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 دادوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدا

 
 ثيَشةكى

ُفِسنَا َوِمنح َس  وِر َأنح ِفُرُه، َوَنُعوُذ بِاّلِلَِّ ِمنح ُُشُ َتغح َتِعينُُه، َوَنسح َمُدُه، َوَنسح َد ّلِلَِِّ، َنحح َمح ََا ِِ إِنَّ اْلح يئ

ََملِنَا، َمنح ََيحِدِه اّلُِلأَ  هَ  ، َلَا عح لِلح َلَا َهاِدَي َلُه، َوَأشح َدُه ََل ُد َأنح ََل إَِلَه إَِلَّ اّلُِلُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح  َودح

ًدا َعبحُدُه َوَرُسوُلهُ  َهُد َأنَّ ُُمَمَّ يَك َلُه، َوَأشح  .َُشِ

 .{102:  4} [ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ]

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ] ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺٿ  ٱ  

ڦ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹ  .{1:  6} [ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ]

 .{71-70:  2} [ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ

م  اَّلل ِ ،د  ع  ا ب  م  أ  » َل  ِديِث ك  ق  اْل   د  إِن  أ ص  ي   ف  خ  د   ، و  ي  ُم  م  د  ِي ه  د  ا،  اْل   اُت   ث  وِر ُم  د  م 
ُّ اْل   َش  ، و 

ل ةٌ  َل  ة  ض  ع  ل  بِد  ك  ٌة، و  ع   بِد 
ة  ث  ل  ُم  د  ك  ل  ، و  ك   يف ال ن ارِ  و 

ل ة  َل  «ض 
(1)

. 

دُ   :َوَبعح
بؤ طةياندنى ئةو دينة لة بة تاك و تةنيا   لةثاش هاتنةخوارةوةى وةحى بؤ ثيَغةمبةرى ئيسالم

و ثشتيوانى شةو و باوةرِيان ثيَهيَنا  ؛يةك بةيةكى ئةوانةى كة بوونة هاوةَلى دوارِؤذى مةككةدا،
ئازاردانى دذايةتى و ئةشكةجنة و خؤيان خستة بةر ليَشاوى بؤ طةياندنى دينةكة،  رِؤذى بوون

                                                             

(، وابن خزيمة 10) "صحيحه"وابن دبان يف  (،45) هوابن ماج (،1799) "الكربى"يف  والنسائي (،867أخرجه مسلم ) (1)

 "السنن الكربى"يف  والبيهقي (،8531) "الكبري"والطرباين يف  (،14984) "املسند"يف  وأمحد (،1785) "صحيحه"يف 

 .لأللباين "خطبة اْلاجة"وانظر وغريهم، (، 73) "السنة"(، واملروزي يف 24) "السنة"وابن أيب عاصم يف (، 5800)
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 ثَيشةكى

 

بةو ينة، هةَلهاتن بؤ حةبةشة و ثاشان شارى مةدكةسوكار و قورِةيش، تا طةيشتة ئةو ئاستةى 
ذيانى شارى مةدينةشيان ثرِ لة هةموو كةس، و دوور لة شويَن و  هةموو غةريبى و كةمدةستيية

شةهيدبوونى حةفتا بة حةفتاى شةرِى ئوحود ئازار و دوذمنى زؤرتر و بةرؤكطرتنى شةرِى بةدر و 
ى قورِةيش و ليَيان، هةر لة بيَربِواكان بوو و هةَلسانى هةموو دونياى ئةو سةردةمة )بئر املعونة(و 

جوولةكة رِقلةدَلةكان بؤ لةناوبردنى هاوةآلن بة يةك دةست لة شةرِى بتثةرستةكانى ضواردةور و 
لةاليةكى تريشةوة ثيالنى دوذمنكارى دوورِووةكان و دا ذيانى تازةيان بوو، )األحزاب(

و  اإلفك()حديث لة لة قةيران دروستكردنى يةك لةسةر يةك جوولةكةكانى ناو شارى مةدينة 
رِؤذيان بوو دذ بة  و كارى شةو ؛كردن بؤ دوذمنة دةرةكييةكانو سيخورِي )مسجد الضرار(

 ، سةربارى نةبوونى و كةمدةستى و بيَالنةييان ... .هاوةآلن
، دةستى ثيَكرد دينة رِووداوى هةَلطةرِانةوةى هةموو شويَنيَك لةو ثيَغةمبةر لةثاش وةفاتى 

ناغة هةستيارةش كةوتة ئةستؤيان، بةآلم ئةركى ئةم قؤوة مةدينة نةبيَت، طة لة شارى مةككة و بيَج
توانيان زاأل بن بةسةرياندا و بؤ جاريَكى تر ئةو  ؛بة كامَلى خؤيان و ئيمان و بةرنامةى تةواويان

 .كة لة رِيَى طةياندنى ئةم دينةدا بؤيان دروست بووبةربةستانة بشكيَننةوة 
هةموو جؤرة ةكانيان و هاتنةناوةوةى )فتوحات(و ثانتايي ئيسالم بة  لةطةأل فراوانبوونى رِووبةر

 هيَناية ىرِووداو و بريورِاى جياوازبةدواى خؤيدا كؤمةَليَك كيَشة و طةليَكى دونيا بؤ ئةم دينة، 
)عمر ؤى قوربانيدان و شةهيدبوونيان لةسةر دةستى دوذمانيان، هةر لة كة بوونة هى هاوةآلن، رِيَ

)عبد اهلل بن بة ثيالنى   )عثمان بن عفان(و  )أبو لؤلؤة اجملوسي(بة دةستى   بن اخلطاب(
 .و هةتا دوايى )ابن ملجم اخلوارجي(بة دةستى   )علي بن أبي طالب(و  سبأ اليهودي(

و دا )بقيع(شارى ثايتةختى هاوةآلن و طؤرِةكانيان لة وة تةنانةت لة سةردةمى نةوةكانيشياندا 
ى خويَنرِيَذ، كة بؤ ماوةى سآ (حةجاج)ثاريَزراو نةبوون لة ستةمى  ؛بةتةمةنضةند صةحابةيةكى 

لة كؤتايى تةمةنيدا نابينا   )جابر بن عبد اهلل(كاتةدا  ذ كوشتوبرِى كرد لة مةدينةدا، لةورِؤ
َّل  اَّلل  »ى ثرسى كة كيَية ئةم كارة دةكات، ثاشان وتى: هةواَلبوو،  ول  اَّللِ ص  س  ِمع ت  ر  ي ِه س  ل  ع 

 : ول  ق  ل م  ي  س  ن ب ي   "و  ا ب ْي   ج  اف  م  د  أ خ  ق  ل  اْل  ِدين ِة، ف  اف  أ ه  ن  أ خ  «"  م 
(1). 

                                                             

(، و 2304) "الصحيحة"وصححه األلباين يف  ،، وقال شعيب األرنؤوط: دديث صحيح(14818) "املسند"رواه أمحد يف  (1)

 .(1213) "صحيح الرتغيب والرتهيب"، و (5978) "صحيح اجلامع الصغري"
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 دادوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدا

ئةوةى شارى مةدينة برتسيَنيَت، ئةوا فةرموويةتى:  بيستوومة لة ثيَغةمبةرى خواوة واتة: 
 (.ترساندووة  ىثيَغةمبةردَلى ئةوةى كة لة نيَوان دووشانةى منداية ترساندوويةتى، )واتة: 

بة دةسيسةى شةهيد كرد و  يشى )سعيد بن اجلبري(و   )عبد اهلل بن الزبري(بةَلكوو 
 بريندار كرا تا وةفاتى كرد.  (عبد اهلل بن عمر)ئةويش 

رِووى دونيادا، دةرطاى تاقم و فريةقة طومرِاكان كرايةوة و  سةرنةمانى هاوةآلن لةلةثاش 
 .لةسةرى ثاشان بةرنامة و كاريانهاوةآلن بوو، ليَدانى كةسايةتى يةكةم كاريان 

برِيارى  )اإلميان والكفر، الكبار الذنوب ...(بةناوى  ةوةهةر لة خةوارج و رِافيزةكان
بةم خستة ئةستؤيان و بةسةر هاوةآلندا و ستةم و زوَلم و تاوانة طةورةكانيان  دا هةَلطةرِانةوةيان

 لة ئيمان دةريان كردن. ةوةهؤكارةش

)منزلة بني لةذيَر ناونيشانى  ،وة فريةقة كةالمييةكانيش وةكوو موعتةزيلة و قةدةرييةكان
تنة نيَوان ئيمان و كوفر(يان دا بةسةرياندا، ولة بنةما دينييةكانيان، برِيارى )كة، كة يةكيَكة منزلتني(

 كةشاييستةى ئةوة نني نةك ئاستيَكة  ئةمةش ، واتة تاوانباربوون، كة)الفسوق(كة ثيَى دةوتريَت 
ى )عمرو بن عبيد(وةك بةَلكوو شايةتى دونياييشيان ىلَ وةرناطرييَت،  ؛دينيان ىلَ وةربطرييَت

ل  »سةرانى موعتةزيلة كة دةيوت:  ع  اِك ن  َّل  َِش  ب ي   ع  الزُّ ة  و  ط ل ح  ن  و  ث َم  ع  ِِلٌّ و  ِهد  ِعن ِدي ع  ا  ;ل و  ش  م 

ت   ز  ُت  م  أ ج  اد  ه  «ش 
(1). 

، شايةتى الى من بدةن لةسةر ثاذنةى نةعليَك (علي وعثمان وطلحة والزبري)ئةطةر  واتة:
 شايةتييان ىلَ وةرناطرم.

)عمرو بن وة تةنانةت هاوةآلنيان بة كةسانى نةخويَندةوار و دةشتةكى ناو دةبرد، وةكوو 
ر  »دةيوت:  عبيد( م  ب د  اَّلل ِ ب ن  ع  ان  ع  اك  ِويًّ ش  «ح 

(2). 
 و ةيشتوونزارةكى لة دين طسةررِةشؤكيية، واتة بة  اهلل ى كورِى عومةر( )عبدواتة: 

                                                             

و (، 6/180َلبن عدي ) "الكامل يف ضعفاء"(، و 8/62َلبن اجلوزي ) "املنتظم"و ، (1/158للشاطبي ) "اَلعتصام" (1)

 .(3/275للذهبي ) "ميزان اَلعتدال"(، و 14/77للبغدادي ) "تأريخ بغداد"

َلبن  "منهاج السنة النبوية"و  (،12/176َلبن تيمية ) "جمموع الفتاوى"(، و 2/128َلبن تيمية ) "بيان تلبيس اجلهمية" (2)

 .228صلبكر أبو زيد  "معجم املناهي اللفظية"و  (،1/211َلبن العَمد اْلنبيل ) "شذرا ِ الذهب"و  (،2/520)تيمية 
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 زانيارييةكيان ثيَنيية. هيض

سةرديَرِيَكى ثيَناسةيى بةناو زانستييان ئةمة لة رِووى كةسايةتييانةوة، وة لة رِووى بةرنامةيانةوة 
ة  »تؤمار كرد بؤيان بةناوى  ِريق  م  ط  ك  أ ح  ل م  و  ِف أ ع  ل  ة  اْل   ِريق  ط  ، و  ل م  ل ِف أ س  «الس 

(1). 
واتة: بةرنامة و رِيَطة زانستييةكانى هاوةآلن هؤكارى سةالمةتيية، بةآلم رِيَطة و بةرنامةى 

 رت و تؤكمةترة.زانستيثاشكؤى ئةوان 

ديندا، بة رِووكةش و واتة هاوةآلن زانست و زانيارى و شارةزايى قووأل و تةواويان نةبووة لة 
بةآلم تيَطةيشنت و زانستى تاقم و ، بؤية ئةم شيَوازة مايةى سةالمةتيية، سةرزارةكى وةريان طرتووة

 .زانستيرتة فريةقة كةالميية طومرِاكان

هيَناية دى بؤ رِيَطةيةكى تريان  )خرب اآلحاد(بة ناونيشانى بةَلكوو بةوةشةوة نةوةستان، وة 
هاوةآلن  ى)توحيد وعقيدة(بةَلآ زؤر رِاستة مان دروستكردن لةسةريان، ةآلن و طوليَدانى هاو

رِيَرِةوى فيقهي هاوةآلن بووة  ةو ،ريدي ...()عقيدة املعتزلة واجلهمية واألشعري واملاتبووة 
 )طريقة ةئاداب و سلوكيات و عيبادةت و زوهدى هاوةآلن بوو ةو ،مةزهةبى ئيمامةكان

و  سرائيليات(إ)تةفسريى هاوةآلن بووة  ةو ،النقشبندي وقادرى وبدوي وسهروردي ...(
هاوةآلن ى ديندارى )دعوة(كارى بانطخوازى و  وة ةكان،)موضوع(رِاوبؤضوونى عةقَلى رِيوايةتة 

بةآلم قسةى فةيلةسووف و ئيمامةكانيان و بووة طرووث و تاقم و حيزبايةتى جياجيا ...، 
كة و بنةماى تةواوى ئةو دينةية،  نيية، بةَلكوو شويَنى دَلنيايى و متمانة )خرب اآلحاد(ناودارةكانيان 

كةواتة يةكيَك لة خاَلة سةرةكييةكانى شيبكريَتةوة، دةبيَت دةقةكان لةسةريان وةربطرييَت و 
بؤية ناونيشانى ئةهلى ى هاوةآلنة و شيَواندنى بةرنامةيانة، كؤدةنطى كؤى فريةقة طومرِاكان ليَدان

إذا رأيت الرجل حيب أبا هريرة وأنس بن »دةَليَت:  v )الربهباري(سوننةت وةكوو ئيمامى 

«فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء اَّلل ،مالك وأسيد بن حضي
(2). 

 رِةوىـاوةن رِيَـانةى خـنيشورِةيرة و ئةنةس ...( ـ)ئةبو ه ى وةك:اوةآلنـؤشةويستى هـخواتة: 
                                                             

 "لوامع األنوار البهية"(، 5/378َلبن تيمية ) "درء تعارض العقل والنقل"و (، 5/8َلبن تيمية ) "جمموع الفتاوى" (1)

 .24ص للعثيمني "لتح رب الربية"(، و 1/25للسفاريني )

 .(133)للربهباري  "ُشح السنة" (2)



   
11 
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 . ية بة ثيَغةمبةرطةيشتنةوة سوننةت و

زانايانى ئةم ئوممةتةن و شاهيدحاَلى هاتنةخوارةوةى وةحى و هةَلسوكةوتى رِؤذانةى  :نهاوةاَل
قورئان و خاوةن قةرحية و رِةوانبيَذى و زمانثاراوى تايبةتى شيَوازى  ،كةين ثيَغةمبةرة

 ة ئاستى ئةوان.ناطةنبة شيَوةيةك هيض ضينيَكى دواى خؤيان  فةرموودةن،

لة بنةماكانى  تانةدانة ؛تانةدان ليَيانفةرموودةن، هؤكار و شايةتى طةياندنى قورئان و  ن:هاوةاَل
إِن َم  أ د ى إِل ي ن ا »دةَليَت:  v )أبو زرعة الدمشقي(وةكوو مةبةست بةتاَلكردنةوةيةتى، دين و  و 

ا  ذ  وا ه  ح  ون  أ ن  ُي  رِّ ِريد  إِن َم  ي  ل م  ، و  س  ي ِه و  ل  َّل  اَّلل   ع  وِل اَّلل ِ ص  س  اب  ر  ح  ن ن  أ ص  السُّ آن  و  ر  ا ال ق  ن  ود  ه  ش 

ن ة   السُّ «لِي ب طِل وا ال كِت اب  و 
(1). 

