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 3     ................................................................................................................................مؼدمي 

 

 مؼدمي

 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ ..

 ّّ د وآفف افىٚهريـ ، وافًِـ افدائؿ ظذ أظدائٓؿ أمجًغ وصّذ اهلل ظذ حم

ِّؿ تسِٔاًم ـثرًا ..  إػ يقم افديـ ، وش

ؼ  َّ ًٚ –مل ٕجد أحدًا مـ أهؾ افَبِٜ ، ح ًٚ تّٚم ًٚ  حتََٔ ذم حٚل ادختٚر  -مَٚرٕ

 اجلرح وافتًديؾ .افٍريَغ ، ذم ، بٚفْير فَقاظد بـ أيب ظبٔد افثٍَل 

مل : ـقهنٚ خٌِط ذم خبط ، ف ذم حٚفادىروحٜ افتهّقرات ٖؽِٛ فذفؽ ؾ

 ًٚ ًٚ تّٚم ًٜ حّجٜ ذم ضقء هذه افَقاظد تًتّد حتََٔ ًٜ ذظّٔ ، ذم بٔٚن احلٚل ، وٓ أدّف

ّٜٔ وٓ  ـَ تٚرخي  ..ذم ادًٚجلٚت  مًتزةؿرائ

ّٕام  ٌٞ ، ٓ يهِح فال خِٔطٌ ادىروح وإ ِّٓٚ ؽ ظتامد مـ إخبٚر ، ج

، ، ممّٚ هق مًٌٔٚر مـ إخبٚر ، ومٔزاٌن ذم آظتبٚر مٚ يهِح بذ ؾٔٓٚ ، ..وآظتبٚر

ظرض فف ـتٚبْٚ ادتقاضع هذا وهق مٚ ، ٕهؾ افْير ؾٔام شْرى  ـٍٚف واٍف 

 .افْير  وافتّحٔص حسٛ ؿقاظدبٚفتحَٔؼ 

افتٚبًٜ فَسؿ  ومٚ يبًٞ ظذ افرسور أّن صًبٜ افبحقث وافدراشٚت

، ، أخذت ظذ ظٚتَٓٚظّيّٓٚ اهلل تًٚػ ذم افًتبٜ احلسّْٜٔٔ ادَّدشٜ  افنٗون افدئْٜ

مٚ اشتىٚظٝ إػ ذفؽ شبٔاًل ، أن تُقن جّؾ افبحقث افهٚدرة ظْٓٚ ، مّْزهٜ ظـ 

وشرة أهؾ مقاؾَٜ فَِرآن وافسّْٜ ، ٓزل ، جمٕٚبٜ فِـّؾ ؽٞ ، مّزئٜ مـ ـّؾ خىؾ 

، وٓ مٚ هؿ ظِٔف مـ  افسالم، ٓ تْٚذم ثقابٝ أهؾ احلّؼ افهالة وافبٔٝ ظِٔٓؿ 

 ّٜٔ  ..صٓرة إضّئْٕٚ
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ادتقاضع ف مٚ مل يًرض فف ـتٚب: إّن ـّؾ ٚل ف إذا ؿزٚجيٓ افَٚس  وفًّؾ 

 شٚؿط ، ؾٓقافثٍَل ادختٚر بٔٚن حٚل ذم هذا ، مـ إخبٚر افقاردة ظـ افٍريَغ 

ْٚ ؾٔام ٕحـ ؾٔف : إذ  ، أوٍٝ إفٔف تِٓ ي، أو مقضقع خمتِؼ ٓ ُيًبٖ بف واه  ّّ ٓ هي

ًٚ وتًدياًل ٓ ؽر ، ؾٕٚتبف  ؽرضْٚ بٔٚن حٚفف   .جرح

هـ( 645وٓبد مـ اإلصٚرة إػ أّن صٔخ ادجتٓديـ افًالمٜ ابـ ٕام احلّع )

، حسٛ إخبٚر وبٔٚن حٚفف  ادختٚر تٚريخ رائًٜ ذم ٕٚؾًٜ صّْػ رشٚفٜ 

ٚ مبّٜٓ ذم ـثٍر مـ ادٍٚصؾ افقاردة ذم مهٚدر احلديٞ وافتٚريخ ، بٔد أهّن 

مٚ  : ؾِؿ يذـر ابـ ٕام أهؾ افْير ض فٌر افٌر، ؾال يتحَؼ مْٓٚ  وادَٚضع

هق صحٔح مًتّد مـ هذه إخبٚر ، ومٚ هق ضًٔػ فٔس بًّتّد ، وافَٚرىء 

، وـتٚبْٚ ادتقاضع هذا ظٚفٟ هذا  ٕتٔجٜ فذفؽواخلبط ط يَع ذم اخلِ،  ؽر افًٚمل

 :ؾهقل أربًٜ  مٚ ٕحـ ؾٔف ذمو.صٚء اهلل تًٚػ  إنْ إمر 

  .افَرائـ افثٚبتٜ ذم حسـ ادختٚر افٍهؾ إّول : 

 افهحٔحٜ . شرة ادختٚر :  ثٚينافٍهؾ اف

  افنًٔل . ذم مٔزان افَْد : ادختٚر  فٞافٍهؾ افثٚ

   .افسّْلذم مٔزان افَْد  افٍهؾ افرابع : ادختٚر 

 بٚشؿ احلّع                                                                                              

 

 

 افًتبٜ احلسّْٜٔٔ ادَّدشٜ 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 افػصؾ إول

ـِ ادختور افؼرائـ افثوبتي دم ُح   ْس
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ظـ افٍريَغ شّْٜ وصًٜٔ ، أخبٚر مٚدحٜ وأخرى ، ذم ادختٚر رمحف اهلل ورد 

، حتتٚج ، ؾٓل متْٚؾٜٔ متًٚرضٜ ظذ مٚ شٔتّوح ذم افٍهقل افالحَٜ ، ذاّمٜ 

ّْٜٔ .ادًٚجلٜ دًٚجلٜ، بؾ   متً

ّٜٔ افَٕٚء بًرض افٍهؾ هذا ا أهّؿ مـ : ؾٓق ذفؽ ْٚهوٜ بفَرائـ افتٚرخي

هذا افُتٚب ، ؾٍٔف مًٚير ثٚبتٜ ومقازيـ مًتزة ، وٓ أؿؾ مـ ـقهنٚ مبٚحٞ 

 .ؾٔام شٔتّوح  ٚتًٚجلادراجحٜ ذم 

ّٕف ادظك افْبّقة ، وأّن افقحل يْزل وٕنر إػ أّن  أؿقى ذّم ورد ذم ادختٚر أ

ّٕف هق افُذاب ادًْل بَقل افْبل :  ظذ مٚ ش دم ثؼقػ ـّذاٌب ومبر»ظِٔف ، وأ

 ف ذم افٍهؾ إخر .شٖٔيت تٍهِٔ

 - هل جمّقعبام–ؾٔام شًِٔـ هذا افُتٚب افَرائـ جمّقع هذه بٔد أّن هذه 

  . : هٚك فسى متٚمًٚ ٍريٜ تُّذب هذه اف، 
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 افؼريـي إوػ

 ؿبؾ ؿقومف بوفثلر  آتػوق ظذ مدح ادختور 

ـٚن مقفده ذم ظٚم اهلجرة ، مـ أصحٚبْٚ : هـ( 645) ؿٚل ابـ ٕام احلع 

ِّ  (1)ػٚضِ افّْ  س  وحرض مع أبٔف وؿًٜ ؿُ  ٝ وهق ابـ ثالث ظؼة شْٜ ، وـٚن يتٍ

 ّّ ،  َل صٔئًٚ ٓ يتّ  صجٚظًٚ  ؾْنٖ مَدامًٚ  ف :فَِتٚل ؾًّْٔف شًد بـ مسًقد ظ

 .وتًٚضك مًٚيل إمقر 

وـٚن ذا ظَؾ واؾر ، وجقاب حٚطر ، وخالل مٖثقرة ، وٍٕس بٚفسخٚء  

مقؾقرة ، وؾىْٜ تدرك إصٔٚء بٍراشتٓٚ ، ومهٜ تًِق ظذ افٍراؿد بٍْٚشتٓٚ ، 

، وؿد مٚرس افتجٚرب ؾحُْتف ،  وحدس مهٔٛ ، وـػ ذم احلروب جمٔٛ

 .(2)وٓمس اخلىقب ؾٓذبتف 

هـ( مـ أهؾ افسّْٜ ذم آشتًٔٚب : 463ؿٚل ابـ ظبد افز افَرضبل )

ف رشقل ظك إّٔ ، وادّ ضؾى اإلمورة إػ أنْ ،  معدود دم أهؾ افػضؾ وافديـادختٚر 

 .(3) حمّد بـ احلٍْٜٔ ذم ضِٛ دم احلسغ

                                                           

ًٚ: وؿًٜ جرس أيب مْىَٜ وؿًٝ ؾٔٓٚ حرب بغ ادسِّغ وافٍرس ؿرب احلرة،   (1) وتسّك أيو

 ظبٔد.

 . مٗشسٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .60ذوب افّْيٚر)ت: ؾٚرس حسقن ـريؿ( :   (2)

 . دار اجلٔؾ بروت.2528. رؿؿ : 1465: 4آشتًٔٚب )ت: ظع افبجٚوي(   (3)
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ذم افسر : ٕنٖ ادختٚر، ؾُٚن مـ ـزاء ثَٔػ، هـ( 748)وؿٚل افذهبل 

 .(1)ي افديـوؿؾّ وذوي افرأي، وافٍهٚحٜ، وافنجٚظٜ، وافدهٚء، 

ًٚ دٚ مِؽ ادختٚر افُقؾٜ وأخذ ادختور دم افعدل، وحسـ :  وؿٚل أيو

 .(2) افسرة

ؽِٛ ، ادختٚر بـ أيب ظبٔد افثٍَل هـ( ذم اإلصٚبٜ : 852وؿٚل ابـ حجر )

ٚس إػ ودظٚ افّْ ، ؾٖطٓر حمبٜ أهؾ افبٔٝ ، ظذ افُقؾٜ ذم أول خالؾٜ بـ افزبر 

ؾٖحّبف ، ؾتبًٓؿ ؾَتؾ ـثرًا ممّـ بٚذ ذفؽ أو أظٚن ظِٔف ، ضِٛ ؿتِٜ احلسغ 

ّٕف زيـ فف افنٔىٚن أن ادظك افْبقة ، ٚس افّْ   .(3)...وزظؿ أّن جزيؾ يٖتٔف، ثّؿ إ

ؿِٝ : مٚ ذـره ابـ حجر أّن ادختٚر ضِٛ افثٖر وحٚز ظذ حمبّٜ افّْٚس 

ّٕف ادظك افْبّقة ، ؾروايٜ شٚؿىٜ ؾٔام شّٔتوح ذم افٍهؾ افدرايٜ ،   . رابعوأّمٚ أ

وؿٚل ابـ حجر ذم فسٚن ادٔزان : وافده أبق ظبٔد ، ـٚن مـ خٔٚر افهحٚبٜ 

، اشتنٓد يقم اجلرس ذم خالؾٜ ظّر بـ اخلىٚب ، وإفٔف ٕسبٝ افقؿًٜ ؾٔٓٚ جرس 

، وبسبٛ ذفؽ ذـره ابـ ظبد افز ذم  ادختور وفد بوهلجرةأيب ظبٔد ، وـٚن 

 .(4) فف رؤيي دم مو يغؾى ظذ افظـف ّٕٕ : افهحٚبٜ 

                                                           

 . مٗشسٜ افرشٚفٜ ، بروت .144. رؿؿ : 539:  3شر أظالم افْبالء   (1)

 . مٗشسٜ افرشٚفٜ ، بروت . 144. رؿؿ : 538: 3ْبالء شر أظالم اف  (2)

 . دار ادًرؾٜ ، بروت.617:  6ؾتح افبٚري )ت: حمٛ افديـ اخلىٔٛ(   (3)

 . دائرة ادًٚرف افْيٚمٜٔ ، اهلْد .17، رؿؿ : 6: 6فسٚن ادٔزان   (4)
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ذم افًز : شْٜ أربع ظؼة ، وؾٔٓٚ ـٕٚٝ وؿًٜ هـ( 748)وؿٚل افذهبل 

جرس أيب ظبٔد ، واشتنٓد يقمئذ ضٚئٍٜ مْٓؿ: أبق ظبٔد بـ مسًقد افثٍَل، وهق 

 .(1)اب ، وـٚن مـ شٚدة افهحٚبٜ افذي ٕسٛ إفٔف اجلرس، وهق وافد ادختٚر افُذّ 

أّن ، ٕٚهٔؽ ظـ افنًٜٔ إٔٚر اهلل برهٚهنؿ ؿِٝ : يُٚد ٓ خيتِػ أهؾ افسّْٜ 

ـٚن مـ أهؾ افًَؾ وافرأي وافٍهٚحٜ  -ؿبؾ ؿٔٚمف بٚفثٖر فِحسغ–ادختٚر 

: ؾَِد شّؾ شٍٔف فٔجٚهد افٍُٚر وهق بًّر ثالثٜ وافديـ  واجلٓٚدوافنجٚظٜ 

ّٕام ضًـ ؾٔف إ، ومهٚدرهؿ  ، ـذا ذـرت جّؾ ظؼة شْٜ ذم وؿًٜ جرس أيب ظبٔد 

 .، زبريغ ومروإٔغ وؿٚرع افيٚدغ ضِٛ افثٖر  بًد أنْ أهؾ افسّْٜ 

 -ؾٔام شٔثبٝ ـتٚبْٚ ادتقاضع هذا-افزبدة : مدح ادختٚر درايٜ ، وذّمف 

روايٜ ، وافدرايٜ مَّدمٜ ظذ افروايٜ ، شٔام إذا ـٕٚٝ افروايٜ ضًٍٜٔ اإلشْٚد أو 

 افدٓفٜ أو ـِٔٓام .

ًٚ و ّٔ شٔام مٚ ذـره أهؾ افسّْٜ ، إّمٚ  :أّن إخبٚر ذم ذّم ادختٚر شّٔتوح جِ

 ضًٍٜٔ افدٓفٜ ، وإّمٚ ـِٔٓام . ضًٍٜٔ اإلشْٚد ، وإّمٚ

                                                           

ّٜٔ 14افًز ذم أخبٚر مـ ؽز)ت: أبق هٚجر زؽِقل( :   (1)  ، بروت.. دار افُتٛ افًِّ
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 كقي افؼريـي افثو

 بعد مقتف يؿتدح ادختور ابـ ظّبوس 

،  بـ أشد أخزٕٚ ادًّذ هـ( ذم ـتٚب افىبَٚت ؿٚل : 230أخرج ابـ شًد )

ؿٚل: حدثْل أبق افًريٚن ، ؿٚل: حدثْٚ ظبد افًزيز بـ ادختٚر ؿٚل: حدثْٚ خٚفد 

ٚ ؿٚل ؾُّْ  ـبًثْٚ ادختٚر ذم أفٍل ؾٚرس إػ حمّد بـ احلٍْٜٔ ؿٚل:، ادجٚصًل 

 ظْده. 

ؾَٔقل:  هـ(67)يذـر ادختٚرهـ( 68)ؾُٚن ابـ ظبٚس )أبق افًريٚن( : ؿٚل 

 .(1)شوأكػؼ ظؾقـو، وؿه ديقكـو ، ثلركو  أدركَ »

ؿِٝ : إشْٚده صحٔح دون أدٕك ـالم ، ؾرجٚفف ثَٚت ظذ ذط افنٔخغ 

 افًريٚن ، وهق ثَٜ ب٘مجٚع .، شقى برـٜ 

ّٕف صدر ظـ حز إّمٜ ابـ ظّبٚس )جّدًا وافّْص طٚهٌر  هـ( بًد مَتؾ 68أ

ًٚ فِْبّقة وهـ( 67) ادختٚر ّٔ ًٚ أذًا مدظ : وإّٓ حمٌٚل ظٚدًة أن يّتدح حز إّمٜ ـّذاب

ًٚ ، وبىالٕف طٚهر   .شٚغ أن يّتدح مسِّٜٔ افُّذاب أيو

رّيٜ اّدظٚء ادختٚر افْبّقة أـذوبٜ حدثٝ بًد وؾٚة وذم هذا دٓفٜ مٚ ، أّن ؾ

 .ابـ ظّبٚس ريض اهلل ظْف ، ؾٚحٍظ 

                                                           

ّٜٔ ، بروت.78: 5ضبَٚت ابـ شًد )ت: حمّد ظىٚ(   (1)  . افًِّ
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ظبد اهلل بـ افزبر ٓبـ ظبٚس:  وؿٚلوؿٚل افبالذري وابـ إثر جٚزمغ : 

 مل يبٌِؽ ؿتؾ افُذاب؟! أ

  !: ومـ افُذاب؟ابـ ظّبٚس  ؿٚل

 : ابـ أيب ظبٔد. ابـ افزبر  ؿٚل

 : ؿد بٌِْل ؿتؾ ادختٚر.ابـ ظّبٚس  ؾَٚل

 ع فف؟! وتتقّج  تُره تسّٔتف ـذابًٚ ؽ : ـّٖٕ ابـ افزبر  ؿٚل

وصػك ؽؾقؾ ، وضؾى بدموئـو ، ذفؽ رجؾ ؿتؾ ؿتؾتـو »: ابـ ظّبٚس  ؾَٚل

 .(1) شو افشتؿ وافشامتيصدوركو، وفقس جزاؤه مـّ 

 ًٚ ، ـام ييٓر مـ ّٕص افبالذري ؿِٝ : واضح أّن دظقى ـقن ادختٚر ـذاب

ّٜٔ  ، ؾريٜ زبرّيٜ أّول مـ أفهَٓٚ بٚدختٚر آل افزبر ًٚ ٕهؾ ثّؿ بْل أم : ـقٕف مقافٔ

افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم ، وؿد تقاتر ذم افتٚريخ أّن ظبد اهلل بـ افزبر ـٚن مـ 

ّٕف ترك افهالة ظذ حمّد خهقمٓؿ ، بؾ أظدائٓؿ ، ٓ حيبّ  ٓؿ وٓ يىَٔٓؿ ، حتك أ

ًٚ ذم بًض ـتبْٚ افُبرة وآل حمّد مـ افًبٚدات حسدًا هلؿ  .(2)..، ذـرٕٚ هذا مقثَ

ًٚ ـٚؾرًا  احلٚصؾ : حمٚل ظٚدًة أن يّتدح ابـ ظّبٚس وهق حز إّمٜ ، ـّذاب

ًٚ فِْبّقة : ؾتًّغَ ـقهنٚ ؾريٜ وأـذوبٜ واؾساء . ّٔ  مدظ

                                                           

 . دار افٍُر ، بروت .287:  3إٔسٚب إذاف )ت: شٓٔؾ زـٚر(   (1)

 . دار افُتٚب افًريب ، بروت.340:  3افُٚمؾ ذم افتٚريخ )ت: ظّر تدمري( 

 ، بروت. . دار إثرذم شّْٜ افرشقل إير هذا ذم ـتٚبْٚ ظّع   (2)
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 افؼريـي افثوفثي  

 ادختور مـ افصحوبي

وـون ادختور وفد بوهلجرة، وبسبى ذفؽ ذـره ابـ ابـ حجر: ؿٚل احلٚؾظ 

 . (1)ظبد افز دم افصحوبي

ؿِٝ : ذـره ابـ ظبد افز ذم ـتٚبف آشتًٔٚب ذم مًرؾٜ إصحٚب : فَّقة 

ّٕف ممّـ رأى افْبّل  وفد ادختٚر ، فُّْف مع ذفؽ ٍٕك صحبتف ؿٚئاًل :  احتامل أ

 .اهـ. (2) ، وأخبٚره ؽر مرضٜٔوفقسً فف صحبي وٓ رواييظٚم اهلجرة، 

 وافرؤيٜ .. ؿِٝ : وهذا ـٌٔؾ بُّٔٚفغ : يدّل ظذ ؿّقة افهحبٜ

 أّن ادختور مـ افصحوبي  افدفقؾ

ذـره ابـ ظبد افز دم هـ( ذم افِسٚن : 852ؿٚل ابـ حجر افًسَالين )

 .(3)فف رؤيي دم مو يغؾى ظذ افظـافصحوبي : ّٕكف 

ب٘مجٚع افًِامء ، ؽزا افىٚئػ شْٜ ثامن  ؿِٝ : وذفؽ ّٕن افْبّل 

فِٓجرة ، وؾٔٓٚ ؿقم ثَٔػ ، ؾدخؾ مجٔع أهِٓٚ اإلشالم ، ظدا هذا ؾجًّٔٓؿ ذم 

                                                           

 . دائرة ادًٚرف افْيٚمٜٔ ، اهلْد .17، رؿؿ : 6: 6فسٚن ادٔزان   (1)

 . دار اجلٔؾ بروت.2528. رؿؿ : 1465: 4آشتًٔٚب )ت: ظع افبجٚوي(   (2)

 . دائرة ادًٚرف افْيٚمٜٔ ، اهلْد .17، رؿؿ : 6: 6فسٚن ادٔزان   (3)
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دون اشتثْٚء ،  افسْٜ افًٚذة فِٓجرة ؿد صٓد حّجٜ افقداع مع افْبّل حمّد 

 وؿد ـٚن ظّر ادختٚر وؿتذاك ظؼ شْغ : فًدم اخلالف أّن مقفده ظٚم اهلجرة .

 ًٚ  أّكف مل يبؼ:  ؿد تَّدم ؽر مرة ، ذفؽ ؿٚل أي ابـ حجر ذم اإلصٚبٜ مقّضح

 ، ٜ ُّ  ، ؾّـ ثؿّ إّٓ صفد حّجي افقداع،  وثؼقػأحٌد مـ ؿريش ، ،  وٓ افطوئػبّ

 .(2)، إّٓ أّن أخبٚره رديئٜ(1)ادختور مـ هذا افؼسؿيُقن 

 : ًٚ مـ ـٚن صٓد احلروب ذم  وؿد تَدم افتْبٔف ظذ أنّ وؿٚل ابـ حجر أيو

ؿ ٕهّن  :ذم افهحٚبٜ يُقن مًدوداً ، مـ ؿريش وثَٔػ ، أيٚم أيب بُر ومٚ ؿٚرهبٚ 

 .(3)صٓدوا حجٜ افقداع

 : ًٚ ف ـٚن ذم افًٓد إّٔ ، مـ ظرف مـ أهؾ مُٜ وافىٚئػ  أنّ  رَ تَرّ وؿٚل أيو

ؿ صٓدوا حّجٜ ف يًد ذم افهحٚبٜ، ٕهّن افْبقي إػ خالؾٜ أيب بُر ؾام بًدهٚ، ؾّٕ٘ 

ِّؿ  .(4)افقداع مع افْبّل صذ اهلله ظِٔف وش

 فف رؤيٜ وصحبٜ .ؿِٝ : جمّقع ذفؽ ئٍد أّن 

                                                           

ٓبـ حجر مْٟٓ ابتُره هق ذم افهحٚبٜ ، ؾَّسّٓؿ ظذ أربًٜ أؿسٚم : إّول : مـ ثبتٝ صحبتف   (1)

. افثٚفٞ: ادخرضمغ . افرابع ، وهق مرمك ابـ حجر  بٚفروايٜ . افثٚين : ؾّٔـ وفد ظٓد افْبّل 

 تٚر.ومْنقده وإبداظف : مٚ حٚم حقهلؿ اخلىٖ واهلؿ : ـخىٖ ابـ ظبد افّز ذم ٍٕل صحبٜ ادخ

ِّٜ أظاله .   ؾَقل ابـ حجر : ادختٚر مـ هذا افَسؿ ، أي : افرابع: فًِ

ّٜٔ ، بروت.8567، رؿؿ: 292:  6اإلصٚبٜ   (2)  . دار افُتٛ افًِّ

ّٜٔ ، بروت.8103، رؿؿ: 128:  6اإلصٚبٜ   (3)  . دار افُتٛ افًِّ

ّٜٔ ، بروت.8110، رؿؿ: 130:  6اإلصٚبٜ   (4)  . دار افُتٛ افًِّ
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وإذا ـٚن إمر ـذفؽ ، وهق ـذفؽ ؾٔام اّتوح : ؾٚدختٚر ، ظذ مبٚين أهؾ 

ِّٓؿ ظدول إذا مٚتقا ظذ اإلشالم .  افسّْٜ، مـ افهحٚبٜ ، وـ

ّن أخبٚر أهؾ افسّْٜ ذم ذّم ادختٚر ، فٔس ؾٔٓٚ إّٓ رابع أوشٖٔيت ذم افٍهؾ اف

ّٕف ادّ  ظك افْبّقة وأّن افقحل جزائٔؾ يْزل ظِٔف مٚ يدّل ظذ إشالمف ، وأّمٚ ؾريٜ أ

وؽر ذفؽ مـ افسهٚت ، ؾٓل ختّرصٚت واؾساءات وجمٚزؾٚت ، جمٕٚبٜ فُّؾ 

 ؿقاظد افتحَٔؼ ، ومْٚؾٜٔ فًّٚمٜ ؿقإغ افْير .

ًٚ ، ؾّ٘ن مجٚظٜ مـ ؿدمٚء أهؾ افْهٛ ، مـ  واحلّؼ ، وهق مٚ يسّتوح جِٔ

دوا تسَٔط صٖن ادختٚر ؾٔام رامف  أظداء أهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افهالة وافسالم ّّ ، تً

مـ احلّؼ ، وتنقيف صقرتف افؼيٍٜ ذم ضِٛ افثٖر : إرضًٚء فِنٔىٚن وأظقإف مـ 

 ضٌٚة افزمٚن .
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 هـ(463)بقون ـالم ابـ ظبد افّز 

ـتوب ذـره ابـ ظبد افز دم وربام تَقل بتْٚذم ؿقل احلٚؾظ ابـ حجر: 

. مع ؿقل ابـ ظبد افّز ذم ـتٚبف  يغؾى ظذ افظـفف رؤيي دم مو افصحوبي : ّٕكف 

 . فقسً فف صحبي وٓ روايي افهحٚبٜ :

ؿِٝ : ـتٚب افهحٚبٜ ، هق : آشتًٔٚب ذم مًرؾٜ إصحٚب . أدرج ؾٔف 

 ، وفق احتامًٓ .ومٚت ظذ اإلشالم ـّؾ مـ رأى افْبّل ظِٔف افسالم 

مٚت ظذ اإلشالم : إذ فق  فِنؽ ذم ـقن ادختٚر ٓ تْٚف :  : وجقابف

فٔس بّسِؿ  ـٚؾرٌ ، ـّسِّٜٔ افُّذاب ، ؾٓق بْحق اجلزم  افْبّقةء ادختٚر ظٚادّ ثبٝ 

 .مـ افهحٚبٜؾال يُقن : 

وأّن افقحل اّدظك افْبّقة ؿد   ادختٚر ؾٚؾٓؿ هذا : إذ ٓ جزم ذم ـقن

: ؾُقن ابـ ظبد افز ؿد  ذم افهحٚبٜابـ ظبد افّز ، وإّٓ دٚ أدرجف يْزل ظِٔف 

ّٕف حمتّؾ افهحبٜ واإلشالم ، ؾٓذا ، ذم ـتٚبف أدرجف ضّـ افهحٚبٜ  وإن يًْل أ

ًٚ  ـٚن افراجح ظْده ٓ بْحق اجلزم هذا فُـ ؿد اّدظك افْبّقة ، أّن ادختٚر ـٚن ـّذاب

ـّ :  وافَٔغ ، بؾ احتامٌل    .، ؾتدّبر !!وإّٓ دٚ ادرجف ضّـ افهحٚبٜ وط
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 افؼريـي افرابعي 

 صوحى رايي ادختور صحويبٌّ ثؼٌي جؾقٌؾ 

ثَٜ ؾٔام ،  هـ(100)ظٚمر بـ واثِٜ وـٚن أبق افىٍٔؾ ؿٚل افذهبل : 

ّّ ، ؾٚرشًٚ ، صٚظراً ، ظٚدًٚ يَِْف، صٚدؿًٚ   .(1)حروبف ، وصٓد مع ظعّ ضقيالً  دهراً  رَ ، ظ

أبق هـ( ذم ادًٚرف : 276ؿٚل ابـ ؿتٔبٜ ، ظبد اهلل بـ مسِؿ افدٕٔقري )

اهلل صّذ اهلل وـٚن آخر مـ رأى رشقل هـ( ، 67)صٚحٛ رايٜ ادختٚر  افّىٍٔؾ:

 ًٚ  .(2)هـ( 100) ظِٔف وشِؿ مقت

أبق هـ( : 476وؿٚل اإلمٚم أبق إشحٚق ، إبراهٔؿ بـ ظّع افنرازي) 

وـٚن آخر مـ رآه ، رأى افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ، ظٚمر بـ واثِٜ ، افىٍٔؾ 

ًٚ، مٚت بًد شْٜ مٚئٜ، وـٚن صٚحٛ رايٜ ادختٚر   .(3)مقت

ؾوًػ إٕدفز ، شٚء أبق حمّد بـ حزم أهـ( : 852وؿٚل ابـ حجر )

وأبق افىٍٔؾ ، ـٚن صٚحٛ رايٜ ادختٚر افُذاب : وؿٚل : أحٚديٞ أيب افىٍٔؾ 

 . (4)وٓ شٔام بٚفًهبٜٔ واهلقى، وٓ يٗثر ؾٔف ؿقل أحد ، صحٚيب ٓ صؽ ؾٔف 

                                                           

 . مٗشسٜ افرشٚفٜ ، بروت . 144. رؿؿ : 538: 3شر أظالم افْبالء   (1)

 . اهلٔئٜ ادكّيٜ افًّٚمٜ فُِتٚب ، افَٚهرة .624ادًٚرف :   (2)

 ضبَٚت افٍَٓٚء )ت: إحسٚن ظّبٚس( . دار افرائد افًريب ، بروت .  (3)

 . دار ادًرؾٜ ، بروت.412: 1ؾتح افبٚري   (4)
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هق إمجٚع ظذ  منٓقر أهؾ افَبِٜ إظيؿ ، شّْٜ وصًٜٔ ، ظذ هذا ، بؾ

 افتحَٔؼ : إذ ٓ ظزة بّـ صّذ إن وجد .

ًٚ : يدّظل افْبّقة ، وأّن افقحل يْزل  ؿِٝ : ؾٓؾ يًَؾ أّن ادختٚر ـٚن ـذاب

ظِٔف ، ويُقن صٚحٛ رايتف ذم ضِٛ ثٖر احلسغ بـ ظع صِقات اهلل ظِٔف ، هذا 

 افهحٚيب افثَٜ افًدل اجلِٔؾ؟!!

اؾساءات حموٜ ، أفهَٓٚ أذس خهقم افِّٓؿ ـاّل ، وهذا يُنػ أهّنٚ 

ّٜٔ بٚدختٚر رمحف اهلل : فتنقيف  أهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم مـ آل افزبر وبْل أم

ًٚ بثٖرهؿ . ًٚ ٕهؾ افبٔٝ ضٚفب  صقرتف : ـقٕف مقافٔ

 بغ صحبي ادختور وأيب افطػقؾ !!

افىٍٔؾ ّْٕبف فٍِٚئدة ، أّن أهؾ افَْد وافتٚريخ وافسرة ، أمجًقا ظذ أّن أبٚ 

ّٕف مل يدرك مـ حٔٚة افْبل إّٓ ثامن شْغ . ًٚ ، مع أ  رضقان اهلل ظِٔف ـٚن صحٚبٔ

وأّمٚ ادختٚر ريض اهلل تًٚػ ظْف ، ؾٖدرك ظؼ شْغ مـ حٔٚة افْبل 

صِقات اهلل ظِٔف وآفف ، وهذا يْتٟ أّن ادختٚر أـز مـ أبٚ افىٍٔؾ بسْتغ ، وهق ، 

 ّقة صحبٜ ادختٚر ريض اهلل ظْف .بؤّّٜ مٚ تَّدم ، ؿريْٜ ظذ ؿ

هـ( 107هـ( وؿٔؾ: )102هـ( وؿٔؾ : )100ؿِٝ : مٚت أبق افىٍٔؾ شْٜ )

 هـ( .110وؿٔؾ: )
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 ومسي افؼريـي اخل

 ابـ ظؿر يؼبؾ أمقال ادختور دون ذم

: أخزٕٚ افٍوؾ بـ دـغ ؿٚل: حدثْٚ هـ( ذم ضبَٚتف 230ابـ شًد ) ؿٚل

)بـ أيب ظـ ٕٚؾع ؿٚل: ـٚن ادختٚر ، ظـ جًٍر بـ حمّد ، ٚتؿ بـ إشامظٔؾ ح

مو  وٓ أردّ ،  صقئوً  ٓ أشلل أحداً يبًٞ بٚدٚل إػ ابـ ظّر ؾَٔبِف ويَقل: ظبٔد( 

 . رزؿـل اهلل

ًٚ ؿٚل :  ، أخزٕٚ أبق بُر بـ ظبد اهلل بـ أويس اددين وأخرجف ابـ شًد أيو

 . (1)بف مثِفظـ جًٍر بـ حمّد ، ظـ شِٔامن بـ بالل 

ؿِٝ : إشْٚد ـّؾ مْٓام صحٔح ظذ ذط مسِؿ ، رجٚهلام ثَٚت ظذ ذط 

افنٔخغ ، شقى إمٚمْٚ جًٍر بـ حمّد افهٚدق أرواح افًٚدغ فف افٍداء، احتٟ 

 بف مسِؿ ، ومل حيتٟ بف افبخٚري ؿّبح اهلل صًْٔف .

واحلديٞ سيٌح أّن افهحٚيب ادنٓقر ظبد اهلل بـ ظّر بٝ اخلىٚب ، ـٚن 

 يَبؾ هدايٚ ادختٚر بـ أيب ظبٔد .

ًٚ ـٚؾرًا ،  فُـ ٕتسٚءل بنّدة ، هؾ ـٚن شَٔبِٓٚ فق ـٚن ادختٚر مرتّدًا ـّذاب

ًٚ فِْبّقة  ؟!! هٚك فسى .. ؾٔام زظّقا واؾسوا  مّدظٔ

                                                           
ّٜٔ ، بروت.112: 4ًد)ت: حمّد ظبد افَٚدر ظىٚ( ضبَٚت ابـ ش  (1)  . دار افُتٛ افًِّ
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ؿٚل: أخزٕٚ ظٚرم بـ افٍوؾ هـ( ذم افىبَٚت ؿٚل : 230أخرج ابـ شًد )

مًٚويٜ بًٞ إػ ابـ ظّر بامئٜ  ٕٚؾع أنّ  ظـ، ظـ أيقب ، ٚد بـ زيد ؿٚل: حدثْٚ محّ 

 ديـل ظـدي إذاً  إنّ ..: ؾِام أراد أن يبٚيع فٔزيد بـ مًٚويٜ ؿٚل: أرى ذاك أراد ،أفػ

 .(1)فرخقص

، حدثْٚ شِٔامن بـ حرب هـ( ذم ادًرؾٜ ؿٚل : 277وأخرجف افٍسقي )

 .(2)بف مثِف حدثْٚ محٚد 

 افنٔخغ .ؿِٝ : إشْٚد ـّؾ مْٓام صحٌٔح ظذ ذط 

ؾ٘ذا ـٚن ؿبقل ابـ ظّر أمقال مًٚويٜ يًْل أّن افديـ رخٔص ، ؾٓدّيٜ 

ًٚ ، وإّٓ فذّمٓٚ ابـ ظّر ـام ذّم مًٚويٜ وأمقافف : ؾّع  ادختٚر ٓ تْٚذم افديـ إضالؿ

ّٕف  ذّمٓٚ  -آخرادىٚف-أّن افهحٚيب ابـ ظّر ؿبؾ هدّيٜ مًٚويٜ خر ؿبقل ، إّٓ أ

 يًٍؾ هذا مع ادختٚر وأمقافف . ـقهنٚ بٚضاًل ، فُّْف مل

 واحد ، وهق دؾع ؾريٜ أّن 
ٍ
واحلّؼ ؾّ٘ن هذه افَريْٜ ، ٓ تهِح إّٓ فقء

ؿد ادظك افْبّقة وأّن افقحل يْزل ظِٔف ، وإّٓ ٓشتحٚل ظٚدًة  -وحٚصٚه-ادختٚر 

، مـ دون أدٕك ذّم ، ؾع هذا وافقحل أن يَبؾ ابـ ظّر أمقال ـٚؾٍر ، مدٍع فِْبّقة 

 واحٍيف .دًا جّٔ 

 

                                                           
ّٜٔ ، بروت.138: 4ضبَٚت ابـ شًد)ت: حمّد ظبد افَٚدر ظىٚ(   (1)  . دار افُتٛ افًِّ

 . 492: 1ادًرؾٜ وافتٚريخ  (2)



 
 
 
 

 

 23     ..........................................................افؼرائـ افثوبتي دم حسـ ادختور افػصؾ إّول : 

 سودشي افؼريـي اف

 ادختور يؿتـع ظـ شّى ابـ أيب فقذ 

حدثْٚ أبق ؿٚل :  ادًروف ذم مهٍّْف هـ( 235)ٔبٜ صابـ أيب اإلمٚم أخرج 

رضبف احلجٚج ، ظـ إظّش ؿٚل: رأيٝ ظبد افرمحـ بـ أيب فٔذ ، مًٚويٜ 

، ؾجًؾ ظبد  وأوؿٍف ظذ بٚب ادسجد ، ؿٚل: ؾجًِقا يَقفقن: افًـ افُذابغ

، بـ أيب ضٚفٛ  ظعي »يسُٝ ثؿ يَقل:  ثؿّ ش فعـ اهلل افؽذابغ»افرمحـ يَقل: 

ابتدأهؿ  ؾًرؾٝ حغ شُٝ ثؿه ش ، بـ أيب ظبقد وادختورُ ، اهلل بـ افزبر  وظبدُ 

 .(1) فقس يريدهؿف ؾرؾًٓؿ إّٔ 

ؿول: ، ؿٚل: أخزٕٚ أبق مًٚويٜ افرضير هـ( ؿٚل : 230وأخرجف ابـ شًد )

 .(2)بف مثِف  حدثـو إظؿش

، وافرضير ، وهق حمّد بـ ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ظذ ذط افنٔخغ

ّٟ بف افنٔخٚن   .خٚزم إظّك ؿد ّسح بٚفسامع ، وهق ثَٜ احت

حدثْٚ ابـ ّٕر ؿٚل: ذم ـتٚبف ادًرؾٜ : هـ( 277)ؿٚل اإلمٚم افٍسقي 

ؿد ، رأيٝ ظبد افرمحـ بـ أيب فٔذ  ظـ إظّش ؿٚل:، حدثْٚ أبق بُر بـ ظٔٚش 

ٛه بـ يقشػ افثٍَل ، أؿٚمف احلجٚج   . !!ابغافُذّ  ورضبف وهق يَقل: ش

                                                           

 . مُتبٜ افرصد، افريٚض.30617، رؿؿ: 195: 6مهْػ ابـ أيب صٔبٜ)ت: ـامل احلقت(   (1)

ّٜٔ ، بروت . 168: 6ضبَٚت ابـ شًد)ت: حمّد ظبد افَٚدر ظىٚ(    (2)  . افًِّ
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بـ أيب  يسُٝ، ثؿ يَقل: ظعي  ظبد افرمحـ : فًـ اهلل افُذابغ. ثؿّ : ؾَٔقل 

 .بـ أيب ظبٔد ادختٚرُ ، اهلل بـ افزبر  ظبدُ ، ضٚفٛ 

 . ظذ ذط افبخٚري حسـؿِٝ : احلديٞ صحٔح ، وهذا اإلشْٚد 

ّٔٚش بام أخرج افٍسقي ؿٚل :  ، حدثْٚ أبق شًٔد إصٟ وؿد تقبع ابـ ظ

ظـ إظّش ؿٚل: رأيٝ ظبد ،  وأبق بؽر بـ ظقوشبـ ؽقوث حػص ؿٚل: حدثْٚ 

ظذ  كءوهق متُ،  وـٚن حيرضه صٔخًٚ ، افرمحـ بـ أيب فٔذ وؿد رضبف احلجٚج

 ؟!.افُذابغافًـ : وهؿ يَقفقن فف ، ابْف 

بـ أيب ضٚفٛ،  اهلل اهلل ظز وجؾ، ظعي : يَقل  فًـ اهلل افُذابغ، ثؿّ : ؾَٔقل 

 بـ أيب ظبٔد.  اهلل ابـ افزبر، ادختٚرُ  ظبدُ 

وهق ، ؿ محر ٓ يدرون مٚ يَقل ؿٚل إظّش: وأهؾ افنٚم حقفف ـٖهّن 

 . (1) خيرجٓؿ مـ افًِـ

 ظذ ذط افنٔخغ .صحٔح ؿِٝ : إشْٚده 

  

                                                           

 . مٗشسٜ افرشٚفٜ ، بروت .617:  2ادًرؾٜ وافتٚريخ )ت: أـرم ضٔٚء افًّري(   (1)



 
 
 
 

 

 25     ..........................................................افؼرائـ افثوبتي دم حسـ ادختور افػصؾ إّول : 

 دٓفي احلديٌ !!

ّدظك افْبّقة وأّن ـٚن يأّن ادختٚر مزظّٜ ٍٕل أؿؾ مٚ ذم هذا احلديٞ ، 

، وإّٓ دٚ شٚغ فًبد افرمحـ بـ أيب فٔذ إٕهٚري اددين ريض افقحل يْزل ظِٔف 

ًٚ : اهلل ظْف ، وهق ظِامء افتٚبًغ إجالء ،  افتقريٜ  ًٚ ـقهنٚ ـذب  .، وهق حمّرم إمجٚظ

ٌٜ أّن هذه افدظٚوى ، ٓ تًدو افُذب ان اهلل ظِٔف رضقؾتقريتف  ـٚصٍ

ِّبٜ ذم مهٕٚع افسِىٜ  ّٜٔ  إمقّيٜوآؾساء ، وأهّنٚ مً  ٚدٜ .يافادروإ

، وظِامء ادسِّغ ، مـ أجالء افتٚبًغ ؾٔام ؿِْٚ ًبد افرمحـ بـ أيب فٔذ ؾ

ّٕف رأى مٚئٜ وظؼيـ ؿٚضبٜ أمجع ظذ جالفتف  أهؾ اإلشالم شّْٜ وصًٜٔ : ؾٍُٔل أ

ًٚ ، أحدهؿ مقػ ادقحديـ ظّع بـ أيب ضٚفٛ صِقات اهلل ظِٔف ، بؾ هق  صحٚبٔ

 .ادنٓقريـ ، صٓد مًف حروبف رضقان اهلل ظِٔف مـ أصحٚبف 

ّٕف ظذ اهلدى ، ؾٍُٔل ذم جالفتف  ّٛ أمر ادٗمْغ ، وأ ّٕف دظل إػ ش أ

 ّٜٔ ؾِؿ يَؾ : فًـ اهلل افُذابغ ، : صِقات اهلل ظِٔف ، ؾتًٚضك افتقريٜ افؼظ

ّٜٔ وافْهٛ  وآشتئْٚف افرؾع بؾ ؿٚل : ادختُٚر ، ظذ ، ادختَٚر ...، ظذ ادًٍقف

 آبتداء.و

ّٜٔ ، ظٓد احلجٚج ،  احلٚصؾ : ؾريٜ أّن ادختٚر ـّذاب ، ممّٚ اختَِٓٚ بْق أم

 .، ومدارٕٚ افْهقص افهحٔحٜ ، ؾٚحٍظؿبؾ ذفؽ ظالوة ظذ آل افزبر 
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 افؼريـي افسوبعي 

 بطؾى افثلر د ادختور مل يتػرّ 

إّجالء ، أّن بًض افهحٚبٜ ، وٓ خالف ذم ذفؽ ورد ذم ادهٚدر ادًتزة 

 ، هٚك مٚ تسْك فًجٚفتْٚ إحهٚؤهؿ :ادختٚر ذم ضِٛ افثٖر..ظذ ديـ ـٕٚقا 

 شؾقامن بـ سد اخلزاظل 

بـ ،  شِٔامن بـ سد: هـ( ذم افتٓذيٛ 852افًسَالين )ؿٚل ابـ حجر 

أبق مىرف ، بـ مَْذ بـ ربًٜٔ بـ أسم بـ حرام اخلزاظل ، اجلقن بـ أيب اجلقن 

روى ظـ افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ وظـ أيب بـ ـًٛ ،  فف صحبي، افُقذم 

 .(1)وظع بـ أيب ضٚفٛ واحلسـ بـ ظع وجبر بـ مىًؿ

شِٔامن بـ سد ادنٚهر : ـتٚبف ذم هـ( 354افبستل )وؿٚل ابـ حبٚن 

ؿتؾ احلسغ  ؾِام،  عّ وـٚن مع احلسغ بـ ظ، فف صحبٜ ، اخلزاظل أبق مىرف 

، ؾؾام خرج ادختور ، ؾٔٓؿ شِٔامن بـ سد ، إٍرد مـ ظسُره تسًٜ آٓف ٍٕس 

ذم رموٚن شْٜ شبع  افقردةبعغ ، ظبقد  ؾؼتؾ مع ادختور بـ أيب، حلؼ شؾقامن بف 

 اهـ..(2) وشتغ

                                                           

ّٜٔ ، اهلْد . 340، رؿؿ: 200: 4هتذيٛ افتٓذيٛ   (1)  . دائرة ادًٚرف افْيٚم

 . دار افقؾٚء ، ادْهقرة .305، رؿؿ: 81إبراهٔؿ( : منٚهر ظِامء إمهٚر )ت: مرزوق   (2)



 
 
 
 

 

 27     ..........................................................افؼرائـ افثوبتي دم حسـ ادختور افػصؾ إّول : 

، وفًّؾ مَهقد ابـ حّبٚن ؾٔام شٔتّوح َتؾ ادختٚر بًغ افقردة ؿِٝ : مل يُ 

ّٜٔ أّن اجلّٔع  ًٚ فثٖر احلسغ حتٝ رايٜ ظذ اجلِّٜ ، بٚدً ًٚ واحدًا ضٚفب ـٚن جٔن

، وأودع ذم افسجـ ذم هذا افقؿٝ رمحف اهلل ادختٚر فُـ ؿبض ظذ : ادختٚر 

  وشٖٔيت مقجز افبٔٚن .

وتَع ظغ افقردة : ؽريب افُقؾٜ ، صامل ذق دمنؼ ، وذم حدود ظِّل 

ّٜٔ . افَٚس ،   هل افٔقم ضّـ احلدود افسـ

شِٔامن ذم افًّدة : هـ( 855)افًْٔل اإلمٚم احلٍْل حمّقد بـ أمحد وؿٚل 

بـ سد بوؿ افهٚد ادِّٜٓ وؾتح افراء وبٚفدال ادِّٜٓ اخلزاظل افُقذم 

رشقل اهلل صذ اهلل  هؾساّم ، افهحٚيب، وـٚن اشّف يسٚر وضد افّٔغ ذم اجلٚهِٜٔ 

ظِٔف وشِؿ: شِٔامن، شُـ افُقؾٜ وؿتؾ بّقضع يَٚل فف: ظغ افقردة، وؿٔؾ: ذم 

احلرب مع مَدمٜ ظبٔد اهلل بـ زيٚد ومحؾ رأشف إػ مروان بـ احلُؿ وـٚن ظّره 

 .(1)وشبًغ شْٜ ثالثًٚ 

شِٔامن بـ سد( بوؿ ادِّٜٓ وؾتح افراء (وؿٚل ادبٚرـٍقري ذم ادرظٚة : 

 ـ اجلقن اخلزاظل أبقمىرف افُقذم صحٚيب. اب

ه ؾساّم ، ؿٚل ابـ ظبد افز: ـٚن خرًا ؾٚضاًل وـٚن اشّف ذم اجلٚهِٜٔ يسٚر 

وذف ، وـٚن فف شـ ظٚفٜٔ ، شُـ افُقؾٜ ، افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ شِٔامن 

وهق افذي ؿتؾ حقصٛ ذا طِٔؿ ، وصٓد مع ظع صٍغ ، وؿدر وـِّٜ ذم ؿقمف 

                                                           

 . دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت. 125: 22ظّدة افَٚري   (1)
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، وـٚن ؾّٔـ ـتٛ إػ احلسغ يسٖفف افَدوم إػ افُقؾٜ ، بهٍغ مبٚرزة  هلٚينإُ 

ؾِام ؿتؾ احلسغ ٕدم هق وادسٔٛ بـ ٕجٜٔ افٍزاري ، ؾِام ؿدمٓٚ ترك افَتٚل مًف 

أن َٕتؾ إٍٔسْٚ ذم  مٚفْٚ مـ تقبٜ ممٚ ؾًِْٚ إّٓ : ذم آخريـ إذ مل يَٚتؾ مًف ثؿ ؿٚفقا 

ْخِٜٔ ووفقا أمرهؿ شِٔامن بـ سد ؾخرجقا ؾًسُروا بٚف، افىِٛ بدمف 

 ّّ شٚروا ؾٚفتَقا بَّدمٜ ظبٔد اهلل بـ زيٚد ذم أربًٜ آٓف  ثؿّ ، قه أمر افتقابغ وش

ؾَتؾ شِٔامن وادسٔٛ ذم ربٔع أخر شْٜ ، بّقضع يَٚل فف ظغ افقردة ، 

ومحؾ رأشف ورأس ، ( وؿٔؾ رمٚه يزيد بـ احلهغ بـ ّٕر بسٓؿ ؾَِتف هـ65)

 .(1) ٜابـ ثالث وتسًغ شْوـٚن شِٔامن يقم ؿتؾ ،  مروان بـ احلُؿ ادسٔٛ إػ

 خمـػ بـ شؾقؿ 

خمْػ بـ شِٔؿ بـ احلٚرث بـ ظقف بـ ثًِبٜ بـ ظٚمر بـ ذهؾ بـ مٚزن 

بـ اؿٚل ...، بـ ديْٚر بـ ثًِبٜ بـ افدؤل بـ شًد بـ ؽٚمد إزدي افٌٚمدي 

ومـ ، شًد أشِؿ وصحٛ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وٕزل افُقؾٜ بًد ذفؽ 

 .وفده أبق خمْػ فقط بـ حئك بـ شًٔد بـ خمْػ بـ شِٔؿ افذي يروي إخبٚر 

 .وشُـ افُقؾٜ، بـ أيب ضٚفٛ ظذ أصبٓٚن  اشتًِّف ظعّ  وؿٚل أبق ًٕٔؿ 

ـ خرج مع شِٔامن بـ سد ذم وؿًٜ ظغ وـٚن ممّ )=ابـ حجر( : ؿِٝ 

 .(2) إزد يقم صٍغ وـٕٚٝ مًف رايٜ، وؿتؾ هبٚ ، افقردة 

                                                           

 . دار اجلٔؾ ، بروت .1056. فرؿؿ :650: 2آشتًٔٚب)ت: ظع افبجٚوي(    (1)

ّٜٔ ، اهلْد . 136، رؿؿ: 78: 10هتذيٛ افتٓذيٛ   (2)  . دائرة ادًٚرف افْيٚم



 
 
 
 

 

 29     ..........................................................افؼرائـ افثوبتي دم حسـ ادختور افػصؾ إّول : 

 مقجز افػصؾ إّول 

: ؽرضْٚ  ؿرائـ -بام هق جمّقع-ادختٚر حسـ احلٚل رمحف اهلل ، دجّقع 

 :مْٓٚ إبىٚل ؾريٜ أّن ادختٚر ادظك افْبّقة وأّن افقحل يْزل ظِٔف 

،  ، ؿبؾ أن يىِٛ ثٖر احلسغ   أّن ادختٚراتٍٚق افّْٚس  إوػ :

ّٕام َٕؿ ظِٔف آل افزبر وآل مـ أهؾ افًَؾ وافرأي وافُٔٚشٜ وافنجٚظٜ ـٚن  ، وإ

مروان بًد ذفؽ : ؾٚؾسوا ظِٔف ، مٚ ٓ يرىض بف اهلل ورشقفف : فكف افّْٚس ظْف 

 .، ظذ مٚ شٔتّوح مٍّهاًل ذم افٍهؾ إخر  

 مـ افهحٚبٜ ، فف رؤيٜ ظذ افراجح افَقي . ادختٚر ـٚن  :افثوكقي 

صٚحٛ رايتف ذم ـّؾ حروبف ، افهحٚيب افًدل افثَٜ أبق افىٍٔؾ  افثوفثي :

ًٚ فِْبّقة ، ويُقن  ًٚ ، مدظٔ ريض اهلل تًٚػ ظْف : ؾٓؾ يًَؾ أن يُقن ادختٚر ـّذاب

ًٚ مـ جْقده ، ظذ أّن أب افًدل افثَٜ أبق افىٍٔؾ  ٚ افىٍٔؾ مٚت بًد جْدّي

 مَتؾ ادختٚر بًّدة ظَقد دون خالف ؟!!!!

ًٚ ، يدؾع ؾريٜ حز إّمٜ ، افبحر ابـ ظّبٚس  : يافرابع ، امتدحف مدح

 . اّدظك افْبّقة وافقحل ، وابـ ظبٚس مٚت بًد مَتؾ ادختٚر  أّن ادختٚر 

، هدّيٜ  بـ اخلىٚب ظّربد اهلل بـ ظذّم افهحٚيب ادنٓقر  : ياخلومس

 .مًٚويٜ وأمقافف ، ـقهنٚ مل تُـ هلل تًٚػ ، فُّْف مل يًٍؾ هذا مع هدّيٜ ادختٚر



 

 

 

 

  ادختور افثؼػل    ..........................................................................................................      31

 

افتٚبًغ ، وأبرز ظِامء ظبد افرمحـ بـ أيب فٔذ ، مـ أجالء  افسودشي :

ّٛ ادختٚر ، امتْع مـ أصحٚب أمر ادٗمْغ ظع ، ادسِّغ ، وخقاص  ش

 .مْف ذفؽ ، دٚ ضِٛ احلجٚج ب إًتف بٚفُذّ رؾض و

ٜ رء : ؾٍٔام أخرجف افٍسقي ظـ  ّّ ظبد افرمحـ رأيٝ  إظّش ؿٚل:وث

ٛه بـ يقشػ افثٍَل ، ؿد أؿٚمف احلجٚج ،  بـ أيب فقذ  ورضبف وهق يَقل: ش

 . !!ابغافُذّ 

بـ أيب  يسُٝ، ثؿ يَقل: ظعي  ظبد افرمحـ : فًـ اهلل افُذابغ. ثؿّ : ؾَٔقل 

 .بـ أيب ظبٔد ادختٚرُ ، اهلل بـ افزبر  ظبدُ ، ضٚفٛ 

ّٕف مـ افُّذابغ  وهق ّٕص واضح أّن احلجٚج اؾسى ظذ أمر ادٗمْغ ظّع أ

، ومل يَػ ظْد ادختٚر أو ابـ افزبر ، وهق دفٔؾ ظذ أّن افداؾع فٍريٜ افُذب 

 .، وهق افكاع ظذ ـرّد احلُؿ شٔٚد حمض 

د صذ اهلل ظذ افسوبعي  ّّ د ، وهذا : ادختٚر مـ صًٜٔ آل حم ّّ د وآل حم ّّ حم

ّٕام اؾسى ظِٔف ، آل  ّٕف ضِٛ ثٖر احلسغ ظِٔف افسالم ، وإ ثٚبٝ : يٍُل إلثبٚتف أ

د . ّّ  افزبر وآل مروان ، ـقهنام مـ أفّد أظداء آل حم
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ظرض هذا افٍهؾ دقجز شرة ادختٚر افهحٔحٜ ذم مهٚدر افتٚريخ 

افثٚبتٜ ب٘جيٚز : تِؽ ادتٍؼ ظِٔٓٚ بغ أربٚب ادًتزة : افٌرض مْٓٚ ؾٓرشٜ شرتف 

افتٚريخ وافسرة ، مـ افٍريَغ شّْٜ وصًٜٔ ، دون ادختِػ ؾٔٓٚ ، ممّٚ هق منُقك 

 ظرضٜ فِرد .

