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ىبدمىاللرىالرحمنىالرحوم 
 

 اهللحييى بن علي احلجوري حفظه  خ احملدثمقدمة الشي
بؾ َٕذف باحلؼ ظذ افباضؾ  : ﴿احلؿد هلل افؼوئؾ ذم ـتوبف افؽريؿ

 .﴾ؾٔدمٌف ؾ٘ذا هق زاهؼ وفُؿ افقيؾ مما تهٍقن

وحده ٓ ذيؽ فف وأصفد أن حمؿدا ظبده  اهللوأصفد أن ٓ إفف إٓ  

ـؾف وفق  بوهلدى وديـ احلؼ فقظفره ظذ افديـ اهللورشقفف أرشؾف 

 ـره ادؼـقن أمو بعد: 

 اهللؾؼد اضؾعً ظذ رشوفي ؾضوئؾ افصحويب اجلؾقؾ معوويي ريض  

 اهللحػظف -ظدكون ادصؼري  اهللظـف افتل ؿصد هبو أخقكو افداظل إػ 

ورد ظـ ظرضف كور جفـؿ ـام رد ظـ ظرض افصحويب اجلؾقؾ معوويي 

هذا افراؾيض ؾرأيتفو رشوفي مػقدة ذم دؾع بغل  -ظـف اهللريض 

أخوكو افػوضؾ ظدكون  اهللوأمثوفف ظذ هذا افصحويب اجلؾقؾ ؾجزى 

 ادصؼري خًرا.

 ـتبف: حئك بـ ظع احلجقري
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 ( هـ9247ذم ربقع ثوين )   

 

 

l 
مـ  وهللإن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره ،وكعقذ ب

ؾال مضؾ فف  اهللذور أكػسـو ومـ شقئوت أظامفـو مـ هيده ، 

وحده  اهلليضؾؾ ؾال هودي فف ، وأصفد أن ٓ إفف إٓ ،ومـ 

ٓ ذيؽ فف وأصفد أن حمؿًدا ظبده ورشقفف، ؾنن خر 

ظؾقف وآفف  اهللوخر اهلدي هدي حمؿد صذ  اهللافؽالم ـالم 

وذ إمقر حمدثوهتو ، وـؾ حمدثي بدظي وـؾ بدظي  وشؾؿ 

 ضالفي وـؾ ضالفي ذم افـور.

                
آل 

 . ظؿران
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 .افـسوء

              

 .إحزاب            

 أمو بعد: 

ؾؽام أكف ٓ بد فألكبقوء وافصوحلغ أن يبتؾقا بلكقاع افباليو 

هبو درجوهتؿ، وادصوئى افتل تضوظػ هبو أجقرهؿ ، وترؾع 

ظـف  اهللؾؼد ظؾؿ افتوريخ مدى شى افراؾضي دعوويي ريض 

ظـف،  اهللوؽره مـ افصحوبي ومدى ؽؾقهؿ ذم ظع ريض 

وافعجى ممـ مهتف افطعـ وافؾؿز وافشتؿ وافؼدح ذم ََحََؾي 

افديـ وإئؿي افصوحلغ، خيقض ذم أمقر يسعف افسؽقت 

م ، يتبع مو تشوبف ظـفو ويستدل بلمقر ٓ أشوكقد هلو وٓ خطو
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ويسك ادحؽؿ، يؽذب ظذ إئؿي ويـسى إفقفؿ مو ٓ  

 .وكعؿ افقـقؾ! اهلليؼقفقن، ؾحسبـو 

وـؾ بوضؾ فف صبف ، وـؾ مـؽر فف مسقؽوت بوضؾي ، 

ؾوفـصورى هلؿ ظؾؿ وصبف ، وـذا افقفقد ، وـذا ادؼـقن 

وفؽـ احلؼ  -زظؿقا-،ـؾ فف ظذ ضالفتف صبفف ودفقؾ 

فتغ ووشط بغ ضرؾغ فق ـوكقا يعؼؾقن ؿول واحد بغ ضال

ؾِام جاءهتؿ رشِٓؿ بافبْٔات ؾرحقا بام ظْدهؿ  تعوػ: ﴿ اهلل

 ﴾.مـ افًِؿ 

، زيورة ٕبقي وإخقاين  اهللوؿد جئً مـ دموج حرشفو 

ًٍ بؼغ مـ ذي افؼعدة ؾلراين وافدي رشوفي صغرة  فس

وفح بعـقان: )افـصوئح افـبقيي دـ يتقػ معوويي( دحؿد ص

افـرصة ، كصوئح ، وزظً ذم جومعي مـ اجلومعوت أظطوه 

وإيوه ، ؾرأيتفو  اهللبعض مدرد تؾؽ اجلومعي وؾؼـو 
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ظـف ويـؼؾ مـ  اهللؾضوئحًو فؽقكف يطعـ ذم معوويي ريض  

ـتى أهؾ افسـي مو مل يؼقفقه ويبس افؽالم بال خقف مـ 

ٓ كريد !! وأصور وافدي ظعَّ ذم افرد ظؾقفو مع افعؾؿ أكو اهلل

 اهللأن كشغؾ أوؿوتـو مع همٓء إٓ مـ بوب افدؾوع ظـ ديـ 

وأوفقوئف بوفعدل واإلكصوف ، وظدم اجلزاف ، ؾلؿقل 

 .وهللمستعقـًو ب
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 عليهم  اهللفضل الصحابة رضوان 

ٌد رشقل تعوػ: ﴿ اهللؿول  ّّ واّفذيـ مًهف أصهّداء ظهذ  اهللحم

ا شّجًدا يب ًً ـّ ار رمحاء بْٔٓؿ تراهؿ ر ٍّ  اهللتٌقن ؾوال مهـ افُ

ًٕا شٔامهؿ يف وجقهٓؿ مـ أثر افّسجقد ذفهؽ مههِٓؿ  ورضقا

يف افّتقراة ومهِٓؿ يف اإلٕجٔهؾ ـهزرٍ  أخهرج صهىٖه ؾه زره 

ؾاشتٌِظ ؾاشتقى ظهذ شهقؿف يًجهل افهّزّرا  فٌٔهٔظ  هؿ 

ار وظد  ٍّ اّفذيـ آمْقا وظِّقا افّهاحلات مْٓؿ مٌٍهرًة  اهللافُ

 (47﴾ افػتح )وأجًرا ظئاًم 

 تًاػ:  اهللافبخاري رمحف  اإلمامل ؿا

حّدثـو حمّؿد بـ ـثر أخزكو شػقون ظـ مـصقر ظـ 

ظـف ظـ افـّبّل صذ  اهللريض  اهللإبراهقؿ ظـ ظبقدة ظـ ظبد 

خر افّْاس ؿرين ثّؿ اّفذيـ يِقهنؿ » ؿول:  ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهلل
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 ثّؿ اّفذيـ يِقهنؿ ثّؿ جيلء أؿقاٌم تسبؼ صٓادة أحدهؿ ئّْف 

ش.صفودتف  وئّْف  

 (.4322رواه مسؾؿ رؿؿ )

 (: 4322تعوػ ) اهللمسؾؿ رَحف  اإلمومؿول 

وحّدثـل إشامظقؾ بـ شومل أخزكو هشقٌؿ أخزكـو أبـق بؼـ 

ظـف ؿول: ؿـول  اهللبـ صؼقؼ ظـ أيب هريرة ريض  اهللظـ ظبد 

خهر أّمتهل افَهرن » ظؾقف وآفـف وشـؾؿ:  اهللصذ  اهللرشقل 

أظِؿ أذـهر افّهافهث  اهللؿ ثّؿ اّفذيـ يِقهنؿ واّفذيـ بًهت ؾٔٓ

أم ٓ ؿال ثّؿ خيِهػ ؿهقٌم حيّبهقن افّسهامٕة ينهٓدون ؿبهؾ أن 

 ش. يستنٓدوا

 (:  4439تعوػ) اهللافبخوري رَحف  اإلمومؿول 

حّدثـو آدم حّدثـو صعبي حّدثـو أبقمجرة ؿول شـؿعً زهـدم 

ظــفام  اهللبـ ُمرّضب ؿول شؿعً ظؿران بـ حصـغ ريض 
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خرـؿ ؿهرين ثهّؿ » ظؾقف وآفف وشؾؿ:  اهللؿول افـّبّل صذ  ؿول 

 ش.  اّفذيـ يِقهنؿ ثّؿ اّفذيـ يِقهنؿ 

 (.4323رواه مسؾؿ رؿؿ )

 (: 4324تعوػ ) اهللؿول آموم مسؾؿ رَحف 

حّدثـو أبقبؽر بـ أيب صقبي وصجوع بــ خمؾـد وافّؾػـظ ٕيب 

ئـدة ظــ بؽر ؿوٓ حّدثـو حسٌغ وهق ابـ ظّع اجلُعػّل ظـ زا

ظـفـو ؿوفـً  اهللافبفّل ظـ ظوئشي ريض  اهللافّسّدّي ظـ ظبد 

أّي افـّوس خـٌر   ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهللشلل رجٌؾ افـّبّل صذ 

 ش.افَرن اّفذي إٔا ؾٔف ثّؿ افّهاين ثّؿ افّهافث» ؿول: 

ظؾقفؿ. وممـو ذم افبـوب  اهللهذا ؾقف ؾضؾ افصحوبي رضقان 

ؿـول  :شعقٍد اخلدرّى ؿولمو أخرج افبخوري ومسؾؿ ظـ أيب 

يٖيت ظهذ افّْهاس »  :-ظؾقف وآفف وشؾؿ اهللصذ - اهللرشقل 

زماٌن يبًث مْٓؿ افبًث ؾَٔقفقن إيروا هؾ جتهدون ؾهُٔؿ 
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 ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ   اهللصـذ  -أحًدا مـ أصهحا  افْبهّل  

ؾٔقجد افّرجؾ ؾٍٔتح هلؿ بف ثّؿ يبًث افبًث افّهاين ؾَٔقفهقن 

ظؾقـف وآفـف  اهللصـذ  -افّْبهّل  هؾ ؾٔٓؿ مهـ رأى أصهحا 

ؾٍٔتح هلؿ بف ثّؿ يبًث افبًث افّهافث ؾَٔهال إيهروا  وشؾؿ 

 اهللصـذ  -هؾ ترون ؾٔٓؿ مـ رأى مـ رأى أصحا  افّْبّك 

ثّؿ يُقن افبًث افّرابع ؾَٔال إيروا ههؾ  ؟ ظؾقف وآفف وشؾؿ 

ترون ؾٔٓؿ أحًدا رأى مهـ رأى أحهًدا رأى أصهحا  افّْبهّل 

 ش. ؾٔقجد افّرجؾ ؾٍٔتح هلؿ بف  ٔف وآفف وشِؿ ؟ظِ اهللصذ 

اّتػؼ افعؾـامء ظـذ أّن  (:314/  8: ) اهللؿال افْقوي رمحف 

ظؾقــف وآفــف وشــؾؿ، وادــراد  اهللخــر افؼــرون ؿركــف صــذ 

أصحوبف، وؿد ؿّدمـو أّن افّصـحقح اّفـذي ظؾقـف اجلؿفـقر أّن 

ظي وفـق شـو ظؾقف وآفف وشـؾؿ  اهللـّؾ مسؾؿ رأى افـّبّل صذ 

ؾفق مـ أصـحوبف، وروايـي ) خـر افـّـوس ( ظـذ ظؿقمفـو، 
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وادراد مـف مجؾي افؼرن، وٓ يؾزم مـف تػضقؾ افّصـحويّب ظـذ  

وشالمف ظؾقفؿ، وٓ أؾراد افـّسـوء ظـذ  اهللإكبقوء صؾقات 

مريؿ وآشقي وؽرمهو، بؾ ادراد مجؾي افؼـرن بوفـّسـبي إػ ــّؾ 

ذم ادـراد بـوفؼرن هــو، ؿرن بجؿؾتف. ؿول افؼويض: واختؾػقا 

ؾؼــول ادغــرة: ؿركــف أصــحوبف، واّفــذيـ يؾــق ؿ أبـــوؤهؿ، 

وافّثوفٌ أبـوء أبـوئفؿ: وؿول صفر: ؿركف مو بؼقً ظـغ رأتـف، 

وافّثوين مو بؼقً ظغ رأت مـ رآه، ثـّؿ ــذفؽ. وؿـول ؽـر 

واحد: افؼرن ـّؾ ضبؼي مؼسكغ ذم وؿً، وؿقؾ: هـق ٕهـؾ 

ً مّدتـف أم ؿرصـت. وذــر احلـريّب مّدٍة بعٌ ؾقفو كبّل ضوف

ــي  ـــغ إػ موئ ـــ ظؼــ ش ـــغ م ــدره بوفّس آخــتالف ذم ؿ

وظؼيـ. ثّؿ ؿول: وفقس مـف رء واضح، ورأى أّن افؼـرن 

ـّؾ أّمي هؾؽً ؾؾؿ يبؼ مـفـو أحـد. وؿـول احلســ وؽـره: 

افؼــرن ظؼــ شـــغ، وؿتــودة شــبعقن، وافـّخعــّل أربعــقن، 
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ن، وظبـد ادؾـؽ بــ ُظؿـر موئي وظؼو ذموُزرارة بـ أيب أو 

موئي، وؿول ابـ إظرايّب: هق افقؿً. هذا آخر كؼؾ افؼويض، 

افّصـحوبي،  ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ  اهللوافّصحقح أّن ؿركف صـذ 

 وافّثوين افّتوبعقن، وافّثوفٌ توبعقهؿ.

تعـوػ ﴿ حمّؿـٌد  اهللذم تػسـر ؿـقل  اهللؿول ابـ ـثر رَحـف  

 (243/  5.. ﴾: )اهللرشقل 

ظؾقف ، أكف رشقفف حؼو بال  اهللتعوػ ظـ حمؿد صؾقات  خيز

ٌد رشهقل صؽ وٓ ريى، ؾؼول: ﴿  ّّ ﴾، وهـذا مبتـدأ  اهللحم

وخز، وهق مشتؿؾ ظذ ـؾ وصػ مجقؾ، ثـؿ ثــك بوفثــوء 

ار رمحهاء ظذ أصحوبف ؾؼول: ﴿  ٍّ واّفذيـ مًف أصّداء ظذ افُ

ٓؿ بَهقٍم حيهبّ  اهللؾسهقف يهٖيت ﴾، ـام ؿـول تعـوػ: ﴿  بْٔٓؿ

﴾ ]ادوئـدة:  وحيّبقٕف أذّفٍة ظذ ادٗمْغ أظهّزٍة ظهذ افُهاؾريـ

[ وهذه صػي ادممـغ أن يؽقن أحدهؿ صديدا ظـقًػو ظذ 32
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ا بوٕخقور، ؽضقًبو َظبقًشو ذم وجف افؽـوؾر،   افؽػور، رحقام برًّ

يها ضحقـو بشقًصو ذم وجف أخقف ادممـ، ـام ؿـول تعـوػ: ﴿ 

هار وفٔجهدوا  أّّيا اّفذيـ آمْقا ؿاتِقا ٍّ اّفذيـ يِقُٕؿ مهـ افُ

ظؾقـف  اهلل[، وؿـول افـبـل صـذ 942﴾ ]افتقبي: ؾُٔؿ ؽِيًة 

مههؾ ادهٗمْغ يف تهقادهؿ وتهرامحٓؿ ـّهههؾ »وآفـف وشـؾؿ: 

اجلسد افقاحد، إذا اصتُك مْف ظوق تداظك فف شائر اجلسهد 

ك وافّسٓر ّّ ادـممـ فؾؿـممـ ـوفبـقـون يشـد »، وؿول:  شباحل

ــال احلــديثغ ذم  وصــبؽ شبعضــف بعضــو ــغ أصــوبعف . ـ ب

 افصحقح.

ها شهّجًدا يبتٌهقن ؾوهال مهـ هراهههتوؿقفف: ﴿  ًً ـّ  اهللؿ ر

ا ًٕ ﴾: وصػفؿ بؽثرة افعؿـؾ وـثـرة افصـالة، وهـل  ورضقا

خر إظامل، ووصـػفؿ بـوإلخالف ؾقفـو هلل، ظـز وجـؾ، 

جزيؾ افثقاب، وهق اجلـي ادشتؿؾي ظذ  اهللوآحتسوب ظـد 
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افرزق ظؾقفؿ، ورضوه تعوػ ظـفؿ وهق  ، وهق شعياهللؾضؾ  

﴾  أـههز اهللورضههقاٌن مههـ أـــز مـــ إول، ـــام ؿــول: ﴿ 

 [.54]افتقبي: 

﴾: ؿـول  شٔامهؿ يف وجقهٓؿ مـ أثهر افّسهجقدوؿقفف: ﴿ 

ظـــفام :﴿  اهللظــع بـــ أيب ضؾحــي، ظـــ ابـــ ظبــوس ريض 

 يعـل: افسؿً احلسـ. شٔامهؿ يف وجقهٓؿ ﴾

 ل: اخلشقع وافتقاضع.وؿول جموهد وؽر واحد: يعـ

: بؾغـل أن افـصورى ــوكقا إذا اهللوؿول: وؿول موفؽ، رَحف 

هلـمٓء  اهللو"رأوا افصحوبي افذيـ ؾتحـقا افشـوم يؼقفـقن: 

. وصدؿقا ذم ذفؽ، ؾـنن هـذه "خر مـ احلقاريغ ؾقام بؾغـو

ــو وأؾضــؾفو  ــي، وأظظؿف ــى ادتؼدم ــي ذم افؽت ــي معظؿ إم

ه ظؾق اهللصذ  اهللأصحوب رشقل   اهللف وآفف وشؾؿ، وؿد كـقَّ

بذـرهؿ ذم افؽتى ادـزفـي وإخبـور ادتداوفـي8 وهلـذا ؿـول 
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ومههِٓؿ يف ﴾، ثـّؿ ؿـول: ﴿  ذفؽ مهِٓؿ يف افّتقراةهوهـو: ﴿  

إٓجٔؾ ـزرٍ  أخرج صىٖه ؾ زره ؾاشهتٌِظ ؾاشهتقى ظهذ 

﴾ أي:  ؾه زره﴾ أي: ؾِراخـف، ﴿ شقؿف ﴾: ﴿ أخرج صهىٖه 

ؾاشتقى ظذ شقؿف وضول، ﴿  ﴾ أي: صى ؾاشتٌِظصده ﴿ 

ظؾقف  اهلل﴾ أي: ؾؽذفؽ أصحوب حمؿد صذ  يًجل افّزّرا 

آزروه وأيدوه وكرصوه ؾفـؿ معـف ـوفشـطء مـع  وآفف وشؾؿ 

ارافزرع، ﴿  ٍّ  ﴾. فٌٔٔظ  ؿ افُ

، ذم روايـي اهللومـ هذه أيـي اكتـزع اإلمـوم موفـؽ رَحـف  

 ؿ بتؽػر افرواؾض افذيـ يبغضقن افصحوبي، ؿول: ٕ-ظـف

يغقظق ؿ، ومـ ؽوظ افصحوبي ؾفق ـوؾر هلذه أيي. وواؾؼـف 

ــٌ ذم ؾضــوئؾ  ــؽ. وإحودي ــذ ذف ــامء ظ ـــ افعؾ ــي م ضوئػ

افصحوبي وافـفل ظـ افتعرض هلؿ بؿسوءة ـثرة ، ويؽػـقفؿ 

 ظؾقفؿ، ورضوه ظـفؿ. اهللثـوء 
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 حتزيم الكذب على الصاحلني وإيذائهم 

ـَ َآمَ ؿول تعوػ: ﴿ ا افَِّذي َ قا َيا َأّيه َُ ُٕقا َمَع  اهللُْقا اتَّ ق ـُ َو

اِدِؿغَ   ﴾. افهَّ

وافذيـ يٗذون ادٗمْغ وادٗمْهات بٌهر مها وؿول تعوػ: ﴿

ا وإثاًم مبًْٔا ًٕ  ﴾.اـتسبقا ؾَد احتِّقا  تا

 (: 2541تًاػ ) اهللؿال آمام مسِؿ رمحف 

حدثـو ظثامن بـ أيب صقبي ، حدثـو جريـر، ظــ إظؿـش ، 

ظـــف ؿــول: ؿــول  اهللأيب شــعقد ريض  ظـــ أيب صــوفح ، ظـــ

ٓ تسهبقا أحهدا مهـ »ظؾقف وآفف وشـؾؿ:  اهللصذ  اهللرشقل 

أصحايب ، ؾ٘ن أحدـؿ فق إٍٔؼ مهؾ أحٍد ذهبها مها أدرك مهدَّ 

 ش.أحدهؿ ، وٓ ٕهٍٔف

 (: 2617تًاػ ) اهللمام مسِؿ رمحف وؿال اإل
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حدثـو ُزَهُر بـ حرب ، وظثامن بـ أيب صقبي ، وإشحوق بـ  

 - حوق أخزكـو ، وؿـول أخـران حـدثـوؿول إشـ -براهقؿ إ

ظــف  اهللريض  اهللجرير ظـ مـصقر ظـ أيب وائؾ ، ظـ ظبـد

إن افههدق »ظؾقف وآفف وشؾؿ:  اهللصذ  اهللؿول: ؿول رشقل 

ّيدي إػ افز،وإن افز ّيدي إػ اجلْة ، وإن افرجؾ فٔههدق 

 حتك يُتهل صهديَا وإن افُهذ  ّيهدي إػ افٍجهقر، وإن

افٍجقر ّيدي إػ افْار، وإن افرجهؾ فُٔهذ  حتهك يُتهل 

 ش.ـذابا

واكظروا أهيو افـوس ـقػ يؽذب افراؾضي ظذ أصحوب 

وهذه ضريؼي أهؾ افبدع  ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهللصذ  اهللرشقل 

 افسالمي. اهللمجقًعو يؾجئقن إػ افؽذب دائاًم، كسلل 
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 عنه اهللذكز فضائل معاوية رضي 

ذم ـتوب ؾضوئؾ  اهللفبخوري رَحف ؿول اإلموم ا -9

ظؾقف وآفف وشؾؿ: )ومـ صحى  اهللأصحوب افـبل صذ 

أو رآه مـ ادسؾؿغ ، ؾفق  ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهللافـبل صذ 

 مـ أصحوبف (.

ظـف ، ظــ  اهللثؿ ذـر حديٌ ظـ أيب شعقد اخلدري ريض 

يٖيت زمهان يٌهزو َؾمهاٌم »ؿول:  ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهللافـبل صذ 

ظِٔهف وآفهف  اهللافْاس ؾَٔال ؾُٔؿ مـ صحل افْبل صذ  مـ

؟ ؾَٔال: ًٕؿ ؾٍٔتح ظِٔف ، ثؿ يٖيت زمان ؾَٔال: ؾهُٔؿ  وشِؿ 

؟  ظِٔهف وآفهف وشهِؿ  اهللمـ صحل أصهحا  افْبهل صهذ 

ؾَٔال : ًٕؿ ؾٍٔتح ، ثؿ يٖيت زمان ؾَٔال ؾهُٔؿ مهـ صهحل 

؟ ؾَٔهال:  ظِٔف وآفف وشِؿ  اهللصاحل أصحا  افْبل صذ 

 وهق متػؼ ظؾقف.ش. ًؿ . ؾٍٔتح هلؿٕ



 21 ؾوائؾ افهحايب اجلِٔؾ مًاوية ريض اهلل ظْف   

ظــف  اهللوأخرج افبخـوري ومسـؾؿ ظــ أيب شـعقد ريض  

ظـف أن افـبل صذ  اهللواكػرد مسؾؿ بحديٌ أيب هريرة ريض 

ٓ تسهبقا أصهحايب ف ؾقافهذي »ؿـول:  ظؾقف وآفـف وشـؾؿ  اهلل

ٍٕيس بٔده فق إٍٔؼ أحهدـؿ مهؾء أحهد ذهًبها ، مها بِهغ ُمهدَّ 

 ش. احدهؿ وٓ ٕهٍٔف ف

ٓ يذـرون  ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهللصذ  اهللؾلصحوب رشقل 

إٓ بوخلر وبوجلؿقـؾ ويؽـػ ظــ مسـووئفؿ ، ومـو حصـؾ 

 بقـفؿ.

ى:ىاللروكماىقالىاالمامىالطحاويىرحمرى
) وظؾامء افسؾػ مـ افسوبؼغ ومـ بعـدهؿ مــ افتـوبعغ 

أهــؾ اخلــر وإثــر وأهــؾ افػؼــف وافـظــر، ٓ يــذـرون إٓ 

 ذـرهؿ بسقء ؾفق ظذ ؽر افسبقؾ(. بوجلؿقؾ، ومـ
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ــي شــٌس  :وقااالىوبااوى وبااظىالربواادىباانىنااا دى  معووي

ؾنذا ـشػ افرجـؾ  ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهللفصحوبي حمؿد صذ 

 افسس أجسئ ظذ مو ورائف. افخ ـالمف وشقليت.

ـالم افسـؾػ ذم رـريؿ افؾؿـز ذم  اهللوشقليت معـو إن صوء 

 .فف وشؾؿظؾقف وآ اهللصحويب صحى افـبل صذ 

وكعول صحويب خر مــ هـذا افالمـز افراؾيضـ ، ٓ  :قلاتى

 ؾقف. اهللبورك 

 
 ومن فضائله: 

ذم ـتـوب ؾضـؾ  اهللمو ذــره اإلمـوم افبخـوري رَحـف  -4

 اهلل( ظــ أكـس وظبـودة ريض 4672، 4655اجلفود رؿؿ )

أكـف ــون يـدخؾ  ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهللظـ افـبل صذ  ظـفام،

ؾتطعؿف ، وـوكً رً ظبـودة بــ  ظذ أم حرام بـً مؾحون
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 اهللصـذ  اهللافصومً ، ؾدخؾ يقمو ؾلضعؿتـف ؾــوم رشـقل  

ثؿ اشـتقؼظ يضـحؽ ؿوفـً : ؾؼؾـً : مـو  ظؾقف وآفف وشؾؿ 

ٕهاس مهـ أمتهل ُظرُضهقا »   ؾؼول:  اهلليضحؽؽ يو رشقل 

، يرـبقن ثبج هذا افبحهر مِقـها ظهذ  اهللَظَعَّ ؽزاة يف شبٔؾ 

 ش.ادِقك ظذ آرسة  مهؾ :أو ؿال . إرسة

 (. 9794وأخرجف مسؾؿ ذم ـتوب اإلمورة )

(: 4655( رؿـؿ )4/72ؿول احلوؾظ ابـ حجر ذم افػـتح )

 ومعوويي أول مـ رـى افبحر فؾغزاة.

وؿول موفؽ: ـون ظؿر يؿـع رـقب افبحر. ؾؾام ـون ظـثامن 

 اشتلذكف معوويي ، ؾلذن فف ؾرـبف.

ي رؿــــؿ رواه افبخــــورش مٌٍههههقر هلههههؿ»وذم روايــــي: 

 (.ؿول: بوب مو ؿقؾ ذم ؿتول افروم.4742)
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ظؾقـف وآفـف  اهللظـ أم حرام أ و شـؿعً افـبـل صـذ  -2 

أول جقش مـ أمتل يغزون افبحر ؿد أوجبـقا » يؼقل  وشؾؿ 

إٔت » ، أكو ؾقفؿ   ؿول  اهللؿوفً أم حرام ؿؾً: يو رشقل ش. 

 أول جهٔش»  ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهللثؿ ؿول افـبل صذ ش.  ؾٔٓؿ

ؾؼؾً أكـو ؾـقفؿ ، ش.  مـ أمتل يٌزون مديْة ؿٔرصمٌٍقر هلؿ

 ش.ٓ »  ؿول  اهلليو رشقل 

 ظـف. اهللؾقف ؾضؾ معوويي ريض  قالىالحا ظ:

( 94/44ذم ؾضـوئؾ أيب شـػقون ) اهللذـر مسؾؿ رَحف  -2

ظـفام ؿول: ؿـول أبـق شـػقون فؾـبـل  اهللظـ ابـ ظبوس ريض 

، ثالث أظطـقفـ ؿول:  اهلليو كبل  ظؾقف وآفف وشؾؿ :  اهللصذ 

ؿول : ظـدي أحسـ افعرب وأمجؾف أم حبقبي بـً أيب ش  ًٕؿ» 

ؿول ومعوويي دمعؾـف ـوتبـو ش  ًٕؿ:» شػقون ، أزوجؽفو   ؿول 
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ؿول وتممرين حتـك أؿوتـؾ افؽػـور، ش  ًٕؿ» بغ يديؽ   ؿول 

 ش. ًٕؿ »ـام ــً أؿوتؾ ادسؾؿغ ؿول: 

أم  ظؾقف وآفـف وشـؾؿ  اهلل: أن زواج افـبل صذ وهنا مسألة

حبقبي ـون ؿبؾ هذا، وإكام ؿـول افعؾـامء: أراد دمديـد افرضـو، 

واإلخبور بلكف راٍض ظــ زواجفـو بعـد إشـالمف ، ومل يؽــ 

( هـذا 94/52حؼقؼي ظؼد آكـذاك، اكظـر : ذح افــقوي )

 أظؾؿ. وهللوبعضفؿ أَظؾَّ هذه افؾػظي مـ احلديٌ، ؾ

وب ادـوؿـى ، احلـديٌ ذم ـت اهللؿول اإلموم افبخوري رَحف 

(: بنشـوده افصحقح ظـ ابـ أيب ُمَؾقَؽـَي ؿـول: أوتـر 2542)

 اهللمعوويي بعد افعشوء برـعي وظـده مقػ ٓبـ ظبوس ريض 

ظــف ؾؼـول: دظـف ، ؾنكـف  اهللظـفام، ؾـلتك ابــ ظبـوس ريض 

 ظؾقف وآفف وشؾؿ. اهللصذ  اهللصحى رشقل 

 (95974ؿول اإلموم أَحد بـ حـبؾ )
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حدثـل أيب ثـو ظبد افرَحـ بــ مفـدي ظــ  اهللظبد حدثـو  

معوويي يعـل بـ صوفح ظـ يقكس بـ شقػ ظـ احلورث بــ 

زيود ظـ أيب رهؿ ظـ افعربوض بــ شـوريي افسـؾؿل ؿـول: 

وهـق يـدظقكو  ظؾقف وآفف وشـؾؿ  اهللصذ  اهللشؿعً رشقل 

إػ افسحقر ذم صفر رمضون هؾؿـقا إػ افغـذاء ادبـورك ثـؿ 

ؿ ظِؿ مًاوية افُتها  واحلسها  وؿهف افِٓ» شؿعتف يؼقل: 

 ش.  افًذا  

 واحلورث بـ زيود جمفقل وفؽـ فف صقاهد مـفو.