يش لة مةبةستوة  ،هاوةآلنى ثيَغةمبةرة ى ثيَطةياندووين ئةوةى كة قورئان و فةرموودةواتة: 
 ةنةوة.قورئان و فةرموودة بةتاأل ك ئةوةية كة بؤ ؛برينداركردنى شايةتةكامنان

رأس  "شاكر" )بةناوى  ،تى ئةم قسةيةش دانثيانانى يةكيَكة لة سةرانى طومرِايانوة شايةتى رِاس
 فإنا نريد الطعن عَّل الناقلة، فإذا بطلت الناقلة أو شك أن نبطل»كة دةَليَت:  الزنادقة(

«اْلنقول
(2). 
هةَلطرانى بؤ ئةوةية كة ئةوةى ثيَيانة لة قورئان و فةرموودة  ئيَمة لة ىمةبةستى تانةدانواتة: 

 بةتاأل بيَتةوة.

طةر كةسايةتى بؤ دواى خؤيان،  ى طةياندنى ئةو دينةن)إقامة احلجة(شايةت و  هاوةآلن وة
 طةياندنى دين شويَنى طومانة و نةطةيةندراوة، وةك ضؤن ثيَغةمبةر ئةوا  ؛ئةوةيان تيادا نةبيَت

ک  ک ک ک]كة خواى ثةروةردطار ثيَى دةفةرمويَت:  ،شاهيدحاَلى سةر ئةوانة

  ثيَغةمبةرى خوا وةكاَلى سةر ئةم ئوممةتةن، ـشاهيدح، ئةوا ئةوانيش {41:  6}[ گگ
                                                             

 هتذيب الكَمل يف أسَمء"(، و 38/33َلبن عساكر ) "تأريخ دمشق"و ، 49للخطيب البغدادي ص "الكفاية يف علم الرواية" (1)

 .(1/22َلبن دجر ) "اإلصابة"(، و 19/96للمزي ) "الرجال

 (.2366( برقم )5/504للخطيب البغدادي ) "تأريخ بغداد" (2)
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ائِب  أ ال  لِي ب لِِّغ » دةفةرمويَت: ثيَيان م  الغ  اِهد  ِمن ك  «الش 
(1). 

َم  »دةَليَت:  v )مالك(، وةكوو ئيمامى وة قسةوتن ثيَيان قسة وتنة بة ثيَغةمبةر  إن 

ان   ا ل ك  اِْلا َلا ص  ج  ان  ر  ل و  ك  ، و 
وء  اب  س  ح  ان  ل ه  أ ص   ك 

وء  ل  س  ج  ائِل  ر  ابِِه لِي ق ول  ال ق  ح  ن وا يِف أ ص  ع  ط 

ه   اب  ح  ْي  أ ص 
اِْلِ «ص 

(2). 
، بؤ ى وتهاوةآلنقسةيان بة بوو، بةآلم بؤيان نةكرا،  ويستى ئةوانة ليَدانى ثيَغةمبةر واتة: 

، يَكى ضاك بواية ئةوا هاوةَلةكانى ضاك دةبوونبوو، طةر كةسئةوةى بَليَن: كةسيَكى خراث 
لِي لِهِ » ِن خ  ي 

َّل  دِ ء  ع   .«اْل  ر 

الدان و طرووث و و  )شرك وبدعة(كةمرتين كةسيان لةسةر دةستيان  تا كؤتا ن:هاوةاَل
بيدعة و طومرِاييانة دروست ثاش ئةوان ئةو هةموو فريةق و دووبةرةكايةتى دينى دروست نةبووة، 

ن ٌة ِْل  »كة فةرمووى:  لةسةر وادةكةى ثيَغةمبةر  ن،بوو اِِب أ م  ح  أ ص  تِيو  «م 
(3). 

 نيشانةى سةالمةتى و ثاريَزراوى طةلةكةمة.مانةوةى هاوةآلمن واتة: 

هيض ثيَغةمبةريَك نيية كة خاوةنى وةها هاوةآلنيَك بيَت بةو ضؤنييةتييةى هاوةآلنى ثيَغةمبةرى وة 
هةموو هاوةآلنى لةرِووى خؤبةخشني و جيهادكردن لةثيَناوى طةياندنى ئةو دينة، ،  ئيسالم

بةشيان خؤثاراسنت و رِزطاربوون بووة لة ئاشكراية كة تةنها   )نوح ولوط وعيسى ...(
                                                             

(، وابن 2973) "صحيحه"(، وابن خزيمة يف 4/189) "الكربى"(، والنسائي يف 1679(، ومسلم )105رواه البخاري ) (1)

 "املستدرك"(، واْلاكم يف 195) "سننه"(، والدارمي يف 2036) "املسند"(، وأمحد يف 3848) "صحيحه"دبان يف 

 "األوسط"(، ويف 3572) "الكبري"(، والطرباين يف 1589) "مسنده"(، وأبو يعىل يف 3617) "املسند"(، والبزار يف 5982)

(، وابن 5102) "الشعب"(، ويف 9614) "السنن الكربى"(، والبيهقي يف 37266) "املصنف"(، وابن أيب شيبة يف 963)

 (.1965) "ُشح السنة"(، والبغوي يف 1052) "اآلداد واملثاين"أيب عاصم يف 

منهاج السنة "(، و 4/429َلبن تيمية ) "جمموع الفتاوى"، و 580َلبن تيمية ص "رسولالصارم املسلول عىل شاتم ال" (2)

 .(4/1405َلبن القيم ) "الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة"(، و 7/459َلبن تيمية ) "النبوية

 "صحيحه"وابن دبان يف (، 772) "سنةال"يف  أبوبكر بن اخلالو(، 19566) "املسند"يف  وأمحد (،2531مسلم )رواه  (3)

، واآلجري 318ص "عتقاداَل"(، والبيهقي يف 3861) "ُشح السنة"والبغوي يف (، 3102) "املسند"والبزار يف (، 7249)

 .(1155) "الرشيعة"يف 
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 دادوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدا

ڀ  ]كة ذمارةيان زؤر بووة دةيانوت:  تةنانةت هاوةآلنى )موسا( بيَربِوايان،  ڀ   ڀ  

ٺ    .{24:  8}[ ٿٺ  ٺ   ٺ  
 ئةى )موسا( برِؤ خؤت و خواى خؤت لةطةَليان جبةنطيَن.واتة: 

ا، ل و  »دةيانوت:  بةآلم هاوةآلنى ثيَغةمبةرى ئيسالم  ن اه  ض  ر  ْل  خ  ا ال ب ح  ه  ن ا أ ن  ن ِخيض  ت  ر  أ م 

ن ا ل  ع   ل ف 
دِ ِك ال ِغَم  ر  ا إَِل  ب  ه  ب اد  ك 

ب  أ  ِ ن ا أ ن  ن ْض  ت  ر  ل و  أ م  «و 
(1)

ن و » ويف رواية:،  ال ت  ب  َم  ق  ون  ك  اَّللِ ال  ن ك  و 

ى:   وس 
ائِيل  ْلِ  .(2)«[ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ]إِْس  
ئيَمة وةكوو )بةنى ئيسرائيل( ناكةين كة بة )موسا(يان وت: برِؤ خؤت و سويَند بة خوا واتة: 
امنان ثيَبدةيت بدةين بة دةريادا، ثيايدا دةدةين، وة طةر فةرمامنان ئةطةر فةرم شةرِ بكةن،خواكةت 
 .ة، كة شويَنيَكة لة ئةوثةرِى يةمةن)برك الغماد(دةطةينة  ؛بة بيابانداثيَبكةيت 

وةكوو هاوةآلنى داواكارى و طةرِانةوةيان نةبووة بؤ هاوبةش برِياردان   هاوةآلنى ثيَغةمبةر

لة ئةوة بوو ، {C  :138}[ ٿ  ٿ ٿ   ڀٺٺٺٺ]وتيان:  كة، )موسا( 

ھ  ھ  ھ  ے  ] :طةرِايةوة )طور(لةدواى ضل رِؤذةى كيَوى  )موسا( كؤتاييشدا تا 

 .{C  :148}[ ے  ۓ  ۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ

وة لةثاش خؤى وتيان خوايةكمان بؤ دروست بكة وةكوو ضؤن ئةوان هةيانة، واتة: 
 طويَرةكةيةكيان دروست كرد و دةيانثةرست.

بؤ دَلنيابوون و داواكارى تايبةتيان هةبيَت  ياخود وةكوو حةوارييةكانى )عيسا( 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ]رِةوينةوةى طومان: 

ەئ    ائ    ى    ى   ېې   ې   ې    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    وئائ   ەئ    

                                                             

 "املستدرك"واْلاكم يف  (،13296) "املسند"وأمحد يف  (،4722) "صحيحه"وابن دبان يف  (،1779رواه مسلم ) (1)

 .(36708) "املصنف"وابن أيب شيبة يف  (،5104)

لضائل "، ويف (12022) "املسند"وأمحد يف  (،4721) "صحيحه"وابن دبان يف  (،8348) "الكربى"رواه النسائي يف  (2)

 (.3766) "مسنده"أبو يعىل يف ورواه  ،(، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح عىل ُشط الشيخني1438) "الصحابة
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 .{113، 112:  8}[ یېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  
ئايا خواكةت سفرة و خوانيَكمان بؤ ديَنيَتة خوارةوة وتيان:  حةوارييةكانى )عيسا( واتة: 

رِاستى ئةوةى كة بؤت هاتووة بؤمان تا ليَى خبؤين و دَلنيايى دَليمان بؤ دروست بيَت و 
 ببينة شايةتدةر بؤ دواى خؤت!دةركةويَت و 

وةكوو وة تةنانةت طةلةكةيان ئينجيل و تةوراتيان كردة ضةندةها جؤر و ناوى خؤشيانيان ليَنا، 
 .)إجنيل لوقا، إجنيل متى ويوحنا ...(

دَلسؤزى و ئيمانى خاوةنى بةرزترين ثلةى متمانة و  بةآلم هاوةآلنى ثيَغةمبةرى ئيسالم 

ٺ ]لة خزمةتى ئةو دينةدا، بؤية خواى طةورة وةسفيان دةكات بة تةواو بوون  ٺ  ٺ 

 .باشرتين طةالنن لةناو خةَلكيدا .{110:  4} [ٺ  ٿ

، هيض ثيَغةمبةريَك وة لةبةر نةبوونى هاوةآلنيَكى وةكوو هاوةآلنى ثيَغةمبةرى ئيسالم 
وةكوو ثيَغةمبةرى ئيسالم فةرموودة و مانةوةى كار و كردةوةكانى نيية لةناو طةالنيدا،  خاوةنى
  كة هةردةم زيندووة و لة ذيانداية لةطةأل ئوممةتةكةى، بة هؤكارى طواستنةوة و طيَرِانةوةى

وورد و درشتى كار و كردةوة و فةرموودةكانى، لة بضووكرتين كارييةوة تا طةورةترين كار و 
 .يةزييةوةطوفتارى، هيض شتيَكى لة طةلةكةى ون نةبووة، ئةوةش بة هؤكارى هاوةآلنى ثايةبةر

رِةسةنى تايبةتى بةرنامة و جؤرى تيَطةيشتنى دينى هاوةآلن ثاش خؤيان بووة ناونيشانيَكى ة بؤي
ى هةواوئارةزوويةكى ئادةميزادى، وة دان و طومرِايى و تيَكةَلبووندوور لة هةموو الدينى بؤ 

مةبةستة تةواو و دروستةكانى قورئان و فةرموودة، بة هؤكارى وةرطرتنى طةيشتنةوة سةر 
)منهج السلف لةناو زاناياندا ناسراوة بة  ش، ئةو بةرنامةيةوخؤى هاوةآلن لة ثيَغةمبةرةوة رِاستة

ضيناوضني دةطوازرايةوة بؤ دواى خؤيان،  وة رِيَرِةويَك و قوتاخبانةيةك، كة ثاش خؤيان بوالصاحل(
 . خوابؤ ثيَغةمبةرى وةكوو ثشتاوثشتيَكى نةثضرِاو بؤ طةيشتنةوة بة هاوةآلن و لةوانيشةوة 

تيَرِوانني و بةرنامةى ئةهلى سوننةت سةبارةت بة هاوةآلن دوورة لة هةموو زيادةرِةوى و 
بنةما و بةرنامةيةكى ثرِ زانستى و لةخؤطرى دادوةرى لة هةموو كةمرِةوييةك، لةبةر بوونى 

يشيان بواريَكى دينيدا، بؤية كة بة كةسانيَكى ئاسايى و سادة سةيرناكريَن و زيادةرِةو شيكارى و
 واتة بآ هةَلة و كةم و كورتى، بوون،)معصوم(بطةيةنريَنة ثلةى  كة بةجؤريَك ،تيادا ناكريَت
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ثيَيان دةوتريَت دادوةرى هاوةآلن كة دةياخناتة ئاستيَك بةَلكوو ثلةوثاية دينيية زانستييةكةيان 
هةذمار دةكريَن لةثاش واتة بة ثلةى زانا و ساَلحة كامَلةكانى ئةم ئوممةتة ، )عدالة الصحابة(

 كة هيض كةسيَك ناطاتة ئاستيان. ،ثيَغةمبةر 

ِة »دةَليَت:  v (بن تيمية)اوةك  اب  ح   ِمن  الص 
اِحد  ل  و  ون  أ ن  ك  ت ِقد  ع  لِك  ال  ي  ع  ذ  م  م  ه  و 

ن وب  يِف  ي ِهم  الذُّ ل  ؛ ب ل  َت  وز  ع 
ائِِرهِ غ  ص  ث ِم و  ِ ب ائِِر اْل  ن  ك  وٌم ع  ع ص  ابِِق م  و  م  ِمن  الس  ْل   ِة و  ل  م  اْل  

