  انتهاك  فً  األسود  بداٌة فً سجلها   اإلرهابٌة لهذه األمة   فإن كانتـ 

نفس األرقام ونفس األسماء فً   أنه لن تكون  ..وأنا على ٌقٌن  نهاٌة  ولن تكون لها أبدا  فلن 

وبدال  ,كبٌرا دٌادا تزداد از  ..وسوؾ  حٌاة هذا المرصدمن هذا الكتاب و,   الطبعات القادمة

  وربما  إلً ثالثة  صفرٌن  وسٌرتفع العدد من, على أجزاء   من أن ٌكون جزاء واحدا سٌكون

بقابمة من   دٌنوموع  نكون نحن  نحن  ربما .  ..من ٌدري  أصفار  أو حتى خمسة  أربعة

  أمة  على ذلك  ولٌس   عشرٌن ألؾ أو أكثر  او شهٌد  تصل إلً عشرة ألؾ  أسماء لشهداء

 ببعٌد !!  اإلسالمدٌن  و  محمد

 

أننً بعد أكثر من خمسة   أتصور  لم أكن فً المشوار ..  خطوة  وأول  األمر ..  بداٌة ففً 

  من األسماء والشهداء ..لم أكن  بهذا الكم الهابل  أخرج  فسوؾ من البحث .. شهور أو أكثر 



14 
 

لشهداء   مع بعض أسماء قصٌرة  بمقالة  أحضً فقط  أنإال  الحاالت أتصور فً أحسن 

 :  كمقالة مدونتً   الحرٌة والتعبٌر ..أنشرها فً

 .. ٝاُزؼج٤و اُوأ١ ؽو٣خ ا٩َٗبٕ ٓولٍبد  أهلً ك٢ ا٬ٍ٩ّ رل٣ٖ 

  وأن األمر ٌتطلب أكثر من وعمل موسوعً شاق ..  بحث طوٌل جدا  فوجبت إنً أمام  ولكن

كهذا  كبٌرة جدا .. وموضوع   والحقوقٌة  اإلبداعٌة  فالكارثة  وباحث !! بحث   مقال وأكثر من

ودماء   بل بحٌاة النشر والتؤلٌؾ .. حقوق  بانتهاك  ال ٌتعلق وخطٌر.  حساس موضوع 

 هزَ ٝأثبكٙ ٓضَ ٛئ٫ء !!  ....ٝٓب ٣ؼ٤٘ٚ اػلاّ  الفكر المستنٌراإلبداع و ألو وأرواح وأصحاب ألو 

..  ..وتزرق فٌها أعٌنً ..وٌداهمنً فٌها االكتباب تلو االكتباب  أبكً فٌها دما   شهور عدة كنت

ثَجت ٛنٙ اُغوائْ أُوٝػخ ٌوما واتعطل  أٌاما ..  وشعور  بالمخاوؾ وجنون االرتٌاب  فؤعمل 

 ٝاُؤٖ ٝاُوٝا٣بد أُليػخ  اُز٢ ٫ رٖلم ٫ٝ رزق٤َ 

 هإالء الشهداء  وحٌاة  وسٌرة  مسٌرة,   وألم  حسرة  أقرء بكل  وأنا تخرج أنفاسً  تكادف

 سانحقوق اإلن  انتهاك  قتلوا وسجنوا وعذبوا وصلبوا .. فً أبشع صور من صور  وكٌؾ 

٤ًٝق ؽوٓ٘ب ٖٓ اثلاػْٜ ٝػجوو٣زْٜ  ٤ًٝق فَو ربه٣ـ  وانتهاك حقوقه فً الرأي والتعبٌر ..

اُؼوَ فَبهح ع٤َٔخ  ثبٍزْٜبكْٛ أُجٌو ٝاُـ٤و ٓجوه ..٤ٙٝبع ٝؽوم ٓئُلبرْٜ ٝاثلاػزْٜ ػٖ 

 ػٔل ٍٝجن روٕل !!

 انً شرٌؾ..شدٌدة الكآبة واالختناق .. تشعر كل إنسان بواجب انس  وحزٌنة  قصص مإلمة

فلن ٌصمت التارٌخ الحدٌث , إذا صمت التارٌخ القدٌم, هإالء الشهداء ..هإالء الضحاٌا   تجاه

ٝػ٠ِ هأٍْٜ  مؽتصب  تلو  مؽتصب تلو مجرم ..  هإالء المجرمٌن .. مجرم  عن فضح

 ًج٤وْٛ اُن١ ػِْٜٔ ا٩هٛبة ٝ  ا٩عواّ 

وفضحهم  مراكزهم الدٌنٌة والسٌاسٌة  انتوك  مكانتهم  هإالء المنتهكٌن ..أٌا كانت  ومحاكمة

عطابها أ وحوش سٌاسٌة وكالب سٌاسٌة ..  أكثر من لم ٌكونوا   أنهم. و أمام األجٌال القادمة

  , ة والسادٌةبمؤربها الدنٌ  الضوء األخر لتحقٌق  اإلسالم
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اس مثل أن  أن ٌكون فً التارٌخ عار .   الحضارة  اإلنسان ..عار   أنهم عار التارٌخ عار

بمثل   أن نعٌش ونجد من ٌحتفً ,ٌتعاظم وٌكبر  وخزي  و عار هإالء ..وبشر مثل هإالء

وٌقٌم مراسم  ..وعظمة أولبك .. لرحمة أولبك   من ٌزال ٌقٌم التراتٌل تمجٌدا وتسبٌحا هإالء ..

 التقدٌس والتعظٌم !!

 ُٞؽُٞ ٝأّجبػ  ُْ ريك  ػٖ ؽل٘خ ٓغو٤ٖٓ ٝ  اهٛبث٤ٖ !!

******** 

وحرق العالم   إعدام  وللفاتٌكان  التارٌخ العلمً واإلنسانً ال ٌؽتفر للكنسٌة  ذا كانوإ

تلوا اللعنات على   ٌصب اللعنات  ما زال .. للمٌالد  1600جوردانو برونو عام   اإلٌطالً

 عالم فلكً واحد !!  حٌاة  من أجل منذ ذلك التارٌخ  الكنسٌة الكثالوكٌة والفاتٌكان

 هو الحال مع ملؾ زاخر بالموت والشهادة والتضحٌة ..  فكٌؾ سٌكون

  اإلسالم فً والتعبٌر الرأي حرٌة شهداء سجل

بؤي عبارة بؤي  .الؽاضبة . بؤي كتابة من كتابات اإلنسان  الساخطة  بؤي لؽة من لؽات اإلنسان

 وتقول فً حق  تصؾ ما حدث وتصؾ ما ٌحدث أن  وللكلمات   فٌه للعبارات ..ٌمكن   كلمة

 هذا الفكر وهذا المورث الدٌنً !!

قتل  وإنسان واحد..  من أجل إعدام رجل واحد  تجرأت على االعتذار والفاتٌكان   الكنسٌة لكن 

بعدها األمم وؼٌرت تارٌخ الفكر  استنارتفكرة بها ..  آمن  ومن أجل فكرة  من اجل رأٌة

 والشعوب !!

و األطفال  وأرواح المبات من الرجال  اتالعشر  وٌستطٌع على االعتذار لحٌاة  فمن سٌجرإ

 ؟؟!!من الشهداء فً تارٌخ اإلسالم  والنساء 

على تقدٌم اإلعتذار ..أم مفتً الدٌار  شٌخ اإلزهر  هل سٌجرإ  من سٌجرإ على تقدٌم االعتذار 

 السعودٌة .. أم المرشد األعلى لثورة اإلٌرانٌة .. أم زعٌم تنظٌم القاعدة !!

 .. لن ولن ٌجرإ على االعتذار أحد ..  ع األكٌد ال أحدالمتوق   والجواب



16 
 

 الدماء .. من أرواح األبرٌاء شهداء الكلمة والرأي !!بتلك معصوبة   عمابم  فكل تلك العمابم

ٓب ًبٕ ُٜب  ُزٌٕٞ ػ٠ِ هأً ٤ْٓقخ  ٝآبٓخ  اٌُٜ٘ٞد ٫ُٞ رِي اُلٓبء اُز٢ أه٣و٤ذ .. ٝرِي 

أٛلهد  ..ٝا٣٧ل اُز٢ ثزود .. ؽز٠ ٣َٞك اُغَٜ ٣َٝٞك  ا٧َُٖ اُز٢ هطؼذ  ..ٝاُؼوٍٞ اُز٢

 اُزقِق ٣ٝ٘بٍ اٌُٜ٘ٞد ًَ  ٓب ٣و٣ل .

من   ومشٌخته ووالٌته العشرات  عمامته  تحت  و كٌؾ سٌجرإ على االعتذار من ٌقبع

واإلسالمٌة على حد  المصرٌة والسعودٌة واإلٌرانٌة  فً السجون والمعتقالت المسجونٌن

 ؟؟!! نٌمفكرٌن ومدونٌ قفٌن من كتاب ومث سواء

واستباحة حٌاة   كٌؾ سٌجرإ وهو صاحب العقل المدمر والمخرب بفتواي القتل وهدر الدم

ورصد الجوابز المالٌة فً الدنٌا , وجالوزتهم وجالدٌهم   المفكرٌن والكتاب ,,ومباركة قاتلٌهم

 هذا القتل ..وصكوك ؼفران إلً الجنة والحٌاة السرمدٌة فً جنان الخلد ..مباركة ل

 !!    الروح واألرواح الخبٌثة  وجابزة على إعدام هذه

 دموي حافل بالعشرات من الشهداء .  والبراءة من تارٌخ  وكٌؾ سٌجرإ على االعتذار

 قتلوا تحت سٌوؾ تنطق هللا أكبر .. وألسن تلهج باهلل أكبر ..

التى نالوها بتقدٌم   المثوبة الحسنات واألجور و كل تلك  وهل سٌجرإ على االعتذار ..وتحوٌل 

 ٌة فداء هللا وفداء نبٌه ..هباء منثور !!..ٌتلك القرابٌن التنور

..وابتدع   ..فلن ٌستطٌع االعتذار لمن سن هذه السنة  على االعتذار لهإالء  لم ٌستطع  هو  وإذا

قدم ( وهذا الخبٌثة ..وكان قدوة لكل المجرمٌن والمنتهكٌن والمؽتصبٌن .. وإن أ هذه البدعة 

 حتما هو أحد الشهداء القادمٌن !!!  فسٌكون  على االعتذار محال )

   أجساد خبٌثة ..وعقول المبدعٌن وأقالم المفكرٌن  الشرفاء  فؤرواح األحرار رخٌصة وأجساد

 نجسة ..رجس من عمل الشٌطان  أقالم  والمثقفٌن

 " أنا الضحوك القتال " "..  بالذبح جبتكم  فلقد"  الذبح  الذبح..  القتل  فالقتل"  

 :  الرإٌة صاحب هذه الرإٌة ,لقد صدق و

 .. الحاكم ٌذبح .. المفتً ٌذبح .. المرشد الروحً ٌذبح .. زعٌم التنظٌم ٌذبح ..   فكان الذبح
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 ..  كل من هب ودب من أمة اإلسالم ٌذبح .. الكل مشترك فً ؼنٌمة الذبح

**** 

بشهوة عارمة فً القتل  ء .. وتسجن وتعذب كل هإالء ..أقدمت علً قتل كل هإال  أي أمة  إن

أكان فً  ..  واالعتزاز واالفتخار بها  و تبرٌر المذبحة  و التعذٌب التنكٌل ..و السحل ..

 أم العصر الحدٌث !! القدٌم  التارٌخ

حصار طوٌل ..وتصنؾ ضمن الثقافات   أمة تستحق اإلبادة واإلعدام .. وأن ٌفرض علٌها لهً 

٣ٝزْ رٖ٘ل٤ٜب  ٖٓ ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼب٤ُٔخ ًٞثبء ػب٢ُٔ "  ول األكثر خطر على البشرٌةالد

 اِٗلٞٗي ف٘بى٣ي .. اُط٤ٞه ..ٓوٗ عٕ٘ٞ اُجوو ..ٝؿ٤وٛب ٖٓ ا٧ٝثئخ  " اُلزبًخ ٝاُقط٤وح 

بحق مبدع واحد  ؤي دولة ووطن ومجتمع فعل مثل هذه الجرام وأرتكب كل هذه االنتهاكات ..ف

الموت واإلعدام   وهذه الدولة والكٌان ومثقؾ واحد فقط ألستحق هذا المجتمع أو مفكر وكاتب

 أو ثقافٌة ..  .وإبادته من مسرح الوجود جملة وتفصٌال .. وأن ال تبقى له ذٌول فكرٌة.

أٌن كانت تسمٌتها وتحت أي بند من بنود   حربا عالمٌة  وتشن علٌه وتباد كل مورثاته و جٌناته

 ))  ...  .. المعلوماتٌة  فسٌة .. الثقافٌة ,, اإلعالمٌة(( الن   الحرب !!

من  كل أشكال المقاومة تبدأ لممكنة والؽٌر ممكنة من الخارج ... وأن كل أشكال الحرب ا

على  ذلك و إال فالكارثة و الطوفان .. والدمار والخراب  تفعل البشرٌة  و وإن لم .. الداخل 

لعقل واإلنسان ..وإرجاع اإلنسان إلً عصر ما قبل الكتابة اإلنسانٌة والبشرٌة ..ونهاٌة عصر ا

 والطباعة

  البشرٌة الثمن باهظا ومكلفا من حرٌتها وكرامتها ..وستعرض كل المنجزات  وستدفع

 !ومزبلة التارٌخ  حققه اإلنسان فً مكب القمامة  ماو واإلنسانٌة والحقوقٌة  الحضارٌة والثقافٌة

مدمرة  ..كالثقافة اإلسالمٌة وما تحمله من جٌنات  مع ثقافة  برروالسبب هذا التهاون الؽٌر م

وهو مضرح   خوخ  ثٌو فان  وصورة المخرج الهولندي  مشهد..وربما  ومورثات دموٌة

 بالدماء .
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. 

وفً كل أنحاء وأرجاء العالم   وأمرٌكٌة  أوربٌة  وحً ومدٌنة  ستكرر فً كل شارعربما 

 المتحضر ..

 

 وقومً ..  ألمرٌكً الباكستانً األصل " شهرزاد " صورة بطل أممًا   وستصبح صورة

" علً فرزات "  ورسام الكرٌاكتٌر )))    جً.تً جوزٌؾ   ((   وٌد المدرس الجامعً الهندي

على ممارسة حقة كإنسان ٌمارس ..ٌجرإ   كل قلم  ونهاٌة وؼاٌة تكتب ..  هً مصٌر كل ٌد

د تكتب فً اإلسالم ..ال ٌد ترسم فً اإلسالم ال ٌد تنحت حقة فً الرأي والتعبٌر .. حٌث ال ٌ

 ...تمثاٌل وفنون .. ٌد  تصور تبدع 

فً اإلسالم فقط ٌد  : ترجم تجلد تسفك تسحل ..تقطع الرقاب فً اإلسالم وتلك هً الٌد العلٌا فً 

 اإلسالم !!  
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كل  ..وان  كل شاعر تقطع األٌادي وكذا تقطع اإللسن  وتجتز من مكانه وٌتحول مصٌر  لس

أدٌب  صاحب كلمة  ٌجرإ على قول  كلمة  .. قول قصٌدة  إلى هذا المصٌر  المإسؾ والمإلم   

 ..حٌث تقطع األلسن  تقطٌعا !!

ٌد مقطوعة و لسان مبتور ...حٌث ال لسان ٌنطق فً اإلسالم.. إال لتكفٌر إال لتقتٌل إال لدعوة   

 مة اللسان فً اإلسالم !!للموت للقتل لإلؼتٌال .. وتلك هً مه

 

ومصٌر أصوات الحرٌة .. والحناجر التواقة للحرٌة .. أن ٌكون هذا مصٌرها .. وتلك هً 

نهاٌتها .. فال حناجر ذهبٌة وأخر فضٌة .. إنما هً الدموٌة كما هو حال هذا المؽنً " قاشوش 

خت من أجل الحرٌة "التى نزعت منه حنجرته إلً الموت ..وأخذ منه صوته وإبداعة التً صر

 من أجل الكرامة من أجل المساواة والعدالة 
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 فً اإلسالم فقط وفً تارٌخ اإلسالم !!

تتحول كل أدوات التعبٌر ووسابل النشر  إلً أدوات مبتورة  .. ووسابل  مقطوعة  فال  ألسن  

رامة   وال تنطق بالحرٌة ..وال أٌادي تكتب من أجل العقالنٌة وال حناجر تهتؾ بالحقوق والك

 أعٌن تنظر بعٌن العقل .. وال عقول تفكر وتبدع ..وتلك هً حال بلدان  الالعقل والجنون 

تقطع األٌدي ..تقطع األلسن تقتلع الحناجر ٌؽتال العقل تهدد الحٌاة  تهاجم  قاعات للتدرٌس   

الم تمنع تصادر تدمر األثار التارٌخٌة   والصروح العلمٌة والثقافٌة  تحرق المإلفات  تكسر األق

 األفالم ..ال صروح ال إبداع  ال تارٌخ حضاري أو ثقافً أو إنسانً فً اإلسالم 

فإنما جزاء الذٌن ٌفكرون ٌبدعون فً اإلسالم وٌسعون فً األرض  لإلمل والحرٌة والكرامة إال 

م خزي تقطع أٌدٌهم وألسنتهم ..تقتلع حناجرهم  .. ٌعدموا ٌنسفوا من األرض ذلك له  أن ٌقتلوا

 فً الدنٌا جزاء بما كانوا ٌفكرون  !! 

ٌمذ ٚطً شفى١ش تٌٕثط فٟ تٌششق تألٚعؾ ٌّشحٍر ِث خؼذ تٌجْٕٛ، فال ٔحٓ ّٔصٍه أِؼثءٔث ٌٕششج تٌخّش "

ٚال ّٔصٍه آرتٕٔث ٌغّثع تٌّٛع١مٝ ٚال ّٔصٍه أ٠ذ٠ٕث ٌىٟ ٔشعُ أٚ ٕٔحس شحفر ف١ٕر .. ج١ّغ أػؼثؤٔث 

 " طالح ٠ٛعف " !! تٌذ٠ٓ تٌّجش١ِٓ ٚتألغد١ثء فٟ ٔفظ تٌٛلسٌشجثي ٌٚذ٠ٓ  تٌجغذ٠ر ِظثدسذ 

والدرس الجامعً فً   تصبح المحاضرةوكما كان مصٌر تلك األٌدي واأللسن والحناجر ..ست

 كما هً حال هذه الؽزوة ..  ومعركة إسالمٌة ؼزوة إسالمٌة ساحة   الباحة األكادٌمٌة إلً

http://www.youtube.com/watch?v=rdMVAMS_ABo&feature=fvsr 

ٝر٘بصو اُلٓبء ٝا٬ّ٧ء ٝا٧عَبك ك٢ ًَ ٌٓبٕ. ٝرزؾٍٞ ًَ أكٝاد اُلٖ ٝأُؼوكخ  ٝاُوٍبُخ  

ا٢ُ  إٔ  ا٩َٗب٤ٗخ .. ا٢ُ  أكٝاد ُِؼ٘ق ٝاُوزَ ٝا٩هٛبة .ُْٝ ٣ؼل  ٣جو٠ آبّ أُضوق  ٝاُْبػو 

٣ٌزت هٍبئِخ ثبُلٓبء  ٝ ٣ٖجؾ ؽ٤برٚ  ثب٧ؽٔو .ٝكٌوح ثب٧ؽٔو ..ٝٓجبكئٚ ثب٧ؽٔو  ٣ٝقزْ ؽ٤برٚ 

 ًنُي ثب٧ؽٔو ..ًٔب  ًبٗذ  اكٌبهٙ ٝٓجبكئٚ ..ًٝٔب ًبٗذ هٍبئِٚ ٝٓلاكٙ ٣ٞٓب ٓب ثبُلّ ا٧ؽٔو  .. 

 

 ٍٓخُش ًظزٜخ أكي حُ٘ؼَحء ريٓخثٚ (())

http://www.youtube.com/watch?v=rdMVAMS_ABo&feature=fvsr
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إلً  إلً سلعة فً مزاد وبورصة اإلسالم واإلسالمٌٌن . فكرٌنورقاب الم  رإوستتحول و

تساوي مالٌٌن الدوالرات من  لكل من ٌرٌد الجنة والحورٌات .. رقاب وعقول  أرقام قٌاسٌة ..

حٌن . الكاتب سلمان رشدي كحٌاة . من ٌقتل حٌاة أي رسام وأي مفكر   لكل الجوابز اإلسالمٌة

 . وروٌاته  قلمه   أجل  المالٌٌن من  انٌةرصدت الخمٌنً مرشد الثورة اإلٌر

  تنظٌم القاعدة ٌنفذ .فقد نفذ  وال ٌكتفً الفكر اإلسالمً بالتخطٌط فقط . فهو كما ٌخطط 

  الرسام الدنمركً  .. منزل  الصومالً المجاهد اإلرهابً   حٌن اقتحم ..  مخططه 

 ل ال أكثر وال أقل.هً مشروع للقتمستهدفه ... و  هً  ناقد وكل مفكر  فحٌاة كل

لندن   أو فً بؽداد  ٌعٌش فً القاهرة أو  عربً أو أروبً  هذا المفكر  حٌاة  فرق أن كانت ال 

 رسو ..والكهوم أو وأو است

العالمً   فً القاهرة مضرجا بدمابه .. وكادت أن تذهب حٌاة األدٌب  فرج فوده  وكما سقط

..فسوؾ ٌتكرر فً كل العواصم والمدن  محفوظ  نجٌبالحاصل على جابزة نوبل فً األدب 

 , العالمٌة

 وتتحول مدن األنوار وعواصم الثقافة العالمٌة .. إلً أزقة من أزقة مقدٌشو وساحة حرب

ٝرٖجؼ ْٓبٛل كّ اٌُبرت  اُٖٞٓب٢ُ " ٤ّـ ٗٞه  ومٌدان من مٌادٌن بؽداد ..من ساحات مقدٌشو 

 أث٢ٌ " ٖٓ أُْبٛل أُؤُٞكخ  ٝأُؼزبكح 

 

 ؼ هإ٣خ  ًزبثٜب ٝٓجلػ٤ٜب ٝهل إٔبثْٜ اًُٜٞ ٝ اُغٕ٘ٞ ..ٖٓ اُقٞف ٝاُوػت ًٔب إٔبة ٝرٖج 

 ٛنا اُٖؾل٢ ا٢٘ٔ٤ُ ..ثؼل ٍ٘ٞاد ٖٓ ا٩ػزوبٍ ٝاُزؼن٣ت أُجوٓظ أًٓوا اػز٤بك٣ب 
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أم أبت " إلً  وسوؾ تضطر الدول األوربٌة واألمرٌكتان وكل دول العالم المتحضر " شاءت 

ومبدع حفاظا على حٌاته ..وبناء جدران   ومثقؾ  كل مفكر  حول  نٌةتشدٌد الحراسات األم

إرادة هذه الردة الدٌنٌة   عازلة حول كل منشبة ثقافٌة وفكرٌة ..وتعدٌل القوانٌن لتتماشً مع

كؤنما  ..وٌصٌر المتطرفون والقتلة اإلسالمٌون الجدد ٌسرحون وٌمرحون اإلسالمٌة العالمٌة 

قرون   وأمرٌكا بعد  تضطر أوربا  و وسوؾ وعواصم إسالمٌة  فً مدن إسالمٌة  ٌسرحون

معركتها مع الحرٌة الفردٌة والشخصٌة ..ما  ةلخسار من االنتصار وعصور االستنارة والحرٌة

 ..  العالمٌة لهذه الردة األصولٌة   حدا  وٌضع  ٌتنبه العالم  لم

 إلسالم ومع بلدان العالم اإلسالمً والمحاكاة مع ا وعاجال كل أشكال التماهً  اآلن  ٌوقؾ   وأن

هو" لٌس اإلسالم  واإلرهاب هذه األشكال من العدوان أن كل . مفهوم خاطا مستندا إلً

وٌترك هذه الحرٌة السلبٌة و المدمرة لإلسالم والمسلمٌن فً فعل ما ٌشاإون ..وبناء ما  "الحقٌقً

 ....  ما ٌخططون  وتنظٌم   ٌشاإون

 .. ةفال حرٌة ألعداء الحرٌ

 وال كرامة إنسانٌة لمن ال ٌفكر إال بالعبودٌة ومنطق العبودٌة .. لمنتهكً الحقوق .  وال حقوق

  من أجل صٌانة الحرٌة  مبادبه  ضد  قانونٌة .. والتحرك وإن أضطر العالم المتحضر لخرق 

 فلهو ذلك وله الحق كل الحق فً فعل ذلك  وحضارة اإلنسان   والحفاظ على منجز اإلنسان

 ...فال حرٌة ال أعداء الحرٌة .. ال حرٌة ال أعداء الحرٌة .
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ٝأٗب ًَِْٔ أػط٢ اُـوة ٝاُؼبُْ أُزؾٚو اُؾن ك٢ كؼَ مُي ..ٝػَٔ اُوٞا٤ٖٗ اُٚو٣ٝخ ٌُٔبكؾخ 

 ا٬ٍ٩ّ ..ٝٛنا اُٞثبء اُوبكّ ٖٓ اُْوم ٫ٝ ٣ياٍ !!

ٙ ا٩ٍٔبء ٓب ث٤ٖ  آمإ كؤٗب َِْٓ أػ٤ِ ث٤ٖ ا٤َُِٖٔٔ ك٢ ك٣به ا٬ٍ٩ّ .. هٔذ ثوٕل  ًَ ٛن

ٝاهبٓخ ٓئمٕ  ٣وٍٞ هللا أًجو .. ٣ٝ٘بك١ هللا أًجو ..ٝث٤ٖ آبّ ٢ِٖ٣ ك٢ ٓؾواثٚ ٣ٝلػٞا ٖٓ ػ٠ِ 

ٓ٘جو فطبثزٚ اُل٣ٞٓٚ  اهزِٞا أُْو٤٤ًٖ  امثؾٞا اٌُبكو٣ٖ .. اٍؾِٞ أُِؾل٣ٖ  ٝاُياٗلهخ 

 ٝأُٜوٛو٤٤ٖ .. 

٬ٍّ ٝٝؽ٢ ٖٓ ا٬ٍ٩ّ  أٝؽ٢  ا٢ُ ثوٕل أٗب َِْٓ ًَٝ ٓب هٕلرٚ ًٝزجزٚ ٍٝغزِٚ   ٛٞ  ا٩

 ٛئ٫ء  ًٔب  أٝؽ٢ ٌَُ أإُئي  ثوزَ  ٛئ٫ء !!
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 رجات الشهادة و وطرٌقة التدوٌن :ـد

على :   العمل  تقسٌم  حٌث تم.. وؼٌر معقدة  خطة بسٌطة  تمت ترسٌه هذا العمل .. عبر

من كل زمن  ...عها اتم اخترعدا واحده ومعروفه ما   مشهورة ومتداولة  زمانٌه  أقسام  سبعة

 طرٌقة االستشهاد إلً ثالثة أقسام  تقسٌمتم وهو عبارة عن جزء من أجزاء الكتاب . األزمنة 

وتم االعتماد فً . كتسلٌط لضوء علً هذه المسٌرة وعدم نسٌانها  سٌاسً  إضافة سجٌن  مع.

 على التقوٌم الهجري فقط:ـ  هذا العمل

 فهً نٌة :ـ أما األقسام الزما

 العصر اإلسالمً األول :ـ

 للمٌالد 632للمٌالد وحتى وفاته . 611عام   محمد  النبً   بعثة  وتمتد من تارٌخ

 عصر الخلفاء األربعة :ـ

  بعام الجماعة .  للهجرة ,,العام المعروؾ  41إلً عام   محمد  وفاة  من تارٌخ

 .وبدأ عصر الدولة األموٌة

 عصر الدولة األموٌة :ـ

الذي سقطت فٌه الدولة  . العام  للهجرة 132للهجرة إلً عام  41عام   وٌتمتد هذا العصر من

 األموٌة .

 

 عصر الدولة العباسٌة :ـ

   بؽداد  عام سقوط  هـ  656عام   هــ إلً  132عام   وٌمتد هذا العصر من

وسقطت  لتً قامتأخذ االعتبار بالدول واألمارات ا  وسقوط الدولة والخالفة العباسٌة . دون

 إبان الخالفة والدولة العباسٌة .
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 عصر الدولة األندلسٌة :

    هــ 93  م / 711األندلسٌة  عصر الدولة  وٌمتد

/  هـــ  897     ..  منها عام  وخروج عبد هللا الصؽٌر  األندلس  وتارٌخ سقوط  إلً عام

 م . 1492

 عصر العصور واألزمنة المتؤخرة :ـ

   هـ 656من عام   الدولة العباسٌة  م تدوٌن شهداء ما بعد سقوطهذا العصر ت 

 مٌالد . 1611. عام   ظهور ما ٌعرؾ بالعصر الحدٌث  للهجرة إلً وقت 1111أعوام   إلً

 العصر الحدٌث :ـ

 .  للهجرة إلً وقتنا الحالً 1111الموافق   م  1611من بداٌة العصر الحدٌث عام 

************************** 

 أقسام .  تم تقسٌمها إلً ثالثة  فلقد  أما أقسام الشهادة واالستشهاد

 شهداء من الدرجة األولً 

 الشهادة أحمررمز 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 

كان السبب األول واألخٌر مفكر كاتب رسام عالم مبتكر صحفً استشهد .و مثقؾأدٌب  شاعر

معبر بذلك  ومذهبه ودٌنه  أو تحوله الدٌنً والمذهبً .رأٌه وموقفه  بسببواستشهاده  قتلهل

أو من استشهد  بتهمة اإلساءة و الردة عن الدٌن . أو . قصٌدة أو مإلؾ أو رأي دٌنً وسٌاسًب

من كان  مسجونا فً انتظار تنفٌذ حكم اإلعدام .. أو شهٌد عذب وسجن  طوٌال وتوفً متؤثر 

سبب ضؽوط وتهدٌدات أمنٌة وسٌاسٌة .وكذلك من  بتلك العذابات وكذلك من استشهد منتحرا ب

وكان استشهد  فً منفاه القسري  بعٌد  عن الوطن  واألهل , فهو كذلك  شهٌد من الشهداء . 

فً عموم البلدان  أو بؤمر من تنظٌمات جهادٌة استشهاده بٌد السلطة الحاكمة أو السلطة الدٌنٌة . 

لعالم المختلفة من قتل بسبب  تعبٌره عن الرأي و نقده اإلسالمٌة . قدٌما وحدٌثا ..وكذلك  دول ا

 لإلسالم  !!
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 ......٤ّٜل ٖٓ اُلهعخ اُضب٤ٗخ .....

 الشهادة برتقالًرمز 

 أو  أو مإلؾ قتل بسبب اختالطه بالسٌاسٌة والعمل السٌاسً  سٌاسً و شاعر أو كاتب

والتنظٌم المعارض لهذا الحزب  انضمامه  بسبب  وحزبً قتل واستشهد .سٌاسً   نشاط  يأ

 السٌاسٌة والثقافٌة.  ٌه ألرابه...وتبن

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 

 أصفر رمز الشهادة

سبب قتله   قتل فً ظروؾ ؼامضة .. ولم ٌعرؾ  شاعر أو أدٌب أو مثقؾ أو صحفً

 أو قتل فً حروب أهلٌه وأوضاع أمنٌه مضطربة . واستشهاده .

......... 

حٌاتهم   أو أهدرت  وعذبوا  الذٌن سجنوا  نسى أبدا كل أولبك  سٌمات إال أننا لمومع هذه التق

بسبب شعرهم   قطعة من العذاب  حٌاتهم  وكانت .. ..وصدرت فتواي بقتلهم وإعدامهم وشنقهم

 أو مطلوبون للقتل   بسجناء الرأي  تصنٌفهم  الناقدة والثاقبة .فتم  وأدبهم ..وأرابهم

............... 

  وعلى  والتارٌخٌة  هذا البحث على العدٌد من المصادر والمراجع العلمٌة  وتم االعتماد فً

لخٌر الدٌن الزركلً ,,   كتاب األعالمالؽٌر موثوقة  والؽٌر معتمدة  .  كا   الشبكة العالمٌة

الكتب والمراجع   ومعجم األدباء ,, واألؼانً ,, وموسوعة الشعر والشعراء ..وؼٌرها من

عده   .. وأن وجدت رواٌات لتً أعتمدت  علٌها فً معرفة وقراءة سٌر هإالء الشهداء ..ا

 ,  ترجح بٌن وفاته وفاة طبٌعة علم من األعالم   وتارٌخ  وحٌاة  تحكً سٌرة وقراءات كثٌرة 

...فهذا الم إلؾ    استشهاده وقتله التً تقول وترجح   نرجح الرواٌات  فؤننا وقتله  أو استشهاده

.. لٌس من  ع من أجل حصد أكبر عدد من الشهداء .وأي رواٌة ترجح استشهاده لن ٌفوتها صن

والحقد . بل من أجل الخبث العلمًالرصٌنة والؽٌر رصٌنة .. العلمٌة  والمنهجٌة  أجل األمانة

 !!وفساد  العلمانٌٌن لٌٌن اخبث  الملحدٌن  وحقد اللٌبرالمنهجً 

وإدانة تارٌخه ورموزه ..كتاب ال ٌمكن فٌه لمسلم  و المسلمة  كتاب أإلؾ من أجل إدانة اإلسالم

أن ٌقروأ فٌه عن سماحة وعدالة  اإلسالم  وسعة أفقه مع الحرٌات والعقابد واألفكار ..وتالشً 
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األسقؾ واختفاء الخطوط الحمراء على الفكر والعقل ..مثلما ال ٌجد حمار نفسه مالكا اذا نظر 

ناقما ..على كل م  كا  سببا اً ادنث هذه  ن  ٌكن  كتاباا ااخاا ااحاا كتاب ٌأبً إالفً المرآه  ..

 الكاخثة نالمانة العظٌمة للعقل ..

كتاب هن نشبه بــــــ خدة اعل عنٌفه  نؼٌخ متكاابة نمتسانٌة خدة م  الالعنؾ  خدة م  الالعقل  ...لم  كا  

 خ ..عدنا نعنفا نمقالة لكل شً... لإلنسا   للعقل لتاخٌخ للفك

 

 

وال ٌسعنً هنا إال أن أشكر خٌر الدٌن الزركلً مإلؾ كتاب األعالم  وكذلك  موقع مكتبة 

الشاملة على النت .. وأنه لوال  جهد  ذلك  الموقع  والجهد الجبار الذي قام  به  صاحب األعالم 

 . لما رأي  هذا  المرصد والكتاب النور .. لما وفره من  ٌسر كبٌر لً و لكل الباحثٌن
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 لجزء األول :ـ  ا

 العصر اإلسالمً األول :ـشهداء  

 اُؼٖو اُ٘ج١ٞ 

 

د  النبً  بعثة   من تارٌخ ٌمتد هذا العصر   . للمٌالد 610 عـــام  م حــمَّ

 للمٌالد.. 632 سنـة وحتى وفاته :

وعلما  وأدٌبا ,وشاعرة وأدٌبة   شاعرا استشهاد أكثر من تسعة عشر   وفٌه سجل التارٌخ

 . تارٌخٌا وثقافٌا

 من الدرجة األولً ..  استشهادهم  درجة كان معظم 

 حٌث استشهدوا بسبب رأي وشعر و قصابد..  حٌث أعلى مراتب االستشهاد والتضحٌة 

 .. و من أجل الرأي والكلمة 

 .  رات وأدٌباتاعشعراء وأدبا وقدر ش  قدر حٌاة ثمانٌة  كما سجل التارٌخ

العصر وهذه   وٌعتبر هذا. مطلوبون للقتل وسفك الدم ..لنفس األسباب وكانوا   أهدرت حٌاتهم 

لسجل انتهاك حقوق الرأي التعبٌر و حقوق    . بمثابة والدة وبداٌة التارٌخ األسود الفترة 

 " لألسؾ  " اإلنسان 
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 جدول  شهداء العصر  النبوي  

 

 

  شهٌد من الدرجة الثالثة                  ة شهٌد من الدرجة الثانٌ            شهٌد من  الدرجة األولً                

 شهداء العصر النبوي

درجة  دتارٌخ االستشها الشهٌد رقم
 الشهادة

  قبل الهجرة سوٌد بن الصامت 1

  قبل الهجرة مسعر الجنً 2

  هــ 2 النضر بن الحارث 3

  هــ2 عصماء بنت مروان 4

  هــ 2 ابو عفك 5

  هــ 3 كعب بن األشرؾ 6

  هــ 3 ابن سنٌنة 7

  هــ 3 ابو رافع سالم بن الحقٌق 8

  هـ 3 ابو عزة 9

  هــ 6 أم قرفة 11

  8 مفروق بن عمرو 11

  هــ 8 مقٌس بن حبابة 12

  هــ 8 درٌد بن الصمة 13

  هــ 11 الحوٌرث بن نفٌذ 14

  هــ 11 عبد هللا بن األخطل 15

  هـ11 أرنب مولً بن األخطل 16

  هــ 11 سارة مولً عمرو بن هاشم 17

  ؟؟؟ 2زوجة األعمً  18

  ؟؟؟ 1زوجة األعمً  19

   كعب بن زهٌر 3

 شـــــــــــعراء أهدر دمهم وحٌاتهم

   ابن الزعبري 1

   ابو سفٌان 2

    

   عبد هللا بن سعد 4

   أنس بن زٌنم 5

   هبٌرة بن وهب 6

   فرتنا مولً بن األخطل 7

   هند بنت عتبة 8
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 ٓؾٔل  ىٖٓ اُ٘ج٢  ؽو٣خ اُزؼج٤و ك٢
ٝحُظؼظ٤ْ حإلػال٢ٓ  ٝحُل١ٌَ  . ٝحٗظٜخى حُل٣َخص ٜٝٓخىٍس حٌُِٔش ٝحإلريحع  ُٔـَ كوٞم حإلٗٔخٕ  ُٝي حُظخ٣ٍن حألٓٞى

..ٖٓ ٛ٘خ ٖٓ ٌٛٙ  ٢ُٞٔ حألٝكيٝحُلٌْ حُي٣ٌظخط١ٍٞ حُ٘ حُوَٜ ٝحُلٔخى ٝحالٓظزيحى  َٝٗػ٘ش  ٝحُؼوخك٢ ٝهظَ أٛلخرٜخ

 . ٤ِٔالىُ   634 ٝ  622 ٓخ ر٤ٖ ػخ٢ٓ  حُٔٔظيس  حُلوزش حُٔٞىحءحُ٘ي٣يس حُٔٞحى

ٝٗٔخ ًٝزَ ٝأُىَٛ ػزَ حُؼٍٜٞ ٝحُيٍٝ . ٖٓ طخ٣ٍن حإلٗٔخ٤ٗش  ك٢ طِي حُلوزش حُٔ٘جٞٓش  ُٝي حُظخ٣ٍن حألٓٞى

 ٝحُظ٣َ٘ؼ٤ش  ٝكِٔض ؿ٤٘خطٜخ حُل٣ٌَش  ُيٍٝ ٛلخطٜخ حٍُٞحػ٤ش.ٝحًظٔزض طِي ح  ُٖٓ  رؼي  اػَ ىُٝش ُٖٝٓ  ىُٝش حإلٓال٤ٓش

 . حألٓي ...حُط٣ِٞش حألػَ  حُو٤َٜس  ٖٓ طِي حُلوزش

ٌَ أػ٢ِ ٝٓـظٜذ حألكٌخٍ ٝحُل٣َخص ًَٝ ٓـخٕ ًَٝ هخَٛ ُِلوٞم  ٝٛخٍ ٌَُ ى٣ٌظخطٍٞ  ٝهيٝس كٔ٘ش ٝأٓٞس , ٓؼ

ح ُِل٣َخص  ُٖٔ .. ًَ ٝهظَ   ٜٝٓخىٍس ك٣َش حَُأ١ ٝ حُظؼز٤َ, ظ٤خٍحص حُل٣ٌَش ..ٝه٘ن حُ  ٝٝأى حألكٌخٍ  ًخٕ ٣َؿٞح هٜ

أٍهٚ   ٝؿؼَ حُلٌَ ٝحألىد ٝحُؼوخكش.  ُْٜ  ٝاػيحْٜٓ ٝطِل٤ن حُظْٜ ٝٓـْٜ٘ ٝطؼ٣ٌزْٜ   ٝحُٔل٣ٌَٖ ٝحُٔؼول٤ٖ  حُٔزيػ٤ٖ

ٝحُوٞحىس ٝ حُؼَٜ  . ك٢ ُِٓ٘ش أ١ٝء ٖٓٔ ٣ٔخٍّ حُيػخٍس  ٝأٛلخد حُوِْ ٝحإلريحع  ٝؿؼَ أُٞ حُلٌَ حُٔٔظ٤َ٘.  كٌحء  ٖٓ

 . ٝ حُِٗخ

أٍرخد حُؼوخكش  ٣ِٝػٕٔٞ أْٜٗ  ىد ٖٓٔ ٣يػٕٞحألٝطل٣َٞ ٓ٘خٍس حُلٌَ ٝحُؼوخكش ٝحإلريحع ُزوَس كِٞد ك٢ حُ٘لخًس , ٝهِش 

 ٝحألىد.

..ٝٓٔخُي ُِوٞف ..ٝحَُأ١   كش ُإلػيحّ ..ٝٓؼظوَ ًز٤َ ٝٓـٍِ ٝ" ِٓٔن "ًز٤َ ٝٓخ  ٝطل٣َٞ حُزِيحٕ ا٢ُ ٓـٖ ًز٤َ

  ٝحٌُٔٛذ حُٞحكي ٝحأل٣يُٞؿ٤ش حُٞحكيس..حُٞحكي 

ًَ ًُي ٝأًؼَ ٓخ ًخٕ ٤ٌُٕٞ  ُٞال ٌٛٙ  حُلوزش ..ٝٓخ ًخٕ ٤ُليع ُٞ ُْ  طظَٜ ٌٛٙ حُلوزش ُٝٞ ُْ  ٣ظَٜ حإلٓالّ ..ُٝٔخ ًخٕ 

 .ٌٛح حُظخ٣ٍن حألٓٞى ٝحُٔـَ حألٓٞى ٖٓ طخ٣ٍن ك٣َش حَُأ١ ٝحُظؼز٤َ 

حُظ٢  أَٛ ٌٛٙ حُ٘زظش, ٖٓ  ٌُٜٙ حُلوزش . ٝطلَع ١ز٤ؼ٢  ؼخهذ  ٓخ ٛٞ اال حٓظيحىكٔخ ًخٕ ٝٓخ ٤ٌٕٓٞ ٖٓ طخ٣ٍن حإلٓالّ حُٔظ

ك٢  ًحص حُظخ٣ٍن حألٓٞى ٝحُٔـَ حألٓٞى .  كٜخٍص ٌٛٙ حألٓش ..حألٓش ٍهْ ٝحكي. ٝهز٤ق .. ٗٔخء ك٤ٜخ ًَ ٓخ ٛٞ أٓٞى 

 :  .ًٝحص  حَُٔحًِ حأله٤َس حٗظٜخى ك٣َش حُظؼز٤َ ٝحإلريحع

حُ٘لخك٤ش  ..ٝٓ٘ظٔخص  كيٝى ..ٝطوخ٣ٍَ حُل٣َخص حُي٤٘٣ش  ٛلل٤ٕٞ رال  ٝٓ٘ظٔش  حُٜلخكش ٝحُظؼز٤َ ك٢ ًَ طوخ٣ٍَ ك٣َخص 

ٝأًؼَ  حُ٘ؼٞد طي٤َٓح ٝط٤ٌَٜح ٝهَٛ٘ش   حُي٤ُٝش .. ٝأًؼَ حُيٍٝ كـذ ُٔٞحهغ حُ٘زٌش حُٔؼِٞٓخط٤ش " حألٗظَٗض "  ..

 .. ُِٔٞحهغ ٝطو٣َزخ ُٜخ !! ٝحٗظٜخًخ ُلوٞم ح٤ٌُِٔش حُل٣ٌَش ٝٝحُن

حألطـخٍ رخُزَ٘ ٝٓويٓش ىٍٝ ٝ..هٔؼخ ُِل٣َخص ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُؼوخك٤ش ..ٝحُيٍٝ حألًؼَ ًٌُٝي  ٢ٛ ك٢ ٓويٓش حُيٍٝ حألًؼَ ك٘ال 

ح ..اريحػخ ٝا ٖ حَُٔأس  ٝحإلٗٔخٕ ..ٝأهَ حُيٍٝٝأٓٞء حُٔ٘خ١ن ٝحُؼٞحُْ ُؼ٤. ًٍ  رظٌخ

ٞد طؼخٓش ٝاٛخرش رخٌُآرش ٝحألَٓحٝ حُ٘ل٤ٔش : ًَ ًُي ٝى٣ٌظخط٣ٍٞش .. ٝأًؼَ حُ٘ؼ حٓظزيحى حُِػٔخء حألًؼَ  ٓ٘طوش ٝ  

 ػ٠ِ اٗٔخٕ ٝىٍٝ  ٌٛ حُٔ٘طوش  .. ُٞ ُْ طظَٜ ٌٛٙ حُلوزش   ٤ٌُٕٞ  ٤ٜ٣َٝ ٝحهؼخ ٝطخ٣ٍوخ  ٝأًؼَ ٓخ ًخٕ

 ٝأًؼَ :  طَ٘ػٖ ًَ ٌٛح  حُٔٞىحء  كل٢ ٌٛٙ حُلوزش حُٔظِٔش 

حُوَحد  ُٝيص ٛ٘خى  ٝؿخءص ٝحٓظٍٞىص ٖٓ  ٛ٘خى  .. ..كٌَ ٌٛٙ حُؼٞحُْ ٖٓ  هز٤ق ٝأٓٞى طَ٘ػٖ ًَ ٓخ ٛٞ ٓظِْ ٝ

 " ٛيهض أّ ُْ طٜيم  ٖٓ ٛ٘خى  ..ٖٓ  طِي حُلوزش ." ؿ٠زض أّ ُْ طـ٠ذ  ضٝطٞحٍػ

   ٝطٔٔغ ٝط٘خٛي أهزخٍ ال طٜيم ك٢ ػَٝ ١ٍٝٞ حُزِيحٕ حإلٓال٤ٓش  طوَأ  ل٤ٖك 

ٝػٖ   ٝاػيحّ حُٔؼول٤ٖ ٝٓـٖ حُٔزيػ٤ٖ  ٣ٌَٖػٖ هظَ ُِٔل.  ٗز٤ٚ  طي٣ٖ رَ٘ع هللا ٝٓ٘ش  ٝحُٔـظٔؼخص حُِٔٔٔش حُظ٢

ٝأكخ٤ٖٗ   ٝػٖ ٝٓخثَ حُٔٞص,  ٛخ ًَ ٛخكذ كٌَ ٍٝأ١خ. حُظ٢ ٣ظِو ٝحُلَٓخٕ ٝحُظلو٤َ حُٔزَٓؾ  أٛ٘خف حُؼٌحد ٝحُظٞؿ٤غ

 ٌٛٙ حُزِيحٕ ٝأٗظٔظٜخ  حُٔٞص ...٤ًٝق ُْ طلِق

 !! ٤َاال ك٢ ٛ٘يٓش حُٔـٕٞ ٝحهظَحع حُٔـٕٞ ٝ ٝٓخثَ حُٔٞص ٝحُٔلَ ٝحُظٌ٘ 

 ..ال طٌٌد :  ...ٝٛيم ال طٌٌد  كٜيم

 ! كٜيم  ٌٓح٤ًَٙ .ٝىى هٜٞطٚ  ٓلٌَ هظَ رـذ  كبٕ ١ٍٝ ُي ػٖ
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 ٝػٖ هظَ ٓؼوق  رظوط٤غ أؿِحء ؿٔيٙ  هطؼش ..هطؼش ..أٓخّ ػ٤٘٤ٚ ١ٜٝٞٛخ ػْ ٣ل٘ٞ رٜخ كٔٚ كظ٠ حُٔٞص كٜيم 

  كٜيم  أُق هيّ 16  ٝإ ه٤َ ُي إٔ ًخطذ هظَ رخ٢َُٓ ٖٓ ػ٠ِ حٍطلخع

ٝإ ه٤َ إ ًخطزخ ٝٓؼولخ هظَ ٍؿٔخ رخُلـخٍس كظ٠ حُٔٞص ..ًٔخ ط٢َٓ ٖٓ ٣لٌْ ػ٤ِْٜ حإلٓالّ رخُؼَٜ ٝحُلـٍٞ ٝح٢ُِٗ ..أٝ 

 رخُلَم رخُ٘خٍ أٝ حأل٤ٓي كٜيم ٝٛيم 

حالٗظلخٍ ػ٠ِ   ٝحُٔٔيّ طلض ٝٓخىطٚ ٓويٓخ ػ٠ِ  ٝٓئُق ًخٕ ٣ؼ٤ٖ ًٝؤّ حُْٔ رـٞحٍٙ  ٝإٔ ه٤َ ُي إٔ أًؼَ ٖٓ ًخطذ

  ٣ِْٝٔ ُإلػيحّ ٝحُوٜخٙ كٜيم  َٝٗكٚ  ٝطٜخىٍ ًِٔظٚ وزٞ ػ٤ِٚ ٝط٘ٞٙ ه٤٠ظٚإٔ ٣

 ٤ٖ ك٢ حُٔخٍٓظخٕ ٝحُٜٔلش حُؼو٤ِش ُؼ٣َٖ٘ أٝ هٔٔش ػَ٘س ٓ٘ش رخهظ٤خٍٙ كٜيم٣ٝل٠َ حُؼ 

  ؿٔيٙ أٝ ٢ِٓ ػ٤ِٚ حٌُالد ٝحُٞكٕٞ ح٠ُخ٣ٍش  رؼي إٔ ِٓن  ٝإ ه٤َ ُي إٔ ًخطذ هظَ

 ..  كٜيم ػخ٣ٍخ ػ٠ِ هخُٝم  ؼي إٔ أٓو٢أٝ هظَ ر أٝ ٓـٖ ُو٤ٖٔٔ ػخٓخ..

 ٝاًح ه٤َ ُي  إ ؿَءس  ٌٛح حُلٌَ حُظال٢ٓ ٝحإلؿَح٢ٓ  ١خُض ٖٓ ْٛ  ك٢ ٖٓ حُطلُٞش ٝحُٜٔي    كٜيم 

 ٝإ ه٤َ إٔ ٛ٘خى أًؼَ ٖٓ أُق ٓؼوق ٝٓـ٤ٖ ٍأ١ ٝٓـ٤ٖ ٤ٓخ٢ٓ هظَ ىكؼش ٝحكيٙ كٜيم  .. 

 ٝٝٓٔخٍٓظش حُٔؼ٤ِش حُـ٤ٔ٘ش كٜيم ..  ُٔ٘ٔيٍ ح ٝاًح ه٤َ ُي حٕ ٛ٘خى ٖٓ ًٛذ ٟل٤ش  ٗؼَٙ حُط٣َٞ

 ٝإٔ ه٤َ ُي إٔ ك٤ِٔٞكخ ٓخ  هظِٚ طالٌٓطٚ ك٢ هخػش حُٔلخَٟس ٝحُيٍّ ٍٝٓٞٙ رؼي إٔ َٟرٞٙ ٖٓ حُ٘خكٌس  كٜيم 

٤َٛٝص . ٝكَٛش ُظل٤ٌَ ٝحالهظَحع . ًَ ٢ٗ ُْٝ طظَى أ١ ٢ٗ ُالؿظٜخى  كؼِض  ٖٓ حُظخ٣ٍن  كٌٜٙ حُلوزش حُٔٞىحء

 ٣ٜٝيم ُٝٔخ ال ٣ٜيم  ٌٛٙ حُلٕ٘ٞ ك٢ حُظؼ٣ٌذ ٣ٜيم  ك٢ حُوظَ ..ًَٝ ٝحًٌُ٘ٝ  ٕٞ ٝحُؼظٌٚٛح حُـ٘  ًَ

.٣ٝظلٍٞ   .ٝكٌٔخ ا٢ُٜ ٖٓ كٞم ٓزغ ٓٔٞحص  ػخى٣خ ٝحػظ٤خى٣خ .. ٝه٠خء ػخىال َٝٗػش ٖٓ هللا ٜٝٓ٘خؿخ  كٌٔخ  ٤ٜ٣َٝ

 . هظَ رؼٟٞش ًٝرخرش  ٓؼَ  ٝحألى٣ذ  هظَ حُٔؼوق ٝحُٔلٌَ  هخىٍ  رويٍس

.. كيػخ   ػخُْ ٝػخُْ 1000..٤َٜٓ ٓخ ٣َٜ ُــــ   ُْٝ ٣ٌٖ  ٌٛح حُظخ٣ٍن ُْ ٣ُٞي ػزؼخ ُْٝ ٣ٞؿي حػظزخ١خ  كٌَ

 . .. ٝطٔيىح ػ٤َٟخ ُٜخ   ٝٓوطش ٖٓ ٓوطخص حُظخ٣ٍن ..رَ ًخٕ  حٓظيحىح ٌُٜٙ حُلوزش حُٔٞىحء  كَى٣خ

 ِٔش حُلَسهظَ ر٘غ ٝطؼ٣ٌذ كظ٤غ ك٢ طخ٣ٍو٘خ حُلي٣غ .ألٛلخد حَُأ١ ٝحٌُ  ٕ ٝؿيبك

 " ُٝألٓق " .. كل٢ طِي حُلوزش ٖٓ كوزش حُ٘ز٢ ٓلٔي ٓخ ٛٞ أر٘غ ٝأكظغ

ًَٝ   ٝطٞؿْ حُوظَ ٝحٌُرق ك٢ ًَ ُلظش . رخُوٞف ٝحُـٕ٘ٞ ٝحُ٘ي ٝحإلٍطزخد  ػخٕ حُٔزيع ٝ حطٔٔض ك٤خس حُٔؼوق  ٝإ

 .  ٌٛٙ حُلوزش  ٝٓزط٘ش ٖٓ ظخَٛس  َٝٗػ٘ش  حُلوزش  أه٠َ ٖٓ ٌٛٙ  كز٠ٞء    ػخ٤ٗش

ٓلٌَ   ٝٛخٍ حُوظَ ٝحُٔـٖ ٜٗخ٣ش ٝهخطٔش ًَ. ٝإ حٓظَٜٔ حُلٌخّ ٝحُٔـخ٤ٖٗ ٝحُٔلظ٤ٖ حَُ٘ػ٤٤ٖ هظِْٜ ٝأٛيحٍ ىْٜٓ

  كز٤ٛٞش ٌٛٙ حُلوزش :ـ . ًٝخطذ

.ٓؼِٔخ َٗػ٘ض ُِلٔخى حألهاله٢ ٝحُٔخ٢ُ  ٌٛٙ حُلوزش ٝرل٠َ ٌٛٙ حُلوزش حُظ٢ َٗػ٘ض حُوظَ ٝحُٔليٖٓ رزًَش ٝ

 ٝٝٝٝ حُن   ٗٔخٕ ٝحُطلَ ٝحَُٔأسٝحٗظٜخى كوٞم حإل ٝاٛيحٍ

 ػ٠ِ أٍرغ ٢ً ٣ًَزٚ حُلخًْ ٝحأل٤َٓ ًظخد حُزال١ ٝٓٔخك٢ حُـٞم .ٖٝٓ ٢ٍٟ إٔ ٢٘ٔ٣ ُْٝ ٣٘ـٞح ٖٓ ًخٍػ٤ظٜخ ٟٓٞ 

ًخٗض  ُظِي حُلوزش ٓؼول٤ٜخ ٝٗؼَحثٜخ ٝٓٔخك٢ ػ٠ٜ    ..ًظخد رال١ ٝٓؼولٞح ِٓطش ًَٝ ػَٜ آال٢ٓ ..كٌٔخ ٌُٜح حُؼَٜ 

 ..  ٝح٤ُ٘طخٕ  َٓ هللا رؤٝحُلخًْ  ًظخد رال١  ٖٓ حٍط٢٠ إٔ ٣ًَزٚ ح٢ُُٞ  ٝح٢ُٛٞ ٝ ٗؼَ ٝٗؼغ    ٝ

ٜٗخ٣ش ر٘ؼش  ًخٗض ٜٗخ٣ظْٜ  ٖٓ ػ٣َٖ٘ ٓزيع ٝٗخػَ ٝٓؼوق .  ١َٝ٘ٓٝ ًٔخ ١ٍٝ حُظخ٣ٍن هٜٚ ك٤خس ٜٝٗخ٣ش أًؼَ

 !! ٣ٝظٍٜٞ  ٜٗخ٣خص ٗـي ك٢ رؼ٠ٜخ ٓخ ال ٣ٜيم أٝ ٣ظو٤َ ٝكظ٤ؼش ػ٠ِ ٣ي ٌٛح حُ٘ز٢

ٓخًح ُٞ   ٝال ٗؼَف.. كيع ٝٝهغ ػ٠ِ ٣ي ٌٛح حُ٘ز٢ حُٔٞٛٞف ر٘ز٢ حَُكٔش ٝحُؼيحُش ٝحُٔئ٣ي رخُٞك٢ ٝحُوٞس حإل٤ُٜشٌُٝ٘ٚ 

 !!!  ٓ٘ش 13أٓظي طخ٣ٍن كٌْ ِٝٓي ٌٛح حُ٘ز٢ ألًؼَ ٖٓ 

 !!!  ٓظٌٕٞ  ٝرؤ١ ٍٛٞ ٖٓ ٍٛٞ حُز٘خػش ٝحإلؿَحّ  ػيى حُٜ٘يحء ٝحُوظ٠ِ  ًْٝ ٤ٌٕٓٞ 

  ..  ١خػٖ ك٢ حُٖٔ  ٢ٛٝ طَٟغ ٝطَر٢ أ١لخُٜخ .ٝ هظَ ٤ٗن َّٛ هظَ آَس ػـُٞ  كٔخ ر٤ٖ

إٔ   ٣ٌٖٔ  ٝأكظغ ٍٛٞ ُِوظَ  ك٢ أر٘غ   أٝ هظَ حَٓأس  ٝطل٣َٞ ِٛش حُوَحرش ٝحإلهٞس ٝحَُكْ ألىحس ُالؿظ٤خٍ ٝحإلؿَحّ

 طوطغ ٜٗل٤ٖ !!!  كظ٠  أػ٤ٖ٘ ٝط٘ي  ٖٓ أكالّ حَُػذ ...ك٤غ طَر٢ ر٤ٖ ؿ٤ِٖٔ  ٣ظو٤َ



32 
 

 ؟!  ٌٛٙ حُٜ٘خ٣خص حُٔئٓلش رلن حإلْٗ كلٔذ ٝػخُْ حُلو٤وشُْٝ طٌٖ كو٢ 

 ٝحُوِػزالص طيحًٍٚ ٌٛح حُلن حإل٢ُٜ حُٔوظّٞ روظْ حُ٘ز٢ ٓلٔي حُوَحكش ٝحُـٖ  رَ كظ٠ ػخُْ 

ح٣ٌُٖ ًٛذ طخ٣ٍوْٜ ٝٓـيْٛ ٛيٍح ٓؼِٔخ ًٛزض ك٤خطْٜ   . ًَ ًُي ٝأًؼَ ٓظـيٝٗٚ ك٢ هٜٚ ٜٝٗخ٣خص ٛئالء حُؼ٣َٖ٘

  ٓؼخٍٝ أٝ ٓٞهق  أٝ ه٤ٜيس  شٛيٍح ٖٓ أؿَ ًِٔ

, ًٔخ هخٍ حُِٜٔذ  حَُأ١ ك٢ ٌٛٙ حُي٤ٗخ ُٖٔ ٣ِٔي ال ُٖٔ ٣َأٟ  : إٔ ٣ٌٕٞ  ٌٗي ٤ٟٝن ك٢ حُؼ٤ٖ ٝك٢ حُل٤خس  ٣ٝخ ُٚ ٖٓ

 .  ٛٞ حألهَ  أرٖ أر٢ ٛلَس ح١ٌُ هظَ

 ٌَُ ٖٓ هظَ أٝ أٛيٍ ىٓٚ َٝٛد ٝػخٕ ك٢ حُٔ٘ل٢ كظ٠ ٓخص  ٌٛٙ حُلوزش ٗخِٓش  ٝٓظٌٕٞ

 !!ٝحُيّ ٝحَُهخد ًَحٓش ٌٛح حُ٘ز٢ . ٝٛخٍ  ٌٝٓ٘ إٔ ٛخٍ ٝطلٍٞ ح٤ُٔق ٓؼـِس حإل٣ٔخٕ  ٍأ٣ٚ ٝٗؼَٙرٔزذ  

 ٓزن حُزيأ ك٢ ٌٛٙ حَُكِش حُٔئُٔش   حُ٘خػَ ٣ٞٓي رٖ حُٜخٓض  ٜٗخىسض حُزيح٣ش ٖٓ هٜش ًٝخٗ حرظيأ َِٓٔٔ حُوظَ

 أٍٝ ٤ٜٗي ك٢ ٍكِظ٘خ حُٔئُٔش ٝحُٔو٣ِش ٓغ  حُٜ٘يحءكٌخٕ 
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  ......٤ّٜل ٖٓ اُلهعخ اُضب٤ٗخ .....
 ..قاطرة الموت . كان الشعر أول الموت وآخرهمن القاطرة الؽٌث الدامً أول عجالت أول 

ثَجت ًٞٗٚ   ا٠ُ هزَ ٓزؼٔل ثبُلهعخ ا٢ُٝ٧  ا٫ إٔ اُل٫ئَ ر٤ْو اٍزْٜل ٧ٍجبة صب٣ٞٗخ   ّبػو  

ت هكٚٚ ُؾ٤بح ٬ٍُز٬َّ ٝاُؼجٞك٣خ اُز٢ رؼ٢٘ ا٬ٍ٩ّ ٫ٝ ٌُٝٔبٗزٚ ا٫عزٔبػ٤خ ٝثَج ا ّبػوً 

عِٔخ ٝاؽلح ثؾَت ا٫رلبم   كفِذ ك٤ٚ ا٧ًٝ ٝ اُقيهط اُز٢  ..ؽ٤بح اُق٘ٞع رؼ٢٘ ٢ّء ؿ٤وٙ 

ػجل أُطِت ...ٝث٤ٖ ٛبر٤ٖ  أٍوح ث٤ٖ اُن١ ًبٕ هبئٔب  ٝاُؾِق اُول٣ْ   أُجوّ ث٤ٖ ٓؾٔل ٝث٤ْٜ٘

  اُوج٤ِز٤ٖ
 ٣ٍٞل ثٖ اُٖبٓذ

 (000 - 000  =000 - 000 ) 
ثٖ ؽبهصخ ثٖ ػل١ اُقيهع٢ ا٫ٖٗبه١: ّبػو, ٖٓ أَٛ أُل٣٘خ. ًبٕ ٤َٔ٣ٚ  ٣ٍٞل ثٖ اُٖبٓذ

 هٞٓٚ )اٌُبَٓ( ٝٛٞ ٕبؽت ا٧ث٤بد اُز٢ أُٜٝب:
 ... )أ٫ هة ٖٓ رلػٞ ٕل٣وب, ُٝٞ روٟ

 ٓوبُزٚ, ك٢ اُـ٤ت, ٍبءى ٓب ٣لو١(                            
ب٤ِٛخ, ٝأكهى ا٬ٍ٩ّ ٝٛٞ ٤ّـ ًج٤و, ُٝو٤ٚ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ثَٞم )م١ اّزٜو ك٢ اُغ

أُغبى( كلػبٙ ا٠ُ ا٬ٍ٫ّ, ٝهوأ ػ٤ِٚ ٤ّئب ٖٓ اُووإٓ, كبٍزؾَ٘ٚ, ٝاٖٗوف ػبئلا ا٠ُ أُل٣٘خ, 

 .(1إٔ هزِٚ اُقيهط. ٝمُي هجَ اُٜغوح ) كِْ ٣ِجش
***** 

 ....................................... 
 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
بعد  فشاعر من شعراء الجن ..استشهد  ىو األخر .. استشهد بسبب أفق الحرية كالتعبير الواسع  في اإلسبلـ.  

بعالم ..صغيرىم ككبيرىم  .. شيخهم  كعجوزىم .. سنضحي  بالخرافة ك كالتضحية بكل ما لئلنس  اإلنس  كما بعد األنس  
..ككل ايضاالجاف ببل .. فحسب  ؼ اإلنسافاستهديكن حكرنا , على إ ال تبقي  ألحد  مقالة بأف اإلسبلـ  لم  األشباح حتى

 تم التضحية فيو  حتى ال يبقى ظاىرنا غير العبودية كغير الخرافة كاألكىاـ !! قائمة بين اإلنس كالجاف  عوالم الهباؿ كالجناف !!
 َٓؼو  اُْبػو اُغ٢٘

ٖ اُن٣ٖ آٓ٘ٞا ثٚ ًبٗذ روٖل ٖٓ ٍجٚ ٖٓ اُغٖ اٌُلبه كزوزِٚ هجَ اُٜغوح ٝ هجَ ا٧مإ ك٢ اُوزبٍ ٝ هل مًوٝا إٔ اُغ

 ُٜب ٝ ٨ٌُٗ ك٤ووٛب ػ٠ِ مُي ٝ ٣ٌْو مُي ُٜب
هبٍ ٍؼ٤ل ثٖ ٣ؾ٠٤ ا١ٞٓ٧ ك٢ ٓـبى٣خ : ؽلص٢٘ ٓؾٔل ثٖ ٍؼ٤ل ـ ٣ؼ٢٘ ػٔٚ ـ هبٍ : هبٍ ٓؾٔل ثٖ أٌُ٘له : اٗٚ  

 هبٍ : ٛزق ٛبرق ٖٓ اُغٖ ػ٠ِ عجَ أث٢ هج٤ٌ كوبٍ :مًو ُٚ ػٖ اثٖ ػجبً أٗٚ 
 ٓب أكم اُؼوٍٞ ٝ ا٧ؽ٬ّ ( ...       ) هجؼ هللا هأ٣ٌْ آٍ كٜو 

 ك٣ٖ آثبئٜب اُؾٔبح اٌُواّ ( ...  ) ؽ٤ٖ رـ٠ٚ ُٖٔ ٣ؼ٤ت ػ٤ِٜب 
 ٝ هعبٍ اُ٘ق٤َ ٝ ا٥ٛبّ ( .. ) ؽبُق اُغٖ عٖ ثٖوٟ ػ٤ٌِْ

 روزَ اُوّٞ ك٢ ؽواّ رٜبّ ( ...     ) ٣ّٞي اُق٤َ إٔ روٝٛب ٜٗبها 
 ٓبعل اُغلر٤ٖ ٝ ا٧ػٔبّ ( ...  ) َٛ ًو٣ْ ٌْٓ٘ ُٚ ٗلٌ ؽو 

 ٝ هٝاؽب ٖٓ ًوثخ ٝ اؿز٘بّ ( ...     ) ٙبهثب ٙوثخ رٌٕٞ ٌٗب٫ 
هبٍ اثٖ ػجبً : كؤٕجؼ ٛنا اُْؼو ؽل٣ضب ٧َٛ ٌٓخ ٣ز٘بّلٝٗٚ ث٤ْٜ٘ كوبٍ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ : ٛنا  

 ِْ اُ٘بً ك٢ ا٧ٝصبٕ ٣وبٍ ُٚ َٓؼو ٝ هللا ٓقي٣ٚ كٌٔضٞا ص٬صخ أ٣بّ كبما ٛبرق ٣ٜزق ػ٠ِ اُغجَ ٣وٍٞ :٤ّطبٕ ٣ٌ
 ام ٍلٚ اُؾن ٝ ٍٖ أٌُ٘وا ( ...   ) ٗؾٖ هزِ٘ب ك٢ ص٬س َٓؼوا 

 ثْزٔٚ ٗج٤٘ب أُطٜوا (       ) ه٘ؼزٚ ٤ٍلب ؽَبٓب ٓجزوا ....
ػلو٣ذ ٖٓ اُغٖ أٍٚ ٍٔؾظ آٖٓ ث٢ ٤ٍٔزٚ ػجل هللا أفجو٢ٗ أٗٚ ك٢ كوبٍ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ : ٛنا  

  كوبٍ ػ٢ِ : عياٙ هللا ف٤وا ٣ب هٍٍٞ هللا  ِٛجٚ ٓ٘ن ص٬صخ أ٣بّ

 

*************************************** 

 145/ 3 ا٧ػ٬ّ (1

 156/  1  ر٤ٔ٤خ أثٖ  اُوٍٍٞ ّبرْ ك٢ أٍَُِٞ اُٖبهّ(  2      
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 حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش ..... ......٤ٜٗي ٖٓ

استشهاده بسبب شعخه ننخابه لدالبل التاخٌاٌة تخجح ..استشهد اً معخكة  اخبٌة ..إال ن  ا عخبًنمثقؾ شاعخ  

م  ننابل م  .. اكا   نااد م  الشهداء نمعخاته  بتلك االساطٌخ التً  ٌخنٌها  االسالم على لسا  مامد   النقدٌة 

بالمخااد ٌتخاده كما تخاد للمبات ناآلالؾ   قانن  التجدٌؾاكا   ننقدهم نابداعهم استشهدنا بسبب نخابهم نشعخهم 

س سٌفه ننشهخ بندقٌته ناد مع االسالم كلمة مثقؾ  تاسنكلما س م  الشعخاء ناالدباء نالمفكخٌ  . كا  مثقفا 

 مقالته  نكشخ ع  ننٌابه نكشؾ ع  نجه الاقٌقً اً نجه كل مثقؾ نمبدع !!!

  

 الااخثالنحخ ب  

 م( 624 – 000هـ =  2 – 000) 

ب  علقمة ب  كلدة ب  عبد مناؾ، م  بنً عبد الداخ، م  قخٌش: اااب لناء المشخكٌ  ببدخ. كا   النحخ ب  الااخث 

 )كما ٌقنل اب  إسااق(. شجعا  قخٌش ننجنهها، نم  شٌاطٌنها م 

ٌل: هن ننل م  ؼنى على العند بألاا  الفخس. نهن له اطالع على كتب الفخس نؼٌخهم، قخن تاخٌاهم اً " الاٌخة ". نق

اب  االة النبً الى هللا علٌه نسلم نلما ظهخ اإلسالم استمخ على عقٌدة الجاهلٌة نآذى خسنل هللا الى هللا علٌه نسلم 

س النحخ بعده كثٌخا. نكا  إذا جلس النبً مجلسا للتذكٌخ باهلل نالتاذٌخ م  مثل ما نااب األمم الاالٌة م  نقمة هللا، جل

اادث قخٌشا بأاباخ ملنك ااخس نخستم نإسفندٌاخ، نٌقنل: ننا ناس  منه ادٌثا ! إنما ٌأتٌكم مامد بأساطٌخ األنلٌ  نشهد 

 )قخب المدٌنة(           نقعة " بدخ " مع مشخكً قخٌش، اأسخه المسلمن ، نقتلنه باالثٌل

َثِم َمْنَلى بَ  ٌْ ))اَاّدَثِنً َاالُِد ْبُ  اْلَه َتَعاَطى ََ ٌَ ِه َنَسّلَم اَل  ٌْ ى ْبِ  نَِبً َكِثٌٍخ ، َقالَ َقالَ َخُسنلُ هللّاِ َالّى هللّاُ َعَل ٌَ ْا ٌَ نًِ َهاِشٍم ، َعْ  

ًَ ِباأْلَْسَخى َكِخَه َذلَِك َسْعُد ْبُ  ُمَعاٍذ ، َاَقالَ َخُسنلُ هللاِّ  ْقُتلَُه َنلَّما نُتِ ٌَ ا نََبا َعْمٍخن ، َكأَّنُه  َالّى هللّاُ نََاُدُكْم نَِسٌَخ نَِاٌِه َا ٌَ ِه َنَسّلَم  ٌْ  َعَل

َنا اٌَِها َناْلمُ  ٌْ ا َخُسنلَ هللّاِ َكاَنْت نَّنلَ َنْقَعٍة اْلَتَق ٌَ ٌُْؤَسُخنا . َقالَ َنَعْم  ك اأْلَْسَخى نَْ   ٌْ ٌُْثَاَ  َشّق َعلَ ٌُِذّلُهْم هللّاُ َننَْ   ْشِخُكنَ  َاأَْاَبْبت نَْ  

 اٌِِهْم اْلَقْتلُ 

ِه َنَسّلمَ  ٌْ ْنَمِبٍذ َاَلّما َاَخَج َخُسنلُ هللّاِ َاّلى هللّاُ َعَل ٌَ ِل  – ِمْ  َبْدٍخ َنَكاَ  الّنْحُخ ْبُ  اْلَااِخِث نََسَخهُ اْلِمْقَداُد  ٌْ ِه  –َنَكاَ  ِباأْلَُث ٌْ َعَخَض َعَل

ِ  اٌِِهَما اْلَمْنُت اأْلَْسَخى ، َاَنَظَخ إَلى الّنْحِخ ْبِ  اْلَااِخِث َاأََبّدهُ اْلَبَاَخ اَ  ٌْ َن ٌْ ًّ ِبَع ِ َقاتِلًِ ، لََقْد َنَظَخ إَل َقالَ لَِخُجٍل إَلى َجْنبِِه ُمَاّمٌد َنهللَاّ

ا ُمْاَعبُ  ٌَ ٍخ :  ٌْ ِ َما َهَذا ِمْنك إاّل ُخْعٌب . َاَقالَ الّنْحُخ لُِمْاَعِب ْبِ  ُعَم ا .  نَْنَت نَْقَخُب َم ْ  َاَقالَ اّلِذي إلَى َجْنبِِه َنهللَاّ َها ُهَنا ِبً َخِاما

ِ َقاتِلًِ إْ  لَْم َتْفَعلْ . َقالَ ُمْاَعٌب : إّنك ْجَعَلنًِ َكَخُجٍل ِمْ  نَْاَاابًِ ، ُهَن َنهللَاّ ٌَ اًِ ِكَتاِب هللّاِ َكَذا  ُكْنت َتقُنلُ  َكّلْم َااِاَبك نَْ  

ِه َكَذا َنَكَذا [ ، َنَكَذا ٌّ ا مُ  ] َنَتقُنلُ اًِ َنِب ٌَ ًّ . َقالَ  ِهْم َمّ  َعلَ ٌْ ْجَعْلنًِ َكأََاِد نَْاَاابًِ ، إْ  قُِتلُنا قُتِْلت ، َنإِْ  َمّ  َعلَ ٌَ  (((  ْاَعُب َاْل

ما كا    باألساس  كا   نالمؽنً نالملا  نالمثقؾ  هذا المعاخض السٌاسً  التاخٌاٌة ن  مقتل  م  هذه الخناٌة  نتبٌ 

 ننٌدٌنلنجٌته الناادة .  دما ٌخاه مام  ٌادخه م  نقنال ننخاء تعاخض

  .................................................................... 
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  من الدرجة األكلي  .... ة....   شهيد
قائع الموت ىذا السجل كرصده لو  مسيرة  كقصة شاعرة عربية   كانت لقصة  استشهدىا كقع كبير  كمؤلم في
كوف قصة مقتلهم استثناء فرض نفسو كبقوة   ..كاالستشهاد .. فكانت  ىي كالشهيدة أـ قرفة  كابو عفك

..قصصا يندا منها الجبين كينفطر لو القلب كيفجع منو الفؤاد كيموت من  حسرة كألم على قصة مقتلهم 
 من تاريخ اإلسبلـ  تاريخا  أسودا قاتما شديد السواد  قصص يندا لها التاريخ كتجعلالمفجعة كالمؤلمة 

 
 ٓوٝإ  ػٖٔبء ث٘ذ

بَٗذْ  ًَ ِٖ َى٣ٍْل  ٤ّخَ ْث َٓ
ْٖ ث٢َِ٘ أُ ِٓ  َٕ ا َٝ ْو َٓ َْ٘ذ  بَء ثِ َٔ ْٖ ّٕ َػ ِٚ أَ ْٖ أَث٤ِ َُْؾبِهِس, َػ ُٖ ا رَْؾَذ  َؽّلص٢َِ٘ َػْجُل هللّاِ ْث

بَٗذْ  ًَ َٝ  ٢ّ ِٔ َُْقْط ٍٖ ا ْٖ ِٖ ِؽ ِٖ َى٣ِْل ْث ُٗ  ٣َِي٣َل ْث رَُؾّو َٝ  َّ ٬َ ٍْ رَِؼ٤ُت ا٩ِْ َٝ  َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ رُْئِم١ اُّ٘ج٢ِّ 

ْؼًوا: ِّ هَبَُْذ  َٝ  َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ  َػ٠َِ اُّ٘ج٢ِّ 
بٍُِي ٝاُّ٘ج٤ِذِ  َٓ ِذ ث٢َِ٘  ٍْ َُْقْيَهطِ   ... كَجِب ِذ ث٢َِ٘ ا ٍْ ثِب َٝ ٍف  ْٞ َػ َٝ 

 ْٖ ِٓ  ١ِّٝ ْْ أَرَب ْْ  أََْٛؼزُ ًُ ْنِؽظِ      ... َؿ٤ِْو ُٓ  ٫َ َٝ َواٍك  ُٓ  ْٖ ِٓ  ك٬ََ 
 ًِ َِ اُّوُءٝ َُٗٚ ثَْؼَل هَْز ْٞ ظِ    ... رََوّع َٚ ْ٘ ُٔ ُْ َوُم ا َٓ ب ٣ُْورََغ٠  َٔ ًَ 

 ِٖ ُٖ َػِل١ّ ْث ٤ُْو ْث َٔ ٍَ ُػ ُٚ هُٜٞبهَب ـَ َٖ ثََِ ٢ّ ِؽ٤ ِٔ َُْقْط ٤ّخَ ا َٓ
ِٖ أُ خَ ْث َّ  َفَو

ّٕ َُي َػَِ  ّْ ا َٜب: اُُِّٜ ُٚ رَْؾِو٣ ِل٣َِ٘خ ٧ََْهزََُِّٜ٘ب َٝ َٔ ُْ َْ ا٠َُ ا َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍَ هللّاِ  ٞ ٍُ ْٖ َهَكْكد َه ٢ّ َْٗنًها َُئِ

ئٍِن ثِجَْلٍه  - َٓ ْٞ َ٣ َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍُ هللّاِ  ٞ ٍُ َه َٝ-  ْٖ ِٓ  َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍُ هللّاِ  ٞ ٍُ ب َهَعَغ َه ّٔ كََِ

ٌّ  َعبَءَٛب ْلهٍ ثَ  َُِلَٛب ٤َِٗب َٝ  ْٖ ِٓ ََُٜب َٗلٌَو  ْٞ َؽ َٝ ََ َػ٤ََِْٜب ك٢ِ ث٤َْزَِٜب,  َِ َؽز٠ّ َكَف ِف ا٤ُِّْ ْٞ ُٖ َػِل١ّ ك٢ِ َع ٤ُْو ْث َٔ ُػ

 ٍَ َغ  َٙ َٝ  ّْ َْٜ٘ب, صُ ُؼُٚ كََّ٘ؾبُٙ َػ ِٙ ج٢ِّ رُْو ّٖ َعَل اُ َٞ ِٙ كَ ََّٜب ث٤َِِل ْلِهَٛب ; كََغ َٕ ُؼُٚ ك٢ِ  ِٙ ْٖ رُْو َٓ  ْْ ُْٜ٘ ٤ْلَُٚ َػ٠َِ ِٓ

ِْٜوَٛب ْٖ ظَ ِٓ ْٗلََنُٙ  ْلِهَٛب َؽز٠ّ أَ َٕ ,  َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ َغ اُّ٘ج٢ِّ  َٓ ْجَؼ  ّٖ ٠ِّ اُ َٕ ّْ َفَوَط َؽز٠ّ  صُ

ِْذ ثِ  ٍَ أَهَزَ ٤ٍْو كَوَب َٔ َْ َٗظََو ا٠َُ ُػ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ َوَف اُّ٘ج٢ِّ  َٖ ْٗ ب ا ّٔ ِل٣َِ٘خ. كََِ َٔ ُْ ْْ ثِب ٍَ ََٗؼ ؟ هَب َٕ ا َٝ ْو َٓ َْ٘ذ 

َْ ثِ  َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ َٕ اْكزَبَد َػ٠َِ اُّ٘ج٢ِّ  ٌُٞ َ٣ ْٕ ٤ٌْو أَ َٔ ٢َ ُػ ِْ َف َٝ ٍَ هللّاِ.  ٍُٞ َْٗذ ٣َب َه ٍَ ثِؤَث٢ِ أَ وَْزَِِٜب, كَوَب

ْ٘زَِطُؼ ك٤َِٜب َػْ٘  َ٫َ ٣ ٍَ ٍَ هللّاِ؟ هَب ٞ ٍُ ٢ٌْء ٣َب َه َّ َْ َػ٢َِّ ك٢ِ َمَُِي  َٛ ْٖ ِٓ خَ  َٔ ِِ ٌَ ُْ ِٙ ا ْؼذ َِٛن ِٔ ٍَ ب  َٓ  ٍَ ّٝ ّٕ أَ ِ ِٕ كَب َيا

ْٖ ؽَ  َٓ َْ ا٠َُ  َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ُْزَلََذ اُّ٘ج٢ِّ  ٤ٌْو كَب َٔ ٍَ ُػ . هَب َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍَ اَما اُّ٘ج٢ِّ  َُُٚ كَوَب ْٞ
 ْٕ ْْ أَ َو هللّاَ  أَْؽجَْجزُ َٖ َٗ ٍَ ْ٘ظُُوٝا ا٠َُ َهُع ِٖ َػِل١ّ . رَ ٤ِْو ْث َٔ ْٗظُُوٝا ا٠َُ ُػ ٤ِْت كَب ـَ ُْ ٍَُُُٞٚ ثِب َه َٝ  ٍَ ُٖ  كَوَب ُو ْث َٔ ُػ

َْ ا٧َْ  ٍَ ٫َ رَوُ ّلَك ك٢ِ َٛبَػِخ هللّاِ. كَوَب َْ ٠ اُِّن١ رَ َٔ ْٗظُُوٝا ا٠َُ ََٛنا ا٧َْْػ ُْ٘ٚ اُ ٢َ هللّاُ َػ ِٙ َُْقطّبِة َه ٠, ا َٔ ْػ

ب َهَعَغ ػُ  ّٔ ٤ُو كََِ ِٖ ُْجَ ٌُِّ٘ٚ ا َُ بَػٍخ َٝ َٔ َعَل ث٤ََِٜ٘ب ك٢ِ َع َٝ  َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍِ هللّاِ  ٍُٞ ِْ٘ل َه ْٖ ِػ ِٓ ٤ٌْو  َٔ
ِْزَٜب؟  َْٗذ هَزَ ٤ُْو أَ َٔ ِل٣َِ٘خ , كَوَبُُٞا: ٣َب ُػ َٔ ُْ ْٖ ا ِٓ ْوج٬ًِ  ُٓ  ُٙ ْٝ َٖ َهأَ ِٚ ِؽ٤ ٤ٌُِل٢ِٗٝ ٣َْلكََُِٜ٘ٞٗب, كَؤَْهجَُِٞا ا٤َُْ ْْ كَ ٍَ ََٗؼ كَوَب

٤ ِٔ ٤ْل٢ِ ََٛناَع ََ ْْ ثِ ٌُ َوْثزُ َٚ ب هَبَُْذ َُ َٓ  ْْ ٌُ ِؼ َٔ ْْ ثِؤَْع ِْزُ ْٞ هُ َُ ِٙ ٢ ث٤َِِل َِ اَُِّن١ َْٗل َٞ ِٕ كَ ِْ٘ظُوٝ ّْ ٫َ رُ َٞد  ًؼب صُ ُٓ َؽز٠ّ أَ

 ْْ ٌُ ْٝ أَْهزَُِ  أَ
 ِّ ٬َ ٍْ َٕ ثِب٩ِْ زَْقلُٞ َْ َ٣ ٌٍ ْْ ِهَعب ُْٜ٘ ِٓ  َٕ ب ًَ َٝ خَ  َٔ ئٍِن ظٜو ا٬ٍ٩ّ .ك٢ِ ث٢َِ٘ َفْط َٓ ْٞ ْْ  ك٤ََ ِٜ ِٓ ْٞ ْٖ هَ ِٓ كًب  ْٞ ٍَ َف . كَوَب

َُْؾبِهِس: ُٖ ا َلَٗب َػْجُل هللّاِ ْث َْ ْٗ َٖ َػِل١ّ أَ ٤َْو ْث َٔ َلُػ ُػ ْٔ ُٖ صَبثٍِذ ٣َ ُٕ ْث ب َّ  َؽ
اهِق َٝ ث٢َِ٘  َٝ  ٍَ ائِ َٝ َُْقْيَهط ... ث٢َِ٘  َٕ ث٢َِ٘ ا خَ ُكٝ َٔ َفْط َٝ 

٣َْؾَٜب َٝ  ْْ ٌُ ب َكَػْذ أُْفزُ َٓ ز٠َ  اُْ  ... َٓ َٝ َُزَِٜب  ْٞ َ٘ب٣َب رَِغ٢ثَِؼ َٔ 
بِعًلا ِػْوهُُٚ  َٓ ْقَوطِ  ... كََّٜيْد كَز٠ً  َٔ ُْ ا َٝ  َِ َلاِف َٔ ُْ َْ ا ِو٣ ًَ 

بءِ  َٓ ْٖ َِٗغ٤ِغ اُّل ِٓ ّوَعَٜب  َٚ ْْ ٣َْؾَوطِ  ... كَ َُ َٝ جَبػِ  ّٖ ََ اُ  هُج٤َْ
ُِْغَ٘ب َهَكى هللّاُ ثَْوَك ا ْٝ َ ُِظِ  ... كَؤ ْٞ َٔ ُْ ِخ ا َٔ َٕ ك٢ِ ِْٗؼ  ِٕ َعْن٫َ

ْوِعَغ َؽّلص٢َِ٘ َػْجُل هللّاِ  َٓ  َٕ ب َٚ َٓ ْٖ َه ِٓ  َٖ ٍٍ ثَو٤ِ ٌِ ٤ََُب ْٔ بَء َُِق َٔ ْٖ َُ َػ َٕ هَْز ب ًَ  ٍَ ِٚ هَب ْٖ أَث٤ِ َُْؾبِهِس, َػ ُٖ ا  ْث

ًْٜوا. َّ َو  َْ َؼخَ َػ َْ ًِ رِ ْٖ ثَْلٍه , َػ٠َِ َهْأ ِٓ  َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ  اُّ٘ج٢ِّ 
.................................. 

 174.  173, 172/  ١1 ٓـبى١ اُٞاهل
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ال أعرؼ  " أبو عفؾ"   والشييد الشيخ "  أـ قرفة " عصماء بنت مرواف والشييدة ىذه الشييدة 
 تصنيفيا؟؟!  وتحت  أي بند مف بنود االنتياكات يتـ ادراجيا ؟؟كيؼ يمكف 

والمرأة  ىؿ ىو انتياؾ لحقوؽ اإلنساف ..أـ جريمة  مف جرائـ الحرب ! ..أـ انتياؾ لحقوؽ الطفؿ
 ..أـ مصادرة لمحريات الدينية  وحريات التعبير ؟؟!!

 قصص ثالث ال أعرؼ كيؼ أسردىا ؟؟ وال أعرؼ كيؼ أصنفيا ؟!
كما ال أعرؼ كيؼ يمكف أف ال تبدؿ وتغير أنماط العقؿ والتفكير حوؿ صورة اإلسالـ في  

 الذىنية العقمية بعد قرائتيا جيدا.. و غير جيدا حتى   !!
ث مف أفضع  مشاىد االنتياؾ وصور اإلجراـ , تديف اإلسالـ وتاريخيو في مقتؿ , مشاىد ثال

. وأف عارىا وعار التاريخىذه الجرائـ ومف أف يبرأ اإلسالـ ونبيو مف جرائـ ال أعرؼ كيؼ يمكف  
 ال يكوف تاريخ اإلسالـ ىو تاريخ اإلرىاب واألرىابيف 

ويفخر بساللتو  ,ـ  وليذا الديف العظيـ والرحيـ يفتخر  بانتمائو لإلسال يحؽ لممسمـ  أف  كيؼ 
 !! األبرار لصحابة محمد وكونو حفيد ألولئؾ و وقرابتو لمحمد .

 وفي تاريخ اإلسالـ  مثؿ ىذه المشاىد  وىذه القصص المريعية ؟؟ 
مف  أو عمى األقؿ شعوره بالخجؿ  .. ال يمحقو ىذا العار وىذا الشناركيؼ ال يكوف مدانا ..و   

 ؟؟!!  خو وتاريخ ىذا الديف تاري
وكؿ مف في قمبو ذرة ويخجؿ منيا كؿ انساف ,  ,كؿ إنساف جبيف ووجو  يندى منيا  قصص  

 يقدس اإلنساف ويؤمف بحقوؽ اإلنساف وبكرامة اإلنساف ؟؟!!مف ضمير واحساس .. 
مف بالسمـ كيؼ يريد المسمـ أف يكوف إنساف يقدس أخيو اإلنساف أيا كانت ثقافتو وديانتو , ويؤ  

والتعايش السممي واألىمي  وفي تاريخيو ما يييف وينتيؾ اإلنساف  وبيذه الصورة البشعة 
 والمريعة؟؟! 

 دوف أف يتوقؼ  قميال  ليدينيا أو يتبرأ منيا أو عمى األقؿ يشجبيا ويستنكرىا  ؟؟!
مف باإلنساف كيؼ يريد المسمـ أف يؤمف بحؽ اإلختالؼ ويريد أف يكوف ديموقراطيا وليبراليا يؤ 

 وحقوؽ اإلنساف في التعبير عف الرأي  وفي تاريخيو ىذه المشاىد الثالث و األحداث  الثالث ؟؟
أف تكوف بداية  سجؿ حرية  الرأي و التعبير في اإلسالـ ىذه  سوداية وتاريخ قاتـ مف ا ويا لي

   والمؤسفة .  البداية  المخزية
وأندي ما   ,مف أبشع ما يمكف  تخيمو,  وخمس وست  وأكثر  قصص ثالث وربما ىي أربع

جرائـ  انتياؾ يمكف تصوره مف   ولألسؼ !!وا 
انتياكو لحقوؽ اإلنساف وحقة في الرأي عمى مدى  ةف لـ تكف في  تاريخ اإلسالـ شاىدإجرائـ  

اإلسالـ  .. إال ىذه القصص الثالث بحؽ إمراتيف وفي حؽ شيخ عجوز لكفى . أف تديفوالتعبير 
األكثرا ظالمية عمى مدي التاريخ اإلنساني بأسرة  , ابأنو  التاريخ األكثر سوادً   ووتختـ  عمي
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كميا  أو ..وأنو ال النازية وال الفاشية وال الشيوعية وال تاريخ الحروب الصمبية أو محاكـ التفتيش  
 مجتمعو أف تساوى اإلسالـ  فيما فعمو وأقترفو 

 اإلسالمييف وبشيادة الرواة والمؤرخيف ) وعنيفا قتال وحشيا مسالمة  فأف تقتؿ أنفس بشرية
 وعمي يد النبي نفسو ؟؟!!"التحريضية حتى "اليجائية وأرائيـ النقدية و   بسبب قصائدىـ ( أنفسيـ.

مثقؼ إنساني وقارئ  ..أو يمر مرور الكراـ عمى كؿ والسكوت عنو ليو أمر ال يمكف تجاوزه 
 دوف أف  ال يمكف أف يمرالرحمة واإلنسانية .. ذره مف ..وفي قمبو  منصؼ وحر ويسكت عميو

 مقترؼ ىذه األفعاؿ  !! وأف تندد بجرائمو وتشجب أفعالو ..يحاكـ غيابيا 
محاكـ لجرائـ الحرب .. منظمات وىيئات لحقوؽ اإلنساف والدفاع عف  وفي ىذا العصر

األموات   المختمفة  وذوي التوجيات أصحاب الرأي واألبداعوالسجناء  والمعتقميف مف  المظموميف 
 قبؿ األحيا ..والبعديف  قبؿ األقرباء  والصغار قبؿ الكبار 

 !! عمى عار كيذا عمى مدى ىذه القروف كيؼ لو أف يصمتفأف صمت التاريخ القديـ ف
وكيؼ يصمت وقد ندد التاريخ والباحثيف بكؿ المجرميف في التاريخ القديـ والحديث . ووسميـ بما 

 تثني أحد !! فكيؼ يكوف  لتاريخ اإلسالـ اإلستثناء !!يستحقوف دوف أف يس
..وفي تاريخة مثؿ ىذه القصص ألناس  تحدث عف رحمة اإلسالـ وعدالة اإلسالـالكيؼ يمكف و 

مسالميف لـ يحمموا سيفا أو بندقيو أو خنجرا ..وكؿ ذنبيـ  أنيـ قالوا شعرا ونثرا .. فيمف  رفضوه 
 ولـ يقتنعوا بو . 

 ال تفقو في حقوؽ اإلنساف فيذا  ليس ذنبنا !! ف كنت يا محمدإ
إف كنت  يا محمد ال تعد ىذه الجرائـ  في زمنؾ ووقتؾ جريمة  ..فيي في زمننا ووقتنا جريمة 

 وانتياؾ لحقوؽ اإلنساف , 
منظمات وحقوؽ وىيئات  تدافع عنو وعف حياتو يوما ما كنت ال تتنبي بأف سيكوف لإلنساف  إف 

 ليس ذنبنا !! وأنت النبي مف يدعي النبوءات وعمـ الغيب فالذنب ف ..ولو بعد مئات السني
ف كنا سنقرأ كؿ ىذا التاريخ مف الجرائـ بحؽ أناس وأفراد .وبحؽ جماعات وأقميات" مستضعفة "  وا 

..وتريد منا أف  كمجرزة بني قريظة الشييرة  مروعة ة زر جم محرقة و كما فعمت واقترفت  مف 
ي اهلل بالحسني  فنحف  مجانيف مجانيف  .. إف قمنا وفعمنا بعد كؿ ما نسمييا رحمو ودعوة إل

 فعمت واقترفت  ما قمت !!  
 مالذي فعموه  و اقترفوه  حتى  ينالوا ما نالوه  ..

 ؟؟!!اتيمتياما ذنب ىذه الشييدة عصماء بنت مرواف  ما ذنبيا وما التيمة التي بيا  
 و ..ليكوف مصيرىا  ىذا المصير المشئـو  والمعيف !!أي جناية اقترفتيا  لتفعؿ بيا ما فعمت  
ىذا   فكاف مصيرىا قوؿ الشعر ونقد محمد ورسالتو ة تيم سوى جنايةتسجؿ سجالتيا أي  لـو  

 !!  والغير أنسانيالسادي المصير المؤلـ والوحشي 
  لمنـوويستعد  يئ يتي   ا الكؿ نائمكاف بميؿ في وقت  يا قتمت 



38 
 

 !!  يذا  واختيار زمف وتوقيت لمعممية  كيذاكيؼ تجرؤ عمى فعؿ ك
 !! في زماف ال يجرؤ عمى فعمو إال المئاـ مف الناس واألوغاد مف البشر 
      اليـ  تمت بنفس الطريقة والكيفية والتوقيت الزمانيياغتفكؿ مف قتمتيـ  وأصدرت حكما جائرا ب 

 الميؿ عندما يكوف الناس نياـ  فالزماف : ىو دائما في جوؼ
 . وتسميط األقوياء مف الرجاؿ عمى األبرياء والمستضعفيف واألداة : ىي استغالؿ صمة األخوة والقرابة ..

  فنبي نصر بالرعب مسيرة أشير فال بد أف يدخؿ الرعب والخوؼ ..  أما الكيفية فيي كؿ طريقة بشعة ومروعة
ر بالرعب شيًرا لـ يكف شيرا مف . في زمنو وكؿ زماف ..فمف نص وقمب كؿ معارض ومخالؼ . قمب كؿ أحد

 أشيرنا العادية بؿ  كاف شيرا مف أزمنة العوالـ الفمكية  .
 وىؿ  كاف أختيار ىذه الطرائؽ المريعة  لمموت صدفو اعتباطا  !!

 أـ  استراتيجية حربية ودموية .استراتيجية الصدمة والرعب حتى مطمع الشمس مف مغربيا و قياـ الساعة ؟؟! 
 راتيجية الصمت والالتفكير والترويع   والحكـ المؤبد عمى العقؿ  والتفكير لألبد .أـ  ىي است  
منيـ مف  .. أوالدىا  نحو  وتقـو بواجب األمومة ترضع أوالدىا   فمقد كانت الشييدة عصماء بنت مرواف  

وغط   ناــ فيـ النو من مف تحظنو ومنيـ مف تروى لو القصص والحكايات أو قد غمب البعض  ومنيـ..ترضعو 
.. وانقض وأيقظ وروع  األطفاؿ اآلمنيف  فجاء ىذا الوحش واقتحـ حرمة البيت وحرمات اآلمنيف  . في سبات
 مرأى مف أوالدىا ...   عمييا أماـ

طفمييا ..فإذا بو يدر الدماء ال الحميب    وماؤي  وحاضف  قتميا بسيفو الغادر في مكاف كأف دؼء ولدييا
  ويتحوؿ ذلؾ البيت المؿء بالدؼء.. ال العشرة والوئاـ  وباليتـ والوحدة.الحناف ويفيض بالغدر ال ب  

 فعميا محمد وفعميا أصحابة وفي حؽ مف ؟؟!!,إلى بيت مؿء بالدموع والحسرة والنحيب واألمومة
وحؽ المرأة  حؽ األمومة  ورفعة  في حؽ األمومة التي يتشدؽ محمد كؿ حيف وكؿ وقت بأنو نبي جاء لصوف 
 . خذ  تارة بالسيؼ وخذ تارة بالخنجر . وخذ  خذ  قؿ ليما  فال تقؿ ليما أؼ ولكف.

 المرسميف وأرؼ  خذىا مرة في صدرؾ ومرة في نحرؾ .. خذىا وخذ مف أرحـ الراحميف وألطؼ 
 جنة تحت أقداـ األميات ..وعذاب  وجحيـ  وعار فوؽ المرأة  يطارد المرأة وكؿ األميات 

كؿ شكر   ...وناؿ قاتمياعبر التاريخ   ومذنبة ومجنية  وصارت مدانة  انطوت ونست  ىكذا قتمت وىكذا  
  تنشد فيو .. ومجاىدا ناصرا لإلسالـ والمسمميف  بطال إسالميا  وصار  ووفاء وامتناف  وكؿ محبة  وعرفاف
 ..ويقتدي بو العشرات والمئات مف المسمميف . المالح واألناشيد المالح  القصائد
 ؿ أؤلئاؾ نبؿ واحساف ومعروؼ وأخالؽ .والسطو عمييـ وتعذيبيـ ووو الخ معروؼ واحساف!!فقتؿ مث

تكرر , وكما  الرواية التاريخية   كما تقوؿ " بنو خمطة"واعتنؽ اإلسالـ   دخؿ اإلسالـوبيذه القصة المروعة  
 !!   ىذا الديف  أفوجا في  يدخؿ الناس  حيف  مجزرة وغزوة  مع كؿ  دائما

رفتـ  ألي شي يدخؿ الناس في اإلسالـ !! وبأي شي يأمنوا ويصدقوا !! بأي المعجزات يدخموا في ديف اهلل فيؿ ع
 أفواجا ؟؟ 

 
 أهَ  كَ  ػَر٢  هٜش  ا٢ُ  حُؼَر٤ش حُلَس  ٌٛٙ ح٤ُٜ٘يس  ٓوظَ  ٖٝٓ

  حرٞ ػلي  حُؼَر٢  ..ٓغ ح٤ُٜ٘ي  ُْٝ ٣ٞهَ ك٤ٚ ػَٔٙ  ٣َكْ ًزَٙ  ُْ
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  لدرجة األكلي  ........   شهيد من ا
ككونو  شاعر  عربي  استشهد بسبب شعره رغم كبر سنة إال أنو قتل كلم تشفع إنسانيتة كال عركبتو كال كبر سنو

فكاف شهيدا من   المتربصة في نجاتو من سيوؼ اإلسبلـ المصلتو كجنود اهلل  إنساف ىـر طاعن في السن 
 نور كسطور من دـ فكاف شهيد الدـ كالنور !!الشهداء .شهيدنا كتبت قصة استشهداه بسطور من 
 

َِ أَث٢ِ َػلَيٍ  ِو٣ّخُ هَْز ٍَ 
 َٔ ٍْ ِٖ ا َؼِت ْث ْٖ ُٓ  ُٖ َُ ْث بِػ٤ َٔ ٍْ َؼٍت ا ْٖ ُٓ َؽّلصََ٘بُٙ أَثُٞ  َٝ ِٖ َؿِي٣ّخَ  بَهحَ ْث َٔ ْٖ ُػ ٍل َػ ّٔ َؾ ُٓ  ُٖ ِؼ٤ُل ْث ٍَ ََ َؽّلصََ٘ب  بِػ٤

ِٚ هَب٫َ: ا ٤َبِف ّْ ْٖ أَ ِٖ صَبثٍِذ, َػ ِٖ َى٣ِْل ْث ٤ًْقب ْث َّ  َٕ ب ًَ َٝ ٍُ َُُٚ أَثُٞ َػلٍَي  ٍف ٣ُوَب ْٞ ِٖ َػ ِوٝ ْث ْٔ ْٖ ث٢َِ٘ َػ ِٓ ٤ًْقب  َّ  ّٕ

ِل٣َ٘خَ , َٔ ُْ َْ ا َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ َّ اُّ٘ج٢ِّ  َٖ هَِل ٍَ٘خ ِؽ٤ ٍَ بئَخَ  ِٓ َٝ  َٖ ِو٣ ْْ ج٤ًِوا, هَْل ثَََِؾ ِػ ًَ  َٕ ب ًَ  ُٗ  َػ٠َِ ٣َُؾّو

حِ  َٝ ٠َِّ اُّ٘ج٢ِّ  َػَلا َٕ  ُ ِٚ  هللاَّ َْ  َػ٤َِْ َِّ ٍَ َٝ  ْْ َُ َٝ  َْ ِّ  ك٢ِ ٣َْلُف ٬َ ٍْ ِٚ   .ا٩ِْ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍُ هللّاِ  ٞ ٍُ ب َفَوَط َه ّٔ كََِ

 ٍَ ٠ كَوَب ـَ ثَ َٝ َلُٙ  ََ ب ظَلَّوُٙ كََؾ َٔ هَْل ظَلَّوُٙ هللّاُ ثِ َٝ َْ ا٠َُ ثَْلٍه َهَعَغ  َِّ ٍَ َٝ 
ْٕ أََهٟ ب ا َٓ َٝ ذ ِؽ٤ً٘ب  ْْ ًِ  ... هَْل ِػ ْٖ اُّ٘ب َؼبِٓ َٔ ْغ َٓ  ٫َ َٝ  َكاًها 

آر٠َ ا٠َُ َٝ ّْ ُػو٫ًُٞ  ب َكَػب ... أََع َٓ َواًػب اَما  ٍِ ٤ٍِ٘ت  ُٓ 
ًِتٌ  ْْ َها َوُٛ ْٓ ْْ أَ ِّجَُٜ ََ َؼب ... كَ َٓ ز٠ّ  َْ ب َؽ٫ً٬َ ُِ ًٓ  َؽَوا

 ُْ ّلْهزُ َٕ ِِْي  ُٔ ُْ َٕ ثِب ب ًَ  ْٞ ُْ رُجَّؼب ... كََِ ِو رَبثَْؼزُ ْٖ ثِبُّ٘ َٝ 
٤ْوٍ  َٔ ُٖ ُػ ُْ ْث بُِ ٍَ  ٍَ َٞد ُكَُٝٗٚ. كَوَب ُٓ ْٝ أَ ََ أَثَب َػلٍَي أَ ْٕ أَْهزُ ْٖ ث٢َِ٘ اُّّ٘غبِه َػ٢َِّ َْٗنٌه أَ ِٓ  َٖ بئ٤ِ ٌّ ُْجَ َٞ أََؽُل ا ُٛ َٝ  ,

ََ كَطَََِت َُُٚ ِؿّوحً, َؽز٠ّ َٜ ْٓ َ ان تْ   كَؤ ل ة   ك  ٌْ ابِف ة   ل  ام   ص  ف ك   أ ب و ف ن  اءِ  ع  ٌْؾِ  ِفً ِباْلفِن  نًِ ِفً الّص ْمِرو ب   ْبنِ  ع 
وْ  ؤ ْقب ل   ؾ  ع  الِم   ف  , ْبن   س  ر  ٌْ م  ع   ع  ض  ٌْؾ   ف و  ل ى الّس ِبِدهِ  ع  ّتى ك  شّ  ح  اشِ  ِفً خ  اح   اْلِفر  ص  وّ  و  د   هللّاِ  ع 

اب   هِ  ف ث  ٌْ مْ  ِمّمنْ  أ ن اس   إل  ل ى ه  ل وه   ق ْولِهِ  ع  ؤ ْدخ  ْنِزل ه   ف  وه   م  ق ب ر   و 
 ُْ ْٞ َْٗؼَِ َُ ِ هللَاّ َٝ ْٖ هَزََُِٚ؟  َٓ هَبُُٞا:  ِٙ ا٧َْْث٤َبدَ َٝ خً َِٛن َٔ ِِ َْ ُٓ بَْٗذ  ًَ َٝ ِْٜل٣ّخُ ك٢ِ َمَُِي  ِٚ كَوَبَُْذ اُّ٘ َِْ٘بُٙ ثِ ْٖ هَزََُِٚ َُوَزَ َٓ 

َلا َٔ ْوَء أَْؽ َٔ ُْ ا َٝ َٖ هللّاِ  ّنُة ِك٣ ٌَ ٠َ٘ ... رُ ْٔ ب ٣ُ َٓ  ٌَ َ٘بَى اْم ثِْئ ْٓ ُو اُِّن١ أَ ْٔ  ََُؼ
َِ َْٛؼَ٘خً  ّٖ أَثَب ػَ  ... َؽجَبى َؽ٤ٌِ٘ق آِفَو ا٤ُِّْ َّ ًِجَِواُ  لٍَي ُفْنَٛب َػ٠َِ 

ْْ ثِوَبرِِِي اُِّن١ ْٕ أَْػَِ اِ َٝ ْٝ ِع٢ّ٘ ... كَب٢ِّٗ  ٌٍ ا ْٗ ْٖ ا ِٓ  َِ ٌَ ا٤ُِّْ ِْ  أَثَبرَي ِؽ
 َٖ ِو٣ ْْ ًِ ِػ ٍٍ َػ٠َِ َهْأ ا ّٞ َّ ََ أَثُٞ َػلٍَي ك٢ِ  ٍَ هُزِ ٍِ هَب ُٖ ُهه٤َْ ٍَ أَْفجََو٢ِٗ اْث َو هَب َٔ ُٖ ُػ ُٖ ْث ْؼ َٓ ًْٜواكََؾّلص٢َِ٘  َّ 

................................... 
 , 174,175/  1  أُـبى١ ُِٞاهل١
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ػ٤ِٚ   ثبهك ..ٝمه١ كٓٚ ك٢ اُوٓبك ..ٕٝجذ  ٝهزَ ثلّ ػبٓب  ا٤ُْـ مٝ ٓبئخ ٝاُؼْو٣ٖ  ٝاٍزْٜل

ٝ ريٕ أهرب٫ ..هَٔذ    ..ٝع٘ب٣بد ٝرْٜ ٛب٫ أه  رِٞ اُِؼ٘بد ..ٕٝبهد أًٞاّ ريٕ  اُِؼ٘بد

 ثب٩ثلاع  , ثبُلٌو ٓؼغي,  ؽو  ًَٝ هٍٍٞ ..ثؼلٙ هزَ   ٝٓجلع  ىػذ ػ٠ِ ًَ ٤ّٜل ٝؽوٝ

 !! عبء ثؼلٙٓ٘غي  

ًَ ٖٓ ٣لٌو  ٜٗب٣خٝفبرْ اُ٘ج٤٤ٖ ٝاُوٍَ كؾَت ..ثَ ّبء إٔ ٣ٌٕٞ فبرْ   كِْ ٣ْؤ ٓؾٔل إٔ ٣ٌٕٞ

ٖ ثؾن ا٫فز٬ف ٣ٝئ٣َٝٓزقلّ اُؼوَ ..  ,,, ٣ٝزغوأ إٔ ٣لٌو٣ٔبهً اُضوبكخ ًلؼَ ؽو  ٝ  ٣ٝجلع

 ٝاُز٘ٞع ٝاُوأ١ ا٧فو .

ثبُؼجٞك٣خ   كبٓب إٔ رْٜل ّٜبكح ىٝه..  ث٤ل  ٬ٍٝػ اُؼجٞك٣خ  ث٤ل  ٝأّٜو ٬ٍػ اُقٞف

ٝاُنثؼ ٝاُ٘يٍٝ   أٝ اُوزَ  ٝاُطبػخ, ٝا٩ٗو٤بك ُٚ  ُٖٝٔ ٣غئ ثؼلٙ ثبَُٔغ  ٬ّ هلل َُٝٚٝا٩ٍز

 ُؾٌْ ا٤َُق !!
اُْبػو ٍٝزٌٕٞ ٜٗب٣خ ٌَُ ٖٓ رٍَٞ ُٚ ٗلَٚ إٔ ٣ْؼو أٝ   كٌبٗذ اُٜ٘ب٣خ اُؾز٤ٔخ ُٜنا ا٤ُْـ 

 وأن ٌبدع ٌكتب ..ٌإلؾ ٌنشر  ٣لٌو
ٌٓبٕ ٤َُٔء اُلواؽ ثي ..ُٖٝٔ   ٫ رياٍ ثٜب  كبُزْٜ عبٛيح ٫ٝئؾخ ا٩رٜبّ عبٛيح ٝ هبئٔخ ٛله اُلّ

 !! ٤ٍؤر٢ ثؼلى 
 ب ٝأك٣جب ٝٓضولب ٗبكه اُٞعٞكأٝ آوأح .أٝ ػجوو٣  ٛل٬  ً٘ذ  أٝ  إٔ ً٘ذ ٕـ٤وا أٝ ًج٤وا  ٫ كوم

...ٓٚوؽخ ثبُلٓبء ..رو٣ل ٓي٣لا   ٫ رياٍ ٓبٌٍخ ثز٬ث٤ت ٤ٍٞكٜب ع٘ٞك هثٚ ٝ ٝع٘ٞكٙ ..  كٔؾٔل 

 . ٖٓ اُوهبة ٝٓي٣لا ٖٓ كٓبء ا٧ؽواه 
  هت أُٞد ٝاُوزَ أ١ ٝهذ ٝأ١ ٍبػخ رْبءأنت اسم داخلها ..تركؤٗذ ٝاؽل ٜٓ٘ب ... 

ٛنا   ٝٛغبء  هٍٞ اُْؼو" خ ا٩رٜٔبّ ....ٝاُزٜٔخ ٝاُغ٘ب٣خ ك٢ ؽوٚٝهوأد ٫ ئؾ  كٜنا ا٤ُْـ هزَ

 "اُ٘ج٢ ثبُْؼو 
ػ٠ِ هٍٞ  .. كؼَ  هكح  ُْٝ ٣ؼٖٔٚ ٖٓ.. كٞم ٍجغ ٍٔٞاد ًٔب ٣وبٍ ٖٓ  اُن١ ػٖٔخ هللا اُ٘ج٢ 

 أٝ ٖٓ ث٤ز٤ٖ!!   كوائٖٚ ٖٓ ث٤ذ  ؼلكزور  ٖٓ ٤ّـ ٛوّ  ّؼو
 ؟؟!   ٌ ا٧ٍِٞة ٝٗلٌ أُؼ٤بهٗل  ّاٍزقل٤ٍِٝخ أفوٟ ثب ُٔؾٔل  ٣ٌٖ  أُْ

 ألم ٌكن لمحمد شعراء معهم روح القدس  ٌقرض الشعر معهم !!
ثؾوة   ..ٝاُؾوة اُ٘ل٤َخ  ثب٧كٌبه.. ٝا٧ّؼبه ثب٧ّؼبه  ٝا٧كٌبه .. ك٤جبكٍ أٌُِبد ثبٌُِٔبد

ٓضول٤ٖ  ٖٓ, اٍط٠ِ ثزٜل٣لاد اُوزَ ٝاُنثؼ  ٖٓٔ  رطِن  َٗٔغ ػٖ ٛنٙ اُ٘لاءاد ا٤ُّٞ ًٔب , ٗل٤َخ

 ,, ٝٓلٌو٣ٖ ػوة ٝػب٤ُٖٔ

.ا٫ :  ػ٠ِ ا٧كٌبه  ٌُٖ ٫ ٣غبثٜٕٞ .. ٝأٌُِبد ثبٌُِٔبد  ٔٞاعٜخ ا٧كٌبه ثب٧كٌبهأُطبُجخ ثك٢ 

 ٝاُؼ٤ِٔبد ا٫ٗزؾبه٣خ ...  ثبُو٘بثَ ٝاُوٕبٓ
٣ؼوف ٖٓ أ٣ٖ أر٢ ًَ ٛنا   ٝاُؼِخ ٓؼوٝكٚ .. ٖٝٓ ٣ووأ ٛنٙ اُوا٣ٝبد  ٝاَُجت ٓؼوٝف

 .  ذ ٛنٙ اُْٜٞح اُؼبهٓخ ُِوزَٝأر ا٩هٛبة
  ثغٞف ا٤َُِ  ؽ٤ش رٔذ..ٛنا ا٤ُْٜل  اؿز٤بٍ  ٝث٘لٌ اُطو٣وخ رٔذ  ٝث٘لٌ اُزٞه٤ذ اُيٓب٢ٗ

  ٝهزَ  ..ٝثبٍزلواك اُوٟٞ ػ٠ِ اُٚؼ٤ق ..اُغجبٕ ػ٠ِ اُْغبع ..كٌبٕ ُٚ ٓب أهك  ..ٝاُ٘بً ٤ٗبّ

اُزؼج٤و   ػ٠ِ ا٤ُِجوا٤ُخ اُؼوث٤خ ٝؽو٣خ ٝاٗزٖو اُؤغ ػ٠ِ ا٩ثلاع ..ٝاُل٣ٌزبرٞه٣خ اُ٘ج٣ٞخ  ا٤ُْـ

 ٝاُوأ١ ..
. اُٜبئِخ ػ٠ِ ٛئ٫ء اُٚؼلبء ٝاُؼغيح ٖٓ اُ٘بً  ٛنا ا٫ٗزٖبهاد  كٔجوٝى ُي أ٣ٜب اُ٘ج٢

 ومبروك لهذه األمة هذا الدرس الفرٌد فً القٌم واألخالق 
ٝ  هأ١  ٝأك ؽو٣خٝهزَ كٌو ٝ اثلاع   ػٖ هزَ  ٝا٣َُٞ ًَ ا٣َُٞ .. ٧ع٤بٍ رـلو ٝروؽْ ٝرزَبٓؼ

 رؼج٤و ْٝٗو ا٧كٌبه .
  ٣وزَ اُلٌو ٣وزَ اُزبه٣ـ ٝا٩َٗبٕ  ٝؽ٤ٖ ٛٞ ربه٣ـ اُلٌو ... كبُزبه٣ـ اُجْو١ 

 ..   ٣ٝنٛت ا٩َٗبٕ..ًَٝ اُق٤بهاد  ..ٝرنٛت ًَ اُضوٝاد ًَٝ أٌُزَجبد  ٝرؼلّ ا٧هٗ
 .. ٫ٝ ٣جو٠ أٓبٓٚ ٍٟٞ اُؼجٞك٣خ ٝا٩م٫ٍ ٝا٫ٍزؼجبك 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
شاعر  نبيل  كأنساف كريم  كسيد من سادت العرب ..استشهد  ككاف كمن أكائل الشهداء  بسبب شعره كقصائده النقدية .  كفي خبلؿ سيرتو 

لما فيها من دالالت أليمو تدؿ على مدل ما عانو ىذا اإلنساف الكريم الحر ..علي يد أخيو كمسيرتو الحية .. كتبت سطور نعيو كاستشهداه 
  ه ..مصير مصير ليكوف على يد اللئاـ من الناس . كتبعات العيش بكرامة كأنسانية  من كما سيعانيو األحرار كالشرفاء من بعده .من كيبلت الحرية

 دتها كأيدلوجيتها !!كل رافض للعبودية كاالستعباد أينا كاف شكلها كلونها كعقي
 يقتل  كيمثل بجسده الحر الطاىر كيجزء راسو فكل دعوة للقتل تستجاب ككل دعوة بذبح كالدـ تراؽ ف

٤ّٜل ك٤ٌِ ثنُي ػ٠ِ هللا ثؼي٣ي  ٝػ٠ِ ٗج٤ٚ ثـو٣ت  ٝػ٠ِ ٖٓ  عبء ثؼلٙ ثجؼ٤ل .. ٍ٘ٚ هللا ُٖٝ رغل  1000كبٕ هٕل اٍزْٜبك أًضو ٖٓ 

ٝأفواً ا٫َُٖ  ٝاٌٍبد ا٫كٞاٙ ًَٝو ا٫ه٬ّ خ اُنٍ ٝاُوم ٝاُؼجٞك٣خ ا٧ثل٣خ ٝهزَ ا٫ؽواه ٖٓ اُ٘بً ك٢ ٕ٘بػ َُ٘ٚ هللا  رجل٬٣

 !! ٝرؾ٣َٞ اُجْو ا٢ُ هط٤غ ٖٓ ا٫ؿ٘بّ  ٣َٞكٛب اُقٞف ٝاُ٘لبم  ٝاُْي ٝاُو٣جخ 

 
َوفِ ًؼت  ّْ ِٖ ا٧َْ  ْث
 ُِٜـغوح ـ 3

 ث٢٘ ا٤ُٚ٘و , ٝأٓٚ ٖٖٓٓ ث٢٘ ٗجٜبٕ  ٢ٛء  ٖٓ ٍبكاد ٝاّوافهع٬  ًؼت ثٖ ا٧ّوف

ًٝخٕ كٜ٘ٚ ك٢ َٗم ؿ٘ٞد   . ًخٕ ؿ٤٘خً ٓظَكخً ٓؼَٝكخً رـٔخُٚ ك٢ حُؼَد, ٗخػَحً ٖٓ ٗؼَحثٜخ

  . حُٔي٣٘ش هِق ى٣خٍ ر٢٘ ح٤٠َُ٘
 

" ْٜ َ٣ َٕ ب ًَ َٝ بِػًوا  َّ  َٕ ب ًَ َوِف  ّْ َٖ ا٧َْ ّٕ اْث ْْ ا ِٜ ُٗ َػ٤َِْ ٣َُؾّو َٝ َؾبثَُٚ  ْٕ أَ َٝ  َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ُغٞ اُّ٘ج٢ِّ 

.ِٙ ْؼِو ِّ ٍِ ك٢ِ  لّبَه هَُو٣ْ ًُ " 
ٌِزَبةَ   ُْ َٖ أُٝرُٞا ا َٖ اُِّن٣ ِٓ  ّٖ ُؼ َٔ َْ َُزَ رَزّوُٞا . َٝ َٝ جُِوٝا  ْٖ ْٕ رَ اِ َٝ ض٤ًِوا  ًَ ًُٞا أًَمٟ  َو ّْ َٖ أَ َٖ اُِّن٣ ِٓ َٝ  ْْ ٌُ ْٖ هَْجِِ ِٓ

 ِ ِٞه{كَب ُٓ ِّ ا٧ُْ ْٖ َػْي ِٓ  ّٕ َمَُِي 
  َٖ ٤ ِٔ ِِ َْ ُٔ ُْ أََمٟ ا َٝ  َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ْٖ أََمٟ اُّ٘ج٢ِّ  ِْ٘يَع َػ َ٣ ْٕ َوِف أَ ّْ ُٖ ا٧َْ ب أَث٠َ اْث ّٔ هَْل ثَََِؾ  )) كََِ َٝ

 َِ ْٖ ثَْلٍه ثِوَْز ِٓ بَهِح  َْ ُْجِ ُٖ َؽبِهصَخَ ثِب َّ َى٣ُْل ْث ب هَِل ّٔ ْْ كََِ ُْٜ٘ َوٟ  ِٓ ٍْ ْْ كََوأَٟ ا٧َْ ُْٜ٘ ِٓ َو  ٍِ ْٖ أُ َٓ ِو  ٍْ أَ َٝ  َٖ ٤ًِ ِو ْْ ُٔ ُْ ا

 َٖ وَّو٤ِٗ َّ َُٛئ٫َِء  3ُٓ ْٞ َ٤ُْ ِْٜوَٛب ا ْٖ ظَ ِٓ  ْْ ٌُ ِٗ َف٤ٌْو َُ ُٖ ا٧َْْه ِ َُجَْط هللَاّ َٝ  ْْ ٌُ َِ٣ْ َٝ  ِٚ ِٓ ْٞ ٍَ ُِوَ ّْ هَب ٍّ صُ َم َٝ جّْذ  َواحُ ًُ ٍَ
ب ِػْ٘  َٔ ُوٝا, كَ ٍِ أُ َٝ ًِ هَْل هُزُِِٞا  ب َؽ٤ِ٤َ٘باُّ٘ب َٓ رُُٚ  َٝ ؟ هَبُُٞا: َػَلا ْْ ًُ  .َل

ب ٣ٝوٍٞ: ثؼ٘ ا٧ث٤بد ٜٓ٘ب ًْ ََ ٣َْوص٢ِ هَُو٣ْ ِٔ, كََغَؼ ُِْؼ٤ ِٖ أَث٢ِ ا ٤ِل ْث ٍِ   أَ
 ِٚ ِِْٛ ِِْٜي أَ َٔ غ ... ََٛؾَْ٘ذ َهَؽ٠ ثَْلٍه ُِ َٓ رَْل َٝ  َّ ِٜ زَ َْ َِ ثَْلٍه رَ ْض ِٔ ُِ َٝ 
 ِٚ ِٙ ٍَ ِؽ٤َب ْٞ ًِ َؽ َواحُ اُّ٘ب ٍَ ّوعُ ٫َ  ... هُزَِِْذ  َٖ َُِٞى رُ ُٔ ُْ ّٕ ا   رَْجَؼُلٝا ا

بَػخَ هُزُِّٞا ٍَ  َٗ َلهُٞا ك٤َََِْذ ا٧َْْه ّلعُ  ... َٕ َٖ رُ َٝ َِِْٜٛب  َ ـُ ثِؤ ٤ َِ  ظَِّْذ رَ
بِعلٍ  َٓ  َ٘ َٖ اْث٤َ ِٓ ٤َت ثَِٜب  ِٕ ْْ هَْل أُ ٤ّغُ  ... ًَ ّٚ ِٚ اُ ١ِٝ ا٤َُْ

َْٜغٍخ ٣َؤْ  ِم١ ثَ
 

: ٍُ ُٖ صَبثٍِذ, ٣َوُٞ ُٕ ْث ب َّ  كَؤََعبثَُٚ َؽ
َّ ثَِؼْجَوحٍ أَ  ّْ ُػ ْؼٍت صُ ٌَ ُِ ٠ٌَ غُ  ... ثَ َٔ َْ َغّلًػب ٫َ ٣َ ُٓ  َُ َػب َٝ  ُْٚ٘ ِٓ 

 ُْ ُْٜ٘ ِٓ ِٖ ثَْلٍه  َُوَْل َهأ٣َْذ ثِجَْط غُ  ... َٝ َٓ رَْل َٝ  ُٕ ُُْؼ٤ُٞ ّؼ ََُٜب ا َُ  هَْز٠َِ رَ
ًؼب ِٙ ٤ِْذ َػْجًلا َها ٌَ ٢ٌِ كَوَْل أَْث ٤َِْجَِخ ٣َْزجَ  ... كَبْث ٌُ ِْ ٤َِِْت ُِ ٌُ ُْ ْجَٚ ا  غُ ِّ

٤ًّلا ٍَ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ  ُٖ َٔ ل٠َ اُّوْؽ َّ َُوَْل  ّوُػٞا ... َٝ ُٕ َٝ ب هَبرَُُِٞٙ  ًٓ ْٞ َٕ هَ أََؽب َٝ (( 
 

 
ُٖ ا٧َْ  ٍَ اْث َٕ كَوَب ب َّ َْ َؽ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍُ هللّاِ  ٍُٞ ٍّ َكَػب َه ْٞ َْ٘ل هَ ٍَ ِػ ّٞ ب رََؾ َٔ ِّ ٌُ ٍَ كَ ّٞ ٍَ ""كَزََؾ َوِف ََٗي ّْ

ٍٕ . َػ٠َِ   ك٬َُ
ٟكَ   ًٝ ؤْ َٓ ْْ ٣َِغْل  ب َُ ّٔ ْْ َؽز٠ّ ُٗجَِن َهْؽُُِٚ كََِ ُْٜغُٞٛ َ٣ ٍُ ِل٣َ٘خَ .(( ٬َ ٣ََيا َٔ ُْ َّ ا  هَِل

 ٝٛ٘ب ًبٕ ُٔؾٔل ٓب أهاك
 : ٍَ َوِف هَب ّْ ِٖ ا٧َْ ُّ اْث َْ هُُلٝ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ب ثَََِؾ اُّ٘ج٢ِّ  ّٔ َوِف ثِ  ))كََِ ّْ َٖ ا٧َْ ل٢ِِ٘ اْث ًْ ّْ ا ْئذ " اُُِّٜ ِّ ب  َٔ

َوِف كَوَْل آَما٢ِٗ "؟ ك٢ِ اػ٬ٗٚ اُْو ٝهُٞٚ ا٧ّؼبه". ّْ ِٖ ا٧َْ ْٖ ٢ُِ ثِبْث َٓ  " : ٍَ هَب َٝ 
 .. 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D9%8A%D8%B1
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أََٗب أَْهزُُُِٚ. َٝ ٍَ هللّاِ  ٞ ٍُ ِٚ ٣َب َه خَ: أََٗب ثِ َٔ َِ َْ َٓ  ُٖ ُل ْث ّٔ َؾ ُٓ  ٍَ  كَوَب

ب  ًٓ خَ أ٣َّب َٔ َِ َْ َٓ  ُٖ ُل ْث ّٔ َؾ ُٓ َش  ٌَ َٔ َْ كَ ٍَ كَبْكَؼ : " ٣َب ٫َ  هَب ٍَ َْ كَوَب َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍُ هللّاِ  ٍُٞ َُ كََلَػبُٙ َه ًُ ٣َؤْ

 .٫َ ّْ ِٚ أَ ٫ً ك٬ََ أَْكِه١ أَك٢ِ َُي ثِ ْٞ ِْذ َُي هَ ٍَ هللّاِ هُ ٞ ٍُ ٍَ ٣َب َه َواَة "؟ هَب ّْ اُ َٝ  َّ ذ اُطَّؼب ًْ ُل, رََو ّٔ َؾ ُٓ ٍَ هَب

 ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍُ هللّاِ  ٞ ٍُ ِْٝه َه ب َّ  " : َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍُ هللّاِ  ٞ ٍُ ٍَ َه هَب َٝ ُْٜل ".  َُْغ : " َػ٤َِْي ا َْ َِّ

َؼبم ك٢ِ ُٓ  َٖ ْؼَل ْث ٍَ ." ِٙ ِو ْٓ  أَ
 

ُٕ ثْ   ب ٌَ ِْ ٍِ أَثُٞ َٗبئَِِخَ  َٝ ٍو,  ْْ ُٖ ثِ ْْ َػجّبُك ْث ُْٜ٘ ِٓ  ًِ ْٝ ْٖ ا٧َْ ِٓ َٗلٌَو  َٝ خ  َٔ َِ َْ َٓ  ُٖ ُل ْث ّٔ َؾ ُٓ َغ  َٔ خَ كَبْعزَ َٓ ٬َ ٍَ  ُٖ

 َْ َِْ٘وُ ْٕ ََُ٘ب كَ ُٖ َْٗوزُُُِٚ كَؤَْم ٍَ هللّاِ َْٗؾ ٍُٞ ُٖ َعْجٍو كَوَبُُٞا: ٣َب َه ٌِ ْث أَثُٞ َػْج َٝ  ً ْٝ ُٖ أَ َُْؾبِهُس ْث ا كَبُِّٗٚ ٫َ ثُّل ََُ٘ب  4َٝ

ؤَُْٗٚ  َّ َو  ٌَ ْٗ ْؼٌت أَ ًَ ب َهآُٙ  ّٔ ِٚ كََِ ٍَ هُُُٞٞا كََقَوَط أَثُٞ َٗبئَِِخَ ا٤َُْ ُْ٘ٚ. هَب َهاَءُٙ  ِٓ َٝ  َٕ ٌُٞ َ٣ ْٕ َفبَف أَ َٝ بَك ٣ُْنَػُو  ًَ َٝ
ٖ٤ًٔ 

ُٕ ا٢َُّ كََقجّوْ  ْْ اُْك ِٜ بَػزِ َٔ َع َٝ  ِٚ ِٓ ْٞ َٞ ك٢ِ َٗبِك١ هَ ُٛ َٝ  ٍَ ٍَ أَثُٞ َٗبئَِِخَ َؽَلصَْذ ََُ٘ب َؽبَعخٌ ا٤َُْي. هَب ٢ِٗ ثَِؾبَعزِي. كَوَب

ْوُػٌٞة  َٓ  ِٕ ْٞ ٤ُّو اُِّ ـَ زَ ُٓ  َٞ ُٛ َٕ أَثُٞ َٗبئَِِخَ  -َٝ ب ٌَ بَػخِ  كَ َٙ ْٖ اُّو ِٓ  ِٚ ٣ْ َٞ خَ أََف َٔ َِ َْ َٓ  ُٖ ُل ْث ّٔ َؾ ُٓ بَػخً  - َٝ ٍَ كَزََؾّلصَب 

ْؼٌت (( ًَ  َََٜ ْٗجَ ا َٝ َؼبَه.  ّْ َلا ا٧َْ َّ رََ٘ب َٝ 
ِٙ )) أ١ ًؼت ((   ِْ٘ل ْٖ ِػ ِٓ ْٕ  ))كََقَوَط أَثُٞ َٗبئَِِخَ  ْْ َػ٠َِ أَ َوُٛ ْٓ ُؼٞا أَ َٔ َؾبثَُٚ كَؤَْع ْٕ ٤َؼبٍك كَؤَر٠َ أَ ِٓ َػ٠َِ 

 َ٣ َٝ  ّْ ُْجَو٤َِغ صُ ْْ َؽز٠ّ أَر٠َ ا َؼُٜ َٓ  ٠َْ َٔ بًء كَؤَْفجَُوُٝٙ كَ َْ ا اُّ٘ج٢ِّ ِػ ْٞ ّْ أَرَ ِٙ. صُ ٤َؼبِك ِٔ ُِ ٠ََ ْٓ ّْ ؤْرُُٞٙ اَما أَ ْْ صُ ّعَُٜٜ

 ٍَ ِٚ  هَب ِٗ ْٞ َػ َٝ ِخ هللّاِ  ًَ ٞا َػ٠َِ ثََو ُٚ ْٓ بءَ  ا َْ ُِْؼ ا ا ْٞ ِّ َٕ  ْٕ ْْ ثَْؼَل أَ ّعَُٜٜ َٝ ٣ُوَبٍ:  َٝ  ُٓ ك٢ِ ٤ٍََُِْخ  َوحٍ َٝ ِٔ َِ اَُّٜ٘بِه  ْو ْض ِٓ
ًْٜوا. َّ  َٖ ِو٣ ْْ ِػ َٝ ٍخ  ََ ْٔ ًِ َف ٍِ َػ٠َِ َهْأ ّٝ ْٖ َهث٤ِغٍ ا٧َْ ِٓ َوحَ  ْْ  ك٢ِ ٤ََُِِْخ أَْهثََغ َػ

ُٖ ا٧َْ  َٕ اْث ب ًَ َٝ ِٚ أَثُٞ َٗبئَِِخَ  ِٚ َٛزََق ثِ ِ٘ ْٖ ا ا٠َُ ِؽ ْٞ ْٗزََٜ ب ا ّٔ َوِف كََِ ّْ َٖ ا٧َْ ا اْث ْٞ ا َؽز٠ّ أَرَ ْٞ َٚ َٔ ٍَ كَ َوفِ هَب ّْ 

َؾب ُٓ  ٌَ َٖ رَْنَُٛت؟ اّٗي َهُع هَبَُْذ أ٣َْ َٝ  ِٚ َِْؾلَزِ ِٓ َوأَرُُٚ ثَِ٘بِؽ٤َِخ  ْٓ صََت كَؤََفَنْد ا َٞ ًٍ كَ ٍْٜل ثُِؼْو ٫َ َؽِل٣َش َػ َٝ َهٌة 

بَػِخ. َّ ِٙ اُ ْضُِي ك٢ِ َِٛن ِٓ  ٍُ ِْ٘ي َعَل٢ِٗ َٗب ٣َ َٝ  ْٞ َُ ِ هللَاّ َٝ َٞ أَِف٢ أَثُٞ َٗبئَِِخَ  ب ُٛ َٔ ٤َؼبٌك اّٗ ِٓ  ٍَ ب أ٣َْوَظ٢َِ٘.كَوَب َٓ ب  ًٔ ّْ  ئِ صُ

ُْلَز٠َ ُِطَْؼٍَ٘خ أََعبَة. ْٞ ُكِػ٢َ ا َُ ٍُ َٞ ٣َوُٞ ُٛ َٝ َِْؾلَخَ  ِٔ ُْ ِٙ ا َوَة ث٤َِِل َٙ 

  َٖ ّْ هَبُُٞا َُُٚ ٣َب اْث ْْ صُ ِٜ َََٜ ا٤َُْ ْٗجَ بَػخً َؽز٠ّ ا ٍَ َُٞا كَزََؾّلصُٞا  ّْ َعَِ ْْ صُ ْْ كََؾ٤ّبُٛ ِٜ ٍَ ا٤َُْ ّْ ََٗي َْ ))صُ َوِف َٛ ّْ  ا٧َْ

ّعُٜ  َٝ َٕ َؽز٠ّ  ْٞ َّ ب َٔ ٍَ كََقَوُعٞا ٣َزَ ِٚ ثَو٤ِّخَ ٤ََُِْزَِ٘ب؟ هَب َُْؼُغٞى كََ٘زََؾّلَس ك٤ِ ْوِط ا َّ ٠ّْ ا٠َُ  َٔ ْٕ رَزَ ََ َُي أَ ٞا هِجَ

َٖ ا٧َْ  ٤ََْٛت ِػْطِوى ََٛنا ٣َب اْث ب أَ َٓ ٣َْؾي,  َٝ  ٍَ ّْ هَب ْؼٍت صُ ًَ  ًِ ََ أَثُٞ َٗبئَِِخَ ٣ََلُٙ ك٢ِ َهْأ ْوِط كَؤَْكَف ّْ َوِف اُ ّْ

َٕ َعْؼلً  ب ًَ َٝ  ِٚ ْلَؿ٤ْ ُٕ ْ٘جَِو َؽز٠ّ ٣َزََِجَّل ك٢ِ  َُْؼ ا َٝ بِء  َٔ ُْ ُْلَز٤ِِذ ثِب ِي ا َْ ِٔ ُْ ُٖ ثِب ِٛ ْؼٌت ٣َّل ًَ  َٕ ب ًَ ب  َٔ اِّٗ َٝ ّْ ٬ً٤. صُ ِٔ ا َع

أََفَن ثِ  َٝ  ِٙ ْؼِو َّ َِْذ ٣ََلاُٙ ك٢ِ  َِ ِْ ٍُ َٝ  ِٚ ّٕ ا٤َُْ ؤَ َٔ ْٛ ْضَِِٜب َؽز٠ّ ا ِٔ بَػخً كََؼبَك ثِ ٍَ  ٠َْ َٓ ٍَ هَب َٝ  ِٚ ٍِ ِٕ َهْأ وُُوٝ

 َٜ ُٚ َهّك ثَْؼ َٝ ٤ْئًب,  َّ  ِٖ ـْ ْْ رُ ِٚ كََِ ُْزَلّْذ َػ٤َِْ ْْ كَب ِٜ ٤َبكِ ٍْ َ َوثُُٞٙ ثِؤ َٚ ّٝ هللّاِ كَ ِٚ اُْهزُُِٞا َػُل َؾبثِ ْٕ َن ٧َِ ِٖ َُ َٝ ب,  ًٚ ب ثَْؼ

خَ كنًود ٓـ٫ٞ َٔ َِ َْ َٓ  ُٖ ُل ْث ّٔ َؾ ُٓ  ٍَ  ثِؤَث٢ِ َٗبئَِِخَ. هَب
 

٤ْلِ  ٍَ َٕ ك٢ِ  ب ًَ ِؼ٢  َٓ)) ِٚ ْٗز٠ََٜ ا٠َُ َػبَٗزِ ِٚ كَوَطَْطزٚ َؽز٠ّ ا ِْذ َػ٤َِْ َٓ ّْ رََؾب ِٚ صُ ّورِ ٍُ ْؼزٚ ك٢ِ  َٙ َٞ ْٗزََيْػزٚ كَ  ٢ كَب
ب كََوُؿٞا اؽْ  ّٔ ِٚ َٗبٌه. كََِ ِّ ٣ََُٜٞك ا٫ّ هَْل أُٝهَِلْد َػ٤َِْ ْٖ آَٛب ِٓ  ٌْ ْٛ ب ثَو٢َِ أُ َٓ ٤َْؾخً  َٕ ّٝ هللّاِ  بَػ َػُل َٖ ُٚ كَ ٍَ زَّيٝا َهْأ

ّْ ؽَ  ْوهَل صُ ـَ ُْ ٞا ثَو٤َِغ ا ـُ ب ثََِ ّٔ . كََِ َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ا اُّ٘ج٢ِّ  ْٞ ّْ َفَوُعٞا َؽز٠ّ أَرَ ْْ صُ َؼُٜ َٓ  ُُِٙٞ هَْل َٔ َٝ جُّوٝا.  ًَ

 ُ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍُ هللّاِ  ٞ ٍُ َّ َه ٢ِّ هَب َٖ َِْي ا٤َُِِّْخَ ٣ُ َْ رِ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ َٕ َػ٤َِْ ٍُ هللّاِ  ٞ ٍُ َغ َه ِٔ ٍَ ب  ّٔ َْ , كََِ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ

َػَوَف أَ  َٝ جَّو  ًَ ُْجَو٤ِِغ  ْْ ثِب ج٤َِوُٛ ٌْ ِٚ رَ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍَ هللّاِ  ٞ ٍُ َعُلٝا َه َٝ َٕ َؽز٠ّ  ا ٣َْؼُلٝ ْٞ ْٗزََٜ ّْ ا ْٕ هَْل هَزَُُِٞٙ. صُ

ُعُٞٙ كَوَبُُ  ُٞ ُْ ٍَ أَْكََِؾْذ ا ِغِل كَوَب َْ َٔ ُْ اهِلًب َػ٠َِ ثَبِة ا َٝ  َْ َِّ ٍَ َٝ َٖ ِٚ ث٤َْ ٍِ ا ثَِوْأ ْٞ َٓ َه َٝ ٍَ هللّاِ  ٞ ٍُ ْعُٜي ٣َب َه َٝ َٝ ٞا: 

 ِٚ ِٚ. ٣ََل٣ْ َل هللّاَ َػ٠َِ هَْزِِ ِٔ  كََؾ
 ّْ ُٖ ا٧َْ ََ ك٤َِٜب اْث ْٖ ا٤َُِِِّْخ اُّز٢ِ هُزِ ِٓ  َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍُ هللّاِ  ٍُٞ جََؼ َه ْٕ ب أَ ّٔ ٍُ هَبُُٞا : كََِ ٞ ٍُ ٍَ َه َوِف هَب

 َٕ ٤َُُِْٜٞك كَبْهزُُُِٞٙ .هللّاِ  ٍِ ا ْٖ ِهَعب ِٓ  ِٚ ْْ ثِ ْٖ ظَلِْورُ َٓ  َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ْٖ  ٠َِّ هللاَّ ِٓ  ٌْ ْْ ٣َْطُِْغ َػِظ٤ ٤َُُُْٜٞك كََِ كََقبكَْذ ا

َوِف.(( ّْ ُٖ ا٧َْ ب ث٤َُّذ اْث َٔ ًَ ْٕ ٣ُج٤َّزُٞا  َفبكُٞا أَ َٝ ِْ٘طوُٞا,  َ٣ ْْ َُ َٝ  ْْ ِٜ بئِ َٔ  ُػظَ
 ِٛ َٖ كََؾّلص٢َِ٘ اْثَوا ٤ ِٓ ُٖ ٣َب َْ٘لُٙ اْث ِػ َٝ ِل٣َِ٘خ  َٔ ُْ َٞ َػ٠َِ ا ُٛ َٝ  ِْ ٌَ َُْؾ ُٖ ا ُٕ ْث ا َٝ ْو َٓ  ٍَ .: هَب ٍَ ِٚ هَب ْٖ أَث٤ِ ُٖ َعْؼلٍَو َػ ُْ ْث ٤

َُ اثٖ ا٧ّوف؟ َٕ هَْز ب ًَ ٤َْق  ًَ ِو١ّ:  ْٚ  اُّ٘
 َٕ ب ًَ  َٖ ٤ ِٓ ُٖ ٣َب ٍَ اْث ج٤ٌِو كَوَ َؿْلًها هَب ًَ ـٌ  ٤ْ َّ  ٌٌ خَ َعبُِ َٔ َِ َْ َٓ  ُٖ ُل ْث ّٔ َؾ ُٓ َٝ ٍُ هللّاِ .  ٞ ٍُ ِلُه َه ـْ ُٕ أ٣ََ ا َٝ ْو َٓ ٍَ ٣َب  ب

 َٝ  ٢ِ٘٣ِٝ ِ ٫َ ٣ُْئ هللَاّ َٝ  . َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍِ هللّاِ  ٞ ٍُ ِو َه ْٓ َ َِْ٘بُٙ ا٫ّ ثِؤ ب هَزَ َٓ  ِ هللَاّ َٝ َْ٘لى؟  ْوُق ث٤ٍَْذ ا٫ّ ِػ ٍَ ا٣ِّبَى 

ِغَل. َْ َٔ ُْ  ا
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  َٖ ٤ ِٓ َٖ ٣َب َْٗذ ٣َب اْث ب أَ ّٓ أَ َٝ-  ِٚ هََلْهد َػ٤َِْيكَِِِّ َٝ ْٕ أَْكَِّذ  ِٚ  َػ٢َِّ ا َوْثذ ثِ َٙ ٤ٌْق ا٫ّ  ٍَ ك٢ِ ٣َِل١  َٝ
ٍَي ْٕ  َهْأ ِ خَ كَب َٔ َِ َْ َٓ  َٖ َل ْث ّٔ َؾ ُٓ ْ٘ظُُو  َ٫ًٍُٞ ٣ ٍُ ك٢ِ ث٢َِ٘ هَُو٣ْظَخ َؽز٠ّ ٣َْجَؼَش َُُٚ َه ِْ٘ي َ٫َ ٣ َٖ ٤ ِٓ ُٖ ٣َب َٕ اْث ب ٌَ  كَ

٠ َؽبعَ  َٚ ٍَ كَوَ ِٚ ََٗي ٤َبِػ ِٙ  ِ٘ َٕ ك٢ِ ثَْؼ ب خَ ك٢ِ ِعَ٘بَىٍح ًَ َٔ َِ َْ َٓ  ُٖ ُل ْث ّٔ َؾ ُٓ . كَج٤ََْ٘ب  ٍْ ِْ٘ي َ٣ ْْ ا٫ِّ َُ َٝ َلَه  َٕ  ّْ زَُٚ صُ

ًُ كَوَب َّ اُّ٘ب َوأٍَح َعبَء كََؾُِّٚ. كَوَب ْٓ ْٛجَخٌ ٫ِ ِٚ َعَوائُِل َه ب َػ٤َِْ ًْ ُْجَو٤ِِغ , كََوأَٟ َْٗؼ َٖ ثِب ٤ ِٓ ُٖ ٣َب اْث ُُٞا: ٣َب أَثَب َػْجِل َٝ

 ْٖ ب رَ َٓ  ِٖ َٔ َُْغَوائَِل َ٘غُ اُّوْؽ َِْي ا َو رِ ََ ًَ ِوثُُٚ ثَِٜب َعِو٣َلحً َعِو٣َلحً َؽز٠ّ  ْٚ َ٣ ٍْ ْْ ٣ََي ِٚ كََِ َّ ا٤َُْ ل٤ِي كَوَب ٌْ َٗ ُٖ ؟ َْٗؾ

٫َ َٛجَبؿَ  َٝ  َُِٚ ٍَ ّْ أَْه ّؾب, صُ َٖ َٓ  ِٚ ْْ ٣َْزُوْى ك٤ِ ِٚ َؽز٠ّ َُ ٍِ َهْأ َٝ  ِٚ ِٜ ْع َٝ ْٞ هََلْهد َػَِ  3َػ٠َِ  َُ ِ هللَاّ َٝ  ٍَ ّْ هَب ِٚ صُ ٠ ثِ

.ِٚ َوْثزُي ثِ َٚ ٤ِْق َُ َّ  اُ
................... 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 اثٖ ٤ٍ٘٘خ

اُزؼج٤و اُوأ١ ٝ ُْ رٌل كٓبءٙ رغق ؽز٠ ّٜل ربه٣ـ ؽو٣خ   إٔ هزَ ًؼت ا٧ّوف ٝاؿز٤َ ثؼل

. اُن١  اٍزْٜل  ثَجت هأ٣ٚ ٝٓجبكئٚ  كٌبٕ    ًبٕ ٛنا ا٤ُْٜل ٛٞ اثٖ ٤ٍ٘٘خ  لا أفوٝا٩ثلاع ٤ّٜ

ك٢ اُزبه٣ـ  ًَٝ ٓب ٖٓ ٤ٍورٚ ٝؽ٤برٚ    ٌض٤وٝاؽل ٖٓ اُْٜلاء  ػ٠ِ اُوؿْ  ٖٓ ػلّ ٝعٞك اُ

 ...ٛٞ ا٢ُْ اُو٤َِ   ٣نًو ػ٘ٚ
٣خ كٝها ٣زؼلٟ ٛغبء ُْٝ رنًو ُٚ هٝا  ث٢٘ ؽبهصخ  ٌٛنا ٝهك أٍٚ ك٢ أُٖبكه ًٝبٕ ٖٓ ٣ٜٞك

 .  ثبُْؼو  ٝا٤َُِٖٔٔ  اُ٘ج٢
  ُْو٤ن  ؽ٤ِق  ًٝبٕ أُوزٍٞ  ٓؾ٤ٖخ ثٖ َٓؼٞك  ّقٔ ٣لػ٢  ثؤٓو اُ٘ج٢  ر٠ُٞ اؿز٤بُٚ

 (1)   ؽ٣ٖٞٚ ثٖ َٓؼٞك  ٝٛٞ  اُوبرَ
ِوةُ  ْٚ خُ ٣َ َٖ ّ٣ َٞ ََ ُؽ ٤ََْ٘٘خَ كَوَزََُِٚ كََغَؼ ٍُ  ِٖ خُ َػ٠َِ اْث َٖ َؾ٤ّ ُٓ َْ ; كََؼَلا  َِ ٍْ ٍُ  هَْل أَ ُْ٘ٚ ٣َوُٞ ِٓ  ّٖ ٍَ َٕ أَ ب ًَ َٝ خَ  َٖ َؾ٤ّ ُٓ

ِْزٚ؟ ّٝ هللّاِ أَهَزَ خُ  أ١َْ َػُل َٖ َؾ٤ّ ُٓ  ٍَ ِٚ كَوَب بُِ َٓ  ْٖ ِٓ ٍْ ك٢ِ ثَْطِ٘ي  ْؾ َّ ِ َُُوّة  هللَاّ َٝ ب  َٓ َو٢ِٗ ثِوَْزِِي اُِّن١  أَ َٓ ْٞ أَ َُ ِ هللَاّ َٝ
ؾَ  ُٓ َوى  َٓ ْٞ أَ َُ ِ هللَاّ َٝ  ٍَ ِْزُي. هَب ِٚ َُوَزَ َو٢ِٗ ثِوَْزِِ َٓ ّٕ ِك٣ً٘ب أَ ِ ا هللَاّ َٝ خُ  َٖ ّ٣ َٞ ٍَ ُؽ . هَب ْْ ٍَ ََٗؼ ِْز٢ِ٘؟ هَب ْٕ رَْوز٢َُِِ٘ َُوَزَ ٌل أَ ّٔ

خُ  َٖ َؾ٤ّ ُٓ  ٍَ ئٍِن كَوَب َٓ ْٞ خُ ٣َ َٖ ّ٣ َٞ َْ ُؽ َِ ٍْ َ ْؼِغٌت. كَؤ ُٓ  ٌٖ ْْ أََه أََؽًلا ٣َْلكَُؼَٜب -٣َْجُُِؾ ََٛنا َُِل٣ ٢َِٛ صَْجٌذ َُ َٝ- : ٍُ  ٣َوُٞ
ْٞ أُ  َُ ٢ ّٓ ُٖ أُ ُّ اْث َُِٞ٣ ِٚ ْود ثِوَْزِِ تِ  ... ِٓ ِٙ َ٘ هَب  َُطَجّْوذ ِمْكَواٙ ثِؤَْث٤َ

ْوُُِٚ  َٕ  َٔ ِِْؼ أُْفِِ ِٔ ُْ ِٕ ا ْٞ َِ ًَ  ٍّ ب ََ بِمةِ  ... ُؽ ٌَ ٌَ ثِ ثُُٚ ك٤ََِْ ّٞ َٖ ب رُ َٓ ز٠َ  َٓ 
ِْزُي َٛبئًِؼب ّو٢ِٗ أ٢َّٗ هَزَ ٍَ ب  َٓ ؤِْهةِ  ... َٝ َٓ َٝ َوٟ  ْٖ َٖ ثُ ب ث٤َْ َٓ  ٢ُِ ّٕ ْٞ أَ َُ َٝ 

 َُٜ٤ُْ جَُؾٞا كَلَِيَػْذ ا ْٕ َٖ أَ َْ ِؽ٤ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ َٖ كََغبُءٝا ا٠َُ اُّ٘ج٢ِّ  ٤ًِ ِو ْْ ُٔ ُْ ْٖ ا ِٓ َؼَٜب  َٓ  ْٖ َٓ َٝ ُٞك 

 َٞ ُٛ َٝ بِؽجَُ٘ب ا٤َُِِّْخَ  َٕ َ٘بُٙ  كَوَبُُٞا: هَْل ُِٛوَم  ْٔ ٫َ َؽَلٍس َػِِ َٝ  ٍّ ََ ِؿ٤َِخً ث٬َِ ُعْو بَكارَِ٘ب هُزِ ٍَ  ْٖ ِٓ ٤ٌّل  ٍَ ٍَ . كَوَب

 ٍُ َْ اُّٗٚ َه َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍُ هللّاِ  ٞ  ٌُِّٚ٘ َُ َٝ  ََ ب اُْؿز٤ِ َٓ  ِٚ َِ َهْأ٣ِ ْض ِٓ َٞ َػ٠َِ  ُٛ ْٖ ّٔ ِٓ ب هَّو َؿ٤ُْوُٙ  َٔ ًَ ْٞ هَّو  َُ((

٤ْقُ  َّ َٕ َُُٚ اُ ب ًَ ْْ ا٫ّ  ٌُ ْ٘ ِٓ َْ ََٛنا أََؽٌل  ْْ ٣َْلَؼ َُ َٝ ْؼِو  ّْ ََٛغبَٗب ثِبُ َٝ ّ٘ب ا٧ََْمٟ  ِٓ  ٍَ كَ َٗب َٝ ٍُ هللّاِ (( .  ٞ ٍُ ْْ َه َػبُٛ

ثَ  َٝ  ْْ زَجُٞا ث٤ََُْٜ٘ ٌَ ِٚ كَ ب ك٤ِ َٓ َٕ ا٠َُ  ْ٘زَُٜٞ ًِزَبثًب ٣َ  ْْ زَُت ث٤ََُْٜ٘ ٌْ َ٣ ْٕ َْ ا٠َُ أَ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ ًِزَبثًب رَْؾَذ َٕ  َُٚ٘٤ْ

مَ  َٝ َفبكَْذ  َٝ ٤َُُُْٜٞك  َُْؾبِهِس. كََؾِنَهْد ا ِْ٘ذ ا َِخَ ثِ ْٓ ُِْؼْنِم ك٢ِ َكاِه َه َوِف.ا ّْ ِٖ ا٧َْ َِ اْث ِّ هَْز ْٞ َ٣ ْٖ ِٓ  ُّْذ 
.......................................................... 
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 ...... رزٚؼ ُ٘ب اٌُض٤و  ٖٓ ا٧ٓو  ٝرجوى  ٛنٙ اُوزِخ ..هٖخ ك٢ 

   ٕبه ٨ُؿ ٛنٙ اُوٝػ اُؼلائ٤خ ٝا٫ٍزؼلاك اُزبّ ُوزَ أف٤ٚ ا٧ًجو ٝثٌَ صوخ   ٤ًق

ٝثلّ رؤ٤ٗت ٝ ثواؽخ ٤ٔٙو ٝثلٕٝ اؽَبً ثبُنٗت ..  كٕٝ  ..ٝأٗٚ ٤ٍوزِٚ ٝإواه  ي٣ٔخٝػ

ثبهك ٣زوَ ا٧ؿ  ٣ٝؼلّ ا٩ثٖ ٝا٧ة  ..ٝثٌَ ثوٝكح أػٖبة  كغو٣ٔخ اُوزَ ك٢ ا٬ٍ٩ٍّ  َٓؤُخ 

 ّوة أُبء ٝر٘لٌ اُٜٞاء !!ػبك٣خ ٓضَ 

٣ؼوف ٛنٙ اُ٘يػخ ٣ْٝؼو ثٜب ٤ًٝق إٔ اٌَُ ٣قبف ٖٓ ا٧فو ٫ٝ   ٖٔ ٣ؼِ ث٤ٖ ا٤َُِٖٔٔ.ك    

ْٓوٝع ُِوزَ    ٛٞ  ٖكبٕ ُْ ٣ٌ.  ٓٞهٞرٚ  ٛٞ ه٘جِخ  ٣ْٝؼو إٔ ًَ ٖٓ ؽُٞٚ  ٣ْؼو ثب٧ٓبٕ

٢ّٝ ثي ًقلٓخ رطٞػ٤خ  اُؾبًٔخ كؤ َُِِطخ أَُزجلح  اُؾن ٝاُزلغ٤و ٝا٩هٛبة  .. أػطب ٛنا

 .. ُِؼٖبثبد اُؾبًٔخ  ا٢َُٔٔ  ٍِطبد  ُز٘ل٤ن ؽٌْ ا٩ػلاّ ٖٓ  ؿ٤و  ٓؾبًٔخ  أٝ رٜٔٚ 

ٝعٜٔٞه٣بد  ٓب ٢ٛ ا٫ ٓٔبُي ُقٞف  ٝاُغٜٔٞه٣بد ٝاُغِٔٞه٤بد ا٣ٞٓ٬ٍ٩خ  كؤٕجؾذ أُٔبُي

 ُِقٞف ..
٤ُٝج٤ب ٝؿ٤وٛب  ٖٓو ًبَُؼٞك٣خ ٝا٣وإ ٝاُؼوام ٍٝٞه٣ب ٝ   ٖٝٓ ٣ؼ٤ِ ك٢ ثِلإ ا٣ٞٓ٬ٍخ

 ٝإٔ اٌَُ َٓقو ٩ػلاّ اٌَُ ..  ٣ْٝؼو ثٜنا ا٩ؽَبً ٝاُْؼٞه  ٣ؼوف 
ثَ َٓقو ُقلٓخ اَُِطخ اُؾبًٔخ , َِٔزوج٨َُع٤بٍ ٫ٝ ُ ُقلٓخ اُٖٞٛ ٫ٝ ٤ٌُ  َٓقوا ٫

ػَٔ اُلو٣ن .. ٝاُؼَٔ أُٞاٛ٘ٚ ٝا٫ُٞء ُِٖٞٛ  ٝ  هٝػ   كـبثذ,  ٝاُيػ٤ْ ٝاُل٣ٌزبرٞه ٫ٝ ؿ٤و

 وال ٌإمن بطرق الثقة المتبادلة ٧ٕ ٫ أؽل ٣ضن ك٢ أؽل.ٝاُزقط٤ٜ ا٩ٍزوار٤غ٢ ٔبػ٢ ..اُغ
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        )) ْؼِغٌت ُٓ  ٌٖ ّٕ ِك٣ً٘ب ٣َْجُُِؾ ََٛنا َُِل٣ ِ ا هللَاّ َٝ خُ:ـ  َٖ ّ٣ َٞ ٍَ ُؽ  هَٞ
عوأح  جِؾ ر..إٔ   ٓلٌوح ؽوح  ٣ٝؼغت ٓ٘ٚ ًَ هٝػ  ٓ٘ٚ  رؼغت ٝٗؼغت  ُل٣ٖ ػغ٤ت  أٗٚ  ؽوب   

اثٜ ا٧ؿ ٝا٧فٞح ٝهرٔي٣ن  ٝ   ػ٠ِ هزَ ا٧َٛ ٝاُؼ٤ْوحُل٣ٖ َُٔزٟٞ ٛنٙ اُغوأح ٛنا ا

 ػغجبُل٣ٖ  إ ٛنا ُل٣ٖ ..  ٝا٩َٗب٤ٗخ ..ثٌَ هاؽخ ٤ٔٙو

       ٕثٌَ ف٤و    ٕٓٞٞكب  ًبٕ  أّواف اُؼوة  ًـ٤وٙ ٖٓ  اثٖ ٤ٍ٘٘خ  ٌٗوإ اُغ٤َٔ : كِول ًب

ٓٔب ًبٕ ٣طؼْ هز٤ِٚ ٣ٝوث٢ ٣ٝؾَٖ ا٠ُ هز٤ِٚ   كٌبٕ   اَٗب٢ٗ ٝعٔبٍ اَٗب٢ٗ كو٣ل ك٢ اَٗب٤ٗزٚ 

 ..  ثٌَ اؽَبٕ ٤ٛٝجخ
ثٜنا اٌَُْ ٣ٝزؾٍٞ   ُْٝ ٣ٌٖ ٣ؼوف إٔ ٛ٘بى ك٣ٖ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؾٍٞ اَٗبٕ ٗبًو ُِٔؼوٝف ٝاُغ٤َٔ

 .. ًٔب ٣لؼَ ٛنا اُل٣ٖ  ا٠ُ ٝؽِ ًبٍو

 ُِق٤و .  ٓؾت كبػَ ٌَُ ف٤و, ٓؾَٖ ف٤و  ٝىػ٤ْ  ُٚ  اُغ٤ٔغ أٗٚ اَٗبٕ ّٜل ؽز٠ ٝإٔ 
 ...  ػ٘ل ٓؾٔل  ٝأ١ مٗت اهزوكٚ ..ًٔب ّٜل ُٚ ثنُي  أ١ عوّ ػ٘ٚ  ٣ؼوف  ُْٝ 

 ولكنه قتل واستشهد 
ٓؾٔل ٝع٘بة ٓؾٔل ٫ ٣وجَ إٔ ٣وٍٞ أؽل أ١ ٓوُٞخ أٝ ه٤ٖلح ّؼو ك٢ ؽوٚ ٫ٝ ؽن  كٖٔ أعَ  

 ك٣٘ٚ كبٍزؾن اُوزَ اُـ٤و أُؤٍٞف ػ٤ِٚ .
 اج الرٌاح ولتذهب كل تلك الحسنات والخٌرات أدر

***********************************   

  ٌؽتال ااكم نالٌة البنجاب الباكستانٌة شااً عاجل :الااخس ال
بنفس   تٌسٌخ سلما قبٌل لاظات م  انتهاء كتابة قاة اؼتٌال  هذا الشهٌد ، اؼتٌل ااكم نالٌة البنجاب الباكستانٌة 

ً قتل اٌها " اب  سنٌة " قبل نلؾ ننخبعمابة عام : ابعد كل هذه القخن  الطخٌقة " اما نشبة اللٌلٌة بالباخاة " الت
نهذه السنٌ  .ها هن شاص ناخ ٌستشهد  نٌداع ثم  جخنته ..نالقاتل هن الااخس الااص نالشااً. الذي كا  

أهكاٙ  !خاااة م   مسدسه على ااكمه نالعامل عنده ! 29ٌعمل مع الااكم .طٌلة سننات ،اٌث نطلق  هذا المعتنه  

 هز٬٤ 
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ٛنٙ أُْبٛل أُزٌوهح ٖٓ ا٩ؿز٤ب٫د ٝاُوزَ ٤َُذ ٓغوك ؽبُخ ػو٤ٙخ . أٝ عو٣ٔخ كئخ ٙبُخ 

 أٜٗب ٣٘جٞع كٌو١ ٣قوط أُئبد ٖٓ اُوزِٚ ٝاَُلبؽ٤ٖ .. ُٝزؤًل 

كؤهوأ ٛنا اُزؼ٤ِن ٖٓ ٕؾ٤لخ ٍؼٞك٣خ ٤ٓٞ٣خ .ٝرٔؼٖ ع٤لا ك٤ٔب هبُزٚ ... ٝإٔ ٛنٙ ا٧ػٔبٍ ٝا٧كٌبه 

 ِٕخ ك٢ عنٝه اُؼو٤ِخ أَُِٔخ ع٤َ ثؼل ع٤َ !!ٓزؤ

 
 قصاصة تعليق من صحيفة الرياض السعودية 

 
 
 
 
 

أ. ف. د -ٓالّ حرخى ا : 

ُِٓ٘ٚ ك٢ آالّ أرخى, ر٤٘ٔخ ًًَص ُٝحٍس  أػِ٘ض ح١َُ٘ش حُزخًٔظخ٤ٗش إٔ كخًْ ٝال٣ش حُز٘ـخد هظَ حُؼالػخء ك٢ ٛـّٞ هَد

ٝٝهغ أ١الم حُ٘خٍ هَد ٓٞم ٣َطخىٛخ حألؿ٤٘خء حُزخًٔظخ٤ٕٗٞ  حُيحه٤ِش حٗٚ هظَ ُظؤ٤٣يٙ ػِ٘خ طؼي٣َ هخٕٗٞ ٣ظؼِن رخُظـي٣ق

  ظَه ٝحألؿخٗذ ٝهَد ٍِٓ٘ حُلخًْ. هخٍ ٓٔئٍٝ ك٢ ح١َُ٘ش ًُٞخُش كَحْٗ رَّ حٕ حُلخًْ ِٓٔخٕ ط٤ٔ٤َ

س حُؼخٛٔش إٔ ط٤ٔ٤َ طٞك٢ ك٢ حُٔٔظ٘ل٠ ٓظؤػَح رـَٝف أ٤ٛذ رٜخ ك٢ حُٜـّٞ. ٝأكخىص حُٔؼِٞٓخص ٝأًي ٍث٤ْ اىحٍ

 .حأل٤ُٝش ١َُِ٘ش حٕ حكي كَحّ حُلخًْ ٣وق ٍٝحء حُٜـّٞ ػ٤ِٚ

ًًَٝص ُٝحٍس حُيحه٤ِش حُزخًٔظخ٤ٗش حٗٚ هظَ ٗظَح ُظؤ٤٣يٙ ػِ٘خ طؼي٣َ هخٕٗٞ ٣ؼخهذ ػ٠ِ حٛخٗش حإلٓالّ ٣ٝئ٣يٙ ػيى ٖٓ 

حد ٝحُٔ٘ظٔخص حُٔلخكظشحألكِ  

 

 ٣خحح حهٞحححٕ 

حُوزَ ٓٞ ٛل٤ق ًٌح حػِ٘ٞٙ ٌُٖ حُلو٤وٚ ح٢ُِ ٓخ ٣ؼَكٜخ حكي حٕ ٌٛح حُزخًٔظخ٢ٗ ػ٘يٙ ؿ٤َٙ ػ٠ِ ٗز٤٘خ ٓلٔي حُِْٜ 

٢ِٛ ػ٤ِٚ ِْٝٓ هظَ حَُث٤ْ الٕ حَُث٤ْ ٍؿغ ٖٓ حُوخٍؽ كظ٠ ٣يحكغ ػٖ رخًٔظخ٤ٗٚ ٤ٔٓل٤ٚ ٓزض حٍَُٓٞٝٝ 

ٓظخَٛٙ كظ٠ حُلٌٞٓٚ طلٌْ ػ٤ِٜخ رخُوٜخٙ ٝطخهٌ ؿِحٛخ ٝحُ٘ؼذ حكظ٘يٝ ك٢ ()ٙ  

 ًٝخٕ ٌٛح حُلخًْ ٣يػْ ١ٌٛ ح٤ُٔٔل٤ٚ حُلخٍّ حُ٘و٢ٜ ُٚ ػ٘يٙ ؿ٤َٙ َٝٗف هلل ىٍٙ

س حُلخٍٍٍّٛخٛٚ ِْٝٓ ٗلٔٚ ٝٛٞ ٓزظْٔ )حُوزَ ك٢ حُـَحثي حُزخًٔظخ٤ٗٚ ٝٛٞ 26هِض حُلخًْ د  ) 

 ...ٌَٝٗححح

  حهض ٖٓ ١خع هللا

 

file://users/profile/169974
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  .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 

 "   اثٞ هاكغ"  ٬ٍّ ثٖ اُؾو٤ن  ا٤ُْٜل
 

  إلٓالّهخثٔش حُٜ٘يحء ..ُٞال إٔ حُٔظ٘يى ٝحُٔظطَف حإلٓال٢ٓ ح٤َُٜ٘ ٤ٗن ح  إٔ ٣ٔو٢ ٖٓ  ٌٛح ح٤ُٜ٘ي  ًخٕ

 حرٖ ط٤ٔش أٍٝىٙ ك٢ ًظخرش حُٜخٍّ حٍُِٔٔٞ ك٢ ٗخطْ حٍَُٓٞ
  طِي حُلوزش حُٔٞىحء ٖٓ  ا٣َحى ٜٗيحء حُل٣َش ٝحُظؼز٤َ ك٢  حػظٔيٗخ ػ٤ِٚ ك٢  ٛٞ حألٓخّ ح١ٌُ  كٌٜح حٌُظخد

 طخ٣ٍن حُز٣َ٘ش
 فؿ٤َ ٓؼَٝ  ُٔلٔي .ا٣ٌحء  رٔزذ ا٣ٌحثٚ  ٤ٗن حإلٓالّ ًخٕ  ٣َٝ٣ٚ  ًٔخ  هظِٚ  ٝإٔ ٓزذ

 ٝٓخثَ حُظؼز٤َ ك٢ ُٓخٗٚ  ٖٓ ٙ ؿ٤َ    إ ًخٕ رخُ٘ؼَ أٝ حُ٘ؼَ أٝ
ٝإٔ حإلػ٘خٕ هظال .ٖٓ حُيٍؿش حأل٢ُٝ   ٝحكيس ٓغ ًؼذ رٖ حألَٗف ح٤ُٜ٘ي  ٌُٖٝ حرٖ ط٤ٔش ٟٝؼٚ ك٢ ىٍؿش

 ٝال ؿ٤َٙ  رٔزذ حإل٣ٌحء
 ك٢ حُيٍؿش حُؼخُؼش ٖٓ ِْٓ ىٍؿخص حالٓظٜ٘خى  طْ ٟٝؼش  ٖٓ أؿَ ًُي

 ٓظ٘خرٜش  طٌٕٞ  ٝحكيس ٝطٌخى  ..كٌخٗض  حُظٞه٤ض حُِٓخ٢ٗأٓخ ح٤ٌُل٤ش ٝ

...................................... 
))ٝ ٖٓٔ مًو أٗٚ هزَ ٧عَ أمٟ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ أثٞ هاكغ ثٖ أث٢ اُؾو٤ن ا٤ُٜٞك١ ٝ 

 هٖزٚ ٓؼوٝكخ َٓزل٤ٚخ ػ٘ل اُؼِٔبء ك٘نًو ٜٓ٘ب ٓٞٙغ اُل٫ُخ
بٍ ثؼش هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ ا٠ُ أث٢ هاكغ ا٤ُٜٞك١ هعب٫ ٖٓ ػٖ اُجواء ثٖ ػبىة ه 

ٝ ًبٕ أثٞ هاكغ ٣ئم١ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ ٝ  ا٧ٖٗبه ٝ أٓو ػ٤ِْٜ ػجل هللا ثٖ ػز٤ي

ٝ هل ؿوثذ أٌُْ ٝ هاػ اُ٘بً  ٣ؼ٤ٖ ػ٤ِٚ ٝ ًبٕ ك٢ ؽٖٖ ُٚ ثؤهٗ اُؾغبى كِٔب كٗٞا ٓ٘ٚ ـ

 ٧ٕؾبثٚ : أعَِٞا ٌٓبٌْٗ كب٢ٗ ٓ٘طِن ٝ ٓزِطق ُِجٞاة ُؼ٢ِ إٔ أكفَ َُوؽْٜ ـ هبٍ ػجل هللا

كؤهجَ ؽز٠ كٗب ٖٓ اُجبة صْ رو٘غ ثضٞثٚ ًؤٗٚ ٣و٢ٚ ؽبعزٚ ٝ هل كفَ اُ٘بً كٜزق ثٚ اُجٞاة ٣ب ػجل 

هللا إ ً٘ذ رو٣ل إٔ رلفَ كآكفَ كب٢ٗ أه٣ل إٔ أؿِن اُجبة هبٍ : كلفِذ كٌٔ٘ذ كِٔب كفَ اُ٘بً 

صْ ػِن ا٧ؿب٤ُن ػ٠ِ ٝرل هبٍ : كؤذ ا٠ُ ا٧هب٤ُل كؤفنرٜب كلزؾذ اُجبة ٝ ًبٕ أثٞ أؿِن اُجبة 

هاكغ ٣َٔو ػ٘لٙ ٝ ًبٕ ك٢ ػ٤ِخ ُٚ كِٔب مٛت ػ٘ٚ أَٛ ٍٔوٙ ٕؼلد ا٤ُٚ كغؼِذ ًِٔب كزؾذ ثبثب 

أؿِوذ ػ٢ِ ٖٓ كافَ هِذ : إ اُوّٞ إ ٗنهٝا ث٢ ُْ ٣قِٖٞا ا٢ُ ؽز٠ أهزِٚ كبٗز٤ٜذ ا٤ُٚ كبما ٛٞ 

كؤ٣ٞٛذ ٗؾٞ  ث٤ذ ٓظِْ ٍٜٝ ػ٤بُٚ ٫ أكه١ أ٣ٖ ٛٞ ٖٓ اُج٤ذ هِذ : أثب هاكغ هبٍ ٖٓ ٛنا ؟ك٢ 

اُٖٞد كؤٙوثٚ ٙوثخ ثب٤َُق ٝ أٗب كِٛ كٔب أؿ٤٘ذ ٤ّئب ٝ ٕبػ كقوعذ ٖٓ اُج٤ذ كؤٌٓش 

كوِذ : ٓب ٛنا اُٖٞد ٣ب أثب هاكغ ؟ كوبٍ : ٧ٓي ا٣َُٞ إ هع٬ ك٢ اُج٤ذ  ؿ٤و ثؼ٤ل صْ هعؼذ ا٤ُٚ

هجَ ثب٤َُق هبٍ : كؤٙوثٚ ٙوثخ ثب٤َُق أصق٘زٚ ٝ ُْ أهزِٚ صْ ٝٙؼذ ٙج٤ت ا٤َُق ك٢ ٙوث٢٘ 

ثط٘ٚ ؽز٠ أفن ك٢ ظٜوٙ كؼوكذ أ٢ٗ هزِزٚ كغؼِذ أكزؼ ا٧ثٞاة ثبثب ثبثب ؽز٠ اٗز٤ٜذ ا٠ُ كهعخ ُٚ 

كٞٙؼذ هع٢ِ ٝ أٗب أهٟ إٔ هل اٗز٤ٜذ ا٠ُ ا٧هٗ كٞهؼذ ك٢ ٤ُِخ ٓؤوح كبٌَٗود ٍبه٢ 

صْ اٗطِوذ ؽز٠ عَِذ ػ٠ِ اُجبة كوِذ : ٫ أفوط ا٤ُِِخ ؽز٠ أػِْ أهزِٚ كِٔب  كؼٖجزٜب ثؼٔبٓخ

ٕبػ اُل٣ي هبّ اُ٘بػ٢ ػ٠ِ اَُٞه كوبٍ : أٗؼ٠ أثب هاكغ ربعو أَٛ اُؾغبى كبٗطِوذ ا٠ُ إٔؾبث٢ 

] أثَٜ  كوِذ اُ٘غبء هل هزَ هللا أثب هاكغ كبٗز٤ٜذ ا٠ُ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ كؾلصزٚ كوبٍ :

)) ٝٗبٍ ٛنا  كجَطذ هع٢ِ كَٔؾٜب كٌؤٜٗب ُْ أّزٌٜب هٜ [ هٝاٙ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚهعِي 

 ٛنا اُ٘ج٢ ػ٠ِ اُوزَ (((  اُوبرَ اُغبئيح ثوًخ
ٍِْ  كول رج٤ٖ ك٢ ؽل٣ش اُجبء ٝ اثٖ ًؼت اٗٔب رَوٟ إَُِٔٔٞ ُوزِٚ ثبمٕ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ

ٝ ٌُٖ اثٖ ا٧ّواف  ٚ ًبٕ ٗظ٤و اثٖ ا٧ّواف٧ماٙ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ ٝ ٓؼلارٚ ُٚ ٝ أٗ

 ًبٕ ٓؼبٛلا كآمٟ هللا ٝ هٍُٞٚ ك٘لة ا٤َُِٖٔٔ ا٠ُ هزِٚ ٝ ٛنا ُْ ٣ٌٖ ٓؼبٛلا
كٜنٙ ا٧ؽبك٣ش ًِٜب رلٍ ػ٠ِ إٔ ٖٓ ًبٕ ٣َت اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ ٝ ٣ئم٣ٚ ٖٓ اٌُلبه كبٗٚ 

 ٣لؼِٕٞ مُي ًبٕ ٣وٖل هزِٚ ٝ ٣ؾ٘ ػ٤ِٚ ٧عَ مُي ٝ ًنُي إٔؾبثٚ ثؤٓوٙ
 

 :ـ  اُٖبهّ أٍَُِٞ ػ٠ِ ّبرْ اُوٍٍٞ
1/157 
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  .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 

 أثٞ ػيح
  ػٖ أثٞ ػيح ٛنا  ٫ ٣و١ٝ ُ٘ب اُزبه٣ـ ٤ّئب ًض٤وا

  ُٔب رْ ٝٙؼخ ك٢ ٛنا اُوبئٔخ  ا٧ف٤وح  ٓؾٔل  ٫ُٞٝ ٓوُٞخ
اُن١ ًبٕ  ٓض٬  ..كؼٔوٝا ثٖ اُؼبْٓ ٣ٝلفَ ٖٙٔ اُوبئٔخ أُـلٞه ُٜ كٔؾٔل هثٔب  ٣ؼلٞا ػ٘ٚ 

٤ٖٗجٚ ٛٞ ٝؽلٙ  اُوزَ  ًبٕكؼلب  ػ٘ٚ  ..ك٢ ؽ٤ٖ ُْ ٣وزِٚ ... ػ٠ِ ٓؾٔل ٝك٣٘ٚ  ٣ؾوٗ ٛٞ ا٧فو

٣وٍٞ ٣ٝزوٍٞ ك٢ ؽوٚ ٝؽن ك٣٘ٚ ٝهٍبُزٚ ّؼوا   ًبٕ ٣ق٠ْ إٔ آؾٔلً  ٝاَُجت ًٔب ٣جلٝا  ٛٞ إٔ  

 ٝأٗزل٢ ّوٙ . ٝرقِٔ ٓ٘ٚ    كوزِٚ ٓؾٔل ثؼل اُؼلٞا ػ٘ٚ   ٝٗضوا
  ػٖ ًوّ اُؼوة ّٜٝبٓزْٜ  ثٜنٙ ..كٌؤٕ ٓؾٔل ُْ ٣َٔغ  ػ٠ِ ٛنا اُْبػو  ٖٔ ٓؾٔلإٔ ٣ُ   أٓب

 ٝفبْٗٞٛ ؽ٤٘ب ٝرٌ٘وٝا ُٚ ؽ٤٘ب ..  ٝؽز٠ ثٖٔ ؿلهٝا ثْٜ  ٝثنُْٜ
    ٌُ٘ٚ ٛٞ هٍٍٞ اٌُ٘وإ ٝاُغؾٞك

 
 ّ( 625 - 000ٛـ =  3 - 000)

عب٢ِٛ, ٖٓ أَٛ ٌٓخ. أكهى ا٬ٍ٫ّ, ٝأٍو ػ٠ِ ػٔوٝ ثٖ ػجل هللا ثٖ ػضٔبٕ اُغٔؾ٢: ّبػو 

اُْوى ٣ّٞ ثله, كؤر٢ ثٚ ا٠ُ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ كوبٍ: ٣ب هٍٍٞ هللا ُول ػِٔذ ٓب ٢ُ 

ٖٓ ٓبٍ, ٝا٢ٗ ُنٝ ؽبعخ ٝػ٤بٍ, كبٖٓ٘ ػ٢ِ, ُٝي إٔ ٫ أظبٛو ػ٤ِي أؽلا. كبٓزٖ ػ٤ِٚ, ك٘ظْ 

 ه٤ٖلح ٣ٔلؽٚ ثٜب, ٜٓ٘ب اُج٤ذ أُْٜٞه:
 ّو٢, ٖٝٓ ٍبُٔزٚ َُؼ٤ل " ... بٗي, ٖٓ ؽبهثزٚ ُٔؾبهة" ك

صْ ُٔب ًبٕ ٣ّٞ أؽل كػبٙ ٕلٞإ ثٖ أ٤ٓخ, ٤ٍل ث٢٘ عٔؼ, ُِقوٝط, كوبٍ: إ ٓؾٔلا هل ٖٓ ػ٢ِ 

 ٝػبٛلرٚ إٔ ٫
أػ٤ٖ ػ٤ِٚ, كِْ ٣يٍ ثٚ ٣طٔؼٚ ؽز٠ فوط ٍٝبه ك٢ ث٢٘ ً٘بٗخ, ٝاّزوى ٓغ ػٔوٝ اثٖ اُؼبٓ 

جبئَ, ٝٗظْ ّؼوا ٣ؾوٗ ثٚ ػ٠ِ هزبٍ ا٤َُِٖٔٔ. كِٔب ًبٗذ اُٞهؼخ )هجَ ا٬ٍٓٚ( ك٢ اٍز٘لبه اُو

أٍوٙ إَُِٔٔٞ, كوبٍ: ٣بهٍٍٞ هللا ٖٓ ػ٢ِ, كوبٍ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ: ٫ ٣ِلؽ أُئٖٓ ٖٓ 

! ٝأٓو ثٚ ػبْٕ  ٫ روعغ ا٠ُ ٌٓخ رَٔؼ ػبه٤ٙي ٝروٍٞ فلػذ ٓؾٔلا ٓور٤ٖ عؾو ٓور٤ٖ,

 ثٖ صبثذ, كٚوة ػ٘وٚ
............................................ 

 
 .81/ 5ا٩ػ٬ّ 
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  من الدرجة األكلي  ....ة ....   شهيد
 

                      

 ا٤ُْٜل اُؾبك١ ػْو
 ٛــ 6  ٍ٘خ

ّّ هِْوكَخَ  ََ أُ ْٖ هَزَ َٓ ُو  ًْ  ِم
ِٖ َى٣ْلٍ  ُْ٘ذ َهث٤َِؼخَ ْث خُ ثِ َٔ ِٛ  كَب

ٝهبٍ ا٧ٕٔؼ٢ ٖٓ أٓضبُْٜ   أّ هوكخ  أػي ٖٓ  ك٤وُٕٞٞ  ا٧ٗلخ٣ٚوة أُضَ ك٤ٜب ثبُؼيح ٝ  ًٝبٕ

 ك٢ اُؼيح ٝأُ٘ؼخ :ـ أٓ٘غ ٖٓ أّ هوكخ
 أ٣ٌٕٞ مُي ؟؟!!  أه٣زْ إٔ هزِذ أّ هوكخ ك٤وِٕٞ  ٣وٍٞ ٧َٛ ٌٓخ  ٓؾٔل  ًٝبٕ

 كؤٓو ٓؾٔل ى٣ل ثٖ ؽبهصخ ٣ٝوبٍ ه٤ٌ ثٖ أُؾَو
ُٖ ا كوَزَََِٜب ) ًٔب ٣وٍٞ اُٞاهل١ (  ٌُ ْث َٖ ه٤َْ ّْ َهثَطََٜب ث٤َْ َٖ ِهْع٤ََِْٜب َؽْج٬ً صُ ِو هَْز٬ً َػ٤ِ٘لًب ; َهثََٜ ث٤َْ َّ َؾ ُٔ ُْ

ج٤َِوحٌ.. ًَ ٢َِٛ َػُغٌٞى  َٝ  ِٖ  ثَِؼ٤َو٣ْ
 ك٢ كهٝة ٝأىهخ أُل٣٘خ  ثوأٍٜب  ٝأٓو ٓؾٔل ثبُطٞاف 

 
................... 
 ٓـبى١ اُٞاهل١

 .. 160/  2   ربه٣ـ اُطجو١
 ٧ثٖ ًض٤و ٓقزٖو ا٤َُوح اُ٘ج٣ٞخ

 
ٝؽيٗب ٣جوى ٛنا أُْٜل أُؤٍب١ٝ   أٍلب  ..ٝاُٜ٘ب٣بد  ػ٘لب ٝهػجب  أًضو أُْبٛل اُل٣ٞٓخ  ٖٓ ث٤ٖ

ّٜلاء   ا٫ؿز٤ب٫د اُؼْو٣ٖ اُز٢ رْ ا٣واكٛب ٖٓ هٖٔ  ..ٖٓ ث٤ٖ هٖٔ  ثؾن  ..ٝأُؾيٕ

 ٖٓ هٟٝ ٛنٙ اُوٖخ أُؾيٗٚ أُقي٣خ ..  ٝثْٜبكح, اُؾوجخ اَُٞكاء
٤ٓٝلا٤ُبد اُوػت   أٍٝٔخ  ًَ ..ٝ   ٞائي عًَ   ػٖ علاهح ٝاٍزؾوبم  ٘بٍٝؽلس ٤ٍ  هٖخ

 !! أٗٚ ْٜٓل ٌُِجبه كوٜ ٝا٩صبهح ٝاُؼ٘ق ٝاُزق٣ٞق 
 اؿزٖبة هزَ .. ٍؾَ ..ٍبك٣خ ؽ٤ٞا٤ٗخ ..