 (: 222ؿول افطزاين ذم مسـد افشومقغ )

حدثـو أبق زرظي وأَحد بـ حمؿد بـ حيقك افدمشـؼقون ؿـوٓ 

ثـو أبق مسفر ثـو شعقد بـ ظبد افعزيز ظـ ربقعي بـ يزيد ظــ 

ؿرة ادزين وــون مــ أصـحوب افـبـل ظبد افرَحـ بـ أيب ظ

ظؾقـف وآفـف  اهللظؾقف وآفـف وشـؾؿ: أن افـبـل صـذ  اهللصذ 



 26 ؾوائؾ افهحايب اجلِٔؾ مًاوية ريض اهلل ظْف   

ؿ ظِّهف افُتها  واحلسها  وؿهف افِٓه»ؿول دعوويي:  وشؾؿ  

 وشـده صحقح.ش. افًذا 

ذم افتوريخ: وؿول أبق مسفر ظـ  اهللؿول افبخوري رَحف 

بـ  شعقد بـ ظبد افعزيز ظـ ربقعي بـ يزيد ظـ ظبد افرَحـ

ؿ ظِؿ افِٓ»ؿول:  ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهللظؿرة ظـ افـبل صذ 

 ش.مًاوية احلسا  وؿف افًذا 

 (22وذم اجلزء ادتؿؿ فطبؼوت ابـ شعد )ف  

ؿول: أخزكو شؾقامن بـ حرب، واحلسـ بـ مقشك ؿوٓ: 

حدثـو أبق هالل حمؿد بـ شؾقؿ ؿول: حدثـو جبؾي بـ ظطقي، 

بـ مقشك إصقى: ؿول ظـ مسؾؿي بـ خمؾد، ؿول احلسـ 

أبق هالل: أو ظـ رجؾ، ظـ مسؾؿي بـ خمؾد، وؿول شؾقامن 

بـ حرب: أو حدثف مسؾؿي، ظـ رجؾ: أكف رأى معوويي 

يلـؾ ؾؼول فعؿرو بـ افعوف: إن ابـ ظؿؽ هذا خلضى، 
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صذ  اهلل وؿد شؿعً رشقل ثؿ ؿول: أمو إين ٓ أؿقل هذا، 

ؿ ظِّف افُتا ، ومُـ فف افِٓ» يؼقل:  ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهلل

 ش.يف افبالد، وؿف افًذا  

 (944/ 3ؿول ابـ ظدي ذم افؽومؾ: )

ثـو أَحد بـ ظع اددائـل ثـو حمؿد بـ إبراهقؿ أبق أمقي ثـو 

إشحوق بـ ـعى ثـو ظثامن بـ ظبد افرَحـ اجلؿحل ظـ 

صذ  اهللؿول ؿول رشقل  ظطوء بـ أيب ربوح ظـ ابـ ظبوس

ؿ ظِؿ مًاوية افُتابة واحلسا  افِٓ»ظؾقف وآفف وشؾؿ:  اهلل

 ش. وؿف افًذا 

 (95744ؿول أَحد بـ حـبؾ )

حدثـل أيب ثـو ظع بـ بحـر ثــو افقفقـد بــ  اهللحدثـو ظبد 

مسؾؿ ثـو شعقد بـ ظبد افعزيز ظـ ربقعي بـ يزيـد ظــ ظبـد 

ظؾقـف وآفـف  اهللبل صذ افرَحـ بـ أيب ظؿرة إزدي ظـ افـ



 28 ؾوائؾ افهحايب اجلِٔؾ مًاوية ريض اهلل ظْف   

ؿ اجًِهف هاديها مٓهديا افِٓه»وشؾؿ: اكف ذـر معوويي وؿول:  

 وشـده صحقح.ش.واهد بف 

 (2624ؿول افسمذي: )

حدثـو حمؿد بـ حيقك حـدثـو أبـق مسـفر ظبـد إظـذ بــ 

مسفر ظـ شعقد بـ ظبد افعزيز ظـ ربقعي بـ يزيد ظــ ظبـد 

 اهللصذ  اهللافرَحـ بـ أيب ظؿرة وـون مـ أصحوب رشقل 

أكـف  ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ  اهللظؾقف وآفف وشؾؿ: ظـ افـبل صذ 

 ش.ؿ اجًِف هاديا مٓديا وأهد بفافِٓ» ؿول دعوويي: 

 ؿول افشقخ إفبوين: صحقح.

 (9343ؿول ابـ أيب ظوصؿ ذم أحود وادثوين: )

حدثـو حمؿد بـ ظقف، كو مـروان بــ حمؿـد، وأبـق مسـفر 

زيز، ظـ ربقعي بـ يزيد، ظــ ظبـد ؿوٓ: كو شعقد بـ ظبد افع

ظؾقـف  اهللصذ  اهللافرَحـ بـ أيب ظؿرة ؿول: شؿعً رشقل 



 29 وافرد ظذ افراؾوة ادًتديـ  

ؿ اجًِهف هاديها مٓهديا افِٓه» يؼقل ذم معوويـي:  وآفف وشؾؿ  

 ش.واهده واهد بف 

 (242ؿول افطزاين ذم مسـد افشومقغ )

حدثـو أبق زرظي، ثـو أبق مسفر، ثـو شعقد بـ ظبـد افعزيـز، 

يزيد، ظـ ظبد افـرَحـ بــ أيب ظؿـرة ادـزين، ظـ ربقعي بـ 

يؼـقل  ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ  اهللصـذ  اهللؿول: شؿعً رشقل 

 ش.ؿ اجًِف هاديا مٓديا واهده واهد بف افِٓ» دعوويي: 

 ؾوحلديٌ بطرؿف ثوبً بال صؽ ذم ذفؽ.

إحوديٌ افصحقحي افتل شؿعفو معوويي ريض  وكذلك

وبؾَّغفو  ف وآفف وشؾؿ ظؾق اهللصذ  اهللظـف مـ رشقل  اهلل

 فألمي ؾتعتز مـ ؾضوئؾف ومـوؿبف مـفو: 

 ش.بف خًرا يٍَُٓف يف افديـ اهللمـ يرد »حديٌ:  

 ش.ٓ تزال ضائٍة مـ أمتل طاهريـ ظذ احلؼ»وحديٌ:  



 31 ؾوائؾ افهحايب اجلِٔؾ مًاوية ريض اهلل ظْف   

ش إٕام هِؽ بْق إرسائٔؾ حغ اختذها ٕساؤهؿ»وحديٌ:   

 يعـل افقصؾ ذم افشعر.

ظـ معوويي ريض ( صحقح: 92/424وظـد أيب داود ) 

ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهللصذ  اهللظـف ؿول شؿعً رشقل  اهلل

إٕؽ إن اتبًت ظقرات افْاس أؾسدهتؿ أو ـدت أن  »يؼقل  

ـؾؿي شؿعفو معوويي مـ  :ؾؼول أبق افدرداء ش تٍسدهؿ

 تعوػ هبو. اهللكػعف  ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهللصذ  اهللرشقل 

ل ؿول رشقل ( حسـ: ظـ معوويي ؿو2/74وظـد أَحد ) 

مـ مات بٌر إمام مات »ظؾقف وآفف وشؾؿ:  اهللصذ  اهلل

 .«مٔتة جاهِٔة

ظـف ؿول  اهلل(: ظـ معوويي ريض 2/74وظـد أَحد ) 

مـ »يؼقل:  ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهللصذ  اهللشؿعً رشقل 

 إٕهارظز وجؾ ومـ أبٌض  اهللأحبف  إٕهارأحل 



 31 وافرد ظذ افراؾوة ادًتديـ  

 .«ظز وجؾ اهللأبٌوف  

( ظـ 2/442( وأيب داود )2/544وظـد افسمذي ) 

 اهللظـفام ظـ افـبل صذ  اهللمعوويي بـ أيب شػقون ريض 

إذا رش  اخلّر »ؿول ذم صورب اخلؿر:  ظؾقف وآفف وشؾؿ 

ؾاجِدوه ثؿ إذا رش  ؾاجِدوه ثؿ إذا رش  افهافهة ؾاجِدوه 

 .«ثؿ إذا رش  افرابًة ؾارضبقا ظَْف

 شػقون (: ظـ معوويي بـ أيب2/442وظـد أيب داود ) 

ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهللصذ  اهللظـف ؿول: ؿول رشقل  اهللريض 

برـق  وٓ بسجقد ؾٕ٘ف  -أي : ٓ تسبَقين  -ٓ تبادروين  »

بف إذا رـًت تدرـقين بف إذا رؾًت إين ؿد  أشبَُؿمٓام 

 .«بدٕت

ظـف ؿول  اهلل(: ظـف ريض 92/924وظـد أيب داود ) 

مـ »يؼقل:  وشؾؿ  ظؾقف وآفف اهللصذ  اهللشؿعً رشقل 



 32 ؾوائؾ افهحايب اجلِٔؾ مًاوية ريض اهلل ظْف   

 .«أحل أن يّهؾ فف افرجال ؿٔاما ؾِٔتبقأ مًَده مـ افْار 

ظـف ظـ  اهلل(: ظـف ريض 92/944وظـد أيب داود ) 

اصًٍقا »ؿول:  ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهللصذ  اهللرشقل 

 . وهق صحقحشتٗجروا

 اهللـؾ هذا ممو شؿعف هذا افصحويب اجلؾقؾ مـ رشقل 

بف وؽرهو مـ  اهللػعف ظؾقف وآفف وشؾؿ، وك اهللصذ 

إحوديٌ وإكام هذا دفقؾ دـ يـؽروكف ؾؼقف صحويب واكظر 

( 662( و)265هذه إحوديٌ مـ صحقح مسؾؿ )

( 4945( و)9424( و)9947( و)9326( و)9325و)

(، واكظر مسـده مـ مسـد اإلموم 4539( و)4234و)

 أَحد.

مـ أؿقال افسِػ  رنرىاللرومماىُذكرى سى ضلرىرضسى

 ما:  ؿظْٓ اهللريض 



 33 وافرد ظذ افراؾوة ادًتديـ  

ىقدامظ   ىبن ىالمو ق ادؼدد ذم دعي آظتؼود  قال

وأحد خؾػوء  اهللومعوويي خول ادممـغ وـوتى وحل 

 تعوػ ظـفؿ. اهللادسؾؿغ ريض 

صورح افطحوويي: وأول مؾقك ادسؾؿغ معوويي  وقال 

 وهق خر مؾقك ادسؾؿغ.

ؾؽ ذم شر أظالم افـبالء: أمر ادممـغ م وقالىالذهبس 

 اإلشالم.

ىالبوكقسى ظـ اإلموم أَحد أكف ؿول: اخلؾػوء أبق  وروى

بؽر وظؿر وظثامن وظع ؾؼقؾ فف ؾؿعوويي   ؿول مل يؽـ أحد 

 معوويي. اهللأحؼ بوخلالؾي ذم زمون ظع ورحؿ 

ابـ أيب افدكقو بسـده إػ ظؿر ابـ ظبد افعزيز أكف  وروى 

ذم ادـوم وأبو   ظؾقف وآفف وشؾؿ اهللصذ  اهللؿول: رأيً رشقل 

بؽر وظؿر جوفسغ ظـده ؾسؾؿً ظؾقف وجؾسً ؾبقـو أكو 



 34 ؾوائؾ افهحايب اجلِٔؾ مًاوية ريض اهلل ظْف   

جوفس أتك بعع ومعوويي ؾلدخال بقًتو وأجقػ افبوب وأكو  

ظـ أكرض ؾام ـون بلرسع مـ أن خرج ظع وهق يؼقل: ؿيض 

يل ورب افؽعبي ثؿ مو ـون بلرسع مـ أن خرج معوويي وهق 

 يؼقل: ؽػر يل ورب افؽعبي.

ـر ظـ أيب زرظي افرازي أكف ؿول فف رجؾ: ابـ ظسو وروى 

أين أبغض معوويي ؾؼول فف: ومل   ؿول: ٕكف ؿوتؾ ظؾقوَّ ؾؼول 

فف أبق زرظي: وحيؽ إن رب معوويي رب رحقؿ وخصؿ 

 اهللمعوويي خصؿ ـريؿ ؾليٍش دخقفؽ أكً بقـفام ريض 

 ظـفام .

اإلموم أَحد ظام جرى بغ ظع ومعوويي ؾؼول: )  ودئل 

خؾً هلو مو ـسبً وفؽؿ مو ـسبتؿ وٓ تسلفقن  تؾؽ أمي ؿد

 ظام ـوكقا يعؿؾقن ( ، وـذفؽ ؿول ؽر واحد مـ افسؾػ.

ظـف ؾؼول: موذا  اهللبـ ادبورك ظـ معوويي ريض  ودئل 



 35 وافرد ظذ افراؾوة ادًتديـ  

ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهللصذ  اهللأؿقل ذم رجؾ ؿول رشقل  

دـ َحده ؾؼول معوويي خؾػف ربـو وفؽ احلؿد  اهللشؿع  

ع بؿعـك اشتجوب ؾؿعوويي حصؾ فف هذا ومعؾقم أن شؿ

ظؾقف وآفف  اهللصذ  اهللافػضؾ وهق افصالة خؾػ رشقل 

ظـف ـون  اهللدـ َحده، ومعوويي ريض  اهللؿول شؿع  وشؾؿ 

ممـ يصع ورائف ويؼقل ربـو وفؽ احلؿد ؾؼقؾ فف: ؾؼول: 

فؾساب ذم وؿول ابـ ظبوس فرجؾ يريد أن يسى معوويي 

ظؾقف وآفف  اهللبف ؾنكف صفر افـبل صذ ؾؼول فف: مفال ٓ تس

 وشؾؿ.

( مـ افسـي: ؿول حمؿد بـ جعػر إن أبو 222وذم ف )

مو تؼقل  اهللاحلورث حدثفؿ ؿول وجفـو رؿعي إػ أيب ظبد

ؾقؿـ ؿول: ٓ أؿقل إن معوويي ـوتى افقحل وٓ  اهللرَحؽ 

أؿقل أكف خول ادممـغ ؾنكف أخذهو بوفسقػ ؽصًبو. ؿول: أبق 



 36 ؾوائؾ افهحايب اجلِٔؾ مًاوية ريض اهلل ظْف   

هذا ؿقل شقء رديء جيوكبقن همٓء افؼقم وٓ  اهللظبد 

جيوفسقن وكبغ أمرهؿ فؾـوس. وأبق احلورث هق أَحد بـ 

 حمؿد افصوئغ.

أهيام  اهلل: ؿول ؿؾً ٕيب ظبد وقالىوبوىبكرىالمروزي

أؾضؾ معوويي أو ظؿر بـ ظبد افعزيز ؾؼول معوويي أؾضؾ 

 ظؾقف وآفف وشؾؿ اهللصذ  اهللفسـو كؼقس بلصحوب رشقل 

خر افْاس ؿرين »ظؾقف وآفف وشؾؿ:  اهللأحدًا ؿول افـبل صذ  

 «.افذي بًهت ؾٔٓؿ

ىالدنظ ( ذـر ظـ جموهد: فق رأيتؿ 226ف ) و س

 معوويي فؼؾتؿ هذا ادفدي..

 : مو رأيً بعده مثؾف يعـل معوويي.وقالىوبوىإدحاق

ىالفضولىبنىرواض : أوثؼ ظؿع ذم كػز حى وقال

بـ اجلراح وحبل أصحوب حمؿد أيب بؽر وظؿر وأيب ظبقدة 



 37 وافرد ظذ افراؾوة ادًتديـ  

ظؾقف افسالم مجقعو وـون يسحؿ ظذ معوويي ويؼقل: ـون مـ  

 افعؾامء مـ أصحوب حمؿد ظؾقف افسالم.

 وكان معاوية من أحلم الناس
ىرمور ىبن ىربدالملك ( مـ افسـي 223ف ) ذكره

 فؾخالل: ؿول ـون معوويي بـ أيب شػقون مـ أحؾؿ افـوس.

 ذا ظروة.وـذا ؿول شعقد بـ ظؿرو، وـ

صذ  اهللمـ ـتى فرشقل  بنىالزبورىاللروذكرىربدى

صذ  اهللوذـر مـفؿ معوويي. مع رشقل  ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهلل

 خر وأؾضؾ مـ ظؿر بـ ظبد افعزيز. ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهلل

بـ ظؿران أهيام أؾضؾ معوويي أو ظؿر  زودئلىالمطا  

بـ ظبد افعزيز ؾغضى وؿول فسوئؾ أدمؾ رجال مـ 

فصحوبي مثؾ رجؾ مـ افتوبعغ معوويي صوحبف وصفره ا

 .اهللوـوتبف وأمقـف ظذ وحل 



 38 ؾوائؾ افهحايب اجلِٔؾ مًاوية ريض اهلل ظْف   

وؿد ُشئؾ ظـ  اهللشؿعً أبو ظبد  وقالىالفضلىبنىزود  

أي ؿول فراؾيّض  –رجؾ تـّؼص معوويي وظؿرو بـ افعوف 

ؾؼول إكف مل جيسئ ظؾقفام إٓ وفف خبقي شقء مو أكتؼص أحدُُ   –

 داخؾف شقء.أحًدا مـ افصحوبي إٓ وفف 

ظـ حمؿد بـ مسؾؿ بـ إبراهقؿ بـ  قالىابنىالمبارك

مقرسة ؿول: مو رأيً ظؿر بـ ظبد افعزيز رضب إكسوكًو ؿط 

 إٓ إكسوكًو شى معوويي ؾنكف رضبف أشقاضًو.

: معوويي وقالىوبوى وبظىالربودىبنىنا دىالحنبلس

ؾنذا ـشػ  ظؾقف وآفف وشؾؿ،  اهللشٌس فصحوبي حمؿد صذ 

 س اجسئ ظذ مو ورائف.افرجؾ افس

ول ابـ ظبوس فرجؾ يريد أن يسى معوويي ؾؼول فف: وؿ 

 ظؾقف وآفف وشؾؿ. اهللمفاًل ٓ تسبف ؾنكف صفر افـبل صذ 

( مـ افسـي: ؿول حمؿد بـ جعػر إن أبو 222وذم ف )



 39 وافرد ظذ افراؾوة ادًتديـ  

مو تؼقل  اهللاحلورث حدثفؿ ؿول وجفـو رؿعي إػ أيب ظبد 

عوويي ـوتى افقحل وٓ ؾقؿـ ؿول: ٓ أؿقل: إن م اهللرَحؽ 

أؿقل أكف خول ادممـغ ؾنكف أخذهو بوفسقػ ؽصبو ؿول أبق 

هذا ؿقل شقء رديء جيوكبقن همٓء افؼقم وٓ  اهللظبد

جيوفسقن وكبغ أمرهؿ فؾـوس. وأبق احلورث هق أَحد بـ 

 حمؿد افصوئغ.

أهيام  اهلل: ؿول ؿؾً ٕيب ظبد وقالىوبوىبكرىالمروزي

ـ ظبد افعزيز ؾؼول معوويي أؾضؾ أؾضؾ معوويي أو ظؿر ب

ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهللصذ  اهللفسـو كؼقس بلصحوب رشقل 

خر افْاس ؿرين »ظؾقف وآفف وشؾؿ:  اهللأحدًا ؿول افـبل صذ  

 «.افذي بًهت ؾٔٓؿ

ىالدنظ ( ذـر ظـ جموهد: فق رأيتؿ 226ف ) و س

 معوويي فؼؾتؿ هذا ادفدي..



 41 ؾوائؾ افهحايب اجلِٔؾ مًاوية ريض اهلل ظْف   

 يعـل معوويي. : مو رأيً بعده مثؾفوقالىوبوىإدحاق 

ىالفضولىبنىرواض : أوثؼ ظؿع ذم كػز حى وقال

أيب بؽر وظؿر وأيب ظبقدة بـ اجلراح وحبل أصحوب حمؿد 

ظؾقف افسالم مجقعو وـون يسحؿ ظذ معوويي ويؼقل: ـون مـ 

 افعؾامء مـ أصحوب حمؿد ظؾقف افسالم.

وهق صقخ ضؿرة بـ ربقعي ؿول افذهبل - قالىوبوىحملظ

 معوويي ؿبوًء مرؿقًظو وهق ظذ ادـز.اهـ : رأيً ظذ-صوفح

 ظـف. اهللوهذا مـ زهده ريض 

صذ  اهللمـ ـتى فرشقل  بنىالزبورىاللروذكرىربد

 وذـر مـفؿ معوويي. ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهلل

ومـ تعوػ: ﴿  اهللظـد ؿقل  اللروقالىبنىكثورىرحمرى

ظـف مـ  اهلل﴾ وؿد أخز اخلز بـ ظبوس ريض  ُؿتؾ ميِقماً 

ظؿقم هذه أيي افؽريؿي وٓيي معوويي افسؾطي أكف شقؿؾؽ 
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ٕكف ـون ويل ظثامن وؿد ؿتؾ ظثامن مظؾقم ريض ظـف وـون  

ظـف أن يسؾؿف ؿتؾتف حتك يؼتص مـفؿ  اهلليطوفى ظؾقَو ريض 

ظـف يستؿفؾف ذم إمر  اهللٕكف ـون أمقيو وـون ظع ريض 

ف حتك يتؿؽـ ويػعؾ ذفؽ ويطؾى مـ معوويي أن يسؾؿ

افشوم ويلبك معوويي ذفؽ حتك يسؾؿف افؼتؾي، وأبك أن يبويع 

ظع هق وأهؾ افشوم مع ادطووفي متؽـ معوويي وصور إمر 

إفقف ـام ؿول ابـ ظبوس واشتـبطف مـ هذه أيي افؽريؿي 

وهذا مـ ادر افعجى وذم صحقح افبخوري ظـ أكس ريض 

آية إيامن »  ؿول: ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهللظـف أن افـبل صذ  اهلل

وؿد ذـر احلوؾظ ش حل إٕهار وآية افٍْاق بٌض إٕهار 

بـ حجر ذم افػتح أن هذا افػضؾ فألكصور يشورـفؿ ؾقف مـ 

ـون مشورـو ؾػل ادعـك افذي مـ أجؾف حصؾ هلؿ ذفؽ 

ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهللصذ  اهللافػضؾ وهق كرصهتؿ فرشقل 
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افـبل صذ  ثؿ ؿول وؿد ثبً ذم صحقح مسؾؿ ظـ ظع أن  

ٓ حيبؽ إٓ مٗمـ وٓ » ؿول فف:  ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهلل

وهذا جور بوضراد ذم أظقون افصحوبي ش ،  يبٌوؽ إٓ مْاؾؼ

ؿول صوحى ادػفؿ: وأمو احلروب افقاؿعي بقـفؿ ؾنن وؿع 

مـ بعضفؿ بغض فبعض ؾذاك مـ ؽر هذه اجلفي بؾ فألمر 

ؿ بعضفؿ ظذ افطورئ افذي اؿته ادخوفػي وفذافؽ مل حيؽ

بعض بوفـػوق ومو ـون حوهلؿ ذم ذفؽ حول ادجتفديـ ذم 

تعوػ  اهللإحؽوم فؾؿصقى أجًرا وفؾؿخطئ أجر واحد و

 أظؾؿ.

افقؿـل  وقالىالذوخىوحوزىابنىوبسىبكرىالطامري 

ذم ـتوبف افريوض ادستطوبي ذم ترمجي أيب مقشك إصعري 

ابـ حمؿد  ظـف: وكؼؾ اإلموم حمؿد ابـ إبراهقؿ اهللريض 

ادرته أن بغضفؿ ظالمي افـػوق ذم أول اإلشالم ٕكف ـون 
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ثؼقاًل ظذ ادـوؾؼغ، وحبفؿ وحى ظع ظالمي اإليامن،  

واشتدل ظذ ذفؽ بلن اخلقارج يبغضقن ظع ويؽػروكف مع 

اإلمجوع ظذ أ ؿ ؽر مـوؾؼغ وإن ـون ذكبفؿ ظظقاًم 

بق ؿ مع ومروؿفؿ مـ اإلشالم مـصقصًو ، وافبوضـقي حي

اإلمجوع ظذ ـػرهؿ، ثؿ ـذفؽ افرواؾض حيبقكف مع 

ضالفتفؿ وؾسقؿفؿ وظذ ـؾ حول ؾال يصدر شى أهؾ 

افسقابؼ مـ افصحوبي وتتبع ظقراهتؿ وافتػتقش ظـ مثوفبفؿ 

افعوؾقي  اهللظـ ذي ؿؾى شؾقؿ وديـ مستؼقؿ كسلل 

اكظر ـتوب ؾضوئؾ معوويي فؾشقخ افعبود  وافسالمي.اهـ

 .اهللحػظف 

 ؾلربع ظذ كػسؽ يو دويبي . 

 أصػؼ ظذ افرأس ٓ تشػؼ ظذ اجلبؾ  يو كوضًحو جباًل يقًمو فققهـف  

ومعـك ؿقل إشحوق فق صح ظـف مع أكف مل يصح هق كػل 
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صحي إحوديٌ ادؽذوبي ذم ذفؽ وفقس كػل ؾضؾ  

ظـف وفؽـ أـثر افـوس ٓ يؽودون  اهللافصحويب اجلؾقؾ ريض 

 حديًثو.يػؼفقن 

 (:2325تعوػ ) اهللؿول اإلموم افبخوري رَحف 

بـ مسؾؿي حدثـو يزيد بـ إبراهقؿ افتسـسي  اهللحدثـو ظبد 

 اهللظـ ابـ أيب مؾقؽي ظـ افؼوشؿ بـ حمؿد ظـ ظوئشـي ريض 

  ظؾقف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ  اهللظـفو ؿوفً: تال رشقل 

ات حمُامت هق افذي إٔزل ظِٔؽ افُتا  مْف آيهذه أيي ﴿ 

هـ أم افُتا  وأخر متنا ات ؾٖما افهذيـ يف ؿِهق ؿ زيهغ 

ؾٔتبًقن ما تنابف مْف ابتٌاء افٍتْة وابتٌاء تٖويِهف ومها يًِهؿ 

وافراشخقن يف افًِؿ يَقفقن آمْا بهف ـهؾ مهـ  اهللتٖويِف إٓ 

﴾ . ؿوفـً ؿـول رشـقل  ظْد ربْا وما يذـر إٓ أوفق إفبا 

ؾ٘ذا رأيت افذيـ يتبًقن »   ف وشؾؿ ظؾقف وظذ آف اهللصذ  اهلل
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متػـؼ ش.  ؾاحهذروهؿ اهللما تنابف مْف ؾٖوفمؽ افذيـ شهّك  

 ظؾقف.
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 الزافضي رسالةأخطاء  

شؿك ـتوبف )افـصوئح افـبقيي( وحؼ هلـو أن تسـؿك  - [1]

افػضوئح افشقطوكقي ٕن افشـقطون هـق افـذي يـدظؿ بغـض 

 .اهللوافبغض ٕظداء  اهللافصحوبي وافقٓيي إكام هل ٕوفقوء 

 ثمىقال:ى)لمنىو ولزىمطاووظ(ىى  [2]

ؾلوًٓ: أؿقل فصوحى افػضوئح هؾ معوويي صحويب  ؾـنن 

ر مــ يذرـ ذاؾف .كعؿ :ؾؼد كؼض اإلمجوع وإن ؿول .ٓ :ؿول

 حمبي افصحوبي.