ا ال   يِّئ اِت م  م  ِمن  الس  ر  ْل   ف  غ  ه  ي  ت ى إن  ر  ح  د  م  إن  ص  ر  ِمن ه  د  ا ي ص  ة  م  ِفر  غ  ا ي وِجب  م  ائِِل م  ض  ال ف  ر  و  ف  غ   ي 

يِّئ اِت  و الس  ن اِت ال تِي َت  ح  س  م  ِمن  اْل   م  ِْل ن  ْل   ه  د  ع   ن  ب 
وِل  ْلِ س  ِل ر  و  ب ت  بِق  د  ث  ق  م  و  ه  د  ع   ن  ب 

ا ل ي س  ْلِ م 

َّل   ل م  اَّلل ِ ص  س  ي ِه و  ل  ونِ " اَّلل   ع  ر  ي   ال ق  ل  "،  "إَّن  م  خ  ان  أ ف ض  ق  بِِه ك  د  ا ت ص  ِدِهم  إذ  إِن  اْل  د  ِمن  أ ح  و 

ب ِل أ   م  ِمن  ج  ه  د  ع  باا ِِم ن  ب  ه   ذ 
د  د  ت اب  ِمن ه  أ و  ،  "ح  ون  ق  ي ك  ن ٌب ف  ِدِهم  ذ  ر  ِمن  أ ح  د  د  ص  ان  ق  ا ك  ث م  إذ 

ل م   س  ي ِه و  ل  َّل  اَّلل   ع  د  ص  ِة ُم  م  اع  ف  تِِه أ و  بِش  ابِق  ِل س  ض  ِفر  ل ه  بِف  وه  أ و  غ  ن اِت َت  ح  س  م  أ ت ى بِح   ال ِذي ه 

تِِه  اع  ف  قُّ الن اِس بِش  ي ف  أ ح  ك  ِة ف  ق  ق  ن وِب اْل  ح  ا يِف الذُّ ذ  ان  ه  ا ك  إِذ  . ف  ن ه  ر  بِِه ع  ف  ي ا ك  ن  ِء يِف الدُّ ت ِِل  بِب َل  و  ا ب 
أ 

اِحٌد  ٌر و  م  أ ج  ه  ل  ط ئ وا ف  إِن  أ خ  اِن و  ر  م  أ ج  ه  ل  اب وا ف  : إن  أ ص  ا ُم  ت ِهِدين  ان وا فِيه  وِر ال تِي ك  ط   بِاْل  م  اْل   أ  و 

ائِِل ال ق   ن ِب ف ض  وٌر يِف ج  م  غ  ٌر م  لِيٌل ن ز  ِضِهم  ق  ع  ِل ب  ر  ِمن  فِع  ن ك  ر  ال ِذي ي  د  ؟ ث م  ال ق  م  وٌر ْل   ف  غ  ِم م  و 

ال ِعل ِم   و 
ةِ النُّْص    و 

ةِ ر  ج 
ِ اْل  بِيلِِه و   يِف س 

ادِ ه  ِ اْل  ولِِه و  س  ر  ِن بِا َّلل ِ و  يَم  ِ ُم  اِسنِِهم  ِمن  اْل  ِل و  م  ال ع  الن افِِع و 

لِ  ائِِل ع  ض  ي ِهم  ِمن  ال ف  ل  ن  اَّلل   بِِه ع  ا م  م   و 
ة  ب ِصي  ِم و  ِم بِِعل  و   ال ق 

ةِ ن  ن ظ ر  يِف ِسي  م  الِِح و  ِقيناا أ َّن  م  الص  م  ي 

أ َّن  م   م  و  ه  ون  ِمث ل  ك  ال  ي  ان  و  بِي اِء ال  ك  د  اْل  ن  ع  ِق ب  ل  ي   اْل   ِة ال تِي ِهي   خ   اْل  م 
ِذهِ وِن ه  ر  ة  ِمن  ق  و  ف  م  الص  ه 

اَل   َّل  اَّلل ِ ت ع  ا ع  ه  م  ر  أ ك  ِم و  ي   اْل  م  «خ 
(1). 

هةريةكيَك لة هاوةآلن ثاريَزراو بن لة  كة باوةرِيان وانيية ئةهلى سوننةت لةطةأل ئةوةىواتة: 
ووشى تاوان بنب، لةطةأل ئةوةشدا تاوانى طةورة و بضووك، بةَلكوو دةشيَت بة طشتى ت

طةر لةسةريان  دةبيَتة هؤكارى سرِينةوةى ئةو شتانةىكة  ،ثيَشينةيةكى ثرِ ضاكة و خيَريان هةية
تبيَت، وة ئةو كارانةشيان كة بووةتة رِةخنة لةسةر هةنديَكيان زؤر كةمة و نقوم بووة لة ضاكة وكة

                                                             

 .(156، 3/155)َلبن تيمية  "جمموع الفتاوى" (1)
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جيهادكردن و كؤضكردن و سةرخستنى دينةكةى و و ئيمانى تةواويان بة خوا و ثيَغةمبةرةكةى و 
برِوانيَتة  وةزانست و كردةوةى ضاكةيان، ئةو كةسةى كة بة ضاويَكى زانستى و كراوة

كةسانى ثاش ثيَغةمبةرانن و نةبووة و كة باشرتين  ،دَلنيا دةبيَت لة ثلةوثايةى بةرزيان ؛ذياننامةيان
 خيَر و بةرِيَزةى الى خوان.ختى سةدةكانى ئةم ئوممةتة ثرِثو نابيَتةوة هاوشيَوةيان، وة هةَلبذيَردراوى

لة هاوةآلندا،  و كارانةى كة سروشتى ئادةميزادةرِةخنةطرتن و تانةدان ليَيان بة هةَلطرتنى ئة
 ئةوة: ؛خويَندنةوة و ثةيوةستبوونيَكى سنووردارى ياسا دينييةكان و دةقة شةرعييةكانبةبآ هيض 

بدون قيود وضوابط هي طريقة اْلسترشقْي الذين ال يلتزمون  التعويل عَّل البحث العلمي»

«بدين
(1). 

واتة: شيَوازى بةناو تويَذينةوة زانستييةكانى رِؤذهةآلتناسةكانة، كة هيض ثابةندبوون و 
 ثةيوةستبوونيَكيان نيية، وة خؤشيان خاوةنى هيض دينيَك نني.

 بةرلة ،بةَلكوو بة خاوةنةكةى دةطةيةنيَت، وة قسةثيَوتنيان هيض زيانيَك بةوان ناطةيةنيَت
 بةريبوونيان لةو توانج و تؤمةتانة.

و  كة بة دريَذايى ضةندةها سةدةية قسةطةر ثايةبةرز نةبووناية بةآلكانيان قورس نةدةبوو، وة 
دُّ الن اِس »دةفةرمويَت:  يان ىلَ دةدريَت، وةكوو ثيَغةمبةر تانة ءا أ ش  ،  ب َل  بِي اء  ن 

ث ل  اْل   ث م  اْل  م 

ث ل   اْل  م  «ف 
(2). 
 ثاشان هاوشيَوةكانيان. غةمبةرانن،آل ثيَةخاوةن قورسرتين بواتة: 

                                                             

 .124لعبد املحسن العباد ص "اَلنتصار للصحابة األخيار" (1)

والطياليس يف (، 2901) "صحيحه"وابن دبان يف  (،2825) "السنن" (، والدارمي يف1481) "املسند"يف  رواه أمحد (2)

والبغوي  (،69) "املسند"(، والشايش يف 146) "املنتخب"وابن نرص يف  (،121) "املستدرك"واْلاكم يف (، 212) "مسنده"

(، وضياء 730) "اآلداب"(، و6534) "السنن الكربى"، ويف (9318) "الشعب"(، والبيهقي يف 1434) "ُشح السنة"يف 

(، وصححه 2202) "ُشح مشكل اآلثار"(، والطحاوي يف 1/368) "اْللية"(، وأبو نعيم يف 1056) "املختارة"الدين يف 

 .(3402) "صحيح الرتغيب والرتهيب"(، و 992) "اجلامع الصغريصحيح "(، و 143) "الصحيحة"األلباين يف 



   
17 

 دادوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدا

وة خواى ثةروةردطار ويستى واية ئةوان كة لة دونيا دةرضوون بةآلم ثاداشتيان لة دونيا 
ر  » :نةثضرِيَت م  اْل ج  ن ه  ط ع  ع  ق  ب  اَّلل   أ ن  ي 

ِ ل م  حي  «ف 
 بةردةوام تويَشووى دوارِؤذيان زياد بيَت. .(1)

 دةَليَت:  v )الشالعي(وة بةآلى قورسيش شاييستةى ثايةبةرز و بَلندةكانة، وةكوو ئيمامى 

 (2) َقَمرـالشَّْمس َواْل َس يكسف إالََّوَلْي  داد َلَهاَع ال ُنُجوٌم َوِفي السََّماِء

 ئةوةشدا خؤر و مانط نةبَيت ناطريَين. لةطةَلذمارةن،  َىواتة: لة ئامساندا ئةستَيرةكان ب

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم ِهُمَحمٍََّد َوَعَلى آِلَنِبْيَناَعَلى َوَسلِّْم َوَبار ْك اللَُّهمَّ َصل َّ 

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                             

َلبن  "تأريخ دمشق" و (،6002( برقم )13/151خلطيب البغدادي ) "تأريخ بغداد"و ، 164للسيوطي ص "مسند عائشة" (1)

 .(52لألصبهاين ) "املشيخة البغدادية" و (،9/408) "جامع األصول" و (،44/387عساكر )

 .287ص "الشالعيديوان " (2)

 
 

 

19  /  /1438 هـ 

 حداأل - م 2017/  4/  16

 مانىَيسل
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 داهاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةت دوةرىدا

 بةشى يةكةم

 وةرى هاوةآلنلةسةر داد يةكانئايةتة قورئاني

 (عدالة الصحابة )اآليات القرآنية على

گ   کک ک گ  ]دةفةرمويَت:  خواى طةورة  ئايةتى يةكةم:

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  گ  گ 

 .{W  :18} [ڻ
بةوةى رِازى بووة لةو  ،ىؤو بةزةيي خ ثايةثةروةردطار هةوالَ دةدات بة ثلةوواتة: خواى 

دا شةرِ بكةن دذ بة موشريكةكان لةطةَلي ئيماندارانةى كة ثةميانيان داوة بة ثيَغةمبةرى خوا 
واتة: ثةميانى ، )بيعة الشجرة(يان  )بيعة الرضوات(مردن، كة بةم ثةميانة دةوتريَت  وتاوةكو

 .(1)رِازيبوون
 ئةم خاَلة طرنطانة: ؤئةم ئايةتة ئاماذةية ب

مانةوة "متمانةى  كة كةسانيَكة ؤخواوة ب لة اليةن (رضي اهلل) موذدةى رِازيبوونى تةواو يةكةم:
 .تايي تةمةن بيَتؤتا ك "دةرنةضوون ليَىلة رِازيبوونى خوايي و 

 فال يرىض إال عن عبد علم أنه ،اهلل صفة قديمةوالرىض من » دةَليَت: v (بن تيمية)ا

وقد ثبت يف الصحيح  ...ومن ريض اهلل عنه مل يسخط عليه أبدا  ،يوافقه عىل موجبات الرىض

وأيضا ...  "ال يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة"أنه قال:  َصىلى اهللىُ َعَلْيِه وسلىمعن النبي 

وإن كان رضاه عنه بعد إيامنه وعمله  ،من أهل اجلنةفكل من أخرب اهلل أنه ريض عنه فإنه 

 طـلو علم أنه يتعقب ذلك ما يسخـف ،ر ذلك يف معرض الثناء عليه واملدح لهـفإنه يذك ،صالحـال

                                                             

 .793للسعدي ص "ريم الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الك" (1)
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«الرب مل يكن من أهل ذلك
(1). 

وة خواى ثةروةردطار  ،و ئةزةليية بةردةواميية خوا  ؤب )الرضى(سيفةتى رِازيبوون واتة: 
دا كة هةموو ثيَويستييةكانى رِازيبوونى تيَدا زانا بيَت بةسةري مةطةر خؤى لة بةندةيةك نابيَترِازى 

وة هةركةسيَك خواى ثةروةردطار هةواَلى دا بيَت و توورِةبوون بة هيض شيَوةيةك نةيطريَتةوة ... 
ن و كردةوةى ئةوة بةهةشتى ية، طةرضى رِازيبوونةكة دةكةويَتة ثاش ئيمانهيَنا ؛كة ليَى رِازيية

دواى  بةندةيةك داية، وة زاناية بةوةى طةرانيش ثيَى لة ئاست و شويَنى وةسفَلداضاكةوة، وة هةو
ئةوا وةسفى نةدةكرد بة  ؛وةسفكردنةكةى كاريَك دةكات كة لة رِازيبوونى خوا دةردةضيَت

ن دةبن ؤرِازيبوون ليَى، كةواتة خواى ثةروةردطار زانا بووة بةوةى ئةو هاوةآلنة ضى دةكةن و ض
 تا وةسفى كامَليانةؤدا هةر ليَيان رِازيية، وة لة رِازيبوون دةرناضن، ئةمة كتا مردن، لةطةأل ئةوةش

يان ؤو نيية ب و شيا نةبووة يةردنيان بةو شيَوةلةكةدارك ئةوا و هةرضى دةربارةيان بَليَن و وترابيَت
 ى ئةم ئايةتة.)تزكية(بة 

اَل َيْدُخُل النىاَر، إِْن َشاَء اهللُ، ِمْن َأْصَحاِب »دةفةرمويَت:  ئةم هةواَلةية ثيَغةمبةر  ؤهةر ب

َتَها َجَرةِ َأَحٌد، الىِذيَن َباَيُعوا حَتْ «الشى
(2). 
 ئةوانةى ثةميانيان دا لةذيَر درةختةكةدا. ،خواواتة: ناضنة ئاطرةوة بة ويستى 

م اَل يفارقون دينهم »يَت: َلدة v )ابن القيم( َأن َهَذا خطاب لقوم قد علم اهلل ُسْبَحاَنُه أّنه

ْساَلم «بل يموتون عىل اْْلِ
(3). 

دا كة لة دينةكةيان خواى ثةروةردطار زاناية بةسةريان كةسانيَكة ؤب دةربرِينةرة ؤئةم جواتة: 
 جيا نابنةوة تا مردن.