ٝاهزَبٜٓب   ٝث٤ؼٜب  ث٘برٜب  اؿزٖبة  هل فوعذ ُزٞٛب ٖٓ هٖٔ   آوأح َٓ٘خ ..ٛبػ٘خ ك٢ اَُٖ

  اُغٌ٘  ثبه٤خ ُج٤غ  أصبهٙ  .. ٫ رياٍُِؼج٤ل ٝاُغٌ٘  ٤ّٜو   ك٢ ٍٞم  زجبعُ , ٓؾٔل  ٕؾبثخ  ٖٓ

 هثب٤ٗخ  ٗج١ٞ ٝٓجبهًخ  ٝثٜل١  ثطو٣وخ ّوػ٤خ  ا٠ُ ٛنٙ اَُبػخ ك٢ ٌٓخ ٝأُل٣٘خ ٌُٖٝ
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 ٝثوًخ ٛنا اُل٣ٖ اُغل٣ل  ٓؾٔل  هؽٔخ  ٢ٛ ا٤ُٖ٘ت ا٧ٝكو ٖٓ  ُز٘بٍ

٧ع٤بٍ ٝهوٕٝ ػلٙ ٖٓ ا٩هس ا٩عوا٢ٓ   رؾزبط  ....ٛو٣وخ اُز٘ل٤ن .  ٛنٙ أُْبٛل ..اُٖٞه

 ًٜنٙ ..ٝػ٘ق ٝك٣ٞٓٚ ًٜنا  ًٜنا .. ٝثْبػخ  اعواّ  اُؼب٢ُٔ ؽز٠ رزلزن اُؼو٤ِخ ا٩عوا٤ٓخ ػٖ
 ٌُ٘ٚ ا٩ُٜبّ اُوثب٢ٗ ٝاُٞؽ٢ اُوثب٢ٗ ..ٝا٩ػغبى أُؾٔل١

 ..رقزٖو ك٢ ٛنٙ اُؾوجخ اَُٞكاء .... اٌُبُؾخ اَُٞاك   هوٕٝ ٖٓ اُيٖٓ  عؼَ
  ا٠ُ ٓواث٘ ا٩ثَ  ٝرَؾَ ٝروبك  ث٤زٜب ػ٘ٞح  ثلول ث٘برٜب .. رئفن ٖٓ  آوأح ػغٞى ... ٌِٓٞٓخ

  ٝٗلاءاد ا٫ٍزـبصخ ٫ٝ ُج٤ذ اُؼياء  ٝػ٣ِٜٞب ٝثٌبئٜب  ُٖوافٜب  ٓواػبح  ُزوثٜ ث٤ٖ ع٤ِٖٔ ..٫

ُززؾوى  ٤ِٖ ثَبه٢ عٔ كوام ٝاؿزٖبة ث٘برٜب ...٣ْٝل ٝصبهٜب ٝروثٜ  ػ٠ِ  ؽلاك  اُن١ أهبٓزٚ

 ٝرٜ٘ٔو اُلٓبء ٝرَبػ ك٢ ا٧هٗ ...... ٖٓ اُوأً ا٠ُ أفو عَلٛب   ٖٗل٤ٖ  اُغٔبٍ ٝروطؼٜب
 ك٢ أىهخ ّٝٞاهع أُل٣٘خ  ٣ٝوطغ هأٍٜب . ٣ٝطبف ثٜب

 ٣ٖؼت رق٤ِٚ ٝرٖٞهٙ ,,  ٣بُٚ ٖٓ ْٜٓل

 
 

 ث٤ٖ ًَ أُْبٛل  ػبه ٝأّئياى ٖٓ  هػجب ٝ أٗٚ أُْٜل ا٧ًضو
*********************** 
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 ....  الثانية من الدرجة ة ..   شهيد
 

 ثٖ ٕجبثخ ٓو٤ٌ  ا٤ُْٜل
 

 ٛٞ ّبػو ُْٝ ٣ٌٖ ّؼوٙ ٝؽلٙ ٍجت ُِوزَ
 ٝٗلن ؽٌْ اُوزَ ك٤ٚ  كٓٚ  ٌُٖٝ ٝثَجت ّؼوٙ أٛله ٓؾٔل
 ٖٓ اُلهعخ اُضبُضخ  كؤٍزؾن إٔ ٣ٌٕٞ ٤ّٜلا

كؼَ ؿ٤وٙ ٖٓٔ أٍِٔٞا   كوٜ إٔ ٣َِْ ًٔبكٔب ػ٤ِٚ    ٓؾٔل ُٚ ثٜب  اُوزَ إٔ ٣ـلو  َٓؤُخ  كِؼَ

 ٝؽ٢ْ ثٖ ؽوة   ؽٔيح  ػٔٚ  ػٖ هبرَ  ػلب ٓؾٔل  ًٔب  ٛنا اُل٣ٖ .. ٣ٝؼلٞا ػ٘ٚ  ٖٓ ّو  ٝهب٣خ
.. فالشعر واإلبداع والتفكٌر هو أخطر جرٌمة فً تارٌخ اإلسالم  ثبٍزْٜبكٙ  ػغَ  ٌُٖ اُْؼو

 قاطبة مطلقا ..وفً تارٌخ عوالم وبلدان الدول اإلسالمٌة 
 

 ّ( 630 – 000ٛـ =  8 – 000) 
ثٖ ٕجبثخ ثٖ ؽيٕ ثٖ ٣َبه اٌُ٘ب٢ٗ اُوو٠ّ: ّبػو, اّزٜو ك٢ اُغب٤ِٛخ. ػلاكٙ ك٢ أفٞاُٚ  ٓو٤ٌ

ث٢٘ ٍْٜ.ًبٗذ اهبٓزٚ ثٌٔخ. ٝٛٞ ٖٓٔ ؽوّ ػ٠ِ ٗلَٚ اُقٔو ك٢ اُغب٤ِٛخ, ُٝٚ ك٢ مُي أث٤بد 

 ٜٓ٘ب:
 اُ٘غّٞ( ٛٞاٍ اُلٛو ٓب ِٛغ ... )ك٬ ٝهللا أّوثٜب ؽ٤بر٢

ّٜٝل ثلها ٓغ أُْو٤ًٖ, ٝٗؾو ػ٠ِ ٓبئٜب رَغ مثبئؼ. ٝأٍِْ أؿ ُٚ أٍٚ ْٛبّ, كوزِٚ هعَ ٖٓ 

( ٖٓ ٌٓخ, ٓظٜوا ٓو٤ٌا٫ٖٗبه فطؤ, ٝأٓو هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ثبفواط ك٣زٚ. ٝهلّ )

ؽز٠ ظلو ثٚ ا٬ٍ٫ّ, كؤٓو ُٚ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ثبُل٣خ, كوجٜٚب. صْ روهت هبرَ أف٤ٚ 

 ,ٝهبٍ ّؼوا ك٢ مُي ٝهزِٚ, ٝاهرل ُٝؾن ثوو٣ِ,
ًَ٘لا َْ ُٓ ُْوَبِع  ْٕ هَْل ثَبَد ثِب ٌَ أَ بُء ا٧ََْفبِكعِ  ... اُّْ٘ل َٓ ِٚ ِك ث٤َْ ْٞ ّوُط صَ َٚ  1رُ
ِْذ َػْوَُِٚ  ّٔ َؽ َٝ ًْٜوا  ِٚ كِ َواحَ ث٢َِ٘ اُّّ٘غبِه أَْهثَبَة كَبِهعِ  ... صَؤَْهد ثِ ٍَ 

أَ  َٝ ِْٝرِو١   ِٚ ِْذ ثِ َٔ ذ صُْئَهر٢َِؽ ًْ ٍَ َهاِعغٍ  ... ْكَه ّٝ ِٕ أَ صَب ْٝ ْ٘ذ ا٠َُ ا٧َْ ًُ َٝ 
 

 1, كوزِٚ ٤ِٔٗخ ثٖ ػجل هللا ا٤ُِض٢ ٣ّٞ كزؼ ٌٓخ, كؤٛله اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ كٓٚ 
َٕ كََٜجّزُُٞٙ  ٞ ُٔ ِِ َْ ُٔ ُْ ِح, كََوآُٙ ا َٝ ْو َٔ ُْ ا َٝ لَب  ّٖ ب ث٤َْٖ اُ َٔ ٌَ ك٤ِ ِٔ َٞ صَ ُٛ َٝ ٍُ َفَوَط  ٣ُوَب َٝ3  ٍْ َ ٍَ ثِؤ هَب َٝ ْْ َؽز٠ّ هَزَُُِٞٙ  ِٜ ٤َبكِ

 ْْ بِػُوُٛ َّ4: 
ْٛطُُٚ  ٤َِْخَ َه َٔ ِو١ َُوَْل أَْفَيٟ ُٗ ْٔ َ٘بءِ  ... ََُؼ َّ ُٕ اُ ا َٞ كُّغَغ اْف َٝ5  ٌِ ْو٤َ ِٔ  ثِ

 ٌٍ ْو٤َ ِٓ  ََ ْض ِٓ ْٖ َهأَٟ  َٓ ِٚ َػ٤َْ٘ب  ًْ  ... كَِِِّ ْْ رَُقّو جََؾْذ َُ ْٕ بُء أَ ََ  6اَما اُّ٘لَ
 ى٣بكح اُٞاهل١

  
 *******************************  
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 

 اُؾ٣ٞوس ثٖ ٗل٤ن  ا٤ُْٜل
ٝهل ًبٕ ثب٩ٌٓبٕ إٔ ٣لفَ ٖٙٔ  . ثَجت اُْؼو ٫ٝ ؿ٤و اُْؼو  ٝأٛله كٓٚ  هزَ ثَجت ّؼوٙ

 هبئٔخ اُطِوبء ٫ُٞ ّؼوٙ
 ٣خ ٝاُزؼج٤وأؽل اُْٜلاء ٖٓ ّٜلاء اُؾو  ٝاٍزؾن إٔ ٣ٌٕٞ  ثَججٚ  كوزَ 

 ٝاٍزؾوبم  ٝثٌَ علاهح
أػ٬ٕ   ًبٗذ أٍٝ ا٧ٝآو اُز٢ ٣ٖلهٛب  ٝاؽز٬ُٜب  ٌٓخ ٝهبّ ثـيٝٛب  ٓؾٔل  اهزؾْ  كجؼل إٔ

 ٓؾلكح  ٝاٍزجبؽخ أٗلٌ  ثبُوزَ ٝٛله اُلّ  ٫ئؾخ
ٌُٖٝ هو٣ِ   ثْٜ ٓب كؼَ ثج٢٘ هو٣ظخ  ا٧ُٕٝٞ ُلؼَ  ٝأَٛ ٓؾٔل  ػ٤ْوح  ْٛ  هو٣ِ  ٫ُٞٝ إٔ

  َٗبئٜب ٝهزَ هعبُٜب ٝر٤َِْٜٔ ُج٢٘ أًٝ ٝ فيهط  ٍج٢  كَٜ ًبٕ ٤ٍغوإ ػ٠ِ  هج٤ِزٚ  ًبٗذ

 ًٔب ٣لؼَ ٛٞ كائٔب  ٤ُـزٖجْٞٛأػلاء ٝفّٖٞ  ا٧ٌٓ .. 
  أُٝئي  ٖٙٔ  ًٝبٕ ٖٓ ثبُوزَ  ؤٕله ٓؾٔل اُوبئٔخك

................... 
,٢ّ َٖ َُِل هُ َٝ  ْٖ ِٓ ُٖ ُٗو٤ٍَْن  ٣ِْوُس ْث َٞ ُُْؾ ب ا ّٓ  أَ

ُٚ كَبِّٗ  َٓ َْٛلَه َك َ َْ كَؤ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ َٕ ٣ُْئِم١ اُّ٘ج٢ِّ  ب ًَ  ُٚ 
ٍُ ػَ  ؤَ َْ َ٣ ُّ ٬َ َّ ِٚ اُ ََ َػ٢ِِّ َػ٤َِْ أَْهجَ َٝ  ِٚ ُْلَْزؼِ هَْل أَْؿََِن ثَبثَُٚ َػ٤َِْ َّ ا ْٞ َ٣ ِٚ ِْ٘يُِ َٓ َٞ ك٢ِ  َٞ ك٢ِ كَج٤ََْ٘ب ُٛ ُٛ ََ ُْ٘ٚ ؟ كَو٤ِ

ُْجَبِك٣َِخ. كَؤُْفجَِو اُْ  ْٕ ا ٣ِْوُس ٣ُِو٣ُل أَ َٞ ُُْؾ ِٚ كََقَوَط ا ْٖ ثَبثِ ُّ َػ ٬َ َّ ِٚ اُ رََّ٘ؾ٠ َػ٢ِِّ َػ٤َِْ َٝ ٣ِْوُس أَُّٗٚ ٣ُْطَُِت  َٞ ُؾ

َوَة ُػُ٘وَُٚ. َٚ ْٖ ث٤ٍَْذ ا٠َُ ث٤ٍَْذ آَفَو كَزََِوّبُٙ َػ٢ِِّ كَ ِٓ ُْٜوَة  َ٣ 
******************************  
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  ٖٓ اُلهعخ اُضب٤ٗخ ..... ......٤ّٜل
 ػجل هللا ثٖ ا٧فطَ

  اهزوكٜب  عو٣ٔخ اُوزَ اُز٢  ثَجت ,ُزؼج٤واّٜلاء اُؾو٣خ ٝ  ًبك ٛنا اُْبػو إٔ ٣َوٜ ٖٓ هبئٔخ

 ثؾن فبكٓٚ
  ثَجت هٍٞ اُْؼو  ًبٕ  كٓٚ   ٝاٛلاه  إٔ ٍجت هزِٚ  أٝهك  اثٖ ر٤ٔخ  ٤ّـ ا٬ٍ٩ِّ  ٌُٖٝ

  ن اُلهعخ ا٢ُٝ٧ ٖٓ اُْٜبكح٣َزؾ  ًٝبك إٔ   ٓؾٔل   ٝٛغبء
ٝك٣خ   ثطوم ٝر٘ز٢ٜ   رؾَ  ٍٞف  أٝ َٓؤُخ اُوكح ًبٗذ  أهرٌجٜب  اُز٢  كغو٣ٔخ اُوزَ

..ولكن ٣ٌٕٞ ا٤َُق ٛٞ اُق٤به ا٧ٍٝ ٝا٧ف٤و  كٕٝ إٔ  ٓٞهق  ٓغ ٤ٛي  ٤ُزؼبِٓٞا ٝكثِٞٓب٤ٍخ
 وبسبب شعره استحق ذلك المصٌر 

 اثٖ ر٤ٔخ  ًٔب ّٜل ُٚ ثنُي  ثبٓز٤بى اُضب٤ٗخ  إٔ ٣ٌٕٞ ٤ّٜل ٖٓ اُلهعخ  أٍزؾن  ُٜنا
 

............................................ 
  ًٝبٕ ٖٓ ْٜٙٔ٘  ثبُوزَ  كفٍٞ ٝاهزؾبّ ٝؿيٝ ٌٓخ .. إٔله هبئٔخ  ُٔؾٔل  ٌٖٓ  ثؼل إٔ

  ٌٓخ  رلفَ  ٝهأ١ ع٤ُٞ ٓؾٔل  ٍٔغ  ػجلهللا ثٖ فطَ كؼ٘لٓب
 ََ ْؼجَِخ. (( كزولّ ُٚ )) كَبُِّٗٚ َفَوَط َؽز٠ّ َكَف ٌَ ُْ زَبِه ا ٍْ َٖ أَ ٢ّ ٝك٤ٚ  ث٤َْ ِٔ َِ ٍْ   ٕؾبث٢ أٍٚ أَثَب ثَْوَىحَ ا٧َْ

ُْجََِِل{  َّ ثََِٜنا ا َْٗذ ِؽ أَ َٝ ُْجََِِل .  ُْ ثََِٜنا ا َِ   ٛٞ ثَِبٗٚ ٤ًق  ٣ٝو١ٝ ٗيُذ ٛنٙ ا٣٧خ ًٔب ٣وٍٞ ُ: }٫َ أُْه

َٖ َفطَ   هزِٚ ك٤وٍٞ ))) ِٖ أَْفَوْعذ َػْجَل هللّاِ ْث ًْ َٖ اُّو َوْثذ ُػُ٘وَُٚ ث٤َْ َٚ ْؼجَِخ, كَ ٌَ ُْ زَبِه ا ٍْ َ َؼٌِّن ثِؤ ُٓ  َٞ ُٛ َٝ  ٍَ
. ِّ وَب َٔ ُْ ا َٝ 

 ٍَ  َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍُ هللّاِ  ٞ ٍُ ثََؼضَُٚ َه َٝ ِل٣َِ٘خ  َٔ ُْ َٛبَعَو ا٠َُ ا َٝ  َْ َِ ٍْ ُٚ أَُّٗٚ أَ ُٓ َٕ ُعْو ب ًَ َٝ ثََؼَش .  َٝ بِػ٤ًب, 

 ْٖ ِٓ َؼُٚ َهُع٬ً  َٓ َّ َٗب َٝ ب,  ًٓ َُ٘غ َُُٚ ََٛؼب ْٖ َوُٙ ٣َ َٓ َ ٍغ كَؤ َٔ ْغ َٓ ُٚ كَََ٘ي٫َ ك٢ِ  ُٓ ٣َْقُل َٝ  ُٚ َٓ َُ٘غ ََٛؼب ْٖ َ٣ َٕ ب ٌَ ُفَياَػخَ, كَ

ْْ ٣ُوْ  َوثَُٚ كََِ َٚ ِٚ كَ ٤ْئًب, كَبْؿزَبظَ َػ٤َِْ َّ َْ٘غ َُُٚ  ْٖ َ٣ ْْ َُ َٝ  ٌْ ُُْقَياِػ٢ّ َٗبئِ ا َٝ ز٤َْوَعَ  ٍْ َق اَُّٜ٘بِه كَب ْٖ ُْ٘ٚ ؽَ ِٗ ز٠ّ ِِْغ َػ

ب أَ  َٓ بَم  ٍَ َٝ  ِّ ٬َ ٍْ ْٖ ا٩ِْ ْٕ ِعْئزٚ. كَبْهرَّل َػ ِٚ ا ٌل ثِ ّٔ َؾ ُٓ ِ ٤ََُْوز٢َُِّ٘  هللَاّ َٝ  : ٍَ ب هَزََُِٚ هَب ّٔ َلهَِخ هَزََُِٚ كََِ ّٖ ْٖ اُ ِٓ َفَن 

ْٖ ِك٣ِ٘  ِٓ ب َهّكى ا٤ُ٘ب ؟ هبٍ ُْ ِعْل ِك٣ً٘ب َف٤ًْوا  َٓ خَ:  ٌّ َٓ  َُ ْٛ ٍَ َُُٚ أَ خَ, كَوَب ٌّ َٓ ََٛوَة ا٠َُ  َّ َػ٠َِ َٝ . كَؤَهَب ْْ ٌُ

 ِٚ ًِ ْو ِّ 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 ُوٖخ اثٖ فطَ  اُٞاهل١  ر٘ز٢ٜ هٝا٣خ  ٝٛ٘ب
 أٍجبة أفو  ك٤َوك ٧ٍجبة هزِٚ  اثٖ ر٤ٔ٤خ  أٓب ٤ّـ ا٬ٍ٩ّ

 
أٗٚ هبٍ : ػٖ أٌٗ إٔ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ كفَ ٌٓخ ػبّ   ٓؾٔل  ك٤َزْٜل ثٜنا ا٧صو ػٖ  

أٍٚ أُـلو كِٔب ٗيػٚ عبء هعَ كوبٍ : اثٖ فطَ ٓزؼِن ثؤٍزبه اٌُؼجخ كوبٍ : ] اُلزؼ ٝ ػ٠ِ ه

اهزِٞٙ [ ٝ ٛنا ٓٔب اٍزلبٗ ٗوِٚ ث٤ٖ أَٛ اُؼِْ ٝ ارلوٞا ػ٤ِٚ : إٔ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ 

 أٛله كّ اثٖ فطَ ٣ّٞ اُلزؼ ك٤ٖٔ أٛلهٙ ٝ أٗٚ هزَ [
 ٝ ٛٞ ٓزؼِن ثؤٍزبه اٌُؼجخ كجوو ثط٘ٚ ٝ هل رولّ ػٖ اثٖ ا٤َُٔت إٔ أثب ثوىح أربٙ

ٝ أٗٚ ًبٕ ٣وٍٞ اُْؼو ٣ٜغٞ ثٚ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ ٝ ٣ؤٓو عبه٣زٚ إٔ رـ٤٘ب ثٚ كٜنا ُٚ 

 اُٜغبء ٝ اُوكح ٝ اُ٘لٌ هزَ:  ص٬س عوائْ ٓج٤ؾخ ُِلّ

 اُز٢ ٧فوٟا ٝا٧ٍجبة اُق٤بهاد ًَ ٣َٝزجؼل اُْؼو ًبٕ هزِٚ ٍجت إٔ  ا٬ٍ٩ّ ٤ّـ ٣ضجذ  ٝٛ٘ب

  هزِٚ رج٤ؼ

كٖٔ اؽزظ ثوٖزٚ ٣وٍٞ : ُْ ٣وزَ ُوزَ اُ٘لٌ ٧ٕ أًضو ٓب ٣غت ػ٠ِ ٖٓ هزَ صْ اهرل إٔ ٣وزَ هٞكا 

ٝ أُوزٍٞ ٖٓ فياػخ ُٚ أ٤ُٝبء كٌبٕ ؽٌٔٚ ُٞ هزَ هٞكا إٔ ٣َِْ ا٠ُ أ٤ُٝبء أُوزٍٞ كبٓب إٔ ٣وزِٞا 

 أٝ ٣ؼلٞا ٣ؤفنٝا اُل٣خ
ورل ٣َززبة ٝ اما اٍز٘ظو أٗظو ٝ ٛنا اثٖ فطَ هل كو ا٠ُ اُج٤ذ ٝ ُْ ٣وزَ ُٔغوك اُوكح ٧ٕ أُ 

ػبئنا ثٚ ٛبُجب ٨ُٓبٕ ثٚ ربهًب ُِوزبٍ ِٓو٤ب ٬َُِػ ؽز٠ ٗظو ك٢ أٓوٙ ٝ هل أٓو اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا 

ٓغوك اُوكح كضجذ إٔ ٛنا  ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ ثؼل ػِٔٚ ثنُي ًِٚ إٔ ٣وزَ ٝ ٤ٌُ ٛنا ٍ٘خ ٖٓ ٣وزَ ٖٓ
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ًبٕ ٧عَ اَُت ٝ اُٜغبء ٝ إ اَُبة ٝ إ اهرل ك٤ٌِ ثٔ٘يُخ أُورل اُزـ٤ِع ك٢ هزِٚ اٗٔب 

 أُؾ٘ ٣وزَ هجَ ا٫ٍززبثخ ٝ ٫ ٣ئفو هزِٚ ٝ مُي ك٤َُ ػ٠ِ عٞاى هزِٚ ثؼل اُزٞثخ
ٝ هل اٍزلٍ ثوٖخ اثٖ فطَ ٛبئلخ ٖٓ اُلوٜبء ػ٠ِ إٔ ٖٓ ٍت اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ ٖٓ 

 ا٤َُِٖٔٔ ٣وزَ ٝ إ أٍِْ ؽلا
ٗ ػ٤ِْٜ ثؤٕ اثٖ فطَ ًبٕ ؽوث٤ب كوزَ ُنُي ٝ ٕٞاثٚ اٗٚ ًبٕ ٓورلا ث٬ ف٬ف ث٤ٖ أَٛ ٝ اػزو

اُؼِْ ثب٤َُو ٝ ؽزْ هزِٚ ثلٕٝ اٍززبثخ ٓغ ًٞٗٚ َٓزَِٔب ٓ٘وبكا هل أُو٠ اَُِْ ًب٤ٍ٧و كؼِْ إٔ ٖٓ 

 اهرل ٝ ٍت ٣وزَ ث٬ اٍززبثخ ثق٬ف ٖٓ اهرل كوٜ
ػبّ اُلزؼ ع٤ٔغ أُؾبهث٤ٖ ا٫ م١ٝ عوائْ ٓقٖٕٞخ ٝ ٣ئ٣لٙ إٔ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ آٖٓ 

 ًبٕ ٖٓٔ أٛله كٓٚ كٕٝ ؿ٤وٙ كؼِْ أٗٚ ُْ ٣وزَ ُٔغوك اٌُلو ٝ اُؾواة
 اُٖبهّ أٍَُِٞ

1 /141 
................................................. 

 

  من الدرجة األكلي  .... ة....   شهيد
 ػجل هللا ثٖ ا٧فطَ  أهٗت ه٤٘٤خ

 
بَٝ  َٔ ِٕ اْؽَلاُٛ بَْٗذ َُُٚ ه٤ََْ٘زَب ا٧ُْْفَوٟ أَْهَٗتُ  ًَ َٝ  ٝ كَْورََ٘ب, 

 ِٖ وَز٤َْ ٍِ بَٗزَب كَب ًَ  َُ ٣َْلُف َٝ  ِٚ ِٕ ثِ ٤َّ٘ب ـَ ب رُ َٔ ُوُٛ ُٓ ٣َؤْ َٝ  َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍَ هللّاِ  ٍُٞ ُْٜغٞ َه ْؼَو ٣َ ّْ ٍُ اُ َٕ ٣َوُٞ ب ًَ َٝ 

 ُٔ ُْ ِٚ ا َػ٠َِ ه٤ََْ٘ز٤َْ َٝ  ِٚ َِٜغبءِ َػ٤َِْ ُْ ِٕ ثَِنَُِي ا ُْو٤ََْ٘زَب ٢ّ٘ ا ـَ رُ َٝ َو  ْٔ َُْق َٕ ا َوثُٞ ْْ َٕ ك٤ََ ًُٞ ِو ْْٝ .. 
 َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍُ هللّاِ  ٞ ٍُ َو َه َٓ َ ِٕ كَؤ ُْو٤ََْ٘زَب ب ا ّٓ أَ ب, ََ َٔ ِٜ  ثِوَْزِِ

زُئْ  ٍْ ب كَْورََ٘ب كَب ّٓ أَ َٝ ْٝ كَْورََ٘ب,  ب ; أَْهَُٗت أَ َٔ ْٖ كَوُزَِِْذ اْؽَلاُٛ ِٓ ٌَِغ  ِٙ َو  َِ ًُ ْذ َؽز٠ّ  َّ َػب َٝ َْ٘ذ  َٓ َٖ ََُٜب َؽز٠ّ آ ِٓ
ب٤َِٗخَ آ٫َِف  َٔ ُٕ صَ ب َٔ ٠ ك٤َِٜب ُػْض َٚ ُْ٘ٚ كَوَ ِٓ برَْذ  َٔ ُْ٘ٚ كَ ٢َ هللّاُ َػ ِٙ َٕ َه ِٖ َػلّب َٕ ْث ب َٔ َٖ ُػْض َٓ ٬َِػَٜب َى ْٙ ٍْ أَ ِكْهَٛ

. ِّ ُِْغْو ٤ِِظًب ُِ ـْ ِٖ رَ ُْل٤َْ أَ َٝ زّخَ آ٫ٍَف ِك٣َزَُٜب,  ٍِ 
 ـبى١ اُٞاهل١ٓ

2  /860 
        

ثؤث٘زبٙ ٝىٝعزبٙ   ٤ٍِؾن  .. ًٝبٕ اُؾبٍ  ٝٓـ٤٘زبٙ  ه٤٘زبٙ  هزِذ  ٝهزَ ثٖ ا٧فطَ  ثؼل إٔ اٍزْٜل

 ..  ٓـ٤٘زبٕ  ُٞ أٜٗٔب ًبٗزب ّبػوربٕ
 ٝٗغذ ا٧فو١  ٝٛوثذ  هزِذ أهٗت

  ٣ٝجلٝ إٔ اُِؼ٘خ ُؾوزٜب  ؿبٓٚخ  ك٢ ظوٝف  ثؼل  هزِذ ك٤ٔب  ٌُٜ٘ب
 ػ٠ِ اصوٛب ٝهزِذ

  ٤ٖٗت ٖٓ اُوزَ ٝاُزؼن٣ت ٝاَُغٖ ك٢  إٔ أُـ٤ٖ٘ ٝأُِؾ٤ٖ٘ ًبٕ ُْٜ  ٤ًق  ٍٝ٘غل ك٤ٔب ثؼل 

 ثبُوزَ ٝاُزؼن٣ت .  ؽ٤بح اُلٍٝ ا٬ٍ٩ّ ٝربه٣ـ ا٬ٍ٩ّ أُغ٤ل ٝاُؼبٓو
 *************************************** 
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  من الدرجة األكلي  .... ة....   شهيد
 ح ٫ٞٓٙ ػٔوٝ ثٖ ٛبٍّْبه

عو٣ٔخ هزَ أٝ ٍلي كّ أٝ ه٤ٚخ ؽواثخ أٝ  ثَجت  ..٫  ٛنٙ اُلزبح ٝأُطوثخ ٝأُِؾ٘خ  اٍزْٜلد

 أٝ أٝ  رو٣ٝغ آ٤ٖ٘ٓ
 هٍٞ اُْؼو ٝاُـ٘بء ثبُْؼو ٝرِؾ٤٘ٚ  ثَ هزِذ ثَجت

 ٖٓ أعَ ٛنا اٍزْٜلد ٝاٍزؾوذ اُوزَ 
........................... 

بَٗذْ  ًَ بَهحُ  َٝ ٍَ  َٓ ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍِ هللّاِ  ٍُٞ َِٛغبُء َه ِْو٠َ َػ٤ََِْٜب  خَ ك٤َُ ٌّ َٔ اَؽخً ثِ ّٞ ٤َّ٘خً َٗ ـَ ُٓ  ٍْ ِّ ِٖ َٛب ِوٝ ْث ْٔ ٫َحُ َػ ْٞ 

 ََِٜ ِٖ َ٣ ْٕ َْ رَْطُُِت أَ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍِ هللّاِ  ٞ ٍُ ْذ َػ٠َِ َه َٓ بَْٗذ هَْل هَِل ًَ َٝ  ِٚ ٢ّ٘ ثِ ـَ َْ كَزُ َِّ ٍَ َٝ َٝ ْذ ب  ٌَ َّ

٤ِ٘ي" كَوَ  ـْ ب ٣ُ َٓ ٤َِٗبِؽي  َٝ َٕ َُي ك٢ِ ِؿَ٘بئِي  ب ًَ ب  َٓ " : َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍُ هللّاِ  ٞ ٍُ ٍَ َه َُْؾبَعخَ كَوَب بَُْذ: ٣َب ا

 ٍُ ََِٜب َه َٕ َٞ َ٘بِء. كَ ـِ ُْ بَع ا َٔ ٍَ ًُٞا  ْْ ثِجَْلٍه رََو ُْٜ٘ ِٓ  ََ ْٖ هُزِ َٓ  ََ ُْ٘ن هُزِ ُٓ ب  ًْ ّٕ هَُو٣ْ ُل ا ّٔ َؾ ُٓ ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٕ ٍُ هللّاِ  ٞ

 َٕ ٍُ هللّاِ  ٞ ٍُ َو ثَِٜب َه َٓ َ ٢َِٛ َػ٠َِ ِك٣َِٜ٘ب. كَؤ َٝ  ٍِ ب, كََوَعَؼْذ ا٠َُ هَُو٣ْ ًٓ هََو ََُٜب ثَِؼ٤ًوا ََٛؼب ْٝ أَ َٝ  َْ َِّ ٍَ َٝ ُ ٠َِّ هللاَّ

ئِنٍ  َٓ ْٞ ََ كَوُزَِِْذ ٣َ ْٕ رُْوزَ ُْلَْزِؼ أَ َّ ا ْٞ َ٣ َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
**************************************  

  ......٤ّٜل ٖٓ اُلهعخ اُضب٤ٗخ .....
 
 

 كه٣ل ثٖ أُٖخ
 كول رْ ا٣واكٙ ٛ٘ب ك٢ ٍَِخ ّٜلاء اُؾو٣خ ٝا٩ثلاع ,٧ٗٚ ّبػو هزَ

 . اَُجت اُوئ٤ٌ  ٓغ هٞٓٚ  ثَ ًبٕ فوٝعٚ ُِوزبٍ  ٣ٌٖ ّؼوٙ ٍجت هئ٢َ٤ ك٢ هزِٚ ُْ ٝ
ثٜنا اٌَُْ   ٣ٌْٕٞ ٤ٖٓوٛ ٝا٧كث٤خ ؽ٤ٖ  اُؾ٤بح اُو٤ٓٞخٝهٓٞى   ٌُٖ ٤ٖٓو اُْؼواء ٝا٧كثبء

..ُٜٞ ك٤َُ أفو ُٔل١   ثبثلاػْٜ ّٝؼوْٛ  ؽ٤برْٜ ٖٓٞٗٚ  ٫ٝ رٌٕٞ  . ٖٓ ا٫ىكهاء ٝا٫ٍزٜبٗخ

هزَ أّقبٓ   إٔبؽجٚ ٖٓ  ثؾ٤بح ٛئ٫ء ...ٝا٫ كٔؾٔل هبكه ػ٠ِ إٔ ٣ٔ٘غ  اٍزٜزبه ا٬ٍ٩ّ

  ثؼ٤ْٜ٘
ٛنا   ْٛبّ ..ٌُ٘ٚ ُْ ٣لؼَ أ١ ٢ّ أٝ ٣زؾوى رغبٙ  ٝأثٞ اُجقزوٟ اثٖ اُؼجبً ..  ٓغ ػٔٚ  ًٔب كؼَ

  علا ك٢ ؽ٤بح اُؼوة ٝربه٣ق٤ْٜ ٝرواصْٜ  ا٩ٍْ اُجبهى
 

 هــ   8؟؟؟ ـ    كه٣ل ثٖ أُٖخ
 

 ّبػو عب٤ِٛخ, ٝكبهً ٖٓ هج٤ِخ ٛٞاىٕ هبرَ ا٤َُِٖٔٔ كوزَ ك٢ ٝهؼخ ُؽ٤ٖ٘.
ٕـو ثٖ اُؾبهس ثٖ ٓؼب٣ٝخ ا٧ًجو ثٖ ثٌو ثٖ اٍْ أُٖخ, ك٢ ٓب مًو أثٞ ػٔوٝ, ٓؼب٣ٝخ ا٧

ػِوخ ثٖ فياػخ ثٖ ؿي٣خ ثٖ عْْ ثٖ ٓؼب٣ٝخ ثٖ ثٌو ثٖ ٛٞاىٕ ثٖ ٖٓ٘ٞه ثٖ ػٌوٓخ ثٖ 

 فٖلخ ثٖ ه٤ٌ ثٖ ػ٬٤ٕ ثٖ ٓٚو اُؾٔواء ثٖ ٗياه ثٖ ٓؼل ثٖ ػلٗبٕ.
ًٌ ّغبع ّبػو كؾَ, ٝعؼِٚ ٓؾٔل ثٖ ٬ٍّ أٍٝ ّؼواء اُلوٍبٕ. ٝهل  ًبٕ كه٣ل ثٖ أُٖخ كبه

أٍٛٞ اُلوٍبٕ اُْؼواء ؿيٝاً, ٝأثؼلْٛ أصواً, ٝأًضوْٛ ظلواً, ٝأ٣ْٜٔ٘ ٗو٤جخً ػ٘ل اُؼوة, 

ٝأّؼوْٛ كه٣ل ثٖ أُٖخ. هبٍ أثٞ ػج٤لح: ًبٕ كه٣ل ثٖ أُٖخ ٤ٍل ث٢٘ عْْ ٝكبهٍْٜ ٝهبئلْٛ 

كِْ ًٝبٕ ٓظلواً ٤ٕٓٔٞ اُ٘و٤جخ, ٝؿيا ٗؾٞ ٓبئخ ؿياٍح ٓب أفلن ك٢ ٝاؽلح ٜٓ٘ب, ٝأكهى ا٬ٍ٩ّ 

ٍٖ ٓظبٛواً ُِْٔو٤ًٖ, ٫ٝ كَٚ ك٤ٚ ُِؾوة, ٝاٗٔب أفوعٞٙ  ٣َِْ, ٝفوط ٓغ هٞٓٚ ك٢ ٣ّٞ ؽ٤٘

ر٤ٔ٘بً ثٚ ٤ُٝوزجَٞا ٖٓ هأ٣ٚ, كٔ٘ؼْٜ ٓبُي ثٖ ػٞف ٖٓ هجٍٞ ْٓٞهرٚ, ٝفبُلٚ ُئ٬ ٣ٌٕٞ ُٚ مًو, 

 كوزَ كه٣ل ٣ٞٓئٍن ػ٠ِ ّوًٚ.
  ٖٓ ٤ٌ٣ٝج٤ل٣ب, أٍُٞٞػخ اُؾوح

 
******************************************  
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 ٤ّـ ا٬ٍ٩ّ  اثٖ ر٤ٔخ  رٞعل آوأربٕ ..٤ّٜلربٕ ًٔب اصجذ ثنُي 
ا٩ؽَبٕ ٤ُْق٤ٖ ًجو٤٣ٖ   ٖٓ أعَٔ اَُ٘ٞإ ك٢ بٕ ٓقزِلزبٕ ..اٍزْٜلرب ٝهل ًبٗذ  أٜٗٔب آوأر

 كففٌن  ٛبػ٤ٖ٘ ك٢ اَُٖ ..أػ٤٤ٖٔ
 ٔب رؾَ٘ب ُٜ  ًبٗذ ٬ًٛٔب  كِول

  ٝػبئ٢ِأٍو١   ا٢ُٝ٧ ٖٓ ؿ٤و ٝاعت
, اختلفا فً دوافعهما  ٝروث٤خ ا٫ٝ٧ك  ثؾوٞم ا٧ٍوح  روّٞ ثنُي ٖٓ ثبة اُو٤بّ  ٝا٧فو١ ًبٗذ

 لإلحسان واتفقا فً المصٌر والمآل الواحد 
  

 ؿ٤و اّبهح أٝ رِو٢ أٝآو ٖٓ أؽل ..  ُٝول هبٓب ثغوّ اُوزَ ٖٓ
 ٝأّ هوكخ  ٓوٝإ ػٖٔبء ث٘ذ  ًَ ٖٓ  كِول رجبكهد ُن٤ٜ٘ٛٔب هٖٔ اٍزْٜبك ٝاؿز٤بٍ

 ...  ٗب٫ ٤ٖٓوٛب أُؾزّٞ  ٝأهٗت ٤ًٝق
  اُوك٘ ٝا٫ػزواٗ ٝأُؼبهٙخ ٛوم ٖٓ ٛوم ٍٝٝبئَ اُزؼج٤و   ثَجت

  اُوٝا٣خ اُزبه٣ق٤خ أٗٚ ًبٕ ثَجت اَُت ٝاُْزْ  رنًو
 ٛنا اَُت ٝا٣٩ناء اُِلظ٢ ..  ٫ٝ ٗؼوف ٓب ًبٕ ٗٞع

  ٤ّٜلاد  6 ؽٞا٢ُ  ا٤ُْٜلاد  أُْٜ أٜٗٔب هز٬ ٤ٌُٕٞ ػلك
 

 ...............  ................... أُوأح ا٤ُٜٞك٣خ

  من الدرجة األكلي  .... ة....   شهيد
 

ُؾل٣ش ا٧ٍٝ : ٓب هٝاٙ اُْؼج٢ ػٖ ػ٢ِ إٔ ا٤ُٜٞك٣خ ًبٗذ رْزْ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ ٝ روغ 

 بكق٘وٜب هعَ ؽز٠ ٓبرذ كؤظَ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ كٜٓ ك٤ٚ
 ٌٛنا هٝاٙ أثٞ كاٝك ك٢ ٍ٘٘ٚ ٝ اثٖ ثطخ ك٢ ٍ٘٘ٚ

ٝ ٛٞ ٖٓ عِٔخ ٓب اٍزلٍ ثٚ ا٩ٓبّ أؽٔل ك٢ هٝا٣خ اث٘ٚ ػجل هللا ٝ هبٍ : ص٘ب عو٣و ػٖ ٓـ٤وح ػٖ 

اُْؼج٢ هبٍ : ] ًبٕ هعَ ٖٓ ا٤َُِٖٔٔ ـ أػ٢٘ أػ٠ٔ ـ ٣ؤ١ٝ ا٠ُ آوأح ٣ٜٞك٣خ كٌبٗذ رطؼٔٚ ٝ 

٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ ٝ رئم٣ٚ كِٔب ًبٕ ٤ُِخ ٖٓ ا٤ُِب٢ُ ف٘وٜب رؾَٖ ا٤ُٚ كٌبٗذ ٫ رياٍ رْزْ اُ٘ج٢ 

كوبّ ا٧ػ٠ٔ كنًو  كٔبرذ كِٔب إٔجؼ مًو مُي ُِ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ كْ٘ل اُ٘بً ك٢ أٓوٛب
 أٓوٛب كؤَٛ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ كٜٓب

 اُٖبهّ أٍَُِٞ
1 /65 

..................................................... 
 ُغ٘خ اٍزٔبع  ٓؾبًٔخ أٝ  رضجذ أٝ  ٝا٫ؿز٤بٍ ٝثَوػخ ٖٝٓ كٕٝ  ٍ٘خ اُوزَ  ٌٛنا ٍٖ ٛنا اُ٘ج٢

ٛنٙ أُوأح   ٝهزِذ  ,اُزضجذ ٝا٫ٍزل٫ٍ  ٍٝبئَ  أ١ ٤ٍِٝخ أفو١ ٖٓ  أٝ  ٝرو٢ٖ ُِؾوبئن 

ٍٞ ٝا٧ٗلٌ ٝاُؼو  ٓؾٔل أُِٖزٚ ػ٠ِ اُوهبة ٝاُٚٔبئو  ٓٞكٞها ٖٓ ٤ٍٞف  ٤ٖٗجٜب  ٝٗبُذ

  ٝرلؼَ ُٚ اُق٤و ٝ أُؼوٝف  رؾَٖ ا٤ُٚ  ًبٗذ  كٓبئٜب أكهاط ٖٓ  ...ٝمٛجذ
  ٝٛنا ٛٞ ا٬ٍ٩ّ  ٛنٙ ٢ٛ ا٧ك٣بٕ  ٌُٖ.  رؼزول ك٤ٚ اُؼوكبٕ ٝٓجبكُخ اُق٤و ثبُق٤و  ًٝبٗذ

 ************************************************* 
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  من الدرجة األكلي  .... ة....   شهيد
 

  ُٔوأح ا٤ُٜٞك٣خا
 

اُؾل٣ش اُضب٢ٗ : ٓب هٟٝ أٍبػ٤َ ثٖ عؼلو ػٖ اٍوائ٤َ ػٖ ػضٔبٕ اُْؾبّ ػٖ ػٌوٓخ ػٖ اثٖ 

ػجبً ه٢ٙ هللا ػٜ٘ٔب إٔ أػ٠ٔ ًبٗذ ُٚ أّ ُٝل رْزْ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ ٝ روغ ك٤ٚ 

٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ  ك٤ٜ٘بٛب ك٬ ر٘ز٢ٜ ٝ ٣يعوٛب ك٬ ر٘يعو كِٔب ًبٕ ماد ٤ُِخ عؼِذ روغ ك٢ اُ٘ج٢

ٍِْ ٝ رْزٔٚ كؤفن أُـٍٞ كٞٙؼٚ ك٢ ثطٜ٘ب ٝ ارٌؤ ػ٤ِٜب كوزِٜب كِٔب إٔجؼ مًو مُي ُِ٘ج٢ ٠ِٕ 

هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ كغٔغ اُ٘بً كوبٍ : ] أْٗل هع٬ كؼَ ٓب كؼَ ٢ُ ػ٤ِٚ ؽن ا٫ هبّ [ هبٍ : كوبّ 

٤ِٚ ٝ ٍِْ كوبٍ : ٣ب هٍٍٞ ا٧ػ٠ٔ ٣زقط٠ اُ٘بً ٝ ٛٞ ٣زلُلٍ ؽز٠ هؼل ث٤ٖ ٣ل١ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ

هللا أٗب ٕبؽجٜب ًبٗذ رْزٔي ٝ روغ ك٤ي كؤٜٗبٛب ك٬ ر٘ز٢ٜ ٝ أىعوٛب ك٬ ر٘يعو ٝ ٢ُ ٜٓ٘ب اث٘بٕ 

ٓضَ اُِئُئر٤ٖ ٝ ًبٗذ ث٢ هك٤وخ كِٔب ًبٕ اُجبهؽخ عؼِذ رْزٔي ٝ روغ ك٤ي كؤفند أُـٍٞ 

٤ِٚ ٝ ٍِْ : ] أ٫ اّٜلٝا إٔ كٞٙؼزٚ ك٢ ثطٜ٘ب ٝ ارٌؤد ػ٤ِٚ ؽز٠ هزِٜب كوبٍ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ

 كٜٓب ٛله [ هٝاٙ أثٞ كاٝك اَُ٘بئ٢
1  /72  

 اُٖبهّ أٍَُِٞ
........................................ 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 
 

  ا٤ُْٜل ًؼت ثٖ ى٤ٛو
  ٝص٘بئ٤بد ا٬ٍ٩ّ

تاركا ندرة من الرواٌات التً شهٌدا  فً ظروؾ  ؼامضة  رحل  و ٝاٍزج٤ؾخ ؽ٤برٚ  ٛله اُلّا
  تقول بمقتله  

ٝ 
 ّ( 645 - 000ٛـ =  26 - 000)

فهذا الشهٌد  لم ٌكن نصٌبه من حرٌة التعبٌر فً اإل سالم أن ٌهدر دمه وتصادر حرٌته بل ٌموت 
 شهٌدا فً عصر الخلفاءكما  قالت بذلك رواٌات التارٌخ : 

 
ة: ّبػو ػب٢ُ اُطجوخ, ٖٓ أَٛ ٗغل, ُٚ " ًؼت ثٖ ى٤ٛو ثٖ أث٢ ٠ٍِٔ أُبى٢ٗ, أثٞ أُٚو

ٛ " ًبٕ ٖٓٔ اّزٜو ك٢ اُغب٤ِٛخ. ُٝٔب ظٜو ا٬ٍ٩ّ ٛغب اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ  -ك٣ٞإ ّؼو 

ٍِْٝ ٝأهبّ ٣ْجت ثَ٘بء ا٤َُِٖٔٔ, كٜله اُ٘ج٢ كٓٚ, كغبءٙ " ًؼت " َٓزؤٓ٘ب, ٝهل أٍِْ, ٝأْٗلٙ 

ا٤ُّٞ ٓزجٍٞ " كؼلب ػ٘ٚ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ  ٤ٓ٫زٚ أُْٜٞهح اُز٢ ٓطِؼٜب: " ثبٗذ ٍؼبك كوِج٢

ٝآُٚ ٝفِغ ػ٤ِٚ ثوكرٚ. ٝٛٞ ػٖ أػوم اُ٘بً ك٢ اُْؼو: أثٞٙ ى٤ٛو ثٖ أث٢ ٠ٍِٔ, ٝأفٞٙ ثغ٤و, 

ٝاث٘ٚ ػوجخ ٝؽل٤لٙ اُؼٞاّ, ًِْٜ ّؼواء. ٝهل ًضو ٓقَٔٞ ٤ٓ٫زٚ ْٝٓطوٝٛب ٝٓؼبهٙٞٛب 

(كْ٘وٛب Rene Bassetه٤٘٣ٚ ثب٤ٍٚ )ّٝواؽٜب, ٝروعٔذ ا٠ُ ا٣٫طب٤ُخ, ٝػ٢٘ ثٜب أَُزْوم 

ٓزوعٔخ ا٠ُ اُلو٤َٗخ, ْٝٓوٝؽخ ّوؽب ع٤لا, ٕلهٙ ثزوعٔخ ًؼت. ٬ُٝٓبّ أث٢ ٍؼ٤ل اٌَُو١ 

 ٛ ". -ٛ " ُٝلئاك اُجَزب٢ٗ " ًؼت اثٖ ى٤ٛو  -" ّوػ ك٣ٞإ ًؼت اثٖ ى٤ٛو 
 226/  5  ا٧ػ٬ّ
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ا ٤ّٜٝلح  ٖٓ ّٜلاء اُؾو٣خ ثؼل أٍزؼواٗ ٜٗب٣خ ٝٓوزَ ٓب ٣َٖ ا٠ُ ػْو٣ٖ ٤ّٜلً 

ٝاُزؼج٤و ك٢ ٝاؽلح ٖٓ أٍٞء ؽوت اُزبه٣ـ ٝأًضوٛب ظ٬ٓب ٝظ٤ٓ٬خ ٍٝٞكا٣ٝخ ػ٠ِ 

 ا٬ٛ٩م ..
 ..ؽبٕ اُٞهذ َُ٘زؼوٗ أٍٔبء ًبك اُوزَ إٔ ٣ٌٖ ك٢ ؽوْٜ  ُْٝ ٣ٌٖ 

ًٝوآزْٜ  .. ٖٝٓ ث٤ٖ   ٝاٍزجبؽخ ٝعٞكْٛ  ٝإٔله ٓؾٔل ؽٌْ اُوزَ ٝاٛلاه ؽ٤برْٜ

 ٛئ٫ء
 
 
 

************************************************* 
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 ػجل هللا ثٖ أث٢ اَُوػ
٢ اَُوػ اثٖ اث  ٝٗجٞرٚ ..ًٝبٕ اٍزؾوبم  ٛنٙ اُوٖخ ٝاؽلح ٖٓ أْٛ اُؤٖ ك٢ ربه٣ـ ٓؾٔل

 ُِوزَ اٍزؾوبهب ٖٓ اُلهعخ ا٢ُٝ٧
فما فعله شً خطٌر ٓؾٔل ٧هلّ ػ٠ِ هزِٚ ِٕٝجٚ ٝاُزٔض٤َ ثٚ ..  ٌبٕ ك٢ ٓ ّقٔ  ُٝٞ ًبٕ أ١

 وحساس 
  ًٝٞٗٚ أؽل اهوة ا٧هوث٤ٖ ٧ٍواه اُلػٞح أُؾٔل٣خ ُٔب هجِذ ّلبػزٚ  ػضٔبٕ  ٌٓبٗخ  ٫ُٞٝ

 وكان واحدا من الشهداء دون أدنً شك ..
ؽ٢ ٣٘يٍ ػ٤ِٚ أُيػّٞ ًٝٞٗٚ ٝ  ارٜبّ فط٤و ُٞؽ٢ ٓؾٔل  اٍزؾوبهٚ ُِوزَ ٓج٢٘ ..ػ٠ِ  بًٕٝ  

ٝإٔ ٓب هبّ ثٚ ٓؾٔل  ٫ ٣ؼلٝا ػٖ  رؤ٤ُق  ثْو١ ِٓؾ٢ٔ   ٖٓ ا٧هٗ .. ٖٓ أَُبء ٫ ٣ٖؼل 

 ٓضَ أ١  ٓ٘غي أكث٢ ّٝؼو١  اٍطٞه١  

عٜل ثْو١ فبهم   ٣ٌٖ أًضو ٖٓ ..إٔ ٛنا اٌُزبة ُْ  ٝك٢ أٛلاه كّ اثٖ أث٢ اَُوػ رض٤جذ ُزٜٔٚ

 جْو٣خ ٝاُؼجوو٣خ اُجْو٣خ ٝؿ٤وٛب ٖٓ ا٬ُٔؽْ اُ  ٝٛبِٓذٝأُؼِوبد   ٓضِٚ ٓضَ ا٤ُ٩بمح ٝا٧ك٣َٝب
 

ؽو٤وب ُلػٟٞ هٍبُخ   ..ًبٕ ٣غوٟ آزؾبٗب  ٣و١ٝ اُٞاهل١ إٔ ٛنا أُزْٜ ..ًبرت اُٞؽ٢ ٍبثوب

 كٌبٕ  ٓؾٔل
ب َٔ ْؽ٢َ كَُوثّ َٞ ُْ زُُت ُِٔؾٔل َ ا ٌْ ٌْ ك٤ََْوَوأُ )) أ١ ٓؾٔل ))٣َ ٤ٌِ ٌْ َؽ زَُت َػ٤ِِ ٌْ { ك٤َُ ٌْ ٤ٌغ َػ٤ِِ ِٔ ٍَ { :َ ِٚ ٠َِ َػ٤َِْ ْٓ   أَ

َٖ   ًبٕ اْكزُزِ َٝ ٣ُوِّوُٙ.  َٝ َنَُِي هللّاُ  ًَ  : ٍُ ٍُ ا٢ّٗ  ٣ووأ ٣ٝؼوف اُوواءح (( َ ك٤ََوُٞ ب ٣َوُٞ َٓ ٌل  ّٔ َؾ ُٓ ب ٣َْلِه١  َٓ  : ٍَ هَب َٝ
ْئذ, ََٛنا اُِّن١  ِّ ب  َٓ زُُت َُُٚ  ًْ ٍل.٧ََ ّٔ َؾ ُٓ ب ٣َُٞؽ٠ ا٠َُ  َٔ ًَ زَْجذ ٣َُٞؽ٠ ا٢َُّ  ِل٣َِ٘خ ا٠َُ  ًَ َٔ ُْ ْٖ ا ِٓ َفَوَط َٛبِهثًب  َٝ

خَ  ٌّ ْورَّلا َٓ ُٓ, 
َْٛلَه ٓؾٔل َ َٕ  َ كَؤ ِٖ َػلّب َٕ ْث ب َٔ ْوٍػ ا٠َُ ُػْض ٍَ ُٖ أَث٢ِ  ئٍِن َعبَء اْث َٓ ْٞ َ٣ َٕ ب ًَ ب  ّٔ ُْلَْزؼِ كََِ َّ ا ْٞ َ٣ ُٚ َٓ َٕ أََفبُٙ    َك ب ًَ َٝ

ْٖ اُوّ  ِٓ ّٕ ِ ُٚ ك٢ِ, كَب ْٔ ِّ ٌَ ٍل كَ ّٔ َؾ ُٓ اْمَْٛت ا٠َُ  َٝ ٢ِ٘ َٛبَُٛ٘ب,  َْ ِ اْفزَْورُي كَبْؽزَجِ هللَاّ َٝ : ٣َب أَِف٢, ا٢ّٗ  ٍَ بَػِخ كَوَب َٙ 

َْ اْمَٛتْ  : ثَ ٍَ هَْل ِعْئذ رَبئِجًب. كَوَب َٝ  ِّ ُُْغْو ُْ ا ٢ أَْػظَ ِٓ ّٕ ُعْو ِٚ َػ٤َْ٘ب١َ ا َوَة اُِّن١ ك٤ِ َٙ ْٕ َهآ٢ِٗ  ًلا ا ّٔ َؾ ُٓ 

ؼِ  َؾبثُُٚ ٣ُطْ َٓ ْٕ أَ َٝ  ,٢ ِٓ َْٛلَه َك ٫َ ٣َُ٘بِظُو٢ِٗ هَْل أَ َٝ ِوثَٖ ُػُ٘و٢ِ  ْٚ ْٖ َهآ٢ِٗ ٤ََُ ِ َُئِ هللَاّ َٝ ٍَ َػْجُل هللّاِ:  ِِج٢َُِ٘ٗٞ ٢. هَب

ْٗطَِِْن ٓؼ٢, : ا ُٕ ب َٔ ٍَ ُػْض ٍغ. كَوَب ِٙ ْٞ َٓ  َّ ًُ  ك٢ِ 
بَء هللّاُ  ك٬ََ ٣َْوزُُِي  َّ  ْٕ  ا

 ٣زؾلس ػضٔبٕ ٣ٜوة  ًِٔب  ًٝبٕ  ٣زْلغ ك٤ٚ  ٓؾٔل  ٢ُا  ثؤف٤خ ٖٓ اُوٙبػخ مٛت ػضٔبٕ  
  ػل٣لح ..ٝاٍزؼطبف ّل٣ل ٝروج٤َ ُِوأً  ٓؾب٫ٝد  ثؼل  ّلبػزٚ  ٝهجَ ..ٝأف٤وا    ثٔؾٔل ثٞعٚ

 ٝا٣ٔبءرٚ ثوزِٚ  ُز٘غؼ ٫ُٞ إٔ ٖٓ ؽُٞٚ ُْ ٣لٜٔٞا اّبهرٚ  ّلبػبد ٝر٬ٍٞد ُْ رٌٖ
 ْٜٓ٘ ٝهبٍ ٓؾٔل ُْٜ  كـٚت 

ُْزَلَ  ّْ ا ْْ ا٠َُ ََٛنا)) صُ ٌُ ْ٘ ِٓ  ٌَ َّ َهُع ْٕ ٣َوُٞ ْْ أَ ٌُ ََ٘ؼ َٓ ب  َٓ " : ٍَ ِٚ كَوَب َؾبثِ ْٕ ِِْت ك٤ََْوزَُُِٚ  َذ ا٠َُ أَ ٌَ ُْ : "  ا ٍَ ْٝ هَب ؟" أَ

َُْؾّن ا٢ّٗ ٧ََرّجِغُ  ٍَ هللا ؟ كٞ اُن١ ثََؼضَي ثِب ٍُٞ ؤْد ا٢َُّ ٣َب َه َٓ ْٝ ٍو: أ٫ََ أَ ْْ ُٖ ثِ ٍَ َػجّبُك ْث ِن ". كَوَب ٍِ ُْلَب ي ََٛوكَ  ا

٤َو ا٢َُّ  ِْ ْٕ رُ َّ َٗبِؽ٤ٍَخ َهَعبَء أَ ًُ  ْٖ ِوَة ُػُ٘وَُٚ(( ِٓ ْٙ َ  كَؤ
  ٝٓلثو  ثَ ثٔقطٜ ًبَٓ ّٝبَٓ  ثؤث٢ ٝأ٢ٓ ٛٞ ُْ ٣ٌٖ ٤ُوزَ ثبّبهح أٝ فبئ٘خ ا٧ػ٤ٖ  كٔؾٔل 

 ػ٠ِ ػظْ ٝهؽٔخ ٛنا اُ٘ج٢ ٝهٍبُزٚ  ٣جو٢ ٗبٕب ٓل١ اُزبه٣ـ ّبٛلا
 ك٢ ًَ هٖٔ اؿز٤ب٫رٚ اُل٣ٞٓخ  ًٔب كؼَ

 
........................................ 

 
 856/  2  اُٞاهل١
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 ػجل هللا اُيثؼوٟ ا٢َُٜٔ 
 ّ(.636 –ٛـ , ؟ 15 –) ؟  

ػجلهللا ثٖ اُيثؼوٟ ثٖ ه٤ٌ ثٖ ػل١ ثٖ ٍؼل ا٢َُٜٔ اُوو٢ّ, ٝأٓٚ ػبرٌخ ث٘ذ ػجلهللا اُغٔؾ٤خ 

 اُوو٤ّخ.
 
ٛٞ ّبػو هو٣ِ ك٢ اُغب٤ِٛخ, ٝأؽل اُْؼواء  ٝػجل هللا أؽل ّؼواء هو٣ِ أُؼلٝك٣ٖ, ثَ ه٤َ

ا٤٤ٌُٖٔ اُن٣ٖ ٗبٛٚٞا اُلػٞح ا٤ٓ٬ٍ٩خ, ًبٕ ّل٣ًلا ػ٠ِ ا٤َُِٖٔٔ ٖٝٓ أُل فّٖٞ ا٬ٍ٩ّ, ٖٝٓ 

أُلاكؼ٤ٖ ثؾٔبً ػٖ ك٣ٖ هٞٓٚ أُٞهٝس. ٝكُزَِؾْذ ٌٓخ, ٝأٍِْ أِٜٛب ٙبهذ ا٧هٗ ثبثٖ 

هل أٓو   ٔقي٢ٓٝ اُْبػو, ًٝبٕ اُ٘ج٢اُيثؼوٟ, كٜوة ا٠ُ ٗغوإ ٛٞ ٝٛج٤وح ثٖ أث٢ ٝٛت اُ

, صْ ػبك ا٠ُ ٌٓخ كبػزنه ا٠ُ هٍٍٞ هللا , كوجَ ػنهٙ, ثوزَ ٗلو ٖٓ هو٣ِ ْٜٓ٘ اثٖ اُيثؼوٟ

 ٝأٍِْ ٝؽَٖ ا٬ٍٓٚ, ّٜٝل ٓب ثؼل اُلزؼ ٖٓ ْٓبٛل.
 

٫ٝثٖ اُيثؼوٟ ّؼو عب٢ِٛ ٝا٢ٓ٬ٍ, ؿ٤و أٗٚ ٣ؼزو١ ٛنا اُْؼو ثؼ٘ اُْي ك٢ ٕؾخ َٗجزٚ 

ِٔخ كْؼوٙ اُن١ ؽلظزٚ أُٖبكه اُزبه٣ق٤خ ٝا٧كث٤خ ه٤َِ, ٝهل عٔؼٚ ٣ؾ٠٤ اُغجٞه١ ا٤ُٚ, ٝثبُغ

رؾذ ػ٘ٞإ ّؼو ػجلهللا ثٖ اُيثؼوٟ. ٝهل ٫ؽع اثٖ ٬ٍّ اُغٔؾ٢ إٔ ّؼو اثٖ اُيثؼوٟ أعٞك 

لَّ هو٣ِ ¸أّؼبه ا٤٤ٌُٖٔ, ؽ٤ش هبٍ ػ٘لٓب مًو اثٖ ه٤ٌ اُوه٤بد:  َّ ًبٕ ػج٤لهللا ثٖ ه٤ٌ اُوه٤بد أ

َو  ٍْ ْؼٍو ك٢ ا٬ٍ٩ّ ثؼل اثٖ اُيثؼوٟأ )٣ؼ٢٘ أٗٚ ٖٓ أهٟٞ اُوو٤٤ّٖ هو٣ؾخ(. ػ٠ِ إٔ اُيث٤و · ِّ

ثٖ ثٌبه ٣ولّ ٙواه ثٖ اُقطبة اُْبػو اُوو٢ّ ػ٠ِ اثٖ اُيثؼوٟ. ٣ٖٝق ا٥ٓل١ اثٖ 

ْلٌِِن فج٤ش, ًبٕ ٓئم٣ًب ُوٍٍٞ هللا ¸اُيثؼوٟ ثؤٗٚ  ُٓ  ·.ثَِبٗٚ ³ّبػو 
 

  " أٍُٞٞػخ اُْبِٓخ

 
 
 

*************************************  
 

 ثٖ ٝٛت أُقي٢ٓٝ  ٛج٤وح
  ..ًٝبٕ ىٝط أّ ٛب٢ٗ اث٘خ أث٢ ٛبُت  كٓٚ  ٓؾٔل  ّبػو ٖٓ اُْؼواء اُن٣ٖ أٛله

 ٖٝٓ ّؼوٙ  هبٍ ّؼوا ك٢ ٓؼوًخ أؽل
: ًٝبٕ ٓٔب ه٤َ ٖٓ اُْؼو ٣ّٞ أؽل هٍٞ ٛج٤وح ثٖ أث٢ -هؽٔٚ هللا  -هبٍ ا٩ٓبّ ٓؾٔل ثٖ اٍؾبم 

 :قي٢ٓٝ, ٝٛٞ ػ٠ِ ك٣ٖ هٞٓٚ ٖٓ هو٣ِ كوبٍٝٛت أُ
ٍّْ ػ٤ٍٔل ثبد ٣طوه٢٘ * ثبُٞك ٖٓ ٛ٘ل ام رؼلٝ ػٞاك٣ٜب  ٓب ثبٍ ٛ
َّـِذ ػ٢٘ ٓٞا٤ُٜب  ثبرذ رؼبرج٢٘ ٌٛ٘ل ٝرؼن٢ُ٘ * ٝاُؾوُة هل 

 ٬ٜٓ ك٬ رؼن٢٘٤ُ إ ٖٓ ُفُِو٢ * ٓب هل ػِِٔذ ٝٓب إ َُُذ أُفل٤ٜب
 ٝأصوبٍ أػب٤ٜٗب َٓبػٌق ُج٢٘ ًؼٍت ثٔب ًِلٞا * ؽٔبٍ ػتءٍ 

ٍٛ ٍجٍٞػ اما ٣غو١ ٣جبه٣ٜب ُْٓزوٍف * ٍب  ٝهل ؽُِٔذ ٬ٍؽ٢ كٞم 
  اُيثؼو١   ثٖ  كٜوة ٓغ اُْبػو ػجل هللا  ًبٕ ٝاؽل ٖٓٔ أٛله كٓٚ  ٌٓخ  ُٝٔب ؿيا ٓؾٔل

 ا٢َُٜٔ ا٠ُ ٗغوإ
 ٝٓبد ٛ٘بى
............. 

 اُجلا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ
 اُطجو١
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 أٌٗ ثٖ ى٤ْٗ

 ّ( 680ٗؾٞ  - 000= ٛـ  60ٗؾٞ  - 000) 
 أٌٗ ثٖ ى٤ْٗ ثٖ ػٔوٝ ثٖ ػجل هللا, اٌُ٘ب٢ٗ اُلئ٢ِ: ّبػو, ٖٓ اُٖؾبثخ. ْٗؤ ك٢ اُغب٤ِٛخ.

ُٝٔب ظٜو ا٬ٍ٩ّ ٛغب ٓؾٔل ))كَٔؼٚ ؿ٬ّ ٖٓ فياػخ كٞهغ ثٚ كْغٚ كقوط ا٠ُ هٞٓٚ كؤهاْٛ 

 ّغزٚ كضبه اُْو ٓغ ٓب ًبٕ ث٤ْٜ٘*

  ثو٤ٖلح كؼلب ػ٘ٚ. ٖٓ ث٤ٜ٘ب, كؤٍِْ ٣ّٞ اُلزؼ ٝٓلػ هٍٍٞ هللاكؤٛيٍ ىٓٚ

 ثَ هللا ٣ٜل٣ٜب ٝ هبٍ ُي : اّٜل ( ... ) أٗذ اُن١ رٜلٟ ٓؼل ثؤٓوٙ
 أثو ٝ أٝك٠ مٓخ ٖٓ ٓؾٔل ( ... ) كٔب ؽِٔذ ٖٓ ٗبهخ كٞم هؽِٜب
 

 ػبُ ا٠ُ أ٣بّ ػج٤ل هللا ثٖ ى٣بك )أ٤ٓو اُؼوام( ًٝبٕ ػج٤ل هللا ٣ؾوُ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ثؼ٘ اُْؼواء 
 

 22/ 2   ا٩ػ٬ّ
 112/ 1  اُٞاهل١

................................ 
 

 
 ٛ٘ل ث٘ذ ػزجخ

 ّ( 635 - 000ٛـ =  14 - 000) 
ٛ٘ل ث٘ذ ػزجخ ثٖ هث٤ؼخ ثٖ ػجل ٌّٔ ثٖ ػجل ٓ٘بف: ٕؾبث٤خ, هو٤ّخ, ػب٤ُخ اُْٜوح. ٢ٛٝ أّ 

لبًٚ ثٖ اُق٤ِلخ ا١ٞٓ٧ " ٓؼب٣ٝخ " ثٖ أث٢ ٍل٤بٕ. ريٝعذ أثبٙ ثؼل ٓلبههزٜب ُيٝعٜب ا٫ٍٝ " اُ

أُـ٤وح " أُقي٢ٓٝ, ك٢ فجو ٣َٞٛ ٖٓ ٛوائق أفجبه اُغب٤ِٛخ. ًٝبٗذ ك٤ٖؾخ عو٣ئخ, ٕبؽجخ 

"  ُوظ٠ِ َٓحػ٤ٜخ ٗؼَٛخ ٖٓ ػَف ٓخ ٝأًؼَ حُـ٤ي حُ٘ؼَ طوٍٞ هأ١ ٝؽيّ ٝٗلٌ ٝأٗلخ,

ثله " ٖٓ ْٓو٢ً هو٣ِ, هجَ إٔ رَِْ. ٝٝهلذ ثؼل ٝهؼخ ثله )ك٢ ٝهؼخ أؽل( ٝٓؼٜب ثؼ٘ 

ثوز٠ِ ا٤َُِٖٔٔ, ٣ٝغلػٖ آماْٜٗ ٝأٗٞكْٜ, ٝرغؼِٜب ٛ٘ل ه٬ئل ٝف٬ف٤َ. ٝرورغي ك٢  اَُ٘ٞح, ٣ٔضِٖ

رؾو٣٘ أُْو٤ًٖ, ٝاَُ٘بء ٖٓ ؽُٜٞب ٣ٚوثٖ اُلكٞف: " ٗؾٖ ث٘بد ٛبهم " ٢ْٔٗ ػ٠ِ 

 اُ٘ٔبهم "
صْ ًبٗذ ٖٓٔ أٛله اُ٘ج٢ )٠ِٕ هللا  " إ روجِٞا ٗؼبٗن " " أٝ رلثوٝا ٗلبهم " كوام ؿ٤و ٝآن "

ٍِْ( كٓبءْٛ, ٣ّٞ كزؼ ٌٓخ, ٝأٓو ثوزِْٜ ُٝٞ ٝعلٝا رؾذ أٍزبه اٌُؼجخ, كغبءرٚ ٓغ ثؼ٘ ػ٤ِٚ ٝ

, ٝهؽت ثٜب. ٝأفن اُج٤ؼخ ػ٤ِٜٖ, ٖٝٓ ّوٜٝٛب أ٫ ٣َوهٖ اَُ٘ٞح ك٢ ا٫ثطؼ, كؤػِ٘ذ ا٬ٍٜٓب

٫ٝ ٣ي٤ٖٗ, كوبُذ: َٝٛ ري٢ٗ اُؾوح أٝ رَوم ٣بهٍٍٞ هللا ؟ هبٍ: ٫ٝ ٣وزِٖ أ٫ٝكٖٛ, كوبُذ: َٝٛ 

ًذ ُ٘ب ُٝلا ا٫ هزِزٚ ٣ّٞ ثله ؟ )ٝك٢ هٝا٣خ: هث٤٘بْٛ ٕـبها ٝهزِزْٜ أٗذ ثجله ًجبها !( ًٝبٕ رو

ُٜب ْٕ٘ ك٢ ث٤زٜب رؼجلٙ, كِٔب أٍِٔذ ػبكد ا٤ُٚ ٝعؼِذ رٚوثٚ ثبُولّٝ ؽز٠ كِنرٚ, ٢ٛٝ روٍٞ: 

ً٘ب ٓ٘ي ك٢ ؿوٝه ! ٖٝٓ ٬ًٜٓب: أُوأح ؿَ ٫ثل ُِؼ٘ن ٓ٘ٚ, كبٗظو ٖٓ رٚؼٚ ك٢ ػ٘وي ! 

 هإ١ ٓؼٜب اثٜ٘ب ٓؼب٣ٝخ, كو٤َ ُٜب: إ ػبُ ٍبك هٞٓٚ, كوبُذ:ٝ
صٌِزٚ إ ُْ ٣َل ا٫ هٞٓٚ ! ًٝبٗذ ُٜب رغبهح ك٢ ف٬كخ ػٔو. ّٜٝلد ا٤ُوٓٞى ٝؽوٙذ ػ٠ِ 

 هزبٍ اُوّٝ. ٝأفجبهٛب ًض٤وح 
 

..................... 
 98/ 8  ا٧ػ٬ّ
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 بن حرب أبو سفٌان صخر 

 هو صخر بن حرب بن أمٌة بن عبد شمس.

قطع   كما كان قابد القافلة التً حاول محمد وصاحبه رأس قرٌش وقابدهم ٌوم أحد وٌوم الخندق,
كما هو   ولكنه هرب ونجا بالقافلة  من ؼنابم وكنوز  ..واالستٌالء على ما فٌها  الطرٌق علٌهم

 معروؾ
 نقد وهجاء محمدكما كان شاعًرا له أبٌات وقصابد فً 

 عمرو بن أمٌة  بواسطة  محمد  ابو سفٌان فً اؼتٌال  وفشل وبعد معركة أحد 
هو اٌضا وبنفس الشخص الذي ٌقول أنه أسلم ورأي من  أهدر محمد دمه وخطط ألؼتٌاله 

 سماحة اإلسالم ورحمته الشً الكثٌر
 كما ذكر أبن األثٌر فً الكامل وابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة

 قصة هذه السرٌة  ٌذكران حٌث

أخرجا حتى »حٌث قال محمد " صلعم " لعمرو بن أمٌة الضمري, ولسلمة بن أسلم بن حرٌش: 

 «تؤتٌا أبا سفٌان ابن حرب فإن أصبتما منه ؼرة فاقتاله
قال عمرو: فخرجت أنا وصاحبً حتى أتٌنا بطن ٌؤجج فقٌدنا بعٌرنا, وقال لً صاحبً: ٌا 

 مكة فنطوؾ بالبٌت سبعا ونصلً ركعتٌن؟عمرو هل لك فً أن نؤتً 
فقلت: أنا أعلم بؤهل مكة منك, إنهم إذا أظلموا رشُّوا أفنٌتهم ثم جلسوا بها, و إنً أعرؾ بمكة 
من الفرس األبلق, فؤبى علً فانطلقنا فؤتٌنا مكة, فطفنا أسبوعا وصلٌنا ركعتٌن, فلما خرجت 

 .واحزناه بن أمٌةلقٌنً معاوٌة بن أبً سفٌان فعرفنً, وقال: عمرو 
فنذر بنا أهل مكة فقالوا: ما جاء عمرو فً خٌر, وكان عمرو فاتكا فً الجاهلٌة, فحشد أهل مكة 

 1.وتجمعوا, وهرب عمرو وسلمة, وخرجوا فً طلبهما واشتدوا فً الجبل
 . المسلمٌن  عدة مع  وخاض معارك  أبو سفٌان  وأسلم

 .نحو التسعٌنتوفً بالمدٌنة سنة إحدى وثالثٌن, وله أباال
 
  الجزء الرابع  البداٌة والنهاٌة   

 300,3001/ 1  ٧ثٖ أص٤و  اٌُبَٓ ك٢ اُزبه٣ـ
 

.................................................................................... 
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 كور٘ب ه٤٘٤خ ػجل هللا ثٖ ا٧فطَ
٫ُٞ إٔ أٍزئٞٓ٘ذ ٝك٢ ا٧فو ٓبرذ ػ٠ِ   زٜبإٔ ٣ٌٕٞ ٓضَ ٤ٖٓو أف  أٛله كٜٓب ًٝبٕ ٤ٖٓوٛب

 اصوا أػزلاء أصبّ ػ٤ِٜب
  (( َٕ ِٖ َػلّب َٕ ْث ب َٔ َٖ ُػْض َٓ ٬َِػَٜب َى ْٙ ْٖ أَ ِٓ ٌَِغ  ِٙ َو  َِ ًُ ْذ َؽز٠ّ  َّ َػب َٝ َْ٘ذ  َٓ َٖ ََُٜب َؽز٠ّ آ ِٓ زُْئ ٍْ كَْورََ٘ب كَب

 َٔ ُٕ صَ ب َٔ ٠ ك٤َِٜب ُػْض َٚ ُْ٘ٚ كَوَ ِٓ برَْذ  َٔ ُْ٘ٚ كَ ٢َ هللّاُ َػ ِٙ ٤ِِظًب َه ـْ ِٖ رَ ُْل٤َْ أَ َٝ زّخَ آ٫ٍَف ِك٣َزَُٜب,  ٍِ  ٍْ ب٤َِٗخَ آ٫َِف ِكْهَٛ

. ِّ ُِْغْو ُِ** 
 860/  2اُٞاهل١  
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 ................. تعلٌق  على ما حدث  فً الجزء األول  ........

 
ح ..  كان ذلك تسعة عشر شهٌدا . وثمانٌة  أهدر دمهم  واستبٌحة  حٌاتهم ..بتهدٌده  بالقتل والذب

 هو حصٌلة شهداء  هذه الحقبة السوداء من التارٌخ !!
كان  من بٌن الشهداء,  أربع عشر شهٌدا  استشهدوا  بالدرجة األولً ..الدرجة األعلً من 
الشهادة .  استشهدوا بسبب  قصابدهم  الشعرٌة  أو مواقفهم المعارضة  فقط . أي استشهادا من 

ة اإلصٌلة التً  تقرها الشرابع والقوانٌن واألنظمة الدولٌة العالمٌة أجل حق من حقوقهم اإلنسانٌ
 فً كل مكان . حقهم فً حرٌة الرأي والتعبٌر والمعارضة أٌا كان شكلها ونوعها   !!

 .. فً حٌن نال ثالثة شهداء الدرجة الثانٌة  . من الشهادة  واثنان استشهدوا من الدرجة الثالثة . 
ساة حقٌقة  ... وكارثة كبٌرة بكل المقاٌٌس .. كارثة ومؤساة تجعل كل أدٌب وهذه األرقام تمثل مؤ

وكل  شاعر ومثقؾ ٌعمل ألؾ حساب وحساب لما ٌقول ..وما ٌفكر فٌه وما سٌبدٌه  وٌعبر 
 عنه..

إن لم ٌكن خٌار الصمت لألبد  والتوقؾ  عن اإلبداع  لألبد هو الخٌار الوحٌد والمتبقى  ..كما  
لبٌد بن ربٌعة  العامري حٌن فضل الصمت لألبد  عن قول الشعر وقرض  هو حال الشاعر

 الشعر ..وهو الشاعر المجٌد والمكثر . 
فبعد  هذه المجزرة الحقٌقة فً حق الشعر والثقافة العربٌة  تحولت  أمة شعر  األمة التً ال  

 والثقافً .  تدع الشعر حتى تدع األبل الحنٌن " هجرت دٌوان حٌاتها  .. ومورثها الشعري
والسبب  معروؾ والنتٌجة  معروفه .. وهذا ما ٌإكده  أحد النقاد فً تعلٌقه  على هذه الكارثة  

  األبداعٌة التً  وقعت  ومرت مرور الكرام  "

 قنل ع  الشعخاء تنقؾ نناٌخاا : " ٌلً ما"  اإلسالم ٌظهخ لم لن"  كتابه اً النابلسً شاكخ الدكتنخ ٌقنل))
 حعؾ إلى ندى مما الدم، نإهداخ القتل م  انااا  جدد شعخاء ظهنخ نَعِدمَ  خبٌعة، ب  لبٌد اعل كما الشعخ
 اً للشعخاء اإلنسانٌة الثقااات تاخٌخ اً ناخٌدة كبٌخة مجزخة قامت اٌث اإلسالم، ادخ اً الشعخٌة الاخكة
 الثقااة تاخٌخ اً بل لعخبٌة،ا الثقااة تاخٌخ اً الشعخاء م  عدد نكبخ قتل النبً عهد اً تم اقد. اإلسالم ادخ

: هؤالء نم . قتلهم تم نقد لادمته، شعخهم تجنٌد نخاحنا اإلسالم عاخحنا مم  نهؤالء. قاطبة اإلنسانٌة
 ب  نكعب مخنا ، بنت عاماء نالشاعخة الجماً، عزة ننبن الكنانً، نمقٌس األدخمً، هللا نعبد عفك نبن

 هخبنا ألنهم ٌقتلهم لم لكنه دمهم النبً نهدخ الشعخاء م  ددع هناك نكا . الاقٌق نبً ب  نسالم األشخؾ،
 المؽٌخة ب  نالااخث سلمى، نبً ب  نكعب نناس، ب  ننسٌد المازنمً، هبٌخة: نمنهم الااخاء، اً

 " .نؼٌخهم
وحتى نصٌب األموات والراحلٌن كان لهم نصٌب من هذه الكارثة .وطالتهم هذه الٌد اإلجرامٌة 

 األموات لٌصل صداه الً األحٌاء . .. من التخوٌؾ وقتل
 لهم فقال المشهور, شاعرهم القٌس, امرأ ذكروا مكة فتح بعد النبً لمباٌعة الٌمن وفد جاء عندماف

 ٌوم ٌجا اآلخرة, فً منسً الدنٌا فً مذكور اآلخرة, فً خامل الدنٌا فً مشهور ذاك: " النبً
 " )177 ص ,3ج للبؽدادي, بؽداد ٌختار" ( النار إلى ٌقودهم الشعراء لواء معه القٌامة

 
ولم  تمر هذه الكارثة اإلنسانٌة اإلبداعٌة فً نفس الوقت  دون أن  تترك  تداعٌات الكارثٌة  

 على  الحقب واألزمنة  
فكان عصر الخلفاء األربعة , أول  من تصلهم  تداعٌات هذه الزالزل المدمر والعنٌؾ بحق 

 . اإلبداع  و العقل والنقد البشري  .
ونظرا  ألستمرار الحٌاة  األبداعٌة   على صمتهم وتخوفهم مما جرى   لزاد الرقم فً عصر 

 الخلفاء  ألضعاؾ  مضاعفة 
 
 

 ..................نهاٌة الجزء األنل ....................
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 ********           الجزء الثانً          ********
 

 ـ                                شهداء  عاخ الالفاء األخبعة       

عام  واحد ..الجماعة   ما ٌسمً بعام  وٌمتد هذا العصر من  عام إحدى عشر للهجرة ..إلً 

 وهم   وفٌه حكم  أربعة  خلفاء وملوك وأمراء  وأربعٌن للهجرة .

 وعلً بن أبً طالب     / وعثمان  بن عفان   / وعمر  بن الخطاب    /أبو بكر  

 ,فترة ما عدا الرابع الذي لم ٌستتب له األمر و كانت  فترة  حكمه  حكما مطلقا   حكموا  

 صراعات وحروب داخلٌة .. 

فبدأ  هذا العصر بحروب داخلٌة  وانتهى كذلك بحروب داخلٌة ..وانتهت حٌاتهم جمٌعا  بالقتل   

التارٌخ  أن ٌنتهً   فً السٌاسٌة  هو العصر الفرٌد من  بٌن كل عصور الحكم واالؼتٌال ..وربما

 !! بالقتل واالؼتٌال  حكم عصر بؤكلمه 

كلهم قتلوا واؼتٌلوا بٌد شعوب وأفراد ثاروا  وخرجوا على حكامهم .. ال قتلوا فً معارك  

خارجٌة  .أي أن الشعب هو من  تخلص منهم  .. وألقً بهم فً  شر أعمالهم وحكمهم ..ومع 

 ال مثٌل له فً المالبكٌة والمثالٌة  على مر التارٌخ !! هذا ال ٌزال ٌقال  انه عصر وجٌل فرٌد 

 فهل هذا هو عصر فرٌد وحكم رشٌد ٌقتل فٌه كل حكامه !!

عصر قامت فٌه المذابح السٌاسٌة  والدموٌة والتصفٌات الجسدٌة ..والحروب األهلٌة  الداخلٌة  

ر  حدث فً العصر الفرٌد  وتمت صناعة العقابد  السٌاسٌة واألٌدلوجٌات الدٌنٌة ..كل ذلك  وأكث

 والجٌل الفرٌد  وحكم الخلفاء الراشدٌن فً اإلسالم  !! 

فكٌؾ سٌكون هو الحال  بعصور  وحكم الخلفاء  المجانٌن  والمخنثٌن  والمعتوهٌن من  عصور 

 خالفة اإلسالم القادمة  ؟! 

العربً من العالم دول هذه الفترة الزمنٌة ..هً الفترة التً أسست وقعدت ما ٌصاب به 

فجذور  ..وتوالدت فً  هذه الفترة .. نبتت فً هذه الفترة .. سٌاسٌة خبٌثة ,  عوارض وسموم 

األمراض ومنابت السموم  نبتت هناك وتقعدت  هناك .. ال من  إسرابٌل وال من  الصهٌونٌة 

ما هً إال  العالمٌة وال من أمرٌكا وال الماسونٌة  وال مإامرات الؽرب  وال ..وال كل هذا وؼٌره

أوهام  و أساطٌر ..وعاهات  فكرٌة  وهروب من مواجهة أصول هذه الجراثٌم ومنابات هذه 

 األمراض والسرطانات . 

 فهل  تورٌث الحكم  جاء من مإامرات الؽرب ؟!  

وهل التشبث بالكرسً والعرش من القصر إلً القبر .وقتل كل أشكال  المعارضة والرأي  

ومن أمرٌكا ؟؟ و وهل التصفٌة الجسدٌة والمعنوٌة  وصناعة  األخر , جاء من إسرابٌل

 األٌدولجٌة الدٌٌنة السٌاسٌة جاءت من المخابرات الؽربٌة  !!
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هل  الحكم  القبلً والعشابري وحكم األقلٌة والفبوٌة " الخالفة فً قرٌش "  كان  بمإامرة 

 صهٌونٌة و ماسونٌة  !!

بٌة وخلق أنظمة سٌاسٌة  طابفٌة ال أخالقٌة  كنظام هل الصراعات الطابفٌة ..والفتنة  المذه

 الحكم فً لبنان .. كان  صناعة صهٌوأمرٌكٌة  !!

و هل من حول التارٌخ السٌاسً اإلسالمً إلً تارٌخ األعضاء التناسلٌة ..وحكم  العابالت 

 واألسر !! كان باتفافق  شرقً وؼربً !!

الشوري إلً مسرحٌات هزلٌة مضحكة ..كان هل من حول البرلمانات العربٌة  ومجالس األمة و

من نتاج اإلستمعار واإلستشراق ..  أم كان  صناعة إسالمٌة  خالصة صنعت  وكانت من إنتاج  

 المسخرة اإلسالمٌة القدٌمة !! المسماه الشورى 

هذا الحمل الثقٌل  من المشاكل واألعباء ..هذه األطنان واألرتال الكارثٌة  المطبقة بعضها فوق 

عض  ..هذه السرطانات الخبٌثة  التً  تنهش المجتمعات  العربٌة والفرد العربً  !! هذه ب

 األوضاع المؤسوٌة التً أوصلت الحلول والمشارٌع إلً طرٌق مسدود 

ما كانت لتكون ..لوال هذه التركة الثقٌلة من تارٌخنا الماضوي ..لوال هذه األنساق والرموز التً  

 ها وماضٌها ..ال زالت  تحكمنا من قبر

 وتوالدت ونضجت فً  حكم الملوك األربعة فً الفترة المحمدٌة  التً ولدت  هذه األفكارلوال  

وصار لها خرٌطة على األرض فً هذه الفترة . وصارت أٌدٌولوجٌة  وتبلورت تؤسست  و

داء وصار بمقدور العربان االقتحقٌقة لدولة ال ٌحكمها النبً و ال تستمد  شرعٌتها من وحً .

 والتؤسً   بؽٌر المإٌد بالوحً والمعجزة " التً تدعى وتقال "

تشرعنت المعاصرة .. والمإسسات العربٌة لتً تنهش  الدول والمجتمعاتافالسرطانات الخبٌثة  

جٌناتها الفكرٌة  من تلك  توتكون هناك ولدت  ونضجت وكبرت هنا فً هذه الحقبة وما ورابها 

 المرحلة . 

معاش  نعٌشه كل ٌوم  ونواجهه  لمرحلة كٌؾ  تحولت  تلك األفكار  إلً واقع وسنري فً  هذه ا

 كل ٌوم .. 

فهل لو جودت الشعوب والمجتمعات اإلسالمٌة  ..التً  تنادي  باإلسالم  وترفع شعار اإلسالم 

 هو الحل ؟؟!! 

وصورة  نماذج  حٌة  وواقعٌة للتؽٌر والعمل السٌاسً .. وأنظمة ودساتٌر عادلة وشرٌعٌة ..

 مشرقة لنظام سٌاسً منتخب وشرعً وعادل  فً تلك الحقبة " المثالٌة "  من التارٌخ !!

هل كانت  ستتوانى  فً الدفاع من أجلها . وستتردد فً تطبٌقها  و العمل بها والمشى على  

 خطاها  !!

لإلسالم   ولكن  الحكومات واألنظمة السٌاسٌة العربٌة  كانت  أذكً .. فكلما  هتفت الجماهٌر 

ونادت  بحكومة اإلسالم ..كانت األنظمة هً األسرع للرجوع لإلسالم ..والفوز فً السباق على 

 اإلسالم 
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وجعلت  ما تنادي به هذه الجماهٌر  وتهتؾ  من أجله ..مزٌدا  لقمعها  وتعذٌبها  وحرقها   

 والنظم   ..  والتنكٌل بها  وتشرًٌعا  لتورٌث الحكم  واالستبداد  واللعب بالدساتٌر و

ولسان حالها ٌقول : أنتم  ترٌدون اإلسالم نحن خٌر وأفضل من ٌطبق اإلسالم  وهذا  هو  

 اإلسالم !!  عرفتموه أو لم تعرفوه 

****** 

 

 أبو   بكر الصدٌق :ـ

 ) .م 573(  هـ.ق 51 سنة ولد. القرشً التٌمً كعب بن  قحافة أبً بن هللا عبد الصدٌق بكر أبو

 اوكان ذراعه األٌمن وعارف  تصدٌقا  مطلقا  وصدق بما جاء  وكل ما جاء به محمدأسلم  باكرا 

 عهد وإلٌه المدٌنة, إلى هجرته فً النبً محمد  رفٌق كان  كما بإسراره  وأسرار دعوته .. 

وأستمر فً .. للهجرة 11 سنة النبً وفاة ٌوم بالخالفة بوٌع. المرض به اشتد حٌن بالناس النبً

 وستٌن ثالث ابن وهو اآلخرة جمادى من خلون لثمان الثالثاء لٌلة ق حتى توفًالحكم المطل

. وتروي  بعض الراوٌات أنه مات  ونصؾ أشهر وثالثة سنتان خالفته مدة وكانت, سنة

 .  مسموما 

تولى السلطة  بعد وفاة محمد .فكان  خلفٌة رسول هللا كما  ٌقال .. فحكم حكما   سٌاسٌا مطلقا 

لسلطات والتشرٌعات  بٌده ولم  ٌعٌن فً فترة  حكمه  أي نابب للربٌس  ووزراء وكانت  كل ا

    .. ومجلس لشوري  أو برلمان   ومشرعٌن ..وقضاة 

نال السلطة  والحكم بطرٌقة  ٌكتنفها الؽموض والمعارضة الشدٌدة والخصوم الكثر.  وتحت 

لعربٌة ومجالس والشورى واألمة بها (( التً تتشدق  البرلمانات ا الفته " أمرهم شورى بٌنهم " 

 مذبحة سٌاسٌة . وأنكً وقعت  أقسى  ))  

..تم فٌها  استبعاد لم تخلو من العنؾ  فلقد  نال السلطة  بطرٌقة عنجهٌة  وعنصرٌة ودراماتٌكٌة 

لمدٌنة فؽاب فٌها الكثٌر من أعٌان ورموز ا. الكثٌر من أصحاب الشؤن والرأي والنفوذ 

 محمد وتكفٌنه والصالة علٌه  النشؽالهم  بجثة 

" أسد ..وطً  ثارات القبابل والمجتمعات العربٌةف وكانت  لتلك الطرٌقة  ردة فعل  قاسٌة  قوٌة 

"" ذلك ضدها .. فكان له ولعمر ما أرادوا .. من التخطٌط والتدبٌر .والمكر الشدٌد   وؼطفان " 

 ٌعة له "ٌوم  وقانا هللا شره  فمن عاد لمثله فال نباٌعه وال ب

كان لوقع حصول أبو بكر على الخالفة  وبتلك  الطرٌقة  ردة فعل  عنٌفة من الرفض 

 ومن داخل قرٌش اٌضا   واالعتراض السٌاسً  داخل المدٌنة وخارجها

أشهر سالح الردة والتكفٌر ..ضد خصومة السٌاسٌٌن  والمعارضٌن فما كان من أبو بكر إال أن 

 فكان المكفراتً األول ر ..متهما إٌاهم  بالردة والتكفٌ

 أطعنا رسول هللا  إذ كان بٌننا     ***     فٌا وٌلتً : ما بال دٌن أبً بكر  
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 أٌورثها بكرا إذا مات  بعده        ***     وتلك  لعمر هللا قاصمة الظهر  

فخاض   أكثر من أربع وثالثٌن معركة ..منها احدي عشر معركة أهلٌة داخلٌة .. حٌث  اشتبك 

وتقاتل هللا الذي ٌرٌده  أبو بكر,  مع هللا الذي ال ٌرده ابو بكر, فٌما كانت  اإلسالم باإلسالم ..

 البقٌة حروب  خارجٌة إستعمارٌة  إسالمٌة 

كل من ال ٌباٌعه وكل من ال ٌخوض تحت  إمرته . ومن ال ٌرض  بحكم  قرٌش . ٌالقً  نفس ف

 أو من  كبار الصحابة !!  المصٌر ..حتى وإن كان ذلك  من بٌت  أل محمد

تعرؾ هذا األمر إال لهذا الحً من  ال العرب نإأول من أرسً الحكم على أساس قبلً " وكان 

 را على بقٌة األسر والقبابل .وتؤمالشٌخان "  وفعل االثنان قـرٌش, هم أوسط العرب نسباً وداراً 

أشار بما ٌخطط له ٌوم حٌن ألمح و لم ٌستطع  على فعله محمد  فً حٌاته  ..  واستطاعا فعل ما

حنٌن حٌن  أبعد  األنصار  األوس والخزرج أعداء قرٌش من  نصٌبهم من الؽنابم  ووزعها 

 "  نحن األمراء   وأنتم الوزراء   "   على أهله وقبٌلته ..

فتم استبعاد تلك اآلٌات التً ال الشٌخان وأكمال الباقً .. فكتبا قرآن على ما ٌردون .. فجاء

 تتماشى مع  خطهم  "آٌات آل بٌت محمد فً سورة األحزاب مثاال "

فعندما أعطوا صالحٌة كتابة  القرآن لشخص فً مقتبل العمر  وؼٌر األربعة المشهود لهم فً   

 هذا األمر الخطٌر لشخص فً مقتبل العمر صؽٌر فً السن !! تارٌخ القرآن نعرؾ مؽزى تسلٌم 

وجعال من  بعض الصحابة الؽٌر معروفٌن  كؤبً هرٌرة ..محدثا ٌختلق األحادٌث حسب  ما  

 تطلبه قرٌش  ضد أعدابها من القبابل العربٌة األخرى . 

لوصٌة وما فً الكتاب .كما سلم السلطة  بطرٌقة ذاتها  حٌث أمر  مجتمع المدٌنة بتنفٌذ ما فً  ا 

 دون أن ٌعرفوا ما فٌه  وما فً الوصٌة  . فنالها عمر بن الخطاب  كرد  وعرفان لذلك الجمٌل . 

خلٌفة  ٌرثه من بعده  خلفٌة ,  فعال مثلما  ٌرٌد  وٌتصرؾ به أي ملك و ربٌس وزعٌم  الٌوم .. 

 ٌة والحكم الرشٌد  فٌما ٌفعلون  وأعطاهم اإلسالم  الضوء األخضر والمشٌبة اإللهٌة والبركة النبو

حكم  مستبد مطلق  االستبداد  استفراد بكل الصالحٌات .. ال فصل لسلطات ..ال رأي ال  

معارضة ال شورى  ..  تكفٌر لألخر والمعارض .. قتل  المعارضة والفتك بالمعارضٌن بعد  

حروب خارجٌة " إرسال  تكفٌرهم  و التصدٌق على ردتهم  ..وترحٌل األزمات الداخلٌة .. إلً 

 وإنفاذ جٌش أسامة "   

حكم  القبٌلة والعشٌرة ... صناعة األٌدلوجٌة  والعقٌدة السٌاسٌة ..  وتسخٌر كل منابع اإلسالم 

لصناعة  هذه العقٌدة .. فالسٌاسٌة  هً من صنعت اإلسالم  وأنزلت قرأنه .. واختلقت أحادٌثه 

 سالم فً خبر كان  .. وصنعت رموزه ..ولوال السٌاسٌة  لكان اإل

**** 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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 عمر بن الخطاب :

 للمٌالد .  644م  وتوفً مقتوال عام   591ولد عام  العزى عبد بن نفٌل بن الخطاب بن عمر

 أسلم فً السنة  السادسة  للهجرة محمد .. وفً طرٌقة  إسالمه  ودوافعه لإلسالم  الكثٌر من

 الخالفات  والكثٌر من الؽموض !!

بعد  وفاة  صدٌقة  ابو بكر بعد أو أوصى له  بالسلطة عرفان  بالجمٌل  الذي  تولً السلطة 

 أسداه له فً سقٌفة بنً ساعده ..

وحكم  حكما كسابقة  حكما شمولٌا  مطلقا ..ؼابت فٌه كل السلطات  األخرى سوى سلطته 

 المطلقة ..

وأبو بكر .. ولم ٌعٌن  كعهد سابقة محمد عشر عاما  كان فٌها هو كل شًء ..فحكم  لمدة أثنتا 

أو مجلس منتخب  أو أي مظهر سٌاسً  أو فً فترة  حكمه الطوٌل  نابب للربٌس  أو وزراء . 

 أي مظهر من  مظاهر السٌاسٌة والحكم الرشٌد 

تصفٌة الخصوم  السٌاسٌٌن له  عن طرٌق االؼتٌال   كسعد بن عباده بمزٌد من وفٌه عهده  قام 

   بار رموز المدٌنة  وقام  بحصار  متقن على ك و

وفً فترة حكمه قام  بما هو  أشبه باالنقالب األبٌض فكان فً  عهده بروز إلسالم جدٌد ..   

. ما ٌقرب استطاع  بسلطته وقوته  تؽٌر  العشرات من النصوص واألحكام اإلسالمٌة الدٌنٌة 

االستبدادي الجدٌد  ً مع خطه السٌاس من  سبعٌن حكما من  أحكام اإلسالم وثوابته  بما ٌتماشى 

 .. 

 فكان اإلسالم هو  عمر .. وكان  عمر هو اإلسالم 

 واختاط  بمكره ودهابه  ..خطا  جدٌدا فً اإلسالم  خطا ما ٌرٌد  فقط من اإلسالم 

ومسارا  جدٌدا   خطا ٌلة  سبعة قرون من الزمن وأكثر. وكان  لهذا الخط  النجاح و الصمود ط

طة هل كان  ذلك بفعل عمر وحده ..أم كان ذلك  خطا ال ٌعرؾ التارٌخ  تماما    اصنعهوخ 

محمد فً الخفاء وكان من  ثماره  أبو بكر وعمر  وعثمان  واألموٌٌن من بعد ثم العباسٌٌن 

 ..وؼفل عنه  علً بن أبً طالب وبنوه .. الذي لم ٌعرؾ لإلسالم وجه  فً السٌاسٌة .

ر آلل بٌته كما ٌطالب  بذلك الشٌعة .. أم أن هناك فهل كان  محمد  عاجزا أن  ٌصرح  بهذا األم

 ما خفى وكان سرا ..قولوا كلمة  " تدٌن بها العرب وتملكون بها العجم "

معركة  حربٌة   35استمر  عمر بن الخطاب فً الحكم  اثنا عشر عاما  خاض فٌها  أكثر من  

النتصار فٌها جمعٌا  ما عدا كبرى مع الفرس والروم  أكبر قوتٌن  فً ذلك الوقت .. واستطاع ا

معركتٌن ..وفً عهده  حدث  الطاعون  والمجاعة .. كذلك كانت  هً الشخصٌة التً ٌصنع 

منها المسلمون  قصصا أسطورٌة  عن العدل والمساواة والحكم الرشٌد .والتواضع 

 والبساطة,متناسٌن أنها قصص .. مجرد قصص لإلستهالك المحلً واإلجتماعً ..ال أكثر وال

 أقل . قصص ال تخفً وال تستر وجه عمر الدٌكتاتوري واإلستبدادي ..
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وانتهً حكم  هذا الدٌكتاور  بالقتل واالؼتٌال  على ٌد " أبو لإلوة " انتقاما لما فعله هذا الحاكم 

الؽاصب لألرض والبلدان ..والمؽتصب لألطفال والنساء ..فلقد كان أبو لإلوة ٌكبً دما وٌتفطر 

 اهد أطفال ونساء بالد  فارس أهله وذوٌه  تباع فً األسواق وتتناكح فً الطرقات قلبه عندما ٌش

 وٌقول " لقد أكل اإلسالم من كبدي "  وأكل  كذلك من كبدنا وحٌاتنا 

 

 بن عفان       *****  عثمان****      

 م  / 643 – 655ــ //   ه -  2335ــ

 .. عفان بن أبً العاص بن أمٌةهو عثمان 

لإلسالم  الحاسمة .. وفً فترة حكمه برز وجه  أخر  كام تلك الفترةحاكم مستبد أخر من ح

القبلً بصورة  اإلسالم الطبقً العشابري العنصري برز اإلسالم المستبد .. فبعد بروز ..

اإلسالم الذي  ٌجعل كل مسبول فوق كل اعتبار فال ظهر .. فاضحة ومكشوفة بارزة للعٌان  

اكم من القصر إلً القبر .. منطق أنا الدولة وأنا الدستور حساب وال عقاب على أحد . منطق الح

 وأنا القانون .

منطق أن هذا الثروات وهذا المكتسبات  من هللا .. فما أعطٌتكم  فمنة منه ومكرمة منً .. وما  

.. منطق أنا صنعت  اإلسالم بفلوسً .. ووزعت تركته بفلوسً .. وأدخل منعتكم فبقدر من هللا  

 ..إسالم السوق .. اإلسالم   حسب قانون العرض والطلب .. الجنة بفلوسً

..الصورة السٌاسٌة  فً صور أوضح وتجلٌات  أدق  وظهر اإلسالم كما ٌراد وخطط له  

 عندما رفع محمد ذلك الشعار السٌاسً بٌن قبٌلته  لألٌدلوجٌة اإلسالمٌة 

 " قولوا كلمة تدٌن لكم بها العرب وتملكون بها العجم "

السلطة  وورثها بطرٌقة عنصرٌة استفزازٌة حٌث تم اختٌاره من بٌن ستة أشخاص فقط استلم 

مالٌٌن البشر  رجال نساء  تم استثنابهم  ووضعها فً ستة أشخاص من قبٌلة واحدة ودٌانة ..من 

 واحدة  وجنس واحد .

نٌن ثم وكل  واحد من  هإالء الستة  ٌرشح  من هو أفضل ..  فصار العدد  ثالثة  .. ثم اث 

 واحد.  وبمدة زمنٌة هً ثالثة أٌام  وإن لم ٌتم االختٌار ..  فالقتل ..  

ها هو النظام األساسً للحكم فً اإلسالم ,, وها هو الدستور اإلسالمً  بامتٌاز .. وهاهو  

النموذج اإلسالمً  فً اختٌار الحاكم  ..  إما مذبحة سٌاسٌة وعنصرٌة  وقبٌلة كبٌعة أبً  بكر  

مباٌعة على المصٌر المجهول  والتورٌث كما كانت لعمر ..أو المباٌعة والتصوٌت  تحت   ..  أو

السٌوؾ والدماء كما كان لعلً بن أبً طالب  ..وهذه  هً نظام تداول السلطة  فً اإلسالم  .. 

 وعندما  ٌقال  أن الدٌمقراطٌة  هً اإلسالم  فالمقصود  بها  هذه !!

فبعد أن كمه وسلطانه إلً حكم  أسري  عشابري  بامتٌاز ..  حول  حوفً فترة حكم عثمان  

كان متداوال بشكل حصري بٌن بطون قرٌش الثمانٌة صار فقط  محصورا فً بطن  بنً أمٌة  

ار عثماف عقيب الوقت د))فقط  .. كما شهد بذلك ذلك االجتماع السري  لبنً أمٌة الذي عقد فً 

http://ar.wikipedia.org/wiki/23
http://ar.wikipedia.org/wiki/35_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/35_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/655
http://ar.wikipedia.org/wiki/655
http://ar.wikipedia.org/wiki/643
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نو أمية فقاؿ أبى سفياف: أفيكم أحد من غيركم؟ كقد كاف عدم, قالوا: الذم بويع فيو عثماف كدخل داره كمعو ب
ما زلت أرجوىا  ما من جنة كال نار ك  ال, قاؿ يا بني أمية, تػىلىقىفيًوىىا تلقيفى الكرة, فوا لذم يحلف بو أبو سفياف

 مروج الذهب للمسعودي (( لكم كلتصيرىفى إلى صبيانكم كراثة

كان ٌقرأ بها القران  من سبع  قراءات  حسب لهجة القبابل كما حصر تعدد القراءات التً 

 العربٌة .. إلً لهجة واحدة هً لهجة قرٌش .. 

وعمل مبدأ األقربون أولً بالمعروؾ ..  فجعل كل  أقربابه أمراء فً كل األمصار حتى وإن 

..  كانت صحابفه سوداء ..  فٌعٌن أخوه من  الرضاعة  سعد ابن أبً السرح أمٌر على مصر 

الفجر ثالث ركعات   وعٌن  قرٌب له  عقبة ابن أبً  معٌط  أمٌر على البصرة  فصلً بالناس

 % من ضرابب شمال أفرٌقٌا ,, 25وهو سكران  ..وأعطً  مروان بن الحكم 

كم  أقدم  على التمسك بالحكم آٌن كانت  النتابج  ,, وسن  بدعة  البقاء فً الحكم  والتشبث 

وؾ المعارضٌن والؽٌر راضٌن عن حكمه .. وتحوٌل حكمه وخالفته  بالكرسً   حتى مع أل

 أمر إلهً .. ٌعٌن  من قبل هللا  وٌعزل من قبله أٌضا " 

 فصار ؼٌر عابه  بكل  أحزاب المعارضة وتٌارات المعارضة التً  تطالب باستقالته 

ة " اقتلوا نعثال كما  حدث فً عهده  أول موجة   عكسٌة لتكفٌر الحاكم   .. حٌن  كفرته عابش 

فؤن  نعثال قد كفر "" فبعد تكفٌر الحاكم المسلم لشعبة .. ها هو الشعب ٌكفر الحاكم وٌلعب  نفس 

 اللعبة القدٌمة .. 

كل ذلك وؼٌرة  حدث من وأد للحرٌات  ونفً المعارضٌن  وقتلهم ..  وانتهاكات أخري  

 للحقوق اإلنسان  .. 
 

 علي بن أبي طالب
 ـ( 661 - 600=  ىػ 40 -ؽ ىػ  23)

 كاف من علي بن أبي طالب  بن عبد المطلب الهاشمي القرشي, أبو الحسن: , رابع الخلفاء  
 كلم يفارقو. محمد  يجة. كلد بمكة, كربي في حجر إسبلما بعد خد كأكؿ الناس

أصحابو قاؿ لو: أنت أخي, ككلي  بينالنبي محمد  ككاف اللواء بيده في أكثر المشاىد. كلما آخى
ىػ فقاـ بعض أكابر الصحابة يطلبوف القبض على  35خبلفة بعد مقتل عثماف ابن عفاف )سنة ال

قتلة عثماف كقتلهم كتوقى علي الفتنة, فتريث, فغضبت عائشة كقاـ معها جمع كبير, في مقدمتهم 
ىػ كظفر علي بعد أف بلغت قتلى  36طلحة كالزبير, كقاتلوا عليا, فكانت كقعة الجمل )سنة 

ىػ كخبلصة خبرىا أف عليا عزؿ  37ثم كانت كقعة صفين )سنة   خمسة كعشركف  آلفن الفريقي
معاكية من كالية الشاـ, يـو كلي الخبلفة, فعصاه معاكية, فاقتتبل مئة كعشرة أياـ, قتل فيها من 

, كانتهت بتحكيم أبي موسى االشعرم كعمرك بن العاصي فاتفقا سرا على سبعوف ألفاالفريقين 
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معاكية, كأعلن أبو موسى ذلك, كخالفو عمرك فأقر معاكية, فافترؽ المسلموف ثبلثة خلع علي ك 
أقساـ: االكؿ بايع لمعاكية كىم أىل الشاـ, كالثاني حافظ على بيعتو لعلي كىم أىل الكوفة, 

ىػ بين علي  38كالثالث اعتزلهما كنقم على علي رضاه بالتحكيم, ككانت كقعة النهركاف )سنة 
م, ككانوا قد كفركا عليا كدعوه إلى التوبة كاجتمعوا جمهرة, فقاتلهم فقتلوا كلهم كأباة التحكي

فيهم جماعة من خيار الصحابة, كأقاـ علي بالكوفة )دار خبلفتو( إلى أف ألفا كثمانمائة, ككانوا 
 .   رمضاف المشهورة 17قتلو عبد الرحمن بن ملجم غيلة في مؤامرة 

خداع  قرٌش  فً لٌلة الهروب إلً ٌثرب ..  وصار اإلمام ع  اشتهر  ىذا الرجل  بأنو  استطا 

الذي كرم هللا وجه , ولكنه  خدع  هو عشرات المرات  وحتى من  محمد  ذاته .. حٌن وعده 
 مرتٌن   مرة فً مكة  بعد  العزٌمة والولٌمة   التً أعدها محمد   ألهلة وعشٌرتة   

 أن   ٌكون هذا األمر له  ..ولكنه لم ٌحدث  ومرة فً ٌوم الؽدٌر "ؼدٌر خم " حٌن وعده   
وكذلك خدعه عمر  وأبو بكر  .. حٌنا  ذهبا إلً السقٌفة خلسة وهو جالس عند جثة محمد  

 ٌحسب  أن األمر والملك والسلطان فً تابوتها وال ٌدري أنها فقط المكر والسٌاسٌة  

 فكان لهم ما كانوا ..  

 مر  . وقصة االختٌار من  بٌن ستة أشخاص  وخدعه  عمرو بن العاص  بعد مقتل  ع

 وخدعة أٌضا ٌوم  التحكٌم  فً معركة صفٌن . 

ومورس علٌه حصار  شدٌد من  قبل عمر فلم ٌسافر ولم ٌرتحل , وأكبر  منصب حصل علٌه  

 هو القضاء ... وفً عهده  حدثت أكبر سرقة لبٌت  المال على ٌد ابن عمه  عبد هللا بن عباس 

 رق أتباعه بالنار   تارة .. وتارة بقتالهم كما قام  بح

تولى الحكم  بطرٌقة  فوضوٌة  .. فبعد  أن اؼتٌل  عثمان  أجمع  قتله عثمان علٌه  وباٌع  أبرز  

 وجوه ذلك الزمان بالقوة ..  

 ولما عرؾ بنً أمٌة  والمرأة اإلنتهازٌة   عابشة  بذلك  خرجوا علٌه  أٌضا  منذ البداٌة .

 ضع لعلً ٌعنً  نهاٌة  النظام األستقراطً اإلسالمً .. ونهاٌة  حكم  بنً أمٌة فاستتاب الو

 فكان  األنقالب وكانت عودة  الحروب األهلٌة  

ألؾ شخص  من بنً اإلسالم  وأنتهً األمر  باؼتٌال  111فقتل فً حربٌن اثنتٌن  أكثر من  

 علً 

 وبدأ حكم  بنً أمٌة التً سكتت عنه عابشة  وأصحابها 
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  شهٌد من الدرجة الثالثة                  ة الدرجة الثانٌ شهٌد من            شهٌد من  الدرجة األولً                
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  ؟؟؟؟ عبد الخام   ب  داخه   23
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 ......٤ّٜل ٖٓ اُلهعخ اُضب٤ٗخ .....
 ..قتل حرقا بالنار شهيد استشهد بسبب خركحو عن اإلسبلـ .. كفي ركاية أخرل بسبب ميولو الجنسية 

 
 الفجاءة

 ـ( 632 - 000ىػ =  11 - 000) 
 عبد ياليل السلمي, من بني سليم, التميمي: من كبار أىل الردة. إياس )الفجاءة( بن عبد اهلل بن

كقاؿ لو: إني مسلم, كقد أردت جهاد من ارتد فاحملني كأعني, فحملو  -دخل على أبي بكر, كىو ال يعرفو 
أبو بكر على دابة كأعطاه سبلحا, فخرج يأخذ أمواؿ الناس كيقتل من خالفو, فأرسل إليو أبو بكر من جاء بو 

 قو بالنار.كأحر 
 كفي خبر عن أبي بكر أنو قاؿ بعد ذلك: كددت أني لم أكن حرقت الفجاءة كأني كنت قتلتو 

 
 33/  2األعبلـ 

 
.............................. 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 شاعر  استشهد في ظركؼ  غامضة 

 ثمامة بن أثاؿ
 ـ( 633 - 000ىػ =  12 - 000)

 أثاؿ بن النعماف اليمامي, من بني حنيفة, أبو أمامة: صحابي, كاف سيد أىل اليمامة.ثمامة بن 
لو شعر. كلما ارتد أىل اليمامة في فتنة )مسيلمة( ثبت ىو على إسبلمو, كلحق بالعبلء بن الحضرمي, في جمع 

 ممن ثبت معو, فقاتل المرتدين من أىل البحرين. كقتل بعيد ذلك.
 األعبلـ  / 

............................................... 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 خالد بن الوليد شاعر استشهد بطريقة سادية في غاية التركيع كالبشاعة علي يد سيف اهلل )المسمـو ( المسلوؿ 

اه الجباية كدفع الضرائب طاع ينعارضمن المكاف ك  ككاف  من جملة  من عارض  حكم  ابو بكر  كبيعتو .. 
فناؿ القتل كاالستشهاد  ىو  كقبيلتو كاغتصبت  زكجتو  .. كشوه سيرتو في كتب التاريخ   لصالح ابي بكر 

 !!كالمرتد كتصويره  بالكافر كالخارجي 
 مالك بن نويرة

 ـ( 634 - 000ىػ =  12 - 000)
: فارس شاعر, من أرادؼ الملوؾ في الجاىلية. مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي, أبو حنظلة

الخمار فرسو, كفي أمثالهم " فتى كال كمالك " ككانت فيو خيبلء, كلو لمة    يقاؿ لو " فارس ذم الخمار " كذك
صدقات قومو )بني يربوع( كلما صارت الخبلفة إلى أبي بكر اضطرب  محمد كبيرة. أدرؾ اإلسبلـ كأسلم ككاله 

 دقات كفرقها. كقيل: ارتد, فتوجو إليو خالد بن الوليد مالك في أمواؿ الص
 فاستقبمو الناس يدعوف البطاح في السرايا خالد فبث نويرة بف مالؾ وعمييا البطاح وصؿ فمما
 في متحير فإنو نويرة بف مالؾ مف كاف ما إال الزكوات وبذلوا والطاعة بالسمع تميـ بني أمراء
 فشيد فييـ السرية واختمفت أصحابو, معو وأسروا فأسروه ياالسرا فجاءتو الناس عف متنح أمره,
 .صموا وال يؤذنوا لـ إنيـ: آخروف وقاؿ الصالة, أقاموا أنيـ األنصاري ربعي بف الحرث قتادة أبو

 أسراكـ, أدفئوا أف: خالد منادي فنادى البرد, شديدة ليمة في كبوليـ في باتوا األسارى إف: فيقاؿ
 خرج الداعية سمع فمما نويرة, بف مالؾ األزور بف ضرار وقتؿ فقتموىـ قتؿال أراد أنو القوـ فظف
 تميـ أـ وىي نويرة بف مالؾ امرأة خالد واصطفى أصابو أمرا اهلل أراد إذا: فقاؿ منيـ, فرغوا وقد
 فأنبو نويرة بف مالؾ خالد استدعى بؿ: ويقاؿ بيا, بني حمت فمما جممية, وكانت المنياؿ ابنة

 الصالة؟ قرينة أنيا تعمـ ألـ: وقاؿ الزكاة منعو وعمى سجاح, متابعة مف منو صدر ما عمى
 .ذلؾ يزعـ كاف صاحبكـ إف: مالؾ فقاؿ

 مع فجعؿ برأسو وأمر عنقو, فضربت عنقو, إضرب ضرار يا بصاحبؾ وليس صاحبنا أىو: فقاؿ
 المرتدة مف باألعرا بذلؾ ليرىب الميمة تمؾ خالد منيا فأكؿ قدرا الثالثة عمى وطبخ حجريف

 .وغيرىـ
 .لكثرتو الشعر تفرغ ولـ القدر, لحـ نضج أف إلى فيو تعمؿ النار جعمت مالؾ شعر إف: ويقاؿ
 الصديؽ, إلى فشكاه قتادة أبو ذىب حتى ذلؾ في وتقاوال صنع فيما خالد مع قتادة أبو تكمـ وقد

 .ىقار  سيفو في فإف إعزلو: لمصديؽ وقاؿ خالد في قتادة أبي مع عمر وتكمـ
 .الكفار عمى اهلل سمو سيفا أشيـ ال: بكر أبو فقاؿ

 

 267/ 5 األعالم 
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  ...   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 

 ...............ٍؼل ثٖ ػجبكح  .......

 

ٌِٝٓزٚ اُلٌو٣خ  إ ًبٗذ هٖخ ّٜلاء اُؾو٣خ ٝا٩ثلاع ػجوح ٝػظخ ُْ ٣لٌو ك٢ اٍزقلاّ ػوِٚ

ٝٓب ٤ٌٍٕٞ ػ٤ِٚ  ًؼو٤لح ٝا٬ٍ٩ّ ٤ًَب٤ٍخ ٣ٚ ٝٓٞهلٚ ٖٓ ا٬ٍ٩ّٝا٩ثلاػ٤خ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ هأ

..ٝ    كبٕ ك٢ هٖخ ا٧ٖٗبه ..ٝهٖخ اؿز٤بٍ ىػ٤ْ ٝهبئل اُقيهط ٍؼل ثٖ ػجبكح.  ٤ٖٓوٙ أُؾزّٞ

ػجوح ٓؾٔل  ثٖ اُوبٍْ اُضول٢   ..ٝٓؾزَ ث٬ك اُٞٗلاٍ ٠ٍٞٓ ثٖ ٤ٖٗو ٝاث٘ٚ  ٝؿ٤وْٛ ًض٤و 

ٝاُلكبع ػٖ هٚب٣بٙ .  َٚ ٖٗوح ٛنا اُل٣ٖ ٝاُزؼبٛق ٓؼُٖٚٔ رلٌو ُٚ ٗل,ٝػظخ ٝرجٖوح 

 . ٝاُزٚؾ٤خ ٖٓ أعِٚ ٖٝٓ أعَ ر٤ٌٖٔ ٛنا اُل٣ٖ ك٢ ا٧هٗ ..ٝهكغ ها٣زٚ .ٝ رطج٤ن ّوػخ

ٝثنٍ  ك٤ٌِ أؽل ٖٗو ٛنا اُل٣ٖ ٖٝٗو ٗج٤ٚ ٓضَ ٓب كؼَ ا٧ٖٗبه ٝٓضَ ٓب ٙؾ٢ ا٧ٖٗبه

لب٫ ..٤ًٝق ٖٗوٝا ٛنا اُل٣ٖ ثٔب ُْ ٫ َٝٗبء ٝأٛبا٧ٖٗبه ٝػطبء ٝعٜبك ٝأصوح ا٧ٖٗبه هع

 !! ٣ٖ٘وٙ أؽل ٖٓ هجَ

ًبٕ ٛنا اُل٣ٖ .. م٬٤ُ كؤػيٙ ا٧ٖٗبه ..ًبٕ ٛو٣لا كؤٝاٙ ٝٙٔٚ ثؾت ٝؽ٘بٕ ا٧ٖٗبه ..ًٝبٕ 

ًبٕ ٠َ٘٤ُ ٣ٝنٛت أكهاط اُو٣بػ  . ٝاُوٞح ٝاُز٤ٌٖٔ ٝا٫ٗزْبه ا٬ٍ٩ّ ؿوث٤ب كٌزت ُٚ ا٧ٖٗبه

 !! به٫ُٞ ٝهلخ ا٧ٖٗبه ٝرج٢٘ ا٧ٖٗ

اٌُوآبد اُز٢  ػبٓب ٖٓ ثؼضخ ٓؾٔل ٝٗجئٙ ٓؾٔل ٝاٍزقلآٚ ًَ أُؼغياد ًَٝ 13كؼ٠ِ ٓلٟ 

٣وٍِٜب هللا ػبكح ٓغ هٍِٚ ..كْن ًٔب ىػْ اُؤو ..ٝػوط ا٠ُ أَُبء ..ٝرؾل١ اُؼوة ثج٬ؿزٚ 

 كوٜ !!! ّقٖب 70ا٫  ٜب٣خ ٝث٤بٗٚ ..ٌُٖٝ ُْ ٣َِْ ك٢ اُ٘

ًبٕ أًضوْٛ ٖٓ أُ٘جٞم٣ٖ ٝٙؼلبء ٝكٛٔبء .   رِي ا٧ػٞاّ أٍِٔٞا ػ٠ِ ٓلٍٟجؼٕٞ ّقٖب كوٜ  

 !! أٝ أٍِٔٞا ػ٠ِ ٣ل أفو٣ٖ ! اُوّٞ ٝػغيرٚ ..

  125ا٠ُ  ٍجؼ٤ٖ ّقٖب كوٜ ٌُٖٝ ٓب عؼَ أُؼبكُخ رزـ٤و ك٢ ُٔؼ اُجٖو ٝك٢ ٍ٘ٞاد هِخ ٖٓ 

ب ٓؾٔل ًٔب ٠ٛ رِي أُؼغيح اُز٢ اٍزقلٜٓ.   أُق َِْٓ .. ٛٞ ٛنا اُوعَ ٝاُيػ٤ْ ٍؼل ثٖ ػجبكح

د .ؽ٤ٖ رجقود رِي أُؼغياد ٝٛبهد ك٢ اُٜٞاء ..عبء اٍزقلٜٓب ٖٓ هجَ علٙ ػجل أُطِت .

ًبٕ ٣َزقلٜٓب ًِٔب ؽٌِذ ّٝؼو ثبُٜي٣ٔخ ٖٓ هجَ ثطٕٞ هو٣ِ   اُز٢ .  ٓؼغيح ػجل أُطِت

ٕ ٣ٌٞ اُيػبٓخ .. كواػ ٣َزغل١ ثوواثزٚ ٖٓ ث٢٘ اُقيهط ك٢ ٣ضوة .. ك٤ٌٕٞ ُٚ ٓب أُز٘بكَخ ػ٠ِ

ٔزٞط ك٢ اُغي٣وح ٝٓب ؽُٜٞب ..ثلؼَ ٛنٙ اُ..ًٝبٗذ ُٔؾٔل ٓب ًبٕ ..ٕٝبه ٓؾٔل ٌِٓب ؿ٤و 

ْ رٌٖ ٝمٛت ٛنا اُل٣ٖ  أكهاط ُ أُؼغيح اُوج٤ِخ اُز٢ ٫ُٞ ٛنا اُوعَ ٍؼل ثٖ ػجبكح ُٔب ًبٗذ ُٝٞ

 اُو٣بػ .

ؼل ٓب ثنُٞا ٛئ٫ء ...ث ٌُٖٝ ٤ًق ًبٗذ أٌُبكؤح ٤ًق ًبكئ ا٬ٍ٩ّ ًٝبكئ ٓؾٔل ٝإٔؾبة ٓؾٔل

 ؟!! أُضَ ك٢ اُٖ٘وح ٝاُزؤ٤٣ل ًَ ؿب٢ُ ٝٗل٤ٌ ًٝبٗٞا ٓٚوة ٚ ٕؾبث٧ٝ ٚ ُ

 ؟؟!! ٤ًق ًبٕ عياء ا٩ؽَبٕ ..٧َٛ مه١ ا٩ؽَبٕ

 ًؤٕ اُغياء ٍو٣ؼب ..ك٣ٞ٤ٗب ٫ أفو٣ٝب  ..٤ًٝق   

ٍٝؾجذ ٖٓ رؾذ أ٣ل٣ْٜ  ؽ٤ش كول ا٧ٖٗبه أ١ ٖٓ٘ت ٤ٍب٢ٍ أٝ ػٌَو١ أٝ ؽز٠ ٖٓ٘جب ّوك٤ب

 ؟؟!!ٓبد ..بٔ٘بٕت ٝاُو٤بكاد ٝاُيػًَ اُ

كؼ٠ِ َٓوػ ا٤َُب٤ٍخ ٖٝٓ ػ٠ِ ٕؼ٤ل اَُو٤لخ  ..ُْ ٣َ٘ ٛئ٫ء ا٧ٖٗبه أ١ ٖٓ٘ت ٤ٍب٢ٍ أٝ 

ه٤بك١ ..ًٝبٗٞا كوٜ ع٘ٞكا ٝػَبًو .. ٝؽوٓٞا ٓ٘ن ا٬ٍْٜٓ إٔ  ٣٘بُٞا أ١ ٖٓ٘ت ٤ٍب٢ٍ أٝ 

  ػٌَو١ ًٝبٗٞا  أٗبً ػ٠ِ اُٜبِٓ  ..

 4000 ٗبُٞا ٤ٖٗجب ٓٞكٞها ٖٓ اُغياء ٝا٫ؽَبٕ  ؽ٤ش هزَ ْٜٓ٘  ٝك٢ ػبّ ص٬س ٍٝز٤ٖ ُِٜغوح

ٓب ث٤ٖ هعَ ٝآوأح ٝٛلَ ٤ّٝـ  ٝؽز٠ ٕؾبثخ ٓؾٔل اُن١ ًبٕ ٖٓ أُلزوٗ إٔ رٌٕٞ ُْٜ 

 !! ٖبٗخ ك٤٘٣خؽ

ٌُٖ ٫ ْٛ ٗغٞا ٫ٝ  َٗبئْٜ ٗغذ ؽ٤ش أؿزٖجذ اَُ٘بء ثبُٔئبد  ٝاُؼْواد  ٖٓ كٕٝ ٝاىع أٝ 

 هؽٔخ
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ٝاٙؾب ُْ ٣لٌو ك٢ ٖٗوح ٛنا  ك٬٤ُٝ ًبٗذ .. ا٤ُْٜوح  ٓٞهؼخ اُؾوح و ك٢  ًبٕ ًَ مُي ٝ أًض 

 مُخ َٝٓزؼجل٣ٖ أثل اُلٛو ثلؼَ ٖٗورْٜ ٝٝهٞكْٜ ٓغ ٛنا اُل٣ٖ ..أاُل٣ٖ ..ٝػبّٞا ٝثوٞا 

ٝأكهى ٍؼل ثٖ ػجبكح رِي اٌُبهصخ ٝا٧هوة ُِٔئآوح ٌُٖٝ ثؼل كٞاد ا٧ٝإ ..ٝأرقن ٓٞهق ٖٓ 

ثؼلٓب ًْق ٝثبٕ ُٚ ػٖ ٍٞء اُـجٖ أٗٚ ًبٕ   ٓ٘ٚ ..كٌبٕ ٫ ٢ِٖ٣ ٫ٝ ٣ؾظا٬ٍ٩ّ أّجٚ ثبُوكح 

 ٙؾ٤خ َُٞء رول٣وٙ .

ٙ ٍ٘خ ك٢ ؽ٤ٖ ُْ ٣َ٘ ٛٞ ا٫ ٍٜٔب ُْ ٣قطئ كئاك  650 ـــ ك٘بُذ هو٣ِ أُِي ٝاُؼيح ٝاُغبٙ ُ

 ُِغٖ ٝاُؼلبه٣ذ ظِٔب ٝىٝها  ٓوزِٚ َٝٗت  ٝهزَ ثلّ ثبهك

 ٖٗوح ٛنا اُل٣ٖ ؟؟!!كَٜ ٓبىُذ رلٌو ثؼل ٛنا ًِٚ  ك٢ 

)ّق٤ٖخ ٤ٍب٤ٍخ اٍزْٜلد ثَجت ٓٞهلٜب اُواك٘ ٖٓ ف٬كخ اث٢ ثٌو ٝػٔو ..ٝاُطو٣وخ اُز٢ 

 ٖٗت ثٜب ا٤ُْقبٕ ف٤ِلخ ٤َُِِٖٔٔ 

  عد بن عبادةس
 السيرة كالرجل 

 ـ( 635 - 000ىػ =  14 - 000) 
 دينة.بن دليم بن حارثة, الخزرجي, أبو ثابت: صحابي, من أىل الم سعد بن عبادة

كاف سيد الخزرج, كأحد األمراء االشراؼ في الجاىلية كاالسبلـ. ككاف يلقب في الجاىلية بالكامل )لمعرفتو 

أحدا كالخندؽ كغيرىما. ككاف ك  بدرا  الكتابة كالرمي كالسباحة( كشهد العقبة مع السبعين من االنصار. كشهد

عليو كسلم طمع بالخبلفة, كلم يبايع أبا بكر. فلما  أحد النقباء االثنى عشر. كلما توفي رسوؿ اهلل صلى اهلل

صار االمر إلى عمر عاتبو, فقاؿ سعد: كاف كاهلل صاحبك )أبو بكر( أحب إلينا منك, كقد كاهلل أصبحت كارىا 

لجوارؾ. فقاؿ عمر: من كره جوار جاره تحوؿ عنو. فلم يلبث سعد أف خرج إلى الشاـ مهاجرا, فمات بحوراف. 

 كَٔغ هبئَ ٣وٍٞ ٍؼلا ثبٍ هبئٔب كٔبدٖ اثٖ ٤ٍو٣ٖ إٔ اثٖ ػٕٞ ػكؼٖ 

 هل هزِ٘ب ٤ٍل اُقي * هط ٍؼل ثٖ ػجبكٙ

 ٝه٤ٓ٘بٙ ث٢َٜٔ * ٕ كِْ ٗقٜ كئاكٙ

ٝهبٍ ٍؼل ثٖ ػجل اُؼي٣ي أٍٝ ٓب كزؾذ ثٖوٟ ٝك٤ٜب ٓبد ٍؼل ثٖ ػجبكح ٝهبٍ أثٞ ػج٤ل ٓبد ٍ٘خ 

ؼل ثٖ ػجبكح ثبٍ هبئٔب كٔبد أهثغ ػْوح ثؾٞهإ ٝهٟٝ اثٖ أث٢ ػوٝثخ ػٖ اثٖ ٤ٍو٣ٖ إٔ ٍ

 ٝهبٍ ا٢ٗ أعل كث٤جب

 ا٧ٕٔؼ٢ ؽلص٘ب ٍِٔخ ثٖ ث٬ٍ ػٖ أث٢ هعبء هبٍ هزَ ٍؼل ثٖ ػجبكح ثبُْبّ هٓزٚ اُغٖ ثؾٞهإ

 ٤ٍو أػ٬ّ  اُ٘ج٬ء  .. ُِج٤ٜو٢

 86/  3ا٧ػ٬ّ 

  

..............................  
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 ....  كلي األ....   شهيد من الدرجة 

 .. حتً استشهاده ووفاته وجلد بسبب الردة  شاعر ضرب

 أبو شجرة السلمي
 ـ( 640نحو  - 000ىػ =  20نحو  - 000) 

سليم بن عبد العزل بن عبيد السلمي, من بني سليم, أبو شجرة: فاتك, شاعر. أمو الخنساء الشاعرة. أسلم مع 
كجلده  ى عمر يطلب عطاءه, فضربو عمرأمو, كارتد في زمن أبي بكر, كقاتل المسلمين. ثم ندـ كأسلم كقدـ عل

 حتي مات 

 األعبلـ  

 موسوعة العذاب 

 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
  الموت كالشهادة  شاعر استشهد في السجن بسبب قصائده الهجائية  ككذلك كاف مصير ابنو

 ضابئ البرجمي
 ـ( 650نحو  - 000ىػ =  30نحو  - 000) 

اة التميمي البرجمي: شاعر, خبيث اللساف, كثير الشر. عرؼ في الجاىلية. كأدرؾ ضابئ بن الحارث بن أرط
 االسبلـ, فعاش بالمدينة إلى أياـ عثماف. ككاف مولعا بالصيد, كلو خيل.

 كمن شعره أحد أبيات الشواىد:
 )فمن يك أمسى بالمدينة رحلو ... فإني, كقيار بها, لغريب(

اف لقتلو صبيا بدابتو, كلم ينفعو االعتذار بضعف بصره. كلما انطلق ككاف ضعيف البصر: سجنو عثماف بن عف
فأعيد إلى السجن. كعرض السجناء يوما فإذا ىو قد  بينهما  كاف لنزاع األنصار من  ىجا قوما من بني نهشل

 أعد سكينا في نعلو يريد أف يغتاؿ بها عثماف, فلم يزؿ في السجن إلى أف مات 
 األعبلـ 
........................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
والثأر لمقتؿ  شاعر استشيد  أوال بسبب شعره .. وثانيا بسبب اشتراكو في الثورة عمى عثماف  

  أبيو 
 

 ضابئ البرمجي  بن عمير
 من ان ضلع فكسر األرض على مطركح كىو عليو كثب إنو كيقاؿ ,قتل عثماف بن عفاف  في شاركوا من أحد 

 .سجنو في كمات عثماف سجنو الذم ألبيو انتقامان  أضبلعو,
 كبير شيخ أنا: لو كقاؿ ضابئ بن عمير جاءه صفرة, أبي بن المهلب مع الخوارج لقتاؿ الحجاج ندب كلما

  ىذه األبيات  قاؿ الذم البرجمي ضابئ ابن أنو كعرؼ اسمو عن سألو فلما. مني أشبٌ  كىو ابني كىذا عليل,
 :قولو منها أبياتان  قاؿ تومو  قبل 

 كليتني ككدت أفعل كلم ىممت
 حبلئليو تبكي عثماف على تركت

 فقتؿ  بقتلو أمر ثم المصرين, صبلح قتلك في أف ألىحىٍسبي  إني: لو قاؿ
 األغاني  األصبياني

 
.................................... 

 
  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 فكان واحد من شهداء حرب االسالم على الحرٌة والتعبٌر ما بسبب شعره شاعر استشهد مسمو

 هــ   31؟؟  ـ  دارة ابن

  القٌسً الؽطفانً ٌربوع بن م سافع بن سالم

 وهو القدٌم, فً شابعة كانت أمه إلى الرجل ونسبة إلٌها, ابنها نسب أسد, بنً من دارة وأ ّمه 

ّرة وبٌن دارة ابن بٌن شر وقع  هّجاًء, شاعراً  وكان واإلسالم, الجاهلٌة بٌن مخضرم شاعر  بن م 

ّرة أن بٌنهما العداوة وقوع وسبب فزازة, بنً وجوه أحد وكان واقع,  أن أراد ثم امرأته طلّق م 

 وال ٌومبذ وهو معاوٌة, إلى فلجؤ ٌعاودها, أن قبل لخطبتها تقدموا ثالثة رجاالً  ولكن ٌعاودها,

 أمر عظٌم, أمر فً صؽٌراً  أمراً  ذكرت لقد: معاوٌة له انفقالعف بن عثمان قبل من الشام على

 المرأة واختارت. بٌنهما معاوٌة ففّرق. علٌها لك سبٌل وال صؽٌر, أمرها وامرأتك عظٌم, هللا

ٌّر ذلك فً رجزاً  دارة ابن فقال فتزوجته, لخطبتها تقدموا الذٌن احد  فً بإخفاقه مّرة فٌه ٌع

 :قوله ومنه زوجه, استعادة

عتا ل ما طلّقت الذي أنت  أنتا ٌا واقعِ  ابن ٌا م رُّ  اٌ   ج 

 واؼتبقتا اصطبحت إذا طلّقتا     حتى إذ البدريّ  فّضمها 
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عتادا أقبلت  كذبتا ترّدها أن تركتا  أردت لما م 

 فارقتا ما القوم وسط وأنتا     ت قسم بها بدر بنو أودى

   أسؤتا وقد هللا أحسن قد

ّرة فاضطؽنها  هجاء عن دارة ابن ٌكؾّ  ولم. لسانه رٌقه بلّ  ما ٌهجوه أن وأقسم دارة ناب على م 

ّرة  :قوله فٌهم المقذع هجابه ومن فزازة, بنً وقومه م 

 به خلوت فزازٌاً  تؤمننّ  ال

 بؤسٌار واكتبها قلوصك على

ٌل ٌدعى منهم رجل أقسم فزازة بنً هجاء فً لج فلما م   ٌؽسل وال لحماً  ٌؤكل ال أن أبٌر بن ز 

 ثم فاتبعه المدٌنة فً لقٌه حتى الفرصة له وسنحت. دارة ابن ٌقتل حتى امرأة ٌؤتً وال رأسه

 عالجه نصرانً طبٌب إلى فدفعه عثمان إلى فحمل ,علٌه ٌجهز لم ولكنه بالسٌؾ عاله

 من شرٌفة امرأة ألن أو زوجته ٌعابث وجده ألنه علٌه وجد ولكنه جراحته, من ٌبرأ أن وأوشك

 :فقال دارة ابن بقتله زمٌل فخر وقد.فمات السم, له فدسّ  بمال, شتهر فزازة نساء

مٌل أنا  داره ابن قاتل ز 

 فزاره عن المخزاة وؼاسل

 .21/114األغاني، األصبياني، 
................................ 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
ف كاحد من شهداء الشعرية ..فناؿ الشهادة ككاشاعر استشهد بسبب قصائده 

 محنة حرية الرأم كالتعبير في االسبلـ 
  القٌسً الؽطفانً ٌربوع بن م سافع بنعبد الرحمن  

 أسد, بنًشقيق   كأخ  الشهيد السابق  سالم  المشهور  بابن داره  ..كقد قتل  ايضا  كاستشهد بسبب ىجائو 

 :فقال ,بقتله وافتخر منهم رجل قتله

بُّنا  وزعمت بالجزٌرة دارة ابن ق تل  ٌقتل   ال ِسبابنا أن س 

 :األسدي معروؾ بن الكمٌت وقال

جاج   فٌها تكثرو فال  فإنه الضِّ

  أجمعا دارة ابن ق ال ما السٌؾ محا

 األابهانًاألؼانً 

................................................ 
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 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
  سجين رأم .. كشهيد معركة 

 عبد الرحمن بن حنبل
 ـ(  657 - 000ىػ =  37 - 000) 

 بد الرحمن بن حنبل الجمحي, موالىم: شاعر ىجاء, صحابي. أصلو من اليمن كمولده بمكة.ع
فحبسو , لما كلي الخبلفة, كىجا عثماف بن عفافشهد فتح دمشق, كبعثو خالد بن الوليد إلى أبي بكر يبشره بيـو أجنادين. 

ي بشأنو فأطلقو عثماف. ثم شهد مع علي كقعة الجمل, كصفين, كقتل بصفين. كمن شعره, كىو سجين بخيبر: , فكلمو علبخيبر
 )إف قلت حقا أك نشدت أمانة قتلت ؟ فمن للحق إف مات ناشده !( 

 

 .... ثانية ال....   شهيد من الدرجة 
نا ..من نفي كابعد كجلد فكاف ضمن قائمة شهداءشاعر استشهد في معارؾ داخليو .. كغرب كنفي كجلد  

 بسبب اعمالو 
 ابن ذم الحبكة

 ـ( 656بعد  - 000ىػ =  35بعد  - 000)
كعب بن ذم الحبكة النهدم: شاعر من أىل الكوفة, في صدر االسبلـ. اتهم بما يسمى " النيرنج " من أنواع 

لكوفة( ليسألو فإف أقر بذلك السحر. كبلغ خبره الخليفة عثماف بن عفاف. فأرسل إلى الوليد ابن عقبة )كالي ا

كأقر كعب فضربو كعزبو إلى دنباكند )كىو جبل شاىق قرب الرم(  فليوجعو ضربا كيغربو ففعل الوليد

( فأطلقو خلفو كأكرمو. فلما كانت الفتنة في المدينة, كقتل عثماف, كاف 29ظل فيو إلى أف عزؿ الوليد )سنة 
 المترجم لو من رؤكس تلك الفتنة 

 األعالم   

....................................... 

 .... ثانية ال....   شهيد من الدرجة 
 

 شاعر  استشهد فً حروب داخلٌة   

 المغيرة بن االخنس
 ـ( 656 - 000ىػ =  35 - 000) 

. كقتل يـو الدار مع عثماف ىجا الزبير بن العواـالمغيرة بن االخنس بن شريق الثقفى: صحابي. من الشعراء. 
 ن عفاف ب

 276/  7األعالم  
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 ابو ذر الغفاري

ٕبؽت ٓجلأ ٝهأ١ ٝٓٞهق اٍزْٜل ك٢ ٓ٘لبٙ كٌبٕ  أؽل اُْٜلاء ..ّٜلاء اُؾو٣خ ٝاٌُوآخ 

 ا٫َٗب٤ٗخ !!

لـ يشاء اإلسالـ أف يتزحزح بمقدار بوصة واحدة عف مبادئو رافعا شعار " ال حرية في اإلسالـ" 
."ال شفافية في اإٍلسالـ" ..ال توزيع عادؿ لثروة والماؿ  ..ال حؽ لإلنساف أف يقوؿ ال .. .

 ويطالب بكشؼ الحقائؽ ومعرفة مف أيف وكيؼ يذىب الماؿ العاـ !!

وكاف جندب بف جناده المشيور بأبو ذر الغفاري واحد مف ىؤالء ممف كاف يطالب الدولة 
ع عادال لثروة والماؿ العاـ !!وعدـ بقاء وتحكـ الثروة في والمسئوؿ األوؿ في ىذه الدولة بتوزي

 أقمية صغيرة مف المجتمع ..تكوف في يدىا الثروة والسمطة .

كاف ابو ذر يعيش في وسط مجتمع تنشر فيو الشائعات بوجود ىدر لمماؿ العاـ ..واستغالؿ 
المالي واإلداري في خالفة لمنفوذ ..وأف خمؼ األبواب المغمقة سمسمة مف الفضائح المالية والفساد 

 فاؽ كؿ التصورات . . فساد ذو النوريف عثماف بف عفاف 

% مف ضرائب الدولة ودخميا مف شماؿ  25بمغ أف يحصؿ أحد األقارب لمخميفة عمى ما نسبتو 
 !!قارة أفريقيا .

 وتوحدت أف ال أحد يجرؤ عمى الكالـ ..ومفتنوعت الفضائح المالية وتنوعت  قضايا الفساد  
 بف عبادة  أو القتؿ كما ىو مصير سعد   يجرؤ سيكوف مصيره مصير أبو ذر النفي والطرد

 ومالؾ بف نويرة  أو الجمد كما جزاء أصيبغ الغير مشيور جدا 
 ولو كاف ذلؾ في قامة صاحبي يوصؼ بالجميؿ والمقرب جدا مف محمد .!!حتى  

 ؾ وخميع مف خمعاء العرب .ولكف انتيى المطاؼ أف يكوف مصيره أسوء مف مصائر صعالي

 العرب .. إلي صحراء قاحمة ال ماء فيو وال نبات وال زرع االنفي إلي سيبيري

تروى لنا المصادر التاريخية ما يمى :" كاف ابو ذر في الشاـ في خالفة عثماف..وكاف عمى الشاـ 
 إلى معاوية يقوؿمعاوية فمما ورد ابف السوادء الشاـ لقى أبا ذر فقاؿ :ػ يا أبا ذر إال تعجب 

 ) الماؿ ماؿ اهلل ..إال أف كؿ شيء هلل ( كأنو يريد أف يجمعو دوف الناس ويمحوا اسـ المسمميف 
 فأتاه ابو ذر فقاؿ : ما يدعوؾ إال أف تسمى ماؿ المسمميف ماؿ اهلل ؟

 قاؿ يرحمؾ اهلل يا أبا ذر ألسنا عباد اهلل والماؿ مالو و الخمؽ خمقو واألمر أمره ؟

فال تقمو ..قاؿ فأني ال أقوؿ أنو ليس هلل ولكنو سأقوؿ ماؿ المسمميف ..وقاـ ابو ذر في قاؿ : 
الشاـ وجعؿ يقوؿ ) يا معشر األغنياء واسوا الفقراء .بشر الذيف يكتنزوف الذىب والفضة وال 

 ينفقونيا في سبيؿ اهلل بمكاو مف النار تكوى بيا جباىـ وجنوبيـ وظيورىـ (

قراء بمثؿ ذلؾ وأوجبوه عمى األغنياء وحتى شكا األغنياء ما يمقوف مف الناس فما زاؿ حتى ولع الف
. 
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حرض ابو ذر الفقراء وفيميـ أف ليـ حقوقا لدى األغنياء ..وقد تخوؼ األغنياء مف ثورة الفقراء 
ومطالبتيـ بالماؿ .فشكو إلى معاوية فكتب معاوية إلى عثماف ) أف أبا ذر قد أعضؿ بي " 

 وقد كاف مف أمره كيت وكيت .أعياني أمره " 

فكتب إليو عثماف " أف الفتنة قد خرجت مف خطميا وعينييا .. فمـ يبؽ إال أف تثب فال تنكأ القرح 
 .وجيز أبا ذر إلى وابعث معو دليال وزوده .وأرفؽ بو وكفكؼ الناس ونفسؾ ما استطعت

(( 1"))فأنما تمسؾ ما استمسكت " 
 

لمجالس في أصؿ سمع قاؿ بشر أىؿ المدينة بغارة شعواء وحرب فمما قدـ ابو ذر المدينة ورأي ا
 مذكار ودخؿ عمى عثماف فقاؿ : يا أبا ذر ما ألىؿ الشاـ يشكوف ذربؾ ؟؟!

فأخبره أنو ال ينبغي أف يقاؿ ماؿ اهلل وال ينبغي لألغنياء أف يقتنوا ماال فقاؿ : يا أبا ذر عمي أف 
ىـ عمى الزىد وأف أدعوىـ إلى االجتياد و االقتصاد أقضي ما عمي وأخذ ما عمي الرعية وال أجبر 

(( 2)). قاؿ :ػ فتأذف لي بالخروج مف المدينة فأنيا ليست لي بدار . 
 

 خرج ابو ذر مف المدينة ونزؿ الربذة ..فحط بيا منزال وقطعة عثماف صرمة مف اإلبؿ 
 . وأعطاه ممموكيف

 (( 3))ال ينزع لو ) أي ال يميؿ إليو ( ألخ  ورأي الطبري : أف ابا ذر نزؿ الربذة لما رأي عثماف 
)) وبمغ عثماف أف أبا ذر يقع فيو ويذكر ما غير وبدؿ مف سنف رسوؿ اهلل , وسنف أبي بكر 
وعمر فسيره إلي الشاـ إلى معاوية , وكاف يجمس في المسجد فيقوؿ كما كاف يقوؿ ويجتمع إليو 

قؼ عمى باب دمشؽ إذا صمي صالة وكاف ي’ الناس حتى كثر مف يجتمع إليو ويسمع منو 
ولعف اهلل ’ الصبح ويقوؿ : جاءت القطار تحمؿ النار .لعف اهلل األمريف بالمعروؼ والتاركيف لو 

 الناىيف عمف المنكر اآلتييف لو.

وكتب معاوية إلي عثماف : أنؾ قد افسدت الشاـ عمى نفسؾ أبا ذر . فكتب أف احممو عمى قتب 
 سوؿ اهلل يقوؿ :) بعير ( أنؾ تقوؿ سمعت ر 

إذا كممت بنو أمية ثالثيف رجال اتخذوا بالد اهلل دوال وعباد اهلل خوال وديف اهلل دغال ( فقاؿ نعـ 
 ..ألخ فقاؿ ليـ :ػ أسمعتـ رسوؿ اهلل يقوؿ ذلؾ ؟؟

 فمـ يقـ بالمدينة حتى أرسؿ إليو عثماف واهلل لتخرجف مف المدينة

 فقاؿ :أتخرجني مف حـر رسوؿ اهلل ؟؟

 "عثماف " نعـ وأنفؾ راغـ .قاؿ 

 قاؿ :ػ فألي مكة ؟؟

 قاؿ ال

 ػ: فإلي البصرة ؟؟

 ػ: قاؿ ال

 ػ: فألي الكوفة ؟؟
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 ػ : قاؿ ال ولكف ألي الربذة التي خرجت منيا حتى تموت بيا .

يا مرواف أخرجو وال تدع أحدا يكممو حتى يخرج . فأخرجو عمى جمؿ ومعو إمراتو وابنتو . فخرج 
يف وعبد اهلل بف جعفر وعمار بف ياسر ينظروف .. فمما رأي ابو ذر عميا قاـ عمي الحسف والحس
 وقبؿ يديو ثـ بكى

 ... فقاؿ مرواف : أف أمير المؤمنيف قد نيي أف يكممو أحد

 فرفع عمي السوط فضرب وجو ناقة مرواف وقاؿ : تنح نحاؾ اهلل إلي النار

لوحشة وتالحيا كالما .. فمـ يزؿ ابو وانصرؼ مرواف إلي ثماف وجري بينو وبيف عمي في بعض ا
 ذر بالربذة حتى توفي "

 

 : الطبري 1

 79:  عثماف بف عفاف ..لمحمد رشيد رضا ص  2

 نفس المصدر 80ص   : 3
 ( 82: " عثماف بف عفاف ..محمد رشيد رضا ص  4

 

.............................. 
 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 األنلً استشهد بسبب تانله الدٌنً .. نتطبٌق مبدن : م  بدل دٌنه اقتلنه " شهٌد م  الدخجة

ه اُؼغ٢ِ َٞ َْ ِٔ   اُ

و ثؼل ا٬ٍٓٚ, كجؼش ثٚ ػز٤جخ ثٖ أث٢  َّٖ ه اُؼغ٢ِ ر٘ َٞ َْ ِٔ ٝػٖ أث٢ ػٔوٝ ا٤ُْجب٢ٗ إٔ اُ

, كَؤُٚ اُٖ٘بهٟ ع٤لزٚ ثض٬ص٤ٖ أُلبً, كؤث٠ ػ٢ٌِّ كوزِٚٝهبٓ ا٠ُ ػ٢ِ كبٍززبثٚ, كِْ ٣زت, 

 ٝأؽوهٚ

 كتاب  المالى باألثاخ  / كتاب الادند  
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

شهٌد  ٌدفع  حٌاته  وجسمه ..  وٌضرب  ضربا  مبرحا من أجل  أسبلة واستفسارات عن آٌات 

.. فماذا سٌكون مصٌره  المصحؾ والقرآن مجرد اسبلة ٌضرب علٌها ضربا مبرحا موجعا فً 

 ..   قال قصٌدة  أو ارتجل ابٌاتا ألؾ كتابا أو لو 

 ؟؟..ٌشنق وتنشق عابلة وقبٌلته  أم ماذا كان س هل ف

 ابٌػ ب  عسل التمٌمً  

 

هانا, حدثنا سعٌد بن سالم العطار, حدثنا أبو    قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهٌم بن 

ة, عن ٌحٌى بن ْبر   المسٌب قال: بن عن سعٌد  سعٌد  بكر بن أبً س 

بٌِػ التمٌمً إلى عمر بن الخطاب فقال: ٌا أمٌر   جاء ص 

ْرًوا { ؟   اِت ذ   ٌ اِر  المإمنٌن, أخبرنً عن } الذَّ

 رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقوله ما قلته.   سمعت  فقال: هً الرٌاح, ولوال أنى

اتِ   قال: فؤخبرنً عن م  ق سِّ   ؟!  أ ْمًرا  اْلم 

 ما قلته.   ة, ولوال أنً سمعت رسول هللا ٌقولهقال: هً المالبك

ٌ ْسًرا {  ٌ اِت  اِر  قال: فؤخبرنً عن } اْلج 

 سمعت  قال: هً السفن, ولوال أنً

 رسول هللا ٌقوله ما قلته. ثم أمر به فضرب مابة,  

 فلما برأ دعا به و ضربه مابة أخرى, وحمله على ق ت ب, وكتب إلى أبً موسى  بٌت,  وجعل فً

 عري: امنعاألش 

 الناس من مجالسته. فلم ٌزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلؾ باألٌمان الؽلٌظة  

 نفسه مما كان ٌجد شٌبا. فكتب فً ذلك إلى عمر,  فً  ما ٌجد

 .بٌنه وبٌن مجالسة الناس  فكتب عمر: ما إخاله إال صدق, فخل 

 ٌات  تفسٌخ اب  كثٌخ لسنخة الذاخ

………………………….. 
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 عخؾ نسمابهم نال طخٌقة استشهادهم شهداء ال ٌ

 من الدرجة األكلي  .... داء ....   شه
 

 

   َأث٢ ٠ٍٞٓ ا٧ّؼو١ ػ٘ٚ َُزخ ٗلو ٖٓ ثٌو ثٖ ٝائَ ًبٗٞا هل اهرلٝا ػٖ ا٬ٍ٩ هز ّ. 

...................................... 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 

كهزَ أث٢ ٠ٍٞٓ ٝٓؼبم ٤ُٜٞك١ أ َّٞ   ٍِْ صْ رٜ

ط اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ ثَ٘لٙ ا٠ُ أث٢ ٠ٍٞٓ ػ٘لٓب ثؼضٚ  ٠ ا٤ُٖٔ صْ أرجؼٚ ٓؾٔل اُ فوَّ

ثٔؼبم, كِٔب هلّ ٓؼبم ػ٠ِ أث٢ ٠ٍٞٓ أُو٠ ُٚ ٍٝبكح, هبٍ: )اٗيٍ, كبما هعَ ػ٘لٙ ٓٞصن, 

ء هبٍ: ٓب ٛنا؟ هبٍ: ًبٕ ٣ٜٞك٣بً كؤٍِْ صْ رٜٞك; هبٍ: اعٌِ; هبٍ: ٫ أعٌِ ؽز٠ ٣ُوزَ هٚب

 البااخي    هللا ٝهٍُٞٚ, ص٬س ٓواد; كؤٓو ثٚ كوزَ(

 ........................... 

 

 من الدرجة األكلي  .... داء....   شه
 

   اخق علً ب  نبً طالب لجماعة  م  شٌعته .. تال إلً ما انق الامسٌ  شااا

 نقتلهم بالناخ اخقا  نهن اااب هذه األبٌات بهذه المناسبة 

  ٗبه١ ٝكػُٞد ه٘جوا(   ذأعغ  **      ٓو أٓواً ٌٓ٘واً ُٔب هأ٣ُذ ا٧

*********** 
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 شاعخ نجا م  العذاب ..نهدد 

 شيالنجا
 ـ( 660نحو  - 000ىػ =  40نحو  - 000)

, اشتهر في الجاىلية  قيس بن عمرك بن مالك, من بني الحارث بن كعب, من كهبلف: شاعر ىجاء مخضـر
 ليمن( انتقل إلى الحجاز, كاستقر في الكوفة. كىجا أىلها.كاالسبلـ. أصلو من نجراف )با

كضربو علي على السكر في رمضاف. من شعره في مدح معاكية: " إني امرؤ قلما  كىدده عمر بقطع لسانو.
أثني على أحد حتى أرل بعض ما يأتي كما يذر " قاؿ البكرم: النجاشي من أشراؼ العرب, إال أنو كاف فاسقا. 

 الحبشة فنسب إليها. كنشر حديثا في بغداد " شعر النجاشي الحارثي " ككانت أمو من 

  217/  5األعالم   

........................ 

  سجين سياسي

    الحطيئة
 ـ( 665نحو  - 000ىػ =  45نحو  - 000)

, أدرؾ الجاىلية كاالسبلـ. كاف ىجاءا عنيف ا, لم جركؿ بن أكس بن مالك العبسي, أبو ملكية: شاعر مخضـر
يكد يسلم من لساف أحد. كىجا أمو كأباه كنفسو. كأكثر من ىجاء الزبرقاف ابن بدر, فشكاه إلى عمر بن 

الخطاب, فسجنو عمر بالمدينة, فاستعطفو بأبيات, فأخرجو كنهاه عن ىجاء الناس, فقاؿ: إذا تموت عيالي 
  يل سلطاف ط( رسالة لجم -ط( كمما كتب عنو )الحطيئة  -جوعا !. لو )ديواف شعر 

 األعالم  

..................... 

 شهٌد  حٌق الاخٌات  

 نصر بن حجاج
 (000 - 000  =000 - 000 ) 

نصر بن حجاج بن عبلط )بكسر العين كتخفيف البلـ( السلمي ثم البهزم: شاعر. من أىل المدينة. كاف 
 جميبل. قالت إحدل نساء المدينة:

 ني, كلم أقض ما فيها من الحاج ! "" ياليت شعرم عن نفسي, أزاىقة ... م
 " ىل من سبيل إلى خمر فأشربها ؟ ... أـ من سبيل إلى نصر بن حجاج ؟ "
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كسمع البيتين أمير المؤمنين عمر, فقاؿ: ال أرل رجبل في المدينة تهتف بو العواتق في خدكرىن ! كطلبو, فجاء, 
 في حلق جمتو.فأمر بو فحلق شعر رأسو, ثم نفاه إلى البصرة. كلنصر أبيات 

كأطاؿ ابن أبي الحديد في خبره, فذكر لو قصة مع امرأة أخرل في البصرة, نفاه بسببها أبو موسى االشعرم إلى 
فارس, كأف دىقانة أعجبت بو في فارس فكتب أميرىا عثماف بن أبي العاص الثقفي بخبره إلى عمر, فجاءه: 

 عمر, عاد نصر إلى المدينة جزكا شعره كشمركا قميصو كألزموه المساجد. كلما قتل 

 األعالم  

 نمنسنعة العذاب 

 

نانتهى الجزء الثانً م  الكتاب على تجدد للمذباة اإلنسانٌة نالعقلٌة .. على استمخاخ 

لسٌاسٌة  تحٌق الاخٌات المدنٌة نالسٌاسٌة  نقبحة ادٌدة ماكمه اً نؼلب اتخاتها نمدتها 

 . على اإلنسا   ناخٌته السٌاسٌة ناإلبداعٌة 

انتهً العاخ ناتم  بنهاٌة مأسانٌة ألكثخ م  ثام  نسبعٌ  شهٌد . تم التاقق اٌها م     

إادي نعشخٌ  شااٌة استشهدت  كا  منها  اثنا عشخ االة انتهت بالشهادة م  الدخجة 

األنلً ، نثالث ااالت م  الدخجة الثانٌة . نست ااالت م  الثالثة ، نخاد ااالت متفخقة م  

   سجنا سٌاسٌ

 

 

................................... 

 

 ****     نهاٌة الجزء الثانً       *****
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 *********الجزء الثالث                ********

 شهداء العصر األموي  

 مقدمة العصر األموي

عصر من التراب  , واحد من  أسوء العصور  وأشد  الحقب واألزمنة  سواد وظالمٌة 

حى على الصالة .. حً على المنادٌة ب الحجارة الواقفة, األبنٌة المشٌدة . حة الجؽرافٌة والمسا

 فالحه فً الخزى والعار الفالح ..لعصر لم ٌفلح فً شً قط ..

وسبعون سنة أخرى من الفراغ ..تضاؾ إلً الحقب صر فارغ  كفراغ من كانوا  هناك . ع

 البابدة من الفشل والفراغ !!

رة قاحلة مرٌضة معتوه .. سوى من منابت لسموم ومستنقعات الجراثٌم .. وبرك سبعون سنة فقٌ

 حٌاء فً القبور ..معبودة الأصنام و األوببة ..وأحجار واقفة  ..

والثقافة  مؽتصبه    سبعون  سنة انتهت  مثلما بدبت ..تاركة العقل مشلول و مرٌض .. 

 ..  ما هو انسان نصري مإدلج بعٌد عن كل, عواإلنسان محطم و منهوك 

... أعلن الحرب فٌه  على القٌم عصر عنصري طابفً  , عصر سادي وقح .. عصر نازي  

 والمبادئ  والمثل .. 

عصر قاسً  جدا , عصر ٌساوى كل ما هو قبٌح  كل ما هو سًء كل ما هو سادي وبربري 

 على اإلنسان ..مرٌع جدا فً حق اإلنسان .. 

واستثناء فً كٌفٌة  صناعة األنذال لدول ..وكٌؾ ٌستؽل اإلنتهازٌون    افرٌدً  اموذجً كانت أندولة 

شكلٌة فراؼة  ,  الفرص الدموٌة والالنسانٌة فً صناعة دول كرتونٌة .. دول جصٌة بولسٌة

والمنطق العسكري واإلعالم الكاذب الموجه  سوى من السلطة القاهرة وأجهزة االستخبارات 

 والدموي 

 ..  قضوا  ..قامت على تداعٌات سبعٌن  ألؾ شخص  من لحم ودم ة  دم  سبعون سنة من قٌام دول

 أن تشهد بذاك أو فهذا إال  فالسٌؾ !! : رفعت علم و شعار  أن تشهد أن ال إله إال هللا ونحن دولة 

دولة  كانت قامت  على تداعٌات قنبلة  نجازاكً العنصرٌة  ,,وهٌروشٌما  الطابفٌة .. فدولة 

 دولة العشٌرة والقبٌلة .بامتٌاز .   الطابفة والعنصر

وفضابع مروعه  وثورات وخالفات وانشقاقات  دولة شهد فً عصرها ..مجازر واؼتٌاالت  

هــ حتى نهاٌتها الؽٌر مإسفة علٌها   41وأحداث  خطٌرة ... منذ اللحظة األولً لقٌامها  عام 

 هــ    132عام 
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المقرات الرسمٌة واالنتخابٌة  ذي الحرة " كانت  إلً  " معركة  " صفٌن "  إلً " الزاب "فمن 

 لتداول السلطة فً اإلسالم  .. 

عصر  حكمه أربعة  عشر  حاكما سٌاسٌا كل حاكم  كان ٌتنافس على السوء والجرم واالنتهاك 

 .. كثرة تنافسهم على الجواري والجنس والدعارة الحالل ..

إال على شروق  دم أنسان مثقؾ  وشاعر عصر  لم تكد  تؽفو شمس  سنة عصر للعار والخزي 

 وصاحب رأي ومبدا وعقٌدة ونضال ..

" معبد الجهنً " ورابد التنوٌر  كتب  اللحظات األخٌرة لشهادة ابو التنوٌر العربًعصر  

الذان أعاد لإلنسان شً من  حقة وكرامته فً العقل  والنقد  ؼٌالن الدمشقً ..  العربً 

السلطة  بٌن الجمٌع .. رابد ال زال اسمه ٌخٌؾ األموٌن وٌرعب واالختٌار ومطالبته بتداول 

 عاصمته  وحتى  بعد مرور  أكثر من  ألؾ وثالثمبة عام على رحٌله 

كما شهد أؼتٌال عالم اإلسرابلٌات الشهٌر  " ووهب بن منبه ""  وصاحب الرأي والمبدأ " حجر 

 ربٌة  " خالد بن ٌزٌد " بن عدى "  وشهٌد السٌاسٌة  وابو الكٌمٌاء والفلسفة الع

 عصر بدا  على استشهداد  عقول عظام  وانتهً  بموت مبدعٌن وشعراء كبار 

 كما شهد  حدوث مجزرة إسالمٌة  إسالمٌة  مروعة وفضعٌة هً مجرزة  موقعة الحرة الشهٌرة 

 انسان  واؼتصاب المبات من النساء واألطفال ..    4111التً  ذهب ضحٌتها  أكثر من 

صر الموات عصر األنذال العظام .. عصر الخزى والعار .. عصر بنً أمٌة وبنً  أنه ع

 مروان . ذو الدم النازي والفاشً . 

حكام فعلوا مثل  سابق عصرهم كل شً .. ولم ٌبقوا على شً .. قتلوا واستباحوا حتى من كان  

مٌر  محمد بن القاسم معهم  ووسع رقعه دولتهم وكٌانهم  ..فقتلوا " ابن موسً بن نصٌر "  واأل

 "  فا أٌها المفكر فً اإلسالم فكر بؽٌرك ؟؟!!
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 جدول شهداء العصر األموي 

 دخجة الشهادة  خمز الشهادة  تاخٌخ استشهاده اسم الشهٌد  

  نامخ  11 معٌ   ب   عبد هللا   24

  بختقالً  11 اب  نبً الانساء   25

  نامخ  22 الاكم  ب  عمخن   26

  بختقالً  22 هدبة  ب  اشخم   12

  بختقالً  21 اجخ ب  عدي   11

  نامخ  21 افً ب  اسٌل   10

  بختقالً  21 عبد الخام  العنزي   12

  نامخ   21 زٌادة  ب  زٌد العذخي   11

  بختقالً  32 هانًء ب  عخنة   12

  نامخ  32 مٌثم التماخ   13

  بختقالً  32 النعما  ب  بشٌخ   14

  نامخ   32 األكدخ ب  امام   15

  نافخ   34 مامد ب  األشعث الكندي   16

  نامخ   34 عمخة بنت النعما    22

  نامخ   36 الااخث ب  سعٌد   21

  نامخ   36 اب   مفخغ    20

  بختقالً   42 عبد هللا ب  افنا    22

  نافخ   42 الحبابً   21

  بختقالً   42 الكخنس ب  زٌد   22

  نامخ   46 سخاقة الباخقً   23

  نامخ  52 جهنً معبد ال  24

  نامخ  52 تنبة ب  الامٌخ   25

  نامخ  52 المؽٌخة األقٌشخ   26

  نامخ  52 الٌشكخي   32

  بختقالً  52 عمخن ب  حبٌعة   31

  نامخ  51 عمخا   ب  اطا    30

  نافخ   50 كمٌل ب  زٌاد   32

  نامخ  52 مثجنخ ب  ؼٌال    31

  بختقالً  52 النلٌد ب  انفٌة نبً ازابة   32

  بختقالً  52 همدا  نعشى   33

  نامخ  55 ابٌب ب  الزبٌخ   34

  نامخ  62 نحاح الٌم    35

  بختقالً  62 االد ب  ٌزٌد   36

  بختقالً  62 عمخ ب  خبٌعة   42

  نامخ   62 جابخ ب  زٌد   41

  نامخ  61 هٌام  الحبعً  نبن بٌهس   40

  نامخ  62 سعٌد ب  جبٌخ   42

  نافخ  64 عبد العزٌز  ب  منسى   41

  بختقالً  122 طٌم  الماخزي الا  42

  نامخ  122 االح الكاتب   43

  نامخ   122 ؼٌال  الدمشقً   44

  نامخ  122 عبد هللا األانص   45

  نافخ  112 ثابت ب  قطنة   46

  نامخ  111 عطٌة العناً   52

  نامخ  116 مؽٌخة ب  سعٌد    51

  نامخ  111 نهب ب  منبه   50

  نامخ  115 علً السجاد   52

  نامخ  116 ألشدق سلٌما  ا  51

  نامخ  102 مزاام  ب  عمخن   52
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  نامخ  103 اب   نبً  بخده   53

  بختقالً  103 ٌزٌد ب  الطثخٌة   54

  نامخ  103 الجهم ب  افنا    55

  بختقالً  122 نبن الاخ   56

  نامخ  122 الهز ب  قخٌط   62

  نامخ  122 عطٌة الكلبً   61

  نامخ  122 اب  الدمٌنة   60

  نامخ  106 معانٌة  عبد هللا ب   62

  نافخ  122 عبد هللا  ب  بكخ   61

  نافخ  121 ابخاهٌم  ب  مٌمن  الاابػ   62

  نافخ  121 جبلة العتكً   63

  نافخ  121 إسااق ب  النلٌد األنااخي   64

  نامخ  120 عبد الامٌد الكاتب   65

  نافخ  120 عمٌخ ب  هانا العنسً   66

  نافخ  120 ٌننس الابالنً   122

  بختقالً  103 د ب  ٌزٌد النلٌ  121

  نامخ  $$$$ مالك القخشً   120

  نامخ  ؟؟؟؟؟ بٌا  ب  سمعا  التمٌمً   122

  نامخ  ؟؟؟  نبً بٌهس الهٌام ب  جابخ   121

  نامخ  ؟؟؟ المؽٌخة العجلً   122

  نامخ  ؟؟؟؟ عمٌخ العجلً   123

     

     

 

 من الدرجة الثانٌة                 شهٌد من الدرجة الثالثة    شهٌد من  الدرجة األولً                شهٌد            
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 األول....   شهيد من الدرجة األكلي  ....شهٌد 

 ه وبشاعته ودناءتهحمثٌل لقب ال عصر بنً أمٌة وهل هناك عصر..شهداء عصر القبح والردة اإلنسانٌة والعقلٌة  .. أول الشهداء 

 . ة والقتل علً الحزبٌة عصر الذبح علً الهوٌ.

.وحق االنسان فً  كان استشهاد معٌن بن عبد هللا حٌث استشهد بسبب  رأٌه الذي  اعلنه صراحة ..بدء هذا األمرالموت وأول  

 فكان واحد من الشهداء ممن ٌستحقون الدرجات العلً من الشهادة  الرفض واالختٌار ..

 معين بن عبد اهلل
 ـ( 661 - 000ىػ =  41 - 000) 

معين بن عبد اهلل المحاربي: أحد الشجعاف االشداء, من زعماء قومو. كاف اسمو معنا فصغر.أراد الخركج على 
معاكية فعلم المغيرة بأمره فقبض عليو, كبعث إلى معاكية يخبره بأمره, فكتب إليو: إف شهد أنى خليفة فخل 

كأنو أمير المؤمنين ؟ فقاؿ: أشهد أف اهلل عزكجل حق سبيلو, فأحضره المغيرة, كقاؿ لو: أتشهد أف معاكية خليفة 
  فقتلكأف الساعة آتية ال ريب فيها كأف اهلل يبعث من في القبور, فأمر بو 

 4/041األعبلـ 

................................................................................................. 

 ٤ٗخ ...........٤ّٜل ٖٓ اُلهعخ اُضب
شاعر  استشهد وقتل  بسبب  رأٌه السٌاسً المعارض .. وخروجه مع قومه  وعشرٌته 

 المعارضٌن لحكم  القرشٌٌن من  بنً أمٌة فكان  واحد من الشهداء 

 ابن أبي الحىوساء
 ـ 661 -ىػ / ؟  41 -؟ 

 عبد اهلل بن أبي الحوساء.
 مرىم بوصية من فركة بن نوفل األشجعي.شاعر من الخوارج, كىو أحد بني ثعل, كاله الخوارج أ

قتل كذلك بعد أف أخذت نوفبلن قبيلتو كحبسوه في الكوفة, فبايع أصحابو ابن أبي الحوساء, كقد 
 مع جل أصحابو. 41عاـ 

 موسوعة الشعر والشعراء

          ..................................1  /36          ................................................. 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 .فكاف أحد الشهداء كممن استحق نيل الشهادة المعارض السياسي محدث  كراكية لؤلخبار   قتل  بسبب رأيو 

 الحكم بن عمرك
 ـ( 670 - 000ىػ =  50 - 000)

 البخارم كغيره.بن مجدع الغفارم: صحابي, لو ركاية, كحديثو في  الحكم بن عمرك
صحب النبي صلى اهلل عليو كسلم إلى أف مات. كانتقل إلى البصرة في أياـ معاكية, فوجهو زياد إلى خراساف, ككاف صالحا فاضبل 
مقداما, فغزا كغنم, كأقاـ بمرك. كمات بها. كفي المؤرخين من يذكر أف معاكية عتب عليو في شئ فأرسل عامبل غيره فحبسو كقيده 

 262/ 2األعبلـ       ودهفمات في قي

 ......٤ّٜل ٖٓ اُلهعخ اُضب٤ٗخ .....
  فكاف أحد الشهداء ين شاعر مشهور  قتل  بسبب الشعر ..كبسبب محاكرات شعرية  ىجائية  بينو  كبين أحد الشعراء المعركف

  ىدبة بن خشـر

 ـ( 670نحو  - 000ىػ =  50نحو  - 000)   

بن ثعلبة, من سعد ىذيم, من قضاعة: شاعر, فصيح, مرتجل, راكية, من أىل بادية الحجاز )بين تبوؾ ىدبة بن خشـر بن كرز, من بني عامر 
كية كالمدينة(كنيتو أبو عمير:كفي األغاني: كاف ىدبة راكية الحطيئة, كالحطيئة راكية كعب بن زىير كأبيو, ككاف جميل راكية ىدبة, ككثير را

, كأخذه  جميل. كقاؿ حاـز القرطاجني )في المناىج( بعد أف ذكر أف " كثيرا " أخذ علم الشعر عن جميل: " كأخذه جميل عن ىدبة بن خشـر
 ىدبة عن بشر بن أبي خاـز ".كأكثر ما بقي من شعره, ما قالو في أكاخر حياتو بعد أف قتل رجبل من بني رقاش, من سعد ىذيم, اسمو " زيادة

في طريقهما من الشاـ إلى الحجاز, حيث شٌبب    ما جرت منافرة بينهك  ران أيضا, كتهاجيا,بن زيد " في خبر طويل, خبلصتو: أف زيادة كاف شاع
فلما كاف الليل بٌيت ىدبة زيادة فقتلو. .ثم استطاؿ الشرُّ فشٌج زيادة كالد ىدبةكلُّ كاحد منهما بأخت صاحبو على سبيل المزاح أك الٌنكاية. 

عبد الرحمن أخي زيادة الٌدية فأبى إال القىوىد.  كابتعد عن منازؿ قومو, مخافة أف يقبض عليو  فريفع أمره إلى معاكية, فضٌن بهدبة, كعرض على
كالي المدينة)سعيد ابن العاص( كأرسل سعيد إلى أىل ىدبة فحبسهم بالمدينة. كبلغ ىدبة ذلك, فأقبل مستسلما, كأنقذ أىلو. كبقي محبوسا 

أماـ كالي فقتلوه ليقتصوا منو, فأخرج من السجن, كىو موثق بالحديد, كدفع إليهم,  ثبلث سنوات, ثم حكم بتسليمو إلى أىل المقتوؿ,
المدينة كجمهور من أىلها. كأظهر صبرا عجيبا حين قتل, كارتحل في السجن كبين يدم قاتليو شعرا كثيرا. قاؿ مركاف بن أبي حفصة: كاف 

 جمٌل من  شعره الىدبة أشعر الناس منذ دخل السجن إلى أف أقيد منو.
ك المشٕتُ    طشثَث َأوث أحٕـبوبً طشَةُ     فنٕف َقذ جَعَّلا

 

ُْ رمـَشك فٓ فؤادْ ٌِلَث عه الىّْؤْ القلُةُ      ٔجّذد الىؤ    إرا رَ

 

ْٕشٍ  ًِ مئٕتُ   َُٔؤسُقىٓ امحئبُة أثٓ وَُم    فقلجـٓ مه مآثحِ

 

   َخٕش القُه رَ اللّت المصٕتُ    فقلُث لً : ٌذاك هللُا مٍَّلً 

 

ًِ عسّ ا َْٕث فٕ    ٔنُُن َساَءي فشٌج قشٔتُ   لنشُة الزْ أمس

 

ُٔفلا عبنٍ     َٔؤجـٓ أٌلًَ الىبئٓ الغشٔتُ    فٕؤمَه خبئٌف َ

 

   حبجحىب جُجـبمُش أَ جـؤَةُ      أال لٕـث الشٔبَح ُمسخاشاتٍ 

 

   َجخجَش أٌلَىب عىب الجىُةُ      فحخجَشوب الشمبُه إرا أجحىب

 

   فحخطُئىب المىبٔـب أَ جصٕتُ      ِفئوب قذ حلَْلىب داَس ثلُ

 

   فئن ٔل صذُس ٌزا الٕـُِم َلّىفئن غـذاً لىبظـشِِي قشٔتُ 

 

ْٕمّ أّن عُدْ    علّ الَحَذثبِن رَ أٍٔذ صلٕتُ   َقذ علمث ُسلَ

 

   إرا أثذت وُاجـَزٌب الحشَةُ    َأن خلٕقحـٓ مشٌم َأوٓ

 

ـٍَب إرا َمَسَع ال أعُٕه علـّ منبسمٍب َأغشّ ٌَ ُُٕةُ منبس ٍَ   

 

   صلٕجبً مـب جؤٔسً الخطُةُ   َقذ أثقّ الحُادُخ مىل ُسْمًىب

 

   لُقـث َالىُائُت قـذ جىُةُ      معـٓ أن المىَٕة قذ جُافٓ

  44/  5اإلعالم  

............................ 
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 

 ازاب معاخحةن  للاكم األمني ..ناتهامه بتشكٌلتشهاده  معاخحته عالم  ناقٌه مشهنخ  كا   سبب اس 

 اكا  ناد الشهداء مم  قتل بالطخٌقة اإلسالمٌة المعتبخة نمنادته باسقاط النظام نالاكم األمني   

 حجز بن عدم
 ـ( 671 - 000ىػ =  51 - 000)

 
 حجر بن عدم بن جبلة الكندم, كيسمى حجر الخير: صح أبي شجاع, من المقدمين.

وؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كشهد القادسية. ثم كاف من أصحاب علي كشهد معو كقعتي الجمل كصفين. كسكن كفد على رس
الكوفة إلى أف قدـ زياد بن أبي سفياف كاليا عليها فدعا بو زياد, فجاءه, فحذره زياد من الخركج على بني أمية, فما لبث أف عرفت 

 بالقياـ عليهم,  عنو الدعوة إلى مناكأتهم كاالشتغاؿ في السر
إلى الكوفة لدعوة أىلها لنصرة اإلماـ علي  في بن علي  كاف لو الدكر المهم كالبارز في استنهاض الناس عند قدـك اإلماـ الحسن

 .حرب الجمل. عٌينو اإلماـ علي على قضاعة ككنده كمهرة كحضرموت في صفين, ككاف قائد ميسرة جيش اإلماـ علي في النهركاف
ٌد المنكرين على كالة معاكية في الكوفة ألعمالهم الشنيعة, فحاكلوا اسكاتو بالتهديد كالوعيد مٌره, كباألمواؿ ػ كاف من أش

 2.كالمناصب أخرل, لكنهم لػم يفلحوا في ذلك
   

 فجئ بو إلى دمشق فأمر معاكية بقتلو في مرج عذراء )من قرل دمشق( مع أصحاب لو. كخبره طويل 

 2/169/ األعبلـ  1
 / الموسوعة الحرة  من الشبكة العالمية  2 

......................... 
 

 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 لحكم بني أمية  قتل بطريقة سادية صاحب رأم  استشهد بسبب رأيو  السياسي المعارض 

 صيفي بن فسيل
 ـ( 671 - 000ىػ =  51 - 000) 
مذكورين, من أصحاب علي بن أبي طالب.كاف يقيم في الكوفة كاشترؾ في إثارة صيفي بن فسيل الشيباني: أحد الشجعاف ال

 على بني أمية, فقتلو معاكية صبرا بالشاـ, مع عدم بن حجر ) المعارضة (  الناس
 زياد  بن أبيو   كقاؿ لو يا عدك اهلل ما تقوؿ في أبي تراب ؟ ه أحضر   51في السنة  ف

 ا أعرفك بو  /  قاؿ ما أعرفو / قاؿ : أما تعرؼ  علي بن أبي طالب ؟ قاؿ : ما أعرؼ  أبا تراب  /  قاؿ م
قاؿ  كبل  ذاؾ  أبو الحسن كالحسين   / فقاؿ لو صاحب الشرطة :  يقوؿ لك األمير  ىو أبو  / فذاؾ  أبو  تراب ./ قاؿ بلي  

 هد لو على باطل كما شهد .قاؿ  كإف كذب األمير  أتريد  أف أكذب ك أش/ تراب  كتقوؿ  أنت ابو الحسن كالحسين 
فقاؿ لو زياد  كىذه أيضا  مع ذنبك ؟ علي بالعصا  , فأتي  بها  .  فقاؿ لو ما قولك في علي ؟  قاؿ أحسن  قوؿ أنا قائلو  في 

 عبد من عباد اهلل المؤمنين 
 قاؿ  : اضربوا عاتقو بالعصا  حتى يلصق باألرض  فضرب  حتى لـز  األرض . 

قولك في علي ؟ قاؿ كاهلل لو  شرحتني بالمواسى كالمدل ما قلت إال ما سمعت منى . قاؿ لتلعننو  أك ال ضربن   ثم أقلعوا عنو . ما
 عنقك . قاؿ إذف تضربها  كاهلل قبل ذلك . قاؿ أدفعوا في رقبتو  كأكقره  بالحديد  كألقاه في السجن  ثم بعث إلي معاكية فقتلو   

 . 18,19/  2موسوعة العذاب  
  3/211ـ اإلعبل 
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 معارض  سياسي  رمز  من رموز العمل السياسي كالحزبي في ذلك العصر  ..استشهد بسب المعارضة  كالرأم كانضمامو لحزب

 العنزم
 ـ( 671 - 000ىػ =  51 - 000) 

حاب علي بن أبي طالب, كأقاـ في الكوفة عبد الرحمن بن حساف العنزم, من بني ربيعة: شجاع, قوم المراس. كاف من أص
يحرض الناس على بني أمية, فقبض عليو زياد بن أبيو كأرسلو إلى الشاـ, فدعاه معاكية إلى البراءة من علي, فأغلظ عبد الرحمن 

 في الجواب, فرده إلى زياد فدفنو حيا.
  3/303اإلعبلـ 

 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 ئده شهيد  شعره  كقصا

فكاف أحد الشهداء ممن استشهدكا بسبب شعرىم  شهيد  قتل بسبب  قصائد المحاكرة  بينو كبين  الشاعر  ىدبو بن خشـر  
 كأدبهم كالتعبير عن رأيهم .شهيدا من الدرجة األكلي 

 العذرمزيادة بن زيد 
 ـ 673 -ىػ / ؟  54 -؟ 

 أسلم بن الحاؼ بن قضاعة.زيادة بن زيد بن مالك بن ثعلبة الكاىن بن عبد اهلل بن 
 شاعر إسبلمي من شعراء صدر اإلسبلـ, ينتمي إلى بيت شعر فأخوه عبد الرحمن شاعر, كابنو المسور شاعر أيضان.

 ىػ.54على يد ىدبة بن خشـر سنة قتل كاف زيادة يميل إلى شعر المطوالت, 
 كقد صنف الزبير بن بكار كتابان في أخبار ىدبة كزيادة.

 كالشعراءموسوعة الشعر 
1341/1 

........................................... 
  ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....

 رمز من  رموز العمل السياسي  ..كجو من كجهاء العراؽ .. قتل كاستشهد بسبب انتمائو للمعارضة  كالحزب المعارض لبني أمية 
 ىانئ بن عركة

 ـ( 680 - 000ىػ =  60 - 000) 
بن عركة بن الفضفاض بن عمراف الغطيفي المرادم: أحد سادات الكوفة كأشرافها. كاف أكؿ أمره من خواص علي بن أبي طالب. كحدث  ىانئ

كاختبأ عند " ىانئ " فطلبو معاكية, كنذر  " اختلس أمواال كىرب بها إلى الكوفة,في أياـ معاكية أف كالي خراساف " كثير بن شهاب المذحجي 
ج ىانئ إلى أف أتى مجلس معاكية, كىو ال يعرفو, فلما نهض الناس ثبت في مكانو, فسألو معاكية عن أمره, فعرؼ بنفسو, فدار دـ ىانئ, فخر 

 بينهما حديث, كقاؿ معاكية: أين المذحجي ؟ قاؿ: ىو عندم في عسكرؾ يا أمير المؤمنين ! فقاؿ: " انظر

اهلل بن زياد )أمير البصرة كالكوفة( يبالغ في إكرامو إلى أف بلغو أف مسلم بن عقيل  ما اختانو, فخذ منو بعضا كسوغو بعضا ". ثم كاف عبيد
, فأتاه بالمخبر, )رسوؿ الحسين إلى أىل الكوفة( مختبئ عنده, ككاف ابن زياد جادا في البحث عن ابن عقيل, فدعا بهانئ كعاتبو, فأنكر

في خبر طويل. كصلبو بسوؽ الكوفة. كفيو كفي ابن عقيل, يقوؿ عبد  ثم قتلو, فاعترؼ كامتنع من تسليمو. كغضب ابن زياد, كضربو, كحبسو,
 اهلل بن الزبير االسدم قصيدتو التي أكلها:

 إلى ىانئ في السوؽ كابن عقيل " ..." إذا كنت ال تدرين ما الموت فانظرم 
 كآخر, يهوم من طمار, قتيل " ..." إلى بطل قد ىشم السيف كجهو 

المكاف المرتفع, يقاؿ: انصب عليهم فبلف من طمار, أم من عل كموضع قبره في الكوفة, يقاؿ إنو معركؼ عند أىلها إلى  ك" طمار " كقطاـ:
 اآلف )كما في تاريخ الكوفة.

  5/35اإلعبلـ 



97 
 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
خبار كالركايات عن بني أمية  فقتل  بطريقة  ..من إعبلمي كخطباء  تلك الفترة . كاف ينشر األالبشرة صحفي  كإعبلمي  أسود 

..ككم من قلم حر كرأم حر في كقتنا المعاصر يقتل كيلجم بهذه الطريقة  فألجم فمو الحر كصوتو الحر  األبي مركعو . سادية 
 كأسوء 

 ميثم التمار
 ـ( 680 - 000ىػ =  60 - 000) 

!. كاف عبدا المرأة من بني أسد, كاشتراه على بن أبى طالب منها, ميثم بن يحيى االسدم بالوالء: أكؿ من ألجم في اإلسبلـ 
 كأعتقو. ثم كاف أثيرا عنده. كسكن بعده الكوفة.

كينقم  على أحد كحبسو أميرىا عبيد اهلل بن زياد لصلتو بعلى, ثم أمر بو فصلب على خشبة, فجعل يحدث بفضائل بني ىاشم, 
 الواله 

: فلٌما  خذ مسماران من حديد فانقش عليو اسمي كاسم أبي, كدٌقو في بعض تلك األجذاع, قاؿ: ف : فقلت لصالح ابني قاؿ ميثم))
: يا ميثم انهض معنا إلى األمير نشتكي إليو عامل السوؽ, فنسألو أف يعزلو  مضى بعد ذلك أيٌاـ أتوني قـو من أىل السوؽ فقالوا

 .عٌنا كيوٌلي علينا غيره
,:  قاؿ :  : أصلح اهلل األمير تعرؼ ىذا المتكٌلم ؟ قاؿ كأعجبو منطقي, فقاؿ لو عمرك بن حريثفنصت لي  ككنت خطيب القـو

 .ميثم التٌمار الكٌذاب مولى الكٌذاب علي بن أبي طالب:  كمن ىو ؟ قاؿ
قتلٌنك أل:  : بل أنا الصادؽ كمولى الصادؽ, كىو الكٌذاب األشر, فقاؿ ابن زياد : ما يقوؿ ىذا ؟ فقلت : فدعاني فقاؿ قاؿ ميثم

 .قتلة ما قيتل أحد مثلها في اإلسبلـ
 .: أخرجو فاقطع يديو كرجليو كدع لسانو, حٌتى يعلم أنٌو كٌذاب مولى الكٌذاب, فأخرجو ففعل ذلك بو فقاؿ لصاحب حرسو

علي بن أبي  : من أراد الحديث المكتـو عن : فأتيت أبي متشٌحطان بدمو, ثٌم استول جالسان فنادل بأعلى صوتو قاؿ صالح بن ميثم
طالب أمير المؤمنين )( فليستمع, فاجتمع الناس, فأقبل يحٌدثهم بفضائل بني ىاشم, كمخازم بني أيمية كىو مصلوب على 

 .الخشبة
: أال  : أخرج لسانك, فقاؿ ميثم : فبادركه فاقطعوا لسانو, فبادر الحرسي فقاؿ : قد فضحكم ىذا العبد, فقاؿ فقيل البن زياد
ة أنٌو يكٌذبني كيكٌذب موالم ىلك, فأخرج لسانو فقطعو, فلمَّا كاف في اليـو الثاني فاضت منخراه كفمو دمان, كلمَّا  زعم ابن الفاجر 

  2(( كاف في اليـو الثالث, طعن بحربة, فكبَّر, فمات
 فكاف أكؿ من ألجم في االسبلـ.

 (.1)ط(  - ميثم التمار, المعاصر, كتاب )ككاف ذلك قبل مقدـ الحسين إلى العراؽ بعشرة أياـ. كلمحمد حسين المظفرل
 / األعبلـ .. 1

 : الموسوعة الحرة  الشبكة العالمية  2

...................................................... 
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 كالحزبي المعارض سياسي قتل بسبب انتمائو ال  من ركاة الحديث  معركؼ ديني   شاعر  كرمز إسبلمي

 النعماف بن بشير
 ـ( 684 - 623ىػ =  65 - 2)

النعماف بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي االنصارم, أبو عبد اهلل: أمير, خطيب, شاعر, من أجبلء الصحابة. من أىل المدينة. 
كشهد " صفين " مع معاكية. ككلي القضاء  حديثا. كجهتو نائلة )زكجة عثماف( بقميص عثماف, إلى معاكية, فنزؿ الشاـ. 124لو 

 ىػ ككلي اليمن لمعاكية, ثم استعملو على الكوفة, تسعة أشهر, كعزلو ككاله حمص. 53بدمشق, بعد فضالة بن عبيد )سنة 
 كاستمر فيها إلى أف مات يزيد بن معاكية, فبايع النعماف البن الزبير. كتمرد أىل حمص, فخرج ىاربا, فاتبعو خالد بن خلي

 . كىو أكؿ مولود كلد في االنصار بعد الهجرة.فقتلوالكبلعي 
: افتتح " مركاف " دكلتو بقتلو, كسيق إليو رأسو من حمص. كقيل: قتل يـو مرج  قاؿ ابن حـز

ط " كىو الذم تنسب إليو " معرة النعماف " بلد أبي  -راىط. قاؿ سماؾ بن حرب: كاف من أخطب من سمعت. لو " ديواف شعر 
المعرم: كانت تعرؼ بالمعرة, كمر بها النعماف صاحب الترجمة فمات لو كلد, فدفنو فيها, فنسبت إليو ككانت لو ذرية في العبلء 

1المدينة كبغداد 
 

 23/ 5اإلعالم /  1

............................................................. 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

  
 السٌاسٌة قتل بسبب انتمابه السٌاسً نخنٌه السٌاسً خمز م  خمنز 

 االكدر بن حماـ
 ـ( 685 - 000ىػ =  65 - 000)

االكدر بن حماـ بن عامر بن صعب اللخمي: سيد لخم كشيخها بمصر. كاف من العقبلء الشجعاف النببلء. حضر فتح مصر ىو كأبوه. كلما 

 مركاف بن الحكم بعد استيبلئو على مصر  قتلوي جملة الداعين إليو كأحد من بايعوه مختارين. بايع المصريوف لعبد اهلل بن الزبير كاف االكدر ف

 0/3اإلعالم 

...................................................... 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 ة عالم م  العلماء  تخجم له اب  ابا  اً مشاهٌخه  ناستشهد اً ظخنؾ  ؼامح

  ىػػػػػ  67 محمد بن االشعث بن قيس الكندم

  سنة سبع كستين قتلمحمد بن االشعث بن قيس الكندم أبو القاسم كأمو أخت أبى بكر الصديق 

  166/  1مشاىير علماء األمصار / ألبن حباف / 

........................................................................... 
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 من الدرجة األكلي  .... ةيد....   شه
فكانت أحدل الشهداء التي لم  اشاعره كأديبة  من الشاعرات كاألديبات  استشهدت بسبب شعرىا كقصائدى

 يستثنها ىذا القطار الدموم المرعب ..أكاف ذكر رجبل أك إمرأة الكل شهيد كشهيد !!

 عمرة بنت النعماف
 ـ( 687 - 000ىػ =  67 - 000)

ف بن بشير االنصارية: امرأة المختار الثقفي. كانت من ذكات األدب كالحسب كالنسب. كلما عمرة بنت النعما
قتل " المختار " جئ بها إلى مصعب ابن الزبير, فسألها عما تقوؿ في زكجها, فأثنت عليو, فحبسها مصعب 

 كوفة, بين الفأمره بقتلها, فقتلها ليبلككتب إلى أخيو عبد اهلل أنها تزعم نبوة المختار, 
  72/ 5األعالـ 

.......................................... 
 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

يت مصائرىم كم ىي تشبو أناسك كزاىد  قتل  بسبب اتهامو  بالكفر كالردة  ..فهل رأيت ما فعل اإلسبلـ بهم كما يفعل بنا .. أ ر  
أـ كاف كاتب كمفكر كألمعي كعبقرم .. أنت في اإلسبلـ أنت كنت ا ..ناسك كزاىد  مصائرنا ..ككم  ىي شبهية أقدارىم  بأقدارن

 قتيل أنت شهيد .. مقصلة اإلسبلـ لن كلن تستثنيك أيها الناسك من أيها األديب !!
 بن سعيد الحارث 

 ـ( 688 - 000ىػ =  69 - 000)
 الحارث بن سعيد, أك ابن عبد الرحمن, ابن سعد: متنبئ, من أىل

يعرؼ أتباعو بالحارثية. كاف مولى الحد القرشيين, كنشأ متعبدا زاىدا. ثم ادعى النبوة, فكاف يجئ أىل المسجد, رجبل  دمشق.
رجبل, فيأخذ عليهم الميثاؽ إذا رأكا ما يرضيهم قبلوا كإال كتموا أمره, ثم يريهم االعاجيب, يأتي إلى رخامة فينقرىا بيده فتسيح, 

شتاء, كيظهر لهم خياالت يقوؿ إنها المبلئكة. كتبعو خلق كثير. ككصل خبره إلى عبد الملك بن كيطعمهم فاكهة الصيف في ال
مركاف أمير المؤمنين, فبعث في طلبو فلم يقدر عليو, فخرج عبد الملك كعجز عنو, فاتهم جميع عسكره بأنهم يركف رأيو. ثم علم 

 .(1)االتياف بو فصلبو كقتلو  أنو اختفى في بيت المقدس فأرسل من احتاؿ عليو حتى تمكن من

  0/121األعالم 

. 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 اقط ..شاعخ  مشهنخ  نستشهد  بسبب هذا البٌت م  الشعخ 

 ..  لٌت اللاى كانت اشٌشا * انعلفها اٌنل المسلمٌنا نال 

 ألسباب اؽٌخها نكبٌخها تؤدي إلً مقالة اإلسالم الزااخه نهناك اً اإلسالم م  هن قتل بأسباب نقل م  بٌت م  الشعخ ..اكل ا

 ن مفرغاب
 ـ( 688 - 000ىػ =  69 - 000) 

يزيد بن زياد بن ربيعة الملقب بمفرغ, الحميرم, أبو عثماف: شاعر غزؿ, ىو الذم كضع " سيرة تبع كأشعاره " كاف من أىل تبالة 
ف ىجاء مقذعا, كلو مديح. كنظمو سائر.كىو صاحب البيت الشائع, من )قرية بالحجاز مما يلي اليمن( كاستقر بالبصرة. ككا

 قصيدة أكردىا المرصفي:
 كالحر تكفيو المبلمة " ..." العبد يقرع بالعصا 

كفد على " مركاف بن الحكم " فأكرمو. كصحب عباد بن زياد بن أبيو, فأخذه معو إلى سجستاف, كقد كلي عباد إمارتها, فأقاـ 
ثم رؽ لو كأخرجو, فأتى البصرة. كانتقل إلى الشاـ. كجعل يتنقل, كيهجو  , فهجاه. كسجنو عباد, مدة,يظفر بخبره عنده زمنا. كلم

إنو  عبادا كأباه كأىلو, فقبض عليو عبيد اهلل بن زياد)في البصرة( كحبسو, كأراد أف يقتلو, فلم يأذف لو معاكية, كقاؿ: أدبو. فقيل:
كاتسخ ثوبو من فجعل يسلح ك الصبياف يتبعونو كأركب حمارا, كطيف بو في أسواؽ البصرة,  مسهبل,نبيذا حلوا أمر بو, فسقي 

 المسهل, فقاؿ:

 راسخ منك في العظاـ البوالي ! " ..." يغسل الماء ما صنعت, كشعرم 

 كأعيد إلي السجن كقامت الشرط على راسو يجلدكنو  

فكاف يحك بأظفاره حتى بأظفاره. الشعر  ما ظفر بو عبيد اهلل ألزمو محوكقيل: كاف ابن مفرغ يكتب ىجاءه لعباد على الجدراف, فل
 ذىبت أظافره فكلن يمحوىا بعظاـ أصابعو كدمو .. كما أمر أف ال يتركوه يصلي إال إلي قبلة النصارل إلي المشرؽ .

وفة إلى أف مات. كأخباره كثيرة. كسكن الك كطاؿ سجنو, فكلم فيو بعض الناس معاكية, فوجو بريدا إلى البصرة بإخراجو, فأطلق. 
ككرد اسمو في كثير من المصادر " يزيد ابن ربيعة " كفي بعضها " يزيد بن مفرغ " كاخترت ما ابتدأ بو ابن خلكاف ترجمتو. كلداكد 

 ط "  -سلـو " شعر يزيد بن مفرغ الحميرم 

 8/183األعبلـ 
...................... 

 ..........٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .
 فكاف أحد الشهداء فقيو  كمحدث  قتل  بسبب  انتمائو لحزب كجماعة سياسية معارضة 

قتل بطريقة أراد بها محمد النبي إرىاب الكفار,  فأرىب بها المسلمين كالكفار ككانت طريقة سوداء كسواد فكره كدينو ككعبتو 
 كبيتو ..كمكتو .. 

 ىػػ  73   عبد اهلل بن صفواف
كىو متعلق بأستار  قتلواف بن أمية بن خلف القرشي من عباد أىل مكة كصالحيهم كافاضل التابعين كمتقنيهم عبد اهلل بن صف

 الكعبة مع بن الزبير سنة ثبلث كسبعين
  135/ 1مشاىير علماء األمصار  / ألبن حباف  

............................................. 
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 

 شاعخ نااخس كبٌخ قتل بسبب اشتخاكه اً العمل السٌاسً .

 الضبابي
 ـ( 695نحو  - 000ىػ =  75نحو  - 000)

دراج بن زرعة بن قطن الضبابي: شاعر من فرساف العصر االسبلمي االكؿ. لو خبر طويل في كقعة نشبت بين بني عمو الضباب 
ت( قتل فيها ثبلثة من بني جعفر. كقبض عليو فيها فأرسل إلى الشاـ, فسجن. كبني جعفر, أياـ فتنة ابن الزبير, تعرؼ بيـو )ىرامي

 .(2)لو شعر في السجن, كقبلو  بقتلو.ثم أمر عبد الملك بن مركاف 

 224/ 2األعالم 

.............................. 

 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 شاعر كبٌر قتل بسبب اشتراكه فً العمل السٌاسً

 لكركسا

 ـ( 690نحو  - 000ىػ =  70نحو  - 000)
الكركس بن زيد بن حصن بن مصاد الطائي: شاعر إسبلمي. من أىل الكوفة. من شعراء " الحماسة " أكرد ىل أبو تماـ قطعتين. 

 كقاؿ التبريزم ىو أكؿ من جاء بخبر " الحرة " إلى الكوفة.
االجلح  قتلوالدىناء, في كقعة بين الضباب كبني جعفر بن كبلب, ىػ كقتل يـو " ىراميت " ب 63ككقعة الحرة كانت سنة 

 الضبابي, كقاؿ المرزباني: حبسو مركاف بن الحكم, كلو في ذلك أبيات منها:
 فما زادنا مركاف إال تنائيا " ..." قصى بيننا مركاف أمس قضية 

 (.1, كىو على المدينة )كفي ركاية " اآلمدم " أنو قاؿ ىذه االبيات, مخاصما ابن عم لو إلى مركاف
 2/001األعبلـ 

.................................... 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 سجين سياسي . مات في المنفي  ..عاش في منفاه القسرل ..عاش كأكامر القتل تطلبو حيثما ذىب كحيثما رحل ...

 فكاف أحد الشهداء ممن استشهدكا في منفاىم القسرم 
 سراقة البارقي

 ـ( 698 - 000ىػ =  79 - 000) 
 سراقة بن مرداس بن أسماء بن خالد البارقي االزدم: شاعر عراقي, يماني االصل.

 -ىػ ( بالكوفة, كلو شعر في ىجائو. كأسره أصحاب المختار, كحملوه إليو, فأمر بإطبلقو  66كاف ممن قاتل المختار الثقفي )سنة
مصعب بن الزبير, بالبصرة, كمنها إلى دمشق. ثم عاد إلى العراؽ مع بشر بن مركاف كالي الكوفة, فذىب إلى  -في خبر طويل 

بعد مقتل المختار. كلما كلي الحجاج بن يوسف العراؽ ىجاه سراقة, فطلبو, ففر إلى الشاـ, كتوفي بها. كاف ظريفا, حسن 
 جرير مهاجاة. كفي تاريخ ابن عساكر أنو االنشاد, حلو الحديث, يقربو األمراء كيحبونو. ككانت بينو كبين

 (.1ط( صغير, حققو كشرحو حسين نصار ) -أدرؾ عصر النبوة كشهد اليرموؾ. لو )ديواف شعر 
  2/52األعبلـ 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
فلسفي التنويرم .فكاف من فيلسوؼ كمفكر  يعتبر بمثابة ابو الفكر التنويرم  قتل  كصلب بسبب  رأيو  الفكرم .. كمذىبو ال

 أكائل الشهداء الذين  أصيب اإلنساف كتاريخ العقل في المنطقة بنكسة كبيرة بمقتلو.كلقتلهم ىذا اإلنساف كبتلك الكيفية المريعية 
 بد الجهنيمع

 ـ( 699 - 000ىػ =  80 - 000) 
مع الحديث من ابن عباس كعمراف بن حصين معبد بن عبد اهلل بن عليم الجهني البصرم: أكؿ من قاؿ بالقدر في البصرة. س

كغيرىما. كحضر يـو )التحكيم( كانتقل من البصرة إلى المدينة, فنشر فيها مذىبو. كعنو أخذ )غيبلف( المتقدمة ترجمتو. كاف 
 صدكقا, ثقة في الحديث, من التابعين.كخرج مع ابن األشعث

 برا, بعد أف عذبو. كقيل: صلبو عبد الملك ابن مركاف بدمشق,على الحجاج بن يوسف, فجرح, فأقاـ بمكة, فقتلو الحجاج, ص
  ثم قتلوعلى القوؿ في القدر, 

 4/031األعبلـ 
........................................ 

 
 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
من سجل شهداء الحرية كالرأم ورين .شاعر  كبير  كمشهور  قتل كاستشهد بسبب شعره الغزلي  .فكاف كاحدا من الشهداء المشه

 كاالبداع في اإلسبلـ 
 توبة بن الحمير

 ـ( 704 - 000ىػ =  85 - 000)
توبة بن الحمير بن حـز بن كعب بن خفاجة العقيلي العامرم, أبو حرب: شاعر من عشاؽ العرب المشهورين.كاف يهول ليلى 

الشعر مشببا بها. كاشتهر أمره, كسار شعره, ككثرت أخباره. قتلو بنو  االخيلية كخطبها, فرده أبوىا كزكجها غيره, فانطلق يقوؿ
 عوؼ ابن عقيل.

خ( للمبرد: كاف سبب قتل توبة أنهم كانوا يطلبونو, فأحسوه كقد قدـ من سفر, كمعو عبيد اهلل بن توبة  -كفي كتاب )التعازم 
 كقابض, مواله, كبينو كبين الحي ليلة, فأتوه طركقا, فهرب صاحباه

 قلت: لعل ىذه الركاية أصح من أنو قتل في غزكة أغار بها. فقتل.سلماه كأ
 (.1خ( ) -كجمع معاصرنا خليل إبراىيم البغدادم ما تيسر لو من شعره في )ديواف 

  0/56األعبلـ 
...................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
كمحنة العقل في عبد الملك بن مركاف فكاف أحد الشهداء من شهداء مقصلة اإلسبلـ شاعر كبير  استشهد  بسبب  ىجائو ل

 اإلسبلـ
 االقيشر

 ـ( 700نحو  - 000ىػ =  80نحو  - 000) 
المغيرة بن عبد اهلل بن معرض االسدم, أبو معرض: شاعر ىجاء, عالي الطبقة. من أىل بادية الكوفة. كاف يتردد إلى الحيرة. كلد 

 كنشأ في أكؿ االسبلـ. كعاش عمرا طويبل. في الجاىلية,
. لقب باالقيشر كقتل بظاىر الكوفة خنقا بالدخافككاف )عثمانيا( من رجاؿ عثماف بن عفاف. كأدرؾ دكلة عبد الملك بن مركاف. 

 النو كاف أحمر الوجو أقشر. ككاف يغضب إذا دعي بو.
 ملك, كرثى مصعب بن الزبير.قاؿ المرزبانى: ىو أحد مجاف الكوفة كشعرائهم, ىجا عبد ال

 كعرفو اآلمدم بصاحب الشراب, لقولو من قصيدة مشهورة:
 قرع القواقيز أفواه االباريق( ...)أفنى تبلدم كما جمعت من نشب 

 (.1كالقواقيز االقداح, جمع قاقوزة, كىى القازكزة أيضا, كما في القاموس كأخباره كثيرة, فيها غرائب )
  4/044األعبلـ 

............................................. 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شاعر  كبير  قتل  بسبب ىجائو ..فكاف أحد الشهداء من استحق نيل الشهادة على مقصلة اإلسبلـ !!

 اليشكرم
 ـ( 702نحو  - 000ىػ =  83نحو  - 000)

من يشكر: شاعر نعتو ابن قتيبة بالخبيث. كاف مولعا بالشراب. من أىل أبو جلدة بن عبيد اهلل اليشكرم, من بني عدم بن جشم, 
كقيل: مات في طريق مكة. لو شعر كأخبار. ككاف يهاجي كقتلو الحجاج. الكوفة. خرج مع ابن األشعث )عبد الرحمن بن محمد( 

 زيادا االعجم.
 (.3ـ ابن األشعث على الحجاج )كفي حماسة ابن الشجرم قصيدة لو في تحريض أىل العراؽ على الثورة بعد قيا

 2/133األعبلـ 
.................................. 