مو حمبي معوويي أثوكًقو: إن ؿصد كرصهتؿ ؾؼد ذهبً ٕهؾفو و

وأهـؾ   ظؾقف وظذ آفف وشـؾؿ  اهللصذ  اهللوأصحوب رشقل 

 ؾقاجبي ذًظو وحؼ ظذ ـؾ ظبد. بقتف

ثؿ ؿول ادخذول: اإلهـداء: ؾـذـر إهـداءه إػ أكـوس ٓ  -

يرضقن بوفطعـ ذم افصحوبي وإػ أكـوس مــفؿ صـحوبي فـق 
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وجــدوه حلــوربقه بلفســـتفؿ وشــققؾفؿ ظؾــاًم بــلن اإلهــداء  

 .اهللادزظقم فقس مـ ؾعؾ افسؾػ رَحفؿ 

 (:4قولرى سىصى) [3]

ؾ معوويـي، ؿـول احلـوؾظ مو ذـروه مـ إحوديـٌ ذم ؾضـ

جــالل افــديـ افســققضل: مــو جــوء ذم ؾضــؾ معوويــي مـــ 

إحوديٌ ـؾفو مقضقظي ٓ أصؾ هلو، وكؼؾ ؿـقل إشـحوق 

بـ راهقيف وؿقل ابـ حجر وؿقل افشـقـوين ـؾفـؿ ؿـول: مل 

 يثبً ذم ؾضؾ معوويي حديٌ.

كحـ كممـ أن هـوك أحوديٌ وضـعً ظـذ رشـقل  قلت:

ذم ؾضوئؾ معوويـي ـغـره   فف وشؾؿ ظؾقف وظذ آ اهللصذ  اهلل

مـ افصحوبي ؾؼد وضعً أحوديٌ ذم ؾضؾ أيب بؽر وظؿـر 

ظــفؿ أمجعـغ، ومجعــو وإيـوهؿ ذم  اهللريض  وظثامن وظـع
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افدار أخرة، وفؽـ هؾ معـك هذا أن هتدر افػضوئؾ وتذـر  

 .اهللافرذائؾ وأكف ٓ ؾضؾ هلؿ! ٓ و

ى:اللرقالىالمخذولىوخزاهى [4]
ـ حجر أكف مل يثبً رء ذم ؾضـؾ معوويـي وكؼؾ احلوؾظ اب

 .... إفخ ـالمف ذم افػصؾ.

أحوديـٌ ادؽذوبـي كـف مل تثبـً ؿد ذـر هذا احلوؾظ أ قلت:

ذم ؾضـؾ   ظؾقـف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهللصـذ  اهللظذ رشقل 

معوويي، وهذا ـام شـبؼ ؿبـؾ ؾـلن أهـؾ افســي ٓ يرتضـقن 

  شـؾؿ ظؾقـف وظـذ آفـف و اهللصـذ  اهللافؽذب ظـذ رشـقل 

فػضؾ ؾالن أ وظالن، وحوصو اإلموم أَحـد أن يـػـل ؾضـؾ 

(: مـو 2/224معوويي ؾفق افذي ؿول ـام ذم افسـي فؾخـالل )

 افعوؾقي. اهللهلؿ ودعوويي كسلل 

 وؽرهو ـثر.(. فف صفر وكسى ) : اهللوؿول رَحف 
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وهـوك مـ ؾضوئؾف مو هق ضعقػ ومقضـقع ٓ كحتـوج إػ  

ق ادراد مـ أؿقال إئؿـي ذم ؾضـؾ ذـره فألموكي افعؾؿقي. وه

 معوويي.

ىالرا ضسىالمخذول:ىذكر [5]
ـالم حمؿد بـ ظـع افشـقـوين أكـف مل تثبـً إحوديـٌ ذم 

 ؾضؾ معوويي.

يــٌ صــحي إحود ػــلكــف كأوتقجقفــف ـــام شــبؼ  ؿؾــً:

، بؾ يذم افراؾضـي افشـقعي ادقضقظي ذم ذفؽ ومل يـػ ؾضؾف

 ..اهللوحيذر مـفؿ وهذا ادشفقر ذم ـتبف رَحف 

ىقالىالرا ضسىالمخذول: [6]
 :، ثؿ ؿول ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ ـتوبي معوويي فؾـبل 

  ظؾقف وظذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ  اهللأمو ـتوبي معوويي فرشقل 

 ؾؽذب واؾساء ...افخ ـالمف.
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وؿد ذـركوه  اهللثبً ذفؽ ـام ذم صحقح مسؾؿ رَحف  ؿؾً: 

 حقوء افساث.( دار إ4/44ذم ؾضؾف، اكظر صحقح مسؾؿ )

ــون معوويـي مــ  :وذم افسـي ٓبـ اخلالل: ؿول ابـ افزبر

 ـّتوب افقحل ذـركوه ؿبؾ.

وأمو كػُل شؽقكف ادديـي ؾفـذه صـبفي شـخقػي، وافصـحوبي 

  ظؾقف وظذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ  اهلليثبتقن أكف ـوتى فرشقل 

أؾٖٕت تسهّع افههؿ وفهق ـهإقا ٓ  وافراؾيض يـػل ذفؽ ﴿

ى﴾.يًَِقن
صـذ  اهللوحذر أخل أن تؼع ذم ـذب ظذ صحوبي رشقل ؾ

شوئؾؽ ظـ ـؾ ـؾؿي ؾلظد  اهللؾنن   ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهلل

 هلو جقاًبو وإيوك وافتؼؾقد إظؿك.

(: وادؼصـقد مــف أن معوويـي 6/392ابـ ـثر ) ؿول وؿد

ظؾقـف  اهللصـذ  اهللـون مـ مجؾي افؽتوب بـغ يـدى رشـقل 
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 ذيـ يؽتبقن افقحك.اف  وظذ آفف وشؾؿ  

أي معوويـي ريض  -وأمو مو ُذـر مـ أكف أيت بؼؾؿ مـ ذهى 

ؾفذا ٓ يصح شـده وٓ جيقز افؽـالم بـام ٓ يتلــد  -ظـف اهلل

﴾ يٖمر بافًدل واإلحسهان اهللإن تعوػ: ﴿ اهللمـ إشـوده ؿول 

ظؾقـف وظـذ آفـف  اهللصذ  اهللوفؽـ كػل ـقكف ـتى فرشقل 

وح وافســ ويؽػل اإلصـورة إػ مـو ؿد ثبً ذم افصح  وشؾؿ 

 ادستعون. اهللتؼدم،واحلؾقؿ تؽػقف اإلصورة، و

ظؾقف وظذ  اهللصذ  اهللوـتوبي معوويي فرشقل  قولار:ى [7]

 هل ؾقام بقـف وبغ افعرب.  آفف وشؾؿ 

بؼريــي ـوذبـي  ؿبؾ ـتوبتف مطؾًؼو ػلهذا تـوؿض ؾؼد ك قلت:

ر خمصقف، ؾنن ذم أمثؿ أثبتف هـو  وهل ظدم شؽقكف ادديـي،

ثبتً ـتوبتف ذم مو بقـف وبغ افعرب، ؾليـ افـدفقؾ ظـذ ظـدم 

ؾقـو فؾعجـى مــ ظـدم ـتوبتف أو مـعف مـ ـتوبي افؼرآن   . 
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افعوؾقــي وافســالمي أن تؼــع  اهللافتقؾقــؼ ذم افعؼقــدة وكســلل  

 تـو ذم ظرض أحد مـ افصوحلغ.ـأفس

ىنرىنكصىرلزىرقبور:إقولرى سىمطاووظى [8]
ؼصد بؽالمف ذم هذا افػصؾ أن معوويـي ومو أدري أي قلات:ى

كؽص ظذ ظؼبقف إػ افؽػر أو افـػوق أم مـوذا  وهـذا هبتـون 

 صوحى ؾطرة شؾقؿي.وـؾ مسؾؿ يـؽره ـؾ  اهللظذ أوفقوء 

ظؾقـف  اهللصذ  اهللوذـر افراؾيض:أن مـ ـذب ظذ رشقل 

شـقاء مــ ذــر بعـد ذفـؽ مــ افؼصـتغ   وظذ آفف وشؾؿ 

ظؾقـف  اهللصـذ  اهللبعد ـتوبتف فرشقل  ـوفـرصاين افذي ارتد

ذم افـدكقو ذاك  اهللـام ذم افصحقحغ ظوؿبفؿ   وظذ آفف وشؾؿ 

ــف  ــي إن ـــون ـــذفؽ ـــام جعؾ ــؾ ومعووي بؿــقت وذاك بؼت

مو يستحؼ مـ افصـػ ادـذـقر8 ؾـليـ  اهللافراؾيض ظؾقف مـ 

 ادستعون. اهلل، مو هق إٓ افعـود و  فف اهللظؼقبي 
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ىحبىالفضائح:قالىالرا ضسىصا [9] 
 ش.بطـف اهللٓ أصبع »ؿقل افـبل )ف(: 

صـذ اهلل ظـ افصالة ظذ رشقل اهلل  : )ف(رمزه بـ ؿؾً:

مـ ؿؾي إدب ذم افؽتوبي ؾنن افرمز ذم  .ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ

مؽروه ظـد   ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ افصالة ظذ افـبل 

 ـام ؿول افسققضل ذم أفػقتف: ،افعؾامء

وفــق خــال إصــؾ  ـ ترمزهو أو تػردوٓ تؽ 

 خالف أَحد

إكام هق مـ ادستؼؿغ افطوظـغ خوصي ؿقؾ: ثؿ هذا افرمز 

 ذم اإلشالم.

ىثمىقال: [11]
روى مسؾؿ ذم ـتوب افـز وافصـؾي وأداب ذم بـوب مــ 

أو شـبف أو دظـو   ظؾقف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ فعـف افـبل 
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صذ افـبل  ظؾقف )روى بسـده( ؾذـر حديٌ ابـ ظبوس ؿقل 

فـخ إش.. بىْهف اهللٓ أصبع »دعوويي:   ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ اهلل

 ـالمف.

أن افسمجـي فؾحـديٌ اكتفـً وهـذا  ووهامىالخاائنىىىقلت:

خقوكي ظؾؿقي ذم افـؼؾ ؾؼد ؿول اإلموم افـقوي: بوب مـ فعــف 

أو شـبف أو دظـو ظؾقـف   ظؾقف وظذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ افـبل 

فف زـوة وأجر ورَحي، ؾتدبر ـقػ وفقس هق أهؾ فذفؽ ـون 

بس تبقيى افـقوي ظذ احلديٌ وأخذ مـف مو واؾؼ هـقاه ممـو 

 خيؾ بودعـك.

حـديٌ ظوئشـي وأيب هريـرة  اهللثؿ ذـر اإلموم مسؾؿ رَحف 

ظؾقـف وظـذ آفـف  اهللصـذ وجوبر وأكس مـ ضرق ظـ افـبل 

 ؿ إٕهامافِٓه»وذم روايـي: ش ؿ إٕام إٔا بؼافِٓ»أكف ؿول:   وشؾؿ 

حمّد بؼ يٌول ـام يٌول افبؼ وإين ؿد اختهذت ظْهدك 
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ظٓههدا فههـ ختٍِْٔههف ؾههٖيام مههٗمـ آذيتههف أو شههببتف أو جِدتههف  

وذم « ؾاجًِٓا فف ـٍارة وؿربة تَربف  ها إفٔهؽ يهقم افَٔامهة

 .« ورمحة»  روايي

أيام أحد دظقت ظِٔف مـ  » :ظـف اهللريض  وذم حديٌ أكس

ا فف ضٓقرا وزـاة وؿربهة أمتل بدظقة فٔس هلا بٖهؾ أن جتًِٓ

 .ش يَربف  ا مْف يقم افَٔامة

بعد هذا إحوديـٌ حـديٌ  اهللثؿ ذـر اإلموم مسؾؿ رَحف 

اذهى وادع يل معوويي ؿـول  اهللابـ ظبوس ؿول ؿول يل رشقل 

ؾجئً ؾؼؾً هق يلـؾ ؿول ثؿ ؿول يل اذهى ؾودع يل معوويـي 

مل . وش بىْهف اهللٓ أصبع : »ؿول ؾجئً ؾؼؾً هق يلـؾ ؾؼول 

 كف دظوه ؾلبك.يؼؾ: إ

ؾقو أهيو ادـصػ مو تظـ بػعـؾ اإلمـوم مسـؾؿ بـذـره هـذا 

احلديٌ ذم هذا افبوب إٓ أ و دظقة دعوويي ورَحي وزـوة فـف 
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 ذم افدكقو وأخرة ؾنيوك وافؽذب. 

ذم افبدايــي وافـفويــي  اهللثوكًقــو: ذـــر ابـــ ـثــر رَحــف 

 ذمف ومـو ورد (: ذم ترمجي معوويـي صـقًئو مــ أيومـ6/394)

 مـوؿبف وؾضوئؾف.

(: حديٌ ابـ ظبوس هذا وزاد ؾام صـبع 392ثؿ ذـر ف )

بعــدهو وؿــول: وؿــد اكتػــع معوويــي هبــذه افــدظقة ذم دكقــوه 

 وأخراه.

افقـقم  ذمأمو ذم دكقوه ؾوكف دو صور إػ افشوم أمرا ـون يلــؾ 

شبع مرات جيوء بؼصعي ؾقفو حلؿ ـثـر وبصـؾ ؾقلــؾ مـفـو 

قم شبع أـالت بؾحؿ ومــ احلؾـقى وافػوـفـي افق ذمويلـؾ 

مـو أصـبع وإكـام أظقـو وهـذه كعؿـي،  اهللصقئو ـثرا ويؼـقل و

 ومعدة يرؽى ؾقفو ـؾ ادؾقك.

أخرة ؾؼد أتبـع مسـؾؿ هـذا احلـديٌ بوحلـديٌ  ذموأمو 
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افذى رواه افبخورى وؽرمهو مـ ؽر وجف ظــ مجوظـي مــ  

ؿـول:   فف وشؾؿ ظؾقف وظذ آ اهللصذ  اهللافصحوبي أن رشقل 

ؿ إٕام إٔا بؼ ؾٖيام ظبد شببتف أو جِدتف أو دظقُت ظِٔهف افِٓ»

وفٔس فذفؽ أهال ؾاجًؾ ذفؽ ـٍارة وؿربة تَر بف  ا ظْدك 

ؾرـى مسؾٌؿ مـ احلديٌ إول وهذا احلـديٌ ش يقم افَٔامة

ؾضقؾي دعوويي ثؿ ذـر أحوديٌ أحوديـٌ ضـعقػي ذم ؾضـؾف 

 (.6/394ايي وافـفويي )ؽر هذا وبغ ضعػفو اكظر افبد

ــؿ وٓ  ــقهلؿ وٓ كؼؾف ــدؿقا ذم ؿ ــي ٓ ص ــمٓء افراؾض ؾف

معتؼدهؿ ؿد شقل افشقطون ظؾقفؿ ؾال يعرؾقن معروًؾـو وٓ 

 يـؽرون مـؽًرا إٓ مو واؾؼ هقاهؿ.

وهؿ يطعـقن ذم معوويي ثؿ ذم ظثامن ثؿ ذم أيب بؽـر وظؿـر 

ذا ضعــ فعع ومل يلخذهو وه ثؿ ذم افؼرآن ثؿ ذم افرشوفي أ و

 أكك يمؾؽقن. اهللظـف أيًضو ، ؿوتؾفؿ  اهللذم ظع ريض 
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بؾ بعضفؿ ؿد صور مــ       ؿد صودهؿ إبؾقس ذم ؾخوخف 

 أؾراخف

ى(:5قالىالرا ضسىصى) [11]
ظـذ معوويـي   ظؾقف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ دظوء افـبل 

وظؿرو بـ افعوف وذـر أن افذهبل ؿول ذم مقزان اإلظتـدال 

ؿد سح بصحتف ظـ أيب بـردة ؿـول: ( ذـر حديًثو 2/299)

ظؾقـف  اهللصـذ تغـل معوويي وظؿرو بـ افعوف ؾؼول افـبـل 

ؿ أرـسفام ذم افػتـي رـًسو ودظفـام ذم افؾف: » وظذ آفف وشؾؿ 

 ش.افـور

 وظزاه إػ ادصدر افسوبؼ. ،ثؿ ذـره ظـ أيب بردة

ؾؼد ذــرت    أمو تستحل ظذ كػسؽ يو ابـ صوفح قلات:ى

وؿد ذـر هذا احلديٌ رً ترمجـي يزيـد أن افذهبل صححف 

ؿـول  :(، ثـؿ ؿـول افـذهبل7473بـ أيب زيود افؽقذم رؿـؿ )
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حيقك: فقس بوفؼقي، وؿول: ٓ حيتٍ بف وؿول ابـ ادبـورك ارم  

أي يرؾع احلديٌ وهـق فـقس إػ  -بف وؿول صعبي ـون رؾوًظو 

ؾفـق ضـعقػ ؿـول  - ظؾقف وظذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ افـبل 

 ديثف فقس بذفؽ.اإلموم أَحد ح

ىطروقظىالذهبسى سىالموزان:
ثـؿ ضريؼـي افـذهبل ذم ادقـزان أن يـذـر إحوديـٌ افتـل 

ره مـ ترمجتف. ـْ  أكؽرت ظذ افرجؾ رً ِذ

ؿول افذهبل ذم مؼدمي ادقزان: وؿد احتقى ـتويب هـذا ظـذ 

، ثـؿ ظـذ اهللذـر افؽذابغ وافقضوظغ ادتعؿـديـ ؿـوتؾفؿ 

 يؽقكقا شؿعقا.... افخ ـالمف. افؽذابغ أ ؿ شؿعقا ومل

إن أهؾ بقتـل شـقؾؼقن بعـدي تطريـًدا »وفذا ذـر حديٌ 

أي زيـود بــ أيب  - .وهق ادتفؿ بقضـع احلـديٌش وتؼيًدا

 .- زيود
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وذـر بعده حديٌ مـؽرًا فف ظـ أيب شعقد ثؿ ذـر حـديٌ  

أيب برزة ؿول تغـك معوويي... وذـر افدظوء ظؾقفام، ثـؿ ؿـول: 

 ؽريى مـؽر.

 أوًٓ: أيـ ذـر افذهبل صحَتف.  أقول

ثوكًقو: مل تعرف ضريؼي افـذهبل أهيـو افراؾيضـ ذم ادقـزان أم 

 أكؽ تعرف وتؽوبر وتذـر مو هق فؽ ؾؼط هذا هبتون ظظقؿ.

ومل أجد حديٌ أيب بـردة ؾؾعؾـف شـبؼ ؿؾـؿ مــف أم تشـبع 

 بوفؽذب!

ؾلصفد هلل أن احلـديٌ ــذب، وواضـعف ــذاب، وكوؿؾـف 

 ـذاب.

ىضس:ىىثمىقالىالرا  [12]
 اهللريض ؿول اهلقثؿل: ذم جمؿعـف ؿـول: وظــ ابــ ظبـوس 

 .... ـؿثؾ احلديٌ إول وزاد: ودظفام ذم افـور دظو.ظـف
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ثؿ ؿول اهلقثؿل بعد احلديٌ: وؾقف يزيد بــ أيب زيـود  قلت: 

وإـثر ظذ تضعقػف ثؿ ذــر اهلقثؿـل احلـديٌ مــ ضريـؼ 

 ظبدادؽؾى بـ ربقعي.....

 افقشط وؾقف مجوظي مل أظرؾفؿ.ؾؼول رواه افطزاين ذم 

 ؾليـ حجتؽ وأيـ صحي احلديٌ.

ثؿ ذـر اهلقثؿل مثؾف وؿول رواه افطزاين وؾقـف ظقسـك بــ 

 شقادة افـخعل ـذاب. اهـ. ـالم اهلقثؿل.

ــش  ــك ٓ تغ ــراوي احلــديٌ حت ــف ف ــرت تؽذيب ــال ذـ أؾ

ش ؽـمــ : » ظؾقف وظذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ ادسؾؿغ، ؿول 

 .ؿرواه مسؾش ؾؾقس مـو

وفؽـ ـالمؽ ـحطى افعؿقوء دمؿع مـو ٓ يـػـع! برصـكو 

 ومجقع ادسؾؿغ بؿؽرـؿ. اهلل

حيتٍ بؽالم اهلقثؿل ـثرًا ذم هذه افرشوفي وهـق إكـام  قلات:ى
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يـؼؾ أحوديٌ ويبغ ضعػفو وـذهبو وإٓ ؾؼد ؿول اهلقثؿل ذم  

وأصـحوب هـذه  اهللوفقٓ أن اإلموم أَحد رَحف (:5/444)

بـــ  اهللبفؿ مـو أخرجتـف ظــ ظبـد افؽتـى أخرجـقه ذم ـتـ

:  ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ  اهللمسعقد ؿول : ؿول رشقل 

خـر ـالمـف رَحـف آاهــ ... إػ ش إذا ذـر أصحايب ؾٖمسُقا»

 .اهلل

 ؾال تغس بام يذـر هذا افراؾيض ويـؼؾ ؾنكف ـذاب.

: ؿــقل افـبــل )ف( مــو اجتؿــع قااالىالرا ضااس [13]

 ؽدرة( ــز افعامل. معوويي وظؿرو بـ افعوف إٓ ظذ

ــز افعامل إكام هق جيؿع مو ذـر ذم افؽتى مــ دون  وقول:

ــف افضــعقػ وادقضــقع  ــامء أن ؾق ــر افعؾ ــد ذـ ــوكقد وؿ أش

وادؽذوب وؽر هذا ! ؾوٓحتجوج بام ؾقف ظــد أهـؾ افعؾـؿ 

مـ دون افتلـد مـ إشـوده هؾ هق صحقح أم ٓ ؾـال جيـقز، 
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 ادستعون. اهللو 

ر مو جوء ذم افطعـ ذم معوويي وضـعػف وأمو اهلقثؿل ؾؼد ذـ

 وذـر افؽذابغ افذيـ وضعقه واحلؿد هلل.

ذـر افذهبل ظؼى هذا احلديٌ ؿـول: رواه افطـزاين وؾقـف 

ظبدافرَحـ بـ يعذ بـ صداد مل أظرؾف ؾفق جمفقل وٓ يصـح 

 اهللصـذ  اهللاحلديٌ ،ؾال جيقز افتحديٌ بف فؼـقل رشـقل 

بحهديث ظْهل يهرى إٔهف  مـ حدث: » ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ 

 اهللريض  رواه مسؾؿ ظــ شـؿرةش ـذ  ؾٓق أحد افُاذبغ

 ظـف.

ى:اللرقالىالرا ضسىوخزاهى [14]
 وادغرة.... )اهلقثؿل(. اإن افـبل )ف( فعـ معوويي وظؿرً 

ؿد ضـعػف افـذهبل وذــر أن ؾقـف زـريـو بــ حيقـك  قلت:

 ؾتـبف. افسوجل ضعػف مجوظي ؾال يصح احلديٌ وٓ يثبً
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ى:اللرضسىوخزاهىقالىالرا  [15] 
ؿقل افـبل )ف( ذم معوويي وأبقف ؿقًٓ: ؿد اشـتعوذ ٕجؾـف 

 إصحوب.

هذا إثر فقس فف شـد ومل يذـر فـف زمـوم وهـق ــام  قلات:ى

 أظؾؿ. اهللترى مـؽر ادتـ ؾفق مـ تراهوهتؿ. و

ى:اللرقالىالرا ضسىوخزاهى [16]
 مو جوء ذم ظدم فقوؿي معوويي فؾخالؾي.

صحقحف ذم أول ـتوب اإلمورة روى اإلموم مسؾؿ ذم  قلت:

شهُٔقن »ؿـول:   ظؾقـف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ أن افـبل 

ظـ جوبر بـ شؿرة ش بًدي اثْا ظؼ خٍِٔة ـِٓؿ مـ ؿريش

 ظـف. اهللريض 

 ظـف وهق ؿرر بوإلمجوع. اهللؾػقفؿ معوويي ريض 

إن : » ظؾقف وظذ آفف وشـؾؿ  اهللصذ  اهللوأيًضو ؿول رشقل 
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متػؼ ظؾقف ظــ أيب هريـرة ظــ افـبـل ش  ريشهذا إمر ذم ؿ 

 . ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ 

أكــف خــر مؾــقك  اهللم صــقخ اإلشــالم رَحــف يت ـــاللوشــق

 إرض.

وإن بقيع أمر مـ ؽر ؿريش وجبً افطوظي فـف، وادبويعـي 

فف وظدم اخلروج ظـف فألدفي افصحقحي ذم هذا، ؾؽقػ بغـر 

 هذا!!!!.

: روى ظبدافرَحـ بــ لرالقالىالرا ضسىوخزاهى [17]

أبزى ذم أشد افغوبي ظـ ظؿر مـ ؿقفـف:... أن اخلالؾـي ذم 

 ادفوجريـ إوفغ ثؿ ذم.. افخ.

 وهللذـره ذم أشد افغوبي ومل يذـر شـده وٓ رجوفـف ؾـ قلات:ى

 أظؾؿ.

وإن صح فقس معـوه أ و إمومي ؽر مـعؼدة إن وؿعً، بـؾ 
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اشهّع : » شـؾؿ ظؾقف وظذ آفـف و اهللصذ  اهللؿد ؿول رشقل  

رواه افبخـوري ش وأضع وإن تٖمر ظِٔؽ ظبد ـٖن رأشف زبٔبهة

 .ظـف اهللريض  ظـ أكس

ى:اللرقالىالرا ضسىوخزاهى [18]
أمر افـبل )ف( ظؾًقو )ع( بؼتـول افؼوشـطغ وهـق معوويـي 

 وأصحوبف وذـر احلديٌ ذم هتذيى افتفذيى.

ؾقف ادعذ بـ ظبـدافرَحـ افقاشـطل مـتفؿ بوفقضـع  قلت:

، اكظر ـالم ابـ حجر ظؾقف وــالم إئؿـي ظـذ وهق راؾيض

 هذا افراوي ذم هتذيى افتفذيى ذم ترمجتف.

ى:اللرقالىالرا ضسىوخزاهى [19]
ذم إخبور افـبل )ف( أن ظامًرا تؼتؾف افػئي افبوؽقي وؿد ؿتؾـف 

 معوويي وأصحوبف.

ام صجر بغ فسْة وأهؾ اإلشالم ـاؾة يٍُقن ظأهؾ ا قلات:ى
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ؿ مٌٍقر هلؿ، وما صجر بٔهْٓؿ ظْٓ اهللافهحابة وأهنؿ ريض  

هبـو   ظؾقف وظذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ ؿد أخز افـبل  مـ افٍتْة

ؾقام أخرجف افشقخون ظـ معؿر ظـ مهوم ظــ أيب هريـرة أن 

شهتُقن مَتِهة »ؿـول:   ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ افـبل 

 متػؼ ظؾقف.ش ظئّة بغ ؾمتغ مـ ادسِّغ دظقامها واحدة

ظـف ـون ظذ احلؼ وأن احلؼ ــون  اهللًقو ريض وكعتؼد أن ظؾ

ــي ريض  ــف، وأن معووي ـــ اتبع ــف  اهللمعــف وم ـــ مع ــف وم ظـ

ظـفؿ  اهللاجتفدوا ؾلخطئقا، وـؾفؿ صحوبي مرضققن ريض 

ظـف ومــ ؿتؾـف ذم  اهللوفؽـ هؾ معـك هذا أن معوويي ريض 

افـور ـال. بؾ هـؿ اجتفـدوا ؾـلخطئقا ؾفـذا هـق اإلكصـوف 

 يـبغل فؽؾ مسؾؿ افؼقل بغر هذا. وافؼقل احلؼ ؾال

ثؿ ذـر افراؾيض أحوديٌ ـثرة مـفو مو صح ومـفو مـو هـق 

 ظهامر»ؿول:   ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ ضعقػ أن افـبل 
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ظؾقـف وظـذ  اهللصذ وؿد صح ظـ افـبل ش تَتِف افٍمة افباؽٔة 

هذا افؼـقل ــام ذم افبخـوري ظــ أيب شـعقد وذم   آفف وشؾؿ 

 شؾؿي وؽرهو وتقجقفف ـام تؼدم. مسؾؿ ظـ أم

ى(:9ص)ىاللرقالىالرا ضسىوخزاهى [21]
ؿقل افـبل )ف( إن ظؾًقو )ع( وؿقمـف آيـي اجلــي ومعوويـي 

 وؿقمف آيي افـور.

( ظـ ظؿـرو بــ احلؿـؼ 4/233روى اهلقثؿل ذم جمؿعف )

 اخلزاظل اهـ.

ذـره اهلقثؿل ذم بوب مو جوء ظـ ظؿـرو بــ احلؿـؼ  قلت:

دعورف ثؿ ؿول: رواه افطـزاين ذم ( ضبعي ممشسي ا7/237)

 إوشط وؾقف ظبدادؾؽ ادسعقدي ضعقػ.