 يةو ثاراستنى تايبةتيية.ئةوان متمانةى خواي ؤواتة كاريَك ناكةن ثيَى دةرضن لة ئيسالم، ئةمة ب

 دا ثيَيان دةدريَت.م موسوَلمانان بة طشتى لة بةهةشتهاوةآلن لة دونيادا ثيَيان دراوة، بةآل
                                                             

 .573 - 572البن تيمية ص "الصارم املسلول عىل شاتم الرسول" (1)

(، 269) "الكبري"، والطرباين يف (27362) "املسند"يف  وأمحد(، 11259) "الكربى"يف  والنسائي (،2496مسلم ) رواه (2)

 .(2873) "أخبار مكة"والفاكهي يف 

 .16صالبن القيم  "الفوائد" (3)
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 داهاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةت دوةرىدا

َأالَ ... »: دةفةرمويَت داةروةردطار لة فةرموودةيةكى قودسيخواى ث لة ثاش هةموو شتيَك

ٍء َأْفَضُل ِمْن َذلَِك، َفَيُقوُل: ُأِحلُّ َعَلْيُكْم  ُأْعطِيُكْم َأْفَضَل ِمْن َذلَِك، َفَيُقوُلوَن: َيا َربِّ َوَأيُّ ََشْ

«ِرْضَواِِن َفاَل َأْسَخُط َعَلْيُكْم َبْعَدُه َأَبًدا
(1). 

شتيَك هةية لةو باشرت؟ خواى ثةروةردطار ؟ وتيان: ض آئايا لة بةهةشت باشرتتان بدةمواتة: 
 كة بة هيض شيَوةيةك لة ثاش رِازيبوون ليَيان توورِة نةمب. ،فةرمووى: ثيَبةخشينى رِازيبوونى من

ُهمى إِِنِّ َأُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن »يةكيَك لة دوعاكانى فةرموويةتى:  وة ثيَغةمبةريش  اللى

«ُسْخطَِك 
(2). 
 لة توورِةبوونت. ؤثةنا ئةطرم بة رِازيبوونى تخواى ثةروةردطار واتة: 

 .{G  :72}[ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ]وة خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: 
 لة هةموو شتيَك طةورةترة. رِازيبوونى خوا واتة: 

و لةثاش ثلةى  يةى وةسفيَكى ئيمانيؤخؤبكة ئةمة ، (مؤمن) ئيماندار وةسفكردنيان بة ةم:دوو
ذوو و ؤو رِ كة بريتيية لة )شهادتني و نويَذبوونة،  (مسلم)يةكةمةوة ديَت كة ئةويش موسوَلمان 

 حةج و زةكات(.

َأْن ُتْؤِمَن بِاهللِ، َوَماَلئَِكتِِه، َوُكُتبِِه، َوُرُسلِِه، َواْلَيْوِم اْْلِخِر، َوُتْؤِمَن »وة ئيمانيش بريتيية لة: 

هِ بِاْلَقَدِر  هِ َوََشِّ «َخْْيِ
(3). 

                                                             

 (،7440) "صحيحه"(، وابن حبان يف 7702) "الكربى"والنسائي يف  (،2829(، ومسلم )7518، 6549رواه البخاري ) (1)

 .(2/129) "الزهد"(، وابن مبارك يف 819) "اإليامن"وابن منده يف 

وابن ماجه  (،158) "الكربى"(، والنسائي يف 3566، والرتمذي )واللفظ له (1427(، وأبو داود )486مسلم )رواه  (2)

يف  مالكو (،1933) "صحيحه"وابن حبان يف  ،(655) "صحيحه"يف  خزيمةوابن  (،751) "املسند"يف  (، وأمحد1179)

(، 2092) "املسند"والبزار يف  (،1150) "املستدرك"واحلاكم يف  (،515) "السنن"والدارقطني يف  (،31) "وأ امل"

 (.3557) "الشعب"والبيهقي يف 

وابن حبان (، 63(، وابن ماجه )5852) "الكربى"والنسائي يف  (،2610(، والرتمذي )4695(، وأبو داود )8مسلم )رواه  (3)

 =      (،827) "اإلبانة"وابن بطة يف  (،13581) "الكبري"والطرباين يف  (،169) "املسند"والبزار يف  (،168) "صحيحه"يف 
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 باوةرِبوون بة بوارة غةيبييةكان و دامةزراوى لةسةرى.

وا دةريان دةبرِى كة ئيماندارن، خواى ، الى ثيَغةمبةر ؤيةكان هاتن بعةرةبة الديَي ووةكو

ڳ    ]و فةرمووى:  ثةروةردطار بةرثةرضى دانةوة ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀہ  ہ      ہ  ہ  ھ  

 .{Y  :14}[ ھ
موسوَلمان  وبةَلكو ،ئيمانتان نةهيَناوة آيةكان دةَليَن ئيمامنان هيَناوة، ثيَيان بَلواتة: عةرةبة الديَي

 ....  هيَشتا ئيمان نةضووةتة دَلتانةوةبوون، 

لةبةر ئةوةى ئيماندارن و دامةزراون ية ليَيان رِازيم ؤمن ب :ئةوةى ؤلة ئايةتةكةدا هيَماية ب ئةمة
 و شاييستةى ئةو رِازيبوونةن.

ة تايبةتة بة خاوةنى ييئيمان ئةم رِازيبوون و وةسفكردنة [گ  گ  ڳ  ڳ  ] ةم:سَيي
 ئةوانيش ذمارةيان كة ليَكةوتةوة،ى )صلح احلديبية( ة كة رِيَككةوتننامةى حودةيبييةئةو رِووداوةو

«ُكنىا َيْوَم احُلَدْيبَِيِة َأْلًفا َوَأْرَبَع ِماَئةٍ »دةَليَت:  )جابرى كورِى عبداهلل(  وةكوو
(1). 

 و ضوارسةد كةس بووين. ذى حودةيبييةدا هةزارؤئيَمة لة رِواتة: 

ةكان و يضةريؤك واألنصار()املهاجر و  )خلفاء الراشدين(ى هاوةآلن و ناودارةكان و ؤوة ك
 دةَليَن. آو خةواريج و موعتةزيلةكان قسةيان ث رِافيزةكة مةدينةييةكانى تيَداية، ئةوانةى 

 ى بةس خوا ؤخؤ، كة ئةمة ب)تزكية الباطن( يان دةكريَتيو دَل كؤسفى ناوةرِوة ةم:ضوار

 .[ڳ  ڳ  ڱ  ڱ] كة دةفةرمويَت: ،دةتوانيَت ئةم وةسفة بكات
                                                                                                                                                             

والاللكائي  (،205) "الرشيعة"(، واآلجري يف 172) "السنة"وابن أيب عاصم يف  ،(20871) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  =

 .كتاب اإليامن (2) "رشح السنة"والبغوي يف (، 9/245) "احللية"(، وأبو نعيم يف 332) "رشح أصول اعتقاد"يف 

ومالك  (،4875) "صحيحه"وابن حبان يف  (،11443) "الكربى"والنسائي يف  (،1856مسلم )و (،4880البخاري ) رواه (1)

 "مصنفه"(، وابن أيب شيبة يف 2498) "السنن"، والدارمي يف (14313) "املسند"يف  وأمحد (،6/39) "املوأ "يف 

رشح "(، والبغوي يف 10201) "السنن الكربى"(، والبيهقي يف 2585) "رشح مشكل اآلثار"(، والطحاوي يف 36849)

 .(3995) "السنة
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 لة دَليانداية.كة زاناية بةوةى واتة: 

ئةم وةسفة تةواوى ئيمان و دامةزراندنى دةروونى لةسةر ئيسالم،  ؤيةكة بئاماذةئةمة 
ر كار دةزانني، ؤهةموومان بة رِووكةش زدا بيَجطة لة خوا، كيية كةسيَك زانا نيية بةسةريؤناوةرِ

 دا.ةريزاناية بةس  ى طةورةداية بةس خواو ويستانةى لة دَل بةآلم ئةو كار

 خواى طةورة وت و يةكرتى حةرامة، لةبةر نةزانينمان، وةكوؤية تةنانةت وةسف و باسى خؤب

  :ۋ  ۅ    ]دةفةرمويَت ۋ         .{g  :32}[ ۅۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  
 بةسةرتانةوة. ترةتان مةكةن، خوا زاناؤواتة: وةسفى خ

َماِدًحا َأَخاُه الَ ََمَاَلَة، َفْلَيُقْل َأْحِسُب ُفاَلًنا، َواهللىُ َمْن َكاَن ِمنُْكْم »دةفةرمويَت:  وة ثيَغةمبةر 

«َحِسيُبُه، َوالَ ُأَزكِّي َعىَل اهللىِ َأَحًدا َأْحِسُبُه َكَذا َوَكَذا، إِْن َكاَن َيْعَلُم َذلَِك ِمنْهُ 
(1). 

، برِيارى ثاكى ةم وا بيَتةبوا طومان د :برايةكى كرد با بَليَتهةر كةسيَكتان وةسفى واتة: 
 ةبةم وا بيَت.خوادا، وا طومان د زانايى كةس بةسةر ةبنادةم 

 ؤب رِىؤناوى ئافرةتيَكى ط ية ثيَغةمبةر ؤدا رِيَطة ثيَدراو نيية، بوة تةنانةت لة ناونان
َها َرُسوُل » :بوو، واتة: ضاكةكار )برة(كة ناوى  )زةينةب( اهللىِ َصىلى اهلُل َفِقيَل: ُتَزكِّي َنْفَسَها، َفَسامى

َم َزْينََب  «َعَلْيِه َوَسلى
(2). 

: و   ال  ٍب، ق  ة  ْبِن ُجْند  ُمر  ْن س  َي َرقِيَقنَا بَِأْرَبَعِة »ع  َم َأْن ُنَسمِّ َّنَاَنا َرُسوُل اهللِ َصىلى اهللُ َعَلْيِه َوَسلى

«َأْساَمٍء: َأْفَلَح، َوَرَباٍح، َوَيَساٍر، َوَنافِعٍ 
(3). 
                                                             

وابن ماجه  (،9997) "الكربى"والنسائي يف  (،4805(، وأبو داود )3000(، ومسلم )6112، 2662رواه البخاري ) (1)

والبيهقي (، 903) "مسنده"والطياليس يف  (،20462) "املسند"يف  وأمحد (،5766) "صحيحه"وابن حبان يف  (،3744)

 (.4527) "الشعب"، ويف (21135) "لسنن الكربىا"يف

كتاب اآلداب، باب كراهة  (2141، ومسلم )كتاب اآلداب، باب حتويل االسم إىل اسم أحسن منه (6192رواه البخاري ) (2)

وابن أيب (، 9914) "املسند"يف  وأمحد (،5830) "صحيحه"وابن حبان يف  (،3732، وابن ماجه )التسمية باألسامء القبيحة

 (.3373) "رشح السنة"والبغوي يف ، (19316) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،25893) "املصنف"شيبة يف 

 =    "املسند"يف  وأمحد (،5836) "صحيحه"وابن حبان يف  (،3730وابن ماجه ) (،4959(، وأبو داود )2136مسلم )رواه  (3)
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 )أفلح(:بةندةكامنان:  ؤة بةكار بيَنني برِيَطرى ليَ كردووين لةم ناوان ثيَغةمبةر واتة: 
 سوودبةخش. )نافع(:ئاسانكار،  :)يسار(ر براوة، ؤز )رباح(:رِزطاربوو، 

وهي السكون »: [ںڱ ڱ  ] و ئيمانة دَلييانة لة ثاداشتى ئةو كار ةم:ثَينج

املقلقة، واألمور الصعبة، التي تشوش القلوب، وتزعج والطمأنينة، والثبات عند نزول املحن 

األلباب، وتضعف النفوس، فمن نعمة اهلل عىل عبده يف هذه احلال أن يثبته ويربط عىل قلبه، 

وينزل عليه السكينة، ليتلقى هذه املشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنة، فيستعد بذلك ْلقامة أمر 

«ويتم إيقانه اهلل يف هذه احلال، فيزداد بذلك إيامنه،
(1). 

كة دأل و  داشى و كارة قورسةكانؤو ناخ لة كاتى بةآل يةئارامى و دامةزراوى و مانةوةواتة: 
 خواى طةورة ووةكودينى، زيادبوونى هيدايةت و زانست و شارةزايي  ، وةنةفس الواز دةكات

  :[ ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ]دةفةرمويَت{W  :4}. 

ةُ »دةَليَت: c)ابن عباس( ْْحَ كِينَُة: الرى نُْه قال: .«السى ْيِخ ع  أ ُبو الشَّ اتٍِم، و  ج  اْبُن أ يِب ح  أ ْخر   و 

«ةالسكينة: الطمأنين»
(2). 

 بةزةيي و دامةزراوى و دَلنيابوونة.واتة: 
تايبةت لةسةر ئةو مةرجة قورسانةى موشريكةكان دايان نابوو لةسةر موسوَلمانان لة بة

 .(3)كة هةموويان بة سوودمةندى موسوَلمانان شكايةوة ،رِيَككةوتننامةى حودةيبييةدا

رتنى دواى حودةيبييةدا موذدةى طهةر بة، [ں  ڻ  ڻ ] :ثاداشتيَكى تر ةم:شةش
و  هةزارئامادةى نةبوو بيَجطة لةم كةس كة تايبةت شةرِى خةيبةر يَدرا، بةو مةككةيان ث خةيبةر

 اداشت وـث ووـوةكةرِة، ـانى ئةم شـةوتةكـران بة دةستكـايبةت كـوة تةسة نةبيَت، ـضوارسةد ك
                                                                                                                                                             

 "سنن الكربىال"والبيهقي يف (، 25906) "املصنف"وابن أيب شيبة يف  (،6795) "الكبري"والطرباين يف  (،20138) =

(19309.) 

 {.W : W  :4}يف تفسري سورة  791للسعدي ص "تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان" (1)

 .(1/757للسيوأي ) "املنثور الدر"(، 1/306للشوكاين ) "فتح القدير" (2)

 .793للسعدي ص "تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان" (3)
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 داهاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةت دوةرىدا

 .(1)طويَرِايةَلى و ئيمانيانثيَبةخشينيَك لةسةر 

 بآلوبوونةوةى ئيسالم.و  سنوور حاتى طشتى و دةرطاى سةركةوتنى بآفتوكارى ؤئةمة بووة ه

َدْيبَِيِة، َوَلَقْد اَل َفْتَح يِف »دةَليَت:  v )الزهري(ئيمامى  ْساَلِم َكاَن َأْعَظَم ِمْن ُصْلِح احْلُ اْْلِ

ْساَلِم ِمْثُل َمْن َكاَن َقْد َدَخَل فِيِه َقْبَل َذلَِك َبْل َأْكَثُر، َفإِنى املُْ  نََتْْيِ يِف اْْلِ ْسلِِمَْي َدَخَل يِف تِْلَك السى

َدْيبِيَ  ، َوِهَي َسنَُة احْلُ َة آاَلٍف َكاُنوا يِف َسنَِة ِستٍّ «ِة َأْلًفا َوَأْرَبَعاِمَئٍة، َوَكاُنوا يِف َسنَِة َثاَمٍن َعََشَ
(2). 

