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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 احلجبسي إبزاىٍىَ بٍِْ احلجبسي يُحًََّذ بٍُْ انشَّبيًِّ عٍِسَىانشٍَّْخ أَبًِ عَبْذِ اهللِ /  يُؤَنَّفَبث ًَتَحْمٍِمَبث

 

  ًَاننَّسْخحُمٌقُ اننَّشْزِ ًَانطَّبعِ 

 

ُ ِنيَثاَق ﴿لَبلَ اهللُ  َخَذ اَّلله
َ
ًُ ِإَوذْ أ ًُ لِليهاِس َوََل تَْكُتُهوىَ وتُوا الِْكَتاَب ََلُبَّيِنُيه

ُ
ِيَو أ  ﴾اَّله

 

حَذَّثَنَب أَبٌُ كَبيِمٍ، حَذَّثَنَب حًََّبدٌ، عٍَْ عَهًِِّ بٍِْ لبل االيبو أمحذ بٍ حنبم )ايبو أىم انسنت ًاجلًبعت( 

يٍَْ سُئِمَ عٍَْ عِهْىٍ  « 0لَبلَ رَسٌُلُ انهَّوِ زَةَ، لَبل0َ ، عٍَْ أَبًِ ىُزٌَْ انْحَكَىِ، عٍَْ عَطَبءِ بٍِْ أَبًِ رَبَبحٍ

 «فَكَتًََوُ، أُنْجِىَ بِهِجَبوٍ يٍِْ ََبرٍ ٌٌَْوَ انْمٍَِبيَتِ
 

ٌَنْشُزهُ ٌَطْبَعوُ ٌَمْزَأهُ إٌَِّ كُمّ يَب كَتَبْنَبهُ ًَجًََعْنَبهُ يٍِْ حَكٍّ فَيٌَُ نِكُمِّ يٌَُحِّذِ ٌَنْسَخُوُ فَنَمٌُلُ ًَبِبنوِ تَعَبنَى انتٌَّْفٍِك 

وِ انهَّوِ خَبنِصَت ًَأٌَ نَب تُتَّخَذ ىَذِهِ انًُْصَنَّفَبث ًَانزَّسَبئِم تِجَبرَة ٌُتَّجَز بِيَب نِغَزَضِ انْكَسْبِ ًَانًَْنْفَعَت فَيًِ نٌَِجْ

              نِيِجْزَةِ ََبٍِِّنَب يُحًََّذ انْخَهٍِم 51 ق...   ََسْأَلُ اهللَ انْمَبٌُل

 

 
 اْلأَنأدَلُس كُنُوزُ  
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 ٫بىٍمىديهي كىنىٍستىًعينيوي كىنىٍستػىٍغًفريهي كىنػىعيوذي ًِبّلِلًه ًمٍن شيريكًر أىنٍػفيًسنىا ا٢بٍىٍمدي ّلًِلًه 
كىًمٍن سىيًٌئىاًت أىٍعمىالًنىا مىٍن يػىٍهًدًه اّلِلهي فىال ميًضله لىوي كىمىٍن ييٍضًلٍل فىال ىىاًدمى 

ػػػرًي ى لىػػػوي  هي ه شى ٍُػػػديهي  كىأىفه لىػػػوي  كىأىٍشػػػهىدي أىٍف ه ًإلىػػػوى ًإه اّلِلهي كىٍشػػػدى ا عى ػػػدن ٧بيىمه
 كىرىسيوليوي، أىمها بػىٍعدي 

 
َها ﴿ قاؿ هللا يُّ

َ
أ َ َحقه ُتَلاتًِِۦ َوََل َتُهوُتوه إَِله َيَٰٓ ْ ٱَّلله ْ ٱتهُلوا ِيَو َءاَنُيوا ٱَّله
ۡصلُِهوَن  ىُتم نُّ

َ
 [١٠٢ :آل غهران]﴾ ١٠٢َوأ
  

ِي َخلََلُكم ّنِو نهۡفس  ﴿ قاؿ هللا ْ َربهُكُم ٱَّله َها ٱنلهاُس ٱتهُلوا يُّ
َ
أ  َوَِٰحَدة   َيَٰٓ

ثِرٗ ُهَها رَِجاَٗل وََخلََق ِنۡيَها َزۡوَجَها َوَبثه ِنيۡ  ََ ِي  ا َونَِصاٗٓء    َ ٱَّله ْ ٱَّلله َوٱتهُلوا
َ ََكَن َغلَۡيُكۡم َرقِيبٗ  رَۡحاَم  إِنه ٱَّلله

َ
  [١:النصاء] ﴾١ا تََصآَءلُوَن بًِِۦ َوٱۡۡل

 
ِيَو ﴿ قػػػػاؿ هللا اااا َّله ََ ِيااااَو َءاَنُيااااواْ ََل تَُكوىُااااواْ  َهااااا ٱَّله يُّ

َ
أ  َيَٰٓ
ِ وَِجيٗهااا َءاَذۡواْ ُماااوَ َٰ  َن ِغياااَد ٱَّلله ََ ْ  َو اااا كَاااالُوا ُ ِمهه هُ ٱَّلله

َ
أ   ٦٩ا َفاااَأه

َ َوكُولُااواْ كَااۡوَٗل  ِيااَو َءاَنُيااواْ ٱتهُلااواْ ٱَّلله َهااا ٱَّله يُّ
َ
أ  يُۡصاالِۡ   ٧٠ا  َشااِديدٗ َيَٰٓ

ۡغَمَٰلَُكۡم َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذىُوَبُكۡمۗۡ َوَنو
َ
َ   لَُكۡم أ ۡد َورَُشاوَهُ  َفَلايُِطِع ٱَّلله

  [.٧١و ٧٠ :اۡلحزاب]﴾ ٧١فَاَز فَۡوًزا َغِظيًها 
 

 :  فىًإفه أىٍصدىؽ ا٢بٍىديث ًكتىاب هللًا كىأىٍشسىن ا٥ٍبىٍدم ىىٍدم دمحم أما بعد
ثىةو ًبدٍ  هتىا كىكيٌل ٧بيٍدى ضىالىلىةو  كىكيلٌ  عىةه كىكيٌل ًبٍدعىةو ضىالىلىةكىشىٌر اٍْليميوًر ٧بيٍدىَثى

 ِف النهارً 
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 قوؿ ا٤بفَبم -ِبب 
------------------------------------------ 

ري ٍبني قاؿ اهماـ مسلم ِف مقدمة صحيحو  يػٍ كشىدهثىًِب ٧بيىمهدي ٍبني عىًٍُد هللًا ٍبًن ٭بيىٍّبو، كىزيىى
: شىدهثىًِب  ، قىاؿى ثػىنىا عىٍُدي هللًا ٍبني يىزًيدى : شىده ، قىاهى : شىدهثىًِب شىٍربو ، قىاؿى سىًعيدي ٍبني أىِب أىيُّوبى

، عىٍن أىِب عيٍثمىافى ميٍسًلًم ٍبًن يىسىارو، عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى، عىٍن رىسيوًؿ هللًا صىلهى هللاي  اًنئو أىبيو ىى
 : ثيونىكيٍم مىا لىٍ »عىلىٍيًو كىسىلهمى، أىنهوي قىاؿى سه ٰبيىدًٌ  سىٍسمىعيوا أىنٍػتيٍم، كىهى سىيىكيوفي ِف آًخًر أيمهًٍب أيَنى
ىيمٍ  ًإَّيه كيٍم كى ؤيكيٍم، فىًإَّيه  «آِبى

 
 كىذا ا٢بديث علم من أعالـ النُوة فقد شدث ِف ىذا الزمن ما قد شدث النيب 

أقواؿ ٧بدثة ليس ٥با فقد خرج أَنس يتكلموف أبقواؿو ليست من دين هللا عز كجل 
 مستند سول ا٥بول كاسُاع الشيطاف

 
ما قالو بعض الضالؿ ا٤بُتدعة أبف شديث الراَّيت السود اذ ل يصح سندان ذل  كمن 

ه يش  ِف ذل  اه جاىل !  لكن قد صدقو الواقع فهو شقيقة من قوؿ )علي(
 انتهى . سُحاف هللا 

أنز٥با منزؿ ا٢بجة قاؿ ا٤بفَبم ٗبا دؿ عليو ا٢بديث كأخذ منو اشكامان )من كيسو( ك مث 
 اف كصدؽ من قاؿ من سكلم ِف غّب فنو أسى ِبلعجائبكهللا ا٤بستع! انتهى . 

 
كا٭با أكسى قائل ذل  من قُل جهلو بعلم ا٢بديث كالتاريخ كِب٤بنهج القوًن كسنُْب 

 ذل  ِف أطراؼ رسالتنا ىذه كهللا ا٤بستعاف
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 شديث الراَّيت السود سندان كمتنان  -ِبب 
 

 قاؿ نعيم بن ٞباد 
 

ثػىنىا سىًعيدي أىبيو  : شىده ٍعفىرو، قىاؿى اًبره ا١ٍبيٍعًفيُّ، عىٍن أىِب جى ثػىنىا جى ًإذىا بػىلىغىٍت سىنىةي »عيٍثمىافى، شىده
ًسٍسعو كىًعٍشرًينى كىًمائىةو، كىاٍختػىلىفىٍت سيييوؼي بىًِب أيمىيهةى، كىكىثىبى ًٞبىاري ا١بٍىزًيرىًة فػىغىلىبى عىلىى 

تي السُّودي ِف سىنى  ، ظىهىرىًت الرهاَّيى ًة ًسٍسعو كىًعٍشرًينى كىًمائىةو، كىيىٍظهىري اٍْلىٍكُىشي مىعى قػىٍوـو الشهاـً
 هى يػيٍؤبىوي ٥بىيٍم، قػيليوبػيهيٍم كىزيبىًر ا٢بٍىًديًد، شيعيوريىيٍم ًإَلى اٍلمىنىاًكًب، لىٍيسىٍت ٥بىيٍم رىٍأفىةه كىهى رىٍٞبىةه 

ُىائًليهيمي الٍ  ، كىقػى قيرىل، عىلىٍيًهٍم ثًيىابه كىلىٍوًف اللهٍيًل اٍلميٍظًلًم، عىلىى عىديكًًٌىٍم، أى٠ٍبىاؤيىيمي اٍلكيُبى
ـى ذىًل ى الزهمىاًف شىٌبه يػىٍهريبيوا  ٍقتػيليوفى أىٍعالى يػىقيودي ًِبًٍم ًإَلى آًؿ اٍلعىُهاًس كىٍىُبى دىٍكلىتػيهيٍم، فػىيػى

ًيهًة، فىالى سػىزىاؿي دىٍكلىتػيهيٍم شىٌبه يىٍظهىرى النهجٍ  هيٍم ًإَلى اٍلَبى ا ًمنػٍ ٍتىًلفيوفى ًفيمى ًب، كىٱبى مي ذيك الذهَنى
نػىهيمٍ   (ُ) «بػىيػٍ
 

، عىٍن أىِب ريكمىافى، عىٍن عىًليًٌ ٍبًن أىِب  ًيعىةى، عىٍن أىِب قىًُيلو ثػىنىا اٍلوىلًيدي، كىًرٍشًديني، عىًن اٍبًن ٥بى شىده
 : ، رىًضيى اّلِلهي عىٍنوي قىاؿى ًت السُّ »طىاًلبو ودى فىاٍلزىميوا اٍْلىٍرضى فىالى ٙبيىرًٌكيوا ًإذىا رىأىيٍػتيمي الرهاَّيى

أىٍيًديىكيٍم، كىهى أىٍرجيلىكيٍم، مثيه يىٍظهىري قػىٍوـه ضيعىفىاءي هى يػيٍؤبىوي ٥بىيٍم، قػيليوبػيهيٍم كىزيبىًر ا٢بٍىًديًد، ىيٍم 
، يىٍدعيوفى ًإَلى ا٢بٍىقًٌ كى  لىٍيسيوا ًمٍن أىٍىًلًو، أىٍصحىابي الدهٍكلىًة، هى يػىفيوفى ًبعىٍهدو كىهى ًميثىاؽو

ا  ٍتىًلفيوا ًفيمى ، كىًنٍسُػىتػيهيمي اٍلقيرىل، كىشيعيوريىيٍم ميٍرخىاةه كىشيعيوًر النًٌسىاًء، شىٌبه ٱبى أى٠ٍبىاؤيىيمي اٍلكيُبى
نػىهيٍم، مثيه يػيٍؤِت اّلِلهي ا٢بٍىقه مىٍن يىشىاءي   (ِ) «بػىيػٍ

 
ا٢بكم على السند )موضوع( سند كاه مظلم ِبطل فيو  / اٍلعىُهاسً  ِف خيريكًج بىًِب  /عيم بن ٞباد نالفًب لكتاب  -ُ

 (ٔٔٓ)داع اَل مذىُو ا٣بُيث  مَبكؾ كمتهم رافضي
 (ّٕٓ)ضعيف جدان كاه  ا٢بكم على السند / ِف خيريكًج بىًِب اٍلعىُهاسً  /عيم بن ٞباد نالفًب لكتاب  -ِ
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 قاؿ (بن ٞباد )ركاية نعيم /السند اْلكؿ ٙبقيق 
ثػىنىا  ثػىنىا سىًعيدي أىبيو عيٍثمىافى شىده اًبره ا١ٍبيٍعًفيُّ ، شىده ٍعفىرو ، عىٍن جى  )مقطوع( ، قىاؿى أىِب جى
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 نعيم بن ٞباد
 

 )ذكر ما ركاه نعيم بن ٞباد(
 كىي على أكجو
 ىل نعيم بن ٞباد مردكد الركاية أـ مقُوؿ الركاية –الوجو اْلكؿ 

سكوف ركايتو )سفردان( ضعيفة ه سقُل اما اف كاف ٥با أصل فهي فعلى القوؿ اْلكؿ 
سصح كلكن فرؽ بْب ما يصحح بذاسو كما يصححو طريق آخر )كىذا اف قلنا اف 
 الطريق من نعيم اَل الراكم اْلعلى صحيحة كاه لكن اْلمر ضعف على ضعف(

بشرط أف  كعلى القوؿ الثاين سكوف الركاية صحيحة سفردان )كِف ىذا اختالؼ( لكن
 ستوفر ِبقي شركط الصحة

------------------------------------------ 
 )سرٝبتو( نػيعىٍيمي ٍبني ٞبىهادو 

 
قاؿ ا٤بزم ِف هتذيب الكماؿ  : ) خ مق د ت ؽ ( : نعيم بن ٞباد بن معاكية بن 
ا٢بارث بن ٮباـ بن سلمة بن مال  ا٣بزاعى ، أبو عُد هللا ا٤بركزل الفارض اْلعور ، 

 سكن مصر . رأل ا٢بسْب بن كاقد . اىػ . 
 

نعيم بن ٞباد ك قاؿ ا٤بزل : قاؿ أبو بكر ا٤بركذل : ٠بعت أِب عُد هللا يقوؿ : جاءَن 
ك ٫بن على ِبب ىشيم نتذاكر ا٤بقطعات ، فقاؿ : ٝبعتم شديث رسوؿ هللا صلى هللا 

 عليو كسلم ؟ فعنينا ِبا من يومئذ . 
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ك قاؿ أبو ا٢بسن ا٤بيموىن ، عن أٞبد بن شنُل : أكؿ من عرفناه بكتب ا٤بسند نعيم 
 ابن ٞباد . 

 
من ٝبع ا٤بسند ك صنفو نعيم بن ك قاؿ ا٢بافظ أبو بكر ا٣بطيب : يقاؿ : إف أكؿ 

 ٞباد . 
 

ك قاؿ جعفر بن دمحم بن أٞبد بن ا٢بكم ا٤بؤدب : شدثنا عُد هللا بن أٞبد بن شنُل ، 
ك ذكر شديثا لشعُة عن أىب عصمة ، قاؿ عُد هللا : سألت أىب : من أبو عصمة ىذا 
 ؟ قاؿ : رجل ركل عنو شعُة ليس ىو أبو عصمة صاشب نعيم بن ٞباد ، ك كاف

أبو عصمة صاشب نعيم خراسانيا ، ك كاف نعيم كاسُا ْلىب عصمة ك كاف أبو عصمة 
 شديد الرد على ا١بهمية ك أىل اْلىواء ، ك منو سعلم نعيم بن ٞباد . 

 
ك قاؿ صاحل بن مسمار : ٠بعت نعيم بن ٞباد يقوؿ : أَن كنت جهميا فلذل  

 إَل التعطيل . عرفت كالمهم ، فلما طلُت ا٢بديث عرفت أف أمرىم يرجع 
 

ك قاؿ أبو أٞبد بن عدل : ٠بعت زكرَّي بن ٰبٓب الُسٌب يقوؿ : ٠بعت يوسف بن 
عُد هللا ا٣بوارزمى ، قاؿ : سألت أٞبد بن شنُل عن نعيم بن ٞباد ، فقاؿ : لقد  

 كاف من الثقات . 
 

ك قاؿ أيضا : شدثنا ا٢بسن بن سفياف ، قاؿ : شدثنا عُد العزيز بن سالـ ، قاؿ : 
ُب أٞبد بن َثبت أبو ٰبٓب ، قاؿ : ٠بعت أٞبد بن شنُل ، ك ٰبٓب بن معْب شدث
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يقوهف : نعيم بن ٞباد معركؼ ِبلطلب ، مث ذمو ٰبٓب ، فقاؿ : إنو يركل عن غّب 
 الثقات . 

 
ك قاؿ إبراىيم بن عُد هللا بن ا١بنيد : ٠بعت ٰبٓب بن معْب ، ك سئل عن نعيم بن 

قوما يزعموف أنو صحح كتُو من على ا٣براساىن  ٞباد ، فقاؿ : ثقة . قلت : إف
العسقالىن ، فقاؿ ٰبٓب : أَن سألتو فقلت : أخذت كتب على الصيدهىن فصححت 
منها ؟ فأنكر ، ك قاؿ : إ٭با كاف قد رث ، فنظرت ، فما عرفت ك كافق كتىب غّبت 

. 
رَّي : ك قاؿ على بن ا٢بسْب بن شُاف : كجدت ىف كتاب أىب ٖبط يده ، قاؿ أبو زك

نعيم بن ٞباد ثقة ، صدكؽ ، رجل صدؽ ، أَن أعرؼ الناس بو ، كاف رفيقى ِبلُصرة 
 ، كتب عن ركح بن عُدة ٟبسْب ألف شديث . 

 
قاؿ أبو زكرَّي : أَن قلت لو قُل خركجى من مصر : ىذه اْلشاديث الٌب أخذهتا من 

فقلت : إ٭با  العسقالىن أل شىء ىذه ؟ قاؿ : َّي أِب زكرَّي مثل  يستقُلُب ِبذا ؟
قلت ىذا من الشفقة علي  . قاؿ : إ٭با كانت معى نسخ أصاِبا ا٤باء ، فدرس بعض 
الكتاب ، فكنت أنظر ىف كتاب ىذا ىف الكلمة الٌب سشكل على فإذا كاف مثل كتاىب 

 عرفتو فأما أف أكوف كتُت منو شيئا قط ، فال كهللا الذل ه إلو إه ىو . 
 

يو ابن أخيو ك جاءه أبصوؿ كتُو من خراساف إه أنو كاف قاؿ أبو زكرَّي : مث قدـ عل
 يتوىم الشىء كذا ٱبطىء فيو ، فأما ىو فكاف من أىل الصدؽ . 
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ك ركل ا٢بافظ أبو نصر ا٢بسن بن دمحم بن إبراىيم اليوَنرسى إبسناده عن عُاس بن 
عل دمحم الدكرل ، قاؿ : ٠بعت ٰبٓب بن معْب يقوؿ : شضرَن نعيم بن ٞباد ٗبصر فج

يقرأ كتاِب من سصنيفو ، قاؿ : فقرأ ساعة مث قاؿ : شدثنا ابن ا٤بُارؾ ، عن ابن عوف 
أبشاديث . قاؿ ٰبٓب : فقلت لو : ليس ىذا عن ابن ا٤بُارؾ . فغضب ، ك قاؿ : 

سرد على ؟ قاؿ : قلت : إل كهللا أرد علي  أريد زين  ، فأىب أف يرجع ، فلما رأيتو 
هللا ما ٠بعت أنت ىذا من ابن ا٤بُارؾ قط ك ه ٠بعها ىكذا ه يرجع . قلت : ه ك

ابن ا٤بُارؾ من ابن عوف قط . فغضب ك غضب من كاف عنده من أصحاب ا٢بديث 
، ك قاـ نعيم فدخل الُيت فأخرج صحائف فجعل يقوؿ ك ىى بيده : أين الذين 

ت ، ك  يزعموف أف ٰبٓب بن معْب ليس أمّب ا٤بؤمنْب ىف ا٢بديث نعم َّي أِب زكرَّي غلط
كانت صحائف ، فغلطت فجعلت أكتب من شديث ابن ا٤بُارؾ عن ابن عوف ، ك 

 إ٭با ركل ىذه اْلشاديث عن ابن عوف غّب ابن ا٤بُارؾ . 
 

قاؿ ا٢بافظ أبو نصر : ك ٩با يدؿ على دَّينة نعيم ك أمانتو رجوعو إَل ا٢بق ٤با نُو 
على سهوه ك أكقف على غلطو ، فلم يستنكف عن قُوؿ الصواب ، إذ الرجوع إَل 
ا٢بق خّب من التمادل ىف الُاطل ، ك ا٤بتمادل ىف الُاطل ل يزدد من الصواب إه 

 بعدا . 
 

 اد مركزل ، ثقة . ك قاؿ العجلى : نعيم بن ٞب
 

 ك قاؿ أبو زرعة الدمشقى : يصل أشاديث يوقفها الناس . 
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 ك قاؿ عُد الرٞبن بن أىب شامت ، عن أبيو : ٧بلو الصدؽ . 
ك قاؿ أيضا : قلت لو : نعيم بن ٞباد ، ك عُدة بن سليماف أيهما أشب إلي  ؟ قاؿ 

 : ما أقرِبما . 
 

عن أبيو : شدثنا العُاس بن مصعب ، قاؿ ك قاؿ دمحم بن عيسى بن دمحم ا٤بركزل ، 
نعيم بن ٞباد الفارض ، ك ضع كتُا ىف الرد على أىب شنيفة ، ك َنقض دمحم بن ا٢بسن 
، ك كضع ثالثة عشر كتُا ىف الرد على ا١بهمية ، ك كاف من أعلم الناس ِبلفرائض ، 

عقد ، ك  فقاؿ ابن ا٤بُارؾ : نعيم ىذا قد جاء أبمر كُّب يريد أف يُطل نكاشا قد
يُطل بيوعا قد سقدمت ، ك قـو سوالدكا على ىذا . مث خرج إَل مصر فأقاـ ِبا ٫بو 
نيف ك أربعْب سنة ، ك كتُوا عنو ِبا ، ك ٞبل إَل العراؽ ىف امتحاف القرآف ٨بلوؽ 
مع الُويطى مقيدين ، فمات نعيم ِبلعسكر بسر من رأل سنة سُع ك عشرين ك 

 مئتْب . 
 

مشقى : قلت لعُد الرٞبن بن إبراىيم : شدثنا نعيم بن ٞباد ، ك قاؿ أبو زرعة الد
عن عيسى بن يونس ، عن شريز بن عثماف ، عن عُد الرٞبن بن جُّب بن نفّب ، عن 
أبيو ، عن عوؼ بن مال  ، عن النىب ملسو هيلع هللا ىلص ، قاؿ : " سفَبؽ أمٌب على بضع ك سُعْب 

ْلمور برأيهم فيحلوف ا٢براـ ك ٰبرموف فرقة أعظمها فتنة على أمٌب قـو يقيسوف ا
ا٢بالؿ " . قاؿ : ىذا شديث صفواف بن عمرك ، شديث معاكية . قاؿ أبو زرعة : 
قلت ليحٓب بن معْب ىف شديث نعيم ىذا ، ك سألتو عن صحتو ، فأنكره . قلت : 

 من أين يؤسى ؟ قاؿ : شُو لو . 
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معْب عن ىذا ا٢بديث ، فقاؿ ك قاؿ دمحم بن على بن ٞبزة ا٤بركزل : سألت ٰبٓب بن 
: ليس لو أصل . قلت : فنعيم بن ٞباد ؟ قاؿ نعيم ثقة . قلت : كيف ٰبدث ثقة 

 بُاطل ؟ قاؿ : شُو لو . 
 

ك قاؿ ا٢بافظ أبو بكر ا٣بطيب : كافق نعيما على ركايتو ىذه عُد هللا بن جعفر 
يونس كلهم الرقى ، ك سويد بن سعيد ا٢بدَثىن ، ك قيل : عن عمرك بن عيسى بن 

عن عيسى . ك قاؿ أبو أٞبد بن عدل ىف شديث سويد بن سعيد : ك ىذا إ٭با يعرؼ 
بنعيم بن ٞباد ركاه عن عيسى بن يونس فتكلم الناس فيو ػ يعُب من أجلو ػ مث ركاه 

رجل من أىل خراساف يقاؿ لو : ا٢بكم بن ا٤بُارؾ يكُب أِب صاحل يقاؿ لو : ا٣بواشٌب 
بو ، مث سرقو قـو ضعفاء ٩بن يعرفوف بسرقة ا٢بديث ، منهم  ، ك يقاؿ : إنو ه أبس

عُد الوىاب بن الضحاؾ ، ك النضر بن طاىر ، ك َثلثهم سويد اْلنُارل . قاؿ 
ا٢بافظ أبو بكر : ك ركل عن عُد هللا بن كىب ، ك عن دمحم بن سالـ ا٤بنُجى ٝبيعا 

بن كىب ، عن  عن عيسى بن يونس . مث ساقو إبسناده عن أٞبد بن عُد الرٞبن
عمو عُد هللا بن كىب ، عن عيسى بن يونس ، عن صفواف بن عمرك ، عن عُد 

الرٞبن بن جُّب بن نفّب ، عن أبيو ، عن عوؼ بن مال  ، ك عن دمحم بن سالـ ، عن 
عيسى ، عن شريز إبسناده . مث قاؿ : شدثُب دمحم بن على الصورل ، قاؿ : قاؿ َل 

ذكر شديث عيسى بن يونس ، عن شريز بن عثماف  عُد الغُب بن سعيد ا٢بافظ ، ك
، من شديث نعيم بن ٞباد ، ك من شديث أٞبد بن عُد الرٞبن بن كىب ، عن عمو 
، ك من شديث دمحم بن سالـ ا٤بنُجى ٝبيعا عن عيسى بن يونس ، فقاؿ : كل من 
شدث بو عن عيسى بن يونس غّب نعيم بن ٞباد فإ٭با أخذه من نعيم ، ك ِبذا 

سقط نعيم بن ٞباد عند كثّب من أىل العلم ِب٢بديث إه عند ٰبٓب بن معْب  ا٢بديث



                                                                                                    عَلَى الْمُفْتَرِي الْأَثٍِم                                                                                                                   الرَّدُّ الْقَوٌِم

15 

15 

ل يكن ينسُو إَل الكذب ، بل كاف ينسُو إَل الوىم ، فأما شديث ابن كىب فُليتو 
من ابن أخيو ه منو ، ْلف هللا عز ك جل قد رفعو عن ادعاء مثل ىذا ، ك ْلف ٞبزة 

ىذا ا٢بديث ملحقا ٖبط طرل ىف قنداؽ  بن دمحم شدثُب عن علي  الرازل أنو رأل
من قنادؽ ابن كىب ٤با أخرجو إليو ٕبشل ابن أخى ابن كىب ، ك أما دمحم بن سالـ 

 فليس ٕبجة . 
 

ك قاؿ عُد ا٣بالق بن منصور : رأيت ٰبٓب بن معْب كأنو يهجن نعيم بن ٞباد ىف 
ٗبثل ىذا  شديث أـ الطفيل شديث الرؤية ، ك يقوؿ : ما كاف ينُغى لو أف ٰبدث

 ا٢بديث . 
 

ك قاؿ صاحل بن دمحم اْلسدل ا٢بافظ ىف شديث شعيب بن أىب ٞبزة عن الزىرل :  
كاف دمحم بن جُّب بن مطعم ٰبدث عن معاكية عن النىب ملسو هيلع هللا ىلص ىف اْلمراء . ك الزىرل 
إذا قاؿ : كاف فالف ٰبدث فليس ىو ٠باعا ، قاؿ : ك قد ركل ىذا ا٢بديث نعيم بن 

اد ، عن ابن ا٤بُارؾ ، عن معمر ، عن الزىرل ، عن دمحم بن جُّب ، عن معاكية ، ٞب
عن النىب ملسو هيلع هللا ىلص ٫بوه ، ك ليس ٥بذا ا٢بديث أصل ، ك ه يعرؼ من شديث ابن ا٤بُارؾ 
، ك ه أدرل من أين جاء بو نعيم ، ك كاف نعيم ٰبدث من شفظو ك عنده مناكّب  

، قاؿ : ك ٠بعت ٰبٓب بن معْب سئل عنو ، فقاؿ : ليس ىف كثّبة ه يتابع عليها 
 ا٢بديث بشىء ، ك لكنو كاف صاشب سنة . 

 
ك قاؿ أبو عُيد اآلجرل عن أىب داكد : عند نعيم بن ٞباد ٫بو عشرين شديثا عن 

 النىب ملسو هيلع هللا ىلص ليس ٥با أصل . 
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 ك قاؿ النسائى : نعيم بن ٞباد ضعيف . 
 : ليس بثقة .  ك قاؿ ىف موضع آخر

 
ك قاؿ أبو على النيسابورل ا٢بافظ : ٠بعت أِب عُد الرٞبن النسائى يذكر فضل نعيم 
ابن ٞباد ك سقدمو ىف العلم ك ا٤بعرفة ك السنن ، مث قيل لو ىف قُوؿ شديثو ، فقاؿ : 
 قد كثر سفرده عن اْلئمة ا٤بعركفْب أبشاديث كثّبة فصار ىف شد من ه ٰبتج بو . 

 
 ك ذكره ابن شُاف ىف كتاب " الثقات " ، ك قاؿ : رٗبا أخطأ ك كىم . 

 
ك قاؿ أبو أٞبد بن عدل : قاؿ لنا ابن ٞباد ػ يعُب أِب بشر دمحم بن أٞبد بن ٞباد 
 الدكهىب ػ : نعيم بن ٞباد يركل عن ابن ا٤بُارؾ ضعيف ، قالو أٞبد بن شعيب . 

 
ديث ىف سقوية السنة ، ك شكاَّيت عن قاؿ ابن ٞباد : ك قاؿ غّبه : كاف يضع ا٢ب

 العلماء ىف ثلب أىب شنيفة كذب . 
 

 قاؿ ابن عدل ، ك ابن ٞباد : متهم فيما يقولو لصالبتو ىف أىل الرأل . 
 

ك قاؿ أيضا ىف شديث نعيم بن عيسى بن يونس ، عن شريز بن عثماف ، قاؿ لنا ابن 
عيينة ، عن أىب الزَند ، عن ٞباد : كضعو نعيم بن ٞباد . ك قاؿ ىف شديثو عن ابن 

اْلعرج ، عن أىب ىريرة ، قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " أنتم اليـو ىف زماف من سرؾ 
عشر ما أمر بو ىل  ك سيأسى على الناس زماف من عمل منهم عشر ما أمر بو ٪با " 
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ء فأنكره مث . قاؿ نعيم : ىذا شديث ينكركنو ، ك إ٭با كنت مع ابن عيينة فمر بشى
شدثُب ِبذا ا٢بديث ك قاؿ ىف شديثو عن ابن ا٤بُارؾ ، عن معمر ، عن الزىرل ، عن 
أنس أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف إذا جاء شهر رمضاف قاؿ للناس : " قد جاءكم شهر 
مطهر سفتح فيو أبواب ا١بنة ك سغل فيو الشياطْب يعد ا٤بؤمن فيو القوة للصـو ك 

ىو نقمة للفاجر يغتنم فيو غفالت الناس من شـر خّبه فقد شـر " . ك  الصالة ، ك
ىذا ل يقل فيو عن الزىرل ، عن أنس غّب نعيم ، ك إ٭با يركيو معمر ، عن الزىرل ، 
عن ابن أىب أنس ، عن أبيو ، عن أىب ىريرة . ك قاؿ ىف شديثو عن ابن ا٤بُارؾ ، ك 

، عن أىب ىريرة : " أف رسوؿ هللا صلى  عُدة بن سليماف ، عن عُيد هللا ، عن َنفع
الركعة اْلكَل ك ٟبس سكُّبات ُف يكَب ىف العيدين سُع سكُّبات فهللا عليو كسلم كا

ىف الركعة الثانية كلهن قُل القراءة " . ك ىذا ل يرفعو عن عُيد هللا ، عن َنفع ، عن 
موقوؼ . ك قاؿ ىف أىب ىريرة غّب نعيم ىذا ، عن ابن ا٤بُارؾ ، ك عُدة ، ك ا٢بديث 

شديثو عن معتمر ، عن أبيو ، عن أنس ، عن أىب بكر الصديق ، عن النىب صلى هللا 
عليو كسلم : " ىف ٟبس من اإلبل شاة . . . " . فذكر صدقة اإلبل : ك ىذا منهم 
من رفعو عن نعيم ك منهم من أكقفو . ك ركاه الُخارل ، ك غّبه موقوفا . ك قاؿ ىف 

ن سعد ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبيو ، عن أىب ىريرة شديثو عن رشدين ب
، عن النىب ملسو هيلع هللا ىلص : " لو كاف ينُغى ْلشد أف يسجد ْلشد ْلمرت ا٤برأة أف سسجد 
لزكجها " . ك ىذا ِبذا اإلسناد عن رشدين ل يركه غّب نعيم . ك قاؿ ىف شديثو عن 

ف ، عن كاثلة بن اْلسقع ، قاؿ : قاؿ بقية ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدا
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " ا٤بتعُد بال فقو كا٢بمار ىف الطاشونة " . ك إبسناده قاؿ : قاؿ 
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " سغطية الرأس ِبلنهار فقو ك ِبلليل زينة " . ك ىذاف ا٢بديثاف عن 

ك قاؿ ىف شديثو عن الدراكردل ، عن سهيل ،  بقية ه أعلم ركاٮبا عنو غّب نعيم .
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عن أبيو ، عن أىب ىريرة ، عن النىب ملسو هيلع هللا ىلص : " ه سقل أىريق ا٤باء ، ك لكن قل : أبوؿ 
" . ذكره من ركاية أىب اْلشوص عنو ، ك قاؿ : قاؿ أبو اْلشوص : كضع نعيم ىذا 

ىريرة ، فأكقفو على أىب ىريرة . ا٢بديث . فقلت لو : ه سرفعو فإ٭با ىو من قوؿ أىب 
قاؿ ابن عدل : ك ىذا أيضا منكر مرفوعا . ك قاؿ ىف شديثو عن الفضل بن موسى 
، عن أىب بكر ا٥بذَل ، عن شهر بن شوشب ، عن ابن عُاس : " خّب النىب صلى هللا 
عليو كسلم أزكاجو ، فاخَبنو ، ك ل يكن ذل  طالقا " . ك ىذا أيضا غّب ٧بفوظ . ك 

ىف شديثو عن بقية ، عن عُد هللا موَل عثماف ، عن ابن جريج ، عن عطاء ،  قاؿ
عن ابن عُاس ، أنو ذكر عنده قـو يقاسلوف ىف العصُية . . . ا٢بديث ، ك لنعيم غّب 
ما ذكرت ، ك قد أثُب عليو قـو ك ضعقو قـو ، ك كاف أشد من يتصلب ىف السنة ، 

ما أنكر عليو ىو ىذا الذل ذكرسو ، ك  ك مات ىف ٧بنة القرآف ىف ا٢بُس ، ك عامة
 أرجو أف يكوف ِبقى شديثو مستقيما . 

 
قاؿ أٞبد بن دمحم بن سهل ا٣بالدل : ٠بعت أِب بكر الطرسوسى يقوؿ : أخذ نعيم بن 
ٞباد ىف أَّيـ انة سنة ثالث أك أربع ك عشرين ك مئتْب ك ألقوه ىف السجن ، ك مات 

أكصى أف يدفن ىف قيوده ك قاؿ : إىن ٨باصم ك  ىف سنة سُع ك عشرين ك مئتْب ، ك 
 كذل  قاؿ العُاس بن مصعب ىف أتريخ كفاسو كما سقدـ . 

 
ك قاؿ دمحم بن سعد : طلب ا٢بديث كثّبا ِبلعراؽ ك ا٢بجاز ، مث نزؿ مصر فلم يزؿ 
ِبا شٌب أشخص منها ىف خالفة أىب إسحاؽ بن ىاركف ، فسئل عن القرآف ، فأىب أف 

٩با أرادكه عليو ، فحُس بسامراء فلم يزؿ ٧بُوسا ِبا شٌب مات ىف ٯبيب فيو بشىء 
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السجن ىف سنة ٜباف ك عشرين ك مئتْب . ك كذل  قاؿ دمحم بن عُد هللا ا٢بضرمى ، ك 
 أبو سعيد بن يونس ، ك ابن شُاف ىف أتريخ كفاسو . 

فسجن  ك زاد أبو سعيد : قاؿ : ٞبل من مصر إَل العراؽ ىف انة فامتنع أف ٯبيُهم
فمات ىف السجن بُغداد غداة يـو اْلشد لثالث عشرة خلت من ٝبادل اْلكَل ، ك  

 كاف يفهم ا٢بديث . ركل أشاديث مناكّب عن الثقات . 
 

ك قاؿ أبو القاسم الُغول ، ك إبراىيم بن دمحم بن عرفة النحول نفطويو ، ك أبو أٞبد 
: ك كاف مقيدا ٧بُوسا بن عدل : مات سنة سسع ك عشرين ك مئتْب . زاد نفطويو 

همتناعو من القوؿ ٖبلق القرآف ، فجر أبقياده ، فألقى ىف شفرة ك ل يكفن ، ك ل 
يصل عليو فعل ذل  بو صاشب ابن أىب دؤاد . ك ركل لو مسلم ىف مقدمة كتابو ، ك 

 الُاقوف . اىػ .
 

دمحم : ك ٩بن ذكر كفاسو سنة ٜباف أبو  ِْٔ/  َُقاؿ ا٢بافظ ِف هتذيب التهذيب 
 بن أىب شامت عن أبيو ، ك ىو الصواب . 

 
ك قاؿ مسلمة بن قاسم : كاف صدكقا ، ك ىو كثّب ا٣بطأ ، ك لو أشاديث منكرة ىف 
ا٤بالشم انفرد ِبا ، ك لو مذىب سوء ىف القرآف ، كاف ٯبعل القرآف قرآنْب ، فالذل 

 نتهى . ىف اللوح افوظ كالـ هللا سعاَل ، ك الذل أبيدل الناس ٨بلوؽ . ا
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كأنو يريد الذل ىف أيدل الناس ما يتلونو أبلسنتهم ك يكتُونو أبيديهم ، ك ه ش  أف 
ا٤بداد ك الورؽ ك الكاسب ك التاَل ك صوسو كل ٨بلوؽ ، ك أما كالـ هللا سُحانو ك 

 سعاَل فإنو غّب ٨بلوؽ قطعا . 
 

، ك شكاَّيت  ك قاؿ أبو الفتح اْلزدل : قالوا : كاف يضع ا٢بديث ىف سقوية السنة
 مزكرة ىف ثلب أىب شنيفة ، كلها كذب . انتهى . 

 
 ك قد سقدـ ٫بو ذل  عن الدكهىب ، ك اهتمو ابن عدل ىف ذل  . 

 
ك شاشى الدكهىب أف يتهم ، ك إ٭با الشأف ىف شيخو الذل نقل ذل  عنو ، فإنو 

٦بهوؿ متهم . ك كذل  من نقل عنو اْلزدل بقولو : قالوا ، فال شجة ىف شىء من 
 ذل  لعدـ معرفة قائلو . 

 
 ك أما نعيم فقد ثُتت عدالتو ك صدقو ، ك لكن ىف شديثو أكىاـ معركفة . 

 
 ُب : إماـ ىف السنة ، كثّب الوىم . ك قد قاؿ فيو الدارقط

 
 ك قاؿ أبو أٞبد ا٢باكم : رٗبا ٱبالف ىف بعض شديثو . 

 
 ك قد مضى أف ابن عدل ستُع ما كىم فيو ، فهذا فصل القوؿ فيو . اىػ .
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: ك قد ستُع ابن عدل ما أخطأ فيو ،  ْٔٓقاؿ ا٢بافظ ىف "سقريب التهذيب" ص / 
 . ك قاؿ : ِبقى شديثو مستقيم . اىػ

 
 كضعف اْللُاين ركايتو مطلقان كقاؿ اف الُخارم ل يركم لو اه مقركَنن 

 
ركاه ا٢باكم ِف "مستدركو" من طريق نعيم بن ٞباد، كقاؿ: قاؿ الشيخ ٞبود ... 

 "صحيح اإلسناد كل ٱبرجاه"، كسعقُو الذىيب فقاؿ: "ىذا من أكابد نعيم".
ل يكن نعيم بن ٞباد كذاِب كه مَبككا شٌب يقاؿ: "ىذا من  )الشيخ ٞبود( قلت:

أكابده"، ككيف يقاؿ فيو ىذا القوؿ كقد كثقو اإلماـ أٞبد كابن معْب كالعجلي؟ ! 
كشسُ  بتوثيق أٞبد كٰبٓب، كقاؿ أبو شامت: "صدكؽ"، كركل عنو الُخارم ِف 

لذىلي كغّبٮبا "صحيحو" كمسلم ِف مقدمة "صحيحو"، كركل عنو أيضا ابن معْب كا
 من اْلئمة، كمن كاف ِبذه ا٤بثابة عند ىؤهء اْلئمة؛ فحديثو مقُوؿ. كهللا أعلم.

 
ًإٍف كىافى كىثػهقىوي ٝبىىاعىةه ًمنى اٍْلىئًمهًة، ِف جوامع الكلم  قاؿ بن رجب ا٢بنُلي ا كى كىنػيعىٍيمه ىىذى

بىًتًو ِف السُّنهًة، كىخىرهجى لىوي اٍلُيخىاًرمُّ، فىًإفه أىئًمهةى ا٢بٍىًديًث كىا نيوا ٰبيًٍسنيوفى بًًو الظهنه، ًلصىالى
ُهوي عىلىٍيًو ِف  ُيونىوي ًإَلى أىنهوي ييًهمي، كىييشى انيوا يػىٍنسي ًدًه ِف الرهدًٌ عىلىى أىٍىًل اٍْلىٍىوىاًء، كىكى بػىٍعًض كىسىشىدُّ

ثػيرى عيثيوريىيٍم عىلىى مىنىاًكّبًًه، اًديًث، فػىلىمها كى شىكىميوا عىلىٍيًو ًِبلضهٍعًف، فػىرىكىل صىاًلحي ٍبني  اٍْلىشى
: لىٍيسى ًبشىٍيءو كىلىًكنهوي صىاًشبي سينهةو، قىاؿى  ٧بيىمهدو ا٢بٍىاًفظي عىًن اٍبًن ميًعْبو أىنهوي سيًئلى عىٍنوي فػىقىاؿى

ًثّبىةه هى يػيتى  هي مىنىاًكّبي كى ٍفًظًو، كىًعٍندى هىا. كىقىاؿى أىبيو دىاكيدى: صىاًلحه: كىكىافى ٰبيىدًٌثي ًمٍن شى ابىعي عىلىيػٍ
ًعٍندى نػيعىٍيمو ٫بىٍوى ًعٍشرًينى شىًديثنا عىًن النهيبًٌ صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى لىٍيسى ٥بىىا أىٍصله، كىقىاؿى 

ثػيرى سػىفىرُّدي  . كىقىاؿى مىرهةن: لىٍيسى ثًقىةن. كىقىاؿى مىرهةن: قىٍد كى هي عىًن اٍْلىئًمهًة النهسىاًئيُّ: ضىًعيفه
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اٍلمىٍعريكًفْبى ِف أىشىاًديثى كىًثّبىةو، فىصىارى ِف شىدًٌ مىٍن هى ٰبيٍتىجُّ ًبًو. كىقىاؿى أىبيو زيٍرعىةى الدًٌمىٍشًقيُّ: 
، يػىٍعًِب أىنهوي يػىٍرفىعي اٍلمىٍوقيوفىاًت، كىقىاؿى أىبيو عىريكبىةى ا٢بٍىره  ا النهاسي اينُّ: ىيوى يىًصلي أىشىاًديثى ييوًقفيهى

ُىوي  : رىكىل أىشىاًديثى مىنىاًكّبى عىًن الثًٌقىاًت، كىنىسى ًعيًد ٍبني ييونيسى ميٍظًلمي اٍْلىٍمًر، كىقىاؿى أىبيو سى
 ، ىهاًب الثػهقىًفيًٌ ، كىأىٍينى كىافى أىٍصحىابي عىًٍُد اٍلوى آخىريكفى ًإَلى أىنهوي كىافى يىضىعي ا٢بٍىًديثى

فىرًدى ًبًو  كىأىٍصحىابي ًىشىاـً ٍبنً  ا ا٢بٍىًديًث شىٌبه يػىنػٍ شىسهافى، كىأىٍصحىابي اٍبًن ًسّبًينى عىٍن ىىذى
 نػيعىٍيمه؟ . 
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 ركل عنو نعيم بن ٞباد( – )سرٝبتو سىًعيدي أىبيو عيٍثمىافى 
 

 قاؿ ا٤بزم ِف هتذيب الكماؿ  : 
) ت ؽ ( : سعيد بن زكرَّي القرشى ، أبو عثماف ، ك يقاؿ : أبو عمر ، ا٤بدائُب . اىػ 

 . 
ك قاؿ ا٤بزل : قاؿ عُد هللا بن أٞبد بن شنُل : سألت أىب عن سعيد بن زكرَّي 
ا٤بدائُب فقاؿ : كتُنا عنو أشاديث زمعة بن صاحل ، ك عرضتها على أىب داكد 

ا يسّبا ، أربعة أشاديث أك ٟبسة ، أك أقل أك الطيالسى بعد ، فأجاب فيها إه شيئ
 أكثر ، ما بو أبس إف شاء هللا . 

 
ك قاؿ أبو بكر اْلثـر ، عن أٞبد بن شنُل : كتُنا عنو مث سركناه . قلت لو : ل ؟ قاؿ 

 : ل يكن بو ػ أرل ػ ىف نفسو أبس ، ك لكن ل يكن بصاشب شديث . 
 

 مود بن خداش : سألت أٞبد بن شنُل ، ك قاؿ دمحم بن ا٢بسْب القنُيطى ، عن ٧ب
 ك ٰبٓب بن معْب ، عن سعيد بن زكرَّي فقاه َل : ىو ثقة . 

 
 ك قاؿ جعفر بن أىب عثماف الطيالسى ، عن ٰبٓب بن معْب : ليس بو أبس . 

 ك قاؿ الُخارل : صدكؽ ، كاف ٰبٓب بن معْب يثُب عليو ، أرل . 
 

 عنو فقاؿ : سألت ٰبٓب بن معْب عنو فقاؿ ك قاؿ أبو عُيد اآلجرل : سألت أِب داكد 
 : ليس بشىء . 
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 ك قاؿ النسائى : صاحل . 
 

 ك قاؿ أبو شامت : ليس بذاؾ القول . 
 

 ك قاؿ زكرَّي بن ٰبٓب الساجى : ضعيف . 
 

 ك قاؿ صاحل بن دمحم الُغدادل : ثقة . 
 

ك قاؿ أبو مسعود الرازل : شدثنا دمحم بن عيسى ، عن سعيد بن زكرَّي ، قاؿ : ك  
 كاف ثقة . 

 
 ك ذكره ابن شُاف ىف كتاب " الثقات " . 

 
 ركل لو الَبمذل شديثا ، ك ابن ماجة شديثا ، ك قد كقع لنا كل كاشد منهما بعلو . 

دمحم ا٥بركل ، قاؿ : أخَبَن أخَبَن أٞبد بن ىُة بن أٞبد ، قاؿ : أنُأَن عُد ا٤بعز بن 
الكنجركذل ، قاؿ ١برجاىن ، قاؿ : أخَبَن أبو سعد ٛبيم بن أىب سعيد بن أىب العُاس ا

: أخَبَن أبو عمرك بن ٞبداف ، قاؿ : أخَبَن أبو يعلى ا٤بوصلى ، قاؿ : شدثنا 
عُد الرٞبن ػ يعُب نا سعيد بن زكرَّي ، عن عنُسة بن الفضل بن الصُاح ، قاؿ : شدث

ن دمحم بن زاذاف ػ عن دمحم بن ا٤بنكدر ، عن جابر ، قاؿ : قاؿ النىب ملسو هيلع هللا ىلص : " ع
 السالـ قُل الكالـ ، ك ه سدعوا أشدا إَل الطعاـ شٌب يسلم " . 



                                                                                                    عَلَى الْمُفْتَرِي الْأَثٍِم                                                                                                                   الرَّدُّ الْقَوٌِم

25 

25 

ركاه الَبمذل عن الفضل بن الصُاح ، فوافقناه فيو بعلو ، ك قاؿ : منكر ه نعرفو 
 إه من ىذا الوجو . 

 
يقوؿ : عنُسة بن عُد الرٞبن ضعيف ىف ا٢بديث ذاىب ، ك دمحم بن  ٠بعت دمحما

 زاذاف منكر ا٢بديث . 
 

 ك أخَبَن أٞبد بن أىب ا٣بّب ، قاؿ : أنُأَن خليل بن أىب الرجاء الراراىن ، قاؿ 
 : أخَبَن أبو على ا٢بداد ، قاؿ : أخَبَن أبو نعيم ا٢بافظ ، قاؿ : شدثنا 

ثنا أبو مسعود أٞبد بن الفرات الرازل ، قاؿ : شدثنا عُد هللا بن جعفر ، قاؿ : شد
 دمحم بن عيسى ، عن سعيد بن زكرَّي ، قاؿ : ك كاف ثقة ، عن الزبّب بن سعيد 

ا٥بامشى ، عن عُد ا٢بميد بن سال ، عن أىب ىريرة ، عن النىب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : " من لعق 
 لُالء " . العسل ثالث غدكات كل شهر ، ل يصُو عظيم من ا

 ركاه ابن ماجة عن ٧بمود بن خداش ، عنو ، فوقع لنا بده عاليا . اىػ . 
 

 :  َّ/  ْقاؿ ا٢بافظ ِف هتذيب التهذيب 
 ك قاؿ ابن شاىْب ىف " الثقات " : قاؿ عثماف بن أىب شيُة : ه أبس بو صدكؽ ، 

 ك لكنو ل يكن يعرؼ ا٢بديث . اىػ . 
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اًبره ا١ٍبيٍعًفيُّ   ( )سرٝبتو جى
 

قاؿ ا٤بزم ِف هتذيب الكماؿ  : ) د ت ؽ ( : جابر بن يزيد بن ا٢بارث بن عُد 
يغوث بن كعب بن ا٢بارث بن معاكية ابن كائل بن مرئى بن جعفى ا١بعفى ، أبو عُد 

 هللا ، ك يقاؿ : أبو يزيد ، ك يقاؿ : أبو دمحم الكوىف . اىػ . 
 

الثورل إذا قاؿ جابر : شدثنا ، ك أخَبَن .  ك قاؿ ا٤بزل : قاؿ أبو نعيم ، عن سفياف
 فذاؾ . 

 
ىف ا٢بديث ما رأيت  ك قاؿ عُد الرٞبن بن مهدل ، عن سفياف : كاف جابر كرعان 

 أكرع ىف ا٢بديث منو . 
 

 ك قاؿ إ٠باعيل ابن علية ، عن شعُة : جابر صدكؽ ىف ا٢بديث . 
 

 : " شدثنا " ، ك " ٠بعت " ك قاؿ ٰبٓب بن أىب بكّب ، عن شعُة : كاف جابر إذا قاؿ 
 ، فهو من أكثق الناس . 

 
 ك قاؿ ٰبٓب بن أىب بكّب أيضا ، عن زىّب بن معاكية : كاف إذا قاؿ : " ٠بعت " ، 

 أك " سألت " ، فهو من أصدؽ الناس . 
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ك قاؿ على بن دمحم الطنافسى ، عن ككيع : مهما شككتم ىف شىء ، فال سشكوا ىف 
 أف جابر ثقة ، شدثنا عنو مسعر ، ك سفياف ك شعُة ، ك شسن بن صاحل . 

 
 ك قاؿ دمحم بن عُد هللا بن عُد ا٢بكم : ٠بعت الشافعى يقوؿ : قاؿ سفياف الثورل 

 ي  ! لشعُة : لئن سكلمت ىف جابر ا١بعفى ْلسكلمن ف
 

ك قاؿ نعيم بن ٞباد ، عن ككيع : قيل لشعُة : ل طرشت فالَن ك فالَن . ك ركيت 
 عن جابر ؟ قاؿ : ْلنو جاء أبشاديث ل يصَب عنها . 

 
 ك قاؿ معلى بن منصور الرازل : قاؿ َل أبو معاكية : كاف سفياف ك شعُة ينهياىن عن 
جابر ا١بعفى ، ك كنت أدخل عليو ، فأقوؿ : من كاف عندؾ ؟ فيقوؿ : شعُة ك 

 سفياف ! 
 

 ك قاؿ عُاس الدكرل ، عن ٰبٓب بن معْب : ل يدع جابرا ٩بن رآه إه زائدة ، ك كاف 
 جابر كذاِب . 

 ك قاؿ ىف موضع آخر : ه يكتب شديثو ، ك ه كرامة . 
 

ٓب بن سعيد : سركنا شديث جابر ، قُل أف ك قاؿ بياف بن عمرك الُخارل ، عن ٰب
 يقدـ علينا الثورل . 

 
 



                                                                                                    عَلَى الْمُفْتَرِي الْأَثٍِم                                                                                                                   الرَّدُّ الْقَوٌِم

28 

28 

 ك قاؿ ٰبٓب بن سعيد ، عن إ٠باعيل بن أىب خالد : قاؿ الشعىب : َّي جابر ، ه ٛبوت 
، شٌب سكذب على رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، قاؿ إ٠باعيل : فما مضت اْلَّيـ ك الياَل ، شٌب 

 أهتم ِبلكذب . 
 

 الدكرل ، عن ٰبٓب بن يعلى اارىب : قيل لزائدة : ثالثة ه سركل ك قاؿ عُاس 
 عنهم ، ل ه سركل عنهم ؟ ابن أىب ليلى ، ك جابر ا١بعفى ، ك الكلىب ؟ قاؿ : أما 

 جابر ا١بعفى فكاف ك هللا كذاِب يؤمن ِبلرجعة . 
 

 ابر ك قاؿ أبو ٰبٓب ا٢بماىن ، عن أىب شنيفة : ما لقيت فيمن لقيت أكذب من ج
 ا١بعفى ، ما أسيتو بشىء من رأٌن إه جاءىن فيو أبثر ، ك زعم أف عنده ثالثْب ألف 

 شديث ، عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ل يظهرىا . 
 

 ك قاؿ عمرك بن على : كاف ٰبٓب ك عُد الرٞبن ه ٰبدَثف عنو ، كاف عُد الرٞبن 
 ٰبدثنا عنو ، قُل ذل  ، مث سركو . 

 
 ك قاؿ أبو شامت الرازل ، عن أٞبد بن شنُل : سركو ٰبٓب ك عُد الرٞبن . 

ك قاؿ الَبمذل ، عن دمحم بن بشار : ٠بعت عُد الرٞبن بن مهدل يقوؿ : أه 
سعجُوف من سفياف بن عيينة ؟ لقد سركت جابرا ا١بعفى لقولو ٤با شكى عنو أكثر من 

 ألف شديث ، مث ىو ٰبدث عنو . 
 مَبكؾ ا٢بديث .  ك قاؿ النسائى :

 ك قاؿ ىف موضع آخر : ليس بثقة ، ك ه يكتب شديثو . 
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 ك قاؿ ا٢باكم أبو أٞبد : ذاىب ا٢بديث . 
 

 ك قاؿ أبو أٞبد بن عدل : لو شديث صاحل ، ك قد ركل عنو الثورل الكثّب مقدار 
 ٟبسْب شديثا ، ك شعُة أقل ركاية عنو من الثورل ، ك قد اشتملو الناس ، ك رككا 
 عنو ، ك عامة ما قذفوه بو : أنو كاف يؤمن ِبلرجعة ، ك ل ٱبتلف أشد ىف الركاية 

 عنو ، ك ىو مع ىذا كلو أقرب إَل الضعف منو إَل الصدؽ . 
 

 قاؿ أبو موسى دمحم بن ا٤بثُب : مات سنة ٜباف ك عشرين ك مئة . 
 ركل لو أبو داكد ، شديثا كاشدا ، ك الَبمذل ، ك ابن ماجة .

  
 بو سعيد اْلعراىب عن أىب داكد عقيب شديث جابر ، عن ا٤بغّبة بن شُيل ، عن قاؿ أ

 قيس بن أىب شاـز ، عن ا٤بغّبة بن شعُة : " إذا قاـ اإلماـ ىف الركعتْب ، فإف 
ذكر قُل أف يستول قائما فليجلس . . ا٢بديث " . ليس ىف كتاىب عن جابر ا١بعفى 

 إه ىذا ا٢بديث . 
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: ك ذكر مطْب ، عن مفضل بن صاحل :  ْٖ/  ِ هتذيب التهذيب قاؿ ا٢بافظ ِف
 مات سنة سُع . 

 
 ك قاؿ ابن أىب خيثمة ، عن ٰبٓب بن معْب : مات سنة اثنتْب ك ثالثْب ك مئة . 

ك قاؿ سالـ بن أىب مطيع : قاؿ َل جابر ا١بعفى : عندل ٟبسوف ألف ِبب من 
العلم ما شدثت بو أشدا . فأسيت أيوب ، فذكرت ىذا لو ، فقاؿ : أما اآلف فهو  

 كذاب . 
 

ك قاؿ جرير بن عُد ا٢بميد ، عن ثعلُة : أردت جابرا ا١بعفى ، فقاؿ َل ليث بن أىب 
 سليم : ه أتسو فإنو كذاب . 

 
 اؿ جرير : ه أستحل أف أركل عنو ؛ كاف يؤمن ِبلرجعة . ق
 

 ك قاؿ أبو داكد : ليس عندل ِبلقول ىف شديثو . 
 

 ك قاؿ أبو اْلشوص : كنت إذا مررت ٔبابر ا١بعفى سألت رىب العافية . 
 

 ك قاؿ الشافعى : ٠بعت سفياف بن عيينة يقوؿ : ٠بعت من جابر ا١بعفى كالما ، 
 ع علينا السقف . فُادرت ، خفت أف يق

 
 قاؿ سفياف : كاف يؤمن ِبلرجعة . 
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 ك قاؿ إبراىيم ا١بوزجاىن : كذاب . 
 

ك قاؿ إسحاؽ بن موسى : ٠بعت أِب ٝبيلة يقوؿ : قلت ١بابر ا١بعفى : كيف سسلم 
 على ا٤بهدل ؟ قاؿ : إف قلت ل  كفرت . 

 
 ) سعاَل ( :  ك قاؿ ا٢بميدل ، عن سفياف : ٠بعت رجال سأؿ جابرا ا١بعفى عن قولو
 * ) فلن أبرح اْلرض شٌب أيذف َل أىب ( * ، قاؿ : ل ٯبىء أتكيلها بعد . 

قاؿ سفياف : كذب . قلت : ما أراد ِبذا ؟ ، قاؿ : الرافضة سقوؿ : إف عليا ىف 
السماء ه ٱبرج من ٱبرج من كلده شٌب ينادل من السماء : اخرجوا مع فالف ، 

 يقوؿ جابر : ىذا أتكيل ىذا . 
 

ك قاؿ ا٢بميدل أيضا : ٠بعت رجال يسأؿ سفياف : أرأيت َّي أِب دمحم الذين عابوا 
 على جابر ا١بعفى قولو : شدثُب كصى اْلكصياء ! فقاؿ سفياف : ىذا أىونو . 

 
ك قاؿ شُابة ، عن كرقاء ، عن جابر : دخلت على أىب جعفر الُاقر ، فسقاىن ىف 

 قعب شسائى شفظت بو أربعْب ألف شديث . 
 

ك قاؿ ٰبٓب بن يعلى : ٠بعت زائدة يقوؿ : جابر ا١بعفى رافضى يشتم أصحاب النىب 
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص . 
 

 ك قاؿ ابن سعد : كاف يدلس ، ك كاف ضعيفا جدا ىف رأيو ك ركايتو . 
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 ك قاؿ العقيلى ىف " الضعفاء " : كذبو سعيد بن جُّب . 
 

 ع ، ك كاف يدلس . ك قاؿ العجلى : كاف ضعيفا يغلو ىف التشي
 

 ك قاؿ الساجى ىف " الضعفاء " : كذبو ابن عيينة . 
 

 ك قاؿ ا٤بيموىن : قلت ْلٞبد بن خداش : أكاف جابر يكذب ؟ قاؿ : أل ك هللا ، 
 ك ذاؾ ىف شديثو بْب . 

 
ك قاؿ ابن قتيُة ىف كتابو " مشكل ا٢بديث " : كاف جابر يؤمن ِبلرجعة ، ك كاف 

 . صاشب نّب٪بات ك شُو 
 

ك قاؿ عثماف بن أىب شيُة : شدثُب أىب ، عن جدل قاؿ : كنت آسيو ىف كقت ليس 
 فيو فاكهة ، ك ه قثاء ، ك ه خيار ، فيذىب إَل بسيتْب لو ىف داره ، فيجىء بقثاء 

 ك خيار ، فيقوؿ : كل فوهللا ما زرعتو . 
 

ؿ : مالو ك قاؿ أبو العرب الصقلى ىف " الضعفاء " : سئل شري  عن جابر ، فقا
 العدؿ الرضى ، ك مد ِبا صوسو . ك قاؿ أبو العرب : خالف شري  الناس ىف جابر . 

 
ك قاؿ الشعىب ١بابر ك لداكد بن يزيد : لو كاف َل عليكما سلطاف ، مث ل أجد إه 

 اإلبر ، لشككتكما ِبا . 
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لكالـ ك قاؿ أبو بدر : كاف جابر يهيج بو مرة ىف السنة مرة ، فيهذل ، ك ٱبلط ىف ا
 ، فلعل ما شكى عنو كاف ىف ذل  الوقت . 

 
ك خرج أبو عُيد ىف " فضائل القرآف " شديث اْلشجعى عن مسعر شدثنا جابر قُل 

 أف يقع فيما كقع فيو . قاؿ اْلشجعى : ما كاف من سغّب عقلو . 
 

 ك قاؿ أبو أٞبد ا٢باكم : يؤمن ِبلرجعة ، اهتم ِبلكذب . 
 

 ِبب من يرغب عن الركاية عنهم . ك ذكره يعقوب بن سفياف ىف 
 

ك قاؿ ابن شُاف : كاف سُائيا من أصحاب عُد هللا بن سُأ ، ك كاف يقوؿ : إف عليا 
يرجع إَل الدنيا . فإف اشتج ٧بتج أبف شعُة ك الثورل ركَّي عنو ، قلنا : الثورل ليس 
من مذىُو سرؾ الركاية عن الضعفاء ، ك أما شعُة ك غّبه فرأكا عنده أشياء ل يصَبكا 

ىا ، فرٗبا ذكر أشدىم عنو الشىء بعد الشىء على جهة عنها ، ك كتُوىا ليعرفو 
 التعجب . 

ك أخَبىن ابن فارس قاؿ : شدثنا دمحم بن رافع قاؿ : رأيت أٞبد بن شنُل ىف ٦بلس 
 يزيد بن ىاركف ، ك معو كتاب زىّب عن جابر ا١بعفى ، فقلت لو : 
 . َّي أِب عُد هللا سنهوَن عن جابر ، ك سكتُونو ؟ ! ، قاؿ : لنعرفو 

 
ك قاؿ ا٤بيموىن : ٠بعت أٞبد يقوؿ : كاف ابن مهدل ك القطاف ه ٰبدَثف عن جابر 

 بشىء ، ك كاف أىل ذل  . 
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 ك قاؿ اْلثـر : قلت ْلٞبد : كيف ىو عندؾ ؟ ، قاؿ : ليس لو شكم يضطر إليو ، 
ك يقوؿ : سألت سألت . ك لعلو سأؿ ، فقاؿ أٞبد بن ا٢بكم ْلٞبد : كتُت أَن ك 
أنت عن على بن ٕبر عن دمحم بن ا٢بسن الواسطى عن مسعر قاؿ : كنت عند جابر 
فجاءه رسوؿ أىب شنيفة ما سقوؿ ىف كذا ك كذا ؟ قاؿ : ٠بعت القاسم بن دمحم ك فالَن 

لرسوؿ قاؿ جابر : إف كانوا قالوا . قيل ك فالَن ػ شٌب عد سُعة ػ ، فلما مضى ا
 ْلٞبد : ما سقوؿ فيو بعد ىذا ؟ فقاؿ : ىذا شديد ك استعجُو . 

 نقل ذل  كلو العقيلى ، 
 

مث نقل عن ٰبٓب بن ا٤بغّبة عن جرير قاؿ : مضيت إَل جابر فقاؿ َل ىدبة ػ رجل من 
اب هللا . فقاؿ لو رجل بُب أسد ػ : هأتسو ، فإىن ٠بعتو يقوؿ : ا٢بارث بن شريح ىف كت

من قومو : ه ك هللا ما ىف كتاب هللا شريح ػ يعُب ا٢بارث الذل كاف خرج ىف آخر 
 دكلة بُب أمية ، ك كاف معو جهم بن صفواف ػ . اىػ . 

 
 ه ٰبتج بو كقاؿ كذابالكضعفو اْللُاين كقاؿ عنو ىذا 
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 أىِب جىٍعفىرو 
 

قاؿ ا٤بزم ِف هتذيب الكماؿ  : ) خ ـ د ت س ؽ ( : دمحم بن على بن ا٢بسْب بن 
على بن أىب طالب القرشى ا٥بامشى ، أبو جعفر الُاقر ، ك أمو أـ عُد هللا بنت ا٢بسن 

 بن على بن أىب طالب . اىػ . 
 

ك قاؿ ا٤بزل : ذكره دمحم بن سعد ىف الطُقة الثالثة من أىل ا٤بدينة ، ك قاؿ : كاف ثقة 
 ، كثّب ا٢بديث ، ك ليس يركل عنو من ٰبتج بو . 

 
 ك قاؿ العجلى : مدىن اتبعى ثقة . 

 
 ك قاؿ ابن الَبقى : كاف فقيها ، فاضال ، قد ركل عنو . 

 
 ا٤بدينة . ك ذكره النسائى ىف فقهاء التابعْب من أىل 

 
ك ركل عن سفياف بن عيينة عن جعفر بن دمحم ، قاؿ : شدثُب أىب دمحم بن على ، ك  

 كاف خّب دمحمل على كجو اْلرض ، فذكر عنو شديثا . 
 

ك قاؿ دمحم بن فضيل بن غزكاف ، عن سال بن أىب شفصة : سألت أِب جعفر دمحم بن 
 : َّي سال سو٥بما ك ابرأ من على ، ك جعفر بن دمحم عن أىب بكر ، ك عمر فقاه َل

 عدكٮبا فإهنما كاَن إمامى ىدل . 
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ك قاؿ إسحاؽ بن يوسف اْلزرؽ عن بساـ الصّبىف : سألت أِب جعفر ، قلت : ما 
سقوؿ ىف أىب بكر ك عمر ؟ فقاؿ : كهللا إىن ْلسوهٮبا ك أستغفر ٥بما ، ك ما أدركت 

 أشدا من أىل بيٌب إه ك ىو يتوهٮبا . 
 

و نعيم عن عيسى بن دينار ا٤بؤذف : سألت أِب جعفر عن أىب بكر ، ك عمر ك قاؿ أب
 ، فقاؿ : مسلماف رٞبهما هللا . فقلت لو : أسوهٮبا ك أستغفر ٥بما ؟ قاؿ : نعم . 

 قلت : أأتمرىن بذل  ؟ قاؿ : نعم ػ ثالَث ػ فما أصاب  منهما فعلى عاسقى ، 
فة على ٟبس سنْب ، فما قاؿ ٥بما إه ك قاؿ بيده على عاسقيو ، ك قاؿ : كاف ِبلكو 

 خّبا ، ك ه قاؿ ٥بما أىب إه خّبا ، ك ه أقوؿ إه خّبا . 
 

ك قاؿ إسرائيل بن يونس عن شكيم بن جُّب : سألت أِب جعفر عن من يتنقص أِب 
 بكر ، ك عمر ، فقاؿ : أكلئ  ا٤براؽ . 

 
 قاؿ ابن الَبقى : كاف مولده سنة ست ك ٟبسْب . 

 
ه : مات سنة أربع عشرة ك مئة ، ك قيل : سنة ٟبس عشرة ك مئة ، ك ك قاؿ غّب 

 قيل : سنة ست عشرة ك مئة ، ك قيل : سنة سُع عشرة ك مئة . 
 

ك قاؿ دمحم بن سعد ، ك خليفة بن خياط ، ك غّب كاشد : مات سنة ٜباىن عشرة ك 
 مئة . 
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 قاؿ ابن سعد : ك ىو ابن ثالث ك سُعْب سنة .
  

 ك قاؿ غّبه : مات ك ىو ابن ٜباف ك ٟبسْب سنة . 
 

 ركل لو ا١بماعة . اىػ . 
 
  ُّٓ/  ٢ٗبافظ ِف هتذيب التهذيب قاؿ ا 

ك ىو ابن ثالث ك  ) عقب قولو : قاؿ ابن سعد : مات سنة ٜباىن عشرة ك مئة ،
لكن ابن سعد فإف ثُت ذل  فيكوف مولده سنة ٟبس ك أربعْب ، ك سُعْب سنة ( : 

ل " ، مث قاؿ ابن الواقدل ، كذا صرح بو ىف " الطُقات الكَب ل ينقل ذل  إه عن 
ن دمحم : ٠بعت دمحم عُد الرٞبن بن يونس ، عن ابن عيينة ، عن جعفر بسعد : أخَبَن 
 ذاكر فاطمة بنت ا٢بسْب صدقة النىب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ، فقاؿ : ك ىذه سوىف ) َلبن على ك ىو 

 ( ٜبانيا ك ٟبسْب سنة ، ك مات ) ٥با ( . انتهى . 
ك ىذا السند ىف غاية الصحة ، ك مقتضاه أف يكوف كلد سنة ستْب ، ك ىذا ىو 

ـو كربالء ك ىو ابن عشرين سنة الذل يتجو ْلف أِبه على بن ا٢بسْب شهد مع أبيو ي
د على كاف سنة ك كاف يـو كربالء ىف اـر سنة إشدل ك ستْب ، ك مقتضاه أف مول، 

إشدل ك أربعْب فمن يولد سنة أربعْب أك سنة إشدل ك أربعْب كيف يولد لو سنة 
ٟبس ك أربعْب ، ك اْلصح أنو مات سنة أربع عشرة ، ْلف الُخارل قاؿ : شدثنا 

قاؿ : مات أىب سنة أربع عشرة  عُد هللا ابن دمحم ، عن ابن عيينة ، عن جعفر بن دمحم
 سنة ست ك ٟبسْب ، ك ىو يتجو أيضا .  فيكوف مولده على ىذا. 

 ك قد قيل : إف ركاية دمحم عن ٝبيع من ٠بى ىنا من الصحابة ما عدا ابن عُاس 
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 ك جابر بن عُد هللا ك عُد هللا بن جعفر بن أىب طالب مرسلة . 
 ك نقل ابن أىب شامت ، عن أٞبد أنو قاؿ : ه يصح أنو ٠بع من عائشة ، ك ه من 

 أـ سلمة . 
 ؿ أبو شامت : ل يلق أـ سلمة . ك قا

 ك قاؿ أبو زرعة : ل يدرؾ ك ه أبوه عليا . 
 ك كقع ىف مسند ابن عمر ىف أكاخر مسند أىب ىريرة ما يقتضى أنو ٠بع من أىب ىريرة 
 لكنو شاذ ، ك افوظ أف بينهما عُيد هللا بن أىب رافع ؛ كذا عند مسلم ك غّبه . 

 رة : أبو بكر بن أىب شيُة ىف " اترٱبو " ، ك الفالس ك ٩بن ذكر كفاسو سنة أربع عش
ب الزبّبل ، ك عُد هللا بن ك عمر بن دمحم بن عمر بن على بن ا٢بسْب ، ك مصع

 عن شيوخو ، ك يعقوب بن سفياف ك آخركف . عركة 
 ك قاؿ الزبّب بن بكار : كاف يقاؿ مد ِبقر العلم . 

فضل على على بن ا٢بسْب شٌب رأيت ابنو ك قاؿ دمحم بن ا٤بنكدر : ما رأيت أشدا ي
 دمحما ، أردت يوما أف أعظو فوعظُب . اىػ . 
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 ا٢بكم على السند )موضوع( سند كاه مظلم ِبطل فيو مَبكؾ كمتهم رافضي(
 

ثػىنىا)ركاية نعيم بن ٞباد( قاؿ  )كثقو ٝباعة كضعفو عامة اْلئمة كمنهم من جعل  شىده
 ركايتو مقيدة بشركط لقُو٥با كاهتمو بعض(

 
ثػىنىا سىًعيدي أىبيو عيٍثمىافى  بعض ككثقو )اختلفت الركاية عن أٞبد كٰبٓب فيو كضعفو ، شىده

 (بعض
 

اًبره ا١ٍبيٍعًفيُّ   (داع اَل بدعتو كه كرامة )كذاب رافضي خُيث، عىٍن جى
 

 )اماـ ثقة فاضل( )مقطوع( ، قىاؿى فىرو أىِب جىعٍ 
 

كثقو ٝباعة كضعفو عامة اْلئمة كمنهم من جعل ركايتو مقيدة بشركط يركيها من 
اختلفت الركاية عن أٞبد كٰبٓب فيو كضعفو بعض ككثقو عن  من  لقُو٥با كاهتمو بعض

 اماـ ثقة فاضلعن  كذاب رافضي خُيث كه كرامة داع اَل بدعتوعن   بعض
 

 أكثر من بلية كعلة كسكفي كاشدة لرده()فيو 
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 )ركاية نعيم بن ٞباد( قاؿ /السند الثاين ٙبقيق 
ثػىنىا  ًيعىةى ، عىًن كىًرٍشًديني ، اٍلوىلًيدي شىده ، عىٍن عىًليًٌ ٍبًن أىِب أىِب ريكمىافى ، عىٍن أىِب قىًُيلو ، عىٍن اٍبًن ٥بى

، رىًضيى اّلِلهي عىٍنوي قىاؿى   )موقوؼ( طىاًلبو
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 نعيم بن ٞباد )سقدـ ذكر شالو(
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 اٍلوىلًيدي 
 

قاؿ ا٤بزم ِف هتذيب الكماؿ  : ) خ ـ د ت س ؽ ( : الوليد بن مسلم القرشى ، 
أبو العُاس الدمشقى موَل بُب أمية ، ك قيل : موَل العُاس بن دمحم بن على بن عُد 

 هللا بن عُاس بن عُد ا٤بطلب ا٥بامشى . اىػ . 
 

ا٣بامسة ، ك  : ذكره دمحم بن سعيد ىف " الصغّب " ىف الطُقة ُٗ/  ُّك قاؿ ا٤بزل 
 ذكره ىف " الكُّب " ىف الطُقة السادسة ، ك قاؿ : كاف ثقة ، كثّب ا٢بديث . 
 ك ذكره خليفة بن خياط ، ك أبو ا٢بسن بن ٠بيع ىف الطُقة السادسة . 

ك قاؿ أبو زرعة الدمشقى : شدثُب ٞباد كاسب الوليد بن مسلم ، قاؿ : ٠بعت 
 سُع عشرة سنة . الوليد ابن مسلم يقوؿ : جالست ابن جابر 

 
ك قاؿ يعقوب بن شيُة السدكسى ، عن أىب العُاس بن ِبذاـ : كنت مع الوليد بن 
 مسلم ىف الطواؼ ، فقلت لو : من ىذا الشيخ الذل ٙبدث عنو ِبذا ا٢بديث : 

 " أف النىب ملسو هيلع هللا ىلص كاف إذا أراد أف يُوؿ أسى عزازا من اْلرض " . 
أف آسى الشيخ أ٠بع منو شيئا سألت عنو قُل أف آسيو فقاؿ َل : كنت إذا أردت 

 اْلكزاعى ك سعيد بن عُد العزيز ، فإذا أمراىن بو أسيتو . 
 