ظـــد افراؾضــي يبـــقن ديـــفؿ ظــذ هــراء   ااأونىاامانااظ

 ؿ أكؼذ ادسؾؿغ مـ ظؼوئد افراؾضي.وفؾفوـذب ؾ
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وفـذي ؾقـف ؾ: افراؾيضـ وأيًضو احلديٌ ؾقف خالف مو ذــر 

وأصــور إػ رجــؾ، وافراؾيضــ ذـــر ذم رشــوفتف وأصــور إػ 

 عوويي، ؾام كؼؾ بوفـص ظذ حؼقؼتف ظذ ظودتف.م

 :اهللؿول افراؾيض أخزاه  [21]

ؿقل افـبل )ف( إذا رأيتؿ معوويي ظذ مـزي ؾـوؿتؾقه. ثـؿ 

ذـر احلديٌ وظزاه إػ افذهبل ذم مقزان اإلظتدال، ؿول وؿد 

صحح افذهبل احلديٌ ادذـقر وـؾ حـديٌ ؿـد صـححف 

 سـي واجلامظي. اهـ.افذهبل ؾفق ذم أظذ آظتبور ظـد أهؾ اف

ـــ  قلتت   اكظــر إػ افؽــالم هــذا! افؽــذب افرصــاح! وأي

صححف افذهبل يو دجول، ؾؼد ذـره رـً ترمجـي ظبـود بــ 

( ضبعـي دار 4/257يعؼقب افذي ذـر ذم احلديٌ ادقـزان )

ادعرؾي ؿول: وؿول ابـ حبـون ــون داظقـي إػ افـرؾض ومـع 

حلـديٌ وذم ثؿ ذـر هـذا ا ،ذفؽ يروي ادـوـر ظـ ادشوهر
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 شـده ظبود وهق متفؿ ذم ديـف ـام ؿول ابـ خزيؿي. 

ؾوفذهبل مل يصححف ومل يؼ إػ صـحتف بـؾ إكـف يـذـر مـو 

 !!!. أكؽر ظذ افراوي ـام شبؼ ؾام هلؿ ٓ يػؼفقن

ى:اللرقالىالرا ضسىوخزاهى [22]
 :افذهبل ذم ادقزان ؿد سح بصحتف ظــ أيب شـعقد رؾعـف

ظــ أيب  ؾقه وذــر كحـقهإذا رأيتؿ معوويي ظذ مــزي ؾـوؿت

 جدظون.اهـ

ــد أكؽــره قلتت   ــذهبل ؾؼ ــي  ،ـــذبً ظــذ اف ــليـ إموك ؾ

واظؾـؿ أن  .وظجًبو جلرأة أهؾ افبدع ظـذ افؽـذب  افعؾؿقي

 .هذه ظؼقبي هلؿ ظوجؾي 

ؾفق ظذ بـ زيـد  ،أمو ؿقفؽ: أبق جدظون ؾفق مـ جفؾؽو

بـ جدظون وؿد ذــر احلـوؾظ ابــ حجـر ذم ترمجتـف ــام ذم 

( أكف ـذاب وأكـف راؾيضـ وضـوع وؿـول 5/242)افتفذيى 
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 أَحد ضعقػ احلديٌ. 

ى:اللرقالىالرا ضسىوخزاهى [23]
ابـ حجر ذم هتذيى افتفذيى ذم ترمجـي ظبـود بــ يعؼـقب 

مرؾقًظو: إذا رأيتؿ معوويـي ظـذ مــزي ؾـوؿتؾقه  اهللظـ ظبد

 اهـ.

هـذا خـز ضـعقػ مـؽـر ادـتـ واكظـر ذم افسمجـي  ؿؾً:

ؾيضـ وهبتوكـف وتتلــد مــ زوره ادذـقرة تعؾـؿ ــذب افرا

( ط دار 3/993ف، ؿـول ابــ حجـر ذم افتفـذيى )ـوضغقوك

افػؽر: ؿول صوفح بـ حمؿد ـون يشتؿ ظـثامن ؿـول وشـؿعتف 

أظدل مـ أن يدخؾ ضؾحي وافزبر اجلـي ٕ ام بويعو  اهلليؼقل 

ظؾقو ثؿ ؿوتاله...وهق افذي ؿـول: افـذي حػـر افبحـر ظـع 

قن احلسغ، ]وهذا ـػر إن ثبـً وافذي أجرى إ ور وافعق

و داظقي ومـع إفقف[ وؿول ابـ حبون: ؿول ابـ حبون ـون راؾضقً 
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ذفؽ يروي ادـوـر ظـ ادشوهر ؾوشـتحؼ افـسك. ثـؿ ذــر  

 ادستعون. اهللاحلديٌ.اهـ و

 ؾعزوه خطل وترؿقؿف خطل، ؾتـبف واحذر.

ى:اللرقالىالرا ضسىوخزاهى [24]
ظـع يــ يزيـد بــ ابـ حجر ذم هتذيى افتفذيى ذم ترمجي 

بـ أيب مؾقؽي ؿول حدث َحود بـ شؾؿي ظـ ظـع بــ  اهللظبد

 يزيد ؾذـر كحقه.

هـو اؾسى ادمفػ ظذ ابـ حجر وفبس ؾؼـد ؿـول ذم  ؿؾً:

( ضبعي دار ادعورف: وؿول ؽره أي ؽـر 5/242افتفذيى )

افسوجل: أكؽر مو روى مو حدث بف َحود بـ شؾؿي ظـف وذـر 

ويي... ؾليـ إموكي افعؾؿقـي، افرجـؾ احلديثودؽذوب ذم معو

ومـو  اهللمسوك ؾال تغس بام روى، وابــ ديــؽ ظـذ ـتـوب 

 . ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ  اهللثبً ظـ رشقل 
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ى:اللرقالىالرا ضسىوخزاهى [25] 
ابـ حجر ذم هتذيبف ذم ترمجي ظؿر بـ ظبقد .... كحـقه ظــ 

 احلسـ رؾعف.

رشــؾ مـــ ؿســؿ أوًٓ: روايــي احلســـ مرشــؾي واد ؿؾــً:

 افضعقػ ظـد إئؿي.

 ثوكًقو: مراشقؾ احلسـ مـ أضعػ ادراشقؾ.

( وذـر ظـ اإلموم أَحـد أكـف 6/53ثوفًثو: ذـره ابـ حجر )

ؿول فقس بلهؾ أن حيدث ظـف، وؿـول َحـود بــ شـؾؿي ــون 

يؽذب ظذ احلسـ. وؿول ابـ ظقن ظؿرو بـ ظبقـد يؽـذب 

وــون  وـون ؿدريً ظذ احلسـ. وؿول مجوظي مـ أهؾ افعؾؿ أكف 

ذم   ظؾقـف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهللصـذ  اهلليرد حديٌ رشقل 

(: 6/59افؼدر واكظر ؿصتف ذم ترمجتف. وؿـول ذم افتفـذيى )

﴾ ذم تبت يهدا أيب هلهل وتهل ؿول ظؿرو بـ ظبقد إن ـون ﴿
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 ! اهـ. افؾقح ادحػقظ ؾام هلل ظذ ابـ آدم حجي 

 فدفقؾ.ؾنكف ـون يؼدم افعؼؾ ظذ ا اهللأخزاه  ؿؾً:

ى:اللرقالىالرا ضسىوخزاهى [26]
 إفخ..... -ذم تلويؾ احلديٌ-ؿول ادـووي  

 تػسره.إػ تبغ فؽ ضعػ احلديٌ ؾال حوجي  ؿؾً:

ى:اللرقالىالرا ضسىوخزاهى [27]
 مو جوء ظـ افـبل )ف( ذم ذم بـل أمقي ظؿقًمو.

ادستدرك ظذ افصحقحغ بطريؼغ ظـ صداد بـ شعد ظـ 

  ظؾقـف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهلل صـذأيب ذر ؿول شؿعً افـبل 

خقٓ ومول  اهللإذا بؾغً بـق أمقي أربعغ اختذهو ظبود  :يؼقل

 دؽاًل ... افخ ـالمف. اهللكحال وـتوب  اهلل

( دار 2/257ؿول افذهبل ذم افتعؾقؼ ظؾقـف ــام ذم ) قلات:ى

ادعرؾي: ظذ ضعػ رواتف مـؼطع. اهــ أي فـقس بؿقصـقل 
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 وٓ رواتف حمتٍ هبؿ. 

ى:اللرسىوخزاهىقالىالرا ض [28]
ادستدرك ظذ افصحقحغ بسـده ظـ أيب برزة ـون أبغـض 

بــق   ظؾقف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ  اهللإحقوء إػ رشقل 

 أمقي وبـق حـقػي وثؼقػ.

 ثؿ ؿول وذـره اهلقثؿل ذم جمؿعف.

 إشـوده ضعقػ ـسوبؼف. قلت:

ى:اللرقالىالرا ضسىوخزاهى [29]
ن ظـذ مــزه كـزو ذم رؤيو افـبل )ف( أن بــل أمقـي يــزو

 افؼردة وأ ؿ مـ ذ ادؾقك.

 «ـان بْل احلُؿ بـ أيب افًها....»احلديٌ بؾػظ:  قلات:ى

وأمو زيـودة: )أ ـؿ ذ ادؾـقك( ؾؾقسـً ذم احلـديٌ اكظـر 

( بؾػـظ: 99/226أيب يعـذ )مسـد ( و2/263ادستدرك )
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وهـق ش مو يل رأيً بـل أمقي يـزون ظـذ مــزي كـزو افؼـردة 

اإلموم افقادظل ذم افصحقح ادســد ممـو حديٌ حسـ حسـف 

 (.4/273فقس ذم افصحقحغ )

ى:اللرقالىالرا ضسىوخزاهى [31]
خطبي معوويي يـ يزيد ذم ذم جـده معوويـي بــ أيب شـػقون 

 وذم ذم أبقف يزيد بـ معوويي.

 ثؿ ضعـ ذم ابـ حجر واهلقثؿل.

بطعــ ودـز  اهللوٓ جيقز اخلقض ذم صحوبي رشقل  قلت:

 اهللفؽـ افراؾضي يػسون افؽذب ظـذ ديــ وٓ ذم افعؾامء و

أظؾؿ بصحي افؼقل إػ يزيد8 مـع أن يزيـد  اهلل، واهللوأوفقوء 

: ٓ كسبف وٓ كحبف، ؾؾقس خزه اهللـام ؿول اإلموم أَحد رَحف 

 حجي وٓ جرحف معتؿد.

 اهلله ظذ ابـ حجر أن حيؼه مـع معوويـي ريض ؤوأمو دظو
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تعـوػ ؾـقفؿ ﴿  اهللؿـول  ، ؾؿعوويي ممــظـف ؾفذه دظقة ضقبي 

أن حيؼـ ادمفـػ مـع  اهلل. وكسلل ﴾ احلسْك اهللوـاًل وظد 

افـذيـ أهـؾ افـػـوق،  وافراؾضـياخلؿقـل وظؿرو بـ ظبقـد 

 ن.قـّػرهؿ أئؿي افديـ وظؾامء ادسؾؿغ افصوحل

ى:اللرقالىالرا ضسىوخزاهى [31]
 إن معوويي ؿد حرم متعي احلٍ ـام حرمً مـ ؿبؾ.

غ أهؾ افعؾؿ ؾقفو خالف، ؾـام حرمفـو هذا ادسلفي ب :قلاتى

 اهللمعوويي وفؽـ ـون يؼقل بؼقل ظؿـر بــ اخلطـوب ريض 

ظـف، وؿد وجد مـ ؿول بعدم افتؿتع مـ افصحوبي وؽـرهؿ، 

أحُى إفقــو،   ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ  اهللوؿقل رشقل 

وفؽـ كؼقل فؾراؾضي أكتؿ تتبعـقن افـزٓت ؾـليـ أكـتؿ مــ 

ظؾقـف  اهللصذ  اهللظـف ومتوبعتف فرشقل  هللاأؾعول ظع ريض 

تبـوع ظــف إموًمـو ذم آ اهللؾؼـد ــون ريض   وظذ آفف وشـؾؿ 
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ــع ريض   ــغ ظ ـــؽؿ وب ــوزات ذم آ اهللؾبق ــف مػ ــود ظـ ظتؼ

 وأداب وإظامل.

ؾؼد ـون جيؾ افصحوبي أبـو بؽـر وظؿـر وظـثامن وؽـرهؿ 

بعد  وأكتؿ تغؿزون ؾقفؿ وتؾؿزون وـون يؼقل أؾضؾ افـوس

أبق بؽـر ثـؿ ظؿـر   ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ  اهللرشقل 

 وأكتؿ ختوفػقن.

 وـون يؼقل احلؼ ويسر بوفعدل.

ظؾقـف  اهللصـذ  اهللؾلكتؿ ذم واٍد، وظـع وآل بقـً رشـقل 

 ذم واٍد آخر.  وظذ آفف وشؾؿ 

اتبعـتؿ وٓ   ظؾقف وظذ آفف وشـؾؿ  اهللصذ  اهللؾال فرشقل 

 اهلل آل افبقً أحببتؿ حمبـي ذظقـي ؿـوتؾؽؿ بعع اؿتديتؿ وٓ

أكك تمؾؽقن. مو أكتؿ إٓ حقل افؽـذب وافتؾبـقس ؾـدوكؽؿ 

 .وهللهذا افرد افـػقس وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ ب
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أن يتؼبؾ مـو  اهللاكتفك افرد ظذ هذا افراؾيض وأمثوفف أشلل  

 أظامفـو وجيعؾفو صوحلي فقجفف خوفصي.
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 وأحبب  أن أسوق 

ـالم صٔخ اإلشالم يف مًاوية وظع وما جيل ظذ ادٗمـ 

 ظْٓؿ . اهللأن يًتَده ؾٔٓام ريض 

( ؾام بعـد، 2/233.)اهللؿول صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي رَحف 

 مـ جمؿقع افػتووى.

ؾوئــدة: إن ـون ادختور اإلمسوك ظام َصَجَر بـغ افصـحوبي  

 متلوٓ  ؾال جيى آظتؼود بلن ـؾ واحد مـفؿ ـون جمتفدا 

أكـف وإن ــون ادختـور اإلمسـوك ظـام   : وممو يـبغل أن يعؾـؿ

َصــَجَر بــغ افصــحوبي، وآشــتغػور فؾطــوئػتغ مجقًعــو 

ومقآهتؿ، ؾؾقس مـ افقاجـى اظتؼـود أن ــؾ واحـد مــ 

8 ـوفعؾامء، بؾ ؾقفؿ ادذكى ًٓ افعْسَؽر مل يؽـ إٓ جمتفًدا متلو

قع مـ اهلـقى، فؽــ وادسكء، وؾقفؿ ادؼرص ذم آجتفود فـ
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    . إذا ـوكً افسقئي ذم حسـوت ـثرة ـوكً مرجقحي مغػقرة 

وأهؾ افسـي رسـ افؼقل ؾقفؿ وتسحؿ ظؾـقفؿ، وتسـتغػر 

هلؿ، فؽـ ٓ يعتؼدون افِعْصَؿي مــ اإلؿـرار ظـذ افـذكقب، 

ظؾقف وظذ  اهللصذ  اهللذم آجتفود، إٓ فرشقل  نوظذ اخلط

ـْ شـقاه ؾق آفف وشؾؿ  جـقز ظؾقـف اإلؿـرار ظـذ افـذكى ، وَم

ْؿ  ﴿    : ، فؽـ هؿ ـام ؿول تعوػنواخلط ُٓ بَُّؾ َظْْ ََ َت َٕ ـَ  َؽ افَِّذي
ُأْوَفمِ

ٔ َماهِتِؿْ  ََٕتجههههاَوُز َظههههـ َشهههه ُِههههقا َو
ِّ ـَ َمهههها َظ   ﴾ َأْحَسهههه

    .  [ 94 : إحؼوف ] أيي

 . وؾضوئؾ إظامل إكام هل بـتوئجفو وظقاؿبفو ٓ بصقرهو

 .اخلؾػوء افراصديـ وإئؿي ادفديغ  ذم أظداء ؾهؾ:

اخلؾػوء افراصدون إربعي ابتؾقا بؿعـوداة بعـض ادـتسـبغ 

  . إػ اإلشالم مـ أهؾ افؼبؾي، وفعـفؿ وبغضـفؿ وتؽػـرهؿ

ؾَلبق بؽر وظؿر أبغضتفام افراؾضي وفعـتفام دون ؽرهؿ مــ 
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ي افـذ  : ؿول    مـ افراؾيض  : افطقائػ8 وهلذا ؿقؾ فإلموم أَحد 

وهبذا شؿقً افراؾضي، ؾـن ؿ رؾضـقا   . يسى أبو بؽر وظؿر

زيد بـ ظع دو تقػ اخلؾقػتغ أبو بؽر وظؿـر، فبغضـفؿ هلـام، 

إكام شؿقا راؾضي فرؾضفؿ   : ؾودبغض هلام هق افراؾيض، وؿقؾ

    . أبو بؽر وظؿر

وأصؾ افرؾض مـ ادـوؾؼغ افزكودؿي، ؾنكف ابتدظف ابــ شـبل 

ؾقَّ ذم ظّع بَِدظَقى اإلمومي وافـص ظؾقف، افزكديؼ، وأطفر افغ

وادظك افعصؿي فف8 وهلذا دـو ــون مبـدؤه مــ افـػـوق ؿـول 

حى أيب بؽر وظؿر إيامن، وبغضـفام كػـوق،   : بعض افسؾػ

   . وحى بـل هوصؿ إيامن، وبغضفؿ كػوق

حـى أيب بؽـر وظؿـر ومعرؾـي   : بـ مسـعقد اهللوؿول ظبد 

ظؾقف وظـذ  اهللصذ افـبل  ؾضؾفام مـ افسـي، أي مـ ذيعي

اؿتهدوا بافِهذيـ مهـ  »   : افتل أمـر هبـو8 ؾنكـف ؿـول  آفف وشؾؿ 
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( 8 وهلذا ـون معرؾي ؾضـؾفام ظـذ 9)  ش  بًدي: أيب بُر وظّر

مـ بعدمهو واجًبو ٓ جيقز افتقؿػ ؾقف، بخالف ظثامن وظذ، 

    . ؾػل جقاز افتقؿػ ؾقفام ؿقٓن

    قؾ ظـّع ظـذ ظـثامنوـذفؽ هؾ يسقغ آجتفود ذم تػض

    : ؾقف روايتون

ٓ يسقغ ذفؽ، ؾؿـ ؾضؾ ظؾًقو ظذ ظثامن خـرج   : إحدامها

  : مـ افسـي إػ افبدظي8 دخوفػتف إلمجوع افصحوبي8 وهلذا ؿقـؾ

م ظؾًقو ظذ ظثامن، ؾؼد أزرى بودفـوجريـ وإكصـور   . مـ ؿدَّ

روي ذفؽ ظـ ؽر واحد8 مـفؿ أيقب افسـختقوين وأَحـد ـي

    . ـ حـبؾ، وافدارؿطـلب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» ( ؿؾً: روى افسمذي مـف: 437/  7ؿول اهلقثؿل ذم جمؿع افزوائد ومـبع افػقائد. )  (9)

وشط وؾقف اين ذم إرواه افطزش  ريض اهلل ظْٓام -اؿتدوا بافذيـ مـ بًدي: أيب بُر وظّر 

( ظـ 35/  4ورواه افطزاين ذم مسـد افشومقغ ) احلؿقد احلامين وهق ضعقػ.حيقك بـ ظبد

أيب افدرداء وؾقف ظبد اهلل بـ ظـبسي ؿول ابـ حجر : مؼبقل . واحلديٌ ذم افسؾسؾي افضعقػي 

 رَحف اهلل: ) ضعقػ (. ؾقف ( ؿول افشقخ إفبوين 4223)
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ع مـ ؿدم ظؾًقو 8 فتؼورب حول ظثامن وظـّع8   : وافهإٔة  ٓ ُيَبدَّ

ورشقفف مـ افديـ،  اهللإذ افسـي هل افؼيعي وهل مو ذظف 

وهق مو أمر بف أمر إجيوب أو اشتحبوب ؾال جيقز اظتؼود ضـد 

ذفؽ، فؽـ جيقز ترك ادستحى مـ ؽر أن جيقز اظتؼود ترك 

ومعرؾي اشتحبوبف ؾرض ظذ افؽػويي، فئال يضـقع اشتحبوبف8 

ؾؾام ؿومـً إدفـي افؼـظقي ظـذ وجـقب   . صكء مـ افديـ

   . اتبوع أيب بؽر وظؿر وتؼديؿفام، مل جيز ترك ذفؽ

وأمو ظثامن، ؾلبغضف أو شبف أو ـػره أيًضو ـ مـع افراؾضـي ـ 

    . ضوئػي مـ افشقعي افزيديي واخلقارج

ـ أو ـػره ـ اخلقارج، وـثـر مــ وأمو ظع، ؾلبغضف وشبف 

ؾـوخلقارج تؽػـر   . بـل أمقي وصقعتفؿ افذيـ ؿـوتؾقه وشـبقه

    . ظثامن وظعً ً ً ًا وشوئر أهؾ اجلامظي

وأمو صقعي ظـع، افـذيـ صـويعقه بعـد افتحؽـقؿ، وصـقعي 
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معوويي افتل صويعتف بعد افتحؽقؿ، ؾؽون بقـفام مــ افتؼوبـؾ،  

ـون، ومل تؽــ افشـقعي وَتالُظـ بعضفؿ، وتؽوؾر بعضفؿ مو 

يظفر مـفو َتـَؼُّص ٕيب بؽـر وظؿـر، وٓ  افتل ـوكً مع ظع

ؾقفو مـ يؼدم ظؾًقو ظذ أيب بؽر وظؿر، وٓ ـون َشـىُّ ظـثامن 

    . صوئًعو ؾقفو، وإكام ـون يتؽؾؿ بف بعضفؿ ؾرد ظؾقف آخر

وـذفؽ تػضقؾ ظّع ظؾقف مل يؽـ مشـفقًرا ؾقفـو، بخـالف 

ئًعو ذم أتبوع معوويـي8 وهلـذا ــون ظـع شّى ظذ ؾنكف ـون صو

وأصــحوبف أوػ بــوحلؼ وأؿــرب إػ احلــؼ مـــ معوويــي 

صـذ ـام ذم افصحقحغ ظـ أيب شعقد ظـ افـبل   . وأصحوبف

ََتُْرُق مارؿة ظهذ حهغ ُؾْرَؿهٍة  »  : ؿول ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ اهلل

ذم  يورو  .  ش مهـ ادسهِّغ، ؾتَهتِٓؿ أوػ افىهائٍتغ بهاحلؼ

    .« أدٕك افىائٍتغ إػ احلؼ»  : حقح أيًضوافص

وفعـف مـ افبغل افذي اشتحؼً بف افطوئػي  وـون شى ظع
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افطوئػي افبوؽقي، ـام رواه افبخوري ذم صـحقحف،   : أن يؼول هلو 

اء، ظــ ِظْؽِرمـي، ؿـول ؿـول يل ابــ ظبـوس   : ظـ خوفد احلَـذَّ

  . اكطؾؼــو إػ أيب شــعقد واشــؿعو مـــ حديثــف  : وٓبـــف ظــع

ؾوكطؾؼـو، ؾنذا هق ذم حوئط يصؾحف، ؾلخذ رداءه ؾوْحَتَبل بف، 

ـــو   : ثؿ أكشل حيدثـو، حتك إذا أتك ظذ ذـر بـوء ادسجد ؾؼول

ر فبـتـغ فبـتـغ، ؾـرآه افـبـل   اهللصـذ كحؿؾ َفبِـًَي َفبِـي، َوظامَّ

  : ؾجعؾ َيــُْػُض افـساب ظــف ويؼـقل  ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ 

، تَتِف افٍمة افباؽٔة، يدظقهؿ إػ اجلْهة ويدظقٕهف وْيَح ظامر » 

    . مـ افػتـ وهللأظقذ ب  : يؼقل ظامر  : ؿول  ش إػ افْار

أخـزين مــ هـق   : ورواه مسؾؿ ظـ أيب شعقد ـ أيًضو ـ ؿول

ظؾقف وظـذ آفـف  اهللصذ  اهللخر مـل ـ أبق ؿتودة ـ أن رشقل 

جعـؾ يؿسـح  ؿول فعامر ـ حغ جعؾ حيػر اخلــدق ـ  وشؾؿ 

ََّٔة تَتِهف ؾمهة باؽٔهة»   : رأشف ويؼقل َّ َس ابهـ ُشه ْٗ ورواه   .   ش ُب
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ظؾقـف وظـذ  اهللصذ مسؾؿ ـ أيًضو ـ ظـ أم شؾؿي ظـ افـبل  

   .  ش تَتؾ ظامًرا افٍمة افباؽٔة»   : أكف ؿول  آفف وشؾؿ 

، ووجـقب وهـذا ـ أيًضـو ـ يـدل ظـذ صـحي إمومـي ظـع

تـف داع إػ اجلــي وافـداظل إػ ضوظتف، وأن افـداظل إػ ضوظ

مؼوتؾتف داع إػ افـور ـ وإن ـون متلوٓ ـ وهق دفقؾ ظذ أكـف مل 

يؽـ جيقز ؿتول ظع، وظـذ هـذا ؾؿؼوتؾـف خمطـئ، وإن ــون 

أو بوغ بال تلويـؾ، وهـق أصـح افؼـقفغ ٕصـحوبـو،  ًٓ متلو

وهق احلؽؿ بتخطئـي مــ ؿوتـؾ ظؾًقـو وهـق مـذهى إئؿـي 

    . قا ظذ ذفؽ ؿتول افبغوة ادتلوفغافػؼفوء افذيـ ؾرظ

وـذفؽ أكؽر حيقك بـ َمِعغ ظذ افشوؾعل اشتدٓفف بسـرة 

أجيعـؾ ضؾحـي وافـزبر   : ؿـولادتـلوفغ، ظذ ذم ؿتول افبغـوة 

وحيؽ، وأي صكء يسعف أن   : رد ظؾقف اإلموم أَحد ؾؼول    بغوة

ؽ مل يعـل إن مل يؼتـد بسـرة ظـع ذم ذفـ  : يضع ذم هذا ادؼوم
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    . يؽـ معف شـي مـ اخلؾػوء افراصديـ ذم ؿتول افبغوة 

أن ـال مـفام مصقى، وهذا بــوء ظـذ ؿـقل   : وافَقل افهاين

ـؾ جمتفد مصقى، و هق ؿقل ضقائـػ مــ أهـؾ   : مـ يؼقل

    . افؽالم مـ ادعتزفي وإصعريي

ذـهر إؿهقال  . إن ادصقى واحد ٓ بعقـف  : وؾٔٓا ؿقل ثافث

وهـذا افؼـقل يشـبف   . بـ حومد، وافؼويض، وؽرمهو ا افهالثة

ؿــقل ادتــقؿػغ ذم خالؾــي ظــذ مـــ أهــؾ افبرصــة، وأهــؾ 

ـالمهـو   : احلديٌ، وأهؾ افؽالم8 ـوفؽرامقي افذيـ يؼقفـقن

    . ـون إموًمو، وجيقزون ظؼد اخلالؾي ٓثـغ

فؽـ ادـصقف ظـ أَحد َتْبِديُع مـ تقؿػ ذم خالؾي ظـع، 

مـ َحور أهؾف، وأمـر هُبْجراكـف، و ـك ظــ  هق أضؾ  : وؿول

مـوـحتف، ومل يسدد أَحد ـ وٓ أحد مـ أئؿـي افســي ـ ذم أكـف 

ؾتصقيى   . فقس ؽر ظع أوػ بوحلؼ مـف، وٓ صؽقا ذم ذفؽ
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أحدمهو ٓ بعقـف دمقيز ٕن يؽقن ؽر ظـذ أوػ مــف بـوحلؼ،  

وهذا ٓ يؼقفف إٓ مبتدع ضول، ؾقـف كـقع مــ افـصـى وإن 

، فؽـ ؿد يسؽً بعضفؿ ظــ ختطئـي أحـد ــام ًٓ ون متلوـ

يؿسؽقن ظـ ذمف وافطعـ ظؾقف إمسوكً ً ً ًا ظـام صـجر بقــفؿ، 

    . وهذا يشبف ؿقل مـ يصقب افطوئػتغ

أن ظؾقــو أوػ   : ومل يسـسب أئؿـي افســي، وظؾـامء احلـديٌ

بوحلؼ وأؿرب إفقـف، ــام دل ظؾقـف افــص، وإن اشـسابقا ذم 

ى بظؾؿ أو بغل، ومـ وصػفو بـوفظؾؿ وصػ افطوئػي إخر

وافبغل ـ دو جوء مـ حديٌ ظامر ـ جعـؾ ادجتفـد ذم ذفـؽ 

   . مـ أهؾ افتلويؾ 

تعـوػ ؿـد أمـر بؼتـول افطوئػـي افبوؽقـي  وهللؾ  : يبؼك أن يؼول

ؾقؽقن ؿتوهلو ـون واجبو مع ظع، وافذيـ ؿعدوا ظــ افؼتـول 

ر، هــؿ مجؾــي أظقــون افصــحوبي، ـســعد، وزيــد، وابـــ ظؿــ
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وأشــومي، و حمؿــد بـــ مســؾؿي، وأيب َبْؽــَرة، وهــؿ يــروون  

ذم   ظؾقـف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهللصـذ افـصقف ظــ افـبـل 