لة رِيَككةوتننامةى حودةيبيية طةورةتر نةبووة،  ووةكو المداسلة ئي واتة: هيض فةحتيَك
ساَلى هةشتةم  وة لة ،بوو ى كؤضىةمة ساَلى شةش، كو ضوارسةد كةس بوون حودةيبيية هةزار

 بوون بة دة هةزار كةس.

و برِيارى  رِازيبوونى بةردةوامى خوايي، وةسفكردنيان بة ئيماندار موذدةى كورتةى ئايةتةكة:
و  ىيئيمانى و ثاداشتكردنيان بة سةركردة ئارامىثاك و بيَطةردى دأل و دةروونيان و ثيَبةخشينى 

 فتوحات و بآلوبوونةوةى ئيسالم. دةرطاى

ية ؤبطةورةترين سةملاندنى دادثةروةرى و رِيَك و رِةوانى و كامَلى ئيمانى هاوةآلنة، ئةم ئايةتة 
 و ثيَشةواى دواى ثيَغةمبةرى ئةم ئيسالمة بوون. و زانا هةر ئةمانة سةركردة

ناكريَت  تيَداشريَت، وة زيادةرِةويشيان دةبةخ آيان ثدينيى )عدالة(رِيَك و رِةوانى ئةمانة ثلةى 
ساكاريش وة بة كةسانى سادةويان ثيَ بدريَت، )معصومية(ثلةى ثاريَزراوى ثيَغةمبةرايةتى  وتاوةكو

 قابيلى هةموو هةَلةو الدانيَكى سادة بن. و وا طومان بربيَت كة و لةقةَلةم نادريَن ناو نابريَن

، بة طشتى  )الصحابة(تيَرِوانني لةسةر هاوةآلن  ؤئةمة بةرنامةى ئةهلى سوننةتة ب
و وةسف و سةناى ثيَغةمبةرةكةيةتى لةسةر  و ضةندةها فةرموودةى خواية بةَلطةشيان ئةم ئايةتة

 هاوةآلن، بة ثيَضةوانةى فريةقة طومرِاكانةوة.

ثلةى ثاريَزراوى  دا، رِافيزةكانيش هةنديَكياندةدا بةسةريانخةوارجيةكان برِيارى بةكافربوونيان 
ى، وآل بيت(  )علي بن أبي طالب ويان ثيَ دةبةخشى، وةكو)معصومية(ثيَغةمبةرايةتى 

                                                             

 .793للسعدي ص "تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان" (1)

 .(5/65للشوكاين ) "فتح القدير" (2)
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لى كةالم لة نيَوان ئيمان و و ئةه وة موعتةزيلةقةَلةم، بة هةَلطةرِاوة دةداية  انشيمشاوةكةى تريثا
ريدى و فريةقة تازةكانيش نة ؤ، وة ئةشعةرى و مات)منزلة بني منزلتني(دا دايان دةنان بة ناوى كوفر
 و ثيَشةوا و زانا )عدالة(و نة باس و خواس و نة بةرطريكردن ليَيان و نة اليةنطرييان و بة  ثايةثلةو

و دوودَلن لة ئاستيان و  باس و بةرنامةيانة، وة بطرة شويَنى طومانيانةو باشرتينى سةدةى ئةم دينة 
 يان بة خاوةنيان نازانن.ؤخ

اهلل عز َوجل َأنه علم َما يِف ُقُلوهبم َفمن أخربَنا »دةَليَت:  v )ابن حزم( وثيَويستة وةكو

ك فيهم اْلَبتىةَ  «َريِض اهلل َعنُْهم َوأنزل السكينَة َعَليِْهم َفاَل حيل ألحد التىَوقُّف يِف َأمرهم َواَل الشى
(1). 

و  دايةكة زاناية بةوةى ضى لةناو دَلي آئةطةر هةركةس خواى طةورة هةواَلمان بداتواتة: 
لة هيض كةسيَك  ؤب دروست نييةئةوا  ؛دايشى باراندووة بةسةريانؤئارامى خ ليَيان رِازيية، وة

 هةَلويَستة بكات و طومانى هةبيَت ليَيان. دائاستيان

 دةكات. ؤبو ثلةدارييان  )تزكية(ئةوةى طومانة لة دةقى ئةو ئايةت و فةرموودانةى كة لةبةر

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ   ]دةفةرمويَت:  خواى طةورة  ةم:ئايةتى دوو

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹٹ  ڀ  ڀڀپ  پ    

ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ٹ

  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇڍ ڍ  ڌ  ڌ

 .{W  :29} [ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
بةسةر ثيَغةمبةرةكةى و هاوةآلنيدا بة طةورةترين  خواى ثةروةردطار هةواأل دةدات واتة:

و خاوةن بةزةيي و  داشةرن لة دذايةتى بيَربِوايانؤو تيَك ر هةوَلدةرؤكة زخ، ؤدوةسف و بارو
يان لةطةأل خوادا بةردةوام لة شوة مامةَلةدا، ئةمة مامةَلةيانة لةطةأل خةَلكزن لةنيَوان يةكرتدا، ؤس

نيشانةكانيان لة ثامشاوةى ناوضةوانيان ديارة بة و ثاداشتيةتى،  رِازيبوونى خوادان و مةبةستيان نويَذ
دا وةسف كراون ا بةو شيَوةيةية، وة لة ئينجيليشدئةمانة منونةيان لة تةوراتكارى كرِنووشربدن، ؤه

                                                             

 .(4/116البن حزم ) "الفصل يف امللل واألهواء والنحل" (1)
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و ، رِيَك تييةوة تا خاوةن السك و ثةىل بةهيَزةيينةمام ، هةر لةدراوةثيَطةشة كة بة كشتوكاَليَك 
خةم و مةراق لة دَلياندا دروست بيَربِوايان  وة رِاسنت بة شيَوةيةك خاوةن كار سةرسامة بةمة،

شبوون ؤئيمانداران و كارضاكان بة ليَخ ؤية بو كامَلبوونةيان، وادةى خواي بوونةوةؤبةم ك دةبيَت
 .(1)و ثاداشتى طةورة

كة ى شوة ئةوانةمبةرى خواية، ( ثيَغة) :[ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ ] مةبةست ليَرةدا
و هةَلطرى  )األمراء والعلماء(و زاناكانيان  دان هاوةآلن بة طشتى، وة بة تايبةتيش ئةمريلةطةَلي

خاوةنى ئةم وةسفانةن، كة لة ديندا هةذمار دةكريَت  بةتايبةت ،و ناودارانيان دين لة ضوار خةليفة
 و كامَلرتين جيَبةجيَكارى دين لة بوارى: بةرزبة ثلة

 دا لة ثيَناوى لةسةر بنةماى دين و مةبةست تياي اليةنطرى و دذايةتيكردن والرباء:لوالء ا
وة نةخويَندنةوةى يةكى بيَربِوايان، يض سوودمةندى و ثةيوةندى و نزيكينةخويَندنةوةى هخواداية، 

 وبةَلكوهيض بةربةستيَكى دونيايي لة دووبةرةكايةتى و جياوازى لة اليةنطرى ئيمانداران، 
 ثةيوةندى لةسةر بنةماى داواكارييةكانى دينة.

وة لة مافى وة لة مافى خوادا بةردةوامى لةسةر عيبادةت و جيَبةجيَكردنى فةرمانةكانة، 
و  كارى خويَندنةوةى عوزرؤبة ه ،داو بةزةييانة مامةَلةكردن لةطةأل يةك زؤس دا بةخةَلكيش

 ناتةواوييةكان.

 :نيةت ثاكى و داهةردوو مةرجةكةى دين لة كاركردن جيَبةجيَكردنى اإلخالص واملتابعة :
 .)اإلخالص واملتابعة( شويَنكةوتةيي

 وةية، بة مةبةستى ثاداشت شويَنكةوتةن،  )املتابعة(ئةمة  :[ٿٺ ٺ ٿ  ]لة 

 .رِازيبوونى خوايي نيةت ثاكنبة مةبةستى  ،ة)اإلخالص(ئةمة  :[ٿ]

ية ثامشاوةى كاريان ثيَوة ديارة ؤبئةوةندة خاوةن قسة نني،  و كردةوةن دةى خةريكى كارنئةوة

 .[ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤٹ]

                                                             

 {.W : W  :29}يف تفسري سورة  379للسعدي ص "الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الكريم " (1)
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دا شويَنى وةسف و ، كة لة ئايينةكانى ثيَشووانيشئةمانة هاوةآلنى ثيَغةمبةرى ئيسالمن 

ڦڦ  ڄ ]ثايةبةرزى بوون،  ڄڤ  ڦ  ڦ    و  بةو مانايةى لة ئيَوة ديندارتر :[ڄ  
 كامَلرتن.

بةم رِاستييةدا لةكة كاتيَك هاوةآلنيان بينيوة دانيان وو جو ورواليةنطرانى ئةو دينانة طاهةروةك 
َحاَبَة الىِذيَن »دةَليَت:  v )مالك(ناوة، وةكو ئيمامى  َبَلَغنِي َأنى النىَصاَرى َكاُنوا إَِذا َرأَُوا الصى

اَم َيُقوُلوَن:  ُؤاَلِء َخْْيٌ "َفَتُحوا الشى َْي فِياَم َبَلَغَناَواهللىِ ََلَ َواِريِّ «"ِمَن احْلَ
(1). 

دا وتوويانة: (شام)ورةكان كاتيَك هاوةآلنيان بينيوة لة فةحتى وواتة: ئةوةى ثيَم طةيشتووة طا
 وة.ثيَمان طةيشتو ووةكو سويَند بة خوا ئةمانة ضاكرتن لة هاوةآلنى )عيسا( 

ثايةدارترة تا هاوةآلنى ثيَغةمبةرانى ثيَشوو،  ثلةى هاوةآلنى ثيَغةمبةرى ئيسالم  بة دَلنياييةوة
َوَواهللىِ »دةَليَن:  دةردةكةويَت و بة ثيَغةمبةرى خوا دا هةَلويَستيان لة شةرِى )ئوحود( ووةكو

ُموَسى  َوَقاَل لَُه املقداد: اَل َنُقوُل َلَك َكاَم َقاَل َقْومُ  َلئِِن اْسَتْعَرْضَت بِنَا َهَذا اْلَبْحَر ُخْضنَاُه َمَعَك.

ا َهاُهنَا َقاِعُدوَن، َوَلكِنىا ُنَقاتُِل َعْن َيِمينَِك، َوَعْن ِشاَملِ  َك، ملُِوَسى: اْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك َفَقاتاَِل إِنى

 «َوِمْن َبْْيِ َيَدْيَك، َوِمْن َخْلِفَك 
(2). 

ةكةى ناَلينَي كة طةلسويَند بة خوا طةر مباندةى بةم دةريايةدا لةطةَلتاين، ئيَمة ئةوة واتة: 
ئيَمة ئاليَرةدا  ،شةرِ بكةنت و خواكةت ؤخ ؤبرِ": وت  يان)موسا( بة ثيَغةمبةر )موسا(

 لةالى رِاست و ضةث و بةردةم و ثشتةوةت.شةرِ دةكةين  و، بةَلكو" دانيشتووين

َرَأْيُت َلَقْد »يَت: دا دةَللة وةسفى هاوةآلن  )عيل بن أيب أالب(وة خةليفةى رِاشيدين 

َأَثًرا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهللِ َصىلى اهللُ َعَلْيِه َوَسلىَم، َفاَم َأَرى َأَحًدا ُيْشبُِهُهْم، َواهللِ إِْن َكاُنوا 

ا ُصْفًرا، َبْْيَ َأْعُينِِهْم ِمْثُل ُرَكِب املِْْعَزى، َقْد َباُتوا َيْتُلوَن كَِتاَب اهللِ، ُيَراِوُحوَن  َلُيْصبُِحوَن ُشْعًثا ُغرْبً

ِ ـَاِهِهْم، إَِذا ُذكَِر اهللُ َماُدوا َكمـَبْْيَ َأْقَداِمِهْم َوِجبَ  َجَرُة يِف َيْوِم ِريٍح، َفاّْنََمَلْت َأْعُينُُهْم َحتىىـا َت  يُد الشى

                                                             

 {.W : W  :29}( يف تفسري سورة 7/362) "تفسري ابن كثري" (1)

اجلامع الصحيح للسنن "(، ويف 3/155البن القيم ) "يف هدي خري العباد زاد املعاد"(، 3/262إلبن كثري ) "البداية والنهاية" (2)

 (.14/411) "واملسانيد
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َدى، َيْكِشُف اهللُ َعنُْهْم  ... َباُتوا َغافِلِْيَ َتُبلى َواهللِ ثَِياهَبُْم، َواهللِ َلَكَأنى اْلَقْوَم   ُأوَلئَِك َمَصابِيُح اَْلُ

ٍة ِمنُْه، َلْيَس أُ  َفاةِ املَُْرائِْيَ  وَلئَِك بِاملََْذايِيعِ ُكلى فِْتنٍَة ُمْظلَِمٍة، َسُيْدِخُلُهُم اهللُ يِف َرْْحَ «اْلَبِذِر، َواَل اجْلُ
(1). 

