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 :مقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 .اٜنمد  رب العاٞنٌن، كصلى ا على ١نمد كآلو األئمة كاٞنهديٌن كسلم تسليمان 

ثناء تتبعي لبعض األحاديث ُب كتب السنة ٔنرجيان كتصحيحان مررت باٜنديث الذم ينص أ
ادثٌن كاققٌن قد نصوا على  خليفة  تعاذل، فوجدت أف   )عليو السالـ(اٞنهدم  ى أفٌ عل

اٜنديث من أصح األحاديث سندان، كلكين كجدت بعض العلماء  صحة إسناده، بل كجدت أف  
السنة قد حاكؿ اٝندش ُب اٜنديث سندان كمتنان، أما من حيث السند فقد جانبوا اٞنوضوعية ككاف 

م ٠نرد تعس  مسس ، كسيتٌب تفصيل ذل  بالدليل الواضح، كأما من حيث اٞن ن فقد  شكاٟنإ
ال يدعمها  -أردنا ٘نلهم على الصحة  إفٍ  -كاف إشكاٟنم منبثقان عن شبهة كردت على أذىاهنم 

 شيء من ١نكم الكتاب أك السنة الشريفة.

اٜنديث الصحيح، كمنهم من ذا هبىسالء العلماء اكلة اٝندش  ىناؾ أمران يدفع فعلمت أف  
 على اٝندش باٜنديث بتم حجة مهما كانت ضعيفة كتافهة، فتذكرت اٞنثل القائل: يصرٌ 

)ًشٍنًشنىةه أىٍعرًفيها ًمٍن أىٍخزىـ( 
(ُ). 

كٔنرجيو  ،ألبٌن أقواؿ العلماء بصحتو ؛هبذا اٜنديث ةرسالة خاص كتابةفلذل  عزمت على  
شبهات عنو بالتفصيل اٞنمكن، كرّنا سيعجب من يقرأ ىذه كرد ال ،كذكر طرقو كالوقوؼ على متنو

الرسالة من تدليس بعض العلماء أك جهلهم كغفلتهم عند ردىم على ىذا اٜنديث الصحيح، 
ذل شرؼ إرد ىذا اٜنديث ليست منصفة كتفتقر لاٟنجمة  كحتمان سيلمس القارئ اللبيب بتف  

 ن يقع فتسو !يفكانوا كحاطب ليل ال يدرم أم قد ضاقوا ذرعان هبذا اٜنديث، اٝنصومة، ككتهن  
                                                           

ػز١يس: أهزَٟٔ حرٓ حٌىٍزٟ أْ ٌ٘ح حٌ٘ؼَ ألرٟ أهَِ حٌطخثٟ، ٚ٘ٛ ؿي كخطُ ١١ت أٚ ؿي ؿيٖ،  لخي حٌـَٛ٘ٞ: )لخي أرٛ -1
 ٚوخْ ٌٗ حرٓ ٠مخي ٌٗ أهَِ، فّخص ٚطَن ر١ٕٓ، فٛػزٛح ٠ِٛخً فٟ ِىخْ ٚحكي ػٍٝ ؿيُ٘ فؤىِٖٛ، فمخي:

 اْ رٕٝ ٍٍِٟٛٔ رخٌيَ   ٕٕٗ٘ش أػَفٙخ ِٓ أهَِ
 ِخىس "هَِ". 9ٔٔٔٙ ٘ؽ :وؤٔٗ وخْ ػخلخً( حٌٜلخف ٌٍـَٛ٘ٞ

 ٚحٌٕٕ٘٘ش ٟ٘ حٌطز١ؼش أٚ حٌٔـ١ش، ٚحٌّؼٕٝ أْ ػمٛلُٙ ٌ٘ح ٍٚػٖٛ ِٓ أر١ُٙ أهَِ.
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ُب أحاديثهم  )عليو السالـ(نة باألساس، لًنكا مقاـ اٞنهدم ذل الس  إالرسالة موجهة  هىذكطبعان 
الصحيحة، كليعلموا مدل تدليس بعض العلماء ككقوفهم ُب كجو اٜنق استجابة للهول كالتعصب 

 اٞننشورة من باب اإللزاـ. كاقتصرت على ما موجود اآلف ُب مصادرىم ال غًن.

كاٜنديث مركم عن ابن مسعود، كعن ثوباف ّنتنٌن كال دليل على أهنما حديث كاحد، 
فيمكننا أٍف نعتربمها حديثٌن كإٍف كانا متشاهبٌن، فالتشابو ُب اللفظ ال يعين بالضركرة االٓناد ُب 

كال اٜنديثٌن حديثان كاحدان ركم الركاية، كلكنٌا ُب ىذه الرسالة سنغض النظر عن ىذا األمر كنعترب  
 تارة ّن ن ٢نتصر كأخرل ّن ن ميفٌصل.

 كآخران. كاٜنمد  أكالن 

 الشيخ ناظن العقيلي                                                                                                                                                                                                             
 هـ  3414 /ذو القعدة /31

 م 1031 /1 /31                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 



 متهيد:

ًإَّن ىا أىنتى مينًذره كىًلكيلِّ قػىٍوـو ﴿: )صلى ا عليو كآلو(قاؿ ا تعاذل ٢ناطبان نبيو الكرًن ١نمدان 
ده ىو اٟنادم من بع بتف   )صلى ا عليو كآلو(، كاٞننقوؿ عن مدينة العلم ١نمد [ٕ]الرعد:  ﴾ىىادو 

 :)عليو السالـ(علي بن أيب طالب 

 :ٞنا نزلت)( بسنده عن ابن عباس، قاؿ: ُِْ/ُّأخرج ابن جرير الطربم ُب جامع البياف )
أنا اٞننذر يده على صدره، فقاؿ:  )صلى ا عليو كآلو("إَّنا أنت منذر كلكل قـو ىاد" كضع 

م يا علي، ب  يهتدم اٞنهتدكف أنت اٟناد، كأكمت بيده إذل منكب علي، فقاؿ: كلكل قـو ىاد
 .(ُ) (بعدم

، "إَّنا )عليو السالـ(كأخرج اٜناكم النيسابورم ُب مستدركو بسنده عن علي بن أيب طالب 
 .(رسوؿ ا صلى ا عليو كآلو اٞننذر كأنا اٟنادم)أنت منذر كلكل قـو ىاد" قاؿ علي: 

 قاؿ اٜناكم: ىذا حديث صحيح اإلسناد كدل خيرجاه. 

)عليو ( بسنده عن علي ُُِِٓبرقم ِِِٓص ٕجابن أيب حاًب ُب تفسًنه )كأخرج 
. قاؿ ابن أيب حاًب: قاؿ ابن اٛننيد: ىو (اٟناد رجل من بين ىاشم)، لكل قـو ىاد قاؿ: السالـ(

 .(ِ)علي بن أيب طالب رضي ا عنو 

                                                           

 .تئعٕاد ؼغٓػٓ ٌ٘ح حٌلي٠غ أٗ  8ٕ٘ٙ 8 ؽلخي حرٓ كـَ فٟ فظق حٌزخٍٞ  -1
ف حرٓ أرٟ كخطُ فٟ ِميِش طف١َٖٔ  -2 ََّ ؤٌٕٟ رؤٔٗ أٚىع ف١ٗ أٛق حٌَٚح٠خص، ٚح١ٌىُ ٔٚ والِٗ: )... ٓ ٗٔٙ ٔؽلي ٛ

....... فؤؿزظُٙ اٌٝ ٍِظُّٔٙ، ٚرخهلل حٌظٛف١ك، ٚا٠خٖ تأفػ األعا١ٔذ ؿّخػش ِٓ اهٛحٟٔ اهَحؽ طف١َٔ حٌمَحْ ِوظَٜحً 
، ٚأٗزٙٙخ ِظٕخ، فبًح ٚؿيص حٌظف١َٔ ػٓ رٌه تأفػ األخثاس إعٕادا   إخشاضفرؽش٠د ٔٔظؼ١ٓ، ٚال كٛي ٚال لٛس اال رخهلل. 

ًوَ ِؼٗ أكيحً ِٓ حٌٜلخرش ِّٓ حطٝ رّؼً ًٌه، ٚاًح ٚؿيطٗ ػٓ حٌٜلخرش فخْ وخٔٛح ٌُ ح -ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ 
، ١ّٓٚض ِٛحفم١ُٙ رلٌف حإلٕٓخى. ٚحْ وخٔٛح ِوظٍف١ٓ ًوَص حهظالفُٙ تأفػ األعا١ٔذِظفم١ٓ ًوَطٗ ػٓ أػالُ٘ ىٍؿش 

ش ٚٚؿيطٗ ػٓ حٌظخرؼ١ٓ ػٍّض ًٚوَص ٌىً ٚحكي ُِٕٙ إٓخىح، ١ّٓٚض ِٛحفم١ُٙ رلٌف حإلٕٓخى، فبْ ٌُ أؿي ػٓ حٌٜلخر
 ف١ّخ أؿي ػُٕٙ ِخ ًوَطٗ ِٓ حٌّؼخي فٟ حٌٜلخرش، ٚوٌح حؿؼً حٌّؼخي فٟ أطزخع حٌظخرؼ١ٓ ٚأطزخػُٙ...( حٔظٙٝ.

 ٌٖٚ٘ ٗٙخىس ِٕٗ رٜلش وً حٌَٚح٠خص ٚحألهزخٍ حٌظٟ ؿّؼٙخ فٟ طف١َٖٔ ٌ٘ح، ٌٚ٘ح وخٍف فٟ طٛػ١ك ٌٖ٘ حٌَٚح٠ش.
 .ٗ٘ٔ – ٖ٘ٔٙ ٘ؽ ؛9ٗٙ ٕؽ :٢ٚأهَؿٗ حٌطزَحٟٔ فٟ حٌّؼـُ حألٚٓ
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فىرو ( بسند صحيح أك حسن عىٍن أىيب جىعٍ ُِٗ - ُُٗص ُجكأخرج الكليين ُب الكاُب )
:  :ُب قػىٍوًؿ الل ًو عىز  كىجىل   )عليو السالـ( ا أىٍنتى ميٍنًذره كىًلكيلِّ قػىٍوـو ىادو" فػىقىاؿى )صلى رىسيوؿي الل ًو )"ًإَّن 
ٍبي   كآلو()صلى ا عليو اٍلميٍنًذري كىًلكيلِّ زىمىافو ًمن ا ىىادو يػىٍهًديًهٍم ًإذلى مىا جىاءى ًبًو نىِب  الل ًو  ا عليو كآلو(

اةي ًمٍن بػىٍعًدًه عىًليٌّ ٍبي  اأٍلىٍكًصيىاءي كىاًحده بػىٍعدى كىاًحدو   .(اٍٟنيدى

)عليو قػيٍلتي أًلىيب عىٍبًد الل ًو ) :قىاؿى  ،( بسنده عىٍن أىيب بىًصًنو ُِٗص ُجكأخرج أيضان )
: السالـ( ا أىٍنتى ميٍنًذره كى ًلكيلِّ قػىٍوـو ىادو" فػىقىاؿى اٍلميٍنًذري كىعىًليٌّ  )صلى ا عليو كآلو(الل ًو  رىسيوؿي : "ًإَّن 

ادو بػىٍعدى ىىادو حىَّت   ؟ اٍٟنىاًدم يىا أىبىا ١نيىم دو ىىٍل ًمٍن ىىادو اٍليػىٍوـى  : بػىلىى جيًعٍلتي ًفدىاؾى مىا زىاؿى ًمٍنكيٍم ىى قػيٍلتي
 : . فػىقىاؿى كىانىٍت ًإذىا نػىزىلىٍت آيىةه عىلىى رىجيلو ٍبي  مىاتى ذىًل ى الر جيلي   رىً٘نى ى الل وي يىا أىبىا ١نيىم دو لىوٍ ديًفعىٍت إًلىٍي ى

 .(مىاتىًت اآٍليىةي مىاتى اٍلًكتىابي كى لىًكن وي حىيٌّ جيىٍرًم ًفيمىٍن بىًقيى كىمىا جىرىل ًفيمىٍن مىضىى

 :تػىبىارىؾى كىتػىعىاذلى  ُب قػىٍوًؿ الل وً  )عليو السالـ(( بسنده عىٍن أىيب جىٍعفىرو ُِٗص ُجكأخرج أيضان )
 : ا أىٍنتى ميٍنًذره كى ًلكيلِّ قػىٍوـو ىادو" فػىقىاؿى  ،اٍلميٍنًذري كىعىًليٌّ اٍٟنىاًدم )صلى ا عليو كآلو(رىسيوؿي الل ًو )"ًإَّن 

 .(أىمىا كىالل ًو مىا ذىىىبىٍت ًمن ا كىمىا زىالىٍت ًفينىا ًإذلى الس اعىةً 

، فهم اٟنداة بعد السالـ( م)عليه بتف  اآلية ُب عةرة النِب ١نمد فالنقل متفق عند الفريقٌن ،إذف
، فما داـ ىناؾ قـو ُب أم زماف فالبد أٍف يوجد ٟنم ىادو من آؿ )صلى ا عليو كآلو(رسوؿ ا 
عرفو من عرفو كجهلو من جهلو، كالقرآف الكرًن أنزلو ا تعاذل على نبيو  السالـ( م)عليه١نمد 

 .ببيانو كتفسًنه اٞنصطفى ككلفو

ى لًلن اًس مىا نػيزِّؿى إًلىٍيًهٍم كىلىعىل هيٍم يػىتػىفىك ريكفى ﴿قاؿ تعاذل:   [.ْْ]النحل:  ﴾كىأىنزىٍلنىا إًلىٍي ى الذٍِّكرى لًتيبػىٌنِّ

                                                                                                                                                                               

 – 8ٗٙ ٕكّي ؽأكّي ِلّي ٗخوَ فٟ طؼ١ٍمٗ ػٍٝ ِٕٔي أ، ٚٛللٗ  ٕٙٔٙ ٔؽ :ٍٚٚى فٟ ِٕٔي أكّي رٓ كٕزً
. حٌّطٍذ رٓ ٠ُخى رٓ أرٟ ١َُ٘ حٌؼمفٟ حٌىٛفٟ، ػمش، ٚػمٗ أكّي ٚحرٓ ِؼ١ٓ إعٕادٖ فؽ١ػ)اً لخي:  ٔٗٓٔرَلُ  9ٗ

 . (فٍُ ٠ٌوَ ف١ٗ ؿَكخً... ٌٚ٘ح حٌلي٠غ ِٓ ٠ُخىحص ػزي هللا رٓ حكّي 8/ٕ/ٗٚغ١َّ٘خ، ٚطَؿّٗ حٌزوخٍٞ فٟ حٌىز١َ 
سٚاٖ عثذ هللا تٓ أؼّذ ٚاٌطثشأٟ فٟ اٌقغ١ش ٚاألٚعو )ٚلخي:  ،ٔٗٙ 7ؽ :ٚأهَؿٗ ح١ٌٙؼّٟ فٟ ِـّغ حٌِٚحثي

 .(ٚسظاي اٌّغٕذ شماخ
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ى ٟنىيمي ال ًذم اٍختػىلىفيوٍا ًفيًو كىىي ﴿كقاؿ تعاذل:  دنل كىرىٍ٘نىةن لِّقىٍوـو كىمىا أىنزىٍلنىا عىلىٍي ى اٍلًكتىابى ًإال  لًتيبػىٌنِّ
 [.ْٔ]النحل:  ﴾يػيٍسًمنيوفى 

غًن ما  )صلى ا عليو كآلو(عند الس نة منقوؿ عن النِب  (كلكل قـو ىاد)كال يوجد تفسًن آلية 
عن طرؽ الشيعة قد مر  أيضان، فمن  السالـ( م)عليهذكرتيو قبل قليل، كتفسًنىا عند أىل البيت 

 تبع أقواالن ال تسمن كال تغين من جوع.اكات كاألرض، ك حاد عنو فقد خال  جبار السما

)صلى ا موجودكف ُب كل زماف، كقد حث  النِب  )صلى ا عليو كآلو(فاٟنداة من عةرة النِب 
كأكد  على التمس  هبم كاتباعهم، كأكعد من مات بال كاليتهم ّنيتة اٛناىلية، كما ُب  عليو كآلو(

 اٜنديث الصحيح اآلٌب:

 .(ُ) (ات بغًن إماـ مات ميتة جاىليةمن م)

                                                           

ٍرؼش أٌفخظ ِؼٕخّ٘خ ٚحكي حألٚي ِخ ٚػٓ أرٟ ٠ََ٘س، رؤ ،ٚػٓ حرٓ ػَّ ،ٍٚٞ ٌ٘ح حٌلي٠غ ػٓ ِؼخ٠ٚش رٓ أرٟ ٓف١خْ -ٔ
فٟ حٌّظٓ أػالٖ، ٚحٌؼخٟٔ ٘ٛ: )ِٓ ِخص ١ٌْٚ ػ١ٍٗ اِخَ ِخص ١ِظش ؿخ١ٍ٘ش(، ٚحٌؼخٌغ ٘ٛ: )ِٓ ِخص ١ٌْٚ ٌٗ اِخَ ِخص 
١ِظش ؿخ١ٍ٘ش(، ٚحٌَحرغ ٘ٛ: )ِٚٓ ِخص ١ٌْٚ ػ١ٍٗ اِخَ ؿّخػش فبْ ِٛطظٗ ِٛطش ؿخ١ٍ٘ش( ٍٚٚٞ ػٓ ِؼخ٠ٚش رـ١ّغ 

 َ، ٚح١ٌىُ ًوَ رؼٞ ِٜخىٍٖ ِٚٓ ٛللٗ:حألٌفخظ اال حأله١
٘زا ، رٕٔيٖ ػٓ حرٓ ػَّ، ٚلخي ػٕٗ: "ٕٕٗٙ ٖؽ :، ػٓ ِؼخ٠ٚش/ ك١ٍش حأل١ٌٚخء ألرٟ ٔؼ9ُٙ١ٙ ِٕٗٔي أكّي ؽ

، ػٓ حرٓ 9ٕ٘، ػٓ ِؼخ٠ٚش/ ِٕٔي أرٟ ىحٚى حٌط١خٌٟٔ ٙ 434ؿ 01فؽ١ػ اتٓ ؼثاْ ض ،..."ؼذ٠س فؽ١ػ شاتد
رَلُ  99ٔٙ ٓٔ، ػٓ ِؼخ٠ٚش، ؽٕٖٕ٘٘/7٘9ٗرَلُ  97ٔٙ ٓٔػَّ/ ؿّغ حٌـٛحِغ ١ٛ١ٌٍٟٔ ؽ

ٚفؽؽٗ عٍٝ ؽشه ،ػٓ حرٓ ػَّ، 78 - 77ٙ ٔ، ػٓ حرٓ ػَّ/ حٌّٔظيٍن ٌٍلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ ؽ8ٕٖٕ٘/7ٕٙٗ
، ػٓ ِؼخ٠ٚش/ ِٕٔي حٌ٘خ١١ِٓ 88ٖٙ 9ٔ/ حٌّؼـُ حٌىز١َ ٌٍطزَحٟٔ ؽاٌؾ١خ١ٓ، ٚٚافمٗ اٌز٘ثٟ فٟ ذٍخ١ـ اٌّغرذسن

، ػٓ ِؼخ٠ٚش، ٗٙٗف ٖٓٔٙ ٔ، ػٓ ِؼخ٠ٚش/ وِٕ حٌؼّخي ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ ؽٗ٘ٙٔ ف 8ٖٗ – 7ٖٗٙ ٌٍٕطزَحٟٔ ؽ
، ػٓ ِؼخ٠ٚش/ حٌـخِغ حٌٜل١ق ِّخ ١ٌْ فٟ 8ٕٔٙ ٘، ػٓ حرٓ ػَّ/ ِـّغ حٌِٚحثي ١ٌٍٙؼّٟ ؽ8ٖٙٗٔف  ٘ٙٙ ٙؽ

 "/ وظخد حٌٕٔش ٌؼَّٚ رٓ أرٟ٘زا ؼذ٠س ؼغٓ، ٚلخي ػٕٗ: "ٔ٘ٗوظخد حإلِخٍس ٙ ٗحٌٜل١ل١ٓ ٌّمزً حٌٛحىػٟ ؽ
ػٓ أرٟ ٠ََ٘س ِٚؼخ٠ٚش رٍفع: )ِٓ ِخص ١ٌْٚ ػ١ٍٗ اِخَ ِخص ١ِظش ؿخ١ٍ٘ش(/ ٚػٍك حألٌزخٟٔ  7٘ٓٔف ٖٓ٘ػخُٛ ٙ

،..."/ ٍٚٚحٖ حٌطزَحٟٔ إعٕادٖ ؼغٓ، لخثالً: "ٗٓ٘ – ٖٓ٘ػٍٝ وظخد حٌٕٔش فٟ وظخرٗ ظالي حٌـٕش فٟ طو٠َؾ حٌٕٔش ٙ
ٚحثي ٚلخي ػٕٗ: "ٍٚحٖ حٌطزَحٟٔ فٟ حأل٢ٓٚ ٚف١ٗ ، ٚٔمٍٗ ػٕٗ ح١ٌٙؼّٟ فٟ ِـّغ ح7ٌِٓٙ ٙفٟ حٌّؼـُ حأل٢ٓٚ ؽ

حٌؼزخّ رٓ حٌلٔٓ حٌمٕطَٞ ٌُٚ أػَفٗ، ٚرم١ش ٍؿخٌٗ ٍؿخي حٌٜل١ق"، ٌٚ٘ح ُٚ٘ ٚهطؤ ِٓ ح١ٌٙؼّٟ، فخٌطزَحٟٔ ال 
٠ٛؿي فٟ ٕٓيٖ )حٌؼزخّ رٓ حٌلٔٓ حٌمٕطَٞ( رً حٌّٛؿٛى ٘ٛ )حٌؼزخّ رٓ حٌل١ٔٓ حٌمٕطَٞ(، ٚحأله١َ ِٓ ٍؿخي ِٓ 

ٞ، وّخ لخي ًٌه حألٌزخٟٔ فٟ طؼ١ٍمٗ ػٍٝ والَ ح١ٌٙؼّٟ، ٌٚ٘ح ٜٔٗ: "... ال ١ّٓخ ٚلي أػخى ًوَٖ فٟ ِٟٛغ ١ٗٛم حٌزوخٍ
( رخٌٍفع حألٚي، ٚلخي: " ٍٚحٖ حٌطزَحٟٔ فٟ "حأل٢ٓٚ"، ٚف١ٗ حٌؼزخّ رٓ حٌلٔٓ حٌمٕطَٞ ٌُٚ أػَفٗ، ٕٕ٘/  ٘آهَ )

حٌمٕطَٞ، ٚ٘ٛ ػمش ِٓ ١ٗٛم حٌزوخٍٞ،  -ِٜغَح  -١ٓ ٚرم١ش ٍؿخٌٗ ٍؿخي حٌٜل١ق". لٍض: حٌظخَ٘ أٔٗ حٌؼزخّ رٓ حٌلٔ
و٠َؾ حٌٕٔش فال أىٍٞ ً٘ طلَف "حٌل١ٔٓ" فٟ ٔٔوش "حٌطزَحٟٔ" فٍُ ٠ؼَفٗ ح١ٌٙؼّٟ أَ ِخًح ؟" ٍحؿغ ظالي حٌـٕش فٟ ط

/ ٚٛللٗ ٗؼ١ذ 7ٖ7٘ف ٖٙٙٙ ٖٔ/ ٍٚٚحٖ أرٛ ٠ؼٍٝ حٌٍّٟٛٛ فٟ ِٕٔيٖ ؽ7٘ٓٔرَلُ  ٗٓ٘ – ٖٓ٘ٙ
..."/ ٚٛللٗ ؼذ٠س فؽ١ػ ٌغ١شٖ، ك١غ لخي: "89 - 88ٙ 87ٙٙٔف 8ِٕٕٔي أكّي ؽحألٍٔئ١ٚ فٟ طؼ١ٍمٗ ػٍٝ 

، ٚأرٛ رىَ ٘ٛ حرٓ إعٕادٖ فؽ١ػ، فمخي: "8ٔ9ٙٔف 88ٔٙ ٖٔأ٠٠خً كِّس أكّي ح٠ٌِٓ فٟ طؼ١ٍمٗ ػٍٝ ِٕٔي أكّي ؽ
ٕي حٌطزَحٟٔ فٟ ػ١خٕ ٚػخُٛ ٘ٛ حرٓ رٙيٌش حٌمخٍثخْ حٌٍّ٘ٙٛحْ ف١ّٙخ والَ ِٓ ؿٙش كفظّٙخ ٌٚىّٕٙخ ِٛػمخْ، ٚ٘ٛ ػ
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 كأيضان كما ُب اٜنديث الصحيح اآلٌب:

كمن مات كليس ُب عنقو بيعة مات  ،من خلع يدان من طاعة لقى ا يـو القيامة ال حجة لو)
 .(ُ)( ميتة جاىلية

 ككذل  ُب اٜنديث الصحيح اآلٌب:

هم: رجل فارؽ اٛنماعة كعصى ثالثة ال ييستؿ عن: ))صلى ا عليو كآلو(قاؿ النِب ١نمد 
 .(ِ)( إمامو كمات عاصيان...

ميتة جاىلية يعين ميتة ضالؿ، كىي عكس ميتة اٟندل، كىذا اٜنكم عاـ لكل أجياؿ  ،نعم
ذل قياـ الساعة، كىذا يعين ضركرة كجود إماـ ُب كل زماف تكوف اٟنداية ١نصورة فيو، كمن إاألمة 

م عةرة النِب تة جاىلية، كاألئمة اٟنداة قد تبٌن قبل قليل أهن  مات ليس مبايعان كمتبعان لو فميتتو مي
 .)عليو السالـ(كأكٟنم علي بن أيب طالب  )صلى ا عليو كآلو(

 ؛السالـ( م)عليهكال يتوىم أحد أف  األئمة اٞنتمور ببيعتهم كمتابعتهم غًن علي كأبنائو اٜنجج 
  كالتارؾ، يعين أف  ىذا اإلماـ ىادو ٛنميع ألف  كوف التخل  عن اإلماـ موجب لضالؿ اٞنتخلِّ 

                                                                                                                                                                               

 8ٕٔٙ ٘ؽٚلخي ػٓ إٓخىٞ حٌطزَحٟٔ فٟ حٌّـّغ  ،7ٔٗٙ ٔؽٚحأل٢ٓٚ  ؛9ٍٓٓلُ  88ٖٙ 9ٔؽحٌىز١َ 
 ".7٘ٓٔأكّي، ٚحٌلي٠غ ػٕي حرٓ أرٟ ػخُٛ فٟ حٌٕٔش ٍلُ  اٌٟٝؼ١فخْ ٌُٚ ٠َ٘ 

ّضج أؼّذ اٌض٠ٓ. ٚإٌر١عح أْ اٌؽذ٠س فؽؽٗ وً ِٓ اتٓ ؼثاْ، ٚاٌؽاوُ، ٚاٌز٘ثٟ، ٚأتٟ ٔع١ُ، ٚؽع١ة األسٔؤٚه، ٚؼ
 ٚؼغَّٕٗ األٌثأٟ، ِٚمثً اٌٛادعٟ.

 .22ؿ 6ض :فؽ١ػ ِغٍُ -ٔ
ٚفؽؽٗ عٍٝ ؽشه ، 9ٔٔٙ ٔؽ :ٌٍلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ - حٌّٔظيٍن ؛ٖٓٙف 9ٕٔٙ :ٌٍزوخٍٞ - حألىد حٌّفَى -ٕ

 -حٌىز١َ حٌّؼـُ  ؛9ٔٙ ٙؽ :حإلِخَ حكّي رٓ كٕزً -كّي إِٔٔي  ؛اٌؾ١خ١ٓ، ٚٚافمٗ اٌز٘ثٟ أ٠نا  عٍٝ ؽشه اٌؾ١خ١ٓ
حٌّظمٟ  -وِٕ حٌؼّخي  ؛ٕٖٔ٘ف ٗٗ٘ٙ ٔؽ :ؿالي حٌي٠ٓ ح١ٛ١ٌٟٔ -حٌـخِغ حٌٜغ١َ  ؛ٖٙٓٙ 8ٔؽ :حٌطزَحٟٔ
ػَّٚ رٓ أرٟ  -وظخد حٌٕٔش  ؛423 – 422ؿ 01ض :اتٓ ؼثاْ -فؽ١ػ اتٓ ؼثاْ  ؛799ٖٗف ٖٓٙ ٙٔؽ :حٌٕٙيٞ
إعٕادٖ فؽ١ػ، سظاٌٗ وٍُٙ ح حٌلي٠غ: "، ٚلخي حألٌزخٟٔ فٟ )ظالي حٌـٕش فٟ طو٠َؾ حٌٕٔش( ػٓ 89ٌ٘ف ٖٗٙ :ػخُٛ
(. ٚ )ىك١ُ( ٔٗ٘، ٚلي ٛللٗ حرٓ كزخْ ٚحٌلخوُ ٚحٌٌ٘زٟ، ٚكٕٔٗ حرٓ ػٔخوَ، ٚ٘ٛ ِوَؽ فٟ " حٌٜل١لش " )شماخ

( ٌٚٗ هّْ ٚٓزؼْٛ ِٕٜ٘ٗغَح ٌمذ، ٚحّٓٗ ػزي حٌَكّٓ رٓ ارَح١ُ٘ حٌيِ٘مٟ ٚ٘ٛ ػمش كخفع ِظمٓ، ِخص ٕٓش )
 ٔؽ :ِٛحٍى ح٠ٌّآْ؛ "سٚاٖ اٌطثشأٟ ٚسظاٌٗ شماخ، ٚلخي ػٕٗ: "ٕٕٔٙ ٘ؽ :ح١ٌٙؼّٟ -ِـّغ حٌِٚحثي  ؛ٕٓش"
ٚفؽ١ػ ، 542تشلُ  10ؿ 2ض ٚفؽؽٗ األٌثأٟ فٟ: اٌغٍغٍح اٌقؽ١ؽح ؛ٓ٘رخد فٟ حٌىزخثَ ف ٕ٘ٔ – ٔ٘ٔٙ

حٌـخِغ  ؛، ٚغ١َ ًٌه ِٓ وظز9ٗٔٔٙ :، ٚؿٍزخد حٌَّأس حٌٍّّٔش451/591غ 221ؿ :األدب اٌّفشد تاب اٌثغٟ
". ٚغ١َ ًٌه ِٓ ٘زا ؼذ٠س فؽ١ػ، ٚلخي ػٕٗ: "8ٕ – 8ٔٙ ٖؽ :ٌّمزً حٌٛحىػٟ - ِّخ ١ٌْ فٟ حٌٜل١ل١ٓحٌٜل١ق 
 حٌّٜخىٍ.
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أفراد األمة بال استثناء، كال يفتقر إذل ىداية أحد من الناس، كبعبارة أخرل يكوف اإلماـ ُب اٟنداية 
مستغنيان عن ٗنيع الناس، ككل الناس مفتقرة إليو، كىذا ال يكوف إال ُب مصاديق قولو تعاذل: 

 .﴾كىًلكيلِّ قػىٍوـو ىىادو ﴿

قد بالغ ُب التتكيد على طاعة أكؿ اٟنداة كنصرتو  )صلى ا عليو كآلو(٤ند النِب ١نمدان كٟنذا 
عن غًنه  )عليو السالـ(، كبالغ ُب ٕنييز عليان تكيد اٜنجة على األمة كقطع عذرىاك١نبتو كتوقًنه، لت

غًن  و كآلو()صلى ا عليفلم ٤ند طاعة أحدو كطاعة النِب ١نمد  ٣نن قد ينازعو على حقو كمقامو.
 :)عليو السالـ(طاعة علي بن أيب طالب 

من أطاعين فقد أطاع : ))صلى ا عليو كآلو( عن أيب ذر رضي ا عنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا
 .(ُ) (ا كمن عصاين فقد عصى ا، كمن أطاع عليان فقد أطاعين كمن عصى عليان فقد عصاين

غًن مفارقة علي بن أيب طالب  )صلى ا عليو كآلو(كدل ٤ند مفارقة أحد كمفارقة النِب ١نمد 
 :)عليو السالـ(

من فارقين فقد  ،يا علي: ))صلى ا عليو كآلو(قاؿ: قاؿ النِب  ،عن أيب ذر رضي ا عنو
 .(ِ) (فارؽ ا كمن فارق  يا علي فقد فارقين

                                                           

ٚفؽؽٗ، ٚذاتعٗ اٌز٘ثٟ ر١َٚص،  -، ١ ىحٍ حٌّؼَفش ٕٔٔٙ ٖأهَؿٗ حٌلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ فٟ حٌّٔظيٍن: ؽ -ٔ
ىٍ حٌٔلخرش  ؛97ٖٕٖف ٗٔٙٙ ٔٔؽ ٚأ٠٠خً ٍٚحٖ حٌّظمٟ حٌٕٙيٞ فٟ وِٕ حٌؼّخي: ؛فقؽؽٗ فٟ ذٍخ١ـ اٌّغرذسن
 ؛ٙٙٙ :ٚرّؼٕخٖ فٟ ًهخثَ حٌؼمزٝ ٌٍّلذ حٌطزَٞ ؛ٕٕٔف 7ٕٕٙ :)ػ١ٍٗ حٌٔالَ(ٌٍ٘ٛوخٟٔ فًٜ ف٠خثً ػٍٟ 

ح٠ٌَخٝ ح٠ٌَٕس ٌٍّلذ  ؛، رخهظالف ١ٔ٠َ ٚحٌّؼٕٝ ٚحكي9ٓٓف ٖٖٔٙ ٕؽ :ٚأ٠٠خً فٟ ٠ٕخر١غ حٌّٛىس ٌٍمٕيُٚٞ
، 9ٖٗٙ ٌٗح حٌلي٠غ ِخ أهَؿٗ ػزي هللا رٓ ػيٞ فٟ حٌىخًِ ؽِّٚخ ٠ئ٠ي ٘ ؛7ٙٔٙ ٕؽ –َِٜ  – ١ٔ –حٌطزَٞ 

لخي ّٓؼض ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا  ،، رٕٔيّ٘خ ػٓ ٠ؼٍٝ رٓ َِس حٌؼمف7ٟٕٓٙ  ٕٗٚحرٓ ػٔخوَ فٟ طخ٠ٍن ِي٠ٕش ىِ٘ك ؽ
 هللا ِٚٓ أكذ ػ١ٍخفمي ػٜخٟٔ ِٚٓ ػٜخٟٔ فمي ػٜٝ  فمي أ١خػٕٟ ِٚٓ ػٜٝ ػ١ٍخً  ِٓ أ١خع ػ١ٍخً )ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٠مٛي: 

فمي أكزٕٟ ِٚٓ أكزٕٟ فمي أكذ هللا ِٚٓ أرغٞ ػ١ٍخ فمي أرغ٠ٕٟ ِٚٓ أرغ٠ٕٟ فمي أرغٞ هللا ال ٠لزه اال ِئِٓ ٚال 
 ٕٗٔ – ٔٗٔف ٖٙد ٔؽ :ًٚوَ ارَح١ُ٘ رٓ ِلّي رٓ حٌّئ٠ي حٌـ٠ٕٟٛ فٟ فَحثي حٌّٔط١ٓ (؛٠زغ٠ه اال وخفَ أٚ ِٕخفك

 ، ٍٚح٠ظ١ٓ رّؼٕخٖ:79ٔ – 78ٔٙ
٠خ ػّخٍ ١خػش ػٍٟ ١خػظٟ ١ٚخػظٟ ١خػش : )... )ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ(ػٓ ٍٓٛي هللا  ،ٞػٓ أرٟ أ٠ٛد حألٜٔخٍ .أ

 (.هللا
 (.ػٍٟ ١خػظٗ ١خػظٟ ِٚؼ١ٜظٗ ِؼ١ٜظٟ: ))ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ(ػٓ ٍٓٛي هللا  ،ػٓ ك٠ٌفش .د
 ٍٚٞ ٌ٘ح حٌلي٠غ فٟ ػيس ِٜخىٍ ٚرؤوؼَ ِٓ ٠َ١ك ِغ حهظالف فٟ رؼٞ حٌىٍّخص ٚحٌلَٚف، وّخ ٠ٍٟ: -ٕ

 (.ِٓ فخٍلٕٟ فمي فخٍق هللا ِٚٓ فخٍله ٠خ ػٍٟ فمي فخٍلٕٟ ،٠خ ػٍٟحٌّٔظيٍن: )
 (.٠خ ػٍٟ ِٓ فخٍلٕٟ فخٍق هللا ِٚٓ فخٍله ٠خ ػٍٟ فخٍلِٕٟـّغ حٌِٚحثي: )
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 :)عليو السالـ(ب كدل ٤ند أحدان مع القرآف كالقرآف معو ال يفارقو، غًن علي بن أيب طال

)كنت مع علي رضي ا عنو يـو اٛنمل فلما رأيت عائشة  قاؿ: ،عن أيب ثابت موذل أيب ذر
فقاتلت مع أمًن  ،كاقفة دخلين بعض ما يدخل الناس فكش  ا عين ذل  عند صالة الظهر

عامان كال ستؿ طأين كا ما جئت إ :أـ سلمة فقلت فتتيتفلما فرغ ذىبت إذل اٞندينة  ،اٞنسمنٌن
أين كنت حٌن  :فقالت ،فقصصت عليها قصيت ،مرحبان  :فقالت ،شرابان كلكين موذل أليب ذر
]قالت[  :عند زكاؿ الشمس. قاؿ إذل حيث كش  ا ذل  عين :قلت ،طارت القلوب مطائرىا

علي مع القرآف كالقرآف مع علي لن يتفرقا يقوؿ:  (صلى ا عليو كآلو)أحسنت ٚنعت رسوؿ ا 
 . (ُ) (َّت يردا على اٜنوضح

)عليو غًن علي بن أيب طالب  )صلى ا عليو كآلو(كدل ٤ند أحدان ييعترب سبو سبان للنِب ١نمد 
 :السالـ(

                                                                                                                                                                               

 (.٠خ ػٍٟ ِٓ فخٍلٕٟ فمي فخٍق هللا ِٚٓ فخٍله فمي فخٍلٕٟطخ٠ٍن ِي٠ٕش ىِ٘ك: )
 (.ِٚٓ فخٍق ػ١ٍخ فمي فخٍلٕٟحٌّؼـُ حأل٢ٓٚ: )
 (.ِٓ فخٍق ػ١ٍخ فخٍلٕٟ ِٚٓ فخٍلٕٟ فخٍق هللاحٌّؼـُ حٌىز١َ: )

 (.ِٓ فخٍلٕٟ فخٍق هللا، ِٚٓ فخٍق ػ١ٍخ فمي فخٍل١ِِٟٕحْ حالػظيحي: )
 (.٠خ ػٍٟ أٗ ِٓ فخٍلٕٟ فمي فخٍق هللا ِٚٓ فخٍله فمي فخٍلٕٟف٠خثً حٌٜلخرش: )

 (.ِٓ فخٍلٕٟ فمي فخٍق هللا ِٚٓ فخٍله فمي فخٍلٕٟحٌّٔظيٍن: )
 ٚوٍٙخ رّؼٕٝ ٚحكي، ٚٔؤطٟ ح٢ْ ػٍٝ ًوَ حٌّٜخىٍ:

"، ٚأ٠٠خً فٟ حٌـِء فؽ١ػ اإلعٕاد ٌُٚ ٠خشظاٖ، ٚلخي ػٕٗ: "ٕٗٔ – ٖٕٔٙ ٖؽ :ٌٍلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ - حٌّٔظيٍن
 - ف٠خثً حٌٜلخرش ؛"سٚاٖ اٌثضاص ٚسظاٌٗ شماخ، ٚلخي ػٕٗ: "ٖ٘ٔٙ 9ؽ :١ٌٍٙؼّٟ - ِـّغ حٌِٚحثي ؛ٙٗٔحٌؼخٌغ ٙ

ّٟ هللا رٓ ِلّي ػزخّ - ًألكّي رٓ كٕز  ٙؽ :ٌٍطزَحٟٔ - حٌّؼـُ حأل٢ٓٚ ؛9ٕٙف 7ٓ٘ – 7ٓٗٙ ٕؽ :طلم١ك ٚٛ
 97ٕٖ٘ف  ٗٔٙٙ ٔٔؽ :ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ - وِٕ حٌؼّخي ؛ٖٕٖٙ ٕٔؽ :ٌٍطزَحٟٔ -حٌّؼـُ حٌىز١َ  ؛ٖٙٔ – ٕٙٔٙ
 ؛7ٖٓٙ ٕٗؽ :ٔخوَالرٓ ػ - طخ٠ٍن ِي٠ٕش ىِ٘ك ؛ٙٙٙ :ألكّي رٓ ػزي هللا حٌطزَٞ - ًهخثَ حٌؼمزٝ ؛97ٕٖٙ –

فَحثي  ؛7ٕٕٙ ٔؽ :ٌٍمٕيُٚٞ - ٠ٕخر١غ حٌّٛىس ٌٌٚٞ حٌمَرٝ ؛9ٕٗٙ ٔٔؽ :ٌٍٜخٌلٟ حٌ٘خِٟ - ٓزً حٌٙيٜ ٚحٌَٗخى
 ١ٔ -ٌٍّلذ حٌطزَٞ  -ح٠ٌَخٝ ح٠ٌَٕس  ؛8ٖٕف ٖٓٓ، 7ٖٕٙف 99ٕٙ ٘٘رـ ٔؽ :ٌٍّليع حٌـ٠ٕٟٛ - حٌّٔط١ٓ

 ؛9ٓٔف ٘ٓٔٙ :ٌٍّٛفك حٌوٛحٍُِٟ - ّٕخلذحٌ ؛9ٗٙ ٕؽ :ٌٌٍ٘زٟ -١ِِحْ حالػظيحي  ؛7ٙٔٙ ٕؽ :َِٜ –
ىٍ  ؛ِعرمذا  تقؽرٗ ِٚذافعا  عٕٗ، ٙٙ :ٌٍلخفع حرٓ حٌٜي٠ك حٌّغَرٟ - حٌمٛي حٌّمٕغ فٟ حٌَى ػٍٝ حألٌزخٟٔ حٌّزظيع

ىحٍ  -طلم١ك حٌيوظٍٛ ك١ٔٓ رٓ ػزي هللا حٌؼَّٞ  -ٌّلّي رٓ ػٍٟ حٌ٘ٛوخٟٔ  - حٌٔلخرش فٟ ِٕخلذ حٌمَحرش ٚحٌٜلخرش
 ...".ٚأخشض اٌثضاص تئعٕاد سظاٌٗ شماخ، ٚلخي ػٕٗ: "7ٔٔف ٕٕٙٙ :َ 98ٗٔ -٘ـ  ٗٓٗٔ - ١ٔ -ِ٘ك ى -حٌفىَ 

 .ٚفؽؽٗ، ٚٚافمٗ اٌز٘ثٟ فٟ ذٍخ١ـ اٌّغرذسن، ٕٗٔٙ ٖؽ :ٌٍلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ -حٌّٔظيٍن  -ٔ
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 .(ُ)( من سب عليان فقد سبين: ))صلى ا عليو كآلو(قاؿ رسوؿ ا 

 :سالـ()عليو الكدل ٤ند أحدان حبو قسيم لإلدياف كالنفاؽ غًن حب علي بن أيب طالب 

-األمي نو لعهد النِب أكالذم فلق اٜنبة كبرأ النسمة ) :)عليو السالـ(عن علي بن أيب طالب 
 .(ِ)( أف ال حيبين إال مسمن كال يبغضين إال منافق إرل - سلمآلو ك صلى ا عليو ك 

 )صلى ا عليو كآلو(كبغضو بغض للنِب  )صلى ا عليو كآلو(كدل ٤ند أحدان حبو حب للنِب 
 :)عليو السالـ(ًن علي بن أيب طالب غ

من أحب عليان فقد أحبين كمن أحبين فقد أحب ا كمن أبغض عليان فقد أبغضين كمن )
 .(ّ) (أبغضين فقد أبغض ا

                                                           

 ٖؽ :ٌٍٍٛٞلخوُ ح١ٌٕٔخر - حٌّٔظيٍن ؛ٖٕٖٙ ٙؽ :كّيإِٔٔي  ؛8ٗ7ٙف ٖٖٔٙ ٘ؽ :ٌٍٕٔخثٟ - حٌٕٔٓ حٌىزَٜ -ٔ
ِـّغ حٌِٚحثي  ؛ٚٚافمٗ اٌز٘ثٟ فٟ ذٍخ١ـ اٌّغرذسن "،٘زا ؼذ٠س فؽ١ػ االعٕاد ٌُٚ ٠خشظاٖ، ٚلخي ػٕٗ: "ٕٔٔٙ
حٌـخِغ  ؛"سٚاٖ أؼّذ ٚسظاٌٗ سظاي اٌقؽ١ػ غ١ش أتٝ عثذ هللا اٌعذٌٟ ٚ٘ٛ شمح، ٚلخي ػٕٗ: "ٖٓٔٙ 9ؽ :١ٌٍٙؼّٟ -

 -٠ٕخر١غ حٌٛىس  ؛9ٖٕٖٓف ٕٓٙٙ ٔٔؽ :ّظمٟ حٌٕٙيٌٍٞ - وِٕ حٌؼّخي ؛87ٖٙف  8ٓٙٙ ٕؽ :١ٛ١ٌٍٟٔ - حٌٜغ١َ
ٚٛللٗ ٗؼ١ذ  ؛:..."أخشض أؼّذ ٚاٌؽاوُ تغٕذ فؽ١ػ عٓ أَ عٍّح، ٚٛللٗ لخثالً: "8ٖ٘ٙ ٕؽ :ٌٍمٕيُٚٞ

ٚٛللٗ أ٠٠خً  ؛"إعٕادٖ فؽ١ػ، لخثالً: "7ٗ8ٕٙف  9ٕٖ - 8ٕٖٙ ٗٗؽ :حألٍٔئ١ٚ فٟ طؼ١ٍمٗ ػٍٝ ِٕٔي أكّي
 :ٌٍ٘ٛوخٟٔ -ىٍ حٌٔلخرش  ؛"إعٕادٖ فؽ١ػ، لخثالً: "7ٕٕٙٙف ٖٗٔٙ 8ٕؽ :ٕٔي أكّيكِّس أكّي ح٠ٌِٓ فٟ طلم١مٗ ٌّ

 ...".ٚأخشض أؼّذ تئعٕاد سظاٌٗ سظاي اٌقؽ١ػ، غ١ش أتٟ عثذ هللا اٌعذٌٟ ٚ٘ٛ شمح، عٓ أَ عٍّح، ٚلخي: "ٕٕٗٙ
 - حٌٕٔٓ حٌىزَٜ ؛ٗٔٔف ٕٗٙ ٔؽ :ٕٓٓ حرٓ ِخؿش ؛8ٗٙ ٔؽ :ِٕٔي أكّي ؛60ؿ 0ض :فؽ١ػ ِغٍُ -ٕ
 - وظخد حٌٕٔش ؛9ٗٗٙ ٔف 8ٔوظخد حٌف٠خثً رـ 7ؽ :الرٓ أرٟ ١ٗزش - حٌّٜٕف ؛8ٖٔ٘ف 7ٗٙ ٘ؽ :ٍٕٔخثٌٟ

ٚأخشظٗ اٌذاسلطٕٟ فٟ االٌضاِاخ  ؛363ؿ 05ض :فؽ١ػ اتٓ ؼثاْ ؛ٕٖ٘ٔف 8ٗ٘ٙ :ٌؼَّٚ رٓ أرٟ ػخُٛ
 ؛طٟ فٟ َٗف حٌٛحىػٟأهَؿٗ ٍُِٔ ٍٚؿخٌٗ ػمخص، وّخ ٠ؤ ألٔٗ، ٍِِِخً ٌٍزوخٍٞ رؤهَحؿٗ 042تشلُ 219ؿ :ٚاٌررثع

ٚ٘زا أ٠نا  ِٓ األٌضاِاخ ، ك١غ لخي: "89ٕٙ :ٌٍيحٍلطٕٟ - ٚٛللٗ ِمزً حٌٛحىػٟ فٟ طؼ١ٍمٗ ػٍٝ حألٌِحِخص ٚحٌظظزغ
. ٚغ١َ ًٌه ِٓ 0321تشلُ  291ؿ 4ض :األٌثأٟ فٟ اٌغٍغٍح اٌقؽ١ؽح ؛"ألْ سظاٌٗ وٍُٙ سظاي اٌؾ١خ١ٓ

 حٌّٜخىٍ.
، ػٓ ٍّٓخْ حٌّلّيٞ )ػ١ٍٗ حٌٔالَ( ريْٚ ٌفع: )ِٚٓ أرغ٠ٕٟ فمي ٖٓٔٙ ٖؽ :ٌٍلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ - حٌّٔظيٍن -ٖ

٘زا ؼذ٠س فؽ١ػ عٍٝ ؽشه اٌؾ١خ١ٓ ٌُٚ ٠خشظاٖ"، ٚٚافمٗ اٌز٘ثٟ فٟ ذٍخ١ـ أرغٞ هللا ػِ ٚؿً(، ٚلخي ػٕٗ: "
سٚاٖ اٌطثشأٟ ، ٚلخي ػٕٗ: "ٕٖٔٙ 9ؽ :١ٌٍٙؼّٟ - ِـّغ حٌِٚحثي ؛"اٌّغرذسن: "عٍٝ ؽشه اٌثخاسٞ ِٚغٍُ

 ؛ٕٖٖٗٓف ٕٕٙٙ ٔٔؽ :ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ -وِٕ حٌؼّخي  ؛8ٖٓٙ ٖٕؽ :ٌٍطزَحٟٔ - حٌّؼـُ حٌىز١َ ؛"عٕادٖ ؼغٓٚا
٠ٕخر١غ  ؛ ٘ٙٙ :رٓ ػزي هللا حٌطزَٞ ألكّي - ًهخثَ حٌؼمزٝ ؛9ٖٕٙ ٔٔؽ :ٌٍٜخٌلٟ حٌ٘خِٟ - ٓزً حٌٙيٜ ٚحٌَٗخى
أخشض اٌطثشأٟ تغٕذ ، ٚلخي ػٕٗ: "9ٖ٘ٙ ٕؽ :ٌٍمٕيُٚٞ، أهَؿٗ فٟ أوؼَ ِٓ ٍِٛى ِٕٙخ - حٌّٛىس ٌٌٚٞ حٌمَرٝ
حٌٍٍٔٔش  ؛9ٕٓٙ :ٌٍيحٍلطٕٟ - ٚألَ حٌٛحىػٟ رلٕٔٗ فٟ طؼ١ٍمٗ ػٍٝ حالٌِحِخص ٚحٌظظزغ ؛..."ؼغٓ، عٓ أَ عٍّح

( 01/5/0سٚاٖ اٌّخٍـ فٟ )اٌفٛائذ إٌّرماج( )، ٚلخي ػٕٗ: "99ٕٔرَلُ  88ٕ – 87ٕٙ ٖؽ :ٌألٌزخٟٔ -حٌٜل١لش 
 ...".. ٌٚٗ ؽا٘ذ ِٓ ؼذ٠س عٍّاْ ِخرقشا  تغٕذ فؽ١ػ عٓ أَ عٍّح...
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أنت سيد ُب الدنيا، سيد ُب  ،يا علي) :)عليو السالـ(لعلي  )صلى ا عليو كآلو(كقاؿ 
، كعدكؾ عدكم، كعدكم عدك ا، كالويل ٞنن أبغض  اآلخرة، حبيب  حبيِب، كحبيِب حبيب ا

 .(ُ)( بعدم

                                                           

ّٟ هللا رٓ ِلّي ػزخّ: 9ٕٓٔرَلُ  79ٙٙ ٕؽ :ألكّي رٓ كٕزً - ف٠خثً حٌٜلخرش -ٔ ، ٚلخي ِلمك حٌىظخد؛ ٚٛ
فؽ١ػ عٍٝ ؽشه اٌؾ١خ١ٓ، ٚأتٛ ، ٚلخي ػٕٗ: "8ٕٔٙ ٖؽ :ٌٍلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ - حٌّٔظيٍن ؛"سظاي اإلعٕاد شماخ"

 ٗؽ :ٌٍوط١ذ حٌزغيحىٞ -طخ٠ٍن رغيحى  ؛"ذفشد اٌصمح تؽذ٠س فٙٛ عٍٝ أفٍُٙ فؽ١ػاألص٘ش تاظّاعُٙ شمح ٚإرا 
لٍد: ٚلذ سٚاٖ ِؽّذ تٓ ؼّذْٚ ا١ٌٕغاتٛسٞ عٓ ِؽّذ تٓ عٍٟ تٓ عف١اْ إٌعاس عٓ عثذ ، ٚلخي ػٕٗ: "... ٕٕٙٙ

 ٔؽ :ٌٍمٕيُٚٞ - ٞ حٌمَر٠ٕٝخر١غ حٌّٛىس ٌٌٚ ؛"اٌشصاق، فثشا أتٛ األص٘ش ِٓ عٙذذٗ إر لذ ذٛتع عٍٝ سٚا٠رٗ، ٚهللا أعٍُ
 -أٞ اٌؽاوُ  -ٚلاي ، ػٓ حٌلخوُ فٟ حٌّٔظيٍن، ٚلخي ػٕٗ: "ٕٕٔٙ :ٌٍ٘ٛوخٟٔ -ىٍ حٌٔلخرش  ؛، رٍفع ِمخٍد7ٕٔٙ

 ".تعذ أخشاظٗ: فؽ١ػ عٍٝ ؽشه اٌؾ١خ١ٓ
 ألٛي:

رَحلغ  ٌمي ٟخق رؼٞ حٌّظؼٜز١ٓ رٌٙح حٌلي٠غ ًٍػخً، فيْٚ حٌويٕ رٕٔيٖ ه١َ حٌمظخى، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ فٙٛ ٠ٕٔف
، وّؼخ٠ٚش )ػ١ٍٗ حٌٔالَ(حٌمي١ٓش حٌظٟ ٕٛؼٛ٘خ ٌزؼٞ أثّظُٙ وٌرخً ٚرٙظخٔخً، ِٓ أػيحء ِٚزغ٠ٟ ػٍٟ رٓ أرٟ ١خٌذ 

، ٌٚ٘ح حٌلي٠غ ٠ؼزض رؤْ )ػ١ٍٗ حٌٔالَ(ألْ ِؼخ٠ٚش ٚرٕٟ حٌلىُ ػزض رخ١ٌم١ٓ ػيحثُٙ ٚرغ٠ُٙ ٌؼٍٟ  ؛ٚأِؼخٌٗ ِٓ رٕٟ أ١ِش
خٌٝ، ِٚزغ٠ٗ فٟ ٔخٍ ؿُٕٙ، ٚألؿً ًٌه طّخٚص حٌٌ٘زٟ ٚغ١َٖ ِٓ أؿً حٌطؼٓ ٘ٛ ػيٚ هللا طؼ )ػ١ٍٗ حٌٔالَ(ػيٚ ػٍٟ 

 رٌٙح حٌلي٠غ ىْٚ ؿيٜٚ، فظـيُ٘ ِظٍؼؼ١ّٓ فٟ ٍىُ٘ ػٍٝ ٌ٘ح حٌلي٠غ، ٠٘ٛرُٙ حٌٛ٘ٓ ٚحالٔىٔخٍ.
ٌٍ حٓظٕىخٍ حٌّظٓ رؼ اٌٝفخٌٌ٘زٟ فٟ طٍو١ٚ حٌّٔظيٍن، حػظَف َِغّخً رٜلش ٕٓي حٌلي٠غ، ٌُٚ ٠ـي ِٕخٛخً اال حٌٍـٛء 

ٌ٘ح ٚاْ وخْ ٍٚحطٗ ػمخص فٙٛ ِٕىَ ١ٌْ رزؼ١ي ِٓ حٌٟٛغ ٚاال ألٞ ٟٗء كيع رٗ ػزي )أٚ٘ٓ ِٓ ر١ض حٌؼٕىزٛص، فمخي: 
حٌَُحق َٓحً ٌُٚ ٠ـَٔ أْ ٠ظفٖٛ رٗ ألكّي ٚحرٓ ِؼ١ٓ ٚحٌوٍك حٌٌٞ ٍكٍٛح ح١ٌٗ، ٚأرٛ حألَُ٘ ػمش ًوَ حٔٗ ٍحفك ػزي 

َّٟ ٚأٔخ أكيػه رلي٠غ ٌُ ٠ّٔؼٗ ِٕٟ غ١َن حٌَُحق ِٓ ل٠َش ٌٗ حٌٝ ٕٛؼخء، لخي: فٍّخ ٚىػظ ٗ لخي: لي ٚؿذ كمه ػٍ
 حٔظٙٝ. (فليػٕٟ ٚهللا رٌٙح حٌلي٠غ ٌفظخً 

 ألٛي:
حٓظٕىخٍ حٌّظٓ ٓززٗ ِؼَٚف، ٚال طوفٝ ٍحثلظٗ ػٍٝ ِٓ رَء ِٓ حٌِوخَ، فٙٛ طؼٜذ ٌِ٘زٟ ٚطل١ٛ ٌٍلفخظ ػٍٝ  .أ

)ٍٛٝ هللا طؼٜذ ٌٍزخ١ً ٚح١ٌ٘طخْ ٟي هللا ٌٍٚٓٛٗ  ، فٙٛ)ػ١ٍٗ حٌٔالَ(ّٓؼش ِٓ كخٍد ٚلخطً ٚحرغٞ ٚٓذ ػ١ٍخً 
 ، ٚٛخكزٗ ال ٠لٔي ػ١ٍٗ.حٌٔالَ( ُ)ػ١ٍٙٚأً٘ حٌز١ض  ػ١ٍٗ ٚآٌٗ(

أِخ ٌّخًح ػزي حٌَُحق طىظُ ػٍٝ ٌ٘ح حٌلي٠غ ٌُٚ ٠ليع رٗ حٌـ١ّغ، فٙٛ ؤئحٌه ٌّٓ أٌم١ظٗ فٟ حٌزلَ؛ ٌّخًح أٔض  .د
 ِزظً؟!

؛ اِخ أ َّ ٚأً٘ ر١ظٗ، حٌظٟ طؼزض َِٚق ِؼخ٠ٚش  )ػ١ٍٗ حٌٔالَ(ْ ٠ىظّٛح ف٠خثً حإلِخَ ػٍٟ فخٌَٚحس ر١ٓ ه١خ٠ٍٓ أكالّ٘خ ِ
)ٍٛٝ ٚرٕٟ أ١ِش ٚأِؼخٌُٙ ػٓ حإلٓالَ، ٌٚ٘ح ٠ٔزذ طؤ١ٔذ ح١ّ٠ٌَ ٚكَلش حٌمٍذ ػٍٝ حٔيػخٍ حٌلك ٚوالَ حٌَٓٛي ِلّي 

 ِٓ أؿً كفٕش ِظـز٠َٓ فٔخق لي ػخػٛح فٔخىحً فٟ حٌؼزخى ٚحٌزالى. هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ(
، ٚك١ٕجٌ ِخ حٌٔالَ( ُ)ػ١ٍٙحٌٜل١لش ح٠ٌَٜلش ربِخِش أً٘ حٌز١ض  حألكخى٠غِخ أْ ٠ظىٍُ حٌَٚحس رّخ ّٓؼٛح ٚػَفٛح ِٓ ٚا

حطٙخُِٙ رخٌظ١٘غ ٚحٌَفٞ  اًٌٌٝه ِزخىٍس فمٙخء حٌٔال١١ٓ  اٌٝأَٓع حلظطخف ٍإُٚٓٙ أٚ ٔف١ُٙ ٚط٠َ٘يُ٘، أٟف 
ٚال ٠ٕمً ػُٕٙ هزَ، ٚرٌٙح حٌّٕٙؾ ظٓ ِٓ حٓظزيي رآي ِلّي ىٍؿش ال ٠ّٔغ ُِٕٙ لٛي  اٌٝٚحٌىٌد ٚحٌٟٛغ، ٚطٔم١طُٙ 

غ١َُ٘، رؤُٔٙ ح١ّجٕٛح ػٍٝ ريػظُٙ، فزّـَى حْ ٠ّٔؼٛح ٗوٜخً ٠َٜٚ أِؼخي ٌٖ٘ حٌَٚح٠خص، طـيُ٘ ٠ٜفٛٔٗ؛ غخي 
خع، وٌحد...حٌن، ٌ٘ح اْ ٍُٓ ِٓ حٌمظً ٚحٌٔـٓ ! ّٟ  رخٌظ١٘غ، ٠َٚٞ حٌّٕخو١َ، ٚ

، ٍغُ وً ٌ٘ح حٌّىَ ٚحٌؼيحء، فظَٙص ٍٚح٠خص ِٓ حٌٔالَ( ُ)ػ١ٍٙي ِلّي آظَٙ كك ٌٚىٓ ٗخء هللا أْ ٠ّىَ رٙئالء ٠ٚ  
أٗوخٙ ال ٠ّىٓ أْ ٠ويٕ رٜيلُٙ ٚلي أػظّي ػ١ٍُٙ حٌزوخٍٞ ٍُِٚٔ ٚغ١َّ٘خ وـ )ػزي حٌَُحق حٌٜٕؼخٟٔ(، ٍٚغُ 

د أٚ حٌٟٛغ، ٌٌٌٚه طـيُ٘ ٚػخلظٗ ٚؿالٌظٗ فٍُ ٠ٍُٔ ِٓ حالطٙخَ رخٌَفٞ أٚ حٌظ١٘غ، ٌٚىٓ ال ٠ـَأْٚ ػٍٝ حطٙخِٗ رخٌىٌ
 وّٓ فٟ كٍمٗ ٗـخ.

 ِخ ىحَ ٍٚحس حٌلي٠غ وٍُٙ ػمخص أػزخص، فخٌلي٠غ ٛل١ق ٚكـش، ٚلي رخْ ٚؿٗ حٓظٕىخٍ حٌمَٛ. .ؽ
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ًإَّن ىا جىزىاء ال ًذينى حييىارًبيوفى الٌلوى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى ُب األىٍرًض فىسىادان أىف ﴿قاؿ ا جل جاللو: 
ؼو أىٍك يينفىٍوٍا ًمنى األىٍرًض ذىًل ى ٟنىيٍم ًخٍزمه ُب يػيقىتػ ليوٍا أىٍك ييصىل بيوٍا أىٍك تػيقىط عى أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيم مٍِّن ًخال

نٍػيىا كىٟنىيٍم ُب اآلًخرىًة عىذىابه عىًظيمه   [.ّّ]اٞنائدة:  ﴾الد 

 م)عليهغًن علي كآلو  )صلى ا عليو كآلو(كدل ٤ند أحدان من آذاه فقد آذل النِب ١نمدان 
 :السالـ(

 .(ُ)( عليان آذاين من آذل: ))صلى ا عليو كآلو(قاؿ النِب 

                                                                                                                                                                               

حٌظٟ ٠مٛي ف١ٙخ حٌَٓٛي ِلّي  وخألكخى٠غػُ اْ ٌ٘ح حٌلي٠غ ال ٠فَق وؼ١َحً ػٓ ػيس أكخى٠غ حػظَف رٜلظٙخ حٌمَٛ،  .ى
رّخ ِؼٕخٖ: )أٔخ كَد ٌّٓ كخٍرظُ ٍُٚٓ ٌّٓ ٓخٌّظُ(، )ِٓ آًحوُ فمي  حٌٔالَ( ُ)ػ١ٍٙأً٘ ر١ظٗ ػٓ  )ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ(

آًحٟٔ(، )ِٓ أكزىُ فمي أكزٕٟ ِٚٓ أرغ٠ىُ فمي أرغ٠ٕٟ(، ٚغ١َ ًٌه، ٚوٍٙخ طؼزض أْ ِؼخ٠ٚش ٚأِؼخٌٗ ػيٚ هلل ٌٍَٚٓٛي 
 ، ففظمىُ ال ٠َطك أريحً.حٌٔالَ( ُ)ػ١ٍٙحٌز١ض  ٚألً٘

إٓخى ٌ٘ح حٌلي٠غ، فمي طٛرغ ػٓ ػزي حٌَُحق رَحٚ آهَ غ١َ )أرٟ حألَُ٘(، ٚٛخكذ حٌّظخرؼش ٘ٛ )ِلّي ٍغُ ٛلش  .٘ـ
رٓ ػٍٟ رٓ ٓف١خْ حٌٜٕؼخٟٔ حٌٕـخٍ(، وّخ طميَ ٔمً ًٌه ػٓ حٌوط١ذ حٌزغيحىٞ، ٚح١ٌىُ حػظَحف حٌٌ٘زٟ ٔفٔٗ رٌٖٙ 

 حٌّظخرؼش، اً لخي:
ٟٔ حٌٕـخٍ، لخال: كيػٕخ ػزي حٌَُحق، أهزَٔخ ِؼَّ، ػٓ حٌَِ٘ٞ، ػٓ )... ٚطخرؼٗ ػ١ٍٗ ِلّي رٓ ػٍٟ رٓ ٓف١خْ حٌٜٕؼخ

ػز١ي هللا رٓ ػزي هللا رٓ ػظزش، ػٓ حرٓ ػزخّ، لخي: ٔظَ ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هلل ػ١ٍٗ ٍُٚٓ اٌٝ ػٍٟ، فمخي: "أٔض ١ٓي فٟ 
٠ً ٌّٓ أرغ٠ه حٌي١ٔخ، ١ٓي فٟ ح٢هَس، كز١زه كز١زٟ، ٚكز١زٟ كز١ذ هللا، ٚػيٚن ػيٚٞ، ٚػيٚٞ ػيٚ هللا، فخٌٛ

 .7٘٘ – 7ٗ٘ٙ 9ؽ :رؼيٞ"( ١َٓ أػالَ حٌٕزالء ٌٌٍ٘زٟ
ػُ ؿخءٔخ آهَ رؼٍش أهَٜ ٌَى ٌ٘ح حٌلي٠غ ح٠ٌَ٘ف، فِػُ أْ ِؼَّحً ٌٗ حرٓ أم ٍحف٠ٟ )!(، ٚ٘ٛ حٌٌٞ ىّ ٌ٘ح حٌلي٠غ 

 فٟ وظذ ِؼَّ، ٚال أىٍٞ ً٘ أهزَٖ رٌٌه ِؼَّ ٔفٔٗ أَ حرٓ أه١ٗ أَ أٚكٟ ح١ٌٗ ؟!
 ىخٍ وّخ ٠ٕمٍٗ حٌٌ٘زٟ:ٌّٕٚٔغ ٌ٘ح حالرظ

)... ػٓ أرٟ كخِي رٓ حٌَ٘لٟ، ٚٓجً ػٓ كي٠غ أرٟ حألَُ٘، ػٓ ػزي حٌَُحق، فٟ ف٠ً ػٍٟ، فمخي: ٌ٘ح رخ١ً، 
ٚحٌٔزذ ف١ٗ أْ ِؼَّح وخْ ٌٗ حرٓ أم ٍحف٠ٟ، ٚوخْ ِؼَّ ٠ّىٕٗ ِٓ وظزٗ، فؤىهً ػ١ٍٗ ٌ٘ح حٌلي٠غ، ٚوخْ ِؼَّ ١ِٙزخ، 

 – 7٘٘ٙ 9ؽ :ٌٌٍ٘زٟ - زي حٌَُحق فٟ وظخد حرٓ أهٟ ِؼَّ( ١َٓ أػالَ حٌٕزالءال ٠ميٍ أكي ػٍٝ َِحؿؼظٗ، فّٔؼٗ ػ
٘7ٙ. 