ظؾقـف وظـذ آفـف  اهللصذ افؼعقد ظـ افؼتول ذم افػتـي، وؿقفف 

افَاظد ؾٔٓا خر مـ افَائؿ، وافَائؿ ؾٔٓا خهر مهـ  »   :  وشؾؿ 

يقصهؽ »   : وؿقفـف  ش افساظل، وافساظل ؾٔٓا خر مـ ادقضع

ًََػ اجِلبهال،  أن يُقن خهر مهال ادسهِؿ َؽهَْؿ يتبهع  ها َصه

ره بديْهف مهـ افٍهتـ
ٍِ ْىر، َي ََ وأمـره فصـوحى  (9)شومقاؿع اف

ًٍ  » افسقػ ظـد افػتـي  وبحديٌ أيب   شا مـ خنلأن يتخذ شٔ

َبْؽَرة فألحـػ بـ ؿقس، دو أراد أن يذهى فقؼوتؾ مـع ظـع، 

إذا افتَههك »   :  وظـذ آفــف وشــؾؿ  ظؾقــف اهللصــذ وهـق ؿقفــف 

، ( 4)احلـديٌ ش ادسِامن بسٍٔٔٓام ؾافَاتؾ وادَتهقل يف افْهار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(23صحقح افبخوري ) ((1

 (. 4666( صحقح مسؾؿ )  29)  افبخوري ( صحقح(2
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ٓ َتْرِجًهقا بًهدي ـٍهاًرا،  )   : وآحتجوج ظذ ذفـؽ بؼقفـف 

وهذا مذهى أهؾ احلـديٌ   .  ( يرض  بًوُؿ ِرَؿا  بًض

ٓ خيتؾـػ أصـحوبـو أن ؿعـقد   : وظومي أئؿي افسـي، حتك ؿول

افؼتول ـون أؾضؾ فف فق ؿعد، وهذا طوهر مـ حوفـف ظذ ظـ 

ذم تؾقمف ذم افؼتول وتزمف بف، ومراجعـي احلســ ابــف فـف ذم 

هللّ در مؼـوم ؿومـف   : وؿقفـف    أمل أ ؽ يو أبً  : ذفؽ، وؿقفف فف

بــ ظؿـر، إن ــون بـًرا إن أجـره  اهللشعد بـ موفـؽ وظبـد 

    . فعظقؿ، وإن ـون إثام إن خطله فقسر

وهذا يعورض وجقب ضوظتف، وهبذا احتجقا ظـذ اإلمـوم 

أَحد ذم ترك افسبقع بخالؾتف، ؾنكـف دـو أطفـر ذفـؽ ؿـول فـف 

ـون إموًمو واجى افطوظي ؾػل ذفؽ ضعـ   : إذا ؿؾً  : بعضفؿ

  : ظذ ضؾحي وافزبر حقٌ مل يطقعوه بؾ ؿوتاله، ؾؼول هلؿ أَحد

وزع ؾقـف ظـذ أن مـو تــ  : إين فسً مـ حرهبؿ ذم صكء، يعـل
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وإخقاكف ٓ أدخؾ بقـفؿ ؾقف8 دو بقـفؿ مـ آجتفود وافتلويؾ  

افذي هؿ أظؾؿ بف مـل، وفقس ذفؽ مـ مسوئؾ افعؾـؿ افتـل 

تعـقـل حتك أظرف حؼقؼي حول ـؾ واحد مـفؿ، وأكو ملمقر 

ــلمقر  ــل هلــؿ شــؾقاًم، وم بوٓشــتغػور هلــؿ، وأن يؽــقن ؿؾب

افػضـوئؾ مـو ٓ بؿحبتفؿ ومقآهتؿ، وهلؿ مــ افسـقابؼ و

هيدر، وفؽـ اظتؼود خالؾتف وإمومتف ثوبً بوفـص ومـو ثبـً 

بوفـص، وجى اتبوظف وإن ـون بعض إـوبر ترــف، ــام أن 

إمومي ظثامن وخالؾتف ثوبتي إػ حغ اكؼراض أيومف8 وإن ــون 

ذم ختؾػ بعضفؿ ظـ ضوظتف أو كرصتف، وذم خموفػـي بعضـفؿ 

    . مو جرى ذم خالؾي ظع فف مـ افتلويؾ مو ؾقف، إذ ـون أهقن

وهذا ادقضع هق افذي تـوزع ؾقف اجتفود افسؾػ واخلؾػ، 

ؾؿـ ؿقم يؼقفقن بقجقب افؼتول مع ظع، ـام ؾعؾف مـ ؿوتؾ 

معف، وـام يؼقل ـثر مـ أهؾ افؽالم وافرأي افـذيـ صــػقا 
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ذم ؿتول أهؾ افبغل، حقـٌ أوجبـقا افؼتـول معـف8 فقجـقب  

ومبدأ ترتقى ذفؽ مــ ؾؼفـوء ضوظتف، ووجقب ؿتول افبغوة، 

   . افؽقؾي واتبعفؿ آخرون

بؾ ادؼوع ترك افؼتـول ذم افػتــي ــام   : قنـومـ ؿقم يؼقف

جوءت بف افـصقف افؽثرة ادشفقرة، ـام ؾعؾف مـ ؾعؾف مـ 

ظؾقـف وظـذ آفـف  اهللصذ افؼوظديـ ظـ افؼتول إلخبور افـبل 

رار مــ افػـتـ أن ترك افؼتول ذم افػتـي خر، وأن افػـ  وشؾؿ 

بوختوذ َؽـَؿ ذم رؤوس اجلبول خر مـ افؼتول ؾقفو وــفقف دــ 

 وه ظـ افؼتول ؾقفو، وأمره بوختوذ شقػ مـ خشى، وفؽـقن 

ظذ مل يذم افؼوظديـ ظـ افؼتول معف، بؾ ربام ؽبطفؿ ذم آخـر 

    . إمر

وٕجؾ هذه افـصقف ٓ خيتؾـػ أصـحوبـو أن تـرك ظـذ 

فـصقف سحً بلن افؼوظد ؾقفـو افؼتول ـون أؾضؾ8 ٕن ا
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  : خر مـ افؼوئؿ، وافبعد ظـفو خر مــ افقؿـقع ؾقفـو، ؿـوفقا 

ورجحون افعؿؾ يظفر برجحون ظوؿبتف، ومـ ادعؾـقم أ ـؿ 

إذا مل يبدؤوه بؼتول ؾؾق مل يؼوتؾفؿ مل يؼـع أـثـر ممـو وؿـع مــ 

خروجفؿ ظـ ضوظتف، فؽــ بوفؼتـول زاد افـبالء، وشـػؽً 

ؼؾقب، وخرجً ظؾقف اخلقارج، وحؽؿ افدموء، وتـوؾرت اف

احلؽامن، حتـك شـؿك مـوزظـف بـلمر ادـممـغ، ؾظفـر مــ 

    . ادػوشد مو مل يؽـ ؿبؾ افؼتول ومل حيصؾ بف مصؾحي راجحي

وهذا دفقؾ ظذ أن ترـف ـون أؾضؾ مـ ؾعؾف، ؾنن ؾضـوئؾ 

إظامل إكام هل بـتوئجفو وظقاؿبفو، وافؼـرآن إكـام ؾقـف ؿتـول 

َتاِن  ﴿   : قي بعد آؿتتول 8 ؾنكف ؿول تعوػافطوئػي افبوؽ ٍَ َوإِن َضائِ

ا َظهَذ  ْت إِْحهَدامُهَ ٌَ اَم َؾِ٘ن َب ُٓ َْْٔ ْصُِِحقا َب
َٖ ُِقا َؾ ِمَِْغ اْؿَتَت ْٗ ـَ ادُْ ِم

ٌِل ُِقا افَّتِل َتْب اتِ ََ ُْخَرى َؾ ْٕ ؾؾـؿ   .  [ 7  : احلجـرات ] أيي   ﴾ .. ا

افطـوئػتغ، فؽــ أمـر يلمر بوفؼتول ابتـداء مـع واحـدة مــ 
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    . بوإلصالح وبؼتول افبوؽقي 

    . افبوؽقي يعؿ آبتداء وافبغل بعد آؿتتول  : و إن ؿقؾ

ؾؾقس ذم أيي أمر ٕحدمهو بلن تؼوتؾ إخرى، وإكام   : ؿقؾ

هق أمر فسوئر ادممـغ بؼتول افبوؽقي، وافؽالم هـو إكام هـق ذم 

رًا بـف، بـؾ ــون ترــف أن ؾعؾ افؼتول مـ ِظذٍّ مل يؽــ مـلمق

أؾضؾ، وأمو إذا ؿوتؾ فؽقن افؼتـول جـوئزًا، وإن ــون ترــف 

أؾضؾ، أو فؽقكف جمتفدًا ؾقف، وفقس بجوئز ذم افبـوضـ، ؾفــو 

افؽالم ذم وجقب افؼتول معف فؾطوئػـي افبوؽقـي أو اإلمسـوك 

ظـ افؼتول ذم افػتـي، وهقمقضع تعورض إدفـي، واجتفـود 

ممـغ، بعد اجلزم بلكف وصقعتف أوػ افعؾامء وادجوهديـ مـ اد

    : افطوئػتغ بوحلؼ، ؾقؿؽـ وجفون

أن إمر بؼتول افطوئػي افبوؽقـي مؼـوط بوفؼـدرة   : أحدمهو

واإلمؽون8 إذ فقس ؿتوهلؿ بلوػ مـ ؿتول ادؼـغ وافؽػـور، 
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ومعؾقم أن ذفؽ مؼوط بوفؼـدرة واإلمؽـون، ؾؼـد تؽـقن  

تــلفػ بودــول، وادســودي ادصــؾحي ادؼــوظي أحقوكــًو هــل اف

ؽر   ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ وادعوهدة، ـام ؾعؾف افـبل 

مرة، واإلموم إذا اظتؼد وجقد افؼدرة، ومل تؽـــ حـــوصؾي 

    . ـون افسك ؾــل كػس إمر أصؾح

ومـ رأى أن هذا افؼتول مػسدتف أـثر مـ مصـؾحتف، ظؾـؿ 

قف8 إذ ضوظتف إكـام دمـى أكف ؿتول ؾتـي، ؾال دمى ضوظي اإلموم ؾ

ؾقام مل يعؾؿ ادلمقر أكف معصقي بوفـص، ؾؿـ ظؾؿ أن هذا هـق 

ؿتول افػتـي ـ افذي ترــف خـر مــ ؾعؾـف ـ مل جيـى ظؾقـف أن 

يعدل ظـ كص معغ خوف إػ كـص ظـوم مطؾـؼ ذم ضوظـي 

ـ تعوػ ـ ظـد افتـوزع بـوفرد  اهللأوػ إمر، وٓ شقام وؿد أمر 

    . وافرشقل اهللإػ 

ويشــفد فــذفؽ أن افرشــقل أخــز بظؾــؿ إمــراء بعــده 
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وبغقفؿ، و ك ظـ ؿتوهلؿ8 ٕن ذفؽ ؽر مؼدور إذ مػسـدتف  

أظظؿ مـ مصؾحتف، ـام  ك ادسؾؿقن ذم أول اإلشالم ظــ 

هقْا  ﴿    : افؼتول، ـام ذـره بؼقفف ٍه ـُ هْؿ  ـَ ِؿٔهَؾ هَلُ َأََلْ َتهَر إَِػ افَّهِذي

ؿْ  ُُ ظؾقـف  اهللصـذ ، وــام ــون افـبـل  [ 55  : افـسـوء ]   ﴾ َأْيِدَي

لمقريـ بوفصــز ظــذ أذى ـوأصــحوبف مــ وظـذ آفــف وشــؾؿ

 اهللادؼـغ وادـوؾؼغ وافعػق وافصـػح ظــفؿ حتـك يـليت 

    . بلمره

أ و صورت بوؽقي ذم أثـوء احلول بام طفر مـفـو   : افقجف افثوين

حلـؼ، مـ كصى إموم وتسؿقتف أمر ادممـغ، ومـ فعـ إموم ا

ؾنن هذا بغل، بخالف آؿتتول ؿبؾ ذفؽ، ؾنكـف   . وكحق ذفؽ

ـون ؿتول ؾتـي، وهق ـ شبحوكف ـ ؿد ذـر اؿتتول افطوئػتغ مــ 

ُِقا  ﴿    : ادممـغ ثؿ ؿول هاتِ ََ ُْخهَرى َؾ ْٕ ا َظَذ ا ْت إِْحَدامُهَ ٌَ َؾِ٘ن َب

ٌِهل  ، ؾؾـام أمـر بوفؼتـول إذا بغـً [ 7  : احلجـرات ] ﴾  افَّتِل َتْب



 98 ؾوائؾ افهحايب اجلِٔؾ مًاوية ريض اهلل ظْف   

إحدى افطوئػتغ ادؼتتؾتغ، دل ظذ أن افطـوئػتغ ادؼتتؾتـغ  

    . ؿد تؽقن إحدامهو بوؽقي ذم حول دون حول

ؾام ورد مـ افـصقف بسك افؼتـول ذم افػتــي، يؽـقن ؿبـؾ 

افبغل، ومـو ورد مــ افقصـػ بـوفبغل يؽـقن بعـد ذفـؽ، 

وحقـئذ يؽقن افؼتول مع ظعٍّ واجبًو دو حصؾ افبغـل، وظـذ 

  . إذا َحؾ ظـذ افؼتـول ذم ذفـؽ  : لول مو روى ابـ ظؿرهذا يت

وحقـئذ ؾبعد افتحؽقؿ وافتشـقع وطفـقر افبغـل مل يؼـوتؾفؿ 

ظذ، ومل تطعف افشقعي ذم افؼتول، ومـ حقـئـذ ذمـً افشـقعي 

بسـفؿ افـرص مع وجقبف، وذم ذفؽ افقؿـً شـؿقا صـقعي، 

وحقـئذ صوروا مذمقمغ بؿعصقي اإلموم افقاجـى افطوظـي، 

أمر ادممـغ ظّع بـ أيب ضوفى، ودو ترـقا مو جيى مــ  وهق

كرصه صوروا أهؾ بوضؾ وطؾؿ إذ ذاك يؽقن تورة فسك احلؼ 

    . وتورة فتعدي احلؼ
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ؾصور حقـئذ صقعي ظثامن افذيـ مع معوويـي أرجـح مــفؿ8  

ظؾقـف وظـذ  اهللصذ وهلذا اكترصوا ظؾقفؿ8 وهلذا ؿول افـبل 

ائٍهة مهـ أمتهل طهاهريـ ظهذ مهـ ٓ تهزال ض»  :  آفف وشؾؿ 

[  وبذفؽ اشتدل معوويـي، وؿـوم موفـؽ بــ خُيَـوِمر  ش خافٍٓؿ

فــف   : أخــومر افسؽســؽل إهلــوين احلؿلــ، يؼــول  : ويؼــول 

صحبي، وذـره ابـ حبـون ذم افثؼـوت، مـوت شــي شـبعغ، 

ؾروى ظــ معـوذ بــ جبـؾ أ ـؿ  ] وؿقؾ شـي اثـتغ وشبعغ

ػـوء افراصـديـ، ومعوويـي أول وظـّع هـق مــ اخلؾ  . بوفشوم

ؿتـول ادؾـقك   : ادؾقك، ؾودسلفي هل مــ هـذا اجلــس، وهـق

ادسؾطغ مع أهؾ ظدل واتبوع فسرة اخلؾػوء افراصديـ، ؾنن 

ـثًرا مـ افـوس يبودر إػ إمر بذفؽ، ٓظتؼوده أن ذم ذفـؽ 

إؿومي افعدل، ويغػؾ ظـ ــقن ذفـؽ ؽـر ممؽــ بـؾ تربـق 

    . مػسدتف ظذ مصؾحتف
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وهلذا ـون مذهى أهؾ احلديٌ ترك اخلروج بوفؼتـول ظـذ  

ادؾقك افبغوة، وافصـز ظـذ طؾؿفـؿ إػ أن يسـسيح بـر، أو 

يسساح مـ ؾوجر، وؿد يؽقن هذا مـ أرسار افؼرآن ذم ـقكـف 

مل يلمر بوفؼتول ابتداء، وإكام أمر بؼتـول افطوئػـي افبوؽقـي بعـد 

، ؾنكـف إذا اؿتتؾـً اؿتتول افطوئػتغ، وأمر بوإلصـالح بقــفام

ضوئػتون مـ أهؾ إهقاء ـ ـَؼْقس ويؿـ ـ إذ أيي كزفـً ذم 

كحق ذفؽ ـ ؾنكف جيـى اإلصـالح بقــفام، وإٓ وجـى ظـذ 

افسؾطون وادسؾؿغ أن يؼوتؾقا افبوؽقي8 ٕ ـؿ ؿـودرون ظـذ 

ذفؽ، ؾقجى ظؾقفؿ أداء هذا افقاجى، وهذا يبغ رجحـون 

مل تؽــ افؼـدرة تومـي ظـذ  افؼقل ابتداء، ؾػـل احلـول إول

افؼتول وٓ افبغل حوصاًل طـوهًرا، وذم احلـول افثـوين حصـؾ 

افبغل وؿقى افعجز وهق أوػ افطوئػتغ بوحلؼ وأؿرهبام إفقـف 

مطؾًؼو، وإخرى مقصقؾي بوفبغل ـام جوء ذفؽ ذم احلـديٌ 
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    . افصحقح مـ حديٌ أيب شعقد، ـام تؼدم 

تجــقن فرجحــون وؿــد ـــون معوويــي وادغــرة وؽرمهــو حي

 اهللصـذ افطوئػي افشومقي، بام هق ذم افصحقحغ ظــ افـبـل 

ٓ تهزال ضائٍهة مهـ أمتهل  »    : أكف ؿـول  ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ 

، ٓ يرضهؿ مـ خافٍٓؿ وٓ مـ خذهلؿ، حتك اهللؿائّة بٖمر 

شؿعً معوذ بـ   : ، ؾؼوم موفؽ بـ خيومر ؾؼول  ش  تَقم افساظة

وهـذا موفـؽ بــ  (9)شوم، ؾؼول معووييوهؿ بوف  : جبؾ يؼقل

وهؿ بوفشوم، وهذا افـذي   : خيومر يذـر أكف شؿع معوًذا يؼقل

ذم افصحقحغ مـ حديٌ معوويي ؾقفام ـ أيضًو ـ كحـقه مــ 

ظؾقـف وظـذ آفـف  اهللصـذ حديٌ ادغرة بـ صعبي ظـ افـبل 

وهـؿ   ٓ تزال مـ أمتل أمي طوهرة ظذ احلـؼ »   : ؿول  وشؾؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 2429)  افبخوري( صحقح (1
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( وهذا حيتجـقن بـف ذم رجحـون أهـؾ افشـوم   9ش )ؽ ظذ ذف 

أ ؿ افذيـ طفروا واكترصوا وصور إمر   : أحدمهو  : بقجفغ

ظؾقـف  اهللصـذ إفقفؿ بعد آؿتتول وافػتـي، وؿد ؿـول افـبـل 

وهذا يؼتهـ أن ش  ٓ يرضهؿ مـ خافٍٓؿ»   :  وظذ آفف وشؾؿ 

رة ادـصـقرة، افطوئػي افؼوئؿي بوحلؼ مـ هذه إمي هك افظوه

    . ؾؾام اكترص همٓء ـوكقا أهؾ احلؼ

أن افـصقف ظقـً أ ـؿ بوفشـوم، ـؼـقل معـوذ،   : وافثوين

صـذ وـام روى مسؾؿ ذم صحقحف ظـ أيب هريرة ظـ افـبـل 

ٓ يـزال أهـؾ افغـرب »   : أكـف ؿـول  ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهلل

  . شوموأهؾ افغرب هؿ أهؾ اف  : ؿول اإلموم أَحد(  4ش)طوهريـ

ــون مؼـقام   ظؾقف وظذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ وذفؽ أن افـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 9743( صحقح مسؾؿ ) 4) 

 (. 9743( صحقح مسؾؿ ) 2) 
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بودديـي ؾام يغرب ظـفو ؾفـق ؽربـف، ومـو يؼـق ظـفـو ؾفـق  

ذؿف، وـون يسؿك أهؾ كجد ومو يؼق ظـفو أهؾ ادؼـق، 

ؿدم رجالن مـ أهؾ ادؼق ؾخطبو، ؾؼول   : ـام ؿول ابـ ظؿر

إن مههـ افبٔههان  »    :  ظؾقــف وظــذ آفــف وشــؾؿ  اهللصــذ افـبــل 

    (.9ش) فسحًرا

ظؾقـف وظـذ آفـف  اهللصذ وؿد اشتػوضً افســ ظـ افـبل 

افٍتْهة مهـ  »    : ذم افؼ أن أصؾف مـ ادؼـق8 ـؼقفـف  وشؾؿ 

صـذ ( ويشر إػ ادؼق، وؿقفف 4) ش  هاهْا، افٍتْة مـ هاهْا

 وكحق  ش  رأس افٍُر ٕحق ادؼق»  :  ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهلل

ؾلخز أن افطوئػي ادـصقرة افؼوئؿي ظذ احلؼ مـ أمتـف   . ذفؽ

بودغرب وهق افشوم ومو يغرب ظـفو، وافػتـي ورأس افؽــػر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3924( صحقح افبخوري )9)

 ( . 4733مسؾؿ ) و( 2399( صحقح افبخوري، ) 4)
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بودؼق، وــون أهـؾ ادديـي يســؿقن أهـــؾ افشـوم أهـؾ  

إكـف إمـوم أهـؾ ادغـرب،   : ادغرب، ويؼقفقن ظـ إوزاظـل

ل إمـوم أهـؾ إكف مؼؿ  : ويؼقفقن ظـ شػقون افثقري وكحقه

  ادؼق، وهذا ٕن مـتفك افشوم ظـد افػرات هق ظذ ُمَسوَمَتي

ظؾقف وظذ آفـف  اهللصذ [ مديـي افرشقل  ظذ مؼربي مـف  : أي ]

ـي وكحقمهـو   وشؾؿ  ؿَّ ان وافرَّ ضقل ـؾ مـفام، وبعد ذفؽ َحـرَّ

  : ظذ مسومتي مؽي8 وهلذا ـوكً ؿبؾتفؿ أظدل افؼبؾي، بؿعــك

افرــ افشومل ويستدبرون افؼطـى افشـومل  أ ؿ يستؼبؾقن

مـ ؽر اكحـراف إػ ذات افقؿـغ8 ـلهـؾ افعـراق، وٓ إػ 

    . ذات افشامل8 ـلهؾ افشوم

ؾنذا دفً هذه افـصـقف ظـذ أن افطوئػـي افؼوئؿـي   : ؿوفقا

بوحلؼ مـ أمتف افتل ٓ يرضهو خالف ادخوفػ، وٓ خـذٓن 

تَتهؾ ظهامرا  »   : فـفاخلوذل هل بوفشوم، ـون هذا معورًضـو فؼق
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،  شتَهتِٓؿ أوػ افىهائٍتغ بهاحلؼ »  : وفؼقفـف ، « افٍمة افباؽٔهة 

وهذا مـ حجي مـ جيعؾ اجلؿقع شقاء واجلؿقع مصقبغ، أو 

وؿد احتٍ بف مــ هـمٓء   . يؿسؽ ظـ افسجقح وهذا أؿرب

ظذ أوفئؽ، فؽـ هذا افؼقل مرؽقب ظـف وهـق مــ أؿـقال 

افشـقعي وافـرواؾض، هـمٓء افـقاصى، ؾفق مؼوبؾ بـلؿقال 

    . أهؾ إهقاء وإكام كتؽؾؿ هـو مع أهؾ افعؾؿ وافعدل

ــو  ــع بقـف ـــ اجلؿ ــد م ــذه افـصــقف ٓب ــى أن ه وٓ ري

  :  ظؾقف وظذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ أمو ؿقفف   : وافتلفقػ، ؾقؼول

وكحـق ذفـؽ ممـو يـدل ظـذ   شٓ يزال أهؾ افٌر  طاهريـ » 

فؽذا وؿع وهذا هق إمـر، طفقر أهؾ افشوم واكتصورهؿ، ؾ

    . ؾن ؿ مو زافقا طوهريـ مـترصيـ

ٓ تزال ضائٍة مـ أمتهل ؿائّهة  »   : وأمو ؿقفف ـ ظـؾقف افسالم

ومـ هق طوهر، ؾال يؼتيض أٓ يؽقن ؾقفؿ مـ ؾقـف  « اهللبٖمر 
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    . بغل ومـ ؽره أوػ بوحلؼ مـفؿ، بؾ ؾقفؿ هذا وهذا 

ؾفذا دفقؾ ظـذ  شىائٍتغ باحلؼتَتِٓؿ أوػ اف  »    : وأمو ؿقفف

ــي  ــوحلؼ إذ ذاك مـــ افطوئػ ــو ومـــ معــف ـــون أوػ ب أن ظؾًق

إخرى، وإذا ـون افشخص أو افطوئػي مرجقًحـو ذم بعـض 

، وأن يؽـقن طـوهرًا اهللإحقال مل يؿـع أن يؽقن ؿوئاًم بلمر 

ورشـقفف، وؿـد يؽـقن افػعـؾ  اهللظـ ضوظي  اهللبوفؼقوم بلمر 

    . مـفضوظي وؽره أضقع 

وأمو ـقن بعضفؿ بوؽقًو ذم بعض إوؿوت، مع ــقن بغقـف 

خطل مغػقًرا، أو ذكًبـو مغػـقًرا، ؾفـذا ـ أيضـًو ـ ٓ يؿــع مـو 

ظؾقـف وظـذ  اهللصذ صفدت بف افـصقف8 وذفؽ أن افـبل 

أخز ظـ مجؾي أهؾ افشوم وظظؿـتفؿ، وٓ ريـى   آفف وشؾؿ 

    . أن مجؾتفؿ ـوكقا أرجح ذم ظؿقم إحقال

وـذفؽ ظؿر بـ اخلطوب ـون يػضؾفؿ ذم مدة خالؾتف ظذ 
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أهؾ افعراق، حتك ؿدم افشوم ؽر مرة، وامتـع مـ افـذهوب  

إػ افعــراق، واشتشــور ؾلصــور ظؾقــف أكــف ٓ يــذهى إفقفــو، 

وـذفؽ حغ وؾوتف دو ضعـ أدخـؾ ظؾقـف أهـؾ ادديــي أوًٓ 

وهؿ ـوكقا إذ ذاك أؾضؾ إمي، ثؿ أدخؾ ظؾقف أهـؾ افشـوم، 

ثؿ أدخؾ ظؾقف أهؾ افعراق، وـوكقا آخـر مــ دخـؾ ظؾقـف ـ 

    . هؽذا ذم افصحقح

وـذفؽ افصديؼ ـوكً ظـويتف بػتح افشوم أـثر مـ ظـويتـف 

َفَؽْػر مـ ـػقر افشوم أحـى إػ مــ   : بػتح افعراق حتك ؿول

    . ؾتح مديـي بوفعراق

وشـي رشـقفف وأصـحوبف ذم  اهللوافـصقف افتل ذم ـتوب 

وأهؾ افغرب ظذ كجد وافعـراق وشـوئر أهـؾ  ؾضؾ افشوم،

ظؾقـف  اهللصـذ ادؼق، أـثر مـ أن تذـر هـو، بؾ ظـ افـبل 

مــ افـصـقف افصـحقحي ذم ذم ادؼـق   وظذ آفف وشـؾؿ 
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وإخبوره بلن افػتـي ورأس افؽػر مـف مو فقس هـذا مقضـعف،  

وإكام ـون ؾضؾ ادؼق ظؾقفؿ بقجـقد أمـر ادـممـغ ظـذ، 

ا ظورًضو8 وهلذا دو ذهى ظعٌّ طفـر مــفؿ مــ وذاك ـون أمرً 

افػتـ، وافـػوق، وافردة، وافبدع، مو يعؾؿ بف أن أوفئؽ ـوكقا 

    . أرجح

ــو ؿ مـــ افعؾــامء  وـــذفؽ ـ أيًضــو ـ ٓ ريــى أن ذم أظق

وافصوحلغ مـ هق أؾضؾ مـ ـثر مـ أهؾ افشوم، ــام ــون 

ر ظذ وابـ مسعقد وظامر وحذيػي وكحقهؿ، أؾضؾ مـ أـثـ

مـ بوفشوم مـ افصحوبي، فؽـ مؼوبؾي اجلؿؾـي وترجقحفـو ٓ 

    . يؿـع اختصوف افطوئػي إخرى بلمر راجح

مقـز أهـؾ افشـوم   ظؾقف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ وافـبل 

دائاًم إػ آخر افدهر، وبلن افطوئػـي ادـصـقرة  اهللبوفؼقوم بلمر 

ؾـقفؿ ؾقفؿ إػ آخر افدهر، ؾفق إخبور ظـ أمر دائـؿ مسـتؿر 
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مع افؽثرة وافؼقة، وهذا افقصػ فقس فغر افشوم مـ أرض  