وب٘جيٚز ؾٌرض هذا ادبحٞ ، إيَٚف أهؾ افٍُر ظذ مٚ هق متٍؼ ظِٔف 

ّٜٔ ـثراً  : إذ فٔس ؽرضْٚ  إمجًٚٓ ، دون ادختِػ ؾٔف ، ومل ًٕرض فِتٍٚصٔؾ افتٚرخي

 حقادث . هل افتٚريخ بام هق تٚريخ ، وٓ رسد احلقادث بام 

ّٕام ادتٍؼ ظِٔف : وافٌرض مـ ذفؽ دؾع ـثٍر مـ إؾساء افذي أفهؼ  وإ

 خالل شرتف افهحٔحٜ .  بٚدختٚر 

 كسى ادختور ومقفده 

بـ ، د ؿٚفقا: وفد ادختٚر بـ أيب ظبٔهـ( ذم إٕسٚب : 279ؿٚل افبالذري )

وهق -مسًقد بـ ظّرو بـ ظّر بـ ظقف بـ ظَدة بـ ؽرة بـ ظقف بـ ؿز

ذم افسْٜ افتل هٚجر ؾٔٓٚ رشقل اهلل صذ اهلل  ،بـ مْبف بـ بُر بـ هقازن  -ثَٔػ

 ُّ ج أبقه دومٜ بْٝ ظّرو بـ وهٛ بـ ٜ إػ ادديْٜ، وتزوّ ظِٔف وشِؿ مـ م

 .ٚهٚ خيتٚر ٕسٚء ؿقمفمًتٛ، وـٚن ؿبؾ تزوجف إيّ 

 يَقل فف:  ؾرأى ذم مْٚمف ؿٚئالً 

 .يٓ يسؿع ؾقفو مـ ٓئؿ فقمي ، و ظظقؿي احلقمؾنّن : تزوج دومف 
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 يَقل هلٚ:  ؾِام اصتِّٝ ظذ ادختٚر رأت ذم مْٚمٓٚ ؿٚئالً ، ؾتزوجٓٚ 

فف ؾقف  ،يتغوفبقن ظذ بؾد ،إذا افرجول دم ـبد ،أصد مـ إشد، أبؼي بقفد

 .حظ إشد

حغ وجٓف ظّر بـ اخلىٚب ريض ، أيب ظبٔد بـ مسًقد ، وـٚن مع أبٔف 

إػ افًراق ذم افثَؾ، وـٚن فف يقم ؿتؾ أبقه ثالث ظؼة شْٜ، ، اهلل تًٚػ ظْف 

 وـٚن يَقل: 

ـ   ،بعد مـز مـزاً  ٕظؾقن  واهلل  وٕخقػـ أهؾ ، بعد ظسؽر  ظسؽراً  وٕؾؾ

 .(1) خزي فػل زبر إوفغ وإنّ  ،أهؾ ادؼؿغ وادغربغ وٕذظرن   ،احلرمغ

، مَىقع افهدور : فًدم  وظّره دٚ مٚت أبقه ؿِٝ : ٕسبف ومقفده 

ّٕف ـٚن معؾٔف اخلالف  أبٔف ذم ؿّس افْٚضػ  بغ أربٚب افتٚريخ وافسرة ، وأّمٚ أ

 ؾراجح .

 ، ؾِؿ أؿػ هلٚ ظذ إشْٚد صحٔح .وأّمٚ ؿّهٜ أّمف ريض اهلل ظْٓٚ 

  

                                                           

 . دار افٍُر ، بروت .375:  6إٔسٚب إذاف )ت: شٓٔؾ زـٚر(   (1)
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 ظؾقف افسالم مسؾؿ بـ ظؼقؾ يبويع ادختور 

مسِؿ ، بـ أيب ضٚفٛ بًٞ احلسغ بـ ظع  دّٚ ؿٚل افبالذري ذم إٕسٚب : 

، وخرج ابـ ظَٔؾ يقم ؾّٔـ بٚيًف رساً  ؾبويعف ادختور، كزل دار ادختوربـ ظَٔؾ 

ٍٜ ، خرج  ، ومل يُـ خروج مسِؿ ظـ مقاظدة  (1)فف بخىرٕٔف وادختٚر ذم ضًٔ

 اهـ..مٚ ـٚن  ء بـ ظروة ام خرج بداهٜ حغ ـٚن مـ أمر هٚينٕصحٚبف، إّٕ 

ؿِٝ : هذا ثٚبٝ مَىقع افهدور : ٓ خالف ؾٔف بغ جٓٚبذة افتٚريخ 

 وافسرة . 

 إّول  شجـ ادختور 

، ؾقؿػ ظذ بٚب ادسجد وؿدم ادختٚر افُقؾٜ مرسظًٚ ؿٚل افبالذري : 

: ؾَٚل فف ، بـ أيب حٜٔ افقادظل  ءافذي يًرف ببٚب افٍٔؾ ذم مجٚظٜ، ؾّر بف هٚين

أهؾ افُقؾٜ مـ : يًْل :  وٓ مع افَقم، ٓ إٔٝ ذم مْزفؽ ، يٚ بـ أيب ظبٔد 

 ؟!!.أصحٚب ابـ زيٚد 

 ًٚ ًٚ(  ؾَٚل: أمسك رأيل مردمْ  ءفًئؿ خىبُؿ، ؾٖتك هٚين:  ظعّ )=خمتِى

ؾٖرشؾ ، ؾٖخزه بَقل ادختٚر ، ، وهق خٍِٜٔ ابـ زيٚد  ظّرو بـ حريٞافقادظل 

ره أن جيًؾ وحذّ  ؽ.وؿٚل فف: اشتْٓف ظـ ٍٕس إفٔف ظّرو بـ حريٞ رشقًٓ 

                                                           

(1)  . ّٜٔ  ٕٚحٜٔ مـ ٕقاحل ، مديْٜ بٚبؾ افًراؿ
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رؿل  وإنْ ، آمـ  ف، ؾَٚم زائدة بـ ؿدامٜ افثٍَل ؾَٚل: آتٔؽ بف ظذ إّٔ ظِٔٓٚ شبٔالً 

  .ؿّٝ بنٖٕف ظْده، إػ إمر ظبٔد اهلل ؾٔف رء 

بٌِف ظْف رء  ٚ إمر ؾ٘نْ ل ؾٓق آمـ، وأمّ ٚ مّْ ؾَٚل ظّرو بـ حريٞ: أمّ 

وصًٍٝ ظْده أحسـ افنٍٚظٜ، ؾٖبِغ ادختٚر ، أؿّٝ فف بّحرضه افنٓٚدة 

 ابـ زيٚد إنّ  رشٚفٜ ظّرو بـ حريٞ ؾٖتك حتك جِس حتٝ رأيتف وبٚت فِٔتف، ثؿّ 

ؾدخؾ ادختٚر ظِٔف ؾِام رآه ؿٚل فف: إٔٝ ادَبؾ ذم ، وؾتح بٚبف ، ٚس جِس فِّْ 

  !.ابـ ظَٔؾ؟ ةاجلّقع فْك

ٝي ادختٚر  ؾَٚل ، ؾرؾع ابـ زيٚد بـ حريٞ  حتٝ رأيف ظّرو إّٓ  : واهلل مٚ ب

 ًٚ بـ  ـٚن ذم يده ؾٚظسض بف وجف ادختٚر ؾنس ظْٔف، وصٓد فف ظّرو ؿؤب

فقٓ صٓٚدة ظّرو فؽ فرضبٝ ظَْؽ، وأمر : ظذ مٚ ؿٚل، ؾَٚل ابـ زيٚد حريٞ 

 .ظِٔف افسالم  حتك ؿتؾ احلسغ ؾِؿ يزل حمبقشًٚ ، بف ؾحبس 

 ثٚبٝ مَىقع افهدور : ٓ خالف ؾٔف ظْد ادٗرخغ .ادًْك ؿِٝ : هذا 

 ظبد اهلل بـ ظؿر يتشػع فؾؿختور 

، أن يسر إػ ظبد اهلل بـ ظّر  ادختٚر شٖل زائدة بـ ؿدامٜ افثٍَل إنّ  ثؿّ 

ؾٔسٖفف افُتٚب إػ يزيد بـ مًٚويٜ ذم اشتٔٓٚبف مْف، وـٕٚٝ صٍٜٔ بْٝ أيب ظبٔد 

ؾُتٛ إػ يزيد ، أخٝ ادختٚر ظْد ظبد اهلل بـ ظّر، ؾسٚر ابـ ؿدامٜ إػ ابـ ظّر 

بـ زيٚد بتخِٜٔ شبٔؾ ظبٔد اهلل إػ بـ مًٚويٜ ، بام شٖل ادختٚر، ؾُتٛ يزيد 
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ًٚ وأجِّ ، ه ؾخالّ ، ادختٚر  ذم افٔقم افثٚفٞ ادختٚر ، ؾخرج ف ذم ادَٚم بٚفُقؾٜ ثالث

 .إػ احلجٚز

 ، مَىقع افهدور . ادًْك ؿِٝ : هذا متقاتر

 ظذ ظبد اهلل بـ افزبر ؿدوم ادختور 

ِحؼ ؾ ، ؾؾؿ يتقاؾؼو ظذ رء وؿدم ادختٚر ظذ ظبد اهلل بـ افزبر،

حتك دخؾ ، بًد شْٜ ، وأؿبؾ ادختٚر شْٜ ـٚمِٜ ،  أمقرهف ذم ؾتّك ، بٚفىٚئػ 

  ظْد احلجر رـًتغ، ثؿّ ؾىٚف بٚفبٔٝ وصّذ ، وابـ افزبر ذم ذـره ، ادسجد 

واجتّع إفٔف ؿقم يسِّقن ظِٔف، واشتبىٖه ابـ افزبر ؾَٚل فف بًوٓؿ: ، جِس 

  !.ؿؿ إفٔف ؾَد اشتبىٖك؟

، لظـّ  ؾرأيتف مـحرؾوً ، ؾًرضٝ ظِٔف ٍٕز ، أول  أتٔتف ظٚمَ ادختٚر : ؾَٚل 

حتك  ظبٚس، ؾّؤٚ مجًًٔٚ ابـ ؾِام ـٚن افِٔؾ أتٚه :  ل إفٔفٕحقج مّْ  ف إيله واهلل إّٕ 

ؿد : ؾسِؿ ظِٔف ابـ افزبر وصٚؾحف، ؾٚبتدأ ادختٚر افَقل، دخال ظذ ابـ افزبر 

وإذا ، أـقن أول مـ تلذن فف وظذ أنْ ،  دوين ٓ تؼيض أمراً جئتؽ ٕبٚيًؽ ظذ أن 

 .(1)ؾبسط ابـ افزبر يده ؾبٚيًف،  اشتعـً يب ظذ أؾضؾ ظؿؾؽ طفرَت 

                                                           

ّٜٔ مستقؾٜٔ   (1) ٍٜ ذظ ًٜ خلالؾ مل يثبٝ ظْدٕٚ ، ب٘شٍْٚد مًتز أّن بًٜٔ ادختٚر ٓبـ افزبر ، ـٕٚٝ بًٔ

ّٕف مل يثبٝ ، ... دوين ٓ تؼيض أمراً  ظذ أنْ افؼوط : فَقل ادختٚر :  وهق طٚهٌر ؾٔام ؿِْٚه ، ينٓد فف أ

ّٕف  ًٚ أ ًٚ : يٚ أمر ادٗمْغ ، وٕحتّؾ ؿقّي ظْدٕٚ مـ ضريؼ مًتز ، أّن ادختٚر رمحف اهلل ؿٚل ٓبـ افزبر يقم

ّٔدًا ذم ادَٚم . ّٜٔ ، ؾتّٖمؾ ج  ـٚن مع ابـ افزبر : ٓصساـٓام ذم ظداء أهؾ افنٚم وبْل أم
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حتك إكف ظْف احلهغ بـ ّٕر وأهؾ ، وأؿٚم ادختٚر مع ابـ افزبر 

ًٚ  أنّ ادختٚر افنٚم إػ افنٚم، ؾِام رأى  ٚس أؿبؾ يسٖل افّْ ،  ابـ افزبر ٓ يقفٔف صٔئ

، رجقا ظّرو بـ حريٞ ظٚمؾ ابـ زيٚدؿ أخوأهِٓٚ، ؾَٔٚل فف إهّن ظـ خز افُقؾٜ 

 واصىِحقا ظذ ظٚمر بـ مسًقد بـ أمٜٔ بـ خِػ، ؾَٔقل: إٔٚ أبق إشحٚق

 ، إٔٚ هلٚ إذ فٔس هلٚ أحد ؽري، إٔٚ راظٔٓٚ إذا أطؾ راظٔٓٚ، ثؿّ )=ـْٜٔ ادختٚر( 

 .رـٛ رواحِف وأتك افُقؾٜ

 تٍٚق ادٗرخغ ظِٔف ، شقى مٚ ذـرٕٚهؿِٝ: مٚ ذـرٕٚه ذم اجلِّٜ ثٚبٝ: ٓ

 .مـ افبًٜٔ : ؾٍٔٓٚ ٕير

 إذن ابـ احلـػّقي اخلػل فؾؿختور بوفثلر

، ف دٚ أراد افنخقص إػ افُقؾٜ أتك ابـ احلٍْٜٔ إّٕ ؿٚل افبالذري : يَٚل : 

ؾسؽً ابـ  ظذ افنخقص فِىِٛ بدمٚئُؿ، وإٓتهٚر فُؿ، ؾَٚل فف إيّن 

  .ظؾقؽ بتؼقى اهلل مو اشتطعً، فُـ ؿٚل فف :  يـففاحلـػقي ؾؾؿ يلمره ومل 

، وشٚر حتك دخؾ افُقؾٜ ،  ل إذن يل وودظفشؽقتف ظـّ  إنّ ادختٚر : ؾَٚل 

 ..(1)  وذم هذا افتٚريخ بدأت ثقرة افتقابغ

ثٚبٝ راجح ، ذـره ظذ إمجٚفف  -ذم اجلِّٜ دون افتٍٚصٔؾ-ؿِٝ : هذا 

ّٕام اختٍِقا ذم افتٍٚصٔؾ .   أؽِٛ ادٗرخغ ، وإ

                                                           

 . دار افٍُر ، بروت .380 -375:  6ذاف )ت: شٓٔؾ زـٚر( إٔسٚب إ  (1)
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  افتقابغثقرة و ادختور 

ذم ، وافٍِظ فِبالذري ، دون خالف أظِّف اتٍؼ ادٗرخقن ، شّْٜ وصًٜٔ 

أيب خمْػ جّده وظـ ، ظـ أبٔف بـ هنٚم ، حدثْل ظبٚس هـ( ؿٚل : 279)إٔسٚبف 

: دٚ ؿتؾ احلسغ بـ ظع ظِٔٓام افسالم ودخؾ ظبٔد اهلل بـ زيٚد مـ ؿوفقا ،

تالؿٝ افنًٜٔ بٚفتالوم وافتْدم، ؾٍزظقا إػ مخسٜ ، مًسُره بٚفْخِٜٔ إػ افُقؾٜ 

 وهؿ: ، ٍٕر مـ رؤوس افنًٜٔ 

 .شِٔامن بـ سد اخلزاظل، وـٕٚٝ فف صحبٜإّول : 

 .ٕجبٜ افٍزاري، وـٚن مـ خٔٚر أصحٚب ظعّ وادسٔٛ بـ افثٚين : 

 .وظبد اهلل بـ شًد بـ ٍٕٔؾ إزديافثٚفٞ : 

 .وظبد اهلل بـ وال افتّٔلافرابع : 

 .افَتبٚين ثؿّ  ورؾوظي بـ صداد افبجعاخلٚمس : 

 ؿِٝ : هذا متقاتر ، مل خيتِػ ؾٔف إثْٚن .

 وّفقا ظؾقفؿ شؾقامن بـ سد ظؾقفؿ

ذم مْزل شِٔامن بـ سد، ومًٓؿ ٕٚس مـ ، ؾٚجتّع هٗٓء اخلّسٜ افٍْر 

ِّ  ثؿّ ، ... وجقه افنًٜٔ، ؾٚبتدأ ادسٔٛ بـ ٕجبٜ افُالم ؾحّد اهلل وأثْك ظِٔف ؿ تُ

بْحق مـ ـالم رؾٚظٜ بـ صداد، ، وظبد اهلل بـ شًد بـ ٍٕٔؾ ، ظبد اهلل بـ وال 
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فسٚبَتف ورضٚمهٚ بف، : بـ سد وذـرا ادسٔٛ بـ ٕجبٜ وؾوِف، وذـرا شِٔامن 

ؾَٚل ادسٔٛ: أصبتؿ ووؾَتؿ، وإٔٚ أرى مثؾ افذي رأيتؿ، ؾقفقا شِٔامن 

 .ؾقفقه ظِٔٓؿ، وؿِدوه رئٚشتٓؿ...، أمرـؿ

، ؾُٕٚقا يتداظقن دم آخر شـي إحدى وشتغوـٚن ابتداء أمر افتقابغ 

ويستًدون ويرتٖون، وـٚن مِٓؽ يزيد بـ مًٚويٜ ذم صٓر ربٔع إول شْٜ أربع 

ذم صٓر ربٔع أخر ، دـ ـتبقا إفٔف ، وـٚن أجؾ افنًٜٔ افذي رضبقه ، وشتغ 

 . شْٜ مخس وشتغ، ظذ أن يتقاؾقا وجيتًّقا بٚفْخِٜٔ

 هـ(64هروب ابـ زيود إػ افشوم بؿقت يزيد )

وثٛ بف أهِٓٚ حتك ، حغ أتٚه مقت يزيد بٚفبكة بـ زيٚد وـٚن ظبٔد اهلل 

، إػ أن ظَد فف مروان ، حلؼ بٚفنٚم، ؾِؿ يزل مع مروان بـ احلُؿ  اشتخٍك، ثؿّ 

 .ظذ مٚ ؽِٛ ظِٔف وؾتحف مـ أرض اجلزيرة وافًراق

واصىِحقا ، ؾٖخرجقه  ووثٛ أهؾ افُقؾٜ بًٚمِف ظّرو بـ حريٞ أيوًٚ 

ويدظق ،  هبؿ ، ؾُٚن يهّع (1)دحروجٜ اجلًؾ، ر بـ مسًقد اجلّحل ظذ ظٚم

ظبد ، ؾَدمٓٚ ظبد اهلل بـ يزيد اخلطؿلحتك ظزفف ابـ افزبر، ووػ ، ٓبـ افزبر 

فثامين بَغ مـ صٓر رموٚن شْٜ أربع وشتغ، ويَٚل: بًد اخلىّل بـ يزيد اهلل 

 ذفؽ بٖصٓر.

 فًدم اخلالف .ثٚبٝ :  -ذم اجلِّٜ-ادًْك ؿِٝ : هذا 

                                                           

 ..251: 10فَبف : فدمٚمتف وؿكه ، ذـره افبالذري ذم إٕسٚب إذاف )ت: شٓٔؾ زـٚر(   (1)
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 !!افؽقؾي  ؿدوم ادختور 

بثامٕٜٔ أيٚم، اخلىّل بًد ظبد اهلل بـ يزيد  وؿدم ادختور بـ أيب ظبقد افؽقؾي

ؾُٚن ادختٚر إذا دظٚ افنًٜٔ إػ ٍٕسف، وإػ افىِٛ بدم احلسغ ؿٚفقا: هذا 

 .ووفتف أمرهٚ، وإَٚدت فف ، وؿد أضٚظتف افنًٜٔ ، شِٔامن بـ سد صٔخ افنًٜٔ 

وشٔٚشٜ افرجٚل، ، ٓ ظِؿ فف بٚحلروب  شِٔامن رجٌؾ  : إنّ ادختٚر  ؾَٔقل

ًٚ  -يًْل ابـ احلٍْٜٔ- وؿد جئتُؿ مـ ؿبؾ ادٓدي حمّد ًٚ  مٗمتْ  ووزيراً  مْتجب

 .... مْٚصحًٚ 

إتٓك شِٔامن وأصحٚبف إػ ؿز احلسغ سخقا سخٜ واحدة،  ودٚ

رات احلسغ، ٚافنٓٔد وٕٚدوا: يٚ فثوبُقا وؿٚل شِٔامن: افِٓؿ ارحؿ افنٓٔد بـ 

ظذ  شِٔامن شٚر ؾٖخذ ظذ اجلهٚصٜ، ثؿّ  إنّ  وأطٓروا افتقبٜ مـ خذٕٓف، ثؿّ 

وبًٞ شِٔامن ظذ مَدمتف ـريٛ بـ ، ٚرة ظذ افَّٔ  ثؿّ ، صْدوداء  إٕبٚر، ثؿّ 

 مرثد احلّري.

ّٕف ٕٚل مـ  -ذم اجلِّٜ–ادًْك ؿِٝ : هذا  شِٔامن ثٚبٝ ، وأّمٚ مٚ يّدظك أ

 مل يرد ب٘شٍْٚد صحٔح أبدًا . بـ سد : ؾُذٌب 

ّٕف ؿٚل : ٓ ظِؿ فف احلروب ، أّمٚ مٚ شقى ، بذ  ربام ورد مـ وجف مًتز أ

 ذفؽ ، ممّٚ طٚهره افىًـ ، ؾُاّل وـاّل . 
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 وؿعي ظغ افقردة

ووجف إػ أول ظسُر أهؾ افنٚم، ، ٖ افُتٚئٛ ظبّ  بـ سد شِٔامن إنّ  ثؿّ 

افرؿٜ، وظسُر ابـ ذي افُالع أربًامئٜ ظِٔٓؿ ادسٔٛ بـ ٕجبٜ، وؿد ؾهِقا مـ 

 .وؽّْقا ؽّْٜٔ حسْٜ، ؾْٚفقا مْٓؿ وهزمقهؿ ،  صديداً  ؾَٚتِقهؿ ؿتًٚٓ 

، ؾرسح إفٔٓؿ احلهغ بـ ّٕر ذم اثْل ظؼ أفًٍٚ ، ؾبِغ اخلز ابـ زيٚد 

ظبد ادِؽ، تقاؿٍقا دظٚهؿ احلهغ إػ ضٚظٜ  ؾخرج إفٔٓؿ شِٔامن ذم افتًبئٜ، ؾِام

، ّقا إفٔٓؿ ظبٔد اهلل بـ زيٚد وـٚن مروان ؿد هِؽ، ودظٚهؿ شِٔامن إػ أن يسِّ 

ؿ إمر إػ أهؾ بٔٝ ل ظبد اهلل بـ افزبر، ويسِّ وخيًِقا ظبد ادِؽ، وخيرج ظاّم 

ؿتٚل شّع بف، ؾٓزم أهؾ افنٚم  رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾٚؿتتِقا أصده 

ؿ، ثؿ ؿٚتِقهؿ مـ افٌد وؿد أمد ابـ زيٚد احلهغ بٚبـ يقمٓؿ، وحجز افِٔؾ بْٔٓ

 . مل ير مثِف ذي افُالع ذم ثامٕٜٔ آٓف ؾٚؿتتِقا ؿتًٚٓ 

ّٜٔ تسِٔؿ إمر  -ذم اجلِّٜ–ؿِٝ : هذا  ثٚبٝ ، ٓ خالف ؾٔف ، أّمٚ ؿو

 ٕهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم ، ؾّحؾ ٕير صديد : ؾٓدف افتقابغ افثٖر ٓ افدوفٜ.

 إّٓ رؾوظي بـ صداداشتشفود زظامء افتقابغ 

حتٚجزوا وؿد ؾنٝ ذم افٍريَغ اجلراح، وواؾٚهؿ أدهؿ بـ حمرز  ثؿّ 

ؾٚفتَقا ؾَتؾ شِٔامن بـ سد اخلزاظل، رمٚه يزيد بـ ، افبٚهع ذم ظؼة آٓف 

أخذ افرأيف بًده ادسٔٛ بـ ٕجبٜ افٍزاري ؾَتؾ، ثؿ أخذهٚ  احلهغ بسٓؿ، ثؿّ 

ابـ أخل ربًٜٔ بـ ادخٚرق ...، ؾَٚتؾ حتك ضًْف بـ شًد بـ ٍٕٔؾ ظبد اهلل
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ؾَتِف، وأخذ افرأيف ظبد اهلل بـ وال افتّٔل ؾَتؾ، ويَٚل: بؾ دظل ابـ وال حغ 

ؾقجدوه ؿد اشتِحؿ ؾحّؾ رؾٚظٜ بـ ، ؿتؾ ظبد اهلل بـ شًد فتدؾع افرأيف إفٔف 

وؿد أمسُٓٚ ظبد اهلل بـ حٚزم  ف أؿبؾ إػ افرأيفإّٕ  ٚس ظْف ثؿّ صداد، ؾُنػ افّْ 

ؾٖخذهٚ وؿٚتؾ ابـ ، افُبري مـ بْل ـبر مـ إزد، ؾَٚل ٓبـ وال: خذ رأيتؽ 

 وال حتك ؿتؾ، وؿتؾ ابـ حٚزم إػ جْٛ ابـ وال.

ٚس جريح، ؾدؾًف إػ ؿقمف، وشٚر بٚفّْ  وجٚء افِٔؾ ؾْير رؾٚظٜ إػ ـّؾ 

ودفػ أهؾ افنٚم دحٚربتٓؿ  ًف،ؿى مٙ ٓ يّر بًّز إّٓ  حتك ظز اخلٚبقر، ثؿّ 

ؾقجدوهؿ ؿد موقا ؾِؿ يتبًقهؿ، وشٚر رؾٚظٜ بٚفْٚس ؾٖرسع ، حغ أصبحقا 

حلّؾ مـ شَط مـ  وخِػ وراءهؿ أبٚ اجلقيريٜ افًبدي ذم شبًغ ؾٚرشًٚ 

 .افرجٚل، وؿبض مٚ وجد مـ ادتٚع

ودٚ ؿدم رؾٚظٜ بـ صداد وأصحٚبف افُقؾٜ، ـٕٚقا يَقفقن إذا ذـر هلؿ 

ٚهبؿ: صزوا واهلل، وؾررٕٚ، وخٍْٚ أن َِٕل بٖيديْٚ إػ افتُِٜٓ، وأن ٕٗـؾ أصح

 .ٚ ذاً أهؾ افنٚم حلقمْٚ، وؿِْٚ فًؾ إيٚم تبَك هلؿ مّْ 

ؿِٝ : هذا متقاتر ، شقى رجقع رؾٚظٜ ؾّحتٌّؾ : ؾَِد ذـر ؽر واحد 

مـ جٓٚبذة افتٚريخ أّن رؾٚظٜ اشتنٓد مع شِٔامن وبَّٜٔ أصحٚبف افثالثٜ رضقان 

 فًّؾ هذا هق إرجح . واهلل ظِٔٓؿ ، ومل يبؼ مـ اخلّسٜ أحد ، 
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 بقصويي ظؿر بـ شعد شجـ ادختور افثوين

وـٚن ظّر بـ شًد بـ أيب وؿٚص، وصبٞ بـ ربًل افريٚحل، ويزيد بـ 

احلٚرث بـ يزيد بـ رويؿ يَقفقن فًبد اهلل بـ يزيد اخلىّل، وإبراهٔؿ بـ حمّد 

 ظٚمع ابـ افزبر ظذ افُقؾٜ، بًد خروج ابـ سد: ، بـ ضِحٜ بـ ظبٔد اهلل 

يَقل إذا ذـر ابـ  ظُِٔؿ مـ ابـ سد، وهق أصدّ ، ادختٚر بـ أيب ظبٔد  إنّ 

وإٔٚ رجؾ أظّؾ ظذ مثٚل ، سد: فٔس بذي دمربٜ فألمقر، وٓ ظِؿ بٚحلروب 

، ابـ سد، وفٔس افبِد . (1)، ويدل بٍْسف ؽر إدٓل وأمر تؼدم ؾقف إيلّ مثؾ يل، 

ٚس ظذ رجؾ، ؾٖخذاه وادختٚر ؾٔف فُؿ ببِد، ؾٖودظقه احلبس حتك جيتّع افّْ 

 .ؾحبسٚه مَٔداً 

 ثٚبٝ ، ٓ خالف ؾٔف . ؿِٝ : هذا

 مـ افسجـ  خروجف

 ٚ بًد ؾَد حبسٝمـ احلبس إػ ظبد اهلل بـ ظّر: أمّ ادختٚر وـتٛ 

 ًٚ ـه ميِقم ًٚ  ، وط ل أـٚذيٛ، ؾٖـتٛ رمحؽ اهلل إػ ، ومحِٝ ظّْ يب وٓة ادك طْقٕ

 .فًؾ اهلل يتخِهْل بزـتؽ: هذيـ افقافٔغ افيٚدغ ذم أمري 

                                                           

ل : افسّٝ واهلٔئٜ واهلدي.  (1) ًٚ مٌٚيرًا دْٟٓ ابـ سد ، وافدي  يًْل أّن فف مْٓج
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أمو بعد ؾؼد ظؾؿتام افذي بقـل وبغ ادختور بـ أيب »ؾُتٛ ابـ ظّر إفٔٓام: 

ؾلؿسؿً ظؾقؽام بام بقـل وبقـؽام دو  ظبقد مـ افصفر، ومو أكو ظؾقف فؽام مـ افقدّ 

 .ش خؾقتام شبقؾف

، وإبراهٔؿ بـ حمّد دظقا اخلىّل  أتك افُتٚب ظبد اهلل بـ يزيد ؾِامّ 

، ...بـ ؿدامٜ افثٍَلؾوّْف زائدة ، ادختٚر وؿٚفقا: هٚت بٍُالء يوّْقٕؽ 

 .  .(1) و... ورؾٚظٜ بـ صداد

 ، ٓ خالف ؾٔف .ذم اجلِّٜ ثٚبٝ ادًْك : هذا ؿِٝ 

  

                                                           

 . دار افٍُر ، بروت .382:  6إٔسٚب إذاف )ت: شٓٔؾ زـٚر(   (1)
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 ـتوب ادختور مـ افسجـ إػ رؾوظي 

وؿدم رؾٚظٜ وأصحٚبف افُقؾٜ مـ ظغ افقردة، وهق حمبقس، ؾُتٛ 

 إفٔٓؿ:ادختٚر 

بوفعصبي افذيـ حؽؿ اهلل هلؿ بوٕجر حغ رحؾقا،  ؾؿرحبوً ، و بعد أمّ »

شؾقامن بـ سد رمحف اهلل تعوػ ؿه مو ظؾقف  وريض اكرصاؾفؿ حغ أؿبؾقا، إنّ 

وتقؾوه اهلل إفقف، ؾجعؾ روحف مع أرواح إكبقوء وافصديؼغ وافشفداء 

وؿوتؾ ، ل أمر وادلمقر وافصوحلغ، ومل يؽـ بصوحبؽؿ افذي تـتظرون، وفؽـّ 

 أدظقـؿ إػ ـتوب اهلل وشـي كبقف وافطؾى ؾنيّن : وا وا واشتعّد ؾلظّد ، بوريـ اجل

 ش... .بدموء أهؾ افبقً

 ؟!!.صئٝ أخرجْٚك مـ حمبسؽ ؾٖجٚبقه إػ مٚ دظٚهؿ إفٔف، وؿٚفقا: إنْ 

امرأة ، ؾَٚل: إٔٚ أخرج ذم أيٚمل هذه، وـٕٚٝ صٍٜٔ بْٝ أيب ظبٔد أختف 

ظبد اهلل بـ  إػ ظبد اهلل بـ ظّر يًِّف أنّ  ظبد اهلل بـ ظّر بـ اخلىٚب، ؾُتٛ

ظٚمع ابـ افزبر ظذ ، يزيد اخلىّل، وإبراهٔؿ بـ حمّد بـ ضِحٜ بـ ظبٔد اهلل 

 .(1) حبسٚه فٌر جْٚيٜ، ؾُتٛ إفٔٓام يسٖهلام إخراجف، ؾٖخرجٚه، افُقؾٜ 

ِّف راجح -ؿِٝ : هذا حمتّؾ  دٚ ذـرٕٚه مـ أّن مجٚظٜ مـ جٓٚبذة  -فً

افتٚريخ ، ذـروا أّن رؾٚظٜ رضقان اهلل ظِٔف اشتنٓد مع أصحٚبف ، زظامء افتقابغ 

 ذم ظغ افقردة . إربًٜ 

                                                           

 . دار افٍُر ، بروت .363:  6إٔسٚب إذاف )ت: شٓٔؾ زـٚر(   (1)
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 بقعي افشقعي فؾؿختور دو خرج مـ افسجـ

يبٚيًقٕف، ؾِؿ يزل  ٜٝ ظِٔف افنًٔـّ آؾتد، صٚر إػ داره ادختٚر  إنّ  ثؿّ 

اخلىّل حتك ظزل ابـ افزبر ظبد اهلل بـ يزيد ، وأمره يَقى ، أصحٚبف يُثرون 

 ظبد اهلل بـ مىٔع بـ إشقد افُقؾٜ، ؾَدمٓٚ ذم صٓر ووّػ ، وإبراهٔؿ بـ حمّد 

 .(1) رموٚن شْٜ مخس وشتغ

َٞ ؿٚل افبالذري  بـ موٚرب افًجع ، وـٚن  ابـ مىٔع إيٚس ؿٚفقا: وبً

وجًؾ ادختٚر ، ...ؾتامرض ادختٚر ، إػ ادختٚر فٖٔتٔف بف ظذ ذط ابـ مىٔع 

ؾٔجًّٓؿ ذم افدور حقفف، وأراد افقثقب بٚفُقؾٜ ذم ادحرم، ، يبًٞ إػ أصحٚبف 

يَٚل فف ظبد افرمحـ بـ ذيح إػ وجقه ، )ؿبِٜٔ ذم افّٔـ( ؾجٚء رجؾ مـ صبٚم 

بـ  حمّد بـ ظعّ  ي فًّؾ وٓ ٕدر، ادختٚر يريد اخلروج بْٚ  افنًٜٔ ؾَٚل هلؿ: إنّ 

 ،ّٜٔ رخص فْٚ ذم اتبٚظف  ؾ٘نْ ، مل يقجٓف إفْٔٚ، ؾٚهنوقا بْٚ إفٔف فْخزه خزه احلٍْ

 .(2) هنٕٚٚ ظْف اجتْبْٚه ؾام يْبٌل أن يُقن رء آثر ظْدٕٚ مـ أديْٕٚٚ اتبًْٚه، وإنْ 

: فًدم اخلالف ، وأّمٚ ؿؤّٜ صؽ ذم اجلِّٜ جّؾ مٚ ذـرٕٚه ثٚبٝ ؿِٝ : 

 ؾراجحٜ ، ذـرهٚ أـثر ادٗرخغ .ظبد افرمحـ بـ ذيح افنبٚمل ، 

  

                                                           

 . دار افٍُر ، بروت .382:  6إٔسٚب إذاف )ت: شٓٔؾ زـٚر(   (1)

 . دار افٍُر ، بروت .383:  6إٔسٚب إذاف )ت: شٓٔؾ زـٚر(   (2)
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 دم ضؾى افثلر   إذن حمؿد بـ احلـػّقي 

ؾخرج ظبد افرمحـ بـ ذيح افنبٚمل، وإشقد بـ جراد افُْدي، وشًر 

ُؿ بـ أيب شًر احلٍْل ذم ظدة مًٓؿ إػ ابـ احلٍْٜٔ، ؾِام فَقه ؿٚل ظبد افرمحـ: إّٕ 

َّ  ؿَ ؾُؿ بٚفْبقة، وظيه اهلل بٚفٍؤِٜ، وّذ  أهؾ بٔٝ ؿد خهُؿ ، ُؿ ظذ إمٜ ح

ؽبغ افرأي خمسقس احلظ، وؿد أصبتؿ بحسغ رمحف اهلل، وأتٕٚٚ  ؾال جيِٓف إّٓ 

 .ف جٚء مـ تَِٚئؽ يىِٛ بدمف، ؾّرٕٚ بٖمركادختٚر بـ أيب ظبٔد يزظؿ إّٔ 

افػضؾ بقد اهلل يمتقف مـ يشوء، ؾوحلؿد هلل ظذ  إنّ »:  ؾَٚل ابـ احلٍْٜٔ

و مّ أو ،ً ادسؾؿغً أهؾف، وظؿّ و ادصقبي بحسغ ؾؼد خّص مو آتوكو وأظطوكو، وأمّ 

 ش.مـ خؾؼف اهلل اكترص فـو بؿـ صوء فقددت أنّ دظوـؿ ادختور إفقف، ؾق اهلل 

اهلل ؾَٚفقا: هذا إذن مْف، ورخهٜ، وفق صٚء فَٚل: ٓ تًٍِقا حتك يبِغ 

ف شٚء، وخٚف أن يٖيت افَقم وا بٚدختٚر، وـٚن طّْ ؤحتك واؾقا افُقؾٜ ؾبد،  أمره

بٖمر خيذفقن بف افنًٜٔ ظْف، ؾَٚل هلؿ حغ ؿدمقا: ارتبتؿ وحترتؿ، ؾام 

  .فْٚ ذم ٕكتؽ ؿٚفقا: أذنَ !. وراءـؿ؟

 .افنًٜٔ : اهلل أـز إٔٚ أبق إشحٚق، امجًقا إيلّ ادختٚر  ؾَٚل

ًٚ :  ؾٚئدةذم تٚرخيف : هـ( 748)ؿٚل افذهبل  ظـ ابـ  واؾتًؾ ادختٚر ـتٚب

احلٍْٜٔ يٖمره ؾٔف بْك افنًٜٔ، ؾذهٛ بًض إذاف إػ ابـ احلٍْٜٔ ؾَٚل: 

 .(1)شاهلل اكترص فـو بؿـ صوء وددت أنّ »

                                                           

 . دار افُتٚب افًريب ، بروت. 51: 5تٚريخ اإلشالم)ت: ظّرو افتدمري(   (1)
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ؿِٝ : افراجح أّن هذا ثٚبٝ : أرشِف ؽر واحد مـ ادٗرخغ : ـٚفذهبل ، 

ِّامت ، وأّمٚ  ًٚ ، ؾُذٌب حمض : هق مـ ـٔس إرشٚل ادس اؾتًٚل ادختٚر ـتٚب

مـ ، هذا إمر افتٚريخ احلديٞ وؿٚضبٜ مهٚدر سْد ؿ ت: ؾِوأرضابف افذهبل 

  .ال تٌٍؾ ، وٓ وجقد فف ، ؾ مدارٕٚ ظِٔف، ووجف مًتز 

  .  افتحوق إبراهقؿ إصس بودختور

جمًّقن ظذ ، أذاف أهؾ افُقؾٜ  ؾٚشتجًّٝ فف افنًٜٔ، وؿٚفقا: إنّ 

رجقٕٚ افَقة ، جٚء مًْٚ إبراهٔؿ بـ إصس ظذ أمرٕٚ  ؾ٘نْ ، ؿتٚفؽ مع ابـ مىٔع 

وفف ظنرة ذات ظز ، ف ؾتك بئٔس، وابـ رجؾ ذيػ ب٘ذن اهلل ظذ ظدوٕٚ، ؾّٕ٘ 

 .(1) ؾتْحك إبراهٔؿ ظـ صدر ادجِس وأجِس ادختٚر ؾٔف وبٚيًف...،  وظدد

إمجٚع ادختٚر )=ظٚمؾ ابـ افزبر( مىٔع ؿٚفقا: وبِغ ابـ ؿٚل افبالذري : 

ظذ إبراهٔؿ ومحؾ ،  بذفؽ وهق ظذ ذضفبـ موٚرب  ؾٖخز إيٚس، بٚخلروج 

...، ـ مًف ؾٚحتز رأشفممّ  وأمر رجالً ، إيٚس ؾىًْف ذم ثٌرة ٕحره، ؾكظف 

 .واظسض راصد بـ إيٚس إصس بجٔش ، ؾَٚتِٓؿ إصس ؾَتِٓؿ 

ٚ اتًدٕٚ فِخروج افَٚبِٜ، إّٕ : وأؿبؾ إبراهٔؿ بـ إصس إػ ادختٚر ؾَٚل 

 وهل فِٜٔ اخلّٔس وؿد حدث أمر ٓ بد فْٚ مًف مـ اخلروج افِِٜٔ، وأخزه خز

 .ابـ موٚرب وأفَك رأشف بغ يديف

                                                           

 . دار افٍُر ، بروت .383:  6إٔسٚب إذاف )ت: شٓٔؾ زـٚر(   (1)



 

 

 

 

  ادختور افثؼػل    ..........................................................................................................      51

 

فبس ادختٚر شالحف  ؾٓذا أول افٍتح، ثؿّ ، ؾَٚل ادختٚر: بؼك اهلل بخر 

 ... .شيو فثورات احلسغ»ؾْقدي:  ر أيوًٚ مَ وأَ ش يو مـصقر أمً»وأمر ؾْقدي: 

ؾقثٛ إبراهٔؿ بـ إصس، وـٚن بًٔد افهقت، ـثر افًنرة، ؾخرج 

وؿتؾ إيٚس بـ موٚرب أمر افؼضٜ، ودخؾ ظذ ادختٚر، ؾٖخزه، ؾٍرح وٕٚدى 

أصحٚبف ذم افِٔؾ بنًٚرهؿ، واجتًّقا بًسُر ادختٚر بدير هْد، وخرج أبق 

 أمر آل حمّد ؿد خرج . امن افْٓدي ؾْٚدى: يٚ ثٚرات احلسغ، أٓ إنّ ظث

وأخذ افتَك افٍريَٚن مـ افٌد، ؾٚشتيٓر ادختٚر، ثؿ اختٍك ابـ مىٔع،  ثؿّ 

وبًٞ ذم افرس إػ ابـ مىٔع بامئٜ أفػ، وـٚن  وحيسـ افسرة،، ادختور يعدل

ٓه (1)صديَف ؿبؾ ذفؽ أيـ إٔٝ، ووجد ز هبذه واخرج، ؾَد صًرت ، وؿٚل: دم

 اهـ..(2)ادختٚر ذم بٔٝ ادٚل شبًٜ آٓف ، ؾٍٖٕؼ ذم جْده ؿقاهؿ

ؿٚفقا: وأؿبؾ إبراهٔؿ بـ إصس بًد ؿتؾ راصد بـ إيٚس ؿٚل افبالذري : 

وؿدم افبؼاء بغ يديف بَتؾ راصد، ؾَقيٝ إٍٔس أصحٚبف ودخؾ ، ٕحق ادختٚر 

، وؿهد إبراهٔؿ بـ إصس صبٞ بـ ربًل ، ابـ مىٔع وأصحٚبف افٍنؾ وافقهـ

ه ظْف، ؾٖمر إبراهٔؿ خزيّٜ بـ ؾٚظسضف يزيد بـ احلٚرث بـ يزيد بـ رويؿ فٔهدي 

 ًٚ وأصحٚبف، ؾٚهنزمقا  ٕك أن يهّد فف، ؾٓزم خزيّٜ يزيد وـنػ إبراهٔؿ صبث

                                                           

ّٕام ّٓتَٚء ّذ ابـ افزبر ، وهذا مـ افتدبر ، ؾَِد ثبٝ أّن ادختٚر أخز   (1) فٔس هذا هق افسبٛ ، وإ

ّٕف فٔس خهاًم فف .  ابـ افزبر بًد هذه افقؿًٜ أ

 . دار افُتٚب افًريب ، بروت. 51: 5الم)ت: ظّرو افتدمري( تٚريخ اإلش  (2)
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شقيد بـ ظبد افرمحـ ، ووػ ابـ مىٔع ذضتف بًد إيٚس وابْف ، إػ ابـ مىٔع 

 . ري أبٚ افًََٚع واشتخِػ ظذ ادك صبٞ بـ ربًلادَْ

وجٚء ادختٚر حتك ، بـ مىٔع افَك، واتبًف ابـ إصس ظبد اهلل وأتك 

...، ثّؿ هرب  حهٚر ابـ مىٔع ذم افَك إبراهٔؿ بـ إصسووّػ ،  دخؾ ادسجد

  .ابـ مىٔع إػ احلجٚز

وـٚن ...، مىٔعودخؾ ادختٚر افَك ذم افٔقم افرابع مـ حهٚر ابـ 

ادختٚر ؿد وجد ذم بٔٝ مٚل افُقؾٜ تسًٜ آٓف أفػ درهؿ، ؾٖظىك أصحٚبف 

 .وأحسـ ادختور جموورة أهؾ افؽقؾي وافسرة ؾقفؿ، وأـرم إذافومـ بٚيًف، 

وـٚن ظبٔد اهلل بـ زيٚد حغ أوؿع بٚفتقابغ بًغ افقردة، وحٚول افيٍر 

 . ؿبؾ ٕحق ادقصؾؾِؿ يُّْف ؾٔف رء، أ، بزؾر بـ احلٚرث 

وؿٚل اهلٔثؿ بـ ظدي: دٚ وجف ادختٚر يزيد بـ إٔس إشدي تقجف إفٔف 

، حهغ بـ ّٕر، ؾَدم أمٚمف محِٜ بـ ظبد افرمحـ اخلثًّل ؾٚفتَقا ببٚتذ ؾَتؾ 

 وأيت يزيد بستٜ آٓف أشر ؾرضب أظْٚؿٓؿ، وهق ئُد بٍْسف ثؿ مٚت. فمحِ

ؾتقؿػ ظـ ، وؿدم مهًٛ ظذ افبكة وافُقؾٜ ذم أول شْٜ شبع وشتغ 

 ..(1)  ً ؿتٚل ادختٚر حْٔٚ

                                                           

 . دار افٍُر ، بروت .383:  6إٔسٚب إذاف )ت: شٓٔؾ زـٚر(   (1)
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ًٚ ، ضًٔػ : فُّْف  بنٓٚدة أهؾ ؿِٝ : إشْٚد افبالذري ، دٚ شَْٚه إٍٔ

ذم اجلِّٜ : مل خيتِػ ؾٔف افًِامء، بؾ إّن بًوف ادًْك ثٚبٝ افتٚريخ وافسرة 

 متقاتر ، أو مَىقع افهدور .
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 فعـف اهللمؼتؾ ظبقد اهلل بـ زيود 

مَتؾ ، ذفؽ شْٜ شبع وشتغ مـ   ـٚن ذمؾّاّم : هـ( 310)ؿٚل افىزي 

ذـر هنٚم بـ حمّد، ظـ أيب ..: ظبٔد اهلل بـ زيٚد ومـ ـٚن مًف مـ أهؾ افنٚم

خمْػ، ؿٚل: حدثْل أبق افهِٝ، ظـ أيب شًٔد افهَٔؾ، ؿٚل: مؤْٚ مع إبراهٔؿ 

هؾ افنٚم، ؾخرجْٚ أبـ إصس وٕحـ ٕريد ظبٔد اهلل بـ زيٚد ومـ مًف مـ 

د أن َِٕٚه ؿبؾ أن يدخؾ أرض افًراق ؿٚل: ؾسبَْٚه إػ ، ٕريلمرسظغ ْٕٓثْ

، ووؽِْٚ ذم أرض ادقصؾ، ؾتًجِْٚ إفٔف، وأرسظْٚ بًٔداً  ختقم أرض افًراق شبًَٚ 

إػ جْٛ ؿريٜ يَٚل هلٚ بٚربٔثٚ، بْٔٓٚ وبغ مديْٜ ادقصؾ ، افسر، ؾَِْٚه بخٚزر 

ـ فَٔط، مـ مخسٜ ؾراشخ، وؿد ـٚن ابـ إصس جًؾ ظذ مَدمتف افىٍٔؾ ب

، ؾِام أن دٕٚ مـ ابـ زيٚد بئٔسًٚ  مـ ؿقمف، وـٚن صجٚظًٚ  وهبٔؾ مـ افْخع رجالً 

ظذ تًبئٜ، وضؿ  محٔد بـ حريٞ إفٔف، وأخذ ابـ آصس ٓ يسر آّ  ضؿّ 

 ِّ ف يبًٞ إّٔ  ٓ يٍرؿٓؿ، إّٓ  ٓؿ إفٔف بخِٔف ورجٚفف، ؾٖخذ يسر هبؿ مجًًٔٚ أصحٚبف ـ

وجٚء ظبٔد اهلل بـ زيٚد حتك ، حتك ٕزل تِؽ افَريٜ افىٍٔؾ بـ فَٔط ذم افىالئع

 ...مْٓؿ ظذ صٚضئ خٚزر ٕزل ؿريبًٚ 

إبراهٔؿ دٚ صد ظذ ابـ زيٚد  أنّ ، ؿٚل أبق خمْػ: وحدثْل ؾؤؾ بـ خديٟ 

ودٚ هزم ...، وؿتذ ـثرة بغ افٍريَغ، اهنزمقا بًد ؿتٚل صديد ، وأصحٚبف 

ـ بـ إصس، ؾُٚن مـ ؽرق أـثر ممّ  أصحٚب ظبٔد اهلل تبًٓؿ أصحٚب إبراهٔؿ

 وؾٔٓٚ ؿتؾ ابـ زيٚد .رء،  ؿتؾ، وأصٚبقا ظسُرهؿ ؾٔف مـ ـّؾ 
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وبِغ ادختٚر وهق يَقل ٕصحٚبف: يٖتُٔؿ افٍتح أحد افٔقمغ إن صٚء اهلل 

مـ ؿبؾ ابراهٔؿ بـ إصس وأصحٚبف، ؿد هزمقا أصحٚب ظبٔد اهلل بـ مرجٕٜٚ 

ؿٚل: ؾخرج ادختٚر مـ افُقؾٜ، واشتخِػ ظِٔٓٚ افسٚئٛ بـ مٚفؽ إصًري، 

 .(1) طوخرج بٚفْٚس، وٕزل شٚبٚ

ؿِٝ : جمّؾ مٚ رسدٕٚه ، متقاتر أو مَىقع افهدور ، ٓتٍٚق أهؾ افتٚريخ 

 وافسرة ، ـٚفىزي وافبالذري وابـ إثر وؽرهؿ ، دون خالف أظِّف . 

 بـ احلـػّقي وبـل هوصؿ احصور ابـ افزبر 

َِد اتٍؼ أربٚب افتٚريخ دون خالف : ؾـٚن هذا شْٜ شٝ وشتغ فِٓجرة 

ذم هذه افسْٜ ؿدمٝ ؿٚل : ذم ادْتيؿ هـ( 597)اجلقزي  وافسرة وافٍِظ ٓبـ

 .ٜ مُٜاخلنبّٔ 

حبس حمّد بـ احلٍْٜٔ ومـ ، ظبد اهلل بـ افزبر  وـٚن افسبٛ ذم ذفؽ أنّ 

مـ وجقه أهؾ افُقؾٜ بزمزم، وـرهقا  مًف مـ أهؾ بٔتف، وشبًٜ ظؼ رجالً 

افبًٜٔ دـ مل دمتّع ظِٔف إمٜ، وهربقا إػ احلرم، وتقظدهؿ بٚفَتؾ واإلحراق، 

ذ ؾٔٓؿ مٚ تقظدهؿ بف ، ورضب هلؿ ذم ٍّ َْ أن يُ ، مل يبٚيًقه  إنْ  وأظىك اهلل ظٓداً 

 .ذفؽ أجالً 

                                                           

 هـ1387. دار افساث ، بروت. افىبًٜ افثٕٜٚٔ ، شْٜ : 90- 82: 6تٚريخ افىزي   (1)
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وإػ مـ أن يبًٞ إػ ادختٚر ، ؾٖصٚر بًض مـ ـٚن مع ابـ احلٍْٜٔ ظِٔف 

ومٚ تقظدهؿ بف ابـ افزبر، ؾقجف ثالثٜ ٍٕر إػ ، يًِّٓؿ حٚهلؿ  بٚفُقؾٜ رشقًٓ 

حغ ٕٚم احلرس ظذ بٚب زمزم، وـتٛ إفٔٓؿ يًِّٓؿ ، ادختٚر وأهؾ افُقؾٜ 

ـام خذفقا احلسغ وأهؾ بٔتف، ؾَدمقا ظذ ، بٚحلٚل ويسٖهلؿ أن ٓ خيذفقه 

 ٚس وؿرأ ظِٔٓؿ افُتٚب، وؿٚل: افّْ ادختٚر، ؾدؾًقا إفٔف افُتٚب، ؾْٚدى ذم

ـقا يْتيرون رِ ُؿ، وسيح أهؾ بٔٝ ٕبُٔؿ، وؿد تُ هذا ـتٚب مٓديّ 

مل أرسب  ، وإنْ مٗزراً  مل إٔكهؿ ٕكاً  ٚر، وفسٝ أبٚ إشحٚق إنْ افتحريؼ بٚفّْ 

 .(1)بٚبـ افُٚهِٜٔ افقيؾ حتك حيّؾ ، ـٚفسٔؾ ، ذم أثر اخلٔؾ ، إفٔٓؿ اخلٔؾ 

 اتٍؼ ظِٔف جٓٚبذة افتٚريخ دون خالف أظِّف .ؿِٝ : هذا ثٚبٝ : 

ومًف طبٔٚن ،  ف أبٚ ظبد اهلل اجلديل ذم شبًغ راـبًٚ ووّج ؿٚل ابـ اجلقزي : 

، وأبٚ ادًتّر ذم مٚئٜ، وهٕٚئ بـ ؿٔس ذم مٚئٜ، وظّر بـ ظّر ذم أربًامئٜ راـبًٚ 

 .ربًغ، ويقٕس بـ ظّران ذم أربًغبـ ضٚرق ذم أ

ٕزل ذات ظرق، وحلَف ابـ ضٚرق وشٚر هبؿ حتك وخرج أبق ظّران حتك 

 .دخِقا ادسجد احلرام وهؿ يْٚدون: يٚ فثٚرات احلسغ، حتك إتٓقا إػ زمزم

                                                           

،  أم خقيِد بـ أشد بـ ظبد افًزىهق ظبد اهلل بـ افزبر : ؾ٘حدى جداتف ، وهل  ابـ افُٚهِّٜٔ  (1)

 .ام بـ خقيِد، زهرة بْٝ ظّرو بـ حْثر ، مـ بْل ـٚهؾ بـ أشد بـ خزيّٜجدة افًقّ 
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ابـ افزبر احلىٛ فٔحرؿٓؿ، وـٚن ؿد بَل مـ إجؾ يقمغ،  وؿد أظده 

 ؾىردوا احلرس وـرسوا أظقاد زمزم، ودخِقا ظذ ابـ احلٍْٜٔ، ؾَٚفقا فف: خّؾ 

 ؟!!.اهلل ابـ افزبر بْْٔٚ وبغ ظدو

ّٜٔ  ؾَٚل هلؿ   ٓ أشتحؾ افؼتول دم حرم اهلل ظز وجؾ، ثؿّ إيّن »: ابـ احلٍْ

 .(1) شتتوبع اددد ؾخرج ابـ احلـػقي دم أربعي آٓف

 أو، ، متقاتر ذم اجلِّٜ ، بٚإلؽوٚء ظـ بًض افتٍٚصٔؾ ؿِٝ : مٚ رسدٕٚه 

، مـ افٍريَغ ٓتٍٚق أهؾ افتٚريخ وافسرة  ، أو ثٚبٝ :مَىقع افهدور 

 دون خالف أظِّف . ؽرهؿ ، افذهبل وـٚفىزي وافبالذري وابـ إثر و
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 ريض اهلل ظـفاشتشفود ادختور 

ظزل ظبد اهلل بـ افزبر ( هـ67)وذم هذه افسْٜ : هـ( 310)ؿٚل افىزي 

،  أخٚه مهًٛ بـ افزبرظـ افبكة، وبًٞ ظِٔٓٚ ( احلٚرث بـ ظبد اهلل)افَبٚع 

 اهـ.. (1)...وذم هذه افسْٜ شٚر مهًٛ بـ افزبر إػ ادختٚر ؾَتِف

هؾ افتٚريخ وافسرة ـٚفىزي وافبالذري وابـ إثر وؽرهؿ ، اتٍؼ أ

وذم هذه افسْٜ شٚر دون خالف أظِّف ، وافٍِظ ٓبـ اجلقزي ذم ادْتيؿ ؿٚل : 

صبٞ بـ ربًل ـٚن ؾّٔـ  وشبٛ ذفؽ أنّ ،  مهًٛ بـ افزبر إػ ادختٚر ؾَتِف

 .ؿٚتؾ ادختٚر، ؾٓزمٓؿ ادختٚر، ؾِحَقا بّهًٛ بـ افزبر بٚفبكة

ؾَدم صبٞ ظذ مهًٛ وهق ظذ بٌِٜ ؿد ؿىع ذٕبٓٚ وضرف أذهنٚ وصؼ 

ٚس مـ ؾدخؾ ظِٔف ومًف أذاف افّْ  ،ءه وهق يْٚدي: يٚ ؽقثٚه يٚ ؽقثٚهؿبٚ

شٖفقه افْك ظذ ادختٚر، ثؿ ؿدم حمّد بـ ادْٓزمغ، ؾٖخزه بام أصٔبقا بف، و

، وـٚن ادختٚر ؿد ضِبف ؾِؿ جيده ؾٓدم داره، ؾُتٛ إصًٞ بـ ؿٔس أيوًٚ 

ٚ ٕريد مهًٛ إػ ادِٓٛ، وهق ظٚمِف ظذ ؾٚرس: أن أؿبؾ إفْٔٚ تنٓد أمرٕٚ، ؾّٕ٘ 

 ادسر إػ افُقؾٜ.