 

 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 شاعر كقائد  عسكرم  قتل  بسبب انضمامو لحزب  كفريق سياسي معارض 

 عمرك بن ضبيعة
 ـ( 702 - 000ىػ =  83 - 000)
على الحجاج كعبد الملك بن مركاف, بالعراؽ. كشهد كقعة  خرج مع ابن األشعثء. عمرك بن ضبيعة الرقاشي: شجاع, من الرؤسا

, لو في حماسة أبي تماـ أبيات, منها قولو: " أال ليقل من شاء ما شاء, إنما يبلـ شاعرادير الجماجم, كقتل يـو مسكن. ككاف 
 الفتى فيما استطاع من االمر "

 2/46األعبلـ  

................................................ 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
شاعر كخطيب  استشهد مطاردا كمبلحقا في منفاه القسرل  بسبب  معارضتو الشديدة ..كتحولو إلي اإلباضية فكاف أحد الشهداء 

 اإلسبلـ في كالتعبير الرأم حرية شهداء
 عمراف بن حطاف

 ـ( 703 - 000ىػ =  84 - 000)
اف بن حطاف بن ظبياف السدكسي الشيباني الوائلي, أبو سماؾ: رأس القعدة, من الصفرية, كخطيبهم كشاعرىم. كاف قبل ذلك عمر 

من رجاؿ العلم كالحديث, من أىل البصرة, كأدرؾ جماعة من الصحابة فركل عنهم, كركل أصحاب الحديث عنو. ثم لحق 
عبد الملك بن مركاف, فرحل إلى عماف, فكتب الحجاج إلى أىلها بالقبض بالشراة, فطلبو الحجاج, فهرب إلى الشاـ, فطلبو 

عليو, فلجأ إلى قـو من االزد, فمات عندىم إباضيا. كإنما عد من قعدة الصفرية النو طاؿ عمره كضعف عن الحرب فاقتصر على 
ى متى ال نرل عدال نعيش بو كال نرل التحريض كالدعوة بشعره كبيانو. ككاف شاعران مفلقا مكثرا, كىو القائل من قصيدة: " حت

 .(1)لدعاة الحق أعوانا ؟ " 
 2/42األعبلـ 

................................................ 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
  ممن استشهدكا كلم يعرؼ كيتأكد مصيرىممحدث  استشهد  في ظركؼ غامضة  لم يعرؼ سببها  فكاف أحد الشهداء 

 كميل بن زياد
 ـ( 701 - 633ىػ =  82 - 12)

كميل بن زياد بن نهيك النخعي: تابعي ثقة من أصحاب علي بن أبي طالب. كاف شريفا مطاعا في قومو. شهد صفين مع علي, 
 (.1كسكن الكوفة. كركل الحديث. قتلو الحجاج صبرا )

 .41  /2األعبلـ 

....................................... 

 .   شهيد من الدرجة األكلي  .......
شاعر  استشهد بسبب قصائده كشعره  فكاف كاحد من الشهداء ..كلما ال يكوف  كقد استشهد بسبب شعره كابياتو.فكاف شهيدا 

 على مقصلة اإلسبلـ  
 مثجور بن غيبلف

 ـ( 705نحو  - 000ىػ =  85نحو  000)
 خطيب, من العلماء باألنساب.مثجور بن غيبلف بن خرشة بن عمرك بن ضرار الضبي: 

 من أشراؼ أىل البصرة.كاف مقدما في المنطق.لو خبر مع الحجاج بن يوسف.كللقبلخ بن حزف المنقرم أبيات فيو, منها:
 كيأخذ من أكفائو بالمخنق " ..." إذا قاؿ بذ القائلين مقالو 

 (.1الحجاج ) قتلوكلجرير ىجاء فيو. 
 2/021األعبلـ 
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........................................ 

 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 شاعر مشهور في زمانو ..قتل بسبب  انتمائو لحزب سياسي  معارض

 أبو حزابة
 ـ( 704نحو  - 000ىػ =  85نحو  - 000) 

ة, كاف بدكيا, كسكن البصرة الوليد بن حنيفة, من بني ربيعة ابن حنظلة, من تميم, اشتهر ب أبي حزابة: من شعراء الدكلة األموي
 كعمل في الديواف. كأرسل إلى سجستاف فأقاـ مدة.

 كعاد إلى البصرة فسكنها إلى أف خرج ابن األشعث على عبد الملك بن مركاف فخرج
 (.3معو. ككاف راجزا فصيحان خبيث اللساف ىجاء, قاؿ صاحب األغاني: أظنو قتل مع أبي االشعث لما خرج على عبد الملك )

 5/102عبلـ األ
............... 

 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
شهداء محنة الرأم شاعر  كفقيو  كقائد  عسكرم كبير ..استشهد  بسبب  انتمائو لحزب سياسي  معارض فكاف أحد الشهداء 

 ككالتعبير النظاؿ السياسي كاألدبي كالشعرم 
 أعشى ىمداف

 ـ( 702 - 000ىػ =  83 - 000) 
لرحمن بن عبد اهلل بن الحارث ابن نظاـ ابن جشم الهمداني: شاعر اليمانيين, بالكوفة, كفارسهم في عصره. كيعد من شعراء عبد ا

الدكلة األموية. كاف أحد الفقهاء القراء, كقاؿ الشعر فعرؼ بو. ككاف من الغزاة في أياـ الحجاج, غزا الديلم كلو شعر كثير في 
معهم. كلما خرج عبد الرحمن بن االشعث انحاز االعشى إليو, كاستولى على سجستاف معو, كصف ببلدىم ككقائع المسلمين 

 كقاتل رجاؿ الحجاج الثقفي. ثم جئ بو إلى الحجاج
 (.1أسيرا بعد مقتل ابن األشعث, فأمر بو الحجاج فضربت عنقو. كأخباره كثيرة )

 2/210األعبلـ 

........................................................ 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

شهيد استشهد بسبب رأية الديني المعارض فكاف أحد  الشهداء من سجل شهداءنا المغضوب عليهم في 
 اإلسبلـ !!

 خبيب بن الزبير 
 

ية  , فلما شرع في  ىدمها صاح أمر الوليد بن عبد الملك  بتوسيع  مسجد النبي محمد  كإدخاؿ  حجر الزاك   88في السنة  
خبيب  بن عبد اهلل بن الزبير  اليـو  محيت آية من كتاب اهلل تعالي ) إف الذين ينادكنك من كراء الحجرات أكثرىم ال يعقلوف (  

يصب "الحجرات "  فكتب  بذلك صاحب البريد  إلي الوليد  فكتب الوليد  إلي عاملة  يأمره  بجلد  خبيب  مائة سوط  , كأف  
 (  4/ 3في رأسة قربة من ماء بارد , فضربة في يـو بارد  كصب عليو الماء فمات  ) العيوف  كالحدائق  

  27/  2موسوعة العذاب  
 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 ره الغزلي  شاعر غزلي مشهور .. ك كاحد من  أكثر الشعراء شهرة في األدب العربي استشهد في زمن مبكر من عمره بسبب شع

ككاف  لرحيلو الغادر  خسارة فادحة لؤلدب كالشعر العربي .خسارة ال تغتفر لهذا الدين القاتل كالفيركس المدمر. الذم ذىب 
.لكنو ىذا  من العبقرية كاالبداع األدبي كالفني بالكثير كالكثير . ممن خسر اإلنساف  كاإلبداع برحيلهم المبكر  كالغادر  الكثير 

     ال يموت أبدا  سىو الفيرك 
 كضاح اليمن

 ـ( 708نحو  - 000ىػ =  90نحو  - 000) 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كبلؿ, من آؿ خوالف, من حمير: شاعر, رقيق الغزؿ, عجيب النسيب. كاف جميل الطلعة يتقنع 

فة الوليد ابن عبد الملك, فرأل )أـ في المواسم. لو أخبار مع عشيقة لو اسمها )ركضة( من أىل اليمن. قدـ مكة حاجا في خبل
الوليد. كىو صاحب األبيات التي منها: )قالت: أال ال تلجن  فقتلو البنين( بنت عبد العزيز بن مركاف, زكجة الوليد, فتغزؿ بها,

 من شعره دارنا إف أبانا رجل غائر( 
 حسد من رغم على تهول الذم ستعطى  كمرحبا أىبل العين بطرؼ أشارت

 مرد قد األنف شامخ غبلـ ككل  عدكنا من حولنا من ترل ألست
 العدد احفل لم السيف أخذ ما إذا  فاعلمنو امرؤ إف لها فقلت

 :القيس امرمء بقوؿ شبيهة كىي
 

 (2كفي المؤرخين من يسميو عبد اهلل بن إسماعيل )
 .2/066األعبلـ 

......................................... 
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  ٍؿش حُؼخ٤ٗش .........٤ٜٗي ٖٓ حُي

 

 خالد بن يزيد
 ـ( 708 - 000ىػ =  90 - 000)

بن معاكية بن أبي سفياف األموم القرشي, أبو ىاشم حكيم قريش كعالمها في عصره. اشتغل بالكيمياء كالطب  خالد بن يزيد
, فأتقنها كألف فيها رسائل. اختلفوا في سن ة كفاتو, . ككاف موصوفان بالعلم كالدين كالعقل( كشك ابن األثير في بعض كالنجـو

نواحي علمو, فقاؿ: )يقاؿ: انو أصاب علم الكيمياء كال يصح ذلك الحد( كقاؿ البيركني: كاف خالد أكؿ فبلسفة اإلسبلـ كقاؿ 
, خطر ببالو حب الصنعة )الكيمياء( فأمر باحضار جماعة من  ابن النديم كاف خالد بن يزيد فاضبل في نفسو لو ىمة كمحبة للعلـو

فبلسفة اليونانيين ممن كاف ينزؿ مصر كقد تفصح بالعربية كأمرىم بنقل الكتب من اللساف اليوناني كالقبطي إلى العربي. كىذا أكؿ 
ير االدب, كىو نقل كاف في اإلسبلـ من لغة إلى لغة. كقاؿ الجاحظ: خالد بن يزيد خطيب شاعر, كفصيح جامع, جيد الرأم, كث

كلقصة  كفاتو ركاية  أخرل ركاىا  مرلف كتاب  تاريخ الخبلفة  أكؿ من ترجم كتب النجـو كالطب كالكيمياء. توفي في دمشق 
 اإلوسبلمية للمستشار العشماكم تركل  مقتلو بهذه الطريقة البشعة 

د أقسم  من قبل أف يولي  خالد بن يزيد  ابن زكجو  , فقد بايع  مركاف بن الحكم   للخبلفة  ابنو عبد الملك بن مركاف , ككاف ق
فأستاءت  ىذه  كابنها  كخدعت  مركاف  كإذا كاف يناـ  عندىا  ذات ليلة  قامت  عليو ككضعت  على كجهو رداء مشربا بالسم 

 كفوؽ الرداء كساده ثم  جلست فوقها فكتمت أنفاسو  حتى مات  
 لمستشار محمد سعيد العشماكم ... ا  138تاريخ الخبلفة اإلسبلمية  ص 

.......................  

 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 شهيد المنفي 

شاعر غزلي مشهور ,, تعرض لعديد من المحن بسبب شعره كأبياتو فنفاه عمر بن عبد العزيز إلي دىلك ككاف لهذا القرار إثر على 
ء بالخطيئة باحثا عن التكفير ال عن األبداع كالتجديد  .فما كاف منو إال البحث حياتو فكاف يعيش حياة شاعر كأديب مذنب مشا

عن الغزك كإراقة الدـ قرباف هلل كتكفير عن تلك السنوات من حياة الشعر كالمجوف كاللهو  كما تسمي ..كنسو أف إلنساف يعصى 
 لذلك يصنع الحضارة  

 ابن أبي ربيعةعمر 
 ـ( 712 - 644ىػ =  93 - 23)

 ر بن عبد اهلل بن أبي ربيعة المخزكمي القرشي, أبو الخطاب: أرؽ شعراء عصره, من طبقة جرير كالفرزدؽ.عم
كقيل في ذلك اليـو  أم " حق رفع كلم يكن في قريش أشعر منو.كلد في الليلة التي توفي بها عمر بن الخطاب, فسمي باسمو.

مو كيقربو. كرفع إلى عمر ابن عبد العزيز أنو يتعرض لنساء الحاج ككاف يفد على عبد الملك بن مركاف فيكر كأم باطل كضع " 
ط "  -. لو " ديواف شعر ثم غزا في البحر فاحترقت السفينة بو كبمن معو, فمات فيها غرقاكيشبب بهن, فنفاه إلى " دىلك " 

ابن خلكاف لم يستقص أحد في بابو ىػ قاؿ  303ككتب في سيرتو " أخبار عمر ابن أبي ربيعة " البن بساـ )الشاعر المتوفى سنة 
ط "  -ط جزآف صغيراف لجبرائيل جبور, ك " عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزؿ  -أبلغ منو, ك " عمر بن أبي ربيعة, دراسة تحليلية 

 (.2ط " لعمر فركخ ) -ط " لزكي مبارؾ, ك " عمر بن أبي ربيعة  -لعباس محمود العقاد, ك " حب ابن أبي ربيعة 
 2/20األعبلـ 
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 ..   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 اإلسبلـ  صحارم  ى فكاف ضمن الشهداء ممن استشهدكا ففقيو كاماـ استشهد في  المنفي 
 جابر بن زيد

 ـ( 712 - 642ىػ =  93 - 21)
 االزدم البصرم, أبو الشعثاء: تابعي فقيو, من االئمة. من أىل البصرة. جابر بن زيد

عباس. ككاف من بحور العلم, كصفو الشماخي )كىو من علماء االباضية( بأنو أصل المذىب كأسو  أصلو من عماف. صحب ابن
ة: اليـو مات . كفي كتاب الزىد لبلماـ أحمد: لما مات جابر ابن زيد قاؿ قتادنفاه الحجاج إلى عمافالذم قامت عليو آطامو. 

 أعلم أىل العراؽ 
 0/62األعبلـ 

................................. 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
فقيو كمفكر قتل  كصلب  بسبب أرائو الدينية كالفكرية  فاستحق أف يناؿ شرؼ الشهادة كيكوف أحد الشهداء ..شهداء مقصلة 

لضحايا الواحد تلو اإلسبلـ الطويلة كالغير رحيمة ..مقصلة إلهية ربانية ال تصدأ ال تتعطل ال تتوقف ..عن القتل كتقديم الشهداء كا
 األخر 

 أبوبيهس
 ـ( 713 - 000ىػ =  94 - 000) 

ىيصم بن جابر الضبعي, أبوبيهس, من بني سعد بن ضبيعة: رأس الفرقة " البيهسية " من الخوارج. كاف فقيها متكلما, من االزارقة. 
ككفر أبوبيهس نافع بن االزرؽ ك عبد اهلل بن كتفرؽ ىؤالء إلى فرؽ, منها االباضية, كالصفرية, كالبيهسية )أصحاب المترجم لو( 

إباض في ما ذىبا إليو, كتبعتو جماعة. ككاف ذلك في أياـ الوليد األموم. كطلب الحجاج أبا بيهس, فهرب إلى المدينة. كظفر بو 
كصلبو, قاؿ المقريزم, كاليها " عثماف بن حياف المرم " فاعتقلو. كلم يشتد عليو, إلى أف كرد كتاب من الوليد بقطع يديو كرجليو 

  (.1بالمدينة كصلب ) قتل
 5/122األعبلـ 

........................ 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
فقيو اسبلمي مشهور ..يعرؼ بتفاسيرة الدينية للكتاب المقدس لدم المسلمين ..استشهد بسبب مبادئة  

فكاف أحد الشهداء المشهورين كالمعركفين في تاريخ ىذه المقصلة المعارضة للنظاـ السياسي كحكم بني أمية 
 باسم اإلسبلـ  مكتوبة  ..ككيف لها أف تتوقف !!أك أف تستثني أحدا ..كالمقصلةالطويلة جدا كالغير متوقفة أبدا 

 
 سعيد بن جبير

 ـ( 714 - 665ىػ =  95 - 45)
 تابعي, كاف أعلمهم على االطبلؽ.سعيد بن جبير االسدم, بالوالء, الكوفي, أبو عبد اهلل: 

كىو حبشي االصل, من موالي بني كالبة بن الحارث من بني أسد. أخذ العلم عن عبد اهلل بن عباس كابن عمر. ثم كاف ابن عباس, 
الشعث, إذا أتاه أىل الكوفة يستفتونو, قاؿ: أتسألونني كفيكم ابن أـ دىماء ؟ يعني سعيدا. كلما خرج عبد الرحمن ابن محمد بن ا

على عبد الملك بن مركاف, كاف سعيد معو إلى أف قتل عبد الرحمن, فذىب سعيد إلى مكة, فقبض عليو كاليها )خالد القسرم( 
 :الحوار ىذا بينهما دار يديو, بين مثل فلما عليو, بالقبض الحجاج فأمركأرسلو إلى الحجاج, 

 .جبير بن سعيد: سعيد اسمك؟ ما: الحجاج
 .كسير بن قيش أنت بل: الحجاج

 .منك باسمي أعلم كانت أمي بل: سعيد
 .أمك كشقيتٍ  أنت, شقيتى : الحجاج

 .غيرؾ يعلمو الغيب: سعيد
 .تلظى نارنا بالدنيا ألبدلنَّك: الحجاج

 .إلهنا التخذتك بيدؾ ذلك أف علمتي  لو: سعيد
 .محمد في قولك فما: الحجاج

 .الهدل كإماـ الرحمة, نبي: سعيد
 النار؟ في أـ الجنة في أىو طالب, أبي بن على يف قولك فما: الحجاج

 .لعرفت أىلها فرأيت دخلتها؛ لو: سعيد
 الخلفاء؟ في قولك فما: الحجاج
 .بوكيل عليهم لست: سعيد

 إليك؟ أعجب فأيهم: الحجاج
 .لخالقي أرضاىم: سعيد
 للخالق؟ أرضى فأيهم: الحجاج

 .عنده ذلك علم: سعيد
 .تىٍصديقىًني أف أبيتى : الحجاج

 .أكذبك أف أحب لم إني: سعيد
 تضحك؟ لم بالك فما: الحجاج

 .النار تأكلو كالطين طين من خلق مخلوؽ يضحك ككيف القلوب تستوً  لم: سعيد
فقتلو بواسط. قاؿ اإلماـ أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعيدا كما على كجو االرض أحد إال كىو مفتقر إلى علمو. كفي آخر 

 (.1استدبارا ) , أنو كاف يلعب بالشطرنجترجمتو, في كفيات االعياف
 
  2/62األعبلـ 

...............................................  
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
قائد عسكرم  كرمز من رموز  حضارة الكفر كالزنادقة : الحضارة اإلسبلمية .الحضارة التي ال يوجد أحد بها  . غير ىؤالء الكفرة 

 الزنادقة .  ىؤالء المقتولين طوعا ككرىا كقسرا . قتل  بسبب  معارضتو السياسيو ..فكاف أحد الشهداء ك 
 عبد العزيز بن موسى

 ـ( 716 - 000ىػ =  97 - 000)
ها ىػ فضبط 95عبد العزيز بن موسى بن نصير اللخمي, بالوالء, أمير فاتح. كاله أبوه إمارة االندلس, عند عودتو إلى الشاـ سنة 

 كسدد أمورىا كحمى ثغورىا, كافتتح مدائن. ككاف شجاعان حازما, فاضبل في أخبلقو كسيرتو
 كلما سخط سليماف بن عبد الملك على موسى ابن نصير, بعث إلى الجند يأمرىم بقتل

رسلوه إلى ابنو. عبد العزيز, فدخلوا عليو كىو في المحراب يصلي الصبح, فضربوه بالسيوؼ ضربو كاحدة, كأخذكا رأسو فأ
كاهلل صواما قواما. قاؿ ابن األثير: ككانوا  كقد قتلتموهسليماف, فعرضو على أبيو, فتجلد للمصيبة, كقاؿ: ىنيئا لو بالشهادة ! 

 (.1يعدكنها من زالت سليماف )
 1/06األعبلـ 

 

  ...   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 ء ..ممن استشهدكا داخل سجونهم شاعر  سجن  حتى مات  بسبب شعره فكاف كاحدا من الشهدا

 الخطيم المحرزم
 ـ( 718نحو  - 000ىػ =  100نحو  - 000)

الخطيم بن نويرة العبشمي المحرزم العكلي: شاعر أموم, من سكاف البادية, كمن لصوصها.أدرؾ جريرا كالفرزدؽ كلم يلقهما. 
ة كاعتقل كسجن بنجراف )في اليمن( زمنا طويبل. كأدرؾ كىو من أىل الدىناء كحركتو فيما بين اليمامة كىجر. اشتهر باللصوصي

ىػ كىو في السجن, فبعث إليو بقصيدة طويلة رائية كبثانية دالية مازالتا من محفوظ  99 - 96كالية سليماف بن عبد الملك )
 (.1شعره. كجمع الدكتور حمودم القيسي بعض أخباره كأشعاره, في صفحات نشرىا في مجلة )المورد( العراقية )

 0/225اإلعبلـ 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

كاتب كبير ..ك كاحد من  رموز األدب العربي  استشهد  ىذا األديب الذم تتلمذ على يده العشرات من األدباء كاألقبلـ العربية 
  هداء محنة العقل في االسبلـ شفي ذلك الوقت .استشهد كقتل بالطريقة اإلسبلمية المعركفة   فكاف كاحد من الشهداء .

 صالح الكاتب
 ـ( 722نحو  - 000ىػ =  103نحو  - 000) 

صالح بن عبد الرحمن التميمي, بالوالء, أبو الوليد: أكؿ من حوؿ كتابة دكاكين الخراج من الفارسية إلى العربية, في العراؽ, ككاف 
النزاؿ, من آؿ مرة بن عبيد, فصيحان بالعربية, قوم الحافظة. يجيد االنشاء في اللغتين. أصلو من سبي سجستاف, نشأ في بني 

كاتصل بالحجاج الثقفي قبل أف يلي العراؽ, فلما كلي جعلو في كتاب ديوانو, ثم قلده أمر الديواف )ككاف يكتب بالفارسية( فنقلو 
لفارسية. قيل: لما أراد نقل ىػ ككضع اصطبلحات للكتاب كالحساب استغنوا بها عن المصطلحات ا78صالح إلى العربية سنة 

الديواف إلى العربية, بذؿ لو كتاب الفرس ثبلثمائة ألف درىم, على أف ال يفعل, فأبى. ككفد على سليماف ابن عبد الملك في 
ه, الشاـ, فواله خراج العراؽ, فعاد إلى الكوفة, فاستمر أياـ سليماف كلها. كأقره عمر بن عبد العزيز مدة سنة, ثم استعفى فأعفا

كقيل: عزلو. كلما كلي يزيد بن عبد الملك كاف صالح بالشاـ, فكتب عمر بن ىبيرة إلى يزيد في إنفاذه إليو, ليسألو عن الخراج, 
. ككاف جميع كتاب العراؽ في عصره تبلميذ لو. قاؿ عبد الحميد بن يحيى فلما كصل إلى ابن ىبيرة قتلوفأرسلو إليو كأكصاه بو. 

 (.1ما أعظم منتو على الكتاب ! )الكاتب: هلل در صالح 
 2/160 األعبلـ  :

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
مفكر ككاتب عربي  شهير  كرائد من ركاد فكر اإلنساف األصيل .. مؤسس تيار القدرية في الفكر العربي المناىض للجبرية األموية  

ل اهلل في أرضو ..كأنو ليس عليو حساب كال عقاب في األخرة .. كالفكر السياسي األموم الذم يقوؿ أف الخليفة ما ىو إال ظ
فكل ما يصدر من  الخليفة من أكامر ىي بإرادة  إلهية  محضة .فكاف  فكره  يعد خطرا  كبير على حكم األمويين كملكهم 

افض للعبودية ك لبلستعباد..كما زاؿ كديكتاتوريتهم البغضيو .. فقتلوه  كلفقوا التهم كألصقوا عبارات تدين فكره اإلنساني الحر . الر 
ىذا اإلسم التنويرم يقلق  مضاجع الكهنوت الديني كالسياسي ..حتى ىذه اللحظة .. تصب عليو اللعنات كتعلن الحرب الباردة 

   عليو لمنع فكره كفلسفتو من االنتشار في ربوع بلداف العالم االسبلمي ..ببلد تكره الحياة ككل فكر يجدد األمل كالحياة
 دمشقي غيبلف ال

 ـ( 723بعد  - 000ىػ =  105بعد  - 000)
غيبلف بن مسلم الدمشقي, أبو مركاف: كاتب, من البلغاء: تنسب إليو فرقة " الغيبلنية " من القدرية. كىو ثاني من تكلم في القدر 

قوؿ بالقدر خيره كشره من العبد, كفي كدعا إليو, لم يسبقو سول معبد الجهني. قاؿ الشهرستاني في الملل كالنحل: " كاف غيبلف ي
ككل من كاف قائما بالكتاب كالسنة فهو مستحق لها, كال تثبت إال بإجماع األمة ". كمن كبلـ  إنها تصلح في غير قريش,االمامة 

ألفي كرقة. غيبلف: " ال تكن كعلماء زمن الهرج إف كعظوا أنفوا, كإف كعظو عنفوا ". كلو رسائل, قاؿ ابن النديم إنها في نحو 
كاتهم بأنو كاف في صباه من أتباع الحارث بن سعيد, المعركؼ بالكذاب. كقيل: تاب عن القوؿ بالقدر, على يد عمر ابن عبد 

العزيز, فلما مات عمر جاىر بمذىبو, فطلبو ىشاـ بن عبد الملك, كأحضر االكزاعي لمناظرتو, فأفتى االكزاعي بقتلو, فصلب على 
 .(1باب كيساف بدمشق )

 2/101األعالـ 

............................... 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
شاعر سجن كمات في منفي بسبب شعره ..فكاف أحد الشهداء ..رغم شعره كشهرتو في كقتو ككل األكقات كمن ستشفع لو 

 مقصلة اإلسبلـ للخركج كالنجاة  كالبراءة من مقصلتها !!
 االحوص

 ـ( 723 - 000ىػ =  105 - 000)
عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن عاصم االنصارم, من بني ضبيعة: شاعر ىجاء, صافي الديباجة, من طبقة جميل بن معمر 

كنصيب. كاف معاصرا لجرير كالفرزدؽ. كىو من سكاف المدينة. كفد على الوليد ابن عبد الملك )في الشاـ( فأكرمو الوليد, ثم 
ءه من سيرتو, فرده إلى المدينة كأمر بجلده, فجلد, كنفي إلى " دىلك " كىي جزيرة بين اليمن كالحبشة, كاف بنو بلغو عنو ما سا

 أمية ينفوف إليها من يسخطوف عليو. فبقي بها إلى ما بعد كفاة عمر بن عبد العزيز. كأطلقو
نسيب على شعراء زمنو. كلقب باالحوص لضيق في يزيد بن عبد الملك. فقدـ دمشق فمات فيها. ككاف حماد الراكية يقدمو في ال

 ط " كأخباره كثيرة. -مؤخر عينيو. لو " ديواف شعر 
 (.1ىػ كتاب " أخبار االحوص " ) 303كالبن بساـ, الحسن بن علي المتوفى سنة 
 1/113األعالـ 

..............................  
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 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 شاعر  قتؿ في ظروؼ  غامضة  فكاف واحدا مف الشيداء 

 
 ثابت قطنة

 ـ( 728 - 000ىػ =  110 - 000)
 ثابت بن كعب بن جابر العتكي, من االزد: من شجعاف العرب كأشارفهم في العصر المركاني.

يها قطنة فعرؼ بها. كلما غزا ىػ كأصيبت عينو فجعل عل 102يكني أبا العبلء. لو شعر جيد. شهد الوقائع في خراساف )سنة 
أشرس بن عبد اهلل ببلد سمر قند كما كراء النهر, كاف ثابت معو, ككجهو في خيل إلى )آمل( لقتاؿ من فيها من الترؾ, فقاتلهم 

 (.2ط( ) -جمع ماجد بن أحمد السامرائي البغدادم, ما كجد من شعره في )ديواف  قتلوه.كظفر, كاستمرت كقائعو معهم إلى أف 
 0/65ألعبلـ ا

................................ 
 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 

 صور من  صور التعذيب  بسبب الرأم 
 جلد  كنفي 

 
 عطية العوفي

 ـ( 729 - 000ىػ =  111 - 000)
 عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي, أبو الحسن: من رجاؿ الحديث.

شيعة أىل الكوفة. خرج مع ابن األشعث, فكتب الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقفي: ادع عطية, فاف سب علي  كاف يعد من
لحيتو, فدعاه كأقرأه كتاب الحجاج, فأبى أف يفعل, فضربو ابن القاسم سوط كاحلق رأسو ك  400فاضربو بن أبي طالب كإال 

خراساف بقية أياـ الحجاج, فلما كلي العراؽ عمر بن ىبيرة أذف لو في االسواط كحلق رأسو كلحيتو. ثم لجأ إلى فارس. كاستقر ب
 .لقدـك فعاد إلى الكوفة, كتوفي بوا

 األعبلـ
...............  
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
شهداء مقصلة اإلسبلـ  قتل  ىو  كخمسة  من  تبلمذتو  بسبب رأيهم الديني  المخالف كالمعارض  فكاف ىو كتبلمذتو شهداء من

العامرة كالزاخرة بالدماء حتي الثمالة .. يستشهد ىو كتبلمذتو ..ليعاكد  التاريخ نفسو كيقتل أستاذ كمفكر في السوداف ىو 
 كتبلمذتو ..فما أعظمك كما أطولك من مقصلة .يا مقصلة اإلسبلـ !!!

 مغيرة بن سعيد
 ـ( 737 - 000ىػ =  119 - 000) 

 البجلى الكوفى, أبو عبد اهلل: دجاؿ مبتدع, من أىل الكوفة. يقاؿ لو الوصاؼ. المغيرة بن سعيد
قالوا إنو جمع بين االلحاد كالتنجيم. ككاف مجسما يزعم أف اهلل تعالى )على صورة رجل, على رأسو تاج, كأعضاؤه على عدد 

ثبت مع علي. كيزعم أنو ىو, أك علي )في ركاية  حركؼ الهجاء !( كيقوؿ بتأليو علي كتكفير أبى بكر كعمر كسائر الصحابة إال من
الذىبي( لو أراد أف يحيي عادا كثمودا لفعل ! كمن أقوالو أف االنبياء لم يختلفوا في شئ من الشرائع. كمن خياالتو, فيما يقاؿ, 

 كترىاتو )أف اهلل تعالى لما أراد أف يخلق الخلق
بإصبعو على كفو أعماؿ عباده من المعاصي كالطاعات, فلما رأل المعاصي تكلم باسمو االعظم, فطار فوقع على تاجو, ثم كتب 

ارفض عرقا فاجتمع من عرقو بحراف أحدىما ملح كاآلخر عذب, ثم نظر إلى البحر فرأل ظلو فذىب ليأخذه فطار, فأدركو, فقلع 
من البحر العذب المؤمنين ! !( عيني ذلك الظل كمحقو فخلق من عينيو الشمس كسماء أخرل, كخلق من البحر الملح الكفار ك 

ككاف يقوؿ بتحريم ماء الفرات ككل نهر أك عين أك بئر كقعت فيو نجاسة. كخرج بالكوفة, في إمارة خالد بن عبد اهلل القسرل, 
ف كأحرؽ بالنار خمسة من أتباعو كىم يسمو  كظفر بو خالد, فصلبوداعيان لمحمد بن عبد اهلل بن الحسن, ككاف يقوؿ: ىو المهدل. 

 (.1))المغيرية( 
 األعبلـ 

4/043 

 .................................  
 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

عالم مشهور جدا  باإلسرائيليات استشهد  ككاف مآلو القتل ..بعد أف خدـ اإلسبلـ بفكره كعلمو ككقتو كمالو ..كلم يخدمو اإلسبلـ 
ا من أبرز شهداء  العصر األموم ..كاستحق نيل شهادة كشرؼغير تنكر ل كما كتنكر لو    في شيء   ه ..فكاف  كاحدن

 الموت شهيدا في سبيل الكلمة كالرأم   ..التي ضاؽ بها اإلسبلـ منذ يومو األكؿ ..كأعلن الحرب الشاملة عليها !!
 كىب بن منبو

 ـ( 732 - 654ىػ =  114 - 34)
و عبد اهلل: مؤرخ, كثير االخبار عن الكتب القديمة, عالم بأساطير االكلين كال سيما كىب بن منبو اال بناكم الصنعاني الذمارم, أب

االسرائيليات. يعد في التابعين. أصلو من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرل إلى اليمن. كأمو من حمير. كلد كمات بصنعاء ككاله 
 عمر بن عبد العزيز قضاءىا. ككاف يقوؿ: سمعت

كلها أنزلت من السماء, اثناف كسبعوف منها في الكنائس, كعشركف في أيدم الناس ال يعلمها إال قليل,   اثنين كتسعين كتابا
 ككجدت في كلها أف من أضاؼ إلى نفسو شيئا من المشيئة فقد كفر.

ألف فيو "  كمن كبلمو, كينسب إلى غيره: إذا دخلت الهدية من الباب خرج الحق من الكوة ! كاتهم بالقدر, كرجع عنو. كيقاؿ: 
كحبس في كبره كامتحن. قاؿ صالح بن طريف: لما قدـ يوسف بن عمر العراؽ, بكيت, كقلت: ىذ الذم كتابا " ثم ندـ عليو. 

 ضرب كىب بن منبو حتى قتلو.
كفي " طبقات الخواص " أنو صحب ابن عباس كالزمو ثبلث عشرة سنة. من كتبو " ذكر الملوؾ المتوجة من حمير كأخبارىم 

خ " ك "  -كقبورىم كأشعارىم " رآه ابن خلكاف في مجلد كاحد, كقاؿ: ىو من الكتب المفيدة. كلو " قصص االنبياء  كقصصهم
 (.1قصص االخيار " ذكرىما صاحب كشف الظنوف )

 102/5األعبلـ 



115 
 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
ن الشهداء ..اماـ لم كلن يغفر لو كل ما قدـ كيقدـ رمز كإماـ من  أئمة المذىب الشيعي  ..قتل في السجن  فكاف كاحد م

 اإلسبلـ ظبلؿ في  كاالعتقاد  للبقاء حيا يواصل رسالتو كحقو في الرأم كالتعبيرلبلسبلـ 
 السجاد

 ـ( 736 - 660ىػ =  118 - 40)
 علي بن عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب, أبو محمد:

كاف كثير العبادة كالصبلة فغلب عليو لقب " السجاد " ككاف من أجمل الناس جد الخلفاء العباسيين. من أعياف التابعين.  
كأكسمهم, عظيم الهيبة, جليل القدر. قيل للوليد بن عبد الملك: إنو يقوؿ بأف الخبلفة ستصير إلى أبنائو, فأمر بو فضرب بالسياط 

 (.1كأىين. كاعتقلو ىشاـ بن عبد الملك, في البلقاء فمات معتقبل )
 1/220ـ األعبل

.......................................... 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
وعامل شزعي  استشهد  وقتل مشنوما .. وكان من قافلة ودوامة   ما إن تتوقف  حتى  تبدأ حبصد املزيد  فقيه

خيجل ويشتحي اإلنشان من وتزاثا    واملزيد من اإلمساء والعقول واألفكار .. واحلصيلة والنتيجة  أوطانا وبالدا

 ويذكز ماضيها االنتشاب هلا والتعزيف بتارخيها 

 االشدؽ
 ـ( 737 - 000ىػ =  119 - 000) 

سليماف بن موسى األموم بالوالء, أبو الربيع أك أبو أيوب, المعركؼ باالشدؽ: من قدماء الفقهاء.دمشقي, كاف ينعت بسيد شباب 
ما رأيت مثل سليماف, كاف في كل يـو يحدث بنوع من العلم. كقاؿ ابن عساكر: )قدـ على ىشاـ بن  أىل الشاـ. قاؿ ابن لهيعة:

 (.1عبد الملك كىو في الرصافة, فسقاه طبيب لهشاـ شربة فقتلو, ثم إف ىشاما سقى ذلك الطبيب من الدكاء نفسو فقتلو( )
 2/122األعبلـ  

......................... 

 رجة األكلي  ........   شهيد من الد
 شهداء الحرية كالتعبير في االسبلـشاعر من شعراء  العصر األموم  قتل  بفعل الضرب  فكاف أحد الشهداء  

 مزاحم بن عمرك
 ـ( 743نحو  - 000ىػ =  125نحو  - 000) 

يها: )أبغي نساء بني تيم, مزاحم بن عمرك السلولى: من شعراء العصر االمول.اشتهرت لو قصيدة في ىجاء )ابن الدمينة( يقوؿ ف
إذا ىجعت عني العيوف, كال أبغي مقاريها( كالمقارل القدكر كالقصاع, أم: كال أريد طعامها. كبعد ىذا البيت أبيات يشبب فيها 
بزكجة ابن الدمينة, )كاسمها حماء( كيذكر عبلمات في جسدىا, فسأؿ ابن الدمينة زكجتو: كيف عرؼ السلولى تلك العبلمات ؟ 

ت: لعل النساء كصفنها لو, فلم يرضو ىذا, كأمرىا أف تبعث إلى مزاحم ليلقاىا في مكاف سماه لها, ففعلت, كأقبل مزاحم, فقال
 (.1فوثب عليو ابن الدمينة كمعو صاحب لو, فأكثقاه كجعبل يضربانو حتى مات )

 4/011األعبلـ 

...................................................  
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 شهيد من الدرجة األكلي  ........   
راكية  كعالم باألدب كاللغة  مات في السجن ..كما مات كاستشهد غيره , آ كاف عالم باألدب أـ كاف عالما بالذرة كالفيزياء 
 النوكية .. أـ كاف عالما في الشريعة كالفقة  كحتى لو كاف  عالما في البطيخ كالفقع كالفجل كالبصل  فأنت شهيد  ..شهيد ال

محالة  اإلسبلـ  كجنوده لك بالمرصاد  في ىذا العصر ككل العصور !! لن تنجوا لن تنجوا من القتل كلو كنت في بركج مشيدة 
 فانت شهيد كشهيد كشهيد ككواكب سيارة 

 ابن أبي بردة
 ـ( 744نحو  - 000ىػ =  126نحو  - 000)

ىػ  109قاضيها. كاف راكية فصيحان أديبا. كاله خالد القسرم سنة ببلؿ بن أبي بردة عامر بن أبي موسى االشعرم: أمير البصرة ك 
ىػ فعزلو كحبسو, فمات سجينا. كاف ثقة في الحديث, كلم تحمد سيرتو في  125فأقاـ إلى أف قدـ يوسف ابن عمر الثقفي )سنة 

 كح ذم الرمة الشاعر القضاء.ككاف يقوؿ: إف الرجلين ليختصماف إلي فأجد أحدىما أخف على قلبي فأقضي لو ! كىو ممد
 األعبلـ 

0/40 

........................................ 

  ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 شاعر قتل غيلة بسبب اشتركو في معركة  عسكرية  .. كلم يكن شعره كما يبدك سبب  األكؿ كالرئيسي في مقتلو كاغتيالو 

 رحلة شهداءنا فكاف شهيدا من شهدا الدرجة الثانية من 
 ابن الطثرية

 ـ( 744 - 000ىػ =  126 - 000) 
يزيد بن سلمة بن سمرة, ابن الطثرية, من بني قشير بن كعب, من عامر بن صعصعة: شاعر مطبوع. من شعراء بني أمية, مقدـ 

عنز بن كائل. كفي اسم  عندىم, كلو شرؼ كقدر في قومو بني قشير. كنيتو " أبوالمكشوح " كنسبتو إلى أمو من بني " طثر " من
 أبيو خبلؼ.

 كاف حسن الشعر, حلو الحديث, شريفا, متبلفا للماؿ, صاحب غزؿ كظرؼ كشجاعة كفصاحة.
علي بن عبد اهلل الطوسي, ما تفرؽ من شعره في " ديواف " ككذلك صنع أبو الفرج األصبهاني, صاحب األغاني. كفي  جمع

 ت بديعة من شعره.حماسة أبي تماـ, كحماسة ابن الشجرم مختارا
 كىو صاحب القصيدة التي منها:

 بعيد, كأشياعي لديك قليل " ..." فديتك ! أعدائي كثير, كشقتي 
 فأفنيت عبلتي, فكيف أقوؿ ؟ " ..." ككنت إذا ما جئت, جئت بعلة, 
 كال كل يـو لي إليك رسوؿ " ..." فما كل يـو لي بأرضك حاجة 

يـو الفلج )بفتح الفاء كالبلـ( من نواحي اليمامة. كعده " ابن حبيب " ممن قتل غيلة, النو قتلو بنو حنيفة, في موقعة لو معهم 
 (.1بينما كاف يقاتل علقت جبتو بعرؽ من الشجر, فعثر, فضربو الحنفيوف حتى قتلوه )

 5/152األعبلـ 

............................ 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
ىو  وعودمحطة بارزة من محطات الفكر البلديني في تاريخ اإلسبلـ كاف  مصيره  المحتـو  كالماسم المع ك 

.كالحرب الباردة على كل ما ىو إنساني كحر القتل كالموت شهيدا تحت راية الكفر باإلنساف كالنكراف للعقل 
 !كشريف 

 بن صفوافالجهم 
 ـ( 745 - 000ىػ =  128 - 000)

 م, أبو محرز, من موالي بني راسب:جهم بن صفواف السمرقند
رأس )الجهمية( قاؿ الذىبي: الضاؿ المبدع, ىلك في زماف صغار التابعين كقد زرع شرا عظيما. كاف يقضي في عسكر الحارث 
بن سريج, الخارج على أمراء خراساف, فقبض عليو نصر بن سيار, فطلب جهم استبقاءه, فقاؿ نصر: )ال تقـو علينا مع اليمانية 

 . بقتلو, فقتلثر مما قمت( كأمر أك
 ....................................0/111......................................األعبلـ 

 

 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 فقيو إباضي  قتل بسبب تأييده ألحد رجاؿ السياسية كالمعارضة السياسية  

 أبو الحر
 ـ( 748 - 000ىػ =  130 - 000)

 علي بن الحصين بن مالك بن الخشخاش العنبرم التميمي, أبو الحر: من فقهاء االباضية.
كانت لو ثركة في البصرة, سكن مكة. كجاىر فيها أياـ " مركاف بن محمد " بمناصرة " طالب الحق " ككاف ىذا قد خلع طاعة 

يأمر بلقبض على " أبي الحر " فاعتقل كأكثق بالحديد مركاف, كبويع لو بالخبلفة في اليمن. فكتب مركاف إلى عاملة بمكة, 
 كأشخص إلى المدينة, كىو شيخ كبير. كأدركو في الطريق بعض أنصار طالب الحق, فأنقذكه كعادكا بو إلى مكة, مستترين.

 في فتنتو بمكة.كقتل كلم دخلها أبو حمزة )المختار بن عوؼ( كاف " أبو الحر " من رجالو. 
 1/050األعبلـ 

 
 

  ...   شهيد من الدرجة األكلي  .....
 قائد  عسكرم  كسياسي قتل بسبب إمامتو لصبلة .. فهل رأيت كعرفت فكرا في التاريخ يحاسب اإلنساف حتى على أمامتو لصبلة 

لدين من فأم إجراـ كاف كأم إجراـ سيكوف  !! لو ترؾ لهذا الدين كلهذا الفكر أف يتحكم بمصير اإلنساف كمصائره !! كيترؾ ىذا ا
 دكف إعبلف الحرب عليو كعلى جذكره المدمرة كتخليص العالم كاألجياؿ من تبعاتو 

 الىز بن قريط
 ـ( 748 - 000ىػ =  130 - 000)

الىز بن قريط بن سرم بن الكاىن بن زيد بن العصبة, من تميم: أحد نقباء بني العباس, قبل قياـ دكلتهم. كاف على ميمنة أبي 
سيره إلى " مرك " كرسولو إلى نصر بن سيار, يدعوه إلى الطاعة. كقتلو أبو مسلم, صبرا, لقراءتو أماـ نصر: " مسلم الخراساني في 

 إف المبل يأتمركف بك ليقتلوؾ " كقد ىرب نصر على أثر ذلك 
 2/025األعبلـ 
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.................................... 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 كالدخوؿ فيمن  استشهدكا كقتلوا تحت مقصلة االسبلـ سبب  قصيدة  ىجاء  فاستحق  نيل الشهادة شاعر  استشهد ب

 الكلبي
 ـ( 748نحو  - 000ىػ =  130نحو  - 000)

عطية بن االسود الكلبي, من مواليهم: شاعر شامي. كاف في العصر األموم. نظم أبياتا يهجو بها " مركاف بن محمد " كيحرض 
 مركاف. فقتلوالثورة, اليمانيين على 

 1/024األعبلـ 

......................................... 
 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
ا  .. شهيد الحرية كالرأم كالكلمة !!   استشهد كقتل غيلة ..فاستحق نيل الشهادة ..كنيل شرؼ من  رحل شهيدن

 الدمينةابن 
 ـ( 747نحو  - 000ىػ =  130نحو  - 000)

عبد اهلل بن عبيداهلل بن أحمد, من بني عامر بن تيم اهلل, من خثعم, أبو السرم, كالدمينة أمو: شاعر بدكم, من أرؽ الناس شعرا. 
قل أف يرل مادحا أك ىاجيا. أكثر شعره الغزؿ كالنسيب كالفخر. كاف العباس بن االحنف يطرب كيترنح لشعره. كاختار لو أبو تماـ 

من ديواف الحماسة ستة مقاطيع. كىو من شعراء العصر األموم. اغتالو مصعب بن عمرك السلولي, كىو عائد من في باب النسيب 
ط " من صنع ثعلب  -الحج, في تبالة )بقرب بيشة للذاىب من الطائف( أك في سوؽ العببلء )من أرض تبالة( لو " ديواف شعر 

 كابن حبيب 
 1/120األعبلـ 

.................................  

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
شاعر كمقاتل عسكرم  اتهم بالزندقة  كما يتهم  أم  مفكر كمعارض سياسي بهذه التهم الجاىزة كالمعلبة  دائما كأبدا .. كمات 

 في سجنو ..كما يموت غيره 
 عبد اهلل بن معاكية

 ـ 746 -ىػ / ؟  129 -؟ 
 هلل بن جعفر بن أبي طالب.عبد اهلل بن معاكية بن عبد ا

 من شجعاف الطالبيين كأجوادىم كشعرائهم, اتهم بالزندقة, ككاف فتاكان سيء الحاشية طلب الخبلفة في أكاخر دكلة بني أمية 
 ىػ( بالكوفة كبايع لو بعض أىلها, كخلعوا طاعة بني مركاف. 127)سنة 

ىػ( فخرج إلى المدائن, كلحق بو جمع  128وفة( فتفرؽ عنو أصحابو )سنة كأتتو بيعة المدائن. ثم قاتلو عبد اهلل بن عمر )كالي الك
 من أىل الكوفة فغلب بهم على حلواف كالجباؿ كىمذاف كأصبهاف كالرم.

كقصده بنو ىاشم كلهم حتى أبو جعفر )المنصور( كاستفحل أمره, فجبي لو خراج فارس ككورىا. كأقاـ باصطخر, فسير أمير 
جيوش لقتالو فصبر لها ثم انهـز إلى شيراز كمنها إلى ىراة فقبض عليو عاملها كقتلو خنقان بأمر أبي مسلم العراؽ )ابن ىبيرة( ال

 الخراساني.
 ىػ. 131أبي مسلم سنة  سجنكضع الفراش على كجهو فمات كقيل مات في 

 موسوعة الشعر كالشعراء 
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................................ 

 .... ة الثالث....   شهيد من الدرجة 
 راكية للحديث كاألثر المحمدم  قتل في ظركؼ غامضة 

 ىػػ  130عبد اهلل بن أبي بكر 
 

 عبد اهلل بن أبى بكر بن عبد اهلل من ركاة أىل المدينة قتل سنة ثبلثين كمائة
 مشاىير علماء األمصار 

1/112 
.............................................. 

  
 

 .... الثالثة جة ....   شهيد من الدر 
 كاعظ قتل في ظركؼ  غامضة  

 
 ىػػ  131  إبراىيم بن ميموف الصائغ

إبراىيم بن ميموف الصائغ أبو إسحاؽ من أىل مرك من اآلمرين بالمعركؼ كالمواظبين على الورع الموصوؼ مع الفقو في الدين 
 كالعبادة الدائمة قتلو أبو مسلم سنة إحدل كثبلثين كمائة 

 ء األمصار مشاىير علما
................................. 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 عالم  ديني قتل في ظركؼ غامضة  كترجم لو ابن حباف 

.. 
جبلة بن أبى ركاد العتكي مولى عتيك أخو عبد العزيز بن أبى ركاد كنيتو أبو مركاف من أىل مرك قتلو أبو مسلم بنيسابور سنة 

 ثين كمائة إحدل كثبل
 مشاىير علماء األمصار 
...................... 

 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 عالم  ديني قتل في ظركؼ غامضة  كترجم لو ابن حباف 

 ىػػ  131األنصارم  إسحاؽ بن الوليد
 

 ين كمائة إسحاؽ بن الوليد بن عبادة بن الصامت األنصارم من قراء المدينة قتل سنة إحدل كثبلث
  

 مشاىير علماء األمصار 
1  /111  

 ............................................................. 
 



121 
 

 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
  تحت نحبهم  قضوا الذين.. كاالبداع كالكلمة الحرية شهداء أحد  فكاف..  شهيدا  مات العربي النثر كتاب من كبير  كاتب

  اإلسبلـ  مقصلة
 

 عبد الحميد الكاتب
 ـ( 750 - 000ىػ =  132 - 000) 

عبد الحميد بن يحيى بن سعد العامرم, بالوالء, المعركؼ بالكاتب: عالم باالدب, من أئمة الكتاب. كاف جده مولى للعبلء بن 
 كىب العامرم, فنسب إلى بني عامر. يضرب بو المثل في الببلغة, كعنو أخذ المترسلوف.

أصلو من قيسارية. سكن الشاـ, كاختص بمركاف بن محمد آخر ملوؾ بني أمية في المشرؽ, كيقاؿ: )فتحت الرسائل بعبد الحميد 
كختمت بابن العميد( ككاف يعقوب بن داكد, كزير المهدم, يكتب بين يديو, كعليو تخرج. لو )رسائل( تقع في نحو ألف كرقة, 

كاستعمل التحميدات في فصوؿ الكتب. كلما قوم أمر العباسيين كشعر مركاف بزكاؿ  طبع بعضها. كىو أكؿ من أطاؿ الرسائل
ملكو, قاؿ لعبد الحميد: قد احتجت أف تصير إلى عدكم, كتظهر الغدر بي, كإف إعجابهم بأدبك كحاجتهم إلى كتابتك 

 (.1بوصير )بمصر( )ستحوجهم إلى حسن الظن بك. فأبى عبد الحميد مفارقتو, كبقي معو إلى أف قتبل معا, في 
 2/056األعبلـ 

 
............................................. 

 
 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 

 عالم  ديني قتل في ظركؼ غامضة  كترجم لو ابن حباف  فكاف  أحد الشهداء 
  

 ىػػ  132  عمير بن ىانئ العنسى
ين من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كعمر طويبل ككاف قد كاله عمر بن عبد عمير بن ىانئ العنسى أبو الوليد أدرؾ ثبلث

 العزيز على الثنية كالحوراف كبقى إلى أف قتلو السفر بن حبيب المرم سنة ثنتين كثبلثين كمائة 
 

 مشاىير علماء األمصار 
.............................................. 

 
 

 .... الثالثة جة ....   شهيد من الدر 
 قتل في ظركؼ غامضة 

 
 ىػػ  132الحببلني   يونس بن ميسرة
 سنة ثنتين كثبلثين كمائة ككاف قد عمى قبل ذلكقتل يونس بن ميسرة بن حلبس الحببلنى أبو حلبس 

 مشاىير علماء األمصار 
1 /291  



121 
 

........................... 
 

 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
عربً  شهٌر  ذو صدى واسع ..التزال شهرته  تسمع  حتى ٌومنا هذا بٌن كتب األدب وأخبار األدباء  شاعر

 من الشهداء الذٌن استشهدوا ولم ٌؽٌبوا عن دنٌا الشهادة وعالم االستشهاد !! ا..لكنه استشهد وقتل وكان واحدً 
 رصاد !!وكٌؾ له أن ٌؽٌب ومقصلة اإلسالم حاضرة .. ومقصلة اإل سالم له بالم

 
 يزيد بن الوليد

 ـ( 744 - 707ىػ =  126 - 88)
 المبتكرة معانيو من بعضان  الشعراء منو أخذ مجيدان  شاعران  كاف عشر, الحادم األموم الخليفة الملك, عبد بن يزيد بن الوليد

 أحد كقتل بشعره, يتحداىمك  اليمانية يهجو ككاف للقيسية, متعصبان  ككاف دينو, في متهمان  كاف: شتى دكاع قتلو على كتضافرت
 .اليمانية فقتلتو البارزين أشرافهم

 
 ناقمة كانت التي اليمانية القبائل كأيدتو عليو, الناس يحرض فكاف عقيدتو, كفساد سيرتو لسوء عليو ناقمان  الوليد, عم ابن كاف

 بجيلة قبيلة من كىو القسرم, اهلل عبد نب لخالد ينتصركا أف كتحٌديهم إياىم كلهجائو أمو, قبيلة للقيسية, لتعصبو الوليد على
 .اليمانية
 

 يوسف فقتلو بقتلو, أمر ثم سجنو الخبلفة الوليد كلي كلما ىشاـ, عزلو ثم الملك, عبد بن ىشاـ خبلفة في العراؽ كالي خالد ككاف
 أف اليمانية قومو كيتحدل خالدان  لوبقت فيها كيفخر اليمانية بها يهجو قصيدة يزيد بن الوليد قاؿ كقد العراؽ, كالي الثقفي, عمر بن

 :قولو كمنها لو, يثأركا
 قتيبلن  فينا خالد كىذا

 رجاالن  كانوا إف منعوه أال
 عيربان  قحطاف بنو كانت كلو

 ضعضعتهم المذلة ضبلال كلكن صنائعو ذىبت لما
 مقاال لذلتهم يجدكا فلم

 
 بن عمراف شاعرىم كقاؿ جمهور, بن منصور يتزعمها قتلو, على اإقدامه دكاعي من ككانت اليمانية, ثائرة القصيدة ىذه أثارت كقد

 :قولو كمنها يزيد بن الوليد كقتلهم باليمانية كيفخر الوليد قصيدة فيها ينقض قصيدة الكلبي ىلباء
 بمهندات خالدان  سنبكي

 ضبلال صنائعو تذىب كال
 :قولو كمنها لخالد يمانيةال بثأر بها يفخر أبياتان  خليفة بن خلف اليماني الكلبي الشاعر كقاؿ

 مذحج كأسباؽ كلب سٌكنت لقد
 راقد غيرى  ليلو يزقو كاف صدلن 
 بخالد المؤمنين أمير تركن

 
 ساجد غيرى  خيشومو على مكبان 

 .7/1 األصبهاني, األغاني,
..................................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
يو  الذم ال يعدكا عن كونو كبلـ عابرا ..  فكاف كاحدا من شهيد  استشهد بسبب رأ

الشهداء ..من شهداء الكلمة كالرأم كالتعبير في اإلسبلـ شهداء ال تقف الشهادة عند 
 حد أك  غاية كمنتهي 

 
 مالك القرشً 

   
تذاكر  رجال من  قرٌش  أن معاوٌة  بن أبً سفٌان , إذا ذكرت  أمة  ؼضب , فقال  مالك     
أسماء القرشً  أنا أذكر  أمه وال ٌؽضب فجعلوا له جعال " جابزة "  وذهب إلٌه فً الموسم   بن

وذكر له أمه  فلم  ٌؽضب فعاد وأخذ الجعل ثم جعلوا له مثله إذا كلم عمرو بن الزبٌر  وقال له  

  فؤمر  بضربه  حتى  ماتمثلما  قال لمعاوٌة  فؤتاه  فقال له ذلك  
 فقال : أنا وهللا قتلته فبلػ ذلك  معاوٌة   

 
  18/  2"  موسوعة العذاب  

 
......................... 

 من الدرجة األكلي  .... داء....   شه
شهيد  من شهداء الحرية كالكلمة كحرية االعتقاد التي يزعم اإلسبلـ أف جاء ليكفل حرية الرأم كاالعتقاد لئلنساف ..كيعطيو كامل 

سبلـ  أك الكفر .كلكن ىنا بمجرد  ىذا الرأم  ال نجد ال حرية كال عقيدة غير العقيدة الواحدة ..كال رأم  الحرية  في اإليماف كاإل
اإلسبلـ أك  اغير الرأم الواحد ..كمصير غير المصير الواحد .ىذا ىو اإلسبلـ  كىذه ىي  حرية الرأم كالتعبير في اإلسبلـ ..  أم

 كحتما أنو اإلسبلـ  القتل كالذبح ..إنها األغبلؿ كالمذابح  
 

 بٌان بن سمعان التٌمًٌ .. 
مإسس مذهب البٌانٌة  قتله حرقا خالد القسري  هو وأحد أتباعه المعروؾ بن سعٌد 
.وكان من القابلٌن أن جزء ألهً حل فً علً بن أبً طالب وأتحد بجسده .فبه كان 

فار وله ٌعلم الؽٌب  إذا أخبر عن المالحم  وصح الخبر . وبه كان ٌحارب الك
 النصرة والظفر .... 

 
  152الملل والنحل الجزء األول  

........................................................ 

 ....   شهداء من الدرجة األكلي  ....
 

 أبً بهٌس الهٌصم بن جابر  . 
دٌنة .  فطلبة عثمان  بن حٌان هو أحد  بنً سعد بن ضبٌعة  وقد كان  الحجاج  طلبة أٌام  الولٌد فهرب إلً الم

المزنً  فظفر به وحبسهة وكان ٌسامره  إلً أن ورد  كتاب  الولٌد  بؤن ٌقطع  ٌدٌه ورجلٌه  ثم ٌقتله  .ففعل به 
 ذلك . 

 وهو مإسس مذهب البٌهسٌة  ..وله العدٌد من األراء   
  125الملل والنحل الجزء األول  ص 
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....................................... 

 ....   شهداء من الدرجة األكلي  ....
 للرأم في اإلسبلـ  ضريبة .. لئلعتقاد في اإلسبلـ ثمن .. للتفكير في اإلسبلـ  مصير .. 

 ليس بين  الحياة كالموت  كلكن  بين  الموت  كالموت  . أنها ضريبة الحرية  في اإلسبلـ !! 
 ء  أيها  اإلسبلـ فاستشهد  ىذا اإلنساف ..فمن التالي من الشهدا

  . المؽٌرة بن سعٌد العجلً

بن عبد هللا ابن الحسن بن الحسن الخارج بالمدٌنة  محمد النفس الزكٌة  : ادعى أن اإلمامة بعد محمد بن علً بن الحسٌن فً

  . وزعم أنه حً لم ٌمت

د وبعد ذلك ادعى النبوة لنفسه واستحل بعد اإلمام محم وكان المؽٌرة مولى لخالد بن عبد هللا القسري وادعى اإلمامة لنفسه

  . هللا عنه ؼلواً ال ٌعتقده عاقل المحارم وؼال فً حق علً رضً

محمد كما كان ٌقول   : ومنهم من قال بانتظار إمامة فمنهم من قال بانتظاره ورجعته  : ولما أن قتل المؽٌرة اختلؾ أصحابه

  . بانتظاره

 الملل والنحل

.... 

 لدرجة األكلي  ........   شهداء من ا
  عمير بن بياف العجلي  

كاف خطابيا  . ككانوا قد نصبوا خيمة  بكناسة الكوفة  يجتمعوف بها على عبادة الصادؽ . فرفع خبرىم إلي 
 يزيد بن ىبيرة ..فأخد عميرا كصلبو في كناسة الكوفة 

  180الملل كالنحل  ص 

 

 متفرقات العصر 
 

 كوفة قتله هشام بن عبد الملك زٌد بن علً قتل بكناسة الـ  1 

 قتل بجوزجان خراسان قتله أمٌرها  ٌحٌى بن زٌدـ  2 

  محمد اإلمام قتل بالمدٌنة قتله عٌسى بن هامانـ  3 

   . إبراهٌم اإلمام قتل بالبصرةـ  4   

.............. 
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 صور من  انتهاؾ  حقوؽ االنساف 

 داكد االدلم
 ـ( 750نحو  - 000ىػ =  132نحو  - 000)

داكد بن سلم, المعركؼ باالدلم, مولى تيم بن مرة: شاعر حجازم مجيد, رقيق الشعر, من أىل المدينة. أدرؾ آخر أياـ بني أمية 
كأكؿ أمر بني ىاشم. كعرؼ باالدلم لسواده كطولو, كيقاؿ )اآلدـ( ك )االرمك( ك )االسود( ككاف قبيح الوجو, يتخايل في مشيتو, 

 سعد بن إبراىيم( أربعين سوطا من أجل مشيو. كيقاؿ: كاف أبوه نبطيا, كانتسب إلى كالء أمو.كضربو أمير المدينة )
 

 ..........................األعبلـ ........................

 

  

 
 
 

 ********   نهاٌة الجزء الثالث *********   
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 مقدمة العصر عصر الدكلة المارستانية 

" الحقبة السوداء كحقبة المستبدين األربعة كعصر الدكلة البوليسية كالدكلة الكرتونية من بعد 
 األموية "

الحقيقة  الدكلة المارستانية  الدكلة العباسية كعاصمتها دكلة الًسفاح   حاف الوقت لنستعرض حقبة 
 ال بغداد  " العصفورية " , ,البارمستاف ىي 

الليلية ..ككرسي العرش ىو األسرة الوثيرة كاللحـو كالشحـو  كمقر صنع القرار فيها ىي النوادم
 العربية كاألعجمية كالتركية ..

أقصى  أقاصي الجنوف ,دكلة شذكذ العقل إلي منتاه ..كشذكذ النفس كالعتو كالجنوف إلى أقصاه 
,  يةؤلنسانلكالشذكذ ..كاحده من الدكؿ التي ال مثيل لها في الشطحات األخبلقية كالؤلخبلقية كا

.التي  تلد كتتوالد من  رحم ىذا الفكر  كعصر قبيح ال مثيل لقبحو إال تلك العصور القبيحة 
 كذلك الفكر .

تستمد  ىويتها  كاسمها من إسم شخص ال لوطن كال لئلرض كال لقومية كال لعرؽ كال دكلة مارقة  
كلة تنتسب كعادة دكؿ كال  .. ال اسم دكلة ككياف  سياسي يشبة ىذا الكيانات الطبيعية,  بل د

اإلسبلـ ..حيث تنسب فيو الدكؿ لئلشخاص كالعائبلت كحكم  األعضاء التناسلية  ال دكؿ 
المؤسسات كالكيانات البرلمانية كالتشريعة ..  فكانت  ىذه الدكلة تنسب لشخص ىذا المدعو " 

 .داء الحقب الظبلمية كالسو أحد مؤسسي كصانعي لعم  لهذا ا  للعباس بن عبد المطلب "
عصرىا  بانتصارىا في معركة الزاب ..كحوكمت بهذا الزب كبهذا الزاب. ىذه الدكلة   دشنت  
 حتى سقطت  كانتهت في معركة دموية أخرم إثر ىجـو  كاعتداء خارجي .ي دكلة الزب كالزاب ف

 ..من أبي عبد اهلل السفاح ..إلي سفاح كاف مستعصم بالشيطاف أـ  باهللدكلة السيف كالجنس 
 فاح فكلهم كانوا سواء في القهر كاالستبداد  كالديكتورية الكل سفاح في دكلة الشذكذ كالسً 

 ككانت سنوات كقركف كلها سواء   للعبث كالضياع كالفشل كالبلجديد 
 .. كعشقيو ال عشيقاتو الدكلة  التي ينتحر فيها الرئيس من أجل الجنس كمن أجل المثلية الجنسية 

ها الرئيس اليـو حاكما كيقيم مراسيم االحتفاؿ بالتنصيب كيقيم في اليـو الدكلة التي يكوف في
التالي مراسيم العزاء لنفسو فقد قتل ىذا الزعيم .. الدكلة التي يقتل فيها الرئيس من خصوتو ك 

 شهداء  اخٌة الخني نالتعبٌخ اً العاخ العباسً 

 هــ 323ـ   120عاخ الدنلة الماخستانٌة" الباطنٌة "  
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يحكم الدكلة من خصوتو ..الدكلة التي يمسى فيها الرئيس يوزع  ماؿ الدكلة يمنية كيسرة ليبل 
صبح فقيرا يتسوؿ المحسنين كالصدقات .. الدكلة التي تحكم من رأسين رأس ..كيصبح كقد أ

على العرش كرأس مشنوقة قرب العرش .. الدكلة التي تتعطل فيها القرارات كمصير الشعب حتى 
يرضى ذلك النديم كترضي تلك الجارية ..الدكلة التي تكتظ بالمستشارين كالسياسيين من  

 الحساف الجوارل ك الغلماف كالبدكر 
بكل الوسائل كالطرؽ الجهنمية كالخبيثة كالبريئة كذات زمن طويل مورس فيو التجهيل كالتجهيل  

فبل عصر ذىبي كال فضي كال بركنزم .. كلها أكاذيب صنعتها األقبلـ الجبانة النوايا الحسنة ..
نة كغدا بالسي  فتحكم  ىذا اليـوبين المذاىب دكلة  فريدة  تتداكؿ فيها السلطة كالمأجورة  بل 

 بالسيف بالسادية كأسبوعا  بالجنس كشهرا بالبلقدرية  كحينا كأخرم  بالمجوسية  كتارة بالقدرية 
 بالمانوية كأخر بالمثلية الجنسية  كعقدا كحينا بالطالح كسنة بنهج السلف الصالح كالبربرية 

كاالستبداد كمصادرة كالنهاية دكلة ال تختلف عن سابقتها في انتهاؾ حقوؽ اإلنساف كالمرأة 
الحريات الثقافية كالدينية كالسياسية  ..كأخيرا كليس أخرا سجل أسود في انتهاؾ أقدس مقدسات 

فكانت أكثر اإلنساف حرية  الرأم كالتعبير التي فاقت تلك الحقب السوداء كتفوقت عليها 
أحرار كانوا ىم من العصور كالدكؿ  قتبل للمبدعين كالشهداء على اإلطبلؽ. شهداء أبرار كأناس 

 أعطى لهذا العصر مكانتو ككسمو بسمة التنوير كالثقافة كاإلبداع  ..كدفعوا ثمنا باىظا لذلك 
..عصر سدد فيو الضربة القاضية على العقل كاإلنساف كالعرب كقومية  ك كاشعب كاللغة كالعربية  

 كثقافة إنسانية في لغتها ك كعناء للعقل كاإلنساف  
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 ل  خلفاء العصر العباسً  جدو

 حُو٤ِلش حُِوذ ٓيس حُلٌْ ٓالكظخص

 ػزي هللا رٖ ٓلٔي رٖ ػ٢ِ أرٞ حُؼزخّ حُٔلّخف 132-136  

 ػزي هللا رٖ ٓلٔي ؿؼلَ حٍُٜٔ٘ٞ  أرٞ 136-158  

 ٓلٔي رٖ ػزي هللا حٍُٜٔ٘ٞ حُٜٔي١ 158-169  

 ٠ٓٞٓ رٖ ٓلٔي حُٜٔي١ حُٜخى١ 169-170  

 ٛخٍٕٝ رٖ ٓلٔي حُٜٔي١ ح٤َُٗي 170-193  

 ٓلٔي رٖ ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي حأل٤ٖٓ 193-198  

 ػزي هللا رٖ ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي حُٔؤٕٓٞ 198-218  

 ٓلٔي رٖ ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي حُٔؼظْٜ 218-227  

 ٛخٍٕٝ رٖ ٓلٔي حُٔؼظْٜ حُٞحػن 227-232  

  232-247 ًَّ  ؿؼلَ رٖ ٓلٔي حُٔؼظْٜ حُٔظٞ

  

   

ػَٜ ٤ٓطَس حُؼ٤٣ٌَٖٔ 

 طَحىحأل

(247-334) 

 ٓلٔي رٖ ؿؼلَ حُٔظًَٞ حُٔ٘ظَٜ رخهلل 274-248

 أكٔي رٖ ٓلٔي حُٔؼظْٜ حُٔٔظؼ٤ٖ رخهلل 248-252

 ٓلٔي رٖ ؿؼلَ حُٔظًَٞ حُٔؼظِ رخهلل 252-255

 ٓلٔي رٖ ٛخٍٕٝ ح ُٞحػن حُٜٔظي١ رخهلل 255-256

 أكٔي رٖ ؿؼلَ حُٔظًَٞ حُٔؼظٔي ػ٠ِ هللا 256-279

 أكٔي رٖ ١ِلش رٖ ؿؼلَ حُٔظًَٞ ظ٠ي رخهللحُٔؼ 279-289

 ػ٢ِ رٖ أكٔي حُٔؼظ٠ي حٌُٔظل٢ رخهلل 289-295

 ؿؼلَ رٖ أكٔي حُٔؼظ٠ي حُٔوظيٍ رخهلل 295-320

 ٓلٔي رٖ أكٔي حُٔؼظ٠ي حُوخَٛ رخهلل 320-322

 ٓلٔي رٖ ؿؼلَ حُٔوظيٍ حَُح٢ٟ رخهلل 322-329

 وظيٍارَح٤ْٛ رٖ ؿؼلَ حُٔ حُٔظو٢ هلل 329-333

 ػزي هللا رٖ ػ٢ِ حٌُٔظل٢ حُٔٔظٌل٢ رخهلل 333-334

ػَٜ ٤ٓطَس حُلَّ 

 حُز٤٤ٜ٣ٖٞ 

(334-447) 

 حُل٠َ رٖ ؿؼلَ حُٔوظيٍ حُٔط٤غ هلل 334-363

 ػزي ح٣ٌَُْ رٖ حُل٠َ حُٔط٤غ حُطخثغ هلل 363-381

 أكٔي رٖ آلخم رٖ ؿؼلَ حُٔوظيٍ حُوخىٍ رخهلل 381-422

 ػزي هللا رٖ أكٔي حُوخىٍ هللاحُوخثْ رؤَٓ  422-467

  

  

 ػَٜ ٤ٓطَس حُٔالؿوش حألطَحى

(447-656) 

  

 ػزي هللا رٖ ٓلٔي رٖ ػزي هللا حُوخثْ حُٔوظي١ رؤَٓ هللا 467-487

 أكٔي رٖ ػزي هللا حُٔوظي١ حُٔٔظظَٜ رخهلل 487-512

 حُل٠َ رٖ أكٔي حُٔٔظظَٜ حُٔٔظَٗي رخهلل 512-529

 ٍٜٓ٘ٞ رٖ حُل٠َ حُٔٔظَٗي حَُحٗي رخهلل 529-530

 ٓلٔي رٖ أكٔي حُٔٔظظَٜ حُٔوظل٢ ألَٓ هللا 530-555

 ٣ٞٓق رٖ ٓلٔي حُٔوظل٢ حُٔٔظ٘ـي رخهلل 555-566

 حُلٖٔ رٖ ٣ٞٓق حُٔٔظ٘ـي حُٔٔظ٢٠ء رؤَٓ هللا 566-575

 أكٔي رٖ حُلٖٔ حُٔٔظ٢٠ء حُ٘خَٛ ُي٣ٖ هللا 575-622

 أكٔي حُ٘خَٛ ُي٣ٖ هللا ٓلٔي رٖ حُظخَٛ رؤَٓ هللا 622-623

 ٍٜٓ٘ٞ رٖ ٓلٔي حُظخَٛ رؤَٓ هللا حُٔٔظَٜ٘ رؤَٓ هللا 623-640

 ػزي هللا رٖ ٍٜٓ٘ٞ حُٔٔظَٜ٘ رخهلل حُٔٔظؼْٜ رخهلل 640-656
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  خمز الشهادة  تاخٌخ استشهاده  اسم الشهٌد  

  نافخ  123 نسد ب  نداعة   124

  نامخ  112 عمخن الؽالبً   125

  بختقالً  112 ب  الاس  عبد هللا   126

  نامخ  110 عبد هللا ب  المقفع   112

  بختقالً  112 جعفخ ب  عبلة   111
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  نامخ  162 حخاخ ب  عمخن   122

  نامخ  162 منانخ النمخي   121

  نافخ  162 عبد الملك الااخثً   120

  نافخ  163 مامد نبن الشٌص   122

  نامخ  015 نبن مسهخ   121

  نامخ  005 نعٌم  ب  اماد   122

  بختقالً  022 اب  قطاب   123

  نامخ  012 اب  العكنك   124

  نامخ  021 نامد ب  ناخ الازاعً   125

  نامخ  021 البنٌطً   126

  بختقالً  022 اب  الزٌات   112

  نامخ  022 مامند ب  الفخج   111

  نامخ  024 اب  نبً اللٌث   110

  نامخ  011 اب  السكٌت   112

  نامخ  016 علً ب  الجهم   111

  نامخ  022 مد ب  عبد هللا ما  112

  نامخ  022 اب  كخام   113

  نافخ  024 العباس الخٌاشً   114

  نافخ  024 العباس ب  الفخج   115

  نامخ  032 اب  الدقٌقً   116

  بختقالً  034 اٌكا    122
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  نامخ  226 الاالج   132

  امخ ن 211 اامد ب  عباس   131

  بختقالً  214 البخدعً   132

  نامخ  200 الشملؽانً   133

  نامخ  200 اب  نبً اخاقٌد   134

  نامخ  200 اب  ابً العن    135

  اامخ  200 الماس  ب  الفخات   136
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  اافخ  221 الاس  الهمدانً   140

  البختقالً  224 ابن اخاس الامدانً   142

  نامخ  221 اب  عبدنس الجهشٌاخي   141

  اافخ  222 خبٌع القطا    142
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  نامخ  232 اب  النابلسً  144

  نامخ  233 الناشا الاؽٌخ   145

  نامخ  233 اب  العمٌد   146

  بختقالً  241 جمٌلة الامدانٌة   152

  نافخ  251 ابن اسااق الاابا   151

  الً بختق 262 نمٌ  الدنلة   150

  نافخ  261 سعٌد ب  سعٌد   152

  بختقالً  262 اب  اٌن    151

  نامخ  265 بدٌع الزما  الهمدانً   152
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  نامخ  122 مالك الفاخقً   162
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  نامخ   116 نبن العال المعخي   020

  نامخ  122 الكندي الكاتب   022

  نافخ  121 الاسٌ  ب  ننً   021

  نامخ  ؟؟؟؟؟ ثابت ب  نسلم   022

  نامخ  134 علً البااخزي   023

  نافخ  142 علً ب  ما كنال   024

  نامخ  145 اب  النلٌد   025

  نامخ  152 اب  سهل السخاسً   026

  نامخ  152 المعمنخي   012

  نامخ  153 البٌهقً   011

  نامخ  154 اب  النااس   010
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  نامخ  220  عبد النااد الخنٌانً  016
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  نامخ  221 الكٌا الهخسً   002

  نامخ  224 األبٌنخدي   001

  نامخ   212 الطؽخابً   000

  نامخ  212 الالهنخي   002
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  نامخ  215 الطبخسً   022

  نافخ   216 الانًٌ   021
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  بختقالً  236 عماخة الٌمنً   012
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  فخ نا 251 عٌسً ب  مندند   014

  نامخ  252 نبن القاسم  ب  الفحل   015
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  ...  الثالثة....   شهيد من الدرجة 

 عالم  شرعً ترجم له ابن حبان  من علماء أمصاره وأقطاره  قتل فً ظروؾ ؼامضة 

 136 – 111      أسد بن وداعة

 سنة ست وثالثٌن ومابة قتلأسد بن وداعة أبو العالء من عباد أهل الشام وقرابهم 

 مشاهٌر علماء األمصار

........................................ 

 د من الدرجة األكلي  ........   شهي
 الينا شاىدا كشهيدحملهم قطار الموت فكاف  كحدا من شهداءنا  ..من  شاعر قتل كاستشهد

                                      لغالبيا

 ـ( 757 - 000ىػ =  140 - 000)
في العهد األموم.  سيد بني غالب بن سعد في زمنو باليمن, كشاعرىا كفارسها. عاش عمرك بن زيد الغالبي

على يد معن قتبل  كأدرؾ العهد العباسي. كأقاـ في الحجاز مدة. كنسب إليو شعر في الحنين إلى ببلده. كمات
 بن زائدة الشيباني عامل العباسيين على اليمن 

 78/  5األعبلـ  /  
.................................................... 

 
 ؼخ٤ٗش ...........٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُ

حملهم قطار الموت الينا شاىدا من  رمز  ديني كسياسي كخطيب  مات في السجن ..فكاف أحد الشهداء 
 كشهيد على محنة ال تنتهي  كقاطرة ال توقف 

 
 عبد اهلل بن الحسن

 ـ( 762 - 690ىػ =  145 - 70)
 محمد: تابعي.بن الحسن بن على ابن أبي طالب الهاشمي القرشي, أبو  عبد اهلل بن الحسن

من أىل المدينة, قاؿ الطبرم: كاف ذا عارضة كىيبة كلساف كشرؼ. ككانت لو منزلة عند عمر بن عبد العزيز. 
كلما ظهر العباسيوف قدـ مع جماعة من الطالبيين, على السفاح, كىو باالنبار, فأعطاه ألف ألف درىم. كعاد 

فمات سجينا ابنيو محمد كإبراىيم. كنقلو إلى الكوفة,  إلى المدينة. ثم حبسو المنصور, عدة سنوات, من أجل
 , كما حققو الخطيب البغدادمفيها

 78/  4األعالم  
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....   
شهيد الشهداء ..كسيد الشهداء .. كعظيم الشهداء ..ك لو لم يكن من بين الشهداء في تاريخ اإلسبلـ  سول 

اريخ إدانة .كإتهامو باألدلة على مدل انتهاؾ ىذا التاريخ لئلسبلـ لحرية اإلنساف ىذا الشهيد  لكفى ىذا الت
 .كتدنيسو ألقدس مقدسات اإلنساف 

 شهيده أكحى إلي بكتابو ىذا السجل .كإحياء سيرتهم ,كألقاء الوركد كالتحايا  على ركحهم الزكية كالعطرة
كاة الشهداء  ..شهيد الحرؼ كالقلم شهيد الحكمة شهيد  أملت كل جراحة  كآالمو إحياء نور الشهداء ..كمش

كالنور .. شهيد لو كاف في حاضرنا لكانت  نوبل األدب جائزتو  ..ك سفير السبلـ كالمحبة من نصيبو 
 ..كجونكور الكلمة ك اإلبداع كساـ على صدره 

اإلنساني  كاألدبي   شهيد كلما قرأت  قصة مقتلو كدت أبكي دما حسرة كألما على فراؽ رمز من رموز التاريخ
 .. بهذه الطريقة البشعة كىو ال يزاؿ في ريعاف الشباب كذكرة انتاجو اإلدبي كالفلسفي 

شهيد كمفكر ككاتب عظيم قل أف تجود البشرية كاإلنسانية  بواحد مثلو ..عظيم ال يزاؿ  يحفظ ابداعة الصغار  
األكسخ الشرؽ التعيس ..شرؽ المجانين  قبل الكبار كيتردد اسمو في الغرب كالشرؽ األقصى قبل الشرؽ

 ككل األسي كالحرقة لنا  كالمعتوىين !!! أنو أبو الشهداء كسيد الشهداء  ابن المقفع !!
 

 بن المقفععبد اهلل 
 ـ( 759 - 724ىػ =  142 - 106) 

فرس, كلد عبد اهلل بن المقفع: من أئمة الكتاب, كأكؿ من عني في اإلسبلـ بترجمة كتب المنطق, أصلو من ال
في العراؽ مجوسيا )مزدكيا( كأسلم على يد عيسى ابن علي )عم السفاح( ككلي كتابة الديواف للمنصور العباسي, 

كترجم لو " كتب أرسطوطاليس " الثبلثة, في المنطق, ككتاب " المدخل إلى علم المنطق " المعركؼ 
شهر كتبو. كأنشأ رسائل غاية في االبداع, ط " كىو أ -بايساغوجي. كترجم عن الفارسية كتاب " كليلة كدمنة 

ط " ك " اليتيمة " كاتهم بالزندقة, فقتلو في البصرة أميرىا  -ط " كرسالة " الصحابة  -منها " األدب الصغير 
قتل بطريقة بشعة  يقوؿ ابن خلكاف  أنو  لما ألقى عليو  القبض أمير البصرة قاؿ لو " سفياف بن معاكية المهلبي. 

. كأمر بتنور  أقتلك  قتلة لم يقتل بها أحدأيها األمير في نفسي .فقاؿ أمي  مغتمة إف لم  أنشدؾ اهلل

فسجر ثم أمر بابن المقفع فقطعت أطرافة عضوا عضوا كىو يلقيها في التنور  كىو ينظر حتى أتي على جميع 
 دت الناس  " جسده  ثم أطبق عليو التنور .كقاؿ ليس  على في المثلة بك حرج ألنك زنديق كقد أفس

قاؿ الخليل بن أحمد: ما رأيت مثلو, كعلمو أكثر من عقلو. كلبلستاذ محمد سليم الجندم " عبد اهلل بن 
 ط " كمثلو لخليل مردـ بك  - ابن المقفعط " كمثلو لعمرفركخ كلعبد اللطيف حمزة "  -المقفع 

  141/ 4األعالم  

............................................... 
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 شاعر مخضرم ..قتل  ألسباب أخرى فكان من الشهداء 

               جعفر بن علبة
 ـ( 762 - 000ىػ =  145 - 000)

: شاعر غزؿ مقل. من مخضرمي الدكلتين األموية كالعباسية. كاف  جعفر بن علبة بن ربيعة الحارثي, أبو عاـر
قومو. كىو من شعراء )الحماسة( ؿ أبي تماـ. كصاحب األبيات التي منها: )ىوام مع الركب  فارسا مذكورا, في

اليمانين مصعد جنيب, كجثماني بمكة موثق( ككانت إقامتو بنجراف, كحبس بها متهما باالشتراؾ في قتل رجل 
على مكة, قصاصا.  عقيل السرم ابن عبد اهلل الهاشمي, عامل المنصور قتلو من بني عقيل اسمو )خشينة( ثم
 رجل من بني عقيل اسمو رحمة بن طواؼ . قتلو كقيل

 0/102األعبلـ 
.................... 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....  
  

شاعر  ......   شهٌد من الدرجة األولً  ......استشهد  بسبب معارضته الشعرٌة  لبنً أمٌة  

ٌل من شؤنهم ..تداركة القتل على أٌد  هإالء الخبثاء رؼم واستخدامه الشعر فً التحرٌض والتقل

 زوال دولتهم المارقة  وأفول عصرهم القبٌح , لعصر هو أشد قبحا منه 

 يفسد
 ـ( 763 - 000ىػ =  146 - 000) 

 سديف بن إسماعيل بن ميموف, مولى بني ىاشم: شاعر حجازم, غير مكثر, من أىل مكة.
, متعصبا لبني ىاشم. أظهر ذلك في أياـ الدكلة شديد التحريض على بني أميةد, كاف أعرابيا بدكيا حالك السوا

عبد الصمد بن علي )عامل المنصور(  فقتلواألموية. كعاش إلى زمن المنصور العباسي, فتشيع لبني علي, 
 .ط( بالنجف  -بمكة. كجمع معاصرنا رضواف مهدم العبود, ما كجد من شعره في )ديواف 

 80/  2األعبلـ  
............................................ 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....  
 

الموت من فقيو مشهور كأماـ من أئمة السنة في الفقة   قتل في السجن ..لرفضو للقضاء .فاستحق نيل شهادة 
 أجل مبادئو 

.. كيعين من يشاء لسيف .. كيترؾ السلطة بالسيف من أجل مبدئو كرأيو الرافض ..فخليفة المسلمين  يعين با 
يستقيل  يضرب بالسيف .. كمن يعارض يضرب بالسيف .. كمن كمن.. السياسية في اإلسبلـ ىي بالسيف كمن 

 الدـ كالسيف ..ككاف لهذا اإلماـ نصيبو من  السيف !!
 النعماف  أبو حنيفة

 ـ( 767 - 699ىػ =  150 - 80)
ي بالوالء, الكوفي, أبو حنيفة: إماـ الحنفية, الفقيو المجتهد المحقق, أحد االئمة االربعة النعماف بن ثابت, التيم

عند أىل السنة. قيل: أصلو من أبناء فارس. كلد كنشأ بالكوفة. ككاف يبيع الخز كيطلب العلم في صباه, ثم 
امتنع كرعا. كأراده المنصور انقطع للتدريس كاالفتاء. كأراده عمر بن ىبيرة )أمير العراقين( على القضاء, ف

فحبسو إلى  العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد, فأبى, فحلف عليو ليفعلن, فحلف أبو حنيفة أنو ال يفعل,
 )قاؿ ابن خلكاف: ىذا ىو الصحيح(.أف مات 

ككاف قوم الحجة, من أحسن الناس منطقا, قاؿ اإلماـ مالك, يصفو: رأيت رجبل لو كلمتو في السارية أف 
يجعلها ذىبا لقاـ بحجتو ! ككاف كريما في أخبلقو, جوادا, حسن المنطق كالصورة, جهورم الصوت, إذا حدث 

 -انطلق في القوؿ ككاف لكبلمو دكم, كعن اإلماـ الشافعي: الناس عياؿ في الفقو على أبي حنيفة. لو " مسند 
ركاه عنو تلميذه أبو يوسف. كتنسب  خ " في الفقو, صغير, -ط " في الحديث, جمعو تبلميذه, ك " المخارج 

ط " كلم تصح النسبة. توفي ببغداد كأخباره كثيرة. كالبن عقدة, أحمد بن محمد,   -إليو رسالة " الفقو االكبر 
كتاب " أخبار أبي حنيفة " كمثلو البن ىماـ, محمد بن عبد اهلل الشيباني, ككذلك للمرزباني, محمد بن عمراف. 

العليم بن أبي القاسم بن عثماف بن إقباؿ القربتي الحنفي, كتاب " قبلئد عقود الدرر كؿ أبي القاسم بن عبد 
خ " طالعتو في خزانة السيد حسن حسني عبد الوىاب بتونس.  -كالعقياف في مناقب اإلماـ أبي حنيفة النعماف 

 كللموفق بن أحمد المكي " مناقب
 ط " البن البزاز الكردرم. -ـ االعظم ط " كمثلو " مناقب اإلما -اإلماـ االعظم أبي حنيفة 

ط " كلسيد عفيفي " حياة اإلماـ أبي  -كللشيخ محمد أبي زىرة " أبو حنيفة: حياتو كعصره كآراؤه كفقهو 
 ط " . -ط " كلعبد الحليم الجندم " أبو حنيفة  -حنيفة 

 37,  36/  8األعالم  

...............................................  
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 كاتب من الكتاب .. أستشهد  ألسباب أخري فكان من الشهداء 

 الفضٌل بن عمران ؟؟؟ ـ  " زمن المنصور 

كاتب ومثقؾ كان أحد الكتاب لجعفر المنصور ..ووشى به إلً المنصور  أنه  ٌعبث وٌتحرش  

أوصاهما  بحرص أن ٌقتلوه ولو تعلق  بؽالمة جعفر .فؤرسل المنصور اثنٌن من الزبانٌة 

 بالؽمام . 

وٌتدخل رجل أخر وٌتوسط لدي المنصور قابال له أنه  "رجل عفٌؾ دٌن " وأنه " أبرأ الناس 

مما رمً به وقد تعجلت ٌؤمٌر المإمنٌن " فٌرسل المنصور ٌعزز بثالث قابال له : لك عشرة 

الرسول  وصل  وقد سفح دمه  ولم ٌجؾ ألؾ درهم إن أنقذته فامض بخطابً  بحق دمه . ولكن 

 دمه بعد رجع الرسول مكسوفا إلً الخلٌفة أن السٌؾ سبق العذل .

 ٌتلفت المنصور إلً مواله سوٌد فً قتل رجل عفٌؾ دٌن مسلم بال جرم وال جناٌة ؟؟

 فقال سوٌد هو أمٌر المإمنٌن ٌفعل ما ٌشاء وهو أعلم بما ٌصنع "" 

 ن روابع  القصص  العالمٌة .لخالص الجلبً قصة م 65من كتاب           

......................................... 

  .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 

شخصية  عربية  مشهورة ..عمل  في السياسية كاألدب ككاف من أكثر الشخصيات العربية شهرة  كحبا  لؤلدب 
 كالشعر  قتل غيلة كألسباب مجهولة 

 زائدةمعن بن 
 ـ( 768 - 000ىػ =  151 - 000) 

معن بن زائدة بن عبد اهلل بن مطر الشيباني, أبو الوليد من أشهر أجواد العرب, كأحد الشجعاف الفصحاء. أدرؾ 
العصرين االمول كالعباسي, ككاف في االكؿ مكرما يتنقل في الواليات, فلما صار االمر إلى بني العباس طلبو 

غل في البادية, حتى كاف يـو الهاشمية كثار جماعة من أىل خراساف على المنصور المنصور, فاستتر كتغل
كقاتلوه, فتقدـ معن كقاتل بين يديو حتى أفرج الناس عنو, فحفظها لو المنصور كأكرمو كجعلو في خواصو. 

اـ فيها ككاله اليمن, فسار إليها كأكعث فيها )كما يقوؿ ابن حبيب( أم لقي صعوبات, ثم كلي سجستاف, فأق
مدة, كابتنى دارا, فدخل عليو أناس في زل الفعلة )العماؿ( فقتلوه غيلة. أخباره كثيرة معجبة, كللشعراء فيو 

 .  أماديح كمراث من عيوف
 الشعر أكرد بعضها ابن خلكاف كالخطيب البغدادم .

 273/  7األعالـ  
...................................................... 
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  شهيد من الدرجة األكلي  ......   
 

إال فً وحصرٌا  أمٌر  وصاحب رأي ..استشهد وقتل بصورة سادٌة وبشعة  ..صور ال توجد 

 تارٌخ اإلسالم 

 عيسى بن جرير
 ـ( 772 - 000ىػ =  155 - 000)

أصحابو عيسى بن جرير الصفرم: أمير الصفرية بسجلماسة. كاف مطاعا ذا رأم كعلم. استمر إلى أف أنكر عليو 
 . كجعلوه على رأس جبل إلى أف ماتا أشياء فشدكه كثاق

 

 111/ 5األعالم  

.................. 
  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 
قتل بسبب ركايتو ألحاديث محمد ,,التي تركها محمد يختصم الناس جراىا كيقتتل ..فعلى محدث شهير .. كأبو ىريرة  أخر ..

ال تنتهي ..  مذابح ال تتوقف ككاقتتلوا ..كعلى السنة ذبحوا كتذابحوا ..كعلى الخبلفة كاإلمامة حدثت مجازر ك القرآف  تقاتلوا 
ككاف من ضمن  من  قتلوا ظلما كعدكانا ىذا الشهيد ..الذم ال جـر سول أنو أراد أف يكذب كذبة بيضاء  من أجل محمد .. 

كلكن كاف  غيرؾ في خدمة اإلسبلـ  ككما لفق ابن العاص نلفق .. , يرة  نكذبككاف شعاره "نكذب لو ال عليو " فكما كذب أبو ىر 
 على كجع اإلسبلـ  !! كأصدؽ  كما نالوه من ذلك  أبلغ  كأكجع

 ػ عبدالكريم بن أبي العوجاء 
 ىػػ  155ػ 000) 

(, كجاء ذكر مناظراتو في الدين في   خاؿ معن بن زائدة الشيباني (, كاف في البصرة من المشهورين بالزندقة كالتهاكف بأمر الدين 
 كثير من كتب التاريخ كالحديث, منها:

ما جاء في البحار  أنو كاف من تبلمذة الحسن البصرم, فانحرؼ عن التوحيد كقدـ مكة تمردان كإنكاران على من يحج, ككانت  
ؽ ػ فجلس إليو في جماعة من نظرائو, فاستأذنو العلماء تكره مجالستو لخبث لسانو كفساد ضميره, فأتى أبا عبدالٌلو ػ جعفر الصاد

في الكبلـ على أف تكوف المجالس باالمانات, فلما أذف لو قاؿ: إلى كم تدكسوف ىذا البيدر, كتلوذكف بهذا الحجر, كتعبدكف ىذا 
, فقل فإنك رأس ىذا البيت المرفوع بالطوب كالمدر, كتهركلوف حولو ىركلة البعير إذا نفر, إف ىذا أسسو غير حكيم, كال ذم نظر

 االمر كأبوؾ أسسو.
فقاؿ أبو عبدالٌلو: إفَّ من أضلو الٌلو كأعمى قلبو, استوخم الحٌق كلم يستعذبو, كصار الشيطاف كليَّو, يورده مناىل الهلكة ثٌم ال  

حل أنبيائو كقبلة للمصلين يصدره, كىذا بيت استعبد الٌلو بو عباده ليختبر طاعتهم في إتيانو, فحثهم على تعظيمو كزيارتو كجعلو م
 لو, فهو شعبة من رضوانو كطريق يؤدم إلى غفرانو... كالٌلو أحٌق من أطيع فيما أمر...

 فقاؿ ابن أبي العوجاء: ذكرت الٌلو فأحلت على غائب. 
مهم كيرل فقاؿ أبو عبدالٌلو: كيلك! كيف يكوف غائبان من ىو مع من خلقهم شاىد, كإليهم أقرب من حبل الوريد, يسمع كبل 

 أشخاصهم كيعلم أسرارىم.
فقاؿ ابن أبي العوجاء: فهو في كٌل مكاف, فإذا كاف في السماء, فيكف يكوف في االرض؟ كإذا كاف في االرض, فكيف يكوف  

 السماء؟ في
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لمكاف الذم فقاؿ أبو عبدالٌلو: إٌنما كصفت المخلوؽ الذم إذا انتقل من مكاف اشتغل بو مكاف كخبل منو مكاف, فبل يدرم في ا 
صار إليو ما حدث في المكاف الذم كاف فيو. فأما الٌلو العظيم الشأف الملك الديٌاف, فبل يخلو منو مكاف, كال يشتغل بو مكاف, كال 

 يكوف إلى مكاف أقرب منو إلى مكاف.
ٍلناىي   ٍم جيليودان غىيرىىا لًيىذكيقيوا اٍلعىذاب( قاؿ: ما ذنب كمنها ما كرد أنَّو سأؿ أبا عبدالٌلو عن قولو تعالى: )كيلَّما نىضجىت جيليوديىيٍم بىدَّ

 الغير؟
 قاؿ: كيحك! ىي ىي كىي غيرىا. 

 قاؿ: فمثل لي ذلك شيئان من أمر الدنيا. 
 قاؿ: نعم, أرأيت لو أف رجبلن أخذ لبنة فكسرىا ثٌم ردىا في ملبنها فهي ىي كىي غيرىا )(. 

ـ القابل, فقاؿ لو: ما جاء بك إلى ىذا الموضع؟ قاؿ: عادة الجسد كسينَّة البلد, كفي ركاية أنٌو التقى معو في الحـر في العا 
 كلنبصر ما الناس فيو من الجنوف كالحلق كرمي الحجارة.

فقاؿ لو العالم ): أنت بعدي على عتوِّؾ كضبللك يا عبدالكريم, فذىب يتكٌلم, فقاؿ: ال جداؿ في الحج كنفض رداءه من يده  
 كقاؿ:

 مر كما تقوؿ ػ كليس كما تقوؿ ػ نجونا كنجوت, كإف يكن االمر كما نقوؿ ػ كىو كما نقوؿ ػ نجونا كىلكت.إف يكن اال
كفي ركاية: أف ابن أبي العوجاء كثبلثة اتفقوا بمكة على أف يعارض كٌل كاحد منهم ربع القرآف, فلٌما حاؿ الحوؿ كاجتمعوا في  

)يا أٍرضي ابٍػلىًعي ماءًؾ كىيا سىماء أىٍقلعي كىًغٍيضى الماء( كففت عن المعارضة. كقاؿ مقاـ إبراىيم قاؿ أحدىم: إٌني لما رأيت قولو 
قرأ االخر: لما كجدت قولو )فػىلىٌما استيئىسيوا ًمٍنوي خىلىصيوا نىًجٌيان( أيست عن المعارضة, ككانوا يسركف بذلك, إذ مٌر عليهم الصادؽ ك 

 عليهم
 ًجنُّ عىلى أٍف يىأتيوا ًبًمٍثًل ىذا اٍلقيرآف ال يىأتيوفى ًبًمٍثًلًو(فبهتوا)(.)قيٍل لىًئٍن اٍجتىمىعىًت االٍنسي كىالٍ 

كركل المفضل بن عمر )( أىنَّو سمع في مسجد الرسوؿ صاحب ابن أبي العوجاء يقوؿ لو: إفَّ محٌمدان استجاب لو العقبلء, كقرف  
 اسمو في االذاف باسم ناموسو...

ثنا عن ذكر االصل الذم جاء بو... الحديث. فقاؿ لو ابن أبي العوجاء: دع ذكر   محٌمد, فقد تحٌير فيو عقلي, كحدِّ
ىذا شيء مما جاء من مناظراتو, كفي ترجمتو بلساف الميزاف انو كاف في البصرة, كصار في آخر أمره ثنويان, ككاف ييفسد االحداث  

لي الكوفة فقتلو كصلبو )كقد جاء في كيفية قتلو ما ركاه فتهدَّده عمرك بن عبيد, فلحق بالكوفة, فدٌؿ عليو محٌمد بن سليماف كا
 ىقاؿ:155الطبرم في حوادث عاـ 

إفَّ كالي الكوفة محٌمد بن سليماف, كاف قد حبس عبد الكريم بن أبي العوجاء على الزندقة, فكثر شفعاؤه عند الخليفة المنصور,  
بالكٌف عنو إلى أف يأتيو رأيو, ككاف ابن أبي العوجاء قد أرسل إلى  يتكٌلم فيو إالٌ ظنين مٌتهم, فكتب إلى محٌمد بن سليماف كلم

 محٌمد يسألو أف يؤٌخره ثبلثة أياـ كيعطيو مائة ألف, فلما ذكر لمحٌمد أمر بقتلو, فلما أيقن أنو مقتوؿ قاؿ:
ـ, كالٌلو لقد فطَّرتكم يـو صومكم, )أما كالٌلو لئن قتلتموني, لقد كضعت أربعة آالؼ حديث أيحرِّـ فيو الحبلؿ كأيًحلُّ فيو الحرا 

 كصٌومتكم في يـو فطركم()(.
 

 البداية ك النهاية  ألبن كثير 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

  .... ....   شهيد من الدرجة األكلي  ........   
 حماد عجرد 

ير فكاف أحد شهداء حرية الرأم كالتعبشهيد  استحق الشهادة لمقتلو بسبب قصائده  كأرائو الشعرية ك األدبية  .
 في االسبلـ 

 
 ـ( 778 - 000ىػ =  161 - 000)

حماد بن عمر بن يونس بن كليب السوائي, أبو عمرك, المعركؼ بعجرد: شاعر, من الموالي, من أىل الكوفة. 
 من مخضرمي الدكلتين األموية كالعباسية, كلم يشتهر إال في العباسية.

قتل غيلة دم. ككانت بينو كبين بشار بن برد أىاج فاحشة. نادـ الوليد بن يزيد األموم, كقدـ بغداد في أياـ المه
 , كيقاؿ: دفن إلى جانب قبر بشار .باالىواز

 2/262األعالم 

................................. 

 .... ....   شهيد من الدرجة األكلي  ........   
 

من  حكمة  الٌوم  شاعر كبٌر ..ومثقؾ عرٌق .. اشتهر بؤبٌاته الشعرٌة فً الحكمه ,, وما 

الذي ٌتصٌد لإلنسان  ولألبداع فً كل   المرٌض  أوجز من حكمة  كشؾ  حساب  هذا الفكر

 !!  وزمان  مكان

 هــ )  161؟؟ـ    القدوس عبد بن صالح

 

 من وهو. الفضل أبو الجذامً, األزدي القدوس عبد بن هللا عبد بن القدوس عبد بن صالح هو

 مع له البصرة, فً الناس ٌعظ متكلماً  حكٌماً  كان. أسد لبنً مولً كان العباسٌة الدولة شعراء

 التنفٌر حول شعره من كثٌر ٌدور وآداب, وحكم أمثال كله وشعره مناظرات, العالؾ الهذٌل أبً

 وٌمتاز هللا, وطاعة اإلخالق, مكارم على والحثّ  والفناء, الموت وذكر ومتاعها, الدنٌا من

 . القٌاس ودقة والتعلٌل, ٌل,والتدل األلفاظ, بقوة شعره

ٌ صل النتابج؛ بٌن ٌقارن كما األسباب بٌن ٌقارن جعلته الشاعر حٌاة فً أحداث مرت  آراء إلى ف

 القدوس عبد ابن رإي قٌل: (المرتضى قال. ؼٌره وتجارب تجاربه من مستخلصة م حكمة

 وعادة البلد, نةس: قال معروؾ؟ ومذهبك هذا ما له فقٌل والسجود, الركوع تامة صالة ٌصلً

 .عمره آخر فً وعمً!) الولد وسالمة الجسد,

 وفاته

   .بؽداد فً فقتله بالزندقة, العباسً المهدي عند اتهم
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.................................. 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ........   

 
 ك فاستحق نٌل الشهادة شهٌد   أهدر  دمه  وطلب حٌا أو  مٌتا  ,,فعاش فً المنفً  ومات هنا

 والموت شهٌدا ..شهٌد منفاه القسرى 

 سفياف الثورم
 ـ( 778 - 716ىػ =  161 - 97)

سفياف بن سعيد بن مسركؽ الثورم, من بني ثور بن عبد مناة, من مضر, أبو عبد اهلل: أمير المؤمنين في 
وفة, كراكده المنصور العباسي على أف الحديث. كاف سيد أىل زمانو في علـو الدين كالتقول. كلد كنشأ في الك

 كانتقل. فتوارل المهدم, طلبوىػ فسكن مكة كالمدينة. ثم  144يلي الحكم, فأبى. كخرج من الكوفة )سنة 
لو من الكتب )الجامع الكبير( ك )الجامع الصغير( كبلىما في الحديث,  .مستخفيا فيها فمات البصرة إلى

 حفظ. من كبلمو: ما حفظت شيئا. فنسيتو.كالبن الجوزم كتاب في مناقبو )الفرائض( ككاف آية في ال ككتاب في

 114/  3األعالم  

.............................................................. 
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 .... ....   شهيد من الدرجة األكلي  ........   
اإلسبلـ .. عائلة  كاملة  تنتحر ..كتذىب ضحية  ك احده من  قصص الشهادة المركعة ك المفزعة في  تاريخ

 ..ال  لئلسبلـ المخالفين  من الناس ..كمن يقوؿ   مجزرة اإلسبلـ الرىيبة في  حق

قتلوا بسبب الخوؼ على اإلسبلـ  كالخوؼ  على عقائده من  كذا إنساف  مشعوذ ..ككذا انساف  ناقد كمثقف 
بي  المعصـو ..ك الدين الذم سيبلغ بيت كل مدر  ككبر  كما يقاؿ , !! فالقرآف المحفوظ  من عند اهلل ..  كالن

يمثل لو ىذا اإلنساف رعب  ال ينتهي كخطر دائم ككابوس مزعج .. فيتم  التضحية  بو  كبعائلتو  فيقدـ على 
ا على أف يكونوا بقبضة  ىؤالء المجرمين كالمغتصبين   !!االنتحار  كتخليص عائلتو  كتفضيل الموت  انتحار ن

 المقنع الخراساني
 ـ( 780 - 000ىػ =  163 - 000)

 كاف قصارا من أىل مرك, كتعلق بالشعوذة, فادعى الربوبيةعطاء, المعركؼ بالمقنع الخراساني: مشعوذ مشهور.  
, كقاتلوا في سبيلو. ككاف مشوه  )من طريق التناسخ( زاعما أنها انتقلت إليو من أبي مسلم الخراساني, فتبعو قـو

, فاتخذ كجها من ذىب تقنع بو. كأظهر الشياعو صوره قمر يطلع كيراه الناس من مسيرة شهرين ثم يغيب الخلق
 عنهم. قاؿ المعرم:

 

ىػ فثار الناس كأرادكا  161" أفق, إنما البدر المقنع رأسو ضبلؿ كغي, مثل بدر المقنع " كاشتهر أمره سنة 
جمع نساءه كسقاىن سما فمتن, ثم تناكؿ بقية السم,  فلما أيقن بالهبلؾقتلو, فاعتصم بقلعة, فحصركه, 

 فيها من أشياعو ككانت قلعتو في " سباـ " بما كراء النهر . فمات, كدخل المسلموف القلعة فقتلوا من بقي

 235/  4األعالم 

......................................................  
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  ........   شهيد من الدرجة األكلي    

  ).هـ 168 - 96(بشار بن برد 

 األموٌة الدولة نهاٌة عاصر حٌث المخضرمٌن ومن. المولدٌن الشعراء إمام. مطبوع شاعر

 .الجسم ضخم طوٌال, الخلقة, دمٌم ضرٌرا, كان. العباسٌة الدولة وبداٌة

 أقلٌم من( فارس من وأصله البصرة بادٌة فً عقٌل بنً عند. الهجري األول رنالق نهاٌة فً ولد

 حتى. داود بن ٌعقوب ووزٌره المهدي الخلٌفة هجى شعره, فً فاحش هجاءا, كان). طخارستان

 العلماء بعض اتهمه. عطاء بن وواصل واألخفش وسٌبوٌه باألصمعً عرض فقد والنحاة العلماء

 العباسً العصر بداٌة عند الفرس من العرب لؽٌرة ذلك من البعض بهوبر. والزندقة بالشعوبٌة

. بالزندقة حٌاته آخر فً أتهم.بؽداد إال ونتقل البصرة فً تعلم. الدولة بشبون الفرس وقٌام

 .المهدي الخلٌفة عصر فً نهاٌته وكانت. بالبصرة ودفن. مات حتى بالسٌاط فضرب

..........................  

  من الدرجة األكلي  .... ....  شهيد
من يقتل يصلب من يضحي بو اإلسبلـ  كيقتلو ..ر يشاعر استشهد ..شاعر كمفكر لن يكوف  ىو األكؿ كاألخ

 فالطابور ال يزاؿ طويل كالقافلة ال تزاؿ حبلي بالمزيد ..المزيد اإلسبلـ ..
 هـ ( 136علً  ب   ٌقطٌ   ؟؟؟ ـ  

اج  انظخ إلً الناس  اً الطناؾ ٌهخنلن   اقال هذه األبٌات   شاعخ استشهد هن نابنه  نكا   علً قد

 الشعخٌة

 قل ألمٌ   هللا اً القه                           ناخث الكعبة نالمنبخ

 ماذا تخى اً خجل كااخ                        ٌشبة الكعبة بالبٌدخ

 الدنسخنٌجعل الناس إذا ما سمعنا                امخا ٌدنس  البخ ن

 ((البه   الالٌفة العباسً  ثم   اقتله

 ماادخ عده  الشبكة العالمٌة
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
إذا قيل لك كقرأت أف الدين لم  يوجد إال إلبقاء الشعوب تحت السيطرة ..فهذه أحدم الصور  كليست  

تو  يقتل  بسبب تهمة الزندقة .. فيقتل ىو  كنقتل أخرىا  طبعا  .. سليل من بيت النبوة   بيت محمد  كآؿ بي
 بعده  نحن  كبنفس التهمو  المجانية !!

 يعقوب بن الفضل
 ـ( 785 - 000ىػ =  169 - 000) 

 شخٌؾ: المطلب عبد ب  الااخث ب  خبٌعة ب  عباس اب  الخام  عبد ب  الفحل ب  ٌعقنب

  الهادي قتله المهدي مات الما ،ببؽداد نابسه بالزندقة، العباسً المهدي اتهمه. هاشمً

 211/  8األعالم 

........................................................ 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
شهٌد من شهداء الحرٌة و اإلبداع .. وضحٌة من ضحاٌا  التهم المجانٌة التً ٌنثرها نور اإلسالم 

الزندقة واأللحاد  .. وإذا انتهت التهم المجانٌة  أخترع  تهما  على  معارضٌه ,بالمجان تهمة

جدٌدة علمانً لٌبرالً ملحد .. المهم تهما  تإدي إلً  طرٌق  واحد   ت أسالٌب جدٌدة  ..وأختلق

 مقصلة اإلسالم !!  المرٌع ومركب واحد قافلة الموت اإلسالمٌة .. قطار اإلسالم 

شاذٌٌن ٌحاربون العقل والضمٌر واإلنسان .. لٌبقً لهم  لٌبقً هذا دٌن رهٌن أناس شهوانٌٌن

أوطانا مشلولة .. وجماهٌر ؼوؼابٌة ..وبالد منهوبة .. فال أحد ٌقدر على تروٌض وأستعباد 

 اإلنسان كالدٌن ومحاربة العقل والعقالنٌٌن !!

 يسارأبي ابن 
 ـ( 786 - 718ىػ =  170 - 100)

بالوالء, أبو عبيد اهلل: من كبار الوزراء. أصلو من طبرية, من ببلد االردف.  معاكية بن عبيداهلل بن يسار, االشعرم
اشتغل بالحديث كاالدب. كاتصل بالمهدم العباسي قبل خبلفتو, فكاف كاتبو ككزيره. ككاف المهدل يعظمو كال 

كين, فنهض يخالفو في شئ يشير بو عليو. كلما آلت الخبلفة إلى )المهدل( فوض إليو تدبير المملكة كالدكا
باالعباء كجعل للوزارة شأنا. ككاف أكحد الناس في عصره حذقا كخبرة ككتابة. كصنف كتابا في )الخراج( ذكر فيو 

 أحكامو الشرعية كدقائقو كقواعده. كىو أكؿ من صنف كتابا
بة يو. ككاف شديد التكبر كالتجبر, مع كفرة الخير كاالحساف. استمر إلى أف تولى الربيع بن يونس حجاف

 فعزلو بعد أف قتل ابنا لو بتهمة الزندقة, كمات معزكال.المهدل, فأفسد ثقة المهدل بو, 
قاؿ ابن الخطيب: امتبلت جسور بغداد يـو كفاتو بمواليو كاليتامى كاالرامل كالمساكين, كصلى عليو علي بن 

 المهدل, كدفن في مقبرة قريش ببغداد .
 262/  7األعالم 

........................................................... 
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 شهيد من الدرجة األكلي  ....       .

.. كأف يحصل على  إال أف يناؿ  أعلي درجات أكسمة الموت كالشهادة  شهيد  أخر ..ال يستحقال تعلٌق ..
 أرفع كشاحنا  ..كتكـر ركحو ككل ىذه األركاح كاألسماء الزكيو  الطاىرة  

وت كاتهمتو ك أعدمتو حضارة السمـو كشنقتو رسالة األرىاب كنبؤة الدـ . فنحن ىنا ال أف جحدتو ثقافة الم
 نزاؿ ىنا ..نحي ما تبقي من عظمتكم .. نعلي شأف فكركم نتاجكم ثورتكم ضد ىذه الوباء كذلك الفيركس 

 العمركي

 ـ( 796 - 000ىػ =  180 - 000)
رجاف, ينسب إلى الزندقة. بعث الرشيد العباسي يأمر عمرك بن محمد العمركي: زعيم طائفة " المحمرة " بج

بقتلو, فقتل بمدينة مرك. ك " المحمرة " طائفة من البابكية الخرمية, قيل لهم ذلك النهم لبسوا الحمرة أياـ " 
 بابك الخرمي " كفيهم يقوؿ البحترم:

 محرمة, فكأنهم لم يلبسوا " ..." سلبوا, كأشرقت الدماء عليهم 
 سهم كاف أحمر, فلما سلبوه بقيت عليهم حمرة الدعاء, فكأنهم لم يسلبوا .يعني أف لبا

 85/  5األعالم  

................................ 

 شهيد من الدرجة األكلي  ....       ....
إماـ من أئمة الشيعة الكبار  كسليل من بيت النبوة  قتل  ..فبل شفيع لمن ىو سليل  كال كسيط  لمن ىو لقيط 
أك ىو شريف ..الكل سواء  يا أيها األماـ ,,  كيا أيها الساقط من محسوبية  الناس ك األناـ ..فما دمت تفكر 
فأنت مقتوؿ ما دمت تكتب فأنت مذبوح  ..ما دمت تكتب القصيد كتنظم القصيد فأنت  معدـك  ,,معدـك  

ني أؿ سلوؿ  فأنت  ما أنت  في معدـك  ..ال محالة أنت  مقتوؿ ,,كنت أماما من بني آؿ محمد  أك من ب
 كقتيل اإلسبلـ غير شهيد كغير ذبيح 

 موسى الكاظم
 ـ( 799 - 745ىػ =  183 - 128)

 سابع االئمة االثنى عشر, عند االمامية.موسى بن جعفر الصادؽ بن محمد الباقر, أبو الحسن: 
د. كلد في االبواء )قرب المدينة( كاف من سادات بني ىاشم, كمن أعبد أىل زمانو, كأحد كبار العلماء االجوا

كسكن المدينة, فأقدمو المهدل العباسي إلى بغداد, ثم رده إلى المدينة. كبلغ الرشيد أف الناس يبايعوف للكاظم 
ىػ فاحتملو معو إلى البصرة كحبسو عند كاليها عيسى ابن جعفر, سنة كاحدة,  179فيها, فلما حج مر بها )سنة 

 .قتل ى فيها سجينا, كقيل:ثم نقلو إلى بغداد فتوف
ككاف على زل االعراب, مائبل إلى السواد. كفى فرؽ الشيعة فرقة تقوؿ: إنو )القائم المهدل( كفرقة أخرل 

 تسمى )الواقفة( تقوؿ: إف اهلل رفعو إليو كسوؼ يرده. كسميت بذلك النها كقفت عنده كلم تأتم بإماـ بعده. لو
 بن إبراىيم المركزل . ط( سبع صفحات من تأليف موسى -)مسند 
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 321/  7األعالم  

   ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
الكل كم يبدكا في تاريخ  اإلسبلـ  سواء  الفقيو المفكر الكاتب الشاعر,  الكل سواء  ال فرؽ  ؟! كيالعظمة  

.فيالو من تاريخ عظيم ىذا التاريخ فقيو كمحدث ... توفي  من أثر السياط اثر معارضتو  للحكاـ  كالسلطاف ..
 .. تاريخ عظيم للرعب .. عظيم للكره .. عظيم للحقد عظيم  لغريزة الدـ لشهوة القتل .. عظيم لئلرىاب 

 أنو التاريخ األكثر عداكة للعقل كاإلنساف على اإلطبلؽ .. 

 البهلوؿ بن راشد

 ـ( 799 - 745ىػ =  183 - 128)
 ي بالوالء: من علماء الزىاد, من أىل القيركاف.البهلوؿ بن راشد, أبو عمرك الحجرم الرعين

أخباره في الزىد كثيرة. لو كتاب في )الفقو( على مذىب اإلماـ مالك, كقد يميل إلى أقواؿ الثورم. كقيل: إف 
أصحابو دكنوا الكتاب عنو. ككاف أمير إفريقية في زمنو محمد بن مقاتل العكي يبلطف الطاغية )ملك 

غية من األمير أف يرسل إليو حديدا كنحاسا كسبلحا, فعـز على ذلك, كعلم بو البهلوؿ, االسبانيوؿ( فطلب الطا
كجرده كضربو عشرين سوطا كحبسو. فعارض العكي ككعظو كألح عليو في أف يمتنع, فبعث إليو العكي من قيده 

 /// ثم أطلقو, فبقي أثر السياط في جسمو, كنغل, فكاف ذلك سبب موتو

 77/  2األعبلـ  

................................. 
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 .... ....   شهيد من الدرجة األكلي  ........   
شاعر كبير  من شعراء الصف الثاني في تاريخ الشعر في العصر العباسي ... استشهد  كانضم  ككل األسي ككل 

 التعازم  تواسيو للرحيلو  كاستشهاده .. اذا لم يبق أحد يواسيو 
 ىػػ  183ػػػػ 105فصة  مركاف  بن ح

كلد في اليمامة.كنيتو أبو الهنداـ , كيٌكنى أيضان بأبي  شاعر مخضـر مركاف بن سليماف بن أبي حفصة . 
 :السمط, ألف السمط اسم ألحد أبنائو ,كما جاء في قولو
بطىٍيػفو أًلـي السمًط أىرقنا كنحن الصدد منا كالكتب  أٍىبل ن

و موضع خبلؼ بين الركاة الذين ترجموا لو في أصلو .  كاألرجح أنو فارسي ذك الكمٍر .أما نسبو فه : كلقبو
األصل , ككاف من سبي اصطخر التي ىاجمها المسلموف مرتين كأصابوا منها ماشاؤكا , كقد يكوف أبو حفصة 

بن  أحد ما أصابوه, فنشأ في قبيلة عٍكػل كىو غبلـ , ثم اشتراه عثماف بن عٌفاف كباعو فيم بعد إلى مركاف
كلئن اختلف الركايات في نسب أبي حفصة , فإنها قد أجمعت على أنو كاف مولى لمركاف بن  .الحكم

كقد .كقف أبو حفصة إلى جانب موالء يـو الفتنة المعركؼ بيـو الدار الذم انتهى بمقتل عثماف بن عٌفاف.الحكم
إلى الصبر كالثبات ,كعدـ القبوؿ  أبلى أبو حفصة الببلء الحسن في ذلك اليـو , كدعا رفاقو من المقاتلين

 : فقاؿ . بالصلح مع الخصـر
اًر لًٍلقىٍوـً صىاًلحيوا أىجىٍل ال , كىالى ٍاٍختػىٍرتي اٍلحىيىاة عىلىػى اٍلقىٍتلً   ٌكمىا قػهٍلتي يػىٍوـى الدَّ

 كىلىكنِّني قىٍد قػيٍلػتي لًٍلقىٍوـً جىاًلديكا بًاىٍسيىاًفكيٍم الى مى ٍخليصىنَّ إلى الٍػكىٍهلً 
كقد جرح مركاف بن الحكم في ىذه المعركة , فحملو أبو حفصة إلى دار امرأة من عنزة , كضل يداكيو حتى 

 :تماثل للشفاء فأعتقو مركاف عرفاناىًن لجميلو . كإلى ذلك يشير أبو حفصة بقولو
 بػىنيو مىٍركىافى قػىٍوـه أىٍعتػىقيوني كىكيلُّ النَّاسً  بػىٍعدي لىهيٍم عىبيدي 

 : اغتيالو 
طمع الشاعر بالماؿ قاده إلى تناسي ىواه األموم كإلى اإلغراؽ في مديح خلفاء بني العباس كالمجاىرة  إف

 : بالدفاع عن حقهم في الخبلفة , كمعارضتو العلويين بشدة دكف أف يفطن إلى ما ستكوف ردة فعلهم عليو
 : لقد أحنق عليو العلويوف كتربصوا بو شران سيما بعد قولو

 ذاؾ بكائن لبني البنات كراثة األعماـ أنى يكوف كليس
قد عاىد اهلل على أف يقتل الشاعر انتقامان منو لموقفو  صالح بن عطية األضجمكيذكر أف أحدىم كيدعى 

المعادم للعلويين . كقد استطاع أف يوىم مركاف بصداقتو كظل يبلزمو طواؿ كقتو مبديان لو كل لطف كمحبة حتى 
كأمسك بعنقو كلم يتركو حتى ,فزاد مودتو لو كمبلزمتو إياه كذات يـو خبل بو مرض الشاعر من حمى ألمت لو 

 ىػ183ثم انبرل يتباكى مع أىلو عليو كلم يفطنوا إلى فعلتو ككانت كفاتو زمن الخليفة الرشيد سنة  قضى عليو

...................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....  
في اإلسبلـ إف لم يقتلك السياسي قتلك الديني ..فالكل في اإلسبلـ يقتل.. مشركع شهيد المؤسسة الدينية . ف

للقتل الكل يقتل  يذبح ..يعذب ..كلن يجد في القتل  كما يفعلو غضاضة .. المفتي  كزعيم التنظيم  كمرشد  
اهلل كرضا  نبيو  الجماعة كالقائد الركحي كالديني .. الكل متطوع في القتل متطوع في الذبح  الكل يريد رضا

بهؤالء القرابين  بهؤالء األطهار من الناس من ألو الفكر كاإلبداع ..الكل يسعي أف يملئ صحائفة بالدـ 
..سجبلتو بالقتل .. حياتو كلها  إرىاب ...كالغاية من كجوده اإلرىاب ككل ىؤالء ال يردف إال لصوص حولهم .. 

 حوؿ كوراثهم  أرىابين حولهم قتلو مجرمين سفاحين ..يجتمعوف

 كجرائمهم  ..كاغتيالتهم كفسادىم ..أما مبدعين ال .. مفكرين ال ... مثقفين ال ..فبلسفة ال كألف ال .. 

ال نريد إال قتلو إال إرىابين ببركة  اهلل صرنا كعلى ىدم النبي  محمد  مشينا  كليبارؾ اهلل ىذا الطريق !   
 كليحفظ اهلل ىذه المقصلة اإللهية 

ذا الشهيد الذم مات في المنفي ىربا بحياتو من فتول الموت ك الهبلؾ  فاستحق  نيل الشهادة كمنهم ى 
 ..كيكوف شهيدا من الشهداء !!

 ضرار بن عمرك

 ـ( 805نحو  - 000ىػ =  190نحو  - 000) 

 ضرار بن عمرك الغطفاني: قاض من كبار المعتزلة, طمع برياستهم في بلده, فلم يدركها.
كفيها ما ىو كصنف نحو ثبلثين كتابا, بعضها في الرد عليهم كعلى الخوارج,  كه كطردكه.فكفر فخالفهم, 

مقاالت خبيثة. كشهد عليو اإلماـ أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فأفتى بضرب 
 , كقيل: إف يحيى بن خالد البرمكي أخفاه.عنقو, فهرب

 أخطأ, النا نتبرأ منو فهو من لمجبرة قاؿ الجشمي: كمن عده من المعتزلة فقد

 215/  3األعالم  

.......................................... 
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  .... ....   شهيد من الدرجة األكلي  ........   
  المأموف  قافة  ىو كابنو ىاركف الرشيد  الشخص الذم  يكن لو  اإلسبلـ كالمسلمين  احتراـ  كتقدير  بما قدمو  لئلسبلـ من  علم كأدب كث  

ىا ىو يظهر فيحج عاما كيغزك عاما .. ىو أعلى كأفضل كأجل ما يمكن أف يقدمو لئلسبلـ .. حج كغزك كغنائم كسبيا.. كما يقاؿ  كيركل ..
فأموات  تصلب    كجها ليس فيو ال علم  ك ال احتراـ  بل كحشية كسادية  كرغبة في قتل  الشعراء كاألدباء  كإف لم  يظفركا  بهم أحياء

فهذا   فكاف  ىذا الشاعر العربي  شاىدا على  مدل انحطاط  ىؤالء الرموز السياسية كالدينية  كاحد  تلو األخر .أجسادىم كينسى تاريخهم 
 حقاؽ فاستحق  نيل الشهادة  عن كل جدارة كاستقبل أف يتداركة جبلكزة الموت .الشاعر أىدر دمو ..كمات  كربما من الخوؼ كالرعب . 

 النمرم
 ـ( 805نحو  - 000ىػ =  190نحو  - 000) 

منصور بن الزبرقاف بن سلمة بن شريك النمرم, أبو القاسم, من بني النمر بن قاسط: شاعر, من أىل الجزيرة 
الفراتية. كاف تلميذ كلثـو ابن عمرك العتابى. كقرظو العتابى عند )الفضل بن يحيى( فاستقدمو الفضل من الجزيرة 

صحبو, ثم كصلو بالخليفة ىاركف الرشيد, فمدحو, كتقدـ عنده كفاز بعطاياه, كمت إليو بقرابتو من أـ كاست
 العباس بن عبد المطلب, كىى نمرية كاسمها نتيلة.

 كجرت بعد ذلك كحشة بينو كبين العتابى حتى تهاجيا, كسعى كل منهما على ىبلؾ صاحبو.
للشيعة العلوية, كلو شعر في ذلك, فركل العتابى للرشيد أبياتا من ككاف النمرم يظهر للرشيد أنو عباسي منافر 

من يجيئو برأسو من بلدتو )رأس العين( نظم النمرم, فيها تحريض عليو, كتشيع للعلوية, فغضب الرشيد, كأرسل 
في الجزيرة, فوصل الرسوؿ في اليـو الذل مات فيو النمرم, كقد دفن, فقاؿ الرشيد: ىممت أف أنبشو ثم 

 ! كىو القائل من أبيات: رقوأح
 حتى انقضى, فإذا الدنيا لو تبع ...)ما كنت أكفي شب أبي كنو غرتو 

 299/  7األعالم  

....................................... 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 

 ؾ ؼامضة شاعر  استحق الشهادة فربما مات فً السجن أو ربما  قتل .. شهٌد استشهد فً ظرو

 الحارثي
 ـ( 805نحو  - 000ىػ =  190نحو  - 000)

 عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي: شاعر فحل. من بني الحارث بن كعب, من قحطاف.
فسجنو كاف من سكاف الفلجة, من االراضي التابعة لدمشق في أيامو )يطل عليها جبل عاملة( كقصد بغداد, 

 أكثر شعره. كما بقي منو طبقتو عالية.. كضاع الرشيد العباسي, كجهل مصيره
كفي العلماء من يجـز بأف من شعره " البلمية " المنسوبة للسموأؿ, كلها أك أكثرىا ككاف لو ابن شاعر )محمد 

 بن عبد الملك( كحفيد شاعر )الوليد بن محمد(كأخ شاعر)سعيد ابن عبد الرحيم( 

 154/  4األعالم  

................................ 
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 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 شاعر   استشهد  في ظركؼ غامضة ..

 أبو الشيص
 ـ( 811 - 000ىػ =  196 - 000) 

محمد بن علي بن عبد اهلل بن رزين بن سليماف بن تميم الخزاعي: شاعر مطبوع, سريع الخاطر رقيق 
ي كأبو نواس.كانقطع إلى أمير الرقة )عقبة بن االلفاظ.من أىل الكوفة. غلبو على الشهرة معاصراه صريع الغوان

جعفر( الخزاعي, فأغناه عقبة عن سواه.كأبو الشيص لقب, ككنيتو أبو جعفر.كىو ابن عم )دعبل( الخزاعي.عمي 
 في آخر عمره.كتنسب إليو األبيات التي يغنى بها, كأكلها:

 متأخر عنو كال متقدـ( ...)كقف الهول بي حيث أنت فليس لي 
صفحة  151ط(  -, في الرقة كلمعاصرنا عبد اهلل الجبورم )أشعار أبي الشيص الخزاعي دـ لعقبةقتلو خا

 كما في المورد.  218كاستدرؾ عليو أديب آخر, فبلغ 
 271/  6األعالم  

............................................ 

  .... ....   شهيد من الدرجة األكلي  ........   

نجا من الشهادة لكن استشهدت كتبه ومإلفاته التً ألفها فً السجن ..فكان أحد شهٌد وسجٌن .. 

 الشهداء .. 

 ابن أبي عمير
 ـ( 832 - 000ىػ =  217 - 000) 

 محمد بن زياد بن عيسى, أبو أحمد, ابن أبي عمير االزدم بالوالء: فقيو إمامي, من أىل بغداد.
, ثم أصحاب موسى بن جعفر, كضرب. كحبسو المأموف أيضاحبس في أياـ الرشيد ليدؿ على مواضع الشيعة ك 

 كتابا, تلف معظمها أياـ حبسو.  94كاله القضاء في بعض الببلد. صنف 
كمما بقي لو منها )المغازم( ك )المعارؼ( ك )اختبلؼ الحديث( ك )المتعة( ك )فضائل الحج( ككاف جده من 

 موالي المهلب .
 األعبلـ  131/  6

.....................  
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  .... ....   شهيد من الدرجة األكلي  ........   

في من الدرجة األكلي . على يد أمير الحكمة كالفلسفة كالحرية في اإلسبلـ  كمهندس اإلبداع كالثقافة ا محدث توفي ...  شهيدن 
فما  سيفعل أمير ..ؽ كقاطع طريق ال على يد قرصاف مرتز قتل على يد المأموف  المأموف .. اإلسبلـ رمز المستبد المستنير ..

ما سيفعل البقية الفاسدة  ..ماذا عساىم أف يرتكبوا كما عساىم   الفساد  كاالستبداد  بحياة الشعراء كأصحاب الكلمة كالرأم !!! 
لو كل مستبد سيفعلوا ما يفعأف يفعلوا  كىذا أمير الحكمة كالثقافة  يفعل ىذا ؟؟ كأمير الحكمة ك البياف يرتكب ىذا !!  حتما 

 السيف فإما ىذا أك ذاؾ بيد القرآف ..كيد بكطاغية يحمل 

 أبو مسهر
 ـ( 833 - 757ىػ =  218 - 140)

 عبد االعلى بن مسهر الغساني الدمشقي, أبو مسهر: من حفاظ الحديث. كيقاؿ لو ابن أبي دارمة.
. امتحنو المأموف العباسي, كىو في كاف شيخ الشاـ, كعالمها بالحديث كالمغازم كأياـ الناس كأنساب الشاميين

الرقة, كأكرىو على أف يقوؿ القرآف مخلوؽ. فامتنع, فوضعو في النطع, فمد رأسو. كجرد السيف, فأبى أف 
, كماتيجيب, كقيل: أجاب كلم يرض المأموف بإجابتو,   . فحمل إلى السجن ببغداد, فأقاـ نحوا من مئة يـو

 
 269/  3األعالم  

............................................... 
 .... ....   شهيد من الدرجة األكلي  ........   

ال تعليق ... فبل فرؽ بين ىذا أك ذاؾ ..الكل في مجزرة اإلسبلـ سواء ..بمن  نرثي كمن نعزم .. تعبت 
ر ال أعرؼ ما الحركؼ  كجفت الكلمات  ..كانتهي المخزكف كال يزاؿ في طريق اإلسبلـ شهداء كثر كأسماء كث

 الكلمات التي ستفي بحقهم ؟؟!!
 نعيم بن حماد

 ـ( 843ىػ =.. 228 - 000) 
نعيم بن حماد بن معاكية بن الحارث الخزاعي المركزم, أبو عبد اهلل: أكؿ من جمع " المسند " في الحديث.  

لب الحديث. ثم كاف من أعلم الناس بالفرائض. كلد في مرك الشاىجاف, كأقاـ مدة في العراؽ كالحجاز يط
سكن مصر, كلم يزؿ فيها إلى أف حمل إلى العراؽ في خبلفة المعتصم, كسئل عن القرآف: أمخلوؽ ىو ؟ فأبى 

 .فحبس في سامرا, كمات في سجنوأف يجيب, 
 هـ 687كتب سنة   216خ " منو نسخة في جامعة " الرياض " الرقم  -من كتبو " الفتن كالمبلحم 

 41/  8األعالم 

............................................... 
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 شاعر قتل بسبب ظركؼ سياسية  كأمنية  مضطربة 

 ابن قطاب
 ـ( 845 - 000ىػ =  230 - 000)

عذيرة بن قطاب السلمي: شاعر, اف مقدـ بني سليم في ثورتهم بنواحي المدينة في خبلفة الواثق: فتكوا بحامية 
المدينة, كأكثركا من العيث, فوجو الواثق جيشا الخضاعهم, بقيادة أبي موسي " بغا " الكبير, فدكخهم, كجبس 
منهم في القيود بالمدينة نحو ألف رجل, فنقبوا الحبس كخرجوا, فأحاط بهم أىل المدينة يقاتلونهم, ففك ابن 

ضاؽ الباب إني أنا عذيرة بن قطاب كالموت  قطاب قيده, كجعل يقاتل بو, كيرتجز كيقوؿ: " ال بد من زحم كإف
 خير للفتى من العاب " كقتل كصلب 

 222/  4األعالم  
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
واسًشفد  من كان  عؾى ألسـًـا  "أنت  الذي  تـزل األوام مـزهلا ..وتـؼل الدهر من حال إلي حال "..واسًشفد من كان وًغـى  

 رفعه الشعر من بني كل اليوادي واحلضر وقًؾه الشعر .قطع  لسانه ..وجز رقيًه وهو وبقان .. شعر  الًاروخ مباضقه وحاضرة ..أمري

..  وهو الـور إذا أظؾؿت بصائرهم وهو املسًـري  إذا جفؾت وعؿقت  بصريتفم .. تارخيفم .. عقونفم عن  اليصري إذ عؿقتالؽػقف و

حـانقك أوفا الشاعر واألدوب ..ورمحه الؽؾؿات  واألفىدة تًـزل عؾقك.. روح من الؽؾؿات من بعدها روح ..فحـانقك أوفا الشاعر 

 حـانقك ..

 عكوؾابن ال
 ـ( 828 - 777ىػ =  213 - 160)

ي علي بن جبلة بن مسلم بن عبد الرحمن اال بناكم, من أبناء الشيعة الخراسانية, أبو الحسن, المعركؼ بالعكوؾ: شاعر عراق
مجيد. كاف أعمى أسود أبرص, من أحسن الناس إنشادا. ككاف االصمعي يحسده, كىو الذم لقبو بالعكوؾ )الغليظ السمين(. كلد 

. جمع أحمد نصيف الجن أبي ما كجد من شعره في " كاستنفد أكثر شعره في مدح أبي دلف العجلي. كقتلو المأموف بقرب بغداد,
لعاني " بعض شعره " أيضا في " ديواف " آخر,طبع ببغداد كجمع الدكتور حسين عطواف ما ط " في النجف. كجمع زكي ا -ديواف 

 ومن شعرهكجد من " شعر العكوؾ " في ديواف حققو كنشره.

 
 : دلؾ لـؤبً جبلة بن علً قول المؤمون بلػ لما

 حضره إلى بـادٌه بٌن عرب من األرض فً من كل

 مفتخره ٌوم ٌكتسٌها مكـرمة منك مستعٌر

 الخبر به اتصل فلما بالجبل, كان أنه وذلك علٌه, ٌقدر فلم فطلب كان, حٌث اطلبوه: وقال ذلك, من بؼض

 به, فظفروا الشام وتوسط أٌضاً, الجزٌرة من فهرب طلبه, فً اآلفاق إلى كتبوا كانوا وقد الجزٌرة, إلى هرب

 :عٌسى بن للقاسم القابل أنت , اللخناء ابن ٌا: له قال إلٌه صار فلما , المؤمون إلى وحملوه فؤخذوه

 حضره إلى بـادٌه بٌن عرب من األرض فً من كلّ 

 مفتخره ٌوم ٌكتسٌها مكرمة منك مستعٌر

 وعزّ  جل هللا ألن أحد؛ بكم ٌقاس ال بٌت أهل أنتم! المإمنٌن أمٌر ٌا: له فقال! منه المكارم ٌستعٌر ممن جعلتنا

 استثنٌت ما! وهللا: فقال وأقرانه, القاسم أشكال القاسم فً بقولً عنٌت وإنما لنفسه, واختاركم خلقه, على فّضلكم

لّوا الكل, عن أحداً   .قفاه من لسانه س 

 علٌه أدخل لما المؤمون أن:  فنن أبً بن أحمد وحدثنً: قال موسى بن محمد حدثنا: قال علً بن الحسن أخبرنً

 آل وهم قرٌشاً, ذلك فً وإدخالك كلّها العرب ىعل دلؾ أبا لتفضٌلك دمك أستحلّ  لست إنً: له قال جبلة بن علً

 أشركت الذي القول تقول حٌث وكفرك شعرك فً بقولك أستحلّه ولكنً وعترته, وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول

 :فٌه

 حال إلى حال من الدهر   وتنقل منزلها األٌام تنزل الذي أنت

 وآجـال بؤرزاق قضٌت إالّ  أحد   إلى طرؾ مدى مددت وما

 .قفاه من لسانه سلوا القهار, الواحد الملك وجّل, عزّ  هللا إال أحد ذلك على ٌقدر ما أ مه, بظر ماص ٌا كذبت

 268/ 4األعالم  

...................... 
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   ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
..فجرنا و شهٌد  تحكً قصة مقتله وصلبه .. أننا مهما  تعهرنا  مهما  كفرنا.. تزندقنا .. ألحدنا 

ا  وٌمٌنٌا  فؤننا ال نعدو على كوننا  أحجار على ٌفً الطرؾ المقابل مهما  تشددنا  تطرفنا دٌن
رقعة شطرنج  أحجار على  لعبة السٌاسٌة  ومصٌر  السٌاسً .. وفبران  تجارب للسٌاسً .. 

ونمسً  ٌعلب فٌنا وٌحركنا كٌفما  شاء  وٌشاء ننام على أننا  لٌبرالٌٌن ونصحوا إسالمٌٌن
 ٌسارٌٌن ..  نعم نحن  لعبة ولسنا أكثر من ذلك وال أقل !!

   كنا  قدٌما كذلك .. وها نحن نجدد العهد والوعد أننا  كذلك

. وها هو اسم أخر  تحكً قصة مقتله  حكاٌة اإلسالم من   لعبة وفبران تجارب حدٌثة  فً عصور اإلسالم  
لم شرعً قضً شهٌدا فً مسؤلة  وفكرة المعتزلة الفسلفٌة التً عاأوله إلى ربما  شٌبا من أخره .  حكاٌة   

انوٌة فٌه بالعافٌة  والخروج  من فالدخول فً دٌن هللا أفواجا بالعافٌة .. والقبول بالمسؤلة الث.أجبروا علٌها الناس 
 !!وعلى أي هبٌة تكون  كٌؾ  تكون  !! وما أدراك   اإلسالم 

  

 هـ  231  .الخزاعًأحمد بن نصر بن مالك بن الهٌثم 

 استشهد فً ما ٌسمى محنة خلق القرآن  من أبمة السنة  عالم شرعً أحمد بن نصر , 

كان ممن ٌدعو إلى القول بؤن القرآن كالم هللا منزل ؼٌر مخلوق, وكان الواثق من أشد الناس فً القول بخلق 
 القرآن, اعتمادا على ما كان علٌه أبوه قبله وعمه المؤمون

بن نصر هذا ٌدعو إلى هللا وإلى األمر بالمعروؾ والنهً عن النكر والقول بؤن القرآن كالم هللا منزل  فقام أحمد

 .ؼٌر مخلوق,

فاجتمع علٌه جماعة من أهل بؽداد, فلما كان شهر شعبان من هذه السنة انتظمت البٌعة ألحمد بن نصر الخزاعً 
ر, والخروج على السلطان لبدعته ودعوته إلى القول على القٌام باألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكفً السر 

 .بخلق القرآن

فتواعدوا على أنهم ٌضرب طبل فً اللٌل فٌجتمع الذٌن باٌعوا فً مكان اتفقوا علٌه, وأنفق طالب وأبو هارون 

 .ٌتعاطٌان الشرابفً أصحابه دٌنارا دٌنارا, وكان من جملة من أعطوه رجالن من بنً أشرس, وكانا 

ت لٌلة الخمٌس شربا فً قوم من أصحابهم واعتقدا أن تلك اللٌلة هً لٌلة الوعد, , فقاما ٌضربان على فلما كان

 .طبل فً اللٌل لٌجتمع إلٌهما الناس, فلم ٌجًء أحد وسمع الحرس فً اللٌل فؤعلموا نابب السلطنة

 بن نصر, واجتهد نابب السلطنة على إحضار ذٌنك الرجلٌن فؤحضرا فعاقبهما فؤقرا على أحمد 

 , فلما أوقؾ أحمد بن نصر بٌن ٌدي الواثق لم ٌعاتبه على شًء مما كان منه 

 وقال له: ما تقول فً القرآن؟

 .فقال: هو كالم هللا

 قال: أمخلوق هو؟

 .قال: هو كالم هللا

وكان أحمد بن نصر قد استقتل وباع نفسه وحضر وقد تحنط وتنور وشد على عورته ما ٌسترها فقال له: فما 
 تقول فً ربك, أتراه ٌوم القٌامة؟

ة   } :! قد جاء القرآن واألخبار بذلك, قال هللا تعالى فقال: ٌا أمٌر المإمنٌن اِظر  ا ن  بِّه  ة  * إِل ى ر  اِضر  ِبذ  ن  ْوم   ٌ وه   ج   { و 
 .اآلٌة [22القٌامة: ]
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 .فنحن على الخبر«. إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر ال تضامون فً رإٌته» :وقال رسول هللا 

 فقال الواثق لمن حوله: ما تقولون فً هذا الرجل؟

 .فؤكثروا القول فٌه

 .: ٌا أمٌر المإمنٌن هو حالل الدم-وكان قاضٌا  -فقال عبد الرحمن بن إسحاق 

 .وقال أبو عبد هللا األرمنً: اسقنً دمه ٌا أمٌر المإمنٌن

 .فقال الواثق: البد أن ٌؤتً ما ترٌد

 .دإاد: هو كافر ٌستتاب لعل به عاهة أو نقص عقلوقال ابن أبً 

 .فقال الواثق: إذا رأٌتمونً قمت إلٌه فال ٌقومن أحد معً, فإنً أحتسب خطاي

فلما انتهى إلٌه ضربه بها على عاتقه وهو مربوط بحبل قد أوقؾ على نطع, ثم  -ثم نهض إلٌه بالصمصامة 
ثم انتضى سٌما الدمشقً سٌفه فضرب . سقط صرٌعاضربه أخرى على رأسه ثم طعنه بالصمصامة فً بطنه ف

مً فصلب فٌها, وفً رجلٌه زوج  عنقه وحز رأسه وحمل معترضا حتى أتى به الحظٌرة التً فٌها بابك الخرَّ
قٌود وعلٌه سراوٌل وقمٌص, وحمل رأسه إلى بؽداد فنصب فً الجانب الشرقً أٌاما, وفً الؽربً أٌاما, وعنده 

 .رالحرس فً اللٌل والنها

وفً أذنه رقعة مكتوب فٌها: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر الخزاعً, ممن قتل على ٌدي عبد 
هللا هارون اإلمام الواثق باهلل أمٌر المإمنٌن بعد أن أقام علٌه الحجة فً خلق القرآن, ونفى التشبٌه وعرض علٌه 

لتصرٌح, فالحمد هلل الذي عجله إلى ناره وألٌم عقابه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق فؤبى إال المعاندة وا

نحوا من تسع ثم أمر الواثق بتتبع رإوس أصحابه فؤخذ منهم  .بالكفر, فاستحل بذلك أمٌر المإمنٌن دمه ولعنه

, ومنعوا أن ٌزورهم أحد وقٌدوا بالحدٌد, ولم ٌجر علٌهم وعشرٌن رجال فؤودعوا فً السجون وسموا: الظلمة

 .زاق التً كانت تجري على المحبوسٌن, وهذا ظلم عظٌمشًء من األر

 ودفن وجثته رأسه بٌن فجمع , ٌومٌن أو بٌوم الفطر عٌد بعد إلى الثامن الخمٌس ٌوم من منصوبا رأسه ٌزل ولم
 بالمالكٌة المعروفة بالمقبرة بؽداد من الشرقً بالجانب

 أبن كثٌر...........البداٌة والنهاٌة 

 .... من الدرجة األكلي  .... ....   شهيد....   
 شاهدا وأحد شهداء  تلك  المحنة  .... المحنة الطوٌلة  الطوٌلة  محنة العقل فً اإلسالم فكان  

 .... لشهادة فً االسالم شهًٌدا من الدرجة األولً 

 البويطي
 ـ( 846 - 000ىػ =  231 - 000) 

 الشافعي, ككاسطة عقد جماعتو. يوسف بن يحيى القرشي, أبو يعقوب البويطي: صاحب اإلماـ
قاـ مقامو في الدرس كاالفتاء بعد كفاتو. كىو من أىل مصر, نسبتو إلى بويط )من أعماؿ الصعيد االدنى( كلما  
كانت المحنة في قضية خلق القرآف, حمل إلى بغداد )في أياـ الواثق( محموال على بغل, مقيدا, كأريد منو 

 فسجن. كمات في سجنو بغداد. فامتنع,القوؿ بأف القرآف مخلوؽ, 
 قاؿ الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيى, كليس أحد من أصح أبي أعلم منو.

 لو " المختصر " في الفقو, اقتبسو من كبلـ الشافعي  

 257/  8األعالم  
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
الدرجة الثانٌة كونه استشهد بسبب   شاعر  وكاتب استشهد ومات شهٌد  واستحق الشهادة من

 علمه فً السٌاسٌة  

 ابن الزيات

 ـ( 847 - 789ىػ =  233 - 173)
محمد بن عبد الملك بن أباف بن حمزة, أبو جعفر, المعركؼ بابن الزيات: كزير المعتصم كالواثق العباسيين, 

ي الدسكرة )قرب بغداد( كنبغ, فتقدـ كعالم باللغة كاالدب, من بلغاء الكتاب كالشعراء. نشأ في بيت تجارة ف
 حتى بلغ رتبة الوزارة. كعوؿ عليو المعتصم في مهاـ دكلتو.

ككذلك ابنو الواثق. كلما مرض الواثق عمل ابن الزيات على تولية ابنو كحرماف المتوكل, فلم يفلح. ككلي المتوكل 
. كلو )ديواف شعر فنكبو, كعذبو إلى أف مات ببغداد. ككاف من العقبلء الدىاة, كفي سير   ط( . -تو قوة كحـز

 248/  6األعالم  

................................... 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
رجل  قال بالنبوة كما قال بها ؼٌره .. وأدعاها كما أدعاها ؼٌره .. بال معجزة أو كرامة .فقتل 

 ن أولً الشهادة واالستشهاد فً االسالم والموت شهٌدا  مضربا لسببها فاستحق الشهادة  

 محمود بن الفرج

 ـ( 850 - 000ىػ =  235 - 000) 
محمود بن الفرج النيسابورم: متنبئ, أصلو من نيسابور. ظهر بسامراء في أياـ المتوكل العباسي, فزعم أنو نبي 

نزؿ بو عليو. كخرج أربعة من رجبل, ككتب مصحفا سماه )القرآف( كزعم اف جبريل  27كأنو )ذك القرنين( كتبعو 
أصحابو ببغداد, فانتشر خبره, فقبض عليو المتوكل كأمر بو فضرب ضربا شديدان كحمل إلى بغداد, فأكذب 

 كحبس أصحابو . كمات من الضرب,نفسو, كأمر أصحابو أف يضربو كل كاحد منهم عشر صفعات. 
 181/  7األعالم  

........................ 
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   يد من الدرجة األكلي  ........   شه
قاضً  وكبٌر القضاة .. انتهت سٌرة حٌاته وختمت  بالقتل  والشهادة فكان شهٌد وصاحب 

 شهادة 
 هــ   024القاحً  اب  نبً لٌث  ؟؟؟ ـ   

هـ  ؼحب المتنكل  على  اب  نبً لٌث  قاحً ماخ  اأمخ بابسه  هن ننلده  ننااابه  022اً السنة   

اٌفت نمنالهم  كلهم  ثم نخد  كتاب المتنكل ٌأمخ بلعنة على المنابخ  الع   ثم خند كتاب  ننعنانه  ااست

هـ  بتالٌته ) االاخاج  عنه (  هن ننااابه  نننالده م  السج  نإعادته للقحاء  .  024المتنكل اً السنة  

نط  نن  ٌامل على اماخ  ثم نخد  كتاب المتنكل  بأ  ٌالق خنس  القاحً  اب  لٌث نلاٌته  نن  ٌحخب بالس

 بأكاؾ  نٌطاؾ به اً الفسطاط ، افعل به ذلك  نابس  ثم نفً إلً العخاق  ؟؟!! 

  21/  0منسنعة العذاب  

 .... ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....  
 

 ا ؟؟ولكن ماذأنه كان كذلك ته  قلمه  شعره  منطقه  اأدوب ومؤلف كبري  تشهد مؤلفاته  بذلك ..تشهد ابداع 

هل  كتبت له حواة كرمية ..وعمر مدود وعوشة علموه وأدوبة تلوق  به ومبكانته ووتقلد نوط الشرف وجوائز اإلبداع 

املتعددة وجائزة الدولة التقدورة .. آه نسونا أن احلدوث عن دولة من دول اإلسالم  ..وأن اجلائزة املنتظرة هي الشهادة  

 ال أكثر  ..!! ع وإبدا واملوت والقتل :  والسبب  رأي

 ابن السكيت
 ـ( 858 - 802ىػ =  244 - 186)

. أصلو من خوزستاف )بين البصرة كفارس( إماـ في اللغة كاالدبيعقوب بن إسحاؽ, أبو يوسف, ابن السكيت: 
كجعلو في عداد ندمائو, ثم قتلو, لسبب تعلم ببغداد. كاتصل بالمتوكل العباسي, فعهد إليو بتأديب أكالده, 

, قيل: سألو عن ابنيو المعتز كالمؤيد: أىما أحب إليو أـ الحسن كالحسين ؟ فقاؿ ابن السكيت: كاهلل مجهوؿ
داره فمات  إف قنبرا خادـ علي خير منك كمن ابنيك ! فأمر االتراؾ فداسوا بطنو, أك سلوا لسانو, كحمل إلى

 -ديين كتابا أحسن منو, ك " االلفاظ ط " قاؿ المبرد: ما رأيت للبغدا -)ببغداد(. من كتبو " إصبلح المنطق 
ط " ك " شرح ديواف  -ط " ك " شرح ديواف عركة ابن الورد  -ط " ك " القلب كاالبداؿ  -ط " ك " االضداد 
ط " ك " االجناس " ك " سرقات الشعراء " ك " الحشرات " ك " االمثاؿ " ك " شرح شعر  -قيس ابن الخطيم 

س " نحو ثمانمائة كرقة, ك " شرح شعر االعشي " ك " شرح شعر زىير " ك " االخطل " ك " تفسير شعر أبي نوا
شرح شعر عمر بن أبي ربيعة " ك " شرح المعلقات " ك " غريب القرآف " ك " النبات كالشجر " ك " النوادر " 

 ك " الوحوش " ك "
 معاني الشعر " صغير ككبير .

 195/  8األعالم 
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 .... ألكلي  ........   شهيد من الدرجة ا....   
شاعر  مشهور  استشهاد مرتان .. مرة فً المنفً  ومرة على ٌد عصابة مجرمة ..فكان شهٌد 

 من  الشهداء 

 ي بن الجهمعل
 ـ( 863 - 000ىػ =  249 - 000)

بن بدر, أبو الحسن, من بني سامة, من لؤم بن غالب: شاعر, رقيق الشعر, أديب, من أىل  علي بن الجهم
 عاصرا ؿ أبي تماـ, كخص بالمتوكل العباسي. ثم غضب عليو المتوكل, فنفاهبغداد كاف م

إلى خراساف, فأقاـ مدة.كانتقل إلى حلب, ثم خرج منها بجماعة يريد الغزك فاعترضو فرساف من بني كلب, 
 ط " . -فقاتلهم, كجرح كمات من جراحو. لو " ديواف شعر 

 271/  4األعالم  

 .... جة األكلي  ........   شهيد من الدر ....   
 

 أديب  بارز  قتل ..كمات شهيدا  من شهداء ىذه المجزرة  التي ما زلت تحمل الكثير  كالكثير من األسماء 

 انتظروا المزٌد ..فلقد ابتدأ تارٌخ اإلسالم بشٌهد ولن ٌنتهً وٌكتفً بكل هوالء  كشهٌد 

 ىػػ 250   محمد بن أحمد بن عبد اهلل
 

بن عبد الصمد ابن على بن عبد اهلل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي, كقاؿ   اهلل دعب بن أحمد بن محمد
المرزباني: ىو أحمد بن محمد, قتل في سنة خمسين كمائتين في خبلفة المستعين باهلل, ككنيتو أبو العباس 

 كيلقب بأبي العبر.
الدنيا صناعة إال كىو يعلمها بيده قاؿ جحظة: لم أر قط احفظ منو لكل عين كال أجود شعران, كلم يكن في 

بقصر  قتلحتى لقد رأيتو يعجن كيخبز, ككاف أبوه أحمد يلقب بالحامض, ككاف حافظان أديبان في نهاية التسنن, 
ابن ىبيرة كقد خرج ألخذ أرزاقو من ىناؾ, سمعو قـو من الشيعة ينتقص عليان عليو السبلـ فرموا بو من فوؽ 

 في السنة المقدـ ذكرىاعليو فمات سطح كاف بائتان 
ككاف في أكؿ أمره يسلك في شعره الجد ثم عدؿ إلى الهزؿ كالحماقة فنفق نفاقان كثيران, كجمع بو ما لم يجمع  

 أحد من شعراء عصره المجيدين.
 كمن سائر شعره قولو:

 خائفان من كل حس جزعا ...بأبي من زارني مكتئبان 
 تى ىجعاكرعى السامر ح ...رصد الخلوة حتى أمكنت 

 كيف يخفي الليل بدران طلعا؟  ...قمر نم عليو حسنو 
 ثم ما سلم حتى كدعا ...ركب األىواؿ في زكرتو 

 لو من الكتب: كتاب جامع الحماقات كحاكم الرقاعات, كتاب المنادمة كأخبلؽ الرؤساء

  313:  2معجم األدباء /  
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 .... ....   شهيد من الدرجة األكلي  ........   
دوا فً المنفً  من أبمة الفقه سجن ومات فً  منفاه  فكان شهٌدا من شهداءنا ممن استشه أمام  

 فكان  احد الشهداء 

 ابن كراـ
 ـ( 869 - 000ىػ =  255 - 000) 

 محمد بن كراـ بن عراؽ بن حزابة, أبو عبد اهلل, السجزم: إماـ الكرامية, من فرؽ االبتداع في
ى مستقر على العرش, كأنو جوىر. كلد ابن كراـ في سجستاف كجاكر بمكة خمس االسبلـ كاف يقوؿ بأف اهلل تعال

سنين, ككرد نيسابور, فحبسو طاىر بن عبد اهلل. ثم انصرؼ إلى الشاـ كعاد إلى نيسابور فحبسو محمد بن 
 ىػ إلى القدس, فمات فيها. 251طاىر, كخرج منها )سنة 

 كالسجزم: نسبة إلى سجستاف .
 

 14/  7األعالم  

.................................... 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 لؽوي وراوٌة قتل  فً ظروؾ عسكرٌة   وأمنٌة مضطربة 

 
 الرياشي

 ـ( 871 - 793ىػ =  257 - 177)
 العباس بن الفرج بن علي بن عبد اهلل الرياشي البصرم, من الموالي, أبو الفضل: لغوم راكية, عارؼ بأياـ

. لو كتاب )الخيل( ككتاب )االبل( ك )ما اختلفت قتل فيها أياـ فتنة صاحب الزنجالعرب. من أىل البصرة. 
 أسماؤه, من كبلـ العرب( كغير ذلك.ركل عنو المبرد, مرات, في الكامل.

 264/ 3األعالم 

......................................... 
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 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 ولم  تحدد سبب الوفاة عسكرٌة  وأمنٌة مضطربة  قتل  فً ظروؾشهٌد  

 ىػػ   257  العباس بن الفرج  
  

أبو الفضل الرياشي مولى محمد بن سليماف الهاشمي كإنما قيل لو الرياشي: ألف أباه كاف عند رجلو يقاؿ لو 
ةن للشعر أخذ عن األصمعي, ككاف يحفظ كتبو رياش فبقي عليو نسبو. ككاف من كبار النحاة كأىل اللغة, راكي

ككتب أبي زيدو. كقرأ عليو المازني النحو, كقرأ عليو المازني اللغة. قاؿ المبرد: سمعت المازني يقوؿ: قرأ 
الرياشي علي كتاب سيبويو فاستفدت منو أكثر مما استفاد منى, يعني أنو أفادني لغتو كشعره كأفاده ىو النحو. 

عباس المبرد كأبو بكرو محمد بن دريدو. ككاف الرياشي ثقةن فيما يركيو. كلو تصانيف منها: كتاب كأخذ عنو أبو ال
في كاقعةو الزنج  مات مقتوالن الخيل, ككتاب اإلبل, ككتاب ما اختلفت أسماؤه من كبلـ العرب كغير ذلك. 

 بالبصرة في خبلفة المعتمد سنة سبعو كخمسين كمائتين.

  495/  2معجم األدباء 

................................ 

 ....   ....   شهيد من الدرجة األكلي  .... ....
 التي  قتلتو ..شاعر استشهد بسبب قصائدة الهجائية  ..فمات كقتل شهيدا  ..شهيد قصائده ككلماتو 

 ابن الدقيقي
 ـ( 874 - 000ىػ =  260 - 000) 

أبو نعامة: شاعر خبيث اللساف, استفرغ شعره في ىجاء ابن الدقيقي, أبو جعفر, ك  -كيقاؿ أحمد  -محمد 
أىل العسكر.كلو قصيدة سماىا )السنية( مزدكجة, ذكر فيها جميع رؤساء الدكلة في أياـ )المتوكل العباسي( من 

بالرفض فضربو مفلح )غبلـ موسى بن بغا( أىل سامراء كبغداد, كرماىم بالقبائح.كشهد عليو قـو من أىل بغداد 
 . ككاف أبوه الدقيقي شاعران أيضاحتى ماتبالسياط 

 121/  6األعالم  

............................................... 
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 ك أكضاع أمنية  مضطربة فقيو  كمحدث  كبير  .. استشهد  بسبب معارؾ  سياسية  

 حيكاف
 ـ( 880 - 000ىػ =  267 - 000) 

بن محمد بن يحيى الذىلي, من ذىل بن شيباف, أبو زكريا, الملقب بحيكاف: إماـ أىل الحديث  يحيى
بنيسابور, كابن إمامهم. سافر إلى العراؽ, كسمع من أحمد بن حنبل كغيره. ثم كاف أمير المطوعة المجاىدين, 

عليها, فقاتلو ني " كغلب كالمقدـ على الغزاة بنيسابور, فدخلها خارجي يدعي " أحمد بن عبد اهلل الخجستا
 . حيكاف, كفر من معو, فسجنو الخجستاني ثم دخل عليو كقتلو في سجنو

 164/  8األعالم 

..................................... 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  .... 

 
 ولٌس هناك من  تهم ..رأٌه ..وأمٌر وشاعر قتل واستشهد بسبب رفضه ..وتمسكه بمبدبه 

ولك موقؾ فً بالد  وضمٌر ومبدأ  تستحق القتل مثلها ..فؤنت شهٌد وشهٌد  مادام لك رأي 

 الموت والقتل شبعت من 

 العباس الطولوني
 ـ( 884 - 856ىػ =  270 - 242)

. حكم مصر نيابة عن أبيو, في خبلؿ رحلة قاـ بها إلى الشاـ. من شعراء االمراءالعباس بن أحمد بن طولوف: 
لك في غياب أبيو, كظهر منو ما يدؿ على ذلك, فنصحو الوزير )أحمد ابن محمد الواسطي( بطاعة كطمع بالم

أبيو, فامتهنو. فاستتر الواسطي, فقبض عليو. كرأل عنده كتبا من أبيو )أحمد بن طولوف( تدؿ على أف الخبر 
ىػ كأظهر العصياف.  265كصل إليو, فخاؼ العباس, كحمل ما استطاع من أمواؿ الخزائن كفر إلى برقة )سنة 

 كعاد أبوه إلى مصر, فوجو إلى إفريقية جيشا قاتلو العباس بجموع أنفق عليها ما معو من االمواؿ. كفشل,
فقبض عميو كحمؿ إلى مصر، فأمر أبكه بضربو. كسجنو مقيدا. فظؿ إلى أف مات أبكه )سنة 

عباس أف يبايعو، ىػ ككلي أخكه )خماركيو ابف أحمد بف طكلكف( فطمب ىذا مف ال 270
 فامتنع، فقتمو .

 
 257/ 3األعالم 

............................................  
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
قاضً  وفقٌه  مالكً  سجن  وعذب  ومات فً  السجن ..فاستحق الشهادة  والموت شهٌدا ..فال 

لك  األمانً   أن تنجوا  من القتل والسجن وأدٌب كونك قاضً أو فقٌه بناجً ..وال كونك مإلؾ 

 فكل شهٌد وشهٌد  بهذه "االمالً "

 ابن طالب
 ـ( 889 - 832ىػ =  276 - 217)

عبد اهلل بن أحمد بن طالب التميمي, أبو العباس, قاض, مالكي, من علماء الفقهاء, من بني عم األغالبة أمراء 
كسجن تسعة أشهر فحلف أف ال يلي القضاء  259 - 257ما سنة القيركاف. كلي قضاء القيركاف مرتين إحداى

 ىػ . كأنكر على إبراىيم بن األغلب بعض سيرتو, فعزؿ 275 - 267بعدىا, كالثانية مكرىا سنة 
 " االمالي " ثبلثة أجزاء, ك " الرد على من خالف مالكا " . كسجن, كمات في السجن.لو تآليف, منها

 65/  4األعالم 

............................................. 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
بالطخٌقة  اً اإلسالم إما ن   تمنت قتال  بالطخٌقة  اإلسالمٌة  .. نن مذبناا نن مالنبا

ناً مقتل  الشاعخ   االكل قتٌل نشهٌد نن ن   تمنت مسمنما بالطخٌقة اإلسالمٌة  االسالمٌة ..

ب  الخنمً  إادى هذه الطخق اإلسالمٌة األاٌلة اً القتل  نالتالص م   العخبً الكبٌخ  ا

 على مقالة اإلسالم نخباب الكلمة نالشعخ  نالخني  .. 

 بن الركميعلي بن العباس 
 ـ( 896 - 836ىػ =  283 - 221)

, ركمي علي بن العباس بن جريج, أك جورجيس, الركمي, أبو الحسن: شاعر كبير, من طبقة بشار كالمتنبي
االصل, كاف جده من موالي بني العباس, كلد كنشي ببغداد, كمات فيها مسموما, قيل: دس لو السم القاسم بن 

عبيد اهلل )كزير المعتضد( ككاف ابن الركمي قد ىجاه. قاؿ المرزباني: ال أعلم أنو مدح أحدا من رئيس أك 
عر كتحاماه الرؤساء ككاف سببا لوفاتو. ككاف مرؤكس, إال كعاد إليو فهجاه, كلذلك قلت فائدتو من قوؿ الش

ينحل مثقاال الواسطي أشعاره في ىجاء القحطبي كغيره, قاؿ المرزباني أيضا: كأخطأ محمد بن داكد فيما ركاه 
لمثقاؿ من أشعار ابن الركمي التي ليس في طاقة مثقاؿ كال أحد من شعراء زمانو أف يقوؿ مثلها غير ابن الركمي, 

خ " في ثبلثة أجزاء, كقد بوشر طبعو, كاختصره كامل الكيبلني كسمى المختصر " ديواف ابن  -عر لو " ديواف ش
( كتاب " أخبار ابن الركمي كاالختيارات من 319ط " كألحمد بن عبيداهلل الثقفي )المتوفي سنة  -الركمي 

ط " كمثلو لمدحت  - ط " كلعمر فركخ " بن الركمي -شعره " كلعباس محمود العقاد " حياة ابن الركمي 
ط "  -(كتاب " حياة ابن الركمي Rhuvon Guestعكاش, كلحنا نمر, كللمستشرؽ رفوف جست )

 باالنجليزية .
 297/  4األعالم  
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 .... الثالثة شهيد من الدرجة 

  فيلسوؼ   كعالم  بالتاريخ  استشهد  في ظركؼ غامضة .. 
 ابن الطيب السرخسي

 ـ( 899 - 000ىػ =  286 - 000)
أحمد بن محمد بن مركاف بن الطيب, أبو العباس: فيلسوؼ غزير العلم بالتاريخ كالسياسة كاألدب كالفنوف. كلد 
في سرخس )من نواحي خراساف( كقرأ على الكندم الفيلسوؼ, كاتصل بالخلفاء العباسيين فعلم المعتضد باهلل, 

يفضي إليو بأسراره كيستشيره في أمور تضد ثم تولى الحسبة ببغداد في أيامو, كنادمو كخص بو, فكاف المع
. لو تصانيف, قاؿ القفطي )في أخبار الحكماء( إنها حلوة العبارة جيدة االختصار, منها مملكتو ثم قتلو

( ك )كتاب الموسيقى( الكبير, ك )الموسيقى( الصغير, ك  )كتاب السياسة( ك )المدخل إلى صناعة النجـو
يقي كالجبر كالمقابلة( ك )المدخل إلى علم الموسيقى( ك )الجلساء )المسالك كالممالك( ك )االرثماط

كالمجالسة( ك )كصف مذىب الصابئين( ك )كتاب الشاكين كطريق اعتقادىم( ك )فضائل بغداد كأخبارىا( ك 
)اللهو كالمبلىي( في الغناء كالمغنين كالمنادمة كالملح, صنفو للمعتضد, ك )كتاب الشطرنج( ك )كتاب 

القياف( كألف كتبا في آراء الحكماء المتقدمين, منها )كتاب قاطيغورياس( ك )كتاب أنولوطيقا( كلو  النفس( ك )
كتاب في )رحلة المعتضد( إلى الرملة )بفلسطين( لحرب خماركيو, نقل عنو ياقوت )في معجم البلداف( كثيرا 

 من أسماء الببلد كنعوتها .
 

 215/  1األعالم  

............................................... 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 قتل و استشهد فً ظروؾ  ؼامضة 

 
 نطاحة

 ـ( 903 - 000ىػ =  290 - 000)
أحمد بن إسماعيل بن الخصيب االنبارم, أبو علي, المعركؼ بنطاحة: أديب, من كبار الكتاب المترسلين. كاف  

. لو كتب منها )ديواف رسائل( نحو ألف كرقة, ك كقتلو محمد بن طاىر كاتب عبيد اهلل بن عبد اهلل بن طاىر.
 )طبقات الكتاب( ك )صفة النفس( .

 96/  1األعالم  

................................................ 
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  ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
..  السٌاسٌة  واألدب والشعر الكلمة و شهٌدشاعر  مبدع  و خلٌفة  عباسً  ..قتل  خنقا  ..فمات شهًٌدا ..  

التً ال تفرق بٌن جرٌمة  ان تكون ابن هذه االمة وسلٌل هذه الشعوب والمجتمعات المرٌضة والبٌبة الموبإة 

 ملٌك وؼٌر ملٌك فالقتل على الهوٌة واحد ..والطرٌق واحد والمؤل واحد  أمٌر  وؼٌر أمٌر  صؽٌر وكبٌر 

   

 ن المعتزاب 
  ـ( 909 - 861ىػ =  296 - 247)

عبد اهلل بن محمد المعتز باهلل بن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد العباسي, أبو العباس: الشاعر المبدع, خليفة 
 يـو كليلة. كلد في بغداد, كأكلع باالدب, فكاف يقصد فصحاء االعراب كيأخذ عنهم.

ك " اآلداب " ك " الجامع في الغناء " ك " الجوارح ط "  -كصنف كتبا, منها " الزىر كالرياض " ك " البديع 
ط "  -ط " ك " حلى االخبار " ك " أشعار الملوؾ " ك " طبقات الشعراء  -كالصيد " ك " فصوؿ التماثيل 

كجاءتو النكبة من حيث يسعد الناس: آلت الخبلفة في أيامو إلى المقتدر العباسي, كاستصغره القواد فخلعوه, 
ب الترجمة, فلقبوه " المرتضي باهلل " كبايعوه بالخبلفة, فأقاـ يوما كليلة, ككثب عليو غلماف كأقبلوا على صاح

فخنقو. كللشعراء مراث كثيرة المقتدر فخلعوه. كعاد المقتدر, فقبض عليو كسلمو إلى خادـ لو اسمو مؤنس, 
 فيو.

 118/  4األعالم  

..................................... 

 من الدرجة األكلي  ........   شهيد 
           شهداء حرية الرأم كالتعبير في اإلسبلـ  أديب  كشاعر  استشهد كقتل  .. فكاف أحد الشهداء 

 ابن الجراح
 ـ( 909 - 857ىػ =  296 - 243)

محمد بن داكد بن الجراح, أبو عبد اهلل: أديب, من علماء الكتاب.من أىل بغداد.كىو عم )علي بن عيسى( 
 ير.كاف صديقا لعبداهلل بن المعتز, ككزر لو يـو خبلفتو, فلما قامت الفتنة اختفى.الوز 

 ثم ظهر, فأشار أبو الحسن
ط( في أخبار الشعراء, ك )الشعر كالشعراء( ككتاب  -)الورقة  بقتلو, فقتل ببغداد.لو كتب, منهاابن الفرات, 

خ( حققو كىيأه للطبع المستشرؽ كرنكو  -سبلـ )الوزراء( ككتاب )من سمي عمرا من الشعراء في الجاىلية كاال
. 
 6/121األعالم  

................................ 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 التي  ال يمر عاـ  إال كفيها شهيد كقتيل كية رحلتنا المأساأديب  كشاعر  ..استهشد فكاف أحد الشهداء  من شهداء 

       الظاىرم
 ـ( 910 - 869ىػ =  297 - 255)

محمد بن داكد بن علي بن خلف الظاىرم, أبو بكر: أديب, مناظر, شاعر, قاؿ الصفدم: اإلماـ ابن األماـ, 
 .مقتوالمن أذكياء العالم.أصلو من أصبهاف.كلد كعاش ببغداد, كتوفي بها 

ؿ منو, في االدب, ك )أكراؽ ط( االك  -كاف يلقب بعصفور الشوؾ لنحافتو كصفرة لونو.لو كتب, منها )الزىرة 
ط( ك )الوصوؿ إلى معرفة االصوؿ( ك )االنتصار على محمد بن جرير ك عبد اهلل بن شرشير  -من ديوانو 

 كعيسى بن إبراىيم الضرير( ك )اختبلؼ مسائل الصحابة(.
 كىو ابن اإلماـ داكد الظاىرم الذم ينسب إليو المذىب الظاىرم 

 121/  6األعالم  

................................... 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 أدٌب  وكاتب  أستشهد  وكان  بحق أحد الشهداء الذٌن مروا على سٌؾ اإلسالم

ومزقهم اإلسالم شر ممزق .. وقتل عقلهم قبل جسدهم .. وأباد ومقصلة االسالم ..

 ر  ..أنه هذا الدٌن على األبوابابداعهم  قبل أن ٌبٌد كٌانهم .. إنه اإلسالم فً اإلنتظا

  ٌحصد مزٌد من أهل الكلمة واالبداع 

 هــ  298؟؟؟ ـ  الوراق عٌسى أبو

 الذٌن المشككٌن بهم وٌقصد المتكلمٌن طابفة من الراوندي البن أستاذا كان  الوراق عٌسى أبو

 الراوندي ابن ومنهم الندٌم ابن تعبٌر حسب" السلوى" لٌجدوا الدٌنٌة المناقشات ٌخوضون كانوا

كان أبو عٌسى الوراق مصاحبا البن الراوندي قبحهما هللا, فلما علم الناس بؤمرهما طلب و 

 .فؤودع السجن حتى ماتالسلطان أبا عٌسى 

 البداٌة والنهاٌة  ابن كثٌر 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
على سفية الشهيرة في  العوالم الناطقة بالعربية األسماء  الفكرية كالفل كاحد من  أىم   كالمع  اسم كبير
" الوراؽ  ألف العديد من الكتب  التي ضاعت كلها كلم ينجوا منها شيئا ..قتل كصلب ىو كأستاذهاإلطبلؽ ... 

الذين لحقتهم قاطرة الموت اإلسبلمية  كلم تبقى أك على حسب أحدل الركايات  فكاف كاحد من الشهداء  " 
تدع أحدا .. اإلسبلـ قادـ  ليقتلع العقل من جذكره  كاإلنساف من أصولو !!كما فعل سابقا تترؾ أحدا ..كلن 

 كعصر كل كقت كما يفعل دائما في     سيفعل اآلف
 
 هــ 298/  211ابن الرواندي 

  الراوندي, إسحاق بن ٌحٌى بن أحمد الحسن أبو هو الراوندي ابن

 فً وتوفً هـ,211 عام ولد فارس, فً انوكاش إصفهان بٌن الواقعة راوند قرٌة إلى نسبة

  وٌقال أنه  مات  مصلوبا .عمره من األربعٌن

 المعتزلة أعالم من واحدا العلمٌة بداٌاته فً كان فقد كبٌرة وفكرٌة مذهبٌة تحوالت حٌاته شهدت

 ردا" المعتزلة فضٌحة" كتابه فً بشّدة وانتقدهم عنهم تحول ولكنه الهجري الثالث القرن فً

 كتاب وله الشٌعً المذهب وجٌزة لبرهة اعتنق ثم" المعتزلة فضٌلة" الجاحظ تابك على

 التشٌع من أخرجه قد الملحد الوراق عٌسى بؤبً لقاءه ولكن القصٌر تشٌعه آثار من" اإلمامة"

 .اإلسالمً التارٌخ فً والزنادقة الأدرٌٌن أهم أحد إلى الراوندي ابن بعده وتحول واإلسالم

 فكتاب. به المعجبون إلٌه نسبه ما أو خصومه عنه نقله ما إال تآلٌفه من ًءش إلٌنا ٌصل لم

ٌّاط اإلنتصار . الزمّرد كتابه فً أودعها التً الراوندي ابن لمقوالت وتفنٌد ردّ  هو المعتزلً للخ

 .الزمّرد كتاب من كبٌرة مقاطع على االّطالع ٌمكننا الخٌاط فبفضل

وٌقال: إنه حرؾ التوراة, كما  بوه ٌهودٌا فؤظهر اإلسالم, أحد مشاهٌر الزنادقة, كان أوهو (( 

عادى ابنه القرآن بالقرآن وألحد فٌه, وصنؾ كتابا فً الرد على القرآن سماه (الدامػ), وكتابا 

كما  ترجم  له  ابن كثٌر فً البداٌة  , )) فً الرد على الشرٌعة واإلعتراض علٌها سماه الزمردة

 والنهاٌة 

سى الوراق مصاحبا البن الراوندي قبحهما هللا, فلما علم الناس بؤمرهما طلب وقد كان أبو عٌ

 .فؤودع السجن حتى ماتالسلطان أبا عٌسى 

وأما ابن الراوندي فهرب فلجؤ إلى ابن الوي الٌهودي, وصنؾ له فً مدة مقامه عنه كتابه الذي 

إنه أخذ وٌقال:  .نه هللاسماه (الدامػ للقرآن) فلم ٌلبث بعده إال أٌاما ٌسٌرة حتى مات لع

  .وصلب

 للهجرة  289/ احداث  9كما أورد ذلك  ابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة   ج 

............................... 
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....

 مجهولة كاتب  ككزير  ..قتل  السباب اخرم 

 أبو الهيثم

 ـ( 915 - 000ىػ =  302 - 000) 
كطمع في الوزارة, فاعتقلو  بن محمد, أبو الهيثم: كاتب, من أىل بغداد. تولى الكتابة للمقتدر العباسي. العباس

 الوزير علي بن عيسى إلى أف مات .
 265/  3األعبلـ 

 
 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

أركم كأحدث  ..سند  ..عن رسولو عن اهلل اهلل  قاؿ رسولو ..   حدثني فبلف حدثني عن فبلف  قاؿ شهيد  قد  قاؿ  حصرا   : 
فكاف محدث ككاف  فقيو  مالي الكتب الدينية كشاغل المجلدات اإلسبلمية بالكثير   ..من اهلل ال يركم إال عن رسولو كعن اهلل 

المحرقة   من األراء كاالجتهادات  الدينية كالفقهية   .. كمرجع كبير في الحديث المحمدم ..كلكن كمع كل ىذا كذاؾ طالتو
 سحقتة ىذه القاطرة  .. اغتالتة ىذه المقصلة اإلسبلمية  ..طالتو يد  ىذه المجزرة الرىيبة 

 كقتو لئلسبلـ .. دقت  خصوتو  حتى الموت   دقت  من كاف خادـ لئلوسبلـ ..جبت مذاكير من نذر حياتو ك
كانوا ..حدثا ..كقد  اغتيل من قبلو رجاؿ كقتلوا  كمجاىدا  كم ادقت  مذاكير رجاؿ  اإلسبلـ  كخصى من كاف لئلسبلـ  فقهيه

 لئلسبلـ كل شيء   كفعلوا لو كل شي  ..كاستبحيت مدنهم كاغتصبت  نسائهم   
في مجزرة كاحدة  كما  حدث في موقعة  ذم الحرة  للرجاؿ كحوارم اإلسبلـ .. مجزرة  لمن بنوا كصنعوا  كجاىدكا  كبذلوا 

 تهم ..ككانت نهاية ىذا الفقيو  المبحر الخادـ لئلسبلـ !!!لئلسبلـ كل شي  فكانت تلك نهاي
 األلغاـ ب الدين الملئ  كستكوف نهاية كل من يجرؤ على اإلسبلـ كيقترب من حقل ىذا

 النسائي
 ـ( 915 - 830ىػ =  303 - 215)

, أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سناف بن بحر بن دينار, أبو عبد الرحمن النسائي: صاحب السنن
القاضي الحافظ, شيخ االسبلـ. أصلو من نسا )بخراساف( كجاؿ في الببلد كاستوطن مصر, فحسده مشايخها, 

كىو بجامع  دمشق  فقاؿ أما يرضى معاكية أف يخرج  فخرج إلى الرملة )بفلسطين( فسئل عن فضائل معاكية, 
ة  إال )) ال أشبع اهلل بطنك (( فما رأسا  برأس  حتي يفضل ؟!  كفي ركاية  أخرل أف قاؿ  : ما أعرؼ  لع فضي

 أخرج عليبل, فمات.كدفن ببيت المقدس, كقيل:فحمل إلي الرملة   زالوا يدافعوف  في خصيية كداسوه
ط( كىو السنن الصغرل, من الكتب  -خرج حاجا فمات بمكة. لو )السنن الكبرل( في الحديث, ك )المجتبى 

ط( صغير, في رجاؿ الحديث, ك )خصائص علي( ك )مسند  -ف الستة في الحديث. كلو )الضعفاء كالمترككو 
 علي( ك )مسند مالك( كغير ذلك .

 171/1األعبلـ 
  61/  4موسوعة العذاب  

................................ 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
   كمن على الشهادة كائن ما كاف.ما كافأنا . انا رب كل شهيد كاف ك أنا الشهيد أنا  .. أنا رب الشهيد كالشهادة 

 شهيد أنا ..  مصلي أنا ..  حاج أنا .. شهيد كبالشهادة كاسم اهلل  شهيد أنا !! 
 أنا الشهيد

سجل لديك صلواتي كتسبيحاتي ..سجل  لديك  إسبلمي كإيماني .. سجل لديك ركح الحق ..جسد الحق   
 ....تذكب عشقا كأنينا .. تذكب حبا  ا جسدنلت بركحاف تج  أنا اسم الحق ..فا أنا الحق  كالحق 

 تذكب صوتا شجيا ناء ..جسد بالحق تسامي ... كركح بالحق تسامي ..
 فأنا اهلل كاهلل أنا,  كما تدرم ..  أـ أنا على تلك الصلباف شهيد  ..أكاف  اهلل  كاف   من ك شهيد من الفما  تدرم 

 .. أـ ركحى أنا ركح اهلل ىوت 
فما تدرم  أم  من الدـ دمنا ؟؟  فهو نور اختفى أـ مجد ىول  ..كسيوؼ كصلباف ائها .. نوراف سالت دم

.كسجوف ىو كل ما هلل بقى ..مسيح كذبيح ككليم كخليل كشهيد ىول .. لم يبقي هلل أبوة ك اسم كصفة  بعده 
 يرجي كيتشكي .. 

 مصلوب  صلب ككل من على الكرسي ك على العرش استول كىول  
 أبرز  كأشهر الشهداء  على اإلطبلؽ .. كليس غريب فعل كاقتراؼ ذلك  بحقو كحق من يأتي ..  ..كاحد  من

 الحبلج
 ـ( 922 - 000ىػ =  309 - 000)

 الحسين بن منصور الحبلج, أبو مغيث: فيلسوؼ, يعد تارة في كبار المتعبدين كالزىاد, كتارة في زمرة
, كدخل بغداد كعاد كحجراؽ )أك بتستر( كانتقل إلى البصرة, لملحدين. أصلو من بيضاء فارس, كنشأ بواسط الع

. ثم كاف يتنقل في البلداف التوحيد كااليمافىػ فاتبع بعض الناس طريقتو في 299إلى تستر. كظهر أمره سنة 
, كإنو كاف يظهر مذىب الشيعة كيصلي كثيرا كيصـو الدىركينشر طريقتو سرا, كقالوا: أنو كاف يأكل يسيرا 

)العباسيين( كمذىب الصوفية للعامة, كىو في تضاعيف ذلك يدعي حلوؿ االلهية فيو. ككثرت الوشايات للملوؾ 
. قاؿ ابن فسجن كعذب كضرب كىو صابر ال يتأكه كال يستغيثبو إلى المقتدر العباسي فأمر بالقبض عليو, 

في دجلة  كقطعت أطرافو االربعة ثم حز رأسو كأحرقت جثتو كلما صارت رمادا ألقيتخلكاف: 
كادعى أصحابو أنو لم يقتل كإنما ألقي شبهو على عدك لو. كقاؿ ابن كنصب الرأس على جسر بغداد. 

النديم في كصفو: كاف محتاال يتعاطى مذاىب الصوفية كيدعي كل علم, جسورا على السبلطين, مرتكبا 
لو, غريبة االسماء كاالكضاع, منها  للعظائم, يرـك إقبلب الدكؿ كيقوؿ بالحلوؿ. كأكرد أسماء ستة كأربعين كتابا

)طاسين االزؿ كالجوىر االكبر كالشجرة النورية( ك )الظل الممدكد كالماء المسكوب كالحياة الباقية( ك )قرآف 
القرآف كالفرقاف( ك )السياسة كالخلفاء كاالمراء( ك )علم البقاء كالفناء( ك )مدح النبي كالمثل االعلى( ك )القيامة 

)ىو ىو( ك )كيف كاف ككيف يكوف( ك )الكبريت االحمر( ك )الوجود االكؿ( ك )الوجود الثاني(  كالقيامات( ك
 ك )اليقين( ك )التوحيد(.

 من  جيد شعره 
 معنائػي ك قصدم يا لٌبيك لٌبيك           نجوائػػػي ك سٌرم يا لٌبيكى  لٌبيكى 
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 إيٌائػػػي ناجيتى  ـأ إيٌاؾ ناديتي               فهػلٍ  إليك تدعوني أنت بلٍ  أدعوؾ
 إيمائػي ك عباراتي ك منطقي يا            ىممي مدل يا كجودم عين عين يا
 أجزائي ك تباعيضي ك جملتي يا       بصرم يا ك سمعي يا كٌلي كلٌ  يا

 بمعنائػػي ملبوس كػٌلك كل ك   ملتبس الكػلٌ  كلٌ  ك كػٌلي كلٌ  يا
 أىوائي تحت رىينا فصرتى  كجدا    تلفت فقد ركحي عيلقىتٍ  بو من يا

 أعدائػي بالنوح يسعدني ك طوعان   كطني فرقتي من شجني على أبكي
 أحشائػي مكنوف في تمٌكن شوؽ         فيقلقنػػي خوؼ فيبعدني أدنو
 أطٌبائػي سقمي من ملٌ  قد موالم  بو كىًلٍفتي  حبٌ  في أصنع فكيف
 بالدائػي اءالد يتداكل ىل قـو يا        لهػم فقلت منو بو تداكى  قالوا

 موالئػي موالم إلى أشكو فكيف  أسقمني ك أضناني لموالم حٌبي
 ايمائػػػي غير عنو يترجم فما       يعرفػو القلب ك ألرمقو اٌني

 بلوائػػػي اصل فإٌني مٌني عليَّ      أسفي فوا ركحي من ركحي كيحى  يا
 اءالمػ من بحر في ىو ك تىغوثُّان        أناملػػو تبدك غىرؽ كانٌني

 سويدائػي في مٌني حلَّ  الذم إال  احدو  من القيت ما يػىٍعلىم كليس
 إحيائػػي ك موتي مشيًئًتو في ك  دنفو  من القيت بما العليم ذاؾ

 دنيائي ك ديني يا ركحي عيش يا  سكني يا المأموؿ ك السؤؿ غاية يا
يٍػتيكى  لي قيلٍ   ئيإقصا ك بيعدم في اللجاجة ذا ًلمٍ   بصرم يا ك سمعي يا فىدى
 النائي ك األبعاد في يرعاؾ فالقلب  ميٍحتىًجبان  عينيَّ  عن بالغيب كنتى  ًإف

 
(رسالة في الحبلج كأخباره كتعاليمو, ككذلك صنف المستشرؽ Goldziherككضع المستشرؽ غولدزيهر )

 (. كتابا في الحبلج كطريقتو كمذىبو. كأقواؿ الباحثين فيو كثيرة . L Massignonلويس مسينيوف )
 260/  2بلـ  األع

............................................. 
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  ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 فكاف أحد  كزير ككاتب .. استشهد كقتل مسموما على الطريقة اإلسبلمية ..

 الشهداء 
 امد بن عباسح

 ـ( 923 - 000ىػ =  311 - 000)
ن عماؿ العباسيين. كاف يلي نظر فارس كأضيفت إليها البصرة. ثم طلب إلى حامد بن عباس, أبو محمد كزير, م
ىػ كقبض عليو كأرسل إلى  311ىػ كانتهى أمره بأف عزلو المقتدر سنة  306بغداد ككلي الوزارة للمقتدر سنة 

 .جوادا ممدحا, من كتابو ابن مقلة . ككاف مسموماكاسط فمات فيها 
 161/ 2األعبلـ  
................................ 

 
 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....

 فقيو  كعالم شرعي  قتل بسبب  اضطرابات أمنية كسياسية  
 بردعيلا

 ـ( 929 - 000ىػ =  317 - 000)
أحمد بن الحسين, أبو سعيد البردعي: فقيو من العلماء. كاف شيخ الحنفية ببغداد. نسبتو إلى بردعة )أك برذعة( 

كتوفي قتيبل في كقعة القرامطة مع الحجاج بيجاف. ناظر اإلماـ داكد الظاىرم في بغداد, كظهر عليو. أدر  بأقصى
 خ( بتونس, فيما اختلف بو الحنفية مع اإلماـ الشافعي . -. لو )مسائل الخبلؼ بمكة

 114/ 1اإلعالـ 
................................... 
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 كلي  ........   شهيد من الدرجة األ
 شييد  أخر مف  شيداء  محرقة  اإلسالـ الطويمة .. 

الشاطحيف ..اإلسالـ العظيـ  فاإلسالـ العظيـ ال يحتمؿ الخطائيف  ..اإلسالـ الكبير ال  يحتمؿ 
 الجانحيف في الفكر  والنفس  ال يحتمؿ 

مف  عقوؿ  اإلسالـ الرحيـ ..ال يشفؽ عمى ذوات  شاطحة ..اإلسالـ  القوي  يخاؼ  ويرتعب 
وجو الحقيقي ..كمما  ظير مثؿ ىؤالء ويظير  فيبزر.. وأنفس  كيذه وذوات صغيرة  ..صغيره 

 أو  تفجير !! واغتياؿ  فقتؿ واستباحة لمحياة  .. والبداية  فتوى  فتكفير فيدر 
   السماوية الرحيمة  وكيذا  يتجمي لنا اهلل  ..ويتجمى لنا دينو  ..وتتجمي  عقيدتو 

 يالشلمغان
 ـ( 934ىػ =  322 - 000) 

. كاف في أكؿ أمره إماميا, من متألو مبتدعمحمد بن علي, أبو جعفر الشلمغاني, كيعرؼ بابن أبي العزاقر: 
الكتاب, كصنف كتبا منها )ماىية العصمة( ك )الزاىر بالحجج العقلية( ك )فضل النطق على الصمت ك )البدء 

ت حل فيو, كأحدث شريعة جاء فيها بالغريب, كمن شريعتو أف اهلل كالمشيئة( كغير ذلك, ثم ادعى أف البلىو 
يحل في كل إنساف على قدره.كتبعو ناس من أعياف دكلة المقتدر العباسي.ككاف يقوم أمره الوزير ابن الفرات, 

فقتلو كأحرؽ جثتو مخافة أف , فأمسكو الراضي باهلل العباسي, كأفتى علماء بغداد بإباحة دموكابنو المحسن.
 نسبتو إلى )شلمغاف( بنواحي كاسط. كإليو تنسب الفرقة )العزاقرية( . يقدسها أتباعو.

 273/  6األعالـ  
............................................................ 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شهيد من الشهداء بسبب اختيارتو الدينية  ..

 ىػػ  322؟ ػ ؟؟ ابف أبي  فراقيد   
محمد بف عمي بف أبي فراقيد كاف عمى مذىب الحالج  وأدعي األلوىية  وأنو يحي الموتى فطمبو 

فأثبت كفره وكب عميو القضاء   وامسكو الراضي فيرب سنيف  ثـ عاد فيجـ عميو  ابف مقمة 
 فقتؿ وأحرقت جثتو ((وأفتوا بقتمو 

............... 
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 األكلي  .... ....   شهيد من الدرجة
 (  ابن شنبوذ.. جار الشييد )(  الشلمغانيشييد .. صديؽ  شييد )

..  ابف بف الشييد .. جار الشييدة  ) الحمدانية ( .. رحمة الموت .. قطار الرعب والقتؿ طويؿ 
ذا قائمة .. ما بقى ىذا الدين كىكال تزاؿ عمل المقصلة ..وال تزاؿ  عرباتو محممة  بالمووووووت .....  

 الفكر األخطر من كل عقيدة فاشية كنازية كسادية ظهرت كستظهر 
 ابن أبي عوف

 ـ( 934 - 000ىػ =  322 - 000)
 إبراىيم بن محمد بن أبي عوف أحمد بن المنجم, أبو إسحاؽ: أديب, من أشياع الشلمغاني كثقاتو ببغداد. 

( باسم )االجوبة المسكتة( في جامعة خ -لو كتاب )النواحي( في أخبار البلداف, ك )الجوابات المسكتة 
قتلو الراضي ك )الرسائل( ك )بيت ماؿ السركر(  ط( ك )الدكاكين( -(. ك )التشبيهات 4ص( ) 249الرياض )

 .العباسي صلبا مع الشلمغاني, بعد أف عرض عليو أف يتبرأ من الشلمغاني كلم يفعل 
 60/ 1األعالـ  

................................... 
 ...   شهيد من الدرجة األكلي  .....

 واحد مف الشيداء ممف قضي نحبة شييًدا وكاف واحدا مف الشيداء ..الذيف  دخموا قائمتنا 
 وبتيمة الزندقة بسبب أرائو الدينية  

 ىػ  322 المحسف بف الفرات
طاف، المحسف بف الفرات، كاف لو عناية بو، فاستخمفو ببغداد لجماعة مف العماؿ بنكاحي السم

ككانت صكرتو صكرة الحبلج، ككاف لو قـك يدعكف أنو إلييـ، كأف ركح اهلل عز كجؿ حؿ في 
آدـ، ثـ في شيث، ثـ في كاحد كاحد مف األنبياء كاألكصياء، كاألئمة، حتى حؿ في الحسف بف 
عمي العسكرم، كأنو حؿ فيو، ككضع كتابان سماه الحاسة السادسة، كأباح الزنا كالفجكر، فظفر 

 الراضي باهلل،  في سنة اثنتيف كعشريف كثبلثمائة، ككاف قد استغكل جماعة،بو 
  32/ 1معجـ األدباء 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
شهداء بسبب الخبلفة كالنبوءة , ..مامة مهزلة  الطويلة .. شهداء بسبب اإلشهيد أخر من شهداء ىذه ال
من محنة ليست  اياله.. فلقراءة كالقراءات ىنالك لها شهداء في اإلسبلـ حتى اكشهداء بسبب بيت كقصيدة ..

  ..  األحياءبالحياة ك للعقل فحسب بل حتى لئلنساف كالحيواف ككل شي لو عبلقة 
 ابن شنبوذ

 ـ( 939 - 000ىػ =  328 - 000)
 داد.محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت, أبو الحسن, ابن شنبوذ: من كبار القراء من أىل بغ

انفرد بشواذ كاف يقرأ بها في المحراب, منها " ككاف أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا " ك " تبت يدا أبي 
لهب كقد تب " ك " كتكوف الجباؿ كالصوؼ المنفوش " ك " فامضوا إلى ذكر اهلل " في الجمعة. كصنف في 

ر ابن مقلة بأمره, فأحضره كأحضر بعض ذلك كتبا, منها " اختبلؼ القراء " ك " شواذ القراآت " كعلم الوزي
القراء, فناظركه, فنسبهم إلى الجهل كأغلظ للوزير, فأمر بضربو, ثم استتيب غصبا كنفي إلى المدائن. كتوفي 

 ببغداد, كقيل: مات في محبسو بدار السلطاف .
 309/  5األعالـ  

......................................... 
 
 

 جة األكلي  ........   شهيد من الدر 
فقيو ديني متشدد .. مات شييد بسبب فتاويو الدينية المتشددة وتوفي مختبئا  ىربا  مف حبؿ 

  فمف  لـ يمت في االسالـ  بالسيؼ  مات  ىربا وخوفا ورعبا في منفاه  المشنقة وحد السيؼ
 

 البربهارم
 ـ( 914 - 847ىػ =  329 - 233)

 و محمد: شيخ الحنابلة في كقتو. من أىل بغداد.الحسن بن علي بن خلف البربهارم, أب
 321كاف شديد االنكار على أىل البدع, بيده كلسانو. ككثر مخالفوه فأكغركا عليو قلب القاىر العباسي )سنة 

 كقبض على جماعة من كبار أصحابو كنفوا إلى البصرة.ىػ فطلبو, فاستتر. 
كاستتر البربهارم يجتمع من أصحاب البربهارم نفساف !  كعاد إلى مكانتو في عهد الراضي, كنودم ببغداد: ال

مصنفات, منها )شرح كتاب السنة(. كالبربهارم نسبة إلى )البربهار( كىي  لو ىػ 329سنة فمات في مخبأه.
 أدكية كانت تجلب من الهند كيقاؿ لجالبها البربهارم, كلعلها ما يسمى اليـو بالبهارات .