اإلشالم، ؾنن احلجوز ـ افتل هـل أصـؾ اإليـامن ـ كؼـص ذم 

افعؾؿ واإليامن وافـرص واجلفود، وــذفؽ   : آخر افزمون مـفو

   . افقؿـ وافعراق وادؼق

وأمو افشوم ؾؾؿ يزل ؾقفو افعؾؿ واإليامن، ومـ يؼوتـؾ ظؾقـف 

    . أظؾؿ اهللًا ذم ـؾ وؿً، ؾفذا هذا، ومـصقرًا مميد

وهذا يبغ رجحون افطوئػي افشومقي مـ بعض افقجـقه مـع 

بوحلؼ ممـ ؾورؿف، ومع أن ظامًرا ؿتؾتف افػئـي  أن ظؾقًو ـون أوػ

افبوؽقي ـ ـام جوءت بف افـصقف ـ ؾعؾقـو أن كـممـ بؽـؾ مـو 

 ، وكؼر بوحلؼ ـؾف، وٓ يؽقن فـو هـقى، وٓاهللجوء مـ ظـد 

كتؽؾؿ بغر ظؾؿ، بؾ كسؾؽ شبؾ افعؾؿ وافعدل، وذفؽ هـق 

ض احلـؼ دون ـبعـبؾلمـو مــ متسـؽ   . افؽتوب وافسـي اتبوع

    . بعض، ؾفذا مـشل افػرؿي وآختالف
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وهلذا دو اظتؼـدت ضقائػ مـ افػؼفوء وجقب افؼتـول مـع  

ظع، جعؾقا ذفؽ ؿوظدة ؾؼفقي ؾقام إذا خرجـً ضوئػـي ظـذ 

غ وهل ظـده، راشؾفؿ اإلموم، ؾنن ذــروا اإلموم بتلويؾ شوئ

مظؾؿي أزاهلو ظـفؿ، وإن ذـروا صبفي َبقَّـَفو، ؾنن رجعقا وإٓ 

    . وجى ؿتوهلؿ ظؾقف وظذ ادسؾؿغ

يؼ دوكعل افزـوة  ثؿ إ ؿ أدخؾقا ذم هذه افؼوظدة ؿتول افصدِّ

و ؿتول ظع فؾخقارج ادورؿغ8 وصـوروا ؾـقؿـ يتـقػ أمـقر 

ؾقك واخلؾػوء وؽرهؿ جيعؾقن أهـؾ افعـدل ادسؾؿغ مـ اد

مـ اظتؼدوه فذفؽ، ثؿ جيعؾقن ادؼوتؾغ فف بغوة، ٓ يػرؿـقن 

بغ ؿتول افػتـي ادـفل ظـف وافذي ترـف خـر مــ ؾعؾـف، ــام 

يؼع بغ ادؾقك واخلؾػوء وؽرهؿ وأتبوظفؿ8 ـوؿتتول إمـغ 

ة، وادلمقن وؽرمهو، وبغ ؿتول اخلـقارج احلروريـي وادرتـد

    . وادـوؾؼغ8 ـودزدـقي وكحقهؿ
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ذم إصؾ مـ رأي بعـض ؾؼفـوء أهـؾ افؽقؾـي  وهذا جتده 

وأتبوظفؿ، ثؿ افشوؾعل وأصحوبف، ثـؿ ـثـر مــ أصـحوب 

بـوب ؿتـول أهـؾ افبغـل، كسـجقا ظـذ   : أَحد افذيـ صـػقا

مـقال أوفئؽ، دمدهؿ هؽذا، ؾنن اخلَْرِؿّل كسـٍ ظـذ مــقال 

ظذ مـقال خمترص حمؿد بـ احلســ، وإن  ادَُزيِن، وادزين كسٍ

    . ـون ذفؽ ذم بعض افتبقيى وافستقى

يـــذـرون ؿتـــول افبغـــوة ىى:ى اااسىااحكااااموالمصااانفونى

ظؾقـف وظـذ آفـف  اهللصذ واخلقارج مجقعًو، وفقس ظـ افـبل 

ـْقَثر بــ حؽـقؿ   وشؾؿ  ـَ ذم ؿتول افبغوة حديٌ، إٓ حديٌ 

    . ظـ كوؾع، وهق مقضقع 

صـــحقح   : ــــ مثــؾالمصاانفظىىىلحاادوثىووماااىك اابىاىى

ــردة  ــؾ اف ــول أه ــو إٓ ؿت ــقس ؾقف افبخــوري، وافســــ ـ ؾؾ

ـــي  ــى افس ــذفؽ ـت ــقاء، وـ ــؾ إه ــؿ أه واخلــقارج، وه
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    . ادـصقصي ظـ اإلموم أَحد وكحقه 

ـ ؾقام أطـ ـ ـتى موفؽ و أصـحوبف، فـقس ؾقفـو  وكاذلكى

بوب ؿتول افبغوة، وإكام ذـروا أهؾ افردة وأهؾ إهقاء وهذا 

وشـي رشقفف، وهق افػرق بغ  اهللهق إصؾ افثوبً بؽتوب 

افؼتول دـ خرج ظـ افؼيعي وافســي، ؾفـذا افـذي أمـر بـف 

    .  ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ افـبل 

وأمو افؼتول دـ مل خيرج إٓ ظـ ضوظي إموم معغ، ؾؾـقس ذم 

    : افـصقف أمر بذفؽ، ؾورتؽى إوفقن ثالثي حموذير

ؿتول مـ خرج ظــ ضوظـي مؾـؽ معـغ، وإن ــون ىى:ىااول

ؿريًبو مـف ومثؾـف ـ ذم افســي وافؼـيعي ـ فقجـقد آؾـساق، 

    . وآؾساق هق افػتـي

افتسقيي بغ همٓء وبـغ ادرتـديـ ظــ بعـض ىى:ىوالثانس

    . ذائع اإلشالم
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افتسقيي بغ همٓء، وبغ ؿتول اخلقارج ادورؿغ   : والثالاثى 

ام يؿرق افسفؿ مـ افرمقي8 وهلـذا دمـد تؾـؽ مـ اإلشالم، ـ

افطوئػي يدخؾقن ذم ـثر مــ أهـقاء ادؾـقك ووٓة إمـقر، 

ويلمرون بوفؼتول معفؿ ٕظدائفؿ، بـوء ظذ أ ؿ أهؾ افعـدل 

وأوفئؽ افبغوة، وهؿ ذم ذفؽ بؿـزفي ادتعصبغ فبعض أئؿـي 

افعؾـؿ، أو أئؿــي افؽــالم، أو أئؿــي ادشــقخي ظــذ كظــرائفؿ، 

 أن احلؼ معفؿ، أو أ ؿ أرجح، هبقى ؿد يؽـقن ؾقـف مدظغ

تلويؾ بتؼصـر، ٓ بوٓجتفـود، وهـذا ـثـر ذم ظؾـامء إمـي 

وظبودهو وأمرائفو وأجـودهو، وهق مـ افبلس افـذي مل يرؾـع 

    . افعدل، ؾنكف ٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بف اهللؾـسلل   . مـ بقـفو

    . احلديٌأهؾ افسـي أصحوب   : وهلذا ـون أظدل افطقائػ

ودمد همٓء إذا أمروا بؼتول مـ مرق مـ اإلشالم، أو ارتد 

ظـ بعض ذائعف، يلمرون أن يسور ؾقف بسرة ظـّع ذم ؿتـول 
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ضؾحي وافزبر، ٓ ُيْسَبل هلؿ ذريـي وٓ ُيْغــَُؿ هلـؿ مـول، وٓ  

جُيَْفُز هلؿ ظذ جريح، وٓ يؼتؾ هلؿ أشر، ويسـقن مو أمر بـف 

، وشور بف ظـّع ذم ؿتـول  ف وظذ آفف وشؾؿ ظؾق اهللصذ افـبل 

بف رشقفف، وشور بـف افصـديؼ ذم ؿتـول  اهللاخلقارج ومو أمر 

بقـف مــ ادرتـديـ  اهللموكعل افزـوة، ؾال جيؿعقن بغ مو ؾرق 

 اهللوادورؿغ، وبغ ادسؾؿغ ادسقئغ، ويػرؿقن بغ مو مجـع 

  . إن ـون بتلويؾبقـف مـ ادؾقك وإئؿي ادتؼوتؾغ ظذ ادؾؽ و

 . ـ شبحوكف وتعوػ ـ أظؾؿ اهللو

 ؟؟إسالم معاوية بن أبي سفيان، متى كان

ظـــ إشـالم معوويــي بـــ أيب  ه اهللوُشهمَؾ افنههٔخ ه َرمَحههُف 

ومـو     وهؾ ـون إيامكف ـنيامن ؽـره أم ٓ     شػقون، متك ـون

     ؿقؾ ؾقف ؽر ذفؽ

    : َؾَلَجــوب
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ظـف ـ ثوبـً بوفـؼـؾ  اهللن ـ ريض إيامن معوويي بـ أيب شػقو 

ادتقاتر، وإمجوع أهؾ افعؾؿ ظذ ذفؽ، ـنيامن أمثوفف ممـ آمــ 

ظوم ؾتح مؽي، مثؾ أخقف يزيد بـ أيب شـػقون، ومثـؾ ُشـَفْقؾ 

بـــ ظؿــرو، وصــػقان بـــ أمقــي، وِظْؽِرمــي بـــ أيب جفــؾ، 

واحلورث بـ هشـوم، وأيب أشـد بــ أيب افعـوف بــ أمقـي، 

    . وأمثول همٓء

افطؾؼوء، ؾن ؿ آمــقا ظـوم ؾـتح افـبـل   : نن همٓء يسؿقنؾ

َـّ   ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ  مؽـي ؿفـًرا، وأضؾؼفـؿ ومـ

ظؾقفؿ، وأظطوهؿ وتـلفػفؿ، وؿـد روى أن معوويـي بــ أيب 

شػقون أشؾؿ ؿبؾ ذفؽ وهوجر، ـام أشؾؿ خوفد بــ افقفقـد، 

ؾـتح وظؿرو بـ افعوف، وظثامن بـ ضؾحي احلََجبِـّل ـ ؿبـؾ 

مؽي ـ وهوجروا إػ ادديـي، ؾنن ـون هذا صحقًحو ؾفـذا مــ 

    . ادفوجريـ
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وأمو إشالمف ظوم افػتح مـع مــ ذــر، ؾؿتػـؼ ظؾقـف بـغ  

افعؾامء، شقاء ـون أشؾؿ ؿبؾ ذفؽ أو مل يؽـ إشالمف إٓ ظوم 

ؾتح مؽي، وفؽـ بعض افؽذابغ زظؿ أكف ظّر أبوه بنشـالمف، 

    . فعؾؿ بوحلديٌوهذا ـذب بوٓتػوق مـ أهؾ ا

وـــون هــمٓء ادــذـقرون مـــ أحســـ افـــوس إشــالًمو، 

وأَحدهؿ شرة، مل يتفؿقا بسقء، ومل يتفؿفؿ أحد مــ أهـؾ 

افعؾؿ بـػوق، ـام اهتؿ ؽـرهؿ، بـؾ طفـر مــفؿ مــ حســ 

ورشـقفف، واجلفـود  اهللورشقفف، وحى  اهللاإلشالم وضوظي 

إيام ـؿ  ، مـو دل ظـذ حســاهلل، وحػظ حدود اهللذم شبقؾ 

ـره افـبـل   اهللصـذ افبوضـ وحسـ إشالمفؿ، ومـفؿ مــ أمَّ

واشتعؿؾف كوئبو فف، ـام اشتعؿؾ َظتَّـوب   ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ 

بـ ُأَشْقد أمرًا ظذ مؽي كوئبو ظـف، وـون مـ خقور ادسـؾؿغ، 

ٓ يبٌِْل أن أحهًدا مهُْؿ ؿهد  اهلليا أهؾ مُة، و  : ـان يَقل
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    . رضبت ظَْفختِػ ظـ افهالة إٓ  

أبـو   ظؾقـف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهللصـذ وؿد اشتعؿؾ افـبل 

 ذمشػقون بـ حرب ـ أبو معوويي ـ ظذ كجران كوئبـًو فـف، وتـق

، وأبق شػقون ظومؾف ظذ  ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ افـبل 

    . كجران

، ـام وـان مًاوية أحسـ إشالًما مـ أبٔف باتٍاق أهؾ افًِؿ

بـ أيب شػقون ـون أؾضؾ مـف ومـ أبقـف8 وهلـذا أن أخوه يزيد 

ظـــف ـ ظــذ ؿتــول  اهللاشــتعؿؾف أبــق بؽــر افصــديؼ ـ ريض 

افـصورى حغ ؾتح افشوم، وــون هـق أحـد إمـراء افـذيـ 

اشتعؿؾفؿ أبق بؽر افصديؼ، ووصوه بقصقي معروؾـي كؼؾفـو 

أهــؾ افعؾــؿ، واظتؿــدوا ظؾقفــو، وذـرهــو موفــؽ ذم ادقضــل 

ظـف ـ ذم رـوبف مشقعو فـف،  اهللؽر ـ ريض وؽره، ومشك أبق ب

، إمو أن ترــى وإمـو أن أكـزل، اهلليو خؾقػي رشقل   : ؾؼول فف
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ًُ براـى، أحتسى ُخَطوئل هـذه ذم   : ؾؼول  ًَ بـوزل وفس فس

    . ـ ظز وجؾ اهللشبقؾ 

وـون ظؿرو بـ افعـوف أحـد إمـراء، وأبـق ظبقـدة بــ 

فقفقـد فشـجوظتف اجلراح ـ أيًضو ـ وؿدم ظؾـقفؿ خوفـد ابــ ا

    . ومـػعتف ذم اجلفود

أبق بؽر، َوػَّ ظؿر بـ اخلطوب أبو ظبقدة أمرًا ظذ  ذمؾؾام تق

ظـف ـ ــون صـديًدا  اهللاجلؿقع8 ٕن ظؿر بـ اخلطوب ـ ريض 

وــون أبـقبؽر ـ ريض   . ، ؾقػ أبو ظبقدة8 ٕكف ـون فقـًـواهللذم 

يل افؾُغ افشـديد، ظـف ـ فقـًو، وخوفد صديًدا ظذ افؽػور ؾق اهلل

وويل افشديُد افؾَغ8 فقعتـدل إمـر، وـالمهـو ؾعـؾ مـو هـق 

ظؾقف وظـذ  اهللصذ ـ تعوػ ـ ذم حؼف، ؾنن كبقـو  اهللأحى إػ 

أـؿؾ اخلؾؼ، وـون صديًدا ظذ افؽػور وادـوؾؼغ،   آفف وشؾؿ 

تعوػ ذم كعً  اهللـ تعوػ ـ بلـؿؾ افؼائع، ـام ؿول  اهللوكعتف 
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ؿْ  ﴿    : أمتف  ُٓ ْٔهَْ هاِر ُرمَحَهاء َب ٍَّ ُُ اء َظَذ اْف ،  [ 47  : افػـتح ]   ﴾ َأِصدَّ

ـَ  ﴿   : ؾــقفؿ  : وؿــول ههاؾِِري َُ ٍة َظههَذ اْف ِمَِْغ َأِظههزَّ ْٗ َأِذفَّههٍة َظههَذ ادُْهه

    .  [ 32 : ادوئدة ]   ﴾ َوَٓ خَيَاُؾقَن َفْقَمَة ٔئِؿٍ  اهللجُيَاِهُدوَن يِف َشبِِٔؾ 

ظؾقـف وظـذ آفـف  اهللصـذ افصحقح، أن افـبل  وؿد ثبً ذم

دو اشتشور أصحوبف ذم أشورى بدر، وأصور ظؾقـف أبـق   وشؾؿ 

بؽر أن يلخذ افػديي مــفؿ وإضالؿفـؿ، وأصـور ظؾقـف ظؿـر 

  :  ظؾقف وظذ آفف وشـؾؿ  اهللصذ برضب أظـوؿفؿ، ؿول افـبل 

  : افَبزه  ] يِغ ؿِق  رجال ؾٔف حتك تُقن أفغ مـ افَبزَّ  اهللإن  » 

، ويندد ؿِق  رجال ؾٔف حتك تُقن أصهد  [ ٕق  مـ افهٔا 

ْخر، وإن مهِؽ يا أبا بُهر مههؾ إبهراهٔؿ اخلِٔهؾ إذ  مـ افهَّ

هقٌر  ﴿   : ؿول ٍُ َّٕهَؽ َؽ ـْ َظَههايِن َؾِ٘ هُف ِمْ هل َوَمه َّٕ ِْهل َؾِ٘ ًَ ـ َتبِ َّ َؾ

ِحٔؿٌ  ﴿    : ، ومثؾ ظقسك ابـ مـريؿ إذ ؿـول [ 24  : إبراهقؿ ]   ﴾رَّ

ِزيهُز   ًَ َّٕهَؽ َإٔهَت اْف هْؿ َؾِ٘ هْر هَلُ
ٍِ ٌْ ُْؿ ِظَباُدَك َوإِن َت ْؿ َؾ٘هِنَّ ُ ْ ذ  ًَ إِن ُت
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ُِٔؿُ   ، ومثؾؽ يو ظؿر مثؾ كـقح ـ ظؾقـف  [ 996  : ادوئدة ] ﴾  احْلَ

ـَ ﴿   : افسالم ـ إذ ؿول هاؾِِري َُ ـَ اْف ِِ ِمه َْر ْٕ َٓ َتَذْر َظهَذ ا رَّ   

ار َْها  ﴿   : ، ومثؾ مقشك بـ ظؿران إذ ؿول [ 44  : كقح ]   ﴾  ًاَديَّ َربَّ

ِمُْقْا َحتَّك َيَرُوْا  ْٗ ُِقِ ِْؿ َؾاَل ُي ْؿ َواْصُدْد َظَذ ُؿ
ْس َظَذ َأْمَقاهِلِ ِّ اْض

َذاَ  إَفِٔؿَ  ًَ  اهللصـذ وـوكو ذم حقوة افـبل    [ 66  : يقكس ]   ﴾ اْف

ظؾقـف  اهللصـذ  اهللـام كعـتفام رشـقل   ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ 

    . ، وـوكو مهو وزيريف مـ أهؾ إرض وظذ آفف وشؾؿ 

ظـفام ـ أن  اهللوؿد ثبً ذم افصحقح ظـ ابـ ظبوس ـ ريض 

ظــف ـ دـو وضـع وجـوء  اهللرسير ظؿر بـ اخلطـوب ـ ريض 

ؾوفتػً ؾـنذا ظـّع بــ   : افـوس يصؾقن ظؾقف، ؿول ابـ ظبوس

ظذ وجـف إرض  مو اهللو  : ظـف ـ ؾؼول اهللأيب ضوفى ـ ريض 

ـ تعـوػ ـ بعؿؾـف مــ هـذا  اهللأحد، أحى إػ مــ أن أفؼـك 

مع صـوحبقؽ، ؾـنين  اهلل، إين ٕرجق أن حيؼك اهللو  . ادقً
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  ظؾقـف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ ـثًرا مو ــً أشؿع افـبل  

دخِت إٔا وأبق بُر وظّر، وخرجت إٔا وأبق بُهر »   : يؼقل

    .(9ش) وظّروظّر، وذهبت إٔا وأبق بُر 

ثؿ ثبً ذم افصـحقح أكـف دـو ــون يـقم أحـد ا ـزم أـثـر 

أذم   : ادسؾؿغ، ؾنذا أبق شـػقون، وــون افؼـقم ادـرام إذ ؿـول

ؾؼـول افـبـل     أذم افؼقم حمؿد    أذم افؼقم حمؿد    افؼقم حمؿد

أذم   : ، ثـؿ ؿـول ( ٓ جتٔبهقه )   :  ظؾقف وظذ آفف وشـؾؿ  اهللصذ 

أذم افؼـقم     أذم افؼقم ابــ أيب ؿحوؾـي     ؿحوؾيافؼقم ابـ أيب

  :  ظؾقف وظذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ ؾؼول افـبل     ابـ أيب ؿحوؾي

أذم افؼـقم ابــ     أذم افؼقم ابــ اخلطـوب  : ، ؾؼول ( ٓ جتٔبقه ) 

ظؾقـف  اهللصذ ؾؼول افـبل     أذم افؼقم ابـ اخلطوب    اخلطوب

(، ؾفـذا أبـق 9، احلديٌ بطقفف ) ش جتٔبقهٓ  »   :  وظذ آفف وشؾؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( شبؼ خترجيف.9)
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ظـ   : شػقون ـ ؿوئد إحزاب ـ مل يسلل إٓ ظـ همٓء افثالثي 

وأيب بؽر وظؿر ـ ريض   ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ افـبل 

    . ظـفام ـ فعؾؿف بلن همٓء هؿ رؤوس ظسؽر ادسؾؿغ اهلل

ؽـر أخزين ظـ مـزفـي أيب ب  : وقال الرشيد لمالك بن أنت 

  : ، ؾؼـول ظؾقـف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهللصـذ وظؿر مـ افـبل 

صػقتـل يـو   : مـزفتفام مـف ذم حقوتف ـؿـزفتفام بعد وؾوتف، ؾؼول

    . موفؽ

  ظؾقــف وظــذ آفــف وشــؾؿ  اهللصــذ  اهللؾؾــام تــقذم رشــقل 

ـ تعوػ ـ ؾقف مــ افشـدة مـو مل  اهللواشتخؾػ أبق بؽر، جعؾ 

ظؿر ذم ذفؽ، حتك ؿوتؾ أهـؾ يؽـ ؾقف ؿبؾ ذفؽ، حتك ؾوق 

َز جـقش أشـومي، وــون ذفـؽ تؽؿـقاًل فـف  افردة بعد أن َجفَّ

افـذي صـور   ظؾقـف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ فؽامل افـبل 

   . خؾقػي فف
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ؾقف مـ افرأؾي وافرَحـي مـو مل  اهللودو اشتخؾػ ظؿر، جعؾ  

يؽـ ؾقف ؿبؾ ذفؽ تؽؿقاًل فـف، حتـك صـور أمـر ادـممـغ 8 

    . عؿؾ هذا خوفًدا، وهذا أبو ظبقدةوهلذا اشت

وـون يزيـد بــ أيب شـػقون ظـذ افشـوم، إػ أن ويل ظؿـر8 

ؾامت يزيد بـ أيب شػقون، ؾوشتعؿؾ ظؿر معوويي مؽون أخقف 

يزيد بـ أيب شػقون، وبؼل معوويي ظذ وٓيتـف متـوم خالؾتـف، 

وظؿر ورظقتف تشؽره، وتشؽر شرتف ؾقفؿ، وتقافقـف وربـف، 

حؾؿف وظدفف، حتك إكـف مل َيْشـُؽف مــفؿ ُمْشـَتٍؽ،  دو رأوا مـ

َؿــُف مـــفؿ ُمــَتظؾِّؿ، ويزيــد بـــ معوويــي فــقس مـــ  وٓ َتَظؾَّ

، وإكام وفـد ذم  ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ أصحوب افـبل 

    . خالؾي ظثامن، وإكام شامه يزيد بوشؿ ظؿف مـ افصحوبي

وؿـد صـفد معوويــي، وأخـقه يزيـد، وشــفقؾ بــ ظؿــرو، 

حلورث بـ هشوم وؽرهؿ ـ مـ مسؾؿي افػتح ـ مـع افـبـل وا
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ؽزوة حـغ، ودخؾقا ذم ؿقفف   ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ  

َٕهزَل ُثؿَّ  ﴿   : تعوػ ِمَِْغ  اهللَأ ْٗ َشهََُِْٔتُف َظهَذ َرُشهقفِِف َوَظهَذ ادُْه

هُروْا َوَذفِه ٍَ ـَ ـَ  َ  افَّهِذي ْ َتَرْوَها َوظهذَّ َؽ َجهَزاء َوَإَٔزَل ُجُْقًدا َلَّ

ـَ  اؾِِري َُ ، وـوكقا مـ ادـممـغ افـذيـ أكـزل  [ 44  : افتقبي ] ﴾  اْف

  .  ظؾقف وظذ آفف وشـؾؿ  اهللصذ شؽقـتف ظؾقفؿ مع افـبل  اهلل

وؽزوة افطوئػ دـو حـوسوا افطـوئػ ورموهـو بـودـجـقؼ، 

ؾقفـو شـقرة بـراءة،  اهللوصفدوا افـصورى بوفشـوم، وأكـزل 

ة، افتل جفز ؾقفو ظثامن بــ ظػـون ـ ريض  وهل ؽزوة افُعرْسَ

ـ تعـوػ ـ  اهللظـف ـ جقش افعرسـة بـلفػ بعـر ذم شـبقؾ  اهلل

ظؾقف  اهللصذ ؾلظقزت، وـؿؾفو بخؿسغ بعًرا، ؾؼول افـبل 

، وهـذا ش مو رَضَّ ظثامن مو ؾعؾ بعـد افقـقم »   :  وظذ آفف وشؾؿ 

 يؽــ ، ومل ظؾقف وظذ آفف وشـؾؿ  اهللصذ آخر مغوزي افـبل 

    . ؾقفو ؿتول
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أـثـر مــ   ظؾقف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ وؿد ؽزا افـبل  

  : ظؼيـ َؽَزاة بـػسف، ومل يؽــ افؼتـول إٓ ذم تسـع ؽـزوات

بدر، وأحد، وبـل ادصطؾؼ، واخلــدق، وذي َؿـَرٍد، وؽـزوة 

ظؾقف وظـذ آفـف  اهللصذ افطوئػ، وأظظؿ جقش مجعف افـبل 

وـوكقا اثـك ظؼ أفًػو، وأظظؿ  ـون بحـغ وافطوئػ،  وشؾؿ 

جـقش   ظؾقف وظذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ جقش ؽزا مع افـبل 

    . تبقك، ؾنكف ـون ـثًرا ٓ حيىص، ؽر أكف مل يؽـ ؾقف ؿتول

َٓ َيْسهَتِقي  ﴿   : وهمٓء ادـذـقرون دخؾـقا ذم ؿقفـف تعـوػ

ْتِح َوَؿاَتَؾ ُأْوَفمِ  ٍَ َؼ ِمـ َؿْبِؾ اْف ٍَ ـْ َإٔ ؿ مَّ ُُ ـَ ِمْ ه َؽ َأْظَيُؿ َدَرَجًة م 

هاَل َوَظهَد  ـُ ُِقا َو هُد َوَؿهاَت ًْ هقا ِمهـ َب َُ ٍَ ـَ َإٔ ْسهَْك اهللافَِّذي   ﴾ احْلُ

، ؾنن همٓء افطؾؼوء، مسؾؿي افػتح، هـؿ ممــ  [ 93  : احلديد ] 

احلسـك، ؾـن ؿ  اهللأكػؼ مـ بعد افػتح وؿوتؾ، وؿد وظدهؿ 

    . ظـفؿ اهللريض  أكػؼقا بحـغ وافطوئػ، وؿوتؾقا ؾقفام ـ
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ظــفؿ حقـٌ ؿـول  اهللوهؿ ـ أيًضو ـ داخؾقن ؾـقؿـ ر   

ـَ َوإََٕهههاِر  ﴿  : تعــوػ ههاِجِري َٓ ـَ ادُْ ُفههقَن ِمهه َُقَن إَوَّ ههابِ َوافسَّ

يِضَ  ًُهقُهؿ بِِْ٘حَسهاٍن رَّ َب ـَ اتَّ ْؿ َوَرُضهقْا َظْْهفُ  اهللَوافَِّذي ُٓ   ﴾َظهْْ

افــذيـ أشــؾؿقا ؿبــؾ ، ؾــنن افســوبؼغ هــؿ  [ 933  : افتقبــي ] 

 اهللاحلديبقي، ـوفـذيـ بـويعقه رـً افشـجرة، افـذيـ أكـزل 

ــقفؿ ههْد َريِضَ  ﴿  : ؾ ََ ههَت  اهللَف َٕههَؽ َ ْ ق ًُ ِمَِْغ إِْذ ُيَبايِ ْٗ ـِ ادُْهه َظهه

َجَرةِ  ، ــوكقا أـثـر مــ أفـػ وأربعامئـي،  [ 96 : افػتح ]   ﴾ افنَّ

 صـذوـؾفؿ مـ أهؾ اجلـي، ـام ثبً ذم افصحقح ظـ افـبـل 

ٓ يدخؾ افْار أحد بهايع  »   : أكف ؿول  ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهلل

، وـون ؾقفؿ حوضى بـ أيب َبْؾَتعي، وـوكً فـف  ش  ت افنجرة

صـذ شقئوت معروؾي، مثؾ مؽوتبتف فؾؿؼـغ بلخبور افـبل 

، وإشوءتف إػ مموفقؽف، وؿد ثبـً ذم  ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهلل

ظؾقـف وظـذ آفـف  اهللصـذ افـبل  افصحقح أن ممؾقـف جوء إػ
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، ٓبـد أن يـدخؾ حوضـى اهلليـو رشـقل  اهللو  : ؾؼول  وشؾؿ  

  :  ظؾقــف وظــذ آفــف وشــؾؿ  اهللصــذ ؾؼــول فــف افـبــل   . افـــور

    .(9  )« ـذبت، إٕف صٓد بدًرا واحلديبٔة » 