ؾٖمر ؾٖؿبؾ ادِٓٛ بجّقع ـثرة وأمقال ظئّٜ، ؾدخؾ ظذ مهًٛ، 

ٚس بٚدًسُر ظْد اجلرس إـز، ودظٚ ظبد اهلل بـ خمْػ وؿٚل فف: مهًٛ افّْ 
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 ،ائٝ افُقؾٜ ؾٚخرج إيل مجٔع مـ ؿدرت أن خترجف، وادظٓؿ إػ بًٔتل رساً 

ل أصحٚب ادختٚر، ؾّٙ حتك جِس ذم بٔتف مستسا ٓ ييٓر، وخرج وخذّ 

 .مهًٛ ومًف ادِٓٛ، وإحْػ بـ ؿٔس

، ؾَٚم ذم أصحٚبف ؾَٚل: يٚ أهؾ افُقؾٜ، يٚ أظقان احلؼ وبِغ ادختٚر اخلز

أتقا أصبٚهٓؿ مـ افٍٚشَغ ، ـؿ افذيـ بٌقا ظُِٔؿ ارَ ؾره  وصًٜٔ افرشقل، إنّ 

وس اّفذي ـٕٚقا مع ابـ ؤتدبقا مع أمحد بـ صّٔط، ودظٚ افرؾٚشتٌقوهؿ، إ

ؿ رأوه ّٕن : ام ؾٚرؿقا ابـ إصس إصس، ؾبًثٓؿ مع أمحد بـ صّٔط، وإّٕ 

 .(1)ـودتفوون بلمر ادختور

ؾخرج ابـ صّٔط حتك ورد اددائـ، وجٚء مهًٛ ؾًسُر ؿريبٚ مْف، 

َِٔف  ؾَٚل: يٚ هٗٓء، إٕٚ ٕدظقـؿ إػ ـتٚب اهلل ظز وجؾ وشْٜ رشقفف َصذ اهلُل َظ

ِهَؿ، وإػ بًٜٔ ادختٚر، وإػ أن جيًؾ هذا إمر صقرى ذم آل رشقل اهلل َصذ  َوَش

ِهَؿ. ؾٚؿتتِقا، ؾَتؾ ابـ صّٔط، واهنزم أصحٚبف.اهلُل ظَ    َِٔف َوَش

وبِغ اخلز إػ ادختٚر، ؾَٚل: مٚ مـ مقتٜ أمقهتٚ أحٛ إيل مـ مقتٜ ابـ 

صّٔط، وشٚروا ؾٚفتَقا وؿد جًؾ مهًٛ ظذ مّْٔتف ادِٓٛ بـ أيب صٍرة، 

احلهغ، وظذ مٔرستف ظّر بـ ظبٔد بـ مًّر افتّٔل ، وظذ اخلٔؾ ظبٚد بـ 

، وتزاحػ وٕزل هق يّق متُْبٚ ؿقشًٚ ،  وظذ افرجٚفٜ مَٚتؾ بـ مسّع افبُري

 .افْٚس ودٕٚ بًوٓؿ إػ بًض

                                                           

ًٚ ظذ احلََٜٔ ، وإن ـٚن ـذفؽ ظذ افيٚهر ، وشٖٔيت افبٔٚن .  (1)  مل يُـ هتٚوٕ
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ؾبًٞ ادختٚر إػ ظبد اهلل بـ جًدة: أن أمحؾ ظذ مـ ئِؽ، ؾحّؾ 

، ورمك ؾُنٍٓؿ حتك إتٓقا إػ مهًٛ، ؾجثك ظذ رـبتٔف، ومل يُـ ؾراراً 

ؾحىؿ ، حتٚجزوا، ومحؾ ادِٓٛ  ؾَٚتِقا شٚظٜ ثؿّ ٚس ظْده بٖشّٓف، وٕزل افّْ 

ؾُنٍٓؿ وؿتؾ حمّد بـ إصًٞ وظٚمٜ ، أصحٚب ادختٚر حىّٜ مُْرة 

 .أصحٚبف

 هق ِك ؾحُ ، وتٍرق أصحٚب ادختٚر، وجٚء هق حتك دخؾ ؿك افُقؾٜ 

بحِٜٔ، وـٚن خيرج هق  وأصحٚبف، ؾُٕٚقا ٓ يَدرون ظذ افىًٚم وافؼاب إّٓ 

رمٔٝ بٚحلجٚرة  ، وـٕٚٝ ٓ خترج فف خٔؾ إّٓ ضًًٍٔٚ  ِقن ؿتًٚٓ وأصحٚبف ؾَٔٚت

مـ ؾقق افبٔقت، وصٛ ظِٔٓؿ ادٚء افَذر، وصٚر ادختٚر وأصحٚبف يؼبقن مـ 

 فٔتٌر ضًّف.، ؾٔهبقن ظِٔف افًسؾ ، افبئر 

دخِقه، ؾَٚل ادختٚر  مهًٛ أصحٚبف ؾٚؿسبقا مـ افَك ثؿّ  أمرَ  ثؿّ 

، ؾٕٚزفقا بْٚ َٕٚتؾ فَْتؾ ضًًٍٚ  احلهٚر ٓ يزيدـؿ إّٓ  وحيُؿ، إنّ  ٕصحٚبف:

ؾتقؿٍقا ظـ ؿبقل ؿقفف  .، واهلل مٚ إٔٚ بآيس إن صدؿتّقهؿ أن يْكـؿ اهللـرامًٚ 

 ؾَٚل: أمٚ إٔٚ ؾق اهلل ٓ أظىل بٔدي.

أرشؾ إػ امرأتف أم ثٚبٝ بْٝ شّرة بـ جْدب، ؾٖرشِٝ إفٔف بىٔٛ  ثؿّ 

خرج ذم تسًٜ  فؽ افىٔٛ ظذ رأشف وحلٔتف، ثؿّ ووضع ذ، ط ـثر، ؾٚؽتسؾ وحتّْ 

  !.، ؾَٚل هلؿ: أتٗمْقْٕل وأخرج إفُٔؿ؟ظؼ رجالً 
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 .(1)ظذ احلُؿ ؾَٚفقا: ٓ إّٓ 

 ُّ ، ؾوٚرب بسٍٔف حتك ؿتؾ، وٕزل ُّؿ ذم ٍٕز أبداً ؾَٚل: ٓ أح

رت  ثؿّ ، ؾَىًٝ ، أصحٚبف ظذ احلُؿ ؾَتِقا، وأمر مهًٛ بُػ ادختٚر  ّّ ش

حتك ؿدم احلجٚج بـ ، ظذ ذفؽ  بّسامر حديد إػ جْٛ حٚئط ادسجد، ومل يزل

 ؾَٚفقا: ـػ ادختٚر، ؾٖمر بْزظٓٚ. !.يقشػ، ؾْير إفٔٓٚ ؾَٚل: مٚ هذه؟

 ّٚ ، ف أؿٚم بٚفُقؾٜ مِؽ افبكة وافُقؾٜ، ؽر إّٔ ، ؿتؾ مهًٛ ادختٚر  ود

ًٚ  وأرمْٜٔٔ، وأنّ ووجف ادِٓٛ ظذ ادقصؾ واجلزيرة وأذربٔجٚن  فَل ظبد  مهًب

افؼوتؾ شبعي آٓف مـ أهؾ افؼبؾي دم ؽداة اهلل بـ ظّر، ؾَٚل فف ابـ ظّر: إٔٝ 

، ؾَٚل ابـ ظّر: واهلل فق ؿتِٝ ؿ ـوكقا ـػرة شحرةإّن  ، ؾَٚل مهًٛ:واحدة

 .(2)مـ تراث أبٔؽ فُٚن ذفؽ رسؾٚ ظدهتؿ ؽْامً 

ؿ ـوكقا إّن ذم ؿقفف : )ؿِٝ : ٓحظ ـذب ، بؾ ؾريٜ مهًٛ بـ افزبر 

 (؟!!ـػرة شحرة

  

                                                           

ًٚ أن ٓ يَتؾ . وأّمٚ احلُؿ ، وادَهقد بف حُؿ   (1) افٍرق بغ إمٚن واحلُؿ ، هق أّن ذم إّول ضامٕ

بٖمره : ؾّردد بغ أن حيُؿ ابـ افزبر بَتِف ، أو شجْف ، أو إذٓفف ، أو مهًٛ بـ افزبر أو مـ ـٚن 

 أن يًٍق ظْف ، وافًريب احلّر يٖبك آشتسالم هلذه افذّفٜ .

ّٜٔ ، بروت .60: 6ادْتيؿ ذم تٚريخ)ت: حمّد ظبد افَٚدر ظىٚ(    (2)  . دار افُتٛ افًِّ
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 تـبقف : حجّقي ادـؼقل مـ شرة ادختور!!

ًٚ مٚ شَْٚه جّؾ ؿِٝ :  : ذم اجلِّٜ مَىقع افهدور  -بٍِيف أو مًْٚه-إٍٓ

وؿد ، ٓتٍٚق أربٚب افسرة وافتٚريخ ظِٔف ، شّْٜ وصًٜٔ ، دون خالف أظِّف 

ًٚ : ؾِٔس ؽرضْٚ إّٓ  ّٕف ٓ يرّضٕٚ اخلالف ذم بًض افتٍٚصٔؾ ادرسودة إٍٓ ذـرٕٚ أ

 ّٜٔ  وهل ـٚٔيت : ، اإلدٚم بسرة ادختٚر اإلمجٚف

ده اهلل افرمحٜ وفد  ّّ ظٚم اهلجرة ذم افىٚئػ ، واشتنٓد شْٜ شبًٜ وشتغ تٌ

ٚك مهًٛ بـ افزبر ، ذم افُقؾٜ  ٍّ هقاه ٕٚهٔؽ ظـ ، بسبٛ افسِىٚن : ؿتِف افس

  .ذم أهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم 

ًٚ ٕهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم ، ـٚن  ًٚ مقافٔ ًٚ ؾٚرش وهق مـ افهحٚبٜ صجٚظ

اتٍؼ افّْٚس ظذ حسْف ومدحف ؿبؾ ؿٔٚمف بىِٛ افثٖر ، إؿقى ، إطٓر ظذ 

ّٚ فُـ َٕؿ ظِٔف  دظٚ آل افزبر مـ هذا اجلٕٚٛ ، وادروإٔقن مـ اجلٕٚٛ أخر ، د

د ظِٔٓؿ افسالم : ؾ ّّ ًٚ ، ٚؾسوا ظِٔف ظيٚئَؿ إػ افرضٚ مـ آل حم ًٚ وزورًا : بٌو ـذب

د وحسدًا هلؿ ... . لٔ ّّ  حم

ًٚ أبدًا مع ابـ افزبر ادختٚر مل يٖتِػ   ٚاصسـ، شقى أهّنام ،  ومل يتالئام مىَِ

ّٕام ـٕٚذم ّٜٔ ، وإ ّٚ فُـ ، هلذا افسبٛ ٓ ؽر ٚ ظذ هذا احلٚل  مًٚداة بْل أم  د

ًٚ ثٖر احلسغ ظِٔف افسالم خرَج و، بنًٜٔ افُقؾٜ ادختٚر اشتَقى  بتٖئد ضٚفب

ّٜٔ خٍّل  د ظٚم مـ ابـ احلٍْ ّّ ًٚ إػ افرضٚ مـ آل حم وإخذ بٖثرهؿ ظِٔٓؿ ، : داظٔ
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ًٚ هذا يرتض آل افزبر مل ، افسالم  د ظِٔٓؿ صُاًل وحمتقًى وموّقٕ ّّ : ؾآل حم

 .افسالم خهقٌم هلؿ 

ّٕف ضِٛ اخلالؾٜ  وٓ بّد مـ اإلصٚرة إػ أّن ادختٚر  مل يثبٝ ذم افتٚريخ أ

ًٜ ٓ يبتٌل هبٚ إّٓ ضِٛ ثٖر احلسغ  أو اإلمٚمٜ ومٚ ـٚن مـ هذا افَبٔؾ ، إّٓ شِى

  .ظِٔف افسالم 

واإلٕهٚف : ؾّ٘ن ـثرًا مـ افتٍٚصٔؾ ، ظدا ادتٍؼ ظِٔٓٚ ، أو ادنتٓرة بغ 

وافسرة ، ؽر ثٚبتٜ مـ وجف مًتز ، ؾال يِتٍٝ إفٔٓٚ إّٓ بَرائـ جٓٚبذة افتٚريخ 

 افَّقة وافَبقل : ـٚإلشْٚد افهحٔح ، وافنٓرة ادٍٔدة فالضّئْٚن وؽر ذفؽ .
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 كرصة ادختور؟!!دم بـ إصس وون اهؾ هت

 هٚك اجلقاب : 

، بًد  فف ظذ اجلبٚل وافسقادظاّم بـ افزبر مهًٛ بًٞ ؿٚل ابـ اجلقزي : 

أجبتْل  وـتٛ إػ ابـ إصس يدظقه إػ ضٚظتف ويَقل فف: إنْ ؿتؾ ادختٚر ، 

ومٚ ؽِبٝ ظِٔف مـ أرض ، ٜ اخلٔؾ وأظّْ ، ؾِؽ افنٚم ، ودخِٝ ذم ضٚظتل 

 مٚ دام ٔل افزبر شِىٚن. ، ادٌرب 

 وـتٛ ظبد ادِؽ بـ مروان مـ افنٚم إفٔف يدظقه إػ ضٚظتف، ويَقل: إنْ 

 .ِٝ ذم ضٚظتل ؾِؽ افًراقودخ، أجبتْل 

 !.أو مٚذا ترون؟، ؾدظٚ إبراهٔؿ بـ إصس أصحٚبف وؿٚل: مٚ تَقفقن 

وؿٚل بًوٓؿ: تدخؾ ذم ضٚظٜ ابـ  .تدخؾ ذم ضٚظٜ ظبد ادِؽ: ؾَٚل بًوٓؿ 

 .افزبر

وٓ رؤشٚء أهؾ ، ؾَٚل ابـ إصس: فق مل أــ أصبٝ ظبٔد اهلل بـ زيٚد 

 .(1)وأؿبؾ بٚفىٚظٜ إػ ابـ افزبر ،تبًٝ ظبد ادِؽ، افنٚم 

ٕحد ؿِٝ : ابـ إصس رمحف اهلل ، زظٔؿ افْخع ، وٓ بّد أن خيوع 

ّٞ افْخع ظـ بُرة افىٚؽٔتغ  ، ظبد ادِؽ ، أو مهًٛ ابـ افزبر ، وإّٓ اجُت

                                                           

ّٜٔ ، بروت .60: 6 ادْتيؿ ذم تٚريخ)ت: حمّد ظبد افَٚدر ظىٚ(   (1)  . دار افُتٛ افًِّ
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أبٔٓؿ ، وافؼع يَيض بحٍظ افدمٚء وإظراض ، ومهًٛ ، ـقٕف ذم افًراق ، 

ًٚ م ـ ظبد ادِؽ ، وؿتِف شتٜ آٓف صزًا ذم ضحقٍة مـ هنٚر أؿرب ّذًا وجرم

ًٚ مل يىِٛ إّٓ افىٚظٜ دون أن ي افْخع تقّظد مٚثِٜ أمٚم ابـ إصس ، مع أّن مهًب

، وإن ـٕٚقا شٔٚشٜ وتدبر : ؾّ٘ن افْخع مهًٛ  ٖدٕك أذى أو إهٕٜٚ : وهذا مـب

ٜ جّدًا ٕن تَِؼ جبٜٓ ؽر ؿٚدرة ظذ مَٚرظٜ مهًٛ وجٔنف ، إّٓ أهّنٚ ـٚؾٔ

 .، وهتّد افًروشادوٚجع 

مـ أخٔف ظبد اهلل وافتدبر ، ، وهق أـثر حُْٜ ذم افسٔٚشٜ ؾحٔٚل مهًٛ 

، أؿقى اخلهقم وأفد إظداء ، اخلٍِٜٔ ظبد ادِؽ بـ مروان ومـ مًف بـ افزبر 

ظذ مـ جٔقش أهؾ افنٚم ، ؾال بّد مـ حتٔٔد ابـ إصس ومـ مًف مـ افْخع 

 ، وإمر هق إمر مع ظبد ادِؽ دٚ ـتٛ ٓبـ إصس.إؿؾ 

هتٚون ذم ٕكة ادختٚر ؿبؾ ؿدوم  ومل يثبٝ ب٘شْٚد مًتز أّن ابـ إصس 

ّٕام  ٚك اضىّر إػ ذفؽ بًد ؿدوم مهًٛ ، وإ ٍّ افُقؾٜ ، بـ افزبر مهًٛ افس

ٚك دو ٍّ  . أٓف ذم ضحقٍة مـ هنٚر دمٚء رسف ذم ٚ اهق ش

، ـٚن رمحف اهلل جمّقع حقادث افتٚريخ تنر إػ أّن ابـ إصس احلٚصؾ : 

ًٚ فِدخقل ذم ضٚظٜ ابـ افزبر  ّٜٔ وحٍظ افدمٚء موىّرًا ذظ : وأدّفٜ افتَ

 وإظراض تقجٛ ظِٔف ذفؽ ، وٓ ٕىٔؾ .
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 ابـ شعد دم شرة ادختورمو رواه 

ّٕام ٕذـر هذا ،  ّٔدًا فسرة ادختٚر إ ّٜٔ : مراظًٚة  ـقٕف صٚهدًا ج اإلمجٚف

 إخبٚر. شٚؿٌط مـ افتْبٔف ظذ مٚ هق ، وظتبٚر آدْٓجْٚ ذم 

ؿٚل: حدثْٚ ظبد اهلل بـ  ،: أخزٕٚ حمّد بـ ظّرهـ( 239ابـ شًد ) ؿٚل

 ظـ أبٔٓٚ. ،بُر بْٝ ادسقر ظـ أمّ ،  جًٍر

  ظـ أبٔف.، ريٚح بـ مسِؿ و

ظـ ظبد افرمحـ بـ ظبد اهلل بـ أيب ربًٜٔ ، شامظٔؾ بـ إبراهٔؿ إو

ِّٓؿ ؿٚفقا : ، ظـ أبٔف ، ادخزومل   ـ

وٕدب ظّر  -صٚحلًٚ  وـٚن رجالً  -ؿدم أبق ظبٔد افثٍَل مـ افىٚئػ

 .ه بٚدديْٜدُ فْ وبَل وُ ،  (1)ؾخرج أبق ظبٔد إفٔٓٚ ؾَتؾ، ٚس إػ أرض افًراق افّْ 

خرج ذم آخر  ثؿّ ،  بـل هوصؿ إػيعرف بوٓكؼطوع ،  وـٚن ادختٚر يقمئذ ؽالمًٚ 

 . أو أول خالؾٜ يزيد إػ افبكة، خالؾٜ مًٚويٜ 

ُٖ  ،يٓر ذـر احلسغ بـ ظعؾٖؿٚم هبٚ يُ  ؾٖخذه  ،خز بذفؽ ظبٔد اهلل بـ زيٚدؾ

ك ؿٚم ؾِؿ يزل هبٚ حتّ ، وبًٞ بف إػ افىٚئػ ، (2)ظف ظبٚءه ودره ، ؾجِده مٚئٜ جِدة 

                                                           

 وؿًٜ ؿس افْٚضػ مع افٍرس ، أو وؿًٜ جرس أيب ظبٔد ، وؿد مٙ احلديٞ ظْٓٚ .  (1)

ًٚ وإهٕٜٚ .  (2) ر خنـ ، ظَٚب ًَ  مـ َص
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ٚس افّْ  ؾٖؿٚم مًف مـ أصدّ ، ؾَدم ظِٔف ، ودظٚ إػ مٚ دظٚ إفٔف ، ظبد اهلل بـ افزبر 

 وأحسْف ٕٜٔ ومْٚصحٜ ؾٔام يرون. ،  ؿتًٚٓ 

ؾِام ، يُْروٕف  ويسًّقن مْف ـالمًٚ ، وـٚن خيتِػ إػ حمّد ابـ احلٍْٜٔ 

اشتٖذن ادختٚر  ،ومهًٛ بـ ظبد افرمحـ ،ومٚت ادسقر ابـ خمرمٜ ، مٚت يزيد 

، وهق ٓ ينؽ ذم مْٚصحتف  ،ؾٖذن فف ،افزبر ذم اخلروج إػ افًراقبـ ظبد اهلل 

 .(1)ظذ افٌش فف وهق مكر 

يذـر فف ،  وهق ظٚمِف ظذ افُقؾٜ، ؾُتٛ ابـ افزبر إػ ظبد اهلل بـ مىٔع 

، وييٓر مْٚصحٜ ابـ افزبر ، ؾُٚن خيتِػ إػ ابـ مىٔع  ،حٚفف ظْده ويقصٔف بف 

، ويهػ حٚفف ويدظق إفٔف ، ويذـر حمّد بـ احلٍْٜٔ ؾّٔدحف ،  وئًبف ذم افرس

ؾًدت خِٔف  ،رـٛ ذم مجٚظٜ وخٔؾبواختذ صًٜٔ ، ٚس ظذ ابـ مىٔع ض افّْ وحرّ 

 ؾِؿ يىِبف ادختٚر. ،  وخٚؾف ابـ مىٔع ؾٓرب، ظذ خٔؾ ابـ مىٔع ؾٖصٚبقهؿ ، 

إػ  . وـتٛ!ؾألي رء خرج ابـ مىٔع؟: وؿٚل: إٔٚ ظذ ضٚظٜ ابـ افزبر 

ه أؿرّ  ؾِؿ يسًْل أنْ ، ويَقل: رأيتف مداهْٚ فبْل أمٜٔ  ،ابـ افزبر يَع بٚبـ مىٔع 

                                                           

ًٚ : ؾٚدختٚر : أوًٓ : مقاٍل ٕهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم ، ؽرضف   (1) هذا صحٔح ، فُّْف فٔس ؽّن

ًٚ  إٓتَٚم هلؿ وضِٛ ًٚ : ؿد أوضحْٚ شٚبَ ًٚ .  وثٕٚٔ ثٖرهؿ مـ إمقيغ افذيـ هؿ أظداء ابـ افزبر أيو

، َٕاًل ظـ افبالذري وؽره ، أّن ابـ افزبر هق مـ ُٕٞ افؼط مع ادختٚر : ؾَِد اصسط ادختٚر ظذ 

ًٚ : ؾٚبـ افزبر م ـ خهقم أهؾ افبٔٝ ابـ افزبر أن ٓ يَىع أمرًا دوٕف وأن يقّفٔف ، ومل يًٍؾ.  وثٚفث

 ظِٔٓؿ افسالم ، وهذا مًِقم رضورة.
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ؾخرج مـ افُقؾٜ وإٔٚ ومـ ؿبع ظذ ،  (1)دٚ محِٝ ذم ظَْل مـ بًٔتؽ، ظذ ذفؽ 

ًٚ وأؿرّ ،  ؾَبؾ مْف ابـ افزبر وصدؿف. ضٚظتؽ   ٚس . ظذ افّْ  ه وافٔ

شٚر إػ مْزل ظّر بـ شًد ، ابـ افزبر ؿد ؿبؾ مْف  ورأى أنّ ،  ؾِام اضّٖنه 

ع ؿتِٜ وجًؾ يتتبه  ،أشقأ ؿتِٜ  وؿتؾ ابْف حٍهًٚ ، بـ أيب وؿٚص ؾَتِف ذم داره 

 وتٌٔٛ ـّؾ  ، مـ ؿدر ظِٔف  ؾَٔتؾ ـّؾ ، افذيـ خرجقا إفٔف  (2)احلسغ مـ افديقان

 وظامل اخلراج إػ افسقاد واددائـ (3)فبًٞ مسٚحل ثؿّ ، مـ خٚفٍف مـ أهؾ افُقؾٜ 

 ؾجبٔٝ إفٔف إمقال. ، 

مـ أهؾ  ظبٔد اهلل بـ زيٚد ذم شتغ أفًٍٚ ، ؾبًٞ إفٔف ظبد ادِؽ بـ مروان 

 ؾٖخذ ظذ ادقصؾ. ،  ٚمافن

مـ أصحٚبف فَتٚل  ذم ظؼيـ أفًٍٚ ، إبراهٔؿ بـ إصس ، ؾبًٞ ادختٚر 

ؾساصَقا بٚفْبؾ  (4)ظذ هنر يدظك اخلٚزر ، ؾَِٔف بٖرض ادقصؾ، ظبٔد اهلل بـ زيٚد 

                                                           

ؿد جئتؽ ٕبٚيًؽ افبًٜٔ مؼوضٜ ، ؾَد ورد ذم ّٕص افبالذري أّن ادختٚر ؿٚل ٓبـ افزبر :    (1)

 ومل يػ ابـ افزبر ؾٔام هق مًِقم ، وادؼوط ظدٌم ظْد ظدم ذضف .،  دوين ٓ تؼيض أمراً ظذ أن 

ّٜٔ ، يًرف مـ خالفف مـ اصسك مع ظّر بـ شًد شجّؾ يدّون ؾٔف   (2) أشامء اجلْد وؽرهؿ مـ افرظ

 ذم ؿتٚل احلسغ ظِٔف افسالم .

 ادسٚفح : ؿقٌم ذووا شالح ، وادَهقد جٔش أو ذضٜ جلبل إمقال وإؿرار افْيٚم .  (3)

ّٕف : هنٌر بغ افزاب إظذ وادقصؾ .237:  2ورد )ذم مًجؿ افبِدان   (4)  ( أ
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إػ أن ،  ؾٚؿتتِقا أصد افَتٚل ،صٚروا إػ افسٔقف ثؿّ ، وتنٚوفقا بٚفرمٚح ،  شٚظٜ

 ذهٛ ثِٞ افِٔؾ. 

ظبٔد اهلل  َؾ تِ وؿُ  ،وهرب مـ هرب مْٓؿ،  حجر افنٚم حتٝ ـّؾ  ؾ أهُؾ تِ وؿُ 

ؾبًٞ  ،إػ ادختٚروبًٞ بٚفرؤوس ،  ٜواحلهغ ابـ ّٕر ذم ادًرـ ،بـ زيٚد

وشتٜ ٍٕر مـ رؤشٚئٓؿ مع ، وبرأس احلهغ بـ ّٕر  ،برأس ظبٔد اهلل بـ زيٚد

خرج هبٚ إػ ابـ  ثؿّ ، إػ افِٔؾ  ؾَدم هبٚ ادديْٜ يقمًٚ  ،اخلزرجل  خالد بـ افسٚئٛ

  .(1)ؾْهبٓٚ ظذ ثْٜٔ احلجقن ،  افزبر

،  ؾٔخزه ،  وؿتٚهلؿوجًؾ ابـ افزبر يسٖل خالد بـ افسٚئٛ ظـ افتَٚئٓؿ 

،  ؾَٚل: رأيتف ظذ مٚ حيٛ أمر ادٗمْغ !.ؾَٚل: ؾُٔػ رأيٝ مْٚصحٜ ادختٚر؟

 .  ومٍٚرؿٜ بْل مروان، ويذـر ضٚظتؽ ، يدظق فف ظذ مْزه 

وـتٛ إػ ابـ افزبر خيدظف وخيزه ، ورجع ادختٚر ومـ مًف إػ افُقؾٜ 

 مٚ يريد.ويسُْف حتك يُّْف ، ام يَقم بٖمره ف إّٕ إّٔ 

                                                           

 مُٚن ذم مُٜ .  (1)
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ِّ ، ؾٖبك ابـ افزبر أمره   ّف ؾٔف ظروة بـ افزبر وظبد اهلل بـ صٍقانوـ

ّٕ (1)ف وشقء مذهبفوأظِّقه ؽّن ، وؽرمهٚ  ؿٚل: ؾّـ  ،ف فٔس فف بهٚحٛ. وأ

 . !!احتٚج إػ رجؾ جِد مَدام !.؟أويّل 

: ابـ افزبر  ؿٚل ل.أؿقم بٖمرك مّْ  أحداً  ؾَٚل فف مهًٛ بـ افزبر: ٓ تقّل 

  ؾرس إػ افُقؾٜ.، ؾَد وفٔتؽ افًراق 

ام هقاه ورأيف إكّ  ،ؿد ظرؾتف ظذ رجؾٍ  مُ دِ ؿْ أَ ..: : فٔس هذا برأيمهًٛ  ؿٚل

 . بؼ ـثرافشقعي  وؿد اجتؿع معف مـ، ام يستس بْٚ وإّٕ ،  دم ؽركو

ثؿ  ،(1)وأهِٓٚ شٚمًقن مىًٔقن، ل أؿدم افبكة وفُّْ ؿٚل مهًٛ : 

ؾسٚر مهًٛ إػ ، هذا افرأي  ؾَٚل ابـ افزبر: .أزحػ إفٔف بٚجلْقد إن صٚء اهلل

 ًٚ  .ظِٔٓٚ  افبكة وافٔ

                                                           

ّٔع ، وهق مقآة أهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم  -بؤّّٜ ظدم اخلالف  -مذهٛ ادختٚر   (1) افتن

وضِٛ ثٖرهؿ ، ـام هق ّٕص  مهًٛ بـ افزبر أظاله ، وهذا خط أمحر ظْد آل افزبر : خلهقمتٓؿ 

 افقاضحٜ ٔل حمّد ظِٔٓؿ افسالم .

وتْبٌل اإلصٚرة إػ أّن هالك دوفٜ آل افزبر ، بدأ مـ هْٔٓٚ ، ؾبًد أن أزاحقا ادختٚر رمحف اهلل ، 

ضًػ جٕٚبٓؿ أمٚم دوفٜ بْل مروان ، ؾٖبٔدوا : فذفؽ ذـر ـثٌر مـ ظِامء افتٚريخ أّن ابـ افزبر ٓ 

د فذفؽ أّن ادختٚر رمحف اهلل ، مل يتحّذ بهٍٚت افَٔٚدة وافتدبر ، ؾال بَٚء دثِف ذم افتٚريخ : ممّٚ ينٓ

يىِٛ فٍْسف خالؾٜ وٓ أمٚرة ، إّٓ مٚ بف ضِٛ افثٖر ٓ ؽر : ؾِٔس مـ تدبر افسٔٚشٜ واحلرب 

   مًٚداتف وإزاحتف وإبٚدتف ، فُـ هلل تًٚػ أمرًا ـٚن مًٍقًٓ .
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ؾُتٛ إػ ابـ افزبر ينتّف ، ف افؼ وافسٔػ ؾًرف إّٔ ،  وبِغ ادختٚر

، ؾٖجِٛ بخِٔؽ ورجِؽ ، ـ ؿبع ف ٓ ضٚظٜ فؽ ظذ أحد ممّ وئًبف ويَقل: إّٕ 

ودظو إػ ، وأطفر ظقى ابـ افزبر. وخؾعف ،  بٚفُقؾٜٚس وخىٛ ادختٚر افّْ 

  .(2) ّي ه ادٓدوذـر حمّد بـ احلٍْٜٔ ؾَرطف وشاّم ،  افروو مـ آل حمؿد

، وـتٛ ابـ افزبر إػ مهًٛ يٖمره بٚدسر إػ ادختٚر ذم أهؾ افبكة 

واشتًّؾ ظذ مّْٔتف احلٚرث بـ ظبد اهلل بـ ، ظسُر  مهًٛ بٚفتٓٔٗ ثؿّ  ؾٖمرَ 

واشتخِػ ظذ افبكة ظبٔد اهلل بـ ،  وظذ مٔرستف ظبد اهلل بـ مىٔع، أيب ربًٜٔ 

 ظّر بـ ظبٔد اهلل بـ مًّر .

 ،بًٞ إفٔف أمحر بـ صّٔط افبجع، وبِغ ادختٚر مسر مهًٛ بٚجلْقد 

ؾِؿ ، ؾَتِقا ذفؽ اجلٔش ، ؾبٔتٓؿ أصحٚب مهًٛ  ، (3)يقاؿًٓؿ بٚدذار وأمره أنْ 

وـون ،  وؿتؾ تؾؽ افؾقؾي ظبقد اهلل بـ ظع بـ أيب ضوفى ،افؼيد  يٍِٝ مْٓؿ إّٓ 

 .(4) دم ظسؽر مصعى مع أخقافف بـل نشؾ بـ دارم

                                                                                                                                        

ف يد ادختٚر رمحف اهلل مـ افبكة ذم هذا افتٚريخ ، مديْٜ افْقاصٛ ، ينٓد فذفؽ أّن ـّؾ مـ مل تِْ  (1)

ّٜٔ أظدائٓؿ ـنبٞ بـ ربًل وؽرهؿ فًْٓؿ اهلل ،  ؿتِٜ احلسغ ظِٔف افسالم ، ـسْٚن افْخًل ، وبَ

د ظِٔٓؿ افسالم . ّّ  ؾّروا مـ افُقؾٜ إػ افبكة ، فُٔقٕقا مع مهًٛ ظذ ادختٚر وصًٜٔ آل حم

(2)   ّٜٔ افَِٛ : وٓ ؽرو ؾُّؾ مـ هداه اهلل تًٚػ ارتٙ هذا  ثبٝ ب٘شٍْٚد مًتز ، أّن ابـ احلٍْ

ّٔٚت. ِدي ، بٍتح ادٔؿ وـرس افدال ، وـؾي مٓدّي هٍٚد فٌره وشًْرض هلذا ذم افى ْٓ  فِحّؼ ؾٓق َم

 .افبكةوواشط جْقب افًراق ، يىِؼ ظِٔٓٚ افٔقم : افًامرة. وهل بغ مٔسٚن ؿهبٜ   (3)

حٚصك أن يُقن أحد أوٓد أمر ادٗمْغ صِقات اهلل ظِٔف ، يَٚتؾ ادختٚر افىٚفٛ بثٖر احلسغ   (4)

 .ظِٔف افسالم ، مٚ هذا إّٓ اشتٌٍٚل أو أـذوبٜ وشٖٔيت افبٔٚن 
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 ًٚ وهؿ ؾٔام بغ اجلرس إػ  ،حتك وؿػ ب٘زائٓؿ وخرج ادختٚر ذم ظؼيـ أفٍ

ومل يُـ بْٔٓؿ  ،مع افِٔؾوزحػ مهًٛ ومـ مًف ؾقاؾقهؿ ، هنر افبكيغ 

ـه  ،ؾٖرشؾ ادختٚر إػ أصحٚبف حغ أمسك ،حرب ، أحد مُْؿ مقؿٍف  أن ٓ يزح

 ًٚ  ؾٚمحِقا ظذ افَقم. ،ؾ٘ذا شًّتؿ ،يْٚدي يٚ حمّد حتك تسًّقا مْٚدي

 ًٚ حتك إذا حِؼ  ،ثؿ أمٓؾ ،يْٚدي يٚ حمّد واؿتِقا مـ مل تسًّقه مْٚدي

ًٚ ، افَّر واتسؼ  محِقا ظذ مهًٛ وأصحٚبف  ثؿّ  ،: يٚ حمّدؾْٚدى أمر مْٚدي

وأصبح  ،ؾِؿ يزافقا يَٚتِقهنؿ حتك أصبحقا ،ودخِقا ظسُرهؿ ،ؾٓزمقهؿ

 مجًًٔٚ  وإذا أصحٚبف ؿد وؽِقا ،ادختٚر وفٔس ظْده أحد فف ذـر ؽر ظؼة ؾقارس

 ،ؾٖؽذ افسر حتك أتك افُقؾٜ،  ؾٕٚكف ادختٚر مْٓزمًٚ  ،ذم أصحٚب مهًٛ

ورجع أصحٚب ادختٚر حغ أصبحقا حتك وؿٍقا مقؿٍٓؿ ؾِؿ ، ؾدخؾ افَك 

 ،  واختٍك افبٚؿقن، ؾٓرب مْٓؿ مـ أضٚق اهلرب ،وؿٚفقا: ؿد ؿتؾ ،يروا ادختٚر

 .ؾقجدوا ادختٚر ذم افَك ؾدخِقا مًف  ،وتقجف مْٓؿ ثامٕٜٔ آٓف إػ افُقؾٜ

وحكهؿ أصد  ،وأؿبؾ مهًٛ حتك خْدق ظذ شدة افَك وادسجد

 ؾَتِقه. (1)ؾَٚتِٓؿ ذم افزيٚتغ ، ظذ بٌِٜ صٓبٚء ؾخرج ادختٚر يقمًٚ  ،احلهٚر

وؾٔٓؿ شبع مٚئٜ مـ  ،وضِٛ أهؾ افَك إمٚن مـ مهًٛ ؾآمْٓؿ

وترك افًرب ؾَٔؾ فف:  ،ؾٖراد ؿتؾ هٗٓء ،افًرب وشٚئرهؿ مـ ادقايل وافًجؿ

                                                           

 .شقق ذم افُقؾٜ يبٚع ؾٔف افزيٝ   (1)
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ؾرضب  ؾَدمٓؿ مجًًٔٚ  ،تَتؾ افًجؿ وتسك افًرب :ذٕبٓؿ واحد، مٚ هذا بديـ 

 .وبًٞ برأس ادختٚر إػ ظبد اهلل بـ افزبر مع رجؾ مـ افؼط ، أظْٚؿٓؿ صزاً 

وجبك  ،واشتًّؾ افًامل ،وطٍر بٚفًراق ،ودٚ ؿتؾ مهًٛ ادختٚر

ٚس إفٔف وأرسع افّْ  ،(1)ف ظذ ضٚظتفـتٛ إفٔف إبراهٔؿ إصس يًِّف بّٖٕ  ،إمقال

ؾٖجٚبف ،  ويسٖفف أن يٖذن فف ذم افقؾٚدة إفٔف ،وؿتِف إيٚهؿ ،مع ظداوتف ٕهؾ افنٚم

ؾٖخذ بًٔتف  ،ؾخِػ أبٚ ؿٚرب ظذ اجلزيرة وؿدم ظذ مهًٛ، مهًٛ إػ ذفؽ 

 .فًبد اهلل بـ افزبر وأؿٚم ظْده 

ادِٓٛ بـ أيب صٍرة ظذ اجلزيرة وادقصؾ ، واشتًّؾ مهًٛ 

 ،  مجع أذاف أهؾ ادكيـ ثؿّ  ،ق افًامل ذم افبِدانوؾرّ ، رمْٜٔٔ وأوأذربٔجٚن 

 .ووؾد إػ ظبد اهلل بـ افزبر. وجًؾ إبراهٔؿ بـ إصس ظذ افقؾد مجًًٔٚ 

ٍٜ  : ٕيرَت ابـ افزبر دهًٛ ؾَٚل   .؟!!ٓٚؿد خٍوٓٚ اهلل ؾرؾًتَ  إػ راي

 إنْ : شٔد مـ خٍِل )ابـ إصس( هذا ، : يٚ أمر ادٗمْغ مهًٛ  ؿٚل

ؾ٘ذا رضبٜ ، ؾحؾ ظبد اهلل بـ افزبر إزاره  ،(2)شخط شخىقا وإنْ ، ريض رضقا 

                                                           

ًٚ هق مـ ابتدأ مراشِٜ إصس   (1) ، وؿد مٙ أّن ظبد افثٚبٝ ذم ـتٛ افتٚريخ وافسرة أّن مهًب

 .ادِؽ بـ مروان ؾًؾ ذفؽ

ًٚ مـ دهٚء افتدبر وافسٔٚشٜ ، وهق خنٜٔ مهًٛ أن تُقن جبٜٓ   (2) هذا مٚ أذٕٚ إفٔف شٚبَ

 .افْخًٔغ ظِٔف إذا حٚول افْٔؾ مـ مهًٛ ، ؾٚشتامفف ووادظف وٓن فف 

ـّ جْقٕف يَتؾ  : ؾِام ؿِْٚه وأّمٚ ابـ إصس  ّٕف إذا ج ّٜٔ وحٍظ افدمٚء : إذ ؿد أثبٝ مهًٛ أ مـ افتَ

 شبًٜ آٓف إٕسٚن مسِاًم ، صزًا ذم ضحقٍة مـ هنٚر .
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ثؿ ؿٚل دهًٛ: أتراين ـْٝ أحٛ إصس بًد هذه ،  ظذ مُْبف ؿد أجٚؾتف

 .؟!!افرضبٜ رضبْٔٓٚ يقم اجلّؾ 

وؿٚل مهًٛ: يٚ أمر ادٗمْغ شؿ فِقؾد مٚ بدا فؽ مـ اجلٚئزة وإٔٚ 

 .(1) درمهًٚ ؿٚل: ٓ واهلل وٓ  ،أظىٔٓؿ إيٚه مـ افًراق

إشْٚد ابـ شًد ضًٔػ ظذ منٓقر أهؾ افسّْٜ ، مرّده إػ افقاؿدي ؿِٝ : 

 وثَف ؽر واحد مْٓؿ .ذم ادَٚبؾ وؿد ادظل اإلمجٚع ظذ ضًٍف ، و، 

ًٚ ـٚن  ، ٓ ذم اجلِّٜابـ شًد ، مَىقع افهدور  أخرجفجّؾ مٚ ، ؾوأّي

ادختِػ ؾٔٓٚ : دون بًض افتٍٚصٔؾ ، وأهؾ افَْد خالف ؾٔف بغ ادٗرخغ 

ّٜٔ ظبٔد اهلل بـ ظعّ   .بـ أيب ضٚفٛ ، ظذ مٚ شٔتّوح  ـَو

ٜ ٕير  ّّ  ..، ٓ يسًْٚ إؽٍٚفف ذم إشْٚد ابـ شًد وث

  

                                                           

ؿ افهحٚبٜ )ت: حمّد صٚمؾ(   (1) ّّ  . مُتبٜ افهديؼ، افىٚئػ.85-79: 2ضبَٚت ابـ شًد مت
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 افـظر دم إشـود ابـ شعد !!

ِّٓٚ إػ حمّد بـ ظّر افقاؿدي ) هق هـ( ، و207ؾٔف ثالثٜ أشٕٚٔد ، مرّدهٚ ـ

بٚفقضع بًوٓؿ بؾ ؿد اهتّف ، ؾٔام ذـرٕٚ ضًٔػ ظذ منٓقر أهؾ افسّْٜ 

وافُذب : ـٚفنٚؾًل وأمحد بـ حْبؾ وافبخٚري وابـ مًغ وابـ راهقيف ، بؾ 

 : ضًٔػ بٚتٍٚق . الً ئؿٚاإلمجٚع افْقوي ؿد حُك 

واهلروي ، وظبد افًزيز ، ؽر واحد مْٓؿ : ـٚفهٌٚين  فُ ََ ؿد وثّ ؿِٝ : 

 .(1)افَٚئؾ : افقاؿدي أمر ادٗمْغ ذم احلديٞافدراوردي 

شٔام فق واإلٕهٚف : ؾّ٘ن افقاؿدي ؽر مَبقل ذم مقاضع افتّٜٓ اخلىرة ، 

  ـام ؾٔام ٕحـ ؾٔف .  ، ومل يتٚبًف أحد تٍرد 

وهل ، ثَٚت ، شقى أّم بُر ظدا افقاؿدي واتف رؾّٖمٚ اإلشْٚد إّول : ؾ

وأبقهٚ هق ادسقر بـ خمرمٜ ، افًسَالين  ابـ حجراحلٚؾظ مَبقفٜ ؾٔام ؿٚل 

 افنٔخٚن.احتٟ بف ثَٜ افهحٚيب ، 

ريٚح بـ مسِؿ ؾ ..:إن صِحٝ وإّمٚ اإلشْٚد افثٚين ، ؾَد شٔؼ متٚبًٜ

  .وأبقه جمٓقٓن 

رواتف ثَٚت ظدا افقاؿدي ، وذم بًض ادهٚدر افثٚفٞ ؾاإلشْٚد وأّمٚ 

حدثْٚ ابـ شًد ، ظـ حمّد بـ ظّر افقاؿدي ؿٚل : تهحٔػ ، وافهحٔح : 

                                                           

ّٜٔ ، اهلْد .. دائرة ادًٚرف 606، رؿؿ: 363: 9إير هتذيٛ افتٓذيٛ   (1)  افْيٚم
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 ظـ أبٔف، إشامظٔؾ بـ إبراهٔؿ بـ ظبد افرمحـ بـ ظبد اهلل بـ أيب ربًٜٔ ادخزومل 

 إبراهٔؿ بـ ظبد اهلل ادخزومل .

روى ظـ ادخزومل وإبراهٔؿ  فقٓ افقاؿدي .ؿِٝ : وهذا اإلشْٚد حسـ 

مـ رؤوس ِثقم بْٝ أيب بُر ، ـٚن ظٚئنٜ بـ أيب بُر ، وهل خٚفتف ، أّمف أم ـ

 هـ( ضّد إمقيغ ، فُّْف ٕجك ومل يَتؾ .63وؿًٜ احلّرة )
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 وّد ادختور صبفي أّن ظبقد اهلل بـ ظّع 

ؿد اّدظك مجٚظٜ مـ أهؾ افسّْٜ، وواؾَٓؿ بًض افنًٜٔ دون متحٍٔص أو 

ـٚن مع  ،بـ ظّع ريض اهلل ظْف درايٜ، أو ٕصٍّ مًتز مـ روايٜ ، أّن ظبٔد اهلل 

ذم  ، ؾَتِف أصحٚب ادختٚر ،وصًٜٔ آل افبٔٝ مهًٛ بـ افزبر دَٚتِٜ ادختٚر 

 . زظّقاؿهبٜ مٔسٚن ، بغ افُقت وافبكة ، وفف مزاٌر مًروف ، ـذا 

: فًدم وروده ب٘شْٚد وافوًػ ، بؾ هق ـذٌب وهذا ذم ؽٚيٜ افقهـ 

ّٕص مًتّد ، بؾ مل يرد  ّٕام ورد ذم إخبٚرصحٔح ، أو   ، حّتك ب٘شٍْٚد ضًٔػ ، وإ

 . ، بوؿقًو دم افبرصة أّكف ختّؾػ ظـ جقش مصعى

ّٕفـام  ًٚ أ ٍٜ  ؿد ورد أيو ّٔ أـره ظذ أن يُقن مع مهًٛ بًد ذفؽ ، فَو

ّٕام فٔهقَن  :ادختٚر ، ٓ ظالؿٜ هلٚ بَّٚتِٜ أخرى أجْبّٜٔ   مـ بىش مهًٛدمف وإ

 .وٓ يريده بٖمٍر يُرهف ؿبحٓؿ اهلل : ؾَِد ورّضف أخقافف 

مـ احلجٚز  ظبٔد اهلل بـ ظعهـ( ذم افىبَٚت : ؿدَم 230ؿٚل ابـ شًد )

 !.مـ ادٓدي؟ بُتٍٚب  َٝ مْ دِ ظذ ادختٚر بٚفُقؾٜ ، وشٖفف ، ؾِؿ يًىف ، وؿٚل: أؿَ 

ٚ ، ؾخرج إػ مهًٛ بـ  شبِٔف ، وؿٚل: اخرج ظّْ خّذ  ، ثؿه  ؾحبسف أيٚمًٚ  .ؿٚل: ٓ 

ًٚ ا  مـ ادختٚر ، ؾْزل ظذ خٚفف ًٕٔؿ بـ مسًقد افتّّٔل ، ثؿّ  فزبر بٚفبكة هٚرب

 .افْٓنع ، وأمر فف مهًٛ بامئٜ أفػ درهؿ 
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،  ٝ فِّسر وؿتًٚ هؿ ، ووؿه ٚس بٚفتٓٔٗ فًدوّ أمر مهًٛ بـ افزبر افّْ  ثؿّ 

ظسُر ، ثؿ إَِع مـ مًسُره ذفؽ ، واشتخِػ ظذ افبكة ظبٔد اهلل بـ  ثؿه 

 .ظّر بـ ظبٔد اهلل بـ مًّر 

 ، وشٚرَ  ظبقد اهلل بـ ظع بـ أيب ضوفى دم أخقافف ختؾػ،  شٚر مهًٛ ؾِاّم 

 ؾهؾ مهًٛ مـ مع مهًٛ ، ؾِاّم ،  افتّّٔل افْٓنع خٚفف ًٕٔؿ بـ مسًقد

، ؾَٚفقا: ٕحـ  مْٚة بـ متٔؿ إػ ظبٔد اهلل بـ ظعّ جٚءت بْق شًد بـ زيد ، افبكة 

ٛي ل إفْٔٚ: ؾّٕ٘ أيوٚ أخقافؽ ، وفْٚ ؾٔؽ ٕهٔٛ ، ؾتحقّ  ـرامتؽ. ؿٚل: ًٕؿ ،  ٚ ٕح

 .ؾتحقل إفٔٓؿ

يو ؿقم ، ٓ يؼقل: ،  وهق ـورهوبويعقا فف بوخلالؾي ، ؾٖٕزفقه وشىٓؿ ، 

 . تعجؾقا ، وٓ تػعؾقا هذا إمر

ًٚ ؾٖبقا ، ؾبِغ ذفؽ  ، ؾُتٛ إػ ظبٔد اهلل بـ ظّر بـ ظبٔد اهلل بـ  مهًب

 ًَ  أحدثقا مـ افبًٜٔ فف ، وظاّم ،  ، وخيزه ؽٍِتف ظـ ظبٔد اهلل بـ ظعّ (1) هُ زُ جّ مًّر ي

ًٚ  دظٚ مهًٛ خٚفف ًٕٔؿ بـ مسًقد ، ؾَٚل: فَد ـْٝ مُرمًٚ  ثؿّ  ؾٔام  فؽ ، حمسْ

ى ػف بوفبرصة يمفّ وختؾّ بْٔل وبْٔؽ ، ؾام محِؽ ظذ مٚ ؾًِٝ ذم ابـ أختؽ ، 

 ؟!!.وس ، وخيدظفؿافـّ 

                                                           

 ـٖن يَقل فف : أظجزَت أن تًٚفٟ هذا؟! .  (1)
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بٚهلل: مٚ ؾًؾ ، ومٚ ظِؿ مـ ؿهتف هذه بحرف ًٕٔؿ بـ مسًقد ؾحِػ 

وؿٚل مهًٛ: ؿد ـتبٝ إػ ظبٔد اهلل أفقمف . ف ؿَ واحد ، ؾَبؾ مْف مهًٛ وصدّ 

 .ذم ؽٍِتف ظـ هذا

،  بف ظؾقؽ وأؿدمُ ،  أكو أـػقؽ أمره ،ؾال هيقجف أحد:  ؾَٚل ًٕٔؿ بـ مسًقد

ؾسٚر ًٕٔؿ حتك أتك افبكة ، ؾٚجتًّٝ بْق حْيِٜ وبْق ظّرو بـ متٔؿ ، ؾسٚر 

هبؿ حتك أتك بْل شًد ، ؾَٚل: واهلل ، مٚ ـٚن فُؿ ذم هذا إمر افذي صًْتؿ 

ِّ  خر ، ومٚ أردتؿ إّٓ  ، ظبقد اهلل بـ ظعّ ابـ أختل  ٓٚ ، ؾٚدؾًقا إيله هالك متٔؿ ـ

 .قه إفٔف دؾً ؾتالومقا شٚظٜ ، ثؿّ 

ؾخرج حتك ؿدم بف ظذ مهًٛ ، ؾَٚل: يٚ أخل ، مٚ محِؽ ظذ افذي 

بوهلل ، مو أراد ذفؽ ، وٓ ـون فف بف ظؾؿ حتك  بـ ظعّ  ؾحؾػ ظبقد اهللصًْٝ ، 

 .ؾهدؿف مهًٛ وؿبؾ مْف  . وفؼد ـرهً ذفؽ وأبقتف،  ؾعؾقه

مجع  أن يسر إػ، احلبىل  مهًٛ بـ افزبر صٚحٛ مَدمتف ظبٚداً  وأمرَ 

ادختٚر ، ؾسٚر ؾتَدم ، وتَدم مًف ظبٔد اهلل بـ ظع بـ أيب ضٚفٛ ، ؾْزفقا ادذار ، 

وتَدم جٔش ادختٚر ، ؾْزفقا ب٘زائٓؿ ؾبٔتٓؿ أصحٚب مهًٛ بـ افزبر ، ؾَتِقا 

وؿتؾ ظبقد اهلل بـ ظع بـ أيب ضوفى افؼيد ،  ذفؽ اجلٔش ، ؾِؿ يٍِٝ مْٓؿ إّٓ 

 .(1)تؾؽ افؾقؾي

                                                           

ّٜٔ، بروت.682، رؿؿ: 88: 5ضبَٚت ابـ شًد)ت: حمّد ظبد افَٚدر ظىٚ(   (1)  .دار افُتٛ افًِّ
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حمّد بـ ظّر أهؾ اإلشالم ؿبؾ ؿِٝ : مل يرو هذه افروايٜ ، أحٌد مـ 

، هق أّول مـ ذـرهٚ مـ أهؾ افَبِٜ ، وـّؾ مـ ذـرهٚ بًده هـ(207افقاؿدي )

ّٕام أخذهٚ ظْف ، وؿد ظرؾٝ أّن منٓقر أهؾ افسّْٜ ظذ  ـٚبـ شًد وؽره ، إ

و خٚفػ ؾٔف ، وفَد أمٚ تٍّرد بف ، شٔام  ف، بؾ ؿد ادظل آمجٚع ظذ ضًٍضًٍف 

 .خٚفػ ؾٔام شّٔتوح 

وعقػ ، حمّد بـ ظّر افقاؿدي : ذم جمّقظف  هـ(676)ؿٚل افْقوي

 .(1) بوتػوؿفؿ

هـ( : 207ؾٚخلز ضًٔػ اإلشْٚد ، ٓ تَقم بف حّجٜ : فتٍّرد افقاؿدي )

ٚر ) هذا ظْف وفربام ذـر ُّ هـ( ، وهق مـ أحٍٚد آل افزبر ادبٌوغ 256افزبر بـ ب

 ٕهؾ افبٔٝ : فٔنّْع بف ظذ آل افرشقل ظِٔٓؿ افسالم.