٠ّٔغ فٟ حٌىظخد أَ ٠مَأ ؟! ٌٚىٓ ػٍٝ أٞ كخي فخٌٌ٘زٟ ٔفٔٗ وفخٔخ ِئٚٔش حٌَى، ك١غ لخي ِٔظ١ٕٙخً  حإلٔٔخْٚال أىٍٞ ً٘ 
 رٌٙح حٌىالَ:

ػ١ٍٗ، وخْ كخفظخً ر١َٜحً رلي٠غ حٌَِ٘ٞ( ١َٓ أػالَ  )لٍض: ٌٖ٘ كىخ٠ش ِٕمطؼش، ِٚخ وخْ ِؼَّ ١ٗوخً ِغفالً ٠َٚؽ ٌ٘ح
 .7ٙ٘ – 7٘٘ٙ 9ؽ :ٌٌٍ٘زٟ -حٌٕزالء 

ٌٍلخوُ  - حٌّٔظيٍن ؛8ٖٗٙ ٖؽ :كّيإِٔٔي  ؛8ٕٕٗرَلُ  7ٖٓ – ٖٙٓٙ ٙؽ :ٌٍزوخٍٞ - حٌظخ٠ٍن حٌىز١َ -ٔ
ٟ ذٍخ١ـ ٚٚافمٗ اٌز٘ثٟ ف"، ٘زا ؼذ٠س فؽ١ػ االعٕاد ٌُٚ ٠خشظاٖ، ٚلخي ػٕٗ: "ٕٕٔٙ ٖؽ :ح١ٌٕٔخرٍٛٞ

سٚاٖ ، ػٓ ػَّٚ رٓ ٗخّ حألٍّٟٓ، ٚلخي ػٕٗ: "9ٕٔٙ 9ؽ :١ٌٍٙؼّٟ -ِـّغ حٌِٚحثي  ؛اٌّغرذسن، فماي: "فؽ١ػ"
سٚاٖ أتٛ "، ٚػٓ ٓؼي رٓ أرٟ ٚلخٙ، ٚلخي ػٕٗ: "أؼّذ ٚاٌطثشأٟ تاخرقاس ٚاٌثضاس أخقش ِٕٗ ٚسظاي أؼّذ شماخ

الرٓ  - حٌّٜٕف ؛"ِؽّٛد تٓ خذاػ ٚلٕاْ ّٚ٘ا شمرا٠ْعٍٝ ٚاٌثضاس تاخرقاس ٚسظاي أتٝ ٠عٍٝ سظاي اٌقؽ١ػ غ١ش 
حٌـخِغ  ؛ٖ٘ٙٙ ٘ٔؽ :ٛل١ق حرٓ كزخْ ؛9ٓٔٙ ٕؽ :ِٕٔي أرٟ ٠ؼٍٝ حٌٍّٟٛٛ ؛ٕٓ٘ٙ 7ؽ :أرٟ ١ٗزش حٌىٛفٟ

الرٓ  - حإلٛخرش ؛9ٕٖٓٔف  ٔٓٙٙ ٔٔؽ :ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ - وِٕ حٌؼّخي ؛8ٕٙٙف 7ٗ٘ٙ ٕؽ :١ٛ١ٌٍٟٔ - حٌٜغ١َ
رٓ  ألكّي - ًهخثَ حٌؼمزٝ ؛9ٖٕٙ ٔٔؽ :ٌٍٜخٌلٟ حٌ٘خِٟ - زً حٌٙيٜ ٚحٌَٗخىٓ ؛ٖٗ٘ٙ ٗؽ :كـَ حٌؼٔمالٟٔ
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نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة كىأىعىد  ٟنىيٍم ﴿قاؿ ا جل جاللو:  ًإف  ال ًذينى يػيٍسذيكفى الل وى كىرىسيولىوي لىعىنػىهيمي الل وي ُب الد 
ابان م ًهينان   [.ٕٓ]األحزاب:  ﴾عىذى

 :)عليو السالـ(غًن علي  )صلى ا عليو كآلو(كدل ٤ند أحدان يسدم عن النِب 

 .(ُ) (علي مين كأنا من علي كال يسدم عين إال أنا أك علي: ))صلى ا عليو كآلو(قاؿ النِب 

بو  ُب  )صلى ا عليو كآلو(جزاؤه أف يكوف مع ١نمد  -مع أىل الكساء  -كدل ٤ند أحدان ١نًي
عن  ،عن أبيو ،عن علي بن حسٌن رضي ا عنو :)عليو السالـ(درجتو يـو القيامة غًن علي 

إف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أخذ بيد حسن كحسٌن رضي ا عنهما فقاؿ: من ه: )جد
 .(ّ) ،(ِ) (أحبين كأحب ىذين كأبامها كأمهما كاف معي ُب درجيت يـو القيامة

                                                                                                                                                                               

سٚٞ عٓ ظّع ، ٚلخي ػٕٗ: "9ٕٕ٘رَلُ  7ٖٗ – 7ٖٖٙ ٘ؽ :حٌٍٍٔٔش حٌٜل١لش ٌألٌزخٟٔ ؛٘ٙٙ :ػزي هللا حٌطزَٞ
ًوَٖ  ،ٕٕٗ – ٖٕٕٙ :ٌٍ٘ٛوخٟٔ - ىٍ حٌٔلخرش ؛"ِٓ اٌقؽاتح:...، ٚتاٌعٍّح؛ فاٌؽذ٠س فؽ١ػ تّعّٛع ٘زٖ اٌطشق

ٚأخشض أؼّذ ٚاٌطثشأٟ ٚاٌثضاص، ٚسظاي أؼّذ شماخ ِٓ ؼذ٠س عّشٚ ػٓ حالٍّٟٓ، ٚػٓ ٓؼي رٓ أرٟ ٚلخٙ، فمخي: "
تٓ ؽأط األعٍّٟ.....، ٚأخشض أتٛ ٠عٍٝ ٚاٌثضاص، ٚسظاي أتٟ ٠عٍٝ سظاي اٌقؽ١ػ غ١ش سظ١ٍٓ ُٚ٘ شمراْ، ِٓ ؼذ٠س 

١ٓ رٓ ػزي هللا حٌؼَّٞ فٟ طؼ١ٍمٗ ػٍٝ )ىٍ حٌٔلخرش( ٚٚػك ٍٚح٠ش ِٕٔي أكّي؛ حٌيوظٍٛ كٔ ؛"ععذ تٓ أتٟ ٚلاؿ
 89ٕ٘ف 9رـ 9ؽ :حطلخف حٌو١َس حٌَّٙس رِٚحثي حٌّٔخ١ٔي حٌؼَ٘س ٌٍز١َٛٛٞ ؛"ٚسظاي أؼّذ شماخ، فمخي: "ٖٕٕٙ
 ؛"سٚاٖ ِؽّذ تٓ ٠ؽ١ٝ تٓ أتٟ عّش ٚسٚاذٗ شماخ ٚأتٛ ٠عٍٝ ٚاٌثضاس، ػٓ ٓؼي رٓ أرٟ ٚلخٙ، ٚلخي ػٕٗ: "ٕٙٙٙ

َّٕٔٗ  ؛..."إعٕادٖ ؼغٓ، فمخي: " 9ٕٓ٘ٔرَلُ  9ٕٖٙ ٕٔؽ :كّي ح٠ٌِٓ فٟ طؼ١ٍمٗ ػٍٝ ِٕٔي أكّيٚكٕٔٗ كِّس أ ٚك
، 9ٖ8ٖرَلُ  9ٕٔٙ ٖٓرـ ٙٔؽ :ػزي هللا رٓ ظخفَ حٌَ٘ٙٞ فٟ طؼ١ٍمٗ ػٍٝ حٌّطخٌذ حٌؼخ١ٌش الرٓ كـَ حٌؼٔمالٟٔ

 ".٘زا ؼذ٠س ؼغٓ تٙزا اإلعٕاد فئْ لٕاْ تٓ عثذ هللا فذٚقفمخي: "
رَلُ  ٘ٗٙ ٘ؽ :ٚحٌٕٔخثٟ فٟ حٌٕٔٓ حٌىزَٜ ؛8ٖٖٓرَلُ   ٖٓٓ – 99ٕٙ ٘ؽ :حٌظٌَِٞ فٟ ٛل١لٍٗٚحٖ  -ٔ

ٚحٌطزَحٟٔ فٟ حٌّؼـُ  ؛٘ٙٔٙ ٗؽ :ٚأكّي رٓ كٕزً فٟ ِٕٔيٖ ؛9ٔٔف ٗٗٙ ٔؽ :ٚحرٓ ِخؿش فٟ ٕٕٓٗ ؛8ٔٗ7
 ٔٔؽ :ؼّخيٚحٌّظمٟ حٌٕٙيٞ فٟ وِٕ حٌ ؛9٘٘٘ف  77ٔٙ ٕؽ :ٚح١ٛ١ٌٟٔ فٟ حٌـخِغ حٌٜغ١َ ؛ٙٔٙ ٗؽ :حٌىز١َ
 ، ٚغ١َُ٘.9ٖٕٖٔف  ٖٓٙٙ

 -٘ـ  8ٌٍٖ٘يحٍلطٕٟ حٌّظٛفٟ  ٌضاِاخ ٚاٌررثعٚفؽؽٗ اٌرشِزٞ فٟ فؽ١ؽٗ، ٚاٌذاسلطٕٟ فٟ األٌضاِاخ ٚاٌررثع اال
، ك١غ 9ٗٙ -َ  98٘ٔ -٘ـ  ٘ٓٗٔ -حٌطزؼش حٌؼخ١ٔش  -ٌزٕخْ  -ر١َٚص  -ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش  -ىٍحٓش ٚطلم١ك حٌٛحىػٟ 

 ٌلي٠غ ِٓ ّٟٓ حألكخى٠غ حٌظٟ ٠ٍَِ ح١ٌ٘و١ٓ حهَحؿٙخ فٟ ٛل١ل١ّٙخ.ًوَ حٌيحٍلطٕٟ ٌ٘ح ح
 . "ٔفْ حٌّٜيٍ حٌٔخرك".ٌضاِاخ ٚاٌررثع ٌٍذاسلطٕٟٚاٌٛادعٟ فٟ ذع١ٍمٗ عٍٝ اال 

 .3309تشلُ  522ؿ 3ض ٚؼىُ تؽغٕٗ األٌثأٟ فٟ وراتٗ فؽ١ػ عٕٓ اٌرشِزٞ
َٜٔ رٓ ػٍٟ رٌٙح حٌلي٠غ ٠ؼٕٟ كي٠غ ػٍٟ رٓ أرٟ  ٚلخي أرٛ ػٍٟ رٓ حٌٜٛحف ػٓ ػزي هللا حرٓ أكّي: )ٌّخ كيع -ٕ

١خٌذ أْ ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ أهٌ ر١ي كٔٓ ٚك١ٔٓ فمخي ِٓ أكزٕٟ ٚأكذ ٠ٌ٘ٓ ٚأرخّ٘خ ٚأِّٙخ وخْ فٟ 
ىٍؿظٟ ٠َٛ حٌم١خِش. أَِ حٌّظٛوً ر٠َرٗ أٌف ١ٛٓ فىٍّٗ ف١ٗ ؿؼفَ رٓ ػزي حٌٛحكي ٚؿؼً ٠مٛي ٌٗ ٌ٘ح ِٓ فؼً أً٘ 

 .8ٖٗٙ ٓٔؽ :الرٓ كـَ -ُ ٠ِي رٗ كظٝ طَوٗ( ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ حٌٕٔش فٍ
ٚأ٠٠خً فٟ ف٠خثً  ؛77ٙ ٔؽ :كّي رٓ كٕزًأحإلِخَ  -كّي إِٔٔي  ؛ٚؼّغٕٗ، 8ٖٔٙف ٖ٘ٓٙ ٘ؽ :ٕٓٓ حٌظٌَِٞ -ٖ

ٟ هللا رٓ ِلّي ػزخّ  -ىحٍ حرٓ حٌـُٛٞ  -حٌٜلخرش الرٓ كٕزً  ّٛ  ٕؽ :َ 999ٔ -٘ـ  ٕٓٗٔ - ١ٕ -طلم١ك ٚ
 :َ 98ٗٔ -٘ـ  ٗٓٗٔ - ١ٕ -طلم١ك كّيٞ ػزي حٌّـ١ي حٌٍٔفٟ  -حٌّؼـُ حٌىز١َ ٌٍطزَحٟٔ  ؛8٘ٔٔف  87ٖ - 8ٕٙٙ
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كأىل  )عليو السالـ(غًن علي  )صلى ا عليو كآلو(كدل ٤ند أحدان حربو حرب لرسوؿ ا 
 بيتو:

أنا سلم ٞنن ساٞنتم، كحرب ٞنن لعلي كفاطمة كاٜنسنٌن: ) عليو كآلو( )صلى اقاؿ النِب 
قد قرف كاليتو بوالية أحد مطلقان غًن علي بن أيب  )صلى ا عليو كآلو(كدل ٤ند النِب  .(ُ)( حاربتم
 :)عليو السالـ(طالب 

  .(ِ)( من كنت مواله فعلي مواله: ))صلى ا عليو كآلو(قاؿ النِب 

 :)عليو السالـ(غًن علي بن أيب طالب  )صلى ا عليو كآلو(للنِب ١نمد  كدل ٤ند كزيران 

أما ترضى أف تكوف مين ّننزلة ىاركف ): )عليو السالـ(لعلي  )صلى ا عليو كآلو(قاؿ النِب 
 .(ّ) (من موسى

                                                                                                                                                                               

 97ٙ ٕٔؽ :ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ - وِٕ حٌؼّخي ؛7ٔ – 7ٓٙ ٕؽ :ٌٍطزَحٟٔ - حٌّؼـُ حٌٜغ١َ ؛ٕٗ٘ٙف ٓ٘ٙ ٖؽ
 ؛ٙ٘ٔف 8ٖٔٙ :ٌٍّٛفك حٌوٛحٍُِٟ - حٌّٕخلذ ؛7ٖٖٙٔف 9ٖٙٙ ٖٔ، ٚ ؽ9ٖٙٔٗف ٖٓٔ، ٚ ٖٙٔٙٔٗف

 -طخ٠ٍن رغيحى  ؛٘٘٘، طَؿّش ٍلُ 8ٔ – 8ٓٙ ٗؽ :٘ـ 9ٌٖٙؼزي هللا رٓ كزخْ حٌّظٛفٟ  -١زمخص حٌّليػ١ٓ رخٛزٙخْ 
 ٗؽ :الرٓ حألػ١َ - أٓي حٌغخرش ؛9ٙٔٙ ٖٔؽ :الرٓ ػٔخوَ - طخ٠ٍن ِي٠ٕش ىِ٘ك ؛89ٕٙ ٖٔؽ :ٌٍوط١ذ حٌزغيحىٞ

 7٘ٙ ٓٔرـ   ٔٔؽ :ٌٍٜخٌلٟ حٌ٘خِٟ - خىٓزً حٌٙيٜ ٚحٌَٗ ؛8ٕٕ – 7ٕٕٙ ٙؽ :ٌٍِّٞ -ط٠ٌٙذ حٌىّخي  ؛9ٕٙ
 0ض :أؼّذ ؽاوش فٟ ذؽم١مٗ ٌّغٕذ أؼّذ إعٕادٖٚؼغَّٓ  ؛ٕٔف 9ٕٙٙ ٔفـ ٖرـ :ٌٍ٘ٛوخٟٔ -ىٍ حٌٔلخرش  ؛8٘ –

 .536سلُ اٌؽذ٠س 003 – 002ؿ
 ،ٍ ػي٠يس)... ٌّٓ ٓخٌُّٙ... ٌّٓ كخٍرُٙ( ٚ )ٌّٓ ٓخٌّىُ... ٌّٓ كخٍرىُ( ٚفٟ ِٜخى :ٍٚٞ ٌ٘ح حٌّؼٕٝ أ٠٠خً رٍفع -ٔ

 ؛ٕٗٗٙ ٕؽ :ِٕٔي أكّي رٓ كٕزً ؛٘ٗٔف ٕ٘ٙ ٔؽ :ٕٓٓ حرٓ ِخؿش ؛9ٕٖٙف ٖٓٙٙ ٘ؽ :ِٕٙخ: ٕٓٓ حٌظٌَِٞ
 ػٓ كٕزً رٓ أكّي هللا ػزي أرٟ كي٠غ ِٓ ؼغٓ ؼذ٠س ٘زاٚلخي ػٕٗ: " ،9ٗٔٙ ٖؽ :ٌٍلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ -حٌّٔظيٍن 

 -حٌيٍ حٌّٕؼٍٛ  ؛ٚٓىض ػٕٗ حٌٌ٘زٟػٓ ٠ُي رٓ أٍلُ.  آهًَٚوَ ٌٗ ٗخ٘يحً  غ١َ٘خ" ٍٚح٠ش ٌٗ أؿي ٌُ فخٟٔ رٓ ١ٍّٓخْ ط١ٍي
ٌٍل١ٔٓ رٓ آّخػ١ً  - أِخٌٟ حٌّلخٍِٟ ؛ٖٗٙٔٗف 97ٙ ٕٔؽ :ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ - وِٕ حٌؼّخي ؛99ٔٙ ٘ؽ :١ٛ١ٌٍٟٔ
، ٍٚٚحٖ أ٠٠خً فٟ حٌّؼـُ حٌٜغ١َ 9ٕٔٙف ٓٗٙ ٖؽ :ٌٍطزَحٟٔ - حٌّؼـُ حٌىز١َ ؛ٕٖ٘ف 7ٗٗ – ٙٗٗٙ :حٌّلخٍِٟ
 - ١َٓ أػالَ حٌٕزالء ؛ٖٕٕٙ 8ؽ :الرٓ وؼ١َ -حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش  ؛9ٙٔٙ 9ؽ :١ٌٍٙؼّٟ - ّغ حٌِٚحثيِـ ؛ٚحأل٢ٓٚ
 :ٌٍوط١ذ حٌزغيحىٞ - طخ٠ٍن رغيحى ؛8ٕٔٙ ٖٔؽ :الرٓ ػٔخوَ - طخ٠ٍن ِي٠ٕش ىِ٘ك ؛8ٕ٘ – 7ٕ٘ٙ ٖؽ :ٌٌٍ٘زٟ

 – 9ٗٔٙ :حٌوٛحٍُِٟ ٌٍّٛفك - حٌّٕخلذ ؛٘ٙٙف ٗٗٙ ٕؽ :ٌٍلخوُ حٌلٔىخٟٔ - ٗٛح٘ي حٌظ٠ًِٕ ؛ٗٗٔٙ 7ؽ
 0ض ٚؼغَّٕٗ األٌثأٟ فٟ وراتٗ فؽ١ػ اٌعاِع اٌقغ١ش ؛9ٔف 9ٕٙٙ ٔفـ ٖرـ :ٌٍ٘ٛوخٟٔ -ىٍ حٌٔلخرش  ؛77ٔف ٓ٘ٔ
 .0462تشلُ  316ؿ
ٚاِا ؼذ٠س ِٓ وٕد )(: ٔٙٙ 7ؽٚحوظفٟ فٟ طٜل١ق ٌ٘ح حٌلي٠غ رمٛي حرٓ كـَ حٌؼٔمالٟٔ فٟ فظق حٌزخٍٞ ) -2

اٌرشِزٞ ٚإٌغائٟ ٚ٘ٛ وص١ش اٌطشق ظذا ٚلذ اعرٛعثٙا اتٓ عمذج فٟ وراب ِفشد ٚوص١ش ِٛالٖ فعٍٟ ِٛالٖ فمذ أخشظٗ 
ِٓ أعا١ٔذ٘ا فؽاغ ٚؼغاْ ٚلذ س٠ٕٚا عٓ اإلِاَ أؼّذ لاي ِا تٍغٕا عٓ أؼذ ِٓ اٌقؽاتح ِا تٍغٕا عٓ عٍٟ تٓ أتٟ 

 .(هاٌة
 .ٕٓٔٙ 7ؽ :ٛل١ق ٍُِٔ ؛8ٕٓٙ  ٗؽ :ٛل١ق حٌزوخٍٞ -3
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 :)عليو السالـ(غًن علي بن أيب طالب  )صلى ا عليو كآلو(كدل ٤ند أحدان آخاه النِب 

 . (ُ) (... كأما أنت يا علي فتخي كأبو كلدم كمين...): )صلى ا عليو كآلو(نِب قاؿ ال

أنا عبد ا، كأخو رسولو صلى ا عليو كسلم. كأنا الصديق ): )عليو السالـ(كقاؿ علي 
 .(ِ) (األكرب. ال يقوٟنا بعدم إال كذاب صليت قبل الناس لسبع سنٌن

                                                           

. (ٌ٘ح كي٠غ ٛل١ق ػٍٝ ١َٗ ٍُِٔ ٌُٚ ٠وَؿخٖ)، ٚلخي حٌلخوُ: 7ٕٔٙ ٖؽ :١ٕٔخرٌٍٍٛٞلخوُ حٌ - حٌّٔظيٍن -1
 ٚٚحفمٗ حٌٌ٘زٟ فٟ طٍو١ٚ حٌّٔظيٍن ػٍٝ ١َٗ ٍُِٔ.

. اٌؾ١خ١ٓ ؽشه عٍٝ فؽ١ػ:  ٚلخي .حٌّٕٙخي ػٓ حٌّٔظيٍن فٟ حٌلخوُ ٍٚحٖ. ٕٓٔف ٗٗٙ ٔؽ :ٕٓٓ حرٓ ِخؿش -2
 ٕٔف  8ٔرـ  98ٗٙ   7ؽ :ؿٗ حرٓ أرٟ ١ٗزش حٌىٛفٟ فٟ حٌّٜٕفٚأهَػٍٝ ِخ فٟ طؼ١ٍك ِلّي فئحى ػزي حٌزخلٟ. 
،رٕٔي آهَ رٍفع: ]أٔخ ػزي هللا ٚأهٛ ٌٍٓٛٗ ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٙٔف 8ٔرـ 97ٗرٕفْ حٌٍفع ِغ ]ِفظَ[ رؼي وٌحد، ٚٙ

 8ٗٔٙ ٍُٔٚٓ، ٌُ ٠مٍٙخ أكي لزٍٟ ٚال ٠مٌٛٙخ أكي رؼيٞ اال وٌحد ِفظَ[. ٚأهَؿٗ ح٠ٌلخن فٟ ح٢كخى ٚحٌّؼخٟٔ ؽ
، رٍفع ٕٖٗٔف 8ٗ٘، ِغ ٠ُخىس ]ِفظَٞ[ رؼي وٌحد. ٚأهَؿٗ ػَّٚ رٓ أرٟ ػخُٛ فٟ وظخد حٌٕٔش 78ٙٔف

)ػ١ٍٗ ، ٚفٟ هٜخثٚ أ١َِ حٌّئ١ِٕٓ 8ٖ9٘ف 7ٓٔ – ٙٓٔٙ ٘ح٠ٌلخن. ٚأهَؿٗ حٌٕٔخثٟ فٟ حٌٕٔٓ حٌىزَٜ ؽ
ٌؼخَ  ٔحٌَ٘ٙٞ، ١ طلم١ك ى. ػٛٝ -. ٚأهَؿٗ حٌز١َٛٛٞ فٟ ِٜزخف حٌِؿخؿش فٟ ُٚحثي حرٓ ِخؿش ٙٗٙ حٌٔالَ(
 ".٘زا إعٕاد فؽ١ػ سظاٌٗ شماخ، ربٕٓخىٖ ػٓ ػزخى رٓ ػزي هللا، ٚلخي ػٕٗ: "ٓٙٔ – 9٘ٔ -َ  ٕٗٓٓ٘ـ،  ٕ٘ٗٔ

رٕٔيٖ ػٓ ف١٠ً رٓ ٓؼي رٓ ؿؼفَ رٓ ؿؼفَ رٓ ػَّٚ رٓ  ٕٔٔٚأهَؿٗ أرٛ ٔؼ١ُ حألٛزٙخٟٔ فٟ ِٕٔي أرٟ ك١ٕفش ٙ
 .)ػ١ٍٗ حٌٔالَ(ك٠َغ ػٓ أر١ٗ ػٓ ػٍٟ رٓ أرٟ ١خٌذ 

  ٟ ُ   ٚطظزغ حٌٌ٘ز  لي ٟؼفٗ حٌّي٠ٕٟ. :فٟ حٌظٍو١ٚ، ٚلخي ػٓ ػزخى رٓ ػزي هللا حٌلخو
 ألٛي:

( 8ٗٓرَلُ  7ٔٙ ٕؽ(، ٚٚػمٗ حٌؼـٍٟ فٟ ِؼَفش حٌؼمخص )ٔٗٔٙ ٘ؽػزخى رٓ ػزي هللا ًوَٖ حرٓ كزخْ فٟ حٌؼمخص )
ٕٚ ػٍٝ طمي٠ُ حٌظٛػ١ك اْ حؿظّغ ِغ ٚلخي ػٕٗ: "وٛفٟ طخرؼٟ ػمش". ٚط٠ؼ١ف حٌّي٠ٕٟ غ١َ ِفَٔ، ٚحٌمخػيس حٌّؼظزَس ط
حٌظٟ طؼخٍٝ ِخ ٠ؼظميٖ  حٌٔالَ( ُ)ػ١ٍٙحٌظ٠ؼ١ف حٌّزُٙ. ٌُٚ ٠ٕمّٛح ػٍٝ ػزخى اال ٌىٛٔٗ ١ٗؼ١خً ٠َٚٞ ف٠خثً أً٘ حٌز١ض 

ِف٠ٛالً ٚأرخ رىَ ٚػَّ فخٟالً، ٌٚ٘ح ط٠ؼ١ف ٠ٔظٕي حٌٝ حٌظؼٜذ حٌٌّ٘زٟ ٚ٘ٛ غ١َ  )ػ١ٍٗ حٌٔالَ(ِٓ ٠ـؼً ػ١ٍخً 
 .ا١ٌٍٗظفض ِؼظزَ ٚال ٠

٠ُي رٓ ٚ٘ذ، وّخ أهَؿٗ حرٓ أرٟ ١ٗزش حٌىٛفٟ فٟ  ٌٗ ِظخرؼش ػٓػُ اْ ػزخى رٓ ػزي هللا ٌُ ٠ٕفَى رٌٙح حٌوزَ رً 
 (، رخٌٍفع ح٢طٟ:ٙٔف 8ٔ، رـ 97ٗٙ 7ؽحٌّٜٕف )

ّؼض لخي: ٓ ،٠ؼٕٟ ٠ُي رٓ ٚ٘ذ -كيػٕٟ أرٛ ١ٍّٓخْ حٌـٕٟٙ  :لخي ،ػٓ حٌلخٍع رٓ ك١َٜس ،كيػٕخ ػزي هللا رٓ ١َّٔ
أٔخ ػزي هللا ٚأهٛ ٌٍٓٛٗ ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ، ٌُ ٠مٍٙخ أكي لزٍٟ ٚال ٠مٌٛٙخ أكي رؼيٞ اال )ػ١ٍخ ػٍٝ حٌّٕزَ ٚ٘ٛ ٠مٛي: 

 .(وٌحد ِفظَ
 ٕٚٓي حرٓ أرٟ ١ٗزش ٛل١ق:

ُ: وخْ ػزي هللا رٓ ح١ٌَّٕ: ِٓ ٍؿخي حٌٜلخف حٌٔظش، ٚػمٗ ٠ل١ٝ رٓ ِؼ١ٓ ٚحرٓ كزخْ ٚحٌؼـٍٟ ٚحرٓ ٓؼي، ٚلخي أرٛ كخط .أ
. ٚٚٛفٗ حٌٌ٘زٟ رـ ]حٌلخفع حٌؼمش حإلِخَ[ ٍحؿغ ٓٔٔرَلُ  ٕ٘ٙ ٙؽ :ِٔظم١ُ حألَِ. ٍحؿغ ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ الرٓ كـَ

 .7ٓرَلُ  ٕٗٗٙ 9ؽ :١َٓ أػالَ حٌٕزالء
حٌلخٍع رٓ ك١َٜس: ٚػمٗ ٠ل١ٝ رٓ ِؼ١ٓ ٚحٌٕٔخثٟ ٚحٌؼـٍٟ ٚحرٓ ١َّٔ ٚحرٓ كزخْ، ٚلخي ح٢ؿَٞ ػٓ أرٟ ىحٚى:  .د

 .ٖٕٙرَلُ  ٕٔٔٙ ٕؽ :. ٍحؿغ ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ الرٓ كـ١َٗؼٟ ٛيٚق
ٍٚغُ ًٌه ٌُ ٠ٍُٔ ِٓ حٌّظؼٜز١ٓ ٌِ٘ز١خً ٚغخ٠ش ِخ لخٌٖٛ أٔٗ فخٓي حٌٌّ٘ذ ِٚٓ حٌّلظَل١ٓ رخٌىٛفش فٟ حٌظ١٘غ ٚأٗ وخْ 

 ٠ئِٓ رخٌَؿؼش، ٌٚ٘ح فوَ ِٕٚمزش ٌٗ، ِغ أٔٗ ال ػاللش ٌٗ رخٌظٛػ١ك ٚحٌظ٠ؼ١ف فٟ حٌٕمً.
ٛ ١ٍّٓخْ حٌـٕٟٙ: ِٓ ٍؿخي حٌٜلخف حٌٔظش، ٚػمٗ ٠ل١ٝ رٓ ِؼ١ٓ ٚحرٓ هَحٕ ٚحرٓ كزخْ ٚحرٓ ٓؼي ٠ُي رٓ ٚ٘ذ أر .ؽ

)ٍٛٝ هللا ٚحٌؼـٍٟ، ٚلخي حألػّٖ: اًح كيػه رٓ ٚ٘ذ ػٓ أكي فىؤٔه ّٓؼظٗ ِٓ حٌٌٞ كيػه ػٕٗ. أٍُٓ فٟ ك١خس حٌٕزٟ 
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و دل يسبقو األكلوف بعلم كدل يدركو اآلخركف، كص  بتن   ()عليو السالـغًن علي كدل ٤ند أحدان 
 جربائيل عن ديينو كميكائيل عن مشالو عندما حيمل راية اٜنرب:

لقد فارقكم ): )عليو السالـ(بعد استشهاد أبيو أمًن اٞنسمنٌن  )عليو السالـ(قاؿ اٜنسن اجملتىب 
ف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كا،رجل باألمس دل يسبقو األكلوف بعلم كال يدركو اآلخركف 

 .(ُ) (يبعثو بالراية جربيل عن ديينو كميكائيل عن مشالو ال ينصرؼ حَّت يفتح لو

 أحدان منصوصان عليو بتنو باب مدينة العلم غًن علي بن أيب طالب: د٤نكدل 

فليتًت  أنا مدينة العلًم كعليه باهبا فمن أراد اٞندينة): )صلى ا عليو كآلو( قاؿ رسوؿ ا
 .(ِ) (البابى 

                                                                                                                                                                               

لزً أْ ٠َحٖ ٠ُي رٓ ٚ٘ذ. ٍحؿغ ط٠ٌٙذ  ()ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٌُٗٚ ٠يٍوٗ، أٞ طٛفٟ حٌٕزٟ  ا١ٌٗٚ٘خؿَ  ػ١ٍٗ ٚآٌٗ(
 .78ٔرَلُ  8ٖٙٙ ٖؽ :حٌظ٠ٌٙذ الرٓ كـَ

 فخٌلي٠غ اْ ٌُ ٠ىٓ ٛل١لخً ٌٕفٔٗ، فٙٛ ٛل١ق ٌغ١َٖ ال ِلخٌش، ٚاْ أٍىٔخ حٌظِٕي ٔمٛي: أٗ كي٠غ كٔٓ. ،اًْ
١ٝ رٓ أرٟ ػَّ فٟ ٍٚٚحٖ ِلّي رٓ ٠ل)رً ٕٚ٘خن طخرغ ػخٟٔ كٔذ ِخ ًوَ حٌز١َٛٛٞ فٟ ُٚحثي حرٓ ِخؿش، ك١غ لخي: 

ٍحؿغ  (ِٚظٕٗ ُٚحى فٟ آهَٖ: فمخٌٙخ ٍؿً فؤٛخرٗ ؿٕش ربٕٓخىٖ"ِٕٔيٖ" ِٓ ٠َ١ك أرٟ ٠ل١ٝ ػٓ ػٍٟ رٓ أرٟ ١خٌذ 
. ٟٚ٘ ٓٙٔٙ :َ ٕٗٓٓ٘ـ،  ٌٕ٘ٗٔؼخَ  ٔطلم١ك ى. ػٛٝ حٌَ٘ٙٞ، ١ -ِٜزخف حٌِؿخؿش فٟ ُٚحثي حرٓ ِخؿش 

: ػٓ أرٟ ٠ل١ٝ لخي: ّٓؼض ػ١ٍخ ٖٓٔٗٙرَلُ  9ٕٔٙ ٖٔؽخي وّخ أهَؿٙخ حٌّظمٟ حٌٕٙيٞ فٟ وِٕ حٌؼّ ح٢طٟرخٌٍفع 
 .(٠مٛي: أٔخ ػزي هللا ٚأهٛ ٌٍٓٛٗ، ال ٠مٌٛٙخ أكي رؼيٞ اال وخًد، فمخٌٙخ ٍؿً فؤٛخرظٗ ؿٕش

 ف١ىْٛ ِٓ ٍٜٚ ٌ٘ح حٌلي٠غ ػالػش: )ػزخى رٓ ػزي هللا، ٠ُٚي رٓ ٚ٘ذ، ٚأرٛ ٠ل١ٝ(.
 ؛7ٔ9ٕرَلُ  79ٙ ٖؽ :ف ١ٔ٠َ، فٟ حٌّؼـُ حٌىز١َٚأهَؿٗ حٌطزَحٟٔ رخهظال ؛99ٔٙ ٔؽ :ِٕٔي أكّي -ٔ

ٚأهَؿٗ حٌلخوُ  ؛ٖٔف 8ٔرـ  99ٗٙ 7ؽ :ٚأهَؿٗ رّؼٕخٖ حرٓ أرٟ ١ٗزش فٟ حٌّٜٕف، رٕٔيٖ ػٓ ػخُٛ رٓ َّٟس
ٚٛللٗ أكّي  ؛7ٕٔٙ ٖؽ (رؼٍُ)ريي  (ال ٠ٔزمٗ حألٌْٚٛ رؼًّ)ح١ٌٕٔخرٍٛٞ فٟ حٌّٔظيٍن رّؼٕخٖ ِغ ٠ُخىس، ًٚوَ 

ٚؼغَّٕٗ ؽع١ة األسٔؤٚه فٟ ". إعٕادٖ فؽ١ػ، ك١غ لخي: "7ٔ9ٔرَلُ  ٖٗٗٙ ٕؽ :ٕي أكّيٗخوَ فٟ طلم١مٗ ٌّٔ
 .0309تشلُ  246ؿ 3ض :ذؽم١مٗ ٌّغٕذ أؼّذ

ٍٚٚحٖ حٌطزَحٟٔ فٟ حٌّؼـُ حٌىز١َ:  ؛7ٕٔ – ٕٙٔٙ ٖؽ ٍٚحٖ حٌلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ فٟ حٌّٔظيٍن رؼالػش أٓخ١ٔي: -ٕ
ٍٚٚحٖ حٌّظمٟ حٌٕٙيٞ فٟ وِٕ حٌؼّخي:  ؛78ٖٗرَلُ  9ٖٔٙ ٕؽ ٍٚٚحٖ ح١ٛ١ٌٟٔ فٟ ؿخِغ حألكخى٠غ: ؛٘٘ٙ ٔٔؽ
ٚػيٖ ح١ٌ٘ن ٠ٛٓف حٌِّٞ فٟ  ؛ٗٔٔٙ 9ؽٚح١ٌٙؼّٟ فٟ ِـّغ حٌِٚحثي:  ؛ٖٖٙٗٙرَلُ  8ٗٔ – 7ٗٔٙ ٖٔؽ

، 89ٍٓٗلُ حٌظَؿّش  9ٓٗ – 7ٕٗٙ ٕٓؽ :، ط٠ٌٙذ حٌىّخي)ػ١ٍٗ حٌٔالَ(ط٠ٌٙذ حٌىّخي ِٓ ِٕخلذ حإلِخَ ػٍٟ 
 ٚغ١َُ٘.

 زا اٌؽذ٠س وً ِٓ:ٚؽٙذ تقؽح ٘
 – 026ؿ 3ضٚاٌؽاوُ ا١ٌٕغاتٛسٞ فٟ اٌّغرذسن:  ؛216 – 215ؿ 6ض :٠ؽ١ٝ تٓ ِع١ٓ، ساظع ذٙز٠ة اٌرٙز٠ة

ٚاٌّؽذز أؼّذ تٓ ِؽّذ  ؛61ٕح اٌعٍُ عٍٟ: ؿ٠ٚاٌغ١ٛهٟ ساظع وراب فرػ اٌٍّه اٌعٍٟ تقؽح ؼذ٠س تاب ِذ ؛023
ٚأخ١ٗ عثذ هللا اٌغّاسٞ لاي رٌه فٟ ذع١ٍمٗ عٍٝ اٌّمافذ  تٓ اٌقذ٠ك اٌغّاسٞ فٟ وراتٗ اٌخاؿ ترقؽ١ػ ٘زا اٌؽذ٠س،

ٚاٌٌّٛٛٞ  ؛ٚاٌّؽذز عٍٟ تٓ ِؽّذ اٌعٍٛٞ فٟ دفع االسذ١اب عٓ ؼذ٠س اٌثاب ؛91اٌؽغٕح ٌٍغخاٚٞ: ٘اِؼ ؿ
٘اِؼ  3ض :ٚاٌغماف فٟ ذٕالناخ األٌثأٟ ؛453 – 452ؼغٓ اٌضِاْ فٟ اٌمٛي اٌّغرؽغٓ فٟ فخش اٌؽغٓ ؿ

 ٚغ١شُ٘. .52تشلُ  12اٌقفؽح 
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من  )صلى ا عليو كآلو(، ك١نمدان )صلى ا عليو كآلو(من ١نمد  )عليو السالـ(ك٤ند عليان 
 :)عليو السالـ(علي 

 .(ُ) (أنت مين كأنا من لعلي: ) (صلى ا عليو كسلم)قاؿ النِب 

 ـو القيامة:ُب مكاف كاحد ي )صلى ا عليو كآلو(مع ١نمد  )عليو السالـ(ك٤ند عليان 

إين ): السالـ( ا)عليهلفاطمة  (صلى ا عليو كسلم): قاؿ رسوؿ ا )عليو السالـ(عن علي 
 .(ِ) (كىذين اٜنسن كاٜنسٌن يـو القيامة ُب مكاف كاحد -يعنيين  -كإياؾ كىذا 

    :)عليو السالـ( تدخل ٗنيع األمة اٛننة غًن علي بن أيب طالب الفتو كطاعتوِنكدل ٤ند أحدان 

 : قاؿ مسعود ا ابن عبد عن

 يا شتن  ما: فقلت ،فتنفس: قاؿ، اٛنن كفد ليلة كسلم عليو ا صلى النِب مع )كنت
 أبو: قلت ؟ من: قاؿ، فاستخل : قلت ! مسعود ابن يا نفسي إرل نعيت، قاؿ!  ا رسوؿ

                                                                                                                                                                               

 ٚؽٙذ تؽغٕٗ وً ِٓ:
ٚاتٓ ؼعش ا١ٌٙرّٟ فٟ اٌفراٜٚ  ؛214ؿ 0ضاٌؽافظ فالغ اٌذ٠ٓ أتٛ عع١ذ اٌعالئٟ ساظع وؾف اٌخفاء ٌٍععٍٟٛٔ: 

ٚاتٓ ؼعش اٌعغمالٟٔ وّا ؼىاٖ عٕٗ اتٓ ؼعش ا١ٌٙرّٟ فٟ اٌفراٜٚ اٌؽذ٠ص١ح:  ؛092ٚؿ 023اٌؽذ٠ص١ح: ؿ
تاب  -وراب إٌّالة  ؛00لاج اٌّفاذ١ػ ؽشغ ِؾىاج اٌّقات١ػ: ض٘ـ، فٟ ِش 0104ٚعٍٟ اٌماسٞ اٌّرٛفٟ  ؛023ؿ

ٚاٌضسوؾٟ فٟ اٌآلٌٟ إٌّصٛسج فٟ  ؛، ذؽم١ك اٌؾ١خ ظّاي ع١را253ٟٔ: ؿ)ع١ٍٗ اٌغالَ( ِٕالة عٍٟ تٓ أتٟ هاٌة
ٚاٌضسلأٟ فٟ ِخرقش  ؛019تشلُ  91 – 93ؿ :ٚاٌغخاٚٞ فٟ اٌّمافذ اٌؽغٕح ؛065ؿ :األؼاد٠س اٌّؾٙٛسج

 52... تشلُ  ٚاٌؾٛوأٟ فٟ اٌفٛائذ اٌّعّٛعح تاب ِٕالة اٌخٍفاء األستعح ٚأً٘ اٌث١د ؛031غ 39ؿ :اٌّمافذ
 0ض :ِٚؽّذ تٓ ٠ٛعف اٌقاٌؽٟ فٟ عثً اٌٙذٜ ٚاٌشؽاد ؛031ؿ :ٚاتٓ هٌْٛٛ اٌقاٌؽٟ فٟ اٌؾزسج ؛349ؿ
ٟ فٟ وفا٠ح ٚاٌىٕعٟ اٌؾافع ؛95ٚاٌفرٕٟ فٟ ذزوشج اٌّٛمٛعاخ فقً فنً فؽاترٗ ٚأً٘ ت١رٗ: ؿ ؛630ؿ

داس  -ٚظالي اٌذ٠ٓ اٌغ١ٛهٟ فٟ ذاس٠خ اٌخٍفاء  ؛222 – 221ؿ 51تاب  -ذؽم١ك ِؽّذ ٘ادٞ األ١ِٕٟ  -اٌطاٌة 
 . ٚغ١شُ٘.033ؿ :2113َ -٘ـ 0424 األٌٚٝاٌطثعح  -ٌثٕاْ  -ت١شٚخ  -اتٓ ؼضَ 

 .7ٕٓرخد ِٕخلذ ػٍٝ حرٓ أرٟ ١خٌذ، ٙ ٗؽ :ٛل١ق حٌزوخٍٞ -ٔ
ِٕٔي أرٟ ٠ؼٍٝ  ؛ٔٓٔٙ ٔؽ :ِٕٔي أكّي رٓ كٕزً ِٜخىٍ ٚرخهظالف ١ٔ٠َ فٟ حألٌفخظ: ٍٚٞ ٌ٘ح حٌّؼٕٝ فٟ ػيس -ٕ
 8ٗ٘ٙ :٘ـ 87ٌٕؼَّٚ رٓ أرٟ ػخُٛ حٌّظٛفٟ  - وظخد حٌٕٔش ؛ٓٔ٘ف 9ٖٖٙ ٔؽ :ألرٟ ٠ؼٍٝ حٌٍّٟٛٛ -
 – ٓٗٙ ٖؽ :ٌٍطزَحٟٔ - حٌّؼـُ حٌىز١َ ؛7ٕٖٙٔف 9ٖٙ – 8ٖٙٙ ٖٔؽ :ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ - وِٕ حٌؼّخي ؛ٕٕٖٔف

 – ٖٓٗٙ ٙؽ :ٌٍِّٞ - ط٠ٌٙذ حٌىّخي ؛8ٕٕ – 7ٕٕٙ ٖٔؽ :الرٓ ػٔخوَ - طخ٠ٍن ِي٠ٕش ىِ٘ك ؛ٕٕٕٙف ٔٗ
٘زا ؼذ٠س فؽ١ػ اإلعٕاد ٌُٚ ٠خشظاٖ" ٚٚافمٗ ، ٚلخي ػٕٗ: "7ٖٔٙ ٖؽ :ٌٍلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ - حٌّٔظيٍن ؛ٗٓٗ

 :ٌٍ٘ٛوخٟٔ -ىٍ حٌٔلخرش  ؛ٕٙٙ :ِٟٕٔي أرٟ ىحٚى حٌط١خٌٟٔ ١ٌٍّٔخْ رٓ ىحٚى حٌط١خٌٔ ؛اٌز٘ثٟ فٟ ذٍخ١ـ اٌّغرذسن
ٚأخشظٗ األٌثأٟ  ؛88ٔف ٕٙٓ – ٕ٘ٓٙ :ٌٍل١ٔٓ رٓ آّخػ١ً حٌّلخٍِٟ - أِخٌٟ حٌّلخٍِٟ ؛ٖٕف 7ٕٓٙ ٔفـ ٖرـ

 .3309فٟ اٌغٍغٍح اٌقؽ١ؽح تشلُ 
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 نفسي رلنعيت إ: قاؿ ؟ شتن  ما: فقلت: قاؿ، تنفس ٍب ساعة مضى ٍب ،فسكت: قاؿ، بكر
 ساعة مضى ٍب، فسكت: قاؿ، عمر: ؟ قلت من: قاؿ، فاستخل : قلت: قاؿ!  مسعود ابن يا
: قلت :قاؿ!  مسعود ابن يا نفسي إرل نعيت: قاؿ ؟ شتن  ما: فقلت :قاؿ، تنفس ٍب

 أطاعوه لئن بيده نفسي كالذم أما :قاؿ، طالب أيب بن علي: قلت: قاؿ ؟ من: قاؿ، فاستخل 
 .(ُ) (أكتعٌن عٌنأٗن اٛننة ليدخلن

                                                           

 . ٕٙٗٙٓرَلُ  7ٖٔٙ ٔٔحٌّٜٕف، ٌؼزي حٌَُحق حٌٜٕؼخٟٔ ؽ - ٔ
 حٌـٓ ، رٍفع: ]١ٌٍش8ٖٔٔرَلُ  9ٗ٘ ػزي حٌَُحق... حٌن، ٙ ٚأهَؿٗ حرٓ أرٟ ػخُٛ فٟ وظخد حٌٕٔش ػٓ ٍّٓش ػٓ

 رخٌٕخّ ٠مَٛ: فمٍض فٔىض، ػَّ رخٌٕخّ ٠مَٛ: فمٍض، فٔىض حٌٜي٠ك رىَ أرٛ رخٌٕخّ ٠مَٛ: فمٍض ٔفٟٔ ٚهللا اٌٟ ٔؼ١ض
 أؿّؼ١ٓ[.  حٌـٕش ىهٍٛح فؼٍٛح ٌٚٛ ٠فؼٍْٛ ال: فمخي، ػٍٟ

، رٕٔيٖ ػٓ أرٟ ػزي هللا حٌـيٌٟ ػٓ حرٓ ِٔؼٛى، ٘ىٌح 99ٙ9ُ رَل 7ٙٙ ٓٔٚأهَؿٗ حٌطزَحٟٔ فٟ حٌّؼـُ حٌىز١َ ؽ
 ٕٓيحً ِٚظٕخً:

 ػٓ حألٍّٟٓ ٠ؼٍٝ رٓ ٠ل١ٝ ػٕخ حٌٌ٘زٟ حألّٓخء رَىس رٓ أرٟ حٌل١ٔٓ رٓ ػٍٟ ػٕخ حٌل٠َِٟ هللا ػزي رٓ ِلّي كيػٕخ
 لخي: ِٔؼٛى رٓ هللا ػزي حٌـيٌٟ ػٓ هللا ػزي أرٟ ػٓ حٌٜٕؼخٟٔ َِس أرٟ ػٓ ٍُِٔ رٓ ٓؼ١ي ػٕخ رٓ ٛز١ق كَد

ػُ  طزَف ال ٚلخي هطش ػٍٟ فو٢ ِىش أػٍٝ رٍغٕخ كظٝ ِؼٗ حٌـٓ فخٔطٍمض ١ٌٍش ٍُٚٓ ػ١ٍٗ هللا ٍٛٝ هللا ٍٓٛي حٓظظزؼٕٟ 
 ٚلٍض ح١ٌٔف فخهظ١َض ٚر١ٕٗ ر١ٕٟ كظٝ كخٌٛح حٌـزخي ٍإّٚ ِٓ ػ١ٍٗ ٠ظليٍْٚ حٌَؿخي فَأ٠ض أؿزخي فٟ حٜٔخع

 إِٔخ وٌٌه كظٝ أُي فٍُ لخي آط١ه كظٝ طزَف ال لٌٛٗ ًوَص ػُ ٍُٚٓ ػ١ٍٗ هللا ٍٛٝ ٍٓٛي هللا حٓظٕمٌ كظٝ ألَٟرٓ
 ػُ طؤط١ٕٟ كظٝ رَكض ِخ َٗٙح ٌزؼض ٌٛ كخٌه لٍض ػٍٝ ٌُض ِخ فمخي لخثُ ٚأٔخ ٍُٚٓ ػ١ٍٗ هللا ٍٛٝ حٌٕزٟ فـخء حٌفـَ
 أٟ فمخي أٛخرؼٟ فٟ ٛخرؼٗأ ػُ ٗزه حٌم١خِش ٠َٛ اٌٝ أٔض ٚال أٔخ حٌظم١ض ِخ هَؿض ٌٛ فمخي أْ إٔٛغ أٍىص رّخ أهزَطٗ
 ٠خ لٍض حلظَد لي اال أؿٍٟ ِٚخ أظٓ لخي ٍأ٠ض فمي حٌـٓ ٚأِخ رٟ إِٓض فمي حإلْٔ فؤِخ حٌـٓ ٚحإلْٔ رٟ ٠ئِٓ أْ ٚػيص
 ػٕٟ فؤػَٝ طٔظوٍف ػَّ أال هللا ٍٓٛي ٠خ لٍض ٠ٛحفمٗ ٌُ أٔٗ فَأ٠ض ػٕٟ رىَ فؤػَٝ أرخ طٔظوٍف أال هللا ٍٓٛي
 حٌـٕش ٚأ١ؼظّٖٛ أىهٍىُ رخ٠ؼظّٖٛ ٌٛ غ١َٖ اٌٗ ال ٚحٌٌٞ ًحن لخي ػ١ٍخ أال طٔظوٍف هللا ٍٓٛي ٠خ لٍض ٠ٛحفمٗ ٌُ أٔٗ فَأ٠ض
 أوظؼ١ٓ.

 ، ػٓ ػزي حٌَُحق ػٓ أر١ٗ ػٓ ١ِٕخء ػٓ حرٓ ِٔؼٛى، ٘ىٌح ٕٓيحً ِٚظٕخً:997ٓٚأهَؿٗ أ٠٠خً فٟ ٔفْ حٌّٜيٍ رَلُ 
 هللا ٍٛٝ حٌٕزٟ ِغ وٕض لخي ِٔؼٛى رٓ هللا ػزي ػٓ ١ِٕخء أر١ٗ ػٓ ػٓ حٌَُحق ػزي ػٕخ حٌيرَٞ ارَح١ُ٘ رٓ آلخق كيػٕخ
 أرٛ لٍض ِٓ لخي حٓظوٍف لٍض رٓ ِٔؼٛى ٠خ ٔفٟٔ اٌٝ ٔؼ١ض لخي هللا ٍٓٛي ٠خ ِخٌه فمٍض حٌـٓ فظٕفْ ٚفي ١ٌٍش ٍُٚٓ ػ١ٍٗ
 ِٔؼٛى رٓ ٠خ ٔفٟٔ اٌٝ ٔؼ١ض لخي هللا ٠خ ٍٓٛي ٚأِٟ أٔض ِؼزي ٗؤٔه ِخ فمٍض طٕفْ ػُ ٓخػش ٠ِٝ ػُ لخي فٔىض رىَ
 لٍض ِٔؼٛى رٓ ٠خ ٔفٟٔ اٌٝ ٔؼ١ض لخي ٗؤٔه فمٍض ِخ طٕفْ ػُ ٓخػش ٠ِٝ ػُ فٔىض ػَّ لٍض ِٓ فخٓظوٍف لخي لٍض

 .أوظؼ١ٓ أؿّؼ١ٓ حٌـٕش ١ٌيهٍٓ أ١خػٖٛ أىحء ٔفٟٔ ر١يٖ ٚحٌٌٞ أِخ لخي ١خٌذ أرٟ رٓ ػٍٟ لٍض ِٓ فخٓظوٍف لخي
 طٜل١ق حٌلي٠غ:

حٌـيٌٟ[، ٚوالّ٘خ ػٓ  هللا ػزي ، أكيّ٘خ ٠ٕظٟٙ رـ ]١ِٕخء[، ٚحٌؼخٟٔ ٠ٕظٟٙ رـ ]أرٌٍٛلي٠غ حٕٓخىحْ ػٓ ػزي هللا رٓ ِٔؼٛى
 ػزي هللا رٓ ِٔؼٛى.

ِٔؼٛى[، ٌُٚ ٠ميف فٟ أكي  هللا حرٓ ػزي ػٓ ١ِٕخء ػٓ أر١ٗ ػٓ حٌَُحق رٓ ّ٘خَ حٌٜٕؼخٟٔ ٍٚؿخي حٌٕٔي حألٚي ُ٘: ]ػزي
 ُِٕٙ ٜٓٛ ]١ِٕخء[ فمي حطّٖٙٛ رخٌٟٛغ ٚحٌىٌد ... حٌن. 

ّْ ط٠ؼ١فُٙ ١ٌّٕخء ؿخء ِٓ ؿٙش ٌِ٘زٗ فمي وخْ ١ٗؼ١خً ٚلي ٔمً ف٠خثً أً٘ حٌز١ض  ِٚؼخٌذ  )ػ١ٍُٙ حٌٔالَ(ٚكم١مش حألَِ أ
رؼٞ حٌٜلخرش ٌٚ٘ح ال ٠َٚق ٌّٓ ٠ٔؼْٛ حٌٝ وظُ حٌلمخثك، ٚ٘ىٌح ط٠ؼ١ف ال ٠ؼزؤ رٗ أريحً ألٔٗ ِزٕٟ ػٍٝ حٌظؼٜذ 

كمخثك، رّؼٕٝ أُٔٙ اِخ أْ ٠ٕمً حٌَحٚٞ ِخ ٠ٛحفك أ٘ٛحءُ٘ ٌِٚح٘زُٙ حٌٌّ٘زٟ ٚلّغ حٌَٚحس ٚطٔم١طُٙ رّخ ٠َٚٚٔٗ ِٓ 
ْْ ٔمً ِخ ٠وخٌف أ٘ٛحءُ٘ ٌِٚح٘زُٙ ف٠١ؼفٛٔٗ ٠ٚظّٙٛٔٗ رخٌىٌد ٚحٌٟٛغ ٚحٌّٕىَحص، ٌٚ٘ح  ف١ىْٛ ِمزٛالً ػٕيُ٘، ٚاِخ ا

 ِٕٙؾ أػٛؽ ال ٠ٔظٕي حٌٝ ى١ًٌ.
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. ٚلي ًوَٖ ٘٘ٗٙ ٘ٗ حرٓ كزخْ فٟ وظخرٗ حٌؼمخص ؽٚ ]١ِٕخء[ ِٓ وزخٍ حٌظخرؼ١ٓ، رً ػيٖ رؼ٠ُٙ ِٓ حٌٜلخرش، ٚػم
 ، ٌُٚ ٠ميف ف١ٗ ال ِٓ ل٠َذ ٚال ِٓ رؼ١ي.ٕٓ٘ٓرَلُ  ٖٔٙ 8حٌزوخٍٞ فٟ حٌظخ٠ٍن حٌىز١َ ؽ

 ٌٔٛء كي٠ؼٗ حألثّش ٚلي ًوَ رؤْ ٓزذ حٔىخٍ حألثّش ٌلي٠غ ١ِٕخء أّخ ٘ٛ رٔزذ ٌِ٘زٗ، ك١غ لخي حٌـُٛؿخٟٔ: ]أٔىَ
 .7ٔٗرَلُ  ٖٗ٘ٙ ٌِٓٔ٘زٗ[ ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ ؽ
 حٌظ١٘غ[ حٌّٜيٍ حٌٔخرك. فٟ ٠غٍٛ أٔٗ كي٠ؼٗ ػٍٝ ٚلخي حرٓ ػيٞ: ]٠ٚز١ٓ

 ٠ىٌد[ حٌّٜيٍ حٌٔخرك. وخْ رلي٠ؼٗ ٠ؼزؤ ال حٌٜلخرش فٟ ِٕخو١َ أكخى٠غ حٌلي٠غ ٍٜٚ ]ِٕىَ كخطُ: أرٛ ٚلخي
 ألٛي: 

َّْ ١ِٕخء أّخ ٔمّٛح ػ١ٍٗ طٍٜزٗ فٟ حٌظ١٘غ  ٍٗ ألكٛحي رؼٞ حٌٜلخرش، ٚرّخ أْ حٌمَٛ لي ، ٚٔم-ٚ٘ٛ ِفوَس ٌٗ  –ال ٠وفٝ أ
 فخػظزَٖٚ لي طؼيٜ حٌوط١ٛ حٌلَّحء ٚحػظزَٖٚ ِٓ أٛلخد حٌّٕخو١َ ! –ٚرال ى١ًٌ ١زؼخً  –لخٌٛح رؼيحٌش وً حٌٜلخرش 

 7ٕٓٙ ٌُٗٚ ٠ؼزؤ أكّي ِلّي ٗخوَ رظ٠ؼ١فُٙ ٌ٘ح، فٟ طلم١مٗ ٌّٕٔي أكّي فٟ ٔفْ ٕٓي حٌَٚح٠ش حٌظٟ ٔظىٍُ ػٕٙخ، ؽ
، اً لخي: ]إٓخىٖ ٛل١ق، ٚحٌي ػزي حٌَُحق: ٘ٛ ّ٘خَ رٓ ٔخفغ حٌل١َّٞ حٌٜٕؼخٟٔ، ٚ٘ٛ ػمش، ٚػمٗ آلك رٓ 9ٕٗٗرَلُ 

. ١ِٕخء رٓ أرٟ ١ِٕخء حٌوِحُ: ٘ٛ ٌِٛٝ 7ٖٕ/ٕ/ٍِٕٜٗٛ، ًٚوَٖ حرٓ كزخْ فٟ حٌؼمخص، ٚطَؿّٗ حٌزوخٍٞ فٟ حٌىز١َ 
فٟ حٌٜلخرش، ًٚوَٖ حرٓ كزخْ فٟ حٌؼمخص، ٟٚؼفٗ ػزي حٌَكّٓ رٓ ػٛف، ٚ٘ٛ طخرؼٟ وز١َ، كظٝ أهطؤ رؼ٠ُٙ فٌوَٖ 

حرٓ ِؼ١ٓ ٚحٌٕٔخثٟ ٚغ١َّ٘خ، ٚحٌظخَ٘ ِٓ والُِٙ أُٔٙ أهٌٚح ػ١ٍٗ حٌغٍٛ فٟ حٌظ١٘غ، ٌٚىٓ طَؿّٗ حٌزوخٍٞ فٟ حٌىز١َ 
 فٍُ ٠ٌوَ ف١ٗ ؿَكخً ...[. ٖٔ/ٕ/ٗ

أكّي ٗخوَ رٛػخلظٗ ٚٛلش إٓخى  اًْ فـ ]١ِٕخء[ ِٛػك ِٓ لزً حرٓ كزخْ، ٚطَؿّٗ حٌزوخٍٞ ٌُٚ ٠ظؼَٝ ٌـَكٗ، ٚكىُ
 حٌَٚح٠ش حٌظٟ ٔلٓ ح٢ْ رٜيى٘خ، ٚلي طز١ٓ أْ ط٠ؼ١ف حرٓ ِؼ١ٓ ٚحٌٕٔخثٟ ٚغ١َّ٘خ ال ٠ؼزؤ رٗ.
َّْ ١ِٕخء ِغ أٔٗ ِٛػك فمي رَة ِٓ حٌظّٙش، ألٔٗ لي طخرؼٗ أرٛ ػزي هللا حٌـيٌٟ ػٕي حٌطزَحٟٔ:  ػُ أ

 ػٓ حألٍّٟٓ ٠ؼٍٝ رٓ ٠ل١ٝ ػٕخ حٌٌ٘زٟ حألّٓخء رَىس رٓ أرٟ ١ٓحٌلٔ رٓ ػٍٟ ػٕخ حٌل٠َِٟ هللا ػزي رٓ ِلّي ]كيػٕخ
لخي: ....[ ٚلي  ِٔؼٛى رٓ هللا ػزي حٌـيٌٟ ػٓ هللا ػزي أرٟ ػٓ حٌٜٕؼخٟٔ َِس أرٟ ػٓ ٍُِٔ رٓ ٓؼ١ي ػٕخ رٓ ٛز١ق كَد

 طميَ ًوَ حٌّظٓ فٟ طو٠َؾ حٌلي٠غ.
 ٌٚ٘ح ِخ ٔٚ ػ١ٍٗ ح١ٛ١ٌٟٔ وّخ ٔمٍٗ ػٕٗ ٛخكذ ط٠ِٕٗ ح٠ٌَ٘ؼش:

 :ٔٓٔ، رَلُ 77ٖٙ ٠ِٕٔٗ ح٠ٌَ٘ؼش، ػٍٟ رٓ ِلّي رٓ ػَحق حٌىٕخٟٔ ؽط
 هللا ٍٛٝ هللا ٍٓٛي ٠خ ٗؤٔه ِخ فمٍض فظٕفْ حٌـٓ ٚفي ١ٌٍش ٍُٚٓ ػ١ٍٗ هللا ٍٛٝ حٌٕزٟ ِغ وٕض ِٔؼٛى حرٓ ])كي٠غ(

 ٗؤٔه؟ ِخ: ٍضل، فظٕفْ، ٓخػش ٠ِٝ ػُ فٔىض رىَ أرٛ لٍض ِٓ لخي، فخٓظوٍف: لٍض، ٔفٟٔ اٌٝ ٔؼ١ض: لخي، ٍُٚٓ ػ١ٍٗ
 اٌٝ ٔؼ١ض: لخي ٗؤٔه ِخ: فمٍض، طٕفْ ػُ ٓخػش ٠ِٝ ػُ. ػَّ لٍض ؟ ِٓ لخي، فخٓظوٍف لٍض، ٔفٟٔ اٌٝ ٔؼ١ض: لخي

 أؿّؼ١ٓ حٌـٕش ١ٌيهٍٓ أ١خػٖٛ ٌجٓ ر١يٖ ٔفٟٔ ٚحٌٌٞ أِخ: لخي، ١خٌذ أرٝ رٓ ػٍٟ: لٍض ؟ ِٓ: لخي فخٓظوٍف لٍض، ٔفٟٔ
 حٌطزَحٟٔ أهَؿٗ حٌـيٌٟ هللا ػزي أرٛ طخرؼٗ ١ِٕخ رؤْ( طؼمذ) ػٛف رٓ كّٓحٌَ ػزي ٌِٛٝ ١ِٕخ ٠َ١ك ِٓ( ١ذ) أوظؼ١ٓ
 ...[. أ٠٠خً 

ٚأرٛ ػزي هللا حٌـيٌٟ طخرؼٟ ِؼَٚف، ٚػمٗ أكّي رٓ كٕزً، ٠ٚل١ٝ رٓ ِؼ١ٓ، ٚحرٓ كزخْ، ٚحٌؼـٍٟ ]ٍحؿغ ط٠ٌٙذ 
. ٚحّٓٗ ػزي رٓ 8ٕٖٗرَلُ  8ٕٗٙ ٕ[. ٚٚػمٗ حرٓ كـَ فٟ طم٠َذ حٌظ٠ٌٙذ ؽ8٘ٗٓرَلُ  ٖٖٔٙ ٕٔحٌظ٠ٌٙذ ؽ

 ػزي أٚ ػزي حٌَكّٓ رٓ ػزي.
 فلظٝ ٌٛ لٍٕخ ر٠ؼف حرٓ ١ِٕخء، فخٌٕٔي ٛل١ق، ألْ ح٠ٌؼ١ف اْ طخرؼٗ ػمش ٠زَأ ِٓ طّٙش حٌٟٛغ أٚ حٌُٛ٘ ... حٌن.