ك قاؿ الفضل بن زَّيد : قاؿ أٞبد بن شنُل : ليس أشد أركل ٢بديث الشاميْب من 
 إ٠باعيل بن عياش ، ك الوليد بن مسلم . 
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: ما رأيت من الشاميْب أعقل من الوليد ك قاؿ عُد هللا بن أٞبد بن شنُل ، عن أبيو 
 بن مسلم . 

 
ك قاؿ إبراىيم بن ا٤بنذر ا٢بزامى : قدمت الُصرة ، فجاءىن على ابن ا٤بديُب ، فقاؿ 
: أكؿ شىء أطلب أخرج إَل شديث الوليد بن مسلم . فقلت : َّي ابن أـ ، سُحاف 
هللا ، ك أين ٠باعى من ٠باع  . فجعلت آىب ك يلح ، فقلت : أخَبىن إ٢باش  ىذا 

اـ ك عنده علم كثّب ك ل أستمكن منو ، ك قد ما ىو ؟ قاؿ : أخَبؾ الوليد رجل الش
شدثكم ِب٤بدينة ىف ا٤بواسم ، ك سقع عندكم الفوائد ، ْلف ا٢بجاج ٯبتمعوف ِب٤بدينة 

من آفاؽ شٌب ، فيكوف مع ىذا بعض فوائده ك مع ىذا بعض . قاؿ : فأخرجت إليو 
 فتعجب من فوائده ك جعل يقوؿ : كاف يكتب على الوجو . 

 
 بن على ابن ا٤بديُب ، عن أبيو : شدثنا عُد الرٞبن بن مهدل ، عن ك قاؿ عُد هللا

 الوليد بن مسلم ، مث ٠بعت من الوليد . 
 

قاؿ على : ك ما رأيت من الشاميْب مثلو ، ك قد أغرب الوليد أشاديث صحيحة ل 
 يشركو فيها أشد . 

 
ث اْلكزاعى ، ك قاؿ أٞبد بن أىب ا٢بوارل : قاؿ َل مركاف بن دمحم : إذا كتُت شدي

 عن الوليد بن مسلم فما سُاَل من فاس  . 
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ك قاؿ عُاس بن الوليد ا٣بالؿ : قاؿ َل مركاف بن دمحم : كاف الوليد بن مسلم عا٤با 
 ٕبديث اْلكزاعى . 

 
ك قاؿ أبو زرعة الدمشقى : قاؿ َل أٞبد بن شنُل : كاف عندكم ثالثة أصحاب 

 شديث : مركاف بن دمحم ، ك الوليد ، ك أبو مسهر . 
 

ك قاؿ أٞبد بن أىب ا٢بوارل أيضا : ٠بعت أِب مسهر قاؿ : رشم هللا أِب العُاس ، يعُب 
 الوليد بن مسلم ، كاف معنيا ِبلعلم . 

 
الفارسى : كنت أ٠بع أصحابنا يقولوف : علم الشاـ عند  ك قاؿ يعقوب بن سفياف

إ٠باعيل بن عياش ، ك الوليد بن مسلم ، فأما الوليد فمضى على سنتو ، ٧بمودا عند 
 أىل العلم ، متقنا صحيحا ، صحيح العلم . 

 
ك قاؿ أبو زرعة الدمشقى أيضا : سألت أِب مسهر عن الوليد بن مسلم فقاؿ : كاف 

 ، ك ىف ركاية : من شفاظ أصحابنا .  من ثقات أصحابنا
 

 ك قاؿ العجلى ، ك يعقوب بن شيُة : الوليد بن مسلم ثقة . 
 

 ك قاؿ دمحم بن إبراىيم اْلصُهاىن : قلت ْلىب شامت : ما سقوؿ ىف الوليد بن 
 مسلم ؟ قاؿ : صاحل ا٢بديث . 
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و الوليد ، فقيل ك قاؿ أٞبد بن دمحم بن سليماف : رأيت أِب زرعة ، يعُب الرازل ، يفق
 لو : الوليد أفقو أـ ككيع ؟ فقاؿ : الوليد أبمر ا٤بغازل ، ك ككيع ٕبديث العراقيْب . 

 
ك قاؿ أبو سليماف بن زبر : ٠بعت ابن جوصاء يقوؿ : ل نزؿ نسمع أنو من كتب 
مصنفات الوليد بن مسلم صلح أف يلى القضاء . قاؿ : ك مصنفات الوليد سُعوف  

ا٢بسن أٞبد بن أنس بن مال  ا٤بقرلء ، عن الوليد بن عتُة ، ك كتاِب ك قاؿ أبو 
العُاس ابن الوليد ا٣بالؿ : ٤با أخذ الوليد بن مسلم ىف التصنيف أاته شيخ من شيوخ 
ا٤بسجد ، فقاؿ : َّي فٌب خذ فيما أنت فيو فإىن رأيت كأف قناديل مسجد ا١بامع قد 

 طفيت فجئت أنت فأسرجتها . 
 

ا٤بركزل : ٠بعت صاحل بن سفياف يقوؿ : قدـ الوليد بن مسلم  ك قاؿ أٞبد بن سيار
، ك ككيع ٗبكة قاؿ : فرجعنا من عنده إَل ككيع ، فقاؿ : ما ٰبدثكم أبو العُاس ؟ 
قاؿ : فذكرَن لو إَل أف قلنا لو : شدثنا عن اْلكزاعى ، عن ٞباد أنو كره التيمم 

فسار إليو مع نفر من إخوانو ِبلرخاـ ، قاؿ : فاستحسن ذل  ، ك قاؿ : أين نزؿ ؟ 
، فجعل يقوؿ ٥بم : أل شىء سفيدكف عن أىب العُاس ، ىاسوا اذكركا شيئا ، قاؿ : 
فلم يصادؼ إنساَن يعلم . قاؿ : فقاـ ليذىب فقاـ الوليد ليودعو ، فقاؿ لو ككيع :  
كاف ٞباد شسن ا٤بسائل شدثنا الثورل ، عن ٞباد بكذا ، ك شدثنا الثورل ، عن 

ذا ، فقاؿ لو الوليد : شدثنا اْلكزاعى ، عن ٞباد أنو كره التيمم ِبلرخاـ . ٞباد بك
 فلما ٠بع ل يدعو ٲبشى معو ، ك دعا لو ، ك رده . 
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ك قاؿ صدقة بن الفضل ا٤بركزل : شج الوليد بن مسلم ك أَن ٗبكة فما رأيت رجال 
الوقت أشفظ للحديث الطويل ك أشاديث ا٤بالشم منو ، ك كاف أصحابنا ىف ذل  

يكتُوف ك يطلُوف اآلراء ، فجعلوا يسألوف الوليد عن الرأل ك ل يكن ٰبفظ ، مث شج 
 ك أَن ٗبكة ، ك إذا ىو قد شفظ اْلبواب ك إذا الرجل شافظ متقن قد شفظ . 
 قاؿ : ك كاف نعيم بن ٞباد أنكر طلب اآلراء ك سركهم اإلسناد ك اْلشاديث 

العالية ، قاؿ : فجعل أصحاب ا٢بديث يسألونو عن اإلسناد ك اْلشاديث العالية ، 
فقاؿ : ما أعجب أمركم كلما سألتموَن عن نوع من العلم فنظرَن فيو نقلتموَن إَل 

غّبه ، إف بقينا ك شججنا آسيناكم من ىذا ما يكوف مثل ىذا ك ٫بوه . قاؿ : فصدرَن 
  دمشق . ك مات رٞبو هللا قُل أف يصّب إَل

 
ك قاؿ ا٢بميدل : قاؿ لنا الوليد بن مسلم : إف سركتموىن شدثتكم عن ثقات شيوخنا 

 ، ك إف أبيتم فاسألوا ٫بدثكم ٗبا سسألوف . 
 

ك قاؿ دشيم : شدثنا الوليد ، قاؿ : كاف اْلكزاعى إذا شدثنا يقوؿ : شدثُب ٰبٓب ، 
ؿ الوليد : فرٗبا شدثت كما قاؿ : شدثنا فالف ، قاؿ : شدثنا فالف شٌب ينتهى . قا
 شدثُب ، ك رٗبا قلت عن عن عن ك ٙبققنا من اْلخُار . 

 
ك قاؿ أبو بكر اإل٠باعيلى : ٠بعت من ٰبكى عن عُد هللا بن أٞبد بن شنُل ، عن 

 أٞبد ، ك سئل عن الوليد بن مسلم ، فقاؿ : كاف رفاعا . 
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 قاؿ : ىو كثّب ا٣بطأ .  ك قاؿ أبو بكر ا٤بركذل : قلت ْلٞبد بن شنُل ىف الوليد
 

ك قاؿ شنُل بن إسحاؽ : ٠بعت ٰبٓب بن معْب يقوؿ : قاؿ أبو مسهر : كاف الوليد 
أيخذ من ابن أىب السفر شديث اْلكزاعى ، ك كاف ابن أىب السفر كذاِب ك ىو يقوؿ 

 فيها : قاؿ اْلكزاعى . 
 

شاديث ك قاؿ مؤمل بن إىاب ، عن أىب مسهر : كاف الوليد بن مسلم ٰبدث أب
 اْلكزاعى عن الكذابْب مث يدلسها عنهم . 

 
ك قاؿ صاحل بن دمحم اْلسدل ا٢بافظ : ٠بعت ا٥بيثم بن خارجة يقوؿ : قلت للوليد 
بن مسلم : قد أفسدت شديث اْلكزاعى . قاؿ : كيف ؟ قلت : سركل عن اْلكزاعى 

ن سعيد ، ، عن َنفع ، ك عن اْلكزاعى ، عن الزىرل ، ك عن اْلكزاعى ، عن ٰبٓب ب
ك غّبؾ يدخل بْب اْلكزاعى ك بْب َنفع عُد هللا بن عامر اْلسلمى ، ك بينو ك بْب 
الزىرل إبراىيم بن مرة ، ك قرة ك غّبٮبا ، فما ٰبمل  على ىذا ؟ قاؿ : أنُل 

اْلكزاعى أف يركل عن مثل ىؤهء . قلت : فإذا ركل اْلكزاعى عن ىؤهء ، ك ىؤهء 
فأسقطتهم أنت ، ك صّبهتا من ركاية اْلكزاعى عن ضعفاء ، أشاديث مناكّب ، 

 الثقات ، ضعف اْلكزاعى . فلم يلتفت إَل قوَل . 
 

ك قاؿ أبو ا٢بسن الدارقطُب : الوليد بن مسلم يرسل يركل عن اْلكزاعى أشاديث 
عند اْلكزاعى عن شيوخ ضعفاء ، عن شيوخ قد أدركهم اْلكزاعى مثل َنفع ، ك 
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أ٠باء الضعفاء ك ٯبعلها عن اْلكزاعى عن َنفع ، ك عن  عطاء ، ك الزىرل ، فيسقط
اْلكزاعى عن عطاء ك الزىرل ، يعُب مثل عُد هللا بن عامر اْلسلمى ، ك إ٠باعيل بن 

 مسلم . 
 

ك قاؿ دمحم بن ٰبٓب السماقى ، عن أٞبد بن أىب ا٢بوارل : شدثنا الوليد بن مسلم ، 
ك ه سقرأكا القرآف على الصحفيْب إه ك قاؿ لنا : ه أتخذكا العلم من الصحفيْب ، 
 ٩بن ٠بعو من الرجاؿ ك قرأه على الرجاؿ . 

 
قاؿ دشيم ، ك الوليد بن عتُة ، عن ابن بنت الوليد بن مسلم : كلد الوليد بن مسلم 

 سنة سسع عشرة ك مئة . 
 

ك قاؿ الُخارل ، عن إبراىيم بن ا٤بنذر ا٢بزامى : قاؿ َل شرملة بن عُد العزيز يعُب 
ابن الربيع بن سَبة ا١بهُب : نزؿ على الوليد بن مسلم قافال من ا٢بج ، فمات 

 عندل بذل ا٤بركة . 
 

ك قاؿ صفواف بن صاحل ، ك عمرك بن على ، ك أبو موسى دمحم بن ا٤بثُب ، ك خليفة 
 بن خياط : مات سنة أربع ك سسعْب ك مئة . 

 
 : شج سنة أربع ك سسعْب ك قاؿ دمحم بن سعد ، ك يعقوب بن شيُة ، ك غّب كاشد 

 ك مئة ، ك مات بعد إنصرافو من ا٢بج قُل أف يصل إَل دمشق . 
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 ك قيل إنو جاكر ٗبكة ك مات ِبا . 
 

ك قاؿ ىشاـ بن عمار ، ك دشيم ، ك دمحم بن مصفى ، ك أبو عُيد القاسم بن سالـ ، 
ك أبوة زرعة الدمشقى ، ك ا٢بسن بن دمحم بن بكار بن بالؿ ، ك دمحم بن عُد هللا 

ا٢بضرمى ، ك الُخارل ، ك أبو داكد ، ك الَبمذل : مات سنة ٟبس ك سسعْب ك مئة 
 . 
 

 زاد دشيم ، ك غّب كاشد منهم : ىف اـر . 
 

 ك زاد ا٢بضرمى : ك ىو ابن ثالث ك سُعْب . 
 

ك قاؿ معاكية بن صاحل اْلشعرل : مات سنة ست ك سسعْب ك مئة ، ك ل يتابعو على 
 ىذا القوؿ أشد ، ك هللا أعلم . 

 
 ركل لو ا١بماعة . اىػ . 

 
 :  ُٓٓ/  ُُقاؿ ا٢بافظ ِف هتذيب التهذيب 

 
ك قاؿ الفسول : سألت ىشاـ بن عمار عن الوليد ، فأقُل يصف علمو ك كرعو ك 

 سواضعو . 
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 ك قاؿ ابن اليماف : ما رأيت مثلو . 
 

ك قاؿ اآلجرل : سألت أِب داكد عن صدقة بن خالد ، فقاؿ : ىو أثُت من الوليد ، 
 الوليد ركل عن مال  عشرة أشاديث ليس ٥با أصل ، منها أربعة عن َنفع . 

 
 ك قد سقدـ ىذا ىف اْلصل ىف سرٝبة صدقة بن خالد . 

 
ك قاؿ مهنا : سألت أٞبد عن الوليد ، فقاؿ : اختلطت عليو أشاديث : ما ٠بع ك 
ما ل يسمع ، ك كانت لو منكرات ، منها شديث عمرك بن العاص : ه سلُسوا علينا 

 آلو كسلم . ديننا . . . . . ) بياض ( ىف ىذا ، عن النىب صلى هللا عليو ك 
 

 ك قاؿ عُد هللا بن أٞبد : سئل عنو أىب ، فقاؿ : كاف رفاعا . اىػ . 
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 ًرٍشًديني 
 

) ت ؽ ( : رشدين بن سعد بن مفلح بن ىالؿ  قاؿ ا٤بزم ِف هتذيب الكماؿ  : 
 ا٤بهرل ، أبو ا٢بجاج ا٤بصرل ، ك ىو رشدين بن أىب رشدين . اىػ . 

 
ك قاؿ ا٤بزل : قاؿ أبو ا٢بسن ا٤بيموىن : ٠بعت أِب عُد هللا ػ يعُب أٞبد بن شنُل ػ 
يقوؿ : رشدين بن سعد ليس يُاَل عن من ركل لكنو رجل صاحل ، فوثقو ىيثم بن 
خارجة ك كاف ىف اجمللس فتُسم أبو عُد هللا ، مث قاؿ : ليس بو أبس ىف أشاديث 

 الرقاؽ . 
 

 نو فضعفو ، ك قدـ ابن ٥بيعة سألت أٞبد بن شنُل عك قاؿ شرب بن إ٠باعيل : 
 .  عليو
 

 ك قاؿ أبو القاسم : سئل أٞبد بن شنُل عنو فقاؿ : أرجو أنو صاحل ا٢بديث . 
 

 ك قاؿ أبو بكر بن أىب خيثمة ، عن ٰبٓب بن معْب : ه يكتب شديثو . 
 

 ك قاؿ دمحم بن أٞبد بن ا١بنيد ، عن ٰبٓب بن معْب : ليس من ٞباؿ اامل . 
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ك قاؿ أٞبد بن دمحم بن شرب ا١برجاىن ، عن ٰبٓب : رشدينْب ليسا برشيدين : رشدين 
 ابن كريب ، ك رشدين بن سعد . 

 
ك قاؿ عثماف بن سعيد الدارمى ، ك عُد هللا بن أٞبد الدكرقى ، عن ٰبٓب : ليس 

 .  بشىء
 

 ك قاؿ عمرك بن على ، ك أبو زرعة : ضعيف ا٢بديث .
  

ك قاؿ أبو شامت : منكر ا٢بديث ، ك فيو غفلة ، ك ٰبدث ِب٤بناكّب عن الثقات ، 
 . ك ابن ٥بيعة أسَب ، ك رشدين أضعفضعيف ا٢بديث ، ما أقربو من داكد بن اَب ، 

 
 مناكّب كثّبة . ك قاؿ إبراىيم بن يعقوب ا١بوزجاىن : عنده معاضيل ، ك 

 
 ك قاؿ أيضا : ٠بعت بن أىب مرًن يثُب عليو ىف دينو . 

 
 ك قاؿ قتيُة بن سعيد : كاف ه يُاَل ، ما دفع إليو قرأه . 

 
 ك قاؿ النسائى : مَبكؾ ا٢بديث . 

 
 ك قاؿ ىف موضع آخر : ضعيف ا٢بديث ، ه يكتب شديثو . 
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كيو عنو ما أقل فيها ما يتابعو ك قاؿ أبو أٞبد بن عدل : عامة أشاديثو عن من ير 
 أشد عليو ، ك ىو مع ضعفو يكتب شديثو . 

 
ك قاؿ أبو سعيد بن يونس : كلد سنة عشر ك مئة ، ك مات سنة ٜباف ك ٜبانْب ك مئة 
، ك كاف رجال صا٢با ه يش  ىف صالشو ك فضلو ، فأدركتو غفلة الصا٢بْب فخلط 

 ىف ا٢بديث . 
 

 . اىػ .  ركل لو الَبمذل ، ك ابن ماجة
 
 :  ِٖٕ/  ّقاؿ ا٢بافظ ِف هتذيب التهذيب   

 بقية كالـ ابن يونس : أساء فيو ٰبٓب بن معْب القوؿ ، ك ل يكن النسائى يرضاه 
 ك ه ٱبرج لو . 

 
 ك قاؿ ابن سعد : كاف ضعيفا . 

 
 ك قاؿ الساجى : قاؿ عُد هللا ػ يعُب : ابن أٞبد ػ قاؿ أىب : رشدين كذا ك كذا ، 

 
 ك ٠بعت ابن مثُب يقوؿ : مات رشدين ، فذكر كفاسو ، قاؿ : ك كاف عنده مناكّب . 
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ك قاؿ ابن شاىْب ىف " الثقات " : شدثنا الُغول ، عن اإلماـ أٞبد قاؿ : أرجو أنو 
 صاحل ا٢بديث . 

 
 ك قاؿ ابن قانع ، ك الدارقطُب : ضعيف ا٢بديث . 

 
 .  ك قاؿ اْلجرل ، عن أىب داكد : ضعيف ا٢بديث

 
ك قاؿ ابن شُاف : كاف ٩بن ٯبيب ىف كل ما يسأؿ ، ك يقرأ كلما دفع إليو سواء كاف 

 من شديثو أـ من غّب شديثو ، فغلُت ا٤بناكّب ىف أخُاره . 
 

ك قاؿ ابن بكّب : رأيت الليث أخرجو من ا٤بسجد ، ك قاؿ لو : ه سقنت ىف النوازؿ 
 . 

 عف . اىػ . ك قاؿ يعقوب بن سفياف : ك رشدين أضعف ك أض
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ًيعىةى   اٍبًن ٥بى
 

قاؿ ا٤بزم ِف هتذيب الكماؿ  : ) ـ د ت ؽ ( : عُد هللا بن ٥بيعة بن عقُة بن فرعاف 
بن ربيعة بن ثوِبف ا٢بضرمى اْلعدكَل ، ك يقاؿ : الغافقى من أنفسهم ، أبو عُد 

 الرٞبن ، ك يقاؿ : أبو النضر . ك اْلكؿ أصح ، ا٤بصرل الفقيو قاضى مصر . اىػ . 
 

ح : لقى ابن ٥بيعة اثنْب ك سُعْب اتبعيا ، ك لقى ك قاؿ ا٤بزل : قاؿ ركح بن صال
 الليث بن سعد اثُب عشر اتبعيا . 

 
 ك قاؿ الُخارل ، عن ا٢بميدل : كاف ٰبٓب بن سعيد ه يراه شيئا . 

 
 ك قاؿ على ابن ا٤بديُب : ٠بعت عُد الرٞبن بن مهدل ، ك قيل لو : ٙبمل عن 

قاؿ عُد الرٞبن : ه أٞبل عن ابن ٥بيعة عُد هللا بن يزيد القصّب ، عن ابن ٥بيعة ؟ ف
قليال ك ه كثّبا ، مث قاؿ عُد الرٞبن : كتب إَل ابن ٥بيعة كتاِب فيو : شدثنا عمرك بن 

شعيب . قاؿ عُد الرٞبن : فقرأسو على ابن ا٤بُارؾ ، فأخرجو إَل ابن ا٤بُارؾ من  
 ك ابن شعيب . كتابو عن ابن ٥بيعة ، قاؿ : أخَبىن إسحاؽ بن أىب فركة ، عن عمر 

 
 ك قاؿ دمحم بن ا٤بثُب : ما ٠بعت عُد الرٞبن ٰبدث عن ابن ٥بيعة شيئا قط . 
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ك قاؿ نعيم بن ٞباد : ٠بعت ابن مهدل ، يقوؿ : ما أعتد بشىء ٠بعتو من شديث 
 ابن ٥بيعة إه ٠باع ابن ا٤بُارؾ ك ٫بوه . 

 
 ك قاؿ أبو جعفر العقيلى ، عن دمحم بن عيسى ، عن دمحم بن على ، قاؿ : ٠بعت 

أِب عُد هللا ػ يعُب أٞبد بن شنُل ػ ك ذكر ابن ٥بيعة ، فقاؿ : كاف كتب عن ا٤بثُب بن 
الصُاح ، عن عمرك بن شعيب ، ك كاف بعد ٰبدث ِبا عن عمرك بن شعيب نفسو ، 

 ك كاف ليث أكَب منو بسنتْب . 
 
ؿ يعقوب بن سفياف ، عن سعيد بن أىب مرًن : كاف شيوة بن شريح أكصى إَل ك قا

كصى ، ك صارت كتُو عند الوصى ك كاف ٩بن ه يتقى هللا ، يذىب فيكتب من كتب 
 شيوة الشيوخ الذين قد شاركو ابن ٥بيعة فيهم ، مث ٰبمل إليو ، فيقرأ عليهم . 

أصحابنا كانوا شجوا ، ك قدموا ك قاؿ : ك شضرت ابن ٥بيعة ، ك قد جاءه قـو من 
، فأسوا ابن ٥بيعة مسلمْب عليو ، فقاؿ : ىل كتُتم شديثا طريفا ؟ قاؿ : فجعلوا 

يذاكركنو ٗبا كتُوا ، شٌب قاؿ بعضهم : شدثنا القاسم العمرل ، عن عمرك بن شعيب 
كَبكا ، فإف ، عن أبيو ، عن جده ، عن النىب ملسو هيلع هللا ىلص ، قاؿ : " إذا رأيتم ا٢بريق ف

 التكُّب يطفئو " ، قاؿ ابن ٥بيعة : ىذا شديث طريف ، كيف شدثتم . 
قاؿ : فحدثو ، فوضعوا ىف شديث عمرك بن شعيب ، ك كاف كلما مركا بو ، قاؿ : 
شدثنا بو صاشُنا فالف . قاؿ : فلما طاؿ ذل  نسى الشيخ فكاف يقرأ عليو فيخَبه 

 عيب . ك ٰبدث بو ىف ٝبلة شديثو عن عمرك بن ش
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ك قاؿ ميموف بن اْلصُغ : ٠بعت ابن أىب مرًن ، يقوؿ : شدثنا القاسم بن عُد هللا 
ابن عمر ، عن عمرك بن شعيب ، عن أبيو ، عن جده ، أف النىب ملسو هيلع هللا ىلص ، قاؿ : " إذا 
رأيتم ا٢بريق فكَبكا فإنو يطفئو " . قاؿ ابن أىب مرًن : ىذا ا٢بديث ٠بعو ابن ٥بيعة من 

َّيد بن يونس ا٢بضرمى رجل كاف يسمع معنا ا٢بديث عن القاسم بن عُد هللا بن ز 
 عمر ، فكاف ابن ٥بيعة يستحسنو ، مث إنو بعد قاؿ : إنو يركيو عن عمرك بن شعيب . 

ك قاؿ ٰبٓب بن بكّب : قيل هبن ٥بيعة : إف ابن كىب يزعم أن  ل سسمع ىذه 
اْلشاديث من عمرك بن شعيب ، فضاؽ ابن ٥بيعة ، ك قاؿ : ما يدرل ابن كىب ، 

 ٠بعت ىذه اْلشاديث من عمرك بن شعيب ، قُل أف يلتقى أبواه . 
 

 ابن ٥بيعة ٕبجة ك قاؿ شنُل بن إسحاؽ : ٠بعت أِب عُد هللا ، يقوؿ : ما شديث 
 ك إىن ْلكتب كثّبا ٩با أكتب أعتَب بو ك ىو يقول بعضو بُعض . 

 
ك قاؿ أبو ا٢بسن ا٤بيموىن ، عن أٞبد بن شنُل ، عن إسحاؽ بن عيسى : اشَبقت  
كتب ابن ٥بيعة سنة سسع ك ستْب ، ك لقيتو سنة أربع ك ستْب ، ك مات سنة أربع ك 

 سُعْب أك ثالث ك سُعْب . 
 

عُيد اآلجرل ، عن أىب داكد : قاؿ ابن أىب مرًن : ل ٙبَبؽ كتب ابن ٥بيعة  ك قاؿ أبو
 ك ه كتاب ، إ٭با أرادكا أف يرفقوا عليو أمّب فأرسل إليو أمّب ٖبمس مئة دينار . 
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ك قاؿ أيضا : ٠بعت أِب داكد يقوؿ : ك ٠بعت أٞبد بن شنُل يقوؿ : من كاف مثل 
 و ك إسقانو ؟ ك شدث عنو أٞبد ٕبديث كثّب . ابن ٥بيعة ٗبصر ىف كثرة شديثو ك ضُط

قاؿ : ك ٠بعت أِب داكد يقوؿ : ٠بعت قتيُة يقوؿ : كنا ه نكتب شديث ابن ٥بيعة 
 إه من كتب ابن أخيو أك كتب ابن كىب إه ما كاف من شديث اْلعرج . 

 
ؿ ك قاؿ جعفر بن دمحم الفرَّيىب : ٠بعت بعض أصحابنا يذكر أنو ٠بع قتيُة يقوؿ : قا
َل أٞبد بن شنُل : أشاديث  عن ابن ٥بيعة صحاح . قاؿ : قلت : ْلَن كنا نكتب 

 من كتاب عُد هللا بن كىب مث نسمعو من ابن ٥بيعة . 
 

ك قاؿ أبو صاحل ا٢براىن : ٠بعت ابن ٥بيعة ك سألتو عن شديث ليزيد بن أىب شُيب 
 ليزيد شرفا . شدثناه ٞباد ، عن دمحم بن إسحاؽ ، عن يزيد ، فقاؿ : ما سركت 

 
ك قاؿ عثماف بن صاحل السهمى ، عن إبراىيم بن إسحاؽ قاضى مصر شليف بُب 

زىرة : أَن ٞبلت رسالة الليث بن سعد إَل مال  بن أنس ، ك أخذت جواِبا ، فكاف 
مال  يسألُب عن ابن ٥بيعة فأخَبه ٕبالو ، فجعل مال  يقوؿ َل : فابن ٥بيعة ليس 

 نو يريد مشافهتو ك السماع منو . يذكر ا٢بج فسُق إَل قلىب أ
 

ك قاؿ ا٢بسن بن على ا٣بالؿ ، عن زيد بن ا٢بُاب : ٠بعت سفياف الثورل يقوؿ : 
 عند ابن ٥بيعة اْلصوؿ ك عندَن الفركع . 

 



                                                                                                    عَلَى الْمُفْتَرِي الْأَثٍِم                                                                                                                   الرَّدُّ الْقَوٌِم

59 

59 

 قاؿ : ك ٠بعت سفياف يقوؿ : شججت شججا ْللقى ابن ٥بيعة . 
 

 : ٠بعت عُد الرٞبن بن ك قاؿ على بن عُد الرٞبن بن ا٤بغّبة ، عن دمحم بن معاكية 
مهدل يقوؿ : كددت أىن ٠بعت من ابن ٥بيعة ٟبس مئة شديث ، ك أىن غرمت 

 مؤدل ، كأنو يعُب : دية . 
 

ك قاؿ أبو الطاىر بن السرح : ٠بعت ابن كىب يقوؿ : ك سألو رجل عن شديث 
ػ فحدثو بو فقاؿ لو الرجل : من شدث  ِبذا َّي أِب دمحم ؟ قاؿ : شدثُب بو ػ كهللا 

 الصادؽ الُار عُد هللا بن ٥بيعة . 
 قاؿ أبو الطاىر : ك ما ٠بعتو ٰبلف ٗبثل ىذا قط . 

 ك ىف ركاية : أف السائل كاف إ٠باعيل بن معُد أخا على بن معُد . 
 

 ك قاؿ شنُل بن إسحاؽ بن شنُل ، عن أٞبد بن شنُل : ابن ٥بيعة أجود قراءة لكتُو 
 من ابن كىب . 

 
 ك قاؿ النسائى ، عن سليماف بن اْلشعث ػ ك ىو أبو داكد : ٠بعت أٞبد يقوؿ : من 

 كاف ٗبصر يشُو ابن ٥بيعة ىف ضُط ا٢بديث ك كثرسو ك إسقانو ؟ ! . 
 قاؿ : ك ٠بعت أٞبد يقوؿ : ما كاف ٧بدث مصر إه ابن ٥بيعة . 
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 ك قاؿ الُخارل ، عن ٰبٓب بن بكّب : اشَبؽ منزلو ابن ٥بيعة ك كتُو ىف سنة سُعْب 
 ك مئة . 

 
ك قاؿ ٰبٓب بن عثماف بن صاحل السهمى : سألت أىب مٌب اشَبقت دار ابن ٥بيعة ؟ 
 فقاؿ : ىف سنة سُعْب ك مئة . قلت : ك اشَبقت كتُو كما سزعم العامة ؟ فقاؿ : 

عمارة بن غزية إه من أصل كتاب ابن ٥بيعة بعد اشَباؽ  معاذ هللا ما كتُت كتاب
 داره غّب أف بعض ما كاف يقرأ منو اشَبؽ . ك بقيت أصولو ٕبا٥با . 

 
ك قاؿ يعقوب بن سفياف : ٠بعت أِب جعفر أٞبد بن صاحل ، ك كاف من أخيار 
 الثُوسيْب يثُب عليو . ك قاؿ َل : كنت أكتب شديث أىب اْلسود ػ يعُب النضر بن

عُد ا١بُار ػ ىف الرؽ فاستفهمتو ، فقاؿ َل : كنت أكتُو عن ا٤بصريْب ك غّبىم ٩بن 
ٱبا١بُب أمرىم ، فإذا ثُت َل شولتو ىف الرؽ ك كتُت شديث أىب اْلسود ك ما أشسن 
شديثو ، عن ابن ٥بيعة . قاؿ : فقلت لو : يقولوف : ٠باع قدًن ك ٠باع شديث . 

٥بيعة صحيح الكتاب ، كاف أخرج كتُو فأملى فقاؿ َل : ليس من ىذا شىء ، ابن 
على الناس شٌب كتُوا شديثو إمالء ، فمن ضُط كاف شديثو شسنا صحيحا إه أنو  

كاف ٰبضر من يضُط ك ٰبسن ، ك ٰبضر قـو يكتُوف ك ه يضُطوف ك ه يصححوف 
 ، ك آخركف نظارة ك آخركف ٠بعوا مع آخرين ، مث ل ٱبرج ابن ٥بيعة بعد ذل  كتاِب ،
ك ل ير لو كتاب ، ك كاف من أراد السماع منو ذىب فاستنسخ ٩بن كتب عنو ك جاءه 
فقرأه عليو ، فمن كقع على نسخة صحيحة فحديثو صحيح ك من كتب من نسخة ل 
سضُط جاء فيو خلل كثّب مث ذىب قـو ، فكل من ركل عنو ، عن عطاء بن أىب رِبح 
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، ك عن رجلْب ، عن عطاء ، ك  فإنو ٠بع من عطاء ، ك ركل عن رجل ، عن عطاء
 عن ثالثة ، عن عطاء سركوا من بينو ك بْب عطاء ك جعلوه عن عطاء . 

 
قاؿ يعقوب : ك كنت كتُت عن ابن رمح كتاِب عن ابن ٥بيعة ك كاف فيو ٫بو ما 

كصف أٞبد بن صاحل ، فقاؿ : ىذا كقع على رجل ضُط إمالء ابن ٥بيعة . فقلت لو 
فقاؿ : ل سعرؼ مذىىب ىف الرجاؿ إىن أذىب إَل أنو ه يَبؾ : ىف شديث ابن ٥بيعة ؟ 

 شديث ٧بدث شٌب ٯبتمع أىل مصره على سرؾ شديثو . 
 

ك قاؿ يعقوب بن سفياف ىف موضع آخر : ٠بعت أٞبد بن صاحل يقوؿ : كتب 
شديث ابن ٥بيعة عن أىب اْلسود ىف الرؽ ، ك قاؿ : كنت أكتب عن أصحابنا ىف 

  فيو . فكتُت شديث ابن ٥بيعة عن النضر ىف الرؽ . القراطيس ك أستخّب هللا
قاؿ يعقوب : فذكرت لو ٠باع القدًن ك ٠باع ا٢بديث ، فقاؿ : كاف ابن ٥بيعة طالِب 
للعلم ، صحيح الكتاب ، ك كاف أملى عليهم شديثو من كاسُو ، فرٗبا يكتب عنو قـو 

تُوا فكتُوا بعد يعقلوف ا٢بديث ، ك آخركف ه يضُطوف ، ك قـو شضركا فلم يك
٠باعهم ، فوقع علمو على ىذا إَل الناس ، مث ل ٱبرج كتُو ، ك كاف يقرأ من كتب 
الناس ، فوقع شديثو إَل الناس على ىذا ، فمن كتب أبخرة من كتاب صحيح قرأ 
عليو ىف الصحة ، ك من قرأ من كتاب من كاف ه يضُط ك ه يصحح كتابو كقع 

ك ظننت أف أِب اْلسود كتب من كتاب صحيح ،  عنده على فساد اْلصل . قاؿ :
 فحديثو صحيح يشُو شديث أىل العلم . 
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ك قاؿ إبراىيم بن عُد هللا بن ا١بنيد : ٠بعت ٰبٓب بن معْب يسأؿ عن رشدين بن 
سعد ، قاؿ : ليس بشىء ، ك ابن ٥بيعة أمثل من رشدين ، ك قد كتُت شديث ابن 

ك رشدين سواء ؟ قاؿ : ه ، ابن ٥بيعة أشب  ٥بيعة . قلت ليحٓب بن معْب : ابن ٥بيعة
إَل من رشدين ، رشدين ليس بشىء . مث قاؿ َل ٰبٓب بن معْب : قاؿ أىل مصر ما 
اشَبؽ هبن ٥بيعة كتاب قط ، ك ما زاؿ ابن كىب يكتب عنو شٌب مات . قاؿ ٰبٓب 
ف : ك كاف أبو اْلسود النضر بن عُد ا١بُار راكية عنو ، ك كاف شيخ صدؽ ، ك كا

ابن أىب مرًن سىء الرأل ىف ابن ٥بيعة فلما كتُوىا عنو ك سألوه عنها سكت عن ابن 
 ٥بيعة . 
 

قلت ليحٓب : فسماع القدماء ك اآلخرين من ابن ٥بيعة سواء ؟ قاؿ : نعم سواء 
 كاشد . 

 
 قاؿ ٰبٓب بن بكّب ، ك ا٤بفضل بن غساف الغالىب : كلد سنة ست ك سسعْب . 

 
 ك قاؿ دمحم بن سعد ، ك أبو سعيد بن يونس : كلد سنة سُع ك سسعْب . 

 
ك قاؿ أٞبد بن صاحل : ىف قوؿ الناس : أف الليث كلد سنة ثالث ك سسعْب ، كلد 

 ابن ٥بيعة بعد الليث بنحو من سنتْب . 
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 ك قاؿ ٰبٓب بن بكّب ، ك أٞبد بن صاحل ، ك دمحم بن سعد ، ك ا٤بفضل بن غساف ، 
بن عُد هللا بن عُد ا٢بكم ، ك أبو سعيد بن يونس ، ىف آخرين : مات سنة  ك دمحم

 أربع ك سُعْب ك مئة . 
 

 قاؿ ابن عُد ا٢بكم : ىف ٝبادل اْلكَل . 
 

 ك قاؿ ٰبٓب بن ا٤بفضل : ىف ٝبادل اآلخرة . 
 

 زاد ٰبٓب : لست بقْب منو . 
 

 صف من ربيع اْلكؿ . ك قاؿ دمحم بن سعد ، ك أبو سعيد بن يونس : يـو اْلشد الن
 زاد دمحم بن سعد : ىف خالفة ىاركف . 

 
 ك زاد ابن يونس : ك صلى عليو دكاد بن يزيد بن شامت اْلمّب . 

 
 ك قد سقدـ قوؿ إسحاؽ بن عيسى : أنو مات سنة أربع أك ثالث ك سُعْب . 

 
 ك قاؿ ىشاـ بن عمار : مات سنة ٟبس ك سُعْب ك مئة . ك ل يتابعو أشد على ىذا 

 القوؿ . 
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 قاؿ ا٢بافظ أبو بكر ا٣بطيب : شدث عنو عمرك بن ا٢بارث ك دمحم بن رمح ، ك بْب 
كفاسيهما أربع ك سسعوف سنة . ك شدث عنو سفياف الثورل ، ك دمحم بن رمح ، ك بْب 

 كفاسيهما إشدل ك ٜبانوف سنة . 
 ركل لو مسلم مقركَن بعمرك بن ا٢بارث ، ك أبو داكد ، ك الَبمذل ، ك ابن ماجة . 
ك ركل الُخارل ىف " الفًب " من " صحيحو " عن ا٤بقرلء ، عن شيوة ، ك غّبه ، 

أىب اْلسود " قطع على أىل ا٤بدينة بعث فاكتتُت فيو فُلغ عكرمة " ا٢بديث . عن 
 ك ىف سفسّب سورة الُقرة : * ) ك قاسلوىم شٌب ه سكوف فتنة ( * . 

ك زاد عثماف بن صاحل ، عن ابن كىب ، قاؿ : أخَبىن فالف ك شيوة بن شريح ، عن 
ن عمر شديث : " بُب بكر ابن عمرك ، عن بكّب بن اْلشج ، عن َنفع ، عن اب

اإلسالـ على ٟبس " ، ك ىف " اهعتصاـ " عن سعيد بن سليد ، عن ابن كىب ، عن 
عُد الرٞبن بن شريح ك غّبه ، عن أىب اْلسود ، عن عركة ، عن عُد هللا بن عمرك : 
" إف هللا ه ينزع العلم " ، ك ىف سفسّب سورة النساء ، ك ىف أخر الطالؽ ، ك ىف غّب 

 أبو عُد هللا بن يربوع اإلشُيلى : أنو ابن ٥بيعة ىف ىذه ا٤بواضع كلها .  موضع فقاؿ
ك ركل النسائى أشاديث كثّبة من ركاية ابن كىب ك غّبه يقوؿ فيها : عن عمرك بن 

 ا٢بارث ، ك ذكر آخر : ك ىو فالف ، ك ذكر آخر ، ك ٫بو ذل  . 
 اىػ .  اية غّبه أنو ابن ٥بيعة .ك جاء كثّب من ذل  مُينا ىف رك 
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 :  ّٕٕ/  ٓقاؿ ا٢بافظ ِف هتذيب التهذيب 
 قاؿ ا٢باكم : استشهد بو مسلم ىف موضعْب . 

 
 ك قاؿ الُخارل : سركو ٰبٓب بن سعيد . 

 
 ك قاؿ ابن مهدل : ه أٞبل عنو شيئا . 

 
ك قاؿ ابن خزٲبة ىف " صحيحو " : ك ابن ٥بيعة لست ٩بن أخرج شديثو ىف ىذا 

 ك إ٭با أخرجتو ْلف معو جابر بن إ٠باعيل .  الكتاب إذا انفرد ،
 

 ك قاؿ عُد الغُب بن سعيد اْلزدل : إذا ركل العُادلة عن ابن ٥بيعة فهو صحيح : 
 ابن ا٤بُارؾ ، ك ابن كىب ، ك ا٤بقرلء . 

 
 ك ذكر الساجى ك غّبه مثلو . 

 
ك شكى ابن عُد الَب أف الذل ىف " ا٤بوطأ " : عن مال  ، عن الثقة عنده ، عن 

 عمرك ابن شعيب ، عن أبيو ، عن جده ىف العرِبف ، ىو ابن ٥بيعة . 
 

 ك يقاؿ : ابن كىب شدثو بو ، عنو . 
 



                                                                                                    عَلَى الْمُفْتَرِي الْأَثٍِم                                                                                                                   الرَّدُّ الْقَوٌِم

66 

66 

ك قاؿ ٰبٓب بن شساف : رأيت مع قـو جزء ٠بعوه من ابن ٥بيعة ، فنظرت فإذا ليس 
جئت إليو ، فقاؿ : ما أصنع ؟ ، ٯبيئوىن بكتاب ، فيقولوف : ىذا ىو من شديثو ف

 من شديث  ، فأشدثهم . 
 ك قاؿ ابن قتيُة : كاف يقرأ عليو ما ليس من شديثو ػ يعُب فضعف بسُب ذل  ػ . 
 ك شكى الساجى ، عن أٞبد بن صاحل : كاف ابن ٥بيعة من الثقات إه أنو إذا لقن 

 شيئا شدث بو . 
 

 ا٤بديُب : قاؿ َل بشر بن السرل : لو رأيت ابن ٥بيعة ل ٙبمل عنو . ك قاؿ ابن 
 

 ك قاؿ عُد الكرًن بن عُد الرٞبن النسائى ، عن أبيو : ليس بثقة . 
 

 ك قاؿ ابن معْب : كاف ضعيفا ه ٰبتج ٕبديثو ، كاف من شاء يقوؿ لو : شدثنا 
 . 

ف من جاء بشىء قرأه ك قاؿ ابن خراش : كاف يكتب شديثو ، اشَبقت كتُو ، فكا
 عليو ، شٌب لو كضع أشد شديثا ك جاء بو إليو قرأه عليو . 

 
 قاؿ ا٣بطيب : فمن مث كثرت ا٤بناكّب ىف ركايتو لتساىلو . 

 
ك قاؿ ابن شاىْب : قاؿ أٞبد بن صاحل : ابن ٥بيعة ثقة ، ك ما ركل عنو من 

 اْلشاديث فيها ٚبليط يطرح ذل  التخليط . 
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ا٢باكم : ل يقصد الكذب ، ك إ٭با شدث من شفظو بعد اشَباؽ  ك قاؿ مسعود ، عن
 كتُو فأخطأ . 

 ك قاؿ ا١بوزجاىن : ه يوقف على شديثو ، ك ه ينُغى أف ٰبتج بو ، ك ه يغَب 
 بركايتو . 

 
ك قاؿ ابن أىب شامت : سألت أىب ، ك أِب زرعة ، عن اإلفريقى ، ك ابن ٥بيعة : أيهما 

 عا ضعيفاف ، ك ابن ٥بيعة أمره مضطرب ، يكتب شديثو أشب إلي  ؟ فقاه : ٝبي
 على اهعتُار . 

 
قاؿ عُد الرٞبن : قلت ْلىب : إذا كاف من يركل عن ابن ٥بيعة مثل ابن ا٤بُارؾ فابن 

 ٥بيعة ٰبتج بو ؟ قاؿ : ه . 
 

 قاؿ أبو زرعة : كاف ه يضُط . 
 

 ك قاؿ ابن عدل : شديثو كأنو نسياف ، ك ىو ٩بن يكتب شديثو . 
ك قاؿ دمحم بن سعد : كاف ضعيفا ، ك من ٠بع منو ىف أكؿ أمره أشسن شاه ىف ركايتو 

 ٩بن ٠بع منو آبخرة . 
 

 ك قاؿ مسلم ىف " الكُب " : سركو ابن مهدل ، ك ٰبٓب بن سعيد ، ك ككيع . 
 ٢بديث . ك قاؿ ا٢باكم أبو أٞبد : ذاىب ا
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ك قاؿ ابن شُاف : سّبت أخُاره فرأيتو يدلس عن أقواـ ضعفاء ، على أقواـ ثقات 
قد رآىم ، مث كاف ه يُاَل ، ما دفع إليو قرأه سواء كاف من شديثو أك ل يكن ، 

فوجب التنكب عن ركاية ا٤بتقدمْب عنو قُل اشَباؽ كتُو ٤با فيها من اْلخُار ا٤بدلسة 
 تجاج بركاية ا٤بتأخرين بعد اشَباؽ كتُو ٤با فيها ٩با عن ا٤بَبككْب ، ك كجب سرؾ اهش

 ليس من شديثو . 
 

 ك قاؿ أبو جعفر الطَبل ىف " هتذيب اآلَثر " : اختلط عقلو ىف آخر عمره . انتهى . 
 

 ك من أشنع ما ركاه ابن ٥بيعة ما أخرجو ا٢باكم ىف " ا٤بستدرؾ " من طريقو عن 
 الت : مات رسوؿ هللا صلى هللا عليو كآلو أىب اْلسود ، عن عركة ، عن عائشة ، ق

 كسلم من ذات ا١بنب . انتهى . 
 

ك ىذا ٩با يقطع بطالنو ٤با ثُت ىف " الصحيح " أنو قاؿ ٤با لدكه : ٤با فعلتم ىذا ؟ 
 قالوا : خشينا أف يكوف ب  ذات ا١بنب ، فقاؿ : ما كاف هللا ليسلطها على . 

ك اآلفة فيو من ابن ٥بيعة ، فكأنو دخل عليو ك إسناد ا٢باكم إَل ابن ٥بيعة صحيح ، 
 شديث ىف شديث . اىػ . 
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يعة: "د، ت، ؽ"قاؿ الذىيب ِف السّب   عُد هللا بن ٥بى
ًر ًمٍصرى  ـي، العالمة، ٧بيىدًٌثي ًدَّيى فى القىاًضي، اإًلمىا عىةى بًن ثػىٍوِبى ابن عيقُة بن فيرعاف بًن رىبًيػٍ

، اْليٍعديٍكِلُّ مىعى اللهٍيًث، أىبيو عىًٍُد  : الغىاًفًقيُّ -الرهٍٞبىًن ا٢بىٍضرىًميُّ ا٤ًبٍصًرمُّ.  -كىيػيقىاؿي
ٍ يىًصحه. : ييٍكُبى أىِبى النهٍضًر، كىلى  كىيػيقىاؿي
، أىٍك ًستٌو كىًسٍسًعٍْبى.  كيًلدى سىنىةى ٟبىٍسو

 كىطىلىبى الًعٍلمى ِف ًصُىاهي، كىلىًقيى الًكُىارى ٗبًٍصرى كىا٢بىرىمىٍْبً.
عى ًمٍن عىًٍُد الرهٍٞبىًن بًن ىيٍرميزى اْلىٍعرىًج  كىًمٍن ميٍوسىى بًن كىٍردىافى،  -صىاًشًب أىِب ىيرىيٍػرىةى -كى٠بًى

، كىأىِب  ًٍُيبو ، كعمر بًن ًديٍػنىارو، كىيىزًٍيدى بًن أىِب شى ، كىعىٍمًرك بًن شيعىٍيبو حو كىعىطىاًء بًن أىِب رىِبى
، كىًمٍشرى  ٍعفىرو، كىًعٍكرًمىةى مىٍوَلى اٍبًن كىٍىبو ا١بىٍيشىاينًٌ ٍيًد هللًا ابن أىِب جى ًح بًن ىىاعىافى، كىعيُػى

ٍعًب بًن عىٍلقىمىةى، كىقػىٍيًس بًن ا٢بىجهاًج، كىأىِب اْلىٍسوىًد ٧بيىمهًد بًن  -ًإٍف صىحه ذىًل ى -عىُهاسو  كىكى
، عىًٍُد الرهٍٞبىًن يىًتٍيًم عيٍركىةى، كى٧بيىمهًد بًن ا٤بيٍنكى  ًدًر، كىأىِب الزُّبػىٍّبً، كىيىزًٍيدى بًن عىٍمروك ا٤بىعىاًفًرمًٌ

، كىأىٍٞبىدى بنً  ، كىأىِب قىًٍُيلو ا٤بىعىاًفًرمًٌ  كىأىِب يػيٍونيسى مىٍوَلى أىِب ىيرىيٍػرىةى، كىأىِب عيشهانىةى ا٤بىعىاًفًرمًٌ
، كشي  ، كىبىٍكًر بًن عىٍمروك ا٤بىعىاًفًرمًٌ ، كىعىاًمًر بًن خىازًـو ا٤بىعىاًفًرمًٌ رىشُيل بًن شىرًٍي و ا٤بىعىاًفًرمًٌ

عىةى، كىدىرهاجو أىِب السهٍمًح، كعيقيل بًن  ٍعفىًر بًن رىبًيػٍ ، كىجى ، كبيكّب بًن اْلشجًٌ ٰبىٍٓبى ا٤بىعىاًفًرمًٌ
ًثٍّبو. ، كىخىٍلقو كى اًبرو ا٢بىٍضرىًميًٌ اًلدو، كىعىٍمًرك بًن جى  خى

ًفٍيديهي؛ أىٍٞبىدي  ، كىشيٍعُىةي، كىعىٍنوي: شى بني ًعٍيسىى بًن عىًٍُد هللًا، كىعىٍمريك بني ا٢بىاًرًث، كىاْلىٍكزىاًعيُّ
لىوي -كىالثػهٍوًرمُّ  وً -كىاللهٍيثي بني سىٍعدو، كىمىاًل ه  -كىمىاسيوا قػىُػٍ كىاٍبني ا٤بيُىارىًؾ،  -كىلىٍ ييصىٌرًٍح ًِب٠بًٍ

، كىأىٍشهى  ، كىاٍبني كىٍىبو ، كىزىٍيدي بني ا٢بيُىاب، كىأىبيو عىًٍُد الرهٍٞبىًن ا٤بيٍقًرئي، كىالوىلًٍيدي بني ميٍسًلمو بي
كىمىٍركىافي بني ٧بيىمهدو، كىًبٍشري بن عمر الزىراين، كا٢بسن بن موسى اْلشب، كأسد بن 
ًعٍيدي بني عيفىّب،  ًعٍيدي بني أىِب مىٍرًنىى، كىسى اع، كىسى ًإٍسحىاؽي بني ًعٍيسىى بًن الطُه ميٍوسىى، كى
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، كىٰبىٍٓبى بني بيكىّب، كىعيثٍ  ، كىالنهٍضري بني عىًٍُد ا١بىُهاًر، كىٰبىٍٓبى بني ًإٍسحىاؽى مىافي بني صىاًلحو
، كالقىٍعنيب، كعمرك بن خالد،  كىشىسهافي بني عىًٍُد هللًا الوىاًسًطيُّ، كىأىبيو صىاًلحو الكىاًسبي

ُىةي بني سىًعٍيدو، كى٧بيىمهدي بني  يػٍ ٍلقه  ككامل طىٍلحىةى، كىقػيتػى ريٍمح، كى٧بيىمهدي بني ا٢بىاًرًث صيدىرىة، كىخى
. ، خىاٛبىتػيهيم: اٍبني ريٍمحو ره ًثيػٍ  كى

ًديًٍثًو.  كىكىافى ًمٍن ٕبييوًر الًعٍلًم، عىلىى ًلٍْبو ِف شى
بًًعٌيان. ًٍُعٍْبى اتى عىةى اثٍػنػىٍْبً كىسى ًيػٍ : لىًقيى اٍبني ٥بى  قىاؿى رىكح بني صىالىحو

: لىًقيى ٝبىىاعىةن   ًمٍن أىٍصحىاًب أىِب ىيرىيٍػرىةى، كىعىًٍُد هللًا بًن عىٍمروك، كعيقُة بًن عىاًمرو. قػيٍلتي
ًإسٍػقىانًًو!  ًديًٍثًو، كىضىًُطًو، كى ثٍػرىًة شى عىةى ٗبًٍصرى ِف كى ًيػٍ : مىٍن كىافى ًمٍثلى اٍبًن ٥بى ُىلو نػٍ قىاؿى أىٍٞبىدي بني شى

 ؟
ثىًِب ًإٍسحىاؽي بني ًعٍيسىى: أىنهوي لىًقيى  وي ِف سىنىًة أىٍربىعو كىًستًٌٍْبى، كىأىفه كيتػيُىوي اٍشتػىرىقىٍت سىنىةى ًسٍسعو شىده

 كىًستًٌٍْبى كىمائىةو.
: مىا كىافى ٧بيىدًٌثى مصر، إه ابن ٥بيعة. ُىلو يػىقيٍوؿي نػٍ ٍعتي أىٍٞبىدى بنى شى  كىقىاؿى أىبيو دىاكيدى: ٠بًى

عى  ًيػٍ : كىافى اٍبني ٥بى  ةى صىًحٍيحى الًكتىاًب، طىالهِبن ًلٍلًعٍلًم.كىقىاؿى أىٍٞبىدي بني صىاًلحو
، كىًعٍندىَنى الفيريٍكعي. عىةى اْليصيوؿي ًيػٍ  كىقىاؿى زىٍيدي بني ا٢بيُىاًب: قىاؿى سيٍفيىافي الثػهٍوًرمُّ: ًعٍندى اٍبًن ٥بى

ُيوي، كى  عىةى كىكيتػي ًيػٍ سىًلمىٍت أيصيٍوليوي،  كىقىاؿى عيٍثمىافي بني صىاًلحو السهٍهًميُّ: اٍشتػىرىقىٍت دىاري اٍبًن ٥بى
 كىتىُتي ًكتىابى عيمارة بًن غىزًيهة ًمٍن أىٍصًلًو.

: مىا خىلهفى ًمثٍػلىوي. عىةى قىاؿى اللهٍيثي ًيػٍ  كىلىمها مىاتى اٍبني ٥بى
ًر ا٤ًبٍصرًيهًة، ىيوى كىاللهٍيثي مىعان، كىمىا كىافى اإلً  عىةى كىافى عىاًلى الدًٌَّيى ًيػٍ ـي مىاًل ه هى رىٍيبى أىفه اٍبنى ٥بى مىا

، كىمىٍعمىره عىاًلى اليىمىًن، كىشيٍعُىةي  ِف ذىًل ى العىٍصًر عىاًلى ا٤بىًديٍػنىًة، كىاْلىٍكزىاًعيُّ عىاًلى الشهاـً
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عىةى سػىهىاكىفى  ًيػٍ ًإبٍػرىاًىٍيمي بني طىٍهمىافى عىاًلى خيرىاسىافى، كىلىًكنه اٍبنى ٥بى ا الًعرىاًؽ، كى كىالثػهٍوًرمُّ عىاًلمى
، فىا٫ٍبىطه عىٍن ريسٍػُىًة اهٍشًتجىاًج ًبًو ًعٍندىىيم.ِبً  رى  إًلسٍػقىاًف، كىرىكىل مىنىاًكيػٍ

ًديٍػثىوي، كىيىذكيريهي ِف الشهوىاًىًد كىاهٍعًتُىارىاًت، كىالزٍُّىًد، كىا٤بىالىشًم، هى  كىبػىٍعضي ا٢بفهاًظ يػىٍرًكم شى
 ِف اْليصيوًؿ.

ٍىًنو، ، فىًإنهوي عىٍدؿه ِف  كىبػىٍعضيهيم يػيُىاًلغي ِف كى ري اريهي، كىسػيتىجىنهبي سًٍل ى ا٤بىنىاًكيػٍ ُىًغي ًإىدى كىهى يػىنػٍ
 نػىٍفًسًو.

.  كىقىٍد كىِلى قىضىاءى اإًلٍقًلٍيًم ِف دىٍكلىًة ا٤بىٍنصيٍوًر ديٍكفى السهنىًة، كصيًرؼى
سًًو، كىأىٍخرىجى لىوي: أىبيو دى  حىاًح عىٍن ًركىاَّيى ًٍمًذمُّ، كىالقىٍزًكٍيًِبُّ، أىعرىضى أىٍصحىابي الصًٌ اكيدى، كىالَبًٌ
 كىمىا رىكىاهي عىٍنوي اٍبني كىب كا٤بقرئ كالقدماء فهو أجود.

ًديًٍثًو.  كىقىعى ِل ًمٍن عىوىاِل شى
. مثيه قىاؿى عىًلي   ًعٍيدو القىطهافي هى يػىرىاهي شىٍيئان. قىالىوي: عىًليُّ بني ا٤بىًدٍيًِبًٌ ٍعتي كىكىافى ٰبىٍٓبى بني سى : ٠بًى

عىةى؟  ًيػٍ ، كقيل لىوي: ٙبىًٍملي عىٍن عىًٍُد هللًا بًن يىزًٍيدى القىًصٍّبً عىًن اٍبًن ٥بى عىٍُدى الرهٍٞبىًن بنى مىٍهًدمٌو
ًثٍّبان. مثيه قىاؿى عىٍُدي الرهٍٞبىًن: كىتىبى إِله اٍبني ٥بىً  عىةى قىًلٍيالن كىهى كى ًيػٍ : هى أىٞبًٍلي عىًن اٍبًن ٥بى عىةى  فػىقىاؿى يػٍ

ثػىنىا عىٍمريك بني شيعىٍيبو فػىقىرىٍأسيوي عىلىى اٍبًن ا٤بيُىارىًؾ، فىأىٍخرىجى إِله اٍبني ا٤بيُىارىًؾ ًمنٍ    ًكتىاِبن ًفٍيًو: شىده
. : أىٍخُػىرىين إسحاؽ بن أِب فركة، عن عمرك بن شيعىٍيبو عىةى قىاؿى ًيػٍ  ًكتىابًًو عىًن اٍبًن ٥بى

ٍعتي ًمٍن شىًدٍيًث اٍبًن كىقىاؿى نػيعىٍيمي بني ٞبىهادو:  : مىا أىعتىدُّ ًبشىٍيءو ٠بًى ٍعتي اٍبنى مىٍهًدمٌو يػىقيٍوؿي ٠بًى
عىةى ًإهه ٠بىىاعى اٍبًن ا٤بيُىارىًؾ، كى٫بىًٍوهي. ًيػٍ  ٥بى

عىةى كىتىبى عىًن ا٤بيثػىُبه بًن الصهُاح، عىٍن عىٍمًرك بًن  ًيػٍ : كىافى اٍبني ٥بى ُىلو نػٍ كىقىاؿى أىٍٞبىدي بني شى
، كىكىافى بػىٍعدي ٰبيىدًٌثي ًِبىا عىٍن عىٍمروك نػىٍفًسًو. كىكىافى اللهٍيثي أىٍكُػىرى ًمٍنوي بسنتْب.شيعىيٍ   بو
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: كىافى شىٍيوة بني شيريح أىٍكصىى ًإَلى  رىكىل يػىٍعقيٍوبي الفىسىًومُّ، عىٍن سىًعٍيًد بًن أىِب مىٍرًنىى، قىاؿى
ُيوي ًعٍندىهي، كىكىافى  ، كىصىارىٍت كيتػي ةى رىجيلو وى يػٍ هى يػىتهًقي هللاى، يىٍذىىبي فػىيىكتيبي ًمٍن كيتيًب شى

عىةى، مثيه ٰبىًٍملي ًإلىٍيًو، فػىيىقرىأي عىلىٍيًهم. كشضرتي اٍبنى  ًيػٍ الشُّيػيٍوخى الهًذٍينى شىارىكىوي ًفٍيًهمي اٍبني ٥بى
: ىىلٍ  عىةى، كىقىٍد جىاءهي قػىٍوـه شىجُّوا ييسىلًٌميٍوفى عىلىٍيًو، فػىقىاؿى ًيػٍ ًديٍثان طىرًٍيفان؟ فىجىعىليوا   ٥بى تىُتيم شى كى

، عىٍن أىبًٍيًو،  ثػىنىا القىاًسمي العيمىرم، عىٍن عىٍمًرك بًن شيعىٍيبو اًكريٍكنىوي، شىٌبه قىاؿى بػىٍعضيهيم: شىده ييذى
ًه عىًن النهيبًٌ  : "إذا رىأىيٍػتيمي ا٢بىرًٍيقى، -صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى -عىٍن جىدًٌ يكا، فىًإفه  قىاؿى فىكىَبًٌ
رى ييٍطًفئيوي" ثػىنىا ًبًو صىاًشُػينىا ُالتهٍكًُيػٍ : شىده : فىكىافى يػىقيٍوؿي . قىاؿى : ىذا شديث طىرًٍيفه . فػىقىاؿى

. ، نىًسيى الشهٍيخي، فىكىافى يػيٍقرىأ عىلىٍيًو، كىيػىٍرًكٍيًو عىٍن عىٍمًرك بًن شيعىٍيبو  فيالىفه، فػىلىمها طىاؿى ذىًل ى
، عىٍن  مىٍيميٍوفي  ثػىنىا القىاًسمي بني عىًٍُد هللًا بًن عيمىرى : شىده ٍعتي اٍبنى أىِب مىٍرًنىى يػىقيٍوؿي : ٠بًى بني ًإٍصُىغو

ًد بًن  عىةى ًمٍن زَّيى ًيػٍ عىوي اٍبني ٥بى ا ٠بًى عىٍمًرك بًن شيعىٍيبو ٕبىًدٍيًث ا٢بىرًٍيًق. مثيه قىاؿى سىًعٍيده: ىىذى
، عىًن ال : ًإنهوي يػىٍرًكٍيًو يػيٍونيسى ا٢بىٍضرىًميًٌ عىةى يىٍستىٍحًسنيوي، مثيه ًإنهوي بػىٍعدي قىاؿى ًيػٍ قىاًسًم، فىكىافى اٍبني ٥بى
.  عىٍن عىٍمًرك بًن شيعىٍيبو

ًذًه  عىةى: ًإفه اٍبنى كىٍىبو يػىٍزعيمي أىنه ى لىٍ سىٍسمىٍع ىى ًيػٍ كىقىاؿى ٰبىٍٓبى بني بيكىّب: ًقٍيلى هٍبًن ٥بى
اًدٍيثى ًمٍن عى  ؟ اْلىشى : كىمىا ييٍدًرم اٍبنى كىٍىبو عىةى، كىقىاؿى ًيػٍ ٍمًرك بًن شيعىٍيبو فىضىاؽى اٍبني ٥بى

ٍُلى أىٍف يػىٍلتىًقيى أىبػىوىاهي. اًدٍيثى ًمٍن عىٍمروك قػى ٍعتي ىىًذًه اْلىشى  ٠بًى
عىةى ٕبيجهةو، كى  ًيػٍ ًدٍيثي اٍبًن ٥بى : مىا شى ٍعتي أىِبى عىًٍُد هللًا يػىقيٍوؿي ُىله: ٠بًى نػٍ ُيوي أىٍعتىًَبي قىاؿى شى ٍ ْلىٍكتػي ًإيٌنً

.  بًًو، كىىيوى يػىٍقوىل بػىٍعضيوي بًُػىٍعضو
عىةى، كىهى  ًيػٍ ٍ ٙبىًٍَبٍؽ كيتيبي اٍبًن ٥بى   أىبيو عيُػىٍيدو اآلجيرًٌمُّ، عىٍن أىِب دىاكيدى، قىاؿى ِل اٍبني أىِب مىٍرًنىى: لى

، ره ، ًإ٭بهىا أىرىاديكا أىٍف يىعفيوى عىلىٍيًو أىًميػٍ ره ٖبىٍمًس مائىًة ًديٍػنىارو. ًكتىابه  فىأىٍرسىلى ًإلىٍيًو أىًميػٍ
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عىةى ًإهه ًمٍن كتب ابن أىًخٍيًو، أىٍك كيتيًب  ًيػٍ : كينها هى نىٍكتيبي شىًدٍيثى اٍبًن ٥بى ُىةى يػىقيٍوؿي يػٍ ٍعتي قػيتػى كى٠بًى
ًدٍيًث اْلىٍعرىًج. ، ًإهه مىا كىافى ًمٍن شى  اٍبًن كىٍىبو

ِبُّ  : قىاؿى ِل أىٍٞبىدي بني جىٍعفىره الًفٍرَّيى ُىةى يػىقيٍوؿي عى قػيتػىيػٍ : أىنهوي ٠بًى ابًنىا يىٍذكيري ٍعتي بػىٍعضى أىٍصحى : ٠بًى
 ، : ْلىَنه كينها نىٍكتيبي ًمٍن ًكتىاًب اٍبًن كىٍىبو عىةى ًصحىاحه. فػىقيٍلتي ًيػٍ اًديٍػثي ى عىًن اٍبًن ٥بى : أىشى ُىلو نػٍ شى

عىةى. ًيػٍ  مثيه نىٍسمىعيوي ًمًن اٍبًن ٥بى
ًٍُيبو شىٍرفان. عىةى: مىا سػىرىكتي لًيىزًٍيدى بًن أىِب شى ًيػٍ  قىاؿى أىبيو صىاًلحو ا٢بىرهاينُّ: قىاؿى ِل اٍبني ٥بى

لتي  : أىَنى ٞبى ، قىاؿى قىاؿى عيٍثمىافي بني صىاًلحو السهٍهًميُّ عىٍن ًإبٍػرىاًىٍيمى بًن ًإٍسحىاؽى قىاًضي ًمٍصرى
عىةى، فىأيٍخًَبيهي ًرسىالىةى اللهٍيًث ًإَلى مىاًل و  ًيػٍ ، كىأىخىٍذتي جىوىابػىهىا، فىكىافى مىاًل ه يىٍسأىليًِب عىًن اٍبًن ٥بى

ُىقى ًإَلى قػىٍليب أىنهوي ييرًٍيدي السهمىاعى ًمٍنوي. : لىٍيسى يىٍذكيري ا٢بجه؟ فىسى  ٕبىاًلًو، فػىقىاؿى
عىةى. ًيػٍ  قىاؿى الثػهٍوًرمُّ: شىجىٍجتي ًشجىجان ْلىٍلقىى اٍبنى ٥بى

ٍعتي ًمًن  : كىًدٍدتي أىيٌنً ٠بًى ٍعتي عىٍُدى الرهٍٞبىًن بنى مىٍهًدمٌو يػىقيٍوؿي كىقىاؿى ٧بيىمهدي بني ميعىاًكيىةى: ٠بًى
أىنهوي يػىٍعًِب ًديىةن. ، كىأىيٌنً غىرًٍمتي ميوىدهل كى عىةى ٟبىٍسى مائىًة شىًدٍيثو ًيػٍ  اٍبًن ٥بى

ٍعتي ابٍ  ثىًِب أىبيو الطهاًىًر بني السهٍرًح: ٠بًى : شىده هللاً -نى كىٍىبو يػىقيٍوؿي الصهاًدؽي الُىارُّ عىٍُدي  -كى
ا قىطُّ. ًلفي ًِبىذى ٍعتوي ٰبى ا ٠بًى عىةى. قىاؿى أىبيو الطهاًىًر: فىمى ًيػٍ  هللًا بني ٥بى

عىةى أىٍجوىدي ًقرىاءةن ًلكيتيًًُو ًمًن ابٍ  ًيػٍ : اٍبني ٥بى ُىله عىٍن أىِب عىًٍُد هللًا، قىاؿى نػٍ  ًن كىب.كىرىكىل شى
عىةى. ًيػٍ ، ًإهه اٍبني ٥بى : مىا كىافى ٧بيىدًٌثى ًمٍصرى  قىاؿى أىبيو دىاكيدى عىٍن أىٍٞبىدى

ًٍُعٍْبى. ُيوي ِف سىنىًة سى عىةى كىكيتػي ًيػٍ  الُيخىاًرمُّ، عىٍن ٰبىٍٓبى بًن بيكىّب: اٍشتػىرىؽى مىٍنًزؿي اٍبًن ٥بى
َبىًٍؽ ًإهه بػى  : الظهاًىري أىنهوي لىٍ ٰبى  ٍعضي أيصيٍوًلًو.قػيٍلتي

عىةى صىًحٍيحي الًكتىاًب، كىافى  ًيػٍ : اٍبني ٥بى ٍعتي أىٍٞبىدى بنى صىاًلحو يػىقيٍوؿي يػىٍعقيٍوبي الفىسىًومُّ: ٠بًى
ًديٍػثيو  ًديٍػثىوي ًإمالىءن، فىمىٍن ضىُىطى، كىافى شى ُيوا شى تػى أىٍخرىجى كيتػيُىوي، فىأىملىى عىلىى النهاًس، شىٌبه كى
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ضيري قـو يكتُوف كه شىسىنان صىًحٍيحان، إً  ًسني، كىٰبى ضيري مىٍن يىٍضًُطي كىٰبي هه أىنهوي كىافى ٰبى
عيوا مىعى آخرًٍينى، مثيه لىٍ ٱبيٍرًًج اٍبني  يضُطوف، كه يصححوف، كىآخىريٍكفى نىظهارىةه، كىآخىريٍكفى ٠بًى

، كىكىافى مىنٍ  عىةى بػىٍعدى ذىًل ى ًكتىاِبن، كىلىٍ يػيرى لىوي ًكتىابه ًيػٍ ، فىاٍستػىٍنسىخى  ٥بى أىرىادى السهمىاعى ًمٍنوي، ذىىىبى
ًديٍػثيو  ةو صىًحٍيحىةو، فىحى ٩بهٍن كىتىبى عىٍنوي، كىجىاءهي، فػىقىرىأهي عىلىٍيًو، فىمىٍن كىقىعى عىلىى نيٍسخى
ره. مثيه ذىىىبى قػىوٍ  ًثيػٍ ـه، فيكيلُّ صىًحٍيحه، كىمىٍن كىتىبى ًمٍن نيٍسخىةو لىٍ سيضُىٍط، جىاءى ًفٍيًو خىلىله كى

عى ًمٍن عطاء، كركل عن رجل عىنوي، كىعىٍن  ، فىًإنهوي ٠بًى حو مىٍن رىكىل عىٍنوي، عىٍن عىطىاًء بًن أىِب رىِبى
نىوي كىبػىٍْبى عىطىاءو، كىجىعىليٍوهي عىٍن عىطىاءو. : فػىتػىرىكيوا مىٍن بػىيػٍ  ثىالىثىةو عىٍن عىطىاءو. قىاؿى

تىُتي عىًن اٍبًن  : كى افى ًفٍيًو ٫بىٍوه ٩بها كىصىفى أىٍٞبىدي قىاؿى يػىٍعقيٍوبي عىةى، كىكى ًيػٍ ريٍمح ًكتىاِبن، عىًن اٍبًن ٥بى
عىةى. فػىقيٍلتي لىوي ِف شىًدٍيًث  ًيػٍ ا كىقىعى عىلىى رىجيلو ضىُىطى إمالءى اٍبًن ٥بى : ىىذى ، فػىقىاؿى بني صىاًلحو

ٍ سػىٍعًرٍؼ مىٍذىىيب ِف الٌرًجىاؿً  : لى عىةى؟ فػىقىاؿى ًيػٍ رىؾي شىًدٍيثي اٍبًن ٥بى ٍ أىذىىبي ًإَلى أىنهوي هى يػيتػٍ . ًإيٌنً
 ٧بيىدًٌثو شىٌبه ٯبىٍتىًمعى أىل مصره على سرؾ شديثو.

 ، عىةى، عىٍن أىِب اْلىٍسوىًد ِف الرًٌؽًٌ ًيػٍ : كىتىُتي شىًدٍيثى اٍبًن ٥بى ٍعتي أىٍٞبىدى بنى صىاًلحو يػىقيٍوؿي كى٠بًى
ابًنىا ِف  ًدٍيثى النهٍضًر كىكيٍنتي أىٍكتيبي عىٍن أىٍصحى تىُتي شى ري هللاى ًفٍيًو، فىكى  القىرىاًطٍيًس، كىأىٍستىًخيػٍ

: كىافى اٍبني  ، كى٠بىىاعى ا٢بىًدٍيًث، فػىقىاؿى : فىذىكىرتي لىوي ٠بىىاعى القىًدًنًٍ . قىاؿى بًن عىًٍُد ا١بىُهاًر ِف الرًٌؽًٌ
عىةى طىالهِبن ًلٍلًعٍلًم، صىًحٍيحى الًكتىاًب. ًيػٍ  ٥بى

: ًديٍػثيو صىًحٍيحه، ييشًُوي شىًدٍيثى  قىاؿى ، فىحى كىظىنىنتي أىفه أىِبى اْلىٍسوىًد كىتىبى ًمٍن ًكتىابو صىًحٍيحو
 أىٍىًل الًعٍلًم.

عىةى أىٍمثىلي ًمٍن ًرٍشًدٍينى  ًيػٍ : اٍبني ٥بى ٍعتي ٰبىٍٓبى بنى مىًعٍْبو يػىقيٍوؿي  ًإبٍػرىاًىٍيمي بني عىًٍُد هللًا بًن ا١بينىيد: ٠بًى
عىةى.بًن سىٍعدو  ًيػٍ ًدٍيثى اٍبًن ٥بى تىُتي شى  ، كىقىٍد كى

. : مىا اٍشَبىؽى لىوي ًكتىابه قىطُّ، كىمىا زىاؿى اٍبني كىٍىبو يىٍكتيبي عىٍنوي شىٌبه مىاتى  قىاؿى أىٍىلي ًمٍصرى
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، كىكىافى اٍبني أىِب مى  ٍرًنىى سىيًٌئى كىكىافى النهٍضري بني عىًٍُد ا١بىُهاًر رىاًكيىةن عىٍنوي، كىكىافى شىٍيخى ًصٍدؽو
عىةى. قػيٍلتي  ًيػٍ هىا، سىكىتى عىًن اٍبًن ٥بى ُػيٍوىىا عىٍنوي، كىسىأىليٍوهي عىنػٍ تػى عىةى، فػىلىمها كى ًيػٍ الرهٍأًم ِف اٍبًن ٥بى

: نػىعىٍم، سىوىاءه كىاًشده. : فىسىمىاعي القيدىمىاًء كىاآلخىرًٍينى ًمٍنوي سىوىاءه؟ قىاؿى  لًيىٍحٓبى
ـى غىاًزَّين مىعى قىاؿى ا٢بىاًفظي أىبيو القى  عىةى الشها ًيػٍ ـى اٍبني ٥بى اًسًم عىًليُّ بني ا٢بىسىًن ِف "التهارًٍيًخ": قىًد

، سىنىةى ٜبىىافو كىثىالىًثٍْبى كىمائىةو، كىاٍجتىازى ًبسىاشًل ًدمىٍشقى، أىٍك ًِبىا. شىكىاهي  صاحل ابن عىًليٌو
.  القيٍطريبػيلًٌي، عىًن الوىاًقًدمًٌ

يػىتىو: أىبيو النهٍضًر.كىقىاؿى اٍبني بيكىٍّبو  ًٍُيبو أبًىفه كينػٍ  : كيًلدى سىنىةى ًستٌو كىًسٍسًعٍْبى، كىسػىفىرهدى نػيٍوحي بني شى
 ، ره ًثيػٍ هي شىًدٍيثه كى عىةى شىٍضرىًمي  ًمٍن أىنٍػفيًسًهم، كىافى ضىًعٍيفان، كىًعٍندى ًيػٍ كىقىاؿى اٍبني سىٍعدو: اٍبني ٥بى

عى ًمٍنوي ِف أىكهًؿ  تىًلٍط، لىًكنهوي  كىمىٍن ٠بًى ، فػىيىذكيريٍكفى أىنهوي لىٍ ٱبى أىمرًًه أىٍشسىني شىاهن. كىأىمها أىٍىلي ًمٍصرى
: كىمىا  ، فػىقىاؿى ًديًٍثًو، فػىيىسكيتي عىلىٍيًو. فىًقٍيلى لىوي ِف ذىًل ى كىافى ييقرأ عىلىٍيًو مىا لىٍيسى ًمٍن شى

ئػيٍوفى ًبًكتىابو يقرءكنو  يػٍ كىيػىقيٍوميٍوفى، كىلىو سىأىليٍوين ْلىٍخُػىٍرسػيهيم أىنهوي لىٍيسى ًمٍن ذىٍنيب؟ ًإ٭بهىا ٯبًى
ًٍُعٍْبى  ، ِف ًنٍصًف رىبًٍيعو اْلىكهًؿ، سىنىةى أىٍربىعو كىسى : كىمىاتى ٗبًٍصرى شىًديًٍثي ... ، ًإَلى أىٍف قىاؿى

 كىمائىةو.
عىةى سػىرىكىوي: كىًكيٍ  ًيػٍ .كىقىاؿى ميٍسًلمي بني ا٢بىجهاًج: اٍبني ٥بى ، كىاٍبني مىٍهًدمٌو  عه، كىٰبىٍٓبى

ٍن  ، ًفٍيمى ٍُعو كىًسٍسًعٍْبى. كىرىأىيٍػتيوي ِف ًديٍػوىاًف شىٍضرىمىٍوتى ٗبًٍصرى : مىٍوًلديهي سىنىةى سى كىقىاؿى اٍبني يػيٍونيسى
 ديًعيى بًًو، سىنىةى ًستٌو كىًعٍشرًٍينى كىمائىةو، ِف أىٍربىًعٍْبى ًمنى العىطىاًء.