د ذفؽ ، ؾِٔس ؾٔف أدٕك  ًْ ِّّْٚ صدور اخلز ، وؿد ظرؾٝ ُب فُـ حّتك فق ش

ّٕف مقاٍل دهًٛ  ّٕف دٓفٜ ظذ أ  ظدّو فِّختٚر رمحف اهلل ..  ، وأ

 

  

                                                           

 . دار افٍُر ، بروت.129: 5ادجّقع ذم ذح ادٓذب   (1)
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 فؾخز ظذ رء !!ٓ دٓفي 

ِّّْٚه ّٕف ؿٚتؾ ادختٚر، ؾِٔس ؾٔف وأؽّوْٚ ظـ ضًٍف  ؾِق ش ّٕف ؿهد ، أو  أ أ

 ، سيٌح ذم أمقر :إٔػ َقل ابـ شًد : ؾومًٚداتفؿتٚفف وجمٚفدتف 

ِّػ ظـ جٔش مهًٛ ظّدًا ، ؾِؿ يُـ مًف دَٚتِٜ  إّول : أّن ظبٔد اهلل خت

ًٚ ادختٚر رمحف اهلل   .، ومل يَهد ذفؽ إضالؿ

 . ، دون رىض مْفأخقافف ظذ افبًٜٔ وّرضف  افثوين :

ًٚ فِتّٜٓ ، : بـ افزبر ـره ظذ أن يُقن ذم جٔش مهًٛ أُ  افثوفٌ : دؾً

ًٚ و  .وظرضف دمف وظـ ٍٕسف صقٕ

ّٜٔ مل تذـر ؿٚضبٜ مهٚدر افتٚريخ  افرابع : ، ظـ افٍريَغ ادسْدة اإلشالم

 -بًْٚء ظذ ثبقت اخلز–وافراجح : ؾِٔس ؾٔٓٚ إّٓ دظٚوى ، ـٔػ ؿتؾ ظبٔد اهلل 

 ّٕف اؽتٔؾ ذم خّٔتف وهق ٕٚئؿ .أ

ودوٕف خرط افَتٚد :  ..:فُـ هذا مع تسِٔؿ صدور اخلز وثبقتف اخلومس :

هـ( 61-60وذفؽ فِنّؽ ذم وجقد ظبٔد اهلل بـ ظّع بـ أيب ضٚفٛ بًد شْٜ )

ِّف ادنٓقر ، ؾٖـثر أصحٚبْٚ  ّٕف اشتنٓد مع أخٔف احلسغ بـ ظع ظِٔٓؿ ، فً أ

وشتٖتٔؽ ؽر واحد مـ جٓٚبذة أهؾ افسّْٜ ، ظذ هذا افسالم ذم ـربالء، وواؾَْٚ 

 .. تهٚرحيٓؿ ذم هذا ؿريبًٚ 
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 !! أّكف اشتشفد دم ـربالءأصحوبـو أـثر 

ٓ خالف ، بغ ظِامء افٍريَغ أّن أّم ظبٔد اهلل بـ مقٕٓٚ أمر ؿِٝ : 

ّٜٔ ّٜٔ افدارم رمحٓٚ اهلل ،  ادٗمْغ ظّع ظِٔف افسالم ، هل فٔذ بْٝ مسًقد افْٓنِ

 ظذ ؿقفغ : ، شتغ فِٓجرة شْٜ بًد ، ذم وجقده ختٍِقا اوفَد 

 دم ـربالء. افؼقل إّول : أّكف اشتشفد مع احلسغ 

وابـ افبىريؼ ، ، ، وإربع وافىزد ، إّول : جزم بف افنٔخ ادٍٔد 

ّٔد اخلقئل ، وافًالمٜ احلّع   .، وواؾَْٚ ؽر واحد مـ أهؾ افسّْٜ ...وؽرهؿوافس

 إصٌر : وحمّدذم أوٓد ظّع هـ( 413) ؿٚل افنٔخ ادٍٔد 

 ، بٚفىػ افسالم ظِٔف أخٔٓام احلسغ مع ، افنٓٔدان اهلل ، وظبقد بؽر أبو ادُْك

 . (1)يافدارمقّ  مسعقد بـً فقذ فامأمّ 

ًٚ : ؾهؾ أشامء  أهؾ مـ افسالم ظِٔف ظع بـ احلسغ مع ؿتؾ مـ وؿٚل أيو

 ثٚمـ ظِٔف افسالم ظع بـ احلسغ ، ٍٕسًٚ  ظؼ شبًٜ وهؿ ، ـربالء بٔتف بىػ

 وظِٔٓؿ ادٗمْغ ظِٔف أمر بْق،  وظثامن وجًٍر اهلل وظبد افًبٚس:  مْٓؿ ظؼ

 ظِٔٓام ادٗمْغ أمر ابْٚ بؽر )=ظبقد اهلل( وأبق اهلل وظبد . افبْغ أم ٓؿأمّ  ، افسالم

 .(2) مسعقد فقذ بـً أّمفام ، افسالم

                                                           

 ؿؿ . . مٗشسٜ آل افبٔٝ فتحَٔؼ افساث ،354:  1اإلرصٚد    (1)

ّٜٔ ، ٕسبٜ إػ جّدهٚ هننؾ بـ دارم .  وافدارم

 . مٗشسٜ آل افبٔٝ فتحَٔؼ افساث ، ؿؿ .125:  2اإلرصٚد    (2)
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 ظدد ذـر ذم:  اخلٚمس هـ( ذم افتٚج : افٍهؾ548وؿٚل افنٔخ افىزد)

وفدًا ...،  وظؼون ثامٕٜٔ افسالم ظِٔف ادٗمْغ ٕمر افسالم ـٚن ظِٔف أوٓده

 صِقات احلسغ أخقفؿ مع افشفقدان اهلل بؽر وظبقد بليب ادُْك إصٌر وحمّد

 .(1) افدارمقي مسعقد بـً فقذ فامأمّ ،  ظْٓام اهلل ريض ظِٔف بٚفىػ اهلل

 ادُْك إصٌر أظالم افقرى : وحمّدهـ( ذم 548وؿٚل افنٔخ افىزد )

،  ـربالء بىػ افسالم ظِٔف أخٔٓام احلسغ مع افنٓٔدان اهلل وظبٔد ، بُر بٖيب

 .(2) افدارمٜٔ مسًقد بْٝ فٔذ وأّمٓام

هـ( ذم أوٓد أمر ادٗمْغ ظِٔف افسالم: 600) وؿٚل ابـ افبىريؼ 

 افسالم احلسغ ظِٔٓؿ أخٔٓؿ مع افنٓداء ، اهلل وظبد وظثامن وجًٍر افًبٚس

 إصغر وحمؿددارم .  بـ خٚفد بـ حزام بْٝ افبْغ أم أّمٓؿ ، ـربالء بىػ

 ، أمفؿ ـربالء بطػ احلسغ ، مع أخقفام ، افشفقدان اهلل وظبقد ، بؽر أبو ادؽـك

 .(3)... افدارمقي مسعقد ابـي فقذ

ٜ : وحمّدهـ( 693)وؿٚل اإلربع  ّّ  بُر أبٚ إصٌر ادُْك ذم ـنػ افٌ

 فٔذ بْٝ ٓام، أمّ  بٚفىػ افسالم ظِٔف احلسغ أخٔٓام مع ، افنٓٔدان اهلل وظبٔد

 .(4)افدارمٜٔ   مسًقد

                                                           

 . ٕؼ مُتٛ ادرظق ، ؿؿ .19تٚج ادقافٔد)اهتامم : افسٔد حمّقد ادرر(:   (1)

 . شتٚرة ، ؿؿ . مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث. 396: 1أظالم افقرى   (2)

 . مٗشسٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .30ظّدة ظٔقن صحٚح إخبٚر :   (3)

(4)   ٜ ّّ  . دار إضقاء ، بروت .67: 2ـنػ افٌ
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 ظِٔف ادٗمْغ أمر أوٓد ذـر ذم هـ( : بٚب726وؿٚل افًالمٜ احلّع )

 ادٗمْغ ظِٔف أمر ؾٖوٓد ، اخبٚرهؿ مـ وخمتك وظددهؿ وأشامئٓؿ افسالم

 ، اهلل بليب بؽر وظبقد ادؽـك إصغر وحمؿد، (1) وفدًا... وظؼون شبًٜ افسالم

 مسعقد بـً أّمفام فقذ بٚفىػ، افسالم ظِٔف احلسغ أخٔٓام مع افنٓٔدان

 .(2)  افدارمٜٔ

 مع اشتنٓدوا افذيـ افسًداء مـ هـ( : ـٚن1111وؿٚل صٚحٛ افبحٚر )

 . (3)وؽره  ادٍٔد ذـره مٚ ، ظذ ظِٔف اهلل احلسغ صِقات

ظده افنٔخ ادٍٔد   ظبٔداهلل بـ ظع بـ أيب ضٚفٛ ::  وؿٚل افسٔد اخلقئل 

حٔٞ ؿٚل : حمّد ، ادٗمْغ ظِٔف افسالم  وٓد أمرأؿدس رسه ذم آرصٚد ، مـ 

خٔٓام احلسغ ظِٔف افسالم أافنٓٔديـ مع  اهلل ، بُر وظبٔد يبٖصٌر ادُْك بإ

 ذم ـنػ ربّع وهُذا َٕؾ ظْف اإل، افدارمٜٔ  ٓام فٔذ بْٝ مسًقدمّ أبٚفىػ ، و

 ، ظده ظبداهلل مـ ادَتقفغ بٚفىػ يوًٚ أوؿد تَدم ذم ظبداهلل ظـ ادٍٔد  افٌّٜ .

فٔذ بْٝ  ٓاممّ أبُر ابْٚ أمرادٗمْغ ظِٔف افسالم ، و بقأحٔٞ ؿٚل : ظبداهلل و

 مسًقد افثٍَٜٔ .

فف ظؾقف افسالم مـ فقذ بـً  نّ أومـ ذفؽ يظفر ؿٚل افسٔد اخلقئل : 

 . بوفطػ وـالمهو ؿتال، مسعقد ابـون 

                                                           

 دون ادحسـ ظِٔف افسالم ، وإّٓ ؾثامٕٜٔ وظؼون .  (1)

 . مُتٛ ادرظق ، ؿؿ . 39ادستجٚد مـ اإلرصٚد )بٚهتامم : افسنٔد حمّقد ادرظق( :   (2)

 . دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت .308: 13إٕقار):حتَٔؼ : ظبد افرحٔؿ افنرازي(بحٚر   (3)
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مل يَتؾ بٚفىػ ، بؾ ، اهلل بـ ظع ظِٔف افسالم  ظبٔد نّ أوذـر ؽر واحد 

ًٚ إػ زمٚن  بَل  . (1)، ؾَتؾ يقم ادختٚر ، وؿزه بٚدزار منٓقر ادختٚر ، ؾبٚيع مهًب

ابـ إدريس احلّع بـ : ؽر واحد افُقذم وؿِٝ : يَهد افسٔد اخلقئل 

ا ؾِؿ يتٚبًٓام أحد مـ افَدمٚء وادتٖخريـ ، ظذ مٚ ظِٔٓام : وؿد صذّ رضقان اهلل 

  شّٔتوح بًد ؿِٔؾ . 

  

                                                           

 . 7500، رؿؿ: 89: 12مًجؿ رجٚل احلديٞ  (1)
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 تصوريح أهؾ افسـّي أّكف اشتشفد مع احلسغ 

ًٚ ظذ ؿقفغ  ّٕف وأهؾ افسّْٜ أيو أشتنٓد مع أخٔف : واؾَْٚ مجٚظٜ مْٓؿ أ

 ذم ـربالء..احلسغ ظِٔف افسالم 

 فٔذ أّمٓام ، هلام ظَٛ ٓ ، بؽر وأبق ، اهلل وظبقدهـ( : 284ؿٚل افًَٔقيب )

 .  (1)بوفطػ ؿتال ، متٔؿ بْل مـ مسًقد احلْئِٜ بْٝ

 فٔذظّع بـ أيب ضٚفٛ ،  هـ( ذم افُٚمؾ : وتزوج630وؿٚل ابـ إثر )

 ، ؿتال بُر ، وأبٚ اهلل ظبٔد فف ، ؾقفدت افتّّٜٔٔ افْٓنِٜٔ خٚفد بـ مسًقد بْٝ

 .(2)بٚدذار  ادختٚر ؿتِف اهلل ظبٔد : إنّ  ، وؿٔؾ احلسغ مع

 ؿِٝ : مّرض ابـ إثر ـقٕف مع مهًٛ .

 خٚفد بـ مسًقد بْٝ فٔذ هـ( ذم تٚرخيف : وتزوج732وؿٚل أبق افٍداء )

ًٚ  احلسغ مع ؿتال،  بؽر وأبق اهلل ظبقد مْٓٚ فف ، ووفد افتّّٔل افْٓنع  .(3)أيو

ـه 774ـثر )وؿٚل ابـ   هـ( ذم افبدايٜ ذم زوجٚت أمر ادٗمْغ ظّع : ومْٓ

 ، بُر وأبٚ اهلل ظبٔد فف ، ؾقفدت متٔؿ بْل مٚفؽ مـ بـ خٚفد بـ مسًقد بْٝ فٔذ

ًٚ .  بُربالء ؿتال وؿد:  افُِبل بـ هنٚم ؿٚل  ؿتؾف اهلل ظبقد أنّ  وزظؿ افقاؿديأيو

 .(4) بٚدذار(افدار )مّهحػ:  يقم ظبٔد أيب بـ ادختور

                                                           

 . دار صٚدر ، بروت.213: 2تٚريخ افًَٔقيب   (1)

 . دار صٚدر ، بروت.397: 3تٚريخ ابـ إثر   (2)

 ، بروت. . دار ادًرؾ181ٜ: 1تٚريخ أيب افٍداء   (3)

 .دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت .367: 7افبدايٜ وافْٓٚيٜ   (4)
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، ؾَِد ؿٚل : زظؿ ام ذـره افقاؿدي ؾٔؿِٝ : ؾالحظ تنُٔؽ ابـ ـثر 

 .ٓئح ، وافتّريض واضحافىًـ ؾٔف افقاؿدي ، و

فٔذ بْٝ مسًقد بـ خٚفد ظّع وتزوج هـ( : 749وؿٚل ابـ افقردي )

 . (1)ؿتال مع احلسغ، وأبٚ بُر )ظبٔد اهلل( ووفدت فف ظبد اهلل  ، افْٓنع افتّّٔل

،  وظبقد اهلل بـ ظع بـ أيب ضوفىهـ( : 356وؿٚل أبق افٍرج إصبٓٚين )

 بـ جْدل بـ شِّك بـ ربًل بـ مٚفؽ خٚفد ابـ بـ مسًقد بْٝ فٔذ وأّمف

 . ادذار يقم ظبٔدة أيب بـ ادختٚر أصحٚب ، ؿتِف حْيِٜ بـ دارم بـ هننؾ

 ، يًٍؾ ؾِؿ فف إمر ، وجيًؾ إفٔف يدظقا ؾسٖفف أن ادختٚر إػ صٚر وـٚن 

 . (2)يًرف ٓ وهق افقؿًٜ ؾَتؾ ذم ، افزبر بـ بّهًٛ ؾِحؼ ؾخرج

ًٚ : ذـر  أبٚ ، أنّ  شًٔد بـ أمحد بف حدثْل ، ؾٔام احلسـ بـ حئك وؿٚل أيو

 احلسغ مع ، ؿتؾ ظع بـ اهلل ظبٔد ، أنّ  أبٔف ظـ ، حدثف اهلل افىِحل ظبٔد بـ بُر

ّٕام وهذا ،  .(3)ظبٔدة أيب بـ ادختٚر أصحٚب ؿتِف ، اددار يقم اهلل ؿتؾ ظبٔد خىٖ، وإ

ؿِٝ : بؾ اخلىٖ ظُسف : دٚ بّْٔٚه مـ تٍّرد افقاؿدي ، وهق متٓؿ ، وإشْٚد 

أيب افٍرج أظاله منتّؾ ظذ جمٚهٔؾ ، ؾٔحٔك بـ احلسـ هق افًِقي ، وهق 

 جمٓقل احلٚل ، وـذا افىِحل وأبقه .

                                                           

 . دار افُتٛ افًِّبٜٔ ، بروت. 156: 1تٚريخ ابـ افقردي   (1)

ر( :   (2) ٍّ  . مْنقرات ادُتبٜ احلٔدرّيٜ ، افْجػ .84مَٚتؾ افىٚفبٔغ)ت: ـٚطؿ ادي

ر( :   (3) ٍّ  مْنقرات ادُتبٜ احلٔدرّيٜ ، افْجػ .. 57مَٚتؾ افىٚفبٔغ)ت: ـٚطؿ ادي
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 افؼقل افثوين : بؼل إػ زمون مصعى .

ًٚ ا، و حمّد بـ شِٔامن افُقذم جزم بف  ، وفٔس فف فتقاتر ابـ إدريس مدظٔ

، ، وأّمٚ مـ وتٚبًف مجٚظٜ مـ أهؾ افسّْٜ افقاؿدي ذـره مستْد ذم إخبٚر إّٓ مٚ 

 .ضرؿْٚ ، ؾثّٜ خز هٚفؽ اإلشْٚد شْرسده ٓحًَٚ 

 فٔذ ، وأّمٓام بُر وأبٚ اهلل هـ( ذم ادْٚؿٛ : وظبٔد300ؿٚل شِٔامن افُقذم )

 بـ دارم بـ هننؾ بـ جْدل بـ شِؿ بـ ربًل مٚفؽ بـ بـ جٚبر بـ مسًقد بْٝ

 ظبقد وؿتؾ،  افسالم ظِٔف احلسغ مع بُر أبق ، ؿتؾ متٔؿ مْٚة بـ زيد بـ حْيِٜ

 . (1)ادختور يقم مع مصعى اهلل

إّٓ مٚ ذـره افقاؿدي ، ظذ مٚ اشتَهْٔٚه مسْد ؿِٝ : وفٔس فف مـ مدرك 

 . ؾٔفأؿقال منٓقر أهؾ افسّْٜ مـ ـتٛ افٍريَغ ، وؿد ظرؾٝ 

افنٔخ افىقد ذم مهٚدرٕٚ ترمجٜ ، شقى مٚ ذـره قاؿدي ِفوفٔس 

 بـ ؿيص أشِؿ مقػ ، إشحٚق أبق ، حئك أيب بـ حمّد بـ ؿٚل : إبراهٔؿهـ( 460)

 ، بحديثْٚ خٚصًٚ  وـٚن افسالم ظِٔف اهلل ظبد وأيب جًٍر أيب ظـ روى ، مدين ،

 - شٚئرهٚ - افقاؿدي ـتٛ أنّ  افًٚمٜ ثَٚت بًض فذفؽ ، وذـر توًٍف وافًّٚمٜ

ّٕام وٕحقه  ،(2) وادظٚهٚ افقاؿدي َِٕٓٚ ، حئك أيب بـ حمّد بـ ـتٛ إبراهٔؿ هل إ

 .(3)هـ( 450ذـر افْجٚر)

                                                           

 مىبًٜ افْٓوٜ ، ؿؿ. .49: 2مْٚؿٛ أمر ادٗمْغ)ت: ادحّقدي(   (1)

 . افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .1، رؿؿ: 34ؾٓرشٝ افىقد )ت: جقاد افَٔقمل( :   (2)

 . افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .12. رؿؿ:  14رجٚل افْجٚر :   (3)
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، مل تًد مٚ ذـرٕٚه ، وهق ظذ هذا  ؿِٝ : وفف ترمجٜ ظْد افسٔد اخلقئل 

  .، أو جمٓقل احلٚل ظذ أحسـ افتَٚدير مدّفس 

 ـتٚب ذم ادٍٔد صٔخْٚ أيوًٚ  ذهٛهـ(: 598)ؿٚل ابـ إدريس 

 افسالم ظِٔف احلسغ أخٔف مع بُربالء افْٓنِٜٔ ؿتؾ ابـ اهلل ظبٔد أنّ  إػ اإلرصٚد

 مهًٛ جٔش ذم ـٚن افْٓنِٜٔ ابـ اهلل ظبٔد ٕنّ  ، مراء بال حمض خىٖ وهذا ،

 ، وؿزه بٚدذار ظبٔد أيب بـ ادختٚر أصحٚب ، ؿتِف أصحٚبف مجِٜ ، ومـ افزبر بـ

 .(1) متقاتر بذفؽ واخلز ، طٚهر هْٚك

 ٌٛ مْف ؿّدس رّسه افؼيػ : إذ ظـ أّي تقاتٍر يتحّدث ، هذا ؿِٝ : ظجٔ

ذم ـّؾ مهٚدر أهؾ اإلشالم ، افِّٓؿ إّٓ مٚ متّهاًل إشْٚدًا واحدًا دٚ ؿٚل ومل ٕجد 

 ؟!!، ٓ إشْٚد ففظْدٕٚ هق هٚفٌؽ ومٚ ،  زظّف افقاؿدي

رضقان اهلل أصحٚبْٚ مع أّن أـثر ظدا هذا ، ـٔػ تتّؿ دظقى افتقاتر ، 

ّٕف اشتنٓد مع أخٔف احلسغ ظِٔف افسالم ذم افىّػ؟!!، ظِٔٓؿ   .أ

  

                                                           

 . افًتبٜ افًِقّيٜ .493: 2افرسائر )ت: حمّد مٓدي اخلرشٚن( مقشقظٜ ابـ إدريس ،   (1)
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 خز أيب اجلورود دم ظبقد اهلل

 أيب ظـ ، اجلٚرود أيب ظـ : رويهـ( 573) ؿٚل افَىٛ افراوٕدي 

 ظؼ إثْٚ وهؿ ، بْٔف افسالم ظِٔف ادٗمْغ مجع أمر:  ؿٚل افسالم ظِٔف جًٍر

 :  هلؿ ذـرًا، ؾَٚل

 ظؼ إثْٚ ، وهؿ بْٔف مجع إذ يًَقب مـ شْٜ جيًؾ ذم أن أحٛ اهلل إنّ 

  . وأضًٔقا ، فف ؾٚشًّقا ، يقشػ إػ أويص إيّن  : هلؿ ذـرًا، ؾَٚل

  . وأضًٔقا هلام ؾٚشًّقا ، واحلسغ احلسـ إػ أويص وإٔٚ

 بـ حمّد يًْل ظع، بـ حمّد أدون:  ابْف)ظبٔد اهلل(  اهلل ظبد فف ؾَٚل

 ؟!. احلٍْٜٔ

ذم  مذبقحًٚ  وجدت ؿد بؽ : ـٖيّن  حٔٚيت ذم ظعه  أجرأة»: ظّع  فف ؾَٚل

 .شؿتِؽ مـ يدري ؾسىٚضؽ ٓ

 إػ ؾذهٛ ، ؾٌوٛ هْٚك فسٝ:  ؾَٚل ، أتٚه ادختٚر زمٚن ذم ـٚن ؾِام

 ظذ افُقؾٜ ، ؾُٚن أهؾ ؿتٚل وفّْل:  ؾَٚل بٚفبكة ، وهق افزبر بـ مهًٛ

 وجدوه أصبحقا ، وؿد بْٔٓؿ افِٔؾ حجر ؾِام ، بحروراء ؾٚفتَقا ، مهًٛ مَدمٜ

 .(1)ؿتِف مـ يدري ٓ ، ؾسىٚضف ذم مذبقحٚ

فف ذم ٓ زمٚم ذم إٕٚم ، ؿِٝ : خٌز شٚؿٌط هٚفٌؽ واه ، فٔس فف إشْٚد    

 .، يرضب مثِف ظرض اجلدار ظْد آحتدام وٓ خىٚم ، اخلهٚم 

                                                           

 . مٗشسٜ اإلمٚم ادٓدي ، ؿؿ.184: 1اخلرائٟ واجلرائح   (1)
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 مقجز شرة ادختور بؾسون افذهبل

 ، ومًف ـّؾ شِٔامن بـ سد  ؾسٚر:  ذم وؿًٜ ظغ افقردةؿٚل افذهبل 

ظْده، وؿٚفقا: يٚ رب، ؿد  مستّٔٝ، ومروا بَز احلسغ، ؾبُقا، وأؿٚمقا يقمًٚ 

ادهٚف بًغ افقردة،  ٕزفقا ؿرؿٔسٔٚ، ؾتؿّ  ثؿّ ،  خذفْٚه، ؾٚؽٍر فْٚ، وتٛ ظِْٔٚ

بٚجلزيرة، ؾٚصتٌؾ بـ زيٚد وؿتؾ ابـ سد وظٚمٜ افتقابغ، ومرض ظبٔد اهلل 

 ظـ افًراق شْٜ، وحٚس ادقصؾ.، بذفؽ وبَتٚل أهِٓٚ 

خرج، ؾحٚربف أهؾ افُقؾٜ، ؾَتؾ رؾٚظٜ بـ  ة، ثؿّ ٚ ادختٚر، ؾسجـ مدّ وأمّ 

ٕٚئٛ ابـ  وهرب مْفوؽِٛ ظذ افُقؾٜ،  ،صداد، وظبد اهلل بـ شًد، وظدة

افزبر، ؾَتؾ مجٚظٜ مـ ؿٚتؾ احلسغ، وؿتؾ افنّر بـ ذي اجلقصـ، وظّر بـ 

 جزيؾ يْزل ظع بٚفقحل. شًد، وؿٚل: إنّ 

 ًٚ ظـ ابـ احلٍْٜٔ إفٔف يٖمره بْك افنًٜٔ، وثٚر إبراهٔؿ بـ  واختِؼ ـتٚب

وا إصس ذم ظنرتف، ؾَتؾ صٚحٛ افؼضٜ، ورس بف ادختٚر، وؿقي، وظسُر

وأخذ ادختور دم ضًػ واختٍك،  بدير هْد، ؾحٚرهبؿ ٕٚئٛ ابـ افزبر، ثؿّ 

 .(1) افعدل، وحسـ افسرة

ّٜٔ ـذب ذم ، ؿِٝ : مٚ ؿٚفف افذهبل  مـ اختالق ـتٚب ظـ حمّد بـ احلٍْ

، مٚ ينٓد ، وٓ ؽر ادًتزة ـذب ، بؾ اؾساء بقاح : ؾِٔس ذم إخبٚر ادًتزة 

ّٕام رسدٕٚ ؿقل افذهبل فبٔٚن هذا ذه افٍريٜ افًّٔٚء هل  .: ؾٚحٍظ، وإ

                                                           

 . مٗشسٜ افرشٚفٜ ، بروت . 144. رؿؿ : 538: 3شر أظالم افْبالء   (1)
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 دم ظغ افقردة مؼتؾ رؾوظي بـ صداد 

، ـذٌب بقاح : إذ دٚذا  ؿِٝ : دظقى أّن ادختٚر ؿتؾ رؾٚظٜ بـ صّداد 

يَتِف ، وـالمهٚ صًٔل يىِٛ ثٖر احلسغ ظِٔف افسالم ، ظدا هذا ، ؾٚفراجح 

 ًٚ ّٔ ّٕف آخر مـ اشتنٓد ذم ظغ افقردة ، وافتٚريخ ظْد بًض جٓٚبذة افَْد  تٚرخي أ

 .، ومل يرجع إػ افُقؾٜ مـ افتقابغ ريض اهلل ظْٓؿ 

ـ إٍِٝ مـ ـٚن ممّ ذم ثَٚتف : رؾٚظٜ بـ صداد ، هـ( 354)ؿٚل ابـ حّبٚن 

 .(1) ؾَتِٓؿ ظـ آخرهؿ، ؾتَِٚهؿ ظبٔد اهلل بـ زيٚد ذم أهؾ افنٚم  ، ظغ افقردة 

ًٚ : هـ( 742)وؿٚل ادزي  ـ إٍِٝ مـ ظغ وـٚن ممّ ذم هتذيٛ افُامل جٚزم

 .(2)ؾَتِٓؿ ظـ أخرهؿ، ؾتَِٚهؿ ظبٔد اهلل بـ زيٚد ذم أهؾ افنٚم ، افقردة 

رؾٚظٜ بـ صداد بـ ظبد اهلل بـ ؿٔس هـ( : 852ؿٚل ابـ حجر افًسَالين ) 

ؾَتِٓؿ ، ؾتَِٚهؿ ظبد اهلل بـ زيٚد ، ـ إٍِٝ مـ ظغ افقردة وـٚن ممّ ..، افٍتٔٚين

وذـر أن ادختٚر ،   هـ66يًَقب بـ شٍٔٚن ؿتِف ذم شْٜ أرخ و...، ظـ آخرهؿ

 . (3) ظبٔد هق افذي ؿتِف وـذا ذـر ؽر واحد بـ

ّٜٔ بجبٕٜٚ افسبٔع ، ؾَٚتِقه ،  ؿِٝ : خرجٝ ظذ ادختٚر ضٚئٍٜ مـ افًثامٕ

ٚن ، وؿد زظؿ افبًض أّن رؾٚظٜ بـ صداد  ٍّ وهؿ يَقفقن : يٚ فثٚرات ظثامن بـ ظ

                                                           

د خٚن(   (1) ّّ ّٜٔ ، اهلْد .. دائرة ادًٚرف 2704، رؿؿ: 240: 4ثَٚت ابـ حّبٚن)ت: حم  افًثامٕ

 . افرشٚفٜ ، بروت.1916، رؿؿ: 204: 9هتذيٛ افُامل )ت: بنٚر ظقاد(    (2)

ّٜٔ ، اهلْد . 531، رؿؿ: 281: 3هتذيٛ افتٓذيٛ   (3)  . دائرة ادًٚرف افْيٚم
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رضقان اهلل ظِٔف ـٚن مْٓؿ ومًٓؿ ، جيٚفد ادختٚر رمحف اهلل وؿٚتِف مًٓؿ ، ؾام ـٚن 

 مـ ادختٚر إّٓ أن ؿتِف وؿتِٓؿ .

 : وظالمٚت افُذب واضحٜ: ؿِٝ

، ـٚن حتك آخر إٍٔٚشف أمجع ظِامء افٍريَغ أّن رؾٚظٜ بـ صداد  أوًٓ :

ًٚ ٕهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم ، مـ خقاّص أصحٚب أمر ادٗمْغ  ًٚ مقافٔ ّٔ صًٔ

ّٜٔ ، وهؿ أفّد خهقمف .، صٓد مًف ـّؾ حروبف ظِٔف افسالم   : ؾام صٖٕف بٚفًثامٕ

ًٚ ، فٍريٜ أّن ادختٚر ؿتؾ رؾٚظٜ ،  ٕريد إشْٚداً  ثوكقًو : مًتزًا ، بؾ حتك ضًٍٔ

 وفـ جيدوه حّتك يِٟ اجلّؾ شّؿ اخلٔٚط .

 ِّٜ اّتوح أّن هذه افٍريٜ ، ٓ مدرك هلٚ ذم إخبٚر ادسْدة ، مآهلٚ ش

 ٓ ؽر .ادّٓالت 

رؾٚظٜ بَل بًد ظغ افقردة ، وؿد ظرؾٝ أّن ؽر واحد ّْٚ أّن شِّ إْن هذا 

ّٕف آخر مـ اشتنٓد هْٚك . مـ ـبٚر  أهؾ افَْد ذـر أ

  ؿقم شبٔع .  يسُْٓٚمَزة ذم افُقؾٜ ، وجبهٕٜٚ افسبٔع ، 
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 هـ(852)مقجز شرة ادختور بؾسون ابـ حجر 

ِسٚن : وافده أبق ظبٔد ، ـٚن مـ خٔٚر افهحٚبٜ ، افؿٚل ابـ حجر ذم 

اشتنٓد يقم اجلرس ذم خالؾٜ ظّر بـ اخلىٚب ، وإفٔف ٕسبٝ افقؿًٜ ؾٔٓٚ جرس 

وـٚن ادختٚر وفد بٚهلجرة ، وبسبٛ ذفؽ ذـره ابـ ظبد افز ذم أيب ظبٔد ، 

ـّ  ّٕف فف رؤيٜ ذم مٚ يٌِٛ ظذ افي  .افهحٚبٜ : ٕ

 ثؿّ ،  احلسـ بـ ظع بـ أيب ضوفى دم اددايــ خرج ظذ مّ ادختور وـون 

ودظٚ ، خِع بـ افزبر  ثؿّ ، ؾٌِٛ ظِٔٓٚ ، ه افُقؾٜ ؾقّٓ ، صٚر مع بـ افزبر بُّٜ 

 .وـٚن ييٓر هلؿ إظٚجٔٛ، ؾٚفتٍٝ ظِٔف افنًٜٔ ، افىِٛ بدم احلسغ إػ 

شْٜ وؿتِف ، ظبٔد اهلل بـ زيٚد  إػ، مع إبراهٔؿ بـ إصس  جٓز ظسُراً  ثؿّ 

ؾَٚتِف ؾَتؾ ، تقجف بًد ذفؽ مهًٛ بـ افزبر إػ افُقؾٜ  ثؿّ ، مخس وشتغ 

 .ادختٚر وأصحٚبف 

،  ـ اشتٖمـ إفٔف شتٜ آٓف صزاً ؿتؾ ممّ  مهًٛ بـ افزبر نّ : إيَٚل و

 .وـٚن ؿتؾ ادختٚر شْٜ شبع وشتغ، بـ ظّر وؽره ذفؽ ظذ مهًٛ اوإُٔر 

َقفف خيرج بف افُذاب افذي أصٚر إفٔف افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ّٕ : إويَٚل 

 .(1)مـ ثَٔػ ـذاب ومبر واحلديٞ ذم صحٔح مسِؿ

 

 

                                                           

 . دائرة ادًٚرف افْيٚمٜٔ ، اهلْد .17، رؿؿ : 6: 6فسٚن ادٔزان   (1)
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 ؾريي خروج ادختور ظذ احلسـ ظؾقف افسالم

احلسـ بـ ظّع ظِٔٓام افسالم ، ـذٌب ادجتبك ؿِٝ : خروج ادختٚر ظذ 

ٌٜ ، حمض ، وهراء سف  مّتهٌؾ : إذ ٓ يقجد ّٕص إبدان  ٚمْٓتَنًّر  بؾ ؾري

فٔس بحّجٜ ؾٔام دون ذفؽ ، اهلٚفؽ ، ؽر ادّتهؾ ، ، وافؤًػ هذا مًتّد ذم 

  ؾُٔػ ؾٔام ٕحـ ؾٔف؟!!

: فٔتبّغ أظاله ابـ حجر افًسَالين احلٚؾظ مزظّٜ هذا ؽرضْٚ مـ رسد 

هراء ،  افتٚريخ اإلشالملهق مسىقر ذم ٚ ، أو ـثٌر ممّ فَِٚرىء افُريؿ أّن جّؾ 

ِّف هزيٌؾ واٍه ظجٚف ، ٓ يسّـ وٓ يٌْل مـ جقع ، بؾ  واؾساء وجزاف ، ج

ًٚ وافوٚل ضالًٓ  يزيد احلران حرة ، ، وشٖٔيت بٔٚن خقاء اخلز ، وافنَٚق صَٚؿ

ّٕف ٓ إشَْٚد مًتّدًا متّهاًل فف   .افقارد ذم ذفؽ ، وأ

ام ؾٔ، واحدًا ٓ أؿؾ ، مًتزًا مّتهاًل ٓاّل ذـروا فْٚ خزًا مسْدًا ؾوإّٓ ، 

 ؟!!افنًْٚء افٍريٜ افُذبٜ افهًِٚء ، وهذه زظّقا مـ 

 فـ جيدوه حتك يِٟ اجلّؾ ذم شّؿ اخلٔٚط ، وٓ ٕىٔؾ .

  



 

 

 

 

 

 

  فٌافػصؾ افثو 

 ر وادخت

 دم مقزان افـؼد افشقعل 

  



 

 

  



 

 حٞ : ٚمبثالثٜ هذا افٍهؾ ذم 

 . رمحف اهلل مدحف أخبٚرادبحٞ إّول : 

 . رمحف اهللادبحٞ افثٚين : أخبٚر ذّمف 

 ذم ادختٚر . أصحٚبْٚ أهؾ افَْد مـ ادبحٞ افثٚفٞ : أؿقال 

ّٔد اخلقئل ؿ ف ظذ ؿسّغ : مٚدحٜ  ٚل افس َّ : وإخبٚر افقاردة ذم ح

 .(1) ؾفل متضوؾرةوأّمو ادودحي ، وذاّمٜ ، 

ستٍٔوٜ ـثرة ، بًوٓٚ : م: متيٚؾرة تٚم ، ومًْك ؿِٝ : ؿقفف افؼيػ 

 :ًٚ  :هٚـٓٚ فسى يَّقي بًو

 

  

                                                           

 . 12185. رؿؿ : 108: 19مًجؿ رجٚل احلديٞ   (1)
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 ادبحٌ إّول : إخبور ادودحي

 ابـ أيب ظؿر صحقح اخلز إّول : 

افُّق )ظـ صٔخف محدويف بـ ٕهر رضقان اهلل تًٚػ ظِٔف ، روى افُّق 

، ظـ ابـ أيب ظّر ، بـ يزيد بـ مّحٚد إٕبٚري ؿٚل : حدثْل يًَقب  (افنٚهل

ّٔٚط( بـ ادثْك )=هٚصؿ( ظـ هنٚم  )بـ حُٔؿ ، ظـ شدير احلّْٚط )=اخل

ف ؾنكّ : قا ادختور ٓ تسبّ »افسالم ؿٚل : افهالة و، ظـ أيب جًٍر ظِٔف افهرذم( 

 .(1)ش افعنةؿ ؾقـو ادول ظذ ج أرامؾـو ، وؿس  ؿتؾ ؿتؾتـو ، وضؾى بثلركو ، وزو  

 .(2)هـ( ذم اخلالصٜ : وهذا افىريؼ حسـ 726ؿٚل افًالّمٜ احلّع )

هـ( ذم افتحرير 1011وؿٚل افنٔخ حسـ بـ زيـ افديـ افًٚمع )

 . (3)افىٚوود : وهذا احلديٞ حسـ افىريؼ

ـٌ صحٔح : رجٚفف أجاّلء ، ثَٚت خقاّص ، وهنٚم  ؿِٝ : إشْٚده حس

ّٜٔ م هّحػ هٚصؿ ، جزم بذفؽ جٓٚبذة افَْد مـ أصحٚبْٚ بنٓٚدة افَرائـ افَىً

: ـٖيب ظع احلٚئري ذم مْتٓك ادَٚل وافسٔد اخلقئل ذم ادًجؿ دون خالف أظِّف 

ًٚ ، افراوي وادروي ظْف وافىبَٜ وؽرهؿ رضقان اهلل ظِٔٓؿ  وؽر : ينٓد فف ؿىً

 .ذفؽ مـ ؿرائـ افَبقل 

                                                           

 . مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث ، ؿؿ . 340: 1اختٔٚر مًرؾٜ افرجٚل   (1)

 . مٗشسٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .276خالصٜ إؿقال )ت: جقاد افَٔقمل(  :   (2)

 . مىبًٜ شّٔد افنٓداء ، ؿؿ . 560افتحرير افىٚوود )ت: ؾٚضؾ اجلقاهري( :   (3)



 

 

 

 ادختور افثؼػل    ..........................................................................................................      111

 

ؿٚل أبق ظع احلٚئري : وهنٚم مهحػ هٚصؿ ـام ذـره افنٓٔد ، وبًده 

وتبع ذم ذفؽ ابـ ، افٍٚضؾ افنٔخ ظبد افْبل ، وبًدمهٚ إشتٚذ افًالمٜ 

ّٕف ذم رجٚفف ـذفؽ ضٚووس  .(1)، ؾ٘

ذم افرشٚئؾ : ؿقفف رمحف اهلل : هـ( 965افثٚين رضقان اهلل ظِٔف )ؿٚل افنٓٔد 

 ادختٚر بـ أيب ظبٔدة ، روى افُّق ظـ هنٚم بـ ادثّْك ، بٚب ادختٚر. » 

، حٔٞ )=افًالمٜ احلّع( ؿِٝ : صقابف هٚصؿ ـام ّٕص ظِٔف ادهّْػ 

ذـره ذم بٚب هٚصؿ ، ومل يذـره ذم بٚب هنٚم ، مع أّن ادهّْػ ذـره ذم افَسؿ 

 .(2)إّول هبذه افًبٚرة

 روى ، ثَٜ ، ـقذم ، ادثـك بـ هوصؿذم اخلالصٜ : هـ( 726)ؿٚل افًالمٜ 

 .(3) افسالم ظِٔف اهلل ظبد أيب ظـ

 : ًٚ  ، ظّر أيب ابـ ظـ ، يًَقب ظـ ، محدويف ظـ افُق روىوؿٚل أيو

 .(4) حسـ افىريؼ وهذا بف مثِف. ثّؿ ؿٚل : ادثـك هشوم بـ ظـ

  

                                                           

 . مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث . 243: 6مْتٓك ادَٚل   (1)

 . مىبًٜ مُتبٜ اإلظالم اإلشالمل ، ؿؿ . 1062: 2رشٚئؾ افنٓٔد افثٚين   (2)

ّٔقمل( :   (3)  مٗشسٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ . . 290خالصٜ إؿقال)ت: جقاد افَ

 . مٗشسٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .276خالصٜ إؿقال )ت: جقاد افَٔقمل(  :   (4)
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 آشتدٓل ظذ حسـ حوفف روقان اهلل ظؾقف

،  وضؾى بثلركو،  ؾنّكف ؿتؾ ؿتؾتـو:  ٓ تسّبقا ادختور»ذم ؿقفف ظِٔف افسالم : 

ج أرامؾـو ،   ، يدّل جمّقظٓٚ ظذ تؾَراثالث ش ظذ افعنة وؿسؿ ؾقـو ادولوزو 

ّٕف مـ أهؾ احلّؼ وافقٓيٜ وصالح أمره ، ومجٔؾ خٚمتتف  حسـ حٚفف  ..، وأ

 .شٓ تسّبقا ادختور»إوػ : 

 ش .ضؾى بثلركوؿتؾ ؿتؾتـو ، و»افثٕٜٚٔ : 

 شوؿسؿ ؾقـو ادول ظذ افعنة»افثٚفثٜ : 

ؿِٝ : تًِٔؾ ادًهقم ، افْٓل ظـ شبّف رضقان اهلل ظِٔف : فُقٕف ضِٛ 

ّٕف ظذ افقٓيٜ ، ، ـٚصٌػ تٚم ظـ صالحف ظِٔٓؿ افسالم ؿتِتٓؿ، وؿتؾ بثٖرهؿ  وأ

ًٚ ذم ، فٔس آثامً وافرساط ادستَٔؿ   ..ظّؾ حََٜٔ مٚ  ذم أصؾ مٚ ؾًؾ ، أو خمىئ

إذ هق سيٌح ، أّن أصؾ خروج ادختٚر ، مل يُـ فِدٕٔٚ أو إؾسٚدًا ذم 

ًٚ فثٖر أهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم إرض ،  ّٕام ـٚن ضِب وفٔس بًد تكيح ، وإ

 .ادًهقم مـ تكيح

صِقات اهلل زظّقا أهّنؿ ضِبقا ثٖر أهؾ افبٔٝ ، ينٓد فف أّن بْل افًّبٚس 

ًٚ ، ظِٔٓؿ  ًٚ ـبرة مـ بْل أمّٜٔ بدظقى  -ذم مبدأ أمرهؿ -إذ ؿد أؾْقا أيو رؤوش

بؾ فِحسغ ظِٔف افسالم ، فُـ مل يرد ظـ ادًهقم ذم مدحٓؿ أّي رء ، افثٖر 

 هذا أوًٓ.ورد ذّمٓؿ ، 
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أّن  طٓقرٌ . ش  وؿسؿ ؾقـو ادول ظذ افعنة»ؿقفف ظِٔف افسالم : ذم  وثوكقًو :

، مـ أهؾ افٍسٚد  رضقان اهلل ظِٔففق ـٚن إذ ، ادختٚر مـ أهؾ أخرة وافهالح 

ٌٝ حرام ، ودٚ شٚغ احلٚصِٜ ظـ شٍؽ افدمٚء ، فُٕٚٝ أمقافف  أن  -بٚفتٚيل–شح

أهؾ افبٔٝ صِقات ظذ مـ ؿبؾ ادختٚر ، بؾ يّتدح ؿسّتٓٚ ادًهقم رتؤٓٚ ي

 .صًٔتٓؿ إضٔبغ رضقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ ظذ و اهلل ظِٔٓؿ

احلٚصؾ : ادًهقم ينٓد أّن أصؾ خروج ادختٚر رضقان اهلل تًٚػ ظِٔف ، 

ًٚ ، مقاؾٌؼ دٚ جٚء بف افْبّل وأهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افهالة وافسالم  ٓ ريٛ ؾٔف ذظ

ًٚ ، وهذا ٓ يْٚذم  بًض اهلْٚت  أن يُقن مـ ادختٚر  -ظذ ادحتّؾ–متٚم

 بسبٛ مٚ هق ؾٔف مـ ظئؿ إمر .

وٓيٜ أّن فف ر ، ٓ يًْل اخلروج افهحٔح ذم ضِٛ افثٖ أصؾ رضورة أنّ 

، فُـ ذم ـّؾ صٌرة وـبرة : إذ ٓ بّد مـ إذن ادًهقم ظِٔف افسالم مىَِٜ 

ّٜٔ افتل أحٚضٝ بٚفسّجٚد ظِٔف افسالم تٖبك ذفؽ  : ؾًِّؾ ادختٚر طروف افتَ

 .صدرت ظْف أخىٚء بسبٛ ذفؽ ، ؾتّٖمؾ ضقياًل !!

ًٚ ـٚن ، ؾٖصؾ خروج ادختٚر  ، بنٓٚدة افّْص افسٚبؼ ، ـٚن  فُـ أي

 ًٚ ًٚ ، ذظٔ ًٚ دراد افنٔٚضغ ، وهذا مٚ جًؾ صحٔح ًٚ دٚ جٚء بف افديـ ، ومْٚؾٔ مقاؾَ

 .، ؾتّّسؽ اإلمٚم افبٚؿر صِقات اهلل ظِٔف يّتدحف 
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 صوهد شـّل فصحقح ابـ أيب ظؿر

هـ( ذم ـتٚب افىبَٚت 230ابـ شًد ) فأخرجمّر ذم افٍهؾ إّول ، مٚ 

ًزيز بـ ادختٚر ؿٚل: حدثْٚ ؿٚل: حدثْٚ ظبد اف،  بـ أشد أخزٕٚ ادًّذ ؿٚل : 

ؿٚل: بًثْٚ ادختٚر ذم أفٍل ؾٚرس إػ ، ؿٚل: حدثْل أبق افًريٚن ادجٚصًل ، خٚفد

 ٚ ظْده. ؿٚل ؾُّْ  ـحمّد بـ احلٍْٜٔ

ؾَٔقل:  هـ(67)يذـر ادختٚرهـ( 68)ؾُٚن ابـ ظبٚس )أبق افًريٚن( : ؿٚل 

 .(1)شوأكػؼ ظؾقـو، وؿه ديقكـو ، ثلركو  أدركَ »

م ، ؾرجٚفف ثَٚت ظذ ذط ؿِٝ : إشْٚده صحٔح دون أدٕك ـال

 ، شقى برـٜ افًريٚن ، وهق ثَٜ ب٘مجٚع .افنٔخغ

ًٚ  ؾٔام ؿِْٚ–وافّْص  ّٕف صدر ظـ حز إّمٜ ابـ ظّبٚس  -شٚبَ طٚهٌر جّدًا أ

هـ( وحمٌٚل ظٚدًة أن يّتدح حز 67هـ( بًد مَتؾ ادختٚر )68)ريض اهلل ظْف 

 ، ًٚ ًٚ فِْبّقة : وإّٓ شٚغ أن يّتدح مسِّٜٔ افُّذاب أيو ّٔ ًٚ أذًا مدظ إّمٜ ـّذاب

 وبىالٕف طٚهر ، ؾٚحٍظ .

ّٕام ظٚودٕٚ ظذ هذا افّْص هْٔٓٚ : فتًل ودمّع وٓ تٌٍؾ  ّٔؾ أّن وإ : ؾتخ

ّسٍّع مـ ادسِّغ ، صحٚبٜ وتٚبًغ ، بيّتدح بّرأًى و ٚس احلز ابـ ظبّ 

، وإّٓ فزم مّْزه ظـ هذه افٍريٜ  ٓ ريٛ أّن ادختٚر  .رجاًل ؿد ادّظك افْبّقة ؟!!

 .ارتداد ابـ ظّبٚس . وافالزم بٚضؾ ؾٚدِزوم مثِف 

                                                           

ّٜٔ ، بروت.78: 5ضبَٚت ابـ شًد )ت: حمّد ظىٚ(   (1)  . افًِّ
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 اخلز افثوين : صحقح جورود بـ ادـذر .

، تع ، ؿٚل : حدثْل أمحد بـ إدريسروى افُق ظـ  إبراهٔؿ بـ حمّد اخل

ؿٚل : حدثْل حمّد بـ أمحد ، ؿٚل ، حدثْل احلسـ بـ ظع افُقذم ، ظـ افًبٚس 

بـ ظٚمر ، ظـ شٔػ بـ ظّرة ، ظـ جٚرود بـ ادْذر ظـ أيب ظبد اهلل ظِٔف 

، ادختور  بعٌ إفقـوحتك ، مو امتشطً ؾقـو هوصؿقي وٓ اختضبً»افسالم ؿٚل : 

 .(1) شؿتؾقا احلسغ ظؾقف افسالمس افذيـ وبرؤ

 . (2): وهذه افروايٜ صحٔحٜ ؿٚل افسٔد اخلقئل 

ًٚ حسـ  اخلز إشْٚدؿِٝ :  ًٚ ؿىً  : ؾٚخلتع، ٓ يبًد أن يُقن صحٔح

ًٚ مًتدًا بف ّٕف ، اظتّده إجالء  ، مل يىًـ ؾٔف أحد ممدوٌح مدح ـٚن ، وؿد ثبٝ أ

ًٚ دون خالف أظِّف ،   ظذ تقثَٔف أحد . مل يْصفُـ رجاًل صٚحل

بعٌ إفقـو ادختور ، برؤوس افذيـ ؿتؾقا احلسغ  »وؿقفف ظِٔف افسالم : 

َٞ  ارتوٚء ادًهقم صْٔع ادختٚر ، وأنّ ذم دفٌٔؾ سيٌح ش ظؾقف افسالم  بً

ممّٚ يريض اهلل تًٚػ ورشقفف ، وفق ـٚن  افروؤس إػ أهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم

ادًهقم ٕكًة رضٚ ، فُٚن ، وافٍتْٜ وافنَٚق ادختٚر مـ أهؾ افدٕٔٚ وافٍسٚد 

 .: ؾتًّغ مٚ ؿِْٚه وهق بٚضؾ رضورًة ، بٚضؾ افٕهؾ 

                                                           

 . مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث ، ؿؿ . 340: 1اختٔٚر مًرؾٜ افرجٚل   (1)
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 إصبغ بـ كبوتي  ؿقّي  :افثوفٌ اخلز 

وروى افُق ظـ جزئٔؾ بـ أمحد ، ؿٚل : حدثْل افًبٔدي )حمّد بـ 

، ظـ ظبد افرمحـ بـ محٚد ،  )بٔٚع افزضل( بـ أشبٚط ظٔسك( ، ؿٚل : حدثْل ظعّ 

ور ، ظـ إصبغ : ؿٚل : رأيٝ ادختٚر ظذ ؾخذ أمر ادٗمْغ ظـ ظع بـ حزّ 

 .(1)ش يو ـّقس يو ـّقس»ظِٔف افسالم وهق يّسح رأشف ويَقل : 

ؾرجٚفف ثَٚت ، ، ظذ ادنٓقر ضًٔػ ، وفٔس بسديد..ؿِٝ : إشْٚده 

ر ، ظّع بـ حزوشقى و،  اهلل ظْفريض شقى ظبد افرمحـ ، وؿد وثَف ابـ ؿقفقيف 

د بـ مسًقد: شٖفٝ ظع بـ وهق مـ رواة افّْٚس..: ؿٚل افُّق :  ّّ ؿٚل حم

ّٕف ـٚن مـ رواة  ّٜٔ إّٓ أ د بـ احلٍْ ّّ احلسـ بـ ؾّوٚل ظْف، ؿٚل: ـٚن يَقل بّح

مًتّد افُّق ، وؿد وثَف بًض جٓٚبذتْٚ فذفؽ ، ، وجزائٔؾ بـ أمحد  . افْٚس

 .وفٔس ببًٔد

 د ظـ افهحٔح .ٔبًٔس ب، فاحلٚصؾ : اإلشْٚد ؿقّي حسـ ظذ إؿقى 

اتٍٚق افّْٚس أّن ادختٚر ـٚن مـ مٚ ذـرٕٚه ذم افٍهؾ إّول ، مـ ينٓد فف 

ّٕام َٕؿ وافُٔٚشٜ أهؾ افًَؾ وافرأي  مـ مـ َٕؿ ظِٔف دون خالف أظِّف ، وإ

ؾٔام حلسغ ظِٔف افسالم ، أمٚ ؿبؾ هذا ؾال خالف اضِٛ ثٖر  أهؾ افسّْٜ ، بًد أنْ 

 .، ظذ مٚ أوضحْٚه ذم افٍهؾ إّول أظِؿ 
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 شامظي  اخلز افرابع : خز

هـ( ؿدس رسه ذم ـتٚب افرسائر مـ ـتٚب أبٚن 598روى ابـ إدريس )

بـ تٌِٛ ؿٚل : ؿٚل أبٚن بـ تٌِٛ : حدثْل جًٍر بـ إبراهٔؿ )احلرضمل( ظـ 

 زرظٜ )بـ حمّد احلرضمل ، ثَٜ( ظـ شامظٜ ؿٚل : 

رشقل  مره ، إذا ـٚن يقم افَٔٚمٜ »شًّٝ أبٚ ظبد اهلل ظِٔف افسالم يَقل : 

وأمر ادٗمْغ واحلسـ واحلسغ ظِٔٓؿ ، ٚر ظِٔف وآفف بنٍر افّْ اهلل صذ اهلل 

 . ًٚ  افسالم ، ؾٔهٔح صٚئح مـ افّْٚر يٚ رشقل اهلل أؽثْل يٚ رشقل اهلل ثالث

 .: ؾال جئبف افهٚدق ظِٔف افسالم ؿٚل 

يٚ ، يٚ أمر ادٗمْغ ، : ؾْٔٚدي يٚ أمر ادٗمْغ افهٚدق ظِٔف افسالمؿٚل 

ًٚ أمر ادٗمْغ   .أؽثْل ؾال جئبف ،  ثالث

ؾقـودي يو حسغ يو حسغ يو حسغ أؽثـل أكو »: افهٚدق ظِٔف افسالمؿٚل 

 .شؿوتؾ أظدائؽ

ؾقؼقل فف رشقل اهلل : ؿد احتٍ ظؾقؽ . »ؿٚل افهٚدق ظِٔف افسالم : 

 ش.ؾقـؼض ظؾقف ـلّكف ظؼوب ـوه ، ؾقخرجف مـ افـّور

 ؾًؾ؟!.ؿِٝ فف : ؾِؿ ظّذب بٚفْٚر وؿد ؾًؾ مٚ 
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إّكف ـون دم ؿؾبف مـفام رء ، وافذي بعٌ »ؿٚل افهٚدق ظِٔف افسالم : 

فق أّن جزئقؾ ومقؽوئقؾ ـون دم ؿؾبفام ، حمؿد صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ بوحلؼ 

 .(1)ش ٕـّبفام اهلل دم افـّور ظذ وجقهفام، رء 

ٜ ٕيررجٚفف ثَٚت إشْٚده صحٔح ظذ افيٚهر ، ؿِٝ :  ّّ :  دون ـالم : وث

ّٔد اخلقئل رضقان اهلل ظِٔف ذم ادًجؿ   .(2)ٓحتامل وؿقع افتخِٔط ؾٔف ، ؿٚفف افس

 .حمتّاًل  ، وإن ـٚن مٚ ؿٚفف فُـ ذم ٕيره افؼيػ ٕير ٓ يسًْٚ أن 

ذم يًّد هذا اخلز ، وٕنر إػ أّن بًض أصحٚبْٚ رضقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ 

 ضٚئٍٜ إخبٚر افذاّمٜ !!

ًٚ أّن ادختٚر ؿِْٚ : بذ ،  فُّْف بٖخبٚر اددح أؿرب وأفهؼ وأحّؼ : ـقٕف ّٕه

ّٔد افنٓداء احلسغ ، وإمقر بخقاتّٔٓٚ .  ريض اهلل ظْف ، ممّـ تْٚفف صٍٚظٜ ش

 ، هٚـف :.وفف صٚهد مرشؾ أخرجف افىقد ذم افتٓذيٛ .

  

                                                           

 . حتَٔؼ حمّد مٓدي اخلرشٚن. 81افرسائر )مقشقظٜ ابـ إدريس احلع( :  مستىرؾٚت  (1)
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 مرشؾ افؼقزصوهد خلز شامظي = : ومس اخلز اخل

 افتٓذيٛ ظـ حمّد بـ ظع بـ حمبقب ، هـ( ذم460روى افنٔخ افىقد)

، ظـ أمحد بـ (1)ظـ حمّد بـ أمحد ، ظـ أيب ؿتٚدة )ظع بـ حٍص افَّل افثَٜ( 

افَٔز ، ظـ بًض  هالل )افًزتٚئل ، وهق ثَٜ ظذ إؿقى( ، ظـ أمٜٔ بـ ظعّ 

 : مـ رواه ظـ أيب ظبد اهلل ظِٔف افسالم ؿٚل 

جيقز افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف افكاط يتِقه ظّع ، »: ظِٔف افسالم ؿٚل يل 

ويتِق ظِٔٚ احلسـ ، ويتِق احلسـ احلسغ ، ؾ٘ذا تقشىقه ٕٚدى ادختٚر احلسغ 

 ظِٔف افسالم : يٚ أبٚ ظبد اهلل ظِٔف ، إيّن ضِبٝ بثٚرك.