نةمبينيوة كةس لةوان بضيَت، سويَند بة  واتة: شيَوةيةكم دةبينى بة هاوةآلنى ثيَغةمبةرةوة 
ى ؤئةذن وزاوى و رِةنط زةردييةوة، نيَوان ناوضاوانيان وةكوؤخوا بةيانييان دةكردةوة بة تةث و ت

ماآلت وابوو، شةوخنوونييان دةكرد بة خويَندنةوةى قورئان و لةسةر ئةم قاض و ئةو قاض و 
درةختيَك لة  ورِ دةبوونةوة وةكوؤبكراية ش ناوضةوانيان شةويان بةسةر دةبرد، وة طةر يادى خوا

سويَند بة خوا وا هةست و ضاوةكانيان ثرِ دةبوو لة فرميَسك تا جلةكانيان تةرِ دةبوو،  داذى باؤرِ
كارى ؤدةكةم ئةم خةَلكة شةو بة بيَئاطايي دةبةنة سةر، ئةوانة ضراى رِووناكى هيدايةتن، بة ه

تةوة، ئةوانة دةكةونة رِةمحةتى خواوة، كةسانيَك نةبوون ئةوان هةموو فيتنةيةكى تاريك دةرِةويَ
 و ناودار بن، وة كةسانيَكى رِيابازى وشك نةبوون. كارؤدةنط

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ]دةفةرمويَت:  خواى طةورة  ئايةتى سيَيةم:

ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ    ېې  

ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     حبحئ  مئ  ىئ  يئ  جب

  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 .{s  :8 - 10} [ٹٿ  ٿ   ٹ  ٹ  

وانةى كة ضةرييةكانة، ئةؤهةذارة ك ؤدةسكةوتةكانى شةرِ ب :[ ...ۓ  ڭ ]
و سةركةوتنى  بةدةستهيَنانى رِةزامةندى خوا ؤبيان، ؤخ ىكاركةسو حالَ و دةركراون لة ماأل و

ى تةواون بة كارثيَكردن و ؤ، ئةوان رِاستطشةويستى ثيَغةمبةرةكةى ؤدينةكةى و خ
                                                             

(، و 8/7إلبن كثري ) "البداية والنهاية"(، و 42/492البن عساكر ) "ت ريخ دمشق"(، و 1/76ألبو نعيم ) "احللية األولياء" (1)

 .(1/346لعيل الصاليب ) "أسمى املطالب يف سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب أالب ريض اهلل عنه"
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ضةرة ؤنة كمةبةست لةماض و جيهادكردن ثشتيوانى ثيَغةمبةرةكةين، ؤشويَنكةوتةى دين، بة ك
 كييةكانة.كمة

ثيَش )واتة: ض و ئيمانيان بنياد ناوة لةوةوؤوة ئةوانةى ماَلى ك :[  ...ې  ې  ى  ]
هةموو شويَنيَك النةى دا ، لة كاتيَكسةرخستنى ئةم دينة ؤثةميانى عةقةبةى يةكةم و دووةم( ب

 ؤبضيان ؤشحاَلن بةوةى كؤو بيَربِوايي بووة بيَجطة لة )مةدينة( نةبيَت، خ شةريك برِياردان و شةرِ
شةويستان و سةرخةرى ئةم ؤخ وة ،و ثيَغةمبةرةكةى  شةويستى خواؤال دةكةن لةبةر خ

 ش دةويَت.ؤدينةيان خ

دا هيض ئيَرةيي و غريةيةك نابةن بة لةطةأل ئةوةش: [ ... ۆئۇئ ۇئ ۆئ  ]
وةسف و  تايبةتكردنيان بةو  ثايةلة ثلةوثيَيان دراوة  لةاليةن خواوة كة ضةرييةكان لةوةى ؤك

 كردن و سةرخستنى(.ؤض بؤيةتى ئةم دينة لة )كناوبردن و ثيَشينةي

دا بةسةر خةَلكي )أنصار( خةَلكى مةدينة وة لة ثلةى بةرزى: [   ...ېئ  ېئ  ىئ   ]
دا لةطةأل يانؤو ثيَشخستنيان بةسةر خ )املهاجرين(ضةرييةكان ؤبةخشينى ثيَويستييةكانيانة بة ك

ةفس ثاريَزراو بيَت ئةمان لة رِةزيلى و بةخيلى و طرتنةوةى ن وئةوانةى وةكويان ثيَى، ؤثيَويستى خ
لةمانيش دانيشتوانى شارى وة لة هةموو سيفاتة شةرِةكان، مةبةست سةركةوتوو و رِزطاربو

 .(نصار)األكة ثيَيان دةواترا ثشتيوانان  مةدينةن،

و مالَ بةخشني و ئيمانى  (جرة والنصر)اهلييةكان كض و سةرخستنى مةكؤئةم دوو سيفاتانةيان ك
و طةورة ثياوان و زانايان و  بوونة سةركردة (واألنصار )املهاجرين، (دار واإلميان)اليةكان مةدينةي

 ثيَشةوايانى ئةم دينة.

ضةرى و ثشتيوانانةوة ؤ: بةشى سيَيةم ئةوانةى لة دواى ك[   ... ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ]
بة قةرزارزانينيان و دوعاى خيَر  ؤدةبن و هةَلويَستيان بةرامبةريان خديَن و لةسةر رِيَرِةوى ئةوان 

ٺ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   پ   پ  پ]كردنيانة بة وتنى ؤب ٺ  ٺ    

بيت شؤو لةو برايانةمان خ ى ثةروةردطار لة ئيَمةوا، واتة: خ[ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ 
 وة هيض رِق و دا(،لة ئيمان و دينةوتوون بة ئيمانهيَنان )واتة: شويَنكةوتةى ئةوانني ـان كـكة ثيَشم
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 .(1)و بةزةييت زؤى خاوةن سؤئيمانداران، خواى ثةروةردطار هةر ت ؤدا نةبيَت بكينةيةك لة دَلمان

دةكات بة شةش  )املهاجرين(كييةكان كضةريية مةؤخواى ثةروةردطار وةسفى ك
 وةسف:

 .هةذاران بة بةجيَهيَشتنى ماأل و حاَليان لة ثيَناوى خوادا  :[ۓ ] .1

 .سةرخستنى دين و ثشتيوانى ثيَغةمبةرةكةى  ؤضةرن بؤك: [ڭ] .2

 .دةركراون لة شويَن و ماأل و سةروةتيان: [ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ] .3

 . نيةتيان ثاداشت و رِازيبوونى خواية: [ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ] .4

ۋ  ۅ  ] .5  . و ثيَغةمبةرةكةين و ثشتيوانى دينى خوا سةرخةر: [ۋ  

شييةكانى دونيا لة ثيَناوى ؤبوون لة هةَلطرتنى ناخ ؤئةوانة رِاستط: [ۉ  ۉ  ې] .6
 .دادين

 :بة دةكات (صناا )األ وةسفى مةدينةييةكان وة

 .نةدان و ثشتيوانيكردن بة وآلت و ماألثةناو ال: [ې  ى  ] .1

و  بة وةرطرتنى ئةم دينة يان داوةهةر لة سةرةتايةوة ثةميان ،نطرى ئيمانهةَل: [ى    ] .2
 )مالك(ئيمامى  ووةكودا، عةقةبةى يةكةم و دووةم لة مةككة ة ثةميانىثشتيوانيكردن ليَى، ل

v  :َها ِمَن اْلُقَرى اْفُتتَِح »دةَليَت ْجَرةِ، َوإِنى َغْْيَ ياَمِن َواَْلِ َئْت بِاْْلِ ْيِف إِنى املَِْدينََة ُتُبوِّ «ْت بِالسى
(2). 

و  ثلةوثايةى شارى مةدينة لةوةداية سةرةتاى بة رِازيبوون و وةرطرتنى ئيمانةوةواتة: 
بة بةكارهيَنانى هيَز كة ى ئيسالميان وةرطرت، بة ثيَضةوانةى هةموو شويَنيَكةوة ؤضكردن بؤك

 ئيسالميان وةرطرت، تةنانةت شارى مةككةش.

وئ  ] .3  .هةموو ئيمانداريَك ؤوادا دةرطايان واآل بوو بلة ثيَناوى خ: [ەئ  ەئ  وئ  

                                                             

 .850للسعدي ص "املنانريم الرمحن يف تفسري كالم تيسري الك" (1)

 {.s : W  :9}( يف تفسري سورة 18/23) "تفسري القرأبي" (2)
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ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ    ] .4 هيض بةخيلى و حةسوودييةكيان نةدةبرد : [ۇئ   
 .ضةرييةكانؤبة ثلةوثايةى ك

و  دايانؤضةرييةكانيان ثيَش دةخست بةسةر خؤبرا ك: [ ...ېئ  ېئ  ىئ ] .5
 .يان بة ثلة دوو دادةناؤخ

 .رِزطاربوو و سةرفرازن: ئةوانة [ىئ  يئ  جب ] .6

ثيَكهاتةى  (واألنصار )املهاجرين ضةرييةكان و ثشتيوانانؤكة بريتني لة ك يةئةم دوو ثيَكهاتة
مةأل و ثيَكهاتةن و ؤهةموو هاوةآلنن، وة هةردوو اليان لة يةكن و سةرثةرشتيكارى يةكن، يةك ك

ترين ئيمانن كة كةس ؤرِاستطوة هةردوو اليان خاوةنى ست و دوذمنيان يةكة، ؤجياكراوة نني، د
 :دةكات و وةسفيان دةكات ؤبةم شيَوةية قورئان ئاماذةيان بوة ثيَيان ناطاتةوة، 

چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ] خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: .1

 .{E  :72}[ ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
ماأل و الشةيان لة ثيَناوى و جيهاديان كرد بة  ضيان كردؤو ك ئةوانةى ئيمانيان هيَناواتة: 

 .مةَلن و سةرثةرشتيكارى يةكنؤئةمانة يةك ك ؛خوادا، وة ئةوانةى ثةنايان دان و سةريان خسنت

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ] وة خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: .2

ې  ې   ې  ى  .{E  :74}[ ۉ  ۉ  ې  
لة ثيَناوى خوادا، وة ئةوانةى  كرد و جيهاديان ضيان كردؤو ك ئةوانةى ئيمانيان هيَناواتة: 

 .(1)ئيمانى حةقيقى و رِاست و دروسنت ىخاوةن يةمةَلةؤئةم دوو ك ؛ثةنايان دان و سةريان خسنت

يان بةجيَهيَشتووة لة ثيَناوى خوادا، ثشتيوانةكانيش و ماأل و كةسوكار ضةرييةكان النةؤك ۞
 و ماَلةكانيان بةخشيوة. النة

سامانيان بةجيَهيَشتووة، ثشتيوانةكانيش ماأل و سةروةتيان  ضةرييةكان سةروةت وؤك ۞
 بةخشيوة.

                                                             

 .(8/42) شنقيطيلل "أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن" (1)



   
33 

 داهاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةت دوةرىدا

ضةرييةكان ؤو ثشتيوانى ثيَغةمبةرةكةين، طةرضى ك وة هةردوو الشيان جيهاديان كردووة ۞
 هةموو ماأل و سةروةتيان بةجيَهيَشتووة.

َفَمَضْت َمنِْزَلَتاِن َوَبِقَيْت النىاُس َعىَل َثاَلَثِة َمنَاِزَل، »دةَليَت:  v )مصعب بن سعد(وةكو 

«َمنِْزَلةٌ 
(1). 

يةكيَكيان  )واتة كؤضةرى و ئةنسارييةكان(، شتووةؤثلةن: دوانيان رِ آخةَلكى لةسةر سواتة: 
كة لة  بةشى سيَهةم و، وةكو)ئةوانةى كة شويَنكةوتةيانن و دوعاى ليَخؤشبوونيان بؤ دةكةن( ماوة

 ديَت. داانئايةتى دواى ئةو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     ] خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: .3

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   [ ٹپ  ڀ  
{s  :10}. 

 (واألنصار )املهاجرينو كارى  ئةوانةى لةسةر بةرنامة ن،شويَنكةوتوانيان بةشى سيَهةم واتة:
بةو دوو  وة هةَلويَستيان بةرامبةردا، شةرِاوةن بةشن لة دةستكةوتةكانى ن و هةَلطرين، خؤدةرِ

 :و داننانة بة ئيمانى رِاستةقينةيان و ثلةوثايةيان شبوونةؤو ليَخ وتنى دوعاى خيَر يةمةَلةؤك

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ    ] :، وة سةالمةتى دأل و نييةتيانة لة ئاستيان[ڀ  ڀ]

 .[ٿ

روةردطار ، وةكوو خواى ثةيةو مايةى رِازيبوونى خواي ئةمة شويَنكةوتةى هاوةآلنة بة ضاكة

پ  پ  ڀ  ] دةفةرمويَت: ٻ  ٻ  پ   پ   ٱ  ٻ  ٻ  

 .{G  :100} [ڀ
خوا  ؛ضةرييةكان و ثشتيوانةكان و ئةوانةى شويَنكةوتةيانن بة ضاكةؤواتة: ثيَشةنطى يةكةمى ك

 ليَيان رِازيية.

 دارـبوؤا الـذين تـرين، والـمهاجـال :اِزَل ـِة َمنَ ـاَلثَ ـاُس َعىَل ثَ ـالنى »دةَليَت:  v (ابن أيب ليىل)

                                                             

 {.s : W  :10}( يف تفسري سورة 18/31) "تفسري القرأبي" (1)
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«واْليامن، والذين جاؤوا ِمْن َبْعِدِهْم، َفاْجَتِهْد َأْن اَل َتُكوَن َخاِرًجا ِمْن َهِذهِ املَْنَاِزلِ 
(1). 

ثاش ئةوانةوة ديَن، ييةكان و ثشتيوانان و ئةوانةى لةضةرؤثلةدان: ك آواتة: خةَلكى لة س
 ثلةية. آيةكيَك نةبيت لة دةرةوةى ئةم سهةوأل بدة 

ْ َتْسَتطِْع َفُكْن َكْوَكًبا ُمِضيًئا، َفإِْن مَلْ » دةَليَن: وة ْ َتْسَتطِْع َفُكْن َقَمًرا، َفإِْن مَل ُكْن َشْمًسا، َفإِْن مَل

«َتْسَتطِْع َفُكْن َكْوَكًبا َصِغًْيا، َوِمْن ِجَهِة النُّوِر اَل َتنَْقطُِع 
(2). 

طةر طةر نةتتوانى ببة بة ئةستيَرةيةكى ثرشنطدار، ر، طةر نةتتوانى ببة بة مانط، ؤبة خ ببةواتة: 
 لة ئاستى رِووناكى ون مةبة. ،نةتتوانى ببة بة ئةستيَرةيةكى بضووك

واعلم أن هذه اْليات قد استوعبت مجيع املؤمنْي »دةَليَت:  v )الرازي(وة ئيمامى 

فمن مل يكن كذلك، بل  ...الذين جاءوا من بعدهم،  ألّنم إما املهاجرون، أو األنصار، أو

«ذكرهم بسوء كان خارجا من مجلة أقسام املؤمنْي، بحسب نص هذه اْلية
(3). 

ضةرى و ثشتيوانان و ؤلة ك ،موسوَلمانى طرتووةتةوةريَك ؤواتة: ئةم ئايةتة هةموو ج
رِيزى ئيمانداران ؤلة ك ئةوا ؛هاوةآلن بة خراث باس بكات ةو ،شويَنكةوتوانيان ... طةر وا نةبيَت

 دةردةضيَت بة طويَرةى دةقى ئةم ئايةتة.
َيا اْبَن بِنِْت َرُسوِل اهللىِ َصىلى اهللىُ َعَلْيِه »وتى:   )حسني بن عيل(الى  ؤثياويَك هات ب

اهللىُ فِيِهْم: لِْلُفَقراِء املُْهاِجِريَن اْْلَيَة. َوَسلىَم، َما َتُقوُل يِف ُعْثاَمَن؟ َفَقاَل لَُه: َيا َأِخي َأْنَت ِمْن َقْوٍم َقاَل 

 ْ اَر  َتُكْن ِمْن َأْهِل اْْلَيةِ  َقاَل اَل! َقاَل: َفَواهللىِ َلئِْن مَل ُؤا الدى َفَأْنَت ِمْن َقْوٍم َقاَل اهلل فيهم: َوالىِذيَن َتَبوى

 ْ يامَن اْْلَيَة. َقاَل اَل َقاَل: َفَواهللىِ َلئِْن مَل ْساَلِم َوِهَي َواْْلِ  َتُكْن ِمْن َأْهِل اْْلَيِة الثىالَِثِة َلَتْخُرَجنى ِمَن اْْلِ

ْخوانِنَا الىِذيَن َسَبُقونا بِاْْلِ  نَا اْغِفْر َلنا َوِْلِ  يامنِ َقْوُلُه َتَعاََل: َوالىِذيَن جاُؤ ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربى

«اْْلَيةَ 
(4). 