، مىا مىسهٍتوي النهاري"قىاؿى اٍبني  : "لىٍو أىفه القيٍرآفى ِف ًإىىابو : شىًدٍيثي مىا رىفػىعىوي لىنىا ابن  ُكىٍىبو
 ٥بيعة ِف أكؿ عمره قط.

اٍبًن  ٍُلى اٍشًَبىاًؽ كيتيًًُو، فػىهيوى أىصىحُّ، كى عىةى قػى ًيػٍ كىقىاؿى أىبيو شىٍفصو الفىالس: مىٍن كىتىبى عىًن اٍبًن ٥بى
 ٍقًرًئ، كىىيوى ضىًعٍيفي ا٢بىًدٍيًث.ا٤بيُىارىًؾ، كىا٤بي 
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قىٍت أيصيٍوليوي، ًإ٭بهىا اٍشتػىرىؽى بػىٍعضي مىا كىافى يىقرىأي ًمٍنوي.  -كىقىاؿى ًإٍسحىاؽي بني ًعٍيسىى: مىا اٍشَبى
هىا.  ييرًٍيدي: مىا نىسىخى ًمنػٍ

، ٠بىً  ثػىنىا أىبيو شىامتًو ثػىنىا ميٍوسىى بني العىُهاًس، شىده : شىده ًعٍيدى بنى أىِب مىٍرًنىى اٍبني عىًدمٌو ٍعتي سى
اًدٍيًث الًعرىاًقيًٌْبى: مىٍنصيٍورو،  اًدٍيثى ًمٍن أىشى سه عىلىٍيًو أىشى عىةى يىعًرضي َنى ًيػٍ : رىأىٍيتي اٍبنى ٥بى يػىقيٍوؿي

: َّيى أىِبى عىًٍُد الرهٍٞبىنً  ، كىاْلىٍعمىًش، كىغىٍّبًًىم، فىأىجىازىهي ٥بىيم. فػىقيٍلتي ! لىٍيسىٍت كىأىِب ًإٍسحىاؽى
، عىٍن  ا اٍبني أىِب شىامتًو اًمًعي، كىرىكىاىى : ًىيى أىشىاًدٍيثي مىرهٍت عىلىى مىسى . قىاؿى ًذًه ًمٍن شىًديًٍث ى ىى

 أىبًٍيًو.
عىةى قىًدٲٍبان،  ًيػٍ : مىٍن كىتىبى عىًن اٍبًن ٥بى ، قىاؿى ُىلو نػٍ دو، عىٍن أىٍٞبىدى بًن شى كىرىكىل الفىٍضلي بني زَّيى

 ًحٍيحه.فىسىمىاعيوي صى 
: ْلىنهوي لىٍ يىكيٍن بػىٍعدي سىسىاىىلى، كىكىافى أىمريهي مىٍضُػيٍوطان، فىأىفسىدى نػىٍفسىوي.  قػيٍلتي

 كىقىاؿى النهسىاًئيُّ: لىٍيسى بًًثقىةو.
ًديٍػثيوي.  كىقىاؿى عىٍُدي الرهٍٞبىًن بني ًخرىاش: هى ييٍكتىبي شى

: أىكهليوي كىآًخريهي سىوىاءه، ًإهه أىفه اٍبنى كىقىاؿى أىبيو زيٍرعىةى: هى ٰبيٍتىجُّ ًبًو ًقٍيلى  مىاًء؟ قىاؿى : فىسىمىاعي القيدى
هىا. ُىاًف ًمنػٍ ُػهعىاًف أيصيٍولىوي، يىٍكتػي تػى  كىٍىبو كىاٍبنى ا٤بيُىارىًؾ كىاَنى يػىتػى
: ابن ٥بيعة ه ٰبتج بو. ، عىٍن ٰبىٍٓبى بًن مىًعٍْبو، قىاؿى  عىُهاسه

: أىشىادً  ًديٍػثيوي، كىقىٍد قىاؿى اٍبني عىًدمٌو يٍػثيو أىشىاًدٍيثه ًشسىافه، مىعى مىا قىٍد ضىعهفيوهي، فػىييٍكتىبي شى
 شىدهثى عنو: مال ، كشعُة، كالليث.

عىةى، فىسىًمٍعتي  ًيػٍ : شىضىٍرتي مىٍوتى اٍبًن ٥بى ُىةى يػىقيٍوؿي يػٍ ٍعتي قػيتػى : ٠بًى ًعٍيدو الدهارًًميُّ قاؿ أىٍٞبىدي بني سى
: مى  هي ًمثٍػلىوي.اللهٍيثى يػىقيٍوؿي  ا خىلهف بػىٍعدى
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اًلًد بًن أىِب  عىةى، عىٍن خى ًيػٍ اب، عىٍن شيٍعُىةى، عىًن اٍبًن ٥بى ثػىنىا زىٍيدي بني ا٢بُي ٧بيىمهدي بني قيدامة شىده
ا الًعٍتقي؟، قىاهى: سػىقىنهع، كىٛبىًٍضي ِف  ، ِف اْلىمىًة سيصىلًٌي ييٍدرًكيهى ًعٍمرىافى، عىًن القىاًسًم، كىسىالًو
ًه: نػىهىى رىسيٍوؿي  ، عىٍن أىبًٍيًو، عىٍن جىدًٌ صىالىهًتىا. كىِف "ا٤بيوىطهًأ": بػىلىغىًِب عىٍن عىٍمًرك بًن شيعىٍيبو

ا مىا رىكىاهي عىٍن عىٍمروك ًسوىل  عىٍن بػىٍيًع العيٍرِبف -صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى -هللًا  . قىاليوا: ىىذى
 اٍبًن ٥بيعة.
عىةى، عىًن عىٍُدي ا٤بىًلً  ب ًيػٍ ثىًِب اٍبني ٥بى ، شىده ثىًِب اللهٍيثي ثػىنىا أىِب، شىده ني شيعيب بًن اللهٍيًث شىده

: "مىٍن أىٍصُىحى  -صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى -اْلىٍعرىًج، عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى، عىٍن رىسيٍوًؿ هللًا  قىاؿى
، فىاي   . أىٍطعىمىوي كىسىقىاهي"صىائًمان، فػىنىًسيى فىأىكىلى كىشىًربى

عىةى  ًيػٍ عى ًمًن اٍبًن ٥بى ابًنىا يػىقيٍوليٍوفى: ٠بىىاعي مىٍن ٠بًى قىاؿى أىبيو شىامتًو بني ًشُهافى الُيسٍب: كىافى ًمٍن أىٍصحى
، كىا٤بيٍقًرئي، كىعىٍُدي هللاً  ٍُلى اٍشًَبىاًؽ كيتيًًُو، ًمٍثلى العىُىاًدلىًة: اٍبني ا٤بيُىارىًؾ، كىاٍبني كىٍىبو  بًن قػى

عى بػىٍعدى اٍشَبىاًؽ كيتيًًُو، فىسىمىاعيوي لىٍيسى  اعيهيم صىًحٍيحه، كىمىٍن ٠بًى مىٍسلىمىةى القىٍعنىيب، فىسىمى
عىةى ًمنى الكتهابْب لًٍلحىًدٍيًث، كا١بمهاعْب لًٍلًعٍلًم، كالرشهالْب ًفٍيًو، كىلىقىٍد  ًيػٍ ًبشىٍيءو. كىكىافى اٍبني ٥بى

عىةى : شىده  شىدهثىًِب شكهر ًيػٍ : كىافى اٍبني ٥بى ، عىٍن ًبٍشًر بًن ا٤بيٍنًذًر، قىاؿى ثػىنىا يػيٍوسيفي بني ميسىلهمو
ـى  ، فىكيلهمىا قىًد انىٍت لىوي خىرًيطىةه ميعىلهقىةه ِف عينيًقًو، فىكىافى يىديكري ٗبًٍصرى : أىِبى خىرًٍيطىةى؛ كى ييٍكُبى

؟ فىًإٍف قػىٍوـه كىافى يىديكري عىلىٍيًهم، فىكىافى ًإذىا رى  ؟ كىعىمهٍن كىتىُتى أىل شىٍيخان، سىأىلىو مىٍن لىًقٍيتى
: أىِبى خىرًٍيطىةى. ٍيئان، كىتىبى عىٍنوي، فىًلذىًل ى كىافى ييٍكُبى  كىجىدى ًعٍندىهي شى

رً  ًمٍْبى كىا٤بيتىأىخًٌ عىةى ًمٍن ًركىايىًة ا٤بيتػىقىدًٌ ًيػٍ ُػىٍرتي أىٍخُىارى اٍبًن ٥بى ٍينى عىٍنوي، قىاؿى اٍبني ًشُهاف: قىٍد سى
رًٍينى عىٍنوي مىٍوجيٍودان، كىمىا هى أىٍصلى لىوي ِف ًركىايىًة ا٤بيتػىقىدًٌمً  ٍْبى  فػىرىأىٍيتي التهٍخًليطى ِف ًركىايىًة ا٤بيتىأىخًٌ
لًٌسي عىٍن أىقٍػوىاـو ضىٍعفىى، عىلىى أىقٍػوىاـو رىآ ًثٍّبان، فػىرىجىعتي ًإَلى اهٍعًتُىاًر، فػىرىأىيٍػتيوي كىافى ييدى ىيم كى

، فىأىلزىؽى سل  ا٤بوضوعات بو.  ىيوى ثًقىاتو
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عىةى، لىٍ ٙبىًٍمٍل عىٍنوي شىرفان. ًيػٍ  كىقىاؿى ٰبىٍٓبى القىطهافي: قىاؿى ِل ًبٍشري بني السهرم: لىٍو رىأىيتى اٍبنى ٥بى
: جىاءى قػىٍوـه كىمىعىهيم ٍعتي ٰبىٍٓبى بنى شىسهافو يػىقيٍوؿي  جزء، فقالوا: كىقىاؿى نػيعىٍيمي بني ٞبىهاد: ٠بًى

عىةى،  ًيػٍ ًدٍيًث اٍبًن ٥بى عىةى، فػىنىظىٍرتي ًفٍيًو، فىًإذىا لىٍيسى ًفٍيًو شىًدٍيثه كىاًشده ًمٍن شى ًيػٍ ٍعنىاهي ًمًن اٍبًن ٥بى ٠بًى
، فػىيػىقيٍوليٍوفى:  ا؟ قاؿ: فما أصنع ِبم، ٯبيؤكف ًبًكتىابو : أىمُّ شىٍيءو ىىذى فػىقيٍمتي ًإلىٍيًو، فػىقيٍلتي

ا ًمٍن شىدً  ثػيهيم ًبًو.ىىذى ، فىأيشىدًٌ  يًٍث ى
عىةى، شىدهثىًِب شييىيُّ  ًيػٍ ثػىنىا اٍبني ٥بى ثػىنىا كىاًملي بني طىٍلحىةى، شىده ثػىنىا أىبيو يػىٍعلىى، شىده اٍبني ًشُهافى: شىده

-، عن عُد هللا ابن عىٍمروك أىفه رىسيٍوؿى هللًا  بني عىًٍُد هللًا، عىٍن أىِب عىًٍُد الرهٍٞبىًن ا٢بيُيلي
قىاؿى ِف مىرىًضًو: "اٍدعيوا ِل أىًخي". فىديًعيى لىوي أىبيو بىٍكرو، فىأىٍعرىضى  -صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى 

: "اٍدعيوا ِل أىًخي". فىديًعيى لىوي عيٍثمىافي، فىأىٍعرىضى عىٍنوي، مثيه ديًعيى لىوي عىًلي ،  عىٍنوي، مثيه قىاؿى
: عىلهمىًِب أىلفى فىسىتػىرىهي بًثػىٍوبًًو، كىأى  ؟ قىاؿى كىبه عىلىٍيًو، فػىلىمها خىرىجى ًمٍن ًعٍنًدهي، ًقٍيلى لىوي: مىا قىاؿى

. بو بو يىفتىحي أىلفى ِبى ، كيلُّ ِبى بو  ِبى
أىنهوي مىٍوضيٍوعه. ا شىًدٍيثه ميٍنكىره، كى  ىىذى

ُىًب ًعلهةً  : هى أىٍعلىمي أىشىدان أىخُػىرى ًبسى ، أىقٍػُىلتي أىَنى  قىاؿى عيٍثمىافي بني صىاًلحو عىةى ًمِبًٌ ًيػٍ اٍبًن ٥بى
عىةى أىمىامىنىا رىاكً  ًيػٍ نىا اٍبنى ٥بى ُان كىعيٍثمىافي بني عىًتٍيقو بػىٍعد اٍنًصرىاًفنىا ًمنى الصهالىًة يػىٍوـى ا١بيميعىًة، فػىوىافػىيػٍ

رىين اٍبني عىًتٍيقو ًإلىٍيًو، عىلىى ًٞبىارو، ييرًٍيدي ًإَلى مىٍنزًًلًو، فىأيٍفًلجى، كىسىقىطى عىٍن ًٞبىارًه، فػىُىدى 
 فىأىٍجلىسىوي، كىًصٍرَنى ًبًو ًإَلى مىٍنزًًلًو.

اًء: َّيى أىِبى عىًٍُد  ٍعتي زيىىٍّبان يػىقيٍوؿي ًلًمٍسًكٍْبً بًن بيكىّب ا٢بىذه اًلدو ا٢بىرهاينُّ: ٠بًى قىاؿى عىٍمريك بني خى
عىةى؟  ًيػٍ : كىتىبى ًإَلى غىٍّبًم: أىفه عيقىٍيالن أىٍخُػىرىهي، عىًن اٍبًن الرهٍٞبىًن! مىا كىتىبى ًإلىٍي ى اٍبني ٥بى قىاؿى

: أىفه رىسيٍوؿى هللًا   .ْأىمىرى ًبصىٍوـً آخر اثنْب من شعُاف -صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى -ًشهىابو
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ثػىنىا ثىًِب أىِب، شىده ثػىنىا عىٍُدي هللًا بني أىٍٞبىدى، شىده :  كىقىاؿى العيقىيلي: شىده اًلدي بني ًخدىاش، قىاؿى خى
عىةى، -قىاؿى ِل اٍبني كىٍىبو  ًيػٍ ٍ لىٍستي كىغىٍّبًم ِف اٍبًن ٥بى عىةى: ًإيٌنً ًيػٍ كىرىآين هى أىٍكتيبي شىًدٍيثى اٍبًن ٥بى

هىا.  فىاٍكتػيُػٍ
عىةى ًمٍن ٰبىٍٓبى بن سعيد شيئنا ًيػٍ ًع اٍبني ٥بى ، لكن كتب إليو كىقىاؿى سىًعٍيدي بني أىِب مىٍرًنىى: لىٍ يىٍسمى

ا ا٢بىًدٍيثى  رو -ىىذى ، اٍبًن أيٍخًت ٭بًى ًدٍيثى السهاًئًب بًن يىزًٍيدى : صىًحُتي سىٍعدان   -يػىٍعًِب: شى قىاؿى
ا سىنىةن، فػىلىٍم أى٠ٍبىٍعوي ٰبيىدًٌثي عىٍن رىسيٍوًؿ هللًا  ا كىكىذى ًديٍثان  -صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى -كىذى ًإهه شى

، كىهى ٯبيٍمىعي بػىٍْبى ميتػىفىرًٌؽو ِف كىاًشدان، كىكي  ٍنتي ِف عىًقًًُو عىلىى أىثىرًًه: "هى يػيفىرهؽي بػىٍْبى ٦بيٍتىًمعو
أن ًمٍن مىسىاًئلى  تىدى ا كىالىمان ميُػٍ ًإ٭بهىا كىافى ىىذى عىةى أىنهوي ًمٍن شىًدٍيًث سىٍعدو، كى ًيػٍ قىًة". فىظىنه اٍبني ٥بى   الصهدى

 كىتىبى ًِبىا ًإلىٍيًو.
: أىنهوي صىًحبى  ًعٍيدو، عىًن السهاًئًب بًن يىزًٍيدى ثػىنىا ٞبىهادي بني زىٍيدو عىٍن ٰبىٍٓبى بًن سى عىفهافي: شىده

ٍعوي ٰبيىدًٌثي عىًن النهيبًٌ   -صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى -سىٍعدان ًمنى ا٤بىًديٍػنىًة ًإَلى مىكهةى، فػىلىٍم يىٍسمى
 شىٌبه رجع.

، ِف سىنىًة ٟبىٍسو كىٟبىًٍسٍْبى  ٍعفىرو القىضىاءى ٗبًٍصرى عىةى كىهههي أىبيو جى ًيػٍ كىنىقليوا: أىفه عىٍُدى هللًا بنى ٥بى
 كىمائىةو، ًسٍسعىةى أىٍشهيرو، كىأىٍجرىل عىلىٍيًو ِف كيلًٌ شىٍهرو ثىالىًثٍْبى ًديٍػنىاران.

بو فىأىمها قػىٍوؿي أىِب أىٍٞبىدى بًن عىًدمٌو ِف  ، يىفتىحي كيلُّ ِبى بو ا٢بىًدٍيًث ا٤بىاًضي: عىلهمىًِب أىلفى ِبى
ا عى  ٍعنىا ًِبىذى عىةى، فىًإنهوي ميٍفًرطه ِف التهشىيًُّع، فىمىا ٠بًى ًيػٍ ، فػىلىعىله الُىالىءى ًفٍيًو ًمًن اٍبًن ٥بى بو ًن أىلفى ِبى

ري ميٍفًرطو ِف  عىةى، بىٍل كىهى عىًلمتي أىنهوي غىيػٍ ًيػٍ  التهشىيًُّع، كىهى الرهجيلي ميتػههىمه ًِبلوىضًع، بىٍل اٍبًن ٥بى
، لىعىله بػىٍعضى الرهاًفضهًة أىدخىلىو ِف ًكتىابًًو،  ٍدؽي ، فىًإنهوي شىٍيخه ٧بىىلُّوي الصًٌ لىعىلهوي أىدخىلى عىلىى كىاًملو

. فىاي أىٍعلىمي.  كىلىٍ يىتفىطهٍن ىيوى
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ًعٍيدو:  ُىةي بني سى يػٍ عىةى، بػىعىثى ًإلىٍيًو اللهٍيثي بني سىٍعدو ًمنى قىاؿى قػيتػى ًيػٍ لىمها اٍشتػىرىقىٍت كيتيبي اٍبًن ٥بى
 الغد أبلف دينار.

: مىا  عىةى، فػىقىاؿى ًيػٍ : ذىكىرى أىبيو عىًٍُد الرهٍٞبىًن النهسىاًئيُّ يػىٍومان اٍبنى ٥بى كىقىاؿى أىبيو سىًعٍيدو بني يػيٍونيسى
ًديًٍثًو شىيٍ  ا، شديث عمرك ابن ا٢بىاًرًث، عىٍن أىٍخرىٍجتي ًمٍن شى ئان قىطُّ، ًإهه شديثنا كاشدن

ًف".  -صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى -ًمٍشرح، عىٍن عيٍقُىةى، عىًن النهيبًٌ  : "ِف ا٢بىجًٌ سىٍجدىاتى قىاؿى
هي: ًىالىؿي بني العىالىًء، عىٍن ميعىاىف بًن سيلىٍيمىافى، عىٍن ميٍوسىى بنً  أىٍعْبىى، عىٍن عمرك بن  أىٍخُػىرىَنى

 ا٢بارث.
، قىاهى: أىٍخُػىرىَنى ميٍوسىى بني عىًٍُد القىاًدًر،  أىٍخُػىرىَنى عىٍُدي ا٢بىاًفًظ بني بىٍدرىافى، كىيػيٍوسيفي بني أىٍٞبىدى

، أىٍخُػىرىَنى عىًليُّ بني أىٍٞبىدى الُػيٍندار، أىٍخُػىرىَنى ٧بيىمهدي بني  ًعٍيدي بني أىٍٞبىدى عىًٍُد الرهٍٞبىًن أىٍخُػىرىَنى سى
ثػىنىا ٧بيىمهدي بني كثّب مىٍركىافى الًفهرم، شىدهثىًِب عىٍُدي  ثػىنىا عىٍُدي هللًا بني ٧بيىمهدو، شىده ا٤بيخىلًٌص، شىده

: قىاؿى رىسيٍوؿي هللًا  ، عىٍن عىًٍُد هللًا بًن عىٍمروك، قىاؿى عىةى، عىٍن أىِب قىًٍُيلو ًيػٍ صىلهى اّلِلهي -هللًا بني ٥بى
: ا٢بىٍمدي ً عىلىى كيلًٌ شىاؿو ًمنى ا٢بىاًؿ، ديًفعى عى  لىٍيًو كىسىلهمى: "مىٍن عىطىسى أىٍك ٘بىىشهأى، فػىقىاؿى

عىةى، كىهى أىسى  ًيػٍ ُػىره ميٍنكىره، هى ٰبىٍتىًمليوي اٍبني ٥بى ا خى ـي". كىىىذى ا نػيهىا ا١بيذى عيٍوفى دىاءن، أىٍىوى ُػٍ ى عىٍنوي ًِبىا سى
، كىىيوى شىٍيخه كىاهو ًجٌدان.بًًو ًسوىل الًفٍهرً   مًٌ

، أىٍخُػىرىَنى ٧بيىمهدي بني  ، أىٍخُػىرىَنى الفىٍتحي بني عىًٍُد السهالىـً أىٍخُػىرىَنى أىبيو ا٤بىعىاِل أىٍٞبىدي بني ًإٍسحىاؽى
، قى  اليوا: أىٍخُػىرىَنى أىبيو عيمىرى القىاًضي، كى٧بيىمهدي بني أىٍٞبىدى الطهرىائًًفيُّ، كىأىبيو غىاًلبو ٧بيىمهدي بني عىًليٌو

ٍعفىري   جىٍعفىرو بني ا٤بيٍسًلمىًة، أىٍخُػىرىَنى أىبيو الفىٍضًل عيُػىٍيدي هللًا بني عىًٍُد الرهٍٞبىًن الزٍُّىًرمُّ، أىٍخُػىرىَنى جى
عىةى، عىٍن ميٍشرىح بًن ىىاعىا ًيػٍ ُىةي بن سعيد، شدثنا اٍبني ٥بى يػٍ ثػىنىا قػيتػى فى، بني ٧بيىمهدو الًفٍرَّيِب، شىده

: قىاؿى رىسيٍوؿي هللًا  صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كسلم: "أكثر منافقي أمٍب -عىٍن عقُة بن عامر،قىاؿى
. عىةى، عىٍن ًمٍشرىحو ًيػٍ رىًة اٍبنى ٥بى بىعى ًفٍيًو الوىلًٍيدي بني ا٤بيًغيػٍ  قراؤىا". ىذا شديث ٧بفوط قىٍد اتى
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ًد الرهٍٞبىًن بًن شيريح ا٤بعافرم، عن شراشُيل بن كىقىٍد رىكىاهي عىٍُدي هللًا بني ا٤بيُىارىًؾ عىٍن عىٍُ 
 يزيد، عن دمحم بن ىدية الصدِف، عىٍن عىًٍُد هللًا بًن عىٍمًرك بًن العىاًص.

عىةى، عىٍن أىِب يػيٍونيسى سيلىٍيًم بًن جيُػى  ًيػٍ ثػىنىا اٍبني ٥بى ُىةي شىده يػٍ ثػىنىا قػيتػى : شىده ِبًٌ ٍّبو كىًِبإًلٍسنىاًد ًإَلى الًفٍرَّيى
: "كىٍيله لًٍلعىرىًب  -صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى -ٍوَلى أىِب ىيرىيٍػرىةى، عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى أىفه النهيبه مى  قىاؿى

اًفران،  هىا ميٍؤًمنان، كىٲبيًٍسٍي كى ًمٍن شىرٌو قىًد اقٍػتػىرىبى ًفًبىه كىًقطىًع اللهٍيًل ا٤بيٍظًلًم ييٍصًُحي الرهجيلي ًفيػٍ
القىاًبًض عىلىى يىًٍُيعي  هيم يػىٍومىًئذو عىلىى ًديًٍنًو، كى ، ا٤بيتىمىسًٌ ي ًمنػٍ نٍػيىا قىًلٍيلو ًديٍػنىوي بًعىرىضو ًمنى الدُّ

ُىًط الشهٍوًؾ، أىٍك ٝبر الغضا".  خى
، عىٍن أىسٍ  ًٍُيبو عىةى، عىٍن يىزًٍيدى بًن أىِب شى ًيػٍ ثػىنىا اٍبني ٥بى ُىةي، شىده يػٍ ثػىنىا قػيتػى : شىده لىمى أىِب كىبًًو، قىاؿى

اًيٍْبي، كىمىا ِف  : "لىيىٍأًسْبىه عىلىى الرهجيًل أىشى ٍعتي أىِبى أىيػٍُّوبى اْلىٍنصىاًرمه، يػىقيٍوؿي : ٠بًى ًعٍمرىافى، قىاؿى
اًيٍْبي، كىمىا ًفٍيًو مىٍوًضعي ًإبٍػرىةو ًمٍن  ًإنهوي لىيىٍأِت عىلىٍيًو أىشى  إٲباف".ًجٍلًدًه مىٍوًضعي ًإبٍػرىةو ًمنى النًٌفىاًؽ، كى

. ةى بًن شيريح، عىٍن يىزًٍيدى وى يػٍ ، عىٍن شى  رىكىاهي: بًنىٍحًوًه اٍبني كىٍىبو
ًج اْليمىنىاًء، عىٍن عىًٍُد ا٤بيًعزًٌ بًن ٧بيىمهدو الُػىزهاًز، أىفه ٧بيىمهدى بنى  قػىرىٍأتي عىلىى أىِب الفىٍضًل بًن اتى

: أىٍخُػىرى  ًعٍيدو ا٣بىًلٍيلي ًإ٠ٍبىاًعٍيلى ا٥بىرىًكمه أىٍخُػىرىهي، قىاؿى ُّ، أىٍخُػىرىَنى أىبيو سى َنى ٧بيىلهمي بني ًإ٠ٍبىاًعٍيلى الضهيبًٌ
ثػىنىا أىبيو رىجىاءى  ثػىنىا أىبيو العىُهاًس ٧بيىمهدي بني ًإٍسحىاؽى السهرهاجي، شىده بني أىٍٞبىدى القىاًضي، شىده

ًيػٍ  ثػىنىا اٍبني ٥بى ًعٍيدو الثػهقىًفيُّ، شىده ُىةي بني سى ، عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى، قػيتػىيػٍ عىةى، عىٍن أىِب اْلىٍسوىًد، عىٍن رىجيلو
: مىٍن أىٍظلىمي ٩بهٍن صىوهرى صيٍورِت،  -صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى -عىًن النهيبًٌ  : "ًإفه هللاى يػىقيٍوؿي قىاؿى

ا شىدً  ُهةن أىٍك ذىرهةن". ىىذى ُهوى ًِبىا، فػىٍليىٍخليقيوا شى ٍيثه غىرًٍيبه ًجٌدان، كىًفٍيًو رىجيله ٦بىٍهيٍوؿه أىٍك شى
 أىٍيضان.

عىةى، عىٍن أىِب اْلىٍسوىًد، عىٍن عيٍركىةى، عىٍن عىاًئشىةى، عىًن النهيبًٌ  ًيػٍ ثػىنىا اٍبني ٥بى ُىةي: شىده يػٍ كىبًًو قىاؿى قػيتػى
: "اٍجعىليوا ًمٍن صىالىًسكيم ِف  -صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى - بػييػيٍوًسكيم، كىهى ٘بىٍعىليٍوىىا عىلىٍيكيم قىاؿى
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لىى ًفٍيًو القيٍرآفي،  قػيُػيٍوران، كما اٚبذت اليهود ًإفه الُػىٍيتى لىيػيتػٍ كىالنهصىارىل ِف بػييػيٍوهًتًم قػيُػيٍوران، كى
ا سػىتػىرىاءل النُّجيٍوـي ْلىٍىًل اْلىٍرًض". اًء كىمى  فػىيػىتػىرىاءل ْلىٍىًل السهمى

ا شىًدٍيثه نىًظيفي  اإًلٍسنىاًد، شىسىني ا٤بىًٍبً، ًفٍيًو النػهٍهيي عىًن الدهٍفًن ِف الُػييػيٍوًت، كىلىوي  ىىذى
. كىقىٍد هنى  أف يُُب على القيُػيٍوًر، كىلىو  -عليو الصالة السالـ-شىاًىده ًمٍن طىرًٍيقو آخىرى

صهالىةي ِف ا٤بىٍقُػىرىًة اٍندىفىنى النهاسي ِف بػييػيٍوهًتًم، لىصىارىًت ا٤بقَبة كالُيوت شيئنا كاشد، كىال
. كىقىٍد قىاؿى  ا نػىٍهيى كىرىاًىيىةو، أىٍك نػىٍهيى ٙبىًٍرًنٍو هى ٍنًهي  عىنػٍ عىلىٍيًو الصهالىةي السالـ: "أفضل -فىمى

 صالة الرشل ِف بػىٍيًتًو، ًإهه ا٤بىٍكتيوبىةى". فػىنىاسىبى ذىًل ى أىهى سػيتهخىذى ا٤بىسىاًكني قػيُيوران.
فىميٍختىص  ًبًو، كىمىا خيصه  -صىلىوىاتي هللًا عىلىٍيًو كىسىالىميوي -وي ِف بػىٍيًت عىاًئشىةى كىأىمها دىفٍػني 

، فىكىافى ىيوى  ًدًه، كىكمىا خيصه أبًىٍف صىلُّوا عىلىٍيًو فػيرىادىل ًبالى ًإمىاـو فىةو ٙبىٍتىو ِف ٢بٍى ًبُىسًط قىًطيػٍ
نٍػيىا كىا ٌيان كىمىيهتان، ِف الدُّ ري ًإمىامىهيم شى آلًخرىًة، كىكىمىا خيصه بًتىٍأخىٍّبً دىٍفًنًو يػىٍومىٍْبً، كىييٍكرىهي أتىًٍخيػٍ

، ٖبًالىًفنىا مثيه ًإنػههيم أىخهريٍكهي شىٌبه صىلُّوا كيلُّهيم عىلىيٍ  ًو، دىاًخلى أيمهًتًو، ْلىنهوي ىيوى أيًمنى عىلىٍيًو التػهغىيػُّري
، كى  ـى أىبيو بػىٍيًتًو، فىطىاؿى ًلذىًل ى اْلىٍمري ْلىنػههيم سػىرىدهديكا شىٍطرى اليػىٍوـً اْلىكهًؿ ِف مىٍوسًًو، شىٌبه قىًد

ا كىافى سىُىبى التهٍأخىٍّبً. ٍيقي ًمنى السٍُّنًح، فػىهىذى دًٌ  بىٍكرو الصًٌ
ُىًغي أىٍف ٰبيٍ  ًديًٍثًو، كىهى يػىنػٍ عىةى هى نػيٍورى عىلىى شى ًيػٍ تىجه ًبًو، كىهى قىاؿى أىبيو ًإٍسحىاؽى ا١بيوزجاين: اٍبني ٥بى

 أىٍف يعتد بو.
عىةى،  ًيػٍ ثػىنىا اٍبني ٥بى ثىًِب أىٍٞبىدي بني عىًٍُد هللًا، أىٍخُػىرىَنى صىدىقىةي بني عىًٍُد الرهٍٞبىًن، شىده الُيخىاًرمُّ شىده

ٍعتي رىسيٍوؿى هللًا   -كىسىلهمى  صىلهى اّلِلهي عىلىٍيوً -عىٍن ًمٍشرىح بًن ىىاعىافى، عىٍن عقُة بن عىاًمرو: ٠بًى
 يقوؿ: "لو ٛبت الُقرة ثالٜبائة آية، لتكلمت".

عىةى مىا كىافى  ًيػٍ : ييكتىبي عىًن اٍبًن ٥بى لًٍيًد بًن أىِب ا١بىاريٍكًد، عىٍن ٰبىٍٓبى بًن مىًعٍْبو، قىاؿى كىعىٍن أىِب الوى
ٍُلى اٍشًَبىاًؽ كيتيًًُو.  قػى
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ًٍُعٍْبى سىنىةن، كىمى  : عىاشى ٜبىىانًيان كىسى ًٍُعٍْبى كىمائىةو.قػيٍلتي ى سىنىةى أىٍربىعو كىسى  ره أىنهوي سػيويِفًٌ
كىكىافى ًمٍن أىٍكًعيىًة الًعٍلًم، كىًمٍن ريؤىسىاًء أىٍىًل ًمٍصرى كى٧بيٍتىًشًميًهم، أىطلىقى ا٤بىٍنصيٍوري بني عىمهارو 

 الوىاًعظي أىرىاًضيى لىوي.
ثػىنىا عىٍمريك  ًو": شىده ًرٱبًٍ عىةى، عىٍن يىزًٍيدى بًن أىِب الرهمىاًدمُّ ِف "اتى ًيػٍ ثػىنىا اٍبني ٥بى اًلدو، شىده بني خى

ٍعتي رىسيٍوؿى هللًا  : ٠بًى ادو، يػىقيٍوؿي ٍعتي ا٤بيٍستػىٍوًردى بنى شىده ٍيًج بًن أىِب عىٍمروك، ٠بًى ، عىٍن شيدى ًٍُيبو شى
إً  -صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى - : "ًلكيلًٌ أيمهةو أىجىله، كى ا يػىقيٍوؿي هى فه ْليمهًٍب مائىةى سىنىةو، فىًإذىا مىره عىلىيػٍ

ىىا مىا كىعىدىىىا هللاي".  مائىةي سىنىةو أىاتى
عيٍوفى  ُػٍ : اٍستىظىله سى رىةى، قىاؿى يػٍ ثػىنىا يىزًٍيدي بني عىٍمروك ا٤بىعىاًفًرمُّ، عىًن اٍبًن شيجى عىةى: شىده ًيػٍ اٍبني ٥بى

اًلقىًة. نػىٍفسان ًمٍن قػىٍوـً ميٍوسىى ٙبىٍتى قيٍحفً   رىجيلو ًمنى العىمى
ا ًمنى اإًلٍسرىائًٍيًليىاًت، كىالقيدرىةي صىا٢ًبىةه، كىلىًو اٍستىظىله بذل  القحف أربعة لكاف  ىىذى

 عظيمنا.
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 أىِب قىًُيلو 
 

بن ٲبنع ، أىبيو  ِبلضاد ا٤بعجمةعخ قد ت س فق: شيي بن ىانئ بن َنضر قاؿ ا٤بزم 
 قُيل ا٤بعافرم مث من بِب سريع ا٤ًبٍصًرم.

كذكره ابن أىِب شامت، كأبو سىًعيد ابن يونس فيمن ا٠بو شي، كذكره غّب كاشد فيمن 
ا٠بو شيي كىو ا٤بشهور. أدرؾ مقتل عثماف، كىو ِبليمن، كقدـ مصر زمن معاكية، 

كا٤بغرب مع شساف بن  كىي من بالد ا٤بغرب مع جنادة بن أىِب أمية، كغزا ركذس
 النعماف.
... 

ُىلو قاؿ عىُد ا نػٍ عىن ٰبٓب ٍبن  يًو، كعثماف ٍبن سىًعيد الدارميعىن أىبً  ّلِلًه ٍبن أىٍٞبىد ٍبن شى
 مىًعْب، كأبو زيٍرعىة  : ثقة.

 
 كىقىاؿ أبو شامت: صاحل ا٢بديث.

 
رقة كىقىاؿ ضماـ بن إ٠باعيل: رأيت أِب قُيل كأشياخنا يكوف معهم الفلوس ِف خ

 يتصدقوف ِبا، ككانوا ٰبُوف أه ٲبر ِبم يـو إه ٥بم فيو صدقة.
قاؿ: ككاف أىبيو قُيل يلي الشرل من السوؽ بنفسو، ككاف يصـو يـو اهثنْب، كيـو 
ا٣بميس، ككاف إذا أذف أذف مثُب مثُب، ككاف إذا أذف للصُح ل يدع أف يقوؿ: 

.  الصالة خّب من النـو
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سىيهب: ٠بعت أِب قُيل يقوؿ: كيف بكم إذا كاف ا٢بكم شيفا، كىقىاؿ عىُد اّلِلًه بن ا٤بي 
 كالسوط سيفا، كالشتاء قيظا، كالولد غيظا؟ !

 
كىقىاؿ مال  بن ا٣بّب الزِبدم: ٠بعت أِب قُيل كسألو رجل عن أمر القدر، فػىقىاؿى أىبيو 

 ِف اإلسالـ أقدـ منو ه خّب فيو! قُيل: أَن ِف اإلسالـ أقدـ منو، كدين أَن
 

ُىة: كاف لو علم ِب٤بالشم كالفًب. يػٍ  كىقىاؿ يعقوب بن شى
 

 قاؿ أىبيو سىًعيد بن يونس: سوِف ِبلَبلس سنة ٜباف كعشرين كمئة  .
 

ًٍمًذٌم، كالنهسىائي،  ركل لو: الُخارم ِف "أفعاؿ العُاد"، كأىبيو داكد ِف "القىدىر"، كالَبًٌ
 كاٍبن ماجة ِف "التفسّب.

 
 :  ّٕ/  ّقاؿ ا٢بافظ ِف هتذيب التهذيب 
 ك أرخو ابن أىب عاصم سنة سُع . 

 ك ذكره ابن شُاف ىف " الثقات " ، ك قاؿ : كاف ٱبطىء . 
 ك كثقو الفسول ك العجلى ك أٞبد بن صاحل ا٤بصرل . 

 ك ذكره الساجى ىف " الضعفاء " لو ، ك شكى عن ابن معْب أنو ضعفو . اىػ .
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مثه سذكرت أىف لٍلحىًديث ًعٌلة أيٍخرىل غّب سفرد ر ِف سعجيل ا٤بنفعة قاؿ ا٢بافظ بن شج
عُيد ًبًو ٛبنع ًإٍخرىاجو ِف الصهًحيح كىىيوى ضعف أِب قُيل كىًْلىنهوي كىافى يكثر النػهٍقل عىن 

 اٍلكتب اٍلقىًدٲبىة
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 لة كا٢باؿ(ا٦بهوؿ العد –)سرٝبتو  أىِب ريكمىافى 
 

 أىبيو ريكمىاف.قاؿ أبو عُد هللا دمحم بن منده 
.  شدث عىن: عىلٌي بن أِب طىالب ِف اٍلًفًبى

ًيعىة، عىن أِب قُيل  ركل شىًديثو: عُد هللا بن ٥بى
 عىن أِب ريكمىاف.
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  )ا٣بليفة الرابع ه ٰبُو اه مؤمن كه بغضو اه منافق( رىًضيى اّلِلهي عىٍنوي  عىًلٌي ٍبن أىِب طىاًلب

 
 قاؿ الذىيب ِف سّب أعالـ النُالء 

 سّبة أِب ا٢بسنْب علي هنع هللا يضر:
، أمّب  اًشًم بًن عىًٍُد مىنىاؼو عىًليًٌ بًن أىِب طىاًلبو عىًٍُد مىنىاؼو بًن عىًٍُد ا٤بيطهًلًب بًن ىى

 مشي.ا٤بؤمنْب، أبو ا٢بسن القرشي ا٥با
اًشًم بًن عىًٍُد مناؼ ا٥بامشية، كىي بنت عم أِب طالب.   ةي بًٍنتي أىسىًد بًن ىى كأمو فىاًطمى

 كانت من ا٤بهاجرات، سوفيت ِف شىيىاًة النهيبًٌ صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى ِب٤بدينة.
، عىٍن علي: قلت ْلمي ا  كفي فىاًطمىةى بًٍنًت رىسيٍوًؿ قاؿ عىٍمًرك بًن ميرهةى، عىٍن أىِب الُىٍخَبىًمًٌ

هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى سقاية ا٤باء كالذىاب ِف ا٢باجة، كسكفي  ىي الطحن 
 كالعجن. كىذا يدؿ على أهنا سوفيت ِب٤بدينة.

 ركل الكثّب عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كعرض عليو القرآف كأقرأه.
 كأبو اْلسود الدؤِل، كعُد الرٞبن بن أِب ليلى.عرض عليو أبو عُد الرٞبن السلمي، 

كركل عن علي: أبو بكر، كعمر، كبنوه: ا٢بسن، كا٢بسْب، كدمحم، كعمر، كابن عمو 
، كىعىٍلقىمىةي بني  ابن عُاس، كابن الزبّب، كطائفة من الصحابة، كىقػىٍيسي بني أىِب شىازًـو

، كعُيدة السلماين، كمسركؽ، كأبو رجاء العطاردم  ، كخلق كثّب.قػىٍيسو
 ككاف من السابقْب اْلكلْب، شهد بدرا كما بعدىا، ككاف يكُب أِب سراب أيضا.

، عىٍن أىبًٍيًو، عن سهل، أف رجال من آؿ مركاف استعمل  قاؿ عىٍُدي العىزًٍيًز بني أىِب شىازًـو
على ا٤بدينة، فدعاين كأمرين أف أشتم عليا فأبيت، فقاؿ: أما إذا أبيت فالعن أِب 

فقاؿ سهل: ما كاف لعلي اسم أشب إليو منو، إف كاف ليفرح إذا دعي بو،  سراب،
فقاؿ لو: أخَبَن عن قصتو ل ٠بي أِب سراب؟ فقاؿ: جىاءى رىسيٍوؿي هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو 
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كىسىلهمى بػىٍيته فاطمة، فلم ٯبد عليا ِف الُيت، فقاؿ: "أين ابن عم "؟ قالت: قد كاف 
اظِب، فخرج كل يقل عندم، فقاؿ إلنساف: "اذىب انظر أين بيِب كبينو شيء فغ

ىو". فجاء فقاؿ: َّي رسوؿ هللا ىو راقد ِف ا٤بسجد، فجاءه رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كىو 
مضطجع قد سقط رداؤه عن شقو، فأصابو سراب، فىجىعىلى رىسيٍوؿي هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو 

 . اب كيقوؿ: "قم أِب سراب قم أِب سراب". أخرجو مسلمكىسىلهمى ٲبىٍسىحي عنو الَب 
إىاب   قاؿ أبو رجاء العطاردم: رأيت عليا شيخا أصلع كثّب الشعر، كأ٭با اجتاب

 شاة، ربعة عظيم الُطن، عظيم اللحية.
 كقاؿ سوادة بن شنظلة: رأيت عليا أصفر اللحية.

 كو.كعن دمحم ابن ا٢بنفية، قاؿ: اختضب علي ِب٢بناء مرة مث سر 
 كعن الشعيب قاؿ: رأيت عليا كرأسو ك٢بيتو بيضاء، كأهنما قطن.

كقاؿ الشعيب: رأيت عليا أبيض اللحية، ما رأيت أعظم ٢بية منو، كِف رأسو 
 .ِزغيُات

كقاؿ أبو إسحاؽ: رأيتو ٱبطب، كعليو إزار كرداء، أنزع، ضخم الُطن، أبيض الرأس 
 كاللحية.

دـ شديد اْلدمة ثقيل العينْب، عظيمهما، كىو كعن أِب جعفر الُاقر قاؿ: كاف علي آ
 إَل القصر أقرب.

 قاؿ عركة: أسلم علي كىو ابن ٜباف.
 كقاؿ ا٢بسن بن زيد بن ا٢بسن: أسلم كىو ابن سسع.
 كقاؿ ا٤بغّبة: أسلم كلو أربع عشرة سنة ركاه جرير عنو.

 كثُت عن ابن عُاس، قاؿ: أكؿ من أسلم علي.
ن أسلم خدٯبة، كأكؿ رجلْب أسلما أبو بكر كعلي، كعن دمحم القرظي، قاؿ: أكؿ م
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كإف أِب بكر أكؿ من أظهر اإلسالـ، ككاف علي يكتم اإلسالـ فرقا من أبيو، شٌب لقيو 
أبو طالب، فقاؿ: أسلمت؟ قاؿ: نعم، قاؿ: كازر ابن عم  كانصره كأسلم علي قُل 

 أِب بكر.
 يـو بدر، كِف كل مشهد. كقاؿ قتادة: إف عليا كاف صاشب لواء رسوؿ هللا صلى هللا

كقاؿ أبو ىريرة كغّبه: أىفه رىسيٍوؿى هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى قاؿ يـو خيَب: "ْلعطْب 
هللا كرسولو، كٰبُو هللا كرسولو، كيفتح هللا على يديو". قاؿ عمر: فما  الراية رجال ٰبب

، كما سقدـ ِف  كذكر ا٢بديث أشُُت اإلمارة قُل يومئذ قاؿ: فدعا عليا فدفعها إليو،
 غزكة خيَب بطرقو.

كقاؿ دمحم بن عُد الرٞبن بن أِب ليلى، عن ا٤بنهاؿ، عن عُد هللا بن أِب ليلى، قاؿ:  
كاف أِب يسمر مع علي، ككاف علي يلُس ثياب الصيف ِف الشتاء، كثياب الشتاء ِف 

: ًإفه رىسيٍوؿى هللاً   صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى الصيف، فقلت ْلِب: لو سألتو فسألو فػىقىاؿى
بعث إِل كأَن أرمد العْب يـو خيَب، فقلت: َّي رسوؿ هللا إين أرمد، فتفل ِف عيِب، 

 كقاؿ: "اللهم أذىب عنو ا٢بر كالَبد". فما كجدت شرا كه بردا منذ يومئذ.
كقاؿ جرير، عن مغّبة عن أـ موسى: ٠بعت عليا يقوؿ: ما رمدت كه صدعت منذ 

 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كجهي كسفل ِف عيِب.مسح 
 كقاؿ ا٤بطلب بن زَّيد، عن ليث، عن أِب جعفر، عن جابر بن عُد هللا، أف عليا ٞبل
الُاب على ظهره يـو خيَب، شٌب صعد ا٤بسلموف عليو ففتحوىا يعِب خيَب، كأهنم 

السدم، عن  . سفرد بو إ٠باعيل ابن بنت جركه بعد ذل ، فلم ٰبملو أربعوف رجال
 ا٤بطلب.

كقاؿ ابن إسحاؽ ِف "ا٤بغازم": شدثِب عُد هللا بن ا٢بسن، عن بعض أىلو، عن أِب 
: خرجنا مع علي شْب بػىعىثىوي رىسيٍوؿي هللًا  رافع موَل رىسيٍوؿى هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى، قىاؿى
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٢بصن، خرج إليو أىلو، فقاسلهم، فضربو صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى برايتو، فلما دَن من ا
رجل من اليهود فطرح سرسو من يده، فتناكؿ علي ِبِب عند ا٢بصن، فتَبس بو عن 
نفسو، فلم يزؿ ِف يده، كىو يقاسل، شٌب فتح هللا علينا، مث ألقاه، فلقد رأيتنا ٜبانية 

 نفر، ٪بهد أف نقلب ذل  الُاب، فما استطعنا أف نقلُو.
عوؼ، عن ميموف أِب عُد هللا، عن الَباء، كزيد بًن أىٍرقىمى، أىفه  كقاؿ غندر: شدثنا

رىسيٍوؿى هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى قاؿ لعلي: "انت مِب كهاركف من موسى غّب أن  
 . لست بنيب" 

 ميموف صدكؽ.
: أمر معاكية سعدا فقاؿ: ما  كقاؿ بكّب بن مسمار، عىٍن عىاًمًر بًن سىٍعدو عىٍن أىبًٍيًو قىاؿى

ٲبنع  أف سسب أِب سراب؟ قاؿ: أما ما ذكرت ثالَث قا٥بن لىوي رىسيٍوؿي هللًا صىلهى اّلِلهي 
ٍعتي  عىلىٍيًو كىسىلهمى فلن أسُو؛ ْلف سكوف ِل كاشدا منهن أشب إِل من ٞبر النعم، ٠بًى

مغازيو، فقاؿ: َّي رسوؿ  رىسيٍوؿى هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى يقوؿ، كخلف عليا ِف بعض
هللا أٚبلفِب مع النساء كالصُياف!؟ قاؿ: "أما سرضى أىٍف سىكيٍوفى ًمِبًٌ ٗبىٍنزًلىًة ىىاريٍكفى ًمٍن 

 . أخرجو الَبمذم كقاؿ: صحيح غريب. ميٍوسىى ًإهه أىنهوي ه نيب بعدم" 
جال ٰبب هللا كرسولو كٰبُو هللا ك٠بعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ يـو خيَب: ْلعطْب الراية ر 

 . كرسولو، فدفعها إليو ففتح هللا عليو
[ ، دعاه ُٔ]آؿ عمراف:  ﴾فػىقيٍل سػىعىالىٍوا نىدٍعي أىبٍػنىاءىَنى كىأىبٍػنىاءىكيم﴿ك٤با نزلت ىذه اآلية: 

 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كفاطمة، كشسنا كشسينا، فقاؿ: "اللهم ىؤهء أىلي". بكّب اشتج بو
 . مسلم

ثػىنىا ًإبٍػرىاًىٍيمي بني مهاجر بن مسمار، عن أبيو، عىٍن  كقاؿ ًإبٍػرىاًىٍيمي بني ا٤بيٍنًذًر ا٢ًبزىاًميُّ: شىده
: أما كهللا أشهد لقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لعلي يـو غدير  عىاًمًر بًن سىٍعدو، عىٍن أىبًٍيًو، قىاؿى
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كم"؟ قالوا: هللا كرسولو. قاؿ: "من كنت خم، كأخذ بضُعيو: "أيها الناس من موه 
موهه فعلي موهه، اللهم كاؿ من كاهه كعاد من عاداه" ... ا٢بديث إبراىيم ىذا 

 قاؿ النسائي: ضعيف.
كيركل عىٍن أىنىسو أىفه النهيبه صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كسلم قاؿ هبنتو فاطمة: "قد زكجت  

كىو -م علما". كركل ٫بوه جابر ا١بعفي أعظمهم شلما، كأقدمهم سلما كأكثرى
 عن ابن بريدة عن أبيو. -مَبكؾ

كقاؿ اْلجلح الكندم، عن عُد هللا بن بريدة عىٍن أىبًٍيًو، أىفه النهيبه صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى 
: "َّيى بريدة ه سقعن ِف علي فإنو مِب كأَن منو، كىو كليكم بعدم".  قىاؿى

: قىاؿى رىسيٍوؿي  كقاؿ اْلعمش، عن ةى عىٍن أىبًٍيًو قىاؿى سعد بن عُيدة، عن عُد هللا بًن بػيرىٍيدى
 . هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كسلم: "من كنت كليو فعلي كليو" 

كقاؿ غندر: شدثنا شعُة عن ميموف أِب عُد هللا، عىٍن زىٍيًد بًن أىٍرقىمى أىفه النهيبه صىلهى اّلِلهي 
ا شىًدٍيثه صحيحعىلىٍيًو كىسى  : "مىٍن كيٍنتي مىٍوهىهي فػىعىًلي  مىٍوهىهي". ىىذى  . لهمى قىاؿى

: بػىعىثى  كقاؿ أبو ا١بواب: شدثنا يونس بن أِب إسحاؽ، عن أبيو، عن الَباء، قىاؿى
رىسيٍوؿي هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى ٦بنُتْب على إشداٮبا علي، كعلى اآلخرة خالد بن 

، كقاؿ: "إذا كاف قتاؿ فعلي على الناس". فافتتح علي شصنا، فأخذ جارية الوليد
لنفسو، فكتب خالد ِف ذل ، فلما قرأ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الكتاب، قاؿ: "ما سقوؿ ِف 

 رجل ٰبب هللا كرسولو كٰبُو هللا كرسولو"؟.
 قلت: أعوذ ِب من غضب هللا.
 كقاؿ: شديث شسن.  أبو ا١بواب ثقة، أخرجو الَبمذم

: أىٍخُػىرىكيمي الفىٍتحي بني عىًٍُد هللًا بًن ٧بيىمهدو.  قػىرىٍأتي عىلىى أىِب ا٤بىعىاِل أىٍٞبىدى بًن ًإٍسحىاؽى
"ح" كأخَبَن ٰبٓب بن أِب منصور، كٝباعة إجازة، قالوا: أخَبَن أبو الفتوح دمحم بن علي 
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ا٢بسْب ا٢باسب، قاؿ: أىٍخُػىرىَنى أىبيو  بن ا١بالجلي؛ قاه: أخَبَن أبو القاسم ىُة هللا بن
ا٢بيسىٍْبً أىٍٞبىدي بني ٧بيىمهًد بًن النقور، قاؿ: شدثنا عيسى بن علي بن ا١براح إمالء سنة 
سسع كٜبانْب كثالث مائة، قاؿ: شدثنا أبوالقاسم عُد هللا بن دمحم، قاؿ: شدثنا سويد 

ثػىنىا شىرًٍي ه عىٍن أىِب إً  : شىده ٍعتي بن سعيد، قىاؿى : ٠بًى ًٍُشيًٌ بًن جينىادىةى، قىاؿى ٍسحىاؽى عىًن شي
، هى يػيؤىدًٌم عىِبًٌ ًإهه أ : "عىًلي  ًمِبًٌ كىأىَنى ًمٍن عىًليٌو َن رىسيٍوؿى هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى يػىقيٍوؿي

. ركاه ابن ماجو عن سويد كركاه الَبمذم، عن إ٠باعيل بن موسى عن شري   أك ىو"
 قاؿ: صحيح غريب.ك 

 كركاه ٰبٓب بن آدـ، عن إسرائيل، عن جده، أخرجو النسائي ِف ا٣بصائص.
كقاؿ جعفر بن سليماف الضُعي: شدثنا يزيد الرش ، عىٍن ميطىرًًٌؼ بًن عىًٍُد هللًا، عىٍن 

: بػىعىثى رىسيٍوؿي هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى سىرً  يهةن، كىاٍستػىٍعمىلى ًعٍمرىافى بًن شيصىٍْبو، قىاؿى
عليهم عليا، ككاف ا٤بسلموف إذ قدموا من سفر أك غزك أسوا رىسيٍوؿي هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو 
ٍُلى أف أيسو رشا٥بم، فأخَبكه ٗبسّبىم، فأصاب علي جارية، فتعاقد أربعة ًمٍن  كىسىلهمى قػى

َبنو، قاؿ: فقدمت السرية فأسوا رسوؿ أىٍصحىاًب رىسيٍوًؿ هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كسلم لنخ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأخَبكه ٗبسّبىم، فقاـ إليو أشد اْلربعة، فقاؿ: َّي رىسيٍوًؿ هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو 
كىسىلهمى قىٍد أصاب علي جارية، فأعرض عنو، مث قاـ الثاين، فقاؿ: صنع كذا ككذا، 

رابع، فأقُل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عليهم مغضُا، فقاؿ: فأعرض عنو، مث الثالث كذل ، مث ال
. أخرجو أٞبد ِ"ما سريدكف من علي، علي مِب كأَنمنو، ىو كِل كل مؤمن بعدم" 

 ِف "ا٤بسند" كالَبمذم كشسنو كالنسائي.
ـى  كقالت زينب بنت كعب بن عجرة، عن أِب سعيد قاؿ: اشتكى الناس عليا، فػىقىا

لهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى فينا خطيُا فقاؿ: "ه سشكوا عليا فوهللا إنو ْلخشن رىسيٍوؿي هللًا صى 
. ركاه سعد بن إسحاؽ، كابن عمو سليماف بن دمحم  سُيل هللا"  أك ِف-ِف ذات هللا 
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 بنا كعب، عن عمتهما.
ٍعتي رىسيٍوؿى هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كى  سىلهمى يقوؿ: كيركل عن عمرك بن شاس اْلسلمي: ٠بًى

 . "من آذل عليا فقد آذاين"
الناس ِف الرشُة، مث  -هنع هللا يضر-كقاؿ فطر بن خليفة، عن أِب الطفيل قاؿ: ٝبع علي 

عى رىسيٍوؿى هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى يقوؿ يـو غدير خم  قاؿ ٥بم: أنشد هللا كل امرئ ٠بًى
كا شْب أخذه بيده رىسيٍوًؿ هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو ما ٠بع ٤با قاـ. فقاـ َنس كثّب فشهد

كىسىلهمى، فػىقىاؿى للناس: "أسعلموف أين أكَل ِب٤بؤمنْب من أنفسهم"؟ قالوا: نعم َّي رسوؿ 
هللا قاؿ: "من كنت موهه فهذا موهه، اللهم كاؿ من كاهه، كعاد من عاداه"، مث قاؿ 

ٍعتي رىسيٍوؿى هللاً   .  صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى يقوؿ ذل  لوِل زيد بن أرقم: ٠بًى
أك -قاؿ شعُة، عن سلمة بن كهيل، قاؿ: ٠بعت أِب الطفيل ٰبدث عن أِب سرٰبة 

: "من كنت موهه  -زيد بن أرقم، ش  شعُة عىًن النهيبًٌ صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى قىاؿى
ف شعُة ركاه عن ميموف أِب عُد ، كل يصححو؛ ْلُفعلي موهه". شسنو الَبمذم

هللا، عن زيد بن أرقم ٫بوه، كالظاىر أنو عند شعُة من طريقْب، كاْلكؿ ركاه بندار، 
 . عن غندر، عنو

كقاؿ كامل أبو العالء، عن شُيب بن أِب َثبت، عن ٰبٓب بن جعدة، عن زيد بًن 
قاؿ لعلي يـو غدير خم: "من كنت موهه  أىٍرقىمى، أىفه رىسيٍوؿى هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى 

 . فعلي موهه" 
دو، عىٍن عىًٍُد الرهٍٞبىًن بن أِب ليلى، أنو ٠بع عليا ينشد الناس  كركل ٫بوه يىزًٍيدي بني أىِب زَّيى

. كركل ٫بوه عُد هللا بن أٞبد ِف مسند أبيو، من شديث ٠باؾ بن عُيد،  ِف الرشُة
ساقها ا٢بافظ ابن عساكر ِف سرٝبة علي يصدؽ  عن ابن أِب ليلى. كلو طرؽ أخرل

 بعضها بعضا.
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كقاؿ ٞباد بن سلمة، عن علي بن زيد كأِب ىاركف، عن عدم بن َثبت، عن الَباء، 
: كينها مىعى رىسيٍوًؿ هللًا صىلهى اّلِلهي عليو كسلم ِف شجة الوداع فلما أسينا على غدير  قىاؿى

عىلىٍيًو كىسىلهمى ٙبىٍتى شجرسْب، كنودم ِف الناس: "الصالة  خم كسح ًلرىسيٍوًؿ هللًا صىلهى اّلِلهي 
جامعة"، كدعا رىسيٍوؿي هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى عىًلٌيان فأخذ بيده، كأقامو عن ٲبينو، 

موَل من أَن  فقاؿ: "ألست أكَل بكل مؤمن من نفسو"؟. قالوا: بلى فقاؿ: "فإف ىذا
هه كعاد من عاداه". فلقيو عمر بن ا٣بطاب، فقاؿ: ىنيئا موهه، اللهم كاؿ من كا

 . ل  َّي علي، أصُحت كأمسيت موَل كل مؤمن كمؤمنة
 كركاه عُد الرزاؽ، عن معمر، عن علي بن زيد.

كقاؿ عُيد هللا بن موسى، كغّبه، عن عيسى بن عمر القارئ عن السدم قاؿ: شدثنا 
صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى أطيار، فقسمها،  أنس بن مال  قاؿ: أىدم ًإَلى رىسيٍوًؿ هللاً 

 كسرؾ طّبا فقاؿ: "اللهم ائتِب أبشب خلق  إلي "، فجاء علي، كذكر شديث الطّب
 . كلو طرؽ كثّبة عن أنس

متكلم فيها، كبعضها على شرط السنن، من أجودىا شديث قطن بن نسّب شيخ 
د هللا بن ا٤بثُب، عن عُد هللا مسلم، قاؿ: شدثنا جعفر بن سليماف، قاؿ: شدثنا عُ

بن أنس بن مال ، عن أنس، قاؿ: أىدل ًإَلى رىسيٍوًؿ هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى شجل 
 . مشوم، فقاؿ: "اللهم ائتِب أبشب خلق  إلي  أيكل معي". كذكر ا٢بديث

، عىٍن عىًٍُد هللًا بًن عىطىاءو، عىًن اٍبًن  ٍعفىره اْلىٍٞبىري : كىافى أىشىبه كقاؿ جى بػيرىٍيدىةى، عىٍن أىبًٍيًو، قىاؿى
النًٌسىاًء ًإَلى رىسيٍوًؿ هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى فاطمة، كمن الرجاؿ علي، أخرجو 

 كقاؿ: شسن غريب. ِالَبمذم
كقاؿ أبو إسحاؽ السُيعي، عن أِب عُد هللا ا١بدِل، قاؿ: دخلت على أـ سلمة، 

: معاذ هللا قالت: فقالت ِل: أيسب فً  ٍيكيٍم رىسيٍوؿي هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى! قػيٍلتي
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ٍعتي رىسيٍوؿى هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى يقوؿ: "من سب عليا فقد سُِب". ركاه أٞبد  ٠بًى
 . ِف "مسنده"

، عىٍن ًزرٌو، عىٍن علي،  ًبتو ، عىٍن عىًدمًٌ بًن َثى قاؿ: ًإنهوي لىعىٍهدي النهيبًٌ صىلهى كقاؿ اْلىٍعمىشي
ُه ى ًإهه ميٍؤًمنه كىهى يػيًٍُغضي ى ًإهه مينىاًفقه". أخرجو مسلم،  اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى ًإِلىه ًإنهوي: "هى ٰبًي

 كصححو.  كالَبمذم
 كقاؿ أبو صاحل السماف، كغّبه، عن أِب سعيد، قاؿ: إف كنا لنعرؼ ا٤بنافقْب بُغضهم

 . عليا
 . كقاؿ أبو الزبّب، عن جابر، قاؿ: ما كنا نعرؼ منافقي ىذه اْلمة إه بُغضهم عليا

: شدثنا أىبيو شىيهاف التػهٍيًمٌي، عىٍن أىبًٍيًو، عىٍن عىًلٌي، -أشد الضعفاء-قاؿ ا٤بختار بن َنفع 
: قىاؿى رىسيٍوؿي صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى: "رىًشمى هللاي أىِبى   بكر، زكجِب ابنتو، كٞبلِب ًإَلى قىاؿى

ًإٍف كىافى مٌران، سركىو ا٢بق كمالو  ، يػىقيٍوؿي ا٢بىقه، كى دىار ا٥ًبٍجرىًة، كىأىٍعتىقى ًبالهن. رىًشمى هللاي عيمىرى
. رىًشمى هللاي عيٍثمىافى سىٍستحييو ا٤بىالىًئكىةي، رىًشمى هللاي عىًلٌيان اللههيمه أىًدر ا٢بىقه  مىعىوي  ًمٍن صىًدٍيقو

 ، كقاؿ: غريب ه نعرفو إه من ىذا الوجو.ٓشيث دار". أخرجو الَبمذم
كقاؿ اْلعمش، عن عمرك بن مرة، عن ا٢بارث، عن علي، قاؿ: يهل  ِف رجالف، 

 . مُغض مفَب، ك٧بب مطر
ًعٍيًد بًن جيُػىٍّبو، عن عائشة،  كقاؿ ٰبٓب ا٢بماين: شدثنا أبو عوانة، عىٍن أىِب ًبٍشرو، عىٍن سى
قالت: كنت قاعدة مىعى النهيبًٌ صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى، ًإٍذ أقُل علي فقاؿ: "َّي عائشة 

ىذا سيد العرب". قلت: َّي رسوؿ هللا، ألست سيد العرب؟ قاؿ: "أَن سيد كلد آدـ، 
 . كركم من كجهْب مثلو عن عائشة. كىو غريب. كىذا سيد العرب"

عمّب التيمي، قاؿ: دخلت مع عمٍب على عائشة، كقاؿ أبو ا١بحاؼ، عن ٝبيع بن 
فسئلت: أىمُّ النهاًس كىافى أىشىبه ًإَلى رىسيٍوًؿ هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى؟ قالت: فاطمة، 
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ًإٍف كىافى مىا عىًلٍمتي صىوهامان قػىوهامان. أخرجو  فقيل: من الرجاؿ، فقالت: زىٍكجيهىا، كى
 ريب.، كقاؿ: شسن غ الَبمذم

 قلت: ٝبيع كذبو غّب كاشد.
: خىرىٍجنىا مىعى رىسيٍوًؿ هللًا صىلهى اّلِلهي  اًبرو، قىاؿى ، عىٍن جى كقاؿ عىٍُدي هللًا بًن ٧بيىمهًد بًن عىًقٍيلو

امرأة من اْلنصار، فقاؿ: "يطلع عليكم رجل من أىل ا١بنة".  عىلىٍيًو كسلم إَل ٬بيل
عليكم رجل من أىل ا١بنة". فطلع عمر  فطلع أبو بكر، فُشرَنه، مث قاؿ: "يطلع

فُشرَنه، مث قاؿ: "يطلع عليكم رجل من أىل ا١بنة"، كجعل ينظر من النخل كيقوؿ: 
 . "اللهم إف شئت جعلتو عليا". فطلع علي هنع هللا يضر. شديث شسن

شراء فما علي  كعن سعيد بًن زىٍيدو أىفه رىسيٍوؿى هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى قاؿ: "اثُت 
إه نيب أك صديق أك شهيد"، كعليو أبو بكر، كعمر، كعثماف، كعلي. كذكر بقية 

 . العشرة
كقاؿ دمحم بن كعب القرظي: قاؿ علي: لقد رأيتِب مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كإين ْلربط 
عن  ا٢بجر على بطِب من ا١بوع، كإف صدقة ماِل لتُلغ اليـو أربعْب ألفا ركاه شري ،

 . عاصم بن كليب، عنو. أخرجو أٞبد ِف "مسنده"
كعن الشعيب: قاؿ: قاؿ علي: ما كاف لنا إه إىاب كُش نناـ على َنشية، كسعجن 

 فاطمة على َنشية. يعِب: نناـ على كجو، كسعجن على كجو.
: بػىعىثىًِب النهيبُّ  ، عىٍن علي، قىاؿى  صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كقاؿ عىٍمًرك بًن ميرهةى، عىٍن أىِب الُىٍخَبىًمًٌ

كىسىلهمى ًإَلى اليىمىًن، كأَن شديث السن، ليس ِل علم ِبلقضاء، فضرب صدرم، كقاؿ: 
"اذىب فإف هللا سيهدم قلُ  كيثُت لسان ". قاؿ: فما شككت ِف قضاء بْب 

 . اثنْب بعد
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ف كقاؿ اْلعمش، عن إبراىيم التيمي، عن أِب، قاؿ: خطُنا علي، فقاؿ: من زعم أ
عندَن شيئا نقرؤه إه كتاب هللا كىذه الصحيفة، كفيها أسناف اإلبل كشيء من 

 ا١براشات، فقد كذب.
كعن سليماف اْلٞبسي، عن أبيو، قاؿ: قاؿ علي: كهللا ما نزلت آية إه كقد علمت 
 فيما نزلت كأين نزلت، كعلى من نزلت، كإف رِب كىب ِل قلُا عقوه، كلساَن َنطقا.

ى رىسيٍوؿي هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى أبطأ علي عن بيعة أِب كقاؿ دمحم بن س ا سػيويِفًٌ ّبين: لىمه
بكر، فلقيو أبو بكر، فقاؿ: أكهت إمارِت؟! فقاؿ: ه، كلكن آليت ه أرسدم بردائي 
إه إَل الصالة، شٌب أٝبع القرآف، فزعموا أنو كتُو على سنزيلو. قاؿ دمحم: لو أصُت 

 اب كاف فيو العلم.ذل  الكت
 كقاؿ سعيد بن ا٤بسيب: ل يكن أشد من الصحابة يقوؿ: "سلوين" إه علي.

 كقاؿ ابن عُاس: قاؿ عمر: علي أقضاَن، كأىب أقرؤَن.
 كقاؿ ابن مسعود: كنا نتحدث أف أقضى أىل ا٤بدينة علي.

 كقاؿ ابن ا٤بسيب، عن عمر، قاؿ: أعوذ ِب من معضلة ليس ٥با أبو شسن.
 ابن عُاس: إذا شدثنا ثقة بفتيا عن علي ل نتجاكزىا.كقاؿ 

كقاؿ سفياف، عن كليب، عن جسرة، قالت: ذكر عند عائشة صـو عاشوراء، 
 فقالت: من أيمركم بصومو؟ قالوا: علي قالت: أما إنو أعلم من بقي ِبلسنة.
 ُد هللا.كقاؿ مسركؽ: انتهى علم أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إَل عمر، كعلي، كع

كقاؿ دمحم بن منصور الطوسي: ٠بعت أٞبد بن شنُل يقوؿ: ما كرد ْلشد ًمٍن 
 أىٍصحىاًب رىسيٍوًؿ هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كسلم من الفضائل ما كرد لعلي هنع هللا يضر.

: شهدت عمر يـو طعن، فذكر قصة  ، قىاؿى ، عىٍن عىٍمًرك بًن مىٍيميٍوفو كقاؿ أىبيو ًإٍسحىاؽى
ورل، فلما خرجوا من عنده قاؿ عمر: إف يولوىا اْلجيلح يسل  ِبم الطريق الش



                                                                                                    عَلَى الْمُفْتَرِي الْأَثٍِم                                                                                                                   الرَّدُّ الْقَوٌِم

99 

99 

 ا٤بستقيم.
قاؿ: أكره أف أٙبملها شيا  -يعِب أف سوليو-فقاؿ لو ابنو عُد هللا: فما ٲبنع ؟! 

 كميتا.
كقاؿ سفياف الثورم، عن اْلسود بن قيس، عن سعيد بن عمرك، قاؿ: خطُنا علي 

: ًإفه رىسيٍوؿى هللاً   صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى ل يعهد إلينا ِف اإلمارة شيئا، كلكن رأم فػىقىاؿى
رأيناه، فاستخلف أبو بكر، فقاـ كاستقاـ، مث استخلف عمر، فقاـ كاستقاـ، مث 

ضرب الدين ٔبرانو، كإف أقواما طلُوا الدنيا، فمن شاء هللا أف يعذب منهم عذب، 
 كمن شاء أف يرشم رشم.

يد بن جدعاف، عن ا٢بسن، عن قيس بن عُاد، قاؿ: ٠بعت عليا كقاؿ علي بن ز 
يقوؿ: كهللا ما عهد إِل رسوؿ هللا عهدا إه شيئا عهده إَل الناس، كلكن الناس كقعوا 
ِف عثماف فقتلوه، فكاف غّبم فيو أسوأ شاه كفعال مِب، مث إين رأيت أين أشقهم ِبذا 

 . َناْلمر، فوثُت عليو، فا أعلم أصُنا أـ أخطأ
قرأ على أِب الفهم بن أٞبد السلمي: أىٍخُػىرىكيم أىبيو ٧بيىمهدو عىٍُدي هللًا بني أىٍٞبىدى الفىًقٍيوي سىنىةى 
ٍُعى عشرة كست مائة، قاؿ: أىٍخُػىرىَنى أىبيو الفىٍتًح ٧بيىمهدي بني عىًٍُد الُىاًقي، قاؿ: أخَبَن  سى

دثنا علي بن دمحم بن عُد هللا مال  بن أٞبد سنة أربع كٜبانْب كأربع مائة، قاؿ: ش
ا٤بعدؿ إمالء سنة ست كأربع مائة، قاؿ: شدثنا أبو علي أٞبد بن الفضل بن خزٲبة، 
قاؿ: شدثنا عُد هللا بن ركح قاؿ: شدثنا شُابة قاؿ: شدثنا أبو بكر ا٥بذِل، عن 

، فقاه الُصرة قاـ إليو ابن الكواء، كقيس بن عُاد -ا٢بسن، قاؿ: ٤با قدـ علي هنع هللا يضر
لو: أه ٚبَبَن عن مسّبؾ ىذا الذم سرت فيو، ستوَل على اْلمة، سضرب بعضهم 
بُعض، أعهد من رسوؿ هللا عهده إلي ، فحدثنا فأنت ا٤بوثوؽ ا٤بأموف على ما 
٠بعت. فقاؿ: أما أف يكوف عندم عهد من النيب ملسو هيلع هللا ىلص ِف ذل  فال، كهللا إف كنت 
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ف أكؿ من كذب عليو، كلو كاف عندم من النيب صلى أكؿ من صدؽ بو، فال أكو 
هللا عليو كسلم عهد ِف ذل ، ما سركت أخا بِب سيم بن مرة، كعمر بن ا٣بطاب 
يقوماف على منَبه، كلقاسلتهما بيدم، كلو ل أجد إه بردم ىذا. كىلىًكنه رىسيٍوؿى هللًا 

ت فجاءة، مكث ِف مرضو أَّيما كلياِل، أيسيو صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى لىٍ يقتل قتال، كل ٲب
ا٤بؤذف فيؤذنو ِبلصالة، فيأمر أِب بكر فيصلي ِبلناس، ىو يرل مكاين، مث أيسيو ا٤بؤذف 
فيؤذنو ِبلصالة، فيأمر أِب بكر فيصلي ِبلناس، كىو يرل مكاين، كلقد أرادت امرأة 

يوسف، مركا من نسائو أف سصرفو عن أِب بكر فأىب كغضب، كقاؿ: "أنًب صواشب 
 . أِب بكر يصلي ِبلناس"

فلما قُض هللا نُيو، نظرَن ِف أمورَن، فاخَبَن لدنياَن من رضيو نيب هللا لديننا، ككانت 
الصالة أصل اإلسالـ، كىي عظم اْلمر، قواـ الدين. فُايعنا أِب بكر، ككاف لذل  

منو الَباءة، أىال، ل ٱبتلف عليو منا اثناف، كل يشهد بعضنا على بعض، كل نقطع 
فأديت إَل أِب بكر شقو، كعرفت لو طاعتو، كغزكت معو ِف جنوده، ككنت آخذ إذا 

أغزاين، كأضرب بْب يديو بسوطي، فلما قُض، كهىا عمر، فأخذ  أعطاين، كأغزكا إذا
بسنة صاشُو، كما يعرؼ من أمره، فُايعنا عمر، كل ٱبتلف عليو منا اثناف، كل يشهد 

نقطع منو الَباءة. فأديت إَل عمر شقو، كعرفت طاعتو،  بعضنا على بعض، كل
كغزكت معو ِف جيوشو، ككنت آخذ إذا أعطاين، كأغزك إذا أغزاين، كأضرب بْب يديو 

 ا٢بدكد بسوطي.
فال قُض سذكرت ِف نفسي قرابٍب كسابقٍب كسالفٍب كفضلي، كأَن أظن أف ه يعدؿ 

٢بقو ِف قَبه، فأخرج منها نفسو  ِب، كلكن خشي أف ه يعمل ا٣بليفة بعده ذنُا إه
ككلده، كلو كانت ٧باِبة منو آلثر ِبا كلده فَبئ منها إَل رىط من قريش ستة، أَن 

 أشدىم.
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فلما اجتمع الرىط سذكرت ِف نفسي قرابٍب كسابقٍب كفضلي، كأَن أظن أف ه يعدلوا 
مث أخذ بيد  ِب، فأخذ عُد الرٞبن مواثيقنا على أف نسمع كنطيع ٤بن كهه هللا أمرَن،

ابن عفاف فضرب بيده على يده، فنظرت ِف أمرم، فإذا طاعٍب قد سُقت بيعٍب، 
كإذا ميثاقي قد أخذ لغّبم، فُايعنا عثماف فأديت لو شقو، كعرفت لو طاعتو، 

كغزكت معو ِف جيوشو، ككنت آخذ إذا أعطاين، كأغزاين، كأضرب بْب يديو ا٢بدكد 
 بسوطي.