 ، رمٌٛٗ:9ٕٗٗرَلُ  ٖٕٖ – ٕٕٖٙ 7ٚلي ٍى ٗؼ١ذ حألٍٔئ١ٚ ػٍٝ ٌٖ٘ حٌّظخرؼش فٟ طلم١مٗ ٌّٕٔي أكّي ؽ
( ِٓ ٠َ١ك ٠ل١ٝ رٓ ٠ؼٍٝ حألٍّٟٓ، ػٓ كَد 99ٙ9َف رٙخ، فٟٙ ػٕي حٌطزَحٟٔ فٟ "حٌىز١َ" )]ٌٖٚ٘ حٌّظخرؼش ال ٠ ف

 رٓ ٛز١ق، ػٓ ٓؼ١ي رٓ ٍُِٔ، ػٓ أرٟ َِس حٌٜٕؼخٟٔ، ػٓ أرٟ ػزي هللا حٌـيٌٟ، ػٓ حرٓ ِٔؼٛى رٗ، ِطٛالً.
حرٓ كزخْ: ٠َٚٞ ػٓ  ٠ٚل١ٝ رٓ ٠ؼٍٝ حألٍّٟٓ، لخي حرٓ ِؼ١ٓ: ١ٌْ رٟ٘ء، ٚلخي حٌزوخٍٞ: ٠ِطَد حٌلي٠غ، ٚلخي

 حٌؼمخص حأل١ٗخء حٌّمٍٛرش، ٚكَد رٓ ٛز١ق أرٛ َِس حٌٜٕؼخٟٔ ١ٌْ ٌّٙخ طَؿّش فٟ وظذ حٌـَف ٚحٌظؼي٠ً[.
 ألٛي:

حإلٕٓخى حٌٝ ػزي هللا رٓ ِٔؼٛى ِظًٜ رَؿخي ػمخص ٚال ٠ٛؿي والَ اال فٟ ١ِٕخء حٌٌٞ ٠َٚٞ ػٓ حرٓ ِٔؼٛى ِزخَٗس، 
ق ٚحٌٜٕؼخٟٔ ِٓ حٌظّٙش، فبٕٓخى أكّي ٚحٌطزَحٟٔ ػٓ ١ِٕخء ػخرض ٚىحفغ ٌظّٙش ٚرٌٙح فمي رَة حألٍّٟٓ ٚكَد رٓ ٛز١
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)عليو  مات مبغضان لو مات ميتة جاىلية غًن علي بن أيب طالب من كلكدل ٤ند أحدان  
 : السالـ(

جدكؿ  ُب فوجدين كسلمكآلو  عليو ا صلى ا رسوؿ طلبين] :قاؿ )عليو السالـ( علي عن
 فقاؿ ذل  من سينف ُب كجدت فرأل كتين قاؿ تراب أبا يسمون  الناس ألـو ما قم :فقاؿ نائمان 
 فهو عهدم ُب من مات ذميت كتربئ سنيت عن تقاتل كلدم كأبو أخي ألرضين  أنت فو ا قم
 باألمن لو ا ختم موت  بعد حيب  مات كمن قضى ٥نبو فقد عهدؾ ُب مات كمن ا كنز

 ُب عمل ّنا جاىلية كحوسب ميتة مات يبغض  مات كمن غربت أك الشمس طلعت كاالدياف ما
 .(ُ) [سالـاإل

                                                                                                                                                                               

حٌٟٛغ أٚ حٌُٛ٘ .. ػٓ حٌٛٓخث٢ حٌٍّٛٛش حٌٝ أرٟ ػزي هللا حٌـيٌٟ فٟ حإلٕٓخى حٌؼخٟٔ، اًْ فال كخؿش حٌٝ حػزخص ٚػخلظُٙ، 
 ٛل١لخً فٙٛ كٔٓ ػٍٝ ألً طمي٠َ.أّخ ٔلظخؽ حٌٝ ِظخرؼش حٌـيٌٟ ١ٌّٕخء فم٢، ٟٚ٘ ِظلممش، فخإلٕٓخى اْ ٌُ ٠ىٓ  

ٚرٌٌه ٠ىْٛ والَ ح١ٛ١ٌٟٔ ِظ١ٓ ٌٍغخ٠ش فٟ حػزخص ِظخرؼش حٌـيٌٟ ١ٌّٕخء، ٚوالَ حألٍٔئ١ٚ أّٔخ ٘ٛ ]ٕٕٗ٘ش أػَفٙخ ِٓ 
 أهَِ[.

 ٚفي ١ٌٍش ٍُٚٓ ػ١ٍٗ هللا ٍٛٝ حٌٕزٟ ِغ ٚحٌغ٠َذ أْ حٌلي٠غ ؿخء فٟ ِٕٔي أكّي ِزظٍٛحً ػٓ حرٓ ِٔؼٛى ٘ىٌح: ]وٕض
 ِٔؼٛى[. حرٓ ٠خ ٔفٟٔ اٌٝ ٔؼ١ض فمخي ِخ ٗؤٔه فمٍض طٕفْ حَٜٔف خفٍّ حٌـٓ

ػٓ حٍط٠خء أرٟ رىَ ٚػَّ ٌٍوالفش، ٚحٍط٠خإٖ  )ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ(ٌُٚ ٠ٌوَ ف١ٗ ِٔؤٌش حالٓظوالف ٚػِٚف حٌٕزٟ 
أوظؼ١ٓ[،  أؿّؼ١ٓ حٌـٕش ١ٌيهٍٓ أ١خػٖٛ ٌجٓ ر١يٖ ٔفٟٔ ٚحٌٌٞ ٌٍوالفش ٚلٌٛٗ ػٕٗ: ]أِخ )ػ١ٍٗ حٌٔالَ(ػٍٟ رٓ أرٟ ١خٌذ 

َّْ حٌٕٔي ٔفٔٗ ػٓ ػزي حٌَُحق ػٓ أر١ٗ ػٓ ١ِٕخء ػٓ حرٓ ِٔؼٛى !  فٟ ك١ٓ أ
، ٌٚ٘ح حٌمٚ أٚ )ػ١ٍٗ حٌٔالَ(ال ٗه أْ حٌّمٚ لي ٔخي ِٓ ٌ٘ح حٌلي٠غ ١ٌوفٟ ىالٌظٗ ػٍٝ هالفش ػٍٟ رٓ أرٟ ١خٌذ 

أكّي رٓ كٕزً رؼيٖ، ٚحٌَحؿق أٔٗ ِٓ لزً  حٌزظَ اِخ ِٓ لزً أكّي رٓ كٕزً ٔفٔٗ أٚ ِٓ لزً غ١َٖ ِّٓ ط٢ٍٔ ػٍٝ ِٕٔي
َّْ حٌلي٠غ لي ٍٚٞ ػٓ أكّي رٓ كٕزً وخِالً رال لٚ أٚ رظَ  حٌّظٍٔط١ٓ ػٍٝ حٌّٕٔي رؼي ٚفخس أكّي رٓ كٕزً، رم٠َٕش أ

 ٚرٕفْ حٌٕٔي، وّخ ٍٜٚ ًٌه حرٓ وؼ١َ فٟ طف١َٖٔ:
 ، لخي:78ٔٙ ٗطف١َٔ حرٓ وؼ١َ ؽ

 ٚكيػٕخ ارَح١ُ٘ رٓ آلخق أ٠ٛد كيػٕخ رٓ أكّي رٓ ١ٍّٓخْ كيػٕخ فمخي حٌٕزٛس ثًىال وظخرٗ فٟ ٔؼ١ُ أرٛ حٌلخفع ٍٚحٖ ٚلي
 ِٔؼٛى حرٓ ػٓ ١ِٕخء ػٓ أر١ٗ ػٓ ػزي حٌَُحق كيػٕخ لخال أرٟ كيػٕخ كٕزً رٓ أكّي رٓ هللا ػزي كيػٕخ ِخٌه رٓ رىَ أرٛ
 لخي:
 حرٓ ٠خ ٔفٟٔ اٌٟ ٔؼ١ض" لخي ؟ ٍٓٛي هللا خ٠ ِخٌه فمٍض فظٕفْ حٌـٓ ٚفي ١ٌٍش ٍُٚٓ ػ١ٍٗ هللا ٍٛٝ هللا ٍٓٛي ِغ وٕض

 ٠خ ٚأِٟ أٔض رؤرٟ ٗؤٔه ِخ فمٍض ٓخػش فظٕفْ ٠ِٝ ػُ فٔىض لخي رىَ أرخ لٍض" ؟ ِٓ" لخي حٓظوٍف لٍض" ِٔؼٛى
 طٕفْ ػُ ٓخػش ٠ِٝ ػُ فٔىض ػَّ لٍض" ؟ لخي "ِٓ فخٓظوٍف لٍض" ِٔؼٛى حرٓ ٠خ ٔفٟٔ اٌٟ ٔؼ١ض" لخي ؟ هللا ٍٓٛي
 ٍٟٟ ١خٌذ أرٟ رٓ ػٍٟ لٍض" ؟ ِٓ" ٍُٚٓ ػ١ٍٗ هللا ٍٛٝ فخٓظوٍف لخي لٍض" ٔفٟٔ اٌٟ ٔؼ١ض" لخي. ٗؤٔه ِخ فمٍض
 ."أوظؼ١ٓ أؿّؼ١ٓ ١ٌيهٍٓ حٌـٕش أ١خػٖٛ ٌجٓ ر١يٖ ٔفٟٔ ٚحٌٌٞ أِخ: ٍُٚٓ ػ١ٍٗ هللا ٍٛٝ لخي ػٕٗ هللا
 حٌٜٙزخٟٔ ٠ِ٠ي رٓ ػزي هللا رٓ ُو٠َخ كيػٕخ ٓؼ١ي رٓ ٠ٛٓي : أرٛ ٠ؼٍٝ: كيػٕخ8ٕ٘ف ٕٓٗٙ ِٕٔٔي أرٟ ٠ؼٍٝ ؽ -ٔ

 فمخي: .... ؿيٚي ٔخثّخ فٟ فٛؿئٟ ٍُٚٓ ػ١ٍٗ هللا ٍٛٝ هللا ٍٓٛي ١ٍزٕٟ لخي ػٍٟ حٌّغ١َس ػٓ أرٟ ػٓ حٌّئِٓ ػزي ػٓ
سٚاٖ ، ٚلخي: 89٘7رَلُ  8ٕٙ – 7ٕٙٙ 9أهَؿٗ حٌز١َٛٛٞ فٟ اطلخف حٌو١َس حٌَّٙس رِٚحثي حٌّٔخ١ٔي حٌؼَ٘س: ؽ

 أتٛ ٠عٍٝ تغٕذ سٚاذٗ شماخ.
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كنفسو ُب اٞنباىلة غًن علي بن أيب   )صلى ا عليو كآلو(كدل ٤ند أحدان جعلو النِب ١نمد 
 :)عليو السالـ(طالب 

                                                                                                                                                                               

، رؼي 9ٕٖٗف ٔٗٔ - ٓٗٔٙ ٙٔػزي هللا رٓ ظخفَ حٌَ٘ٙٞ فٟ طلم١مٗ ٌٍّطخٌذ حٌؼخ١ٌش الرٓ كـَ حٌؼٔمالٟٔ ؽلخي 
ٚع١ٍٗ فئْ ٘زا . ًٕٗوَ ٗخ٘ي حرٓ ػَّ: ٚكي٠غ حٌّـٙٛي ٠مزً حالٔـزخٍ وّخ ٔٚ ػٍٝ ًٌه حٌلخفع فٟ َٗف حٌٕوزش ٙ

 ، ٚهللا أػٍُ.اٌؽذ٠س ٠شذمٟ تٙزا اٌؾا٘ذ اٌٝ سذثح اٌؽغٓ ٌغ١شٖ
 ٟؼ١ف. ٚ٘ٛ -وٌح  -حألٛزٙخٟٔ  ُو٠َخ ٚف١ٗ ٠ؼٍٝ أرٛ : ٍٚحٖٕٕٔ – ٕٔٔ/  9لخي ػٕٗ ح١ٌٙؼّٟ فٟ ِـّغ حٌِٚحثي ٚ

 ألٛي: 
ػـ١ذ أَِ ح١ٌٙؼّٟ، فٙٛ ٕ٘خ ٠٠ؼف ُو٠َخ حألٛزٙخٟٔ ]حٌٜزٙخٟٔ[، ٚفٟ ٕٓي آهَ فٟ ِٕٔي أكّي رٓ كٕزً كىُ رٛػخلش 

 ٍٚحس حٌٕٔي ِغ أْ ف١ُٙ ُو٠َخ حٌٜٙزخٟٔ:
 :ٖٓٗٙ ٔي رٓ كٕزً ؽِٕٔي أكّ

 أٓي رٕٝ ١ٗن ِٓ كيػٕٟ لخي أر١ٗ ػٓ ٠ِ٠ي رٓ هللا ػزي رٓ ُو٠َخ ػٕخ ١ٍك رٓ غٕخَ رٓ ١ٍك ػٕخ أرٟ كيػٕٟ هللا ػزي كيػٕخ
 ٠ؼٕٝ لخي أٚ حٌٕوغ حٌلٟ ِٓ ٌٌٙح ٠يػٛ ٍُٚٓ ػ١ٍٗ هللا ٍٛٝ هللا ٍٓٛي ٗٙيص لخي هللا ػزي ػٓ ٍُ لخي ٚحِخ ٗم١ك لخي حِخ

 ُِٕٙ. ٍؿً حٔٝ ط١ّٕض كظٝ ػ١ٍُٙ
 لخي ح١ٌٙؼّٟ ػٓ ٌ٘ح حٌلي٠غ:

 .ٔ٘ٙ ٓٔػمخص[ ِـّغ حٌِٚحثي ؽ أكّي ٍٚؿخي ، ٚحٌزِحُ ٚحٌطزَحٟٔ أكّي ]ٍٚحٖ
فـ ]ُو٠َخ حٌٜٙزخٟٔ[ فٟ ٌ٘ح حٌٕٔي ٠ؼظزَٖ ح١ٌٙؼّٟ ػمش، ٚفٟ ٕٓي حٌلي٠غ حٌٌٞ ٠ٕٚ ػٍٝ ف٠ً أ١َِ حٌّئ١ِٕٓ ػٍٟ 

ؿ١ٍخً فٟ  )ػ١ٍٗ حٌٔالَ(١ٜ٠ذ حٌمَٛ ػٕيِخ ٠َْٚ كك ػٍٟ رٓ أرٟ ١خٌذ ٠ؼظزَٖ ٟؼ١فخً ! ال أىٍٞ ِخ  )ػ١ٍٗ حٌٔالَ(
 ٍٚح٠خطُٙ ؟!

ٙزخٟٔ:  ٜ  ُٚو٠َخ حٌ
 .ٕٕ٘/ 8ًوَٖ حرٓ كزخْ فٟ حٌؼمخص، 

 .٘ٓٗٔرَلُ  ٕٗٗٙ ًٖوَٖ حٌزوخٍٞ فٟ حٌظخ٠ٍن حٌىز١َ ٌُٚ ٠ظؼَٝ ٌـَكٗ، ؽ
 .7ٕٓٗرَلُ  98٘ٙ ٖؽًوَٖ حرٓ أرٟ كخطُ فٟ حٌـَف ٚحٌظؼي٠ً ٚأ٠٠خً ٌُ ٠ٌوَ ف١ٗ ؿَكخً، 

، ك١غ لخي: ُو٠َخ رٓ ػزي هللا رٓ ٠ِ٠ي: ػمش، 8ٕٖٙرَلُ  ٓ٘ٙ ٗٚػمٗ أكّي ِلّي ٗخوَ فٟ طلم١مٗ ٌّٕٔي أكّي ؽ
ًوَٖ حرٓ كزخْ فٟ حٌؼمخص، ٚطَؿّٗ حٌزوخٍٞ فٟ حٌىز١َ .. فٍُ ٠ٌوَ ف١ٗ ؿَكخً، ٚوٌٌه حرٓ أرٟ كخطُ، وّخ فٟ حٌظؼـ١ً 

 ... حٌن. 8ٖٔ
َّٕٔٗ ٗؼ١ذ حأل ، اً لخي: ُو٠َخ رٓ ػزي هللا رٓ ٠ِ٠ي 8ٕٖٙرَلُ  77ٖ – 7ٖٙٙ ٍٙٔئ١ٚ فٟ طلم١مٗ ٌّٕٔي أكّي ؽٚك

ٙزخٟٔ  – ُّٜ ، ٚحرٓ ٕٗٗ/  ٍٖٜٚ ػٕٗ ؿّغ، ًٚوَٖ حرٓ كزخْ فٟ حٌؼمخص، ٚطَؿّٗ حٌزوخٍٞ فٟ حٌظخ٠ٍن حٌىز١َ  –ٚ٘ٛ حٌ
، ًٚوَ 8ٖٔ، ٚطَؿّٗ حٌلخفع فٟ حٌظؼـ١ً ٙ، ٌُٚ ٠ٌوَح ف١ٗ ؿَكخً ٚال طؼي٠الً 98٘/  ٖأرٟ كخطُ فٟ حٌـَف ٚحٌظؼي٠ً 

 أْ حألُىٞ ًوَٖ فٟ "ح٠ٌؼفخء"، ٚلخي: ِٕىَ حٌلي٠غ، ٚحألُىٞ ٠٠ؼف رال كـش أك١خٔخً.
 اًْ فخٌلي٠غ ٛل١ق ٍٚؿخي ٕٓيٖ ػمخص. ٌٚٗ ٗخ٘ي ِٓ كي٠غ حرٓ ػَّ وّخ حهَؿٗ حٌطزَحٟٔ:

 :ٕٔٔ/  9، ِـّغ حٌِٚحثي ٕٖٔٙ ٕٔحٌّؼـُ حٌىز١َ، ٌٍطزَحٟٔ ؽ
 كخث٢ حٔظ١ٕٙخ اٌٝ اً ػ١ٍخ ٔطٍذ ٚٔلٓ رخٌّي٠ٕش ظً فٟ ٍُٚٓ ػ١ٍٗ هللا ٍٛٝ هللا ٍٓٛي ِغ حٔخ لخي ر١ٕخ ػَّ حرٓ ٚػٓ

 فمخي: حغزَ ٚلي حألٍٝ فٟ ٔخثُ ٚ٘ٛ ػٍٟ اٌٝ فٕظَٔخ
 رٍٝ ٠خ ؟[ لخي: ػٍٟ ٠خ أ١ٍٟه ]أال فمخي: ػ١ٍٗ ًٌه ٚحٗظي ٚؿٙٗ طغ١َ ػ١ٍخ ٍأ٠ض فٍمي طَحد[ ٠ىٕٛٔه أرخ حٌٕخّ أٌَٛ ]ال

 ِٚٓ ٔلزٗ فمي ِٕٝ ك١خس فٟ فّٓ أكزه ًِظٟ ٚطزَة ِٛػيٞ ٚطٕـِ ى٠ٕٟ طم٠ٝ ٠َُٚٚٞ أهٟ ]أٔض لخي: هللا. ٍٓٛي
ؿخ١ٍ٘ش  ١ِظش ِخص ػٍٟ ٠خ ٠زغ٠ه ٚ٘ٛ ِخص ِٚٓ حٌفِع ٠َٛ ٚإِٓٗ ٚحال٠ّخْ ٌٗ رخألِٓ هللا هظُ رؼيٞ ِٕه ك١خس فٟ أكزه

 حالٓالَ[. فٟ ػًّ رّخ هللا ٠لخٓزٗ
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 أىبٍػنىاءنىا نىدٍعي  تػىعىالىٍواٍ  فػىقيلٍ  اٍلًعٍلمً  ًمنى  جىاءؾى  مىا بػىٍعدً  ًمن ًفيوً  حىآج  ى  فىمىنٍ ﴿قاؿ ا تعاذل: 
اًذًبٌنى  عىلىى الٌلوً  ل ٍعنىةى  فػىنىٍجعىل نػىٍبتىًهلٍ  ٍبي   كأىنفيسىكيمٍ  كىأىنفيسىنىا كىًنسىاءكيمٍ  كىًنسىاءنىا كىأىبٍػنىاءكيمٍ   آؿ] ﴾اٍلكى
 [.ُٔعمراف:

، كىذا مركم ُب السالـ( م)عليهفلم يدعي النِب معو للمباىلة غًن علي كفاطمة كاٜنسنٌن 
 مصادر كثًنة:

 :ُُِ - َُِص ٕج مسلم صحيح

 فقاؿ سعدا سفياف أيب بن معاكية امر قاؿ أبيو عن كقاص أيب بن عدس بن عامر بسنده عن
 كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ لو قاٟنن ثالثا ذكرت ما اما فقاؿ الةراب أبا تسب اف منع  ما
 ىذه نزلت ]كٞنا .. ]اذل قولو[:.النعم ٘نر من إذل أحب منهن كاحدة رل تكوف الف أسبو فلن
 كحسنان  كفاطمة عليان  كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ دعا "كأبناءكم اءناأبن ندع تعالوا فقل" اآلية

 أىلي[. ىسالء اللهم فقاؿ كحسينان 

 ّج كأخرج اٜناكم النيسابورم ىذه القصة أيضان بسند صحيح على شرط الشيخٌن
 بن قتيبة ثنا ىاركف بن موسى ثنا ببغداد اٝنلدم نصًن بن ١نمد بن جعفر( أخربين) :َُٓص
 قاؿ: أبيو عن سعد بن عامر عن مسمار بن بكًن عن إٚناعيل بن حاًب ناث سعيد

 ا رسوؿ دعا كأنفسكم كأنفسنا كنساءكم كنسائنا كأبناءكم أبناءنا ندع اآلية ىذه نزلت ]ٞنا
 أىلي[. ىسالء اللهم فقاؿ عنهم ا رضي كحسينان  كحسنان  كفاطمة عليان  كآلو عليو ا صلى

الذىِب على شرط  ككافقو خيرجاه. كدل الشيخٌن شرط على صحيح حديث قاؿ اٜناكم: ىذا
 .َُٓص ّالشيخٌن ُب تلخيص اٞنستدرؾ ج

 بكر أبو ، حيث قاؿ: كقاؿّٕٗ - ّٖٕص ُكثًن ُب تفسًنه ج ابن كأخرج القصة أيضان 
 حدثنا مهراف بن بشر حدثنا اٞنكي داكد بن أ٘ند حدثنا أ٘ند بن سليماف حدثنا: مردكيو بن
 : قاؿ ،جابر عن الشعِب عن ىند أيب بن داكد عن ينارد بن ١نمد
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 أف على فواعداه اٞنالعنة إذل فدعامها كالطيب العاقب كسلم عليو ا صلى النِب على ]قدـ
 كاٜنسٌن كاٜنسن كفاطمة علي بيد فتخذ كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ فغدا: قاؿ الغداة يالعناه
 كسلم كآلو عليو ا صلى ا رسوؿ فقاؿ: قاؿ باٝنراج لو اكأقر  جييبا أف فتبيا إليهما أرسل ٍب
 أبناءنا ندع" نزلت كفيهم: جابر قاؿ" ناران  الوادم عليهم ألمطر ال،: قاال لو باٜنق بعثين كالذم"

 ا صلى ا رسوؿ" كأنفسكم أنفسنا" :جابر قاؿ" كأنفسكم كأنفسنا كنساءكم كنساءنا كأبناءكم
 .فاطمة[" كنساءنا" كاٜنسٌن اٜنسن" كأبناءنا" طالب يبأ بن كعلي كسلم عليو

ص أكؿ مصاديق اٟنداة كاألئمة قد شخ   )صلى ا عليو كآلو(ك٣نا تقدـ نعرؼ أف  النِب ١نمدان 
كاٝنلفاء من بعده كأجرل لو ما جيرم لنفسو من الطاعة كاٞنالزمة كاٟنداية كاٜنب كالوالية، لكي 

 ة الدين اٝناًب، كليقيم اٜنجة القاطعة على كل األمة.يضع حجر األساس اٞنتٌن إلمام

فيجب على األمة ُب كل زماف أٍف تعرؼ إماـ زماهنا كتتبعو كتعمل لنصرتو كمسازرتو، لتهتدم 
من  -كما قدمت   -ذل اٜنق كلو، كلتجتنب التيو كالضالؿ كاال٥نراؼ كالتفرؽ. كاألئمة اٟنداة إ

 م)عليهان، فهم سفن النجاة ال يينجي من ُنر الف ن غًنىم حصر  )صلى ا عليو كآلو(عةرة النِب 
 : السالـ(

مثل أىل بييت مثل سفينة نوح من ركبها ٤نا كمن ): )صلى ا عليو كآلو(قاؿ رسوؿ ا 
 .(ُ) (ٔنل  عنها غرؽ

                                                           

 حٌلي٠غ رؤوؼَ ِٓ ٠َ١ك رؤٌفخظ ِظمخٍرش ؿيحً، ٚوّخ ٠ٍٟ: ٍٚٞ ٌ٘ح -ٔ
)ِؼً أً٘ ر١ظٟ  ،ِؼً أً٘ ر١ظٟ ف١ىُ ِؼً ٓف١ٕش ٔٛف ِٓ لِٛٗ ِٓ ٍوزٙخ ٔـخ ِٚٓ طوٍف ػٕٙخ غَق( اْحٌّٔظيٍن: )أال 

 ِؼً ٓف١ٕش ٔٛف ِٓ ٍوزٙخ ٔـخ ِٚٓ طوٍف ػٕٙخ غَق(.
١ٙخ ٔـخ ِٚٓ طوٍف ػٕٙخ غَق ِٚٓ لخطٍٕخ فٟ آهَ حٌِِخْ ِـّغ حٌِٚحثي: )ِؼً أً٘ ر١ظٟ وّؼً ٓف١ٕش ٔٛف ِٓ ٍوذ ف

 وّٓ لخطً ِغ حٌيؿخي(، ػٓ حٌزِحُ ٚحٌطزَحٟٔ رٕٔيّ٘خ ػٓ أرٟ ًٍ.
)ِؼً أً٘ ر١ظٟ ِؼً ٓف١ٕش ٔٛف ِٓ ٍوزٙخ ٍُٓ ِٚٓ طَوٙخ غَق( ػٓ حٌزِحُ رٕٔيٖ ػٓ ػزي هللا رٓ حٌِر١َ. )ِؼً أً٘ 

 ٍف ػٕٙخ غَق( ػٓ حٌزِحُ ٚحٌطزَحٟٔ رٕٔيّ٘خ ػٓ حرٓ ػزخّ. ر١ظٟ ِؼً ٓف١ٕش ٔٛف ِٓ ٍوذ ف١ٙخ ٔـخ ِٚٓ طو
)أّخ ِؼً أً٘ ر١ظٟ ف١ىُ وّؼً ٓف١ٕش ٔٛف ِٓ ٍوزٙخ ٔـخ ِٚٓ طوٍف ػٕٙخ غَق ٚأّخ ِؼً أً٘ ر١ظٟ ف١ىُ ِؼً رخد كطش 

 فٟ رٕٟ آَحث١ً ِٓ ىهٍٗ غفَ ٌٗ( ػٓ حٌطزَحٟٔ رٕٔيٖ ػٓ أرٟ ٓؼ١ي حٌويٍٞ.
ِؼً أً٘ ر١ظٟ ف١ىُ ِؼً ٓف١ٕش ٔٛف، ِٓ ٍوزٙخ ٔـخ ِٚٓ طوٍف ػٕٙخ ٍ٘ه(. )ِؼً أً٘  حٌـخِغ حٌٜغ١َ ١ٛ١ٌٍٟٔ: )اْ

 ر١ظٟ ِؼً ٓف١ٕش ٔٛف: ِٓ ٍوزٙخ ٔـخ، ِٚٓ طوٍف ػٕٙخ غَق(.
 ِٚخ لخٍد ٌٖ٘ حألٌفخظ، ٚٔؤطٟ ح٢ْ ػٍٝ َٓى حٌّٜخىٍ:
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اٟنداية ّنثاؿ ال يقبل التتكيل أبدان، ليسد أفواه  )صلى ا عليو كآلو(كىنا حيصر الرسوؿ ١نمد 
، )عليو السالـ(ُب األمة بسفينة نوح  السالـ( م)عليهاٞنشككٌن كاٞنرتابٌن، فمث ل دكر أىل البيت 

 فمن ركب ُب سفينة ىدايتهم ٤نى، كمن ٔنل  عنهم أك اتبع غًنىم غرؽ كىل  كغول.

 :)عليو السالـ(فيستفاد من التمثيل بسفينة نوح 

لسبيل الوحيد للنجاة من الغرؽ، فإف  أىل كانت ا)عليو السالـ(  : كما أف  سفينة نوح أولا 
ىم السبيل الوحيد للنجاة من الف ن كالضالؿ كاالختالؼ، كىذا يعين  السالـ( م)عليهالبيت 

 ا٥نصار اإلمامة كاٝنالفة هبم ال غًن.

كاف مصًنه الغرؽ كاٟنالؾ دنيا )عليو السالـ(  : ككما أف  كل من دل يركب ُب سفينة نوح ثانياا 
كجيعلهم أئمتو، يكوف مصًنه  السالـ( م)عليهل  من دل يركب سفينة أىل البيت كآخرة، كذ

 الغرؽ ُب طوفاف الضالؿ كالف ن كاال٥نراؼ.

                                                                                                                                                                               

حٌّٔظيٍن  ؛ٕٗٔ٘ف 9ٕٖٙ ٔٔؽ :حٌِهخٍ ٌٍزِحُ -حٌزلَ  ؛ٕٓٗٔف 987ٙ ٕؽ :ف٠خثً حٌٜلخرش ألكّي رٓ كٕزً
٘زا ؼذ٠س فؽ١ػ عٍٝ ؽشه ِغٍُ ٌُٚ ، ٚلخي ػٕٗ: "ٖٖٗٙ ٕ، ؽٔ٘ٔ – ٓ٘ٔٙ ٖؽ :ٌٍلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ -

ٌٍلى١ُ  - ٔٛحىٍ حألٛٛي ؛8ٖٕٙ، ف7ٖٕٙ، فٖٕٙٙف ٙٗ - ٘ٗٛق ٖؽ :ٌٍطزَحٟٔ -حٌّؼـُ حٌىز١َ  ؛"٠خشظاٖ
حك١خء  ؛ 8ٕٔٙف  ٖٖ٘ٙ ٕ،ؽٕٕٗٗف 7ٖٖٙ ٔؽ :١ٛ١ٌٍٟٔ - حٌـخِغ حٌٜغ١َ ؛ٖٖٔٔف 8ٗٓٙ ٕؽ :حٌظٌَِٞ
ػٓ أرٟ ٓؼ١ي  7ٕػٓ أرٟ ًٍ، ف ٕٙػٓ حرٓ ػزخّ، ف ٕ٘ػٓ حرٓ حٌِر١َ، ف ٕٗف ٕٔ - ٕٓٙ :١ٛ١ٌٍٟٔ - ح١ٌّض

ِـّغ  ؛7ٖٓٔٗ، ف9ٖٙٔٗ، فٖٔ٘ٔٗ، فٖٗٗٔٗف 99 – 9ٗٙ ٕٔؽ :ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ - وِٕ حٌؼّخي ؛حٌويٍٞ
، ٚلخي: 7ٕٓرخد حألِخْ رزمخثُٙ ٙ ٕؽ :َ ح١ٌٙظّٟالرٓ كـ -حٌٜٛحػك حٌّلَلش  ؛8ٙٔٙ 9ؽ :١ٌٍٙؼّٟ - حٌِٚحثي

)ِؼً أً٘ ر١ظٟ( ٚفٟ ٍٚح٠ش )أّخ ِؼً أً٘ ر١ظٟ( ٚفٟ أهَٜ )اْ ِؼً أً٘  ٚظاء ِٓ هشق وص١شج ٠مٛٞ تعنٙا تعنا  "
ر١ظٟ( ٚفٟ ٍٚح٠ش )أال اْ ِؼً أً٘ ر١ظٟ ف١ىُ ِؼً ٓف١ٕش ٔٛف فٟ لِٛٗ ِٓ ٍوزٙخ ٔـخ ِٚٓ طوٍف ػٕٙخ غَق(. ٚفٟ 

؛ ٓ ٍوزٙخ ٍُٓ ِٚٓ ٌُ ٠َوزٙخ غَق ٚاْ ِؼً أً٘ ر١ظٟ ف١ىُ ِؼً رخد كطش فٟ رٕٟ آَحثً ِٓ ىهٍٗ غفَ ٌٗ"ٍٚح٠ش )ِ
لاي اٌؽافظ أتٛ اٌخ١ش اٌغخاٚٞ: ٚتعل ، ٚلخي ػٕٗ: "ٕٔ – ٔٔٙ ٔٔؽ :ٌٍٜخٌلٟ حٌ٘خِٟ - ٓزً حٌٙيٜ ٚحٌَٗخى

٠ٕخر١غ حٌّٛىس ٌٌٚٞ حٌمَرٝ  ؛ٖٕ٘ٙ :ٌٍٍِٟٔيٞ حٌلٕف -ٔظُ ىٍٍ حٌّٔط١ٓ  ؛"هشق ٘زا اٌؽذ٠س ٠مٛٞ تعنٙا تعنا  
رٓ ػزي  طلم١ك ى. ِٛفك -٘ـ  8ٖ٘حٌّئطٍف ٚحٌّوظٍف ٌٍيحٍلطٕٟ حٌّظٛفٟ  ؛9ٓٙ ٕ، ؽ9ٗ – 9ٕٙ ٌٍٔمٕيُٚٞ ؽ

 - ًهخثَ حٌؼمزٝ ؛ٙٗٓٔٙ ٕؽ :َ 98ٙٔ -٘ـ  ٙٓٗٔ- ١ٔ -ر١َٚص  -ىحٍ حٌغَد حإلٓالِٟ  -هللا رٓ ػزي حٌمخىٍ 
 :ألرٟ رىَ حٌل٠َِٟ - ٍٗفش حٌٜخىٞ ؛79ٖ – 78ٖٙ :ٌٍىٕـٟ حٌ٘خفؼٟ - ٌذوفخ٠ش حٌطخ ؛ٕٓٙ :ٌٍّلذ حٌطزَٞ

ٌّلّي رٓ ػزي حٌَكّٓ  - حٌزٍيح١ٔخص ؛ٖٖٔٙ ٖؽ -ر١َٚص  -ىحٍ حٌىظخد حٌؼَرٟ  -حٌفظق حٌىز١َ ٌٍٕزٙخٟٔ  ؛8ٓ – 79ٙ
 – 8ٙٔٙ :َ ٕٔٓٓ-٘ـ  ٕٕٗٔ - ١ٔ -ىحٍ حٌؼطخء  -طلم١ك كٔخَ رٓ ِلّي حٌمطخْ  -٘ـ  9ٕٓحٌٔوخٚٞ حٌّظٛفٟ 

 - 88ٔ"، ػُ لخي ٍىحً ػٍٝ حٌزِحُ فٟ لٌٛٗ رخٔفَحى أرٟ ًٍ رَٚح٠ش ٌ٘ح حٌلي٠غ، ٙ٘زا ؼذ٠س ؼغٓ، ٚلخي ػٕٗ: "87ٔ
ٚرؼ٠ٙخ  –ٍٟٟ هللا ػُٕٙ  –: "١ٌْٚ وٌٌه؛ رً فٟ حٌزخد ػٓ حرٓ ػزخّ، ٚحرٓ حٌِر١َ، ٚأرٟ ٓؼ١ي حٌويٍٞ 89ٔ

 -حٌَٔحؽ ح١ٌَّٕ رَ٘ف حٌـخِغ حٌٜغ١َ  ؛ٕٔف 8ٕٙٙ ٔفـ ٖرـ :ٌٍ٘ٛوخٟٔ - ىٍ حٌٔلخرش ؛٠مٛٞ رؼ٠خً ٌٌٌٚه كٕٔظٗ"
 ".ٚإعٕادٖ ؼغٓ، ٚلخي ػٕٗ: "79ٕٙ ٖؽ :ٌٍؼ٠ِِٞ
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)صلى كالنتيجة: ال ٤ناة كال ىداية كال اعتصاـ من الف ن كالضالؿ إال بالتمس  بةركة الرسوؿ 
 .السالـ( م)عليه كعةرتو أىل بيتو ، كّنا خل فو ُب أمتو، كمها الثقالف؛ كتاب اا عليو كآلو(

 األماف ألىل األرض، فال ديكن أٍف ٔنلو األرض منهم: السالـ( م)عليهكىم 

أىل بييت أماف  النجـو أماف ألىل السماء، كإفٌ ): )صلى ا عليو كآلو(قاؿ النِب ١نمد 
 .(ُ) (ألميت

، السالـ( م)عليهيت ىذا اٜنديث الشري  ينص على أف  األماف كاٟندل مشركط بتىل الب
م أماف من االختالؼ  ، فعندما ٔنتل  -كما ُب اٟنامش   -كأحد ألفاظ اٜنديث ينص على أهن 

كمن اتبعهم كتربأ ٣نن خالفهم كنصب  السالـ( م)عليهاألمة كتفةرؽ، فتىل اٜنق ىم أىل البيت 

                                                           

 ٍٚٞ ٌ٘ح حٌّؼٕٝ فٟ ٍٚح٠خص ِظؼيىس ٚرؤٌفخظ ِوظٍفش، ٚوّخ ٠ٍٟ: -ٔ
ُ٘ ِخ حٌّٔظيٍن: )حٌٕـَٛ أِخْ ألً٘ حٌّٔخء فبً أً٘زض أطخ٘خ ِخ ٠ٛػيْٚ ٚأٔخ أِخْ ألٛلخرٟ ِخ وٕض فبًح ً٘زض أطخ

)حٌٕـَٛ أِخْ ألً٘ حٌّٔخء فبً أً٘زض أطخ٘خ ِخ  ،٠ٛػيْٚ ٚأً٘ ر١ظٟ أِخْ ألِظٟ فبًح ً٘ذ أً٘ ر١ظٟ أطخُ٘ ِخ ٠ٛػيْٚ(
٠ٛػيْٚ ٚأٔخ أِخْ ألٛلخرٟ ِخ وٕض فبًح ً٘زض أطخُ٘ ِخ ٠ٛػيْٚ ٚأً٘ ر١ظٟ أِخْ ألِظٟ فبًح ً٘ذ أً٘ ر١ظٟ أطخُ٘ ِخ 

حٌغَق ٚأً٘ ر١ظٟ أِخْ ألِظٟ ِٓ حالهظالف فبًح هخٌفظٙخ لز١ٍش ِٓ حٌؼَد )حٌٕـَٛ أِخْ ألً٘ حألٍٝ ِٓ  ،٠ٛػيْٚ(
 حهظٍفٛح فٜخٍٚح كِد ار١ٍْ(.

 حٌّؼـُ حٌىز١َ: )حٌٕـَٛ ؿؼٍض أِخٔخ ألً٘ حٌّٔخء، ٚاْ أً٘ ر١ظٟ أِخْ ألِظٟ(.
ألً٘ حألٍٝ فبًح  ف٠خثً حٌٜلخرش: )حٌٕـَٛ أِخْ ألً٘ حٌّٔخء، فبًح ً٘زض حٌٕـَٛ، ً٘ذ أً٘ حٌّٔخء، ٚأً٘ ر١ظٟ أِخْ

 ً٘ذ أً٘ ر١ظٟ ً٘ذ أً٘ حألٍٝ(.
 حٌـخِغ حٌٜغ١َ ١ٛ١ٌٍٟٔ: )حٌٕـَٛ أِخْ ألً٘ حٌّٔخء، ٚأً٘ ر١ظٟ أِخْ ألِظٟ(.
أِخٔخً ألً٘ حألٍٝ  )ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ(ِٚخ لخٍد ٌٖ٘ حألٌفخظ، ٟٚ٘ وٍٙخ رّؼٕٝ ٚحكي ٚ٘ٛ وْٛ أً٘ ر١ض حٌٕزٟ 

 ٚحألِش، ٚح٢ْ ٔؤطٟ ػٍٝ ًوَ حٌّٜخىٍ:
ف٠خثً حٌٜلخرش  ؛7٘ٗٙ ٖ، ؽٚفؽؽٗ، 9ٗٔٙ ٖ، ؽٚفؽؽٗ، 8ٗٗٙ ٕؽ :ٌٍلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ - حٌّٔظيٍن

ّٟ هللا رٓ ِلّي ػزخّ -ألكّي رٓ كٕزً   8ٓٙٙ ٕؽ :١ٛ١ٌٍٟٔ - حٌـخِغ حٌٜغ١َ ؛٘ٗٔٔف 8ٖ٘ٙ ٕؽ :طلم١ك ٚٛ
حٌّؼـُ حٌىز١َ  ؛ٖ٘ف ٕٕ، ٕٙٔف ٕٓٙ :ىحٍ حٌّؼخٍف -طلم١ك ى. ِلّي ٠ُُٕٙ  -حك١خء ح١ٌّض ١ٛ١ٌٍٟٔ  ؛9ٖٖٔف 
 9ٙٙ ٕٔؽ :ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ - وِٕ حٌؼّخي ؛7ٗٔٙ 9ؽ :١ٌٍٙؼّٟ - ِـّغ حٌِٚحثي ؛ٕٕٙ 7ؽ :ٌٍطزَحٟٔ -
ٔٛحىٍ  ؛9ٖٓٔٗف  ٕٓٔٙ ٕٔ، ؽ89ٖٔٗف  ٕٓٔٙ ٕٔ، ؽ88ٖٔٗف  ٕٓٔ – ٔٓٔٙ ٕٔ، ؽٖ٘٘ٔٗف

 8ٗٓٙ ٕؽ :َ 8ٕٓٓ -٘ـ  9ٕٗٔ - ١ٔ -حٌمخَ٘س  -ِىظزش حإلِخَ حٌزوخٍٞ ٌٍَٕ٘  -ٌٍلى١ُ حٌظٌَِٞ  - حألٛٛي
 :الرٓ ػٔخوَ -طخ٠ٍن ِي٠ٕش ىِ٘ك  ؛8ٕ٘ٙف  8ٕٖ – 7ٕٖٙ ٕؽ :ٌٍؼـٍٟٛٔ - و٘ف حٌوفخء ؛ٕٕٗحألًٛ  ٖٖٔٔف
 ٔؽ :ٌٍمٕيُٚٞ - ٠ٕخر١غ حٌّٛىس ٌٌٚٞ حٌمَرٝ ؛7 – ٙٙ ٔٔؽ :ٌٍٜخٌلٟ حٌ٘خِٟ -ٓزً حٌٙيٜ ٚحٌَٗخى  ؛ٕٓٙ ٓٗؽ

 :ٌٍٍِٔيٞ حٌلٕفٟ - ٔظُ ىٍٍ حٌّٔط١ٓ ؛7ٔٙ :هللا حٌطزَٞ ألكّي رٓ ػزي - ًهخثَ حٌؼمزٝ ؛ٗٓٔٙ ٕ، ؽ7ٕٙ
 :٘ـ 9ٕٕٔ -َِٜ  -حٌّطزؼش حٌٛ٘ز١ش  -طٜل١ق ِلّي حٌزٍز١ٟٔ  -الرٓ كـَ ح١ٌٙظّٟ - حٌٜٛحػك حٌّلَلش ؛ٖٕٗٙ
ٚفػ إٌعَٛ أِاْ ألً٘ األسك ِٓ اٌغشق، ٚأً٘ ت١رٟ أِاْ ألِرٟ ِٓ ، ٚلخي: )... 7ٕٓرخد حألِخْ رزمخثُٙ ٙ ٕؽ

ٚفٟ سٚا٠ح فؽؽٙا اٌؽاوُ عٍٝ ؽشه اٌؾ١خ١ٓ : )... ٖٗٔح٠٢ش حٌٔخرؼش ٙ ٔفـ ٔٔرـ ٕ...(، ٚلخي أ٠٠خً ؽفاالخرال
إٌعَٛ أِاْ ألً٘ األسك ِٓ اٌغشق ٚأً٘ ت١رٟ أِاْ ألِرٟ ِٓ االخرالف فئرا خاٌفرٙا لث١ٍح ِٓ اٌعشب اخرٍفٛا 

ٕٗ ِؽّذ ظاس هللا اٌقعذٞ فٟ إٌٛاف ؛...(فقاسٚا ؼضب إت١ٍظ  .-ٔمالً ػٓ ِٛلغ حٌيٍٍ ح١ٌٕٔش  - ػ اٌعطشجٚؼغَّ
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اعهما كالتمس  ٟنم اٜنرب، كىو نفس معىن حديث )الثقلٌن( الذين أكجب الرسوؿ على األمة اتب
 هبما.

م ما إف ٕنسكتم إين تارؾ فيكقاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: ) ،عن زيد بن أرقم
؛ كتاب ا حبل ٣ندكد من السماء إذل األرض بو لن تضلوا بعدم؛ أحدمها أعظم من اآلخر

 .(ُ)( كعةرٌب أىل بييت كلن يتفرقا حَّت يردا على اٜنوض فانظركا كي  ٔنلفوين فيهما

رأيت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب حجتو يـو عرفة كىو )قاؿ:  ،كعن جابر بن عبد ا
إين تركت فيكم من )ما( إف أخذًب بو  ،يا أيها الناسعلى ناقتو القصواء خيطب فسمعتو يقوؿ: 

 .(ِ) (لن تضلوا كتاب ا كعةرٌب أىل بييت

ين قد تركت فيكم ما إى ا عليو كسلم: )قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صل ،كعن أيب سعيد اٝندرم
ف أخذًب بو لن تضلوا بعدم الثقلٌن أحدمها أكرب من اآلخر كتاب ا حبل ٣ندكد من السماء إ

 .(ّ) (لن يفةرقا حَّت يردا على اٜنوض كأهنما أالإذل األرض كعةرٌب أىل بييت 

داؽ من مصاديق اٜنجج اٟنداة من بتكؿ مص )صلى ا عليو كآلو(كبعد أٍف عىر فىنا النِبي ١نمده 
بتف  اٟنداة  )صلى ا عليو كآلو(، نعرؼ منو )عليو السالـ(العةرة اٞنباركة، كىو علي بن أيب طالب 

ال ديكن أٍف ٔنلو منهم األرض ما داـ التكلي  فيها، فلو كاف على األرض شخصاف لكاف 
 القائل بتف  الثقلٌن؛ لٌنحديث الثق صريح من ٌٌن ر، كىذا بأحدمها اٜنجة، كما نطقت بو األخبا

                                                           

ٍٚٚحٖ حٌّظمٟ  ؛"٘زا ؼذ٠س ؼغٓ غش٠ة، ٚلخي ػٕٗ: "87ٖٙف  9ٕٖ – 8ٕٖٙ ٘ؽ :ٍٚحٖ حٌظٌَِٞ فٟ ٕٕٓٗ -ٔ
ّٟٔ فٟ ِٕظوذ ِٕٔيٖ ٙ ؛87ٖرَلُ  7ٖٔٙ ٔؽ :حٌٕٙيٞ فٟ وِٕ حٌؼّخي  – 7ٍٓٔٚٚحٖ ػزي رٓ ك١ّي رٓ َٜٔ حٌى

تشلُ  544 - 543ؽؽٗ األٌثأٟ فٟ فؽ١ػ عٕٓ اٌرشِزٞ، اٌّعٍذ اٌصاٌس ؿٚف ؛. رخهظالف ١ٔ٠َٕٓٗرَلُ  8ٓٔ
 356/ 4(، "اٌقؽ١ؽح" )931(، )933(، "اٌشٚك إٌن١ش" )6044"اٌّؾىاج" ) ، ؼ١س لاي: )فؽ١ػ:3311

 .2451تشلُ  412ٚأ٠نا  فؽؽٗ فٟ فؽ١ػ اٌعاِع اٌقغ١ش ؿ ؛(353 –
٘زا ؼذ٠س غش٠ة ؼغٓ ِٓ ٘زا اٌٛظٗ. ٚلخي ػٕٗ: "، 87ٖٗف 8ٕٖ – 7ٕٖٙ ٘ؽ :ٍٚحس حٌظٌَِٞ فٟ ٛل١لٗ -ٕ

 ".ٚص٠ذ تٓ اٌؽغٓ لذ سٜٚ عٕٗ عع١ذ تٓ ع١ٍّاْ ٚغ١ش ٚاؼذ ِٓ أً٘ اٌعٍُ
رَلُ  ٙٙٙ ٖؽ :ٍٚحٖ حٌطزَحٟٔ رٌٙح حٌٍفع فٟ حٌّؼـُ حٌىز١َ ٚأ٠٠خً  ؛89ٙ ٘ؽ :ٍٚٚحٖ حٌطزَحٟٔ فٟ حٌّؼـُ حأل٢ٓٚ

 .ٚؽٙذ تقؽرٗ 0360شلُ ت 4ض :ٚروشٖ األٌثأٟ فٟ اٌغٍغٍح اٌقؽ١ؽح ؛8ٕٓٙ
َّٕٔٗ كِّس أكّي ح٠ٌِٓ فٟ طلم١مٗ ٌّٕٔي أكّي ؛9٘ٙ ٖؽ :ِٕٔي حكّي رٓ كٕزً -ٖ ، 99ٗٔٔرَلُ  8ٗٔٙ ٓٔؽ :ٚك

ٕٗ حألٌزخٟٔ حٌٍٍٔٔش حٌٜل١لش ؛"إعٕادٖ ؼغٓ ألظً اٌعٛفٟاً لخي: " ّٔ ، اً 7ٙٔٔطلض ٍلُ  7ٖ٘ – ٖٙ٘ٙ ٗؽ :ٚك
 ".ٚ٘ٛ إعٕاد ؼغٓ فٟ اٌؾٛا٘ذلخي: "
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هنما لن يفةرقا حَّت يردا على اٜنوض(، أم ما داـ إالقرآف كالعةرة ال يفةرقاف اذل يـو القيامة؛ )ك 
كحاشاه  -القرآف موجودان، فالبد من كجود ٣نثل للعةرة اٞنطهرة، كإال لـز تكذيب الصادؽ األمٌن 

ين زه من ربِّ العزة بقولو: ) -
 .[ْ – ّ]النجم:  (ييوحىى كىٍحيه  ًإال   ىيوى  اٍٟنىوىل * ًإفٍ  عىنً  يػىٍنًطقي  مىاكى كىو اٞن

 كقد تنبو لذل  بعض علماء الس نة فصرحوا بعدـ انقطاع متتىل من العةرة ُب كل زماف:

 قاؿ ابن حجر اٟنيتمي ُب الصواعق ارقة:

ما من أىل البيت )كاٜناصل أف اٜنث كقع على التمس  بالكتاب كبالسنة كبالعلماء هب
 .(ُ)كيستفاد من ٠نموع ذل  بقاء األمور الثالثة إذل قياـ الساعة( 

 كقاؿ أيضان:

)كُب أحاديث اٜنث على التمس  بتىل البيت إشارة إذل عدـ انقطاع متتىل منهم للتمس  
د بو إذل يـو القيامة كما أف الكتاب العزيز كذل  كٟنذا كانوا أمانا ألىل األرض كما يتٌب كيشه
لذل  اٝنرب السابق ُب كل خل  من أميت عدكؿ من أىل بييت إذل آخره ٍب أحق من يتمس  بو 
منهم إمامهم كعاٞنهم علي بن أيب طالب كـر ا كجهو ٞنا قدمناه من مزيد علمو كدقائق 

 .(ِ)مستنبطاتو كمن ٍب قاؿ أبو بكر رضي ا عنو علي عةرة رسوؿ ا( 

ر: )قاؿ الشري : ىذا اٝنرب يفهم كجود من يكوف أىال للتمس  كقاؿ اٞنناكم ُب فيض القدي
بو من أىل البيت كالعةرة الطاىرة ُب كل زمن إذل قياـ الساعة حَّت يتوجو اٜنث اٞنذكور إذل 
التمس  بو كما أف الكتاب كذل  فلذل  كانوا أمانا ألىل األرض فإذا ذىبوا ذىب أىل 

 .(ّ)األرض( 

                                                           

 .ٓ٘ٔألكّي رٓ كـَ ح١ٌٙظّٟ حٌّىٟ: ٙ - حػك حٌّلَلش فٟ حٌَى ػٍٝ أً٘ حٌزيع ٚحٌِٔيلشحٌٜٛ -1
 .ٔ٘ٔألكّي رٓ كـَ ح١ٌٙظّٟ حٌّىٟ: ٙ - حٌٜٛحػك حٌّلَلش فٟ حٌَى ػٍٝ أً٘ حٌزيع ٚحٌِٔيلش -2
 .ٕٓٙ ٌٍّٖٕخٚٞ: ؽ - ف١ٞ حٌمي٠َ َٗف حٌـخِغ حٌٜغ١َ -3
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قاصد: )... أال ترل أنو )صلى ا عليو كآلو( قرهنم بكتاب ا ُب كقاؿ التفتازاين ُب شرح اٞن
كوف التمس  هبما منقذان من الضاللة كال معىن للتمس  بالكتاب أال األخذ ّنا فيو من العلم 

 .(ُ)كاٟنداية فكذا العةرة( 

من مات كليس لو إماـ  (، كمن حديث:ىىادو  قػىٍوـو  كىًلكيلِّ  ميٍنًذره  أىٍنتى  ًإَّن ىافمن قوؿ ا تعاذل: )
، نعلم يقينان بوجود ىاد كإماـ كاألمافمات ميتة جاىلية، كمن حديث الثقلٌن، كحديث السفينة، 

 من العةرة اٞنطهرة ُب كل زماف اذل قياـ الساعة.

كقد جاءت أحاديث تبٌن أف  أمر اٝنالفة كاإلمامة ُب قريش ما بقي من الناس اثناف، أك ما 
كال يوجد تفسًن صحيح ٟنكذا أحاديث إال بتطبيقها على أئمة أىل البيت  بقي من قريش اثناف،

، بقرينة حديث الثقلٌن، كحديث األماف كالسفينة، كغًنىا، كبدليل أنو ال يوجد السالـ( م)عليه
)صلى ا عليو ٗنيع اٝنلفاء كاألئمة عندىم من قريش من كفاة الرسوؿ ١نمد  اآلف فرقة تدعي أف  

القائلٌن بإمامة  السالـ( م)عليهذل يـو القيامة، غًن شيعة أىل البيت إتنا اٜناضر، ك ذل كقإك  كآلو(
، فينحصر مصداؽ ىذه األحاديث هبم )صلى ا عليو كآلو(األئمة كاٞنهديٌن من ذرية النِب ١نمد 

 م ىم الفرقة الناجية حصران.ال غًن، كأهن  

ال يزاؿ ىذا قاؿ: ) ،ا عليو كسلمعن النِب صلى  ،أخرج البخارم ُب صحيحو عن ابن عمر
 .(ِ)( مر ُب قريش ما بقي منهم اثنافاأل

ال يزاؿ ىذا قاؿ: رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: ) ،كأخرج مسلم ُب صحيحو عن عبد ا
 .(ّ)( ُب قريش ما بقي من الناس اثناف األمر

النوكم ُب شرح  كقد كقع من تطرؽ لتفسًن ىذه األحاديث باٜنرج كاالضطراب، فقد قاؿ
 صحيح مسلم:

                                                           

٘ـ(،  طلم١ك حٌيوظٍٛ ػزي  79ٖ، ح١ٌَٙ٘ رٔؼي حٌي٠ٓ حٌظفظخُحٟٔ )ص ٌّٔؼٛى رٓ ػَّ رٓ ػزي هللا - َٗف حٌّمخٛي -1
 .ٖٖٓٙ َ٘: ؽ 998ٔ -٘ـ  9ٔٗٔ، ٌٔزٕخْ، ١ -حٌَكّٓ ػ١َّس، ػخٌُ حٌىظذ، ر١َٚص 

 .٘ٓٔٙ 8، ٚ ؽ٘٘ٔٙ ٗؽ :ٛل١ق حٌزوخٍٞ -2
 .ٖ – ٕٙ ٙؽ :ٛل١ق ٍُِٔ -3
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ىذه األحاديث كأشباىها دليل ظاىر أف اٝنالفة ٢نتصة بقريش ال جيوز عقدىا ألحد من ")
غًنىم كعلى ىذا انعقد االٗناع ُب زمن الصحابة فكذل  بعدىم كمن خال  فيو من أىل البدع 

ألحاديث أك عرض ِنالؼ من غًنىم فهو ١نجوج باٗناع الصحابة كالتابعٌن فمن بعدىم با
الصحيحة قاؿ القاضي اشةراط كونو قرشيا ىو مذىب العلماء كافة قاؿ كقد احتج بو أبو بكر 
كعمر رضي ا عنهم على األنصار يـو السقيفة فلم ينكره أحد قاؿ القاضي كقد عدىا العلماء 

من ككذل   "ُب مسائل االٗناع كدل ينقل عن أحد من السل  فيها قوؿ كال فعل خيال  ما ذكرنا
بعدىم ُب ٗنيع األعصار قاؿ كال اعتداد بقوؿ النظاـ كمن كافقو من اٝنوارج كأىل البدع أنو جيوز  
كونو من غًن قريش كال بسخافة ضرار بن عمرك ُب قولو أف غًن القرشي من النبط كغًنىم يقدـ 
ىو  على القرشي ٟنو أف خلعو إف عرض منو أمر كىذا الذم قالو من باطل القوؿ كزخرفو مع ما

كأما قولو )صلى ا عليو كسلم( الناس تبع لقريش ُب "عليو من ٢نالفة اٗناع اٞنسلمٌن كا أعلم 
اٝنًن كالشر فمعناه ُب اإلسالـ كاٛناىلية كما ىو مصرح بو ُب الركاية األكذل ألهنم كانوا ُب اٛناىلية 

سالمهم فلما أسلموا رؤساء العرب كأصحاب حـر ا كأىل حج بيت ا ككانت العرب تنظر إ
كفتحت مكة تبعهم الناس كجاءت كفود العرب من كل جهة كدخل الناس ُب دين ا أفواجا 
ككذل  ُب اإلسالـ ىم أصحاب اٝنالفة كالناس تبع ٟنم كبٌن )صلى ا عليو كسلم( أف ىذا 

ليو كسلم( اٜنكم مستمر إذل آخر الدنيا ما بقي من الناس اثناف كقد ظهر ما قالو )صلى ا ع
فمن زمنو )صلى ا عليو كسلم( إذل اآلف اٝنالفة ُب قريش من غًن مزا٘نة ٟنم فيها كتبقى كذل  

 .(ُ)( "ما بقي اثناف كما قالو )صلى ا عليو كسلم(

فالحظ أف  النوكم يعةرؼ كيقر بتف  ىذه األحاديث تعين أف  اٝنالفة منحصرة بقريش كال 
ٗناع منعقد على اشةراط القرشية ُب اٝنليفة، كال جيوز عقد اٝنالفة لغًن تكوف ُب غًنىم، كأف  اإل

حيث ٕنت اٝنالفة ُب قريش من كفاة  )صلى ا عليو كآلو(القرشي، كأف  األمر كما قاؿ النِب 
عصر النوكم صاحب شرح صحيح مسلم، كىذا سيستمر اذل  إذل )صلى ا عليو كآلو(الرسوؿ 

 آخر الدنيا.

                                                           

 .ٕٔٓ – ٕٓٓٙ ٕٔؽ :(٘ـ 7َٙٙٗف ٛل١ق ٍُِٔ، ٌّل١ٟ حٌي٠ٓ ٠ل١ٝ رٓ َٗف حٌٕٛٚٞ )ص  -ٔ
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؟! أدل يكن اٞنمالي  ىم من تقمصوا مقاـ  ي اٝنالفة القرشية ُب عصر النوكمكلكن أين ى
اٝنالفة اإلسالمية كتسموا بػ )أمًن اٞنسمنٌن(، كتسلطوا على العباد كالبالد كعاثوا ُب األرض فسادان، 
ككانت اٝنالفة العباسية حينئذ ٠نرد اسم ال تقدـ كال تسخر، بل ىسالء اٝنلفاء العباسيٌن كانوا 

بارة عن فزاعة متهرئة، مدانوف للممالي  كخاضعوف ٟنم خضوع األىمىة لسيدىا، فتم خالفة ع
 ىذه؟!

 كأين ىي اٝنالفة القرشية ُب عصر اٝنالفة العثمانية اليت استمرت عدة قركف ؟!

 ذل كقتنا اٜناضر ؟!إين ىي اٝنالفة القرشية بعد اٝنالفة العثمانية أك 

ة كقيادة كل ىسالء كلعدة قركف، كأف  اٝنالفة خرجت من فهذا يدؿ على بطالف خالفة كإمام
قريش، بل امتطاىا شر خلق ا، من اٞننحطٌن كاٞنتسافلٌن ُب مستنقع الرذيلة، فهل ىذه ىي ٖنرة 

 الدين الكامل اٝناًب لكل األدياف ؟!

لرسولو؟! ٍب أين ىي مواق  علماء السنة من ىسالء اٝنلفاء اٞنغتصبٌن اٞنتسلطٌن اٞنخالفٌن  ك 
نعم مواقفهم كانت ْنسيدان للطاعة كالدعوة ٟنم كتشييد خالفتهم كملكهم، كشر البلية ما 

 يضح !