                                                             

 {.s : W  :10}( يف تفسري سورة 18/31) "تفسري القرأبي"(، و 5/61) "تفسري البغوي" (1)

 {.s : W  :10}( يف تفسري سورة 18/31) "تفسري القرأبي" (2)

 {.s : W  :10}( يف تفسري سورة 14/301لطنطاوي ) "التفسري الوسيط للقرآن الكريم" (3)

 {.s : W  :10}( يف تفسري سورة 18/31) "تفسري القرأبي" (4)
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ضى دةَليَيت سةبارةت بة )عومسانى كورِى  ئةى كورِى كضى ثيَغةمبةرى خوا واتة: 

ۓ   ] لةوانةيت كة خوا ثيَيان دةفةرمويَت: ؤ؟ ثيَى وت: ئةى براكةم ت عةففان( 

لةو كةسانةيت كة خوا  ؤكةواتة توتى: وتى: نةخيَر، ؟ ضةرييةكانؤهةذارة ك [ ...ڭ

 كردنةوة؟ ؤثشتيوانةكان كة ماأل و النةيان ب [   ...ې  ى  ى  ې]ثيَيان دةفةرمويَت: 
كة خوا ثيَيان  ،وتى: نةخيَر، وتى: سويَند بة خوا طةر لة ئايةتى سيَيةم نةبيت لة ئيسالم دةردةضيت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ]دةفةرمويَت: 

 .[   ...ڀ

ڈ  ڈ   ]دةدريَت:  آشةرِيان ثمةَلةى سيَيةم دةكات كة دةستكةوتةكانى ؤئةم ئايةتة باس لة ك

 .{s  :7}[ ژ  ژ  ڑ

ٍد َصىلى اهللىُ َعَليِْه »دةَليَت:  v )مالك(ئيمامى ية ؤب َمْن َكاَن ُيْبِغُض َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِب َُمَمى

، فليس له حق يف يف املسلمْي، ثم قرأ َوالىِذيَن  جاُؤ ِمْن َبْعِدِهْم َوَسلىَم، َأْو َكاَن يِف َقْلبِِه َعَلْيِهْم ِغلٌّ

«اْْلَيةَ 
(1). 

ى نيية لة بةش ؛دا بيَتلة دَل ئةوةى رِقى يةكيَك لة هاوةآلنى ثيَغةمبةرى خواى  واتة:

 .[   ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ] :دا، وة ئةو ئايةتةى خويَندةوةدةستكةوتى موسوَلمانان

وٍق و   ْْسُ ْن م  ْت:  ،ع  ال  ا ق  نْه  يِض  اهللَُّ ع  ة  ر  ائِش  ْن ع  ٍد َصىلى »ع  ُأِمْرُتْم بِااِلْستِْغَفاِر أِلَْصَحاِب َُمَمى

َم َفَسَبْبُتُموُهم «اهللىُ َعَلْيِه َوَسلى
(2)

. 

 ؤشبوون بؤكراوة داواى ليَخ آفةرمانتان ثيَت: دةَل )عائيشة(ى خيَزانى ثيَغةمبةر واتة: 
 دةَليَن؟! آقسةيان ثكةضى  ؛بكةن ()هاوةآلنى 

                                                             

:  s : W}(، يف تفسري سورة 8/73) "تفسري ابن كثري"(، و 8/80) "تفسري البغوي"(، و 18/32) "تفسري القرأبي" (1)

10.} 

 s : W}( يف تفسري سورة 8/80) "تفسري البغوي"(، و 7/362) "تفسري ابن كثري"(، و 18/32) "تفسري القرأبي" (2)

 :10.} 
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ٍد َصىلى » دةَليَت:  )عبداهلل بن عباس(وة  َأَمَر اهللىُ َتَعاََل بِااِلْستِْغَفاِر أِلَْصَحاِب َُمَمى

ُْم َسُيْفَتنُونَ  «اهللىُ َعَلْيِه َوَسلىَم، َوُهَو َيْعَلُم َأّنى
(1)

. 
لةطةأل  ؛بكةن ()هاوةآلنى  ؤشبوون بؤداواى ليَخ واتة: خواى طةورة فةرمانى داوة 

، واتة لة سةروو ئةوةشةوة ن تووشى فيتنة دةبن و ضييان بةسةر ديَتؤض دا زانا بووة بةوةىئةوةش
 .هةر ليَيان رِازيية

افَِضِة بَِخْصَلٍة، ُسئَِلِت »دةَليَت:  v (الشعبي)ئيمامى  َتَفاَضَلِت اْلَيُهوُد َوالنىَصاَرى َعىَل الرى

تُِكْم؟ َفَقاُلوا: َأْصَحاُب  ُموَسى. َوُسئَِلِت النىَصاَرى: َمْن َخْْيُ َأْهِل اْلَيُهوُد: َمْن َخْْيُ َأْهِل ِملى

تُِكْم؟ َفَقاُلوا: َأْصَحاُب  افَِضُة َمْن ََشُّ َأْهِل ِملى تُِكْم؟ َفَقاُلوا: َأْصَحاُب ِعيَسى. َوُسئَِلِت الرى ِملى

ْم َفَسبُّوُهمْ  ٍد، ُأِمُروا بِااِلْستِْغَفاِر ََلُ «َُمَمى
(2)

. 
لةكة: ورةكان بة ثلةيةك باشرتن لة رِافيزةكان، ثرسياريان كرد لة جووو طاو لةكةوجوواتة: 

، وة ثرسياريان كرد لة هاوةآلنى )موسا( باشرتين كةسانى ميللةتى ئيَوةن؟ وتيان:  آك
 ثرسياريان لة رِافيزة ، وة؟ وتيان: هاوةآلنى )عيسا( نباشرتين ميللةتى ئيَوة آكورةكان: وطا

كراوة داواى  آ، فةرمانيان ث()خراثرتينى ميللةتى ئيَوةن؟ وتيان: هاوةآلنى  آكرد: ك
 دةَليَن. آبكةن كةضى قسةيان ث ؤشبوونيان بؤليَخ

ٱ ٻ ]دةفةرمويَت:  خواى طةورة  ئايةتى ضوارةم:

ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٻ

:  G} [ڤٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

100}. 

ضةرى و ثشتيوانةكان و ؤى لة كؤثةروةردطار هةواأل دةدات بة رِازيبوونى خخواى 
و ثيَبةخشينى بةهةشتةكانى بة مانةوةى هةتا هةتايي و بةدةستهيَنانى  شويَنكةوتوانيان بة ضاكة

                                                             

 {.s : W  :10}(، يف تفسري سورة 18/33) "تفسري القرأبي" (1)

 {.s : W  :10}( يف تفسري سورة 8/80) "تفسري البغوي"(، و 18/33) "تفسري القرأبي" (2)
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ْو سبى َفَيا َوْيُل َمْن َأْبَغَضُهْم َأْو َسبىهم أَْو َأْبَغَض أَ »سةركةوتن و سةرفرازى تةواو، لةبةر ئةوة: 

يَق اأْلَْكرَبَ  دِّ ُهْم َوَأْفَضُلُهْم، َأْعنِي الصِّ ُسوِل َوَخْْيُ َحاَبِة َبْعَد الرى َبْعَضُهْم، َواَل ِسيىاَم سيُد الصى

لِيَفَة اأْلَْعَظَم َأَبا َبْكِر ْبَن َأِِب ُقَحاَفَة، َريِضَ اهللىُ َعنُْه، َفإِنى الطىائَِفَة املَْْخُذوَلَة ِمنَ  افَِضِة ُيَعاُدوَن  َواْْلَ الرى

َحاَبِة وُيبغضوّنم وَيُسبُّوّنم، ِعياًذا بِاهللىِ ِمْن َذلَِك  «َأْفَضَل الصى
(1). 

بةتايبةت طةورةى  ،دةَليَن، يا بة هةنديَكيان آو قسةيان ث ئةوانةى رِقيان ليَيانة ؤواتة: هاوار ب
مةَليَكى ؤ، كية( جيَنشينى طةورةؤرِاستط)ئةبو بةكرى كة هاوةآلن و ضاكرتينيان و ثايةبةرزترينيان 

 خوا ثةنامان بات. ،رِ لة رِافيزةكان دذايةتى ثايةبةرزترين هاوةآلن دةكةنؤسةرش

 مةأل دةطرَيتةوة:ؤك آئةم ِرةزامةنديية س

ئةوانةى هةر لة  ،ضةرييةكانؤثيَشينة سةرةتا ك: [ٻ  ٻ  ٻٱ] .1
و  و بةشداربوانى ثةميانى حودةيبيية بةدر ضكردن و بةشداربوانى شةرِىؤسةرةتاى مةككةوة تا ك

 .لةم وةسفةدا رِينى قيبلة، ئةمانة هةموويان بةشدارنؤط

َها»دةَليَت:  v )الشوكاين(ئيمامى  ِل اْْلَيِة َعىَل َهِذهِ اأْلَْصنَاِف ُكلِّ «َواَل َمانَِع ِمْن َْحْ
(2). 

 .{s  :8} [ ...ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ]ئايةتةكة هةموو ئةمانة دةطريَتةوة: واتة: 

وا َرُسوَل اهللىِ َصىلى اهللىُ َعَلْيِه َوَسلىَم َعىَل َأْعَدائِِه ِمْن َأْهِل »: [ٻ  ] .2 َوُهُم الىِذيَن َنََصُ

«املَِْدينَِة َوآَوْوا َأْصَحاَبهُ 
(3)

. 
 ؤالنةيان بو  لة خةَلكى مةدينة ،دامبةريان سةرخست بةسةر دوذمنةكانيئةوانةن كة ثيَغةواتة: 

و بة تايبةت كةسانى خاوةن ثةميانى عةقةبةى  [   ...ې  ى  ى  ې]هاوةآلن كردةوة، 
 يةكةم و دووةم.

                                                             

 {.G : W  :100}( يف تفسري سورة 4/203) "تفسري ابن كثري" (1)

 {.G : W  :100}( يف تفسري سورة 2/453للشوكاين ) "فتح القدير" (2)

 {.G : W  :100}( يف تفسري سورة 4/88) "تفسري البغوي" (3)
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َحاَبِة َفَمْن َبْعَدُهْم إََِل َيْوِم »: [پ   پ  پ ] .3 ُروَن َعنُْهْم ِمَن الصى َوُهُم املَُْتَأخِّ

«اْلِقَياَمةِ 
(1). 

 تايي.ؤذى كؤتا رِ ةوة ديَنو ثاش ئةوان هاوةَلة سةرةتاييةكان دواىواتة: ئةوانةن كة لة

باالعتقادات واألقوال » :و كرداريان ئةوانةى شويَنكةوتةيانن لة شيَوازى بريوباوةرِيان و قسة

«واألعامل
(2). 

َبُعوُهْم ُمَتَلبِِّسَْي بِإِْحَساٍن يِف اأْلَْفَعاِل »: [پ] «َواأْلَْقَوالِ َقْيٌد لِلتىابِِعَْي، َأْي: َوالىِذيَن اتى
(3). 

 دا.يانو طوفتار بن لة كار كة ضاكةكارشويَنكةوتوانيان  ؤئةم وشةية مةرجة ب واتة:

َط يِف » :نةك هةَلةكانيان ،دا شويَنكةوتةى كارة ضاكةكانيان بنيمةرجة لة شويَنكةوتووان ََشَ

ُم  يَطًة َوِهَي َأْن َيْتَبُعوُهْم يِف َأْفَعاَِلِ يَِّئةِ التىابَِعْْيِ ََشِ َسنَِة ُدوَن السى «احْلَ
(4)

. 

فريض عن السابقْي من غْي اشرتاط إحسان ومل يرض عن » دةَليَت: v (بن تيمية)ا

«التابعْي إال أن يتبعوهم بإحسان
(5). 

، بةآلم رِازى )إحسان( ضاكة مةرجى آخواى ثةروةردطار رِازى بووة لة ثيَشينةكان بةب واتة:
ئةم  يةكيَك لةو ضاكانةوة بة شيَوةى ضاكة،  )إحسان( نةبوونى آنةبووة لة شويَنكةوتوان بةب

ڀ  ] :دوعايةية دا كة لة قورئان، {s  :10}[ ...ڀپ  پ پ  پڀ 
 دةكات. آئاماذةى ث

 : ال  ، ق  ظِيِّ ْعٍب اْلُقر  ِد ْبِن ك  ْن ُُم مَّ طىاِب بَِرُجٍل َيْقَرُأ:»ع  ٱ  ] َمرى ُعَمُر ْبُن اْْلَ

ٻ  َقاَل: .{G  :100} [ڀ  ڀ  ] َحتىى َبَلَغ: ... .{G  :100} [ٻ  ٻ  ٻ  

                                                             
 {.G : W  :100}( يف تفسري سورة 2/453للشوكاين ) "فتح القدير" (1)

 {.G : W  :100}يف تفسري سورة  349للسعدي ص "تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان" (2)

 {.G : W  :100}( يف تفسري سورة 2/453للشوكاين ) "فتح القدير" (3)

 {.G : W  :100}( يف تفسري سورة 8/238) "القرأبيتفسري "(، و4/88) "تفسري البغوي" (4)

 .572البن تيمية ص "الصارم املسلول عىل شاتم الرسول" (5)
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 َوَأَخَذ ُعَمُر بَِيِدهِ َفَقاَل: َمْن َأْقَرَأَك َهَذا؟ َقاَل: ُأَِبُّ ْبُن َكْعٍب. َفَقاَل: اَل ُتَفاِرُقنِي َحتىى َأْذِهَب  

َتَها ِمْن ِمعْ بَِك إَِلْيِه َفَلامى َجاَءُه َقاَل ُعَمُر: َأْنَت َأْقَرَأَت َهَذا َهِذهِ اْْلَيَة َهَكَذا؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َأْنَت َس 

ا ُرفِْعنَا ِرْفَعًة اَل يَ  ْبُلُغَها َأَحٌد َرُسوِل اهللىِ َصىلى اهللُ َعَلْيِه َوَسلىَم؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َلَقْد ُكنُْت َأُظنُّ َأنى

ُمَعِة:  ِل ُسوَرةِ اجْلُ : َبىَل َتْصِديُق َهِذهِ اْْلَيِة يِف َأوى  [ڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڃ ]َبْعَدَنا، َفَقاَل ُأَِبُّ

{y  :3}. ...  :[ہ  ہ  ھ  ]إََِل {Q  :4} : َْشِ ٱ  ٻ  ]، َويِف ُسوَرةِ احْلَ

، َويِف اأْلَْنَفاِل:  [ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ

ېئ  ېئ] ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   إََِل آِخِر اْْلَيةِ  .{E  :75} [وئ  
(1)

. 