 201/  2األعالـ  
................................................... 
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 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 شاعر  سجف  ورحؿ شييدا في ظروؼ  غامضة  

 اليمداني أحمد بف الحسف
 ـ 945 - 893/  ىػ 334 - 280

 .محمد أبك اليمداني، يعقكب بف أحمد بف الحسف
 الحائؾ، بابف يعرؼ كاف. اليمف أىؿ مف مكثر، شاعر دب،كاأل كالفمسفة بالفمؾ عارؼ باألنساب عالـ مؤرخ،

 عمى كأقاـ بصنعاء كنشأ كلد( عمرك بف الدمينة ذل: أجداده أحد إلى نسبة) الدُّمينة ذم كبابف كبالنسَّابة،
ٍيدة) بمدة في منيا مقربة  كىاجي صعدة، مدينة في فأقاـ اليمف إلى كعاد زمنان، بمكة كاستقر الببلد، كطاؼ ،(رى
 .صنعاء سجف إلى كنقؿ فحبس( كسمـ عميو اهلل صمى) بالنبي فيو عرَّض: قيؿ أبياتان  إليو فنسبكا راءىا،شع
 سرائر)ك كالعاشر، الثامف منيا طبع أجزاء، عشرة ممككيا، كأياـ حمير أنساب في( خ-اإلكيؿ) تصانيفو مف

 عميو، اليمف أىؿ اعتماد كاف (الزيج)ك كالسياـ، كالرمي القسي في( اليعسكب)ك ،(القكم)ك ،(خ- الحكمة
 ،(المفترس الحيكاف)ك ،(األياـ)ك كالطبيعة، الكيمياء في( خ- الجكىرتيف) ككتاب( ط- العرب جزيرة صفة)ك

 مجمدات ست في( شعر ديكاف)ك
 مكسكعة الشعر كالشعراء 

1  /622  
.......................... 

 
  ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....

شهير ..قتلو عملو بالحكم كاإلمارة كالحرب كاستشهد في كقت مبكر من حياتو اإلبداعية كخسر  شاعر عربي 
 الشعر العربي  شاعرا  مجيدا .. لو عاش  ككتبت لو الحياة لكانت لو بصمة عظيمة في تاريخ األدب العربي !!

 أبو فراس الحمداني
 ـ( 968 - 932ىػ =  357 - 320)

 لتغلبي الربعي, أبو فراس الحمداني: أمير, شاعر, فارس.الحارث بن سعيد بن حمداف ا
يعني امرأ القيس كأبا  -كىو ابن عم سيف الدكلة. كاف الصاحب بن عباد يقوؿ: بدئ الشعر بملك كختم بملك 

كلو كقائع كثيرة, قاتل بها بين يدم سيف الدكلة. ككاف سيف الدكلة يحبو كيجلو كسيتصحبو في غزكاتو  -فراس 
ى سائر قومو, كقلده منبجا كحراف كأعمالها, فكاف يسكن بمنبج )بين حلب كالفرات( كيتنقل في ببلد كيقدمو عل

, فأسركه )سنة  ىػ فامتاز شهره في االسر بركمياتو. كبقي في القسطنطينية  351الشاـ. كجرح في معركة مع الرـك
. كتملك حمص, كسار ليتملك حلب, أعواما, ثم فداه سيف الدكلة بأمواؿ عظيمة. قاؿ الذىبي: كانت لو منبج

كقاؿ ابن خلكاف: مات قتيبل في صدد )على مقربة من حمص( قتلو أحد أتباع سعد الدكلة ابن  فقتل في تدمر.
 سيف الدكلة, ككاف أبو فراس .

ط( كلسامي  -ط(كلمحسن األمير كتاب)حياة أبي فراس  -خاؿ سعد الدكلة كبينهما تنافس.لو)ديواف شعر 
 -ط( كمثلو لحنا نمر. كلعلي الجاـر )فارس بني حمداف  -ؤاد أفراـ البستاني )أبو فراس الحمداني الكيالي كلف

 ط( . -ط( كلنعماف ماىر الكنعاني )شاعرية أبي فراس 
 155/ 2األعالـ  
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
كاف أحد الشهداء كلم ..ال يكوف  مؤرخ  ككاتب  استشهد بسبب  ىربة كاختبائو من  الموت  كحبل المشنقة  ف

 كضيق افق حرية االبداع في اإلسبلـ كقد صار الكل شهيد  ابن الشهيد  اخو الشهيد ..علي مقصلة اإلسبلـ 
 ابن عبدكس الجهشيارم

 ـ( 943 - 000ىػ =  331 - 000) 
سلين, من أىل محمد بن عبدكس بن عبد اهلل الكوفي الجهشيارم, أبو عبد اهلل: مؤرخ, من الكتاب المتر 

الكوفة. نشأ مع أبيو في بغداد. ككاف أبوه حاجبا للوزير علي بن عيسى, فخلفو على الحجابة لو, ثم للوزير 
 ىػ 317حامد بن العباس في خبلفة المقتدر باهلل. ككلي إمارة الحج العراقي سنة 

عاـ  ت ببغداد مستتراكماألف دينار, كأطلق, ككاف من أصحابو.  80فأدل  كنكب يـو قبض على ابن مقلة
ط( قسم منو, ك )أخبار المقتدر العباسي( في ألف كرقة, ك  -لو كتب, منها )كتاب الوزراء كالكتاب  .ىػػ 331

)أسمار العرب كالعجم كالرـك كغيرىم( قاؿ فيو ابن النديم: )ابتدأ الجهشيارم بتأليف كتاب اختار فيو ألف سمر 
, كل جزء قائم بذاتو ال يعلق بو غيره, كأحضر المسامرين فأخذ عنهم من أسمار العرب كالعجم كالرـك كغيرىم

أحسن ما يعرفوف كيحسنوف, كاختار من الكتب المصنفة في االسمار كالخرافات ما يحلو بنفسو, ككاف فاضبل, 
ليلة, كل ليلة سمر تاـ يحتوم على خمسين كرقة كأقل كأكثر, ثم عاجلتو المنية قبل  480فاجتمع لو من ذلك 

 استيفاء ما في نفسو من تتميمو ألف سمر, كرأيت من ذلك عدة أجزاء بخط أبي الطيب أخي الشافعي( 
 

 256/ 6األعبلـ  
.................................. 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 

 شهيد معركة  
 القطافربيع 

 ـ( 945 - 901ىػ =  333 - 288)
, يرفع نسبو إلى قريش: زاىد, من الكتاب, العلماء بالتفسير القطافاهلل, أبو سليماف ربيع بن سليماف بن عطاء 

 . كالحديث كالوثائق. من أىل القيركاف. كاف لو حانوت يبيع فيو القطن كيأتيو إليو الناس يسألونو في بعض العلـو
حلقة في جامع القيركاف ىػ فلما عاد انصرؼ إلى علم )الباطن( كالنسك كالعبادة, فكانت لو  324كحج سنة 

يجتمع إليو فيها أىل طريقتو. قاؿ القاضي عياض: شعره كثير كخطبو كرسائلو كثيرة معقدة مشطحة على طرائق  
 كبلـ الصوفية كرموزىم.

 ىػػ  333سنة  مخلد بن كيداد على العبيديين فقتل شهيدا في حصار المهديةثم كاف ممن خرج لنصرة 
 15/  3األعبلـ 

.............................. 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
شاعخ العخبٌة األنل .. نمالا  الدنٌا نشاؼل الناس ..نناد الثالثة الذٌ  ال ٌمل الناس م  ذكخه ن تخدٌد اسمه 

ا م  الناس ..عاش اً ااب ناستشهد اً ااب ..  ا ناخٌدا اٌا نااحخا نؼاببا  نشهٌدا .. عاش مجٌدا

 ااب نخال اً 

 الطهاخة ن نلك  ال شعخ نال الشاعخٌة  نال العخبٌة . نال المسنح  الدٌنٌة نال جباه ممخؼة اً العبادة ناً

م   ابال المشنقة اإلسالمٌة نهذه المجزخة المخٌعة ال  تنقذه  انادا  بمنقذة الاالة ..نال األدب  نال البالؼة  

   الشهداء    نل  تنقذ ؼٌخه اقتل على ٌد جماعة سٌاسٌة  اكا  م

 أبو الطيب المتنبي .
 ـ( 965 - 915ىػ =  354 - 303)

أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندم, أبو الطيب المتنبي: الشاعر الحكيم, 
ه كأحد مفاخر األدب العربي. لو االمثاؿ السائرة كالحكم البالغة كالمعاني المبتكرة. كفي علماء األدب من يعد

 أشعر االسبلميين. كلد بالكوفة في محلة تسمى )كندة( كإليها نسبتو.
 كنشأ بالشاـ, ثم تنقل في البادية يطلب األدب كعلم العربية كأياـ الناس. كقاؿ الشعر صبيا.

كتنبأ في بادية السماكة )بين الكوفة كالشاـ( فتبعو كثيركف, كقبل أف يستفحل أمره خرج إليو لؤلؤ )أمير حمص 
ب االخشيد( فأسره كسجنو حتى تاب كرجع عن دعواه. ككفد على سيد الدكلة ابن حمداف )صاحب حلب( كنائ

ىػ فمدحو كحظي عنده. كمضى إلى مصر فمدح كافور االخشيدم كطلب منو أف يوليو, فلم يولو  337سنة 
 كافور, فغضب أبو الطيب كانصرؼ يهجوه.

فمر بأرجاف كمدح فيها ابن العميد ككانت لو معو مساجبلت.  كقصد العراؽ, فقرئ عليو ديوانو. كزار ببلد فارس
 جهل أبي بن فاتك لو فعرضكعاد يريد بغداد فالكوفة, كرحل إلى شيراز فمدح عضد الدكلة ابن بويو الديلمي. 

 لمهاجميو, الغلبة رأل حين األخبار أحد يذكره فيما ػ بالفرار المتنبي ىمٌ  كقد. أعوانو من كثير كمعو األسدم
 :القائل كأنت بالفرار عنك الناس يتحدث ال: غبلمو لو قاؿف

 تعرفني كالبيداء كالليل فالخيل
 كالقلم كالقرطاس كالرمح كالسيف

 معهما ابنو كقتل   .قيتل حتى فقاتل كعاد. اهلل قتلك قتلتني: المتنبي لو فقاؿ
 بي جماعةفعرض لو فاتك بن أبي جهل االسدم في الطريق بجماعة من أصحابو, كمع المتن

سنة , بالقرب من دير العاقوؿ أيضا, فاقتتل الفريقاف, فقتل أبو الطيب كابنو محسد كغبلمو مفلح, بالنعمانية 
 )في الجانب الغربي من سواد بغداد(. كفاتك ىذا خاؿ ضبة بن يزيدىػػ 354

 .االسدم العيني, الذم ىجاه المتنبي بقصيدتو البائية المعركفة. كىي من سقطات المتنبي
 الذعة بقصيدة ػ فاتك أخت ػ كأٌمو ضٌبة أختو ابن ىجا ألنو االنتقاـ بدافع المتنبي ىاجم إنمااألسدم   ففاتكن 

 :أكلها
 ضٌبة القـو أنصف ما

 الطرطٌبة كأٌمو
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ط( فمشركح شركحا كافية. كقد جمع الصاحب ابن عباد لفخر الدكلة )نخبة من أمثاؿ  -أما )ديواف شعره 
 كتبارل الكتاب قديما كحديثا في الكتابة عنو, فألف الجرجاني ط( -المتنبي كحكمو 

خ(  -ط( كالحاتمي )الرسالة الموضحة في سرقات أبي الطيب كساقط شعره  -)الوساطة بين المتنبي كخصومو 
 -ط( كالصاحب ابن عباد )الكشف عن مساكئ شعر المتنبي  -كالبديعي )الصبح المنبي عن حيثية المتنبي 

ط(( كالمتيم االفريقي )االنتصار المنبي عن فضل المتنبي(  -)أبو الطيب المتنبي كما لو كما عليو  ط( كالثعالبي
ط( كطو حسين )مع  -ط( شفيق جبرم )المتنبي  -كعبد الوىاب عزاـ )ذكرل أبي الطيب بعد ألف عاـ 

مد مهدم ط(كمح -ط( جزآف, كمحمد عبد المجيد )أبو الطيب المتنبي,ما لو كما عليو  -المتنبي 
ط( كمثلو لفؤاد البستاني,  -ط( كمحمد كماؿ حلمي )أبو الطيب المتنبي -عبلـ)فلسفة المتنبي من شعره 

 كلمحمود محمد شاكر, كلزكي المحاسني .
 115/ 1األعبلـ  

 .120 ص , 1ج عباس, إحساف. قيق تح خٌلكاف, ابن األعياف, كفيات ػ
 

........................................ 
 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

شاعر كفقيو  مشهور جدا ...... رحل شهيدنا ..شهادة من أجل  كلمتو كرأيو  فاستحق  أف يكوف شهيدا من 
 الدرجات العلي من الشهادة .

 ابن النابلسي
 ـ( 974 - 000ىػ =  363 - 000)

شاعر من أىل الرملة في فلسطين, اصلو  محمد بن أحمد بن سهل, أبو بكر الرملي المعركؼ بابن النابلسي:
من نابلس لو اشتغاؿ في الحديث. كاف يكثر الذـ لمعد بن إسماعيل )المعز الفاطمي( كبلغو أنو يريد حبسو 
فهرب من الرملة إلى دمشق فقبض عليو كاليها كأرسلو إلى مصر فسلخ كحشي جلده تبنا كصلت. عرفو ابن 

إلى مصر, سئل: ىل أنت القائل لو أف معي عشرة أسهم لرميت تسعة قاضي شهبة بالشهيد, كقاؿ: لما كصل 
 .ىػػ 363عاـ في المغاربة ككاحدا في الرـك ؟ فاعترؼ بذلك, فأمر المعز بسلخو كصلبو 

 311/ 5األعالم  

............................................. 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
طويلة األمد بليغة كرحل شهيدا  قتل حرقا بالنار .. شهيد بحق  ..شهيد المحرقة اإلسبلمية  استشهد  شاعر 

 ..كال غيرىا من المحارؽ العالمية كالتاريخية  الكبرل األثر كالدمار 
 
 هـ   233  الناشا الاؽٌخ

سٌنؾ، نعخؾ لقب بالاالء أل  نباه كا  ٌعمل الٌة ال (علً ب  عبد هللا المعخنؾ بـ )الناشا األاؽخ

بـ)الناشا( ألنه ٌقال لم  نشأ اً ا  الشعخ ناشتهخ به، )ننقل( ع  السمعانً: ن  المشهنخ بهذه النسبة هن 

كا  ٌقط  )ماخ( نكا  ٌنظم الشعخ اً نهل البٌت )علٌهم السالم( بسااء  .المتخجم لـه علً ب  عبد هللا

  :الًنجمال، نم  نشعاخه قاٌدته المعخناة المفتتاة بالبٌت الت

 بآل مامد عخؾ الاناب

 ناً نبٌاتهم نزل الكتاب

 .هجخي، نله م  العمخ امس نتسعن  سنة (366)نقتل اخقاا بالناخ عام

 : معظم كتب الخجال نالتاخٌخ ناألدبتخجم له

 لم ٌتم التاقق م  المادخ  

............................................... 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
شاعر ككاتب مشهور  كمن الطراز  األكؿ  ,,قتل  بعد أف عذب  فكاف شهيدا من  أكابر  شهداء الحرؼ 

 ابتو  كطموحو  العلمي  فقتل  كىو شاب في مقتبل العمر  كالكلمة  استشهد بسبب كت
 ابن العميد

 ـ( 977 - 948ىػ =  366 - 337)
, أبو الفتح ابن العميد: كزير, من الكتاب الشعراء االذكياء, يلقب بذم الكفايتين. علي بن محمد بن الحسين

ىػ خلف أباه في كزارة ركن الدكلة  360 )المتوفي سنة كىو ابن أبي الفضل )ابن العميد( الوزير العالي الشهرة
( كلقبو الخليفة الطائع هلل بذم الكفايتين )السيف كالقلم( كاستمر إلى أياـ 360البويهي بالرم كنواحيها )سنة 

مؤيد الدكلة )ابن ركن الدكلة( كإحبتو القواد كعساكر الديلم, لكرمو كطيب أخبلقو, فخاؼ آؿ بويو بالعاقبة, 
 ىػػ  366سنة  لدكلة كعذبو ثم قتلوعليو مؤيد افقبض 

 , على قصر مدتو .كأخباره كثيرة 

 325/ 4األعالم  

...................... 
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 ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش ..... س......٤ٜٗي
أديبة  كمثقفة  ..استشهدت كقتلت غرقا  في نهر دجلة  ككاف  ألختبلطها  بالسياسية كالعمل السياسي  دكر 

 ىا في  قتلها كاستشهاد
 جميلة الحمدانية

 ـ( 981 - 000ىػ =  371 - 000)
شهيرات النساء في الكـر جميلة بنت ناصر الدكلة الحسن بن عبد اهلل بن حمداف صاحب الموصل: إحدل 

ىػ فكاف معها أربع مئة جارية,  366. لم تتزكج أنفة من أف يتحكم بها الزكج. كحجت سنة كالعقل كالجماؿ
آالؼ دينار. كلما تغلب عضد الدكلة )سلطاف العراؽ( على أخيها أبي تغلب )أمير كنثرت على الكعبة عشرة 

ىػ فر أبو تغلب إلى الرملة, كرحلت معو جميلة في جماعة من حاشيتو, فخرج عليهم  369الموصل( سنة 
 دغفل بن مفرج )أمير طيئ( فقتل أبا تغلب كحمل جميلة إلى حلب ثم إلى بغداد,

 . ىػػ371سنة  حجرة, ثم أركبها جمبل كشهر بها, كألقاىا في دجلة, فماتت غرقا فاعتقلها عضد الدكلة في
 119/ 2األعالـ  
 
 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
     مات  فً ظروؾ ؼامضة  استشهد و مإرخ وكاتب  كبٌر  

 صابئال
 

 ـ( 994 - 925ىػ =  384 - 313)
 نابغة كتاب جيلو.اني, أبو إسحاؽ الصابئ: إبراىيم بن ىبلؿ بن إبراىيم بن زىركف الحر 

كاف أسبلفو يعرفوف بصناعة الطب, كماؿ ىو إلى االدب, فتقلد دكاكين الرسائل كالمظالم كالمعاكف تقليدا 
 سلطانيا في أياـ المطيع هلل العباسي, ثم

تيار( فكانت تصدر ىػ فخدمو كخدـ بعده ابنو عز الدكلة )بخ349قلده معز الدكلة الديلمي ديواف رسائلو سنة 
 عنو مكاتبات إلى عضد الدكلة )ابن عم بختيار( بما يؤلمو فحقد عليو.

كلما ىػ كسجنو كأمر بأخذ أموالو. 367قبض على الصابئ سنة كلما قتل عز الدكلة كملك عضد الدكلة بغداد 
ض عليو عز الدكلة ىػ ككاف صلبا في دين الصابئة, عر  371كلي صمصاـ الدكلة )ابن عضد الدكلة( أطلقو )سنة 

الوزارة إف إسلم, فامتنع. ككاف يحفظ القرآف كيشارؾ المسلمين في صـو رمضاف. كأحبو الصاحب ابن عباد 
 فكاف يتعصب لو كيتعهده بالمنح على بعد الدار.

كاختلف في التفضيل بين الصاحب كالصابئ أيهما أحسن إنشاءا. كقد نشر األمير شكيب أرسبلف )رسائل 
, ككتاب ألفو في السجن( كعلق عليو حواشي نافعة. كللصابئ كتاب )التاجي( في أخبار بني بويو, ط -الصابئ 

 ط( نشره المجمع العلمي العربي في دمشق . -في )أخبار أىلو( ك )ديواف شعر( ك )الهفوات النادرة 

 78/ 1األعالم 
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 أحد الشهداء شٌخ  و وزٌر  قتل ؼٌلة  فكان  

 أمين الدكلة
 ـ( 1000 - 000ىػ =  390 - 000)

 الحسن بن عمار بن علي الكلبي , أبو محمد: من كزارء الحاكم بأمر اهلل الفاطمي بمصر.
 ىػ ثم قتل غيلة في القاىرة. 387كاعتزؿ العمل سنة ىػ 386كلي لو االمور كالتدبير سنة 

 ف كبير كتامة كشيخها كسيدىا .ككاف من عقبلء الوزراء, قاؿ ابن خلكاف: كا
 218/  2األعالم 

 

................................. 

 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 من الشهداء شهيدا  في ظركؼ غامضة فكاف  لعالم  لغوم كأديب  قت

 ىػػ  391  سعيد بن سعيدو 
 

ككاف بارعان في العربية أديبان فاضبلن, لو تصانيف منها:  الفارقي أبو القاسم النحوم. أخذ عن الربعي كابن خالويو, 
مات كتاب تقسيمات العوامل كعللها, ككتاب تفسير المسائل المشكلة في أكؿ المقتضب للمبرد كغير ذلك. 

يـو الجمعة لسبع بقين من جمادل األكلى سنة إحدل كتسعين كثبلثمائةو.  مقتوالن بالقاىرة عند بستاف الخندؽ
 كمن شعره:

 منها كمن أكحشتو لم يقم ...من آنستو الببلد لم يـر 
 في صدره بالزناد لم ينم ...كمن يبث كالهمـو قادحة 

 480/  1معجم األدباء   

 

....................... 
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
  هداء فكاف احد الشاستشهد  كقتل  كأحرقت جثتو  بعد أف نجى من الموت  كىو يصلي 

 ابن حيوف
 ـ( 1004 - 964ىػ =  395 - 353)

الحسين بن علي بن النعماف بن محمد, ابن حيوف: قاض من اإلسماعيلية. كلد بالمهدية )في المغرب( كقدـ مع 
ىػ  389أبيو القاىرة كىو صغير, فتفقو ككلي القضاء بالقاىرة كاالسكندرية كالشاـ الحرمين كالمغرب )سنة 

ىجم عليو مغربي ( 391ة كالحسبة. كبينما ىو يصلي العصر في الجامع, بمصر )سنة كأضيفت إليو الصبل
فكاف يحرسو  أندلسي فضربو بمنجل ضربتين في كجهو كرأسو, كأمسك الرجل فقتل. كاندملت جراح الحسين,

 من ذلك اليـو عشركف رجبل بالسبلح.
 ارفة دار الضرب, كالدعوة.كىو أكؿ قاض فعل ذلك. كخلع عليو الحاكم كزاده أعماال منها مش

 كىو أكؿ من أضيفت إليو )الدعوة( من قضاة العبيديين. ككاف
الحاكم قد ضاعف لو أرزاؽ سلفو, كشرط عليو أال يتعرض المواؿ الرعية. فاستمر إلى أف ثبت لدل الحاكم أنو 

م قتلو كأحرؽ , كحبس الحسين ث( فحاسبو, كرد الماؿ إلى صاحبو394استولى على ماؿ الحد الرعية سنة 
 ىػػ 395سنة جثتو. 

 كاالدباء . ككاف كثير االفضاؿ على العلماء
 
  245/ 2األعالم 

.............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 
 

 
 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 
حظو من الخيارات االسبلمية   كاتب كأديب عربي كبير .. من أكثر األدباء شهرة في األدب العربي .. كاف

 الثبلث 
 ػ أف يموت  قتبل بالطريقة اإلسبلمية 1

 ػ أك ذبحا كقطع الرقاب  2
 ػ الموت مسموما  3

فاختار أف يكوف شهيد مسموما .. أف يكوف حظ ىذا األديب الكبير  الموت  بالسم .. فمن لم يمت بالسم 
 في اإلسبلـ  مات بغيره 

 على مقصلة اإلسبلـ  ككل  أديب كشاعر  ىو ميت  تعدد الموت في اإلسبلـ ..
  ديع الزمافب

 ـ( 1008 - 969ىػ =  398 - 358)
ط( أخذ الحريرم أسلوب  -أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني, أبو الفضل: أحد أئمة الكتاب. لو )مقامات 

ىػ 380ف كانتقل إلى ىراة سنة مقاماتو عنها. ككاف شاعران كطبقتو في الشعر دكف طبقتو في النثر. كلد في ىمذا
ىػ كلم تكن قد ذاعت شهرتو, فلقي أبا بكر الخوارزمي, فشجر بينهما ما 382فسكنها, ثم كرد نيسابور سنة 

دعاىما إلى المساجلة, فطار ذكر الهمذاني في اآلفاؽ. كلما مات الخوارزمي خبل لو الجو فلم يدع بلدة من 
كال ملكا كال أميرا إال فاز بجوائزه. كاف قوم الحافظة يضرب المثل  بلداف خراساف كسجستاف كغزنة إال دخلها

بحفظو. كيذكر أف أكثر )مقاماتو( ارتجاؿ, كأنو كاف ربما يكتب الكتاب مبتدئا بآخر سطوره ثم ىلم جرا إلى 
 السطر االكؿ فيخرجو كال عيب فيو !

 .ىػػ  398سنة  و في ىراة مسموماككفاترسالة,  233ط( عدتها  -ط( صغير.ك)رسائل  -كلو )ديواف شعر 
  1/112األعبلـ 

.............................................................. 
 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 !!!  فكاف أحد الشيداء  عالـ لغوي  وأديب قتؿ 

 جنادة الهركم
 ـ( 1009 - 000ىػ =  399 - 000)

سنة  قتلو الحاكم صاحب مصر. الزدم, أبو أسامة: عالم باللغة من أىل ىراةجنادة بن محمد الهركم ا
 . ىػػ 399
  112/ 0األعالـ 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 شهداء حرية الرأم كالتعبير في االسبلـ أحد شيوخ كفقهاء الشيعة  قتل ككاف أحد الشهداء أحد 
 ىػػ  399المصري  األنطاكي

 في كاف. اليجري الرابع القرف في( مصر) في الشيعة عمماء مف األنطاكي, فسميما بف الحسف
 وعممو, بقولو منو, متبرءً  لمباطؿ مخالفاً  بو, صادعاً  بالحؽ, مجاىراً  وكاف.العبيدي الحاكـ أياـ

 .لمذىبي( 10()االعتداؿ ميزاف: )لو ترجـ.ىجرية( 399)سنة العبيدي الحاكـ قتمو

 (.11()الشيعة أعياف)و

............................. 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
أبك  حياف  ..  كحده األدب الحكمة النثر  كالمقالة تعرؼ مف  ىك أبك حياف التكحيدم .. استشيد  كاإلمتاع  
 عنده  ىك الخكؼ كاليرب .. استشيد كأنسو الكحشة كالظبلـ  كالحسرة .. كؿ  اإلشارات الشيطانية كأختيا

فكاف المكت .. ىربا  كربما  مف يدرم كاف االنتحار ..كاف .. شنقو ك اإلليية  تشير إلى مقتمو .. إلي ذبحة  
كيكتب شييدا  ال يككف شييدا فكيؼ مف  عاش  محترقا ..  عاش مختفيا مف يدرم ..فالمكت كالخبلص بيدم 

 أحد الشيداء كف مف ككال ي

 أبو الحياف التوحيدم
 ـ( 1010نحو  - 000=  ىػ 400نحو  - 000)

علي بن محمد بن العباس التوحيدم, أبو حياف: فيلسوؼ, متصوؼ معتزلي, نعتو ياقوت بشيخ الصوفية كفيلسوؼ االدباء. كقاؿ 

. كلد في شيراز )أك نيسابور( كأقاـ مدة ببغداد. كانتقل إلى الرم, فصحب ابن العميد كالصاحب ابن زنديقا ابن الجوزم: كاف

عن نيف , ىػػ  400عاـ  فاستتر منو كمات في استتارهككشي بو إلى الوزير المهلبي فطلبو, . مد كالءىماعباد, فلم يح
كالتوحيد, كالمعرم, كشرىم التوحيدم النهما صرحا كلم  كثمانين عاما. قاؿ ابن الجوزم: زنادقة اإلسبلـ ثبلثة: ابن الراكندم,

رأل أف كتبو لم تنفعو كضن بها على من ال يعرؼ قدرىا, فجمعها كأحرقها, فلم  يصرح. كفي بغية الوعاة أنو لما انقلبت بو االياـ
ط "  -ط " ك " البصائر كالذخائر  -ط " ك " الصداقة كالصديق  -سيلم منها غير ما نقل قبل االحراؽ. من كتبو " المقابسات 

ط " موجز منو, ك "  -االشارات االلهية ط " ثبلثة أجزاء, ك "  -االكؿ منو, كىو خمسة أجزاء, ك " المتاع كالمؤانسة 
ط ". كلعبد الرزاؽ محيي الدين "  -المحاضرات كالمناظرات " ك " تقريظ الجاحظ " ك " مثالب الوزيرين ابن العميد كابن عباد 

 ط " في سيرتو كفلسفتو, كمثلو للدكتور محمد إبراىيم, كللدكتور حساف عباس -أبو حياف التوحيدم 

 326/  4األعبلـ 

.................................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 

 شاعر سجٌن ....
 
 الطلٌق

 )م 1111 نحو - 111=  هـ 411 نحو - 111( 

 أمٌة بنً أمراء من: االموى الناصر, الرحمن عبد بن مروان بن الرحمن عبد بن مروان

 عمره, من عشرة السادسة فً وهو عامر, أبى بن محمد المنصور أٌام فً سجن. باالندلس

 شاعراً  أدٌبا وكان. االتفاق نادر من وهذا. سنة 16 إطالقه بعد وعاش سنة, 16 سجٌنا ومكث

 .تشبٌه وحسن شعر, مالحة العباس, بنً فً المعتز كابن أمٌة بنً فً هو: حزم ابن قال مكثرا,

 ؼٌرته فاشتدت أبوه, بها استؤثر ثم ,معه أبوه رباها جارٌة ٌتعشق كان إنه: سجنه سبب فً وقٌل

 منه خروجه بعد بالطلٌق وعرؾ. السجن فً وهو شعره أكثر ونظم. أباه وقتل

 األعالم 218/ 7

........................................... 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 لرأم كالتعبير شهداء حرية اأماـ كقاضي قتل غيلة ... فكاف شهيدا من شهداءنا 

 ابن حيوف
 ـ( 1011 - 965ىػ =  401 - 354)

عبد العزيز بن محمد بن النعماف بن حيوف, أبو القاسم: قاضي القضاة بمصر كالشاـ كالحرمين كالمغرب. من 
 علماء االمامية الباطنية, كمن رجاؿ الدكلة الفاطمية )العبيدية( أصلو من القيركاف.

ىػ كأضيف إليو النظر في المظالم, كعظمت مكانتو عند الحاكم )صاحب  394نشأ بمصر. ككلي القضاء سنة 
 . ىػػ 401سنة  كقتلو غيلةىػ  398مصر كالمغرب( ثم عزلو سنة 

....................................... 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 في اإلسالـ شيداء الحرية والرأي واإلبداع ار أماـ كبير كمؤلف  قتل  ... فكاف شهيدا من شهداءنا األبر  

 المهدم العياني
 ـ( 1013 - 994ىػ =  404 - 384)

الحسين بن القاسم بن علي العياني, المهدم لدين اهلل: من أئمة الزيدية باليمن. قاـ باالمامة بعد أبيو. ككانت 
ككاف فصيحان مناظرا, لو  ىػػ  404سنة  )شمالي صنعاء( فقتل في البوفإقامتو بصنعاء. كقاتلو بعض معارضيو, 

 خ( -كتب منها )التحدم للعلماء كالجهاؿ( ك )تفسير غريب القرآف 
 ك )كتاب االسرار( ك )الصفات( كغير ذلك .

 252/ 2األعالم  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 فكاف أحد الشهداء كال يعرؼ سبب قتلو كاستشهادة سياسي قتل .. 

 أمين االمناء
 ـ( 1014 - 000ىػ =  405 - 000)

الحسين بن طاىر الوزاف, أبو عبد اهلل, الملقب بأمين االمناء: كزير, من أىل مصر. كاف متولي بيت الماؿ في 
كاف معو ىػ ثم تغير عليو الحاكم, فبينما   403أكائل خبلفة الحاكم بأمر اهلل الفاطمي.كخلع عليو بالوزارة سنة 

 خارج القاىرة
 .ىػػ  405سنة  ضرب عنقو كدفنو في مكانو)بحارة كتامة( 

  012/ 2األعالم 

.................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 بداع شهداء الحرية كالرأم كاإلقاضي  ككبير  القضاة ... قتل  بسبب كشاية فكاف كاحدنا من الشهداء   

 الفارقي
 ـ( 1014 - 000ىػ =  405 - 000)

مالك بن سعيد بمالك الفارقي, أبو الحسن: من قضاة الديار المصرية, كاله الحاكم العبيدم بعد عزؿ عبد 
كعلت منزلتو عند  401ىػ كخلع عليو. ثم أضيف إليو انظر في المظالم سنة  398العزيز بن محمد )سنة 

مره. ككاف يصعد المنبر في االعياد, على عادة من تقدمو. كصار إليو أمر الحاكم حتى صار يجالسو كيسا
 الصبلت كاالقطاعات كالسجبلت كمكاتبات العماؿ كمراسبلت الدعاة.

 ككاف فصيحان بليغا متأنيا كقورا, مساعدا على الخير. استمر في القضاء ست سنين كتسعة أشهر.
ثبلثة عشر عاما, فتكوف مدة إقامتو في الحكم عشرين عاما  ككاف قبل كاليتو قد حكم نيابة عن بني النعماف
 .ىػػ  405سنة  كشاية باطلة فضرب عنقومتوالية, ككشي بو إلى الحاكم 

 262/  5األعالم 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 والتعبٌر  شاعر   .. سجن  طوٌال  وربما مات فً السجن   فاستحق أن  ٌكون  شهٌدا من شهداء حرٌة الرأي  

 ىػػ  403   يوسف بن ىاركف
كاف معاصرا ألبي الطبيب المتنبي فكاف يقاؿ: فتح   شاعر مفلق,بو بكر الكندم المعركؼ بالرمادم القرطي أ 

الشعر بكندة كختم بكتدة, يعنوف امرأ القيس كالمتنبي كالرمادم ىذا, ككاف مقبل ضيق العيش, كنسب إليو 
عدة  في السجن, كنظم فسجنو زمانا طويبلأك غرت صدر الخليفة عليو  بعضهم أشعارا في دكلة الخبلفة

قصائد استعطف بها الخليفة فلم يعطف عليو, ككاف كلفا بفتى من أبناء النصارل يقاؿ لو نصير كلو فيو أشعار 
فو, حسنة, كلما دخل أبو علي القالي األندلس لزمو الرمادم كامتدحو بقصيدة كركل عنو كتاب النوادر من تآلي

كركل الحافظ بن عبد البرطرفا من شعر الرمادم كأكردىا في بعض مصنفاتو. مات أبو عمر المادم سنة ثبلث 
 تقدـ ذكره: كأربعمائة, كمن شعره قولو لنصير النصراني الذم

 إف ىذا النهار من حسناتي ...أدر الكأس يانصير كىات 
 في صفاء أصفى من المرآة ...بأبي غرة ترل الشخص فيها 
 كازدحاـ الحجيج في عرفات  ...تبصر الناس حولها في ازدحاـ 
 ك اعتمدنا مواضع الصلوات ...فإذا ما انقضت دياثة ذا اهلل 

 لعددنا ىذا من السيئات ...لو مضى الوقت دكف راح كقصف 
 كلو:

 كحدىا في الحسن من حده ...بدر بدا يحمل شمسا بدت 
 خده من بعد ذا تطلع في ...تغرب في فيو كلكنها 

  14/  3معجم األدباء   
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
و من  نجيفقيو من كبار فقهاء الشافعية  .. قتل  بالسم  كمات مسموما ... فبل كعظو كال علمو كال فقهو  سي

 مصير محتـو  ..كطريق بالموت كالقتل ميعبد كمطركح ...  

 ابن فورؾ
 ـ( 1015 - 000ىػ =  406 - 000) 

حمد بن الحسن بن فورؾ االنصارم األصبهاني, أبو بكر: كاعظ عالم باالصوؿ كالكبلـ, من فقهاء الشافعية. م
سمع بالبصرة كبغداد. كحدث بنيسابور, كبنى فيها مدرسة. كتوفي على مقربة منها, فنقل إليها. كفي النجـو 

اهلل عليو كسلم رسوال في حياتو لقولو: كاف رسوؿ اهلل صلى  ,قتلو محمود بن سبكتكين بالسمالزاىرة: 
فقط, كإف ركحو قد بطل كتبلشى. لو كتب كثيرة, قاؿ ابن عساكر: بلغت تصانيفو في أصوؿ الدين كأصوؿ الفقو 

خ( في أصوؿ الدين, ألفو  -ط( ك )النظامي  -كمعاني القرآف قريبا من المئة. منها )مشكل الحديث كغريبو 
خ( الجزء الثالث منو, في  -خ( ك )التفسير  -صوؿ, كأسماء الرجاؿ خ( في اال -لنظاـ الملك, ك )الحدكد 

كرقة, بخزانة عاطف  74خ( في  -ك )حل اآليات المتشابهات  50خزانة فيض اهلل, باستنبوؿ, الرقم 
 كرقة, في خزانة سليم أغا اسكيدار 139خ( في  -ك )غريب القرآف  433باستنبوؿ, الرقم 

خ( في  -لكتب الثبلثة في مذكرات الميمني )خ( ك )رسالة في علم التوحيد كىذه ا 227باستنبوؿ, الرقم 
خ( رأيت منو نسخة  -( ك )االمبلء في االيضاح كالكشف عن كجوه االحاديث الواردة الخ 64تذكرة النوادر )

 عربي( . 1406نفيسة في الفاتيكاف )
 83/  6األعالم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 شاعر  كبٌر  قتل فً ظروؾ  ؼامضة !! 

 هـــ 416أحمد بن محمد  الصخري  

, أديب كامل, كعالم ماىر, ككاتب بارع, كشاعر  قتل في أكاخر سنة ست كأربعمائة,:ىو أحد مفاخر خوارـز
 من شعره ساحر. 

 من شعره أيضان في الهجاء:
 كياذا المكاـر ك الميم ىاء ...البلـ حاء أياذا الفضائل ك 

 كياذا الصيانة ك الصاد خاء ...كيا أنجب الناس ك الباء سين 
 كيا أعلم الناس ك العين ظاء ...كيا أكتب الناس ك التاء ذاؿ 

 فأنت السخي كيتلوه فاء ...تجود على الكل ك الداؿ راء 
 لبغاءكمن قبل كاف يعاب ا ...كلقد صرت عيبان لداء البغاء 

 كمن شعره
 كحزت إلى الندل فضل المركه ...جمعت إلى العلي شرؼ األبوه 

 إلى الصداقة كاألخوه ...أتيتك خادمان فرفعت قدرم 
 رأل ناران فشرؼ بالنبوة. ...فما شبهتني إلى بموسى 

 كلو من قصيدة:
 رم بعد بعدؾ ماصنع؟ ...أسمعت ياموالل ده 
 عفرأيت ىوؿ المطل ...أخني علي بصرفو 

 193: 1معجم األدباء  / 
 عج

...................................................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 ٣خ ٖٓ  كٌٔض  رخُٔ٘خ٣خ  ٓٞط٘خ ..ٝػِوض ػ٠ِ  ػزغ حألهيحٍ ٤َٜٓٗخ ,,   َٛ ًخٗض ُي طِي حألهيحٍ ؟!!!

 .. ٣ًَٝٔخ  َ ..ٓٞطخ ٤٘ٛجخ ٓٞطخ ٣َٗلخ ٍك٤ٔخ.. طٔٞص ًٔخ ٓخص حُط٤َ ٝحُ٘ـَ ٝحُز٘ 

 . ٤َُٝ ٓالف  ٝأكَحف ٤ٓالى  ُي ك٢ ػ٤يى  حُٔزؼ٤ٖ ٝحُؼٔخ٤ٖٗ ٝحُظٔؼ٤ٖ ٝحُٔخثش ٝٓخ رؼي حُٔخثش .. أػ٤خى

 ٝاػـخد  .. ٝطوي٣َ  ٍٝٓخثَ ٌَٗ َُٝٛ  رخهخص ٍٝى ٛيح٣خ  ٝ ططلت حُ٘ٔغ  ٝط٘ظْ حَُِٛ ر٤ٖ  

 ٓخ هيٓض ٝرٌُض ٝأٗـِص  ٝأريػض .غ .. هِٔي حأل٤َٛ  ػ٠ِ ٗؼَى حُـ٤َٔ .. أىري حَُك٤ ػ٠ِ 

 ح٣ٌَُْ .. ٣خ أ٣ٜخ حُ٘خػَ حُظٜخ٢ٓ حأل٤َٛ  َٛ ًخٕ ُي ًُي حُٔٞص

 ..  ؿخىٍ ُج٤ْ ٝٓٞص ٣ًَْ ك٘ظخٕ  ٓخ ر٤ٖ ؿٞحٍ ٓٞص  

 ًخٕ ٓو٤٠خ ..  ٝال هيحٍ  كٔخ ٓض هيٍح ٖٓ هللا ٝال ه٠خء

ٞح ػ٠ِ ٓ٘ش حُوظَ ٝحٌُرق ٖٓ ًخٗ ..َٓح ك٢ ٓـ٘ي ٝأٛلخىى   ٝحُْٔ ٝحُِػخف كو٤٠ض ٗل٤خ ..ٝطـَػض حُٔٞص 

 ه٤٠ض ٗلزخ ٣خ ٗخػَح ٓـ٤يح ..ٝطـَػض حُْٔ ٝه٤٠ض ٗلزخ ..ؿٜخٍح ..  ال َٓح ٖٓ حألَٓحٍ  ٝحُظ٤ْٔٔ 

 ٝ كٞم ًيٍ حُي٤ٗخ ٤ٟٝوٜخ .. هظَ ٝٗ٘ن ْٝٓ  ٝكَم ك٢ ؿٌٝس ٗخٍ 

 ريحع ٝ حألكَحٍ  ٝحإل ُؼوَ ػيٝح ح...رَ هِن حإلٓالّ    ٝٓخ هِن حُِٓخٕ 

 كٌْ  ػ٤ِ٘خ  روظَ  ْٝٓ ًٝرق ..ؿخ١ٍ ..ٓخ ٌٛح حُي٣ٖ ري٣ٖ أكٌخٍ 

 ١زغ ػ٠ِ هزغ ُٝئّ  ..ٝأٗض ط٣َيٙ ك٣َش ػوخثي ٝأى٣خٕ ٝٗؼخثَ  

 ٌِٝٓق حإلٓالّ ٟي ١زخػٚ ٝطخ٣ٍوش  ٓظطِذ ك٢ حُٔخء ؿٌٝس ٗخٍ

  كخإلٓالّ ٣ويع  رخٌُالّ ٝرخُٔالّ  ..كبًح هِض ً٘ض ًخكَ ٖٓ حٌُلخٍ 

  ىار شفيرو  الحرية على تبني       فإنما المستحيل رجوت كإذا
 ٌَ  ٝٓـ٤ٖ ُحثَ   كٌظزٞح هٜخثيًْ ٝأٗؼخًٍْ  ٝط٤ٜئ     كٔخ أٗظْ اال هظ٤

 ٣خ٤ٜٗيح ٓخ ًخٕ أهَٜ ػَٔٙ ..ًٌُٝي  ٜٗيحء ًًٞذ حألٓلخٍ 

ح ... رخُلٌَ ٤َ٘ٓح ٖٓ حألٗٞحٍ   ًٍ  ٝ ٓزيع  ًخُٜالٍ ٢٠ٓ ُْ ٣ٌظَٔ ري

 ّ رؼَٔٙ ٝرلٌَٙ .. ًْٝ هٔق ٌٛح حُي٣ٖ رؤؿَٔ حألػٔخٍ ػـَ حإلٓال

  ٝأٓظَ ر٤ٔلٚ ٝؿيٍٙ ًْٝ ٌُٜح حُي٣ٖ ٖٓ ٤ٓٞف ال طؼي  ٝه٘خؿَ 

 هي ال ف ك٢ ٤َُ حإلٓالّ ٜٓخثي .. ٝك٢ ٛزلٚ ٝؿٞٙ ًَ ُج٤ْ ٝؿيحٍ

 ٌٌٛح حإلٓالّ ك٢ ػِٞٙ ٝىٗٞٙ.. ٣َٟ ر٣َجخ ٛٞ ى٣ٖ ًَ كخؿَ ٓلـَ       

 ٓـيح ٗؼ٣َخ  ٓـ٤يح   ٓخ ؿيح ٝ ْٛ َٛ ٗٔٞح .. ٖ ٣ٖ ٖٓ ًزَٝح ُُٔٞيى حُؼظ٤ْ أ٣كؤ٣ٖ ٖٓ  ِٛٞح ػ٤ِي..أ

 ٗٔٞح  ٝط٘خٓٞح  ..ٝٓخ ٗٔٞح ظِٔخ ٝهَٜح ٝػ٠ِ ٍٝكي ًزَٝح طٌز٤َح   

 كزخْٓ هللا ًزَٝح .. ًٝرلي ٝٓٔي ًزَٝح ..ٝهظِي  ظِٔخ ٝػيٝحٗخ ًزَٝح   
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 أبو الحسن التهامي
 ـ( 1025 - 000ىػ =  416 - 000)

علي بن محمد بن نهد التهامي, أبو الحسن: شاعر مشهور, من أىل تهامة )بين الحجاز كاليمن( زار الشاـ 
كالعراؽ, ككلي خطابة الرملة. ثم رحل إلى مصر, متخفيا, كمعو كتب من حساف بن مفرج الطائي )أياـ استقبللو 

 صر, فاعتقل كحبس في دار البنودببادية فلسطين( إلى بني قرة )قبيل عصيانهم بمصر( فعلمت بو حكومة م
 كىو صاحب القصيدة التي مطلعها: "  ثم قتل سرا في سجنو.)بالقاىرة( 
  قرارً  بدار الدنيا ىذه ما جاًر            البرية في المنية حكم

  األخبار من خبران  ييرل حتى       مخبرا فيها اإلنساف يرل بينا
  كاألكدار األقذار من ان صفو          تريدىا كأنت كدر على طيبعتٍ 

  نار جذكة الماء في ميتطلبه         طباعها ضد األياـ كميكٌلفي 
  ىار شفيرو  على الرجاء تبني       فإنما المستحيل رجوت كإذا

  سار خياؿه  بينهما كالمرء       يقظة كالمنية نـو فالعيش
  اراألسف من سفره  أعماركم             إنما عجاال مآربكم فاقضوا

  عوار فإنهن تيسترد أفٍ  كبادركا         الشباب خيل كتراكضوا
  يبوار بنى ما كيهدـ ىنٌا أف ك           يغص بالمنى يخدع فالدىر

  األحرار عداكة الزماف خيليقي         مسالما حرصت كإف الزماف ليس
 كجوارم جواره بين شتاف ربو            كجاكر أعدائي جاكرتي 
 األسحار كواكب عمر ككذاؾ*   عمره أقصر كاف ما ياكوكبا

 سرار لوقت يمهل كلم بدرا*  يستدر لم مضى أياـ كىبلؿ
 اإلبدار مظنة قبل فمحاه*   أكانو قبل عليو الخسوؼ عجل

 األشفار من استلت كالمقلة*   كلداتو أترابو من كاستل
 األسرار من سر طيو في*   ككأنو قبره قلبي فكأف

 للنظار الشخص ضئيل يبدك*   مقمم بفر  صغرا يعتبط إف
   صغار غير كىي صغارا لترل*   محلها علو في الكواكب إف

 ط " -" كلو " ديواف شعر  
 327/  4األعبلـ 
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 ...   شهيد من الدرجة األكلي  ....
..فسجل  ككتب أحد الشهداء  .. جبارم أديب كناقد كشاعر استشهد في منفاه اإل

 لشهادتو في منفاه 
 

 الوزير المغربي
 ـ( 1027 - 980ىػ =  418 - 370)

 الحسين بن علي بن الحسين, أبو القاسم المغربي: كزير, من الدىاة, العلماء, االدباء.
ىػ كحرض  400يقاؿ إنو من أبناء االكاسرة. كلد بمصر. كقتل الحاكم الفاطمي أباه, فهرب إلى الشاـ سنة 

حاكم, فلم يفلح, فرحل إلى بغداد, فاتهمو القادر )العباسي( لقدكمو حساف بن المفرج الطائي على عصياف ال
من مصر, فانتقل إلى الموصل كاتصل بقركاش ابن المقلد ككتب لو, ثم عاد عنو. كتقلبت بو االحواؿ إلى أف 

 استوزره مشرؼ الدكلة البويهي ببغداد, عشرة أشهر كأياما.
ففعل. فسار أبو القاسم إلى ابن مركاف لى قركاش بابعاده, فكتب الخليفة إكاضطرب أمره, فلجأ إلى قركاش, 

 )بديار بكر( كأقاـ بميافارقين إلى أف توفي. كحمل إلى الكوفة بوصية منو فدفن فيها.
ط( رسالة, ك )اختيار شعر أبي تماـ( ك )اختيار شعر البحترم( ك )اختيار شعر  -لو كتب منها )السياسة 

خ(  -ي كالطعن عليو( ك )مختصر إصبلح المنطق( في اللغة, ك )أدب الخواص البحترم( ك )اختيار شعر المتنب
الجزء االكؿ منو, اشتمل على أخبار امرئ القيس, ك )المأثور في ملح الخدكر( ك )االيناس( ك )ديواف شعر 

 كنثر( كىو الذم كجو إليو أبو العبلء المعرم )رسالة المنيح( .
 245/  2األعالـ  .

....................................... 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 ... فكاف كاحد من شهداءنا    كاستشهد  ل شهيدا حيث قتلأحد مؤسسي المذىب الدرزم  رح  

 السموقي
 ـ( 1030نحو  - 000ىػ =  420نحو  - 000)

اف الدعوة الباطنية الدرزية, كأحد " الحدكد علي بن أحمد الطائي السموقي, أبو الحسن, بهاء الدين: من أرك
الخمسة " عند الدركز. يكنوف عنو بالتالي, كالجناح االسير, كيلقبونو بالمقتني, كيدعونو " الوزير الخامس " كمن 

 ألقابو في كتب مذىبهم التابع " ك " خامس الحدكد " ك " آخر الحدكد ".
خ "  -بالقسطنطينية, المنفذة إلى قسطنطين متملك النصرانية ككاف من كبار كتابهم, لو " الرسالو الموسومة 

( أف المسيح متجسد في شخص " Constantin VIII 1028حاكؿ فيها إقناع االمبراطور قسطنطين )
 -خ( ك " الرسالة الواصلة إلى الجبل االنور  -حمزة ابن علي الفارسي " ك " المقالة في الرد على المنجمين 

 لموسومةخ " ك " الرسالة ا
بالمسيحة كأـ القبلئد النسكية " كرسالة " السفر إلى السادة في الدعوة لطاعة كلي الحق " ك " الرسالة 

ط ". ككاف في عصر الحاكم بأمر اهلل  -الموسومة بالتبيين كاالستدراؾ " كينسب إليو كتاب " النقط كالدكائر 
 جع ترجمتو(.الفاطمي, كمن حملة الوائو, كلو اتصاؿ بحمزة بن علي )را

كبت لي فؤاد سليم )اآلتية ترجمتو( كىو من مثقفي الدركز كمفكريهم, يقوؿ: " إف معظم رسائل الدركز من 
كضع السموقي, كيحسب ىو كاضع أسس الديانة كناشرىا كمؤيدىا, كمنزلتو في الدرزية كمنزلة بولس في 

اجتمع بجبؿ " السماؽ "  خبر خالصة: 248: 1وفي زبدة الحمب مف تاريخ حمب  النصرانية " .
قوـ يعرفوف بالدرزية وجاىروا بمذىبيـ, ثـ تحصنوا في مغاور شافغة عمى العاصي وانضوى 
إلييـ خمؽ مف فالحي حمب, فقاتميـ والي أنطاكية وساعده نصر بف صالح صاحب حمب, 

قمت: لـ أجد ما أعوؿ عميو في مصير "  423وقبضوا عمى دعاتيـ وقتموىـ في ربيع االوؿ 
 423الدعاة الذيف قتموا سنة السموقي " وقد يكوف " أحد ىؤالء 
 254/  4األعالـ  

................................ 
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 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 كزير  كشاعر  كأديب  قتل ..   كال يعرؼ الكثير  عنو ..كربما كاف عملو في السياسية سببا في رحيلة  

 ابن ماكوال
 ـ( 1039 - 975ىػ =  430 - 365)

كزير, كاف عارفا بالشعر ىبة اهلل بن علي بن جعفر, أبو القاسم ابن ماكوال, من أحفاد أبي دلف العجلي: 
كعزلو كأعاده, مرات. ككانت الحاؿ في العراؽ مضطربة, كفي  423. استوزره جبلؿ الدكلة ببغداد سنة كاالخبار

كفي أيدم جنوده الترؾ, يعصونو كيؤذكنو كيضربوف كزراءه كينهبونهم كىو ال جبلؿ الدكلة ضعف كعجز, كالقوة 
 سلطاف لو عليهم, كالخليفة القائم بأمر اهلل, كأبيو القادر باهلل من قبلو, ال يكاد يشعر بوجوده أحد.

كىو كالد  بأف حبس في ىيت سنتين كخمسة أشهر, كخنق في حبسو.كانتهى أمر ابن ماكوال 
 أبي نصر علي بن ىبة اهلل. كلمهيار الديلمي قصائد في مدحو . المؤرخ الحافظ

 74/  8األعالم 

............................................ 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
ـ اإلسبل األحيا لئاـ  لئاـاشاعر رحل شهيدا فكاف كاحد من شهداءنا الكراـ كما أكثر الكراـ القتلى .. كما أكثر 

 القتلو 
 الباخرزم

 ـ( 1044 - 000ىػ =  435 - 000)
أحمد بن الحسين الباخرزم, أبو نصر, أديب كجيو, قاؿ فيو صاحب الدمية: من مفاخر باخرز, لو شعر رقيق 

 )بنداشير( . كمات قتيبل في قريةكأدب غض. استوزره األمير بيغوا الحسن بن موسى في خراساف. 
 116/  1األعالم 

................ 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
أسهم اإلسبلـ تهول إلي أدني مستول لها على اإلطبلؽ ..كتخترؽ المستويات المتدنية كالساقطة    عاجل :ػ

ضعيفة  تتداكؿ  عن استشهاد شاعر كعبقرم   ركاية كالقياسية  المسجلة باسم اإلسبلـ  ..كالسبب يعود إلي 
بالسم  ..بعد تلقيو رسائل مؤكدة من أحد الحاكمين بأمر اهلل بالتهديد كالقتل  منتحرا ا جدا كفيلسوؼ كبير 

ىذا االسم البلمع جدا يصبح فأقدـ  على االنتحار  بالسم ..كالنجاة  من قطار الموت المرتقب كبذلك ..
 شهيدا  من  مئات الشهداء !!

تحيط بمكة ككعبة السواد.بعد أف تكشفت في اآلكنة   مما يزيد من حالة الضبابية السوداء كالقاتمة  التي
األخيرة حقائق مذىلة كخطيرة  عن اإلسبلـ كمدم انتهاكو  ألقدس مقدسات اإلنساف ..مقدس حرية الرأم 
كالفكر كاإلبداع ..مسجبل أعداد ىائلة كقياسية  من عدد الشهداء الذم استشهدكا .. من أجل حرية الكلمة 

 كالفكر .!!
لقى المئات كاآللوؼ من المسلمين ىذا الخبر المزلزؿ كالصاعقة ..كجعل العشرات منهم في حيرة ىذا كقد ت

من ىذا الخبر كمن تاريخ اإلسبلـ كسجلو في حقوؽ اإلنساف كسجل حرية الرأم كالتعبير .كيعيشوف حالة من 
 الصدمة كاإلنكار كالتكذيب ..فعندما يقتل كيستشهد كل ىؤالء العقوؿ كاألفهاـ  !!

 ماذا يبقي لؤلدياف كللرموز كالكهنوت كاألصناـ  من مكانة كمن قدسية  كعلى رأسها اإلسبلـ ؟؟!! 
 أبو العبلء المعرم ينتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ر ؟؟ يالها من صدمة !!!

 أيها الحر  إف  خصتت بعقل فأنت شهيد !!  
 أبو العالء المعري

 م) 1157 - 973هـ =  449 - 363(

أحمد بن عبد هللا بن سلٌمان, التنوخً المعري: شاعر فٌلسوؾ. ولد ومات فً معرة النعمان.كان 

وهو ابن  نحٌؾ الجسم, أصٌب بالجدري صؽٌرا فعمً فً السنة الرابعة من عمره. وقال الشعر

 هـ فؤقام بها سنة وسبعة أشهر.398إحدى عشرة سنة. ورحل إلى بؽداد سنة 

شاعراً ٌرثونه.  84وقؾ على قبره "  منتاخا"  بٌر فً بلده. ولما مات وهو من بٌت علم ك

وكان ٌلعب بالشطرنج والنرد. وإذا أراد التؤلٌؾ أملى على كاتبه علً بن عبد هللا بن أبً 

هاشم.وكان ٌحرم إٌالم الحٌوان, ولم ٌؤكل اللحم خمسا وأربعٌن سنة. لما رجع إلى المعرة لزم 

مى نفسه رهٌن المحبسٌن, ٌعنً حبس نفسه فً المنزل, وترك الخروج بٌته: فلم ٌخرج منه, وس

منه. وحبسه عن النظر إلى الدنٌا بالعمى: وكان متهماً فً دٌنه, ٌرى رأي البراهمة, ال ٌرى 

إفساد الصورة, وال ٌؤكل لحماً, وال ٌإمن بالرسل, والبعث والنشور, وعاش شٌباً وثمانٌن سنة, 

وأربعٌن سنة, وحدثت أنه مرض مرة, فوصؾ الطبٌب له الفروج,  خمساً  طٌلة لم ٌؤكل اللحم 

فلما جا به لمسه بٌده وقال: استضعفوك فوصفوك, هال وصفوا شبل األسد: وقد أوردنا من 

 شعره ما ٌستدل به على سوء معتقده, وٌخبرك بنحلته ومستنده.

ا تقول فً السباع التً ال ولقٌه رجل فقال له: لم ال تؤكل اللحم؟ قال: أرحم الحٌوان, قال: فم 

طعام لها إال لحوم الحٌوان؟ فإن كان لذلك خالق فما أنت بؤرأؾ منه, وإن كانت الطبابع المحدثة 

 وكان ٌلبس خشن الثٌاب.،لذلك فما أنت بؤحذق منها وال أتقن عمالً, فسكت
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باللزومٌات,  ط) وٌعرؾ -أما شعره وهو دٌوان حكمته وفلسفته, فثالثة أقسام: (لزوم ما ال ٌلزم 

ط) من أشهر كتبه,و(ملقى  -و (رسالة الؽفران  خ) -ط) و (ضوء السقط  -و (سقط الزند 

ط) و (خطبة الفصٌح) ضمنها كل ما حواه فصٌح  -ط)رسالة, و(مجموع رسابله  -السبٌل  

ط) الجزء  -خ) و (الفصول والؽاٌات  -خ) و (الرسالة المنبجٌة  -ثعلب, و (الرسابل االؼرٌقٌة 

  خ). -الول منه و (الالمع العزٌزي ا

 ومن شعره  

 هفت الحنٌفة والنصارى ما اهتدوا ... وٌهود حارت والمجوس مضللهْ 

 إثنان أهل األرض ذو عقل بال ... دٌن وآخر دٌن ال عقل لهْ 

 ومنها أٌضاً:

  إن الشرابع ألقت بٌننا إحناً ... وأورثتنا أفانٌن العداوات

 عرض ... للعرب إال بؤحكام النبوات وما أبٌحت نساء الروم عن

*** 

 عقول تستخؾ بها سطور ... ٌدري الفتى لمن الثبور؟

 كتاب محمد وكتاب موسى ... وإنجٌل ابن مرٌم والزبور

*** 

 صرؾ الزمان مفرق اإللفٌن ... فاحكم إلهً بٌن ذاك وبٌنً

 أنهٌت عن قتل النفوس تعمداً ... وبعثت أنت لقتلها ملكٌن؟

 ها معاداً ثانٌاً ... ما كان أؼناها عن الحالٌن!!وزعمت أن ل

*** 

 إذا كان ال ٌحظى برزقك عاقل ... وترزق مجنوناً وترزق أحمقا

 فال ذنب ٌا رب السماء على امرئ ... رأى منك ما ال ٌشتهً فتزندقا

*** 

 فً كل أمرك تقلٌد تدٌن به ... حتى مقالك ربً واحد أحد

 فإن تفكر فٌه معشر لحدوا وقد أمرنا بفكر فً بدابعه ...

 لوال التنافس فً الدنٌا لما وضعت ... كتب التناظر ال المؽنً وال العمد

*** 

 قلتم لنا خالق قدٌم ... صدقتم هكذا نقول
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 زعمتموه بال زمان ... وال مكان أال فقولوا

 هذا كالم له خبا ... معناه لٌست لنا عقول

*** 

 ص وتوراة وإنجٌلدٌن وكفر وأنباء تقال وقر ... قان ٌن

 فً كل جٌل أباطٌل ملفقة ... فهل تفرد ٌوماً بالهدى جٌل؟

***** 

 ألحمد هلل قد أصبحت فً لجج ... مكابداً من هموم الدهر قاموساً 

 قالت معاشر لم ٌبعث إالهكم ... إلى البرٌة عٌساها وال موسا

 وإنما جعلوا الرحمن مؤكلة ... وصٌروا دٌنهم للملك ناموسا

 لعاتبت الذٌن بؽوا ... حتى ٌعود حلٌؾ الؽً مؽموسا ولو قدرت

****  

 وال تحسب مقال الرسل حقاً ... ولكن قول زور سطروه

 ... فجاءوا بالمحال فكدروه دوكان الناس فً عٌش رؼٌ

***** 

 ونهٌت عن قتل النفوس تعمداً ... وبعثت أنت لقتلها ملكٌن

 عن الحالٌن!! وزعمت أن لنا معاداً ثانٌاً ... ما كان أؼناها

وهذا كالم مجنون معتوه, ٌعتقد أن القتل كالموت والموت كالقتل, فلٌت هذا الجاهل لما حرم 

الشرع وبرده, والحق وحالوته, والهدى ونوره, والٌقٌن وراحته, لم ٌدع ما هو برئ منه, بعٌد 

 عنه, ولم ٌقل:

 حؼدوت مرٌض العقل والرأي فالقنً ... لتعلم أنباء العقول الصحاب

داعً الدعاة بمصر, فقال له: أنا ذلك المرٌض  سلط هللا علٌه أبا نصر بن أبً عمران,حتى 

رأٌاً وعقالً, وقد أتٌتك مستشفٌاً فاشفنً, وجرت بٌنهما مكاتبات كثٌرة, أمر فً آخرها بإحضاره 

سالم، الما علم نبن العالء ننه ٌامل للقتل نن اإل حلب, ووعده على اإلسالم خٌراً من بٌت المال,

 . سم نفسه نمات

  157/ 1األعالم 

  124/  1معجم األدباء  

......................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 قتل لتشٌعه فكان احد الشهداء شهٌد من شهداءنا.. أحد مشاٌخ الشٌعة 

 هــ  451  الكاتب الكندي

 الخامس القرن علماء من).الكاتب(  ب روؾالمع الكندي محمد بن أحمد طرخان بن الحسٌن أبو

 .الهجري

  بذلك, وصراحته لتشٌعه ق تل.علٌه وٌستقٌم الحق, ٌقول للباطل, ومناهضاً  بالحق, صادعاً  كان

 ).صدٌقنا وكان السماع صحٌح ثقة): (عنه هللا رضً( النجاشً عنه قال.هجري) 451(عام قبٌل

 ).26(الرجال كتب من المعظم: له ترجم

.......................................... 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 فكاف أحد الشهداء فقيو كعالم  بالفرائض ك المواريث .. استشهد في  ظركؼ أمنية مضطربة 

 الوني
 ـ( 1060 - 000ىػ =  451 - 000)

 انيف كثيرة.الحسين بن محمد الوني: فرضي, حاسب. كاف إماما في الفرائض كلو فيها تص
 . شهيدا ببغداد في فتنة البساسيرم قتل نسبتو إلى كف )من أعماؿ قهستاف( 

 254/  2األعالم 

......................... 

  ....٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 ..اكا  نااد م  الشهداء مؤلؾ نسٌاسً م  اقهاء الشٌعة قتل .

 أسلم بن ثابت

 .حلب وعلماء األدب, بػنوا من النحوي, أسلم, بن ثابت

 فً بحلب الكتب خزانة تولى ذلك, فً ذكٌاً  بالحق, الصدع فً جرٌباً  الشٌعة, علماء من كان

 المذاهب بعض أباطٌل كشؾ فً الكتب بعض ألؾ.بذكاء السٌاسة مارس الفاطمٌٌن, عهد

 .هجري) 461(عام حدود فً صلباً  وقتل) مصر( إلى حمل.الباطلة

 ).22(الشٌعة وأعٌان).21(تالجنا روضات: لـه ترجم

  ).24(وؼٌرها).23(اإلسالم وفنون والشٌعة

....................... 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شاعر  كأديب  رحل شهيدا  شهيد القلم كالكلمة كالحرؼ 

 الباخرزم
 ـ( 1075 - 000ىػ =  467 - 000)

أبو الحسن: أديب من الشعراء الكتاب. من أىل باخرز )من علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزم, 
كقتل في مجلس أنس نواحي نيسابور( تعلم بها كبنيسابور, كقاـ برحلة كاسعة في ببلد فارس كالعراؽ. 

 بباخرز.
ط " كىو  -كاف من كتاب الرسائل. كلو علم بالفقو كالحديث. اشتهر بكتابو " دمية القصر كعصرة أىل العصر 

 ( .1304خ " في المستنصرية ببغداد )الرقم  -مة الدىر للثعالبي. كلو " ديواف شعر " في مجلد كبير ذيل ليتي

 272/  4األعالم 

..................................................... 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 مؤرخ  كأديب  استشهد قتل  ألسباب أخرم غير معركفة 

 ابن ماكوال
 ـ( 1082 - 1030ىػ =  475 - 421)

علي بن ىبة اهلل بن علي بن جعفر, أبو نصر, سعد الملك, من كلد أبي دلف العجلي: أمير, مؤرخ, من العلماء 
الحفاظ االدباء. أصلو من جرباذقاف )من نواحي أصبهاف( كلد في عكبرا )قرب بغداد( كسافر إلى الشاـ كمصر 

 , خارجا من بغداد, طمعا بمالو.كقتلو غلماف لو من الترؾ بخوزستافساف, كالجزيرة كما كراء النهر كخرا
ط " أربعة مجلدات منو, في المؤتلف كالمختلف من االسماء كالكنى كاألنساب, قاؿ  -من كتبو " االكماؿ 

خ " ك " الوزراء " ك " تهذيب مستمر االكىاـ على ذكم  -ابن خلكاف: لم يوضع مثلو, ك " تكملة االكماؿ 
 كرقة. كلو شعر حسن 121 خ " في المخطوطات المصورة -المعرفة كأكلي االفهاـ 

 30/  5األعبلـ 

. 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

حكم من  لخمسين  سنة  ..خمسوف سنة يالو  مفكر  ك فيلسوؼ ..حكم  عليو  بالسجن  االنفرادم  بالمنزؿ  
 كالسجن المؤبد !! مؤبد ..في دين كفكر  ىو المعتقلبال

 ابن الوليد
 ـ( 1086 - 000ىػ =  478 - 000)

 محمد بن أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن الوليد, أبو علي: متكلم, من رؤساء المعتزلة كأتمتهم.
من أىل بغداد. كاف يدرس علم االعتزاؿ كالفلسفة كالمنطق. قاؿ ابن الجوزم: كاضطره أىل السنة إلى أف لـز 

 .لم يجسر على الخركج منو  نةخمسين سبيتو 
 األعبلـ 315/  5

.............................. 
 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 ر عليو  بفقيو  سجن طويبل في  دىاليز مظلمة  .. كألف كتبو في السجوف حيث سجن لسنوات طواؿ كمات في المنفي  الذم أج 
 ة اإلسبلـ .. سجونو .. سيوفو ..خناجره .. مشانقهم .. سيطولك القطار سيطولك فكاف أحد الشهداء .. كمن طالتهم قافل

 ابن سهل السرخسي
 ـ( 1090 - 000ىػ =  483 - 000)

محمد بن أحمد بن سهل, أبو بكر, شمس االئمة: قاض, من كبار االحناؼ, مجتهد, من أىل سرخس )في خراساف(. أشهر كتبو 
)بفرغانة( كلو " شرح الجامع كىو سجين بالجب في أكزجند يع, ثبلثوف جزءا, أمبله ط " في الفقو كالتشر  -" المبسوط 

ط " كىو شرح لزيادات الزيادات للشيباني, ك "  -الكبير لبلماـ محمد " منو مجلد مخطوط, " شرح السير الكبير لبلماـ محمد 
نو كلمة نصح بها الخاقاف كلما أطلق سكن خ ". ككاف سبب سج -خ " في أصوؿ الفقو, ك " شرح مختصر الطحاكم  -االصوؿ 

 فرغانة إلى أف توفي
 315/  5االعبلـ 

 
 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 أديب  كشاعر  كفيلسوؼ ..  يقاؿ أف القتل أخطئو .. يقاؿ أف السم  ..الذبح ..الغدر  أخطئو 
 الكراـ فربما  أخطئو  لكن في غد لن  يخطئو !!! فقتل ككاف أحد شهداءنا  

 المعمورم
 ـ( 1092 - 000ىػ =  485 - 000)

محمد بن أحمد المعمورم البيهقي: أديب, من المشتغلين بالفلسفة. صنف كتابا في " المخركطات كالهندسة " 
قاؿ من رآه: ما سبقو إليو أحد, ككتبا في العربية كاالدب. كلد في بيهق كانتقل إلى أصبهاف في خدمة تاج 

كزيرا بعد نظاـ الملك, فنظر في زيجو فرأل ما يدؿ على الخوؼ فأغلق باب داره عليو,  الملوؾ الذم كاف
 , فأخرج كقتل على سبيل الغلط

 316/ 5االعبلـ 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 ال مفر ..  قيل  قتل خطان ..سيوؼ  صديقة  .. سكاكين  صديقة .. محرقة  صديقة ..  

اف  بصلباف صديقة  .. جرائم  صديقة .. كإخراج جثتو  من  تابوتو  بعد سنوات  كربما صلب  على الصلب
 باجتهادات صديقة  

 شهيد   من  الدرجات األكلي بشهادة  سجلنا  كتاريخنا  أنو مات  ربما  ..كربما .. لكن ما ليس فيو شك ىو
 من عرؼ أنو  ليس في تاريخو من استشهد بشهادة صديقة 

 مورم البيهقيمحمد بن أحمد المع
 ىػػ 486

في شهور سنة خمس كثمانين كأربعمائة, كذا ذكر البيهقي في كتاب الوشاح  مقتوالن  األديب الفيلسوؼ, مات
كقاؿ: كاف من عليو الحكماء كاألئمة, كقد ألقت العلـو إليو أطراؼ األزمة, كاتفق أنو انتقل إلى أصبهاف في 

الملك, ككاف قد نظر في زائرجة طالعة فرأل من التسييرات إلى خدمة تاج الملك الذم كاف كزيران بعد نظاـ 
داره عليو فأخرج كقتل كأحرؽ على سبيل القواطع كشعاع النحوس ما يدؿ على الخوؼ كالوجل, فأغلق باب 

 قضاء اهلل ليس لو مرد. كمن منظومو: الغلط.
 أال فاستمع قوؿ داع نصوح ...دعاؾ الربيع كأيامو 
 ففي الراح يا صاح ركح كركح ...ية يقوؿ اشرب الراح كرد

 ألىل الشراب: الصبوح الصبوح ...كغنى الببلبل عند الصباح 
 قاؿ: كمن تصانيفو: كتاب في التصريف مجدكؿ, كتاب في النحو, كتاب في المخركطات كالهندسة كغير ذلك.

 326/  1معجم األدباء  ///
 
 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 مؤلف.. قتل  ككاف شهيدا من  شهداءنا   األبرار األحرارشاعر  ككزير ك 

 ابن النحاس
 ـ( 1094 - 000ىػ =  487 - 000) 

محمد بن الحسين التميمي, أبو نصر ابن النحاس: شاعر من أىل حلب.من كزراء آؿ مرداس استوزره نصر بن 
كأمر بركات بن فارس محمود بن صالح.لو )ديواف شعر( صغير ك )ديواف رسائل( قبض عليو رئيس حلب 

 ! . بخنقو فخنق
 100/  6األعبلـ 

.............................. 
 
 
 



199 
 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 مولف كشاعر  رحل كاستشهد في ظركؼ  غامضة 

 الفارقي أسد ابن
 ـ 1094 -/ ؟  ىػ 487 -؟ 

 .الفارقي الحسن بن أسد بن الحسن نصر أبو
 قتل ألنو الهجرم الخامس القرف مواليد من كىو المشهورة الجزيرة مدف من ميافارقين إلى نسبة كالفارقي

 الشعر ينظم كاف كقد بو يقتدل اللغة في كإمامان  رأسان  نحويان  كاف الحموم ياقوت عنو قاؿ  ى487 سنة بحراف
 .كقوافيو مركيو في يلـز ال ما كيلتـز فيو الصنعة كيتكلف طبعان 

 في الزبد شعره, ديواف الحركؼ, كتاب األلغاز, مشكلة, أبيات شرح في اإلفصاح لمع,ال شرح: منها كتب لو
 .أحد كل معرفة

 موسوعة الشعر كالشعراء 
1  /48 

............................................ 
 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

لكتابة في اإلسبلـ ربما ىي حرفة مثل  القوادة مؤرخ  ككاتب  كرحالة  ...  رجم بالحجارة  حتى الموت .. فا 
 كالعهر ك الزنا ..إف لم تكن أسوء كأشد  جرما كقبحا ..ال يناؿ عليها صاحبها إال الرجم  بالحجارة حتى الموت 

 الرميلي
 ـ( 1099 - 1040ىػ =  492 - 432)

ؤرخ, من الحفاظ, رحالة. كانت مكى بن عبد السبلـ بن الحسين بن القاسم االنصارم الرميلى, أبو القاسم: م
الفتاكل تأتيو من مصر كغيرىا. نسبتو إلى الرميلة من أراضي فلسطين. تعلم بالقدس, كلما استولى االفرنج عليها 

)تاريخ  فكاكو بألف دينار, فلم يستفكو أحد, فرموه بالحجارة حتى قتلوه. لوىػ أسركه كأذاعوا أف  492)سنة 
 و .بيت المقدس كفضائلو( لم يتم

 
 286/  7األعبلـ 

..................................... 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 بمكة  مقتوال ..  بمكة  مذبوحا . بمكة  مسموما .. 

 في حـر اهلل مسموما ..  كأماف اهلل مقتوال .. 
 اهلل كالكعبة  تعلقا فما نجوا ..قد كاف  األخطل .. ك أرنب كسارة من قبل شهيدا ك قتيبل ..بأستار 

 كما من أحد على كفر أك على إسبلـ كإيماف  نجا  
 قد أرقيت كأرقيت  دمنا  زكية طاىرة .كصارت بمكة زمزما أحمرا 

 .رأم اهلل ذلك حسن فكاف  خير  مبارؾ  ك خير شاىد ك شهيدا  
 كىانت  يا أبن  ابن الكرامة كالحنفية  كاإلمامة  قتيبل !!   

 أنت  ال  بزنديق كال ملحد كال  مهرطق .. فبربك  بأم ذنب في اإلسبلـ  قتلتا  ما 
 قلي .. أجبني يا ابن مكة .. كاإلسبلـ بأم ذنب  قتلتا ..ككنت  شهيدا ..  

أبرحمة  اإلسبلـ  قتلت .. أـ بعدالة اإلسبلـ  ذبحت ...فبأم  ذنب  يابن  ابن الكرامة قتلت .. حتى ال ندين 
 مما ىو مداف  اإلسبلـ كثر

 كرأم الرب ذلك حسن .. ككاف اهلل  على ىذا الذبح خير شاىد ك شهيد 
 ابن كرامة

 ـ( 1101 - 1022ىػ =  494 - 413)
المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي, مفسر, عالم باالصوؿ كالكبلـ, حنفي ثم معتزلي فزيدم. كىو 

قيل: لرسالة  كتوفي شهيدا.مقتوال بمكة,نعاء )اليمن( شيخ الزمخشرم. قرأ بنيسابور كغيرىا. كاشتهر بص
خ " في تفسير  -كتابا, منها " التهذيب   42ألفها اسمها " رسالة الشيخ إبليس إلى إخوانو المناحيس ". لو 

ىػ في مكتبة  565القرآف, ثمانية مجلدات, رأيت منها الرابع كالسادس كالثامن كىو االخير, كتب سنة 
خ " في علم الكبلـ, ك " التأثير  -عربي( ك " شرح عيوف المسائل  1026, 1025 ,1023الفاتيكاف )

خ " في التاريخ, إلى زمانو,  -خ " في الكبلـ أيضا, ك " المنتخب " في فقو الزيدية, ك " السفينة  -كالمؤثر 
" الرسالة التامة أربعة مجلدات كبار, ك " تحكيم العقوؿ " في االصوؿ, ك " االمامة " على مذىب الزيدية, ك 

خ " ك " جبلء االبصار " في علم الحديث, مسندا, ك " تفسيراف " بالفارسية, مبسوط  -في نصيحة العامة 
 كموجز .

 289/ 5األعبلـ 
............................. 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 .. فثمة  كجهة للموت كالقتل كاحدة  ..  شهيد  الشعر كالكلمة .. جوار قتيل كشهيد   ابن مكة 
 ىي ثمة  كعبة كاحدة  كقبلة كاحدة .. أينما توجو القتل كالذبح فثمة إسبلـ مر من ىنا 

 ابن خراساف
 ـ( 1104 - 000ىػ =  497 - 000)

 أحمد بن الحسين بن حيدرة, أبو الحسين, المعركؼ بابن خراساف: شاعر,
 .ىجا فخر الملك كأخاه فأمر بو فضرب حتى ماتىجاءا من أىل طرابلس الشاـ. كاف 

كدفن بطرابلس. لو )ديواف شعر( كىو صاحب البيت المشهور: )نزلنا على أف المقاـ ثبلثة, فطابت لنا حتى 
أقمنا بها عشرا( ككاف مترفا في حياتو, أكرد لو سبط ابن الجوزم أبياتا, قاؿ الحافظ ابن عساكر إنو عملها في 

 مبلىا خمرا في بستاف لو كأكقف على جوانبها جوارم بيضا كسودا بركة لو في طرابلس
 116/  1األعبلـ  

.......................................... 
  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 شهيد من الشهداء ترجم  لو صاحب شهداء الفضيلة كلم  يتسنى التأكد 
 من  المصدر .

 ىػػ  498  القزكيني القاسم أبو
 .القزكيني الكريم عبد الشيخ القاسم أبو

 (.الكرجية) بػ المعركفة الطائفة من الهجرم, الخامس القرف في كالحديث, كاألصوؿ, الفقو, علماء من كاف
 حتى. كيفحمهم الملحدين كيناقش كالببلد, العباد سياسة في كيتدخل فيو, كيصمد الحق, يقوؿ منطقيان, كاف

 .ىجرية( 498) سنة قتل
  .كغيره ,(25)الفضيلة شهداء: لو ترجم

 ..................................... 
 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 أحد  المؤرخين الشهداء  ..الذين استشهدكا  ..فكاف  أحد  الشهداء  كلم  يتم  التأكد من  قصو استشهاه من مصادر موثوقو 
 ىػػ  501  أبو المحاسن الطبرم

 .برم أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيلالط
كذكره جمع من .كاف من كبار العلماء في أكاخر القرف الرابع الهجرم, كتتلمذ عليو )القطب الراكندم( كغيره من فطاحل العلماء

 .المؤرخين بلقب اإلماـ الشهيد
 ..في المسلمينعمد إلى ثورة فكرية تصحيحية في اإلسبلـ ضد الباطنية التي كانت آنذاؾ تتغلغل 

ككصف المترجم لػو بأنو أكؿ من أفتى بإلحاد الباطنية التي كصفت بأنها تقوؿ: بوجوب إطاعة شيخ الطريقة كال يجب بعد ذلك 
 .شيء من التكاليف اإللهية

 .ىجرم كلو من العمر فوؽ الثمانين  (501)غيلة عاـ قيتل
 .(30)ترجم لو: المعظم من المؤرخين كالرجاليين

file:///C:/Users/TOHIBA/Desktop/Ø¹Ù�Ù�Ø§Ø¡..%20Ø´Ù�Ø¯Ø§Ø¡.htm%23%2528501%2529
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
ا  ..قتل بيد جماعة دينية  فكاف  أحد الشهداء . فكل من في اإلسبلـ  فقية  من الفقهاء كمؤلف   رحل شهيدن

 يقتل من الرئيس إلي الحاكم الي الوزير الي الوالي كحتى الغفير .. الكل يقتل 
 عبد الواحد الركياني

 ـ( 1108 - 1025ىػ =  502 - 415)
عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد, أبو المحاسن, فخر اإلسبلـ الركياني: فقيو شافعي, من أىل ركياف )بنواحي 

 طبرستاف( رحل إلى بخارل كغزنة كنيسابور. كبنى بآمل طبرستاف مدرسة.
حظوه عند  . ككانت لوفتعصب عليو جماعة فقتلوه فيهاكانتقل إلى الرم ثم إلى أصبهاف. كعاد إلى آمل, 

الملوؾ. كبلغ من تمكتو في الفقو أف قاؿ: لو احترقت كتب الشافعي المليتها من حفظي. لو تصانيف, منها " 
خ " من أطوؿ كتب الشافعيين, ك " مناصيص اإلماـ الشافعي " ك " الكافي " ك " حلية  -بحر المذىب 

 خ " . -المؤمن 
 175/  4األعبلـ 

..................................... 
 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 
فقيو  كمفسر  كتب للقرآف أحكاـ .. ككخط للقرآف خطوط بأحسن رسم يكوف لخطاط .. فكتب لو القرآف   
حكما من األحكاـ  ..كخط لو اهلل خطا كرسما ..في غرؼ مظلمة .. كدىاليز معتمة .من دكائر اهلل كالشيطاف  

 لن تركىا ..بالرجم  كالحجارة  لن تشعركا  بها  ..    فاهلل من  قرآنو  جنود
 ككاد جنود اهلل يأخذكه بغتو  ..ككاد الموت  يخطفو .. كلكنو  نجا بإعجوبة    

 الكيا الهراسي
 ـ( 1110 - 1058ىػ =  504 - 450)

و شافعي, علي بن محمد بن علي, أبو الحسن الطبرم, الملقب بعماد الدين, المعركؼ بالكيا الهراسي: فقي
 مفسر. كلد في طبرستاف, كسكن بغداد فدرس

 كشهد لو. كاتهم بمذىب الباطنية فرجم, كأراد السلطاف قتلو فحماه المستظهر,بالنظامية. ككعظ. 
 329/  4األعبلـ خ "  -من كتبو " أحكاـ القرآف 

 
..................................... 
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  ........   شهيد من الدرجة األكلي  
شهيد  من شهداء  حزب الكلمة الرأم   كاف شاعر كمؤرخا  ..تداركتو  المجزرة المريعة كلم  تنسو المحرقة 
فاستشهد قدس اإلنساف  حريتو ككرامتو مسموما  .. فاستشهد في كادم الموت  كمن كاف ىناؾ كاف القتل 

 كالصلب كالسم مدركو ال محالة ..
 األبيوردم

  ـ( 1113 - 000ىػ =  507 - 000)
 محمد بن أحمد بن محمد القرشي األموم, أبو المظفر: شاعر عالي الطبقة, مؤرخ, عالم باالدب.

في أصبهاف كهبل. من كتبو " تاريخ أبيورد " ك " المختلف  كمات مسموماكلد في أبيورد )بخراساف( 
ط " ك "  -ك " ديواف شعره كالمؤتلف " في األنساب, ك " طبقات العلماء في كل فن " ك " أنساب العرب " 

خ " في المحاضرات. قاؿ الذىبي: كاف على غزارة علمو تباىا معجبا بنفسو جميبل لباسا, ككاف  -زاد الرفاؽ 
يكتب اسمو " العبشمي المعاكم " كيقاؿ إنو كتب رقعة إلى المستظهر العباسي ككتب: " المملوؾ المعاكم " 

دىا إليو. ككاف يرشح من كبلـ االبيوردم نوع تشبث بالخبلفة. كلم فحك المستظهر الميم فصار " العاكم " كر 
يكن من أبناء معاكية بن أبي سفياف, كإنما ىو من أبناء " معاكية ابن محمد " من سبللة أبي سفياف, كلممدكح 

 ط " . -حقي كتاب " االبيوردم ممثل القرف الخامس في برلماف الفكر العربي 
 316/  5األعبلـ 

................................ 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
ماذا أقوؿ  إلهي .. إذا صمت كسكت عن قتل كاستشهاد ىؤالء إلهي.. أم أصالة أك فضل  أك رزانة ستسكتني 

رثاء كنعي  عن إدانة مثل  ىؤالء .. أم تاريخ  كاف لنا كأم  حاضر  كمستقبل سيكوف لنا .. ما إف نتهي من  
اسم كبير من  أسماء رحلتنا  حتى يطل  اسم أخر  من رحلة  مأساتنا .. فيالها  من كارثة  إنسانية ظهرت ..كأم 

فاجعة باإلنساف حلت ..منذ  أف ظهر  ىذا الفكر  كحل ىذا الدين ..كالعقل في محنة أبدية كاإلنساف في 
عن الخطاء  ..كلم  يصنو  اإلسبلـ  عن سيفو كلم   مأساة أزلية فكاف  ىذا الشهيد ..ذك أصالة رأم صانتو

 يستثنيو من رحلتو كقطاره  كحكم مقصلتو المريعية 
 فكاف  شهيد من الدرجة األكلي  ....كالدرجة العلي ..شهيد كل الشهداء .. 

 الطغرائي
 ـ( 1120 - 1063ىػ =  513 - 455)

الدين, األصبهاني الطغرائي: شاعر, من الوزراء  الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد, أبو إسماعيل, مؤيد
الكتاب, كاف ينعت باالستاذ. كلد بأصبهاف, كاتصل بالسلطاف مسعود بن محمد السلجوقي )صاحب الموصل( 

 فواله
كزارتو. ثم اقتتل السلطاف مسعود كأخ لو اسمو السلطاف محمود فظفر محمود كقبض على رجاؿ مسعود, كفي 

 فأكعزاد قتلو ثم خاؼ عاقبة النقمة عليو, لما كاف الطغرائي مشهورا بو من العلم كالفضل, جملتهم الطغرائي, فأر 
كنسبة . فقتلو حجة, محمود السلطاف فاتخذه ذلك, الناس فتناقل كالزندقة بااللحاد اتهامو أشاع من إلى

 ا: هر شعره )المية العجم( كمطلعهط( كأش -الطغرائي إلى كتابة الطغراء. لو )ديواف شعر 
 العىطىلً  لدل زانتني الفضلً  كحليةي       *            الخطلً  عن صانتني الرأم أصالةي 

 الطفلً  في كالشمس الضحى رىأدى  كالشمسي  *     شىرعه  أكالن  كمجدم أخيران  جدمم
 جملي كال فيها ناقتي كال بها              *              سىكًني ال بالزكراءً  اإلقامةي  فيم

 الخلل عن مىتناه عيرِّم كالسيفً      *         مينفرده  الكف ًصفر األىلً  عن ناءو 
 جذلي مينتهى إليو أنيسى  كال    *           حىزىني مشتكى إليو صديقى  فبل

 الذُّبيلً  العىسَّالةى  كىقػىرىا كىرىٍحليها*        راحلتي حىنَّ  حتى اغترابي طاؿ
 عىذلي في الركب كلج , ركابي ألقى           *            لما كعج نضول لغبو  من كضج

 ًقبىلي للعلى حقوؽو  قضاء على     *           بها أستعين كفو  بسطةى  أريدي 
 بالقفلً  الكدِّ  بعد الغنيمة من*        كييقنعني آمالي يعكس كالدىر

/  2األعبلـ    كثير .خ( مختصر في االكسير كللمؤرخين ثناء عليو   -كلو كتب منها )االرشاد لبلكالد      
246 

............................. 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شهيد  من شهداء  حزب الحرية كالرأم ..  استشهد  بعد  سجن طويل كحياة من العذاب  طويل 

 البلىورم 
 ـ( 1121 - 000ىػ =  515 - 000) 

أصلو من ىمذاف. انتقل منها كالده إلى الىور )بالهند( حيث كلد  مسعود بن سعد بن سلماف البلىورل: شاعر.
مسعود كتعلم كتولى بعض االعماؿ السلطانية. ثم كاف ممن ينادـ سيف الدين محمود بن السلطاف إبراىيم. 

, كلم يذكر )نائ( بعد أف لبث في السجن عشرين سنة إنو توفي في قلعةكيقوؿ صديق حسن خاف: 
باللغات الثبلث العربية كالفارسية كالهندية, كلو في كل منها )ديواف( كديوانو الفارسى  سبب حبسو. كاف شاعران 

 متداكؿ في ببلد الهند كإيراف. كشعره العربي جيد .
 217/  7األعبلـ 

...................... 
 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

ال ينجوا منها أحدا..كمقصلة لم يبرأ منها أحد  طرائق  شهيد نجا من القتل  كالموت  بأعجوبة ..نجا من مجزرة 
للموت  سلكها كيسلكها كل أحد كال تستثني أحد .. نجا بأعجوبة ..بالنفاؽ اإلسبلمي نجى كبالكذب 

غير الكذب كالنفاؽ في ديار اإلسبلـ منجي  كىل باإلسبلمي  نجى ..كىل غيره في ديار اإلسبلـ تنجوا ..ك 
 كتعيش .. بسبلـ  ر اإلسبلـ لتعيش ..نفاؽ هلل كرسولو لتحيكمعتصم ..أكذب في ديا

 أبو الوفاء البغدادم
 ـ( 1119 - 1040ىػ =  513 - 431)

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادم الظفرم, أبو الوفاء, يعرؼ بابن عقيل: عالم العراؽ كشيخ الحنابلة 
ككاف يعظم الحبلج, فأراد الحنابلة في حداثتو.  ببغداد في كقتو. كاف قوم الحجة, اشتغل بمذىب المعتزلة

, فاستجار بباب المراتب عدة سنين. ثم أظهر التوبة حتى تمكن من الظهور لو تصانيف أعظمها " كتاب قتلو
 -الفنوف " بقيت منو إجزاء, كىو في أربعمئة جزء, قاؿ الذىبي في تاريخو: كتاب الفنوف لم يصنف في االصوؿ 

" ك " الفصوؿ " في فقو الحنابلة, عشرة مجلدات, منها الثالث مخطوط, ك " الرد على  خ -خ " ك " الفرؽ 
 االشاعرة كإثبات الحرؼ ك "

( ك " الجدؿ على 5369خ " في شستربتي ) -خ " ك " كفاية المفتي  -الصوت في كبلـ الكبير المتعاؿ 
 في المكتبةط " في مجلة معهخد الدراسات الشرقية بدمشق, كما  -طريقة الفقهاء 

 313/  4األعبلـ 
................................ 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
شهيد من شهداء اإلسبلـ .. عاش قاضيا كسياسيا كرحل  شهيدا  كما رحل غيره ..كلحق بهذا الركب الذم  

ع كالفكر كإبدا الرأم ..كانتهاؾ قضى على كل أحد ..ككاف الختاـ كالنهاية لكل من تسوؿ لو نفسو االبدا 
 حرمات  اهلل .. بالشعر كالنقد كالمعرفة ..

 البشكاني
 ـ( 1124 - 1066ىػ =  518 - 458)

محمد بن نصر بن منصور, أبو سعد الهركم البشكانى: من رجاؿ السياسة كالقضاء. من أىل ىراة )بخراساف( 
ه, فكاف ينفذ في الرسائل إلى االقطار. ككلي القضاء انتقل إلى بغداد, كاتصل بالمستظهر العباسي, كعبل قدر 

 ىػ كخوطب بأقضى قضاة دين االسبلـ. 504 - 502ببغداد سنة 
كعزؿ, فاتصل بسبلطين الدكلة السلجوقية, فكاف يسعى بالسفارات السلطانية متنقبل بين مصر كالشاـ كخراساف 

إلى قرية في ىراة أصلو منها. ككاف على علم . كالبشكاني نسبة أف قتل في جامع ىمذاف شهيداكالعراؽ إلى 
 بفقو أبي حنيفة كاالصوؿ كاالدب, يركل الحديث, كلو شعر حسن

 125/  7األعبلـ 
................................. 

 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 فقيو كمؤرخ  ..أغتيل  ألسباب  ثانوية  

 ابن أبي يعلى
 ـ( 1131 - 1059ىػ =  526 - 451)

محمد بن محمد ) أبي يعلى( ابن الحسين بن محمد, أبو الحسين ابن الفراء, المعركؼ بابن أبي يعلى, كيقاؿ 
بعض من كاف يخدمو,طمعا  قتيبل اغتالولو ابن الفراء: مؤرخ, من فقهاء الحنابلة. كلد ببغداد, كمات فيها 

في مناقب اإلماـ أحمد( ك )المفتاح( فقو, ك ط( مجلداف, ك )المجرد  -بمالو. من كتبو )طبقات الحنابلة 
)المفردات( في الفقو, ك )المفردات( في أصوؿ الفقو, ك )تنزيو معاكية بن أبي سفياف( ك )إيضاح األدلة في الرد 

خ( في الظاىرية بدمشق. كىو االخ االكبر ؿ أبي خاـز محمد بن  -على الفرؽ الضالة المضلة( ك )االعتقاد 
 ىػ اآلتي ذكره  527ة محمد )المتوفى سن
7  /23 

..................................... 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
شهيد مكة  المحركسة ..مكة اآلمنة  .. تسهر أعين اهلل  على حراستها ..كلكنها تغفوا  عن شهيد كتسهوا .. 

 تحرسو كال جوار نبيو يعصمو .. ما كانت  كما تكوف ما كانت ألعين اهلل..عن شهيد من  شهداء الشعر كالكلمة 
 الذبح يفيق أنها أعين اهلل الساىرة ..لنبي خائنة األعين ..  بل كانت هلل أعين على القتل تصحوا ..على 

 ابن رئيس الرؤساء
 ـ( 1196 - 000ىػ =  529 - 000)

. قتلتو ضبل عاقبل, لو علم باالدب, كشعرعبيد اهلل بن المظفر بن ىبة اهلل بن رئيس الرؤساء: كزير. كاف فا
 المستضئ العباسي . كىو خارج إلى الحج في أياـ الباطنية

 198/  4األعبلـ  
....................................... 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
عصت على الكسر على شجر من  أشجار الحرية  نمت .. كرياح أمبل نحتت أخشاب  صلباف فزكت .. است

 كالنسياف فكتبت ..زكت بأجساد  بأركاح ال تزاؿ  تعبق  األياـ   كالسنين كالذكريات 
بأقبلـ كتبت  بدـ  يأبي  المحو ك ..بأركاح للفكر  عاشت .. للحرية  نادت ..على  الكرامة استشهدت  

 شهداء على  طريق  األنوار لباف ال تزاؿ  منصوبة  بانتظار شهيد ك صأشجار ال تزاؿ  كاقفة ..النسياف   
 الميانجي

 ـ( 1131 - 000ىػ =  525 - 000)
عبد اهلل بن محمد بن علي بن الحسن, أبو المعالي عين القضاة الهمذاني الميانجي: متكلم شاعر, عالم بفقو 

بيجاف.  الشافعية من تبلميذ الغزالي. من أىل ىمذاف. نسبتو إلى " ميانة " بكسر الميم كقد تفتح, من قرل أذر 
, فكاف الناس يعتقدكنو كيتبركوف  كاف يضرب بو المثل في الذكاء. دخل في دقائق التصوؼ كتعاني إشارات القـو

إلى بغداد مقيدا. كسجن, ثم  كالباطنية فحملبو. قاؿ ابن قاضي شهبة: كصنف كتبا على طريقة الفبلسفة 
اؿ السبكي: التقط من أثناء تصانيفو . كقاؿ الذىبي: صلب على ألفاظ كفرية. كقهمذاف كصلب فيهارد ل

تشنيعة ينبو عنها السمع.فحبس ثم صلب ظلما. كقاؿ ياقوت: تماال عليو أعداؤه فقتل صبرا. من كتبو التي 
 ط " كلو " مدار العيوب " في التصوؼ, ك " الرسالة اليمنية " كرسالة " شكول -عوقب عليها " زبدة الحقائق 

 ط " -الغريب 
 123/  4األعبلـ 

.......................................... 
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 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 شهيد قتل في اضطرابات  سياسية كأمنية 

  لي بن محمد بن أرسبلف بن محمد الكاتبع
 ـ  1141=    ىػػ 536  

شعر كترسل كببلغة في أبو الحسن بن أبي علي المنتجب من أىل مرك, كاتب مليح الخط فصيح العبارة, كلو 
غاية الحسن, سافر إلى العراؽ كجاؿ في ببلده, كلعلو ما رأل مثل نفسو في فنو, سمع بمرك أبا علي إسماعيل 
بن أحمد ابن الحسين البيهقي كغيره. قاؿ أبو سعد: اجتمعت معو ببغداد بالمقتدية ككتب لي شيئان من شعره, 

معت فيو أسباب المنادمة كالكتابة كصحبة الملوؾ, لو ىذا البيت ككاف حفظة يسمع أربعين بيتان فيحفظها, اجت
 الفرد:

 كأدنيت منها الجمر فاحترؽ الجمر ...كأما الحشا مني فإني امتحنتها 
 كلو:

 كلم يرغم القـو العدل سطواتو ...إذا المرء لم تغن العفاة صبلتو 
 نجاتو شفيعان لو في الحشر منو ...كلم يرض في الدنيا صديقان كلم يكن 

 فسياف عندم موتو كحياتو ...فإف شاء فليهلك كإف شاء فليعش 
سنة ست كثبلثين كخمسمائة, كلو كتاب تعلة  قتل في الوقعة الخوارزمشاىية بمرك في ربيع األكؿ

 المشتاؽ إلى ساكني العراؽ.
 155/  2معجم األدباء  

.......................... 
 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 

 قتل شهيدا  في اضطرابات  سياسية كأمنية  كمعارؾ حربية  
 االيبلقي

 ـ( 1141 - 000ىػ =  536 - 000) 
محمد بن يوسف االيبلقى, أبو عبد اهلل, شرؼ الزماف: حكيم, من االطباء. من تبلميذ ابن سينا كعمر الخياـ. 

, من قرل سمرقند. لو معركة في بقطوافكقتل بأصلو من )إيبلؽ( بنواحي نيسابور. أقاـ بباخرز ثم ببلخ, 
( 4808خ( في شستربتى ) -تصانيف, منها )اللواحق( ك )أعداد الوفق( ك )الحيواف( ك )الفصوؿ االيبلقية 

 \خ( في مكتبة االسكندرية . -طب, ك )االسباب كالعبلمات 
 149/  7األعالـ 

............................................ 
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 يد من الدرجة األكلي  ........   شه
عالم  فقهي محدث  كبير  كيقاؿ  عنو أنو كبير ككبير   ,,استشهد كقتل .فتاريخ اإلسبلـ  كتاريخ الحرية كالرأم 
في اإلسبلـ  ال يفرؽ بين صغير كبين كبير .. بين جهبذ نحرير كبين جوىيبذ صغير ال فرؽ بين  من يكتب في 

 ين  شاعر  أك ناقد أدبي  كحتى قارم يقرأ القرآف يصلي  بقرآات أخرم ..الفلسفة كنقد الخطاب الديني  كب
 بين مفتي ك مفسى بين كبين .. ما أنت إال بين  السيف كالنطع كالمقصلة كائن  

 الصدر الشهيد
 ـ( 1141 - 1090ىػ =  536 - 483)

معركؼ بالصدر الشهيد: من عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة, أبو محمد, برىاف االئمة, حساـ الدين, ال
خ " فقو, ك " الفتاكل  -" الجامع  قتل بسمرقند كدفن في بخارل. لو. أكابر الحنفية, من أىل خراساف

خ "  -خ " في المكتبة العربية بدمشق, ك " عمدة المفتي كالمستفتي  -خ " ك " الفتاكل الكبرل  -الصغرل 
خ "  -خ " ك " شرح الجامع الصغير  -ضي, للخصاؼ خ " ك " شرح أدب القا -ك " الواقعات الحسامية 

 في تذكرة النوادر, كباسم " ترتيب الجامع الصغير " في الصادقية
 بتونس كغير ذلك .

 51/  5األعالـ 
............................... 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
   قتل شهيدا  في اضطرابات  سياسية كأمنية  كمعارؾ حربية

 ابن المنتخب
 ـ( 1141 - 000ىػ =  536 - 000)

. لو " قتل في كاقعة بهاعلي بن محمد )منتجب الملك( ابن أرسبلف: أديب, لو شعر كرسائل. من أىل مرك. 
  (.4تعلة المشتاؽ إلى ساكني العراؽ " )

 329/   4األعالـ 
............................................. 
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  هيد من الدرجة األكلي  ........   ش
عالـ  شيعي  كبير .. رحؿ شييدا  ككاف ممف ترجـ  لو  مؤلؼ كتاب شيداء الفضيمة كلـ  

 يتـ التأكد مف  المصدر 
 الطبرسي

 ـ( 1153 - 000ىػ =  548 - 000)
الفضؿ بف الحسف بف الفضؿ الطبرسي، أميف الديف، أبك عمي: مفسر محقؽ لغكم. مف أجبلء 

ط " مجمداف، ك  -نسبتو إلى طبرستاف. لو " مجمع البياف في تفسير القرآف كالفرقاف  االمامية.
ط " في التفسير أيضا. كمف كتبو " تاج المكاليد " ك " غنية العابد " ك "  -" جكامع الجامع 

ط ". تكفي في سبزكار، كنقؿ إلى المشيد  -مختصر الكشاؼ " ك " إعبلـ الكرل بأعبلـ اليدل 
 الرضكم

   148/  5عالـ األ
 
 
 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 قتل شهيدا  في اضطرابات  سياسية كأمنية  كمعارؾ حربية  

 الخويي
 ـ( 1154 - 000؟ ىػ =  549 - 000) 

 يوسف بن طاىر بن يوسف بن الحسن, أبو يعقوب الخويي: عالم باالدب, لو نظم حسن.
سكن " نوقاف " إحدل قصبتي طوس. ككلى نيابة القضاء بها, كحمدت  من أىل " خوم " من أعماؿ أذربيجاف.

ظني أنو قتل في سيرتو. كلقيو فيها السمعاني )صاحب األنساب( ككتب عنو " أقطاعا " من شعره, كقاؿ: ك
ط " فرغ من  -أك قبلها بيسير. لو تصانيف, منها " شرح سقط الزند للمعرم  549بطوس سنة  كقعة العرب

خ " في االمثاؿ على حركؼ المعجم. منو نسخة في دار الكتب مصورة  -ك " فرائد الخرائد  541تأليفو سنة 
 (3325عن أحمد الثالث )

 ( ك " تنزيو القرآف الشريف عن كصمة اللحن كالتحريف " رسالة .505: 1)كما في المخطوطات المصورة 
8  /235 

.......................... 
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 حُؼخ٤ٗش ..... ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش
 شاعر  وسياسي ..استشيد  ألسباب أخرى فكاف احد الشيداء 

 القابسي
 ـ( 1159 - 000ىػ =  554 - 000) 

سبلـ )بالتشديد( بن أبي بكر بن فرحاف القابسي: شاعر كاف كزيرا لبلمير مدافع بن رشيد )أمير قابس( كاشتهر 
 عرية قوية.بقصيدة أكرد معظمها صاحب )خريدة القصر(, تدؿ على شا

 ـو خركج األمير مدافع من قابس كاستيبلء المصامدة عليها بعسكر عبد المؤمن ابن علي الكومي .يكقتل 
 106/  3األعالـ 

................................................................... 
 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 أمنية  كمعارؾ حربية  قتل شهيدا  في اضطرابات  سياسية ك 

 حمزة بن علي أبو يعلى
ابن العين زربي نسبةن إلى عين زربي, األديب الشاعر. قتل في الوقعة التي كسر فيها أتسز بن أكؽ سنة ستو 

 كخمسين كخمسمائةو, كمن شعره ىذه القصيدة كىي من بحر السلسلة قاؿ:
 دامع أجفاف؟للهم فؤادان كللم ...ىل تأمني يبقى لك الخليط إذا باف 

 بالسقم كمن حبهم فؤاده مآلف؟ ...أتطمع في سلوة كجسمك حاؿو 
 كفي الحشى مني ىول تضاعف أشجاف ...تبغي أمبلن دكنوي حشاشة نفسو 

 إذ باف ركابه من العقيق إلى الباف ...اعتل ألجفاني القريحة أجفاف 
 جافكالحب إذا ما استمر ضاعف أش ...فالدمع إذا ما استمر فاض نجيعان 

 حسنان كقدكده غدت تميس كأغصاف ...هلل كجوه بدت لنا كبدكر 
 للقلب ىمومان تحل فهي كأحزاف ...إذا عزموا عزمة الفراؽ أعاركا 

 أياـ حبل لي العيش كالوصاؿ بحلواف ...سقيان لزمافو مضى ففرؽ شمبلن 
 أضحت حرؽ الوجد فهي تضـر نيراف ...يا ساكنة في الحشا ملكت فؤادان 

 ىل ينقع لمع السراب غلة عطشاف؟ ...منى الفؤاد منك بوعدو؟ حتاـ ت
 قد أسرؼ في ىجره كأصبح خواف ...حتاـ أرل راجيان كصاؿ حبيب 

 405/  1معجـ األدباء 
....................................................................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
في  كمفسر استشهد فكاف كاحد من شهداءنا ..قتل بطريقة اإلسبلمية األصيلة .. الذبح على الطريقة فقيو  حن 

 اإلوسبلمية اإللهية ..
 السمرقندم

 ـ( 1161 - 000ىػ =  556 - 000) 
محمد بن يوسف بن محمد بن على ابن محمد العلول الحسنى أبو القاسم, ناصر الدين, المدنى السمرقندل: 

كأقاـ في عودتو مدة ببغداد.  542عالم بالتفسير كالحديث كالوعظ من أىل سمرقند. حج سنة  فقيو حنفى,
 قتل بها صبرا. ككاف شديد النقد للعلماء كاالئمة.كمات بسمرقند. كقيل: 

خ( ك )جامع الفتاكل( ك )بلوغ االرب من تحقيق استعارات العرب( ك )رياضة  -لو تصانيف, منها )الفقو النافع 
خ( كيسمى )مآؿ  -ؽ( ك )مصابيح السبل( مجلداف, في فركع الحنفية, ك )الملتقط في الفتاكل الحنفية االخبل

 . 549الفتاكل( أتمو في شعباف سنة 
 149/  7األعبلـ 

...................................... 
 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....

 د الشهداء شاعر  كبير ... قتل  ألسباب سياسية فكاف أح
 طبلئع بن رزيك

 ـ( 1161 - 1102ىػ =  556 - 495)
 , الملقب بالملك الصالح, أبي الغارات: كزير عصامي, يعد من الملوؾ.طبلئع بن رزيك

أصلو من الشيعة االمامية في العراؽ. قدـ مصر فقيرا, فترقى في الخدـ, حتى كلي منية ابن خصيب )من أعماؿ 
ىػ  549رصة فدخل القاىرة, بقوة, فولي كزارة الخليفة الفائز )الفاطمي( سنة الصعيد المصرم( كسنحت لو ف

ىػ ككلي  555كاستقل بأمور الدكلة, كنعت بالملك الصالح فارس المسلمين نصير الدين. كمات الفائز سنة 
 العاضد, فتزكج بنت طبلئع.

جماعة من  أموالها, فأكمنت لوكاستمر ىذا في الوزارة. فكرىت عمة العاضد استيبلءه على أمور الدكلة ك 

كىو خارج من مجلس العاضد. ككاف شجاعان حازما مدبرا, جوادا, صادؽ  فقتلوهالسوداف في دىليز القصر, 
ط( صغير, ككتاب سماه )االعتماد في الرد على أىل العناد(  -العزيمة عارفا باالدب, شاعرا, لو )ديواف شعر 
باب )زكيلة( بظاىر القاىرة. ككاف ال يترؾ غزك الفرنج في البر  ككقف أكقافا حسنة. كمن آثاره جامع على

 كالبحر. كلعمارة اليمني كغيره مدائح فيو كمراث )
 228/  3األعالـ 

........................................... 
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 سجيف رأي  
 ىػػ 557  المؤيد بن عطاؼ

يب, كلد بالوس سنة اربع كتسعين كاربعمائة, كنشا بن محمد بن علي بن محمد أبو سعيد االلوسي الشاعر األد
بدجيل كاتصل بخدمة ملكشاه مسعود بن محمد السلجوقي فعبل ذكره كتقدموا ثرم, كدخل بغداد في اياـ 

فقبض عليو حابو بما اليليق, صالمسترشد فصار جاكيشا, كلما صارت الخبلفة إلى المقتفي تكلم فيو كفي ا
 كاخرج منو في خبلفة المستنجد, كمن شعره: نكسجن فلبث في السجن عشر سني

 من بعدىم كعجبت إذ أنا باؽ ...رحلوا فأفنيت الدموع لبعدىم 
 عند الوقود لفرقة األكراؽ ...كعلمت أف العود يقطر ماؤه 
 عندم تعادؿ فرحة اإلطبلؽ ...كأبيت ماسورا كفرحة ذكركم 
 اؽفالحرؽ يحكم صنعة الحر  ...التنكر البلول سواد مفارقي 

 كقاؿ في صفة القلم:
 في طورم الميعاد كاإليعاد ...كمثقف يغني كيفنى دائمان 
 كالبيض ماسلت من األغماد ...قلم يفل الجيش كىو عرمـر 

 كـر السيوؿ كىيبة اآلساد  ...كىبت بو اآلجاـ حين نشابها 
مسمائة عن ثبلث توفي أبو سعيد بالموصل يـو الخميس الرابع كالعشرين من رمضاف سنة سبع كخمسين كخ

 كستين سنة.
 475/  2معجـ األدباء   

................................................ 
  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 شاعر  سجف طويال وعذب  ومات  في منفاه فكاف أحد الشيداء 
 المويد االلوسي

 ـ( 1162 - 1100ىػ =  557 - 494)
اللوسي )أك اآللسي( أبو سعيد, الملقب بالمؤيد: شاعر غزؿ, نسبتو إلى قرية عند عطاؼ بن محمد بن علي ا

حديثة عانة على الفرات. كلد بها, كنشأ في دجيل, كدخل بغداد كصار " چاكيشا " في أياـ المسترشد باهلل, 
 فسجن عشر سنين, كعمي في السجن.كاغتنى. كىجا المقتفي العباسي, 

إلى الموصل فتوفي بها. كىو من شعراء الخريدة, كلو " ديواف فسافر كرحل  د, كأفرج عنو في أياـ المستنج
 شعر " 

4  /237 
....................................... 
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 سجين  رأم 
 العمراني

 ـ( 1165نحو  - 000ىػ =  560نحو  - 000)
 علي بن محمد بن علي بن أحمد,أبو الحسن العمراني الخوارزمي:

معتزلة. من بيت كبير في سرخس. كانت لو منزلة رفيعة عند السلطاف سنجر ابن ملكشاه. ثم من علماء ال
 ىػ لو " تفسير القرآف " ك " اشتقاؽ االسماء " ك " المواضع كالبلداف " . 545سنة حبسو 

 329/  4األعالـ 
........................... 

  ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 ككزير ..  مات في سجنو  بسبب علمو السياسي فكاف أحد الشهداء ..  شاعر   كسياسي

 ابن ىبيرة
 ـ( 1166 - 000ىػ =  562 - 000) 

ظفر بن يحيى بن محمد بن ىبيرة, أبو الوليد: شاعر بغدادم, في شعره رقة. كاف يلقب شرؼ الدين. ناب عن 
خلص. كلما توفي أبوه اتصل بالخليفة أنو عـز كالده في الوزارة. كحبس أياـ كالده, سنين, بقلعة تكريت, ثم 

 . فلم يزؿ في السجن إلى أف قتلعلى الخركج من بغداد متخفيا, فقبض عليو. 
3  /238 

..................................................... 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 تهين بو الكراـ فهاتها مما ...إف كاف عندؾ يا زماف بقية 

كاستشهد شهيد  ىذا البيت .. شهيد  حرية ككرامة ال مثيل لها .. شهادة إف كاف يا زماف بقية  ككاحدة  مثلها  
فهاتها ..فيا قطار اإلسبلـ ..يا مقصلة اإلسبلـ إف كانت لديك  كسائل جديده لتخيفنا بها الكراـ كالنقاد 

ىنا .. صدركنا عارية .. أبوابنا مشرعة ..عناكيننا مسجلة  ..بيوتنا معركفو كالكتاب كالمثقفين  فهاتها !! نحن 
 نفوسنا بهذا المصير متوقعو .. فهاتها يا زماف ىاتها نحن ىنا ..نحن ىنا شجعاف ىذه المعركة ..

  , بن الزبير, الغسانيمأحمد بن علي, بن إبراىي
 ـ( 1166 - 000ىػ =  562 - 000) 

قب بالرشيد, ككنيتو أبو الحسين. مات في سنة اثنتين كستين كخمسمائة, على ما نذكره, األسواني المصرم, يل 
ككاف كاتبان شاعران, فقيها, نحويان, لغويان, ناشئان, عركضيان, مؤرخان, منطقيان, مهندسان, عارفان بالطب, كالموسيقى, 

, متفننان.  كالنجـو
 ابن إبراىيم, الغساني األسواني لنفسو بالثغر: قاؿ السلفي: أنشدني القاضي أبو الحسن, أحمد بن علي

 علينا, كلم نحفل بجل أمورىا ...سمحنا لدنيانا بما بخلت بو 
 كقينا أذل آفاتها كشركرىا ...فيا ليتنا لما حرمنا سركرىا 

, كىو من بيت كبير بالصعيد, م ن قاؿ: ككاف ابن الزبير ىذا, من أفراد الدىر فضبلن في فنوف كثيرة من العلـو
الممولين ككلي النظر بثغر اإلسكندرية كالدكاكين السلطانية, بغير اختياره, كلو تآليف كنظم كنثر, التحق فيها 
باألكائل المجيدين, قتل ظلمان كعدكانان في محـر سنة اثنتين كستين كخمسمائة, كلو تصانيف معركفة لغير أىل 

ى علـو كثيرة. كتاب المقامات. كتاب جناف الجناف, مصر, منها: كتاب منية األلمعي كبلغة المدعي: تشتمل عل
كركضة األذىاف, في أربع مجلدات, يشتمل على شعر شعراء مصر, كمن طرأ عليهم. كتاب الهدايا كالطرؼ.  

كتاب شفاء الغلة, في سمت القبلة. كتاب رسائلو نحو خمسين كرقة, كتاب ديواف شعره, نحو مائة كرقة.كأما 
كاتصل ذلك بشاكر كزير أسد الدين شيركوه عند دخولو إلى الببلد, كمكاتبتو لو,  سبب مقتلو: فلميلو إلى

باإلسكندرية, كاتفق التجاء الملك صبلح الدين, يوسف بن أيوب إلى اإلسكندرية,  العاضد, فطلبو, فاختفى
مو باإلسكندرية, إلى كمحاصرتو بها, فخرج ابن الزبير راكبان متقلدان سيفان, كقاتل بين يديو, كلم يزؿ معو مدة مقا

أف ظفر بو, على صفة لم تتحقق لنا, فأمر أف خرج منها فتزايد كجد شاكر عليو, كاشتد طلبو لو, كاتفق 
 بإشهاره على جمل, كعلى رأسو طرطور, ككراءه جلواز يناؿ منو.

 د:كأخبرني الشريف اإلدريسي, عن الفضل بن أبي الفضل, أنو رآه على تلك الحاؿ الشنيعة, كىو ينش
 مما تهين بو الكراـ فهاتها ...إف كاف عندؾ يا زماف بقية 

ثم جعل يهمهم شفتيو بالقرآف, كأمر بو, بعد إشهاره بمصر كالقاىرة, أف يصلب شنقان, فلما كصل 
ذلك منو: عجل عجل, فبل رغبة للكريم في الحياة بعد ىذه  بو إلى الشناقة, جعل يقوؿ للمتولي

 .الحاؿ, ثم صلب
 

 151/  1باء  معجـ األد
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 مفكر سياسي  كثائر ... استشهد  بسبب  علمو الحزبي كالتنظيمي 

 داعي الدعاة
 ـ( 1174 - 000ىػ =  569 - 000) 

 عبد الجبار بن إسماعيل بن عبد القوم, الملقب بداعي الدعاة, كيقاؿ لو الحاج ابن عبد القوم.
طميين بمصر, بعد ذىاب دكلتهم. اتفق مع جماعة من الباطنية اإلسماعيلية كغيرىم, كبينهم من بقايا أنصارالفا

, على اغتياؿ السلطاف صبلح الدين األيوبي, كعلم السلطاف بخبرىم, فأحاط بهم, كشنقهم في عمارة اليمني
 أماكن متفرقة بالقاىرة, ك عبد الجبار في جملتهم

 
...................................... 

 
 

  ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 مفكر سياسي  كشاعر  كأديب ثائر ... استشهد  بسبب  علمو الحزبي كالتنظيمي كرفضو لحكم صبلح الدين 

 فكاف أحد الشهداء من األدباء كالمثقفين السياسين ..ممن أختلط علمو األدبي بالسياسية 
 عمارة اليمني 

 ـ( 1174 - 000ىػ =  569 - 000)
عمارة بن علي بن زيداف الحكمي المذحجي اليمني, أبو محمد, نجم الدين: مؤرخ ثقة, كشاعر فقيو أديب, من 

ىػ كقدـ مصر برسالة من القاسم بن ىشاـ )أمير مكة( إلى  531أىل اليمن. كلد في تهامة كرحل إلى زبيد سنة 
أحسن الفاطميوف إليو كبالغوا في إكرامو, فأقاـ ىػ في كزارة " طبلئع ابن رزيك " ف550الفائز الفاطمي سنة 

 عندىم, كمدحهم. كلم يزؿ مواليا لهم حتى دالت
دكلتهم كملك السلطاف " صبلح الدين " الديار المصرية, فرثاىم عمارة كاتفق مع سبعة من أعياف المصريين 

لتهم. لو تصانيف, منها " على الفتك بصبلح الدين, فعلم بهم فقبض عليهم كصلبهم بالقاىرة, كعمارة في جم
ط " كفيو كثير من أخباره,  -ط " ك " النكت العصرية, في أخبار الوزراء المصرية  -أرض اليمن كتاريخها 

تحدث بها عن نفسو, كقصائد كمختارات أكردىا من شعره كنثره, في مجلدين ضخمين, نشرىما المستشرؽ " 
كأتبعهما بمجلد, بالفرنسية,  Hartwig Derenbourgىرتويغ درنبرغ " كما سمى نفسو بالعربية, كىو 

خ "  -ك " المفيد في أخبار زبيد  son Oeuvre oumara du Yemenفي سيرتو كأخباره سماه 
رأيتو بجدة عند بائع كتب يمني, لعلو المسمى أيضا " مختصر المفيد في أخبار زبيد " المخطوط في شستربتي 

معو أحد األدباء كرتبو على الحركؼ, منو نسخة غير تامة, في دار خ " ج -(, كلعمارة " ديواف شعر 5223)
 أدب( . 5303الكتب المصرية )
 37/ 5األعالـ  
 

......................... 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شييد  مف الشيداء .. استشيد وكاف مف الشيداء الذيف ترجـ  ليـ كتاب  شيداء الفضيمة ..

 ف  شيادتو وقتمو و ارتحالو شييدا   فكاف أحد الشيداءو ومف  يرو 
 القطب الراكندم

 ـ( 1187 - 000ىػ =  573 - 000) 
ببمدة )قـ(  قتؿ  سعيد بف ىبة اهلل بف الحسف الراكندم، أبك الحسف، قطب الديف: باحث إمامي

االئمة االثني  ط( في المعجزات النبكية ككرامات -كقبره بيا. لو كتب، منيا )الخرايج كالجرايح 
خ( الجزء الثاني منو، في  -عشر كغير ذلؾ، كشرح نيج الببلغة سماه )منياج البراعة 

 ( ك )قصص االنبياء( .3059شستربتي )
  104/  3األعالـ 

  40شيداء الفضيمة ص 
............ 

 
 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 

 شاعر قتؿ في ظروؼ حربية وعسكرية 
 تاج الملوؾ

 ـ( 1183 - 1161ىػ =  579 - 556)
 بورم بن أيوب بن شاذم بن مركاف, مجد الدين, أبو سعيد: أخو السلطاف صبلح الدين.

كاف أصغر أكالد أبيو. كىو فاضل, لو )ديواف شعر( كفي شعره رقة. ككاف مع أخيو صبلح الدين لما حاصر 
 حلب, فأصابتو طعنة بركبتو مات منها بقرب حلب .

  0/44األعالـ 
.......................................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 استشهد  كيفما شئت فأنت  مخلد .. كمت كيفما شئت فأنت  مكـر 

قتلوا .. كبسيوفهم انتحركا ..ما مت كال رحلت كال نسيت بل ىم من ما مت أنت بل ماتوا .. ما قتلت بل ىم 
 سوا رحلوا كانت

كبجرمك أجرموا  ..بتاريخ من الخزم أرخوا .. في سجل من العار سجلوا .. قبحا جرما خبثا لوما  ..كبذلك  
 كانوا 

بدمائك أنرت  شرؽ كغرب ككل الجهات أنرت ..بركحك الزكية أشرقت ..فاستشهد كيفما  .. كأنرت تاريخ ..
 شئت  فأنت مخلد كعلى اسمك  كذكراؾ العظيم  نستشهدكا 

أسم قدس العقل سره ..كعظيم كعبقرم قدس اإلنساف خلوده .. كال أحد سول على اسمك الكريم   فأنت
 يستشهدكا ..باسم الشهاب كالنور نستشهد ..

 الشهاب السهركردم
 ـ( 1191 - 1154ىػ =  587 - 549) 

اسمو. كلد يحيى بن حبش بن أميرؾ, أبو الفتوح, شهاب الدين, السهركردم: فيلسوؼ, اختلف المؤرخوف في 
في سهركرد )من قرل زنجاف في العراؽ العجمي( كنشأ بمراغة, كسافر إلى حلب, فنسب إلى انحبلؿ العقيدة. 

فأفتى العلماء بإباحة دمو, فسجنو الملك الظاىر ككاف علمو أكثر من عقلو )كما يقوؿ ابن خلكاف( 
 .غازم, كخنقو في سجنو بقلعة حلب

خ " ك " االسماء االدريسية  -ط " ك " المشارع كالمطارحات  -ياكل النور خ " ك " ى -من كتبو " التلويحات 
خ " رسالة, ك  -خ " ألفو لعماد الدين قرا أرسبلف داكد بن أرتق, ك " المناجاة  -خ " ك " االلواح العمادية  -

ات " ك " ط " ك " التنقيح -خ " ك " رسالة في اعتقاد الحكماء  -" مقامات الصوفية كمعاني مصطلحاتهم 
خ " أربع كرقات,  -ط " ك " المعارج " ك " أربعوف اسما من أسماء اهلل الحسنى, كخواصها  -حكمة االشراؽ 

 في الرباط )الجزء االكؿ من القسم
 

 اإلعالـ 140/  8
........................................... 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 سباب غير معركفو  فكاف شهيدا من شهداءنا شاعر  قتلو  أخوتو  أل

 عيسى بن مودكد
 ـ( 1188 - 000ىػ =  584 - 000)

عيسى بن مودكد بن علي, أبو المنصور: كاؿ.من الشعراء. تركي االصل, مستعرب. كلد في حماة. ككلي " 
 فيها. لو رسائل ك " ديواف شعر " كشعره حسن .كقتلو إخوتو تكريت " 

 109/  5األعالـ  
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شييد .. ترجـ لو  مؤلؼ كتاب شيداء الفضيمة  

 ىػػ  585  الفضؿ بف القاسـ أبو
 عميو) العابديف زيف اإلماـ إلى نسبو ينتيي الديف, شرؼ الفضؿ ابف بف يحيى القاسـ أبو السيد

 (.والسالـ الصالة
 .بالعراؽ الطالبييف نقيب كاف فقد البالد, سياسة في عميقة ممارسة ولو العمماء, أفاضؿ مف كاف

 .ىجري( 585)عاـ بالسيؼ وقتمو( تكش شاه خوارـز) الممؾ عارضو
 (.40)والرجاؿ التاريخ كتب مف العديد: لو ترجـ

 
 لـ  يتـ التحقؽ مف المصادر 

.................................................................. 
 

 ٖ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش ...........٤ٜٗي ٓ
 قاضي وأديب  استشيد  وصمب ألسباب سياسية و أيدلوجية فكاف واحد مف الشيداء 

 ابن كامل
 ـ( 1174 - 000ىػ =  569 - 000) 

ىبة اهلل بن عبد اهلل بن كامل, أبو القاسم: داعي الدعاة بمصر للفاطميين )العبيديين( كقاضي القضاة في أكاخر 
فخر االمناء. لو علم باالدب, كشعر. قاؿ ابن قاضي شهبة: من كبار علماء الدكلة دكلتهم. كاف يلقب ب

. كىو أحد قبض عليو كقتل مصلوبا بمصرالمصرية, كاف قاضي الخليفة العاضد. كلما زاؿ ملكهم 

 73/  8األعالـ    الذين سعوا في إعادة دكلة بني عبيد, فشنقهم صبلح الدين . الثمانية
................................. 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
فكاف أحد استشيد  بسبب  عممو  وفقيو في الديف .. فقتؿ مف قبؿ جماعة معادية ومناىضة  

 شيداءنا 
 ابن مشيش

 ـ( 1225 - 000ىػ =  622 - 000)
الحسنى, أبو محمد: ناسك مغربي, عبد السبلـ بن مشيش بن أبي بكر )منصور( بن علي )أك إبراىيم( االدريس 

اشتهر برسالة لو تدعى " الصبلة المشيشية " شرحها كثيركف, كأحد شركحها مطبوع. كلد في جبل العلم, بثغر 
)ساحر متنبئ(  كقتل فيو شهيدا, قتلو جماعة بعثهم رجل يدعى ابن أبي الطواجين الكتاميتطواف, 

هلل بن محمد الوراؽ )؟( رسالة في مناقب ابن مشيش )خ( في كدفن بقنة الجبل المذكور. كؿ أبي محمد عبد ا
 خزانة الرباط .

 األعالـ  9/  4
........................... 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
..فقط شبهة أف يكوف لو فكر كأف يكوف لو رأم  من غير ذنب  كمن غير تهمو  كمن غير شي 

يستشهد ..كقتل قبل أف يقتل .فلو شبهة ما , كأنت  في  فذىب  ضحية ..كاستشهد قبل أف 
األجنة ..كفي رحم كبطوف أمهاتنا بأننا جينات تفكر كتبدع كتكتب .لوصلها قطار اإلسبلـ المريع 
!! كحكم  عليها بالموت السريع ..كقتل تلك األجنة على مقصلة اإلسبلـ قبل أف تولد كتخرج 

 للحياة 
 

 ػػ  ى  626ابف الييثي  ؟؟؟؟ ػ 
ناصر بف الشرؼ أبي الفضؿ  بف اسماعيؿ الييثي .. كاف أوؿ أمره طالب عمـ شرعي  مجتيد 
وقارئ لمقرآف  ذو صوت حسف  .. وكاف  معروؼ  بالنبوغ والذكاء  ..وكاف  ذو مكانو وحظيو 

كالنجـ  وىو  وأصحابة   وقتؿ وضربت  عنقولدي  الفقياء .. ثـ أنو اسمخ  مف ذلؾ  جميعو  
 البغدادي والباجربقي ((  كابف المعمار.. كافبف خم

 
........................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 الحرية ك شييد كبير مف  شيداءنا .. استشيد عمى صميب مف صمباف النكر 

 رحؿ في صمت كفي نسياف .. كحمؿ ارتاؿ مف الخزم كالتيـ تنكء بحممو الجباؿ 
.. أنت تفكر ليس لؾ كجكد ا كعاش مسيحيا كتمقاه  التاريخ عمى أكؼ المسيح رحؿ مسيحي
 حياة ..كىـ يمكركف كليـ الخزم كالمكت كالمكات كالدمار كالعار كالخراب  ... كليست لؾ 

 ابن دنينير
 ـ( 1229 - 1187ىػ =  627 - 583)

أحمد اللخمي القابوسي الموصلي, من  إبراىيم بن محمد بن إبراىيم بن علي بن ىبة اهلل بن يوسف بن نصر بن
أىل الموصل, من كلد قابوس الملك ابن المنذر بن ماء السماء, أبو إسماعيل, المعركؼ بابن دنينير: شاعر,  

 كاف في خدمة األمير أسد الدين أحمد بن عبد اهلل المهراني, كلو فيو
لعادؿ أبي بكر محمد بن أيوب, بخدمة الملك الكامل ناصر الدين محمد ابن ا 614مدائح. كاتصل سنة 

ىػ أك قبلها بقليل كسافر 606خ( عرفنا منو أنو بدأ بنظم الشعر سنة  -ىػ لو )ديواف شعر  635المتوفي سنة 
 إلى الديار المصرية كالببلد الشامية كامتدح جماعة من ملوكها ككبرائها.

دئ في حق اهلل سبحانو كتعالى ككفريات ككاف سيئ العقيدة يتظاىر بااللحاد كالفسق. ككجد في أكراقو كبلـ ر 
)قلعة قريبة من  كصلبو في السبيتةكأىاج في الملوؾ, فأخذه الملك العزيز عثماف ابن الملك العادؿ, 

بانياس(. كلو عدا ديوانو, كتب, أحدىا في )علم القوافي( قاؿ الصفدم: جوده, ككتاب )الشهاب الناجم في 
مة عن علم حل الترجمة( كترجم لو ابن الشعار, في المجلد االكؿ من  علم كضع التراجم( ك )الفصوؿ المترج

كتابو )عقود الجماف في شعراء ىذا الزماف( مرتين, االكلى في )إبراىيم بن دنينير( كأكرد بعض شعره, كالثانية في 
الموصل, )إبراىيم بن محمد بن إبراىيم( كقاؿ: المعركؼ بابن دنينير الموصلي اللخمي ثم القابوسي من أىل 

ىكذا قرأت نسبو بخط يده. رأيتو غير مرة. كاف شابا أشقر مشربا بحمرة مقركف الحاجبين جميل الصورة كلو 
 منظر, اشتغل بشئ من األدب على أبي الحـز )؟(

 
 62/ 1األعالـ  

............................. 
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 سباب أخري شاعر  وسياسي  قتؿ أل
 الملك االمجد

 ـ( 1231 - 000ىػ =  628 - 000)
بهراـ شاه بن فرخشاه بن شاىنشاه بن أيوب: شاعر. من ملوؾ الدكلة األيوبية. كاف صاحب بعلبك, تملكها بعد 

, بسبب فسكن دمشق كقتلو مملوؾ لو( 627كالده تسعا كأربعين سنة كأخرجو منها الملك االشرؼ )سنة 
ا المملوؾ كحبسو االمجد في قصره. كاحتاؿ المملوؾ فخرج كأخذ سيف االمجد كىو يلعب دكاة ثمينة سرقه

لحقو المماليك بالشطرنج )أك بالنرد( فطعنو في خاصرتو, كىرب فألقى نفسو عن سطح الدار )كقيل: 
 كدفن االمجد بتربة أبيو. قلت: ىذا موجز ترجمتو, كقد فقتلوه(

صفحة جاء في أكلها أنها )مما  180الخزانة الخالدية بالقدس, نحو رأيت نسخة من )ديوانو( مخطوطة في 
( )كفي الظاىرية 604نظمو االمجد بهراـ شاه في النسيب كالغزؿ كالحماسة, في مدة أكلها شهر رمضاف سنة 

كرقة لعلها متممة لبلكلى ؟ كشعره جيد السبك حسن االسلوب. قاؿ أبو  48بدمشق نسخة من )ديوانو( في 
 ىو أشعر بني أيوب .الفداء: 

2  /77 
................................... 

 
 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 

 أديب كشاعر  استشهد  في سجنة  الطويل ككاف شهيدا  من شهداءنا األحرار 
 القمي

 ـ( 1232 - 1162ىػ =  630 - 557)
د الدين أبو الحسن القمي: كزير من أكابر محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن بزر )بفتح فسكوف( مؤي

الكتاب. كلد في قم )بين أصبهاف كساكة( كسكن بغداد ككلي كتابة االنشاء كلم يغير ىيئة القميص كالشربوش, 
( كلما كلي المستنصر قربو كرفع قدره 606على عادة االيرانيين في ذلك الحين. كنقل إلى دار الوزارة )سنة 

كلم يزؿ في سعده إلى أف عزؿ, كسجن بدار الخبلفة, ببغداد, إلى أف باد( )كحكمو في الببلد كالع
 . ككاف أديبا باللغتين العربية كالفارسية, حسن االخبلؽ, حازما, بصيرا بأمور الملكمات

  )تخافو الملوؾ كترىبو الجبابرة(.
 28/  7األعبلـ   

......................................... 
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 ن الدرجة األكلي  ........   شهيد م
 فكاف شهيدا من شهداءنا شهداء رحلتنا شاعر كأديب  استشهد كذىب  ضحية كلمتو كشعره كقصائدة .. 

 األليمة 
 الزكي القوصي

 ـ( 1234 - 000ىػ =  631 - 000) 
من  عبد الرحمن بن عبد الوىاب بن الحسن بن علي, أبو القاسم, الزكي القوصي, كيقاؿ لو ابن كىيب: كاتب,

الشعراء. من أىل قوص )بمصر( تعرؼ في القاىرة إلى الملك )المظفر( صاحب حماة, قبل أف يتوالىا, 
ىػ ككعده بأف يعطيو ألف دينار, إذا تولى حماة. ككليها, كسافر معو إليها, فأعطاه  626كاستوزره المظفر )سنة 

و فيها, فقاؿ شعرا زاد في حنق فأخرجو من دار كاف أسكن المظفر, بيتين أغضبااللف, فبددىا, كنظم 
 ., فحبسو ثم أمر بخنقوالمظفر

 األعبلـ 315/  3
....................... 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 شاعر  استشيد في ظروؼ  غامضة 

 الحاجرم
 ـ( 1235 - 000ىػ =  632 - 000)

اللفاظ حسن المعاني. تركي االصل. من أىل عيسى بن سنجر بن بهراـ الحاجزم, حساـ الدين: شاعر, رقيق ا
قتل إربل, ينسب إلى حاجر )من ببلد الحجاز( كلم يكن منها كإنما أكثر من ذكرىا في شعره فنسب إليها. 

 ط " -لو " ديواف شعر  غدرا باربل.
 خ " . -خ " ك " نزىة الناظر كشرح الخاطر  -ك " مسارح الغزالف الحاجزية 

 103/  5األعبلـ  
.............................................  
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 متصكؼ كشاعر  .. ذىب ضحية تصكفو  فسجف  حتى المكت  ككاف أحد شيداءنا 

 علي الحريرم
 ـ( 1248 - 000ىػ =  645 - 000)

يخ الفقراء " الحريرية " كىو حوراني علي بن الحسين بن المنصور الحريرم, أبو الحسن: متصوؼ, كاف ش
مع مجاىرتو بالزندقة االصل, من عشيرة يقاؿ لهم بنو الزماف. نشأ في دمشق, كأمو منها, كتظاىر بالتصوؼ, 

كاتصل خبره بالملك الصالح, فطلبو, فهرب, . كنظم موشحات بعضها بالعامية. كانتهاؾ الحرمات
 .ن أسرائيل بقصيدة جيدة لنجم ابكرثاه ا فقبض عليو كسجن إلى أف مات
 279/   4األعبلـ 

.......................................... 
 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 شاعر كبير كمتصوؼ  قتل كاستشهد فكاف من الشهداء ..كىو صاحب قواعد العش األربعوف  

 (ىػ 582-645))
 

 ..  زمالتبري داد ملك بن محمد التبريزم الدين شمس
 الدين لجبلؿ الركحي الميعلم ييعتبر. تبريز مدينة إلى يينسب صوفي مسلم فارسي كشاعر كمتصوؼ عارؼ ىو

 .اإللهي الًعشق مجاؿ في كتبو الذم( الكبير الديواف) التبريزم ديواف كتب(. موالنا) الركمي
 كتتلمذ السجاسي, الدين نرك عن التصوؼ أخذ. كدمشق كقونية كبغداد حلب منها عدة مدف إلى برحبلت قاـ

 لكتابة قونية مدينة في يومان  أربعوف الركمي الدين كجبلؿ التبريزم شمس اعتكف. الركمي الدين جبلؿ عليو
 قونية في قيتل ثم. قونية إلى يعود أف قبل دمشق إلى بالفرار التبريزم شمس قاـ ثم األربعوف, العشق قواعد
 مدينة في ضريح كلو. ىػ 644 سنة كقيل ىػ, 645 سنة لو اكئينالمن من جماعة يد على خوم يقوؿ كالبعض

 خوم,
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شاعر  استشهد  في السجن  فاستحق أف يكوف من شهداءنا  كشهداء  مجزرة اإلسبلـ 

 العنسي
 ـ( 1282 - 000ىػ =  646 - 000)

 حج:علي بن يحيى, شمس الدين, من بنى عنس من مذ
نقم عليو الملك المظفر )الرسولي( أمرا, فحبسو في حصن شاعر يماني, من االجواد ذكم المكانة. 

  تعز. فمات سجينا
 33/  5األعبلـ  

..................................................  
 
 
 
 
 
 

  ....  ثانية ال....   شهيد من الدرجة 
 قاضي استشيد في معارؾ حربية  

 الشهيد القاضي
 ـ( 1254 - 000ىػ =  652 - 000)

حميد بن أحمد المحلي الهمداني, أبو عبد اهلل حساـ الدين, المعركؼ بالقاضي الشهيد: مؤرخ فقيو زيدم 
 يماني. من أىل صنعاء. كاف من كبار أصحاب اإلماـ المهدم أحمد بن الحسين القاسمي,

فاستشهد القاضي بها. قتلو ي يوسف بن عمر, كحضر معو معركة الحصبات, بينو كبين المظفر الرسول
خ( جزآف, مصوراف في معهد  -لو كتب, منها )الحدائق الوردية في سير االئمة الزيدية  االشراؼ بنو حمزة.

( كمنو االكؿ في 3812المخطوطات, كمنو نسخة في مكتبة الجامع بصنعاء كالمتحف البريطاني )الرقم 
كرقة منو, في مكتبة الجامع بصنعاء,  140خ(  -في فضائل العترة االخيار االمبركزيانة, ك )محاسن االزىار 

( جعلو شرحا لقصيدة من نظم اإلماـ المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة, ك 3820كبالمحتف البريطاني )الرقم 
عيل خ( في العقائد كعلم الكبلـ في خزانة محمد بن محمد بن إسما -)مناىج االنظار, العاصمة من االخطار 

 المطهر, بصنعاء .
 282/  2األعبلـ  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 استشهد  في السجن  فاستحق أف يكوف من شهداءنا  كشهداء  مجزرة اإلسبلـ شاعر 

 التي ال تكاد  تنتهي أبدا من إف  تقف حتى  تعود مجددا 
 الفائزم

 ـ( 1257 - 000ىػ =  655 - 000) 
ىبة اهلل بن صاعد الفائزم, شرؼ الدين: من كزراء دكلة " المماليك البحرية " بمصر. كاف في صباه نصرانيا 

 يلقب باالسعد, كأسلم. كخدـ الملك " الفائز " إبراىيم بن أبي بكر, كنسب إليو.
تمكن منو تمكنا عظيما, حتى كاف المعز كخدـ بعده " الكامل " ثم كلده " الصالح " كاستوزره " المعز " ف

يكاتبو بالمملوؾ. كلما قتل المعز, باشر الفائزم كزارة ابنو " المنصور " أياما, كقبض عليو سيف الدين " قطز " 
. ككاف يوصف بسمو النفس, كاالريحية, ككـر الطباع. كفيو فمات في حبسو مخنوقامدبر دكلة المنصور, 

 ر )قاضي االسكندرية( من قصيدة:يقوؿ ناصر الدين ابن المني
 فما زلت أستجليك بالوىم في فكرم " ..." لئن غبت عن عيني كشطت بك النول 

 كالبن المنير, أيضا, قصيدة " ىمزية " في رثائو كفيو يقوؿ ابن مطركح )أك البهاء رىير(
 كبنيو فنازال كاحدا ثم كاحدا ! . ...لعن اهلل صاعدا كأباه, فصاعدا 

 
 72/ 8األعبلـ 

 
 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 فقية  كمؤلف  ..قتل بسبب أرائو  كعلمو كفقهو 

 الرصاص
 ـ( 1258 - 000ىػ =  656 - 000)

كطعن  اإلماـ أحمد بن الحسينأحمد بن محمد بن الحسن الرصاص: فقيو يمني, من أعياف الزيدية. خالف 
كمات صاحب الترجمة بعد سبعة أشهر من مقتلو. لو  كقتلوه.عليو في سيرتو إلى اف قاـ الناس على أحمد, 

 كرقة ضمن مجموع في 30خ( في التوحيد نحو  -)مصباح العلـو 
خ( في  -( ك )الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب 4ـ /  2200االمبركزيانة, كفي جامعة الرياض )

 االمبركزيانة أيضا .
 219/  1األعبلـ  

....................... 
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 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 شاعر كأديب  رحل في ظركؼ  سياسية مضطربة فكاف احد الشهداء 

    الصرصرم
 ـ 1258 - 1192ىػ /  656 - 588

يحيى بن يوسف بن يحيى األنصارم أبو زكريا جماؿ الدين الصرصرم.شاعر, من أىل صرصر )على مقربة من 
أحدىم بعكازه ثم استشهد كحمل إلى  قتلضريران.قتلو التتار يـو دخلوا بغداد, قيل  بغداد(, سكن بغداد ككاف

 صرصر فدفن فيها.
 كلو قصيدة في كل بيت منها حركؼ الهجاء كلها أكلها:

 أبت غير فج الدمع مقلة ذم خرت.
خ( قصيدة -ة خ( صغير كمنظومات في الفقو كغيره, منها )الدرة اليتيمة كالحجة المستقيم-لو )ديواف شعر 

بيتان, شرحها محمد بن أيوب التاذفي في مجلدين, ك)المنتقى من مدائح الرسوؿ  2774دالية في الفقو الحنبلي 
 خ(, ك)عقيدةخ(, ك)الوصية الصرصريةخ(.-خ(, ك)عقيدة -

.................................... 
 
 
 
 
 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 كيو  ..المخالفة لسائد  فكاف  من جملة  شهداءنا ..فلمجرد فتول تحسس رأسك فقيو  ذىب ضحية فتا

كجهزؾ كفنك .. كأعد تابتوؾ ..كأكتب كصيتك  كأرثي نفسك ..أنت في ببلد اإلسبلـ ترقب الموت كالقتل في  
 كل لحظة !!

 الجزرم
 ـ( 1262بعد  - 000ىػ =  660بعد  - 000) 

م الشافعي: متأدب, متفقو. من أىل )الجزيرة( رحل إلى عدف, ككتب محمد بن عبد اهلل, شمس الدين الجزر 
 بعض أعيانها إلى الملك المظفر )الرسولي( بتعز, يخبركنو أنو فارسي االصل, كلو

خبرة في الكتابة, فواله المظفر ديواف النظر بعدف. ككاف كثير المواساة للناس, يقرئ الطلبة في بيتو, إال أنو جار 
 صودر كضرب كحبس. كرؽ لو المظفر فأمر بإطبلقو, فمات من أثر العذاب,ففي حكمو كعسف, 

 خ( . -ىػ لو )المختصر في الرد على أىل البدع  660سنة نيف ك 
 233/  6األعبلـ  
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. 

 متفرقات العصر 

 شهٌد أخر بسبب  دعوته الخارجة عن النظام 

ٌرن ٌحٌى بن عمر صاحب الكوفة فخرج ودعا الناس واجتمع علٌه خلق كث

   . أٌام المستعٌن وحمل رأسه إلى محمد بن عبد هللا بن طاهر وقتل فً

 

 ....   شهداء من الدرجة األكلي  ....
 مدعي  لمنبكة ،،قتؿ  بسبب ذلؾ كاستحؽ أف يككف كاحدا مف شيداءنا  ..

 
 أبً منصور العجلً  . 

سالة  وأنه داعٌة  من أهل الكوفة وكان من  بنً عبد القٌس .  أدعً النبوة والر
 عرج به وأن هللا  اتخذه  خلٌال 

قتله المهدي فً خالفته  وصلبه  بعد أن  أقر بذلك وأخذ أمواله الكثٌرة  .. وظفر 
 بؤصحابة  فقتلهم وصلبهم الواحد تلو األخر 

  178الملل والنحل  الجزء األول ص  
.............. 

 
 
 
 
 

 د من الدرجة األكلي  ....ي....   شه
حب أكليائة كقاده  ىذه الغلو في حبهم إلى موتو كاستشهده  فكاف ضمن غالى في 

 ..قائمة الشهداء القائمة 
 

 محمد بن زٌنب األسدي  
مولى بنً أسد  وهو الذي عزا نفسه  إلً أبً عبد هللا  جعفر  الصادق  . فلما وقؾ 

نه . جعفر الصادق على دعوته وؼلوه  تبرأ منه ولعنه .  وأمر أصاحبة بالبراة م
 فلما اعتزل  عنه ادعى اإلمامة لنفسه .  

كان ٌعتقد بؤن  األبمة أنبٌاء ثم ألهة . فؤلهة جعفر بن محمد  وأله أبابه  وقال هم  
 أبنبا هللا وأحباإه  ...

ولما وقؾ عسً ٌن موسى  صاحب المنصور على خبث دعوته  قتله بسبخة الكوفة  
 .. 
  180/  1الملل والنحل  ج 

.................... 
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 د من الدرجة األكلي  ....ي....   شه
  

 شيداء الحرية كالرأم مدعي  لمنبكة ،،قتؿ  بسبب ذلؾ كاستحؽ أف يككف كاحدا مف شيداءنا  ..
 إسحاؽ بف يعقكب األصفياني 

   . عابد اهلل  : عكفيد ألكىيـ أم  : إف اسمو  : كقيؿ
بف محمد الحمار فأتبعو بشر كثير مف الييكد  مركاف  : مكؾ بني أميةكاف في زمف المنصكر كابتدأ دعكتو في زمف أ خر م

أقيمكا في ىذا الخطف فميس   : لما حكرب خط عمى أصحابو خطان بعكد آس كقاؿ أنو  : كادعكا لو آيات كمعجزات كزعمكا
عزيمة ربما كضعيا  بسبلح فكاف العدك يحممكف عمييـ حتى إذا بمغكا الخط رجعكا عنيـ خكفان مف طمسـ أك ينالكـ عدك

كثيران كذىب إلى أصحاب مكسى بف عمراف  ثـ إف أبا عيسى خرج مف الخط كحده عمى فرسو فقاتؿ كقتؿ مف المسمميف
   . اهلل الذيف ىـ كراء النير الرمؿ ليسمعيـ كبلـ

  قتؿ كقتؿ أصحابو  : إنو لما حارب أصحاب المنصكر بالرم  : كقيؿ
 
 

 بع  *********************** نهاٌة  الجزء الرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 
 

  الجزء الخامس

 عصرالدولة اإلستعمارٌة اإلندلسٌة 

من األزمنة السوداء ..األزمنة الفارؼة ..حمدا  أنه قد ولد لهإالء المستعمرٌن ثمانٌة قرون من الزمان.. 

ن الحٌاة  وكٌؾ المخربٌن األنذال,  ابطال أخرجوهم من أرضهم وماتتورد" ثور "  أسبانً ٌرٌهم كٌؾ تكو

ٌصنع األبطال الحٌاة رجاال كانوا أم نساء .. حمدا ألولبك الذٌن لوالهم لما كان " بٌكاسوا "  " سلفادور دالً "  

وال سرفانتس " وال لوركا " وال البرشا برشلونه وال لاير مدرٌد . وال نادال وال فرنادوا ألونسوا وال أكسافً    

 األسماء واألنجازات واألبداعات .  وال وال ... الكثٌر الكثٌر من

ولتحولت  هذه األرض الجمٌلة مرتعا لتنظٌمات اإلرهابٌة و الجهادٌة وبقٌت تلك األرض خرابا أبدٌا وأزلٌا 

.وكم أتمنً أن ٌستفٌق المومٌاء الفرعونً وٌعٌد لمصر فرعونٌتها  ..ووٌستفٌق المارد البابلً والسومري وٌعٌد 

وٌعٌد للعراق سومرٌته وبابلٌته   ..وأن ٌصحوا البربري وٌعٌد لشمال أفرٌقٌا هوٌتها  للعراق أمجاده وثقافته 

وقومٌتها الحقٌقة  .. وأن ٌخرج اإلسالمٌن من كل أرض  وٌعٌدهم  لموطنهم األصلً حٌث الصحراء القاحلة .. 

 حٌث بالد  الرمال ورب الرمال .. 

بن زٌاد  طارق دخلها المستعمر اإلسالمً على ٌد أن  منذفماذا أضاؾ األحتالل اإلسالمً  ألرض الوندال 

ما الذي هـ, <@?سنة  هـ وحتى سقوط مملكة ؼرناطة آخر دول اإلسالم باألندلس9@وموسى بن نصٌر سنة 

أضاؾ هذا المحتل الؽاصب .. الذي كنا نظن أنه ٌحتل ملكوت وجنان السماء .. فؤحتل جنان األرض وأرضى 

بدال من أن ٌؽتصب الحورٌات .. واستعبد الؽلمان فً القصور والدور ال الولدان  األخرٌن .. واؼتصب نسابهم

 ..خدعونا بجنتهم الموعوده لٌنالوا أرضنا ..وٌؽتصبوا أهالٌنا وعشابرنا .. كم هو لبام وهمجٌٌن 

  :وقد تعاقب على حكم األندلس خالل هذه الفترة ستة عصور تارٌخٌة وهً

         ٛـ?:8ٛـ ا٠ُ ٍ٘خ >@ػٖو ا٫ُٞح ٖٓ ٍ٘خ 

        هـ99;هـ إلى سنة ?:8من سنة  الـدولة األموٌة باألندلس 

         هـ484 هـ إلى سنة99;عصر ملوك الطوابؾ من سنة 

         هـ5;>هـ إلى سنة ;?;المرابطون باألندلس من سنة 

         هـ::=هـ إلى سنة 8;>الموحدون باألندلس من سنة.  

        هـ<@?هـ إلى سنة =:=ؼرناطة من سنة  ة بنى األحمر فًدول. 

 

من فواصل زمنٌة ومكانٌة إال أنها كانت ترتبط جمًٌعا بحضارة  ورؼم ما كان ٌفصل بٌن هذه الدول والعصور

حٌوانٌة حضارة  التً كانت بحق حضارة الكفرة والزنادقة  الحضارة اإلسالمٌة  وهىبابدة واحدة ذات قٌم 

ؼاٌة , وأثبت التارٌخ األندلسً أنها حققت الالمتناهٌة  واإلذاللٌة ,المتناهٌة  العبودٌة  على, قامت همجٌة 

 بٌن عناصر المجتمع هذا ؼٌر ما كان ٌمٌزها من وعى بالزمن ورفق إلظطهاد الدٌنً واوالالعادلة    العنصرٌة

  .بالحٌوان

اإلحتالل الؽافقً الذي واصل  عبد الرحمن بعصر الوالة الذي برز فٌه االستعمار   ونبدأ الحدٌث عن عصور

, وهزمه فً معركة بالط ألوربً ا فً أوربا حتى وصل بالقرب من بارٌس إلى أن أوقفه التحالؾ والحروب 

, وقد قبحا وفسادا  العصور جمًٌعا وأطولها واحدة من أسوا  الشهداء, ثم تؤتى الدولة األموٌة باألندلس والتً تعد

قام بؤعمال عسكرٌة كثٌرة حتى ٌوطد حكمه فً  لداخل المعروؾ (بصقر قرٌش), وقدأسسها عبد الرحمن ا

األندلس, وقد تعاقب على حكم الدولة بعده تسعة حكام, هم على  قرطبة, ثم بدأ ٌسٌطر على ما حولها من مدن

  :الترتٌب



231 
 

  .هـ5?8هـ إلى سنة 9<8األول بن عبد الرحمن حكم فً الفترة من  هشام     .1

 هـ .=95هـ إلى سنة 5?8هشام حكم فً الفترة من  الحكم بن     .2

  .هـ?:9هـ إلى سنة =95حكم فً الفترة من  عبد الرحمن األوسط بن هشام     .3

  .هـ:<9هـ إلى سنة ?:9الفترة من  محمد بن عبد الرحمن حكم فً     .4

  .هـ><9هـ إلى سنة 273 المنذر بن محمد حكم فً الفترة من     .5

 هـ .55:سنة  هـ إلى><9عبد هللا بن محمد حكم فً الفترة من      .6

 هـ.5>:إلى سنة  هـ55:عبد الرحمن الثالث الناصر بن محمد حكم فً الفترة من      .7

  .هـ366 هـ إلى سنة5>:الحكم بن عبد الرحمن حكم فً الفترة من      .8

 هـ .@@:ى سنة هـ إل==:هشام الثانً بن الحكم حكم فً الفترة من      .9

 

هـ, 99;األموٌة عام  وفً عهد هشام الثانً استولى على الحكم المنصور بن أبى عامر إلى أن أسقطت الدولة

وبدأ عصر ملوك الطوابؾ, وبلؽت هذه الدوٌالت أكثر من عشرٌن دوٌلة كان ٌسودها االضطراب والفوضى, 

ٌفرض إتاوات على بعض اإلمارات التً   وكانت هذه فرصة سانحة لكً ٌقوى شؤن األسبان, وكان الفونس

هـ فؤسرع المعتمد بن عباد أمٌر دولة بنى ?<;سنة  ألسبان طلٌطلة فً ٌد ا تطلب مساعدته. وتفاقم األمر بسقوط

استطاع  , وبالفعلسبان بدولة المرابطٌن فً المؽرب, واتفق مع ٌوسؾ بن تاشفٌن على مواجهة األ عباد ٌستنجد

المرابطون حتى استولوا على حكم  فً موقعة الزالقة, وما لبث سبان سكري كبٌر على األتحقٌق نصر ع نذال األ

األندلس حتى ضعفت وتهاوت لترثها دولة  اعادة احتالل استطاعت  طالبانٌة متشددة األندلس, وهى دولة 

العسكرٌة  ألعمالفً موقعة األرك, واستمرت ا ألسبان واصلوا حماٌة األندلس بانتصارهم على ا الموحدٌن الذٌن

الهزٌمة من أسباب تحطٌم  بٌنهما حتى أخذ الموحدون ضربة قاسٌة بهزٌمتهم فً معركة العقاب, وكانت هذه

وسقطت إشبٌلٌة, وتهاوت كثٌر من  اإلسالمً فً األندلس كلها فقد سقطت دولة الموحدٌنواإلحتالل الوجود 

هـ وتبعتها ::=هـ, وبعدها مرسٌة سنة 89>سنة  , فقد سقطت سرقسطةألسبان المدن األندلسٌة أمام زحؾ ا

المسلمٌن محصوًرا فً ؼرناطة التً أسس علٌها بنو المخربٌن وأصبح حكم  المرٌة, ومالقة, وبلنسٌة, وأشبونة

حكمت قرابة قرنٌن ونصؾ من الزمان حتى تهاوت هً األخرى وبسقوطها تم سقوط  األحمر أو بنو نصر دولة

 .لسقوط الؽٌر مإسوؾ علٌه ذلك ا هـ 897 األندلس سنة
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 جدنل شهداء العاخ األندلسً

 دخجة الشهادة  خمز الشهادة  سنة استشهاده  اسم الشهٌد  

  نامخ  110 الامٌل ب   ااتم   036

  نافخ  156 ٌاً ب  محخ القٌسً   042

  نامخ  024 علكدة  ب  ننح   041

  نامخ  034 مؤٌد ب  سعٌد   040

  نافخ 034 عبد هللا ب  الاطاب   042
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  نامخ  205 اب  مقلة   046
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  بختقالً  240  جعفخ الماافً  052

  نامخ  122 نبن الفتح البستً   051

  نامخ  122 الخمادي   052

  نامخ  121 ثابت الجخجانً   053

  بختقالً  132 اب  زٌدن    054

  بختقالً  124 الطبنً   055

  نامخ  123 اب  ازم   056

  نامخ  132 االلبٌخي   062

  بختقالً  132 الهنزنً   061

  نامخ  206 نمٌة الدانً   060
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  نامخ  222 اب  باجة   061

  بختقالً  226 اب  القابلة   062
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  نامخ  222 اب  عطٌة   064
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  نافخ  303 الازخجً   221

  نامخ  325 اب  األباخ   220

  نامخ  351 اة اب  طل  222

  نامخ  336 اب  سبعٌ    221

  نامخ  425 اب  امٌس   222
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شهداء حرية الرأم كالتعبير شاعر أندلسي مات في سجنة  فكاف أحد الشهداء 

 الصميل بن حاتم
 ـ( 759 - 000 ىػ = 142 - 000) 

المضرية في االندلس, كأحد األمراء الدىاة الشجعاف  الصميل بن حاتم بن شمر بن ذم الجوشن الضبابي: شيخ
 االجواد. قدـ األندلس في أمداد الشاـ أياـ بني أمية, فرأس بها.

 كأساء إليو عاملها أبو الخطار, فثار أصحاب الصميل كقبضوا على أبي الخطار, ككلوا ثوابة
ف دخؿ األندلس عبد ابف سبلمة، ثـ غيره، كالسمطة كالنفكد لمصميؿ. كأقاـ عمى ذلؾ إلى أ

 . ككاف أميا، كلو شعرفمات الصميؿ في سجنوالرحمف األمكم، 
  210/  3األعالـ 

....................................... 
 
 
 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 تؿ معارؾ  حربية  واضطرابات داخمية يفقيو  ق

   يىحىيى بن مضىر القيسي
 ىػػ  189

 قػيٍرطيبىة؛ ييكىنَّى: أبىا زىكىرًياء كىيو شىاًمٌي األصل. : من أٍىلً 
 سىًمعى من سيٍفياف بن سعيد الثَّورم, كمىاًلك بن أنس. رىكل عنو مىاًلك حكاية عن سيٍفيىاف الثَّورم.

 بسبب الهيج. قيًتلى ككاف: عىاًلمان ميتػىفىنِّنان صاحب رأم. ككاف ممن 
ثى  : حىدَّ نا محمد بن عمر بن ليبىابة قاؿ: يىٍحيىى بن مضر صيًلبى يـو الهيج. كذكر أخبرنا الحسين بن محمد, قىاؿى

بعض الٌركاة عن عبد الملك بن حبيب قىاؿ: صيًلب يىٍحيىى بن مضر كأىٍصحىابو سنة تسع كثىمانين كمائة. ككانيوا قد 
ن رىٍأس القنطرة إلى آخر أراد كا خلع الحكم بن ىشاـ: فىحىدَّثني محمد بن عيسى: اف الٍجذيكع كانت مىٍنصيوبة م

 الرصيف. ككاف عددىا مائة كأربعين جذعان.
 203/  1تاريخ عمماء األندلس  

.............................................. 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

شهداء  شهداء الحرية كاالبداع شهيد أحد العلماء الذين ترجم لو ابن الفرضي  ..  كمات شهيدا في سجنو  فكاف كاحد من ال
 ذلك الفردكس المفقود 

 ىػ 237عىلكىدىة بن نوح بن اليىسىع
عىلكىدىة بن نوح بن اليىسىع بن محىمَّد بت اليىسىع بن شيًعٍيب بن جىٍهم ابن عبادة: كانتى لوي رٍحلىةه لًقيى فيها: عبد اهلل 

لٍتو المىنٌية عن أف  بن كىٍىب, كابن القاسم, كسىٍحنيوف بن سًعيد, كعىٍوف ليس فػىعىاجى بن ييوسيف. كانصىرؼ إلى األٍندى
. كقاؿى أىبيو تيوفِّيى في السٍجن بقيٍرطيبىة ًلقصة ذىكىرىىاييؤخىذى عنو.أٍخبػىرىني بذلك عيبػىٍيد اهلل بن اٍلوىليد الميعىٍيطٌي كقاؿى لي: 

: سنة سىٍبع كثبلثين كًمائتين. كأىٍحسىب الميعىيٍ   ًطٌي قد حىدَّثىني بذلك.سىًعيد: تيوفِّيى
 127/ 1تاريخ علماء األندلس  إلبن الفرضي  

 
 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 فكاف أحد الشهداء شاعر   استشهد في السجن بسبب  قصائده الشعرية  

 مؤيد بن سعيد
 ـ( 881 - 000ىػ =  267 - 000) 

 
د الرحمن المركانى الداخل: فحل شعراء قرطبة في عصره. كاف يهاجى ثمانية مؤمن بن سعيد بن إبراىيم بن قيس مولى األمير عب

  كركل عنو شعره. كمات في سجن قرطبةعشر شاعران فيعلوىم. كرحل إلى المشرؽ فلقي أبا تماـ, 
 334/  7األعالـ 

.......................................... 
 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 قتل في  ظركؼ  آمنيو  مضطربة  محدث   

 ىػػ 267       عبد اهلل بن عيمىر بن الٌخطاب
 عبد اهلل بن عيمىر بن الٌخطاب: من أٍىل إٍشبيليِّة. سىًمع: من العيٍتبٌي, كأحمد بن بىًقٌي, كبىقٌي بن مخلد, كابن كٌضاح. ككافى: من

ثٍت النايرة بػىٍينها كبين المىوالي قيتل حتى شرًقىٍت بو العىرىب. الذمة, فىمىؤل إشبيليِّة علمان كبىبلغة كلسانان,  1ميسًلمة فلىٌما حىدى
 . كذًلك سنة ست كسبعين كمائتين, ذكىرىهي: ابن حاًرث.يومئذ

 80/  1تاريخ علماء األندلس  
 ..................................... 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 ر  قتل بسبب قصائدة الشعرية كبعض األبيات التي قالها  فكاف كاحد شاعر  كأمير  ثائ 

 من الشهداء 
 ابن جودم

 ـ( 897 - 000ىػ =  284 - 000)
 سعيد بن سليماف بن جودم بن إسباط ابن إدريس السعدم, من ىوازف, أبو عثماف: أمير ثائر في االندلس. يعد من أدباء الملوؾ.

ىػ ( كاستولى على حاضرة إلبيرة,  277, شاعرا. ترأس القيسية بعد مقتل سوار بن حمدكف )سنة كاف شجاعان بطبل, جوادا, خطيبا
 فأقطعو األمير عبد اهلل بن محمد كورتها.

كيقوؿ ابن حياف )في المقتبس( إنو استخف بأصحابو,  -كما في كتاب الحلة السيراء   -كقتلو بعض أصحابو غيلة بسبب امرأة 
, كنسبوه إلى أنو أسر الخبلؼ لبلمير عبد اهلل, كعزكا إليو أبياتا من الشعر جعلوىا قتبله بهاهم حيلة حتى دبر عليو كبيراف من

, منها: )يا بني مركاف خلوا ملكنا إنما الملك البناء العرب( كقاؿ: كاف قيامو بأمر العرب سبع سنين, كلم ينتظم لهم قتلوذريعة إلى 
 كذلت العرب بعد مقتلو كىانت على المولدين المناضلين لهم بحاضرة إلبيرة  أمر بعده. كقاؿ في مكاف آخر: قتل غدرا,

 95/  3األعالـ  
..................................................... 

 
 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 

 قاضي  قتل في ظركؼ  غامضة 
 
 ىػػ 293   يحيى بن قطاـ

 طاـ: من أٍىًل طيلىٍيطيلة؛ ييكىنَّى: أبىا زكرياء.يىٍحيى بن محمد بن زكرياء بن ق
ثيران كمن غيره. كلم تكن لو رحلة. ككٌلى: القىضاء كالصبلة بطيلىٍيطيلة حتَّى نػىقىم عىلٍيو بعض كال ة البلد شيئان سىًمعى: من بىًقٌي بن مىٍخلىد كى

 فػىقىتلوي كلم يػيٍعزىؿ قبل ذلك.
ليو سنة ثبلثو كتسعين كمائتين يحيى بن قطاـ, كمحمد بن إسماعيل, كأىيُّوب بن  قتل. ذكره ابن حىاًرث. كقاؿ الرَّاًزمُّ:ككاف: قػىتػٍ

 بمدينة طيلىٍيطيلة سحر ليلة الٌسبت لثماف خىلوف من شىٌواؿ سنة ثبلث كتسعين كمائتين. سيلىيماف
 206/  1تاريخ علماء األندلس  

.......................................................... 
 
 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 قاضي  قتل في ظركؼ  غامضة 

 ىػػ 293  أيُّوب بن سيليماف
يىحيى بن قطاـ, كميحمد بن  قيًتلى أيُّوب بن سيليماف: من أىل طيلىٍيطيلة. كاف: مىٍعديكدان في فقهائها ذكرهي آبن حىارث. كقاؿ الرَّازٌم: 

 طيليطلة سحر ليلة السَّبت لثمانية أياـ مضت من شواؿ سنة ثبلثو كتسعين كمائتين.إسماعيل, كأيُّوب بن سيليماف ب
 33/  1تاريخ علماء األندلس  
 ................................................................... 
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 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 

 فقيو كمحدث قتل في ظركؼ  غامضة 
 قىاًسم العٍجليٌ 

 ق 294
 قىاًسم بن عىٍبد الوىاًحد بن حىٍمزىة البىٍكًرم العٍجلٌي: من أٍىل قيرطيبىة؛ ييكىنَّى: أبا ميحىمَّد

ليس؛ فىسىًمعى النَّاس منوي. حىدَّث عنو ميحمد بن ًعٍبد اهلل بن أىبي ديلىٍيم كغيره. كرىأٍيتي أىنىا بٍعض  أيصيوؿ سىمىاعاتًو من , كاٍنصىرىؼ إلى األٍندى
 , كالصَّائغ, كابن أىبي مىسىرَّة.عىًليٌ 

: فديًفن في  قيًتل العٍجليٌ قاؿ الرَّاًزمُّ:  ًفيماى بػىٍين عقب سىنة ثىبلثو كتٍسعين كمائػىتػىٍين. كىصىٍدر أربعو كتٍسعين, كأيلًفيى بػىٍعد أيَّاـ كقىٍد تػىغىيَّ
بىره فٍافتىى مي   حمد بن عيمىر بن ليبابىة أٍف ييصىلَّ عىلىى قػىٍبرًه.دىارًه, كلم ييصىٌلى عىلٍيو, ثيمَّ تىككٌلم الفيقىراء في خى
 132/ 1تاريخ علماء األندلس  

.................................. 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 متنبي  الغرب ..في الغرب  يقتل .. ك  متنبي الشرؽ  في الشرؽ يقتل ..  ـ
كسوداء بالقبح كالفعل .. ..للموت  قبلة ..كثمة للشهادة كعبة .. قبلة  حمراء ككعبة  حمراء بدـ  كجو كاحد  ؟؟!! فثمة فأينما توجهت فثمة 

 ا أحدن اإلسبلـ  موت كاحد ..ال يدع ك مصير كاحد ككل كاتب كمفكر كمثقف في اإلسبلـ لهذه القبلة صائر .. كلهذه الكعبة الحمراء سائر .. 
 بة األقدار  .. فنحن ىنا  ..أيها العقل  نحن ىنا  جبلكزتنا جبلدينا ىنا ..للعقل كالتفكير نحن لك ىنا فأين المفر أين !!كلع لمصير عابث , ل

 كموعد مرتقب  مرتقب  كغائب ينتظر  كالشهادة مصير كتبدلت األمكاف كتغيرت األقطار .. .. تعددت األسماء كاأللقاب 
 .. فمن كاف شاعر كأديبا كاف للقتل كالذبح أجدرا كليس لئلنساف في الشرؽ إال ما جني  

 يناؿ الجناف كاألنهرال تقدـ بالقتليساشرؽ عن خنقو  ..ك إسبلـ الكلم يتأخر 
 فبقتلو يزداد الشرؽ  تعفنا .. كبقتلهم يكتب الشرؽ على نفسو الخراب ك األدمرا    

 
 ابن ىانئ األندلسي

 ـ 973 - 938ىػ /  362 - 326
كقد نشأ في عصرم عبدالرحمن الناصر كابنو الحكم, .كنشأ بها متنقبلن بينها كبين مدينة ألبيرة. ككاف كالده أديبنا كشاعرنا, فخص ابنو بحظ كافر من دراسة األدب كالشعرباألندلس, كلد 

ت كعشركف سنة, كاتصل بجوىر الصقلي قائد المعز لدين اهلل كاف مولعنا بالفلسفة. ىاجر إلى شمالي إفريقيا كعمره س.حين كانت األندلس في عصرىا الذىبي, عصر خبلفة قرطبة
ابن ىانئ أف يلحق بو, كلكنو مات كلما تعلق بالدعوة الفاطمية التي كانت مناكئة لحكومة األندلس, جعلو الخليفة الفاطمي شاعره الخاص, كعندما سار المعز لفتح مصر أراد .الفاطمي

ىذا الرجل كنا نرجو أف نفاخر بو شعراء المشرؽ ¸ف: ابن ىانئ عند أىل المغرب كالمتنبي عند أىل المشرؽ . كقاؿ المعز متأسفنا على موتو: ببرقة كىو في طريقو إليو. يقوؿ ابن خلكا
 . ·فلم ييقدَّر لنا ذلك

ي آخر ىو اتصالو بالدعوة الفاطمية كتأثره باألفكار ىناؾ خبلؼ في سبب ىجرتو من األندلس إلى المغرب, أكاف ذلك بسبب إغراقو في الفلسفة؟ أـ في الملذات؟ أـ لسبب سياس
فلما كصل إلى برقة  تشير بعض الركايات أنو مات  مخنوقا قتلو أحد األشخاص فبعد تشيعو للمعز الفاطمي كعودتو للمغرب .. .الشيعية؟!. مات ابن ىانئ في حادث مأساكم غامض

  ,سانيو من سواني برقة مخنوقا بتكة سراريلو"كقيل إنو كجد في كقيل  فيقاؿ إنهم عربدكا عليو فقتلوه,س, ضافو شخص من أىلها, فأقاـ عنده أياما في مجلس األنإست
ككحدتو  مميز, من أىم سماتو مذىبو السياسي,يحذك ابن ىانئ في أسلوبو الشعرم حذك االتجاه المحافظ الجديد متأثرنا بالمتنبي, ككاف األندلسيوف يقارنونو بو. ككاف لشعره طابع خاص 

كتلك العبارات ذات الجرس كالرنين  ككضوحو الشعرم. ككاف يغوص لؤلفكار, كيتعمقها ليخرجها في صدؽ التجربة كحرارة اإلحساس. كلعل صوره كانت تستمد مادتها من ىذه األلفاظ,
المعنى, كعٌد ذلك من عيوب شعره حيث قاؿ: "ما أشبهو إال برحىن تطحن  القوم, كقد لحظ أبو العبلء المعرِّم شغف ابن ىانئ بالغريب كاأللفاظ ذات الصخب الشديد مع ضحالة

 ."قركننا
 :كمن رقيق شعره قولو في الغزؿ

  ككؤكس خمر أـ مراشف فيك  فتكاتي طرفك أـ سيوؼي أبيك
  ما أنت راحمة كال أىلوؾ  أًجبلدي مرىفةو كفتك محاجر
  اديكأكذا يكوف الحكم في ن  يابنت ذم البػيٍرد الطويل نجاده

  حتى دعاني بالقنا داعيك  قد كاف يدعوني خىيالك طارقنا
 كادم الكرل ألقاؾ أـ كاديك  عيناؾ أـ مغناؾ موعدنا كفي

 
تو اللفظية كرنين عباراتو كفخامتها التي عابها عليو المعرم, قولو  :كمن أمثلة حدَّ

 
  كشامت فقالت لمع أبيض ًمٍخدـ  أصاخت فقالت كقع أجرد شىٍيظىم

 كال لمحت إالٌ بػيرىل في ميخىدَّـ  ًعرت إالٌ لجرس حليِّهاكماذي 
 كمن شعره ايضا  

 كيقوؿ بعض القائلين تصابػى   كاهلل لوال أف يسفهني الػهػول
 كرشفت من فيها البركد رضابا  لكسرت دملجها بضيق عناقػو

  
 ................. http://mosoa.aljayyash.net/encyclopedia-/1902...........الشبكة العالمية  النت 

http://mosoa.aljayyash.net/encyclopedia-1902/
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

االندلس في شاعر ككزير ....  استشهد كرحل بعد معانة طويلة من العذاب  كالسجن كبتر األعضاء كل ىذا  يحدث في ببلد  
فقود  .. في أشهر  رموز  تلك الحقبة  اإلسبلمية  االستعمارية..ينقموف  على اآلخرين  محاكم التفتيش الفردكس اإلسبلمي الم

التي  نصبت لهم كال  ينقموف  على أنفسهم  محاكم التفتيش التي  نصبوىا لبني  جلدتهم  كأبنائهم .  من عقوؿ نيرة ..كأجساد 
إلسبلـ ىو ابو محاكم التفتيش العنصرم كالفكرم كالديني .. ككل ىذه طاىرة ككلمات صادقة .. كيف ال يكونوا كال يكوف ا

 كذلك ...بعد كل ىذه االسماء   اإلسبلـ  كال يكوف اإلسبلـ كاحدة  كمحرقة كاحدة  مسجلة باسم  األسماء تنحر على مقصلة 
 ابن مقلة

 ـ( 940 - 866ىػ =  328 - 272)
, من الشعراء االدباء, يضرب بحسن خطو المثل. كلد في بغداد, ككلي جباية محمد بن علي بن الحسين بن مقلة, أبو علي: كزير

ىػ كلم يلبث أف غضب عليو فصادره كنفاه إلى فارس )سنة  316الخراج في بعض أعماؿ فارس. ثم استوزره المقتدر العباسي سنة 
ؿ حتى اتهمو القاىر بالمؤامرة على قتلو, بو من ببلد فارس, فلم يكد يتولى االعما فجئ 320( كاستوزره القاىر باهلل سنة 318

 فسجنو مدة, كأخلى سبيلو. 324ثم نقم عليو سنة  322( كاستوزره الراضي باهلل سنة 321فاختبأ )سنة 
ثم علم أنو كتب إلى أحد الخارجين عليو يطمعو بدخوؿ بغداد, فقبض عليو كقطع يده اليمنى, فكاف يشد القلم 

( كسجنو, فلحقو في حبسو شقاء شديد حتى كاف يستقي الماء 326نو )سنة على ساعده كيكتب بو, فقطع لسا
 .بيده اليسرل كيمسك الحبل بفمو.كمات في سجنو

قاؿ الثعالبي: من عجائبو أنو تقلد الوزارة ثبلث دفعات, لثبلثة من الخلفاء, كسافر في عمره ثبلث سفرات اثنتاف في النفي إلى 
 بعد موتو ثبلث مرات  صل, كدفنشيراز كالثالثة إلى المو 

 273/  6األعبلـ  
......................................................... 

 
 
 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 فقيو كبير  .. من أكابر فقهاء اإلسبلـ  ..فقيو  شهيد  في الشرؽ  كما  ابن تيمية كالنسائي  كأبو شامة المقدسي في الغرب 

واء في  ديار اإلسبلـ .. الكل  سواء .. فاالسبلـ من عدلو أف ال يستثني من القتل أحدا ..كمن رحمتو  كتب الشهادة الكل  س
 على األحرار كاألشرار قسمة ليست بقسمة ضيزم ...

 ابن عبد البر
 ـ( 950 – 000ىػ =  338 – 000)

 ؤرخ, من فقهاء قرطبة.أحمد بن محمد بن عبد البر, من موالي بني أمية, أبو عبد الملك: م
 . لو كتاب في )فقهاء قرطبة( استعاف بو ابن الفرضي في كتابو تاريخ علماء األندلستوفي في السجن

 273/  1األعبلـ 
........................................ 
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 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 

 
 معاناة  في ظركؼ غامضة شهيد النار ..  كشهيد  الوعيد  رحل بعد  كل تلك ال

 ابن الحجاـ
 ـ( 958 - 886ىػ =  346 - 273)

 عبد اهلل بن عاشم بن مسركر التجيبي بالوالء المعركؼ بابن الحجاـ, كيقاؿ لو عبد اهلل بن مسركر:
 فقيو مالكي من علماء القيركاف.

ندلس كإقريقية. ككاف كقورا صالحا رحل في طلب الحديث, كسمع منو جماعات في مصر كاالسكندرية كطرابلس الغرب كاال
مجانبا الىل البدع ال يرد السبلـ عليهم. كصنف كتبا في علـو كثيرة, منها " المواقيت كمعرفة النجـو كاالزماف " كامتحن في 

لها . ككاف ال ينقطع عن الكتابة, قيل: كاف عنده سبعة قناطير من الكتب, كشبيبتو ثبلث سنين كأريد قتلو, لصرامتو في الحق
 بخطو, اال كتابين. كمات شهيدا بحرؽ النار: أكقد نارا للدؼ ء, كغلبو النعاس, فاشتغلت ثيابو, فاحترؽ

 143/  4األعالـ 
............................. 

 
  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 شاعر كمؤرخ  استشهد في سجنو   
 الجياني

 (ـ 975نحو  - 000ىػ =  365نحو  - 000)
أحمد بن محمد بن فرج, أبو عمر الجياني, كقد ينسب إلى جده فيقاؿ أحمد ابن فرج: أديب مؤرخ أندلسي, من الشعراء 

كالعلماء. اتصل بالمستنصر األموم )الحكم بن عبد الرحمن( كألف لو كتاب )الحدائق( كىو مختارات من شعر األندلسيين, 
 .مات في سجنوكأخبارىم( كسجنو المستنصر المر نقمو عليو. كيقاؿ: كألف كتابا في )المنتزين كالقائمين األندلس 

 (.2كلو في السجن أشعار كثيرة )
 209/ 1األعالـ 

................................................. 
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
  من الشهادة  شهيدا من الدرجات األخير ال األكيؿ شاعر ككزير ..  استشهد  ككاف ممن يعمل في السياسية فكاف

 جعفر المصحفي
 ـ( 982 - 000ىػ =  372 - 000)

جعفر بن عثماف بن نصر, أبو الحسن, الحاجب المعركؼ بالمصحفي: كزير, أديب, أندلسي, من كبار الكتاب, كلو شعر كثير 
ت. ككلي جزيرة ميورقة في أياـ الناصر. كلما كلي الحكم جيد. أصلو من بربر بلنسية. استوزره المستنصر األموم إلى أف ما

 استوزره, كضم إليو كالية الشرطة.
كآلت الخبلفة إلى ىشاـ المؤيد ابن الحكم, فتقلد حجابتو كتصرؼ في أمور الدكلة. كقوم عليو المنصور بن أبي عامر بخدمتو 

مو كمنثوره, فلم يرؽ لو, كصادره في مالو حتى لم يترؾ لو كال لصبح )أـ ىشاـ المؤيد( فاعتقلو كضيق عليو, فاستعطفو جعفر بمنظو 
 .لو ثم قتلو كبعث بجسده إلى أىالبنائو ما يسدكف بو أرماقهم, 

 125/  2األعالـ 
..................................... 

 
 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 فكاف  بحق  كاحد من  شهداء حزب الحرية كالشعر كالرأم  بعيد شاعر  عربي  كبير   .. استشهد في  منفاه  القصي كال
 كىو صاحب القصيدة  ذائعة الصيت .. زيادة المرء في دنياة نقصاف .. كسعيو للخير قتل خسراف 

 
 أبو الفتح البستي

 ـ( 1010 - 000ىػ =  400 - 000)
الفتح: شاعر عصره ككاتبو. كلد في بست )قرب  علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز البستي, أبو

سجستاف( كإليها نسبتو. ككاف من كتاب الدكلة السامانية في خراساف, كارتفعت مكانتو عند األمير سبكتكين, كخدـ ابنو يمين 
ارل. لو " أكزجند " ببخ ثم أخرجو ىذا إلى ما كراء النهر, فمات غريبا في بلدةالدكلة )السلطاف محمود, ابن سبكتكين( 

ط " صغير, فيو بعض شعره. كفي كتب باألدب كثير من نظمو غير مدكف. كىو صاحب القصيدة المشهورة التي  -" ديواف شعر 
 (.1مطلعها: " زيادة المرء في دنياه نقصاف " )

 326/  4األعالـ 
.................................................................... 
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  ..   شهيد من الدرجة األكلي  ......
 سجين رأم  

شاعر  قضى جل عمره في السجوف  ..كنظم  أكثر شعره ىناؾ  فهل ىناؾ متسع في ىذه الببلد للكتابة  .ىل ىناؾ مكاف من    
ا من قاؿ لسحابة تلك البرارم كالقفار .من حدكد الصين شرقا إلي بحر الظلمات كاإلطلنطي غربا لمكاف يفكر فيو .. يبدع فيو ..ي

أمطرم حيث شئت سوؼ يأتيني خراجك ..ىل من مكاف غير السجوف كغير الكهوؼ كغير الخفاء من مكاف لنا .. يأمراء 
 السجوف كاإلقطاع كاالستبداد قولوا لنا أين نعيش لنكتب ..أين نقيم لنبدع .. ضاقت علينا أرضكم كسمائكم فهل لنا من مكاف!! 

 الرمادم
 ـ( 1012 - 000= ىػ  403 - 000) 

يوسف بن ىاركف الكندم الرمادم, أبو عمر: شاعر أندلسي, عالي الطبقة, من مداح المنصور بن أبي عامر.أصلو من رمادة )من 
كمولده ككفاتو بقرطبة. لو كتاب " الطير " أجزاء, كلو من شعره, عملو في السجن. قاؿ الفتح ابن خاقاف:   Silvesقرل شلب( 

را ؿ أبي الطيب, ككبلىما من كندة, لحقتو فاقة كشدة, كشاعت عنو أشعار في دكلة الخليفة كأىلها أكغرت كاف الرمادم معاص
 عليو الصدكر, فسجنو الخليفة دىرا فاستعطفو فما أصغى إليو, كلو في السجن أشعار رائقة.

 كمما أغضب الخليفة )الحكم المستنصر( عليو, قولو فيو:
  بل ذا يتم كال ذا يتم ! "ف ..." يولي كيعزؿ من يومو,  

 كمدح بعض الملوؾ الرؤساء بعد موت " المستنصر " كخركجو من السجن.كعاش إلى أياـ الفتنة
 257/  8األعالـ  

............................................................... 
  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

.. قتل كرحل  عن دنيا الحرؼ كالقلم  بشهادة  من شهادات الموت كالقتل كالشهادة  ليست شاعر  ككاتب  كأماـ بالعربية  . 
عزيرة عن مثل  ىؤالء .. كليست غربية على من ىم مثل ىؤالء ..ككم في تاريخنا من شهداء  ..ككم يرزح تاريخنا بثقل ىؤالء كعار 

 المجرموف القتلو ىؤالء 
 ػىػ 431        ابت بن محمد الجرجانيث

أبو الفتوح, ذكره الحميدم في كتاب األندلسيين فقاؿ: دخل إلى األندلس كجاؿ في أقطارىا, كبلغ إلى ثغورىا, كاجتمع بملوكها, 
في محـر سنة إحدل كثبلثين كأربعمائة, قتلو باديس بن  قتلككاف إمامان في العربية, متمكنان في علم العرب.قاؿ ابن بشكواؿ: 

ة لحقتو عنده, في القياـ عليو مع اب عمو بيدر بن جباسة. كمولده سنة خمسين كثبلثمائة. ككاف مع حيوس, أمير صنهاجة, لتهم
 تحققو باألدب. قيمان بعلم المنطق, كدخل بغداد كأقاـ بها طالبان, كأملى باألندلس كتاب شرح الجمل للزجاج.

جي قاؿ: لما كرد أبو الفتوح الجرجاني األندلس,  كحدث الحميدم عن أبي محمد علي بن أحمد, عن البراء ابن عبد الملك البا
كاف أكؿ من لقي من ملوكها, األمير الموفق أبا الجيش مجاىدان العامرم, فأكرمو كبالغ في إكرامو, فسألو عن رفيقو, من ىذا 

 معك؟ فقاؿ:
 كقد يلتقي الشتى فيأتلفاف ...رفيقاف شتى ألف الدىر بيننا 

أبا الفتوح, فأخبرم عن بعض شيوخو: أف ابن األعرابي رأل في مجلسو رجلي يتحادثاف, فقاؿ قاؿ أبو محمد: ثم لقيت بعد ذلك 
ألحدىما: من أين أنت؟ فقاؿ: من إسبيجاب, كقاؿ لآلخر: من أين أنت؟ فقاؿ: من األندلس, فعجب ابن األعرابي, فأنشد البيت 

 المقدـ, ثم أنشدني تمامها:
 الصالحي ىجافلها نسب في  ...نزلت على قيسية يمنية 

 ألية أرض أـ من الرجبلف؟ ...فقالت كأرخت حانب الستر دكننا 
 تميم كأما أسرتي فيماني ...فقلتي لها: أما رفيقي فومو 
 كقد يلتقي الشتى فيأتلفاف ...رفيقاف شتى ألف الدىر بيننا 
 300/  1دباء  معجم األ
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 ..٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
فكاف أحد رة عربية كعالمية كاسعة  .. سجن  طويبل ..كذىب شهيدا  ضحية دسائس سياسية  كمكر كخيث شاعر  عربي أندلسي  ذك شه

 الشهداء 
 زيدكف ابن

 (ـ 1071 - 1004=  ىػ 463 - 394)
 جهور بنا إلى انقطع قرطبة, أىل من شاعر, كاتب كزير: الوليد أبو األندلسي, المخزكمي زيدكف, ابن غالب بن أحمد بن اهلل عبد بن أحمد

 مثقفة جميلة كالدة تعرؼ على كالدة  بنت المستكفي كانت. بو فأعجبوا االندلس, كبين بينو السفير فكاف( باالندلس الطوائف ملوؾ من)
 معها كعاش أيضنا, ىي كأحبتو حياتو, عليو ملك حبًّا زيدكف ابن أحبها العصر, ىذا كشعراء مثقفي أشهر يضم بقرطبة مجلس لها مغنية, شاعرة
 كجدت تغيظو كلكي.. ذلك منو فأغضبها حضورىا في جواريها إحدل بغناء المؤرخوف فيو اختلف تافو لسبب ىجرتو ثم أيامنا, السعادة في

 رفضت, لكنها الماضية, الجميلة األياـ كاستعادة عبدكس ابن عن إبعادىا زيدكف ابن كحاكؿ.. عبدكس بن عامر أبو الوزير ىو جديدنا عاشقنا
 عباد, بن المعتضد إلى بالميل جهور ابن كاتهمو.السجن في بو كزيجَّ  الحكم نظاـ لقلب سياسية مؤامرة في ضالع بأنو عبدكس ناب كاتهمو
 فواله إشبيلية صاحب بالمعتضد كاتصل. فهرب يعطف, فلم عجيبة برسائل زيدكف ابن كسجن ألكثر من  خمسمائة يـو فاستعطفو ,فحبسو

  .المعتضد بن اهلل على المعتمد أياـ في باشبيلية مبجبل فأقاـ تومملك أمر إليو كفوض كزارتو,
 حبو عن يتسلى حتى الطوائف ملوؾ لدل لو سفيرنا الوليد أبو فجعلو تمامنا, أىملتو التي لوالدة الكبير حبو زيدكف ابن يػىٍنسى  لم كلو ذلك أثناء

 محاكلة في باالشتراؾ أخرل مرة اتهم أف لبث كما.. قرطبة إلى فعاد ليها,إ كشوقو لوالدة زيدكف ابن حب من زاد السفر لكن كينساه, باألسفار
 أشبيلية, في عباد بن المعتضد ببلط إلى كذىب قرطبة عن زيدكف ابن فارتحل عليو, غضب الذم جهور بن الوليد أبي على الحكم نظاـ قلب

 أفراحنا كلها حياتو كأصبحت السركر لو كداف المعتضد, بن معتمدال عهد في كارتفعت مكانتو زادت ثم مثيل, لو يسبق لم تكريمنا لقي كىناؾ
 سنة رجب من عشر الخامس في ىبلكو في سببنا كانا اللذين "مرتين ابن" ك" عمار ابن" أمثاؿ المعتمد ببلط في حساده سول يشوبها ال

 أمر لتنفيذ زيدكف ابن كاضطر الموقف, لتهدئة زيدكف ابن إرساؿ المعتمد على فاقترحا اليهود على أشبيلية في العامة ثارت إذ ىجرية؛ 463
 . الموت فدىمو عليو المرض كزاد أجهده مما سنو, ككبر مرضو رغم المعتمد

 ) صاحب قصيدة   كىو( المغرب بحترم) ب زيدكف ابن يلقب من الكتاب كفي
ِب لُْقٌَ  ٌْ نا * * * َنَناَب َعْ  ِط ٌْ الا ِمْ  َتدانِ ٌْ ْحَاى التََّنابًِ َبِد َناََ ٌْ   اَنا َتَجااِ

 
ِ  َابَّانا * * * ِاٌٌ  اقام بنا للِاٌ  ناِعٌنا ٌْ   نال نقد ااَ  ُابح الَب

 
ٌُبلٌنا ٌَبلى ن   َم  ُمبلػ الُمْبلِسٌنا بانتزاِاهم * * * ُازناا مع الدهخ ال 

 
ٌُبكٌنا ا بقخبهم قد عاد  ٌُحاكنا * * * ننسا   ن  الزما  الذي ما زال 

 
  قٌنا الهنى ادعنا * * * بأ  َنُؽصَّ اقال الدهخ آمٌناِؼٌَظ الِعدى م  تسا

 
ا بأنفسنا * * * نانبتَّ ما كا  منانالا بأٌدٌنا   اانالَّ ما كا  معقندا

 
ٌاا نلم نتقلد ؼٌَخه دٌنا   لم نعتقد بعدكم إال النااَء لكم * * * خن

 
  بِنتم نبنا اما ابتلت جنانُانا * * * شنقاا إلٌكم نال جفت مآقٌنا

 
ٌنان ٌَقحً علٌنا األسى لنال تأسِّ   كاد اٌ  ُتناجٌكم حمابُخنا * * * 

 
ا لٌالٌنا ا نكانت بكم بٌحا   االت لفقدكم نٌامنا َاَؽَدْت * * * ُسندا

 
ٌَْت * * * َاَبابٌة منِك نُْافٌِها َاُتافٌنا    علٌِك ِمنً سالمُ هللاِ ما َبقِ

 
 إلى كالدة لساف عن بها بعث التهكمية,( ط -   زيدكف ابن رسالة) صاحب كىو أيضا, فيعةفر  النثر في طبقتو كأما. المعركفة القصائد من( 

 .كوبنهاغن في حياتو سية مع طبعت جهور ابن إلى كجهها رسالة كلو. المستكفي بنت كالدة حب على يزاحمو ككاف عبدكس ابن
 كحياتو عصره زيدكف, ابن: )العظيم عبد كلعلي( ط - شعر فديوا) كلو( المكنوف السر كإظهار المخزكف الدر) شركحها من مصر في كطبع

 (.A Cour) كور المستشرؽ كيرل( ط - كأدبو حياتو في كالدة كأثر زيدكف ابن) الخازف كليم كلبلستاذ( ط - كأدبو
 األمويين الرجاع بمؤامرة اتهامو حبسو سبب أف

 
  158/  1األعبلـ  
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  ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 عر  كلغوم  استشهد  ألسباب  ثانوية شا

 الطبني 
 ـ( 1065 - 1006ىػ =  457 - 396)

عبد الملك بن زيادة اهلل بن أبي مضر التميمي الحماني, أبو مركاف الطبني: عالم باللغة كالحديث, شاعر, أصلو من " طبنة " 
 ء. كعاد فأملى كثيراباالندلس كىومن أىل قرطبة. رحل إلى المشرؽ كحج, ككتب عمن لقي من العلما

 بقرطبة. قاؿ ابن حياف: قتلتو جواريو لتقتيره عليهن, ككاف يوصف بالبخل المفرط قتلمن تقييداتو. ك
 158/  4األعبلـ  

................................. 
 

 ...   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 أف أحرقت  جل  كتبو  كطورد كعذب  كاتب عربي  كعالمي  كبير ..  توفي  كاستشهد في منفاه  بعد    

 كعاش  في عزلة  اجتماعية  كثقافية رىيبة بسبب أرائو كأفكاره  .. ضاؽ عليو فردكس اإلسبلـ كما ضاؽ بالعقل ملكوت اهلل 
 كاستبداد كلصوص فليس للعقل  مكاف  ىنا .. كليس للبصيرة منفذ ىنا .. ككل ما في  ىذه الببلد  جنس كفساد  

 ابن حـز
 ـ( 1064 - 994ىػ =  456 - 384)

علي بن أحمد بن سعيد بن حـز الظاىرم, أبو محمد: عالم األندلس في عصره, كأحد أئمة االسبلـ. كاف في األندلس خلق كثير 
 ينتسبوف إلى مذىبو, يقاؿ لهم " الحزمية ". كلد بقرطبة.

نصرؼ إلى العلم كالتأليف, فكاف من صدكر الباحثين فقيها ككانت لو كالبيو من قبلو رياسة الوزارة كتدبير المملكة, فزىد بها كا
 حافظا يستنبط االحكاـ من الكتاب كالسنة, بعيدا عن المصانعة.

كانتقد كثيرا من العلماء كالفقهاء, فتماالكا على بغضو, كأجمعوا على تضليلو كحذركا سبلطينهم من فتنتو, كنهوا عوامهم عن الدنو 
. رككا عن ابنو الفضل أنو اجتمع و, فرحل إلى بادية ليلة )من ببلد االندلس( فتوفي فيهافأقصتو الملوؾ كطاردتمنو, 

مجلد, تشتمل على قريب من ثمانين ألف كرقة. ككاف يقاؿ: لساف ابن حـز كسيف الحجاج  400عنده بخطو أبيو من تآليفو نحو 
 شقيقاف.