فالفرقة الناجية ىي اليت ْنسدت عقيدهتا ّنواالة خالفة قرشية منذ كفاة الرسوؿ ١نمد  ،إذف
ر الصادؽ األمٌن بتف  ذل يـو القيامة، ال يوالوف غًنىم أبدان، امتثاالن إلخباإك  )صلى ا عليو كآلو(

 ذل يـو القيامة.إاٝنالفة ُب قريش ما بقي من الناس اثناف؛ يعين 

كدل يسلم النوكم من النقض على زعمو بتف  اٝنالفة اذل زمنو ُب قريش، كما يذكر ذل  ابن 
 حجر:

 )كقد أكرد عليو اف اٝنوارج ُب زمن بين أمية تسموا باٝنالفة كاحدا بعد كاحد كدل يكونوا من
قريش ككذل  ادعى اٝنالفة بنو عبيد كخطب ٟنم مصر كالشاـ كاٜنجاز كلبعضهم بالعراؽ أيضا 
كأزيل اٝنالفة ببغداد قدر سنة ككانت مدة بين عبيد ّنصر سول ما تقدـ ٟنم باٞنغرب تزيد على 
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مائيت سنة كادعى اٝنالفة عبد اٞنسمن صاحب ابن تومرت كليس بقرشي ككذل  كل من جاء بعده 
( باٞنغ  .(ُ)رب إذل اليـو

كلنسمع اآلف ابن حجر العسقالين لنرل مدل اٜنرج الذم كقع فيو عندما تطرؽ لشرح ىذه 
 األحاديث، حيث قاؿ:

)اٜنديث الثالث حديث ابن عمر ال يزاؿ ىذا االمر ُب قريش ما بقي منهم اثناف. قاؿ 
عن ذل  بتف ُب بالد  الكرماين: ليست اٜنكومة ُب زمننا لقريش فكي  يطابق اٜنديث ؟ كأجاب

الغرب خليفة من قريش ككذا ُب مصر كتعقب بتف الذم ُب الغرب ىو اٜنفصي صاحب تونس 
كغًنىا كىو منسوب إذل أيب حفص رقيق عبد اٞنسمن صاحب بن تومرت الذم كاف على رأس 

ٞنسمن اٞنائة السادسة ادعى أنو اٞنهدم ٍب غلب أتباعو على معظم الغرب كٚنوا باٝنالفة كىم عبد ا
كدل يكن عبد اٞنسمن من قريش كقد تسمى باٝنالفة ىو كذريتو ٍب انتقل ذل  إذل ذرية أيب حفص 

كاما أبو حفص فلم يكن يدعي انو من قريش ُب زمانو كاَّنا ادعاه بعض كلده كٞنا غلبوا  كأىل بيتو
رب األدىن على االمر فزعموا أهنم من ذرية أيب حفص عمر بن اٝنطاب كليس بيدىم اآلف اال اٞنغ

كأما األقصى فمع بين األ٘نر كىم منسوبوف إذل األنصار كأما األكسط فمع بين مرين كىم من 
الرببر كأما قولو فخليفة من مصر فصحيح كلكنو ال حل بيده كال ربط كاَّنا لو من اٝنالفة االسم 

كحيتمل ٘نلو  فقط كحينئذ ىو خرب ّنعىن االمر كاال فقد خرج ىذا االمر عن قريش ُب أكثر البالد
على ظاىره كاف اٞنتغلبٌن على النظر ُب أمر الرعية ُب معظم األقطار كاف كانوا من غًن قريش 
لكنهم معةرفوف اف اٝنالفة ُب قريش كيكوف اٞنراد باألمر ٠نرد التسمية باٝنالفة ال االستقالؿ 

 .(ِ)باٜنكم كاألكؿ أظهر كا أعلم( 

ن الفتق قد اتسع على راتقو، كلما رتق من جانب فتق فالكرماين حاكؿ رتق ىذا الفتق، كلك
من عدة جوانب، كقد ثبت أف  اٝنالفة قد خرجت من قريش باعةراؼ ابن حجر العسقالين، كما 

                                                           

 .ٗٓٔٙ ٖٔالرٓ كـَ: ؽ - فظق حٌزخٍٞ -ٔ
 .9ٖٓٙ ٙالرٓ كـَ: ؽ - فظق حٌزخٍٞ -ٕ
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ىو الواقع اٞنعاش الذم ال خيتل  فيو اثناف، كلكن ابن حجر جاء ّنحاكلة خجولة للخركج من 
 ىذا اٞنتزؽ بتتكيلٌن بعيدين:

 و خرب ّنعىن األمر كإال فقد خرج ىذا األمر عن قريش ُب أكثر البالد(.األكؿ: قولو: )ى

الثاين: قولو: )كحيتمل ٘نلو على ظاىره كاف اٞنتغلبٌن على النظر ُب أمر الرعية ُب معظم 
األقطار كاف كانوا من غًن قريش لكنهم معةرفوف اف اٝنالفة ُب قريش كيكوف اٞنراد باألمر ٠نرد 

 االستقالؿ باٜنكم(. التسمية باٝنالفة ال

)صلى ا عليو ففي التتكيل األكؿ يعةرؼ ابن حجر بتف  ىذا اٜنديث ىو إخبار من رسوؿ 
عن مستقبل اٝنالفة، كلكن ّنا أف  اٝنالفة قد خرجت فعالن عن قريش، فيسكؿ ىذا اٝنرب  كآلو(

ا قد أمر كحكم بكوف اٝنالف )صلى ا عليو كآلو(باألمر، ّنعىن أف  النِب  ة ُب قريش، كىذا يعين أهن 
 ال تصح لغًنىم، فإٍف تسلط كتغلب عليها أحد من غًن قريش كاف متعدياى غاصبان ال شرعية لو.

)صلى ا كهبذا التتكيل البعيد يريد ابن حجر التخلص من التناقض اٜناصل بٌن إخبار النِب 
الفة عن قريش فعالن، فجعل ٝنكىو أصدؽ الصادقٌن كبٌن الواقع اٝنارجي من خركج ا عليو كآلو(

أمران تشريعيان، كاألمر التشريعي ال يعين أن و حتمي الوقوع، بل قد يقع كقد ال يقع، كاألمر  اٝنرب
، كقد ال ديتثل فيستحق  ، فقد ديتثل اٞنكل  فيسدم تكليفو من صالة كصـو بالصالة كالصـو

 العقاب اإلٟني.

ف  اٜنديث ظاىر أكاضح كتكل  بعيد، حيث كُب اٜنقيقة أف  تتكيل ابن حجر ىذا ٓنكم 
الداللة على إرادة اإلخبار ال األمر كالتشريع، كالتتكيل خالؼ األصل، كال يصار إليو إال عند 
الضركرة، كالبد من دليل شرعي حاكم بالتتكيل، ال ٠نرد اٟنول كالتعصب، كابن حجر العسقالين 

عن اختيار ا تعاذل، كجعلو حاكمان على  ٥نراؼ كاٝنركجقد أتى بالعجب ىنا، حيث احتج باال
بكوف اٝنالفة ُب قريش اذل يـو القيامة، ليحولو من إخبار اذل  )صلى ا عليو كآلو(إخبار النِب 

أمر تشريعي ! ُب حٌن أف  ظاىر اٜنديث حاكم كشاىد على بطالف عقيدة من يقوؿ َنواز خركج 
عنده اٝنالفة فعالن عن قريش، كىم كل فرؽ اٝنالفة اإلسالمية عن قريش، كبطالف من خرجت 
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الذين يقولوف بتف  اٝنالفة اإلسالمية ُب قريش  السالـ( م)عليهاإلسالـ ما عدا شيعة أىل البيت 
من عةرتو  )صلى ا عليو كآلو(ا دل كلن ٔنرج عنهم أبدان متمثلة ِنلفاء النِب ذل يـو القيامة كإهن  إ

 اٞنطهرة.

ذل ٓنديد الفرقة الناجية إاذل يـو القيامة ىو أحد األدلة اليت ترشدنا  كحديث اٝنالفة ُب قريش
من ثالث كسبعٌن فرقة، كما ُب اٜنديث الصحيح عند الشيعة كالسنة، كما أف  حديث الثقلٌن، 
كحديث السفينة، كحديث األماف، كحديث ضركرة كجود اإلماـ ُب كل زماف، كغًن ذل ، كلها 

)صلى ا عليو استمرار اٝنالفة ُب قريش؛ أم استمرارىا ُب عةرة النِب  اٞنراد من شواىد على أف  
 كرسالتو الكاملة.  )صلى ا عليو كآلو(الذين ىم سناـ قريش كصفوهتم كاألحق بالنِب كآلو( 

ذل يـو القيامة، ىو خرب كليس أمران، ما أخرجو إك٣نا يدؿ على أف  حديث اٝنالفة ُب قريش 
 حيحيهما، كاللفظ للبخارم:البخارم كمسلم ُب ص

الناس تبع لقريش ُب ىذا الشتف مسلمهم عن أيب ىريرة أف النِب صلى ا عليو كسلم قاؿ: )
تبع ٞنسلمهم ككافرىم تبع لكافرىم كالناس معادف خيارىم ُب اٛناىلية خيارىم ُب االسالـ إذا 

 . (ُ)( فقهوا ْندكف من خًن الناس أشدىم كراىية ٟنذا الشتف حَّت يقع فيو

كما أخرجو مسلم ُب صحيحو عن جابر بن عبد ا يقوؿ قاؿ النِب صلى ا عليو كسلم: 
 .(ِ)( الناس تبع لقريش ُب اٝنًن كالشر)

كداللة اٜنديثٌن كاضحة كجلية على إرادة اٝنرب ال األمر التشريعي، بقرينة قولو )ُب اٝنًن 
أٍف يتمر باتباع أىل الشركر، فسياؽ  ()صلى ا عليو كآلوكالشر(، حيث يستحيل من الرسوؿ 

 اٜنديث صريح بتن و خرب ال أمر، كما ال خيفى.

                                                           

، ٌُٚ ٠ٌوَ ٍُِٔ حٌ٘طَ ح٢هَ ِٓ حٌلي٠غ: )ٚحٌٕخّ ٕٙ ٙؽ :ٛل١ق ٍُِٔ ؛ٗ٘ٔٙ ٗؽ :ٛل١ق حٌزوخٍٞ -1
وَح١٘ش ٌٌٙح حٌ٘ؤْ كظٝ ٠مغ  اًح فمٙٛح طـيْٚ ِٓ ه١َ حٌٕخّ أٗيُ٘ حإلٓالَِؼخىْ ه١خٍُ٘ فٟ حٌـخ١ٍ٘ش ه١خٍُ٘ فٟ 

 ف١ٗ(.
 .ٕٙ ٙؽ :ٛل١ق ٍُِٔ -2
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من غًن قريش بتهنم قد ٍب ىل يستطيع ابن حجر كمن يقوؿ بقولو أٍف يقولوا لكل اٝنلفاء 
 كبذل  فهم عصاة مارقٌن كال شرعية ٟنم ؟! )صلى ا عليو كآلو(خالفوا أمر النِب ١نمد 

 لثاين البن حجر فهو أىزؿ من سابقو، حيث:كأما التتكيل ا

ىي ٞنن مارسها عمليان، ككاف لو سياسة البالد  -عندىم  -إف  اٝنالفة كاإلمارة كاإلمامة  .ُ
ا تصدؽ ّنجرد التسمية، فعليهم أٍف حيكموا بضالؿ كل  ا ٠نرد اسم، كإٍف أقركا بتهن  كالعباد، ال أهن 

عثمانيٌن، ككل من اتبع كليان من غًن قريش اذل كقتنا اٜناضر من اتبع سالطٌن اٞنمالي  كاٝنلفاء ال
 كاذل قياـ يـو الدين، كىذا مرٌّ علقم.

 كإذا كاف ُب زمن ابن حجر خلفاء مغمورين من بين العباس ال حل ٟنم كال ربط، كأف   .ِ
 جيعل ىسالء اٝنلفاء مصداقان  سالمي بيد غًنىم، كأراد ابن حجر أفٍ تسيًن شسكف اجملتمع اإل

ٜنديث اٝنالفة ُب قريش، كإٍف كانوا خلفاء باالسم فقط، فعلى من يطبق ىذا اٜنديث ُب زمن 
 ذل يومنا ىذا ؟!إاٝنالفة العثمانية كما بعدىا 

)صلى ا فهما النِب من ترؾ الثقلٌن الذين خل   كلِّ   كاضطراب منقطع النظًن ُب عقيدةً  إرباؾ
 ة ٞنن ٕنس  هبما معان.ُب أمتو كضمن اٟنداية كالنجا عليو كآلو(

 كلنتتبع كالـ ابن حجر ُب موضع آخر، حيث قاؿ:

أم اٝنالفة يعين ال يزاؿ الذم يليها قرشيا )قولو ما بقى  "قولو ال يزاؿ ىذا االمر ُب قريش")
منهم اثناف( قاؿ ابن ىبًنة حيتمل اف يكوف على ظاىره كاهنم ال يبقى منهم ُب آخر الزماف اال 

عليو كالناس ٟنم تبع )قلت( ُب ركاية مسلم عن شيخ البخارم ُب ىذا اٜنديث  اثناف أمًن كمسمر
ما بقي من الناس اثناف كُب ركاية اإلٚناعيلي ما بقى ُب الناس اثناف كأشار بتصبعيو السبابة 
كالوسطى كليس اٞنراد حقيقة العدد كاَّنا اٞنراد بو انتفاء اف يكوف االمر ُب غًن قريش كحيتمل اف 

طلق على اٞنقيد ُب اٜنديث األكؿ كيكوف التقدير ال يزاؿ ىذا االمر أم ال يسمى حيمل اٞن
باٝنليفة اال من يكوف من قريش اال اف يسمى بو أحد من غًنىم غلبة كقهرا كاما اف يكوف اٞنراد 
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بلفظو االمر كإف كاف لفظو لفظ اٝنرب كحيتمل اف يكوف بقاء االمر ُب قريش ُب بعض األقطار 
ف بالبالد اليمنية كىى النجود منها طائفة من ذرية اٜنسن بن علي دل تزؿ ٣نلكة تل  دكف بعض فا

البالد معهم من أكاخر اٞنائة الثالثة كاما من باٜنجاز من ذرية اٜنسن بن علي كىم امراء مكة 
كأمراء ينبع كمن ذرية اٜنسٌن بن علي كىم أمراء اٞندينة فإهنم كاف كانوا من صميم قريش لكنهم 

حكم غًنىم من ملوؾ الديار اٞنصرية فبقى االمر ُب قريش بقطر من األقطار ُب اٛنملة  ٓنت
ككبًن أكلئ  أم أىل اليمن يقاؿ لو االماـ كال يتوذل اإلمامة فيهم اال من يكوف عاٞنا متحريا 

 .(ُ)للعدؿ( 

 كفيو:

ليفة اال من بعد أٍف قاؿ ابن حجر: )كيكوف التقدير ال يزاؿ ىذا االمر أم ال يسمى باٝن .ُ
يكوف من قريش(، كىو اٞنعىن الواضح من اٜنديث، جاء باستثناء من جيبو ليغطي كىن عقيدتو، 
فقاؿ: )اال اف يسمى بو أحد من غًنىم غلبة كقهرا(، فهذا االستثناء ال توجد لو حَّت راحة ُب 

 اٜنديث النبوم !

 فة قد توالىا غًن قريش، فالبد أفٍ الواقع يشهد بتف  اٝنال ألف   ؛اضطر ابن حجر ٟنذا االستثناء
 بكالـ من جيبو ال دليل عليو ! )صلى ا عليو كآلو(يتعقب قوؿ النِب 

كلو جاز أٍف ييستى باالستثناءات ىكذا، ٞنا ثبت حجر على حجر، كلكاف الدين تابعان ال 
 متبوعان، ك١نكومان ال حاكمان، كىذا باطل بالضركرة.

، أردفو باحتمالٌن آخرين عسى أٍف يرتق ىذا ة تتكيلوىشاشكبعد أٍف رأل ابن حجر  .ِ
الفتق، نقدـ الثاين منهما، حيث قاؿ: )كحيتمل اف يكوف بقاء االمر ُب قريش ُب بعض األقطار 
دكف بعض فاف بالبالد اليمنية كىى النجود منها طائفة من ذرية اٜنسن بن علي دل تزؿ ٣نلكة تل  

 ة ...(.البالد معهم من أكاخر اٞنائة الثالث
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، كادخاؿ ما ليس منو )صلى ا عليو كآلو(فنرل ابن حجر ال ينف  عن ٓنري  قوؿ النِب 
فيو ! فاٜنديث مطلق كليس مقيدان، فما الدليل الشرعي على تقييده يا ترل ؟! ىل ىو ٠نرد اٟنول 

 كالتعصب ؟!

و تتكيد على ذل  فاٜنديث كاضح الداللة بتن و حيصر أمر اٝنالفة ُب قريش دكف غًنىم، بل في
 اثناف. -أم من قريش  -بقولو ما بقي من الناس اثناف أك ما بقي منهم 

كأما قولو : )كاما اف يكوف اٞنراد بلفظو االمر كإف كاف لفظو لفظ اٝنرب(. فقد تقدـ الرد  .ّ
 عليو، فال أعيد.

بتف  اٝنالفة ما  كلكن  العيين ُب عمدة القارم قد كفانا الرد على الكرماين كأمثالو ُب زعمهم
 زالت مستمرة ُب قريش، حيث قاؿ:

)قولو: )إف ىذا األمر ُب قريش( أراد بو اٝنالفة. قاؿ الكرماين: فإف قلت: فما قول  ُب زماننا 
حيث ليس اٜنكومة لقريش ؟ قلت: ُب بالد العرب اٝنالفة فيهم، ككذا ُب مصر خليفة. انتهى. 

: إف ُب بالد العرب خالفة، كمن ىو ىذا اٝنليفة ؟ قلت: ىذا الذم ذكره ليس بشيء، فمن قاؿ
كليس ُب مصر إال  من يسمى خليفة باالسم، كليس لو حل كال ربط، كلئن سلمنا صحة ما قالو 
فيلـز منو تعدد اٝنالفة فال جيوز إال  خليفة كاحد، ألف الشارع أمر ببيعة اإلماـ كالوفاء ببيعتو، ٍب 

 .(ُ)من نازعو أمر بضرب عنقو( 

 كلكن  العيين عاد فنقض غزلو بيده، حيث قاؿ:

)قولو: )ىذا األمر( أم: اٝنالفة. قولو: )ما بقي منهم(، كُب ركاية مسلم: ما بقي من الناس، 
كٞنا كاف الناس تبعان لقريش ُب اٛناىلية كرؤساء العرب كانوا أيضان تبعان ٟنم ُب اإلسالـ، كىم 

الدنيا ما بقي من الناس اثناف، كقد ظهر ما قالو  أصحاب اٝنالفة، كىي مستمرة ٟنم إذل آخر
صلى ا عليو كسلم فمن زمنو إذل اآلف اٝنالفة ُب قريش من غًن مزا٘نة ٟنم فيها، كإف كاف 
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اٞنتغلبوف ملكوا البالد، كلكنهم معةرفوف أف اٝنالفة ُب قريش، فاسم اٝنالفة باؽو كلو كاف ٠نرد 
 .(ُ)التسمية( 

داد قولو قبل قليل ُب الرد على الكرماين، حيث قاؿ مستغربان كمنكران فالعيين دل جي  بعد م
على الكرماين: )ىذا الذم ذكره ليس بشيء، فمن قاؿ: إف ُب بالد العرب خالفة، كمن ىو ىذا 
اٝنليفة ؟ كليس ُب مصر إال  من يسمى خليفة باالسم، كليس لو حل كال ربط(، فيتٌب اآلف ليقوؿ 

ةرافو بتف  غًن قريش قد تغلبوا كحكموا البالد، كلكٍن يربر على خجل بقولو: بقوؿ الكرماين، مع اع
 )كلكنهم معةرفوف أف اٝنالفة ُب قريش، فاسم اٝنالفة باؽو كلو كاف ٠نرد التسمية(.

ا اسم بال مسمى ؟! ٍب  فال أدرم ىل اٝنالفة اليت يزعمها العيين ٟنا أشخاص مارسوىا أـ أهن 
استالـ اٝنالفة من قبل العثمانيٌن كاذل يومنا اٜناضر، ىل ما زاؿ ىناؾ اسم ماذا يقوؿ العيين بعد 

 ٝنليفة قرشي ؟

)صلى ا كقد أجاب الذىِب على ىذا التساؤؿ ُب تعليقو على حديث معاكية عن رسوؿ ا 
 : )ال يزاؿ ىذا االمر ُب قريش ال يناكئهم فيو أحد إال أكبو ا على كجهو(، حيث قاؿعليو كآلو(

، كالنِب صلى ا عليو كسلم ال كاالمر اليـو ليس ُب قريشالذىِب: )خرب االمراء غريب منكر، 
 .(ِ)يقوؿ إال حقا، فإف كاف اٞنراد باٜنديث االمر ال اٝنرب فلعل ...( 

فالذىِب يعةرؼ بكل صراحة بتف  أمر اٝنالفة قد خرج من قريش، كلذل  فهو ال يقبل 
و األمر ال اٝنرب، ككتنو حاكم على دين ا قد كرثو من أبيو عن جده اٜنديث إال إذا كاف على ٥ن

 .. قاتل ا التعصب كاٟنول !!

فال مناص من القوؿ با٥نصار اٝنالفة ُب قريش، كإف  من تسمى هبا قد أخذ ما ليس لو، كىذا 
خيلو عن كاحد  القوؿ ال يستقيم إال على خلفاء العةرة الطاىرة اذل يـو القيامة، كإف  الزماف ال

منهم، يكوف ر٘نة للمسمنٌن كحجة على اٞننكرين اٞنخالفٌن، كقد تواذل اٝنلفاء بعد النِب ١نمد 
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 .٘ٓٙ – ٗٓٙٙ ٌٌٍٓٔ٘زٟ: ؽ - ١َٓ أػالَ حٌٕزالء -ٕ
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حَّت اإلماـ  )عليو السالـ(من عةرتو ابتداءن بتمًن اٞنسمنٌن علي بن أيب طالب  )صلى ا عليو كآلو(
قيامة ُب ىذا البيت اٞنطهر، يـو ال إذلكستستمر  )عليو السالـ(اٞنهدم ١نمد بن اٜنسن العسكرم 

 كعدلو كسًنتو. )عليو السالـ(كقد نصت األحاديث الصحيحة على خالفة اإلماـ اٞنهدم 

فقد أخرج مسلم ُب صحيحو بسنده عن أيب سعيد كجابر بن عبد ا قاال قاؿ رسوؿ ا 
 .(ُ)( يكوف ُب آخر الزماف خليفة يقسم اٞناؿ كال يعده) صلى ا عليو كسلم:

يضان أخرج مسلم ُب صحيحو بسنده عن جابر بن عبد ا، قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كأ
 .(ِ)( يكوف ُب آخر أميت خليفة حيثي اٞناؿ حثيان ال يعده عددان ) كسلم:

)صلى ا عليو ككذل  أخرج مسلم ُب صحيحو بسنده عن أيب سعيد اٝندرم عن رسوؿ ا 
 .(ّ)( اؿ حثيان ال يعده عدان من خلفائكم خليفة حيثو اٞن) :كآلو(

كمن اٞنعلـو الذم ال ش  فيو أبدان عند اٞننصفٌن أف ىذا اٝنليفة الذم حيثي اٞناؿ حثيان ىو 
ذم ٔنرج السماء كاألرض لو ألنو ىو اٝنليفة اٞنبشر بو، كىو ال؛ )عليو السالـ(اإلماـ اٞنهدم 

أبدان، أض  إذل ذل  ما يدؿ على ذل  من ا، كالذم تنعم األمة ُب زمانو نعيمان دل دير هبا مبركاهت
 الركايات الصحيحة الكثًنة.

 ف  إاؿ ابن خلدكف، الذم تشدؽ بقولو: كال يلتفت إذل اٞنتجورين إلنكار اإلماـ اٞنهدم أمث
 ! (ْ)ا دل تذكر اٚنو و اٞنهدم ألهن  ىذا اٝنليفة ُب ىذه الركايات، ال دليل على أن  

                                                           

 ٗؽ :ٌٍلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ - حٌّٔظيٍن ؛ٖٖٖ، 8ٖٙٚ، ٚٙ٘ٙ ٖؽ :ِٕٔي أكّي ؛8٘ٔٙ 8ؽ :فؽ١ػ ِغٍُ -ٔ
ِٕٔي أرٟ ٠ؼٍٝ  ؛، ٌٚفع آهَٖ ٘ىٌح )٠ؼطٟ حٌلك رغ١َ ػيى(78ٙٙ 8ؽ :الرٓ أرٟ ١ٗزش - حٌّٜٕف ؛ٗ٘ٗٙ

ٛل١ق حٌـخِغ حٌٜغ١َ ٠ُٚخىطٗ  ؛8ٖٙٙٓف ٕٗٙٙ ٗٔؽ :ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ -وِٕ حٌؼّخي  ؛ٕٔٗٙ ٕؽ :حٌٍّٟٛٛ
 ".فؽ١ػػٕٗ: " ، ٚلخي8ٔ٘ٓرَلُ  ٖٗ٘ٔٙ ٕؽ :)حٌفظق حٌىز١َ(

ٌٍّظمٟ  - وِٕ حٌؼّخي ؛7٘ٙ ٘ٔؽ :ٛل١ق حرٓ كزخْ ؛7ٖٔٙ ٖؽ :ِٕٔي أكّي ؛8٘ٔٙ 8ؽ :فؽ١ػ ِغٍُ -ٕ
، ٚلخي 8ٔ٘ٗرَلُ  ٖ٘٘ٔٙ ٕؽ :ٛل١ق حٌـخِغ حٌٜغ١َ ٠ُٚخىطٗ )حٌفظق حٌىز١َ( ؛8ٙ٘9ٖف ٖٕٙٙ ٗٔؽ :حٌٕٙيٞ
 ".فؽ١ػػٕٗ: "

وِٕ  ؛8ٕٗٙف ٗٗ٘ٙ ٕؽ :١ٛ١ٌٍٟٔ -ححٌٜغ١َ حٌـخِغ  ؛ٓٙٙ ٖؽ :ِٕٔي أكّي ؛8٘ٔٙ 8ؽ :فؽ١ػ ِغٍُ -ٖ
 – 7ٕٓٔٙ ٕؽ :ٛل١ق حٌـخِغ حٌٜغ١َ ٠ُٚخىطٗ )حٌفظق حٌىز١َ( ؛8ٙ7ٕٖف ٕٙٙٙ ٗٔؽ :ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ - حٌؼّخي
 ".فؽ١ػ، ٚلخي ػٕٗ: "9ٖٔٗرَلُ  8ٕٓٔ

 .ٖٙٔٙ ٔؽ :ٍحؿغ طخ٠ٍن حرٓ هٍيْٚ -ٗ
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ىو  )صلى ا عليو كآلو(ليفة اٜنق الذم بشر بو الرسوؿ ١نمد اٝن كتغافل ابن خلدكف عن أف  
و ال خليفة صاحل كال و إماـ آخر الزماف، كأن  الذم تواترت الركايات على أن   )عليو السالـ(اٞنهدم 

 لغًن اٞنهدم األمة ال ترل اٝنًن إال على يديو، فتىن   إماـ عادؿ غًنه، بل صرحت الركايات بتف  
 يكوف هبذا السخاء كالعدالة ؟! أفٍ  )عليو السالـ(

ىو من حيثي  )عليو السالـ(اٞنهدم  كىل خفي على ابن خلدكف الركايات اليت صرحت بتف  
 اٞناؿ حثيان، كىو الذم تزدىر األرض ُب كقتو ازدىاران دل تشهده من قبل ؟!

رج خي) نو قاؿ:أفقد أخرج أ٘ند بن حنبل بسنده عن أيب سعيد اٝندرم، عن رسوؿ ا 
ٍب  ،سنٌن :أم شيء ؟ قاؿ :قلت :قاؿ –زيد الشاؾ  -اٞنهدم ُب أميت ٙنسان أك سبعان أك تسعان 

 :قاؿ ،يرسل السماء عليهم مدراران كال تدخر األرض من نباهتا شيئان كيكوف اٞناؿ كدكسان  :قاؿ
 .(ُ)(ملحي أففيحثي لو ُب ثوبو ما استطاع  :قاؿ ،جييئ الرجل إليو فيقوؿ يا مهدم أعطين أعطين

 ح ىذه الركاية بتف  أ ليس ىذا ىو نفسو اٝنليفة الذم حيثي اٞناؿ ُب آخر الزماف ؟ أ دل تصرٌ 
 ( ؟فيحثي لو ُب ثوبوحيثي اٞناؿ للناس ) )عليو السالـ(اٞنهدم 

يكوف ُب أميت قاؿ: ) ،)صلى ا عليو كآلو(عن النِب  ،كأخرج الطرباين بسنده عن أيب ىريرة
يرسل السماء  ،تنعم أميت فيها نعمة دل ينعموا مثلها ،ع كإال فثماف كإال فتسعاٞنهدم إف قصر فسب

كال تدخر األرض شيئان من النبات كاٞناؿ كدكس يقـو الرجل يقوؿ يا مهدم أعطين  ،عليهم مدراران 
 .(ِ)( فيقوؿ: خذ

                                                           

رخهظالف ٚحهظٜخٍ رؼٞ حألٌفخظ، ٚلخي  ،ٖٖٖٕف  ٖٖٗٙ ٖؽ :ٕٓٓ حٌظٌَِٞ ؛ٕٕ – ٕٔٙ ٖؽ :ِٕٔي حكّي -ٔ
 -حٌيٍ حٌّٕؼٍٛ  ؛، ٚلي ٍٚٞ ِٓ غ١َ ٚؿٗ ػٓ أرٟ ٓؼ١ي ػٓ حٌٕزٟ )ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ("٘زا ؼذ٠س ؼغٓػٕٗ: "

 - ٓزً حٌٙيٜ ٚحٌَٗخى ؛87ٖٓٔف  7ٖٕٙ ٗٔؽ :ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ - وِٕ حٌؼّخي ؛8٘ – 7٘ٙ ٙؽ :١ٛ١ٌٍٟٔ
، ٚلخي ػٕٗ: "أهَؿٗ 9٘٘رَلُ 8ٖٔٙ :ٌٌٍ٘زٟ - ًٍ حٌّظٕخ١٘شطٍو١ٚ حٌؼ ؛7ٔٔٙ ٓٔؽ :ٌٍٜخٌلٟ حٌ٘خِٟ

حٌٕٙخ٠ش ؛ "ؼغٓ، ٚلخي ػٕٗ: "ٕٖٕٕرَلُ 89ٗٙ ٖ٘رـ ٕؽ :ٌألٌزخٟٔ - ٛل١ق ٕٓٓ حٌظٌَِٞ ؛حٌظٌَِٞ"، ٌُٚ ٠طؼٓ رٗ
َّٕٔٗ كِّس أكّي ح٠ٌِٓ فٟ طلم١مٗ  ؛"٘زا ؼذ٠س ؼغٓ، ٚلخي ػٕٗ: "ٓ٘ٙ ٔؽ :الرٓ وؼ١َ -فٟ حٌّالكُ ٚحٌفظٓ  ٚك

 ".إعٕادٖ ؼغٓ، ك١غ لخي: "ٙٓٔٔٔرَلُ  7ٔٙ ٕٓٔي أكّي ؽٌّٔ
سٚاٖ اٌطثشأٟ فٟ ، ٚلخي ػٕٗ: "7ٖٔٙ 7ؽ :١ٌٍٙؼّٟ -ِـّغ حٌِٚحثي  ؛ٖٔٔٙ ٘ؽ :ٌٍطزَحٟٔ - حٌّؼـُ حأل٢ٓٚ -ٕ

 رخهظالف ١ٔ٠َ. 87ٖٓٙف  7ٕ٘ – 7ٕٗٙ ٗٔؽ :ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ - وِٕ حٌؼّخي ؛"األٚعو ٚسظاٌٗ شماخ
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 اؿ:نو قأ )صلى ا عليو كآلو(كأخرج ابن ماجو بسنده عن أيب سعيد اٝندرم عن رسوؿ ا 
يكوف ُب أميت اٞنهدل. إف قصر، فسبع كإال فتسع. فتنعم فيو أميت نعمة دل ينعموا مثلها قط. )

تستى أكلها. كال تدخر منهم شيئان. كاٞناؿ يومئذ كدكس. فيقـو الرجل فيقوؿ: يا مهدم ! أعطين. 
 .(ُ)( فيقوؿ: خذ

أبشركم باٞنهدم ) ؿ:نو قاأ، )صلى ا عليو كآلو(عن رسوؿ ا  ،كعن أيب سعيد اٝندرم
يرضى  ،يبعث على اختالؼ من الناس كزالزؿ فيمأل األرض قسطان كعدالن كما ملئت جوران كظلمان 

 :قاؿ ؟ ما صحاحان  :قاؿ لو رجل .يقسم اٞناؿ صحاحان  ،عنو ساكن السماء كساكن األرض
عدلو حَّت يتمر  كيسعهم ،كديأل ا قلوب أمة ١نمد صلى ا عليو كسلم غناء ،بالسوية بٌن الناس

مناديان فينادم فيقوؿ: من لو ُب ماؿ حاجة ؟ فما يقوؿ من الناس إال رجل كاحد فيقوؿ: أنا. 
فيقوؿ: ائت السداف يعين اٝنازف فقل لو إف اٞنهدل يتمرؾ أف تعطيين ماالن فيقوؿ لو احث حَّت 

لم أك عجز عين فيقوؿ كنت أجشع أمة ١نمد صلى ا عليو كس ،إذا جعلو ُب حجره كائتزره ندـ
فيكوف كذل  سبع  ،أعطيناه إنا ال نتخذ شيئان  :فًنده فال يقبل منو فيقاؿ لو :قاؿ ،ما كسعهم

 .(ِ)(سنٌن أك ٖناف سنٌن أك تسع سنٌن ٍب ال خًن ُب العيش بعده أك قاؿ ٍب ال خًن ُب اٜنياة بعده

فيقوؿ لو حثيان: ) حيثي اٞناؿ )عليو السالـ(اٞنهدم  أ ليس ىذا اٜنديث أيضان يصرح بتف  
 ؟  (احث

                                                           

ٛل١ق ٕٓٓ  ؛8٘٘ٙ ٗؽ :ٌٍلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ - حٌّٔظيٍن  ؛8ٖٓٗف  7ٖٙٔ – ٖٙٙٔٙ ٕؽ :ٕٓٓ حرٓ ِخؿش -ٔ
 ".ؼغٓ، ٚلخي ػٕٗ: "ٖٖ٘ٔرَلُ  ٖٓٗ – 9ٖٖٙ ٖؽ :ٌألٌزخٟٔ - حرٓ ِخؿش

، ٚلخي ػٕٗ: ٖٗٔ – ٖٖٔٙ 7ؽ :١ٌٍٙؼّٟ -ِـّغ حٌِٚحثي  ؛7٘ٙ ٙؽ :حٌيٍ حٌّٕؼٍٛ ؛7ٖٙ ٖؽ :ِٕٔي أكّي -ٕ
حألكىخَ  ؛"سٚاٖ أؼّذ تأعا١ٔذ ٚأتٛ ٠عٍٝ تاخرقاس وص١ش ٚسظاٌّٙا شماخ -١ش سٚاٖ اٌرشِزٞ ٚغ١شٖ تاخرقاس وص"

َّٕٔٗ كِّس أكّي ح٠ٌِٓ فٟ طلم١مٗ ٌّٕٔي حكّي ؛ٕٖ٘ٙ ٗؽ :ٌألٗز١ٍٟ - حٌَ٘ػ١ش حٌىزَٜ  ٕٓٔ – 9ٔٔٙ ٓٔؽ :ٚك
ٚحٌؼالء رٓ . ٚحٌّؼٍٝ رٓ ٠ُخى حٌمَىٟٚٓ ػمش، ٚؿؼفَ ٘ٛ حرٓ ١ٍّٓخْ ح٠ٌزؼٟ، إعٕادٖ ؼغٓ، فمخي: "ٕ٘ٙٔٔرَلُ 

( ٓٔ٘/ٙر١َ٘ حٌِّٟٔ ِمزٛي ١ٌْٚ رّـٙٛي وّخ لخي حرٓ كـَ فٟ حٌظم٠َذ فمي لخي ػٕٗ حٌزوخٍٞ فٟ حٌظخ٠ٍن حٌىز١َ )
 (".8ٕٙ/7: ٠ؼي فٟ ح١٠ٌَّٜٓ، ٌُٚ ٠ـٍٙٗ، ًٚوَٖ حرٓ كزخْ فٟ حٌؼمخص، ٌُٚ أؿي ِٓ ؿَكٗ، حٔظَ حٌؼمخص )9ٍٖٗٔلُ 
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 :)صلى ا عليو كآلو(كأخرج السيوطي ُب العرؼ الوردم عن أيب سعيد، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 
 .(ُ)( يكوف عند انقطاع من الزماف كظهور من الف ن رجل يقاؿ لو اٞنهدم، يكوف عطاؤه ىنيان )

و ن  أ ى ا عليو كآلو()صلعن رسوؿ ا  ،كأخرج ابن أيب شيبة بسنده عن أيب سعيد اٝندرم
 .(ِ)( خيرج رجل من أىل بييت عند انقطاع من الزماف كظهور من الف ن يكوف عطاؤه حثيان ) قاؿ:

)صلى ا عليو عن رسوؿ ا  ،كأخرج اٜناكم ُب اٞنستدرؾ بسنده عن أيب سعيد اٝندرم
رض نباهتا كيعطى اٞناؿ خيرج ُب آخر أميت اٞنهدل يسقيو ا الغيث كٔنرج األ) و قاؿ:أن   كآلو(

 .(ّ)( صحاحا كتكثر اٞناشية كتعظم األمة يعيش سبعان أك ٖنانيان يعىن حججان 

 كىذا اٜنديث صححو حَّت ابن خلدكف، كما ذكر األلباين كىذا نص كالمو:

( كقاؿ: "صحيح اإلسناد" ككافقو الذىِب كابن خلدكف ٖٓٓ – ٕٓٓ/ْ)أخرجو اٜناكم )
(: "مع أف سليماف بن عبيد دل خيرج لو أحد َِٓص ّٓ"اٞنقدمة" )فصل و قاؿ عقبو ُبأيضان فإن  

 من الستة، لكن ذكره ابن حباف ُب "الثقات"، كدل يرد أف أحدان تكلم فيو".

 . (ْ)قلت: ككثقو ابن معٌن أيضان، كقاؿ أبو حاًب: "صدكؽ"( 

ؿ متواتران، للما )عليو السالـ(فمن ٠نموع ىذه األحاديث كغًنىا يكوف معىن حثي اٞنهدم 
بصورة  )عليو السالـ(ىذه الصفة بالذات ثابتة لإلماـ اٞنهدم  ف  إدل يكن متواتران لفظان، أم  كإفٍ 

                                                           

ػمي حٌيٍٍ فٟ  ؛ٖٙٙ ٕؽ :ٌٍفظخٚٞ ١ٛ١ٌٍٟٔ - ٚفٟ حٌلخٚٞ ؛ٙ٘رَلُ  حٌؼَف حٌٍٛىٞ فٟ أهزخٍ حٌّٙيٞ ١ٛ١ٌٍٟٔ -ٔ
 .ٖٔٔٙ :أهزخٍ حٌّٕظظَ

، ر٠ِخىس: )٠مخي ٌٗ حٌٔفخف(، ٚحٌظخَ٘ أٔٙخ 8ٓٙ ٖؽ :ِٕٔي أكّي ؛78ٙٙ 8ؽ :الرٓ أرٟ ١ٗزش حٌىٛفٟ - حٌّٜٕف -ٕ
ي١ًٌ أْ حٌٌٞ ٠ؤطٟ رؼي حٌفظٓ ٘ٛ ، ٚر)ػ١ٍٗ حٌٔالَ(طل٠َف أٚ طٜل١ف، ري١ًٌ ٍٚح٠ش ح١ٛ١ٌٟٔ حٌَّٜكش رخُٓ حٌّٙيٞ 

، )ػ١ٍٗ حٌٔالَ(وّخ ٜٔض ػٍٝ ًٌه ٍٚح٠خص وؼ١َس، فبْ ٛلض ٌٖ٘ ح٠ٌِخىس فٟٙ ٛفش ٌٍّٙيٞ  )ػ١ٍٗ حٌٔالَ(حٌّٙيٞ 
ح١ٛ١ٌٟٔ فٟ حٌؼَف حٌٍٛىٞ حٌّطزٛع  ؛ألٔٗ ٠ىؼَ ِٓ ٓفق ىِخء حٌفخٓي٠ٓ ٚحٌّفٔي٠ٓ، ٚحْ وخْ ٚؿٛى ٌ٘ح حٌٍفع ِٔظزؼي

 -وِٕ حٌؼّخي  ؛، رٍفع أكّيٖٗٔٙ 7ؽ :ِـّغ حٌِٚحثي ؛، ػٓ حرٓ أرٟ ١ٗزش ٚرٍفظٗٗٙٙ ٕؽ :ِغ حٌلخٚٞ ٌٍفظخٚٞ
اِظخع  ؛، رٍفع حرٓ أرٟ ١ٗزش8٘ٙ ٙؽ :١ٛ١ٌٍٟٔ - حٌيٍ حٌّٕؼٍٛ ؛، رٍفع أكّي9ٖٖٓٔف ٔٙٔٙ ٔٔؽ :ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ

 .8ٕٗٙ :ٌٕؼ١ُ رٓ كّخى - وظخد حٌفظٓ ؛، رٍفع أكّي9ٕٙٙ ٕٔؽ :ٌٍّم٠َِٞ - حالّٓخع
". ٘زا ؼذ٠س فؽ١ػ اإلعٕاد ٌُٚ ٠خشظاٖ، ٚلخي ػٕٗ: "8٘٘ – 7٘٘ٙ ٌٍٗلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ: ؽ - حٌّٔظيٍن -ٖ

طلض ٍلُ  ٓٗٙ ٗؽٚفؽؽٗ األٌثأٟ فٟ اٌغٍغٍح اٌقؽ١ؽح ". فؽ١ػٚٚحفمٗ حٌٌ٘زٟ فٟ طٍو١ٚ حٌّٔظيٍن فمخي: "
 .7ٔٔرَلُ  8ٕٖٙ ٕ، ٚأ٠٠خً ٛللٗ فٟ ؽ9ٕ٘ٔ

 .ٓٗٙ ٗؽ :حٌٍٍٔٔش حٌٜل١لش -ٗ
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 ا تكوف ألحد غًنه، فتىن  قطعية ال يشوهبا ش ، فهي دل تكن ألحد قبلو، كدل ٓندثنا الركايات بتهن  
 تسفكوف ؟!

ككثرة اٞناؿ بصورة ال مثيل ٟنا، ُنيث ال و ال يوجد زمن موصوؼ بالربكة ذل ما تقدـ أن  إأض  
، كالدليل على ذل  ركايات كثًنة جدان، )عليو السالـ(يقبل اٞناؿ أحد، غًن زمن اإلماـ اٞنهدم 

أخص بالذكر منها الركاية اجملمع على صحتها كاليت تص  الزمن الذم ينزؿ فيو عيسى بن مرًن 
 )عليو السالـ( كمدل كثرة األمواؿ كاٝنًن فيو.

)صلى ا قد أخرج البخارم كمسلم ُب صحيحيهما بسنديهما عن أيب ىريرة عن رسوؿ ا ف
كالذم نفسي بيده، ليوشكن أف ينزؿ فيكم ابن مرًن حكمان مقسطان، ) و قاؿ:ن  أ، عليو كآلو(

 .(ُ)( فيكسر الصليب، كيقتل اٝننزير، كيضع اٛنزية، كيفيض اٞناؿ حَّت ال يقبلو أحد

)عليو ، أ ليس ُب زمن اإلماـ اٞنهدم )عليو السالـ(عيسى ابن مرًن ففي أم زمن ينزؿ 
 كما ىو متسادل عليو بٌن اٛنميع ؟السالـ(  

يفيض اٞناؿ فيضان ُنيث ال يقبلو أحد، كذل   )عليو السالـ(زماف اإلماـ اٞنهدم  ُب ،إذف
ا تعاذل القناعة على سيحثو اٞناؿ حثيان كيغين اٛنميع، كينزؿ  )عليو السالـ(اإلماـ اٞنهدم  ألف  

 قلوب العباد ٣نا يركنو من اٝنًن العميم كالربكة الفاضلة.

ثرثرهتم ما  كبعد ما تقدـ تذىب أكىاـ ابن خلدكف كأمثالو أدراج الرياح، كيتبٌن للجميع أف  
.  ىي إال ٛنلجة اٞنخصـو

تعاذل، ال باختيار  خالفة إٟنية، أم باختيار كتنصيب ا )عليو السالـ(كخالفة اإلماـ اٞنهدم 
فإنو يسكد على ىذا اٞنعىن بقولو: ) )صلى ا عليو كآلو(كتنصيب الناس، كلذا ٤ند الرسوؿ ١نمدان 

(، فطاعتو طاعة ا تعاذل، كمعصيتو معصية ا تعاذل، كحبو حب ا تعاذل، خليفة ا اٞنهدم
                                                           

 ٕؽ :ِٕٔي أكّي ؛ٖٕٓٙ ٘ٔؽ :فؽ١ػ اتٓ ؼثاْ ؛9ٖٙ ٔؽ :فؽ١ػ ِغٍُ ؛ٓٗٙ ٖؽ :فؽ١ػ اٌثخاسٞ -ٔ
ِٕٔي ػزي  ؛ٕٗٗٙ ٔؽ :ٌٍز١ٙمٟ - حٌٕٔٓ حٌىزَٜ ؛78ٓٗرَلُ  ٖٖٙٔٙ ٕؽ :ٚرٕلٖٛ: ٕٓٓ حرٓ ِخؿش ؛8ٖ٘ٙ

ٍٟ ِٕٔي أرٟ ٠ؼ ؛ٗ٘ٙٙ 8ؽ :الرٓ أرٟ ١ٗزش - حٌّٜٕف ؛8ٕٗٓٓف  ٓٓٗ – 99ٖٙ ٔٔؽ :حٌَُحق حٌٜٕؼخٟٔ
 . ٚغ١َ ًٌه ِٓ حٌّٜخىٍ.877٘ف 79ٕٙ ٓٔؽ :حٌٍّٟٛٛ
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، كما سبق ذكر )عليو السالـ( كبغضو بغض ا تعاذل، كجده أمًن اٞنسمنٌن علي بن أيب طالب
 األحاديث الصحيحة اليت تنص على ذل .

قسماف؛ خلفاء مهتدكف يفعلوف ما يسمركف  )صلى ا عليو كآلو(فاٝنلفاء بعد رسوؿ ا 
ليو إكيفعلوف ّنا يعلموف، كخلفاء تغلبوا على اٝنالفة بغًن حق كيعملوف ّنا ال يعلموف، كما يشًن 

 اٜنديث اآلٌب:

 :)صلى ا عليو كآلو(قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  ،و يعلى اٞنوصلي بسنده عن أيب ىريرةأخرج أب
كسيكوف بعدم خلفاء يعملوف ّنا  ،سيكوف بعدم خلفاء يعملوف ّنا يعلموف كيفعلوف ما يسمركف)

ال يعلموف كيفعلوف ّنا ال يسمركف فمن أنكر عليهم برئ كمن أمس  يده سلم كلكن من رضي 
 .(ُ)( كتابع

)صلى ا ء اٝنلفاء الذين يفعلوف ما يسمركف، كيعملوف ما يعلموف، ىم عةرة اٞنصطفى كىسال
عدالن للقرآف ال يفارقونو كال يفارقهم إذل )صلى ا عليو كآلو( ، الذين جعلهم الرسوؿ عليو كآلو(

يت ا كالكعبة فهي قبلة الناس كب  ،ـ الأيـو القيامة، فهم األئمة كاٝنلفاء سواء أتبعهم الناس 
 ليها الناس أـ ال، فهذا ال يغًن من عنواهنا شيئان.إتعاذل سواء حج اليها الناس أـ ال، كسواء توجو 

، الذم قاؿ عنو الرسوؿ ١نمد )عليو السالـ(كأكؿ ىسالء اٝنلفاء ىو علي بن أيب طالب 
فارقين ..  فقد أطاعين، كمن عصاه فقد عصاين، كمن فارقو فقد أطاعو: من )صلى ا عليو كآلو(

و يفعل ما يسمر كيعمل ّنا يعلم ال يتعداه كال خيطت كال ن  إو معصـو ال يتمر ّنعصية، أم ن  إأم 
 يضل.

                                                           

، ٚلخي ػٕٗ: 7ٕٓٙ 7ؽ :١ٌٍٙؼّٟ -ِـّغ حٌِٚحثي  ؛9ٕٓ٘ف 9ٖٓ – 8ٖٓٙ ٓٔؽ :ِٕٔي أرٟ ٠ؼٍٝ حٌٍّٟٛٛ -ٔ
 -طخ٠ٍن ِي٠ٕش ىِ٘ك  ؛"سٚاٖ أتٛ ٠عٍٝ ٚسظاٌٗ سظاي اٌقؽ١ػ غ١ش أتٝ تىش ِؽّذ تٓ عثذ اٌٍّه تٓ صٔع٠ٛٗ ٚ٘ٛ شمح"

، ػٓ أرٟ 7ٖٓٓرَلُ  ٘ٔ – ٗٔٙ ٔلُٔ  7ؽ :ٌألٌزخٟٔ - حٌٍٍٔٔش حٌٜل١لش ؛ٖٕٕ – ٕٕٕٙ 7ؽ :الرٓ ػٔخوَ
ٚ٘زا إعٕاد فؽ١ػ، سظاٌٗ شماخ سظاي اٌؾ١خ١ٓ؛ غ١ش أتٟ تىش ٘زا، ٚاعّٗ ِؽّذ تٓ عثذ اٌٍّه تٓ ٠ؼٍٟ، ٚلخي ػٕٗ: "

، ٚلخي ػٕٗ: ٓٗٔٙ ٘حٌٛحىػٟ ؽحٌـخِغ حٌٜل١ق ِّخ ١ٌْ فٟ حٌٜل١ل١ٓ ٌّمزً  ؛"صٔع٠ٛٗ اٌثغذادٞ، ٚ٘ٛ شمح اذفالا  
٘زا ؼذ٠س فؽ١ػ، سظاٌٗ سظاي اٌقؽ١ػ إال أتا تىش تٓ صٔع٠ٛٗ، ٘ٛ: ِؽّذ تٓ عثذ اٌٍّه، ٚلذ ٚشمٗ إٌّغائٟ، ٚلاي "

 ".أتٛ ؼاذُ: فذٚق، وّا فٟ )ذٙز٠ة اٌرٙز٠ة(
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كأما الذين اعتلوا سدة اٝنالفة بغًن حق، فقد شاع عنهم العمل ّنا ال يعلموف، كلالختصار 
 ية:جهل عمر بن اٝنطاب ُب أبسط األمور الفقه ركايات تبٌنال بعضاقتصر على 

إف رجالن أتى ) عن أبيو: ،أخرج مسلم ُب صحيحو بسنده عن سعيد بن عبد الر٘نن بن أبزم
عمر فقاؿ إين أجنبت فلم أجد ماء فقاؿ ال تصل فقاؿ عمار أما تذكر يا أمًن اٞنسمنٌن إذ أنا 
كأنت ُب سرية فتجنبنا فلم ٤ند ماء فتما أنت فلم تصل كأما أنا فتمعكت ُب الةراب كصليت فقاؿ 
النِب صلى ا عليو كسلم إَّنا كاف يكفي  أف تضرب بيدي  األرض ٍب تنفخ ٍب ٕنسح هبما 

 .(ُ)( كجه  ككفي  فقاؿ عمر اتق ا يا عمار قاؿ إف شئت دل أحدث بو

جيهل ىذا اٜنكم البسيط كىو ٣نن عاصر دعوة  فال أدرم كي  ديكن لعمر بن اٝنطاب أفٍ 
 ما بعد خالفة أيب بكر ؟! إذلان بقي ، كأيض)صلى ا عليو كآلو(الرسوؿ 

 فتين كاف مشغوالن يا ترل ؟!

 (، كما يتٌب ذكره.أٟناين الصفق باألسواؽعمر نفسو أجاب عن ىذا السساؿ بقولو: )

 إذف فالرجل ال شتف لو بغًن التجارة، فما شتنو باٝنالفة ؟!

فكي  خيفى على  فحكم التيمم تعلمو حَّت النساء ُب ذل  الزماف بل رّنا حَّت الصبياف،
 قائم مقاـ النِب العظيم ؟!

 ( !ال تصلِّ و أفَّت بدكف علم من قرآف أك سنة كقاؿ للمستفيت: )كاٞنصيبة أن  

                                                           

ٛل١ق : ٖ ٠ٌٍٍُّٚٔض ٌٖ٘ حٌمٜش فٟ ِٜخىٍ وؼ١َس رخهظالف رؼٞ حألٌفخظ ٚح٠ٌِخىس أًوَ رؼ٠ٙخ، ٚحٌٍفع أػال -ٔ
 9ٔرـ 88ٔٙ ٔؽ :ٕٓٓ حرٓ ِخؿش ؛، رخهظالف ١ٔ٠َٕ٘ٙٙ ٗؽ :ِٕٔي أكّي ؛9ٖٔرخد حٌظ١ُّ ٙ ٔؽ :ٍُِٔ
 ٔؽ :ٕٓٓ حٌٕٔخثٟ ؛، ٔفْ حٌمٜش رٍفع ِوظٍفٕٕٖف 8ٔٙ ٕٕٔرـ ٔؽ :ٕٓٓ أرٟ ىحٚى ؛، رخهظالف ١ٔ٠َ ؿيحً 9ٙ٘ف

، ٔفْ حٌمٜش رخهظالف 7ٓٙٔف 8ٖٔٙ ٖؽ :ِٕٔي أرٟ ٠ؼٍٝ ؛، ٔفْ حٌمٜش رخهظالف فٟ حألٌفخظٙٙٔ – ٘ٙٔٙ
، ٖٔٔٙ ٗؽ :ٛل١ق حرٓ كزخْ ؛، أ٠٠خ ٔفْ حٌمٜش رخهظالف فٟ حألٌفخظٖ٘ٔٙ ٔؽ :ٛل١ق حرٓ ه٠ِّش ؛حألٌفخظ

 ٔفْ حٌمٜش رخهظالف حألٌفخظ . ٚغ١َ ًٌه ِٓ حٌّٜخىٍ  حٌىؼ١َس.
رَلُ  97 – 9ٙٙ ٔؽ :رٟ ىحٚىٚٛلق ٌٖ٘ حٌمٜش رغٞ حٌٕظَ ػٓ حهظالف حألٌفخظ ٚح٠ٌِخىحص، حألٌزخٟٔ فٟ: ٛل١ق أ

...". ٚغ١َ ًٌه  فؽ١ػ، ٚلخي: "ٖٔٔرَلُ  ٖٓٔ – ٕٓٔٙ ٔؽ :ٛل١ق ٕٓٓ حٌٕٔخثٟ ؛..." فؽ١ػ، ٚلخي: "ٕٕٖ
  ِٓ وظزٗ.
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)صلى ا عليو ره بالقصة اليت حصلت معهما كبياف الرسوؿ عمار بن ياسر قد ذك   ف  إٍب 
 ( ؟! يا عمار قاؿاتق احكم ككيفية التيمم، كال أدرم ما معىن قولو لعمار ) كآلو(

)صلى ا عليو بياف أقواؿ كسنة الرسوؿ  ىل فعل عمار ما خيال  تقول ا تعاذل، أـ أف  
 عنده علم فادخره ألياـ الشدة ؟! تعد معصية عند اٝنليفة عمر، أـ أف   كآلو(

أتى عمر ّنجنونة قد زنت، كأخرج أيب داكد ُب سننو بسند صحيح عن ابن عباس، قاؿ: )
ر فيها أناسا فتمر هبا أف ترجم، فمر هبا على علي بن أيب طالب رضواف ا عليو، فقاؿ: فاستشا

ما شتف ىذه ؟ قالوا: ٠ننونة بىن فالف زنت فتمر هبا عمر أف ترجم، قاؿ: فقاؿ: ارجعوا هبا، ٍب 
عن أتاه فقاؿ: يا أمًن اٞنسمنٌن، أما علمت أف القلم قد رفع عن ثالثة: عن اجملنوف حَّت يربأ، ك 

النائم حَّت يستيقظ، كعن الصِب حَّت يعقل ؟ قاؿ: بلى، قاؿ: فما باؿ ىذه ترجم ؟ قاؿ: ال 
 .(ُ)( شيء، قاؿ: فترسلها، قاؿ: فترسلها، قاؿ: فجعل يكرب

مها ا، بقتل النفس اليت حر   ذل األمرإاٜناؿ كصل ىنا استفحل األمر أكثر فتكثر، حيث 
، فلماذا ال يتورع من ال علم لو عن القضاء ّنا و السالـ()علياٜنسن  ر أيبو كحض لط  الوال 

 ال يعلم؟!

القضاة ثالثة: و قاؿ: )ن  أ صلى ا عليو كآلو(أ دل يرك ابن عمر كغًنه عن رسوؿ ١نمد )
قاضياف ُب النار، كقاضو ُب اٛننة، قاضو قضى باٟنول فهو ُب النار، كقاضو قضى بغًن علم فهو 

 .(ِ)( ق فهو ُب اٛننةُب النار، كقاضو قضى باٜن

                                                           

 ٘٘ٙ ٖؽ :ٌألٌزخٟٔ - ٛل١ق ٕٓٓ أرٟ ىحٚى ؛99ٖٗف 9ٖٖٙ ٕؽ :الرٓ حألٗؼغ حٌٔـٔظخٟٔ -ٕٓٓ أرٟ ىحٚى  -ٔ
 ".فؽ١ػ، ٚلخي ػٕٗ: "99ٖٗرَلُ 
حٌمٜش ٠ٍٚض رؤٌفخظ ِمخٍرش ٌّخ طميَ فٟ ِٜخىٍ وؼ١َس ٚرطَق ٛل١لش، ال أ٠ٍي حإل١خٌش رَٔى٘خ، ٌىفخ٠ش ٍٚح٠ش ٌٖٚ٘ 

 أرٟ ىحٚى حٌٜل١لش.
 ؛98ٔٗٔف 9ٔٙ ٙؽ :ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ - وِٕ حٌؼّخي ؛9ٓٔٙف ٕ٘ٙٙ ٕؽ :١ٛ١ٌٍٟٔ - حٌـخِغ حٌٜغ١َ -ٕ

عٍٝ "، ٚٚحفمٗ حٌٌ٘زٟ: "فؽ١ػ اإلعٕاد ؽشه ِغٍُ" ، ٔلٖٛ، ٚلخي ػٕٗ:9ٓٙ ٗؽ :ٌٍلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ -حٌّٔظيٍن 
ٚسظاي ، ػٓ حٌطزَحٟٔ فٟ حٌّؼـُ حٌىز١َ ٚحأل٢ٓٚ، ٚلخي ػٕٗ: "9ٖٔٙ ٗؽ :١ٌٍٙؼّٟ - ِـّغ حٌِٚحثي ؛"ؽشه ِغٍُ
". ٚغ١َ ًٌه ِٓ حٌّٜخىٍ فؽ١ػ، ٚلخي ػٕٗ: "7ٗٗٗرَلُ  8ٔ9ٙ ٕؽ :ٌألرخٟٔ -حٌٍٍٔٔش حٌٜل١لش  ؛"اٌىث١ش شماخ

 حٌىؼ١َس.
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 أ ليس عمر ىنا قد قضى بقتل نفس بغًن حق، كعن جهل ؟!

استتذف أبو قاؿ: ) ،كأخرج البخارم كمسلم ُب صحيحيهما بسندمها عن عبيد بن عمًن
موسى على عمر فكتنو كجده مشغوالن فرجع فقاؿ عمر أدل اٚنع صوت عبد ا بن قيس ائذنوا لو 

ما صنعت فقاؿ انا كنا نسمر هبذا قاؿ فتتين على ىذا ببينة أك فدعي لو فقاؿ ما ٘نل  على 
ألفعلن ب  فانطلق إذل ٠نلس من األنصار فقالوا ال يشهد اال أصاغرنا فقاـ أبو سعيد اٝندرم 
فقاؿ قد كنا نسمر هبذا فقاؿ عمر خفي علي ىذا من امر النِب صلى ا عليو كسلم أٟناين الصفق 

 .(ُ)( باألسواؽ

بو سعيد اٝندرم، لرأينا عقوبة شديدة تنهاؿ على أيب موسى أأصغر األنصار كىنا لوال 
عمر أٟناه الصفق باألسواؽ فكاف جيهل أبسط أدبيات  ألف   األشعرم رّنا ال يقـو منها .. ٞناذا ؟

السنة اٞنطهرة، كيتكلم مع من ىو أعلم منو من الصحابة بالتهديد، كهبذه اٛنفوة اليت ال 
 يستسيغها الذكؽ !

نعم .. )أٟناين الصفق ُب األسواؽ(، ىذا العذر لطاٞنا تكرر على لساف عمر ليربر جهلو 
 كأخطاءه .. فما ىي اٜنكمة من جعل اٛناىل خليفة كإمامان، كجعل األعلم متمومان ؟!!

مى ًإال  أىف يػيٍهدىل فىمىن يػىٍهًدم ًإذلى اٜنٍىقِّ أىحىق  أىف يػيت بىعى أىم ن ال  يىًهدِّ ... أى ﴿ أ دل يقل ا تعاذل:
 .[ّٓ يونس:] ﴾فىمىا لىكيٍم كىٍي ى ٓنىٍكيميوفى 

 .[ٗ الزمر:] ﴾قيٍل ىىٍل يىٍستىًوم ال ًذينى يػىٍعلىميوفى كىال ًذينى الى يػىٍعلىميوفى ًإَّن ىا يػىتىذىك ري أيٍكليوا اأٍلىٍلبىابً ... ﴿

علم، كلكي ال حيتاج اذل العذر يكوف اٝنليفة أعلم األمة لكي ال يعمل ّنا ال ي إذف البد أفٍ 
اٝنجوؿ: )أٟناين الصفق باألسواؽ(، فصاحب السوؽ مكانو السوؽ، كصاحب العلم كاٜنكمة 

 كمًناث األنبياء مكانو قيادة الناس كإمامتهم كىدايتهم.

                                                           

 .79ٔٙ ٙؽ :ٛل١ق ٍُِٔ ؛7٘ٔٙ 8ؽ :ل١ق حٌزوخٍٞٛ -ٔ
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، دل يستؿ كدل يفتقر اذل علم أحد غًن )صلى ا عليو كآلو(بينما باب مدينة علم رسوؿ ا 
 ، كقد اشتهر عن عمر بن اٝنطاب قولو: )لوال علي ٟنل  عمر(.)صلى ا عليو كآلو(رسوؿ ا 

 ك٤ند عمر بن اٝنطاب ُب اٝنرب اآلٌب ييصرٌح باختصاصو كما حيسنو:

 أخرج اٜناكم ُب اٞنستدرؾ بسند صحيح على شرط الشيخٌن:

 بن علي بن ىموس ثنا ،عاصم أبو ثنا ،اجملوز سهل بن اٜنسن ثنا ،٘نشاذ بن علي( حدثنا)
 :فقاؿ الناس خطب عنو ا رضي اٝنطاب بن عمر فأ أبيو عن ،اللخمي رباح

 كاٜنراـ اٜنالؿ عن يستؿ أف كمن أراد كعب بن أيب فليتت القرآف عن يستؿ أف أراد من)
 عن يستؿ أف أراد كمن بن ثابت زيد فليتت الفرائض عن يستؿ أف أراد كمن جبل بن معاذ فليتت
 .(ُ)( خازف لو فاين فليتتين اٞناؿ

باٜنالؿ ال دراية لو بالقرآف كال  ! م مقامو كحارس الدينئفإماـ اٞنسلمٌن كخليفة النِب كالقا
ابة عن األسئلة جكخيص نفسو باإل كحييل اٞنسلمٌن اذل بعضهم البعض ! ! بالفرائضكال  كاٜنراـ

كما يعةرؼ عمر   سواؽ،و الذم تعلمو من الصفق باألإذف فهذا ىو اختصاص اليت ٔنص األمواؿ !
 كشهد شاىد من أىلها. نفسو،

 كاٜنديث التارل يبٌن جهل عمر بن اٝنطاب ُنكم السهو ُب الصالة:

 أخرج أ٘ند بن حنبل ُب مسنده:

 عن مكحوؿ عن إسحاؽ بن ١نمد حدثين سعد بن إبراىيم ثنا أيب حدثين ا عبد حدثنا
 :عمر لو قاؿ أنو عباس ابن عن كريب

                                                           

 عٍٝ فؽ١ػ، ٚلخي ػٕٗ: "-رٍفع "فبْ هللا طؼخٌٝ ؿؼٍٕٟ ٌٗ هخُٔخً ٚلخّٓخً"  7ٕٔٙ ٚ - 7ٕٕٙ ٖحٌّٔظيٍن ؽ -ٔ
رٍفع "فبْ هللا  ٕٓٔٙ ٙؽ :حٌٕٔٓ حٌىزَٜ ٌٍز١ٙمٟ ؛ٚألشٖ اٌز٘ثٟ فٟ ذٍخ١ـ اٌّغرذسن". ٠خشظاٖ ٌُٚ اٌؾ١خ١ٓ ؽشه

 رٍفع "فبْ هللا ؿؼٍٕٟ كخفظخً ٚلخّٓخً" ِغ ٠ُخىس. ٕٓٙٙ 7ؽ :١ٗزش أرٟحٌّٜٕف الرٓ  ؛هخُٔخً ٚلخّٓخً" طؼخٌٝ ؿؼٍٕٟ ٌٗ
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 ش  إذا أصحابو من أحد من أك كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ من عتٚن ىل غالـ يا)
 أنتما فيم فقاؿ عوؼ بن الر٘نن عبد أقبل إذ كذل  ىو فبينا قاؿ يصنع ماذا صالتو ُب الرجل
 أصحابو من أحد أك كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ من ٚنعت ىل الغالـ ىذا ستلت عمر فقاؿ
 كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ ٚنعت الر٘نن عبد فقاؿ يصنع ذا ما صالتو ُب الرجل ش  إذا
 يدر دل كإذا كاحدة فليجعلها ثنتٌن أـ صلى أكاحدة يدر فلم صالتو ُب أحدكم ش  إذا :يقوؿ
 إذا يسجد ٍب ثالثا فليجعلها أربعا أـ صلى أثالثا يدر دل كإذا ثنتٌن ثالثا فليجعلها أـ صلى ثنتٌن
 .(ُ)( سجدتٌن يسلم ل افقب جالس كىو صالتو من فرغ

ُب ، كعمر جيهل ذل  عن حكم شرعي يكثر االبتالء بو فهنا عمر يضطر لكي يستؿ غالمان 
 .(ِ) أياـ خالفتو كما تصرح ركاية اٜناكم النيسابورم لنفس القصة

 كأما أبو بكر بن أيب قحافة فقد ٓنًن  ُب مستلة بسيطة ُب اٞنًناث كما ُب الركاية اآلتية:

جاءت اٛندة إذل أىب بكر الصديق، ماجة ُب سننو بسنده عن ابن ذؤيب، قاؿ: )أخرج ابن 
تستلو مًناثها. فقاؿ ٟنا أبو بكر: مال  ُب كتاب ا شيء. كما علمت ل  ُب سنة رسوؿ ا 
صلى ا عليو كسلم شيئا. فارجعي حَّت أستؿ الناس. فستؿ الناس فقاؿ اٞنغًنة بن شعبة: 

 عليو كسلم. أعطاىا السدس. فقاؿ أبو بكر: ىل مع  غًنؾ ؟ فقاـ حضرت رسوؿ ا صلى ا
 .(ّ)( ١نمد بن مسلمة األنصارم. فقاؿ مثل ما قاؿ اٞنغًنة بن شعبة. فتنفذه ٟنا أبو بكر

                                                           

، اً لخي: ٙ٘ٙٔرَلُ  ٕٖٓ – ٖٔٓٙ ٕ. ٚٛللٗ أكّي ٗخوَ فٟ طلم١مٗ ٌّٕٔي أكّي ؽ9ٓٔٙ ِٕٔٔي أكّي ؽ -ٔ
ٕٗ ٗؼ١ذ حألٍٔئ١ٚ فٟ طلم١مٗ ٌّٕٔي أكّي ؽإعٕادٖ فؽ١ػ" ّٔ ؼغٓ ، اً لخي: "ٙ٘ٙٔرَلُ  9ٙٔ – 9ٗٔٙ ٖ". ٚك

٘زا ؼذ٠س فؽ١ػ عٍٝ ؽشه ، ٔفْ حٌمٜش رخهظالف حالٌفخظ، ٚلخي: "ٕٖ٘ – ٕٖٗٙ ٔ". حٌّٔظيٍن ٌٍلخوُ ؽٌغ١شٖ
، ٔفْ حٌمٜش رخهظالف حالٌفخظ، ٚلخي ِلمك 8ٖرَلُ  ٖ٘ٔ – ٕ٘ٔٙ ٕ. ِٕٔي أرٟ ٠ؼٍٝ ؽٚٚافمٗ اٌز٘ثٟ" ِغٍُ

 ٔ...". ٚلخي حٌٌ٘زٟ فٟ ١َٓ أػالَ حٌٕزالء ؽ اعؽاق فشغ تاٌرؽذ٠سإعٕادٖ فؽ١ػ، اتٓ حٌىظخد ك١ٔٓ ١ٍُٓ أٓي: "
". ٚلخي ٗؼ١ذ حألٍٔئ١ٚ فٟ طؼ١ٍمٗ ػٍٝ ١َٓ أػالَ اٌرشِزٞ فؽؽٗ ، ؼغٓ ؼذ٠س ٘زارؼي ًوَٖ ٌٌٖٙ حٌمٜش: " 7ٕٙ

 ...". اٌز٘ثٟ ٚٚافمٗ ٚفؽؽٗ ، ٕٖ٘ - ٕٖٗ/  ٔٚحٌلخوُ  أكّي ..... أهَؿٗ حٌٕزالء: "

 ِخ ػزخّ حرٓ ٠خ فمخي خ١ٍفح ٚ٘ٛ حٌوطخد رٓ ػَّ اٌٝ حٌلخوُ: ػٓ حرٓ ػزخّ لخي: )ؿٍٔضٌٚ٘ح ٛيٍ ٍٚح٠ش  -ٕ
 اًح ٚآٌٗ ػ١ٍٗ هللا ٍٛٝ هللا ٍٓٛي رٗ حَِ ِخ ٠ٌوَ ِخ أٛلخرٗ ِٓ ِٓ أكي أٚ ٚآٌٗ ػ١ٍٗ هللا ٍٛٝ هللا ٍٓٛي ِٓ ّٓؼض
 ػٛف ...(. رٓ حٌَكّٓ ػزي ٕخػ١ٍ فيهً ال لخي حٌّئ١ِٕٓ أ١َِ ّٓؼض ٠خ ِخ أٚ ال لٍض ٛالطٗ فٟ حٌَّء ٓٙخ

 9ٔٓ – 9ٓ9ٙ ٕؽ :ٌٖ٘ حٌمٜش ٠ٍٚض فٟ حٌّٜخىٍ حٌظخ١ٌش ِغ حهظالف ١ٔ٠َ فٟ حألٌفخظ: ٕٓٓ حرٓ ِخؿش -ٖ
٘زا ؼذ٠س ، ٚلخي ػٕٗ: "8ٖٕٔف 8ٕٗٙ ٓٔرـ ٖؽ :ٕٓٓ حٌظٌَِٞ ؛89ٕٗف ٘ٙ ٘رـ ٕؽ :ٕٓٓ أرٟ ىحٚى ؛7ٕٕٗف

حٌّٕظمٝ ِٓ  ؛ٖٕٗٙ ٙؽ :ٌٍز١ٙمٟ - حٌٕٔٓ حٌىزَٜ ؛ٖٙٗٙف 7٘ٙ ٗؽ :ٌٍٕٔخثٟ - حٌٕٔٓ حٌىزَٜ ؛"ؼغٓ فؽ١ػ
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)عليو السالـ( ب أبا بكر كعمر للخالفة رغم جهلهما، كمن الذم أبعد عليان فمن الذم نص
 عنها، كىو باب مدينة العلم ؟!