 ش.أجبف»ؾَٔقل افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف فِحسغ ظِٔف افسالم : 

ّٕف ظَٚب ـٚرس ، ؾٔخرج ادختٚر افسالم ذم افّْ ؾَْٔض احلسغ ظِٔف  ٚر ، ـٖ

 . (2)محّٜ ، وفق صّؼ ظـ ؿِبف فقجد حبٓام ذم ؿِبف

رشٚل ، وّٕن افَٔز ضًٔػ ظذ ادنٓقر بغ بٚإلؿِٝ : إشْٚده ضًٔػ 

 .أصحٚبْٚ رضقان اهلل ظِٔٓؿ 

إيّن ضؾبً : )يٚ أبٚ ظبد اهلل ظِٔف ،  فُـ مع ذفؽ ؾٖصؾ ؿقل ادختٚر 

ٓ »( صحٔح ٓ صٚئبٜ ؾٔف : دٚ مّر ذم صحٔح ابـ أيب ظّر ، ظـ افبٚؿر ؿٚل : بثورك

وفٔس بًد صٓٚدة ادًهقم مـ  ...شوضؾى بثلركوتسّبقا ادختور : ؾنّكف ؿتؾ ؿتؾتـو ، 

 .، ؾٚمجع واحٍظصٓٚدة 

                                                           

 ، وافهحٔح مٚ أثبتْٚه .حمّد بـ أمحد بـ أيب ؿتٚدةذم ادىبقع :   (1)

ّٜٔ ، ضٓران.467: 1هتذيٛ افىقد)ت: حسـ اخلرشٚن(   (2)  . دار افُتٛ اإلشالم
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  شامظي  ذح خز

ام فقجد حبٓ»هـ( : وافيٚهر أّن افوّر ذم : 1091ؿٚل افٍٔض افُٚصٚين )

 . (1)فِْبل واحلسغ ظِٔٓام افّسالمش ذم ؿِبف

ذم ؿقفف ظِٔف افسالم : رضقان اهلل ظِٔٓؿ وؿد احتّؾ بًض أصحٚبْٚ 

ّٕف ـٕٚٝ مْف ٕيب بُر وظّر متٚبًٜ مٚ ، وهل جمرد ش ـون دم ؿؾبف مـفام رء» أ

 .دظقى ٓ دفٔؾ ظِٔٓٚ 

ظـ أمر ادٗمْغ ظع خٌز ، ذم افٍهؾ افرابع ، وشٖٔيت ظـ أهؾ افسّْٜ 

 ضًٔػ.شٚؿط افالت وافًّزى ، وهق خز : أهّنام ظِٔف افسالم 

هـ( 1216أبق ظع احلٚئري )ذـره : ..افهحٔح ، هق ادِؽ وافدٕٔٚ فًّؾ و

ّٛ افدٕٔٚ : : ؿٔؾ ؿٚل ذم ادْتٓك ريض اهلل ظْف  ّٕف ح ادراد هبام افنٔخٚن ، وإؿرب أ

 .(2)وادِؽ ـام ذم حديٞ آخر 

. ًٚ ّٔ ًٚ ظـ اخلىٖ ـِ ًٚ ـٚن ؾٓق ٌٕص ذم أّن ادختٚر مل يُـ مّْزه  وأي

متٔؾ إػ ذفؽ ، ؾٓق إػ مدح ادختٚر ربام وفق ثبٝ هذا اخلز ، وافٍْس 

ّٔد ٕٔؾ ادختٚر ريض اهلل ظْف أؿرب مـ افذم : وإمقر بخقاتّٔٓٚ : إذ  صٍٚظٜ ش

ّٕف مـ أهؾ افهدق واحلّؼ وافقٓيٜ ، افنٓداء احلسغ ـٚصٌػ تٚم  وافكاط أ

ًٚ ظـ اخلىٖ وافزفؾ .وادستَٔؿ   ، وإْن مل يُـ مّْزه

                                                           

 . مُتبٜ أمر ادٗمْغ ، أصٍٓٚن.693: 25قاذم اف  (1)

 . مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث . 243: 6مْتٓك ادَٚل   (2)
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 !!ـجوة واإليامنورود افـّور ٓ يـودم اف

ـٍ يقم افَٔٚمٜ ؿِْٚ :  ، إّٓ ، وإْن ـٚن مـ أهؾ اجلّْٜ وافٌٍران مٚ مـ مٗم

  .ؾٚجلّْٜإػ جٜٓ حقض افُقثر ، ادحؼ جٜٓ ويّق ظذ افرساط مـ 

د و ّّ د وآل حم ّّ أفسْٜ هلٚ ، ، حتٝ افرساط افّْٚر أظٚذٕٚ اهلل تًٚػ مْٓٚ بحّؼ حم

: فِتىٓر وافتٓٔئٜ بحسبف  ـؾر ،  أهؾ افديـ حترق ـّؾ مثٍَؾ ب٘ثّف مـهلٛ ، 

َٚن  : ؿٚل اهلل تًٚػ : ، وهذا مًِقم رضورة فدخقل اجلّْٜ  ـَ ٓه َواِرُدَهٚ  ْؿ إِ ُُ َوإِْن ِمْْ

ًّٚٔ ِو َْ  .(1) َظَذ َرب َؽ َحْتاًم َم

ًٚ :  هق مًِقم رضورة ؾٔام، يستثْك مـ هٗٓء  ، مـ حمض اإليامن حمو

: ـنٓداء ـربالء وخقاص أصحٚهبؿ ظِٔٓؿ افسالم وإوصٔٚء ـٕٕٚبٔٚء 

وافْقر ، ؾٓٗٓء يًزون افرساط ـٚفزق اخلٚضػ رضقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ 

ًٚ افّْ ؾٔٓؿ ًّؾ افسٚضع ، ؾال ت ، ـام تَّرر افّْٚر ذم افْقر : ٓشتحٚفٜ ظّؾ ٚر إضالؿ

ّٜٔ ، ذم احلُّٜ   .ٕٚهٔؽ ظـ افْهقص افؼظ

أّن ادختٚر رضقان اهلل ظِٔف ؽر مستثْك  احلٚصؾ : ييٓر مـ هذا افّْص

ّٜٔ مـ تْٚفف افنٍٚظٜ يقم افٍهؾ..:مـ ورود افّْٚر  ؾِٔس هق مـ صْػ مـ  : ـبَ

ًٚ ، ـ ، وّْٕبف أّن ـالً . نٓداء بدٍر وـربالء رضقان اهلل ظِٔٓؿ حمض اإليامن حمو

ّٕف ٓ هيقي ؾٔٓٚ إّٓ اجلبٚبرة وافىٌٚة  مـ افهٍْغ أظاله ٓ هيقي ذم افّْٚر : ؾ٘

 .، وٓ يسًْٚ افبسط ممّـ حمض افٍُر واحلجقد وافًْٚد حموًٚ : وادجرمغ 

                                                           

 .  71مريؿ :   (1)
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 خز مقثؿ افتامر : س دوساخلز اف

مٔثؿ افتامر ـٚن  ومـ ذفؽ مٚ رووه : أنّ هـ( : 413) ؿٚل افنٔخ ادٍٔد 

ظبدا ٓمرأة مـ بْل أشد ، ؾٚصساه أمر ادٗمْغ ظِٔف افسالم مْٓٚ وأظتَف وؿٚل 

 ؿٚل : أخزين رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف أنّ  .ؿٚل : شٚمل  !.فف : مٚ اشّؽ ؟

ورشقفف  ؿٚل : صدق اهلل .مٔثؿ: اشّؽ افذي شامك بف أبقاك ذم افًجؿ 

 .وصدؿٝ يٚ أمر ادٗمْغ ، واهلل إٕف ٓشّل

: ؾٚرجع إػ اشّؽ افذي شامك بف رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف افسالم ؿٚل 

 ؾرجع إػ مٔثؿ واـتْك بٖيب شٚمل .،  ودع شٚدًٚ ، ظِٔف وآفف 

ؽ تٗخذ بًدي ؾتهِٛ وتىًـ ؾَٚل فف ظع ظِٔف افسالم ذات يقم : إّٕ 

افثٚفٞ ابتدر مْخراك وؾّؽ دمٚ ؾٔخوٛ حلٔتؽ ،  بحربٜ ، ؾ٘ذا ـٚن افٔقم

ؾٕٚتير ذفؽ اخلوٚب ، وتهِٛ ظذ بٚب دار ظّرو ابـ حريٞ ظٚذ ظؼة 

إٔٝ أؿكهؿ خنبٜ وأؿرهبؿ مـ ادىٓرة ، وامض حتك أريؽ افْخِٜ افتل 

 ؾٖراه إيٚهٚ . ، تهِٛ ظذ جذظٓٚ 

 ظْدهٚ ويَقل : بقرـٝ مـ ٕخِٜ ، فؽ خَِٝ ؾُٚن مٔثؿ يٖتٔٓٚ ؾٔهّع 

وحتك ظرف ادقضع افذي ، حتك ؿىًٝ ، ويل ؽذيٝ . ومل يزل يتًٚهدهٚ 

 يهِٛ ظِٔٓٚ بٚفُقؾٜ . 
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 جمٚورك ؾٖحسـ ؿٚل : وـٚن يَِك ظّرو بـ حريٞ ؾَٔقل فف : إيّن 

 !جقاري ، ؾَٔقل فف ظّرو : أتريد أن تنسي دار ابـ مسًقد أو دار ابـ حُٔؿ ؟

 ق ٓ يًِؿ مٚ يريد .وه

: ظذ أم شِّٜ ريض اهلل ظْٓٚ ؾَٚفٝؾدخؾ ، وحٟ ذم افسْٜ افتل ؿتؾ ؾٔٓٚ 

ؿٚل : إٔٚ مٔثؿ ، ؿٚفٝ : واهلل فربام شًّٝ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف  !.مـ إٔٝ؟

 ًٚ  ذم جقف افِٔؾ .  وآفف يقيص بؽ ظِٔ

ؿد أحببٝ  ؾسٖهلٚ ظـ احلسغ ، ؿٚفٝ : هق ذم حٚئط فف ، ؿٚل : أخزيف أيّن 

افسالم ظِٔف ، وٕحـ مِتَقن ظْد رب افًٚدغ إن صٚء اهلل . ؾدظٝ فف بىٔٛ 

 ٚ شتخوٛ بدم . ؾىٔبٝ حلٔتف ، وؿٚفٝ فف : أمٚ إهّن 

ؾٖخذه ظبد اهلل بـ زيٚد ؾٚدخؾ ظِٔف ؾَٔؾ : هذا ـٚن مـ ، ؾَدم افُقؾٜ 

ؿ : ؿٚل ب . ٚس ظْد ظعّ آثر افّْ  ُّ  !.هذا إظجّل ؟تٓ

طٚمل  ؿٚل : بٚدرصٚد فُّؾ  !.ؿٚل فف ظبٔد اهلل : أيـ ربؽ ؟ .ؿٔؾ فف : ًٕؿ 

مٚ أخزك  ..،ؽ ظذ ظجّتؽ فتبِغ افذي تريدؿٚل : إّٕ  .وإٔٝ أحد افيِّٜ 

ؽ تهِبْل ظٚذ ظؼة ، إٔٚ أؿكهؿ ؿٚل : أخزين إّٔ  !. ؾٚظؾ بؽ؟صٚحبؽ إيّن 

 .وأؿرهبؿ مـ ادىٓرة ، خنبٜ 

ظـ  ؾقاهلل مٚ أخزين إّٓ  !.ؿٚل : ـٔػ ختٚفٍف؟ .ٍْف : فْخٚفابـ زيٚد ؿٚل 

 !.ظـ جزئٔؾ ظـ اهلل تًٚػ ، ؾُٔػ ختٚفػ هٗٓء؟، افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف 

وفَد ظرؾٝ ادقضع افذي أصِٛ ظِٔف أيـ هق مـ افُقؾٜ ، وإٔٚ أول خِؼ اهلل 
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ؿ افتامر أجلؿ ذم آشالم ، ؾحبسف وحبس مًف ادختٚر بـ أيب ظبٔد ، ؾَٚل مٔث

 ؾتَتؾ هذا افذي يَتِْٚ . ، بدم احلسغ  وخترج ثٚئراً ، ِٝ ٍؽ تفِّختٚر : إّٕ 

بـ إػ ظبٔد اهلل ، ضِع بريد بُتٚب يزيد ، ؾِام دظٚ ظبٔد اهلل بٚدختٚر فَٔتِف 

يٖمره بتخِٜٔ شبِٔف ؾخاله ، وأمر بّٔثؿ أن يهِٛ ، ؾٖخرج ؾَٚل فف رجؾ زيٚد ، 

  .!؟فَٔف : مٚ ـٚن أؽْٚك ظـ هذا يٚ مٔثؿ 

وهق يقمئ إػ افْخِٜ : هلٚ خَِٝ ويل ؽذيٝ ، ؾِام رؾع ظذ ، ؾتبسؿ وؿٚل 

 ٚس حقفف ظذ بٚب ظّرو بـ حريٞ . اجتّع افّْ ، اخلنبٜ 

 جمٚورك . ؾِام صِٛ أمر جٚريتف إيّن ؿٚل ظّرو : ؿد ـٚن واهلل يَقل : 

بُْس حتٝ خنبتف ورصف ودمّره ، ؾجًؾ مٔثؿ حيدث بٍوٚئؾ بْل هٚصؿ ، 

ؾَٔؾ ٓبـ زيٚد : ؿد ؾوحُؿ هذا افًبد ، ؾَٚل : أجلّقه ، ؾُٚن أول خِؼ اهلل 

 أجلؿ ذم آشالم . 

وـٚن مَتؾ مٔثؿ رمحٜ اهلل ظِٔف ؿبؾ ؿدوم احلسغ بـ ظع ظِٔف افسالم 

ؾُز ثؿ ، ًـ مٔثؿ بٚحلربٜ راق بًؼة أيٚم ، ؾِام ـٚن يقم افثٚفٞ مـ صِبف ، ضُ افً

 .  إبًٞ ذم آخر افْٓٚر ؾّف وإٍٔف دمًٚ 

ظـ افٌٔقب ادحٍقطٜ ظـ أمر ، وهذا مـ مجِٜ إخبٚر :  ؿٚل ادٍٔد 

 اهـ..(1)وافروايٜ بف بغ افًِامء مستٍٔوٜ ، ادٗمْغ ظِٔف افسالم ، وذـره صٚئع 

                                                           

 . مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث .323: 1اإلرصٚد   (1)
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 ّٕ  : ام أوردٕٚهٚ ؿِٝ : وإ

 . بغ افعؾامء مستػقضيأهّنٚ  فتكيح ادٍٔد أوًٓ : 

ًٚ : احتجٚج ادٍٔد هبٚ وترتٔبف أثٚر افًَدّيٜ ظِٔٓٚ   وجمّقظٓام ـٍٚف ، وثٕٚٔ

ّٔد اخلقئل أرشِٓٚ إرشٚل ، ذم آشتنٓٚد وآظتبٚر وآظتوٚد  ظذ أّن افس

ِّامت ،   .ؾٚحٍظ ادس

ًٚ : ؿّقة  احتامل مَبقفٔتٓٚ ظْد أصحٚبْٚ ، ؾتّٖمؾ !!. ثٚفث
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 خز ظؿرو بـ ظع بـ احلسغ:  بعسواخلز اف

)افًٔٚر  ظـ حمّد بـ مسًقد، ظِٔف تًٚػ روى افُق رضقان اهلل 

( افنٚظر =أخق دظبؾ)أبق احلسـ اخلزاظل ظـ ظع بـ أيب ظعافسّرؿْدي( 

)احلسـ بـ زيد بـ ظع ، ظـ احلسغ بـ زيد )افًّري ادُل(  ظـ خٚفد بـ يزيد

ظع بـ احلسغ ظِٔٓام افسالم دٚ  أنّ ، بـ ظع بـ احلسغ و ظـ ظّربـ احلسغ( 

هلل  احلؿد» وؿٚل: شٚجداً  بـ شًد خرّ  اهلل بـ زيٚد ورأس ظّر يت برأس ظبٔدأ

 .(1)ش  ًوجزى ادختور خرا، افذي أدرك يل ثلري مـ أظدائل 

 ضًٔػ ، ؾٖخق دظبؾ وخٚفد جمٓقٓن.ؿِٝ : إشْٚده 

وروى افُق ظـ حمّد بـ مسًقد ، ؿٚل حدثْل ابـ أيب ظذ اخلزاظل ، 

ادختٚر  ؿٚل خٚفد بـ يزيد افًّري ، ظـ احلسغ بـ زيد ، ظـ ظّر بـ ظع ، أنّ 

أرشؾ إػ ظع ابـ احلسغ ظِٔف افسالم بًؼيـ أفػ ديْٚر ، ؾَبِٓٚ وبْٚ هبٚ دار 

ف بًٞ إفٔف بٖربًغ أفػ إّٔ  فٛ ودارهؿ افتل هدمٝ ، ؿٚل : ثؿّ ظَٔؾ بـ أيب ضٚ

 .(2)هٚ ومل يَبِٓٚ ديْٚر بًد مٚ طٓر افُالم افذي أطٓره ، ؾردّ 

حيتّؾ ذم و .ف ؽر مسوك ظذ مٚ شٔتوح، فُّْ ؿِٝ : إشْٚده ضًٔػ 

، ٕسبٜ اخلروج بٚفسٔػ إػ ، بنٓٚدة إخبٚر افذامٜ أتٜٔ افُالم افذي أطٓره

ًٚ افسّجٚد ظِٔف افسالم   .وشٖٔيت تقضٔحف، وصٓرة ظِْ

                                                           

 . مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث ، ؿؿ . 340: 1اختٔٚر مًرؾٜ افرجٚل   (1)

 . مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث ، ؿؿ . 342: 1اختٔٚر مًرؾٜ افرجٚل   (2)
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 : خز افثاميل ثومـاخلز اف

هـ( ذم ؾرحٜ 693رضقان اهلل ظِٔف ) ؿٚل افسٔد ظبد افُريؿ بـ ضٚوس

افٌري : ؿٚل صٍل افديـ حمّد بـ مًد ادقشقي رمحف اهلل  : رأيٝ ذم بًض 

ؿٚل : حدثْٚ ، افُتٛ افَديّٜ احلديثٜٔ ، حدثْٚ أبق افًبٚس بـ حمّد بـ شًٔد 

حسـ بـ ظبد افرمحـ بـ حمّد إزدي ، ؿٚل : حدثْٚ حسغ بـ حمّد بـ ظع 

: أخزين أيب ، ظـ افقفٔد بـ ظبد افرمحـ ، ؿٚل : أخزين أبق  ؿٚل)ثَٜ(، إزدي 

شْٜ مرة ذم  محزة افثاميل ، ؿٚل : ـْٝ أزور ظع بـ احلسغ ظِٔف افسالم ذم ـّؾ 

وؿٝ احلٟ ، ؾٖتٔتف شْٜ مـ ذاك وإذا ظذ ؾخذه صبل ، ؾًَدت إفٔف وجٚء 

ويَقل فف : يٚ افهبل ؾقؿع ظذ ظتبٜ افبٚب ؾٕٚنٟ ، ؾقثٛ إفٔف ظع بـ احلسغ 

 بْل أظٔذك بٚهلل أن تُقن ادهِقب ذم افُْٚشٜ .

. ؿٚل : ـْٚشٜ افُقؾٜ . ؿِٝ : !ؿِٝ : بٖيب إٔٝ وأمل وأي ـْٚشٜ؟

 .!جًِٝ ؾداك أو يُقن ذفؽ ؟

ظنٝ بًدي فسيـ هذا افٌالم ذم  نْ إؿٚل : أي وافذي بًٞ حمّدا بٚحلؼ 

ًٚ  ٕٚحٜٔ مـ ٕقاحل افُقؾٜ مَتقًٓ  ًٚ  مْبقصًٚ  مدؾقٕ ًٚ  مسِقب ًٚ  مسحقب ذم  مهِقب

 يْزل وحيرق ويدق ويذرى ذم افز . افُْٚشٜ ، ثؿّ 

 . ؿٚل : هذا ابْل زيد . ثؿّ  !ؿِٝ : جًِٝ ؾداك ومٚ اشؿ هذا افٌالم؟

ثؽ بحديٞ ابْل هذا : بْٔٚ إٔٚ فِٜٔ شٚجد وراـع ؿٚل : أٓ أحدّ  دمًٝ ظْٔٚه ، ثؿّ 

ذم اجلْٜ ، وـٖن رشقل اهلل صذ  إذ ذهٛ يب افْقم ذم بًض حٚٓيت ؾرأيٝ ـٖيّن 

اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ وؾٚضّٜ واحلسـ واحلسغ ؿد زوجقين جٚريٜ مـ حقر 
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افًغ ، ؾقاؿًتٓٚ ؾٚؽتسِٝ ظْد شدرة ادْتٓك ووفٔٝ ، وهٚتػ يب هيتػ فْٔٓؽ 

زيد ، فْٔٓؽ زيد ، فْٔٓؽ زيد ، ؾٚشتَٔيٝ ؾٖصبٝ جْٚبٜ ، ؾَّٝ وتىٓرت 

 ودق افبٚب وؿٔؾ يل : رجؾ ظذ افبٚب يىِبؽ .فِهالة وصِٔٝ صالة افٍجر ، 

ؾخرجٝ ؾ٘ذا إٔٚ برجؾ مًف جٚريٜ مٍِقف ـّٓٚ ظذ يده خمّرة بخامر ، 

 ؾَٚل : أردت ظع بـ احلسغ ، ؿِٝ : إٔٚ ظع بـ احلسغ . !ؾَِٝ : حٚجتؽ ؟

ؾَٚل : إٔٚ رشقل ادختٚر بـ أيب ظبٔد افثٍَل يَرئؽ افسالم ويَقل : 

ذم ٕٚحٔتْٚ ؾٚصسيتٓٚ بستامئٜ ديْٚر ، وهذه شتامئٜ ديْٚر وؿًٝ هذه اجلٚريٜ 

ًٚ  ودؾع إيله  ،ؾٚشتًـ هبٚ ظذ وؿتؽ  ، ؾٖدخِٝ افرجؾ واجلٚريٜ ، وـتبٝ فف  ـتٚب

ؿٚفٝ :  !جقاب ـتٚبف وأتٔٝ بف إػ افرجؾ ، ثؿ ؿِٝ فِجٚريٜ : مٚ اشّؽ؟

 حقراء .

زيدا وهق هذا  ؾًَِٝ هبذا افٌالم ؾسّٔتف،  ؾٓٔٗوهٚ يل وبٝ هبٚ ظروشًٚ 

 برهٜ حتك رأيٝ زيداً  وشسي مٚ ؿِٝ فؽ . ؿٚل أبق محزة : ؾقاهلل مٚ فبثٝ إّٓ 

 . (1) بٚفُقؾٜ ذم دار مًٚويٜ بـ إشحٚق ...

شَْٚه اظتبٚرًا : ٓصتامفف ظذ ادّٓؾ وادجٓقل، ؿِٝ : إشْٚده ضًٔػ 

 . ام ؿؤتل ادٚل واجلٚريٜ ، شّٔ واظتوٚداً 

  

                                                           

ّٜٔ ..  140ؾرحٜ افٌري)ت: حتسغ آل صبٔٛ( :   (1)  مرـز افٌدير فِدراشٚت اإلشالم
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 اهلل بـ ذيؽظبد :  توشعاخلز اف

روى افُق ظـ حمّد بـ احلسـ ، وظثامن بـ حٚمد ، ؿٚٓ : حدثْٚ حمّد 

ظـ حمّد بـ احلسغ ، ظـ مقشك بـ يسٚر ، ظـ ظبد اهلل بـ افرازي ، بـ يزداد 

( ، ؿٚل : دخِْٚ ظع أيب جًٍر ظِٔف افثَٜافزبر ، ظـ ظبد اهلل بـ ذيؽ )افًٚمري 

ؾًَدت بغ يديف إذ دخؾ ، افسالم يقم افْحر وهق متُئ ، وؿد أرشؾ إػ احلالق 

 !.ؾتْٚول يده فَٔبِٓٚ ؾًّْف ، ثؿ ؿٚل مـ إٔٝ ؟، ظِٔف صٔخ مـ أهؾ افُقؾٜ 

مـ أيب  ؿٚل : إٔٚ أبق احلُؿ بـ ادختٚر بـ أيب ظبٔد افثٍَل ، وـٚن متبٚظداً 

 ثؿّ  ؾّد يده إفٔف حتك ـٚد يًَده ذم حجره بًد مًْف يده .، جًٍر ظِٔف افسالم 

وافَقل واهلل ، ٚس ؿد أـثروا ذم أيب وؿٚفقا افّْ  نّ ، إأصِحؽ اهلل أبق احلُؿ : ؿٚل 

 .ؿقفؽ 

ؿٚل : يَقفقن ـذاب ، وٓ تٖمرين  !.: وأي صئ يَقفقن؟ظِٔف افسالم ؿٚل 

 ؿبِتف . بنئ آّ 

ل ـون مفر أمّ  نّ ، إأخزين أيب واهلل ، شبحون اهلل »: افبٚؿر ظِٔف افسالم ؾَٚل 

 .ؾرمحف اهلل؟! وضؾى بدموئـو، وؿتؾ ؿوتؾـو ، و بعٌ بف ادختور ، أومل يبـ دوركو مّ 

،  (1)يؿفدهو افػراش ف ـون فقسؿر ظـد ؾوضؿي بـً ظعّ وأخزين واهلل أيب أكّ 

احلديٌ ، رحؿ اهلل أبوك رحؿ اهلل أبوك ، مو ترك ومـفو أصوب ، ويثـك هلو افقشوئد 

 .(1) شضؾبف ، ؿتؾ ؿتؾتـو ، وضؾى بدموئـو ّٓ إظـد أحد  فـو حؼوً 

                                                           

 . مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث ، ؿؿ . 340: 1اختٔٚر مًرؾٜ افرجٚل   (1)
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وظبد اهلل بـ  ؿِٝ : إشْٚده جمٓقل : ؾّقشك بـ يسٚر مل َٕػ ظذ حٚفف .

ؽر ، واحتّؾ افزبر هق إشدي ، وهق جمٓقل احلٚل ؾٔام جزم افسٔد اخلقئل 

آحتٚد ، وظذ إطٓر ممدوٌح وهق ، مجٚظٜ مـ افًِامء احتٚده مع افرشٚين واحد 

 : ؾِْٔير .فٔس ببًٔد 

ًٚ ـٚن ؾٖصؾ ؿقل ، أومل يبـ دوركو ...، شبحون اهلل»ظِٔف افسالم : افبٚؿر  وأي

 .صحٔح ش ؾرمحف اهلل !وضؾى بدموئـو ؟، وؿتؾ ؿوتؾـو 

ًٚ ظـ افبٚؿر ظِٔف افسالم ؿٚل ينٓد فف  ٓ تسّبقا : »اخلز إّول ، وهق أيو

ج أرامؾـو،  وضؾى بثلركو، ؿتؾ ؿتؾتـوادختور : ؾنّكف  ، وؿسؿ ؾقـو ادول ظذ  وزو 

 ش افعنة

 صحٔح . احلديٞ ظذ ضًػ إشْٚده، : ؾٖصؾ فذفؽ 

  

                                                                                                                                        

 . ـْٚيٜ ظـ خدمتٓٚ ظِٔٓٚ افسالم   (1)
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 : ـتوب ادختور دحؿد بـ احلـػقي عوذاخلز اف

)ظّر بـ شًد هـ( : وّجف ادختٚر بٚفرأشغ 346افُقذم ) ؿٚل ابـ إظثؿ

مع افرأشغ ثالثغ أفػ ديْٚر  إػ مُٜ إػ حمّد ابـ احلٍْٜٔ ووجف أيوًٚ وابْف( 

 وـتٛ إفٔف : 

، ، مـ ادختٚر بـ أيب ظبٔد بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ ، فِّٓدي حمّد بـ ظعّ 

وَّٕٜ ظذ ، بًثْل ًّٕٜ ٕوفٔٚئُؿ  اهلل تبٚرك وتًٚػ ؾ٘نّ ، ٚ بًد شالم ظِٔؽ ، أمّ 

ٚ ؿٚتُِٔؿ وأظدائُؿ ، ؾٓؿ مـ بغ ؿتٔؾ وأشر ضريد ، ؾٖمحد اهلل ظذ ذفؽ أهّي 

تستقجٛ مْف ادزيد ذم افًٚجِٜ ، وادٌٍرة ذم أجِٜ ، وؿد وجٓٝ  ادٓدي محداً 

إفٔؽ برأس ظّر بـ شًد ورأس ابْف حٍص بـ ظّر ، وؿد ؿتِٝ مـ صٚرك ذم 

ـ ؿدرت ظِٔف بٚفُقؾٜ ، وفـ يًجز اهلل مـ بَل ممّ ، ـ ظع وأهؾ بٔتف دم احلسغ ب

ـ صٚرك ذم دمٚء مْٓؿ ، وفسٝ إٔٚم وٓ يسقغ يل افىًٚم حتك ٓ يبَك أحد ممّ 

 بـ زيٚد وأصحٚبف ادحِغ ، أهؾ بٔتؽ ، وإٔٚ أرجق أن يَتؾ اهلل ظزو جؾ ظبٔد اهلل

ر مْف ومـ صًٔتف افبالد ، وؿد وجٓٝ إفٔؽ أهيٚ ادٓدي ثالثغ أفػ ديْٚر ّٓ ضؾٖ

فتٍرؿٓٚ ظذ مـ أحببٝ مـ أهؾ بٔتؽ ومـ افتجٖ إفٔؽ مـ صًٔتؽ ، ؾٚـتٛ إيل 

 ذم ذفؽ برأيؽ اتبًف ، وافسالم ظِٔؽ ورمحٜ اهلل وبرـٚتف . 

 دؾع افُتٚب وادٚل وافرأشغ إػ مسٚؾر بـ شًٔد اهلّداين ؿٚل : ثؿّ 

، ووجف هبؿ إػ حمّد بـ  وطبٔٚن بـ ظامرة افتّّٔل ، وضؿ إفٔٓام ظؼيـ رجالً 

احلٍْٜٔ وهق يقمئذ بُّٜ ، وهق جٚفس ذم ٍٕر مـ صًٔتف حيدثٓؿ ويَقل هلؿ : أٓ 

ف يىِٛ ف مـ صًٔتْٚ ، وإّٔ حمٛ فْٚ ، وإّٔ  فترون إػ ادختٚر بـ أيب ظبٔد يزظؿ إّٔ 
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ِقس ظذ افُراد حيدثٓؿ ـ ظع جبدمٚء أهؾ افبٔٝ ، وؿتِٜ احلسغ ب

ام يٌدوان إفٔف ، حتك فَد بٌِْل ظـ ظّر بـ شًد وابْف حٍص أهّن وحيدثقٕف

 ويروحٚن واهلل ادستًٚن . 

 ًٚ وـتٚب ادختٚر ؿد واؾٚه مع  إّٓ  ؿٚل : ؾام خرجٝ افُِّٜ مـ ؾٔف حْٔ

إػ  ل وجٓفحقّ ، افرأشغ وادٚل ، ؾِام وضًٝ افرأشٚن بغ يديف وؿرأ افُتٚب 

افؾفؿ ٓ تـس هذا افققم رؾع رأشف وبسط ـٍٔف وؿٚل :  ، ثؿّ  افَبِٜ وخر شٚجداً 

 .  (1)فؾؿختور

ّٕام أوردٕٚه  ّٕف ؿِٝ : مل ًٕثر فف ظذ إشْٚد ، وإ حمٍقف  -ذم اجلِّٜ-: ٕ

مْٓؿ ؽر واحد مـ أصحٚبْٚ : بف شتنٓد ؽر مسوك : ؾَد ابَرائـ آظتوٚد ، 

 .رضقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ وؽره افسٔد اخلقئل 

  

                                                           

 . دار إضقاء ، بروت .247: 6ريخ ابـ إظثؿ تٚ  (1)
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 فؾؿختور افسجود إذن :  ودي ظؼاخلز احل

هـ( رويٝ ظـ وافدي رمحف اهلل إٔف )حمّد بـ 645ؿٚل ابـ ٕام احلع )

 ّٜٔ بـ احلسغ ، ؾِام دخؾ  ( ؿٚل هلؿ : ؿقمقا بْٚ إػ إمٚمل وإمٚمُؿ ظعّ احلٍْ

 خزه بخزهؿ افذي جٚءوا ٕجِف . ، ودخِقا ظِٔف 

ًٚ  افسجٚد : يٚ ظؿ ، فق أّن ظبداً ؿٚل  تًهٛ فْٚ أهؾ افبٔٝ ، فقجٛ  زٕجٔ

 ظذ افّْٚس مٗازرتف ، وؿد وفٔتؽ هذا إمر ، ؾٚصْع مٚ صئٝ .

ؾخرجقا ، وؿد شًّقا ـالمف وهؿ يَقفقن : أذن فْٚ زيـ افًٚبديـ ظِٔف 

 افسالم وحمّد بـ احلٍْٜٔ . 

، وـٚن يريد افْٓقض  وـٚن ادختٚر ظِؿ بخروجٓؿ إػ حمّد بـ احلٍْٜٔ

مُْؿ  ٍٕراً  نّ إبجامظٜ افنًٜٔ ؿبؾ ؿدومٓؿ ، ؾِؿ يتٖٓٔ ذفؽ فف ، وـٚن يَقل : 

هؿ ـبقا وهٚبقا واظسضقا  هؿ أصٚبقا أؿبِقا وإٔٚبقا ، وانْ  نْ ٘حتروا وارتٚبقا ، ؾ

ؾَد خرسوا وخٚبقا ، ؾدخؾ افَٚدمقن مـ ظْد حمّد بـ احلٍْٜٔ ظذ ، وإجٚبقا 

 !.ؾَد ؾتْتؿ وارتبتؿ ؟ ،ادختٚر ؾَٚل : مٚ وراءـؿ 

ؾَٚفقا : ؿد أمرٕٚ بْكتؽ . ؾَٚل : إٔٚ أبق إشحٚق ، أمجًقا إيل افنًٜٔ ، 

 ًٚ  قا أن يًِّقا مهداقأحبّ  ٍٕراً  نّ إ، ؾَٚل : يٚ مًؼ افنًٜٔ ،  ؾجّع مـ ـٚن ؿريب

مٚ جئٝ بف ، ؾخرجقا إػ امٚم اهلدى ، وافْجٔٛ ادرتٙ ، وابـ ادهىٍك 

 طٓره ووزيره ، وأمرـؿ ؾًرؾٓؿ أيّن  -يًْل زيـ افًٚبديـ ظِٔف افسالم-ادجتبك 
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 ًٚ يرؽبٓؿ إػ افىٚظٜ وآشتٍْٚر مًف ، وأن يًِؿ  بٚتبٚظل وضٚظتل ، وؿٚل ـالم

 . (1)احلٚرض افٌٚئٛ

، فُـ ينٓد ٕصِف شْٚد ، ؾٓق مرشٌؾ ضًٔػ ؿِٝ : مل ًٕثر فف ظذ إ

ّٜٔ افَديّٜ وجمِّف   .: ـىبَٚت ابـ شًد وؽره وروده ذم مهٚدر افتٚريخ افسْ

)ؿبِٜٔ ذم افّٔـ( جٚء رجؾ مـ صبٚم ؿٚل : هـ( 279)ؾَِد رسده افبالذري 

ادختٚر يريد  ظبد افرمحـ بـ ذيح إػ وجقه افنًٜٔ ؾَٚل هلؿ: إنّ : يَٚل فف 

حمّد بـ ظع مل يقجٓف إفْٔٚ، ؾٚهنوقا بْٚ إفٔف فْخزه  وٓ ٕدري فًّؾ ، اخلروج بْٚ 

ؾخرج ظبد افرمحـ ،  خزه ؾ٘ن رخص فْٚ ذم اتبٚظف اتبًْٚه، وإن هنٕٚٚ ظْف اجتْبْٚه

ذم ، بـ ذيح افنبٚمل، وإشقد بـ جراد افُْدي، وشًر بـ أيب شًر احلٍْل 

 .احلٍْٜٔظدة مًٓؿ إػ ابـ 

افٍوؾ بٔد اهلل يٗتٔف مـ ينٚء، ؾٚحلّد هلل ظذ مٚ آتٕٚٚ  ؾَٚل ابـ احلٍْٜٔ: إنّ 

ّّ ٚ ادهٔبٜ بحسغ ؾَد خّه وأظىٕٚٚ، وأمّ  ٝ ادسِّغ، ومٚ دظٚـؿ ٝ أهِف، وظ

 .اهلل إتك فْٚ بّـ صٚء مـ خَِف ادختٚر إفٔف، ؾق اهلل فقددت أنه 

فَٚل: ٓ تًٍِقا حتك يبِغ اهلل ؾَٚفقا: هذا إذن مْف، ورخهٜ، وفق صٚء 

ؿٚفقا: أذن  !.حغ ؿدمقا: ارتبتؿ وحترتؿ، ؾام وراءـؿ؟ ادختٚرؾَٚل هلؿ ...، أمره

 .(2)... فْٚ ذم ٕكتؽ، ؾَٚل: اهلل أـز إٔٚ أبق إشحٚق، امجًقا إيل افنًٜٔ

                                                           

 : . مٗشسٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ . 98ذوب افّْيٚر)ت: ؾٚرس حسقن ـريؿ(   (1)

 . دار افٍُر ، بروت .383:  6إٔسٚب إذاف )ت: شٓٔؾ زـٚر(   (2)
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 بقون احلديٌ !!

ٜ ٕهقص أخرى ذم  ّّ ًىل ي، أنسًْٚ تاحلٚدثٜ ، ٓ  ههذأصؾ وث

ًٚ مبٚذًا فِّختٚر ، وظِٔف افسالم جمّقظٓٚ أّن افسّجٚد  ؾٔام إْن حهؾ مل يًط إذٕ

ًٜ وابـ احلٍّْٜٔ  ٜىاشبقؾحيتّؾ ،  ًٚ رّسًا وخٍٔ وـْٚيٜ ،  ًٚ تقريٜ وتًريوأو ، ـتامٕ

 ظذ مٚ تَيض بف أصقل افديـ ذم حٍظ ادذهٛ. 

 إظالن :ظذ اإلذن اخلٍل دون صٓرٍة أو  -فق ثبٝ اخلز-ُّٔـ محِف ؾ

ّٜٔ ٕصقل افؼع  مراظٚةً  ٚد ظِٔف افسالم أذن وـّٖن افسجّ  ،ذم رضورة افتَ

ًٜ بتقشط ابـ احلٍّْٜٔ -فِّختٚر  أن خيرج بٚفسٔػ ذط أن يُقن رّسًا ، ٓ  -ـْٚي

ٕسبتف إػ أهؾ افبٔٝ ظذ افًِـ : أي ٓ يسقغ يسقغ ـنٍف واإلظالن ظْف 

 . بذفؽ إلبٚدة ادذهٛن قادروإٔون قإمقيـٔام ٓ يتذّرع : وافنٓرة 

ًٚ وصٓرةً ظذ إذن ادًهقم ذم اخلروج بٚفسٔػ مزظّٜ رضورَة أّن  ممّٚ ،  ظِْ

: مـ ظذ وجف إرض  -وهؿ مستوًٍقن-دحق افنًٜٔ  دائامً ن قفيٚدتذّرع بف ا

ًٚ وصٓرًة فذفؽ وجٛ ظذ ادًهقم أن يْٓك ظـ اخلروج بٚفسٔػ   .ظِْ

ربام مٚ جيٛ شسه مـ هذا إمر ، بؾ أظِـ  -دحتّؾاظذ –فُـ ادختٚر 

ًٚ فِسجٚد اإلذن ادختٚر ٕسٛ  ؾٓق ، ب٘شْٚد مًتز ، ومل يثبٝفق ثبٝ ، وهذا سحي

: رضورة أّن ذيًٜ أهؾ افبٔٝ ، افْٓل ظـ  خىٖ مذمقم مـ ادختٚر 

ًٚ وصٓرة ، وإنْ اخلروج بٚفسٔػ   .ربام أجٚزوا رّسًا وخٍٜٔ ٕٚدراً  ظِْ

ب٘شْٚد ظْدٕٚ ، ومل يثبٝ هذا ؽٚيٜ مٚ يُّـ أن يَٚل ذم هذا اخلز فق ثبٝ 

ّٕف ـٚن يراشؾ مًتز  ّٕام افثٚبٝ أ ّٜٔ ينٚؾف  وأ، وإ   .ذم هذا افنٖن ابـ احلٍْ
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 اخلز افثوين ظؼ : خز ادـفول 

 حمّد، بـ حمّد هـ( ؿٚل : أخز460ٕٚ) افىقد صٔخ منٚخيْٚ أخرج 

 مهٚم بـ حمّد ظع أبق حدثْٚ:  افبِخل، ؿٚل حمّد بـ اديٍر أخزين:  ؿٚل

 ظّر بـ داود حدثْل:  ؿٚل ، جًٍر احلّري بـ اهلل ظبد حدثْٚ:  ؿٚل ، اإلشُٚذم

 ، ظّرو بـ ادْٓٚل ظـ ، بـ يقٕس اهلل ظبد ظـ ، حمبقب بـ احلسـ ظـ ، افْٓدي

 يٚ:  يل ؾَٚل مُٜ مْكذم مـ افسالم ظِٔٓام احلسغ بـ ظعّ  ظذ دخِٝ:  ؿٚل

ًٚ بٚفُقؾٜ ترـتف:  ؾَِٝ !.إشدي؟ ـٚهِٜ بـ حرمِٜ صْع مٚ ، مْٓٚل :  ؿٚل ، حٔ

 افؾفؿ ، حر احلديد أذؿف افؾفؿ ، احلديد حر أذؿف افؾفؿ»:  ؾَٚل ، مجًًٔٚ  يديف ؾرؾع

 . شورافـّ  حرّ  أذؿف

 يل وـٚن ، ظبٔد أيب بـ ادختٚر طٓر وؿد ، افُقؾٜ ؾَدمٝ:  ادْٓٚل ؿٚل

 إفٔف ورـبٝ ، لظّْ  ٚسافّْ  إَىع حتك،  أيٚمًٚ  مْزيل ذم ؾُْٝ:  ، ؿٚل صديًَٚ 

 ، هبٚ هتْْٚ ومل ، هذه وٓيتْٚ ذم تٖتْٚ مل ، مْٓٚل يٚ:  ؾَٚل ، مـ داره خٚرجًٚ  ؾَِٔتف

 وشٚيرتف،  نأ جئتؽ ؿد وأيّن  ، بُّٜ ـْٝ ؾٖظِّتف أيّن  !.؟ ؾٔٓٚ تؼـْٚ ومل

ًٚ  ، ؾقؿػ افُْٚس أتك حتك ٕتحدث وٕحـ ًٚ  يْتير فـّٖٕ  وؿقؾ  أخز ـٚن وؿد ، صٔئ

 وؿقم يرـوقن ؿقم جٚء أن ِٕبٞ ، ؾِؿ ضِبف ذم ؾقجف ، ـٚهِٜ بـ حرمِٜ بُّٚن

 أن فبثْٚ ؾام ، ـٚهِٜ بـ أخذ حرمِٜ ؿد ، افبنٚرة ، إمر أهيٚ:  ؿٚفقا حثك ينتدون

 .  مْؽ مُْْل هلل افذي احلّد:  حلرمِٜ ؿٚل ادختٚر إفٔف ٕير ؾَِٚ ، بف جلء

 ثؿّ  ، ؾَىًتٚ ، يديف اؿىع:  فف ؾَٚل ، بجزار ؾٖيت ، اجلزار اجلزار:  ؿٚل ثؿ

 ؾٖفَل وؿهٛ بْٚر ؾٖيت !.افْٚر؟ افْٚر:  ؿٚل ثؿ ، ؾَىًتٚ ، رجِٔف اؿىع:  فف ؿٚل



 

 

 

 ادختور افثؼػل    ..........................................................................................................      126

 

 افتسبٔح إنّ  مْٓٚل، يٚ: يل ؾَٚل، اهلل شبحٚن: ؾَِٝ.  ٚرافّْ  ؾٔف ظِٔف واصتًِٝ

 ؾٍٔؿ شبحٝ؟!. حلسـ،

 ظع ظذ،  مُٜ مـ مْكذم،  هذه شٍريت ذم دخِٝ ، إمر أهيٚ:  ؾَِٝ

 ـٚهِٜ بـ حرمِٜ ؾًؾ مٚ ، مْٓٚل يٚ»:  يل ؾَٚل افسالم ظِٔٓام بـ احلسغ

ًٚ :  ؾَِٝ !؟شإشدي  أذؿف افؾفؿ»:  ؾَٚل مجًًٔٚ  يديف ؾرؾع !.بٚفُقؾٜ؟ ترـتف حٔ

  . شورافـّ  حرّ  أذؿف ، افؾفؿ احلديد حرّ  أذؿف افؾفؿ ، احلديد حرّ 

 !.هذا؟ يَقل افسالم ظِٔٓام احلسغ بـ ظعّ  أشًّٝ:  ادختٚر يل ؾَٚل

 ثؿّ  ، افسجقد ؾٖضٚل رـًتغ وصذ دابتف ظـ ؾْزل ، ؿٚل شًّتف واهلل فَد:  ؾَِٝ

:  ؾَِٝ ، داري ؾحٚذيٝ ، ورسٕٚ مًف ورـبٝ ، حرمِٜ وؿد احسق ، ؾرـٛ ؿٚم

 .  بىًٚمل وحترم ظْدي وتْزل وتُرمْل أن تؼؾْل رأيٝ إنْ  ، إمر ٚأهّي 

،  دظقات بٖربع دظٚ بـ احلسغ ظع أنّ  تًِّْل ، مْٓٚل يٚ: ادختٚر  ؾَٚل

 ظذ وجؾ ظز هلل صقم صُراً  يقم هذا،  آـؾ أن تٖمرين ثؿّ ،  يديه  ظذ اهلل ؾٖجٚبف

 . بتقؾَٔف ؾًِتف مٚ

 . (1) افسالم ظِٔف احلسغ رأس محؾ افذي هق:  حرمِٜ: ؿٚل افىقد 

شقى وهق مـ أصحٚب اإلمجٚع ثَٚت ، ، ؿِٝ : رجٚفف إػ احلسـ 

 ِؿ أظرؾف ، ؾِْٔير .ؾٓدي افْه 

 

                                                           

 . دار افثَٚؾٜ ، ؿؿ . 238أمٚيل افىقد)ت: مٗشسٜ افبًثٜ( :   (1)



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ادبحٌ افثوين

 أخبور ذّمف 
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ّٔد اخلقئل ) إػ  ف موٚؾًٚ هـ( رضقان اهلل ظِٔف : ؿد ذـرٕٚ إّٔ 1413ؿٚل افس

، يُّـ محِٓٚ ظذ صدورهٚ ظـ ادًهقم تَٜٔ ،  وعػ إشـود افروايوت افذامي

ويٍُل ذم حسـ حٚل ادختٚر إدخٚفف افرسور ذم ؿِقب أهؾ افبٔٝ شالم اهلل 

ظِٔٓؿ بَتِف ؿتِٜ احلسغ ظِٔف افسالم ، وهذه خدمٜ ظئّٜ ٕهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ 

افسالم يستحؼ هبٚ اجلزاء مـ ؿبِٓؿ ، أؾٓؾ حيتّؾ أن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف 

يٌوقن افْير ظـ ذفؽ ، وهؿ مًدن افُرم ظِٔٓؿ افسالم فف وأهؾ افبٔٝ وآ

 ؟!!(1)وآحسٚن

،  وعػ إشـود افروايوت افذامي: ؿِٝ : ؿقفف افؼيػ تٚم ، إّٓ ؿقفف 

ّٔٛ اهلل مرؿده افؼيػ  ؾٓق ظجٔٛ : ؾٍل إخبٚر مٚ هق حسـ اإلشْٚد مْف ض

 .افؼيٍٜ ظذ مبٕٚٔف حّتك 

ًٚ ، افؼيػ أهّنٚ ـذفؽ  وفًّؾ مَهقده ّٖمؾ ، ؾتحٚل افتًٚرض ٓ مىَِ

ّٔداً   .ج

  

                                                           

 . 12185. رؿؿ : 108: 19مًجؿ رجٚل احلديٞ   (1)
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 إّول : خز اخلثعؿل .اخلز 

حمّد بـ احلسـ ، ظـ رضقان اهلل تًٚػ ظِٔف ذم رجٚفف روى افُق ؾَِد 

 يزداذ، ؿٚٓ : حدثْٚ حمّد بـ (=افقجٔبل)أبق شًٔد افقجْٔلوظثامن بـ حٚمد 

، يب اخلىٚب ، ظـ ظبد اهلل ادزخرفافرازي ، ظـ حمّد بـ احلسغ بـ أ)=يزداد( 

ـون ادختور يؽذب »ظـ حبٔٛ اخلثًّل ، ظـ أيب ظبد اهلل ظِٔف افسالم ؿٚل : 

 .(1) شبـ احلسغ ظؾقفام افسالم ظذ ظعّ 

ّٔد اخلقئلؿِٝ : إشْٚده  ، حسـ ٓ حمٚفٜ ، ٕٚهٔؽ ظـ ظذ مبْك افس

ّٜٔ أصحٚبْٚ رضقان اهلل ظِٔٓؿ :  حُك رجٚفف ثَٚت شقى ابـ يزداذ ، وؿد ؾبَ

ّٔد اخلقئل ذم مًجّف  ّٕف ٓ بٖس بف ، وؽره ذم ؽره ، افس ، وهذا مدٌح يقجٛ أ

 .احلسـ ظْد أهؾ افَْد دون ـالم 

 .(2)واضح ادتـ ، ذم اجلٚمع : هذا حديٞ حسـ افىريؼ  ؿٚل إردبٔع 

 ؾٚإلشْٚد حسـ ، ٓ يْبٌل افُالم .ؿِٝ : 

ظِٔف ظذ افسّجٚد  بُذب ادختٚر َهقد ادأّن  ٕٚافراجح ظْدفًّؾ و

ّٜٔ وافُتامن وافنٓرة ظذ افًِـ  ٕسبٜ ضِٛ افثٖر إفٔف افسالم ،  ، بام يْٚذم افتَ

ًٚ : إذ ؿد تقاتر افْٓل ظْف ذم أخبٚرٕٚ ، وهذا  ، بؾ هق مـ افثٚبتٜ ظٌّؾ حمّرم إمجٚظ

                                                           

 . مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث ، ؿؿ . 340: 1اختٔٚر مًرؾٜ افرجٚل   (1)

 .  221: 2جٚمع افرواة   (2)
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ذم ضِٛ افثٖر  ادختٚر ٓ يْٚذم صدقهذا  ، فُـرضورّيٚت مذهبْٚ ادرحقم 

ّٜٔ ذفؽ  .. إمريـ ، بٔٚن: إذ ٓ مالزمٜ  ومؼوظ

ًٚ ذم ضِٛ ثٖر أهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم ، وضِٛ افثٖر  ؾٚدختٚر ـٚن صٚدؿ

ًٚ ورضورًة ،  فُـ ذم ادَٚبؾ هنك أهؾ افبٔٝ صًٔتٓؿ مىِقٌب بًْقإف إويل إمجٚظ

ًٚ وصٓرةً  ّٜٔ وٕحقهٚ مـ افًْٚويـ افثٕٚقّيٜ ، وهل احلٚـّٜ  أن يُقن ذفؽ ظِْ : فِتَ

ارتُٛ افثٚين : أي ، ٕحتّؾ ؾٔام ادختٚر فًّؾ ام هق مًِقم رضورًة ، وؾٔذم ادَٚم 

 ّٜٔ  .أخىٖ : ؾُٔقن ؿد وافُتامن مٚ يْٚذم افتَ

 : رمحف اهلل فُـ ّٕن ادختٚر 

ًٚ ذم ضِٛ افثٖر    .أوًٓ : ـٚن صٚدؿ

ًٚ فقجقب ضِٛ افثٖر  ًٚ : ـٚن خروجف مقاؾَ ظِٔف افسالم فًِّهقم وثٕٚٔ

ٜ ظِٔٓؿ افهالة وافسالم ، إويل  فبًْقإ ّّ ، ؾَبِقا ورد مدحف ظذ فسٚن إئ

 .، وارتوقا صًْٔف ، بؾ امتدحقه وؿّرضقه وهدايٚه أمقافف 

 ّٚ ٜ  وذم ادَٚبؾ : ؾّ٘ن ادختٚر د ّّ ٕسبٜ خروجف ذم ظِٔٓؿ افسالم ظل إئ

: وجٛ ظذ ادًهقم ذّمف إػ افسّجٚد ظِٔف افسالم ظذ افًِـ وافنٓرة ، بٚفسٔػ 

ٜ فِيٚدغ تُقنـٔام ٓ  ّّ  .افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم در دمٚء أهؾ هلذريًٜ  ث

هذا مٚ حهؾ جّراء افًِـ وافنٓرة : ؾَِد أهِؽ ؿد إٔبٖٕٚ افتٚريخ أّن و

بٚفسّؿ حتٝ هذه افذريًٜ ، ـام ؿد أهِؽ ادْهقر وافبٚؿر ادروإٔقن افسّجٚد 

شجـ إمٚمْٚ افُٚطؿ وافرصٔد ، حتٝ هذه افذريًٜ ، افهٚدق إمٚمْٚ افدوإَٔل 

ًٚ  ؿصِقات اهلل ظِٔٓ ًٚ ، مخسٜ ظؼ ظٚم حتٝ ، ثّؿ أخرجف مـ افسجـ مسّقم
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، وذم ضقل هذا مٚ فَٜٔ صًٔتٓؿ ذم افتٚريخ مـ ؿتؾ وتَتٔؾ وهُذا هذه افذريًٜ 

ّٜٔ وافُتامن  وتؼيد وتىريد، ومرّد ـّؾ هذا إػ افًِـ وافنٓرة  .، ومْٚؾٚة افتَ

ّٜٔ أهؾ افبٔٝ ضِٛ ثٖر  احلوصؾ : احلسغ ظِٔف افسالم ، وإٓتهٚر فف وفبَ

 يتهّقر ظذ ثالثٜ إٔحٚء : ظِٔٓؿ افسالم بٚفسٔػ ، 

 . حرمتف، وٓ ـالم ذم ظِٔٓؿ افسالم مـ دون إذن أهؾ افبٔٝ  إّول :

ظذ افًِـ ظِٔٓؿ افسالم  ٕسبتف إفٔٓؿ، مع أهؾ افبٔٝ ب٘ذن  افثوين :

ّٜٔ ووافنٓرة ، وهذا مْٓل ظْف : حلُقمٜ أو ورود أدفٜ   ظِٔف .افدمٚء افتَ

ِٔٓؿ ب٘ذن أهؾ افبٔٝ اإلمجٚيل ، فُـ مـ دون ٕسبتف إفٔٓؿ ظ : افثوفٌ

ًٚ وصٓرة  ًٚ ، بؾ رّسًا افسالم ظِْ فق ؾٔام ٕحـ ؾٔف ، وهذا هق ادٖمقر بف وخٍٜٔ وـتامٕ

 .ـٚن 

ؿد أّن ادختٚر ـٚن خالل حسْٜ اخلثًّل إٍٜٔ، إذا اّتوح هذا : ؾٚدحتّؾ 

ا ٓ ارتُٛ افثٚين : ؾْسٛ إػ افسجٚد ضِٛ افثٖر ظذ افًِـ وافنٓرة ، وهذ

ّْٔٚه يسقغ  : ؾّـ واجٛ هق افًْقان افثٕٚقي ذم ادَٚم احلٚـؿ مـ أّن : دٚ ب

:  هق مًِقم رضورة ؾٔام، واإلبَٚء ظذ ادذهٛ ، ادًهقم حٍظ دمٚء صًٔتف 

 .هذا ؽٚيٜ مٚ يَٚل، ذم هذا ، وهق مٚ حهؾادختٚر ذّم ؾتًّغ 

 مٚ افدفٔؾ ظذ هذا اجلّع؟!!.فُـ 
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 خطل ادختور رمحف اهللدم  ّكٌص 

افُِْٔل ، ظـ ظّع بـ إبراهٔؿ ،  فأخرج، شقى مٚ ظذ هذا مل ٕجد دفٔالً 

ظـ ظبد اهلل ، ظـ افربٔع بـ حمّد ادسع ، ظـ ظع بـ احلُؿ ، ظـ أمحد بـ حمّد 

،  كو مؽتقموً مو زال ّه »: ؿٚل يل : ظـ أيب ظبد اهلل ظِٔف افسالم ؿٚل ، بـ شِٔامن 

 .(1)شقادثقا بف دم افطريؼ وؿرى افس  ؾتحد  ،  وفد ـقسونحتك صور دم يدي 

، ضًٔػ ظذ ادنٓقر..: رجٚفف ثَٚت حسٚن صٚفح ؿِٝ : إشْٚده ظْدي 

رضقان اهلل افًٚمري ، وؿد وثَف ابـ ؿقفقيف ، وهق ، شقى ظبد اهلل بـ شِٔامن 

 ظذ أؿقال :  (ـٔسٚن: )وفد اختِػ افًِامء ذم مًْك و. ذم افُٚمؾظِٔف 

ّٕف ادختٚر  إّول : ذم افقاذم: ؿٚل : هـ( 1091)، جزم بف افٍٔض  إ

 ظِٔف احلسغ اهلله ظبد أيب ثٖر ضِٛ ، افذي ظبٔدة أيب بـ ادختٚر فَٛ ـٔسٚن

 .(2)افُٔسٕٜٚٔ  إفٔف ادْسقب،  افّسالم

ّٔد اخلقئل و مثّْك ؿقل أمر ،  ّن ـٔسٚنؿٚل : إذم ادًجؿ  احتّؾ افس

ّٔس»ادٗمْغ :  ّٔس ـ ٌِّػ واضح ش ـ  .وهق تُ

ّٕف اشؿ أيب ظّرة صٚحٛ ذضٜ ادختٚر، احتِّف افُق وؽره.  افثوين :  إ

 جْس فُّؾ مذيٍع ٕرسار أهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم . إشؿ :فٌ افثو

                                                           

ّٜٔ ، ضٓران. 223: 2افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(   (1)  . دار افُتٛ اإلشالم

 مْغ ، أصٍٓٚن .. مُتبٜ أمر اد699ٗ: 5افقاذم)ت: ضٔٚء احلسْٔل(   (2)
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 دٓفي احلديٌ !!