ط  -جزءا, فقو, ك " جمهرة األنساب  11ط " في  -" المحلى ط " كلو  -أشهر مصنفاتو " الفصل في الملل كاالىواء كالنحل 
 خ " -ط " غير كامل, ك " ديواف شعر  -ط " ك " حجة الوداع  -" ك " الناسخ كالمنسوخ 

ط " كمعو خمس رسائل لو, ك " التقريب لحد المنطق  -ك " جوامع السيرة  -الهامش  146ذكر في حجة الوداع  -جزء منو 
في  761كرقة كتب سنة  214خ "  -ؽ( ك " االعراب  209خ " رسالة في الرباط ) -" ك " مراتب العلـو  ط -كالمدخل إليو 

, ك " فضائل األندلس  -( ك " ملخص إبطاؿ القياس 3482شستربتي ) ط " ك "  -ط " حققو االفغاني كرجح نسبتو إلى ابن حـز
ط " ثماني مجلدات, ك " إبطاؿ القياس  -الصوؿ االحكاـ  ط " ك " االحكاـ -ط " ك " رسائل ابن حـز  -أمهات الخلفاء 

ط " رسالة مما اشتمل عليو كتاب " الفصل " المتقدـ ذكره, نشرىا سعيد االفغاني, ك  -خ " ك " الفاضلة بين الصحابة  -كالرأم 
الكريم خليفة " ابن حـز  ط " أدب, كغير ذلك كللدكتور عبد -ط " رسالة في االخبلؽ, ك " طوؽ الحمامة  -" مداكاة النفوس 

 (.1ط " ) -األندلسي 
  021/  1األعالـ 

........................................................  
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 فأنت  مقتوؿ ال  محالة  .. ديانتك عقيدتك  حيا  أـ  يهوديا  ..أيا كانت  ملتكيأكنت شاعرنا  مسلما أـ مس

وف  استثناء من القاعدة  ..   كمصلوب ال محالة  مشنوؽ  ال محالة  كىذا الشاعر اليهودم  لم يكن  أبد كلن ي
 فاستشهد  ىذا الشاعر  ..كرحل شهيدنا شهيد  كلمتو  كشعره كأديو 

 االلبيرم
 ـ( 1068نحو  - 000ىػ =  460نحو  - 000)

لبيرم: شاعر أندلسي أصلو من أىل حصن العقاب. اشتهر إبراىيم بن مسعود بن سعيد, أبو إسحاؽ التجيبي اال
بغرناطة كأنكر على ملكها كونو استوزر ابن نغزلة )اليهودم( فنفي إلى إلبيرة.كقاؿ شعرا في ذلك. فثارت 

( كشعره  404ط( صغير, عن مخطوطة في مكتبة االسكولاير )رقم  -. لو )ديواف كقتلوهعلى اليهودم ,صنهاجة
 .كلو حكم كمواعظ 

 73/  1اإلعبلـ  
.............................................. 

 
 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....

 شاعر  ككزير .. ذىب  ضحية  عملو السياسي كاإلدرام فكاف شهيدا من الدرجة الثانية لشهادة 
 الهوزني 

 ـ( 1068 - 1002ىػ =  460 - 392)
رجاؿ السياسة, شاعر, عالم بالحديث. أندلسي من أىل إشبيلية. كاف زعيمها قبل رياسة  عمر بن حسن الهوزني, أبو حفص: من

عباد )المعتضد( كىو من أصدقائو, فلما قوم أمر المعتضد فيها, استعدادا الخذ البيعة لنفسو, أحس الهوزني بتغيره عليو, 
اؿ حسن بالمعتضد. كاستولى االفرنج على مدينة ىػ كحج, كعاد, فسكن " مرسية " كىو على اتص 444فاستأذنو في الحج )سنة 

 ىػ فكتب إلى المعتضد, يحضو على الجهاد:456(سنة Barbastroبربشتر )
 على حالة ما مثلها يتوقع " ..." أعباد, جل الرزء, كالقـو ىجع 

 من رسالة طويلة, كما يفهم من قولو بعد ىذا البيت:
 لموصوؼ للطوؿ موضعكإف طاؿ, فا ..." فلق كت أبي من فراغك ساعة 
 أضعت, كأىل للمبلـ المضيع " ...إذا لم أبث الداء رب دكائو 

ىػ كقدمو المعتضد كأظهر التعويل عليو في كبار  458فأجابو المعتضد برسالة يشير عليو فيها بالرجوع إلى إشبيلية, فجاءىا )سنة 
لقصر بثيابو كقلنسوتو من غير غسل كال صبلة. كلم ق, في قصره, كدفنو داخل امنو فباشر قتلو بيداالعماؿ, إلى أف تمكن 

يذىب دمو ىدرا, فاف ابنا لو يعرؼ ب أبي القاسم انتقم لو بعد ذلك, بأف حرض يوسف بن تاشفين على " المعتمد " ابن 
 لمغرب المعتضد, فكاف سببا لزكاؿ ملكو. كأما علم الهوزني بالحديث فانو لما حج ركل كتاب " الترمذم " كعنو أخذه أىل ا

 44/ 5األعالم 

.............................................. 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
كلي  ..استشهد في منفاه بعد حياة من السجوف كالترحاؿ  كالسياحة في فردكس اإلسبلـ شهيد من الدرجة األ

 يانعة  بالموت الالدموم ..فكاف أحد الشهداء ممن قطف ثمار ىذه الدماء  
 

 الداني أمية
 ـ 1134 - 1068/  ىػ 529 - 460

 .الصلت أبو , الداني األندلسي العزيز عبد بن أمية
 األفضل كنفاه خبللها, سجن عامان, عشرين بمصر فأقاـ المشرؽ, إلى كرحل فيها, كلد باألندلس, دانية أىل من أديب, حكيم,
 كابنو الصنهاجي, تميم بن يحيى بأميرىا فاتصل( المغرب أعماؿ من) المهدية إلى تقلان ثم اإلسكندرية, إلى فرحل منها, شاىنشاه

 .فيها كمات بها, الصنهاجيين ملوؾ آخر يحيى بن فالحسن , يحيى بن علي
 .الطب في كتبان  لو كأف إشبيلية, أىل من أنو القادـ تحفة من المقتضب في ,.كجودة رقة فيو شعر كلو

 ,(المفردة األدكية)ك الهيأة, علم في( الوجيز)ك ,(باإلسطرالب العمل رسالة)ك الدىر, يتيمة أسلوب لىع( الحديقة) تصانيفو من
 .المنطق علم في( ط-الذىن تقويم)ك

  944/  1موسوعة الشعر كالشعراء  
........................................ 

 
 
 

 
  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 هيد من شهداء  حزب الكلمة كالحرؼ كالقلم ..الذين  لم ينتهوا كلن ينتهوا كاتب كأديب  .. ش  
 أحمد بن عباس

 ـ( 1136 - 000ىػ =  530 - 000)
كتب األدب ما لم يكن عند ملك. ككانت لو ثركة  أحمد بن عباس القرطبي, أبو جعفر: كزير, من الكتاب المترسلين, جمع من

 كاسعة. كعيب بالبخل إال على الكتب.
ككصم بالتيو كالصلف. أصلو من عرب قرطبة. كمنشأه فيها, كاستوزره زىير العامرم الصقلي فاستمر معو إلى أف اقتتل زىير 

 (.1) مدة ثم قتلو باديس بيده في حبسوكباديس بن حبوس بظاىر غرناطة كقتل زىير كأسر صاحب الترجمة كحبس 
 

 األعالـ 142/  1
........................................................  
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

فيلسوؼ كبير ..رحل شهيدا بالطريقة اإلسبلمية  األصيلة .. كلم تشفع لو شهرتو الواسعة كال علومو كال ثقافتو 
 في اإلسبلـيبل  .. فغير أف يكوف شهيدا كقت ..كيترؾ ليقدـ لؤلنسانية شيئا ما  أف يكوف كما يريد  أف يكوف شيئا

ال تتوقف محنة اإلسبلـ الطويلة مع العقل كألو الفكر المستنير ..أك ال تكوف . فشهيدا بالسم  إما  أف تكوف 
 كال  تنتهي !!

 ابن باجو
 ـ( 1139 - 000ىػ =  533 - 000) 

 فبلسفة االسبلـ. محمد بن يحيى بن باجو, كقد يعرؼ بابن الصائغ, أبو بكر التجيبى األندلسي السرقسطى: من
ينسب إلى التعطيل كمذىب الحكماء. كلد في سرقسطة, كاستوزره أبو بكر بن إبراىيم كالي غزناطة ثم سرقسطة. كذىب إلى فاس 

(حمل عليو الفتح بن خاقاف Avenpace, قبل سن الكهولة. كاالفرنج يسمونو )مسمومافاتهم بااللحاد, كمات فيها, قيل: 
ة شديدة. ككاف مع اشتغالو بالفلسفة كالطبيعيات كالفلك كالطب كالموسيقى, شاعران مجيدا, عارفا )في قبلئد العقياف( حمل

باألنساب. شرح كثيرا من كتب أرسطاطاليس كصنف كتبا ذكرىا ابن أبى أصيبعة )في طبقات االطباء( ضاع أكثرىا كبقى ما ترجم 
ط( مع رسالتين  -خ( ك )رسالة الوداع  -ي الفلسفة كالطب كالطبيعيات منها إلى البلتينية كالعبرية. كمما بقي من كتبو )مجموعة ف

 خ( من امبلئو, -ط( ك )تعليق على كتاب العبارة للفار أبي  -من تأليفو, ىما )اتصاؿ العقل( ك )النبات( ككتاب )النفس 
/  212ك  4/  614ن االسكولاير )خ( من تأليفو كبلىما في دار الكتب, مصوراف ع -ك )تعليق على كتاب الفارابى في القياس 

 ( كما في المخطوطات المصورة5
 137/  7األعالـ 

..................................  
 
 
 

 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 كاتب  ..  استشيد  ألسباب  سياسية 

 ابن القابلة
 ـ( 1144 - 000ىػ =  539 - 000) 

بابن القابلة: كاتب أندلسي. كاف من كبار أعواف )ابن قسي( الثائر, مختصا بكتابتو مطلعا محمد بن يحيى الشلطيشي, المعركؼ 
 (.1) فقتلوعلى أموره حتى سماه )المصطفى( ثم نقم عليو ابن قسي أمرا 

 137/  7األعالـ 
.................................... 
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
  استشهد ألسباب  سياسية كاتب  كمؤلف .. 

 ابن قسي
 ـ( 1151 - 000ىػ =  546 - 000)

أحمد بن الحسين, أبو القاسم ابن قسي: أكؿ ثائر في األندلس عند اختبلؿ دكلة الملثمين. كىو ركمي األصل من بادية شلب, 
كطلب فاختبأ, كقبض على  استعرب كتأدب كقاؿ الشعر ثم عكف علي الوعظ ككثر مريدكه فادعى )الهداية( كتسمى باالماـ,

طائفة من أصحابو فسيقوا إلى إشبيلية, فأشار من مختبأه على من بقي من أصحابو بمهاجمة قلعة ميرتلة )في غرب االندلس( 
ىػ متبرئا مما كاف يدعيو,  540فاستولوا عليها كجاءىم ابن قسي. ثم ضعف أمره فخلعوه. كأعيد,. فهاجر إلى الموحدين )سنة 

أىل شلب. كيظهر أنو ىو مصنف كتاب )خلع النعلين في  , فقتلوبلدتو, فعاد إلى الخبلؼ Silvesكلوه )شلب( فوثقوا بو ك 
 الوصوؿ إلى حضرة الجمعين( مختصر في التصوؼ, شرحو محيي الدين ابن عربي.

 116/  1األعالـ  
......................................................................  

 ..   شهيد من الدرجة األكلي  ......
ا من الشهداء   كاتب كمؤلف  ذىب ضحية  الوشايات كالمؤامرات فكاف كاحدن

 ابن عطية
 ـ( 1158 - 1123ىػ =  553 - 517)

 أحمد بن جعفر بن محمد, أبو جعفر ابن عطية القضاعي: كاتب الدكلتين المرابطية كالموحدية.
ألدب كالسياسة. كتقلد الكتابة في الببلط المرابطي كصاىر المرابطين. كلما دالت دكلتهم من أىل مراكش.كلد بها. كحذؽ فنوف ا

دخل في سلك الجند. ثم تقدـ بالكتابة في دكلة عبد المؤمن, حتى بلغ الوزارة. ككثر حساده كالواشوف بو فقبض عليو عبد المؤمن 
 ط( -سائل, نشر بعضها في )رسائل موحدية خ( من القصائد كالر  -من آثاره )مجموعة  - بقتلو كسجنو ثم أمر

 107/  1األعبلـ   
.................................. 

 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 استشهد في معارؾ  حربية  كعسكرية  

 حمزة بن علي أبو يعلى
 ىػػ 556 

تي كسر فيها أتسز بن أكؽ سنة ستو كخمسين كخمسمائةو, في الوقعة ال قتلابن العين زربي نسبةن إلى عين زربي, األديب الشاعر. 
 كمن شعره ىذه القصيدة كىي من بحر السلسلة قاؿ:

 للهم فؤادان كللمدامع أجفاف؟ ...ىل تأمني يبقى لك الخليط إذا باف 
 بالسقم كمن حبهم فؤاده مآلف؟ ...أتطمع في سلوة كجسمك حاؿو 

 ى مني ىول تضاعف أشجافكفي الحش ...تبغي أمبلن دكنوي حشاشة نفسو 
 إذ باف ركابه من العقيق إلى الباف ...اعتل ألجفاني القريحة أجفاف 
 كالحب إذا ما استمر ضاعف أشجاف ...فالدمع إذا ما استمر فاض نجيعان 

 حسنان كقدكده غدت تميس كأغصاف ...هلل كجوه بدت لنا كبدكر 
 كالوصاؿ بحلواف أياـ حبل لي العيش ...سقيان لزمافو مضى ففرؽ شمبلن 

 أضحت حرؽ الوجد فهي تضـر نيراف .يا ساكنة في الحشا ملكت فؤادان 
 450/  1معجم األدباء 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
كاتب كأديب .. استشهد   بسبب كتباتو ككلماتو كأحرفو  التي  يضج منها العالم اإلسبلمي  من مشرقة إلي مغربو . كيفعل   

 ن أجل حربة على  الكلمة كأىلها .. إنو اإلسبلـ  عدك العقل كاإلنساف كالكلمة عدكم كعدكؾ ..األفاعيل م
 ابن حمدكف

 ـ( 1167 - 1102ىػ =  562 - 495)
محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدكف, أبو المعالي, بهاء الدين البغدادم: عالم باألدب كاالخبار. من أىل بغداد. 

 .ابن حمدكفدب كالتاريخ, كتعرؼ بتذكرة صنف )التذكرة( في األ
بالمستنجد العباسي, كنادمو, فواله )ديواف  ابن حمدكفمنها خمسة أجزاء مخطوطة, طبعت قطعة صغيرة من أحدىا. كاختص 

الزماـ( كلقبو )كافي الكفاة( ثم كقف المستنجد على حكايات البن حمدكف ركاىا في التذكرة, توىم غضاضة من الدكلة, فقبض 
 إلى أف توفي. كدفن بمقابر قريشمحبوسا ليو, قاؿ ابن قاضي شهبة: كأخذ من دست منصبو كحبس. كلم يزؿ ع

 األعبلـ
6  /85 

............ 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
بس أيها العالم .. أيها اإلنساف ..أيها العقل انو ابن رشد قد رحل شهيدا .. أيها العالم .. أيها العقل ىل تح

أنفاسك .. ىل  تنكس  األعبلـ .. تقيم حدادؾ لؤلبد . ىل تقفي أيتها األرض  عن الدكراف  كقفة صمت 
 كحداد .. 

أيها العقل إني رأيت الفيلسوؼ األكؿ شهيدا  فماذا بقى لك أيها .. عن عالمنا انو ابن رشد ..قد رحل شهيدنا 
 حنة العقل ..من سطور كمن  كاحافير..لتنحت أحافير ىذه الم

 رشد ابن
 (ـ 1198 - 1126=  ىػ 595 - 520)

 عني(Averroes) االفرنج يسميو. قرطبة أىل من. الفيلسوؼ: الوليد أبو األندلسي, ض رشد بن محمد بن أحمد بن محمد
 .كثيرة زيادات عليو كزاد العربية, إلى كترجمو أرسطو بكبلـ

ميتو حديثة كىو مشتمل بعض مصنفاتو, ك " التحصيل " في ط " كتس -خمسين كتابا, منها " فلسفة ابن رشد  نحو كصنف
ط " ك " الضركرم " في  -اختبلؼ مذاىب العلماء, ك " الحيواف " ك " فصل المقاؿ فيما بين الحكمة كالشريعة من االتصاؿ 

رد على الغزالي, ك " ط " في ال -خ " في الحكمة, " كتهافت التهافت  -المنطق, ك " منهاج األدلة " في االصوؿ, ك " المسائل 
خ " في الطبيعيات كااللهيات, ك " تلخيص   -ط " في الفقو, ك " جوامع كتب أرسطاطاليس  -بداية المجتهد كنهاية المقتصد 

ط " بالتصوير الشمسي, في الطب, ترجم إلى البلتينية  -ط " ك " الكليات  -خ " ك " علم ما بعد الطبيعة  -كتب أرسطو 
( بفاس, ك " تلخيص كتاب 2786خ " في الطب, في خزانة القركيين )الرقم  -ة, ك " شرح أرجوزة ابن سينا كاالسبانية كالعبري

ط " كرسالة في " حركة الفلك ". ككاف دمث االخبلؽ, حسن الرأم. عرؼ المنصور )المؤمني( قدره فأجلو كقدمو.  -النفس 
ثم رضي  ر, فنفاه إلى مراكش, كأحرؽ بعض كتبو,كاتهمو خصومو بالزندقة كااللحاد, فأكغركا عليو صدر المنصو 

عنو كأذف لو بالعودة إلى كطنو, فعاجلتو الوفاة بمراكش, كنقلت جثتو إلى قرطبة, قاؿ ابن األبار: كاف يفزع إلى فتواه في الطب كما 
( كمما  520)المتوفى سنة  يفزع إلى فتواه في الفقو. كيلقب بابن رشد " الحفيد " تمييزا لو عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد

ط " لمحمد  -ط " ليوحنا قمير, ك " ابن رشد الفيلسوؼ  -ط " لفرح أنطوف, ك " ابن رشد  -كتب فيو: " ابن رشد كفلسفتو 
 ط " لعباس محمود العقاد -بن يوسف موسى, ك " ابن رشد 

  318/  5األعبلـ 
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 .... الثالثة ..   شهيد من الدرجة 
 ي ظركؼ غامضة ناقد أدبي   استشهد ف 

 زرجيالخ 
 ـ( 1229 - 000ىػ =  626 - 000)

لو " الرامزة في علمي  قتيبل.عبد اهلل بن محمد الخزرجي, ضياء الدين, أبو محمد: عركضي أندلسي نزؿ باالسكندرية كتوفي 
 خ ". -ط " قصيدة تعرؼ بالخزرجية نسبة إليو, ك " علل االعاريض  -العركض كالقافية 

 124/  4اإلعبلـ  
.....................................................  

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شاعر  أندلسي  كبير  ..   استشهد  كذىب ضحية  أبيات شعرية  ككلمات  أدبية  

 فكاف  كاحد من الشهداء الكبار  .. ممن  دخلوا  قائمة الشهداء من  بابو الواسع  
 ابن األبار 

 ـ( 1260 - 1199ىػ =  658 - 595)
أعياف المؤرخين, أديب. من أىل بلنسية  محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر القضاعي البلنسي, أبو عبد اهلل, ابن األبار: من

تو( في )باالندلس( كمولده بها. رحل عنها لما احتلها االفرنج, كاستقر بتونس فقربو صاحبها السلطاف أبوزكرياء, ككاله كتابة )عبلم
 صدكر الرسائل, مدة, ثم صرفو عنها, كأعاده. كمات أبو زكرياء كخلفو ابنو المستنصر, فرفع ىذا مكانتو.

)قعصا بالرماح( في  فقتلثم علم المستنصر أف ابن األبار كاف يزرم عليو في مجالسو, كعزيت إليو أبيات في ىجائو, فأمر بو 
ط(  -ط( في التراجم, ك )الحلة السيراء  -ي تراجم علماء االندلس, ك )المعجم ط( ف -تونس. من كتبو )التكملة لكتاب الصلة 

ط( في أخبار المنشئين, ك )إيماض البرؽ في أدباء الشرؽ( ك )الغصوف اليانعة في  -في تاريخ أمراء المغرب, ك )إعتاب الكتاب 
ط( في معارضة ملقى السبيل, للمعرم,  -الوبيل ط( ك)مظاىرة المسعى الجميل كمحاذرة المرعى  -محاسن شعراء المئة السابعة 

ؾ( يناؿ فيو من  2081خ( في الرباط ) -ك )تحفة القادـ( نشرت مجلة المشرؽ مختصرا لو, ك )درر السمط في خبر السبط 
 بني أمية.كلو شعر رقيق.

 ط( يرجع إليو -كلعبد العزيز عبد المجيد كتاب )ابن األبار, حياتو ككتبو 
 233/  6األعبلـ  

............................. 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
شاعر  ..   استشهد  كذىب ضحية  أبيات شعرية  ككلمات  أدبية  . فكاف  كاحد من الشهداء الكبار  .. ممن  دخلوا  قائمة 

لة لم  تتوقف ىنا كلن تتوقف ىنا أك ىناؾ الشهداء .. قائمة ال تزاؿ تحمل الكثير من األسماء . كالكثير من الشخصيات ..فالقاف
 الرقاب  .. العديد من  لتنحر الكثير من األسماء كتجزءبعد ..كالمقصلة لم تصدأ 

 ابن طلحة
 ـ( 1282 - 000ىػ =  681 - 000)

ي عبد أحمد بن طلحة, أبو جعفر: شاعر أندلسي, من الكتاب الوزراء. من أىل جزيرة شقر )من أعماؿ بلنسية( كتب لوالة بن
المؤمن, ثم استكتبو ابن ىود )محمد بن يوسف( حين تغلب على االندلس. كاستوزره في بعض االحياف. كتوالت ىزائم ابن ىود, 
فابتعد عنو أحمد كسكن اشبيلية. كدخلها ابن ىود في عودتو إليها, فرحل ابن طلحة إلى سبتة فنقلت إلى حاكمها أبيات من شعر 

ككاف قتلو. لو الغوائل. كبلغو في يـو من رمضاف أف ابن طلحة في مجلس شراب, فأرسل إليو من فترصد  ىجائو البن طلحة في
 رقيق الشعر, مبدعا في تشبيهاتو .

 140/  1األعبلـ  



251 
 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
شهادة , كموتو  بالخبلص شهادة  .. شهيد  الشهداء ..سيد  كأماـ الشهداء  ككبير  من أكابر  الراحلين  تألما كعذابا  .. حياتو  

راحل  عظيم  من عظماء  رحلتنا الحزينة  ك  المأسوية .. رحلتنا التي ما أبقت أعينا لتبكي  دما  ..أك قلبا ليتفطر كمدا 
 كحزنا..على شهداء  ليسوا  كأم  شهداء  كراحلوف ليسوا  كأم راحلين .. 

 كالغد الجديد .. ذىبوا ىبا ..ذىبوا عبثا قادة  العقل .. صانعوا الفكر .. راسمو األمل 
اختطفوا كاختطف اإلنساف ..اغتيلوا  كاغتيل  العقل .. كامتهنوا  كأمتهن الرجل المرأة .. كاستحقركا   ..كاستحقر الفكر كدمر 

 اإلبداع ..كأبدلوه باإلتباع كالمشي على اآلثار كما حكي األسبلؼ كاألموات ..
شهيد فبعد أف  أحرقت  كتبو  ..كتغرب كتعذب كطورد كلوحق بالتهديد كالوعيد  .. ىاىو  يقدـ على كمن شهداءنا العظاـ  ىذا ال

الخبلص كالموت  بطريقة  لعلها  تؤقذ أحدا كتحرؾ ساكنا  لكن ىيات .. أف تحرؾ في جسد كدماء  أمة  ضحكت من  جهلها  
 فض للعقل كتثور من أجل الحرية كل األمم !!! كأرتكبت في العقل  ما لم  ترتكبو أم أمم ..اف تنت

 كرحل منتصرا بإرادة األبطاؿ الشجعاف .. فبل مكة  كال حـر مكة كال المدينة التعيسة ستصوف حمى كعقلية اإلنساف 
 

 ابن سبعين
 ـ( 1270 - 1216ىػ =  669 - 613)

أبو محمد: من زىاد الفبلسفة, كمن  االشبيلي المرسي الرقوطي, قطب الدين ابن سبعينعبد الحق بن إبراىيم بن محمد بن نصر 
القائلين بوحدة الوجود. درس العربية كاآلداب في االندلس, كانتقل إلى سبتة, كحج, كاشتهر أمره. كصنف كتاب )الحركؼ 

الوضعية في الصور الفلكية( ك )شرح كتاب إدريس عليو السبلـ الذم كضعو في علم الحرؼ( ؟ ككتاب )البدك( ككتاب )اللهو( ك 
ط( كتسمى )النورية( نشرت في صحيفة المعهد المصرم,  -خ( في دار الكتب, كرسالة )النصيحة  -رار الحكمة المشرقية )أس

ط( كغير ذلك. ككفره كثير من  - ابن سبعينصفحة. كنشر حديثا في القاىرة كتاب )رسائل  45بمدريد, أكؿ المجلد الرابع, في 
من ضحوة إلى قريب الظهر, كىو يسرد   ابن سبعينالناس. لو مريدكف كأتباع يعرفوف بالسبعينية. قاؿ ابن دقيق العيد: جلست مع 

بي بعدم. أنو قاؿ: لقد تحجر ابن آمنة كاسعا بقولو ال ن ابن سبعينكبلما تعقل مفرداتو كال تعقل مركباتو. كقاؿ الذىبي: اشتهر عن 
 ككاف يقوؿ في اهلل عزكجل: إنو حقيقة الموجودات.

 كفصد بمكة, فترؾ الدـ يجرم حتى مات نزفا
 280/  3األعبلـ 

.................................. 
 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

ءنا الكبار  الذم  استشهدكا  بسبب   شاعر  كبير  كعالم لغوم  كناقد أدبي  ..  مات شهيدا  فاستحق  أف  يكوف أحد شهدا
 كتباتهم  كنقدىم  .. ك أحرؼ من نور ييحرؽ ك  تىحرؽ   .. 

 ابن خميس
 ـ( 1309 - 1254ىػ =  708 - 650)

محمد بن عمر بن محمد الحجرم الرعيني, أبو عبد اهلل التلمساني, المعركؼ بابن خميس: شاعر, عالم بالعربية من أعياف 
. طبقتو في قتيبلىػ كتوفي بها  703ن ملوكها, ثم فر منهم, كمر بسبتة كغيرىا, كاستقر بغرناطة )سنة تلمساف. كاف يكتب ع

 ط( كنسبتو إلى )حجر ذم رعين( المتقدمة ترجمتو -الشعر عالية. لو ديواف سمي )المنتخب النفيس في شعر ابن خميس 
 314/  6األعبلـ  

..........................  
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 ٖ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش ...........٤ٜٗي ٓ
 شاعر  ككاتب  استشهد  .. ككزير  اختلط  بالسياسية  كذىب ضحية  العمل السياسي  

 
 ابن الحكيم

 ـ( 1309 - 1262ىػ =  708 - 660)
ة, محمد بن عبد الرحمن بن إبراىيم اللخمي الرندم, أبو عبد اهلل, المعركؼ بابن الحكيم: كزير أندلسي, لو نظم كنثر كلد برند

إشبيلية يعرفوف ببني فتوح. كانتقل من رندة إلى غرناطة, فاستكتب في ديوانها. كلما كلي أبو عبد اهلل محمد  ككاف أسبلفو من
)المعركؼ بالمخلوع( قلده الوزارة كالكتابة, ثم لقبو بذم الوزارتين, كصار صاحب أمره كنهيو. كاستمر إلى أف توفي بغرناطة 

لركاية كاقتناء نفائس الكتب, قاؿ المقرم: )جمع من أمهاتها العتيقة, كأصولها الرائقة االنيقة, ما لم . ككانت لو عناية باقتيبل
يجمعو في تلك االعصر أحد سواه( كقاؿ لساف الدين ابن الخطيب: )كاف أعلم الناس بنقد الشعر, كأشدىم فطنة لحسنو كقبيحو, 

 كمع ذلك فكانت بضاعتو فيو مزجاة(
 192/  6األعبلـ  
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 ما أبقي لنا تاريخ اإلسبلـ شي كأبو أبو ..  ابن سبعين ..ابن حـز  .ابن رشد .ابن األبار  ابن عبد البر . ابن حمدكف  . ابن ىانئ  كابن كابن ا

 ..كالتضحية بكل شي .. كىدر كل شي ..على اقتراؼ كل شي كراحة ضمير .. كل بركد فلقد أقدـ ب
 الشاعر كالفقيو كالقاضي كاألديب كالفيلسوؼ  كككك الخ لم  يبق لنا اإلسبلـ شي .. كلم يدع لخياالت األجراـ كالخبث شي 

..  أكنت على أرض اهلل ك كفي حـر اهلل   الدنيا أرض كنانتا عراقنا ..أـ بأـ  أكنت  في فردكس اإلسبلـ أندلسا  أـ أكنت في جنة الدنيا 
كمعلق بأستار  كعبة اهلل ..أـ  كنت في حانوت كمرقص ككباريو ,,أنت شهيد  أنت مقتوؿ  أنت مسجوف ..أقرء على نفسك الصلوات كدعوات 

جثة  ىامدة في قاطرة الشهداء لست  استثناء  كمن الرحيل   فأنت :  ما أنت في كل بلدة إسبلمية  غير رقم في سجل الشهداء .. غير دـ ك 
 ذا  يكوف في تاريخ اإلسبلـ الطويل استثناء 

 من يكوف  !!  من !! 
 بداعو ..من سيشفع لو  عبقريتو  من ستشفع لو علمو كطبو كتبو كتنجيو من السجوف كالمشانق كالصلباف سيشفع لو ا

مقتوؿ بالطريقة اإلسبلمية ..ختم  على اسم ىذا الشاعر كاألديب  ..تم اإلسبلمي األصيل فهذا شاعر  كمبدع  كمؤلف .. كىذا ىو خاتمو  الخ
 ..كختم علي مسيرتهم كسيرتهم كمسيرتنا الكبير 

  لساف الدين ابن الخطيب
 ـ( 1374 - 1313ىػ =  776 - 713)

, الشهير بلساف الدين ابن الخطيب: كزير محمد بن عبد اهلل بن سعيد السلماني اللوشي االصل, الغرناطي األندلسي, أبو عبد اهلل
 مؤرخ أديب نبيل. كاف أسبلفو يعرفوف ببني الوزير.

ىػ ثم ابنو )الغني باهلل( محمد, من بعده.  733كلد كنشأ بغرناطة. كاستوزره سلطانها أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل )سنة 
ف عبد العزيز ابن علي المريني, برغبتو في الرحلة إليو. كترؾ كعظمت مكانتو. كشعر بسعي حاسديو في الوشاية بو, فكاتب السلطا

( ككاف السلطاف عبد العزيز بها, فبالغ في إكرامو, كأرسل 773األندلس خلسة إلى جبل طارؽ, كمنو إلى سبتة فتلمساف )سنة 
 سفيرا من لدنو إلى غرناطة بطلب أىلو ككلده, فجاؤكه مكرمين. كاستقر بفاس القديمة.

اعا كحفظت عليو رسومو السلطانية. كمات عبد العزيز, كخلفو ابنو السعيد باهلل, كخلع ىذا, فتولى المغرب السلطاف كاشترل ضي
)المستنصر( أحمد بن إبراىيم, كقد ساعده )الغني باهلل( صاحب غرناطة مشترطا عليو شركطا منها تسليمو )ابن الخطيب( فقبض 

 عليو المستنصر.
, فأرسل ىذا كزيره )ابن زمرؾ( إلى فاس, فعقد بها مجلس الشورل, كأحضر ابن الخطيب, فوجهت ككتب بذلك إلى الغني باهلل

 إليو تهمة )الزندقة( ك )سلوؾ مذىب الفبلسفة(

كأفتى بعض الفقهاء بقتلو, فأعيد إلى السجن. كدس لو رئيس الشورل )كاسمو سليماف بن داكد( بعض االكغاد )كما يقوؿ المؤرخ 
 .فدخلوا عليو السجن ليبل, كخنقوهيتو, السبلكم( من حاش

ثم دفن في مقبرة )باب المحركؽ( بفاس. ككاف يلقب بذم الوزارتين: القلم كالسيف, كيقاؿ لو )ذك العمرين( الشتغالو بالتصنيف 
آف منو, ك ط( جز  -كتابا, منها )االحاطة في تاريخ غرناطة  في ليلو, كبتدبير المملكة في نهاره. كمؤلفاتو تقع في نحو ستين

ط(   -خ( في مجلدين, , ك )الحلل الموشية في ذكر االخبار المراكشية  -)األعبلـ في من بويع قبل االحتبلـ من ملوؾ اإلسبلـ 
ط( في أخبار االندلس, ك  -ط( ك )نفاضة الجراب  -ط( ك )رقم الحلل في نظم الدكؿ  -ك )اللمحة البدرية في الدكلة النصرية 

خ( في أدباء المئة الثامنة في االندلس, , ك )ركضة التعريف  -ط( ك )الكتيبة الكامنة  -ذكر المعاىد كالديار  )معيار االختيار في
خ( ك  -خ( ك )خطرة الطيف في رحلة الشتاء كالصيف  -ط( ك )التاج المحلى في مساجلة القدح المعلى  -بالحب الشريف 

 خ. -)درة التنزيل 
ط( مجموع  -خ( ك )طرفة العصر في دكلة بني نصر( ك )ريحانة الكتاب  -طب لمن حب  خ( ك )عمل من -ك )السحر كالشعر 

 خ( يشتمل على رسائل كتبها في مدينة )سبل(. -خ( ك )الدكاف بعد انتقاؿ السكاف  -رسائل, ك )ديواف شعر 
الدين ابن الخطيب( كمما   كعلى اسمو صنف المقرم كتابو العظيم )نفح الطيب, من غصن األندلس الرطيب, كذكر كزيرىا لساف

ط( جزآف, لمحمد ابن أبي بكر التطواني, ك )الفلسفة كاالخبلؽ عند ابن  -كتب في سيرتو )ابن الخطيب من خبلؿ كتبو 
  ط( لعبد العزيز بن عبد اهلل -الخطيب 

 .253/  6األعبلـ  
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
ا .. من لي  "كمن لو "بغير السجوف ليأتي لنا فيها  الفكرا .. من لنا  في ديار اإلسبلـ مني لي بغير السجوف ألكتب  فيو الشعر 

بغير السجوف ك ما أكسعها كأكبرىا مهندسة لنا  ... المعتقبلت كما أزحمها  بنا ..الزنزانات ككيف  ىندس اإلسبلـ  ككالة أمره  
 كىل في تلك  السجوف غيرنا . فأموت أنا  ,, كيموت من بعدم ىو   مكاننا .. ك بالشعراء كالمفكرين كالمثقفين أمتلئت بنا .. 

 فكأننا من السجوف  كنا ككاف السجن مننا  
 قصصنا كاحدة  كموتنا كاحد كأف عزرائيل جاءنا كبلنا ,, كبختم كاحد كانت  خاتمتنا   

 فهو القتل  كالذبح كالسم كليس في األخاتم سول خاتم لشهادة  ىو خاتمنا  
 مقابرنا   ففي الشرؽ أـ كنت في المشرؽ ي فردكس كجنة اهلل أندلسا .. أكنت ف

 فكبلنا شهيد كشهيد ..قتيل حرية ..كشهيد كرامة كنبل كإنسانا 
 )؟؟؟(  أحمد بن محمد, بن فرج, الجياني األندلسي

معدكد في العلماء كالشعراء,  أبو عمرك كقد ينسب إلى جده, فيقاؿ: أحمد بن فرج, ككذلك أخوه, كىو كافر األدب, كثير الشعر,
كلو الكتاب المعركؼ بكتاب الحدائق, ألفو للحكم المستنصر, عارض فيو كتاب الزىرة البن داكد األصبهاني, إال أف ابن داكد, 
ذكر مائة باب, في كل باب مائة بيت, كأبو عمرك ذكر مائتي باب, في كل باب مائة بيت, ليس منها باب يكرر اسمو ألبي بكر, 

 م يورد فيو لغير األندلسيين شيئان, كأحسن االختيار ما شاء.كل
مات في كلو أيضان كتاب المنتزين كالقائمين باألندلس كأخبارىم, ككاف الحكم قد سجنو ألمر نقمو عليو, قاؿ الحميدم: كأظنو 

 أشعار كثيرة مشهورة. سجنو, كلو في السجن
 183/  1معجم األدباء   

........................ 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 

 شاعر  استشهد في سجنو  .. فكاف شهيد من حزب  شهداءنا  األحرار 
 الشاطبي الَجّناف ابف

 ـ؟  -/ ؟  ىػ؟  -؟ 

 .الشاطبي الجناف بف بكر أبو

 :قولو منيا الشعر مف قصيدة سجنو حائط عمى بالفحـ كتب الموت أيقف ولما شاطبة بقصبة سجف أندلسي شاعر

 مصفود الذؿ بدار أسير أني الصناديد قومي مف الصيد درى أال

 .ذاؾ سجنو في ومات

 موسوعة الشعر والشعراء 

1 /61  
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 شهداء حرٌة التعبٌر فً العصور المتؤخرة 

نهاٌة القرن  للهجرة مع  1111للهجرة وسقوط الدولة العباسٌة  ..إلً عام  656 ما بٌن عامً

 نهاٌة عصر النهضة اإلٌطالٌة   السادس عشر المٌالدي 
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  ...   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 فقيو  كمؤرخ  .. 

 .. شهيد من  شهداء الحرية في اإلسبلـ  
يخ  عنو  أنو عاش بعيدا عن السلطة السياسية  كارتضى بالعيش من كسب يده مزارعا ال يريد االختبلط بالسياسية مما يذكره التار 

كدىاليز اللعبة السياسية ..كلكن  جنود اإلسبلـ لو بالمرصاد  .. كسهامو  أصابتو في مقتل  ..كىو البعيد  كالنأم  .. عن كل  
حرية في اإلسبلـ  ..كمبدأ  الرأم  ك السيف األخر .. الرأم كالمقصلة كالمشنقة ال الرأم مظاىر الحياة السياسية كلكنها فلسفة ال

 األخر  .. كىذا ىو مبدأ اإلسبلـ اإلصيل 
  

 المقدسي   بو شامةأ
 ـ( 1267 - 1202ىػ =  665 - 599)

: مؤرخ, محدث, باحث. أصلو من ةأبو شامعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراىيم المقدسي الدمشقي, أبو القاسم, شهاب الدين, 
كدخل عليو اثناف في صورة القدس, كمولده في دمشق, كبها منشأه ككفاتو. كلي بها مشيخة دار الحديث االشرفية, 

ط(  -ط( ك )ذيل الركضتين  -لو )كتاب الركضتين في أخبار الدكلتين: الصبلحية كالنورية  مستفتيين فضرباه, فمرض كمات.
رجاؿ القرنين السادس كالسابع( ك )مختصر تاريخ ابن عساكر( خمس مجلدات, ك )المرشد الوجيز إلى علـو  )تراجم سماه ناشره

خ( في المكتبة البديرية بالقدس, ككتاباف في )تاريخ دمشق( أحدىما كبير في خمسة عشر جزءا كالثاني  -تتعلق بالكتاب العزيز 
ط( ك )كشف حاؿ  -لشاطبية, ك )الباعث على إنكار البدع كالحوادث ط( في شرح ا -في خمسة أجزاء. كلو )إبراز المعاني 

بني عبيد( الفاطميين ك )الوصوؿ في االصوؿ( ك )مفردات القراء( ك )نزىة المقلتين في أخبار الدكلتين: دكلة عبلء الدين 
خزانة محمد الطاىر بن منو نسخة في  659خ( بلغ فيو إلى حوادث سنة  -السلجوقي, كدكلة ابنو جبلؿ الدين خوارزمشاه 

ىػ كما في مذكرات حسن حسني عبد الوىاب الصمادحي التونسي. كغير ذلك. ككقف كتبو كمصنفاتو  734عاشور, كتبت سنة 
 سر .جميعها في الخزانة العادلية بدمشق, فأصابها حريق التهم أكثرىا. كلقب أبا شامة, لشامة كبيرة كانت فوؽ حاجبو االي

  299/  3األعبلـ  

....................................... 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
  وككيف ال يكوف  أحد الشهداء .شهداء حرية الرأم كالتعبير في اإلسبلـ  .. كاستشهد مع شهادتو  كتبو كآدبو  كفقه

 شهيد  ترثيو اإلقبلـ كاألزماف  من بعد  رحيلو  ..التي أحرقت
 ابن النضر

 ـ( 1290نحو  - 000ىػ =  690حو ن - 000)
 قتلوأحمد بن سليماف بن عبد اهلل بن أحمد ابن الخضر, من بني النضر: مؤرخ, من أكابر علماء االباضية كأدبائهم في عماف.

 فلم يبق منها إال ما نسخ في حياتو. كأحرؽ كتبو)خردلة الجبار( 
اف في سيرة أىل عماف( مجلداف, ك )الوصيد في التقليد( مجلداف, ككاف يسكن سمائل )من الببلد العمانية( من كتبو )سلك الجم

 ك )قرل البصر في جمع المختلف من االثر( أربع مجلدات, ك )ديواف شعر( ككاف ينعت بأشعر العلماء كأعلم الشعراء

  132/  1األعبلـ 

....................................................... 
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 حُؼخ٤ٗش ...........٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش 
شهيد كبير من شهداءنا ,,,  موسيقار  كأديب كخطاط  متعدد الموىوب .. لم  تشفع لو  حياتو  العلمية األدبية كما صرفو على 

أعمالو ..كما قدمو للعلم كاألدب إال أف يموت موت الكائنات الحقيرة في السجوف الكبيرة التي  بناىا اإلسبلـ  كابتكرىا كالة أمر 
,  لكل مبدع كموىوب ..جائزة من اهلل كىدية من رسولة كأكلي أمره ..ككساـ كل العصور اإلسبلمية على  تلك الصدكر  اإلسبلـ

 الحرة كاألبيو  
 االرموم

 ـ( 1294 - 000ىػ =  693 - 000)
أصلو من خوم عبد المؤمن بن يوسف بن فاخر الخويي االرموم البغدادم, صفي الدين: إماـ عصر في ضرب العود كالموسيقى. 

 )حصن بأرمية( من ببلد أذربيجاف. كرد بغداد صبيا )أك كلد
بها( كأثبت فقيها في المستنصرية. كاشتغل بالمحاضرات, كاآلداب العربية, كتجويد الخط, كعرؼ بو. كخدـ المستعصم, كعلم 

خمة بددىا في مبلذه. ككاله ىوالكو أكالده. كظهر نبوغو في ضرب العود, فارتفعت مكانتو عنده ثم عند ىوالكو. كأصاب ثركة ض
 نظر االكقاؼ في العراؽ.

( دينار لو نظم رقيق كعلم 300مبلغو ) كمات محبوسا في دين عليوككتب عليو ياقوت المستعصمي كابن السهركدم. 
( كدار 4661م خ " صغير, في الفاتح باستنبوؿ )الرق -بالتاريخ, كتصانيف, منها " كتاب االدكار, في معرفة النغم كاالكتار 

خ " في  -فنوف جميلة( كترجم إلى التركية كالفارسية كالفرنسية كطبع بها. ك " الرسالة الشرقية في النسب التأليفية  349الكتب )
 ( كخزائن أخرل3130سرام طوبقبو )رقم 

4  /170 

  ...   شهيد من الدرجة األكلي  ....

بة طريقة رحيلو  كاستشهاده .. طريقة  تنطق  بصدؽ  كتشهد كيف كاف تاريخ اإلسبلـ  شهيد  تستعصى الكلمات على كتابة  شهادتو .. ككتا
 مع المبدعين كالمفكرين ,, كيف حكم اإلسبلـ على العقل !!! كيف كانت كال زالت محنة 

 ..  حرية اإلنساف في أسوء حاالتها على الدكاـككيف دامت  العقل في اإلسبلـ أكبر  المحن على اإلطبلؽ ..
 يد الدكلةرش

 ـ( 1316 - 000ىػ =  716 - 000)
ن فضل اهلل )رشيد الدكلة, أك رشيد الدين( ابن أبي الخير )عماد الدكلة( ابن علي )موفق الدكلة( أبو الفضل الهمذاني: كزير, من المشتغلي

لو, ثم الخيو " خدابنده " من بعده. كقاـ بالفلسفة كالطب كالتاريخ. اتصل بملك التتار " محمود غازاف " كخدمو بطبو إلى أف كلي الوزارة 
كالمدارس. كصنف كتابا في " تفسير القرآف " على طريقة الفبلسفة, فنسب  -جمع خانكاه  -بكثير من أعماؿ البر في " تبريز " كالخوانك 

فقتلوه كفصلت أعضاؤه كأرسل , إلى االلحاد. كمرض القاف " خدابنده " فاشترؾ رشيد الدكلة في عبلجو, فمات, فقالوا إنو كاف سبب موتو
كقالوا: إف أباه كاف يهوديا عطارا, كإنو,  .كحمل رأسو إلى " تبريز " كنودم عليو: ىذا رأس اليهودم الملحد. إلى كل بلد عضو منها

خ " أربع مجلدات,  -, كبقي منها " جامع التواريخ كتبو بعد قتلو  -أك أحرقت  -احترقت أم رشيد الدكلة, أسلم قبل أف يتصل بغازاف. كقد 
خ " في دار الكتب, مقدمة لتفسير لو يعرؼ  -بالعربية كالفارسية, طبعت النسخة الفارسية منو باسم " تاريخ غازاني " ك " مفتاح التفاسير 

التصانيف خ " في استمبوؿ, كيسمى " جامع  -خ " في استنبوؿ, ك " التوضيحات  -بالتفسير الرشيدم, ك " االسئلة كاالجوبة الرشيدية 
رسالة, جمعها كاتبهشمس الدين محمد االبرقوئي كصدرىا بمقدمة. قاؿ الذىبي: كاف  52خ " تشتمل على  -الرشيدية " ك " مجموعة رسائل 

 سنة 75لو رأم كدىاء كمركءة.عاش نحو 
 

 152/  5األعبلـ  
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
من  فاه  أف تؤدم بحياتو كتقطع لسانو  .. لكنو  نفي .. ككاف نفيو ككفاتو في منافاه  فقيو  إسبلمي متشدد ... كادت كلمة تخرج

حرل أف يكوف من قائمتنا  التي ال تعز على شيخ متطرؼ كهذا , فهذا الشيخ الفقيو المتشدد الذم رأم في" قنديل من  ..ف
هائو  فكانت الغضبة المضرية من أجل اإلسبلـ كنصرة قناديل  المسجد ركن من أركاف اإلسبلـ   ربما  تؤدم  إلنهياره .. كانت

وف .عن قناديل اإلسبلـ  ىيا تظاىركا  نددكا  ماإلسبلـ   فيا مسلموف أين أنتم كقناديل مساجدكم تعطى للكفار .. أين أنتم  يامسل
 أين انتم يامسلموف أين ؟؟اشجبوا استنكركا  أحرقوا فجركا الكنائس كالمعابد  فلقد  أىين اإلسبلـ بضياع قناديل المساجد 

 البكرم 

 ـ( 1324 - 1274ىػ =  724 - 673)
 علي بن يعقوب بن جبريل البكرم الشافعي المصرم, أبو الحسن, نور الدين:

فقيو من أىل القاىرة. ىاجم القبط في إحدل كنائسهم, الستعارتهم قنديبل من جامع عمرك بن العاص, فشكوه إلى السلطاف, 
قوؿ كىو يخطب بين يديو: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطاف جائر, فقاؿ: أنا جائر ؟ فأجاب: نعم ! أنت فسمعو السلطاف ي

, فخرج إلى دىركط )بالصعيد فطرده, كأمر بقطع لسانو, ثم اكتفى بنفيو من القاىرةسلطت االقباط على المسلمين.
" تفسير الفاتحة " كالبن تيمية كتاب يعرؼ بالرد على البكرم  االدنى( كتوفي بها كدفن بالقاىرة. لو كتاب في " البياف " كآخر في

ط, في مسألة االستغاثة بالمخلوقين. قاؿ ابن كثير: " كاف البكرم في جملة من ينكر على شيخ اإلسبلـ ابن تيمية, كما مثالو  -
 إال مثاؿ ساقية ضعيفة كدرة الطمت بحرا عظيما صافيا ! "

 32/  5األعبلـ  

............................................  

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
فقيو  شافعي  ..كمجدد ديني  انهالت  عليو التهم  كاأللقاب  من  كل حدب كصوب بسبب كتبو كمؤلفاتو ..  نجا من  حكم 

ا من شهداءنا الكبار ..عليك ايها ف يكوف  شهيدن ىربا  من حبل المشنقة فاستحق أ  القتل كالصلب مرتين ..  كمات في منفاه
الراحل كل الصلوات ككل التحايا   عشت عظيما كمت شهيدا ...ككلنا علي ىذا الطريق شهداء .. مقتلوين مذبوحين .مسمميين  

 مسألة كقت  فقط  كتكوف مصائرنا كتلك .. كموتنا كموتهم منتحرين 
 

 الباجربقي
 ـ( 1324 - 1266ىػ =  724 - 664)

: تقي الدين, أك شمس الدين: رأس فرقة ضالة تدعى )الباجربقية( نسبة إليو. أصلو من الباجربقيد الرحيم بن عمر محمد بن عب
بين النهرين, سكن كالده الموصل, كانتقل إلى دمشق, ككاف من علماء الشافعية, فنشأ محمد في بيت علم,  )باجربق( من قرل

تي قيل إنها كانت تنكر الصانع جل جبللو. كصنف كتابا سماه )اللمحة( أك كدرس في بعض المدارس, ثم تصوؼ كأنشأ فرقتو ال
 -في دمشق  -)الملحمة( الباجربقية كنقلت عن لسانو أقواؿ في انتقاص االنبياء, كترؾ الشرائع, فحكم القاضي المالكي 

ية( كما يقوؿ مترجموه, كيتفوه ( ففر إلى مصر كأقاـ بالجامع األزىر, فكاف يرل الناس )بوارؽ شيطان704)سنة  بضرب عنقو
بعظائم, فشهد عليو بالزندقة, فتوجو إلى العراؽ كأقاـ مدة ببغداد. كسعى أخ لو في حماة لدل القاضي الحنبلي, فأثبت عداكة بينو 

ي . كعاد من بغداد إلى دمشق متخفيا فأقاـ فبقتلو كبين بعض الشهود, فحكم الحنبلي بحقن دمو, كعلم المالكي فجدد الحكم
 )مغارة الدـ( بسفح قاسيوف القابوف )من قراىا( إلى أف مات. كدفن بالقرب من

 200/  6األعبلـ  
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 في مناطق نائية ,, كزمن  بعيد  قصي  جاء القتل  ككصل  قطار الموت  ... كصل  ىناؾ  حيث المنسيوف  

 التهاميوف   حيث جنوب الجنوب .. حيث الجيزانيوف .. الضمديوف كالصبيانوف  حيث الراحلوف ...حيث اليمنيوف  .. حيث
كصل القطار  كحمل شاعر من أكابر شعراء المنطقة الجنوبية  بالجزيرة  العربية ...  كحمل قسرا كقهرا إلي القافلة  المجيدة  ..  

أخر ..فالقافلة ال تزاؿ شاغرة بمقاعدة مليونية  قافلة شهداء الحرية ..حمل شاعرها  كسيحمل من بعده شاعر أخر ,, كشهيد
 لشهداء  ال ينتهوف كال يقفوف 

 منصور بن عيسى
 ـ( 1325 - 000ىػ =  725 - 000) 

 منصور بن عيسى بن سحباف: شاعر يمانى. كاف فصيحان بليغا, مداحا ىجاء, حسن السبك, جيد المعاني. توفى في )صبيا(
 جندم في تعريفو: أكبر شعراء الوقتبيد بعض االشراؼ. قاؿ ال مقتوال

  األعبلـ    301/  7

..................................................  
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
طار الموت من  خلف تركة الموت .. من كاف  كقودا متجددا  لقطار الموت .. من كاف  قضيبنا من  قضباف القرف الثامن يعبره  ق

 .. من كاف محطة تتزكد  منها قاطرات  الموت ..
من  كاف عقيما فقيرا  ,,كاف  بالموت  بارنا نجيبنا ك لسبللة القمع كاإلرىاب أبنا منجبا  .. من كاف فقيرا معوزا .. كاف للخبث   

 كالسواد كاألرىاب مورثا    .فأعطي عمرنا جديدا  لقطار الموت ..كمقصلة الموت 
 بمقامعو  كغل بأغبللو ..كبتركتة الخبيثة سجن ..كبذلك القضيب  قتل ..كعلى مقصتلو شنق كعلى صلبانو علق   فقيمىع

 شيخ اإلسبلـ كالقتل كاإلرىاب  ابن تيمية 
من بعث ليجدد دينا .. كجاء ليعيد فكرا جهنميا ..  فكانت كال زالت لو ألسن  تلهج  بقمع كل  مبدع . تكبر على سفك  كل  

ككل مثقف  ..ألسن كأتباع تحمد اهلل كتشكر اهلل كتكبر باسم اهلل .. على سجن كسحل كل من يقوؿ رأيو  ككلمتو  ..كيعبر  مفكر
 بوسائلو 

كلكن عادت عليو فسفك ..  كرجعت  إليو  فقتل  ..كعادت تلك السهاـ إليو  فعذب كسجن  ..تطاكؿ  على اإلنساف  كتطاكؿ 
 لى اهلل ..كقامر مع اهلل ..كلعب لعبتو مع اهلل.. اإلرىابيوف  عليو .. راىاف  ع

 يجهل مع من ىو يقامر ؟؟ يتجاىل  مع أم األلعاب القذرة .. كمع من ىو العب ؟؟ كعلى حساب من ىو فائز ؟؟!!..
ل محمد  كما راىاف إال على  حرية اإلنساف ..كعقل اإلنساف  كمجد اإلنساف ..قامر  باإلنساف  من أجل اهلل كالشيطاف ..من أج

 نبي الذبح كالدماء .. من أجل سواد  أكثر  كما ىو من السواد أسود  كالظبلـ أظلم   !! 
فراىن  كراىن .. كزاد كزاد في مزاد  بيع العقل كالحرية  كاإلنساف ..فزكاد  على سلفو كأسبلفو  ..فرأم أشد  أقسي مما قالو  

 النعاؿ .. كما فعلو محمد كأصاحبو كعصابتو ..سابقة "الشافعي " بجلد أىل الكبلـ كالفكر كضربهم  ب
فمشت خلف جنازتو ألوؼ ال تزاؿ تهتف بالضرب بالمسدس كطلق النار كتسليط  فوه المدفع .. كالتهديد ك كالسم  كاالغتياؿ  

 ..كل  مثقف ككل  مفكر !!
الشريرة  ..كخلوه بإرىابيتو كمساحة لكتابة  فكاف  ىو شهيد  ال يرل في نفيو كجلده كسجنو .. إال جنة ك سياحة في أفكاره الدموية

 مذكرات إرىابي  ..كيوميات متطرؼ إسبلمي .  ك سجيبل لشهادتو الدمويتو من أجل آلهتو 
 فساـك  على األرىاب كعلى القتل كعلى الذبح 

 يغتصب   فبل يرل  كال يفتي  إال  بتزيل من كحي خبثو ..ال يؤمن إال بتفكير شيطاف ..يكذب ..يفجر.. يكفر.. 
 لكي يراه إلها جميبل

ال يرل شيخ اإلسبلـ  كال يشعر  أماـ اإلسبلـ  ..ككيف لو أف يرل  كقد سجن بإرىابو كأعتقل في أغبلؿ تطرفو .."  من أين 
سيكوف لشيخ  األرىاب  كالتطرؼ اإلسبلمي  ىذا اإلحساس ". ليرل قافلة الشهداء كمحنة العقل كاإلنساف  ليشعر بمرارة  من   

نوا كبحسرة كمآساة  من  سيكونوا  .. كيدرؾ  لو لمرة  بقطار الموت أين كصل  !! كم  من األنفس  حصد !! كم من العقوؿ كا
 أىدر  كم ككم    ..

فتمني  الشهادة لنا  . مثلما  تمناىا ىو لنفسو بكل خبث كإجراـ  لبني الفكر كاإلبداع  ...تمناىا لنفسو  شهادة  يدخل بها الجنو  
نبياء كشهداء  كصالحين  كصديقين, مع من  لم يكانوا إال   أساتذة األجراـ ..كزعماء القتل كالدموية كاألرىاب  .. ليمارس مع  أ

الجنس مع  الحوريات حين فقدىا .. كيتلذذ بصبياف ك  كلداف حين حـر  منهم كمنها  ..ككؤكس من الخمر حين منع منها ,,كرؤية 
لؤلنساف من حرية ككرامة كحقوؽ . ليتلذذ برؤية شاب أمرد أجعد جالس على كرسيو يبارؾ لهم كل  كجو  قامر كراىاف بكل  ما ىو 

 ىذا القتل كىذا العنف  كىذا اإلرىاب كما يقترفوه على مقصلة اإلسبلـ 
مة ,, مفتخرنا بحسنات  كتبت لو من صلباف كسيوؼ كساحات القصاص ,, أفتي لها كجدد  لها كمد في طريقها  أللف سنة قاد 

من اإلرىاب  كالقتل كالذبح  لتسجل المزيد كالمزيد ..استشهد شهيد  إجرامو كإرىابو  ,,دكف أف  يدرم  بما ستكتبو  ىذه 
 الشهادة من لعن على األجياؿ كعلى المستقبل  حين  تفقد مستنيريها  كمبدعيها ..  

 حين  تفقد  أعز ما لديها  ثركتها العقلية كالبشرية .. 
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 عليك الشهادة  كالجنة كالفردكس .. كمبركؾ علينا بأمة ملعونة  مطحونو  مسحوقة مغلولة  بك كبأمثالك كتبلمذتك ,, فمبركؾ 
أمة ىي األكلي كاألخيرة في أكبر مأساة  تشهدىا اإلنسانية كيسجلها التاريخ  مع العقل  كمع اإلنساف  ..فمن التالي يا شيخ  

   اإلسبلـ من التالي !!
 

 مذتك سيتبرع بقتلنا كسحلنا كسفك دمنا ... من يا شيخ اإلرىاب ليحرؽ كتبنا كيغتاؿ أبداعنا كنحن في أزىي أنتاجنا من من تبل
 

 ابن تيمية
 ـ( 1328 - 1263ىػ =  728 - 661)

اس, تقي أحمد بن عبد الحليم بن عبد السبلـ ابن عبد اهلل بن أبي القاسم الخضر النميرم الحراني الدمشقي الحنبلي, أبو العب
الدين ابن تيمية: االماـ, شيخ االسبلـ. كلد في حراف كتحوؿ بو أبوه إلى دمشق فنبغ كاشتهر. كطلب إلى مصر من أجل فتول 

ىػ  712أفتى بها, فقصدىا, فتعصب عليو جماعة من أىلها فسجن مدة, كنقل إلى االسكندرية. ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 
, فخرجت دمشق كلها في جنازتو. كاف كثير البحث في كمات معتقبل بقلعة دمشقأعيد,  كأطلق, ثم 720كاعتقل بها سنة 

فنوف الحكمة, داعية إصبلح في الدين. آية في التفسير كاالصوؿ, فصيح اللساف, قلمو كلسانو متقارباف. كفي الدرر الكامنة أنو 
عشرين. أما تصانيفو ففي الدرر أنها ربما تزيد على أربعة كأفتى كدرس كىو دكف ال ناظر العلماء كاستدؿ كبرع في العلم كالتفسير

 آالؼ كراسة, كفي فوات الوفيات أنها تبلغ ثبلث مئة مجلد,
 144/  1األعبلـ 

 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

ر على شهيد  عنف كضرب  كسجوف  كموت في المنفي  فكاف أحد الشهداء من شهدا سجلنا كتاريخنا ..سجل الخزم كالعا
 العقل كاإلنساف 

 ىػػ  742القاضي حساـ الدين البغدادم   

ىػػ  ىجم على القاضي  حساـ الدين البغدادم الغركم  جماعة  فضربوه  كمزقوا ثيابة  كتناكلوه  بنعالهم يضربونو    742في السنة  
الحية  فاقتحم  عليو العواـ  منزلة  كنهبوا حتى أدركو  بعض األمراء  كىو يستغيث  فخلصو منهم . كحمل الغركم إلي بيتو  بالص

جمبع  ما فيو  كشرعوا في  كتابة محضر الثبات فسقة  فتعصب لو   بعض األمراء  كخلص كأخرجو من الديار المصرية كتوفي  
  214/  2موسوعة العذاب  
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 سيناؿ !! شهيد  من شهداءنا  ناؿ شهادة ..كماذا عساه 
ماذا ككقود الموت كقطار الرعب يخرج من  كل مكاف في  الحاضر .. كيطلع من كل زماف من أزمنة الماضي ... فكل كل زاكية 

 في كل  ناحية  شبح  الموت ينتظر 
 فرؽ أنو مصير العلماء مصير المبدعين كاألدباء في تاريخ اإلسبلـ .. حقبة بعد حقبة كجيل بعد جيل  كعصر بعد عصر ال 

 أف كاف  ىذا  العصر من العصور الوسطي  أك األكلي أك الحديثة ال فرؽ  فشبح الموت ال زاؿ ك كسيظل  !!
 عضد الدين االيجي 

 ـ( 1355 - 000ىػ =  756 - 000) 

)بفارس( عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار, أبو الفضل, عضد الدين االيجي: عالم باالصوؿ كالمعاني كالعربية. من أىل إيج 

من تصانيفو  فحبسو بالقلعة, فمات مسجونا.كلي القضاء, كأنجب تبلميذ عظاما. كجرت لو محنة مع صاحب كرماف, 
خ(  -ط( في علم الوضع, ك )جواىر الكبلـ  -ط( ك )الرسالة العضدية  -ط( في علم الكبلـ, ك )العقائد العضدية  -)المواقف 

خ( في المعاني كالبياف, ك )أشرؼ  -ط( في أصوؿ الفقو, ك )الفوائد الغياثية  -ب مختصر المواقف, ك )شرح مختصر ابن الحاج
 خ(  -م المعاني كالبياف كالبديع التواريخ( ك )المدخل في عل

 295/  3ألعبلـ   ا

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
دتت  عليك الحمي فتعبت .مت كما مت كمدا .. مت قهرا مت حزنا .. مت غيضا ,,,  .. أشتد عليك المرض فمرضت, أش

يموت الصرصار كالخنفساء كالذباب ,, أىوف عليك من  ىذا الموت ..كركوب ىذا القطار من قطار الموت ,,أيها الشهيد أرحل 
ال كيفما شئت كال كيفما اخترت .. فلقد اختار لك اإلسبلـ  كيف  تموت  ككيف تقتل  ككيف ترحل ..أنو  استحاؽ الشاعر في  

 التاريخ من تاريخ اإلنساف  التاريخ الذم يسمى  بتاريخ اإلسبلـ !!!ىذا 

 الخياط
 ـ( 1355 - 1294ىػ =  756 - 693)

 محمد بن يوسف بن عبد اهلل الدمشقي, شمس الدين الخياط, كيقاؿ لو الضفدع: شاعر مجيد مكثر.
لى ابن نباتة فأكثر من معارضتو كمناقضتو. قاؿ مولده ككفاتو في دمشق. زار مصر, كمدح )الناصر( محمد بن قبلككف. كتسلط ع

الصفدم: كاف طويل النفس في الشعر, لكن لم يكن لو غوص على المعاني كال احتفاؿ بطريقة المتأخرين ذات المباني, ككاف 

فلم يترؾ في الركب من األعياف أحدا إال  755سنة  حجىجوه أكثر من مدحو. كقد أىين بسبب ذلك كصفع كجرس, فانو 

كأىانو كحلق لحيتو كطوفو ينادل عليو, فانزعج من ذلك, ككمد, جاه, فشكوه إلى أمير الركب فاستحضره ى
. ككانت كفاتو في عودتو من الحج, بأرض معاف )ظنا(, كدفن على قارعة الطريق. كقاؿ ابن كثير: كاف حسن كمات عن قرب

ل من كثرة ما أخذ من الناس بسبب المديح كالهجاء, ككانوا المحاضرة, يذاكر في شئ من التاريخ كيحفظ شعرا كثيرا, كقد أثر 
 يخافونو لبذاءة لسانو.

 األعبلـ 153/  7
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
مقدمة في التاريخ أسمها أنت .. كنهاية  في التاريخ  ىي أنت .. مقدمة للبداية  ال  تنهي  من الموت .. كال تنهى مسلسل ىذا 

  ية ما إف تنهي حتى تبدأ  من تاريخ  العتو كالجنوف كتاريخ الشذكذ .. فأنت شهيد  كشهيد كابنا من أبناء الشهيدكنها..الموت  
 ابن خلدكف

 ـ( 1378 - 1332ىػ =  780 - 733)
يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن خلدكف, أبو زكريا: مؤرخ من الكتاب. كىو شقيق المؤرخ االشهر عبد الرحمن 

بتلمساف. لو " بغية الركاد  قتل(ثم Bonaبن خلدكف. مولده في تونس. سكن فاس. كاستكتبو السلطاف ابن زياف. كاعتقل ببونة )

 ط " جزآف, أحدىما ترجمة اآلخر إلى الفرنسية -في ذكر الملوؾ من بني عبد الواد 

                      األعبلـ  166/  8

 ........   شهيد من الدرجة األكلي  
 قاضي .. قتلو  كأحرقة  كصلبو قاضي  .. فمن ىو قاضي الجنة كمن ىو قاضي النار  أيها اإلسبلـ  

 أيها الدين  الذم حارت في فهمو كل األناـ ..كل االفهاـ .. العىالمي  حيراف  الصغير  الكبير حيراف ..  القاضي مش فهماف ..
 ليفهم  ىذا  الدين من اإلنس كمن الجاف كماف !!!المحدث الفقيو طيرشاف ..  أموت كأعرؼ من باقي  

 ق786  \ىػػ  734الجزيني   جماؿ الدين 

ىجرية كاستشهد سنة 734عبد اهلل محمد بن الشيخ جماؿ الدين بن مكي بن شمس الدين محمد الدمشقي الجزيني, كلد سنة 
لدينية ينهلوف من شتى أبوابها, كالفقو كالعقائد كاألدب للشهيد األكؿ آثار خالدة في التأليف, ال يزاؿ طلبة العلـو ا .بدمشق 786

 .كاألصوؿ. كمن ىذه المؤلفات الخالدة
 كتاب )اللمعة الدمشقية(: كىو كتاب فقهي كقد ألفو الشهيد في دمشق أكاخر حياتو في سبعة أياـ. 

منها )ذكرل ك قهية التي ألفها الشهيد, ػ كتاب )البياف(: كىو أيضان من الكتب الف  ) كتاب )الدركس الشرعية في فقو اإلمامية
 .الشيعة في أحكاـ الشريعة( ك)النفلية( ك)القواعد كالفوائد( ك)غاية المراد في شرح نكت اإلرشاد( كغيرىا

بمؤامرة حيكت من قبل القاضي برىاف  قتلفقد  .ككاف الشهيد األكؿ ىو أحد ضحايا ىذه الكارثة التي حٌلت باألمة اإلسبلمية

ىيم ابن جماعة قاضي دمشق, كالحاكم )بيدمر( حاكم دمشق آنذاؾ, خوفان على مصالحهم من شخصية الشهيد التي الدين إبرا
 .اكتسحت الساحتين السياسية كالدينية

قدـ الشهيد إلى قاضي بيركت القاضي المالكي, للحكم عليو, كقاؿ لو: )تحكم برأيك( كىددكه بالعزؿ. فعقد مجلسان للقضاة 
كعاد الحكم إلى المالكي فقاـ , قضاة كجمع كبير من الناس,كجهت إليو التهم فأنكر ذلك فلم يقبل منو اإلنكارحضره الملك كال

بمرأل من  صلبكبعد ذلك  تم قتلوكتوضأ كصلى ركعتين, ثم قاؿ: قد حكمت بإىراؽ دمهثم سيق الشهيد إلى دمشق حيث 

نفوسهم القذرة فأمركا  ذلك كلو لم يطفئ الحقد الموغل في , كيظهر أفجبلكزتهم برجم الجسد بالحجارةالناس, ثم أمركا 
       .بحرؽ الجسد

 من منتدم  الساحل الشرقي
287e1f33f519&t=3235http://www.saihat.net/vb/showthread.php?s=b964e5d09578eb14c649 

http://www.saihat.net/vb/showthread.php?s=b964e5d09578eb14c649287e1f33f519&t=3235
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 اهلل أكبر .. اهلل أكبر  .. 

 فهذا ابن الشهيد  اخو الشهيد  ابو الشهيد .أخت الشهيدة .أـ أـ الشهيدة . سبللة الشهداء  عائلة  الشهادة  كاالستشهاد .. 
ا  بسيف السلطاف ..  شهيد الكلمة كالحرية كسنرحل   بعده شهداء  كنترؾ  بعدنا  من ىم شهداء  رحل شهيدن

 حد  كيتجدد ألف ,كينسى سيف كيصنع ألفسيوؼ  كسيوؼ لم تركىا .. يندثر  كاقتل بسيف السلطاف .. كأف لهذه الدين 
عجازة العلمي كالتاريخي األكحد  ىذه  ىي إسيف كسيف ..كتبلي مقصلة كتقـو آالؼ ..  ىو معجزة اإلسبلـ الخالدة .. ك  

 جزة  كذاؾ ىو الخلود ..كتلك ىي اآليو األية الخالدة المع
 ابن الشهيد

 ـ( 1391 - 1328ىػ =  793 - 728)
 محمد بن إبراىيم بن محمد, أبو الفتح, فتح الدين, ابن الشهيد:كاتب السر بالشاـ. لو علم بالتفسير كاالدب, كنظم كنثر.

ق. ككتب بها في ديواف االنشاء.ثم صار صاحب الديواف, مع كالية أصلو من نابلس )بفلسطين( كمولده بالرملة. اشتهر في دمش
مشيخة الشيوخ.كجرت لو محنة اختفى بسببها مدة نظم فيها " السيرة النبوية " البن سيد الناس, في بضعة عشر ألف بيت, مع 

شق, الجزآف االكؿ كاالخير منها خ " القطعة االخيرة منها, في الظاىرية بدم -زيادات كسماىا " الفتح القريب في سيرة الحبيب 
أكقاؼ(  44في الظاىرية بدمشق, كمنها مجلداف في خزانة حسن حسني عبد الوىاب, بتونس, كالمجلد الثاني في خزانة الرباط )

( قاؿ ابن حجر: دلت على سعة باعو في العلم, كحدث بها في القاىرة: كمات بظاىر القاىرة, 5116كجزء في شستربتي )
 !!  السلطاف مقتوال بسيف
 299/  5األعبلـ 

...................................... 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شهيد  استشهد في  منفاه القصي ..فكاف كاحدا من الشهداء 

 لسعد التفتازانيا
 ـ( 1390 - 1312ىػ =  793 - 712)

أئمة العربية كالبياف كالمنطق. كلد بتفتازاف )من ببلد خراساف( كأقاـ مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازانى, سعد الدين: من 

 -, كدفن في سرخس. كانت في لسانو لكنة. من كتبو )تهذيب المنطق كأبعده تيمورلنك إلى سمرقند, فتوفى فيهابسرخس, 
ط( في الكبلـ,  -طالبين ط( اختصر بو شرح تلخيص المفتاح, ك )مقاصد ال -ط( في الببلغة, ك )المختصر  -ط( ك )المطوؿ 

خ( نحو, ك  -ط( في شرح الكلم النوابغ للزمخشرم, ك )إرشاد الهادل  -ط( ك )النعم السوابغ  -ك )شرح مقاصد الطالبين 
ط( في االصوؿ, ك )التلويح إلى كشف  -ط( ك )حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب  -)شرح العقائد النسفية 

 ط( في الصرؼ, كىو أكؿ ما صنف من الكتب, ككاف عمره ست عشرة سنة, -)شرح التصريف العزم  ط( ك -غوامض التنقيح 

 299/  7األعبلـ 

........................................... 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 ثها  حقب تلو حقب من الخداع كالكذب شهيد من الشهداء .. كاف ضحية  لعبة شطرنج ..بطلها السياسي .. ككقودىا الديني كإر 

 ككأد الحريات كالمدنيات كالحقوؽ !! كانتهاؾ حقوؽ اإلنساف ..الخ إلي أخره ..مما أبدعو اإلسبلـ كبارؾ صنائعو المسلمين 
 البيرم

 ـ( 1392 - 1342ىػ =  794 - 743)
ب نشأ كاشتهر بحلب, كاستكتبو السبلطين. ككلي  علي بن عبد اهلل بن يوسف البيرم, ثم الحلبي, عبلء الدين: أديب, من الكتا

كتابة السر لبلمير " يلبغا الناصرم " نائب حلب. كجمع ما لو من نظم كنثر في كتاب سماه " تلوين الحريرم من تكوين البيرم " 

 أيضالو قتفي حلب, اعتقل البيرم كأخذه معو إلى القاىرة حيث  قتلوكلما تغير الملك الظاىر )برقوؽ( على يلبغا, ك

 306/  4األعبلـ   

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 ضي ضرب ىو ككلده حتي الموت اق

 ىػػ  799 سعد الدين البقرم 
مات ىػػ ضرب سعد  الدين البقرم ىو ككلده  ضربا  كبيرا بالمقارع كالعصى  كسٌعطا  بالملح مرات إلي أف   799كفي السنة  

 كدفن  بالخندؽ  كلم  يمش في جنازتو أحد سعد الدين  كغسل  بالميضأة  

  14/  4موسوعة العذاب  

....................... 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 ببلط  عذب كضرب بالمقارع حتى مات بسبب كاتب 

 قصيده عرض فيها على أمير 
 ىػػ  800صفي الدين الدميرم  

 . ماتقعة  ككاتبو  صفي الدين الدميرم  بالمقارع  حتي ضرب  األمير  بكلمش  مو  800كفي السنة  

كسبب ذلك  أف األمير  بكلمش  ضرب الدميرم كصادره  ,فشكاه  إلي السلطاف  بقصيدة  قاؿ فيها :  أتأكلني الذئاب كأنت  
 ليث ؟؟!

 كلما استغاث  اجابو األمير   : فسمع األمير  بكلمش  بذلك  فطلبو  كضربو بالمقارع  ككانوا كلما  ضربوه  رشو عليو الملح  ك 

   يزؿ يضربو حتى ماتقل لليث  يخلصك من الذيب .كلم 

 14/  4موسوعة العذاب  

........................................... 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
شهيدا حرية كإبداع ككلمة .أنف عنها السلطاف شهيد  أخر من الشهداء ,,  تتداركتو الكلمات .. كأبقتو الكلمات ليحيا شهيدا  ..

 ..كعاؼ منها السلطاف .السلطاف  الذم ال يرضي  بغير  لبيك كال يسمع  غير لبيك  كال  يطرب ليغير  سمع كطاعة  لبيك ..
 ابن الركن 

 ـ( 1400 - 1333ىػ =  803 -؟  733)
لركن, المعرم الحلبي, الشافعي: أديب تنوخي, ينتسب إلى محمد بن أحمد بن علي بن سليماف, أبو عبد اهلل شمس الدين ابن ا

عم البن العبلء. تعلم بالمعرة كبدمشق. ككلي الخطابة بجامع حلب. كأنشأ " خطبا " في مجلدة. ككتب بخطو كتبا كبيرة. كصنف  
 خ " -كتبا, منها " بهجة السركر في غرائب المنظـو كالمنثور 

( ك " الدرة الخفية في االلغاز العربية " ك " ركضة االفكار في 2294عن أحمد الثالث )يظن أنو بخطو, في دار الكتب مصورا 

ا مقتوال شهيدرآه السخاكم كقاؿ: كتب على ظهره قريب لو أنو مات  4158خ " في شستربتي  -غرر الحكايات كاالخبار 
 على يد تمر لنك لكونو لقيو بكبلـ شديد.

 330/  5األعبلـ  

 درجة األكلي  ........   شهيد من ال
  كمنجزؾ  استشهدت أيها الطبيب العظيم كانطويت نسياف كىجراف ..محيت شطبت ..استشهد  اسمك كفعلك  كعبقريتك

.كمحيت من ذاكرة اإلبداع كالعبقرية كاإلنجاز ..استشهد  مكتشف الدكرة الدموية األكؿ ..  أستشهد  عبقرم أخر .. عبقرم لم 
بقريتة الطبية  كاكتشافاتو  العظيمة .. فقتل  كسجن كخنق .. .قتل كل ذلك اإلرث اإلنساني  العظيم  يغفر لو تاريخ اإلسبلـ  ع

..انتهي مكتشف ذلك اإلنجاز  الفريد  ليكوف  من نصيب العالم   " كليم  ىارفي " ال نصيبك أنت .. فما أنت يابن  النفيس 
يرة لوالة األمر ..من دمك يكتشف دكرة لدـ مريعة ..كمن جسدؾ سول  حقل  تجارب  سادية لوالة األمر..كفئراف تجارب حق

في سيوفهم  ليذبحونا  ..كبر اهلل تشرط مشارط جديدة لوالة  طاؿ اهلل في عمرىم ليقتلوننا ..طاؿ اهلل في بقائهم ليسجوننا  طاؿ 
 ىذا اإللو كريم كسخي معهم  ف كا  اهلل سجونهم  معتقبلتهم كجعلها أرضا ال تنقطع من الظلم  كالقهر ك االستبداد ..كم

بما اتهموؾ أيها االسم البلمع ليقتلوؾ ..بما أدانوؾ أيها الطبيب العبقرم ليشنقوؾ ..كيسجنوؾ كيخنقوؾ ..بما ..بزندقة كإلحاد  
 .. بهرطقة ككفر كحلوؿ كإتحاد ؟؟!!

 بوؾ   كمن التاريخ ينسوؾ !!يا صحاب المقص كالمشرط  كالدكاة كاإلبرة ..بما اتهموؾ   بما ؟؟ قلى  حتى يغتص 
 بما  كبما !!قد أشعلت في القلب حرقة .. كفي الركح مرارة .. قد أسلت دما كألما فبل أدرم أىو دمي أـ دمك 

 فكلك ال يريدكف  ال يبغوف ال يكرموف كال يبقوف  فمن   يا صاحب اإلبرة كالطب  من !!
 ص كمشرط كطب يريدكه  ..كال صاحب فكر كال فلسفة يريدكه ال صاحب علم كال أدب كال شعر يريدكه .. كال صاحب مق

 فمن يريدكه من !! 
 ـ( 1413 - 1358ىػ =  816 - 750)    ابن نفيس 

 فتح اهلل بن معتصم بن نفيس الداكدم العناني التبريزم: رئيس االطباء, ككاتب السر, بمصر.
. كتفوؽ في الطب. ككاله الظاىر برقوؽ رياسة االطباء, ثم كتابة السر. كخلع عليو كلد بتبريز, كنشأ بالقاىرة, كتفقو بالحنفية, كتعلم عدة لغات

ىػ كألزمو بماؿ فحملو, فأفرج عنو.كأعيد إلى كتابة السر  808فقبض عليو )سنة  ىػ فاستمر إلى أف مات الظاىر, ككلي فرج الناصر 801سنة 
الناصر, كخلفو المستعين باهلل العباسي.كاستبد أحد األمراء )شيخ بن عبد اهلل بعد تسعة أشهر.كاتسعت حالو كنيط بو جل االمور إلى أف قتل 

.ككاف من خير أىل زمانو علما كدينا ىػ كسجن ثم خنق 815فقبض على فتح اهلل سنة المحمودم( بالمملكة المصرية كاعتقل الخليفة, 
 كأدبا كسياسة

 135/  5األعبلـ  
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

يستشهد  حرقا ... يستشهد  خنقا  .. يستشهد  سلخا  يستشهد ذبحا .. كيستشهد  جوعا كعطشا .. يستشهد كيفما  يكن   
المهم أف  يستشهد  .. كتطبق  في حقة ىذه السنة المحمدية كالخلق اإلسبلمي  األصيل في القتل في الذبح في الصلب التسميم 

 ع  بأم طريقة المهم أف تؤدم كل الطرؽ لمقصلة اإلسبلـ .. في قتل أصحاب الكلمة كالحرية كاإلبدا 

 غبلـ الفخار
 ـ( 1413 - 000ىػ =  816 - 000) 

لرجل يدعى أبا عبد اهلل الفخار قاؿ السخاكل: أقاـ  مولىميموف بن مساعد المصمودل: مقرئ, من أىل فاس. كبها كفاتو. كاف 

خ( أرجوزة طويلة  -رسالة( أرجوزة في فقو المالكية, ك )الدرة الجلية )؟( لو تصانيف, منها )نظم ال في الرؽ حتى مات جوعا
 في نقط المصاحف, منها نسخة مغربية في الظاىرية

 342/  7األعبلـ 

 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 رؽ في اإلسبلـ فقيو  كقاضي كابن  قاضي .. كمتصوؼ كزاىد كحاج  ..  ككل التسميات  ككل الطرؽ  ال تغتفر  ..فكل الط 

تؤدم إلي  تلك السكة  الموصولة بتلك الحقبة  السوداء من التاريخ .. تؤدم إلي القتل كالموت   .. تؤدم إلي تلك المقصلة 
 شهادة اإلبداع كالرأم كالحرية في اإلسبلـ .. القتل أك الذبح أك السم بالطريقة اإلسبلمية 

 ابن قاضي سماكنة
 ـ( 1420 - 000ىػ =  823 - 000) 

محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز, بدر الدين, الشهير بابن قاضى سماكنة: فقيو حنفى متصوؼ, من القضاة. كاف أبوه قاضيا بقلعة 
سماكنة )في سنجق كوتاىية, بتركيا( فولد كتعلم بها, كرحل إلى قونية ثم إلى مصر. كحج كتصوؼ. كرحل إلى تبريز مرشدا, فأكرمو 

. كاستقر في أدرنة, ككاف بها كالداه, فنصب قاضيا للعسكر.فيها األمير تيمورخ  اف.كعاد إلى مصر, فببلد الرـك
بسيركز. لو كتب, منها  قتلكحبس في كشاية, ففر, كصار إلى )زغرة( من كالية )رـك ايلي( فاتهم بأنو يريد السلطنة, فأخذ ك

في أزنيق مخطوط, موجودفي الصادقية  سجينسهيل( كىو )لطائف االشارات( في فقو الحنفية, ألفو ثم شرحو بكتاب سماه )الت
(  -ط( في الفقو, كشرح )عنقود الجواىر( في الصرؼ, شرح بو المقصود, ك )مسرة القلوب  -(, ك )جامع الفصولين 1بتونس )

اتيكاف خ( رسالة, شرحها الشيخ عبد الهادل إلهي, كمن الشرح مخطوطة في الف -في التصوؼ, كمثلو )الواردات الغيبية 
(1408 )M مصدرة بترجمة لو عن الشقائق 

 األعبلـ 166/  7
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش ..... .....

 شاعر .. قتل  بسبب علمو في السياسية  .. 

 الملك االشرؼ
 ـ( 1433 - 000ىػ =  836 - 000)

حب حصن كيفا كأعمالها. كليها بعد أبيو سنة أحمد بن سليماف بن غازم األيوبي, أبو المحامد, الملقب بالملك االشرؼ: صا
 خ( في -ىػ كحمدت سيرتو. ككاف شاعرا, لو )ديواف شعر 827

 بعض التركماف غيلة قتلوالظاىرية. 

 133/  1األعبلـ 

 

 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 شاعر كمؤلف  .. استشهد   بسبب علمو في السياسية  كونو ملك .. 

 الكامل األيوبي 

 ـ( 1452 - 000ىػ =  856 - 000)
خليل بن أحمد بن سليماف, من بني أيوب: أمير, من الشعراء. كاف صاحب حصن كيفا )في ديار بكر( كيلقب بالملك الكامل. 

 -على فراشو. لو كتاب )الدر المنضد  ابن لو فقتلوىػ كاستمر إلى أف كثب عليو  836استقر في حصن كيفا بعد قتل كالده سنة 
 ط( رسالة -فيو مختارات من الشعر, ك )القصد الجليل من نظم السلطاف خليل  خ( جمع

 314/  2األعبلـ  

 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شهيد  فتوم من الفتاكم  

 ىػػ  862أبو المعالي علي بن  عبد المحسن  

ألة الطبلؽ برأم الشيخ الهالك  ابن تيمية فسجن ق توفي أبو المعالي  ككاف  مقيما في دمشق كأفتي في مس 862كفي السنة  
 بسببها على يد القاضي فأمر بو فصفع  كأركب على حمار  ةطيف بو في شوارع  دمشق  كسجن  حتى  توفي 

  214/  2موسوعة العذاب  

................ 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 كيبدكا من رحيل كتبو داللة قوية  على أف رحيلو لم يكن إال في سبيل الحرية   استشهد مؤلفاتو كرحل  ىو  في ظركؼ غامضة ..

 فكاف أحد الشهداء من شهداء الدرجة األكلي من شهداء مقصلة اإلسبلـ 
 سليماف بن حسن

 ـ( 1496بعد  - 000ىػ =  902بعد  - 000) 
يتحدث بالمغيبات كالمستقببلت, فقبض عليو السلطاف  سليماف بن حسن: رئيس اإلسماعيلية كعالمهم, في مدينة تعز باليمن. كاف

 , كأمر باحضار كتبو كإتبلفها, فأتلفت, كألقاه في مكاف قذرىػ بتعز 902عامر بن عبد الوىاب سنة 

 123/ 7األعبلـ   

.......................................... 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
كليست  ىناؾ من  صدارة في اإلسبلـ  سيرتهما ..كبلىما تصدر القتل كالشهادة     ,ك الفقة كاإلمامة صدراف  من صدكر اإلسبلـ 

 غيرىما !!
صدارة في التخلف  صدارة  في الفساد  صدارة في النفاؽ كالكذب كاالستبداد ,  ليست ىناؾ أم   صدارة ال في  الحريات كال 

 راع  .فكاف  ىذا الشهيد كسيكوف في القريب  شهيد غيره !!في الحقوؽ كاالبتكارات أك شهادات براءة  اخت
        صدر الدين الكبير

 ـ( 1498 - 1425ىػ =  903 - 828)
محمد بن إبراىيم بن محمد بن إسحاؽ, يتصل نسبو باإلماـ زين العابدين: فقيو إمامي, من أىل شيراز يلقب 

تي. اشتهر بقوة العارضة. ككاف لو منصب الصدارة الشيرازم " اآل بصدر الدين الكبير. تمييزا عن " الصدر
التركماف في شيراز. من كتبو رسالة في " علم الفبلحة " ك "  كقتلو للسلطاف " شاه طهماسب " الصفوم.

 حاشية على الكشاؼ " كحواش في الفقو كالمنطق, كرسائل بالفارسية. كىو من أجداد صاحب " سبلفة العصر
........................ ........................... 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شهيد من  شهداء حرية الرأم  كالتعبير  ..كضحية من  ضحايا  ىذا التاريخ  المشئـو !! 

 
 التوقاتي

 ـ( 1498 - 000ىػ =  904 - 000)
ألصل كالمنشأ. تفقو بالعربية. كأقامو السلطاف محمد بن لطف اهلل " لطفي " بن حسن التوقاتي الركمي الحنفي: فاضل. تركي ا

خ " رسالة في العلـو الشرعية  -عثماف بن أمينا على خزانة الكتب. ثم ترقى. كأقاـ في " بركسة " كألف " المطالب االلهية 
لم يؤلف سواىا لكفتو فضبل,  خ " رسالة مشتملة على سبعة أسئلة, قيل: لو -كالعربية, بلغ فيها نحو مئة علم, ك " السبع الشداد 

 -خ " ك " شرح المواقف  -خ " كرسالة في " الفرؽ بين الحمد كالشكر  -خ " ك " مباحث البرىاف  -ك " مراتب الموجودات 
خ " كلو " حواش " على شركح المطالع كالمفتاح. ككاف عنيفا في المناقشة, أك كما قاؿ  -خ " كرسالة في " تعريف الحكمة 

 فقتلوه , كحكموا بإباحة دمو,كنسبوه إلى االلحاد كالزندقةيطيل لسانو على أقرانو " فأبغضو علماء الترؾ  مترجموه: "

    242/  5األعبلـ 

...................................................... 

 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

اعة من الخوارج .. الخارجوف  على الخارجين  عن الحياة كعن اإلنساف شهيد أخر من شهداء الحرية كاإلبداع  ..  علي يد جم
 كعن كل ما ىو بشرم كإنساني فكاف  شهيد في  زمرة  شهداء .. زمر من الشهداء  تتلوىا  زمر !!

 
 الشيشرم

 ـ( 1509 - 000ىػ =  915 - 000)
ن أىل قرية نبيس )في حلب( أصلو من الشيشر في إبراىيم بن حسن النبيسي الشيشرم: مفسر, متصوؼ عالم بالصرؼ كالنحو, م

جماعة من الخوارج في ارزنجاف. لو مصنفات, منها )تفسير( من أكؿ القرآف إلى سورة يوسف, ك )نهاية البهجة قتلو ببلد العجم. 

 (2( )8382كرقة, في الظاىرية )الرقم العاـ  23خ( قصيدة تائية في النحو  -

 35/  1األعبلـ  

................................................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 يا قاضي القضاة .. يا كبير علماء  ىراة ..  يا حفيد  السعد ..كيا شقي الحظ  يا من  خدـ اإلسبلـ في  العلم كالقضاء كالتأليف 

 كم كنتم  ثبلثة  أربعة  سبعة  عشرة   قتلت .!! استشهدت ..  كأنت  كثلة معك من  علماء مدينتك ..
 يالكبر  الحيف  ك يا كبر الظلم .. فلو  كنت نبيا في اإلسبلـ  كمن  حولك  حواريك  لقتلت كذبحت كاغتصبت !!

 أنت  أيها النبي  كمن معك 
اجرامة ..كخبث  أصحابة فهذا  ىو تاريخ  اإلسبلـ كتاريخو كأمجاده  مع  حرية   الرأم كالكلمة كاإلبداع   كلها تشهد بعظيم 

 ككيف  تحولوا إلي  كحوش كاسرة ..كإرىابيوف كقتلو 
 

 حفيد السعد
 ـ( 1510 - 000ىػ =  916 - 000)

أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الهركم: شيخ االسبلـ, من فقهاء الشافعية, يكنى بسيف 

. كلما دخلها الشاه إسماعيل بن حيدر الصفوم كاف قاضي ىراة مدة ثبلثين عاماي( كاف الدين, كيعرؼ بحفيد السعد )التفتازان

بقتلو مع جماعة من علماء الحفيد ممن جلسوا الستقبالو في دار االمارة, كلكن الوشاة اتهموه عند الشاه بالتعصب, فأمر 
ط( في العلـو  -النضيد في مجموعة الحفيد , كلم يعرؼ لو ذنب, كنعت بالشهيد. لو كتب, منها مجموعة سميت )الدر ىراة

خ( حديث, في طوبقبو,  -)كالفوائد كالفرائد  886ط( فرغ من تأليفها سنة  -الشرعية كالعربية, ك )حاشية على شرح التلخيص 
 خ( لجده, في األزىرية -ك )شرح تهذيب المنطق 

   270/ 1األعبلـ  

 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 ستشهد بطريقة مريعة صنعت فقط حصريا في اإلسبلـ ا قاضي 

 ىػػ  916القاضي بدر الدين حسن    

ىػػ  مات القاضي  بدر الدين  حسن  كاتب أسرار  القاىرة  بعد أف صودر  كحبس كضرب بحضرة السلطاف    916كفي السنة 
راسو ثم أحمى لو الحديد   ككقع على يديو  الغورم  ثم عصر بدنو   ثم  لف القصب كالمشاؽ  على يديو   كأحرقت ثم عصر 

 كقطع ثديو  كأطعم لحمو  كاستمر في العذاب الشديد  إلي أف مات بقلعة مصر  

  11/  4موسوعة العذاب  

................................................. 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 ف كتاب  شهداء الفضيلة  كلم  يتم التأكد من المصدر شهيد من الشهداء الذين ترجم لهم  مؤل

 المحقق الثاني

 ـ( 1534 - 1463ىػ =  940 - 868)

علي بن الحسين بن عبدالعالي الكركي العاملي, أبو الحسن, الملقب بالمحقق الثاني: مجتهد أصولي إمامي, كاف يعرؼ بالعبلئي, 
علمائها, كسافر إلى العراؽ. ثم استقر في ببلد العجم, فأكرمو الشاه " كلد في جبل عامل )بلبناف( كرحل إلى مصر فأخذ عن 

طهماسب " الصفوم كجعل لو الكلمة في إدارة ملكو, ككتب إلى جميع ببلده بامتثاؿ ما يأمر بو الشيخ, كأف أصل الملك إنما ىو 
ي أمور الرعية. كما ينبغي تدبيره ف لو النو نائب االماـ, فكاف الشيخ يكتب إلى جميع البلداف بدستور العمل في الخراج

ت, كشركح لو كتب منها " شرح القواعد " ست مجلدا ((* بعد أف دس لو السم  مسموما في نجف الكوفة كاستشهد ))
 .اكرسائل كحواش كثيرة 

 شهداء الفضيلة    281/  4إلعبلـ 

........................ 
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 ......   شهيد من الدرجة األكلي  ..
 أيها الموت كم  أنت  في ديار اإلسبلـ  رحيم . مبلؾ جميل . فارس أحبلـ  يمتطي فرسا جميل كصهوة جواد من األجماؿ أجمبل 

 مسيح أنت ..شهادة خبلص  أيها الموت  
 أيها الموت يا  أعز غائب ينتظر .. كأحب  حبيب يقبل األرض من أجلو كيحتضن 

 ببلد  يعز  على األحرار فيها حتى الموت  .. أيها المخلص .. كم أنت  محبوب في  
 أيها المخلص كم  أنت جميل كمبلؾ في عوالم ال تعرؼ سول اإلذالؿ كالذبح ك التجويع كالتفقير

 أيها  الموت أين أنت  في ىذه الببلد  اإلسبلمية  لتشترل  
 أيها الموت أين أنت في ىذه الربوع اإلرىابية  لتوىب  كتقتني .. 

 ت اإلنساف كاشترت بو القتل اإلرىاب ببلد باع 
 أين أنت !!

 لتخلص أركاح  طاىرة في السجوف .. 
 أين أنت !! 

 لتنقذ أنفاس زكية من  براثن الشنق كحباؿ اإلعداـ  
 أين أنت : 

 لتخلص شرفاء من مقاصل الصلب كالموت 
 أين أنت لتنهى ..قبل بدأ مسلسل  الخزم كالذؿ كالعار 

 ..  نرجوؾ نتسوؿ لك أف ال تتأخر أك تنسي  أيها الموت  ال تنسى
 ففي سجوف  بني اإلسبلـ  

 عقوؿ  فخلصها .. كشعراء كأدباء فأنقذىا ..
 كمعذبوف كأشقيا بعقولهم  فأرحها   

 فأنت  في ىذه الببلد خير كأعز من  يرتجي 
 أيها الموت  نجنا  فمما من منجى كحده  سول أنت 

نا فأنت خير منجي كملتجئ  .. أيو الموت الرحيم .. أيها الموت الشريف   كن معنا كال تكن علينا  أيها الموت كنا لنا كال تكن علي
 نجنا  كأنقذنا..قد اشتريناؾ فبل تبعنا .. كأممد حباال لغرقي في بحار  يتبلطم فيو كاإلسبلـ كالدـ كيفيض مواجا كتموجا ..  

 زمن  أشتد فيو الحيف كالقهر كالظلم   كما اشتد بنا !! كما كنت لهم  مسيحا  فكن لنا..  ككن معنا فما من  
 فما أـ قتلت بنيها مثلما قتلت أمنا !!..كما أرض تنكرت لنا مثل أرضنا كترابنا ..

 أيها الموت كن لنا مخلصا ..كال تكن علينا 
 

 علي الطرابلسي
 ـ( 1535 - 000ىػ  942 - 000)

. كلي القضاء مكرىا, في أياـ علي بن ياسين الطرابلسي, نور الدين: شيخ الح نفية بمصر, كقاضي قضاتها. كاف متفننا في العلـو
السلطاف سليم العثماني. كاستبدؿ بو السلطاف سليماف قاضيا تركيا, فلـز منزلو يفتي كيدرس. فكتب القاضي الجديد إلى السلطاف 

, فوصل المرسـو يـو موتو بعد مر بقتلو أك نفيوالسلطاف يأينكر على الطرابلسي, زاعما أنو " أفتى بغير المذىب " فأرسل 
 دفنو, قاؿ مترجموه: فكاف ذلك كرامة لو

 31/  5األعبلـ  

................................................. 
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 ..   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شاعر  كمتصوؼ .. نفي كمات في منفاه فكاف أحد الشهداء 

 شهيد من الدرجة األكلي  
 عمر بامخرمة

 ـ( 1546 - 1479ىػ =  952 - 884)
عمر بن عبد اهلل بن أحمد بامخرمة الشيباني الحميرم: شاعر, من أعياف حضرموت. كلد في مدينة " الهجرين " كتفقو كتأدب في 

ا, منها " السلطاف بدر الكثيرم إلى الشحر ثم إلى سيوكف, فتصوؼ, كصنف كتب فنفاهعدف. كعاد إلى الهجرين, فنبو شأنو, 

خ " في مكتبة الحسيني  -الوارد القدسي في تفسير آية الكرسي " ك " المطلب اليسير من السالك الفقير ". كلو " ديواف شعر 
 بتريم.كتوفي في سيوكف

 53/  5األعبلـ 

........................................ 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 كقد كاف  شهيد  ىناؾ .. فكم من شهيد أكؿ كثاف  كثالث  كرابع .. إلي أخره  إلي أخره كشهيد  ثاني  ىنا .. 

 إلي ما بعد ألف كألف شهيد كشهيد فكل حر ىو شهيد !!  ككل عقل ىو قتيل .. ككل مثقف ىو ذبيح 
 الشهيد الثاني

 ـ( 1559 - 1505ىػ =  966 - 911)
لم بالحديث, بحاث, إمامي. كلد في جبع )بلبناف( كرحل إلى ميس, كمنها إلى  زين الدين بن علي بن أحمد العاملي الجبعي: عا

. كأقاـ أشهرا في اآلستانة فجعل مدرسا للمدرسة النورية ببعلبك فقدمها,  كرؾ نوح. ثم قصد مصر, فالحجاز, فالعراؽ, فببلد الرـك
 السلطاف قاتلو. فقتل فظ عليو كأتى السلطاف برأسو,المحافقتلو فوشى بو كاش إلى السلطاف, فطلبو, فعاد إلى اآلستانة محفوظا, 

خ( ك )االيماف كاالسبلـ كبياف  -ط( ك)االقتصاد في معرفة المبدأ كالمعاد  -من كتبو )منية المريد في آداب المفيد كالمستفيد 
ك )الرجاؿ كالنسب( ك ط( ك )غنية القاصدين في اصطبلح المحدثين( ك )منار القاصدين في أسرار معالم الدين(  -حقيقتهما 

ط( فقو, ك )الركضة البهية  -)منظومة في النحو( ك )شرح الشرائع( سبع مجلدات, ك )شرح االلفية( في النحو, ك )ركض الجناف 
ط( كرسائل فقهية كثيرة طبع  -ط( فقو, ك )كشف الريبة عن أحكاـ الغيبة  -ط( فقو, ك )مسالك االفهاـ إلى شرائع اإلسبلـ  -

 بعضها

 األعبلـ 64/  3

....................................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 فخار  من صنع اإلسبلـ .. فخار يكسر  بعضو بعضا .. كبل يسابق الموت على طريقتو كيفعل األرىاب على 

 سجيتو .. 
 الفتني

 ـ( 1578 - 1504ىػ =  986 - 910)
, الفتني, جماؿ الدين: عالم بالحديث كرجالو. كاف يلقب بملك المحدثين. نسبتو إلى فتن )من محمد طاىر الصديقي الهندم

 ببلد كجرات بالهند( كمولده ككفاتو فيها. زار الحرمين كالتقى بكثير
بالقرب من  هفقتلو من العلماء كعاد, فانقطع للعلم. كدعا إلى مناكأة البواىير  ككانوا قومو, أنكر عليهم بدعتهم, فانفردكا بو 

ط( أربعة أجزاء, ك  -)أجين( بضم الهمزة, كدفن في فتن. من كتبو )مجمع بحار االنوار في غرائب التنزيل كلطائف االخبار 
 ط( في أسماء رجاؿ الحديث -ط( ك )المغني  -)تذكرة الموضوعات 

 172/  6االعبلـ  

................................................. 

 هيد من الدرجة األكلي  ........   ش
شهيد من شهداء اإلسبلـ .. شهداء  فخار يكسر بعضو بعضا .. ىذا يوحد اإللو ..كذاؾ  يرفض ىذا اإللو .. ىذا يجعل لؤللو 

جسدا  ككجها  كيدا   كىذا يقوؿ  أف ليس  لئللو  كجو  كال عين كال كجسدا كال يدا  !!   ىذا يقوؿ الهي يمشي  كيهركؿ 
 \سخر .. كذا يقوؿ  حاشا  ما كاف الهي  مهركال كال ضاحكا كال ماكرا  !! ىذا ينشئ موديل  توحيد لؤللو جديد .كيضحك كي

 كذاؾ يكفر بكل ما ىو جديد  !! فما لهذا الدين قدـ كال تجديد 
كأم فهم ىو  ؟؟ أىو  كنو كال يدرم أحد ما سر ككنو  ىذا اإللو  .. الكل يقوؿ بو  عنو كلو  كال أحد يدرل ما بو  . أم كنو ىو 

الحيرة ..  كإلو الصمت كالشك كالريبة  ..أـ إلو كملكوت السحر كالشعوذة ..إلو عجيب  ليس األعجب منو سول  أتباعو 
كاإليماف بو .. إذا  كاف ىناؾ في الوجود خرافة ضاره فليس ىناؾ من خرافة أضر كأخطر على اإلنساف  من خرافة اإليماف باهلل, 

 و  !!كىذا اإلل
 ابن عبد القدكس

 ـ( 1582 - 000ىػ =  990 - 000)
 عبد النبي بن أحمد بن عبد القدكس الحنفي النعماني, صدر الصدكر: فقيو باحث, من أعياف الهند.

 كاف السلطاف جبلؿ الدين " محمد أكبر " ثالث ملوؾ االسرة التيمورية في الهند, كثير االجبلؿ
كقاـ السلطاف بالدعوة إلى عقيدة ابتدعها, كسماىا " التوحيد االلهي " فعارضو ابن عبد القدكس, لو, يتولى خدمتو أحيانا بنفسو. 

فسجنو زمنا, كعذبو, كراكده مرات, على أف يخفف من حدة صبلبتو في الدين كيعيده إلى مكانتو االكلى, فكاف يجيب بما يزيد 

خ  -كتب, منها " سنن الهدل في متابعة المصطفى   . لوحنق السلطاف عليو, حتى أمر بخنقو فمات شهيدا في السجن
 خ –" ك " كظائف اليـو كالليلة النبوية 

 174/ 4األعبلـ  

........................................... 
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 ..فكاف شهيدا من شهداء الدرجة الثانية  شهيد  استشهد جراء عملة  بالسياسية 
 هاجيالصن

 ـ( 1582 - 000ىػ =  990 - 000) 
محمد بن أحمد بن عيسى, أبو عبد اهلل الصنهاجي: مؤرخ, من كتاب الديواف بمراكش في عهد السلطاف الغالب باهلل )المتوفى 

ف ( كصنف في سيرتو كتاب )الممدكد كالمقصور, في سنا السلطا986( كبقي بعده فكاف كزير القلم في أياـ المنصور( )981سنة 
 خ( في دار الكتب, شرح لعينية الرئيس ابن سينا. -خ( قطعتاف منو بفاس. كلو )بديع الجوىر النفيس  -أبي العباس المنصور 

كخرج على المنصور ابن لو )كلي العهد محمد المأموف( فقبض ىذا على صاحب الترجمة بفاس, كابتز منو أمواال لبلستعانة على 

 ناسجي تنظيم أمره. كتوفي الصنهاجي

 7/  6األعبلـ  

.................................................... 

 

 

 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 شهيد  استشهد في ظركؼ  غير معركفو   

  1010أحمد العجمي   ؟؟؟ ػ 

 ت  مذاكيره  مات في السجن  بدمشق  الحاج  أحمد العجمي  أمين البهار  بالضرب   كعصر   1010كفي السنة  

  62/   4موسوعة العذاب  

................................................ 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
أجلدتموه ألنو مهطرؽ  زنديق .. أضربتموه ألنو ملحد عربيد .. كصلبتموه ألنو  ملحد  صنديد .. كشنقتوه ألنو خارج عن الملة 

 مرتد  جديد !!
 فبحث يا تاريخ اإلسبلـ  عن غيرىا ..  

 جربناؾ أيها التاريخ اإلسبلمي جربناؾ  
 ٝفجوٗبى  ؽوت ٖٓ ثؼلٛب  ؽوت ٝفجوٗبى

 ٫ عل٣ل ك٢ هزِي ِٓؾل  أٝ ٓورل  ٜٓوٛن

 عوث٘بى  

 ًَ  ٖٓ ػوك٘بٙ   ٝأؽجج٘ب ّؼوٙ ٝأكثٚ هزِزٚ 

 ًَ ٖٓ  فجوٗبٙ  ٝأعِِ٘ب ػِٔٚ ٝػجوو٣زٚ  ِٕجزٚ  ..     

 ٖ ّبػو  عبء  ٝ ػ٠ِ ٍٝبكح اُْؼو  أٗنثؼ كٌْ ٓ

 ًْ ٖٓ  ًبرت ٝػ٠ِ ثَبٛ اُؾوف أٗنثؼ  

 ًْٝ  .. ًْٝ  .. كبٌَُ  ٍٞاء ..اٌَُ  ك٢ مثؼ  ٝأُنثؼ  

 ٍٞاء 

 ٤ّٜل .. ٝ ..ّبٛل ربه٣ـ ٣َٞٛ اٌَُ ٤ّٜل 

 
 

 الكركي
 ـ( 1610 - 000ىػ =  1018 - 000) 

لكرؾ )من شرقي االردف( تفقو بمصر. كعاد إلى بلده, فكتب أكراقا شحنها : زنديق ملحد. من أىل االكركييحيى بن عيسى 
. كذىب إلى دمشق, سوط 500كضربو بالزندقة. فطلبو الحاكم " األمير حمداف بن فارس ابن ساعد الغزاكم " إلى عجلوف, 

 حدث الناس, فزعمفعرض على الشهاب العيثاكم " رسالة " من ترىاتو, طالبا تقريظها. كجلس في الجامع األموم ي
أنو صعد إلى العرش كأنو رأل اهلل تعالى, فقبض عليو كأرسل إلى " البيمارستاف " كطلبو قاضي القضاة, ليبل, كأظهر لو رسالة من 

إنشائو, تشتمل على لعن الشيخ تقي الدين الحصني كشتم العلماء كدعاكل فاسدة, فلم ينكرىا, كذكر أنو كتبها في كقت " الغيبة 
عليو " رسالة " أخرل, بخطو, في ستة أك سبعة كراريس, يطعن بها في الدين كأىلو, كينكر كجود الصانع, كيجهل  " كعرض

االنبياء, كيقوؿ بالحلوؿ كاالتحاد, كيدعي أنو " الرب " فلم ينكر منها حرفا, فأعيد إلى البيمارستاف. كراج أمره عند العامة كبعض  
مجلس في دار القضاء, حضره المفتي كرئيس االطباء كعدد من العلماء, كجئ بو, كىو في كبار الجند, كخفيت الفتنة, فانعقد 

بفناء المحكمة,  عنقو. ككتب بذلك سجل أرسل إلى الوالي, فأمضاه. كضربت بقتلواالغبلؿ, فسئل, فاعترؼ, فأفتى المجلس 
 كلم يشهر بو لئبل تحاكؿ العامة إنقاذه

  162/  8األعالـ   
...................................... 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 كاستشهد  تحت السياط ..  كاستشهد 

 كانوا ككنا بأضنك العيش كالعوالم  كمضوا .. شهداء كانوا كسنكن شهداء مثلما كانوا    
ر بك الزماف ..أما عرفت أنو الوحيد. أردت إحقاؽ حق فسبقك الحق إليو ..  كسعيت للحق كالجماؿ .. فخانك المكاف ..كغد

من كاف للقبح  تاريخ ..كمن كاف لدـ جغرافيا تمتد  من المحيط إلي الخليج  .جغرافيا الذبح كالذبيح  ..كتاريخ القبح القاتل 
 كالقتيل  ..ال حسن كال جماؿ ... كال رحماف كال  رحيم  .. بل ىو شاىد كشهيد !!

 التسترم
 ـ( 1610 - 1549ىػ =  1019 - 956)

نور اهلل بن شريف الدين عبد اهلل بن ضياء الدين نور اهلل بن محمد شاه المرعشي التسترم )الشوشترم( من نسل اإلماـ زين 
العابدين: مجتهد, من علماء االمامية. كاف ينعت بالقاضي ضياء الدين. من أىل تستر. رحل إلى الهند, فواله السلطاف " أكبر شاه 

تحت  فقتلبلىور, كاشترط عليو أال يخرج في أحكامو عن المذاىب االربعة, فاستمر إلى أف أظهر غير ذلك, " قضاء القضاة, ب
 كتابا كرسالة, أكرد صاحب شهداء الفضيلة أسماءىا.  97السياط في مدينة أكبر أباد. لو 

في مشاىير رجاؿ الشيعة, ك " ط "  -. كمنها " مجالس المؤمنين قتلو ط " قاؿ: كىو الذم أكجب -أشهرىا " إحقاؽ الحق 
خ " ك " تذىيب االكماـ في شرح  -خ " ك " الحسن كالقبح  -خ " ك " حاشية على تفسير البيضاكم  -مصائب النواصب 

 خ –تهذيب االحكاـ 
 52/  8األعالـ  

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 رؼ أف بالسم كالغدر مكافأة ستكوف !! كجائزة  ستكوف كاستشهد  عالم الفلك  كالنجـو ..  يتوقع ما سيكوف  ..كما ع

سم زعاؼ عليو يموت  كيستشهد كيرحل  عليها الراحلوف سنة اهلل في األرض ..كمجد نبيو في األرض .القتل لشرفاء كاألدباء  
 .. بل..إلعداـ الشنق للمفكرين كالشعراء في األرض ..تلك السنة كلن تجد لسنة تحويبل ..كال لسنة نبيو تبدي

 ابن معيوب
 ـ( 1613 - 000ىػ =  1022 - 000)

قتلو أحمد بن قاسم بن معيوب, أبو العباس األندلسي: موقت من علماء الحساب كالهيئة. من أىل مراكش. أصلو من االندلس. 
, قاؿ صاحب الصفوة: كىو  بالسمالسلطاف زيداف بن المنصور   كتاب ال بأس بو. لو كتاب )السيارة في تقويم السيارة( في النجـو

 198/  1األعالـ  
.......................... 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 أحد الشيداء  الذيف استشيدوا .. وترجـ ليـ  مؤلؼ كتاب  شيداء الفضيمة ولـ  يتـ التحقؽ مف المصدر  

 محمد بن الحسن
 ـ( 1621 - 1572ىػ =  1030 - 980)

الدين الشهيد الثاني ابن علي الموسوم العاملي: أديب, من فقهاء االمامية. كلد في  محمد بن الحسن بن زين
بمكة. لو )ركضة الخواطر( في  ( شهيدا )جبع )بجبل عامل( كرحل إلى كرببلء, فتصدر للتدريس. كتوفي 

وؿ. كلو خ( فقو, كشركح كحواش كرسائل في الفقو كاالص -االدب, ك )استقصاء االعتبار في شرح االستبصار 
 شعر 
 89/  6األعالـ  
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 الكل  يستفيتك ..  كل من يأتيك من  كل فج  عميق يستفيتك 

 فهل كاف اإلعداـ ..  الشنق ممن يستفيتك  .. 
 ىل كل  المصير المر  يستفتيك .. 

 أيها الموقع  عن اهلل .. 
 أيها الناطق  باسم اهلل .. 

 كن بجوار اهلل ..أيها السا 
 أكنت  مائدة  باسم اهلل  ..

 كذبيح جديد .. ذبيح اهلل   ..
 توقع عن اهلل ..كال تدرم بمكر  كخبث يكتسح  من كاف هلل .. كمن ىو.. لغير اهلل 

 الكل في ملكوت اهلل ذبيح ..ليست عليو ..ال صلوات اهلل كال سبلمو عليو 
 و أم  ركض كحوض من حياض الموت شربتو ككردت 

 فكنت قتيبل ككنت شهيدا 
 ألم يستثنك الموت كالسجن كالخنق ..

 أآنت مع الملحد كالمهرطق سواء .. أـ الكل في ىذا التاريخ سواء  ال فرؽ ؟؟!!
 

 أبو الوجاىة المرشدم
 ـ( 1628 - 1567ىػ =  1037 - 975)

, كأحد الشعراء العلماء في الحجاز. كلد كيمفتي الحـر المعبد الرحمن بن عيسى بن مرشد, أبو الوجاىة العمرم المرشدم: 
بمكة ككلي ديواف االنشاء في كالية الشريف محسن بن الحسين ابن أبي نمي, كإمامة المسجد الحراـ كخطابتو كاالفتاء السلطاني 

كنكبو, فتوفي في ىػ كمات الشريف محسن فخلفو الشريف أحمد بن عبد المطلب, فقبض على المرشدم 1020سنة 
. من كتبو )زىر الركض المقتطف كنهر الحوض المرتشف( في التاريخ, ك )الترصيف في فن التصريف( أرجوزة نوقاسجنو مخ

ط( في المعاني  -في علم الصرؼ, طبعت مع شرحها المسمى )فتح الخبير اللطيف( كلو )شرح المرشدم على عقود الجماف 
خ( في العركض, ك  -م سورة المائدة( ك )الوافي في شرح الكافي كالبديع كالبياف, للسيوطي, جزآف, ك )تعميم الفائدة بتتمي

خ( في خزانة الرباط  -خ( ك )التذكرة  -)مناىل السمر في منازؿ القمر( رسالة, ك )براعة االستهبلؿ كما يتعلق بالشهر كالهبلؿ 
 كتاني(  449)

 321/  3األعالـ  
........................................ 

  .... الثالثة من الدرجة  ....   شهيد
 هــ  1143ابن  عبد المنان الدفتر دار 

إبراهٌم  باشا  ابن عبد المنان الدفتر دار  بدمشق  ( السباب  ؼٌر  معروفه )  وكان   قتل  1143وفً السنة 

 من جملة ما عذب  به  أن عصرت مذاكٌره  

  62/  4موسوعة العذاب  

................................................................ 
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  ***  الجزء األاٌخ ****

 شهداء حرٌة الرأي والتعبٌر فً العصر الحدٌث

 للهجرة وما بعدها  1431هذا للهجرة ..إلً ٌومنا  1111ما بٌن  عام 

 ادة دخجة الشه خمز الشهادة  تاخٌخ استشهاده  اسم الشهٌد  

  بختقالً  1200 نامد ب  مالً  222

  نامخ  1121 الاخ العاملً   223

  نافخ 1111 المهال  224

  نامخ  1126 القاحً العنسً   225

  نامخ  1112 المخٌنً   226

  نامخ  1121 ناخ هللا الاابخي   232

  نامخ  1162 اتاً الداتخي   231

  نامخ  1132 امٌدا  الشنٌعخ   230

  نامخ  1132 الاس  ب  اسااق   232

  نامخ  1133 الاابخي  231

  بختقالً  1136 علً باشا باي   232

  نافخ  1141 عبدهللا الشتجً   233

  نامخ  1140 القلعً   234

  نامخ  1162 عاام الدٌ  العمخي   235

  نامخ  1024 مامد شكخ   236

  نامخ 1025 الشٌخ العسٌلً  242

  بختقالً  1026 الشاني  241

  نامخ  1011 زٌ  الاٌل  240

  مخنا 1013 اسٌ  عافنخ  242

  نامخ  1013 الهمدانً الاابخي   241

  بختقالً  1014 الشاني   242

  نامخ  1020 األاباخي   243

  نامخ  1022 األعسم   244

  نامخ  1021 الٌل الجبختً   245

  بختقالً  1022 اس   الاازمً   246

  نامخ  1042 الجبختً   252

  بختقالً  1025 ابنس األخسالنٌة   251

  نامخ  1011 بشٌخ جنبالط   250

  نامخ  1011 اخٌنة اب    252

  نامخ  1011 االح السعدي   251

  نافخ  1013 مامد ب  خسنل   252

  نافخ  1023 إسماعٌل جمعا    253

  نامخ  1031 مامد العمخانً   254

  نامخ  1031 مامد البخؼانً   255

  نامخ  1033 الباب الشٌخازي   256

  نامخ  1066 الشٌخ علٌش   262

  نافخ  1221 نامد زٌنً داال    261

  نامخ  1226 ا البهاء المٌخز  260

  نامخ  1212 جمال الدٌ  األاؽانً   262

  نامخ  1213 الكخداانً   261

  نافخ  1213 نمٌ  الالنانً   262

  نامخ  1202 عبد الخام  الكناكبً   263

  نامخ  1202 الانبً   264

  نامخ  1203 المٌخزا باقخ الشٌخزاي   265

  نامخ  1204 الشٌخ الننخي   266

  نامخ  1204 الكتانً  122

  بختقالً  1205 بطخس ؼالً   121

  نامخ  1222 عبد الكخٌم  الالٌل   120

  = = مامد  الماماانً   122

  = = مامند الماماانً   121

  = = عبد القادخ الاخسا   122

  = = ننخ الدٌ   القاحً   123
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  = = سلٌم  عبد الهادي   124

  = = مامند  العجم   125

  = = مامد  عابدٌ    126

  = = ناٌؾ تلن    112

  = = منازي علً األخ  111

  = = شفٌق  العظم     110

  = = عبد الامٌد  الزهخاني   112

  = = عمخ الجزابخي   111

  = = سلٌم الجزابخي   112

  = = شكخي العسلً   113

  == = عبد النهاب األنكلٌزي   114

  = = خاٌق سلنم    115

  = = خشدي الشمعة   116

  = = بتخن بانلً   102

  = = جخجً الاداد   101

  = = سعٌد  عقل   100

  = = مخ  امد ع   102

  = = عبد الؽنً العخٌسً   101

  = = نامد طباخة    102

  = = مامد  الٌااً    103

  = = تناٌق البساط   104

  = = سٌؾ الدٌ  الاطٌب   105

  == = على ب  عمخ   106

  = = مامند البااخي   122

  = = نمٌ  الاااظ   121

  = = ٌنسؾ الااٌك   120

  = = نالة باشا المطخا     122

  = = الٌب الااز    121

  = = اخٌد الااز    122

  == = عبد هللا الظاهخ    123

  = = ٌنسؾ الهانً    124

  = = مامد الملام    125

  = = اجخ المامند    126

  = = شاهخ  ب  خاٌل العلً    112

  = = الشٌخ  نامد عاخؾ     111

  == = نلد  نامد  عاخؾ    110

  = = ننطنا  زخٌق    112

  = = تناٌق زخٌق    111

  = = ٌنسؾ سعٌد    112

  = = الح اٌدخ ا   113

  = = عاخؾ الشهابً   114

  = = عبد الكخٌم الالٌل   115

  = = عزة الجندي   116

  نامخ  1224 مامند البخنجدي  122

  نامخ  1210 مامد العننً   121

  نامخ  1212 عبد هللا ب   مبخداد   120

  نامخ  1215 عبد هللا المكً   122

  نامخ  1221 اادق القخداؼً   121

  نامخ  1221 مامد البكخي   122

  نامخ  1221 مامد  النعمً   123

  نامخ  1220 سعٌد الكخمً   124

  نامخ  1222 جعفخ العسكخي  125

  نامخ  1223 مامد القخي   126

  نافخ  1225 خستم اٌدخ   132

  نافخ  1226 عبد الخام  شهبندخ   131

  نامخ  1231 االح الدٌ  الاباغ   130

  نامخ 1234 زٌد المنشكً   132

  = 1235 ننطن  سعادة   131

  = 1235 ً التل ماطف  132

  نافخ 1236 ماطفً مشخاة   133

  نافخ  1235 اسٌ   الشٌبً   134

  نامخ  1242 خٌاض الالح   135

  نامخ  1241 اهد العسكخ   136

  نامخ  1241 جمٌل معلنؾ   142

  نامخ  1241 عبد القادخ عندة   141
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  نامخ 1242 نامد  انان   140

  نامخ  1245 نسٌب المتنً   142

  الً بختق 1244 إبخاهٌم هاشم   141

  بختقالً  1244 ننخي السعٌد   142

  نامخ  1244 هاشم الخااعً   143

  = 1250 إبخاهٌم الزهاني   144

  = 1252 كخٌم ثابت  145

  = 1251 مامد  الزبٌخي   146

    تناٌق خشدي   152

    عادل نافً   151

    آٌة هللا اس  الشٌخزاي   150

  = 1253 كامل مخنة   152

  نامخ  1253 سٌد قطب   151

  نامخ  1261 جنب عبد الاالق ما  152

  نامخ  1260 ؼسا  الكنفانً   153

  بختقالً  1262 عبد الخام  البزاخ   154

  نافخ 1262 مامد  الشعبً   155

  نافخ 1261 مامد  النعما    156

  نامخ  1261 مامد  علً الطاهخ   162

  نامخ  1263 منسى الادخ   161

  نامخ  1264 نجٌب سخنخ   160

    انا مقبل   162

    مٌشل النمخي   161

  نامخ  1264 امد اسٌ  هاللً م  162

  نامخ  1246 عبد الاالق السامخابً   163

  نامخ  1122 نااخ السعٌد   164

    بندخ سخنخ العتٌبً   165

  نامخ  1122 مامد خمحا    166

  نامخ  1122 مامد عبد السالم   222

  نامخ  1122 سلٌم اللنزي  221

  نامخ  1122 لطفً نمقٌق   220

  نامخ  1122 منٌخ دنزا    222

  = 1122 طه  خٌاض  221

  = = مامد باقخ الادخ  222

  نافخ 1122 علً الدشتً   223

  نامخ 1122 اؤاد اداد   224

  نامخ  1122 خشٌد كعباخ   225

  نامخ  1122 اااظ المدنً   226

  نامخ  1122 مامند طه   212

  نامخ  1123 سهٌل طنٌلة   211

  نامخ  1124 مهدي عامل   210

  = 1124 اسٌ  مخنة   212

  = 1124 ناجً العلً   211

  = 1125 مهدي الاكٌم   212

  = 1125 عبد الؽنً الجزابخي  213

  = ؟؟؟ سلما  خشدي   214

  نامخ  1112 تنخا  دنخسن   215

  = 1112 مامد تقً الدٌ  الانبً  216

  = 1110 ماطفً جاا   202

  = 1110 اخج انده   201

  = 1116 مٌخزا التبخٌزي   200

  = 1112 اادق عبد الكخٌم مال هللا   202

  = 1114 مختحً البخنجخدي  201

  اامخ  1112 معطنب لنناس   202

  = 1101 طالل الخشٌد   203

  = 1102 اؤاد مامد   204

    خحا هالل   205

  = 1102 ذكخى الدالً   206

  = 1100 اا   انخ   222

  = 1102 عبد هللا الاحٌؾ  221

  = 1101 االح الانٌطً   220

  = 1102 جبخا   تنٌنً   222

   1102 إٌاد العزي  221
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  = 1102 حٌؾ الؽزال  222

  = 1102 قاٌخ سمٌخ   223

   1102 جنخج  ااني  224

  = 1103 مامد طه   225

  نافخ   1103 نطناخ بهجت   226

  نافخ  1103 عاام الخناي   212

  نامخ  1103 مامد الساٌمً   211

  نامخ 1104 عدنا  إبخاهٌم   210

  نامخ  1105 ااطمة المطٌخي  212

  نافخ = كامل شٌاع   211

  = = النند  هاجن   212

  خ نام 1106 بلقٌس الملام   213

  نامخ  1122 مامد الخبنعً   214

  نامخ  1122 زخادشت عثما    215

  = 1122 ننخ نبكً   216

  = 1122 خٌاض السخي   222

  نامخ 1122 افاء الدٌ  الاٌاط  221

  نامخ  1122 نسٌا بٌبً   220

  نامخ ؟؟؟؟ عاخؾ ماس  الاٌنانً   222

  نافخ  1121 ناخ اامد  ابن زٌد   221

  نامخ  1122 االد سعٌد   222

  نافخ  ؟؟؟ الاطٌب شاكخ   223

  نامخ  1121 سلما  تٌسٌخ   224

  = ؟؟؟؟ هادي آل عطٌؾ   225

  نافخ  1122 مباخك  ننلعخبً   226

  نامخ  1120 مامد  النبنس   232

    جمال  امدا    231

    عباس العقاد   230

    باتً شهباز  232

    كاتٌا كنخٌ   231

    قٌس الهاللً   232

    ابخاهٌم قاقنش   233

    هادي المهدي   234

    لدكتنخ سلٌما  بشٌخ ا  235

236      

242      

241      
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
فقيو  متصوؼ  كثائر  سياسي ..   قتلتو السياسية ك استشهد  بعيدا  .فلقد  كاف  لعملو السياسي سببا في  

 استشهاده . 
 ابن محلي

 ـ( 1613 – 1560ىػ =  1022 – 967)
 السلجماسي العباسي الفبللي أبو العباس, المعركؼ بابن محلي: ثائر متصوؼ, من العلماء, أحمد بن عبد اهلل

ىػ فأقاـ مدة طويلة 980ادعى أنو المهدم المنتظر. كلد بسجلماسة, كخرج لطلب العلم بفاس في حدكد سنة 
اف يحضهم على كحج كتصوؼ, ككثر أتباعو. كذىب إلى جنوب المغرب, فكاتب رؤساء القبائل كعظماء البلد

عبد المطلب, كيقوؿ  االستمساؾ بالسنة كيشيع أنو المهدم الفاطمي )المنتظر( كيقوؿ إنو من سبللة العباس بن
الصحابو: )أنتم أفضل من أصحاب النبي صلى اهلل عليو كسلم النكم قمتم بنصر الحق في زمن الباطل كىم 

يها بعد قتاؿ, فأظهر العدؿ. كجاءتو كفود تلمساف قاموا بو في زمن الحق !( كزحف على سجلماسة فاستولى عل
جيشا لقتالو, فانهـز الجيش كقوم أمر  –صاحب مراكش  –بالتهنئة. كأرسل السلطاف زيداف بن أحمد السعدم 

ابن محلي, فزحف إلى مراكش فاستولى عليها كاستقر بها ملكا. كنسي النسك كالتصوؼ, فهاجمو متصوؼ 
ن عبد اهلل الحاحي, انتصارا للسلطاف زيداف بن أحمد, فكانت المعركة على آخر من العلماء اسمو يحيى ب

كعلق رأسو مع رؤكس بعض أنصاره على سور مراكش , قتلتوأبواب مراكش كأصيب ابن محلي برصاصة 
. كزعم أصحابو أنو لم يمت كإنما تغيب. كمدة سلطنتو ثبلث سنوات كتسعة أشهر. نحو اثنتي عشرة سنة

با بليغا, لو تآليف منها )االصليت( نقل عنو السبلكم بعض ترجمتو, ك )الوضاح( ك )القسطاس( ككاف فقيها أدي
ك )الهودج( ك )منجنيق الصخور في الرد على أىل الفجور( ك )عذراء الوسائل كىودج الرسائل( مخطوطة في 

ي خزانة الرباط خ( ف –دار الكتب, ك )مهراس رؤكس الجهلة المبتدعة كمدارس النكوس السفلة المنخدعة 
 ( ذكره المنوني ؾ 192)

 161/  1األعبلـ 
..................................................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 سجين رأم  كشهيد أستشهد مكتبتو كمؤلفاتو  فكاف أحد الشهداء 

 التنبكتي
 ـ( 1627 – 1556ىػ =  1036 – 963)

د بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكركرم التنبكتي السوداني, أبو العباس: مؤرخ, من أىل تنبكت أحم
Tombouctou  في إفريقية الغربية.أصلو من صنهاجة, من بيت علم كصبلح. ككاف عالما بالحديث

لى كاقتيد إ احتبلؿ المراكشيين لبلدتو )تنبكت( فقبض عليو كعلى أفراد أسرتوكالفقو.كعارض في 
مجلد, كسقط عن ظهر جمل في أثناء رحلتو  1600ىػ , كضاع منو في ىذا الحادث  1002مراكش سنة 

كأذف لو بالعودة إلى  1014كأطلق فأقاـ بمراكش إلى سنة  1004فكسرت ساقو, كظل معتقبل إلى سنة 
 كطنو.كتوفي في تنبكت.ككاف شديدان في الحق اليراعي أحدا.

ط( في تراجم المالكية, ك )كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في  –اج بتطريز الديباج لو تصانيف منها )نيل االبته
 خ( تراجم, كلو حواش كمختصرات تقارب عدتها االربعين أكثرىا في الفقو كالحديث كالعربية, ما زاؿ –الديباج 

 معظمها مخطوطا
 102/  1األعالـ 

...................................... 
  من الدرجة األكلي  .... ....   شهيد

 أحد الشهداء  الذين  استشهدكا .. كترجم لهم مؤلف كتاب شهداء الفضيلة  كلم  يتم التحقق من المصدر  
 الحر العاملي

 ـ( 1692 – 1623ىػ =  1104 – 1033)
ل محمد بن الحسن بن علي العاملي, الملقب بالحر: فقيو إمامي, مؤرخ. كلد في قرية مشغر )من جبل عام

فيها. لو تصانيف,  كاستشهد  بلبناف( كانتقل إلى )جبع( كمنها إلى العراؽ, كانتهى إلى طوس )بخراساف( فأقاـ
ط( القسم االكؿ منو, كال يزاؿ الثاني كسماه )تذكرة المتبحرين  –منها )أمل اآلمل في ذكر علماء جبل عامل 

ط( ك )تفصيل  –نية في االحاديث القدسية في ترجمة سائر العلماء المتأخرين( مخطوطا, ك )الجواىر الس
ط( كيسمى )الوسائل( اختصارا, ك )ىداية األمة إلى أحكاـ  –كسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 

ط( ك )رسائل( في أبحاث مختلفة. ككاف كثير  –االئمة( ثبلثة أجزاء, ك )الفصوؿ المهمة في أصوؿ االئمة 
النجف, فيو نحو عشرين ألف بيت. قاؿ الخوانسارم )في ركضات خ( بخطو, في  –النظم, لو )ديواف 

 الجنات( بعد أف ذكر مؤلفاتو: ال يخفى انو كإف كثرت تصانيفو كما ذكره إال أنها خالية عن التحقيق,
  90/  6األعبلـ  

............................... 
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 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 ير ,, استشهد في معارؾ  أىليو كحركب داخلية فقيو كأماـ زيدم كب 

 المهبل
 ـ( 1700 – 000ىػ =  1111 – 000)

 الحسين بن ناصر بن عبد الحفيظ, من آؿ المهبل: فقيو زيدم, من كبارىم.
. من كتبو )الطراز المذىب من قتيبل في فتنةمولده في الشجعة )من قرل ببلد الشرؼ, باليمن( كتوفي بها 

خ( بخطو في مكتبة الجامع  –فركع للمذىب( ك )حسنة الزماف في ذكر محاسن األعياف علم االصوؿ كال
( بصنعاء. في 57خ( بخطو في مكتبة الجامع )الرقم  –بصنعاء )الكتب المصادرة( ك )زىور أغصاف الياسمين 

ك )المواىب ك )ركائح الزىر الكافلة بمحاسن يتيمة الدىر(  1079سيرة اإلماـ محمد بن الحسن المتوفى سنة 
 القدسية( ستة مجلدات في شرح منظومة البوسي في فقو الزيدية. كقاؿ أحد مترجميو: كاف أطلس اللحية لو

 
 260/  2اإلعالـ  

 
  ....   شهيد من الدرجة األكلي  .....

 قاضي  وشاعر  مات مسموما  .. شييد حرية و  كممة وقصيدة  
 القاضي العنسي

 ـ( 1727 – 000ىػ =  1139 – 000)
علي بن محمد بن أحمد اليمني الصنعاني العنسي: شاعر من القضاة الحكاـ. نشأ بصنعاء كأقاـ مدة في ببلد 
العدين )باليمن االسفل( كقلد القضاء فيها بأياـ المهدم )صاحب المواىب( محمد ابن أحمد, كأياـ المتوكل 

" كشاية بو إلى المتوكل, فعزلو كحبسو. ثم )القاسم بن الحسين( كاشتهر بشعره كرسائلو. كرفع حاكم " كصاب 
ظهرت براءتو, فرضي عنو كأقامو حاكما بالحيمة )من ببلد صنعاء( فاستمر إلى أف توفي في العر )من قرل 

. كجمع اإلماـ عبد القادر بن أحمد الكوكباني معظم شعره كرسائلو, كشعره مسموماالحيمة( فجأة, كقيل 
 أسالملحوف الحميني, في ديواف " ك

خ " في االمبركزيانة كالظاىرية, كمنو " ديواف  –المحتسي من شعر القاضي علي بن محمد ابن أحمد العنسي 
 خ " في دار الكتب المصرية –العنسي 

 15/  5اإلعالـ  
.......................................................  
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 ن الموت    ..فكاف أحد الشهداء شهيد نجا م

 المريني
 ـ( 1732 – 000ىػ =  1145 – 000) 

محمد الطيب بن مسعود بن أحمد المريني: أديب متصوؼ, لو نظم.من أىل فاس.كاف كاتبا للسلطاف المولى 
الركسي, , فأخفاه الوزير عبد اهلل بقتلوإسماعيل, ككاله نقابة االشراؼ بالمغرب.ثم تغير عليو السلطاف كأمر 

كأكىم السلطاف أنو قتلو. كلما مات السلطاف أظهر نفسو, فواله أىل فاس الحسبة, فقاـ بها مدة كعزؿ نفسو. 
خ( في خزانة ابن يوسف بمراكش  –كتوفي بفاس, عن سن عالية. لو كتب, منها )تبصرة العاقل كتذكرة الغافل 

بابا, ك )المقصد المحمود( ضمنو قصائد  15جبل( رتبو على  805د( ك ) 1384ح(كفي الرباط) 240)الرقم 
 من نظمو, كاستفتحو برسالة نبوية, كأرجوزة في المهم من الديانات سماىا )االربعينية في االحكاـ الدينية( 

 177/  6األعالـ 
................................................. 

 
 
 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 الذين  استشهدكا .. كترجم لهم مؤلف كتاب شهداء الفضيلة  كلم  يتم التحقق من المصدر  أحد الشهداء  

 
 ىػػ  1154  السيد نصر اهلل الحائرم 

السيد نصر اهلل الحائرم، العالـ، الشاعر، كالمدرس المعركؼ في الركضة الحسينية بكرببلء 
 .المقدسة

 ابديف عمي بف الحسيف ـ السجاد زيف العكلو تخميس قصيدة الفرزدؽ التي قاليا في حؽ اإلما
ككاف مجاىدان في سبيؿ اهلل، ممارسان لسياسة الببلد، رافضان ألىؿ الباطؿ، منددان بيـ، حتى قتؿ 

 .( ىجرم1154شييدان عاـ )
 ترجـ لو: الكثير مف المؤرخيف، ككتب تاريخ األدب كالشعر

............................................................................. 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شاعر ... رحل شهيدا من شهداء  الحرية  كالكلمة كاإلبداع 

 فتحي الدفترم
 ـ( 1746 – 000ىػ =  1159 – 000)

 فتحي بن محمد الدفترم: كجيو
ب سماه " الركض النافح فيما كرد دمشق في عصره.لو شعر.كللشعراء فيو مدائح جمعها سعيد السماف في كتا

 بأمر من اآلستانةقتل خنقا على الفتح من المدائح " 
 184/  5األعالـ 

.......................................... 
  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 ىػ تقريبا  1160حميداف الشكيعر 
 شاعر  شعبي  كبير مات  مسمكما  بسبب  ىذه القصيدة

 ال يعرؼ عف  سيرة حياتة الشي  الكثير  سكل ما ركاه صاحب ىذا المرجعك 
 

 همّ  عند اً الدخعٌة  ما همّ  ذٌب اً عناا 

 ناشى شٌخ اً الدخعٌة  ما ناشى ذٌب اً عناا 

 ناسالاه كتب مطنٌة  قنله اق ناعله باطل!

 نهن جالس اً الزنلٌة   الّى هذا ٌذبح هذا 

 عاله كفخ ننذٌةننا  ٌدعن باسم دٌ  امامد 

 نعماله الشٌطانٌة           ٌبخن منها دٌ  امامد 

 امامد النهابٌة   ناظنه بمامد ٌعنً 

 تمٌم )بخاه( التخكٌة!  ٌقنل ناله م  تمٌم 

 نمامد السعندٌة   امامد عبد النهاب 

ٌّه  هم طٌزٌ  اً سخنال   ذٌاك اٌشّخع ـ لذ

 م اخامٌةناثنٌنه                تشاخكنا باسم الدٌ  

 نقال ذي شخعة سمانٌة  نشخع ظلم باسم الدٌ  

 اً نخاحٌنا النجدٌة   شخع بنً إسخابٌل 

 نن شخٌعة إسالمٌة   زعم ننه شخع هللا 

 نناادٌثه نبنٌة   نقال ا  قنله قخآ  

ة          نانه م  هللا مخسنل  ٌّ  ٌالؾ خسنل البخ
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 نٌسخق نمنال الخعٌة  نباسم الدٌ  نابح ٌقتلنا  

ٌّ ( له ن  ناله نانل الذخٌة  داع الدخاهم )ز

 نشجختهم عدنانٌة!  نجعل نال نال امامد! 

 ما خحى نااٌاكم لٌه   بعد هذا ٌا جماعة 

 م  شخ اذٌاب ناشٌه  ال تناان  اامٌدا  

 تتهم بأعمال خدٌة   مسكٌنة ٌذٌاب البخ 

 نال نانش البّخٌة  نذٌاب البخ ما ناشاها 

 الذباب االدمٌة              ناشى نذٌاب الٌهند 

 ناقادهم اٌبخٌة  بنً إسخابٌل ناشاهم 

 نسخة بؽً ٌهندٌة  ناشى ن  ٌاكم اً نجد 

 اٌها االمٌخ ٌخكب اٌه                تشخع شخٌعة زناج 

 باسم االانل المخعٌة  ناالات ٌنكاها نانها 

 زناج بال شخعٌة   زناجهم باآلالؾ 

تٌل الشاعخ   بعد ن  نكل ؼ   نجل هذه القاٌدة  الثنخٌة  ..اانداع الشاعخ  اٌاته  ؼالٌا  م

 خؼٌؾ  ابز  مسمنم قدمه شاص ٌدعى  سعد الجعٌش   .

 13تاخٌخ  نل سعند  لشهٌد  نااخ السعٌد   افاة  

................................................ 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
كأديب .. رحل شهيد كرامة كحرية ,,  ككانت قصة شهادتو كرحيلو  ..شهادة   دموية  على محرقة  ىذا   فقيو  

التاريخ المريع من  تاريخ  حرية الرأم كالتعبير في تاريخ اإلنسانية .. كشاىدا  على مختبرات كقاعات  البحوث 
مما ىو فقط : أخترع في اإلسبلـ ..  العلمية  في اإلسبلـ لم تكن أكثر من سجوف كمعتقبلت كزنزانات ..

كابتكر في اإلسبلـ ..من  أحدث األساليب لقتل المبدعين ..  كمما انجزه المسلموف من  أكثر األساليب 
 تركيعا كتخويفا على اإلطبلؽ !!

 الحسن بن إسحاؽ
  ـ( 1747 – 1682ىػ =  1160 – 1093)

 ن فضبلء الزيدية كنببلئهم.الحسن بن إسحاؽ بن المهدم أحمد بن الحسن, الحسني: م
كلد في الغراس )من أعماؿ صنعاء( كتفقو في مدينة ذمار, كتقلب في الواليات حتى كاف عامبل على ببلد تعز 
كما كاالىا, فلما دعا صاحب شهارة )المنصور الحسين بن القاسم( إلى نفسو تابعو الحسن. كآؿ االمر إلى 

اعتقل الحسن في سجن صنعاء نحو سبع سنين, ثم أخرجو كجعلو ىػ ف 1128المتوكل قاسم ابن الحسين )سنة 
فأقاـ نحو عشرين  –صاحب الترجمة  –ىػ فتجدد اعتقاؿ الحسن  1139من خواصو. كمات المتوكل )سنة 

, منها )نظم العبادات( من الهدم سنة, كمات سجينا. لو تصانيف, كتب أكثرىا في السجن
: 5العبادات( في مجلدين, لعلو المخطوط في جامعة الرياض ) النبوم, يزيد على ألف بيت, ك )شرح نظم

 (.3( ك )حاشية على الشمائل للترمذم( كلو شعر في بعضو جودة )53
 184/  2األعالـ 

................................................... 
  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 دا فكاف بحق كاحد من شهداء الحرية كالتعبير شاعر  ككاتب غزيز  .. استشهد  كرحل شهي
 شهداء الكلمة كالحرية .شهداء لم يقترفوا جريمة سول جريمة الرأم كالكلمة ..لم يسرقوا لم يقتلوا لم 

 يرىبوا في األرض كلكنهم استشهدكا كقتلوا شر قتلو كانتهوا شر نهاية 
  

 الحائرم
 ـ( 1753 – 1697ىػ =  1166 – 1109)

ن الحسين الموسوم الحائرم, أبو الفتح: فاضل إمامي. كاف مدرسا في " الحائر "  مغرل بجمع نصر اهلل ب
 الكتب.

سافر مرات إلى إيراف لتحصيلها, كقيل: اشترل في أصفهاف, أياـ سلطنة نادرشاه, زيادة على ألف كتاب صفقة 
سل في سفارة عن حكومة إيراف إلى كاحدة, ككجد عنده من غريبها ما لم يكن عند غيره. ككاف أديبا شاعرا.كأر 

فيها, كقد تجاكز عمره الخمسين.لو " ديواف شعر " كتآليف, منها " آداب تبلكة القرآف " ك  فقتلالقسطنطينية, 
 " الركضات الزاىرات " في المعجزات, ك " سبلسل الذىب " كرسالة في " تحريم التتن "

 30/  8اإلعالـ  
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 ..........٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .
 أديب  كعالم  لغوم  ...  استشهد لعملو السياسي 

 علي باشا بام
 ـ( 1756 – 000ىػ =  1169 – 000)

علي بن محمد بن علي تركي, أبو الحسن: بام تونس. لو اشتغاؿ باألدب كالعربية. صنف " شرح التسهيل البن 
صاحب الجزائر, كقاتل عمو خ " في النحو. كثار على عمو " البام حسين بن علي " كاستعاف ب –مالك 

 1153ىػ كتوالت المعارؾ بينهما إلى أف استشهد عمو في جنوب القيركاف )سنة 1147فأخرجو من تونس سنة 
ىػ كصفا لو الجو, كنعمت الببلد في أيامو, إال أنو اشتد في االنتقاـ من أشياع عمو. ككاف أبناء ىذا قد ذىبوا إلى 

 في االسر فأسركه كقتلفيو تونس أياما, كقاتلهم " علي باشا "  الجزائر, فرجعوا منها بجيش حاصركا
 15/  5اإلعالـ 

..................................................... 
 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 

 ناقد  كشاعر  استشهد في ظركؼ غامضة  
 

 الشتجي
 ـ( 1761 – 1703ىػ =  1174 – 1115)

 " بن إبراىيم الحسيني الجرمكي الشتجي: كاؿ عثماني, لو معرفة عبد اهلل " باشا
 –بالتفسير. مولده في جرمك من أعماؿ ديار بكر. تفقو بالعربية كصنف " أنهار الجناف في ينابيع آيات القرآف 

 ط " كتنقل في الواليات الكبيرة, فكاف بأدرنة ككاف كديار بكر كغيرىا.
ه كحصار بلغراد ككلي الصدارة العظمى, كآخر ما كليو حلب ثم دمشق )سنة ككانت لو مواقف في قتاؿ نادر شا

( كحج كقاتل قبائل حرب, بين الحرمين, كقتل شيخهم, فصنف فيو السيد جعفر البرزنجي كتابا سماه " 1172
خ " كما صنف عمر بن محمد بن إبراىيم الوكيل, ككاف في خدمتو,   –النفح الفرجي, في الفتح الجتو جي 

خ "في المكتبة العامة " حوادث دمشق "  –" تركيح القلب الشجي في مآثر عبد اهلل باشا الشتو جي  كتاب
كفيو: كاف ذاىيبة ككقار, يكـر األدباء كالشعراء, كمن تصنيفو رسالة في المعراج " كأخرل في " العركض " كذكر 

 كضبطت الدكلة مالو قتلع انو لو شعرا. كلم تطل مدتو في دمشق فقد نقل إلى ديار بكر معزكال, ثم شا 
 64/  4األعالـ  

..............................................  
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شهيدا من الشهداء ..مات في المنفي ككاف بذلك من ضمن شهدائنا الكراـ !!

 القلعي
 ـ( 1758 – 000ىػ =  1172 – 000)

الحنفي المكي: أديب في عصره. كلد كنشأ  القلعيلدين بن عبد المحسن علي بن محمد تاج ا
ىػ ثم 1160ىػ كزار مصر سنة  1142بها, كعلت مكانتو. كقاـ برحلة إلى الشاـ كببلد الترؾ سنة 

ىػ كفيها الوزير علي باشا ابن الحكيم, فبالغ ىذا في إكرامو فأقاـ معو. كعزؿ الوزير, 1170سنة 
ل ما يملك, كنفي إلى االسكندرية فمات فيها. لو " ديواف شعر " ك " كسلب ك القلعيفنكب 
خ " شرحها في ثبلث مجلدات, منها المجلد االكؿ مخطوط في دار الكتب, كرسالة  –بديعية 

 في " علم الرمل "
 16/  5األعبلـ 

..................... 
 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 سجن  كعذب كعاش معذبا  ..فرحل كمات في منفاه األختيارم  شاعر  كمؤرخ كأديب ... 

  
 عصاـ الدين العمرم

 ـ( 1779 – 1721ىػ =  1193 – 1134)
عثماف بن علي بن عمر بن عثماف العمرم الدفترم, أبو النور, عصاـ الدين: شاعر, مؤرخ, أديب. كلد بالموصل 

اسبة كدفتر االراضي ببغداد. كأقاـ في ىذه أربع سنين, كرحل إلى اليمن, ثم إلى القسطنطينية فولي ديواف المح
كاليي بغداد في أيامو )علي باشا, كعمر كسجن.كعاش معذبا بما أصابو من ظلم ىػ  1175كعزؿ سنة 

 إلى القسطيطينية شاكيا فتوفي فيها. فرحلباشا( 
خ  –كرقة, " راحة الركح  361ط " الجزء االكؿ منو, عندم في  –لو " الركض النضر, في تراجم أدباء العصر 

خ " في دار الكتب, ك " تذكرة المعالم, الطلوؿ, كالرحلة في أربعة فصوؿ  –" في االدب, ك " المقامة العمرية 
كفي أكلو: " رحلة األمير الكبير كاألديب  168خ " رأيتو في خزانة الليثي )بمركز الصف, بمصر( رقم  –

ن عثماف العمرم الموصلي " كابتداء مقدمتو: " الحمدهلل الذم أدار ب –كذا   –الشهير عثماف بن علي بن مراد 
 أقداح الببلغة على أىل الكماؿ الخ " كىو ناقص اآلخر, أك لم يتمو, بلع فيو الكبلـ على بوغاز القسطنطينية

 األعالـ 211/  4
.................................................... 
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  كلي  ........   شهيد من الدرجة األ
 .. قمـ رب..  كممة  صاحب ألنو  استشيد..  مرات كقتؿ  مرات كأحرؽ  مرات  استشيد مؤرخ

 ..  كأبداعو كتبو كأسي ظمما كاستشيدت استشيد

    الكباء ىذا كاستمر الفيركس ىذا عاش كال..   الطغاة ىؤالء  أركاح بقت كال الجبناء أعيف  عاشت كال  أحييت  فبل

 
 محمد شكر

 ـ( 1793 – 000ىػ =  1207 – 000) 
خ( في أخبار بني بويو كالحمدانيين. كىو جد  –محمد بن حسن بن علي العاملي: مؤرخ.لو كتاب )الركضتين 

)آؿ شكر( الشيعة في بعلبك كجبل عامل. كانت أسرتو تحكم الجزء الجنوبي من ببلد عاملة. كىو من قرية 
 كأحرؽ كتبو بعد أف سجنو أربعة أشهر  أحمد باشا الجزار قتلو)قانا( العاملية. 

  92/  6األعبلـ 
................................... 

 
 

 
  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 أحد الشهداء  الذين  استشهدكا .. كترجم لهم مؤلف كتاب شهداء الفضيلة  كلم  يتم التحقق من المصدر  
  
 ىػػ  1208 الشيخ العسيمي

 لح العسيمي مف عمماء لبناف كتبلمذة آية اهلل السيد ميدم الشيخ صا
بحر العمـك كاف مجاىدان في سبيؿ اهلل، صامدان مف أجؿ اهلل، صادعان بالحؽ، مزاكالن لؤلمكر 

( 1208السياسية، حتى قتؿ صابران محتسبان، قتمو أحمد باشا المعركؼ بػ)الجزار(، كذلؾ عاـ )
 .ىجرم

  ترجـ لو: شيداء الفضيمة
................................................... 
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 شاعر كأديب  كبير .. استشهد لعملو السياسي 

 الشاكم
 ـ( 1794 – 000ىػ =  1209 – 000) 

 د.سليماف بن عبد اهلل بن شاكم الحميرم: أديب, من شيوخ بادية العراؽ. كلد كنشأ في بغدا
خ( مجلد في شرح البلمية, ك )نظم  –كأقبل على االدب, فنظم الشعر ككتب )سكب األدب على المية العرب 

خ( في النحو. ككانت البيو إدارة العشائر في أطراؼ بغداد كقتلو أحد الوالة العثمانيين سنة  –قطر الندل 
  ىػ فثار سليماف مع بعض إخوتو في طلب الثأر البيهم. 1183

والي. كأقيم سليماف )مديرا للعشائر( مكاف أبيو. كلجأ إليو ثائر على حكومة بغداد )العثمانية( يدعى كقتل ال
فطلبتو حكومة بغداد منو كأمرتو بارسالو إليها مقيدا باالغبلؿ, فامتنع ابن شاكم أنفة  1205)عجم محمد( سنة 

يعدكنو من قبيلة ىتيم أك صليب ىو كذريتو من أف يقاؿ سلم ضيفو. قاؿ المؤرخ ابن سند: لو فعلها لكاف العرب 
إلى أبد اآلبدين. كأرسل كالي بغداد )الوزير سليماف باشا أبو سعيد( جيشا الخضاع ابن شاكم, فرحل ىذا 

 فقتلوفأكغل في البادية,  1208بضيفو, تاركا أموالو كأثقالو, كأقاـ في الخابور. فطاردتو عساكر الوالي سنة 
من أفراد الدىر عقبل كحلما ككرما  –كما يقوؿ ابن سند   –من عشيرتو. ككاف محمد ابن يوسف الحربي 

 كشجاعة.
كلو في رثائو قصيدة ضمنها ذكر كثيرين ممن قتلوا أك خلعوا من األمراء كالملوؾ, على نسق قصيدة ابن عبدكف 

ط(  –)ديواف  األندلسي في رثاء بني االفطس. كللشاعر محمد كاظم االزرم البغدادم مدائح فيو جمعت في
 مرتب على الحركؼ. كفي خزانة

 –سماه )سكب األدب على المية العرب  1178( كتاب من تأليفو سنة 405االكقاؼ ببغداد )الرقم: أدب 
 خ( عليو تقاريظ لعلماء عصره

 129/  3اإلعالـ 
 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 هيد .. الكل شهيد شهداء الكلمة كالحرؼ كاإلبداع كاستشهد  كما استهشد األخركف ال فرؽ .. فالكل ش 

 شهداء الحرية 
 زين بن خليل 

 ـ( 1796 – 1747ىػ =  1211 – 1160)
زين بن خليل بن موسى بن يوسف الزين االنصارم الخزرجي العاملي: فاضل إمامي. كلد في قرية شحور )من 

حمد الجزار الحاكم التركي في قرية )تبنين( أ كقتلو أعماؿ صور( كتعلم بالنجف, كعاد إلى بلده, فاشتهر.
خ( ك )مبدأ التشيع  –خ( فقو, ك )القبائل الداخلة على جبل عامل  –كأحرؽ جثتو كمكتبتو. من كتبو )الذريعة 

 خ( –
 63/  3األعالـ 
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   ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
  الفضيلة  كلم  يتم التحقق من المصدر أحد الشهداء  الذين  استشهدكا .. كترجم لهم مؤلف كتاب شهداء  

 حسين عصفور
 ـ( 1802 – 000ىػ =  1216 – 000)

 حسين بن محمد بن أحمد ابن عصفور الدرازم الشاخورم البحراني: فقيو إمامي باحث.
ط( ك  –كتابا, منها )الحقائق الفاخرة   36. لو قتل في معركة بالبحرينمن أىل البحرين, من قرية )الشاخورة( 
 خ( كبلىما فقو –السوانح النظرية )

  257/ 1اإلعالـ  
............................  

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 أحد الشهداء  الذين  استشهدكا .. كترجم لهم مؤلف كتاب شهداء الفضيلة  كلم  يتم التحقق من المصدر  

 
 ىػػ  1216 اليمداني الحائرم

ليمداني الحائرم، العالـ العيمـ شيخ العمماء، ىك مف تبلمذة الكحيد المكلى عبد الصمد ا
البيبياني كصاحب الرياض كاف مجاىدان في سبيؿ اهلل، عامبلن لرفع راية اإلسبلـ، مزاكالن لؤلمكر 

( ىجرم في فتنة الكىابية كاستباحتيـ لمدينة 1216السياسية، حتى قتؿ عند باب داره عاـ )
معو األلكؼ مف المؤمنيف كاألخيار، كفييـ العشرات مف العمماء  كرببلء المقدسة. كقتؿ

 .ك)الشيخ عيف عمي( ك)السيد صادؽ( كغيرىـ (كالفضبلء منيـ )الشيخ محمد
 ترجـ لو: العديد مف المؤرخيف كمف كتبكا عف كرببلء المقدسة
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  ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 قا  ىو كأخوه  بسبب  عملو في السياسية  كاإلماراة  شاعر  كأمير  ,, استشهد  خن

  
 الشاكم

 ـ( 1802 – 000ىػ =  1217 – 000) 
 محمد بن عبد اهلل بن شاكم الحميرم: من أمراء بادية العراؽ. كاف داىية عاقبل فصيحا.

لمحاربة األمير ىػ للسير في حملة بقيادة )الكتخدا( علي باشا,  1213انتدبو سليماف باشا )كالي بغداد( سنة 
)سعود بن عبد العزيز( في االحساء, كانتهت الحملة بصلح موقت بين سعود كالكتخدا. كأرسلو سليماف باشا 
أيضا في سفارة إلى الدرعية )مقر آؿ سعود( بنجد, كبعد عودتو اتهمو الترؾ بالميل إلى )الوىابيين( كبأنهم 

ف آؿ سعود استمالوا الشاكم بكثير من الهدايا حتى )أغوكه(. كيقوؿ كاتب فرنسي كاف معاصرا للحوادث: إ
تخلى ىذا عن صلتو بباشا بغداد, كأصبح كسيطا في االصبلح بينو كبينهم. كآلت كالية بغداد إلى الكتخدا علي 

فخنقا كدفنا بقرب باشا, بعد كفاة سليماف باشا, فأمر بخنق الشاكم كمعو أخ لو اسمو عبد العزيز, 
 الموصل.

 كاف محمد في أيامو من ملوؾ العرب كأىل النجابة كالمركءة كالنخوة  قاؿ ابن سند:
أمضى عمره كىو جليس الملوؾ )يريد األمراء كالوزراء( كنديمهم كسفيرىم كأمينهم كمستشارىم بحيث يضرب 

 بو المثل في اللطافة كاألدب كطبلقة اللساف كبداىة الجواب, ككاف يشارؾ العلماء في كل فن
 األعالـ 242/  6

...................................... 
   ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 شييد مف  أعمى مراتب الشيادة  في تاريخ  المحرقة  والمجزرة الطويمة والمديدة   
 

 االخبارم
 ـ( 1817 – 000ىػ =  1232 – 000) 

أبادم,الهندم, الميرزا المعركؼ باالخبارم:  محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع, أبو أحمد النيسابورم, االكبر
خ( سماه أيضا  –خ( كشرحو )مجالي المجالي  –في الكاظمين.لو كتب, منها )مجالي االنوار  قتلفقيو إمامي 

)معترؾ العقوؿ( قاؿ أغا بزرؾ: رأيت النسخة متنا كشرحا في المشهد عند الشيخ علي أكبر النهاكندم مع عدة 
 جمةرسائل أخر لصاحب التر 

 251/  6األعالـ 
............................................ 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 أحد الشهداء  الذين  استشهدكا .. كترجم لهم مؤلف كتاب شهداء الفضيلة  كلم  يتم التحقق من المصدر  

 االعسـ 
 ـ( 1817 – 000ىػ =  1233 – 000) 
يف بف محمد االعسـ النجفي: فقيو إمامي. كاف كبير آؿ االعسـ في محمد بف عمي بف حس

النجؼ، كىـ مف )العسماف( فخذ مف قبيمة )حرت( المعركفة في الحجاز. لو )خمس منظكمات 
 ط( عمى مذىب االمامية  –لفقو في ا

  297/  6األعالـ  
.................................................. 

 
 

  من الدرجة األكلي  ........   شهيد 
 ىػػ  1234خليل بن عبد الرحمن الجبرتي  

 ابن المؤرخ العربي الكبير  ..ذىب  ضحية  كونو  ابن ىذا المؤرخ 
 المعارض موقفو ىو ذلك سبب أف إلى تشير أغلبها كلكن االبن, قتل كظركؼ أسباب حوؿ األحاديث كثرت 

 فرفض لمدحو كتاب بكتابة على محمد أمره قد حيث. ةالعثماني الدكلة على كثورتو علي محمد حكم من
 الخبيثة  المؤمراة ىذه ضحية  يذىب ك خليل ابنو بقتل يبقـو على محمد جعل مما أيضا فرفض فهدده الجبرتى
  الدنئية

   العالمية الشبكة
 

..................................... 
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  ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 فقيو  كأمير  , سليل  سبللة  أشبو بأف تكوف سبللة الشجرة الملعونة في اإلسبلـ .. سليل بيت النبوة   

أسرة  آؿ بيت ك سيد من السادات..سادة  مات  مقتوال كشريفو مات مسموما  ..ككاف  من بينهم  ىذا 
 الشهيد  األديب كالشاعر   الذم استشهد  بسبب علمو السياسي    .. 

 ميالحاز 
 ـ( 1820 – 1774ىػ =  1235 – 1188)

حسن بن خالد بن عز الدين بن محسن التهامي اليماني الحازمي: فقيو مجتهد من سبللة أسرة حسنية في عسير 
تدعى )الحوازمة( برع في التفسير كالحديث. ككاف يحـر )التقليد( كلد في ىجرة ضمد كتقدـ بعلمو كبشجاعتو, 

( كشهد ماينيف على عشرين كقعة, أكاخرىا مع الترؾ 1233محمد )فكاف كزيرا للشريف حمود بن 
)العثمانيين( يصدىم عن عسير. كآلت إليو إمارتها, فقاـ بها نحو عشرين شهرا. قاؿ النعمي: كفي سفح جبل 
شكر )بفتح الشين كالكاؼ المشددة, من ببلد رفيدة( اشتبك األمير الحسن بن خالد في قومو العسيريين, مع 

عوف كحملتو )العثمانية( كانتهى القتاؿ بهزيمة االتراؾ, اال أف شرذمة منهم اختفت في بعض المضايق  محمد بن
. لو نظم حسن قتيبل ثم أطلقت النار على األمير حسن عندما كاف مجتازا بالقرب من موقعها فسقط عن جواده
 لماء كقتوكتصانيف صغيرة )رسائل( دينية, ك )مجموع مكاتبات كمراجعات( بينو كبين ع

 119/  2اإلعالـ 
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   ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
عندما يكوف  ىذا اإلسم البلمع شهيدا من الشهداء ..كضحية من الضحايا ..عندما يكوف  ىذا المفكر كالمؤرخ 

األجياؿ ..أف يقوؿ ماتريد ..رفض أف يكذب على كال يغيره اهلل  ..الذم لم يرد  أف يغير ماضي  يغيره المؤرخوف 
..فكاف ماكاف من  كتريده الحقيقة  الحق أف تقولو  ..ال ما يراه  ا تريد  القوةم السلطة أف تقولو ..أف  يرل بعين

.. يريد أف يقوؿ كلمة إنسانية من عبقريات  ك أحرار   قتل كمن  اعداـ ..كسيكوف ما سيكوف في حق من مثلو 
.. ال لشي إال من أجل أف نبقي متخلفين  نبقي  مأجورين  نبقي مرتشين  نبيع قطع طريقو السيف فيمنعو الرصاص ..كي لؤلجياؿ

الكلمة من أجل الدراىم .. نبيع الرأم من أجل من يملك ال لمن يرل .. نؤجر العقوؿ من أجل حفنة من الرياالت كصرة من الدكالرات كتلك 
 كإذا لم يقتل يباع كيؤجر .. ىي قصة النهاية  كبداية المحنة ..أف يقتل العقل

 
 الجبرتي

 ـ( 1822 – 1754ىػ =  1237 – 1167)
 عبد الرحمن بن حسن الجبرتي: مؤرخ مصر, كمدكف كقائعها كسير رجالها, في عصره.
 كلد في القاىرة كتعلم في األزىر, كجعلو )نابليوف( حين احتبللو مصر من كتبة الديواف.

عندما فاجأتو فاجعة لم تكن  دؤكبان في عملو حتى عاـ ككاف الجبرتي لي. ككلي إفتاء الحنفية في عهد محمد ع
بالحسباف, فقد قيًتل كلده خليل. تلك الحادثة التي قصمت ظهره. كقد كثرت األحاديث حوؿ أسباب كظركؼ 

الدكلة كثورتو على  محمد عليقتل االبن, كلكن أغلبها تشير إلى أف سبب ذلك ىو موقفو المعارض من حكم 
أمره محمد على بكتابة كتاب لمدحو فرفض الجبرتى فهدده فرفض أيضا مما جعل محمد حيث قد  .العثمانية

 الرحمن عبد لكن على يبقـو بقتل ابنو خليل مما جعل الجبرتى يتحامل على محمد على بعد ذلك  كثيرا 
 التي لمسيرةا الستكماؿ دافعو كفقد تاريخو استكماؿ على القدرة يجد فلم الفاجعة, الحادثة ىذه ىٌدتو الجبرتي

 كال يقرأ ال بو ألمت التي الفاجعة تلك بعد بيتو الكبير المؤرخ ىذا كلـز. بصره كف حتى ابنو يبكي كظل. بدأىا
. كىو مؤلف )عجائب اآلثار في مخنوقا, كلم يطل عماه فقد عاجلتو كفاتو, األخبار  ..  يتابع كال يكتب

 1236ىػ كانتهى سنة 1100الجبرتي, ابتدأه بحوادث سنة  ط( أربعة أجزاء, كيعرؼ بتاريخ –التراجم كاالخبار 
ط( في جزأين كترجم إلى الفرنسية  –ىػ كقد ترجم إلى الفرنسية. كلو )مظهر التقديس بذىاب دكلة الفرنسيس 

)عبد الرحمن  كطبع بها. كنسبة الجبرتي إلى )جبرت( كىي الزيلع في ببلد الحبشة. كلخليل شيبوب, كتاب
 سيرتو  ط( في –الجبرتي 

 304/  3األعبلـ 
.......................................... 
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  ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 شاعرة  ككاتبة كأميرة  .. اغتيلت كاستشهدت  بسبب عملها السياسي 

 حبوس االرسبلنية
 ـ( 1822 – 1768ىػ =  1238 – 1182)

ة, سديدة الرأم, عالية الهمة, كريمة النفس. كلدت في الشويفات أمير   حبوس بنت بشير بن قاسم االرسبلني
)بلبناف( كتزكجت بأمير مقاطعة الشويفات عباس بن فخر الدين االرسبلني. ككانت تجالس الرجاؿ, كيحترموف 

ىػ كأكالدىا صغار ليس فيهم من يصلح لبلمارة, فقامت بها. قاؿ  1224عقلها كفصاحتها. كتوفي زكجها سنة 
ؽ مؤرخ لبناف: )تولت على المقاطعة لذكائها كصغر أكالدىا, فساست الرعية سياسة حسنة, كاشتهرت الشديا

بالصفات الحسنى, حتى كانت ملجأ كغوثا للناس( كاستمرت إلى أف عزؿ األمير بشير الشو أبي عن كالية لبناف 
فأقاـ أحد أبنائها )أحمد بن ىػ  1238ـ( ككانت تابعة لو, ثم عاد إلى الوالية سنة  1820 -ىػ  1236)سنة 

 عباس( أميرا على الشويفات, كانتقلت ىي إلى قرية )بشاموف( من قرل ناحية الغرب فتوفيت بها.
 . كىي أـ األمراء منصور كأحمداغتيلتكقيل 

 كحيدر كأمين االرسبلنيين
 اإلعالـ 164/  2

 
 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 استشهد  كرحل  شهيدا  ثمن  إصبلحاتو  السياسية كاإلدارية  مصلح  كأدرام حاـز  فذ .. 

 بشير جانبوالد
 ـ( 1825 – 1777ىػ =  1241 – 1191)

بشير بن قاسم بن علي رباح, من آؿ جاف بوالد المعركفين اليـو بآؿ جنببلط: شجاع حاـز جواد كثير االخبار, 
يخها. كأحدث آثارا عمرانية, منها إجراؤه الماء من من أىل )بعذراف( بلبناف. استقر في )المختارة( شيخا لمشا

 نهر الباركؾ إلى المختارة في قناة أكثرىا منقور في الصخر.
كبنى جسورا كأصلح طرقا. كلقب بعمود السماء. ككاف قوم الصلة ب األمير بشير الشهابي, ثم اختلفا, فانتهى 

عبد اهلل باشا, فكتب األمير بشير إلى محمد علي  بو االمر إلى السجن في دمشق, كنقل إلى عكة فأطلقو كاليها
 ليفقتلو كالي عكة بأمر محمد ع بقتلو,باشا كالي مصر يشير 

      57/  2األعبلـ 
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     ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 اهلل  أكبر .. اهلل أكبر  

ال تساكم شعرة  في مفرؽ أحدىم  .. كم ىي  رخصية  حياة ىؤالء  .. كم  ىي دنية  حياة  ىؤالء كحقيرة .. 
 استشهد ىذا   الحكيم كصلب  فالحكمة  جريمة  كاألدب خيانة  كالكلمة كبيرة  كالثاقة خطيئة  

 فاهلل  أكبر حي على الذبح .. اهلل  أكبر حى على القتل  
 حى على الصلب .حى على قطع كل كلمو ..ك كأد كل فكرة ..كقتل كل إبداع 

 اإلرىاب   عاش اإلرىاب ..عاشت أمة األرىاب   عاش  اإلرىاب عاش
 ابن حريوة

 ـ( 1825 – 000ىػ =  1241 – 000) 
محمد بن صالح بن ىادم السماكم الصنعاني, المعركؼ بابن حريوة: حكيم يماني من مجتهدم الزيدية.كحريوة 

ي الفقو كأصولو كالحديث.كأكغر لقب أبيو. نشأ في صنعاء كبرع في العلـو الرياضية كالطبيعية كااللهية, كتفوؽ ف
عليو صدر المهدم )عبد اهلل بن أحمد( فضرب بالجريد, كنفي إلى )كمراف( ثم اعتقل مدة في )الحديدة( 

, كدفن في بندر فأفتوا بقتلو فضربت عنقو, كصلب مدةكاستفتى فيو المهدم بعض الفقهاء 
لماـ في أحاديث االحكاـ( ك )الغطمطم الحديدة.لو )شرح التجريد( لنصير الدين الطوسي, ك )منتهى اال

 الزخار( في مباحث علمية كدينية, مجلداف
 163/  6األعالـ 

............................................... 
  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

ربما  .. كلكن  ربما  استشهد  خطأ  ربما .. كربما  قتل خطأ .. ربما  كذىب ضحية  مؤامرة كقتيو  كلحظية
المؤامرة الطويلة ستلحقة .. ستقتلو .. ستدكس على كرامتو كحياتو  .. كيكوف شهيدا مثلما كانوا كسيكونوا .. 

 شهيدا علي الطريق منارة على ىذا الطريق ..شهادة كشهيد 
 السعدم 

 ـ( 1828 – 1778ىػ =  1244 – 1192)
ب لو اشتغاؿ بالحديث, من آؿ محضر باشي صالح بن يحيى بن يونس الموصلي السعدم: باحث أدي

بالموصل. كاف من تبلميذ االلوسي الكبير. كتكلم الفارسية كالتركية مع علمو بآداب العربية. ككاف عجبا في كتابة 
خ( عند آؿ السعدم  –( كلو )ديواف شعر 5734الخط الدقيق كلو ألواح رائعة في مكتبة االكقاؼ )المجموعة 

في مؤامرة كاف المقصود  ذبحا كقتلبا لبلنشاء عند كالي الموصل )محمد أمين باشا( في الموصل. كعين كات
خ( في علم الوضع, ك )عقد الدرر في  –بها الوالي. كمن كتبو )حاشية على شرح العضدية لعصاـ الدين 

 خ( كبلىما في مخطوطات االنكرلي –مصطلح أىل األثر 
 األعالـ  198/  3
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  .... ثالثة ال...   شهيد من الدرجة 
 مؤلؼ استشيد في ظروؼ غامضة 

 ابن رسوؿ
 ـ( 1830 – 1767ىػ =  1246 – 1181)

محمد بن رسوؿ بن محمد بن محمد ابن رسوؿ: ذكي الدين الشافعي االشعرم. كلد في إحدل نواحي 
 –عقائد في قصبة صاد قببلؽ. لو )تعليق على تعليقات السيالكوتي في ال شهيدامطعونا )السليمانية( كتوفي 

 ط( كفي نهايتو ترجمة لو
 األعالـ 125/  6

................................................... 
 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 قاضي اسشتهد في ظركؼ  غامضة 

 إسماعيل جغماف
 ـ( 1840 – 1798ىػ =  1256 – 1212)

 ديب, من فضبلء اليمن. أصلو من خوالف. كلدإسماعيل بن حسين بن حسن ابن صبلح جغماف: قاض, أ
مع الناصر في كادم ضهر )من  قتلكنشأ بصنعاء, ككاله الناصر )عبد اهلل بن الحسن( قضاءىا, فاستمر إلى أف 

أعمالها( من كتبو )العقد الذم انتضد, بذكر من قاـ من العترة النبوية ال من قعد( ك )بلوغ الوطر في آداب 
 هوؿ إلى عقيدة اآلؿ في صحب الرسوؿ( كلو نظم جمع في )ديواف(السفر( ك )إرشاد الج

 312/  1األعالـ 
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   ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 نفي ال يكفي  سجف  ال يكفي .. نجاة مف السيؼ  ال يكفي  اغتراب ال يكفي .. 

غميؿ ىذا الفيروس ..ىي مف تشفي كؿ ذلؾ ال يكفي .. فقط الشيادة والقتؿ ىي مف تكفي  
 ..ومف يعتاش عميو ىذا الوباء وىذه البكتريا

التي مف الموت فيي وساـ وشرؼ كؿ شاعر وكؿ  أديب في  ىذا  العوالـ مف  العوالـ األخروية 
 والقتؿ ال تكفي .. 

 
 محمد العمراني

 ـ( 1848 – 1780ىػ =  1264 – 1194)
 لحديث, مؤرخ لعلماء عصره.محمد بن علي بن حسين العمراني الصنعاني: عالم با

 كلد كتعلم بصنعاء. كعظمت مكانتو, فتماال عليو الحساد, فاعتقل, ككاد يعرض على السيف.
ىػ كىاجر إلى مكة فأقاـ ثبلث سنوات. كاستدعاه الشريف حسين بن علي بن  1250ثم نفي إلى زبيد )سنة 

ن. كرحل إلى زبيد, فلما دخلتها الباطنية حيدر صاحب أبي عريش )باليمن( كبالغ في إكرامو, فمكث نحو سنتي
 .خ( بخطو, في مكتبة الجامع الجامع بصنعاء  –. لو )تاريخ فقتلوهىاجم بعضهم داره 

 298/  6األعبلـ 
............................................... 

 
   ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 ن ركب قافلتنا فقيو  استشهد  ..  فكاف  من شهداءنا كم
 برغانيال

 ـ( 1848 – 1770ىػ =  1264 – 1184)
إمامي.نسبتو إلى برغاف )من قرل  محمد تقي بن محمد البرغاني أصبل كمولدا, القزكيني مسكنا كمدفنا: فقيو

طهراف( تعلم كاستقر في قزكين. من كتبو )عيوف االصوؿ( في أصوؿ الفقو, مجلداف, ك )منهج االجتهاد( في 
 نفر من البابية كىو اغتالوط( في االخبار كالمواعظ كالتفسير كالحديث.  –كبير, ك )مجالس المؤمنين الفقو.  

 يصلي في المسجد ليبل بقزكين 
  63/  6األعبلـ 

........................................ 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
راؾ الفكرم كالبشرم  أحد القبلئل ممن يجودكف على اإلنساف  مفكر كفيلسوؼ كبير ..  أحد  مؤسسي الح

بالفكر الجديد كالمذىب الجديد ..  كاحد  ممن كاف  يقوؿ  لئلنساف  أني ىنا ..كأنو لوال ىذه القلة النادرة 
 المفكرة من البشر  لن يكوف  لوجود اإلنساف حقيقة   ك معنى  ..  

 الء كرحيل ىؤالء  قتبل كذبحا كرميا بالرصاص  ..رحل ككاف شهيدا ..  فيا خسارة  ذىاب ىؤ 
 فكيف لئلنساف  أف يصنع حضارة  كثقافة  كيرحل مثل ىؤالء شهداء ..ملعونين مطاردين  منشقين  منفيين

ال الحاضر يقدرىم .. كال الماضي يغفر لهم ..كال المستقبل يجد أحدا ما ينصفهم ... كيذكر بهم ..كيواسى  
 م مأساتهم ..كيركل عظمتهم كعبقريتهم كينعي رحيلهم ..كيعظ

 كيالو من جحود  ك نسياف ..كيالها من محنة ال تصنع إال في اإلسبلـ يالها من قسوة ..
 الباب

 ـ( 1850 – 1819ىػ =  1266 – 1235)
, علي محمد ابن المرزا رضى البزاز الشيرازم: مؤسس " البابية " التي ىي أصل " البهائية ".إيراني. كلد بشيراز

كمات أبوه كىو رضيع فرباه خالو المرزا سيد علي التاجر, كنشأ في " أبي شهر " فتعلم مبادئ القراءة بالعربية 
كالفارسية, كتلقى شيئا من علـو الدين. كتقشف, فكاف يمكث في الشمس ساعات عديدة. كأثر ذلك في 

توحيد االدياف, كقوامها تلفيق دين ىػ جاىر بعقيدة ظاىرىا  1260عقلو. كلما بلغ الخامسة كالعشرين )سنة 
 جديد.

كلقب نفسو بالباب " أنا مدينة العلم كعلي بابها " كتبعتو جماعة كبيرة, فأذاع أنو " المهدم المنتظر " كقاـ 
علماء ببلده يفندكف أقوالو كيظهركف مخالفتها لبلسبلـ. كخشيت حكومة إيراف الفتنة فسجنت بعض أصحابو. 

ثم إلى أصبهاف فحماه حاكمها " معتمد الدكلة منوجهر خاف " كتوفي ىذا, فتلقى خلفو  كانتقل ىو إلى شيراز,
في قلعة " ماكو " بأذربيجاف, ثم انتقل إلى قلعة " جهريق " على  فاعتقل كسجنأمرا بالقبض على " الباب " 

ألقي جسده في ك  كحكم عليو فيها بالقتل, فأعدـ رميا بالرصاص.أثر فتنة بسببو, كمنها إلى " تبريز " 
 خندقها, فأخذه بعض مريديو إلى طهراف.

كفي حيفا )بفلسطين( قبر ضخم للبهائية يقولوف إنهم نقلوا إليو جثة " الباب " خلسة. لو عدة مصنفات, منها  
 ط " بالعربية كالفارسية –كتاب " البياف 
 األعالـ 17/  6

................................................................. 
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   ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 فقيو  استشهد  ..   شهيدا في سجنو  ..فكاف كاحد من الشهداء  

 الشيخ عليش
 ـ( 1882 – 1802ىػ =  1299 – 1217)

محمد بن أحمد بن محمد عليش, أبو عبد اهلل: فقيو, من أعياف المالكية. مغربي االصل, من أىل طرابلس 
ب. كلد بالقاىرة كتعلم في األزىر, ككلي مشيخة المالكية فيو. كلما كانت ثورة عر أبي باشا اتهم بمواالتها, الغر 

, بالقاىرة. من كألقي في سجن المستشفى, فتوفي فيوفأخذ من داره, كىو مريض, محموال ال حراؾ بو, 
ف, كىو مجموع فتاكيو, ك )منح ط( جزآ –تصانيفو )فتح العلي المالك في الفتول على مذىب اإلماـ مالك 

 ط( أربعة أجزاء, في فقو –الجليل على مختصر خليل 
 19/  6األعالـ 

............................................ 
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 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
مف رواية استشيادة   مفتي الشافعية في مكة المكرمة .. قتؿ في ظروؼ غامضة ولـ يتـ التحقؽ 

 ومقتمو  بعد 
 

 
 ىػ 1304 ػ ىػ 1231 دحالف زيني أحمد

 
 

 الحرميف, إماـ المكي, القرشي الياشمي الحسني دحالف زيني بف أحمد السيد الفقيو الحافظ ىو
 بنقده عرؼ. العثمانية الخالفة أواخر في عصره في الحجاز عمماء وشيخ وفقيو الشافعية مفتي

 .التصوؼ إلى وميمو ,لموىابية الشديد
 
 

 بمكة الدحالف وبيت فييا, وتربى ونشأ ـ,1816 الموافؽ ىػ 1231 سنة المكرمة مكة في ولد
 ورأفة, تواضعٍ  مف الفاضمة بأخالقيـ أىمو وُعِرؼ ومعرفة, وديف عمـ بيت بأنو عنو عرؼ المكرمة

 تحدَّث الطَّيِّبة, معةوالسّ  لمموّدة وحمؿ المعاممة, في وسماحة ووفاء, وكفاح, وجياد, ورحمة,
 .وأىمو والعمـ الديف خدمة في وجودىـ فضميـ وبّينوا والمؤّرخيف, العمماء مف كثيرٌ  عنيـ
 والنحوّية, والبيانية, الشرعّية, المعرفة فروع شتى في كثيرةً  كتباً  دحالف زيني أحمد أّلؼ

 :منيا والّرياضّية, والتّاريخية,
 .الراشديف الخمفاء سيرة في المبيف الفتح.النَّبوية السِّيرة.النَّبوّية تالفتوحا بعد اإلسالمّية الفتوحات

 .الوصوؿ لتسييؿ األصوؿ تيسير.الحراـ اهلل بمد أمراء تاريخ.األندلس تاريخ
 .الوىابية عمى الّرد في الّسنّية الدُّرر.الرَّحمف فتح عمى العطشاف منيؿ.العمـ فضائؿ

 .األلفية عمى شرح.السموؾ وكيفّية ماتالمقا بياف.والجماعات الجمعة فضائؿ
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يَّة بفضائؿ الّسنّية األنوار  .المحمَّدية لألمة اإليمانية النَّصائح.البريَّة خير ذرِّ
 .العمماء طبقات.المرضية بالجداوؿ اإلسالمية الدُّوؿ تاريخ

 .الجماف وعقود شجاع وأبي البيجة متف.القراءات في المراـ بكؿّ  الجامع الشاطبية متف
 تمخيص.الوىابية فتنة.الغابة أسد تمخيص.الغزالي لإلماـ العابديف منياج تمخيص.األلفّية تفم

حابة معرفة في اإلصابة  فيض بشرح المّناف الجواد فتح.رسالف البف الّزبد عمى حاشية.الصَّ
 في رسالة.الغزالي لإلماـ الشُّكر رسالة.الجمعة فضائؿ عف رسالة.البسممة في رسالة.الرَّحمف

 .النَّحو في األجرومية شرح.الجياد فضائؿ في العباد إرشاد.والّنشور بعثال
 .األلفّية عمى شرح.البيضاوي تفسير عمى تقريرات

 .والصبَّاف األشموني عمى تقريرات
 .البناني حاشية.الّسعد عمى تقريرات

 
 .فييا ودفف ىػ 1304 سنة المنورة المدينة في دحالف زيني أحمد توفي
ناصر السعيد مولؼ كتاب تاريخ أؿ سعود  وحقائؽ عف القير السعودي أف ىذا ويروي المولؼ 

العالـ قتؿ واستشيد وسحؿ في شوارع الحرميف بعد أف دخؿ أؿ سعود الحجاز ..بسبب تأليفو 
 كتاب " فتنة الوىابية "

 ولـ يتـ الوقوؼ عمى مصدر ىذه الرواية  حتى كتابة ىذه السيرة !!
 ير الغامض فكاف مف الشيداء ذو المص
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   ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
شهيد  منفي  شهيد سجوف  شهيد  تراحل  كسفر مع العذاب كالهجراف كالنكراف .. شهيد من سادات الشهداء 

 إف كاف لشهادة سيادة .. كرفعة ..سيد  فتح  للعقوؿ طريقا لؤلنوار .. كاف نبيا  من أنبياء العقل.. 
يحا حين  كاف لو قلب ..  كاف  معجزة  حين كاف لو ضمير ..  كاف ركحا تتجسد  باألمل كالغد لكل كاف مس

حي ككل إنساف ..  فعذب  كنفي  كسجن  ك حورب  ألنو يريد من اإلنساف أف يكوف إنساف  .. أف يفكر أف 
 ؤلمل ..طريقا ألف يكوف !! يكتب أف يبدع .فأرد لؤلمل أف يكوف كلكن ليس في عالم اإلسبلـ كديار المسلمين ل

 البهاء
 ـ( 1892 – 1817ىػ =  1309 – 1233)

 حسين علي نورم بن عباس بن بزرؾ, الميرزا. المعركؼ بالبهاء, أك بهاء اهلل: رأس )البهائية( كمؤسسها. إيراني
 مستعرب. أصلو من بلدة نور )بمازندراف( كإليها نسبتو. من أسرة ظهر فيها كزراء كعلماء.

كاعتنق )دعوة( كاف علي بن محمد الشيرازم, الملقب بالباب, قد قاـ بها, ظاىرىا  –كقيل: بطهراف  –ا كلد به
 االصبلح الديني كاالجتماعي, كباطنها تلفيق عقيدة جديدة من أدياف كمبادئ مختلفة.

االشتراؾ في ـ( فخلفو البهاء في دعوتو, فاتهم ب 1850 -ىػ  1266كقتل الباب رميا بالرصاص في تبريز )سنة 
سنة قضى  12مؤامرة, الغتياؿ ناصر الدين شاه )ملك إيراف( انتقاما للباب. فاعتقل, كأبعد, فنزؿ ببغداد, كأقاـ 

بعضها في أطراؼ السليمانية يبشر ببدعتو. كضج منو علماء العراؽ, فأخرجتو حكومة بغداد. فقصد اآلستانة, 
خمس سنين, أرسل بعدىا إلى سجن عكة )بفلسطين( عاـ  كقاكمو شيوخها, فنفي إلى )أدرنة( حيث أقاـ نحو

ـ, ثم أفرج عنو, فانتقل إلى البهجة )من قرل عكة( كالتف حولو مريدكه, كتوفي بها كدفن في حيفا.  1868
ط( بالفارسية كقد ترجم إلى العربية  –ط( كتبو بالعربية, ك )االيقاف  –من آثاره ما سماه )الكتاب االقدس 

 ط( مجموعة رسائل بالعربية كالفارسية –ط( أكثره بالعربية, ك )االلواح  –ية, ك )الهيكل كاللغات االجنب
 248/  2األعالـ 
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   ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شييد مف  أكابر  كأبرز  شيداء  تاريخ حرية التعبير كالرأم  في اإلسبلـ 

 .. كمحرقة  ىذا التاريخ ..كمدم  تركيعو ألصحاب الفكر كاإلبداع شييد تحكي  شيادتو  مدل سمية ىذا الديف 
كخكفو الشديد مف  كؿ صاحب فكر كقمـ  حر كجديد .. ثقافة  ال تستحؽ  إال اإلعداـ  اإلبادة كالسحؽ عمى بكرة أبييا  

 إلبداع !!كمبادلتيا بالمثؿ .. مبادلتيا بنفس الطريقة التي  تعاممت فييا مع أصحاب الكممة  كالحرية كا
 فإذا كانت ال تريد  ىؤالء  فمن  تريد !! " أرىابيوف ..  انتحاريوف ..مفجركف ..  متطرفوف " 

 أىذا  فقط من  تريد 
 كيف  تريد ىذه الثقافة لنفسها الحياة  كىي تحرؽ ىؤالء .. تعدـ  ىؤالء .. تشنق ىؤالء ..تعذب تسجن ىؤالء 

نفسها من الموت  الحضارم كالثقافي .. كىي ال تجود على ىؤالء كيف  ستحل مشاكلها ,,كتغير حالها كتنقذ 
 المفكرين كالفبلسفة  سول بالسمية كالعدمية   !!

كيف تشق طريقها بين الدكؿ الكبرم كاألمم المتقدمة  كىي تشق أنفاقا للموت لهؤالء .. كتشيد أبراجا 
 . كيدنيو بهذه الجرائم كيبلحقو في كل مكاف لؤلغتياؿ ىؤالء !!   فمتي سيستفيق العالم لكارثة  ىذا الفكر .

كىل سيفكر في الحياة من سيفكر بالتعايش  مع ىؤالء كمسالمتهم ..ك كيل لؤلجياؿ ثم كيل ثم كيل إذا ىادنت 
 ىذا الوباء كىذا الفكر كىذا الموركث 

 

 
 

 جماؿ الدين االفغاني
 ـ( 1897 – 1838ىػ =  1315 – 1254)

جماؿ الدين: فيلسوؼ اإلسبلـ في عصره, كأحد الرجاؿ االفذاذ الذين قامت على محمد بن صفدر  الحسيني, 
)بأفغانستاف( كنشأ بكابل.كتلقى العلـو العقلية كالنقلية,  سواعدىم نهضة الشرؽ الحاضرة. كلد في أسعد آباد
م في سلك ىػ كعاد إلى كطنو, فأقاـ بكابل.كانتظ 1273كبرع في الرياضيات, كسافر إلى الهند, كحج )سنة 

( فجعل 1285رجاؿ الحكومة في عهد )دكست محمد خاف( ثم رحل مارا بالهند كمصر, إلى اآلستانة )سنة 
( فقصد مصر, فنفخ فيها ركح النهضة االصبلحية, في 1288من أعضاء مجلس المعارؼ.كنفي منها )سنة  فيها

صدر أديب إسحاؽ, كىو من مريديو, الدين كالسياسة, كتتلمذ لو نابغة مصر الشيخ محمد عبده, ككثيركف. كأ
جريدة )مصر( فكاف جماؿ الدين يكتب فيها بتوقيع )مظهر بن كضاح( أما منشوراتو بعد ذلك فكاف توقيعو على 

( فرحل إلى حيدر آباد, ثم إلى 1296بعضها )السيد الحسيني( أك )السيد(.كنفتو الحكومة المصرية )سنة 
جريدة )العركة الوثقى( كرحل رحبلت طويلة, فأقاـ في العاصمة  باريس.كأنشأ فيها مع الشيخ محمد عبده



311 
 

الركسية )بطرسبرج( كما كانت تسمى, أربع سنوات, كمكث قليبل في ميونيخ )بألمانيا( حيث التقى بشاه إيراف 
)ناصر الدين( كدعاه ىذا إلى ببلده, فسافر إلى إيراف. ثم ضيق عليو, فاعتكف في أحد المساجد سبعة أشهر,  

 في خبللها يكتب إلى الصحف مبينا مساكئ الشاه, محرضا على خلعو. كاف
كخرج إلى أكربا, كنزؿ بلندف, فدعاه )السلطانعبد الحميد( إلى اآلستانة, فذىب كقابلو, كطلب منو السلطاف أف 

تريد يكف عن التعرض للشاه, فأطاع.كعلم السلطاف بعد ذلك أنو قابل )عباس حلمي( الخديوم, فعاتبو قائبل: أ
(   مسموما )كتوفي دس لو السم.أف تجعلها عباسية ؟ كمرض بعد ىذا بالسرطاف, في فكو, كيقاؿ: 

ككاف عارفا باللغات العربية كاالفغانية كالفارسية  1363باآلستانة. كنقل رفاتو إلى ببلد االفغاف سنة 
بالعربية فلغتو الفصحى, كاسع االطبلع  كالسنسكريتية كالتركية, كتعلم الفرنسية كاالنجليزية كالركسية, كإذا تكلم

على العلـو القديمة كالحديثة, كريم االخبلؽ كبير العقل, لم يكثر من التصنيف اعتمادا على ما كاف يبثو في 
ط(  –ط( ك )رسالة الرد على الدىريين  –نفوس العاملين كانصرافا إلى الدعوة بالسر كالعلن. لو )تاريخ االفغاف 

ية تلميذه الشيخ محمد عبده. كجمع محمد باشا المخزكمي كثيرا من آرائو في كتاب )خاطرات ترجمها إلى العرب
ط( كلمحمد سبلـ مدكور كتاب )جماؿ الدين االفغاني باعث النهضة الفكرية في  –جماؿ الدين االفغاني 

 ط( في سيرتو –الشرؽ 
  169/  6األعالـ  

 
 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 أديب قضى  نحبو شهيدنا في منفاه قاضي  

 الكردفاني
 ـ( 1899 – 1844ىػ =  1316 – 1260)

إسماعيل بن عبد القادر الكردفاني: قاض, أديب, لو نظم جيد. كىو سبط إسماعيل بن عبد اهلل المتصل نسبو 
 بالعباس ابن عبد المطلب. كلد باالبيض )عاصمة كردفاف( كتعلم ببلده.

إلى االبيض فعين مفتيا لديار كردفاف. كسافر إلى الخرطـو في أياـ )المهدم( كخليفتو  ثم تخرج باألزىر. كرجع
ط(   –)التعايشي( فتولى القضاء بأـ درماف. كأشار عليو التعايشي بتأليف كتاب عن )المهدية( فوضع )سيرة 

 1310في رمضاف كبيرة. كعلت مكانتو كشهرتو. كلكن الوشايات اقتضت عزلو كنفيو للرجاؼ )بمدينة منجبل( 
 كاستمر في منفاه إلى أف توفي

 318/  1اإلعالـ  
........................................... 
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 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 فلكي كرحاؿ  .. استشهد في ظركؼ  غامضة   

  
 أمين الحلواني

 ـ( 1898 – 000ىػ =  1316 – 000)
ي: رحالة فاضل, لو اشتغاؿ بعلم الفلك. كاف مدرسا " في الحـر النبوم بالمدينة. أمين بن حسن الحلواني المدن

ىػ كصل إلى أمسترداـ كليدف 1300كرحل إلى أكربا كغيرىا, يبيع مخطوطات كاف قد جمعها. كفي سنة 
كاشترت منو مكتبة ليدف بعض نفائس الكتب. كانصرؼ إلى بومبام في الهند, فعكف على االدب, كنشر 

ط(  –في رحلة ببادية طرابلس, قادما " من المدينة. لو )مختصر مطالع السعود  كقتلمن تأليفو.  رسائل
ىػ ك )نشر الهذياف من  1250 – 1198كاألصل لعثماف بن سند البصرم, يشتمل على أخبار بغداد من سنة 

السيد أحمد أسعد ط( في نقد  –ط( نقد, ك )السيوؿ المغرقة على الصواعق المحرقة  –تاريخ جرجي زيداف 
الرافعي, اتخذ فيها لنفسو اسما " مستعارا " ىو )عبد الباسط المنوفي( ك )ارتشاؼ( الضرب من عمود النسب 

 خ( بخطو –
 15/  2اإلعالـ 

........................................................  
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 

عندما يرحل مثل ىذا شهيدا .. ماذا  تقوؿ  عندما يكوف اسما عظيما ,  كرمزا مستنيرا  من بين الشهداء كالقتلى  ..   ماذا تقوؿ
شهيدا مثل العشرات من كبار ماذا سيسجل تاريخ حرية الرأم كالتعبير عن اإلسبلـ, كفي قائمتو اسما  كعلما بارزنا  كهذا العلم 

سبلـ عن نفسو حين يجد  مثل ىذا ذىب ضحية  تاريخ طويل من القمع كالتركيع كاإلرىاب .. ماذا يقوؿ اإلكأفذاذ الشهداء 
كاالستبداد ..بماذا سيدافع عن نفسو حين يفتش في سجلو فيجد إسما ال معا شهيرا  كبيرا  كأسم الكواكبي شهيدا من الشهداء 

 كضحية من ضحايا ىذا المقصلة كديانة اإلستبداد 
و من براثن االستبداد  فكاف ضحية من ضحايا االستبداد ..شخص مصائر الناس كاألحواؿ كالعباد  ..فخانو أراد أف ينقذ من حول

ىؤالء العيباد  .. ككاف  ىو كاحد من بين ىؤالء العباد .. ك كاحدا من  تاريخ مضنى كعسير من القهر ك الكبت ..كاف كاحدا من 
كلكن تلك الكماشة التي قضت على الكثير  كال تزاؿ  تقضي على الكثير ..  إنو أكائل مفكرم النهظة ك أكائل فبلسفة التنوير .. 