ذا ا٣بليفتاف اللذاف أخذاىا بعهد رسوؿ هللا صلى هللا فلما أصيب نظرت ِف أمرم، فإ
، كىذا الذم قد أخذ لو ا٤بيثاؽ، قد أصيب،  عليو كسلم إليهما ِبلصالة قد مضيا

 فُايعِب أىل ا٢برمْب، كأىل ىذين ا٤بصرين.
ركل إسحاؽ بن راىويو ٫بوه، عن عُده سليماف، قاؿ: شدثنا أبو العالء سال 

كل ٫بوه كزاد ِف آخره: فوثب فيها من ليس مثلي، كه ، ٠بعت ا٢بسن، ر ِا٤برادم
 قرابتو كقرابٍب، كه علمو كعلمي، كه سابقتو كسابقٍب، ككنت أشق ِبا منو.

قاؿ: ِبيعاين  -يعنياف: طلحة كالزبّب-قاه: فأخَبَن عن قتال  ىذين الرجلْب 
 لقاسلناه. ِب٤بدينة، كخلعاين ِبلُصرة، كلو أف رجال ٩بن ِبيع أِب بكر كعمر خلعو

 كركل ٫بوه ا١بريرم، عن أِب نضرة.
كقاؿ أبو عتاب الدهؿ: شدثنا ٨بتار بن َنفع التيمي، قاؿ: شدثنا أىبيو شىيهاف التػهٍيًمٌي، 

: قىاؿى رىسيٍوؿي هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى: "رىًشمى -عىٍن أىبًٍيًو عىٍن عىًليٌو  رىًضيى هللاي عىٍنوي، قىاؿى
 أىِبى بكر، زكجِب هللاي 

ًإٍف كىافى مٌران،  ، يػىقيٍوؿي ا٢بىقه، كى ابنتو، كٞبلِب ًإَلى دىار ا٥ًبٍجرىًة، كىأىٍعتىقى ًبالهن. رىًشمى هللاي عيمىرى
. رىًشمى هللاي عيٍثمىافى سىٍستحييو ا٤بىالىًئكىةي. رىًشمى هللاي عىًلٌيان، اللههيمه  سركىو ا٢بق كمالو ًمٍن صىًدٍيقو

 قه مىعىوي شيث دار".أىًدر ا٢بى 
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عى رىسيٍوؿى هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى  كقاؿ إ٠باعيل بن رجاء، عن أبيو، عن أِب سعيد، ٠بًى
يقوؿ: "إف منكم من يقاسل على أتكيل القرآف، كما قاسلت على سنزيلو". فقاؿ أبو 

صف النعل"، ككاف بكر: أَن ىو؟ قاؿ: "ه". قاؿ عمر: أَن ىو؟ قاؿ: "ه، كلكنو خا
 .ِأعطى عليا نعلو ٱبصفها

 قلت: فقاسل ا٣بوارج الذين أكلوا القرآف برأيهم كجهلهم.
كقاؿ خارجة بن مصعب، عن سالـ بن أِب القاسم، عن عثماف بن أِب عثماف، قاؿ: 
جاء أَنس إَل علي، فقالوا: أنت ىو، قاؿ: من أَن! قالوا: أنت ىو، قاؿ: كيلكم من 

ربنا، قاؿ: ارجعوا فأبوا، فضرب أعناقهم، مث خد ٥بم ِف اْلرض، مث أَن؟ قالوا: أنت 
 قاؿ: َّي قنَب ائتِب ٕبـز ا٢بطب، فحرقهم ِبلنار، كقاؿ:
 ٤با رأيت اْلمر أمرا منكرا ... أكقدت َنرم كدعوت قنَبا

كاف يكنس بيت ا٤باؿ مث   -هنع هللا يضر-كقاؿ أبو شياف التيمي: شدثِب ٦بمع، أف عليا 
 رجاء أف يشهد لو أنو ل ٰبُس فيو ا٤باؿ عن ا٤بسلمْب.يصلي فيو، 

فقاؿ: أيها الناس،  -هنع هللا يضر-كقاؿ أبو عمرك بن العالء، عن أبيو، قاؿ: خطب علي 
كهللا الذم ه إلو إه ىو، ما رزأت من مالكم قليال كه كثّبا، إه ىذه القاركرة، 

 .كأخرج قاركرة فيها طيب، مث قاؿ: أىداىا إِل دىقاف
كقاؿ ابن ٥بيعة: شدثنا عُد هللا بن ىُّبة، عن عُد هللا بن زرير الغافقي، قاؿ: دخلت 
على علي يـو اْلضحى فقرب إلينا خزيرة، فقلت: لو قربت إلينا من ىذا الوز، فإف 

ٍعتي رىسيٍوؿى هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى يقوؿ: "ه ٍ ٠بًى : ًإيٌنً  ٰبل هللا قد أكثر ا٣بّب قىاؿى
للخيفة من ماؿ هللا إه قصعتاف، قصعة أيكلها ىو كأىلو، كقصعة يضعها بْب يدم 

 الناس".
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كقاؿ سفياف الثورم: إذا جاءؾ عن علي شيء فخذ بو، ما بُب لُنة على لُنة، كه 
 قصُة على قصُة، كلقد كاف ٯباء ٔبيوبو ِف جراب.

اؿ: دخلت على علي كقاؿ عُاد بن العواـ، عن ىاركف بن عنَبة، عن أبيو، ق
ِب٣بورنق، كعليو ٠بل قطيفة، فقلت: َّي أمّب ا٤بؤمنْب إف هللا قد جعل ل  كْلىل بيت  
ِف ىذا ا٤باؿ نصيُا، كأنت سفعل ىذا بنفس ! فقاؿ: إين كهللا ما أرزؤكم شيئا، كما 

 ىي إه قطيفٍب الٍب أخرجتها من بيٍب.
ع ما فضل عن أصابعو من كعن علي أنو اشَبل قميصا أبربعة دراىم فلُسو، كقط

 الكم.
عن جرموز، قاؿ: رأيت عليا كىو ٱبرج من القصر، كعليو إزار إَل نصف الساؽ، 
كرداء مشمر، كمعو درة لو ٲبشي ِبا ِف اْلسواؽ، كأمرىم بتقول هللا كشسن الُيع، 

 كيقوؿ: أكفوا الكيل كا٤بيزاف، كه سنفخوا اللحم.
زىاد عند عمر بن عُد العزيز رٞبو هللا، كقاؿ ا٢بسن بن صاحل بن شي: سذاكركا ال

 فقاؿ: أزىد الناس ِف الدنيا علي بن أِب طالب.
كعن رجل أنو رأل عليا قد ركب ٞبارا كدَل جليو إَل موضع كاشد، مث قاؿ: أَن الذم 

 أىنت الدنيا.
كقاؿ ىشيم، عن إ٠باعيل بن سال، عن عمار ا٢بضرمي، عن أِب عمر زاذاف، أف 

ديث، فقاؿ: ما أراؾ إه قد كذبتِب. قاؿ: ل أفعل. قاؿ: إف كنت  رجال شدث عليا ٕب
 كذبت أدعو علي . قاؿ: ادع. فدعا، فما برح شٌب عمي.

كقاؿ عطاء بن السائب، عن أِب الُخَبم، عن علي، قاؿ: كأبردىا على الكُد إذا 
 سئلت عما ه أعلم أف أقوؿ: هللا أعلم.

أراد أف ينصف الناس من نفسو فليحب كقاؿ خيثمة بن عُد الرٞبن: قاؿ علي: من 
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 ٥بم ما ٰبب لنفسو.
: جاء رجل إَل علي فأثُب عليو، ككاف قد  ، قىاؿى كقاؿ عىٍمًرك بًن ميرهةى، عىٍن أىِب الُىٍخَبىًمًٌ

 بلغو عنو أمر، فقاؿ: إين لست كما سقوؿ، كأَن فوؽ ما ِف نفس .
 عن -كىو كاه-طّب : شدثنا موسى بن م-كىو صدكؽ-كقاؿ دمحم بن بشر اْلسدم 

أبيو، عن صعصعة بن صوشاف، قاؿ: ه ضرب علي أسيناه، فقلنا: استخلف، قاؿ: 
إف يرد هللا بكم خّبنا استعمل عليكم خّبكم، كما أراد بنا خّبا كاستعمل علينا أِب 

 بكر.
كركل ا٢بسن بن عمارة، عن ا٢بكم، عن أِب كائل، قاؿ: قيل لعلي: أه سوصي؟ قاؿ: 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأكصي، كلكن إف يرد هللا ِبلناس خّبنا سيجمعهم على ما أكصى رسوؿ 
 خّبىم، كما ٝبعهم بعد نُيهم على خّبىم.

 كركم إبسناد آخر، عن الشعيب، عن أِب كائل.
كركل عُد ا٤بل  بن سلع ا٥بمداين، عن عُد خّب، عن علي، قاؿ: استخلف أبو 

  كسنتو ... ا٢بديث.بكر، فعمل بعمل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
، عىٍن سىالًً بًن أىِب ا١بىٍعًد، عىٍن عىًٍُد هللا بن سُع، ٠بع عليا يقوؿ:  كقاؿ اْلىٍعمىشي

لتخضنب ىذه من ىذه، فما ينتظرين إه شقي. قالوا: َّي أمّب ا٤بؤمنْب، فأخَبَن عنو 
لف علينا قاؿ: ه، لنُّبف عَبسو، قاؿ: أنشدكم ِب أف يقتل غّب قاسلي. قالوا: فاستخ

كلكِب أسرككم إَل ما سرككم إليو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. قالوا: فما سقوؿ لرب  إذا أسيتو؟ 
قاؿ: أقوؿ: اللهم سركتِب فيهم ما بدا ل ، مث قُضتِب إلي ، كأنت فيهم، إف شئت 

 أصلحتهم، كإف شئت أفسدهتم.
يزيد ا٢بماين، قاؿ: ٠بعت  كقاؿ اْلعمش، عن شُيب بن أِب َثبت، عن ثعلُة بن

يعِب ٢بيتو -عليا يقوؿ: أشهد أنو كاف يسر إِل النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "لتخضنب ىذه من ىذه 
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 فما ٰبُس أشقاىا". -من رأسو
كقاؿ شري ، عن عثماف بن أِب زرعة، عن زيد بن كىب، قاؿ: قدـ على علي قـو 

اسق هللا َّي علي فإن  ميت،  من الُصرة من ا٣بوارج، فقاؿ منهم ا١بعد بن بعجة:
فقاؿ علي: بل مقتوؿ؛ ضربة على ىذه ٚبضب ىذه، عهد معهود كقضاء مقضي، 

 كقد خاب من افَبل.
قاؿ: كعاسُو ِف لُاسو، فقاؿ: ما لكم كلُاسي، ىو أبعد من الكثّب، كأجدر أف يقتدل 

 ِب ا٤بسلم.
 ٛبثل: -هنع هللا يضر-كقاؿ فطر، عن أِب الطفيل؛ أف عليا 

 شيازٲب  للموت ... فإف ا٤بوت هقيكا اشدد
 كه ٘بزع من القتل ... إذا شل بواديكا

كقاؿ ابن عيينة، عن عُد ا٤بل  بن أعْب، عن أِب شرب بن أِب اْلسود الدؤِل، عن 
أبيو، عن علي، قاؿ: أاتين عُد هللا بن سالـ، كقد كضعت قدمي ِف الغرز، فقاؿ ِل، 

ِبا ذِبب السيف. قلت: كاًن هللا لقد أخَبين  ه سقدـ العراؽ فإين أخشى أف يصيُ 
بًًو رىسيٍوؿي هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى. قىاؿى أبو اْلسود: فما رأيت كاليـو قط ٧بارِب ٱبَب 

 بذا عن نفسو.
 قاؿ ابن عيينة: كاف عُد ا٤بل  رافضيًّا.

ُغ ا٢بنظلي، قاؿ: كقاؿ يونس بن بكّب: شدثِب علي بن أِب فاطمة قاؿ: شدثِب اْلص
أاته ابن النُاح شْب طلع الفجر، يؤذنو  -هنع هللا يضر-٤با كانت الليلة الٍب أصيب فيها علي 

ِبلصالة، فقاـ يشمي، فلما بلغ الُاب الصغّب، شد عليو عُد الرٞبن بن ملجم، 
فضربو، فخرجت أـ كلثـو فجعلت سقوؿ: ما ِل كلصالة الصُح، قتل زكجي عمر 

 قتل أِب صالة الغداة.صالة الغداة، ك 
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كقاؿ أبو جناب الكليب: شدثِب أبو عوف الثقفي، عن ليلة قتل علي، قاؿ: قاؿ 
ا٢بسن بن علي: خرجت الُارشة أمّب ا٤بؤمنْب يصلي، فقاؿ ِل: َّي بِب إين بت الُارشة 

أكقظ أىلي؛ ْلهنا ليلة ا١بمعة صُيحة بدر، لسُع عشرة من رمضاف، فملكتِب 
: َّيى رىسيٍوؿى هللا، ماذا لقيت عينام، فسنح ِل رىسي  ٍوؿي هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى، فػىقيٍلتي

من أمت  من اْلكد كاللدد؟ ! فقاؿ: "ادع عليهم". فقلت: اللهم أبدلِب ِبم من ىو 
خّب منهم، كأبد٥بم ِب من ىو شر مِب. فجاء ابن النُاح فآذنو ِبلصالة، فخرج، 

ف: أما أشدىا فوقعت ضربتو ِف السدة، كأما اآلخر كخرجت خلفو، فاعتوره رجال
 فأثُتها ِف رأسو.

كاف ٱبرج إَل الصالة، كِف يده درة   -هنع هللا يضر-كقاؿ جعفر بن دمحم، عن أبيو، أف عليا 
يوقظ الناس ِبا، فضربو ابن ملجم، فقاؿ علي: أطعموه كاسقوه فإف عشت فأَن كِل 

 دمي.
أك عفوت، كإف مت فاقتلوه قتلٍب، كه سعتدكا إف  ركاه غّبه، كزاد: فإف بقيت قتلت

 هللا ه ٰبب ا٤بعتدين.
كقاؿ دمحم بن سعد: لقي ابن ملجم شُيب بن ٔبرة اْلشجعي، فأعلمو ٗبا عـز عليو 
من قتل علي، فوافقو، قاؿ: كجلسا مقابل السدة الٍب ٱبرج منها علي. قاؿ ا٢بسن: 

عينام كأَن جالس، فسنح ِل النيب كأسيتو سحرا فجلست إليو، فقاؿ: إين ملكتِب 
ملسو هيلع هللا ىلص، فذكر ا٤بناـ ا٤بذكور قاؿ: كخرج كأَن خلفو، كابن النُاح بن يديو، فلما خرج من 

 الُاب َندل: أيها الناس
، كمعو درسو يوقظ الناس، فاعَبضو  الصالة الصالة، ككذل  كاف يصنع ِف كل يـو

ما سيف شُيب فوقع ِف الطاؽ، ك٠بع الرجالف، فضربو ابن ملجم على دماغو، كأ
الناس عليا يقوؿ: ه يفوسنكم الرجل. فشد الناس عليهما من كل َنشية، فهرب 
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 شُيب، كأخذ عُد الرٞبن، ككاف سم سيفو.
كمكث علي يـو ا١بمعة كالسُت، كسوِف ليلة اْلشد، إلشدل عشرة ليلة بقيت من 

كجاؤكا ِبلنفط كالُوارم، رمضاف. فلما دفن أشضركا ابن ملجم، فاجتمع الناس، 
فقاؿ دمحم ابن ا٢بنفية كا٢بسْب كعُد هللا بن جعفر بن أِب طالب: دعوَن نشتف منو، 
فقطع عُد هللا يديو كرجليو، فلم ٯبزع كل يتكلم، فكحل عينيو، فلم ٯبزع، كجعل 

لق: ]الع ﴾اقٍػرىٍأ ًِبٍسًم رىبًٌ ى الهًذم خىلىق﴿يقوؿ: إن  لتكحل عيِب عم ، كجعل يقرأ: 
[ ، شٌب ختمها، كإف عينيو لتسيالف، مث أمر بو فعوجل عن لسانو ليقطع، فجزع، ُ

 فقيل لو ِف ذل .
فقاؿ: ما ذاؾ ٔبزع، كلكِب أكره أف أبقى ِف الدنيا فواقا ه أذكر هللا، فقطعوا لسانو، 
مث أشرقوه ِف قوصرة. ككاف أ٠بر، شسن الوجو، أفلج، شعره مع شحمة أذنيو، كِف 

 السجود. جُهتو أثر
 أمرىم أف ٰبرقوه بعد القتل. -هنع هللا يضر-كيركل أف عليا 

كقاؿ جعفر بن دمحم، عن أبيو، قاؿ: صلى ا٢بسن على علي، كدفن ِبلكوفة، عند 
 قصر اإلمارة، كعمي قَبه.

 كعن أِب بكر بن عياش، قاؿ: عموه لئال سنُشو ا٣بوارج.
 ة.كقاؿ شري ، كغّبه: نقلو ا٢بسن بن علي إَل ا٤بدين

 كذكر ا٤بَبد، عن دمحم بن شُيب، قاؿ: أكؿ من شوؿ من قَب إَل قَب علي.
كقاؿ صاحل بن أشد النحوم: شدثنا صاحل بن شعيب، عن ا٢بسن بن شعيب 

صّب ِف صندكؽ، ككثركا عليو الكافور، كٞبل على بعّب،  -هنع هللا يضر-الفركم، أف عليا 
الُعّب ليال، فأخذسو طيئ كىم يظنوف  يريدكف بو ا٤بدينة، فلما كاف بُالد طيئ، أضلوا

 أف ِف الصندكؽ ماه، فلما رأكه خافوا أف يطلُوا، فدفنوه ك٫بركا الُعّب فأكلوه.
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كقاؿ مطْب: لو علمت الرافضة قَب من ىذا الذم يزار بظاىر الكوفة لرٝبتو، ىذا 
 قَب ا٤بغّبة بن شعُة.

 ٜباف كٟبسْب.ىو ابن  -هنع هللا يضر-قاؿ أبو جعفر الُاقر: قتل علي 
كعنو ركاية أخرل أنو عاش ثالَث كستْب سنة، ككذا ركم عن ابن ا٢بنفية، كقالو أبو 
إسحاؽ السُيعي، كأبو بكر بن عياش، كينصر ذل  ما ركاه ابن جريج، عن دمحم بن 
 عمر بن علي بن أِب طالب، أنو أخَبه أف عليا سوِف لثالث أك أربع كستْب سنة.

 و، قاؿ: كاف لعلي سُع عشرة سرية.كعن جعفر الصادؽ، عن أبي
كقاؿ أبو إسحاؽ السُيعي، عن ىُّبة بن يرًن، قاؿ: خطُنا ا٢بسن بن علي، فقاؿ: 
لقد فارقكم ِبْلمس رجل ما سُقو إه اْلكلوف بعلم، كه يدركو اآلخركف، كأف رسوؿ 

ه صفراء، إه سُع هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعطيو الراية، فال ينصرؼ شٌب يفتح لو، ما سرؾ بيضاء ك 
 مائة درىم فضلت من عطائو، كاف أرصدىا، ه خادـ ْلىلو.

كقاؿ أبو إسحاؽ، عن عمرك اْلصم، قاؿ: قلت للحسن بن علي: إف الشيعة 
يزعموف أف عليا مُعوث قُل يـو القيامة. فقاؿ: كذبوا كهللا ما ىؤهء بشيعة، لىٍو 

عيٍوثه مىا زىكهٍجنىا نً  ، عىًلٍمنىا أىنهوي مىُػٍ سىاءهي، كه قسمنا مّباثو. كركاه شري  عىٍن أىِب ًإٍسحىاؽى
 عىٍن عىاًصًم بًن ضىٍمرىةى، بدؿ عمرك.
 لطاؿ الكتاب. -هنع هللا يضر-كلو استوعُنا أخُار أمّب ا٤بؤمنْب 
 ا٢بوادث ِف خالفة علي هنع هللا يضر:
 سنة ست كثالثْب كقعة ا١بمل:

ب النيب ملسو هيلع هللا ىلص كِبيعوا عليا، مث إف طىٍلحىةي بني ٤با قتل عثماف صَبا، سقط ِف أيدم أصحا
، كأـ ا٤بؤمنْب عائشة، كمن سُعهم رأكا أهنم ه ٱبلصهم ٩با  ري بني العىوهاـً ٍيًد هللًا، كىالزُّبػىيػٍ عيُػى
كقعوا فيو من سوانيهم ِف نصرة عثماف، إه أف يقوموا ِف الطلب بدمو، كاْلخذ بثأره 
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 ن ا٤بدينة بغّب مشورة من أمّب ا٤بؤمنْب علي، كطلُوا الُصرة.من قتلتو، فساركا م
قاؿ خليفة: قدـ طلحة، كالزبر، كعائشة الُصرة، كِبا عثماف بن شنيف اْلنصارم 

كاليا لعلي، فخاؼ كخرج عنها. مث سار علي من ا٤بدينة، بعد أف استعمل عليها سهل 
َل الكوفة بْب يديو بن شنيف أخا عثماف، كبعث ابنو ا٢بسن، كعمار بن َّيسر إ

 يستنفراف الناس، مث إنو كصل إَل الُصرة.
ككاف قد خرج منها قُل قدكمو إليها شكيم بن جُلة العُدم ِف سُع مائة، كىو أشد 
الرؤكس الذف خرجوا على عثماف كما سلف، فالتقى ىو كجيش طلحة كالزبّب، فقتل 

ضا ٦باشع بن مسعود هللا شكيما ِف طائفة من قومو، كقتل مقدـ جيش اآلخرين أي
 السلمي.

مث اصطلحت الفئتاف، ككفوا عن القتاؿ، على أف يكوف لعثماف بن شنيف دار اإلمارة 
 كالصالة، كأف ينزؿ طلحة كالزبّب شيث شاءا من الُصرة، شٌب يقدـ علي هنع هللا يضر.

زكجة نُيكم ِف  -يعِب عائشة-كقاؿ عمار ْلىل الكوفة: أما كهللا إين ْلعمل أهنا 
نٍػيىا كىاآلًخرىًة، كىلىًكنه هللاى ابٍػتىالىكيٍم ًِبىا لينظر أستُعونو أك إَّيىا.ا  لدُّ

قاؿ سعد بن إبراىيم الزىرم: شدثِب رجل من أسلم، قاؿ: كنا مع علي أربعة آهؼ 
 من أىل ا٤بدينة.

كقاؿ سعيد بن جُّب: كاف مع علي يـو كقعة ا١بمل ٜباف مائة من اْلنصار، كأربع مائة 
 د بيعة الرضواف. ركاه جعفر بن أِب ا٤بغّبة، عن سعيد.٩بن شه

كقاؿ ا٤بطلب بن زَّيد، عن السدم: شهد مع علي يـو ا١بمل مائة كثالثوف بدرا 
كسُع مائىةو ًمٍن أىٍصحىاًب النهيبًٌ صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى، كقتل بينهما ثالثوف ألفا، ل سكن 

 مقتلة أعظم منها.
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ُالغ كيقوؿ: ل يشهدىا إَل علي، كعمار، كطلحة، كالزبّب من ككاف الشعيب ي
 الصحابة.

كقاؿ سلمة بن كهيل: فخرج من الكوفة ستة آهؼ، فقدموا على علي بذم قار، 
 فسار ِف ٫بو عشرة آهؼ، شٌب أسى الُصرة.

كقاؿ أبو عُيدة: كاف على خيل علي يـو ا١بمل عمار، كعلى الرجالة دمحم بن أِب بكر 
كعلى ا٤بيمنة علُاء بن ا٥بيثم السدكسي، كيقاؿ: عُد هللا بن جعفر، كيقاؿ:  الصديق،

ا٢بسن بن علي، كعلى ا٤بيسرة ا٢بسْب بن علي، كعلى ا٤بقدمة عُد هللا بن عُاس، 
كدفع اللواء إَل ابنو دمحم ابن ا٢بنفية. ككاف لواء طلحة كالزبّب مع عُد هللا بن شكيم 

الرجالة عُد هللا بن الزبّب، كعلى ا٤بيمنة عىٍُدى هللًا  بن شزاـ، كعلى ا٣بيل طلحة، كعلى
بنى عىاًمًر بًن كيرىٍيزو، كىعىلىى ا٤بيسرة مركاف بن ا٢بكم. ككانت الوقعة يـو ا١بمعة، خارج 

 الُصرة، عند قصر عُيد هللا بن زَّيد.
 قاؿ الليث بن سعد، كغّبه: كانت كقعة ا١بمل ِف ٝبادل اْلكَل.

ج يومئذ كعب بن سور اْلزدم ِف عنقو ا٤بصحف، كمعو سرس، كقاؿ أبو اليقظاف: خر 
 فأخذ ٖبطاـ ٝبل عائشة، فجاءه سهم غرب فقتلو.

قاؿ دمحم بن سعد: ككاف كعب قد طْب عليو بيتا، كجعل فيو كوة يتناكؿ منها طعامو 
كشرابو اعتزاه للفتنة، فقيل لعائشة: إف خرج مع  ل يتخلف من اْلزد أشد، فركُت 

و ككلمتو فلم ٯبُها، فقالت: ألست أم ؟ كِل علي  شق، فكلمها، إليو فنادس
فقالت: إ٭با أريد أف اصلح بْب الناس، ذل  شْب خرج كنشر ا٤بصحف، كمشى بْب 

 الصفْب يدعوىم إَل ما فيو، فجاءه سهم فقتلو.
كقاؿ شصْب بن عُد الرٞبن: قاـ كعب بن سور فنشر مصحفا بْب الفريقْب، 

 ِف دمائهم فما زاؿ شٌب قتل. كنشدىم هللا كاإلسالـ
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كقاؿ غّبه: اصطف الفريقاف، كليس لطلحة كه لعلي رأسي الفريقْب قصد ِف القتاؿ، 
بل ليتكلموا ِف اجتماع الكلمة، فَبامى أكِبش الطائفتْب ِبلنُل، كشُت َنر ا٢برب، 
كَثرت النفوس، كبقي طلحة يقوؿ: "أيها الناس أنصتوا"، كالفتنة سغلي، فقاؿ: أؼ 

اش النار، كذائب طمع، كقاؿ: اللهم خذ لعثماف مِب اليـو شٌب سرضى، إَن داىنا فر 
ِف أمر عثماف، كنا أمس يدا على من سواَن، كأصُحنا اليـو جُلْب من شديد، يزشف 
أشدَن إَل صاشُو، كلكنو كاف مِب ِف أمر عثماف ما ه أرل كفارسو، إه بسف  دمي، 

 كبطلب دمو.
بن أِب سَبة ا٥بذِل، قاؿ: نظر مركاف بن ا٢بكم إَل طلحة  فركل قتادة، عن ا١باركد

، فرمى طلحة بسهم فقتلو.  يـو ا١بمل، فقاؿ: ه أطلب أثرم بعد اليـو
: رأيت مركاف بن ا٢بكم شْب رمى طلحة يومئذ بسهم، فوقع  كقاؿ قيس بن أِب شاـز

٩بن ِف ركُتو، فما زاؿ يسح شٌب مات. كِف بعض طرقو: رماه بسهم، كقاؿ: ىذا 
 أعاف على عثماف.

كعن ٰبٓب بن سعيد اْلنصارم، عن عمو، أف مركاف رمى طلحة، كالتفت إَل أِبف بن 
 عثماف كقاؿ: قد كفيناؾ بعض قتلة أبي .

 كركل زيد بن أِب أنيسة، عن رجل، أف عليا قاؿ: بشركا قاسل طلحة ِبلنار.
مائة رجل، كعن عكرمة، عن ابن عُاس، قاؿ: خرجنا مع علي إَل ا١بمل ِف ست 

فسلكنا على طريق الربذة، فقاـ إليو ابنو ا٢بسن، فُكى بْب يديو كقاؿ: ائذ ِل 
نه شىًنْبى ا١بىارًيىًة قاؿ: لقد كنت أشرت علي   فأسكلم، فقاؿ: سىكلهٍم، كىدىٍع عىٍن ى أىٍف ٙبًى

إليها غوازب ِب٤بقاـ، كأَن أشّبه علي  اآلفى، ًإفه ًلٍلعىرىًب جىولىةن، كىلىٍو قىٍد رىجىعىٍت 
، كىلىٍو كيٍنتى ِف مثل جحر  طى اإًلًبًل، شىٌبه يىٍستىٍخرًجيوؾى أشالمها، لضربوا ًإلىٍي ى آِبى

الضب. فقاؿ علي: أسراين ه أِب ل  كنت منتظر كما ينتظر الضُع اللدـ. كركل ٫بوه 
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 من كجهْب آخرين.
ىالؿ، عن  ركح بن عُادة، قاؿ: شدثنا أبو نعامة العدكم، قاؿ: شدثنا ٞبيد بن

شجيز بن الربيع أف عمراف بن شصْب أرسلو إَل بِب عدم أف ائتهم، فأاته فقاؿ: يقرأ 
عليكم السالـ، كيقوؿ: إين لكم َنصح، كٰبلف ِب ْلف يكوف بعدا ٦بدعا يرعى ِف 
رأس جُل شٌب ٲبوت أشب إليو من أف يرمى ِف كاشد من الفريقْب بسهم، فأمسكوا 

 فداكم أِب كأمي.
دعنا من ، فإَن كهللا ه ندع ثػىقيلى رىسيٍوؿي هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى. فغزكا يـو  فقالوا:

ا١بمل، فقتل خلق شوؿ عائشة يومئذ سُعوف كلهم قد ٝبعوا القرآف، كمن ل ٯبمع 
 القرآف أكثر.

ركل الواقدم عن رجالو، قاؿ: كاف يعلى بن منية التميمي شليف بِب نوفل بن عُد 
 اؼ عامال لعثماف على ا١بند، فواىف ا٤بوسم عاـ قتل عثماف.من

كعن ابن أِب مليكة، قاؿ: جاء يعلى بن أمية إَل عائشة كىي ِف ا٢بج، فقاؿ: قد 
 قتل خليفت  الذم كنت ٙبرضْب عليو. قالت: برئت إَل هللا من قاسلو.
لناس، من خرج كعن الواقدم، عن الوليد بن عُد هللا، قاؿ: قاؿ يعلى بن أمية: أيها ا

 يطلب بدـ عثماف فعلي جهازه.
كعن علي بن أِب سارة، قاؿ: قدـ يعلى أبربع مائة ألف فأنفقها ِف جهازىم إَل 

 الُصرة.
كعن غّبه، قاؿ: ٞبل يعلى بن أمية عائشة على ٝبلة عسكر، كقاؿ: ىذه عشرة 
أين  آهؼ دينار من غر ماِل أقوم ِبا من طلب بدـ عثماف. فُلغ عليا، فقاؿ: من

 لو؟ سرؽ اليمن مث جاء! كهللا لئن قدرت عليو آلخذف ما أقر بو.
كعن ٰبٓب بن سعيد اْلنصارم عن عم لو، قاؿ: ٤با كاف يـو ا١بمل َندل علي ِف 
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، فإف ىذا مقاـ من فلح فيو، فلح يـو  الناس: ه سرموا أشدا بسهم، ككلموا القـو
إف القـو َندكا أبجعهم: "َّي لثارات القيامة، قاؿ: فتوافينا شٌب أاتَن شر ا٢بديد، مث 

معو اللواء، فمد علي يديو، كقاؿ: اللهم  ُعثماف"، قاؿ: كابن ا٢بنفية أمامنا رسوة
أكب قتلة عثماف على كجوىهم. مث إف الزبّب قاؿ ْلساكرة معو: ارموىم كه سُلغوا، 

ا أف يقع إَل ككأنو إ٭با أراد أف ينشب القتاؿ. فلما نظر أصحابنا إَل النشاب ل ينتظرك 
اْلرض، كٞبلوا عليهم فهزمهم هللا. كرمى مركاف طلحة بسهم فش  ساقو ٔبنب 

 فرسو.
كعن أِب جرك ا٤بازين، قاؿ: شهدت عليا كالزبّب شْب سواقفا، فقاؿ لو علي: َّي زبّب 
 أنشدؾ هللا أ٠بعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: "إن  سقاسلِب كأنت ظال ِل"؟ قاؿ: نعم كل

 أذؾ إه ِف موقفي ىذا، مث انصرؼ.
كقاؿ ا٢بسن الُصرم، عن قيس بن عُاد قاؿ: قاؿ علي يـو ا١بمل: َّي شسن، ليت 
أِبؾ مات منذ عشرين سنة. فقاؿ لو: َّي أبت قد كنت أهناؾ عن ىذا. قاؿ: َّي بِب ل 

 أر أف اْلمر يُلغ ىذا.
مل عليو رجل، فقاؿ كقاؿ ابن سعد: إف دمحم بن طلحة سقدـ فأخذ ٖبطاـ ا١بمل، فح

 دمحم: أذكركم "شم" فطعنو فقتلو، مث قاؿ ِف دمحم:
 كأشعت قواـ آبَّيت ربو ... قليل اْلذل فيما سرل العْب مسلم
 ىتكت لو ِبلرمح جيب قميصو ... فخر صريعا لليدين كللفم
 يذكرين "شم" كالرمح شاجر ... فهال سال "شم" قُل التقدـ

 .. عليا كمن ه يتُع ا٢بق يندـعلى غّب شيء غّب أف ليس اتبعا .
فسار علي ليلتو ِف القتلى، معو النّباف، فمر ٗبحمد بن طلحة قتيال، فقاؿ: َّي 

شسن، دمحم السجاد كرب الكعُة، مث قاؿ: أبوه صرعو ىذا ا٤بصرع، كلوه بره أببيو ما 
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 خرج. فقاؿ ا٢بسن: ما كاف أغناؾ عن ىذا! فقاؿ: ما ِل كما ل  َّي شسن.
عن اْلسود بن قيس: شدثِب من رأل الزبّب يـو ا١بمل، كَنداه علي: َّي  كقاؿ شري ،

أِب عُد هللا، فأقُل شٌب التقت أعناؽ دكاِبما، فقاؿ: أنشدؾ ِب، أسذكر يـو كنت 
. قاؿ: ُأَنجي ، فأاتَن الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: "سناجيو فوهللا ليقاسلن  كىو ل  ظال"

 فضرب كجو دابتو كانصرؼ. فلم يعد أف ٠بع ا٢بديث،
كقاؿ ىالؿ بن خُاب، فيما ركاه عنو أبو شهاب ا٢بناط، كغّبه، عىٍن ًعٍكرًمىةى، عىًن 
اٍبًن عىُهاسو أىنهوي قىاؿى يـو ا١بمل للزبّب: َّي ابن صفية، ىذه عائشة ٛبل  طلحة، فأنت 

، فػىلىقً  ري  يىوي اٍبني جرموز فقتلو.على ماذا سػيقىاًسلي قىرًيٍػُى ى عىًلٌيان؟ فػىرىجىعى الزُّبػىيػٍ
دو، عىٍن عىًٍُد الرهٍٞبىًن بن أِب ليلى، قاؿ: انصرؼ الزبّب يـو ا١بمل  كقاؿ يىزًٍيدي بني أىِب زَّيى
عن علي، كىم ِف ا٤بصاؼ، فقاؿ لو ابنو عُد هللا: جُننا جُننا، فقاؿ: قد علم الناس 

هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى، أين لست ٔبُاف، كلكن ذكرين علي شيئا ٠بعتو ًمٍن رىسيٍوًؿ 
 فحلفت أف ه أقاسلو، مث قاؿ:

 سرؾ اْلمور الٍب أخشى عواقُها ... ِف هللا أشسن ِف الدنيا كِف الدين
: قىاؿى  -كىو ثقة-ككيع، عن عصاـ بن قدامة  ، قىاؿى عىٍن ًعٍكرًمىةى، عىًن اٍبًن عىُهاسو
كىسىلهمى: "أىيػهتيكينه صاشُة ا١بمل اْلدبب، يقتل شواليها قتلى   رىسيٍوؿي هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيوً 

 كثّبكف، كسنجوا بعد ما كادت".
كقيل: إف أكؿ قتيل كاف يومئذ مسلم ا١بهِب، أمره علي فحمل مصحفا، فطاؼ بو 
على القـو يدعوىم إَل كتاب هللا، فقتل. كقطعت يومئذ سُعوف يدا من بِب ضُة 

رجل ٖبطاـ ا١بمل الذم لعائشة، قطعت يده، فيقـو آخر  ِبلسيوؼ، صار كلما أخذ
مكانو كير٘بز، إَل أف صرخ صارخ اعقركا ا١بمل، فعقره رجل ٨بتلف ِف ا٠بو، كبقي 

ا١بمل كا٥بودج الذم عليو، كأنو قنفذ من النُل، ككاف ا٥بودج ملُسا ِبلدركع، 
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ٍ   كداخلو أـ ا٤بؤمنْب، كىي سشجع الذين شوؿ ا١بمل، فما شىاءى هللاي  ٍ يىشىٍأ لى كىافى كىمىا لى
 يكن.
 ْلجل ما كقع. -هنع هللا يضر-ندمت، كندـ علي  -اهنع هللا يضر-مث إهنا 

 سنة سُع كثالثْب كقعة صفْب:
هنع هللا يضر، كتُت َنئلة -قىاؿى ٧بيىمهدي بني سىٍعدو: أىٍخُػىرىَنى ٧بيىمهدي بني عمر، قاؿ: ٤با قتل عثماف 

كقتل،  -هنع هللا يضر-اكية كتاِب سصف فيو كيف دخل على عثماف زكجتو إَل الشاـ إَل مع
كبعثت إليو بقميصو ِبلدماء، فقرأ معاكية الكتاب على أىل الشاـ، كىًطٍيفى ًِبلقىًمٍيًص 
، كىشىرهضىهيٍم عىلىى الطلب بدمو، فُايعوا معاكية على الطلب بدمو.  ِف أىٍجنىاًد الشهاـً

و ابنو ا٢بسن كابن عُاس: اٍكتيٍب ًإَلى ميعىاًكيىةى فىأىًقرههي عىلىى ك٤با بويع علي ِب٣بالفة قاؿ ل
يىعى لى ى النهاسي أىقٍػرىٍرسىوي أك  ًشيػىتىوي، فىًإذىا ِبى ، كىأىٍطًمٍعوي فإنو سيطمع كيكفي  نػىٍفسىوي كىَنى الشهاـً
 عزلتو، قاؿ: فإنو ه يرضى شٌب أعطيو عهد هللا سعاَل كميثاقو أف ه أعزلو قاه: ه

ٍيئان كه أِبيعو، كأظهر ِبلشاـ أف  هللًا هى أىِل لىوي شى : كى سعطو ذل  كبلغ ذل  ميعىاًكيىةى. فػىقىاؿى
الزبّب بن العواـ قادـ عليهم، كأنو مُايع لو، فلما بلغو أمر ا١بمل أمس ، فلما بلغو 

 قتل الزبّب سرشم عليو، كقاؿ: لو قدـ علينا لُايعناه ككاف أىال.
من الُصرة، أرسل جرير بن عُد هللا الُجلي إَل معاكية، فكلم  فلما انصرؼ علي

معاكية، كعظم أمر علي كمُايعتو كاجتماع الناس عليو، فأىب أف يُايعو، كجرل بينو 
كبْب جرير كالـ كثّب، فانصرؼ جرير إَل علي فأخَبه، فأٝبع على ا٤بسّب إَل الشاـ، 

ًإَلى عىًليٌو أبًىٍشيىاءى يطلُها منو، منها أف يدفع إليو قتلة  كبعث ميعىاًكيىةي أىِبى ميٍسًلمو ا٣بىٍوهىينه 
 عثماف، فأىب علي، كجرت بينهما رسائل.

، كشُت ا٢برب  مث سار كل منهما يريد اآلخر، فالتقوا بصفْب لسُع بقْب من اـر
 بينهم ِف أكؿ صفر، فاقتتلوا أَّيما.
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رىةى، عىٍن عىًٍُد ا٤بىًجٍيدً  ُػٍ ٍيًد هللًا بًن عىًٍُد هللًا، عىًن اٍبًن  فحدثِب ابن أىِب سى ، عىٍن عيُػى بًن سيهىٍيلو
، فأقمت للناس ا٢بج، مث قدمت كقد قتل  : اٍستػىٍعمىلىًِب عيٍثمىافي عىلىى ا٢بىجًٌ ، قىاؿى عىُهاسو
: مىا ىذا برأم، معاكية اٍبني عىمًٌ  تيكىهىا. قػيٍلتي  كبويع لعلي، فقاؿ: ًسٍر ًإَلى الشهاـً فػىقىٍد كىلهيػٍ
، كىلىٍستي آمن أف يضرب عنقي بعثماف، كأدىن مىا ىيوى صىاًنعه  عيٍثمىافى كىعىاًمليوي عىلىى الشهاـً
 ، أىٍف ٰبىًٍُسىًِب. قىاؿى عىًلي : كل؟ قلت: لقرابٍب من ، كىأىفه كيله مىٍن ٞبىىلى عىلىٍي ى ٞبىىلى عىلىيه

نًًٌو كىًعٍدهي. فىأىىبى عىلً  هللًا ه كاف ىذا أبدا.كلكن اكتب إَل معاكية فىمى : هى كى  ي  كىقىاؿى
 ركل أبو عُيد القاسم بن سالـ، عمن شدثو، عن أِب سناف العجلي، قاؿ: قاؿ ابن
عُاس لعلي: ابعثِب إَل معاكية، فوهللا ْلفتلن لو شُال ه ينقطع كسطو، قاؿ: لست 

قاؿ من مكرؾ كمكره ِف شيء، كه أعطيو إه السيف، شٌب يغلب ا٢بق الُاطل، ف
ابن عُاس: أك غّب ىذا؟ قاؿ: كيف؟ قاؿ: ْلنو يطاع كه يعصى، كأنت عن قليل 

قاؿ:  در  -هنع هللا يضر-سعصى كه سطاع. قاؿ: فلما جعل أىل العراؽ ٱبتلفوف على علي 
 ابن عُاس، إنو لينظر إَل الغيب من سَب رقيق.

ة بنت أِب سفياف ًإَلى كقاؿ ٦بالد، عن الشعيب، قاؿ: ٤با قتل عثماف، أرسلت أـ شُيُ
أىٍىًل عيٍثمىافى: أىٍرًسليوا ًإِلىه بًًثيىاًب عيٍثمىافى الٍب قتل فيها، فُعثوا إليها بقميصو مضرجا 
ِبلدـ، كخصلة الشعر الٍب نتفت من ٢بيتو، مث دعت النعماف بن بشّب، فُعثتو إَل 

شر القميص معاكية، فمضى بذل  كبكتاِبا، فصعد معاكية ا٤بنَب، كٝبع الناس، كن
ـى أىٍىلي الشهاـً فقالوا: ىيوى  ًمًو. فػىقىا عليهم، كذكر ما صنع بعثماف، كىدىعىا ًإَلى الطهلىًب ًبدى

 اٍبني عىمًٌ ى كىأىٍنتى كىلًيُّوي، كى٫بىٍني الطهالًُػيٍوفى مع  بدمو، كِبيعوا لو.
، دىعىا  كقاؿ يونس، عن الزىرم قاؿ: ٤با بلغ معاكية قتل طلحة كالزبّب، كىظيهيٍوري  عىًليٌو

ُىايػىعيٍوهي عىلىى ذل  أمّبا  ـً عيٍثمىافى، فػى أىٍىلى الشهاـً لًٍلًقتىاًؿ مىعىوي عىلىى الشٍُّورىل كىالطهلىًب ًبدى
 غّب خليفة.
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كذكر ٰبٓب ا١بعفي ِف "كتاب صفْب" إبسناد أف معاكية قاؿ ١برير بن عُد هللا: اٍكتيٍب 
ـى، كأَن أِبيع لو، قاؿ: كبعث الوليد بن عقُة إليو يقوؿ:ًإَلى عىًليٌو أىٍف ٯبىٍعىلى ِلى الشه   ا

ـى شىامي ى فىاٍعتىًصٍم ... ًبشىاًم ى هى سيٍدًخٍل عىلىٍي ى اْلىفىاًعيىا  ميعىاًكمي ًإفه الشها
ا ًِبلقىنىاًبًل كىالقىنىا ... كىهى سى ي ٨بىٍشيٍوشى الذًٌرىاعىٍْبً كىانًيىا هى اـً عىلىيػٍ  كىشى

ُيوي ... فىأىٍىًد لىوي شىٍرِبن سيًشٍيبي النواصيافىًإفه عىلً  يػٍ ًظره مىا ٘بًي  ٌيان َنى
كشدثِب يعلى بن عُيد، قاؿ: شدثنا أِب، قاؿ: قاؿ أبو مسلم ا٣بوهين كٝباعة 

: ه كهللا إين ْلعلم أف عليا أىٍفضىلي ًمِبًٌ  ـٍ أىٍنتى ًمثٍػليوي؟ فػىقىاؿى ٤بعاكية: أىٍنتى سػينىازًعي عىًلٌيان! أى
، كىلىًكٍن أىلىٍستيم سػىٍعلىميٍوفى أىفه عيٍثمىافى قيًتلى مىٍظليٍومان، كىأىَنى اٍبني عمو، كإ٭با كىأى  شىقُّ ًِبْلىٍمًر ًمِبًٌ

أطلب بدمو، فأسوا عليا فػىقيٍوليوا لىوي، فػىٍليىٍدفىٍع ًإِلىه قػىتػىلىةى عيٍثمىافى كىأيٍسًلمى لو. فأسوا عليا 
 فكلموه بذل ، فلم يدفعهم إليو.

، عىًن كش اًبرو ا١بيٍعًفيًٌ رو، عىٍن جى دثِب خالد بن يزيد ا١بعفي قاؿ: شدثنا عىٍمريك بني مشًى
: لىمها ظىهىرى أىٍمري ميعىاًكيىةى دىعىا عىًلي   -أك أِب جعفر الُاقر ش  خالد-الشعيب  -قىاؿى
رى ًإَلى ًدمىٍشقى، فػىيػىٍعًقلى رىاًشلىتىوي  -هنع هللا يضر عىلىى ِبب ا٤بسجد، كيدخل رجال، أمره أىٍف يىًسيػٍ

ِبيئة السفر، ففعل الرجل، ككاف قد كصاه ٗبا يقوؿ، فسألوه: من أين جئت؟ قاؿ: 
 من العراؽ، قالوا: ما

: سػىرىٍكتي عىًلٌيان قىٍد شىشىدى ًإلىٍيكيم، كهند ِف أىل العراؽ. فُلغ معاكية، فأرسل  ؟ قىاؿى كىرىاءؾى
فأخَبه ِبْلمر الذم شاع، فنودم:  أِب اْلعور السلمي ٰبقق أمره، فأاته فسألو،

 الصالة جامعة.
: ًإفه عىًلٌيان قىٍد نػىهىدى  كامتأل الناس ِف ا٤بسجد، فصعد معاكية ا٤بنَب كىسىشىههدى، مثيه قىاؿى
ا الرهٍأمي؟ فىضىرىبى النهاسي أبًىٍذقىاهًنًم عىلىى صيديٍكرًًىم، كل يرفع  إليكم ِف أىل العراؽ، فىمى

ـٍ ًفعىاؿي إليو أشد طىٍرفى  نىا أى : عىلىٍي ى الرهٍأمي كىعىلىيػٍ ـى ذيك الكىالىًع ا٢ًبٍمّبىًمُّ، فػىقىاؿى -وي، فػىقىا
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فػىنػىزىؿى معاكية كنودم ِف الناس: اخرجوا إَل معسكركم، كمن ٚبلف بعد  -يػىٍعًِب الًفعىاؿى 
ثالث أشل بنفسو. فخرج رسوؿ علي شٌب كافاه، فأخَبه بذل ، فأمر علي فنودم: 

: إف الصالة  َبىً فىحىًمدى هللاى كىأىثٍػُبى عىلىٍيًو، مثيه قىاؿى جامعة. فاجتمع الناس، كصعد ا٤ًبنػٍ
رسوِل الذم أرسلتو إَل الشاـ قد قدـ علي، كأخَبين أف معاكية قد هند إليكم ِف أىل 
ا،  الشاـ، فما الرأم؟ قاؿ: فأضب أىل ا٤بسجد يقولوف: َّي أمّب ا٤بؤمنْب الرهٍأمي كىذى

ا، فػىلىٍم يػىٍفهىٍم عىًلي  كالمهم من كثرة من سكلم، ككثر اللغط، فػىنػىزىؿى كىىيوى   الرهٍأمي  كىذى
ًإَنه ًإلىٍيًو راجعوف، ذىب ِبا ابن أكالة اْلكُاد، يعِب معاكية. : ًإَنه ً كى  يػىقيٍوؿي
ٍيًو، كىيػىعىضُّ  عليها، كيقوؿ:  كقاؿ اْلعمش: شدثِب من رىأىل عىًلٌيان يػىٍوـى ًصفًٌٍْبى ييصىفًٌقي بًيىدى

 كاعجُنا! أعصى كيطاع معاكية.
 ، كقاؿ الواقدم: اقتتلوا أَّيما شٌب قتل خىٍلقه كىضىًجريكا، فػىرىفىعى أىٍىلي الشهاـً ا٤بىصىاًشفى
كىقىاليوا: نىٍدعيوٍكيم ًإَلى ًكتىاًب هللًا كىا٢بيٍكًم ٗبىا ًفٍيًو. ككاف ذل  مكيدة من عمرك بن 

 جيش علي، فاصطلحوا كما أيِت.العاص، يعِب ٤با رأل ظهور 
كقاؿ الزىرم: اقتتلوا قتاه ل سقتتل ىذه اْلمة مثلو قط، كغلب أىل العراؽ على 
قتلى أىل ٞبص، كغلب أىل الشاـ على قتلى أىل العالية، ككاف على ميمنة علي 
اْلشعث بن قيس الكندم، كعلى ا٤بيسرة عُد هللا بن عُاس، كعلى الرجالة عُد هللا 

بن كرقاء ا٣بزاعي، فقتل يومئذ. كمن أمراء علي يومئذ: اْلشنف بن قيس بن بديل 
التميمي، كعمار بن َّيسر العنسي، كسليماف بن صرد ا٣بزاعي، كعدم بن شامت 
الطائي، كاْلشَب النخعي، كعمرك بن ا٢بمق ا٣بزاعي، كشُث بن ربعي الرَّيشي، 

د بن الوليد ا٤بخزكمي، كسعيد بن قيس ا٥بمداين، ككاف رئيس ٮبداف ا٤بهاجر بن خال
 كقيس بن مكشوح ا٤برادم، كخزٲبة بن َثبت اْلنصارم، كغّبىم.

 ككاف علي ِف ٟبسْب ألفا، كقيل: ِف سسعْب ألفا، كقيل: كانوا مائة ألف.
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ككاف معاكية ِف سُعْب ألفا، ككاف لواؤه مع عُد الرٞبن بن خالد بن الوليد ا٤بخزكمي، 
: ابنو عُد هللا بن عمرك، كعلى ا٤بيسرة شُيب كعلى ميمنتو عمرك بن العاص، كقيل

 بن مسلمة
الفهرم، كعلى ا٣بيل عُيد هللا بن عمر بن ا٣بطاب، كمن أمرائو يومئذ: أبو اْلعور 

السلمي، كزفر بن ا٢بارث، كذك الكالع ا٢بمّبم، كمسلمة بن ٨بلد، كبسر بن أرطأة 
 غّبىم.العامرم، كشابس بن سعد الطائي، كيزيد بن ىُّبة السكوم، ك 

قاؿ عىٍمًرك بًن ميرهةى، عىٍن عىًٍُد هللًا بًن سلمة قاؿ: رأيت عمار بن َّيسر بصفْب، كرأل 
راية معاكية، فقاؿ: إف ىذه راية قاسلتها مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أربع مرات مث قاسل شٌب 

 قتل.
سة آهؼ، كقاؿ غّبه: برز اْلشعث بن قيس ِف ألفْب، فَبز ٥بم أبو اْلعور ِف ٟب

 فاقتتلوا: مث غلب اْلشعث على ا٤باء كأزا٥بم عنو.
مث التقوا يـو اْلربعاء سابع صفر، مث يـو ا٣بميس كا١بمعة كليلة السُت، مث رفع أىل 
الشاـ ٤با رأكا الكسرة ا٤بصاشف إبشارة عمرك، كدعوا إَل الصلح كالتحكيم، فأجاب 

كقالت طائفة، ه شكم إه . علي إَل ٙبكيم ا٢بكمْب، فاختلف عليو شينئذ جيشو 
 كخرجوا عليو فهم "ا٣بوارج".

 كقاؿ ثوير بن أِب فاختة، عن أبيو، قاؿ: قتل مع علي بصفْب ٟبسة كعشركف بدرَّي.
 ثوير مَبكؾ.

قاؿ الشعيب: كاف عُد هللا بن بديل يـو صفْب عليو درعاف كمعو سيفاف، فكاف 
 يضرب أىل الشاـ كيقوؿ:

 كل ... مث التمشي ِف الرعيل اْلكؿل يُق إه الصَب كالتو 
 مشي ا١بماؿ ِف شياض ا٤بنهل ... كهللا يقضي ما يشا كيفعل
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فلم يزؿ يضرب بسيفو شٌب انتهى إَل معاكية فأزالو عن موقفو، كأقُل أصحاب 
معاكية يرمونو ِب٢بجارة شٌب أثخنوه كقتل، فأقُل إليو معاكية، كألقى عُد هللا بن عامر 

ا كسرشم عليو، فقاؿ معاكية لعُد هللا: قد كىُناه ل ، ىذا كُش عليو عمامتو غطاه ِب
القـو كرب الكعُة، اللهم أظفر ِبْلشَب كاْلشعث، كهللا ما مثل ىذا إه كما قاؿ 

 الشاعر:
 أخو ا٢برب إف عضت بو ا٢برب عضها ... كإف مشرت يوما بو ا٢برب مشرا

 قصراكليث ىزبر كاف ٰبمي ذماره ... رمتو ا٤بناَّي قصدىا فت
 مث قاؿ: لو قدرت نساء خزاعة أف سقاسلِب فضال عن رجا٥با لفعلت.

 كِف "الطُقات" هبن سعد، من شديث عمرك بن شراشيل، عن شنش بن عُد هللا
الصنعاين، عن عُد هللا بن زرير الغافقي، قاؿ: لقد رأيتنا يـو صفْب، فاقتتلنا ٫بن 

ئحا يصيح: معشر الناس، هللا كأىل الشاـ، شٌب ظننت أنو ه يُقى أشد، فأ٠بع صا
هللا ِف النساء كالولداف، من للرـك كمن للَبؾ، هللا هللا، كالتقينا، فأ٠بع شركة من 
خلفي، فإذا علي يعدك ِبلراية شٌب أقامها، ك٢بقو ابنو دمحم ابن ا٢بنفية، فسمعتو 
، فأنظر إليو يضرب ِبلسيف شٌب  يفرج يقوؿ: َّي بِب الـز رايت ، فإين متقدـ ِف القـو

 لو، مث يرجع فيهم.
كقاؿ خليفة: شهد مع علي من الُدريْب: عمار بن َّيسر، كسهل بن شنيف، كخوات 
بن جُّب، كأبو سعد الساعدم، كأبو اليسر، كرفاعة بن رافع اْلنصارم، كأبو أيوب 
اْلنصارم ٖبلف فيو. قاؿ: كشهد معو من الصحابة ٩بن ل يشهد بدرا، خزٲبة بن 

كقيس بن سعد بن عُادة، كأبو قتادة، كسهل بن سعد  َثبت ذك الشهادسْب،
الساعدم، كقرظة بن كعب، كجابر بن عُد هللا، كابن عُاس، كا٢بسن، كا٢بسْب، 
كعُد هللا بن جعفر بن أِب طالب، كأبو مسعود عقُة بن عمرك، كأبو عياش الزرقي، 
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كعدم بن شامت، كاْلشعث بن قيس، كسليماف بن صرد، كجندب بن عُد هللا، 
 كجارية بن قدامة السعدم.

 كعن ابن سّبين، قاؿ: قتل يـو صفْب سُعوف ألفا يعدكف ِبلقصب.
كقاؿ خليفة كغّبه: افَبقوا عن ستْب ألف قتيل، كقيل: عن سُعْب ألفا، منهم ٟبسة 

 كأربعوف ألفا من أىل الشاـ.
أظنو ابن أِب -كقاؿ عُد السالـ بن شرب، عن يزيد بن عُد الرٞبن، عن جعفر 

: شهدَن مع علي ٜباف  -غّبةا٤ب عن عُد هللا بن عىًٍُد الرهٍٞبىًن بًن أىبٍػزىل، عىٍن أىبًٍيًو، قىاؿى
 مائة ٩بن ِبيع بيعة الرضواف، قتل منهم ثالثة كستوف رجال، منهم عمار.

كقاؿ أبو عُيدة كغّبه: كانت راية علي مع ىاشم بن عتُة بن أِب كقاص، ككاف على 
 ا٣بيل عمار بن َّيسر.

ؿ غّبه: شيل بْب علي كبْب الفرات؛ ْلف معاكية سُق إَل ا٤باء، فأزا٥بم اْلشعث كقا
 عن ا٤باء.

 قلت: مث افَبقوا كسواعدكا ليـو ا٢بكمْب.
كقتل مع علي: خزٲبة بن َثبت، كعمار بن َّيسر، كىاشم بن عتُة، كعُد هللا بن 

يس بن بديل، كعُد هللا بن كعب ا٤برادم، كعُد الرٞبن بن كلدة ا١بمحي، كق
مكشوح ا٤برادم، كأِب بن قيس النخعي أخو علقمة، كسعد بن ا٢بارث بن الصمة 

 اْلنصارم، كجندب بن زىّب الغامدم، كأبو ليلى اْلنصارم.
كقتل مع معاكية: ذك الكالع، كشوشب ذك ظليم، كشابس بن سعد الطائي قاضي 

كعركة بن ٞبص، كعمرك بن ا٢بضرمي، كعُيد هللا بن عمر بن ا٣بطاب العدكم، 
داكد، ككريب بن الصُاح ا٢بمّبم أشد اْلبطاؿ، قتل يومئذ ٝباعة، مث ِبرزه علي 

 فقتلو.
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قاؿ نصر بن مزاشم الكوِف الرافضي: شدثنا عمر بن سعد، عن ا٢بارث بن شصّبة، 
أف كلد ذم الكالع أرسل إَل اْلشعث بن قيس يقوؿ: إف ذا الكالع قد أصيب، 

 دفنو؟ فقاؿ: اْلشعث لرسولو أقرئو السالـ، كقل إين كىو ِف ا٤بيسرة، أفتأذف لنا ِف
أخاؼ أف يتهمِب أمّب ا٤بؤمنْب، فاطلُوا ذل  إَل سعيد بن قيس ا٥بمداين فإنو ِف 

ا٤بيمنة، فذىب إَل معاكية فأخَبه، فقاؿ: ما عسيت أف أصنع، كقد كانوا منعوا أىل 
قاؿ معاكية الشاـ أف يدخلوا عسكر علي، خافوا أف يفسدكا أىل العسكر، ف

ْلصحابو: ْلَن أشد فرشا بقتل ذم الكالع مِب بفتح مصر لو افتتحتها؛ ْلف ذا 
الكالع كاف يعرض ٤بعاكية ِف أشياء كاف أيمر ِبا، فخرج ابن ذم الكالع إَل سعيد 

 بن قيس، فاستأذنو ِف أبيو فأذف لو، فحملوه على بغل كقد انتفخ.
العاص السهمي، كابنو عُد هللا،  كشهد صفْب مع معاكية من الصحابة: عمرك بن

كفضالة بن عُيد اْلنصارم، كمسلمة بن ٨بلد، كالنعماف بن بشّب، كمعاكية بن شديج 
الكندم، كأبو غادية ا١بهِب قاسل عمار، كشُيب بن مسلمة الفهرم، كأبو اْلعور 

 السلمي، كبسر بن أرطأة العامرم.
 ٙبكيم ا٢بكمْب:

العاص، فقاؿ اْلشنف بن قيس لعلي: شكم  عن عكرمة قاؿ: شكم معاكية عمرك بن
: أىفٍػعىلي. فأبت اليمانية، كقالوا: ه، شىٌبه يىكيٍوفى  . قىاؿى ، فىًإنهوي رىجيله ٦بيىرهبه أنت اٍبنى عىُهاسو
ًمنها رىجيله. فىجىاءى اٍبني عىُهاسو إَل علي ٤با رآه قد ىم أف ٰبكم أِب موسى اْلشعرم، 

، كىىيوى فقاؿ لو: عالـ ٙبكم أِب مو  هللًا مىا نىصىرىَنى نىا، فػىوى سى، فوهللا لىقىٍد عىرىٍفتى رىٍأيىوي ًفيػٍ
، مىعى أىنهو لىٍيسى ًبصىاًشًب ذاؾ، فإذ  يػىٍرجيو مىا ٫بىٍني ًفٍيًو، فػىتيٍدًخليوي اآلفى ِف مىعىاًقًد أىٍمرَنى

، أىبػىٍيتى أىٍف ٘بىٍعىلىًِب مىعى عىٍمروك، فىاٍجعىًل اْلىٍشنىفى بنى قػىٍيسو  ، فىًإنهوي ٦بيىرهبه ًمنى العىرىًب، كىىيوى
انًيىةي أىٍيضان. فػىلىمها غيًلبى جىعىلى أىِبى موسى،  قرف لعمرك. فقاؿ علي: أفعل. فىأىبىًت اليىمى
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فسمعت ابن عُاس يقوؿ: قلت لعلي يـو ا٢بكمْب: هى ٙبيىكًٌٍم أىِبى ميٍوسىى، فىًإفه مىعىوي 
ةن ًإهه عىقىٍدسػيهىا كىهى يػىٍعًقدي رىجيالن شذرنا مرسنا قارشنا، ف ٍنًًُو، فىًإنهوي هى ٰبىيلُّ عيٍقدى لزين إَل جى

: َّيى اٍبنى عىُهاسو مىا أىٍصنىعي؟ ًإ٭بهىا أيٍكسىى ًمٍن أصحاِب، قد ضعفت  لىٍلتػيهىا. قىاؿى ةن ًإهه شى عيٍقدى
: هى يىكيٍوفي فً  ًف أىبىدان نيتهم ككلوا ِف ا٢برب، ىذا اهشعث بن قيس يػىقيٍوؿي هىا ميضىرَّيه يػٍ

، قاؿ: فعذرسو كعرفت أنو مضطهد، كأف أصحابو ه نية ٥بم.  شىٌبه يكوف أشدٮبا ٲبافو
 كقاؿ أبو صاحل السماف: قاؿ علي ْلِب موسى: اشكم كلو على شز عنقي.

كقاؿ غّبه: شكم معاكية عمرا، كشكم علي أِب موسى، على أف من كلياه ا٣بالفة فهو 
اسفقا على خلعو خلع. كسواعدا أف أيسيا ِف رمضاف، كأف أيِت مع كل ا٣بليفة، كمن 

كاشد ٝبع من كجوه العرب. فلما كاف ا٤بوعد سار ىذا من الشاـ، كسار ىذا من 
العراؽ، إَل أف التقى الطائفتاف بدكمة ا١بندؿ، كىي طرؼ الشاـ من جهة زاكية 

 ا١بنوب كالشرؽ.
ِب موسى اْلشعرم: اشذر عمرا، فإ٭با فعن عمر بن ا٢بكم، قاؿ: قاؿ ابن عُاس ْل

يريد أف يقدم  كيقوؿ: أىٍنتى صىاًشبي رىسيٍوًؿ هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى كأسن مِب 
فتكلم شٌب أسكلم، كإ٭با يريد أف يقدم  ِف الكالـ لتخلع عليا. قاؿ: فاجتمعا على 

ؿ أبو موسى: بل عُد هللا بن إمرة، فأدار عمرك أِب موسى، كذكر لو معاكية فأىب، كقا
عمر، فقاؿ عمرك: أخَبين عن رأي ؟ فقاؿ أبو موسى: أرل أف ٬بلع ىذين الرجلْب، 
ك٪بعل ىذا اْلمر شورل بْب ا٤بسلمْب، فيختاركا ْلنفسهم من أشُوا قاؿ عمرك: 

 الرأم ما رأيت.
 قاؿ: فأقُال على الناس كىم ٦بتمعوف بدكمة ا١بندؿ، فقاؿ عمرك: َّي أِب موسى

أعلمهم أف رأينا قد اجتمع، فقاؿ: نعم، إف رأينا قد اجتمع على أمر نرجو أف يصلح 
 هللا بو أمر اْلمة.
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فقاؿ عمرك: صدؽ كبر، كنعم الناظر لإلسالـ كأىلو، فتكلم َّي أِب موسى. فأاته ابن 
عُاس، فخال بو، فقاؿ: أنت ِف خدعة، أل أقل ل  ه سُدأه كسعقُو، فإين أخشى أف 

ؾ أمرا خاليا، مث ينزع عنو على مأل من الناس، فقاؿ: ه ٚبش ذل  فقد يكوف أعطا
 اجتمعنا كاصطلحنا.

ا الناس، قد نظرَن ِف ىذا اْلمر  : أىيػُّهى مث قاـ أبو موسى فىحىًمدى هللاى كىأىثٍػُبى عىلىٍيًو، مثيه قىاؿى
أمرىا  كأمر ىذه اْلمة، فلم نر شيئا ىو أصلح ْلمرىا كه أل لشعثها من أف ه نثّب

كه بعضو، شٌب يكوف ذل  عن رضا منها كسشاكر، كقد اجتمعت أَن كصاشيب على 
أمر كاشد: على خلع علي كمعاكية، كسستقيل اْلمة ىذا اْلمر فيكوف شورل بينهم 
 يولوف من أشُوا، كإين قد خلعت عليا كمعاكية، فولوا أمركم من رأيتم. مث أتخر.

: ًإفه ىذا قد قاؿ ما ٠بعتم، كخلع كأقُل عمرك فىحىًمدى هللاى كىأىثٍػُبى   عىلىٍيًو، مثيه قىاؿى
صاشُو، كإين خلعت صاشُو كأثُت صاشيب معاكية، فإنو كِل عثماف، كالطالب بدمو، 
كأشق الناس ٗبقامو، فقاؿ سعد بن أِب كقاص: كٰب  َّي أِب موسى ما أضعف  عن 

و. فقاؿ ابن عُاس: عمرك كمكايده، قاؿ: ما أصنع بو، جامعِب على أمر، مث نزع عن
ه ذنب ل ، الذنب للذم قدم ، فقاؿ: رٞب  هللا غدر ِب، فما أصنع؟ كقاؿ أبو 
موسى: َّي عمرك إ٭با مثل  كمثل الكلب إف ٙبمل عليو يلهث. أك سَبكو يلهث. فقاؿ 

 عمرك: إ٭با مثل  كمثل ا٢بمار ٰبمل
ُاِل ما صنع، كآخر أسفارا. فقاؿ ابن عمر: إَل ما صّب أمر ىذه اْلمة! إَل رجل ه ي

 ضعيف.
قاؿ ا٤بسعودم ِف "ا٤بركج": كاف لقاء ا٢بكمْب بدكمة ا١بندؿ ِف رمضاف، سنة ٜباف 
كثالثْب، فقاؿ عمرك ْلِب موسى: سكلم. فقاؿ: بل سكلم أنت فقاؿ: ما كنت ْلفعل، 
كل  شقوؽ كلها كاجُة. فحمد هللا أبو موسى كأثُب عليو، مث قاؿ: ىلم َّي عمرك إَل 
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ع هللا بو اْلمة، كدعا عمرك بصحيفة، كقاؿ للكاسب: اكتب كىو غالـ أمر ٯبم
لعمرك، كقاؿ: إف للكالـ أكه كآخرنا، كمٌب سنازعنا الكالـ ل نُلغ آخره شٌب ينسى 

 أكلو، فاكتب ما نقوؿ.
قاؿ: ه سكتب شيئا أيمرؾ بو أشدَن شٌب سستأمر اآلخر، فإذا أمرؾ فاكتب، فكتب: 

ف كفالف. إَل أف قاؿ عمرك: كإف عثماف كاف مؤمنا، فقاؿ ىذا ما سقاضي عليو فال
أبو موسى: ليس ٥بذا قعدَن. قاؿ عمرك: ه بد أف يكوف مؤمنا أك كافرا. قاؿ: بل  

كاف مؤمنا. قاؿ: فمر أف يكتب، فكتب. قاؿ عمرك: ظا٤با قتل أك مظلومنا؟ قاؿ أبو 
سلطاَن يطلب بدمو؟  موسى: بل قتل مظلومنا. قاؿ عمرك: أفليس قد جعل هللا لوليو

قاؿ أبو موسى: نعم قاؿ عمرك: فعلى قاسلو القتل، قاؿ: بلى قاؿ: أفليس ٤بعاكية أف 
 يطلب بدمو شٌب يعجز؟ قاؿ: بلى قاؿ عمرك: فإَن نقيم الُينة على أف عليا قتلو.

قاؿ أبو موسى: إ٭با اجتمعنا ، فهلم إَل ما يصلح هللا بو أمر اْلمة. قاؿ: كما ىو؟ 
ا، كأىل الشاـ ه ٰبُوف عليا قاؿ:  قد علمت أف أىل العراؽ ه ٰبُوف معاكية أبدن

 -ككاف ابن عمر على بنت أِب موسى-أبدا، فهلم ٬بلعهما معا، كنستخلف ابن عمر 
قاؿ عمرك: أيفعل ذل  عُد هللا؟ قاؿ: نعم إذا ٞبلو الناس على ذل . فصوبو 

و موسى أيىب إه ابن عمر، مث عمرك، كقاؿ: فهل ل  ِف سعد؟ كعدد لو ٝباعة، كأب
قاؿ: قم شٌب ٬بلع صاشُينا ٝبيعا، كاذكر اسم من سستخلف، فقاـ أبو موسى 

كخطب كقاؿ: إَن نظرَن ِف أمرَن، فرأينا أقرب ما ٫بقن بو الدماء، كنلم بو الشعث 
خلعنا معاكية كعليًّا، فقد خلعتهما كما خلعت عمامٍب ىذه، كاستخلفنا رجال قد 

ًؿ هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى بًنػىٍفًسًو، كلو سابقة: عُد هللا بن عمر، فأطراه صىًحبى رىسيوٍ 
 كرغب الناس فيو.

مث قاـ عمرك فقاؿ: أيها الناس، إف أِب موسى قد خلع عليا، كىو أعلم، كقد خلعتو 
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معو، كأثُت معاكية علي كعليكم، كإف أِب موسى كتب ِف ىذه الصحيفة أف عثماف 
مظلوما، كأف لوليو أف يطلب بدمو، فقاـ أبو موسى، فقاؿ: كذب عمرك، كل  قتل

 نستخلف معاكية، كلكنا خلعنا معاكية كعليا معا.
قاؿ ا٤بسعودم: ككجدت ِف ركاية أهنما اسفقا كخلعا عليا كمعاكية، كجعال اْلمر 
ه شورل، فقاـ عمرك بعده، فوافقو على خلع علي، كعلى إثُات معاكية، فقاؿ لو: 

كفق  هللا، غدرت كقنع شريح بن ىانئ ا٥بمداين عمرا ِبلسوط. كا٬بذؿ أبو موسى، 
فلحق ٗبكة، كل يعد إَل الكوفة، كشلف ه ينظر ِف كجو علي ما بقي. ك٢بق سعد بن 
أِب كقاص كابن عمر بُيت ا٤بقدس فأشرما، كانصرؼ عمرك، فلم أيت معاكية، فأاته 

ـ كثّب، كطلب اْلطعمة، فأكل عُيد عمرك، مث كىيأ طعاما كثّبا، كجرل بينهما كال
قاموا ليأكل عُيد معاكية، كأمر من أغلق الُاب كقت أكل عُيده، فقاؿ عمرك: 

 فعلتها؟ قاؿ: إم كهللا ِبيع كإه قتلت .
 قاؿ: فمصر، قاؿ: ىي ل  ما عشت.

ًكتىاًب هللا كا٢بكم ٗبا كقاؿ الواقدم: رفع أىٍىلي الشهاـً ا٤بىصىاًشفى كىقىاليوا: نىٍدعيوٍكيم ًإَلى  
فيو فاصطلحوا، ككتُوا بينهما كتاِب على أف يوافوا رأس ا٢بوؿ أذرح كٰبكموا 

شكمْب، ففعلوا ذل  فلم يقع اسفاؽ، كرجع علي ِبهختالؼ كالدغل من أصحابو، 
هيم ا٣بىوىارًجي، كىأىٍنكىريكا ٙبىًٍكٍيمىوي، كىقىاليوا: هى شكم إه ، كرجع م عاكية ِبْللفة فىخىرىجى ًمنػٍ

ًة سىنىةى ٜبىىافو  كاجتماع الكلمة عليو. مث ِبيع أىل الشاـ معاكية ًِب٣ًبالىفىًة ِف ًذم القىٍعدى
 كىثىالىًثٍْبى. كذا قاؿ.

كقاؿ خليفة كغّبه: إهنم ِبيعوه ِف ذم القعدة سنة سُع كثالثْب، كىو أشُو؛ ْلف 
 ذل  كاف إثر رجوع عمرك بن العاص من التحكيم.

: قاـ علي على منَب الكوفة، فقاؿ، كقاؿ ٧بيى  مهدي بني الضهحهاًؾ ا٢ًبزىاًميُّ، عىٍن أىبًٍيًو، قىاؿى
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شْب اختلف ا٢بكماف: لقد كنت هنيتكم عن ىذه ا٢بكومة فعصيتموين. فقاـ إليو 
شاب آدـ، فقاؿ: إن  كهللا ما هنيتنا كلكن أمرات كدمرسنا، فلما كاف منها ما سكره 

ذنُ . فقاؿ علي: ما أنت كىذا الكالـ قُح  هللا، كهللا لقد  برأت نفس  ك٫بلتنا 
كانت ا١بماعة فكنت فيها خامال، فلما ظهرت الفتنة ٪بمت فيها ٪بـو ا٤باغرة. مث 
قاؿ:  منزؿ نزلو سعد بن مال  كعُد هللا بن عمر، كهللا لئن كاف ذنُا إنو لصغّب 

 مغفور، كإف كاف شسنا إنو لعظيم مشكور.
 نها لوه أهنا منقطعة السند.قلت: ما أشس

كقاؿ الزىرم، عن سال، عن أبيو، قاؿ: دخلت على شفصة، فقلت: قد كاف بْب 
 ، النهاًس مىا سػىرىٍينى، كىلىٍ ٯبيٍعىٍل ِل ًمنى اْلىٍمًر شىٍيءه. قىالىٍت: فىا٢بٍىٍق ًِبًم، فىًإنػههيم يىنتًظريٍكنى ى

ًإيٌنً أىٍخشىى أىٍف يىكيٍوفى ِف اٍشًتُى  هيم فرقة، فذىب.كى  اًس ى عىنػٍ
ا اْلىٍمًر  : مىٍن كىافى ييرًٍيدي أىٍف يػىتىكىلهمى ِف ىىذى فػىلىمها سىفرهؽى ا٢بىكمىاًف خىطىبى ميعىاًكيىةي، فػىقىاؿى

قىاؿى ابن  -يػيعىرًٌضي ًِبٍبًن عيمىرى -فليطلع إِل قرنو فلنحن أشق ِبذا اْلمر ًمٍنوي كىًمٍن أىبًٍيًو 
 عمر: فحللت
. فىخىًشيتي أىٍف أقوؿ شُوِت كٮب ؾى عىلىى اإًلٍسالىـً مت أف أقوؿ: أشق بو مىٍن قىاسػىلى ى كىأىِبى

ـي، فىذىكىرتي مىا أىعىده هللاي ِف ا١بنىاًف.  كلمة سفرؽ ا١بمع كسسف  الده
، قاؿ: قاؿ أبو موسى: ه أرل ٥با غّب ابن  ًفعو ، عىٍن يػىٍعلىى، عىٍن َنى قاؿ جىرًيري بني شىازًـو

؟ فىهٍل لى ى أىٍف سيعطىى مىاهن عظيما عمر، فقا ؿ عمرك هبن عمر: أما سريد أىٍف نػيُىاًيعى ى
. فغضب ابن عمر كقاـ. ركاه  ا اْلىٍمرى ًلمىٍن ىيوى أىٍشرىصي عىلىٍيًو ًمٍن ى على أف سدع ىىذى

 معمر. عن الزىرم.
كفيها أخرج علي سهل بن شنيف على أىل فارس، فمانعوه، فوجو علي زَّيدا، 

 وه كأدكا ا٣براج.فصا٢ب



                                                                                                    عَلَى الْمُفْتَرِي الْأَثٍِم                                                                                                                   الرَّدُّ الْقَوٌِم

128 

128 

كفيها قاؿ أبو عُيدة: خرج أىل شركراء ِف عشرين ألفا، عليهم شُث بن ربعي، 
 فكلمهم علي فحاجهم، فرجعوا.