ذاظٜ أمر أهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ ، أّن إ طٚهرٌ هذا احلديٞ ربام يّدظك أّن 

ّٕف ، ذم ضِٛ افثٖر وؽره ، افسالم ٚدختٚر رمحف اهلل ارتُٛ هذا ، ؾظٌّؾ حمّرٌم بام أ

ًٚ وصٓرة ، ذم ضِٛ افثٖر ادُتقم دٚ أذاع أمر أهؾ افبٔٝ ادحّرم  ، ؾجًِف ظِْ

 : فذفؽ ورد ذّمف ذم خز اخلثًّل.إػ أهؾ افبٔٝ ـذب  وٕسبٜ هذا

هق  شوفد ـقسون»ـ : اد بيرد ظِٔف ، ظدم افتًٔغ : إذ مٚ افدفٔؾ أّن ادرو

 ؟!.رمحف اهلل ادختٚر

وفد »ادختٚر ظذ ادحتّؾ ، ؾٚفّْص ؿٚل : ، حتك فق شِّْٚ أّن ـٔسٚن هق ؾ

ُّؾ مـ أذاع رّس ؾ: ٓق أفهؼ بٚفَقل افثٚفٞ ؾٔف ظِو: ـٔسٚن : ومل يَؾ شـقسون

 .بًْٚء ظذ ذفؽـٔسٚن مـ وفد أهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم هق 

ب٘شْٚد مًتز ، أّن ادختٚر رمحف يرد ؾٔٓٚ ِؿ ، ؾٕهقص افتٚريخ ينٓد هلذا 

ٕسٛ خروجف فىِٛ افثٖر إػ افسجٚد ظذ ، وٓ أحٌد مـ أوٓده ، مـ صِبف ، اهلل 

 افًِـ وافنٓرة.

ًٜ فذفؽ ، ؾ ّٔ ًٜ  ٚفراجح ظْدٕٚ أّن مٚ صدر ظـ ادًهقم ذم ذّمف ـٚن تَ ٓ حمو

: رضورَة أّن  مذهٛ احلّؼ إبٚدة جتثٚثٓؿ وٓبذفؽ : فىٌٚة يتذّرع اؽر ، ـٔام ٓ 

ديـ أهؾ افبٔٝ ؿٚئؿ ظذ حرمٜ اخلروج بٚفسٔػ فبْٚء دوفٜ افًدل ؿبؾ ؿٔٚم 

ؼ دوفٜ افًدل ؿبؾ افَٚئؿ ٓ يُقن ، ـام أؾٚدت ادتقاترات  َّ  .افَٚئؿ ، أو أّن حت

 



 
 
 
 

 

 135     .............................................................دم مقزان افـؼد افشقعل  افػصؾ افثوفٌ: ادختور 

ْفرة  كّصون شـّل وصقعل دم حرمي افشُّ

ظـ ، حمّد بـ حئك ومـ ذفؽ مٚ أخرجف افُِْٔل رضقان اهلل ظِٔف ، ظـ 

ظـ ظع بـ ، ظـ أيب محزة ، ظـ مٚفؽ بـ ظىٜٔ ، ظـ ابـ حمبقب ، أمحد بـ حمّد 

، افشقعي فـو  دم،  اؾتديً خصؾتغ وددت و اهلل أيّن »: احلسغ ظِٔف افسالم ؿٚل 

 .(1) شوؿؾي افؽتامن،  افـزق، ببعض حلؿ شوظدي 

ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ، وافْزق : افىٔش ، وظدم افُتامن أطٓر مهٚديؼ 

ّٕف ظىػ بٔٚن. ّٜٔ وافُتامن . افىٔش : ؾُٖ َرة : مٚ يْٚذم افتَ ْٓ  وافني

( افًٓد ، أي خهقص مـ افشقعي فـو دممع افتْبٔف أّن إفػ وافالم ذم : )

ّٜٔ وحٍظ افدمٚء  ، وإّٓ ؾّنٓقر ارتُٛ افًِـ وافنٓرة : أي جٚء بام يْٚذم افتَ

 افنًٜٔ إظيؿ ، متٚبع ٕهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم ذم هذا .

ٌٛ مْف روى أهؾ افسّْٜ ظـ ابـ احلٍّْٜٔ ..  ومثِف أو ؿري

 كّص شـّل ظذ حرمي مو ـون ظؾـًو وصفرة

، أخزٕٚ حمّد بـ افهِٝ هـ( ذم افىبَٚت ؿٚل : 230أخرج ابـ شًد )

وددت فق ؾديً »ظـ ابـ احلٍْٜٔ ؿٚل: ، ظـ أبٔف ، ؿٚل: أخزٕٚ افربٔع بـ ادْذر 

                                                           

ّٜٔ ، ضٓران. 222: 2افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(   (1)  . دار افُتٛ اإلشالم
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ٚ حتك إهّن ،  ّن وإذاظتفؿ اف،  فؿ افؽذبـثِ ـيدِ حِلـَ: وفق ببعض دمل، صقعتـو همٓء 

 .(1)شأؽرى هبٚ حتك تَتؾ، أحدهؿ افتل وفدتف  فق ـٕٚٝ أمي 

ؿِٝ : إشْٚده حسـ ، رجٚفف ثَٚت ظذ ذط افنٔخغ ، شقى افربٔع بـ 

ادْذر افثقري افُقذم ، وهق ثَٜ ، ، وثَف افًجع ، ترجؿ فف ؿدمٚء افَْد ـٖيب 

 .(2)حٚتؿ دون ضًـ ، روى ظْف ثَتٚن ـبران 

فؿ ـثِ ـيدِ ـَحلِ  »ظىػ بٔٚن فـ: ش ّن وإذاظتفؿ اف»وؿقفف رضقان اهلل ظِٔف : 

ؾّـ افُذب ظذ أهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم إذاظٜ رّسهؿ ظذ افًِـ  شافؽذب

ّٜٔ ذم افدمٚء وإظراض، وـّؾ مٚ  وافنٓرة : دٚ اّتوح أّن ديـ أهؾ افبٔٝ افتَ

 يْٚذم هذا ؾٓق ـذٌب .

ّٜٔ رضقان اهلل تًٚػ ظِٔف : ) أحدهؿ افتل  فق ـوكً أمُّ وؿقل ابـ احلٍْ

ّٕف محؼ ثٚر ضٔش اإلظالن ، و( يبّغ آأؽرى هبو حتك تؼتؾ، وفدتف  ظدم افُتامن ، وأ

 . بٕٚوػ هالك احلرث وافْسؾ : أي : يسّبٛ ؿتؾ إّمٓٚت 

 

                                                           

ّٜٔ ، بروت.72: 5ضبَٚت ابـ شًد)ت: حمّد ظبد افَٚدر ظىٚ(   (1)  . دار افُتٛ افًِّ

 . تٚريخ افبخٚري 1093، رؿؿ: 242: 8. اجلرح وافتًديؾ 461، رؿؿ: 356: 1ثَٚت افًجع   (2)
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 صبفي افؽقسوكّقي!!

ّٔد اخلقئل : ٕسٛ بًض افًٚمٜ ادختٚر إػ افُٔسٕٜٚٔ ، وؿد  ؿٚل افس

ٚس إػ حمّد بـ اشتنٓد فذفؽ بام ذم افُق مـ ؿقفف : وادختٚر هق افذي دظٚ افّْ 

 ادختٚريٜ ... .ظع بـ أيب ضٚفٛ ، ابـ احلٍْٜٔ ، وشّقا افُٔسٕٜٚٔ وهؿ 

ًٚ ، ؾّ٘ن حمّد بـ احلٍْٜٔ مل يدع اإلمٚمٜ فٍْسف حتك   وهذا افَقل بٚضؾ جزم

ّٕام حدثٝ  يدظق ادختٚر افْٚس إفٔف ، وؿد ؿتؾ ادختٚر وحمّد بـ احلٍْٜٔ حّل ، وإ

صح  فَٛ خمتٚر هق ـٔسٚن : ؾ٘نْ  افُٔسٕٜٚٔ بًد وؾٚة حمّد بـ احلٍْٜٔ ، وأّمٚ أنه 

ظِٔف افسالم فف  تَدم ذم روايٜ افُق مـ ؿقل أمر ادٗمْغ ؾّْنٗه مٚ، ذفؽ 

 .(1)ك ـِّٜ ـٔس ، وؿٔؾ ـٔسٚن ؾثّْ ش . يٚـٔس ، يٚـٔس»مرتغ : 

ًٚ ، وهذا حمتّؾ ؿِٝ :  سٚن هق أبق ظّرة صٚحٛ ذضٜ ٔإّن ـحيتّؾ أيو

 .رمحف اهلل ادختٚر 

ؿٚل افُق : وادختٚر هق افذي دظٚ افّْٚس إػ حمّد بـ ظع بـ أيب ضٚفٛ 

ّّ ، ابـ احلٍْٜٔ   وهؿ ادختٚريٜ ، وفَٛ ـٔسٚن فهٚحٛ ذط، قا افُٔسٕٜٚٔ وش

 وـٚن اشّف ـٔسٚن.، ادُْك أبٚ ظّرة  ادختٚر

                                                           

 . 12185. رؿؿ : 108: 19ٚل احلديٞ مًجؿ رج  (1)
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 ّّ ّٕف ش ضٚفٛ ظِٔف افسالم ،  يبأبُٔسٚن مقػ ظذ بـ ، ل ـٔسٚن وؿٔؾ: إ

ف ظذ ؿتِتف ، وـٚن محِف ظذ افىِٛ بدم احلسغ ظِٔف افسالم ، ودفّ وهق افذي 

 ه ، افٌٚفٛ ظذ أمره.صٚحٛ رّس 

ّٕف ذم دار ، أو ذم  وـٚن ٓيبٌِف ظـ رجؾ مـ أظداء احلسغ ظِٔف افسالم أ

مقضع إّٓ ؿهده، ؾٓدم افدار بٖرسهٚ وؿتؾ ـّؾ مـ ؾٔٓٚ مـ ذي روح، وـّؾ دار 

بٚفُقؾٜ خراب ؾٓل ممّٚ هدمٓٚ، وأهؾ افُقؾٜ يرضبقن هبٚ ادثؾ، ؾٚذا اؾتَر إٕسٚن 

 .(1)بٔتف ؿٚفقا : دخؾ أبق ظّرة

دظك إلمٚمٜ ؿد ؿِٝ : مل يثبٝ بّٖي خٍز ضًٔػ أو صحٔح ، أّن ادختٚر 

ّٜٔ ، بًّْك  ّٕف تٚبًف وائتّر بٖمره ؾٔام دون افًهّٜحمّد بـ احلٍْ . بذ ٓ ريٛ أ

ّٜٔ مـ رمقز اهلدى رضقان اهلل ظِٔف ذفؽ   .، وٓ إصُٚل ؾٔف ؾٚبـ احلٍْ

ٔٓٚ أـذوبٜ ٓ دفٔؾ ظِ ، ابـ احلٍْٜٔ ًهّٜ ؾدظقى أّن ادختٚر ـٚن يًتَد ب

 ؽر ادًتز.حّتك ، بؾ وٓ ظـ افٍريَغ ذم افَْؾ ادًتز 

ّٜٔ ّٜٔ ، بًّْك آظتَٚد بّٖن حمّد بـ احلٍْ  ينٓد فف أّن مذهٛ افُٔسٕٚ

ّٕف ؽٚب ذم جبؾ رضقى مـ جبٚل هتٚمٜ ، حدث بًد مقت  هق ادٓدي ادْتير ، وأ

 ٜ ، وٓ وجقد فف ؿبؾ ذفؽ . ـٍؾ مـ ادختٚر وابـ احلٍّْٔ 

افدفٔؾ ادًتز ، وـّؾ مٚ ظداه ؾٚؾساء أو هذر، ظْد أهؾ افْير ، ظذ واددار 

 وٓ ٕىٔؾ .
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 خز ابـ شـوناخلز افثوين : 

وروى افُق ؿٚل : شًد بـ ظبداهلل، ؿٚل: حدثْل حمّد بـ خٚفد 

ؿٚل أبقظبداهلل افىٔٚفز، ظـ ظبد افرمحـ بـ أيب ٕجران، ظـ ابـ شْٚن، ؿٚل، 

إّكو أهؾ بقً صودؿقن، ٓكخؾق مـ ـذاب يؽذب ظؾقـو، ؾقسؼط » ظِٔف افسالم:

صدؿـو بؽذبف ظؾقـو ظـد افـوس..: ـون رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف أصدق 

 افزّيي هلجي، وـون مسقؾؿي يؽذب ظؾقف.

وـون أمر ادممـغ ظؾقف افسالم أصدق مـ برأ اهلل مـ بعد رشقل اهلل صذ 

ي ظؾقف سويعؿؾ دم تؽذيى صدؿف بام يػ، اهلل ظؾقف وآفف، وـون افذي يؽذب ظؾقف 

اهلل احلسغ بـ ظع ظؾقف  وـون أبقظبدفعـف اهلل،  لاهلل بـ شب مـ افؽذب ظبد

 .(1)ش افسالم ؿد ابتع بودختور

ّٔد اخلقئل  ضًٔػ : ؾٚفىٔٚفز ظْده  ؿِٝ : إشْٚده ظذ مبْك افس

ّٔٛ اهلل رمسف جمٓقل احلٚل   .ض

وؾٔف ٕير : ؾٚفىٔٚفز ممّٚ يًتز بف ذم افنقاهد ، صٚفح احلديٞ ، بذ ٓ 

ّٟ بف إذا خٚفػ ، ـام ؾٔام ٕحـ ؾٔف ، وؿد خٚفػ .  حيت

ّٔد اخلقئل  ؿقفف افؼيػ : تَدم ذم ترمجٜ حمّد بـ أيب  وظجٔٛ مـ افس

: وؾٔٓٚ : ـٚن أبق ظبد اهلل احلسغ بـ ظع ظِٔٓام افسالم ؿد  روايي صحقحيزيْٝ 
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ابتع بٚدختٚر ، وؿد ذـر ذم تِؽ افروايٜ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وإئّٜ 

 اهـ.ـالً مْٓؿ ـٚن مبتذ بُذاب يُذب ظِٔف . وأنّ ظِٔٓؿ افسالم إضٓٚر 

ّٔد اخلقئل هذا ؿٚئاًل :  ،  هذه افروايٜ حتريًٍٚ فًّؾ ذم فُـ ؿِٝ : ظٚفٟ افس

ومل ـٚن بٚدديْٜ ،  ادختٚر بـ أيب ظبٔدة ـٚن ذم افُقؾٜ ، واحلسغ بـ ظعّ  ؾ٘نّ 

، مـ ادختٚر بٚفْسبٜ إػ احلسغ ظِٔف افسالم  ـذٌب ،  وٓ بخز ضًٔػ، َْؾيُ 

آخر ؽر  رجٌؾ افسالم  اموؽر بًٔد أّن ادختٚر افذي ـٚن يُذب ظذ احلسغ ظِٔٓ

 .(1) افثٍَل ادختٚر بـ أيب ظبٔد

ٌٛ مْف ؿدس رّسه : إذ ؿد جزم ذم  روايي صحقحيؿِٝ ؿقفف :  . ظجٔ

، أو ضًٍٜٔ اإلشْٚد إّمٚ ؾٓل  . (2): مل يقثؼ  حمّد بـ خٚفد افىٔٚفزأّن ادًجؿ 

 ظذ مبٕٚٔف افؼيٍٜ .فٔسٝ صحٔحٜ 

واإلٕهٚف ؾٚإلشْٚد مًّؾ مـ جٜٓ أخرى ، وهل افتًِٔؼ : ؾبغ افُق 

 .وشًد بـ ظبد اهلل واشىٜ حمذوؾٜ : ؾٚإلشْٚد ضًٔػ 

ّٕف حمٚل ظذ مٚ ؿبِف؟!.  وؿد يَٚل : بٖ

حيٚل ظذ اإلشْٚد افذي ؿبِف  : ـٖنْ ؿِْٚ : هذا احتامل حيتٚج إػ ؿريْٜ 

 .: ؾام ٕحـ ؾٔف فٔس ـذفؽ ، وهل مٍَقدة ذم ادَٚم مبٚذة دون ؾهؾ 

: احلٚصؾ : اإلشْٚد ضًٔػ : ٓحتامل افتًِٔؼ ذم خهقص مٚ ٕحـ ؾٔف 

ِّٜ ؿٚدحٜ ، هٚك فسى  ًٚ بً  .ينٓد فف أّن اخلز ُمًؾر متْ
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 صذوذ راويي ابـ شـون !!

ّٔد اخلقئل  ًٚ ، ؾ٘نّ فًّؾ ذم  ؿقفف افؼيػ :ذم أجَٚد افس  هذه افروايٜ حتريٍ

، ـؼؾ ومل يُ ـٚن بٚدديْٜ ،  ادختٚر بـ أيب ظبٔدة ـٚن ذم افُقؾٜ ، واحلسغ بـ ظعّ 

 .(1)ظِٔف افسالم  مـ ادختور بوفـسبي إػ احلسغ ـذٌب ،  وٓ بخز وعقػ

، وؿد ظرؾٝ أهّنٚ حمتِّٜ  حسًْٚ هذه افروايٜ  ـٚن إشْٚدفق ؿِٝ : حتك 

ًٚ ، ؾٓل بٚضِٜ  إرجحافتًِٔؼ ظذ  ، وافقجدان خر مُْرة ، تْٚذم افقاؿع ؿىً

ّٜٔ أخبٚر أهؾ اإلشالم ؾَِد اشتَهْٔٚ ـّؾ برهٚن :  ّٜٔ وافنًٔ ، حتك افسْ

ؿد ابتع ذم ـٚن احلسغ ظِٔف افسالم مقٕٓٚ ّن أؾٔٓٚ ؾِؿ يرد ، افؤًػ مْٓٚ 

ّٕف حٔٚتف بٚدختٚر ،   .، ؾتّّسؽ : ؾًالمٜ افُذب ؾٔٓٚ ٓئحٜ ـٚن يُذب ظِٔف وأ

وؿد أمجع أهؾ افَْد أّن افروايٜ إذا خٚفٍٝ افقاؿع ، وٕٚؿوٝ افقجدان ، 

صّٚذة ، وـّؾ صّٚذ ذم افٍرض : ـقهنٚ ذبٜ ، حّتك فق ـٕٚٝ صحٔحٜ اإلشْٚد ٚؾٓل ـ

 .،مسوك بٚضٌؾ ، إذا ٕٚؿض افقاؿع وخٚفػ افقجدان ، 

 ـذب ظذ احلسغ بًد ممٚتف!!ربام ادختٚر وؿد تَقل : 

 .، ٓ يْبٌل افُالم ذم هذا ؿِْٚ : أوًٓ : افروايٜ طٚهرة ذم احلٔٚة 

 ّٜٔ ًٚ : شِّْٚ صّقهلٚ دٚ بًد حٔٚة احلسغ ظِٔف افسالم : ؾ٘صُٚف وثٕٚٔ

ٚر مْٚؿوٜ افقاؿع مٚ زافٝ ؿٚئّٜ : ؾِؿ يرد ذم ـّؾ أخبٚر أهؾ اإلشالم أّن ادخت

 .مـ إمقر  راً أمٕسٛ إفٔف أو ، بًد اشتنٓٚده ـذب ظذ احلسغ 

                                                           

 . 12185. رؿؿ : 105: 19مًجؿ رجٚل احلديٞ   (1)
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 ّٕ ، ظذ افتٍهٔؾ افذي بّْٔٚه ذم ف راجٌح افِّٓؿ إّٓ ذم ضِٛ افثٖر ، وؿد تَّدم أ

 .ادتوٚؾرة  ، ٕٚهٔؽ ظـ إخبٚر ادٚدحٜخز اخلثًّل 

ّٔد اخلقئل   وؽر بًٔد أّن ادختٚر افذي ـٚن يُذب، :   وأّمٚ ؿقل افس

 . افثٍَل آخر ؽر ادختٚر بـ أيب ظبٔد رجٌؾ ، افسالم  امظذ احلسغ ظِٔٓ

ؿِٝ : اشتَهْٔٚ مٚ تسّْك فْٚ ، مـ ـتٛ افٍريَغ ، ذم افتٚريخ وافسرة 

ـذب ظذ ؿد ـٚن ، اشّف ادختٚر ، وافساجؿ وؽرهٚ ، ؾِؿ ًٕثر ؾٔٓٚ ظذ رجٍؾ 

 احلسغ ظِٔف افسالم !!!

َغ ، وؿػ  َّ ّٔد ادح ّٔد اخلقئل رضقان اهلل تًٚػ ظِٔف ، وهق ش وفًّؾ افس

 ظذ مٚ مل َٕػ ظِٔف مـ افَرائـ .   
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 اخلز افثوفٌ : خز يقكس بـ يعؼقب

ظـ جزئٔؾ بـ أمحد ، حدثْل افًْزي ، ظْف تًٚػ ريض اهلل روى افُق 

)أبق يًَقب ، ظـ يقٕس بـ )افزيٚت، ثَٜ( ؿٚل : حدثْل حمّد بـ ظّرو 

، ظـ أيب جًٍر ظِٔف افسالم ؿٚل : ـتٛ ادختٚر بـ أيب ظبٔد اجلالب افدهْل ثَٜ( 

بـ احلسغ ظِٔٓام افسالم وبًٞ إفٔف هبدايٚ مـ افًراق ، ؾِام وؿٍقا ظذ  إػ ظعّ 

: بٚب ظع بـ احلسغ دخؾ آذن يستٖذن هلؿ ، ؾخرج إفٔٓؿ رشقفف ؾَٚل 

 . ش  وٓ أؿرأ ـتبفؿ،  ٓ أؿبؾ هدايو افؽذابغ يّن نؾ: أمقطقا ظـ بويب »

واهلل فؼد »ؾّحقا افًْقان وـتبقا ادٓدي حمّد بـ ظع ، ؾَٚل أبق جًٍر : 

 ش.ومشك ضشكبـ خر مـ ا ام ـتى إفقف يوكّ ، إ ـتى إفقف بؽتوب مو أظطوه ؾقف صقئوً 

أظرؾف ، ٕٚ ٖٚ ادق ؾمّ : أؾَٚل أبق بهر ، ؾَِٝ ٕيب جًٍر ظِٔف افسالم 

 .(1) شاحلٔٚة»: ؾَٚل أبق جًٍر ظِٔف افسالم  !.افىنك؟ ءؾٖي ر

ّٔد اخلقئل ـذا ؿِٝ : إشْٚده ظذ ادنٓقر ، و ؾجزائٔؾ : ، ضًٔػ  افس

، بؾ مل يرد ؾٔف أدٕك مدح ، ـام مل يىًـ ؾٔف أحد بـ أمحد افٍٚريٚيب مل يقثَف أحد 

 .، وفٔس بقء ، ـذا ظذ ادنٓقر شقى اظتامد افُق ظِٔف ذم رجٚفف 

ّٕف افًبٔدي ، حمّد بـ ، وأّمٚ افًْزي ، ؾَِد اشتيٓر مجٚظٜ مـ افًِامء  أ

بٔد أّن ، وهق راجح : فَِرائـ افَقّيٜ ظٔسك بـ ظبٔد افَٔىْٔل رضقان اهلل ظِٔف 

                                                           

 . مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث ، ؿؿ . 341: 1اختٔٚر مًرؾٜ افرجٚل   (1)



 

 

 

 ادختور افثؼػل    ..........................................................................................................      144

ّٕف ، وإن ـٚن ذم ٍٕسف جِٔاًل ثَٜ افًبٔدي   -بغ أـٚبر افَْد ظذ ادًروف–إّٓ أ

 ـام ؾٔام ٕحـ ؾٔف .إـثر ، وظٚرض إصٓر ، ًّػ إذا خٚفػ مو

ٓ تسّبقا »: خٚفػ ذم رّد هدايٚ ادختٚر : إذ ؿد تَدم ذم إخبٚر ادٚدحٜ  َدؾ

ج أرامؾـو ،  ؿ ؾقـو ادول ظذ ادختور : ؾنّكف ؿتؾ ؿتؾتـو ، وضؾى بثلركو ، وزو  وؿس 

 .ش افعنة

 ؿٚل : وـٖيّن هـ( 1011)فذفؽ جزم افنٔخ حسـ بـ زيـ افديـ افًٚمع 

. إذا وهق حمؿد بـ ظقسك ووعػف طوهرأرى أّن افًْزي ربام ـٚن افًبٔدي ، 

ؾُٔػ ، وفق مل تُـ هتّٜ ، ٕٚٛ افنُر واددحٜ جافرجحٚن ذم  نه ٘ظرؾٝ هذا ؾ

فٍْقن : ش ؾٔام يَقل ظْف ادحدثقن ٌَ تَ ْس ويُ ،  ؿ ؾقف افرواةفَ تّ ومثؾف مقوع أن يُ 

 . (1) حتتٚج إػ ٕير

 . وُيْسَتَغش ، ومثؾف مقوع أن ُيّتَفؿ ؾقف افرواة: ظبٚرتف افؼيٍٜ ؿِٝ : وذم 

حسـ ، وإن ـٚن : ـٚفًبٔدي ادختِػ ؾٔف مىٚفٛ مّجٜ ، مقجزهٚ أّن افرواي 

، ، فُـ ذم إمقر اخلىرة ، ـام ؾٔام ٕحـ ؾٔف ظذ ادنٓقر احلٚل ، مَبقل افروايٜ 

ٌَضي ظـ إّٔ  ٌػ ظْد ٓ ُي ًه  بًض افٍحقل بٚحلٍظ وؽره .ف ُمَو

ًٚ :  -ظْدٕٚ-فذفؽ ؾَّبقل افروايٜ  ٚبـ أيب ـظذ ؿسّغ : ادَبقل مىَِ

: ادخٚفٍٜ واخلىٖ ، وادَبقل بؼط ظدم  ظّر وافبزٕىل وأرضاهبؿ 

 . (2) ريض اهلل ظْٓاموأرضاهبام وحمّد بـ شْٚن ـٚفًبٔدي 

                                                           

 . مىبًٜ شّٔد افنٓداء ، ؿؿ . 560افتحرير افىٚوود )ت: ؾٚضؾ اجلقاهري( :   (1)

ّٜٔ . دار إثر ، بروت.تٚبْٚ افرشقل إير هذا افتٍهٔؾ ذم ـ  (2)  وافنًٚئر احلسْٔ
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 ٓ حموفي !!اخلز وعػ إشـود 

ِّٜ تقجٛ احلُؿ بوًٍف ٓ  ؿِٝ : فق أؽّوْٚ ظـ هذا ، ؾٍل اإلشْٚد ظ

جٓٚبذة افَْد مـ أصحٚبْٚ رضقان اهلل ظِٔٓؿ : مقجزهٚ أّن تّْبف هلٚ حمٚفٜ ، مل ي

افهالة يقٕس بـ يًَقب افدهْل ، فٔس مـ أصحٚب أيب جًٍر افبٚؿر ظِٔف 

 : غ ؾٚإلشْٚد ضًٔػ دجّقع ظِتغ خٍٔتافسالم ؾٔام هق مًِقم رضورة : و

ـّ جٓٚبذة مـ ، مل يذـر أحد  إّول : ّٕف مـ أصحٚب افبٚؿر ، ، أهؾ افٍ أ

ّٕام  ّٕف وإ ، افسالم افهالة ومـ أصحٚب افرضٚ وافُٚطؿ وافهٚدق ظِٔٓؿ اتٍَقا أ

 .ؾَط ٓ ؽر 

وٓ روايٜ فٔقٕس ظـ افبٚؿر  -جمٚمًْٔٚ احلديثّٜٔذم ـّؾ -ٓ تقجد  افثوين :

 .، إّٓ مٚ تٍرد بف افُق ؾٔام ٕحـ ؾٔف مبٚذة 

أو ؾٚدالحظ أّن جّؾ روايٚت يقٕس ظـ افهٚدق ظِٔف افسالم بقاشىٜ 

 .دون واشىٜ؟!، ؾُٔػ بٚفبٚؿر ظِٔف افسالم واشىتغ 

ؾٔقٕس ٓ يُّـ ظٚدًة : بٚإلرشٚل وإَٓىٚع حتّهؾ : أّن اإلشْٚد ضًٔػ 

 مبٚذة دون واشىٜ . أن يروي ظـ افبٚؿر 
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 اؿساح ادختور تسؾقؿ احلسـ دعوويياخلز افرابع : 

 ، حريٞ بـ ظّرو إػ مًٚويٜ هـ( ؿٚل : دّس 381أرشؾ افهدوق )

 ـّؾ  أؾرد،  دشٔسًٚ  ، ربًل بـ وصبٞ، احلجر  بـ حجر واػ ، ؿٔس بـ وإصًٞ

 أفػ مٚئتٚ ؾِؽ،  ظع احلسـ بـ ؿتِٝ نْ إ ؽ: إّٔ  ظٔقٕف مـ بًغ مْٓؿ واحد

 .  بْٚيت مـ وبْٝ ، افنٚم أجْٚد مـ وجْد ، درهؿ

 وـٚن ، وـٍرهٚ درظًٚ  وفبس ؾٚشتالم،  ذفؽظِٔف افسالم  ؾبِغ احلسـ

 . ـذفؽ إّٓ  فِهالة هبؿ يتَدم وٓ حيسز

ؾِام ،  افالمٜ مـ ظِٔف دٚ:  ؾٔف يثبٝ ؾِؿ،  بسٓؿ افهالة ذم أحدهؿ ؾرمٚه

 ؾٖمر،  اخلْجر ؾٔف ؾًّؾ،  مسّقم بخْجر أحدهؿ رضبف شٚبٚط ميِؿ ذم صٚر

 ظبٔد أيب بـ ادختٚر ظؿ وظِٔٓٚ،  جرحيل بىـ إػ بف ن يًدلأ افسالم ظِٔف

 . ؿِٜٔ بـ مسًقد

ّّ  ؾَٚل ادختٚر  ؾٔجًؾ،  مًٚويٜ إػ وٕسِّف احلسـ ٕٖخذ حتك : تًٚلففً

ّّ  ادختٚر ؿقل مـ افنًٜٔ ؾبدر بذفؽ ، افًراق فْٚ ،  ادختٚر بَتؾ ؾّٓقا،  ففً

ّّ  ػؾتِىّ   .(1)ؾًٍِقا ،  ادختٚر ظـ افنًٜٔ بٚفًٍق دسٖفٜ فظ

ًٚ ، يؿِٝ : خز ـٚذب خمتِؼ ،  رضب بف ظرض اجلدار : ينٓد فذفؽ ؿىً

ّٕف ٓ إشْٚد فف ذم ـّؾ مهٚدرٕٚ ، بؾ مل يتٚبع أحد مـ أصحٚبْٚ افهدوق   أ

ّٜٔ ، هٚـٓٚ .. ّٕام هل روايٜ شْ  ظذ هذا ، وإ

                                                           

 . مْنقرات ادُتبٜ احلٔدريٜ ، افْجػ .160. بٚب : 221: 1ظِؾ افؼائع   (1)
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 اؿساح ادختوردم كّص أهؾ افسـّي 

هـ( ذم تٚرخيف : حدثْل مقشك بـ ظبد 310افىزي )ابـ جرير ؿٚل 

، ؿٚل حدثْٚ ظثامن بـ ظبد احلّٔد أو ابـ ظبد افرمحـ ادجٚزى  افرمحـ ادرسوؿل

، ؿٚل : حدثْٚ )=افىرائٍل( أبق ظبد افرمحـ )=افهحٔح : احلّراين( اخلزاظل 

 ثؿّ ، ٚس احلسـ بـ ظع ظِٔف افسالم بٚخلالؾٜ بٚيع افّْ : إشامظٔؾ بـ راصد ؿٚل 

ظؼ  لمتف ذم اثًْٞ ؿٔس بـ شًد ظذ مَدوب، ٚس حتك ٕزل اددائـ خرج بٚفّْ 

إذ ، ؾبْٔٚ احلسـ ذم اددائـ  ، وأؿبؾ مًٚويٜ ذم أهؾ افنٖم حتك ٕزل مسُـ،  أفًٍٚ 

ؾٍْروا وهنبقا ، ؿٔس بـ شًد ؿد ؿتؾ ؾٍٕٚروا  أٓ إنّ  :ٕٚدى مْٚد ذم افًسُر

 .ـٚن حتتف  حتك ٕٚزظقه بسٚضًٚ ، رسادق احلسـ ظِٔف افسالم 

ادختٚر بـ  وـٚن ظؿّ ، وخرج احلسـ حتك ٕزل ادَهقرة افبٔوٚء بٚددائـ 

ؾَٚل فف ادختٚر وهق ، وـٚن اشّف شًد بـ مسًقد ، ظذ اددائـ  أيب ظبٔد ظٚمالً 

  ؟!.هؾ فؽ ذم افٌْك وافؼف :ؽالم صٚب

ف : ؿٚل  ّّ   ؟!.ومٚ ذاكظ

 .وتستلمـ بف إػ معوويي، تقثؼ احلسـ : ؿٚل 

ف ؾَٚل فف  ّّ ُٛ ، ظِٔؽ فًْٜ اهلل : شًد ظ ظذ ابـ بْٝ رشقل اهلل صذ اهلل  أث

 .(1) بئس افرجؾ إٔٝ...، ظِٔف وشِؿ ؾٖوثَف 

                                                           

 هـ1387. دار افساث ، بروت. افىبًٜ افثٕٜٚٔ ، شْٜ : 159: 5تٚريخ افىزي   (1)
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ثْٚ ظّرو بـ هنٚم حدحدثْٚ أمحد بـ ظع إبٚر، وأخرجف افىزاين ؿٚل : 

 .(1)ثْٚ ظثامن بـ ظبد افرمحـ افىرائٍل، ثْٚ إشامظٔؾ بـ راصد مىقًٓ حداحلراين، 

 .(2)، وإشْٚده حسـوهق مرشؾرواه افىزاين، ؿٚل اهلٔثّل : 

ّٕام هق ـذفؽ إػ مرشِف ، وهق ابـ ؿِٝ :  ؿقل اهلٔثّل : إشْٚده حسـ ، إ

ٚل وإَٓىٚع دون خالف : ؾٕٚتبف : ؾؤًػ بٚإلرش، راصد ، وأّمٚ مٚ بًده 

، هـ( 67)شْٜ رمحف اهلل ؿتؾ هـ( وادختٚر 142شْٜ )مٚت ٘شامظٔؾ بـ راصد ؾ

ّٜٔ ؾٔفؾٓ حمٚفٜ ، مَْىٌع ؾٓق مرشؾ   .ال حج

ٍف مجٚظٜ ، ٕير  -إػ مرشِف-حسـ اإلشْٚد ذم  أنّ ظذ  ًّ : ؾٚفىرائٍل ض

 بؾ ؿد اهّتّف ابـ حّبٚن بٚفقضع. مْٓؿ أمحد بـ حْبؾ ؿٚل : ٓ أجٔز حديثف .

ـّ حّبٚن  ، يروي ظـ أؿقام ضًٚف ،  مًِامً افىرائٍل ـٚن : هـ( 354)ؿٚل اب

ؾِام ، مل ينؽ ذم وضًٓٚ ، حتك إذا شًّٓٚ ادستّع ،  سفو ظـ افثؼوتأصقوء يدفّ 

، ٚس ذم اجلرح ومحؾ ظِٔف افّْ ،  أفزؿً بف تؾؽ ادقوقظوت، ـثر ذفؽ ذم أخبٚره 

دٚ ؽِٛ ظِٔٓٚ :  ؾال جيقز ظـدي آحتجوج بروايتف ـؾفو ظذ حوفي مـ إحقال

 .(3) ظـ افثؼوتوادقوقظوت ، مـ ادْٚـر ظـ ادنٚهر 

.، وهق مدّفس وّضٚع افىرائٍل  -ظدا اإلرشٚل-اإلشْٚد ٍل ؿِٝ : ؾ

                                                           

 تبٜ ابـ تّٜٔٔ ، افَٚهرة .. م168ُ، رؿؿ: 97: 1ادًجؿ افُبر)ت: محدي افسٍِل(    (1)

 . مُتبٜ افَدد افَٚهرة . 14791، رؿؿ: 145: 9جمّع افزوائد   (2)

 . دار افقظل ، حِٛ . 664، رؿؿ: 96: 2ادجروحغ ٓبـ حّبٚن   (3)
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 تعورض أخبور اددح وافذم !!ووبطي 

ّٔد اخلقئل   يُّـ محؾ:  -وهق ؿقل ؿٚضبٜ أصحٚبْٚ–ؿِْٚ : ؿٚل افس

 ظذ صدورهٚ ظـ ادًهقم تَٜٔ .إخبٚر افذاّمٜ فِّختٚر ، 

أمجع أصحٚبْٚ رضقان اهلل ظِٔٓؿ أّن اخلزيـ ادًتزيـ إذا تًٚرضٚ ؿِٝ : 

: افًّٚمٜ ؿٚفقا زوراً بًض ـام ذم ادختٚر ، ؾٚدتًّغ ترك مٚ واؾؼ افًّٚمٜ ، وشٖٔيت أّن 

 إّن ادختٚر ـّذاب .

ظـ حمّد بـ حئك، ظـ حمّد بـ  وافوٚبىٜ ؾٔام رواه افُِْٔل 

ان بـ حئك، ظـ داود بـ احلهغ احلسغ، ظـ حمّد بـ ظٔسك، ظـ صٍق

ظـ ظّر بـ حْيِٜ ؿٚل شٖفٝ أبٚ ظبد اهلل ظِٔف افسالم ظـ  )إشدي واؿٍل ثَٜ(

رجِغ مـ أصحٚبْٚ، بْٔٓام مْٚزظٜ، ذم ديـ، أو مراث...، ؾُٔػ يهًْٚن؟!. 

، وٕير ذم مّـ ؿد روى حديثـويْيران إػ مـ ـٚن مُْؿ، »ؾَٚل ظِٔف افسالم: 

ؿِٝ: ؾ٘ن ـٚن اخلزان ظُْام  ش.، وظرف أحُٚمْٚ ؾِرضقا بف...حالفْٚ وحرامْٚ

 منٓقريـ، ؿد روامهٚ افثَٚت ظُْؿ؟!.

، وخوفػ افعومي، حُؿ افُتٚب وافسْٜ ، ؾام واؾؼ حُّف ، يْير »ؿٚل: 

 . (1)...ش وواؾؼ افعوميمٚ خٚفػ حُّف حُؿ افُتٚب وافسْٜ،  ويسك، ؾٔٗخذ بف 

 .(2) بوفؼبقل تؾؼوه إصحوبؿٚل ادجِز ذم مرآة افًَقل: إشْٚده مقثؼ، 

                                                           
 . بٚب اختالف احلديٞ. افُتٛ اإلشالمٜٔ ضٓران.67: 1افُٚذم)ت: ؽٍٚري(    (1)

 .122: 1مرآة افًَقل   (2)
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 افدفقؾ ظذ افتؼّقي مـ مصودر أهؾ افسـّي!!

افسالم افهالة وٓ ارتٔٚب ظْدٕٚ ٕحـ افنًٜٔ أّن مْٟٓ أهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ 

ًٚ فِدمٚء ، وأصؾ ذفؽ ؿقفف تًٚػ :  ّٜٔ صقٕ َٓ َيت ِخِذ  حٔٚل افىٌٚة ، هق افتَ

ٍء  ـَ اهلل ِ دِم َرْ ـْ َيْػَعْؾ َذفَِؽ َؾَؾْقَس ِم ـْ ُدوِن اْدُْمِمـَِغ َوَم ـَ َأْوفَِقوَء ِم ٓ  َأْن َتت ُؼقا اْدُْمِمـُقَن اْفَؽوؾِِري إِ

وواؾَْٚ ظذ هذا ـّؾ أهؾ افسّْٜ بٚشتثْٚء افْقاصٛ واخلقارج ، ،  (1)  ِمـُْفْؿ ُتَؼوةً 

ٜ ٕهقص ـثرة أخرجٓٚ أهؾ افسّْٜ ذم هذا .. ّّ  وث

 ّكص شـّل ظذ تؼّقي ابـ احلـػّقي !!

ؿٚل: أخزٕٚ هـ( ؿٚل : 230ؾّاّم أخرجقه ، مٚ ذـره ابـ شًد ذم ضبَٚتف )

ظـ ،  يلبـ زيٚد اهلالؿٚل: أخزٕٚ ظّر ، مٚفؽ بـ إشامظٔؾ أبق ؽسٚن افْٓدي 

مـ ظزة. ؿٚل ؿِٝ فألشقد:  إشقد بـ ؿٔس حدثف ؿٚل: فَٔٝ بخراشٚن رجالً 

ؿٚل  !.ؿٚل: ٓ أدري. ؿٚل: أٓ أظرض ظِٔؽ خىبٜ ابـ احلٍْٜٔ؟ !.مٚ اشّف؟

افسالم ظؾقؽ يو ؿِٝ: بذ. ؿٚل: إتٓٔٝ إفٔف وهق ذم رهط حيدثٓؿ ؾَِٝ: 

 .مفدي

يل إفٔؽ حٚجٜ. ؿٚل: أرس هل أم  إنّ ؿٚل: وظِٔؽ افسالم. ؿٚل ؿِٝ: 

ؿٚم  ظالٕٜٔ؟ ؿٚل ؿِٝ: بؾ رس. ؿٚل: اجِس. ؾجِسٝ وحدث افَقم شٚظٜ ثؿّ 

دخؾ دخِٝ مًف بٔتف. ؿٚل: ؿؾ بحٚجتؽ. ؿٚل ؾحّدت اهلل  ؾَّٝ مًف. ؾِام أنّ 

 ثؿّ ، ظبد اهلل ورشقفف  حمّداً  وأثْٔٝ ظِٔف وصٓدت أن ٓ إفف إٓ اهلل وصٓدت أنّ 

                                                           

 .28ظّران : آل   (1)
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، ُؿ ظذ ؿرابتُؿ ؾْحبّ ، ؾق اهلل مٚ ـْتؿ أؿرب ؿريش إفْٔٚ ؿرابٜ ،  ٚ بًدؿِٝ: أمّ 

ّٔ  ؾِذفؽ: وفُـ ـْتؿ أؿرب ؿريش إػ ٕبْٔٚ ؿرابٜ   ْٚ.أحببْٚـؿ ظذ ؿرابتُؿ مـ ٕب

وأبىِٝ ، حتك رضبٝ ظِٔف إظْٚق ، ُؿ ؾام زال بْٚ افنغ ذم حبّ 

أذهٛ ذم إرض  حتك فَد مهّٝ أن، وأوذيْٚ ، وذدٕٚ ذم افبالد ، افنٓٚدات 

 فقٓ أن خيٍك ظع أمر آل حمّد. ، ؾٖظبد اهلل حتك أفَٚه ، ؿٍرا 

، ظذ أمرائْٚ، وحتك مهّٝ أن أخرج مع أؿقام صٓٚدتْٚ وصٓٚدهتؿ واحدة 

 ؾٔخرجقن ؾَٔٚتِقن ؤَٕؿ. 

ؾٖحببٝ أن أصٚؾٓؽ ، وؿد ـٕٚٝ تبٌِْٚ ظْؽ أحٚديٞ مـ وراء ؿٚل : 

أن  ف إيلّ به َح وأَ ، ٚس ذم ٍٕز وـْٝ أوثؼ افّْ ،  ؾال أشٖل ظْؽ أحداً ، فُِالم 

 أؿتدي بف.

 ؾٖرى برأيؽ وـٔػ ترى ادخرج. أؿقل هذا وأشتٌٍر اهلل يل وفُؿ. 

، وصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل ، وأثْك ظِٔف ،  ؾحّد اهلل حمّد بـ ظعّ : ؿٚل

 ؿٚل:  ظبده ورشقفف ثؿّ  وصٓد أن حمّداً 

وظُِٔؿ بُتٚب  ،ٚ ظٔٛ ظُِٔؿؾ٘هّن ، ٚـؿ وهذه إحٚديٞ ؾ٘يّ : ٚ بًد أمّ »

وفًّري فئـ أوذيتؿ  ،وبف هيدى آخرـؿ، ف بف هدي أوفُؿ ؾّٕ٘ : اهلل تبٚرك وتًٚػ 

 مُْؿ.  فَد أوذي مـ ـٚن خراً 
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، ؾٖظبد اهلل حتك أفَٚه ،  فَد مهّٝ أن أذهٛ ذم إرض ؿٍراً : )فؽ قٚ ؿأمّ 

تِؽ  ؾال تًٍؾ ؾ٘نّ  (حمّدفقٓ أن خيٍك ظع أمقر آل ، ٚس وأجتْٛ أمقر افّْ 

 وفًّري ٕمر آل حمّد أبغ مـ ضِقع هذه افنّس.  ،افبدظٜ افرهبٕٜٚٔ

صٓٚدتْٚ وصٓٚدهتؿ ،  مع أؿقامٍ ، فَد مهّٝ أن أخرج : )فؽ قٚ ؿوأمّ 

، ٓ تٍٚرق إمٜ  ،ؾال تًٍؾ (1)( ظذ أمرائْٚ ؾٔخرجقن ؾَٔٚتِقن ؤَٕؿ، واحدة 

 . وٓ تؼوتؾ معفؿ: يًْل بْل أمٜٔ. اهلاليل  ظّرؿٚل .  اتؼ همٓء افؼقم بتؼقتفؿ

  !.ؿٚل ؿِٝ: ومٚ تَٔتٓؿ؟

ؾقدؾع اهلل بذفؽ ظـؽ ظـ دمؽ ، حترضهؿ وجفؽ ظـد ظقدهتؿ ؿٚل: 

 . وتصقى مـ مول اهلل افذي أكً أحؼ بف مـفؿ، وديـؽ 

  !.أضٚف يب ؿتٚل فٔس يل مْف بد؟ أرأيٝ إنْ 

 اهلل شٔدخؾ أؿقامًٚ  ؾ٘نّ  ،تؾ هللوتَٚ،  ؿٚل: تبٚيع ب٘حدى يديؽ إخرى هلل

 أذـرك اهلل أن تبِغ ظْل مٚ وإيّن  برسائرهؿ افْٚر وشٔدخؾ أؿقامًٚ ، برسائرهؿ اجلْٜ

 .(2) أؿقل ؿقيل هذا وأشتٌٍر اهلل يل وفُؿ ،مل تسّع مْل أو أن تَقل ظع مٚ مل أؿؾ

ؿِٝ : إشْٚده إػ إشقد حسـ ، رجٚفف ثَٚت ظذ ذط افنٔخغ شقى 

وهق خىٖ ، وافرجؾ واحد دون ـالم ، ، ظّر اهلاليل ، وذم بًض ادهٚدر اهلذيل 

ّٜٔ .اخلز و وهق مَبقل احلديٞ .  طٚهٌر ، بؾ سيٌح ذم افتَ

                                                           

 .28آل ظّران :   (1)

ّٜٔ ، بروت.72: 5ضبَٚت ابـ شًد)ت: حمّد ظبد افَٚدر ظىٚ(   (2)  . دار افُتٛ افًِّ
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 كصقٌص شـّقي أخرى دم هذا !!

)اددائْل ، إمٚم بـ حمّد  ظعّ هـ( ذم افىبَٚت : أخزٕٚ 230ؿٚل ابـ شًد )

بـ حسغ بامئٜ  ظـ ادَزي ؿٚل: بًٞ ادختٚر إػ ظعّ ،  ظـ شًٔد بـ خٚفدثَٜ( ، 

أفػ ؾُره أن يَبِٓٚ وخٚف أن يردهٚ ؾٖخذهٚ ؾٚحتسبٓٚ ظْده. ؾِام ؿتؾ ادختٚر 

 بـ حسغ إػ ظبد ادِؽ بـ مروان: ـتٛ ظعّ 

ًُ ،  إّن ادختور بعٌ إيل  بامئي أفػ درهؿ»  وـرهً أنْ ، هو أرد   أنْ  ؾؽره

ؾوبعٌ مـ يؼبضفو، ؾؽتى إفقف ظبد ادؾؽ: يو ابـ ظؿ ، ؾفل ظـدي ، آخذهو 

 .شخذهو ؾؼد ضقبتفو فؽ، ؾؼبؾفو

 .ضًٔػ، ؾسًٔد بـ خٚفد اخلزاظل ضًٔػ ؿِٝ : إشْٚده 

أّن ، بؾ ثبٝ ظـ ابـ ظّبٚس مـ ضرق أهؾ افسّْٜ أخبٚرٕٚ افثٚبتٜ ذم  ورد

، هتؿإدؾًٝ ظرس، و بْقا دورهؿ ، وزوجقا أرامِٓؿأهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم ، 

بٖمقال ادختٚر وهدايٚه ، وهذا يًْل أّن ؿقل افسّجٚد فًبد ادِؽ بـ مروان ذم 

ّٜٔ وتقريٜ : ؾَقففشؾوبعٌ مـ يؼبضفو، ؾفل ظـدي »أمقال ادختٚر :  :  . تَ

ًٚ ؿبٚضٓٚ مًْك إظذ  شهل ظـدي»  .ؿد سؾٝ ًْٔٓٚ ، وإّٓ ؾ، مثاًل ٓ ظْٔ

ٓ تسّبقا ادختور »وؿد تَّدم صحٔح ابـ أيب ظّر ظـ افبٚؿر ظِٔف افسالم : 

ؿ ؾقـو ادول ظذ افعنة ج أرامؾـو ، وؿس     ش : ؾنّكف ؿتؾ ؿتؾتـو ، وضؾى بثلركو ، وزو 

أخزٕٚ افٍوؾ بـ دـغ ؿٚل: أخزٕٚ ظٔسك بـ ديْٚر  وؿٚل ابـ شًد :

ؿوم ظذ بوب ، بـ حسغ  ظعّ  إنّ »شٖفٝ أبٚ جًٍر ظـ ادختٚر ؾَٚل:  ادٗذن ؿٚل:
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ام ذبح ؾؼول فف رجؾ: جعؾـل اهلل ؾداك. تؾعـف وإكّ ، ؾؾعـ ادختور ، افؽعبي 

 .شيؽذب ظذ اهلل وظذ رشقفف ـذابوً  ف ـونَ ؾؼول: إكّ  !.ؾقؽؿ؟

 : إشْٚده صحٔح .ؿِٝ 

 ّٜٔ ادختٚر ؿتؾ رجؾ ٚفْص صدر زمـ بْل مروان ، وؾٔف طٚهرة : ؾوافتَ

ّٜٔ بؾ ؿد ادروإٔغ إّول ، ظبٔد اهلل بـ زيٚد ،  جّراء أؿِؼ موجع اخلالؾٜ ادروإ

، ظذ افًِـ وافنٓرة مدٌح فف ظِٔٓؿ افسالم طٓر أهؾ افبٔٝ ؿد أذفؽ ، ؾِق 

 .ؿصِقات اهلل ظِٔٓ، وأبٔدت مٚدهتؿ واجتثٝ أصقهلؿ ، شٍُٝ دمٚؤهؿ 

ظـ ، أخزٕٚ افٍوؾ بـ دـغ ؿٚل: حدثْٚ أبق إرسائٔؾ وؿٚل ابـ شًد : 

 خؾػفؿ دم ؽر و فـصّع إكّ »ؿٚل: )=افبٚؿر ظِٔف افسالم( ظـ أيب جًٍر ، احلُؿ 

 .(1)ش  خؾػفؿ دم ؽر تؼقيف ـون يصّع بـ حسغ أكّ  وأصفد ظذ ظع  ، تؼقي 

ؿِٝ : إشْٚده صٚفح ذم افنقاهد ، رجٚفف ثَٚت شقى أبق إرسائٔؾ ، 

 .إشامظٔؾ بـ خٍِٜٔ افًبز ، ؿٚل ابـ حجر : صدوق ّدء احلٍظ

ًٚ بنٓٚدة افقاؿع اخلٚرجلؿِٝ :  ًٚ صبٚح : ـُقن بْل مروان يسبقن ظِٔ

بـ  أصفد ظذ ظع  »ٍْس ؿقل افبٚؿر : : ؾ تقاتر مـ أخبٚرٕٚ ، ٕٚهٔؽ ظاّم مسًٚء 

ّٜٔ ش  خؾػفؿ دم ؽر تؼقيف ـون يصّع حسغ أكّ   .، ؾٚحٍظ ومتّسؽ تَ

ٜ ؽرهٚ ٓ تسًْٚ أن ّجّقع هذه إخبٚر : ؾاحلٚصؾ  ّّ ، تقؿٍْٚ ظذ ، وث

ّٜٔ : إذا فق وافهٚدق حُّٜ تًٚضل افسجٚد ومـ بًده افبٚؿر  ظِٔٓؿ افسالم افتَ

.وافْقاصٛ ٚ أبَك ظِٔٓؿ بْق مروان أظِـ أهؾ افبٔٝ تٖئدهؿ فِّختٚر : د

                                                           
ّٜٔ ، بروت.164: 5ضبَٚت ابـ شًد)ت: حمّد ظىٚ(   (1)  . دار افُتٛ افًِّ
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 ؾؿختور ف هـ( 741)احلّع داود  قأبمدح 

ؽّز ؾٔف بًض أصحٚبْٚ ، ذم رجٚفف : ادختٚر بـ أيب ظبٔدة افثٍَل :  ؿٚل

 .ظذ ذفؽ برد مقٕٓٚ زيـ افًٚبديـ ظِٔف افسالم هديتف  ٟه واحتُ ، بٚفُٔسٕٜٚٔ 

ٓ »ف ؿٚل : أيب جًٍر افبٚؿر ظِٔف افسالم إّٔ دٚ روي ظـ :  وفٔس ذفؽ دفٔالً 

وؿسؿ ؾقـو ادول ، وزوج أرامؾـو ، وضؾى بثلركو ، ف ؿتؾ ؿتؾتـو ؾنكّ : قا ادختور تسبّ 

 . شظذ افعنة

حتك ـٚد يًَده ذم حجره ، أـرمف وؿربف ، وفد ادختٚر ، ودٚ أتٚه أبق احلُؿ 

 .افْٚس ؿد أـثروا ذم أيب وافَقل ؿقفؽ ؾسٖفف أبق احلُؿ ظـ أبٔف وؿٚل : إنّ ، 

مفر  أنّ ، شبحون اهلل أخزين أيب واهلل »: ظِٔف افسالم ؾّدحف وترحؿ ظِٔف وؿٚل 

ظـد أحد  و بعٌ بف ادختور ، رحؿ اهلل أبوك ، يؽررهو ، مو ترك فـو حؼوً ل ـون مّ أمّ 

 ش.وضؾى بدموئـو ، ضؾبف ، ؿتؾ ؿتؾتـو  إّٓ 

مو امتشطً ؾقـو »ٚ أبق ظبد اهلل ظِٔف افسالم ؾروي ظْف إٔف ؿٚل : وأمّ 

هوصؿقي وٓ اختضبً حتك بعٌ ادختور إفقـو برؤوس افذيـ ؿتؾقا احلسغ ظؾقف 

 . شافسالم

ف ؿٚل دٚ أرشؾ ادختٚر بـ احلسغ ظِٔف افسالم ؾروي ظْف إّٔ  ٚ ظعّ وأمّ 

  . خراً  شٚجدا وجزى ادختٚر برأس ظبٔد اهلل بـ زيٚد خره 

 :ٕسبتف إػ وضع افًٚمٜ أصبف: ؿٚل افُق ، ٚ يْٚذم ذفؽ ومٚ روي ؾٔف ممّ 

 شـون ادختور يؽذب ظذ ظع بـ احلسغ»افهٚدق ظِٔف افسالم ؿٚل :  ؾّْف أنّ 



 

 

 

 ادختور افثؼػل    ..........................................................................................................      158

ٓ أؿبؾ هدايو »هدايٚه وؿٚل :  بـ احلسغ ظِٔف افسالم ردّ  ظعّ  ومْف أنّ 

ّّ وإّٔ  شافؽذابغ قا افُٔسٕٜٚٔ ف افذي دظٚ افْٚس إػ حمّد ابـ احلٍْٜٔ وش

  .ٜ ظذ ادختٚر وادختٚريٜ وـٚن فَبف افُٔسٚن ، وهذا تنْٔع افًٚمّ 

ؾَد روى افُق ظـ حمّد بـ مسًقد يرؾًف إػ ظّر بـ : ٚ رد اهلديٜ وأمّ 

، ادختٚر أرشؾ إػ زيـ افًٚبديـ بًؼة أٓف ؾَبِٓٚ  أنّ )=ظّرو بـ ظّع(  ظعّ 

بًد ذفؽ بًٞ إفٔف  ودارهؿ افتل هدمٝ ، ثؿّ ، وبْك هبٚ دار ظَٔؾ بـ أيب ضٚفٛ 

ؾًِِف : افثٕٜٚٔ  ٚ ردّ وأمّ ، وهذا إٍٓٚذ يستِزم آظتَٚد  .هٚبٖربًغ أفػ ديْٚر ؾردّ 

 ِّ  .وهق ٓ يْٚذم صحٜ ظَٔدة ادختٚر، ٜ ظٚرضٜ اؿتوٝ ذفؽ فً

ؾبًٔد ، إذ هذه  شٓ يؼبؾ هدايو افؽذابغ»: ٚهٚ بَقفف ه إيّ ٚ تًِٔؾ ردّ وأمّ 

 مـ هذا افَقل بًد ؿبقل إوػ . افًِٜ مقجقدة ذم إوػ وحٚصٚ اإلمٚم 

ّٔ أمّ  ؿ ٕسبقا إػ ذفؽ فَبف ، وؿد روي أهّن  نّ ٕ: ٜ إػ ادختٚر ٚ ٕسبٜ افُٔسٕٚ

ؿ وأهّن ، ذفؽ فَبف  ّْٚ أنّ وفق شِّ ، بـ أيب ضٚفٛ ظِٔف افسالم  ـٔسٚن مقػ ظعّ 

 ّّ ًٚ ، قا افُٔسٕٜٚٔ بٚخلروج مًف ش  .(1) ؾال يِزم أن يُقن ـٔسٕٚٔ

، مبٓامتف ذم ؾهؾ شٚبؼذم ؽٚيٜ اجلقدة ، وؿد أمىْٚ ظـ  مٚ ذـره ؿِٝ : 

 اهـ.  .ٕسبتف إػ وضع افًٚمٜ أصبف: ؿٚل افُق شقى ؿقفف : 

ِّف مٍَقد  َػ ظِٔف : إذ ـتٚب افُّق ٕ ؿؾِ حيل بْسخٜ  ، وفً

  .افُتٚب أصؾ اختٚره افىقد مـ فٔس ادقجقد إّٓ مٚ ، ومل تهؾ إفْٔٚ مْف 

                                                           

 .493. رؿؿ : 277رجٚل أبق داود )ت: حمّد صٚدق بحر افًِقم( :   (1)
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    فؾؿختورهـ( 645) ابـ كام احلّع مدح 

ٍٜ ، ٓ حيهؾ هلؿ افتقؾٔؼ ، ـثرًا مـ افًِامء  إظِؿ أنّ  تقؿٍٓؿ ظذ  بٍىْ

مًٚين إخبٚر ، وٓ رؤيٜ تَِْٓؿ مـ رؿدة افٌٍِٜ إػ آشتَٔٚظ ، وفق تدبروا 

ف مـ افسٚبَغ ادجٚهديـ افذيـ مدحٓؿ فًِّقا إّٔ ، أؿقال إئّٜ ذم مدح ادختٚر 

، زيـ افًٚبديـ ظِٔف افسالم فِّختٚر جالفف ذم ـتٚبف ادبغ ، ودظٚء  اهلل تًٚػ جّؾ 

 .ف ظْده مـ ادهىٍغ إخٔٚرواضح ، وبرهٚن ٓئح ، ظذ إّٔ  دفٌٔؾ 

دٚ ، ف خمٚفػ فف ذم اظتَٚده وفق ـٚن ظذ ؽر افىريَٜ ادنُقرة ، ويًِؿ إّٔ 

ٓ يستىٚب ، وـٚن دظٚؤه ظِٔف  ـٚن يدظق فف دظٚء ٓ يستجٚب ، ويَقل ؾٔف ؿقًٓ 

 .مٚم مْزه ظـ ذفؽ واإل،  افسالم فف ظبثًٚ 

تُرار مدحٓؿ فف ، ، وؿد أشٍِْٚ مـ أؿقال إئّٜ ذم مىٚوي افُتٚب 

ام وإكّ مٚ ؾٔف ؽْٜٔ فذوي آبهٚر ، وبٌٜٔ فذوي آظتبٚر ، ، ف وهنٔٓؿ ظـ ذمّ 

، ـام ظّؾ أظداء أمر  فقبوظدوه مـ ؿؾقب افشقعي: أظداؤه ظؿؾقا فف مثوفى 

ـ حٚد مـ حمبتف ، وحٚل ظـ ٚوي ، وهِؽ هبٚ ـثر ممّ ادٗمْغ ظِٔف افسالم فف مس

ضٚظتف ، ؾٚفقيل فف ظِٔف افسالم مل تٌره إوهٚم ، وٓ بٚحتف تِؽ إحالم ، بؾ 

ؾًّؾ ذم ؿؤٜ ادختٚر مٚ ظّؾ مع ، ـنٍٝ فف ظـ ؾوِف ادُْقن وظِّف ادهقن 

 .(1)أيب إئّٜ إضٓٚر

 تٚم ، وهق ادقاؾؼ فَِقاظد . ؿِٝ : مٚ ذـره 

                                                           

 ر)ت: ؾٚرس حسقن ـريؿ( : . مٗشسٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .ذوب افّْيٚ  (1)
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 فؾؿختور  هـ( 726مدح افعالمي احلّع)

  : -ادؿدوحغافثؼوت وؿسؿ -اخلالصٜ ـتٚبف ذم  ؿٚل 

، ظـ ابـ أيب ظّر، ظـ يًَقب ، : ظـ محدويف ريض اهلل ظْف  روى افُق

قا ٓ تسبّ »ظـ أيب جًٍر ظِٔف افسالم ؿٚل: ، ظـ شدير ، ظـ هنٚم بـ ادثْك 

وؿسؿ ؾقـو ادول ظذ ، ـو ؾوزوج أرام، ركو لوضؾى بث، ف ؿتؾ ؿتؾتـو كّ نؾ :ادختور

 وهذا افىريؼ حسـ.:  ؿٚل . شافعنة

وؿد  ظذ ادختٚر. ؿَ افهٚدق ظِٔف افسالم ترّح  نّ إوروى ابـ ظَدة ؿٚل: 

إتٓك ـالم  .(1) ذـرٕٚهٚ ذم افُتٚب افُبر، ذفؽ  ذـر افُق أحٚديٞ تْٚذم

 . افًالمٜ 

ّٕف ؿّدس  ؿِٝ : وافرجحٚن ظْد افًالمٜ ذم جٕٚٛ افروايٚت ادٚدحٜ : ؾ٘

، ٓ مـ ـتٚبف اخلالصٜ ذم ؿسؿ افثَٚت وادّدوحغ رمحف اهلل رّسه ذـر ادختٚر 

 ادذمقمغ وادجروحغ .