..مثلما  كالمستبدين كالمجرمين  قطاع الطرؽ ك  المرتزقة  كتقدس أمة  ال تريد إال الخراب كاإلستبداد كأف تعلى النفاؽ كاللصوص 
!! فنم قرير العين .. نم فما كغير االستعباد  لى لئلستعباد كاف مرشدىا األكؿ  كباعثها األكؿ .. األمة الوحيدة ذات القابلية األك 

 لهؤالء القتلو إال اإلبادة كالتصفية ..كما لهؤالء المحتلين كالهمجيين  إال اإلستعمار كاإلحتبلؿ .. فكل القابليات لديهم إال قابلية
 الحياة كاألمل كالحضارة كبناء العقل كاإلنساف 

 يك صلوات الشرفاء تتلي عليك رحمات األحرار تترم ..عل
 

 
  

 ( ـ 1902 – 1854)ىػ  1320ىػػ  ػػػ  1271الكواكبي  الرحمف عبد
 ومحامي ومؤلؼ وكاتب العربية اإلصالحية الحركة رواد ومف التعميـ رواد مف رائد سوري عربي وعالمة مفكر
 بف محمد بف بيائي أحمد ىو والده. كبير شأف ليا لعائمة حمب مدينة في ىػ 1271 سنة في ولد.شيير وفقيو

 .سوريا في أنطاكية مفتي ابنة وىي نقيب آؿ مسعود بنت عفيفة السيدة والدتو الكواكبي, مسعود
 في والرياضة الطبيعة وعمـو واألدب الشريعة درس والعمماء والفقياء بالعمـو تزدىر كانت التي حمب مدينة في

 كبار مف نفر مع والده فييا ويدّرس عمييا يشرؼ وكاف ا,عمومي في الشريعة نيج تتبع التي الكواكبية المدرسة
 .حمب في العمماء

 تحتوي التي الكواكبية المكتبة كنوز عمى باالطالع أيضا آفاقو اتسعت فقد المدرسية, بالمعمومات يكتؼِ  لـ
 السياسة عمـو عمى يطمع أف فاستطاع العالـ, في الطباعة عيد أوؿ ومطبوعات وحديثة, قديمة مخطوطات

 .العمـو مف وغيرىا والفمسفة والتاريخ والمجتمع
 حمب,وعرؼ في تصدر كانت التي الفرات جريدة في محرراً  وعيف الصحافة إلى بالكتابة حياتو الكواكبي بدأ

" الفرات" صحيفة في عمؿ جده أف الكواكبي زغموؿ سعد حفيده ويرجح الوالة, فساد تفضح التي بمقاالتو ألكواكبي
  .سوري قرش 800 شيري براتب تقريبا, سنتيف الرسمية
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 فالصحؼ الصحيحة, باألخبار وتزويدىا العامة تنوير في طموحو يعرقؿ رسمية صحيفة في العمؿ أف شعر وقد
" الشيباء" صحيفة حمب في فأصدر خاصة, صحيفة ينشئ أف رأى ولذلؾ لمسمطة, مطمب سوى تكف لـ الرسمية

 العثمانية السمطة بموافقة يفوز كي صديقو باسـ وسجميا العربية, بالمغة تصدر صحيفة أوؿ وكانت ,1877 عاـ
 فالحكومة النقد, في جرأتو تحمؿ السمطة تستطع لـ إذ طوياًل, الصحيفة ىذه تستمر لـ , حمب والي وبموافقة اياميا

  ".النار مف خوفيا القمـ مف تخاؼ" نفسو الكواكبي يقوؿ كما
 طويال تستمر لـ لكنيا" الشيباء" نيج عمى فييا سار" االعتداؿ" جريدة آخر صديؽ باسـ 1879 عاـ فأصدر

 .الصدور عف فتوقفت
 السمطة أف أحس أف بعد فييا, برع حتى الحقوؽ دراسة عمى انكبّ  واالعتداؿ, الشيباء صحيفتاه تعّطمت أف بعد
. بيتو, مف قريبا حمب مدينة في  لممحاماة مكتبا فاتخذ عنيا, بعيدا العمؿ إلى انصرؼ طموحاتو, وجو في تقؼ
 اليو وصؿ ما تحمؿ يستطع لـ وعندما االستبداد, تمثؿ نظره في كانت التي السمطة ضد بالكتابة الكواكبي استمر
 اليند آسيا إلى الكواكبي سافر آنذاؾ, موجوده كانت التي حمب في العثمانية السمطة مف مضايقات مف االمر

لى أفريقيا وسواحؿ آسيا شرؽ وسواحؿ والصيف  عبد لمسمطاف المباشرة السيطرة تحت تكف لـ حيث مصر وا 
 .العمماء أشير مف واحدا وكاف الكثيروف يدية عمى وتتممذ مصر في صيتة وذاع الحميد,

 اإلصالحية النوادي شكؿ وقد العربية باألمة والتقدـ النيوض إلى وداعية مصمحا حياتو الكواكبي أمضى
 إلى األخالؽ قسـ وقد الخرافات مف عقوليـ لتحرير المسمميف دعا وقد الناس يةبتوع تقـو التي الخيرية والجمعيات
 بمكاـر التحمي إلى الحكاـ ودعا المحكوميف أو الرعية يخدـ وفرع المطمؽ الحاكـ يخدـ أخالقي فرع فرعيف
 عمى بالثورة بالعر  وطالب التركية الخالفة أنقاض عمى عربية خالفة إلقامة ودعا لمبشر الموجيوف لنيـ األخالؽ

 .الرعية مسؤولية المستبدة التركية الحكومة حمؿ وقد األتراؾ
 مؤلفاتو

 كما القرى واـ االستبداد طبائع الكواكبي الرحمف عبد كتب مف كبيرا ادبيا تراثا لنا وترؾ الكتب مف العديد ألؼ
 مف الكثير لو فاتو,و  ليمة ومذكراتو اوراقو جممة مع مخطوطيف فقد وقد قريش وصحائؼ هلل العظمة ألؼ

 ىاما مرجعا الكواكبي الرحمف عبد ومؤلفات وكتب سيرة زالت وما طبعت التي والمذكرات والكتب المخطوطات
 .باحث لكؿ

 وفاتو

 .فييا دفف حيث 1902 الموافؽ ىػ 1320 عاـ القيوة فنجاف في لو دس بسـ متأثرا مسموما القاىرة في توفي

 :إبراىيـ لحافظ بيتاف قبره عمى ونقش ومصر سوريا في دبواال والشعر الفكر رجاؿ كبار رثاه
 

 كاتػب خير ىنا مظمـو خير ىنا*** التقى ميبط ىنا الدنيا رجؿ ىنا
 الكواكبي قبر القبر فيذا عميو*** وسمموا( الكتاب أـ) وأقرؤوا قفوا

 .لذكراه تخميداً  اسمو يحمؿ الجيزة بمحافظة العجوزة حي في كبير مسجد أقيـ وقد
 الحرة الموسوعة ويكيبيديا, مف
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 

 كاتب وفقيو  شيعي كبير  استشيد  رميا بالرصاص  .. 
 شييدا مف شيداءنا الكبار ..مف الدرجات األولي في سمـ الشيادة 

 
 الخوئي

 ـ( 1907 – 1831ىػ =  1325 – 1247)
, أياـ قتل بالرصاص في دارهي: فاضل, من أىل خوم )بايراف( إبراىيم بن الحسين بن علي الدنبلي الخوئ

ط( في شرح  –ط( ك )الدرة النجفية  –االنقبلب الدستورم. لو كتب منها )ملخص المقاؿ في علم الرجاؿ 
 (3ط( كرسالة في )االصوؿ( ) –نهج الببلغة, ك )شرح االربعين حديثا 
 37/  1اإلعالـ 

.......................................................... 
  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 أحد الشهداء  الذين  استشهدكا .. كترجم لهم مؤلف كتاب شهداء الفضيلة  كلم  يتم التحقق من المصدر  
  

 ق ػػ   1326  الميرزا باقر الشيرازم
مف شيداء نيضة )المشركطة(  الميرزا محمد باقر الشيرازم، ىك تمميذ اإلماـ المجدد الشيرازم

في إيراف. كاف يزاكؿ األمكر السياسية، كيأمر كينيى، كيكافح أعداء اإلسبلـ، حتى قتؿ في 
 ( ىجرم. ترجـ لو: شيداء الفضيمة1326يراز عاـ )ش

......................... 
  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 
 لهم مؤلف كتاب شهداء الفضيلة  كلم  يتم التحقق من المصدر  أحد الشهداء  الذين  استشهدكا .. كترجم 

  
 هــ 1327الشٌخ الننخي 

الشٌخ احل هللا الننخي، هن تلمٌذ اإلمام المجدد الشٌخازٌناب  نات العالمة الماقق المٌخزا 
 .اسٌ  الننخي اااب )مستدخك النسابل( ناهخه على ابنته

المشخنطة اٌ  خنى اناخاؾ مسٌخ الثنخة التً قام بثنخة تااٌاٌة )للمشخنطة( مطالباا ب
 .قادها علماء الدٌ 

 .( هجخي1327قتل اً الباا عام )
 تخجم له: الكثٌخ م  المؤخاٌ  المتأاخٌ  

........................................................ 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 استشهد  ىو ك عائلتو ..  شهيد  كبير عظيم  من شهداءنا  .. 

 فكاف  كاحد من شهداءنا شهداء الحرية  كالكلمة كاإلبداع 
 

 الكتاني
 ـ( 1907 – 1873ىػ =  1327 – 1290)

: فقيو متفلسف متصوؼ, من أىل فاس. الكتانيمحمد بن عبد الكبير بن محمد, أبو الفيض كأبو عبد اهلل, 
االعتقاد كشكوه إلى السلطاف عبد العزيز بمراكش, كزادكا انتقد علماء فاس بعض أقوالو كنسبوه إلى قبح 

فاتهموه بطلب الملك, فرحل إلى مراكش, كأظهر براءتو مما عزم إليو, كأقاـ فيها زمنا ثم أذف لو بالرجوع إلى 
إمبلء شركطها كفيها تقييد السلطاف  الكتانيفاس فعاد. كلما أراد أىلها عقد البيعة للسلطاف عبد الحفيظ تولى 

قاصدا ببلد  1327بالشورل, فحقدىا السلطاف عليو, فساءت حالة كضاقت معيشتو فخرج من فاس سنة 
البربر, كمعو جميع أسرتو من رجاؿ كنساء, فأرسل السلطاف الخيل في طلبو كأعيد باالماف, فلم يلبث أف اعتقل 

)بنيقة( في مشور أبي  . ثم جلد كسحب إلىكسجن مصفدا بالحديد ىو كمن كاف معو حتى النساء كالصبياف
. كىو مؤسس )الطريقة الكتانية( بالمغرب, كشقيق )محمد عبد فمات فيهاالخصيصات, من فاس الجديدة, 

 الحي( صاحب فهرس الفهارس. من كتبو )اللمحات القدسية في متعلقات الركح
ط( ك  –قصائد الكتاني بالكلية( ك )المواقف االلهية في التصورات المحمدية( ك )حياة االنبياء( كمجموعة )

ط( ك )لساف الحجة البرىانية, في الذب عن شعائر الطريقة  –)الكماؿ المتبللي كاالستدالالت العوالي 
ط( كلمحمد ابن محمد السرغيني, كتاب في سيرتو سماه )ركض الجناف بما لشيخنا أبي  –األحمدية الكتانية 

 عبد اهلل الكتاني من الخصوصية كالعرفاف(
 اإلعالـ   215/  6

..................................................  
 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....

 سياسي  كمصلح إدارم  .. ككزير مشهور  استشهد  بسبب علمو في السياسية 
 بطرس غالي

 ـ( 1910 – 1846ىػ =  1328 – 1262)
االرثوذكس. لو ذكر في تاريخ مصر الحديث. كلد  بطرس )باشا( ابن غالي نيركز: كزير مصرم. من االقباط

بالميموف )من قرل بني سويف( كتعلم بمصر كأكربا. كحذؽ بضع لغات. كتقلب في المناصب. ككلي نظارة 
المالية فالخارجية فرئاسة مجلس النظار. كنقم عليو الوطنيوف المصريوف إمضاءه اتفاقية السوداف, كترؤسو 

وف المطبوعات, كمقاكمتو الجمعية العمومية, كرضاه بمشركع قناة السويس, فانبرل محكمة دنشوام, كإعادتو قان
 فقتلو, كقتل بولو إبراىيم ناصف الورداني )شاب من أقباط مصر( 

 59/ 2اإلعالـ 
................................................................................. 
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 شهداء مجزرة ديواف العالية  
ىذه المجزرة العظيمة التي حدثت التي يمكن  أف يسجلها التاريخ ..كاحدة  من أكبر  مأسي العقل  ك اإلنساف  

كراح ضحيتها أكثر من ثبلثين شخصية من بين شاعر كأديب  كمثقف كمصلح سياسي جمعيهم ذىبوا ضحية 
استعصي أف نجد لهم سيرة ذاتية  محكمة إسبلمية دنيئة   منهم من استطاعنا الحصوؿ على ترجمة لو كمنهم من

ىو ماتبقي من عظمتهم ..كما تبقي كا شاىدا على مأساتهم  كقصة كقد أقيم لهم تمثاؿ تذكارم بهذه المناسبة 
 نهايتهم المريعية 

 
 الدين نور الخرسا, القادر عبد المحمصاني, محمود المحمصاني, محمد الخليل, الكريم عبد

 )مأمور عابدين, مسٌلم محمد الشيخ العجم, نجا محمود م,الهاد عبد أحمد سليم القاضي,
 عبد الشيخ العظم, مؤيد بك شفيق األرمنازم, علي حيدر, صالح تللو, نايف البلذقٌية (  أكقاؼ

 , الجزائرم سليم الجزائرم القادر عبد األمير حفيد الجزائرم, عمر األمير الزىراكم, الحميد
, رزؽ رفيق ليزم,اإلنك الوىاب عبد العسلي, بك شكرم  من باكلي, بترك الشمعة, رشدم سٌلـو

 الشيخ العريسي, الغني عبد حمد, عمر عقل, فاضل سعيد الحداد, جرجي اليونانٌية, التابعية
 عمر بن علي الخطيب, الدين سيف البساط, توفيق اليافي, الشنطي محمد طبارة, أحمد

 يوسف الخورم الحافظ, لطفي ينأم الجزائرم, سليم البخارم, جبلؿ محمود النشاشيبي,
 الهاني, يوسف الظاىر, اهلل عبد الخازف كفريد فيليب الشقيقاف المطراف, باشا نخلة الحايك,

 ككلده, غزة, مفتي عارؼ, أحمد الشيخ العلي, رحيل بن المحمود ,شاىر فجر الملحم, محمد
 سعيد يوسف بدمشق أيعدما طرابلس, من زريق, كتوفيق أنطواف الشقيقاف القدس في أيعدما

 .ـ1916 سنة آذار شهر من العاشر يـو بلبناف بعاليو أيعدـ بيركت, من بيضوف,
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    ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 محمد المحمصاني

 ـ( 1915 – 1888ىػ =  1333 – 1305)
 محمد بن مصباح المحمصانى: حقوقي, من شهداء العرب في عهد الترؾ. من أىل بيركت.

 ـ. 1912يها بالكلية العثمانية, كحصل على شهادة )دكتور( في الحقوؽ, من باريس سنة تعلم ف
. كعاد 1913ككاف من مؤسسي جمعية )العربية الفتاة( كمن أعضاء المؤتمر العربي الذل انعقد في باريس سنة 

كىو من االفراد إلى بيركت فعمل في المحاماة. كدخل في )الجمعية االصبلحية( ككاف خطيبان كاتبا باحثا. 
القبلئل الذين تنبهوا للحركة )الصهيونية( في أيامو, ككتبوا محذرين من استفحالها. كلو كتاب فيها سماه )دعاة 
الفكرة الصهيونية( كترجم عن الفرنسية كتابا في )التربية( ىيأه للطبع. كاعتقلو الترؾ )العثمانيوف( في خبلؿ 

اف العرفي, بعاليو )لبناف( بتهمة تأسيس فرع )البلمركزية( ببيركت الحرب العالمية االكلى فحوكم في الديو 
)بقافلة الشهداء  كأعدـ شنقا في بيركتكالتحريض على االنفصاؿ عن الدكلة العثمانية, كالتظلم من الترؾ. 

ـ. كعمي أبوىما بعد  1884ىػ  1301االكلى( مع أخ لو من أنصار الفكرة العربية اسمو )محمود( مولده سنة 
 قتلهما, كجنت أمهمام

 98/  7اإلعالـ  
.......................................... 
    ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 علي االرمنازم
 ـ( 1915 – 000ىػ =  1333 – 000)

 علي بن محمد االرمنازم: كاتب,
رب العامة االكلى, كشارؾ في الحركة شهيد, من أىل حماة )بسورية( أصدر بها جريدة " نهر العاصي " قبيل الح

القومية العربية أياـ حكم الترؾ )العثمانيين( فلما نشبت الحرب كاف في جملة من حكم عليهم " الديواف العرفي 
 كقتل شنقا في بيركت" التركي, في " عاليو " بالموت, لدخولو في حزب " البلمركية " 

 اإلعالم 19/  5
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  األكلي  .... ....   شهيد من الدرجة
 تلونايف 

 ـ( 1915 – 1885ىػ =  1333 – 1302)
نايف تلو: من شهداء الطغياف في الحرب العامة االكلى. من قرية " تلو " في جهات عفرين التابعة لحلب. كلد 

كتعلم بدمشق كنشر مقاالت في جريدة المقتبس. كحكم عليو ديواف الحرب العرفي ببلدة عاليو باالعداـ, 
 كشنق كدفن في بيركتو إلى الجمعية البلمركزية. النتساب

 6/  8اإلعالم 

........................................... 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 فيليب الخازف

 ـ( 1916 – 1865ىػ =  1334 – 1282)
صدر مع أخيو " فريد " جريدة " فيليب بن قعداف الخازف: كاتب. من مواليد قرية " عرموف كسركاف " بلبناف. أ

ط " كنشر مع أخيو "  –ـ ككانت فرنسية النزعة. ككتب " لمحة تاريخية في استقبلؿ لبناف  1895االرز " سنة 
ط " ثبلثة أجزاء. ككاف ترجمانا للقنصلية الفرنسية  –مجموعة المحررات السياسية كالمفاكضات اللبنانية 

, في ثم أعدـ شنقا ببيركت, ىو كأخوه فريدة )االكلى( إلى حلب. ببيركت.كأبعد في أكائل الحرب العام
 ساعة كاحدة

 اإلعالـ 169/  5
................................................. 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 الشيخ أحمد طبارة 

 ـ( 1916 – 1871ىػ =  1334 – 1288)
صحافي, من أىل بيركت, شهيد. تعلم في المدرسة السلطانية كعمل  أحمد بن حسن بن محيي الدين طبارة:

عاما. ثم أنشأ جريدة )االتحاد العثماني( يومية على أثر إعبلف الدستور  17في تحرير جريدة )ثمرات الفنوف( 
ـ( كأغلقتها الحكومة, فأصدر جريدة )االصبلح( كناصر الحركة االصبلحية التي قامت في  1908)سنة 

تصلة بالدعوة إلى طلب )البلمركزية( كانتخب للذىاب إلى باريس مع من ذىب لحضور المؤتمر بيركت, م
ـ فكاف أحد أعضائو البارزين. كاعتقلو الترؾ في أثناء الحرب العامة االكلى  1912العربي السورم فيها سنة 

 مع من شنق من دعاة القومية العربية كقتل شنقا في بيركتفحوكم في )عاليو( 

 113/  1م اإلعال
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   ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 حافظ
 ـ( 1916 – 1880ىػ =  1334 – 1297)

أمين بن لطفي الحافظ: من شهداء العرب في عهد الترؾ. كلد كتعلم بدمشق. كتخرج ضابطا في شعبة االركاف 
و لفرع جمعية العهد باستمبوؿ. كأرسل إلى جبهة القفقاس في الحرب العالمية االكلى. كعوقب على رئاست

. ككاف يتقن عدة لغات. كقد بشنقو. كنفذ بو الحكم في بيركتبحلب. فحكم الديواف العرفي في )عاليو( 
 أحرقت أكراقو كآثاره الكتابية كلها

 19/  2األعالم  

................................... 

   ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 أنطوف زريق

 ـ( 1916 – 000ىػ =  1334 – 000) 
أنطوف بن أنسطاس زريق: صحافي, من أحرار العرب قبل الحرب العالمية االكلى.من أىل طرابلس الشاـ. تعلم 

ـ(  1898في بعض مدارسها ككتب مقاالت لم ترضعنها الحكومة العثمانية فسافر متخفيا إلى فرنسة )نحو 
وعية سماىا )جراب الكردم( ثم جعلها يومية باسم كمنها إلى أميركا.كأصدر في نيويورؾ جريدة نصف أسب

 زائرا, 1914)االرتقاء( كأكثر فيها من نقد سياسة العثمانيين. كعاد إلى طرابلس في أكائل سنة 
 .فاعتقل كحوكم في )الديواف العرفي( بعاليو, كقتل شنقا في دمشقفنشبت الحرب العامة, 

 ط( –م لو تآليف لم تطبع كركايات, منها )الزكاج السر 

 األعالم  26/  2

......................................... 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 توفيق زريق

 ـ( 1916 – 000ىػ =  1334 – 000)
توفيق بن أنسطاس زريق: كاتب, من أىل طرابلس الشاـ. اعتقلو الترؾ )العثمانيوف( في خبلؿ الحرب العامة 

في جريدة أصدرىا أخ لو اسمو  –قبل الحرب  –نتقاد الحكومة العثمانية برسائل كاف ينشرىا االكلى, متهما با
 كأعدـ شنقا مع أخيو أنطوف, في دمشقأنطوف, في أميركا. كحوكم في ديواف الحرب العرفي بعاليو )لبناف( 

 91/  2األعالم 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 توفيق البساط

 ـ( 1916 – 000ػ = ى 1334 – 000)
 توفيق بن أحمد البساط: شهيد من

أحرار العرب في عهد الترؾ. كلد بصيدا, كتعلم ببيركت ثم باآلستانة.ككاف من أعضاء المنتدل االدبي فيها, من 
 أعضاء جمعية )العربية الفتاة( السرية. كعين )مأمور معية( في كالية دمشق.

ع عارؼ الشو أبي كعبد الغني العريسي كعمر حمد )راجع تراجمهم( كقبض عليو في الحرب العالمية االكلى م
 كأعدـ شنقا كلم يبلغ الثبلثين من عمرهكعذب في ديواف )عاليو( 

 األعالم  91/  2

.........................................  

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 جرجي حداد

 ـ( 1916 – 000ىػ =  1334 – 000)
جي بن موسى حداد: شاعر سورم, اشتهر باالنشاد. كلد في زحلة, كانتقل إلى دمشق فتعلم في مدرسة الرـك جر 

االرثوذكس, ثم كاف معلم العربية فيها.كتولى تحرير جريدة )العصر الجديد(اليومية بدمشق, نحو أربع سنوات, 
ط( كحكم  –ن الفرنسية )ركاية نكارتر كجريدة )الراكم( االسبوعية الفكاىية, كمجلة )النعمة( مدة, كترجم ع

. ككاف غزير االدب, , فشنق ببيركتعليو ديواف )عاليو( العرفي التركي بالموت, فمع جمهور من أحرار العرب
 حسن المفاكهة, جيد الشعر, قليلو

2  /118 

................................................. 
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  لي  ........   شهيد من الدرجة األك 
 الشهيد البخارم

 ـ( 1916 – 1890ىػ =  1334 – 307)
جبلؿ )أك محمود جبلؿ( بن سليم ابن إسماعيل البخارم: من شهداء العرب في عهد الترؾ.كلد كتعلم بدمشق. 

كتخرج بكلية الحقوؽ في االستانة ككاف من مؤسسي المنتدل العربي فيها كمن شبابو البارزين. كلما نشبت 
جماؿ باشا  ( جند ضباطا احتياطيا في الجيش الرابع كأقاـ ضباط االحتياط حفلة للقائد أحمد1914الحرب )

 )السفاح( في النادم العربي )بدمشق( أكؿ كصولو إليها أنشدكا فيها:
 نكره الذؿ كنأبى االضطهاد ...نحن جند اهلل شباف الببلد 

فاح أف أمر بتشتيتهم كتوزيعهم على جبهات ككاف البخارم من أشدىم حماسة كأعبلىم صوتا. كما عتم الس
القتاؿ في غير ببلدىم كخرج البخارم فارا إلى البادية مع أحمد مريود, فلقيا عناء ال يطاؽ في خياـ نورم 

الشعبلف بالجوؼ كرجعا مع ابن لو يريداف دمشق, فلما كصبل إلى قرية )عدرا( اعتقلهما الدرؾ. كحوكم جبلؿ 
 كأعدـ شنقا في بيركتبعاليو في ديواف الحرب العرفي 

 133, 132/  2اإلعالم  

...............................  

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 رشدم الشمعة

 ـ( 1916 – 1865ىػ =  1334 – 1282)
من رشدم )بك( بن أحمد )باشا( ابن سليم الشمعة: شهيد, من الكتاب االعياف. حسيني االصل, انتقل أسبلفو 

 ىػ كلد كتعلم في دمشق, كانتخب نائبا عنها 825كادم العقيق )بالحجاز( إلى دمشق سنة 
في المجلس العثماني. كقاـك سياسة )االتحاديين( ككاف نبيبل في خلقو, لو إلماـ باألدب كالتاريخ. كضع 

 )ركايات( ال ذكاء ركح القومية العربية, كنشر مقاالت كألقى خطبا.
لعامة االكلى, اعتقل كحوكم في ديواف )عالية( العرفي التركي, محاكمة لم يكن الغرض منها كلما نشبت الحرب ا

 .كأعدـ مع آخرين شنقا, في ساحة الشهداء بدمشقإال الفتك بطبلئع اليقظة القومية, في الببلد العربية, 

 21/  3اإلعالم 
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  ن الدرجة األكلي  ........   شهيد م

 رفيق رزؽ سلـو
 ـ( 1916 – 1891ىػ =  1334 – 1308)

: حقوقي أديب لو شعر, من أحرار العرب في عهد الترؾ.  رفيق بن موسى رزؽ سلـو
كلد بحمص كتعلم بالمدرسة )الركسية( فيها, ثم بالمدرسة )االكليركية( بدير )البلمند( كترىب مدة, ثم انعتق من 

دخل الكلية االميركية ببيركت, فأقاـ سنة. كرحل إلى اآلستانة,فتعلم الحقوؽ, كاتصل بعبد الحميد الرىبانية, ك 
الزىراكم كغيره من طبلئع اليقظة العربية الحديثة, كاشترؾ في إنشاء المنتدل االدبي في اآلستانة, كأدخل في 

قتطف( ك )المقتبس( ك )لساف جمعية )العربية الفتاة( كنشر مقاالت في جريدة )الحضارة( كمجبلت )الم
ط( مدرسي, ك )حقوؽ الدكؿ( نشر في جريدة المهذب.  –العرب( كألف كتاب )حياة الببلد في علم االقتصاد 

ككاف يحسن اللغات الركسية كاالنكليزية كالفرنسية كالتركية. اعتقلو الترؾ في خبلؿ الحرب العالمية االكلى, 
اتم أسرار عبد الكريم الخليل, كالكاتب الخاص لعبد الحميد الزىراكم, كعذبوه في ديواف )عاليو( بتهمة أنو ك

 كأعدـ شنقا في بيركت كأف لو قصائد كأناشيد كطنية يحض بها الناشئة العربية على طلب االستقبلؿ.

 اإلعالم  31/  3

....................................... 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 سعيد عقل

 ـ( 1916 – 1888 -ىػ  1334 – 1306)
سعيد بن فاضل بن بشارة عقل: صحافي, من شهداء العرب في عهد الترؾ. لو شعر.كلد في الدامور )بلبناف( 

سنة, فأصدر جريدة )صدل  18كتعلم ببيركت, كنظم ركايتين تمثيليتين. ثم سافر إلى المكسيك, كلو من العمر 
الحكومة, فتولى تحرير  كعاد إلى بيركت فأصدر جريدة )البيرؽ( فأغلقتهاالمكسيك( أسبوعية, مدة نصف سنة. 

ككلها من الجرائد  –جريدة )االحواؿ( فأقفلت, كاشترؾ في تحرير )لساف الحاؿ( فاالصبلح, فاالتحاد العثماني 
ي إلى الكبرل ببيركت. كانزكل في قريتو )الدامور( بعد نشوب الحرب العامة االكلى, فأعتقل. كاتهم بالسع

 فأعدـ شنقا ببيركت)إنشاء مملكة عربية مستقلة( 

 األعالم  98/  3
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 سليم الجزائرم

 ـ( 1916 – 1879ىػ =  1334 – 1296)
كرين النوابغ. أصلو من الجزائركمولده في دمشق. سليم بن محمد بن سعيد الحسني الجزائرم: قائد. من المف

البرية, في اآلستانة, كبلغ رتبة )قائم مقاـ أركاف حرب( في الجيش  تعلم في المدرسة الحريبة كمدرسة الهندسة
ط( باسم )ميزاف الحق( خرج بو عن الطريقة القديمة.  –العثماني, كأكلع بالرياضيات, كألف كتابا في )المنطق 

كأحسن من  كارا( لطيفا يحمل في الجيب لرسم الخطوط المستقيمة كالمتوازية كالدكار كغيرىا.كاخترع )بر 
كخاض حركبا كثيرة. كأسر في  اللغات العربية كالتركية كالفارسية. كنصب أستاذا في المدرسة الحربية باآلستانة.

لبلقاف مواقف. كلما نشبت اليمن, فنجا من مخالب الموت كأنقذ رفاقا لو من االسر. ككانت لو في حرب ا
الحرب العامة االكلى كلي قيادة اللواء السابع عشر, ثم الثامن عشر, في أدرنة, كقرؽ كليسا. كعالج سياسة 

العرب كالترؾ فجاىر بآرائو الحرة, كطلب مساكاة العرب بالترؾ في الحقوؽ. فنقم عليو غبلة الترؾ, فساقوه إلى 
. كىو من كنفذ فيو الحكم شنقا ببيركتبناف( فحكموا عليو بالموت, ديواف الحرب العرفي )بعالية: في ل

مؤسسي جمعية )فتياف العرب( ك )الجميعة القحطانية( ك )جمعية العهد( ككاف صادؽ اللهجة, صريحا, اليعرؼ 
 الجزع. كلو أناشيد كطنية ال تزاؿ تنشد في سورية كالعراؽ. ككاف ينشئ كيخطب بالعربية كالتركي

 119/  3األعالم  

 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شفيق المؤيد

 ـ( 1916 – 1857ىػ =  1334 – 1273)
شفيق )بك( ابن أحمد المؤيد العظمي: من طبلئع النهضة السياسية في سورية. كلد في دمشق, كتعلم ببيركت, 

معارضي )االتحاديين( في كسافر إلى اآلستانة, كتقلب في المناصب. ثم انتخب نائبا عن دمشق, كانضم إلى 
سيق إلى  مجلس النواب العثماني, فكانت لو مواقف. كحقد عليو الترؾ.فلما نشبت الحرب العامة االكلى

)ديواف الحرب( العرفي, في عاليو )بلبناف( متهما بتأسيس )جمعية االخاء العربي( كأنو )كاف على اتصاؿ 
عليو بالموت شنقا, فقتل  فحكمكاستقبلؿ العرب(  بالسفير الفرنسي في اآلستانة من أجل إمارة سورية

في ساحة دمشق. كاف جريئا, مهيبا, قوم البنية, ضليعا في العربية كالتركية كالفرنسية, عارفا بشئ من  شهيدا
 االنكليزية, عالما باالقتصاد معدكدا من الماليين

 168/  3األعالم 

..................................... 
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  يد من الدرجة األكلي  .......   شه
 شكرم العسلي

 ـ( 1916 – 1868ىػ =  1334 – 1285)
شكرم )بك( بن علي بن محمد بن عبد الكريم بن طالب العسلي: شهيد, من زعماء النهضة العربية الحديثة. 

ثم تنقل كلد في دمشق, كتعلم في مدارسها ثم في اآلستانة, كعين قائم مقاـ في قضاء قاش )من أعماؿ قونية( 
في االقضية, إلى أف انتخب نائبا عن دمشق في مجلس النواب العثماني. ثم تعاطى المحاماة, كأصدر جريدة 

)القبس( يومية, مدة يسيرة, كعين مفتشا ملكيا لوالية حلب كلواء دير الزكر. كنقم عليو غبلة الترؾ طلبو 
باالعداـ, كنفذ فيو الحكم حكم عليو ديواف عاليو البلمركزية. فلما نشبت الحرب العامة 

خ(  –ط( رسالة, ك )المأموف العباسي  –ط( رسالة, ك )الخراج في اإلسبلـ  –كالنواب  لو )القضاةبدمشق. 
قصة. كىو أكؿ من برىن في مجلس النواب العثماني على استفحاؿ أمر الصهيونيين, كأبرز )طوابع( كانوا 

)يلدة( من ضواحي دمشق, ككانوا يعرفوف بآؿ الشرقطلي,  يستخدمونها في بريدىم. كأصل العسليين من قرية
 ىػ كال تزاؿ لهم أكقاؼ في يلدة 1065كأكؿ من لقب بالعسلي منهم )طالب( كانتقلوا إلى دمشق سنة 

 168/  3اإلعالم 

 

 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 صالح حيدر

 ـ( 1916 – 000ىػ =  1334 – 000) 
ن شهداء العرب في عهد الترؾ. من أىل بعلبك. كاف رئيس بلديتها, كمعتمد حزب صالح بن أسعد حيدر: م

قتلو الترؾ شنقا في بيركت بعد اعتقالو كمحاكمتو في البلمركزية فيها. كآزر الحركة القومية. 
 ديواف عاليو

 189/  3األعالم 
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  د من الدرجة األكلي  ........   شهي
 عارؼ الشهابي

 ـ( 1916 – 1889ىػ =  1334 – 1306)
عارؼ بن محمد سعيد بن جهجاه بن حسين, من أمراء االسرة الشهابية: كاتب من الخطباء الشعراء, من 

شارؾ شهداء العرب صبرا في ديواف عاليو التركي. كلد في حاصبيا )جنوبي لبناف( كتعلم في دمشق كاآلستانة, ك 
في إنشاء )المنتدل األدبي( في الثانية, كحمل شهادتي الحقوؽ كالملكية. كعاد إلى سورية, فمارس بعض 
االعماؿ الكتابية كاالدارية, سنتين, كاستقاؿ فاحترؼ المحاماة. كدرس التاريخ في إحدل المدارس االىلية, 

 جريدة )المفيد( البيركتية, كاف توقيعومتطوعا لبث المبادئ القومية في تبلميذىا.كنشر مقاالت كثيرة في 
عليها )عبد اهلل بن قيس( ثم تولى تحريرىا, كأصبح شريكا فيها, كانتقل إلى بيركت.كلما نشبت الحرب العامة 

ـ( عاد إلى دمشق, كنقلت الجريدة إليها, فلم يلبث أف أحس بشر الحكومة, ككاف من أعضاء جمعية  1914)
.  كنفذ بو حكم االعداـ شنقا في بيركتر إلى البادية, فقبض عليو, كحوكم في )عاليو( )العربية الفتاة( السرية, فف

ط( للشاعر عبد الحق حامد. كلو كتاب  –كاف يجيد التركية كالفرنسية, كترجم عن االكلى ركاية )فتح األندلس 
 خ( ثبلثة أجزاء, كقصائد كخطب جديرة بالجمع كالطبع –)تاريخ اإلسبلـ  يف

 264 / 3األعالم 

....................... 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 الزىراكم

 ـ( 1916 – 1855ىػ =  1334 – 1272)
عبد الحميد بن محمد شاكر بن إبراىيم الزىراكم: من زعماء النهضة السياسية في سورية, كأحد شهداء العرب 

بل الدستور العثماني فأصدر جريدة سماىا )المنير(  في ديواف )عاليو(. كلد بحمص, كقاـك السياسة الحميدية ق
كاف يطبعها على )الجبلتين( كيوزعها سرا. كسافر إلى اآلستانة فساعد في إنشاء جريدة )معلومات( التركية, 
فنفتو السلطة الحميدية إلى دمشق, فأقاـ يكتب إلى جريدة )المقطم( المصرية, فعلم بو كالي دمشق )ناظم 

ورا إلى اآلستانة.كتوسط في أمره أبو الهدل الصيادم, فأعيد إلى حمص. ثم فر إلى مصر, باشا( فأرسلو مخف
ـ( فعاد إلى سورية. كانتخب مبعوثا  1908ىػ  1327كعمل في الصحافة إلى أف أعلن الدستور العثماني )سنة 

ؼ( المناكئين عن حماة, فذىب إلى اآلستانة. كاشترؾ في تأسيس حزب )الحرية كاالعتداؿ( ك )حزب االئتبل
االتحاديين, كأصدر جريدة )الحضارة( أسبوعية. كلما ظهرت الحركة االصبلحية في سورية, كانعقد  لحزب

المؤتمر العربي االكؿ في باريس, انتخب الزىراكم رئيسا لو.ثم استمالو االتحاديوف كأقنعوه بعزمهم على 
فقبضوا عليو كجئ بو إلى لحرب العامة االكلى, االصبلح كجعلوه من أعضاء مجلس األعياف العثماني. كنشبت ا

ككاف من رجاؿ العلم بالدين )ديواف عاليو العرفي( فحكم عليو بالموت, كنفذ بو الحكم شنقا في دمشق. 
 ط( –ط( ككتاب )خديجة أـ المؤمنين  –كالسياسة, لو رسالة )الفقو كالتصوؼ 

 288/  3اإلعالم  
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 لعريسيا

 ـ( 1916 – 1891ىػ =  1334 – 1308)
عبد الغني بن محمد العريسي: صحافي, من شهداء العرب في ديواف عالية التركي. كلد كتعلم في بيركت. 

شامية إلى بث كاشترؾ مع فؤاد حنتس بإصدار جريدة " المفيد " يومية, فكانت أسبق الصحف في الببلد ال
ىػ فدخل مدرسة  1330الفكرة العربية. كناكأتها الحكومة )العثمانية( فثبتت. كذىب عبد الغني إلى باريس )سنة 

الصحافة, كمهر في علم السياسة الدكلية, كاشترؾ في المؤتمر العربي االكؿ. كعاد إلى بيركت, بعد كفاة فؤاد 
كنقبلىا إلى دمشق في بدء الحرب   ابعة إصدار الجريدةحنتس, فاشترؾ مع األمير عارؼ الشهابي, في مت

العامة االكلى. كطلبت الحكومة عبد الغني, فاختبأ ثم قصد البادية, ىو كزميلو الشهابي, كعمر حمد, كلحق بهم 
توفيق البساط. كلجأكا إلى الجوؼ, كحاكمو يومئذ نواؼ الشعبلف )حفيد النورم شيخ عرباف الركلة, من عنزة( 

السفر إلى المدينة المنورة )كفيها الشريف علي بن الحسين( بطريق البر, فأركبهم نواؼ, ككتب إلى  كأرادكا
 شهاب الفقير )شيخ عشيرة الفقراء, المخيمة بين تبوؾ كمدائن صالح( يوصيو بهم كيكلفو إيصالهم

رضوف لو من أخطار, كزين إلى المدينة. ككصلوا إليو, فخوفهم من كعورة المسالك بين تبوؾ كالمدينة كما قد يتع
لهم ركوب القطار, كيقاؿ: إنو طمع بركائبهم من الهجن, فوافقوا كركبوا القطار من محطة " الدار الحمراء " في 

ككانت لو أسناف ذىبية  –تبوؾ, متخفين بمبلبس عربية, كرآىم طبيب تركي, عرؼ العريسي أك شك في بداكتو 
, ثم مشق, فديواف عاليو )بلبناف( كعذب عبد الغني أشد التعذيبفوشى بهم, فقبض عليهم, كسيقوا إلى د –

ككاف كاتبا رشيق االسلوب, جريئا,  حكم عليو كعليهم بالموت.كنفذ فيو الحكم شنقا في بيركت.
ط " ترجمو عن الفرنسية, ك  –اشترؾ في أكثر االعماؿ القومية التي حدثت في أيامو. كمن آثاره كتاب " البنين 

 ط " اختاره من شعر حسن حسني الطويراني –ثمرات الحياة  " المختار من

 35/  4األعالم  
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 عبد الكريم الخليل

 ـ( 1916 – 1884ىػ =  1334 – 1301)
 عبد الكريم بن قاسم الخليل: محاـ, من شهداء العرب في عهد الترؾ.

البراجنة )من ضواحي بيركت( تعلم الحقوؽ باآلستانة. كانتخب رئيسا للمنتدل األدبي )العربي(  من أىل برج
فيها. كاحترؼ المحاماة. كعاد إلى سورية في أكائل الحرب العامة االكلى, يحمل فكرة انفصاؿ العرب عن 

" خديوية " تتبع الدكلة  على جعل ببلد الشاـ  الترؾ. كخدعو أحمد جماؿ باشا " السفاح " بإظهاره الموافقة
العثمانية )كما كانت مصر( كيكوف ىو )جماؿ( الخديوم االكؿ فيها. كنشط عبد الكريم, فألف جمعية شبو 

بعد محاكمة فاعتقلو كقتلو شنقا, ببيركت, سرية لهذا الغرض. كلم يلبث جماؿ أف قلب لو ظهر المجن, 
 مرت شهرينظاىرية, في ديواف الحرب العرفي بعاليو )لبناف( است

 54/  4األعالم  
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 عبد الوىاب االنكليزم

 ـ( 1916 – 000ىػ =  1334 – 000)
عبد الوىاب بن أحمد االنكليزم المليحي: شهيد, نابغة في االدارة كالحقوؽ. من أسرة عربية في دمشق تعرؼ بآؿ 

ة(: تعلم في دمشق, كتخرج بالمدرسة الملكية في اآلستانة, كنصب االنكليزم, كتنسب إلى المليحة )من قرل الغوط
قائم مقاـ في سركج )من كالية حلب( كنقل إلى الباب )التابعة لحلب( كاستقاؿ فاشتغل بالمحاماة في دمشق مدة, ثم 

نت الحرب العامة ككا –نصب مفتشا لبلدارة الملكية في كالية بيركت, كنقل منها إلى كالية بركسة, فسافر إلى اآلستانة 
فطلبو ديواف عاليو العرفي بجريرة معارضتو لبلتحاديين )المتغالبين على الدكلة آنئذ( في سياستهم, كحكم  –قد نشبت 

 فقتل شنقا في ساحةعليو باالعداـ, 
غتين الشهداء بدمشق مع طائفة من أحرار االمة. لو مقاالت كمحاضرات كثيرة في السياسة كاالجتماع كالتاريخ, بالل

العربية كالتركية, ككاف يحسن معهما الفرنسية كاالنكليزية. كباشر تأليف كتاب في " التاريخ العاـ " طبع جزء منو. كاف 
 ممتازا برجاحة عقلو كغزارة علمو كقوة. حجتو كإباء نفسو

 182/  4األعالم  

 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 عمر حمد

 ـ( 1916 – 000ىػ =  1334 – 000)
 عمر بن مصطفى حمد: شاعر, من شهداء الحركة القومية في ببلد الشاـ.

كلد كنشأ ببيركت, كتعلم بها في الكلية العباسية, كدخل في جمعية " العربية الفتاة " السرية, كجاىر بطلب " 
ت الحرب ط " كلما نشب –البلمركزية " كنشر قصائد كأناشيد حماسية من نظمو, جمعت بعد ذلك في " ديواف 

 العالمية )االكلى( جعل ضابطا احتياطيا في الجيش العثماني.
كظهرت بوادر بطش الترؾ )العثمانيين( بأحرار العرب, ففر ىو كعبد الغني العريسي كعارؼ الشو أبي كتوفيق 

 ـ, مرتدين ثياب البدك. كظلوا يتنقلوف في البادية نحو ثمانية أشهر. 1915البساط, من دمشق في بدء سنة 

في قتل شنقا كقبض عليهم في مدائن صالح, فقضى عمر في سجن عاليو )بلبناف( نحو أربعة أشهر, ثم 

بيركت بحجة إلقائو قصائد تنفر العرب من الترؾ. ككاف أبي النفس, متقد الذكاء, لم يتجاكز الخامسة كالعشرين 
 في زمن األمير بشير الشو أبيمن عمره, كلو عاش لنبغ. كىو مصرم االصل, ىاجر جده " حمد " إلى بيركت 

 األعالم 67/  5
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 ك أخوه فريد  الخازف فيليب الخازف

 ـ( 1916 – 1865ىػ =  1334 – 1282)
" فريد " جريدة " فيليب بن قعداف الخازف: كاتب. من مواليد قرية " عرموف كسركاف " بلبناف. أصدر مع أخيو 

ط " كنشر مع أخيو "  –ـ ككانت فرنسية النزعة. ككتب " لمحة تاريخية في استقبلؿ لبناف  1895االرز " سنة 
ط " ثبلثة أجزاء. ككاف ترجمانا للقنصلية الفرنسية  –مجموعة المحررات السياسية كالمفاكضات اللبنانية 

ببيركت, ىو كأخوه فريد, في ساعة  أعدـ شنقالى حلب. ثم ببيركت.كأبعد في أكائل الحرب العامة )االكلى( إ
 كاحدة

 169/  5األعالم  

.............................. 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 محمد حافظ السعيد

 ـ( 1916 – 1843ىػ =  1334 – 1259)
 , لو إلماـ باالدب.محمد حافظ )بك( السعيد, يتصل نسبو بإدريس بن عبد اهلل الحسني: خطيب

من المطالبين بحقوؽ العرب في عهد الترؾ.كلد كتعلم في القدس ككلي أعماال إدارية, فكاف قائم مقاـ للرملة 
)بفلسطين( فبيت لحم فقضاء بني صعب, فرئيسا لمحكمة التجارة بيافا.كانتخب بعد الدستور العثماني )مبعوثا( 

ؤسسي )الحزب المعتدؿ( فيها, ثم )حزب الحرية كاالئتبلؼ( عن القدس, فسافر إلى اآلستانة, فكاف من م
المناكئ لبلتحاديين.كعاد إلى القدس, فناصر حركة )البلمركزية( كاعتقلو الترؾ أثناء الحرب العامة االكلى, 

 .كلكن القدر سبقهم, فتوفي قبل تنفيذ الحكم فيوكحكموا بإعدامو شنقاكحاكموه في عاليو, 

 76/  6األعالم  

............................. 

 

 

 

 

 

 



331 
 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 عزة الجندم

 ـ( 1916نحو  – 1882ىػ =  1334نحو  – 1299)
عزة بن محمد بن سليماف الجندم العباسي: طبيب من العاملين في القضايا العربية. بولد في حمص كتعلم بها 

 عهد الطبي العثماني بدمشق.كبدمشق. كدرس الطب في االستانة ثم في الم
كعمل في ثورة طرابلس بالغرب على االيطاليين كسافر إلى اليمن فقابل اإلماـ يحيى حميد الدين, الستمالتو إلى 
الصلح مع الدكلة. كأقاـ في مصر مدة شارؾ في خبللها بحركة البلمركزية. كعاد إلى سورية قبيل الحرب العامة 

مد جماؿ السفاح كجئ بو من حمص مخفورا إلى مركز القيادة )فندؽ االكلى فلما نشبت استدعاه أح
في إحدل غرؼ الفندؽ كدفنت جثتو  قتلودامسكوس باالس( بدمشق فكاف آخر العهد بو. قيل: إف السفاح 

 في مكاف مجهوؿ

 182/  4األعالم 

 .................................. 

 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 الشهداء  الذين  استشهدكا .. كترجم لهم مؤلف كتاب شهداء الفضيلة  كلم  يتم التحقق من المصدر  أحد 

 البركجردم
 ـ( 1919 – 000ىػ =  1337 – 000) 

اللصوص كىو عائد إليها من رحلة زار  . قتلومحمود بن صالح البركجردم: فقيو إمامي. كانت إقامتو بطهراف

 بها العراؽ. لو

 174 / 7األعالم  

............................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شاعر  استشهد  بسبب  سجنو  الطويل 

 العوني
 ـ( 1923 – 000ىػ =  1342 – 000) 

محمد بن عبد اهلل العوني: من أشهر ناظمي شعر النبط )العامي( في نجد. كلد في بريدة )بالقصيم( كنعتو 
اف النبط( بشاعر الحرب كالسياسة اللسن المهيج المتقلب, كقاؿ: )نشأ في عهد احتراب أبناء صاحب )ديو 

اإلماـ فيصل فيما بينهم حتى اىتبل محمد بن عبد اهلل بن رشيد الفرصة فاستولى على نجد, ككانت بريدة 
ىػ كفيو كقعة  1308عاصمة القصيم, كالقصيم محور الدائرة لتلك الحركب, ففيو كانت كقعة المليدة سنة 

البكيرية الفاصلة التي أعادت حكم آؿ سعود كمهدت للقضاء على حكم الرشيد, كتخلل ىاتين الوقعتين مئات 
من الوقائع شهدىا العوني كشارؾ في كثير منها بشعره الذم كاف لو كقع السيف كالمدفع, كعرؼ الملك عبد 

عوني يميل إلى آؿ أبي الخيل, كجبل مع بعض أىل قيمة شعره فغمره بعطاياه.ككاف ال –ابن سعود  –العزيز 
 1317القصيم إلى الكويت لما استولى ابن رشيد على بريدة كقبض على آؿ أبي الخيل.ككاف في الكويت سنة 

لما قدـ آؿ أبي الخيل إليها ىاربين من سجن ابن رشيد.كتردد بين السعدكف كابن رشيد, ثم أقاـ عند آؿ رشيد 
يز آؿ سعود. كلما دخل الملك عبد العزيز مدينة حائل, استأمنو العوني, فعفا عنو, فأتى خصـو الملك عبد العز 

فقبض عليو كسجن في الرياض عاصمة نجد, كلم يكف عن إثارة الفتن كتدبير المؤامرات السياسية, 
 , فلم يعش طويبل بعد ذلك(.االحساء. ثم عفي عنو كأخرج من السجن

 245/  6األعالم 

....................................... 

 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 اإلسبلـ القادـ من  نجد !!..مؤرخ كعالم  كخطيب  المسجد الحراـ .. استشهد في  معركة .. استشهادية ضد إسبلـ البدك 

 ابن ميرداد
 ـ( 1924 – 000ىػ =  1343 – 000)

 مد, ابن ميرداد: فاضل, لو علم بالتاريخ كالتراجم.عبد اهلل بن أحمد أبي الخيربن عبد اهلل بن مح
في كاقعة الطائف. لو كقتل من أىل مكة. كاف من خطباء المسجد الحراـ. ككلي القضاء بمكة في عهد الشريف حسين بن علي, 

 بن محمد غازم خ " اختصره عبد اهلل –" نشر النور كالزىر في تراجم أفاضل أىل مكة من القرف العاشر إلى القرف الرابع عشر 
خ " كلو رسالة سماىا " إتحاؼ ذكم التكرمة في بياف عدـ دخوؿ الطاعوف  –كسماه " نظم الدرر في اختصار نشر النور كالزىر 

 )خزانة الرباط, كتاني( 1180خ " في نهاية المجموع  –مكة المعظمة 

 71/  4األعالم  
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
شهيد من الشهداء ممن ترجم لهم المؤلف ناصر السعيد في تاريخيو الموسـو بتاريخ آؿ سعود .ككاف ضمن من 

 فكاف أحد الشهداء اء حين ذاؾ هقتلوا كاستشهدكا من العلماء كالفق
 ىػ (  1348ػ  1270عبداهلل الزكاكم األدريسي المكي )  

 
بن محمد صالح بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن أحمد الزكاكم األدريسي الحسني الشافعي المكي المدرس عبداهلل 

بالمسجد الحراـ من األدارسة كقد رأيت نسبا لهم ينتهي إلى عيسى بن إدريس بن إدريس رضي اهلل عنو كىو من أسرة علمية 
 ىػ 1270ك أ 1266مشهورة في مكة كلد بمكة المكرمة في سنة 

شيوخو: أخذ عن عدد من االشياخ منهم كالده كالشيخ محمد رحمة اهلل العثماني مؤسس المدرسة الصولتية كالشيخ عبدالحميد 
 الداغستاني الشركاني كغيرىم كما درس في المدرسة الصولتية
حمد النبهاني كالشريف عوف بن طبلبو: منهم الشيخ محمد العلي التركي كالسيد عبداهلل بن صدقة دحبلف كالشيخ خليفة بن 

  محمد الرفيق شريف مكة كالسيد حسني كتبي كغيرىم
كظائفو: التدريس بالمسجد الحراـ , رئيس ىيئة عين زبيدة , رئيس مجلس الشيوخ, رئيس مجلس الشورل في عهد الشريف 

  الحسين بن علي كما كاف مفتيا للشافعية بمكة المكرمة
  .د كأندكنسيا كالياباف كالصين كالمبليورحبلتو: قاـ برحبلت إلى الهن

محنتو مع الشريف عوف: في عهد الشريف عوف اسم المستشرؽ الهولندم الشهير اسنوؾ كالذم كاف يحضر دركس المترجم لمدة 
اربع سنوات ككاف الشريف عوف يعتقد بعدـ صحة اسبلـ المستشرؽ سنوؾ فلهذا السبب كقع الخبلؼ بين الشريف عوف كالسيد 

ىػ ثم رحل إلى المبليو كالصين كالياباف كلما كاف  1307كاكم كلهذا اضطر المترجم أف يرحل عن مكة فسافر إل جاكل عاـ الز 
  في بعض ببلد المبليو عرضت عليو كظائف مرموقة فرفض أف يتولى شيئا منها

أىل البلد األمين في تاريخ عين زبيدة  مؤلفاتو: منها ضجيج الكوف بفظائع الشريف عوف )مطبوع( كمنها بغية الراغبين كقرة عين
  .)مطبوعة( كمنها مجموعة من الفتاكل في مسائل مختلفة

 
 

  ىجرية 1343كفاتو : توفي شهيدا بالطائف سنة 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 بسبب أرابة الدٌنٌة عٌنٌه عذب كثٌرا .. وشنق  ابنه وأعدم  أمام  ..شهٌد  عذاب  وسجون  .. وموت دون موت

 فكاف أحد الشهداء 
 الشيخ سليم البخارم

 ـ( 1928 – 1851ىػ =  1347 – 1268)
 الدرؾ, ضباط من أبوه كاف. دمشق في ككفاتو مولده. سورية في الحديثة كاليقظة الديني االصبلح طبلئع من: الدمشقي البخارم سليم

 كتولى. عصره علماء بعض على كاألدب كاللغة الدين علـو قرأ ثم. التركية المدارس في الترجمة صاحب كتعلم. الصغير بالداية يعرؼ

. كالسياسي الديني االصبلح في بآرائو كجاىر. قرف ربع نحو كاستمر العثماني, الجيش فيالق من الخامس, الفيلق في االفتاء منصب

 ككاف

 مكتبة وجمع( والمناظرة البحث آداب) فً الةورس( خ – الدروز عقابد فً الرموز حل) كتاب وألؾ. وقورا مهٌبا

 دٌوان إلى وسٌق فسجن, التركً العثمانً العهد أواخر فً االذى أنواع أشد ولقً. النادرة بالمخطوطات حافلة

 قتل, حٌث االعدام ساحة إلى ٌدٌه بٌن من انتزع ثم( الدٌن جالل) إلٌه أبنابه أحب به وألحق. عالٌة فً العرفً الحرب

 حكم وزوال العامة, الحرب انقضاء وبعد. االناضول أقصى إلى وأسرته الشٌخ ونفً( م 4141 - هـ 4331 سنة)شنقا

. الكبٌر المعارؾ مجلس أعضاء من ثم الشورى, مجلس أعضاء من سورٌة, فً العربٌة الحكومة جعلته العثمانٌٌن,

 .العلماء رٌاسة منصب ذلك بعد وتولى. العربً العلمً المجمع أعضاء أوابل من وهو

 ثم اعتزؿ معتكفا إلى أف توفي

 116/  3األعالم  

................. 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 استحق الشهادة  ..لموتو  كاستشهاده داخل السجن 

 القرداغي
 ـ( 1932 – 1858ىػ =  1351 – 1274)

صوؿ, ثائر. كلد كنشأ في تبريز. كانتقل صادؽ بن محمد بن محمد علي التبريزم القرداغي النجفي: عالم باال
( ثم كاف مرجعا في أذربايجاف.كأبعدتو حكومة البهلوم إلى الرم, فانطلق يخطب على 1291إلى النجف )

أف توفي  كاعتقلتو الشرطة في تبريز, فحبس في ىمذاف ثم في الرم إلىالمنابر في مساكئ البهلوم. 
 ط( في االصوؿ –ية بمدينة قم.لو كتب, منها )المقاالت الغرك 

 112/  6األعالم 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
تاريخ  الرعب  أثمر  ينعو .. تاريخ الخوؼ  أنجب ذريتو  .. تاريخ الفزع ..تاريخ أقاـ العقل على صفيح من  

.. يكتب كل أساطير الركع ككل قصائد كدىاليز الفزع كالركع ...  تاريخ الخوؼ جعل كل كاتب ككل  شاعر 
الخوؼ ككل أدبيات الفزع .. فحق  أف تكوف  ىذه ىي النهايات .. كأف يكوف نعيينا,  كبنا توابيتنا ىي البدايات 

 ..كمصائرنا ىي النهايات ..
  

 البكرم 
 ـ( 1932 – 1870ىػ =  1351 – 1287)

اعر, عالي الطبقة في عصره, كأديب مترسل, من أعياف مصر.مولده ككفاتو في محمد توفيق بن علي بن محمد البكرم الصديقي:ش
القاىرة. قاؿ في ترجمة نفسو: )أنا الفقير إلى اهلل تعالى محمد بن علي, الملقب بتوفيق البكرم الصديقي العمرم سبط آؿ 

س الشورل كالجمعية العمومية.كزار ىػ كعين )عضوا( دائما في مجل 1309الحسن(.تولى نقابة االشراؼ كمشيخة المشايخ سنة 
أكربا مرتين. ككاف يجيد الفرنسية كالتركية, كيتكلم االنجليزية.كعلت شهرتو. ثم تغير عليو الخديوم عباس, فانزكل كخيل إليو )سنة 

فأرسل إليو الخديوم يهدئ ركعو, فكاف )الوسواس( قد استحكم  أعواف الخديوم يطاردكنو لقتلو,( أف 1327
كاف في خبللها ىادئا يمضي أكقاتو   عاما 16فلبث  1330إلى مستشفى )العصفورية( ببيركت سنة آالما, نقل بعدىا  فيو.كعانى
, فيهيج. كأقاـ ليغتالو, فكاف يعتقد أنو ما زاؿ يبلحقو إذا ذكر الخديومكالتريض كيقابل زكاره كىو كامل العقل, إال  في التفكير

بعد خلع الخديوم عباس بمدة طويلة, فكاف يكثر من  1346تو إلى بيتو فأعيد سنة بعض األدباء ضجة في مصر يطلبوف إعاد
ط( ك )تراجم بعض رجاؿ  –كضع المرايا حولو, كيقوؿ إنها تطرد الشياطين ! كاستمر في عزلتو إلى أف توفي. لو )أراجيز العرب 

ط( ك )المستقبل لبلسبلـ  –سادات الوفائية ط( ك )بيت ال –ترجمة يظن أنها بخطو, ك )بيت الصديق  76خ( كىي  –الصوفية 
ط( كأشهر شعره قصيدة يخاطب بها السلطاف  –ط( ك )صهاريج اللؤلؤ  –ط( ك )فحوؿ الببلغة  –ط( ك )التعليم كاالرشاد  –

 عبد الحميد بعد ظفره بحرب اليوناف, مطلعها:
 لقد قمت باالسبلـ عن كل مسلم ...)أما كيمين اهلل حلفة مقسم 

  66/   6 األعالم

........................ 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 مؤرخ  كشاعر شهيد  معركة كمعارؾ داخلية 

 النعمي 

 ـ( 1932 – 000ىػ =  1351 – 000) 
محمد بن حيدر النعمي التهامي الحسني: مؤرخ, من قضاة الزيدية باليمن. كلي القضاء بالحديدة في عهد 

الدريسي, ثم كاله اإلماـ يحيى حميد الدين قضاء اللحية. كنشبت فتنة في )جازاف( كما محمد بن علي ا
خ(  –في مدينة صبيا. لو )الجواىر اللطاؼ في أشراؼ صبيا كالمخبلؼ  , فقتلجاكرىا, فاتهم باالشتراؾ فيها

 (.2في المكتبة العقيلية بجيزاف ترجم بو الشراؼ المخبلؼ السليماني )
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شهيد سجن  كنجا من المشنقة  

 
 الكرمي

 ـ( 1935 – 1851ىػ =  1353 – 1267)
سعيد بن علي بن منصور الكرمي: فقيو, من علماء االدباء, لو شعر. كلد في طوؿ كـر )بفلسطين( كتفقو في 

قومية, فحكم عليو المجلس العرفي )بعاليو( سنة األزىر )بمصر( كتولى االفتاء في بلده. كشارؾ في الحركة ال
, في قلعة دمشق, لكبر سنو. كبعد انقضاء الحرب العامة, عمل في )الشعبة باالعداـ, كاكتفى بسجنو1915

االكلى للترجمة كالتأليف( بدمشق كىي الشعبة التي كانت نواة المجمع العلمي العربي.ثم كاف من أعضاء ىذا 
كعاد  1926فكاف فيها )قاضي القضاة( إلى  1922مدة. كسافر إلى عماف سنة  المجمع, كناب عن رئيسو

, فتوفي بها. لو )كاضح البرىاف في الرد على أىل البهتاف  ط( رسالة في التصوؼ, نشرىا سنة  –إلى طولكـر
 ىػ 1292
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
قدر على فعلو األتراؾ  ك االنكليز  ك الفرنساكين  فعلو  العرب ..كاستطاع  فعلو العرب .. فمنذ أف شربوا يمالم 

منذ  ذلك الحوض  الذم ال يظمأ منو كل  أرىابي ك متطرؼ .. ككل الدنيا  عاجزة .. ككل  أدكات اإلبادة 
الشيء ..  كتدمير ىذا النبع  كتحجيم ىذا  يقاؼ ىذاكافاشلة .. ككل أنواع الحركب قاصرة  عن فعل شيء ..

 القتلة ..  !!!منو كيتناسل منو  اإلرىاب .. كشل رحم يتوالد الفكر  
 كسيستمر  العالم  في االعتراؼ  بعجزة !!! 

 كاألعتراؼ  بأف  من استطاع  االنتصار على النازية  كالفوز  على الشيوعية .. كىزيمة الفاشية  
شلة ..أنو لسر  عجيب  .. سر ال يختلف  عن أم سر من أسرار الكوف .. في الفشل سيعلن عن  عجزة .. كف

 كعذباتو في القضاء على ىذا الفكر  ..كسد ىذا النبع كتخليص العالم من شركره 
 

 جعفر العسكرم
 ـ( 1936 – 1885ىػ =  1355 – 1302)

داد, كتخرج بالمدرسة الحربية في جعفر )باشا( بن مصطفى بن عبد الرحمن العسكرم: قائد عراقي. كلد ببغ
ـ, كاشترؾ في حرب البلقاف. كأرسل  1906 – 1905القصيم سنة  اآلستانة, ثم ببرلين. حارب مع الترؾ في

على غواصة ألمانية, إلى بنغازم, لحمل السنوسيين على مهاجمة حدكد مصر الغربية, كالعمل مع  1915سنة 
 1916البريطاني. فاعتقلو االنكليز جريحا " في مرسى مطركح سنة نورم باشا )شقيق أنور( في مشاغلة الجيش 

ـ. كقامت الثورة في الحجاز على الترؾ )العثمانيين( فأفرج عنو, كلحق بالشريف فيصل )ابن الحسين( في 
العقبة, كظهرت بسالتو. ثم جعلو الشريف فيصل حاكما على عماف, فحاكما في حلب, فكبيرا لمرافقيو حين 

( كعاد إلى بغداد, فكاف 1920كا على سورية. كخرج معو من دمشق يـو احتلها الفرنسيوف )سنة نودم بو مل
كفي أيامو كضع الدستور العراقي  1924كزيرا للدفاع في أكؿ حكومة كطنية بالعراؽ. ككلي رئاسة الوزراء سنة 

دف فأقاـ أعواما درس فيها كعقدت المعاىدة االكلى بين العراؽ كاالنكليز. ثم عين كزيرا مفوضا للعراؽ بلن
فاشترؾ في عقد معاىدة بريطانية أخرل. ثم كاف  1930)الحقوؽ( كتولى كزارتي الخارجية كالدفاع ببغداد سنة 
كثار بكر صدقي )انظر ترجمتو( في تلك السنة,  1935من أعضاء مجلس االعياف. كعين كزيرا للدفاع سنة 

ترب من مقر الثورة حتى تلقاه بضعة ضباط من رجالها, في مكاف فقصده جعفر الطفاء الفتنة باالقناع, فلم يق
. قالت مجلة )بريطانيا العظمى كالشرؽ( يـو مقتلو: كقتلوه رميا بالرصاصيعرؼ بالتلوؿ, فأنزلوه من سيارتو, 

! لو )آراء خطيرة  مات مقتوال بأيد عربيةإف الرجل الذل عجز االنلكيز كاالتراؾ عن قتلو في الحرب الكبرل 
 (.1ط( ك )معلومات مجملة عن القضاء االنكليزم ط( ) –في معالجة شؤكف العراؽ العامة 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
استشهد  بين الضرب  كالطعن  كمات ميتو .. تقـو  مقاـ النصر كالشهادة إف  خذلو تاريخ الركع كالخوؼ 

 فزع كاإلجراـ .. كال
 القرم 

 ـ( 1937 – 1899ىػ =  1356 – 1317)
محمد بن محمد القرم: شهيد, من شعراء المغرب, لو )ديواف شعر( في مجلدين, ك )مجموع ما ألقي بفاس في 

توفى شهيدا تحت الضرب كالتنكيل في أحد سجوف ذكر االربعين لوفاة شوقي( قاؿ ابن سودة: 
 نوالخبلصو حوؿ كط الصحراء,

 82/  7األعالم  

.............................. 

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 استشهد في ظركؼ  غامضة مولف  كسياسي 

 رستم حيدر
 ـ( 1940 – 1889ىػ =  1358 – 1306)

ثم  محمد رستم بن علي حيدر: من رجاؿ السياسة العربية في فجر عهدىا الحديث. كلد ببعلبك, كتعلم بدمشق
بالمدرسة الملكية في اآلستانة, كأتم دراسة في )السوربوف( كمدرسة العلـو السياسية بباريس. كشارؾ في تأليف جمعية 
)العربية الفتاة( كعاد إلى سورية, فكاف من مدرسي المدرسة السلطانية ببيركت ثم المدرسة الصبلحية بالقدس. كجمع 

م( ك )تاريخ اإلسبلـ كالقركف الوسطى( ك )فجر التاريخ الحديث( لم تطبع. دركسو فيهما, في كتب سماىا )التاريخ القدي
كخرج من دمشق, متخفيا, معأشخاص آخرين, في أكاخر الحرب العامة االكلى, فلحقوا بجيش )االمير( فيصل بن 

كأقاـ مدة في الحسين.ثم عاد فدخلها مع الجيش الفاتح. كسافر إلى أكربا, فحضر مؤتمر )فرسام( مندكبا عن الحجاز, 
( جعلو )سكرتيرا( خاصا لو كرئيسا للديواف الملكي, ثم كاف كزيرا 1921باريس. كلما كلي فيصل عرش العراؽ )سنة 

ـ( في عهد الملك غازم بن فيصل.كحدث  1934مفوضا بإيراف, فوزيرا لمالية العراؽ, فرئيسا للديواف الملكي )سنة
( فكاف من أعضاء مجلس 1937بعلبك, مكرىا. كعاد إلى بغداد )سنة )انقبلب( بكر صدقي في العراؽ, فانصرؼ إلى 

كأطلق عليو النواب, فوزيرا للمالية. كبينما ىو في مكتبو دخل عليو )ضابط بوليس( معزكؿ, اسمو حسين فوزم, 
 –رية , فمات بعد يومين.ككاف يجيد التركية كالفرنسية كاالنجليزية. كلو بالفرنسية كتاب )محمد علي في سو الرصاص

 ط( قدمو أطركحة إلى جامعة السوربوف
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 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 استشهد في ظركؼ  غامضة 

 شهبندر
 ـ( 1940 – 1882ىػ =  1359 – 1299)

ده كعمره ست سنوات, فربتو أمو. عبد الرحمن بن صالح شهبندر: طبيب خطيب, من أىل دمشق. مات كال
ـ. ككاف ممن دخل في جمعية )االتحاد كالترقي( بعد  1904كتخرج بالجامعة االميركية ببيركت, طبيبا, سنة 

( 1914الدستور العثماني, فلما اتجهت سياستها إلى )تتريك( العناصر ناكأىا.كنشبت الحرب العامة )سنة 
 1919صر. كأقاـ في القاىرة إلى ما بعد الحرب. كعاد إلى سورية سنة العراؽ فم فتوارل, منفلتا من دمشق إلى

كاحتلها الفرنسيوف بعد كقعة ميسلوف )في السنة نفسها( فغادرىا إلى  1920كعين كزيرا للخارجية فيها سنة 
(االميركي, Charles Craneمصر فأقاـ نحو عاـ, كرجع إلى الشاـ, فاشترؾ في حفلة للمستركرين) 

فرنسيوف في جزيرة أركاد, سنتين كبضعة أشهر. كأطلق, فشارؾ في إنشاء حزب )الشعب( بدمشق. فاعتقلو ال
ـ( كىم الفرنسيوف بالقبض عليو, ففر إلى جبل الدركز معقل الثورة, كمنو إلى شرقي  1925كثارت سورية )سنة 

, من أصدقائو االقدمين, كاختلف فيها مع أكثر العاملين الستقبلؿ سورية 1927االردف, ثم إلى القاىرة سنة 
فتناكلت الصحف موقفو, لو كعليو. كانصرؼ إلى االشتغاؿ بالطب زمنا. ثم أراد االستقرار في دمشق فعاد إليها 

أشخاص فقتلوه, كاعتقلوا  3دخل عليو  1940فبينما كاف في )عيادتو( قبيل الظهر سنة  1937سنة 
ط( لدليزؿ  –نها إلى العربية كتاب )السياسة الدكلية ككاف يحسن الترجمة عن االنكليزية, كنقل عكأعدموا.

 –بورنس. ككتب مقاالت في مجلتي المقتطف كالهبلؿ, جمع بعضها في كتاب سماه )القضايا العربية الكبرل 
ط( ككاف قد حاكؿ قرض الشعر في صباه, فنشر لو المستشرؽ االلماني )كمبفمير( في مجموعتو,بعض ما 

 ط( –ذكرات نظم, كليس بشاعر. كلو )م

3  /318 

  األعالم

............................................. 

 سجٌن  رأي  

 إبراىيم حلمي
 ـ( 1942 – 1890ىػ =  1360 – 1308)

إبراىيم حلمي العمر: صحافي, من كتاب العراؽ. اشتهر قبل الحرب العامة االكلى برسائل كاف يبعث بها إلى 
ككتب في مجلة )لغة العرب( البغدادية,  1913جريدة )النهضة( ببغداد سنة  صحف مصر كالشاـ, كتولى تحرير

. كاشترؾ بعد الحرب في كاعتقلو الترؾ في أكاخر تلك الحرب فنقلوه إلى دمشق, فمرض فأطلقوه
إصدار جريدة )لساف العرب( بدمشق, يومية, ثم انفرد بها.كعاد إلى بغداد فواصل إصدارىا في عهد الملك 

. كتوظف في ديواف مجلس الوزراء, كعمل في مكتب كاتهم في سياستو كسجن مراراحسين. فيصل بن ال
 ط( توفي ببغداد –ط( كلو رسالة في )الثورة االيطالية  –المطبوعات, كاشترؾ في تأليف )الدليل العراقي 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 لعمل السياسي  كالقومي فكاف أحد الشهداء ...  مثقف  كأديب  بارز .. ذىب شهيد  ا 

 صبلح الدين الصباغ
 ـ( 1945 – 1894ىػ =  1364 – 1312)

صبلح الدين بن علي بن إبراىيم الصباغ: شهيد, من نوابغ العسكريين. كاف أبوه من أىل صيدا. مصرم االصل, 
, كتعلم بها كببيركت, كسيق جنديا من دمياط, كأمو موصلية عراقية, من أب نجدم من عقيل. كلد في الموصل

( إلى االستانة, فتمرف على )الخدمة المقصورة( مدة سنة, كسمي ككيل 1914في بدء الحرب العامة االكلى )
( كاف من 1918ضابط )أك ضابطا احتياطيا( كخاض الحرب في جبهتي مكدكنيا كفلسطين. كبعد الهدنة )

( اعتقلوه في جزيرة )أركاد( ثبلثة أشهر. 1920لفرنسيس )ضباط الجيش العربي في سورية. كلما احتلها ا
كاطلق, فعاد إلى العراؽ, ضابطا في جيشو. كأرسل في بعثة إلى الهند فدرس في مدرسة الخيالة ككضع كتابا في 

ط( كأرسل إلى لندف, فاستكمل دراساتو العسكرية العالية في ثبلث سنوات. كترأس مدرسة  –)تعليم الفركسية 
ط( كنظم فرؽ )الفتوة( العراقية كألف )منهاج  –حرب, في بغداد. ككضع كتابا ثانيا في )فن التعبئة أركاف ال

ط( ثم كاف آمر القول الجوية, فمديرا للحركات العسكرية, فقائد فرقة. كقامت حركة )رشيد  –تعليم الركائب 
أ صبلح الدين إلى إيراف ثم إلى ( فكاف ركنها االشد. كقضى عليها االنكليز, فلج1941عاليالكيبلني( سنة )

تركيا )الجئا سياسيا(. كبانتهاء الحرب انحازت تركيا إلى المعسكر الغربي, فسلمتو إلى االنكليز على الحدكد 
السورية ككانت لهم قوة عسكرية في قلعة حلب, فاعتقل فيها. ككفق إلى الهرب منها فاختفى في بساتين حلب 

كأعدـ دية منها إلى الحجاز, كقبض عليو في أحد تلك البساتين فنقل إلى العراؽ, ثبلثة أياـ يستعد الختراؽ البا
)عبد االلو بن علي بن الحسين( بابقائو معلقا من الصباح  شنقا في بغداد كأمر الوصي على العرش يومئذ

و, في  إلى الظهر, ليمر بو كىو في موكبو, شامتا متشفيا. كقد سجل صاحب الترجمة مذكراتو إلى آخر حيات
باسم )فرساف العركبة في العراؽ( يفيض قوة كإخبلصا كإيمانا  1956كتاب نشره ابنو )نزار( في دمشق سنة 

كفيو حقائق دقيقة عن تطورات السياسية في العراؽ قبيل الحرب العالمية الثانية كفي خبللها, كآراء صريحة في  
ط(  –)شهيد العركبة صبلح الدين الصباغ  كثير ممن لقيهم كعاصرىم. ككتب عنو أبو الحجاج حافظ, كتاب

 ككاف اسمو عند الوالدة محمدا, ثم عرؼ بصبلح الدين
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شاعر  استشهد من أجل الكلمة كالحرية .. فكاف  شهيد من شهداء ىذا  التاريخ الطويل 

 موشكيال
 ـ( 1948 – 000ىػ =  1367 – 000) 

زيد بن علي الموشكي الذمارم: شاعر يماني من أىل ذمار. قاـ على أسرة حميد الدين, مع بعض أحرار اليمن, 
فهدـ اإلماـ يحيى داره. كلما آؿ االمر إلى أحمد بن يحيى تابع الموشكي دعوتو إلى الثورة, بشعره. كقامت 

 ع اإلماـ يحيى كبعض أكالده, فخف الموشكي لنصرتها, فقبض عليو رجاؿبعد مصر  1948 الثورة عاـ

  أعناقهمأحمد كنقلوه مع آخرين إلى )حجة( حيث ضربت 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
لعالم كاألديب  كالفيزيائي مقتوؿ  .. السياسي كالقومي كالعركبي مقتوؿ كل ما عندنا ىو مقتوؿ ىو مقتوؿ ..ا منا  الزعيم كالحنطور

..من يسعى منا للنهظة  رغم عن تاريخة كمجده كعبقريتو ..رغم كل  أنوفو كحصونو كبركجو ,, ىو شهيد كمقتوؿ ال محالة   شهيد 
من تقد األمل كاألكطاف .. كحياة لببلد شبعت كاشبعت من الموت ..ألكطاف تف أملللحريات ..كصناعة  للحقوؽ منا  من يسعي

 في سبيل بعثها .كفي سبيل كحي  غامر من  كحي عركبتها  يكابد الصرعات كيسعي في نشوء أمة كإحيائها من موتها من عدمها ,,
مقصلة  يا سيدل أنطوف  ..مصيره  كفعل شي  لببلد ال تفعل شي  غير صناعة الجهل كالتجهيل كالتوابيت كالنعوش    ..مصيره ال

التي لم تنتج يوما غير الجرب كالجرذاف كالفئراف .. أمة ال تزداد إال باالتصاؿ   اإلسبلـ أمة المسخ .أمة  اأنه  .. يعدـ كيشنق أف 
 الجنسي كالتكاثر الجنسي كالبلجنسي .. 

 
 

 أنطوف سعادة
 ـ( 1949 – 1904ىػ =  1368 – 1322)

ادة مجاعص: زعيم الحزب القومي السورم. من أىل الشوير بقضاء المتن )بلبناف( ىاجر مع أبيو إلى البرازيل أنطوف بن خليل سع
ـ. في عهد االحتبلؿ الفرنسي, فأقاـ يعلم  1929كساعده في إصدار )المجلة( بعيد الحرب العامة االكلى.كعاد إلى بيركت سنة 

بلغ عددىا سنة  1932أنشأ جماعة سرية سماىا )الحزب القومي السورم(سنة بعض طلبة الجامعة االميركية اللغة االلمانية. ك 
 ستة أشهر. كحبس سنة السجننحو االلف. كعرفت بها السلطة المحتلة فاعتقلت بعض أفرادىا كحكمت على أنطواف ب 1935

لحركة تتعلق بالحزب. كأطلق كىو في طريقو إلى دمشق  937العبلنو ما سماه )الطوارئ( تحديا للسلطة, كأطلق. ثم اعتقل سنة 
فرحل إلى االرجنتين. كخرج الفرنسيوف من سورية كلبناف, فاستفاد حزبو من انطبلؽ الحريات, فاستأذنوا بانشاء حزب علني في 

فقوم بو الحزب  47( كعاد أنطوف من المهجر سنة 1944( فأذف لهم )سنة 1بيركت باسم )الحزب القومي االجتماعي( )
( كطاردت رجالو. فلجأ 49امتدت فركعو إلى داخل ببلد الشاـ. كلمست حكومة لبناف خطره فأمرت بحلو )سنة الجديد ببيركت ك 

أنطواف إلى دمشق, فجمع سبلحا كىيأ رجاال للثورة في لبناف, فاكفهر الجو بين حكومتي بيركت كدمشق. كطلبتو االكلى من 
ئو محسن البرازم, فوافقا على تسليمو, فقبض عليو كنقل إلى الحدكد )بين ككاف على رأس الثانية حسني الزعيم كرئيس كزرا الثانية.

دمشق كبيركت( كحملو رجاؿ االمن اللبنانيوف إلى بيركت, فتألفت محكمة عسكرية في الحاؿ, قررت في خبلؿ ساعتين إعدامو, 
س أنصاره, خطيبان عنيفا, حياتو في صباح الليلة التي كصل بها. ككاف شعلة نشاط, قوم األثر في نفو  كقتل رميا بالرصاص

ثورة دائمة. يؤخذ على حزبو أف أىدافو لم تكن تتفق مع أىداؼ القائلين بالقومية العربية, ككاف أنطوف يجاىر بذلك. لو كتاب سماه 
 ط( رسالة, ك )المحاضرات –األدب السورم  –ط( الجزء االكؿ منو, ك )الصراع الفكرم في  –)نشوء االمم 

 
 27/  2األعالـ  

..................................................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 استشهد  بعد  اصابتو  بمرض اإلكتاب في السجن  .. مما كاف سببا في استشهاده فكاف أحد الشهداء 

 التل
 ـ( 1949 – 1897ىػ =  1368 – 1315)

ن يوسف التل: شاعر أردني كاف يوقع بعض شعره بلقب )عرار( مصطفى بن كىبة بن صالح بن مصطفى ب
كاشتهر بو كأمضى جل حياتو في فوضى كاستهتار, ساخر بكل شئ, ال يكاد يفارؽ الكأس. كلد في إربد 

)بعجلوف( شمالى ببلد االردف كتعلم بها كبدمشق كحلب. كأخرج قبل إتماـ الدراسة. كحاكؿ العمل في التعليم 
( كعزؿ. كعرض بأمير االردف )عبد اهلل بن 1923حاكما إداريا لبلدة كادل السير )سنة  فأبعد عنو. كعين

( كعمل في المحاماة, 1930الحسين( فنفاه إلى معاف ثم أطلقو. كبعد مدة أدل امتحانا في االنظمة المتبعة )
نفى. ككاف األمير كلم ينجح. كتولى كظائف حكومية متعددة كاف ال يلبث أف يطرد من كل منها أك يسجن أك ي

( ثم أبعده, كجعلو مفتشا للمعارؼ, كرضي عنو فجعلو 1938عبد اهلل يستلطفو, فقربو كجعلو أمينا ثانيا لو )
فعاد إلى  يوما, 70كسجن , كعزؿ بعد أشهر 1942متصرفا )حاكما( في البلقاء )السلط كتوابعها( سنة 

. كدفن في بلده )إربد( لو )ديواف شعر توفيكغلبو اليأس فأفرط في الشراب, فمرض إلى أف المحاماة. 
ط( جمع بعد كفاتو, كسمي )عشيات كادم اليابس( كىو كالد كصفي التل صاحب معركة االردف مع  –

 الفدائيين
 246/  7األعالـ  
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 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
في الكرة األرضية كالكوكب األرزؽ من  عالم  فيزيائي شهير ككبير  ..ككاف كاحدا من سبعة علماء 

كاف أحد األصدقاء المقربين من العالم الفيزائي  الشهير   .. العامة كالخاصة يفهم  النظرية النسيبة 
 استشهد  مسموما في ظركؼ غامضة كغير معركفة   أينشاتين 

 
 

 ّ   1>@8ّ  ـ  ?@?8ٖٓطل٢  ْٓوكٚ  

 

 ٓجٌوح ٝ ًبٗذ ٗظو٣برٚ اُغل٣لح ٍججبً ك٢ ٗجٞؿٚ ّٜٝورٚ ػب٤ُٔبً  ػبُْ ه٣ب٤ٙبد ٝك٤ي٣بء ٖٓو١ ٗجؾ ك٢ ٍٖ

  .?@?8ٖٓ ٓٞا٤ُل ػبّ  

صْ    Nottingham  ّ افز٤و ُجؼضخ ػ٤ِٔخ ٧ٍٝ ٓوح ا٠ُ اٗغِزوا . اُزؾن "ػ٢ِ" ث٤ٌِخ ٗٞر٘غٜبّ  <8@8ٝك٢ ػبّ  

  . ّ :9@8ػبّ  ث٤ٌِخ "أُِي" ثِ٘لٕ , ؽ٤ش ؽَٖ ٜٓ٘ب ػ٠ِ ثٌبُٞه٣ًٞ ػِّٞ ٓغ ٓورجخ اُْوف ك٢

  . كًزٞهاح اُلَِلخ( ٖٓ عبٓؼخ ُ٘لٕ ك٢ أهٖو ٓلح رَٔؼ ثٜب هٞا٤ٖٗ اُغبٓؼخ  ) Ph.Dؽَٖ ػ٠ِ ّٜبكح  

  . ٖٓ اٗغِزوا كٌبٕ ثنُي أٍٝ ٖٓو١ ٣ؾَٖ ػ٤ِٜب  D.Scؽَٖ ػ٠ِ كهعخ كًزٞهاح اُؼِّٞ 

ّ  >;@8د , ًٔب اٗزقت ك٢ ك٣َٔجو ّ ٝاٗزقت ُِؼٔبكح أهثغ ٓواد ٓززب٤ُب=:@8ُػ٤ٖ ػ٤ًٔلا ٤ٌُِخ اُؼِّٞ ك٢ ػبّ 

  .٬٤ًًٝ ُِغبٓؼخ

أٍٝ ٖٓو١ ٣ْبهى ك٢ أثؾبس اُلٚبء, ثَ ٝا٧ْٛ ٖٓ مُي ًبٕ أؽل ر٤ٓ٬ن اُؼبُْ أُجود أ٣ْ٘زب٣ٖ, ًٝبٕ أؽل أْٛ  

  "َٓبػل٣ٚ ك٢ إٍُٞٞ ُِ٘ظو٣خ اَُ٘ج٤خ, ٝأِٛن ػ٠ِ ك. ْٓوكخ ُوت "أ٣ْ٘زب٣ٖ اُؼوة

ب . كل٢ ثلأد أثؾبس اُلًزٞه "ػ٢ِ ْٓوكخ"  ًٓ رؤفن ٌٓبٜٗب ك٢ اُلٝه٣بد اُؼ٤ِٔخ ٝػٔوٙ ُْ ٣زغبٝى فَٔخ ػْو ػب

ْٗو ُٚ أٍٝ فَٔخ أثؾبس ؽٍٞ اُ٘ظو٣خ ا٤ٌُٔخ اُز٢ ٗبٍ ٖٓ أعِٜب  King’s College   اُغبٓؼخ ا٤ٌُِٔخ ثِ٘لٕ 

  .كًزٞهاح اُؼِّٞ  ).Dscكًزٞهاٙ اُلَِلخ( ٝ    ) Ph.Dكهعز٢ 

بك ٓو٤بً ُِلواؽ , ؽ٤ش ًبٗذ ٛ٘لٍخ اُلواؽ أُج٤٘خ ػ٠ِ ٗظو٣خ " أ٤ْ٘٣ٖ " أٍٝ ٖٓ هبّ ثجؾٞس ػ٤ِٔخ ؽٍٞ ا٣غ

  . رزؼوٗ كوٜ ُؾوًخ اُغ٤َْ أُزؾوى ك٢ ٓغبٍ اُغبمث٤خ

أٙبف ٗظو٣بد عل٣لح ك٢ رل٤َو ا٩ّؼبع اُٖبكه ٖٓ أٌُْ , ا٫ إٔ ٗظو٣خ اُلًزٞه ْٓوكخ ك٢ ا٩ّؼبع  

ػب٤ُٔزٚ , ؽ٤ش أصجذ اُلًزٞه ْٓوكخ إٔ أُبكح اّؼبع ك٢ ٝاَُوػخ ػلد ٖٓ أْٛ ٗظو٣برٚ ٍٝججًب ك٢ ّٜورٚ ٝ

إِٜٔب , ٣ٌٖٝٔ اػزجبهٛٔب ٕٞهر٤ٖ ٢ُْء ٝاؽل ٣زؾٍٞ اؽلاٛب ٦ُفو.. ُٝول ٜٓلد ٛنٙ اُ٘ظو٣خ اُؼبُْ ٤ُؾٍٞ 

  .أُٞاك اُنه٣خ ا٠ُ اّؼبػبد

ؾوة.. ثَ ًبٕ أٍٝ ٖٓ أؽل اُو٬ئَ اُن٣ٖ ػوكٞا ٍو رلزذ اُنهح ٝأؽل اُؼِٔبء اُن٣ٖ ؽبهثٞا اٍزقلآٜب ك٢ اُ

أٙبف كٌوح عل٣لح ٢ٛٝ إٔ ا٣٧لهٝع٤ٖ ٣ٌٖٔ إٔ رٖ٘غ ٓ٘ٚ ٓضَ ٛنٙ اُو٘جِخ.. ا٫ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٣ز٠٘ٔ إٔ رٖ٘غ 

  ..اُو٘جِخ ا٣٧لهٝع٤٘٤خ , ٝٛٞ ٓب ؽلس ثؼل ٝكبرٚ ثَ٘ٞاد ك٢ ا٣٫ُٞبد أُزؾلح ٝه٤ٍٝب

ًؤٍزبم  >;@8ى ك٢ اُوبء أثؾبس رزؼِن ثبُنهح ػبّ ُكػ٢َ ٖٓ هجَ اُؼبُْ ا٧ُٔب٢ٗ ا٧َٕ أُجود أ٣ْ٘ز٤ٖ ٬ُّزوا 

  "ىائو ُٔلح ػبّ, ٌُٝ٘ٚ اػزنه ثوُٞٚ: "ك٢ ثِل١ ع٤َ ٣ؾزبط ا٢ُ

ٝثبرذ ظوٝف ٝكبرٚ أُلبعئخ ؿبٓٚخ ُِـب٣خ ًٝبٗذ ًَ  ثبَُْ 1>@٣8٘ب٣و ػبّ  =8رٞك٠ ك . ْٓوكخ ك٢  
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ٖ أُِي كبهٝم أٝ ػ٠ِ ٣ل أٍُٞبك اُظوٝف أُؾ٤طخ ثٚ ر٤ْو ا٠ُ اٗٚ ٓبد ٓوز٫ٞ آب ػ٠ِ ٣ل ٓ٘لٝة ػ

  .ا٩ٍوائ٢ِ٤ ٌَُٝ ٜٓ٘ٔب ٍججٚ

 .... الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 استشهد في ظركؼ غامضة 

 الشبيبي
 ـ( 1949 – 1919ىػ =  1368 – 1338)

حسين بن محمد بن علي بن محمد الشبيبي: أديب عراقي من أىل الكوت )بين سوؽ الشيوخ كالناصرية( لو  
شعر( قاؿ  –ط( ك )ديواف  –ط( ك )الجبهة الوطنية الموحدة  –نها )االستقبلؿ كالسيادة الوطنية كتب,م

 , كلم يذكركا السببحكم عليو باالعداـ شنقامترجموه: 
 258/  2األعالـ   
 

 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 صالحي سياسي ومصمح عربي لبناني كبير ..  استشيد بسسبب  عممو السياسي واإل 

 رياض الصلح
 ـ( 1951 – 1893ىػ =  1370 – 1310)

رياض بن رضا بن أحمد باشا بن محمد الصلح: زعيم شعبي, كاف لو أثر كبير في بناء )لبناف( السياسي كالقومي الحديث. كلد في 
 صور, كحصل على إجازة الحقوؽ في اآلستانة.

ف الحرب العرفي )التركي( في عاليو, بالنفي مع كالده, لمناكأتهما حزب ككاف من أعضاء )المنتدل االدبي( بها. كحكم عليو ديوا
ـ( في االناضوؿ. كأقاـ بعد الحرب العامة االكلى, في  1918 – 1916سنتين ) )االتحاد كالترقي( العثماني, فأمضيا مع أسرتهما

ـ( رحل إلى مصر. كزارأكربة  1920لية )سنة دمشق كدخل في جمعية )العربية الفتاة( السرية. كلما احتل الفرنسيوف سورية الداخ
مرات. كاشترؾ في المؤتمر السورم الفلسطيني )بجنيف( كنشط في الدعاية الستقبلؿ سورية كلبناف كفلسطين. كعاد إلى بيركت 

وزارة ـ, فاشتغل )محاميا( ثم كاف من أعضاء مجلس لبناف النيابي. كالتف حولو جمهور الوطنيين. كتولى رياسة ال 1935سنة 
ـ( فاقترح تعديل مواد في الدستور, كاف الفرنسيوف قد كضعوىا الغراضهم االستعمارية, كأقر مجلس النواب  1943اللبنانية )سنة 

التعديل, فسخط الفرنسيوف, كاعتقلوه مع رئيس الجمهورية )بشارة الخورم( كأكثر الوزراء, كبعض كبار النواب, كأرسلوىم إلى 
اف, كىاج العالم العربي, كاحتجت حكوماتو. كاضطر الفرنسيوف إلى االفراج عنهم. فعادكا إلى مناصبهم, بعد قلعة )راشيا( فثار لبن

كظل رياض بين رئاسة  1946( كجبل الفرنسيوف عن البناف سنة 1943ديسمبر سنة  22 – 11أحد عشر يوما من اعتقالهم )
مة, يختط الخطة كال تضيق حيلتو عن تنفيذىا, كمن كرائو مسلمو لبناف الوزارة, كالتخلي عنها, كالعودة إليها, حركة لبناف الدائ

كنصاراه. ككاف يحرص على أف ال يتخلف لبناف عن موكب العركبة.كفي عهد كزارتو االخيرة أعدـ أنطوف سعادة )انظر ترجمتو( كفي 
الدعوة. كبينما ىو ذاىب إلى مطار  فأجابفترة اعتزالو الوزارة, بعد ذلك, دعاه الملك عبد اهلل بن الحسين إلى زيارة عماف, 

في السيارة, كقتل قاتلوه. كحمل جثمانو  فاجأه أشخاص أطلقوا عليو الرصاص فقتلعماف, للركوب عائدا منها إلى بيركت, 
قطار إلى بيركت, فدفن في جوار مقاـ االكزاعي. كىو صاحب الكلمة المشهورة: لن يكوف لبناف لبلستعمار مقرا, كال الستعمار اال

 العربية ممرا. ككاف يجيد الفرنسية كلغتو
 37/  3األعبلـ  

................................................ 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 أحرقت كتبو  وذىب ضحية  الحياة في ظؿ  عوالـ مرة  شديدة المر واألسي ..فكانت شيادة كتبو ..استشياد لمصيره .. 

 هد العسكرف
 ـ( 1951 – 1910ىػ =  1371 – 1328)

فهد بن صالح بن محمد العسكر: شاعر, من أىل الكويت. من أسرة عربية محافظة. مولده كدراستو ككفاتو بها.  
كاف جده محمد, من أىل الرياض كاستوطن بالكويت, ككالده صالح نشأ في الكويت كصار إماما لمسجدىا, 

ـ( كاشتهر فهد )صاحب الترجمة( بالشعر. كرماه الكويتيوف بااللحاد  1947بها ) ثم موظفا في الجمرؾ كتوفي
كبعد كفاتو أحرؽ أىلو " ديوانو ككف بصره في أعوامو االخيرة, كزاد في عزلتو.  فاعتزلوه, إال بعض خلصانو.

عبد اهلل زكريا  كأكراقو, كلم يبق من نظمو اال ما كاف بين أيدم أصدقائو أك في بعض الصحف, فجمعها صديقو "
 ط " كنظمو ضعيف –االنصارم في كتاب " فهد العسكر, حياتو كشعره 

 157/  5األعالم 

....................................... 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
الجنوف .. فقد  عقلو  حين رأم  ىذا الفقداف  جنى عليو  تاريخ طويل من الرعب كالتركيع أيما  جناية .. فجن  جنونو .. جن  إثر ىذا العتو ك 

 الهائل كالطويل للعقوؿ .. أيقن  أف الخارج  ىو العصفورية .. ىي  عوالم  تحولت  بقدر نبوة نبي  . كقضاء دين , إلي سرير  على المصحة
 النفسية  !! 

أكثر جنونا كإرىابا  كتعطشا لدـ كالقتل ..فكاف  مجنونا إلي  عوالم  مجنونة ..كقطعاف بالقتل مهوكسو كسياسين مجانين  كفقهاء كمفتين   
 حين  فهم الجنوف كأدرؾ ىذ الجنوف ..كأننا في العالم األكؿ للجنوف 

غير  ىم المعتوىوف   ىم األموات !! كنحن األحياء ..األحياء بعقوؿ ال ترضى بغير الحرية ..كأنفس ال ترض بغير الحرية المطلقة كالكاملة كال 
نا عقلنا أـ فقدنا ذكاتنا كقطعت رقابنا ..لن نرضي بغير الحرية التي سلبها الدين قبل السياسة كرجل الدين قبل السياسي .. سنقاتل ذلك  فقد

 كنقاتل ..من أجلك أيتها الحرية سنقاتل ..  
 جميل المعلوؼ

 ـ( 1951 – 1879ىػ =  1371 – 1296)
كلد في زحلة, كتعلم بها ثم بالمدرسة السلطانية ببيركت,  جميل بن إبراىيم بن نعماف المعلوؼ: صحفي لبناني.

( فقاـ بتحرير جريدة )االياـ( التي  1896كبالمكتب الرشدم باالستانة. كأجاد عدة لغات. كىاجر إلى نيويورؾ )
كاف يصدرىا عمو يوسف نعماف, مدة عشر سنوات.ككاف في لبناف أياـ الحرب العالمية االكلى, كطلبو )ديواف 

( ثم نقل إلى للمحاكمة, فاختبأ, كانكشف أمره, فأصيب بعقلو كأدخل مستشفى )العصفوريةالعرفي( الحرب 
 –بيتو بزحلة قبل نهاية الحرب, كانقطع عن الناس إلى أف توفي. لو كتب منها )تركيا الجديدة كحقوؽ االنساف 

ط( رسالة ترجمها  –باشا السياسية  خ( ترجمو عن االنكليزية, ك )كصية فؤاد –ط( ك )تأثير االزىار في الطبيعة 
ط( نشره باسم عمو يوسف, ك )أبناء عمنا االتراؾ, تاريخ  –عن التركية, ك )خزانة االياـ في تراجم العظاـ 

 خ( –كعادات 

 137/   2اإلعالم    
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
رغم تاريخو فكاف أحد الشهداء .ة كفتاكيو .ياستشهد  بسبب أرائو الدينمعركؼ رجل دين  كقاض 

 الديني كالفقهي الذم لم يشفع لو إال أف يكوف ضيفا  كغيره  على المقصلة .. 

  
 

 عودةعبد القادر  
 ـ( 1954 – 000ىػ =  1374 – 000)

عبد القادر عودة: محاـ من علماء القانوف كالشريعة بمصر. كاف من زعماء جماعة " االخواف المسلمين " كلما 
جماؿ عبد الناصر بتنظيم " محكمة الشعب " كتب صاحب الترجمة نقد التلك المحكمة. كفي جملة ما أمر 

ذكر أف رئيسها جماؿ سالم طلب من بعض المتهمين أك يقرأكا لو آيات من القرآف بالمقلوب ! كاتهم بالمشاركة 
. لو ين آخرينكأعدـ شنقا على األثر مع بضعة متهم( 1954في حادث إطبلؽ الرصاص على جماؿ )

ط " ك " التشريع  –ط " ك " االسهاـ كأكضاعنا السياسية  –تصانيف كثيرة, منها " اإلسبلـ كأكضاعنا القانونية 
ط " ك " اإلسبلـ  –ط " جزآف, ك " الماؿ كالحكم في اإلسبلـ  –الجنائي االسبلمي مقارنا بالقانوف الوضعي 

 ط " –بين جهل أبنائو كعجز علمائو 

 42/  4األعالم 

....................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شاعر  استشهد  ... فكاف  شهيدا للحرية كالكلمة 

 حوحو
 ـ( 1956 – 1912ىػ =  1375 – 1330)

على أمياؿ من مدينة بسكرة كتعلم  أحمد رضا حوحو: أديب جزائرم, من الشهداء. كلد في قرية )سيدم عقبة(
( فكاف مدرسا بمدرسة العلـو الشرعية فيها كسكرتيرا لمجلة 1934لعربية كالفرنسية. كسافر إلى المدينة )بها ا

( فعمل في جمعية العلماء المسلمين كأصدر جريدة )الشعلة( كقاـ برحبلت 1946)المنهل(. عاد إلى الجزائر )
 إلى الدكؿ االشتراكية.

. صدرت لو في حياتو بضعة كتب منها )غادة أـ القرل( ك هيدابالجزائر قبض عليو كقتل شكفي أثناء الثورة 
 )فتاة أحبلمي( ك )أدباء المظهر( ك )صاحب الوحي( ك )نماذج بشرية( كما زالت لو كتب كمسرحيات لم تنشر

 األعبلـ   126/  1
...................... 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
استشهد لقلمو الحر .فكاف كاحدا من  قافلة   صحفي  كعميد الصحفين اللبنانين

 الشهداء العظمية كالبلمحدكدة كالبلنهائية .

 
 ـ  1958الشييد  نسيب المتني  

كان معارضاً شرساً «. التلؽراؾ»صاحب جرٌدة  مإسس وصحفي لبناني مؤسس 

لسٌاسات الربٌس الراحل كمٌل شمعون, وفً فجر الثامن من ماٌو أ طلقت علٌه خمس 

, فعمت التظاهرات 1958اصات اخترقت إحداها قلبه, وتزامن هذا الحدث مع اندالع ثورة رص

واإلضرابات أرجاء لبنان, واندلعت فً طرابلس معارك مع الجٌش وقوى األمن الداخلً, وقٌل 
حٌنها إن أنصار شمعون هم الذٌن نفذوا االؼتٌال. ولكن تبٌن الحقاً أن عناصر تابعة 

مٌد السراج كانت وراء قرار االؼتٌال لتشدٌد الحصار على ربٌس الستخبارات عبد الح
فً فترة حكم الربٌس الراحل بشارة  1947الجمهورٌة. انتخب المتنً نقٌباً للمحررٌن العام 

لتصبح منبراً للمعارضة. وممن كتبوا فٌها أحمد األسعد,  1945الخوري, وأصدر صحٌفته العام 

 .نجٌة وؼٌرهمكمال جنبالط, صابب سالم, حمٌد فر
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 

 فكاف إلشتراكو في المظاىرة  سببا لمقتلو استشهد في مظاىرة   ..   
 إبراىيم ىاشم

 ـ( 1958 – 1886ىػ =  1377 – 1303)
االردف عدة مرات.  إبراىيم بن محمد منيب بن محمود ىاشم الجعفرم: قانوني من العلماء. من أعضاء جمعية )الفتاة( ترأس كزارة

مولده بنابلس. تعلم بها كتخرج بكلية الحقوؽ في اآلستانة. كتولى مناصب قضائية في بيركت كيافا. كاختبأ بنابلس في خبلؿ 
الحرب العامة االكلى. ككاف بعدىا رئيسا لمحكمة الجنايات بدمشق. كبعد ميسلوف دعي للعمل في عماف )بشرقي االردف( فتولى 

سة الوزراء.ككاف لو مكتب للمحاماة في عماف, ينصرؼ إليو إذا أعفي من كزارة العدؿ أك الرئاسة. كينقطع عنو حين العدلية ثم رئا
( كعين نورم السعيد رئيسا لوزارة االتحاد كإبراىيم ىاشم 1958/  2/  14يتولى أحد المنصبين. كتقرر اتحاد العراؽ كاالردف )

يم من عماف إلى بغداد, ففوجئ بثورة الجيش العراقي الكبرل  تندلع كحمل مع آخرين, ( كسافر إبراى58/  7/  1نائبا للرئيس )
. لو من إبراىيم ممن فتك بهم المتظاىركف كضاعت جثتومن فندؽ بغداد إلى كزارة الدفاع. كما بلغوا باب الوزارة حتى كاف 

ات الجزائية( ك )شرح قانوف الجزاء( أربعة أجزاء,ك التصانيف المطبوعة )الحقوؽ الجزائية( ك)القواعد االساسية الصوؿ المحاكم
 )شرح قانوف حكاـ الصلح الموقت(

 األعالـ
1  /73 

.................................. 
 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....

 أديب كمؤرخ  كسياسي ,,استشهد  ككاف  لعملو السياسي دكر في مقتلو 
 نورم السعيد

 ـ( 1958 – 1888 ىػ = 1377 – 1306)
نورم بن سعيد بن صالح ابن المبل طو, من عشيرة القره غولي البغدادية: سياسي, عسكرم المنشأ, فيو دىاء كعنف. كلد ببغداد, 

(كحضر 1911(كدخل مدرسة أركاف الحرب فيها )1906كتعلم في مدارسها العسكرية. كتخرج بالمدرسة الحربية في االستانة)
( كشارؾ في اعتناؽ " الفكرة العربية " أياـ ظهورىا في العاصمة العثمانية. فكاف من أعضاء " جمعية 13 – 1912حرب البلقاف)

( كلحق بها, فكاف من قادة جيش الشريف )الملك( فيصل بن الحسين في 1916العهد " السرية. كقامت الثورة في الحجاز )
اف المؤيد لها في الببلط الفيصلي بسورية ثم بالعراؽ, مجاىرا زحفو إلى سورية. كدخل قبلو دمشق. كآمن بسياسة االنكليز. فك

كائتلف مع عبد  بذلك إلى آخر حياتو. كتولى رئاسة الوزارة العراقية مرات كثيرة في أياـ فيصل كابنو غازم كحفيده فيصل بن غازم.
( فكاف فيصل كعبد 1958يوليو  14العراؽ في أياـ فيصل الثاني. كقامت الثورة في بغداد ) االلو بن علي, الوصي على عرش

. كلو آثار كتابية مطبوعة, منها فقتلوه. كاختفى نورم يوما أك يومين, ثم خرج في زم امرأة, فعرفو بعض أىل بغداد, قتبلىاااللو من 
ي في " أحاديث في االجتماعات الصحفية " ك " استقبلؿ العرب ككحدتهم " ك " محاضرات عن الحركات العسكرية للجيش العرب

 الحجاز كسورية "
 
 52/  8األعالـ 

............................................ 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
ثورة لتحويل النيل كأرض  .شاعر مصرم  استشهد بسبب قصائده كأشعاره ..فثورة  الضباط األحرار ..ثورة الجنود كالعساكر

حوؿ كمن   بمصر .. تضيق  ..سجن كبيركمدفع كبندقية كأسلحة فاسدة  ..ثورة لتحويل النيل العظيم ل لثكنة عسكرية ....الكنانة 
كالركح  كعظمة اإلنساف  ,كمنطقة عبور للعقل   يسمو  بكبرياء كصفاء العقل  ,عبقرية المكافمن  ,خلف ىذا النهر العظيم ك 

عقلي كاإلنساني .سد عالى ..كسجوف كقناطر أعلى .. كسرت شوكة العقل .. إلى منطقة عسكرية  ..كآمنية ..كدكلة للحجر ال
 انساف ال يكسر.. كفيضاف كاف يفيض بالعلم كالفكر على الدنيا  كأمها... كفيضاف النيل كعظيم أرضها ..

رقم   كاف  ىذا الشاعر  كاحدا ممن ضاقت عليو  فضاء ذاؾ اإلنقبلب العسكرم ضد مصر كالتاريخ كاإلنساف ..كجعل مصر مجرد
 كبير في التعداد كاإلحصاء كاإلرقاـ ..كالفساد كاإلجراـ .. تبا لك كإلنقبلبك يا زعيم اللصوص .. 

 
  5313ّ _ 5391   ٛخْٗ حَُكخػ٢  

فً أسرة مسلمة متدٌنة , أخذ عن والده العلوم  1935ولد فً  بمحافظة الشرقٌة بمصر عام 

األزهري  ة ثم التحق بمعهد الزقازٌق الدٌنًالدٌنٌة وحفظ القرآن الكرٌم صبٌا فً كتاب القرٌ

وانضم الً حزب الوفد الذي كان ٌقاوم اإلحتالل واستبداد وفساد الحكم الملكً, ثم  1947عام 

م 1952قامت ثورة ٌولٌو   

اإلصالحٌة تلك الحركةو  فً شبون األزهر  تدخل وما صاحبها من   

اضٌات وكٌمٌاء وأحٌاء وؼٌرها مع تطوٌر األزهر فادخلوا العلوم الثقافٌة من رٌحركة  

اختصار شدٌد للعلوم الشرعٌة ورأي هاشم الرفاعً وزمالإه فً المعهد أن فً هذه الحركة 

قضاء مبرم علً األزهر ... فكتب فً ذلك عدة قصابد وعقد مإتمرا للطالب بمعهد الزقازٌق 

فٌها حتً ٌستجاب وقرروا اإلضراب عن الدراسة وعدم اإلنتظام  1954الدٌنً األزهري عام 

لمطالبهم بعدم تقلٌص العلوم الشرعٌة واللؽوٌة , صدر قرار بفصله ورفاقه , وحاصرت 

الشرطة المعهد واعتصم هاشم الرفاعً ورفاقه بحجرات الدراسة , وانتهً اإلعتصام بعد 

 مطاردة 

ة لم عنٌفة بٌن الشرطة والطالب المضربٌن , وفر هاشم الً بلدته أنشاص ولكن حكومة الثور

ٌقبض علٌه وكتب قصٌدة فً  تتركه وحاصرت قوات الشرطة منزله فاستطاع أن ٌفر منهم ولم

 هذه الواقعة ثم قبض علٌه وقضً هاشم الرفاعً 

 ورفاقه بعد اإلفراج عنهم عاما كامال بٌن مجلس الوزراء ومجلس النواب ورباسة الجمهورٌة

ٌدخلوا اإلمتحان فً ذلك  لكن دون جدوي ولمٌقدمون مذكرة هنا وإلتماسا هناك للعودة للدراسة و

 العام , ثم صدر قرار جمهوري بعودته ورفاقه الً المعهد 

فحصل علً الثانوٌة األزهرٌة ,ثم التحق بكلٌة  1955/1956مع بداٌة العام الدراسً الجدٌد 

دار العلوم ... ولم ٌكن هاشم الرفاعً مجرد طالب موهوب حصل علً لقب الطالب المثالً 

لجمهورٌة العربٌة المتحدة ... ولم ٌكن مجرد شاعر تنبض ل  
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أشعاره بحب الوطن وقضاٌاه بقدر ماكان شابا عربٌا مسلما متوثبا دانت له اللؽة وأصبحت طوع 

وعرضها , بنانه ... فإذا به ملء السمع والبصر والخاطر بطول البالد   

مهرجانات دمشق حٌث انطلق كفارس من فرسان الشعر الجدد بمجامع القاهرة و

ٌبهر األسماع بنبوؼه المبكر مسجال نبضات قلبه وخلجات روحه ونفسه شعرا أشاد 

به النقاد والشعراء حتً أن أستاذه الشاعر علً الجندي عمٌد كلٌة دار العلوم وقتبذ 

 لقبه ب لبحتري الصؽٌر

 من شعره هذه القصٌدة التً ٌرثً فٌها األزهر 

اهق ك٢ هثٞع أُغل ٝاثي ا٧ىٛو  ٝاٗلثٚ هٝٙبً ٌُِٔبهّ أهلوا  

ِٚ ٗلضخُ َٓٞعغٍ   ٝاعؼَ ٓلاَكَى كَٓؼي أُزؾلها  ٝاًزت هصبَءَى ك٤

َهٟ  أُؼٜل اُلوك اُن١ ثغٜبكٙ  ثِـذ ث٬ك اُٚبك أػواف اُنُّ

 ك٢ ًٓٞت اُؼ٤ِبء ٍبه اُوٜوَوٟ  ٍبه اُغ٤ٔغ ا٠ُ ا٧ٓبّ ٝاٗٚ

 

لها قبٌل اعدامه عره  اٌضاء هذه القصٌدة  المإثرة التً  قاومن ش  

ٌنتظرانً والجالد   والحبل    بنانً ٌخطُّ  قد ماذا أبتاه  

ة   ِمنْ  إلٌك   الكتاب   هذا ْنزان  ة    ز  ْقرور  ٌَّةِ  م  ْخِر ْدرانِ  ص  الج   

ْبق   ل مْ  ها أنَّ  وأ ِحسُّ   ِبها أْحٌا لٌلة   إالَّ  ت  أكفانً ظالم   

رُّ  م  ت  ثمانً هابعد   وت حِمل   هذا  فً أشكُّ  لست   أبتاه  ٌا س  ج   

ولً ِمنْ  اللٌل   دوء   ح  مور   والذكرٌات    ل  قاتِ  ه  ِوْجدانً فً ت   

نً ه دُّ  ٌ تً فؤْنش د   أ لمً و  الق رآنِ  ِمن   آٌات   ِبْضعِ  فً  راح   

بَّ   شفَّافة   جواِنحً بٌن   والنَّْفس   شوع   د  ٌانً ف ه زَّ  بها الخ  ك   

  

... 1959عام  من  ماٌووفً   

دمشق بؤربعٌن ٌوما تقرٌبا وقبل أن  وبعد عودته من مهرجان   

علً الفور فً ٌوم فتوفً  واستشهد  ٌكمل دراسته طعنه أحدهم ثالث طعنات 

  وهو فً الرابعة والعشرٌن من عمره األربعاء 

  
...................................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 كأشعاره كقصائده ..بسبب  أرائو  كآالمو  التي  تعرض لها   متأثرا  بجراحةشاعر عراقي استشهد 

 الزىاكم 
 ـ( 1962 – 1902ىػ =  1382 – 1320)

إبراىيم أدىم بن صالح الزىاكم: شاعر عراقي. مولده ككفاتو ببغداد. تعلم بمدارسها ثم بجامعة آؿ البيت. قاؿ 
ة كراحوا يثيركف الحماسة في نفوس صاحب شعراء بغداد: كاف من أعنف الشباب الذين تقمصوا الوطني

مما جعلهم يطاردكنو المواطنين بالقصائد البلىبة, كتناكؿ أقطاب الحكم كعلى رأسهم البيت المالك, 
. جمع لنفسو ديوانا كيعذبونو, حتى كسر فكو االسفل كلحقو شلل, كصار يعتزؿ الناس كيتكلم منفردا

خ( كلو  -م ما بقي من شعره في الصحف كالمجبلت في)ديوافسماه )النفثات( ثم أتلفو فجمع عبد اهلل الجبور 
 ط( في الفلسفة –)أبطاؿ البل نهاية 
 32/  1األعالـ 

..................................... 

 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شاعر كأديب ككاتب دفع ثمن باىضا  حين انقلبت مصر على تاريخها األبيض كالعبقرم  

بالذم يعقد  الصفقات  مع اهلل  . بالذم ىو  فاسد كقبيح لؤلبد .ستبدلت الذم ىو جميل كخير كعقبلني كا
 كيعتقد انو اهلل  كال يعرؼ أنو الشيطاف كأنو في كل الوجوه ىو الشيطاف  

 كريم تابت 
 (1964 – 000ىػ =  1383 – 000)

لقاىرة. نشأ بها في جريدة المقطم ككاف أبوه رئيس كريم بن خليل ثابت: صحفي. لبناني االصل. مولد ككفاتو با
تحريرىا. كسياستها مصرية ثم بريطانية. كعمل في الترجمة بسفارات أجنبية كانت تستفيد من أخباره " الصحفية 
" كغيرىا. كأصدر مجلة " العالم " أسبوعية فكاىية. كاختلط بحاشية الملك فاركؽ كسمي " المستشار الصحفي 

أف  سمح لو باالقامة سجينا في داره إلىكلما خلع فاركؽ سجن كريم مع أمثالو. ثم  " في ديوانو.
. من كتبو المطبوعة " محمد علي " ك " الملك فؤاد " ك " عبد الكريم كالحرب الريفية " ك " الدركز مات

ك " الدكتور كلسن  كالثورة السورية " ك " سعد في حياتو الخاصة " ك " العركبة في أنشاص " ك " غليـو الثاني "
 الرئيس االميركي " ك " مذكرات لودندكرؼ " كالثبلثة االخيرة مترجمة

 224/  5األعبلـ  
.................................. 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
.. فسجؿ ياتاريخ ك شاعر  يمني شيير .. استشيد  كقتؿ غيمة  بسبب شعره  القكل كالمعبر قكمية ككطنية كثكرية 

أبداع  قد  مف يدمر ألجياؿ كاألمـ .. كـ مف عقؿ قد تساقط جريحا ..ككـ   كتب  أييا القمـ  .. أف ىذا الديف كىذا الفكر
اإلنساف مجد تساقط القمـ كتساقط  كيؼ  ككـ .. سجؿ التاريخ   ككـ ككـ مف فكر جديد ذىب قيرا كقسرا . باكرا .. رحؿ 

 .. يعة الكبرل  .. خديعة العدالة كالحرية في اإلسبلـ .. نتيجة  ىذه الخد

 
 لزبيرما

 ـ( 1965 – 000ىػ =  1384 – 000) 
 محمد بن محمود الزبيرم: شاعر يمانى من دعاة الثورة على االئمة. من أىل صنعاء.

كتألفت منو كمن  (1941نشأ يتيما كتعلم في دار العلـو بالقاىرة قبل الحرب العالمية الثانية كعاد إلى ببلده )
. كنظم  بعض رفاقو جماعة أرادت إصبلح االكضاع في عهد اإلماـ يحيى, فسجن الجميع في جبل االىنـو
الزبيرم قصائد في مدح اإلماـ فعفا عنو كعنهم. كانصرؼ الزبيرم إلى عدف, فأصدر صحيفة )صوت اليمن( 

ابن الوزير فرجع الزبيرم إلى صنعاء كجعلو ابن ( كأعلنت زعامة 1948داعيان إلى الثورة, حتى قتل اإلماـ يحيى )
الوزير كزيرا للمعارؼ. إال أف األمير أحمد ابن اإلماـ يحيى قضى على الثورة, فرحل الزبيرم إلى مصر حيث 

ط( ثم نشر بعض  –ك )كتاب مأساة كاؽ الواؽ  ط( –الخدعة الكبرل في السياسة العربية كضع كتاب )
 ط(  –لشعر شعره في ديواف سماه )ثورة ا

 كمن شعره 
 كاألمم األجياؿ تبعث فهاىنا=  قلم يا التأريخ في مكانك سجل

 كتلتهم الطاغي كتكتسح تطغى=  مضاجعها من ىبت البراكين ىنا
 كالشمم العلياء ىنا اإلباء ىنا=  كثبت أبطالها في العركبة ىنا

 تنتقم السجاف من سهامان  صارت=  قدمي على كانت التي القيود إف
 األمم لو تصغي صيحة غدا=  سران  نردده كنا الذم األنين إف
 فنبتسم نلقاه ظلمنا في=  ضراكتو اشتدت الذم للظلـو ما

 26ط( كقامت في اليمن ثورة ) –كىيأ للنشر ديوانا آخر سماه )صبلة في الجحيم( كشارؾ أحمد نعماف في تأليف )يـو الجبلء 
لرئيس الوزراء ككزيرا للتوجيو كاألعبلـ. كاستقاؿ من كل ىذا كاعتزؿ العمل, فتصدل لو ( فعاد كزيرا للمعارؼ ثم نائبا 1962أيلوؿ 

 قاتلوفي الشماؿ الشرقي من اليمن يـو أكؿ نيساف, كلم يعرؼ  قتلو غيلةمن 
 91/  7األعالـ   
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
ر  اهلل  المؤقدة عمى الحرية والصحافة لبناف , فكاف شييدا صحفي كبير .. رحؿ شييدا في بمد نا

مف عشرات ومئات سقطوا وتساقطوا  استشيدوا في سبيؿ الحرية واالستقالؿ , ولـ تنؿ لبناف 
حريتيا واستقالليا .. كؿ تمؾ الدماء أريقت وال تزاؿ لبناف أسيرة هلل حينا ولشيطاف وأحزابو  أحيانا 

 اذفيف يا لبناف .. مابيف إلو وشيطاف تتق
 

 
 

 كامل مركة
 ـ( 1966 – 1915ىػ =  1386 – 1333)

الصحافة في لبناف, كمن كبار كتابها. كلد في قرية الزرارية  شهيدكامل بن جميل )أك ابن محمد جميل( مركة: 
( 1937( كقاـ برحلة إلى إفريقيا الغريبة )1932من أعماؿ صيدا كتخرج بمدرسة الفنوف االميركية بصيدا )

ط " كبعد سنة أصدر " مجلة الحرب الجديدة المصورة ". كخرج  –كضع على أثرىا كتابو " نحن في إفريقيا 
أياـ. كانطلق,  10( فأقاـ في أكربا. كعاد, فاعتقلتو السلطة الفرنسية شهرين ك 1945 – 1941من لبناف )

العربية. كأضاؼ إليها جريدة أمهات الصحف  ( فكانت كال تزاؿ من46فأصدر جريدة " الحياة " ببيركت )
محـر  26باللغة االنكليزية " الدايلي ستار " أم النجمة اليومية. كبينما ىو في عملو بمكتب الحياة مساء 

.كاعتقل القاتل. كجمعت مقاالت كامل, فقتلو( فاجأه بيركتي بإطبلؽ الرصاص عليو 66/  5/  16) 1386
ط " ككضعت أختو السيدة دنيا مركة كتابا  –كلمتك كامش   في كتاب " قل 1965المنشورة في الحياة سنة 

 ط " –في سيرتو كدراسات عنو لبعض عارفيو, سمتو " كامل مركة كما عرفتو 
 216/  5األعالـ  
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
شهداء في ظبلؿ اهلل ك ظبلؿ القرآف .. في تلك الظبلؿ  استشهدكا .. كفي شهيد أخر من شهداء مصر , ككم في مصر من ال

ظبلؿ الشيطاف كذلك  استشهدكا ..فالشهادة كاالستشهاد كالصلب كالسجن كلها معالم على طريق الحرية كالرأم في اإلسبلـ  
يـو من في اليمين كغدا يقتل من في .الكل يستشهد الكل يقتل ال فرؽ ..فالعدالة اإلجتماعية في اإلسبلـ تتضمن أف يقتل ال

كأف ال كرامة ال حقوؽ .  تشهد أف ال حرية ال عدالة .ليبقي التخلف كالجهل عاليا يرفرؼ مع راية اإلسبلـ خفاقة  عالية  ..اليسار
لهذه األمة ىو رسوؿ من عند اهلل مبشرا  بالتخلف ك الرجعية كالهبلؾ رب ىذا المكاف ..كسيد سادة األزماف ..الجهل كالتخلف 

الشذكذ كاغتصاب القاصرات كتأليو كالة األمر ..كمحاربة العلم بالجهل  الدـ كاإلرىاب كالعصابات ك لتبقي أمة.المحمديو 
كيف يعبد اهلل كقد تحولت الجوامع إلي جامعات حقيقة للعلم ف..كالخرافة .. لتبقي أمة خالصة من دكف األمم كدف كالناس 

 .ة .. كيف سيكوف محمد نبي كرسوال من عند اهلل ..نمشي على سنتو كخطاه  كتكوف لو مكانو كمكافكالتطور كالحداثة كالعصرن
ع من الكبيرات كنتزكج من الصغيرات ضكقد ىجرت المساجد إلي الكليات كالمعاىد ..معاىد التكنولوجيا كالتقنية ..كيف سنر 

وف أحيا ..كالمثقفوف ما زلوا يتنفسوا الهواء .. ال تزاؿ لهم من الفساد كالرشوام كالسرقات كالمفكركف ال يزال السحت  كنأكل
اإلسبلـ .. كمشنقة  كتب كمؤلفات .. ىيا  لنعطيهم  كنذيقهم من ترياؽ اإلسبلـ ..ترياؽ الموت على مقصلة ..صحف كمنتديات 

 األكبر  طاغوت كأمنت بال  .. يامن كفرت بكل طاغوتال حرية في اإلسبلـ ال حرية في اإلسبلـ أيها السيد كيا أيها القطب 
كاألكسط كاألصغر ..كأبو كل الطواغيات ..يامن نظرت لؤلخرين من الخارج كالداخل ..كنسيت أف تنظر في داخل  دكاخلنا  

 من أين لنا بكل ىذ االستثناء من  الطواغيت !!داخل ىذا الدخيل .. 
. لعرفت حقا ما  اهلل كاإلسبلـ كالظبلؿ ..فتلك الظبلؿ لن اهلل كال الشيطاف كال القرآف .ليس بظبلؿ  آه لو تظللت بظبلؿ  

كخفظت رأسك أماـ طويغيت عابر  " تصغير طاغوت " ك كرقابنا ..تتنجيك كلن تنجينا ..لن تعصم  دمك كال دمائنا ..كتنجي رقب
 أماـ طاغوت  دائم ككبير 

 

 
 

 ( ىػ 1386: 1966 : 1906  الشاذلي حسيف إبراىيـ قطب سيد
 أكثر مف يعتبر. أسيكط محافظة قرل إحدل كىي مكشة بقرية 1906 أكتكبر 9 في كلد مصرم، إسبلمي كمنظر يبكأد كاتب

 كالكتابات المؤلفات مف العديد لو الماضي، القرف مف الخمسينيات بداية في كجدت التي اإلسبلمية الحركات في تأثيران  الشخصيات
 في االمتياز ظاىرة كانت التي لعائمتو كعميدنا الكطني الحزب لجنة في عضكنا أبكه فكا ا. اإلسبلمي كالفكر اإلسبلمية، الحضارة حكؿ

 القرية،
 الكفاءة شيادة منيا كناؿ األٌكلية المعمميف بمدرسة كالتحؽ القاىرة، إلى سافر 1920 سنة في. قريتو في االبتدائية دراستو تمٌقى

 . العمكـ دار كمية مف اآلداب في البكالكريكس شيادة عمى حصؿ 1932 سنة في. العمكـ دار بتجييزية التحؽ ثـ. األٌكلي لمتعميـ
 مف ككاف العقاد باعتقادات كثيرا تأثر فقد الشيقة ككتاباتو العقاد محمكد عباس بكاتبو كخصكصان  الكفد بحزب متأثرا قطب سيد بدأ
 منيج بإنشاء كبدأ األكضاع تردم في عميو بالبلئمة ينحى كصار تغيرت، قد يسبقو الذم الجيؿ إلى نظرتو أف إال عنو المدافعيف أشد

 كتب" تأليؼ عمى كقاـ العربي باألدب شغفو كزاد لمتعميـ كمفتش عمؿ العشريف، القرف أربعينيات بداية في. ىك يعتقده ما حسب
 القى الذم" القراف يف الفني التصكير" فكتب اإلسبلمية، الكتابة إلى تحكؿ ثـ". كمناىجو أصكلو – األدبي النقد"ك" كشخصيات

 .العمـ كأىؿ األدباء بيف كاسعان  استحسانان 
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 المقاالت يكتب سيد ككاف ،1951 عاـ كفي المناىج كأصكؿ التربية لدراسة 1948 عاـ في المتحدة لمكاليات بعثة عمى سيد حصؿ

 عالـ في يبمغ شعب" فيو يقكؿ" رأيت التي أمريكا" بعنكاف مقاؿ كمنيا المصرية، الجرائد في كينشرىا أمريكا في الحياة عف المختمفة
 في بدائي مف أقؿ بؿ األكلى، البشرية مدارج يفارؽ لـ بدائي كالسمكؾ الشعكر عالـ في ىك بينما كاالرتقاء، النمك قمة كالعمؿ العمـ

  ،"كالسمكؾ الشعكر نكاحي بعض
 التيارات بيف النفسي كالصراع الفكرم الضياع فترة بعد إلييا اتجو التي كالقرآنية االجتماعية الدراسات في ضالتو قطب سيد كجد

 مكنو بيا المركر كلكف. المطمؽ األكركبي لمغزك نتيجة الكطف أبناء معظـ اعترت بأنيا الحالة ىذه قطب كيصؼ الغربية، الثقافية
 كاإلنساف كالحياة كالككف كىيةاألل عف المتكامؿ اإلسبلمي التصكر يستمد أف رفض إنو بؿ الغربية، االجتماعية النظريات رفض مف

 . اإلغريقية لمفمسفة ظبلؿ – رأيو في – فمسفتيـ ألف كغيرىـ كالفارابي رشد كابف سينا ابف مف
 أكثر نقمو عمى الكزارة كقامت. المعارؼ كزير مكتب في لمعمؿ مصر إلى المتحدة الكاليات مف سيد عاد ،1952 أغسطس 23 في
 الثانية العالمية الحرب كضعت أف بعد. 1952 أكتكبر 18 تاريخ في الكزارة مف استقالتو فقدـ لسيد يرؽ لـ الذم األمر مرة، مف

 إسبلمية طميعة تكجد كأف بد ال" بأنو فيو يعتقد إسبلمي مشركع قطب لسيد ككاف سكءان  كالسياسية المعيشية األحكاؿ ازدادت أكزارىا،
 " اإلسبلـ في االجتماعية العدالة" كتاب ىك المسمميف كاألخكاف قطب سيد بيف ةالعبلق بداية كانت كلذلؾ ،"الخبلص إلى البشرية تقكد

 اإلخكاف تكجيات بعض إلى استنادا. العشريف القرف ستينيات منذ كذلؾ الجيادية السمفية فكر منظرم أكائؿ مف قطب سيد اعتبر
 .لمجماعة الخاص التنظيـ كنشأة المسمميف

 كاف الذم الكحيد المدني سيد ككاف. اإلخكاف لجماعة التأسيسية الييئة تشكيؿ في كساىـ يفالمسمم باإلخكاف سيد عبلقة تكٌطدت
 منيجية عمى معيـ اختمؼ ما سرعاف كلكنو الناصر، عبد جماؿ بقيادة األحرار الضباط بيا قاـ التي الثكرة مجمس اجتماعات يحضر

 منطقة في الناصر عبد لػجماؿ فاشمة اغتياؿ عممية تحصم 1954 عاـ في. عنيـ االنفصاؿ إلى اضطره مما األمكر، تسيير
 لمدة بالسجف بو الزج تـ حيث أحدىـ، سيد ككاف منيـ الكثيريف اعتقاؿ كتـ كرائيا، يقفكف الذيف ىـ بأنيـ اإلخكاف كاتيـ المنشية،

 عبد الرئيس لدل عارؼ سبلـال عبد المشير األسبؽ العراقي الرئيس تدخؿ السجف كقد في التعذيب أصناؼ شتى معانيان  عامان  15
 معامؿ حرؽ عمى التحريض بتيمة أشير ثمانية حكالي بعد ثانيةن  اعتقؿ اف لبث ما أنو إال 1964 مايك في عنو لئلفراج الناصر
 ظبلؿ في" التفسير: كتبو أىـ إكماؿ عمى السجف في بقائو فترة خبلؿ سيد عمؿ.القاىرة حريؽ في حدث كما الحككمة إلسقاط حمكاف

 ".الديف ليذا المستقبؿ"ك" الطريؽ في معالـ" ككتابو" رآفالق
عدامو محاكمتو  كا 

 العامة لممباحث احتجاج رسالة بإرساؿ سيد كقاـ قطب محمد سيد شقيؽ عمى القبض المصرية الشرطة ألقت ،1965 يكليك 30 في
كـ المسمميف االخكاف جماعة ضاءأع مف كالكثير سيد عمى القبض إلقاء إلى الرسالة تمؾ أدت. 1965 أغسطس 9 تاريخ في  كحي

 .   1966 أغسطس 29 المكافؽ ىػ 1386 اآلخرة جمادل 13 االثنيف فجر في الحكـ تنفيذ كتـ آخريف 6 مع باإلعداـ عميو
 كليس العقيدة، في تجكز ال التكرية ألف: " قاؿ ؟ رقبتؾ تمتمؾ التي المحكمة في صريحا كنت لماذا: إخكانو أحد سألو  قطب سيد

 " الشيادة لنيؿ عاما عشر خمسة عممت لقد. هلل الحمد: "قاؿ باإلعداـ عميو الحكـ سمع كلما". بالرخص يأخذ أف مقائدل
 ،"عنو عفك إصدار كيتـ الشريعة لتطبيؽ دعكتو عف يعتذر أف" عميو عرضكا المشنقة كرسي عمى كضع أف كبعد اإلعداـ، تنفيذ يـك
 كاحدا حرفا يكتب أف ليرفض الصبلة في بالكحدانية هلل يشيد الذم السبابة إصبع إف: "قاؿ ثـ  ".اهلل مع العمؿ عف أعتذر لف: "فقاؿ

 فأنا بحؽ محككما كنت إف أسترحـ؟ لماذا: "فقاؿ. الرئيس مف الرحمة فاطمب تعتذر لـ إف لو فقالكا". طاغية حكـ بو يقر
ف الحؽ، حكـ أرتضي  " الباطؿ أسترحـ أف مف أكبر فأنا بباطؿ، محككما كنت كا 

 
 الشبكة العالمية  المكسكعة الحرة  كيكبيديا 

.................................... 
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  ..   شهيد من الدرجة األكلي  ....
مثقف سوداني  بارز استشهد  كانتهت حياتو شنقا  ..ضربية جهاده كنضالو الفكرم كالسياسي ..لم يكن األكؿ 

كلن يكوف األخير في ىذه السلة  العريضة من سبلؿ الموت كالقتل ..سبلؿ في سلة السوادف السوداكية .. 
 كحصاد القتل  في اإلسبلـ 

 
 محجوب الخالق عبد
(1927 – 1971) 

 الكتابات من عدد ألف. العالمية الشيوعية المحافل في مؤثر حضور ذا ككاف كالسودانية العربية الشيوعية الحركة في بارز قيادم
 موقف لو كاف كما الصينية, أك السوفييتية للتجربة الحرفي التطبيق عن بدال للماركسية سودانية صيغة ايجاد ؿحو  تمحورت كالتي

 .الصيني – السوفييتي الخبلؼ من كاضح
 بالمثلثة المسماة السودانية العاصمة مدف إحدل. السودانية أمدرماف بمدينة السيدالمكي حي في محجوب الخالق عبد كلد

 سبتمبر 23 في كالثقافية, الوطنية الحركة معاقل كاحد المهدية, لدكلة الوطنية كالعاصمة ,(كأمدرماف بحرم خرطـوكال الخرطـو)
 .1927 عاـ

 بين الربط يرفض كاف كما األخرل الشيوعية االحزاب من كبير عدد من النقيض على السوفييتي الشيوعي للحزب التبعية رفض
 .كاإللحاد العقيدة حرية مبدأ

 يستطع لم كلكن الحزب اليو يدعو ظل الذم الديمقراطية مبدأ مع لتعارضو 1969 مايو 25 في نميرم جعفر انقبلب عارض
 المشاركة السوداني الشيوعي الحزب على حسب كالذم االنقبلب الدانة للحزب المركزية السكرتاريا أغلبية موافقة على الحصوؿ

 .مايو 25 نظاـ شكلها التي مةالحكو  في الحزب اعضاء من عدد لتعيين نظرا فيو
 انقبلب يقـو أف قبل أياـ ثبلثة لمدة لمدة السلطة على استولى الذم 1971 يوليو 19 في العطا ىاشم قاده أبيض انقبلبا عارض
 المنضمين الضباط من عدد الشتراؾ نظرا االنقبلب بتدبير السوداني الشيوعي الحزب اتهم ليبي, – مصرم بتآمر دموم مضاد

 .الشيوعي الحزب قيادات من كبير عدد تصفية تمت ذلك إثر كعلى فيو الشيوعي للحزب
 بين الوعي نشر ىي األساسية رسالتو باف ذلك معلبلن  الشرقية ألمانيا سفارة إلى يلجأ بأف اقتراح قدـ حيث الببلد من الهرب رفض

 التي المجازر لوقف نفسو يسلم أف قبل أياـ 4 لمدة بأكاخت السوداف في الديمقراطية كاقامة العسكرتاريا كمحارية الجماىير صفوؼ
 إلى الخالق عبد حولها صورية محاكمة إثر نميرم جعفر يد على إعدامو ليتم السودانيين, الشيوعيين صفوؼ في ترتكب كانت

 .سرية لجلسة تحويلها إلى القضاة اضطر مما للنظاـ محاكمة
 رثاه ـ, 1971 يوليو 28 األربعاء صباح من األكلى الساعات في كوبر جنس مشنقة حبل على محجوب الخالق عبد حياة انتهت

 .كالسودانية العربية الماركسية للحركة كبيرة صدمة اعدامو شكل كما كالسودانيين العرب الشعراء من كبير عدد
................................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
أديب  كبير   استشهد كرحل شهيدا بسبب كتباتو الركائية  الغاضبة .. فكاف كاحد من الشهداء ركائي  كمثقف ك 

..شهيدا كشاىدا على ىذه المأساة العريضة ..كالغير مسبوقة من مآساة العقل كاإلنساف كاإلبداع  إنها مأساة ال 
 مثيل كلن يكوف لها مثيل !!

 
 

 الكنفاني
 ـ( 1972 – 1936ىػ =  1392 – 1355)

غساف الكنفاني: أديب فلسطيني من كبار " الفدائيين " كلد بعكة كبدأ بالدراسة في كلية " الفرير " بيافا. كرحل 
ـ( إلى لبناف فدمشق حيث استكمل دراستو الثانوية.كأمضى  1948مع أىلو عقب النكبة الفلسطينية االكلى )

ين.كغادرىا إلى العراؽ فاتصل بحركة القوميين سنتين في جامعتها. كقاـ بالتدريس في مدارس مخيمات البلجئ
ـ( محررا  1960ـ( فعمل مدرسا بها خمس سنوات. كعاد إلى بيركت ) 1955العرب. كسافر إلى الكويت )

فرئيسا للتحرير في جريدة " المحرر " اليومية كأصدر جريدة " الهدؼ " كبينما كاف خارجا من منزلو ببيركت 
شقيقة لو اسمها " لميس حسين ها قنبلة تطاير بها جسده كجسد ابنة ؾ سيارتو انفجرت فييدير محر

سنة( كدفن في مقبرة الشهداء ببيركت. كظهر بعد استشهاده أنو كاف من قادة " الفدائيين "  17نجيم " )
كزعمائهم كأنو كاكب نشوء الجبة الشعبية لتحرير فلسطين كناضل في صفوفها, كىو إلى جانب ذلك كاتب 

" قصص قصيرة ك " رجاؿ في الشمس " قصة أخرجت  12ار مطبوعة, منها " موت السرير رقم قصصي لو آث
في فيلم بدمشق, ك " أرض البرتقاؿ الحزين " مجموعة قصص, ك " أدب المقاكمة في فلسطين المحتلة " 

أصدقاء دراسة الدب شعراء العرب في االرض المحتلة, ك " ما تبقى لكم " قصة مطولة كافأتو عليها جمعية 
 (ك " العاشق " ك " أـ سعد " ك " عائد إلى حيفا "1966الكتاب في بيركت بجائزتها المالية )سنة 

 119/  5األعبلـ  
.................................... 
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 ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش .....
 

 ة مؤرخ   أستشهد بسبب عملو بالسياسية فكاف شهيدا من الدرجة الثاني
 البزاز

 ـ( 1973 – 1912ىػ =  1393 – 1330)
عبد الرحمن البزاز, الدكتور: قانوني مؤرخ عراقي. تقلد مناصب كزارية كقضائية كتعليمية انتهت بتوليو رئاسة 

( 1958( كىو المدني الوحيد الذم تولى الرئاسة فيها بعد ثورة تموز )66آب  – 65الوزراء ببغداد )من أيلوؿ 
 لو توصلو إلى اتفاؽ على كقف إطبلؽ النار مع االكراد كأف يمنحوا الحكم الذاتكمن أكبر أعما

 
 –ط( محاضرات, ك )ىذه قوميتنا  –ضمن الجمهورية العراقية. كصنف )العراؽ من االحتبلؿ حتى االستقبلؿ 

ط( ك  – ط( ك )مبادئ القانوف المقارف –ط( كأبحاث كأحاديث في الفقو كالقانوف  –ط( ك )من كحي العركبة 
ط( كغير ذلك  –ط( ك )التربية القومية  –ط( ك )االسبلـ كالقومية العربية  –)نظرات في التربية كاالجتماع 

فقبض عليو بخدعة, كحجزت أموالو. كأصيب بشلل ( 1968كاتهم بالتآمر على الحكم القائم في العراؽ )
 توفي ببغدادأفقده الوعي كحاستي السمع كالبصر كلم ينفع فيو العبلج بلندف ك 

 311/  3األعالم 

.................... 

  ....  ثالثة ....   شهيد من الدرجة ال
 شاعر كأديب استشهد في ظركؼ غامضة 

 الشعيبي
 ـ( 1973 – 1937ىػ =  1393 – 1356)

 محمد علي الشعيبي: أديب من أىل اليمن الجنوبي. مولده في بيحاف.

عضاء مجلس الشعب فيها. كخالف منهجها السياسي الشيوعي. كلجأ شهد االنقبلبات في ببلده. ككاف من أ
( فأقاـ مدة قصيرة كرحل إلى بيركت. كترصده فيها اشخاص مجهولوف فاغتالوه في أحد 1971إلى صنعاء )

ط( ككاف يجهز كتابا آخر عن موضوع مشابو لو, تحت  –فنادقها. لو كتاب )الجنوب كراء الستار الحديدم 
 (.1ئم بالقتلى كالمخنوقين كالمسحوقين من اليمنيين الذين قتلتهم الجبهة القومية الحاكمة )الطبع, كفيو قوا

 311/  6األعالم 

................... 
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  ....  ثالثة ....   شهيد من الدرجة ال
 أديب  كشاعر كسياسي  أستشهد  رميا بالرصاص   ..ألسباب غير معركفو  

 النعماف
 ـ( 1974 – 000ىػ =  1394 – 000) 

محمد بن أحمد بن محمد النعماف: أديب يمني, شهيد. من رجاؿ السياسة. من أىل صنعاء. كاف أبوه رئيسا 
ط( ك  –للوزراء بعد خلع آؿ حميد الدين. كنشأ ىو يعمل في األدب كالسياسة. فكتب )أزمة المثقف اليمني 

رة الخارجية بصنعاء كنيابة رئيس الوزراء. ثم كاف ط( كتولى كزا –ط( ك )الوطنية ال الحقد  –)التأميم في اليمن 
( كتنحى االرياني 74كسافر في مهمة إلى بغداد ) (1972مستشارا للقاضي عبد الرحمن االرياني في رئاستو )

كسافر إلى دمشق, فرحل صاحب الترجمة إلى بيركت حيث أقاـ في منزؿ لو بها. كبينما كاف في طريقو إلى 
. كجاء في طائرة يمنية كفد من كقتلو بالرصاصجهوؿ, في أحد شوارعها الرئيسية مأدبة عشاء تصدل لو م

 صنعاء برآسة كالده أحمد محمد نعماف, فحملوه إليها

 25/  6األعالم 

................ 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 ارم فكاف شهيدا  من الشهداء شهيد  سجوف  ..  كحياة  عذاب كعذاب كانت كفاتة  بعيدة في المنفي االختي

 محمد علي الطاىر 
 ـ( 1974 – 1894ىػ =  1394 – 1312)

محمد علي الطاىر, أبو الحسن: صحفي, فلسطيني. مولده بنابلس نشأ بها كسافر صغيرا إلى مصر فلما كانت 
دة )الشورل( الحرب العامة االكلى اعتقلو االنكليز مع عدد ممن كاف لهم نشاط ظاىر.كأصدر بعد الحرب جري

( ككتب بها كثيركف من كبار كتاب العرب, دفاعا عن قضاياىم المختلفة في سورية كفلسطين 1924أسبوعية )
( كفر, 1940كالعراؽ كمصر كالمغرب.كأقفلت الجريدة كطورد, ففر مرات من كجو الشرطة كقبض عليو )

 وزراء إبراىيم عبد الهادم.( بأمر رئيس ال1949لمصطفى النحاس فعفي عنو. كسجن ثانية ) كاستسلم
كأطلقو حسين سرم في السنة نفسها. كدكف أخباره في كتب نشرىا بمصر, منها )نظرات الشورل( ك )أكراؽ 

ط( ك )رسائل بورقيبة  –مجموعة( ك )معتقل ىاكستب( ك )ظبلـ السجن( كلو )ذكرل األمير شكيب أرسبلف 
( بمصر لم يكن فيها بأسعد مما  1952ورة عبد الناصر )ط( كلما قامت ث –كخمسوف عاما في القضايا العربية 

 ( كتوفي بها1955كاف قبلها كغادرىا إلى بيركت )

 311/  6األعالم  

......................................... 
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  ...   شهيد من الدرجة األكلي  ....
. يتمدد الموت طوال كعرضا ..يشطر عاصمة الموت قسم لحزف كرببلء أمد ال ينتهي .. لدماء كرببلء نهر ال يتوقف أك ينثني  .ؿ

لذكرل الموت كشطر لشخوص الموت  ال يتوقف ىذا القطار .. على صدر سيمضى كعلى قلم سيمضى ..ىو الموت ىو ذلك 
حوار القطار العابر لكل القارات.. فأنت شهيد كالشهادة قادمة لمصيرؾ كصاركخ عابر للقارات .. فاستشهد  ىذا اإلماـ بسبب 

 بين زعيم دينيي كأخر زعيم إنقبلبي فكانت الموت كالشهادة لؤلبطاؿ .. ككاف الخزل كالعار نهاية  جرذ عاش  كانتهى كالجرذاف  

 

 الصدر   موسى

 هــ  1398م      1978م ـ  1928 

 لعلوما درس حٌث م1928 عام حزٌران 4 فً اإلٌرانٌة قم مدٌنة فً ولد. شٌعً  وسٌاسً, ومفكر, دٌن عالم

 بعد. م1956 العام فً طهران جامعة من السٌاسٌة والعلوم اإلسالمٌة الشرٌعة علم فً لشهادتٌن نٌله بعد الدٌنٌة

 األعلى المرجع إشراؾ تحت دراسته إلكمال األشرؾ النجؾ إلى الصدر موسى اإلمام توجه قم فً سنٌن عّدة
 العام فً. الخوبً القاسم أبو هللا آٌة العلمٌة لحوزةا وزعٌم الطباطبابً الحكٌم محسن اإلمام الشٌعٌة للطابفة

 .اللبنانٌة صور فً لإلقامة توجه م1961

 أنشاء العدٌد من الجمعٌات واألحزاب  والمدارس الدٌنٌة 

ٌّة الطابفة كلمة لتوحٌد م1969 العام الذي أسسه فً األعلى الشٌعً اإلسالمً كالمجلس  نسٌج ضمن الشٌع

 .اإلجتماعً الظلم جهةموا فً المدنً المجتمع
 العشرٌن /  القرن وثقافة للحٌاة / اإلسالم ومنهج راسخة عقٌدة ومحراب / اإلسالم مإلفاته  / منبر

/  "السحر احادٌث" القرآنٌة التربٌة /معالم "للحٌاة دراسات" القرآنٌة التربٌة الطبقً  /معالم والتفاوت اإلسالم
 اإلسالم فً االقتصادي المذهب
 لٌبٌا فً قصة  استشهاده اختفابه و

 االستاذ والصحافً ٌعقوب محمد الشٌخ ٌرافقه  1978 أؼسطس 25 بتارٌخ لٌبٌا إلى موسى الصدر اإلمام وصل

. الؽرب بطرابلس" الشاطا فندق" فً اللٌبٌة السلطة على ضٌوفاً  وحلوا رسمٌة, زٌارة فً الدٌن, بدر عباس
 معمر العقٌد مع اجتماع عقد أجل من لٌبٌا إلى مسافر أنه ان,لبن مؽادرته قبل أعلن قد الصدر االمام وكان
 إلى تشر ولم لها, زٌارته أٌام ووقابع لٌبٌا إلى الصدر االمام وصول أخبار اللٌبٌة االعالم وسابل أؼفلت. القذافً
 لٌبٌا, خارج بالعالم اتصاله وانقطع. اآلخرٌن اللٌبٌٌن المسإولٌن من أي أو القذافً العقٌد وبٌن بٌنه لقاء أي

 األعلى الشٌعً اإلسالمً المجلس بؤركان ٌومٌاً  الهاتفٌة اتصاالته من ٌ كثر كان حٌث أسفاره فً عادته خالؾ
 .وبعابلته لبنان فً

وبعد حدوث الثورة اللٌبٌة ..أشارت كثٌر من المصادر إلً استشهاد موسى الصدر ورفاقه بعد حدوث جدال 
سى الصدر  حول اإلسالم وبعض مفاهٌمه الجدلٌة .. مما جعل الصدر ٌدفع شدٌد علنً بٌن العقٌد القذافً ومو

ثمن ذلك الحوار شدٌد اللهجة  .. فكان  أحد الشهداء ( شهداء عبد الرحٌم شلقم وزٌر الخارجٌة اللٌبً فً حكومة 
 القذافً ) 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
أف يكوف مثقف ىذا الالبناء  .. كاف  مصير كشموخ  ألرض اكعظمة   كفيضاف النيل .. كجنوف العبقرم ..

ا لهذا الجنوف .. أياما كشهورا كسنوف يسجن  كيعذب في زنزانة من زنزنات الجنوف  فبيد الجنوف .. شهيدنا شهيدن
ا العقل فاقدا للركح  للقلم  كما افتقد الوطن كافتقد اإلنساف  كحضر الجنوف  ..جنوف النيل   العظيم !! ..فاقدن

  

   سرور نجٌب

 تتجسس كً الدولة أمن مباحث قبل من جدا مشهورة ممثلة علٌه سلطت  أخرى آالؾ وعذب المرات آالؾ سجن

 عشر  خمسة وٌقال  أعوام ثالثة من أكثر الخانكة بمستشفى أودع  سرندٌب فً ًنف,  خالله من آخرٌن وعلى علٌه

  الجرٌبة كتاباته أجل من الروسٌة وزوجته هو شردوه. عاما

 العنق رابطة مكان دبارة خٌط عنقه حول ٌلؾ أنه أصدقابه به فوجًء ولكن عادٌا قمٌصا ٌلبس كان األٌام أحد فً

لد.   الحكومة ٌرضً ال الذي لسانه معها فٌنفتح الدبارة ٌفتح أن ٌخشى أنه فجاوبهم وسؤلوه الجمٌع فضحك  نجٌب و 

 عندما صؽٌراً  تلمٌذاً  ٌزال ال وكان ( مصر , الدقهلٌة)  إخطاب قرٌة فً 1932(  حزٌران)  ٌونٌو أول فً سرور

 النهابٌة سنتها فً هو و الحقوق دراسة فترك,  شبابه مطلع فً المسرحٌة مٌوله برزت . نضالٌاً  شعراً  ٌقول بدأ

  . 1956 عام الدبلوم علً وحصل(  المسرحٌة للفنون العالً المعهد)  التمثٌل بمعهد والتحق

 والروابً القاص مدٌرها وكان , الفنون لمصلحة تابعاً  كان الذي"  الشعبً المسرح"  إلً انضمّ  تخّرجه دوعن

  . والتمثٌل والخراج بالتؤلٌؾ"  الشعبً المسرح"  أعمال فً اشترك . حقً ٌحً المعروؾ

  . المسرحً اإلخراج درس حٌث السوفٌتً االتحاد إلً بعثة فً سافر 1958 عام أواخر فً

 فترة القاهرة شهدت حٌث , الوطن إلً بعدها عاد , 1964 العام حتى وظلّ  المجر إلً انتقل 1963 عام فًو

 فترة فً المتمٌزٌن المصري المسرح فرسان أهم أحد فكان , والنقدي والشعري المسرحً سرور إنتاج ازدهار

  . الستٌنات خالل المدهش العربً المسرحً االزدهار

.  فرٌد و شهدي هما ولدان منها له و كورساكوفا ساشا السوفٌتٌة اآلداب طالبة من تزّوج موسكو فً وجوده خالل

د,  وجاع , اضطهد:  مؤسوٌة ظروفاً  سرور نجٌب عانً السبعٌنات فترة فً  أكادٌمٌة من وف صل , وطورد,  وتشر 

  .. ! العقلٌة األمراض مستشفى إلً مرات عدة وا دخل..  والتمثٌل لإلخراج أستاذاً  ٌعمل كان حٌث الفنون

  . مصر , دمنهور بمدٌنة 1978 أكتوبر 24 فً سرور نجٌب توفً

  : الشـــعرٌة األعمــال

 آخر فـارس  الثــانً الطوفــان/  سرور نجٌب رباعٌــات/ رٌــش حكماء بروتوكوالت.   اإلنسانــٌة التراجٌــدٌا

  الطٌب اإلنســان عن /  الصـبـور عبد صـالح لًإ رسـابل/ المـنـفً و الوطن عن شــعرٌة أعمـال/  زمن

  النـقـدٌة ألعمــالا

   العالء أبً عبــاءة تحت/   الفـن و األدب فً همــوم /  المسرح فً حوار/  محفــوظ نجــٌب ثالثٌــة فً رحلـة :

  جـحـا قــال هكذا/ 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 معارضتو للنظاـ صداـ البعثي فكاف أحد الشهداء صحفي عراقي ككاتب قتل بسبب 

 
 ـ  1979عادؿ كصفي   ؟؟؟؟ ػ

صحفي كحقوقي عراقي كلد في بغداد  ؟؟؟؟ خريج كلية السياسية كاالقتصاد من جامعة بغداد .. التحلق بمنظمة 
 . التحرير الفلسطنية كأصبح نائب رئيس تحرير مجلة فلسطين الثورة .. التي كانت تصدر من بيركت

ـ قتل الصحفي  عادؿ كصفي عندما كاف متوجها لمقر صحيفتو في  1979كفي الساعة العاشرة من صباح 
شارع الفكهاني .. ففي منتصف الطريق أكقفو أحد الماره طالبا منو اشعاؿ سيجارتو فأخرج ذلك المجهوؿ 

 مسدسا فأطلق عليو النار كأرداه قتيبل 
 

  .....   شهيد من الدرجة األكلي  ...
 مفكر ككاتب عراقي معارض ..اغتيل فكاف أحد الشهداء 

  

 
 ـ  1979توفيق رشدم ... ؟؟؟ ػ 

 في الدكتوراه شهادة السوفيتي,كناؿ االتحاد في دراستو انهىبالعراؽ ..  السليمانية دينةفيلسوؼ كمفكر عراقي  كلد في م
 السبعينات اكاسط عدف كصلالسفر إلي اليمن الجنوبي ك قرر .ككلد ببنت كرزؽ ىناؾ كتزكج السياسية,عمل كالعلـو االقتصاد
 ككل كزمبلئو طلبتو أحبو.الديمقراطية اليمن في العراقي الشيوعي الحزب ممثل الشهيد جامعتها,ككاف في أستاذا ليعمل

ـ عندما كاف يمارس  1979 حزيراف اكائل الصدامية المخابرات اغتالتو.الواسعة كثقافتو العلمية الجم,كالمكانياتو جيرانو,لتواضعو
 اف فضلوا لذا.  الطارؽ من يتأكد حتى شقتو باب يفتح ال ككاف , جدان  حذرة شخصية رشدم لبركفسورا كافرياضة المشي ..فلقد  

 أف كيخبره ليكلمو السيارة من أحدىم فنزؿ كصل عندما. بعد بالكامل يحل لم الظبلـ كاف. بيتو الى المنعطف عند ينتظركه
 ال انو قاؿ عندىا. معينة كرقة على توقيعو كطلبوا يجدكه, لم كلكنو مراران  بو أتصلوا كىم فترة منذ كصلت قد لبوط على الموافقة

 السيارة يدخل أف عليو اقترحوا محتواىا, يعرؼ أف دكف عليها يوقع اف يستطيع ال كانو الظبلـ بسبب الورقة قراءة يستطيع
 تمكن لقوتو لكنو. مسدس عليو كأشهركا بالقوة ادخالو حاكلوا كعندىا رفض كلكنو ,داخلها الموجود ضوء على يقرأىا اف كيستطيع

 السيارة كصعدكا فيو مسدسهم رصاص افرغوا اللحظة تلك في" قتلي تريد العراقية السفارة"  يصرخ صار ك منهم, االفبلت من
 .فيها اكيختبأك  العراقية السفارة مبنى الى ليصلوا البحرم الطريق على ىاربين ككلوا
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
إماـ كخطيب  ليبي ... استشهد بسبب معارضتة الدينية للنظاـ الليبي ..  فاستشهد ىو كبعض تبلمذتو فكانوا  ا 

 من الشهداء 
  

 ح٤ُ٘ن حُـ٤َِ: ٓلٔي حُز٘ظ٢ -1
  

 
  

   1980ـ  1920 ٓلٔي ػزي حُٔالّ حُز٘ظ٢

ك٢ حٝحهَ حُؼ٣َ٘٘خص رٔي٣٘ش حُِح٣ٝش, ٝطوَؽ ٖٓ ٤ًِش ح٣َُ٘ؼش رخُز٠٤خء, ٍٝكَ ح٠ُ َٜٓ ُٔٞحِٛش ىٍحٓظٚ ػْ ك٠َ حٕ ٣ؼٞى ُٝي   ٓلٔي ػزي حُٔالّ حُز٘ظ٢

 ح٠ُ ٤ُز٤خ. ٝح٤ُ٘ن ٓظِٝؽ ُٝٚ حكي ػَ٘ ١لالً.

ق حُٔـخالص حالهظٜخى٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ىأد ح٤ُ٘ن حُز٘ظ٢  ػ٠ِ ٓؼخٍٟش هَحٍحص حُِٔطش حُظ٢ هخُلض حالٓالّ ٝطؼخ٤ُٔٚ, ٝهخُلض حُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش , ك٢ ٓوظِ 

ٚ ح٣َُ٘لش.. ٝىحػ٤خً ٝحالؿظٔخػ٤ش. ًٔخ ىأد ح٤ُ٘ن ػ٠ِ طل٣ٌَ حُ٘ؼذ ٖٓ ٓـزش ٌٛٙ حُوَحٍحص, ٝٓـزش ٌٛٙ حَُإٟ, ىحػ٤خً حُ٘خّ ح٠ُ حُظٔٔي رٔ٘ش ٓلٔي . ٝحكخى٣ؼ

 ٔي٣ش .ح٠ُ آظٌ٘خٍ ٝٓوخٝٓش ٝٗزٌ حالٍحء حُ٘خًس حُظ٢ حرظيػٜخ حُ٘ظخّ ح٤ُِز٢ ػٖ حُٔ٘ش حُٔل

وخطٌبا فً مسجد القصر بطرابلس ، ولقد كانه جرٌئا متمٌزا بالمصارحة فً قوله لكلمة الحق التً تغٌظ نظام   اشتهخ الشٌخ مامد البشتى كإمام           

دروسه عددا ال بأس به من  القذافً ، وكان ٌبٌن للمسلمٌن مساوئ النظام ومحاربته للمسلمٌن وفساده ، رغم أنه ٌعرف أن هناك من بٌن الذٌن ٌحضرون

ٌحضر الدرس لٌستفٌد[ زبانٌة القذافً ، ما أتوا إال إلحصاء أنفاسه ، وعد نبضاته ، ولذلك كان كثٌرا ما ٌقول لهم متهكما علٌهم ]أنا أرٌد القذافً كذلك أن 

،  الشٌخ دران الزنازٌن ، وقد هدى  بعض هؤالء فتابوا على ٌديوٌقول لهم أنه من أراد أن ٌنقل عنً فلٌنقل عنً بأمانة ، ألنه ال ٌهاب سٌاط الجالدٌن وال ج

[ قال بعد له ، وكان غٌورا على دٌنه _ نحسبه كذلك_ ففً أحد دروسه عن]الذي ٌسب هللا وٌسب الدٌن ، وفً نفس الوقت ٌخاف من أن ٌتجرأ على النظام 

وٌعطً الدروس ، ‘ ٌعظ الشٌخ لن ٌحملوه من أمامً إال مٌتا[ ، وهكذا استمرأن غضب غضبا شدٌدا : ]وهللا العظٌم لو سمعت أحدا ٌسب هللا ورسوله 

ٓٔـي "حُوَٜ" رطَحرِْ, ٝحُوض  حهظلٔض ٓـٔٞػش ِٓٔلش ٖٓ حكَحى حالٖٓ ٝحُِـخٕ حُؼ٣ٍٞش ٝحُٔوخرَحصكِوي حتى تم اغتٌاله .وٌشرح التوحٌد للناس ،

ػظ٤خً, ٠َٓٝرخً ٛٞ ٝرخه٢ ح٤ُِٜٖٔ, ح٠ُ ٓوَ حُِـ٘ش  ي رخُوٞس, ػْ ُكَٔ, ٝهي رِؾ ٖٓ حُؼَٔحُوزٞ ػ٠ِ آخّ حُٔٔـي ٓلٔي حُز٘ظ٢, ٝح١ٌُ حُهَؽ ٖٓ حُٔٔـ

  حُؼ٣ٍٞش ك٢ حكي حك٤خء ٓي٣٘ش ١َحرِْ, ٣َؿق حٜٗخ ٓؼخرش حُِـ٘ش حُؼ٣ٍٞش ر٘خٍع حُِح٣ٝش.

على جمٌع المالٌ ، .  بالحخب باالحااة الى الشٌخ، م، نبالتادٌد بعد االنتهاء م  االة العاخ. ناعتدنا،1980ننامبخ  21كا  ذلك ٌنم الجمعة المنااق 

"ندنة ثم اتسعت دابخة الحخب نالقبض، اشملت تالمٌذ الشٌخ، بل نكل م  كا  ٌتخدد على المسجد. نعقدت للشٌخ داال السج ، نبٌ  نجبات التعذٌب، 

ٝال ٣ِحٍ ٤َٜٓ ح٤ُ٘ن  ٌخ على مبادبه، بالخؼم مما تعخض له،تنازل"، احخها بعض الشااٌات الماسنبة على "هنا نهناك" لم تسفخ اال على ااخاخ الش

    مع بعض تالمٌذه م  1980ناؼتٌاله عام    ٓـٜٞالً, ٝإ ًخٗض حالهزخٍ طَؿق حٓظٜ٘خىٙ.

. ٝحٕ ٌَٓ٘ٛخ.. ًخكَ.. حُ٘خد ح٤ُٜ٘ي ُطل٢ حٓو٤ن, ح١ٌُ حَٛ ػ٠ِ حٕ حُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش  حُٔلٔي٣ش  ٜٓيٍ ٖٓ ٜٓخىٍ حُظ٣َ٘غ. ٖٝٓ طال٤ٌٓٙ ح٣ٌُٖ طْ حػيحْٜٓ :

ء ٝه٤ْ ٝػوخثي. ًٝخٕ ٣َىى ًُي ٝٛٞ ٓؼِن ٖٓ ٣ي٣ٚ ك٢ حُٜٞحء حػ٘خء حُظؼ٣ٌذ, ًٝخٗٞح ًِٔخ ٝحِٛٞح حُظؼ٣ٌذ, ًِٔخ ٍىى, ٝريٕٝ طٞهق, ٓخ ٣ئٖٓ رٚ ٖٓ ٓزخى١

لٔي  ( ٝرو٠ ك٢ حُٔـٖ ُٔيس حٍرغ ٓ٘ٞحص, ٖٝٓ طال٤ٌٓٙ ح٠٣خً: ح٤ُٜ٘ي ٓلٔي ٤ٍٗي ٍٜٓ٘ٞ ًؼزخٍ, ح١ٌُ حػظوَ ُ٘لْ حُظْٜ حُؼظ٠ٔ )حُيكخع ػٖ ٓ٘ش ٓ

٘٘ن ٝحُوظَ ٝحٌُرق.. ٣ٔخٝٓٞٗٚ ٖٓ حؿَ حٕ ٣ظ٘خٍُ ػٖ ٓزخىثٚ ٓوخرَ ح١الم َٓحكٚ, ٌُ٘ٚ ُْ ٣ظ٘خٍُ.. ٍؿْ حُؼٌحد ٝحُظؼ٣ٌذ.. ُْ ٣ظ٘خٍُ.. كظ٠ رؼي حٕ ُٛيى رخُ

ٝح٤ُٜ٘ي        "حُؼٍٞس" حُظ٢ ؿخءص ُظلٍَ حالٗٔخٕ ٖٓ حُظِْ ٝحُـزٖ ٝحُوَٜ.ٝحُِٔن. ٝٗ٘ن ح٤ُٜ٘ي.. كؼالً.. ك٢ كَّ حُـخٓؼش الٗٚ كَٔ كٌَحً ٣وظِق ػٖ كٌَ 

    ٤َ٘ٓ ىُٝحٕ  ٝح٤ُٜ٘ي  كخكع حُلو٢ٜ  . 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
ا بسبب كونو احد تبلمذة البشتي  فكاف كاحدا من الشهداء   أحد تبلمذة الشيخ البشتي الذين قضوا  نحبة شهيدن

 ّ  1980ـ  1961 ٓو٤نُطل٢ ح

ّ, ك٢ ٓي٣٘ش ١َحرِْ, ًخٕ ح٤ُٔي ُطل٢ ٟل٤ش, ٖٓ ٟلخ٣خ 1961ُٝي  ُطل٢ حٓو٤ن, ك٢ ى٣ٔٔزَ ٖٓ ػخّ 

حالهظلخّ حالٓظؼَح٢ٟ, حالػال٢ٓ حُٜٔـ٢, ح١ٌُ هخّ رٚ ٍَٓ حُؼٍٞس, ُٔٔـي حُوَٜ, ح١ٌُ حٍطز٢ ر٤ٜ٘ي 

ٞحكن ُِٞحكي ٝحُؼ٣َٖ٘, ٖٓ َٜٗ ٗٞكٔزَ حُٔ٘ش, ح٤ُ٘ن حُـ٤َِ ٓلٔي حُز٢٘,  ًُٝي ك٢ ٣ّٞ حُـٔؼش, حُٔ

ّ, رؼي ٛالس حُؼَٜ. ُْٝ ٣ٌٖ حُ٘خد ُطل٢, ٝٛٞ حكي طال٤ٌٓ ح٤ُ٘ن حُز٘ظ٢, ٣ؼِْ رخُٔيحٛٔش 1980ٖٓ ػخّ 

حُزط٤ُٞش, حُظ٢ ؿَص هزَ ٛالس حُؼَٜ, كخُو٢ ػ٤ِٚ حُوزٞ, ٝٛٞ ك٢ ٣َ١وٚ ح٠ُ ٓٔـي حُوَٜ, الىحء ٛالس 

     حُٔٔـي. ًٝخٕ ٣زِؾ, ك٢ ًُي حُٞهض, حُٞحكيس ٝحُؼ٣َٖ٘ ٍر٤ؼخ. حُٔـَد, حٝ حػ٘خء حىحثٚ ُِٜالس, ك٢

طؼَٝ ح٤ُٔي ُطل٢, ح٠ُ حٗي حٗٞحع حُظ٤ٌَ٘, ػ٠ِ ح٣ي١ حُِـخٕ حُؼ٣ٍٞش, ٜٝٓ٘خ, ًٔخ ًًَٗخ ك٢ ريح٣ش ٌٛح 

حُؼَٝ, طؼ٤ِوٚ ك٢ حُٔوق, ر٤٘ٔخ ٍأٓٚ ٣ظي٠ُ ح٠ُ حٓلَ. ٓغ ٓٞحِٛش ح٠َُد ٝحُظؼ٣ٌذ, ىٕٝ طٞهق 

ر٤ٖ ح٣ي١   ل٠ ح٤ُٜ٘ي, رخَُؿْ ٖٓ ًُي, حُظْٜ حُٔ٘ٔٞرش ح٤ُٚ. ٤ُْ ًُي كلٔذ, رَ حَٛ, ٝٛٞطو٣َزخ. ٝهي ٗ

 ؿالى٣ٚ, ػ٠ِ طٌل٤َ ٌَٓ٘ حُٔ٘ش.

ّ. رؼي حهَ 1980ٝطٞك٢ حُ٘خد حُط٤ذ, ُطل٢ طلض حُظؼ٣ٌذ, ك٢ ٣ّٞ حُؼالػخء, حالٍٝ ٖٓ ى٣ٔٔزَ, ٖٓ ػخّ  

ٗيس حُؼٌحد, ػ٠ِ ح٣ي١ حُطـٔش حُظ٢ ُٝـض ك٢ ٖٓ حٓزٞػ٤ٖ ػ٠ِ حػظوخُٚ, ٣ٝزيٝح حٕ ؿٔٔٚ, ُْ ٣لظَٔ 

 ىٓخء حُزَ٘.
  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 أحد تبلمذة الشيخ البشتي الذين قضوا  نحبة شهيدنا فكاف كاحدا من الشهداء بسبب كونو احد تبلمذة الشيخ البشتي 
 ّ  1983 ٤َ٘ٓ ىُٝحٕ..

  

ٔؼش رطَحرِْ. ٝطلَٜ ػ٠ِ حُٜ٘خىس حُؼخ٣ٞٗش ٖٓ ٓيٍٓش ٤َ٘ٓ ىُٝحٕ, ك٢ ٓ٘طوش ٓٞم حُـح٤ُِز٢ ُٝي 

ٓٞم حُـٔؼش حُؼخ٣ٞٗش, حُظلن رؼيٛخ, رخ٤ٌُِش حُزل٣َش, ٝحٝكي ك٢ رؼؼش ىٍح٤ٓش ػ٣ٌَٔش ح٠ُ حُٔخ٤ٗخ 

  حَُ٘ه٤ش.

  

ًخٕ ٤َُ٘ٔ ٗـخكخص ٝٗ٘خ١خص ٓظ٤ِٔس ػي٣يس, ك٢ ػيس ٓيحٍّ ٝٓؼخٛي, ٖٓ ر٤ٜ٘خ ٓؼٜي ؿٔخٍ حُي٣ٖ 

خف ٝحُـخٓؼش. ًٝخٕ رـخٗذ ًَ ًُي, ِٓظِٓخ رٌظخد هللا ٝٓ٘ش ٍُٓٞٚ, ٝػ٠ِ هيٍ ػخٍ حالكـخ٢ٗ ٝكَهش حٌُ٘

طخػ٤َ ٗ٘خ١ٚ حُيػ١ٞ, ك٢ حُظٍٜٞ  ريأ ٖٓ حُوِن ٝحالىد. ًٝخٕ ىحػ٤ش ٤ًًخ, ٗ٘طخ, ًٝ ٛٔش ػخ٤ُش. ٝػ٘يٓخ

 ػ٠ِ حكَحى ىكؼظٚ, ١َُى ٖٓ حُزؼؼش ك٢ حُٔخ٤ٗخ, ٝػخى ح٠ُ ٤ُز٤خ.

  

ص حُِٔٔلش )ٍرٔخ رخُٔ٘خس(, ٝػ٘يٓخ ٍكٞ ًُي, حُو٢ حُوزٞ ػ٤ِٚ, ٝٓـٖ, ٝرؼي ػٞىطٚ, حٌُلن رخُوٞح

طذ ٝىٍّٝ ٌُ٘ٚ حٓظطخع حَُٜد, ٝهطغ حطٜخُٚ رخُـ٤ٖ, ٝحهٌ ٣ظَىى ػ٠ِ ٓٔـي حُوَٜ, ٣ٝٔظٔغ ح٠ُ ه

  ح٤ُ٘ن حُز٘ظ٢ 

ّ, ح١ رؼي ػخّ طو٣َزخ, ٖٓ ٓٞهؼش طي٤ْٗ ٓٔـي حُوَٜ, حُو٢ حُوزٞ ػ٠ِ 1981ٝك٢ ى٣ٔٔزَ ٖٓ ػخّ 

٤ٔي ٤َ٘ٓ ىُٝحٕ, ًخكي حطزخع ح٤ُ٘ن حُز٘ظ٢.  طؼَٝ ح٠ُل٤ش, ػ٠ِ ح٣ي١ ٍَٓ حُؼٍٞس حُٔزخًٍش, ح٠ُ حٗي حُ

حٗٞحع حُؼٌحد ٝحُظ٤ٌَ٘ ٝحُظؼ٣ٌذ, كٔخص ح٤ُٔي ٤َ٘ٓ, حُ٘خد حُط٤ذ, طلض حُظؼ٣ٌذ, ك٢ كزَح٣َ ٖٓ ػخّ 

1983 .ّ 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
إذا أردت رؤية  األمة كالبلداف  المصابة بالهوس  ..أمة األمراض العقلية ..كالهبلكس الدماغية أريت ما قد حدث كيحدث في

دفع بخشيشا ..كتناكؿ حشيشا ..كزر مساجدىا كجوامعها .. زر جامعاتها ا فقطع تذكرة مع الرشوة إلي ىذه البلداف ك..كالجنوف 
كالعبث بها ستجد الجنوف كإلو الجنوف .ذلك اإللو كالرب الذم لم  ككلياتها كدكر العلم بها .. شوارعها قصور الحكم كالسرقة
آلهة الخصيب كالمطر إلو الجنوف ىنا ..يولد ىنا يخترع ىنا ..مثل  تسعفو األساطير ليخلق كيخترع إال في  ببلد الجنوف ..

 يين !!أساطير أسطورة  .. إلو الجنوف كرب المجانين كالمرض العقلكالحب كالشعر ,, ىنا ألو كىنا 
 إلو الزرقاكم ..كالظواىرم  كشكرم  كىل من إلو  سواؾ,, ملي لرب كل أرىابي غيرؾ من رب كل األرباب

 يا إلو المجانين كرب اإلرىابين ..

 
 
 ـ  1980ـ ػػػػ 1915محمد حسين الذىبي ..

ثم تدرج فى كظائف  1944ـ ك حصل على الدكتوراة فى التفسير ك الحديث عا 1915كفر الشيخ عاـ ” مطوبس ” ك لد بقرية  
أختير كزيرا لؤلكقاؼ ك شئوف األزىر فشن حربا على الفساد ك أحاؿ اثنين من كبار  1975ابريل عاـ  15التدريس باالزىر ك فى 

ك لم يمكث فى الوزارة كثيرا فخرج عاـ  العاملين بوزرتة للتحقيق ك أقسم اف يحيل نفسو للتحقيق اف حامت حولو الشبهات
كاف من علماء الدين الذين قدموا خبلصة جهدىم العلمى لرفع راية االسبلـ ك . استاذا متفرغا بكلية أصوؿ الدين فعاد 1976

محاربة التطرؼ فى شتى صوره فكاف يرل اف االسبلـ ينتشر بالدعوة الهادئة ك االقناع ك ليس االرىاب ك البد من تنقية الفكر 
 .النو عارض أفكارىم 1977يوليو عاـ  4اال انو اغتالتو يدل المتطرفين فى االسبلمى من البدع ك الخرافات ك الضبللة 

 .“ التفسير ك المفسركف” كتابا من أىمها موسوعة   15ك ترؾ لنا ما يقارب  مقتوال  توفى الشيخ الذىبى
 1971بعد عودتو عاـ إلى جامعة الكويت, ك  1968عمل الدكتور الذىبي أستاذان في كلية الشريعة جامعة األزىر, ثم أعير عاـ 

 1975أبريل )نيساف( عاـ  15عين أستاذان في كلية أصوؿ الدين, ثم عميدان لها, ثم أمينان عامان لمجمع البحوث اإلسبلمية, كفي 
 1976أصبح كزيران لؤلكقاؼ كشؤكف األزىر حتى نوفمبر )تشرين الثاني( عاـ 

 الذىبى ك أفكار جماعة التكفير كالهجرة
عبر آرائو المعلنة في الصحف كأجهزة اإلعبلـ, إذ كاف أحد أىم « التكفير كالهجرة»من تصدل ألفكار جماعة  كاف الذىبي أبرز

علماء الدين في زمنو, كحٌرر كتيب يرد على أفكار ىذه الجماعة نيشر على أكسع نطاؽ, كمن خبلؿ موقعو كأمين لمجمع البحوث 
 .لك الجماعة, فأرسلت إليو تهديدا بالقتل, ثم نفذت تهديدىااإلسبلمية بذؿ مجهودات كبيرة في تفنيد ادعاءات ت
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 كاتب كمثقف  كمعارض ليبي استشهد كاغتيل بسبب معارضتو للنظاـ الليبي  فكاف كاحد من الشهداء 

 

  ----1980       ؟؟؟؟؟؟  مامند نااع

قؾ نماامً ناجح جدا، ٌدٌخ مكتبا لالستشاخات القانننٌة اً لند ، ثة طخابلس، نهن كاتب نماً مدٌننلد مامند عبد السالم نااع  

م. نبلػ م  العمخ، ساعة اؼتٌاله، اخبعٌ  عاما. ناالستاذ مامند، مشهند له 1636متزنج نله طفال . نقد اخج م  لٌبٌا اً 

جبخنته نقنته نطؽٌانه، اً ذلك النقت، الذي شهد منجة بالنطنٌة نالجخاءة نالشجاعة، نم   تادي للنظام، الذي كا  اً انج 

 .االؼتٌاالت االنلى اً انخنبا

  :تقنل مجلة "الجهاد" ع  االستاذ مامند

لقد بدن مامند نااع معاخحته للنظام مبكخا، نكا  جم النشاط ،ؼزٌخ الكتابة، ٌعمل دن  كلل، نلم ٌك  ٌتأاخ ع  اٌة مساهمة ُتطلب 

معننٌة، نكا  ٌقنم بكل هذا بامت نااخاخ، نكا  ٌتامل العدٌد م  المشاق نالمااطخ اً هذا الادد، كما منه، مالٌة كانت، ان 

كا  ٌعانً م  عنت العدٌدٌ . نلم ٌافؾ كل ذلك م  نشاطه، نال م  اٌمانه، بحخنخة االستمخاخ، اً بذل كل الجهند، لالطااة 

  .بالنظام القابم. انتهت كلمة الجهاد

هً سالح الشهٌد، نكا  م  خناد التادي للنظام القمعً اً لٌبٌا، نكا  نقده للنظام، نقدا منحنعٌا مٌسخا مباشخا. كانت "الكلمة" 

  .كما اهتم اهتماما اااا، بالدااع ع  االنسا  ناقنق االنسا  اً لٌبٌا

المطلنب م  اللٌبٌٌ  اً الااخج،  ٌقنل االستاذ مامند اً اادى مقاالته التً نشخها بعننا  "ابخٌل شهخ الدم.. نالشهداء": ا 

العمل نالتكاتؾ نالتظااخ، نالمساهمة المادٌة، م  اجل تنسٌع خقعة المعاخحة، نشمنلٌتها لكل النطنٌٌ  اللٌبٌٌ  اً الااخج، اتى 

ٌتاد نٌعمل  تكن  مؤثخة ناعالة نقنٌة، نا  شعبنا المشخد، اً الااخج، سٌبقى مشخدا، نمهددا ٌنمٌا، بالتافٌة ناالؼتٌال، مالم

  .متكاتفا، نٌنبذ االعتماد على الالنل الفخدٌة، التً ٌطخاها كل شاص بمعزل ع  االاخٌ 

 

ناً مقال ااخ بعننا  "اللجا  الثنخٌة نالاكنمات الدكتاتنخٌة.. ٌماخسا  نفس االسلنب"، ذكخ الكاتب ا  المسمٌات المتعددة، م  

خ" ن"الجماهٌخٌة"، نؼٌخها م  الماطلاات المستادمة اً لٌبٌا، هً اً امثال "سلطة الشعب" ن"ثنخة الفاتح" ن"الجماهٌ

الناقع كلمات لتمجٌد "القذااً" نفسه، نا  الهتاؾ بها، ٌعنً تمجٌده، نانه ال اابدة معننٌة ان مادٌة، م  نخاء هذه الماطلاات، 

  ..للٌبٌا ان اللٌبٌٌ . نانما هً شعاخات جنااء، تؽذي ؼخنخ النظام نخنس النظام

 

نٌعتبخ كتاب "اقنق االنسا .. نالاخٌات االساسٌة اً دكتاتنخٌة القذااً"، ااد اهم اعمال الشهٌد مامند نااع، نكا  ٌنني 

ااداخه اً ثالثة اجزاء، نكا  كلما انجز القة م  الكتاب، نشخها اً مجلة "الجهاد"، التً كا  ٌادخها "التجمع النطنً اللٌبً". 

  ."" الكتاب كامال. كما كا  ٌعمل على نشخ كتاب ااخ، بعننا  "انحاع لٌبٌا اً عهد االخهاب القذااًنبعد نااته اادخ "التجمع

 

ناً كتابه "اقنق االنسا .. نالاخٌات االساسٌة اً دكتاتنخٌة القذااً"، قاخ  الكاتب بٌ  الاقنق التً ُاخم منها االنسا  اللٌبً، 

خد اً "البٌا  العالمً لاقنق االنسا "، ناسب المتعاخؾ علٌه، م  الاخٌات نبٌ  ما ٌجب ا  ٌتمتع به م  اقنق، اسب ما ن

 .االساسٌة نالسٌاسٌة العامة، التً ٌجب ا  ٌتمتع بها االنسا  اً العالم

 

م، اقتام اخهابٌا  م  اعحاء اللجا  الثنخٌة، مكتب الماامً مامند 1652اً الٌنم الاامس نالعشخٌ  م  شهخ ابخٌل م  عام ن 

الناقع اً اً كانزنتن  بلند ، عند الساعة العاشخة نالناؾ ابااا، نطلبا التادث مع االستاذ مامند، على اعتباخ انهما  نااع،
على منعد معه، نعندما ظهخ علٌهم، اطلق علٌه اادهم، نهن االخهابً "مبخنك الجدال" الخااص، اسقط محخجا اً دمابه، 

  .ندا  جثمانه الطاهخ اً ماخ
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 شهيد من الدرجة األكلي  ....  .... 
 .. فكاف شهيدا من شهداءنا مفكر عراقي  رحل شهيدا ضحية للنظاـ لبعثي الصدامي  

 ػجل اُقبُن اَُبٓوائ٢

 

ٖٓ أْٛ هبكح ؽية  1979 -1939ػجل اُقبُن اثوا٤ْٛ ف٤َِ اَُبٓوائ٢ 

اُجؼش اُؼوث٢ ا٫ّزوا٢ً ٣ٝؼزجو ٓلٌو ٝٓ٘ظو اُؾية ٝاؽل ٓ٘ب٤ِٙٚ 

. 1939هَ ٤ٚٗوٛب ك٢ اُؼٖو اُؾل٣ش. ُٝل ك٢ ثـلاكاٌُوؿ ػبّ ّٝق٤ٖٚ 

كهً اُؾوٞم ك٢ عبٓؼخ ثـلاك, ًبٕ أَُئٍٞ اُؾيث٢ ُِوئ٤ٌ اَُبثن ٕلاّ 

ػٚٞاً ك٢ اُو٤بكر٤ٖ اُوطو٣خ ٝاُو٤ٓٞخ  .ؽ٤َٖ ك٢ ف٤َٔ٘بد اُووٕ أُب٢ٙ

ُؾية اُجؼش اُؼوث٢ ا٫ّزوا٢ً ٝػٚٞ ٓغٌِ ه٤بكٙ اُضٞهح ٢ٛٝ أػ٠ِ 

  ّ 1979 ؼوام. اػلّ ك٢ٍِطٚ ك٢ اُ

 أٍُٞٞػخ اُؾوح  ٣ٌٝج٤ل٣ب 

.......................................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 شهيد الحرية كالقلم ..شهيد الحراؾ الثقافي كالسياسي   
.انو ناصر السعيد  الذم ناضل كناضل ..كأغضب الخليج كالسلطاف .شهيد الكلمة كالتاريخ  الذم يريده اإلنساف ك ال يريده اهلل كالسلطاف 

صاحب الرائعة التاريخية  كالصنواف الجميل " تاريخ آؿ سعود " السفر العظيم الذم يكشف حقيقة  ىذه الطغمة الحاكمة في السعودية 
بو إلي السماء ..كارتفع  ايضا بمصيره إلي السماء ؟؟ ..كنظامو الحاكم  نظاـ الغزائز الحيوانية كالسادية  .. كتب ىذا السفر  الذم ارتفع 

من طائرة خاصة  بعثتها عصابة آؿ سعود  إليو خصيصا  ..كرمتو معصوب  ..قدـ 14000فقبض  عليو في بيركت  كرمي من على ارتفاع 
 .. العينين في الصحراء إلي  جحيم الصحراء ..كفوه صحراء طاؿ أمد عذابها  كسعيرىا كحفيفها كلفحاتها 

 
 نااخ السعٌد

 .1932ننل معاخض لنظام الاكم اً السعندٌة منذ نشنءها عام 

, ٝٛٞ ُٓٞٞى ك٠ ٓي٣٘ش كخثَ ٗٔخٍ ٢ٓٝ حُـ٣َِس ٢٣٩١ًخٕ ٗخَٛ حُٔؼ٤ي أٍٝ ٓؼخٍٝ ُ٘ظخّ حُلٌْ ك٠ حُٔؼٞى٣ش ٌٓ٘ ٗ٘ؤطٜخ ػخّ 

, ُِؼَٔ ك٠ ٓـخٍ ٢٣٩١ؼي ٓو١ٞ كخثَ ر٤ي ػزيحُؼ٣ِِ آٍ ٓؼٞى رؼخّ ٝحكي(, ػْ حٗظوَ ا٠ُ حُظَٜحٕ ػخّ )أٟ ر ٢٣١٩حُؼَر٤ش ػخّ 

حُزظٍَٝ ٓغ ًَٗش أٍحٌٓٞ, ٝػخٕ ٓغ رو٤ش حُؼٔخٍ حُٔؼٞى٤٣ٖ ظَٝكخً ٓؼ٤٘٤ش ٛؼزش, كوخى ٓغ ُٓالثٚ ٛ٘خى ِِٓٔش ٖٓ حإلَٟحرخص 

هخى ٗخَٛ حٗظلخٟش حُؼٔخٍ, ُِٔطخُزش  ٢٣٩٩ًَش ُٔطخُزْٜ, ٝك٠ ػخّ ُِٔطخُزش رظل٤ٖٔ ظَٝكْٜ حُٔؼ٤٘٤ش ٝح٤ٌُ٘ٔش, ٍٟٝوض حُ٘

ريػْ كِٔط٤ٖ, ٝطْ حػظوخُٚ ٝأٝىع ٓـٖ حُؼز٤ي ك٠ حإلكٔخء, ٝأكَؽ ػ٘ٚ الكوخً, ٝرؼي ٝكخس حُِٔي ػزيحُؼ٣ِِ أه٤ْ كلَ حٓظوزخٍ ُِِٔي 

ى٣ٔٔزَ  ٢٢كظلخٍ ربُوخء هطخد ًخٕ ًُي ك٠ حُـي٣ي )ٓؼٞى( ك٠ ٓي٣٘ش كخثَ, ًٝخٕ ٗخَٛ ه٤ي حإلهخٓش حُـز٣َش ٌُ٘ٚ ٗخٍى ك٠ حال

, ًٝخٕ ٌٛح حُوطخد أٗزٚ رؼ٠٣َش ٓؼخٍٟش ُِ٘ظخّ حُٔؼٞىٟ آٌٗحى, ٝٓٔخ ١خُذ رٚ ٗخَٛ ك٠ هطخرٚ اػالٕ ىٓظٍٞ ُِزالى, ٢٣٩٩

      .                 ٔٞح٤٘١ُِٖ ٝاٛالف ٝط٘ظ٤ْ حُٔٞحٍى حُٔخ٤ُش ُِيُٝش ٝكٔخ٣ش حُلوٞم ح٤ُٔخ٤ٓش ٝكوٞم ك٣َش حُظؼز٤َ

ؿخىٍ ٗخَٛ كخثَ ا٠ُ َٜٓ رؼيٓخ ِٝٛظٚ ٓؼِٞٓخص ػٖ ٛيٍٝ أَٓ رخُوزٞ ػ٤ِٚ, ٖٝٓ َٜٓ رؼغ ٗخَٛ ٍٓخُش ا٠ُ  ٢٣٩١ٝك٠ ػخّ 

َٗف ك٤ٜخ ٓطخُزٚ طل٤ٜال, َٓطٌِح ػ٠ِ هطخرٚ حٌُٟ أُوخٙ ك٠ كخثَ, ٝٓٔخ ؿخء ك٠ حَُٓخُش ٖٓ  ٤ُٞ٣٢٣٩١ٞ  ٢حُِٔي ٓؼٞى ك٠ 

كَ ٣٘ظوذ حُ٘ؼذ أػ٠خءٙ, ٣ٝوّٞ رظٔؼ٤َ أر٘خء حُ٘ؼذ ًخكش, ٝإٔ ٠٣غ ٓـِْ حُ٘ؼذ رؼي  ٓطخُذ: اهخٓش ٓـِْ ٗؼز٠ )رَُٔخٕ(

حٗظوخرٚ ىٓظٍٞحً ٓٔظٔيحً ٖٓ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٝحُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش حُٜل٤لش ٍٝٝف حُؼيٍ, حُظ٠ ىػخ ا٤ُٜخ حََُٓ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ىٓظٍٞحً ػ٣َٜخً 

٤ش ٝحُو٠خث٤ش, ٝحُظؤ٤ًي ػ٠ِ ك٣َش حُٜلخكش ٝك٣َش حُؼو٤يس ٝك٣َش ٣ظ٠ٖٔ كوٞم حُ٘ؼذ, ٣ٝليى ٜٓخّ حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٝحُظ٣َ٘ؼ

حُٔزيأ ٝحُظؼز٤َ ٝحالؿظٔخع, ك٠ال ػٔخ ٍٝى ك٠ حُوطخد رَػخ٣ش حُلالك٤ٖ ٝحُؼٔخٍ, ٝحُللخظ ػ٠ِ كوٞهْٜ, ٝكَٝ حُظؼ٤ِْ حإلؿزخٍٟ 

ٔـ٘خء ح٤ُٔخ٤٤ٖٓ ٝطؼ٠٣ْٜٞػ٠ِ ًَ ًًَ ٝأٗؼ٠, ٝاٛيحٍ هخٕٗٞ ٣لَٝ حُظـ٤٘ي حإلؿزخٍٟ ػ٠ِ ًَ كَى, ٝا١الم َٓحف حُ  

ٝك٠ َٜٓ أ٠٣خ هخّ ٗخَٛ حُٔؼ٤ي رخإلَٗحف ػ٠ِ رَحٓؾ اًحػ٤ش ٓؼخٍٟش ُِلٌْ حُٔؼٞىٟ ك٠ اًحػش ٛٞص حُؼَد ك٠ َٜٓ ريػْ ٖٓ 

, ٝأٗ٘ؤ ٌٓظزخ ُِٔؼخٍٟش ٛ٘خى ٝحٗظوَ رؼيٛخ ا٠ُ ىٓ٘ن, ػْ ا٠ُ ر٤َٝص, ٢٣١٩ؿٔخٍ ػزي حُ٘خَٛ, ػْ حٗظوَ ا٠ُ ح٤ُٖٔ حُـ٘ٞر٠ ػخّ 

.... ٜٓخىٍ ٓؼٞى٣ش ٓؼخٍٟش حطٜٔض حٌٗحى ٢٣١٣ى٣ٔٔزَ  ٢١ى طْ حهظطخكٚ ٖٓ هزَ ٓوخرَحص ٣خَٓ ػَكخص ك٠ ٓؼَ ٌٛح ح٤ُّٞ ٝٛ٘خ

حرٞ حُِػ٤ْ رظ٘ل٤ٌ ػ٤ِٔش حُوطق ٝطْ ط٤ِْٔ ٗخَٛ حُٔؼ٤ي ٓويٍح ح٠ُ ػ٢ِ حُ٘خػَ ح١ٌُ ًخٕ ٓل٤َح ُِٔؼٞى٣ش ك٢ ر٤َٝص ٝٗوَ ٗخَٛ 

ٜخ ... حُٜٔخىٍ طوٍٞ حٗٚ ػٌد ػْ حُو٢ ٖٓ ١خثَس رؤَٓ ٖٓ حُِٔي كٜيٝحهظل٠ ك٤ ... حُٔؼ٤ي ح٠ُ حُٔؼٞى٣ش  

........................................ 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

ٜٗيحء ٓـَ ك٣َش  ٛلل٢ ًٝخطذ  حٓظٜ٘ي  رٔزذ حٌُِٔش ٝحُلٌَس  كٌخٕ ٤ٜٗيح ٖٓ ٜٗيحءٗخ

 حَُأ١ ٝحُظؼز٤َ 

 
  

 ّ  1980ـ 1944  حُلٌَس.. : ٓلٔي ٜٓطل٠ ٠ٍٓخٕ..٤ٜٗي حٌُِٔش.. ٝ -

 

حٗطِوض ػالع ٍٛخٛخص.. ُظِٔم ؿٔي حٌُخطذ ٝحُٜلل٢ ٝح٣ٌُٔغ ٝحُيحػ٤ش حُ٘خؿق.. حالٓظخً ٓلٔي ٜٓطل٠ 

٠ٍٓخٕ.. ًُٝي ػوذ حٗظٜخثٚ ٖٓ حىحء ٛالس حُـٔؼش.. رٔٔـي ٣ٍـ٘ض رخٍى رِ٘يٕ.. كٔو٢ ح٤ُٜ٘ي.. ٢ٓٝ 

ٖٓ ٗٔخء ٍٝؿخٍ ٝح١لخٍ.. ٓو٢.. ٝٛٞ ٠َٓؽ رخُيٓخء حُظ٢ ٝٛزٜخ ٖٓ ٍٝحى حُٔٔـي.. ٢ٓٝٝ ح٤ُِٜٖٔ.. 

    حؿَ حُلٌَس.. ٝحٌُِٔش.. ٝح١ُٖٞ.

ًخٕ حؿِذ ح٤ُِٖٔٔٔ ٣٘ظظَٕٝ.. ُلظخص ٓخ رؼي ٛالس حُـٔؼش.. رلخٍؽ حُٜزَ.. ٤ُظـخًرٞح.. ح١َحف حُلي٣غ.. 

ػٖ ٓٔظـيحص حالَٛ.. ٝحالهَرخء.. ػٖ ح١ُٖٞ.. ٝحُيٍحٓش.. ٝحُؼَٔ.. ػٖ حالٛيهخء.. ٝحالهٞس.. ٝحالكزخد.. 

ٝحالٛلخد . ٣ظليػٕٞ.. ٣ٝزظٕٔٔٞ.. ٟٝلٌخطْٜ حُز٣َجش طظؼخ٠ُ.. ر٤٘ٔخ.. ٣ظزخىُٕٞ حُـي٣ي ٝحُط٣َق ٖٓ 

حالهزخٍ ٝحُٞهخثغ ٝحالكيحع.. ٤ُ٘طِوٞح.. رؼيٛخ.. ح٠ُ ٗئْٜٝٗ ٝحػٔخُْٜ.. ٝٗ٘خ١خطْٜ.. ٝهي ح١ٔؤٗٞح ػ٠ِ 

.. حٓظألص ك٤ٜخ.. ٗلْٜٞٓ ٝهِٞرْٜ ٝحٍٝحكْٜ.. رخُطٔؤ٤ٗ٘ش.. رؼ٠ْٜ حُزؼٞ.. ٣لؼِٕٞ ًُي.. ك٢ حٝهخص

  ٝحُٜيٝء.. ٝح٤ٌُٔ٘ش.. ٝحٓظألص رخالٖٓ ٝحالٓخٕ ٝحُٔالّ. 

ًخٗض ُلظخص ٓخ رؼي ٛالس حُـٔؼش.. ُلظخص ه٤َٜس ٤ٗوش ؿ٤ِٔش.. ًخٗض ُلظخص ٓؼخىس.. ٍٝٝكخ٤ٗخص.. 

    ٝا٣ٔخٕ.. ًخٗض ػَٓؤً حٓزٞػ٤خً.