كقاؿ سليماف التيمي، عن أنس، قاؿ: قاؿ شُث بن ربعي: أَن أكؿ من شرر 
 ا٢بركرية، فقاؿ رجل: ما ِف ىذا ما ٛبتدح بو.
 اء، كشُث.كعن مغّبة قاؿ: أكؿ من شكم ابن الكو 

قلت: معُب قولو: "شكم" ىذه كلمة قد صارت ٠بة للخوارج، يقاؿ: "شكم" إذا 
 خرج كقاؿ: ه شكم إه هللا.

 كسوِف فيها:
الغفارم، مدين، لو صحُة شهد بيعة الرضواف،  -كقيل بن سعيد-جهجاه بن قيس 

 ككاف ِف غزكة ا٤بريسع أجّبا لعمر، ككقع بينو كبْب سناف ا١بهِب، فنادل: َّي
 للمهاجرين: كَندل سنا: َّي لألنصار.

كعن عطاء بن يسار، عن جهجاه أنو ىو الذم شرب شالب سُع شياه قُل أف 
 يسلم، فلما أسلم ل يتم شالب شاة.

كىو ٱبطب،  -هنع هللا يضر-كقاؿ ابن عُد الَب: ىو الذم سناكؿ العصا من يد عثماف 
رىسيٍوًؿ هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو فكسرىا على ركُتو، فوقعت فيها اآلكلة، ككانت عصىا 

ى بعد عثماف بسنة.  كىسىلهمى. سػيويِفًٌ
شابس بن سعد الطائي: كِل قضاء ٞبص زمن عمر، ككاف أبو بكر قد كجهو إَل 
 الشاـ، ككاف من العُاد. ركل عنو: جُّب بن نفّب. قتل يـو صفْب مع معاكية.

فع بن َنكور. كقيل: ا٠بو أيفح،  ذك الكالع ا٢بمّبم، ا٠بو السميفع، كيقاؿ: ٠بي
 كنيتو أبو شرشُيل.

يىاًة النهيبًٌ صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى، كقيل: لو صحُة، فركل ابن ٥بيعة، عن   أىٍسلىمى ِف شى
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ٍعتي رىسيٍوؿى هللًا  : ٠بًى كعب بن علقمة، عن شساف بن كليب، ٠بع ذا الكالع، يػىقيٍوؿي
 م يقوؿ: "اسركوا الَبؾ ما سركوكم".صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كسل

كاف ذك الكالع سيد قومو، شهد يـو الّبموؾ، كفتح دمشق، ككاف على ميمنة 
معاكية يـو صفْب. ركل عن: عمر، كغّب كاشد ركل عنو: أبو أزىر بن سعيد، كزامل 

 بن عمرك، كأبو نوح ا٢بمّبم.
٠باعيل بن أِب خالد، عن قيس، عن جرير، كالدليل على أنو ل ير النيب ملسو هيلع هللا ىلص ما ركل إ

قاؿ: كنت ِبليمن، فلقيت رجلْب من أىل اليمن: ذا الكالع، كذا عمرك، فجعلت 
أشدثهم عىٍن رىسيٍوًؿ هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى، فأقُال معي، شٌب إذا كنا ِف بعض 

ًُضى النهيبُّ صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو الطريق، رفع لنا ركب من قُل ا٤بدينة، فسألناىم، فقالوا: قي 
 كىسىلهمى كىاٍستيٍخًلفى أبو بكر. ا٢بديث ركاه مسلم.

كركل علواف بن داكد، عن رجل، قاؿ: بعثِب أىلي ِبدية إَل ذم الكالع، فلُثت 
على ِببو شوه ه أصل إليو، مث إنو أشرؼ من القصر، فلم يُق شولو أشد إه سجد 

ت، مث رأيتو بعد ِف اإلسالـ، كقد اشَبل ٢بما بدرىم فسمطو لو، فأمر ِبديٍب فقُل
 على فرسو.

كركل أف ذا الكالع ٤با قدـ مكة كاف يتلثم خشية أف يفتًب أشد ٕبسنو. ككاف عظيم 
 ا٣بطر عند معاكية، كرٗبا كاف يعارض معاكية، فيطيعو معاكية.
 مرك.عُد هللا بن بديل بن كرقاء بن عُد العزل ا٣بزاعي، كنيتو أبو ع

ركل الُخارم ِف "اترٱبو" أنو ٩بن دخل على عثماف، فطعن عثماف ِف كدجو، كعال 
 التنوخي عثماف ِبلسيف.

أسلم مع أبيو قُل الفتح، كشهد الفتح كما بعدىا، ككاف شريفا كجليال. قتل ىو 
 كأخوه عُد الرٞبن يـو صفْب مع علي، ككاف على الرجالة.
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ذ درعاف كسيفاف، فأقُل يضرب أىل الشاـ شٌب قاؿ الشعيب: كاف على عُد هللا يومئ
انتهى إَل معاكية، فتكاثركا عليو فقتلوه، فلما رآه معاكية صريعا قاؿ: كهللا لو 

 استطاعت نساء خزاعة لقاسلتنا فضال عن رجا٥با.
عُد هللا بن كعب ا٤برادم، من كُار عسكر علي. قتل يـو صفْب، كيقاؿ: إف لو 

 صحُة.
 ًمٍّبً ا٤بيٍؤًمًنٍْبى عيمىرى بًن ا٣بىطهاًب القرشي العدكم ا٤بدين.عُيد هللًا اٍبًن أى 

كلد ِف زماف النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ك٠بع أِبه، كعثماف، كىأىٍرسىلى عىًن النهيبًٌ صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى.  
 كنيتو أبو عيسى، غزا ِف أَّيـ أبيو. كأمو أـ كلثـو ا٣بزاعية.

عمر ضرب ابنو عُيد هللا ِبلدرة، كقاؿ: أسكتِب أبِب عيسى، أك كاف كعن أسلم، أف 
 لعيسى أب!

كقد ذكرَن أف عُيد هللا ٤با قتل عمر أخذ سيفو كشد على ا٥برمزاف فقتلو، كقتل 
جفينة، كلؤلؤة بنت أِب لؤلؤة، فلما بويع عثماف ىم بقتلو، مث عفا عنو. ككاف قد أشار 

ذىب عُيد هللا ىارِب منو إَل الشاـ. ككاف مقدـ علي على عثماف بقتلو، فلما بويع 
جيش معاكية يـو صفْب، فقتل يومئذ. كيقاؿ: قتلو عمار بن َّيسر، كقيل: رجل من 

 ٮبداف، كرَثه بعضهم بقصيدة مليحة.
أبو فضالة اْلنصارم، بدرم، قتل مع علي يـو صفْب انفرد ِبذا القوؿ دمحم بن راشد، 

، كليسا ٕبجة.عىٍن عىًٍُد هللًا بًن ٧بيىمه   ًد بًن عىًقٍيلو
أبو عمرة اْلنصارم، بشّب بن عمرك بن ٧بصن ا٣بزرجي النجارم، كقيل اسم أِب 

 عمرة: بشّب، كقيل: ثعلُة، كقيل: عمرك.
بدرم كُّب، لو ركاية ِف النسائي، ركل عنو: ابنو عُد الرٞبن بن أِب عمرة، كدمحم ابن 

 سعد.ا٢بنفية، كقتل يـو صفْب مع علي، قالو ابن 
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 سنة ٜباف كثالثْب:
فيها: كجو معاكية من الشاـ عُد هللا بن ا٢بضرمي ِف جيش إَل الُصرة ليأخذىا، كِبا 
زَّيد بن أبيو من جهة علي، فنزؿ ابن ا٢بضرمي ِف بِب ٛبيم، كٙبوؿ زَّيد إَل اْلزد، 
فنزؿ على صَبة بن شيماف ا٢بداين، ككتب إَل علي فوجو علي أعْب بن ضُيعة 

فقتل أعْب غيلة على فراشو. فندب علي جارية بن قدامة السعدم، اجملاشعي، 
 فحاصر ابن ا٢بضرمي ِف الدار الٍب ىو فيها، مث شرؽ عليو.

 أمر ا٣بوارج:
كِف شعُاف: َثرت ا٣بوارج كخرجوا على علي هنع هللا يضر، كأنكركا عليو كونو شكم 

 ﴾ًف ا٢ٍبيٍكمي ًإهه ّلًِله إً ﴿ا٢بكمْب، كقالوا: شكمت ِف دين هللا الرجاؿ، كهللا يقوؿ: 
كىمىٍن لىٍ ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنٍػزىؿى اّلِلهي فىأيكلىًئ ى ىيمي ﴿[ ، ككفركه، كاشتجوا بقولو: ٕٓ]اْلنعاـ: 
اًفريكفى  [ ، فناظرىم، مث أرسل إليهم عُد هللا بن عُاس، فُْب ٥بم ْْ]ا٤بائدة:  ﴾اٍلكى

]ا٤بائدة:  ﴾كيمي بًًو ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيمٰبىٍ ﴿فساد شُههم، كفسر ٥بم، كاشتج بقولو سعاَل: 
ا ًمٍن أىٍىًلهىا﴿[ ، كبقولو: ٓٗ ا ًمٍن أىٍىًلًو كىشىكىمن [ ، ّٓ]النساء:  ﴾فىابٍػعىثيوا شىكىمن

فرجع إَل الصواب منهم خلق، كسار اآلخركف، فلقوا عُد هللا بن خُاب بن اْلرت، 
أِب بكر، كعمر، كعثماف،  كمعو امرأسو، فقالوا: من أنت؟ فانتسب ٥بم، فسألوه عن

كعلي، فأثُب عليهم كلهم، فذٕبوه كقتلوا امرأسو، ككانت شُلى، فُقركا بطنها، ككاف 
 من سادات أبناء الصحابة.

كفيها: سارت ا٣بوارج ٢برب علي، فكانت بينهم "كقعة النهركاف"، ككاف على 
ن كىب. ا٣بوارج عُد هللا بن كىب السُئي، فهزمهم علي كقتل أكثرىم، كقتل اب

 كقتل من أصحاب علي اثنا عشر رجال.
كقيل ِف سسميتهم "ا٢بركرية"؛ ْلهنم خرجوا على علي من الكوفة، كعسكركا بقرية 



                                                                                                    عَلَى الْمُفْتَرِي الْأَثٍِم                                                                                                                   الرَّدُّ الْقَوٌِم

132 

132 

قريب من الكوفة يقاؿ ٥با: "شركراء"، كاستحل علي قتلهم ٤با فعلوا ِببن خُاب 
 كزكجتو.

 ككانت الوقعة ِف شعُاف سنة ٜباف، كقيل: ِف صفر.
: شدثِب أبو زميل أف ابن عُاس قاؿ: ٤با اجتمعت ا٣بوارج ِف قاؿ عكرمة بن عمار

دارىا، كىم ستة آهؼ أك ٫بوىا، قلت لعلي: َّي أمّب ا٤بؤمنْب أبرد ِبلصالة لعلي 
ألقى ىؤهء، فإين أخافهم علي ، قاؿ: كال. قاؿ: فلُس ابن عُاس شلتْب من أشسن 

، فلما رأكين ، قالوا: مرشُا ِببن عُاس ا٢بلل، ككاف جهّبا ٝبيال، قاؿ: فأسيت القـو
كما ىذه ا٢بلة؟ قلت: كما سنكركف من ذل ؟ لقد رأيت عىلىى رىسيٍوًؿ هللًا صىلهى اّلِلهي 

ـى زًينىةى اّلِلًه الهًٍب ﴿عىلىٍيًو كىسىلهمى شلة من أشسن ا٢بلل، قاؿ: مث سلوت عليهم:  قيٍل مىٍن شىره
 [ .ِّ]اْلعراؼ:  ﴾أىٍخرىجى ًلًعُىاًدهً 

فما جاء ب ؟ قلت: جئتكم من عند أمّب ا٤بؤمنْب، كمن عند أصحاب رسوؿ قالوا: 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص كه أرل فيكم أشدا منهم، كْلبلغنكم ما قالوا، كْلبلغنهم ما سقولوف، فما 
سنقموف من اٍبًن عىمًٌ رىسيٍوؿ هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى كصهره؟ فأقُل بعضهم على 

[ ٖٓ]الزخرؼ:  ﴾بىٍل ىيٍم قػىٍوـه خىًصميوف﴿قالوا: ه سكلموه فإف هللا يقوؿ: بعض، ف
 ، كقاؿ بعضهم: ما ٲبنعنا من كالمو،

اٍبًن عىمًٌ رىسيٍوؿ هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى، كيدعوَن إَل كتاب هللا. قاؿ: فقالوا: ننقم 
، كما للرجاؿ ك٢بكم هللا، عليو ثالث خالؿ: إشداىن أنو شكم الرجاؿ ِف دين هللا

كالثانية: أنو قاسل فلم يسب كل يغنم، فإف كاف قد شل قتا٥بم فقد شل سُيهم، كإه 
فال، كالثالثة: ٧با نفسو من "أمّب ا٤بؤمنْب"، فإف ل يكن أمّب ا٤بؤمنْب، فهو أمّب 

 ا٤بشركْب. قلت: ىل غّب ىذا؟ قالوا: شسُنا ىذا.
تاب هللا كسنة رسولو أراجعوف أنتم؟ قالوا: كما قلت: أرأيتم إف خرجت لكم من ك
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ٲبنعنا، قلت: أما قولكم أما قولكم إنو شكم الرجاؿ ِف أمر هللا، فإين ٠بعت هللا سعاَل 
[ ، كذل  ِف ٜبن صيد ٓٗ]ا٤بائدة:  ﴾ٰبىٍكيمي ًبًو ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيم﴿يقوؿ ِف كتابو: 

و إَل الرجاؿ، كلو شاء أف ٰبكم أرنب أك ٫بوه قيمتو ربع درىم فوض هللا ا٢بكم في
ا ًمٍن أىٍىًلوً ﴿٢بكم، كقاؿ:  ًإٍف ًخٍفتيٍم ًشقىاؽى بػىٍيًنًهمىا فىابٍػعىثيوا شىكىمن [ ، ّٓ]النساء:  ﴾كى

 أخرجت من ىذه؟ قالوا: نعم.
كىأىٍزكىاجيوي ﴿قلت: كأما قولكم: قاسل فلم يسب، فغنو قاسل أمكم؛ ْلف هللا يقوؿ: 

اسػيهيم [ ، فإف زعمتم أهنا ليست أبمكم فقد كفرمت، كإف زعمتم ٔ ]اْلشزاب: ﴾أيمههى
 أهنا أمكم فما شل سُاؤىا، فأنتم بْب ضاللتْب، أخرجت من ىذه؟ قالوا: نعم.

قلت: كأما قولكم: إنو ٧با ا٠بو من أمّب ا٤بؤمنْب، فإين أنُئكم عن ذل : أما سعلموف 
يـو ا٢بديُية جرل الكتاب بينو كبْب سهيل بن  أىفه رىسيٍوؿى هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى 

ملسو هيلع هللا ىلص "، فقالوا: -عمرك، فقاؿ: "َّي علي اكتب: ىذا ما قاضى عليو دمحم رسوؿ الل ىػ 
لو نعلم أن  رسوؿ هللا ما قاسلناؾ، كلكن اكتب ا٠ب  كاسم أبي ، فقاؿ: "اللهم 

مث قاؿ: "َّي علي اكتب: ىذا إن  سعلم أين رسول "، مث أخذ الصحيفة فمحاىا بيده، 
ما صاحل عليو دمحم بن عُد هللا"، فوهللا ما أخرجو ذل  من النُوة، أخرجت من ىذه؟ 

 قالوا: نعم.
 قاؿ: فرجع ثلثهم، كانصرؼ ثلثهم، كقتل سائرىم على ضاللة.

: قىاؿى رىسيٍوؿي هللًا صىلهى اّلِلهي  ًعٍيدو، قىاؿى  عىلىٍيًو قاؿ عوؼ: شدثنا أبو نىٍضرىةى، عىٍن أىِب سى
كسلم: "سفَبؽ أمٍب فرقتْب، ٛبرؽ بينهما مارقة سقتلهم أكَل الطائفتْب ِب٢بق". ككذا 

 ركاه قتادة، كسليماف التيمي، عن أِب نضرة.
ًعٍيدو،  ، عىٍن بيٍسًر بًن سى ري بني اْلىشىجًٌ يػٍ : أىٍخُػىرىَنى عىٍمريك بني ا٢بىاًرًث، عىٍن بيكى كقاؿ اٍبني كىٍىبو

بن أِب رافع، أف ا٢بركرية ٤با خرجت على علي، قالوا: ه شكم إه ،  عن عُيد هللا
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فقاؿ علي: كلمة شق أريد ِبا ِبطل، أىفه رىسيٍوؿى هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى كصف َنسا 
كأشار -إين ْلعرؼ صفتهم ِف ىؤهء الذين يقولوف ا٢بق أبلسنتهم ه ٯبوز ىذا منهم 

خلق هللا إليو، منهم أسود إشدل يديو طيب شاة أك شلمة ثدم،  من أبغ -إَل شلقو
فلما قاسلهم علي، قاؿ: انظركا فلم ٯبدكا شيئا، قاؿ: ارجعوا، فوهللا ما كذبت كه  
كذبت، مث كجدكه ِف خربة، فأسوا بو شٌب كضعوه بْب يديو. قاؿ عُيد هللا: كأَن 

 شاضر ذل  من أمرىم كقوؿ علي فيهم.
، عىٍن عُيد هللا بن عياض، أف عُد هللا بن شداد  كقاؿ ٰبىٍٓبى بني  ، عىًن اٍبًن خيثػىٍيمو سيلىٍيمو

بن ا٥باد دخل على عائشة ك٫بن عندىا لياِل قتل علي، فقالت: شدثِب عن ىؤهء 
الذين قاسلهم علي، قاؿ: إف عليا ٤با كاسب معاكية كشكم ا٢بكمْب خرج عليو ٜبانية 

فنزلوا أبرض شركراء من جانب الكوفة،  -يعِب عُادىم-آهؼ من قراء الناس 
كقالوا: انسلخت من قميص ألُس  هللا كشكمت ِف دين هللا الرجاؿ، كه شكم إه 
. فلما بلغ عليا ما عتُوا عليو، ٝبع أىل القرآف، مث دعا ِب٤بصحف إماما عظيما، 
اس فوضع بْب يديو، فطفق ٰبركو بيده كيقوؿ: أيها ا٤بصحف شدث الناس. فناداه الن

ما سسأؿ؟ إ٭با ىو مداد ككرؽ، ك٫بن نتكلم ِب ركينا منو، فماذا سريد؟ فقاؿ: 
فىابٍػعىثيوا ﴿أصحابكم الذين خرجوا، بيِب كبينهم كتاب هللا سعاَل، يقوؿ ِف كتابو: 

ا ًمٍن أىٍىًلهىا ا ًمٍن أىٍىًلًو كىشىكىمن [ ، فأمة دمحم أعظم شقا كشرمة من ّٓ]النساء:  ﴾شىكىمن
ذكر ا٢بديث شُو ما سقدـ، قاؿ: فرجع منهم أربعة آهؼ، فيهم ابن رجل كامرأة، ك 

الكواء، كمضى اآلخركف. قالت عائشة: فلم قتلهم؟ قاؿ قطعوا السُيل، كاستحلوا 
 أىل الذمة، كسفكوا الدـ.

 سنة سسع كثالثْب:
فكسرىم، كقتل  -هنع هللا يضر-فيها: كانت كقعة ا٣بوارج ٕبركراء ِبلنخيلة، قاسلهم علي 
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كسهم، كسجد شكرا  سعاَل ٤با أسى ِب٤بخدج إليو مقتوه. ككاف رؤكس ا٣بوارج رؤ 
زيد بن شصن الطائي، كشريح بن أكىف العُسي، ككاَن على اجملنُتْب، ككاف رأسهم عُد 

 هللا بن كىب السُئي، ككاف على رجالتهم شرقوص بن زىّب.
زعو قثم بن العُاس كفيها: بعث معاكية يزيد بن شجرة الرىاكم ليقيم ا٢بج، فنا

 كمانعو،
ككاف من جهة علي، فتوسط بينهما أبو سعيد ا٣بدرم كغّبه، فاصطلحا، على أف 

 يقيم ا٤بوسم شيُة بن عثماف العُدرم شاجب الكعُة.
 كقيل: سوِف فيها أـ ا٤بؤمنْب ميمونة، كشساف بن َثبت اْلنصارم، كسيأسياف.

كاشتغل ٕبرب ا٣بوارج ا٢بركرية، ككاف علي قد ٘بهز يريد معاكية، فرد من عاَنت، 
كىم العُاد كالقراء من أصحاب علي الذين مرقوا من اإلسالـ، كأكقعهم الغلو ِف 
الدين إَل سكفّب العصاة ِبلذنوب، كإَل قتل النساء كالرجاؿ، إه من اعَبؼ ٥بم 

 ِبلكفر كجدد إسالمو.
٤بواِل، عىٍن عىًٍُد هللًا ابن سعد: أخَبَن دمحم بن عمر، قاؿ: شدثنا عُد الرٞبن بن أِب ا

، ٠بع دمحم ابن ا٢بنفية يقوؿ: كاف أِب يريد الشاـ، فجعل يعقد  بًن ٧بيىمهًد بًن عىًقٍيلو
لواءه، مث ٰبلف ه ٰبلو شٌب يسّب فيأىب عليو الناس، كينتشر عليو رأيهم، كٯبُنوف 
سرين، فيحلو كيكفر عن ٲبينو، فعل ذل  أربع مرات، ككنت أرل شا٥بم فأرل ما ه ي

فكلمت ا٤بسور بن ٨برمة يومئذ، كقلت: أه سكلمو أين يسّب بقـو ه كهللا ما أرل 
عندىم طائال. قاؿ: َّي أِب القاسم يسّب ْلمر قد شم، قد كلمتو فرأيتو أيىب إه ا٤بسّب. 

ٍ قىٍد مىًلٍلتػيهيم كىمىلٍُّوين،  قاؿ ابن ا٢بنفية: فلما رأل منهم ما رأل، قاؿ: اللههيمه ًإيٌنً
 كىأىبٍػغىٍضتػيهيم كىأىبٍػغىضيٍوين، فأبدلِب ِبم خّبا منهم، كأبد٥بم ِب شرا مِب.

 سنة أربعْب:
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فيهاؾ بعث معاكية إَل اليمن بسر بن أِب أرطاة القرشي العامرم ِف جنود، فتنحى 
عنها عامل علي عُيد هللا بن عُاس، كبلغ عليا فجهز إَل اليمن جارية بن قدامة 

كلدم عُيد هللا بن عُاس صُيْب، فذٕبهما ِبلسكْب السعدم فوثب بسر على 
 كىرب، مث رجع عُيد هللا على اليمن.

قاؿ ابن سعد: قالوا: انتدب ثالثة من ا٣بوارج، كىم: عُد الرٞبن بن ملجم ا٤برادم، 
كالَبؾ بن عُد هللا التميمي، كعمرك بن بكّب التميمي، فاجتمعوا ٗبكة، فتعاىدكا 

هنع هللا يضر، كمعاكية بن أِب سفياف، -ثالثة علي بن أِب طالب كسعاقدكا ليقتلن ىؤهء ال
كعمرك بن العاص، كيرٰبوا العُاد منهم فقاؿ ابن ملجم: أَن لعلي، كقاؿ الَبؾ: أَن 
لكم ٤بعاكية، كقاؿ اآلخر: أَن أكفيكم عمرا. فتواثقوا أف ه ينكصوا، كاسعدكا بينهم 

و كل رجل منهم إَل بلد ِبا صاشُو، أف يقع ذل  ليلة سُع عشرة من رمضاف، مث سوج
 فقدـ ابن ملجم الكوفة،

فاجتمع أبصحابو من ا٣بوارج، فأسر إليهم، ككاف يزكرىم كيزكركنو. فرأل قطاـ بنت 
شجنة من بِب سيم الرِبب، ككاف علي قتل أِبىا كأخاىا يـو النهركاف، فأعجُتو، 

يا، فقاؿ: ل  ذل . فقالت: ه أسزكج  شٌب سعطيِب ثالثة آهؼ درىم، كسقتل عل
 كلقي شُيب بن ٔبرة اْلشجعي، فأعلمو كدعاه إَل أف يكوف معو، فأجابو.

كبقي ابن ملجم ِف الليلة الٍب عـز فيها على قتل علي يناجي اْلشعث بن قيس ِف 
مسجده شٌب كاد يطلع الفجر، فقاؿ لو اْلشعث: فضح  الصُح، فقاـ ىو 

سا مقابل السدة الٍب ٱبرج منها علي، كشُيب، فأخذكا أسيافهما، مث جاءا شٌب جل
 فذكر مقتل علي هنع هللا يضر، فلما قتل أخذكا عُد الرٞبن بن ملجم، كعذبوه كقتلوه.

: سػىعىاىىدى ثىالىثىةه ًمٍن  ، عىٍن أىنىسو قىاؿى ثػىنىا جىدًٌم، عىًن الزٍُّىًرمًٌ : شىده كقاؿ شىجهاجي بني أىِب مىًنٍيعو
ًل ميعىاًكيىةى، كىعىٍمًرك بًن العاص، كشُيب بن مسلمة، كأقُلوا بعد ما أىٍىًل الًعرىاًؽ عىلىى قػىتٍ 
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 بويع معاكية.
 من سوِف فيها: ا٢بارث بن خزمة بن عدم، أبو بشّب اْلنصارم اْلشهلي.

شهد بدرا كا٤بشاىد كلها، كىو من شلفاء بِب عُد اْلشهل. سوِف ِب٤بدينة سنة أربعْب 
 ، قيده ابن ماكوه.كلو سُع كستوف سنة. كخزمة: بفتحتْب

 خارجة بن شذافة بن غامن.
قاؿ ابن ماكوه: لو صحُة، كشهد فتح مصر، ككاف أمّب ربع ا٤بدد الذين أمد ِبم 
عمر بن ا٣بطاب عمرك بن العاص، ككاف على شرطة مصر ِف خالفة عمر، كِف 

 خالفة معاكية، قتلو عمرك بن بكّب ا٣بارجي ٗبصر، كىو يعتقد أنو عمر بن العاص.
 كل عنو عُد هللا بن أِب مرة شديثا.ر 

 شرشُيل بن السمط بن اْلسود الكندم، أبو يزيد، كيقاؿ: أبو السمط.
لو صحُة كركاية. كركل أيضا عن عمر، كسلماف الفارسي. كعنو: جُّب بن نفّب، 

 ككثّب بن مرة، كٝباعة.
ل: قاؿ الُخارم: كاف على ٞبص، كىو الذم افتتحها ككاف فارسا بطال شجاعا، قي
إنو شهد القادسية. ككاف قد غلب اْلشعث بن قيس على شرؼ كندة، كاستقدمو 

 معاكية قُل صفْب يستشّبه.
كقد قاؿ الشعيب: إف عمر استعمل شرشُيل بن السمط على ا٤بدائن، كاستعمل أِبه 
ِبلشاـ، فكتب إَل عمر: إن  أتمر أف ه يفرؽ بْب السُاَّي كأكهدىن، فإن  قد 

 ِب، قاؿ: فأ٢بقو ِببنو.فرقت بيِب كبْب اب
 قاؿ يزيد بن عُد ربو ا٢بمصي: سوِف شرشُيل سنة أربعْب.

 عُد الرٞبن بن ملجم ا٤برادم، قاسل علي هنع هللا يضر.
خارجي مفَب، ذكره ابن يونس ِف "اتريخ مصر" فقاؿ: شهد فتح مصر، كاختط ِبا 
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ف فارسهم ٗبصر. مع اْلشراؼ، ككاف ٩بن قرأ القرآف، كالفقو، كىوأشد بِب سدكؿ ككا
قرأ القرآف على معاذ بن جُل، ككاف من العُاد، كيقاؿ: ىو الذم أرسل صُيغا 

 التميمي إَل عمر، فسألو عما سألو من مستعجم القرآف.
كقيل: إف عمر كتب إَل عمرك بن العاص: أف قرب دار عُد الرٞبن بن ملجم من 

ككانت إَل جانب دار عُد  ا٤بسجد ليعلم الناس القرآف كالفقو، فوسع لو مكاف داره،
الرٞبن بن عديس الُلوم، يعِب أشد من أعاف على قتل عثماف. مث كاف ابن ملجم 

 من شيعة علي ِبلكوفة سار إليو إَل الكوفة، كشهد معو صفْب.
قلت: مث أدركو الكتاب، كفعل ما فعل، كىو عند ا٣بوارج من أفضل اْلمة، ككذل  

 سعظمو النصّبية.
: يقولوف: إف ابن ملجم أفضل أىل اْلرض، خلص ركح قاؿ الفقيو أبو دمحم  بن شـز

 الالىوت من ظلمة ا١بسد ككدره.
 فاعجُوا َّي مسلموف ٥بذا ا١بنوف.

 كِف ابن ملجم يقوؿ عمراف بن شطاف ا٣بارجي.
ليغى ًمٍن ًذم العىٍرًش ًرٍضوىاَنى   َّيى ضىٍربىةن ًمٍن سىًقيٌو مىا أىرىادى ًِبىا ... ًإهه لًيػىُػٍ

ًيهًة ًعٍندى هللًا ميزاَنًإيٌنً   =  ْلىذٍكيريهي ًشٍينان فىأىٍشًسُيوي ... أىٍكىفى الَبى
------------------------------------------ 

  قاؿ بىٍكر ٍبن ٞبىهاد التهاىىٍرِتٌ 
ـً أىرٍكىاَنى  اري غىاًلُىةه ... ىىدىٍمتى كىيٍػلى ى ًلإٍلًٍسالى  قيٍل ًهٍبًن ميٍلًجًم كىاٍْلىٍقدى
ًإٲبىاَنى  منا كى ـو ... كىأىكهؿى النهاًس اٍسالى  قػىتػىٍلتى أىٍفضىلى مىٍن ٲبىًٍشي عىلىى قىدى
يىاَنى  ٲبىاًف مثيه ... ٗبىا سىنه الرهسيوؿي لىنىا شىٍرعنا كىسًُػٍ  كىأىٍعلىمى النهاًس ًِبإٍلً

ًصريهي ... أىٍضحىٍت مىنىاًقُيوي نيورنا هي كىَنى  كىبػيٍرىىاَنى  ًصٍهري النهيبًٌ كىمىٍوهى
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 كىكىافى ًمٍنوي عىلىى رىٍغًم ا٢بٍىسيوًد لىوي ... مىكىافي ىىاريكفى ًمٍن ميوسىى ٍبًن ًعٍمرىاَنى 
فنا مىاًضينا ذىكىرىا يػٍ  كىكىافى ِف ا٢بٍىٍرًب سى

ثنا ًإذىا لىًقيى اٍْلىقٍػرىافي أىقٍػرىاَنى ... ذىكىٍرتي قىاسًلىوي كىالدهٍمعي ميٍنحىًدره   لىيػٍ
ُيوي مىا كىافى ًمٍن بىشىرو فػىقيٍلتي سي  ىٍشسى ٍُحىاَنى ... ًإيٌنً ْلى  ٍُحىافى رىبًٌ اٍلعىٍرًش سي

ا  ٱبىٍشىى اٍلمىعىادى كىلىًكٍن كىافى شىٍيطىاَنى ... أىٍشقىى ميرىادو ًإذىا عيدهٍت قػىُىائًليهى
 ًٍب جىلىُىتٍ كىأىٍٖبىسي النهاًس ًعٍندى اّلِلًه ًميزىاَنى ... كىعىاًقًر النهاقىًة اٍْليكَلى اله 

ا  عىلىى ٜبىيودى أبًىٍرًض ا٢ٍبيٍجًر خيٍسرىاَنى ... قىٍد كىافى ٱبيًٍَبيىيٍم أىٍف سىٍوؼى ٱبىًٍضُػيهى
ًنيهًة أىٍزمىاَنن كىأىٍزمىاَنى ... فىالى عىفىا اّلِلهي عىٍنوي مىا ٙبىىمهلىوي  ٍُلى اٍلمى  قػى

رى ًعٍمرىافى ٍبًن ًشطهاَنى ... ًلقىٍولً  ًمناكىهى سىقىى قػىُػٍ  ًو ِف شىًقيٌو ظىله ٦بيٍَبى
لىوي ظيٍلمنا كىعيٍدكىاَنى ... َّيى ضىٍربىةن ًمٍن سىًقيٌو مىا أىرىادى ًِبىا ؿى مىا َنى  كىَنى

ليغى ًمٍن ًذم اٍلعىٍرًش ًرٍضوىاَنى ... بىٍل ضىٍربىةه ًمٍن غىًومٌو أىٍكرىثػىٍتوي لىظنى ُػٍ  ًإهه لىيػى
ا ًبضىٍربىًتوً فىسىٍوؼى يػىٍلقىى ًِبىا الرهٍٞبىنى  ٍ ييرًٍد قىٍصدن أىنهوي لى  غىٍضُىاَنى ... كى

 (اهستيعاب ِف معرفة اْلصحاب) ًإهه لًيىٍصلىى عىذىابى ا٣ٍبيٍلًد ًنّبىاَنى 
------------------------------------------ 

كابن ملجم عند الركافض أشقى ا٣بلق ِف اآلخرة. كىو عندَن أىل السنة ٩بن نرجو = 
النار، ك٪بوز أف هللا يتجاكز عنو، ه كما يقوؿ ا٣بوارج كالركافض فيو، كشكمو لو 

شكم قاسل عثماف، كقاسل الزبّب، كقاسل طلحة، كقاسل سعيد بن جُّب، كقاسل عمار، 
كقاسل خارجة، كقاسل ا٢بسْب، فكل ىؤهء نَبأ منهم كنُغضهم ِف هللا، كنكل أمورىم 

 إَل هللا عز كجل.
 ة علي ٙبديدا كسقريُا على ا٢بركؼ:ا٤بتوفوف ِف خالف

رفاعة بن رافع بن مال  بن العجالف، أبو معاذ اْلنصارم الزرقي، أخو مال  
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 كخالد.
شهد بدرا ىو كأخوه خالد، ككاف أبوه من نقُاء اْلنصار، لو أشاديث. ركل عنو 
ابناه: عُيد كمعاذ، كابن أخيو ٰبٓب بن خالد، كغّبىم. كلو عقب كثّب ِب٤بدينة، 

 غداد.كب
 سوِف ِف شدكد سنة أربعْب.

ى ِف أىكهًؿ ًخالىفىًة ميعىاًكيىةى.  كقاؿ اٍبني سىٍعدو: سػيويِفًٌ
صفواف بن عساؿ ا٤برادم: غزا مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثنٍب عشرة غزكة، كلو أشاديث. 
ركل عنو: زر بن شُيش، كعُد هللا بن مسلمة ا٤برادم، كأبو الغريف عُيد هللا بن 

 خليفة، كأبو سلمة بن عُد الرٞبن. كسكن الكوفة.
قرظة بن كعب اْلنصارم ا٣بزرجي: أشد فقهاء الصحابة، كىو أشد العشرة الذين 
كجههم عمر إَل الكوفة ليعلموا الناس، مث شهد فتح الرم زمن عمر، ككهه علي 

 على الكوفة، مث سار إَل ا١بمل مع علي، مث شهد صفْب.
ليو علي على الصحيح، كىو أكؿ من نيح عليو ِبلكوفة، سوِف ِبلكوفة، كصلى ع
 كقيل: سوِف بعد علي.

القعقاع بن عمرك التميمي: قيل: إنو شهد كىفىاًة رىسيٍوًؿ هللًا صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى. كلو 
أثر عظيم ِف قتاؿ الفرس ِف القادسية كغّبىا، ككاف أشد اْلبطاؿ ا٤بذكورين، يقاؿ: 

قاؿ: صوت القعقاع ِف ا١بيش خّب من ألف رجل. كشهد ا١بمل مع علي  إف أِب بكر
 ككاف الرسوؿ ِف الصلح يومئذ بْب الفريقْب، كسكن الكوفة.

 سحيم عُد بِب ا٢بسحاس: شاعر مفلق، بديع القوؿ، ه صحُة لو.
هنع هللا يضر: ىذا -ركل معمر، عن سعيد بن عُد الرٞبن، عن السائب، قاؿ: قيل لعمر 

 ا٢بسحاس يقوؿ الشعر، دعاه فقاؿ: كيف قلت؟ فقاؿ: عُد بِب
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 كدع سليمى إف ٘بهزت غادَّي ... كفى الشيب كاإلسالـ للمرء َنىيا
 قاؿ: شسُ ، صدقت صدقت. ىذا شديث صحيح.

 كىذه قصيدة طنانة يقوؿ ِبا:
 جنوَن ِبا فيما اعتلقنا عالقة ... عالقة شب ما استسر كِبدَّي

 . سراه أثيثا َنعم النُت عافيالياِل سصطاد الرجاؿ بفاشم ..
 كجيد كجيد الرًن ليس بعاطل ... من الدر كالياقوت أصُح شاليا
 كأف الثرَّي علقت فوؽ ٫برىا ... كٝبر غضى ىُت لو الريح زاكيا
 إذا اندفعت ِف ريطة كٟبيصة ... كألقت أبعلى الرأس سُا ٲبانيا

 صافياسري  غداة الُْب كفا كمعصما ... ككجها كدينار اْلعزة 
 فلو كنت كردا لونو لعشقتِب ... كلكن رِب شانِب بسوادَّي

 أسكتم شييتم على النام سكتما ... ٙبية من أمسى ٕبُ  مغرما
 كماشية مشي القطاة اسُعتها ... من السر ٚبشى أىلها أف سكلما

 بينهم يقطر الدما فقالت لو: َّي كيح غّبؾ إنِب ... ٠بعت كالما
 قي ا٤بوت ِف اليـو فاعلمن ... أبن  رىن أف سالقيو غداكإف ه سال كلو من قصيدة:

 رأيت ا٤بناَّي ل يدعن دمحما ... كه أشدا إه لو ا٤بوت أرصدا
، فُكت امرأة كاف كقيل: إف سحيما ٤با أكثر التشُيب بنساء ا٢بي عزموا على قتلو

 ؼأمن ٠بية دمع العْب مذركؼ ... لو أف ذا من  قُل اليـو معرك  يرمى ِبا فقاؿ:
 ا٤باؿ مالكم كالعُد عُدكم ... فهل عذاب  عِب اليـو مصركؼ

                                                       كأهنا يـو صدت ما سكلمنا ... ظيب بعسفاف ساجي الطرؼ مطركؼ
 مث قتل عفا هللا عنو.
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ة كمنهم كثقو ٝباعة كضعفو عامة اْلئمضعيف جدان كاه يركيو من ) ا٢بكم على السند
ثقة لكنو كثّب التدليس ك عن  من جعل ركايتو مقيدة بشركط لقُو٥با كاهتمو بعض

 ليس من ٞباؿ ااملضعيف كقد عنعن على اختالؼ ِف ضعفو كيتابعو  التسوية
دلس عليو من قُل الوليد عن  قد على اشتماؿ كونو منكر كبعضهم عده ِف ا٤بَبككْب

كثقو ٝباعة كاختلفت عن من  كاهختالؼ مشهور فيو العمل على سضعيف شديثومن 
 (عن علي  ٦بهوؿ العدالة كا٢باؿعن  الركاية عن ٰبٓب بن معْب كفيو ضعف يسّب

 
ثػىنىا  )ركاية نعيم بن ٞباد( قاؿ )كثقو ٝباعة كضعفو عامة اْلئمة كمنهم من جعل شىده

 ركايتو مقيدة بشركط لقُو٥با كاهتمو بعض(
 

عند الذىيب :  عال أىل قة لكنو كثّب التدليس ك التسوية ابن شجر :  ثعند )اٍلوىلًيدي، 
الشاـ ، قاؿ ابن ا٤بديُب : ما رأيت من الشاميْب مثلو ، قلت : كاف مدلسا ، فيتقى 

 . ا.ق كٰبتمل أنو دلسو عن رشدين(من شديثو ما قاؿ فيو : عن 
 

 (عده ِف ا٤بَبككْب منكر كبعضهم ليس من ٞباؿ اامل)ضعيف  كىًرٍشًديني، عىنً 
 

ًيعىةى، عىنٍ   كاهختالؼ مشهور فيو( العمل على سضعيف شديثو) اٍبًن ٥بى
 

، عىنٍ   )كثقو ٝباعة كاختلفت الركاية عن ٰبٓب بن معْب كفيو ضعف يسّب( أىِب قىًُيلو
 

 )٦بهوؿ العدالة كا٢باؿ( أىِب ريكمىافى، عىنٍ 
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، رىًضيى اّلِلهي   )موقوؼ( عىٍنوي قىاؿى عىًليًٌ ٍبًن أىِب طىاًلبو
 

ِبذه الُلية أف يرد  ليها منها جهالة )أبو ركماف( ككفىفا٢بديث ٝبع علل متفق ع
 ا٢بديث كضعف رشدين )كاف اتبعو الوليد لكن قد يكوف الوليد قد دلسو(

كركاية الوليد كرشدين عن بن ٥بيعة ليست من السماعات الصحيحة عند اْلئمة كما 
( كابن ٥بيعة كاف ل يتفق )الضُط قُل اهشراؽ كمعرفة الصحيحة مر )كىذا من كجو

 على ضعفو فقد ضعفو ا١بماىّب
ىذه علة سوجب كخالصة التحقيق فا٢بديث ه يصح كخصوصان أف ركاسو انفردكا ك 

ف الرجاؿ ليسوا من أىل التفرد فضالن عن أف يكونوا من أىل القدح كالنكارة اذ أ
 عتُار بُعضهم كهللا ا٤بستعافالصحة لكن على اختالؼ ِف اه
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 نكارة اْلثر )التعليق على ا٤بًب( -ِبب 
 

: )ج(  ٍعفىرو، قىاؿى ًإذىا بػىلىغىٍت سىنىةي ًسٍسعو كىًعٍشرًينى كىًمائىةو، كىاٍختػىلىفىٍت سيييوؼي »عىٍن أىِب جى
، تي السُّودي ِف سىنىًة ًسٍسعو  بىًِب أيمىيهةى، كىكىثىبى ًٞبىاري ا١بٍىزًيرىًة فػىغىلىبى عىلىى الشهاـً ظىهىرىًت الرهاَّيى

كىًعٍشرًينى كىًمائىةو، كىيىٍظهىري اٍْلىٍكُىشي مىعى قػىٍوـو هى يػيٍؤبىوي ٥بىيٍم، قػيليوبػيهيٍم كىزيبىًر ا٢بٍىًديًد، شيعيوريىيٍم 
، كىقػىُىائًليهيمي ًإَلى اٍلمىنىاًكًب، لىٍيسىٍت ٥بىيٍم رىٍأفىةه كىهى رىٍٞبىةه عىلىى عىديكًًٌىٍم، أى٠ٍبى  اؤيىيمي اٍلكيُبى

اٍلقيرىل، عىلىٍيًهٍم ثًيىابه كىلىٍوًف اللهٍيًل اٍلميٍظًلًم، يػىقيودي ًِبًٍم ًإَلى آًؿ اٍلعىُهاًس كىٍىُبى دىٍكلىتػيهيٍم، 
ًيهًة، فىالى سػىزىا هيٍم ًإَلى اٍلَبى ـى ذىًل ى الزهمىاًف شىٌبه يػىٍهريبيوا ًمنػٍ ؿي دىٍكلىتػيهيٍم شىٌبه يىٍظهىرى فػىيػىٍقتػيليوفى أىٍعالى

نػىهيمٍ  ا بػىيػٍ ٍتىًلفيوفى ًفيمى ًب، كىٱبى   «النهٍجمي ذيك الذهَنى

 
: )ع(  ، رىًضيى اّلِلهي عىٍنوي قىاؿى ًت السُّودى فىاٍلزىميوا »عىٍن عىًليًٌ ٍبًن أىِب طىاًلبو ًإذىا رىأىيٍػتيمي الرهاَّيى

هى أىٍرجيلىكيٍم، مثيه يىٍظهىري قػىٍوـه ضيعىفىاءي هى يػيٍؤبىوي ٥بىيٍم، قػيليوبػيهيٍم  اٍْلىٍرضى فىالى ٙبيىرًٌكيوا أىٍيًديىكيٍم، كى 
، يىٍدعيوفى ًإَلى ا٢بٍىقًٌ كىلىٍيسيوا  كىزيبىًر ا٢بٍىًديًد، ىيٍم أىٍصحىابي الدهٍكلىًة، هى يػىفيوفى ًبعىٍهدو كىهى ًميثىاؽو

تػيهي  ، كىًنٍسُػى مي اٍلقيرىل، كىشيعيوريىيٍم ميٍرخىاةه كىشيعيوًر النًٌسىاًء، شىٌبه ًمٍن أىٍىًلًو، أى٠ٍبىاؤيىيمي اٍلكيُبى
نػىهيٍم، مثيه يػيٍؤِت اّلِلهي ا٢بٍىقه مىٍن يىشىاءي  ا بػىيػٍ ٍتىًلفيوا ًفيمى  «ٱبى

 
 
 
 
 
 



                                                                                                    عَلَى الْمُفْتَرِي الْأَثٍِم                                                                                                                   الرَّدُّ الْقَوٌِم

145 

145 

 ًسٍسعو كىًعٍشرًينى كىًمائىةو  ًإذىا بػىلىغىٍت سىنىةي )ج( 
 

 مسألة )ِف علم الغيب(
 

متعذر شرعان ٩بتنعه قدران ٧بظوره  كالغيب الغيب اه هللاة كه يعلم يىذه مسألة غيُ
 شكمان 
 

 اّلِلهً  خىزىاًئني  ًعٍنًدم لىكيمٍ  أىقيوؿي  هى  قيلٍ ﴿كذل  أف هللا سُحانو كسعاَل قاؿ  متعذر شرعان 
 يىٍستىًوم ىىلٍ  قيلٍ  ًإِلىه  ييوشىى مىا ًإهه  أىسهًُعي  ًإفٍ  مىلى ه  ًإيٌنً  لىكيمٍ  أىقيوؿي  كىهى  اٍلغىٍيبى  أىٍعلىمي  كىهى 

 [َٓ:  اْلنعاـ] ﴾سػىتػىفىكهريكفى  أىفىالى  كىاٍلُىًصّبي  اٍْلىٍعمىى
 

 اٍلغىٍيبى  أىٍعلىمي  كيٍنتي  كىلىوٍ  اّلِلهي  شىاءى  مىا ًإهه  ضىرًّا كىهى  نػىٍفعنا لًنػىٍفًسي أىٍمًل ي  هى  قيلٍ ﴿قاؿ هللا 
ٍستىٍكثػىٍرتي  :  اْلعراؼ] ﴾يػيٍؤًمنيوفى  ًلقىٍوـو  كىبىًشّبه  نىًذيره  ًإهه  أىَنى  ًإفٍ  السُّوءي  مىسهًِبى  كىمىا ا٣ٍبىٍّبً  ًمنى  هى

ُٖٖ] 

 
 كىهى  مىلى ه  ًإيٌنً  أىقيوؿي  كىهى  اٍلغىٍيبى  أىٍعلىمي  كىهى  اّلِلهً  خىزىاًئني  ًعٍنًدم لىكيمٍ  أىقيوؿي  كىهى ﴿قاؿ هللا 
رنا اّلِلهي  يػيٍؤسًيػىهيمي  لىنٍ  أىٍعيػينيكيمٍ  سػىٍزدىًرم لًلهًذينى  أىقيوؿي  يػٍ  لىًمنى  ًإذنا ًإيٌنً  أىنٍػفيًسًهمٍ  ِف  ٗبىا أىٍعلىمي  اّلِلهي  خى

 [ُّ:  ىود] ﴾الظهاًلًمْبى 

 
  ا٤بطلق كذل  أف هللا عالـ الغيوب ه يشاركو أشد ِف علم الغيب ٩بتنعه قدران 
ا )قاؿ هللا ﴿ ـٍ ٯبىٍعىلي لىوي رىِبًٌ أىمىدن ( عىاًلي اٍلغىٍيًب فىالى ِٓقيٍل ًإٍف أىٍدًرم أىقىرًيبه مىا سيوعىديكفى أى

ا ) ٍيًو كىًمٍن ِٔييٍظًهري عىلىى غىٍيًًُو أىشىدن ( ًإهه مىًن اٍرسىضىى ًمٍن رىسيوؿو فىًإنهوي يىٍسلي ي ًمٍن بػىٍْبً يىدى
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ا ) ٍلًفًو رىصىدن ٍيًهٍم كىأى  ( لًيػىٍعلىمى ِٕخى ًت رىِبًًٌٍم كىأىشىاطى ٗبىا لىدى ٍشصىى كيله أىٍف قىٍد أىبٍػلىغيوا ًرسىاهى
 ﴾(ِٖشىٍيءو عىدىدنا )

 
ـي اٍلغيييوبً قاؿ هللا ﴿  ﴾أىلىٍ يػىٍعلىميوا أىفه اّلِلهى يػىٍعلىمي ًسرهىيٍم كى٪بىٍوىاىيٍم كىأىفه اّلِلهى عىاله

 
ه كمن ذل  أف  سلم ٢بكم موهه ظاىران كِبطنان كذل  أف العُد ا٤بسلم ي ٧بظوره شكمان 

فانو ٧بظور عظيم يوقع ِف الكفر فمن شكمو الضمِب سكذيب هللا  يدعي علم الغيب
أبنو عالـ الغيوب ه يطلع على غيُو أشد اه من ارسضى من رسوؿ كما قاؿ ِف 

ف من زعم علم الغيب بال برىاف فهو كافر شالؿ كقد أٝبع السلف على أ القرآف
 الدـ 
 

: مىٍعُبى الطهاغيوًت مىا قاؿ الشيخ دمحم بن عُد الوىاب  قىاؿى اٍبني اٍلقىيًًٌم رىًٞبىوي هللاي سػىعىاَلى
، كىالطهوىاًغيتي كىًثّبيكفى.  ُيوعو أىٍك ميطىاعو هي ًمٍن مىٍعُيودو أىٍك مىتػٍ كىريؤيكسيهيٍم ٘بىىاكىزى ًبًو اٍلعىٍُدي شىده

، كىمىٍن دىعىا النهاسى ًإَلى ًعُىادىًة نػىٍفًسًو، كىمىٍن  ٟبىٍسىةه، ًإبًٍليسي لىعىنىوي  ، كىمىٍن عيًُدى كىىيوى رىاضو
لًيلي  ئنا ًمٍن ًعٍلًم اٍلغىٍيًب، كىمىٍن شىكىمى بًغىٍّبً مىا أىنٍػزىؿى هللاي، كىالده يػٍ  ادهعىى شى

 : ٍن يىٍكفيٍر ًِبلطهاغيوًت  هى ًإٍكرىاهى ﴿قػىٍوليوي سػىعىاَلى يًن قىٍد سػىُػىْبهى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيًٌ فىمى ِف الدًٌ
يعه عىًليمه  ـى ٥بىىا كىاّلِلهي ٠بًى ًة اٍلويثٍػقىى هى اٍنًفصىا   ﴾كىيػيٍؤًمٍن ًِبّلِلًه فػىقىًد اٍستىٍمسى ى ًِبٍلعيٍركى

ا ىيوى مىٍعُبى ه الو ِٔٓالُقرة آية [ ِٔٓ]الُقرة:   ًإه هللاي.، كىىىذى
ًُيًل »كىِف ا٢بٍىًديًث:  رىٍأسي اْلىٍمًر اإًلٍسالـً كىعىميوديهي الصهالةي كىًذٍركىةي سىنىاًمًو ا١بًٍهىادي ِف سى

هللاي أعلم.« هللاً   )اْلصوؿ الثالثة كالقواعد اْلربعة( كى
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غّب من  - فمن ادعى علم الغيب أبم كسيلة من الوسائلقاؿ الشيخ صاحل الفوزاف 
سواء ادعى ذل  بواسطة قراءة الكف أك  ناه هللا من رسلو فهو كاذب كافراستث

 )التوشيد(. ا.ق  أك الكهانة أك السحر آك التنجيم أك غّب ذل  الفنجاف
 

 ككثّب ٩بن يتكلم ِف ىذا الُاب )أشاديث الفًب كالساعة( يستند اَل ا٥بول
اْلشاديث فيجمع اْلشاديث الضعيفة )كشيء من الصحيح مثل أف يعمد اَل 

الصحيحة ِف مسائل اختالؼ اْلمة كالفًب الٍب ستقع كسنن هللا ا٤باضية فيأخذ من 
ذل  فهمان مث ينزلو على طائفة استوجُت ىذا الفهم كلعدـ النفرة ينسب ذل  اَل 

أك يفرط ِف الكذب فيعاصر ا٢بدث مث يذكر الغيُيات  – الوشي كىذا ىو ا٤بستقُح
( هنا قيلت من قُل ا٢بدث ليحقق مقصدان فاسدان ا٤بوضوعة من كيسو ِبلتفصيل كأ

كا٤بوضوعة كيضرب بعضها بُعض كيضع من كيسو مث أيسينا بركاَّيت عجب كذل  
ْلسُاب دنيوية كَبكيج مذىب أك ٛبهيد لو أك طعن ِف كهية أك شكم كهللا ا٤بستعاف 
 كأعظم من ذل  سركيب اهسناد كالوضع على الرسوؿ كاْلخيار فهذا كلو يدخل ِف

  كىذه الركاية من كجهْب ه َثلث ٥بما ِبب العظائم كهللا ا٤بستعاف
 دكف أف ينسُو اَل الوشي أك اْلخياراْلكؿ أف صاشُها شاىد ا٢بدث كشدث بو 

 الثاين أف صاشُها شاىد ا٢بدث كشدث بو مث كذب كنسُو اَل الوشي أك اْلخيار
 لكن الوضع كالكذب كالقرينة ِف ذل  أف الركاية فصلت الوصف كه نظّب للوصف

 فللوصف عمـو كخصوص
 شاديث دالة أك سنن كونية(فالعمـو لو كجو ِف ِبب الوشي )أ

 ( كذكر اْلماكن ِبلتفصيل ا٤بسهبأما ا٣بصوص )ذكر التفاصيل ٗبسماىا بال اشتُاه 



                                                                                                    عَلَى الْمُفْتَرِي الْأَثٍِم                                                                                                                   الرَّدُّ الْقَوٌِم

148 

148 

اية من كضع الزَندقة فدؿ على أف الرك يعتمد عليو  كه شديث صحيح ِف ىذا الُاب
 ا٢بدث  ن عاصركالفجار ك٩ب

------------------------------------------ 
 كىاٍختػىلىفىٍت سيييوؼي بىًِب أيمىيهةى )ج( 
 

 )كاْلقرب ما ذكرَنه آنفان(  كقائل ذل  اما أف يكوف
 عاصر ىذه الوقعة )مث اما انو كضعها كركاية أك شدث ِبا من نفسو(

أك اعتمد على أشاديث اهختالؼ كالفًب الصحيحة أك سنن هللا الكونية كما ذكرَن 
)مث اما انو كضعها كركاية أك شدث ِبا من نفسو كه يكوف ذل  ِبلتفصيل ا٤بسهب 

 (جواز كِف الثاين كجو
 

 كذل  ٰبتمل أكثر من كجو ، كىاٍختػىلىفىٍت سيييوؼي بىًِب أيمىيهةى 
 ْلسرة ِف ا٢بكم كالوهية الوجو اْلكؿ النزاع بْب ا

  الوجو الثاين كثرة الُطش كالظلم
------------------------------------------ 

ـً )ج(   كىكىثىبى ًٞبىاري ا١بٍىزًيرىًة فػىغىلىبى عىلىى الشها
 

 كىذا من دهئل الوضع
 
 

------------------------------------------ 
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تي )ج(  -  السُّودي ِف سىنىًة ًسٍسعو كىًعٍشرًينى كىًمائىةو،ظىهىرىًت الرهاَّيى
ًت السُّودى  )ع( -  ًإذىا رىأىيٍػتيمي الرهاَّيى
 

 مسألة )ٙبقيق ا٤بسألة أترٱبان(
 

كقائل ذل  اما أف يكوف عاصر ىذه الوقعة )مث اما انو كضعها كركاية أك شدث ِبا 
 من نفسو(

 كاْلقرب ِف ىذا اْلكؿ كا٢بمل ِف ىذا ا٢بديث على جابر الكذاب 
 قاؿ ابن أىب خيثمة ، عن ٰبٓب بن معْب : مات سنة اثنتْب ك ثالثْب ك مئة . 

 كقد أظهرىا ا٣برساين. ق( ُِِٗف سنة ) السود ِف خراساف ككانت ظهور الراَّيت
 

سىنىةي ًسٍسعو ) ظيهيوًر أىِب ميٍسًلمو ا٣براساينأىكهؿي قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب ِف الُداية كالنهاية 
 (كىًعٍشرًينى كىًمائىةو 

مىاـً اٍلعىُهاًسيًٌ ًبطىلىًب أىِب ميٍسًلمو  ًذًه السهنىًة كىرىدى ًكتىابه ًمٍن ًإبٍػرىاًىيمى ٍبًن ٧بيىمهدو اإٍلً كىِف ىى
ًٍُعْبى  ُىاًء، هى ٲبىيرُّكفى بًُػىلىدو ًإهه سىأىليوىيٍم ًإَلى  ا٣ٍبيرىاسىاينًٌ ًمٍن خيرىاسىافى، فىسىارى ًإلىٍيًو ِف سى ًمنى النػُّقى

ًإذىا سػىوىسهمى أىبيو ميٍسًلمو ًمٍن بػىٍعًضًهٍم ميال  : نيرًيدي ا٢بٍىجه. كى ُيوفى؟ فػىيػىقيوؿي أىبيو ميٍسًلمو أىٍينى سىٍذىى
، فلما كاف ب فو إليهم دعاىم ًإَلى مىا ىيٍم ًفيًو فػىييًجيُيوي ًإَلى ذىًل ى ُعض الطهرًيًق جىاءى ًكتىابه َثى

مىاـً إَل أىب مسلم: إين بػىعىٍثتي ًإلىٍي ى ًبرىايىًة النهٍصًر فىاٍرًجٍع ًإَلى خيرىاسىافى  ًمٍن ًإبٍػرىاًىيمى اإٍلً
ًُيبو أىٍف يىًسّبى ٗبىا مىعىوي ًمنى اٍْلىٍموىاًؿ كىالتُّحىًف ًإَلى  كأظهر الدعوة، كىأىمىرى قىٍحطىُىةى ٍبنى شى
مىاـً فيوافيو ِف ا٤بوسم، فرجع أىبيو ميٍسًلمو ًِبٍلًكتىاًب فىدىخىلى خيرىاسىافى ِف أىكهًؿ  ًإبٍػرىاًىيمى اإٍلً
ًثّبو كىًفيًو: أىٍف أىٍظًهٍر دىٍعوىسى ى كىهى  يـو من رمضاف فرفع اٍلًكتىابى ًإَلى سيلىٍيمىافى ٍبًن كى
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٣براساين داعيا إَل بُب العُاس، فُعث أبو مسلم سػىتػىرىبهٍص. فػىقىدهميوا عىلىٍيًهٍم أىِبى مسلم ا
،  -دعاسو ِف بالد خراساف، كىأىًمّبي خيرىاسىافى نىٍصري ٍبني سىيهارو  مىٍشغيوؿه بًًقتىاًؿ اٍلكىٍرمىاينًٌ

، كىقىٍد بػىلىغى ًمٍن أىٍمرًًه أىنهوي كىافى ييسىلًٌمي عىلىٍيًو أىٍصحىا ُىافى ٍبًن سىلىمىةى ا٢بٍىريكًرمًٌ فىًة ِف كىشىيػٍ بيوي ًِب٣بًٍالى
، فىكىافى  هي النهاسي ًمٍن كيلًٌ جىاًنبو طىوىاًئفى كىًثّبىةو ًمنى ا٣ٍبىوىارًًج، فىظىهىرى أىٍمري أىِب ميٍسًلمو كىقىصىدى

ـى ىينىاؾى اثٍػنػىٍْبً كىأىٍربىًعْبى يوما، ففتح  كىاًشدو أىٍىلي ًستًٌْبى قػىٍريىةو، فىأىقىا
هي ِف يػىٍوـو ت ٩بهٍن قىصىدى

لىةي ا٣ٍبىًميًس ٣ًبىٍمسو بىًقْبى ًمٍن رىمىضىافى ِف ىىًذًه  على يديو أىقىالًيمي كىًثّبىةه. كىلىمها كىافى لىيػٍ
السهنىًة، عىقىدى أبو مسلم اللواء اٌلذم بعثو إليو اهماـ، كيدعى الظًٌله، عىلىى ريٍمحو طيوليوي 

، عىلىى أىٍربػىعىةى عىشىرى ًذرىاعنا، كىعىقىدى الرهايىةى اله  ـي أىٍيضنا، كىسيٍدعىى السهحىابى مىا ًٍب بػىعىثى ًِبىا اإٍلً
ليو قػىٍولىوي سػىعىاَلى أيًذفى ًللهًذينى  ثىةى عىشىرى ًذرىاعنا، كىٮبيىا سىٍودىاكىاًف، كىىيوى يػىتػٍ ريٍمحو طيوليوي ثىالى

ًإفه اّلِلهى عىلى نىٍصرًًىٍم لىقىًديره  كىلىًُسى أىبيو ميٍسًلمو  ّٗ: ِِ ييقاسػىليوفى أبًىنػههيٍم ظيًلميوا كى
ًة، السهوىادى، كىصىارىٍت ًشعىارىىيٍم، كىأىٍكقىديكا  ًذًه الدهٍعوى ابػىهيٍم ًإَلى ىى ًثّبو كىمىٍن أىجى كىسيلىٍيمىافي ٍبني كى

نػىهيٍم  رنا عىًظيمىةن يىٍدعيوفى ِبا أىل سل  النواشي، ككانت عالمة بػىيػٍ لىًة َنى ًذًه اللهيػٍ ِف ىى
يعى فػىتىجىمهعي  وا. كىمىٍعُبى سىٍسًميىًة ًإٍشدىل الرهايػىتػىٍْبً ًِبلسهحىاًب أىفه السهحىابى كىمىا ييطىًٌُقي ٝبًى

، كىمىٍعُبى سىٍسًميىًة اٍْليٍخرىل ًِبلظًٌلًٌ  اٍْلىٍرًض كىذىًل ى بنو العُاس سطُق دعوهتم أىل اٍْلىٍرضى
ٍليو اٍْلىٍرضي ًمٍن قىائًمو أىفه اٍْلىٍرضى كما أهنا ه ٚبلو من الظل فكذل  بػىنيو  اٍلعىُهاًس هى ٚبى

هيٍم. كىأىقٍػُىلى النهاسي ًإَلى أىِب ميٍسًلمو ًمٍن كل جانب، ككثر جيشو.  ًمنػٍ
ًثّبو أىٍف ييصىلًٌيى ًِبلنهاًس، كىنىصىبى  كىلىمها كىافى يػىٍوـي ًعيًد اٍلًفٍطًر أىمىرى أىبيو ميٍسًلمو سيلىٍيمىافى ٍبنى كى

ُػىرن  ةى لىوي ًمنػٍ ًة الصهالى ا، كىأىٍف ٱبيىاًلفى ِف ذىًل ى بىًِب أيمىيهةى، كىيػىٍعمىلى ًِبلسُّنهًة، فػىنيوًدمى لًلصهالى
٥بم، كبدأ ِبلصالة قُل ا٣بطُة، ككَب ستا ِف اٍْليكَلى  جامعة، كل يؤذف كل يقم خالفا

ٍُلى اٍلًقرىاءىًة، هى أىٍربػىعنا. كىٟبىٍسنا ِف الثهانًيىًة هى  أى ا٣ٍبيٍطُىةى ًِبلذًٌٍكًر  قػى فنا ٥بىيٍم. كىابٍػتىدى ، ًخالى َثن ثىالى
ًة اٍلًعيًد كىقىٍد أىعىده ٥بىيٍم أىبيو ميٍسًلمو  ا ًِبٍلًقرىاءىًة، كىاٍنصىرىؼى النهاسي ًمٍن صىالى تىمىهى كىالتهٍكًًُّب كىخى
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أى ًفيًو بًنػىٍفًسًو مثيه قىاؿى طىعىامنا فػىوىضىعىوي بػىٍْبى أىٍيًدم النهاًس، كىكىتىبى ًإَلى نىٍصًر بٍ  ًن سىيهارو ًكتىاِبن بىدى
ًإَلى نىٍصًر ٍبًن سىيهارو. ًبٍسًم اّلِلًه الرهٍٞبىًن الرهًشيًم: أىمها بػىٍعدي فىًإفه هللا غّب أىقٍػوىامنا ِف ًكتىاًبًو 

يىكيونينه أىٍىدل ًمٍن ًإٍشدىل اٍْليمىًم فػىقىاؿى كىأىٍقسىميوا ًِبّلِلًه جىٍهدى أىٲٍباهًنًٍم لىًئٍن جاءىىيٍم نىًذيره لى 
ـى ا٠ٍبىوي عىلىى ا٠بو، كأطاؿ  ّْ: ّٓإَل قولو ٙبىًٍويالن  ِْ: ّٓ فػىعىظيمى عىلىى نىٍصرو أىٍف قىده

. ا ًكتىابه لىوي جىوىابه : ىىذى  الفكر، كىقىاؿى
، كىذىًل ى بػىٍعدى قىاؿى اٍبني جىرًيرو: مثيه بػىعىثى نىٍصري ٍبني سىيهارو خىٍيالن عىًظيمىةن لً  ميحىارىبىًة أىِب ميٍسًلمو

انًيىةى عىشىرى شىٍهرنا، فىأىٍرسىلى أىبيو ميٍسًلمو ًإلىٍيًهٍم مال  بن ا٥بيثم ا٣بزاعي، فالتقوا،  ظيهيورًًه بًثىمى
، فىدىعىاىيٍم مىاًل ه ًإَلى الرًٌضىا عىٍن آًؿ رىسيوًؿ اّلِلًه صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى فىأىبػىوٍ  ا ذىًل ى

فتصافوا من أكؿ النهار إَل العصر، فجاء إَل مال  مدد فقول فظفر ِبم مال ، 
 ككاف ىذا أكؿ موقف اقتتل فيو جند بُب العُاس كجند بُب أمية.

 
رىةى أىًمّبي ( سىنىةي ًسٍسعو كىًعٍشرًينى كىًمائىةو )قاؿ الذىيب ِف اتريخ اهسالـ  يػٍ كىًفيهىا كىتىبى اٍبني ىيُػى

ٍْبً ًإَلى عىاًمًر ٍبًن ضيُىارىةى فىسىارى شىٌبه أىسىى خيرىاسىافى كىقىٍد ظىهىرى ًِبىا أىبيو ميٍسًلمو اٍلًعرىاقػى 
ًة ِف رىمىضىافى   . ا.ق ا٣ٍبيرىاسىاينُّ صىاًشبي الدهٍعوى

 
 كأما الركاية الثانية فهي ظلمات كقد سقدـ بياف شا٥با
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 ٙبيىرًٌكيوا أىٍيًديىكيٍم، كىهى أىٍرجيلىكيمٍ فىاٍلزىميوا اٍْلىٍرضى فىالى  )ع(
 

 مسألة )الراَّيت السود(
 فاآلَثر الواردة ِف ىذا الُاب )كعامتها ضعيفة( على كجهْب

 كجو )ٲبدح( ، ككجو )يذـ(
 بعد اهنيار عركشها فهذا يدلل على كضع اْلشاديث الٍب سنصر ا٤بذاىب كالدعوات

------------------------------------------ 
 كىيىٍظهىري اٍْلىٍكُىشي مىعى قػىٍوـو هى يػيٍؤبىوي ٥بىيمٍ  )ج( -
 ضيعىفىاءي هى يػيٍؤبىوي ٥بىيمٍ  مثيه يىٍظهىري قػىٍوـه  )ع( -
 

الدكلة العُاسية اذ كانوا ِف طور الضعف مث ساركا اَل طور القوة  رجاهتيقصد 
 (على كجو ا٣بضوع كالطاعة فتحقق ٥بم ذل  )كِف ضعفهم كاف ه يؤبو ٥بم

------------------------------------------ 
 ليوبػيهيٍم كىزيبىًر ا٢بٍىًديًد،قػي  )ج( -
 قػيليوبػيهيٍم كىزيبىًر ا٢بٍىًديدً  )ع( -
 

 ا.ق ًبزيبىًر ا٢بديد، كىي ٝبع زيٍبرة، كالزٍُّبرة: القطعة من ا٢بديد.قاؿ الطَبم 
 

فشُو قلوب أصحاب الدكلة العُاسية بقطع ا٢بديد ككجو الشُو ِف ىذا التشُيو 
اجململ الشدة كالغلظة كىذا شاؿ الدكلة عندما أيِت كقت ٛبكنها سكوف شديدة على 

 من ٙبل مكانو
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 من كجومث اللفظ ٰبتمل أكثر 
 شدهتم ِف الُاطل –الوجو اْلكؿ 
 شدهتم ِف ا٢بق –الوجو الثاين 

 
كالواضع ٥بذه اآلَثر أراد شدهتم ِف الُاطل من سف  دماء كقتل كما أيِت يشهد 

 لذل 
------------------------------------------ 

نىاًكبً  )ج( -  شيعيوريىيٍم ًإَلى اٍلمى
 كىشيعيوًر النًٌسىاءً كىشيعيوريىيٍم ميٍرخىاةه   )ع( -
 

 (كصف النيب مسألة )
 

: ِف ا٢بديث عند أٞبد ِف ا٤بسند  ، قىاؿى مىا رىأىٍيتي ًمٍن ًذم ًلمهةو »عىًن اٍلُػىرىاًء ٍبًن عىاًزبو
ٍيوً أىٍشسىنى ِف شيلهةو ٞبىٍرىاءى ًمٍن رىسيوًؿ اّلِلًه صىلهى هللاي عىلىٍيًو كىسىلهمى، لىوي شىعىره يىٍضًربي   مىٍنًكُػى

 
كمن ٝبلة ذل  كثّب  كىذا كصف عاـ يشمل كثّب من الصحابة كغّبىم من التابعْب

 من أصحاب الدعوة العُاسية
 
 
 

------------------------------------------ 



                                                                                                    عَلَى الْمُفْتَرِي الْأَثٍِم                                                                                                                   الرَّدُّ الْقَوٌِم

154 

154 

 هى رىٍٞبىةه عىلىى عىديكًًٌىمٍ لىٍيسىٍت ٥بىيٍم رىٍأفىةه كى  )ج( -
 ًميثىاؽو هى يػىفيوفى بًعىٍهدو كىهى  )ع( -
 

 كىذا كصف ذـ من خصم ٥بم كعالمات الوضع بينة كجاللة النُوة منفية عنو
 كىذا كما ذكرَن كصف شاؿ 

------------------------------------------ 
 أى٠ٍبىاؤيىيمي اٍلكيُبى  )ج( -
 أى٠ٍبىاؤيىيمي اٍلكيُبى  )ع( -
 

كىذا ه ينكر كليس كصفان خاصان يستعمل للدهلة اذ أف الغالب على سل  اْلزماف 
الكُب ِف ِبب ا٤بخاطُة فالصديق ا٤بشهور أنو ينادل بكنيتو فيندر أف  أهنم يعملوف

 يذكر ِب٠بو كىو عُد هللا )كذا ا٤بشهور( كىذا ِبب يطوؿ شرشو كنكتفي ٗبا ذكرَن
------------------------------------------ 

 كىقػىُىائًليهيمي اٍلقيرىل )ج( -
 كىًنٍسُػىتػيهيمي اٍلقيرىل)ع(  -
 

كىذا كما ذكرَن آنفان فيقاؿ ا٤بدين ا٤بكي اليمِب العدين الَبمذم الُخارم السمرقندم 
كىذا مشهور لكن كصف مكاف ه نسُة  –الكوِف ا٢براين الطَباين النجدم ..... 