 فؾؿختور  هـ(1111) افعومعافشقخ حسـ مدح 

ؿٚل افنٔخ حسـ بـ زيـ افديـ افًٚمع  : روى افُق ظـ جزئٔؾ بـ 

أمحد ، حدثْل افًْزي ، ؿٚل : حدثْل حمّد بـ ظّرو ، ظـ يقٕس بـ يًَقب 

)أبق اجلالب افدهْل ثَٜ( ، ظـ أيب جًٍر ظِٔف افسالم ؿٚل : ـتٛ ادختٚر بـ أيب 

مـ افًراق ، ؾِام وؿٍقا  ظبٔد إػ ظع بـ احلسغ ظِٔٓام افسالم وبًٞ إفٔف هبدايٚ

                                                           

 . مٗشسٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .276خالصٜ إؿقال )ت: جقاد افَٔقمل(  :   (1)
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ظذ بٚب ظع بـ احلسغ دخؾ آذن يستٖذن هلؿ ، ؾخرج إفٔٓؿ رشقفف ؾَٚل : 

 شأمقطقا ظـ بويب : ؾنيّن ٓ أؿبؾ هدايو افؽذابغ ، وٓ أؿرأ ـتبفؿ»

وهق حمؿد ؿٚل افنٔخ حسـ : وـٖيّن أرى أّن افًْزي ربام ـٚن افًبٔدي ، 

ذا ، ؾ٘نه افرجحٚن ذم جٕٚٛ افنُر . إذا ظرؾٝ ه بـ ظقسك ووعػف طوهر

ٌَش  ومثؾف مقوع أن ُيّتَفؿ ؾقف افرواةواددحٜ ، وفق مل تُـ هتّٜ ، ؾُٔػ  ، وُيْسَت

 . (1) ؾٔام يَقل ظْف ادحدثقن : فٍْقن حتتٚج إػ ٕير

  

                                                           

 . مىبًٜ شّٔد افنٓداء ، ؿؿ . 560افتحرير افىٚوود )ت: ؾٚضؾ اجلقاهري( :   (1)
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 فؾؿختور  افسّقد اخلقئل مدح 

ّٔد اخلقئل هْٔٓٚ أمقر :   ؿٚل افس

 مل يُـ حسـ، ادختٚر بـ أيب ظبٔدة  ذهٛ بًض افًِامء إػ أنه  إول :

 ف خيرج مْٓٚؿ ، وفُّْ ٚر ، وبذفؽ يدخؾ جْٓه فدخقل افّْ  افًَٔدة ، وـٚن مستحًَٚ 

 بنٍٚظٜ احلسغ ظِٔف افسالم ، ومٚل إػ هذا افَقل صٔخْٚ ادجِز ؿدس اهلل

 خبٚر ادختٍِٜ افقاردة ذم هذا افبٚب . فِجّع بغ إ وجًِف وجًٓٚ  ،ٍٕسف 

روايٜ افَٔز ـام ظـ هتذيٛ واشتْد افَٚئؾ بذفؽ إػ روايتغ ، إوػ : 

 افنٔخ افىقد ، وافثٕٜٚٔ روايٜ شامظٜ ـام ذم مستىرؾٚت افرسائر .

ّٔد اخلقئل( أؿقل  ٚ روايٜ افتٓذيٛ : افروايتٚن ضًٍٔتٚن ، أمّ )=افس

ًٚ  بـ، وبٖمٜٔ  ؾبٚٓرشٚل أوًٓ   نّ : ؾأل. وأمٚ مٚ رواه ذم افرسائر  ظع افَٔز ثٕٚٔ

وؿد أذٕٚ ذم ترمجٜ حمّد بـ ...، تثبٝ وثٚؿتف جًٍر بـ إبراهٔؿ احلرضمل مل

  . ...ـتٚب ابـ إدريس ؾٔف ختِٔط إدريس ، إػ أن

ٜ ، يُّـ محِٓٚ ظذ ضًػ إشْٚد افروايٚت افذامّ  إػ ف موٚؾًٚ وؿد ذـرٕٚ إّٔ 

إدخٚفف افرسور ذم ،  ويؽػل دم حسـ حول ادختور قم تَٜٔ ،صدورهٚ ظـ ادًه

بَتِف ؿتِٜ احلسغ ظِٔف افسالم ، وهذه ، ظِٔٓؿ  ؿِقب أهؾ افبٔٝ شالم اهلل

افسالم يستحؼ هبٚ اجلزاء مـ ؿبِٓؿ ، أؾٓؾ  خدمٜ ظئّٜ ٕهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ

يٌوقن ظِٔٓؿ افسالم افبٔٝ  رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وأهؾ حيتّؾ أنّ 

 ....؟!!.افْير ظـ ذفؽ ، وهؿ مًدن افُرم وآحسٚن 
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ر احلسغ ظِٔف افسالم ، وؿتِٜ ٖخروج ادختٚر وضِبف بث نّ إ:  مر افثوينإ

ظـد اهلل ، وظـد رشقفف  ف ـون مروقوً ٓ صؽ دم أكّ ، احلسغ ظِٔف افسالم  فَتِٜ

، وؿد أخزه مٔثؿ ، ومهٚ ـٕٚٚ ذم حبس ظبٔد اهلل  افطوهريـ ظؾقفؿ افسالم وإئؿي

ويظفر مـ بعض  ...،ف يٍِٝ وخيرج ثٚئرا بدم احلسغ ظِٔف افسالم زيٚد ، بّٖٕ  بـ

...، ؿٚل افسجٚد  ظؾقف افسالم افروايوت أن هذا ـون بنذن خوص مـ افسجود

 ّٜٔ ف حمّد بـ احلٍْ ّّ ًٚ  : يٚ ظؿ ، فقفً فقجٛ ، تًهٛ فْٚ أهؾ افبٔٝ  أن ظبدا زٕجٔ

مر ؾٚصْع مٚ صئٝ ، ؾخرجقا وؿد إ ظذ افْٚس مٗازرتف ، وؿد وفٔتؽ هذا

زيـ افًٚبديـ ظِٔف افسالم وحمّد بـ  أذن فْٚ: وهؿ يَقفقن ، شًّقا ـالمف 

 ... .احلٍْٜٔ 

 ف ٕسٛ بًض افًٚمٜ ادختٚر إػ افُٔسٕٜٚٔ ، وؿد اشتنٓدّٕ إ آمر افثوفٌ :

ابـ  ذم افُق مـ ؿقفف : وادختٚر هق افذي دظٚ افْٚس إػ حمّد بـ ظعفذفؽ بام 

 ّّ ، إػ آخر مٚ تَدم ، ...قا افُٔسٕٜٚٔ وهؿ ادختٚريٜ أيب ضٚفٛ ، ابـ احلٍْٜٔ ، وش

اإلمٚمٜ فٍْسف حتك يدظق  حمّد بـ احلٍْٜٔ مل يدع ، ؾ٘نّ  جزمًٚ  وهذا افَقل بٚضٌؾ 

  .(1)...ٚس إفٔف ادختٚر افّْ 

 فؾؿختور  هـ(1313)افزوجردي  افسقد ظعّ مدح 

ؿٚل ؿّدس رّسه ذم ضرائػ ادَٚل : إػ ؽر ذفؽ مـ آخبٚر ادٚدحٜ ، وهل 

وافًٍؾ ، مر افًئؿ ؿد صدر مْف إ، افرجؾ  وإن ـٕٚٝ ؽر َٕل افسْد ، آ أنّ 

                                                           

 . 12185. رؿؿ : 109 -106: 19مًجؿ رجٚل احلديٞ   (1)
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مع صدور افسحؿ مـ  ثبٚت وافثَٚت ، خهقصًٚ إافذي ؿد ظجز ظْف ، اجلسٔؿ 

عبل بام ورد مـ ؾال يُ افسالم ظِٔف مـ ضريؼ حسـ ، افهالة واإلمٚم ظِٔف 

 .(1) افروايوت افذامي

 رأي صوحى افبحور 

هـ( ذم افتٓذيٛ ب٘شْٚده ظـ أمٜٔ بـ 460مٙ مٚ أخرجف افنٔخ افىقد)

يل : جيقز  ظع افَٔز ، ظـ بًض مـ رواه ظـ أيب ظبد اهلل ظِٔف افسالم ؿٚل ؿٚل

افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف افكاط يتِقه ظّع ، ويتِق ظِٔٚ احلسـ ، ويتِق احلسـ 

احلسغ ، ؾ٘ذا تقشىقه ٕٚدى ادختٚر احلسغ ظِٔف افسالم : يٚ أبٚ ظبد اهلل ظِٔف ، 

 إيّن ضِبٝ بثٚرك.

 ش.أجبف»ؾَٔقل افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف فِحسغ ظِٔف افسالم : 

ّٕف ظَٚب ـٚرس ، ؾٔخرج ادختٚر ِٔف افسالم ذم افّْ ؾَْٔض احلسغ ظ ٚر ، ـٖ

 . (2)محّٜ ، وفق صّؼ ظـ ؿِبف فقجد حبٓام ذم ؿِبف

ًٚ ذم مالذ إخٔٚر ادجِز ؿٚل  ف اختِػ إؿقال : واظِؿ إّٔ صٚرح

بؾ ،  وزائره ملجقر،  ف مشؽقروأـثر أصحوبـو ظذ أكّ وإخبٚر ذم صٖن ادختٚر ، 

ـتٛ افنٔخ اجلِٔؾ جًٍر بـ حمّد بـ ٕام رشٚفٜ ذم ذح افثٖر وؿد . زاريف ملزور

 فذفؽ .

                                                           

 .589: 2ضرائػ ادَٚل )ت: مٓدي افرجٚئل(   (1)

ّٜٔ ، ضٓران.467: 1هتذيٛ افىقد)ت: حسـ اخلرشٚن(   (2)  . دار افُتٛ اإلشالم
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بغ  ف يٗول حٚفف إػ افْجٚة ، وـٚن ؾٔف مجًًٚ ظذ إّٔ  وهذا اخلز يدّل 

–ذم اإليامن وافَٔغ ، وٓ مٖذوٕٚ ؾٔام ؾًِف  مل يُـ ـٚمالً  ف وإنْ بّٖٕ ، إخبٚر

وصٍل هبٚ ، مـ أئّٜ افديـ ، فُـ دٚ جرى ظذ يديف اخلرات افُثرة  -سحيوً 

ُٕقهِبِْؿ  صدور ؿقم مٗمْغ ، دخؾ بذفؽ حتٝ ؿقفف تًٚػ :  ُؾقا بُِذ َوآَخُروَن اْظَسَ

ٔ ئًٚ اًل َصٚحِلًٚ َوآَخَر َش َّ َُِىقا َظ َخ
(1). 

 .(2) ـٕٚٝ أخبٚر مدحف أـثر افتقؿػ ؾٔف أحقط وأوػ ، وإنْ  وأؿقل : فًّؾ 

 هـ( : ترك شّبف 1111رأي إردبقع )

 ، واهلل روايتف ظذ آظتامد ، وظدم شّبف ترك يل ييٓر : وافذي ؿٚل 

 . (3)بحٚفف أظِؿ

أي أّن مـ يسبّف أو يذّمف مٖثقم ،  (زاريف ملزور: ) ؿِٝ : ؿقل ادجِز 

وُٕٚد ٓ ٕسدد أّن ذّم ادختٚر ، وشّبف ، مْٓل ظْف : فِّْص ادًتود بٚفنٓرة 

ؼ : ؾحّتك مـ تقّؿػ ذم ادختٚر  َّ ِّٓٚ إمجٌٚع حم ، مْع  ـٕٚردبٔع افًئّٜ ، فً

 .ذّمف وشّبف 

                                                           

 .102افتقبٜ :   (1)

 . مىبًٜ اخلٔٚم ، ؿؿ .315:  3مالذ إخٔٚر   (2)

 . مُتبٜ ادرظق ، ؿؿ.221: 2جٚمع افرواة   (3)
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   هـ( فؾؿختور 1319مدح ادرزا افـراؿل )

 )=مدح ادًْك هذا ذم : وإخبٚر أبق افَٚشؿ افْراؿل  ادرزاؿٚل 

ـ   ، ؿدحف ظذ دله  مٚ ويًٚرضٓٚ ، ادختٚر( ـثرة  : اددح أخبور مع افرجحون فؽ

 . (1)افتؼق ي ٓحتامل : ودٓفي شـداً  افؼدح ظذ دل   مو فضعػ

ْٚ اشتَهْٔٚ ظٚمٜ مٚ وصؾ إفْٔٚ مـ ـتٛ  ّٕ ؿِٝ : وٓ بّد مـ اإلصٚرة ، إػ أ

مـ  ؾحقل افَدمٚء وجٓٚبذة ادتٖخريـ ، ؾِؿ ًٕثر ظذ مـ ذّم ادختٚر 

أصحٚبْٚ رضقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ ، ومنٓقرهؿ ظذ حسْف رضقان اهلل ظِٔف ، 

 ؾٚحٍظ هذا .

                                                           

 . مٗشسٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ.313 صًٛ ادَٚل)ت: حمسـ إمحدي( :  (1)
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، شْرسد ذم هذا افٍهؾ ، أـز مٚ اّدظٚه أهؾ افسّْٜ ، مـ افدظٚوى افًئّٜ 

ؾٔام ذم ضالفف تِؽ افتل هل سحيٜ ، رمحف اهلل افتل زظّقا أهّنٚ ثٚبتٜ ذم ادختٚر 

 ..ؾٔام أرجٍقا بؾ ـٍره وارتداده ، زظّقا 

 ؾسون ابـ حجر افعسؼالين بافدظووى جّؾ 

ظـ ظبد اهلل بـ  -بنشـود حسـ-هـ( : وروى أبق يًذ 852ؿٚل ابـ حجر)

ٓ تؼقم افسوظي حتك خيرج »: افزبر تسّٜٔ بًض افُذابغ ادذـقريـ بٍِظ 

 .  شثالثقن ـذابًو مـفؿ مسقؾؿي وافعـز وادختور

 اهلل ابـ حجر( : وؿد طٓر مهداق ذفؽ ذم آخر زمـ افْبل صّذ =ؿِٝ )

خرج ذم  ثؿّ ، وإشقد افًْز بٚفّٔـ ، ؾخرج مسِّٜٔ بٚفٔاممٜ ، ظِٔف وشِؿ 

خالؾٜ أيب بُر ضِٔحٜ بـ خقيِد ذم بْل أشد بـ خزيّٜ وشجٚح افتّّٜٔٔ ذم بْل 

 وؾٔٓٚ يَقل صبٔٛ بـ ربًل ، وـٚن مٗدهبٚ : ، متٔؿ 

 أضحٝ ٕبٔتْٚ إٔثك ، ٕىٔػ هبٚ       وأصبحٝ إٔبٔٚء افْٚس ذـرإٚ 

وؿتؾ مسِّٜٔ ذم ، ن يّقت افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وؿتؾ إشقد ؿبؾ أ

، ظّروتٚب ضِٔحٜ ومٚت ظذ اإلشالم ظذ افهحٔح ذم خالؾٜ ، خالؾٜ أيب بُر 

 وأخبٚر هٗٓء منٓقرة ظْد اإلخبٚريغ.، شجٚح أيوٚ تٚبٝ  وَٕؾ أنّ 

ؽِٛ ظذ افُقؾٜ ، ثّؿ ـٚن أول مـ خرج مْٓؿ ادختٚر بـ أيب ظبٔد افثٍَل 

ٚس إػ ضِٛ ؿتِٜ ودظٚ افّْ ، ؾٖطٓر حمبٜ أهؾ افبٔٝ ، ذم أول خالؾٜ بـ افزبر 
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، (1)ٚسؾٖحّبف افّْ ، ؾتبًٓؿ ؾَتؾ ـثرًا ممّـ بٚذ ذفؽ أو أظٚن ظِٔف ، احلسغ 

ّٕف زيـ فف افنٔىٚن أن ادظك افْبقة  ؾروى أبق داود ، وزظؿ أّن جزيؾ يٖتٔف ، ثّؿ إ

ـْٝ أبىـ رء بٚدختٚر  :ظـ رؾٚظٜ بـ صداد ؿٚل -ب٘شْٚد صحٔح-افىٔٚفز 

 ؿبؾ مـ هذا افُرد. دخِٝ وؿد ؿٚم جزيؾ : ؾَٚل ،  ؾدخِٝ ظِٔف يقمًٚ 

إحْػ بـ  ظـ افنًبل أنّ  -ب٘شْٚد حسـ-وروى يًَقب بـ شٍٔٚن 

ؿٔس أراه ـتٚب ادختٚر إفٔف يذـر إٔف ٕبل وروى أبق داود ذم افسْـ مـ ضريؼ 

إبراهٔؿ افْخًل ؿٚل ؿِٝ فًبٔدة بـ ظّرو أترى ادختٚر مْٓؿ ؿٚل أمٚ إٕف مـ 

 اهـ..(2)افرؤوس وؿتؾ ادختٚر شْٜ بوع وشتغ

وشّٔتوح ذم هذا افٍهؾ أّن هذه افدظٚوى ، ٓ تًدو افتخرّصٚت ، بؾ 

، ومٚ ذـره ابـ حجر مـ أّن اإلشْٚد هل إػ آؾساء أؿرب مْٓٚ إػ افتخّرصٚت 

 وافدظٚوى ـٚٔيت : ، ..حسـ أو صحٔح ؽٍِٜ ظجٔبٜ ٓ تِٔؼ بّثِف 

 قحل جزائٔؾ ظِٔف .افدظقى ٕزول إوػ : 

 ادختٚر هق ـّذاب ثَٔػ .دظقى أّن  افثٕٜٚٔ :

 . افْبّقةدظقى اّدظٚء ادختٚر  افثٚفثٜ :

ّٛ افالت وافًّزى.افرابًٜ :    ذم ؿِٛ ادختٚر ح

ّٕف ـتٚبقت بْل إرسائٔؾ.ٚمسٜ اخل  : دظقى اختٚذه افُرد وأ

                                                           

 . دار ادًرؾٜ ، بروت.617:  6ؾتح افبٚري )ت: حمٛ افديـ اخلىٔٛ(   (1)

 . دار ادًرؾٜ ، بروت.617:  6ؾتح افبٚري )ت: حمٛ افديـ اخلىٔٛ(   (2)
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 افدظقى إوػ 

 جزائقؾ ظؾقفافقحل كزول 

 : بـ صداد وؿد ورد هذا مـ ظّدة ضرق ظـ رؾٚظٜ 

 افطريؼ إّول : ظبد ادؾؽ بـ ظؿر ظـف .

هـ( ؿٚل : حدثْٚ أبق داود ؿٚل: 204ورد ذم مسْد أيب داود افىٔٚفز )

حدثْٚ ؿرة بـ خٚفد، ظـ ظبد ادِؽ بـ ظّر، ظـ رؾٚظٜ بـ صداد، ؿٚل: ـْٝ 

أبىـ رء بٚدختٚر يًْل افُذاب ؿٚل: ؾدخِٝ ظِٔف ذات يقم ؾَٚل: دخِٝ 

ؾَِٝ: مٚ مـ هذا افُرد ، ؿٚل: ؾٖهقيٝ إػ ؿٚئؿ شٍٔل ؿبُؾ  وؿد ؿوم جزيؾ

 .(1)إٔتير أن أمق بغ رأس هذا وجسده 

 : ؿٚدحٜ ٖمقر ف مًّؾ بافسالمٜ ، فُّْ افهّحٜ وؿِٝ : طٚهر اإلشْٚد 

 .وؿد ظـعـ مدّفس ظبد ادؾؽ إّول : 

وفد فثالث شْغ بَغ : وؿٚل ، ذـره بـ حبٚن ذم افثَٚت ؿٚل ابـ حجر : 

، مـ خالؾٜ ظثامن ومٚت شْٜ شٝ وثالثغ ومٚئٜ وفف يقمئذ مٚئٜ وثالث شْغ 

 . (2) فسوً وـون مّد 

                                                           

 . دار هجر ، مك .1382، رؿؿ: 615: 2مسْد افىٔٚفز)ت: حمّد افسـل(   (1)

ّٜٔ ، اهلْد . 411: 6فتٓذيٛ إير هتذيٛ ا  (2)  . دائرة ادًٚرف افْيٚم
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ومل  -ذم ؽر افهحٔحغ-ظًْـ إذا ّفس ؿِٝ: منٓقر أهؾ افسّْٜ أّن ادد

 .ثَٜ  -ذم ٍٕسف–حتك فق ـٚن ؽر مَبقفٜ ؾروايتف يّكح بٚفسامع ، 

أمحد بـ حْبؾ ؿٚل : حدثْٚ حئك، حدثْٚ محٔد، ظـ هٚك مثًٚٓ : أخرجف 

ؾرض رشقل اهلل هذه افصدؿي ـذا وـذا، وكصػ »احلسـ، ظـ ابـ ظبٚس، ؿٚل: 

 .شصوع براً 

ٜ ـبٚر ، ثَٚت ظذ ذط  ّّ ؿِٝ : رجٚل إشْٚده ظْد أهؾ افسّْٜ ، أئ

، احلسـ وعقػإرٕٗوط : إشْٚده ؿٚل ، فُـ ، شٔام احلسـ افبكي افنٔخغ 

 .(1) مدفس وؿد ظـعـافبكي، 

 .جّداً  افثوين : ظبد ادؾؽ ، مضطرب احلديٌ

ؿِٝ : افرجؾ ظذ مبٚين أهؾ افسّْٜ ، ثَٜ جِٔؾ ذم ٍٕسف ، إّٓ أهّنؿ أخذوا 

 ـثرة اخلىٖ وآضىراب .. -ظدا افتدفٔس-ظِٔف 

 ثَٜ ظْد أهؾ افسّْٜ دون ـالم -ذم ٍٕسف–ؾًبد ادِؽ بـ ظّر ، وإن ـٚن 

هـ( ذم افتٓذيٛ ، 852أمحد بـ حْبؾ ، ؾٔام ذـر ابـ حجر افًسَالين ) ، إّٓ أنّ 

ٍف جّدًا مـ ؿبؾ حٍيف . وؿٚل مّرة : موىرب احلديٞ جّدًا .  ًّ  ض

ِّط. وؿٚل ؽرهؿ : تٌّر  وؿٚل ابـ مًغ مـ روايٜ إشحٚق بـ مْهقر : خم

 .  (2)حٍيف ؿبؾ مقتف 

                                                           

 . افرشٚفٜ ، بروت.21946، رؿؿ: 277: 36مسْد أمحد )ت: صًٔٛ إرٕٗوط(   (1)

ّٜٔ ، اهلْد . 411: 6إير هتذيٛ افتٓذيٛ   (2)  . دائرة ادًٚرف افْيٚم
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 : افطقوفز ـثر اخلطل .فٌ افثو

: ذم مقارد افنّؽ وادخٚفٍٜ ؿِٝ : حديٞ أيب داود افىٔٚفز فٔس بحّجٜ 

ؾٓق وإن ـٚن مـ أظالم أهؾ افسّْٜ افُبٚر ، فُّْف ؾٔام ؿٚل اإلمٚم أبق حٚتؿ افرازي 

 . وؿٚل أمحد بـ حْبؾ : ثَٜ صدوق حيتّؾ فف . ـون ـثر اخلطل: حمدث صدوق ، 

ؿِٝ : ؿقفف حيتّؾ فف ، أي اخلىٖ . وؿٚل اإلمٚم ظبد افرمحـ بـ ادٓدي : 

 .ـون ـثر اخلطلأصدق افّْٚس ، ومرة : 

 . (1)وؿٚل افقاؿدي : ثَٜ ـثر احلديٞ ، ربام ؽِط

افىٔٚفز ، شِٔامن بـ داود بـ صٚحٛ ادسْد وّْٕبف أّن أبٚ داود هذا هق 

أيب داود افسجستٚين ، شِٔامن بـ  هـ( وهق ؽر صٚحٛ افسْـ ،203اجلٚرود )

 هـ( .275إصًٞ )

 رؾٚظٜ ، ـام شْبّغ آخر افًْقان .  دفٔس اشؿت افرابع :

  

                                                           

ّٜٔ ، 316، رؿؿ: 182: 4هتذيٛ افتٓذيٛ   (1)  اهلْد .. دائرة ادًٚرف افْيٚم
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 افطريؼ افثوين : أبق ظؽوصي ، ظـ رؾوظي 

هـ( ذم 365ؾٔف متٚبًٜ فًبد ادِؽ بـ ظّر ظـ رؾٚظٜ ، أخرجف ابـ ظدي)

حدثْٚ افٍوؾ بـ احلبٚب، حدثْٚ مسِؿ بـ إبراهٔؿ ، ظـ ظبد اهلل افُٚمؾ ؿٚل : 

بـ مٔرسة احلٚرثل افقاشىل، حدثْٚ أبق ظُٚصٜ ، أّن رؾٚظٜ افبجع دخؾ ظذ 

ًٚ. اكرصف ظـّل جزيؾادختٚر بـ أيب ظبٔد ، ؾَٚل :   إٍٓ

ًٚ حدثْٔف شِٔامن بـ سد، أّن افْبل صذ اهلل  ؿٚل رؾٚظٜ : ؾذـرت حديث

ؿٚل رؾٚظٜ : وؿد ش أّيام رجؾ أّمـ رجاًل ظذ دمف ، ؾال يَتِف»ؿٚل:  ظِٔف وشِؿ

 .(1)ـْٝ أمْتف ظذ دمف ، ؾِقٓ ذفؽ حلززت برأشف

 : مقر ٕ ؿِٝ : إشْٚده ضًٔػ جّدًا :

 .إمجٚع أهؾ افسّْٜ ظذ ضًػ افقاشىل  أوًٓ :

ؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر : أبق جٓٚفٜ أيب ظُٚصٜ دون خالف ،  وثوكقًو :

 . (2) اهلّداين افُقذم ، أحد ادجٚهٔؾ ، ظـ رؾٚظٜ بـ صداد... ظُٚصٜ

اخلىٖ وادخٚفٍٜ : ؾٚدحٍقظ ذم ؿٚضبٜ مهٚدر أهؾ افسّْٜ أّن  وثوفثًو :

 ٓ شِٔامن بـ سد .، ممّٚ شًّف رؾٚظٜ ظـ ظّرو بـ احلّؼ اخلزاظل ديٞ احل

 رؾٚظٜ ، ـام شْبّغ .دفٔس اشؿ ت ورابعًو :

                                                           

ّٜٔ ، بروت.283: 5افُٚمؾ ذم افوًٍٚء )ت: ظٚدل ادقجقد(   (1)  . افُتٛ افًِّ

ّٜٔ ، اهلْد . 813، رؿؿ: 172: 12هتذيٛ افتٓذيٛ   (2)  . دائرة ادًٚرف افْيٚم
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 ي ظـ رؾوظي افسّد افطريؼ افثوفٌ : 

حدثْٚ ابـ ّٕر، حدثْٚ ظٔسك ؿٚل : هـ( 241)أخرجف أمحد بـ حْبؾ 

، ؿٚل: هـ( 66)، ظـ رؾٚظٜ افٍتٔٚين هـ( 127) افَٚرئ أبق ظّر، حدثْل افسدي

ظـ  أخل جزيؾ ؿوم أنّ دخِٝ ظذ ادختٚر، ؿٚل: ؾٖفَك يل وشٚدة، وؿٚل: فقٓ 

حدثْل بف أخل  هذه ٕفَٔتٓٚ فؽ، ؿٚل: ؾٖردت أن أرضب ظَْف، ؾذـرت حديثًٚ 

ًٚ »ظّرو بـ احلّؼ ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  أّيام مٗمـ أّمـ مٗمْ

 ش . ظذ دمف ؾَتِف، ؾٖٕٚ مـ افَٚتؾ بريء

ؿٚل إرٕٗوط : إشْٚده حسـ مـ أجؾ افسدي ، وهق إشامظٔؾ بـ ظبد 

 .(1) وبٚؿل رجٚل اإلشْٚد ثَٚتافرمحـ، 

 جّدًا ..مقهْٜ ًِؾ ٚإلشْٚد مًّؾ ب: ؾصديد ؿِٝ : ـذا ؿٚل ، وؾٔف ٕير 

احلديٞ أظاله مـ ضريؼ ظٔسك افَٚري ، ـام ذم ٕسخٜ )م( فُـ  إوػ :

 ينٓد فف أّن افذهبل:  ( و: )ر( : ظٔسك بـ ظّر5، وهل : )ظ ذم ٕسخٜ أخرى 

  .(2)بـ ظّرافسر ظـ ظٔسك ـتٚبف ذم  رسده

ّٕف ظٔسك بـ  جمٓقلظذ افيٚهر مل يقّثؼ ، بؾ هق ظٔسك هذا و ، واجلزم بٖ

، وٓ أؿؾ مـ افسديد ، مل ًٕثر ظِٔف ، حيتٚج فدفٔؾ واضح افثَٜ ظّر افَٚرىء 

 .افَٚدح 

                                                           

 . افرشٚفٜ ، بروت.21946، رؿؿ: 277: 36مسْد أمحد )ت: صًٔٛ إرٕٗوط(   (1)

 . مٗشسٜ افرشٚفٜ ، بروت .144. رؿؿ: 539:  3شر أظالم افْبالء   (2)
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واحٌد وشتقن شْٜ : هـ( 66هـ( ورؾٚظٜ )127بغ وؾٚيت افسدي ) افثوكقي :

 .، شٔام مع جٓٚفٜ تٚريخ مقفد افسدي وافسامع مستبًد جّدًا 

، ؾٓق حجٚزي ، ورؾٚظٜ ؾٔام هق مَىقع ظذ أّن افسدي وفد ذم احلجٚز 

 .، ؾٚحتامل افروايٜ ظْف مبٚذة بًٔد  مـ بًدُ ـقذم ، بذ شُـ افسدي افُقذم 

ًٚ أّن ـّؾ مرويٚت افسّدي ظـ رؾٚظٜ ومـ ذم ضبَتف ، ـذٌب  ـّ ؿقي وؿد أط

ّٕام هل بقاشىٜ، ؾالحظ هذا.  وتدفٌٔس ،   وإ

جٓٚبذة مجٚظٜ مـ ؽر واحد ، فُـ ٍٕك ظْف افبٖس افسّدي وإْن  افثوفثي :

ٍقه . ًّ  افَْد افسّْل ض

ؿٚل أبق حٚتؿ: يُتٛ حديثف وٓ حيتٟ بف. ؿٚل ابـ حجر ذم افتٓذيٛ : 

وؿٚل مّرة : متَٚربٚن  وؿٚل ابـ مًغ : إبراهٔؿ بـ مٓٚجر وافسدي : ضًٍٔٚن .

افًَٔع. وؿٚل وؿٚل ظبد افرمحـ بـ ادٓدي : ضًٔػ . وـذا ؿٚل  ذم افوًػ.

 .(1) وؿٚل أبق زرظٜ افرازي : فّغ  افسٚجل : صدوق ؾٔف ٕير .

ًٚ ، منُؾ حسٛ افَقاظد .  ؿِٝ : ؾٚجلزم بحسـ حٚفف مىَِ

 رؾٚظٜ ، ـام شْبّغ .دفٔس اشؿ ت افرابعي :

 .، ٓ تَقم بف حّجٜ مٚ ذـرٕٚه ّجّقع مقهقن اإلشْٚد بافزبدة : احلديٞ 

حدثْٚ مقشك بـ : ؿٚل افىزاين أخرجف زيد بـ أرؿؿ وثّٜ ضريؼ آخر ظـ 

ٜ بـ بسىٚم، ثْٚ مًتّر بـ شِٔامن، إٔٚ ثٚبٝ بـ زيد بـ أرؿؿ، ظـ هٚرون، ثْٚ أمّٔ 

                                                           

ّٜٔ ، اهلْد . 572، رؿؿ: 313:  1هتذيٛ افتٓذيٛ   (1)  . دائرة ادًٚرف افْيٚم
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ظٚمر فق شبَٝ ، دخؾ ظذ ادختٚر ؾَٚل: يٚ أبٚ زيداً  إٔٔسٜ بْٝ زيد بـ أرؿؿ، أنّ 

ل ذاك حٍرت وَٕرت إٔٝ أهقن ظذ اهلل مّْ »رأيٝ جزيؾ ومُٔٚئٔؾ، ؿٚل: 

 .(1)ش ـذاب مٍس ظذ اهلل وظذ رشقفف

 .(2)  رواه افىزاين، وؾٔف ثٚبٝ بـ زيد وهق ضًٔػؿٚل اهلٔثّل : 

 إٔٔسٜ جمٓقفٜ احلٚل .أضػ إفٔف أّن ؿِٝ : ـام ؿٚل : إشْٚده ضًٔػ ، 

  

                                                           

 . مُتبٜ ابـ تّٜٔٔ ، افَٚهرة . 5127، رؿؿ:  212:  5ادًجؿ افُبر)ت: محدي افسٍِل(   (1)

 ة .. مُتبٜ افَدد افَٚهر 12487، رؿؿ: 333:  7جمّع افزوائد   (2)
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 !!!وحتريػ تدفقسرؾوظي  شؿا

 ؿِٝ : ورد احلديٞ ذم بًض ادهٚدر ـٚٔيت : 

حدثْٚ حمّد بـ ادثْك، ؿٚل: ؿٚل : ذم مسْده هـ( 292)أخرجف افبزار 

ظومر أخزٕٚ وهٛ بـ جرير، وأبق ظٚمر، ظـ ؿرة، ظـ ظبد ادِؽ بـ ظّر، ظـ 

 .(1)... بـ صداد

أخزٕٚ إشامظٔؾ بـ افُزى ؿٚل : شْْف ذم هـ( 303)وأخرجف افْسٚئل 

مسًقد ؿٚل: حدثْٚ خٚفد بـ احلٚرث، ظـ ؿرة ؿٚل: حدثْٚ ظبد ادِؽ، وأخزٕٚ 

يًَقب بـ إبراهٔؿ ؿٚل: حدثْٚ ظبد افرمحـ ؿٚل: حدثْٚ ؿرة بـ خٚفد، ظـ ظبد 

 . (2) ...ظومر بـ صداد حدثـلادِؽ بـ ظّر ؿٚل: 

ّن ظبد مالحيٜ أ، مع مّٓؾ ، أو جمٓقل احلٚل ظٚمر بـ صداد ؿِٝ : و

، ومل يًًْـ ،  ظومر بـ صداد حدثـوؾَٚل : ، بٚفسامع هْٔٚ ادِؽ بـ ظّر ؿد ّسح 

 ، فُّْف ظـ جمٓقل أو مّٓؾ . حمٚفٜ أوػ بٚفَبقل ٓؾحديثف 

ِّٜ مٚ ذـره أبق ًٕٔؿ إصبٓٚين  ؿٚل : هـ( ذم احلِٜٔ 430)يزيد افىغ ب

صداد بـ ، ظـ ظبد ادِؽ، ؾَٚل: ظـ )افًبدي ، ثَٜ خ م(  ٜ بـ مهَِٜبورواه رؿ

 . (3) ... ، ظـ ظّرو بـ احلّؼاحلؽؿ

                                                           

 . مُتبٜ افًِقم واحلُؿ، ادديْٜ ادْقرة.2307، رؿؿ: 283: 6مسْد افبزار)ت: ظٚدل شًد(   (1)

 .8688، رؿؿ: 78: 8شْـ افْسٚئل افُزى)إرٕٗوط(   (2)

 .5041، رؿؿ: 2006: 4حِٜٔ إوفٔٚء   (3)
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 وجف رجحون روايي ظومر بـ صداد 

سامع ، وؿد ٚفبظبد ادِؽ بـ ظّر ذـرٕٚ افقجف ؿبؾ ؿِٔؾ ، وهق تكيح 

ّٕف أوػ بٚفَبقل مـ افًًْْٜ  هلذا ، شٔام ظْد مدّفس ـًبد ادِؽ : أمجع افَْٚد أ

ًٚ أؾردٕٚ   ٕمهّٔتف ..: ظْقإ

ومٚ يٍِٝ افْير أّن روايٜ ظبد ادِؽ بـ ظّر ، ظـ ظٚمر بـ صداد ، خٚفٜٔ 

 ظـ ذـر ادختٚر ، هٚك فسى ..

أخزٕٚ أبق ظبد اهلل حمّد بـ ؿٚل : هـ( 405افْٔسٚبقري )أخرج احلٚـؿ 

ظبد اهلل افزاهد إصبٓٚين، ثْٚ أمحد بـ مٓدي بـ رشتؿ إصبٓٚين، ثْٚ أبق ظٚمر 

، ظومر بـ صداد ثـوحدي، ثْٚ ؿرة بـ خٚفد، ظـ ظبد ادِؽ بـ ظّر، ؿٚل: افًَد

ؾدخِٝ ظِٔف ذات يقم ، أدخؾ ظِٔف بسٍٔل ،  اببوفؽّذ  أبطـ صقئوً ؿٚل: ـْٝ 

ؾٖهقيٝ إػ ؿٚئؿ شٍٔل ، وفَد ؿٚم جزيؾ ظـ هذا افُرد ، ؾَٚل: جئتْل واهلل 

حدثْٚه ظّرو  حديثًٚ حتك ذـرت ، ؾَِٝ: مٚ إٔتير أن أمق بغ رأشف وجسده 

إذا »بـ احلّؼ ريض اهلل ظْف ؿٚل: شًّٝ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل: 

ٕهٛ فف يقم افَٔٚمٜ فقاء ، ؿتِف بًدمٚ اضّٖن إفٔف  ثؿّ ، اضّٖن افرجؾ إػ افرجؾ 

 . ش ؽدر

 .(1)افذهبل  ، وواؾَفهذا حديٞ صحٔح اإلشْٚد ومل خيرجٚه ؿٚل احلٚـؿ : 

                                                           

ّٜٔ ، بروت .8040، رؿؿ: 393: 4مستدرك احلٚـؿ   (1)  . افُتٛ افًِّ
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ًٚ ، وهق ـام ترى مـ روايٜ ظٚمر  ّٔ ؿِٝ : وافّْص خٚل ظـ ذـر ادختٚر هنٚئ

ٌٛ مـ احلٚـؿ وافذهبل تهحٔحٓام اإلشْٚد ، ادجٓقل بـ صداد  ٓ رؾٚظٜ ، وظجٔ

 ، حتٝ دظقى أّن ظٚمر هق ظْٔف رؾٚظٜ : إذ مٚ افدفٔؾ؟!!

، وهذا يقؿٍْٚ ظذ احتامل أن يُقن افُذاب هق رجٌؾ آخر ؽر ادختٚر 

ّٔد اخلقئل   .ذم ؾهٍؾ شٚبؼ  ظذ مٚ احتِّف افس

ّٜٔ افْٚضَٜ أّن رؾٚظٜ بـ ، فِتحريػ هلذا وينٓد  جمّقع افَرائـ افتٚرخي

ِّٜ أصحٚب ادختٚر  ؿّقة احتامل اشتنٓٚد ، وؿد مٙ وخقاّصف صداد مـ ج

رؾٚظٜ ذم ظغ افقردة ، وادختٚر ذم هذه إثْٚء ذم افسجـ : أي ؿبؾ أن يىِٛ 

ٚد أّن ادختٚر مل يُذب ، ومل يدع افْبّقة وافقحل ، ؿبؾ هذا  َّ بٚفثٖر ، وؿد أتٍؼ افْ

 . افتٚريخ ، ؾّتك شّع رؾٚظٜ هذا ؟!!

هذه ؿريْٜ ظذ أّن افراوي فٔس رؾٚظٜ ، بؾ ظٚمر بـ صداد ، وهق رجٌؾ 

  مبٌٓؿ جمٓقٌل ، ؽر رؾٚظٜ .
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 دٓفي احلديٌ ظذ افدظقى !!

ّٕف مدّفٌس ظـ بـ صداد حديٞ رؾٚظٜ حتّهؾ أّن  ًٚ أ ادزظقم ،حيتّؾ ؿقّي

،  ٚؽرمهافتحريػ ووٚفتدفٔس بضًٔػ اإلشْٚد ؾٓق  ظٚمر بـ صداد ادجٓقل :

فٔس ؾٔف ذـر  -إن شِّْٚ صّحتف–، وافهحٔح مْف  ٓ تَقم بف حّجٜ ظذ رء

 ًٚ  .ادختٚر إضالؿ

ّٕف بّجّقع ضرؿف حسـ فق شِّْٚ صدور احلديٞ بؾ   ـام ربام يّدظل، ، وأ

ًٚ افبًض  ًٚ : ؾِٔس دظقى ؾال دٓفٜ فِحديٞ ظذ : جزاؾ ٕزول افقحل ظِٔف إضالؿ

ّٕف يقحك إفٔف ذم ـّؾ افىرق ادّٚرة أّن ادختٚر ذـر  أو أّن افقحل وافًٔٚذ بٚهلل ، أ

  .: ؾّـ أيـ جٚؤوا هبٚ؟!!ٓ شٚمح اهلل  افسامء يْزل ظِٔف بٖمر

مـ ادتنٚبف جّدًا : ، ذم اخلز إٔػ ؾَقل ادختٚر إٕهٚف افَقل : و

ّٕف اّدظك افْبّقة  ٔفدظقى ٕزول افقحل ظِوتٍسره ب جمٚزؾٜ تٍتَر ،  : فتٍُره، وأ

 بؾ هق واهلل ختّرص أفهؼ بٚٓؾساء مْف إػ احلََٜٔ .فِدفٔؾ ، 

ِّّف فق شِّْٚ احلديٞ–ظذ أّن ؿقل ادختٚر  ، وٓ ٕس ًٜ :   -شْدًا ودٓف

 ، وٓ أصقل افْبٔغ .يُّـ تقجٔٓف بام ٓ يْٚذم ثقابٝ افديـ 

، ؾٓق مّٗيد إمجًٚٓ احلؼ أّن ـّؾ مـ ـٚن ظذ رمحف اهلل ًِّؾ مَهقد ادختٚر ؾ

وٓ يْبٌل آرتٔٚب أّن ادختٚر يًتَد : ظِٔٓؿ افسالم جزائٔؾ وؽره بٚدالئُٜ ، 

 ًٚ ّٕف ظذ احلؼ ذم ضِٛ افثٖر ذظ  .: إذ مل يثبٝ ظُس ذفؽ أ



 

 

 

 ادختور افثؼػل    ..........................................................................................................      182

: إّن ضِٛ افثٖر تجّقز ظذ شبٔؾ افأراد أن يَقل  وـّٖن ادختٚر 

ًٚ دٚ جٚء بف افْبّل  : ظـ جزائٔؾ ظِٔف افسالم  فِحسغ ظِٔف افسالم ، مقاؾَ

 ّٕٚ   .ظِٔٓؿ افسالم ، جزائٔؾ وؽره مّٗيد بٚدالئُٜ إمجًٚٓ ؾٖ

ٚ ٕزل بف جزائٔؾ ذم افُتٛ افساموّيٜ : جل فىِٛ افثٖر ، ممّ وخز خرأو أّن 

وؽر ذفؽ ممٚ ٓ يٖبك  شإّن خزي فػل زبر إوفغ»: وؿد مّر ؿقل ادختٚر 

 .افًَؾ اؾساضف 

 ؿِٝ : مٚ ذـرمتقه جمّرد احتامل؟!!ؾ٘ن 

اّدظٚئف أرجح بّراتٛ مـ احتامل  -حسٛ افَقاظد–وهق ، ؿِْٚ : بذ 

  .: فتٍُره افقحل وافْبّقة 
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 افدظقى افثوكقي 

 ادختور هق ـّذاب ثؼقػ

ؿٚل : حدثْٚ ظَبٜ بـ مُرم افًّل، حدثْٚ يًَقب هـ( 261)أخرج مسِؿ 

يًْل ابـ إشحٚق احلرضمل، أخزٕٚ إشقد بـ صٔبٚن، ظـ أيب ٕقؾؾ ....ؿٚل : 

ؾجًِٝ ؿريش متّر ظِٔف، وافّْٚس رأيٝ ظبد اهلل بـ افزبر ظذ ظَبٜ ادديْٜ، ؿٚل: 

ف أشامء بْٝ أيب بُر...، أرشؾ إػ أمّ  ...، ثؿّ  حتك مّر ظِٔف ظبد اهلل بـ ظّر

ش إّن دم ثؼقػ ـذابًو ومبراً »ؾَٚفٝ : إّن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حدثْٚ، 

 .(1)ٚه ، وأّمٚ ادبر ؾال إخٚفؽ إّٓ إيّ اب ؾرأيـوهؾلّمو افؽّذ 

حدثْٚ إشحٚق بـ يقشػ، ؿٚل: : أمحد بـ حْبؾ ذم مسْده ؿٚل وأخرج 

احلجٚج بـ يقشػ دخؾ ظذ أشامء  حدثْٚ ظقف، ظـ أيب افهديؼ افْٚجل، أنّ 

بْٝ أيب بُر، بًدمٚ ؿتؾ ابْٓٚ ظبد اهلل بـ افزبر، ؾَٚل: إن ابْؽ أحلد ذم هذا 

اهلل ظز وجؾ أذاؿف مـ ظذاب أفٔؿ، وؾًؾ بف وؾًؾ ، ؾَٚفٝ: ـذبٝ،  افبٔٝ، وإنّ 

فَد أخزٕٚ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف  ، واهللؿقامًٚ  بٚفقافديـ، صقامًٚ  ـٚن براً 

 ل، وهق مبر .مـ إوّ  ف شٔخرج مـ ثَٔػ ـذابٚن، أخر مْٓام ّذ وشِؿ: إّٔ 

 .(2) ؿٚل إرٕٗوط: إشْٚده صحٔح

                                                           

 . دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت .2545.رؿؿ : 4197:1مسِؿ صحٔح   (1)

 . افرشٚفٜ ، بروت.26967، رؿؿ: 529: 44مسْد أمحد )ت: إرٕٗوط(   (2)
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ؾحدثْٚ أبق ظبد اهلل حمّد بـ يًَقب هـ( ؿٚل : 405وروى احلٚـؿ )

افنٔبٚين، ثْٚ إبراهٔؿ بـ ظبد اهلل افسًدي، ثْٚ روح بـ ظبٚدة، ثْٚ ظقف، ثْٚ أبق 

 بف ؿريٛ مْف . افهديؼ

ؿٚل احلٚـؿ : أخزٕٚه افنٔخ أبق بُر بـ إشحٚق، إٔبٖ حمّد بـ ؽٚفٛ، ثْٚ 

، ؿٚٓ: ثْٚ صًبٜ، ظـ حهغ، ؾذـر أبق ظّر احلقيض، وظّرو بـ مرزوق

احلديٞ بْحقه، وزاد ؾٔف، ؾَٚل احلجٚج: صدق رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

 وصدؿٝ إٔٚ ادبر أبر ادْٚؾَغ . 

 . (1)ؿٚل احلٚـؿ : هذا حديٞ صحٔح اإلشْٚد، ومل خيرجٚه. وواؾَف افذهبل

ظٚمر  حدثْٚ حجٚج، وأشقد بـهـ( ؿٚل : 241وروى أمحد بـ حْبؾ )

: حدثْٚ ذيؽ، ظـ ظبد اهلل بـ ظهؿ أيب ظِقان احلٍْل، شًّٝ ابـ ظّر ؿٚٓ

 .ش دم ثؼقػ ـذابًو ومبراً  إنّ »يَقل: ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

 .(2)فوًػ ذيؽ  :ؿٚل إرٕٗوط: صحٔح فٌره، وهذا إشْٚد ضًٔػ

وادبر هق : ـام شٖٔيت ،  جزم افسمذي بذفؽؿِٝ : بؾ إشْٚده حسـ : 

 .ادرسف ذم شٍؽ افدمٚء 

  

                                                           

 . دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت. 8602، رؿؿ: 571: 4ادستدرك وتِخٔهف   (1)

 بروت.. افرشٚفٜ ، 5644، رؿؿ: 2462: 9مسْد أمحد )ت: إرٕٗوط(   (2)
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 دٓفي احلديٌ !!