ض رؤَٓ ٖٓ ح٤ُ٘طخٕ.. ُظل٤َ ٌٛح حُؼَّ.. ٝطل٤َ ٌٛٙ حُِلظخص حُـ٤ِٔش ٌُٖ ٍٛخٛخص حٌُ٘ي.. حٗطِو

حُٔلؼٔش رخالٖٓ ٝحَُٝكخ٤ٗخص ٝحالٓخٕ.. ٝحُٜ٘خء ٝح٤ٌُٔ٘ش ٝحُٔالّ.. ح٠ُ حؿٞحء ٖٓ حُلِٕ.. ٝحُْٜ.. 

  ٝحالُْ.. ٝحُـْ.. ٝحُيٛ٘ش.. ٝحُظٔخإٍ.. ٝحالٓظـَحد.

ُ٘خّ.. حٕ ح٠ُل٤ش ٛٞ حٌُخطذ حالٓال٢ٓ.. رَ ط٠خػق حالٓظـَحد.. ُٝحىص حالكِحٕ.. ػ٘يٓخ ػِْ ح

حٍُٜٔ٘ٞ.. ٝح٣ٌُٔغ ح٤ُِز٢.. حُٔؼَٝف ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُؼخُْ حُؼَر٢ ٝحالٓال٢ٓ: حالٓظخً ٓلٔي ٜٓطل٠ 

٠ٍٓخٕ.. حَُؿَ ح١ٌُ ٝظق ٝهظٚ.. ٝؿٜيٙ.. ٝهِٔٚ.. ًِٝٔخطٚ.. ك٢ هيٓش ٤ُز٤خ ٝحالٓالّ ٝح٤ُِٖٔٔٔ.. 

رَٗخٓؾ.. حٝ َٗ٘س.. حٝ هزَ.. حٝ ٍٓخُش.. اال رٌِٔش ٤١زش.. ٣وٍٞ  حَُؿَ ح١ٌُ ال ٣زيأ ٝال ٢ٜ٘٣ ٓوخُش.. حٝ

ك٤ٜخ ".. ٓالّ ٖٓ هللا ػ٤ٌِْ ٍٝكٔش ٓ٘ٚ ٝرًَخص..", ٝال ٢ٜ٘٣ َٗ٘س حٝ ٍٓخُش حٝ رَٗخٓؾ حال رٔوُٞش 

".. هظخٓخً.. ٓلٔي ٜٓطل٠ ٠ٍٓخٕ.. ٣ل٤٤ٌْ .. ٣ٝظًٌَْ ك٢ حٓخٕ   ٤١زش.. ٤ِٔٓس.. ٍٜٓ٘ٞس.. ٣وٍٞ ك٤ٜخ

ظٚ.. ٝٓالّ ٖٓ هللا ػ٤ٌِْ.. ٍٝكٔش ٓ٘ٚ ٝرًَخص.. ", ػْ ٝكٞم ًُي.. حَُؿَ حُط٤ذ.. ٝحالد هللا ٝكل

حُلٕ٘ٞ.. ُطلِش.. ًخٕ ُٜخ ٖٓ حُؼَٔ.. ك٢ ًُي حُٞهض.. حٍرغ ٓ٘ٞحص.. ًخٗض ط٘ظظَٙ ٤ُؼٞى ح٤ُٜخ ًؼخىطٜخ.. ًَ 

٤ٖٔ ٖٓ حٛيهخء ٝٓؼخٍف ؿٔؼش.. رؼي حُٜالس.. كخكظويطٚ.. ٌٓ٘ ًُي ح٤ُّٞ.. ٝحكظويٙ ٓؼٜخ ٓال٤٣ٖ حُِٔٔ

ٝحهَرخء ٝٓٔظٔؼ٢ ح٤ُٜ٘ي ك٢ ؿ٤ٔغ حٗلخء ٤ُز٤خ ٝحُؼخُْ حُؼَر٢ ٝحالٓال٢ٓ.. حُٔال٤٣ٖ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح.. ًَ 

٣ّٞ.. ٣٘ظظَٕٝ ٛخكذ حُـِٔش ح٤ُِٔٔس.. ٤ُؤهٌْٛ ح٠ُ ػخُْ حُلوخثن ٝحُظل٤َِ ٝحالهزخٍ.. ٓلٔي ٜٓطل٠ 

.. ٌَُ ًُي.. حُىحى حٓظـَحد ح٤ُِٖٔٔٔ.. ٌَُٝ ًُي ٠ٍٓخٕ.. ًخٕ.. ىٓغ حالهالم.. َٓكخ.. ٤ُ٘خ.. ٝىٝىح

  حُىحىص حكِحْٜٗ.. 

ّ, ٝح٠ٜٗ ىٍحٓظٚ حالرظيحث٤ش ك٢ َٜٓ, ػْ ػخى 1944ٗٞكٔزَ 23ُٝي حالٓظخً ٓلٔي ٜٓطل٠ ٠ٍٓخٕ, ك٢ 

ّ )أ١ 1963ّ, ٤ُٞحَٛ ىٍحٓظٚ حالػيحى٣ش ٝحُؼخ٣ٞٗش . حُظلن رخالًحػش ح٤ُِز٤ش ك٢ 1957ح٠ُ رِيٙ ٤ُز٤خ ك٢

ىٍحٓظٚ( . ٝرؼي حٕ طلَٜ ػ٠ِ حُٜ٘خىس حُؼخ٣ٞٗش ٖٓ ٓيٍٓش ١َحرِْ حُؼخ٣ٞٗش, حُظلن رخُـخٓؼش  حػ٘خء

ّ, رخُؤْ حُؼَر٢ ر٤ٜجش 1966ُِؼَٔ رخالًحػش طلَؿخ ًخٓال. ػَٔ ك٢   ح٤ُِز٤ش ػْ طٞهق ػٖ حُيٍحٓش, ٤ُظلَؽ

ِٚ رخالًحػش رِ٘يٕ( ّ )حػ٘خء ػ1971ٔحالًحػش حُز٣َطخ٤ٗش ًٔٞظق, ػْ ٣ًٌٔغ ٝٓويّ رَحٓؾ . حٗظٔذ ك٢

ر٤ٌِش حُلوٞم, رـخٓؼش "ٓلٔي حُوخْٓ" رخَُرخ١ , ٝطلَٜ ٜٓ٘خ ػ٠ِ ٜٗخىس حُلوٞم. ًٔخ حٗظٔذ ح٠٣خ 

ح٠ُ ؿخٓؼش رَٓ٘ـٜخّ هْٔ حُيٍحٓخص حالٓال٤ٓش, ُٔٞحِٛش ىٍحٓظٚ حُؼ٤ِخ ػٖ "ٗظخّ حُلٌْ ك٢ حالٓالّ". 

غ ٓ٘ٞحص ػ٘يٓخ هُظَ ٝحُيٛخ ؿيٍحً ٣ّٞ ٝح٤ُٜ٘ي ٓظِٝؽ ُٝٚ ر٘ض ٝحكيس )ك٘خٕ( ًخٕ ُٜخ ٖٓ حُؼَٔ حٍر

 ّ. 1980حر٣ََ  11حُـٔؼش 
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
ك   ناخهم ..استشهد بسبب قلمه نجخاته ٌشهٌد الااااة  نالكلمة الجخبٌة  لم ٌك  ننل الشهداء اً لبنا   نلم 

النظخات األاٌخه علىها  إلقى دته نعندته م  نجل نقتل بطخٌقة سادٌة مخٌعٌة ..لم ٌشفع له ااسانه لمقام نمه ننال

اكا  نااد م  الشهداء الذٌ  استاقنا ن  ٌكنننا م  شهدابنا ..إال ن  ٌقتل نبهذه الطخٌقة التً ٌقشعخ منها البد  ..

 شهداء سجل اخٌة الخني نالتعبٌخ اً اإلسالم 

 

 م1981 - 1922( اللوزي سلٌم

 شهٌد فاعتبر 1981 عام المستبدة للسلطة وتحدٌه ومواقفه كتاباته بسبب بوحشٌة اؼتٌل. لبنانً فًصح أشهر من

 الدول معظم فً انتشرت التً الحوادث مجلة أشهرها من المجالت من العدٌد اسس. والصحفٌٌن الصحافة

 .العربٌة

 دراسته تلقى. 1922 عام ابلسطر فً النور أبصر. ؼٌره االدب فٌها ٌمارس لم عابلة من األرض وحل من إنه

 جدٌدة آفاق عن باحثاً  فلسطٌن فً ٌافا إلى سافر. حٌاته من كبٌراً  حٌزاً  الكتب شكلت حٌث الصنابع مدرسة فً

 روز" مجلة فً لٌعمل استقال ثم. اإلذاعٌة للتمثٌلٌات ككاتب األدنى الشرق بإذاعة 1944 عام إلتحق لنفسه,

 الصحافة لٌتابع مصر وزراء ربٌس إلى إنتقاد وجه أن بعد 1951 امع بٌروت إلى عاد. مصر فً" الٌوسؾ

 لجرٌدة بعدها انتقل. ولمع" اللوزي سلٌم" قلم برز ٌولٌو 23 ثورة وقوع مع". الصٌاد" جرٌدة فً المكتوبة

 لىإ اسمه وإنتشر ذاع". الكواكب" ,"المصور" مجلتً مراسالً  له مقراً " الهالل دار" من وأخذ" الجدٌد الجمهور"

 1957 عام. إمتٌازها على حصل أن بعد الحوادث لمجلة األول العدد أصدر أكتوبر 19 فً. العربٌة الدول كافة

 الذع مقال على رداً  بتوقٌفه مذكرة اصدر 1957أٌار 31 وفً المعارضة خط إلى" الحوادث" تحولت

 وسٌادة حرٌة عن لمدافعٌنا من سلٌم كان 1973 عام وفً". أركع لن" بشعار وقتها وردّ  األعداد وصودرت

 السوري للنظام معارض قاس   منحى متخذاً  معارضته إشتّدت لبنان إلى السوري الجٌش دخول مع لبنان,

 .والمضاٌقات التهدٌدٌات من هربا لندن من المجلة واصدار السفر إلى واضطر

 لٌحضر لبنان إلى العودة قّرر دنلن فً وهو والدته, وفاة نبؤ بلؽه وعندما. التهّور حدّ  إلى جرٌباً  اللوزي كان

 به, تتربص الشر أٌدي ألن قراره عن بالعدول أصدقابه أحد نصحه وعندما. والوعٌد بالتهدٌد عابا ؼٌر مؤتمها,

 25 فً المطار طرٌق على اختطؾ". والدتً ألدفن ذاهب إننً ؟ الموت حرمة ٌحترمون أال... ولو: "أجابه

ثر 1981) فبراٌر( شباط  للقوات مواقع قرب) بٌروت جنوب( عرمون أحراج فً فً أٌام 9 بعد توالمق علٌه وع 

 حّطم ناري طلق الرأس مإخرة فً بطنه, على ملقى: "أبشع وال ساديّ  تعذٌب مشهد فً. السورٌة الخاصة

 نتٌجة سوداء الخمس واألصابع الكوع, حتى عظمها عن لحمها مسلوخ الٌمنى ذراعه. الدماغ ومّزق الجمجمة

 ذهب".الخلؾ من أحشابه داخل بعنؾ مؽروزة الحبر أقالم على عثر كما. الكبرٌت حامض أو باألسٌد التذوٌب

 .1981 آذار/مارس 4 فً استشهد وقد... أٌام ببضعة بعدها فدفنوه... والدته لٌدفن
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

لصحافة .فكاف كاحدا شهيد من شهدائنا الذين استشهدكا بسبب أرائهم كعملهم في ا
 من شهداءنا الكراـ .. شهداء حرية الرأم كالتعبير في اإلسبلـ .. 

 

 طو رياض

 ـ1980 - 1927) عريؽ لبناني صحافي ىك

 .المبنانية لمصحافة نقيبا كاف. سيارتو عمى النار بإطبلؽ 1980 سنة اغتيؿ 

 نقيبػنا انتخب". كالدنيا النضاؿ" صحيفة ك ،(ـ1945) الطبلئع مجمة في مبكرنا الصحافة زاكؿ. 1927 سنة( البقاع) اليرمؿ في طو رياض كلد
 .ـ1967 عاـ لمصحافة

 أسبكعية جريدة كىي العالـ أخبار أسس: 1947    

 القدس، مف لمصحؼ مراسؿ سافر: 1948 •

 .الخاصة العربية األنباء ككاالت أكائؿ مف فكانت ،(ـ1949) الشرؽ أنباء ككالة أسس:1949 •

 .كتبكيبيا بمبلحقيا مميزة صحفية قفزة محققػنا األحد، جريدة أسس :1950 •

 الببلد جريدة أصدر: 1953 •

 .بيركت في اغتيالو حتى يديرىا ظؿ التي الصحفية، كمنشآتو مشاريعو لجميع الكفاح دار أسس كمعيا الكفاح جريدة أسس: 1955 •

 ،(ـ1973) كالمعركة اإلعبلـ ،(ـ1963) غدنا ال اليكـ فمسطيف ،(ـ1958) كفاحال طريؽ في ،(ـ1950) بخيمتاف شفتاف: منيا عدة آثاران  ترؾ
 ـ1974) كاالنفصاؿ الكحدة قصة
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

مفكر  ومرجع ديني شيعي  اغتيؿ ىو وابنتو فكاف واحدا مف قافمة الشيداء التي ال تنطفي أبدا  
 وال تتوقؼ أبدا . 

 
 

 الصدر    حيدر السيد فب باقر محمد
 ـ  1980ىػػ   /  1400ىػػ ػ  1353

 ذك 25 يـك الكاظمية بمدينة كلد، بالعراؽ اإلسبلمية الدعكة حزب كمؤسس إسبلمي كفيمسكؼ كمفكر شيعي ديني مرجع
 يموبتعم اىتـ الذم الصدر إسماعيؿ اهلل آية األكبر أخكه بو فتكفؿ صغره منذ يتيمان  نشأ كقد ىػ1353 عاـ القعدة

 .صغره منذ عميو كالذكاء النبكغ عبلمات ظيرت كقد، أيضان  كتدريسو
 تحتضف التي العممية المدف أكثر تعد التي األشرؼ النجؼ مدينة إلى الصدر إسماعيؿ أخكه ىاجر ىػ 1365 عاـ في

 كفي، كالعممية الدراسية المناىج استيعاب ىك ىمو أكبر كاف كقد. فييا متكاضعان  داران  فاستأجركا، اإلمامية الشيعة مراجع
 (.المنطؽ في رسالة) بعنكاف المنطقية الكتب عمى اعتراضاتو يضـ كتابان  ألؼ الفترة تمؾ
 . الصدر إسماعيؿ أخيو يد عمى" األصكؿ معالـ" كتاب درس عمره مف عشرة الثانية السنة أكائؿ في

 أساتذتو
  البادككبي صدرا مبل يخالش اهلل آية. 2   ياسيف آؿ رضا محمد الشيخ اهلل آية. 1   
   كغيرىـ  .الرميثي عباس الشيخ اهلل آية. 3   
 مؤلفاتو 

 .األخرل األجزاء كفقدت فقط الخامس الجزء منو طبع أجزاء عشرة كىك األصكؿ، عمـ في الفكر غاية. 1   
 كانت التي ماركسيةال الفمسفة كخاصةن  الفمسفية المذاىب يناقش كتاب كىك فمسفتنا،. 3   التاريخ، في فدؾ. 2   

 .العراقييف أكساط في بحدة تنتشر
 الرأسمالية مثؿ االقتصادية النظريات فيو كيناقش اإلسبلمي االقتصاد عف فيو يتحدث كتاب كىك اقتصادنا،. 4   

 ساألس. 8    .لؤلصكؿ الجديدة المعالـ. 7.   اإلسبلمية المدرسة. 6    .اإلسبلـ في البلربكم البنؾ. 5    .كغيرىا
    (.أجزاء أربعة)الكثقى العركة شرح في بحكث. 9    .لبلستقراء المنطقية

 . . اإلسبلمية المكاضيع بعض عف عبارة كىك الحياة، يقكد اإلسبلـ. 10  
 كفاتو
 حسيف صداـ السابؽ العراقي الرئيس مف بأمر بالرصاص اليدل بنت أختو مع إعدامو تـ 1980 إبريؿ 5 يـك مساء في
 النجؼ مدينة عف الكيربائي التيار السمطة قطعت ليبلن  التاسعة الساعة بحدكد الشير نفس مف لتاسعا اليـك كفي

 إلى الحضكر منو كطمبكا الصدر صادؽ محمد بيت إلى االمف قكات مف مجمكعة تسممت الدامس الميؿ ظبلـ كفي االشرؼ
 أف منو كطمب اعداميما تـ كقد كاختو الصدر ازةجن ىذه:  لو فقاؿ النجؼ أمف مدير بانتظاره ككاف النجؼ محافظة بناية
 كآثار بدمو مضرجان  الصدر باقر محمد شاىد جثتييما يرل أف الصدر صادؽ محمد طمب أف كبعد لمدفف معيـ يذىب

 .اليدل بنت اختو ككذلؾ كجيو مف مكاف كؿ عمى التعذيب
 المكسكعة الحرة كيكبيديا 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

كر  ومرجع ديني شيعي  اغتيؿ فكاف واحدا مف قافمة الشيداء التي ال تنطفي أبدا وال تتوقؼ مف
 أبدا . 

 
  1980ـ  1933   اس  الشٌخازي اٌة هللا

 
 صغيراً  كاف عندما عائمتو انتقمت. ٣٣١١ عاـ حوالي النجؼ في .........................ولد

 ميدي اهلل اية والده يدي عمى تتممذ. أيضاً  نيةوالدي الحديثة العموـ درس حيث كربالء الى
 باالدب ومتبحراً  شاعرا الشيرازي كاف. شيرازي محمد سيد األكبر شقيقو يدي وعمى الشيرازي
 عالنية السمطة النتقاده ٣٣٩٣ عاـ عميو القبض ألقي.ديني مجتيد كونو الى اضافة العربي
 حيث ٣٣٩١ عاـ العراؽ خارج ىال أبعد.شيور لتسعة مسجونا بقى حيث السجف في وعذب

 الزينبية الحوزة منيا حوزات عدة في واسس درس. األسالمية الصبغة ذي السياسي  العمؿ مارس
. عديدة دينية مولفات لو.سيراليوف في الياشمية والحوزة لبناف في الميدي األماـ حوزة سوريا في

 ٢/٥/٣٣٩١ في بيروت في اغتيؿ
 مجمس في لممشاركة البراجنة, برج منطقة في الميدي إلماـا مدرسة إلى متوجياً  كاف عندما
 اليدى بنت وشقيقتو الصدر باقر محمد السيد الديني المرجع روح عمى ىو أقامو الذي الفاتحة
 مسمحة مجموعة يد عمى اغتيالو تـ الطريؽ في ىو وبينما الفاتحة, مجمس إلى وصولو وقبؿ

 .راربالف الجناة الذ فيما الفور عمى توفي حيث
 
 
 
 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/__N0q4Zg6NJw/StqQJ7BlklI/AAAAAAAAA0U/XEYc6wMwcP8/s1600-h/%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A.png
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 ..... حُؼخُؼش ......٤ٜٗي ٖٓ حُيٍؿش 
 ػخٓخ ٓغ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش  23ٓلٌَ ا٣َح٢ٗ  ًٝخطذ رخٍُ .. ٓئُق ًظخد 

 ٓـٖ َٓحٍ ٍٝكَ ك٢ ظَٝف ؿخ٠ٓش !!

 

 
 ّ  1982ــــ  1896ػ٢ِ حُيٗظ٢   

ٛٞ حرٖ ح٤ُ٘ن ػزي حُل٤ٖٔ حُيٗظٔظخ٢ٗ ك٢ ه٣َش ٖٓ ىٗظٔظخٕ حُو٣َزش ٖٓ ٤ٓ٘خء رَٜٞٗ ػ٠ِ حُو٤ِؾ. ٝ 1896ػ٢ِ حُيٗظ٢ ػخّ  ُٝي

 ًّْ ػ٢ِ حُيٗظ٢ طؼ٤ِٔٚ ٝط٠ِّغ ٖٓ حُلوٚ, ٝحُٔ٘طن, ٝحُظخ٣ٍن حإلٓال٢ٓ, ًٌُٝي ٖٓ  ح١ٌُ أهٌٙ, ٝٛٞ كظ٠, ا٠ُ ًَرالء ك٢ حُؼَحم, , أط

 .حُِـش حُؼَر٤ش ٝهٞحػيٛخ ٝرالؿظٜخ ٝأىرٜخ حُوي٣ْ ك٠الً ػٖ ط٠ِّؼٚ ٖٓ حُلخ٤ٍٓش

 ًّٕ ّ هِٔٚ ح٤ُّٔخٍ ُِٜلخكش, 1918ؤ, رؼي ػٞىطٚ ٖٓ حُؼَحم ا٠ُ ا٣َحٕ ػخّ ػ٢ِ حُيٗظ٢ ُْ ٣٘ ٣ي أ َّ َ إٔ ٣ٌ , إٔ ٣ٌٕٞ ٍؿَ ى٣ٖ. ٝك٠َّ

ٓيكٞػخً رٔ٘خػَٙ ح٤٘١ُٞش حُـ٤ّخٗش ٝكٜٔٚ حُظطٍٞحص حُـخ٣ٍش ك٢ حُؼخُْ. ٝهي أكِق ك٢ إٔ طٌٕٞ ُٚ ٛل٤لظٚ حُوخٛش, ٗلن َٓم 

َّ ٍث٤ٔخً ُظل٣ََٛخ كظ٠ 1935ٓخٍّ -آًحٍ 18ا٠ُ  1922ٓخٍّ -ٍآًح 1)حُلـَ حألكَٔ(, حُظ٢ أٛيٍٛخ ك٢ ١َٜحٕ ٖٓ  -آًحٍ 1, ٝظ

َّ ٓلِّٚ ٓخ٣َ ط٣ًَٞٔخ٢ٗ. ًٝخٕ 1931ٓخٍّ  ُٓـٖ ُلظٍَس ٝؿ٤ٍِس ػخّ  ك٤ٖ ك َّٝ رخُ٘وي  1919ػ٢ِ حُيٗظ٢ هي  ٌُظخرظٚ ٓوخالص طظؼ

وطض الكو -ُِٔؼخٛيس حإلٗـ٣ِ٤ِش  ْٓ َِكض ك٢ ًُي حُؼخّ )ٝأُ ػ٢ِ  كٜخػيحً ٍحكض طظٌٍَ ٣ُخٍحص 1921خً(. ٌٝٓ٘ حُؼخّحإل٣َح٤ٗش حُظ٢ حهظُ

َؼض ٓؼخً ك٢ ًظخرٚ أ٣خّ ٓلزْ )أ٣خّ حُٔـٖ( ح١ٌُ ٗخٍ  ِٔ َ طـخٍرٚ ٝأكٌخٍٙ ك٢ ػيى ٖٓ حُٔوخالص ُؿ ـّ حُيٗظ٢ حُو٤َٜس ُِٔـٖ. ٝهي ٓ

حػ٤ش, ُٝٔلخٍص ٤ًًٍش, ٍٝٝفِ ىػخرٍش ُط٤لٍش, َٜٗسً كٍٞ ٛيٍٝٙ ٝأُػ٤ي ١زؼٚ ٓ٘وّلخً ٣ِٓٝيحً ػيىحً ٖٓ حَُٔحص ُٔخ ك٤ٚ ٖٓ ٗزٍَس ؿ٣ٌٍٍش ٝكي

خ ٛل٤لظٚ ٗلن َٓم كوي ُلظض حألٗظخٍ ر٘ٞػ٤ش ٓوخالطٜخ حالؿظٔخػ٤ش ٝحألىر٤ش حُظ٢ ًخٕ ٣ٌظزٜخ ّٓ ػ٢ِ حُيٗظ٢  ٝأٍِٓٞد ٤ِ١ن. أ

 آٌٗحىٝٓؼخٝٗٞٙ حُ٘زخد 

ِٚ حُِـش حُل٤َٔٗش ٍٝحف ٣ِظْٜ حألىػ٢ِ حُيٗظ٢ ح ٝك٢ طِي حُٔ٘ٞحص, ػِّْ ِٔ ٚ ر٘ل َٔ د حُل٢َٔٗ حُلي٣غ ٝحألىر٤ٖ حإلٗـ١ِ٤ِ ٗل

 ٝح٢َُٓٝ ك٢ طَؿٔخطٜٔخ حُل٤َٔٗش. ًٔخ ح١ِّغ ػ٠ِ ًظخرخٍص ك٤ٍَٔٗش ك٢ حُو٠خ٣خ حَُحٛ٘ش, ٝك٢ ح٤ُٓٞٔوخ ٝحَُْٓ 

ََ 1928ٝك٢ حُؼخّ  ِٜ ظُ ْٗ , حٗظُِوَذ ا٠ُ حُٔـِْ )حُزَُٔخٕ( ٓٔؼِّالً ُزَٜٞٗ ٝأُػ٤ي حٗظوخرٚ ك٢ حُٔـ٤ِٖٔ حُظخ٤٤ُٖ ك٤غ ح

َّ حُٔـِْ حُظخٓغ ػخّ روطخر س أهَٟ رؼي ك َّ َغ ه٤ي حإلهخٓش حُـز٣َش  1935خطٚ حُو٣ٞش ٗي٣يس حُِٜـش. ر٤ي أٗٚ أُٝهَِق ٓ ِٟ ُٝ ٝ

, ك٤غ ه٠٠ ٓظش أَٜٗ. 1946ار٣ََ ػخّ -رٚ ا٠ُ حُٔـٖ ك٢ ٤ٗٔخٕػ٢ِ حُيٗظ٢  أٍرؼش ػَ٘ َٜٗحً.  ٝهي أٝىص َٛحكش

 ., ك٤غ ُػ٤ِّٖ ٓل٤َحً إل٣َحٕ ك٢ َٜٓ ُٝز٘خٕ. 1948ػخّ  ٝك٤ٖ أ١ُِن َٓحكٚ, ٓخكَ ا٠ُ كَٗٔخ ٝرو٢ ك٤ٜخ كظ٠

ك٢ حُٔ٘ٞحص حُظ٢ طِض حُلَد حُؼخ٤ُٔش ًٌخطذ ُِٔوخُش ٍٝٝحث٢. كل٢ ًظخرٚ ٓخ٣ٚ ػ٢ِ حُيٗظ٢  أٓخ  ك٢ ػخُْ حألىد, كوي حٗظَٜ

ّْ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔوخالص ٝحُِٔلخص حُٔٞؿِس حُظ٢ ٓزن َٗ٘ٛخ, ظِّض ٗزَس1946) ٗزَسً كيحػ٤ش,  ػ٢ِ حُيٗظ٢ (, ح١ٌُ ٠٣

طؼخ١لخً ٓغ ٍؿزش حُ٘ٔخء حإل٣َح٤ٗخص حُٔظؼِّٔخص ك٢ إٔ طٌٕٞ ػ٢ِ حُيٗظ٢  ٌُٜ٘خ أهَ ؿ٣ٌٍش ٖٓ ًظخرخطٚ حُٔخروش. ُٝوي أريٟ

٤ش ك٢ ٍٝح٣خطٚ حُو٤َٜس  ِٟ َْ ُٔ ّٖ طِي حٍُٜٞس حُ ّٖ حُل٣َش ك٢ اِػٔخٍ ػوُٜٖٞ ٝحُظؼز٤َ ػٖ أٗلٜٖٔ؛ اال أٗٚ ُْ ٣وّيّ ػٜ٘ ُٜ

(. كزطالطٚ ُؼٞرخص ال ٣وق ٍٝحء أكؼخُٜٖ أ١ ىحكغ ظخَٛ ٟٓٞ 1955(, ٝٛ٘يٝ )1951( ٝؿخىٝ )1949ٝ 1943كظ٘ش )

ٗشً ك٤شً, ٝٛخثزشً ؿِث٤خً رال ٗي,  َّٝ حُلٔخرخص حُزخٍىس. ٝٓغ ًُي, كوي كظ٤ض ٌٛٙ حُوٜٚ روَحءس ٝحٓؼش, ٢ٛٝ طٔؼَّ ٓي

 .حُٞهض ٖٓ ٓ٘خًَ ٗل٤ٔش ُل٤خس حُطزوخص حُؼ٤ِخ ٝٓخ طؼخ٤ٗٚ حُ٘ٔخء حُٔظؼِّٔخص ك٢ ١َٜحٕ ك٢ ًُي

َّٕ َٜٗس خػ٢ِ حُيٗظ٢  ر٤ي أ ّٓ , ػ٢ِ حُيٗظ٢  حألىر٤ش طوّٞ ػ٠ِ ٓخ هّيٓٚ ٖٓ أػٔخٍ رلؼ٤ش ٝٗوي٣ش ك٢ حٌُال٤ٌ٤ٓخص حُلخ٤ٍٓش. . أ

َ ٓخ ك٢ أػٔخٍ رؼٞ حُ٘ؼَحء حٌُال٤٤ٌ٤ٖٓ ٖٓ ػ٘خَٛ ًحص ه٤ٔش  ّٔ ح١ٌُ ُْ ٣َٜٔ ٓؼَ ٌٛٙ حألٍٓٞ, كوي كخٍٝ إٔ ٣ِظو٢ ٣ٝل

ّْ حُوخٍة حُلي٣غ. ًٔخ هّيّ حٗظوخىحص ٣َٛلش, كًٌَ ٓؼالً إٔ ٓؼي١ هي طَى ٓوطٞػخص ٣٘ـغ ك٤ٜخ ك٤٘ش ٝأ هاله٤ش رخه٤ش طٜ

, ُٝطخثق, ٝٓلخٖٓ هخُيس. ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ًُي حُوَْيٍ ٖٓ  ٍْ ٌَ ػ٠ِ حُلٔخى ٝٓـخكخس حألهالم ػالٝسً ػ٠ِ ٓخ طًَٚ ٖٓ ِك

ّٓش ٝٝحٓؼش ٝٓخػيص رخ٠َُػ٢ِ حُيٗظ٢  حٌُحط٤ش حُظ٢ حٗطٞص ػ٤ِٜخ آٍحء َّٕ ٓوخٍرظٚ حُـي٣يس ٌٛٙ ُزّض كخؿش ٓخ ٍٝس, اال أ

حص ػي٣يس ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٢ٛ  َّ ػ٠ِ اك٤خء حالٛظٔخّ حُؼخّ رخٌُال٤ٌ٤ٓخص حُوي٣ٔش ٝرّغ ٍٝف حُظـي٣ي ك٤ٚ. ًٝظزٚ حُظ٢ ١ُزَِؼض ٓ

 :حُظخ٤ُش

 (: ٝٛٞ ىٍحٓش ػٖ حُ٘خػَ حُلخ٢ٍٓ كخكع 1936ٗو٢٘ حُكخكع )

 ْٗٔ, ػٖ حُ٘ؼَ حُـ٘خث٢ ػ٘ي ؿالٍ حُي٣ٖ ح٢َُٓٝ ١َ٤ٓ ىٍى٣ٞحٕ 

 ىٍهَِٔٝ ٓؼي١, ػٖ حُ٘خػَ ٝحُ٘خػَ حُؼظ٤ْ ٓؼي١ 

 .(, ٝٛٞ ٗخػَ ٛؼذ 1199ْٜٓٝ-؟1121(, ػٖ حُوخهخ٢ٗ )1961ٗخػ١َ ى٣َ آٗ٘خ )

ظُٖ رظ1131َ-؟1048(, ػٖ حُ٘خػَ ٝح٣َُخ٢ٟ ػَٔ حُو٤خّ )1965ى٠ٓ رخه٤خّ ) ُٓ  ٍْ ِٞ ؿٔش ٌٛح (؛ ٝهي هخّ ٍُْٞٗ. د. اُِ

 .1971حٌُظخد ا٠ُ حإل٣ِ٤ٌِٗش رؼ٘ٞحٕ رلؼخً ػٖ ػَٔ حُو٤خّ, ُ٘يٕ 

خ٠ٛ رٚ ٛخثذ ) ٌَ  .(1677-1601(, ػٖ حُ٘خػَ ٛخثذ )1974ٗ
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حُيٗظ٢ ا٠ُ ىٍحٓش حإلٓالّ, حألَٓ ح١ٌُ ًخٗض هي أِّٛظٚ ُٚ أكٖٔ حُظؤ٤َٛ ىٍحٓظٚ ك٢  ػ٢ِ ٝك٢ ٓ٘ٞحطٚ حأله٤َس ػخى

ػٔخٍ ح٣َُٜٔش ٝحألٍٝٝر٤ش حُلي٣ؼش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ. ٝهي أطض ٓوخٍرظٚ ٛ٘خ ػ٠ِ ٗلٞ ٓيحٍّ حُؼَحم ٝهَحءطٚ حُٞحٓؼش ُأل

ٓوخٍرظٚ ك٢ ىٍحٓخطٚ حألىر٤ش, ك٤غ أُّق ػ٠ِ حُؼ٘خَٛ ًحص حُو٤ٔش حُزخه٤ش ٝػ٠ِ ٓ٘خه٘ش حٌُٔ٘الص ٓ٘خه٘ش ٣َٛلش. 

 :ًٝظخرخطٚ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔيحٕ ٢ٛ حُظخ٤ُش

ٞفٝهي أُػ٤ي ١زؼٚ َٓط٤ٖ(, ػ 1974رَىٙ ر٘يحٍ ) ّٜ  .ٖ حُظ

ص ٖٓ هزَ ك٢ ٓـِش ٝك٤ي ك٢ حُؼخّ  ََ ِ٘ ََ ؿلالً ٖٓ حالْٓ ٝحُظخ٣ٍن , ًٝخٗض ٓلظ٣ٞخطٚ هي ُٗ ِ٘ (, ٝٛٞ 1971ؿز٣َخ حهظ٤خٍ )ُٗ

ٞف ك٢ حُـزَ ٝحالهظ٤خٍ ّٜ  .ػزخٍس ػٖ كٞحٍحص ٓغ ٓظ

ص ٖٓ هزَ ك٢ ٓـِش هخ ََ ِ٘ ََ ؿلالً ٖٓ حالْٓ ٝحُظخ٣ٍن, ًٝخٗض ٓلظ٣ٞخطٚ هي ُٗ ِ٘ (, ٝٛٞ 1972-١1971َحص )طوض رٞالى )ُٗ

 .كٞحٍحص ك٢ ٓوزَس طوض رٞالى حُظخ٣ٍو٤ش ك٢ أٛلٜخٕ ٓغ ػخُْ ٓظلوّٚ ٣ظٔٔي رٔؼخ٢ٗ حُوَإٓ ٝحُلي٣غ حُلَك٤ش

 1972ٝأػ٤ي ١زؼٚ َٓط٤ٖ, ًٝخٗض ٓوخالطٚ هي ظَٜص ٖٓ هزَ ك٢ ػيى ٖٓ حُي٣ٍٝخص ر٤ٖ  1975ػوالٟ رَهالف ػوَ )

-1058حُظ٘خه٠خص حُٔ٘طو٤ش ك٢ ؿيحالص حُلوٜخء, هخٛشً ٓلٔي حُـِح٢ُ ) ٓغ ٓوخُظ٤ٖ اٟخك٤ظ٤ٖ(, ٝٛٞ ٣ظ٘خٍٝ 1973ٝ

1111). 

ٞف, ٝٛٞ ٓظخرؼش ٌُظخد رَىٙ ر٘يح1975ٍىٍى٣خٍ ٛٞك٤خٕ ) ّٜ  .(, ػٖ حُظ

َّٕ ٌٛح حُظخ٣ٍن ال ٣ظؼّيٟ حُؼخّ  , 1974ر٤ٔض ٝٓٚ ٓخٍ  )َُٗ٘ ؿلالً ٖٓ حالْٓ ٝىٕٝ اٗخٍس ا٠ُ ٌٓخٕ حَُ٘٘ ٝطخ٣ٍوٚ, ؿ٤َ أ

خ ٌٓخٕ ّٓ ي٣ش حَُ٘٘ كٜٞ ر٤َٝص رلٔذ هٍٞ ُؼ٢ِ أ ّٔ  " .حُيٗظ٢ ٗلٔٚ( ٝٛٞ ىٍحٓش ك٢ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش حُٔل

, أ٤َٓ ػزخّ ٣ٞٛي١, هي كَٝ ٍهخرش أػخٍص 1977ا٠ُ  1965ًخٕ ٗظخّ حُ٘خٙ ٓلٔي ٍٟخ ر١ِٜٞ ٍٝث٤ْ ٍُٝحثٚ ٖٓ 

 َّ ْٕ ًخٗض هي ريص َُِٔحهز٤ٖ حألؿخٗذ أه هٔٞس ٖٓ ٓؼ٤الطٜخ ك٢ ٓؼظْ رِيحٕ حَُ٘م  حٓظ٤خء ًؼ٤َ ٖٓ حُٔؼول٤ٖ حإل٣َح٤٤ٖٗ, ٝا

َّٖ حَُهخرش حإل٣َح٤ٗش حٗظّيص رؼي حٗطالم ػ٤ِٔخص حُؼ٘ق حُِٔٔق ك٢ حُؼخّ  ١ٝخُض رٍٜٞس  1971حأل٢ٓٝ ك٢ طِي حُلظَس. ٌُ

ْٕ طٌٖ أ٠٣خً هي كخُض ىٕٝ ١زغ أ٣ّش ٓٞحى ٣ٌٖٔ إٔ طؼ٤َ حُٔظخػذ َّٕ أٓخ٤ٓش حٌُظخرخص حُؼ٣ٍٞش حُٔخ٤ًٍٔش ٝحإلٓال٤ٓش, ٝا . ٝأل

ذ أٝ حُ٘ؼز٢ ُْ ٣ٌٖ ٓٔٔٞكخً ك٢ ا٣َحٕ ر٤ٖ  ّٜ حُيٗظ٢  ػ٢ِ , كوي حٟط1977َٝ 1971َٗ٘ حٗظوخىحص ططٍٞ حُي٣ٖ حُٔظؼ

ّْ أػٔخُٚ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ, ر٤ٔض ٝٓٚ ٓخٍ, ك٢ حُوخٍؽ )ر٤َٝص( ؿلالً حْٓ حُٔئُِّق  .ألٕ ٣َ٘٘ أٛ

ََ, ٝهالٍ حُيٗظ٢ رؼي حُؼٍٞس حإلٓال٤ٓش حإل٣َح٤ٗش  ػ٢ِ ٝال طظٞحكَ ػٖ ٟٓٞ ٓؼِٞٓخص ٤ُٛيس ٓ٘وُٞش ٗلخٛخً. كوي حػظُوِ

ُٗل٢ أّ ال. كزؼي ا١الم َٓحكٚ ُْ ٣ٔٔق ُٚ رخُؼٞىس ا٠ُ ر٤ظٚ  ْٕ ًخٕ هي  ََِد ٝٓو٢ ٝحٌَٗٔ كوٌٙ. ٝال ٗؼِْ ا ُٟ حٓظـٞحرٚ 

ٝأٍٝحهٚ  حُٜـ٤َ حُِط٤ق ١ً حُلي٣وش ك٢ ٍُؿ٘يح ٢ٛٝ ٟخك٤ش ٗٔخٍ ١َٜحٕ. ٖٝٓ ؿ٤َ حُٔلظَٔ إٔ ٣ٌٕٞ هي ٍأٟ ًظزٚ

-ًخٕٗٞ حألٍٝ 22, أ١ ر٤ٖ 1360رؼي ًُي. كوي ظَٜص ك٢ ٓـِش أ٣خٗيح اٗخٍس ا٠ُ ٝكخطٚ ك٢ َٜٗ ىٟ ٖٓ حُٔ٘ش حإل٣َح٤ٗش 

 .٣1982٘خ٣َ -ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ 20ٝ 1981ى٣ٔٔزَ 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 اف كاحدا من الشهداء أحد تبلمذة الشيخ البشتي الذين قضوا  نحبة شهيدنا فك

 

 
  

 ّ  1984ـ  1965 حُ٘خد ٤ٍٗي ٍٜٓ٘ٞ ًؼزخٍ..

  

ّ, هَد ُح٣ٝش حُٔخػ١ِ. 1959ُٝي ٤ٍٗي ٍٜٓ٘ٞ ًؼزخٍ, رٔي٣٘ش ١َحرِْ, ك٢ حُوخْٓ ٖٓ ٣٘خ٣َ, ٖٓ ػخّ 

ٝىٍّ حَُٔكِش حالرظيحث٤ش, ك٢ ٗخٍع حُِح٣ٝش,  ًٔخ ح٠ٜٗ حَُٔكِش حُؼخ٣ٞٗش, ك٢ ٓيٍٓش ػ٠ِ ٣ٍٝغ 

 حُظلن رؼيٛخ ر٤ٌِش ح٤ُٜيُش, رخُـخٓؼش ح٤ُِز٤ش, رطَحرِْ. حُؼخ٣ٞٗش. 

ًٝخٕ ٖٓٔ حػظوَ ٓغ حٓظخًٙ ح٤ُ٘ن حػظوَ ٤ٍٗي حػ٘خء حهظلخّ ٓٔـي حُوَٜ, ٝٛٞ حرٖ حُؼ٣َٖ٘ ٍر٤ؼخ, 

 ٝطؼَٝ الٗي حٗٞحع حُظؼ٣ٌذ ػ٠ِ ح٣ي١ ِٗش ٖٓ ًالد حُؼٍٞس حٌُِٔٞرش.ٝحُوط٤ذ ٓلٔي حُز٘ظ٢ 

ّ, 1984ُٔخىّ ػَ٘, ٖٓ َٜٗ حر٣ََ, ٖٓ ػخّ ٤ٍٗي, ٝرخُظلي٣ي ك٢ حٝرؼي ػالػش ٓ٘ٞحص ٖٓ حػظوخٍ  

حػيّ ح٤ُٔي ٤ٍٗي ٍٜٓ٘ٞ ًؼزخٍ, ٗ٘وخ, ٝػِ٘خ, ك٢ ٓخكش ٤ًِش ح٤ُٜيُش رطَحرِْ. ٝحٍؿْ حُطِزش 

ٝحُطخُزخص, ػ٠ِ ك٠ٍٞ حُؼَّ حُي١ٞٓ حُؼ١ٍٞ, ًـِء ٖٓ حُؼٍٞس حُؼ٤ِٔش, حُظ٢ ٣وٞىٛخ حالم حُوخثي, ًٝٔخ 

ٗوَ حُ٘ظخّ ؿ٣َٔش حُوظَ, ػزَ حُيحثَس حُٔـِوش, ح٠ُ ؿخٓؼش ر٘ـخ١ُ, ًُٝي ًٔخ ٗٞٛ٘خ, كيع ٤ُِٜ٘ي كخكع, 

ُٗ٘ن ح٤ُٜ٘ي رؼي ػخّ ٝحكي, ٖٓ ؿ٣َٔش هظَ ح٤ُٜ٘ي حكلخف, ك٢  ٖٓ حؿَ حٕ طظْ كٞحثي حُؼٍٞس ٝطؼْ. ٝهي

ء ٖٓ ٓخكش ٤ًِش حُٜ٘يٓش, رـخٓؼش ١َحرِْ. كوي ُٝؾ حُوّٞ ك٢ ىٓخء حُزَ٘, ٝحٛزق حٍٛخد حُ٘خّ, ؿِ

  ك٤خطْٜ, ٝٓ٘ش ٖٓ ْٜٓ٘٘, ٝؿِء ٖٓ ١وّٞ ػٍٞطْٜ.

 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
ا ...فكاف أحد الشهداء   أحد تبلمذة الشيخ البشتي الذين قضوا  نحبة شهيدن

  1984؟؟؟؟؟ ـ   كخكع ك٤ٖٔ حُٔي٢ٗ حُلو٢ٜ..

  

  ّ, 1960ػخّ  ُٝي ح٤ُِز٢, حُ٘خد كخكع ك٤ٖٔ حُٔي٢ٗ حُلو٢ٜ, رٔي٣٘ش ١َحرِْ,

, ٝطؼَٝ ًخهٞحٗٚ, ح٠ُ حٗي حٗٞحع حُظؼ٣ٌذ. ٝرو٠ ٗظخّ حُوٌحك٢ حػظوَ حػ٘خء حهظلخّ ٓٔـي حُوَٜ, ٖٓ هزَ 

ك٢ ٓؼظوالص حُؼٍٞس حُز٠٤خء, ُٔيس ػالع ٓ٘ٞحص. ًٝخٕ ح٤ُٔي كخكع, ًٔخ ١َٝ٣ ػ٘ٚ حٛيهخثٚ, ًٝ حهالم 

 ع ٝطـ٤ٔغ حُ٘خّ.ك٤ٔيس, ٝٛٞ ح٠٣خ ٗخد ٓٞٛٞد, ٣ظٔظغ رويٍس ػـ٤زش, ػ٠ِ حه٘خ

  

ّ, ح١ رؼي حٕ ٠ٓض ػالع ٓ٘ٞحص, ػ٠ِ طي٤ْٗ 1984ٝك٢ حُٔخىّ ػَ٘, ٖٓ َٜٗ حر٣ََ ٖٓ ػخّ 

حُٔٔـي, هخٓض حُِـخٕ حالٍٛخر٤ش, حُظ٢ حٗ٘ؤٛخ ٍٝرخٛخ ٝػِٜٔخ حالم حُوخثي, ٝحُظ٢ ؿخءص ُظزَ٘ رؼَٜ 

كخكع ٗ٘وخ, ك٢ ٜٓ٘ي حُـٔخ٤َٛ, ٝطلَٝ حُ٘زخد ػ٠ِ ٓٔخٍٓش حُِٔطش, هخٓض, رخػيحّ حُ٘خد حُط٤ذ 

 ى١ٞٓ ػ٢ِ٘, رخكي ٓخكخص ٤ًِش حٍُِحػش, رخُـخٓؼش ح٤ُِز٤ش رطَحرِْ.
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 سجيف رأي كبير  

 
 ؟؟؟؟؟،،  ـ 1885  حداد فؤاد

 ميالممح العامية لشعر الحقيقي المؤسس فيك العشريف، القرف منتصؼ في العامية شعراء أبرز مف حداد فؤاد
 حيث الشعب، فناف كذلؾ عميو أطمؽ. حداد فؤاد الشعراء كالد أنا: قائبل نفسو يعرؼ ما دائما ككاف مصر، في

 .الشرقاكم أدىـ مثؿ كتبيا، التي المبلحـ مف عدد المصرم، الشعب مف استميـ
' عبية' بمدة يف 1885 يكنيك 5 في كلد حدهاد أميف سميـ كالده بالقاىرة، الظاىر بحى حدهاد سميـ فؤاد كلد]

 في األمريكية الجامعة في تخرج حتي بتعميمو اىتما بسيطيف لكالديف بركتستانتية مسيحية أسرة في بمبناف
 بكمية مدرسا ليعمؿ األكلي العالمية الحرب قبيؿ القاىرة إلى جاء ثـ المالية الرياضة في متخصصا بيركت
 تمنحو مصر في التجارييف نقابة تنشأ كعندما البككية لقب عمي كيحصؿ¬  األكؿ فؤاد جامعة ¬التجارة

 .اآلف حتي باسمو تدرس كجداكلو كتبو زالت كما كاحد، رقـ ¬العضكية
 لديو ككانت الفرنسيتيف، الميسية مدرسة ثـ الفرير مدرسة في تعمـ.اإلسبلـ إلى" حداد فؤاد" تحكؿ المعتقؿ كفي
 األدب عمى ككذلؾ كالده، مكتبة في كجده الذم عرمالش التراث عمى كاإلطبلع لممعرفة قكية رغبة الصغر منذ

 مرة كاعتقؿ عاد ثـ سياسية، ألسباب 1950 عاـ حداد فؤاد اعتقؿ. الفرنسية لمغة دراستو أثر مف الفرنسي
 .1953 عاـ أخرل
 1959 عاـ أخرل مرة كاعتقؿ ،1956 عاـ السجف مف خركجو بعد" السد حنبني" األكؿ ديكانو حداد نشر
 فكتب العامية شعر كىك العربي، الشعر في مكجكدنا يكف لـ جديد شكؿ في ليكتب كخرج كات،سن خمس لمدة
 .كغيرىا" الثعباف"ك" البغبغاف"ك" الدبة" مثؿ الرقصات أشعار
 حمقة 30" األجياؿ كصنع الخياؿ نكر مف" اإلذاعي البرنامج لو ككتب 1964 مكاكم لسيد" المسحراتي" كتب
 أثناء ديكاف 17 منيا ديكاف 33 أصدر. منو قطعة" عربي بتتكمـ األرض" ةأغني كانت كالذم 1969 عاـ

  بعد كالباقي حياتو
 الشعرية األعماؿ 

 التاريخ قاؿ" دكاكينو أىـ كمف 1956" السد حنبني" ثـ 1956 عاـ" القضباف كراء احرار" األكؿ ديكانو كاف
د شعر انا  .1969" المسحراتى" ،1968 لفييتناميا الشعر مف مختارات الشاعر فيو ترجـ ديكاف".. إسكى

 ىمت، النسمة الكحؾ، االستمارة، عميكة، أبك كحسف سبلـ،: السمسمة تمؾ ضمف كتبيا التي القصائد أبرز كمف
 ىكاية، حرفة ىبلؿ، باء، ألؼ عنتر، نقاية، الغيط في سمسـ، يا افتح حسي، بعمك ىادم، يا زماف، كاهلل

 .عربى بتتكمـ األرض اهلل، باب ىعم زماف، دكاليب كالنبات، التبات
 .1975 مصر كممة •
 .1982 القاىرة تاريخ في االجياؿ كصنع الخياؿ نكر مف •
 .1982 عبدالناصر جماؿ استشياد •
 .1984 الزكية الحضرة •
 .1985 حسف الشاطر •
 .1985 الفمسطيني الحمؿ •
 الحرة المكسكعة كيكيبيديا، مف •
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 .... ....   شهيد من الدرجة األكلي 
مفكر سكداني شيير ..كشييد  بارز  مف قكائـ شيداءنا في العصر الحديث  .. اعدـ ىذا 
المفكر كالمثقؼ الكبير  ىك كتبلمذتو الستة   بسبب فكره كفمسفتو  ..فكاف شييدنا مف 

شيداءنا األحرار  كدليبل عمى عقـ  ىذا التاريخ كىذا الديف مع الفكر كأىمو ..كانو لف يتزحزح 
 أنممة كاحدة مع الحريات كمع الثقافات كالعبقريات  مقدار

 محمكد محمد طو

 
 
  )1909-1985 محمكد محمد طو 
 سكدانيمفكر 

ألؼ العديد مف الكتب كقدـ الكثير مف المحاضرات كالندكات كقاـ بالكثير مف األنشطو األخرل في سبيؿ التربيو كالتكعيو 
 .عرؼ بيف أتباعو كمحبيو كأصدقائو بمقب األستاذ الذم يسبؽ اسمو دائما عند الحديث عنو .الفكرة الجميكريةكنشر 

تعكد جذكره إلى شماؿ ـ تقريبا، لكالد 1909لد االستاذ محمكد محمد طو في مدينة رفاعة بكسط السكداف في العاـ ك 
 .السكداف، كأـ مف رفاعة، 

ـ كعمؿ بعد تخرجو ميندسنا 1936خرج االستاذ محمكد في العاـ تك  بدأ االستاذ محمكد تعميمو بالدراسة بالخمكة،
، كعندما عمؿ بنير عطبرة نير النيؿبمصمحة السكؾ الحديدية، كالتي كانت رئاستيا بمدينة عطبرة الكاقعة عند ممتقى 

ا إلى الطبقة الكادحة مف العماؿ كصغار المكظفيف، رغـ ككنو مف كبار االستاذ محمكد بمدينة عطبرة أظير انحيازن 
المكظفيف، كما أثرل الحركة الثقافية كالسياسية بالمدينة مف خبلؿ نشاط نادل الخريجيف، فضاقت السمطات االستعمارية 

ـ، 1937داف في العاـ بنشاطو ذرعنا، كأكعزت إلى مصمحة السكة حديد بنقمو، فتـ نقمو إلى مدينة كسبل في شرؽ السك 
، كأختار أف يعمؿ في قطاع العمؿ الحر كميندس 1941غير أٌف االستاذ محمكد تقدـ باستقالتو مف العمؿ في عاـ 

كمقاكؿ، بعيدا عف العمؿ تحت امرة السمطة االستعمارية.كاف االستاذ محمكد في تمؾ الفترة المحتشدة مف تأريخ 
ر عف أفريقيا، عمما بارزا في النضاؿ السياسى كالثقافى ضد االستعمار، السكداف، كفى شحكب غركب شمس االستعما

مف خبلؿ كتاباتو في الصحؼ، كمف خبلؿ جيره بالرأل في منابر الرأل، غير أٌنو كاف مناضبل مف طراز مختمؼ عف 
اإلنجميز منذ كقت مألكؼ السياسييف ،حيث كاف يمتاز بشجاعة الفتة، ال تقيدىا تحسبات السياسة كتقمباتيا، كقد أدرؾ 

 .مبكر ما يمثمو ىذا النمكذج الجديد مف خطكرة عمى سمطتيـ االستعمارية، فظمت عيكنيـ مفتكحة عمى مراقبة نشاطو
 مف كتبو األساسية

 مشكمة الشرؽ األكسط- طريؽ محمد- سالة الصبلة.ر  الرسالة الثانية مف اإلسبلـ-
 الشخصيةتطكبر شريعة األحكاؿ - التحدل الذم يكاجو العرب-

 مف دقائؽ حقائؽ الديف- ال الو اال اهلل -
فكاف بذلؾ أكؿ سجيف  1946تـ سجف األستاذ محمكد بكاسطة االستعمار اإلنجميزل المصرم في شير يكنيك مف عاـ 

مصرم. تـ استدعاء األستاذ محمكد ليمثؿ أماـ السمطات بعد سياسى في الحركة الكطنية ضد االستعمار اإلنجميزل ال

http://ar.wikipedia.org/wiki/1985
http://ar.wikipedia.org/wiki/1909
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%B9%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%B9%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1946
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mahmoud_Mohamed_Taha.jpg
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تكزع بالميؿ  بالركنيكتصعيد المعارضة لبلستعمار )أك ما يعرؼ بمؿء فراغ الحماس( كقد تـ ذلؾ في صكرة منشكرات 
كبالنيار عمي المكاطنيف كتحمؿ إمضاءات الجميكرييف كفى صكرة ندكات كخطب حماسية في األماكف العامة. تـ سجف 
األستاذ ألنو رفض أف يمضى تعيدان بحسف السمكؾ كاإلقبلع عف التحدث في السياسة لمدة عاـ أك يسجف، فمما رفض 

مضاء قرركا أف يقضي عاما في السجف عمى أف يتـ اإلفراج عنو متى ما أمضى عمى التعيد. لـ يقض األستاذ اإل
األستاذ العاـ المقرر لو كلـ يمض التعيد كمع ذلؾ كنسبة لمقاكمتو لقكانيف السجف مف داخؿ السجف كلمقاكمة األخكاف 

 .ؿ عنو مف الحاكـ العاـ البريطانيالجميكرييف مف خارج السجف فقد خرج بعد خمسيف يكمان بصدكر عفك شام
أصدراألستاذ محمكد أكؿ كتاب بعنكاف "قؿ ىذه سبيمي" كتكالت المنشكرات كالمقاالت كالمحاضرات كالندكات عف  :1952

 .مكضكع بعث اإلسبلـ مف جديد
عمؿ األستاذ محمكد بالمرتب الشيرم كميندس مدني لشركة النكر كالقكة الكيربائية "اإلدارة المركزية - 1954 :1952

 - ككستيندس في المشاريع الخاصة بمنطقة بدأ االستاذ محمكد في العمؿ المكسمي كمي 1954لمكيرباء.. كفى عاـ 
 .كاف يعمؿ كمقاكؿ يقـك بالجانب الفني في المساحة كتصميـ القنكات كالتنفيذ عمي الطبيعة –مشاريع الطممبات 

صدر كتاب "أسس دستكر السكداف" كذلؾ قبيؿ استقبلؿ السكداف حيث نادل األستاذ فيو بقياـ جميكرية  :1955
 .رئاسية، فدرالية، ديمقراطية، كاشتراكية

كقد تـ حؿ جميع االحزاب السياسية.. كتب االستاذ محمكد  عبكدانقبلب الفريؽ  في نكفمبر مف نفس العاـ تـ :1958
خطابا لحككمة عبكد أرفؽ معو كتاب أسس دستكر السكداف كطالب فيو بتطبيؽ مقترح الجميكرييف بإقامة حككمة 

ية، اشتراكية كفدرالية كقد تـ تجاىؿ ذلؾ الطمب. كاصؿ االستاذ نشر أفكاره في المنتديات العامة مما أزعج القكل ديمقراط
 .الدينية كالدعاة السمفييف

سبلمية الجديدة..ك قد صدر بعد منع عمؿ صدر كتاب اإلسبلـ كيعتبر ىذا الكتاب ىك الكتاب األـ لمدعكة اإل :1960
االستاذ في المنتديات العامة كدكر العمـ بكاسطة السمطات كما منعت كتاباتو مف النشر في الصحؼ العامة فاتجو إلى 

 .الندكات الخاصة فيما ازداد نشاط الدعاة السمفييف في تشكيو أفكاره.فأخرج الكتاب لتصحيح التشكيو
 .ترؾ األستاذ محمكد عمؿ اليندسة نيائيان كتفرغ تمامان لمتأليؼ كنشر الفكرة الجميكرية :1966
 .."صدرت ثبلث مف الكتب األساسية كىي "طريؽ محمد" ك"رسالة الصبلة" ك"الرسالة الثانية مف اإلسبلـ-1967 1966

 1983قكانيف سبتمبر كأعتقاؿ األ ستاذ 
أثره أعتقؿ األستاذ محمكد كمعو ما يقرب الخمسيف مف األخكاف  مى أخرج الجميكريكف كتاباعف اليكس الدينى ع

كالمسماة "بقكانيف  1983انية عشر شيرا. في نفس ىذا العاـ صدرت قكانيف سبتمبر كاألخكات الجميكرييف لمدة ثم
 .الشريعة األسبلمية" فعارضيا األستاذ محمكد كالجميكريكف مف داخؿ كخارج المعتقبلت

 1985إعداـ األستاذ محمكد 
أصدر الجميكريكف منشكرىـ الشيير "ىذا أك الطكفاف" في مقاكمة قكانيف سبتمبر دفاعا عف  1984 ديسمبر 25في 

كمعو أربعة مف تبلميذه كقدمكا اإلسبلـ كالشعب السكدانى. أعتقؿ الجميكريكف كىـ يكزعكف المنشكر كاعتقؿ األستاذ 
كرية في كممة مشيكرة فصدر ككاف األستاذ قد أعمف عدـ تعاكنو مع تمؾ المحكمة الص 1985 يناير 7لممحاكمة يـك 

الحكـ باألعداـ ضده كضد الجميكرييف األربعة بتيمة أثارة الكراىية ضد الدكلة..حكلت محكمة أخرل التيمة إلى تيمة 
  1985.يناير 18ردة..ك أيد نميرل الحكـ كنفذ في صباح الجمعة 

 
.....................................................  
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 ....   لثالثة....   شهيد من الدرجة ا
 صحفي وكاتب فمسطيني ..قتؿ في ظروؼ غامضة ..

 انا مقبل 

 
د في القدس رأس مجمة الفتح ..وعمؿ أمينا عاما إلتحاد الكتاب والصحفييف كاتب فمسطيني ول

وقيؿ عمى يد المخابرات اإلسرائيمية  في جزيرة قبرص  العرب . اغتيؿ عمى يد السمطة الفمسطينية
 ..الموساد 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 

 تابتو الحاده ضد األنظمة العربية صحفي وكاتب أردني اغتيؿ بسبب معارضتو وك
 

 

 م 1985م ـ  1948مٌشٌل النمري  

 م  مإسس مجلة النشرة ومتزوج من اٌطالٌة 1948صحفً وكاتب أردنً ولد فً أربد عام 

 المخابرات فٌه كانت وقت فً االردنً النظام من موقفه بسبب صالبة  بٌروت الى عمان ؼادر

 اجتٌاح قبل اي الثمانٌنات وفً مطلع..  النظام ضد - لهمسا مجرد - بالهمس ٌفكر من كل تعتقل

 مجلة هناك واصدر الٌونان الى ثم قبرص الى مٌشٌل ؼادر االجتٌاح وبعد - لبٌروت اسرابٌل

 اشتراكات عبر توزع  وانما االسواق فً تباع تكن لم)  النشرة(  اسمها

 على اؼتٌل .. حسٌن الملك رضةبمعا  معنٌا كان فقد اردنً والنه بورٌفاج مإتمر حضر مٌشٌل

 كانت وانت اؼتٌاله وراء ٌقؾ من بعد ٌعرؾ ولم...  1985 عام اب فً اثٌنا فً مكتبه باب

 االنظمة ضد كتاباته فً حادا مٌشٌل كان فقد وسورٌا والعراق لٌبٌا الى تشٌر االتهام اصابع

 الدول هذه فً الحاكمة
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
شاعر شعبي استشهد كمات مسموما بسبب شعره كقصائده الثورية فكاف أحد الشهداء صحاب ىذا البيت 

 ؟؟!!الشعرم المشهور كالمتداكؿ على ألسنة الضعفاء كالفقراء في الجزيرة العربية 
 انفراجي لمصابريف يػجي حػتػى****  التدابير حسف نجد في يجي مػتى

 
 

 ـ   1985ػ    1940العتيبي     سرور بف بندر
 المعاصريف عتيبة قبيمة شعراء أىـ مف العتيبي القسامي خضير بف سركر بف بندر النبطي الشعبي الشاعر

 الشعر متنبي الفيصؿ خالد االمير كصفو كقتو، في السعكدية الشعبية النبطية القصيدة فارس يكف لـ اف
 منطقة تكابع إحدل القرارة قرية في( ـ1940) ىػ1360 عاـ في كلد ((المستمجيف))بشيخ كلقب. الشعبي
 . الدكادمي
 لمعيش كانتقمت اخر رجبل كالدتو تزكجت كالده كفاة فبعد. الكثير الشيء القسكة مف فييا طفكلة بندر عاش
 تحتكم ما عمى كاحتكت االب لحناف افتقدت حياة عاش كلكنو،  أبكه أخك عمو مع لمعيش بندر انتقؿ. معو
 الماء يكجد حيث إبمو يرعى نجد في حياتو عاش. كالكؤل الماء خمؼ كترحاؿ قسكة مف ةعاد البادية حياة عميو
  األب يتيـ صار عندما خصكصان  مبكران  قمبو الحزف سكف التفكير، حاد الذىف، صافي الباؿ خالي كاف كالكؤل،
 الجيش في كتكظؼ المتكسطو المرحمو حتي درس االبتدائية، المرحمة كأنيى كالكتابة القراءة تعمـ الخرج في

 في عريؼ رتبو إلى كصؿ حتي قاسـ الكريـ عبد كتيديدات الصامتو حرب أثناء لمككيت كارسؿ السعكدم
 قصيره فترةن  فيو بقي الكطني بالحرس األفكاج أحد في كألتحؽ السعكديو إلى ذلؾ بعد عاد ثـ الككيتي، الجيش
  لخاصوا سيارتو عمى بنفسو الرزؽ طمب كراء كسعى العسكريو فترؾ

 اشير أشعاره :ػ  مف
  

 كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمو غدر األياـ رجتني=  مػػػػػػػػػػػػرجكج مػػػانيب الذرعػػاف ياسػػخيؼ
 بالقػػػػػػػػػػػػػػػبيمة كعزكة نجد تركت=  الػػػػػفكج تاسػػػع عمى المي لػػػكال يابػػنت
 مسيػػػػػػػمو يدرج ليف يافػيالف مسقي=  ىػػػػػػػػادكج نػػجد عمى حاديػني الشػػػػؾ

 ماتشػػػػػػيمو كميا عتيبة حمػػػػؿ=  عػػػػكج غػػدف الميالي مف ليػا تػػركي
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 يرتػػكيمو البحر مػاصػؾ كمنيف=  المكج عمى البكاخر ترسػي كما يرسػي
ف=  أدكج ماكدم حيػػا تركػي مػػػػػػػػػاداـ  الطكيػػمة  الػرجػكـ مف غبت غػػػاب كا 

 األخرم التي مف بينيا ىذا البيت الشيير في الجزيرة العربية كىذه القصيدة 
  بالعجاجي المطر سحب تبدلت..  غير كقتنا ترل بندر لبك قؿ ثـ
  الدجاجي مثؿ الحب ليـ ينير...  خير مابيـ شيكخيـ عتيبو قكمي 
  باجي عكد في الساج عكد تسمير... تسمير نجد سمرت سيكؼ نبكي 
  اليجاجي كمسرعيف المزـك مقضيف..  مخاسير مياب نجد عمى ناطا كاليـك 

  عبلجي كآكؿ البراد اضبط يـك...  اطير ال األرض عف تثبتني كياهلل 
  ازدكاجي القكسيف مف عمييا المي...  المشاىير البيض مف المي عبلجي 

  كتاجي نجمة حط مف ماىمنا...  القصادير جديد مف فرطنا كاليا 
 :  كمالق قكلو آخرىا في كمنيا 

 !! إنفراجي لمصابريف يجي حتى...  التدابير  بعض نجد في يجي كمتى 
 

 شاعريتو
 

 كذكر مثبلن  القيكة ككصؼ بالكصؼ قصائدىـ تبدأ دكمان  الشعراء كاف فقد الشعراء معظـ قاعدة الشاعر كسر
 تأخذ كميا كليست القصائد معظـ القبيمة، أعداء ىجاء أك القبيمة أياـ كذكر المدح إلى الخركج ثـ محاسنيا،

 .كالمضمكف المكضكع حيث مف آخر شعبي بشعر بندر خرج لقد المنحنى، ىذا
 
 كفاتو
 

 نضجو غمرة في مات.كاألربعيف األربعة يناىز عمرو  عف حٌميت ىجرة في ىػ1404:عاـ سركر بف بندر تكفي
 بعد كتكفي. معانيياك  أشعاره في يرفرفكف اآلف إلى الناس بقي. تمت لـ الركح كلكف الجسد مات الشعرم
 العقؿ تدمر مادة فييا بأبره حقنو تـ السجف في انو تبيف كقد شيكر 3 تتعدل لـ بفترة السجف مف خركجو

 .احزاب ليـ أك خطر كجكدىـ يعتبر الذيف االفراد ضد االبره ىاذم كتستخدـ
 كلو في ذلؾ قصيدة يشرح فييا معاناتو مع ىذه الحقنة السامة 

 راعيػػػػػو حاؿ برا قمب كىػػػػػج تجبل=  الميمػػػػػػػػو االمكر ياجاؿ ياهلل
 مساعيػػػػػػػو اهلل عمى ياحظ يقطعؾ=  يمػػػػػػػو رحت كالبحر دجتو البر

 يحييػو القشع ميت المي عمى رزقي=  امو عمى رزقو البلش كلد اف يـك
 تحييػػػػػػػػػػو ليف الدىر دكاليب دارت= ىمػػػػػػػػػو مامات كؿ قمب يامؿ
 فيػػػػػػو شاية مف الػراس يشيب كقت= يممػػػػػػػو عيا الناس شمؿ فراؽ
 كتخطيػػػػو عيػػػنو النـك تخـ كاحػػػد= بكمػػػػػػو راسو كحاط يناـ احد
 عكانػػػػيػػو عذرل ستر يحاكؿ كاحد=  عمػو بنت بالردل يحاكؿ كاحد

 يفيػػػػػػوكم دمػػػػو يابيػػػػاع يقطعؾ=  دمػػػػػػو ببياع بندر كانا ماني
 تغنيػػػػػػػو الرعػػػػابيب يػػبابيض ثكر=  االزمػػػػػػػػو البسات يبيع المي
 كفابيػػػو فخكه الماؿ بسكؽ يرضى= يمػػػػو الدكر ليمة جت ليا يزعؿ
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 يخميػػػػػػػػػو اهلل ككاجب الكتاب يقرا=  معمػػو يكبر المي البخيؿ خطك
 ىقاكيػػػػػػػػو تضػػػيع كامو عطا كاال= بنمػػو رفيقو في لؾ ىرج إمر

 تصميػػػػػػػو فػػػرض ككؿ الكتاب تقرا=  تتمػو فرض كؿ يالمي أنشدؾ
 سكانيػػو كعطشى ماه غرسو مافاد=  مجمػو غميؽ المي القميب كيش
 مرضيػػػػػو الناس مف رآيو ىدؼ ككؿ=  كيمػػػػػػو شرؽ االنظار تخالؼ
 اسميػػػػػػو قبؿ ياعارفو السبب سـ= سمو عنو ياعارفف السبب سـ

  مرجكج كاصبح المعينو باالبره حقنو بعد كخرج سجنو تـ القصيده ىذم كبعد
 ابكىا عف كسئميا الشيخ ابنت كردة الباب كطرؽ قبيمتو شيخ عندم يـك في كذىب
  بندر فسمعيا،  يبيؾ الباب عند المرجكج يػبو:  كتقكؿ عالي بصكت ابكىا تنادم فذىبت

 : فييا القصيده ىذم فقاؿ
 

 كحيمػػػػػو بغدر الدنيا رجتػػػػػػني= مرجػػػػكج مانيب الذرعاف سخيؼ يا
 بالقبيػػػػػمو كعزكه نجػػػػد تركت=  الفػػكج تاسع عمى المي لكال يابنت

 مسيمو يدرج ليف الفيافي مسقى=  ىػػػيدكج نجد عمى حاديني شؾ ال
 ػػػػوماتشيمػػػػ كميا عتيبو حممػػو=  عػػػكج غدف الميالي ليامف تركي
 ترتكيمػػػػػػو البحر ماصؾ كمنيف= المكج عمى البكاخر ترسي كما يرسى
 الطكيمو الرجـك مف غبت غاب كاف= ادكج مػػػػػػػاكدم حي تركي ماداـ

 
 ككانت بينيا فيما كطكيمو مختمفو اكقات في الشعر ينشد كبدا اختبللو في زاد عقمو اف يقاؿ القصيده ىذم بعد

 لو ليس كحده الصحراء في سركر بف بندر مجنكف حتى تكفي.. مات فـ مف رجتخ كانت انيا عمى حكيمو
 الفرت يبا ما تجربكنو ال)  الحساف القصائد فيو كنسج فيو تغزؿ طالما سيارتو الذم( مكتره) سكل رفيؽ

 ركحو سكل أنيس ببل كحده عاش كما كحده بندر مات(.  خبيره االبيض لمبيت جربو قد ---- تجريب
 .الرفيع كشعره الرذائؿ عف المتسامية
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
اإلسبلـ  كمن صحفي ككاتب دفع ثمن  قلمو ..فأغتيل على يد جماعات إسبلمية ىي اإلسبلـ ..

كانت من اليسار  أـ من اليمين  فهي اإلسبلـ .. كأنت  أيها الكاتب أكنت جاءات كإليو تعود  
 ا  أـ علمانيا أـ شيوعيا ؟؟ معتدال أـ  متطرف

 فأنت  شهيد  أنت شهيد  أخو الشهيد في الفكر كالشهيد في القلم  .. شهيد الكلمة كالحرية  

  
 ـ  1986ىػػ  1406سييؿ طويمة   

 مدرسة في يافعاً  تمميذاً  يزؿ لـ وىو المبناني الشيوعي الحزب إلى انتسب  حاصبيا, مواليد مف  
 .نضالو أولويات رأس في الطالب حقوؽ يضع طالبياً  مناضالً  فكاف    مشموشة, دير
 الفكرية والندوات المنابر تعرفو شيوعياً  مناضالً  فييا فبرز العموـ كمية إلى بعدىا انتقؿ    
 في وعضواً " الطريؽ" في لمتحرير ومديراً  الجنوبي لمبناف الثقافي المجمس في عضواً .    والسياسية
"  في اليومي عممو جانب إلى معاً  آف في ىذا كؿ المبناني, الشيوعي لمحزب المركزية المجنة

 .بيا كمؼ أخرى لميمة إال يوماً  عنيا يغب لـ التي" النداء"  وفي" األخبار
 لموطف والديمقراطية االحتالؿ, زمف في األساسي الموضوع لو كانت"  الوطنية المقاومة"     
 الكممة واثؽ ماء, كصفحة ىادئ.    كتاباتو كؿ في والطوائؼ الفاشية مشاريع عمى رده كانت

 الصحافييف اتحاد في نقابياً .    الظروؼ أصعب في البديية, حاضر الذىف, صافي والفكر,
 تحت بيروت قير أياـ عز في حتى زمف, كؿ في الكممة حرية عف دافع. المبنانييف الكتاب واتحاد

 .ييادف ولـ وقمم يمف لـ والييمنة التسمط تحت وبعدىا االحتالؿ
 الوطف خدمة في كميا والثقافي والسياسي األدبي و الفكري العمؿ مف طويمة مسيرة حياتو    

 24 يوـ مساء جباف بشكؿ وتغتالو منزلو مف لتأخذه الظالمية القوى يد لو امتدت.     والكادحيف
 .1986 شباط

...................................... 
 
 

http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/02/11/62e34bff-bf5d-491a-ba8f-3166dab66c7c.jpg
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/02/11/62e34bff-bf5d-491a-ba8f-3166dab66c7c.jpg
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  جة األكلي  ........   شهيد من الدر 
مفكر  وفيمسوؼ بازر  لو العديد مف المؤلفات ..وانتيت حياتو باإلغتياؿ والمسير  عمى طريؽ  
 الشيادة  فبدأ حياتو شييدا وانتيي  شييدا مثؿ باقي الشيداء عمى دروب القمع والقير واإلغتياؿ 

 المدونة والمسجمة حصريا بإسـ اإلسالـ

 
 

  1987ـ  1936 افحسف عبد اهلل حمدالدكتور 
  ميدم عامؿالمعروؼ باسـ 

 ابف بمدة حاروؼ الجنوبية قضاء لبنانيكاف مفكر وطني عمماني  1936عاـ  بيروتولد في 

تمقى عمومو في مدرسة .متزوج مف إيفميف براف, ولو ثالثة أوالد: كريـ وياسميف ورضا .النبطية
مف  الفمسفةفي  والدكتوراه الميسانسناؿ شيادة .حمة الثانويةالمقاصد في بيروت وأنيى فييا المر 

درس مادة الفمسفة بدار المعمميف بقسنطينة )الجزائر(, ثـ في ثانوية صيدا  .فرنسا, جامعة ليوف
معيد العمـو االجتماعية كأستاذ متفرغ  الجامعة المبنانيةالرسمية لمبنات )لبناف(. انتقؿ بعدىا إلى 
كاف عضوا "بارزا" في اتحاد الكتّاب المبنانييف والمجمس .في مواد الفمسفة والسياسة والمنيجيات

الحزب فرغيف في الجامعة المبنانية. انتسب إلى الثقافي لمبنمف الجنوبي, ورابطة االساتذة المت
, وانتخب عضوا في المجنة المركزية لمحزب في المؤتمر الخامس 1960عاـ  الشيوعي المبناني

في أحد شوارع بيروت الوطنية, في  اغتيؿ 1987في الثامف عشر مف أيار عاـ .1987عاـ 
تمؾ الفترة, ميدي عامؿ )حسف حمداف( وىو في طريقو إلى جامعتو الجامعة المبنانية معيد العموـ 

يث كاف يدرس فييا مواد الفمسفة والسياسة والمنيجيات. مف أقوالو االجتماعية الفرع األوؿ, ح
". وعمى إثر اغتياؿ ميدي عامؿ أعمف يـو التاسع عشر مف أيار  "لست ميزوما ما دمت تقاـو

 "مف كؿ عاـ "يـو االنتصار لحرية الكممة والبحث العممي
 :مف مؤلفات ميدي عامؿ

  في حركة التحرر الوطني. مقدمات نظرية: لدراسة أثر الفكر االشتراكي 
  .أزمة الحضارة العربية أـ أزمة البرجوازيات العربية. 

  النظرية في الممارسة السياسية. بحث في أسباب الحرب االىمية. مدخؿ إلى نقض الفكر
 القضية الفمسطينية في ايديولوجية البرجوازية المبنانية.  -الطائفي 

  .ىؿ القمب لمشرؽ والعقؿ لمغرب. 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 ة الفكر الخمدوني. في عممي. 
 1986الطبعة األولى  .في الدولة الطائفية. 

  لـ ينتيي1988نقد الفكر اليومي. الطبعة األولى .. 
 .كاممةلو العديد مف المساىمات النظرية المنشورة والتي ستنشر ضمف االعماؿ ال

 في الشعر:  
o  1974تقاسيـ عمى الزماف, الطبعة األولى. 

o  1984فضاء النوف, الطبعة األولى. 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 مفكر لبناني  وصحفي ..ولد شيخا عظيما ..ومات شييدا 

 اإلنساف في الشرؽ , وعظمة مأساتو وتعاساتو  شييد عظمة

 
 

 ىػػ  1407،  (1987-1910) مركه حسيف الدكتكر
 

 مف العديد لو العربي كالعالـ لبناف في بارز شيكعي قيادم سابقان  المبناني الشيكعي لمحزب المركزية المجنة عضك 
 الذم الكتاب اإلسبلمية العربية الفمسفة في لماديةا النزعات كتاب اإلطبلؽ عمى شيره كأكثرىا أبرزىا كيعتبر المؤلفات

 تاريخ) 1987 شباط حتى 1966 العاـ مف الثقافٌية الطريؽ مجٌمة تحرير ترأس. كقتو في كبيران  جدال أثار
. العربي العالـ في االشتراكية كالدراسات االبحاث مركز عف الصادرة النيج مجٌمة تحرير مجمس في عضكان (استشياده

 في حداثا قرية في ١َُُ عاـ مركة حسيف كلد  .1987 عاـ شباط ١ُ في منزلو في مركه حسيف كتكرالد أغتيؿ
 عاـ فييا دراستو كانيى النجؼ، جامعة في اإلسبلمية العمـك لدراسة 1924 عاـ العراؽ إلى كالده آرسمو. لبناف جنكب
 كالبحث، كالنقد كالقصة المقالة فكتب العشرينات، في األكلى دراستو سنكات منذ االدبٌية بالكتابة اىتماماتو بدأ. 1938

 اعاره الذم" الشيكعي البياف" قراءة عبر 1948 عاـ كانت الماركسي الفكر عمى اطبلعو بداية. الشعر بعض كتب كما
 احداث في كعمميان  كاعبلميان  أدبيان  شارؾ(. العراقي الشيكعي الحزب مؤسسي أحد) الشبيبي محمد حسيف الشييد اٌياه
ثر. الممكي العيد حككمة مع البريطانية بكرستمكث معاىدة اسقطت التي ،1948 عاـ العراقية الكطنية لكثبةا  عكدة كا 

 العراقية الجنسية كنزع عائمتو مع فكران  العراؽ مف بإبعاده القرار اتخذ ،١٩١ُ عاـ العراؽ في الحكـ إلى السعيد نكرم
 حيث بيركت إلى ١٩١ُ عاـ شتاء في مركة عاد. العراؽ في عامان  ريفعش مف أكثر مككثو أثناء اكتسبيا قد كاف التي
 اهلل فرج إلى 1950 عاـ تعٌرؼ. سنكات سبع لمدة الحياة جريدة في" القافمة مع" اليكمية زاكيتو في األدبية الكتابة كاصؿ
 الشيخ أصبح التي ةالكطني الثقافة مجٌمة تأسيس التعارؼ ىذا مف كنتج دكركب، محمد إلى ثـ تابت كانطكف الحمك
 انصار قكات إلى انضـ. 1951عاـ المبناني الشيكعي الحزب في رسميان  انتظـ دكركب جانب إلى لتحريرىا مديران  حسيف
 المركزية المجنة في عضكان  1965 عاـ انتخب. 1952 عاـ( فمسطيف لتحرير العربية الشيكعية االحزاب تجمعٌ ) السمـ
 حتى 1966 العاـ مف الثقافٌية الطريؽ مجٌمة تحرير ترأس. السياسي المكتب في ضكان ع كبعدىا المبناني الشيكعي لمحزب
 االشتراكية كالدراسات االبحاث مركز عف الصادرة النيج مجٌمة تحرير مجمس في عضك. استشياده تاريخ 1987 شباط
 بيركت في المبنانية الجامعة في العربي الفكر فمسفة مادة دٌرس.العربي العالـ في
 مؤلفاتو.    مكسكك مف فخرية دكتكراه شيادة عمى كحاز    

 كاالدب الفكر في دراسات*          نعرفو كيؼ تراثنا*         الكاقعي المنيج ضكء في نقدية دراسات*         
 ثبلثة) سبلمٌيةكاإل العربية الفمسفة في المادية النزاعات*            أدبية قضايا*            العراقية الثكرة*         
 (ذاتية سيرة) طفبلن  كأمكت شيخان  كلدت*           ماركس حياتي دخؿ النجؼ مف*           (اجزاء

  الحرة المكسكعة كيكيبيديا، مفالشبكة العالمية 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
ـ الدموية ..في ساخر اغتيل في لندف كطالة يد الغدر اإلسبلمي كيد اإلسبل فلسطيني  رساـ

 عاصمة الضباب لندف  كاستشهد بسبب رسوماتو الساخرة ..
 شهيدا "يا ابو حنظلة "من راقب اإلسبلـ يا حنظلة  كعاش بين المسلمين مات  

 
  

 )) المي بدك  يبدع في اإلسبلـ  ..ك يكتب ك يبدع في اإلسبلـ  بدك يعتبر حالو  ميت ((
 العمي حسيف سميـ ناجي

 1407ـ     1987    ...1937)
 رسـ ألؼ أربعكف لو. الفمسطينييف الفنانيف أىـ مف كيعتبر رسكمو، في البلذع بالنقد تميز فمسطيني، كاريكاتير رساـ

 ـ  1987 عاـ لندف في مجيكؿ شخص اغتالو كاريكاتكرم،
 1948 عاـ أىمو مع ىاجر ة الدكلة اإلسرائيمي قياـ بعد كالناصرة، طبريا بيف الكاقعة الشجرة قرية في ،1937 عاـ كلد 

 االستقرار يعرؼ لـ الحيف ذلؾ كمف العاشرة، في كىك ىناؾ مف ىاجر ثـ الحمكة، عيف مخيـ في كعاش لبناف جنكب إلى
 لنشاطاتو صبي كىك اإلسرائيمية القكات اعتقمتو لبناف بجنكب الحمكة عيف مخيـ في أسرتو مع مكث أف فبعد أبدا،

 مف أكثر باعتقالو المبناني الجيش قاـ ككذلؾ. جدرانيا عمى يرسـ الزنزانة داخؿ كقتو غمبأ فقضى لبلحتبلؿ، المعادية
 مف تزكج. السيارات ميكانيكا شيادة عمى منيا كناؿ طرابمس إلى سافر. السجف جدراف عمى يرسـ أيضان  ىناؾ ككاف مرة
 . كحسنية كلياؿ كأسامة دخال ىـ أكالد أربعة منيا كأنجب الفمسطينة صفكرية بمدة مف نصر صالح كداد
 الككيتية، السياسة الككيتية، الطميعة في فعمؿ صحفيا كمخرجا كرساما محررا ليعمؿ الككيت إلى سافر 1963 سنة في

 .الدكلية كالقبس الككيتية، القبس المبنانية، السفير
 في 1969 عاـ الككيت في حنظمة رسـ ظير عمره، مف العاشرة في صبيان  تمثؿ العمي ناجي ابتدعيا شخصية حنظمة
 ناجي تكقيع بمثابة حنظمة كأصبح ظيره، خمؼ يداه كعقد 1973 بعد ما سنكات في ظيره أدار الككيتية، السياسة جريدة
 رمز ىك حنظمة ألف الفمسطينية كخاصة كميا العربية الجماىير حب كصاحبو الرسـ ىذا لقي. رسكماتو عمى العمي

 .احد يخشى كال االحداث عمى صادؽ شاىد فيك تكجيو التي لصعابا كؿ رغـ كالقكم المعذب لمفمسطيني
 في كالضعؼ االنيزاـ تمثؿ التي األيقكنة بمثابة ىك حنظمة بأف العمي ناجي كيقكؿ ،1967 حزيراف 5 في حنظمة كلد

 العربية األنظمة
 .ميت: حالك يعرؼ بدك، لفمسطيف يرسـ بدك كالمي، لفمسطيف يكتب بدك المي*     
 .نتعب كال كالرماح قاماتنا نصمب أف: الصراع أفيـ كذاى*     

 ".تحت" ىـ لمف منحاز أنا، الأنفييا تيمة كىي، باإلنحياز متيـ*         
 .تاريخية كالمسؤكلية قائـ التحدم، نككف ال أك نككف أف*     
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 كالثانية اإلسرائيمي المكساد ىاألكل مباشرة مسؤكلية مسؤكلة جيات ىناؾ فاغتيالة العمي ناجي اغتياؿ الغمكض يكتنؼ
 قد التعبير جاز اف االغتياؿ قضية اما آنذاؾ القيادات تمس التي الرسكمات بعض رسـ ككنو الفمسطينية التحرير منظمة
. ليـ البلذع انتقاده بسبب( الخ....االردف السعكدية سكريا) الرجعية العربية األنظمة بعض أك التصفية بفرضية تنتيي
 كمكث اليمنى، عينو تحت فاصابو 1987 عاـ يكليك 22 بتاريخ لندف في العمي ناجي عمى النار يكؿمج شاب اطمؽ
 كالده بجانب الحمكة عيف مخيـ في يدفف أف طمبو رغـ لندف في كدفف ،1987 اغسطس 29 في كفاتو حتى غيبكبة في

 .طمبو تحقيؽ لصعكبة كذلؾ
 ككجدت صكاف حسف إسماعيؿ يدعى فمسطيني طالب باعتقاؿ و،قتم جريمة في حققت التي البريطانية، الشرطة قامت
 أبيب تؿ في رؤساءه أف إسماعيؿ قاؿ التحقيؽ، تحت. األسمحة حيازة كاف بو اتيامو تـ ما كؿ لكف شقتو في أسمحة
 أثار مما البريطانية السمطات إلى بحكزتيـ التي المعمكمات نقؿ المكساد رفض. االغتياؿ بعممية مسبؽ عمـ عمى كانكا

 لندف في المكساد مكتب بإغبلؽ حينذاؾ، الكزراء رئيسة تاتشر، مارغريت كقامت غضبيا
ختمفت. القطع كجو عمى االغتياؿ كراء كانت التي الجية تعرؼ لـ  التحرير منظمة أـ إسرائيؿ ضمكع حكؿ اآلراء كا 

 أك الجية ىذه تكرط تؤكد مممكسة دالئؿ تكجد كال. سكريا كػ رجعية عربية أنظمة أك العراقية المخابرات أك الفمسطينية
 .تمؾ
 

 زمبلء أحد فإف. المنظمة لقادة كجييا التي البلذعة انتقاداتو بسبب الفمسطينية  كذلؾ التحرير آخركف منظمة كيتيـ
 التحرير منظمة في رفيع مسؤكؿ العمي بناجي التقى عميو النار إطبلؽ قبؿ أسابيع بضعة أف قاؿ العمي ناجي

 عرفات ياسر ينتقد كاريكاتير بنشر عميو بالرد ذلؾ بعد العمي ناجي فقاـ أسمكبو بتغيير إقناعو كحاكؿ ،الفمسطينية
 في أيضا يدعي كما" الذئب أكمو" بعنكاف كتابا 1999 عاـ نشر الذم النابمسي شاكر الركاية ىذه كيؤكد. كمساعديو

 سكريا اخركف كيتيـ. العمي كاف بينيما ىاتفية ادثةمح مف مقتطفات كيكرد أيضا ىدده قد كاف دركيش محمكد أف كتابو
 اعطنا) االنجيؿ مف مقطع فيو يقكؿ كاريكاتر نشر فمثبل الخ،.....االردف أك السعكدية أك سكريا رجعية عربية أنظمة أك

 يقكؿ االنجيؿ مف االصمي المقطع حيث) االسد اسماء مف اسـ ىك الغظنفر( الغظنفر مف كنجنا يكمنا كفاؼ خبزنا
 (الشرير مف كنجنا يكمنا كفاؼ خبزنا اعطنا)

 رمزان  حنظمة كأصبح. 230191 الرقـ يحمؿ كقبره لندف في اإلسبلمية ككد بركؾ مقبرة في العمي ناجي الشييد دفف
 .العمي بناجي الناس ليذٌكر العمي ناجي بعد كبقي يحدث ما عمى كاإلعتراض لمصمكد

 
 الحرة عةالمكسك  كيكيبيديا، مفالشبكة العالمية 

...................................... 
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  ...   شهيد من الدرجة األكلي  ....
دٌنً شٌعً اؼتاله النظام العراقً السابق فً السودان فكان واحد من الشهداء الذٌن  مرجع

 استحقوا شرؾ الشهاده 

 
 
 ـ  1988ـ ػػػػػ  1934الشييد  ميدم  الحكيـ  

  1988ـ .. في النجؼ األشرؼ بالعراؽ . كاغتيؿ عاـ  1934ـ  عالـ ديف عراقي  كلد عاـ محمد  ميدم حكي
 بالسكاداف عمى يد  مخبرات نظاـ صداـ حسيف السابؽ  حيث أطمؽ عميو أحد المثمميف النار عميو  فأرداه قتيبل  . 

 لشييد العديد مف المؤلفات الدينية  منيا : 
 ػ المقدمات  . 1
 : السطكح  . 2
 /  بحث الخارج  . 3

كما أسس العديد مف المنظمات األىمية كالسياسية  المعارضة لمنظاـ  . كقاـ النظاـ العراقي بيدر دمو كرصد  مبالغ 
 مالية  لمف ينفذ عممية اغتيالة . 

,,,,,,,,,,,,,, 
 
 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 كا  نااد م  الشهداء الذٌ  استاقنا شخؾ الشهاده دٌنً شٌعً اؼتاله النظام العخاقً السابق ا مرجع

 ـ  1988...... ـ ػػػػػػػػػػػػػػػ                                        
 الجزائرم الغني عبد السيد لشييدا

 كاف مف الخطباء الحسينييف في العراؽ عرفو المنبر مدة أربعيف عامان في العراؽ كدكؿ الخميج  
ؿ التصفية الجسدية التي شنتيا السمطات البعثية المجرمة ضد خطباء المنبر الحسيني . فقد ، كخبل  1988في عاـ 

صفر بعدما كاف متكجيان إلحياء مجمس حسيني في مدينة  20اغتيؿ شييدنا عمى أيدم الغدر البعثية إثر خطفو ليمة 
، ألقيت جثتو  عمى الطريؽ بيف " السمية ػػػـكالثاليػلتعذيب  .تكفي الشييد بمادة "كبعد تعرضو يكمان كامبلن  أبي صخير ،

قصاصة مف الكرؽ في جيبو   زكاربعض ال النجؼ ككرببلء حيث كانت عمييا آثار التعذيب كاضحة عمييا. كقد كجد 
 :كتب عمييا البيتاف

 بزكار الحسيف خمطت نفسي********ليشفع لي غدان يـك المعاد
 نيـ عند العدادكًصرتي بركبيـ أطكم الفيافي****** ألحسب م
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
ِٓ اٌمّخ إٌٟ اٌمّخ ِٓ رسٜ اإل٠ّبْ إٌٟ غب٠خ إٌىشاْ ..ِٓ ػٍٝ اٌمّخ ٠شِٟ ثٛسق اٌشٙبدح ٚاٌسجبدح 

وإّٔب ٌُ ٠سجذ هلل سجذٖ ٌُٚ ٠شوغ هلل ٚاٌّسجحخ ٚاٌمشآْ .. ال إٌٗ ال ٔجٟ ال سسٛي ال صوبح الصَٛ ال صالح ..

ػشف اٌذ٠ٓ د٠ٓ اإلسالَ ؤحىبِٗ رؼب١ٌّخ ششائؼٗ  ؤحبد٠ضٗ ٚرفس١شارٗ  غضٚارٗ حشٚثٗ ؤٔج١بئٗ سسٍٗ  ِٓسوؼٗ ..

فئرا اٌزحٛي ٚاالٔشمبق اٌىج١ش  صحبثزٗ ٚػصبثزٗ .. فىبْ األٚي فٟ اإلسالَ األٚي فٟ وً شٟ فٟ اإلسالَ ..

ثزإش١شح ِٓ غ١ش ِب سجٛع .. ِٓ وبْ ٌٗ صذ٠مب ِٚغبدسح اإلسالَ !! فى١ف  ثّضٍٗ  ؤْ ٠ؼٍٓ ٔٙب٠خ اإلسالَ ػٓ اإلسالَ ..

 ساحال .. ِغبدسا صبس ٌٗ ض١فب ٚؤثب ٚؤِب .. ِٓ وبْ ٌٗ ش١خب ..صبس ٌٗ ػذٚا 

 ِب ؤٔذ فٟ وً ض١ّش ؟؟!!  ؤ٠ٙب اإلسالَ ِب ؤٔذ فٟ وً ػمً ؟؟!! 

اٌجّٛع ح١ش األٚثئخ  ٔشان ِغ اٌمط١غ ِغ اٌجّغ ..ِغ اٌغٛغبء  ٚال ٔشان ِغ اٌؼمً ِٚغ اٌض١ّش .. رح١ب ٕ٘بن ح١ش

ٚاٌمبرٚساد ..  ٚرّٛد ٕ٘ب ح١ش اٌؼمً ٚاإلٔسبْ ٚاٌفىش ٚاٌؼٍُ ٚإٌٛس   .. وٍّب صحب اٌض١ّش ٘ضِذ ٚوٍّب اسزٕبس اٌؼمً 

 أىسشد ٚوسفذ ٚوشفذ  .. ف١ٍس ٘ٛ رٛساْ ٚاحذ ثً ػششاد ِٚئبد اٌزٛساْ ..ِٓ ػشفٛن ػٓ ثص١شح ؤ٠ٙب اإلسالَ 

 رحذ ؤلذاَ ران اٌجّغ ٚران اٌمط١غ .. ١ٌحب ران اٌجّغ ٚران اٌمط١غ .. ف١سحك ران اٌؼمً ٚران اٌض١ّش

 ١ٌٚس ٌإلسالَ ٌىٟ ٠ح١ب ٠ٚجمٟ إال ؤْ ٠ٕبي ٘ٛ  ٚؤِضبٌٗ ران اٌّص١ش ..فمزٍذ ؤ٠ٙب اٌّسز١ٕش ٚسٕمزً ٔحٓ !! 

 

 
 (1990 سبتمبر 4 - 1934) دورسوف توراف

 اإلسالـ بشدة أعمالو انتقدت. لتركيا سابؽ ومفتي يترك إسالمي وكاتب باحث(  Turan Dursun: باإلنجميزية) 
 دورسوف كتب. التوحيدية األدياف لتاريخ دراستو أثناء لإللحاد يتحوؿ أف قبؿ األدياف في كباحث عمؿ.ومؤسسيو

 مف لمتيديد عّرضو مما النصوصف تمؾ منتقًدا إسالمية, نصوص تفسير تضمنت التي الدينية الكتب مف عدًدا
 بيعت الحادث, ىذا بعد إسطنبوؿ, في منزلو خارج ,1990 سبتمبر 4 في دورسوف اغتيؿ.األصولييف قبؿ

  .تركيا في كتبو مف النسخ آالؼ عشرات
 مولفاتو 

 The Encyclopedia of the Koran (14 volumes) (Kur'an Ansiklopedisi) 

 The Sources of the Holy Books (3 volumes) (Kutsal Kitapların Kaynakları) 

 This is Religion (4 volumes) (Din Bu) 

 Kulleteyn (An autobiography of his childhood) 

 This is Sharia (Şeriat Böyle) 

 Allah 

 Koran 

 Islam and the Nur Sectism (Müslumanlık ve Nurculuk) 

 Letters to İlhan Arsel (İlhan Arsel'e Mektuplar) 

 Letters to the Famous (Ünlülere Mektuplar) 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
عدامو ..وىو يعيش في عزلة تامو لسنوات  روائي  عالمي شيير  ..صدر بحقو فتواي بقتمو وا 
جراء ىذا اإلعداـ الطويؿ في حقو بسبب روايتو الشييرة " أيات شيطانية " وال زالت الشيادة في 

 حيف !!!انتظارة  في أي وقت وفي أي مكاف و 

 
 

   سمماف أحمد رشدم
 جامعة مف تخرج ىندم أصؿ مف بريطاني كىك ،1947 يكنيك 19 في بكمبام مدينة في كلد رشدم سمماف كيسمى 

". الميؿ منتصؼ أطفاؿ" كتابو عف اليامة اإلنجميزية بككر جائزة عمى حصؿ 1981سنة بريطانيا، كامبردج في ككلج كنج
 تسببيا بسبب جاءت الركاية شيرة لكف كيتبيرد جائزة عمى عنيا كحاز 1988 سنة يةشيطان آيات ركاياتو أشير نشر
 .محمد اإلسبلـ رسكؿ لشخص إىانة فييا أف البعض اعتبر حيث اإلسبلمي العالـ في ضجة إحداث في

 مف الكاسع زالحي اخذت التي الركاية. شيرة أك اىتماـ بأم تحظ لـ كلكنيا رشدم لسمماف األكلى الركاية تعتبر غريمكس
 أىـ أحد اليـك كتعتبر األدب تاريخ رشدم سمماف دخؿ كبيا الميؿ منتصؼ أطفاؿ الثانية ركايتو ىي كالتقدير الشيرة
 األدب شكؿ عمى كبير بشكؿ أثرت الميؿ منتصؼ طفؿ ركاية أف إلى أشاركا اإلنجميزم األدب عمماء. االدبية اعمالو
 .القادمة العقكد خبلؿ كتطكره اإلنكميزم-اليندم

 تجربة عمى بني جديد عمؿ أصدر الركاية ىذه كبعد عيب بعنكاف جديدة بركاية رشدم سمماف جاء النجاح ىذا بعد
 فيمـ في قصير دكر في رشدم سمماف ظير األخيرة الفترة كفي. كثيرة أخرل اعماؿ تأتي ثـ جككار إبتسامة كىك شخصية
 .زيمكيغر رينية مع دايرم جكنز بريدجيت

 (1983) عيب(1980) الميؿ منتصؼ أطفاؿ(1975) رشديغريمكس سمماف أعماؿ.
 (1990) البحر كقصص ىاركف(1988) شيطانية آيات(1987) جككار أبتسامة .1
 األخيرة العربي زفرة(1994) غرب، شرؽ(1992) باختيار مشرد(1992) كنقد مقاالت: كأكطاف تخيبلت .2
 (1999) أقداميا تحت األرض(1995)
 شيطانية آيات ركاية في ؿالجد أسباب[

 سبب كاف ما ىك ذلؾ في ساعده كما محمد المسمميف لرسكؿ اإلساءة عمى شيطانية آيات كتاب في رشدم سمماف ارتكز
ف[ 2[]1.]الغرانيؽ بحديث تعرؼ البخارم كتاب في لركاية ذكره كىك الركاية في الضجة  الركاية في الغرانيؽ يذكر لـ كا 

 بف محمد أخبرنا النعيمي، اهلل عبد بف أحمد أخبرنا المميحي، الكاحد عبد أخبرنا 1021 البخارم كتاب في الصحيحة
 - النبي أف عباس ابف عف عكرمة عف أيكب حدثنا الكارث، عبد حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيؿ، بف محمد حدثنا يكسؼ،
 [3.]سكاإلن كالجف كالمشرككف المسممكف معو كسجد بالنجـ سجد:  - كسمـ عميو اهلل صمى

 العالـ دكؿ في كبيرة ضجة إلى أدل 1988 سنة سبتمبر شيطانية آيات ركاية نشر. شيطانية آيات ركاية تداعيات
 اسـ. البخارم صحيح ركايات بعض إلى استنادان  كاالسفاؼ بالتطاكؿ محمد الرسكؿ لشخص تعرض الكتاب الف اإلسبلمي
 القرآف في آيات بإضافة( الكتاب في ماىكند) محمد الرسكؿ حسبيا قاـ الكتاب في إسبلمية عادة إلى يشير الكتاب
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 االيات ىذه كتغيير بحذؼ قاـ محمد الرسكؿ فاف الركاية حسب. حينيا مكة في مقدسيف كانكا ثبلث آلية كجكد لتبرير
 منع لىإ أدل الذم االمر اإلسبلمي العالـ في الغضب أثار ما كىذا. االيات ىذه لسانو عمى نطؽ الشيطاف بأف بتبرير
 سمماف المؤلؼ دـ بيدر فتكل صدرت 1989 فبراير شير مف عشر الرابع في.العربية المغة في الكتاب كبيع ترجمة
 كتاب ىك الكتاب كاف رشدم سمماف أعداـ يجب أف فيو قاؿ الذم طيراف راديك خبلؿ مف الخميني اهلل آية عف رشدم
 .لئلسبلـ ممحد
 اهلل حزب مف عنصر تمريره حاكؿ مفخخ، كتاب بكاسطة إلغتيالو اكلةمح فشمت 1989 أغسطس شير مف الثالث في

 .بادينغتكف فندؽ مف طابقيف كتدمير األخير مقتؿ إلى أدل مما مبكر بشكؿ الكتاب انفجر. مازح مصطفى يدعى
 في.كاتسن 10 لمدة العامة كالحياة االنظار عمى مختفيا عاش بانو الركاية ليذه كتابتو ثمف رشدم سمماف دفع كبيذا
 مف كالكثير كالترجمة كالنشر الطباعة دكر كالتيديدات اليجمات مف كبيرة مكجو تمت الفتكل ليذه البلحقة الفترة

 أك حرقت المكتبات مف كالكثير. إسبلمية جماعات أيدم عمى القتؿ أك لمتيديد تعرضكا الطباعة دكر كاصحاب المترجميف
 .الكتاب ىذا مف ممكف عدد أكبر إلحراؽ يعالمجام بعض بيف مسابقات أقيمت. تفجيرىا تـ

 التي رشدم، سمماف البريطاني الكاتب دـ بيدر الفتكل أفٌ  ،2007 عاـ في خاتمي، أحمد اإليراني الديف رجؿ كأعمف
 قابمة غير» أنيا مؤكدان  سارية، تزاؿ ال ،«شيطانية آيات» كتابو بسبب 1989 العاـ في( قده) الخميني اإلماـ أصدرىا
 «لمتعديؿ

 تكجيو إلى ذلؾ أدل. اإلسبلمي العالـ في جديدة ضجة أثار مما" فارس" لقب بريطانيا ممكة منحتو 2007 يكنيك في
 المجمس أداف فقد باكستاف في أما" اإلسبلـ ضد" إيراف اعتبرتو حيث الحدث ليذا اإلسبلمية الدكؿ بعض مف االنتقادات
 بف أسامة بمنح العمماء مجمس اعضاء كقاـ[ 4] فكرا التكريـ ىذا سحبب بريطانيا كطالب القرار ىذا الباكستاني الكطني
 [5".]اهلل سيؼ" لقب الدف
 كالجكائز المنح[

 الميؿ منتصؼ أطفاؿ ركايتو عف 1981 سنة عمييا حصؿ لآلداب البريطانية الكتاب جائزة 
 1992 سنة عمييا حصؿ السكيدية لآلداب تكغكلكسكي منحة 
  سنة عمييا حصؿ االكربية مفكضيةال عف آريستكف جائزة 

   ************************************************************* 
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 رئيس  مجلس الشعب اغتيل كقتل  فكاف  احد الشهداء بسبب رفضة تطبيق الشريعة االسبلمية 

 

 رفعت احملجوب ،

 املرصي الأس بق وعضو يف احلزب الوطين ادلميلراطي يف مرص. رئُس جملس الشعب

ودل يف مدًنة الزركا يف حمافظة دمِاط  الساحلَة شٌلل مرص حِث ثللي ثعلميو، مث حاز عًل لُساوس احللوق من جامعة 

ٌرس بفروسا عام ، وادلراسات العلَا يف اللاهون العام من لكَة احللوق والعلوم الاكتصادًة جبامعة اب1948اللاىرة عام 

ودكتوراه ادلوةل يف الاكتصاد من جامعة  1951، ودبلوم ادلراسات العلَا يف الاكتصاد من جامعة ابٌرس العام 1951

يل مرص علب الثورة حِث ثدرج يف عدة وظائف يف جامعة اللاىرة ومهنا معَد لكَة 1953ابٌرس العام  يل ا  ، عاد ا 

 .1971الاكتصاد والعلوم الس َاس َة العام 

اختري من كبل الرئُس محمد أأهور السادات يف منصب وزٍر برئاسة امجليورًة، وثكل اكهت بداًة عدة  1972يف عام 

يف انئًبا لرئُس الوزراء برئاسة امجليورًة، كٌل أأهتخب أأمِنا لالحتاد الاشرتايك  1975مناصب س َاس َة ثلدلىا. عني يف عام 

 .1975العريب بعام 

ىل اجل غري مسمى امللدم من ادلكتور ومن مواكفو الشيرية اهو  سالمِة ا  ىو اذلي كرر ثأأجِل مناكشة ثطبَق الرشًعة ال 

 رفعت احملجوب.

 1991أأكتوبر  12ثوىل رئاسة جملس الشعب املرصي اليت ظل ًتولىا حيت اغتَاهل بتارخي  1984ًناٍر  23ويف 

سالمِون يف أأعىل كوبري كرص النَل أأجنا ء مرور موكبو أأمام فندق مسريامُس يف اللاىرة عندما خالل معلَة هفذىا مسلحون ا 

ة يف الاجتاه املعاكس.  أأطلق عًل املوكب وابل من الرصاص هتج عنو مرصعو فوًرا، مث ىرب اجلناة عىل دراجات خباًر

ل من كبل الرئُس جٌل 1963حصل احملجوب عًل عدة جوائز وأأومسة رفِعة مهنا وسام العلوم والفنون من الطبلة الأوىل 

ة يف العلوم  1975عبد النارص ووسام امجليورًة من الطبلة الأوىل  من كبل الرئُس أأهور السادات وجائزة ادلوةل التلدًٍر

 . 1981الاجامتعَة من اجمللس الأعىل للثلافة، عام 
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ي البعثي السابق ديني شيعي ..استهشد ككاف ضحية من ضحايا النظاـ العراقمرجع 
 فكاف كاحد من شهداءنا ممن يستحقوف نيل استحقاؽ ختم شهادة  القتل في اإلسبلـ 

  

 
 الشييد  محمد  تقي الديف الخكئي  

 ىػػ 1415ىػػ    1378
كلد الشييد في النجؼ األشرؼ  كىك ابف  المرجع الشيعي الكبير  تقي الديف الخكئي  ..كنشأ في بيئة عممية 

 دينية .  
 و العديد مف المؤلفات  الدينية : ل

 ػػػػ  قبس مف تفسير القرآف  5ػػػػػ  الشركط كاإللتزمات   4ػػػ المضاربة   3ػ المساقاة   2( النكاح  1
اغتيؿ الشييد عف طريؽ  كميف بيف  مديني النجؼ ككرببلء  حيث سحقتو   1415كفي يكـ الجمعة مف عاـ 

ـ اشعمت  فييا النيراف .. كتـ طكيؽ المنطقة مف الجيش ..كمنع اإلسعافات شاحنة  كبيرة ليبل مف دكف إنارة  ث
 حتى مات بسبب النزيؼ . 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

وجش ِٓ اٌخ١ّٕٟ ثً ٘ٛ شٟ ؤ ..ٌُ ٠ىٓ اٌخ١ّٕٟ ِٓ اغزبي صسادشذ ..ٌُٚ رىٓ راد اٌخ١ّٕٟ  ِٓ اغزبي آ٠بد ش١طب١ٔخ 

ٟ ..ٚؤوجش ِٓ وً  ؤ٠خ ٌــ هلل  ػظّٟ ٚؤوجش ِٓ آ٠ٗ اهلل صغشٞ  ٚآ٠خ اهلل سفٍٟ .. ؤٔٗ اإلسالَ ِٚحٕزخ ِٕأٚؤوجش ِٓ خ

..إٔٗ ِٓ ٠غزبي صسادشذ ٚثٛرا ١ٔٚٛرٓ    ااٌذائّخ ٚاألص١ٌخ  ِغ اٌؼمً ِٚغ اٌفىش ٚاٌحش٠خ ؤٔٗ اإلسالَ ٚوفٟ ؤٔزاس ؤحّش

 س ..   ٚوً األسّبء . ٚوً اٌؼمٛي ٚوً اٌؼجمش٠بد ٚا٠ٕشزب٠ٓ ..ٚثبسزٛس  ٚداس٠ٚٓ .. ِٚبوس ثالٔه ِٚبسو

ٚ ثبٌشدح  ثبٌزُٙ .ِٓ ٌُ ٠غزبٌٙب ثبٌجسذ  اغزبٌٙب ثبٌفىش ..ِٓ ٌُ ٠سزطغ ػٍٝ لزٍٙب  اسزطبع حشلٙب ٚرفى١ش٘ب ثبٌفزٜٛ 

ٍٕب ضحب٠ب ٘زا وٚاٌؼمً ٚاٌزبس٠خ ٚاٌحضبسح ٚاٌجغشاف١ب ٚاٌجئ١خ  فإٔذ ض١حخ  ٚؤٔب ٚ٘ٛ ٟٚ٘ ٚاٌزحم١ش ٚاٌزشز١ذ .. اٌزىف١ش 

 ..اٌذ٠ٓ ..وٕذ ٕ٘ب ؤَ وٕذ ٕ٘بن  

ْ زٗ ٘زٖ اٌّحٕخ فىٕذ ش١ٙذا  ٚسٕىٛفٍحمزٗ ٘زٖ اٌٍؼٕخ ٚرذاسو..ىٕذ ثبألِس ش١ٙذا  ٠بِٓ سؤٞ فٟ  اإلسالَ ِحٕخ ف

 ِٓ ثؼذ ؤٚف١بء ٌٙزٖ اٌشٙبدح !!

 
 ـ  1992ػػػػػػػ ػ  1942  الشييد  .. مصطفي  جحا

 1992لمميبلد  كاغتيؿ  يكـ اإلربعا  كانكف الثاني مف عاـ   1942لد عاـ كاتب كمفكر لبناني معركؼ .. ك 
لمميبلد ...في بمدة السبتيو حيث  أطمؽ عميو النار  صباح  ذلؾ اليـك  كىك يستقؿ سيارتو األلمانية الصنع  

ثة  ىك كأبنائو الثبلثة  ..كىك ذىاب إليصاليـ  لمدارسيـ ..  فاعترضتيـ سياره  مسمحة  يستقميا ثبل 
 مسمحيف  قتمو  ..  فاعتضركا سيارتو  كأقفكه ..  كأطمقكا عميو النار .. 

 مؤلفا ككتابا  25لممفكر كالكاتب المكبير العديد مف الكتب كالمؤلفات  التي  تصؿ إلي 
لبنا   ((الامٌنً ٌؽتال زخادشت،)) محنة العقؿ في اإلسبلـ (( ..)) رسالتي إلي المسيحيف (( ))مف أىميا  

  ، جزٌخة الكلمات ((   ن لعنة الالٌج، ))   ((، نٌة عخنبة نٌة قحٌة،(( ظالل البعث اً
 

 الشبكة المعمكماتية  
 

................................. 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

.فؼٕذِب ٠ىْٛ ٘زا اإلسُ اسُ صم١ً ػٍٝ سجً ربس٠خ حش٠خ اٌشؤٞ ٚاٌزؼج١ش فٟ اإلسالَ . ِفىش ِصشٞ ثبصس ..ٚ

.٠مزً ثٙزٖ اٌطش٠مخ اٌغبدسح .فمً ػٍٝ ٘زا اٌزبس٠خ ِٓ ربس٠خ اٌؼمً ٚاٌفىش اٌسالَ .. لً لز١ال. ش١ٙذا رث١حب 

ربس٠خ اٌحضبسح ٚاٌضمبفخ ٚاإلٔسبْ ..ال  ٗػٕٗ ِب رشبء ٌىٓ ال رمً أٗ ربس٠خ اٌشحّخ ثبٌؼمً ٚاإلٔسبْ ..ال رمً ؤٔ

اٌزفى١ش ٚاإلثذاع ٚاٌّجذ ٌٍؼمً ٚاإلٔسبْ  ..أٗ ثجسبطٗ  ربس٠خ اإلس٘بة ..ِٕجزٗ  ٌّسبحخوبْ  ربس٠خ  ٗرمً ؤٔ

٘زٖ ٟ٘ اٌحم١مخ  اٌغبئجخ ٚاٌحم١مخ اٌحبضشح ..٘زا ٘ٛ إٌز٠ش   ..ثذا٠برٗ ٔٙب٠برٗ ..ؤثٛ األس٘بة ِٕجذ اإلس٘بة

 ثذِبس اٌؼمً ٚغ١بة اإلٔسبْ فٟ د٘ب١ٌض اٌظالَ ٚاٌخشاة .. 

..ٚا١ٌَٛ  ثبسُ اإلٌحبد ٔمزً  ح ٔمزً .. فٟ اٌجبسحخ  ثبسُ اٌٙطشلخ ٚاٌضٔذلخ ثبألِس ٚرحذ شؼبس اٌشد

٠ٚخشط ٌٕب ِٓ  ١ٍذ ٌٕب اإلسالَ ..فس.. ٚغذا سٕزمً ٚٔزثح رحذ ؤٞ رس١ّخ اٌُّٙ ؤْ ٔمزً ٔمزً ٚاٌؼٍّٕخ 

صٍجٕب ٌز األٌف١خ اٌجذ٠ذح  ٌززثحٕب ..ٚرٕظ١ُ لبػذححذص١خ ١ٌمزٍٛٔب .. ٚسٍف١خ  جٙبد٠خ جذد  خٛاسط سحّٗ 

..ٚرإش١شح إٌٟ ..ِٚزطٛػ١ٓ إسال١ِٓ ١ٌسحٍٕٛٔب .. اٌُّٙ طشائك  ػذٖ رؤدٞ ٌطش٠ك ٚاحذ طش٠ك شٙبدرٕب 

 ِمصٍخ ..ِمصٍخ اٌحش٠خ ٚاٌزؼج١ش فٟ اإلسالَ ..

ران ٘ٛ اإلسالَ ٚرٍه ٟ٘ ؤدٚاسٖ ٚؤالػ١جٗ اٌخج١ضخ ٚاٌغ١ش اٌجشئ١خ ..ران ٠فزٟ ٚؤخش ٠ٕفز .. ران ٠جشس ٚؤخش ٠ٕفٝ 

.. ران اٌش١خ  ٠خطط  ٚران اٌّؼؼُ  ٠ُؼٍُ  ..ٚران اٌز١ٍّز ٠ٕفز .. ران ٠ٍّح ..ٚؤخش ٌج١ت فٟ  ٠ٚزٍّص

 اإلس٘بة ٚاالغز١بي ٠ٕفز .. ٚرٍه ثشاءح اإلسالَ اٌزٟ خجشٔب٘ب ٚػشفٕب٘ب ط٠ٛال فٟ ٌؼت ؤدٚاس خج١ضخ ..  

.. ال رحٍُ ثإفشاد ٌُٙ حمٛق  الرفىش  ثؼذ ٘زا فٟ ثٍذأب ٚؤطبٔب ِسزمٍخ راد س١بدح ِبٌُ ٠حبسة ٘زا اٌفىش 

ٚػ١ٍُٙ ٚاججبد ِبٌُ ٠حبسة ٘زا اٌفىش ..ال رفىش فٟ ِؤسسبد ِذ١ٔخ ِسزمٍخ ِب ٌُ ٠حبسة ٠ٚجبد ٘زا اٌفىش .. 

ال رفىش ال رفىش  فٟ اٌح١بح فٟ األًِ ٕٚ٘بن ِٓ ٠ّشٝ ث١ٕٕب ٠حًّ ج١ٕبد ٘زا اٌفىش ..  إِب االٔزصبس ػ١ٍٗ ؤٚ  

 اٌىبسصخ ٚ اٌذِبس .. 

 

 
 1992ػ  1945  رج فكدةف

 
 في دمياط بمحافظة الزرقا ببمدة 1945 أغسطس 20 في ولد. مصري ومفكر كاتب فوده فرج

 مف الزراعي االقتصاد في الفمسفة ودكتوراه الزراعية العموـ ماجستير عمى حاصؿ وىو. مصر
بنتيف, ولديف لديو ,و شمس عيف جامعة  يونيو 8 في إرىابية جماعات يد عمى إغتيالو تـ وا 

 .المصريتيف األحرار وجريدة أكتوبر مجمة في كتابات لو كانت كما. القاىرة في 1992
 حوليا واختمفت الديف, ورجاؿ والمفكريف المثقفيف بيف واسعا جدال فودة فرج. د كتابات أثارت
 ليا الشأف المدنية الدولة أف يري وكاف الدولة, عف الديف بفصؿ طالب فقد وتضاربت األراء

 شؤوف لجنة مف الموافقة ينتظر وكاف" المستقبؿ حزب" باسـ حزب تأسيس فودة فرج حاوؿ. يفبالد
 تشف األزىر عمماء جبية سميت ما كانت ووقتيا المصري الشوري لمجمس التابعة األحزاب



399 
 

 وأصدرت بؿ لحزبو, الترخيص بعدـ األحزاب شؤوف لجنة المجنة تمؾ وطالبت عميو, كبيرا ىجوما
 .قتمو ووجوب فودة فرج المصري الكاتب" بكفر" بياناً " النور بجريدة" 1992 في الجبية تمؾ

 اإلخواف جماعة مع الحزب تحالؼ لرفضو وذلؾ الجديد, الوفد حزب مف فودة فرج استقاؿ
 .1984 العاـ المصري الشعب مجمس انتخابات لخوض المسمميف

 .أماميا اغتيؿ التي وىي ر,نص بمدينة فيمي أسماء شارع في لمتنوير المصرية الجمعية أسس
 

 مؤلفاتو
 .الغائبة الحقيقة •
 .المتعة زواج •

 .الشريعة حوؿ حوارات •
 .الممعوب • أيف؟ إلى الطائفية •

 .نكوف ال أو نكوف •
 .والمستقبؿ الوفد •

 .النذير •  في كالما يكوف ال حتى •
 .اإلرىاب •

 .العممانية حوؿ حوار •
 .السقوط قبؿ •

 االغتياؿ
 فيمي أسماء بشارع مكتبو مف بالخروج ييـ كاف حيف 1992 يونيو 8 في القاىرة في يالوإغت تـ

 45 و السادسة الساعة أصدقاءه وأحد األصغر ابنو بصحبة القاىرة ضواحي إحدي نصر بمدينة
 بينيما شخصاف قاـ حيث اإلسالمية الجماعة باسـ عرفت إرىابية منظمة مف أفراد يد عمي دقيقة,

 أحمد ابنو أصيب فيما نارية, دراجة يركباف كانا فيما بقتمو آلية بندقية مف الرصاص مطمؽ
 بعدىا وظؿ واألمعاء, الكبد في بالغة بإصابات فودة فرج أصيب. طفيفة إصابات وصديقو
 فودة فرج سائؽ ونجح األخيرة, أنفاسو لفظ أف إلي إلنقاذه ساعات ست طواؿ يحاولوف األطباء

 ..الجناة عمي القبض في كافبالم متواجد شرطة وأميف
 الرحمف عبد عمر الشيخ رأسيـ عمي الجياد جماعة شيوخ مف بفتوي جاءت الجريمة أف تبيف

 أثناء في الغزالي محمد الشيخ شيادة وفي األمريكية, المتحدة الواليات في حاليا المسجوف
 وأفتى" قتمو وجب مرتد( فودة فرج ويقصد) وأنو" "بالمرتد" فودة الغزالي وصؼ القاتؿ محاكمة
ف تعطيميا, عند الحدود بإقامة األمة أفراد يقوـ أف بجواز  السمطة, حؽ عمى افتياتا ىذا كاف وا 

 .تعبيره حسب فودة فرج قتؿ مف قتؿ يجوز ال أنو يعني وىذا عقوبة, عميو ليس ولكف
 : فودة فرج قاتؿ سئؿ المحاكمة أثناء
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  ؟ فودة فرج اغتمت لماذا* »
 .كافر وألن:  القاتؿ •

 ؟ كافر أنو عرفت كتبو مف أي ومف •
 .كتبو أقرأ لـ أنا:  القاتؿ •

 ؟ كيؼ •
   أكتب وال أقرأ ال أنا: القاتؿ •

 
 الحرة الموسوعة ويكيبيديا, مف

......................................................................... 
http://www.youtube.com/watch?v=J6hXpdYiQ9s&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=M0JSf6sY_Do  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=J6hXpdYiQ9s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=J6hXpdYiQ9s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M0JSf6sY_Do
http://www.youtube.com/watch?v=M0JSf6sY_Do
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
ديني شيعي ..استهشد ككاف ضحية من ضحايا النظاـ العراقي البعثي السابق  مرجع

 فكاف كاحد من شهداءنا   كممن يستحقوف ختم شهادة االستحقاؽ اإلسبلمية 

 
  

 آ٣ش هللا ح٤ُ٘ن ٤َُٓح ػ٢ِ حُـ١َٝ حُظز١ِ٣َ

 

 ٛـ ( 1419 -1349)

  

ىٍحٓش حُؼِّٞ حُي٤٘٣ش ٝرؼي ىٍحٓش  ٖٓ أَٓس طظؼخ٠١ حُظـخٍس , ٌُٝ٘ٚ آػَ 1349ُٝي ك٢ طز٣َِ ٓ٘ش 

ٓويٓخطٜخ ٛخؿَ ح٠ُ هْ ٝٝحَٛ ىٍحٓظٚ ك٤ٜخ ُيٟ : ح٤ُ٘ن ٓلٔي حُٔـخٛي١ حُظز١ِ٣َ , ٝح٤ُٔي ك٤ٖٔ حُوخ٢ٟ , 

ٝح٤ُٔي أكٔي حُوٞحٗٔخ١ٍ , ٝح٤ُٔي ٓلٔي حُلـش حٌُٞٙ ١ًَٔ , ػْ طٞؿٚ ح٠ُ حُ٘ـق حألَٗف ٝأًَٔ ىٍحٓخطٚ 

٤٘ن ك٤ٖٔ حُل٢ِ ٝحإلٓخّ حُوٞث٢ ٝرؼي ٝكخس حٓظخًٙ حأله٤َ أػِٖ ػٖ َٓؿؼ٤ظٚ حُؼخ٤ُش ٖٝٓ ر٤ٖ أرَُ أٓخطٌطٚ حُ

. 

ُٚ ًظذ ٓطزٞػش ٜٓ٘خ : حُظ٘و٤ق ك٢ َٗف حُؼَٝس حُٞػو٠ , ًٝظخد حُلظخٟٝ حُٔٔظ٘زطش , ٖٝٓ حُٔوط١ٞ :           

ـخ٢ٗ , ًٝظخد ك٢ ىٍٝس أ٤ُٞٛش ًخِٓش ُزلغ أٓظخًٙ حُل٢ِ , ٝىٍٝس ٓؼِٜخ ُزلغ حٓظخًٙ ٤َُٓح ٓلٔي رخهَ حُِٗ

 ػَ٘حص حُٔـِيحص طلض حْٓ )ط٤٘ٔي حُلظخٟٝ حُٔٔظ٘زطش( .

ُيٟ طٞؿٜٚ ح٠ُ ٣ُخٍس  ٣ي ػٜخرش حالؿَحّ ك٢ حُؼٜي حُؼَحه٢ ٖٓ كٌْ  ٗظخّ ٛيحّ ك٤ٖٔ حٓظٜ٘ي ػ٠ِ           

 كو٠٠ ٗلزٚ ك٢ حُط٣َن ر٤ٖ حُ٘ـق ًَٝرالء . 1998ك٣َِحٕ  18حالٓخّ حُل٤ٖٔ ٤ُِش حُـٔؼش 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
انساف كمواطن كقع ضحية قدرا أف يكوف سعوديا كىابيا سنيا ..ك ضحية  عقل يفكر كيتسائل كيبحث ..كقع في 

 المكاف الخطأ كالزماف الخطأ .. فذىب ضحية لهذه الخطئية في الزماف كالمكاف ككاف شهيدا من الشهداء 
د  لشهداء حرية الرأم كالتعبير في اإلسبلـ ...شهداء أكبر مأساة حدثت في الذين يزخر بهم الملف األسو 

 تاريخ العقل كاإلنساف .. أنهم ضحايا اإلسبلـ ضحايا اإلرىاب ..كىل ىناؾ من ضحايا غيرىم 

 
 

 .اهلل ماؿ الكريـ عبد صادؽ المكاطف إعداـ: الحدث
 ـ3/9/1992 المكافؽ ىػ1413/  3/  6: الحدث تاريخ

 بالقطيؼ الكبرل المحكمة: لمحكـ المصدرة .المحكمة(السعكدية.)العربية الجزيرة شرقي القطيؼ بمدينة الخميس سكؽ: عداـاإل محؿ
 الشخصية البطاقة.ىػ1413/  2/  25 في 8/  141 برقـ النظاـ قرار كصدر األعمى القضاء كمجمس التمييز ىيئة صادقت كقد

 :اهلل ماؿ لمشييد
 اهلل ماؿ الكريـ عبد صادؽ: االسـ

 :اعتقالو.ىػ1387 القطيؼ: الميبلد كمحؿ تاريخ
 ىػ1408 عاـ في الثانية المرة اعتقؿ ثـ ىػ1407 عاـ شكاؿ في سراحو كأطمؽ ىػ1407 عاـ رجب شير في األكلى المرة اعتقؿ
 عمى اإلعداـ.ضالريا سجف في كسنتيف الدماـ سجف في سنتيف منيا قضى. ىػ1413/ 3/  6 في إعدامو تاريخ حتى سجينان  كظؿ
 الكريـ القرآف كسب كعبل جؿ اهلل سب عمى الجنسية سعكدم اهلل ماؿ الكريـ عبد صادؽ المدعك أقدـ لقد:"النظاـ داخمية كزارة لساف
 …بالشيطاف يستعيف مخادع مشعكذ كانو ظبلؿ بو أتى ما كاف مفتر دجاؿ كاذب بأنو ككصفو كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ كسب

 ".تكبة عنو القتؿ يدفع كال القتؿ كجب جـر ىذا إف بؿ اإلسبلـ عف الردة كمجرد ليس عمؿال ىذا كالف
 :كو٤وش حُظٜٔش ٝحٓزخد حالػيحّ

 

ٝك٢ ريح٣ش حألَٓ ًخٕ حُٔٞح١ٖ ٛخىم ػزي ح٣ٌَُْ ٓخٍ هللا ٣َحَٓ أكي ػِٔخء ٖٓ ح٣َُخٝ ٣ٝيٍٝ ر٤ْٜ٘ ٗوخٗخً كٍٞ رؼٞ حُو٠خ٣خ  .

ى٣خٕ رٔخ ك٤ٜخ حُي٣ٖ ح٤ُٔٔل٢ كخػظٌٍ حُٔٞح١ٖ ٛخىم ٓخٍ هللا ػٖ حُ٘وخٕ ُؼيّ ح١الػٚ ػ٠ِ حُي٣ٖ حإلٓال٤ٓش ٝحٗـَ حُ٘وخٕ كٍٞ حأل

ح٤ُٔٔل٢ ٝٗظَحً ألٗٚ ٖٓ حُٔظظزؼ٤ٖ ٝحُٔطخُؼ٤ٖ ُٔخ ٣ٌظذ كٍٞ حالى٣خٕ ٝحٌُٔحٛذ ١ِذ ٗٔوش ٖٓ حالٗـ٤َ ُٔطخُؼظٜخ رؼي ًُي هيّ ح٤ُ٘ن 

ىم ٓخٍ هللا حػظ٘ن حُٔٔل٤ش ٝك٢ أٍٝ حٓظيػخء ُٚ ك٢ حُٔلٌٔش حٌُزَٟ رخُوط٤ق حًٌٍُٔٞ ٌٟٗٞ ُِٔزخكغ حُٔؼٞى٣ش رخٕ حُٔٞح١ٖ ٛخ

أٌَٗ حٓخّ حُوخ٢ٟ كئحى حُٔخؿي طِي حُظٜٔش ٝأٍىكٜخ رخُٜ٘خىط٤ٖ ُٝالٓق حٕ كئحى حُٔخؿي ُْ ٣ظؼخَٓ ٓغ حُو٤٠ش رخالٜٗخف كؤهٌ ٣طخُذ 

رخٕ حُ٘ظخّ ٣لخٓذ ػ٠ِ ٓؼَ ٌٛٙ حُ٘لخٗخص , رؼيٛخ هخّ  )ٓخٍ هللا( رخُيهٍٞ ك٢ ٗوخٕ ٌٓٛز٢ ٌٝٛح ٓخ ٍك٠ٚ ٛخىم ٓخ هللا ُؼِٔٚ

حُوخ٢ٟ كئحى حُٔخؿي رظؼو٤ي ِٓق حُٔٞح١ٖ ٓخٍ هللا ٝطل٣ِٞٚ ُِٔزخكغ حُؼخٓش رلـش حػظ٘خم حُٔٔل٤ش َٓس ٝٓذ هللا ٝحٍَُٓٞ ٝحُٜلخرش 

ؿؼِظٚ ٣٘خهٖ ٍؿخٍ حُٔزخكغ كظ٠ ك٢ َٓس أهَٟ, ٝحُٞحهغ حٕ حُٔٞح١ٖ ٛخىم ٓخٍ هللا ٗخد ٓؼَٝف حٗٚ ٣ظٔظغ رخُـَأس ٝحُ٘ـخػش حُظ٢ 

حُو٠خ٣خ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحالهظٜخى٣ش ٓٔخ أىٟ رٚ ك٢ ظَ ح٠ُـ١ٞخص حُ٘ل٤ٔش ٝحُـٔي٣ش حٕ ٣ٞحؿٚ رٌَ ؿَأس ٓٔخ أىٟ ا٠ُ طِل٤ن طٜٔش ٓذ 

 هللا ٝحٍَُٓٞ ٝحُوَإٓ ٝأػيّ رٌٜٙ حُظٜٔش

 :تذكر مكاقؼ
 .الشيادتيف قكؿ مف يكثر انو لكحظ اإلعداـ محؿ إلى نقمتو التي السيارة مف اهلل ماؿ المكاطف إنزاؿ عند ػ 1

 .مظمكـ بأنو يصرخ كىك عاؿو  بصكت يكبر أخذ إعدامو قبؿ ػ 2
 .الكذب الكاضحة التيمة بيذه الببلد تاريخ في حادثة أكؿ اهلل ماؿ المكاطف إعداـ حادثة تعتبر ػ 3

 .اهلل ماؿ المكاطف إعداـ عمى نظاـال إقداـ بسبب الشرقية المنطقة أبناء لدل التذمر مف حاالت حصمت ػ 4
 .ذلؾ مسؤكلية النظاـ كحٌممت اإلعداـ حادثة فصائميا بكؿ(السعكدية) العربية الجزيرة في المعارضة استنكرت ػ 5
 ".عقيدة إعداـ" عنكاف تحت بالمناسبة كراسان  العربية الجزيرة في اإلنساف حقكؽ عف الدفاع لجنة أصدرت ػ 6
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

مرجع ديني شيعي ..استهشد ككاف ضحية من ضحايا النظاـ العراقي البعثي السابق فكاف كاحد من شهداءنا  
 .. ..شهداء أكبر مأساة عقلية في تاريخ اإلنسانية  

 
 ـ  1997ػ  1929  الشهيد  مرتضي  البركجردم

منذ صغر سنو كنعومة  اضافرة  ق .. في النجف األشرؼ بالعراؽ  كطلب العلم  1348كلد سنة  
 ..كدرس على العديد من كبار الحوزة العلمية الشعية  ىناؾ .

 لو  مؤلف " مستند العركة الوثقي " جمعو من دركس شيوخة . 
كفي يـو الجمعة  قاـ أحد عمبلء  النظاـ العراقي السابق  بإطبلؽ النار عليو  كىو  عاد من أداء 

 ـ .  1997صبلة كخطبة الجمعة  عاـ 
..................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 طشة جضائشٞ ؤغز١ً ػٍٟ ٠ذ اٌجّبػبد اإلسال١ِخ اٌّزطشفخ فىبْ ٚاحذ ِٓ اٌشٙذاءَ

 
 ـ 1998ػ  1956معطوب لوناس  

 جسده على النار كإطبلؽ كاالعتقاؿ اؼلبلختط تعرض. القبائل منطقة من جزائرم أمازيغي مغني Matoub Lounes لوناس معتوب
. 1998 عاـ من يونيو شهر في أكزك تيزم مدينة من بالقرب جبلي طريق على حاجز عند اغتيالو تم. الجزائرم للنظاـ المعلنة انتقاداتو بسبب

 التي ىي الجزائرية األمنية األجهزة أفب يعتقدكف أنصاره من العديد كلكن اغتيالو عن مسؤكليتها الجزائرية المسلحة اإلسبلمية الجماعة كأعلنت
 .بقتلو أمرت

 حيث االعراس في محبوبا مغنيا أصبح 15 السن منذ كزك تيزم مدينة قرل احدل موسى بتوريرت 1956 جانفي 24 يـو الوناس معطوب كلد
 قيتارتو كالده لو اىدل حيث وناسلل صورة أجمل فرنسا من السبعينات في ابيو عودة ككانت العنقة محمد كالحاج الحسناكم بالشيخ تاثر

 السياسية مواقفو بسبب كأيضا المميز كصوتو الغنائي لونو بسبب الجزائر في كالموسيقيين المغنين أشهر من يعتبر لوناس معتوب األكلى
 الغناء لوناس معتوب تعلم. انيةكالعلم البلمركزية كفكرة الجزائرية األمازيغية" القضية" كساند. التعريب كسياسة كلئلسبلميين للدكلة المعارضة

 رسالة" بعنواف ألبـو آخرىا الناجحة األمازيغية الغنائية األلبومات من العديد كأصدر. الجزائر إلى عاد ثم فرنسا إلى لفترة كىاجر ذاتي بشكل
 .اغتيالو بعيد صدر كالذم..." إلى

 اغتيالو فتم عليو الجزائرم النظاـ سخط ازدياد إلى أدل مما كاألمازيغية يةكالديموقراط كالحرية العلمانية حوؿ بأفكاره يجهر كاف لوناس معتوب
 .السيارة يقود كىو مدينتو خارج كاف حينما ملثمين مسلحين طرؼ من 1998 جواف 25 الخميس يـو ظهيرة بداية في

 من اآلالؼ كعشرات األمن قوات بين جهاتموا إلى أدت الجزائرية األمازيغية المناطق في كبرل احتجاج مظاىرات قياـ في اغتيالو كتسبب
 .المحبوب مغنيهم بقتل الجزائرية الحكومة اتهموا الذين الغاضبين األمازيغ

 في المستقلة اإلعبلـ كسائل في األخبار لوناس معتوب اغتياؿ خبر كتصدر. الجزائريين من اآلالؼ عشرات حضرىا لو مهيبة جنازة تنظيم كتم
 .الفرنسية اإلعبلـ ائلكس كمعظم كالمغرب الجزائر

 الثورة كظركؼ كقريتو طفولتو عالم فيها استعرض حياتو عن مفصلة" Le Rebelle" "المتمرد" بعنواف ذاتية سيرة لوناس معتوب كتب
 الذين زيغاألما ضد العركبية العناصر انقبلب يسميو بما تميزت كالتي الجزائر استقبلؿ تلت التي كالفترة الفرنسي االستعمار ضد الجزائرية

 .الفرنسيين ضد كالجهاد الجهد بأكبر كساىموا الجزائرية الثورة أشعلوا
 الجزائرم بالجيش خدمتو فترة أيضا لوناس معتوب كيركم الحاكم, النظاـ طرؼ من الجزائرية الهوية لو تعرضت الذم القمع لوناس كاستعرض

 آلالؼ الجزائرم الجيش طرد من رآه بما سيرتو في معتوب كأدلى. رمكالجزائ المغربي النظامين بين الحرب من صورا كيبين بالتفصيل
 .المغربية الحدكد على إفراغهم قبل عسكرية شاحنات على كشحنهم أموالهم كسلب القدماء المغاربة المهاجرين

 المجتمع عن حية صورة كيعطي. حقوقهم على الحصوؿ في األمازيغ إخفاؽ كأسباب األمازيغية القضية في آراءه لوناس معتوب يبين كما
 .االستبداد تحت الجزائرم

 موقع على منشورة العربية كالنسخة". المتمرد" عنواف تحت زارك اهلل عبد العربية إلى كترجمها بالفرنسية سيرتو لوناس معتوب كتب
tawalt.com 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

     

من  وفاته  من الموت فً سبٌل ذلك , حسنا فلٌكن'  كتب قبل فترة وجٌزة 'أنا أكتب الحقٌقة وإذا كان ال بد لً 
 منظمة العفو الدولٌة  .
 

 
 

 الشهٌد  فإاد  محمد  
 

, وهً صحٌفة ٌومٌة فً ٌوجٌاكارتا ,  Bernas سنوات كصحفً على 10عاما ,  عمل فإاد لمدة  33محمد ,  فإاد 

أو الحكومة  --ثٌر من مقاالته قد كشفت الفساد فً رٌجنسً كانت  الك  فً األشهر التً سبقت وفاته , و جاوة الوسطى.

  عروض وانتخاب المسإولٌن. ً وبرامج من بانتول , بما فً ذلك فٌما ٌتعلق باألرض --المحلٌة 

روسو , وزعم  Sudarmoبانتول , العقٌد سري  --أو رٌجنت  --وقد ركزت تقارٌره بصفة خاصة على أنشطة ربٌس 

, لتؤمٌن إعادة  Dharmaisً رٌجنت دفعوا رشوة لمإسسة ٌرأسها الربٌس االندونٌسً سوهارتو , ومإسسة أن ذلك ف

  .1996رٌجنت فً عام  ربٌس تعٌٌنه ك

 

ما ٌبدو  على  تلقً تهدٌدات من مصادر مجهولة فإاد  محمد من مضاٌقات , اشتكى وقبٌل  وفاته  واستشهاده  تعرض لل

ون فً منطقة اتصلت على ما ٌبدو معه حول كتاباته , وهناك تقارٌر تفٌد بؤن اجتماع للحكومة وكان مسإول بسبب مقاالته.

  ٌإخذ الى المحكمة بتهمة التشهٌر. الشهٌد  المحلٌة فً بانتول قد أوصت بؤن

  قابد.وجرى أٌضا وسؤل عن عدد من المناسبات أن ٌؤتً إلى مقر القٌادة العسكرٌة المحلٌة لعقد اجتماع ؼٌر رسمً مع 

فً المنطقة حٌث الصحفً  قبل ٌوم من تعرضه لهجوم , وكانت هناك أٌضا تقارٌر عن مجهولٌن ٌسؤل عن مكان وجود و 

  ).LBHفً مناسبات عدة , قد اتخذت  شكواه حول التحرش إلى فرع ٌوجٌاكارتا لمعهد المساعدة القانونٌة ( كان ٌعٌش.

فً بانتول والتقى معهم خارج  الصحفً ء رجالن إلى منزل , وجا 22:30, حوالً  1996أؼسطس  13فً  نزٌؾ

الضوضاء وذهب الى الخارج ووجدت زوجها ملقى على األرض ٌنزؾ من  ت زوجة هذه بعد وقت قصٌر , سمع منزله.

أؼسطس  16وتوفً فً  استعاد وعٌه الى المستشفى مصابا بجروح فً الرأس والداخلٌة.فإاد  محمد ونقل  أذنٌه.

1996.  

فً  , والتً تنطوي على بانتول الشرطة , وشرطة ٌوجٌاكارتا والشرطة لجاوا الوسطى.فإاد محمد ت تحقٌقا فً وفاة بدأ

  .ه مرحلة مبكرة فً التحقٌق , قضت الشرطة من احتمال وجود دوافع سٌاسٌة الؼتٌال
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  ....  ثالثة ....   شهيد من الدرجة ال

 

 روؾ  ؼامضة  ..مفكر  مصري  بارز  ..قتل واستشهد فً ظ

 

 هــ 1423/   م 1993 ـ م 1928   حمدان  محمود  جمال

 من وزاد والتجاهل النسٌان كثٌرا حمدان جمال عانى. القلٌوبٌة بمحافظة ناي قرٌة فً المصرٌٌنولد الجؽرافٌا أعالم أحد 

 تحدٌات من بهم ٌحٌط مما وتحذٌرهم ملتوعٌته حٌاته نذر الذٌن والمفكرٌن, المثقفٌن جلدته بنً من جاء انه الجحود هذا ألم

  ومخاطر,

 جهدهم صبوا حمدان جمال بفكر المهتمٌن أن إال ٌستحقه, الذي االهتمام من بعضا وفاته بعد   حمدان جمال الكاتب نال 

 االستراتٌجً التفكٌر على قدرته وهو حمدان, فكر فً ما ألمع ذلك فً متجاهلٌن الجؽرافٌة, عبقرٌته وتوضٌح شرح على

 من أنداده مثل عانً حمدان, جمال فان ولذا.  الكلٌة للمقومات متكاملة استراتٌجٌة رإٌة اال لدٌة الجؽرافٌا تكن لم حٌث

 ٌكون ما ؼالبا انه إذ ٌنتجونه, ما استٌعاب على بهم المحٌط المجتمع قدرة عدم من العالم, فً االستراتٌجٌٌن المفكرٌن كبار

 .االستراتٌجٌون هإالء عبقرٌة مدى على للحكم الفٌصل هو الزمن عنصر ٌصبح ناوه بسنوات, لعصرها سابقة رإٌة

 الحاضر, بوقابع متمٌز ووعً التارٌخ لحقابق عمٌق بفهم ذلك فً متسلحا المستقبل استشراؾ على ثاقبة قدرة ٌمتلك فكان

 وجنوبا, شماال أقدامها ٌثبت حمراأل الشٌوعً والزحؾ مجده, أوج فً السوفٌتً االتحاد كان وبٌنما الستٌنات, عقد ففً

 به تنبؤ الذي فإذا م,1968 فً ذلك وكان محالة, ال واقع الشرقٌة الكتلة تفكك أن الثاقبة ببصٌرته حمدان جمال أدرك

 وانتهى الشرقٌة, أوروبا أركان هز الذي الزلزال وقع حٌث ,1989 عام فً وبالتحدٌد سنة, وعشرٌن إحدى بعد ٌتحقق

 نفسه السوفٌتً االتحاد وانهٌار تفكك ثم السوفٌتً, االتحاد عن األوروبٌة دولها وتباعد الشرقٌة, الكتلة حجارأ بانهٌار األمر

 الثانوٌة التوفٌقٌة مدرسة خرٌج وهو. م1991 عام

 اإلستراتٌجٌة المستقبلٌة رإٌته

 بٌن مزعوم صراع لخلق الؽرب لسعً حمدان جمال توقع فً أٌضا, واضحة تبدو المستقبل استشراؾ على القدرة هذه

 االتحاد وزوال الشٌوعٌة سقوط بعد "  انه أكد حٌث اإلسالمً, العالم ضد الحلفاء من عدد أكبر حشد أجل من الحضارات

 سوؾ الؽرب أن هو الجدٌد  . جدٌد ال هنا وإلى  . الجدٌد الؽرب كعدو الجدٌد المرشح هو اإلسالمً العالم أصبح السوفٌتً,

 المشترك العدو باعتبارهم واإلسالم, اإلسالمً العالم ضد مشتركة جبهة لٌكّون صفه إلى والشٌوعٌة لحاداإل خلفاء ٌستدرج
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 فً بنفسه لٌلقً القدٌم الشٌوعً الشرق سٌؤتً  : استدراج إلى األمر ٌحتاج ولن هذا, فً مشقة الؽرب ٌجد لن بل لالثنٌن,

 Samuel هنتنجتون صموبٌل وضع حٌث بالفعل, تحقق ما وهو ," اإلسالمً والعالم اإلسالم ضد الموحد الؽرب معسكر

Huntingtonًفً الجدد المحافظون ٌخوض فٌما الحلؾ, لهذا العرٌضة الفكرٌة الخطوط"  الحضارات صدام"  كتابه ف 

 ستارا كونها عن تخرج ال والتً اإلرهاب, على بالحرب ٌعرؾ بات ما إطار فً الفعلٌة, معاركه ؼمار األبٌض البٌت

 .اإلسالم على شاملة حربل

 الوالٌات بانهٌار الخاصة النبوءة تلك التحقق, إلى طرٌقها فً وتبدو حمدان, جمال طرحها التً المستقبلٌة الرإى من

 الحقد ٌتـبادالن وأمرٌكا كله العالم أن تماًما الواضح من أصبح : "ٌقول التسعٌنٌات بداٌة فً حمدان كتب حٌث المتحدة,

 وتتدحرج, تسقط حٌن فٌها العظمى الشماتة لحظة الصبر بفارغ ٌنتظر لها كـرهه ٌخفً ال الذي والعالم ا,علنً  والكراهٌـة

 تار "  والعالم أمرٌكا بٌن صار لقد " " مضٌفا ومضى , "  الجرٌح الكاسر كالحٌوان العالم ضد أمرٌكـا ستتصرؾ وعندبذ

 من مزًٌدا تسجل وقد العظمة, وجنون القوة, جنون شبه مجنون, سًسٌا سعار  " قوة سعار "  حـالة فً اآلن أمرٌكا  " باٌت

 ".  النهاٌة فً مقتلها سٌكون السعار هذا ولكن القادمة, السنوات عبر العالم من مختلفة مناطق فً العسكرٌة, االنتصارات

 واالنكشاؾ وصارم   سار   امهاألقد االنحدار ولكن القمة, على للبقاء اآلن تصارع المتحدة الوالٌات  " ان إلى حمدان ٌلفت

 ما أن"  وتوقع.   " الٌابان ألمانٌا, أوروبا, ـ الجدد المنافسٌن من ضربة أي انتظار فً جًدا قرٌب النهابً االنزالق تم, العام

ا والٌابان ألمانٌا عن ٌقال كان ًٌ  وقزم دياقتصا عمالق والٌابان فؤلمانٌا بالمعكوس, ولكن قرًٌبا, أمرٌكا عن سٌقال استراتٌج

ا أمرٌكا تتحول بٌنما - قٌل كما - سٌاسً ًٌ  إلى طرٌقها فً تبدو الرإٌة وتلك   " اقتصادي وقزم سٌاسً عمالق إلى تدرٌج

 نمو مقابل األمرٌكً, االقتصاد من ٌعانً الذي والركود اإلفالس حاالت من اآلالؾ ذلك على وتدل - ببطء ولو - التحقق

 معدالت حققت" الٌورو" الموحدة األوروبٌة العملة ان مفاجؤة تكن ولم والٌابان, ًاألوروب لالتحاد متسارع اقتصادي

 .وجٌزة فترة فً األمرٌكً الدوالر مقابل قٌاسٌة

 ٌبدو "  ٌقول حٌث جدٌد, من لٌقود اإلسالم بعودة  المتعلقة تلك حمدان, جمال أوراق تضمنتها التً المهمة االستشراقات من

 إلى وٌلفت , " ناظرٌنا تحت جًدا ودالة حقٌقة اإلسالم عودة مكان, من أكثر فً واقعة حقٌقة حتأصب اإلسالم عودة أن لً

 جبهته فً الجنوب نحو تراجع فً ٌتقلص اإلسالم كان فقدًٌما  تماًما, تختلؾ اإلسالم دٌنامٌات أن ٌبدو نفسه الوقت فً"  انه

 إضافة الوسطى, وآسٌا أسبانٌا طرفٌها فً خاصة أوروبا فً ماإلسال عودة هناك اآلن اإلفرٌقٌة, جبـهته وجنوب األوربٌة

 اال كله عمره منحه الذي الجؽرافٌا, علم إلى حمدان جمال بنظرة ٌتعلق فٌما وحتى  .  " أوروبا قلب إلى المسلمٌن هجرة إلى

 علم بٌن ما مسبوقة ٌرؼ بطرٌقة فٌها مزج المنظم, االستراتٌجً التفكٌر فً راقٌة مدرسة بمفرده شكل انه نجد قلٌال,

 لنا لٌخرج والسٌاسة, واالقتصاد التارٌخ وعلوم والتضارٌس, الموقع نطاق البعض لدى مفهومه ٌتعدى ال الذي الجؽرافٌا,

 بتلك المقصود ," مصر شخصٌة"  الموسوعً كتابه مقدمة فً حمدان وأوضح".  الحٌاة جؽرافٌا"  اسماه جدٌدا مكونا

 مع التعاطً فً األبعاد ثالثٌة الرإٌة وهذا.. بنظراتها وفلسفة بمعالجتها, وفن بمادتها, لمع: "أنها موضحا الجؽرافٌا

 إلى المرصوصة الحقابق جؽرافٌة ومن التفكٌر, مرحلة إلى المعرفة مرحلة من الجؽرافٌا عالم تنقل الجؽرافٌة الظاهرة

 .الرفٌعة األفكار جؽرافٌة

 شقته فً منزوٌا قضاها عاما ثالثٌن من ألكثر ونسٌان تجاهل من عانً حمدان جمال ان كله, ذلك بعد المإسؾ ومن

 خارقة قدرة عن ٌتحدث من خرج ماسؤوي, بشكل مات وعندما والبدٌهٌات, الوقابع تركٌب وٌعٌد وٌحلل ٌنقب الضٌقة,

 عزلة ولٌس ارٌااختٌ قرارا االنزواء هذا كان لو كما الحٌاة, مؽرٌات عن بعٌدا والتؤلٌؾ للبحث التفرغ على لحمدان

 كانت التً أفكاره مع التعاطً على العرب والمثقفٌن الفكرٌة المإسسات قدرة وعدم الصلبة, الوطنٌة لمواقفه علٌه فرضت

 .بسنوات لزمانها سابقة

 والتكرٌم الجوابز
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 :وخارجها مصر داخل بالتكرٌم حمدان جمال حظً

 مصر -م1986 سنة االجتماعٌة العلوم فً التقدٌرٌة الدولة جابزة •

 الكوٌت - م1992 سنة العلمً التقدم جابزة •

 مصر -م1959 عام االجتماعٌة العلوم فً التشجٌعٌة الدول جابزة •

 .م1988 عام" مصر شخصٌة" كتاب عن األولى الطبقة من العلوم وسام •

 وفاته

 الجندي ٌوسؾ. د ولكن بالحروق, متؤثراً  مات حمدان. د أن الجمٌع واعتقد محروقاً, منها األسفل والنصؾ جثته على عثر

 لم ألنها وفاته, فً سبباً  لٌست الحروق أن كما بالؽاز, مختنقاً  ٌمت لم الفقٌد أن تقرٌره فً أثبت بالجٌزة الصحة مفتش

 .الوفاة أحداث لدرجة تصل

 عن كتابة رأسها وعلى تؤلٌفها, من االنتهاء بصدد كان التً الكتب بعض مسودات اختفاء حمدان.د من المقربون اكتشؾ

 هذه اختفاء ٌعنً مما حمدان,. د وأوراق لكتب تصل لم الشقة فً اندلعت التً النار أن العلم مع والصهٌونٌة, الٌهودٌة

 عن تتحدث كانت التً الكتب مسودات اختفت اٌن وال الوفاة سبب أحد ٌعلم لم اللحظة هذه وحتى فاعل بفعل المسودات

 .الٌهود

 وأكد حمدان, جمال بها مات التً الكٌفٌة حول الثقٌل, العٌار من مفاجؤة هوٌدي أمٌن السابق راتالمخاب ربٌس فّجر وقد

 [1] حمدان قتل الذي هو اإلسرابٌلً الموساد أن ٌثبت ما لدٌه أن هوٌدي
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
عرية  تطاولت عمى أحد الكبار في األسرة الحاكمة شاعر شعبي  مف المممكة السعودية ..أغتيؿ  بسبب قصيدة ش

سريعا ال بقصيدة وال بمقالة  .بؿ بما ىو أبمغ مف القصيدة ا تشير بعض المصادر  فكاف جزائو السعودية  كم
 والحكاية  بالقتؿ واإلغتياؿ 

 
 

 ىػػ   1424ىػػ   1382  الرشيد العزيز عبد بف طالؿ
 

 حمد بف رشيد بف عمي بف اهلل عبد بف متعب بف العزيز بدع بف سعود بف العزيز عبد بف طالؿ 
 1382 عاـولد شمر  إلى ينتسبوف.. جعفر بف عطّيو بف عمي بف جاسر بف خميؿ بف خضير بف

 ىناؾ يقيـ والده كاف حيث العراقية المدف إحدى الموصؿ الحدباء مدينة في الربيع أـ في ىجرية
 العربية المممكة إلى عائمتو عادت ثـ عمرة مف لىاألو  سنواتو في وىو والدة توفي يتيما نشأ

 بحي( الصديؽ بكر ابي) مدرسة في دراستو بدأ جدة مدينة وفي.  جدة في لتقيـ السعودية
 جدة في الثانوية المرحمة وأنيى دراسيا متفوقا اهلل رحمة وكاف وعبدالعزيز زامؿ أخويو مع الرويس

 واصؿ الجامعة مف تخرجة وبعد اإلدارية العموـ بكمية دراستو فأكمؿ الرياض إلى عائمتو انتقمت ثـ
 النعيمي الشيخ بنت نواؼ اـ تزوج ـ 1987عاـ وفي,, األمريكية المتحدة الواليات في دراستو
 في األسبوعية األمسية أسس التسعينات بداية وفي  وعبدالعزيز نواؼ وىما بولديف منيا ورزؽ
 أسس ـ 1994 عاـ وفي.  الشعرية الساحة في موجوديفال الشعراء أبرز يرتادىا كاف والتي بيتو

 .   فواصؿ مجمة الجميؿ حممة
 تمفزيونية وقناة رياضيو جريدة إصدار في فكر فقد اإلعالمية الطموحات مف الكثير لو كانت كما

 الشعرية األمسيات مف العديد حيا.كـ   والثراث بالشعر تيتـ
 العربية الثقافية والتظاىرات الميرجانات مف لكثيرا إلى دعي كما.  الخميج دورة أوبريت وكتب

  قطر وأمسية جرش كميرجاف
 يقوـ كاف صيد رحمة أثناء المغرب في ناري طمؽ إثر الرشيد العبدالعزيز طالؿ الشاعراغتيؿ  

 ...  نواؼ ابنو وبصحبتو رفاقو مف مجموعة مع بيا
 وأودت  بحياتو  وتتحدث  بعض المصادر   أف  قصيدة  لشاعر ىي مف اغتالتو 
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 ثؼل اُوبئٜب ثٔلح ٤َُذ ٣ِٞٛخ
 ؽ٤ش إٔ هبرِٚ روثٔ ثٚ ؽز٠ ػِْ أٗٚ ٍٞف ٣نٛت ُِغيائو ُِو٘ٔ كؤهٍَ ػ٤ِٚ ػٖبثخ ٝاؿزبُٞٙ ك٢ ٓق٤ٔٚ

 
٢ٗ ُـوـذ  ٣خ ٛـــ٤َّ ٓخ ٣ٌـزـَِّ

ِـ٢َّٗ اًح ح٢ٌَٗٗ ٛـ٤َ  ٝٓخ ٣ٜ

 
 ٓخه٣ٌ٘خ حُٜـ٤ض ٖٓ ؿٔغ حٌُٛذ
 ٝال ٗٔخرش ٤ٗن أٝ هَرش ٣َُٝ

 
٤َّٔق حَُلـَيدًخ ٓز٤٘ٚ ٖٓ ٛـَ حُ  

 حُـ٘خ٣ِ ًخٕ ٓخ ؿخى ح٣ٌَُ٘

 
ٍْ ػ٠ِ ٍحٓـٚ ُٜـذ  ٛـ٤ـظْٜ ٗــ

ٝأؿَٜ ٣ََٟ ُٜوٜخ ٗز410ٚٓٔؼٞح   

 
 رخُٞكخ طخ٣ٍنٍ أر٤ـٞ ٣٘ـظـٜـذ
 الكٌٞح رخُلن ك٤٤ٖ ح٤ٔ٠َُ

 
 ٟـ٤ـٔـ٢ٍّ ُِٔـ٘خػـ٤ْ أٗظـٔـذ

ٍٕ ًز٤َ  الرٍش ١ِ٘خ رٜخ ػَ

 
 ػ٘ي كـّيى ٣خ ًؼ٤َ حُٜـَؽ طـذ

طَٔ حُ٘خٍ ٝػ٤خري ك٣ََال  

 
ٍِّ رـٌُـ٢ّ كـظؼـوـذ  ًخٕ ُي ػـ
 ٝهللا حال طزط٢ ٝكزِي ه٤َٜ

 
 أكٔذ أٗي ٖٓ ٛـ٘خى٣ـي حُؼـَد
 ٝأػَ ٓخطَطي ػزخطي ٣خ ؿ٣ََ

 
 ٓخ كٔذ ُِٔـّٞ ٍُحع حُـوـٜـذ

 ٝحُوَحىس ٓخ ىٍٟ ػٜ٘خ حُزؼ٤َ

 
 ُٝٞ كـٔز٘خ ُِلٔخ٣ـق ٝحُظؼـذ

 ٓخ رٌٍٗخ ٣خُؼٜخك٤َ حُ٘ؼ٤َ

 
َح ا٠ُ هللا ٝأكظٔذػٖ ِٛي أر  

 حَُؿخٍ ح٢ُِ ٓـخٍحْٛ ػ٤َٔ

 
 ٖٓ ه٣َٖ حُٜٔطـل٠ ٝأرٞ ُٜـذ
 ٝحُيؿخُذ ٓخ ؿ٘ض ػٌد حُـي٣َ

 
 َُِؿخٍ ٖٓ حَُؿخؿ٤َ حُؼظذ
 ٝحًُِخس طلَ ك٢ كخٍ حُلو٤َ

 
 ُؼٖ حرٞ ٝهـٍض ؿي٣٘خ رٚ كـطـذ

ٍٛخ أؿ٤َ ِّٞ ٍٍ ٣ؼ  طلَهٚ ٗخ

 
ٟ حُؼــذ ّٞ  ٓخ أُٞٓي ٝحُِٖٓ ٓ

ُـل٤َ؟ٛٞ رو٠ ؿ٤َ حٌَُحٓش رخ  

 
 ٓخ أًٍ ٝ ٍحٓـ٢ ٣ـ٘ـْ حُٜٔـذ
ٍَ ؿ٣ََ ٍَ ١ل ّٔ  ُٞ رو٠ ٖٓ ٗ

 
 ٝٓخ أٛخد ٝال ٢ُُِِ٘٣ ؿـ٠ـذ
 حُ٘ـخػش ٍٝع ٝحُؼخهَ ؿ٣َِ

 
 ٣خ ٛـــ٤َّ ٓخ ٣ـٌزََّ رخُِـوـذ

 ؿ٤َ ٖٓ ٛٞ ًخٕ ٖٓ ىٝٗٚ ٛـ٤َ

 
 حال٤َٓ حُ٘خػَ ١الٍ ح٤َُٗي 
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  من الدرجة األكلي  .... ةشهيد  
..ك٘بٗخ ر٤َٗٞخ  ٤ّٜوح   

أؿز٤ِذ ثَجت أؿ٤٘خ  ٤ٍب٤ٍخ  ؿ٘زٜب ر٘لك ثبُزلفَ ا٧ع٘ج٢  ُوٞاد اُزؾبُق اُل٢ُٝ ك٢ ٓ٘طوخ اُق٤ِظ  

..كوزِذ ٝأفزلذ  اَُ٘ـ ا٤ِٕ٧خ ٖٓ ٛنا اُؼَٔ اُن١ اؿٚت أٗظٔخ  هع٤ؼخ  اّزوًذ ك٢ رٌل٤وٛب 

و٣وخ اُٞؽ٤ْخ اُجْؼخ هجَ  هزِٜب .. ٝاٍزجبؽخ  ؽ٤برٚ  هجَ كٜ٘ب  ..ًٝبٗذ ٜٗب٣زٜب إٔ هزِذ  ثٜنٙ اُط  

 

 

ّ 2003ـ   1611مًو١    

ك٢ َٜٓ  8002ٗٞكٔزَ  82طْٞٗ ٝ هظِض ك٢  6611ٓزظٔزَ  61ُيص ك٢ ٝ  ًًَٟ ٓلٔي ػزيهللا حُيح٢ُ  

ٝ ٢ٛ حٛـَ حٗوخثٜخ حُؼٔخ٤ٗش ٝ ٝ ًخٗض ٓؼَٝكش رل٘خٜٗخ ٓٔخ  6611ك٢ ٓ٘طوش ٝحى١ ح٤َُِ ك٢ طْٞٗ ٖٓ ٝحُيطٜخ َُٛس ك٢ ٓ٘ش  ُٝيص 

هَد كَى ُـ٤ٔغ حكَحى ػخثِظٜخ ٝ حهَرخثٜخ ٝ كظ٠ ؿ٤َحٜٗخؿؼِٜخ ح . 

ًخٗض ٓظؼِوش رؤر٤ٜخ ٝ ًخٗض ط٘خّ ك٢ ك٠٘ٚ ك٢ ٛـَٛخ. ح٠ٗٔض ُِٔيٍٓش حالرظيحث٤ش ك٢ ٝحى١ ح٤َُِ ٝ رؼيٛخ حٗظوِض ا٠ُ حرظيحث٤ش 

  حُوِٗيحٍ ٝ حًِٔض طؼ٤ِٜٔخ

حُـ٘خء ر٤٘ٔخ ُْ طظوزَ ٝحُيطٜخ ًُي. ًخٗض ُٜخ حُويٍس ػ٠ِ أىحء ؿ٤ٔغ ريأص حُـ٘خء حػ٘خء ٝؿٞىٛخ ك٢ حُٔيٍٓش ٝ ًخٕ ٝحُيٛخ ٣٘ـؼٜخ ػ٠ِ 

. حٗٞحع حالؿخ٢ٗ رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ٛؼٞرظٜخ. رؼي ٝكخس ٝحُيٛخ ريأص ٝحُيطٜخ ريػٜٔخ ًٔخ كؼَ ؿ٤ٔغ حٗوخثٜخ  

 حُؼَر٤ش رخُِٜـخص طـ٠٘ ًخٗضٝ,  رخُؼَر٤ش حُ٘خ١وش حُزالى ٓؼظْ ك٠ حُ٘خّ ٝح١َرض ُِ٘خّ حُٔؼخىس ُظؼط٠ كؼخٗض حُـ٘خء ٓٞٛزش ُٜخ ًخٗض

 رط٣َوش كوظِض..  ُٜخ ٣٘لغ ُْ ٝػِٜٔخ حُل٤خٝ ػطخثٜخ ٌُٖٝ,  حُٔـَر٤ش ٝأك٤خٗخً  ٝح٣َُٜٔش ٝح٤ُِز٤ش رخُظ٤ٔٗٞش حُـ٘خء كؤؿخىص حُٔوظِلش

 حُظ٠ حُزالى ك٠ ٙأٗظ٘خٍ الػزخص ًخك٤ش كَٛش حٓخٓٚ طظق ُْ ٗخىٍس هخٓش ًٝ ٤ِٔٓح ٛٞطخ ًًَٟ حُل٘خٗش ٝأٓظٌِض, ٜٓــَ هخَٛس ك٠ ر٘ؼش

أهَٟ َٓس ٛٞطٜخ ٓؼَ ك٣َيحً  ٛٞطخً  ٣ظَٜ ؿظ٠ ٤٘ٓ٘خً  حُؼَد ٣٘ظظَ ٍٝرٔخ,  حُؼَر٤ش طظٌِْ . 

١ِوش ٖٓ ٓٔيّ  61* ٛل٠ ٌٓخٕ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ ػ٠ِ هزَ ٓوظِٜخ ٖٓ ُٝؿٜخ أ٣ٖٔ ح٣ُٞٔي١ ح١ٌُ حكَؽ 8002ٗٞكٔزَ  82ك٤ل٢ 

.  هخّ ٗوَ ؿؼٔخٜٗخ ا٠ُ طْٞٗ ُظيكٖ ٛ٘خى طْ  ٓي٣َ حػٔخُٚ ػْ ٍٗخٕ ك٢ ؿٔيٛخ هزَ حٕ ٣وظَ ًَ ٖٓ ٓي٣َ حػٔخُٚ ٝ ُٝؿش  

 ٝط٤َ٘  حُٜٔخىٍ ا٢ُ إٔ ٓزذ  ٓوظِٜخ  ٣ؼٞى  ُلظٟٞ ٛيٍص ٖٓ حُٔؼٞى٣ش  رٜيٍ ىٜٓخ ٝهظِٜخ  

 ٝرٔزذ أؿ٤٘ش  ؿ٘ظٜخ  طلَٔ ٗويح ٗي٣يح  ٝال ًػخ . 

 كِوي طؼَٟض حُل٘خٗش حُظ٤ٔٗٞش  ١ًًَ هزَ هظِٜخ  ُلِٔش َٗٓش ًُٝي 

 ػ٘يٓخ( ُألؿ٤٘ش حُؼخُغ حُيٝكش َٜٓؿخٕ ك٢ ٓ٘خًٍظٜخ هالٍ) ٛلخك٢ ٓئطَٔ ك٢ هخُظٚ ٓخ رؼي حُؼخّ ىٜٓخ اٛيحٍ كي ا٠ُ ِٝٛض ٓشٝأُ

حُٟٔٞٞع ًُي أػخٍٛخ حُظ٢ ٝحُِٝرؼش رخٍَُٓٞ ٗلٜٔخ رظ٘ز٤ٚ حطٜٔض  

 كؤٛيٍص حُلظٟٞ  روظِٜخ   ٌٝٛح ٗٚ  حُلظ١ٞ 

 ػوٞرش رظ٘ل٤ٌ ٣و٢٠ ح١ٌُ حَُ٘ػ٢ حُلي حهخٓش حُو١َ٤٠ حرَح٤ْٛ حُيًظٍٞ ح٤ُ٘ن خٝح٣َُ ك٢ حٌُز١َ حُٔلٌٔش ك٢ حُوخ٢ٟ أؿخُ))  

١ًًَ حُظ٤ٔٗٞش حُٔطَرش ػ٢ِ حُوظَ . 

 الهخٙ ٓخ ك٢ ٝحُٔالّ, حُٜالس ػ٤ِٚ ٓلٔي حٍَُٓٞ ٓؼخٗخس ط٘زٚ ٓؼخٗخطٜخ حٕ ٖٓ حُل٘خٗش هخُظٚ ٓخ ػ٢ِ حُل٤خس ُـ طؼ٤ِوٚ ك٢ حُو١َ٤٠ ٝهخٍ

حالٓال٤ٓش ى٣خٗظٚ َ٘ٗ ػ٘ي ٝٓلخٍرش ٓؼخٗخس ٖٓ . 

 كؼخ٤ُخص ٟٖٔ ح٣َُٝ٘ي ٝػزيهللا أرٞرٌَ أ٤َٛ حُٔطَر٤ٖ ؿخٗذ ح٢ُ حُـ٘خث٤ش كلِظٜخ ٓزن ٓئطَٔ ك٢ طـَرظٜخ ػٖ طظليع ١ًًَ ًٝخٗض

حُوط٣َش حُؼخٛٔش ك٢ أ٣خّ هزَ ريأ ح١ٌُ حُـ٘خث٢ حُيٝكش َٜٓؿخٕ . 

 ٖٓ رخٍَُٓٞ حٓظِٜحثٜخ ح٢ُ هظِٜخ ؿٞحُ ٓؼ٤يحً  رخُوظَ حُلي اهخٓش ٢ُٝرخُظخ حالٍطيحى ٣ٞؿذ ًلَ حُل٘خٗش هخُظٚ ٓخ حٕ حُو١َ٤٠ ٝحػظزَ

 ًؤٜٗخ رظ٘ز٤ٜٜخ ُػٔض حٜٗخ حُٔؼٞى١ ح٤ُ٘ن حٌُلَ   ٝحٓظطَى ٣ٞؿذ ح١ٌُ ح٢ُ٘ء ٝٛٞ ُٚ طؼَٝ رٔخ ُٚ طؼَٟض ٓخ ط٘ز٤ٜٜخ هالٍ

 ؿ٠زخً  ٍىس طوظَ حٕ ك٤ـذ ٝاال حُظٞرش كِٜخ هللا ٝر٤ٖ ر٤ٜ٘خ طخرض حٕ حٗٔخ ظخَٛحً  حٓظظخرظٜخ ٓؼٚ ٣وزَ ال ًلَ أ٠٣خً  ٌٝٛح هللا ػ٘ي ٖٓ َِٓٓش

ٍٝ  ٖٓ ٓٔظٜيٍ ه٠خث٢ رلٌْ ًُٝي ٍُٝٓٞٚ هلل ػوش ػيٍ ِْٓٔ هخ  . 

 الهخٙ رٔخ طويٓٚ ٓخ أٝ الهظٚ ٓخ حُٔطَرش ط٘ز٤ٚ حٕ ٝأًي ػزض, حٕ هخُظٚ ػٔخ ٝحُؼٞىس هلل حُظٞرش ح٢ُ ١ًًَ حُٔطَرش حُو١َ٤٠ ٝىػخ

 حٛطلخٙ ٖٓ حال حكي ح٤ُٚ ٣َٜ ال ٝحَُٓخُش حُ٘زٞس ٝٓوخّ حالٗز٤خء ٝهخطْ حُزَ٘ أًَٔ ٛٞ حٍَُٓٞ الٕ ٌدًٝ حكظَحء ك٤ٚ هيٓٚ حٝ حٍَُٓٞ

 . هللا
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 رخُي٤َُ ٓؼزظش ه٠خث٤ش ٝربؿَحءحص ٓلٌٔش ٣َ١ن ػٖ ًُٝي ٍُٝٓٞٚ هلل ؿ٠زخً  طؼ٣َِحً  حٝ َُىطٜخ كيحً  حُوظَ ٢ٛ حُؼوٞرش حٕ ػ٢ِ ٝٗيى

هخُظٚ (((  ٓخ ػ٢ِ ٝحُلـش  

حَُٝح٣خص حُلي٣ؼش  إٔ  ُ٘ـَ  حَُث٤ْ  حُٔوِٞع  ك٢٘ٔ  ٓزخٍى ٣ي ك٢  ٓوظَ  حُل٘خٗش  ٝط٤َ٘ رؼٞ   

تلك  الماادخ " الفجخ الماخٌة  "  قالت    

ذكخى نهاجمت اٌها الملك السعندي نالتنخط السعندي اً الهجنم على العخاق ننافت الملك بانه )   ؼنتهااإلؼنٌة  التً  ا 
لما علمته عخب تاٌمز اا  ذكخى قتلت قبل تنزٌع االؼنٌة على نسابل االعالم نااتفى االال الذي كا   اامٌها اخامٌها ( ...نناقا

 منجندا اً الازنة الادٌدٌة اً شقتها

ك٢ ٗوظٜخ ك٢ حُِٓخُي, ر٢ٓٞ حُوخَٛس, رَٛخٙ ح١ِوٚ ػ٤ِٜخ ُٝؿٜخ ح٣ٖٔ ح٣ُٞٔي١ هزَ حٕ ٣٘ظلَ حػَ  ًٝخٗض حُٔـ٤٘ش ًًَٟ هي هظِض

ٜٔخ ُْ طؼَف رؼي حٓزخرٚ ٝهظَ ك٢ حُلخىػش ٗلٜٔخ ٓي٣َ حػٔخٍ حُِٝؽ ػَٔٝ كٖٔ ٛز١َ حُو٢ُٞ ُٝٝؿظٚ هي٣ـش ٛالف ٗـخٍ كخى ر٤٘

حُي٣ٖ حُظ٢ ًخٗض طي٣َ حػٔخٍ ًًَٟ. ٝحُوظ٤َ ٗـَ ٓي٣َ ٌٓظذ حَُث٤ْ ح١َُٜٔ حَُحكَ حٍٗٞ حُٔخىحص.ٝح٤ٛزض حُل٘خٗش حُظ٤ٔٗٞش رؤْ 

ع ٌَِٛػَ٘س ٍٛخٛش ح١ِوض ٖٓ ٍٗخٕ حُٔخ٢ٗ ٖٓ ٗٞ  

 أٓخ  حألؿ٤٘ش  ح٤ُٔخ٤ٓش  ..حُظ٢  ؿ٘ظٜخ  ٝحُظ٢  ط٤َ٘  ُٔؼخٍٟش حُٔؼٞى٣ش  أٜٗخ  ٢ٛ حُٔزذ ك٢  ٓوظِٜخ :ـ

 ٢ٛٝ ٖٓ ًِٔخص حُ٘خػَ ػ٢ِ ح٤ٌُال٢ٗ  

ٓؼوٍٞ ٖٓ ٌٛح ٣وٍٞ ٣ـَح ٤ٖٓ                                 ٣وٍٞ                     ٣ـَأ ٤ٖٓ   

حٍَُٓٞ أٖٓ ر٤ٜيى ىٓؼي هخ٢ُُٞ                   حٍَُٓٞ      ٝهزَ حٌُؼزش ع ٝر٘ز٢ٌ رٍِ٘ٝ  

ٍحػ٤٘خ ٍحكش طوِذ ال ٤٘ٛ٘خ ٛيٍى ك٢ حٍَُٓٞ                         ار٢ٌ أٖٓ ر٤ٜيى ٛٞطي هخ٢ُُٞ   

حُزظٍَٝ ر٤ل٢ٔ ٓٔطٍٞ كخْٛ ٖٓ ٝحْٛ               رٍٜٞ           كخ٢ٓ كخًْ ٖٓ كخًْ ٍحػ٤٘خ  

ٓ٘ؼظ٘خ حُز٤ض كؾ ػٖ أهٞط٘خ ٣وٍٞ ٣ـَح ٓ٘ؼظ٘خ                ٤ٖٓ هللا ر٤ض ػٖ أهٞط٘خ ٣ٍٞو ٣ـَح ٤ٖٓ  

ٓؼوٍٞ ٖٓ ٌٛح ٣وٍٞ ٣ـَح ٤ٖٓ                   حٍَُٓٞ      ر٤ض رظٜيى حُيٓؼش إ هخٍ ٖٓ  

أٓخٕ ٝأًؼَ ٝحٌُؼزش ٌٓش ٖٓ حَٜٓ             ٝحُلخط٤ٌخٕ                  ُِزخرخ كـٞ ٜٗ٘لٌْ   

٣ٍِٝ ٤ًَٓي ُِلخًْ ٣وٍٞ ٣ـَح رخه٤ٜخ         ٤ٖٓ ٛي١ٍ ك٢ ه٢ِ كَح٤ٜٓخ كخ٤ٜٓخ ٌٓش  

ٓ٘ؼظ٘خ هللا ر٤ض ػٖ أهٞط٘خ ٣وٍٞ ٣ـَح رٍٜ٘ٞ                ٤ٖٓ ر٘خٍى ٓٔطٍٞ ك٤٘خ طلخ٢ٟ ٓخ  

حألٍٛٞ كٌْ رظٜيى حُيٓؼش إ هخٍ ٓ٘ؼظ٘خ        ٖٓ حُز٤ض كؾ ػٖ أهٞط٘خ ٣وٍٞ ٣ـَح ٤ٖٓ   

ر٤ٔق كخطلٜخ ٌٓش أٍح٤ٟ٘خ هِظِْٜ            ٓؼوٍٞ             ٖٓ ٌٛح ٣وٍٞ ح٣ـَ ٤ٖٓ  

طل٠ل٘خ ىٓٞع ط٤َٔ ال ط٣َل٘خ ٛيٍى ك٢ ح٤٠ُق                ار٢ٌ ٝٗل٢ِ ر٤ل٤ٜٔخ حُـَد هخ٢ُُٞ  

ٓوزٍٞ ىػخ٣خ ػ٘ي١ ٖٓ ٗيػ٢ ُٞ ٤ٔٗٞح            ٗوٍٞ         ٝحُلن حٌُؼزش ػ٘ي ٗيػ٢ هخكٞح  

ٓ٘ؼظ٘خ حُز٤ض كؾ ػٖ أهٞط٘خ ٣وٍٞ ٣ـَح ٓ٘ؼظ٘خ           ٤ٖٓ هللا ر٤ض ػٖ أهٞط٘خ ٣وٍٞ ٣ـَح ٤ٖٓ   

ٓؼوٍٞ ٖٓ ٌٛح ٣وٍٞ ٣ـَأ حٍَُٓٞ                      ٖٓ ر٤ض رظٜيى حُيٓؼش إ هخٍ ٖٓ   

ػ٤ِٚ ِٓلٞم ك٠ِي ٖٓ ًخٕ إ                   هَٜى  ٝحُلؾ ٖٓ ٣ـ٤٘خ حَُٜ٘ ال  

ٝطٔؼش ٓزؼش ٌٝٗظذ           ٝٗٔؼ٠                       ٗطٞف هللا أٍٝ ك٢  

 

 

 

 

ٝرؾٍٞ  مُي  اُٖٞد اُْغ٢  ثبُلٖ ٝاُؾ٤بح  ٝا٧َٓ  ا٢ُ  عضخ ٛبٓلح  عواء  أؿ٘ز٤ٜب  ٝؽو٣زٜب  ٝككؼٜب  ػٖ ٓب ,

 رواٙ ٓولٍب ؟؟!! 
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 ةالمجتمعات اإلسبلمي  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....مقتل مخرج فيلم ينتقد
 ثً األٚص١ٌٛخ ٚ اإلس٘بة  اٌزٞ ال د٠ٓ ٌٗ .... ٌُ رطٍٗ .  ال و,   ؟! اٌغبدسح   ِخشط ٌٕ٘ٛذٞ ..طبٌزٗ ٠ذ اإلسالَٚاَ

..وال ثً جّبػبد ؟!  ثً  اٌحشوبد اٌشد٠ىب١ٌخ  اٌزٟ ال رؼشف ِىبْ ٚال صِبْ .. رشصذ ٌٗ اإلسالَ  ..الواغزبٌٗ اإلسالَ  

 َ ِٓ ٘زا ثشاء د٠ٓ اٌشحّخ ٚاإلٔسب١ٔخ ٚاٌحسٕٝ ِٓ وً رٌه ٚؤوضش ثشاء !!ٚؤحضاة ال رّضً اإلسالَ .. اإلسال

فٟ لٍت ؤٚسثب ٚاٌؼبٌُ اٌّزحضش وبْ ِمزٍٗ  ..ثسجت ف١ٍُ ؤخشجٗ ػٓ اإلسالَ ٚفىشح..ػشض ف١ٗ ٚجٗ اإلسالَ اٌحم١مٟ     

سحّخ.. ٚسّبحخ اإلسالَ فٟ اٌزٞ ٠خزفٟ رحذ شؼبساد وبرثخ ِض٠فخ  خذاػخ ٚثشالٗ . فىبْ ش١ٙذا .فشحّخ اإلسالَ  اٌال

اٌالسّبحخ ..ٚحبدس اغز١بٌخ د١ًٌ ٌّٓ ٠فىش فٟ اٌزّبٟ٘ ِغ اإلسالَ  ..ٚاٌزّبشٟ ِؼٗ ِٚحبوبرٗ ..فبإلسالَ ٘ٛ اإلسالَ 

 ..فٟ لٍت اٌؼبٌُ اٌّزحضش ..,,٘ٛ اإلس٘بة اٌزٞ اغزبي اٌّئبد فٟ اٌؼصٛس اٌمذ٠ّخ ٚ ٠غزبي ا٢ْ اٌؼششاد 

 بالموضوع صلة  فٍٓ ٠ؼشفٗ ؤثذا ِٓ ٌُ ٠ؼشف اإلسالَ ا١ٌَٛ

 
 ـ  2002ـ ػ  1955ثيو فاف  جوخ  

 ., إثر إطبلؽ النار عليو في العاصمة الهولندية أمسترداـمخرج ىولندم  قتل بسبب اقدامة على انتاج فيلم  ينتقد اإلسبلـ 
كأعلنت الشرطة أف المشتبو بو رجل يبلغ كقد ألقت الشرطة الهولندية على رجل قرب موقع الجريمة بعد تبادؿ إطبلؽ النار معو, 

 .عاما كيحمل الجنسيتين الهولندية كالمغربية 26من العمر 
عامان كاف قد تلقى تهديدات بالقتل بعد عرض فيلمو الذم يحمل اسم "الخضوع" على  47يذكر أف فاف جوخ البالغ من العمر 

 .التلفزيوف الهولندم
 .في المجتمعات اإلسبلمية كيتعرض الفيلم لمظاىر العنف ضد النساء

كقد أنتج الفيلم بالتعاكف مع السياسية الليبرالية الهولندية أياف ىيرسي علي, كىي مهاجرة من أصل صومالي فرت ىربا من زكاج 
 .مرتب

كمنذ عرض الفيلم تعيش أياف ىيرسي تحت حراسة الشرطة. كقد تلقت ىي األخرل تهديدات بالقتل بعد أف أعلنت تخليها عن 
 .عقيدة اإلسبلميةال

 .كنقلت اإلذاعة الهولندية عن شهود عياف قولهم إف رجبلن يرتدم جلبابا مغربيا تقليديان ىاجم فاف جوخ أثناء ركوب األخير دراجة
 .تبادؿ إطبلؽ النار كنقبل إلى المستشفى كقد أصيب المشتبو بو كشرطي في

الشهير كاف بصدد إنتاج فيلم عن السياسي اليميني بيم فورتاين الذم   يذكر أف فاف جوخ الذم ينتمي بصلة قرابة للرساـ الهولندم
 .2002كاف يطالب بالحد من الهجرة إلى ىولندا, كالذم اغتيل في مايو/ أيار من عاـ 

كيحكي فيلم "الخضوع" قصة امرأة مسلمة أجبرت على الزكاج من رجل أساء معاملتها, كتعرضت الغتصاب جنسي من قبل عمها. 
 .ر الفيلم احتجاجات شديدة بين المسلمين في ىولنداكقد أثا

 .بالمئة من تعداد السكاف 5,5يذكر أف ىولندا يعيش بها نحو مليوف مسلم يمثلوف 
كقاؿ أحد العاملين بالشركة التي أنتجت الفيلم إف فاف جوخ تلقى العديد من التهديدات بالقتل, لكنو لم بأخذىا على محمل 

ء الهولندم ياف بيتر بالكنندم على مقتل فاف جوخ بالقوؿ إنو من غير المقبوؿ أف يقتل إنساف بطريقة كعلق رئيس الوزرا.الجد
 .كحشية ألنو عبر عن رأيو

 ."كأضاؼ: "اليـو نتذكر مقتل فورتاين. كال يمكن أف نستسلم لمثل ىذه الجرائم
 .كقالت الملكة بياتريس إنها تشعر بالصدمة إزاء الحادث
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 الدرجة األكلي  ........   شهيد من 

مواطن من مواطنً السعودٌة .. اعتقل بسبب نشاطه السٌاسً وموقفه  من حرب الخلٌج الثانٌة ..وقتل 
 تحت التعذٌب فً أحد السجون فكان واحد من الشهداء 

 

 
 الاحٌؾ هللا  عبد الشهٌد شقٌق انخة

 تقخٌبا م 2003 ـ ؟؟؟؟؟

 نسخته اً األكبخ األب  هن مدنٌة نظٌفه اً الدااع بنزاخة سابق منظؾ الاحٌؾ الخام  عبد ب  هللا عبد هن

 اً ٌدعن اتاخك ؼحبا اشتاظ الكنٌت م  العخاق إاخاج باجة الالٌج  األمخٌكٌة القنات ناتلت نعندما

 مستقبال إاخاجها نٌاعب شخعً ؼٌخ نجندها بأ  نٌاذخ الالٌج  م  القنات إاخاج الى الخٌاض مساجد

 الحابط ناد قبل م  نااناا الخٌاض مبااث قبل م  كثٌخا نعذب نشهخ لعدة السج  ننندع إعتقل عندها

 اً ااده آله نإداال لاٌته شعخ بنتؾ  نٌقنم نهله نحد حده الساقطة العباخات بأشد ٌتفنه كا  الذي

 مؤاخته

 السج  داال به مااعل على  الحابط م  ٌنتقم ا  اال نقسم السج  م  الاحٌؾ هللا عبد الشهٌد اخج نعندما

 نااناا األمخ بذلك الداالٌه نزاخة تهتم نلم كثٌخا بأذى ٌاب نلم نهخب علٌه الناخ ماء اسكب به اتخبص

 اً  اإلنسا  اقنق ع   لدااع اللجنه مؤسسً مع ٌجتمع كا  النقت هذا اً منزله م  هخب الشهٌد ا 

 لقاءات نكانت العناجً ماس  كتنخنالد مامدالمسعخي الدكتنخ بٌنهم م  بالخٌاض السلً اً اً إستخااه

 اً ناإلستقخاخ هللا عبد الشهٌد بٌنهم نم  البلد م  الاخنج اللجنه نعحاء بعض قخخ النقت هذا اً عادٌه

 النظام جنن  اج  الٌمنٌه الادند الى هللا عبد الشهٌد اتبعه الٌم  طخٌق ع  مامد الدكتنخ ااخج بخٌطانٌا

 اً ٌعمل نالذي إبخاهٌم نهم الشهٌد اشقاء اسج  تاخااته اتابطت لند  اً المسعخي بنجند علم عندما

 عبد اسمه اعتقد لهم عم اب  نناخ سعند الملك بجامعة ٌعمل نالذي الاحٌؾ مامد نالدكتنخ الداالٌة نزاخة

 تنجٌه نتم هللا عبد الشهٌد على تعثخ نلم العناجً ماس  الدكتنخ بٌنهم م  آاخن  الى باالحااه الخام 

 للهخنب الخبٌسً المدبخ هن انه على الشهٌد ناتهم المسعخي مامد الدكتنخ هخنب مدبخي بأنهم للجمٌع إتهام

 العمخ م  السبعٌ  نقتها اً تجانز الذي الاحٌؾ الخام  عبد الشٌخ نبنه سجننا عندته م  ٌبسنا نعندما

 عابله م  نشااص امسة بحاأا للنظام نفسه ٌسلم ا  آثخ ناانته نبٌه بسج  هللا عبد الشهٌد علم عندما

 ثانٌا المسعخي تهخٌب على نٌعاقبنه ننال منه ٌثاخنا لكً بالشهٌد نزمالبه  الظابط افخح السج  اً نااده

  نكا  الظهٌخه نقت اً االسفلت على بالسٌاخه ظهخه على نٌساب بالادٌد ٌقٌد اكا  شدٌدا عذابا اعذب

 ٌستكمل بأ  علٌا تعلٌمات هناك لك  التعذٌب عنه ااؾ للبالش ناٌب اتى علٌه اقدا زادهم مما الباس شدٌد

 الحباط ااد اقام علٌه التعذٌب استمخاخ م  البد اكا  كامل إعتخاؾ على منه ٌاالنا اتى معه التاقٌق

 الداالٌه نزاخة اً األنخاق كل تلابطت عندها التعذٌب تات  نتناً اخٌعا ااخ خنسه مؤاخة على بحخبه

 اعال ماٌخا األمخ اكا  األمخ تختٌب المبااث خجال نعلى  اٌه نفذ شخعٌا اكما ا  ٌعل  با  التعلٌمات نجاءت

 ما إعدام مماٌعنً المتهمٌ  لكل جماعً الاكم ٌكن  ا  البد ا  ٌعنً اهذا المسعخي تهخٌب االتهام كا  اإذا

 آاخٌ  اتهامٌ  اال دناٌج الم الشهٌد ملؾ اً المبااث خجال افتش الاٌاخ هذا استبعد لذا العشخه م  ٌقاخب

 تخسم لكً األاٌخ اأاتاخت المبااث خجال ااد على الناخ ماء نسكب األمخٌكً النجند حد العامه اثاخت هً

 ناكم اٌه هللا اكم تنفٌذ نتم األخض اً المفسدٌ  م  المخانم بأ  ٌفٌد األاد ٌنم البٌا  اادخ التمثلٌه علٌه

.  سنه عشخ امسة ماس  نعلى سنه عشخ امسة مامد ااٌه نعلى سنه بعشخٌ  ابخاهٌم ااٌه على

 م تقخٌبا .  2003ااستشهد اً عام 
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  ....  ثالثة ....   شهيد من الدرجة ال

مثقؾ نكاتب ماخي .. خال ناستهشد اً ظخنؾ ؼامحة بسبب معاخحته لنظام الماخي نخاحة لتنخٌث الاكم ننقل 
 ل ..اكا  ناد الشهداء السلطة م  اكم األب المالنع اسنً مباخك ألبنه جما

 

 
 

 م  2003؟؟؟؟  ــــــــــ  خحا هالل

كما عمل ااااٌا اً ااٌفة عخاقٌة  ااٌفة األهخام شؽل مناب نابب خبٌس تاخٌخ.ماخي اافً 

خنؾ ظاتفى اً ة انله كتب مؤلفة نمتخجم... عالم الٌنملااٌفة ال ، نااااٌااخب الالٌج الثانٌة إبا 

مسؤنلٌتها ع   اد اإلسالمًجماعة الجه نت، نبعد ذلك التاخٌخ بعامٌ  نعل2003 نؼسطس 11 ؼامحة ٌنم

 اؼتٌاله

إال ن  ذلك لم ٌتأكد، نلم تقدم نجهزة األم  الماخٌة نٌة تفسٌخات ع  اادثة ااتفابه، كما تتخدد شابعات ع  

 نجند دنخ ما لجهاز ماابخاتً ما اً ااتفابه

 ع  نقال ثناثخت ننباء ؼٌخ مؤكدة مادخها لبعض الااؾ الماخٌة 2009ن قً ننابل نؼسطس م  عام 

شقٌق خحا هالل ننه ما زال على قٌد الاٌاة نلكنه قٌد الابس اإلنفخادى اً ناد سجن  

 ]د هذه األاباخ م  نفٌهاالساالٌة الماخٌة. نلم ٌتس  بعد تأك اإلسكندخٌة مدٌنة
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  ......   شهيد من الدرجة الثالثة   ..
م نال ٌزال ماٌخة  2004شاعخ  سعندي اعتقل بسبب قاابد شعخٌة  تامل عننا   ٌا عابد الطاؼنت  .. اعتقل منذ 

 مجهنال  نؼامحا  نلم ٌتم التاقق  م  ماٌخه بعد  نهن خهٌ  الحخنؾ المتؽٌخة  

 

ى رٖ ٛخُق حُل٣ٞط٢, حُؼ١ٌَٔ حُٔخرن ٝحُٔظٞك٠ ك٢ ػخّ ّ , ٣٘ظ٢ٔ ٝحُيٙ ػٞح2004ٛخُق ػٞحى حُل٣ٞط٢ ٖٓ ٓٞح٤ُي ح٣َُخٝ حػظوَ طؼٔل٤خُ ػخّ  

 1969حُـ٣َِس حُؼَر٤ش . ٝهي طْ طـ٣َي حألد ٖٓ ؿ٤ٔ٘ظٚ حُٔؼٞى٣ش ك٢ ػخّ  , ا٠ُ هز٤ِش ػِ٘س ٢ٛٝ هز٤ِش ري٣ٝش ػَر٤ش ًز٤َس ط٘ليٍ ٖٓ ٗز1978ٚ

. ًٝخكش أكَحى أَٓطٚ هي ُٝيٝح ك٢ حٌُِٔٔش حُؼَر٤شإٔ ح٤ُٔي ٛخُق حُل٣ٞط٢   رلـش إٔ ؿِء ٖٓ أَٓطٚ ٣و٤ْ ك٢ ٛلَحء حألٍىٕ. ٝرخَُؿْ ٖٓ  

أٗٚ ُْ حُٔؼٞى٣ش ٝرخَُؿْ ٖٓ حٗٚ طخرغ ؿ٤ٔغ َٓحكَ ىٍحٓظٚ ك٤ٜخ, كبٗٚ ٣ؼظزَ ٖٓ هزَ حُِٔطخص حُٔؼٞى٣ش رال ؿ٤ٔ٘ش أ١ ٖٓ "حُزيٕٝ", ٓغ حإلٗخٍس 

ػ٠ِ ٝػ٤وش ٣ٞٛش  ٣لَٜ ه٢َُّ ٣ٞٓخ . 

أهٞ ٓؼي" ٗٔزش ا٠ُ ٓئُلٚ حُِٔظِّ ح١ٌُ ٣ٜق ك٤ٚ حُزئّ حالؿظٔخػ٢ ٝحُٔؼخٗخس حُظ٢ ٣ٞحؿٜٜخ ٝح٤ُٔي ٛخُق حُل٣ٞط٢ ٗخػَ "ٗزط٢" ٣ٌظذ رخْٓ "

 "حُزيٕٝ" ٝؿِء ٖٓ ٌٓخٕ حٌُِٔٔش ٣ٝ٘ظوي ك٤ٚ ٤ٓخٓش حُلٌٞٓش ١ٝخرؼٜخ حُٔٔظزي.

رٜٞطٚ ػ٠ِ رٞحرش "ٗؼَحء ه٤ٜيس طْ طٔـ٤ِٜخ َٝٗ٘ٛخ  48ٝهي َٗ٘ص ٓٞحهغ اٌُظ٤َٗٝش ػَر٤ش ًؼ٤َس هٜخثيٙ حُ٘ؼ٣َش, ٜٓ٘خ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ 

 حإلٛالف" حُظ٢ طلظ٠ٜ٘خ اكيٟ ٓٞحهغ حُٔؼخٍٟش حُٔؼٞى٣ش ك٢ ُ٘يٕ ًٔخ ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔلطخص حإلًحػ٤ش ك٢ أٍٝٝرخ.

 27ٝٛٞ ٓخ ٌَٗ رال ٣ٍذ حُٔزذ ٍٝحء اُوخء حُوزٞ ػ٤ِٚ ٖٓ هزَ ٜٓخُق حالٓظوزخٍحص حُٔؼٞى٣ش ك٢ ر٤ض ٗو٤وٚ ك٤َٜ حُل٣ٞط٢ ك٢ ح٣َُخٝ ٣ّٞ 

 .2004َ أًظٞر

ٝرو٢ آٌٗحى ٤١ِش َٜٗ ًخَٓ ٍٖٛ حالػظوخٍ ح١َُٔ ُْٝ طظٌٖٔ أَٓطٚ ٖٓ حُلٍٜٞ ػ٠ِ أ١ ٓؼِٞٓش ر٘ؤٕ ٤َٜٓٙ, ا٠ُ ؿخ٣ش ٣ّٞ ػِِْ أهٞٙ ك٤َٜ 

 روزَ ٝؿٞىٙ ك٢ ٓـٖ ػ٤ِ٘ش ك٢ ح٣َُخٝ.