 كعلم جهل كاضع ىذه اآلَثر قُيلة كمن قرأ التاريخ كعلم الرجاؿ علم ذل  
 كلكن ىم قصدكا )ا٣براساين( 

 الذم شهر بكنيتو ك٧بلو
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لىٍوًف اللهٍيًل اٍلميٍظًلمً  )ج(  عىلىٍيًهٍم ثًيىابه كى
 

ًثّبو  )مظهر دعوة العُاسيْب( كىلىًُسى أىبيو ميٍسًلمو قاؿ ا٢بافظ كقد مر .  كىسيلىٍيمىافي ٍبني كى
ًة، السهوىادى، كىصىارىٍت ًشعىارىىيمٍ  ًذًه الدهٍعوى ابػىهيٍم ًإَلى ىى  . ا.ق كىمىٍن أىجى

 
 مثلككثّب من ىذه اْلكصاؼ سقع ِف كثّب من الدكؿ كالدعوات 

 
  مثيه يىٍظهىري قػىٍوـه ضيعىفىاءي هى يػيٍؤبىوي ٥بىيمٍ 

 
عىٍن أيٌـً سىلىمىةى ابٍػنىًة أىِب أيمىيهةى ٍبًن اٍلميًغّبىًة، زىٍكًج النهيبًٌ صىلهى هللاي عىلىٍيًو كىسىلهمى، ِف ا٤بسند )

ًة  ، ًإنهوي قىٍد صىُىا ًإَلى بػىلىًدؾى ًمنها ... قىالىٍت: لىمها نػىزىٍلنىا أىٍرضى ا٢بٍىُىشى ا اٍلمىًل ي فػىقىاه لىوي: أىيػُّهى
تىدىعو هى ًغٍلمىافه سيفىهىاءي  ، كىجىاءيكا ًبًدينو ميُػٍ ٍ يىٍدخيليوا ِف ًديًن ى ، فىارىقيوا ًدينى قػىٍوًمًهٍم، كىلى

اًمًهٍم  ئًًهٍم، كىأىٍعمى ، كىقىٍد بػىعىثػىنىا ًإلىٍي ى ًفيًهًم أٍشرىاؼي قػىٍوًمًهٍم ًمٍن آِبى نػىٍعرًفيوي ٫بىٍني كىه أىٍنتى
ننا، كىأىٍعلىمي ٗبىا عىابيوا عىلىٍيًهٍم كىعىاسػىُيوىيٍم ًفيوً كىعىشىائًرًًىٍم، لًتػىريدهىيًم إلىٍيًهٍم، فػى   هيٍم أىعىلىى ًِبًٍم عىيػٍ

ـٍ ضيعىفىاؤيىيٍم؟ فػىقيٍلتي بىٍل كِف صحيح الُخارم  : فىأىٍشرىاؼي النهاًس يػىتهًُعيونىوي أى قىاؿى
ـٍ ضيعىفىاؤي ...  ضيعىفىاؤيىيمٍ  ىيٍم، فىذىكىٍرتى أىفه ضيعىفىاءىىيمي كىسىأىٍلتي ى أىٍشرىاؼي النهاًس اسػهُػىعيوهي أى

 (اسػهُػىعيوهي، كىىيٍم أىسٍػُىاعي الرُّسيلً 
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 قػيليوبػيهيٍم كىزيبىًر ا٢بٍىًديدً 
 

 اللفظ ٰبتمل أكثر من كجو
 شدهتم ِف الُاطل –الوجو اْلكؿ  -
غلو أك سفريط( كىذا  -شدهتم ِف ا٢بق )ٛبسكهم دكف ٨بالفة  –الوجو الثاين  -

٧بيىمهده رىسيوؿي اّلِلًه كىالهًذينى مىعىوي أىًشدهاءي عىلىى اٍلكيفهاًر ريٞبىىاءي  ﴿كصف الصحابة قاؿ هللا 
نػىهيمٍ   ﴾ بػىيػٍ
 

 شيعيوريىيٍم ًإَلى اٍلمىنىاًكبً 
 عىديكًًٌىمٍ لىٍيسىٍت ٥بىيٍم رىٍأفىةه كىهى رىٍٞبىةه عىلىى 

 أى٠ٍبىاؤيىيمي اٍلكيُبى 

 كىقػىُىائًليهيمي اٍلقيرىل

 
 كىل بعد ىذا ش  سُحاف هللاكقتد سقدـ التفصيل ِف ذل  ، 

------------------------------------------ 
 يػىقيودي ًِبًٍم ًإَلى آًؿ اٍلعىُهاًس كىٍىُبى دىٍكلىتػيهيمٍ  )ج( -
 ىيٍم أىٍصحىابي الدهٍكلىةً  )ع( -
 

ِف الركاية اْلكَل ذكر آؿ العُاس أما ِف الثانية اكتفى بذكر الدكلة كىذا يدلل على 
 الدكلة العُاسيةأصحاب أف ا٤براد ِبم ىم 

------------------------------------------ 
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 قًٌ كىلىٍيسيوا ًمٍن أىٍىًلوً يىٍدعيوفى ًإَلى ا٢بٍى  )ع(
 

 ىذا كصف ذـ يدلل على أف الواضع شاقد مناكئ لدعوة بِب العُاس 
------------------------------------------ 

ـى ذىًل ى الزهمىاًف شىٌبه يػىٍهريبي  )ج( - ٍقتػيليوفى أىٍعالى ًيهةً فػىيػى هيٍم ًإَلى اٍلَبى  وا ًمنػٍ
 

 كىنا يقصد ما كقع ْلمراء بِب أمية من قتل كىركب
------------------------------------------ 

ًب، )ج( -  فىالى سػىزىاؿي دىٍكلىتػيهيٍم شىٌبه يىٍظهىرى النهٍجمي ذيك الذهَنى
 

: غىدىٍكتي عىلىى اٍبًن عىُهاسو رىًضيى اّلِلهي جاء ِف مستدرؾ ا٢باكم  عىًن اٍبًن أىِب ميلىٍيكىةى، قىاؿى
 : ، فػىقىاؿى هيمىا ذىاتى يػىٍوـو : " قىاليوا: « مىا ٭بٍتي اٍلُىارًشىةى شىٌبه أىٍصُىٍحتي »عىنػٍ : ًلى؟ قىاؿى ، قػيٍلتي

ا شىًديثه صىًحيحه »اؿي قىٍد طىرىؽى طىلىعى اٍلكىوٍكىبي ذيك الذهنىًب، فىخىًشيتي أىٍف يىكيوفى الدهجه  ىىذى
ًؼ عىًٍُد اّلِلًه ٍبًن مىٍسعيودو، كىأىفه آيىةى  رى أىنهوي عىلىى ًخالى عىلىى شىٍرًط الشهٍيخىٍْبً، كىلىٍ ٱبيٍرًجىاهي. غىيػٍ

 ككافقو الذىيب« الدهجهاًؿ قىٍد مىضىى
 

ه يصح ك٫بن اآلف ِف كلفظ أِب جعفر )ا٤بنسوب اليو كذِبن( فيو رجم ِبلغيب كىذا 
. ق( كقد دكف علماء التاريخ شادثة زكاؿ دكلة بِب العُاس على أيدم  ُٓالقرف )

  ِف سل  اْلزماف النجمالتَب كل نقف على من ذكر ىذا 
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ِف خَب التتار: ىو شديث أيكل اْلشاديث، كخَب يطوم ا٤بوفق عُد اللطيف قاؿ 
ض، كل َنزلة، كفادشة سطُق اْلر   اْلخُار، كاتريخ ينسي التواريخ، كَنزلة سصغر

 كهللا ا٤بستعاف  كٛبلؤىا ما بْب الطوؿ كالعرض.
: كاف أكؿ ظهور التتار ٗبا كراء النهر سنة ٟبس عشرة، فأخذكا قاؿ سُط ابن ا١بوزم

ٖبارل ك٠برقند، كقتلوا أىلها، كشاصركا خوارـز شاه، مث بعد ذل  عَبكا النهر، ككاف 
ا ِف كجههم، فطاركا خوارـز شاه قد أِبد ا٤بلوؾ  من مدف خراساف فلم ٘بد التتار أشدن

 ِف الُالد قتالن كسُينا، كساقوا إَل أف كصلوا إَل ٮبذاف كقزكين ِف ىذه السنة.
كقاؿ ابن اْلثّب ِف كاملو: شادثة التتار من ا٢بوادث العظمى كا٤بصائب الكَبل، الٍب 

لو قاؿ قائل: إف العال عقمت الدىور عن مثلها عمت ا٣بالئق، كخصت ا٤بسلمْب، ف
منذ خلقو هللا سعاَل إَل اليـو إَل اآلف ل يُتلوا ٗبثلها لكاف صادقنا، فإف التواريخ ه 

 ستضمن ما يقارِبا.
كمن أعظم ما يذكركف فعل ٖبتنصر بُِب إسرائيل ِبلُيت ا٤بقدس، كما الُيت ا٤بقدس 

نوا إسرائيل ِبلنسُة إَل ِبلنسُة إَل ما خرب ىؤهء ا٤بالعْب من مدف اإلسالـ؟ كما ب
ما قتلوا؟ فهذه ا٢بادثة الٍب استطار شرىا، كعم ضررىا، كسارت ِف الُالد  

كالسحاب، استدبرسو الريح، فإف قومنا خرجوا من أطراؼ الصْب، فقصدكا بالد 
سركستاف مثل كاشغر كبالد شاغرؽ مث منها إَل ٖبارل ك٠برقند فيملكوهنا، كيُيدكف 

ا كٚبريُنا كقتالن كإِبدة،  أىلها، مث سعَب طائفة منهم إَل خراساف، فيفرغوف منها ىلكن
كإَل الرم كٮبذاف إَل شد العراؽ، مث يقصدكف أذربيجاف كنواشيها كٱبربوهنا 

كيستُيحوهنا ِف أقل من سنة، أمر ل يسمع ٗبثلو، مث صاركا من أذربيجاف إَل دربند 
ف، كاللكز، فقتلوا كأسركا، مث شركاف، فملكوا مدهنا كعَبكا من عندىا إَل بالد الال
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قصدكا بالد قفجاؽ، كىم أكثر من الَبؾ عددنا، فقتلوا من كقف كىرب الُاقوف، 
 كاستوَل التتار عليها.

كمضت طائفة أخرل غّب ىؤهء إَل غزنة كأعما٥با، كسجستاف، ككرماف، ففعلوا مثل 
 ىؤهء، بل أشد.

مل  الدنيا ل ٲبلكها ِف ىذه ىذا ل يطرؽ اْل٠باع مثلو، فإف اإلسكندر الذم 
ا، كإ٭با رضي ِبلطاعة، كىؤهء  السرعة، كإ٭با ملكها ِف ٫بو عشر سنْب، كل يقتل أشدن
قد ملكوا أكثر ا٤بعمور من اْلرض كأشسنو كأعمره ِف ٫بو سنة، كل يُق أشد ِف 

 الُالد الٍب ل يَبكوىا إه كىو خائف يَبقب كصو٥بم إليو.
، كمددىم أيسيهم، فإف معهم اْلغناـ كالُقر كا٣بيل أيكلوف  مّبة مث إهنم ل ٰبتاجوا إَل
 ٢بومها، ه غّب.

 كأما خيلهم فإهنا ٙبفر اْلرض ٕبوافرىا، كأتكل عركؽ النُات، كه سعرؼ الشعّب.
كأما دَّينتهم فإهنم يسجدكف للشمس عند طلوعها، كه ٰبرموف شيئنا، كأيكلوف ٝبيع 

 كاشنا، بل ا٤برأة أيسيها غّب كاشد.الدكاب، كبِب آدـ، كه يعرفوف ن
ك٤با دخلت سنة ست كٟبسْب كصل التتار إَل بغداد، كىم مائتا ألف، كيقدمهم 

 ىوهكوا، فخرج إليهم عسكر ا٣بليفة، فهـز العسكر.
على ا٤بستعصم ٗبصانعتهم  -لعنو هللا-كدخلوا بغداد يـو عاشوراء، فأشار الوزير 

صلح، فخرج كسوثق بنفسو منهم، ككرد إَل ا٣بليفة، كقاؿ: أخرج إليهم أَن ِف سقرير ال
كقاؿ: إف ا٤بل  قد رغب ِف أف يزكج ابنتو ِببن  اْلمّب أِب بكر كيُقي  ِف منصب 
ا٣بالفة كما أبقى صاشب الرـك ِف سلطنتو، كه يريد أه أف سكوف الطاعة كما كاف 

 إَل ىذا أجدادؾ مع السالطْب السلجوقية، كينصرؼ عن  ٔبيوشو، فليجب موهَن
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فإف فيو شقن دماء ا٤بسلمْب، كٲبكن بعد ذل  أف سفعل ما سريد، كالرأم أف ٚبرج 
 إليو، فخرج إليو ِف ٝبع من اْلعياف، فأنزؿ ِف خيمة.

مث دخل الوزير فاستدعى الفقهاء كاْلماثل ليحضركا العقد، فخرجوا من بغداد، 
أعناقهم، شٌب قتل  فضربت أعناقهم، كصار كذل : ٚبرج طائفة بعد طائفة فتضرب

 ٝبيع من ىناؾ من العلماء كاْلمراء كا٢بجاب كالكُار.
مث مد ا١بسر، كبذؿ السيف ِف بغداد، كاستمر القتاؿ فيها ٫بو أربعْب يومنا، فُلغ 
القتلى أكثر من ألف ألف نسمة، كل يسلم إه من اختفى ِف بئر أك قناة، كقتل 

 ا٣بليفة رفسنا.
كقتل معو ٝباعة من أكهده كأعمامو، كأسر بعضهم،  قاؿ الذىيب: كما أظنو دفن،

ككانت بلية ل يصب اإلسالـ ٗبثلها، كل يتم للوزير ما أراد، كذاؽ من التتار الذؿ 
كا٥بواف، كل سطل أَّيمو بعد ذل ، كعملت الشعراء قصائد مراثي بغداد كأىلها كٛبثل 

 ء موهَن الوزير خرابِبدت كأىلوىا معنا فُيوهتم ... بُقا بقوؿ سُط التعاكيذم:
 َّي عصُة اإلسالـ نوشي كاندِب ... شزَنن على ما مت للمستعصم كقاؿ بعضهم:

 دست الوزارة كاف قُل زمانو ... هبن الفرات فصار هبن العلقمي
ككاف آخر خطُة خطُت بُغداد، قاؿ ا٣بطيب ِف أك٥با: ا٢بمد  الذم ىدـ ِب٤بوت 

ىل ىذه الدار، ىذا كالسيف قائم ِبا، كلتقي مشيد اْلعمار، كشكم ِبلفناء على أ
 الدين بن أِب السّب قصيدة مشهورة ِف بغداد، كىي ىذه:

 لسائل الدمع عن بغداد أخُار ... فما كقوف  كاْلشُاب قد ساركا
 َّي زائرين إَل الزكراء ه سغدك ... فما بذاؾ ا٢بمى كالدار دَّير

 قد عفاه إقفار اتج ا٣بالفة كالربع الذم شرفت ... ِبا ا٤بعال
 أشضى لعصف الُلى ِف ربعو أثر ... كللدموع على اآلَثر آَثر
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 َّي َنر قليب من َنر ٢برب كغى ... شُت عليو ككاىف الربع إعصار
 عال الصليب على أعلى منابرىا ... كقاـ ِبْلمر من ٰبويو زَنر

 ككم شرًن سُتو الَبؾ غاصُة ... ككاف من دكف ذاؾ السَب أستار
 لى الُدرية ا٬بسفت ... كل يعد لُدكر منو أبدار؟ككم بدكر ع

 ككم ذخائر أضحت كىي شائعة ... من النهاب كقد شازسو كفار
 ككم شدكد أقيمت من سيوفهم ... على الرقاب كشطت فيو أكزار
 َنديت كالسيب مهتوؾ ٘بر ِبم ... إَل السفاح من اْلعداء دعار

كأقاـ على العراؽ نوابو، ككاف ابن  ك٤با فرغ ىوهكو من قتل ا٣بليفة كأىل بغداد،
، فلم يوافقوه كاطرشوه كصار معهم ِف  العلقمي شسن ٥بم أف يقيموا خليفة علوَّيًّ

ا ه رٞبو هللا كه عفا عنو.  (ُ)ا.ق )اللهم آمْب(  صورة بعض الغلماف كمات كمدن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (ِّٖكتاب اتريخ ا٣بلفاء للسيوطي )ص  -ُ
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أعظم من فتنة التتار بل كه شر كفتنة  )كقارعتها اقَببت( ،أبواب على كاليـو ٫بن 
ر اَل نصفها بل كه سصل اَل ثلثها فتنة عظيمة فاف كاف التتار اسصل فتنة التت
ٟبسة أضعافهم ، ملحمة عظيمة  من)ٗبائٍب ألف( فسيجتمع ما يقرب اجتمعوا 

ٍقتىًتليوفى ِف ىذه ا٤بلحمة ٚبوض ا٣بيل ِف الدـ إَل ثنيتها  نػىهيمي اللهٍيلي  فػىيػى  شىٌبه ٰبىٍجيزى بػىيػٍ
ٍقتػيليوفى مىٍقتػىلىةن أربعة أَّيـ  ًإمها قىاؿى لىٍ يػيرى ًمثٍػليهىا  -فػىيػى شىٌبه ًإفه  -ًإمها قىاؿى هى يػيرىل ًمثٍػليهىا، كى

تػىعىادُّ بػى  تنا، فػىيػى ره مىيػٍ ُىاهًتًٍم، فىمىا ٱبيىلًٌفيهيٍم شىٌبه ٱبًى انيوا ًمائىةن، فىالى الطهائًرى لىيىميرُّ ٔبىنػى نيو اٍْلىًب، كى
هيٍم ًإهه الرهجيلي اٍلوىاًشدي  ديكنىوي بىًقيى ًمنػٍ كالغلُة ِف ىذه ا٤بلحمة بعد كقوعها سكوف ،  ٯبًى
، لعُاد هللا ا٤بوشدين ، ِف ا٢بديث  ـً ٍسالى فىًإذىا كىافى يػىٍوـي الرهاًبًع، نػىهىدى ًإلىٍيًهٍم بىًقيهةي أىٍىًل اإٍلً

بٍػرىةى عىلىٍيًهمٍ فػىيىٍجعى   . ا.ق لي هللاي الده
 ا من أعظم فًب الدنياٮبك مث سكوف فتنة الدجاؿ مث فتنة أيجوج كمأجوج 

سكوف الساعة قد اقَببت كأزؼ الرشيل كأبواب القيامة العظمى  كِبنتهاء ىذا العمم
 ﴾ كىاًشفىةه لىٍيسى ٥بىىا ًمٍن ديكًف اّلِلًه  ( ٕٓ)أىزًفىًت اآٍلزًفىةي قد فتحت ، قاؿ هللا ﴿ 

عىٍن ميٍؤثًًر ٍبًن عىفىارىةى، عىٍن عىًٍُد اّلِلًه ٍبًن ِف ا٢بديث عند أٞبد كابن أِب شيُة كا٢باكم ... 
لىةى أيٍسًرمى ًبرىسيوًؿ اّلِلًه صىلهى هللاي عىلىٍيًو كىسىلهمى لىًقيى ًإبٍػرىاًىيمى  : " لىمها كىافى لىيػٍ مىٍسعيودو، قىاؿى

أيكا إبًًبٍػرىاًىيمى عىلىٍيًو كىميوسىى كىًعيسىى عىلىيٍ  ؟ فػىُىدى اكىريكا السهاعىةى مىٌبى ًىيى ـي، فػىتىذى ًهمي السهالى
ـي فػىلىٍم  ا ًعٍلمه، فىسىأىليوا ميوسىى عىلىٍيًو السهالى هي ًفيهى هىا، فػىلىٍم يىكيٍن ًعٍندى ـي فىسىأىليوهي عىنػٍ السهالى

ا ًعٍلمه، فػىرىدُّكا ا٢بٍىًديثى  هي ًفيهى : عىًهدى ًإِلىه اّلِلهي عىزه  يىكيٍن ًعٍندى ـي فػىقىاؿى ًإَلى ًعيسىى عىلىٍيًو السهالى
تػيهىا فىالى يػىٍعلىميهىا ًإهه اّلِلهي، فىذىكىرى ًمٍن خيريكًج الدهجهاًؿ، فىأىٍىًُ  طي كىجىله ديكفى كىٍجُىًتهىا، كىأىمها كىٍجُػى

ًدًىٍم فػىيى  جيوجي كىمىٍأجيوجي، كىىيٍم ًمٍن كيلًٌ شىدىبو فىأىقٍػتػيليوي، فػىيػىٍرًجعي النهاسي ًإَلى ًبالى ٍقًُليهيٍم أيٍى ٍستػى
 يػىٍنًسليوفى، هى ٲبىيرُّكفى ٗبىاءو ًإهه شىرًبيوهي، كىهى شىٍيءو ًإهه أىٍفسىديكهي، فػىيىٍجأىريكفى ًإِلىه، فىأىٍدعيو اّلِلهى 

يىٍجأىريكفى ًإِلىه فىأىٍدعيو اّلِلهى، فػىيػيٍرًسلي جىله كىعىزه فػىييًميتػيهيٍم فػىتىٍجوىل اٍْلىٍرضي ًمٍن ًرًٰبًهٍم، فػى 
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، كىٛبيىدُّ اٍْلىٍرضي  اًء فػىتىٍحًملي أىٍجسىادىىيٍم فػىتػيٍلًقيهىا ًإَلى اٍلُىٍحًر، مثيه سػيٍنسىفي ا١بًٍُىاؿي السهمىاءى ًِبٍلمى
، فىإً  ، مىده اٍْلىًدًًن، مثيه يػىٍعهىدي اّلِلهي ًإِلىه أىنهوي ًإذىا كىافى ذىًل ى فه السهاعىةى ًمنى النهاًس كىا٢بٍىاًمًل اٍلميًتمًٌ

ـي: فػىوىجىٍدتي سىٍصًديقى ذىًل ى  دىهًتىا، لىٍيالن أىٍك نػىهىارنا ". قىاؿى اٍلعىوها ىيٍم ًبًوهى ا سػىٍفجيؤى هى يىٍدًرم أىٍىليهى
جيوجي كىمىٍأجيوجي كىىي  ، كىقػىرىأى ﴿شىٌبه ًإذىا فيًتحىٍت أيٍى ٍم ًمٍن كيلًٌ شىدىبو يػىٍنًسليوفى ِف ًكتىاًب اّلِلًه

  [ٕٗ]اْلنُياء: كىاقٍػتػىرىبى اٍلوىٍعدي ا٢بٍىقُّ﴾ 
  (ِف اللهٍوًح اٍلمىٍحفيوظً   اٍلوىٍعدي ا٤بىسطيور)  كيَبلال  ةي مى اٍلمىلحى كللتفصيل ِف ىذا الُاب يرجع اَل كتابنا 

------------------------------------------ 
نػىهيمٍ  )ج( - ا بػىيػٍ ٍتىًلفيوفى ًفيمى  كىٱبى
نػىهيمٍ  )ع( - ا بػىيػٍ ٍتىًلفيوا ًفيمى  شىٌبه ٱبى
 مثيه يػيٍؤِت اّلِلهي ا٢بٍىقه مىٍن يىشىاءي  )ع(
 

 مسألة ا٤بداكلة
 )ا٤بداكلة(الٍب جعلها ِف ىذه الدنيا  كالشرعية هللا الكونيةمن سنن  كىذه
 

ًٍُلكيٍم قاؿ هللا ﴿  سينىنه فىًسّبيكا ِف اٍْلىٍرًض فىاٍنظيريكا كىٍيفى كىافى عىاًقُىةي قىٍد خىلىٍت ًمٍن قػى
ًبْبى ) ا بػىيىافه لًلنهاًس كىىيدنل كىمىٍوًعظىةه ًلٍلميتهًقْبى )ُّٕاٍلميكىذًٌ ًنيوا كىهى ُّٖ( ىىذى ( كىهى هتى

تيٍم ميٍؤًمًنْبى ) كيٍم قػىٍرحه فػىقىٍد مىسه اٍلقىٍوـى قػىٍرحه ( ًإٍف ٲبىٍسىسٍ ُّٗٙبىٍزىنيوا كىأىنٍػتيمي اٍْلىٍعلىٍوفى ًإٍف كينػٍ
اًك٥بيىا بػىٍْبى النهاًس كىلًيػىٍعلىمى اّلِلهي الهًذينى آمىنيوا كىيػىتهًخذى ًمٍنكيٍم شيهىدى  ـي نيدى اءى كىاّلِلهي ًمثٍػليوي كىسًٍل ى اٍْلىَّيه

بُّ الظهاًلًمْبى ) صى اّلِلهي الهًذينى آمىنيوا كىٲبىٍ َُْهى ٰبًي اًفرًينى )( كىلًييمىحًٌ ـٍ ُُْحىقى اٍلكى ( أى
ا يػىٍعلىًم اّلِلهي الهًذينى جىاىىديكا ًمٍنكيٍم كىيػىٍعلىمى الصهاًبرًينى ) تيٍم أىٍف سىٍدخيليوا ا١بٍىنهةى كىلىمه ( ُِْشىًسُػٍ

ًٍُل أىٍف سػىٍلقىٍوهي فػىقىٍد رىأىيٍػتيميوهي كىأىنٍػتيمٍ  تيٍم ٛبىىنػهٍوفى اٍلمىٍوتى ًمٍن قػى  ( ﴾ُّْسػىٍنظيريكفى ) كىلىقىٍد كينػٍ
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اًك٥بيىا ﴿يػىٍعًِب سػىعىاَلى ًذٍكريهي بًقىٍوًلًو:  ِف التفسّب قاؿ اماـ ا٤بفسرين الطَبم ـي نيدى كىسًٍل ى اٍْلىَّيه
ـى بىٍدرو كىأيشيدو، كىيػىٍعًِب بًقىٍوًلًو: َُْ]آؿ عمراف:  ﴾بػىٍْبى النهاسً  اًك٥بيىا بػىٍْبى ﴿[ أىَّيه نيدى
ا ديكىهن بػىٍْبى النهاًس ميصىرهفىةن، كىيػىٍعًِب ًِبلنهاًس: َُْ]آؿ عمراف:  ﴾النهاسً  [ ٪بىٍعىليهى

اٍلميٍسًلًمْبى كىاٍلميٍشرًًكْبى، كىذىًل ى أىفه اّلِلهى عىزه كىجىله أىدىاؿى اٍلميٍسًلًمْبى ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى ًبُىٍدرو، 
ًٍُعْبى، كىأىسىريكا سىٍُ  هيٍم سى ًعْبى، كىأىدىاؿى اٍلميٍشرًًكْبى ًمنى اٍلميٍسًلًمْبى أبًيشيدو، فػىقىتػىليوا فػىقىتػىليوا ًمنػٍ

فو فػىهيوى ييًديليوي  َنن ًمٍن فيالى هيٍم، يػيقىاؿي ًمٍنوي: أىدىاؿى اّلِلهي فيالى ًٍُعْبى ًسوىل مىٍن جىرىشيوا ًمنػٍ هيٍم سى ًمنػٍ
اؿي ًمٍنوي.ًمٍنوي ًإدىالىةن ًإذىا ظىفىرى ًبًو فىانٍػتىصىرى ًمٍنوي ٩بها كى  ؿى ًمٍنوي اٍلميدى  افى َنى

 
 كىبًنىٍحًو الهًذم قػيٍلنىا ِف ذىًل ى قىاؿى أىٍىلي التهٍأًكيلً 

 
، عىٍن عىُهادو، عىًن  : ثنا أىبيو بىٍكرو ا٢بٍىنىًفيُّ ، قىاؿى : شىدهثىًِب ٧بيىمهدي ٍبني ًسنىافو ًذٍكري مىٍن قىاؿى ذىًل ى

ـي ني ﴿ا٢بٍىسىًن:  اًك٥بيىا بػىٍْبى النهاسً كىسًٍل ى اٍْلىَّيه : َُْ]آؿ عمراف:  ﴾دى جىعىلى اّلِلهي »[ قىاؿى
اًب رىسيوًؿ اّلِلًه صىلهى هللاي عىلىٍيًو كىسىلهمى  ، أىدىاؿى اٍلكيفهارى يػىٍوـى أيشيدو ًمٍن أىٍصحى ـى ديكىهن  «اٍْلىَّيه

 
: ثنا سىًعيده، عىٍن قػىتى  : ثنا يىزًيدي، قىاؿى ، قىاؿى ثػىنىا ًبٍشره اًك٥بيىا ﴿ادىةى، قػىٍوليوي: شىده ـي نيدى كىسًٍل ى اٍْلىَّيه

ًإنهوي كىاّلِلًه لىٍوهى الدُّكىؿي مىا أيكًذمى اٍلميٍؤًمنيوفى، كىلىًكٍن [ »َُْ]آؿ عمراف:  ﴾بػىٍْبى النهاسً 
اًفًر لًيػىٍعلىمى اّلِلهي  تػىلىى اٍلميٍؤًمني ًِبٍلكى اًفًر ًمنى اٍلميٍؤًمًن، كىيػيُػٍ اؿي ًلٍلكى مىٍن ييًطيعيوي ٩بهٍن يػىٍعًصيًو  قىٍد ييدى

 «كىيػىٍعلىمى الصهاًدؽى ًمنى اٍلكىاًذبً 
 

: ثنا عىٍُدي اّلِلًه ٍبني أىِب جىٍعفىرو، عىٍن أىبًيًو، عىًن  ، قىاؿى : ثنا ًإٍسحىاؽي ، قىاؿى ثىًِب اٍلميثػىُبه شىده
اًك٥بيىا بػىٍْبى النه ﴿الرهبًيًع، قػىٍوليوي:  ـي نيدى فىأىٍظهىرى اّلِلهي [ »َُْ]آؿ عمراف:  ﴾اسً كىسًٍل ى اٍْلىَّيه
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ابىوي عىلىى اٍلميٍشرًًكْبى يػىٍوـى بىٍدرو، كىأىٍظهىرى عىلىٍيهً  ٍم عىزه كىجىله نىًُيهوي صىلهى هللاي عىلىٍيًو كىسىلهمى كىأىٍصحى
تػىلىى اٍلمي  اًفري ًمنى اٍلميٍؤًمًن، كىيػيُػٍ اؿي اٍلكى ٍعلىمى اّلِلهي عىديكهىيٍم يػىٍوـى أيشيدو. كىقىٍد ييدى اًفًر، لًيػى ٍؤًمني ًِبٍلكى

هيٍم ًمنى  مىٍن ييًطيعيوي ٩بهٍن يػىٍعًصيًو كىيػىٍعلىمى الصهاًدؽى ًمنى اٍلكىاًذًب، كىأىمها مىًن ابٍػتيًليى ًمنػٍ
 «سىلهمى اٍلميٍسًلًمْبى يػىٍوـى أيشيدو، فىكىافى عيقيوبىةن ٗبىٍعًصيىًتًهٍم رىسيوؿى اّلِلًه صىلهى هللاي عىلىٍيًو كى 

 
 : : ثنا أىٍسُىاطه، عىًن السُّدًٌمًٌ : ثنا أىٍٞبىدي، قىاؿى ثػىنىا ٧بيىمهدي ٍبني ا٢ٍبيسىٍْبً، قىاؿى كىسًٍل ى ﴿شىده

اًك٥بيىا بػىٍْبى النهاسً  ـي نيدى  «يػىٍومنا لىكيٍم، كىيػىٍومنا عىلىٍيكيمٍ [ »َُْ]آؿ عمراف:  ﴾اٍْلىَّيه
 

: قىاؿى اٍبني  : قىاؿى اٍبني جيرىٍيجو : ثِب شىجهاجه، قىاؿى : ثنا ا٢ٍبيسىٍْبي، قىاؿى ثػىنىا اٍلقىاًسمي، قىاؿى شىده
 : اًك٥بيىا بػىٍْبى النهاسً ﴿عىُهاسو : َُْ]آؿ عمراف:  ﴾نيدى أىدىاؿى اٍلميٍشرًًكْبى عىلىى النهيبًٌ »[ قىاؿى

 «دو صىلهى هللاي عىلىٍيًو كىسىلهمى يػىٍوـى أيشي 
 

: ثنا أىِب، عىٍن أىبًيًو، عىًن اٍبًن  : ثِب عىمًٌي، قىاؿى : ثِب أىِب، قىاؿى شىدهثىًِب ٧بيىمهدي ٍبني سىٍعدو، قىاؿى
، قػىٍوليوي:  اًك٥بيىا بػىٍْبى النهاسً ﴿عىُهاسو ـي نيدى فىًإنهوي كىافى [ »َُْ]آؿ عمراف:  ﴾كىسًٍل ى اٍْلىَّيه

اءى، كىغىلىبى رىسيوؿي يػىٍوـي أيشيدو بًيػىٍوـً بىٍدرو،  هيٍم شيهىدى قيًتلى اٍلميٍؤًمنيوفى يػىٍوـى أيشيدو، اٚبهىذى اّلِلهي ًمنػٍ
 «اّلِلًه صىلهى هللاي عىلىٍيًو كىسىلهمى يػىٍوـى بىٍدرو اٍلميٍشرًًكْبى، فىجىعىلى لىوي الدهٍكلىةى عىلىٍيًهمٍ 

 
: ثنا ، قىاؿى : ثنا ًإٍسحىاؽي ، قىاؿى ثىًِب اٍلميثػىُبه فى،  شىده : ثنا ا٢بٍىكىمي ٍبني أىِبى ، قىاؿى شىٍفصي ٍبني عيمىرى

: " لىمها كىافى ًقتىاؿي أيشيدو، كىأىصىابى اٍلميٍسًلًمْبى مىا  ، قىاؿى عىٍن ًعٍكرًمىةى، عىًن اٍبًن عىُهاسو
، صىًعدى النهيبُّ صىلهى هللاي عىلىٍيًو كىسىلهمى ا١بٍىُىلى، فىجىاءى أىبيو سيٍفيىافى،  : َّيى ٧بيىمهدي، َّيى أىصىابى فػىقىاؿى

، يػىٍوـه لىنىا، كىيػىٍوـه لىكيٍم، فػىقىاؿى رىسيوؿي اّلِلًه صىلهى  ٧بيىمهدي، أىهى ٚبىٍريجي، أىهى ٚبىٍريجي؟ ا٢بٍىٍربي ًسجىاؿه
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ابًًو:  َنى ِف « أىًجيُيوهي »هللاي عىلىٍيًو كىسىلهمى ًْلىٍصحى ا١بٍىنهًة، فػىقىاليوا: هى سىوىاءه هى سىوىاءه، قػىٍتالى
كيٍم ِف النهاًر، فػىقىاؿى أىبيو سيٍفيىافى: لىنىا عيزهل، كىهى عيزهل لىكيٍم، فػىقىاؿى رىسيوؿي اّلِلًه صىلهى  كىقػىٍتالى
َنى كىهى مىٍوَلن لىكيٍم ". فػىقىاؿى أىبيو سيٍفيىافى: اٍعلي ىيُىلي  هللاي عىلىٍيًو كىسىلهمى: " قيوليوا: اّلِلهي مىٍوهى

« . اّلِلهي أىٍعلىى كىأىجىلُّ »[ اّلِلًه صىلهى هللاي عىلىٍيًو كىسىلهمى، كىقيوليوا: ٖٓرىسيوؿي ]ص: فػىقىاؿى 
فػىقىاؿى أىبيو سيٍفيىافى: مىٍوًعديكيٍم كىمىٍوًعديَنى بىٍدره الصٍُّغرىل، قىاؿى ًعٍكرًمىةي: كىًفيًهٍم أيٍنزًلىٍت: 

اًك٥بيىا بػىٍْبى النه ﴿ ـي نيدى  [َُْ]آؿ عمراف:  ﴾اسً كىسًٍل ى اٍْلىَّيه
 

، عىًن  ُىارىًؾ، عىًن اٍبًن جيرىٍيجو : ثنا اٍبني اٍلمي : ثنا سيوىٍيدي ٍبني نىٍصرو، قىاؿى ، قىاؿى ثىًِب اٍلميثػىُبه شىده
، ِف قػىٍوًلًو:  اًك٥بيىا بػىٍْبى النهاسً ﴿اٍبًن عىُهاسو ـي نيدى فىًإنهوي [ »َُْ]آؿ عمراف:  ﴾كىسًٍل ى اٍْلىَّيه

 «أىدىاؿى عىلىى النهيبًٌ صىلهى هللاي عىلىٍيًو كىسىلهمى يػىٍوـى أيشيدو 
 

 : : ثنا سىلىمىةي، عىًن اٍبًن ًإٍسحىاؽى ثػىنىا اٍبني ٞبيىٍيدو، قىاؿى اًك٥بيىا بػىٍْبى ﴿شىده ـي نيدى كىسًٍل ى اٍْلىَّيه
ًء كىالتهٍمًحيصً أىٍم نيصىٌرًفػيهى [ »َُْ]آؿ عمراف:  ﴾النهاسً   «ا ًللنهاًس ًِبٍلُىالى
 

: ث : أىٍخُػىرىَنى عىٍُدي اّلِلًه ٍبني عىًٍُد اٍلوىىهاًب ا٢بٍىجىيبُّ، قىاؿى ، قىاؿى ثىًِب ًإبٍػرىاًىيمي ٍبني عىًٍُد اّلِلًه نا شىده
 : ، عىٍن ٧بيىمهدو، ِف قػىٍوًؿ اّلِلًه اًك٥بيىا بػىٍْبى  كىسًٍل ى ﴿ٞبىهادي ٍبني زىٍيدو، عىًن اٍبًن عىٍوفو ـي نيدى اٍْلىَّيه

: َُْ]آؿ عمراف:  ﴾النهاسً   «يػىٍعًِب اٍْليمىرىاءى »[ قىاؿى
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ا ِف ا٢بٍىٍرًب، سىكيوفي  ِف التفسّب قاؿ القرطيب اًك٥بيىا بػىٍْبى النهاًس( ًقيلى: ىىذى ـي نيدى )كىسًٍل ى اٍْلىَّيه
تىًليػىهيٍم مىرهةن ًلٍلميٍؤًمًنْبى لًيػىٍنصيرى اّلِلهي عىزه  ُػٍ اًفرًينى ًإذىا عىصىى اٍلميٍؤًمنيوفى لًيػى كىجىله ًدينىوي، كىمىرهةن ًلٍلكى

صى ذينيوبػىهيٍم، فىأىمها ًإذىا لىٍ يػىٍعصيوا فىًإفه ًشٍزبى اّلِلًه ىيمي اٍلغىاًلُيوفى. كىًقيلى:" نيداًك٥بيا بػىٍْبى  كىٲبيىحًٌ
:النهاًس" ًمٍن فػىرىحو كىغىمٌو كىًصحهةو كىسىقى   مو كىًغُبن كىفػىٍقرو. كىالدهٍكلىةي اٍلكىرهةي، قىاؿى الشهاًعري

 فػىيػىٍوـه لىنىا كىيػىٍوـه علينا ... كيـو نساء كيـو نسر
اكىلىةي لًيػيرىل اٍلميٍؤًمنى  ًذًه اٍلميدى انىٍت ىى ًإ٭بهىا كى قولو سعاَل: )كىلًيػىٍعلىمى اّلِلهي الهًذينى آمىنيوا( مىٍعنىاهي، كى

:" كىما أىصابىكيٍم يػىٍوـى اٍلتػىقىى ا١بٍىٍمعاًف ًمنى اٍلمينى  ، كىمىا قىاؿى يػهزى بػىٍعضىهيٍم ًمٍن بػىٍعضو اًفًق فػىييمى
[. ُٔٔ - ُٕٔفىًًُإٍذًف اّلِلًه كىلًيػىٍعلىمى اٍلميٍؤًمًنْبى. كىلًيػىٍعلىمى الهًذينى َنفػىقيوا" ]آؿ عمراف: 

رى اٍلميٍؤًمًنْبى، اٍلًعٍلمى  ٍُلى أىٍف   كىًقيلى: لًيػىٍعلىمى صىُػٍ ُنا قػى الهًذم يػىقىعي عىلىٍيًو ا١بٍىزىاءي كىمىا عىًلمىوي غىيػٍ
 ا.ق كىلهفىهيٍم.

 
ائًنىةي بػىٍْبى اٍْليمىًم ِف شيريكًِبىا، ِف التفسّب قاؿ الشوكاين ـي أىًم: اٍلكى  كىقػىٍوليوي: كىسًٍل ى اٍْلىَّيه

رىةن  ًذًه الطهائًفىةي، كىاتى رىةن سػىٍغًلبي ىى ًة اتى ائًنىًة ِف زىمىًن النػُُّػيوه ـً اٍلكى ا بػىٍعدي، كىاٍْلىَّيه  سػىٍغًلبي كىاآٍلسًيىةي ًفيمى
ا اٍلميٍسًلميوفى ِف يػىٍوـً بىٍدرو كىأيشيدو، كىىيوى مىٍعُبى قػىٍوًلًو: نيداًك٥بيا  اٍْليٍخرىل، كىمىا كىقىعى لىكيٍم أىيػُّهى
اكىلىًة:  اًك٥بيىا، كىأىٍصلي اٍلميدى : نيدى ػىري ـي: ًصفىتيوي، كىا٣ٍبُى أه، كىاٍْلىَّيه تىدى بػىٍْبى النهاًس فػىقىٍوليوي: سًٍل ى ميُػٍ
ُػىرنا  ـي: خى نػىهيٍم: عىاكىٍرسيوي. كىالدهٍكلىةي: اٍلكيرىةي، كىٯبىيوزي أىٍف سىكيوفى: اٍْلىَّيه اٍلميعىاكىرىةي، دىاكىٍلتيوي بػىيػٍ

ا . كىقػىٍوليوي:كىنيدى ، كىاٍْلىكهؿي أىٍكَلى  ًك٥بيىا: شىاهن
اًك٥بيىا بػىٍْبى النهاًس لًيىٍظهىرى أىٍمريكيٍم  : نيدى أىنهوي قىاؿى كىلًيػىٍعلىمى اّلِلهي مىٍعطيوؼه عىلىى ًعلهةو ميقىدهرىةو كى

، كىىيوى ًمٍن كىلًيػيٍعلىمى، أىٍك يىكيوفي اٍلميعىلهلي ٧بىٍذيكفنا، أىٍم: لًيػىٍعلىمى اّلِلهي اله  ًذينى اسػهقىٍوا، ًفٍعلىنىا ذىًل ى
ٍ يػىزىٍؿ عىاًلمنا، أىٍك: لًيػىعٍ  انىوي لى ٍُحى ًب التهٍمًثيًل: أىٍم: ًفٍعلينىا ًفٍعلي مىٍن ييرًيدي أىٍف يػىٍعلىمى ًْلىنهوي سي لىمى ِبى

ذى ًمٍنكيٍم شيهىداءى اّلِلهي الذين آمنوا بصَبه علما يقع عليو ا١بزاء، كما علمو أىزىلًيًّا كىيػىتهخً 
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ٍونًًو مىٍشهيودنا لىوي  : ًلكى ًل ى يى ًبذى اءي: ٝبىٍعي شىًهيدو، ٠بيًٌ أىٍم: ييٍكرًمىهيٍم ًِبلشههىادىًة. كىالشُّهىدى
اءي أيشيدو.  ًٍُعيًض، كىىيٍم شيهىدى نهًة، كىًمٍن: ًللتػه اٍلميشىاًىًد ًلٍلجى ٍونًًو كى ًِب١بٍىنهًة، أىٍك ٝبىٍعي شىاًىدو: ًلكى

بُّ الظهاًلًمْبى ٝبيٍلىةه ميٍعَبىًضىةه بػىٍْبى اٍلمىٍعطيوًؼ كىاٍلمىٍعطيوًؼ عىلىٍيًو، لًتػىٍقرًيًر كى  قػىٍوليوي: كىاّلِلهي هى ٰبًي
صى اّلِلهي الهًذينى آمىنيوا لىوي. كىقػىٍوليوي: كىلًييمىحًٌ ًمٍن ٝبيٍلىًة اٍلًعلىًل، مىٍعطيوؼه عىلىى مىا  مىٍضميوًف مىا قػىُػٍ

لىوي. صى  قػىُػٍ ، أىٍم: لًييمىحًٌ : اًهٍخًتُىاري كىًقيلى: التهٍطًهّبي، عىلىى شىٍذًؼ ميضىاؼو كىالتهٍمًحيصي
، قىالىوي ا٣ٍبىًليلي كىالزهجهاجي، أىٍم:  ًٍلصي : ٱبي صي ذينيوبى الهًذينى آمىنيوا، قىالىوي اٍلفىرهاءي كىًقيلى: ٲبيىحًٌ

ًؾ، لًييخىلًٌصى اٍلميٍؤًمًنْبى ًمٍن ذينيوًِبًٍم.  كىقػىٍوليوي: كىٲبىٍحىقى اٍلكاًفرًينى أىٍم: يىٍستىٍأًصلىهيٍم ًِب٥ٍبىالى
ًر، كىاٍلميًحقُّ: نػىٍقصيهىا.  ا.ق كىأىٍصلي التهٍمًحيًق: ٧بىٍوي اآٍلَثى

 
هي  صحيح الُخارمِف  قىاؿى : فػىهىٍل قىاسػىٍلتيميوهي قػيٍلتي نػىعىٍم قىاؿى فىكىٍيفى كىافى ًقتىاليكيٍم ًإَّيه

ميريكيمٍ قػيٍلتي ا٢بٍى  نىوي ًسجىاؿه يػىنىاؿي ًمنها كىنػىنىاؿي ًمٍنوي قىاؿى مىاذىا أيٍى نػىنىا كىبػىيػٍ ِف  عند مسلم.. ٍربي بػىيػٍ
نىكيٍم  الصحيح ٍل قىاسػىٍلتيميوهي؟ فػىزىعىٍمتى أىنهكيٍم قىٍد قىاسػىٍلتيميوهي فػىتىكيوفي ا٢بٍىٍربي بػىيػٍ : ىى كىسىأىٍلتي ى

نىوي ًسجىاهن يػىنىاؿي  تػىلىى مثيه سىكيوفي ٥بىيمي اٍلعىاًقُىةي كىبػىيػٍ  ًمٍنكيٍم كىسػىنىاليوفى ًمٍنوي، كىكىذىًل ى الرُّسيلي سػيُػٍ
 

كسأ٥بم ىرقل عن ٧باربتو كمسألتو  )٦بموع الفتاكل( بن سيميةأٞبد قاؿ شيخ اهسالـ 
فأخَبكه أنو ِف ا٢برب اترة يغلب كما غلب يـو بدر كاترة يغلب كما غلب يـو أشد، 

عاىد ه يغدر فقاؿ ٥بم: كسألتكم كيف ا٢برب بينكم كبينو؟ فقلتم إهنا  كإنو إذا
دكؿ، يداؿ علينا ا٤برة كنداؿ عليو اْلخرل، ككذل  الرسل سُتلى كسكوف العاقُة ٥با، 
قاؿ: كسألتكم ىل يغدر؟ فقلتم إنو ه يغدر، ككذل  الرسل ه سغدر، فهو ٤با كاف 

م أنو اترة ينصرىم كاترة يُتليهم كأهنم ه عنده من علمو بعادة الرسل كسنة هللا فيه
يغدركف علم أف ىذا من عالمات الرسل فإف سنة هللا ِف اْلنُياء كا٤بؤمنْب أنو يُتليهم 
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ِبلسراء كالضراء لينالوا درجة الشكر كالصَب كما ِف الصحيح عن النيٌب صلى هللا 
ء إه كاف خّبا كالذم نفسي بيده ه يقضي هللا للمؤمن قضا»عليو كسلم أنو قاؿ: 

صابتو لو، كليس ذل  ْلشد إه للمؤمن، إف أصابتو سراء شكر فكاف خّبا لو، كإف أ
 .« ضراء صَب فكاف خّبا لو

 كهللا سعاَل قد بْب ِف القرآف ما ِف إدالة العدك عليهم يـو أشد من ا٢بكمة 
ًنيوا كىه ٙبىٍزىنيوا كىأىنٍػتيمي اٍْلىٍعلىٍوفى ًإٍف  ﴿ فقاؿ:  تيٍم ميٍؤًمًنْبى )كىه هتى ( ًإٍف ٲبىٍسىٍسكيٍم ُّٗكينػٍ

ـي نيداًك٥بيا بػىٍْبى النهاًس كىلًيػىٍعلىمى اّلِلهي الهًذينى  آمىنيوا قػىٍرحه فػىقىٍد مىسه اٍلقىٍوـى قػىٍرحه ًمثٍػليوي كىسًٍل ى اٍْلىَّيه
بُّ الظهاًلًمْبى ) صى اّلِلهي الهًذينى آمىنيوا ( كىلًييمى َُْكىيػىتهًخذى ًمٍنكيٍم شيهىداءى كىاّلِلهي ه ٰبًي حًٌ

 . ﴾(ُُْٲبىٍحىقى اٍلكاًفرًينى )كى 
فمن ا٢بكم ٛبييز ا٤بؤمن عن غّبه، فإهنم إذا كانوا دائما منصورين ل يظهر ٥بم كليهم 

 كعدكىم إذ ا١بميع يظهركف ا٤بواهة فإذا غلُوا ظهر عدكىم 
( ُٔٔفىًًُإٍذًف اّلِلًه كىلًيػىٍعلىمى اٍلميٍؤًمًنْبى ) كىما أىصابىكيٍم يػىٍوـى اٍلتػىقىى ا١بٍىٍمعافً ﴿ قاؿ سعاَل:

ًُيًل اّلِلًه أىًك اٍدفػىعيوا قاليوا لىٍو نػىٍعلىمي ًقت اهن كىلًيػىٍعلىمى الهًذينى َنفػىقيوا كىًقيلى ٥بىيٍم سىعالىٍوا قاسًليوا ِف سى
هيٍم ًلإٍلًٲبافً  سػهُػىٍعناكيٍم ىيٍم لًٍلكيٍفًر يػىٍومىًئذو أىقٍػرىبي ًمنػٍ يػىقيوليوفى أبًىٍفواًىًهٍم ما لىٍيسى ِف قػيليوًِبًٍم  هى

ٍخواهًنًٍم كىقػىعىديكا لىٍو أىطاعيوَن ما قيًتليوا قيٍل ُٕٔكىاّلِلهي أىٍعلىمي ٗبا يىٍكتيميوفى ) ( الهًذينى قاليوا إًلً
تيٍم صاًدًقْبى )فىاٍدرىؤيا عىٍن أىنٍػفيًسكيمي اٍلمىٍوتى إً   .﴾ (ٍُٖٔف كينػٍ

رىكيوا أىٍف يػىقيوليوا آمىنها كىىيٍم ه يػيٍفتػىنيوفى )ُال )﴿كقاؿ سعاَل:  ( ِ( أىشىًسبى النهاسي أىٍف يػيتػٍ
ًٍُلًهٍم فػىلىيػىٍعلىمىنه اّلِلهي الهًذينى صىدىقيوا كىلىيػى   ( ٍّعلىمىنه اٍلكاًذًبْبى )كىلىقىٍد فػىتػىنها الهًذينى ًمٍن قػى

نىةى النهاًس كىعىذاًب إَل قولو: كىًمنى النهاًس مىٍن يػىقيوؿي  آمىنها ًِبّلِلًه فىًإذا أيكًذمى ِف اّلِلًه جىعىلى ًفتػٍ
اّلِلًه كىلىًئٍن جاءى نىٍصره ًمٍن رىبًٌ ى لىيػىقيولينه ًإَنه كينها مىعىكيٍم أىكىلىٍيسى اّلِلهي أبًىٍعلىمى ٗبا ِف صيديكًر 

 ( ﴾ُُلىمىنه اٍلميناًفًقْبى )آمىنيوا كىلىيػىعٍ ( كىلىيػىٍعلىمىنه اّلِلهي الهًذينى َُاٍلعالىًمْبى )
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ًيزى ا٣ٍبىًُيثى ًمنى ﴿كقاؿ سعاَل:  رى اٍلميٍؤًمًنْبى عىلى ما أىنٍػتيٍم عىلىٍيًو شىٌبه ٲبى ما كافى اّلِلهي لًيىذى
 كأمثاؿ ذل .  ﴾الطهيًٌبً 

من كمن ا٢بكم أف يتخذ منكم شهداء فإف منزلة الشهادة منزلة علية ِف ا١بنة، كه بد 
ا٤بوت فموت العُد شهيدا أكمل لو كأعظم ْلجره كثوابو كيكفر عنو ِبلشهادة ذنوبو 

 كظلمو لنفسو، كهللا ه ٰبب الظا٤بْب.
كمن ذل  أف ٲبحص هللا الذين آمنوا فيخلصهم من الذنوب فإهنم إذا انتصركا دائما 

سعاَل: شصل للنفوس من الطغياف كضعف اإلٲباف ما يوجب ٥با العقوبة كا٥بواف قاؿ 
ا ٭بيًٍلي   ٥بىيٍم لًيػىٍزداديكا ًإٍٜبان ًإ٭به

ٍنسافى لىيىٍطغى )﴿كقاؿ سعاَل:   .﴾ ( ٕ( أىٍف رىآهي اٍستػىٍغُب )ٔكىاله ًإفه اإٍلً
مثل ا٤بؤمن كمثل ا٣بامة من الزرع سقيمها »كِف الصحيحْب عن النيٌب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 

الرَّيح سقومها اترة كٛبيلها أخرل، كمثل ا٤بنافق كمثل اْلرزة ه سزاؿ َثبتة على أصلها 
 .« شٌب يكوف ا٪بعافها مرة كاشدة

فاْلمثل،  نُياء مث الصا٢بوف مث اْلمثلاْل»كسئل ملسو هيلع هللا ىلص أم الناس أشد بالء؟ فقاؿ: 
يُتلى الرجل على شسب دينو، فإف كاف ِف دينو رقة خفف عنو كإف كاف ِف دينو 

 يلقى هللا صالبة زيد لو ِف بالئو، كه يزاؿ الُالء ِب٤بؤمن ِف نفسو كأىلو كمالو شٌب
 .« كليس عليو خطيئة
تيٍم أىٍف سىٍدخيليوا﴿ كقد قاؿ سعاَل:  ًسُػٍ ـٍ شى لىٍوا ًمٍن  أى ًسكيٍم مىثىلي الهًذينى خى ا١بٍىنهةى كىلىمها أيٍى

هيمي اٍلُىٍأساءي كىالضهرهاءي كىزيٍلزًليوا شىٌبه يػىقيوؿى الرهسيوؿي كىالهًذينى آمىنيوا مىعىوي مىٌب  ًٍُلكيٍم مىسهتػٍ قػى
 .﴾ ( ُِْنىٍصري اّلِلًه أىه ًإفه نىٍصرى اّلِلًه قىرًيبه )

تيٍم أىٍف سىٍدخيليوا ا١بٍىنهةى كىلىمها يػىٍعلىًم اّلِلهي الهًذينى جاىىديكا ًمٍنكيٍم كىيػىٍعلىمى أى ﴿ كقاؿ سعاَل:  ـٍ شىًسُػٍ
 .﴾ ( ُِْالصهاًبرًينى )
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َّي ابن آدـ الُالء ٯبمع بيِب كبين  كالعافية ٘بمع »كِف اْلثر فيما ركم عن هللا سعاَل: 
ذا قالوا للمريض اللهم ارٞبو يقوؿ هللا:  إهنم إ: » ، كِف اْلثر أيضان «بين  كبْب نفس 

 «.كيف أرٞبو من شيء بو أرٞبو
كقد شهدَن أف العسكر إذا انكسر خشع  كذؿ كاتب إَل هللا من الذنوب كطلب 
النصر من هللا كبرئ من شولو كقوسو متوكال على هللا ك٥بذا ذكرىم هللا ٕبا٥بم يـو بدر 

رىكيمي اّلِلهي ًبُىٍدرو كىأىنٍػتيٍم أىًذلهةه فىاسػهقيوا اّلِلهى لىعىلهكيٍم كىلىقىٍد نىصى ﴿كٕبا٥بم يـو شنْب فقاؿ: 
لىقىٍد نىصىرىكيمي اّلِلهي ِف مىواًطنى كىًثّبىةو كىيػىٍوـى شينػىٍْبو ًإٍذ ﴿كقاؿ سعاَل:  ﴾( ُِّسىٍشكيريكفى )

ٍيئان كىضاقىٍت عىلىٍيكي  ثٍػرىسيكيٍم فػىلىٍم سػيٍغًن عىٍنكيٍم شى ُػىٍتكيٍم كى تيٍم أىٍعجى ُىٍت مثيه كىلهيػٍ مي اٍْلىٍرضي ٗبا رىشي
( مثيه أىنٍػزىؿى اّلِلهي سىًكينػىتىوي عىلى رىسيوًلًو كىعىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى كىأىنٍػزىؿى جينيودان لىٍ سػىرىٍكىا ِٓميٍدًبرًينى )

 .﴾ (ِٔكىعىذهبى الهًذينى كىفىريكا كىذًل ى جىزاءي اٍلكاًفرًينى )
 ة كىو أمر ٯبده الناس بقلوِبم كٰبسونو كيعرفونوكشواىد ىذا اْلصل كثّب 

من أنفسهم كمن غّبىم كىو من ا٤بعارؼ الضركرية ا٢باصلة ِبلتجربة ٤بن جرِبا، 
  ﴾كىٲبىٍحىقى اٍلكاًفرًينى ﴿َل: كاْلخُار ا٤بتواسرة ٤بن ٠بعها، مث ذكر شكمة أخرل فقاؿ سعا
ر إذا كانت لو شسنات ذل  أف هللا سُحانو إ٭با يعاقب الناس أبعما٥بم، كالكاف

أطعمو هللا ٕبسناسو ِف الدنيا فإذا ل سُقى لو شسنة عاقُو بكفره، كالكفار إذا أديلوا 
ٰبصل ٥بم من الطغياف كالعدكاف كشدة الكفر كالتكذيب ما يستحقوف بو اق ففي 

 إدالتهم ما ٲبحقهم هللا بو.
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اٍلميٍؤًمًنْبى الهًذينى أيًصيُوا يوـى  ٨بيىاًطُنا ًعُىادىهي عىاَلى يػىقيوؿي سػى  ِف التفسّب بن كثّباقاؿ ا٢بافظ 
عيوفى:  ُػٍ هيٍم سى ًٍُلكيٍم سينىنه ﴿أيشيد، كقيًتل ًمنػٍ ا عىلىى  ﴾قىٍد خىلىٍت ًمٍن قػى أىٍم: قىٍد جىرىل ٫بىٍوى ىىذى

انىًت  ًٍُلكيٍم ًمٍن أىسٍػُىاًع اٍْلىٍنًُيىاًء، مثيه كى انيوا مىٍن قػى ائًرىةي عىلىى اٍْليمىًم الهًذينى كى اٍلعىاًقُىةي ٥بىيٍم كىالده
 : ا قىاؿى اًفرًينى؛ كى٥ًبىذى ًبْبى ﴿اٍلكى  . ﴾فىًسّبيكا ِف اْلٍرًض فىاٍنظيركا كىٍيفى كىافى عىاًقُىةي اٍلميكىذًٌ

 : ا بػىيىافه لًلنهاسً ﴿مثيه قىاؿى ًليهًتهىا، كى  ﴾ىىذى كىٍيفى كىافى يػىٍعًِب: اٍلقيٍرآفى ًفيًو بػىيىافه ًلأٍليميوًر عىلىى جى
ائًًهٍم  لىكيٍم كى  ﴾كىىيدنل كىمىٍوًعظىةه ﴿اْلممي اٍْلىٍقدىميوفى مىعى أىٍعدى ُػىري مىا قػىُػٍ يػىٍعًِب: اٍلقيٍرآفى ًفيًو خى

[ أىٍم: زىاًجره ]عىنً  ﴾مىٍوًعظىةه ﴿ًلقيليوًبكيٍم كى  ﴾ىيدنل﴿  . اٍلمىحىارًـً كىاٍلمىآمثًً
ًنيوا﴿مثيه قىاؿى ميسىلًٌينا ًلٍلميٍؤًمًنْبى:  ُىًب مىا جىرىل  ﴾كىه هتى كىه ٙبىٍزىنيوا ﴿أىٍم: هى سىضعفوا ًبسى

تيٍم ميٍؤًمًنْبى   ﴾كىأىنٍػتيمي اْلٍعلىٍوفى ًإٍف كينػٍ
ا اٍلميٍؤًمنيوفى.  أىًم: اٍلعىاًقُىةي كىالنٍُّصرىةي لىكيٍم أىيػُّهى

تيٍم قىٍد أىصىابػىٍتكيٍم جراحه أىٍم:  ﴾ًإٍف ٲبىٍسىٍسكيٍم قػىٍرحه فػىقىٍد مىسه اٍلقىٍوـى قػىٍرحه ًمثٍػليوي ﴿ ًإٍف كينػٍ
اءىكيٍم قىرًيبه ًمٍن ذىًل ى ًمٍن قػىٍتلو كىًجرىاحو  كىسًٍل ى ﴿كقيتل ًمٍنكيٍم طائفةه، فػىقىٍد أىصىابى أىٍعدى

اًك٥بيىا بػىٍْبى النهاسً  ـي نيدى انىًت اٍلعىاًقُىةي  ﴾اْلَّيه ًإٍف كى رىةن، كى اءى اتى ا أىٍم: نيديل عىلىٍيكيمي اٍْلىٍعدى لىكيٍم ًلمى
:  ا ِف ذىًل ى ًمنى ا٢بًٍكىًم لىنى  ا قىاؿى سػىعىاَلى قىاؿى اٍبني  ﴾كىلًيػىٍعلىمى اّلِلهي الهًذينى آمىنيوا﴿؛ كى٥ًبىذى

اًء  ا لنػىرىل، أىٍم: مىٍن يىصَب عىلىى مينىاجىزىًة اٍْلىٍعدى : ِف ًمٍثًل ىىذى كىيػىتهًخذى ًمٍنكيٍم ﴿عىُهاسو
اءى  ًُيًلًو، كيػىٍُذيلوف ميهىجهم ِف مىٍرضىاسًًو. يػىٍعًِب: يػيقٍ  ﴾شيهىدى بُّ ﴿تػىليوف ِف سى كىاّلِلهي هى ٰبًي

صى اّلِلهي الهًذينى آمىنيوا هيٍم ًمٍن ذينيوًِبًٍم، ًإٍف كىافى ٥بىيٍم  ﴾الظهاًلًمْبى. كىلًييمىحًٌ أىٍم: ييكىفًٌرى عىنػٍ
اهًتًٍم ٕبىسىًب مى  اًفرًينى ﴿ا أيًصيُيوا بًًو، كىقػىٍوليوي: ذينيوبه كىًإهه ريفعى ٥بىيٍم ِف دىرىجى  ﴾كىٲبىٍحىقى اٍلكى

ًكًهٍم ك٧بىٍقهم  أىٍم: فىًإنػههيٍم ًإذىا ظىفىريكا بػىغىوا كبىطركا فػىيىكيوفي ذىًل ى سىُىبى دىمىارًًىٍم كىىىالى
 كىفػىنىائًًهٍم.
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 : ا يػىٍعلىًم ا﴿مثيه قىاؿى تيٍم أىٍف سىٍدخيليوا ا١بٍىنهةى كىلىمه ًسُػٍ ـٍ شى ّلِلهي الهًذينى جىاىىديكا ًمٍنكيٍم كىيػىٍعلىمى أى
ائًًد، كىمىا قىاؿى  ﴾الصهاًبرًينى  تىلوا ًِبٍلًقتىاًؿ كىالشهدى تيٍم أىٍف سىٍدخيليوا ا١بٍىنهةى كىلىٍ سػيُػٍ أىٍم: أىشىًسُػٍ

تيٍم أىٍف سىٍدخيليوا ا١بٍىنهةى كىلىمها أيىٍ ﴿سػىعىاَلى ِف سيورىًة اٍلُػىقىرىًة:  ًسُػٍ ـٍ شى ًسكيٍم مىثىلي الهًذينى خىلىٍوا ًمٍن أى
هيمي اٍلُىٍأسىاءي كىالضهرهاءي كىزيٍلزًليوا ]شىٌبه يػىقيوؿى الرهسيوؿي كىالهًذينى آمىنيوا مىعىوي مىٌبى  ًٍُلكيٍم مىسهتػٍ قػى

: ُِْ]اٍلُػىقىرىًة: ﴾ ه ًإفه نىٍصرى اّلِلًه قىرًيبه نىٍصري اّلِلًه أى  ًسبى النهاسي ال أىشى ﴿[ كىقىاؿى سػىعىاَلى
ًٍُلًهٍم فػىلىيػىٍعلىمىنه اّلِلهي  رىكيوا أىٍف يػىقيوليوا آمىنها كىىيٍم هى يػيٍفتػىنيوفى ]كىلىقىٍد فػىتػىنها الهًذينى ًمٍن قػى  أىٍف يػيتػٍ

اًذًبْبى الهًذينى صىدىقيوا كى  ُيوًت: ﴾ لىيػىٍعلىمىنه اٍلكى ا قىاؿى ىىاىينىا: ّ-ُ]اٍلعىٍنكى ـٍ ﴿[ ؛ كى٥ًبىذى أى
ا يػىٍعلىًم اّلِلهي الهًذينى جىاىىديكا ًمٍنكيٍم كىيػىٍعلىمى الصهاًبرًينى شىسً  تيٍم أىٍف سىٍدخيليوا ا١بٍىنهةى كىلىمه أىٍم:  ﴾ُػٍ

ًُيًلًو  اًىًدينى ِف سى تػىلىوا كىيػىرىل اّلِلهي ًمٍنكيمي اٍلميجى هى ٰبىٍصيلي لىكيٍم ديخيوؿي ا١بٍىنهًة شىٌبه سػيُػٍ
اًء.كىالصهاًبرًينى عىلىى مي   قىارىنىًة اٍْلىٍعدى

ًٍُل أىٍف سػىٍلقىٍوهي فػىقىٍد رىأىيٍػتيميوهي كىأىنٍػتيٍم سػىٍنظيريكفى ﴿كىقػىٍوليوي:  تيٍم ٛبىىنػهٍوفى اٍلمىٍوتى ًمٍن قػى  ﴾كىلىقىٍد كينػٍ
تيٍم  ا اٍلميٍؤًمنيوفى -أىٍم: قىٍد كينػٍ نػهٍوفى ًلقىاءى اٍلعىديكًٌ كىسػى -أىيػُّهى ا اٍليػىٍوـً سػىتىمى ٍُلى ىىذى تىحىرهقيوفى عىلىٍيًهٍم، قػى

تيميوهي،  تيميوهي كىطىلىُػٍ كىسػىوىدُّكفى مينىاجىزىسػىهيٍم كىميصىابػىرىسػىهيٍم، فػىهىا قىٍد شىصىلى لىكيمي الهًذم ٛبىىنػهيػٍ
 فدكنىكم فػىقىاسًليوا كىصىاًبريكا.

: "هى ٛبىىنػهٍوا )كىقىٍد ثػىُىتى ِف الصهًحيحىٍْبً أىفه رىسيوؿى اّلِلًه صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسى  ( ًلقىاءى ْلهمى قىاؿى
ةى ٙبىٍتى ًظالًؿ اٍلعىديكًٌ، كىسىليوا اّلِلهى اٍلعىاًفيىةى، فىإذىا لىًقيتيميوىيٍم فىاٍصًَبيكا، كىاٍعلىميوا أفه ا١بٍىنه 

 . السُّييوًؼ" 
 : ا قىاؿى ٍدٛبييوهي يػىٍعًِب  ﴾فػىقىٍد رىأىيٍػتيميوهي ﴿كى٥ًبىذى ِف لىمىعاف السُّييوًؼ كىشىدًٌ اْلًسٌنة  : اٍلمىٍوتى شىاىى

اًؿ لًٍلًقتىاًؿ.  كىاٍشًتُىاًؾ الٌرًماح، كىصيفيوًؼ الٌرًجى
اٍلمىٍحسيوًس    ةي مىا لىٍيسى ٗبىٍحسيوسو كى ا ِبلتٍخييل، كىىيوى ميشىاىىدى يكفى عىٍن ىىذى كىاٍلميتىكىلًٌميوفى يػيعىَبًٌ

ا سػىتىخىيل الشهاةى صداقة الكُش كعداكة ال  ذئب.كىمى
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كأما ا٤بقاـ الثاىن الذل كقع فيو الغلط،  ِف اغاثة اللهفافبن القيم رٞبو هللا اقاؿ 
فكثّب من الناس يظن أف أىل الدين ا٢بق ىف يكونوف الدنيا أذهء مقهورين مغلوبْب 
دائما، ٖبالؼ من فارقهم إَل سُيل أخرل كطاعة أخرل، فال يثق بوعد هللا بنصر 

ٯبعل ذل  خاصا بطائفة دكف طائفة، أك بزماف دكف زماف أك دينو كعُاده، بل إما أف 
 ٯبعلو معلقا ِب٤بشيئة، كإف ل يصرح ِبا.

 كىذا من عدـ الوثوؽ بوعد هللا سعاَل، كمن سوء الفهم ىف كتابو.
 كهللا سُحانو قد بْب ىف كتابو أنو َنصر ا٤بؤمنْب ىف الدنيا كاآلخرة.

نٍػيىا كىيػىٍوـى يػىقيوـي اْلىٍشهىادي  إَنه لىنػىٍنصيري ريسيلىنىا﴿قاؿ سعاَل:   ﴾كىالهًذينى آمىنيوا ىف ا٢بٍىيىاًة الدُّ
 [ .ُٓ]غافر: 

 ﴾كىمىٍن يػىتػىوىؿه هللاى كىرىسيولىوي كىالهًذينى آمىنيوا فىًإفه ًشٍزبى هللًا ىيمي اٍلغىاًلُيوفى ﴿كقاؿ سعاَل: 
 [ .ٔٓ]ا٤بائدة: 

 كىرىسيولىوي أيكلًئ ى ىًف اْلىذىلهْبى * كىتىبى هللاي ْلىٍغًلنبىه أىَنى إفه اٌلًذينى ٰبيىادُّكفى هللاى ﴿كقاؿ سعاَل: 
 [ كىذا كثّب ىف القرآف.ُِ -َِ]اجملادلة:  ﴾كىريسيًلي

كقد بْب سُحانو فيو أف ما أصاب العُد من مصيُة، أك إدالة عدك، أك كسر، كغّب 
 ذل  فُذنوبو.

ت بينهما سُْب ل  شقيقة اْلمر، كزاؿ فُْب سُحانو ىف كتابو كال ا٤بقدمتْب، فإذا ٝبع
 اإلشكاؿ ِبلكلية، كاستغنيت عن سل  التكليفات الُاردة، كالتأكيالت الُعيدة.

 فقرر سُحانو ا٤بقاـ اْلكؿ بوجوه من التقرير: منها ما سقدـ.
 كمنها: أنو ذـ من يطلب النصر كالعزة من غّب ا٤بؤمنْب، كقولو:

ا الهًذينى آمىنيوا ه سػى ﴿ تهًخذيكا اٍليػىهيودى كىالنهصىارىل أىٍكلًيىاءى، بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعًض كىمىٍن أيىيػُّهى
هيٍم إفه هللاى ه يػىٍهًدل اٍلقىٍوـى الظٌا٤ًبْبى فػىتػىرىل اٌلًذينى ىف قػيليوًِبٍم مىرىضه  يػىتػىوى٥بهيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنهوي ًمنػٍ
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ًسى ًِبٍلفىٍتًح أىٍك أىٍمرو ًمٍن ييسىارًعيوفى ًفيًهٍم يػىقيوليوفى ٬بىٍشىى أىٍف سي  ًصيُػىنىا دىائًرىةه، فػىعىسىى هللاي أىٍف أيٍى
ًدمْبى كىيػىقيوؿي اٌلًذينى آمنيوا أىىٍؤهًء الهًذينى  ًعٍنًدًه فػىييٍصًُحيوا عىلىى مىا أىسىرُّكا ىًف أىنفيًسًهٍم َنى

ًُطىتٍ  ٍهدى أىٲٍبىاهًنٍم ًإنػههيٍم ٤بعىكيٍم شى ا اٌلًذينى  أىٍقسىميوا ًِبً جى أىٍعمىا٥بييٍم فىأىٍصُىحيوا خىاًسرًينى أيىيػُّهى
ُي أىًذلهةو عىلىى  ُّونىوه ُػُّهيٍم كىٰبًي ًسى هللاي بًقىٍوـو ٰبًي آمىنيوا مىٍن يػىٍرسىده ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو فىسىٍوؼى أيٍى

ًُيًل هللا كى  اًفرًينى ٯبيىاًىديكفى ىًف سى ، ذًل ى فىٍضلي ا٤بيٍؤًمًنْبى أىًعزهةو عىلىى اٍلكى ه ٱبىىافيوفى لىٍومىةى هئمو
ا كىلًيُّكيمي هللاي كىرىسيوليوي كىاٌلًذينى آمىنيوا الهًذينى  هللاي كىاًسعه عىًليمه ًإ٭بى هللًا يػيٍؤسًيًو مىٍن يىشىاءي، كى

وي كىالهًذينى آمىنيوا فىًإفه ييًقيمويفى الصهالىةى كىييؤسيوفى الزٌكىاةى كىىيٍم رىاًكعيوفى كىمىٍن يػىتػىوىؿه هللاى كىرىسيولى 
 [ .ٔٓ - ُٓ]ا٤بائدة:  ﴾ًشٍزبى هللا ىيمي اٍلغىاًلُيوفى 

 فأنكر على من طلب النصر من غّب شزبو، كأخَب أف شزبو ىم الغالُوف.
اًفرينى أىكٍ ﴿كنظّب ىذا قولو:  اِبن ألًيمان اٌلًذينى يػىتهًخذيكفى اٍلكى ًر ا٤بينىاًفًقْبى أبًىفه ٥بىيٍم عىذى لًيىاءى بشًٌ

يعان  تػىغيوفى ًعٍندىىيٍم اٍلًعزهة؟ فىإفه اٍلًعزهةى ً ٝبًى  - ُّٖ]النساء:  ﴾ًمٍن ديكًف ا٤بيٍؤًمًنْبى، أىيػىُػٍ
ُّٗ. ] 

هىا اْلىذىؿه كىً اٍلًعزهةي ﴿كقاؿ سعاَل:  ٍعنىا ًإَلى ا٤بىًدينىًة لًييٍخرًجىنه اْلعىزُّ ًمنػٍ يػىقيولوفى لىئٍن رىجى
 [ .ٖ]ا٤بنافقوف:  ﴾لًٍلميٍؤًمًنْبى، كىلًكنه ا٤بينىاًفقْبى ه يػىٍعلىميوفى كىًلرىسيوًلو كى 
يعىا إلىٍيًو يىٍصعىدي اٍلكىلًم الطهيًٌبي كاٍلعىمىلي ﴿كقاؿ سعاَل:  مىٍن كىافى ييرًيدي اٍلًعزهةى فىللًو اٍلًعزهةي ٝبًى
 [ .َُ]فاطر:  ﴾الصهاًلحي يػىٍرفػىعيوي 

 ا بطاعة هللا من الكلم الطيب كالعمل الصاحل.أل من كاف يريد العزة فليطلُه
ينى كيلًٌوً ﴿كقاؿ سعاَل:   ﴾ىيوى اٌلًذل أىٍرسلى رىسيولىوي ًِب٥ٍبيدىل كىًديًن ا٢بٍىقًٌ لًيٍظًهرىهي عىلىى الدًٌ
 [ .ٗ، الصف: ِٗ، الفتح: ّّ]التوبة: 
ا الهًذينى آمىنيوا ىىٍل أىديلُّكيٍم عىلىى ً٘بىارىةو سػيٍنًجيكيٍم ًمٍن عىذىابو أىلًيمو سػيٍؤًمنيوفى ًِبً ﴿كقاؿ:  أيىيػُّهى

تيٍم سػىٍعلىميوفى  ره لىكيٍم إٍف كينػٍ يػٍ ًُيًل هللًا أبىٍموىاًلكيٍم كىأىنػيفيسكيٍم ذًلكيٍم خى كىرىسيوًلًو كى٘بيىاًىديكفى ىف سى



                                                                                                    عَلَى الْمُفْتَرِي الْأَثٍِم                                                                                                                   الرَّدُّ الْقَوٌِم

176 

176 

ٌناًت يػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبً  ا اْلىنٍػهىاري كىمىسىاًكنى طىيًٌُىة ىف جى كيٍم كىييٍدًخٍلكيٍم جىنهاتو ٘بىًٍرل ًمٍن ٙبىًٍتهى
ًر ا٤بيٍؤًمًنْبى  ا نىٍصره ًمنى هللًا كىفػىٍتحه قىرًيبه كىبىشًٌ ًُوُّهنى  ﴾عىٍدفو ذًل ى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي كىأيٍخرىل ٙبي

رىًة الذنوب كديخوؿ ا١بنة، كىى [ أل كيعطيكم أخرل فوؽ مىٍغفً ُّ - َُ]الصف: 
ا اٌلًذينى آمىنيوا كيونيوا أىٍنصىارى هللًا كمىا قىاؿى ًعيسىى اٍبني مىٍرًنىى ﴿الٌنٍصري كالفتح  أيىيػُّهى

لًٍلحىوىارًيًٌْبى مىٍن أىٍنصىاًرل إَلى هللًا، قاؿى ا٢بٍىوىارًيُّوفى ٫بىىني أىٍنصىاري هللًا، فىآمىنىٍت طىائًفىةه ًمٍن بىًُب 
 ﴾رىائًيلى كىكىفىرىٍت طىائًفىةي، فىأىيٍدَنى اٌلًذينى آمىنيوا عىلىى عىديكًًٌىٍم فىأىٍصُىحيوا ظىاًىرًينإسٍ 

 [ .ُْ]الصف: 
ريؾى ًمنى اٌلًذينى كىفىريكا كىجىاًعل ﴿كقاؿ سعاَل للمسيح:  ًإىٌنً ميتػىوىفًٌي ى كىرىاًفعي ى ًإَلى كىٍمطىهًٌ

فىريكا ًإَلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىةً اٌلًذينى اسػهُػىعيوؾى فػىٍوؽى اٌلًذينى    [ .ٓٓ]آؿ عمراف:  ﴾كى
فلما كاف للنصارل نصيب ما من اسُاعو كانوا فوؽ اليهود إَل يـو القيامة، ك٤با كاف 

 ا٤بسلموف أسُع لو من النصارل كانوا فوؽ النصارل إَل يـو القيامة.
ديكفى كىلًيا كىه كىلىٍو قىاسػىلىكمي اٌلًذينى كىفىريكا لىوله ﴿كقاؿ سعاَل للمؤمنْب:  رى مثيه ه ٯبًى وا اْلىٍدِبى

ًٍُديالى  دى ًلسينهًة هللًا سػى  -ِِ]الفتح:  ﴾نىًصّبان سينهةى هللًا الهًٌب قىٍد خىلىٍت ًمٍن قٍُلي كىلىٍن ٘بًى
ِّ. ] 

 فهذا خطاب للمؤمنْب الذين قاموا ٕبقائق اإلٲباف ظاىرا كِبطنا.
 ﴾كىاٍلعىاًقُةي لًلتػهٍقوىل﴿[ كقاؿ: ُِٖ]اْلعراؼ:  ﴾ٌقًْبى كاٍلعىاًقُىةى ًلٍلمتػي ﴿كقاؿ سعاَل: 

 [ .ُِّ]طو: 
كا٤براد: العاقُة ىف الدنيا قُل اآلخرة، ْلنو ذكر ذل  عقيب قصة نوح، كنصره كصَبه 

 على قومو. فقاؿ سعاَل:
ا إلىٍي ى مىا كيٍنتى سػىٍعلىميهىا أٍنتى كىه قػى ﴿ ا سًٍل ى ًمٍن أىنٍػُىاًء اٍلغىٍيًب نيوًشيهى ًٍُل ىذى ٍوم ى ًمٍن قػى

 [ .ْٗ]ىود:  ﴾فىاٍصًَبٍ إفه اٍلعىاًقُىةى ًلٍلمتػيٌقْبى 
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 أل عاقُة النصر ل  ك٤بن مع ، كما كانت لنوح عليو السالـ كمن آمن معو.
هىا ه نىٍسأىلي ى ًرٍزقان ٫بىٍني نػىٍرزيقي ى ﴿ككذل  قولو:  كىٍأميٍر أىٍىلى ى ًِبلصهالىًة كىاٍصطىًَبٍ عىلىيػٍ
 [ .ُِّ]طو:  ﴾كىاٍلعىاًقُىةي ًللتػهٍقوىل
إٍف سىٍصًَبيكا كىسػىتٌػقيوا ه يىضيرٌوكيٍم كىٍيديىيٍم شىٍيئان ﴿كقاؿ سعاَل:   [ .َُِ]آؿ عمراف:  ﴾كى

ا ٲبيًٍددٍكيٍم رىبُّكٍم ٖبمسىًة آهؼو ًمنى ﴿كقاؿ:  سيوكيٍم ًمٍن فػىٍورًًىٍم ىذى أيٍى بػىلىى إٍف سىٍصًَبيكا كى
 [ .ُِٓ]آؿ عمراف:  ﴾وًًٌمْبى ا٤بىالًئكىًة ميسى 

 كقاؿ سعاَل إخُارا عن يوسف عليو السالـ أنو نيًصرى بتقواه كصَبه، فقاؿ:
نىا ًإنٌوي مىٍن يػىٌتًق كىيىٍصًَبٍ فىإفى هللاى ه ييًضيعي أٍجرى ﴿ ا أىًخى قٍد مىنه هللاي عىلىيػٍ أىَنى ييوسيفي كىىذى

ا الهًذينى ﴿[ َٗ]يوسف:  ﴾ا٤بيٍحًسًنْبى  فًٌٍر  أيىيػههى آمىنيوا ًإٍف سػىتػهقيوا هللاى ٯبىٍعىٍل لىكيٍم فػيٍرقىاَنن كىيكى
يػهئىاًسكيم  [ .ِٗ]اْلنفاؿ:  ﴾عنكم سى

 كالفرقاف: ىو العز كالنصر، كالنجاة كالنور الذل يفرؽ بْب ا٢بق كالُاطل.
، كىمىٍن يػىتػىوىكهٍل كىمىٍن يػىٌتق هللاى ٯٍبعىٍل لىوي ٨بىٍرىجان كىيػىٍرزيقوي ًمٍن شىٍيثي ه ٰبىٍ ﴿كقاؿ سعاَل:  تىًسبي

ًلغي أىٍمرًًه، قىد جىعىلى هللاي ًلكيله شىيٍء قىٍدران  ]الطالؽ:  ﴾عىلىى هللًا فػىهيوى شىٍسب إفه هللاى ِبى
ِ- ّ. ] 

كقد ركل ابن ماجو كابن أىب الدنيا عن أىب ذر رضى هللا عنو عن النىب صلى هللا سعاَل 
هيٍم" فهذا ىف ا٤بقاـ عليو كآلو كسلم قاؿ: "لىٍو عىًملى  النهاسي كيلُّهٍم ًِبًذًه اآلية لىوىًسعىتػٍ

 اْلكؿ.
تيٍم ﴿كأما ا٤بقاـ الثاىن: فقاؿ سعاَل ىف قصة أيشيدو:  أىكىلىمها أىصىابػىٍتكيٍم ميًصيُىةه قىٍد أىصىُػٍ

ا؟ قيٍل ىيوى ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسكيمٍ   [ .ُٓٔ]آؿ عمراف:  ﴾ًمثٍػلىٍيها قػيٍلتيٍم أىىنه ىذى
إفه اٌلًذينى سػىوىلهٍوا ًمٍنكيٍم يػىٍوـى اٍلتػىقىى ا١بٍىٍمعىاًف ًإ٭بهىا اٍستػىزى٥بهيمي الٌشٍيطىافي بًُػىٍعًض ﴿قاؿ سعاَل: ك 

ُيوا  [ .ُٓٓ]آؿ عمراف:  ﴾مىا كىسى
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ُىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيوا عىٍن كىًثّبو ﴿كقاؿ سعاَل:  ًماى كىسى  ﴾كىمىا أىصىابىكيٍم ًمٍن ميًصيُىةو فُى
 [ .َّورل: ]الش
ُىٍت أىٍيًدل النهاًس لًييًذيقىهيٍم بػىٍعضى الهًذل ﴿كقاؿ:  ظىهىرى اٍلفىسىادي ىف اٍلُػىرًٌ كىاٍلُىٍحًر ٗبىا كىسى

:  ﴾عىًمليوا لىعىٌلهيٍم يػىٍرًجعيوفى   [ .ُْ]الرـك
هيٍم سى ﴿كقاؿ:  ًإٍف سيصُػٍ  يًٌئىةه كىإَنه إذىا أىذىقٍػنىا اإلٍنسىافى ًمٌنا رىٍٞبىةى فىرًحى ًِبىا كى

 [ .ْٖ]الشورل:  ﴾ٗبا قىدهمىٍت أىٍيًديًهٍم فىًإفه اإلٍنسىافى كىفيوره 
 : يًٌئىةه ٗبا قىدهمىٍت أىٍيًديًهٍم إذىا ىيٍم ﴿كقاؿى ًإٍف سيًصٍُهٍم سى ًإذىا أىذىقٍػنىا النهاسى رىٍٞبىةن فىرًشيوا ًِبىا كى كى
:  ﴾يػىٍقنىطيوف  [ .ّٔ]الرـك
ُيوا كىيػىٍعفي عىٍن كىًثّبو أىٍك ييوبًٍقهينه ٗبىا  ﴿كقاؿ:   [ .ّْ]الشورل:  ﴾كىسى
يًٌئىةو فىًمنى نػىفيًس ى ﴿كقاؿ:   ﴾مىا أىصىابى ى ًمٍن شىسىنىةو فىًمنى هللًا كىمىا أىصىابى ى ًمٍن سى

 [ .ٕٗ]النساء: 
ك٥بذا أمر هللا سُحانو رسولو كا٤بؤمنْب ِبسُاع ما أنزؿ إليهم، كىو طاعتو، كىو ا٤بقدمة 

نتظار كعده، كىو ا٤بقدمة الثانية، كأمر ِبهستغفار كالصَب ْلف العُد اْلكَل، كأمر ِب
ه بد أف ٰبصل لو نوع سقصّب كسرؼ يزيلو اهستغفار، كه بد ىف انتظار الوعد من 
الصَب، فُاهستغفار ستم الطاعة. كِبلصَب يتم اليقْب ِبلوعد. كقد ٝبع هللا سُحانو 

 بينهما ىف قولو:
ًٌُحى ٕبىٍمًد رىبًٌ ى ًِبٍلعىًشى كىاإلٍبكىارً فىاٍصًَبٍ ًإفه كىعٍ ﴿ ٍنًُ ى كىسى غىًفٍر ًلذى  ﴾دى هللًا شىق كىاستػٍ

 [ .ٓٓ]غافر: 
كقد ذكر هللا سُحانو ىف كتابو قصص اْلنُياء كأسُاعهم، ككيف ٪باىم ِبلصَب 

 كالطاعة، مث قاؿ:
رىةه ْلكًَل اْلىٍلُىابً ﴿  [ .ُُُ]يوسف:  ﴾لىقىٍد كافى ىًف قىصىًصًهٍم ًعُػٍ



                                                                                                    عَلَى الْمُفْتَرِي الْأَثٍِم                                                                                                                   الرَّدُّ الْقَوٌِم

179 

179 

 كٛباـ الكالـ ىف ىذا ا٤بقاـ العظيم يتُْب أبصوؿ َنفعة جامعة. فصل
اْلكؿ: أف ما يصيب ا٤بؤمنْب من الشركر كان كاْلذل دكف ما يصيب الكفار. 