 يرامها خليفتٌن شرعيٌن أـ ال ؟ )عليو السالـ(كاف علي بن أيب طالب كىل  

أخرج مسلم ُب صحيحو  لنسمع ذل  من لساف عمر بن اٝنطاب نفسو ُب اٝنرب اآلٌب:
بسنده عن مال  عن الزىرم اف مال  بن أكس حدثو عن عمر بن اٝنطاب: )... فلما توَب 

ا كذل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فجئتما نأرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ أبو بكر 
تطلب مًناث  من ابن أخي  كيطلب ىذا مًناث امرأتو من أبيها فقاؿ أبو بكر قاؿ رسوؿ ا 
صلى ا عليو كسلم ما نورث ما تركنا صدقة فرأيتماه كاذبا آٖنا غادرا خائنا كا يعلم أنو لصادؽ 

نا كرل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ككذل أىب بكر بار راشد تابع للحق ٍب توَب أبو بكر كا
 .(ُ)( فرأيتماين كاذبا آٖنا غادرا خائنا كا يعلم اىن لصادؽ بار راشد تابع للحق فوليتها ...

 كاف يراه كأبا بكر آٖناف غادراف خائناف !)عليو السالـ(  عليان  فعمر يعةرؼ بتف  

 راف راشداف.ما صادقاف باكرأم عمر بو كبصاحبو، بتهن  

 فبتم رأم نتخذ يا ترل ؟

                                                                                                                                                                               

 ؛ٖٔ٘رخد ١َِحع حٌـيس ٙ ٕؽ :ٌّخٌه رٓ أْٔ - ح١ٌّٛؤ ؛9٘9ف ٕٔٗٙ :الرٓ حٌـخٍٚى ح١ٌٕٔخرٍٛٞ -حٌٕٔٓ حٌّٕٔيس 
 ٖٔؽ :ٛل١ق حرٓ كزخْ ؛، ِوظَٜحً ٓٔٔٙ ٔؽ :ِٕٔي أرٟ ٠ؼٍٝ حٌٍّٟٛٛ ؛ٕٕٙ – ٕٕ٘ٙ ٗؽ :ِٕٔي أكّي

 8رـ  ٘ؽ :الرٓ ػزي حٌزَ - حالٓظٌوخٍ ؛8ٖٗٙ ٕٓ، ٚؽ9ٕٕٙ 9ٔؽ :ٌٍطزَحٟٔ -١َ حٌّؼـُ حٌىز ؛9ٖٔ – 9ٖٓٙ
٘زا ؼذ٠س ، ٚلخي ػٕٗ: "9ٖٖ – 8ٖٖٙ ٗؽ :ٌٍلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ - حٌّٔظيٍن ؛٘ٗٓٔف ١َِٖٗٙحع حٌـيس ٙ

 ؛"عٍٝ ؽشه اٌثخاسٞ ِٚغٍُ"، ٚٚحفمٗ حٌٌ٘زٟ فٟ طٍو١ٚ حٌّٔظيٍن: "فؽ١ػ عٍٝ ؽشه اٌؾ١خ١ٓ ٌُٚ ٠خشظاٖ
زَ  ؛ٕٕٗٔف ٔٗٔ – ٓٗٔٙ ٗؽ :١ٌٍٙؼّٟ - ى ح٠ٌّآِْٛحٍ ْزَ حٌو  ، ٖٖٓٙ ٔؽ :الرٓ كـَ حٌؼٔمالٟٔ - ِٛحفمش حٌو 

- ٖ٘ٗٙ 8ؽ :ٌٍزغٛٞ - َٗف حٌٕٔش ؛"٘زا ؼذ٠س فؽ١ػ، ٚلخي ػٕٗ: "٘ٔٗٙ ٕ"، ٚؽ٘زا ؼذ٠س ؼغٓٚلخي ػٕٗ: "
٘زا ، ٚلخي ػٕٗ: "7ٕٓ – ٕٙٓٙ 7ؽ :الرٓ حٌٍّمٓ - حٌزيٍ ح١ٌَّٕ ؛"٘زا ؼذ٠س ؼغٓ، ٚلخي ػٕٗ: "ٕٕٕٔرَلُ  ٖٙٗ

، 79ٖٓٔٚ  79ٓٔٔرَلُ  ٕٙ – ٕ٘ٙ ٗٔؽ :ٚٛللٗ كِّس أكّي ح٠ٌِٓ فٟ طلم١مٗ ٌّٕٔي أكّي ؛"اٌؽذ٠س فؽ١ػ
 9ٖٗٙ 9ٕؽ :ٜٚٛلٗ أ٠٠خً ٗؼ١ذ حألٍٔئ١ٚ فٟ طلم١مٗ ٌّٕٔي أكّي ؛"اعٕادٖ فؽ١ػٚلخي ػٓ و١ٍّٙخ: "

رَلُ  ٔٓ٘ – 99ٗٙ 9ٕ"، ٚ ؽذعثشٖ، ٚذذي عٍٝ فؽرٗفؽ١ػ ٌغ١شٖ ... ٌٚٗ ؽٛا٘ذ ، ٚلخي ػٕٗ: "7978ٔرَلُ
 ...". ٚاٌؽذ٠س فؽ١ػ تؾٛا٘ذٖ، ٚلخي ػٕٗ: "... 798ٓٔ

 .ٖ٘ٔ – ٔ٘ٔٙ ٘ؽ :ٛل١ق ٍُِٔ -ٔ
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و و مع اٜنق كاٜنق معو، كإن  إن   )صلى ا عليو كآلو(ىل نتخذ برأم من قاؿ عنو الرسوؿ ١نمد 
 طاعتو طاعة الرسوؿ، كمعصيتو معصية الرسوؿ ...اخل ؟ مع القرآف كالقرآف معو، كأف  

 أـ نتخذ برأم عمر بن اٝنطاب ؟!

مر كالية رسوؿ ا )صلى ا عليو كآلو(، كأخطتت علي بن فمن أين جاءت أليب بكر كع
اـً بػىٍعضيهيٍم أىٍكذلى بًبػىٍعضو ُب  ... ﴿ .. كا سبحانو يقوؿ: )عليو السالـ(أيب طالب  كىأيٍكليوٍا األىٍرحى

 .[ٕٓ األنفاؿ:] ﴾ًكتىاًب الٌلًو ًإف  الٌلوى ًبكيلِّ شىٍيءو عىًليمه 

أنت كليي ُب الدنيا ) :)عليو السالـ(يقوؿ لعلي  كآلو()صلى ا عليو كالرسوؿ ١نمد 
 .(ُ)( كاآلخرة

ينصب نفسو كليان ٞنن شاء كبدكف  كىل الوالية أمر اجتهادم مساغ للجميع، فلكل أحد أفٍ 
 إذنو كرضاه ؟!

 )صلى ا عليو كآلو(فما ىو دليل أيب بكر كعمر على كاليتهما كخالفتهما لرسوؿ ا 
ري ، ىذا اٞنقاـ الذم دل يكن يومان من األياـ مرضيان من قبل ا تعاذل إال ٞنن كالقياـ مقامو الش

                                                           

سٚاٖ أؼّذ ، ٚلخي ػٕٗ: "ٕٓٔ – 9ٔٔٙ 9ؽ :١ٌٍٙؼّٟ - ِـّغ حٌِٚحثي ؛ٖٖٔ – ٖٖٓٙ ٔؽ :أكّئِٕي  -ٔ
 ؛"ّذ سظاي اٌقؽ١ػ غ١ش أتٟ تٍط اٌفضاسٞ ٚ٘ٛ شمح ٚف١ٗ ١ٌٓٚاٌطثشأٟ فٟ اٌىث١ش ٚاألٚعو تاخرقاس ٚسظاي أؼ

خثٟ –هٜخثٚ أ١َِ حٌّئ١ِٕٓ )ػ١ٍٗ حٌٔالَ(  ؛ٖٔ٘ٔف 89٘ – 88٘ٙ :ٌؼَّٚ رٓ أرٟ ػخُٛ - وظخد حٌٕٔش ّٔ ٌٍٕ: 
٘زا ؼذ٠س فؽ١ػ اإلعٕاد ٌُٚ ، ٚلخي ػٕٗ: "ٖٗٔ – ٕٖٔٙ ٖؽ :ٌٍلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ - حٌّٔظيٍن ؛ٗٙ – ٔٙٙ

 8ٙٙ :ٌٍّلذ حٌطزَٞ - ًهخثَ حٌؼمزٝ ؛"فؽ١ػ"، ٚٚحفمٗ حٌٌ٘زٟ فٟ طٍو١ٚ حٌّٔظيٍن فمخي: "غ١الح٠خشظاٖ تٙزٖ اٌ
 :ٌٍز١َٛٛٞ - اطلخف حٌو١َس حٌَّٙس رِٚحثي حٌّٔخ١ٔي حٌؼَ٘س ؛78 – 77ٙ ٕٔؽ :ٌٍطزَحٟٔ - حٌّؼـُ حٌىز١َ ؛88 –
ٚاٌٍفظ ٌٗ ٚأؼّذ تٓ ؼٕثً ..،. سٚاٖ أتٛ ٠عٍٝ ، ٚلخي ػٕٗ: "89ٗٗرَلُ ٕٔٙ – 9ٕ٘ٙ ٙوظخد حٌّٕخلذ، رـ  9ؽ

، ٌٚىٓ فٟ ٔٔوظٗ ٓمطض ٌٖ٘ حٌؼزخٍس ِٓ 7ٕٔ – ٕٙٔٙ :ٌٍ٘ٛوخٟٔ - ىٍ حٌٔلخرش ؛..." ٚسٚاٖ اٌؽاوُ ٚفؽؽٗ
ٚأخشض أؼّذ ٚاٌطثشأٟ فٟ اٌىث١ش ٚاألٚعو، ٚاٌؽاوُ حٌَٚح٠ش، ٠ّٕٚٙخ طٜل١لٗ ٌٕٔي أكّي رٓ كٕزً، ك١غ لخي: "

ّٟ هللا رٓ ِلّي ػزخّ فٟ طلم١مٗ ٌف٠خثً حٌٜلخرش ألكّي رٓ كٕزً ٚٛللٗ ؛..." ٚفؽؽٗ، ٚظاي أؼّذ شماخ  ٕؽ :ٚٛ
 ٖؽ :ٚٛللٗ أكّي ِلّي ٗخوَ فٟ طلم١مٗ ٌّٕٔي أكّي ؛"إعٕادٖ ؼغٓ، اً لخي ػٕٗ: "8ٙٔٔرَلُ  8ٕ٘ – 8ٗ9ٙ
)٠ل١ٝ ، أرٛ فٍؾ، رفظق حٌزخء ٚٓىْٛ حٌالَ ٚآهَٖ ؿ١ُ: حّٓٗ إعٕادٖ فؽ١ػ، ٚلخي ػٕٗ: " ٕٖٙٓرَلُ  ٖٖٖ – ٖٖٔٙ

رٓ ١ٍُٓ( ٠ٚمخي )٠ل١ٝ رٓ أرٟ حألٓٛى( حٌفِحٍٞ، ٚ٘ٛ ػمش، ٚػمٗ حرٓ ِؼ١ٓ ٚحرٓ ٓؼي ٚحٌٕٔخثٟ ٚحٌيحٍلطٕٟ ٚغ١َُ٘، 
( ٌُٚ ٠ٌوَ 89ٕ-79ٕ/ٕ/ٗٚفٟ حٌظ٠ٌٙذ أْ حٌزوخٍٞ لخي: )ف١ٗ ٔظَ(! ِٚخ أىٍٞ أ٠ٓ لخي ٌ٘ح ؟ فبٔٗ طَؿّٗ فٟ حٌىز١َ )

َٖ ٘ٛ ٚ حٌٕٔخثٟ فٟ ح٠ٌؼفخء، ٚلي ٍٚٞ ػٕٗ ٗؼزش، ٚ٘ٛ ال ٠َٚٞ اال ػٓ ف١ٗ ؿَكخً، ٌُٚ ٠ظَؿّٗ فٟ حٌٜغ١َ، ٚال ًو
ٟ  فٟ طٜل١لّٙخ ٌٌٙح حٌلي٠غ فٟ حٌٍٍٔٔش ح٠ٌؼ١فش ؛ػمش ..." ُ  ٚحٌٌ٘ز ، ٙٔٙٙ ٔلـ ٓٔؽ :ٚلي ٚحفك حألٌزخٟٔ حٌلخو
٠مثً ِا ٠رفشد تٗ،  ٚلاي اٌؽاوُ: فؽ١ػ اإلعٕاد. ٚٚافمٗ اٌز٘ثٟ. ٚ٘ٛ وّا لاال؛ عٍٝ معف فٟ أؼذ سٚاذٗ ال"لخثالً: 

 ".(: "ٚسظاي أؼّذ سظاي اٌقؽ١ػ؛ غ١ش أتٟ تٍط اٌفضاسٞ؛ ٚ٘ٛ شمح، ٚف١ٗ 021ٓ١ٌ/ 9وّا ٠ؾ١ش إ١ٌٗ لٛي ا١ٌٙصّٟ )
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أختاره كاصطفاه كنص عليو، كىكذا يستمر ىذا اٛنعل كالتنصيب اإلٟني اذل يـو القيامة، من دكف 
 االفتقار اذل تعيٌن الناس كاستشارهتم.

ليس خليفة  تعاذل، كال شرعية  فاٝنالفة جعل إٟني، كمن دل ينصبو ا تعاذل للخالفة، فهو
ىو كآبائو، خليفة ، كما جاء ُب نص اٜنديث اآلٌب:  )عليو السالـ(لو البتة، كاإلماـ اٞنهدم 

عةرة اٞنصطفى الذين أمر بالتمس  هبم، ٗنيعهم خلفاء  (، كمنو نعرؼ أف  و خليفة ا اٞنهدمفإن  )
أحد مصاديق العةرة الطاىرة، كبقية اٞنصاديق  الـ()عليو الساإلماـ اٞنهدم  ا ُب أرضو، ألف  

ألهنم ٗنيعان ديثلوف اٝنالفة اإلٟنية اٜنقة على األرض، كىم الثقل  ؛متحدكف معو ُب ىذه الصفة
ُب أمتو مع القرآف، كأمرىم بالتمس  هبما؛  )صلى ا عليو كآلو(الثاين الذم خلفو الرسوؿ ١نمد 
 ا لن يفةرقا إذل يـو القيامة.م)القرآف كالعةرة(، كأخرب بتهن  

كاٝنلفاء من العةرة الطاىرة ىم )سلطاف ا(، الذم من أكرمو فقد أكـر ا تعاذل، كمن أىانو 
 فقد أىاف ا تعاذل، كما ُب اٜنديثٌن اآلتيٌن:

من أىاف ) نو قاؿ:أ )صلى ا عليو كآلو(أخرج الةرمذم بسنده عن أيب بكرة، عن النِب 
 .(ُ)(  األرض أىانو اسلطاف ا ُب

من أكـر سلطاف ا تبارؾ ) كأخرجو أ٘ند ُب مسنده بسنده عن أيب بكرة باللفظ التارل:
كتعاذل ُب الدنيا أكرمو ا يـو القيامة كمن أىاف سلطاف ا تبارؾ كتعاذل ُب الدنيا أىانو ا يـو 

 .(ِ)( القيامة

                                                           

ِٕٔي أرٟ ىحٚى  ؛"٘زا ؼذ٠س ؼغٓ غش٠ة، ٚلخي ػٕٗ: "ٕٖٕ٘ف ٖٓٗ - 9ٖٖٙ ٓٗرـ ٖؽ :ٕٓٓ حٌظٌَِٞ -ٔ
 ؛، رٍفع حٌط١خ8ٌٟٔٔٓٔف 7٘ٗٙ :ٌؼَّٚ رٓ أرٟ ػخُٛوظخد حٌٕٔش  ؛، ريْٚ ٌفع )فٟ حألٍٝ(ٕٔٔٙ :حٌط١خٌٟٔ

 8ٗٔٙ ٔؽ :وِٕ حٌؼّخي ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ ؛، رٍفع حٌط١خٌٟٔ ِغ ٠ُخىس9ٔٗف 9ٕ٘ٙ ٔؽ :ِٕٔي حٌ٘ٙخد الرٓ ٓالِش
، فٟ طَؿّش ٕٓ – 9ٔٙ ٖؽ :١َٓ أػالَ حٌٕزالء ٌٌٍ٘زٟ ؛99ٖٙ 7ؽ :ط٠ٌٙذ حٌىّخي ٌٍِّٞ ؛، رٍفع حٌظ9ٌَِٖٕٞف

، ٚلخي ػٕٗ: ٕٕٕٗرَلُ  8٘ٗٙ ٕؽ :ٛل١ق ٕٓٓ حٌظٌَِٞ ٌألٌزخٟٔ ؛، رٍفع حٌظٌَِٞٙرَلُ ػزي هللا رٓ ػخَِ 
 ؛"ؼغٓ، ٚلخي ػٕٗ: "ٔٔٔٙرَلُ  ٗ٘ٓٔٙ ٕؽ :ٛل١ق حٌـخِغ حٌٜغ١َ ٠ُٚخىطٗ )حٌفظق حٌىز١َ( ٌألٌزخٟٔ ؛"ؼغٓ"

ٟ طؼ١ٍمٗ ػٍٝ ١َٓ ٚكٕٔٗ ٗؼ١ذ حألٍٔئ١ٚ ف ؛..." ؼذ٠س ؼغٓظالي حٌـٕش فٟ طو٠َؾ حٌٕٔش ٌألٌزخٟٔ ٚلخي ػٕٗ: "
أخشظٗ اٌط١اٌغٟ فٟ ِغٕذٖ ... ٚأؼّذ ... ٚاٌرشِزٞ ، ك١غ لخي ػٕٗ: "ٕرَلُ ِٕٓخِٖ ٙ ٖأػالَ حٌٕزالء ؽ

 ...." ( ٚؼغَّٕٗ، ٚ٘ٛ وّا لاي2224)
وِٕ  ؛"ٚسظاي أؼّذ شماخ، ٚلخي ػٕٗ: "... ٕ٘ٔٙ ٘ؽ :ِـّغ حٌِٚحثي ١ٌٍٙؼّٟ ؛9ٗ، ٕٚٙٗٙ ٘ؽ :ِٕٔي حكّي -ٕ

حٌٍٍٔٔش حٌٜل١لش  ؛ٕ٘٘ٙ 9ٕؽ :ِي٠ٕش ىِ٘ك الرٓ ػٔخوَطخ٠ٍن  ؛7ٕٓٔف ٕٗٔٙ ٔؽ :ٌٕٙيٞحٌؼّخي ٌٍّظمٟ ح
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ما من قـو مشوا إذل سلطاف ا ) قاؿ: إنو ()صلى ا عليو كآلوعن النِب  ،كعن حذيفة
 .(ُ)( ليذلوه إال أذٟنم ا قبل يـو القيامة

يكوف سلطاف ا ىذا منطبقان على بين أمية الذين جاىركا بسب ا كرسولو  فال يعقل أفٍ 
 ، فكي  يكوف عدك ا؛ سلطاف ا ؟!)عليو السالـ(بسبهم لعلي بن أيب طالب 

 إكرامان  تعاذل، كإىانتهم إىانة  تعاذل ؟! هأعداء ا، كاعتبار ككي  جيب أكراـ 

إىانتهم تعترب إكرامان  تعاذل، كإكرامهم يعترب إىانة   أ ليس األمر معكوسان ٕنامان؛ أم أف  
 تعاذل ؟

تربر ىكذا عقيدة تعترب الطواغيت كالفٌساؽ كالقتلة كاٞننحطٌن،  ال أدرم بتم منطق ديكن أفٍ 
 لفاء كسالطٌن  تعاذل، إكرامهم إكراـ ا، كإىانتهم إىانة ا ؟!خ

، الذم )عليو السالـ(فاٝنليفة كالسلطاف الثاين عشر من العةرة اٞنطهرة ىو اإلماـ اٞنهدم 
 و )خليفة ا(.بتن   )صلى ا عليو كآلو(كصفو الرسوؿ ١نمد 

أبناء العامة ىو )الوليد بن يزيد بن عبد  اٝنليفة الثاين عشر عند بعض كالطامة الكربل أف  
، ذل  الفاسق الفاجر، الذم كاف -حسب ما رجحو ابن حجر العسقالين  -اٞنل  بن مركاف( 

و راكد أخاه عن نفسو، مدمنان على شرب اٝنمور، يزين حَّت بنساء أبيو، كمشهوران بالتلوط، حَّت أن  
ينوم  ي على جنابة، ككصل بو اٜناؿ أفٍ كالذم أمر احدل جواريو أف تتنكر كتصلي بالناس كى

 ديزؽ القرآف كيرميو بالسهاـ ! اٝنمر فوؽ الكعبة اٞنشرفة، كأفٍ  شرب

 بربكم أم تيو ىذا .. كأم ضالؿ مبٌن ؟!

 يكوف ىذا الزنديق الفاجر إكرامو إكرامان ، كإىانتو إىانة  ؟! أ ديكن أفٍ 
                                                                                                                                                                               

َّٕٔٗ كِّس أكّي ح٠ٌِٓ فٟ  ؛"فاٌؽذ٠س ؼغٓ عٕذٞ، ٚلخي ػٕٗ: "... 97ٕٕرَلُ  7ٖٙ – 7ٖ٘ٙ ٕؽ :ٌألٌزخٟٔ ٚك
 ".ٓإعٕادٖ ؼغٚلخي ػٓ و١ٍّٙخ: " 7ٖٕٗٓرَلُ  ٖٕٔ، ٕٖٕٚٙٔٓرَلُ  ٕٗٔٙ ٘ٔؽ :طلم١مٗ ٌّٕٔي أكّي

سٚاٖ اٌثضاس ٚسظاٌٗ سظاي اٌقؽ١ػ خال وص١ش تٓ أتٟ وص١ش ، ٚلخي ػٕٗ: "ٕٙٔٙ ٘ؽ :ِـّغ حٌِٚحثي ١ٌٍٙؼّٟ -ٔ
 ".اٌر١ّٟ ٚ٘ٛ شمح
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حجر العسقالين ُب اعتبار الوليد بن يزيد أهني ىذه النقطة أذكر لكم كالـ ابن  كقبل أفٍ 
 بتهنم يتتوف بعده:  )صلى ا عليو كآلو(اٝنليفة الثاين عشر من اٝنلفاء الذين أخرب عنهم الرسوؿ 

كينتظم من ٠نموع ما ذكراه أكجو أرجحها ... قاؿ ابن حجر العسقالين ُب فتح البارم: )
ؽ اٜنديث الصحيحة )كلهم جيتمع عليو الثالث من أكجو القاضي لتتييده بقولو ُب بعض طر 

الناس( كإيضاح ذل  أف اٞنراد باالجتماع انقيادىم لبيعتو كالذم كقع اف الناس اجتمعوا على أيب 
بكر ٍب عمر ٍب عثماف ٍب علي إذل أف كقع أمر اٜنكمٌن ُب صفٌن فسمى معاكية يومئذ باٝنالفة ٍب 

وا على كلده يزيد كدل ينتظم للحسٌن أمر بل اجتمع الناس على معاكية عند صلح اٜنسن ٍب اجتمع
قتل قبل ذل  ٍب ٞنا مات يزيد كقع االختالؼ إذل أف اجتمعوا على عبد اٞنل  بن مركاف بعد قتل 
ابن الزبًن ٍب اجتمعوا على أكالده األربعة الوليد ٍب سليماف ٍب يزيد ٍب ىشاـ كٔنلل بٌن سليماف 

عد اٝنلفاء الراشدين كالثاين عشر ىو الوليد بن يزيد بن كيزيد عمر بن عبد العزيز فهسالء سبعة ب
عبد اٞنل  اجتمع الناس عليو ٞنا مات عمو ىشاـ فورل ٥نو أربع سنٌن ٍب قاموا عليو فقتلوه 

 .(ُ) (..كانتشرت الف ن كتغًنت األحواؿ من يومئذ كدل يتفق اف جيتمع الناس على خليفة بعد ذل 

 ككفى تعليقان قوؿ الشاعر:

ػػػػػػل   للت ػػػػػػدريسً  رى تىصىػػػػػػد   ػػػػػػٌوس كي  ميهى
ػػػػػػق   ثػ ليػػػػػػوا أفٍ  الًعلػػػػػػمً  ألىػػػػػػلً  فىحي  يػىتىمى
 ىيزىاًٟنػػػا ًمػػػنٍ  بىػػػدا حػػػَّت ىيزًلىػػػتٍ  لىقىػػػدٍ 
 

ػػػػػػم ى بىليػػػػػػدو   ػػػػػػدىرِّسً  بًالفىقيػػػػػػوً  تىسى  اٍلمي
ػػػلِّ  ُب شػػػاعى  قىػػػدًنو  بًبػىٍيػػػتو   ٠نىٍلًػػػسو  كي
 ميٍفلًػػسً  كيػػل   سػػامىها كحػػَّت كيالىػػا
 

 

 

 

                                                           

 .8٘ٔ – 8ٗٔٙ ٖٔؽ :الرٓ كـَ حٌؼٔمالٟٔ - فظق حٌزخٍٞ رَ٘ف ٛل١ق حٌزوخٍٞ -ٔ



 :حديث خليفة اهلل املهدي

د كل ما تقدـ نتٌب اآلف اذل الةركيز على حديث مهم جدان كالذم ىو عنواف الكتاب بع
، لنق  على مصادره كطرقو كأقواؿ العلماء ُب (خليفة ا اٞنهدم)كغرضو، أال كىو حديث 

 تصحيحو، كدفع الشبهات عنو. 

ن سفياف ع ،قاؿ ابن ماجة: حدثنا ١نمد بن حيٍن كأ٘ند بن يوس ، قاال: حدثنا عبد الرزاؽ
الثورم، عن خالد اٜنذاء، عن أيب قالبة، عن أيب أٚناء الرحِب، عن ثوباف، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 

يقتتل عند كنزكم ثالثة. كلهم ابن خليفة. ٍب ال يصًن إذل كاحد منهم. ٍب ") صلى ا عليو كسلم:
 ." ر شيئان ال أحفظو. ٍب ذكتطلع الرايات السود من قبل اٞنشرؽ. فيقتلونكم قتالن دل يقتلو قـو

 .(ُ)( و خليفة ا، اٞنهدم""فإذا رأيتموه فبايعوه كلو حبوان على الثلج. فإن   :فقاؿ

 العلواء الرين صححىا هرا احلديث:
. أخرجو البزاز ُب البحر الزخار كصححو، حيث قاؿ: )... فإنا اخةرنا ىذا اٜنديث ُ

 .(ِ)لصحتو كجاللة ثوباف كإسناده إسناد صحيح( 

أخرجو اٜناكم ُب اٞنستدرؾ بسند آخر اذل سفياف الثورم، كقاؿ: )ىذا حديث صحيح . ك ِ
 .(ّ)على شرط الشيخٌن( 

بسند آخر عن خالد اٜنذاء، عن أيب قالبة، عن أيب أٚناء، عن  -٢نتصران  -كأخرجو أيضان 
 .(ْ)ثوباف، موقوفان، كقاؿ: )ىذا حديث صحيح على شرط الشيخٌن كدل خيرجاه( 

                                                           

 -ٚطَل١ُ ٚطؼ١ٍك: ِلّي فئحى ػزي حٌزخلٟ طلم١ك  -٘ـ  7ٌّٖٕلّي رٓ ٠ِ٠ي حٌم٠ِٕٟٚ حٌّظٛفٟ ٕٓش  -ٕٓٓ حرٓ ِخؿش  -ٔ
 .8ٗٓٗف 7ٖٙٔٙ ٕؽ :ىحٍ حٌفىَ ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ

٘ـ(،  9ٕٕحٌزلَ حٌِهخٍ، حٌّؼَٚف رّٕٔي حٌزِحُ، ألرٟ رىَ أكّي رٓ ػَّٚ رٓ ػزي حٌوخٌك حٌؼظ١ىٟ حٌزِحُ )ص  -2
 99ٙ َٓٔ: ؽ ٖٕٓٓ -٘ـ  ٕٗٗٔألٌٚٝ ٌٕٔش طلم١ك ػخىي رٓ ٓؼي، ِىظزش حٌؼٍَٛ ٚحٌلىُ، حٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس، حٌطزؼش ح

 .ٖٙٔٗف ٓٓٔ –
 .ٗٙٗ – ٖٙٗٙ ٗ٘ـ(: ؽ ٘ٓٗحٌّٔظيٍن ػٍٝ حٌٜل١ل١ٓ، ٌٍلخفع أرٟ ػزي هللا حٌلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ )ص  -3
 .ٕٓ٘ٙ ٗحٌّٔظيٍن ػٍٝ حٌٜل١ل١ٓ: ؽ -4
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القرطِب ُب كتابو )التذكرة بتحواؿ اٞنوتى كأمور اآلخرة( عن ابن ماجة، كقاؿ عنو: . كذكره ّ
 .(ُ))إسناده صحيح( 

. كذكره أيضان ابن كثًن عن ابن ماجة ُب النهاية ُب الف ن كاٞنالحم، كقاؿ عنو: )تفٌرد بو ابن ْ
 .(ِ)ماجو، كىذا إسناد قوم صحيح( 

ماجة على الكتب اٝنمسة، كقاؿ عنو: )ىذا إسناد . كذكره البوصًنم، ُب كتابو زكائد ابن ٓ
صحيح رجالو ثقات ركاه اٜناكم ُب اٞنستدرؾ من طريق اٜنسٌن بن حفص عن سفياف بو كقاؿ 

 .(ّ)ىذا حديث صحيح على شرط الشيخٌن( 

 .ْٖٔبرقم  ُ. كصححو السيوطي ُب اٛنامع الصغًن جٔ

ف  اٜنديث صحيح على شرط . ككافق الذىِبي اٜناكمى ُب )تلخيص اٞنستدرؾ( على إٔ
 الشيخٌن. كسكت عن اٜنديث اٞنختصر.

. كأقر  مقبلي الوادعي للحاكم بصحة اٜنديث على شرط مسلم دكف البخارم ٖ
كأيضان  .(ْ)

 .(ٓ)أقر  بصحة اٜنديث اٞنختصر اٞنوقوؼ على شرط مسلم دكف البخارم 

                                                           

َ حألٜٔخٍٞ حٌوٍِؿٟ وظخد حٌظٌوَس رؤكٛحي حٌّٛطٝ ٚأٍِٛ ح٢هَس، ألرٟ ػزي هللا ِلّي رٓ أكّي رٓ أرٟ رى -1
٘ـ(، طلم١ك ٚىٍحٓش حٌيوظٍٛ حٌٜخىق رٓ ِلّي رٓ ارَح١ُ٘، ِىظزش ىحٍ حٌّٕٙخؽ رخ٠ٌَخٝ،  7ٔٙحألٔئٌٟ حٌم١َزٟ )ص 

 .ٔ، رخد فذ حٌّٙيٞ ًٚوَ ِٓ ٠ّٙي ٌٗ ٍِىٗ، فٕٔٓٔٙ ٖ٘ـ: ؽ ٕ٘ٗٔ، ١ٔ
٘ـ(،  77ٗػَّ رٓ وؼ١َ حٌمَٟٗ حٌيِ٘مٟ )ص حٌٕٙخ٠ش فٟ حٌفظٓ ٚحٌّالكُ، ٌٍلخفع أرٟ حٌفيحء ػّخى حٌي٠ٓ آّخػ١ً رٓ  -2

 .8ٗٙ ٔطلم١ك ػٜخَ حٌي٠ٓ حٌٜزخرطٟ، ىحٍ حٌلي٠غ، حٌمخَ٘س: ؽ
٘ـ(، طٜل١ق ٚطؼ١ٍك ح١ٌ٘ن  8ُٗٓٚحثي حرٓ ِخؿش ػٍٝ حٌىظذ حٌؤّش، ألكّي رٓ أرٟ رىَ رٓ آّخػ١ً حٌز١َٛٛٞ ) -3

رَلُ  8ٕ٘ – 7ٌٕ٘زٕخْ: ٙ -١ش، ر١َٚص َ، ىحٍ حٌىظذ حٌؼٍّ 99ٖٔ -٘ـ  ٗٔٗٔ، ٌٕٔش ِٔلّي ِوظخٍ ك١ٔٓ، ١
ٖٔ7ٓ. 

 7ٔٗٔ، ٔطظزغ أٚ٘خَ حٌلخوُ حٌظٟ ٓىض ػ١ٍٙخ حٌٌ٘زٟ، ٌّمزً حٌٛحىػٟ، ىحٍ حٌل١َِٓ ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، ١ -4
. ك١غ ػمذ ػٍٝ لٛي حٌلخوُ رؤْ حٌلي٠غ ٛل١ق ػٍٝ ١َٗ ح١ٌ٘و١ٓ رمٌٛٗ: )ال، حٌل١ٔٓ ٖٔٙٙ َٗ: ؽ 997ٔ -٘ـ 

ّخء حٌَكزٟ ٚحّٓٗ ػَّٚ رٓ َِػي ١ٌٔخ ِٓ ٍؿخي حٌزوخٍٞ(. ٌٚ٘ح ٠ؼٕٟ أْ ِمزً حٌٛحىػٟ لي ٚحفك رٓ كفٚ ٚأرٛ أٓ
 حٌلخوُ رٜلش ٌ٘ح حٌلي٠غ ػٍٝ ١َٗ ٍُِٔ.

، ك١غ لخي: )أرٛ أّٓخء ػَّٚ رٓ َِػي 7ٕٙٙ ٗطظزغ أٚ٘خَ حٌلخوُ حٌظٟ ٓىض ػ١ٍٙخ حٌٌ٘زٟ، ٌّمزً حٌٛحىػٟ: ؽ -5
 ي حٌزوخٍٞ(. ٌٚ٘ح ٠ؼٕٟ أٔٗ ٠مَ رؤُٔٙ ِٓ ٍؿخي ٍُِٔ.ٚػزي حٌٛ٘خد رٓ ػطخء ١ٌٔخ ِٓ ٍؿخ
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اكم كصححها، حيث قاؿ: . كذكر الدكتور عبد اٞننعم البستوم ركاية ابن ماجة كاٜنٗ
 . كحس ن متنها اٞنختصر بركاية عبد ا بن مسعود، حيث قاؿ:(ُ))النتيجة: إسناده صحيح( 

)كعلى ىذا فهذا اإلسناد صاحل لالستشهاد كال سيما كأف متنو قد كرد من طريق آخر عن ثوباف 
 .(ِ)لم( رضي ا عنو بسند حسن. كبذل  يصبح ىذا اٜنديث حسنان لغًنه، كا أع

فهسالء تسعة علماء من اٞنتقدمٌن كاٞنتتخرين كاٞنعاصرين حكموا بصحة ىذا اٜنديث، كىذا  
 كاؼو كزيادة.

 احلديث: هصادز
لقد جاء ىذا اٜنديث ُب عدة كتب معتربة عند السنة كبطرؽ ٢نتلفة كبعضها ّن ن ٢نتصر، مع 

 ككصفو بتن و )خليفة ا(: ـ()عليو السالاختالؼ يسًن ُب اٞن ن مع اٗناعها على ذكر اٞنهدم 

 سنن ابن ماجة: .ُ
حدثنا ١نمد بن حيٍن كأ٘ند بن يوس ، قاال: ثنا عبد الرزاؽ عن سفياف الثورم، عن خالد 
اٜنذاء، عن أيب قالبة، عن أيب أٚناء الرحِب، عن ثوباف، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو 

ٍب ال يصًن إذل كاحد منهم. ٍب تطلع الرايات  يقتتل عند كنزكم ثالثة. كلهم ابن خليفة.كسلم: )
فإذا رأيتموه (. ٍب ذكر شيئان ال أحفظو. فقاؿ: )السود من قبل اٞنشرؽ. فيقتلونكم قتالن دل يقتلو قـو
 .(ّ) (فبايعوه كلو حبوان على الثلج. فإنو خليفة ا، اٞنهدم

 اٞنستدرؾ على الصحيحٌن:  .ِ
بن إبراىيم بن أركمة ثنا اٜنسٌن بن حفص ثنا سفياف عن  أخربنا أبو عبد ا الصفار ثنا ١نمد

)صلى ا خالد اٜنذاء عن أيب قالبة عن أيب أٚناء عن ثوباف رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 

                                                           

 .9ٕٔ – 8ٗٔحٌٜل١لش، ى. ػزي حٌؼ١ٍُ ػزي حٌؼظ١ُ حٌزٔظٛٞ: ٙ ٚح٢ػخٍ حألكخى٠غحٌّٙيٞ حٌّٕظظَ فٟ ٟٛء  -1
 .ٕٙٔ – 8٘ٔٙ :حٌٜل١لش، ى. ػزي حٌؼ١ٍُ ػزي حٌؼظ١ُ حٌزٔظٛٞ ٚح٢ػخٍ حألكخى٠غحٌّٙيٞ حٌّٕظظَ فٟ ٟٛء  -2
ىحٍ حٌفىَ  -٘ـ(، طلم١ك ٚطَل١ُ ٚطؼ١ٍك ِلّي فئحى ػزي حٌزخلٟ  7ٖٕخؿش، ٌّلّي رٓ ٠ِ٠ي حٌم٠ِٕٟٚ )ص ٕٓٓ حرٓ ِ -3

 .8ٗٓٗف 7ٖٙٔٙ ٌٍٕطزخػش ٚحٌَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ: ؽ
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يقتتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة ٍب ال يصًن إذل كاحد منهم ٍب تطلع الرايات : )عليو كآلو(
إذا رأيتموه فبايعوه كلو  :ٍب ذكر شيئان فقاؿ تلونكم قتاالن دل يقاتلو قـوالسود من قبل اٞنشرؽ فيقا

 .(ُ)(. ىذا حديث صحيح على شرط الشيخٌن حبوان على الثلج فإنو خليفة ا اٞنهدم

 كأخرجو ٢نتصران موقوفان:

ثنا عبد الوىاب بن  ،ثنا حيٍن بن أيب طالب ،أخربنا اٜنسٌن بن يعقوب بن يوس  العدؿ
قاؿ: )إذا رأيتم  ،عن ثوباف رضي ا عنو ،عن أيب أٚناء ،عن أيب قالبة ،نبت خالد اٜنذاءأ ،عطاء

الرايات السود خرجت من قبل خراساف فاتوىا كلو حبوا فإف فيها خليفة ا اٞنهدم(. ىذا 
 .(ِ)حديث صحيح على شرط الشيخٌن كدل خيرجاه 

 مسند أ٘ند بن حنبل: .ّ
ككيع عن شري  عن علي بن زيد عن أيب قالبة عن ثوباف قاؿ: حدثنا عبد ا حدثين أيب ثنا 

إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراساف فائتوىا قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: )
 .(ّ)( فإف فيها خليفة ا اٞنهدم

 الف ن، البن ٘ناد:  .ْ
إذا رأيتم الرايات السود قاؿ: ) ،عن ثوباف ،عن أيب قالبة ،عن خالد ،حدثنا أبو نصر اٝنفاؼ

 .(ْ)خرجت من قبل خراساف فائتوىا كلو حبوان على الثلج فإف فيها خليفة ا اٞنهدم( 

 البحر الزخار، للبزاز:  .ٓ
عن أيب قالبة  ،عن خالد اٜنذاء ،أنا الثورم :قاؿ ،قاؿ: نا عبد الرزاؽ ،حدثنا أ٘ند بن منصور

يقتتل اؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: "ق ،-رضي ا عنو  -عن ثوباف  ،عن أيب أٚناء

                                                           

 ٗ٘ـ(، اَٗحف ٠ٛٓف ػزي حٌَكّٓ حٌَّػٍٟ٘: ؽ ٘ٓٗحٌّٔظيٍن ػٍٝ حٌٜل١ل١ٓ، ٌٍلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ )ص  -1
ٖٙٗٙ – ٗٙٗ. 

 .ٕٓ٘ٙ ٗل١ل١ٓ، ٌٍلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ: ؽحٌّٔظيٍن ػٍٝ حٌٜ -2
 .77ٕٙ ٘٘ـ(: ؽ ِٕٕٔٗٔي أكّي رٓ كٕزً، ألكّي رٓ كٕزً )ص  -3
 .88ٔ(: ٙ 9ٌٕٕٕؼ١ُ رٓ كّخى حٌَُّٚٞ )ص  - حٌفظٓ -4
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عند كنزكم ىذا ثالثة كلهم ابن خليفة، ٍب ال يصل اذل كاحد منهم، ٍب تقبل الرايات السود من قل 
فإذا رأيتموه فبايعوه كلو حبوان على الثلج فإنو ، ٍب ذكر شيئان اٞنشرؽ فيقتلونكم قتالن دل يقتلو قـو

 .(ُ)" خليفة ا اٞنهدم

 سنن الواردة ُب الف ن كغوائلها كالساعة كأشراطها، أليب عمرك الداين:ال .ٔ
حدثنا ٘نزة بن علي، حدثنا عبد ا بن ١نمد، حدثنا عثماف بن إٚناعيل السكرم، حدثنا 
أ٘ند بن منصور الرمادم، حدثنا عبد الرزاؽ، حدثنا سفياف الثورم، عن خالد اٜنذاء، عن أيب 

يقتتل عند كنزكم نفر ثالثة كلهم سوؿ ا صلى ا عليو كسلم: "قالبة، عن ثوباف قاؿ: قاؿ ر 
ابن خليفة، ٍب ال يصًن اٞنل  إذل أحد منهم. ٍب تقبل الرايات السود من قبل خراساف، فائتوىا 

 .(ِ)( كلو حبوان على الركب فإف فيها خليفة ا اٞنهدم

 دالئل النبوة، للبيهقي: .ٕ
أخربنا علي بن أ٘ند بن عبداف أخربنا أبو  اؽ( حيث قاؿ:فقد ركاه بثالثة طرؽ عن )عبد الرز 

  .عبد الرزاؽحدثنا  إبراىيم بن سويد الشباميالقاسم الطرباين حدثنا 

)ح( كأخربنػػا أبػػو عبػػد ا اٜنػػافظ أخربنػػا أبػػو عبػػد ا بػػن ١نمػػد بػػن ٢نلػػد ابػػن أبػػاف اٛنػػوىرم 
عبػد حػدثنا  يعقوب بن ٘نيد بن كاسب ببغداد حدثنا عبد ا بن أ٘ند بن ابراىيم الدكرقي حدثنا

أخربنا الثورم عن خالد اٜنذاء عن أيب قالبػة عػن أيب أٚنػاء عػن ثوبػاف قػاؿ رسػوؿ ا صػلى  الرزاؽ
يقتتػػل عنػػد كنػػزكم ىػػذه ثالثػػة كلهػػم كلػػد خليفػػة ال تصػػًن إذل كاحػػد مػػنهم ٍب تقبػػل ا عليػػو كسػػلم )

فػإذا كػاف ذلػ  فػائتوه كلػو ٍب ذكػر شػيئان  .مثلهػا الرايات السود من خراساف فيقتلونكم مقتلة دل تػركا
 (. حبوان على الثلج فانو خليفة ا

 ٍب قاؿ البيهقي:
                                                           

٘ـ(،  9ٕٕحٌزلَ حٌِهخٍ، حٌّؼَٚف رّٕٔي حٌزِحُ، ألرٟ رىَ أكّي رٓ ػَّٚ رٓ ػزي حٌوخٌك حٌؼظ١ىٟ حٌزِحُ )ص  -1
 َ. ٖٕٓٓ -٘ـ  ٕٗٗٔٓؼي، ِىظزش حٌؼٍَٛ ٚحٌلىُ، حٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس، حٌطزؼش حألٌٚٝ ٌٕٔش  طلم١ك ػخىي رٓ

٘ـ(،  ٗٗٗحٌٕٔٓ حٌٛحٍىس فٟ حٌفظٓ ٚغٛحثٍٙخ ٚحٌٔخػش ٚأَٗح١ٙخ، ألرٟ ػَّٚ ػؼّخْ رٓ ٓؼ١ي حٌّمَة حٌيحٟٔ )ص  -2
 ٕٖٓٔٙ ّ٘ش ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ: ؽىحٍ حٌؼخٛ -ىٍحٓش ٚطلم١ك حٌيوظٍٛ ٍٟخء حٌي٠ٓ رٓ ِلّي رٓ حى٠ٍْ حٌّزخٍوفٍٛٞ 

 .8ٗ٘ف
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ٍب ْنيء الرايات السود فيقتلونكم قتال دل يقتلو قػـو ٍب جيػيء خليفػة ا ) :كُب ركاية ابن عبداف
 . (اٞنهدم فإذا ٚنعتم بو فاتوه فبايعوه فانو خليفة ا اٞنهدم

 ،أخربنا أبو حامد أ٘ند بن ١نمد بن اٜنسٌن اٝنسر جردم ،أبو عبد ا اٜنافظً كأخربنا 
فذكره  عبد الرزاؽأخربنا  ،أبو جعفر ١نمد بن مسعودحدثنا  ،حدثنا موسى بن عبد اٞنسمن

  .بإسناده كمعناه

 . (فإذا رأيتموىم فبايعوىم كلو حبوان على الثلج فانو خليفة ا اٞنهدم) :كقاؿ

 .د الرزاؽ عن الثورمتفرد بو عب

 ٍب قاؿ البيهقي:

أخربنػػا  ،كركم مػػن كجػػو آخػػر عػػن أيب قالبػػة كلػػيس بػػالقوم: أخربنػػا علػػي بػػن أ٘نػػد بػػن عبػػداف
علػي بػن عن  ،حدثنا شري  ،حدثنا كثًن بن حيٍن ،حدثنا ١نمد ابن غالب ،أ٘ند بن عبيد الصفار

إذا ) : صػػلى ا عليػػو كسػػلمقػػاؿ رسػػوؿ ا :قػػاؿ ،عػػن ثوبػػاف ،عػػن أيب أٚنػػاء ،أيب قالبػػةعػػن  ،زيػػد
 (. اقبلوا برايات السود من عقب خراساف فآتوىا كلو حبوان فاف فيها خليفة ا اٞنهدم

عن ثوباف  ،عن أيب أٚناء ،عن أيب قالبة ،خالد اٜنذاءعن  ،عبد الوىاب بن عطاءكركاه 
ف فيها خليفة ا إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراساف فآتوىا فإ) :قاؿ ،موقوفان 
 . (اٞنهدم

حدثنا حيٍن بػن  ،أخربنا اٜنسن بن يعقوب بن يوس  العدؿ ،أنبتنيو أبو عبد ا اٜنافظ إجازة
 .(ُ)حدثنا عبد الوىاب بن عطاء فذكره  ،أيب طالب

 تاريخ مدينة دمشق، البن عساكر: .ٖ

                                                           

ٌزٕخْ، حٌطزؼش  -٘ـ(، طلم١ك: ى. ػزي حٌّؼطٟ لٍؼـٟ، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ر١َٚص  8ٌٍ٘ٗز١ٙمٟ )ص  - ىالثً حٌٕزٛس -1
 .ٙٔ٘ – ٘ٔ٘ٙ ٙؽ٘: ٘ٓٗٔحألٌٚٝ 
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أنػا  ،ن أ٘نػد بػن عبػدافأنػا علػي بػ ،أنبػت أبػو بكػر البيهقػي ،أخربنا أبو عبد ا ١نمد بن الفضل
 ،كأنػا أبػو عبػد ا اٜنػافظ :قػاؿ ،نا عبػد الػرزاؽ ،نا إبراىيم بن سويد الشبامي ،أبو القاسم الطرباين

نا  ،نا عبد ا بن أ٘ند بن إبراىيم الدكرقي ،نا أبو عبد ا ١نمد بن ٢نلد بن أباف اٛنوىرم ببغداد
عػن أيب  ،عػن أيب قالبػة ،عن خالد اٜنػذاء ،ثورمأنا ال ،نا عبد الرزاؽ ،يعقوب بن ٘نيد بن كاسب

يقتتل عند داركم ىذا ثالثة كلهم قاؿ: قاؿ رسوؿ ا )صلى ا عليو كسلم(: ) ،عن ثوباف ،أٚناء
ٍب ذكػر  كلد خليفة ال يصًن إذل كاحد منهم ٍب تقبل الرايات السود من خراساف مقتلة دل تركا مثلهػا

ٍب ْنػػئ كُب ركايػػة ابػػن عبػػداف: ) ،(علػػى الػػثلج فإنػػو خليفػػة ا فػػإذا كػػاف ذلػػ  فػػتتوه كلػػو حبػػواشػػيئا 
فػاتوه فبػػايعوه  وبػالرايػات السػود فيقتلػونكم قػتال ٍب يقتلػػو قػـو ٍب جيػئ خليفػة ا اٞنهػدم فػػإذا ٚنعػتم 

 .(ُ)( فإنو خليفة ا اٞنهدم

 كتاب التذكرة بتحواؿ اٞنوتى كأمور اآلخرة، للقرطِب: .ٗ
يقتتػل عنػد كنػزكم ): )صػلى ا عليػو كآلػو(قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ ا  ،عن ثوباف )رض( ،ابن ماجة

ثالثػػػة كلهػػػم ابػػػن خليفػػػة، ٍب ال يصػػػًن اذل كاحػػػد مػػػنهم، ٍب تطلػػػع الرايػػػات السػػػود مػػػن قبػػػل اٞنشػػػرؽ 
، فإذا رأيتموه فبايعوه كلو حبوان على الثلج، فإنو خليفة ا اٞنهدم  .(ِ)(فيقتلونكم قتالن دل يقتلو قـو

 ف ن كاٞنالحم، البن كثًن:النهاية ُب ال .َُ
عػن سػفياف  ،حػدثنا عبػد الػرزاؽ :قػاال ،حدثنا ١نمد بن حيٍن كأ٘نػد بػن يوسػ  :قاؿ ابن ماجة

قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ  ،عػػن ثوبػػاف ،عػػن أيب أٚنػػاء الػػرحِب ،]عػػن[ أيب قالبػػة ،عػػن خالػػد اٝنزاعػػي ،الثػػورم
ذل كاحػد مػنهم ٍب إٍب ال يصػًن  يقتتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابػن خليفػةا )صلى ا عليو كآلو(: )

( ٍب ذكػػر شػػيئان ال أحفظػػو قػػاؿ: تطلػػع الرايػػات السػػود مػػن قبػػل اٞنشػػرؽ فيقتلػػونكم قػػتالن دل يقتلػػو قػػـو
 .(ّ) (فإذا رأيتموه فبايعوه كلو حبوان على الثلج فإنو خليفة ا اٞنهدم)

                                                           

 .8ٕٔ – 8ٕٓٙ ٕٖ(: ؽ7ٔ٘الرٓ ػٔخوَ )ص  - طخ٠ٍن ِي٠ٕش ىِ٘ك -1
ٝ ٚأٍِٛ ح٢هَس، ألرٟ ػزي هللا ِلّي رٓ أكّي رٓ أرٟ رىَ حألٜٔخٍٞ حٌوٍِؿٟ وظخد حٌظٌوَس رؤكٛحي حٌّٛط -2

٘ـ(، طلم١ك ٚىٍحٓش حٌيوظٍٛ حٌٜخىق رٓ ِلّي رٓ ارَح١ُ٘، ِىظزش ىحٍ حٌّٕٙخؽ رخ٠ٌَخٝ،  7ٔٙحألٔئٌٟ حٌم١َزٟ )ص 
 .ٔحٌّٙيٞ ًٚوَ ِٓ ٠ّٙي ٌٗ ٍِىٗ، ف ٟ، رخد فٕٔٓٔٙ ٖ٘ـ: ؽ ٕ٘ٗٔ، ١ٔ
٘ـ(،  77ٗٓ ٚحٌّالكُ، ٌٍلخفع أرٟ حٌفيحء ػّخى حٌي٠ٓ آّخػ١ً رٓ ػَّ رٓ وؼ١َ حٌمَٟٗ حٌيِ٘مٟ )ص حٌٕٙخ٠ش فٟ حٌفظ -3

 .8ٗٙ ٔطلم١ك ػٜخَ حٌي٠ٓ حٌٜزخرطٟ، ىحٍ حٌلي٠غ، حٌمخَ٘س: ؽ
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 :ِٕٔ – ِٕٓص ٔالبداية كالنهاية البن كثًن: ج .ُُ
عن ثوباف،  ،عن أيب أٚناء ،عن أيب قالبة ،عن خالد اٜنذاء ،الثورمعن  ،كقد قاؿ عبد الرزاؽ

يقتتل عند كنزكم ىذه ثالثة كلهم كلد خليفة، ال قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: )
يصًن إذل كاحد منهم، ٍب تقبل الرايات السود من خراساف فيقتلوهنم مقتلة دل يركا مثلها، ٍب جيئ 

 (. فإذا ٚنعتم فتتوه فبايعوه كلو حبوان على الثلج ، فإنو خليفة ا اٞنهدمخليفة ا اٞنهدم، 

عن أ٘ند بن يوس  السلمي، ك١نمد بن حيٍن الذىلي، كالمها عن عبد  ،أخرجو ابن ماجة
الرزاؽ بو، كركاه البيهقي من طرؽ عن عبد الرزاؽ، ٍب قاؿ: تفرد بو عبد الرزاؽ، قاؿ البيهقي: 

 عطاء عن خالد اٜنذاء عن أيب قالبة عن أيب أٚناء موقوفان. كركاه عبد الوىاب بن

ٍب قاؿ البيهقي: أنا علي بن أ٘ند بن عبداف، أنا أ٘ند بن عبيد الصفار، ثنا ١نمد بن غالب، 
ثنا كثًن بن حيٍن، ثنا شري ، عن علي بن زيد، عن أيب قالبة عن أيب أٚناء عن ثوباف قاؿ: قاؿ 

إذا أقبلت الرايات السود من عقب خراساف فتتوىا كلو حبوان : )رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
 .(ُ)( على الثلج، فإف فيها خليفة ا اٞنهدم

 زكائد ابن ماجة على الكتب اٝنمسة، للبوصًنم: .ُِ
حػدثنا ١نمػد بػن حيػٍن كأ٘نػد بػن يوسػ ، قػاال: ثنػا عبػد الػرزاؽ عػن سػفياف الثػورم، عػن خالػػد 

اء الػػػرحِب، عػػػن ثوبػػػاف، قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ ا صػػػلى ا عليػػػو اٜنػػػذاء، عػػػن أيب قالبػػػة، عػػػن أيب أٚنػػػ
يقتتل عند كنزكم ثالثة. كلهم ابػن خليفػة. ٍب ال يصػًن إذل كاحػد مػنهم. ٍب تطلػع الرايػات "كسلم: )

فػإذا رأيتمػوه ". ٍب ذكر شيئان ال أحفظػو. فقػاؿ "السود من قبل اٞنشرؽ. فيقتلونكم قتالن دل يقتلو قـو
 .(ِ)( "على الثلج. فإنو خليفة ا، اٞنهدمفبايعوه كلو حبوان 

 مشكاة اٞنصابيح، مد بن عبد ا اٝنطيب التربيزم: .ُّ

                                                           

 988ٔ -٘ـ  8ٓٗٔ، ٌٔزٕخْ، ١ –حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش الرٓ وؼ١َ، طلم١ك ػٍٟ ١َٗٞ، ىحٍ حك١خء حٌظَحع حٌؼَرٟ، ر١َٚص  -1
 .7ٕٙ – 7ٕ٘ٙ ٙؽ َ :
٘ـ(، طٜل١ق ٚطؼ١ٍك ح١ٌ٘ن  8ٗٓألكّي رٓ أرٟ رىَ رٓ آّخػ١ً حٌز١َٛٛٞ ) - ُٚحثي حرٓ ِخؿش ػٍٝ حٌىظذ حٌؤّش -2

رَلُ  8ٕ٘ – 7ٌٕ٘زٕخْ: ٙ -َ، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ر١َٚص  99ٖٔ -٘ـ  ٗٔٗٔ، ٌٕٔش ِٔلّي ِوظخٍ ك١ٔٓ، ١
ٖٔ7ٓ. 
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إذا رأيػػتم الرايػػات السػػود قػػد جػػاءت عػػن ثوبػػاف، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ ا )صػػلى ا عليػػو كآلػػو(: )
 .(ُ)النبوة"  (. ركاه أ٘ند، كالبيهقي ُب "دالئلمن قبل خراساف فتتوىا فإف فيها خليفة ا اٞنهدم

 ىداية الركاة اذل ٔنريج أحاديث اٞنصابيح كاٞنشكاة، البن حجر العسقالين: .ُْ
إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت عن ثوباف، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا )صلى ا عليو كآلو(: )
(، كالبيهقي ُب ِٕٕ/ٓ) (. ركاه أ٘ندمن قبل خراساف؛ فتتوىا؛ فإف فيها خليفة ا اٞنهدم

 .(ِ)[" ُٔٓ/ٔئل ]"الدال

 القوؿ اٞنسدد ُب مسند أ٘ند، البن حجر:     .ُٓ
إذا أقبلػػػت الرايػػػات السػػود مػػػن خراسػػػاف فائتوىػػػا فػػػإف فيهػػػا اٜنػػديث الثالػػػث عشػػػر: حػػػديث: )

 (.خليفة ا اٞنهدم

عػػن عبػػد ا كىػػو ابػػن  ،أكرده ابػػن اٛنػػوزم ُب اٞنوضػػوعات مػػن حػػديث عبيػػدة كىػػو ابػػن عمػػرك
أ٘ند من حديث ثوباف، كمن طريقو أخرجو ابن اٛنوزم أيضػا ُب كتػاب  مسعود. كقد أخرجو اإلماـ

األحاديث الواىية؛ كُب طريق ثوباف: علي بن زيد بن جدعاف ، كفيو ضع ، كدل يقل أحد إنو كاف 
يتعمػد الكػػذب حػػَّت حيكػم علػػى حديثػػو بالوضػع إذا انفػػرد، ككيػػ  كقػد توبػػع مػػن طريػق آخػػر رجالػػو 

زاؽ كالطرباين كأخرجػو أ٘نػد أيضػا كالبيهقػي ُب الػدالئل مػن حػديث غًن رجاؿ األكؿ أخرجو عبد الر 
أيب ىريػػػرة يرفعػػػو: خيػػػرج مػػػن خراسػػػاف رايػػػات سػػػود ال يردىػػػا شػػػيء حػػػَّت تنصػػػب بإيليػػػاء. كُب سػػػنده 

 .(ّ)رشدين ابن سعد كىو ضعي  

 ٗنع اٛنوامع، للسيوطي: .ُٔ
إذل كاحد منهم، ٍب تطلع  يػيٍقتىلي ]يقتتل[ عند كنزكم ىذا ثالثة، كلهم ابن خليفة، ٍب ال يصًن)

الرايات السود من قبل اٞنشرؽ فيقتلونكم قتالن دل يػيٍقتىلوي قوـه، فإذا رأيتموه فبايعوه كلو حبوان على 
                                                           

٘ـ(، طلم١ك ِلّي ٔخَٛ حٌي٠ٓ حألٌزخٟٔ، حٌّىظذ  7ٗٔحٌوط١ذ حٌظز٠َِٞ )ص  ٌّلّي رٓ ػزي هللا - ِ٘ىخس حٌّٜخر١ق -1
 .ٔٙٗ٘رَلُ  ٖٓ٘ٔوظخد حٌفظٓ ٙ ٖحإلٓالِٟ ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘: ؽ

٘ـ(، طلم١ك ػٍٟ رٓ كٔٓ  8ٕ٘الرٓ كـَ حٌؼٔمالٟٔ )ص  - طو٠َؾ أكخى٠غ حٌّٜخر١ق ٚحٌّ٘ىخس اٌٝ٘يح٠ش حٌَٚحس  -2
 .89ٖ٘رَلُ  ٖٕٔٙ َ٘: ؽ ٕٔٓٓ -٘ـ  ٕٕٗٔ، ٔىحٍ حرٓ ػفخْ، ١ -ُ ػزي حٌل١ّي حٌلٍزٟ، ىحٍ حرٓ حٌم١

 .9ٙالرٓ كـَ: ٙ - حٌمٛي حٌّٔيى فٟ ِٕٔي أكّي -3
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)ابن ماجو، كاٟنيثم بن كليب، كالركياين، كاٜناكم، كالضياء عن  (.الثلج؛ فإن و خليفة ا اٞنهدم
 .(ُ)ثوباف( 

اياًت السودى قد جاءٍت من ًقبىًل خيرىاساف فتتوىا فإف  فيها خليفةى إذا رأيتم الر ) كذكره ٢نتصران:
 .(ِ))أ٘ند، كاٜناكم عن ثوباف(  (.اً اٞنهدم

ستطلع عليكم رايات سود من قبل خراساف فائتوىا كلو حبوان علػى الػثلج ) كذكره ٢نتصران أيضان:
 .(ّ))الديلمي عن ثوباف(  (.فإنو خليفة ا اٞنهدم

 غًن، للسيوطي:اٛنامع الص .ُٕ
 .(ْ)(إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراساف فتتوىا، فإف فيها خليفة ا اٞنهدم)

 الدر اٞننثور ُب التفسًن باٞنتثور، للسيوطي: .ُٖ
كأخرج ابن ماجة كاٜناكم كصححو عن ثوبا قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: 

ة ٍب ال يصًن إذل كاحد منهم ٍب تطلع الرايات السود من يقتتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليف)
. فإذا رأيتموه فتابعوه كلو ٍب ذكر شيئان ال أحفظو قاؿ:  قبل اٞنشرؽ فيقاتلونكم قتاالن دل يقاتلو قـو
 . (ٓ)( حبوان على الثلج فإنو خليفة ا اٞنهدم

 األربعوف حديثان ُب اٞنهدم، أليب نعيم األصبهاين: .ُٗ

                                                           

رَلُ  7ٕ٘ٙ َٖٔ : ؽ ٕ٘ٓٓ -٘ـ  ٌٕٙٗٔـالي حٌي٠ٓ ح١ٛ١ٌٟٔ، ١زؼش حألَُ٘ ح٠ٌَ٘ف،  - ؿّغ حٌـٛحِغ -1
ٔٗ٘9 /ٕ8ٓ8ٙ. 