أكــف دــو ـتــى إػ ادؼـــغ خيــزهؿ   : وثبــً ذم افصــحقح

إفـقفؿ، أرشـؾ   ف وظذ آفف وشـؾؿ ظؾق اهللصذ بؿسر افـبل 

ظذ بـ أيب ضوفى وافزبر إػ ادرأة افتل ـون معفـو افؽتـوب، 

يـو رشـقل  اهللو  : ؾؼول  ش.    مو هذا يو حوضى »   : ؾلتقو هبو، ؾؼول

مو ؾعؾً ذفؽ ارتداًدا ظـ ديـل، وٓ رضقً بوفؽػر بعد  اهلل

هـق   : َصـؼ]ادُؾْ   اإلشالم، وفؽـ ــً امرأ ُمْؾَصًؼو ذم ؿـريش

[، مل أـــ مــ  افرجؾ ادؼقؿ ذم احلـل، وفـقس مــفؿ بـسـى

أكػسفؿ، وـون مـ معؽ مـ أصحوبؽ هلـؿ بؿؽـي ؿرابـوت 

َِذ ؾقفؿ يًدا  حيؿقن هبو أهوفقفؿ، ؾلحببً إذ ؾوتـل ذفؽ أن أختَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( 4273) ذم مسؾؿ ـ  يـ أ( 9)
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دظــل أرضب   : حيؿقن هبو ؿرابتل، ؾؼول ظؿـر بــ اخلطـوب 

  :  ظؾقف وظذ آفف وشـؾؿ  اهللصذ ؾؼول افـبل   . ظـؼ هذا ادـوؾؼ

اظؿؾقا مو صـئتؿ   : ؿول اهللإكف ؿد صفد بدًرا، ومو يدريؽ أن  »

    .(  9)ش ؿد ؽػرت فؽؿ

يغػر هلمٓء افسوبؼغ ـ ـلهـؾ  اهللوذم هذا احلديٌ بقون أن 

بدر واحلديبقي ـ مــ افـذكقب افعظقؿـي، بػضـؾ شـوبؼتفؿ، 

ؿ هبو، ــام مل وإيام ؿ، وجفودهؿ، مو ٓ جيقز ٕحد أن يعوؿبف

    . دمى معوؿبي حوضى ممو ـون مـف

وهذا ممو يستدل بـف ظـذ أن مـو جـرى بـغ ظـذ وضؾحـي 

وافزبر وكحقهؿ، ؾنكف إمو أن يؽقن اجتفوًدا ٓ ذكى ؾقف، ؾال 

أكـف   ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ ؾؼد ثبً ظـ افـبل   . ـالم

اجتفـد  إذا اجتفد احلوـؿ ؾلصـوب ؾؾـف أجـران، وإذا »  : ؿول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4272مسؾؿ ) صحقح ( 2335) - افبخوري( صحقح 9)
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    (.  9ش )ؾلخطل ؾؾف أجر

ظـفؿ،  اهللوإن ـون هـوك ذكى، ؾؼد ثبً أن همٓء ـ ريض 

وؽػر هلؿ ـ مو ؾعؾقه8 ؾال يرضهؿ مو وؿع مـفؿ مـ افـذكقب 

 اهللإن ـون ؿد وؿع ذكى، بؾ إن وؿع مـ أحدهؿ ذكـى ــون 

ـُص  هبـو  اهللحموه بسبى ؿد وؿـع، مــ إشـبوب افتـل ُيَؿحِّ

ظؾقف، أو ـون فـف  اهللؽقن ؿد توب ؾقتقب افذكقب، مثؾ أن ي

ر ظــف بـبالء ابـتاله  ػَّ ـَ حسـوت متحق افسقئوت، أو يؽقن ؿد 

ظؾقـف وظـذ  اهللصذ بف، ؾنكف ؿد ثبً ذم افصحقح ظـ افـبل 

ََٕههٍل، وٓ  )   : أكـف ؿـول  آفف وشؾؿ  مها يههٔل ادهٗمـ مهـ 

، وٓ َحهَزن، وٓ أذى، إٓ  ، وٓ َؽؿٍّ هر َوَصٍل، وٓ َهؿٍّ ٍَّ  اهللـَ

   .(4)  ( مـ خىاياه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( 9594( صحقح مسؾؿ ) 4)

 .( 3429) افبخوري( صحقح 9)
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وأمو مـ بعد همٓء افسوبؼغ إوفغ، وهؿ افذيـ أشـؾؿقا  

اَل َوَظَد  ﴿    : بعد احلديبقي، ؾفمٓء دخؾقا ذم ؿقفف تعوػ ـُ  اهللَو

ْسَْك ًُقُهؿ  ﴿  : ، وذم ؿقفف تعوػ [ 93  : احلديد ]   ﴾ احْلُ َب ـَ اتَّ َوافَِّذي

يِضَ  ْؿ َوَرُضقْا َظْْف اهللبِِْ٘حَساٍن رَّ ُٓ ، وؿد  [ 933  : افتقبي ]   ﴾   َُظْْ

أشؾؿ ؿبؾ ؾتح مؽي خوفد ابـ افقفقد، وظؿـرو بــ افعـوف، 

وأشـؾؿ بعـد افطؾؼـوء   . وظثامن بـ ضؾحي احلََجبل، وؽرهؿ

أهؾ افطوئػ وـوكقا آخر افـوس إشالمًو، وـون مــفؿ ظـثامن 

ظؾقـف وظـذ  اهللصذ بـ أيب افعوف افثؼػل افذي أمره افـبل 

ظذ أهؾ افطوئػ، وـون مـ خقور افصحوبي، مـع   آفف وشؾؿ 

    . تلخر إشالمف

ؾؼد يتلخر إشالم افرجؾ، ويؽقن أؾضـؾ مــ بعـض مــ 

إكف أشـؾؿ   : تؼدمف بوإلشالم، ـام تلخر إشالم ظؿر، ؾنكف يؼول

ظذ ـثر ممـ أشؾؿ ؿبؾـف،  اهللمتوم إربعغ، وـون ممـ ؾضؾف 
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ي، وافزبر، وشـعد، وظبـد افـرَحـ بــ وـون ظثامن، وضؾح 

   . ظقف، أشؾؿقا ؿبؾ ظؿر ظذ يد أيب بؽر، وتؼدمفؿ ظؿر

وأول مـ أشؾؿ مـ افرجـول إحـرار افبـوفغغ أبـق بؽـر، 

ومـ إحرار افصبقون ظذ، ومــ ادـقايل زيـد بــ حورثـي، 

    . ومـ افـسوء خدجيي أم ادممـغ، وهذا بوتػوق أهؾ افعؾؿ

ـَ آَمُْقْا َوَههاَجُروْا َوَجاَههُدوْا  ﴿    : وػتع اهللوؿد ؿول  إِنَّ افَِّذي

ْؿ يِف َشبِِٔؾ  ِٓ ِس ٍُ ْؿ َوَإٔ َْٖمَقاهِلِ وْا ُأْوَفهمَِؽ  اهللبِ َٕرَصُ ـَ آَووْا وَّ َوافَِّذي

ًْضٍ  َٔاء َب
ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ ـَ آَمُْهقْا ِمهـ  ﴿   : إػ ؿقفف تعوػ ﴾ َب َوافَّهِذي

ههُد َوَهههاَجُروْا َوَجاَههه ًْ ْؿ َوُأْوُفههقْا َب ُُ ُْٖوَفهههمَِؽ ِمههْ ههْؿ َؾ ُُ ًَ ُدوْا َم

ًٍْض يِف ـَِتهاِ   ْؿ َأْوَػ بَِب ُٓ ُو ًْ ٍء  اهللإِنَّ  اهللإَْرَحاِم َب هؾ  َيْ ُُ بِ

ؾفـــذه ظومـــي، وؿـــول   [ 53-54  : إكػـــول ] ﴾  َظِِهههٔؿٌ 

ـَ ُأْخِرُجهقا ِمهـ ِديههاِرِهؿْ  ﴿  : تعـوػ ـَ افَّهِذي هاِجِري َٓ هَراء ادُْ ََ ٍُ ِْ
 فِ

ـَ  هه ههقَن َؾْوههاًل م  ٌُ ْؿ َيْبَت
ههوَن  اهللَوَأْمههَقاهِلِ ا َوَيْرُصُ ًٕ  اهللَوِرْضههَقا
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ياَمَن   اَر َواإْلِ ُؤوا افدَّ ـَ َتَبقَّ اِدُؿقَن َوافَِّذي َؽ ُهُؿ افهَّ
َوَرُشقَفُف ُأْوَفمِ

َٓ جَيِهُدوَن يِف ُصهُدوِرِهْؿ  ْؿ َو ِٓ ْٔ ـْ َهاَجَر إَِفه ْؿ حُيِبهقَن َم ِٓ
ِمـ َؿْبِِ

اَن ِ ِْؿ َخَهاَصٌة َحاَج  ـَ ْؿ َوَفْق  ِٓ ِس ٍُ ثُِروَن َظَذ َإٔ ْٗ َّا ُأوُتقا َوُي ًة مم 

ـَ َجهاُؤوا  ُِِحهقَن َوافَّهِذي ٍْ َؽ ُهُؿ ادُْ
ُْٖوَفمِ ِسِف َؾ ٍْ َٕ َوَمـ ُيقَق ُصحَّ 

ا  َٕ ق َُ ـَ َشهَب ْخَقإَِْها افَّهِذي ْر َفَْها َوإِلِ
ٍِ َْا اْؽ َُقُفقَن َربَّ ِدِهْؿ َي ًْ ِمـ َب

ي ََّٕؽ َرُؤوٌف بِاإْلِ َْا إِ ـَ آَمُْقا َربَّ ِذي َِّ ُِقبَِْا ِؽاَل ف  ْؾ يِف ُؿ ًَ َٓ جَتْ اَمِن َو

ِحٔؿٌ     .  [ 93-6  : احلؼ ]   ﴾ رَّ

ؾفذه أيي ـ وافتـل ؿبؾفـو ـ تتــوول مــ دخـؾ ؾقفـو بعـد 

افسوبؼغ إوفـغ إػ يـقم افؼقومـي8 ؾؽقـػ ٓ يـدخؾ ؾقفـو 

، افـذيـ  وظذ آفف وشـؾؿ ظؾقف  اهللصذ  اهللأصحوب رشقل 

      آمـقا بف وجوهدوا معف

ذم احلــديٌ   ظؾقــف وظــذ آفــف وشــؾؿ  اهللصــذ وؿــد ؿــول 
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(، ؾؿـ ــون  9) « ظْف اهللادٓاجر مـ هجر ما هنك »   : افصحقح

ظــف ــون فـف معــك  اهللؿد أشؾؿ مـ افطؾؼوء وهجر مو  ك 

ـَ  ﴿   : هذه اهلجرة، ؾدخؾ ذم ؿقفف تعوػ هُد َوافَِّذي ًْ آَمُْقْا ِمهـ َب

ؿْ  ُُ ُْٖوَفهمَِؽ ِمْ ْؿ َؾ ُُ ًَ ،  [ 53  : إكػول ]   ﴾ َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا َم

ــوػ ــف تع ــؾ ذم ؿقف ــام دخ ههاَل َوَظههَد  ﴿  : ـ ـُ ْسههَْك اهللَو   ﴾احْلُ

    .  [ 93 : احلديد ] 

ُشقُل  ﴿   : وؿد ؿول تعوػ ٌد رَّ َّّ َ ا اهللحمه ُف َأِصدَّ ًَ ـَ َم ء َظهَذ َوافَِّذي

ـَ  ه ٌُقَن َؾْواًل م  ًدا َيْبَت ا ُشجَّ ًً َـّ ْؿ َتَراُهْؿ ُر ُٓ َْْٔ اِر ُرمَحَاء َب ٍَّ ُُ  اهللاْف

ْؿ  ُٓ ُِ ُجقِد َذفِهَؽ َمهَه ـْ َأَثِر افسه ؿ م  ِٓ ا ِشٔاَمُهْؿ يِف ُوُجقِه ًٕ َوِرْضَقا

َُٖه َؾه  هَزْرٍ  َأْخهَرَج َصهْى ـَ ِٕجٔهِؾ  ْؿ يِف اإْلِ ُٓ ُِ َزَرُه يِف افتَّْقَراِة َوَمَه

ٌِهَٔظ ِ ِهُؿ  َٔ
اَ  فِ رَّ ًِْجهُل افهزه ََِظ َؾاْشَتَقى َظهَذ ُشهقِؿِف ُي ٌْ َؾاْشَت

اَر َوَظَد  ٍَّ ُُ هَرًة  اهللاْف ٍِ ٌْ ؿ مَّ ُٓ اِت ِمْْ احِلَ ُِقا افهَّ
ِّ ـَ آَمُْقا َوَظ افَِّذي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.93( اكػرد بف افبخوري ظـ ظبد اهلل بـ ظؿرو )9)
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، ؾفذا يتـوول افـذيـ آمــقا مـع  [ 47 : افػتح ]   ﴾ َوَأْجًرا َظئِاًم  

    . افرشقل مطؾًؼو

ذم   ظؾقف وظذ آفف وشـؾؿ  اهللصذ وؿد اشتػوض ظـ افـبل 

خر افَروِن افَهرُن  »  : افصحوح وؽرهو مـ ؽر وجف أكف ؿول

ُِقهنؿ، ثؿ افذيـ يِقهنؿ    (.9)ش  افذي بًهت ؾٔٓؿ، ثؿ افذيـ َي

وثبً ظـف ذم افصحقح أكف ـون بغ ظبد افرَحـ وبغ خوفـد 

بهقا أصهحايب، ؾقافهذي ٍٕيسه يا خافد، ٓ َتُس  »    : ـالم، ؾؼول

بٔده، فق أن أحدـؿ إٍٔؼ مهؾ أُحٍد َذَهبًا ما بِغ ُمهدَّ أحهدهؿ، 

ف ٍَ َِٕهٔ ( ؿول ذفـؽ خلوفـد وكحـقه، ممــ أشـؾؿ بعـد  4)ش وٓ 

إذا إٍٔهؼ »  : يؼـقل  . احلديبقي، بوفـسـبي إػ افسـوبؼغ إوفـغ

    . شأحدـؿ مهؾ أحد ذهًبا ما بِغ مد أحدهؿ وٓ ٕهػ مده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4322( ومسؾؿ )4439 افبخوري( رواه افبخوري ومسؾؿ ظـ مجوظي ، اكظر 4)

 اكظر ادؼدمي . وؿد شبؼ  ( رواه مسؾؿ9)
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  : ٓء افذيـ أشؾؿقا بعد احلديبقي دخؾقا ذم ؿقفـف تعـوػوهم 

هْتِح َوَؿاَتهَؾ ُأْوَفمِهَؽ  ﴿ ٍَ َؼ ِمـ َؿْبهِؾ اْف ٍَ ـْ َإٔ ؿ مَّ ُُ َٓ َيْسَتِقي ِمْ

اَل َوَظهَد  ـُ ُِقا َو ُد َوَؿاَت ًْ قا ِمـ َب َُ ٍَ ـَ َإٔ ـَ افَِّذي  اهللَأْظَيُؿ َدَرَجًة م 

ْسَْك    . ه ادـزفيهبذ  [ 93  : احلديد ]   ﴾ احْلُ

وافصحبي اشؿ جـس تؼع ظذ     وـقػ يؽقن بعد أصحوبف

ؿؾـقاًل أو   ظؾقف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ مـ صحى افـبل 

ـثًرا، فؽـ ـؾ مــفؿ فـف مــ افصـحبي بؼـدر ذفـؽ، ؾؿــ 

صحبف شـي أو صفًرا أو يقمًو أو شوظي أو رآه مممـو، ؾؾـف مــ 

 اهللصذ افـبل افصحبي بؼدر ذفؽ، ـام ثبً ذم افصحقح ظـ 

يٌهزو ؾمهام مهـ افْهاس »    : أكـف ؿـول  ظؾقف وظذ آفـف وشـؾؿ 

ظِٔف وظذ آفف  اهللصذ هؾ ؾُٔؿ مـ صحل افْبل   : ؾَٔقفقن

صهذ  اهللهؾ ؾُٔؿ مهـ رأى رشهقل »  : وذم فػظ  .ش      وشِؿ

ًٕهؿ، ؾٍٔهتح هلهؿ، ثهؿ   : ؾَٔقفقن  ؟  ظِٔف وظذ آفف وشِؿ  اهلل



 136 ؾوائؾ افهحايب اجلِٔؾ مًاوية ريض اهلل ظْف   

هؾ ؾهُٔؿ مهـ صهحل مهـ   : ؾَٔقفقن يٌزو ؾمام مـ افْاس 

ه ويف   ؟  ظِٔهف وظهذ آفهف وشهِؿ  اهللصذ  اهللصحل رشقل 

ظِٔهف  اهللصهذ  اهللهؾ ؾُٔؿ مـ رأى مـ رأى رشهقل   : فٍظ

ًٕؿ، ؾٍٔتح هلؿ، ثؿ يٌهزو ؾمهام   : ؾَٔقفقن  ؟  وظذ آفف وشِؿ 

هؾ ؾهُٔؿ مهـ رأى مهـ رأى مهـ رأى   : مـ افْاس ؾَٔقفقن

مهـ   : ـ وذم فػـظ  ؟  ظِٔف وظذ آفف وشِؿ  اهلل صذ اهللرشقل 

ظِٔهف  اهللصهذ  اهللصحل مـ صحل مـ صهحل رشهقل 

( وذم بعض   9)« ًٕؿ، ؾٍٔتح هلؿ  : ؾَٔقفقن  ؟  وظذ آفف وشِؿ 

    . افطرق ؾقذـر ذم افطبؼي افرابعي ـذفؽ

احلؽـؿ   ظؾقـف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهللصـذ ؾؼد ظؾؼ افـبل 

ظذ ادسؾؿغ بسـبى  اهلل، وجعؾ ؾتح بصحبتف وظؾؼ برؤيتف

    . مـ رآه مممـًو بف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( شبؼ خترجيف ذم ادؼدمي .9)
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وهذه اخلوصقي ٓ تثبً ٕحد ؽر افصـحوبي 8 وفـق ـوكـً  

ظؾقـف  اهللصـذ أظامهلؿ أـثر مـ أظامل افقاحد مـ أصـحوبف 

 .  وظذ آفف وشؾؿ 
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ـــل: يف الطريق التي بها يعلم إميان  
ْ
ص
َ
ف

 الىاحد من الصحابة
قم أن افطريؼ افتل هبـو يعؾـؿ إيـامن إذا تبغ هذا، ؾؿـ ادعؾ

افقاحد مـ افصـحوبي، هـل افطريـؼ افتـل هبـو يعؾـؿ إيـامن 

كظرائف، وافطريؼ افتل تعؾؿ هبو صحبتف، هـل افطريـؼ افتـل 

    . يعؾؿ هبو صحبي أمثوفف

معوويـي، وأخقـف   : ؾوفطؾؼوء افذيـ أشؾؿقا ظوم افػـتح مثـؾ

ورث يزيد، وظؽرمي بـ أيب جفؾ، وصػقان بــ أمقـي، واحلـ

بـ هشوم، وشفقؾ بـ ظؿرو، وؿد ثبً بوفتقاتر ظـد اخلوصي 

    . إشالمفؿ وبؼوؤهؿ ظذ اإلشالم إػ حغ ادقت

ومعوويي أطفر إشالًمو مـ ؽره، ؾنكـف تـقػ أربعـغ شــي8 

ظؼيـ شـي كوئًبو فعؿر وظثامن، مع مو ـون ذم خالؾـي ظـذ ـ 

شـي شـتغ ظـف ـ وظؼيـ شـي مستقفًقو، وأكف تقػ  اهللريض 
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بخؿسـغ   ظؾقف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ بعد مقت افـبل  

ظـفام ـ إمر ظوم  اهللشـي، وشؾؿ إفقف احلسـ بـ ظع ـ ريض 

ظوم اجلامظي8 ٓجتامع افؽؾؿي وزوال   : أربعغ، افذي يؼول فف

    . افػتـي بغ ادسؾؿغ

ظــف ـ ممـو أثــك ظؾقـف  اهللوهذا افذي ؾعؾف احلســ ـ ريض 

ــام ثبـً ذم صـحقح   ظؾقف وظذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ  افـبل

صـذ  ظـف ـ أن افـبل اهللافبخوري وؽره ظـ أيب بؽر ـ ريض 

إن ابْل هذا شٔد، وشٔههِح » : ؿول  ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهلل

ؾجعـؾ افـبـل    ،(9 « ) اهلل بف بغ ؾمتغ ظئّتغ مـ ادسهِّغ

بـف ظـذ ابــف احلســ  ممو أثـك  ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ 

تعوػ بف بغ ؾئتـغ ظظقؿتـغ مــ  اهللومدحف ظذ أن أصؾح 

ادسؾؿغ، وذفؽ حغ شؾؿ إمر إػ معوويي، وـون ؿد شـور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( 4532بخوري )( صحقح اف9)
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    . ـؾ مـفام إػ أخر بعسوـر ظظقؿي 

ظـذ احلســ   ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ ؾؾام أثـك افـبل 

بـغ تؾـؽ  بوإلصالح وترك افؼتـول، دل ظـذ أن اإلصـالح

ـ تعوػ ـ مـ ؾعؾف، ؾـدل ظـذ أن  اهللافطوئػتغ ـون أحى إػ 

آؿتتول مل يؽـ ملمقًرا بف، وفق ــون معوويـي ــوؾًرا مل تؽــ 

ورشـقفف، بـؾ دل  اهللتقفقي ـوؾر وتسؾقؿ إمر إفقف ممو حيبـف 

احلديٌ ظذ أن معوويي وأصحوبف ــوكقا مـممـغ، ــام ــون 

افـذي ؾعؾـف احلســ ــون  احلسـ وأصـحوبف مـممـغ، وأن

   . ـ تعوػ ـ حمبقًبو مرضًقو فف وفرشقفف اهللحمؿقًدا ظـد 

ذم   ظؾقف وظذ آفف وشـؾؿ  اهللصذ وهذا ـام ثبً ظـ افـبل 

ُرُق َته »    : افصحقحغ مـ حديٌ أيب شعقد اخلدري أكف ؿـول

مارؿة ظذ حغ ُؾْرَؿهٍة مهـ افْهاس، ؾتَهتِٓؿ أوػ افىهائٍتغ 
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ؾفــذا   (.  9)ش ؾتَههتِٓؿ أدٕههاهؿ إػ احلههؼ»   : فػــظوذم   شبههاحلؼ

 -احلديٌ افصحقح دفقؾ ظذ أن ــال افطـوئػتغ ادؼتتؾتـغ 

ظذ وأصحوبف، ومعوويي وأصـحوبف ـ ظـذ حـؼ، وأن ظؾًقـو 

    . وأصحوبف ـوكقا أؿرب إػ احلؼ مـ معوويي وأصحوبف

ؾنن ظذ بــ أيب ضوفـى هـق افـذي ؿوتـؾ ادـورؿغ، وهـؿ 

روريي، افذيـ ـوكقا مـ صقعي ظـع ثـؿ خرجـقا اخلقارج احل

ظؾقف، وـػـروه، وـػـروا مــ وآه، وكصـبقا فـف افعـداوة، 

 اهللصـذ  وهؿ افذيـ أخـز ظــفؿ افـبـل  . وؿوتؾقه ومـ معف

ذم إحوديٌ افصـحقحي ادستػقضـي،   ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ 

حيَهر أحهدـؿ صهالتف مهع  »   : بؾ ادتقاترة، حقٌ ؿول ؾـقفؿ

، وصههٔامف مههع صههٔامٓؿ، وؿراءتههف مههع ؿههراءهتؿ، صههالهتؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلشالم( وظزوه إػ افصحقحغ مـ إوهوم افتل تؽررت مـ صقخ  9342( رواه مسؾؿ ) 9)

 ، اكظر رشوفتـو افتـبقفوت ادفؿي ظذ بعض أوهوم إئؿي. رَحف اهلل
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يَرؤون افَرآن ٓ جياوز حْاجرهؿ، يّرؿقن مـ اإلشالم ـام  

َّٔة، أيْام فَٔتّهقهؿ ؾهاؿتِقهؿ، ؾه٘ن يف  ِم يّرق افسٓؿ مـ افرَّ

يقم افَٔامة، آيتٓؿ أن ؾٔٓؿ رجاًل ُُمهَدج  اهللؿتِٓؿ أجًرا ظْد 

أي   : ( ]وتـَدْرَدر  9) « افٔديـ، فف َظَوؾ ظِٔٓا َصًرات تهدردر

    .  َتَرْجَرج، دملء وتذهى[

وهمٓء هؿ افذيـ كصبقا افعداوة فعـع ومــ وآه، وهـؿ 

افذيـ اشتحؾقا ؿتؾف وجعؾقه ـوؾًرا، وؿتؾف أحـد رؤوشـفؿ ـ 

ظبد افرَحـ بـ ِمْؾَجؿ ادَرادي ـ ؾفمٓء افـقاصـى اخلـقارج 

معفـام  إن ظثامن وظع بـ أيب ضوفى ومــ  : ادورؿقن إذ ؿوفقا

ـوكقا ـػوًرا مرتديـ، ؾنن مـ حجي ادسؾؿغ ظؾقفؿ مو تـقاتر 

مـ إيامن افصحوبي، ومو ثبً بوفؽتوب وافسـي افصحقحي مـ 

ظؾـقفؿ، ورضـوه ظــفؿ،  اهللـ تعـوػ ـ هلـؿ، وثــوء  اهللمدح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأيب شعقد . افبخوري ومسؾؿ ظـ ظعرواه ( 9)
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  . وإخبوره بل ؿ مـ أهؾ اجلـي، وكحق ذفـؽ مــ افـصـقف 

ً إيامن ظع بــ أيب ومـ مل يؼبؾ هذه احلجٍ مل يؿؽـف أن يثب

    . ضوفى وأمثوفف

إن ظؾقـو ــون   :  إنرىلاوىقاالىهاذاىالناصابسىللرا ضاسىىىىى

ـوؾًرا، أو ؾوشًؼو طودًو، وأكف ؿوتؾ ظذ ادؾؽ فطؾى افريوشي ٓ 

ظؾقـف  اهللصـذ فؾديـ، وأكف ؿتؾ مـ أهؾ ادؾي ـ مـ أمي حمؿد 

ـ بوجلؿــؾ، وصـػغ، وحــروراء، أفقًؾــو   وظـذ آفــف وشـؾؿ 

ظؾقـف وظـذ آفـف  اهللصـذ ، ومل يؼوتؾ بعد وؾوة افـبـل ممفػي

ـوؾًرا، وٓ ؾتح مديـي، بؾ ؿوتؾ أهـؾ افؼبؾـي، وكحـق   وشؾؿ 

 اهللهذا افؽالم افذي تؼقفف افـقاصى ادبغضقن فعـع ريض 

ظـف ـ مل يؿؽـ أن جيقـى هـمٓء افـقاصـى إٓ أهـؾ افســي 

    . افق ؿواجلامظي، افذيـ حيبقن افسوبؼغ إوفغ ـؾفؿ، ويق

أبق بؽر، وظؿر، وظثامن، وضؾحي، وافـزبر،   : ؾقؼقفقن هلؿ
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وكحقهؿ، ثبً بوفتقاتر إيام ؿ وهجرهتؿ وجفودهؿ، وثبً  

ظؾقفؿ، وافر  ظـفؿ، وثبً بوٕحوديٌ  اهللذم افؼرآن ثـوء 

ظؾـقفؿ   ظؾقف وظذ آفف وشـؾؿ  اهللصذ افصحقحي ثـوء افـبل 

 فهق »   : ديٌ ادستػقض ظـفخصقصـًو وظؿقًمو ، ـؼقفف ذم احل

« ـْت متخًذا مـ أهؾ إرِ خِٔاًل ٓختذت أبا بُر خِٔاًل 

ُثقن، ؾ٘ن يُهـ   »   : وؿقفف ،(9 ) إٕف ؿد ـان يف إمؿ ؿبُِؿ حُمَدَّ

أٓ أشهتحل ممهـ  »  : ( وؿقفف ظـ ظثامن4)ش يف أمتل أحد ؾًّر

ية رجاًل ٕظىغ افرا »   : وؿقفف فعع(  2)ش  تستحل مْف ادالئُة

  2ش)ظذ يديهف اهللورشقفف، يٍتح  اهللورشقفف، وحيبف  اهللحيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ 2832) ( ومسؾؿ 244)افبخوري رواه( 9) ـِ 4/293. و)يخْلُْدرِ َأبِك َشِعقٍد ا ( َظ ـِ اْب ( َظ

 ( ظـ جـدب وؽرهؿ . 324َظبَّوٍس. ورواه مسؾؿ ) 

 (. 4276( وصحقح مسؾؿ )  2247) افبخوري( صحقح 9)

 (. 4239( صحقح مسؾؿ ) 4)

 .( 4234( وصحقح مسؾؿ ) 4724) افبخوري( صحقح 2)
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(  9)ش فُههؾ ٕبههل حقاريههقن، وحههقاريل افههزبر»  : ، وؿقفــف(