كالواقع شاىد بذل . ككذل  ما يصيب اْلبرار ىف ىذه الدنيا دكف ما يصيب الفجار 
 كالفساؽ كالظلمة بكثّب.
يصيب ا٤بؤمنْب ىف هللا سعاَل مقركف ِبلرضا كاهشتساب، فإف اْلصل الثاىن: أف ما 

فاهتم الرضا فمعوه٥بم على الصَب، كعلى اهشتساب، كذل  ٱبفف عنهم ثقل الُالء، 
كمؤنتو، فإهنم كلما شاىدكا العوض ىاف عليهم ٙبمل ا٤بشاؽ كالُالء كالكفار ه رضا 

 ُو سعاَل على ذل  بقولو:عندىم كه اشتساب، كإف صَبكا فكصَب الُهائم، كقد ن
٤بوفى كىمىا أتى٤ٍبوفى كىسػىٍرجيوفى ًمنى هللًا  كىه﴿ ًنيوا ىًف ابًٍتغىاًء اٍلقىٍوـً ًإٍف سىكيونيوا أتىٍلىميوفى فىإونٌػهيٍم أيٍى هتى

 [ .َُْ]النساء:  ﴾مىاه يػىٍرجيوفى 
 فاشَبكوا ىف اْلل، كامتاز ا٤بؤمنوف برجاء اْلجر كالزلفى من هللا سعاَل.

اْلصل الثالث: أف ا٤بؤمن إذا أكذل ىف هللا فإنو ٧بموؿ عنو ٕبسب طاعتو كإخالصو 
ككجود شقائق اإلٲباف ىف قلُو، شٌب ٰبمل عنو من اْلذل ما لو كاف شيء منو على 
غّبه لعجز عن ٞبلو، كىذا من دفع هللا عن عُده ا٤بؤمن، فإنو يدفع عنو كثّبا من 

 نو دفع عنو ثقلو كمؤنتو كمشقتو كسُعتو.الُالء، كإذا كاف هبد لو من شيء م
اْلصل الرابع: أف اُة كلما ٛبكنت ىف القلب كرسخت فيو، كاف أذل اب ىف 

رضى ٧بُوبو مستحلى غّب مسخوط، كاُوف يفتخركف عند أشُاِبم بذل ، شٌب قاؿ 
 قائلهم:

سىاءةو ... لىقىٍد سىرهىًن أىىٌنً   خىطىٍرتي ًبُىاًل ى لىئٍن سىاءىًن أىٍف نًٍلتىًُب ٗبى
 فما الظن ٗبحُة اُوب اْلعلى، الذل ابتالؤه ٢بُيُو رٞبة منو لو كإشساف إليو.
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اْلصل ا٣بامس: أف ما يصيب الكافر كالفاجر كا٤بنافق من العز كالنصر كا١باه دكف 
ما ٰبصل للمؤمنْب بكثّب، بل ِبطن ذل  ذؿ ككسر كىواف، كإف كاف ىف الظاىر 

 ٖبالفو.
ادس: أف ابتالء ا٤بؤمن كالدكاء لو يستخرج منو اْلدكاء الٌب لو بقيت فيو اْلصل الس

أىلكتو، أك نقصت ثوابو، كأنزلت درجتو، فيستخرج اهبتالء كاهمتحاف منو سل  
اْلدكاء كيستعد بو لتماـ اْلجر، كعلو ا٤بنزلة، كمعلـو أف كجود ىذا خّب للمؤمن من 

يو كآلو كسلم: "كالذل نفسى بيده ه يقضى قاؿ النىب صلى هللا سعاَل عل عدمو، كما
هللا للمؤمن قضاء إه كاف خّبا لو، كليس ذل  إه للمؤمن، إف أصابتو سراء شكر 

 فكاف خّبا لو، كإف أصابتو ضراء صَب، فكاف خّبا لو".
فهذا اهبتالء كاهمتحاف من ٛباـ نصره كعزه كعافيتو، ك٥بذا كاف أشد الناس بالء 

رب إليهم فاْلقرب، يُتلى ا٤برء شسب دينو، فإف كاف ىف دينو صالبة اْلنُياء، مث اْلق
شدد عليو الُالء، كإف كاف ىف دينو رقة خفف عنو، كه يزاؿ الُالء ِب٤بؤمن شٌب 

 ٲبشى على كجو اْلرض كليس عليو خطيئة.
اْلصل السابع: أف ما يصيب ا٤بؤمن ىف ىذه الدار من إدالة عدكه عليو، كغلُتو لو، 

، هبد منو، كىو كا٢بر الشديد، كالَبد الشديد،  كأذاه لو ىف بعض اْلشياف: أمر هـز
، فهذا أمر هـز للطُيعة كالنشأة اإلنسانية ىف ىذه الدار،  كاْلمراض كا٥بمـو كالغمـو
شٌب لألطفاؿ كالُهائم، ٤با اقتضتو شكمة أشكم ا٢باكمْب، فلو ٘برد ا٣بّب ىف ىذا 

كاللذة عن اْلل، لكاف ذل  عا٤با غّب ىذا، كنشأة  العال عن الشر، كالنفع عن الضر،
أخرل غّب ىذه النشأة، ككانت سفوت ا٢بكمة الٌب مزج ْلجلها بْب ا٣بّب كالشر، 
كاْلل كاللذة، كالنافع كالضار، كإ٭با يكوف ٚبليص ىذا من ىذا، كٛبييزه ىف دار 

 أخرل، غّب ىذه الدار، كما قاؿ سعاَل:
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يعان لىيىًميزى هللاي ا٣ٍبىًُي﴿ ثى ًمنى الطهيًًٌب كىٯبىٍعىلى ا٣بىىًُيثى بػىٍعضىوي عىلىى بػىٍعضو فػىيػىرٍكيمىوي ٝبًى
 [ .ّٕ]اْلنفاؿ:  ﴾فػىيىٍجعىلىوي ىف جىهىٌنمى أيكلًئ ى ىيمي ا٣ٍبىاًسريكفى 

اْلصل الثامن: أف ابتالء ا٤بؤمنْب بغلُة عدكىم ٥بم، كقهرىم، ككسرىم ٥بم أشياَن فيو 
 على التفصيل إه هللا عز كجل. شكمة عظيمة، ه يعلمها

فمنها: استخراج عُوديتهم كذ٥بم ، كانكسارىم لو، كافتقارىم إليو، كسؤا٥بم نصرىم 
على أعدائهم، كلو كانوا دائما منصورين قاىرين غالُْب لُطركا كأشركا: كلو كانوا 
 دائما مقهورين مغلوبْب منصورا عليهم عدكىم ٤با قامت للدين قائمة، كه كانت

فاقتضت شكمة أشكم ا٢باكمْب أف صرفهم بْب غىلىُهم اترة، ككوهنم  للحق دكلة
مغلوبْب اترة، فإذا غيًلُوا سضرعوا إَل رِبم، كأَنبوا إليو، كخضعوا لو، كانكسركا لو 
كاتبوا إليو، كإذا غلُوا أقاموا دينو كشعائره، كأمركا ِب٤بعركؼ، كهنوا عن ا٤بنكر، 

 ياءه.كجاىدكا عدكه، كنصركا أك ل
كمنها: أهنم لو كانوا دائما منصورين، غالُْب قاىرين، لدخل معهم من ليس قصده 
الدين، كمتابعة الرسوؿ. فإنو إ٭با ينضاؼ إَل من لو الغلُة كالعزة، كلو كانوا مقهورين 
مغلوبْب دائما ل يدخل معهم أشد. فاقتضت ا٢بكمة اإل٥بية أف كانت ٥بم الدكلة اترة 

يز بذل  بْب من يريد هللا كرسولو، كمن ليس لو مراد إه الدنيا كعليهم اترة. فيتم
 كا١باه.

كمنها: أنو سُحانو ٰبب من عُاده سكميل عُوديتهم على السراء كالضراء، كىف شاؿ 
العافية كالُالء، كىف شاؿ إدالتهم كاإلدالة عليهم. فللو سُحانو على العُاد ىف كلتا 

ٙبصل إه ِبا، كه يستقيم القلب بدكهنا، كما  ا٢بالْب عُودية ٗبقتضى سل  ا٢باؿ ه
ه سستقيم اْلبداف إه ِب٢بر كالَبد، كا١بوع كالعطش كالنصب، كأضدادىا. فتل  
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ان كالُالَّي شرط ىف شصوؿ الكماؿ اإلنساىن كاهستقامة ا٤بطلوبة منو، ككجود 
 ا٤بلزـك بدكف هزمة ٩بتنع.

حصهم، كٱبلصهم، كيهذِبم كما قاؿ كمنها: أف امتحاهنم إبدالة عدكىم عليهم ٲب
 سعاَل ىف شكمة إدالة الكفار على ا٤بؤمنْب يـو أشد:

تيٍم ميٍؤًمًنْبى ًإٍف ٲبىٍسسىكيٍم قػىٍرحه فػىقىٍد مىسه ﴿ ًنيوا كىه ٙبىٍزىنيوا كىأىنٍػتيمي اْلىٍعلىٍوفى ًإٍف كينػٍ كىه هتى
اًك٥بياى  ـي ندى بػىٍْبى النهاًس كىلًيعىلىمى هللاي اٌلًذينى آمىنيوا كىيػىتهًخذى ًمٍنكيٍم  اٍلقىٍوـى قػىٍرحه ًمثٍػليوي كىسًٍل ى اْلىَّيه

تيٍم  ـٍ شىًسُػٍ اًفرًينى أى صى هللاي الهًذينى آمىنيوا كىٲبىٍحىق اٍلكى بُّ الظهاًلمْبى كىلًيميحًٌ هللاي ه ٰبًي شيهىداءى كى
تيٍم ٛبىىنهوفى أىٍف سىٍدخيليوا ا١بىنهةى كىلىمها يػىٍعلىًم هللاي الهًذينى جىاىى  ديكا ًمٍنكيٍم كىيػىٍعلىمى الصهاًبرًينى كىلىقىٍد كينػٍ

مهد إه رىسيوؿه قىٍد خىلىٍت  ًٍُل أىٍف سػىٍلقىٍوهي فػىقىٍد رىأىيٍػتيميوهي كىأىنٍػتيٍم سػىٍنظيركفى كىمىا ٧بي ا٤بىٍوتى ًمٍن قػى
تيٍم عىلىى أ ًٍُلًو الرُّسيل أىفىًإٍف مىاتى أىٍك قيًتلى انٍػقىلىُػٍ ٍيًو مٍن قػى قىًلٍب عىلىى عىًقُػى ٍعقىاًبكيٍم كىمىٍن يػىنػٍ

ٍيئا كىسىيىٍجًزل هللاي الٌشاًكرًينى   [ .ُْْ - ُّٗ]آؿ عمراف:  ﴾فػىلىٍن يىضيره هللاى شى
فذكر سُحانو أنواعا من ا٢بكم الٌب ْلجلها أديل عليهم الكفار، بعد أف ثُتهم 

كسالىم أبهنم كإف مسهم القرح كقواىم كبشرىم أبهنم اْلعلوف ٗبا أعطوه من اإلٲباف، 
 ىف طاعتو كطاعة رسولو فقد مس أعداءىم القرح ىف عداكسو كعداكة رسولو.

مث أخَبىم أنو سُحانو ٕبكمتو ٯبعل اْلَّيـ دكه بْب الناس، فيصيب كال منهم نصيُو 
 منها، كاْلرزاؽ كاآلجاؿ.

عليم قُل كونو  مث أخَبىم أنو فعل ذل  ليعلم ا٤بؤمنْب منهم، كىو سُحانو بكل شيء
 كبعد كونو، كلكنو أراد أف يعلمهم موجودين مشاىدين، فيعلم إٲباهنم كاقعا.

مث أخَب أنو ٰبب أف يتخذ منهم شهداء، فإف الشهادة درجة عالية عنده، كمنزلة 
رفيعة ه سناؿ إه ِبلقتل ىف سُيلو، فلوه إدالة العدك ل ٙبصل درجة الشهادة الٌب ىى 

 يو، كأنفعها للعُد.من أشب اْلشياء إل
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مث أخَب سُحانو أنو يريد ٛبحيص ا٤بؤمنْب: أل ٚبليصهم من ذنوِبم ِبلتوبة كالرجوع 
إليو كاستغفاره من الذنوب الٌب أديل ِبا عليهم العدك، كأنو مع ذل  يريد أف ٲبحق 

 الكافرين بُغيهم كطغياهنم، كعدكاهنم إذا انتصركا.
نة بغّب جهاد كه صَب. كأف شكمتو أتىب مث أنكر عليهم شسُاهنم كظنهم دخوؿ ا١ب

ذل  فال يدخلوهنا إه ِب١بهاد كالصَب، كلو كانوا دائما منصورين غالُْب ٤با جاىدىم 
أشد ك٤با ابتلوا ٗبا يصَبكف عليو من أذل أعدائهم فهذا بعض ًشكىًمو ىف نصر عدكىم 

 عليهم، كإدالتو ىف بعض اْلشياف.
إ٭با خلق السماكات كاْلرض كخلق ا٤بوت كا٢بياة  اْلصل التاسع: أنو سُحانو كسعاَل

كزين اْلرض ٗبا عليها هبتالء عُاده، كامتحاهنم، ليعلم من يريده كيريد ما عنده ٩بن 
 يريد الدنيا كزينتها.

ـو كىكىافى عىٍرشيوي عىلى ا٤بىاًء ﴿قاؿ سعاَل:  كىىيوى اٌلًذل خىلىقى السهموىاًت كىاْلىٍرضى ىف ًسٌتًة أىَّيه
 [ .ٕ]ىود:  ﴾ليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍشسىني عىمىالى لًيػىُػٍ 

ىيٍم أىيػُّهيٍم أىٍشسىني عىمىال﴿كقاؿ  ٍُلوى  [ ٕ]الكهف: ﴾ًإٌَن جىعىٍلنىا مىا عىلىى اْلىٍرًض زًينىةن ٥بىىا لًنػى
ليوىكيٍم أىيكيٍم أىشسىني عىمىالى ﴿كقاؿ  ُػٍ  [ .ِ]ا٤بل :  ﴾الهًذل خىلىقى ا٤بىٍوتى كىا٢بٍىيىاةى لًيػى
نىا سػيٍرجىعيوفى ﴿سعاَل:  كقاؿ ًإلىيػٍ نىةن كى ليوكيٍم ًِبلشهرًٌ كىا٣ٍبىٍّبً ًفتػٍ  [ .ّٓ]اْلنُياء:  ﴾كىنػىُػٍ

ليوى أىٍخُىارىكيمٍ ﴿كقاؿ سعاَل  اًىًدينى ًمٍنكيٍم كىالصهاًبرًينى كىنػىُػٍ ليوىنهكيٍم شىٌبه نػىٍعلىمى ا٤بيجى ُػٍ  ﴾كىلىنػى
 [ .ُّ]دمحم: 

رىكيوا أىٍف يػىقيوليوا آمىنها كىىيٍم ه يفيتػىنيوفى * كىلىقىٍد ال * أىشىًسبى ﴿كقاؿ سعاَل  النهاسي أىٍف يػيتػٍ
اًذًبْبى  ًٍُلًهٍم فػىلىيػىٍعلىمىٌن هللاي الهًذينى صىدىقيوا كىلىيػىٍعلىمىنه اٍلكى ]العنكُوت:  ﴾فػىتػىنها اٌلًذينى ًمٍن قػى

ُ-ّ. ] 
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دىم: آمنت، أكه يؤمن، فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بْب أمرين: إما أف يقوؿ أش
 بل يستمر على السيئات كالكفر، كهبد من امتحاف ىذا كىذا.

فأما من قاؿ: آمنت فال بد أف ٲبتحنو الرب كيُتليو، ليتُْب: ىل ىو صادؽ ىف قولو، 
آمنت، أك كاذب؟ فإف كاف كاذِب رجع على عقُيو، كفر من اهمتحاف، كما يفر من 

لى قولو، كل يزده اهبتالء كاهمتحاف إه إٲباَن عذاب هللا، كإف كاف صادقا ثُت ع
 على إٲبانو.
كىلىمها رىأل ا٤بيٍؤًمنيوفى اْلىٍشزىابى قىاليوا ىذا مىا كىعىدىَنى هللاي كىرىسيوليو كىصىدىؽى هللاي ﴿قاؿ سعاَل 

 [ .ِِ]اْلشزاب:  ﴾كىرىسيولوي كىمىا زىادىىيٍم إه ًإٲبىاَنن كىسىٍسًلًيمان 
، فإنو ٲبتحن ىف اآلخرة ِبلعذاب، كيفًب بو، كىى أعظم انتْب، ىذا كأما من ل يؤمن

إف سلم من امتحانو بعذاب الدنيا كمصائُها، كعقوبتها الٌب أكقعها هللا ٗبن ل يتُع 
رسلو كعصاىم، فال بد من انة ىف ىذه الدار كىف الَبزخ، كىف القيامة لكل أشد، 

هللا يدفع عنو ِبإلٲباف، كٰبمل عنو بو  كلكن ا٤بؤمن أخف ٧بنة كأسهل بلية. فإف
كيرزقو من الصَب كالثُات كالرضى كالتسليم ما يهوف بو عليو ٧بنتو. كأما الكافر 

، فمحنة ا٤بؤمن خفيفة منقطعة، ك٧بنة  كا٤بنافق كالفاجر، فتشتد ٧بنتو كبليتو كسدـك
 الكافر كا٤بنافق كالفاجر شديدة متصلة.

لكل نفس آمنت أك كفرت، لكن ا٤بؤمن ٰبصل لو فال بد من شصوؿ اْلل كانة 
اْلل ىف الدنيا ابتداء، مث سكوف لو عاقُة الدنيا كاآلخرة، كالكافر كا٤بنافق كالفاجر، 
ٙبصل لو اللذة كالنعيم ابتداء، مث يصّب إَل اْلل، فال يطمع أشد أف ٱبلص من اُة 

 كاْلل الُتة، يوضحو:
ىن ِبلطُع، ه بد لو أف يعيش مع الناس، كالناس اْلصل العاشر: كىو أف اإلنساف مد

٥بم إرادات كسصورات، كاعتقادات، فيطلُوف منو أف يوافقهم عليها، فإف ل يوافقهم 
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آذكه كعذبوه، كإف كافقهم شصل لو اْلذل كالعذاب من كجو آخر، فال بد لو من 
ل كعذاب، إذا  الناس ك٨بالطتهم، كه ينف  عن موافقتهم أك ٨بالفتهم. كىف ا٤بوافقة أ

كانت على ِبطل، كىف ا٤بخالفة أل كعذاب، إذا ل يوافق أىواءىم كاعتقاداهتم، 
كإراداهتم كه ريب أف أل ا٤بخالفة ٥بم ىف ِبطلهم أسهل من اْلل ا٤بَبسب على 

 موافقتهم.
كاعتَب ىذا ٗبن يطلُوف منو ا٤بوافقة على ظلم أك فاششة أك شهادة زكر، أك ا٤بعاكنة 

ـ. فإف ل يوافقهم آذكه كظلموه كعادكه، كلكن لو العاقُة كالنصرة عليهم إف على ٧بر 
صَب كاسقى، كإف كافقهم فرارا من أل ا٤بخالفة أعقُو ذل  من اْلل أعظم ٩با فر منو، 
كالغالب أهنم يسلطوف عليو، فينالو من اْلل منهم أضعاؼ ما َنلو من اللذة أكه 

 ٗبوافقتهم.
من أنفع ما للعُد، فأل يسّب يعقب لذة عظيمة دائمة أكَل  فمعرفة ىذا كمراعاسو

 ِبهشتماؿ من لذة يسّبة سعقب أ٤با عظيما دائما، كالتوفيق بيد هللا.
اْلصل ا٢بادل عشر: أف الُالء الذل يصيب العُد ىف هللا ه ٱبرج عن أربعة أقساـ. 

 كمن ٰبب.فإنو إما أف يكوف ىف نفسو، أك ىف مالو، أك ىف عرضو أك ىف أىلو 
كالذل ىف نفسو قد يكوف بتلفها اترة، كبتأ٤بها بدكف التلف، فهذا ٦بموع ما يُتلى بو 

 العُد ىف هللا.
 كأشد ىذه اْلقساـ: ا٤بصيُة ىف النفس.

كمن ا٤بعلـو أف ا٣بلق كلهم ٲبوسوف، كغاية ىذا ا٤بؤمن أف يستشهد ىف هللا، كسل  
ن اْلل إه مثل أل القرصة، فليس ىف أشرؼ ا٤بواتت كأسهلها، فإنو ه ٯبد الشهيد م

قتل الشهيد مصيُة زائدة على ما ىو معتاد لُُب آدـ. فمن عد مصيُة ىذا القتل 
أعظم من مصيُة ا٤بوت على الفراش فهو جاىل، بل موت الشهيد من أيسر ا٤بيتات 
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كأفضلها كأعالىا كلكن الفاره يظن أنو بفراره يطوؿ عمره، فيتمتع ِبلعيش، كقد 
 ب هللا سُحانو ىذا الظن، شيث يقوؿ:أكذ
ًإٍذا ه ٛبيىتػهعيوفى إه قىًليالى ﴿ فىعىكيمي اٍلًفرىاري إف فػىرىٍرمتيٍ ًمنى ا٤بىٍوًت أىًك اٍلقىٍتًل كى  ﴾قيٍل لىٍن يػىنػٍ

 [ .ُٔ]اْلشزاب: 
فأخَب هللا أف الفرار من ا٤بوت ِبلشهادة ه ينفع، فال فائدة فيو، كأنو لو نفع ل ينفع 

ال، إذ هبد لو من ا٤بوت، فيفوسو ِبذا القليل ما ىو خّب منو كأنفع من شياة إه قلي
 الشهيد عند ربو.

مىٍن ذىا الهًذل يػىٍعًصميكيٍم ًمنى هللًا ًإٍف أىرىادى ًبكيٍم سيوءا أىٍك أىرىادى ًبكيٍم رىٍٞبىة؟ كىه ﴿مث قاؿ: 
ديكفى ٥بىيمي ًمٍن ديكًف هللًا كىلًيا كىه نىًصّبان   [ .ُْٕلشزاب: ]ا ﴾ٯبًى

فأخَب سُحانو أف العُد ه يعصمو أشد من هللا، إف أراد بو سوءا غّب ا٤بوت الذل فر 
منو، فإنو من ا٤بوت ٤با كاف يسوءه، فأخَب هللا سُحانو أنو لو أراد بو سوءا غّبه ل 

يعصمو أشد من هللا، كأنو قد يفر ٩با يسوءه من القتل ىف سُيل هللا، فيقع فيما يسوءه 
 ىو أعظم منو.٩با 

كإذا كاف ىذا ىف مصيُة النفس، فاْلمر ىكذا ىف مصيُة ا٤باؿ كالعرض كالُدف، فإف 
من ٖبل ٗبالو أف ينفقو ىف سُيل هللا سعاَل كإعالء كلمتو، سلُو هللا إَّيه، أك قيض لو 
إنفاقو فيما ه ينفعو دنيا كه أخرل، بل فيما يعود عليو ٗبضرسو عاجال كآجال، كإف 

ره منعو التمتع بو، كنقلو إَل غّبه. فيكوف لو مىٍهنىؤهي كعلى ٨بلًٌفو كزكه. شُسو كادخ
ككذل  من رىفهو بدنو كعرضو كآثر راشتو على التعب  كىف سُيلو أسعُو هللا سُحانو 

 أضعاؼ ذل  ىف غّب سُيلو، كمرضاسو كىذا أمر يعرفو الناس ِبلتجارب.
: "٤با يلقى الذل ه يتقى هللا  معا١بة ا٣بلق أعظم ٩با يلقى الذل يتقى قاؿ أبو شاـز

 هللا من معا١بة التقول".
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كاعتَب ذل  ٕباؿ إبليس. فإنو امتنع من السجود آلدـ فرارا أف ٱبضع لو كيذؿ، 
كطلب إعزاز نفسو، فصّبه هللا أذؿ اْلذلْب، كجعلو خادما ْلىل الفسوؽ كالفجور 

 وه فساؽ ذريتو.من ذريتو فلم يرض ِبلسجود لو، كرضى أف ٱبدـ ىو كبن
ككذل  عُاد اْلصناـ، أنفوا أف يتُعوا رسوه من الُشر، كأف يعُدكا إ٥با كاشدا 

 سُحانو، كرضوا أف يعُدكا آ٥بة من اْلشجار.
ككذل  كل من امتنع أف يذؿ ، أك يذؿ مالو ىف مرضاسو، أك يتعب نفسو كبدنو ىف 

ع أف ٲبشى مع أخيو طاعتو كمرضاسو عقوبة لو، كما قاؿ بعض السلف: "من امتن
 خطوات ىف شاجتو أمشاه هللا سعاَل أكثر منها ىف غّب طاعتو".

 
 زاد ا٤بعاد ِف ىدم خّب العُادِف كقاؿ رٞبو هللا 

انىٍت ِف كىقٍػعىًة أيشيدو[  ًت اٍلمىٍحميودىًة الهًٍب كى ًم كىاٍلغىاَّيى  ]فىٍصله ِف ًذٍكًر بػىٍعًض ا٢بًٍكى
انىوي كىسػىعىاَلى  -كىقىٍد أىشىارى اّلِلهي  ٍُحى اهًتىا، كىأيصيو٥ًبىا ِف سيورىًة )آًؿ ًعٍمرىافى( شىٍيثي  -سي ًإَلى أيمههى

ًإٍذ غىدىٍكتى ًمٍن أىٍىًل ى سػيُػىوًٌئي اٍلميٍؤًمًنْبى مىقىاًعدى لًٍلًقتىاؿً ﴿افٍػتػىتىحى اٍلًقصهةى ًبقىٍوًلًو:  ]آؿ  ﴾كى
 [ ، ًإَلى ٛبىىاـً ًستًٌْبى آيىةن.ُُِرىافى: [ ]آًؿ ًعمٍ ُُِعمراف: 

ٍعًصيىًة كىاٍلفىشىًل كىالتػهنىازيًع، كىأىفه الهًذم أىصىابػىهيٍم إ٭بهىا ىيوى  هىا: سػىٍعرًيفيهيٍم سيوءى عىاًقُىًة اٍلمى فىًمنػٍ
 : ، كىمىا قىاؿى سػىعىاَلى هي ًإٍذ ٙبىيسُّ ﴿ًبشيٍؤـً ذىًل ى ونػىهيٍم إبًًٍذنًًو شىٌبه ًإذىا كىلىقىٍد صىدىقىكيمي اّلِلهي كىٍعدى

نٍػيى  ُّوفى ًمٍنكيٍم مىٍن ييرًيدي الدُّ تيٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا أىرىاكيٍم مىا ٙبًي ا فىًشٍلتيٍم كىسػىنىازىٍعتيٍم ِف اٍْلىٍمًر كىعىصىيػٍ
تىًليىكيٍم كىلىقىٍد عىفىا عى  ُػٍ هيٍم لًيػى ]آؿ عمراف:  ﴾ٍنكيمٍ كىًمٍنكيٍم مىٍن ييرًيدي اآٍلًخرىةى مثيه صىرىفىكيٍم عىنػٍ

 [ .ُِٓ[ ، ]آًؿ ًعٍمرىافى: ُِٓ
انيوا بػىٍعدى ذىًل ى أىشىده شىذىرنا  فػىلىمها ذىاقيوا عىاًقُىةى مىٍعًصيىًتًهٍم ًللرهسيوًؿ، كىسػىنىازيًعًهٍم، كىفىشىًلًهٍم، كى

ًف.  كىيػىقىظىةن، كىٙبىىرُّزنا ًمٍن أىٍسُىاًب ا٣بًٍٍذهى
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هىا: أىفه ًشٍكمىةى اّلِلهً  اؿى عىلىٍيًهٍم كىًمنػٍ اليوا مىرهةن كىييدى  كىسينػهتىوي ِف ريسيًلًو كىأىسٍػُىاًعًهٍم جىرىٍت أبًىٍف ييدى
أيٍخرىل، لىًكٍن سىكيوفي ٥بىيمي اٍلعىاًقُىةي، فىًإنػههيٍم لىًو انٍػتىصىريكا دىائًمنا دىخىلى مىعىهيمي اٍلميٍؤًمنيوفى 

ٍ يػىتىمىيهًز الصهاًدؽي  ريىيٍم، كىلى  ًمٍن غىٍّبًًه، كىلىًو انٍػتيًصرى عىلىٍيًهٍم دىائًمنا لىٍ  كىغىيػٍ
ةي اّلِلًه أىٍف ٝبىىعى ٥بىيٍم بػىٍْبى اٍْلىٍمرىٍيًن  ٍعثىًة كىالرًٌسىالىًة، فىاقٍػتىضىٍت ًشٍكمى ٰبىٍصيًل اٍلمىٍقصيودي ًمنى اٍلُػى

يػهزى مىٍن يػىتهًُعيهيٍم كىييًطيعيهيٍم ًلٍلحىقه، كىمىا جىاءيكا  ًبًو ٩بٌٍن يػىتهًُعيهيٍم عىلىى الظُّهيوًر كىاٍلغىلىُىًة لًيػىتىمى
 خىاصهةن.

 : ٍل قىاسػىٍلتيميوهي؟ قىاؿى ـً الرُّسيًل كىمىا قىاؿى ىرقل ْلِب سفياف: )ىى ا ًمٍن أىٍعالى هىا: أىٌف ىىذى كىًمنػٍ
اؿي عىلىيػٍ  : ًسجىاؿه ييدى نىوي؟ قىاؿى نىكيٍم كىبػىيػٍ : كىٍيفى ا٢بٍىٍربي بػىيػٍ اؿي عىلىٍيًو نػىعىٍم، قىاؿى نىا اٍلمىرهةى، كىنيدى
تػىلىى، مثيه سىكيوفي ٥بىيمي اٍلعىاًقُىةي( ًل ى الرُّسيلي سػيُػٍ : كىذى  اٍْليٍخرىل، قىاؿى

يػهزى اٍلميٍؤًمني الٌصاًدؽي ًمنى اٍلمينىاًفًق اٍلكىاًذًب، فىًإفه اٍلميٍسًلًمْبى لىمها أىٍظهىرىىيمي  هىا: أىٍف يػىتىمى كىًمنػٍ
ـً ظىاًىرنا مىٍن لىٍيسى اّلِلهي عىلىى  ٍسالى يتي دىخىلى مىعىهيٍم ِف اإٍلً ائًًهٍم يػىٍوـى بىٍدرو، كىطىارى ٥بىيمي الصًٌ أىٍعدى

ًطننا، فىاقٍػتىضىٍت ًشٍكمىةي اّلِلًه عىزه كىجىله أىٍف سىُهبى ًلًعُىاًدًه ٧ًبٍنىةن مىيػهزىٍت بػىٍْبى  مىعىهيٍم ًفيًو ِبى
انيوا اٍلميٍؤًمًن كىاٍلمينىاًفًق، فى  ًذًه اٍلغىٍزكىًة، كىسىكىلهميوا ٗبىا كى أىٍطلىعى اٍلمينىاًفقيوفى ريءيكسىهيٍم ِف ىى

اًفرو كىميٍؤًمنو  يىٍكتيميونىوي، كىظىهىرىٍت ٨بيىُهآسػيهيٍم، كىعىادى سػىٍلًوٰبيهيٍم سىٍصًرٰبنا، كىانٍػقىسىمى النهاسي ًإَلى كى
ميٍؤًمنيوفى أىفه ٥بىيٍم عىديكًّا ِف نػىٍفًس ديكرًًىٍم، كىىيٍم مىعىهيٍم هى كىمينىاًفقو اٍنًقسىامنا ظىاًىرنا، كىعىرىؼى الٍ 

 : هيٍم. قىاؿى اّلِلهي سػىعىاَلى رى اٍلميٍؤًمًنْبى ﴿يػيفىارًقيونػىهيٍم، فىاٍستػىعىدُّكا ٥بىيٍم، كىٙبىىرهزيكا ًمنػٍ مىا كىافى اّلِلهي لًيىذى
ًيزى ا٣ٍبى  ًُيثى ًمنى الطهيًًٌب كىمىا كىافى اّلِلهي لًييٍطًلعىكيٍم عىلىى اٍلغىٍيًب عىلىى مىا أىنٍػتيٍم عىلىٍيًو شىٌبه ٲبى

 [ .ُٕٗ[ ]آًؿ ًعٍمرىافى: ُٕٗ]آؿ عمراف:  ﴾كىلىًكنه اّلِلهى ٯبىٍتىيب ًمٍن ريسيًلًو مىٍن يىشىاءي 
ًيزى أىٍم مىا كىافى اّلِلهي لًيىذىرىكيٍم عىلىى مىا أىنٍػتيٍم عىلىٍيًو ًمنى اٍلًتُىاًس اٍلميؤٍ  ًمًنْبى ًِبٍلمينىاًفًقْبى شىٌبه ٲبى
ٲبىاًف ًمٍن أىٍىًل النًٌفىاًؽ كىمىا مىيػهزىىيٍم ًِبٍلًمٍحنىًة يػىٍوـى أيشيدو  كىمىا كىافى اّلِلهي لًييٍطًلعىكيٍم ﴿أىٍىلى اإٍلً

ًء، فىًإنػه ُٕٗ]آؿ عمراف:  ﴾عىلىى اٍلغىٍيبً  ًء كىىىؤيهى ًيزي ًبًو بػىٍْبى ىىؤيهى هيٍم ميتىمىيًٌزيكفى [ الهًذم ٲبى
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ًٍييزنا مىٍشهيودنا فػىيػىقىعي مىٍعليوميوي الهًذم ىيوى  ًيزىىيٍم ٛبى انىوي ييرًيدي أىٍف ٲبى ٍُحى ِف غىٍيًًُو كىًعٍلًمًو كىىيوى سي
[ ُٕٗ]آؿ عمراف:  ﴾كىلىًكنه اّلِلهى ٯبىٍتىيب ًمٍن ريسيًلًو مىٍن يىشىاءي ﴿غىٍيبه شىهىادىةن. كىقػىٍوليوي: 

ٍلًقًو عىلىى اٍلغىٍيًب ًسوىل الرُّسيًل، فىًإنهوي ييٍطًلعيهيٍم عىلىى مىا اٍسًتٍدرى  ًع خى ا نػىفىاهي ًمنى اطًٌالى اؾه ًلمى
 : ا ًإهه مىًن اٍرسىضىى ًمٍن ﴿يىشىاءي ًمٍن غىٍيًًُو كىمىا قىاؿى عىاًلي اٍلغىٍيًب فىالى ييٍظًهري عىلىى غىٍيًًُو أىشىدن

:ِٔ]ا١بن:  ﴾رىسيوؿو  ٲبىاًف ًِبٍلغىٍيًب ِٕ [ ]ا١بًٍنًٌ [ فىحىظُّكيٍم أىنٍػتيٍم كىسىعىادىسيكيٍم ِف اإٍلً
تيٍم فػىلىكيٍم أىٍعظىمي اٍْلىٍجًر كىاٍلكىرىامىًة. الهًذم ييٍطًلعي عىلىٍيوً  تيٍم بًًو كىأىيٍػقىنػٍ  ريسيلىوي فىًإٍف آمىنػٍ

هىا: اٍسًتٍخرىاجي عيُيوًديهًة أىٍكلًيىائًًو كىًشٍزًبًو ِف السه  ُّوفى كىمىا يىٍكرىىيوفى، كىًمنػٍ رهاًء كىالضهرهاًء، كىًفيمىا ٰبًي
ُّوفى كى  ائًًهٍم ًِبًٍم، فىًإذىا ثػىُػىتيوا عىلىى الطهاعىًة كىاٍلعيُيوًديهًة ًفيمىا ٰبًي مىا كىِف شىاًؿ ظىفىرًًىٍم كىظىفىًر أىٍعدى

ًة يىٍكرىىيوفى فػىهيٍم عىًُيديهي شىقًّا، كىلىٍيسيوا كىمىٍن يػىٍعُيدي  اّلِلهى عىلىى شىٍرؼو كىاًشدو ًمنى السهرهاًء كىالنًٌٍعمى
 كىاٍلعىاًفيىًة.

، كىجىعىلى ٥بىيمي  انىوي لىٍو نىصىرىىيٍم دىائًمنا، كىأىٍظفىرىىيٍم بًعىديكًًٌىٍم ِف كيلًٌ مىٍوًطنو ٍُحى هىا: أىنهوي سي كىًمنػٍ
ا لىطىغىٍت  ائًًهٍم أىبىدن نػيفيوسيهيٍم، كىمشىىخىٍت كىاٍرسػىفىعىٍت، فػىلىٍو بىسىطى ٥بىيمي التهٍمًكْبى كىاٍلقىٍهرى ًْلىٍعدى

، فىالى ييٍصًلحي  ا لىٍو بىسىطى ٥بىيمي الرًٌٍزؽى انيوا ِف ا٢بٍىاًؿ الهًٍب يىكيونيوفى ًفيهى النهٍصرى كىالظهفىرى لىكى
دهةي كىالرهخىاءي، كىاٍلقىٍُضي  بًٌري ًْلىٍمًر  ًعُىادىهي إهه السهرهاءي كىالضهرهاءي، كىالشًٌ كىاٍلُىٍسطي، فػىهيوى اٍلميدى

ًُّبه بىًصّبه. ًتًو، إنهوي ًِبًٍم خى ا يىًليقي ٕبًٍكمى  ًعُىاًدًه كىمى
نػىهيٍم ًِبٍلغىلىُىًة كىاٍلكىٍسرىًة كىا٥ٍبىًزٲبىًة ذىلُّوا كىاٍنكىسىريكا كىخىضىعيوا، فىاٍستػىٍوجى  هىا: أىنهوي إذىا اٍمتىحى ُيوا كىًمنػٍ

: ًمٍنوي اٍلعً  يىًة الذُّؿًٌ كىاًهٍنًكسىاًر، قىاؿى سػىعىاَلى ، فىًإفه خيٍلعىةى النهٍصًر إ٭بهىا سىكيوفي مىعى ًكهى زه كىالنهٍصرى
[ . ُِّ[ ]آًؿ ًعٍمرىافى: ُِّ]آؿ عمراف:  ﴾كىلىقىٍد نىصىرىكيمي اّلِلهي ًبُىٍدرو كىأىنٍػتيٍم أىًذلهةه ﴿

 : ُػى ﴿كىقىاؿى ئناكىيػىٍوـى شينػىٍْبو ًإٍذ أىٍعجى ثٍػرىسيكيٍم فػىلىٍم سػيٍغًن عىٍنكيٍم شىيػٍ [ ِٓ]التوبة:  ﴾ٍتكيٍم كى
انىوي  -[ فػىهيوى ِٓ]التػهٍوبىًة:  ٍُحى ،  -سي إذىا أىرىادى أىٍف ييًعزه عىٍُدىهي كىٯبىٍُػيرىهي كىيػىٍنصيرىهي كىسىرىهي أىكههن

اًر ذيلًًٌو كىاٍنًكسىا ريهي لىوي كىنىٍصريهي عىلىى ًمٍقدى ُػٍ  رًًه.كىيىكيوفي جى
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ا أىٍعمىا٥بيي  ليٍغهى ٍ سػىُػٍ انىوي ىىيهأى ًلًعُىاًدًه اٍلميٍؤًمًنْبى مىنىاًزؿى ِف دىاًر كىرىامىًتًو لى ٍُحى هىا: أىنهوي سي ٍم، كىلىٍ كىًمنػٍ
هى  ًء كىاٍلًمٍحنىًة، فػىقىيهضى ٥بىيمي اٍْلىٍسُىابى الهًٍب سيوًصليهيٍم ًإلىيػٍ ًلًغيهىا إهه ًِبٍلُىالى ا ًمنى يىكيونيوا ِبى

انًًو، كىمىا كىفػهقىهيٍم ًلأٍلىٍعمىاًؿ الصها٢ًبىًة الهًٍب ًىيى ًمٍن ٝبيٍلىًة أىٍسُىاًب كيصيو٥بًًٍم  ئًًو كىاٍمًتحى ابًٍتالى
هىا.  ًإلىيػٍ

ًة كىالنهٍصًر كىاٍلًغُبى طيٍغيىاَنن كىريكيوَنن  ائًمى هىا: أىفه النػُّفيوسى سىٍكتىًسبي ًمنى اٍلعىاًفيىًة الده ًإَلى  كىًمنػٍ
اًر اآٍلًخرىًة، فىًإذىا أىرىادى  ا عىٍن ًجدًٌىىا ِف سىٍّبًىىا ًإَلى اّلِلًه كىالده اٍلعىاًجلىًة، كىذىًل ى مىرىضه يػىعيوقػيهى
ًء كىاًهٍمًتحىاًف مىا يىكيوفي دىكىاءن ًلذى  ا كىمىاًلكيهىا كىرىاًٞبيهىا كىرىامىتىوي قػىيهضى ٥بىىا ًمنى اًهبًٍتالى  ى لً ًِبىا رىبػُّهى

ءي كىاٍلًمٍحنىةي  ٗبىٍنزًلىًة الطهًُيًب  اٍلمىرىًض اٍلعىاًئًق عىًن السهٍّبً ا٢بٍىًثيًث ًإلىٍيًو، فػىيىكيوفي ذىًل ى اٍلُىالى
ٍو يىٍسًقي اٍلعىًليلى الدهكىاءى اٍلكىرًيوى، كىيػىٍقطىعي ًمٍنوي اٍلعيريكؽى اٍلميٍؤًلمىةى ًهٍسًتٍخرىاًج اٍْلىٍدكىاًء ًمٍنوي، كىلى 

كيوي.سػى  ٍتوي اٍْلىٍدكىاءي شىٌبه يىكيوفى ًفيهىا ىىالى  رىكىوي لىغىلىُػى
اءي ىيٍم خىوىاصُّوي كىاٍلميقىرهبيوفى  هي ًمٍن أىٍعلىى مىرىاًسًب أىٍكلًيىائًًو، كىالشُّهىدى هىا: أىفه الشههىادىةى ًعٍندى  كىًمنػٍ

يًقيهًة إهه  دًٌ ًة الصًٌ بُّ أىٍف يػىتهًخذى ًمٍن  ًمٍن ًعُىاًدًه، كىلىٍيسى بػىٍعدى دىرىجى انىوي ٰبًي ٍُحى الشههىادىةي، كىىيوى سي
اءى سػيرىاؽي ًدمىاؤيىيٍم ِف ٧بىىُهًتًو كىمىٍرضىاسًًو، كىيػيٍؤثًريكفى ًرضىاهي كى٧بىىابهوي عىلىى نػيفيوًسًهٍم،  ًعُىاًدًه شيهىدى

ٍقًديًر اٍْلى  ًة إهه بًتػى ًذًه الدهرىجى ًُيلى ًإَلى نػىٍيًل ىى ا ًمٍن سىٍسًليًط اٍلعىديكًٌ.كىهى سى هى  ٍسُىاًب اٍلميٍفًضيىًة ًإلىيػٍ
اءىهي كىٲبىٍحىقىهيٍم قػىيهضى ٥بىيمي اٍْلىٍسُىابى الهًٍب  انىوي إذىا أىرىادى أىٍف يػيٍهًل ى أىٍعدى ٍُحى هىا: أىفه اّلِلهى سي  كىًمنػٍ

ا بػىعٍ  كىهيٍم كى٧بىٍقىهيٍم، كىًمٍن أىٍعظىًمهى دى كيٍفرًًىٍم بػىٍغيػيهيٍم كىطيٍغيىانػيهيٍم، يىٍستػىٍوًجُيوفى ًِبىا ىىالى
كىميُىالىغىتػيهيٍم ِف أىذىل أىٍكلًيىائًًو، كى٧بيىارىبىًتًهٍم كىًقتىا٥بًًٍم كىالتهسىلًُّط عىلىٍيًهٍم، فػىيػىتىمىحهصي ًبذىًل ى 

اؤيهي ًمٍن أىسٍ  ًكًهٍم، كىقىٍد أىٍكلًيىاؤيهي ًمٍن ذينيوًِبًٍم كىعيييوًِبًٍم، كىيػىٍزدىادي ًبذىًل ى أىٍعدى ُىاًب ٧بىًٍقًهٍم كىىىالى
انىوي كىسػىعىاَلى ذىًل ى ِف قػىٍوًلًو:  ٍُحى تيٍم ﴿ذىكىرى سي ًنيوا كىهى ٙبىٍزىنيوا كىأىنٍػتيمي اٍْلىٍعلىٍوفى ًإٍف كينػٍ كىهى هتى

اًك٥بيىا بػىٍْبى النهاًس ًإٍف ٲبىٍسىٍسكيٍم قػىٍرحه فػىقىٍد مىسه اٍلقىٍوـى قػىٍرحه ًمثٍػليوي كىسًٍل ى اٍْلىَّيه  -ميٍؤًمًنْبى  ـي نيدى
بُّ الظهاًلًمْبى  اءى كىاّلِلهي هى ٰبًي صى اّلِلهي  -كىلًيػىٍعلىمى اّلِلهي الهًذينى آمىنيوا كىيػىتهًخذى ًمٍنكيٍم شيهىدى كىلًييمىحًٌ
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اًفرًينى  ، ُّٗ[ ]آًؿ ًعٍمرىافى: ُُْ - ُّٗ]آؿ عمراف:  ﴾الهًذينى آمىنيوا كىٲبىٍحىقى اٍلكى
ًإٍشيىاًء عىزىائًًمًهٍم [ َُْ ا ا٣بًٍطىاًب بػىٍْبى سىٍشًجيًعًهٍم كىسػىٍقًويىًة نػيفيوًسًهٍم كى ، فىجىمىعى ٥بىيٍم ِف ىىذى

ًم اٍلُىاًىرىًة الهًٍب اقٍػتىضىٍت إدىالىةى اٍلكيفهاًر عىلىٍيًهمٍ   كىٮًبىًمًهٍم، كىبػىٍْبى شيٍسًن التهٍسًليىًة، كىًذٍكًر ا٢بًٍكى
 : [ ]آًؿ َُْ]آؿ عمراف:  ﴾ٲبىٍسىٍسكيٍم قػىٍرحه فػىقىٍد مىسه اٍلقىٍوـى قػىٍرحه ًمثٍػليوي ًإٍف ﴿فػىقىاؿى
اًء كىالثػهوىاًب، كىمىا ًَُْعٍمرىافى:  تيٍم ِف الرهجى يٍػتيٍم ِف اٍلقىٍرًح كىاٍْلىلًى، كىسػىُىايػىنػٍ [ ، فػىقىًد اٍستػىوى
 : لىميوفى ﴿قىاؿى ا أتىٍلىميوفى كىسػىٍرجيوفى ًمنى اّلِلًه مىا هى يػىٍرجيوفى   ًإٍف سىكيونيوا أتىٍلىميوفى فىًإنػههيٍم أيٍى  ﴾كىمى

ًنيوفى كىسىٍضعيفيوفى ًعٍندى اٍلقىٍرًح كىاٍْلىلًى، َُْ[ ]الٌنسىاًء: َُْ]النساء:  ليكيٍم هتى [ ، فىمىا ِبى
ًُيًلي كىا تيٍم ِف سى ًُيًل الشهٍيطىاًف، كىأىنٍػتيٍم أيًصُػٍ  بًٍتغىاًء مىٍرضىاِت.فػىقىٍد أىصىابػىهيٍم ذىًل ى ِف سى

، نٍػيىا بػىٍْبى النهاًس، كىأىنػههىا عىرىضه شىاًضره ًذًه ا٢بٍىيىاًة الدُّ ـى ىى اًكؿي أىَّيه  مثيه أىٍخُػىرى أىنهوي ييدى
ًؼ اآٍلًخرىًة، فىًإفه ًعزهىىا كىنىٍصرىىىا كىرىجىاءىىى  ائًًو، ٖبًالى ميهىا ديكىهن بػىٍْبى أىٍكلًيىائًًو كىأىٍعدى ا خىاًلصه يػيقىسًٌ

 لًلهًذينى آمىنيوا.
يػهزى اٍلميٍؤًمنيوفى ًمنى اٍلمينىاًفًقْبى فػىيػىٍعلىميهيٍم ًعٍلمى ريٍؤيىةو  ٌ ذىكىرى ًشٍكمىةن أيٍخرىل، كىًىيى أىٍف يػىتىمى مثي

انيوا مىٍعليوًمْبى ِف غىٍيًًُو، كىذىًل ى اٍلًعٍلمي اٍلغىٍييبُّ هى يػىتػىرىسه  ةو بػىٍعدى أىٍف كى بي عىلىٍيًو ثػىوىابه كىميشىاىىدى
ا كىاًقعنا ِف  ٍعليوـً إذىا صىارى ميشىاىىدن ًإ٭بهىا يػىتػىرىسهبي الثػهوىابي كىاٍلًعقىابي عىلىى اٍلمى ، كى كىهى ًعقىابه

.  ا٢بًٍسًٌ
اءى  بُّ الشُّهىدى اءى، فىًإنهوي ٰبًي هيٍم شيهىدى انىوي ًمنػٍ ٍُحى ىاذيهي سي ٌ ذىكىرى ًشٍكمىةن أيٍخرىل، كىًىي اٚبًٌ ًمٍن  مثي

ىيٍم لًنػىٍفًسًو، فىالى بيده أىٍف ييًنيلى  هيٍم ًعُىاًدًه، كىقىٍد أىعىده ٥بىيٍم أىٍعلىى اٍلمىنىاًزًؿ كىأىٍفضىلىهىا، كىقىًد اٚبهىذى
 دىرىجىةى الشههىادىًة.

بُّ الظهاًلًمْبى ﴿كىقػىٍوليوي:  وه [ ، سػىٍنًُيَُْ[ ]آًؿ ًعٍمرىافى: َُْ]آؿ عمراف:  ﴾كىاّلِلهي هى ٰبًي
ليوا عىٍن نىًُيًًٌو يػىٍوـى أيشيدو  ًتًو كىبػيٍغًضًو ًلٍلمينىاًفًقْبى الهًذينى ا٬ٍبىذى ا عىلىى كىرىاىى ٍوًقًع ًجدًّ لىًطيفي اٍلمى
ُػههيٍم فىأىرٍكىسىهيٍم كىرىدهىيٍم لًيىٍحرًمىهيٍم  اءى، ًْلىنهوي لىٍ ٰبًي هيٍم شيهىدى ٍ يػىتهًخٍذ ًمنػٍ مىا فػىلىٍم يىٍشهىديكهي كىلى
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، كىمىا أىٍعطىاهي مىًن اٍستيٍشًهدى  ٍوـً ءً  خىصه ًبًو اٍلميٍؤًمًنْبى ِف ذىًل ى اٍليػى هيٍم، فػىثػىُهطى ىىؤيهى  ًمنػٍ
 الظهاًلًمْبى عىًن اٍْلىٍسُىاًب الهًٍب كىفهقى ٥بىىا أىٍكلًيىاءىهي كىًشٍزبىوي.
ٌ ذىكىرى ًشٍكمىةن أيٍخرىل ًفيمىا أىصىابػىهيٍم ذىًل ى اٍليػىٍوـى، كىىيوى ٛبىًٍحيصي الهًذينى آمىنيوا، كىىيوى  مثي

ًٍليصيهيٍم ًمنى الذُّنيوًب، كىًمٍن آفىاًت النػُّفيوًس، كىأىٍيضنا فىًإنهوي خىلهصىهيٍم، كى٧بىهصىهيٍم  تػيهيٍم كىٚبى سػىٍنًقيػى
هيٍم، فىحىصىلى ٥بىيٍم ٛبىًٍحيصىاًف: ٛبىًٍحيصه ًمٍن  يػهزيكا ًمنػٍ نػيفيوًسًهٍم، كىٛبىًٍحيصه ًمنى اٍلمينىاًفًقْبى، فػىتىمى

هيٍم كىىيوى عىديكُّىيٍم.  ٩بهٍن كىافى ييٍظًهري أىنهوي ًمنػٍ
اًفرًينى ًبطيٍغيىاهًنًٍم كىبػىٍغًيًهٍم كىعيٍدكىاهًنًٍم، مثيه أىٍنكىرى عىلىٍيهً  ٌ ذىكىرى ًشٍكمىةن أيٍخرىل كىًىي ٧بىٍقي اٍلكى ٍم مثي

ائًًو، شيٍسُىانػىهيٍم كىظىنػههيٍم أىٍف يىٍدخيليوا ا ًُيًلًو كىالصهٍَبً عىلىى أىذىل أىٍعدى ١بٍىنهةى ًبديكًف ا١بًٍهىاًد ِف سى
ٍتىًنعه ٕبىٍيثي يػيٍنكىري عىلىى مىٍن ظىنهوي كىشىًسُىوي. ا ٩بي ًإفه ىىذى  كى

 : تيٍم أىٍف سىٍدخيليوا ا١بٍىنهةى كىلىمها يػىٍعلىًم اّلِلهي الهًذينى جىاىىديكا ًمنٍ ﴿فػىقىاؿى ـٍ شىًسُػٍ كيٍم كىيػىٍعلىمى أى
ا يػىقىٍع ذىًل ى ًمٍنكيٍم ُِْ[ ]آًؿ ًعٍمرىافى: ُِْ]آؿ عمراف:  ﴾الصهاًبرًينى  [ ، أىٍم كىلىمه

، فػىيػىٍعلىميوي، فىًإنهوي لىٍو كىقىعى لىعىًلمىوي فىجىازىاكيٍم عىلىٍيًو ًِب١بٍىنهًة، فػىيىكيوفي ا١بٍىزىاءي عىلىى اٍلوىاًقًع اٍلمى  ٍعليوـً
رهًد اٍلًعٍلًم، فىًإفه اّلِلهى هى ٯبىًٍزم اٍلعىٍُدى عىلىى ٦بيىرهًد ًعٍلًمًو ًفيًو ديكفى أىٍف يػىقىعى مىٍعليوميوي، هى عىلىى ٦بيى 

نػهٍونىوي كىيػىوىدُّكفى ًلقىاءىهي. مثيه كىٖبهىهيٍم عىلىى انيوا يػىتىمى  ىىًزٲبىًتًهٍم ًمٍن أىٍمرو كى
 : تيٍم ٛبىىنػهٍوفى ﴿فػىقىاؿى ًٍُل أىٍف سػىٍلقىٍوهي فػىقىٍد رىأىيٍػتيميوهي كىأىنٍػتيٍم سػىٍنظيريكفى كىلىقىٍد كينػٍ  ﴾اٍلمىٍوتى ًمٍن قػى

 [ .ُّْ[ ]آًؿ ًعٍمرىافى: ُّْ]آؿ عمراف: 
اًء بىٍدرو ًمنى  : كىلىمها أىٍخُػىرىىيمي اّلِلهي سػىعىاَلى عىلىى ًلسىاًف نىًُيًًٌو ٗبىا فػىعىلى ًبشيهىدى قىاؿى اٍبني عىُهاسو

نػهٍوا ًقتىاهن يىٍستىٍشًهديكفى ًفيًو، فػىيػىٍلحىقيوفى إٍخوىانػىهيٍم، فىأىرىاىيمي  اٍلكىرىامىةً  رىًغُيوا ِف الشههىادىًة، فػىتىمى
هيٍم، فىأىنػٍ  ُىوي ٥بىيٍم، فػىلىٍم يػىٍلُػىثيوا أىًف انٍػهىزىميوا إهه مىٍن شىاءى اّلِلهي ًمنػٍ ُػه زىؿى اّلِلهي ذىًل ى يػىٍوـى أيشيدو كىسى

: اّلِلهي سػىعىا ًٍُل أىٍف سػىٍلقىٍوهي فػىقىٍد رىأىيٍػتيميوهي كىأىنٍػتيٍم سػىٍنظيريكفى ﴿َلى تيٍم ٛبىىنػهٍوفى اٍلمىٍوتى ًمٍن قػى  ﴾كىلىقىٍد كينػٍ
 [ .ُّْ]آؿ عمراف: 
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ٍم مىٍوًت رىسيوًؿ اّلِلًه صىلهى اّلِلهي عى  ًإٍرىىاصنا بػىٍْبى يىدى مىةن كى انىٍت ميقىدًٌ هىا: أىفه كىقٍػعىةى أيشيدو كى لىٍيًو كىًمنػٍ
ًِبًٍم عىلىى أىٍعقىاًِبًٍم إٍف مىاتى رىسيوؿي اّلِلًه صىلهى اّلِلهي عىلى  ٍيًو كىسىلهمى، فػىثػىُػهتػىهيٍم كىكىٖبهىهيٍم عىلىى اٍنًقالى
أىٍك  كىسىلهمى أىٍك قيًتلى، بىًل اٍلوىاًجبي لىوي عىلىٍيًهٍم أىٍف يػىثٍػُػيتيوا عىلىى ًديًنًو كىسػىٍوًشيًدًه كىٲبىيوسيوا عىلىٍيوً 

، فػىلىٍو مىاتى ٧بيىمهده أىٍك قيًتلى هى   يػيٍقتػىليوا، فىًإنػههيٍم إ٭بهىا يػىٍعُيديكفى رىبه ٧بيىمهدو، كىىيوى شىي  هى ٲبىيوتي
ُىًغي ٥بىيٍم أىٍف يىٍصرًفػىهيٍم ذىًل ى عىٍن ًديًنًو، كىمىا جىاءى بًًو، فىكيلُّ نػىٍفسو ذىائًقىةي اٍلمىٍوًت، كىمىا  يػىنػٍ

ـً بيًعثى  ٍسالى ٧بيىمهده صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى لًييخىلهدى هى ىيوى كىهى ىيٍم، بىٍل لًيىميوسيوا عىلىى اإٍلً
، كىالتػهٍوًشيًد، فىًإفه اٍلمىٍوتى هى بيٌد ًمٍنوي سىوىاءه مىاتى رىسيوؿي اّلِلًه صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى أىٍك بىًقيى 

ا كىٖبهى  ا قىٍد كى٥ًبىذى هيٍم عىٍن ًديًنًو، لىمها صىرىخى الٌشٍيطىافي إفه ٧بيىمهدن هيٍم عىلىى ريجيوًع مىٍن رىجىعى ًمنػٍ
 : ًٍُلًو الرُّسيلي أىفىًإٍف مىاتى أىٍك قيًتلى ﴿قيًتلى، فػىقىاؿى كىمىا ٧بيىمهده ًإهه رىسيوؿه قىٍد خىلىٍت ًمٍن قػى

تيٍم عىلىى أىٍعقىاًبكيٍم كىمىٍن يػى  ئنا كىسىيىٍجًزم اّلِلهي انٍػقىلىُػٍ يػٍ قىًلٍب عىلىى عىًقُػىٍيًو فػىلىٍن يىضيره اّلِلهى شى نػٍ
[ ، كىالشهاًكريكفى ىيمي الهًذينى ُْْ[ ]آًؿ ًعٍمرىافى: ُْْ]آؿ عمراف:  ﴾الشهاًكرًينى 

هىا شىٌبه مىاسيوا أىٍك قيًتليوا، فىظىهىرى أىثػى  ا اٍلًعتىاًب، كىشيٍكمي عىرىفيوا قىٍدرى النًٌٍعمىًة، فػىثػىُػىتيوا عىلىيػٍ ري ىىذى
ا ا٣بًٍطىاًب يػىٍوـى مىاتى رىسيوؿي اّلِلًه صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى، كىاٍرسىده مىًن اٍرسىده عىلىى عىًقُػىٍيًو،  ىىذى

ائًهً  ٍم، كىجىعىلى كىثػىُىتى الشهاًكريكفى عىلىى ًديًنًهٍم، فػىنىصىرىىيمي اّلِلهي كىأىعىزهىيٍم، كىظىفهرىىيٍم أبًىٍعدى
 اٍلعىاًقُىةى ٥بىيٍم.