ٌِْ ػ٤ِٚ رؼوٞ  ٝرؼي كُٜٞٚ ػ٠ِ حإلًٕ ر٣ِخٍطٚ ٝؿ٤َ  َٜٗح ٓـٖ ٗخكٌس ك٢ ٓلخًٔش ٓٔظؼـِش  21رش أرِِؾ ٌٛح حأله٤َ ٖٓ ١َف أه٤ٚ حُٔؼظوَ أٗٚ هي ُك

"حُوٌف رلن حُٔٔئ٤ُٖٝ ٝٓٞظل٤ٖ ك٤٤ٌٖٓٞ آه٣َٖ" ٝحالكظَحء ػ٤ِْٜ, ًٔخ ػِْ أٗٚ طؼَٝ ٠َُِد ك٢ ٓ٘خٓزخص ػي٣يس هالٍ   ػخىُش رظٜٔش

 .2005أ٣ٍِٞ/ ٓزظٔزَ  27 حٓظـٞحرٚ.ػْ ُٗوَِ ٛخُق حُل٣ٞط٢ ا٠ُ حُلخثَ, ؿ٘ٞر٢ ح٣َُخٝ, ر٤٘ٔخ ًخٕ ٖٓ حُٔلظَٝ ا١الم َٓحكٚ ك٢

ط٣َٖ٘  14ٝٗظَح ُؼيّ حإلكَحؽ ػ٘ٚ رؼي ٜٗخ٣ش حُؼوٞرش, هخّ أهٞٙ ك٤َٜ رَٔحِٓش حُيًظٍٞ ر٘يٍ حُلـخٍ ٍث٤ْ ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ُلوٞم حإلٗٔخٕ, ٣ّٞ 

ََّٟض ُٜخ أَٓس حُل٣ٞط٢, ٌُٖ ىٕٝ أ١ 2005ٗحُؼخ٢ٗ  ََِؽ َٓس أ٠ُٝ , ٤ُؼَٝ ػ٤ِٚ ٟٝؼ٤ش أه٤ٚ ح٣ٍُِٔش ٝؿ٤ٔغ حُٔظخُْ حُظ٢ طؼ ًََ.ٝأه٤َح أُْك ٌْ ظ٤ـش طُ

 رٔي٣٘ش طزٞى, ٤ٗ2007ٔخٕ/أر٣ََ  5ػٖ ٛخُق حُل٣ٞط٢ ك٢ 

 ١ِزض ٓ٘ٚ حُزوخء رٌٜٙ حُٔي٣٘ش ك٢ حٗظظخٍ ط٣ٞٔش ٟٝؼ٤ظٚ حإلىح٣ٍش ٗظَح ُؼيّ طٞكَٙ ػ٠ِ ٝػخثن ٣ٞٛش. ٌُٖ حُٔزخكغ 

ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ/ ٣٘خ٣َ  20ي. ٝ حٗظظَص ػخثِظٚ طٔؼش أَٜٗ ًخِٓش, أ١ ك٢ ٓزخكغ طزٞى ُظِو٢ ػ٤ِٚ حُوزٞ ٖٓ ؿي٣ ٝرؼي ٢٠ٓ ٓظش أ٣خّ, حٓظيػظٚ

 , ُظظَٞٛ رٌٔخُٔش ٛخطل٤ش ه٤َٜس طل٤طٜخ ػِٔخ رؤٗٚ ٓؼظوَ ك٢ ٓـٖ حُطخثق.2008

ك٢ كخُش  ٛخُق حُل٣ٞط٢ أَٓطٚ إلٗوخًٙ ٟٓٞلخ ُٜخ حٗٚ ٣ظؼَٝ ٠ُـ١ٞ ٛخثِش ٝطؼ٣ٌذ ٍٜٓٞ هالٍ حٓظـٞحرٚ, ٝرََيح  ٝأػ٘خء ٌٛٙ حٌُٔخُٔش, ٗخٗي

ٙ ػ٠ِ ٝػخثن ح٣ُٜٞش رٔزذ ًٞٗٚ ٖٓ ػي٢ٔ٣ حُـ٤ٔ٘ش )حُزي  ٕٝ(.ٗل٤ٔش ٤ٓجش ُِـخ٣ش. ٝطؼظزَ أَٓطٚ إٔ ٌٛح حإل٣وخف حُؼخ٢ٗ طْ ر٣ٌٍؼش ػيّ طٞكَُّ

ش ؿيس ٌٓ٘ ػالػش ػ٘يٓخ طِوض ٌٓخُٔش ٛخطل٤ش ه٤َٜس ٓ٘ٚ ٣وزَٛخ ك٤ٜخ أٗٚ ٗوَ ا٠ُ ٓـٖ ك٢ ٓي٣٘ 2008ػْ حٗوطؼض أهزخٍٙ ػٖ أَٓطٚ ا٠ُ ريح٣ٚ ٤ُٞ٣ٞ 

 أٓخر٤غ, ٟٓٞلخ أٗٚ ُْ ٣ؼَٝ كظ٠ ح٥ٕ أٓخّ ٤ٛجش

٤ٌَّْٖ. ٝكظ٠ ح٥ٕ ٓخ ُحٍ طلض  14ه٠خث٤ش ًُٝي ٌٓ٘ ا٣وخكٚ حأله٤َ هزَ  َٜٗح. ٝأٗٚ طؼَٝ هخٛش ُظؼ٣ٌذ ٝك٢٘ ٗظؾ ػ٘ٚ ًٍٔٞ ك٢ حُٞؿٚ ٝك٢ حُلَ

 ٍكٔٚ ١ٞحؿ٤ض حُٔزخكغ ك٢ ٓؼظوالص حُٔؼٞى٣ش ىٕٝ هزَ .
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  الدرجة األكلي  .......   شهيد من 
كاتب كصحفي لبناني كمعارض سياسي ،، ذىب ضحية صراعات سياسية كحزبية كمذىبية كطائفية فاغتيؿ 

 كمات شييدا  مف شيداء الكممة كالحرية   

 
  ،(2005 – 1957) تكيني غساف جبراف

 معاد كصحفي اشتير. تكيني غساف اإلعبلمي نجؿ كىك المبناني، النكاب بمجمس كعضك المبنانية النيار صحيفة إدارة مجمس رئيس
 في الحاكـ النظاـ ممارسات يستغمكا أف لبناف في السكرم لمتدخؿ المعارضيف مف كغيره مراران  كحاكؿ لبناف، عمى السكرية لمكصاية

 .الطائؼ اتفاؽ تطبيؽ عقب كذلؾ عنو النيائي لبناف انفصاؿ ليثبتكا سكريا
 

 الجيش خركج إلى كأدت الحريرم رفيؽ األسبؽ لبناف كزراء رئيس اغتياؿ عقب حدثت التي آذار 14 انتفاضة في ذلؾ بعد برز
 مقعد عف 2005 عاـ انتخابات في أذار 14 قكل مع تحالفو بعد المبناني البرلماف في نائبان  ذلؾ بعد كانتخب. لبناف مف السكرم

 .بيركت في األرثكذكس الركـ
 

 لمدعكة النيار لجريدة تحرير كرئيس مكقعو كظؼ حيث عميو، السكرية لمييمنة لمعارضةا المبنانية األصكات أبرز بيف مف كاف
 إنسحاب عقب 2000 عاـ في بالرأم بمجاىرتو جازفت التي اإلعبلمية الشخصيات أكؿ مف كاف كقد. السكرية الييمنة إلنياء
 األسد حافظ السكرم الرئيس نجؿ إلى فتكحم خطاب في رسالة كجو فقد. االحتبلؿ مف عامان  21 بعد لبناف جنكب مف إسرائيؿ
 كلكجكد لبناف في السكرية لمسياسات مرتاحيف غير المبنانييف مف الكثير أف تدرؾ أف البد" فييا كقاؿ األسد بشار ذلؾ بعد كخميفتو
 ".كاالستقبلؿ كالكرامة ةالسياد لمبادئ تماما مناقضا لبناف في سكريا مسمؾ المبنانييف مف كثير يعتبر...الببلد في السكرية القكات

 
 البرلماف دخؿ حيث نفسو، السياسي المعترؾ في الدخكؿ إلى السياسية المقاالت كتابة خط تكيني تجاكز األرز ثكرة أعقاب كفي
 في لسكريا كالمناىضة تكقيعو تحمؿ التي المقاالت كتابة عف تكقؼ أنو كرغـ. األرثكذكس الرـك طائفة مقعد عف بيركت عف كنائب

 جريدتو في المقاالت كتاب أبرز أحد قصير سمير اغتيؿ 2005 يكنيك كفي. لسكريا القكية معارضتيا كاصمت الجريدة أف إال يار،الن
 بيف مف ىجكـ أكؿ أعتبر فيما ،2004 عاـ الغتيالو محاكلة مف حمادة مركاف الكزير خالو نجا قد قبميا ككاف سيارتو، في بقنبمة
 فضبلن  أغسطس في فرنسا إلى لجأ حتى الخطكرة مف التفجيرات تيديد أصبح كقد. الشاكمة ىذه عمى بالتفجيرات ىجـك 12 مف أكثر

 .لسكريا المعارضة البارزة الشخصيات مف عدد عف
 اغتيالو 

 حيف االعتداء ككقع. بيركت شرؽ المكمس ضاحية في مفخخة بسيارة اعتداء في 2005 ديسمبر 12 االثنيف يـك في اغتيؿ
 تسميـ عمى ساعات بعد اإلعتداء أتى كقد بيركت، في( تغ 7،00) المحمي بالتكقيت التاسعة الساعة حكالي مفخخة سيارة انفجرت

 .لميامة ميميس ديتميؼ الحريرم رفيؽ السابؽ الكزراء رئيس اغتياؿ في الدكلية التحقيؽ لجنة رئيس
 المكسكعة الحرة كيكبيديا  

........................................ 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
فقٌه دٌنً اؼتٌل على ٌد الجماعات الدٌنٌة المتطرفة ... فكان واحد من الشهداء الذٌن 

 استحقوا شرؾ الشهاده 

  
 العزم إياد

 

  
 المكتب وعضو العراقي, اإلسالمي الحزب في بارز قيادي الِعزي, أحمد اياد الميندُس  وَىوالشيخُ 
 ديالى محافظة في العراؽ في ـ1962 عاـ تموز مف األوؿ في العزي إياد ولد .محزبل السياسي

 مجاؿ في وعِمؿَ  اليندسة كمية مف تخرج ـ,1984 عاـ وفي , العبارة ناحية بعقوبة قضاء_ 
 . تخصصوِ 

 منياج لو وكاف ,.. بغداد بجامعة الشريعة كمية مف البكالوريوس شيادة ناؿ ـ,1994 عاـ وفي
 شير أياـ خالؿ ألقاىا التي خطبو خالؿ مف المّصموف عرفو. طموحة دعوية وخطب دؤوب عمؿ

 أخوتو مع وىبّ .  متوازييف بخطيف يسيراف الدعوي ومساره الميني نجاحوُ .كاف , المبارؾ رمضاف
 تقسيـ مشروع ورفض اإلسالـ, ديف لنصرة لمعراؽ األمريكي الغزو بعد المخمصيف العامميف مف

 وجوالت صوالت لو فكانت الصحيح طريقيا عمى السياسية العممية ووضع لطائفيةا ونبذِ  العراؽ,
. وأعوانو لالحتالؿ ذلؾ يرؽ فمـ يمؿ وال يكؿ ال داعية وكاف معُو, جاء مف ومع االحتالؿ مع

  وغيرىا وتركيا والسوداف الجزائر في ومنيا. وخارجو القطر داخؿ في ِعدة مؤتمراتٍ  في وشارؾ
 أحكـ بكميف المسمميف, ُتَكفِّر متعصبة ضالة ِفئةٌ  أستيدفتو ـ,2005 الثاني يفتشر  28 تاريخ في

 العصابة تمؾ فأعترضتو الفموجة, عامرية في لو خطبةٍ  آخر مف عودتو طريؽ عمى إعداده القتمةُ 
 معو ومف ليغتالوه اإلجرامية

 الحرة  الموسوعة ويكيبيديا, مف
.................... 
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  ن الدرجة األكلي  ........   شهيد م
شجاع كلفو دفاعة عن الحريات كفضحة للفساد كالمفسدين عبر مقاالتو الصحفية صحفي  ليبي 

 حياتو فرحل شهيدا من شهداء ىذه الكارثة اإلبداعية كالحقوقية الطويلة 
 

 
 ضيؼ الغزاؿ  

   2005ػػػػ  1976

كىي قبيمة اش يتيـ األب كاألـ منذ صغره. ينتمي إلى قبيمة كبيرة ع19 76 – 5 – 8 عاـ   الصحفي ضيؼ الغزاؿ كلد          
 تنتمي كالدتو إلى قبيمة اليكارة الميبية.ك  الشييبات المشيكرة كالمنتشرة فى شرؽ ليبيا.

        فى ، في جريدة الزحؼ االخضر عمؿ ككاتب كصحفي تحصؿ ضيؼ عمى ليسانس اآلداب مف جامعة قاريكنس قسـ التاريخ
انضـ لحركة المجاف ، أصدر صحيفة )جكدايـ( كتكلى رئاسة تحريرىا كتكقفت بعد صدكر عدد كاحد منيا فقط 2002عاـ 

مع مطمع التسعينات انضـ ك  الثكرية مف خبلؿ مخيمات عقائدية فى نياية الثمانينات كمخيمات براعـ كاشباؿ الفاتح
 منسؽ قسـ التثقيؼ كاالعبلـ. ضيؼ لعضكية مثابة بنغازم الجديدة كتدرج فييا حتى تكلى منصب

         ألقى الغزاؿ محاضرة أثارت جدال فى مركز بحكث الكتاب االخضر ككانت حكؿ الفساد كطالب مف خبلليا  2004فى عاـ
 بإقامة جمعية أىميو لمتصدل لمفساد كجدد ذلؾ فى حكار إذاعى ببرنامج دعكة لمحكار. 

         قبؿ شخصيف مسمحيف ادعكا انيـ مف االمف الداخمي كذلؾ بالقرب مف احدل اختطؼ ضيؼ مف  2005 – 5 – 21في
 مزارع اليكارم كفى طريؽ عكدتو مف منزؿ احد اال صدقاء ككاف برفقة االعبلمى محمد المرغني.

        سؤاؿ أىمو عميو في جميع مراكز األمف التابعة لمسمطات كمراكز الشرطة الجميع نفكا كجكده عندىـ عند 

         أبمغ مركز شرطة قاريكنس أىمو بأنيـ عثركا عمى جثتو صباحا كيخشى أف تككف )لمغزاؿ( كطمبكا  2005 – 5 – 30في
 منيـ التعرؼ عمى الجثة كالذيف بسبب تحمميا لـ يتعرفكا عمييا لمكىمة األكلى. 

        كف السمطات الميبية رفضت بسبب تأخر اال كاف مف المفترض دفنو فى مقبرة الشيداء بناء عمى رغبة اصدقائو كاىمو ل
 تـ دفف )ضيؼ الغزاؿ( كسط أجكاء مف الحزف.  2005– 6-3جراءات االدارية يكـ 

         )تقرير الطبيب الشرعى يؤكد بأف الكفاة كانت بسبب اطبلقة الرصاص فى الرأس خمؼ األذف اليمنى مف )مسدس بمجيكى
 كطعنات بالسكيف كبمبلبس ممزقة كمكتؼ اليديف.سة حسا كىناؾ أثر كاضح اثر لكدمات فى مناطؽ

...................................... 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
كاتب كصحفي لبناني كمعارض سياسي ،، ذىب ضحية صراعات سياسية كحزبية كمذىبية كطائفية فاغتيؿ 

 كمات شييدا  مف شيداء الكممة كالحرية   

 

 ٤َٔ ه٤َٜٓ 

)  1960---2005  -(   

   

  ح٤ُٔخ٤ٓش ُِؼِّٞ أٓظخًحً  ًخٕ. ٣ٍٞٓش ٝأٓٚ كِٔط٢٘٤ أَٛ ٖٓ ُز٘خ٢ٗ ٝأٓظخً ٛلل٢ 

 ٝٛٞ. رخ٣ٍْ ك٢ حٍُٔٞرٕٞ ؿخٓؼش ك٢ ٝىٍّ ر٤َٝص ك٢ ٣ٞٓق حُوي٣ْ ؿخٓؼش ك٢

 حُـ٤ٔ٘ش ٣ٝلَٔ ُز٘خٕ, ك٢ ح١ٍُٞٔ حُظيهَ ٝٓؼخ٢ٍٟ ُِي٣ٔوَح٤١ش حُيحػخس ٖٓ

 أرَُ ٖٓ ًٝخٕ حُي٣ٔوَح٢١ ح٤ُٔخٍ كًَش طؤ٤ْٓ ك٢ 2004 ػخّ ٗخٍى. حُل٤َٔٗش

 ٣َ١ن ػٖ حؿظ٤خُٚ طْ 2005 ٤ٗٞ٣ٞ 2 ك٢. حُٜٔي ػزي ٝٗي٣ْ ػطخهللا ح٤ُخّ ا٠ُ ٓـٜٞٛخ

 .ٓـُٜٞش حُلخػ٤ِٖ ٣ٞٛش ُحُض ٝٓخ ٤ٓخٍطٚ, ك٢ ه٘زِش

 ٕحر٘ظخٕ ُٝٚ حُؼَر٤ش, ه٘خس ك٢ ح٣ٌُٔؼش ه١ٍٞ ؿ٣ِ٤َ حُِز٘خ٤ٗش إلػال٤ٓشح ٖٓ ٓظِٝؿخ ًخ 

 .آهَ ُٝحؽ ٖٓ

 ُٚ ٜٓ٘خ حُٔئُلخص ٖٓ ػيى : 

 •  

 • ُز٘خٕ ػخٛٔش طؤ٣ٍن ك٢ ٝحكي ٍهْ حٌُظخد ٣ؼظزَ ح١ٌُ.. ر٤َٝص طخ٣ٍن ًظخد 

 .ًظخد طؤٓالص ك٢ ٗوخء حُؼَد.ر٤َٝص

 ًظخد ى٣ٔوَح٤١ش ُز٘خٕ ٖٓ ى٣ٔوَح٤١ش ٣ٍٞٓخ. 

  ػٌَٔ ػ٠ِ ٤ًٖٓظخد. 

 ....................... 

                                 .................................................... 

 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1960
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  ....  ثالثة ....   شهيد من الدرجة ال

ٓقوط ٍٞه١ ػب٢ُٔ  .. هزَ ك٢ ؽبكس رلغ٤و  أصْ ..ُْٝ  ٣ؼوف ا٢ُ ٛنٙ اُِؾظخ اُلٝاكغ اُؾو٤وخ 

هؿْ ٓب هلٓٚ ُ٪٬ٍّ ٖٓ  فلٓخ ٫ ٣ؾِْ ثٜب ك٢ أفواعٚ  .. ٍزٜلاكٚ ..كٌبٕ ٝاؽل ٖٓ اُْٜلاء ٧

 اُل٤ِْ  ٖٙٔ هبئٔخ  أًضو ا٧ك٬ّ عل٫ ك٢ ربه٣ـ ا٤َُ٘ٔب اُؼب٤ُٔخ   ًبٕ مُي ٤ًٝق  ..ُل٤ِْ اُوٍبُخ

   
 العقاد مصطفى

 ,(2005          نوفمبر    1935
 األمريكية المتحدة الواليات إلى للدراسة غادرىا ثم بسوريا حلب في كلد. الجنسية أمريكي ولدالم سورم سينمائي كمنتج مخرج

 .حياتو مراحل أكاخر حتى فيها كأقاـ كاليفورنيا, جامعة في
 النبوية السيرة خبلؿ من اإلسبلـ نشأة عن يتحدث الذم الرسالة- أفبلمو أشهر كمن ىوليود في عالمي سورم كمخرج اشتهر]

 عاـ انتج العشرين, القرف أكئل في لليبيا اإليطالي االستعمار حارب الذم المختار عمر عن فيو يتحدث الصحراء كأسد فةالشري
 عالمين ممثلين جانب إلى كوين, أنطوني الممثل كبلىما في البطولة بدكر قاـ كما. ليبيا قبل من الفيلمين إنتاج تم. 1981

 .آخرين كعرب
 العقاد ألفبلـ

 .كاصف كمنى غيث اهلل عبد:  بطولة 1976  الرسالة 
 باباس كأيرين كوين انتوني:  الرسالةبطولة 

 .Babysitters murders 1978 األطفاؿ جليسات جرائم:  ىالوين الرعب سلسلة من األكؿ الجزء 
 .ريد كأكليفر باباس كإيرين كوين أنتوني( : المختار عمر) الصحراء أسد 1981 

 ركزنتاؿ ريك إخراج من:  ىالوين سلسلة من الثاني الجزء إنتاج أيضا 1981 
 season of the Witch:  بعنواف أيضا ركزنتاؿ ريك إخراج من الثالث الجزء إنتاج 1982 

 .Appointment with Fear الخوؼ مع موعد فيلم إنتاج 1985 
 كفاتو[

 قد كانا. عماف - حياة غراند فندؽ في حصل الذم االنفجار ضحايا ضمن ابنتو مع 2005 نوفمبر 11 في العقاد استشهد
 بهو في العقاد كجود لحظة انتحارية, عملية عن الناتج االنفجار, حصل. األصدقاء أحد زفاؼ حفل لحضور عماف إلى حضرا

 .بجراحو متأثرا بيومين العملية بعد ىو مات بينما الحاؿ, في ريما ابنتو توفت السفر, من للتو القادمة إلبنتو كاستقبالو الفندؽ
 يتحدث كاآلخر األندلس فتح عن يتحدث أكلهما سينمائيين فيلمين لعمل يحضر العقاد مصطفى العالمي السورم المخرج كاف

 السابقة, األعماؿ جودة يوازياف الدين, صبلح عن
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
شييدا  مف شيداء الكممة كالحرية  ..الذيف سقك  تراب مفكر ككاتب لبناني كزعيـ تيار يسارم ،، اغتيؿ كمات 

لبناف العطشى لدماء  ..  فيتساقطكف الكاحد تمك األخر  ليسقط لبناف كتسقط معو الحرية كالديمكقراطية كاألمؿ 
 محكلة إياه ألرض قفر  يباب ..كيبقي أحزاب هلل كأخرم لشيطاف كأخرل لسمطاف تتنازع جمالة كجنتو كركعتو 

 لبناف  كتلك ىي

 

 (.2005 ٤ٗٞ٣ٞ 21 - 1938) كخ١ٝ ؿٍٞؽ

كلد في بتغريف في المتف الشمالي شرؽ بيركت(. كالده أنيس حاكم، كالدتو نكر نكفؿ.متأىؿ مف الدكتكرة سكسي .. كاف أحد قادة 
ت ككاف يقكد معظميا. االتحاد الطبلبي العاـ في اكاخر الخمسينات كقد شارؾ في كؿ التحركات الجماىيرية كالمظاىرات كاإلضرابا

يكمان لدكره في اضراب عماؿ الريجي مع رفيقو  14لمدة  1964ككاف لفترة طكيمة مسؤكالن لمجنة العمالية ػ النقابية. سجف عاـ 
أبريؿ  23جكرج البطؿ كبعض قادة نقابة عماؿ الريجي. ثـ اعتقؿ مع آخريف مف قادة االحزاب كالقكل الكطنية اثر مظاىرة 

 1964بتيمة التعرض لمجيش.انتخب اكاخر العاـ  1970الشييرة تأييدان لممقاكمة الفمسطينية، كما اعتقؿ عاـ  1969)نيساف( 
عضكان في المجنة المركزية لمحزب الشيكعي المبناني. ككاف اصغر اعضائيا سنان. كلـ يمبث اف أصبح عضكان في المكتب السياسي 

مينان عامان مساعدان في اكاسط السبعينات، ثـ امينان عامان في المؤتمر الرابع عاـ .انتخب ا1966كعضكان في السكريتاريا في العاـ 
خمفان لنقكال الشاكم. ككاف ثاني اميف عاـ لمحزب بعد انفصالو عف الحزب الشيكعي السكرم ػ المبناني. كظؿ في منصبو  1979

ككاف أحد  2000في ىذا المكقع حتى اكاخر العاـ  . كظؿ1999.انتخب رئيسان لممجمس الكطني لمحزب في العاـ 1993حتى العاـ 
ابرز قادة الحركة الكطنية إلى جانب الزعيـ الراحؿ كماؿ جنببلط. كانتخب نائبان لرئيس المجمس السياسي لمحركة الكطنية.يعتبر 

في  1938عاـ مف أىـ كجكه اليسار المبناني منذ السبعينات.كلد في  -كىك مسيحي أرثكذكسي ذك أصؿ يكناني-جكرج حاكم 
بمدة بتغريف في المتف شرؽ بيركت، كقد تمقى دركسو االبتدائية في مدرسة لمرىبانيات الكاثكليكية.في بداية حياتو تأثر بأفكار 

أنطكاف سعاده مؤسس الحزب السكرم القكمي االجتماعي قبؿ أف ينتسب ألى الحزب الشيكعي المبناني في األكؿ مف 
خاض غمار العمؿ السياسي كالكطني.تابع دكرة داخمية عمى الصعيد الحزبي في لبناف، ككاف  حيث 1955ديسمبر/كانكف األكؿ 

مف أبرز أساتذتو نقكال الشاكم كحسف قريطـ كيكسؼ فيصؿ كأرتيف مادكياف أحد مؤسسي الحزب الشيكعي.خبلؿ الحرب المبنانية 
األميف العاـ لمنظمة العمؿ الشيكعي الثبلثي شكؿ إلى جانب كماؿ جنببلط كمحسف إبراىيـ  1976ك 1975كما بيف عامي 

أصدر مع إبراىيـ البياف األكؿ النطبلقة جبية المقاكمة  1982األساسي في تركيبة المجمس السياسي لمحركة الكطنية.عاـ 
رة لممصالحة مبادرتو الشيي 1991الكطنية المبنانية، خاطا إياه بيده كحامبل تكقيعو كذلؾ إباف االجتياح اإلسرائيمي.أطمؽ عاـ 

الكطنية عبر زيارات لكافة األقطاب السياسية آنذاؾ كأبرزىا لسمير جعجع في غدراس.بعد ذلؾ عمؿ بتصميـ عمى إقامة مؤتمر 
كىي  2004كطني لمحكار فكانت لو زيارات لمختمؼ المرجعيات الدينية كالسياسية.كانت آخر مبادراتو السياسية في أبريؿ/نيساف 

ديدة تحت اسـ التجمع اليسارم لبلستقبلؿ كالتقدـ. كاف رجؿ حكار كصديقا مقربا لمزعيـ الدرزم كماؿ إطبلؽ حركة سياسية ج
قرب حاجز سكرم خبلؿ الحرب األىمية في لبناف.اغتيؿ بتفجير عبكة  1977جنببلط قائد الحركة الكطنية المبنانية الذم اغتيؿ في 

 .2005يكنيك  21ريخ ناسفة بسيارتو في منطقة كطى المصيطبة في بيركت بتا



423 
 

 ....  الثانيةمن الدرجة  ه ....   شهيد

 شاعرة أفغانية رحمت بسبب  ظركؼ كمسببات أخرم  

 

  2005 1990نجكماف ، أاعرة األفغانية ناديا الش

نادية انجكماف شاعرة أفغانية تخرجت في جامعة ىرات ، اكتسبت شيرة كاسعة في األكساط األدبية في  
، كقتمت انجكماف عمى يد 2001بعد اإلطاحة بنظاـ حكـ حركة "طالباف" المتشددة نياية عاـ  أفغانستاف كايراف

زكجيا ضربا حتى المكت كىي في الخامسة كالعشريف مف عمرىا، متأثرة بإصابات بميغة جراء اعتداء زكجيا 
 .عمييا كتـ اعتقاؿ الزكج الذم اعترؼ بتسببو في كدمات ظيرت أسفؿ عينيا اليمنى

 
بعنكاف  2005عرة نادية انكجماف تخرجت في كمية اآلداب في جامعة ىرات، كنشرت ديكانيا األكؿ عاـ الشا

. لكف لـ يكتب ليا أف تعيش لنشر ديكانيا الثاني  "غكلي دكدم" أك"الزىرة القرمزية" كالذم ناؿ ركاجان كاسعانًن
لمثقفيف الصحافي سيد حقيقي الذم الذم كاف تقرر صدكره السنة المقبمة، بحسبما أعمف زميميا في اتحاد ا

أشار إلى أف زكجيا يحمؿ إجازة في اآلداب مف الجامعة ذاتيا، كيشغؿ منصبان إداريان في كمية اآلداب، كرزؽ 
 .كأنجماف بطفمة قبؿ ستة أشير
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 ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

الحركب األىمية كالصراعات كاالنقسامات  السكادف مرة أخرم ... سمة األرض الزراعية .. كسمتو األخرم مف
..ككذلؾ سمتو في حصاد الك الرأم كالفكر المستنير ..ككاف  ىذا الصفحي كاحد ممف ذىب ضحية كؿ تمؾ 
السبلت التي ذىبت بالكثير  كال تزاؿ خالية لمكثير لتضيؼ المزيد مف العقكؿ األفريقية  كاألسماء الثقافية 

 يؿ مف استمرار فكر الصحراء كديف الصحراء ..مسيطرا بمالة كجيمو كخرافاتوكالفكرية ..التي طفح بيا الك

 
 

 م   0223الشهٌد  الاافً  مامد  طه     

 
ا   0222 عاما( ناد نكثخ الااااٌٌ  إثاخة للجدل اً السندا ، نكا  قد تعخض للمااكمة نهاٌة عام 22ٌعد مامد طه )

ب مجهنل اٌه مساس بشاص الخسنل مامد  نتعخض اٌنها لحؽنط بتهمة الخدة عندما نشخت ااٌفته مقاال لكات
 .نااتجاجات شدٌدة م  الجماعات السلفٌة

  .باخي، إلى جهة ؼٌخ معلنمة
نكشؾ  ع  تهدٌدات مستمخة كا  ٌتلقاها مامد طه عبخ الهاتؾ، مشٌخا إلى ن  بٌانات سابقة لمجمنعات إسالمٌة 

  .مه بسب الخسنل. نلم ٌستبعد ن  تكن  نازابا سٌاسٌة متنخطة اً األمخمتشددة، كانت قد نهدخت دمه على الفٌة اتها
نهدخت دم طه قبل نشهخ، على  "نكانت جماعة تطلق على نفسها اسم "منظمة امزة لمااخبة المختدٌ  نالمختزقة

 الخسنل  الفٌة اتهامه بنشخ اانل م  كتاب لمؤلؾ مجهنل ٌدعى المقخٌزي، معتبخة ن  الكتاب اٌه تطانل بالػ على
ؼٌخ ن  الماكمة بخنته اً نهاٌة األمخ، ناكمت بالؽخامة على الااٌفة قبل ن  تعاند ادنخها بعد إٌقاؾ دام ثالثة 

 .نشهخ
كما تعخض طه العتداء اً مكتبه قبل بحعة نشهخ م  قبل مجمنعة تنتمً إلقلٌم داخانخ، نجخت ماانلة إلاخاق 

 .مسًء إلادى القبابل باإلقلٌم مكاتب الااٌفة على الفٌة اتهامه بنشخ مقال
. ناكم على 0223باؼتٌال خبٌس تاخٌخ ااٌفة النااق اً  0224اشااص اً ننامبخ/تشخٌ  الثانً  12نندٌ  

 .العشخة باالعدام لك  اادهم اطلق سخااه
م  مقاالته اً نكا  المدانن  ٌنتمن  الى قبٌلة الفنخ نمنطنها داخانخ. نقد اعتخانا باطؾ الااااً ثم قتله انتقاما 

 .ااٌفة "النااق" التً اعتبخنها مسٌبة لقبٌلتهم نلقحٌة متمخدي داخانخ
 .نتعخض مامد طه مامد اامد النتقادات متمخدي داخانخ )ؼخب السندا ( بسبب مقاالت عنٌفة هاجمهم اٌها

لك ؼداة اطفه م  مقطنعة الخنس اً ااد ااٌاء الاخطنم نذ 0223سبتمبخ/اٌلنل  3نكا  عثخ على جثة القتٌل اً 

 .منزله
  طه كا  مدٌخا لتاخٌخ "الخاٌة" لسا  ازب الجبهة القنمٌة بزعامة التخابمامد  نٌعتبخ 

نخؼم ن  ااٌفته تتمتع بنحع مالً ممتاز عخؾ طه باٌاة متقشفة اٌث كا  ٌسك  بٌتا متناحعا اً اً كنبخ 

 .ا  ٌخى خاجال اً معظم األاٌا الشعبً بالاخطنم باخي. نلم ٌقت  الااااً المؽدنخ سٌاخة اٌث ك
 

نعخؾ ع  طه منذ دخاسته الجامعٌة انتماؤه إلى االتجاه اإلسالمً نعمل اً منتاؾ الثمانٌنٌات مدٌخا لتاخٌخ ااٌفة 
 ."الخاٌة" الناطقة بلسا  ازب الجبهة اإلسالمٌة القنمٌة التً نسسها اس  التخابً

نمع خمنز اكنمة الخبٌس عمخ البشٌخ بعد نانل اإلسالمٌٌ  إلى لكنه ما لبث ن  دال اً معخكة اادة مع التخابً 
 .السلطة

نخؼم ننه ٌعتبخ م  نبخز كنادخ اإلسالمٌٌ ، عخؾ باالستقاللٌة اً آخابه ما كا  ٌتسبب اً االاات اادة مع قٌادة 

 .الازب
ت لفتخة إادى نكثخ بعد السماح بادنخ الااؾ المملنكة لشخكات، نكان 1663ننادخ طه ااٌفة النااق اً العام 

 .الااؾ انتشاخا نااض خبٌس تاخٌخها العدٌد م  المعاخك مع الاكنمة نالمعاخحة على اد سناء
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  ....  ثالثة ....   شهيد من الدرجة ال

شاعرة كأديبة عراقية  ..ذىبت ضحية ظركؼ أمنية كسياسية مضطربة  كال يعرؼ الدافع 
 ن كل زكاياه الحقيقي لقتلها سول محولتها لتغطية حدث م

  
 

 (، 2006 فبراير 22 – 1976 بيجت أطكار
 تكفي، أبيض عزاء ىي كحيدة كركاية" البنفسج غكايات" بعنكاف شعرم ديكاف ليا كأديبة كمراسمة صحفية
 بعد عممت. إيثار الكحيدة كأختيا أميا بمعيشة كتكفمت سامراء في العمر مف عشر السادسة في كىي كالدىا

 برامج كمقدمة كمذيعة الفضائية العراؽ قناة إلى انتقمت حتى عدة كمجبلت صحؼ في ةالجامع مف تخرجيا
 حتى الفضائية الجزيرة قناة في استقرت حتى فضائية قنكات لعدة عممت العراؽ غزك عممية كبعد، ثقافية
، لمعاكسا االتجاه برنامج في السيستاني عمي الشيعي الديني لممرجع اإلساءة عمى احتجاجا منيا استقالت
 أثناء العمؿ طاقـ مع كاغتيمت اختطفت. أسابيع بثبلثة مكتيا قبؿ الفضائية العربية قناة في لمعمؿ كانتقمت

 .ـ 2006 فبراير 22 األربعاء يـك صباح في سامراء في اليادم عمي اإلماـ مقاـ لتفجير تغطيتيا
 . 

 ................................................ 
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  ....  ثالثة ....   شهيد من الدرجة ال

 كاتب عراقي ذىب ضحية أكضاع سياسية كأمنية مضطربة 

 
 

  2006ػ  1949 الراكم فتحي كاظـ عصاـ الدكتكر
 البكالوريوس دراسة أكمؿ. األنبار بمحافظة راوة مدينة في 1949 عاـ مواليد الراوي فتحي كاظـ عصاـ الدكتور

 أوؿ وكاف الدكتوراة دراسة بدأ ثـ الجيولوجيا, في تخصص 1975 عاـ بغداد بجامعة لعمـوا كمية في والماجستير
 .االختصاص ىذا في بغداد جامعة مف الدكتوراة شيادة يمنح طالب

 
 صالح وجامعة بالعراؽ بغداد جامعة: ىي جامعات, عدة في المعادف وبصرية الرسوبية الصخور عمـ أستاذ
 إستانبوؿ في السالـ دار لمؤسسة وتربويا ثقافيا مشرفا وعمؿ. بميبيا سبيا وجامعة يةالعراق أربيؿ بمدينة الديف

 .مضطرا العراؽ خارج ىجرتو أثناء سنوات, أربع لمدة وذلؾ بتركيا,
 السجف إلى خفؼ ثـ باإلعداـ وحكـ سري, تنظيـ في المشاركة بتيمة زمالئو مف عدد مع 1985 عاـ اعتقؿ
 مف معروفة إسالمية شخصيات تدخؿ بعد عاـ عفو في ذلؾ بعد معو ومف عنو أفرج ثـ ,1987 عاـ المؤبد

 عدة فييا وأمضى أربيؿ في الديف صالح جامعة في لمتدريس عنو اإلفراج بعد الراوي الدكتور انتقؿ. العراؽ خارج
 صداىا يال كاف اتجاىاتيا, بكؿ اإلسالمية الحركة ومع عاـ بشكؿ أىميا مع وثيقة عالقات فييا بنى سنوات,
 ىيئة إلى الراوي الدكتور انضـ العراؽ احتالؿ بعد. الكردية العربية األواصر تمتيف في المفيدة وذكراىا الطيب
 وشارؾ االحتالؿ, ظؿ في والوطني اإلسالمي لمعمؿ المناسب المعيف فييا رأى التي العراؽ, في المسمميف عمماء

 .الييئة فييا ركتشا التي السياسية وغير السياسية المناشط كؿ في
 أداة لتكوف االحتالؿ؛ مف أسابيع بعد الجامعييف التدريسييف رابطة وطالبو زمالئو مف عدد مع الدكتور أسس

 الرابطة ىذه حققت وقد ومشاكميا, بيموميا لمتعريؼ ووسيمة المجتمع في الميمة الشريحة ىذه عف لمدفاع
 أصبحت حتى وخارجو, العراؽ داخؿ مرموؽ مركز اتذ ثقافية مؤسسة وأضحت المجاؿ ىذا في كبيرة نجاحات
 تكتنفو التي والصعوبات العراؽ في العممي الواقع قرأة في عمييا ويعتمد بالغ باىتماـ تحضى وتقاريرىا بياناتيا
 .2003 يوليو 19 في تأسست وقد جامعية, أستاذة 225 منيـ جامعي, أستاذ 1400 اآلف لحد تضـ والرابطة
 ىو اغتيالو سبب أف البعض يذكر العراؽ, في المسمحة الجماعات إحدى يد عمى 2006 برأكتو  30 في اغتيؿ

 المتشاحنة العراؽ طوائؼ بيف التوحيدية جيوده
.............................................. 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

ن معارؾ النظاـ العراقي  السابق مخرج عراقي  ذىب ضحية إخراجو لفيلم سياسي يمجد معركة م
 فكاف كاحد من الشهداء ممن ضاقت عليهم الحريات كاستسلموا لقدر اإلرىاب 

 
 م  7002الشهيد املخرج عدنان إبراهيم   ؟؟؟ ـــــــ 

, ٝك٤ٜلب أفلوط «أها ُ٪ٗزلبط اُل٘ل٢»ػٔلَ  كل٢ اَُلؼٞك٣خ َُل٘ٞاد ػلّلح كل٢ ّلوًخ ٓقوط  ػواه٢ 

٣بٍللو اُؼظٔللخ ٝثوٗللبٓظ ٍللؼٞك١ ٝثؼلل٘ ا٧ؿللب٢ٗ « ٓوا٣للب»٤ٗٞ٣للخ ٜٓ٘للب اُؼل٣للل ٓللٖ ا٧ػٔللبٍ اُزِلي

َُل٘ٞاد ػلّلح, ٝثؼللٛب  mbc ا٤ُ٘ٛٞخ ُِل٘بٕ ٓؾٔل ػجلٙ. ًٔب ػٔلَ كل٢ ث٤لوٝد ٓلل٣واً ٌُٔزلت ه٘لبح

« ٤ُللَ اَُللواه»اٗزوللَ ُ٪هبٓللخ كلل٢ ٍللٞه٣ب ؽ٤للش هللبّ ٛ٘للبى ثللبفواط أػٔللبٍ رِلي٤ٗٞ٣للخ ػلللح ٜٓ٘للب 

ط أُقوط اُواؽَ «. اُوعبٛخ»ٝ ّٝ أهثغ ٓلّواد اؽللاٛب ٓلٖ اُل٘بٗلخ اَُلٞه٣خ ٜٓلب أُٖلو١ ُٝلٚ ري

ٜٓ٘ب ُٝلإ )٤ٛق ٝه٣ْ( ٝا٧فلوٟ ٓلٖ ػواه٤لخ ٝاُضبُضلخ ٓلٖ اُ٘غٔلخ ٗٞهٓلبٕ أٍلؼل ٝاُواثؼلخ ٓلٖ 

 58اَُٞه٣خ ٓب٣ب اُزق٤ٖ. ٛنا ٝٝه١ عضٔلبٕ أُقلوط اُواؽلَ اُضلوٟ كل٢ كْٓلن ػلٖ ػٔلو ٣٘لبٛي 

 .ػبٓبً ك٢ ٓوجوح أُّيح ثلْٓن

ثبُؼبٕٔخ اَُٞه٣خ كْٓن  ثؼل  2007ؿ  اُؼواه٢  ك٢ ّٜو ك٣َٔجو ٖٓ  ػبّ اؿز٤َ أُقو

رؼوٙٚ ُؼْواد اُطؼ٘بد  ٖٓ ٬ٍػ  أث٤٘ ..ًٝبٕ أُقوط  هل رِو٢ ٬٤ٍ ٖٓ اُزٜل٣لاد  ثبُوزَ 

٢ٛ افواعٚ ُٔئبد ا٧ؿب٢ٗ ٝا٧ٗب٤ّل ٝا٧ك٬ّ ٝاُزٖل٤خ اُغَل٣خ  ثَجت أػٔبُٚ اُٞصبئو٤خ  

٢ رٔغل ثٔؼوًخ )هبك٤ٍخ ٕلاّ أُغ٤لح( ف٬ٍ ػول اُضٔب٤ٗ٘بد ث٤ٖ اُؼوام اُٞصبئو٤خ ا٤ُ٘ٛٞخ اُز

 .ٝا٣وإ

َ ا٠ُ اًزْبف أًضو ٖٓ ػْو هٍبئَ رٜل٣ل ثبُوزَ ٝهكد ا٤ُٚ ٖٓ  ّٕ كِول ًْق اُزؾو٤ن ثؤٗٚ رٞ

اُؼوام ػ٠ِ ٛبرلٚ أُؾٍٔٞ. ٣ٝؼزول ٓؼظْ ٖٓ ػِٔٞا ٓغ أُقوط اُواؽَ ثؤٕ أػٔبُٚ اُزِلي٤ٗٞ٣خ 

اُؼواه٤خ هل رٌٕٞ ٢ٛ اُز٢ رَجّجذ ك٢ ٓوزِٚ, « اُْوه٤خ»ف٬ٍ اُؼب٤ٖٓ أُب٤٤ٖٙ ُو٘بح  اُز٢ ٗلّنٛب

ؽ٤ش اٗٚ أُيّ ٗلَٚ ٓ٘ن اُـيٝ ا٤ٓ٧و٢ً ػ٠ِ اُؼوام ثطوػ ًَ ٓب ٖٓ ّؤٗٚ فلٓخ ٝٛ٘ٚ ّٝؼجٚ 

أُّٜغو ٝاُغو٣ؼ. ٝف٬ٍ اُؼب٤ٖٓ أُب٤٤ٖٙ هّلّ أُقوط اُواؽَ أػٔب٫ً ٛبٓخ ػوٙذ ػ٠ِ ػّلح 

  .ػواه٤خ ه٤َ اٜٗب أصبهد ؽل٤ظخ ّوائؼ ٤ٍب٤ٍخ ًض٤وح ك٢ اُؼوامه٘ٞاد 
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 من الدرجة األكلي  ....ة ....   شهيدأ
 لدماء ..المجد للسيف للقتل ..المجد للمشانق لصلباف لدـ كاالمجد لئلرىاب ..المجد 

 المجد لك أيها اإلسبلـ ..كعلى الحرية في ىذه األرض السبلـ  ..
 فكرة ..رأم   أم  مذىب إليأم   إلىفالقتل من أمامك ..إلي اإلنسانية أنت عائدة  فالقتل من كرائك .. إلي المسيحة أنت ذاىبة

 رقبتك  كيقتلع  فالشنق كالسيف سيأخذأنت  ذاىبة 
 ..  بالعقل بالعلم أنت متسائلة كناقدة كباحثة .فقولي علي ىذا العقل السبلـ  ..  ال محالة  الموت قادـ  الموت قادـ 

 ك الكلمات كانت شهيدتنا  ..شهيدة من شهداء سجل حرية الرأم كالتعبير الذين رحلوا في صمت كفي سكوف  دكف أف يعرؼ بتل
 العالم بقصتها كقصة رحيلها المأسوية !! شهيدة ذىبت ضحية خركجها من دين  سماكم  كذىابها لدين سماكم أخر 

لجنة كنفس النار ..ذات النعيم كذات الجحيم  كلكنها قتلت كذىبت ضحية كل تلك نفس اإللو كاآللهة , نفس المبلئكة كالشيطاف  كنفس ا
 األشياء التي اتفقت في التسميات كاتفقت في القتل كالتضحيات 

 فاطمة المطيرم 
 ـ  2008

مى فتاة سعكدية اعتنقت المسيحية ..ككانت تشارؾ في المنتديات عمى الشبكة العالمية باسـ مستعار " سارا "  قتمت ع
بعد ا  حخبها اتى المنت بعد ما علمنا انها تخكت االسالم نتناخت م  االل ادٌث جخى بٌنها نبٌ  اهلها  يد أخييا  

نتخٌد ا  تعٌش اٌاتها الدٌنٌة بكل اخٌة افتشنا اً جهازها المامنل انجدا . اٌث سبمت م  النحع ناالزدناجٌه
 .. مجمنعة قاابد مسٌاٌه باللهجة العامٌة نانخ للالٌب

علما بأ  المتناخه قد  " كما ذكخت بذلك جخٌدة الاٌاة "  تانلت بالشخطة الى قحاء هللا نقدخه نالؽخٌب، بأ  الجخٌمة

 تم تشنٌه نجهها ناخقها بالناخ م  قبل اانها

نلم تسجل بأنها اعتناق دٌ  آاخ خبما بسبب الفحٌاة اهً بنت قبٌلة معخناة .. نتم التعتٌم على المنحنع اماتت 

 خبر جرٌدة الحٌاة   البنت المتناخه التً كانت تالم ا  تمنت مسٌاٌة كما جاء بقاٌدتها اً ملتقى مسٌاً الالٌج

األمخ »)) نفت شخطة المنطقة الشخقٌة، ما تناقلته مناقع نشبكات إاباخٌة على شبكة اإلنتخنت، االل الٌنمٌ  الماحٌٌ ، ع  قٌام عحن اً هٌبة 

إ  »، بقتل شقٌقته بعد اعتناقها المسٌاٌة. نقالت على لسا  المتادث األمنً باإلنابة العقٌد عبد العزٌز السلٌما : «كخبالمعخنؾ نالنهً ع  المن

نكانت مناقع على شبكة االنتخنت بٌنها مناقع «. القحٌة مكذنبة، نن  نقسام الشخط اً ننااء المنطقة كااة لم تسجل ني اادثة م  هذا الننع

مناط  سعندي ٌعمل اً هٌبة األمخ بالمعخنؾ نالنهً ع  المنكخ، بقتل شقٌقته، بعد ن  اكتشؾ اعتناقها للدٌانة »ٌفٌد بقٌام مسٌاٌة، بثت ابخاا 

تعتنق المسٌاٌة منذ اتخة اً السخ، نننها انكشفت بعد ا  »ننقلت تلك المناقع، ا  الفتاة، التً اددت اسمها الخباعً نعمخها، كانت «. المسٌاٌة

كتبت منحنعاا قبل مقتلها ناٌخاا، تعخب اٌه ع  مااناها م  »، مشٌخة إلى ا  الفتاة «ا اً معتقداتهم، بؽخض دعنتهم للمسٌاٌةناقشت نانته

شقٌقتها »نقالت تلك المناقع إ  «. القتل، بعد ن  اكتشؾ شقٌقها معتقدها، ناتهمها بالخدة، نقام بتفتٌش ؼخاتها، نااسبها، لٌتأكد لدٌه اختدادها

ماانلة لتشنٌه انخة السعندٌة، »نلم ٌستبعد مخاقبن  ا  ٌكن  بث الابخ م  االل تلك المناقع، «. لمنقع الذي كانت تختاده ع  مقتلهانبلؽت ا

 نباااة بعد تبنً اادم الاخمٌ  الشخٌفٌ  إقامة المؤتمخ الاناخي بٌ  ناااب الدٌانات السمانٌة، الذي انعقد ناٌخاا اً إسبانٌا
 سعندٌة  جخٌدة الاٌاة  ال

 ـ  2008/  8/ 14
 القصيدة التي نظمتيا الشييدة السعكدية  

  
 الخب ٌسنع ٌهدٌكم ٌا مسلمٌ 

 ن ٌننخ قلنبكم نتابن  االاخٌ 

 الملتقى ماٌشتم بسٌد المخسلٌ 

 هن إلحهاخ الاقٌقه نعشانكم تبٌ 

 هذي الاقٌقه اللً انتم عنها ؼاٌبٌ 

 نما نقنله هن م  كالم سٌد المخسلٌ 
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 مانعبد الالٌب نالنا ابمجانٌ  ناانا

 اانا نعبد الخب ٌسنع ننخ العالمٌ 

 مامد تخكناه نبدخبه مانا سالكٌ 

 ناتبعنا ٌسنع المسٌح الاق المبٌ 

 نباخااه انا ناب دٌختنا نمانا ااٌنٌٌ 

 نفتاخ اّ  انا مناطنٌٌ  سعندٌٌ 

 كٌؾ نان  نطّنا ناهلنا الؽالٌ  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ٌه مستعدٌ  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟كٌؾ نانا للمنت للسعند

 دٌخة اجدادي نامجادي نللقاٌد لها كاتبٌ 

 ننقنل ااخ ااخ ااخ اانا سعندٌٌ 

 انا ااتخنا طخٌقنا طخٌق المهتدٌ 

 نكل انسا  اخ بإاتٌاخه اي دٌ 

 تكفن  اتخكننا باالنا نبٌسنع مؤمنٌ 

 الننا نتهنى اً اٌاتنا قبل ساعتنا تاٌ 

  دمعتً انق ادي آآآه نالقلب ازٌ

 على اال المتناخٌ  ٌا كٌؾ انتم قاسٌ 

 نالمسٌح ٌقنل طنبى لكل المحطهدٌ 

 نانا عشا  المسٌح لكل شً متاملٌ 

 نش لكم نش علٌكم اانا كااخٌ 

 منتم ابداالٌ  قبنخنا نمعنا مداننٌ 

 االص ما تهمنً سٌناكم نال شٌ 

 نال ٌهمنً تهدٌدكم نما انا ااٌفٌ 

 نهللا انا للمنت مسٌاٌه نٌاعٌ 

 ابكً على مااات م  عمخ ٍ ازٌ 

 كنت بعٌده ع  الخب ٌسنع عدة اسنٌ 

 نسجل ٌا تاخٌخ ناشهدنا ٌا شاهدٌ 

 اانا مسٌاٌٌ  بدخب المسٌح ماشٌ 

 ناذها منً معلنمه ناافظها زٌ 

 تخى ٌسنع خبً هن اافظ الاااظٌ 

 نانااك تخثً االك نتافق بكفٌ 

 نتشنؾ شكلك م  الاقد كٌؾ هن ٌشٌ 

 ان االنسا  ٌا متعلمٌ  !!!!!االنسا  ا

 نٌ  االنسانٌه نالمابه نانتم نٌ 

 نااخ كالمً االً لخب العالمٌ 

 ٌسنع المسٌح ننخ الهداٌه المبٌ 

 ٌؽٌخ المفاهٌم نٌعدل المنازٌ 

 نٌنشخ المابه بٌنكم ٌا مسلمٌ 

 

 لمسٌحسالم خبنا نالهنا نٌسنع ا(( نص الرسالة التً كتبتها فاطمة المطٌري قبل استشهادها
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انا بنخطه كبٌخه نهلً بدنن ٌشكن  بً ، بسبب نقاش دٌنً امس المؽخب مع امً ن اانانً انل الدٌ  نسبٌت االسالم 

، المهم قلت لهم ” النً كثٌخة التفكٌخ بالحٌق الً اعٌشه الاخٌه دٌنٌه نال شً “م  ؼٌخ شعنخ باالة ؼحب عشتها 

بٌنهم .. اشتد النقاش لدخجة ا  ااني قال تنبً ن اال كفختً ،  ا  سٌخة المسٌح نطهخ م  سٌخة الخسنل ناخق كبٌخ

قلت لهم استؽفخ هللا نكانت االه نعدت ، نتلقٌت سٌل م  الشتابم م  ااني ن ٌقنل هذا النت ؼٌخك نؼٌخ ااالقك 

 الالبتنب لٌس منجند ،“نجدت ؼخاتً مفتناه ن جهازي  1المهم ذهبنا لبٌت عمً ، نلم خجعت الساعه ….ندٌنك 

نكا  اٌه ملؾ اناطخ مسٌاٌه بقلمً ن عالمة الالٌب نالاناطخ بعحها … بعد خبع ساعه اكتشفت انه مع ااً 

 ن سألته لماذا ااذت جهازي ؟ قال : اظطخٌت ا  ااتاه ناتال باالنتخنت ال  جهازي عطال  !!…… بالعامٌة 

ًّ بنظخة ااده ابتسمت بنجهه ناؼلقت الؽخاه على نفسً نلاد ه ذه اللاظه . انا اجزم انه قخن الاناطخ نشاهد ن نظخ ال

انخ الالٌب ال  المستند بسطح المكتب ن كذلك لماذا اتح ؼخاتً ؟ نالمفتاح معً كٌؾ اال على النساه للمفتاح !! 

إ  ؼبت قلٌال ال ….. الً لً اخجنك … ساعات بؽخاتً .النً شكٌت اٌه ن نظخاته اناتنً كثٌخ  4انا ااٌفه ااخلً 

 خب معً هن ننخي ناالص امم  اااؾ النً سأاانل ابتعد ع  النت لبال ٌشك بً اادتقلق اال

 ))  منتدى المسٌاٌٌ  العخب ع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://www.ch-arab.com/
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 من الدرجة األكلي  .... ....   شهيدأ

واأللم  كل النفس واألنفسا  التعلٌق ..... على قصة استشهادة  فلقد سدت الحرقة 
 ..وكفً 
 

 

 

  كمبخش بروٌز

 ب ؾ ا -)افؽانستان( شرٌؾ مزار

 

 على", إالسالم إلى اإلساءة" بتهمة أكتوبر, منذ موقوؾ أفؽانً صحافً على باالعدام أفؽانستان شمال فً محكمة قضت

 .2008-1-23 االربعاء رسمٌة مصادر أفادت ما

 محكمة بطلب خطٌا تبلٌؽا الثالثاء تلقت عابلته ان) عاما 23( كمبخش بروٌز صحافًال شقٌق ابراهٌمً, ٌعقوب وقال

, صحافً وهو ابراهٌمً, وأشار. بؤخٌه االعدام عقوبة انزال) شمال( بلخ والٌة ًً  جلسات فً جرت المحاكمة أن إلى أٌضاً

 .دفاع بمحامً الشاب ٌحظى ان بدون مؽلقة

 حكمت فقد, كمبخش بروٌز ارتكبها التً الجرابم على بناء" أنه خلقٌار, هللا فٌظح الوالٌة فً العام المدعً مساعد وذكر

 ".االعدام وهً عقوبة باشد المحكمة علٌه

 بصورة وتفسر لالسالم مهٌنة" مقالة الجامعة فً رفاقه على وزع بعدما اكتوبر/االول تشرٌن 27 فً الشاب واوقؾ

 العالم( ناو جهان صحٌفة فً والمحرر بلخ جامعة فً الطالب الشاب نا العابلة وقالت". القرآنٌة االٌات بعض خاطبة

 .وسٌستؤنفه الحكم رفض, المحلٌة) الجدٌد

 الصحافٌٌن جمعٌة واعلنت. المرأة بحقوق متعلقة قرآنٌة آلٌات تفسٌرا تضمن الذي المقال كتب من لٌس انه زمالإه وقال

 ".فورا عنه باالفراج نطالب. خطٌبة لٌست مقالة كتابة ان" سمندار هللا رحٌم ربٌسها لسان على االحد المستقلٌن االفؽان

 .بلخ سلطات ضد ابراهٌمً ٌعقوب شقٌقه كتبها" نقدٌة مقاالت" بسبب اعتقل الصحافً ان سمندار واعتبر

 تخذت التً حدود بال مراسلون منظمة ووجهت. الحكم هذا على بشدة الصحافٌٌن عن المدافعة الدولٌة المنظمات واحتجت

 الحكم هذا لٌسقط كرزاي حمٌد الربٌس الى طلبا الهادئ المحٌط-اسٌا فً للصحافٌٌن الدولً واالتحاد لها مقرا بارٌس من

 .ابتدابٌة محكمة عن الصادر

 البٌان وتابع". اصالحه ٌمكن ال ما ٌقع ال حتى ٌمكن ما باسرع التدخل" الى بٌان, فً كرزاي, حدود بال مراسلون ودعت

 بروٌز سٌد ان. الدستور ٌحمٌها التً التعبٌر ولحرٌة للقانون مراعاة اي بدون عجل على اتخذ الذي القرار ذاله صدمنا"

 ".جرٌمة اي ٌرتكب لم كمبخش

" شرعً تمثٌل رفض" على واحتج العقوبة هذه" بشدة" الهادئ المحٌط آسٌا منطقة فً للصحافٌٌن الدولً االتحاد ودان

 ".مؽلقة جلسات فً" المحاكمة اجراء وعلى للمتهم



432 
 

 

 

  ....  ثالثة ....   شهيد من الدرجة ال
 صحفي  كأديب  عراقي  استشهد بسبب ظركؼ أمنية  كحياة سياسية  مضطربة   

  
 
 ـ   2008ػ  1954الشييد كامؿ شياع  

 
 مثقؼ ككاتب  كرساـ  عراقي  ..

 داد ـ في محمة الشٌكاكة ببغ1954كلد الشييد كامؿ شياع عاـ         •
 بغداد  أكمؿ دراستو االبتدائية في        •
 ـ1973تخرج مف معيد إعداد المعمميف         •
 ـ1978ـ ػ 1973مارس مينة التعميـ مف         •
 إلى الجزائر حيث عمؿ في حقؿ التدريس  ـ1978غادر العراؽ شتاء         •
 ـ1983لى مشركعو األكاديمي كاألدبي رحؿ إلى عدة دكؿ أكربية ، ثـ استقر في ليتفرغ إ        •

تزكج مف امرأة بمجيكية كي يمد غصنا يافعا أسماه' ألياس' الذم ييدٌرس العمـك السياسية في جامعة برككسؿ ،كعاد    •
ـ، ليككف 23/8/2008محامؿ معو مشاريع أدبية كعمرانية كثقافية ،اغتالتو يد الظبلـ يـك 2003إلى الكطف سنة 
كٌىاجان    . في عمؽ العتمةضكءان ن
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  ....  الثالثة ...   شهيد من الدرجة 
مخرج كردم  اغتيل  على طريق أحدم الجماعات اإلسبلمية اإلرىابية  ألسباب غير معركفة 

 كيبدك من طريقة القتل أنها تتعلق  بحرية التعبير كنقد الدين اإلسبلمي كللعب مع عش الدبابير  
 الكند ىاجو   كردم ال الشهيد المخرج

نبؤ اؼتٌال الفنان الكردي السوري الوند هاجو فً  األوساط الفنٌة  والسٌنمابٌة بؤلم كبٌر تلقت 

 . 2118-11-13منزله الكابن فً ضاحٌة قدسٌا ذبحاً وحرق جثته وذلك فً ٌوم 

ء وكانت مصادر إعالمٌة قد أكدت أن الدخان كان ٌخرج من نوافذ المنزل, وأن أحد أصدقا

الفنان السوري هو من أكد أنه وعند الصباح رأى سٌارة الوند تنطلق بسرعة وتصطدم مراٌاها 

بالسٌارات المتوقفة وٌقودها شخص ؼٌر الوند وكان ملتحً وٌقود بسرعة جنونٌة إضافًة 

 . الختفاء جهاز الموباٌل والالب توب والسٌارة الخاصٌن بالوند هاجو

 2118-11-19/21وان "كشؾ" ٌومً كان الوند على موعد مع عرض بعن

الوند هاجو هو من مإسسً فرقة رماد للمسرح الراقص وهو أول من احتفل بٌوم الرقص 

الراقص الممٌز" فً  "العالمً بسورٌة, ومن الفنانٌن السورٌٌن المعروفٌن حٌث حاز على جابزة

 اللبنانٌة بعمل مهرجان القارات الخمس فً الصٌن من خالل مشاركته مع فرقة فهد العبد هللا

 ." تحت عنوان " شوق و حنٌن

الوند هاجو مإسس فرقة رماد للمسرح الراقص تم تكرٌمه فً الٌابان عدة مرات , فنال المٌدالٌة 

دولة , حاصل على شهادة تقدٌر فً  18بمشاركة راقصٌن من 1997الذهبٌة للرقص عام 

 .والمسرح القومً , مصمم العدٌد من الرقصات للمعهد العال2117ًالرقص عام 

, 2113, "رحلة جسد " 2113انعكاسات "" , 2111صمم أعمال فرقة رماد ومنها "خلق "عام 

إضافة إلى عملٌن مشتركٌن بٌن سورٌة و  , 2115,"صمت الحواس " 2114"تمرد العمل "

 ."قطر بمناسبة افتتاح دورة األلعاب االولمبٌة بعنوان " طبل و طارة

ٌد من أعمال المعهد العالً والقومً وأعمال للتلفزٌون السوري وقد صمم لوند هاجو العد

وأعمال لألطفال, وخضع لورشات عمل مع فرق عربٌة وأجنبٌة فً مجال الرقص مثل: فرقة 

أمٌركا,فرقة لو ؼراند ؼرو/ هولندا , فرقة ٌوجٌن/ فرنسا, وحاصل على عدة  / دونالد بٌرد

ا, و شهادة مهرجان رقص على الحافة هولندا هولند 2117شهادات مثل شهادة لوؼراند ؼرو 

, وحاصل على خبرة فً التدرٌس لألطفال ( 2117, و شهادة مهرجان األردن المسرحً 2117

 .المدرسة الوطنٌة, و حاصل على شهادة تقدٌر من لبنان 2116بالٌه كالسٌك ) 

 

لفنان الوند , و ماؾ إذ تتقدم بالعزاء الكبٌر إلى أسرة ا -منظمة حقوق اإلنسان فً سورٌا

الحركة الفنٌة فً سورٌا عموم جمهوره ومحبً فنه وأصدقابه , فهً تدٌن هذا 

 . العمل الوحشً , وتطالب الجهات المعنٌة بالعمل ألجل الكشؾ عن الجانً
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  ....  الثالثة من الدرجة  ة....   شهيد
 ادر أدبية ككاتبو سعودية قتلت ..كلم يتم بعد التحقق من مقتلها من مص

 مستقلة 
 

 
 

 م  2009م ـ  1977بلقٌس الملحم  

 م  تكتب فً العدٌد من الصحؾ المحلٌة والعربٌة  1977أدٌبة  ومعلمة سعودٌة  من موالٌد  مدٌنة األحساء   عام 

  والعدٌد من المواقع  األكترونٌة .. خرٌجة قسم الدراسات  اإلسالمٌة  بجامعة الملك فٌصل  .وأم لخمسة من األوالد

تكتب الشعر الحر  والقصة القصٌرة والمقالة  األدبٌة .. صدر لها  عن الدار العربٌة  للعلوم  والفنون  كتب " أرملة 

 زرٌاب ..قصص من العراق "  

استشهدت  هذه األدبٌة  بسبب مقالة صحفٌة بعنوان " إبنتً معجبة بنصر هللا  "  نشرت فً مواقع ألكترونٌة ولم 

حلٌة .. تمجد فٌها السٌد حسن نصر هللا زعٌم حزب هللا اللبنانً .. فتعرضت للتهدٌد بالقتل  .. تنشر فً الصحؾ الم

 وقتلت على ٌد  أفراد عابلتها  

 بشكوى الضحٌة نجل تقدم بعد ارامكو شركة فً ٌعمالن الذٌن القاتلٌن احتجزت السعودٌة السلطات أن أنباء وأفادت

 .والدته قتلب أخواله فٌها اتهم الداخلٌة لوزارة

 فً لتورطه الضحٌة عمومة أبناء من وهو بالهفوؾ فهد الملك مستشفى مدٌر مع تحقٌقا السلطات تجري كما

 .طبٌعٌة الوفاة بؤن وادعت الضحٌة لموت الحقٌقٌة األسباب زٌفت وفاة وشهادة دفن تصرٌح إستخراج

 .الجرٌمة ومالبسات ابعاد ازاء اآلن حتى الصمت السلطات وتلتزم

 مقاالت الكاتبة التً أدت لمقتلها المقالة  بعنوان " علمونا " من 

 علمننا

 قلم : بلقٌس الملامب

 اً المدخسة علمننا بأ  الذي ال ٌالً جماعة اً المسجد اهن: منااق! نبً كا  ناادا منهم

اا : ااسق! ناً مامد كا  ناادا منهم  نبأ  شاخب الدُّ

   ناخ! ناً طاخق ناادا منهمنبأ  المسبل لثنبه: اقتطع لنفسه قطعة م

 نبأ  نجه نمً الجمٌل: اتنة! لك  ال ناد ٌشبه نمً

نبأ  ناتً مخٌم التً تطخب لعبدالالٌم: مابنب الناخ المذاب اً نذنها ال ماالة! لقد ااتنً ن  نقنل لهم بأنها نٌحا 

 تابه. اهل ستاشخ معه؟ نظنهم سٌاكمن  بذلك

 خؼم ننها علمتنً نشخؾ مهنة نهً الطب نبأ  جامعتً الماتلطة نكخا للدعاخة!

 نبأنً ننا، الساكتة ع  األمخ بالمعخنؾ نالنهً ع  المنكخ: شخٌكة اً اإلثم نالعقاب

 نبأ  ادٌقتً سلنى التً دعتنً لافلة عٌد مٌالدها: ادٌقة سنء

 نبأ  اادمة منزلنا المسٌاٌة : نجسة

 نزمٌلتً الشٌعٌة: نكثخ ُابثا م  الٌهند
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 ثقؾ: علمانًنبأ  االً الم

ٌُّنث  نعمً المتابع بشؽؾ لألاالم الماخٌة: د

لكنً اكتشفت بأ  نبً نطٌب مالنق اً العالم. كا  ٌقبلنً كل لٌلة قبل ن  ننام. نٌتخك لً مبلؽا م  المال كلما سااخ م  

 نجل عمله

ات نستخالٌا. نطاخق ناً مامد نطاخق كانا نٌحا نكبخ مما تانخته عنهما. مامد ٌخنس جمعٌة اٌخٌة اً إادى جامع

ٌعمل متطنعا اً مخكز نٌتام المدٌنة كمدخب للكخاتٌه. نما ناتً مخٌم اقد تفخؼت لتخبٌة ناتً التً تاؽخنً بأخبع 

 سننات بعد نااة نمً ناخمت نفسها م  الزناج م  نجلنا

 نمً؟ ٌكفً ننها تلتاؾ التخاب ننبً خاٍض عنها

جً م  خبٌس قسم الجخااة. نم  االلها خبٌت نطفاله الثالثة بعد اقد جامعتً الماتلطة؟ كننت لً نسخة سعٌدة بزنا

 نالدتهم

نما كٌؾ نقحً نقت اخاؼً؟ اكانت ادٌقتً سلنى هً المنفذ الناٌد لً. لقد تعلمنا سنٌا كٌؾ نؽزل الكنزات الاناٌة. 

 خ هذا البزاخ السننيننده  العلب الفاخؼة لبٌعها اً مزاد لاالح األسخ الماتاجة. ناتً مخٌم نٌحا كانت تدٌ

ماذا ع  اادمتنا؟ ننا ال نتذكخ منها سنى دمنعها الخقخاقة. ٌنمها ننقذتنا م  اادث اخٌق كا  سٌلتهمنً ننانتً بعد 

 ن  ناٌبت هً ببعض الاخنق

زمٌلتً الشٌعٌة؟ هً م  نسعفتنً نثناء خالة لادٌقة الاٌنانات. ٌنمها سقطت اً بخكة قذخة للبط. الاقت بً نُكسخت 

 ذخاعها اً النال م  نجلً

نما االً عدنا . اقد نعتاد ن  ٌقٌم سننٌا اً القاهخة افل عشاء اٌخي لاالح األٌتام. كا  عازاا ااذقا للعند. نكا  

 الناس ٌاخجن  م  افلته ااشعٌ 

 عمً؟ هن م  بنى مسجدا نسماه باسم جدتً الكسٌاة

 نننا

 ال نزال نسأل: لماذا ٌعلمننا ن  نَّكخه اآلاخٌ 

 الشمس نالظالم. كالهما الٌاتاجا  إلى دلٌل قطعً على ثبنتهما

 

 

 

 

 –م   2009 / 5 / 20 شبكة خااد اإلاباخٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rasid25.myvnc.com/writers.php?id=1&t=1
http://rasid25.myvnc.com/writers.php?id=1&t=1
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  ....  الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 فكاف أحد الشهداء  شاعر فلسطيني رحل في ظركؼ غامضة 

 
 شاكر الخطيب 

  1429ـ  2009ػ ـ  1956شاعر ككاتب  فمسطيني  كلد عاـ 
-- 

 لو بعض الدكاكيف الشعرية  كرحؿ شييدا مقتكال  في ظركؼ غامضة  
عامان، ككاف المرحـك  53عمؿ معممنا في المدرسة اإلعدادية في بمدتو كمتزكج كلو ستة أبناء كيبمغ مف العمر 

ية مرمكقة في قريتو كعمؿ كثيران في سبيؿ بمده كرقي األدب العربي مف خبلؿ مسيرة عطاء ضمف شخصية كطن
 .مؤسسة األسكار كشارؾ في الميرجانات األدبية كالثقافية كلو انتاجات كبيرة مف الشعر كالمقاالت األدبية

طة نقؿ عمى أثرىا أصيب حيف أطمؽ مجيكلكف النار عمى مدخؿ بيتو ، بإصابة متكس المرحـك شاكر خطيب
الى المستشفى في رمباـ في حيفا لتمقي العبلج، إال أٌف حالتو الصحية ساءت كأعمف الطاقـ الطبي في 

 .مستشفى رمباـ الثبلثاء عف كفاتو متأثرا بجراحو
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 ة كنشره لقضاياصحفي يمني اغتيؿ كاستشيد بسبب قممو كجرأتو الصحفي

 تتعمؽ بالفساد ..فاغتيؿ كاستشيد  ىذا الكاتب.. فكاف  كاحد مف الشيداء  

  
 محمد الربكعي 

 
 2010صحفي كناشط  حقكقي يمني  .. عمبل مراسبل  لصحيفة القاىرة اليمنية كأغتيؿ  يـك السبت مف  عاـ 

 بالفساد . في اليمف في محافظة حجة  عمى خميفة مقاالت صحفية .. كقضايا  نشر  تتعمؽ 
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 
 
 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
صحفي عراقي استشيد بسبب مقاالتو في الصحافة فكاف كاحدا مف الشيداء الذيف استشيدكا  كدخمكا قائمة 

 الشيداء 

 
 

 زاردشت عثماف 
 عراقي .. تعرض لتيديد  المتكاصؿ بالقتؿ ..   صحفي كردم 
 بسبب  مقاالتو ككتاباتو  النقدية    2010كاغتيؿ  عاـ 

............................................. 
 
 



438 
 

  ....  الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 صحفي صومالي استشهد على يد جماعات دينية إسبلمية ألسباب غير معركفة 

 

 
 
 

 شييد  الشيخ نكر أبكي ال
 

بالرصاص  في مقديشك ليككف أكؿ صحفي يقتؿ في رميا مسمحيف إسبلمييف قتؿ  بكاسطة  صحفي صكمالي 
 .صحفي قتؿ في الصكماؿ  22مف بيف أكثر مف   2010عاـ  الصكماؿ 

ي كقاؿ عبد الرحمف يكسؼ رئيس تحرير اذاعة مقديشك إف أبكي صحفي بارز يعمؿ في نفس االذاعة الت
 .تديرىا الدكلة قتؿ في حي كارديجمي بالعاصمة بينما كاف في طريقو الى منزلو في كقت متأخر يكـ الثبلثاء

كأضاؼ يكسؼ قائبل: "اف رجاؿ مف حركة الشباب قتمكا شيخ نكر أبكي... كبعد أف قتمكه اتصمكا بنا كأبمغكنا 
 ."بمقتمو

 .1988باالعبلـ الصكمالي منذ عاـ كقاؿ يكسؼ إف أبكي كاف في الستينات مف العمر كيعمؿ 
 صحفييف  9كتعد الصكماؿ احد أخطر بمداف العالـ بالنسبة لمصحفييف، فقد قتؿ العاـ الماضي

........... 
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  ....  الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
 صحفي عراقي  استشيد في ظركؼ غامضة 

 
 

مية القانكف جامعة بغداد،كمتزكج كلو ثبلثة اكالد اكبرىـ ، خريج ك 1975الشييد رياض السرام مف مكاليد  
اسمو مصطفى ، كلو اخكاف احدىـ يدرس خارج العراؽ ، يسكف مدينة الشعمة في بغداد ، كيعمؿ ايضا مديرا 

 . لناحية الشعمة
يعمؿ كبقي  2005منتصؼ عاـ  "في قناة الفرات ، ثـ أنتقؿ الى "العراقية 2004االعبلمي عاـ   كبدأ مشكاره

  . حتى استشياده ىذا اليـك  مقدـ برامج فييا
افاؽ اقتصادية ، الشريعة بيف السائؿ كالمجيب،  اىـ البرامج التي قدميا رياض السرام في قناة العراقية ىي 
 .فرض القانكف ، كتغطيات خاصة كثيرة   برلماف المصالحة ، اشرقات التضحية ، العراقية كالحدث،

 ـ  2010كأغتيؿ  عاـ 
............................. 

 
 
 

  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 صفحي كمذيع  استشيد بسبب جرأتو في برامجو الفضائية ..فكاف أحد الشيداء 

 صفاء الديف  عبد الحميد  الخياط  
 

، شماؿ في مدينة المكصؿ كبرل مدف محافظة نينكل” المكصمية“مقدـ برنامج ديني يعمؿ لصالح فضائية 
أماـ منزلو كسط مدينة المكصؿ يو  مسمحيف مجيكليف أطمقكا النار عمبكاسطة   2010أغتيؿ  عاـ  بغداد .

 . ”الخياط فارؽ الحياة عمى الفكر“كأضاؼ أف  . ”لدل مغادرتو إلى عممو، كالذكا بالفرار
تـ بجميع األضرحة كالمساجد كالقتيؿ في األربعينات متزكج كأب لخمسة أطفاؿ، كيقدـ برنامج مساجدنا الذم يي

 األثرية في مدينة المكصؿ 
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  من الدرجة األكلي  .... ة....   شهيد
فتاة باكستانية أغتيلت وقتلت بسبب نقدها لعقائد األخرين.. فكانت واحدة من الشهداء الذين يتساقطون الواحد 

إلسالم الذي ال يتسع لخرم إبره ..اإلسالم الجبان تلو األخر في باكستان بسبب الحريات الدينية .  ومناخ الحرية في ا

المصاب بالحساسية الدموية .. الذي يخشى من الكلمة والحرف والشفاه .. الدين المصاب بالرعشة استشهدت في 

 باكستان أحد معاقل اإلسالم الهامة  التي تظهر اإلسالم من غير أكاذيب وتزييف 

  
 الشييدة آسيا بيبي  

 
 المحاكـ إحدل أدانتيا بعدما اإلعداـ، عقكبة تكاجو مسيحية باكستانية لرأس ثمنان  دكالر آالؼ 6 قرابة اكستانيب ديف رجؿ عرض
 زردارم، عمي آصؼ الرئيس إف سابؽ، كقت في مسؤكلة، باكستانية مصادر قالت محمد، لمنبي" اإلساءة"ك ،"التجديؼ" بتيمة
 جيكد أم باكستاف، غربي شماؿ ،"بيشاكر" بمدينة الجمعة خطبة في قريشي يكسؼ مكالنا كأداف.عنيا رئاسيان  عفكان  قريبان  سيصدر
 تـ إذا لمتنديد الشكارع إلى سيخرجكف اتباعو مف المبلييف أف ميددان  سراحيا، إطبلؽ أك بيبي آسيا عف لمعفك زردارم جانب مف

 .الببلد في بيا المعمكؿ التجديؼ قكانيف تعديؿ
 الماضي الثاني تشريف/نكفمبر في بيبي بحؽ إلعداـا حكـ باكستانية محكمة اصدرت

 
 المبمغ أف عممان  ،"بيبي آسيا رأس بقطع يقـك مف لمحمد المخمص لمتابع ركبية ألؼ 500 سأدفع: حشكد أماـ كممة في قريشي كقاؿ

 .باكستاف في السنكم الراتب متكسط أضعاؼ ستة يعادؿ دكالر، 5800 يعادؿ الذم
 النبي إلى" اإلساءة"بػ إدانتيا بعد بيبي، بإعداـ حكمان  الفائت، الثاني تشريف/نكفمبر مطمع في أصدرت، دق باكستانية محكمة ككانت
" الىكر" مدينة مف القريبة القرل بإحدل حقؿ في المسممات النساء مف عدد مع تعمؿ كانت بينما ،"القرآف في التشكيؾ"ك محمد،

 .باكستاف كسط ،"البنجاب" بكالية
لى  عفكان  قريبان  سيصدر الباكستاني الرئيس أف الماضي، الشير أكاخر CNNلػ الباكستانية الحككمة في رفيع مسؤكؿ أكد ذلؾ، كا 

 .بيبي عف رئاسيان 
 زردارم الرئيس إف ،CNN شبكة تبثو الذم ،"كرلد ذا ككنكت" لبرنامج تصريحات في تاسير، سمماف ،"البنجاب" كالية حاكـ كقاؿ

 .محمد كلمنبي لئلسبلـ اإلساءة يجـر لقانكف" يةضح" تككف لف بيبي، أف أكضح
 القانكف طائمة تحت تقع الضعيفة، المرأة ىذه يرل بأف يسمح كلف متفتحة، عقمية لديو ليبرالي، رئيس أنو أعنيو ما: "قائبلن  كتابع

 ."يحدث لف ذلؾ إف اإلعداـ، عقكبة لتكاجو
 ما منذ بو المحتجزة السجف في بزيارتيا قيامو أثناء ، البنجاب لحاكـ ممتوكس ،"الرئاسي العفك" لطمب التماسان  كقعت قد بيبي ككانت

 .زردارم الرئيس إلى االلتماس طمب بتقديـ سيقـك أنو كأكد شيران، 15 مف يقرب
: ائبلن ق كتابع ،"األقميات حماية أجؿ مف ىنا أننا مفادىا قكية برسالة أبعث أف أريد إنني: "CNNلػ سابقة تصريحات في تاسير، كقاؿ

 ."القكانيف مف النكع ىذا بمثؿ المستيدفيف ىـ يككنكا ألف شكؿ بأم نسعى ال إننا"
 شخصيان، قضيتيا في لمتدخؿ عشر، السادس بندكتس الفاتيكاف، بابا دعا مما كاسعة، دكلية انتقادات بيبي بإعداـ الحكـ أثار كقد
 أكضاعان  يعيشكف" إنيـ قاؿ الذيف المسيحييف ألجؿ نداءن  أطمؽ ماك سراحيا، إطبلؽ عمى العمؿ الباكستانية السمطات مف طمب حيث

 .اإلسبلمية الدكلة في" صعبة
 تعداد مف المائة في 1 مف بقميؿ أكثر أم شخص، مميكني قرابة تعدادىـ كيبمغ باكستاف، في جدان  ضئيمة أقمية المسيحيكف كيشكؿ

 .ميةحكك  إلحصائيات كفقان  نسمة، مميكف 170 البالغ الببلد سكاف
 http://100fm6.com/vb/showthread.php?t=229707 - 100fm6.com:  المصدر 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 كتركيع كاعتقاؿ  كسجف تعذيب حمبلت مف لو تعرض لما..   جسده ال عقمو اغتيؿ..   يمني كمثقؼ صحفي 

 ما عكالـ في اإلسبلمي الجنكف ىذا كؿ عمى  حيا شييدا فصار  الصحفية كجرأتو مقبلتو بسبب.  كتكرار مرار 
اهلل رسكؿ محمد اهلل إال إلو ال ببلد في حصريا سكا مكجكد كالغير. النادر  الجنكف بعد   

 " عاخؾ ماس  الاٌنانً:: الشييد الحي 

  

 

 

 

لم سمح بهذا نلم  ساعد آٍه م  إبخ القهخ نالظلم اٌنما ٌتم ؼخسها اً كخامتنا ناً إنسانٌتها.. ساقاا لم  اعل هذا ن

اً هذا ننٌحاا ساقاا لم  لم ٌاانل مساعدة هذا الخجل.. نهللا مأساة كبٌخة جدا ن  ٌكن  ماٌخ الاافً هكذا اً نط  

 ..عخبً ٌدعً النانة نالكخامة نالكخم نالشهامة.. مأساة مأساة نعاٌخ علٌنا كبشخ

 

نقت نآاخ.. نلكنها إنقطعت اتخة م  الزم  نلم اعد اتابعها.. كنت نتابع ناباخه التً ٌتم تدانلها عبخ اإلٌمٌالت بٌ  

 ..نهذا بالتأكٌد تقاٌخ منً

الٌنم نعبخ افاات الفٌس بنك.. نجدته ٌعند للسااة م  جدٌد.. نلكنه لم ٌعد اافٌاا.. بل عاد مشخداا عاخٌاا م  كل 

ته التً تم سلبها ٌّ  ..شًء اتى م  إنسان

اافٌٌ  الٌمنٌٌ  ننسمه مامد اادق العدٌنً.. نٌقنل ع  هذا الخجل ما ٌلًمأساة هذا الاافً ٌكتبها ناد ال .. 

 

 عاخؾ ماس  الاٌنانً"

  .هن إنسا  م  هذا الٌم .. م  منالٌد مدٌخٌة السلفٌة بماااظة خٌمه

  .هن "عاخؾ" هذا الذي تطالعننه منهكاا.. هّده التعب، ننال م  خناه القمع نذى نقهخاا ناذالناا 
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... عذاب مافنخة باأللم اً تقاسٌم نجهه الباكً الازٌ .. نجسمه الناٌل المجهدمالمح ال .  

هن ذا الذي تخننه اً الانخة الفنتنؼخااٌة.. نٌشاهده ٌنمٌاا العدٌد م  زمالبه مشخداا.. حابعاا.. تابهاا اً نخافة 

  .انعاء "العاامة"! نعلى بالط "انش" مبنى نقابة الااااٌٌ  الٌمنٌٌ 

ساعد على محاعفة قهخه.. ناستمخاء قاهخه.. هن كل هذا الاذال  اد التناطؤ.. نننه م  تلك نل"خٌمه"  خبما.. خبما

  .المطان  نهلها

ماٌن" الاادخة ع  الازب الااكم )المؤتمخ الشعبً العام(، نناد  22الاٌنانً عاخؾ.. كا  مدٌخاا لتاخٌخ ااٌفة "

جٌه المعنني بزعامة الفندم علً اس  الشاطخ.. نالقخٌبة اد سبتمبخ" الاادخة ع  التن 26نبخز ماخخي ااٌفة "

  !اللسا  م  الااكم نمخاكز القخاخ

  :ثم... تنقفنا معً لنخاجع معاا سجل القهخ نقابمة الجنخ ناالنتهاكات التً ذباته نما تزال

  .تعخض لالعتداء البدنً نالحخب الناشً نكثخ م  مخة -

  ..لناق.. نطنخد -

، نمنخست باقه اننؾ شتى م  الحؽنط النفسٌة، نزج به مكخخاا اً مااة األمخاض النفسٌة داال اعتقل لمخات -

  .سج  انعاء المخكزي

  .ناحع للتمٌٌز النظٌفً.. ناندخت مستاقاته نمختباته نتم االه تعسفٌاا  -

  !إذ .. هل ٌكفً هذا الجزء م  المأساة التً نابح ٌعخؾ تفااٌلها عدٌد م  البشخ..؟

نتزٌد.. تخى كم م  سننات القهخ ٌجب على اإلنسا  ن   10ماس  الاٌنانً.. عمخ مأساته ٌقاخب السننات الـ عاخؾ

  ٌتجخع مخاخاتها نآالمها نهنانها.. اتى ٌناؾ.. كم؟

نالاٌنانً.. ٌا هؤالء.. نننلبك.. ٌا كل م  نالته مظلمته نلم ٌنتاخ له.. ٌا كل م  ٌشاهد بؤسه نال ٌستفز حمٌخه.. 

ٌنانً نٌها الساكتن  ع  الاق.. المنااخن  للقهخ.. نٌها الشخكاء اً الجخم امتاا ناٌاداا.. مسلنبً اإلخادة.. ننتم الا

  .بؤساء.. مساكٌ 

عاخؾ ماس  الاٌنانً.. سجلنا ننه ٌمنً م  خٌمه.. ااااً ٌامل عحنٌة نقابة الااااٌٌ  الٌمنٌٌ .. نهن ٌا كل 

دن.. الذنب الذي ال ٌؽتفخ.. اطؤنا ناطٌبتنا التً ستظل نظخاته المنكسخة ننناته ننلبك نهؤالء.. النجع الذي ل  ٌه

  .المستؽٌثة تالاقنا نتمأل نسماعنا.. اتخااقنا جمٌعاا إلى القبخ.. ألننا اذلناه

نإنه ذلك الذي ل  ٌتعلق ٌنم العخض نالماشخ نالنقنؾ بٌ  ٌدي الذي ال ٌظلم نال ٌقهخ.. ل  ٌتعلق اقط اً خقبة 

شاطخ مفخدا"نهن الذي انتهك آدمٌته.. نداس على ناالمه ننمنٌاتهال ..  

لكنه.. نكلنا نشقٌاء.. سٌتعلق بخقابنا جمٌعاا.. ألننا بامتنا نابانا مجامٌع م  "الشطاخ".. قطعاناا م  المستسلمٌ .. 

  .ااقدي اإلاساس اإلنسانً.. مؽٌبً الحمابخ الثابخة

بالنفاق.. ستظل نٌامنا شقاقاا.. ناٌاتنا بٌ  ظالم ال ٌنتهً نمظلنم ال ٌنتاؾ نما دمنا نتجانخ بالفخاق.. ننتعاٌش ..  

 ..اللهم اؼفخ لً

 ..ناعُؾ عنً

 ..اإنً ااااً م  الٌم 

 نهذا ذنبً الذي لم نعد ناتمله
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  ....  الثالثة ....   شهيد من الدرجة 
كمكانة علمية في الفكر العربي  مفكر  ككاتب مصرم بارز  ..ككاحد من اكثر المفكرين شهرة

الحديث .. تعرض لتهديدات كاسعة بالقتل كحكم عليو بالردة كتم التفريق بينو كبين زكجتو ... 
عاش في المنفي  بقية عمره كرحل في ظركؼ غامضة .  حيث أصيب بمرض غريب ..كال نعرؼ  

 يث توفي ىناؾ ؟؟كيف أصيب ىو فقط من بين عشرات المبليين في شرؽ أسياء كأندكنيسيا ح
 

 
 

ٝكَٜ ػ٠ِ ىرِّٞ حُٔيحٍّ  ٤ُٞ٣1943ٞ ػخّ , 10ُٝي أر٣ُٞي ك٢ ه٣َش هلخكش حُو٣َزش ٖٓ ٓي٣٘ش ١٘طخ ك٢ ٓلخكظش حُـَر٤ش ك٢ 

ٝٗخٍ حَُحكَ ٖٓ  1972ػْ حُظلن ر٤ٌِش ح٥ىحد رـخٓؼش حُوخَٛس, ٝطوَؽ ك٢ هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش ػخّ . 1960حُؼخ٣ٞٗش حُٜ٘خػ٤ش ػخّ ,

ػْ ػَٔ أٓظخًحً ُحثَحً رـخٓؼش أٝٓخًخ رخ٤ُخرخٕ ر٤ٖ ػخ٢ٓ  1979ىحد ٗلٜٔخ ىٍؿش حُيًظٍٞحٙ ك٢ حُيٍحٓخص حإلٓال٤ٓش ػخّ ,٤ًِش ح٥

رؼي ٛيٍٝ كٌْ ه٠خث٢ رخُظل٣َن ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ  1995ٝأٓظخًحً ُِيٍحٓخص حالٓال٤ٓش ك٢ ؿخٓؼش ال٣يٕ ك٢ ُٛٞ٘يح ٌٓ٘ ػخّ , 1989ٝ, 1985

 ـش حُل٤َٔٗش ك٢ ؿخٓؼش حُوخَٛس.ُٝؿظٚ حرظٜخٍ ٣ْٞٗ أٓظخًس حُِ

, ٌُٖٝ أػ٠خء ك٢ ُـ٘ش ػ٤ِٔش ٌِٗظٜخ ؿخٓؼش حُوخَٛس حطٜٔٞٙ «أٓظخً»ٝطلـَص ه٤٠ش أر٣ُٞي ػ٘يٓخ هيّ أرلخػٚ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ىٍؿش 

 ر٘خء ػ٠ِ ٓخ ؿخء ك٢ حألرلخع ٝحٌُظذ حُٔويٓش ُِلٍٜٞ ػ٠ِ حُيٍؿش, ٍٝكؼــــض ىػٟٞ طل٣َن ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ُٝؿظٚ, ٝٛيٍ« رخٌُلَ»

 1995ٟيٙ حُلٌْ, كخٟــطَ ا٠ُ طَى حُزالى ا٠ُ ُٛٞ٘يح ٌٓ٘ .

ىٍحٓش ك٢ طؤ٣َٝ حُوَإٓ », «حالطـخٙ حُؼو٢ِ ك٢ حُظل٤َٔ.. ىٍحٓش ك٢ ه٤٠ش حُٔـخُ ك٢ حُوَإٓ ػ٘ي حُٔؼظُِش»ألر٣ُٞي ًظذ ػيس ٜٓ٘خ 

حإلٓخّ حُ٘خكؼ٢ »ٝ« ٢ ػِّٞ حُوَإٓٓلّٜٞ حُ٘ٚ.. ىٍحٓش ك», ٝٛٔخ ٍٓخُظخٙ ُِٔخؿٔظ٤َ ٝحُيًظٍٞحٙ ٝ«ػ٘ي ٓل٢٤ حُي٣ٖ رٖ ػَر٢

, «كٝائو اُقٞف.. هواءح ك٢ فطبة أُوأح»ٝ« ٗول اُقطبة اُل٢٘٣», ٝ«ٝرؤ٤ٌٍ ا٣٫ل٣ُٞٞع٤خ اٍُٞط٤خ

اثٖ هّل »ٝٗبٍ أثٞى٣ل أٍٝٔخ ٝعٞائي ك٢ اُؼبُْ اُؼوث٢ ٝفبهعٚ, ٝآفوٛب عبئيح «. اُزل٤ٌو ك٢ ىٖٓ اُزٌل٤و»ٝ

 (1198-1126اُل٤َِٞف اُؼوث٢ ا٤ُْٜو )ك٢ ثو٤ُٖ اُز٢ رؾَٔ اٍْ « ُِلٌو اُؾو
رؾل٣ل ٛو٣وخ ػ٬عٚ, ٝكفَ ك٢ ؿ٤جٞثخ  ؿو٣ت كَْ ا٧ٛجبء ك٢ ثل٤وًٝ هجَ أٍجٞػ٤ٖ ٖٓ ٝكبرٚ ثؼل إبثزٚ ٖٓو ػبك ا٠ُ

, ٝرْ كك٘ٚ َٓزْل٠ ىا٣ل اُزق٢ٖٖ اُزبٍؼخ ٕجبؽب ك٢ ٤ُٞ٣2010ٞ  5اٍزٔود ػلح أ٣بّ ؽز٠ كبهم اُؾ٤بح ٕجبػ ا٩ص٤ٖ٘ 

 ثؼل ٬ٕح اُؼٖو ثٔل٣٘خ ٛ٘طبك٢ ٓوبثو أٍورٚ ثٔ٘طوخ هؾبكخ

 
 
 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7
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  ...   شهيد من الدرجة األكلي  .....
 ..ناشط حقوقي مصرم ..استشهد بسبب نشرة  مقاطع فيديو  على النت تدين رجاؿ الشرطة المصرية ..بالتعذيب كالتهريب

 فكاف  احد من الشهداء  قبل الثورة المصرية  

 

 2010 – 1982 االد مامد سعٌد 

مدٌنة اإلسكندخٌة، ماخ. ٌعتقد ننه تم تعذٌبه اتى المنت على نٌدي اثنٌ  م  شاب ماخي اً الثامنة نالعشخٌ  م  العمخ، م   

.. نٌعتقد  ن  سبب  تعذٌبه  اتى المنت  بسبب نشخه  مقطع  مابخي الشخطة اللذا  نخادا تفتٌشه بمنجب قانن  الطناخئ

انل بطخٌقة ما على اٌدٌن ٌظهخ ما تمك  االد م  الااتشٌخ  بعض الماادخ  ع  اٌدٌن على النت  ٌدٌ   الشخطة الماخٌة  .

ٌبدن ننه ناقعة اساد تتعلق بالمادخات داال قسم سٌدي جابخ. نقام بنحعه على اإلنتخنت. نعندما تنال عنااخ األم  إلى 

شااٌة االد م  االل المخشد "مامد خحنا  عبد الامٌد" نشهخته "اشٌش" قامنا باستدخاج االد إلى ااخج منزله نتعقبه إما 

 .. اخهابه نن قتله عقابا له على نشخ مقطع الفٌدٌنبؽخض 

ن  القاة بدنت بدانل االد إلً المقهً، نالفه دال مابخا   :ٌقنل شاهدا عٌا   "اعندما كا   االد اً مقهً  على النت 

 .ٌختدٌا  ثٌاباا مدنٌة، قاما بتقٌٌده م  الالؾ بشكل مفاجا قبل ن  ٌستطٌع التعخؾ علٌهما

تبٌ  اٌما  -معً نمام السٌبخ ثم ذهب إللقاء السالم على ادٌق. اً تلك اللاظة، تقدم خجال شخطة اً ثٌاب مدنٌة  "كا  االد ناقفاا 

تقدما منه. خنٌتهما ٌمسكانه نٌلفا  ذخاعٌه نخاء ظهخه اذهبت إلٌه لكننً خنٌت  -بعد ننهما كانا ٌنتظخا  على المقهى المقابل 

تهما ماذا ٌفعال  اقاال: ابتعد نإال نؼلقنا مالك". اانل االد التملص منهما اأمسكا بخنسه مسدسات اأدخكت ننهما م  الشخطة. سأل

نحخباها على خؾ خاامً. اً تلك اللاظة اانلنا إاخاجهم، ننا  نعتقد ننهما ٌاانال  القبض علٌه، لكنهما جخجخاه إلى مدال 

سكا  بشعخه نٌحخبا  خنسه ببنابة البناٌة الادٌدٌة نٌحخباه اً البناٌة المجانخة. كا  شعخ االد طنٌالا بعض الشًء نخنٌتهما ٌم

نجهه نبطنه. خكاله بقنة بالؽة اسقط على السلم. ثم نمسكا بخقبته نشعخه نحخبا خنسه اً السلم. آاخ شًء قاله االد كا  "ننا 

خا اً خكله نهما ٌقنال : "ننت بأمنت"، لكنهما لم ٌتنقفا. ثم سمعت زنجة البناب تاخخ. كؾ االد ع  الاخكة، لكنهما استم

ن  المجنً علٌه انجا نثناء دانله م  باب المقهى بشااٌ  ٌداال  نخاءه نقام نادهما بشل اخكته ع  " "تتظاهخ بالمنت

طخٌق تقٌٌد ٌدٌه الؾ ظهخه، بٌنما انهال علٌه اآلاخ بالحخب دن  ن  ٌنطقا بكلمة ناادة نن ٌقنال له م  هما نلماذا ٌفعال  معه 

بأ  "المابخٌ  السخٌٌ  نمسكا بالمجنً علٌه نناذا ٌحخبانه بشكل هستٌخي نكأنه انتقام منه لنجند ثأخ  شاهد العٌا  ننحاؾ .كذل

قدٌم بٌنهما نبٌنه، اقانمهما ألنه لم ٌعلم م  هما، كما ننهما حخباه بشكل جنننً، ااتى لن علم م  هما م  الطبٌعً ن  ٌقانمهما، 

 ."بمجخد تقٌٌده ناانل ن  ٌعلم م  اعل ذلك بهدنء، اتى بدن اآلاخ اً حخبه ابدن االد اً المقانمةاااة ننه استسلم لهما 

ننحاؾ ن  المجنً علٌه ناذ ٌاخخ "م  انتم نلماذا تفعلن  بى هذا" نلما اانل ن  ٌدٌخ نجهه للالؾ قاما بخطم نجهه اً خاامة 

لدماء تنزؾ منه بشدة نهن ٌاانل الاالص بأي طخٌقة، على اد قنلهعلى باب المقهى مما تسبب اً كسخ نسنانه ناكه، نبدنت ا . 

ننه هن نفسه لم ٌك  ٌعلم ن  هذٌ  الشااٌ  شخطة، اطلب منهما االناخاؾ به بعٌدا ع  مكا  عمله اأاذاه  شاهد عٌا  ننكد 

ناذاه إلى مدال عقاخ مجانخ  نذهبا به إلى نسط الشاخع نمام مال االقة ننكمال حخبه، نلما نجدا الناس بدنت تلتؾ انلهما

نبعدها اخا مسخعٌ ، اإذا بطبٌب م  سكا  العقاخ نثناء دانله اكتشؾ ن  االد ملقى على األخض نلما كشؾ علٌه نجد نبحه 

 .متنقفا ناكتشؾ نااته

ادنا ننلقنا بها دقابق ع 7ناستطخد ننه بعد ذلك جاءت سٌاخة شخطة بها المابخٌ  نمعهما حابط لٌأاذنا جثة المجنً علٌه نبعد 

.. نقحى االد بذلك نابه بسبب نشخه لهذا المقطع  على النت  اً الشاخع نطلبنا سٌاخة اإلسعاؾ لتنقل الجثة . 
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  ...   شهيد من الدرجة األكلي  ....
سياسية ..أك اللمكائد بسبب اسياسي  باكستاني كحاكم  كالية البنجاب ..اغتيل كقتل من أحد حراسة  ال 

 حربية  بل بسبب كقوفو مع حق اإلنساف في التعبير كاإلعتقاد  فأغتيل  ككاف  كاحد من الشهداء  لانزعات ال

 
 الشهيد سلماف تيسير  ا

 حاكم كالية البنجاب الباكستانية 
رصاصة  حية من ىذا النذؿ الحقير  صاحب ىذه  26اغتيل  بواسطة حارسة الشخصي  كتلقي جسده البرل  

 الصورة  

 
  

قف الحاكم  من الحريات العامة كالحريات الفكرية كالدينية  كرفضة لقانوف التجديف  فاستحق القتل كاإلغتياؿ  في بسبب مو 
 للميبلد  .كصار بعدما كاف أمبل كفجرا جديدا من أجل الحريات الدينية كاإلدارة الرشيدة  2011بداية عاـ 

 
 إلي جثة ىامدة  .. ال ركح فيو كال أمل كال غدا 
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  .   شهيد من الدرجة األكلي  .......
مواطن محكـو عليو باإلعداـ  بتهمو الردة  كاإلساة لرمز من رموز اإلسبلـ  كال يزاؿ في السجن  ساعة كتابة ىذا التقرير  عنو  مو 

 .. عاما  بسبب موقفو من أبو بكر كعمر بن الخطاب  كال يزاؿ في غياىب السجوف  16منذ أكثر من 

 
 

   ىادم آؿ مطيؼ
 سجيف رأم  ..

االسماعيمي السجيف  اصدرت محكمة بجدة امس اإلثنيف بالسجف لمدة خمس سنكات اضافية عمى الرافضي
ىادم آؿ مطيؼ بعد ادنتو بالتطاكؿ عمى سيادة الدكلة كجيازىا القضائي خبلؿ ظيكره كىك في السجف في 

 .مقطع فيديك بثتو قناة الحرة قبؿ عاميف
االلكتركنية عف مصدر قضائي ، حسب قكليا ، قكلو اف الحكـ إستند في حيثياتو كنقمت صحيفة "االخدكد" 

عمى مقطع الفيديك الذم ظير فيو آؿ مطيؼ مف سجنو بمنطقة نجراف متحامبلن فيو عمى األجيزة الرسمية 
نتقد بشكؿ كبرل سافر ممؼ حقكؽ اإلنساف ككذلؾ اجيزة القضاء في المممكة التي تشيد حاليان كرشة  لمدكلة كا 

 .لتغيير
 .كيقبع آؿ مطيؼ في سجكف منطقة عسير حيث تـ نقمو إلى ىناؾ في اعقاب ىذه الحادثة

كقالت الصحيفة أنو رغـ أف "العاىؿ السعكدم الممؾ عبداهلل بف عبدالعزيز قد عمؽ حكمان باإلعداـ عمى سجيف 
 ."ي قناة الحرةزلة المساف إال أف أمران بإطبلؽ سراحو تعثر نتيجة لظيكره غير المتكقع ف

كبحسب مصدر "االخدكد" ، قامت إدارة السجكف بنقؿ آؿ مطيؼ إلى محافظة جدة لئلستماع إلى أقكالو قبؿ 
 .إصدار الحكـ كلـ يكضح المصدر ذاتو أيف سيقضي فترة عقكبتو لحيف اإلفراج عنو

يات عميا باإلفراج كقاؿ المصدر " كاف آؿ مطيؼ قاب قكسيف أك أدنى مف صدكر قرار اإلفراج كصدرت تكجي
عنو في حاؿ لـ تكجد قضايا أخرل بحقو" إال اف قضية قناة الحرة أحبطت ىذا الجيكد، متيمان مف أسماىـ 

بالمغرريف بإلحاؽ ضرر بالغ بػ آؿ مطيؼ، مشيران إلى أف الجيات العميا في الدكلة تعمـ أف ىذا الظيكر لـ يكف 
 دم مف بعض قصيرم النظرليتـ لكال محاكالت التغرير التي تعرض ليا ىا

كتعكد قضية آؿ مطيؼ إلى تطاكلو عمى النبي عميو الصبلة كالسبلـ أثناء دكرة تدريبية في معسكر شرطة 
حيف كاف في عمر السابعة عشر أك  1994يناير  19منطقة نجراف ، فتـ الحكـ عميو باالعداـ بتاريخ في 

 .عقكبة إلى السجفالثامنة عشر ، االف أف الممؾ عبداهلل أمر بتخفيض ال
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 فتاة صومالية  ..قتلت بسبب دخولها الديانة المسيحية  فكانت أحدل الشهيدات 

  

 

 ٗٞهرب ٓؾٔل كوػ

ّٕ كزبح رجِؾ ٖٓ اُؼٔو  — (cdn) ٤ٗ03/12وٝث٢, ٤٘٤ًب,  ػبٓبً ك٢  17أكبكد ٖٓبكه ٓؾ٤ِّخ ثؤ

ُٜب ٖٓ ا٬ٍ٩ّ ا٠ُ اُٖٞٓبٍ رٞك٤ّذ ا٧ٍجٞع ا ّٞ ُٔب٢ٙ ٗز٤غخ ا٬ٛم اُ٘به ػ٤ِٜب ثَجت رؾ

  2010رْو٣ٖ اُضب٢ٗ/ٗٞكٔجو,  25ا٤َُٔؾ٤ّخ ك٢ ٓب ٣جلٝ أّٗٚ "عو٣ٔخ ّو٣ق". كول رٞك٤ذ ك٢ 

ٗٞهرب ٓؾٔل كوػ اُز٢ ًبٗذ هل كّود ٖٓ هو٣زٜب ثوك٣و ك٢ ٓ٘طوخ ؿ٤لٝ ا٠ُ ٓ٘طوخ عبُغبكٝك 

ؼن٣ت ػ٠ِ أ٣ل١ ٝاُل٣ٜب ثَجت روًٜب ُ٪٬ٍّ. ٝهبُذ ٖٓبكه ُِؼ٤ِ ٓغ أهبهثٜب ثؼلٓب رؼّوٙذ ُِز

ّٕ اُوع٤ِٖ أُغ٢ُٜٞ ا٣ُٜٞخ اُِن٣ٖ أِٛوب اُ٘به ػ٤ِٜب ٖٓ َّٓلً  أُ٘طوخ اْٜٗ ٣ْزجٜٕٞ ثْلح ك٢ أ

ٝإٔبثبٛب ك٢ ٕلهٛب ٝهأٍٜب ٛٔب ٖٓ ا٧هبهة أٝ أٜٗٔب ًبٗب ٣زّٖوكبٕ رِج٤خ ُطِت ا٧هبهة. ٝهل 

ٓزواً ػٖ أٌُبٕ اُن١ ُغؤد ا٤ُٚ. ٝهبُذ  200ػجلٝام اُن١ ٣جؼل ؽٞا٢ُ ُو٤ذ اُلزبح ؽزلٜب ك٢ ؽ٢ 

ٖٓبكه ٤َٓؾ٤خ إ ٝاُل٣ٜب ٙوثبٛب ٙوثبً ٓجّوؽبً ثَجت روًٜب ُ٪٬ٍّ ًٝبٕ ٣و٤ّلاٜٗب ثبٗزظبّ ا٠ُ 

ّٕ اُلزبح اؽزِغيد ك٢ ٓ٘يُٜب ٓ٘ن  ّغوح ك٢ ث٤زْٜ. ٝهبٍ أؽل اُوبكح ا٤َُٔؾ٤ّ٤ٖ اُن١ ىاه أُ٘طوخ ا

ّٕ كوػ  أ٣به/ 10 ٓب٣ٞ ػ٘لٓب اًزْلذ ػبئِزٜب أٜٗب اػز٘وذ ا٤َُٔؾ٤خ. ٝأكبك ٤َٓؾ٤ّٕٞ ٖٓ أُ٘طوخ أ

ًبٗذ رو٤ّل ك٢ اُٜ٘به ا٠ُ ّغوح ٝرٞٙغ ك٢ ؿوكخ ٕـ٤وح ٓظِٔخ ك٢ ا٤َُِ ػ٘لٓب ًبٗذ رؼ٤ِ ك٢ 

  .هو٣زٜب ك٢ ٓ٘طوخ ؿ٤لٝ ك٢ ع٘ٞة اُٖٞٓبٍ
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  ....  ثالثة ....   شهيد من الدرجة ال
 غني  مغربي  أمازيغي رحل في ظركؼ غامضة !!!م

 

 
 

  مبارؾ أكلعربي 
 

ىؿ مات مبارؾ أكلعربي مكتا طبيعيا؟ ما طبيعة مرضو قبؿ كفاتو؟ ما مدل صحة فرضية تعرضو لمتسميـ؟ كىؿ يشكؿ 
كثيرة كغيرىا  مبارؾ أكلعربي خطكرة بالغة كي تتـ تصفيتو؟ ما ىي الجية التي يمكف أف تقؼ كراء ذلؾ؟ كؿ ىذه أسئمة

سنة ك الحائز عمى جائزة أحسف مغني أمازيغي سنة  27طرحت بقكة بعد كفاة ىذا الفناف المثقؼ البالغ مف العمر 
 .ك التي يمنحيا المعيد الممكي لمثقافة األمازيغية 2010

كِّج الكثير مف محبي الفناف مبارؾ أكلعربي الذم دفف بمسقط رأسو باممعب اقميـ الراشدية ب أف الفقيد لـ يمت مكتا ييرى

)!( دكف أف يقدـ أحد دليبل أك يشير بأصبعو نحك جية معينة مدانة. ليذا السبب حممنا ىذا  بسيـ طبيعيا بؿ قتؿ
التساؤؿ إلى ثمة مف معاشريو كأصدقائو. فمكحى مبلؿ نفى ىذه الفرضية قائبل " مبارؾ كاف مريضا منذ مدة. ك منذ أف 

راـ" ك ىك األمر الذم أكده الفناف عمر أيت سعيد الذم صرح " الفقيد كاف يعاني مف عرفتو ك صحتو ليست عمى ما ي
مرض فقر الدـ ك ىك يخضع لمعبلج منذ مدة " ك ربما " فشقيقو خالد الذم الزمو طكاؿ فترة اإلستشفاء بالمستشفى 

 .العسكرم بالرباط ىك الذم يمكنو أف يدلي بمعمكمات في المكضكع '' يضيؼ مكحى مبلؿ

خالد أكلعربي عضك بفرقة صاغرك المكسيقية ك شقيؽ الفقيد قاؿ مكضحا : مبارؾ رحمو اهلل كاف مصابا بمرض شيرغ 
ستركس كال نممؾ أدلة التياـ أحد بتسميمو." ثـ يضيؼ'' إذا ما استجدت معطيات في األمر فإف المستقبؿ كفيؿ بكشؼ 

 ."حقيقة األمر
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  لي  ........   شهيد من الدرجة األك 

كزير باكستاني  قتل شهيدا بسبب رفضة لقانوف منع التجديف المسئ لحقوؽ االنساف 
 كحرية التعبير كاالدياف 

 
  باتي شيباز

 1968 – 2011 
 

 إسبلـ في 2011 مارس 2 في اغتيالو حتى 2008 مف پاكستاف في األقميات كزير كاف. پاكستاني سياسي
 .أباد

 اغتيالو
. الپنجاب گكرجا، في المياجميف لممسيحييف دعمو عف تحدث عندما ،2009 منذ بالقتؿ تيديدات باتي تمقى

 .التجديؼ بتيمة باالعداـ عمييا حكـ التي بيبي، ألسيا دعمو بعد التيديدات حدة تزايدت
 سكؽ قرب أسرتو بيت خارج النيار كضح في الرصاص مف لكابؿ باتي سيارة تعرضت 2011 مارس 2 في
 المنزؿ أماـ مف لمتحرؾ طريقيا في كانت باتي سيارة إف عياف، شاىد رحيـ، غبلـ كقاؿ[ 3].آباد إسبلـ في

 بينما السيارة، خارج باتي سحب كحاكال الباب فتحا رجميف إف الشاىد كأضاؼ. النار رجاؿ ثبلثة فتح حينما
 كراء العياف شاىد حتمىا بينما سيارة، في الثبلثة المسمحكف فر كقد. داخميا تباعا رشاشو نيراف ثالث أطمؽ

 شجرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Shahbaz_Bhatti.jpg
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

ناشط  ليبي ..قاـ بتأسيس  قناة معارضة لمنظاـ الميبي  تنشر مقاطع ازعجت كقظت مضاجع  نظاـ العقيد 
 معمر القذافي ..فاستشيد بسبب ذلؾ !! 

 
 
 

)2011 - 1983   مامد النبنس  

 

قناة لٌبٌا مدٌنة بنؽازي فً لٌبٌا. أسس محمد النبوس مدون وصحفً مستقل من  

التً تعد أول محطة تلفزٌونٌة خاصة أنشبت فً األراضً التً ٌسٌطر علٌها المجلس الوطنً 

من فبراٌر . 17ثورة  االنتقالً بعٌد انطالق  

 

وقناة لٌبٌا الحرة  بالنسبة للعدٌد من وسابل اإلعالم الؽربٌة, كان محمد النبوس ناة للٌبٌا ظلت ق 

ٌعمالن على نشر األخبار وتؽطٌة األحداث  من  أحد المصادر الربٌسٌة لألخبار عن أحداث

 داخل لٌبٌا, خاصة وأن نظام الزعٌم اللٌبً معمر القذافً قطع االتصال باإلنترنت. وتمكن محمد

 من تجاوز مشكلة قطع االتصال باستخدام اإلنترنت عن طرٌق األقمار االصطناعٌةالنبوس 

 . .وٌرسل صورا حٌة عما ٌجري فً بالده لجمهوره عبر العالم

أثناء تصوٌره لضحاٌا الهجوم الذي  2011مارس  19قتل محمد النبوس صباح ٌوم السبت 

شنته القوات الموالٌة للقذافً على مدٌنة بنؽازي صباح ذلك الٌوم. فارق محمد النبوس الحٌاة فً 

اعة الثالثة بعد الظهرمستشفى بنؽازي متؤثرا بجراحه على الس  

 .. 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 رساـ كفناف ليبي ..اشتهر برسوماتو  الساخرة ك النقدية البلذعة لنظاـ معمر القذافي 
 فكاف أحد الشهداء فذىب ضحية تلك الرسـو 
 

 
 

 الرساـ قيس اليبللي 
 ـ   2011؟؟؟؟؟ ػػػػ 

 
اٌما ٌعخؾ بالف  الجخااٌتً نن الخسم على الجدخا  نالذي تجسد خنٌه السٌاسً  فنانٌ  اللٌبٌٌ  المتاااٌ نهن ناد الخسام  لٌبً  

 .الناحح تجاه القذااً ناألاداث اللٌبٌة اً مجمنعة م  الخسنمات اً شكل اكاهً سااخ على جدخا  الانابط اً بنؽازي
تبعده ع  تقدٌم عدٌد م  الخسنمات السااخة للخبٌس اللٌبً معمخ القذااً، نكا  الهاللً تلقى م  قبل مقتله عدة تهدٌدات بالقتل لم 

عندما نمنت قانا كلمات النعً ناشطبنا مفخداته ننظمنا م  نلفاظه قاابدكم، نٌخسم لهم “لٌكتب اً مدننته اإللكتخننٌة لمابٌه 

 .”آاخ لنااته التً تساخ م  المنت
إ  ادٌقه قٌس تعخض لطلقات ناخٌة م  “خٌق ناد نادقابه عمخ مامد علً الذي قال نتبٌنت الطخٌقة التً قتل بها الهاللً ع  ط

قبل نقطة تفتٌش مجهنلة الهنٌة اً مدٌنة بنً ؼازي اللٌبٌة، قتل االلها بعد ن  استقخت طلقات ناخٌة اً عنقه، ع  طخٌق جنند 

 .قنات العقٌد معمخ القذااًالذٌ  جالنا شناخع مدٌنة بنً ؼازي اللٌبٌة، نذلك بعد تاخٌخ المدٌنة م  
نتلقت نسخة الهاللً ابخ نااة اقٌدها، الذي كا  ٌعٌلها بما ٌبٌع م  لنااته نخسنماته، باألسى نالدمع، نتقنل نالدته السٌدة نعمة 

 .”لماذا قتلنا شااا لم ٌؤذ نادا بل ٌعبخ بٌده نانه، كا  لهم ن  ٌعاقبنه نن ٌابسنه بدال م  قتله سدى“الهاللً 
زهٌخ “ن  نعمال الفنا  الخاال نلهمت زمالءه اً اتباع نسلنبه السااخ اً الخسم بعد إنشابهم قاعة سمٌت باسمه، ٌافه  ٌذكخ
كا  قٌس شدٌد العناد ٌاب ن  ٌكمل ما بدن، على الخؼم م  التهدٌدات التً تلقاها اإ  استمخ اً “ناد زمالبه الخسامٌ  ” مشعل

 تقدٌم مزٌد م  نعماله
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  ....  ثالثة شهيد من الدرجة ال   ....
 اللحظة هذه حتى مصٌره ٌعرف ولم  غامضة ظروف فً رحل فلسطٌنً وكاتب مفكر

 

 
 

 بشير سليماف الدكتور
 الفكر اعبلـ من كاحدا يعتبر الفلسطينٌية الغربٌية بالٌضٌفة نابلس في النجاح جامعة في محاضر فلسطيني بشير سليماف الدكتور

... كضبابية مظلمة فترة مركاف بن الملك عبد قبل الفترة) فيو ذكر كالذم(( 1984: االخر التاريخ في مقدمة)) تابوك في,  العلمي
 ((8 ص-مركاف بن الملك عبد فترة قبل االسبلـ كجود على ملموس اثرم اك تاريخي دليل ام اليوجد كالواقع: يقوؿ كبالنص

 التالي الرابط على التحميل كيمكن
http://www.4shared.com/get/72805727/be3009be/___-_.html 

 نابلس جامعة نوافذ إحدل من طلبتو ألقاه..  الفذ الراحل ىذا
 ماعدا الكبير المفكر لهذا حدث ما مبلبسات توضح أخرم مصادر من كال  النت في معلومو ام لو نجد ال اف حقا المحزف من

 كتابو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



453 
 

  .... ....   شهيد من الدرجة األكلي 
 ترفهية في مكاف عاـ ثقافية شاب أردني قتل في السعودية بسبب ممارستة انشطة 

 
 

  3122حغثْ ٔد١ً ح١ّذ.. 
 فٟ تٌٍّّىر تٌغؼٛد٠ر شثج أسدٟٔ ِم١ُ 

 "  ت١ٌٙةر تٌغٍطثز تٌغؼٛد٠ر  تٌغٍطر تٌذ١ٕ٠ر  "ألذِس 
٠ؼث ٚلذ خشج ِٓ ِمش جٍذٖ أ ٚػٍٝ ِالحمصٗ ٚتلص١ثدٖ تٌٝ ِمشُ٘ ٚتحصجثصٖ ٕ٘ثن ٚحٍك شؼشٖ 

 ١ٍِش١ثز ت١ٌٙةر ٚ٘ٛ فٟ حثٌر إغّثء ِحّٛال ِٓ لدً طذ٠ك ٌٗ ٚػثًِ ٔظثفر خّشوض ت١ٌٙةر
 

ٚلثي ٚتٌذ تٌشثج تٌّصٛفٝ "ٔد١ً ح١ّذ " فٟ شىٜٛ شٍمس " تٌٛؽٓ " ٔغخر ِٕٙث إْ تخٕٗ " 

ٌصٙذ٠ذتز ِصىشسذ ِٓ لدً أحذ أػؼثء ١٘ةر تألِش حغثْ " شؼشع 
ٌّٕىش فٟ تٌّحثفظر، شّثٍس فٟ ِشتلدصٗ خثٌّؼشٚف ٚتٌٕٟٙ ػٓ ت

، ٚإؽالق ػؼٛ ت١ٌٙةر ٌٍؼذ٠ذ أثٕثء ِضتٌٚصٗ ألٔشطر ششف١ٙ١ر فٟ ِٛلغ ػثَ

ِٓ تٌؼدثستز غ١ش تٌالبمر الخٕٗ أِثَ سٚتد تٌّٛلغ، ٚطٛال إٌٝ ِالحمصٗ تألسخؼثء تٌّثػٟ حصٝ ِٕضٌٗ 
 .ِصٛػذت خحٍك شؼشٖ

 
ةر ٚتٌّشتفم١ٓ ٌٗ، شّس إحثٌصٗ ٌششؽر أحذ ٚأػثف " خؼذ تٌمدغ ػٍٝ تخٕٟ ِٓ لدً ػؼٛ ت١ٌٙ

سف١ذذ تٌصٟ لثِس خذٚس٘ث خإسعثٌٗ ِخفٛست إٌٝ ِحً ٌٍحاللر، ِٚٓ ثُ إػثدشٗ ٌّشوض تٌششؽر 
ٌّذذ عثػص١ٓ لدً أْ ٠ؼثد شح٠ٍٛٗ ٌّمش ت١ٌٙةر خٕثء ػٍٝ ؽٍح تٌؼؼٛ تٌزٞ خثشش تٌمؼ١ر، إال أْ 

شز تالشظثي خأحذ صِالبٗ ٌٍحؼٛس تخٕٟ شؼشع ٌٍؼشج تٌّدشح دتخً ِمش ت١ٌٙةر ٚتٌصٟ خثش
العصالِٗ ِٓ دتخً ِمش ت١ٌٙةر ٚخطش٠مر شذػٛ ٌٍشه ِٓ خالي تإل٠ؼثص خذخٛي تٌّشودر ِٓ خٛتخر 
تٌّدٕٝ، ف١ّث وثْ " تخٕٟ " فٟ حثٌر إغّثء، تألِش تٌزٞ دفغ طذ٠مٗ ٚػثًِ ٔظثفر خّمش ت١ٌٙةر 

 ."ٌحٍّٗ ٌٍّشودر ٚٔمٍٗ إٌٝ ِغصشفٝ خ١ّظ ِش١ؾ تٌّذٟٔ
 

تٌّم١ُ تألسدٟٔ فٟ شىٛتٖ " ػٕذِث أخٍغٕٟ طذ٠ك تخٕٟ خثٌمؼ١ر ٚشذتػ١ثشٙث شٛجٙس إٌٝ  ٚصتد
تٌّغصشفٝ ألطثج خحثٌر ِٓ تٌز٘ٛي، إر شد١ٓ أْ تخٕٟ ِظثج خٕض٠ف شذ٠ذ فٟ تٌذِثؽ ٚتسشجثج 
خثٌّخ ٚشًٍ سخثػٟ وثًِ شغدح فٟ ٚفثشٗ دِثغ١ث، ٚشؼزس شح٠ٍٛٗ ٌّغصشفٝ خثص أٚ حىِٟٛ 

 ."ٚػذَ تعصمشتس٘ث آخش ٌظؼٛخر تٌحثٌر
 

ٔطثٌح تٌجٙثز تٌؼ١ٍث تٌّخصظر خثٌصحم١ك فٟ تٌٛتلؼٗ ٚػشج ٠ذ ِٓ حذ٠ذ ػٍٝ ِٓ أعثء ٌٍذ٠ٓ 
ٌٍٚٛؽٓ ٚالحك شثخث وً رٔدٗ أْ شؼشٖ "ؽ٠ًٛ" ٚشغدح فٟ ِٛشٗ خطش٠مر أٚ خأخشٜ ِؼشػث 

 عّؼر تٌدٍذ ٌٍحشج ِٚغ١ةث ٌذٚس سجثي تٌذ٠ٓ فٟ تٌّجصّغ
 

١ثز ت١ٌٙةر ٚطالح١ثشُٙ ٚشح٠ًٛ ج١ّغ لؼث٠ث٘ث ٌإلدػثء تٌؼثَ ٘ٛ ٔطثٌح أ٠ؼث خصحج١ُ دٚس ١ٍِش
لشتس طثبح ، خؼذ أْ ثدس خّث ال٠ذع ِجثال ٌٍشه أْ لشتستز ت١ٌٙةر فٟ ِؼظُ تٌحثالز خثؽا 

 !! ٚظثٌُ ٌىً شخض ال٠صشىً خّظٙشُ٘
 

 ِٛز ٘زت تٌشثج تٌدشئ خؼذ ِالحمصٗ جش٠ّر ٔىشتء ال ٠مدً خٙث ِٕطك ٚٔحٓ ػذ٘ث ٚٔؼٍٓ خظٛز
 ٚتحذ "وٍٕث حغثْ ٔد١ً ح١ّذ
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  من الدرجة األكلي  .... ه....   شهيد
ملكة جماؿ .. استشهدت رجما بسبب مشاركتها في مسابقة لملكات الجماؿ في بلدىا ... فقتلت فكانت 

 أحدل الشهيدات من استشهدت ثمن لوحشية ىذه الدين 
 ككحشية مبادئو كمثلو ..

  

 
 

  م 3122 –م  2993  كاتٌا كنخٌ 
 

ق تلت رجماً فً قرٌتها, بعد امرأة أوكرنٌا مسلمة  شاركت فً مسابقة للجمال و

 .مشاركتها فً مسابقة للجمال باعتبار هذا انتهاًكا لتعالٌم الدٌن

 
 

وقد عثر على جثة المراهقة, التً ٌقول أصدقاإها إنها كانت تحّب األزٌاء الؽربٌة, 
ال, وهً تحمل آثار الرجم فً ؼابة وإنها احتلت المركز السابع فً مسابقة الجم

قرٌبة من قرٌتها فً شبه جزٌرة القرم, التً تتمتع بالحكم الذاتً فً جنوب 

ثر على الجثة بعد أسبوع  31أوكرانٌا, وٌشكل التتار المسلمون  % من سكانها. وع 

 .من إعالن أهلها اختفاءها

تحقًٌقا فً الجرٌمة  ونقلت الصحافة البرٌطانٌة عن شرطة المنطقة قولها إنها بدأت
ا فً أن ثالثة شبان رجموها  ًٌ وقالت إن أحد «. عمالً بتعالٌم اإلسالم»وتنظر حال

الثالثة, وٌدعى بٌهال ؼازٌٌؾ, اعترؾ بعد القبض علٌه بقتلها مع االثنٌن اآلخرٌن, 

أل  كاتٌا انتهكت قنانٌ  الشخٌعة اإلسالمٌة، » قابالً إنه ؼٌر نادم على فعلته

 .«تلنتستاق الق

استناًدا الى هذا الخبر, ألقت صحؾ التابلوٌد الشعبٌة البرٌطانٌة الضوء على 
ممارسة الرجم فً بعض الدول اإلسالمٌة. فؤوردت جزًءا من تقرٌر أصدرته 

لم  3121فً إبرٌل/نٌسان الماضً, وجاء فٌه أن العام « منظمة العفو الدولٌة»

  ٌشهد إعدامات
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  كلي  ........   شهيد من الدرجة األ

 

 
  2010ػ  1978

, قضائي بقرار مالكبور سعيد المبرمح بإعداـ الصادر السابق حكمها العليا اإليرانية عززت المحكمة  كبشكل الوكالة لتؤكد ثافو
 .مالكبور مصير حوؿ غربية إعبلـ كسائل تداكلتها سابقة أنباءن  رسمي

 
 كىو اإلنترنت, على إباحية مواد لعرض مواقع تأسيس تهمة عامان  36 العمر من كالبالغ كندا في المقيم اإليراني للمبرمج ككجهت

 عاـ في إيراف الى كصولو بعد مالكبور سعيد على القبض ألقت قد اإليرانية السلطات ككانت. اإلسبلمية للشريعة خرقان  يعتبر ما
 .المريض كالده لزيارة 2008

 
 .اإلسبلمية للجمهورية الغرب في سيما ال كاسعة عالمية انتقادات موجة ثارأ قد 2010 عاـ في الصادر األكؿ اإلعداـ حكم ككاف

 
 الشاب بإعداـ الثاني حكمها لتصدر مالكبور, قضية في البت بإعادة قراران  الماضي الصيف في اتخذت قد العليا المحكمة ككانت

 .إيراف في األحكاـ مصدر اإلسبلمية الشريعة قوانين من إنطبلقان  اإليراني,
 

 األخطر انها على اإلسبلمية الجمهورية في تصنف جرائم بارتكاب القانوف أدانهم متهمين حق في شنقان  باإلعداـ الحكم يينفذك 
 .العظمى كالخيانة كالتجسس اإللهية الذات كشتم المثلية كالعبلقات بالمخدرات كاإلتجار المسلح كالسطو كالقتل

 
 .العامة الساحات كفي المؤل أماـ بعضها باإلعداـ, حكمان  300ك 200 بين ما سنويان  اإلسبلمية الجمهورية في يينفذ كما

 
 "تاس إيتار: "المصدر
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 

شهيد من شهداء الثورة السورية .. استشهد كاقتلعت حنجرتو بسبب أناشيده كأغانيو 
 الثورية فكاف أحد الشهداء .

 
 
 ىػػ  1432) ؟؟؟؟ ػ إبراىيـ قاشكش   

 
اً قٌادة المظاهخات التً تهتؾ بإسقاط الخبٌس  اإلاتجاجات الشعبٌة السنخٌةنشط إبا   اماةشاب سنخي م  مدٌنة 

نتألٌؾ الشعاخات المنانبة للنظام السنخي نقٌادته بما اٌهم الخبٌس السنخي شااٌا نشقٌقه  األسد بشاخالسنخي 
 .نم  بٌنها ننشندة )ٌاهلل اخال ٌا بشاخ اماةاً قلب  سااة العااًنإنشادها نمام الجماهٌخ اً  نازب البعث ماهخ

نالتً ااتشد اٌها زهاء  0211ٌنلٌن  1اً نعقاب )جمعة اخال(  الجٌش السنخيناً احم الاملة األمنٌة التً نفذها 

ظفخت به قنات  .مطالبٌ  بإسقاط النظام ننقٌل على إثخها الماااظاً اماة  سااة العااًناؾ ملٌن  متظاهخ اً 

ة الخسمٌة ن  مجهنلٌ  قتلنه اٌما تذكخ الخناٌ .نهخ العااًاألم  السنخٌة نقامت بذباه ناقتلعت انجخته ننلقته اً 

 لتأجٌج اإلاتجاجات الشعبٌة المنانبة شهٌدإلنه مابخ ثم مثلنا بجثته ثم شٌعنه على ننه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 بي  قتل على يد الجماعات االسبلمية المتطرفة صحفي كمفكر لي
  

 
 

 م      2014ــــ   1964 مفتاح بنزٌد
 

 .بنؽازي ة اًم  نهم الااؾ الاادخ خالتً تعتب جخٌدة بخنٌق نخبٌس تاخٌخ لٌبً نناشط سٌاسً اافً كاتب
اظً بنزٌد بااتخام ناسع نسط سكا  مدٌنة بنؽازي، بفحل مناقفه "الثابتة نالجخٌبة" حد الجماعات اإلسالمٌة 

 المتطخاة التً انتشخت اً لٌبٌا
 

نبالتادٌد  جامعتها اً مدٌنة بنؽازي اللٌبٌة اٌث نشأ نتاخج م  1964ٌناٌخ  26اً  نلد مفتاح عنض بنزٌد
عمل اً  2011سابقاا ناً  جخٌدة قنخٌنا قسم الانادث اً قسم العلنم السٌاسٌة اً كلٌة االقتااد. تخنس اداخة

 .التً نابح ثالث خبٌس تاخٌخ لها بخنٌق جخٌدة
 

 اً األشهخ األاٌخة قبل اؼتٌاله ُعخؾ عنه ظهنخه بشكل مكثؾ اً نسابل اإلعالم اللٌبٌة نالعخبٌة منتقداا بجخنة

 .المؤتمخ النطنً العام الجماعات اإلسالمٌة اً البالد نكذلك

عدد األاٌخ م  ااٌفة بخنٌق قبل نااته اٌث كانت اً طخٌق الشا  إلىكما تم ماادخة ال بخاا بسبب  طخابلس 

ابة تابعة لمدٌنةناً بن دخع لٌبٌا اٌث تم ماادختها م  قبل مطاخ بنٌنا اؼالق ؼخب لٌبٌا( باجة )ننها ) ماخاتة 

 [2].الٌفة افتخ العسكخٌة التً نعل  عنها اللناء المتقاعد عملٌة الكخامة تدعم ما نافنه باالنقالب( نالمقاند بها

نبٌنما كا  ٌهم بخك  سٌاخته نمام اادى المكتبات اً 2014ماٌن  27اً اباح اإلثنٌ   نااخ شاخع جمال عبد ال   

جل مطلق الخااص منها، اً نسط بنؽازي تم اؼتٌاله بثالث خاااات م  قبل شااٌ  ٌستقال  سٌاخة اٌث تخ 

لتستقخ الخاااات اً خنسه نبطنه نٌده نلٌهخب الجناة. نكا  بن زٌد قد ظهخ اً ناد البخامج الاناخٌة 

 [3].التلفزٌننٌة قبل ٌنم م  نااته نانتقد المجمنعات اإلسالمٌة المتطخاة اً بالده

نبالخؼم م  ن  ني جهة لم تعل  خسمٌاا مسؤنلٌتها ع  الجخٌمة إال ن  االتهامات تطال ثناخاا سابقٌ  ناااة 

 .اإلسالمٌٌ  منهم اً جخابم قتل مماثلة طالت قحاة ناافٌٌ  نعسكخٌٌ  نناشطٌ  مدنٌٌ 

 
 
 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%82_(%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%82_(%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_(%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF#cite_note-2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_(%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF#cite_note-3
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  من الدرجة األكلي  .... ةد....   شهي

 كاتبة  كمثقفة كحقوقية  قتلت على يد الجماعات االسبلمية المتطرفة 

 
 

 ـ  2014ػ  1936 سلنى سعٌد بنقعٌقٌص
  
 

شؽلت مناب نابب خبٌس اللجنة التاحٌخٌة للاناخ  .لٌبٌا اً المجلس النطنً االنتقالً نناد مؤسسً لٌبٌة نناشطة سٌاسٌة ناقنقٌة ماامٌة
 .ثمٌ م  قبل مل 2014ٌننٌن  25النطنً، تم إؼتٌالها اً منزلها اً 

نامتهنت المااماة. تعد  جامعة بنؽازي . االت على لٌسانس قانن  م 1963نبخٌل  24اً  بنؽازي نلدت سلنى سعٌد بن قعٌقٌص اً مدٌنة
المجلس  نبعدها. كما تعد م  خمنز هذه الثنخة، لكننها م  مؤسسً  2011ابخاٌخ 17ثنخة  مدااعة بشدة ع  اقنق اإلنسا  قبل لٌبخالٌة ناشطة

خاقة آاخٌ  بٌنهم الناشط  ابخاٌخ( اً بنؽازي 17السابق الذي قاد مخالة الثنخة منذ انطالقها. كذلك كانت م  مؤسسً )إبتالؾ  النطنً االنتقالً
ٌُدٌخ شؤن عبد السالم المسماخي المؽتال ٌننٌن عبخ  25  بنؽازي نقت الثنخة. كا  آاخ ظهنخ لبنقعٌقٌص مساء األخبعاء نهن الجسم الذي كا  

اً  الهناخي نكتابب )للثناخ( اً ماٌط منزلها بمنطقة الجٌش النظامً ماطة تلفزٌننٌة لٌبٌة اااة كشاهد عٌا  على االشتباكات التً جخت بٌ 
اناخ النطنً الذي ستشخؾ علٌه الاكنمة اللٌبٌة مدٌنة بنؽازي. نكانت بنقعٌقٌص تشؽل اتى اؼتٌالها مناب نابب خبٌس الهٌبة التاحٌخٌة لل

على إلجخاء ماالاة نطنٌة شاملة. نكا  آاخ عمل لها ابٌاة ٌنم اؼتٌالها هن المشاخكة باالدالء بانتها اً االنتاابات التشخٌعٌة، اٌث نشخت 
 .اٌسبنك انخاا لها نهً تدلً بانتها اً مكتب اقتخاع

قتلنا اً ذات الٌنم اً مدٌنة بنؽازي على افاتها بمنقع "اٌسبنك"، نكذلك انخ لالشتباكات بٌنها انخة بعد نشخها نسماء ثالثة جنند لٌبٌٌ  

ننااخ الشخٌعةا ٌ  تامل العلم الذي تخاعه مٌلٌشلسٌاخة نمام منزلها بها مسلا مجمنعة م  الملثمٌ  نمس باقتاام منزل الماامٌة ناخدنها قام   

اٌث ااخقت الاٌاة بعد قلٌل  مخكز بنؽازي الطبً بالخااص بٌنها خاااة اً الخنس احالا ع  مجمنعة م  الطعنات النااذة. تم اسعااها إلى

خاقة ختل عسكخي شاخك بها مبات م   2014ٌنٌنن  27 بؽخاة االنعاش نثناء ماانلة انقاذها. دانت اً جنازة مهٌبة اً مقبخة الهناخي الجمعة

 [4].المناطنٌ  بٌنهم إعالمٌٌ  ننشطاء سٌاسٌٌ  ناقنقٌٌ  نعدد كبٌخ م  مؤسسات المجتمع المدنً

األمخٌكٌة  نعتها الاكنمة اللٌبٌة نالمجلس البلدي اً بنؽازي نتٌاخات نشااٌات سٌاسٌة لٌبٌة ندنلٌة بٌنها األمٌ  العام لألمم المتادة نالااخجٌة

 .ا ننمنستً انتخنشٌننال ننٌحاا    ناالتااد األنخنبً نالجامعة العخبٌة نمنظمات دنلٌة م  قبٌل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89_%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%B5#cite_note-4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7


459 
 

 
  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....

 كاتب   قتؿ عمى يد الجماعات االسبلمية المتطرفة 

 
 
 

  2013(ٌولٌو )1959 -  26عبد السالم المسماخي
 

، نم  الشااٌات األنلى التً نقفت اً المظاهخات بنؽازي اشط سٌاسً ناقنقً لٌبً م  مدٌنةمً    ننماا 
 ابخاٌخ 17بثنخة  اعخاتم    2011 ابخاٌخ 15اً  معمخ القذااً المنانبة لاكم العقٌد

ابخاٌخ الذي لعب دنخاا اً بداٌة هذه الثنخة. ُعخؾ بمعاخحته  17احااة لكننه المنسق العام البتالؾ ثنخة 
  .2011على السلطة اً البالد بعد جماعة اإلانا  المسلمٌ  لسٌطخة

 

. 1989 العام قارٌونس بجامعة القانون كلٌة من وتخرج. 1959 عام بنؽازي مدٌنة فً المسماري السالم عبد ولد

 انتقاده وأٌضاً  السابق االنتقالً الوطنً المجلس على المسلمٌن اإلخوان جماعة سٌطرة محاوالت انتقد أن له سبق

 بالجماعات اٌاها واصفاً  2013 ماٌو فً لسطراب فً والعدل الداخلٌة وزارتً حاصرت التً المسلحة للجماعات

  .بالضرب العتداء تعرض حٌث البالد فً الشرعٌة على المنقلبة

 مسجد من خروجه عقب علٌه الرصاص باطالق 2013 ٌولٌو 26 الموافق رمضان شهر فً الجمعة فً اؼتٌاله تم

النضال طال وان لٌبٌا من البد( شهٌرةال بمقولته المسماري عبدالسالم ٌعرؾ. بنؽازي فً البركة حً فً" بوؼولة"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1959
http://ar.wikipedia.org/wiki/2013
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 شهداء الحرية كالرأم كالتعبير كاتب كمفكر قتل تحت  التعذيب  فكاف  احد الشهداء 

 
 ـ  2014 – 1961 المدني نمر محمد

 المخابرات فركع أحدفي " التعذيب تحت"( عاما 51) المدني نمر محمد السكرم السياسي كالباحث الكاتب قيًتؿ
، معارضة كمكاقع لو أقرباء أفاد ما بحسب ،"السكرية  عمى تردد ما عائمتو مف قريب مصدر نفى كقت في اليـك
 .جثتو استممت العائمة أف مف المعاًرضة مكاقع بعض

 
 يـك منذ ًعمـ عمى" متوعائ إف" برس فرانس ككالة"لػ ىكيتو عف الكشؼ عدـ طالبان  الكاتب أقرباء أحد كقاؿ

 أف كمكضحان  ،"اعتقالو فييا يتـ التي الثانية المرة" أنيا كاشفان  ،"أياـ عشرة قبؿ التعذيب تحت بكفاتو الخميس
 قبؿ كانت كالثانية ،2011 مارس/آذار منتصؼ سكريا في االحتجاجات اندالع مع بالتزامف كانت األكلى المرة
 .اسابيع أربعة نحك
 

 دمشؽ ريؼ في" دمر مدينة تنسيقية" صفحة كمنيا" فيسبكؾ" عمى السكرية الثكرة نسيقياتت صفحات كأعمنت
 السمطات سجكف في المدني نمر محمد مقتؿ" الفرنسية بالمغة السكرية الثكرة" كصفحة الكاتب، رأس مسقط

 .اجنبية لمحطات" سريا مراسبلن " المدني عمؿ فقد السكرية الثكرة تنسيقيات كبحسب ،.السكرية
 

 صفحتو بحسب ،"كالفرؽ كالمذاىب األدياف بأبحاث متخصص" كىك ،1961 العاـ دمر مكاليد مف كالمدني
 لو طيبع كقد الثانية، العالمية الحرب إباف النازية المحرقة ينفي أنو كما لمييكد، معادية كتابات كلو االلكتركنية،
 .المسرحية النصكص ترجمة سيما كال كالترجمة، األبحاث مجاؿ في عمؿ كما كتاب، مئة مف أكثر

 أسماء لشيداء  استشيدكا كال يعرؼ الكثير مف التفاصيؿ  عف حياتيـ كطريقة استشيادىـ 
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  ....   شهيد من الدرجة األكلي  ....
 

 
  2014-1977 محسن أمٌر اصالنً

قالت جماعات لحقوق االنسان إن اخصابٌا سابقا فً علم النفس اعدم بتهمة الهرطقة فً إٌران 
بعد ثمانً سنوات من االحتجاز فً احدث مثال على ما ٌقول نشطاء إنه زٌادة مقلقة فً استخدام 

 .عقوبة االعدام فً البالد

وذكر موقع وكالة أنباء نشطاء حقوق االنسان (هرانا) ومقره خارج إٌران أن محسن أمٌر 

اصالنً شنق فً سجن قرب مدٌنة كرج ؼربً طهران ٌوم 35 سبتمبر أٌلول بتهمة "االفساد 
 ."فً األرض والبدعة فً الدٌن

وقالت مواقع اخبارٌة للمعارضة اإلٌرانٌة إن اصالنً (43 عاما) كان ٌلقً دروسا دٌنٌة وٌنشر 
 .من خاللها تفسٌرا جدٌدا للقرآن. واتهمته السلطات أٌضا باهانة النبً ٌونس

وذكر موقع اٌران واٌر أن اصالن ابلػ مستمعٌه فً أحد الدروس أن ٌونس لم ٌكن باستطاعته 

 .الخروج من بطن الحوت لو كان ابتلعه وهو ما أدى إلى اتهامه بإهانة النبً ٌونس

وعبر األمٌن العام لألمم المتحدة بان جً مون عن القلق من الزٌادة التً وردت عنها تقارٌر فً 
عدد حاالت االعدام فً إٌران. وتقول منظمة العفو الدولٌة إن إٌران لدٌها واحد من أعلى 

 مستوٌات االعدام فً العالم
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 شييد مف الدرجة األكلي 

 
 

 كانه كخمٌانً
كانه والمعروؾ ب كانه مامد نامد كخمٌانً

کاوە محمد بهحمهد گهرمٌانی) هو :بالكردٌة )كخمٌانً
التابعة  كالر ولد كرمٌانً فً مدٌنةعراقٌ كردي صحفً

 1981فً سنة  كردستان العراق لمحافظة السلٌمانٌة بإقلٌم
 -كانون األول 5وقد توفً كرمٌانً مقتوال فً ٌوم 

بعدما أطلق علٌه ثالث مسلحٌن  2013من سنة  دٌسمبر 
 علٌه النار امام منزله فً قضاء كالر

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
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" كابك" لو القممي كاإلسـ( 2015 يناير 7 الكفاة - 1938 يناير 13 مكاليد( )Cabu: باإلنجميزية) كابك جاف
 صحيفة عمى اليجـك في كقتؿ إبدك، شارلي صحيفة في يعمؿ كاف. فرنسي كاريكاتير كرساـ كارتكف رساـ ىك

 [1.]إبدك شارلي
 [ أخؼ]  محتكيات

 الذاتية السيرة 1
 محمد لمنبي المسيئة الرسـك 1.1
 أيضا انظر 2
 مراجع 3

 [عدؿ]الذاتية السيرة
 أحد ًقبؿ مف 1954 سنة األكلى لممرة رسكمو كنشرت باريس، في فآستي مدرسة في الفف بدراسة كابك بدأ

 الجزائرية، التحرير ثكرة أثناء عاميف مف ألكثر الفرنسي الجيش في اإلجبارم لمتجنيد طيمب. المحمية الصحؼ
 ذلؾ كفي. ماتش كبارم بميد مجمة خبلؿ مف الفرنسي الجيش لمطبكعات الرسـ في الفنية مكىبتو كاستيخدمت

 [2.]ببلده بو تقـك الذم كالعنؼ العسكرية األعماؿ ضد متشددان  أصبح الكقت
 سبعينات في كابك شعبية إزدادت. كيرم ىارا مجمة بتأسيس شارؾ ،1960 سنة الجيش مف خركجو كبعد

 في بعممو استمر كما. لؤلطفاؿ التميفزيكنية البرامج أحد تقديـ في شارؾ عندما العشركف القرف كثمانينات
 .ىكجيني كلككينا إبدك شارلي صحيفتي في السياسي اريكاتيرالك مجاؿ
 [3.]فيغارك لك صحيفة ألجؿ بركة بف الميدم قضية بتغطية ،1966 في كابك جاف قاـ

 [عدؿ]محمد لمنبي المسيئة الرسـك
 في لمحمد المسيئة الكاريكاتكرية لمرسـك مؤيد إبدك شارلي غبلؼ عمى لكابك كرتكف نشر تـ 2006 فبراير في

 .القضائية كالدعاكم الجدؿ مف بمزيد تسبب بكستف يكالندس صحيفة



464 
 

 مدينة قاعة تنضمو كانت" كابك" بعنكاف معرضان  افتتح ،2007 يناير إلى 2006 سبتمبر مف الفترة في
له  واإلسم القلمً (موالٌد 13 ٌناٌر 1938 - الوفاة 7 ٌناٌر 2015) (Cabu :باإلنجلٌزٌة) باريس. جا  كابن

الهجوم على  , وقتل فًشارلً إبدو فرنسً. كان ٌعمل فً صحٌفة كارٌكاتٌر ورسام رسام كارتون "كابو" هو
 ]1[.صحٌفة شارلً إبدو

من قِبل أحد الصحؾ  1954بدأ كابو بدراسة الفن فً مدرسة آستٌن فً بارٌس, ونشرت رسومه للمرة األولى سنة 
لب للتجنٌد اإلجباري فً الجٌش الفرنسً ألكثر من عامٌن أثناء , واست خدمت ثورة التحرٌر الجزابرٌة المحلٌة. ط 
وفً ذلك الوقت أصبح  .وباري ماتش موهبته الفنٌة فً الرسم لمطبوعات الجٌش الفرنسً من خالل مجلة بلٌد
 ]2[.متشدداً ضد األعمال العسكرٌة والعنؾ الذي تقوم به بالده

, شارك بتؤسٌس مجلة هارا كٌري. إزدادت شعبٌة كابو فً سبعٌنات وثمانٌنات 1960وبعد خروجه من الجٌش سنة 
القرن العشرون عندما شارك فً تقدٌم أحد البرامج التلٌفزٌونٌة لألطفال. كما استمر بعمله فً مجال الكارٌكاتٌر 
 .ولوكٌنا هوجٌنً شارلً إبدو السٌاسً فً صحٌفتً

 ]3[.لو فٌؽارو ألجل صحٌفة قضٌة المهدي بن بركة , بتؽطٌة1966 قام جان كابو فً

 [عدل]الخسنم المسٌبة للنبً مامد

للرسوم الكارٌكاتورٌة المسٌبة لمحمد فً  مإٌد شارلً إبدو فً فبراٌر 2006 تم نشر كرتون لكابو على ؼالؾ
 .تسبب بمزٌد من الجدل والدعاوي القضابٌة صحٌفة ٌوالندس بوستن

, افتتح معرضاً بعنوان "كابو" كانت تنضمه قاعة مدٌنة بارٌس2007ٌناٌر  إلى 2006فً الفترة من سبتمبر  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%82%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88#cite_note-tele-obit-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1966
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88_%D9%81%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88#cite_note-3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88&action=edit&section=2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86
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Stéphane Charbonnier 
 (Stéphane Charbonnier :بالفرنسٌة) ستٌفا  تشاخبننٌٌخ
( ٌ عرؾ 2015ٌناٌر  07الوفاة  - 1967أؼسطس  21موالٌد  ) و
ً فرنسً. اشتهر بعمله وصحاف كارٌكاتٌر بـ "شارب" وهو رسام

حٌث أصبح محرراً فٌها سنة  شارلً إبدو كصحفً فً مجلة
2009. [1]  .وكان معروفاً بالرسوم الكارٌكاتورٌة المثٌرة للجدل 

 . 2015عام  فً بارٌس  ٌناٌر  7ق تل شارب فً 

 اليجـك عمى صحيفة شارلي إبدك بعد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%87#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
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موالٌد ) (Georges Wolinski :بالفرنسٌة )جنخج انلٌنسكً
) هو 2015ٌناٌر  7الوفاة  - 1932ٌونٌو  28

الهجوم على  فرنسً. ق تل فً وكاتب هزلً كارٌكاتٌر رسام
مع موظفٌن آخرٌن فً  2015ٌناٌر  7فً  صحٌفة شارلً إبدو

 [2].شارلً إبدو مجلة
الحماٌة الفرنسٌة  أثناء تونس ٌفٌد فولٌنسكً فً مدٌنةولد جورج د
كان  [5].الٌهود والد سٌؽفرٌد ووالدته لوال, كانا من [5][4][3]فً تونس

مر إبنه جورج  , وتم إؼتٌالهبولندا والده سٌؽفرٌد فولٌنسكً من وع 
, بعد 1945سنة  بارٌس انتقل إلى [6][4]تونس سنتٌن. وأمه لوال من
بدأ بدراسة الهندسة  .الحرب العالمٌة الثانٌة وقت قصٌر من

المعمارٌة فً بارٌس, لكن تركها لٌؤخذ مجال الرسوم 
  .الكارٌكاتورٌة

 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%87%D8%B2%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%87%D8%B2%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A#cite_note-leparisienattentat-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A#cite_note-leparisienattentat-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A#cite_note-ynetnews-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A#cite_note-ynetnews-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A#cite_note-ynetnews-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A#cite_note-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


467 
 

  شييد مف الدرجة األكلي
 

 
 

, من موالٌد  (Bernard Verlhac :بالفرنسٌة )بخناخ اٌخالك
نطق  ), وٌعرؾ بتؽنوس 2015ٌناٌر  7م , وقتل بتارٌخ 1957

حادثة  فرنسً. قتل فً رسام كارتون هو: us]ɲ[ti (فرنسً
 صحٌفة شارلً إبدو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
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 شهٌد م  الدخجة األنلً 

 
 

 
 
 

 25موالٌد ) (Philippe Honoré :بالفرنسٌة )اٌلٌب ننننخٌه
له  اإلسم القلمً( 2015ٌناٌر  07الوفاة  - 1941نوفمبر 

شارلً  فرنسً. كان ٌعمل فً مجلة كارٌكاتٌر أونورٌه. هو رسام
الهجوم على صحٌفة شارلً  . ق تل ف2007ًالساخرة من  إبدو

 [1].2015ٌناٌر  7فً  إبدو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%82%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%82%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%87#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%87#cite_note-1
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 عمخ مامد باطنٌل
 

فً أبرٌل  عدن ذاع صٌته بعد أن تم اؼتٌاله بمدٌنة ٌمنً شاب [1]  1998)- (2016
وقد اكتسبت عملٌة اؼتٌاله صدى ألن  [2]نتٌجة تعرضه لطلقات نارٌة, 2016

المصادر المحلٌة الٌمٌنة تقول أنه تعرض قبل واقعة اؼتٌاله لتهدٌدات, وتم 
والتً فهم المهِددون منها  فٌس بوك رها علىبسبب آرابه التً نش باإللحاد وصفه

, وآراء باطوٌل تنتقد فً مجملها ما ٌعتبره تشدداً دٌنٌاً ماإلسال أنها تخالؾ
وكانت آخر تدوٌنة له قبل مقتله تقول: "عندما ٌعرفون الفرق بٌن العالِم  [3]وتطرفاً,

 [4]."!!والكاهن سٌستعٌدون عقولهم

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84#cite_note-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84#cite_note-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84#cite_note-4
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 ناهض اتخ
  2016سبتمبر  25 – 1960)

ٌّة ولد لعابلة أردنً ٌساري هو كاتب وصحافً تنحدر من  مسٌح
قسم  الجامعة األردنٌة , خرٌجعمان القرٌبة من العاصمة الفحٌص مدٌنة

  .علم االجتماع والفلسفة, ماجستٌر فلسفة فً الفكر السلفً المعاصر
 1979و 1977سجن مرات عدٌدة أطولها فً األعوام 

  1996و
أدت به إلى إجراء سلسلة من العملٌات  1998سنة  ؼتٌالا تعرض لمحاولة 

. وكان مقٌماً 1998سنة  لبنان الجراحٌة. اضطر لمؽادرة البالد ألسباب أمنٌة إلى
والفكر  ,سالم السٌاسًاإل قبٌل اؼتٌاله. له عدة إسهامات فكرٌة فً نقد عمان فً
العربٌة. إسهامه األساسً فً دراسة التكوٌن االجتماعً  الماركسٌة والتجربة القومً

موقوؾ عن الكتابة [2]اللبنانٌة, األخبارصحٌفة  األردنً. كان حتر قبل وفاته كاتباً فً
 2008فً الصحافة األردنٌة منذ أٌلول 

ات اخترقت رأسه بالقرب , تم اؼتٌاله بثالث رصاص2016فً صباح ٌوم األحد الخامس والعشرٌن من سبتمبر عام 
 أثناء توجهه لحضور جلسة محاكمته عّمان فً العبدلً من قصر العدل فً منطقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%8A%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%8A%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_(%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_(%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6_%D8%AD%D8%AA%D8%B1#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
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 مشعل خان
طالب باكستاني قتؿ بسبب  أرائو النقدية  ككتابتو  قتؿ 

و في الجامعة بضربو مف قبؿ زمبلئفي مقر جامعتو 
كرميو بالحجارة كركمو كرفسو حتى استشيد كمات 

 شييدا 
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 زار ال أشر 

 ييكدم قتمو أرىابي فمسطيني حتىصحفي 
 المكت بسبب نقده لئلسبلـ 
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  م.1973م  قحاء داقنق قتله الّنظام البعثً عام  الّشهٌد الّشٌخ مهدي ماطفى بنٌاؼجً.:   -575

  قبل سلطات األم  البعثً. م، نهن عالم دٌ  قتل م 1981نلد اً قحاء طنز بكخكنك عام  الّشهٌد اجة اإلسالم الّشٌخ جلٌل إبخاهٌم:  -576

 م، نهن عالم دٌ  قتل م  قبل سلطات األم  البعثً.1979نلد اً قحاء طنز بكخكنك عام  الّشهٌد اجة اإلسالم الّشٌخ مامد البشٌخي. :  -577

  طات األم  البعثً.م، نهن عالم دٌ  قتل م  قبل سل1979نلد اً قحاء طنز بكخكنك عام  الّشهٌد اجة اإلسالم الّشٌخ عباس التخكمانً. :  -578

  م، نهن عالم دٌ  قتل م  قبل سلطات األم  البعثً.1981نلد اً قحاء طنز بكخكنك عام  الّشهٌد اجة اإلسالم الّشٌخ مهدي البشٌخي.:  -579

 ّ ٝٓخص ٤ٜٗيح   1986ػخّ    سم بالثالٌـــــنماٌها  دٌـــــ  لماء الع نالنجؾ االشخؾ م  مشاٌخ  عبد الخسنل علً اا    -580

 8544ػخّ   نجؾ  اطٌب نناعظ اعتقل نالزال مجهنل الماٌخ -لسٌد مامد الزاملً كناة ا  -581

  1986ػخّ   ماس  زاٌخ دهام النجؾ االشخؾ  عالـــم دٌـــــ  سم بالثالٌـــــنم  -582

 1985ػخّ   جابخ ابن الخٌاة النجؾ االشخؾ  اطٌب نناعـظ سم بالثالٌـــــنم  -583

 1985ػخّ   ـالء  اطٌب نناعـظ قتل م  قبل سلطات االم مامد علً الشهخستانً كخبـــ  -584

 8541ػخّ  سٌ  عباس المٌالنً النجؾ االشخؾ  طالب اً الانزة العلمٌة اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخةا  -585

 8541ػخّ  ماس  عباس المٌالنً النجؾ االشخؾ  طالب اً الانزة العلمٌة اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة  -586

 . 8535 عام  بؽداد  عالـــم دٌـــ  اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة -نً كخٌعات ازعل السندا  -587

 .8535 عام  عالـــم دٌـــ  اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة عبد الجباخ الهاشمً النجؾ االشخؾ  -588

 . 8535 عام  بؽداد  اطٌب نناعظ اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة -الاطٌب السٌد نجاح المنسني اخٌة   -589

 . 8535 عام  دٌالى  عالـــم دٌـــ  اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة -الشٌخ ابخاهٌم قنبخ االص   -590

  8535 عام  دٌالى  عالـــم دٌـــ  اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة -السٌد عبد الخاٌم الٌاسخي االص   -591

 

 . 8535 عام  ةبؽداد  اطٌب نناعظ اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخ -عباس الشنكً ثنخة   -155

 . 8535 عام  مامد البشٌخي كخ كـــنك عالـــم دٌـــ  قتل م  قبل سلطات االم   -593

 . 8535 عام العخاقٌة  عباس التخكمانً كخكــــنك  اطٌب نناعظ قتل م  قبل سلطات االم  :  -594

  8535 عام ٌة العخاق جابخ النعمانً النعمانٌـــة  عالـــم دٌــــ  اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة:  -595

 .8535 عام العخاقٌة  عبد الاكٌم النعمانً النعمانٌـــة عالـــم دٌـــ  اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة:   -596

  8535 عام العخاقٌة  الشٌخ عبد الاالق العنادي النجؾ االشخؾ  عالـــم دٌـــ  اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة:  -597

 

 .8535 عام  العخاقٌة عالـــم دٌـــ  قتل م  قبل سلطات االم بؽداد  -عبد العظٌم االسدي جمٌلة   -154

 .  8535 عام العخاقٌة  بؽداد  طالب اً الانزة العلمٌة اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة -مامد اس  الكعبً ثنخة   -599

 . 8535 عام  العخاقٌة نااخٌة عالـــم دٌـــ  قتل م  قبل سلطات االم  -مسلم مامد علً الجابخي الفهند   -600

 .. 8535 عام   نجؾ عالـــم دٌـــ  سم بالثالٌــــنم -جناد الالن المشااب   -601

   8535 عام  العخاقٌة بؽداد عالـــم دٌـــ  اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة -ناظم الباخي كخادة   -602

  8535  عام بؽداد  عالـــم دٌـــ  اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة -عبد الجباخ الباخي السالم   -603

 . 8535 عام  بؽداد  عالــــم دٌــــ  اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة -قاسم المبخقع ثنخة   -604

 م .  8541عام  السٌد مامد خحا مامد اسٌ  الاكٌم النجؾ االشخؾ  استاذ اً الانزة العلمٌة اعدم اً مدٌخٌة االم  العامة  -605

 م .  8541عام  االشخؾ عالـــم دٌــــ  اعدم اً مدٌخٌة االم  العامة الدكتنخ السٌد د. عبد الهادي ماس  الاكٌم النجؾ  -606

 م 8541عام  السٌد عبد الاااب مامد اسٌ  الاكٌم النجؾ االشخؾ  استاذ اً الانزة العلمٌة اعدم اً مدٌخٌة االم  العامة  -607

 م .  8541عام  امةباقنة س قتل مامد اس  مامد علً الاكٌم النجؾ االشخؾ  استاذ اً الانزة العلمٌة   -608

 م .  8541عام  اس  عبد الهادي الاكٌم النجؾ االشخؾ طالب اً الانزة العلمٌة اعدم اً مدٌخٌة االم  العامة  -609

 م 8541عام  عبد المجٌد مامند الاكٌم النجؾ االشخؾ استاذ اً الانزة العلمٌة اعدم اً مدٌخٌة االم  العامة  -610

 م 8541عام  عالـــم دٌـــ  اعدم اً مدٌخٌة االم  العامةنجؾ   -الشٌخ ماجد البدخاني كناة   -611

 

 م .  8541عام  بأبخة سامة اً بٌته اؼتٌل ناخ هللا المستنبط النجؾ االشخؾ مخجع دٌنً   -285

 م .  8541عام  استاذ اً الانزة العلمٌة اعتقل نالزال مجهنل الماٌخ ةعباس المطخاني القاسم  دٌنانٌ  -613

 م  8541عام  ؾ  استاذ اً الانزة العلمٌة اعتقل نالزال مجهنل الماٌخعلً قبلة النجؾ االشخ  -614

 م .  8541عام  الشٌخ عزٌز العماخي النجؾ االشخؾ طالب اً الانزة العلمٌة اعدم م  قبل سلطات االم   -615

 م 8541عام  امٌد الكنتاني الكـــــنت  طالب اً الانزة العلمٌة اعتقل نالزال مجهنل الماٌخ  -616

 . قطعنا جثته قطعتٌ بعد ن  8541عام بخ الباخة عالـــم دٌــــ  اؼتٌال بٌ  كخبالء نالنجؾ عاام ش  -617

 .8541عام  بؽداد  عالــــم دٌـــ  اعدم م  قبل سلطات االم  -مامد ٌننس االسدي البٌاع   -618

 .  8541عام  دٌنانٌة  عالــــم دٌـــ  تناً تات التعذٌب -اسٌ  جندة ؼماس  -619

 .8541عام  البلاً النجؾ االشخؾ عالـــم دٌــــ  اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخةننخ مامد :   -620

 8541عام  ننخ مامد البلاً النجؾ االشخؾ  عالـــم دٌــــ  اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة  -621

 .8541عام  الب اً الانزة العلمٌة اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخةطجباخ اخج هللا النجؾ االشخؾ   -622

 8541عام  ح الساعدي كـخبــــالء  طالب اً الانزة العلمٌة اعتقل نالزال مجهنل الماٌخاال  -623

 اقط .  سنة 81عمخه نكا  عبد الاااب المنسني النجؾ االشخؾ  طالب اً الانزة العلمٌة تناً تات التعذٌب   -624

 . 8541عام  لٌهالشٌخ عبد الجلٌل مال هللا بعقنبــــة  عالــــم دٌــــ  تناً اثناء القبض ع  -625

 .  8541عام  الشٌخ اس  البهادلً مٌســـا   عالــــم دٌــــ  تناً تات التعذٌب  -626

 . 8541عام  كخبالء  عالـــم دٌــــ  زخق باقنة سامة -عبد االمٌخ الساعدي طنٌخٌج   -627

 . 8541عام عبد المنعم الساعدي مٌســــا  عالـــم دٌــــ  اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة  -628

 . 8541عام  شخٌؾ الجابخي النجؾ االشخؾ  عالـــم دٌــــ  اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة  -629

 . 8541عام  الالة عالـــم دٌــــ  اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة -السٌد زٌ  العابدٌ  المنسني الكفل   -630

 . 8541عام  خةالالة  عالـــم دٌـــ  اعدم م  قبل ماكمة ام  الثن -ٌد المنسني الكفل ز  -631
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 .  8541عام  بؽداد  طالب اً الانزة العلمٌة اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة -اخاا  البؽدادي كاظمٌة   -632

 . 8541عام  ناظم النجفً النجؾ االشخؾ عالــم دٌـــ  اعدم اً مدٌخٌة االم  العامة  -633

 .  8541عام  دٌخٌة االم  العامةالالة طالب اً الانزة العلمٌة اعدم اً م -مامد اادق البطاط الكفل   -634

 . 8541عام  بؽداد  عالـــم دٌـــ  اعدم اً مدٌخٌة االم  العامة -الشٌخ قاسم هادي حٌؾ البٌاع   -635

 8541عام  نااخٌة  اطٌب نناعظ اعدم اً مدٌخٌة االم  العامة -االح هادي الاسناني دناٌة   -636

 .  8541عام  م م  قبل ماكمة ام  الثنخةمامد الٌنسفً النجؾ االشخؾ  عالـــم دٌــــ  اعد  -637

 .  8541عام  مامد تقً الجناهخي النجؾ االشخؾ  مجتهد ناستاذ اً الانزة العلمٌة اعتقل نالزال مجهنل الماٌخ  -638

 \. 8541عام  مامد الدمانندي النجؾ االشخؾ طالب اً الانزة العلمٌة اعتقل نالزال مجهنل الماٌخ  -639

 .  8541عام  خي كــخبــــالء عالـــم دٌــــ  قتل م  قبل سلطات االم عبد الخزاق اامد الجناه  -640

 .  8541عام  عبد الاسٌ  ابٌب هللا الاابخي كــخب ـــالء  عالـــم دٌــــ  اعدم اً مدٌخٌة االم  العامة  -641

 .   8535 عام  عالـــم دٌــــ  اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة 8535عبد الاالق عماش الهدنً بؽـــداد   -642

  8535 عام  عالــــم دٌـــ  اعدم اً مدٌخٌة االم  العامة 8535اادق االسدي بـؽـــداد   -643

 

 .   عالـــم دٌــــ  اعتقل نالزال مجهنل الماٌخ 8545السٌد مهدي القزنٌنً كـــخبـــالء   -644

 .  العامةعالـــم دٌــــ  اعدم اً مدٌخٌة االم   8545الشٌخ اٌنب البهادلً مٌســـــا    -645

 ّ  .اطٌب نناعظ سم بالثالٌـــــن 8545الاطٌب السٌد عبد المطلب ابن الخٌاة النجؾ االشخؾ   -646

 . طالب اً الانزة العلمٌة اعدم اً مدٌخٌة االم  العامة 8548بؽداد  -علً عزٌز اسٌ  كاظمٌة   -647

 .  ة اعتقل نالزال مجهنل الماٌخطالب اً الانزة العلمٌ 8548اجة االسالم السٌد هادي القمً النجؾ االشخؾ   -648

 .  عالـــم دٌــــ  اعتقل ناكم علٌه بالمؤبـد 8548اجة االسالم نالمسلمٌ  السٌد مامد الطبطبابً كـــخبــــالء   -649

 .  طالب اً الانزة العلمٌة اعتقل نالزال مجهنل الماٌخ 8548نثاخ اسٌ  الكشمٌخي النجؾ االشخؾ   -650

 . عالـــم دٌــــ  قتل م  قبل سلطات االم  8548كخكنك  -الشٌخ مهدي البشٌخي طنز   -651

 . عالـــم دٌــــ  قتل م  قبل سلطات االم  8548كخكنك  -الشٌخ جلٌل ابخاهٌم طنز   -652

 . عالـــم دٌــــ  اعتقل نالزال مجهنل الماٌخ 8548اامد االنااخي النجؾ االشخؾ   -653

 .  اً الانزة العلمٌة اعتقل نالزال مجهنل الماٌخطالب  8548لشٌخ عباس البهبهانً النجؾ االشخؾ ا  -654

 .  علً اكبخ هاشمٌا  النجؾ االشخؾ  عالــم دٌــ  اعتقل نالزال مجهنل الماٌخ  -655

 خ .طالب اً الانزة العلمٌة اعتقل نالزال مجهنل الماٌ 8541بد الخزاق البؽدادي النجؾ االشخؾ ع  -656

 . انزة العلمٌة اع تقل نالزال مجهنل الماٌخاستاذ اً ال 8541كاظم شبـــخ النجؾ االشخؾ   -657

 .  عالــــم دٌــــ  سم بالثالٌــــــنم 8541الشٌخ ؼالً االسدي النااخٌـــة   -658

 .  اطٌب نناعــظ سم بالثالٌنم، مدٌخٌة ام  النجؾ 8545نجؾ  -الاطٌب السٌد عباس الالن كناة   -659

  ـ  اعتقل مع ابنه نالزاال مجهنلً الماٌخعالـــم دٌـــ 8545نجؾ  -عبد الاااب الالن مشااب   -660
 

 .  عالـــم دٌــــ  تناً تات التعذٌب 8545بؽداد  -كاظم الالن اانة   -661

 . مجتهد اً الانزة العلمٌة اعدم م  قبل ماكمة ام  الثنخة 8545دٌنانٌة  -مامد تقً الجاللً القاسم   -662

  . بتهمة معاداة النظام البابد 8553ناطٌب جامع سٌدي شباب اهل الجنة عام  اعتقال ناعدام السٌد الشهٌد عبد الزهخة البدٌخي نمام  -663

 .  طالب اً الانزة العلمٌة اعتقل نالزال مجهنل الماٌخ 8545السٌد اابخ الشخع النجؾ االشخؾ   -664

 خ .طالب اً الانزة العلمٌة اعتقل نالزال مجهنل الماٌ 8545السٌد جناد الاخسا  النجؾ االشخؾ   -665
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 ..ما لٌس بخاتمة وال بختام 

لٌست بالخاتمة  ولن تكون الختام ..  هً البداٌة والبداٌة فقط .. أما  الختام و الخاتمة والنهاٌة  

أمامها أشواط ومسافات وأبعاد .. قبل البلوغ واالقتراب من خاتمة هذه الرحلة و  تلوح  فال تزال 

 فً األفق  شبح تلك النهاٌة المإلمة ..

وتكون الخاتمة كما شاءت األعراؾ العلمٌة أن تكون ..فلكل ِكتاب ومإلؾ  خاتمة مثلما له  

 إهداء وفهرس ومقدمة .. 

ا  لذلك القطار المرٌع من خاتمة  ..  ولٌس لها من نهاٌة مثلما فلٌس لهذا الكتاب من  خاتمة  مثلم

لم تكن لتلك المقصلة من نهاٌة ..فهناك الكثٌر .. الكثٌر جدا من ضحاٌا هذه المقصلة ..وشهداء 

 هذه الرحلة ال ٌزالون فً ؼٌاهب المجهول .نسٌان النسٌان ..

.. رقم هزٌل..  خجول ..مع دٌن شن ال ٌزالون بعٌدا عن الرصد و التسجٌل .. فسبعمابة شهٌد 

حرب إبادة شاملة ..وأٌدلوجٌة مدمرة وفتاكة , شنت أعظم وأطول  حرب  إبادة على حرٌة 

الفكر والرأي والتعبٌر  عرفها اإلنسان .. والتارٌخ .. رقم ال ٌعطً إال صورة مجتزه مختزلة  

  عن الصورة الحقٌقة لتلك لحرب وتلك اإلبادة الشاملة  الممنهجة

ربما الرقم هو سبع ألؾ شهٌد .. أو سبعمابة ألؾ شهٌد .. أما ذاك  الرقم فال ٌدل إال عن عجز 

 وقصور شدٌد 

فهناك الكثٌر من األسماء الشخصٌات والعقول .. هناك اآلالؾ من قصص استشهاد  ال تقل 

ل مؤساة وأسى وألما ..ممن تم رصدهم وتسجٌل قصة استشهادهم .. أعداد كبٌرة  ..استحا

الوصول الى سٌرهم وتراجمهم وقصص استشهادهم .. وكٌؾ طالتهم جحٌم هذا المقصلة .. 

 وكٌؾ وصلهم وحش ذلك القطار المرٌع من قاطرات الرعب !!

 فحجم المؤساة كبٌر ..والمنطقة التً ٌؽطٌها باإلحصاء ..مناطق شاسعة وبلدان كثٌرة 

ثٌرة ؼٌر مدروسة بشكل دقٌق ..والعدٌد فال تزال هناك العدٌد من األزمنة  مجهولة   وحقب ك

من المناطق  لم ٌشملها االستقصاء  ..كبلدان المؽارب العربً .. وإٌران وباكستان وأفؽانستان  

 وؼٌرها الكثٌر 

بذلت القلٌل . والقلٌل  جدا . أمام ذلك الحجم والكم الهابل من التارٌخ واألزمنة والبلدان ..حاولت 

بذل قصار جهدي ... محاوال التفوق على ذاتً المحطمة ..أنفاسً أن أفعل المستحٌل  وأن أ

المحبطة  أعصابً المتعبة  ..  حاولت جاهدا ..ولكن ومنذ الٌوم األول أدركت  أن هذا العمل 

عمل موسوعً كبٌر شاق  .. سوؾ ٌنتابه القصور والضعؾ  الشًء الكثٌر  منذ الوهلة األولً 

 قصٌرة الً مشروع  كتاب  ..منذ تحول هذا المشروع من مقالة

نقبت هنا وهناك متلهفا للمزٌد .. والمزٌد  راجٌا أن ال أترك أحدا أو أؼفوا عن شهٌد  ..فنسٌان 

شهٌدا ما ..وعدم رصده وتسجٌله  ال ٌقل أسى  عن قتله وحرقه وصلبه .. وما تعرض له فً 

 حٌاته من إجرام   ...
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ن األسماء والشخصٌات .. قسمت األزمنة فحاولت جاهدا الحصول على أكبر قدر ممكن م 

والعصور اإلسالمٌة  عصرا عصرا ..قسمت أقسام الشهادة إلً ثالثة أقسام .. أجلت نشر الكتاب 

مرات ومرات .. بحثت هنا  وفتشت هناك كل ذلك سعٌا نحو أن ٌكتمل أجزاء هذا الكتاب 

. وأن ال ٌنجز أبدا   وٌكون كتابا والمإلؾ .. الذي كتب له من اللحظة األولً أن ال ٌكتمل أبدا .

 مفتوحا   لٌست له  نهاٌة وخاتمة  ..تنهً كتابته وطً صفحاته !!

حاولت   أن ال أترك أحدا  من الضحاٌا والشهداء ..حتى ولو كانت فً قصة استشهادهم وموتهم   

ولٌس شكوك كثٌرة   ورواٌات عده .. ..فلٌس من المستعبد أن تكون تلك الرواٌات صحٌحة .. 

من المستؽرب وال الؽرٌب على تارٌخ من اإلبادة واإلجرام أن تكون تلك الرواٌات الضعٌفة  

رواٌات  صحٌحة  ٌعتد وٌعمل بها وتكون قصة مآساة  حقٌقة أخرى كتبت فً بصٌرة من 

 الزمن.

ومن استعصً  الحصول على سٌرة حٌاتهم وتراجم ذاتٌة كان لهم فً األخٌر ملحقا  بؤسمابهم 

 ٌوما ما أجد  تراجم مفصلة وقصص استشهادهم .. لعل 

تاركا الخاتمة  والنهاٌة  ألمد مفتوح وأجل ؼٌر معلوم ..من أجل الحصول على  الرقم القرٌب 

والفعلً لعدد ضحاٌا هذه المقصلة المرٌعٌة .. ربما الزمن كفٌل بحل هذه المشكلة وسد هذا 

اشطٌن والحقوقٌٌن والمثقفٌن ما سٌحل المشكلة الفراغ ...ربما مساهمة القراء .. المهتمٌن الن

وٌسد الفراغ  وٌكمل بقٌة المشوار ... مشوار إحصاء وتعداد الشهداء .. شهٌدا شهٌدا ..فردا 

فردا .. ضحٌة ضحٌة ..حٌن ٌتحول مشروع الكتاب إلً مرصد الكترونً هو األول من نوعه 

ٌب .. مرصدا خاصا لرصد كل هذه فً عوالم ما بعد الجنون .. عوالم الشرق التعٌس والكب

 الحاالت ..من كل المناطق والجهات التى لم ٌستطع تسجٌلها فً هذا الكتاب ... 

فوجبنا اإلنسانً ٌتحتم علٌنا فعل ذلك والقٌام بذلك الواجب  نحوهم .. والتذكٌر بماساتهم وكٌؾ 

 فمن سٌفعل !! دفعوا حٌاتهم ثمنا من أجل الحرٌة والرأي واإلبداع  وإن لم نفعل ذلك 

***** 

.. لكل هذه الحاالت ٌؤت من ٌسؤل لما  والعد واإلحصاء بعد كل هذا الرصد وكل هذا التسجٌل و 

 !! والخامس وحتى السابع  زال نصنؾ من دول العالم الثالث والرابع ال ن نحن متخلفٌن !! لما

 وحتى العوالم الؽٌر معترؾ بها وبوجودها وتؤثٌرها ؟؟؟

لماذا نحن دابما فً المإخرة وفً ذٌل  سٌادة  ..  دون محتله .. لماذا دولنا من لماذا بالدنا 

ط بنا ٌتحواإلخفاقات .. كل هذه المشكالت و وكل هذه الكوارث والتحدٌات  لما  !!  القابمة

 وتعٌش معنا ..وتقبع فوق روإسنا !!

منطقتنا اإلسالمٌة إلً لماذا تستمر هجرة العقول ونزٌؾ األدمؽة ..بعشرات اآلالؾ سنوٌا من  

المناطق الؽربٌة والشرق البعٌدة .. رؼم حاجاتنا الماسة لهم .ورؼم عن عقٌدتهم التً تمنعهم من 

 الهجرة والبقاء بٌن ظهرانٌهم !! 

لماذا ال ٌعترؾ الؽرب بحضارتنا وثقافتنا ومدي تؤثٌرنا إسهامنا  حضورنا فً قصة الحضارة 

 والعقل والتراث والثقافة !!
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على تؽٌبنا واعدام جودنا وتهمٌش حضورنا ذاك ..وأننا فقط مجرد برٌد ناقل  ومترجم ال  ٌصر

 أكثر وال أقل ..

 ؟؟لماذا ولماذا  

والمخترعٌن  ن والمفكرٌن والمستنرٌٌن والمصلحٌنٌألننا باختصار .. نجازي العبقرٌ

 زاء !!.. بهذا الجودعاة اإلصالح والحقوق  والحرٌة والكرامة   والمبتكرٌن ..

اإلرهابٌٌن  به  أ  مما ٌعاملؤسونعامل  من ٌفعل من أجل الحٌاة واألمل والعدالة والتنوٌر ..ب

 ... .. قطاع الطرق ..القراصنة ...و الفاسدٌٌن  السفاحٌن ..المجرمٌن

نجازى  من ٌسهر من أجلنا وٌعمل فً الخفاء من أجل مستقبل أفضل وواقع أجمل  وٌفكر من 

جٌال ..ٌنادي بنشر العلوم واالبتكار واالختراع والفكر اإلنسانً والتفكٌر أجل األوطان واأل

 العلمً  ..إال  بهذا الجزاء المر المإلم  والمخزي .. 

ال نقابل الكلمة بالكلمة والفكرة بالفكرة واالختراع باالختراع .. والفعل اإلبداعً بفعل أخر نقدي  

 ال ٌقل ابداعا هو األخر 

فاع عن من ٌناضل من أجل حقوقنا من أجل كرامتنا من أجل خبزنا كفاؾ ال نستمٌت فً الد

 عٌشنا .. 

ال نحب النقد ..من ٌنتقدنا من ٌحاول جلد ذاتنا المخزٌة .. والمهتربه ..وفضح تارٌخ من الخزي 

العار.. فندافع  بالقنابل والرصاص ..والمتفجرات والسٌوؾ والسهام والرسابل والطرود الملؽمة 

اتنا المتعفنة المخزٌة ..و عن ذلك التارٌخ طوٌل من الفضٌحة ..ال ٌهمنه عدد الشهداء .. عن ذو

والضحاٌا ..وكم ٌكون ضحاٌا تارٌخ من الخزي العار ..وبؤي وسٌلة كانت .المهم الدفاع عن 

 ذلك التارٌخ ... تارٌخ الخزي والعار .. 

ٌقدروا مبدعً الشرق وحضارة نرٌد من األخرٌن أن ٌعترفوا بمنجز الشرق  ونحن نعدمهم .. 

من كانوا على هذا التراب و من كان محسوب على تارٌخ اإلسالم  ونحن نقتلهم  نعذبهم نسجنهم  

 نحرق كتبهم ..

ٌكتبوا عن أسماءنا الالمعة فً الشرق  كل جمٌل ..فً حٌن لم نترك كلمة فً قاموس التخوٌن 

 ب أسماء الشرق وال معٌة ومبدعٌه ..والتفسٌق  والتجهٌل  والتقلٌل ..إال  كانت من نصٌ

فكٌؾ ٌكون لنا تارٌخ فً الحضارة وتارٌخ فً الثقافة  ومنجز ما هنا وهناك .. وتكون 

 عواصمنا من عواصم العالم الثقافٌة  والتراث اإلنسانً .. وقد كان منا ما كان !!

 ٌتبرع  بتسمٌة نخرجهم من دابرة  العروبة واإلسالم ..   ونرٌد بعد ذلك من ٌمون علٌنا و

 قد كانت لنا ٌوما ما  حضارة تدعً  "حضارة العرب واإلسالم !

شرق ٌدمر ذاته وعوالم تدمر تراثها وتحرق مدنها وعواصمها و وإرثها تراثها وأثارها .. 

 ونرٌد من اآلخرٌن االعتراؾ بشمسنا التً ٌقال انها سطعت فً ذات ٌوم !!

 وإال فما ستكون !! ..وحتما ستكون هذه النتٌجة .. لنتٌجة المر  وكانت  هذه ا فكان هذا الواقع  
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اإلرث اإلنسانً .. انعدام للوجود ..  محنة أمة  محنة عقل موت إنسان اؼتٌال للحضارة 

 ..فال أثر وال تؤثٌر ..  انقراض للحضور اإلسالمً 

النفسٌة وهكذا تصنؾ حروب العقل !! الحرب التً ابتكرها اإلسالم ..مثلما ابتكرت الحرب 

االعالمٌة .. االكترونٌة  ..هناك حرب  حقٌقة  وحصرٌة  كانت وال زالت  باسم اإلسالم تسمى 

 حروب العقل !!

حروب ٌجهل الكثٌر  ما معنً تلك الحرب ..ما معنً أن ٌؽتال العقل  وٌقتل الفكر وٌدمر اإلرث 

العقول المعلومات  .. ما اإلنسانً  والثقافً  ..و ما معنً  أن تشوه األفكار تزور الحقابق  

 معنً تحول المبدع إلى مبتدع ضال .. والمفكر إلى مخرب ..والمصلح والحقوقً إلى مفسد 

 والفٌلسوؾ لــ مهرطق ومتزندق .. والحقوقً  والمعارض ..إلً عمٌل وخابن ..

 ما معنً أن تصادر كل أدوات المعرفة ووسابلها وتقنٌاتها  ونتاجها !! 

د  وظن الكثٌرٌن إلً أدوات تخرٌب ..وتحطٌم وتهشٌم ورجس من عمل وتتحول فً اعتقا 

 الشٌطان وأحزابه وأعوانه  

كل ذلك أكثر  كانت على جبهات اإلسالم  .. جبهات حرب اإلسالم ..  حروب   العقل والفكر 

ث واإلنسان    .. فكان المعنً الحقٌقً للخراب  والدمار  الذي سببه وال ٌزال اإلسالم   وما ٌحد

 من كوارث  شتى  فً جمٌع بلدان عالم اإلسالم دون استثناء !!

فاؼتٌال العقل وقتل  الفكر  والمفكر المثقؾ المبدع  لٌست مسؤلة إحصاء  ..ولٌست مسؤلة  

هامشٌة ثانوٌة ..أنها مسؤلة مصٌرٌة حاسمة فً أن تكون أو ال تكون ..أنها ابو الوجود والقٌم 

ملهم لإلنسان ..المعنً الذي  ٌستقً منها اإلنسان مكانته وقٌمه والفكر والحضارة  والمعنً ال

 وحضارته ..وما تهبه كٌنونته 

 4توجد ثقافة فً التارٌخ اإلنسانً  منذ تواجد اإلنسان على هذه األرض قبل أكثر من  فال تكاد 

.. لم ٌكن العقل و الفكر هو باعثها ومحركها  .. ولم ٌسجل  وجود مجتمعً ملٌون سنة 

حاالت من القتل واالؼتٌال بحق أصحاب الرأي والكلمة  تماعً  كالوجود اإلسالمً مسجال اج

هً األطول واألكثر دمار وفتكا  حرب إبادة من شنت ومثلما  مثلما فعلت  هذه األمة ..

وستظل حروب اإلسالم مع العقل قابمة ..واإلبداع ..ألو الفكر المستنٌر  ؤصحاب التفكٌرب

سالم مع العقل حاضرة ... فً هذا القرن الواحد والعشرٌن ..وؼٌره من ..وستظل معارك اإل

 القرون  ..وسٌظل ضحاٌا اإلسالم ٌتساقطون الواحد تلو األخر .. 

ومن لم ٌمت بسٌؾ اإلسالم وتحت مقصلة اإلسالم مات بؽٌره ..واستشهد بوسابل جدٌدة 

 اؼتٌال العقل ..وتدمٌر اإلنسان .وحدٌثة. المهم أن تإدي كل الوسابل والطرق إلً قتل الفكر و

 هكذا كانت حروب اإلسالم وهكذا ستظل .. 

 أمة من االنتكاسة  من الال وعً الال عقل ..الال وجود  الال شً  الال قٌمة  الال مكانه   .. 
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ولوال الموقع اإلستراتٌجً ..وما تكتنزه  منطقة اإلسالم من ثروات طبٌعٌة  وتارٌخٌة ..لما  اهتم  

البلدان أحد وال اهتم بشؤنها أحد ... وبقٌت قطٌع منحطا أشد انحطاطا من أي وأي لهذه 

 قطٌع.كان وسٌكون 

القاسً وؼٌر  فال تلوم  أٌها المسلم وأٌتها المسلمة تعامل دول العالم أجمع   بهذا التعامل

  .. كما تعتقدٌن  اإلنسانً 

وصاٌتها  والكبرى مة الدول العظمً تحت رح وبقاء الدول اإلسالمٌة وشعوبها  دابما وأبدا  

 ..وتبادل األدوار فً الهٌمنة والسٌطرة 

و لما كان ذلك  الموقؾ السلبً من اإلسالم  ..الموقؾ الملً بالرٌبة الخوؾ  الشك والقلق الدابم 

 والمتجدد  ..من خروج ذاك الوباء من السٌطرة .. 

تموت  .. تخترع  تقدس العقل النقد ..تبدع  ..تفكر..ألن الدول واألمة  واألوطان التً ال تنتج  

 مهما  كانت حجم ثرواتها  ومهما كان  تعداد سكانها  وأهمٌة  موقعها الجؽرافً .. 

 فتلك الدول المتقدمة منها والناشبة عرفت معنً حرٌة التفكٌر وحرٌة الرأي واإلبداع ..

ٌقدس الشرق األحجار و عرفت ما معنً كٌؾ ٌهٌن الشرق  نفسه  كٌؾ ٌحنً ظهره .. حٌن  

الجلود.. األموات  واألوهام ..وٌقدس الؽرب والشرق األقصى  الشرق البعٌد  نمور االقتصاد 

 واإلنتاج األفكار واإلنسان واإلبداع والعقل .. 

عرفت  كٌؾ  تحٌا ال كٌؾ تموت ..عرفت كٌؾ تصنع من نفسها وإمكانٌاتها ومقدراتها الممكن 

ل من اإلنسان هو الثروة الحقٌقة ..ال تنتظر  االحتالل و إعالن وؼٌر الممكن ... كٌؾ تجع

الجهاد والسطو والؽزو  العسكري المسلح  على اآلخرٌن ..حتى ٌكون لها وجود ومكان 

 ..وتنتظر هبة السماء الؽٌر ممكنه حتى تهبهم كل شً ...

حٌن ظل  العقل فكان العقل وكانت الحرٌة هً أقدس مقدسات للؽرب واإلنسان الجدٌد  .. فً 

واإلبداع  كما كان فً الشرق نجس ورجس من عمل الشٌطان  . وكانت فقط األحجار 

 والمكعبات والتراب والرفات هً المقدس لهذا الشرق والرجل الشرقً .. 

أوحال ومستنقعات .. قدٌمة وحدٌثة تجدد هذا  المورث الشرقً .. ومورث دٌنً ٌعطً القداسة 

والقاذورات ..  وتلك هً زاد ذلك الشرقً المسلم  فً الٌوم واللٌلٌة .. لتلك المجاري واألوحال 

 هً من تعطٌه المزٌد من تفاهته والال قٌمته  وحضوره 

فعرؾ اآلخرون جحٌمنا ... لمسوا واستشعروا وباءنا  و عرفوا حجم ذلك الوباء المقدس ومدى 

 ى كل شً !! خطورته وعنفوانه   وعدم استجابته للقاحات  وضرره البالػ عل

 فكان اللون األحمر .. لون الخطورة العالٌة  .حٌن ٌؤت شٌبا من الشرق .. فالشرق ٌعنً الموت 

والخطر الدابم واألبدي ...لٌس فً الشرق ما ٌمكن إصالحه وفعله ..إال أن ٌتم تحوٌله لمصحة 

رجت كلمة هللا عقلٌة كبٌرة  وكبٌرة جدا ... ٌكون مكان لتناول الحبوب المضادة للهلوسة "  خ

 حٌن كتبت كلمة الهلوسة " والتعرض لصدمات الكهربابٌة الدابمة والمتواصلة ..  
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ذاك فقط  هو ربما ما سٌخرج الشرق من تعاسته وفشله ..وٌجعله ٌعترؾ بمدى انحطاطه األبدي 

 واألزلً وأنه العدو األزلً لنفسه وذاته ..  وأن أخطر أعداء الشرق هو الشرق !!

المستعمر والمدمر والمخرب والمتآمر  على الشرق ..هو الشرق ال شً أخر وعدو والمحتل و 

 أخر !!

أن الحرٌة والحرٌة والفكرٌة   .. هً  المقدسات الحقٌقة  ال تلك المقدسات المزٌفة والواهمة تلك 

التً ٌطلق علٌها ..الكعبة ..مكة  ..قم النجؾ  السٌدة زٌنب ...وؼٌرها من األضرحة والحجارة 

 األتربة .. وتلك هً مقدسات الشرقً وال ؼٌرها ... و

وما دمنا نإمن بذلك فسٌظل العقل خارج المكان  ..وسٌظل الشرق فً مكانه ..وما دام اآلالؾ 

من حملة الشهادات العلٌا و وما ٌسمون مثقفون ومتنورون  ال نجد بٌنهم فرق وبٌن األمٌٌن كما 

 ٌقول صالح ٌوسؾ "

 والهندسة الطب شهادات حملة من فاآلالؾ واألمٌٌن, المتعلمٌن بٌن وسطاأل الشرق فً فرق ال"

 والمعراج اإلسراء بخرافة ٌإمنون ,!تماما الثمانٌنٌة جدتً مثل العلوم وشتى والكٌمٌاء والفٌزٌاء

 " ! الموتى بٌن من شخص قٌام أو النملة وحدٌث حمبة عٌن فً الشمس وؼٌاب القرنٌن وذو

 اقد وصاحب رإٌة جدٌدة ..ٌقابل بتلك الوحشٌة والهمجٌة الؽٌر إنسانٌة وما دام كل مفكر وكل ن

فسنظل هكذا على فً هذه الدوامة  .. لن ٌحررنا إال العقل ..لن ٌعٌد سٌادتنا إال الحرٌة واإلبداع 

 ..لن ٌسقط األنظمة الفاسدة إال النقد ..لن نستعٌد كرامتنا وحقوقنا إال إذا أسقطنا ذلك الفكر الؽٌبً 

 لماورابً .. فكر اإلسالم ورجعٌة اإلسالم وكارثٌة اإلسالم ..وٌتم تصنٌفه الخطر رقم واحد ..ا

ونعلن حرب إبادة ..وثورة شاملة إلسقاط ذلك الدٌكتاتور اإلسالمً والدٌنً  ..والطاؼوت الؽٌبً 

ستعادة والمٌتافٌزقً ..واسقاط دٌن  العبودٌة واالستسالم والخضوع واالتباع ..  ثورة من أجل ا

 مناخ الحرٌة .. واستعادة الهٌبة  للعقل  ..ومكانة اإلنسان ..

وإن لم تفعل ذلك .. فستبقى  هذه المنطقة وشعوبها .. أسٌرة لمشكالتها وكوارثها  إلً األبد 

واألزل .. ونبقى كما كنا ونتراجع أكثر وأكثر .. ونخسر هذه اللحظة المتفردة فً تارٌخ المنطقة 

 إال  بعد ذهاب كل شً مع الرٌح  والزمن ..  التً قد ال تكرر
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 أحافري ػوَذ 

الال دكتٌس الال إنظان الال مٌاطن الال كاٖن .كإنظان ًػبَى كاٖن  ما كان  ..الال حُ  الال مَت   الال 

 مٌجٌد   ..الالػُٕ  ًأػَإ ًماهَات ًكممات ..

 .الال ً الال ً الال .. الال أنا : املظتنري احلاصمُ .

 املؤلف ..الكاتب ..الناقم ..الظاخط ..املتمشد ..املذمش ..املوٌغ ..الغشٍب ..املعاسض ..النؼاص

 دكتٌس ً الال إنظان .ال جن جاللى من  أنا ..ال تكذطت فااتى  أنا ..من ال طبخانى ال جمى جاللى من

 من أنا.   

ًّس ػوادّ ٍَُض أًفَإ  . ًأن حيصن عمٓ ػوادّ عمَا .كما الظذنْ الال   الال دكتٌس مل تؼأ إسادتى أن 

املظح عمٓ اخلاني ًالشطٌبْ اخلاسجْ من الظبَمني " تزكشّ    حكم  ًطامٓ  كما الؼٌَخ األًلَإ  "يف

 ٍضًسًن  بوا  األبشاج ًالكصٌس   ًميظح بوا  جٌخ البالط ًالذٍكٌس..

 ًراك من أنا الظجٌن  .. ًاملعتكالت  ً نضًس  بوا  الضناصن ً

..ابن تمك األسض ًالرتاب ًاملإ ..ابن  طاٖموا  املنٌِ "جاصان "نٌب ..جنٌب اجلنٌب ابن ابن اجل

 ًحٌَانوا اجلَين ..لكَط تمك الزاكشّ .. ًنضٍن رلك املمكٌت .. 

 خطَْٗ  سباط مذنع  ًابن اخلطَْٗ  األًلُ  ً  األخشٔ  ..خطَْٗ اآلكمٌن من ػجش يف املمكٌت ..

 ًجٌن ..  سابط األخ  ًاألخت حني ٍتض

راك  الضنُ  كنت أنا  .. خطَْٗ الظمإ لكَط  األسض راك أنا   ًمن سحم من تمك اخلطَْٗ  أنا   .. 

 ..فكانت الصمبان  تكاريا  خلطَْٗ أبٌ البؼش  ً اإلنظان .. 

 ًكانت الظعٌدٍْ جنظَْ  ػشف ملا كان منز البذأ  لكَطا  عاهشا  قذ طمبى راك  الضنٓ .. 

  مظَخَتى  كممتى   ًيف الظعٌدٍْ  طوشاا  ألكاي     .. تكاريا لبين اإلنظان فظبخان من جعن يف

 فكنت  أنا ..  : املظتنري  احلاصمُ  
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