، وآشتدٓل بف ظذ  ؾّٖمٚ افُّذاب ؾرأيْٚهفٔس ذم اخلز إّٓ ؿقل أشامء : 

ًٚ ، وفق شِّْٚ  ّٕف ادختٚر ممّٚ يوحؽ افثُذ : إذ فٔس ؾٔف مـ ذـر فِّختٚر إضالؿ أ

أدٕك حّجٜ : ـقٕف دت وؿه أهّنٚ تَهد ادختٚر ، وؾٔف مٚ ؾٔف ، ؾِٔس ؾٔام ظْٝ

، افِٓؿ إّٓ إذا ، مل يَؿ ظِٔف أّي دفٔؾ  اجتٓٚد مْٓٚ ذم تٍسر حديٞ افْبل

ّٜٔ مًهقمٜ أهّن اخلهؿ  اّدظك  .، وٓ يًٍؾ ٚ ٕب

ٜ أهؾ افسّْٜ  ّّ أّن ذم تٍسر هذا احلديٞ هلذا وؽره ، مل جيزم ؿدمٚء أئ

 افُّذاب هق ادختٚر ..، هٚك فسى :

حدثْٚ ظّع بـ حجر، ؿٚل: حدثْٚ افٍوؾ ؿٚل :  هـ(279) أخرج افسمذي

بـ مقشك، ظـ ذيؽ بـ ظبد اهلل، ظـ ظبد اهلل بـ ظهؿ، ظـ ابـ ظّر ؿٚل: 

 شومبرٌ  دم ثؼقػ ـذاٌب »ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

بـ أيب ظبٔد، وادبر: احلجٚج بـ  اب ادختوريؼول: افؽّذ ؿٚل افسمذي : 

 .(1)مـ حديٞ ذيؽ  حسـ ؽريٛ، ٓ ًٕرؾف إّٓ  هذا حديٞ يقشػ .

ؿِٝ : واضح أّن تٍسر افُذاب بٚدختٚر ، دظقى ظٚريٜ ظـ افدفٔؾ : 

ام ٓ دفٔؾ ظِٔف ؽر سيٌح ؾٔمتريٌض . وهق  يؼول...ؾٍُٔل أّن افسمذي ؿٚل : 

ًٚ : إذ ٓ مستْد ، أو آجتٓٚد افنخيص ذم أـز افتَٚدير افتّزع وافتخّرص  ذظٔ

 ، وإّٓ جلزم افسمذي .دزظّٜ ـقٕف ادختٚر 

                                                           

 . دار افٌرب اإلشالمل ، بروت .2220، رؿؿ: 69: 4شْـ افسمذي   (1)
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ادختٚر بـ أيب ظبٔد : هق  ؿقؾ: افؽذابهـ( : 854وؿٚل ابـ ادِؽ احلٍْل )

ًٚ بىِٛ افدٕٔٚ بٚفديـ، ُييٓر اخلر ؾّٕ٘  :بـ مسًقد افثٍَل ًٚ منٌقؾ ف ـٚن متدفس

ًٔٚوُيْوّر افؼ،  ظل مقآتف، وـٚن يبٌض ظِ ، وؿد ُظرف ذفؽ مْف، وـٚن يده

اًل فىِٛ  ًٚ فثٖر احلسغ، وـٚن ؽرُضف سَف وجقِه افْٚس إفٔف تقشي وؿٚم ضٚفب

اإلمٚرة، وأؾسد ظذ ؿقٍم مـ افنًٜٔ ظَٚئَدهؿ، ُيَْسبقن إفٔف يَٚل هلؿ: ادختٚريٜ، 

 .(1)ه ـذابوً: ٓدظوئف افـبقة بوفؽقؾيشاّم  وؿقؾ:

: إذ ذم أحسـ افتَٚدير ؿِٝ : ؾالحظ : ؾِٔس ظْد أهؾ افسّْٜ ؽر افَٔؾ 

زظّقه دٚ ، رشقل اهلل افَرآن وشّْٜ ظـ ، راجح فٔس ظْدهؿ مـ دفٔؾ 

 ِحديٞ .فتٍسرًا 

 : ًٚ ويٍُل ذم اضىراب أهؾ افسّْٜ ؿقل ابـ ادِؽ : إّن ادختٚر يبٌض ظِٔ

 . أم مٚذا؟!!جٓؾ حمض ال ٕدري أهق ؾ

 قوي ؿقل افـ

تٚر بـ ختًْل بف اد: ؾرأيْٚه : : وؿقهلٚ ذم افُذاب هـ( 676)ؿٚل افْقوي 

ّٕف ومـ أؿبحف ، ـٚن صديد افُذب ..: أيب ظبٔد افثٍَل جزيؾ صذ اهلل  ادظك أنّ أ

تٚر بـ أيب خاد: ادراد بٚفُذاب هْٚ  ظذ أنّ ، واتٍؼ افًِامء ، ظِٔف وشِؿ يٖتٔف 

 . (2)يقشػاحلجٚج بـ : وبٚدبر ، ظبٔد 

                                                           

ّٜٔ.4690، رؿؿ: 390: 6ذح ادهٚبٔح)ت: ٕقر افديـ ضٚفٛ(   (1)  .  إدارة افثَٚؾٜ اإلشالم

 . دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت.2546، رؿؿ: 100: 16ذح افْقوي ظذ مسِؿ   (2)
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ودوٕف ، ادًتز أّن ادختٚر اّدظك افْبّقة بٚفدفٔؾ افْقوي  ؿِٝ : ٕىٚفٛ

َقوطِ خرط افَتٚد ووفقج  َؿُؾ دِم َشؿِّ اخْلِ ّٕام هل جمّرد دظقى اجْلَ ظـ متٖخّرة وإ

 .ظٓد افسمذي صٚحٛ افسْـ 

: ؾٚفسمذي وـّؾ ، بؾ ؾريٜ صًِٚء ؾخىٖ حمض . وأّمٚ ؿقفف : اتٍٚق افًِامء 

ّٕام، و ذم تٍسر حديٞ أشامءمل جيزمقا بقء ، وـّؾ مـ ـٚن ؿبِٓؿ ، أهؾ ظكه   إ

ّٜٔ ، ظـ ذاك افًٓد  ةرمتّٖخ دظقى  له  ظذ افَٔؾ ادجردة . -ؾٔام اّتوح-مبْ
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 دظقى ـذب ادختور دظقى زبرّيي

ؿد أّن أصؾ ـّؾ افدظٚوى ذم ادختٚر ، ، اّتوح مـ جمّقع هذا افُتٚب 

: ؾَِد ؾحهْٚ ذم ٕبتٝ ذم آل افزبر ، ظبد اهلل بـ افزبر ومهًٛ بـ افزبر ..

ـِامت افهحٚبٜ وافتٚبًغ ، ؾِؿ يذـر أحٌد مْٓؿ أّن ادختٚر هق ـّذاب ثَٔػ : 

ًٚ ثٖر ؾّٖول مـ اؾسى ظِٔف افُذب هؿ آل افزبر  ، وذفؽ دٚ خرج رمحف اهلل ضٚفب

 ..احلسغ 

بـ افزبر مّدة ظبد اهلل إذ فق ـٚن ادختٚر هق ـذاب ثَٔػ ، ؾِؿ اشتًِّف 

 .. ظِٔٓؿ افسالم وٓئف ٕهؾ افبٔٝفٔسٝ بٚفَِِٜٔ ؟!! مٚ َّٕقا ظِٔف واهلل ، إّٓ 

ّٚ مهًٛ بـ افزبر ، أّن شٖٔيت و ّٕف ٕبّل ، د تَّقل ظذ اؾسى ظذ ادختٚر أ

 ريض اهلل ظْٓٚ ، مع أهّنٚ ب٘مجٚع رنزوجٜ ادختٚر ، ظّرة بْٝ افًْامن بـ ب

 ًٚ ّٕف ـٚن ظبدًا صٚحل ، ؾَتِٓٚ مهًٛ أصْع ؿتِٜ ، مهٚدر افتٚريخ ، مل تذـر إّٓ أ

ّٜٔ ذم افتٚريخ اإلشالمل إشقد   .فتُقن أّول أمرأة مسِّٜ تَتؾ بقحن

 وؾٔام ٕحـ ؾٔف ، أشامء أم ظبد اهلل بـ افزبر ذم ؿقهلٚ : افُذاب رأيْٚه : ؾ٘نْ 

رمحف اهلل ادختٚر  بغافتل ؾًِِداوة  -ومل يثبٝ-ظذ ادحتّؾ  ٕٝ تًْل ادختٚرـٚ

، هذا ظذ احتامل أهّنٚ تًْٔف ، ومل وبغ وفدهٚ ابـ افزبر ، وافُرد يًّل ويهّؿ 

 .  ؾٔام ذـرٕٚ وأوضحْٚ  يثبٝ
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 ـذٌب ش ادختور: ثالثقن ـذابًو مـفؿ »حديٌ : 

حدثْٚ ظثامن بـ أيب صٔبٜ، حدثْٚ حمّد بـ ؿٚل : هـ( 307)أخرجف أبق يًع 

احلسـ إشدي، حدثْٚ ذيؽ، ظـ أيب إشحٚق، ظـ ظبد اهلل بـ افزبر ؿٚل: ؿٚل 

مْٓؿ  : ثالثقن ـذابوً ٓ تؼقم افسوظي حتك خيرج »رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

 بْق أمٜٔ، وبْق حٍْٜٔ،: ، وذ ؿبٚئؾ افًرب وادختور: مسِّٜٔ ، وافًْز ، 

 .شوثَٔػ

 .(1) إشْٚده ضًٔػ ؿٚل حسغ شِٔؿ أشد : 

 .  (2)وؿٚل صًٔٛ إرٕٗوط : إشْٚده ضًٔػ

احلديٞ ، ٍِظ ادختٚر ذم فق أؽّوْٚ ظـ ضًػ اإلشْٚد ، ؾ ؿِٝ :

 ٌٛ أّن احلديٞ ورد ذم ادهٚدر يدّل ظِٔف : حتريػ واؾساء وإدراج ، بؾ تالظ

 : بدل ادختٚر شمحرصوحى »بٍِظ : ، إؿدم مـ مسْد أيب يًع 

: زٕٚ يزيد بـ هٚرون ، ؿٚل أخزٕٚهـ( ؿٚل : أخ235أخرجف ابـ أيب صٔبٜ )

إّن بغ يدي »مبٚرك، ظـ احلسـ، ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

، ومـفؿ : إشقد )=مسقؾؿي فعـف اهلل( افسوظي ـذابغ ، مـفؿ : صوحى افقاممي 

 .(3) ش، ومـفؿ افدجول ، وهق أظظؿفؿ ؾتـي صوحى محرافعـز ، ومـفؿ : 

                                                           

 . دار ادٖمقن فِساث ، دمنؼ .6820، رؿؿ: 197: 12غ شِٔؿ( مسْد أيب يًع)ت: حس  (1)

 . افرشٚفٜ ، بروت.14719، رؿؿ : 62: 23حٚصٜٔ مسْد أمحد فألرٕٗوط   (2)

 . مُتبٜ افرصد ، افريٚض . 37533، رؿؿ: 500: 7شقف احلقت(  مهْػ ابـ أيب صٔبٜ )ت:  (3)
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 ؿِٝ : هق مرشؾ صحٔح ظذ ذط افنٔخغ .

هـ( ؿٚل : حدثْٚ 241أخرجف أمحد بـ حْبؾ ) -حسـ اإلشْٚد-وفف صٚهد 

ف ؿٚل: شًّٝ رشقل اهلل مقشك، حدثْٚ ابـ هلًٜٔ، ظـ أيب افزبر، ظـ جٚبر، إّٔ 

بغ يدي افسٚظٜ ـذابقن، مْٓؿ صٚحٛ افٔاممٜ، »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل: 

، ومْٓؿ افدجٚل، وهق ومـفؿ صوحى محرومْٓؿ صٚحٛ صًْٚء افًْز، 

 .(1)شؿريٛ مـ ثالثغ»ؿٚل جٚبر: وبًض أصحٚيب يَقل: ش أظيّٓؿ ؾتْٜ

 ، ًٚ ؿٚل : هـ( 354)ـ حّبٚن أخرجف ابوفف صٚهٌد آخر ، حسـ اإلشْٚد أيو

أخزٕٚ احلسـ بـ شٍٔٚن، ؿٚل: حدثْٚ احلسـ بـ افهبٚح افبزار، ؿٚل: حدثْٚ 

إشامظٔؾ بـ ظبد افُريؿ، ؿٚل: أخزين إبراهٔؿ بـ ظَٔؾ بـ مًَؾ، ظـ أبٔف، ظـ 

صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ظـ جٚبر بـ ظبد اهلل ؿٚل: شًّٝ افْبّل  وهٛ بـ مْبف

صوحى افقاممي، ومـفؿ : صوحى : إّن بغ يدي افسوظي ـذابغ، مـفؿ »يَقل: 

 . شصـعوء افعـز، ومـفؿ صوحى محر، ومـفؿ افدجول، وهق أظظؿفؿ ؾتـي

هؿ ؿريٌى مـ ثالثغ : » : ؿٚل أصحٚيب( )=جٚبر إٕهٚري ؿٚل 

 .(2)شـذابوً 

.  حسـؿٚل إفبٚين ذم افتًَِٔٚت احلسٚن ظذ صحٔح ابـ حبٚن : إشْٚده 

: و ِٜ َي ٍْ ِه ـْ إّٕ ش ثالثغ ـّذابوً »هذه اف  .(3) ـالم ادهىٍك صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ام هل م

                                                           

 . افرشٚفٜ ، بروت.14718، رؿؿ : 62: 23مسْد أمحد ) ت: صًٔٛ إرٕٗوط(   (1)

 . مٗشسٜ افرشٚفٜ ، بروت .6650، رؿؿ: 26: 15مسْد ابـ حبٚن   (2)

 . دار بٚ وزير ، جدة .6616، رؿؿ: 345: 9افتًَِٔٚت احلسٚن   (3)
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 بقون احلديٌ

وصًْٚء افًْز ، بـ ـًٛ إشقد افُّذاب أّمٚ صٚحٛ صًْٚء ، ؾٓق 

افهحٚيب ، ؿتِف  ذم مرض وؾٚتفآخر ظٓد افرشقل  َٖ تْبّ ظٚصّٜ افّٔـ ، 

 .مـ أهؾ ؾٚرس ، : أي ؾروز ، وهق ؾروز افديِّل 

، مـ بْل حٍْٜٔ ، فًْف اهلل وأّمٚ صٚحٛ افٔاممٜ ، ؾٓق مسِّٜٔ افُذاب 

وافٔاممٜ مَّره ، وهل ظذ مرحِتغ مـ افىٚئػ ، ؿتؾ ظٓد اخلٍِٜٔ أيب بُر بـ 

 ؿحٚؾٜ ـام هق ثٚبٝ .

هـ( ذم افٍتح : وؿتؾ إشقد ؿبؾ أن يّقت 852ؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر )

اهلل ظِٔف وشِؿ ، وؿتؾ مسِّٜٔ ذم خالؾٜ أيب بُر ، وتٚب ضِٔحٜ  افْبل صذ

 ًٚ ومٚت ظذ اإلشالم ، ظذ افهحٔح، ذم خالؾٜ ظّر ، وَٕؾ أن شجٚح أيو

 .اهـ.(1)تٚبٝ ، وأخبٚر هٗٓء منٓقرة ظْد اإلخبٚريغ

ذم حدود ظِّل مـ ادبٓامت افْبقّيٜ ش صوحى محر: » ؿِٝ : ؿقفف 

 مـ ظِامء افٍريَغ ، ؿد جزم بًّْٚه ، ظـ دفٔؾ مًتز .  ، مل أجد أحداً افَٚس 

ٜ صؽ : ؾٚحلديٞ ورد ذم ـتٛ افهحٚح : ـٚفبخٚري ) ّّ هـ( 256وث

حدثْٚ إشحٚق بـ ٕك، حدثْٚ ظبد افرزاق، ظـ مًّر، وؽره ، وافٍِظ فف ؿٚل : 

ظـ مهٚم، إٔف شّع أبٚ هريرة ريض اهلل ظْف، يَقل: ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف 

 وشِؿ: 

                                                           

 . دار ادًرؾٜ ، بروت.617:  6ؾتح افبٚري )ت: حمٛ افديـ اخلىٔٛ(   (1)



 

 

 

 ادختور افثؼػل    ..........................................................................................................      192

بْٔٚ إٔٚ ٕٚئؿ أتٔٝ بخزائـ إرض، ؾقضع ذم ـٍل شقاران مـ ذهٛ، »

ذابغ افِذيـ ؾُزا ظع، ؾٖوحك اهلل إيل أن إٍخٓام، ؾٍْختٓام ؾذهبٚ، ؾٖوفتٓام افُ

 .(1) شصوحى صـعوء، وصوحى افقامميإٔٚ بْٔٓام، 

ّٔدًا !!.  ؿِٝ : وفٔس ؾٔف صٚحٛ محر : ؾتّٖمؾ ج

  

                                                           

 . دار ضقق افْجٚة. 4374، رؿؿ: 170: 5صحٔح افبخٚري )ت: زهر افْٚس(   (1)
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 بودختور وعقػ حديٌ أيب داودتػسر 

ؿٚل : حدثْٚ هـ( 275افسجستٚين ، شِٔامن بـ إصًٞ )أخرج أبق داود 

، ظـ أيب شِّٜ  -يًْل ابـ ظّرو-ظبٔد اهلل بـ مًٚذ، حدثْٚ أيب، حدثْٚ حمّد 

ٓ تؼقم افسوظي حتك »ظـ أيب هريرة، ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

 .شفؿ يؽذب ظذ اهلل وظذ رشقفف، ـؾّ دجوًٓ  خيرج ثالثقن ـذابوً 

 ـ .ؿٚل إرٕٗوط : حديٞ صحٔح ، وهذا إشْٚد حس

ًٚ ؿٚل : حدثْٚ ظبد اهلل بـ اجلراح، ظـ جرير، ظـ  وأخرج أبق داود أيو

مٌرة، ظـ إبراهٔؿ، ؿٚل: ؿٚل ظبٔدة افسِامين، هبذا اخلز، ؾذـر ٕحقه، ؾَِٝ فف: 

 ف مـ افرؤوس.ٚ إّٕ أترى هذا مْٓؿ؟!. يًْل ادختٚر، ؾَٚل ظبٔدة: أمّ 

 . (1)إلرشٚفف: ؿٚل صًٔٛ إرٕٗوط : إشْٚده ضًٔػ 

، ورأي خّٚص دون برهٚن ؿِٝ : هذا تىبٔؼ مـ ؿبؾ افسِامين فِحديٞ 

، بؾ ٓ دفٔؾ ، وافسِامين تٚبًل ، فٔس مـ افهحٚبٜ ، ؾال  ذٍع وبٔٚنبف دون 

 ّٜٔ  .أثٚرة مـ ظِؿ ـقٕف يّدظل بال : ٚ ؿٚل ، بؾ احلّجٜ ظِٔف دحج

  

                                                           

ّٜٔ .4334، رؿؿ : 390: 6شْـ أيب داود)ت: صًٔٛ إرٕٗوط(   (1)  . دار افرشٚفٜ افًٚد
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 ثوفثي افدظقى اف

 وافعقوذ بوهلل دظقى ادختور أّكف كبلّ 

ّٕام فبٔٚن خبٞ افْقاصٛ  ؿِٝ : ٓ تستٖهؾ هذه افدظقى افْير ، وإ

 وخهقم أهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم ذم حتريػ احلَٚئؼ ..، هٚك فسى :

هـ( : حدثْٚ أبق بُر احلّٔدي 277ؿٚل يًَقب بـ شٍٔٚن افٍسقي )

ظـ افنًبل ؿٚل: ؾٚخرت أهؾ افبكة ؾٌِبتٓؿ بٖهؾ  جموفدحدثْٚ شٍٔٚن ظـ 

فف ؾجٚء  افُقؾٜ وإحْػ شٚـٝ ٓ يتُِؿ، ؾِام رآين ؽِبتٓؿ أرشؾ ؽالمًٚ 

ّٕف ٕبل. ؿٚل ، بُتٚب، ؾَٚل: هٚك اؿرأ  ؾَرأتف ؾ٘ذا ؾٔف مـ ادختٚر إفٔف يذـر أ

 .(1)ك ؾْٔٚ مثؾ هذاؾَٔقل إحْػ: إّٔ 

وروى يًَقب بـ شٍٔٚن : ذم افٍتح هـ( 852)ؿٚل ابـ حجر افًسَالين 

إحْػ بـ ؿٔس أراه ـتٚب ادختٚر إفٔف يذـر  أنّ ، ظـ افنًبل  -بنشـود حسـ-

ّٕف ٕبل   .(2)أ

ؿٚل أبق بُر: حدثْٚ ابـ ّٕر، حدثْٚ  مىٚفبف ؿٚل : ذمؿِٝ : ذـر ابـ حجر 

 .... ، ظـ ظٚمر، ظـ جٚبر ريض اهلل ظْف، ؿٚل: اصتُك رجؾ مْٚجموفد

 . (3)جموفد وعقػ: هـ( 852افًسَالين )ؿٚل ابـ حجر 

                                                           

 . مٗشسٜ افرشٚفٜ ، بروت. 31: 2تٚريخ افٍسقي)ت: أـرم افًّري(  ادًرؾٜ وافتٚريخ =  (1)

 . دار ادًرؾٜ ، بروت.617:  6ديـ اخلىٔٛ( ؾتح افبٚري )ت: حمٛ اف  (2)

 دار افًٚصّٜ ، افسًقدّيٜ . 2504. رؿؿ: 218: 11ادىٚفٛ افًٚفٜٔ)ت: شًد افنثري(   (3)
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: ؾّّرة حيّسـ إشْٚد جمٚفد ، ؾالحظ هتٚؾٝ ابـ حجر افًسَالين ؿِٝ : 

ٍف ،  ًّ مع أّن اإلشْٚد هق اإلشْٚد ، شقى ابـ ّٕر بدل شٍٔٚن ، وأخرى يو

 .وـالمهٚ حمدث منٓقر ، وظٚمر هق افنًبل ظْٔف

ظذ منٓقر أهؾ افسّْٜ ، شٔام فق تٍّرد وّْٕبف أّن جمٚفد بـ شًٔد ، ضًٔػ 

 بٚفًيٚئؿ ـام ؾٔام ٕحـ ؾٔف .

 وفٔس هذا وحسٛ : ؾٚحلديٞ حمّرف هٚك فسى ..
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 وؿقع افتحريػ دم حديٌ جموفد

ؿٚل : حدثْل أبق ظثامن ، حدثْٚ هـ( 277)افٍسقي اإلمٚم يًَقب أخرج 

ؾٖؾٚخر أهؾ أيب ، حدثْٚ جمٚفد ، ظـ ظٚمر ؿٚل: ـْٝ أجٚفس إحْػ بـ ؿٔس 

افبكة بٖهؾ افُقؾٜ، ؾبِغ مْف ـالمل ذات يقم وإٔٚ ٓ أدري، ؾَٚل: يٚ جٚريٜ 

 هٚت ذفؽ افُتٚب.

 ؿٚل: -ومٚ يدري أحد مـ افَقم مٚ ؾٔف- ؾجٚءت بف، ؾَٚل: اؿرأوا

ؾَرأتف ؾ٘ذا ؾٔف: بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ مـ ادختٚر بـ أيب ظبٔد إػ 

ومرض أشِؿ إٔتؿ؟ ؾ٘ين أمحد إفُٔؿ اهلل  إحْػ بـ ؿٔس ومـ ؿبِف مـ ربًٜٔ

افذي ٓ إفف إٓ هق، أمٚ بًد: ؾقيؾ ٕم ربًٜٔ ومرض، وإن إحْػ مقرد ؿقمف 

ف  ٓ أمِؽ فُؿ مٚ خط ذم افَدر، وإّٕ شَر حٔٞ ٓ يستىٔع هبؿ افهدر، وإيّن 

بٌِْل إُٔؿ تُذبقين وتٗذون رشع، وؿد ـذبٝ إٕبٔٚء وأوذوا ، مـ ؿبع ، 

 .(1)وافسالم مـ ـثر مـفؿ وفسً بخر

ظِٔٓؿ افسالم وافًٔٚذ ؿِٝ : وؾحقاه أّن ادختٚر خٌر مـ بًض إٕبٔٚء 

ادظك ـّؾ مـ زظؿ أّن ادختٚر  وّْٕبف أّن ٕص افٍسقي أظاله ، دفُٔؾ ، بٚهلل تًٚػ 

 ظِٔؾ ..خٍٚو ؾٚصؾ افْبّقة ، وهق دفٔؾ واه 

 ٜ ّّ ذم حتريػ ؾْٚهٔؽ ظـ ضًػ إشْٚده بّجٚفد ظذ ادنٓقر افسّْل ، ؾث

 .ادختٚر  أصؾ ـتٚب

                                                           

 . مٗشسٜ افرشٚفٜ ، بروت. 31: 2تٚريخ افٍسقي)ت: أـرم افًّري(   (1)
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أخرجف هـ( 310، حمّد بـ جرير )اإلمٚم افىزي أّن  افتحريػ يدّل ظذ

 حدثْل أبق افسٚئٛ شِؿ بـ جْٚدةؿٚل : ، ٓ صٚئبٜ ؾٔف واضٍح ، بٍِظ ذم تٚرخيف 

)صٚفح  ظـ حبٚن بـ ظع )ثَٜ( بـ محٚد ، ؿٚل: حدثْٚ احلسـ)افسقداين ، ثَٜ( 

، ظـ ادجٚفد، ظـ افنًبل، ؿٚل: دخِٝ افبكة ؾًَدت إػ حَِٜ ؾٔٓٚ احلديٞ( 

 .... إحْػ بـ ؿٔس

إػ أن ؿٚل : ؾٌوٛ إحْػ، ؾَٚل: يٚ ؽالم، هٚت تِؽ افهحٍٜٔ، ؾٖيت 

إحْػ بـ بهحٍٜٔ ؾٔٓٚ: بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ مـ ادختٚر بـ أيب ظبٔد إػ 

إحْػ مقرد ؿقمف شَر، حٔٞ ٓ  ٚ بًد، ؾقيؾ أم ربًٜٔ ومرض، ؾ٘نّ ؿٔس، أمّ 

بٝ ؾَد ـذب رشؾ مـ ذّ ـُ  يَدرون ظذ افهدر، وؿد بٌِْل إُٔؿ تُذبقين، وإنْ 

 .(1) مـفؿ وفسً أكو خراً ع، بْ ؿَ 

ؿِٝ : ومٚ أخرجف افىزي هق ادًروف ادتًٚرف ذم مهٚدر افتٚريخ ، 

 ـثر وؽره .ـتٚريخ ابـ 

ًٚ ـٚن ، ؾٚحلديٞ  ضًٔػ ؾٔام هق و، جمٚفد  هبٚ مـ إؾراد افتل تٍّردوأي

 ؟!.: ؾُٔػ إذا تٍّرد بٕٚمر افًئؿومنٓقر أهؾ افسّْٜ جزم احلٚؾظ ابـ حجر 

، وٓ أؿؾ مـ برئٝ مـ افتّٜٓفُـ ثبٝ أّن افُتٚب حمّرف ، ؾًٓدة جمٚفد 

: رضورة أّن آحتامل مبىٌؾ افنّؽ بٚفهدور ، ؾال يسقغ آشتدٓل بف ظذ رء 

 .شٔام إذا ـٚن مًتدًا بف ، مثؾ مٚ ٕحـ ؾٔف : فالشتدٓل 

                                                           

 هـ1387. دار افساث ، بروت. افىبًٜ افثٕٜٚٔ ، شْٜ : 69: 6تٚريخ افىزي   (1)
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ٜ أمر يقجٛ افتّٖمؾ : ؾٚخلز مـ روايٜ  ّّ  !!.افنًبلظٚمر بـ ذاحٔؾ وث

مو ، ف وبغ افشعبل ـون بقـذم آشتًٔٚب :  هـ(463)وؿد ؿٚل ابـ ظبد افز

 .(1)يؼبؾ ؿقل بعضفؿ دم بعض يقجى أّٓ 

ؿِٝ : ووجف افتّٖمؾ أّن خز افنًبل ربام يُقن مـ بٚب ؿدح إؿران ، أو 

ّٜٔ وادتًٚسيـ ، بًوٓؿ ذم بًض ، بسبٛ  ؾٔام ، وهذا  ٚاحلسد وؽرمهافًهب

 .ؽر ؿٚدح ؿٚل أهؾ افَْد 

  

                                                           

 . دار اجلٔؾ ، بروت .2528. فرؿؿ : 1465: 4آشتًٔٚب)ت: ظع افبجٚوي(    (1)
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 !!معـك كبقؤة ادختور

ّٕف ـٚن يّدظل افْبّقة ، وأّن  أفهؼ إوائؾ مـ أظداء أهؾ افبٔٝ بٚدختٚر أ

ًٚ مـ صٖٕف  ًٚ ٕمره ذم افقٓيٜجزائٔؾ ـٚن يْزل ظِٔف: حّى ، وهق ذم افثٖر، وتسخٍٔ

ّٕف ؿٚل هذا ظذ ذاك ادًْك ..  واهلل اؾساٌء مَٔٝ: إذ فٔس ذم ـّؾ ادهٚدر افثٚبتٜ أ

ضِبف افثٖر ـٚن ممّٚ ٕزل بف جزائٔؾ ظذ افْبل ،  : إنّ  ؽٚيٜ مٚ ذـر ادختٚر 

ّٕف ، وؿد وصؾ إفٔف ظـ ضريؼ أهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم   ..ذم زبر إوفغأ

 ؿٚل ابـ حجر ذم اإلصٚبٜ ذم ترمجٜ مٔثؿ افتامر :  

ؿٚل أبق خمْػ: ودٚ ـٚن افٔقم افثٚفٞ خرج ادختٚر إػ أخرج افىزي ؿٚل : 

 فهًَٛ بـ زهر، ظـ ابـ افًرق، مقػ فثَٔػ.احلجٚز، ؿٚل: ؾحدثْل ا

ؿٚل: أؿبِٝ مـ احلجٚز حتك إذا ـْٝ بٚفبسٔىٜ مـ وراء واؿهٜ اشتَبِٝ 

يريد احلجٚز حغ خذ شبِٔف ابـ زيٚد، ؾِام اشتَبِتف  ادختٚر بـ أيب ظبٔد خٚرجًٚ 

رحبٝ بف، وظىٍٝ إفٔف، ؾِام رأيٝ صس ظْٔف اشسجًٝ فف، وؿِٝ فف بًد مٚ 

ؾَٚل: خبط ظْٔل ابـ افزإٜٔ  ف: مٚ بٚل ظْٔؽ، سف اهلل ظْؽ افسقءتقجًٝ ف

ؾَٚل  .!؟ٝ إٔٚمِفؾَِٝ فف: مٚ فف صِّ ، صٚرت إػ مٚ ترى ،بٚفَؤٛ خبىٜ 

ًٚ إادختٚر: ؿتِْل اهلل  ًٚ  ن مل اؿىع إٔٚمِف وأظوٚئف إرب ، ؿٚل: ؾًجبٝ دَٚفتف، إرب

ؾَٚل يل: مٚ أؿقل فؽ ؾٚحٍيف ظْل حتك  !ؾَِٝ فف: مٚ ظِّؽ بذفؽ رمحؽ اهلل؟

 ترى مهداؿف.
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ؿٚل: ثؿ ضٍؼ يسٖفْل ظـ ظبد اهلل بـ افزبر، ؾَِٝ فف: جلٖ إػ افبٔٝ، 

ؾَٚل: إٕام إٔٚ ظٚئذ برب هذه افبْٜٔ، وافْٚس يتحدثقن إٔف يبٚيع رسا، وٓ أراه إٓ 

ٓ  فق ؿد اصتدت صقـتف واشتُثػ مـ افرجٚل إٓ شٔيٓر اخلالف، ؿٚل: أجؾ،

صؽ ذم ذفؽ، أمٚ إٕف رجؾ افًرب افٔقم، أمٚ إٕف إن خيىط ذم أثري، ويسّع ؿقيل 

أـٍف أمر افْٚس، وإٓ يًٍؾ ؾق اهلل مٚ إٚ بدون احد مـ افًرب، يٚ بـ افًرق، إن 

افٍتْٜ ؿد أرظدت وأبرؿٝ، وـٖن ؿد إبًثٝ ؾقضئٝ ذم خىٚمٓٚ، ؾ٘ذا رأيٝ 

ادختٚر ذم ظهٚئبف مـ ادسِّغ،  ذفؽ وشًّٝ بف بُّٚن ؿد طٓرت ؾٔف ؾَؾ: إنّ 

يىِٛ بدم اديِقم افنٓٔد ادَتقل بٚفىػ، شٔد ادسِّغ، وابـ شٔدهٚ، احلسغ 

ابـ ظذ، ؾق ربؽ ٕؿتِـ بَتِف ظدة افَتذ افتل ؿتِٝ ظذ دم حئك بـ زـريٚء 

، ؿٚل: ؾَِٝ فف: شبحٚن اهلل! وهذه أظجقبٜ مع إحدوثٜ إوػ، ظِٔف افسالم 

 ق مٚ أؿقل فؽ ؾٚحٍيف ظْل حتك ترى مهداؿف.ؾَٚل: ه

ك راحِتف، ؾّٙ ومؤٝ مًف شٚظٜ أدظق اهلل فف بٚفسالمٜ، حرّ  ثؿّ 

 دٚ إكؾٝ، ؾٖخذت بٔده ف وؿػ ؾٖؿسؿ ظعّ وحسـ افهحٚبٜ ؿٚل: ثؿ إّٕ 

ؾقدظتف، وشِّٝ ظِٔف، وإكؾٝ ظْف، ؾَِٝ ذم ٍٕز: هذا افذي يذـر يل هذا 

ؾق اهلل مٚ  ؟!رء حدث بف ٍٕسفأف ـٚئـ، ٚ يزظؿ إّٔ ممّ  -يًْل ادختٚر -اإلٕسٚن، 

ف ـٚئـ، ؾٓق يقجٛ ام هق رء يتّْٚه ؾرى إّٔ ، وإّٕ أضِع اهلل ظذ افٌٔٛ أحداً 

رايف، ؾٓذا واهلل افرأي افنًٚع، ؾق اهلل مٚ ـؾ مٚ يرى اإلٕسٚن إٔف ـٚئـ يُقن، 

ـٚن ذفؽ مـ ظِؿ فئـ  ؿٚل: ؾق اهلل مٚ مٝ حتك رأيٝ ـؾ مٚ ؿٚفف ؿٚل: ؾق اهلل

 ًٚ  .(1)متْٚه، فَد ـٚن أفَك إفٔف فَد أثبٝ فف، وفئـ ـٚن ذفؽ رأيٚ رآه، وصٔئ

                                                           

 هـ1387. دار افساث ، بروت. افىبًٜ افثٕٜٚٔ ، شْٜ : 572:  5تٚريخ افىزي   (1)



 
 
 
 

 

 211     .........................................................دم مقزان افـؼد افسـّل  افػصؾ افرابع :  ادختور 

ؿِٝ : وٕحقه أو ؿريٛ مْف ذم مهٚدر افتٚريخ إخرى ، ـٖٕسٚب 

 .(1) افبالذري 

بًد  مْزاً  ٚن يَقل: واهلل ٕظِقنه وؿد مٙ ؿقل افبالذري أّن ادختٚر ـ

ـه  وٕخٍٔـ أهؾ احلرمغ. وٕذظرن أهؾ ، ُر بًد ظس ظسُراً  مْز. وٕؾِ

 .(2) خزي فػل زبر إوفغ وإنّ  ،ادؼؿغ وادٌربغ

ؿِٝ : مٚ ذـره ادختٚر رمحف اهلل ذم ضِٛ افثٖر ، ٕبقؤة شاموّيٜ ، وصِٝ 

دّيٜ  ّّ افهالة وافسالم ، ٓ  بقاشىٜ أهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿإفٔف ظـ ضريؼ افرشٚفٜ ادح

ّٜٔ مًجزاتف  د ذم افًٚدغ : ـبَ ّّ ّْٔٚ حم  تْٚذم ثقابٝ افديـ ، بؾ هل مًجزة فْب

ّٜٔ ادتقاترة ظْد افٍريَغ .  افٌٔب

 

  

                                                           

 . دار افٍُر ، بروت .377:  6إٔسٚب إذاف )ت: شٓٔؾ زـٚر(   (1)

 . دار افٍُر ، بروت .377:  6إٔسٚب إذاف )ت: شٓٔؾ زـٚر(   (2)
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  بعي ارافدظقى اف

 دم ؿؾى ادختور حّى افالت وافعزى

أخرج ابـ أيب صٔبٜ ؿٚل : حدثْٚ ظٍٚن ؿٚل: حدثْٚ أبق ظقإٜ ؿٚل: حدثْٚ 

ظـ ظبٚد ؿٚل: أتك ادختٚر ظع بـ أيب ضٚفٛ بامل مـ ، ظـ ثٚبٝ بـ هرمز ، ادٌرة 

ّّ  ،اددائـ ؿٚل: ؾقضع ادٚل بغ يديف وظِٔف مَىًٜ  ف شًد بـ مسًقدوظِٔٓٚ ظ

ؾٔف ٕحق مـ مخس ظؼة مٚئٜ، ؿٚل: هذا  محراء، ؿٚل: ؾٖدخؾ يده ؾٚشتخرج ـٔسًٚ 

 .  شٓ حٚجٜ فْٚ ذم أجقر ادقمسٚت»مـ أجقر ادقمسٚت، ؿٚل: ؾَٚل ظع:

ؿٚل: وأمر بامل اددائـ ؾرؾع إػ بٔٝ ادٚل ، ؿٚل: ؾِام أدبر ؿٚل فف ظع: 

 .(1)شافالت وافعزى واهلل ، فق صؼ ظذ ؿؾبف فقجد ممن مـ حّى »

ؾِؿ يتًّغ : إذ ٓ ، ؿِٝ : إشْٚده ضًٔػ ، رجٚفف ثَٚت شقى ظّبٚد 

ّٜٔ ، يروهيٚ ثٚبٝ بـ هرمز ، ظـ ظبٚد ، ظـ  تقجد روايٜ ذم ـتٛ احلديٞ افسْ

 .ظذ افتًٔغ شٚؿىٜ : فًدم افَريْٜ واهٜٔ ظّع ، إّٓ مٚ رسدٕٚه أظاله : ؾٚفروايٜ 

 ؟!!.وربام يَٚل هق: ظبٚد بـ ظبد اهلل إشدي  

ؿِْٚ : جمّرد احتامل ٓ تًوده ؿريْٜ ، ظذ أّن ظبٚد إشدي ، ضًٔػ 

ٚد أهؾ افسّْٜ افُبٚر : ؾّنٓقرهؿ ظذ ضًٍف  َّ  . (2)ظْد ٕ

                                                           

 . افرصد ، افريٚض.30621، رؿؿ: 195: 6ادهّْػ )ت: ـامل احلقت(   (1)

ّٜٔ ، اهلْد . 165، رؿؿ: 98: 5هتذيٛ افتٓذيٛ   (2)  . دائرة ادًٚرف افْيٚم
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   ومسي افدظقى اخل

 ـرد ادختور وتوبقت بـل إهائقؾ

أراد خهقم ادختٚر افتنْٔع ظِٔف بٚفُرد افذي ـٚن حيِّف أيْام ذهٛ ؾٔام 

ّٕام هق  ـرّد ظّع بـ أيب ضٚفٛ صِقات اهلل ظِٔف  -ظذ مٚ رووا أيوًٚ –رووا ، وإ

 ، ـٚن يتزك بف ٓ أـثر وٓ أؿؾ .. 

 : (1)وذم ذفؽ افُرد ؿقٓنهـ( ذم ادْتيؿ : 597ؿٚل ابـ اجلقزي )

 .فؾتّزكادختور ذه اخّت  افؼقل إّول : إّكف ـرّد ظّع 

، ظـ أبٔف ، وحدثْل ظبٚس بـ هنٚم : ذم إٔسٚبف هـ( 279ؿٚل افبالذري )

، بـ أيب ضٚفٛ  ادختٚر يًّد إػ ـرد ظعّ  ه ؿٚل: ؿٔؾ ٓبـ ظّر إنّ ظـ جدّ 

يستسَقن بف ، ويىٔػ بف أصحٚبف ، بف افديبٚج  وحيّػ ، ؾٔحِّف ظذ بٌؾ أصٓٛ 

 .(2) ويستْكون

قت ؿِٝ : وهق مـ افتزك بآثٚر افهٚحلغ وافهديَغ ، ـام ـٚن يًٍؾ ضٚف

، إمجٚع أهؾ افَبِٜ  قات اهلل تًٚػ ظِٔف ، وظذ جقاز افتّزك بآثٚر افهٚحلغصِ

ّٕف ذك .  إّٓ افتّٔٔغ أتبٚع ابـ تّٜٔٔ ، ؾّبدظقا ذفؽ ، بؾ ّسح بًوٓؿ أ

                                                           

 .247افبَرة :   (1)

 . دار افٍُر ، بروت .414:  6إٔسٚب إذاف )ت: شٓٔؾ زـٚر(   (2)
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ُِِِْف َأْن هٗٓء احلنقّيٜ ؿقفف تًٚػ : ظذ  ويرد َٜ ُم ْؿ إِنه آَي ُٓ ٔي بِ َٕ َوَؿَٚل هَلُْؿ 

ُؿ  ُُ َٔ
تِ ْٖ ُؽؿْ َي ـْ َربِّ  . (1) َوَبِؼق ٌي ِم و َتَرَك آُل ُمقَشك َوآُل َهوُرونَ  افت وُبقُت ؾِقِف َشؽِقـٌَي ِم

 وـّؾ مٚ ؿٔؾ ؽر ذفؽ ، ؾٓق ـذب ٓ يثبٝ .

 .ؽرّد بدظي : فتظؾقؾ افـّوسافافؼقل افثوين : 

: وـٚن بدء شببف مٚ حدثْل بف ظبد ذم تٚرخيف ؿٚل هـ( 310)أخرج افىزي 

اهلل بـ أمحد بـ صبقيف، ؿٚل: حدثْل أيب، ؿٚل: حدثْل شِٔامن، ؿٚل: حدثْل ظبد 

اهلل ابـ ادبٚرك، ظـ إشحٚق بـ حئك بـ ضِحٜ، ؿٚل: حدثْل مًبد بـ خٚفد، 

، فف  ؾ٘ذا زيٚت جٚر يل خرجٝ يقمًٚ  :ؿٚل: حدثْل ضٍٔؾ بـ جًدة بـ هبرة، ؿٚل

 ، ق ؿِٛ فِّختٚر ذم هذاف نْ أـرد ؿد رـبف وشخ صديد، ؾخىر ظذ بٚيل 

بف، ؾٖتٔٝ  بٚفُرد، ؾٖرشؾ إيله  افزيٚت: أرشؾ إيله  ؾرجًٝ ؾٖرشِٝ إػ

 ًٚ . مل أشتحؾ ذفؽ، ؾَد بدا يل أن أذـره فؽ ادختٚر، ؾَِٝ: إين ـْٝ أـتّؽ صٔئ

  !.ومٚ هق؟ :ادختٚر  ؿٚل

 رة مـٚؾٔف أث ف يرى أنه ـّٖٕ ، ـٚن جًدة بـ هبرة جيِس ظِٔف  ؿِٝ: ـرّد 

 .ظِؿ، ؿٚل: شبحٚن اهلل! ؾٖخرت هذا إػ افٔقم ابًٞ إفٔف، ابًٞ إفٔف

ؿٚل: وؿد ؽسؾ وخرج ظقد ٕوٚر، وؿد تؼب افزيٝ، ؾخرج يبص، 

 .(2) ؾجلء بف وؿد ؽق، ؾٖمر يل بٚثْل ظؼ أفٍٚ، ثؿ دظٚ: افهالة جٚمًٜ

                                                           

 . دار افساث ، بروت.83:  6افىزي  تٚريخ  (1)

 هـ1387. دار افساث ، بروت. افىبًٜ افثٕٜٚٔ ، شْٜ : 82: 6تٚريخ افىزي   (2)



 
 
 
 

 

 215     .........................................................دم مقزان افـؼد افسـّل  افػصؾ افرابع :  ادختور 

ٚد أهؾ افسّْٜ ظذ ضًػ إشحٚق  َّ ؿِٝ : إشْٚده ضًٔػ جّدًا واه : أمجع ٕ

ٔك بـ ضِحٜ دون خالف أظِّف ، وأّمٚ افىٍٔؾ بـ جًدة ؾّّٓؾ ؽر بـ حي

 مًروف .   

ؿٚل أبق خمْػ: ؾحدثْل ؾؤؾ بـ خديٟ ؿٚل : هـ( 310)وأخرج افىزي 

ؿٚل: دٚ إكف ادختٚر مٙ إبراهٔؿ ومًف أصحٚبف حتك إتٓك إػ أصحٚب 

ون، ؾَٚل افُرد وؿد ظٍُقا حقفف وهؿ راؾًقا أيدهيؿ إػ افسامء يستْك

شْٜ بْل إرسائٔؾ، وافذي ٍٕز :  إبراهٔؿ: افِٓؿ ٓ تٗاخذٕٚ بام ؾًؾ افسٍٓٚء

ؾِام جٚز افَْىرة إبراهٔؿ وأصحٚبف إكف  ،بٔده إذ ظٍُقا ظذ ظجِٓؿ

 .(1)أصحٚب افُرد

هـ( ذم ـتٚبف 597ؿِٝ : ؾؤؾ بـ خديٟ مّٓؾ واه ، ؿٚل ابـ اجلقزي )

: ؿٚل أبق حٚتؿ افرازي ، ؾؤؾ بـ خديٟ روى ظـ مقػ إصس افوًٍٚء : 

 .(2) مسوك جمٓقل روى ظْف رجٌؾ 

ّٜٔ افُرد برمّ  تٓٚ ، ؽر ثٚبتٜ : إذ ٓ يقجد خز يًتّد بف ذم واحلّؼ ؾّ٘ن ؿو

هذا ، ومـ ثّؿ يىٚفٛ ـّؾ مـ ذـرهٚ مـ اجلٓالء بٚإلشْٚد افهحٔح ، وٓ وجقد 

ظذ أهّنٚ فق ثبتٝ ، ؾٓل مـ افتّزك ادؼوع ٚط ، فف حتك يدخؾ اجلّؾ شؿ اخلٔ

 وٓ ٕىٔؾ .بآثٚر افهٚحلغ ، 

                                                           

 هـ1387. دار افساث ، بروت. افىبًٜ افثٕٜٚٔ ، شْٜ : 82: 6تٚريخ افىزي   (1)

ّٜٔ ، بروت..دار افُتٛ 2724. رؿؿ : 9: 3ضًٍٚء ابـ اجلقزي )ت: ظبد اهلل افَٚيض(   (2)  افًِّ
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 زوجي ادختور رمحفو اهلل اشتشفود ظؿرة 

يقّضح جمّقظٓٚ أّن ؾريٜ ـقن ادختٚر  -مع ٕهقص أخرى–هذا افّْص 

ًٚ ، ؾريٜ زبرّيٜ ، أفهَٓٚ بف آل افزبر تنقهيٚ فهقرتف .. ّٔ  ٕب

بًٞ إػ بـ افزبر ادهًٛ  أبق ظَِّٜ اخلثًّل أنّ ؿٚل أبق خمْػ: حدثْل 

  !.ؾَٚل هلام: مٚ تَقٓن ذم ادختٚر؟ ،إٕهٚري وهل امرأة ادختٚر

مٚ تَقفقن ؾٔف إٔتؿ،  مٚ َٕقل ؾٔف إّٓ  ؟!ؾَٚفٝ أم ثٚبٝ: مٚ ظسْٔٚ أن َٕقل

 .ؾَٚفقا هلٚ: اذهبل

ف اهلل ظؾقف، إكّ رمحي ؾَٚفٝ: ، بْٝ افًْامن بـ بنر إٕهٚري ٚ ظّرة وأمّ 

وـتى ؾقفو إػ ، ؾرؾًٓٚ مهًٛ إػ افسجـ، مـ ظبود اهلل افصوحلغ ـون ظبداً 

 ، ؾُتٛ إفٔف أن أخرجٓٚ ؾٚؿتِٓٚ.و تزظؿ أكف كبلظبد اهلل بـ افزبر أّن 

ؾٖخرجٓٚ بغ احلرة وافُقؾٜ بًد افًتّٜ، ؾرضهبٚ مىر ثالث رضبٚت 

 .ومىر تٚبع ٔل ؿٍؾ مـ بْل تٔؿ اهلل بـ ثًِبٜ، ـٚن يُقن مع افؼط ، بٚفسٔػ

ؾسّع هبٚ بًض إٕهٚر،  .يٚ أبتٚه، يٚ أهاله، يٚ ظنرتٚه :ظّرة  ؾَٚفٝ

وهق أبٚن بـ افًْامن بـ بنر، ؾٖتٚه ؾِىّف وؿٚل فف: يٚ بـ افزإٜٔ، ؿىًٝ ٍٕسٓٚ 

 .ؾِزمف حتك رؾًف إػ مهًٛ ،ؿىع اهلل ئّْؽ

 .ظك صٓٚدة بْل ؿٍؾ، ؾِؿ ينٓد فف أحدل مسِّٜ، وادّ أمّ  إنّ  : مىر ؾَٚل

ِّ بـ افزبر  ؾَٚل مهًٛ  .ؾئًًٚ  ف رأى أمراً ؾّٕ٘ : قا شبٔؾ افٍتك : خ
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ؾَٚل ظّر بـ أيب ربًٜٔ افَرر ذم ؿتؾ مهًٛ ظّرة بْٝ افًْامن بـ 

  بنر:

 ؾ بٔوٚء حرة ظىبقلــــــــؿت             مـ أظجٛ افًجٚئٛ ظْدي  إنّ 

 ٔؾــ ؿتـــــٚ مـــــــــهلل دره إنّ               رم ــــــــؿتِٝ هُذا ظذ ؽر ج             

 .(1) ْٚت جر افذيقلـوظذ ادحه            ؾ وافَتٚل ظِْٔٚ ــــــــــــتٛ افَت

ؿِٝ : ؾالحظ ، ـٔػ تَّقل مهًٛ ابـ افزبر ظذ فسٚن ظّرة رضقان 

، مٚ اؿنًرت فف اهلل تًٚػ ظِٔٓٚ ، ؾٚؾسى ظِٔٓٚ وظذ ادختٚر وظذ اهلل تًٚػ 

 !.!افساموات 

  

                                                           

 هـ1387. دار افساث ، بروت. افىبًٜ افثٕٜٚٔ ، شْٜ : 113: 6تٚريخ افىزي   (1)
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 صبفي ـقن ابـ احلـػّقي ادفدي ادـتظر !!

 صبٜٓ واهٜٔ ، وؾريٜ ظٚتٜٔ ، ٓ أصؾ هلٚ ، وفربام يزظؼ بًض افْقاصٛ ،

ّٕف  أّن ادختٚر أو اجلِٜٓ ،  ادٓدي ادْتير ، هق ـٚن يَقل ب٘مٚمٜ ابـ احلٍّْٜٔ وأ

ّٜٔ ه ادزظّٜ وؽٚيٜ دفٔؾ هذ  بٚدٓدي .. ، أّن ادختٚر ـٚن خيٚضٛ ابـ احلٍْ

 ويرّد ـّؾ هذا : 

ّٕف  أوًٓ : مل يرد ذم ـّؾ مهٚدر افٍريَغ ، أّن ادختٚر ذـر ذم ابـ احلٍّْٜٔ أ

ّٕف ؽٚئٛ ادْتير   .وأ

ًٚ : هذا ادذهٛ طٓر بًد مَتؾ ادختٚر   . ثٕٚٔ

ًٚ ثٚ ًٚ فث ّٕف ـٚن مٓدي ّٜٔ ٍٕسف ، أ  .: تكيح ابـ احلٍْ

حدثْٚ مقشك بـ إشامظٔؾ ؿٚل: ؿٚل : هـ( 230)ؾَِد أخرج ابـ شًد 

: شالم  ّقن ظذ حمّد بـ ظعّ حدثْٚ أبق ظقإٜ ، ظـ أيب محزة ؿٚل: ـٕٚقا يسِّ 

 !!.ظِٔؽ يٚ مٓدي 

 . (1) شأجؾ ، أكو مفدي: أهدي إػ افرصد واخلر»ؾَٚل: 

ـٌ صحٔح ظذ ذط مسِؿ ، رجٚفف ثَٚت ظذ ذط  ؿِٝ : إشْٚده حس

ّٟ بف مسِؿ ،  افنٔخغ ، شقى ظّران بـ أيب ظىٚء إشدي ، وهق صدوق احت

 ومل خيرج فف افبخٚري . 

                                                           

ّٜٔ ، بروت.70: 5ضبَٚت ابـ شًد )ت: حمّد ظىٚ(   (1)  . افًِّ
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 زبدة افؽتوب!!

 رضقان اهلل تًٚػ ظِٔف افدرايٜ وافروايٜ ..تًٚرض ذم ادختٚر 

ّٕف ـٚن واؾر افًَؾ ، مـ أهؾ افرأي وافُٔٚشٜ  ؾّٖمٚ افدرايٜ ، ؾال خالف أ

ًٚ مـ افهحٚبٜ حسـ افسرة ، ، وافديـ وافنجٚظٜ  بؾ هق ظذ اديْقن ؿقّي

 ظْٓؿ .تًٚػ ادخهِغ : ـٖبٔف ريض اهلل 

ّٔد صبٚب أهؾ اجلّْٜ ،  ّٕف هنض فِىِٛ بثٖر احلسغ ش ـام ٓ خالف ذم أ

، أحّبف افّْٚس فذفؽ ؾٔام ؿٚل ابـ وإٓتَٚم مـ أظداء أهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم 

 . هذه هل افدرايٜ .حجر 

وأّمٚ افروايٜ ، ؾَْؾ أهؾ افسّْٜ ذم مهٚدرهؿ أّن ادختٚر ادظك افْبّقة ، وأّن 

، وـّؾ هذا ـذب ذم وآؾساءات ر ذفؽ مـ افسهٚت افقحل يْزل ظِٔف وؽ

 .ؾٔام بٚن ـذب 

ّٕام ٕجزم ٕحـ افنًٜٔ بُذب ـّؾ هذا : دٚ مّر ذم افٍه أّن هذا سٚبَٜ ل افقوإ

إّمٚ بٚفوًػ : مبتالة  شٕٚٔدإروايٜ مًتّدة ، ؾُّؾ  ّي أ تنٍع فف : ٓافُذب 

  .فٜ ، أو ضًػ افدٓواجلٓٚفٜ ، أو افتدفٔس ، أو افتحريػ 

ّٜٔ مـ آل  ضّبؾ هلٚ بْقظذ أّن ؾريٜ افْبّقة وافقحل ، ؾريٜ زبرّيٜ حموٜ   أم

 ..مروان ؾٔام بًد 

أضػ إػ ذفؽ ، ؾِٔس ذم مهٚدرٕٚ ٕحـ افنًٜٔ مـ رائحٜ ، فٍريٜ افقحل 

بٖهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ ، ويٍُل هذا ظْدٕٚ فَِىع بُذهبٚ ، وٕحـ وافُرد وافْبّقة 
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ٕٚصًٜ ، وأهؾ افبٔٝ أدرى بام ؾٔف ، ؾٓذه مهٚدرٕٚ أفهؼ مـ ؽرٕٚ ، افسالم ، 

 فٔس ؾٔٓٚ أّن ادختٚر ادظك افْبقة وافقحل ، ؾالحظ ومتّسؽ .
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 36 ....................................... ظبد اهلل بـ ظّر يتنٍع فِّختٚر 

 37 .................................... ظذ ظبد اهلل بـ افزبر ؿدوم ادختٚر 

 38 ...................................... إذن ابـ احلٍّْٜٔ اخلٍل فِّختٚر بٚفثٖر

 39 ............................................ وثقرة افتقابغ  ادختٚر 

 41 ............................................... افُقؾٜ !!ؿدوم ادختٚر  

 42 ......................................................... وؿًٜ ظغ افقردة

 42 ........................ إّٓ رؾٚظٜ بـ صداداشتنٓٚد زظامء افتقابغ 

 44 .................................. شجـ ادختٚر افثٚين بقصٚيٜ ظّر بـ شًد

 44 ...................................................... خروجف مـ افسجـ

 46 ........................................ ـتٚب ادختٚر مـ افسجـ إػ رؾٚظٜ

 47 .................................. بًٜٔ افنًٜٔ فِّختٚر دٚ خرج مـ افسجـ

 ّٜٔ  48 ................................... ذم ضِٛ افثٖر إذن حمّد بـ احلٍْ

 49 .......................................... افتحٚق إبراهٔؿ إصس بٚدختٚر .



 
 
 
 

 

 213     .................................................................................................................ادحتقيوت 

 53 ............................................. مَتؾ ظبٔد اهلل بـ زيٚد فًْف اهلل

 54 ................................... حهٚر ابـ افزبر ابـ احلٍّْٜٔ وبْل هٚصؿ

 57 ............................................. اشتنٓٚد ادختٚر ريض اهلل ظْف

 61 .................................... تْبٔف : حجّٜٔ ادَْقل مـ شرة ادختٚر!!

 63 .................................. هؾ هتٚون ابـ إصس ذم ٕكة ادختٚر؟!!
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