 .887ٔ/ 97َٕلُ ر 9ٕٖٙ ٌٔـالي حٌي٠ٓ ح١ٛ١ٌٟٔ: ؽ - ؿّغ حٌـٛحِغ -2
 .7ٖٖ8ٗٔ/  ٗٔٔرَلُ  ٖٕ٘ٙ ٘ؽ ٌـالي حٌي٠ٓ ح١ٛ١ٌٟٔ: - ؿّغ حٌـٛحِغ -3
 ٔؽ :٘ـ ( 9ٌٔٔـالي حٌي٠ٓ ػزي حٌَكّٓ رٓ أرٟ رىَ ح١ٛ١ٌٟٔ )ص  - حٌـخِغ حٌٜغ١َ فٟ أكخى٠غ حٌز١َ٘ ح٠ٌٌَٕ -4

 .8ٗٙرَلُ  ٓٓٔٙ
 .8٘ٙ ٌٙـالي حٌي٠ٓ ح١ٛ١ٌٟٔ: ؽ - حٌيٍ حٌّٕؼٍٛ فٟ حٌظف١َٔ رخٌّؤػٍٛ -5
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يقتتل عند كنزكم ثالثة، كلهم ): )صلى ا عليو كآلو كسلم(قاؿ رسوؿ ا  عن ثوباف، قاؿ:
، ٍبٌ  ابن خليفة، ال يصًن إذل كاحد منهم، ٌٍب ْنيء الرايات السود، فيقتلوهنم قتال دل يقتلو قـو

 .(ُ) (جييء خليفة ا اٞنهدٌم، فإذا ٚنعتم بو فتتوه فبايعوه، فإنٌو خليفة ا اٞنهدمٌ 

)صلى ا عليو كآلو عن ثوباف، أنٌو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  نعيم ٢نتصران أيضان: كذكره أبو
إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراساف فتتوىا كلو حىٍبوان على الثلج، فإٌف فيها ): كسلم(

 .(ِ)( خليفة ا اٞنهدمٌ 

 مسند الركياين، أليب بكر ١نمد بن ىاركف الركياين: .َِ
عبد الرزاؽ، أنا سفياف، عن خالد اٜنذاء، عن أيب  نا حيٍن بن معٌن، نا ،(ّ)نا ابن إسحاؽ 

يقتتل عند كنزكم : ))صلى ا عليو كآلو(قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  ،قالبة، عن أيب أٚناء، عن ثوباف
ذل كاحد منهم، ٍب ْنئ )رايات( سود من قبل اٞنشرؽ إىذا ثالثة، كلهم ابن خليفة، ٍب ال يصًن 

إذا ٚنعتم بو فائتوه فبايعوه كلو حبوان ٍب ذكر شيئان، قاؿ:  تالن دل يىقتيلو قـو قط مثلو،)فيقٌتلونكم( ق
 .(ْ)( على الثلج فإنو خليفة ا اٞنهدم

 كنز العماؿ، للمتقي اٟنندم: .ُِ
يقتتل عند كنزكم ىذا ثالثة كلهم ابن خليفة، ٍب ال يصًن إذل كاحد منهم، ٍب تطلع الرايات )

، فإذا رأيتموه فبايعوه كلو حبوا على الثلج فإنو  السود من قبل اٞنشرؽ فيقتلونكم قتال دل يقتلو قـو
 .(ٓ)( خليفة ا اٞنهدم

                                                           

٘ـ(، طلم١ك ػٍٟ ؿالي رخلَ: حٌلي٠غ حٌؼخٟٔ ٚحٌؼالػْٛ.  ٖٓٗألرٟ ٔؼ١ُ حألٛزٙخٟٔ )ص  - حألٍرؼْٛ كي٠ؼخً فٟ حٌّٙيٞ -1
ٌزٕخْ،  -ٚػِحٖ ح١ٛ١ٌٟٔ فٟ حٌلخٚٞ حٌٝ أرٟ ٔؼ١ُ أ٠٠خً؛ حٔظَ حٌلخٚٞ ٌٍفظخٚٞ، ١ٛ١ٌٍٟٔ، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ر١َٚص 

 .ٓٙٙ َٕ: ؽ 98ٖٔ -٘ـ  ٖٓٗٔ
 اٌٝألرٟ ٔؼ١ُ حألٛزٙخٟٔ: حٌلي٠غ حٌٔخىّ ٚحٌؼَْ٘ٚ. ٚػِحٖ ح١ٛ١ٌٟٔ فٟ حٌلخٚٞ  - ٍرؼْٛ كي٠ؼخً فٟ حٌّٙيٞحأل -2

 .ٖٙٙ ١ٛ١ٌٍٕٟٔ: ؽ - أرٟ ٔؼ١ُ أ٠٠خً؛ حٔظَ حٌلخٚٞ ٌٍفظخٚٞ
 ٘ٛ ِلّي رٓ آلخق حٌٜخغخٟٔ، وّخ َٛف حٌّلمك فٟ ِؼـُ ١ٗٛم ح٠ٌَٚخٟٔ فٟ آهَ حٌىظخد. -3
٘ـ(، ٟز٢ ٚطؼ١ٍك أ٠ّٓ ػٍٟ أرٛ ٠ّخٟٔ،  7ٖٓلخفع أرٟ رىَ ِلّي رٓ ٘خٍْٚ ح٠ٌَٚخٟٔ )ص ٌٍ - ِٕٔي ح٠ٌَٚخٟٔ -4

 .7ٖٙرَلُ  8ٔٗ – 7َٔٗ: حٌّـٍي حألٚي ٙ 99٘ٔ -٘ـ  ٙٔٗٔ، ِٔئٓٔش ل١َزش، ١
 .8ٙ٘8ٖرَلُ  ٖٕٙٙ ٗٔ٘ـ(: ؽ 97ٌٍّ٘ظمٟ حٌٕٙيٞ )ص  - وِٕ حٌؼّخي -٘
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إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراساف فتتوىا، فاف فيها ) كذكره ٢نتصران أيضان:
 .(ُ)( خليفة ا اٞنهدم

اف ! فتتوىا كلو حبوا على الثلج ، فإنو ستطلع عليكم رايات سود من قبل خراس) كذكره ثالثان:
 .(ِ)( خليفة ا تعاذل اٞنهدم

 الربىاف ُب عالمات مهدم آخر الزماف، للمتقي اٟنندم: .ِِ
)صلى ا أخرج ابن ماجة، كاٜناكم كصححو، كأبو نعيم، عن ثوباف قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 

ذل كاحد منهم، ٍب تطلع الرايات إيقتل عند كنزكم ثالثة؛ كلهم ابن خليفة، ال يصًن : )عليو كآلو(
، ٍب جيئ خليفة ا اٞنهدم، فإذا ٚنعتم بو  السود من قبل اٞنشرؽ، فيقاتلونكم قتالن دل يقتلو قـو

 .(ّ)( فتتوه فبايعوه كلو حبوان على الثلج، فإنو خليفة ا اٞنهدم

)صلى قاؿ رسوؿ  كأخرج نعيم بن ٘ناد، كاٜناكم، كأبو نعيم، عن ثوباف، قاؿ: كذكره ٢نتصران:
خراساف، فتتوىا كلو حبوان على  )كذا( علىإذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت : )ا عليو كآلو(

 .(ْ)( الثلج، فإف فيها خليفة ا اٞنهدم

 سبل اٟندل كالرشاد، للصاٜني الشامي: .ِّ
 (،كسلمصلى ا عليو )أف رسوؿ ا  ،عن ثوباف رضي ا عنو ،ركل اإلماـ أ٘ند كاٜناكم

إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراساف فائتوىا، فاف فيها خليفة ا قاؿ: )
 .(ٓ)(اٞنهدم

 
                                                           

 .8ٖٙ٘ٔرَلُ  ٕٔٙٙ ٗٔؽ :ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ - وِٕ حٌؼّخي -ٔ
 .8ٙ79ٖرَلُ  8ٕٙٙ ٗٔؽ :ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ - وِٕ حٌؼّخي -2
 .7ٌٍّٗظمٟ حٌٕٙيٞ: ٙ - حٌزَ٘خْ فٟ ػالِخص ِٙيٞ آهَ حٌِِخْ -3
ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ، طلم١ك ٚىٍحٓش لُٔ حٌظلم١ك رخٌيحٍ، ىحٍ حٌٜلخرش ٌٍظَحع  - حٌزَ٘خْ فٟ ػالِخص ِٙيٞ آهَ حٌِِخْ -4

 .7َٙ: ٙ 99ٕٔ -٘ـ  ٕٔٗٔ، ٔرطٕطخ، ١
٘ـ(، طلم١ك ح١ٌٔن ػخىي  9ٌّٕٗلّي رٓ ٠ٛٓف حٌٜخٌلٟ حٌ٘خِٟ )ص  - ٓزً حٌٙيٜ ٚحٌَٗخى فٟ ١َٓس ه١َ حٌؼزخى -٘

 َٓٔ: ؽ 99ٖٔ -٘ـ  ٗٔٗٔ، ٌٔزٕخْ، ١ -حكّي ػزي حٌّٛؿٛى ٚح١ٌ٘ن ػٍٟ ِلّي ِؼٛٝ، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ر١َٚص 
ٙٔ7ٔ. 
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 إمتاع األٚناع، للمقريزم: .ِْ
عن أيب قالبة، عن أيب أٚناء، عن  ،كمن طريق عبد الرزاؽ، حدثنا الثورم، عن خالد اٜنذاء

يقتتل عند كنزكم ىذا ثالثة كلهم كلد : )(صلى ا عليو كسلم)ثوباف، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 
خليفة، كال يصًن إذل كاحد منهم، ٍب تقبل الرايات السود من خراساف، فيقتلونكم قتال دل يقتلو 

، ٍب جيئ خليفة ا اٞنهدم  (.قـو

 (.فإذا رأيتموىم فبايعوىم كلو حبوا على الثلج، فإنو خليفة اٞنهدمكُب ركاية: )

لرزاؽ عن الثورم، كركم من كجو آخر عن أيب قالبة كليس قاؿ البيهقي: تفرد بو عبد ا
بالقوم، فذكره من حديث كثًن بن حيٍن، حدثنا شري ، عن علي بن زيد عن أيب قالبة عن أيب 

إذا أقبلوا برايات سود من عقب : )(صلى ا عليو كسلم)أٚناء، عن ثوباف، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 
 (.فة ا اٞنهدمخراساف فتتوىا كلو حبوا فإف فيها خلي

عن خالد اٜنذاء، عن أيب قالبة، عن أيب أٚناء، عن ثوباف  ،كركاه عبد الوىاب بن عطاء
إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراساف فتتوىا فإف فيها خليفة ا موقوفا، قاؿ: )

 .(ُ)(. كخرجو اٜناكم هبذا السند موقوفا، كقاؿ: حديث صحيح على شرط الشيخٌن اٞنهدم

 ينابيع اٞنودة لذكم القرىب، للقندكزم: .ِٓ
يقتتل عند كرتكم ]كنزكم[ ثالثة كلهم ابن خليفة، ٍب ال يصًن إذل أحد، ٍب عن ثوباف رفعو: )

ْنئ الرايات السود فيقتلوهنم قتال دل يقتلو قـو مثلو، ٍب جيئ خليفة ا اٞنهدم، فإذا ٚنعتم بو 
 .(ِ)( فتتوه فبايعوه فإنو خليفة ا اٞنهدم

                                                           

٘ـ(، طلم١ك ِلّي ػزي حٌل١ّي ح١ٌّٕٟٔ،  8ٗ٘حٌمخىٍ حٌّم٠َِٞ )ص ٌظمٟ حٌي٠ٓ أكّي رٓ ػٍٟ رٓ ػزي  - اِظخع حألّٓخع -1
 .97ٕ – 9ٕٙٙ َٕٔ: ؽ 999ٔ -٘ـ  ٕٓٗٔ، ٔىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ر١َٚص ٌزٕخْ، ١

٘ـ (، طلم١ك ١ٓي ػٍٟ ؿّخي  ١ٌٍٕ٘ٔ9ٗن ١ٍّٓخْ رٓ ارَح١ُ٘ حٌمٕيُٚٞ حٌلٕفٟ )ص  - ٠ٕخر١غ حٌّٛىس ٌٌٚٞ حٌمَرٝ -2
 .9ٖٔٙ ٖ٘ـ: ؽ ٙٔٗٔ، ٔس، ١أَٗف حٌل١ٕٟٔ، ىحٍ حألٓٛ
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إذا رأيتم الرايات : ))صلى ا عليو كآلو(قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  ،عن ثوباف كذكره ٢نتصران:
(. )ركاه أ٘ند كالبيهقي ُب السود قد جاءت من قبل خراساف فتتوىا فإف فيها خليفة ا اٞنهدم

 .(ُ)دالئل النبوة( 

 :(ِ)البدء كالتاريخ، أل٘ند بن سهل البلخي  .ِٔ
حٌدثنا اٜنسن بن إبراىيم  ،حٌدثنا أبو موسى البغومٌ  ،السجزلٌ حٌدثنا يعقوب بن يوس  

 ،حٌدثنا خالد اٜنٌذاء ،حٌدثنا عبد الوٌىاب بن عطاء اٝنٌفاؼ ،حٌدثنا ٘نٌاد الثقفي ،البياضٌي ّنٌكة
أنٌو قاؿ:  (صلى ا عليو كسلم)عن رسوؿ ا  ،عن ثوباف ،عن أيب أٚناء الرحِبٌ  ،عن أيب قالبة

ايات السود من قبل خراساف فاستقبلوىا مشيان على أقدامكم ألٌف فيها خليفة ا إذا رأيتم الر )
 .(ّ)( اٞنهدمٌ 

 عقد الدرر ُب أخبار اٞننتظر، ليوس  بن حيٍن اٞنقدسي: .ِٕ
يقتتل عند كنزكم : )(صلى ا عليو كسلم)كعن ثوباف رضي ا عنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 

ذل كاحد منهم، ٍب تطلع الرايات السود من قبل اٞنشرؽ ثالثة كلهم ابن خليفة، ٍب ال يصًن إ
إذا رأيتموه فبايعوه كلو حبوان على الثلج؛ فإنو . ٍب ذكر شيئان، فقاؿ: فيقاتلوهنم قتاالن دل يقاتلو قـو

 (. خليفة ا اٞنهدم

كقاؿ: ىذا حديث صحيح على شرط  ،أخرجو اإلماـ اٜنافظ أبو عبد ا اٜناكم ُب مستدركو
م كمسلم، كدل خيرجاه. كأخرجو اٜنافظ أبو نعيم ّنعناه، كقاؿ، موضع قولو ٍب ذكر شيئان: )ٍب البخار 

 .(ْ)جييء خليفة ا اٞنهدم( 

: (صلى ا عليو كسلم)كعن ثوباف، رضي ا عنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  ٍب قاؿ اٞنقدسي:
م، ٍب ْنيء الرايات السود من يقتتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة، ال يصًن إذل كاحد منه)

                                                           

 .9ٕ٘ٙ ٌٍٖمٕيُٚٞ: ؽ - ٠ٕخر١غ حٌّٛىس ٌٌٚٞ حٌمَرٝ -1
 ٚل١ً رؤٔٗ ط١ٕٜف حٌّئٍم ِطَٙ رٓ ١خَ٘ حٌّميٟٓ. -2
 .7ٗٔٙ ٕؽ :٘ـ( 7ٓ٘ألكّي رٓ ًٓٙ حٌزٍوٟ ) - حٌزيء ٚحٌظخ٠ٍن -3
ٍّخء حٌمَْ حٌٔخرغ حٌٙـَٞ، طلم١ك ١ٌٛٓف رٓ ٠ل١ٝ حٌّميٟٓ حٌ٘خفؼٟ حٌٍّٟٔ؛ ِٓ ػ - ػمي حٌيٍٍ فٟ أهزخٍ حٌّٕظظَ -4

 .7َ٘: ٙ 979ٔ -٘ـ  99ٖٔ، ٔحٌمخَ٘س، ١ -حٌيوظٍٛ ػزي حٌفظخف ِلّي حٌلٍٛ، ِىظزش ػخٌُ حٌفىَ 
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، ٍب جيئ خليفة ا اٞنهدم فإذا ٚنعتم بو فتتوه فبايعوه؛  قبل اٞنشرؽ فيقتلوهنم قتاالن دل يقتلو قـو
 (.فإنو خليفة ا اٞنهدم

أخرجو اٜنافظ أبو نعيم، ُب صفة اٞنهدم ىكذا. كأخرجو اإلماماف أبو عبد ا ابن ماجة، 
 .(ُ)ما، ّنعناه كأبو عمرك الداين، ُب سننه

إذا رأيتم كعن ثوباف، رضي ا عنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: ) ٍب قاؿ:
 (.على الثلج؛ فإف فيها خليفة ا اٞنهدم الرايات السود قد أقبلت من خراساف، فتتوىا كلو حبوان 

 اٜناكم، ُب أخرجو اٜنافظ أبو نعيم، ُب صفة اٞنهدم ىكذا. كأخرجو اٜنافظ أبو عبد ا
مستدركو ّنعناه، كقاؿ: ىذا حديث صحيح على شرط البخارم كمسلم، كدل خيرجاه. كركاه اإلماـ 

 .(ِ)أبو عمرك الداين ُب سننو. كاٜنافظ أبو عبد ا نعيم بن ٘ناد، ُب كتاب الف ن كالمها ّنعناه 

يقتتل عند  كسلم: ) قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو ،كعن ثوباف رضي ا عنو ٍب قاؿ:
كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة، ٍب ال يصًن إذل كاحد منهم، ٍب تطلع الرايات السود من قبل 

إذا رأيتموه فبايعوه: كلو حبوان على ( ٍب ذكر شيئان، فقاؿ: )اٞنشرؽ، فيقاتلوهنم قتاالن دل يقاتلو قـو
 (.الثلج، فإنو خليفة ا اٞنهدم

اٜناكم ُب مستدركو، كقاؿ: ىذا حديث صحيح، على شرط أخرجو اٜنافظ أبو عبد ا 
 البخارم كمسلم، كدل خيرجاه. 

كأخرجو اٜنافظ أبو عبد ا اٜناكم ُب مستدركو، كقاؿ: ىذا حديث صحيح، على شرط 
 البخارم كمسلم، كدل خيرجاه. 

 

                                                           

 .9٘ – ١ٌ٘8ٛٓف رٓ ٠ل١ٝ حٌّميٟٓ: ٙ - ػمي حٌيٍٍ فٟ أهزخٍ حٌّٕظظَ -1
 .١ٌٕٔ٘ٛٓف رٓ ٠ل١ٝ حٌّميٟٓ: ٙ - ػمي حٌيٍٍ فٟ أهزخٍ حٌّٕظظَ -2
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و عمرك كأخرجو ٗناعة من أئمة اٜنديث ّنعناه؛ منهم: أبو عبد ا ابن ماجة القزكيين، كأب
الداين، كأبو نعيم األصبهاين. كقالوا موضع قولو )ٍب ذكر شيئان فقاؿ(: )ٍب جييء خليفة ا 

 .(ُ)اٞنهدم( 

 تذكرة اٞنوضوعات، للفتين: .ِٖ
إذا أقبلت الرايات السود من خراساف فتتوىا فإف فيها خليفة ا ُب الوجيز ابن مسعود: )

 ن اٜنسن كال ٚنع اٜنسن من عبيدة.فيو عمر بن قيس ال شيء كدل يسمع م (.اٞنهدم

قلت: قاؿ ابن حجر: دل يصب ابن اٛنوزم فقد أخرجو أ٘ند عن ثوباف كأيب ىريرة كليس ُب 
 .(ِ)إسناديهما متهم بالكذب 

 ٓنفة األحوذم، للمباركفورم: .ِٗ
إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراساف ركل أ٘ند ُب مسنده عن ثوباف مرفوعان: )

 .(ّ)( إف فيها خليفة ا اٞنهدمفتتوىا ف

 فيض القدير شرح اٛنامع الصغًن، للمناكم: .َّ
)إذا رأيتم( خطاب مشافهة كقع للصحابة كاٞنراد بو غًنىم من أمتو ٣نن سيكوف ُب آخر 

 ،)الرايات السود( ٗنع راية كىي علم اٛنيش ،الزماف بدليل جعلو ُب خرب آخر من أشراط الساعة
ف( أم من جهتها. قاؿ ابن كثًن: ليست ىي الرايات اليت أقبل هبا أبو )قد جاءت من قبل خراسا

مسلم اٝنراساين فتسلب هبا دكلة بين أمية بل رايات تتٌب صحبة اٞنهدم )فتتوىا( للقتاؿ معها 
كالنصرة ألىلها كزاد ُب ركاية كلو حبوان على الثلج )فإف فيها خليفة ا( ١نمد بن عبد ا 

                                                           

 .7ٕٔ – ١ٌٕٔٙٛٓف رٓ ٠ل١ٝ حٌّميٟٓ: ٙ - فٟ أهزخٍ حٌّٕظظَ ػمي حٌيٍٍ -ٔ
 .ٖٕٕ٘ـ(: ٙ 98ٌّٙلّي ١خَ٘ رٓ ػٍٟ حٌٕٙيٞ حٌفظٕٟ )ص  - طٌوَس حٌّٟٛٛػخص -2
ٌٍلخفع أرٟ حٌؼالء ِلّي ػزي حٌَكّٓ رٓ ػزي حٌَك١ُ حٌّزخٍوفٍٛٞ )ص  - طلفش حألكًٛٞ رَ٘ف ؿخِغ حٌظٌَِٞ -3

 .ٔ٘ٗٙ َٙ: ؽ 99ٓٔ -٘ـ  ٓٔٗٔ، ٌٔزٕخْ، ١ -١َٚص ٘ـ(، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش ، ر ٖٖ٘ٔ
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ل عيسى عليو الصالة كالسالـ أك معو كقد ملئت األرض ظلمان كجوران فيملسىا )اٞنهدم( اٛنائي قب
 .(ُ)قسطان كعدالن كديكث ُب اٝنالفة ٙنسان أك سبعان أك تسعان 

 كش  اٝنفاء، للعجلوين: .ُّ
( ركاه إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراساف فآتوىا فإف فيها خليفة ا اٞنهدم)

 .(ِ)باف أ٘ند كاٜناكم عن ثو 

 تنزيو الشريعة، لعلي بن ١نمد الكناين:  .ِّ
 (. إذا أقبلت الرايات السود من قبل خراساف فائتوىا فإف فيها خليفة ا اٞنهدمحديث: )

)فت( من حديث ابن مسعود من طريق عمرك بن قيس عن اٜنسن عن عبيدة كال أصل لو، 
 .دةعمرك ليس بشيء، كدل يسمع من اٜنسن كال ٚنع اٜنسن من عبي

)تعقبو( اٜنافظ ابن حجر ُب القوؿ اٞنسدد فقاؿ: دل يصب ابن اٛنوزم، فقد أخرجو أ٘ند ُب 
مسنده من حديث ثوباف كأ٘ند كالبيهقي ُب الدالئل من حديث أيب ىريرة كليس ُب إسناديهما 

 متهم بالكذب. انتهى.

 .(ّ)ر ُب تارخيو كللحديث شواىد عند اٜناكم ُب اٞنستدرؾ، كأيب الشيخ ُب الف ن كابن عساك

 كغًن ذل  من اٞنصادر اٞنعتربة تركتها مراعاة لالختصار.

                                                           

٘ـ(، ٟز٢ ٚطٜل١ق أكّي ػزي  ٌّٖٔٓٔلّي ػزي حٌَإٚف حٌّٕخٚٞ )ص  - ف١ٞ حٌمي٠َ َٗف حٌـخِغ حٌٜغ١َ -1
 .ٙٙٗٙ ٔ: ؽ99ٗٔ -٘ـ  ٘ٔٗٔ، ٌٔزٕخْ، ١ -حٌٔالَ، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ر١َٚص 

، ٌٖزٕخْ، ١ -٘ـ(، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ر١َٚص  ٕٙٔٔص ١ٌٍ٘ن آّخػ١ً رٓ ِلّي حٌؼـٍٟٛٔ ) - و٘ف حٌوفخء -ٕ
 .ٕٔٗرَلُ  9ٓٙ ٔ: ؽ988ٔ – 8ٓٗٔ

 9ٔ – 8ٔٙ ٕ٘ـ(: ؽ 9ٌٖٙؼٍٟ رٓ ِلّي حٌىٕخٟٔ )ص  - ط٠ِٕٗ ح٠ٌَ٘ؼش حٌَّفٛػش ػٓ حألهزخٍ ح١ٌٕ٘ؼش حٌّٟٛٛػش -ٖ
 .9ٖرَلُ 
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 تىثيق زجال سند ابن هاجت:
سند ابن ماجة  قد  اٞنعتمد ىو سند ابن ماجة ُب سننو، كسند اٜناكم ُب مستدركو، إذ أف  

، كسند اٜناكم شهد ىو بصحتو على شرط الشيخٌن الس نةحكم بصحتو عدد من كبار علماء 
 كافقو الذىِب ُب التلخيص.ك 

 كاآلف نذكر توثيق رجاؿ سند ابن ماجو على ٥نو االختصار:

 -أكؿ كاسطة ُب السند ٓنتوم على رجلٌن كتوثيق أحدىا يكفي، كّنا أف ١نمد بن حيٍن  .ُ
 مشهور بالوثاقة نتٌب على ذكر أ٘ند بن يوس : - الذىلي

"ركل لو مسلم ُب  عركؼ ُنمداف:أ٘ند بن يوس : بن خالد، أبو اٜنسن النيسابورم، اٞن
. كقاؿ (ُ)صحيحو كأبو داكد كالنسائي كابن ماجة، ككثقو مسلم كالدارقطين كاٝنليلي كابن حباف" 

عنو أبو عبد ا اٜناكم: )أحد أئمة اٜنديث، كثًن الرحلة، كاسع الفهم، مقبوؿ عند األئمة ُب 
 .(ِ)أقطار األرض( 

: )اإلماـ اٜنافظ الصادؽ ...كاف ١ندث خراساف ُب ، كالذىِب بقولو(ّ)ككثقو ابن حجر 
 .(ْ)زمانو( 

 عبد الرزاؽ: بن مهاـ بن نافع اٜنمًنم:  .ِ

، كالعجلي، (ٔ)، كأبو زرعة الدمشقي (ٓ)"من رجاؿ الصحاح الستة، ككثقو أ٘ند بن حنبل 
تج بو. كقاؿ  حيٍن بن كالبزاز، كذكره ابن حباف ُب الثقات، كقاؿ أبو حاًب: ييكتب حديثو كحيي

                                                           

 .ٔٙٔرَلُ  8ٓ – 79ٙ  ٔالرٓ كـَ: ؽ - حٔظَ: ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ -1
 .8ٙٔرَلُ   8ٖ٘ – 8ٖٗٙ  ٕٔؽ :ػالَ حٌٕزالء١َٓ أ -2
 .ٖٓٔرَلُ  9ٗٙ ٔؽ :الرٓ كـَ - طم٠َذ حٌظ٠ٌٙذ -3
 .8ٙٔرَلُ   8ٖ٘ – 8ٖٗٙ  ٕٔؽ  :١َٓ أػالَ حٌٕزالء -4
 ك١غ لخي أكّي رٓ ٛخٌق حٌَّٜٞ: لٍض ألكّي رٓ كٕزً: ٍأ٠ض أكيحً أكٔٓ ِٓ ػزي حٌَُحق ؟ لخي: ال. -5
 : ػزي حٌَُحق أكي ِٓ ػزض كي٠ؼٗ.ك١غ لخي أرٛ ٍُػش حٌيِ٘مٟ -6
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معٌن: لو ارتد عبد الرزاؽ ما تركنا حديثو. كقاؿ الذىلي: كاف عبد الرزاؽ أيقظهم ُب اٜنديث 
 .(ُ)ككاف حيفظ" 

ككثقو الذىِب بقولو: )كثقو غًن كاحد، كحديثو ٢نرج ُب الصحاح كلو ما ينفرد بو، كنقموا عليو 
ض من قاتلو، كقد قاؿ سلمة بن التشيع، كما كاف يغلو فيو بل كاف حيب عليان رضي ا عنو كيبغ

شبيب: ٚنعت عبد الرزاؽ يقوؿ: كا ما انشرح صدرم قط اف أفضل عليان على أىب بكر كعمر. 
 .(ِ)ككاف ر٘نو ا من أكعية العلم...( 

 .(ّ)ككثقو ابن حجر العسقالين أيضان 

 سفياف الثورم: .ّ

ابن معٌن كغًن كاحد من "من رجاؿ الصحاح الستة، قاؿ شعبة كابن عيينة كأبو عاصم ك 
العلماء سفياف أمًن اٞنسمنٌن ُب اٜنديث. كقاؿ ابن اٞنبارؾ كتبت عن ال  كمائة شيخ ما كتبت 
عن أفضل من سفياف. كقاؿ حيٍن القطاف ليس أحد أحب إرل من شعبة كال يعدلو أحد عندم 

ـ على سفياف كإذا خالفو سفياف أخذت بقوؿ سفياف. كقاؿ الدكرم رأيت حيٍن بن معٌن ال يقد
ُب زمانو أحدان ُب الفقو كاٜنديث كالزىد ككل شيء. كقاؿ أبو داكد بلغين عن ابن معٌن قاؿ ما 
خال  أحد سفياف ُب شيء إال كاف القوؿ قوؿ سفياف. كقاؿ عبد ا بن داكد ما رأيت أفقو من 

طيب كاف إمامان سفياف. كقاؿ أبو قطن قاؿ رل شعبة إف سفياف ساد الناس بالورع كالعلم. قاؿ اٝن
من أئمة اٞنسلمٌن كعلمان من أعالـ الدين ٠نمعان على إمامتو ُنيث يستغين عن تزكيتو مع االتقاف 
كاٜنفظ كاٞنعرفة كالضبط كالورع كالزىد. كقاؿ ابن سعد كلد سنة سبع كتسعٌن ككاف ثقة متمونان 

حد األئمة الذين أرجو أف ككاف عابدان ثبتان. كقاؿ النسائي ىو أجل من أف يقاؿ فيو ثقة كىو أ
يكوف ا ٣نن جعلو للمتقٌن إمامان. كقاؿ ابن أيب ذيب ما رأيت أشبو بالتابعٌن من سفياف. كقاؿ 
زائدة كاف أعلم الناس ُب أنفسنا. كقاؿ ابن حباف كاف من سادات الناس فقهان ككرعان كاتقانان. كقاؿ 

                                                           

 .ٔٔٙرَلُ  8ٕٔ – 78ٕٙ ٙحٔظَ: ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ: ؽ -1
 .7ٖ٘رَلُ   ٖٗٙٙ ٔؽ :طٌوَس حٌلفخظ -ٕ
 .78ٓٗرَلُ  99٘ٙ ٔؽ :طم٠َذ حٌظ٠ٌٙذ -3
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ؿ أبو إسحاؽ الفزارم لو خًنت ٟنذه أبو حاًب كأبو زرعة كابن معٌن ىو احفظ من شعبة. كقا
 .(ُ)األمة ٞنا اخةرت ٟنا إال سفياف" 

، كابن حجر العسقالين بقولو: (ِ)ككثقو الذىِب بقولو: )اإلماـ شيخ اإلسالـ سيد اٜنفاظ( 
 .(ّ))ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة( 

 خالد اٜنذاء، ىو خالد بن مهراف أبو اٞننازؿ اٜنذاء:  .ْ

الستة، كثقو ابن معٌن، كالنسائي، كابن سعد، كابن حباف، كالعجلي،  "من رجاؿ الصحاح
 .(ْ)كقاؿ عنو أ٘ند: ثبت." 

 .(ٔ)، كابن حجر العسقالين (ٓ)ككثقو الذىِب 

 : ىو عبد ا بن زيد بن عمرك أك عامر اٛنرمي. البصرم:  (ٕ)أبو قالبة  .ٓ

 .(ٖ)ش" "من رجاؿ الصحاح الستة، كثقو ابن سعد، كالعجلي، كابن خرا

 .(َُ)، كابن حجر العسقالين (ٗ)ككثقو الذىِب 

                                                           

 .99ٔرَلُ  ٕٓٔ – ٓٓٔٙ ٗؽ :ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ -1
 .98ٔرَلُ  ٕٗٓ – ٖٕٓٙ  ٔؽ  :طٌوَس حٌلفخظ -2
 .ٕٕ٘ٗرَلُ  7ٖٔٙ ٔؽ :طم٠َذ حٌظ٠ٌٙذ -3
 .ٕٕٗرَلُ  ٘ٓٔ – ٗٓٔٙ ٖالرٓ كـَ: ؽ -ش ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙز -4
 .9ٓرَلُ  9ٖٔ – 9ٓٔٙ ٙؽ :١َٓ أػالَ حٌٕزالء -٘
 .8٘ٙٔرَلُ  ٕٗٙٙ ٔالرٓ كـَ: ؽ - طم٠َذ حٌظ٠ٌٙذ -6
رش حٌٌٞ ٔظَؿُ ٌٗ ، ٚأرٛ لالِظؤهَ٘ٛ غ١َ )أرٛ لالرش( حٌٌٞ حّٓٗ ػزي حٌٍّه رٓ ِلّي حٌَلخٟٗ، فبْ ػزي حٌٍّه ٌ٘ح  -7

٘ـ، وّخ ٔٚ ػٍٝ ًٌه ِلّي رٓ ٓؼي فٟ  ٘ٓٔ أٚ ٠ٍٔٓٗمذ رخٌـَِٟ ٍٜٚ ػٓ حٌٜلخرش، ٚل١ً أٗ طٛفٟ رخٌ٘خَ ٕٓش 
٘ـ،  7ٕٙ٘ـ ٚطٛفٟ ٕٓش  9ٓٔ، ر١ّٕخ ػزي حٌٍّه أرٛ لالرش ٠ٍمذ رخٌَلخٟٗ، ٌٚٚي ٕٓش 8٘ٔٙ 7ؽ :حٌطزمخص حٌىزَٜ

، طَؿّش ػزي حٌٍّه رٓ ِلّي أرٛ 8ٗ٘٘رَلُ ٕٙٗ – ٖٕٗٙ ٓٔؽ :يحىكٔذ ِخ ًوَٖ حٌوط١ذ حٌزغيحىٞ فٟ طخ٠ٍن رغ
 لالرش حٌَلخٟٗ.

 .88ٖرَلُ  99ٔ – 97ٔٙ ٘الرٓ كـَ: ؽ - ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ -8
 .ٖٖٗٗرَلُ  ٕٙٗ – ٕ٘ٗٙ ٌٌٍٕ٘زٟ: ؽ - ١ِِحْ حالػظيحي -9

 .8٘ٙٔرَلُ  ٕٗٙٙ ٔالرٓ كـَ: ؽ - طم٠َذ حٌظ٠ٌٙذ -10
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 أبو أٚناء الرحِب: ىو عمرك بن مرثد الدمشقي، يقاؿ اٚنو عبد ا. .ٔ

"من رجاؿ البخارم ُب األدب اٞنفرد، كمسلم، كبقية الصحاح الستة، ككثقو العجلي كابن 
 .(ُ)حباف" 

، ككثقو ابن (ِ)د العجلي كغًنه( قاؿ عنو الذىِب: )ككاف من كبار علماء الشاـ. كثقو أ٘ن
 .(ّ)حجر العسقالين 

 ثوباف: اٟنامشي: صحايب، متفق على كثاقتو. .ٕ

 زد الشبهاث عن احلديث:

 الشبهة األكذل:

و مدلس كفيو سفياف ُب سند ىذا اٜنديث )أبو قالبة اٛنرمي( كذكر الذىِب كغًنه أن   قيل: إف  
 قبل.ما قد عنعن كدل يصرح بالسماع فال يي الثورم كىو مشهور بالتدليس ككل كاحد منه

 الجواب:

 الكالـ ُب نقاط:

بالسماع، فقد  اكدل يصرح اعنعنقد أبا قالبة كسفياف الثورم  و ّنا أف  ن  إاٞنراد بالتدليس ىنا:  .ُ
ٚناء الرحِب مباشرة أيكوف أبو قالبة دل يسمعو من أيب يكونا دل يسمعا اٜنديث مباشرة، أم قد 

عن من نقلو عن الرحِب كدل يصرح بالواسطة بينو كبٌن الرحِب كىذا يعترب تدليسان، كقد كإَّنا ٚنعو 
 يكوف الثورم دل يسمع عن خالد اٜنذاء مباشرة كذل .

                                                           

 .9٘ٔرَلُ  87ٙ 8ؽالرٓ كـَ:  - ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ -1
 .9ٔٔرَلُ  9ٕٗ – 9ٔٗٙ ٌٌٍٗ٘زٟ: ؽ –١َٓ أػالَ حٌٕزالء  -2
 .ٕ٘ٔ٘رَلُ  7ٗ٘ٙ ٔالرٓ كـَ: ؽ - طم٠َذ حٌظ٠ٌٙذ -3
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ليس كل اٞندلسٌن، كمع التسليم بذل ، ف أبا قالبة كالثورم من قد قيل بتف   ،أقوؿ: نعم
ين اٞندلسٌن اذل ٙنسة مراتب، اٞنرتبة األكذل جر العسقالتج ُنديثو، فقد قس م ابن حمدلس ال حيي 

 كالثانية ال تقدح بوثاقة الراكم كبقية اٞنراتب قادحة. 

راجع كتاب طبقات اٞندلسٌن البن )، ُٓه ابن حجر ُب اٞنرتبة األكذل برقم كأبو قالبة عد  
 .(ُِص :حجر

يكم نص كالـ ابن لإ، ك ُٓكأما سفياف الثورم فقد ذكره ابن حجر ُب اٞنرتبة الثانية برقم 
 حجر:

ماـ اٞنشهور الفقيو العابد اٜنافظ )سفياف بن سعيد الثورم اإل :ِّطبقات اٞندلسٌن ص
 الكبًن كصفو النسائي كغًنه بالتدليس كقاؿ البخارم ما أقل تدليسو(.

تج بركايتهم كال كالنتيجة أف  أبا قالبة كسفياف الثورم قد أيدرجا ُب مراتب اٞندلسٌن الذين حيي 
 ر تدليسهم، فينتفي اإلشكاؿ اٞنتقدـ.يض

كيسيد ما تقدـ ُب النقطة األكذل أف  البخارم كمسلمان قد ركيا عن أيب قالبة كسفياف الثورم  .ِ
ة ؟ مع عنعنتهما دكف تصرحيهما بالسماع، فهل تقولوف بتف  ىكذا ركايات ُب الصحيحٌن ضعيف

 أـ أنكم تكيلوف ّنكيالٌن ؟!

ُب الصحيحٌن كما ُب ركاية ابن ماجة )خليفة ا  ارم كأبا قالبة قد عنعنفياف الثو ٍب إف  س .ّ
اٞنهدم(، أم إف  سفياف الثورم عنعن عن خالد اٜنذاء ُب الصحيحٌن دكف التصريح بالسماع، 

عن أيب أٚناء الرحِب ُب صحيح مسلم كذل ، كما ُب ركاية ابن ماجة اليت ىي  عنعنكأبا قالبة 
 موضوع كالمنا اآلف.

 كىاؾ بعض اٞنوارد اليت عنعن فيها سفياف الثورم عن خالد اٜنذاء ُب الصحيحٌن:

سفياف عن : حدثنا حيٍن بن موسى حدثنا ككيع عن ّٕص ِصحيح البخارم ج -
 عن حفصة بنت سًنين... اخل. خالد اٜنذاء
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الثورم عن : كحدثنا ١نمد بن رافع عن عبد الرزاؽ عن ّٕص ُصحيح مسلم ج -
 قالبة عن ثابت بن الضحاؾ قاؿ: قاؿ النِب صلى ا عليو كسلم... عن أيبخالد اٜنذاء 

 اخل.
عن أيب  سفياف عن خالد اٜنذاء: حدثنا ككيع حدثنا ْْص ٓصحيح مسلم ج -

قالبة عن أيب األشعث عن عبادة بن الصامت قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو 
 كسلم... اخل.

عنعن فيها عن أيب أٚناء الرحِب ُب صحيح مسلم كأما أبو قالبة فإليكم بعض الركايات اليت 
 دكف التصريح بالسماع:

: )حدثنا( أبو الربيع الزىراين كقتيبة بن سعيد كالمها عن ٖٕص ّصحيح مسلم ج -
أيب قالبة عن أيب أٚناء عن ٘ناد بن زيد قاؿ أبو الربيع حدثنا ٘ناد حدثنا أيوب عن 

 ... اخل.قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ثوباف
: حدثنا سعيد بن منصور كأبو الربيع العتكي ّٓ - ِٓص ٔصحيح مسلم ج -

أيب قالبة عن أيب أٚناء كقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا ٘ناد )كىو ابن زيد( عن أيوب عن 
قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: ال تزاؿ طائفة من أميت ظاىرين على  عن ثوباف

 َّت يتٌب أمر ا كىم كذل .اٜنق ال يضرىم من خذٟنم ح
: )حدثنا( سعيد بن منصور كأبو الربيع الزىراين قاال ُِص ٖصحيح مسلم ج -

قاؿ أبو  أيب قالبة عن أيب أٚناء عن ثوبافحدثنا ٘ناد ) يعنياف ابن زيد ( عن أيوب عن 
 الربيع رفعو إذل النِب صلى ا عليو كسلم... اخل.

سحاؽ ابن إبراىيم ك١نمد بن اٞنثىن  : )حدثنا( إُٖ - ُٕص ٖصحيح مسلم  ج -
أيب قالبة عن أيب كالمها عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا مهاـ حدثنا قتادة عن 

 عن أيب ذر قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم... اخل. أٚناء
: )حدثنا( أبو الربيع العتكي كقتيبة بن سعيد كالمها ُُٕص ٖصحيح مسلم ج -

أيب قالبة عن أيب أٚناء عن اللفظ لقتيبة( حدثنا ٘ناد عن أيوب عن عن ٘ناد بن زيد )ك 
 قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم... اخل. ثوباف



 71................................................ رسالة يف حديث خليفة اهلل املهدي 

 
 

ا ال تقبل كقادحة ُب اٜنديث، بتهن   -اليت ُب ركاية ابن ماجة  -قلتم عن ىذه العنعنة  فإفٍ 
عن فيها أبو قالبة كالثورم، ٍب بعد فعليكم أكالن أٍف تعلنوا ضع  أحاديث البخارم كمسلم اليت عن

 ذل  لنا معكم كالـ.

كما نقل ذل  ابن حجر   )ما أقل تدليسو(كسفياف الثورم يكفي فيو ما قالو البخارم نفسو: 
 .ِّالعسقالين ُب طبقات اٞندلسٌن ص

كعلى أم حاؿ فحَّت لو قلنا باحتماؿ التدليس فتدليس أيب قالبة كالثورم ال يضر ألف  أبا 
تج من اٞنرتبة األكذل من طبقات اٞندلسٌن كالثورم من اٞنرتبة الثانية، كىاتاف اٞنرتبتاف حيي قالبة 

 بتفرادمها كما تقدـ عن ابن حجر العسقالين.

كقد ركل البخارم كمسلم لسفياف الثورم بنفس العنعنة كاٞنعنعن عنو، كركل مسلم أليب قالبة 
الصحيحٌن كُب سنن ابن ماجة، كما داـ اٞنوضوع بنفس العنعنة كاٞنعنعن عنو، فاٞنوضوع كاحد ُب 

 كاحدان فقطعان يكوف اٜنكم كاحدان، أم اٜنكم بالصحة كاالعتماد.

 الشبهة الثانية:

كقالوا أيضان: )إف ُب السند )عبد الرزاؽ بن مهاـ( ككاف مشهوران بالتشيع كعمي ُب آخر كقتو 
  قو عليها أحد كنسبوه إذل التشيع(.فاختلط. قاؿ ابن عدم: حدث بتحاديث ُب الفضائل دل يواف

 الجواب:

 الكالـ ُب نقاط:

ألف  ىذا اٛنرح تابع  ؛التشيع من حيث ىو ىو ال ديكن أٍف يكوف سببان كمناطان للجرح .ُ
للتعصب اٞنذىِب كىو عادة خيرج عن حد االعتداؿ ُب اٛنرح كالتعديل، كىذه ىي الصفة الغالبة 

.. ُب حٌن أف  مالؾ اٛنرح كالتعديل ىو الوثاقة كالصدؽ ُب النقل  على منهج أبناء العامة ُب اٛنرح
.. فلنا صدقو  بغض النظر عن اٞنذىب، فحَّت لو كاف مذىب الراكم ميٍبتىدىعان ككاف صدكقان أمينان 

 .. ىذا ىو الصواب الذم يقره النقل كالعقل كالذكؽ السليم. كعليو بدعتو
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جهات عديدة سواء كاف عند الشيعة أك عند كموضوع اٛنرح كالتعديل مضطرب ك٢ندكش من 
ذل ترؾ الركاة أك تضعيفهم تعصبان للمذىب كاآلراء إ.. فتبناء العامة كصل هبم اٜناؿ  أبناء العامة

ذل ٠نموع الركاة، ككصل إكاالجتهادات، كال يوجد من حصل االٗناع على كثاقتو إال القليل نسبة 
ن إٚناعيل البخارم صاحب الصحيح، فقد تركو كل من ذل ترؾ الركاية حَّت عن ١نمد بإاٜناؿ هبم 

١نمد بن حيٍن الذىلي كأبو اٜناًب الرازم كأبو زرعة، كىم من أكرب أئمة أبناء العامة ُب اٜنديث 
بل كصل اٜناؿ اذل تكفًنه كما  )اف لفظي بالقرآف ٢نلوؽ( :كأيضان ُب اٛنرح كالتعديل بسبب قولو

 تدع !مبنقل الذىِب، كاذل القوؿ بتن و 

 :َّٓٔبرقم  ّّْ - ِّْفقد قاؿ الذىِب ُب ديواف الضعفاء كاٞنةرككٌن ص

)... أما ١نمد بن اٚناعيل اإلماـ مسل  الصحيح: فثقة، بعد ذا فما سلم من الكالـ ألجل 
 مستلة اللفظ: تركو ألجلها ابو زرعة كابو حاًب، كىجره الذىلي(.

 ُما ينقلو الذىِب ُب سًن اعالـ النبالء جليكم كالـ ١نمد بن حيٍن الذىلي عن البخارم كإك 
 :ُُٕكما بعدىا برقم  ُّٗص

. قاؿ ..... أم جده اٞنغًنة - ككاف ٠نوسيان ..... . )١نمد بن إٚناعيل بن إبراىيم بن اٞنغًنة
فال خيتل  إلينا، فاهنم كتبوا إلينا  - أم ٠نلس البخارم -١نمد بن حيٍن: أال من خيتل  ٠نلسو 

 .... م ُب اللفظ، كهنيناه، فلم ينتو، فال تقربوه، كمن يقربو فال يقربنامن بغداد أنو تكل

... كقاؿ أبو حامد بن الشرقي: ٚنعت ١نمد بن حيٍن الذىلي يقوؿ:  ذل أف قاؿ الذىِب:إ
القرآف كالـ ا غًن ٢نلوؽ من ٗنيع جهاتو، كحيث تصرؼ، فمن لـز ىذا استغىن عن اللفظ 

آف، كمن زعم أف القرآف ٢نلوؽ فقد كفر، كخرج عن اإلدياف، كبانت كعما سواه من الكالـ ُب القر 
من امرأتو، يستتاب، فإف تاب، كإال ضربت عنقو، كجعل مالو فيئان للمسلمٌن كدل يدفن ُب 

كمن زعم أف مقابرىم، كمن  كق ، فقاؿ: ال أقوؿ ٢نلوؽ كال غًن ٢نلوؽ، فقد ضاىى الكفر، 
الس كال ييكلم ال، لفظي بالقرآف ٢نلوؽ، فهذا مبتدع كمن ذىب بعد ىذا اذل ١نمد بن . جيي

 إٚناعيل البخارم فاهتموه، فانو ال حيضر ٠نلسو إال من كاف على مثل مذىبو....
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... كقاؿ ١نمد بن أيب حاًب: أتى رجل أبا عبد ا البخارم، فقاؿ: يا  ذل أف يقوؿ الذىِب:إ
 ! إف فالنان يكفرؾأبا عبد ا، 

قاؿ الرجل ألخيو: يا كافر، فقد باء بو أحدمها...  إذا: لى ا عليو كآلو()صفقاؿ: قاؿ النِب 
 اخل( انتهى.

 ٕكقاؿ ابن أيب حاًب الرازم ُب كتابو اٛنرح كالتعديل ُب ترٗنة ١نمد بن اٚناعيل البخارم ج
 :َُٖٔبرقم  ُُٗص

ا حديثو عندما  ٍب ترك..... ٚنع منو أيب كأبو زرعة  )١نمد بن اٚناعيل البخارم ابو عبد ا
 (.كتب اليهما ١نمد بن حيٍن النيسابورم انو اظهر عندىم اف لفظو بالقراف ٢نلوؽ

لعب ُب .. كأٌم مهزلة ىذه ل فتٌم جرح كتعديل ىذا الذم يكوف تابعان لألىواء كاالجتهادات
 الدين ككالـ الطاىرين ؟!

 كالكالـ ُب ىذا اٞنوضوع طويل جدان كىو غًن مناسب ىنا.

كقد ركيا عنو   -مسلم كالبخارم  -)عبد الرزاؽ بن مهاـ( من رجاؿ الصحيحٌن  ٍب إف   .ِ
كانت تل  الركايات ضعيفة بسبب عبد الرزاؽ فعليكم بعد ذل  عدـ تسمية ىذه   كثًنان، فإف  

 الكتب بػالصحاح.

برقم   ّْٔص ُكهتمة تضعيفو بسبب التشيع قد دفعها الذىِب ُب )تذكرة اٜنفاظ( ج .ّ
 ؿ:حيث قا ّٕٓ

)عبد الرزاؽ ابن مهاـ بن نافع اٜنافظ الكبًن أبو بكر اٜنمًنم موالىم الصنعاين صاحب 
كنقموا كلو ما ينفرد بو،  كحديثو ٢نرج ُب الصحاح، كثقو غًن كاحد........... قلت:  التصاني 
ة ، كما كاف يغلو فيو بل كاف حيب عليا رضي ا عنو كيبغض من قاتلو، كقد قاؿ سلمعليو التشيع

بن شبيب: ٚنعت عبد الرزاؽ يقوؿ: كا ما انشرح صدرم قط اف أفضل عليا على أىب بكر 
 كعمر. ككاف ر٘نو ا من أكعية العلم...(.
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 ... كإٍف كنا نعتقد بتف  التشيع رفعة لصاحبو ال منقصة. كىذا يلزمكم

 ُب حق عبد الرزاؽ:كيكفي لسد أفواه اٞنتشدقٌن ما نقلو الذىِب كاٜناكم النيسابورم كغًنمها 

 :ُِٔص ِالذىِب ج -ميزاف االعتداؿ 

)... كقاؿ أبو صاحل، ١نمد بن إٚناعيل الضرارم: بلغنا ك٥نن بصنعاء عند عبد الرزاؽ أف 
أ٘ند، كابن معٌن كغًنمها تركوا حديث عبد الرزاؽ أك كرىوه، فدخلنا من ذل  غم شديد، كقلنا: 

يا أبا جيج  إذل مكة، فلقيت هبا حيٍن، فستلتو، فقاؿ: قد أنفقنا كرحلنا كتعبنا، ٍب خرجت مع اٜن
 ..(.. صاحل، لو ارتد عبد الرزاؽ عن االسالـ ما تركنا حديثو

 .َُْ - ُّٗمعرفة علـو اٜنديث للحاكم النيسابورم ص كراجع أيضان 

 كقضي األمر الذم فيو تستفتياف.

 أما قوٟنم بتف  عبد الرزاؽ: )عمي ُب آخر كقتو فاختلط(. .ْ

فبغض النظر عن صحة ىذا الكالـ كعدمو، فعبد الرزاؽ ٚنع ىذا اٜنديث قبل كفاتو بسنٌن 
( سنة على أقل تقدير، بدليل أن و يركيو عن سفياف الثورم الذم توُب سنة َٓعديدة، كبالتحديد )

( سنة، حسب ما ذكره ٖٓ( للهجرة، كعاش )ُُِ( للهجرة، كعبد الرزاؽ مات ُب سنة )ُُٔ)
 .ّْٔص ُتذكرة اٜنفاظ جالذىِب ُب 

( سنة، فحَّت لو قلنا بتف  عبد الرزاؽ ّٓفيكوف عمر عبد الرزاؽ عند كفاة سفياف الثورم ىو )
قد ٚنعو كىو ُب سن ( للهجرة، فيكوف ُُٔٚنع ىذا اٜنديث عن سفياف الثورم ُب سنة كفاتو )

 آخر حياتو.( سنة، فيبعد جدان أن و ركاه ُب َٓو عاش بعد ذل  )ن  إ( سنة، أم ّٓ)

فإٍف قلتى لعلو ٓنملو عن سفياف ُب كقت مبكر من حياتو كلكنو ركاه مد بن حيٍن الذىلي 
 كأ٘ند بن يوس  السلمي ُب آخر حياتو.
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أقوؿ: ىذا اإلشكاؿ أيضان جارو ُب الصحيحٌن كُب بقية الصحاح، أم البد أٍف يثبت أف  ٗنيع 
آخر حياتو، كإال فهي ضعيفة أك ال حيتج هبا.. كال  الركايات اليت ركاىا )عبد الرزاؽ( دل تكن ُب

 أحد يقوؿ بذل . كجوابكم ىناؾ ىو جوابنا ىنا.

( ٍّٓب إن و يبعد احتماؿ أف  عبد الرزاؽ قد ٚنع ىذا اٜنديث عن سفياف كبقي أكثر من )
 كدل حيدث بو إال ُب آخر حياتو !سنة  كإنان لو 

.. فكي   كأمناء تكثقاموصوفوف بتهنم أئمة  الرزاؽ ىذا اٜنديث عن عبد وانقل كالذين
 يتساىلوف ُب النقل كيرككف عن ٢نرِّؼ أك ٢نلط ؟!!

كقد قاؿ ابن حجر إف  عبد الرزاؽ اختلط بعد اٞنائتٌن للهجرة، فمن نقل عنو قبل ذل  فال 
 إشكاؿ، ىذا مضموف كالمو كاليكم نصو:

 :ُْٖابن حجر ص -مقدمة فتح البارم 

اـ بن نافع اٜنمًنم الصنعاين أحد اٜنفاظ االثبات صاحب التصاني  كثقو )عبد الرزاؽ بن مه
األئمة كلهم إال العباس بن عبد العظيم العنربم كحده فتكلم بكالـ أفرط فيو كدل يوافقو عليو 
أحد..... كقاؿ الذىلي: كاف أيقظهم ُب اٜنديث ككاف حيفظ... )قلت( احتج بو الشيخاف ُب 

و قبل االختالط كضابط ذل  من ٚنع منو قبل اٞنائتٌن فتما بعدىا ٗنلة من حديث من ٚنع من
 فكاف قد تغًن...(.

كىنا الذىلي الذم ركل عنو ركاية )فإن و خليفة ا اٞنهدم( يص  عبد الرزاؽ بتن و )كاف 
أيقظهم ُب اٜنديث ككاف حيفظ( أٍم إف  ١نمد بن حيٍن الذىلي كاف مهتمان ّنراعاة اٜنفظ كاليقظة 

ك أكي  يركم عنو كىو يراه ٢نرِّفان هم، فظ  هبما عبد الرزاؽ، بل كصفو بتيقالركاة، كقد كص عند
( للهجرة، ٢ََِنلطان ؟! فهذا يدؿ على أف  الذىلي ركل ىذه الركاية عن عبد الرزاؽ قبل سنة )

 ىذا إٍف قلنا فعالن إف  عبد الرزاؽ قد خلط بعد اٞنائتٌن.
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 - ِّٕص ُِىلي ُب كتاب )سًن أعالـ النبالء( للذىِب جٍب عند التدقيق ُب ترٗنة الذ
، ٤ند أف  الذىلي رحل ُب طلب العلم منذ صباه، توجو اذل البصرة ٍب اذل اليمن َُْبرقم  ِٖٓ

 فسمع ُب اليمن عن عبد الرزاؽ فتكثر عنو، ٍب رجع اذل مكة، ٍب اذل مصر كالشاـ.

ألف  عند  ؛( للهجرةََِاليمن قبل )كمنو نعرؼ أف  الذىلي قد ٚنع عن عبد الرزاؽ ُب 
اٞنائتٌن لو من العمر ما يقارب الثالثٌن سنة، كقد عرفنا أن و رحل ُب طلب اٜنديث منذ صباه كرّنا 

 قبل أٍف يبلغ العاشرة. 

كىم قليلوف  -ك٣نا يسيد ذل  أف  العلماء قد ذكركا الركاة الذين رككا عن عبد الرزاؽ بعد تغًنه 
هم ١نمد بن حيٍن الذىلي كال أ٘ند بن يوس ، اللذاف ركيا ركاية البحث عن عبد كدل يذكركا من -

عالء الدين علي رضا ُب كتابو هناية االغتباط ّنن رمي الرزاؽ ُب سند ابن ماجة، كىذا نص كالـ  
 :    ُِٖمن الركاة باالختالط، ص

ًنه إال إسحاؽ بن )كدل يذكر ابن الصالح ُب علومو أحدان ٣نن ٚنع من عبد الرزاؽ بعد تغ
إبراىيم الدبرم كسكت عن غًنه، كٟنذا فقد تعقبو اٜنافظ العراقي فقاؿ: دل يذكر اٞنصن  أحدان 
٣نن ٚنع من عبد الرزاؽ بعد تغًنه إال إسحاؽ بن إبراىيم الدبرم فقط، ك٣نن ٚنع منو بعد ما 

التغًن ١نمد بن ٘ناد  عىًميى أ٘ند بن ١نمد بن شٌبوبة. قاؿ أ٘ند بن حنبل: كٚنع منو أيضان بعد
الطهراين كالظاىر أف الذين ٚنع منهم الطرباين ُب رحلتو اذل صنعاء من أصحاب عبد الرزاؽ كلهم 
ٚنع منو بعد التغًن كىم أربعة: أحدىم الدبرم الذم ذكره اٞنصن  ككاف ٚناعو من عبد الرزاؽ 

 (.سنة عشر كمائتٌن ككانت كفاة الدبرم سنة أربع كٖنانٌن كمائتٌن ...

كما   -كعلى أٌم حاؿ فهذه الشبهة إٍف ٕنسكوا هبا هتدـ بيوهتم كتطيل عناءىم، إذ عليهم 
كاف قبل   -عن عبد الرزاؽ  –أٍف يثبتوا أف  ٗنيع ما ركاه لو البخارم كمسلم كغًنمها  -قدمتي 
 التخليط.
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 الشبهة الثالثة:

قالبة، فإنو من قاؿ األلباين: )... ك قد ذىل من صححو عن علتو، كىي عنعنة أيب 
 . (ُ)اٞندلسٌن...( 

 الجواب:

تقدـ أف  أبا قالبة قد عيد  ُب الطبقة األكذل من اٞندلسٌن الذين ال يضر تدليسهم، ٍب إٍف كانت 
عنعنة أيب قالبة تستوجب ضع  اٜنديث عند األلباين، فيجب أٍف يسرم ىذا اٜنكم عنده اذل ما 

 ن ما كافق ىواه، كيشكل على ما خال  ىواه.حيب كاذل ما يكره، ال أن و يغض النظر ع

فتبو قالبة أيضان عنعن ُب صحيح مسلم نفس عنعنتو ُب ىذه الركاية ُب سنن ابن ماجة، أٍم 
إن و عنعن عن أيب أٚناء الرحِب بالذات، فهل )الباء( ُب صحيح مسلم ْنر كُب سنن أيب ماجة ال 

 ْنر ؟!

 قاتل ا اٟنول كالتعصب !

أكالن أٍف يفرغ من تضعي  الركايات اليت عنعنها أبو قالبة ُب صحيح مسلم كغًنه  فعلى األلباين
 ٍب يتٌب اذل تضعي  ىذه الركاية ُب سنن ابن ماجة.

ٍب يا ألباين ىل نسيت تصحيح  لركاية أيب قالبة عن أيب أٚناء ُب كتاب  إركاء الغليل ؟! 
 كىذا نصو:

عن أيب ثعلبة اٝنشين بو. كىذا سند  أٚناء الرحِبأيب قالبة عن أيب ).... كقتادة كالمها عنو 
صحيح على شرط مسلم، كإف كاف أبو قالبة قد نسب إذل التدليس. لكن الظاىر أنو إَّنا يدلس 

 . (ِ)عن الصحابة كما ُب الوجو األكؿ من ىذه الطريق. كا أعلم( 
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صحة الركاية على فهنا ما دامت الركاية ال ٔنال  ىول األلباين غيشي على عينيو، كحكم ب
شرط مسلم، ك٘نل تدليس أيب قالبة على أن و تدليس عن الصحابة، كالتدليس عن الصحابة ال 
إشكاؿ فيو ألهنم كلهم عدكؿ، فلو ترؾ الصحايب الذم ٚنعو منو، كنسبو اذل صحايب آخر فال 

 بتس، كما يقوؿ الذىِب: 

 يدلس. )... قاؿ يزيد بن ىاركف: ٚنعت شعبة يقوؿ: كاف أبو ىريرة

 ؛فإف تدليسهم عن صاحب أكرب منهم ؛تدليس الصحابة كثًن، كال عيب فيوقلت: 
 .(ُ)كالصحابة كلهم عدكؿ...( 

ٍب إذا كاف مطلق التدليس عند األلباين يقدح ُب الراكم، فعليو أٍف يةرؾ صحيح البخارم 
، كىاؾ اعةراؼ برمتو، ألف  ١نمد بن إٚناعيل البخارم مسل  الصحيح ثبت عليو التدليس أيضان 

 الذىِب نفسو بذل :

 :ِٕٓ - ِْٕص ُِسًن أعالـ النبالء ج

: خالئق، منهم: األئمة سعيد بن أيب -أم عن ١نمد بن حيٍن الذىلي  -)... ركل عنو 
ك١نمود  -كىسالء من شيوخو  -مرًن، كأبو جعفر النفيلي، كعبد ا بن صاحل، كعمرك بن خالد 

، ال يقوؿ: كيدلسو كثًنار، ك١نمد بن إٚناعيل البخارم، بن غيالف، ك١نمد بن سهل بن عسك
١نمد بن حيٍن، بل يقوؿ: ١نمد فقط، أك ١نمد بن خالد، أك ١نمد بن عبد ا ينسبو إذل اٛند، 

 ٞنكاف الواقع بينهما، غفر ا ٟنما(. كيعمي اٚنو

ر كال .. ال تض كعلى أم حاؿ فما دامت عنعنة أيب قالبة كأمثالو من رجاؿ الصحيحٌن
 إشكاؿ فيها فلماذا ىذه اٛنلبة كالضجة ؟!

كقد تقدـ بياف اٜناؿ ُب عنعنة أيب قالبة، كإهنا ال تقدح ُب اٜنديث، ككذل  تقدـ ذكر اٞنوارد 
 اليت عنعن فيها ُب صحيح مسلم، فلًناجع. 
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 .. تبٌن أف  الذم ابتلى بالذىوؿ ىو األلباين ال الذم صحح حديث ابن ماجة. كأخًنان 

 ة الرابعة:الشبه

؛ دكف قولو: "فإف فيها ... لكن اٜنديث صحيح اٞنعىن قاؿ األلباين عن ىذا اٜنديث: )منكر
 خليفة ا اٞنهدم".