ًدي  انىوي أىنهوي جىعىلى ًلكيلًٌ نػىٍفسو أىجىالن هى بيده أىٍف سىٍستػىٍوًفيىوي، مثيه سػىٍلحىقى بًًو، فػىّبى ٍُحى  مثيه أىٍخُػىرى سي
ًإٍف سػىنػىوهعىٍت أىٍسُىابيوي كىيىصٍ  ا، كى ديريكفى عىٍن مىٍوًقًف النهاسي كيلُّهيٍم شىٍوضى اٍلمىنىاَّيى مىٍورًدنا كىاًشدن

، فىرًيقه ِف ا١بٍىنهًة، كىفىرًيقه ِف السهًعًّب.  اٍلًقيىامىًة مىصىاًدرى شىٌبه
ًثّبىةن ًمٍن أىٍنًُيىائًًو قيًتليوا كىقيًتلى مىعىهيٍم أىسٍػُىاعه ٥بىيمٍ  انىوي أىفه ٝبىىاعىةن كى ٍُحى ٌ أىٍخُػىرى سي  مثي

انيوا كىمىا كىًثّبيكفى فىمىا كىىىنى مىٍن بىًقيى مً  ًُيًلًو كىمىا ضىعيفيوا كىمىا اٍستىكى هيٍم ًلمىا أىصىابػىهيٍم ِف سى نػٍ
ًة كىاٍلعىًزٲبىًة  انيوا، بىٍل سػىلىقهويا الشههىادىةى ًِبٍلقيوه كىىىنيوا ًعٍندى اٍلقىٍتًل، كىهى ضىعيفيوا كىهى اٍستىكى
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، فػىلىٍم ييٍستيٍشًهديكا ميٍدًبرًينى ميٍستىكً  اـً ٍقدى يًنْبى أىًذلهةن، بىًل اٍستيٍشًهديكا أىًعزهةن ًكرىامنا ميٍقًًُلْبى كىاإٍلً
رى ميٍدًبرًينى، كىالصهًحيحي أىفه اآٍليىةى سػىتػىنىاكىؿي اٍلفىرًيقىٍْبً ًكلىٍيًهمىا.  غىيػٍ

انىوي عىمها اٍستػىٍنصىرىٍت ًبًو اٍْلىٍنًُيىاءي كىأي٩بىيهيٍم عىلىى قػىٍوًمًهٍم ًمنى  ٍُحى ٌ أىٍخُػىرى سي اٍعًَبىاًفًهٍم كىسػىٍوبىًتًهٍم  مثي
 : ائًًهٍم، فػىقىاؿى امىهيٍم كىأىٍف يػىٍنصيرىىيٍم عىلىى أىٍعدى كىاٍسًتٍغفىارًًىٍم كىسيؤىا٥بًًٍم رىبػههيٍم أىٍف يػيثػىًٌُتى أىٍقدى

ًإٍسرىافػىنىا ِف أىٍمرً ﴿ امىنىا كىمىا كىافى قػىٍو٥بىيٍم ًإهه أىٍف قىاليوا رىبػهنىا اٍغًفٍر لىنىا ذينيوبػىنىا كى َنى كىثػىًٌٍُت أىٍقدى
اًفرًينى  نٍػيىا كىشيٍسنى ثػىوىاًب اآٍلًخرىًة كىاّلِلهي  -كىاٍنصيٍرَنى عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلكى ىيمي اّلِلهي ثػىوىابى الدُّ فىآاتى

بُّ اٍلميٍحًسًنْبى   [ .ُْٕ[ ]آًؿ ًعٍمرىافى: ُْٖ - ُْٕ]آؿ عمراف:  ﴾ٰبًي
اؿي عىلىٍيًهٍم ًبذينيوًِبًٍم، كىأىفه الٌشٍيطىافى إ٭بهىا يىٍستىًز٥بُّيٍم كىيػىٍهزًميهيٍم  لىمها عىًلمى اٍلقىٍوـي أىفه اٍلعىديكه  إ٭بهىا ييدى

، كىأىفه النهٍصرىةى مىنيوطىةه ًِبلطهاعىًة، قىاليوا ، أىٍك ٘بىىاكيزه ٢ًبىدٌو ا نػىٍوعىاًف: سػىٍقًصّبه ِف شىقٌو : ًِبىا، كىأىنػههى
، مثيه عىًلميوا أىفه رىبػههيٍم سػىُىارىؾى كىسػىعىاَلى إٍف لىٍ يػيثػىًٌٍُت رىبػهنىا اٍغًفٍر لىنىا ذي  ًإٍسرىافػىنىا ِف أىٍمرَنى نيوبػىنىا، كى

ائًًهٍم،  اـً أىنٍػفيًسًهٍم كىنىٍصرًىىا عىلىى أىٍعدى ٍ يػىٍقًدريكا ىيٍم عىلىى سػىٍثًُيًت أىٍقدى امىهيٍم كىيػىٍنصيٍرىيٍم لى أىٍقدى
امىهيٍم كىيػىٍنصيٍرىيٍم لىٍ يػىثٍػُػيتيوا كىلىٍ فىسىأىليوهي مىا يػىٍعلىمي  وفى أىنهوي بًيىًدًه ديكنػىهيٍم، كىأىنٌوي إٍف لىٍ يػيثػىًٌٍُت أىٍقدى

ـى اٍلميٍقتىًضي، كىىيوى التػهٍوًشيدي كىاًهٍلًتجىاءي ًإلىٍيًو  قههيمىا: مىقىا تىًصريكا، فػىوىفػهويا اٍلمىقىامىٍْبً شى يػىنػٍ
ـى إ انىوي، كىمىقىا ٍُحى انىوي سي ٍُحى ، مثيه شىذهرىىيٍم سي ٍسرىاؼي اًنًع ًمنى النهٍصرىًة، كىىيوى الذُّنيوبي كىاإٍلً زىالىًة اٍلمى

نٍػيىا كىاآٍلًخرىةى، كىِف ذىًل ى  ًمٍن طىاعىًة عىديكًًٌىٍم، كىأىٍخُػىرى أىنػههيٍم إٍف أىطىاعيوىيٍم خىًسريكا الدُّ
 وا اٍلميٍشرًًكْبى لىمها انٍػتىصىريكا كىظىًفريكا يػىٍوـى أيشيدو.سػىٍعرًيضه ًِبٍلمينىاًفًقْبى الهًذينى أىطىاعي 

هي فػىهيوى اٍلمىٍنصيوري. ري النهاًصرًينى فىمىٍن كىاهى يػٍ انىوي أىنهوي مىٍوَلى اٍلميٍؤًمًنْبى، كىىيوى خى ٍُحى  مثيه أىٍخُػىرى سي
ائًًهمي الرُّ  يػيٍلًقي ِف قػيليوًب أىٍعدى ٍنػىعيهيٍم ًمنى ا٥ٍبيجيوـً عىلىٍيًهٍم مثيه أىٍخُػىرىىيٍم أىنهوي سى ٍعبى الهًذم ٲبى

تىًصريكفى ًبًو عىلىى ٍرًِبًٍم، كىأىنهوي يػيؤىيًٌدي ًشٍزبىوي ٔبيٍندو ًمنى الرٍُّعًب يػىنػٍ اـً عىلىى شى ٍقدى ائًًهٍم،  كىاإٍلً أىٍعدى
، كىعى  ٍرًؾ ًِبّلِلًه ُىًب مىا ِف قػيليوًِبًٍم ًمنى الشًٌ ، كىذىًل ى الرٍُّعبي ًبسى ٍرًؾ يىكيوفي الرٍُّعبي لىى قىٍدًر الشًٌ

ٍرًؾ ٥بىيمي  ٍ يػىٍلًُسيوا إٲبىانػىهيٍم ًِبلشًٌ ٍوفنا كىريٍعُنا كىالهًذينى آمىنيوا كىلى  فىاٍلميٍشًرؾي ًِبّلِلًه أىشىدُّ شىٍيءو خى
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ؿي كىالشهقىاءي  حي، كىاٍلميٍشًرؾي لىوي ا٣ٍبىٍوؼي كىالضهالى  .اٍْلىٍمني كىا٥ٍبيدىل كىاٍلفىالى
هي ِف نيٍصرىهًتًٍم عىلىى عىديكًًٌىٍم، كىىيوى الصهاًدؽي اٍلوىٍعًد، كىأىنٌػهيٍم  قػىهيٍم كىٍعدى ٌ أىٍخُػىرىىيٍم أىنهوي صىدى مثي
ٍستىمىرهٍت نيٍصرىسػيهيٍم، كىلىًكًن ا٬ٍبىلىعيوا عىًن  لىًو اٍستىمىرُّكا عىلىى الطهاعىًة كىليزيكـً أىٍمًر الرهسيوًؿ هى

هيمي النٍُّصرىةي، فىصىرىفػىهيٍم الطهاعىًة، كى  ًة الطهاعىًة، فػىفىارىقػىتػٍ فىارىقيوا مىرٍكىزىىيٍم، فىا٬ٍبىلىعيوا عىٍن ًعٍصمى
ٍعًصيىًة، كىشيٍسًن عىاًقُىًة الطهاعىًة. ءن كىسػىٍعرًيفنا ٥بىيٍم ًبسيوًء عىوىاًقًب اٍلمى  عىٍن عىديكًًٌىٍم عيقيوبىةن كىابًٍتالى

هيٍم بػىٍعدى ذىًل ى كيلًًٌو، كىأىنٌوي ذيك فىٍضلو عىلىى ًعُىاًدًه اٍلميٍؤًمًنْبى. ًقيلى مثيه أىٍخُػىرى أىنهوي عىفى  ا عىنػٍ
هيٍم مىٍن قػىتػىليوا،  اءىىيٍم شىٌبه قػىتػىليوا ًمنػٍ هيٍم كىقىٍد سىلهطى عىلىٍيًهٍم أىٍعدى للحسن: كىٍيفى يػىٍعفيو عىنػٍ

ليوهي؟  هيٍم مىا َنى ليوا ًمنػٍ ٍستىٍأصىلىهيٍم، كىلىًكٍن بًعىٍفًوًه كىمىثػهليوا ًِبًٍم كىَنى هيٍم هى : لىٍوهى عىٍفويهي عىنػٍ فػىقىاؿى
انيوا ٦بيًٍمًعْبى عىلىى اٍسًتٍئصىا٥بًًٍم. هيٍم عىديكهىيٍم بػىٍعدى أىٍف كى هيٍم دىفىعى عىنػٍ  عىنػٍ
كىالذًٌىىاًب ِف اٍْلىٍرًض، أىٍك مثيه ذىكهرىىيٍم ٕبىا٥بًًٍم كىٍقتى اٍلًفرىاًر ميٍصًعًدينى أىٍم جىادًٌينى ِف ا٥ٍبىرىًب 

اًِبًٍم، كىالرهسيوؿي يىٍدعيوىيٍم ِف  صىاًعًدينى ِف ا١بٍىُىًل هى يػىٍلويكفى عىلىى أىشىدو ًمٍن نىًُيًًٌهٍم كىهى أىٍصحى
.  أيٍخرىاىيٍم ًإَلى ًعُىاًد اّلِلًه أىَنى رىسيوؿي اّلِلًه

ا ا٥ٍبىرىًب كىاٍلًفرىاًر غى  بػىهيٍم ًِبىذى : غىمُّ ا٥ٍبىًزٲبىًة كىاٍلكىٍسرىًة، كىغىمُّ صىٍرخىًة الشهٍيطىاًف فىأىَثى مًّا بػىٍعدى غىمٌو
ا قىٍد قيًتلى.  ًفيًهٍم أبًىفه ٧بيىمهدن

ٍمتيٍم رىسيولىوي ًبًفرىارًكيٍم عىٍنوي كىأىٍسلىٍمتيميوهي ًإَلى عىديكًًٌه، فىاٍلغىمُّ اله  ًذم كىًقيلى: جىازىاكيٍم غىمًّا ٗبىا غىمى
 لى لىكيٍم جىزىاءن عىلىى اٍلغىمٌو الهًذم أىٍكقػىٍعتيميوهي بًنىًُيًًٌو، كىاٍلقىٍوؿي اٍْلىكهؿي أىٍظهىري ًلويجيوهو:شىصى 

]آؿ عمراف:  ﴾ًلكىٍيالى ٙبىٍزىنيوا عىلىى مىا فىاسىكيٍم كىهى مىا أىصىابىكيمٍ ﴿أىشىديىىا: أىفه قػىٍولىوي: 
ا اٍلغى ُّٓ ًة ىىذى ، كىىيوى أىٍف يػيٍنًسيػىهيمي ا٢ٍبيٍزفى عىلىى مىا فىاسػىهيٍم [ سػىٍنًُيوه عىلىى ًشٍكمى مًٌ بػىٍعدى اٍلغىمًٌ
ا إ٭بهىا  ًمنى  ، كىىىذى ًل ى السهُىبى الظهفىًر كىعىلىى مىا أىصىابػىهيٍم ًمنى ا٥ٍبىًزٲبىًة كىا١بًٍرىاًح، فػىنىسيوا ًبذى

.  ٰبىٍصيلي ًِبٍلغىمًٌ الهًذم يػىٍعقيُيوي غىم  آخىري
ُىوي غىمُّ ا٥ٍبىًزٲبىًة، مثيه الثهاين:  ًة، مثيه أىٍعقى  أىنهوي ميطىاًبقه لًٍلوىاًقًع، فىًإنهوي شىصىلى ٥بىيٍم غىمُّ فػىوىاًت اٍلغىًنيمى
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هيٍم، مثيه غىمُّ اٍلقىٍتًل، مثيه غىمُّ ٠بىىاًعًهٍم أىفه رىسيوؿى اّلِلًه صىلهى اّلِلهي عى  ًو لىيٍ غىمُّ ا١بًٍرىاًح الهًٍب أىصىابػىتػٍ
ائًًهٍم عىلىى ا١بٍىُىًل فػىٍوقػىهيٍم، كىلىٍيسى اٍلميرىادي غىمهٍْبً اثٍػنػىٍْبً  كىسىلهمى قىٍد قيًتلى، مثيه غىمُّ ظيهيوًر أىٍعدى

ًء كىاًهٍمًتحىاًف. اـً اًهبًٍتالى  خىاصهةن، بىٍل غىمًّا ميتػىتىابًعنا لًتىمى
ـً  : أىفه قػىٍولىوي: " بًغىمٌو " ًمٍن ٛبىىا :  الثهاًلثي الثػهوىاًب، هى أىنهوي سىُىبي جىزىاًء الثػهوىاًب، كىاٍلمىٍعُبى

ًمًهٍم نىًُيػههيٍم صىلهى  ًإٍسالى هيٍم ًمنى ا٥ٍبيريكًب، كى بىكيٍم غىمًّا ميتهًصالن بًغىمٌو جىزىاءن عىلىى مىا كىقىعى ًمنػٍ أىَثى
ابىًتًهمٍ  ابىوي، كىسػىٍرًؾ اٍسًتجى لىوي، كىىيوى يىٍدعيوىيٍم، كى٨بيىالىفىًتًهٍم لىوي ِف ليزيكـً  اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى كىأىٍصحى

ًذًه اٍْليميوًر ييوًجبي غىمًّا ٱبىيصُّوي،  مىرٍكىزًًىٍم، كىسػىنىازيًعًهٍم ِف اٍْلىٍمًر كىفىشىًلًهٍم، كىكيلُّ كىاًشدو ًمٍن ىى
هيٍم أىٍسُى  ا سػىرىادىفىٍت ًمنػٍ ارىكىهيٍم فػىتػىرىادىفىٍت عىلىٍيًهمي اٍلغيميوـي، كىمى ابػيهىا كىميوًجُىاسػيهىا، كىلىٍوهى أىٍف سىدى

.  بًعىٍفًوًه لىكىافى أىٍمرنا آخىرى
انىٍت ًمٍن ميوًجُىاًت  هيٍم كى رىٍت ًمنػٍ ًذًه اٍْليميورى الهًٍب صىدى كىًمٍن ليٍطًفًو ًِبًٍم كىرىٍأفىًتًو كىرىٍٞبىًتًو أىفه ىى

ُىاًع، كىًىي ًمٍن بػىقىاَّيى النػُّفيوًس اله  ٍنىعي ًمنى النٍُّصرىًة اٍلميٍستىًقرهًة، فػىقىيهضى ٥بىيٍم بًليٍطًفًو الطًٌ ًٍب ٛبى
ا اٍلمىٍكريكىىةي، فػىعىًلميوا ًشينىًئذو  ريىى هىا آَثى ًة ًإَلى اٍلًفٍعًل، فػىتػىرىسهبى عىلىيػٍ أىٍسُىاِبن أىٍخرىجىهىا ًمنى اٍلقيوه

هىا، كىاًهٍشًَبىازى ًمٍن أىٍمثى  حي أىفه التػهٍوبىةى ًمنػٍ ه هى يىًتمُّ ٥بىيمي اٍلفىالى ا أىٍمره ميتػىعىْبًٌ اًدىى ا٥ًبىا، كىدىفٍػعىهىا أبًىٍضدى
ا كىمىٍعرًفىةن ًِبٍْلىبٍػوىاًب الهًٍب  انيوا أىشىده شىذىرنا بػىٍعدىىى ائًمىةي اٍلميٍستىًقرهةي إهه بًًو، فىكى  كىالنٍُّصرىةي الده

هىا.  دىخىلى عىلىٍيًهٍم ًمنػٍ
ـي ًِبٍلًعلىلً  حهتً كىريٗبهىا صى  هيٍم ذىًل ى  اٍْلىٍجسىا انىوي ًبرىٍٞبىًتًو، كىخىفهفى عىنػٍ ٍُحى ارىكىهيٍم سي مثيه إنهوي سىدى

هيٍم ًِبلنػُّعىاًس الهًذم أىنٍػزىلىوي عىلىٍيًهٍم أىٍمننا ًمٍنوي كىرىٍٞبىةن، كىالنػُّعىاسي ِف ا٢بٍىرٍ  ُىوي عىنػٍ ًب اٍلغىمه، كىغىيػه
مىةي النٍُّصرىةً  ٍ ييًصٍُوي ذىًل ى النػُّعىاسي  عىالى ا أىنٍػزىلىوي عىلىٍيًهٍم يػىٍوـى بىٍدرو، كىأىٍخُػىرى أىفه مىٍن لى كىاٍْلىٍمًن، كىمى

رى ا٢بٍى  ابيوي، كىأىنػههيٍم يىظينُّوفى ًِبّلِلًه غىيػٍ قًٌ ظىنه فػىهيوى ٩بهٍن أىٮبىهٍتوي نػىٍفسيوي هى ًدينيوي كىهى نىًُيُّوي كىهى أىٍصحى
 ًليهًة.ا١بٍىاىً 

انىوي هى يػىٍنصيري رىسيولىوي، كىأىفه أىٍمرىهي  ٍُحى ا الظهنُّ الهًذم هى يىًليقي ًِبّلِلًه أبًىنهوي سي رى ىىذى كىقىٍد فيسًٌ
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رى ًبظىنًًٌهٍم أىفه مىا أىصىابػىهيٍم لىٍ يىكيٍن ًبقىضىائًًو  سىيىٍضمىًحلُّ، كىأىنٌوي ييٍسًلميوي لًٍلقىٍتًل، كىقىٍد فيسًٌ
اًر أىٍف ييًتمه أىٍمرى كىقى  ًإٍنكى ًر، كى اًر اٍلقىدى ًإٍنكى ًة، كى اًر ا٢بًٍٍكمى رى إبًًٍنكى دىرًًه، كىهى ًشٍكمىةى لىوي ًفيًو، فػىفيسًٌ

ا ىيوى ظىنُّ السهٍوًء الهًذم ظىنهوي اٍلمينىاًفقيوفى  يًن كيلًًٌو، كىىىذى رىسيوًلًو، كىييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌ
: كىاٍلميٍشرًكيوفى بًًو  انىوي كىسػىعىاَلى ِف )سيورىًة اٍلفىٍتًح( شىٍيثي يػىقيوؿي ٍُحى كىيػيعىذًٌبى اٍلمينىاًفًقْبى ﴿سي

كىاٍلمينىاًفقىاًت كىاٍلميٍشرًًكْبى كىاٍلميٍشرًكىاًت الظهانًٌْبى ًِبّلِلًه ظىنه السهٍوًء عىلىٍيًهٍم دىائًرىةي السهٍوًء 
نهمى كىسىاءىٍت مىًصّبناكىغىًضبى اّلِلهي عىلىٍيًهٍم كىلىعىنػىهيٍم كى  [ ]اٍلفىٍتًح: ٔ]الفتح:  ﴾أىعىده ٥بىيٍم جىهى

ا ظىنه السهٍوًء، كىظىنه ا١بٍىاًىًليهًة اٍلمىٍنسيوبى ًإَلى أىٍىًل ا١بٍىٍهًل، كىظىنه غىٍّبً ٔ ًإ٭بهىا كىافى ىىذى [ ، كى
 كىًصفىاسًًو اٍلعيٍليىا كىذىاسًًو اٍلميُػىرهأىًة ًمٍن كيلًٌ عىٍيبو ا٢بٍىقًٌ ًْلىنٌوي ظىنُّ غىٍّبً مىا يىًليقي أبًى٠ٍبىائًًو ا٢ٍبيٍسُبى 

ًيهًو، كىمىا يىًليقي ًبوىعٍ  ٥بى ًتًو كىٞبىًٍدًه كىسػىفىرًُّدًه ًِبلرُّبيوبًيهًة كىاإٍلً ًؼ مىا يىًليقي ٕبًٍكمى ًدًه كىسيوءو، ٖبًالى
ًتًو الهًٍب سى  ًلمى ُػىقىٍت ًلريسيًلًو أىنهوي يػىٍنصيريىيٍم كىهى ٱبىٍذي٥بييٍم، كى١ًبيٍنًدًه الصهاًدًؽ الهًذم هى ٱبيًٍلفيوي كىًبكى

ؤىيًٌدي أبًىنػههيٍم ىيمي اٍلغىاًلُيوفى، فىمىٍن ظىنه أبًىنهوي هى يػىٍنصيري رىسيولىوي، كىهى ييًتمُّ أىٍمرىهي، كىهى يػيؤىيًٌديهي كىيػي 
ائً  ًو، كىييٍظًهريىيٍم عىلىٍيًهٍم، كىأىنهوي هى يػىٍنصيري ًدينىوي كىًكتىابىوي، كىأىنٌوي ًشٍزبىوي، كىيػيٍعًليًهٍم كىييٍظًفريىيٍم أبًىٍعدى

ا التػهٍوًشيدي  ٍرؾى عىلىى التػهٍوًشيًد، كىاٍلُىاًطلى عىلىى ا٢بٍىقًٌ إدىالىةن ميٍستىًقرهةن يىٍضمىًحلُّ مىعىهى ييًديلي الشًٌ
هي أىبى  هن هى يػىقيوـي بػىٍعدى ًؼ مىا كىا٢بٍىقُّ اٍضًمٍحالى ُىوي ًإَلى ًخالى ا، فػىقىٍد ظىنه ًِبّلِلًه ظىنه السهٍوًء، كىنىسى دن

ًيػهتىوي أتىٍىبى ذى  ًإ٥بى تىوي كى هي كىًعزهسىوي كىًشٍكمى ًلًو كىًصفىاسًًو كىنػيعيوسًًو، فىًإفه ٞبىٍدى اًلًو كىجىالى ، يىًليقي ًبكىمى ًل ى
أتىٍىبى أىٍف ييذىؿه ًشٍزبيوي كىجيٍنديهي، كىأىٍف  ائًًو كى ائًمي ًْلىٍعدى سىكيوفى النٍُّصرىةي اٍلميٍستىًقرهةي كىالظهفىري الده

اٍلميٍشرًًكْبى بًًو اٍلعىاًدًلْبى بًًو، فىمىٍن ظىنه ًبًو ذىًل ى فىمىا عىرىفىوي كىهى عىرىؼى أى٠بىىاءىهي كىهى عىرىؼى 
الىوي، كىكىذىًل ى مىٍن أىٍنكىرى أىٍف يىكيوفى ذىلً  ا عىرىفىوي كىهى عىرىؼى ًصفىاسىوي كىكىمى  ى ًبقىضىائًًو كىقىدىرًًه فىمى

ًل ى مىٍن أىٍنكىرى أىٍف يىكيوفى قىدهرى مىا قىدهرىهي ًمٍن ذىًل ى كىغىٍّبًًه  تىوي، كىكىذى ريبيوبًيػهتىوي كىميٍلكىوي كىعىظىمى
هىا، كى  ٢بًًٍكمىةو  ًلغىةو كىغىايىةو ٧بىٍميودىةو يىٍستىًحقُّ ا٢بٍىٍمدى عىلىيػٍ رى عىٍن مىًشيئىةو ِبى أىفه ذىًل ى إ٭بهىا صىدى

٦بيىرهدىةو عىٍن ًشٍكمىةو كىغىايىةو مىٍطليوبىةو ًىي أىشىبُّ ًإلىٍيًو ًمٍن فػىٍوهًتىا، كىأىفه سًٍل ى اٍْلىٍسُىابى 



                                                                                                    عَلَى الْمُفْتَرِي الْأَثٍِم                                                                                                                   الرَّدُّ الْقَوٌِم

198 

198 

ٍفضىائًهىا ًإَلى  ًة إًلً ا هى ٱبىٍريجي سػىٍقًديريىىا عىًن ا٢بًٍٍكمى هى ًإٍف  اٍلمىٍكريكىىةى اٍلميٍفًضيىةى ًإلىيػٍ ، كى بُّ  مىا ٰبًي
 ، ًطالن انىٍت مىٍكريكىىةن لىوي فىمىا قىدهرىىىا سيدنل، كىهى أىٍنشىأىىىا عىُػىثنا، كىهى خىلىقىهىا ِبى ذىًل ى ظىنُّ ﴿كى

[ كىأىٍكثػىري النهاًس ِٕ[ ]ص: ِٕ]ص:  ﴾الهًذينى كىفىريكا فػىوىٍيله لًلهًذينى كىفىريكا ًمنى النهارً 
ا يػىٍفعىليوي ًبغىٍّبًًىٍم، كىهى يىٍسلىمي عىٍن يىظينُّوفى ًِبّلِلهً  ٍتىصُّ ًِبًٍم كىًفيمى رى ا٢بٍىقًٌ ظىنه السهٍوًء ًفيمىا ٱبى  غىيػٍ

ٍن  ًتًو، فىمى ذىًل ى إهه مىٍن عىرىؼى اّلِلهى كىعىرىؼى أى٠ٍبىاءىهي كىًصفىاسًًو، كىعىرىؼى ميوًجبى ٞبىًٍدًه كىًشٍكمى
 سى ًمٍن رىٍكًشًو، فػىقىٍد ظىنه ًبًو ظىنه السهٍوًء.قػىنىطى ًمٍن رىٍٞبىًتًو كىأىيً 

نػىهيٍم كىبػىٍْبى  ًصًهٍم كىييسىوًٌم بػىيػٍ ًإٍخالى كىمىٍن جىوهزى عىلىٍيًو أىٍف يػيعىذًٌبى أىٍكلًيىاءىهي مىعى إٍشسىاهًنًٍم كى
ائًًو، فػىقىٍد ظىنه ًبًو ظىنه السهٍوًء.  أىٍعدى

ٍلقى  ريؾى خى وي سيدنل ميعىطهًلْبى عىًن اٍْلىٍمًر كىالنػهٍهي، كىهى يػيٍرًسلى إلىٍيًهٍم ريسيلىوي، كىمىٍن ظىنه بًًو أىٍف يػىتػٍ
، فػىقىٍد ظىنه بًًو ظىنه السهٍوًء. اٍْلىنٍػعىاـً ريكيهيٍم ٮبىىالن كى  كىهى يػينػىزًٌؿى عىلىٍيًهٍم كيتػيُىوي، بىٍل يػىتػٍ

هي بػىٍعدى مىٍوهتًً  ٍم ًللثػهوىاًب كىاٍلًعقىاًب ِف دىارو ٯبيىاًزم اٍلميٍحًسنى ًفيهىا كىمىٍن ظىنه أىنهوي لىٍن ٯبىٍمىعى عىًُيدى
ى ٣ًبىٍلًقًو شىًقيقىةى مىا اٍختػىلىفيوا ًفيًو، كىييٍظًهرى ًلٍلعىالىًمْبى   إبًًٍشسىانًًو كىاٍلميًسيءى إبًًسىاءىسًًو، كىيػيُػىْبًٌ

اني  اءىهي كى اًذًبْبى، فػىقىٍد ظىنه بًًو ظىنه السهٍوًء.كيلًًٌهٍم ًصٍدقىوي كىًصٍدؽى ريسيًلًو، كىأىفه أىٍعدى  وا ىيمي اٍلكى
كىمىٍن ظىنه أىنهوي ييضىيًٌعي عىلىٍيًو عىمىلىوي الصهاًلحى الهًذم عىًملىوي خىاًلصنا ًلوىٍجًهًو اٍلكىًرًًن عىلىى اٍمًتثىاًؿ 

يػيعىاًقُيوي ٗبىا هى صيٍنعى ًفيًو كىهى اٍخًتيىارى لىوي  أىٍمرًًه، كىيػيًٍُطليوي عىلىٍيًو ًبالى سىُىبو ًمنى اٍلعىًٍُد، أىٍك أىنهوي 
انىوي بًًو، أىٍك ظىنه ًبًو أىنهوي  ٍُحى كىهى قيٍدرىةى كىهى إرىادىةى ِف شيصيوًلًو، بىٍل يػيعىاًقُيوي عىلىى ًفٍعًلًو ىيوى سي

اًذًبْبى عىلىٍيًو ًِبٍلمي  اءىهي اٍلكى ٍعًجزىاًت الهًٍب يػيؤىيًٌدي ًِبىا أىٍنًُيىاءىهي كىريسيلىوي، ٯبىيوزي عىلىٍيًو أىٍف يػيؤىيًٌدى أىٍعدى
كىٯبيٍرًيػىهىا عىلىى أىٍيًديًهٍم ييًضلُّوفى ًِبىا ًعُىادىهي، كىأىنهوي ٰبىٍسيني ًمٍنوي كيلُّ شىٍيءو شىٌبه سػىٍعًذيبي مىٍن 

لًٌديهي ِف  فىدى عيميرىهي ِف ا١بٍىًحيًم أىٍسفىلى السها أىفٍػُبى عيٍمرىهي ِف طىاعىًتًو فػىييخى نػٍ ًفًلْبى، كىيػينػىعًٌمي مىًن اٍستػى
هي ِف ا٢ٍبيسٍ  اكىًة ريسيًلًو كىًديًنًو، فػىيػىٍرفػىعيوي ًإَلى أىٍعلىى ًعلًٌيًٌْبى، كىًكالى اٍْلىٍمرىٍيًن ًعٍندى اكىسًًو كىعىدى ًن عىدى

ًدٮًبىا كىكيقيوعي اآٍلخىًر إهه ٖبى  ، كىًإهه فىاٍلعىٍقلي هى يػىٍقًضي سىوىاءه، كىهى يػيٍعرىؼي اٍمًتنىاعي أىشى َبىو صىاًدؽو
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ًٍُح أىشىًدٮًبىا كىشيٍسًن اآٍلخىًر، فػىقىٍد ظىنه ًبًو ظىنه السهٍوًء.  بًقي
ًٍثيله كى  ًطله كىسىٍشًُيوه كىٛبى سػىرىؾى كىمىٍن ظىنه بًًو أىنهوي أىٍخُػىرى عىٍن نػىٍفًسًو كىًصفىاسًًو كىأىفٍػعىاًلًو ٗبىا ظىاًىريهي ِبى

ًإ٭بهىا رىمىزى ًإلىٍيًو ريميوزنا بىًعيدىةن، كىأىشىارى ًإلىٍيًو إشىارىاتو ميٍلًغزىةن لىٍ ييصىرًٌ ا٢بٍى  ٍح بًًو، قه لىٍ ٱبيًٍَبٍ بًًو، كى
انػىهيٍم كىقػيوى  ٍلًقًو أٍف يػيٍتًعُيوا أىٍذىى ا ًِبلتهٍشًُيًو كىالتهٍمًثيًل كىاٍلُىاًطًل، كىأىرىادى ًمٍن خى اىيٍم كىصىرهحى دىائًمن

أتىًٍكيًلًو عىلىى غىٍّبً أتىًٍكيًلًو، كىيػىتىطىلهُيوا لىوي كيجيوهى  ًمًو عىٍن مىوىاًضًعًو، كى  كىأىٍفكىارىىيٍم ِف ٙبىٍرًيًف كىالى
هىا  ًت الهًٍب ًىيى ًِبٍْلىٍلغىاًز كىاٍْلىشىاًجي أىٍشُىوي ًمنػٍ ًة، كىالتهٍأًكيالى ًت اٍلميٍستىٍكرىىى اًهٍشًتمىاهى

ًف كىاٍلُػىيىاًف، كىأىشىا٥بىيٍم ِف مىٍعرًفىًة أى٠ٍبىائًًو كىًصفىاسًًو عىلىى عيقيو٥بًًٍم كىآرىائًًهٍم هى عىلىى  ًِبٍلكىشٍ 
مىوي عىلىى مىا يػىٍعرًفيوفى ًمٍن ًخطىاًِبًٍم كىليغىًتًهٍم، مىعى  هيٍم أىٍف هى ٰبىًٍمليوا كىالى ًكتىابًًو، بىٍل أىرىادى ًمنػٍ

ُىًغي التهٍصرًيحي بًًو، كىييًرٰبىهيٍم ًمنى اٍْلىٍلفىاًظ الهًٍب قيٍدرىسًًو عىلىى أىٍف يي  صىٌرًحى ٥بىيٍم ًِب٢بٍىقًٌ الهًذم يػىنػٍ
ؼى طىرًيًق ا٥ٍبيدىل كىاٍلُػىيىاًف، فػىقىٍد  سيوًقعيهيٍم ِف اٍعًتقىاًد اٍلُىاًطًل، فػىلىٍم يػىٍفعىٍل بىٍل سىلى ى ًِبًٍم ًخالى

ري قىاًدرو عىلىى التػهٍعًًُّب عىًن ا٢بٍىقًٌ ًِبللهٍفًظ الصهرًيًح ظىنه ًبًو ظىنه السهٍوًء، فىًإنه  : إنهوي غىيػٍ وي إٍف قىاؿى
 ، ٍ ٍ يػيُػىْبًٌ : إنهوي قىاًدره كىلى ًإٍف قىاؿى ، كى الهًذم عىُػهرى ًبًو ىيوى كىسىلىفيوي، فػىقىٍد ظىنه بًقيٍدرىسًًو اٍلعىٍجزى

يًح ًِب٢بٍىقًٌ ًإَلى مىا ييوًىمي بىٍل ييوًقعي ِف اٍلُىاًطًل اٍلميحىاًؿ كىعىدىؿى عىًن اٍلُػىيىاًف كىعىًن التهٍصرً 
ًتًو كىرىٍٞبىًتًو ظىنه السهٍوًء، كىظىنه أىنهوي ىيوى كىسىلىفيوي عىُػهريكا  كىاًهٍعًتقىاًد اٍلفىاًسًد، فػىقىٍد ظىنه ٕبًٍكمى

ًمًهٍم كىًعُىارىاهًتًٍم.عىًن ا٢بٍىقًٌ ًبصىًرًٰبًو ديكفى اّلِلًه كىرىسيوًلًو، كىأى   فه ا٥ٍبيدىل كىا٢بٍىقه ِف كىالى
ـً  ، كىظىاًىري كىالى ؿي ـي اّلِلًه فىًإ٭بهىا يػيٍؤخىذي ًمٍن ظىاًىرًًه التهٍشًُيوي كىالتهٍمًثيلي كىالضهالى كىأىٌما كىالى

ا ًمٍن أىٍسوىًأ  اٍلميتػىهىوًًٌكْبى  ًء ًمنى ا٢بٍىيىارىل ىيوى ا٥ٍبيدىل كىا٢بٍىقُّ، كىىىذى ، فىكيلُّ ىىؤيهى الظهنًٌ ًِبّلِلًه
رى ا٢بٍىقًٌ ظىنه ا١بٍىاًىًليهًة.  الظهانًٌْبى ًِبّلِلًه ظىنه السهٍوًء، كىًمنى الظهانًٌْبى بًًو غىيػٍ

قىٍد ظىنه كىمىٍن ظىنه بًًو أىٍف يىكيوفى ِف ميٍلًكًو مىا هى يىشىاءي، كىهى يػىٍقًدري عىلىى إٯبىاًدًه كىسىٍكًويًنًو، فػى 
 بًًو ظىنه السهٍوًء.

كىمىٍن ظىنه بًًو أىنهوي كىافى ميعىطهالن ًمنى اٍْلىزىًؿ ًإَلى اٍْلىبىًد عىٍن أىٍف يػىٍفعىلى، كىهى ييوصىفي ًشينىًئذو 
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ًبًو ظىنه  ًِبٍلقيٍدرىًة عىلىى اٍلًفٍعًل، مثيه صىارى قىاًدرنا عىلىٍيًو بػىٍعدى أىٍف لىٍ يىكيٍن قىاًدرنا، فػىقىٍد ظىنه 
 السهٍوًء.

، كىهى يػىٍعلىمي اٍلمىٍوجيودىاًت، كىهى عىدىدى السهمىاكىاًت  كىمىٍن ظىنه بًًو أىنهوي هى يىٍسمىعي كىهى يػيًٍُصري
ئنا ًمنى اٍلمىٍوجي  اهًتًٍم كىأىفٍػعىا٥بىيٍم، كىهى يػىٍعلىمي شىيػٍ ـى كىشىرىكى  كىهى بىًِب آدى

ودىاًت كىاٍْلىٍرًض كىهى النُّجيوـً
 ِف اٍْلىٍعيىاًف، فػىقىٍد ظىنه ًبًو ظىنه السهٍوًء.

ـى يػىقيوؿي بًًو، كىأىنٌوي لىٍ  ييكىلًٌٍم كىمىٍن ظىنه أىنهوي هى ٠بىٍعى لىوي كىهى بىصىرى كىهى ًعٍلمى لىوي كىهى إرىادىةى كىهى كىالى
ا، كىهى قىاؿى  ا ًمنى ا٣ٍبىٍلًق كىهى يػىتىكىلهمي أىبىدن ، كىهى لىوي أىٍمره كىهى نػىٍهيه يػىقيوـي بًًو، فػىقىٍد  أىشىدن كىهى يػىقيوؿي

 ظىنه ًبًو ظىنه السهٍوًء.
ٍلًقًو، كىأىٌف ًنٍسُىةى ذىاسًًو سػىعىاَلى ًإَلى  ئًننا ًمٍن خى كىمىٍن ظىنه بًًو أىنهوي فػىٍوؽى ٠بىىاكىاسًًو عىلىى عىٍرًشًو ِبى

ًنٍسُىًتهىا ًإَلى أىٍسفىلً  الٌساًفًلْبى، كىًإَلى اٍْلىٍمًكنىًة الهًٍب يػيٍرغىبي عىٍن ًذٍكرًىىا، كىأىنٌوي أىٍسفىلي   عىٍرًشًو كى
ا أىنهوي أىٍعلىى فػىقىٍد ظىٌن ًبًو أىقٍػُىحى الٌظٌن كىأىٍسوىأىهي.  كىمى

بُّ اٍلفىسىا بُّ اٍلكيٍفرى كىاٍلفيسيوؽى كىاٍلًعٍصيىافى، كىٰبًي بُّ كىمىٍن ظىنه بًًو أىنهوي لىٍيسى ٰبًي دى كىمىا ٰبًي
حى فػىقىٍد ظىنه ًبًو ظىنه السهٍوًء. ٲبىافى كىاٍلًَبه كىالطهاعىةى كىاإٍلًٍصالى  اإٍلً

بُّ كىهى يػىٍرضىى، كىهى يػىٍغضىبي كىهى يىٍسخىطي، كىهى يػيوىاِل  كىهى يػيعىاًدم،  كىمىٍن ظىنه بًًو أىنهوي هى ٰبًي
ٍلقً  ًو كىهى يػىٍقريبي ًمٍنوي أىشىده، كىأىفه ذىكىاتى الشهيىاًطًْب ِف اٍلقيٍرًب ًمٍن كىهى يػىٍقريبي ًمٍن أىشىدو ًمٍن خى

ًة اٍلميقىرهًبْبى كىأىٍكلًيىائًًو اٍلميٍفًلًحْبى فػىقىٍد ظىنه ًبًو ظىنه السهٍوًء. ًئكى  ذىاسًًو كىذىكىاًت اٍلمىالى
اًكيػىٍْبً ًمٍن كيلًٌ كىٍجوو أىٍك ٰبيًٍُطي  كىمىٍن ظىنه أىنهوي ييسىوًٌم بػىٍْبى اٍلميتىضىادهٍيًن، أىكٍ  يػيفىرًٌؽي بػىٍْبى اٍلميتىسى

ةو سىكيوفي بػىٍعدىىىا، فػىيىٍخليدي فىاًعلي  ًُّبىةو كىاًشدى طىاعىاًت اٍلعيميًر اٍلمىًديًد ا٣ٍبىاًلصىًة الصهوىاًب ًبكى
ًُّبىةً  يعى طىاعىاسًًو، كىٱبيىلًٌديهي ِف سًٍل ى الطهاعىاًت ِف النهاًر أىبىدى اآٍلًبًدينى بًًتٍل ى اٍلكى ، كىٰبيًٍُطي ًِبىا ٝبًى

فىدى سىاعىاًت عيميرًًه ِف مىسىاًخًطًو  نػٍ ا ٱبيىلًٌدي مىٍن هى يػيٍؤًمني ًبًو طىٍرفىةى عىٍْبو، كىقىًد اٍستػى اًب كىمى اٍلعىذى
 كىميعىادىاًة ريسيًلًو كىًديًنًو فػىقىٍد ظىنه بًًو ظىنه السهٍوًء.
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ؼى مىا كىصىفى ًبًو نػىٍفسىوي كىكىصىفىوي ًبًو ريسيليوي، أىٍك عىطهلى شىقىاًئقى مىا كىًِب١ٍبيٍملى  ًة فىمىٍن ظىنه ًبًو ًخالى
 كىصىفى ًبًو نػىٍفسىوي، كىكىصىفىٍتوي بًًو ريسيليوي فػىقىٍد ظىنه ًبًو ظىنه السهٍوًء.

ا أىٍك شىرًيكنا، أىٍك أىفه أىشىدن  نىوي كىبػىٍْبى كىمىٍن ظىنه أىفه لىوي كىلىدن هي ًبديكًف إٍذنًًو، أىٍك أىفه بػىيػٍ ا يىٍشفىعي ًعٍندى
ٍلًقًو كىسىاًئطى يػىٍرفػىعيوفى شىوىاًئجىهيٍم إلىٍيًو، أىٍك أىنهوي نىصىبى ًلًعُىاًدًه أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكنًًو يػىتػىقىرهبيوفى  ًِبًٍم  خى

ًًٌُو  إلىٍيًو كىيػىتػىوىسهليوفى ًِبًٍم إلىٍيًو كىٯبىٍعىليونػىهيمٍ  ُّونػىهيٍم كىحي نىوي فػىيىٍدعيونػىهيٍم كىٰبًي نػىهيٍم كىبػىيػٍ كىسىاًئطى بػىيػٍ
 كىٱبىىافيونػىهيٍم كىيػىٍرجيونػىهيٍم فػىقىٍد ظىنه ًبًو أىقٍػُىحى الظهنًٌ كىأىٍسوىأىهي.

ا يػىنىاليوي ًبطى  هي ٗبىٍعًصيىًتًو كى٨بيىالىفىًتًو كىمى اعىًتًو كىالتػهقىرًُّب إلىٍيًو، فػىقىٍد كىمىٍن ظىنه بًًو أىنهوي يػىنىاؿي مىا ًعٍندى
ؼى ميوًجًب أى٠ٍبىائًًو كىًصفىاسًًو، كىىيوى ًمٍن ظىنًٌ السهٍوًء. ًتًو كىًخالى ؼى ًشٍكمى  ظىنه ًبًو ًخالى
رنا ًمٍنوي أىٍك مىٍن فػىعىلى ًْلىٍجلً  يػٍ ئنا لىٍ يػيعىوًٌٍضوي خى يػٍ ٍ كىمىٍن ظىنه بًًو أىنهوي إذىا سػىرىؾى ًْلىٍجًلًو شى ئنا لى يػٍ ًو شى

 يػيٍعًطًو أىٍفضىلى ًمٍنوي، فػىقىٍد ظىنه ًبًو ظىنه السهٍوًء.
ٍرـو كىهى  سىُىبو ًمنى اٍلعىًٍُد إهه  كىمىٍن ظىنه بًًو أىنهوي يػىٍغضىبي عىلىى عىًٍُدًه كىيػيعىاًقُيوي كىٰبىٍرًميوي بًغىٍّبً جي

رىادىًة فػىقىدٍ   ظىنه بًًو ظىنه السهٍوًء. ٗبيجىرهًد اٍلمىًشيئىًة كى٧بىًٍض اإٍلً
قىوي ِف الرهٍغُىًة كىالرهٍىُىًة، كىسىضىرهعى إلىٍيًو كىسىأىلىوي، كىاٍستػىعىافى ًبًو كىسػى  وىكهلى كىمىٍن ظىنه بًًو أىنهوي إذىا صىدى

أىلىوي، فػىقىٍد ظىنه بًًو ظىنه السهٍوًء، ؼى مىا ىيوى  عىلىٍيًو أىنهوي ٱبيىيًٌُيوي كىهى يػيٍعًطيًو مىا سى كىظىنه ًبًو ًخالى
 أىٍىليوي.

ظىنه كىمىٍن ظىنه بًًو أىنهوي ييًثيُيوي إذىا عىصىاهي ٗبىا ييًثيُيوي ًبًو إذىا أىطىاعىوي، كىسىأىلىوي ذىًل ى ِف ديعىائًًو فػىقىٍد 
ؼى مىا ىيوى أىٍىليوي كىمىا تيوي كىٞبىٍديهي كىًخالى ؼى مىا سػىٍقتىًضيًو ًشٍكمى  هى يػىٍفعىليوي. بًًو ًخالى

ا كىمىٍن ظىنه بًًو أىنهوي إذىا أىٍغضىُىوي كىأىٍسخىطىوي، كىأىٍكضىعى ِف مىعىاًصيًو مثيه اٚبهىذى ًمٍن ديكنًًو كىلًيًّا، كىدىعى 
فىعىوي ًعٍندى رىبًًٌو كىٱبيىلًٌ  ا أىٍك بىشىرنا شىيًّا أىٍك مىيًٌتنا يػىٍرجيو ًبذىًل ى أىٍف يػىنػٍ اًبًو ًمٍن ديكنًًو مىلىكن صىوي ًمٍن عىذى

ابًًو. دىةه ِف بػيٍعًدًه ًمنى اّلِلًه كىِف عىذى  فػىقىٍد ظىنه ًبًو ظىنه السهٍوًء، كىذىًل ى زَّيى
اءىهي سىٍسًليطنا ميٍستى  ًقرًّا كىمىٍن ظىنه بًًو أىنهوي ييسىلًٌطي عىلىى رىسيوًلًو ٧بيىمهدو صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى أىٍعدى
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ُىدُّكا ًِبٍْلىٍمًر ديكفى دىائًمن  هي ًِبًٍم هى يػيفىارًقيونىوي، فػىلىمها مىاتى اٍستػى يىاسًًو كىِف ٩بىىاسًًو، كىابٍػتىالى ا ِف شى
انىًت اٍلًعزهةي كىاٍلغىلىُىةي كىاٍلقىٍهري  كىًصيهةو كىظىلىميوا أىٍىلى بػىٍيًتًو، كىسىلىُيوىيٍم شىقههيٍم كىأىذىلُّوىيٍم، كىكى

ائً  ، كىىيوى يػىرىل قػىٍهرىىيٍم ًْلىٍعدى ا ًمٍن غىٍّبً جيٍرـو كىهى ذىٍنبو ًْلىٍكلًيىائًًو كىأىٍىًل ا٢بٍىقًٌ ائًًهٍم دىائًمن ًو كىأىٍعدى
ًٍُديلىهيٍم ًدينى نىًُيًًٌهٍم كىىيوى يػىٍقًدري عىلىى نيٍصرىًة أىٍكلًيىائًًو كىًشزٍ  ىيٍم شىقههيٍم كىسػى ًبًو ٥بىيٍم كىغىٍصُػىهيٍم ًإَّيه

ا، أىٍك أىنهوي هى يػىٍقًدري عىلىى كىجينٍ  اءىىيٍم عىلىٍيًهٍم أىبىدن ًدًه، كىهى يػىٍنصيريىيٍم كىهى ييًديليهيٍم، بىٍل ييًديلي أىٍعدى
ًلْبى ًلًديًنًو ميضىاًجًعيًو ِف  ُىدًٌ ا ًبغىٍّبً قيٍدرىسًًو كىهى مىًشيئىًتًو، مثيه جىعىلى اٍلمي ذىًل ى بىٍل شىصىلى ىىذى

سىلًٌمي أيمهتيوي عىلىٍيًو كىعىلىٍيًهٍم كيله كىٍقتو كىمىا سىظينُّوي الرهاًفضىةي، فػىقىٍد ظىنه ًبًو أىقٍػُىحى الظهنًٌ شيٍفرىسًًو سي 
، أىٍك أىنهوي  ري  كىأىٍسوىأىهي، سىوىاءه قىاليوا: إنهوي قىاًدره عىلىى أىٍف يػىٍنصيرىىيٍم كىٯبىٍعىلى ٥بىيمي الدهٍكلىةى كىالظهفىرى غىيػٍ

ًتًو كىٞبىًٍدًه، كىذىًل ى ًمٍن ظىنًٌ السهٍوًء قىادً  رو عىلىى ذىًل ى فػىهيٍم قىاًدشيوفى ِف قيٍدرىسًًو أىٍك ِف ًشٍكمى
ا بىًغيضه ًإَلى مىٍن ظىنه ًبوً  ىيٍم،  بًًو، كىهى رىٍيبى أىفه الرهبه الهًذم فػىعىلى ىىذى ري ٧بىٍميودو ًعٍندى ذىًل ى غىيػٍ

ا الظهنه اٍلفىاًسدى ٖبىٍرؽو أىٍعظىمى ًمٍنوي،  كىكىافى اٍلوىاًجبي أىفٍ  ؼى ذىًل ى لىًكٍن رىفػىٍوا ىىذى يػىٍفعىلى ًخالى
، كىهى لىوي قيٍدرىةه عىلىى دىفٍ  ا ٗبىًشيئىًة اّلِلًه ًعًو كىاٍستىجىاريكا ًمنى الرهٍمضىاًء ًِبلنهاًر، فػىقىاليوا: لىٍ يىكيٍن ىىذى

هى يػىٍقًدري عىلىى أىفٍػعىاًؿ ًعُىاًدًه، كىهى ًىيى دىاًخلىةه ٙبىٍتى قيٍدرىسًًو، فىظىنُّوا بًًو كىنىٍصًر أىٍكلًيىائًًو، فىًإنهوي 
، فػى  تىدًعو مىٍقهيورو ميٍستىذىؿٌو اًفرو كىميُػٍ هيوى ظىنه إٍخوىاهًنًمي اٍلمىجيوًس كىالثػهنىًويهًة ًبرىِبًًٌٍم، كىكيلًٌ ميًٍُطلو كىكى

ا الظهنه  كىأىنهوي أىٍكَلى ًِبلنهٍصًر كىالظهفىًر كىاٍلعيليوًٌ ًمٍن خيصيوًمًو، فىأىٍكثػىري ا٣ٍبىٍلًق بىٍل   يىظينُّ ًبرىبًًٌو ىىذى
ـى يػىٍعتىقً  رى ا٢بٍىقًٌ ظىنه السهٍوًء، فىًإفه غىاًلبى بىًِب آدى دي كيلُّهيٍم إهه مىٍن شىاءى اّلِلهي يىظينُّوفى ًِبّلِلًه غىيػٍ

: أىنهوي مىٍُخيوسي ا٢بٍىقًٌ َنى  اًلًو يػىقيوؿي ، كىأىنٌوي يىٍستىًحقُّ فػىٍوؽى مىا أىٍعطىاهي اّلِلهي كىًلسىافي شى ًقصي ا٢بٍىظًٌ
، كىىيوى بًًلسىانًًو يػيٍنًكريهي، كىهى  ًل ى ظىلىمىًِب رىِبًٌ كىمىنػىعىًِب مىا أىٍستىًحقُّوي، كىنػىٍفسيوي سىٍشهىدي عىلىٍيًو ًبذى

ىىا رىأىل يػىتىجىاسىري عىلىى التهٍصرًيًح ًبًو، كى  مىٍن فػىتهشى نػىٍفسىوي كىسػىغىٍلغىلى ِف مىٍعرًفىًة دىفىائًًنهىا كىطىوىاَّيى
دى مىٍن ًشٍئتى يػيٍنًٍُئ ى شىرىاريهي عىمها ِف  ًد، فىاٍقدىٍح زَنى اًمننا كيميوفى النهاًر ِف الٌزَنى ذىًل ى ًفيهىا كى

ًدًه، كىلىٍو فػىتهٍشتى مىٍن فػىتهٍشتىوي لىرىأىٍيتى  مىةن لىوي كىاٍقًَبىاشنا عىلىٍيًو  زَنى ًر كىمىالى ُنا عىلىى اٍلقىدى هي سػىعىتػُّ ًعٍندى
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، كىفػىتًٌٍش  ا، فىميٍستىًقل  كىميٍستىٍكًثره ا كىكىذى ُىًغي أىٍف يىكيوفى كىذى ؼى مىا جىرىل بًًو، كىأىنٌوي كىافى يػىنػٍ ًخالى
. ٍل أىٍنتى سىاًله ًمٍن ذىًل ى  نػىٍفسى ى ىى

هى  ًجينافىًإٍف سػىٍنجي ًمنػٍ  ا سػىٍنجي ًمٍن ًذم عظيمىةو ... كىًإهه فىًإيٌنً هى ًإخىالي ي َنى
ٍغًفٍرهي كيله  ، كىلًيىٍستػى ا اٍلمىٍوًضًع، كىٍليػىتيٍب ًإَلى اّلِلًه سػىعىاَلى  فػىٍليػىٍعًبىً اللهًُيبي النهاًصحي لًنػىٍفًسًو ًِبىذى

ُىعي   كىٍقتو ًمٍن ظىنًًٌو ًبرىبًًٌو ظىنه السهٍوًء، كىٍليىظينه  السهوءى بًنػىٍفًسًو الهًٍب ًىي مىٍأكىل كيله سيوءو، كىمىنػٍ
ًم ا٢بٍىاًكًمْبى  ُىًة عىلىى ا١بٍىٍهًل كىالظٍُّلًم، فىًهيى أىٍكَلى ًبظىنًٌ السهوًء ًمٍن أىٍشكى كيله شىرٌو اٍلميرىكه

ًؿ اٍلعىاًدًلْبى كىأىٍرشىًم الرهاًٞبًْبى، اٍلغىًِبًٌ ا٢بٍىًميًد اله  ُـّ كىأىٍعدى ُـّ كىا٢بٍىٍمدي التها ًذم لىوي اٍلًغُبى التها
اسيوي ٥بىى  ا كىا٢بًٍٍكمىةي التهامُّةي، اٍلمينػىزههي عىٍن كيلًٌ سىٍوءو ِف ذىاسًًو كىًصفىاسًًو كىأىفٍػعىاًلًو كىأى٠ٍبىائًًو، فىذى

، كىأىفٍػعىاليوي  ، كيلُّهىا ًشٍكمىةه كىمىٍصلىحىةه   اٍلكىمىاؿي اٍلميٍطلىقي ًمٍن كيلًٌ كىٍجوو، كىًصفىاسيوي كىذىًل ى ًل ى كىذى
. ، كىأى٠ٍبىاؤيهي كيلُّهىا شيٍسُبى  كىرىٍٞبىةه كىعىٍدؿه

 فىالى سىظينهنه ًبرىبًٌ ى ظىنه سىٍوءو ... فىًإفه اّلِلهى أىٍكَلى ًِب١بٍىًميلً 
رنا يػٍ  كىهى سىظينهنه بًنػىٍفًس ى قىطُّ خى
 قيٍل َّيى نػىٍفسي مىٍأكىل كيلًٌ سيوءو كىكىٍيفى ًبظىالًو جىافو جىهيوًؿ ... كى 

ٍدىىا يًل ... كىظينه بًنػىٍفًس ى السُّوأىل ٘بًى ري ًمٍن مىٍيتو ٖبًى  أىيػيٍرجىى ا٣ٍبىيػٍ
ٍّبو  اٍلميٍستىًحيًل ... كىمىا ًب ى ًمٍن سػيقنى ًفيهىا كىخى ريىىا كى يػٍ  كىذىاؾى كىخى

هىا كىلىًكنٍ  فىًتٍل ى مىوىاًىبي الرهبًٌ ا١بٍىًليًل ... كىلىٍيسى ًِبىا  كىهى ًمنػٍ
لًيلً   ًمنى الرهٍٞبىًن فىاٍشكيٍر لًلده

ـً ًمٍن قػىٍوًلًو:  ا اٍلكىالى هيٍم أىنٍػفيسيهيٍم يىظينُّوفى ﴿كىاٍلمىٍقصيوًد مىا سىاقػىنىا ًإَلى ىىذى كىطىائًفىةه قىٍد أىٮبىهتػٍ
رى ا٢بٍىقًٌ ظىنه ا١بٍىاًىًليهةً  [ ، مثيه أىٍخُػىرى ٍُْٓمرىافى: [ ]آًؿ عً ُْٓ]آؿ عمراف:  ﴾ًِبّلِلًه غىيػٍ

رى عىٍن ظىنًًٌهمي اٍلُىاًطًل كىىيوى قػىٍو٥بييٍم:  ـً الهًذم صىدى  ﴾ىىٍل لىنىا ًمنى اٍْلىٍمًر ًمٍن شىٍيءو ﴿عىًن اٍلكىالى
لىٍو كىافى لىنىا ًمنى اٍْلىٍمًر شىٍيءه ﴿[ ، كىقػىٍو٥بييٍم: ُْٓ[ ]آًؿ ًعٍمرىافى: ُْٓ]آؿ عمراف: 
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[ ، فػىلىٍيسى مىٍقصيوديىيٍم ُْٓ[ ]آًؿ ًعٍمرىافى: ُْٓ]آؿ عمراف:  ﴾اىينىامىا قيًتٍلنىا ىى 
، كىلىٍو كىافى ذىًل ى مىٍقصيو  ًر كىرىده اٍْلىٍمًر كيلًًٌو إَلى اّلِلًه ًة اٍْليكَلى كىالثهانًيىًة إثٍػُىاتى اٍلقىدى دىىيٍم ًِبٍلكىًلمى

ًة اٍْليكَلى لىمىا ذيمُّوا عىلىٍيًو، كىلىمى   ﴾قيٍل ًإفه اٍْلىٍمرى كيلهوي ّلًِلهً ﴿ا شىسينى الرهدُّ عىلىٍيًو بًقىٍوًلًو: ًِبٍلكىًلمى
ـً ظىنه ُْٓ]آؿ عمراف:  ا اٍلكىالى [ . ]سيورىةي آًؿ ًعٍمرىافى[ ، كىهى كىافى مىٍصدىري ىىذى

رًينى: إفه ظىنػههيمي اٍلُى  ري كىاًشدو ًمنى اٍلميفىسًٌ ا قىاؿى غىيػٍ اًطلى ىىاىينىا: ىيوى التهٍكًذيبي ا١بٍىاًىًليهًة، كى٥ًبىذى
ًر كىظىنػُّهيٍم أىفه اٍْلىٍمرى لىٍو كىافى إلىٍيًهٍم كىكىافى رىسيوؿي اّلِلًه صىلهى اّلِلهي عىلىٍيًو كىسىلهمى كىأىصٍ  ابيوي ًِبٍلقىدى حى

هيٍم لىمىا أىصىابػىهيمي اٍلقىٍتلي، كىلىكىافى النهٍصري كىا بػىهيمي اّلِلهي سػىُػىعنا ٥بىيٍم يىٍسمىعيوفى ًمنػٍ لظهفىري ٥بىيٍم فىأىٍكذى
ا الظهنًٌ اٍلُىاًطًل الهًذم ىيوى ظىنُّ ا١بٍىاًىًليهًة، كىىيوى الظهنُّ اٍلمىٍنسيوبي ًإَلى أىٍىًل  عىزه كىجىله ِف ىىذى

ًر الهًذم لىٍ يىكيٍن بيد   انيوا  ا١بٍىٍهًل الهًذينى يػىٍزعيميوفى بػىٍعدى نػىفىاًذ اٍلقىضىاًء كىاٍلقىدى ًمٍن نػىفىاًذًه أىنػههيٍم كى
بػىهيمي اّلِلهي بًقىٍوًلًو: ا نػىفىذى اٍلقىضىاءي، فىأىٍكذى  قىاًدرًينى عىلىى دىٍفًعًو، كىأىفه اٍْلىٍمرى لىٍو كىافى إلىٍيًهٍم لىمى

ُىقى ًبًو قىضى ُْٓ]آؿ عمراف:  ﴾قيٍل ًإفه اٍْلىٍمرى كيلهوي ّلًِلهً ﴿ اؤيهي [ ، فىالى يىكيوفي إهه مىا سى
ـٍ أىبػىٍوا ، كىقىدىريهي، كىجىرىل ًبًو ًعٍلميوي كىًكتىابيوي السهاًبقي، كىمىا شىاءى اّلِلهي كىافى، كىهى بيده، شىاءى النهاسي أى
ـٍ لىٍ يىشىاءيكهي، كىمىا جىرىل عىلىٍيكيٍم ًمنى ا٥ٍبىًزٲبىًة كىاٍلقىٍتًل  ٍ يىكيٍن، شىاءىهي الٌناسي أى كىمىا لىٍ يىشىٍأ لى
ٍ يىكيٍن  ًُيلى ًإَلى دىٍفًعًو، سىوىاءه كىافى لىكيٍم ًمنى اٍْلىٍمًر شىٍيءه أىٍك لى فىًُأىٍمرًًه اٍلكىٍوينًٌ الهًذم هى سى
تيٍم ِف بػيييوًسكيٍم كىقىٍد كيًتبى اٍلقىٍتلي عىلىى بػىٍعًضكيٍم ٣بىىرىجى الهًذينى كيًتبى  لىكيٍم، كىأىنهكيٍم لىٍو كينػٍ

ٍ  ٍم ًمنى اٍْلىٍمرً لي ًمٍن بػيييوهًتًٍم ًإَلى مىضىاًجًعًهٍم كىهى بيده، سىوىاءه كىافى ٥بىي عىلىٍيًهمي اٍلقىتٍ  شىٍيءه أىٍك لى
ًر اٍْلىٍشيىاًء إٍبطىاهن ًلقىٍوًؿ اٍلقىدىرًيهًة النػُّفىاًة الهًذينى ٯبيىوًٌزيكفى أىٍف يػىقىعى مى  ا ًمٍن أىٍظهى ا هى يىكيٍن، كىىىذى

 كىأىٍف يىشىاءى مىا هى يػىقىعي. يىشىاؤيهي اّلِلهي،
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 ]من شكم غزكة أشد[
ءي مىا ِف صيديكرًًىٍم،  ا التػهٍقًديًر ًىيى ابًٍتالى انىوي عىٍن ًشٍكمىةو أيٍخرىل ِف ىىذى ٍُحى ٌ أىٍخُػىرى سي فىٍصله مثي

ٲبىاًف كىالنًٌفىاًؽ، فىاٍلميٍؤًمني هى يػىٍزدىادي  ًبذىًل ى إهه إٲبىاَنن كىسىٍسًليمنا، كىىيوى اٍخًتُىاري مىا ًفيهىا ًمنى اإٍلً
 كىاٍلمينىاًفقي كىمىٍن ِف قػىٍلًًُو مىرىضه هى بيده أىٍف يىٍظهىرى مىا ِف قػىٍلًًُو عىلىى جىوىارًًشًو كىًلسىانًًو.
ًٍليصيوي كىسػىنٍ  ًقيػىتيوي مثيه ذىكىرى ًشٍكمىةن أيٍخرىل: كىىيوى ٛبىًٍحيصي مىا ِف قػيليوًب اٍلميٍؤًمًنْبى كىىيوى ٚبى

ا بًغىلىُىاًت الطهُىاًئًع، كىمىٍيًل النػُّفيوًس، كىشيٍكًم اٍلعىادىًة، كىسػىٍزًيْبً   كىسػىٍهًذيُيوي، فىًإفه اٍلقيليوبى ٱبيىاًلطيهى
ـً كىاٍلًَبًٌ كىالتػٌ  ٍسالى ٲبىاًف كىاإٍلً ًء اٍلغىٍفلىًة مىا ييضىادُّ مىا أيكدًعى ًفيهىا ًمنى اإٍلً ٍقوىل، الشهٍيطىاًف، كىاٍسًتيالى

ٍ سػىتىمىحهٍص ًمٍنوي،  الىطىًة كىلى ًذًه اٍلميخى فػىلىٍو سيرًكىٍت ِف عىاًفيىةو دىاًئمىةو ميٍستىًمرهةو لىٍ سػىتىخىلهٍص ًمٍن ىى
َّيى مىا يىكيوفي كىالدهكىاًء اٍلكىرًيًو ًلمىٍن  فىاقٍػتىضىٍت ًشٍكمىةي اٍلعىزًيًز أىٍف قػىيهضى ٥بىىا ًمنى اٍلًمحىًن كىاٍلُىالى

ارىٍكوي طىًُيُيوي إبًًزىالىًتًو كىسػىٍنًقيىًتًو ًمٍن جىسىًدًه، كىًإهه ًخيفى عىلىٍيًو ًمٍنوي  ٍ يػىتىدى  عىرىضى لىوي دىاءه إٍف لى
انىوي عىلىٍيًهٍم ًِبىًذًه اٍلكىٍسرىًة كىا٥ٍبىًزٲبىًة كىقػىٍتًل مىٍن قيًتلى  ٍُحى تيوي سي انىٍت نًٍعمى ، فىكى ؾي  اٍلفىسىادي كىا٥ٍبىالى

أتىٍيًيًدًىٍم كىظىفىرًًىٍم بًعىديكًًٌىٍم، فػىلىوي عىلىٍيًهمي النًٌٍعمىةي ًمنػٍ  تيوي عىلىٍيًهٍم بًنىٍصرًًىٍم كى هيٍم سػيعىاًدؿي نًٍعمى
ا. ا كىىىذى  التهامهةي ِف ىىذى

انىوي كىسػىعىاَلى عىٍن سػىوىِلًٌ مىٍن سػىوىَله ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى الصهاًدًقْبى ِف  ٍُحى  ذىًل ى اٍليػىٍوـً كىأىنهوي مثيه أىٍخُػىرى سي
انىٍت  ُىًب كىٍسًًُهٍم كىذينيوًِبًٍم، فىاٍستػىزى٥بهيمي الشهٍيطىافي بًًتٍل ى اٍْلىٍعمىاًؿ شىٌبه سػىوىلهٍوا، فىكى ًبسى

ا عىلىٍيًهمي اٍزدىادى ًِبىا عىديكُّىيٍم قػيوهةن، فىًإفه اٍْلىٍعمىاؿى جيٍنده ًلٍلعىًٍُد كى  جيٍنده عىلىٍيًو كىهى أىٍعمىا٥بييٍم جيٍندن
اًلًو مً  ٍن بيده، فىًلٍلعىًٍُد كيلُّ كىٍقتو سىرًيهةه ًمٍن نػىٍفًسًو سػىٍهزًميوي أىٍك سػىٍنصيريهي، فػىهيوى ٲبىيدُّ عىديكههي أبًىٍعمى

يٍ  عىثي إلىٍيًو سىرًيهةن سػىٍغزيكهي مىعى عىديكًًٌه ًمٍن شى ثي يىظينُّ أىنهوي يػىٍغزيك شىٍيثي يىظينُّ أىنهوي يػيقىاسًليوي ًِبىا، كىيػىُػٍ
 عىديكههي، فىأىٍعمىاؿي اٍلعىًٍُد سىسيوقيوي قىٍسرنا ًإَلى ميٍقتىضىاىىا ًمنى ا٣ٍبىٍّبً كىالشهرًٌ، كىاٍلعىٍُدي هى يىٍشعيري أىكٍ 

ٍنسىاًف ًمٍن عىديكًًٌه كىىيوى ييًطيقيوي إ٭بهىا ىيوى ٔبيٍندو مً  ًلًو بػىعىثىوي لىوي يىٍشعيري كىيػىتػىعىامىى، فىًفرىاري اإٍلً ٍن عىمى
ا اٍلًفرىارى لىٍ يىكيٍن عىٍن نًفىاؽو  الشهٍيطىافي كىاٍستػىزىلهوي ًبوً  هيٍم، ًْلىفه ىىذى انىوي أىنهوي عىفىا عىنػٍ ٍُحى مثيه أىٍخُػىرى سي
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ٲبىاًف كىثػى  ًإ٭بهىا كىافى عىاًرضنا عىفىا اّلِلهي عىٍنوي فػىعىادىٍت شىجىاعىةي اإٍلً ، كى ُىاسيوي إَلى مىرٍكىزًىىا كىهى شى ٌو
 كىًنصىاًِبىا.

ا الهًذم أىصىابػىهيٍم إ٭بهىا أيسيوا ًفيًو ًمٍن ًقُىًل أىنٍػفيًسًهٍم، كىًبسىُىبً  انىوي أىفه ىىذى ٍُحى  مثيه كىرهرى عىلىٍيًهٍم سي
 : ا قػي ﴿أىٍعمىا٥بًًٍم، فػىقىاؿى هى تيٍم ًمثٍػلىيػٍ ا قيٍل ىيوى ًمٍن أىكىلىمها أىصىابػىٍتكيٍم ميًصيُىةه قىٍد أىصىُػٍ ٍلتيٍم أىىنه ىىذى

[ ]آًؿ ًعٍمرىافى: ُٓٔ]آؿ عمراف:  ﴾ًعٍنًد أىنٍػفيًسكيٍم ًإفه اّلِلهى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره 
ُٔٓ : ا ًبعىٍيًنًو ًفيمىا ىيوى أىعىمُّ ًمٍن ذىًل ى ِف السُّوىًر اٍلمىكًٌيهًة، فػىقىاؿى كىمىا ﴿[ ، كىذىكىرى ىىذى

ُىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو عىٍن كىًثّبو أىصىابىكيٍم ًمٍن  [ َّ]الشورل:  ﴾ميًصيُىةو فىًُمىا كىسى
: َّ]الشُّورىل:  مىا أىصىابى ى ًمٍن شىسىنىةو فىًمنى اّلِلًه كىمىا أىصىابى ى ًمٍن سىيًٌئىةو ﴿[ ، كىقىاؿى
ىىاىينىا: النًٌٍعمىةي [ ، فىا٢بٍىسىنىةي كىالسهيًٌئىةي ٕٗ[ ]النًٌسىاًء: ٕٗ]النساء:  ﴾فىًمٍن نػىٍفًس ى 

، كىاٍلميًصيُىةي إ٭بهىا نىشىأىٍت ًمٍن ًقُىًل نػىٍفًس ى  كىاٍلميًصيُىةي، فىالنًٌٍعمىةي ًمنى اّلِلًه مىنه ًِبىا عىلىٍي ى
، فىاٍْلىكهؿي فىٍضليوي، كىالثهاين عىٍدليوي، كىاٍلعىٍُدي يػىتػىقىلهبي بػىٍْبى فىٍضًلًو كىعىٍدًلًو، جىارو عى  لىٍيًو كىعىمىًل ى

 فىٍضليوي مىاضو ًفيًو شيٍكميوي، عىٍدؿه ًفيًو قىضىاؤيهي.
[ بػىٍعدى ُٓٔ]آؿ عمراف:  ﴾ًإفه اّلِلهى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره ﴿كىخىتىمى اآٍليىةى اٍْليكَلى ًبقىٍوًلًو: 

منا ٥بىيٍم بًعيميو ُٓٔ]آؿ عمراف:  ﴾قيٍل ىيوى ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسكيمٍ ﴿قػىٍوًلًو:  ـً قيٍدرىسًًو مىعى [ إٍعالى

ُىًب، فىذىكىرى السهُىبى كىأىضىافىوي ًإَلى  ًر كىالسه عىٍدًلًو، كىأىنهوي عىاًدؿه قىاًدره، كىِف ذىًل ى إثٍػُىاتي اٍلقىدى
، كىالثهاين يػىنٍ  رى ػٍ ًفي نػيفيوًسًهٍم، كىذىكىرى عيميوـى اٍلقيٍدرىًة كىأىضىافػىهىا ًإَلى نػىٍفًسًو، فىاٍْلىكهؿي يػىٍنًفي ا١بٍُى

ًر، فػىهيوى ييشىاًكلي قػىٍولىوي:  ًلمىٍن شىاءى ًمٍنكيٍم أىٍف يىٍستىًقيمى كىمىا سىشىاءيكفى ﴿اٍلقىٍوؿى إبًًٍبطىاًؿ اٍلقىدى
 [ .َّ[ ]الٌتٍكًويًر: ِٖ]التكوير:  ﴾ًإهه أىٍف يىشىاءى اّلِلهي رىبُّ اٍلعىالىًمْبى 

ا اٍْلىٍمرى بًيىًدًه كىٙبىٍتى قيٍدرىسًًو، كىأىنهوي ىيوى كىِف ًذٍكًر قيٍدرىسًًو ىىاىينىا نيٍكتىةه لىًطيفىةه  ، كىًىيى أىفه ىىذى
الهًذم لىٍو شىاءى لىصىرىفىوي عىٍنكيٍم، فىالى سىٍطليُيوا كىٍشفى أىٍمثىاًلًو ًمٍن غىٍّبًًه، كىهى سػىتهًكليوا عىلىى 

يضىاحً  ا اٍلمىٍعُبى كىأىٍكضىحىوي كيله اإٍلً كىمىا أىصىابىكيٍم يػىٍوـى اٍلتػىقىى ﴿ًبقىٍوًلًو:  ًسوىاهي، كىكىشىفى ىىذى
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ٍذفي اٍلكىٍوينُّ اٍلقىدىًرمُّ، هى الشهٍرًعيُّ ُٔٔ]آؿ عمراف:  ﴾ا١بٍىٍمعىاًف فىًًُإٍذًف اّلِلهً  [ ، كىىيوى اإٍلً
ٍحًر:  يًِبُّ، كىقىٍوًلًو ِف السًٌ ]الُقرة:  ﴾اّلِلهً كىمىا ىيٍم ًبضىارًٌينى ًبًو ًمٍن أىشىدو ًإهه إبًًٍذًف ﴿الدًٌ

 [ .َُِ[ ]اٍلُػىقىرىًة: َُِ
ا التػهٍقًديًر، كىًىيى أىٍف يػىٍعلىمى اٍلميٍؤًمًنْبى ًمنى اٍلمينىاًفًقْبى ًعٍلمى ًعيىافو  ًة ىىذى مثيه أىٍخُػىرى عىٍن ًشٍكمى

ًٍييزنا ظىاًىرنا، كىكىا ًر ٛبى يػهزي ًفيًو أىشىدي اٍلفىرًيقىٍْبً ًمنى اآٍلخى ا التػهٍقًديرً كىريٍؤيىةو يػىتىمى ًة ىىذى  فى ًمٍن ًشٍكمى
عيوا رىده اّلِلًه عىلىٍيًهٍم كىجىوىابىوي ٥بىي  ٍم، سىكىلُّمي اٍلمينىاًفًقْبى ٗبىا ِف نػيفيوًسًهٍم فىسىًمعىوي اٍلميٍؤًمنيوفى، كى٠بًى

ـي صىاًشُيوي سىعىادى  نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة، كىعىرىفيوا ميؤىدهل النًٌفىاًؽ كىمىا يػىئيوؿي إلىٍيًو، كىكىٍيفى ٰبيٍرى ةى الدُّ
ًلغىةو  ًذًه اٍلًقصهًة ِبى ٍم ًمٍن ًشٍكمىةو ِف ًضٍمًن ىى نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة، فػىلىلهًو كى فػىيػىعيودي عىلىٍيًو ًبفىسىاًد الدُّ

ًإٍرشىادو كىسػىٍنًُيوو  ا ًمٍن ٙبىًٍذيرو كىٚبىًٍويفو كى كىسػىٍعرًيفو  كىنًٍعمىةو عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى سىاًبغىةو، كىكىٍم ًفيهى
ا كىعىاًقُػىتػيهيمىا!  أبًىٍسُىاًب ا٣ٍبىٍّبً كىالشهرًٌ، كىمىا ٥بىيمى

ا  ًُيًلًو أىٍشسىنى سػىٍعزًيىةو كىأىٍلطىفىهىا، كىأىٍدعىاىى هيٍم ِف سى ًإَلى مثيه عىزهل نىًُيهوي كىأىٍكلًيىاءىهي عىمهٍن قيًتلى ًمنػٍ
 : ًُيًل اّلِلًه أىٍموىااتن بىٍل أىٍشيىاءه  كىهى ﴿الرًٌضىى ٗبىا قىضىاهي ٥بىىا، فػىقىاؿى ه الهًذينى قيًتليوا ِف سى ٙبىٍسىنبى

ًٍُشريكفى ًِبلهًذينى لىٍ يػىٍلحىقيوا ًِبًٍم  -ًعٍندى رىِبًًٌٍم يػيٍرزىقيوفى  ىيمي اّلِلهي ًمٍن فىٍضًلًو كىيىٍستػى فىرًًشْبى ٗبىا آاتى
ٍلًفًهٍم أىهه خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىهى  [ ]آًؿ َُٕ - ُٗٔ]آؿ عمراف:  ﴾ىيٍم ٰبىٍزىنيوفى ًمٍن خى

ًة مىٍنزًلىةى اٍلقيٍرًب ًمٍنوي كىأىنػههيٍم َُٕ - ًُٗٔعٍمرىافى:  ائًمى [ ، فىجىمىعى ٥بىيٍم ًإَلى ا٢بٍىيىاًة الده
ىيٍم ًمٍن فىٍضًلًو، فى الرًٌٍزًؽ اٍلميٍستىًمرًٌ عىلىٍيًهٍم، كىفػىرىشىهيٍم ٗبىا آاتى هي، كىجىرىَّيى كىىيوى فػىٍوؽى  ًعٍندى

اًعًهٍم ًِبًٍم يىًتمُّ  الرًٌضىى بىٍل ىيوى كىمىاؿي الرًٌضىى، كىاٍسًتٍُشىاريىيٍم إبًًٍخوىاهًنًمي الهًذينى ًِبٍجًتمى
ًتًو كىكىرىامىًتًو.  سيريكريىيٍم كىنىًعيميهيٍم كىاٍسًتٍُشىاريىيٍم ٗبىا ٯبيىدًٌدي ٥بىيٍم كيله كىٍقتو ًمٍن نًٍعمى

ًذًه اٍلًمٍحنىًة ٗبىا ىيوى ًمٍن أىٍعظىًم ًمنىًنًو كىنًعىًمًو عىلىٍيًهمي الهًٍب إٍف كىذىكهرىىيٍم سي  انىوي ِف أىثٍػنىاًء ىى ٍُحى
ًذًه اٍلًمنهًة كىالنًٌٍعمىًة، كىلىٍ يػىٍُقى ٥بىى  شىٍت ِف جىٍنًب ىى ا أىثػىره قىابػىليوا ًِبىا كيله ٧ًبٍنىةو سػىنىا٥بييٍم كىبىًليهةو سىالى

 ةى.اٍلُػىته 
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سًًو، كىيػيزىكًٌيًهٍم،  ليو عىلىٍيًهٍم آَّيى كىًىي ًمنػهتيوي عىلىٍيًهٍم إبًًٍرسىاًؿ رىسيوؿو ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم إلىٍيًهٍم يػىتػٍ
ٍُلى إٍرسىاًلًو ًإَلى  انيوا ًفيًو قػى ًؿ الهًذم كى كىيػيعىلًٌميهيمي اٍلًكتىابى كىا٢بًٍٍكمىةى، كىيػيٍنًقذيىيٍم ًمنى الضهالى

ًة ًإَلى النُّوًر، كىًمنى ا١بٍىٍهًل ًإَلى اٍلًعٍلًم، فىكيلُّ ا٥ٍبيدىل، كىمً  ًح، كىًمنى الظٍُّلمى نى الشهقىاًء ًإَلى اٍلفىالى
ا ا٣ٍبىٍّبً اٍلعىًظيًم لىوي أىٍمره يىًسّبه ًجدًّا ِف جىٍنًب ا٣ٍبىٍّبً   بىًليهةو كى٧ًبٍنىةو سػىنىاؿي اٍلعىٍُدى بػىٍعدى شيصيوًؿ ىىذى

ا  ًثًّب كىمى يػىنىاؿي النهاسى أبًىذىل اٍلمىطىًر ِف جىٍنًب مىا ٰبىٍصيلي ٥بىيٍم بًًو ًمنى ا٣ٍبىٍّبً، فىأىٍعلىمىهيٍم أىفه اٍلكى
ديكا كىيػىتهًكليوا،  ا ًبقىضىائًًو كىقىدىرًًه، لًيػيوىشًٌ سىُىبى اٍلميًصيُىًة ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسًهٍم لًيىٍحذىريكا، كىأىنٌػهى

رىهي،  ًم لًئىاله يػىتهًهميوهي ِف قىضىائًًو كىقىدىرًًه، كىهى ٱبىىافيوا غىيػٍ كىأىٍخُػىرىىيٍم ٗبىا ٥بىيٍم ًفيهىا ًمنى ا٢بًٍكى
ىيٍم ٗبىا أىٍعطىاىيٍم ٩بها ىيوى أىجىلُّ قىٍدرنا كىأى  ٍعظىمي كىلًيػىتػىعىرهؼى إلىٍيًهٍم أبًىنٍػوىاًع أى٠ٍبىائًًو كىًصفىاسًًو، كىسىاله

ليوهي ًمٍن ثػىوىابًًو كىكىرىامىًتًو،  ًر كىاٍلغىًنيمىًة، كىعىزهاىيمٍ ًمنى النهصٍ خىطىرنا ٩بها فىاسػىهيٍم  ىيٍم ٗبىا َنى عىٍن قػىٍتالى
ُىًغي ًلكىرىـً كىٍجًهوً  ا يػىنػٍ  لًيػينىاًفسيوىيٍم ًفيًو، كىهى ٰبىٍزىنيوا عىلىٍيًهٍم، فػىلىوي ا٢بٍىٍمدي كىمىا ىيوى أىٍىليوي، كىكىمى

ًلًو.  كىًعزًٌ جىالى
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ا٢بمد  مُيد كٌل القركف بن شـز  )أبو دمحم( شيخنا عليكلنختم ىذه الرسالة بقوؿ 
 ...  اْلكؿ، كمديل الدكؿ، خالق ا٣بلق

 
اآلَثر، الذم  كماشيفسُحاف ىادـ ا٤بمال ، كمُيد القركف، كمفُب اْلمصار، ... 

 يرث اْلرض كمن عليها، كىو خّب الوارثْب.
 

ـو ًمنها كىبػىرىكىاتو عىلىٍي ى كىعىلىى أيمىمو ٩بهٍن كقوؿ هللا سُحانو كسعاَل ﴿  نيوحي اٍىًٍُط ًبسىالى ًقيلى َّيى
تًٌعيهيٍم مثيه ٲبىىسُّهيٍم ًمنها عىذىابه أىلًيمه  سًٍل ى ًمٍن أىنٍػُىاًء اٍلغىٍيًب نيوًشيهىا  (ْٖ)مىعى ى كىأيمىمه سىنيمى

ا فىاٍصًَبٍ ًإفه اٍلعىاًقُىةى ًلٍلميتهًقْبى ًإلىٍي ى مىا كيٍنتى سػىٍعلى  ًٍُل ىىذى ا أىٍنتى كىهى قػىٍومي ى ًمٍن قػى  ﴾ ميهى
 

أف ٯبعل ىذا العمل خالصان لوجهو إنو كِل ذل  كالقادر عليو  انتهى كهللا أسأؿ 
 عىٍُد هللًا ًعيسىى أىبيو( العُد الفقّب ... ٥بجرة نُينا دمحم ا٣بليل  ُٓا١بمع )ِف . ؽ 

 ا٢بجازمإبراىيم  ٍبنً ا٢بجازم  ٍبني ٧بيىمهدالشهاًمٌي 
 
 
 

 الْخَاتِمَة ُ
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 ------------------- ------------------ 
 ْا٤بقدمة .............................................................. –ِبب 
 ٕ..................................... شديث الراَّيت السود سندان كمتنان  -ِبب 
 ٗ........................................................ نعيم بن ٞباد -سرٝبة 
 ِّ................................................... عيٍثمىافى  أىبيو سىًعيدي  -سرٝبة 
اًبره  -سرٝبة   ِٔ......................................................  ا١ٍبيٍعًفيُّ  جى
 ّٓ............................................ ا٢بسْب بن على بن دمحم -سرٝبة 
 ِْ............................................ القرشى مسلم بن الوليد -سرٝبة 
 ُٓ................................................... رشدين بن سعد -سرٝبة 
 ٓٓ................................................... ٥بيعة بن هللا عُد -سرٝبة 
 ْٖ..........................................................  قىًُيلو  أىِب  -سرٝبة 
 ٕٖ......................................................... أىِب ريكمىافى  –سرٝبة 
 ٖٖ..................................... رىًضيى اّلِلهي عىٍنوي عىًلٌي ٍبن أىِب طىاًلب  –سرٝبة 
 ُْْ.................................... نكارة اْلثر )التعليق على ا٤بًب( -ِبب 

 ُّٔ.........................................................  مسألة )ا٤بداكلة(
 َِٗ...................................................................ا٣باٛبة 
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 ---------------  املصادر واملراجع  ----------------
 
  القرآف .ُ
 صحيح الُخارم كمسلم .ِ
 مسند اهماـ أٞبد بن شنُل .ّ
 عيم بن ٞبادنكتاب الفًب ل .ْ
 هتذيب الكماؿ .ٓ
 التهذيبهتذيب  .ٔ
 سّب أعالـ النُالء .ٕ
 ميزاف اهعتداؿ .ٖ
 اتريخ اهسالـ .ٗ
 الُداية كالنهاية .َُ
 اٙباؼ ا١بماعة .ُُ
 ٙبقيقات اْللُاين .ُِ
اْلصوؿ الثالثة كالقواعد  .ُّ
 اْلربعة
 التوشيد للشيخ صاحل الفوزاف .ُْ
 ا٤بستدرؾ للحاكم .ُٓ
 اتريخ ا٣بلفاء للسيوطي .ُٔ
اٍلوىٍعدي كيَبل ) ال  ةي مى اٍلمىلحى  .ُٕ

 (اللهٍوًح اٍلمىٍحفيوظً ِف   ا٤بىسطيور

 سفسّب الطَبم .ُٖ
 سفسّب الشوكاين  .ُٗ
 سفسّب بن كثّب .َِ
 اغاثة اللهفاف .ُِ
 زاد ا٤بعاد .ِِ
 ٦بموع الفتاكل .ِّ
 سفسّب القرطيب .ِْ
 ٝبهرة اْلنساب هبن شـز .ِٓ
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