   . وأمثول ذفؽ

وأمو افراؾيض ؾال يؿؽـف إؿومي احلجي ظذ مـ يـبغض ظؾًقـو 

مـ افـقاصى، ـام يؿؽــ ذفـؽ أهـؾ افســي افـذيـ حيبـقن 

  : ؿـول فـف  . إشالم ظّع معؾـقم بـوفتقاتر  : اجلؿقع، ؾنكف إن ؿول

ــي،  ــثامن، ومعووي ــر، وظ ــر، وظؿ ــالم أيب بؽ ــذفؽ إش وـ

وؽرهؿ، وأكً تطعـ ذم همٓء، إمو ذم إشـالمفؿ، وإمـو ذم 

    . ظدافتفؿ

ظؾقـف وظـذ  اهللصـذ إيامن ظعٍّ ثبً بثـوء افـبل  ى:ى إنىقال

فصـحوبي هـذه إحوديـٌ إكـام كؼؾفـو ا  : ؿؾـو فـف  .  آفف وشؾؿ 

شـعد بــ أيب   : افذيـ تطعــ أكـً ؾـقفؿ، ورواة ؾضـوئؾفؿ

وؿوف، وظوئشي، وشـفؾ بــ شـعد افسـوظدي، وأمثـوهلؿ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( 4293( وصحقح مسؾؿ ) 4624) افبخوري( صحقح 2)
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وافراؾضي تؼدح ذم همٓء، ؾنن ـوكً روايي همٓء وأمثـوهلؿ  

ضعقػي، بطؾ ـؾ ؾضـقؾي تـروى فعـّع، ومل يؽــ فؾراؾضـي 

حجي، وإن ـوكً روايـتفؿ صـحقحي، ثبتـً ؾضـوئؾ ظـذ 

ـ روى همٓء ؾضوئؾف8 ـليب بؽر، وظؿر، وظثامن، وؽره، مم

    . وؽرهؿ

ؾضوئؾ ظعٍّ متقاترة ظـد افشقعي ـ ـام  ى:ى إنىقالىالرا ضاسى

ــقن ــف  : يؼقف ــؾ ف ــقاتر ـ ؿق ــي مت ــف بوإلموم ـــص ظؾق   : إن اف

ؾن ؿ مل يـروا افـبـل   : افذيـ فقسقا مـ افصحوبي [  افشقعي ] أمو

ٓ شؿعقا ـالمف، وكؼؾفـؿ ، و ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ 

ـــ  ـــده إػ افصــحوبي مل يؽ ــع، إن مل يس ــؾ مـؼط ــؾ مرش كؼ

    . صحقًحو

وافصحوبي افذيـ تقافقفؿ افراؾضي كػر ؿؾقؾ ـ بضعي ظؼـ 

وإمو كحق ذفـؽ ـ وهـمٓء ٓ يثبـً افتـقاتر بــؼؾفؿ جلـقاز 
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افتقاضم ظذ مثؾ هذا افعدد افؼؾقؾ، واجلؿفقر إظظـؿ مــ  

ؾضوئؾفؿ، تؼدح افراؾضي ؾـقفؿ، ثـؿ  افصحوبي، افذيـ كؼؾقا

إذا جقزوا ظذ اجلؿفقر افذيـ أثـك ظؾقفؿ افؼـرآن افؽـذب 

    . وافؽتامن، ؾتجقيز ذفؽ ظذ كػر ؿؾقؾ أوػ وأجقز

إن أبـو بؽـر، وظؿـر، وظـثامن،   : وأيًضو، ؾنذا ؿول افراؾيض

ؿـول   . ـون ؿصدهؿ افريوشي وادؾؽ، ؾظؾؿقا ؽرهؿ بوفقٓيي

 يؼوتؾقا مسؾاًم ظذ افقٓيي، وإكام ؿوتؾقا ادرتديـ همٓء مل  : هلؿ

وافؽػور، وهؿ افذيـ ـرسوا ـرسى وؿقرص، وؾتحـقا بـالد 

ؾورس، وأؿـومقا اإلشـالم وأظـزوا اإليـامن وأهؾـف، وأذفـقا 

    . افؽػر وأهؾف

، ومـع ورثمانىهوىدونىوبسىبكرىورمرى سىالمنزلاظى

دسـؾؿغ، ذفؽ ؾؼد ضؾبقا ؿتؾف وهق ذم وٓيتف، ؾؾـؿ يؼوتـؾ ا

ؾـنن جـقزت ظـذ هـمٓء أ ـؿ   . وٓ ؿتؾ مسؾاًم ظذ وٓيتف
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ـــوكقا طــودغ ذم وٓيــتفؿ، أظــداء افرشــقل، ـوكــً حجــي  

    . افـوصبل ظؾقؽ أطفر

ــؿ  وإذا أســ ا اللــىه يف ،ــ     وكســبتفؿ إػ افظؾ

وادعـوداة فؾرشــقل وضوئػتــف، ــون ذفــؽ حجــي فؾخــقارج 

أيــام أوػ أن   : قنوافـقاصــى ادــورؿغ ظؾقــؽ، ؾــن ؿ يؼقفــ

مـ ؿوتؾ ادسؾؿغ ظذ وٓيتف ـ ومل   : يـسى إػ ضؾى افريوشي

يؼوتؾ افؽػورـ وابتدأهؿ بوفؼتول فقطقعقه، وهؿ ٓ يطقعقكـف، 

وؿتؾ مـ أهؾ افؼبؾي افذيـ يؼقؿقن افصالة، ويمتقن افزـوة، 

وحيجقن افبقً افعتقؼ، ويصقمقن صفر رمضون، ويؼرؤون 

ي، ومـ مل يؼوتؾ مسؾاًم، بـؾ أظـزوا أهـؾ افؼرآن ـ أفقًؾو ممفػ

افصالة وافزـوة، وكرصوهؿ وآووهؿ، أو مــ ؿتـؾ وهـق ذم 

وٓيتف، مل يؼوتؾ ومل يدؾع ظـ كػسف حتـك ؿتـؾ ذم داره وبـغ 

ؾنن جقزت ظذ مثـؾ هـذا أن يؽـقن     ظـف  اهللأهؾف ـ ريض 
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طودًو فؾؿؾؽ طودًو فؾؿسؾؿغ بقٓيتف، ؾتجقيزك هذا ظذ مـ  

    . ظذ افقٓيي وؿتؾ ادسؾؿغ ظؾقفو أوػ وأحرىؿوتؾ 

وهبذا وأمثوفف، يتبغ أن افراؾضي أمي فقس هلو ظؼؾ سيـح، 

وٓ كؼؾ صحقح، وٓ ديـ مؼبقل، وٓ دكقو مـصقرة، بؾ هؿ 

مـــ أظظــؿ افطقائــػ ـــذًبو وجفــاًل وديـــفؿ يــدخؾ ظــذ 

 ادسؾؿغ ــؾ زكـديؼ ومرتـد، ــام دخـؾ ؾـقفؿ افـصـريي،

ــور إمــي واإلشــامظقؾ قي وؽــرهؿ، ؾــن ؿ يعؿــدون إػ خق

مـ افقفقد وافـصـورى وادؼــغ  اهلليعودو ؿ، وإػ أظداء 

يقافق ؿ، ويعؿدون إػ افصدق افظـوهر ادتـقاتر يدؾعقكـف، 

وإػ افؽذب ادختؾؼ افذي يعؾؿ ؾسـوده يؼقؿقكـف، ؾفـؿ ــام 

فـق ــوكقا   : وـون مـ أظؾؿ افـوس هبـؿ ـ -ؿول ؾقفؿ افشعبل

    . افبفوئؿ فؽوكقا َحًرا، وفق ـوكقا مـ افطر فؽوكقا َرََخًومـ 

وهلذا ـوكقا أهْبًَ افـوس وأصدهؿ ؾِرَيي، مثـؾ مـو يـذـرون 
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ره افـبل    اهللصذ ظـ معوويي، ؾنن معوويي ثبً بوفتقاتر أكف أمَّ

ر ؽره، وجوهد معف، وـون أمقـًـو   ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  ـام أمَّ

ظؾقف وظـذ  اهللصذ مو اهتؿف افـبل ظـده يؽتى فف افقحل، و

افـذي   : ووٓه ظؿر بـ اخلطـوب  . ذم ـتوبي افقحل  آفف وشؾؿ 

احلـؼ ظـذ  اهللـون مـ أخز افــوس بوفرجـول، وؿـد رضب 

    . فسوكف وؿؾبف، ومل يتفؿف ذم وٓيتف

أبـوه أبـو   ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ  اهللوؿد وػ رشقل 

وهق   ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ  شػقون إػ أن موت افـبل

ؾؿعوويي خر مـ أبقف وأحسـ إشالًمو مــ أبقـف   . ظذ وٓيتف

ظؾقـف وظـذ آفـف  اهللصـذ بوتػوق ادسؾؿغ، وإذا ـون افـبـل 

وػ أبوه ؾألن دمقز وٓيتف بطريـؼ إوػ وإحـرى،   وشؾؿ 

ومل يؽـ مـ أهؾ افردة ؿط، وٓ كسبف أحد مـ أهؾ افعؾؿ إػ 

افردة، ؾوفذيـ يـسبقن همٓء إػ افردة هؿ افذيـ يـسبقن أبـو 
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ــي   ــؾ بقع ــدر، وأه ــؾ ب ــي أه ــثامن، وظوم ــر، وظ بؽــر، وظؿ

افرضقان، وؽرهؿ مــ افسـوبؼغ إوفـغ مــ ادفـوجريـ 

    . وإكصور، وافذيـ اتبعقهؿ بنحسون إػ مو ٓ يؾقؼ هبؿ

إكـف مـوت   : وافذيـ كسبقا همٓء إػ افـردة يؼـقل بعضـفؿ

ووجفف إػ افؼق وافصؾقى ظذ وجفف، وهذا ممو يعؾؿ ـؾ 

وفق ؿول ؿوئؾ هذا   . ظوؿؾ أكف مـ أظظؿ افؽذب وافػريي ظؾقف

ؾقؿـ هق دون معوويي مـ مؾـقك بــل أمقـي وبــل افعبـوس8 

ـعبــد ادؾــؽ بـــ مــروان وأوٓده، وأبــك جعػــر ادـصــقر 

مــ ووفديف ـ ادؾؼبغ بودفدي، واهلودي وافرصقد، وأمثـوهلؿ 

افذيـ تقفقا اخلالؾي وأمر ادممـغ، ؾؿـ كسـى واحـًدا مــ 

همٓء إػ افردة، وإػ أكف موت ظذ ديـ افـصورى، َفَعؾِؿ ــؾ 

ظوؿؾ أكف مـ أظظؿ افـوس ؾريي، ؾؽقـػ يؼـول مثـؾ هـذا ذم 

   . معوويي وأمثوفف مـ افصحوبي
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إكف   : بؾ يزيد ابـف، مع مو أحدث مـ إحداث، مـ ؿول ؾقف 

تد، ؾؼـد اؾـسى ظؾقـف، بـؾ ــون مؾًؽـو مــ مؾـقك ـوؾر مر

ادسؾؿغ ـسوئر مؾقك ادسؾؿغ، وأـثر ادؾقك هلـؿ حســوت 

ــي،  ــقئوهتؿ ظظقؿ ــي، وش ـــوهتؿ ظظقؿ ــقئوت، وحس ــؿ ش وهل

    . ؾوفطوظـ ذم واحد مـفؿ دون كظرائف إمو جوهؾ، وإمو طومل

وهمٓء هلؿ مو فسوئر ادسؾؿغ، مـفؿ مــ تؽـقن حســوتف 

تف، ومـفؿ مـ ؿد توب مـ شقئوتف، ومــفؿ مــ أـثر مـ شقئو

ظـف، ومـفؿ مـ ؿد يدخؾـف اجلــي، ومــفؿ مــ ؿـد  اهللـػر 

ؾقـف صـػوظي كبـل أو  اهلليعوؿبف فسقئوتف، ومـفؿ مـ ؿد يتؼبؾ 

ؽره مـ افشػعوء، ؾوفشفودة فقاحد مـ همٓء بوفـور هق مــ 

   . أؿقال أهؾ افبدع وافضالل

ـف، فـقس هـق مــ أظـامل وـذفؽ ؿصد فعـي أحد مـفؿ بعق

ظؾقف وظـذ  اهللصذ وؿد ثبً ظـ افـبل   . افصوحلغ وإبرار
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ــؾؿ   ــف وش ــول  آف ــف ؿ ــع   » : أك اخلّههرة، وظااههها،  اهللن ف

ومًترصههها، وحامِٓهها، وشههاؿٔٓا، وصههار ا، وبائًٓهها، 

( وصح ظـف أكف ــون ظـذ ظفـد 9  ) . شومنسّيا، وآـؾ ثّْٓا

رجؾ يؽثر ذهبـو   آفف وشؾؿ  ظؾقف وظذ اهللصذ  اهللرشقل 

ظؾقـف وظـذ  اهللصـذ ، وـون ـؾام أتك بف افـبل  [ ]َحوًرا يدظك

  ! اهللفعـف   : جؾده، ؾلتك بف إفقف فقجؾده، ؾؼول رجؾ  آفف وشؾؿ 

  .  ظؾقـف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهللصـذ مو أـثر مو يمتك بف افـبل 

تًِْهف، ؾٕ٘هف  ٓ»    :  ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ ؾؼول افـبل 

ظؾقف وظـذ  اهللصذ وؿد فعـ افـبل   (.  4) ش  ورشقفف اهللحيل 

صورب اخلؿـر ظؿقًمـو، و ـك ظــ فعــي ادـممـ   آفف وشؾؿ 

    . ادعغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابـ ظؿر. ظـ  (967/  3رواه ابـ أيب صقبي ) (2565)(43/  4رواه أَحد )( 9)

 .(4563) افبخوري( صحقح 9)
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ُِقَن َأْمهَقاَل   ﴿   : تعوػ اهللـام أكو كؼقل مو ؿول   ـُ ْٖ ـَ َيه إِنَّ افَّهِذي

ُِقَن يِف بُ  ـُ ْٖ اَم َي َّٕ اًم إِ ِْ ََٔتاَمك ُط ًًِرااْف ْقَن َشه َِ َْٔه اًرا َوَش َٕ   ﴾ ُىقهِنِْؿ 

ؾال يـبغل ٕحد أن يشفد فقاحد بعقــف أكـف ذم  [  93 : افـسوء ] 

بحســوت موحقـي، أو  اهللافـور، إلمؽون أن يتقب أو يغػر فف 

ظـف، أو ؽـر  اهللمصوئى مؽػرة، أو صػوظي مؼبقفي، أو يعػق 

   . ذفؽ

ؾـقك، وإن ــون صـدر ؾفؽذا افقاحد مـ ادؾقك أو ؽر اد

مـف مو هق طؾؿ، ؾنن ذفـؽ ٓ يقجـى أن كؾعــف وكشـفد فـف 

ومـ دخؾ ذم ذفؽ ـون مـ أهـؾ افبـدع وافضـالل،   . بوفـور

ؾؽقػ إذا ـون فؾرجؾ حسـوت ظظقؿي يرجك فف هبو ادغػـرة 

مع طؾؿف، ـام ثبً ذم صحقح افبخوري ظـ ابـ ظؿـر، ظــ 

أول جهٔش  »    : ؿـول 8 أكف ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ  اهللصذ افـبل 
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( وأول جـقش ؽزاهـو ــون 9)ش يٌزو ؿسىْىْٔٔة مٌٍهقر فهف

أمرهؿ يزيد بـ معوويـي، وــون معـف ذم افُغـَزاة أبـق أيـقب 

    .  ( هـوك، وؿزه هـوك إػ أن ذمإكصوري، وتق

وهلذا ـون ادؼتصدون مـ أئؿـي افسـؾػ يؼقفـقن ذم يزيـد 

ٓ كحـى مـو صـدر   : إكو ٓ كسبفؿ وٓ كحـبفؿ، أي  : وأمثوفف

وافشـخص افقاحـد جيتؿـع ؾقـف حســوت   . مـفؿ مـ طؾـؿ

 اهللوشقئوت، وضوظوت ومعويص، وبر وؾجقر وذ، ؾقثقبـف 

ظذ حسـوتف، ويعوؿبف ظذ شقئوتف إن صوء أو يغػر فف، وحيـى 

    . مو ؾعؾف مـ اخلر، ويبغض مو ؾعؾف مـ افؼ

ي ظـذ أن ؾلمو مـ ـوكً شقئوتف صغوئر، ؾؼد واؾؼً ادعتزف

    . يغػرهو اهلل

، ؾسؾػ إمي وأئؿتفو وشوئر أهؾ ووماىصاحبىالكبورة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( شبؼ خترجيف ذم ادؼدمي .4)
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 اهللافسـي واجلامظي ٓ يشـفدون فـف بوفــور، بـؾ جيـقزون أن  

ُر َما  اهللإِنَّ  ﴿  : يغػر فف، ـام ؿول تعوػ ٍِ ٌْ َك بِِف َوَي ُر َأن ُيْؼَ ٍِ ٌْ َٓ َي

، ؾفـذه ذم حـؼ مــ مل  [ 26 : افـسـوء ]   ﴾ءُدوَن َذفَِؽ دَِهـ َيَنها

ُؿْؾ َيا ِظَبهاِدَي  ﴿    : يؼك، ؾنكف ؿقدهو بودشقئي، وأمو ؿقفف تعوػ

مْحَهِة  َُْىهقا ِمهـ رَّ َْ َٓ َت ْؿ  ِٓ ِسه ٍُ ُؾقا َظهَذ َإٔ ـَ َأرْسَ  اهللإِنَّ  اهللافَِّذي

ا ًً ُٕقَ  ََجِٔ ُر افذه
ٍِ ٌْ ، ؾفذا ذم حؼ مــ تـوب،  [ 23  : ]افزمر  ﴾ َي

    . وفذفؽ أضؾؼ وظؿ

إن صــوحى افؽبــرة   : والخااوارجىوالمط زلااظىوقولااون

ؿد يتقمهقن ذم بعض إخقور أكـف مــ  خُيَؾَّد ذم افـور، ثؿ إ ؿ

أهؾ افؽبوئر، ـام تتقهؿ اخلقارج ذم ظـثامن وظـذ وأتبـوظفام 

أ ؿ خمؾدون ذم افـور، ـام يتقهؿ بعض ذفؽ ذم مثؾ معوويـي 

ــقن مــذاه ــوهلام، ويبـ ـــ افعــوف، وأمث بفؿ ظــذ وظؿــرو ب

    : مؼدمتغ بوضؾتغ
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    . أن ؾالًكو مـ أهؾ افؽبوئر ى:ىإحداهما 

    . أن ـؾ صوحى ـبرة خيؾد ذم افـور ى:ىوالثانوظ

فثوين ؾبوضؾ ظذ اإلضالق، وأمو اوأمو   . وـال افؼقفغ بوضؾ

    . إول ؾؼد يعؾؿ بطالكف، وؿد يتقؿػ ؾقف

صـالتف، ومـ ؿول ظـ معوويي وأمثوفف، ممـ طفر إشـالمف و

  : وحجف وصقومف ـ أكف مل يسؾؿ، وأكف ــون مؼـقاًم ظـذ افؽػـر

ؾفق بؿـزفي مـ يؼقل ذفؽ ذم ؽره، ـام فق ادظك مـدع ذفـؽ 

  . ذم افعبوس، وجعػر، وظؼقؾ، وذم أيب بؽر، وظؿر، وظـثامن

وـام فق ادظك أن احلسـ واحلسغ فقسو وفـدي ظـّع بــ أيب 

وفـق ادظـك أن افـبـل  ضوفى، إكام مهو أوٓد شؾامن افػورد،

مل يتـزوج اْبـََتـْل أيب بؽـر   ظؾقـف وظـذ آفـف وشـؾؿ  اهللصذ 

وظؿر، ومل يزوج بـتقف ظثامن، بؾ إكؽور إشالم معوويـي أؿـبح 

   . مـ إكؽور هذه إمقر، ؾنن مـفو مو ٓ يعرؾف إٓ افعؾامء
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ووٓيتــف ظــذ ادســؾؿغ واإلمــورة  وأمااا المااعا مةاو اا    

ف مجوهر اخلؾؼ، وفق أكؽر مـؽـر إشـالم واخلالؾي، ؾلمر يعرؾ

ظّع أو ادظك بؼوءه ظذ افؽػر، مل حيتٍ ظؾقف إٓ بؿثؾ مو حيتٍ 

بف ظذ مـ أكؽر إشالم أيب بؽـر، وظؿـر، وظـثامن ومعوويـي 

وؽرهؿ، وإن ـون بعضفؿ أؾضؾ مـ بعض، ؾتػوضـؾفؿ ٓ 

    . يؿـع اصساـفؿ ذم طفقر إشالمفؿ

ويي ـون كػوًؿـو ؾفـق ـ أيضـو ـ إيامن معو ى:ىووماىقولىالقائل

مـ افؽذب ادختؾؼ، ؾنكف فقس ذم ظؾامء ادسـؾؿغ مــ اهتـؿ 

معوويي بوفـػوق، بؾ افعؾامء متػؼقن ظذ حسـ إشالمف، وؿـد 

تقؿػ بعضـفؿ ذم حســ إشـالم أيب شـػقون ـ أبقـف ـ وأمـو 

معوويي، وأخقه يزيد، ؾؾؿ يتـوزظقا ذم حسـ إشالمفام، ـام مل 

إشالم ظؽرمي بـ أيب جفؾ، وُشـَفْقؾ بــ يتـوزظقا ذم حسـ 

ظؿرو، وصـػقان بــ أمقـي، وأمثـوهلؿ مــ مسـؾؿي افػـتح، 
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وـقػ يؽقن رجاًل متقفًقو ظذ ادسؾؿغ أربعـغ شــي كوئًبـو،  

ومستؼاًل يصع هبؿ افصؾقات اخلؿـس وخيطـى ويعظفـؿ، 

ــقفؿ  ــودعروف ويـفــوهؿ ظـــ ادـؽــر، ويؼــقؿ ؾ ــلمرهؿ ب وي

هؿ ومغوكؿفؿ وصـدؿوهتؿ، وحيـٍ احلدود، ويؼسؿ بقـفؿ ؾْقل

كػوؿف ظؾـقفؿ ـؾفـؿ وؾـقفؿ مــ أظقـون  ػلهبؿ، ومع هذا خي

    ! افصحوبي مجوظي ـثرة

أكف ـ وهللّ احلؿـد ـ مل يؽــ مــ اخلؾػـوء  بلىوبلذىمنىهاذاى

افذيـ هلؿ وٓيي ظومي ـ مـ خؾػوء بـل أمقي، وبـل افعبـوس ـ 

حـد مــفؿ أحد يتفؿ بوفزكدؿي وافـػوق، وبـق أمقي مل يـسـى أ

إػ افزكدؿي وافـػوق ـ وإن ـون ؿد يـسـى افرجـؾ مــفؿ إػ 

كقع مـ افبدظي، أو كقع مـ افظؾؿ، فؽـ مل يـسى أحد مــفؿ 

    . مـ أهؾ افعؾؿ إػ زكدؿي وكػوق

وإكام ـون ادعروؾقن بوفزكدؿي وافـػوق بــل ظبقـد افؼـداح، 
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ظقن أ ـؿ ظؾقيـقن، افذيـ ـوكقا بؿرص وادغرب، وـوكقا يدّ  

، ؾفمٓء ؿد اتػؼ أهؾ افعؾؿ ظـذ ٕام ـإقا مـ ذرية افٍُاروإ

رمقفؿ بوفزكدؿي وافـػوق، وــذفؽ رمـل بوفزكدؿـي وافـػـوق 

ؿقم مـ مؾقك افـقاحل اخلؾػوء مـ بـل بقيف وؽر بـل بقيـف، 

ادسـؾؿغ  اهللؾلمو خؾقػي ظوم افقٓيي ذم اإلشالم، ؾؼد ضفـر 

ا ممو يـبغـل أن يعؾـؿ أن يؽقن ويل أمرهؿ زكديًؼو مـوؾًؼو، ؾفذ

    . ويعرف، ؾنكف كوؾع ذم هذا افبوب

واتػؼ افعؾامء ظذ أن معوويي أؾضؾ مؾقك هذه إمي، ؾـنن 

إربعي ؿبؾف ـوكقا خؾػوء كبقة، وهق أول ادؾقك، ــون مؾؽـف 

يُقن ادِؽ ٕبقة ورمحهة،  )   : مؾًؽو ورَحي، ـام جوء ذم احلديٌ

 ثؿ تُقن خالؾة ورمحة، ثؿ يُقن مِؽ 

 اليمان  .....كالم ساقط يا أبا هنا              
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يصـح أن يـقيل خؾقػتـون،   : ذم زموكف مجوظي، وؿوفً ضوئػـي

ؾفق خؾقػي، ومعوويي خؾقػـي، ٕن إمـي مل تتػـؼ ظؾقـف، ومل 

    . تـتظؿ ذم خالؾتف

ظـف ـ مـ  اهللأن ظؾًقو ـ ريض   : وافصحقح افذي ظؾقف إئؿي

ك اخلؾػوء افراصديـ، هبذا احلديٌ، ؾزمـون ظـع ــون يسـؿ

كػسف أمر ادممـغ، وافصحوبي تسـؿقف بـذفؽ، ؿـول اإلمـوم 

ظـف ـ ذم اخلالؾـي  اهللمـ مل ُيَربِّع بعّع ـ ريض   : أَحد بـ حـبؾ

    . ؾفق أضؾ مـ َحور أهؾف، ومع هذا ؾؾؽؾ خؾقػي مرتبي

 اهللصـذ ؾلبق بؽر وظؿر ٓ يقاز ام أحد، ــام ؿـول افـبـل 

أيب بُهر   : ا بافِذيـ مـ بًهدياؿتدو»    :  ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ 

ومل يؽـ كزاع بغ صقعي ظـع افـذيـ صـحبقه ذم  (9 )ش وظّر
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تؼديؿ أيب بؽر وظؿر، وثبً ظـ ظع مــ وجـقه ـثـرة أكـف  

ٓ أوتك برجؾ يػضؾـل ظذ أيب بؽر وظؿـر إٓجؾدتـف   : ؿول

 .    حد ادػسى

ظــفام ـ  اهللوإكام ـوكـقا يتـوزظقن ذم ظـثامن وظــع ـ ريض 

، بوتػوق افسوبؼغ ظذ مبويعي ف ؽـ ثبً تؼديؿ ظثامن ظذ ظعٍّ

  : ظثامن ضقًظو بال ـره، بعد أن جعؾ ظؿـر افشـقرى ذم شـتي

ظثامن، وظع، وضؾحي، وافزبر، وشعد، وظبـد افـرَحـ بــ 

ضؾحي، وافزبر، وشعد، ؾبؼقـً   : وترـفو ثالثي وهؿ  . ظقف

أحـدمهو، ؾبؼـك  ظثامن، وظّع، وظبد افـرَحـ ؾـقػ  : ذم ثالثي

ظبــد افــرَحـ يشــوور ادفــوجريـ وإكصــور وافتــوبعغ هلــؿ 

وكؼـؾ   . بنحسون ثالثي أيوم، ثؿ أخز أ ـؿ مل يعـدفقا بعـثامن

وؾوتف ووٓيتف حديٌ ضقيـؾ، ؾؿــ أراده ؾعؾقـف بلحوديـٌ 

اهــ  . ظذ كبقــو حمؿـد وشـؾؿ اهللوصذ   . أظؾؿ اهللافثؼوت، و
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 .اهللـالمف رَحف  

 

 خامتة

تؿ افرد ظذ صوحى ـتـوب )افـصـوئح افـبقيـي دــ يتـقػ 

معوويي فؽوتبف حمؿد بـ صوفح افـرصة(، وأين أظتؼد أن افـرد 

ٕ ـؿ  اهللظذ أهؾ افبدع وافتحـزب مــ اجلفـود ذم شـبقؾ 

يغشقن ادجتؿع ويؾبسقن ظذ ادسؾؿغ ديـفؿ ؾام مّهفـؿ إٓ 

جــل أن يـ اهللافــدكقو ومــو هــؿ حــقل افــديـ افؼــقيؿ أشــلل 

 ادسؾؿغ مـ مؽرهؿ وإن يؽػقـو ذهؿ.
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 كلمة شكر

عزوجككا ذيككفق و للككا يالككلة وذيوالكك   ككا وذيككفق  هللاأشكك   
ألن ي ككك ن ذانلكككان  ككك   هللامكككنل عايلكككا حككك  ذي ككك ابة  ككك 

 هللاذألرض أحككك  مكككن  اه هكككا وهككك  يككك    ذي ككك ابة ر ككك  
يلككا عااككا   عككل ا ذيككفين  اكك ذ ذيككمينهلل وذذاككم   ذيككفق جعككا
 أبكا عكمنان عاى ذملل ج ذي  يحهلل وأش   كفي  ذي ذيم ذيعزيز

ذيكككككفق ربانكككككا عاكككككى ذيلكككككلة و  علكككككا ي اككككك  ذيعاكككككا  هللاحفظككككك  
 ذي ذ ىكك  وشككنعلا عايكك هلل وشككنعا أيى ككا عاككى ذيكك   عاككى هككفذ

وككا  .هللا خري ذ انزذه  وكفذي  وذيميت أم عمنان حفظ ا هللا
 . خلريذ ىمن أعان عا
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