( من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعان ٥نو ُٖٓ- ُٕٓص ِجفقد أخرجو ابن ماجة )
 ركاية ثوباف الثانية.

ىو ٢نتل  فيو، فيصلح لالستشهاد بو، كإسناده حسن ّنا قبلو، فإف فيو يزيد بن أيب زياد، ك 
 كليس فيو أيضان ذكر "خليفة ا"، كال "خراساف".

كىذه الزيادة: "خليفة ا"؛ ليس ٟنا طريق ثابت، كال ما يصلح أف يكوف شاىدان ٟنا، فهي 
 منكرة؛ ... كمن نكارهتا أنو ال جيوز ُب الشرع أف يقاؿ: فالف خليفة ا. ٞنا فيو من ايهاـ ما ال

 . (ُ)يليق با تعاذل من النقص كالعجز...( 

 الجواب:

)خليفة ا اٞنهدم( منكرة، ال يعدك االجتهاد كالرأم، كما أكثر اآلراء الباطلة  قولو بتف   أولا:
 اٞنوىومة اليت ال حيسن ٚناعها فضالن عن االصغاء ٟنا.

اٝنليفة للمخلوؽ ىو  م ّنا أف  فقد قاس األلباين أعماؿ ا تعاذل بتعماؿ اٞنخلوقٌن، حيث توى
 يقاؿ بتف   ذف ال ديكن أفٍ إمن خيلفو بعد موتو أك غيابو... اخل، كا ال يغيب كال ديوت كال يعجز، 

 لو خليفة !

كىذا قياس مع الفارؽ كما ال خيفى كىو باطل بداىة، فليس كل ما ثبت للمخلوؽ ٣نا يستلـز 
نو كىو ١نتاج ٟنا عند اٞنخلوؽ جزء م )اليد( مثالن  إف  العجر ينتفي كص  ا بو على االطالؽ، ف
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و ال جيوز نسبة اليد اذل ا تعاذل، فقد ن  أىذا ال يعين  و مركب كليس بسيطان، كلكنن  أكاثباهتا يعين 
ا ال تقاس بتيدم اٞنخلوقٌن من حيث االحتياج ٟنا هن  ألقرآف كالسنة بذل ، كلكن يقينان نطق ا

... اخل، فا منزه عن ذل ، فاليد ٟنا معاف كثًنة ُب لغة العرب، كالقوة  كاٞناديةكاٛنزئية كالةركيب 
 ... اخل. كالقدرة كالنعمة كالفضل

 كاألمثاؿ كثًنة ُب ذل  كلكن عقوؿ الوىابية قد اعتادت على اٛنمود كالتعصب األعمى.

ا غائب  اٝنليفة أك أف   ا ١نتاج اذل ىذا فعندما نقوؿ: )خليفة ا( ال يعين ذل  أبدان أف  
األلباين ال يرل الناس سول أطفاؿ رضع ال يفرقوف بٌن  أك ميت سبحانو كتعاذل علوا كبًنان، ككتف  

ا ال ديوت كال يغيب كال  التمرة كاٛنمرة ! فتم إنساف ديل  مسكة عقل كدين سليم يفهم بتف  
 ... اخل. حيتاج

ا استخلفو  اذل معىن اٝنليفة  تعاذل، بل معناه: إف  فال ديكن قياس معىن اٝنليفة لإلنساف 
ا تنزه عن مباشرة ٗنيع خلقو  مو ا تبارؾ كتعاذل، ألف  ٞنباشرة اٜنكم ُب خلقو كسياستهم ّنا عل  

 ستلوف.ستؿ عما يفعل كىم يي ... كال يي  بالكالـ كالسياسة

َّت اٝنالفة بالنسبة للمخلوقٌن ليس كىذا اٞنعىن ىو خالفة عز ال خالفة فقر كاحتياج، بل ح
جاه كماؿ  اكشرؼ، فمثالن إذا كاف ىناؾ رجل ذمعناىا فقط العجز، بل قد تكوف خالفة عز 

كمقاـ رفيع، فعندما يستخل  رجالن ُب دكانو ليباشر البيع كما يلحقو من حسابات ك٣ناكسة، 
اىو ٛن ىذا اٞنوضع مناسبة السبب عدـ.. بل قد يكوف  و عاجز عن مباشرة البيعليس معناه أن  

، فهكذا خالفة تعترب خالفة عز كشرؼ ال أهنا خالفة عجز. فليس كل من امتنع عن فعل كمقامو
 شيء ما فهو عاجز عنو.

فخليفة ا ُب األرض ىو الذم نصبو ا تعاذل إمامان ٝنلقو كأكجب نفوذ حكمو على الناس، 
 كطاعتو طاعة ا كمعصيتو معصية ا.فيكوف أمره ىو أمر ا كهنيو ىو هني ا، 

 قولو: )كىذه الزيادة: خليفة ا ليس ٟنا طريق ثابت(.ثانياا: 
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تقدـ إثبات صحة طريقها كبياف فساد رأم األلباين، كأهنا قد نقلها ابن ماجة بسند  :أقوؿ
 صحيح، ككذل  اٜناكم النيسابورم على شرط الشيخٌن ككافقو الذىِب.

 ثابت، كليس فقرة )خليفة ا اٞنهدم(. طريقاين ىو من ليس لو األلب فيتضح أف  

بينت جواز اٝنالفة  تعاذل ّنعىن تنصيب حججو كخلفائو ليقوموا بةربية األمة  بعد أفٍ  ثالثاا:
كفق اإلرادة اإلٟنية، نتٌب اذل ١ناكمة قوؿ األلباين: )كىذه الزيادة: "خليفة ا"؛ ليس ٟنا طريق 

 صلح أف يكوف شاىدان ٟنا(.ثابت، كال ما ي

و صفة للمهدم ظاىر إشكاؿ األلباين ىو على لفظ )خليفة ا(، كليس ألن   فال خيفى أف  
 ، كىو إشكاؿ مستورد من ابن تيمية كما سيتٌب بيانو.)عليو السالـ(

يكوف شاىدان لو، كالـ خاطئ ال  لفظ )خليفة ا( ليس لو ما يصلح أفٍ  كقوؿ األلباين بتف  
 ألنو: ؛بت بويع

مد عليو ُب اٜنديث صحيح السند كما تقدـ، كعند األلباين حديث اآلحاد الصحيح يعت .ُ
، كقد ذكر األلباين ُب السلسلة الصحيحة استنكار (ُ)ثبات ىذا اٞنوضوع إالعقيدة كلو كتاب ُب 

الـ ابن )خليفة ا(، كقاؿ عنو: )... فإف ىذه اإلضافة استنكرىا شيخ اإلس لفظابن تيمية لػ
فنرد قوؿ ، (ِ)تيمية...، كلو صحت عن رسوؿ ا )صلى ا عليو كآلو(، دل نعبت باستنكاره( 

األلباين عليو كنقوؿ لو كالبن تيمية: ال نعبت باستنكاركما بعد صحة اٜنديث، فلنا صحة اٜنديث، 
 كلكم كعليكم استنكاركما.

 ا(، منها:ىناؾ شواىد كثًنة تشهد بصحة لفظ أك معىن )خليفة  .ِ

 الشاىد األكؿ:

 :َّْ - َِْص ٓمسند أ٘ند ج
                                                           

 .(حٌلي٠غ كـش رٕفٔٗ فٟ حٌؼمخثي ٚحألكىخَ)ٚػٕٛحْ حٌىظخد ٘ٛ:  -1
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حدثنا عبد ا حدثين أيب ثنا ١نمد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب التياح قاؿ ٚنعت صخرا 
حيدث عن سبيع قاؿ: )... فإذا ىو حذيفة فسمعتو يقوؿ: كاف أصحاب رسوؿ ا صلى ا 

يا رسوؿ ا ىل بعد ىذا اٝنًن شر كما   :عليو كسلم يستلونو عن اٝنًن كاستلو عن الشر فقلت
السي  أحسب أبو التياح يقوؿ السي   :فما العصمة منو قاؿ :قلت ،نعم :كاف قبلو شر قاؿ

أحسب قاؿ قلت ٍب ماذا قاؿ ٍب تكوف ىدنة على دخن قاؿ قلت ٍب ماذا قاؿ ٍب تكوف دعاة 
هن  جسم  كأخذ مال  فإف دل كاف  فإف رأيت يومئذ خليفة ا ُب األرض فالزموالضاللة قاؿ 

تره فاىرب ُب األرض كلو أف ٕنوت كأنت عاض َنذؿ شجرة. قاؿ قلت ٍب ماذا قاؿ ٍب خيرج 
 .(ُ)الدجاؿ...( 

(، كاٜنديث ُب األرض فالزمو خليفة افإف رأيت يومئذ : ))صلى ا عليو كآلو(فالحظ قولو 
اين ُب سننو بسند آخر عن نصر بن صحيح السند أك حسن، كلو تابع أخرجو أبو داكد السجست

، ككذل  (ِ)( إف كاف  خليفة ُب األرض) :(، بلفظِْْْح ََّص ِجعاصم عن سبيع )
فإف  ) :( عن نصر بن عاصم عن خالد اليشكرم، بلفظَّْص ٓجُب مسند أ٘ند بن حنبل )

( عن نصر بن ِّْص ْج(، كأخرجو اٜناكم النيسابورم )كاف  يومئذ ُب األرض خليفة
( كشهد بصحتو. كأخرجو فإف كاف  عز كجل يومئذ خليفة) :عاصم عن سبيع بن خالد، بلفظ
، عن زيد بن صخر عن سبيع بٌن خالد أك خالد بن سبيع، ٗٓابو داكد الطيالسي ُب مسنده ص

(. كأخرجو عبد الرزاؽ الصنعاين ُب فإف رأيت يومئذ  عز كجل ُب األرض خليفة فالزمو) :بلفظ
( عن نصر بن عاصم الليثي عن خالد بن خالد اليشكرم، َُُِٕح ُّْص ُُجمصنفو )
 (.فإف كاف ا ُب األرض يومئذ خليفةبلفظ )

                                                           

َّٕٔٗ حألٌزخٟٔ فٟ ٛل١ق حٌـخِغ حٌٜغ١َ ٙ -1 (. ٚٛللٗ كِّس أكّي ح٠ٌِٓ فٟ ؼغٓ، اً لخي: )99ٕ٘رَلُ   7٘٘ك
َّٕٔٗ ٗؼ١ذ حالٍٔئ١ٚ فٟ إعٕادٖ فؽ١ػً لخي: )ا 8ٖٖٕٔرَلُ  ٕٕٙ – ٕٔٙٙ ٙٔؽ :طلم١مٗ ٌّٕٔي أكّي ...(. ٚك
 4ض :ٚأخشظٗ األٌثأٟ فٟ اٌغٍغٍح اٌقؽ١ؽح...(. ؼذ٠س ؼغٓاً لخي: ) 9ٕٖٕٗرَلُ   8ٖؽ :طلم١مٗ ٌّٕٔي أكّي

 .0390تشلُ  411 – 399ؿ
فٟ طٍو١ٚ  (. ٚلي ٚحفمٗ حٌٌ٘زٟ٘زا ؼذ٠س فؽ١ػ اإلعٕاد ٌُٚ ٠خشظاٖٛللٗ حٌلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ ك١غ لخي: ) -2

ٕٗ حألٌزخٟٔ فٟ ٛل١ق ٕٓٓ ألرٟ ىحٚىفؽ١ػحٌّٔظيٍن ك١غ لخي ػٕٗ: ) ّٔ اً لخي:  ٕٗٗٗرَلُ  ٙٙ ٖؽ :(. ٚك
 (.ٚ٘زا إعٕاد ؼغٓك١غ لخي: ) 79ٔٔطلض ٍلُ  ٓٓٗٙ ٗؽ :(. ٚكّٕٔٗ حألٌزخٟٔ أ٠٠خً فٟ حٌٍٍٔٔش حٌٜل١لشؼغٓ)
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فاٜنديث مركم بتكثر من طريق عن سبيع عن حذيفة، كشهد العلماء ُنسنو كصحتو، ككما 
 صح اٜنديث عن النِب فال نعبت باستنكار اٞنستنكرين. يقوؿ األلباين؛ إفٍ 

 الرسالة.ىذه د قوم لصحة لفظ )خليفة ا( ُب حديث فهذا شاى

)إف كاف  خليفة ُب  :األلباين قد استنكر لفظ )خليفة ا(، كدل يستكر لفظ كالعجيب أف  
، كال أدرم ما الفرؽ بٌن اللفظٌن بالنسبة للمعىن الواضح من اللفظٌن، كىو تنصيب (ُ)األرض( 

 خليفة ُب األرض من قبل ا تعاذل ؟!

 الشاىد الثاين:

 ِٓٗص -ىػ  ِْٗاٞنتوُب سنة  (ِ)عبد بن ٘نيد بن نصر -ُب منتخب مسند عبد بن ٘نيد 
 :ْٗٗح

قاؿ: قاؿ رسوؿ  ،عن أيب سعيد اٝندرم ،عن أيب ىاركف العبدم ،أنا معمر ،أنا عبد الرزاؽ
بيده  أنت خليفة ا :احتج آدـ كموسى عليهما السالـ فقاؿ موسىا صلى ا عليو كسلم: )

 (عليو السالـ)أسكن  جنتو كأسجد ل  مالئكتو فتخرجت ذريت  من اٛننة كأشقيتهم فقاؿ آدـ 
أنت موسى الذم اصطفاؾ ا بكالمو كرسالتو تلومين ُب شئ كجدتو قد قدر علي قبل أف أخلق 

 (.قاؿ فحج آدـ موسى فحج آدـ موسى

(، أنت خليفة ا: ))عليو السالـ(ـ لنِب ا آد )عليو السالـ(فالحظ قوؿ نِب ا موسى 
 أليس ىو عٌن ما تضمنو حديث الرسالة ؟!

 

                                                           

 .79ٔٔطلض ٍلُ  ٓٓٗٙ ٗؽ :ٍحؿغ حٌٍٍٔٔش حٌٜل١لش -1
 :9٘٘ٔرَلُ   ٖٗ٘ – ٖٗ٘ٙ ٕؽ :ٌٌٍ٘زٟ - حٌلفخظطٌوَس  -ٕ

ّٟٔ ِٜٕف حٌّٕٔي حٌىز١َ ٚحٌظف١َٔ ٚغ١َ ًٌه حّٓٗ ػزي حٌل١ّي  )ػزي رٓ ك١ّي رٓ َٜٔ حالِخَ حٌلخفع أرٛ ِلّي حٌِى
فوفف...... ٚػٍك ٌٗ حٌزوخٍٞ فٟ ىالثً حٌٕزٛس ِٓ ٛل١لٗ فّٔخٖ ػزي حٌل١ّي، ٚوخْ ِٓ حألثّش حٌؼمخص. ٚلغ حٌّٕظوذ ِٓ 

 ٕٔيٖ ٌٕخ ٌٜٚغخٍ أٚالىٔخ رؼٍٛ. ِخص ٕٓش طٔغ ٚأٍرؼ١ٓ ِٚخثظ١ٓ ٍكّٗ هللا طؼخٌٝ...(.  ِ
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 الشاىد الثالث:

 :ُٖباب هني من أكل ثومان أك بصالن... ص ِصحيح مسلم ج 

يتمركنين اف استخل  كاف ا دل يكن ليضيع دينو كال  قوؿ عمر بن اٝنطاب: )... كاف أقوامان 
 ا عليو كسلم...(. كال الذم بعث بو نبيو صلى خالفتو

القائم هبا حقيقة ىو خليفة ا جل  فعمر ىنا ينسب اٝنالفة اذل ا تعاذل، كأكيدان أف  
 جاللو، فهل عمر مشرؾ برأم األلباين كابن تيمية ؟!

 الشاىد الرابع:

 (:ُُِص ٖجصحيح البخارم )

 من نِب كال )ما بعث اقاؿ:  ،عن النِب صلى ا عليو كسلم ،عن أيب سعيد اٝندرم
استخل  من خليفة إال كانت لو بطانتاف بطانة تتمره باٞنعركؼ كٓنضو عليو كبطانة تتمره بالشر 

 .(كٓنضو عليو فاٞنعصـو من عصم ا تعاذل

و مستخل  من قبل ا فاٝنليفة الذم يستخلفو ا ماذا نسميو ؟ أليس خليفة ا ؟ ألن  
 و مرسل من قبل ا تعاذل. بػ )رسوؿ ا( ألن  تعاذل، كما إنا نسمي من يرسلو ا

 الشاىد اٝنامس:

أخرج أبو نعيم االصبهاين ُب )األربعٌن حديثان ُب اٞنهدم(، اٜنديث السادس عشر، عن عبد 
خيرج اٞنهدم كعلى رأسو عمامة، : ))صلى ا عليو كآلو كسلم(ا بن عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 

 .(ُ)( اٞنهدم خليفة ا فاتٌبعوه فيها مناد ينادم: ىذا

                                                           

 :طلم١ك ح١ٌ٘ن ١ِٙذ رٓ ٛخٌق حٌز٠ٍٕٟٛ - ػمي حٌيٍٍ فٟ أهزخٍ حٌّٕظظَ ؛ٔٙٙ ١ٛ١ٌٍٕٟٔ: ؽ - حٌلخٚٞ ٌٍفظخٚٞ -1
، ٚلخي 8٘ٔ، ٙٔ، ١٘ـ ٌٍٖٖٔٔ٘زٍٕـٟ، حٌّطزؼش حٌّلّٛى٠ش رَّٜ ٕٓش  - ٍٔٛ حألرٜخٍ ؛ٕ٘ٓٙ ٕٕٔف ٙرـ 

 أهَؿٗ أرٛ ٔؼ١ُ ٚحٌطزَحٟٔ ٚغ١َّ٘خ. 
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 الشاىد السادس:

إذا أقبلت الرايات السود من ) قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: ،عن عبد ا
 .(ُ)(فيها خليفة ا اٞنهدم خراساف فائتوىا فإف  

بػ كفيو النص على كص  اإلماـ اٞنهدم )عليو السالـ(  ،كىذا اٜنديث شاىد ٜنديث الرسالة
 )خليفة ا(.

 و ال شاىد لو.م األلباين بتن  ىٍ فهذه ستة شواىد تسيد صحة معىن )خليفة ا(، كهبا يتبٌن كى 

كبعد ذل  ال بتس بذكر أقواؿ بعض العلماء َنواز إطالؽ )خليفة ا( على خليفة ا ُب 
 األرض:

عمارة األرض : )ككل من استخلفو ا ُب ْٔٔص ُقاؿ اٞنناكم ُب فيض القدير ج .ُ
كسياسة الناس كتكميل نفوسهم كتنفيذ أمره فيهم فهو خليفة لكن ال ٜناجة بو تعاذل إذل من 
ينوبو بل لقصور اٞنستخل  عليو عن قبوؿ فيضو كتنفيذ أمره )فإف قلت( ما حكمة إضافتو إذل 

لى بالفضائل ا كىال قاؿ اٝنليفة ؟ قلت ىو إشارة إذل أنو إنساف كامل قد ْنلى عن الرذائل كٓن
ك١نل االجتهاد كالفتوة ُنيث دل يفتو إال مقاـ النبوة كفيو رد على الطيِب كمتبوعو ُب ذىاهبم إذل 

 امتناع أف يقاؿ خليفة ا لغًن آدـ كداكد عليهما السالـ(.

)كقيل: إَّنا ٚنى خليفة ألنو خليفة ا ُب  :ْٔص ُكقاؿ السمعاين ُب تفسًنه ج .ِ
 و، كتنفيذ قضاياه، كىذا ىو األصح(.األرض؛ إلقامة أحكام

)كاٞنراد باٝنليفة ىهنا آدـ ٚناه خليفة ألنو خل   :َٔص ُكقاؿ البغوم ُب تفسًنه ج .ّ
اٛنن أم جاء بعدىم كقيل ألنو خيلفو غًنه كالصحيح أنو خليفة ا ُب أرضو إلقامة أحكامو 

 كتنفيذ قضاياه(.

                                                           

 . 9ٙٙ :الرٓ كـَ - حٌمٛي حٌّٔيى فٟ حٌٌد ػٓ ِٕٔي أكّي -1
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َّنا كاف إخراجهما من اٛننة إذل األرض، )... كإ :ُِّص ُكقاؿ القرطِب ُب تفسًنه ج .ْ
إخراجو منها  -لعنو ا  -ألهنما خلقا منها، كليكوف آدـ خليفة ُب األرض. كدل يقصد إبليس 
ه كال أدرؾ مراده، بل ازداد كإَّنا قصد إسقاطو من مرتبتو كإبعاده كما أبعد ىو، فلم يبلغ مقصد

]طو:  "ٍب اجتباه ربو فتاب عليو كىدل" :عٌن كغيظ نفس كخيبة ظن. قاؿ ا جل ثناؤه سخنة
[ فصار عليو السالـ خليفة ا ُب أرضو بعد أف كاف جارا لو ُب داره، فكم بٌن اٝنليفة ُِِ

 كاٛنار ! صلى ا عليو كسلم ...(.

ُب قوؿ ابن مسعود كابن عباس كٗنيع  -)... كاٞنعىن باٝنليفة ىنا  :ِّٔص ُكقاؿ أيضان ج
 عليو السالـ، كىو خليفة ا ُب إمضاء أحكامو كأكامره ...(.آدـ  -أىل التتكيل 

)... كاٝنليفة من خيل  غًنه كينوب منابو، كاٟناء  :ٖٔص ُكقاؿ البيضاكم ُب تفسًنه ج .ٓ
فيو للمبالغة، كاٞنراد بو آدـ عليو الصالة كالسالـ ألنو كاف خليفة الل و ُب أرضو، ككذل  كل نِب 

ة األرض كسياسة الناس كتكميل نفوسهم كتنفيذ أمره فيهم، ال ٜناجة بو استخلفهم الل و ُب عمار 
 .تعاذل إذل من ينوبو، بل لقصور اٞنستخل  عليو عن قبوؿ فيضو، كتلقي أمره بغًن كسط ...(

)... كمعىن كونو خليفة أنو خليفة ا تعاذل ُب  :َِِص ُكقاؿ اآللوسي ُب تفسًنه ج .ٔ
ُب عمارة األرض كسياسة الناس كتكميل نفوسهم كتنفيذ أمره أرضو، ككذا كل نِب استخلفهم 

فيهم ال ٜناجة بو تعاذل، كلكن لقصور اٞنستخل  عليو ٞنا أنو ُب غاية الكدكرة كالظلمة 
اٛنسمانية، كذاتو تعاذل ُب غاية التقدس، كاٞنناسبة شرط ُب قبوؿ الفيض على ما جرت بو العادة 

 رد كتعلق ليستفيض من جهة كيفيض بتخرل ...(.اإلٟنية فال بد من متوسط ذم جهيت ْن

).... ٍب نقوؿ ُب تفسًن كونو خليفة  :ُٗٗص  ِٔكقاؿ الفخر الرازم ُب تفسًنه ج  .ٕ
 كجهاف:

األكؿ: جعلناؾ ٔنل  من تقدم  من األنبياء ُب الدعاء إذل ا تعاذل، كُب سياسة الناس ألف 
 من يصح عليو الغيبة، كذل  على ا ١ناؿ.خليفة الرجل من خيلفو، كذل  إَّنا يعقل ُب حق 
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الثاين: إنا جعلناؾ مالكا للناس كنافذ اٜنكم فيهم فبهذا التتكيل يسمى خليفة، كمنو يقاؿ 
خلفاء ا ُب أرضو، كحاصلو أف خليفة الرجل يكوف نافذ اٜنكم ُب رعيتو كحقيقة اٝنالفة ٣نتنعة 

 مفيدة اللزـك ُب تل  اٜنقيقة كىو نفاذ اٜنكم(. ُب حق ا، فلما امتنعت اٜنقيقة جعلت اللفظة

])كعد ا الذين آمنوا منكم كعملوا الصاٜنات  :ّْص  - ِِكقاؿ أيضان ُب تفسًنه ج 
 ليستخلفنهم ُب األرض( أم أف يصًنكا خلفاء ا ُب أرضو[.

دم فقد قولو: )... لكن اٜنديث صحيح اٞنعىن، دكف قولو: فإف فيها خليفة ا اٞنه رابعان:
( من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعا ٥نو ركاية  ُٖٓ - ُٕٓص ِجأخرجو ابن ماجو )

ثوباف الثانية، كإسناده حسن ّنا قبلو، فإف فيو يزيد بن أيب زياد كىو ٢نتل  فيو فيصلح 
الزيادة خليفة ا ليس ٟنا  لالستشهاد بو، كليس فيو أيضا ذكر خليفة ا كال خراساف، كىذه

 منكرة كما يفيده كالـ الذىِب السابق...(. ثابت، كال ما يصلح أف يكوف شاىدا ٟنا، فهي طريق

 الجواب:

تبٌن أف  سند ىذه الركاية صحيح كال إشكاؿ فيو كشهد بذل  علماء الفن، ككذل  معىن  .ُ
 منكرة. الركاية صحيح َنميع أجزائها، كتقدـ بياف كىم األلباين ُب قولو بتف  )خليفة ا اٞنهدم(

دل ينقل لنا األلباين نص الركاية اليت أخرجها ابن ماجة عن طريق علقمة عن ابن مسعود  .ِ
 اليت ليس فيها فقرة )خليفة ا اٞنهدم(، حَّت نعرؼ ىل ىي نفس الركاية أـ ركاية ثانية ؟

 س الركاية من دكف ىذه الفقرة ؟!ا نففما داـ السند ٢نتل  فمن قاؿ بتهن  

 ! التعصب قد أعمى بصر األلباين كأمسى كحاطب ليل ال يدرم أين يضع فتسو فالظاىر أف  

ىركبان عن الفضيحة كتدليسان، فلم أجد ُب سنن ابن ماجة ُب  هي ربي تى فعدـ ذكر نص الركاية أعٍ 
 باب خركج اٞنهدم غًن الركاية اآلتية كالظاىر أف  األلباين يقصدىا:

 :َِْٖح ُّٔٔص ِج ١نمد بن يزيد القزكيين -سنن ابن ماجة 
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عن يزيد بن أيب زياد،  ،ثنا علي بن صاحل ،ثنا معاكية بن ىشاـ ،)حدثنا عثماف بن أيب شيبة
عن إبراىيم، عن علقمة، عن عبد ا، قاؿ: بينما ٥نن عند رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم إذ 

يناه كتغًن لونو. قاؿ، أقبل فتية من بين ىاشم. فلما رآىم النِب صلى ا عليو كسلم، أغر كرقت ع
فقلت: ما نزاؿ نرل ُب كجه  شيئا نكرىو. فقاؿ " إنا أىل بيت اختار ا لنا اآلخرة على 
الدنيا. كإف أىل بييت سيلقوف بعدم بالء كتشريدا كتطريدا. حَّت يتٌب قـو من قبل اٞنشرؽ معهم 

ا ستلوا. فال يقبلونو. حَّت رايات سود. فيستلوف اٝنًن، فال يعطونو. فيقاتلوف فينصركف. فيعطوف م
يدفعوىا إذل رجل من أىل بييت فيملسىا قسطا، كما ملسكىا جورا. فمن أدرؾ ذل  منكم، فليتهتم 

 كلو حبوا على الثلج(.

فكما تركف أف  ىذه الركاية غًن الركاية اليت نتكلم عنها سندان كمتنان، فاألحاديث اليت تتكلم عن 
، فهل يلـز آناد ألفاظها أك معانيها ؟! فما ىذا اٝنلط جدان  ثًنةالرايات السود كعن أىل اٞنشرؽ ك

كما ىو اٞنربر لو.. كٞناذا ىذا االصرار على تضعي  ركاية شهد بصحتها عدة علماء خرباء  الفظيع
 عندكم ؟!

أليس من العيب أٍف يدلس شخص يدعي العلم هبذه الطريقة ؟! فاٜناؿ كاضح جدان ُب أف  
 سندان كمتنان كسياقان ! تلفتٌنالركايتٌن ٢ن

 )...فهي منكرة كما يفيده كالـ الذىِب السابق...(. قولو: .ّ

أقوؿ: إف  كالـ الذىِب ال عالقة لو هبذه الفقرة )خليفة ا اٞنهدم( كدل يشر إليها، بل كدل 
نده يتكلم الذىِب عن ركاية ابن ماجة أصالن، بل تكلم عن الركاية اليت نقلها أ٘ند بن حنبل ُب مس

.. كدل يفصح الذىِب عن موضع النكارة ُب اٜنديث ىل ىي نكارة  بسند مغاير لسند ابن ماجة
 ُب السند أـ ُب اٞن ن ؟

ك٣نا يسيد أن و يعين نكارة السند ال اٞن ن ىو أنو تعقب ركاية ابن ماجة بسند كلفظ اٜناكم ُب 
اف متنها أك بعضو منكران اٞنستدرؾ كحكم بصحتها على شرط الشيخٌن موافقان للحاكم، فلو ك
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راجع  عنده ألشار إليو، كفقرة )خليفة ا اٞنهدم( موجودة ُب ركاية اٜناكم اليت صححها الذىِب.
 .ِّْٖبرقم  ْتعليق الذىِب على اٞنستدرؾ ج

ُب مسنده ُب سندىا )علي بن زيد( كىو مضع    -اٞنختصرة  -ركاية أ٘ند بن حنبل  ،نعم
طريق الذىِب، إذف فالقرائن تشهد على أف  النكارة بسبب السند ال  كما سيتٌب قريبان بيانو عن

 اٞن ن.  

كما يسكد ذل  أكثر ىو أف الذىِب كاف بصدد ترٗنة )علي بن زيد بن عبد ا( كذكر أقواؿ 
العلماء ُب تضعيفو كٔنليطو كقلة حفظو... اخل، كىذا ما ينطبق عليو أحد أشهر تعريفات 

مصطلح اٜنديث، حيث عر فوه بتنو: )ىو اٜنديث الذم ُب إسناده راك  )اٜنديث اٞننكر( ُب كتب
 .(ُ)فحش غلطو أك كثرت غفلتو أك ظهر فسقو( 

 ليكم نص كالـ الذىِب باختصار:إك 

 :(ْْٖٓبرقم  ُِٖ – ُِٕص ّج :الذىِب –)ميزاف االعتداؿ 

مليكة بن  بن زىًن أيب علي بن زيد بن عبد ا)علي بن زيد بن جدعاف ] ـ، عن [. ىو 
جذعاف، أبو اٜنسن القرشي التيمي البصرم، أحد علماء التابعٌن....... قاؿ موسى بن 
إٚناعيل: قلت ٜنماد بن سلمة: زعم كىيب أف علي بن زيد كاف ال حيفظ...... كقاؿ شعبة: 

. ككاف ابن عيينة قبل أف خيتلطمرة: حدثنا علي  -ككاف رفاعا. كقاؿ  -حدثنا علي بن زيد 
. كقاؿ الفالس: كاف يقلب األحاديثككاف  -كقاؿ ٘ناد بن زيد: أخربنا علي بن زيد . يضعفو

حيٍن القطاف يتقى اٜنديث عن علي بن زيد. كركل عن يزيد بن زريع، قاؿ: كاف علي بن زيد 
كركل عثماف بن سعيد، عن حيٍن: ليس بذاؾ القوم. كركل عباس  ضعي .رافضيا. كقاؿ أ٘ند: 

كقاؿ ُب موضع آخر: ىو أحب إذل من ابن عقيل كمن عاصم بن عبيد . ليس بشئعن حيٍن:  -
. ال حيتج بوا. كقاؿ أ٘ند العجلي: كاف يتشيع، كليس بالقول. كقاؿ البخارم، كأبو حاًب: 

                                                           

 .9٘ – 9ٌٍٗيوظٍٛ ِلّٛى حٌطلخْ: ٙ - حٔظَ ط١ٔ١َ ِٜطٍق حٌلي٠غ -1
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اختلط ُب  كقاؿ أبو حاًب: يكتب حديثو، ىو أحب إذل من يزيد بن أيب زياد. كقاؿ الفسوم: 
 .....لسوء حفظو ال أحتج بو. كقاؿ ابن خزدية: كربه

أ٘ند ُب مسنده، حدثنا ككيع، عن شري ، عن علي بن زيد، عن أيب قالبة، عن ثوباف، قاؿ 
رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: إذا رأيتم السود قد أقبلت من خراساف فتتوىا كلو حبوا على 

بن اٞنختار، عن ، كقد ركاه الثورم، كعبد العزيز أراه منكراالثلج، فإف فيها خليفة اٞنهدل. قلت: 
 (.قاؿ: عن أٚناء، عن ثوباف....خالد اٜنذاء، عن أيب قالبة، ف

أن و راجع اذل سند الركاية ال متنها،  -إٍف دل يكن أكيدان  -فقوؿ الذىِب: )أراه منكران( الراجح 
كسند ركاية أ٘ند بن حنبل بالذات ال سند ركاية ابن ماجة أك اٜناكم، بدليل التضعي  الذم نقلو 

 ذىِب عن العلماء بقلة اٜنفظ كالضع  كالتخليط كما شابو لػ )علي بن زيد(.ال

كبدليل أف  الذىِب تعقب ركاية اٜناكم ُب اٞنستدرؾ كاليت ىي نفس ركاية ابن ماجة كفيها نص 
عبارة )خليفة ا اٞنهدم( ككافق اٜناكم على تصحيحها على شرط الشيخٌن كدل يستشكل على 

فكي  يتٌب ىنا كيستشكل على ركاية أ٘ند بن حنبل كيصفها بنكارة  ،-كما تقدـ   -متنها 
 اٞن ن؟!

ُب كالمو عن )علي بن زيد( ُب إسناد  -كقد صر ح الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوم 
 بتف النكارة اليت يقصدىا الذىِب ىي نكارة السند ال اٞن ن: -أ٘ند بن حنبل 

اه منكرا. كقد ركاه الثورم كعبد العزيز بن اٞنختار عن خالد )كذكره الذىِب ُب اٞنيزاف كقاؿ: أر 
اٜنذاء عن أيب قالبة فقاؿ: عن أٚناء عن ثوباف. انتهى. كيظهر من كالمو أنو يريد النكارة ُب ىذا 
اإلسناد ال اٞن ن نفسو حيث قاؿ: "فقاؿ عن أٚناء عن ثوباف" كذل  ألف أبا أٚناء سقط من 

 .(ُ)إسناد أ٘ند. كا أعلم( 

                                                           

 .9ٓٔٙ :فٟ ٟٛء حألكخى٠غ ٚح٢ػخٍ حٌٜل١لش )ػ١ٍٗ حٌٔالَ(حٌّٙيٞ حٌّٕظظَ  -1
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كعلى أم حاؿ فإف  مستلة اٜنكم على اٜنديث بالنكارة مستلة اجتهادية غالبان ما تنبع عن 
 اٞنذاىب كاآلراء.. فقد يكوف حديث منكران عند قـو كمقبوالن عند آخرين كبالعكس أيضان.

 )صلى ا عليو كآلو(كىذا مدعاة اذل اللعب كاالستهتار بدين ا تعاذل كبتحاديث الرسوؿ 
.. أم أكالن جيب ٓنرير ديث آلو األطهار، كاالحتجاج بو أشبو باٞنصادرة كىو أكؿ الكالـكأحا

 ما يستنكر، كإثباتو أك نفيو، كمن ٍب حيكم على اٜنديث بتن و منكر أك معركؼ.اٝنالؼ في

 فقد تقدـ مناقشة كجو استنكار األلباين ٟنذا اٜنديث كبياف كمهو كجهلو... فراجع إٍف أحببت.

ل تقدير قد ثبت ٣نا تقدـ بتف  األلباين حاكؿ تتكيل كالـ الذىِب ليوافق ىواه بدكف كعلى أق
دليل كاضح، كأراد أٍف يوىم القارئ بتف  قوؿ الذىِب )أراه منكران( يستفاد منو إنكار ٗنلة )فيها 
، خليفة ا اٞنهدم( ُب حٌن أف  الذىِب دل يذكر حَّت إشارة اذل استنكار ىذه اٛنملة بالذات
ككالمو حيتمل أن و يقصد من نكارة اٜنديث ىو بسبب نكارة راكية ُب سند أ٘ند بن حنبل )علي 

ما يسيده، ُب  ال بسبب اٞن ن باٝنصوص، كعلى أقل تقدير فهذا احتماؿ، كقد ذكرتي  بن زيد(
 حٌن أف  كالـ األلباين كتتكيلو عار عن الدليل كاٞنسيد.. فتتمل.

ين ُب قولو بتف  فقرة )فإف  فيها خليفة ا اٞنهدم( ليس ٟنا طريق كلبياف فساد رأم األلبا .ْ
 ثابت، أبسط القوؿ ىنا، فتقوؿ:

 تقدـ بياف أف  ابن ماجة قد نقل اٜنديث بسند صحيح شهد بصحتو كل من: .ُ

: كقاؿ عنو: )تفٌرد بو ابن ُّص ُابن كثًن عن ابن ماجة ُب النهاية ُب الف ن كاٞنالحم ج .أ
 (.ذا إسناد قوم صحيحكىماجو، 

 (.إسناده صحيحالقرطِب ُب كتابو )التذكرة( عن ابن ماجة، كقاؿ: ) .ب
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كذكره أ٘ند بن أيب بكر بن إٚناعيل البوصًنم، ُب كتابو زكائد ابن ماجة على الكتب  .ج
اٝنمسة، كقاؿ عنو: )ىذا إسناد صحيح رجالو ثقات ركاه اٜناكم ُب اٞنستدرؾ من طريق اٜنسٌن 

 .(ُ)ن سفياف بو كقاؿ ىذا حديث صحيح على شرط الشيخٌن( بن حفص ع

 كأيضان تقدـ ذكر سند اٜناكم ُب اٞنستدرؾ، كشهد بصحتو كل من: .ِ

 .صحيح على شرط الشيخٌنقاؿ:  ،اٜناكم نفسو .أ

 .على شرط البخارم كمسلمالذىِب، فقد كافق اٜناكم كقاؿ:  .ب

 ٓالف ن كغوائلها كالساعة كأشراطها جُب السنن الواردة ُب  كاخرج أبو عمر الداين .ّ
 ، ٥نو ركاية ابن ماجة كاٜناكم كبسند ٢نتل  اذل عبد الرزاؽ:ْٖٓح َُِّص

)حدثنا ٘نزة بن علي، حدثنا عبد ا بن ١نمد، حدثنا عثماف بن إٚناعيل السكرم، حدثنا 
اء، عن أيب أ٘ند بن منصور الرمادم، حدثنا عبد الرزاؽ، حدثنا سفياف الثورم، عن خالد اٜنذ

يقتتل عند كنزكم نفر ثالثة كلهم ابن : )صلى ا عليو كآلو(قالبة، عن ثوباف قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 
خليفة، ٍب ال يصًن اٞنل  اذل أحد منهم، ٍب تقبل الرايات السود من قبل خراساف، فائتوىا كلو 

 (. حبوان على الركب، فإف فيها خليفة ا اٞنهدم

 :، ُب مسندهبكر ١نمد بن ىاركف الركياين وبأكأخرجو الركياين  .ْ
عبد الرزاؽ، أنا سفياف، عن خالد اٜنذاء، عن أيب  ، نا حيٍن بن معٌن، نا(ِ)نا ابن إسحاؽ 

يقتتل عند كنزكم : ))صلى ا عليو كآلو(قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  ،قالبة، عن أيب أٚناء، عن ثوباف
كاحد منهم، ٍب ْنئ )رايات( سود من قبل اٞنشرؽ  ذلإىذا ثالثة، كلهم ابن خليفة، ٍب ال يصًن 

                                                           

٘ـ(، طٜل١ق ٚطؼ١ٍك ح١ٌ٘ن  8ٗٓألكّي رٓ أرٟ رىَ رٓ آّخػ١ً حٌز١َٛٛٞ ) - ػٍٝ حٌىظذ حٌؤّش ُٚحثي حرٓ ِخؿش -1
رَلُ  8ٕ٘ – 7ٌٕ٘زٕخْ: ٙ -َ، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ر١َٚص  99ٖٔ -٘ـ  ٗٔٗٔ، ٌٕٔش ِٔلّي ِوظخٍ ك١ٔٓ، ١

ٖٔ7ٓ. 
 آهَ حٌىظخد.٘ٛ ِلّي رٓ آلخق حٌٜخغخٟٔ، وّخ َٛف حٌّلمك فٟ ِؼـُ ١ٗٛم ح٠ٌَٚخٟٔ فٟ  -2
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إذا ٚنعتم بو فائتوه فبايعوه كلو حبوان ٍب ذكر شيئان، قاؿ:  )فيقٌتلونكم( قتالن دل يىقتيلو قـو قط مثلو،
 .(ُ)( على الثلج فإنو خليفة ا اٞنهدم

 الرزاؽ:اذل عبد  بثالثة طرؽ(، ٥نو ركاية ابن ماجة كاٜناكم ْٖٓكأخرج البيهقي )ت  .ٓ

 :ُٔٓ – ُٓٓص ُدالئل النبوة للبيهقي ج

)أخربنا علي بن أ٘ند بن عبداف أخربنا أبو القاسم الطرباين حدثنا إبراىيم بن سويد الشبامي 
  .عبد الرزاؽحدثنا 

)ح( كأخربنا أبو عبد ا اٜنافظ أخربنا أبو عبد ا بن ١نمد بن ٢نلد ابن أباف اٛنوىرم 
عبد بن أ٘ند بن إبراىيم الدكرقي حدثنا يعقوب بن ٘نيد بن كاسب حدثنا ببغداد حدثنا عبد ا 

أخربنا الثورم عن خالد اٜنذاء عن أيب قالبة عن أيب أٚناء عن ثوباف قاؿ رسوؿ ا صلى  الرزاؽ
ا عليو كسلم )يقتتل عند كنزكم ىذه ثالثة كلهم كلد خليفة ال تصًن إذل كاحد منهم ٍب تقبل 

ن خراساف فيقتلونكم مقتلة دل تركا مثلها( ٍب ذكر شيئان فإذا كاف ذل  فائتوه كلو الرايات السود م
 (. فانو خليفة احبوان على الثلج 

كُب ركاية ابن عبداف ٍب ْنيء الرايات السود فيقتلونكم قتال دل يقتلو قـو ٍب جييء خليفة ا 
 . دمفانو خليفة ا اٞنهاٞنهدم فإذا ٚنعتم بو فاتوه فبايعوه 

كأخربنا أبو عبد ا اٜنافًظ أخربنا أبو حامد أ٘ند بن ١نمد بن اٜنسٌن اٝنسرجردم حدثنا 
 فذكره بإسناده كمعناه عبد الرزاؽموسى بن عبد اٞنسمن حدثنا أبو جعفر ١نمد بن مسعود أخربنا 

 .فإنو خليفة ا اٞنهدمكقاؿ فإذا رأيتموىم فبايعوىم كلو حبوان على الثلج 

 عبد الرزاؽ عن الثورم( انتهى.تفرد بو 

                                                           

٘ـ(، ٟز٢ ٚطؼ١ٍك أ٠ّٓ ػٍٟ أرٛ ٠ّخٟٔ،  7ٌٍٖٓلخفع أرٟ رىَ ِلّي رٓ ٘خٍْٚ ح٠ٌَٚخٟٔ )ص  - ِٕٔي ح٠ٌَٚخٟٔ -1
 .7ٖٙرَلُ  8ٔٗ – 7َٔٗ: حٌّـٍي حألٚي ٙ 99٘ٔ -٘ـ  ٙٔٗٔ، ِٔئٓٔش ل١َزش، ١
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ُب ىذه الركاية، مع اختالؼ بسيط ُب  )عبد الرزاؽ(ذل إ طرؽ سبعةذل اآلف ٓنصل لدينا إك 
كطريق البن ماجة،  اف، ثالثة طرؽ للبيهقي، كطريق)خليفة ا(األلفاظ ككلها ٠نمعة على لفظ 

 ، كطريق للركياين.أليب عمر الداين

يت تذكر معىن ذيل الركاية السابقة بلفظ مقارب، مع كجود نص كسيتٌب اٞنزيد ُب الركاية ال
 :)خليفة ا اٞنهدم(

 أخرج اٜناكم ُب مستدركو حديثان آخر بلفظ ٢نتصر مقارب لركاية ابن ماجة: .ٔ

 :َِٓص ْاٜناكم النيسابورم ج -اٞنستدرؾ 

ىاب بن عطاء )أخربنا اٜنسٌن بن يعقوب بن يوس  العدؿ ثنا حيٍن بن أيب طالب ثنا عبد الو 
أنبت خالد اٜنذاء عن أيب قالبة عن أيب أٚناء عن ثوباف رضي ا عنو قاؿ إذا رأيتم الرايات السود 

 .فيها خليفة ا اٞنهدمخرجت من قبل خراساف فاتوىا كلو حبوا فاف 

 (.ىذا حديث صحيح على شرط الشيخٌن كدل خيرجاه

 كأخرجو أيضان مطوالن:

ار ثنا ١نمد بن إبراىيم بن أركمة ثنا اٜنسٌن بن حفص ثنا سفياف عن أخربنا أبو عبد ا الصف
)صلى ا خالد اٜنذاء عن أيب قالبة عن أيب أٚناء عن ثوباف رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 

يقتتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة ٍب ال يصًن إذل كاحد منهم ٍب تطلع الرايات : )عليو كآلو(
إذا رأيتموه فبايعوه كلو  :ٍب ذكر شيئان فقاؿ اٞنشرؽ فيقاتلونكم قتاالن دل يقاتلو قـوالسود من قبل 

 .(ُ)(. ىذا حديث صحيح على شرط الشيخٌن حبوان على الثلج فإنو خليفة ا اٞنهدم

 خرج أ٘ند بن حنبل بسنده عن أيب قالبة ٥نو ركاية اٜناكم اٞنختصرة:أ كأيضان  .ٕ

                                                           

 ّٗٓ حٌَّػٍٟ٘: ؽ٘ـ(، اَٗحف ٠ٛٓف ػزي حٌَك ٘ٓٗحٌّٔظيٍن ػٍٝ حٌٜل١ل١ٓ، ٌٍلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ )ص  -1
ٖٙٗٙ – ٗٙٗ. 
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 :ِٕٕص ٓبن حنبل جاإلماـ ا٘ند  -مسند أ٘ند 

)حدثنا عبد ا حدثين أيب ثنا ككيع عن شري  عن علي بن زيد عن أيب قالبة عن ثوباف 
قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراساف 

 (.فيها خليفة ا اٞنهدمفائتوىا فاف 

تابعو الثقات عليو، فيكوف قد علي بن زيد( إال أن و كسند أ٘ند بن حنبل كإٍف كاف ضعيفان بػ )
 حسنان لغًنه، كعلى األقل يكوف مسيدان.

 :ُٔٓ – ُٓٓص ُكأيضان أخرج البيهقي ُب دالئل النبوة ىذا اٜنديث اٞنختصر، ج

)كركم من كجو آخر عن أيب  فقد ركاه بطريقٌن عن )أيب قالبة( أحدمها موقوؼ، حيث قاؿ:
 قالبة كليس بالقوم: 

أخربنا علي بن أ٘ند بن عبداف أخربنا أ٘ند بن عبيد الصفار حدثنا ١نمد ابن غالب حدثنا  
عن أيب أٚناء عن ثوباف قاؿ قاؿ  أيب قالبةكثًن بن حيٍن حدثنا شري  عن علي بن زيد عن 
سود من عقب خراساف فآتوىا كلو حبوان فاف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم )إذا اقبلوا برايات ال

 فيها خليفة ا اٞنهدم(. 

عن أيب أٚناء عن ثوباف موقوفا  عن أيب قالبةكركاه عبد الوىاب بن عطاء عن خالد اٜنذاء 
 قاؿ إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراساف فآتوىا فإف فيها خليفة ا اٞنهدم. 

ظ إجازة أخربنا اٜنسن بن يعقوب بن يوس  العدؿ حدثنا حيٍن بن أنبتنيو أبو عبد ا اٜناف
 أيب طالب حدثنا عبد الوىاب بن عطاء فذكره( انتهى. 

 كركم عن عبد ا بن مسعود، بلفظ ٢نتصر ٥نو لفظ مسند أ٘ند: .ٖ
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: أخرجو أبو الفتح األزدم قاؿ: حدثنا العباس بن (ُ)قاؿ الدكتور عبد العليم البستوم 
حدثنا ١نمد بن ثواب، حدثنا حناف بن سدير، عن عمرك بن قيس عن اٜنسن، عن إبراىيم، 

عبيدة، عن عبد ا قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: عن عبد ا قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 
إذا أقبلت الرايات السود من خراساف فائتوىا فإف فيها خليفة ا ) صلى ا عليو كسلم:

 .(ِ)(اٞنهدم

 منها عن عبد الرزاؽ، فقد ركاه عنو كل من: سبعة، عشرةف ٠نموع الطرؽ عمومان فيكو 

 ١نمد بن حيٍن. .أ
 أ٘ند بن يوس . .ب

 كما ُب ركاية ابن ماجة، كمها طريقو اذل عبد الرزاؽ.

 أ٘ند بن منصور الرمادم، كما ُب ركاية أيب عمر الداين. .ج
 البيهقي. إبراىيم بن سويد الشبامي، كما ُب أكؿ أسانيد .د
 يعقوب بن ٘نيد بن كاسب، كما ُب ثاين أسانيد البيهقي. .ق
 أبو جعفر ١نمد بن مسعود، كما ُب ثالث أسانيد البيهقي. .ك
  كما ُب سند الركياين.حيٍن بن معٌن،   .ز

، فقد ركاىا )سفياف الثورم(عن  )فيها خليفة ا اٞنهدم(ُب ركاية  )عبد الرزاؽ(كدل يتفرد 
 كما ُب سند اٜناكم اذل الركاية الكاملة.  )اٜنسٌن بن حفص(اف الثورم أيضان عن سفي

فقد ركاىا أيضان عن اٜنذاء  )خالد اٜنذاء(ُب ركايتها عن  )سفياف الثورم(دل يتفرد  كأيضان 
ككما ُب ركاية البدء كالتاريخ  كما ُب سند اٜناكم اذل الركاية اٞنختصرة.  )عبد الوىاب بن عطاء(

 مرفوعان.

                                                           

، ٚأفخى حٌزٔظٛٞ أْ ٕٙٔ – 8٘ٔٙ :ٌؼزي حٌؼ١ٍُ حٌزٔظٛٞ - حٌّٙيٞ حٌّٕظظَ فٟ ٟٛء حألكخى٠غ ٚح٢ػخٍ حٌٜل١لش -1
ؿ١ّغ ٍؿخي حٌٕٔي ِٛػمْٛ، ٚحٔظٙٝ حٌٝ ٔظ١ـش ٜٔٙخ: "ٚػٍٝ ٌ٘ح فٌٙح حإلٕٓخى ٛخٌق ٌالٓظ٘ٙخى ٚال ١ّٓخ ٚأْ ِظٕٗ لي 

 ٛرخْ ٍٟٟ هللا ػٕٗ رٕٔي كٔٓ. ٚرٌٌه ٠ٜزق ٌ٘ح حٌلي٠غ كٕٔخ ٌغ١َٖ، ٚهللا أػٍُ".ٍٚى ِٓ ٠َ١ك آهَ ػٓ ػ
 . 9ٙٙ :الرٓ كـَ - حٌمٛي حٌّٔيى فٟ حٌٌد ػٓ ِٕٔي أكّي -2
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)علي بل ركاىا أيضان عن أيب قالبة  )أيب قالبة(ُب ركايتها عن  )خالد اٜنذاء(دل يتفرد  كأيضان 
 ، كما ُب ركاية أ٘ند بن حنبل ُب مسنده، ككذل  ُب ركاية البيهقي ُب دالئل النبوة.بن زيد(

بن )عبد ا بل تابعو  )صلى ا عليو كآلو(ُب ركايتها عن رسوؿ ا  )ثوباف(كأخًنان دل يتفرد 
  .الدكتور عبد العليم البستوم نقل تقدـ ُبكما ،  مسعود(

كبعد كل ما تقدـ يذىب كالـ األلباين أدراج الرياح ُب أف  فقرة )خليفة ا اٞنهدم( دل ترد 
بطريق ثابت، فالطرؽ الصحيحة كاٜنسنة كالعاضدة، متعددة إذل )عبد الرزاؽ( كغًن منفردة اذل 

الد اٜنذاء(، كدل ينفرد الطريق أيضان )إذل أيب قالبة( فقد ركاه أيضان ذل )خإ)سفياف الثورم( ككذل  
)علي بن زيد( كىو كإٍف كاف مضعفان، كلكن ّنتابعة خالد اٜنذاء يكوف الطريق حسنان لغًنه، كال 
 أقل من كونو مسيدان لركاية اٜنذاء عن أيب قالبة، كاٜنمد  رب العاٞنٌن على نعمة اٟنداية كالعقل.

 لى هن قدح يف هرا احلديث:السد ع

 الرد على األلباين: .ُ

فقد حاكؿ األلباين القدح بسند اٜنديث بعنعنة أيب قالبة، كباستنكار ما كرد ُب ذيلو )خليفة 
 ا(، كقد تقدـ الرد عليو مفصالن، كباف أف  كالـ األلباين ال يعدك التعس  اٞنسس ، فال نزيد.

 الرد على ابن اٛنوزم: .ِ

(: )... أبو الفتح األزدم حدثنا العباس بن إبراىيم حدثنا ١نمد ٕٗٓاٛنوزم )ت قاؿ ابن 
قاؿ  :بن ثواب حدثنا حناف بن سدير عن عمر بن قيس عن اٜنسن عن عبيدة عن عبد ا قاؿ

رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: "إذا أقبلت الرايات السود من خراساف فتتوىا، فإف فيها خليفة 
  اٞنهدم".
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ديث ال أصل لو كال نعلم أف اٜنسن ٚنع من عبيدة كال أيب عمر، ٚنع من اٜنسن. ىذا ح
 .(ُ)قاؿ حيٍن: عمر ال شيء( 

 أقول:

ذل ركاية إابن اٛنوزم ىنا يتكلم عن ركاية عبد ا بن مسعود ٟنذا اٜنديث، كدل يتطرؽ  .أ
وزم ىنا ال يصح االحتجاج ثوباف اٞنركية بتكثر من طريق، جهالن أك ْناىالن، كهبذا؛ فكالـ ابن اٛن
 بو لرد ركاية ثوباف الصحيحة، كىذا أمر مهم ال ينبغي الغفلة عنو. 

، فاٜنديث (ِ)قوؿ ابن اٛنوزم بتف  اٜنديث ال أصل لو ناتج عن الغفلة أك قلة االطالع  .ب
( ُِْ( ُب سننو بسند صحيح عن ثوباف، كأ٘ند بن حنبل )ت ِٕٓقد أخرجو ابن ماجة )ت

( ُب اٞنستدرؾ بسند َْٓتسند حسن عن ثوباف أيضان، كاٜناكم النيسابورم )ُب مسنده ب
( بسند صحيح ِِٗصحيح على شرط الشيخٌن كذل  عن ثوباف، كالبزاز ُب البحر الزخار )ت 

 كذل ، كغًنىم، فكي  ال يكوف ٟنكذا حديث أصل ؟!

 كقد تعقبو ابن حجر العسقالين حيث قاؿ: 

ضوعات من حديث عبيدة كىو ابن عمرك عن عبد ا كىو ابن )...أكرده ابن اٛنوزم ُب اٞنو 
م أيضا ُب كتاب مسعود. كقد أخرجو اإلماـ أ٘ند من حديث ثوباف، كمن طريقو أخرجو ابن اٛنوز 

كُب طريق ثوباف: علي بن زيد بن جدعاف، كفيو ضع ، كدل يقل أحد إنو كاف  ؛األحاديث الواىية
وضع إذا انفرد، ككي  كقد توبع من طريق آخر رجالو يتعمد الكذب حَّت حيكم على حديثو بال

 .(ّ)غًن رجاؿ األكؿ أخرجو عبد الرزاؽ كالطرباين ...( 

كقاؿ الكناين ُب تنزيو الشريعة بعد أف ذكر كالـ ابن اٛنوزم: )تعقبو اٜنافظ ابن حجر ُب 
ف كأ٘ند القوؿ اٞنسدد فقاؿ: دل يصب ابن اٛنوزم، فقد أخرجو أ٘ند ُب مسنده من حديث ثوبا

                                                           

 .9ٖٙ ٕؽ :الرٓ حٌـُٛٞ - حٌّٟٛٛػخص -1
 ٌ٘ح اْ كٍّٕخٖ ػٍٝ ِلًّ كٔٓ. -2
 .ٖٔف 9ٙالرٓ كـَ حٌؼٔمالٟٔ: ٙ - حٌمٛي حٌّٔيى فٟ ِٕٔي أكّي -3
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كالبيهقي ُب الدالئل من حديث أيب ىريرة كليس ُب إسناديهما متهم بالكذب. انتهى. كللحديث 
 .(ُ)شواىد عند اٜناكم ُب اٞنستدرؾ، كأيب الشيخ ُب الف ن كابن عساكر ُب تارخيو( 

كقاؿ الفتين ُب تذكرة اٞنوضوعات: )قاؿ ابن حجر: دل يصب ابن اٛنوزم فقد أخرجو أ٘ند 
 .(ِ)كأيب ىريرة كليس ُب إسناديهما متهم بالكذب(  عن ثوباف

فابن اٛنوزم قد رد عليو علماءي السنة أنفسهم، كما داـ أف  سند ركاية ابن مسعود ال  ،إذف
 شاىدان يوجد فيو راكو متهم بالكذب فكي  حيكم عليو بالوضع ؟! كخصوصان أف  للحديث 

 صحيحان عن ثوباف.

نعلم أف اٜنسن ٚنع من عبيدة كال أيب عمر، ٚنع من اٜنسن. أما قوؿ ابن اٛنوزم: )كال  .ج
 قاؿ حيٍن: عمر ال شيء(.

 ففيو:

ال حيكم على م ن بالوضع جملرد ضع  ركاتو، فلعلو ركم بطريق آخر صحيح، كما ىو اٜناؿ 
 ُب حديث ىذه الرسالة، ىذا أكالن.

ديث بطريق آخر صحيح كثانيان؛ قد انتفت التهمة عن سند ركاية ابن مسعود، لركاية ىذا اٜن
عن ثوباف، كما أخرجو ابن حنبل كابن ماجة كالبزاز كاٜناكم، فيكوف حديث ابن مسعود حسن 

 لغًنه على أقل تقدير.

فلو أخربؾ شخص يعرؼ بالكذب بتمر معٌن، كشككت بصدقو فيما أخربؾ بو، فإف  ىذا 
م يتبٌن أف  ىذا اٞنعركؼ الش  سيزكؿ إٍف أخربؾ صادؽ بنفس ما أخربؾ بو اٞنعركؼ بالكذب، أ

بالكذب صادؽ ُب خربه ىذا كإٍف كاف كاذبان أك متهمان ُب غًنه، لوركد نفس اٝنرب عن ناقل 
 صادؽ، كىذا أمر ال خيفى على لبيب.

                                                           

 .9ٖرَلُ  9ٔ – 8ٔٙ ٕؽ :ٌؼٍٟ رٓ ِلّي حٌىٕخٟٔ - ط٠ِٕٗ ح٠ٌَ٘ؼش حٌَّفٛػش ػٓ حألهزخٍ ح١ٌٕ٘ؼش حٌّٟٛٛػش -1
 .ٌٍٖٕٕفظٕٟ: ٙ - طٌوَس حٌّٟٛٛػخص -2
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كثالثان؛ الظاىر أف  ابن اٛنوزم يتهم بعض ركاة حديث ابن مسعود بالتدليس، لعدـ علمو 
النظر عن أف  عدـ الوجداف ال يدؿ على عدـ الوجود،  اخل، كبغض بسماع اٜنسن من عبيدة ...

فإف  فرض ثبوت التدليس ُب إسناد حديث ابن مسعود ال يضر بالنتيجة، ألف  اٜنديث ثابت 
 بطريق آخر صحيح عن ثوباف، كىو اٞنطلوب.

كبعد ما تقدـ ال بتس بذكر رد الدكتور عبد العليم البستوم على ابن اٛنوزم اٞنتقدـ عن شكو 
اخل، حيث قاؿ: )... أما ٚناع عمرك بن قيس عن اٜنسن فهو كإف  سماع اٜنسن من عبيدة ...ب

دل يصرح بو ىنا لكنو ليس من اٞندلسٌن، كال توجد بينهما مسافة كبًنة ال زمنا كال مكانا أما ٚناع 
اٜنسن عن عبيدة فهو أيضا ٣نكن إال أف اٜنسن البصرم مدلس كلكن ذكره ابن حجر ُب اٞنرتبة 

 الثانية من اٞندلسٌن فتقبل عنعنتو كا أعلم. 

كعلى ىذا فهذا اإلسناد صاحل لالستشهاد كال سيما كأف متنو قد كرد من طريق آخر عن 
 . (ُ)ثوباف رضي ا عنو بسند حسن. كبذل  يصبح ىذا اٜنديث حسنا لغًنه، كا أعلم( 

لركاية ثوباف أصالن، كقد أخطت بذكر  كالنتيجة: أف  ابن اٛنوزم ُب كتاب اٞنوضوعات دل يتطرؽ
حَّت قدحو بإسناد حديث ابن مسعود غًن م( ُب كتاب اٞنوضوعات، ك حديث )خليفة ا اٞنهد

 تاـ.  

 الرد على ابن القيم اٛنوزية: .ّ

)كعلي بن زيد: قد  ذكر ابن القيم اٛنوزية الركاية بإسناد أ٘ند بن حنبل ُب مسنده، ٍب قاؿ:
 ، كلكن ىو ضعي ، كلو مناكًن تفرد هبا، فال حيتج ّنا ينفرد بو.ركل لو مسلم متابعة

كركل ابن ماجة من حديث الثورم، عن خالد، عن أيب قالبة، عن أيب أٚناء، عن ثوباف، عن 
 .(ِ)النِب )صلى ا عليو كسلم( ٥نوه ...( 

                                                           

 .ٕٙٔى. ػزي حٌؼ١ٍُ ػزي حٌؼظ١ُ حٌزٔظٛٞ: ٙ - حٌّٙيٞ حٌّٕظظَ فٟ ٟٛء حألكخى٠غ ٚح٢ػخٍ حٌٜل١لش -1
 .9ٙ- 9٘الرٓ حٌم١ُ: ٙ - ٠ٌؼ١فحٌّٕخٍ ح١ٌّٕف فٟ حٌٜل١ق ٚح -2
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 أقول:

علي بن زيد  عجبان من ابن القيم كي  يلقي الكالـ على عواىنو ىكذا ؟! فهو يقوؿ عن .أ
تج ّنا ينفرد بو، ٍب يذكر بتن   خالد اٜنذاء لعلي بن زيد ُب سنن ابن ماجة، كرغم ذل   متابعةو ال حيي

 يبقى على تضعيفو للحديث كال يستدركو بالتصحيح ٞنتابعة اٜنذاء !

نعم؛ علي بن زيد ميضع ، كلكن و ليس متهمان بالكذب، كحديثو حسن عند اٞنتابعة 
تج بو اىدثو ىنا ميتابىع كلو شىد، كحديكالشوا ، فربئ علي بن زيد من هتمتو، إذف فاٜنديث ١ني

 حسب قواعدكم.

! )  كلكن ها: )شنشنة أعرفها من أخـز

دل يتعرض ابن القيم بالقدح لسند ابن ماجة، كاكتفى بالقدح بسند أ٘ند بن حنبل،  .ب
ٜنديث بسند ابن حنبل كىذه عادة أغلب من تعرض لرد ىذا اٜنديث، حيث يهرعوف اذل طرح ا

لوجود كالـ فيو، كيةركوف التعرض لذكر سند ابن ماجة الصحيح، لذر الرماد ُب العيوف، 
 كالضح  على ذقوف البسطاء، كىذه خيانة علمية ك٠نانبة للموضوعية العلمية.

فابن القيم طعن ُب سند الركاية ُب مسند أ٘ند بن حنبل، لضع  علي بن زيد، كدل  ،إذف
د الركاية عند ابن ماجة، بل اكتفى بذكره فقط على خجل، ألن و يعرؼ أن و ال ٠ناؿ يطعن ُب سن

للطعن ُب أحد من رجالو، كمن ذل  تعرؼ أف  ابن القيم ال يسعفو ضع  سند ابن حنبل ألنو 
 .أيضان  كسند ركاية ابن مسعود ،كاٜناكم ابن ماجة م٠نبور بسند

 الرد على كالـ الذىِب أك بيانو: .ْ

 الذىِب ُب ميزاف االعتداؿ عند ترٗنة علي بن زيد:قاؿ 

)أ٘ند ُب مسنده، حدثنا ككيع، عن شري ، عن علي بن زيد، عن أيب قالبة، عن ثوباف، قاؿ 
رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: إذا رأيتم السود قد أقبلت من خراساف فتتوىا كلو حبوا على 

  الثلج، فإف فيها خليفة اٞنهدم.
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ران، كقد ركاه الثورم، كعبد العزيز بن اٞنختار، عن خالد اٜنذاء، عن أيب قالبة، قلت: أراه منك
 . (ُ)فقاؿ: عن أٚناء، عن ثوباف( 

 أقول:

تقدـ ضمن الرد على األلباين بياف أف  قوؿ الذىِب ىنا: )أراه منكران(، ال يعين نكارة اٞن ن بل 
أيضان لسقوط )أيب أٚناء الرحِب( من يعين نكارة السند، لوجود علي بن زيد بن جدعاف، كرّنا 

السند، بٌن أيب قالبة كثوباف، كقد قلت ىناؾ بتف  الذىِب ُب تلخيص اٞنستدرؾ قد صحح ىذه 
الركاية، كدل يستنكر متنها كال سندىا، ألف  سندىا صحيح، فكي  يتٌب ىنا كيستنكر متنها، 

 ى أن و اٞنقصود بالنكارة.فالذم تغًن ُب ركاية مسند أ٘ند ىو السند فقط، ٣نا يدؿ عل

فكالـ الذىِب ُب ميزاف االعتداؿ أيضان عن سند أ٘ند بن حنبل، كدل يتطرؽ لنقد سند  ،إذف
 كدل يتعقبو.ابن ماجة، بل اكتفى باإلشارة إليو 

 الرد على ابن خلدكف: .ٓ

: )كرجالو رجاؿ -بعد ذكر ركاية ابن ماجة  -( ُب تارخيو َٖٖقاؿ ابن خلدكف )ت 
 إال أف فيو أبا قالبة اٛنرمي كذكر الذىِب كغًنه أنو مدلس كفيو سفياف الثورم كىو الصحيحٌن

مشهور بالتدليس ككل كاحد منهما عنعن كدل يصرح بالسماع فال يقبل كفيو عبد الرزاؽ بن مهاـ 
ككاف مشهورا بالتشيع كعمي ُب آخر كقتو فخلط قاؿ بن عدم حدث بتحاديث ُب الفضائل دل 

 .(ِ)( انتهىأحد كنسبوه إذل التشيع يوافقو عليها 

 أقول:

ذىل ابن خلدكف عن أف  أبا قالبة كإٍف عيد  من اٞندلسٌن إال أف  ليس كل مدلس تيرد ركايتو،  .أ
حسب  -فالصحيحاف ٣نلوءاف بتحاديث اٞندلسٌن كمنهم أبو قالبة، فاٞندلسوف ٙنس طبقات 
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قدح ُب حجية خرب الراكم، كالبواقي يقدحن، األكذل كالثانية ال ت -ترتيب ابن حجر العسقالين 
 كأبو قالبة من الطبقة األكذل، كسفياف الثورم من الطبقة الثانية، فتقبل ركايتهم كإٍف عنعنوا.

كقد استشهد ابن خلدكف بقوؿ الذىِب حوؿ تدليس أيب قالبة، كقد فاتو أف  الذىِب نفسو قد 
  قالبة، فهال  قليالن من االنضباط ؟!صحح ىذا اٜنديث ُب تلخيص اٞنستدرؾ مع عنعنة أيب

 كأما عبد الرزاؽ الصنعاين، فقد تقدـ الرد على شبهة كونو ٢نلطان كمتشيعان، فلًناجع. .ب

 الرد على ابن حجر اٟنيتمي: .ٔ

(: )كأخرج أ٘ند عن ثوباف مرفوعا: إذا رأيتم ْٕٗقاؿ أ٘ند بن حجر اٟنيتمي اٞنكي )ت 
على الثلج فإف فيها خليفة ا اٞنهدم.  ساف فتتوىا كلو حبوان الرايات السود قد خرجت من خرا

كُب سنده مضع  لو مناكًن كإَّنا أخرج لو مسلم متابعة كال حجة ُب ىذا كالذم قبلو لو فرض 
 .(ُ)اهنما صحيحاف ٞنن زعم أف اٞنهدم ثالث خلفاء بين العباس( 

 أقول:

نبل لتضمنو راكو مضع ؛ كىو علي بن إف  اٟنيتمي كغًنه ىرع ليمتطي سند ركاية أ٘ند بن ح
سنديهما صحيحاف على  زيد بن جدعاف، كانصرؼ عن التطرؽ اذل ركاية ابن ماجة كاٜناكم، ألف  

، كهبما جيرب ضع  سند ركاية أ٘ند بن حنبل، كحَّت -كما تقدـ بيانو   -شرط البخارم كمسلم 
يبقى التعويل على ما أخرجو  -ج عكازة األعر  -لو كىبنا للهيتمي كأمثالو ركاية أ٘ند بن حنبل 

 ابن ماجة كاٜناكم بتسانيد صحيحة، كهبذا نسةريح كنيريح.

ن قد انتبو اذل مدل انزعاج ىسالء من ىذا اٜنديث ك١ناكلة رده بكل طعتقد أف  القارئ الفأك 
 طريق حَّت لو كاف على سبيل اٞنخادعة أك االستغفاؿ، رغم صحتو كشهادة العلماء لو بذل  !
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 د على شعيب األرنسكط:الر  .ٕ

(، َْْٖقاؿ شعيب األرنسكط بعد تضعيفو لسند أ٘ند بن حنبل: )كأخرجو ابن ماجة )
من طريق اٜنسٌن بن  ْْٔ – ّْٔ/ ْمن طريق عبد الرزاؽ، كاٜناكم  ُٓٓ /ٔكالبيهقي 

حفص، كالمها عن سفياف الثورم، عن خالد اٜنذاء، عن أيب قالبة، عن أيب أٚناء الرحِب، عن 
ف رفعو: )يقتتل عند كنزكم ثالثة ......... فإنو خليفة ا اٞنهدم ( كرجالو ثقات رجاؿ ثوبا

، كعنو َِٓ/ ْالصحيح، لكن خال  الثورم  ُب إسناده عبدي الوىاب بن عطاء، فتخرجو اٜناكم 
من طريق حيٍن بن أيب طالب، عن عبد الوىاب بن عطاء، عن  ُٔٓ/ٔالبيهقي ُب "الدالئل" 

 .(ُ)اء، عن أيب قالبة، عن أيب أٚناء، عن ثوباف موقوفان( خالد اٜنذ

 أقول:

بعد أٍف دل جيد شعيب األرنسكط منفذان للطعن ُب ركاية ابن ماجة كاٜناكم، اضطر للتكل   
كاٞنستجًن من الرمضاء بالنار ! فجاء ّنحاكلة خجولة للحط من إسناد ىذا اٜنديث، حيث 

ياف الثورم، إذ أخرجو اٜناكم ُب اٞنستدرؾ عن عبد ٕنس  ّنخالفة عبد الوىاب بن عطاء لسف
 الوىاب بن عطاء موقوفان عن ثوباف، بينما أخرجو ابن ماجة كاٜناكم أيضان عن عبد الرزاؽ مرفوعان.

ؿ سفياف أظن أف  األرنسكط يعلم جيدان أف  ٢نالفة عبد الوىاب بن عطاء ال يعبت هبا قبا .أ
 ؿ اٞنثل اٞنشهور: )عنزة كلو طارت( !ما يقو نا كالثورم، كلكن  األمر ى

فعبد الوىاب قد ضع فو أ٘ند بن حنبل، كطعن فيو أكثر من كاحد من علماء اٛنرح 
، كقاؿ عثماف بن أيب شيبة: عبد الوىاب بن عطاء ليس بكذاب كلكن ليس ىو ٣نن (ِ)كالتعديل

ىو أكثق كأضبط منو، . فهكذا راكو على األقل تكوف ركايتو مرجوحة ُب قباؿ من (ّ)يتكل عليو 
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ّنعىن أف ركايتو ال يعتمد عليها عند ٢نالفة األكثق كاألضبط، ال أف يكوف األمر معكوسان؛ ُنيث 
 ترد ركاية األكثق كاألضبط ّنخالفة األقل كثاقة كضبطان.

كسفياف الثورم عندكم أمًن اٞنسمنٌن باٜنديث كمتفق على حفظو كاتقانو كإمامتو ُب اٜنديث، 
 الصحاح الستة، فكي  يرد حديثو أك يةرؾ ّنجرد ٢نالفة عبد الوىاب اجملركح ؟! كىو من رجاؿ

 كإليكم كلمات علماء اٛنرح كالتعديل ُنق سفياف الثورم:

)... قاؿ شعبة كابن عيينة كأبو عاصم كابن معٌن كغًن كاحد من العلماء: سفياف أمًن 
ئة شيخ ما كتبت عن أفضل من اٞنسمنٌن ُب اٜنديث. كقاؿ ابن اٞنبارؾ: كتبت عن ال  كما

 سفياف. ....

كقاؿ حيٍن القطاف: ليس أحد أحب إرل من شعبة كال يعدلو أحد عندم كإذا خالفو سفياف 
 أخذت بقوؿ سفياف.

كقاؿ الدكرم: رأيت حيٍن بن معٌن ال يقدـ على سفياف ُب زمانو أحدا ُب الفقو كاٜنديث 
 كالزىد ككل شيء....

ابن معٌن قاؿ: ما خال  أحد سفياف ُب شئ إال كاف القوؿ قوؿ كقاؿ أبو داكد: بلغين عن 
 سفياف.... كقاؿ أبو قطن: قاؿ رل شعبة: اف سفياف ساد الناس بالورع كالعلم ... 

كقاؿ اٝنطيب: كاف اماما من أئمة اٞنسلمٌن كعلما من اعالـ الدين ٠نمعا على إمامتو ُنيث 
 .... ة كالضبط كالورع كالزىديستغين عن تزكيتو مع االتقاف كاٜنفظ كاٞنعرف

 كقاؿ ابن حباف: كاف من سادات الناس فقها ككرعا كاتقانا.

 .... كقاؿ أبو حاًب كأبو زرعة كابن معٌن: ىو احفظ من شعبة
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قاؿ صاحل بن ١نمد: سفياف ليس يقدمو عندم أحد ُب الدنيا كىو احفظ كأكثر حديثا من 
 .(ُ)مال  ...( 

سناد سفياف الثورم كإٍف خالفو أكرب أئمة اٜنديث كشعبة كأمثالو، فالراجح كاٞنعتمد ىو إ ،إذف
 كىو مضرب اٞنثل عندكم ُب اٜنفظ كاالتقاف، فكي  ييقرف ّنن كيًص  بتن و )ال ييتكل عليو( ؟!

ك٣نا تقدـ يتبٌن أف  األرنسكط قد قلب األمر رأسان على عقب، فح ط من إسناد سفياف الثورم 
عطاء، كاٜناؿ أف  إسناد عبد الوىاب منكر أك شاذ بسبب ٢نالفتو ٞنن ّنخالفة عبد الوىاب بن 

ىو أكثق كأضبط كىو سفياف الثورم، بل حسب كالـ علماء اٛنرح كالتعديل لو خال  سفيافى 
شعبةي بن اٜنجاج كنظراؤه لكاف الراجح ىو قوؿ سفياف، فقاتل ا التعصب كاٜنسد ماذا يفعل 

 بصاحبو ؟!

عبد العليم البستوم ُب تعليقو على إسناد عبد الوىاب ٟنذه الركاية، كقد أصاب الدكتور 
فصر ح بتف  حديث عبد الوىاب حسن بشرط عدـ ٢نالفتو لغًنه أك ٞنن ىو أكثق منو، كأما إٍف 
خال  فال يرتقي حديثو حَّت اذل اٜنسن، كقد أكرد ىذا اٜنديث بإسناد عبد الوىاب بن عطاء ُب  

ث الضعيفة كاٞنوضوعة(، بينما أكرد نفس اٜنديث بإسناد سفياف الثورم كتابو )موسوعة ُب أحادي
ُب ضوء األحاديث كاآلثار الصحيحة(، كىذا نص كالـ  )عليو السالـ(ُب كتابو )اٞنهدم اٞننتظر 

الدكتور البستوم: )... فالظاىر من أمره أف حديثو حسن إال إذا خال ، كما ىو األمر ىنا فقد 
 .(ِ)( كركاه ىو موقوفان( ٕا تقدـ ُب )ركاه غًنه مرفوعان كم

كمن النقطة )أ( يتعٌن أف  اٜنديث مرفوع، اعتمادان على إسناد سفياف الثورم كحفظو  .ب
كضبطو كاتقانو، كيسيده إسناد أ٘ند بن حنبل ُب مسنده، فقد ركاه مرفوعان أيضان، ككذل  إسناد 

عبت بإسناد عبد الوىاب بن عطاء، حديث عبد ا بن مسعود، فقد جاء مرفوعان كذل ، فال يي 
كحيكم عليو بسقوط )رفعو( كمهان أك سهوان، من قبل عبد الوىاب بن عطاء أك من قبل النساخ. 

 فالقرائن كاألدلة مع الرفع كضد الوق .
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كلو أردنا أف نتنزؿ جدالن مع شعيب األرنسكط كقلنا بتف  ىذا اٜنديث موقوؼ كليس  .ج
تج مرفوعان، فهل كل حديث موق تج بو عندكم أـ أف  بعض اٞنوقوؼ لو حكم اٞنرفوع كحيي وؼ ال حيي

 بو ؟

 أترؾ اٛنواب أكالن لعلمائكم:

قاؿ ابن حجر تعليقان على أحد األحاديث: )كمثلو ال يقاؿ بالرأم فيكوف لو  -
، كقاؿ أيضان ُب موضع آخر: )إال أف مثل ىذا ال يقاؿ من قبل الرأم (ُ)حكم اٞنرفوع( 
 .(ِ)ٞنرفوع( فهو ُب حكم ا

كقاؿ العيين أيضان: )كىو موقوؼ ، كلكنو ال يدرؾ بالرأم، فحكمو حكم  -
 .(ْ)، كقاؿ أيضان: )فهو ُب حكم اٞنرفوع ، ألنو ال يقاؿ من قبل الرأم( (ّ)اٞنرفوع(

كقاؿ األلباين: )قلت: كىذا إسناد صحيح على شرط الشيخٌن، كىو كإف كاف  -
. كقاؿ أيضان: )إسناده صحيح (ٓ)ال يقاؿ مثلو بالرأم( موقوفا، فإنو ُب حكم اٞنرفوع، ألنو 

على شرط الشيخٌن، كلكنو موقوؼ على سلماف كىو الفارسي إال أنو ُب حكم اٞنرفوع، 
. كقاؿ أيضان: (ٔ)ألنو أمر غيِب، ال ديكن أف يقاؿ بالرأم، كال ىو من اإلسرائيليات( 

علي رضي ا عنو، كلكنها ُب  )كاعلم أف ىذا اٜنديث كاألربعة قبلو كلها موقوفة على
 .(ٕ)حكم اٞنرفوع ألنو من الغيب الذم ال يعرؼ بالرأم ...( 
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كقاؿ مال علي القارم: )كاٜنديث ُب ىذا اٞنسند كقع مرفوعا كركم موقوفا عن  -
 .(ُ)ابن عمر أم بسند آخر إال أنو ُب حكم اٞنرفوع كمثلو : ال يقاؿ من قبل الرأم ...( 

 .(ِ)موقوؼ لكنو ُب حكم اٞنرفوع إذ ال يقاؿ بالرأم(  كقاؿ العجلوين: )كىو -

فهذه أقواؿ عدد من العلماء ُب تعليقاهتم على بعض األحاديث اٞنوقوفة، كحكمهم برفعها 
)صلى ليس من مواضيع الرأم كاالجتهاد، فالبد أٍف تكوف مسموعة من النِب  مضامينهالعلة أف  

   ُب اإلسناد.كإٍف دل يتم التصريح بذل ا عليو كآلو(

كحديث )خليفة ا اٞنهدم(؛ ال ٠ناؿ فيو للرأم كاالجتهاد من قبل الصحايب ثوباف، ألن و 
إخبار غيِب عما يقع ُب آخر الزماف، كحكم شرعي بوجوب نصرة اٞنهدم كالرايات السود، 

، كىذه األمور ليست ساحة للرأم )عليو السالـ(كإعطاء منصب اٝنالفة اإلٟنية للمهدم 
الجتهاد، كما ال خيفى، فحَّت لو سلمنا بتف  اٜنديث موقوؼ، فهو موقوؼ ُنكم اٞنرفوع، ألن و كا

 ليس ٣نا ييقاؿ بالرأم.

الثابت اٞنشهور ىو قبوؿ زيادة الثقة، كىذا ليس خاصان باٞن ن بل يشمل السند أيضان، د. 
ركح أك اجملُب قباؿ  صاحب الزيادة مشهوران باٜنفظ كاالتقاف كسفياف الثورمكخصوصان إف كاف 

على إسناد سفياف الثورم  األقل حفظان كاتقانان كعبد الوىاب بن عطاء، كعليو فيكوف التعويل
 فتقبل زيادتو، كىي رفعو للحديث.

٣نا يزيل اللبس اخراج ىذا اٜنديث عن عبد الوىاب بن عطاء مرفوعان ال موقوفان ُب كتاب ك  ىػ.
 ، كاآلٌب:البدء كالتاريخ

 :(ّ)اريخ، أل٘ند بن سهل البلخي البدء كالت
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حٌدثنا اٜنسن بن إبراىيم  ،حٌدثنا أبو موسى البغومٌ  ،حٌدثنا يعقوب بن يوس  السجزلٌ 
 ،حٌدثنا خالد اٜنٌذاء ،حٌدثنا عبد الوٌىاب بن عطاء اٝنٌفاؼ ،حٌدثنا ٘نٌاد الثقفي ،البياضٌي ّنٌكة
أنٌو قاؿ:  (صلى ا عليو كسلم)ؿ ا عن رسو  ،عن ثوباف ،عن أيب أٚناء الرحِبٌ  ،عن أيب قالبة

إذا رأيتم الرايات السود من قبل خراساف فاستقبلوىا مشيان على أقدامكم ألٌف فيها خليفة ا )
 .(ُ)( اٞنهدمٌ 

اٜنديث مرفوع ال  أف  ك سهوان أك خطت،  سقطالرفع قد  فمع كل القرائن السابقة نقطع بتف  
 ١نالة.

إٍف أردنا رد أحد اإلسنادين فاألكذل بالرد ىو إسناد عبد الوىاب بن  أن ناكالنتيجة ٣نا تقدـ: 
فال سبيل اذل رده ّنخالفة عبد الوىاب كال بعشرة  سفيافعطاء ألن و ٠نركح كمضع ، أما إسناد 

مثل عبد الوىاب، كلكن اٜنق أف  اٜنديث مرفوع قطعان، كإسناد عبد الوىاب قد سقط منو لفظ 
ما مرفوعاف عن النِب الرفع، كلو حكم اٞنرف وع على أقل تقدير، فتتفق نتيجة اإلسنادين على أهن 
٠نبور ّنتابعة  -ىنا  -، فال داعو لرد أحدمها، كضع  عبد الوىاب بن عطاء )صلى ا عليو كآلو(

سفياف الثورم، بل حَّت لو دل يرد اٜنديث بسند مرفوع، فلو حكم اٞنرفوع ألف  مضمونو ليس ٣نا 
 م كاالجتهاد.ييقاؿ بالرأ

فاتضح ّنا ال يقبل اللبس مدل كىن كالـ شعيب األرنسكط، ك٠نانبتو للموضوعية العلمية، ك 
 ُب خلقو شسكف. 

 الرد على ٘نزة أ٘ند الزين: .ٖ

قاؿ ٘نزة أ٘ند الزين ُب ٓنقيقو ٞنسند أ٘ند: )إسناده ضعي ، كعلي بن زيد حيسن حديثو ُب 
 .(ِ)( ُْْ(، كالذىِب ُب اٞنيزاف ُّٖٕ/ٓابن عدم ) اٞنتابعات لكن ىنا انفرد. كما قاؿ

 أقول:
                                                           

 .7ٗٔٙ ٕؽ :٘ـ( 7ٓ٘ألكّي رٓ ًٓٙ حٌزٍوٟ ) - حٌزيء ٚحٌظخ٠ٍن -1
 .87ٕٕٕرَلُ  9ٕٕٙ ٙٔرظلم١ك كِّس أكّي ح٠ٌِٓ: ؽ - ِٕٔي أكّي -2
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 ابن عدم كالذىِب، ىل كانا عن ضع  علي بن زيد، أـ  عن دل يفصح ٘نزة الزين عن قورلى 
ىو علمو بركاية اٜنديث  -كما أرجح   -انفراده هبذا اٜنديث ؟ فقد ترؾ األمر مبهمان، كالسبب 

ىناؾ إصراران مسبقان على الطعن هبذا اٜنديث كتضعيفو،  بسند صحيح ُب غًن مسند أ٘ند، كّنا أف  
 ًب التغاضي عن ذل  كتدليسو.

كلكن ديكننا أٍف نعامل كالـ ٘نزة الزين على كال االحتمالٌن، فبالنسبة اذل ضع  علي بن 
زيد، فال يهمين اآلف إثبات عكسو، بل ما يهمنا أف  حديثو معتمد كحسن ُب اٞنتابعات 

ا اعةرؼ بو ٘نزة الزين نفسو، كدل أجد تضعيفان ٞن ن اٜنديث عن ابن عدم أك كالشواىد، كىذا م
الذىِب، بل ما كجدتو ُب الكامل البن عدم ُب ذيل ترٗنة علي بن زيد ىو: )كلعلي بن زيد غًن 
ما ذكرت من اٜنديث أحاديث صاٜنة كدل أر أحدا من البصريٌن كغًنىم امتنعوا من الركاية عنو 

. كقد تقدـ الكالـ عن (ُ)تشيع ُب ٗنلة أىل البصرة كمع ضعفو يكتب حديثو( ككاف يغارل ُب ال
اٞن ن، بل يقصد السند، كعلى األقل  بوقوؿ الذىِب ُب ميزاف االعتداؿ )أراه منكران(، كأن و ال يقصد 

ال ديكن للمخال  أٍف يثبت الدليل على أن و يقصد اٞن ن، كدليلنا ىو تصحيحو ٞن ن الركاية ُب 
 ص اٞنستدرؾ، كما تقدـ بيانو.تلخي

دم ُب الكامل دل يتطرؽ فقد تبٌن أف  ابن عأما بالنسبة اذل انفراد علي بن زيد هبذا اٜنديث، 
ىِب للحاكم ُب تصحيح اٜنديث ُب ، كأما الذىِب فقد تبٌن العكس كىو موافقة الذلذل 

قطعان، لوركد ىذا اٜنديث اٞنستدرؾ، إذف فالقوؿ باالنفراد ىو رأم ٘نزة الزين، كىو رأم خاطئ 
بسندين صحيحٌن ُب مستدرؾ اٜناكم، كبسند صحيح ُب سنن ابن ماجة، كبسند حسن عن 

 عبد ا بن مسعود،  فتين ىو االنفراد اٞنزعـو ؟!

 الرد على اٞنباركفورم: .ٗ

 (:ُّّٓقاؿ أبو العال ١نمد بن عبد الر٘نن اٞنباركفورم )ت 
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وعا "إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراساف )ركل أ٘ند ُب مسنده عن ثوباف مرف
فتتوىا فإف فيها خليفة ا اٞنهدم" .... كُب سند حديث ثوباف اٞنذكور شري  بن عبد ا 
القاضي تغًن حفظو منذ كرل القضاء بالكوفة كفيو أيضا علي بن زيد كالظاىر أنو ىو ابن جدعاف 

 .(ُ)كىو متكلم فيو( 

 أقول:

ركفورم أيضان اقتصر على إسناد أ٘ند بن حنبل كغفل أك تغافل عن إسنادم اٜناكم ىنا اٞنبا
كابن ماجة الصحيحٌن، فشري  ثقة مع سوء حفظ، كقد برئ ىنا لعدـ انفراده هبذا اٜنديث، 

 كعلي بن زيد تقدـ الكالـ مراران عن حسن حديثو عند اٞنتابعة، كقد تيوبع.

 :خامتة

ا اٞنهدم[، كدفع الشبهات عنو، كتفنيد قوؿ من قدح  بعد أف تبٌن صحة حديث ]خليفة
 دالالت اٜنديث ُب نقاط:ل تلخيصان فيو، كبياف بعض مضامينو، ال بتس أف ٤نعل اٝنإنة 

 النقطة األكذل:

ليس ٠نرد رجل صاحل  )عليو السالـ(ثبت من اٜنديث الصحيح كمن شواىده أف اٞنهدم 
يريد أف يصوره البعض، بل ىو خليفة ا ُب أرضو، يسيده ا ليقيم العدؿ كاالنصاؼ، كما 

)صلى ا كحجة ا على عباده، كىو بذل  امتداد للخالفة اإلٟنية اليت نص عليها ا كرسولو 
بالتمس  هبا  )صلى ا عليو كآلو(، اليت ىي ٢نتصة بالعةرة الطاىرة اليت أمر الرسوؿ عليو كآلو(

 .ة هبما ال غًنمع القرآف، كجعل اٟنداية مرهتن
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 النقطة الثانية:

خليفة  تعاذل، ّنعىن أنو نائب عن ا للحكم بٌن اٝنلق  )عليو السالـ(كّنا أف اٞنهدم 
كإقامة الدين كسياسة الدنيا بو، فتنصيبو كاختياره ٢نتص با تعاذل، كال شتف للناس بذل ، بل ال 

ء بالف ن كاٟنرج كاٞنرج، كالدين كأىل الدين ديكنهم ذل  أبدان، كخصوصان أنو سيخرج ُب زمن ٣نلو 
 فيو غرباء قلة مستضعفوف، كما جاء ُب اٜنديث الصحيح عند الفريقٌن:

أخرج مسلم ُب صحيحو كابن ماجة ُب سننو كالطرباين ُب األكسط كغًنىم، كاللفظ ٞنسلم 
غريبان كسيعود   ـاإلسالبدأ ) أنو قاؿ: )صلى ا عليو كآلو(عن رسوؿ ا  ،بسنده عن أيب ىريرة

 .(ُ) (كما بدأ غريبان فطوىب للغرباء

كانت ُب   إفٍ فإذا كانت األمة غًن مسىلة الختيار اإلماـ كىي ُب حالتها الطبيعية، فكي  
 ىذه اٜنالة اٞنزرية، كما تصفها الركايات ؟!

 النقطة الثالثة:

ٗنيع الناس، بدليل على )عليو السالـ( كيدؿ اٜنديث أيضان على كجوب طاعة اإلماـ اٞنهدم 
 .(فإذا رأيتموه فبايعوه كلو حبوان على الثلج فإنو خليفة ا اٞنهدم) :)صلى ا عليو كآلو(قولو 

، ال يعين الرؤية البصرية فحسب، ّنعىن أف (فإذا رأيتموه فبايعوه): )صلى ا عليو كآلو(كقولو 
بعينو،  )عليو السالـ(رى اإلماـ اٞنهدم غًن كاجبة على من دل ي )عليو السالـ(طاعة اإلماـ اٞنهدم 

ىنا ّنعىن إذا علمتم بو، كالعلم تارة يكوف عن طريق الرؤية كتارة يكوف عن طريق  (رأيتموه)بل 
جيب حينئذ مبايعتو كنصرتو، كيشًن  )عليو السالـ(السمع، فبتم كسيلة ًب معرفة ظهور اٞنهدم 

، أم حَّت لو استلـز (كلو حبوان على الثلج)بقولو:  )صلى ا عليو كآلو(اذل ىذا تتكيد النِب ١نمد 
 .)عليو السالـ(ذل نصرة اإلماـ اٞنهدم إاألمر الزح  على الثلج لقطع اٞنسافة 

                                                           

حٌّؼـُ  ؛98ٖٙف ٘ٔرـ 9ٖٔٔٙ ٕؽ :ٕٓٓ حرٓ ِخؿش ؛9ٓٙ ٔؽ :ٛل١ق ٍُِٔ ؛7ٖٙ ٗؽ :ِٕٔي أكّي -1
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، ال يعين أف النصرة ٢نتصة ّنن كاف (كلو حبوان على الثلج): )صلى ا عليو كآلو(كقولو 
البعض ! بل جاءت ىذه اٛنملة للتتكيد  يسكن ُب البالد اليت يسقط فيها الثلج، كما رّنا يتومهو

اقرأ القرآف كلو كنت على )على النصرة حَّت لو استلـز األمر اٜنبو على الثلج، كقول  لشخص: 
، فهذا ال يعين أف قراءة القرآف مستحبة فقط على ظهر الدابة، بل يعين استحباب (ظهر الدابة

 قراءة القرآف على كل حاؿ.

 النقطة الرابعة:

موجود مع الرايات السود اٝنراسانية، كما  )عليو السالـ(يث أيضان على أف  اٞنهدم كيدؿ اٜند
 ُب ركاية أ٘ند كاٜناكم اٞنختصرة:

 . (إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراساف فائتوىا فاف فيها خليفة ا اٞنهدم)

فاف فيها خليفة ا إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراساف فاتوىا كلو حبوان )
 .(اٞنهدم

 )عليو السالـ(كال خيفى أف  ٠نيء الرايات السود من اٞنشرؽ يكوف قبل قياـ اإلماـ اٞنهدم 
أـ ىو اٞنهدم  )عليو السالـ(ّنكة، كسواء أقلنا بتف  ىذا اٞنهدم ىو ١نمد بن اٜنسن العسكرم 

هديان ْنب نصرتو قبل قياـ اإلماـ م ، فهو يدؿ على أف ىناؾ إمامان (ُ)األكؿ من ذريتو )أ٘ند( 
بتنو ال يوجد ىناؾ تكلي  بنصرة اٞنهدم  :ّنكة، ال كما يركج البعض )عليو السالـ(اٞنهدم 

 قبل قيامو ّنكة اٞنكرمة. )عليو السالـ(

فاألمة مكلفة بنصرة اٞنهدم كراياتو السود قبل قيامو ّنكة اٞنشرفة، كقد ًب التتكيد على  ،إذف
ة ملفتة للنظر )كلو حبوان(، حَّت بلغ التتكيد على نصرة الرايات السود غايتو،  ىذا الواجب بصور 

 :)عليو السالـ(كما ُب الركاية اآلتية عن أمًن اٞنسمنٌن علي بن أيب طالب 
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يا عامر ! إذا ٚنعت الرايات السود مقبلة من خراساف )عن أيب الطفيل أف عليان قاؿ لو: 
  القفل كذل  الصندكؽ حَّت تقتل ٓنتها ! فإف دل فكنت ُب صندكؽ مقفل علي  فاكسر ذل

 .(ُ) (تستطع فتدحرج حَّت تقتل ٓنتها

 النقطة اٝنامسة:

ُب الرايات السود أك عدمو، فإف  ىذا اٜنديث  )عليو السالـ(كبغض النظر عن كجود اٞنهدم 
ُب  لسالـ()عليو اكغًنه صريح ُب كجوب نصرة الرايات السود اليت ٔنرج قبل قياـ اإلماـ اٞنهدم 
، كقد )عليو السالـ(مكة، كبذل  يتبٌن أف  األمة مكلفة بنصرة الرايات السود الرتباطها باٞنهدم 

 أكدت عدة ركايات على ىداية الرايات السود ككجوب نصرهتا، منها:

عن عبد ا  -كاللفظ لألخًن  -أخرج ابن أيب شيبة الكوُب ُب مصنفو كابن ماجة ُب سننو 
بينما ٥نن عند رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم إذ أقبل فتية من بين ىاشم. فلما  بن مسعود قاؿ:

رآىم النِب صلى ا عليو كسلم، أغر كرقت عيناه كتغًن لونو. قاؿ، فقلت: ما نزاؿ نرل ُب 
 كجه  شيئا نكرىو. فقاؿ:

 كتشريدان  ءن إنا أىل بيت اختار ا لنا اآلخرة على الدنيا. كإف أىل بييت سيلقوف بعدم بال)
. حَّت يتٌب قـو من قبل اٞنشرؽ معهم رايات سود. فيستلوف اٝنًن، فال يعطونو. فيقاتلوف كتطريدان 

فينصركف. فيعطوف ما ستلوا. فال يقبلونو. حَّت يدفعوىا إذل رجل من أىل بييت فيملسىا قسطا،  
 .(ِ) (كما ملسكىا جورا. فمن أدرؾ ذل  منكم، فليتهتم كلو حبوا على الثلج

خيرج ناس من اٞنشرؽ. "): )صلى ا عليو كآلو(كأخرج ابن ماجة ُب سننو عن رسوؿ ا 
 .(ّ) (سلطانو يعين فيوطئوف للمهدم"

                                                           

 .ٖٗٔ٘ٔرَلُ  78ٕٙ ٔٔؽ :ٌٍّظمٟ حٌٕٙيٞ - وِٕ حٌؼّخي -1
 .97ٙٙ 8ؽ :الرٓ حرٟ ١ٗزش حٌىٛفٟ -حٌّٜٕف  ؛8ٕٓٗف ٖٗرـ  ٖٙٙٔٙ ٕؽ :ٕٓٓ حرٓ ِخؿش -2
 .8ٖٙٔٙ ٕؽ :ٕٓٓ حرٓ ِخؿش -3
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ْنئ ) قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم: ،كقاؿ السيوطي: أخرج أبو نعيم عن ثوباف
هبم فليتهتم فليبايعهم كلو حبوان  الرايات السود من قبل اٞنشرؽ كتف قلوهبم زبر اٜنديد، فمن ٚنع

 .(ُ) (على الثلج

ذكر ) عن اٜنسن أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: -نعيم بن ٘ناد  -كقاؿ أيضان: كأخرج 
بالء يلقاه أىل بيتو حَّت يبعث ا راية من اٞنشرؽ سوداء من نصرىا نصره ا كمن خذٟنا خذلو 

 .(ِ) (يو أمرىم فيسيده ا كينصرها حَّت يتتوا رجالن اٚنو كاٚني فيول

عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  ،عن أيب ىريرة كأخرج أ٘ند بن حنبل ُب مسنده بسنده
 .(ّ) (خيرج من خراساف رايات سود ال يردىا شيء حَّت تنصب بايلياء) قاؿ:

لسود تنزؿ الرايات ا) :)عليو السالـ(كأخرج نعيم بن ٘ناد كالشيخ الطوسي عن أيب جعفر 
 .(ْ)[ اليت ٔنرج من خراساف الكوفة فإذا ظهر اٞنهدم ّنكة بعث إليو بالبيعة

خيرج من اٞنشرؽ رايات ) أنو قاؿ: )صلى ا عليو كآلو(كأخرج نعيم بن ٘ناد عن رسوؿ ا 
سود لبين العباس ٍب ديكثوف ما شاء ا ٍب ٔنرج رايات سود صغار تقاتل رجال من كلد أيب سفياف 

 .(ٓ) (من قبل اٞنشرؽ يسدكف الطاعة للمهدم كأصحابو

، كىي متعاضدة كيتقول بعضها بالبعض لالختصاركغًن ىذه األحاديث كاألخبار تركتها 
اآلخر، كالسيما أف  منها الصحيح كاٜنسن، كحديث الرسالة، كيتحصل منها ٗنيعان أف  الرايات 

 تظهر ُب زمن قد ملئ ظلمان كجوران. السود متمور بطاعتها كنصرهتا كبيعتها، كأهنا رايات ىدل

 النقطة السادسة:
                                                           

 َ. 98ٖٔ -٘ـ  ٌٖٓٗٔزٕخْ،  -. ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ر١َٚص ٗٙٙ ٌٕـالي حٌي٠ٓ ح١ٛ١ٌٟٔ: ؽ - حٌلخٚٞ ٌٍفظخٚٞ -1
 . 9ٙ -8ٙٙ ١ٕٟ: ؽٌـالي حٌي٠ٓ ح١ٌٔٛ - حٌلخٚٞ ٌٍفظخٚٞ -2
رَلُ  7ٕٕٙ ٌٍٖطزَحٟٔ: ؽ - ِٕٔي حٌ٘خ١١ِٓ ؛ٖٔٙ ٌٍٗطزَحٟٔ: ؽ - حٌّؼـُ حأل٢ٓٚ ؛ٖ٘ٙٙ ِٕٕٔي أكّي: ؽ -3

، ٚلخي ػٕٗ: "ٌ٘ح كي٠غ غ٠َذ 7ٖٕٔرَلُ  ٕٖٙٙ ٖٕٓٓ حٌظٌَِٞ: ؽ ؛ٌٕٕٕٔؼ١ُ رٓ كّخى: ٙ - حٌفظٓ ؛8ٖٕٔ
 .8ٕٖٙ٘رَلُ  ٕٔٙٙ ٌٍّٗٔظمٟ حٌٕٙيٞ: ؽ - وِٕ حٌؼّخي ؛كٔٓ"

 .9ٙٙ ٕحٌلخٚٞ ٌٍفظخٚٞ: ؽ ؛9ٌٕٓٔؼ١ُ رٓ كّخى: ٙ - حٌفظٓ ؛7٘ٗرَلُ  ١ٌٍٕ٘ٗ٘ن حٌطٟٛٓ: ٙ - حٌغ١زش -4
 .9ٙٙ ٕحٌلخٚٞ ٌٍفظخٚٞ: ؽ ؛9ٌٕٓٔؼ١ُ رٓ كّخى: ٙ - حٌفظٓ -5
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ككوف األخبار أكدت على نصرة الرايات السود اٞنشرقية عند خركجها، ال يعين بالضركرة أف  
نصرة ىذه الرايات غًن كاجبة قبل ذل ، فالبد أٍف تكوف ىذه الرايات قبل خركجها اٞنسلح اربة 

اجتماع ىذا اٛنيش العقائدم على  ٌن كقيادة أيضان، ألف  السفياين موجودة كذات طابع فكرم مع
صدفة، كأيضان ال ديكن عادة  أكىذا اٞنستول من اٟندل كاالستقامة، ال ديكن أٍف يكوف عشوائيان 

ْنهيز ىذا اٛنيش فكريان كعسكريان ُب فةرة قصًنة، كخصوصان إٍف الحظنا أف  سفينة ىذا اٛنيش 
الف ن كالضالؿ، فهي راية اٟندل كاٜنق الوحيدة ُب زمن خركج  العقائدم تشق ُنران ىائجان من

 ، كهبذا فهي كاجبة النصرة فكريان كعسكريان، كما بعد اٜنق إال الضالؿ اٞنبٌن.)عليو السالـ(القائم 

)عليو كأصحاب ىذه الرايات ىم مصداؽ الثلة اٞنهتدية اٞنهدية اٞننصورة ُب زمن قياـ القائم 
 ألحاديث الصحيحة:، كما أشارت االسالـ(

عن النِب صلى ا  ،: بسنده عن اٞنغًنة بن شعبةُْٗص ٖأخرج البخارم ُب صحيحو ج
 .(ال يزاؿ طائفة من أميت ظاىرين حَّت يتتيهم أمر ا كىم ظاىركف) عليو كسلم قاؿ:

: بسنده عن اٞنغًنة قاؿ ٚنعت رسوؿ ا صلى ا ّٓص ٔكأخرج مسلم ُب صحيحو ج
 .(لن يزاؿ قـو من أميت ظاىرين على الناس حَّت يتتيهم أمر ا كىم ظاىركف)ؿ: عليو كسلم يقو 

: بسنده عن جابر بن ٚنرة عن النِب صلى ا عليو ّٓص ٔكأخرج مسلم ُب صحيحو ج
 .(لن يربح ىذا الدين قائما يقاتل عليو عصابة من اٞنسلمٌن حَّت تقـو الساعة)كسلم أنو قاؿ: 

قاؿ رسوؿ  :قاؿ ،: بسنده عن أيب أٚناء عن ثوبافّٓ - ِٓص ٔكأخرج ُب صحيحو ج
ال تزاؿ طائفة من أميت ظاىرين على اٜنق ال يضرىم من خذٟنم حَّت )ا صلى ا عليو كسلم: 
 .(يتٌب امر ا كىم كذل 

 ذل قلتهم بٌن عمـو األمة، كليس بالضركرة أفٍ إكالتعبًن عنهم بػ )الطائفة( ك )العصابة(، يشًن 
يكوف قتاالن كظهوران فكريان عقديان  عسكريان، بل ديكن أفٍ  كظهوران  ٟنم كظهورىم قتاالن يكوف قتا

حاديث بال ش  الفرقة الناجية كما ُب األباٜنجة كالربىاف ضد البدع كالضالؿ كاال٥نراؼ، فهم 
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ثالث كسبعٌن  إذلستفةرؽ  )صلى ا عليو كآلو(أمة النِب ١نمد  على أف   الصحيحة، اليت نصتٍ 
 رقة كلها ىالكة ضالة إال فرقة كاحدة ناجية مهتدية.ف

كحديث الفرقة الناجية يسكد قلة الطائفة اٞنهتدية بٌن الفرؽ الضالة من سائر اٞننتمٌن لإلسالـ، 
بدأ االسالـ غريبان كسيعود كما بدأ غريبان ) :)صلى ا عليو كآلو(كيسكد ذل  أيضان قوؿ النِب 

 .(ُ) (فطوىب للغرباء

 وف الغربة إٍف كاف أىل اٜنق باٞناليٌن أك مئات اٞناليٌن ؟!فكي  تك

ما أخرجو مسلم ُب  )عليو السالـ(ك٣نا يسكد أف  ىذه الطائفة ىم اٞنمهدكف لإلماـ اٞنهدم 
: بسنده عن جابر بن عبد ا يقوؿ ٚنعت النِب صلى ا عليو كسلم ٓٗص ُصحيحو ج

اٜنق ظاىرين إذل يـو القيامة. قاؿ: فينزؿ عيسى بن  ال تزاؿ طائفة من أميت يقاتلوف على) يقوؿ:
مرًن صلى ا عليو كسلم فيقوؿ أمًنىم تعاؿ صل لنا فيقوؿ ال اف بعضكم على بعض امراء 

 [.تكرمة ا ىذه األمة

الطائفة اٞنهدية، أردؼ بذكر نزكؿ عيسى بن مرًن  )صلى ا عليو كآلو(فبعد أٍف ذكر النِب 
أف  الطائفة اٞننصورة  إذل، كىو إشارة )عليو السالـ(تو خل  اإلماـ اٞنهدم كصال )عليو السالـ(

مًن ُب )أمًنىم( بل الض ذل دليل،إ، كىذا أمر ال حيتاج )عليو السالـ(ىم أنصار اإلماـ اٞنهدم 
ىذه  ، كمنو يتبٌن قطعان أف  الظاىرة اليت تقاتل على اٜنق اذل يـو القيامة عائد على الػ )طائفة(

كأصحاب الرايات السود بال  )عليو السالـ( ئفة ُب آخر الزماف ىم أنصار اإلماـ اٞنهدمالطا
فمن غًنىم يستحق ىذا اٞنقاـ  )عليو السالـ(فإٍف دل يكن ىسالء ىم أنصار اٞنهدم  ش ،

الرفيع؟! كىم أصحاب الرايات السود كمن ماثلهم، اٞنوصوفوف باٟندل كاٜنق، كالذين سيحاربوف 
 بيت اٞنقدس، كما يبٌن اٜنديث اآلٌب: إذليصلوا  السفياين حَّت

 :ِٗٔص ٓمسند أ٘ند ج

                                                           

حٌّؼـُ  ؛98ٖٙف ٘ٔرـ 9ٖٔٔٙ ٕؽ :ٕٓٓ حرٓ ِخؿش ؛9ٓٙ ٔؽ :ٛل١ق ٍُِٔ ؛7ٖٙ ٗؽ :ِٕٔي أكّي -1
   .ٕٙٓ – ٕ٘ٓٙ 7ؽ :ٌٍطزَحٟٔ - حأل٢ٓٚ
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ال تزاؿ طائفة من أميت على الدين ) قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: ،عن أيب أمامة
ظاىرين لعدكىم قاىرين ال يضرىم من خالفهم إال ما أصاهبم من ألكاء حَّت يتتيهم أمر ا كىم  

 .(وؿ ا كأين ىم ؟ قاؿ: ببيت اٞنقدس كأكناؼ بيت اٞنقدسكذل . قالوا: يا رس

 فالرايات السود سوؼ تتٌب من اٞنشرؽ حَّت تصل اذل بيت اٞنقدس:

عن أيب ىريرة عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  أخرج أ٘ند بن حنبل ُب مسنده بسنده
 .(ُ) (خيرج من خراساف رايات سود ال يردىا شيء حَّت تنصب بايلياء) قاؿ:

 النقطة السابعة:

ا ىي الفرقة اقة اٞننصورة، البد من معرفة أمر مهم بعد أٍف عرفنا ىداية الرايات السود كأهن  
جدان، كىو أف  الرايات السود سوؼ تتٌب من اٞنشرؽ كستخوض أغلب معاركها ُب البالد العربية، 

لع الرايات السود من قبل ٍب تط): )صلى ا عليو كآلو(كىذا ما ينص عليو قوؿ النِب ١نمد 
كىو  (فيقتلونكم)يقوؿ:  )صلى ا عليو كآلو(، فالنِب (اٞنشرؽ. فيقتلونكم قتال دل يقتلو قـو

خياطب اٞنسلمٌن آنذاؾ، كلكن ىذا ال يعين أف  أفراد الرايات السود سيكونوف من اٞنشرؽ فقط أك 
اتل كل العرب، بل ما يتبٌن رل من ىذا من غًن العرب، كال يعين ىذا أيضان أف  الرايات السود ستق

كمقاتلة  )عليو السالـ(اٜنديث كغًنه؛ أف  اٟندؼ األساس للرايات السود ىو نصرة اإلماـ اٞنهدم 
من البالد  ان السفياين كجيشو الذم سيخرج ُب الشاـ كيعيث ُب األرض فسادان، حَّت خيرب كثًن 

شت كتكرب ُب البالد العربية ستتبعها جهات دينية العربية بصورة مرعبة، كبالطبع كوف ىذه اٜنركة تن
كسياسية ينطوم ٓنتها خلق كثًن من العرب، كٟنذا سيكوف أشرس خصم للرايات السود اٞنهدية 

 ىم العرب اٞننحرفوف الذين يدكركف ُب فل  القول العاٞنية اٞنعادية لإلسالـ امدم األصيل.

                                                           

رَلُ  7ٕٕٙ ٌٍٖطزَحٟٔ: ؽ - ِٕٔي حٌ٘خ١١ِٓ ؛ٖٔٙ ٌٍٗطزَحٟٔ: ؽ - حٌّؼـُ حأل٢ٓٚ ؛ٖ٘ٙٙ ِٕٕٔي أكّي: ؽ -1
٘زا ؼذ٠س غش٠ة ، ٚلخي ػٕٗ: "7ٖٕٔرَلُ  ٕٖٙٙ ٖٕٓٓ حٌظٌَِٞ: ؽ ؛ٌٕٕٕٔؼ١ُ رٓ كّخى: ٙ - حٌفظٓ ؛8ٖٕٔ
 .8ٕٖٙ٘رَلُ  ٕٔٙٙ ٌٍّٗٔظمٟ حٌٕٙيٞ: ؽ - وِٕ حٌؼّخي ؛"ؼغٓ
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العراؽ كمن الشاـ كمن مصر ... ىذا مع  فقد نصت األحاديث على أف  ىناؾ أنصاران من
كدكرىم ُب التمهيد لو، فلهم حظ  )عليو السالـ(حفظ حق بالد فارس ُب نصرة اإلماـ اٞنهدم 

 كافر ُب التمهيد لدكلة العدؿ اإلٟني.

 النقطة الثامنة:

ند  يقتتل ع): )صلى ا عليو كآلو(أما ما ىو الكنز، كمن ىم أبناء اٝنفاء الثالثة، ُب قولو 
، فهذا ٣نا ال ينبغي اٛنـز بو حسب ما (كنزكم ثالثة. كلهم ابن خليفة. ٍب ال يصًن إذل كاحد منهم

 متوفر من نصوص حوؿ ىذا األمر.

نعم .. جاء ذكر كنز الكعبة ُب بعض األحاديث، كأيضان جاء ذكر كنز الفرات، ككنز الكعبة 
و كنز مدفوف ُب بئر ُب جوؼ الكعبة، ذل الكعبة، كقيل ىإقيل إنو من اٟندايا اليت كانت هتدل 

فقد يكوف اٞنقصود من كنز الكعبة أحدمها أك كالمها أك غًنمها، فاألحاديث دل تصرح ّناىية كنز 
الكعبة. أما كنز الفرات فقد صرحت األحاديث بتف  الفرات سينحسر عن كنز أك جبل من 

 ذىب، كسيكوف عليو قتاؿ شديد.

 فرات مع التعليق عليها، ٍب نعرج على ذكر كنز الكعبة:كلنتٌب على ذكر أحاديث كنز ال

: عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى َُُ - ََُص ٖأخرج البخارم ُب صحيحو ج
 .(حيسر عن كنز من ذىب فمن حضره فال يتخذ منو شيئان  أفيوش  الفرات )ا عليو كسلم: 

رسوؿ ا صلى ا عليو  قاؿ: قاؿ ،عن أيب ىريرة :ُٕٓص ٖكأخرج مسلم ُب صحيحو ج
 .(حيسر عن جبل من ذىب فمن حضره فال يتخذ منو شيئان  أفيوش  الفرات )كسلم: 

ف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أ: عن أيب ىريرة ُْٕص ٖكأخرج ُب صحيحو أيضان ج
ال تقـو الساعة حَّت حيسر الفرات عن جبل من ذىب يقتتل الناس عليو فيقتل من كل مائة ) قاؿ:

 [.تسعة كتسعوف كيقوؿ كل رجل منهم لعلي أكوف انا الذم أ٤نو
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مع أيب بن   : عن عبد ا بن اٜنارث بن نوفل قاؿ كنت كاقفان ُٕٓص  ٖكأخرج أيضان ج
كعب فقاؿ ال يزاؿ الناس ٢نتلفة أعناقهم ُب طلب الدنيا قلت اجل قاؿ اجل قاؿ إين ٚنعت 

لفرات اف حيسر عن جبل من ذىب فإذا ٚنع بو يوش  ا) رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يقوؿ:
الناس ساركا إليو فيقوؿ من عنده لئن تركنا الناس يتخذكف منو ليذىنب بو كلو قاؿ فيقتتلوف عليو 

 .(فيقتل من كل مائة تسعة كتسعوف

قاؿ رسوؿ ا  :قاؿ ،: عن أيب ىريرة رضي ا عنوَِٕكأخرج نعيم بن ٘ناد ُب الف ن ص
الفتنة الرابعة ٖنانية عشر عاما ٍب تنجلي حٌن تنجلي كقد ا٥نسر الفرات ) سلم:صلى ا عليو ك 

 .(عن جبل من ذىب تكب عليو األمة فيقتل عليو من كل تسعة سبعة

... كقد ) تعليقان على حديث كنز الفرات: ُٕص ُّكقاؿ ابن حجر ُب فتح البارم ج
" فذكر اٜنديث ُب ثة كلهم ابن خليفةيقتل عند كنزكم ثالأخرج ابن ماجة عن ثوباف رفعو قاؿ: "

اٞنهدم فهذا إف كاف اٞنراد بالكنز فيو الكنز الذم ُب حديث الباب دؿ على أنو اَّنا يقع عند 
 .(ظهور اٞنهدم كذل  قبل نزكؿ عيسى كقبل خركج النار جزما كا أعلم

:  عليو كآلو()صلى افبقرينة االقتتاؿ على كنز الفرات قد يكوف ىو اٞنقصود من قوؿ النِب 
، كلكن قد يصدنا عن ىذا الفهم ما سيتٌب من ركايات  (يقتتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة)

 كنز الكعبة.

كأما ُب أم مكاف من الفرات يكوف الكنز، فلم أجد حديثان صرحيان ُب ذل ، نعم جاء خرب 
 عن كعب األحبار ُب ٓنديد ذل ، كىو كاآلٌب:

تكوف ناحية الفرات ُب ناحية الشاـ ): عن كعب قاؿ: َِٕلف ن صأخرج نعيم بن ٘ناد ُب ا
أك بعدىا بقليل ٠نتمع عظيم فيقتتلوف على األمواؿ فيقتل من كل تسعة سبعة كذاؾ بعد اٟندة 
كالواىية ُب شهر رمضاف كبعد افةراؽ ثالث رايات يطلب كل كاحد منهم اٞنل  لنفسو فيهم رجل 

 .(اٚنو عبد ا
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من أحداث عصر الظهور، فهي  ىي ة كنز الفرات ىي معركة قرقيسياء اليتكيبدك أف  معرك
مشاهبة ٟنا من حيث اٞنكاف كالزماف ككثرة القتل، فمن حيث الزماف فمعركة كنز الفرات الراجح 

عصر الظهور، كمن حيث اٞنكاف فقرقيسياء تقع على الفرات، كما يقوؿ اٜنموم ُب  أهنا ُب
 :ِّٖص ْمعجم البلداف ج

بلد على هنر اٝنابور قرب رحبة مال  بن طوؽ على ستة فراسخ كعندىا مصب اٝنابور  ...)
ُب الفرات ، فهي ُب مثلث بٌن اٝنابور كالفرات ، كقيل : ٚنيت بقرقيسيا ابن طهمورث اٞنل  

...). 

كلكن نزداد ميالن اذل القوؿ بتف  معركة كنز الفرات ىي نفسها معركة قرقيسياء، كىي أيضان 
 الكنز الذم يتقاتل عليو ثالثة كلهم ابن خليفة، عندما نستمع اذل األحاديث اآلتية:معركة 

إف  ) أنو قاؿ: )عليو السالـ(عن أيب عبد ا  :ِٕٖأخرج الشيخ النعماين ُب الغيبة ص
يطلع مطلع من السماء فينادم: يا طًن  بقرقيسياء -كُب غًن ىذه الركاية: متدبة  -، مائدة

 .(سباع األرض، ىلموا إذل الشبع من ٜنـو اٛنبارينالسماء، كيا 

: عن عبد ا بن أيب يعفور، قاؿ: قاؿ رل أبو جعفر الباقر ُّٓكأخرج أيضان ُب الغيبة ص
يشيب فيها الغالـ اٜنزكر، كيرفع ا  بقرقيسياءإف لولد العباس كاٞنركاين لوقعة ) :)عليو السالـ(

سباع األرض: اشبعي من ٜنـو اٛنبارين، ٍب خيرج عنهم النصر، كيوحي إذل طًن السماء ك 
 .(السفياين

 )عليو السالـ(، بسند صحيح: عىٍن أىيب جىٍعفىرو ِٓٗص ٖأخرج الشيخ الكليين ُب الكاُب جك 
: نىكيٍم كبػىٌٍنى قً ) قىاؿى ٍم بػىيػٍ : (ٍرًقيسىايىا مييىسِّري كى : ًىيى قىرًيبه عىلىى شىاًطًئ اٍلفيرىاًت. فػىقىاؿى أىمىا إًن و ) ؟ قػيٍلتي

ًمثٍػليهىا سىيىكيوفي هًبىا كىقػٍعىةه دلٍى يىكيٍن ًمثٍػليهىا ميٍنذي خىلىقى الل و تػىبىارىؾى كتػىعىاذلى الس مىاكىاًت كاألىٍرضى كالى يىكيوفي 
هىا ًسبىاعي األىٍرًض كطيييوري الس مى  اًء يػيٍهلى ي ًفيهىا مىا دىامىًت الس مىاكىاتي كاألىٍرضي مىٍتديبىةه لًلط ًٍنً تىٍشبىعي ًمنػٍ

 .(قػىٍيسه كالى يىد ًعي ٟنىىا دىاًعيىةه 
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فالحظ أف  معركة قرقيسياء تقع على شاطئ الفرات ككذل  معركة كنز الفرات، كأيضان معركة 
 قرقيسياء تشابو معركة كنز الفرات من حيث كثرة القتل الفظيع.

تقاتل عليو ثالثة كلهم ابن كىناؾ كجو شبو بٌن معركة قرقيسياء كبٌن معركة الكنز الذم ي
 خليفة، كىو أف معركة قرقيسياء أيضان يتقاتل فيها ثالثة نفر، كما ُب الركايات اآلتية:

: عن جابر بن يزيد اٛنعفي، قاؿ: قاؿ أبو ِٖٗ - ِٖٖأخرج الشيخ النعماين ُب الغيبة ص
ث رايات: راية ٍب خيتلفوف عند ذل  على ثال... ) :)عليو السالـ(جعفر ١نمد بن علي الباقر 

األصهب، كراية األبقع، كراية السفياين، فيلتقي السفياين باألبقع فيقتتلوف فيقتلو السفياين كمن 
، بقرقيسياءتبعو، ٍب يقتل األصهب، ٍب ال يكوف لو مهة إال اإلقباؿ ٥نو العراؽ، كدير جيشو 

 .(... فيقتتلوف هبا فيقتل هبا من اٛنبارين مائة أل 

، قاؿ: حدثنا اٜنكم عن جراح عن أرطاة ُِٖ - ُِٕاد ُب الف ن صكأخرج نعيم بن ٘ن
إذا خس  بقرية من قرل دمشق كسقطت طائفة من غريب مسجدىا فعند ذل  ْنتمع ) قاؿ:

 .(قرقيسياالةرؾ كالرـك يقاتلوف ٗنيعا كترفع ثالث رايات بالشاـ ٍب يقاتلهم السفياين حَّت يبلغ هبم 

 ، أنو قاؿ:)عليو السالـ(: عن علي بن أيب طالب َُٓص ْكأخرج اٜناكم ُب اٞنستدرؾ ج
حَّت تشبع طًن السماء كسباع األرض  قرقيسايظهر السفياين على الشاـ ٍب يكوف بينهم كقعة ب)

من جيفهم ٍب ينفتق عليهم فتق من خلفهم فتقبل طائفة منهم حَّت يدخلوا أرض خراساف كتقبل 
ة آؿ ١نمد صلى ا عليو كآلو بالكوفة ٍب خيرج خيل السفياين ُب طلب أىل خراساف كيقتلوف شيع

 (.أىل خراساف ُب طلب اٞنهدم

عن مسلم  ،كأخربين أبو عبد ا :: حدثنا الوليد قاؿُُٕكأخرج نعيم بن ٘ناد ُب الف ن ص 
إذا اختلفوا بينهم رفع بالشاـ ) قاؿ: ،عن ١نمد بن اٜننفية ،عن عبد الكرًن أيب أمية ،بن األخيل
 .(راية األبقع كراية األصهب كراية السفياينثالث رايات 
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عن أيب  ،عن أيب قبيل ،عن ابن ٟنيعة ،: حدثنا الوليد كرشدينُِٕأخرج أيضان ُب الف ن صك 
إذا اختلفت أصحاب الرايات السود خس  بقرية من ) قاؿ: ،)عليو السالـ(عن علي  ،ركماف

رايات األصهب كاألبقع كالسفياين قرل إـر كيسقط جانب مسجدىا الغريب ٍب ٔنرج بالشاـ ثالث 
 .(فيخرج السفياين من الشاـ كاألبقع من مصر فيظهر السفياين عليهم

... كيظهر ثالثة ) : عن عمار بن ياسر أنو قاؿ:ّْٔكأخرج الشيخ الطوسي ُب الغيبة ص
نفر بالشاـ كلهم يطلب اٞنل ، رجل أبقع، كرجل أصهب، كرجل من أىل بيت أيب سفياف خيرج 

 .(... ُب كلب

فمن ىذه الركايات كغًنىا يتتكد لنا أكالن أف  معركة قرقيسياء ىي نفسها معركة كنز الفرات، 
 كثانيان أهنا أيضان نفسها معركة الكنز الذم يقتتل عليو ثالثة نفر كلهم ابن خليفة.

ألبقع أما من ىم الثالثة ابناء اٝنلفاء فيظهر أهنم أصحاب الرايات الثالث اليت ٔنرج بالشاـ؛ ا
، كيبدك  اٞنصرم، كاألصهب، كالسفياين، كلكن ىناؾ أخبار تذكر أف  السفياين يقاتل الةرؾ كالرـك

 أف قتالو ٟنم ُب قرقيسياء، فالبد من التتكيل أك الةرجيح، كا أعلم.

 كاآلف نتٌب اذل ذكر ركايات كنز الكعبة:

لألكؿ عن أيب أمامة بن سهل أخرج أبو داكد، كأ٘ند بن حنبل كاٜناكم النيسابورم، كاللفظ 
 بن حني  ، عن عبد ا بن عمرك ، عن النِب صلى ا عليو كسلم قاؿ:

 .(ُ) (اتركوا اٜنبشة ما تركوكم، فإنو ال يستخرج كنز الكعبة إال ذك السويقتٌن من اٜنبشة)

 كأخرجو عبد الرزاؽ الصنعاين بسنده عن أيب ىريرة:

                                                           

ِـّغ حٌِٚحثي  ؛ٖ٘ٗٙ ٗؽ :حٌّٔظيٍن ؛7ٖٔٙ ٘ؽ :ِٕٔي أكّي ؛9ٖٓٗف 9ٔرـ ٖٙٔٙ ٕؽ :ٕٓٓ أرٟ ىحٚى -1
 ؛"سٚاٖ أؼّذ ٚسظاٌٗ سظاي اٌقؽ١ػ غ١ش ِٛعٝ تٓ ظث١ش ٚ٘ٛ شمح، ٚلخي ػٕٗ: "ٖٗٓ – ٖٖٓٙ ٘ؽ :١ٌٍٙؼّٟ

 .91تشلُ  11ؿ 0ض :ٚؼغَّٕٗ األٌثأٟ فٟ فؽ١ػ اٌعاِع
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أظنو قاؿ:  -أنو ٚنع أبا ىريرة أنو رفعو  -موذل التوأمة  -عبد الرزاؽ عن ابن جريج عن صاحل 
 .(ُ) (اتركوا اٜنبشة ما تركوا فإنو ال يستخرج كنز الكعبة إال ذك السويقتٌن من اٜنبشة)

 كأخرج مسلم ُب صحيحو بسنده عن عائشة:

هنا قالت ٚنعت رسوؿ ا أعن عائشة زكج النِب صلى ا عليو كسلم  ،عبد ا بن عمر
ألنفقت كنز )أك قاؿ بكفر(  لوال أف قوم  حديثو عهد َناىلية)ا عليو كسلم يقوؿ:  صلى

 .(ِ) (الكعبة ُب سبيل ا كٛنعلت باهبا باألرض كألدخلت فيها من اٜنجر

كأخرج الطيالسي كابن أيب شيبة كاٜناكم كابن حباف كأ٘ند بن حنبل عن أيب ىريرة، كاللفظ 
 لألخًن: 

ين أيب ثنا يزيد أنا ابن أيب ذئب عن سعيد بن ٚنعاف قاؿ ٚنعت أبا ىريرة حدثنا عبد ا حدث
يبايع لرجل ما بٌن الركن كاٞنقاـ كلن ) خيرب أبا قتادة أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ:

يستحل البيت اال أىلو فإذا استحلوه فال يستؿ عن ىلكة العرب ٍب تتتى اٜنبشة فيخربونو خرابا 
 .(ّ) (أبدا كىم الذين يستخرجوف كنزه ال يعمر بعده

 كقد صر ح السيد اٞنرعشي بتف الكنز الذم يتم التقاتل عليو ىو كنز الكعبة، حيث قاؿ:
كقولو ُب حديث ابن ماجة "يقتتل عند كنزكم" اٞنراد بو كنز الكعبة، ٞنا كرد ُب أحاديث أخرل )

 .(ْ) (من أف اٞنهدم سيفتح كنز الكعبة بعد حصوؿ اٞنقاتلة ألجلو

إال أين ال أرل أكلوية النطباؽ الكنز ُب ركاية ابن ماجة )يقتتل عند كنزكم ثالثة( على كنز 
 الكعبة، بل أرل األكلوية النطباقو على كنز الفرات أكثر.

                                                           

 .9ٔ77رَلُ  ٖٙٔٙ ٘ؽ :حٌٜٕؼخٟٔ ٌؼزي حٌَُحق - حٌّٜٕف -1
 .98ٙ ٗؽ :ٛل١ق ٍُِٔ -2
 :ِٕٔي أرٟ ىحٚى حٌط١خٌٟٔ ؛ٖ٘ٗ – ٕ٘ٗٙ ٗؽ :ٌٍلخوُ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ - حٌّٔظيٍن ؛9ٕٔٙ ٕؽ :ِٕٔي أكّي -3

حٌفظٓ ٌٕؼ١ُ رٓ  ؛9ٖٕٙ ٘ٔؽ :ٛل١ق حرٓ كزخْ ؛ٕٔٙٙ 8ؽ :حٌّٜٕف الرٓ حرٟ ١ٗزش حٌىٛفٟ ؛ٖٖٔ – ٕٖٔٙ
 .8ٓٗٙ :كّخى

 .ٙٔٗٙ 9ٕؽ :خق حٌلكَٗف اكم -4
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فقد تقدـ مدل االرتباط بٌن اٞنعركة اليت ٓندث عند كنز الفرات كتقاتل الثالثة عند الكنز كما 
ا ركايات كنز الكعبة فغاية ما تدؿ عليو أف رجالن من اٜنبشة سيقـو ُب ركاية ابن ماجة، أم

 باستخراج كنز الكعبة )ذك السويقتٌن(، بعد ٔنريب البيت اٜنراـ. كا العادل.

 كاٜنمد  رب العاٞنٌن.

 هـ 3414 /ذو القعدة /31
 م 1031 /1 /31                                                                                                                                                                           
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