ظِيِّ )واتة:  ْعٍب اْلُقر  ِد ْبِن ك  تيَثةرِ  )عومةرى كورِى خةتتاب( و دةَليَت:  دةيطيَرِيَتةوة (ُُم مَّ

ٻ ]بوو ئةو ئايةتةى دةخويَندةوة: طويَى ليَ ،دابوو بةالى ثياويَك ٱٻ  ٻ  

ئةمةى فيَر كردوويت؟ وتى:  آتايي، دةستى طرت و ثيَى وت: كؤتا ك .{G  :100} [ٻ
 ؛الى ؤالى، كاتيَك بردى ب ؤ، وتى: دوور مةكةوةرةوة تا دةتبةم ب)ئوبةى كورِى كةعب( 
ئةمةت لة  ؤ، وتى: تآئةمةت بةسةردا خويَندووةتةوة؟ وتى: بةَل ؤئيمامى )عومةر( وتى: ت

: وا طومان دةبةم ثلةيةك فةرمووى ، ثاشان ئيمامى )عومةر(آبيستووة؟ وتى: بةَل ثيَغةمبةرةوة 
رِاستى ئةمة  ؤواية ب آ( وتى: بةَلمان ثيَمان ناطاتةوة، )ئوبةىؤكةس لة دواى خكة بةرز بووينةتةوة 

ڃ  ڃ]لة ئايةتى:  ئةوانةى دواى ئةمان ديَن ثيَيان ناطةنةوة،  .{y  :3} [ڄ  ڄ  ڃ  

ڀ  ]وة ئايةتى:  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ]دا، وة ئايةتى: ةوانةى ثيَشمان كةوتوون لة ئيمانئ. [ڀ

ضيان ؤو ك ئةوانةى ئيمانيان لةثاش ئيَوة هيَناوة .{E  :75} [ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
 ئيَوة نني(. ووةكو ئةوانة لة ئيَوةن )بةآلم ؛و جيهاديشيان كردووة لةطةَلتان كردووة

                                                             

 {.G : W  :100}( يف تفسري سورة 11/641) "تفسري الطربي" (1)
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)عومةرى ، تةنانةت خةليفةى رِاشيدين ر رِوون و ئاشكرا بووةؤدا زئةم ثلةية لةناو هاوةآلن
زووتر موسوَلمان بوون سةروةتى دةوَلةت و  رِاى وا بوو بةثيَى ثيَشينة كورِى خةتتاب( 

ابَِقِة َكَمْن اَل َسابَِقَة »دةفةرمويَت:  ودابةش بكريَت، وةكو َعُل َذا السى َوَكاَن ُعَمُر َيُقوُل َلُه: َأََتْ

«َلُه؟
(1)

. 
ن دةبيَت ئةوةى ؤدةوت: ض (ى صديقبة )ئةبو بةكرى  واتة: ئيمامى )عومةر( 

 ئةوة بيَت كة ثيَشينةى نيية؟ وثيَشينةى هةية وةكو

و ثاداشتيان  خوا بووة ؤيان بييةتئةوةى ئةوان ثيَشينةو يةك بيَت، لةبةربوو وةكوئةويش رِاى وا
اَم َعِمُلوا هللِىِ واجر هم َعَلْيهِ »دةَليَت:  و، وةكوالى ئةوة «إِنى

(2)
لة  ئةطةرضى ئيمامى )عومةر( ، 

 .دا رِاى ضووة سةر رِاكةى ئيمامى )ئةبو بةكر( تايي تةمةنيؤك

بة تايبةت ثيَشخستنى ناوى مةككييةكان  ،دةكات ؤئايةتةكة هيَماى ب وة هةر ئةم ثلةداريية كة

 ،ثيَشةنط و يةكةم و سةرةتاكان بة مةككييةكانةوة [ٱ  ٻ]و لكاندنى وشةى 
و ثيَشةنطن،  نمةككييةكان لة ثيَشةوةدا ى و مةدينةييةكانةيلة نيَوان مةكك ئةوة دةطةيةنيَت كة

و  و قورِةيشني و سةنتةرى دينى عةرةب و ثاريَزةر هةم لةبةر سةرةتا هةَلطرى ئيسالم
 خزمةتطوزارى ماَلةكةى خوان بة ضةندةها سةدة.

كاتيَك مةدينةييةكان وتيان لة ئيَمة  )ثقيفة بين الساعدة(لة  ( ية )ئةبو بةكرى صديقؤب
كة ثيَغةمبةرايةتى لة  بريى ئةوةى هيَنانةوة ؛ضةرييةكان سةركردةيةكؤسةركردةيةك و لة ك

َذا احَليِّ ِمْن ... »: ى هةيانةيةثايةو لةطةأل ئةو ثلةو دا بووةقورِةيش َوَلْن ُيْعَرَف َهَذا األَْمُر إاِلى َِلَ

«ُقَرْيٍش، ُهْم َأْوَسُط الَعَرِب َنَسًبا َوَداًرا ...
(3). 

دا، ئةوان لة قورِةيش )بين هاشم(زى ؤنةزانراوة بيَجطة لة ه )واتة حوكمرِانى( واتة: ئةم كارة
 بوون. ى عةرةبو شويَن و ضاكة ناودارترين بنةماَلة

                                                             

 {.G : W  :100}( يف تفسري سورة 8/238) "تفسري القرأبي" (1)

 {.G : W  :100}( يف تفسري سورة 8/238) "تفسري القرأبي" (2)

 .(6830رواه البخاري ) (3)
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ا نَ امى َس  اهللَ نى ... إَ  "شٍ يْ رَ ن قُ مِ  ةُ مى ئِ األَ "ال: قَ  مَ لى َس وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللُىلى َص  اهللِّ َل وْ ُس رَ  نى إِ »وة فةرمووى: 

ڄ  ڄ  ] :اَل قَ فَ  ،انى  كُ اَم ثُ يْ ا َح نَ عَ ا مَ وْ نُ وْ كُ تَ  نْ أَ  مْ كُ رَ مَ أَ  ْد قَ وَ  ،(ْْي حِ لِ فْ )املُْ  مُ كُ امى َس وَ  ،(ْْي قَ ادِ صى )الْ 

ڃ   «{G  :119} [چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
(1). 

، وة خواى طةورة نفةرموويةتى: ئيمام و ثيَشةواكان لة قورِةيش ثيَغةمبةرى خوا  واتة:

ڭ   ] دةفةرمويَت: ووةكو ،كان(ؤ)رِاستطناوى بردووين بة  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

 [ېۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  

{s  :8} ،)ې  ې  ى  ] دةفةرمويَت: ووةكو وة ناوى ئيَوةى بردووة بة )رِزطاربووةكان

ېئ  ېئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ   ۇئ   ۇئ    وئ   ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ   ى  

ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ   ، {s  :9} [حبمئ  ىئ  يئ  جبىئ  ىئ   

ڄ  ڄ  ڄ  ]دةفةرمويَت:  ووة فةرمانى داوة لةطةَلمان بن لة هةركوآ بني، وةكو

ڃ    .{G  :119} [چڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

ى و مةدينةييةكانةوة هةر ئةو هاوةآلنةن كة لة ثةميانى )حودةيبيية(دا بة ةيئةم هاوةآلنة بة مةكك

ک    ]و خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: ودراوة، وةك آهةمان موذدةى رِازيبوون موذدةيان ث

  :دا بةوة هةر ليَرةش ،{W  :18} [ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ

دةدات، وة بة طشتى ناويان  آهةمان موذدةيان ث {G  :100} [پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ]

شبوون و ؤوة وادةى ليَخ ،{W  :29} [ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ   ] :، وةكوو دةفةرمويَتدةبات

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڍ  ڌ  ڌ ] :آثاداشتى طةورةيان دةدات

ۉ   ] ( و )رِزطاربوو( ناو بربيَن:ؤتطوة ئةمانة شاييستةن بة )رِاس ،{W  :29} [ڑ ۉ  

 .{s  :9} [ىئ  يئ  جب]، و {s  :8} [ې

                                                             

 .44، 43ص البن العريب املالكي "العواصم من القواصم" (1)
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ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ]دةفةرمويَت:  خواى طةورة  ئايةتى ثيَنجةم:

ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يبجت  

 .{o  :10} [يتحت  خت  مت  ىت  
و جةنطاون لة  كةسانيَك كة ماَليان بةخشيوة ،و ضاكةدا ثايةو يةك نني لة ثلةووةكو واتة:

و دواى طرتنةوةى مةككة ...  ثيَش طرتنةوةى مةككة دا لةطةأل ثيَغةمبةرةكةي ثيَناوى خوا 
و ووردةكارة  داون، خواى طةورةش زانا آوادةى بةهةشتى ث وة هةردوو الش خواى طةورة 

 .(1)بة كارةكانتان

إِنىاَم َكاَنِت النىَفَقُة َقْبَل اْلَفْتِح َأْعَظَم، أِلَنى َحاَجَة النىاِس َكاَنْت »: ؤئةم ثلةكاريية دةطةرِيَتةوة ب

ْساَلمِ َأْكَثَر لَِض  «ْعِف اْْلِ
(2). 

لةبةر سةرةتايي ئيسالم و الوازى و  ،رتر بووؤئةوةى ثيَويستى خةَلكى موسوَلمان ز ؤواتة: ب
 كةمى موسوَلمانان.

 ؤبةرزى بى كة هاوةآلن ضةند ثلةيةكن و ثلةئايةتةدا بةَلطة هةية لةسةر ئةوة ملةوة 
م و موسوَلمانان، ئيسال ؤسوودمةنديية ب طويَرةى طةرِانةوةىوة كردارة ضاكةكان بةثيَشووةكانة، 

 ية.و هيالكي طويَرةى كاروة ثاداشتيش بة

دةَليَت:  v ()ابن كثري وطرتنةوةى مةككةية، وةكو [ىئ] وة مةبةستيش لة

ةَ » ْمُهوُر َعىَل َأنى املَُْراَد بالفتح هاهنا َفْتُح َمكى «َواجْلُ
(3). 

رِيَككةوتننامةى )حودةيبيية( ناوى دةبةن، لةسةر ئةو ئةطةرضى هةنديَك لة زانايان بة 
فةحتى  ؤكارى بةخشينى خوايي بؤو ه ليَكدانةوةيةى كة رِيَككةوتنى )حودةيبيية( بووة سةرةتا

                                                             

 {.o : W  :10}( يف تفسري سورة 8/33) "تفسري البغوي" (1)

ُماسن "، و {o : W  :10}( يف تفسري سورة 5/202للشوكاين ) "فتح القدير"(، و 17/240) "تفسري القرأبي" (2)

 {.o : W  :10}( يف تفسري سورة 9/143للقاسمي ) "الت ويل

 {.o : W  :10}( يف تفسري سورة 7/362) "تفسري ابن كثري" (3)
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َدْيبَِيِة َواِرٌد يِف َقْولِِه َتَعاََل:»، مةككة ٻ    ٱ   ] َوإِْطاَلُق اْلَفْتِح َعىَل ُصْلِح احْلُ ٻ  ٻ    [پٻ  

{W  :1} »
(1). 

و  كة خةوارج و رِافيزة ،و ديارةكانى ئيسالمة ثايةى هاوةآلن و ناودارمةبةست ليَرةدا ثلةو
 دةكةن. داقسة لة ئاستيان و فريةقةكانموعتةزيلة 

 كلهم وهذا يدل عىل فضل الصحابة»دةَليَت:  v )عبدالرمحن بن نارص السعدي(9

«ريض اهلل عنهم، حيث شهد اهلل َلم باْليامن، ووعدهم اجلنة
(2). 

موذدةى خوايي ثيَيان بة ئيمان و   و ئةم ئايةتة بةَلطةية لةسةر ثلةى هاوةآلنواتة: 
 بةهةشت.

و كردارى تةواويان دةكات الى خوا كة ضةندة بةرزة،  ثايةر بة رِوونى باسى ثلةوؤئةم ئايةتة ز
 :دةريان دةخاتبةم دةربرِينانة كة 

دا، الى يةكةم لةثيَش و و ثاداشت يةك نني لة ضاكة وواتة: وةكو [ۈئ ۆئ ]وشةى . 1
انِِب اْْلَخِر » :بةرزترة تا الكةى تر َفَنْفُي التىْسِوَيِة كِنَاَيٌة َعْن َتْفِضيل أحد جانبْي َوَتنِْقيِص اجْلَ

«َنْقًصا ُمَتَفاِوًتا
(3). 

زى ثلةى اليةكيان بةسةر دةربرِينيَكى نيمضة شاراوةية لةسةر بةرواتة: نةخستنة ئاستى يةك 
 كارى ناتةواوى و جياوازى.ؤبة ه ،داالكةى تر

 :دا دةردةكةويَتمةَلى يةكةمؤو ناودارانى ئيسالم لة ك نطرى هاوةآلنى ثيَشةؤى زؤك
«ولذلك كان السابقون وفضالء الصحابة، غالبهم أسلم قبل الفتح»

(4). 
 ريان ثيَش طرتنةوةى مةككة موسوَلمان بوون.ؤبةرزةكانى هاوةآلن زثياوة واتة: 

                                                             

 {.o : W  :10}( يف تفسري سورة 27/374البن عاشور ) "التحرير والتنوير" (1)

 {.o : W  :10}يف تفسري سورة  838ص "ريم الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الك" (2)

 {.o : W  :10}( يف تفسري سورة 27/375البن عاشور ) "التحرير والتنوير" (3)

 {.o : W  :10}يف تفسري سورة  838ص "ريم الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الك" (4)
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ی  ]وة بة وشةى . 2  ئةوانة خاوةن طةورةترين ثلةن. واتة: ،[ی  ی  

ىا َناَل »دةَليَت:  v )الشوكاين(ئيمامى  ِة َأْكَثُر ِِم ْم ِمَن املََْشقى ِمَْي َناََلُ اُج: أِلَنى املَُْتَقدِّ جى َقاَل الزى

«َبْعَدُهْم، َوَكاَنْت َبَصائُِرُهْم َأْيًضا َأْنَفَذ َمْن 
(1). 

ريان ضةشتبوو تا ئةوانةى دواى ئةوان، ؤشى زؤسةرةتاكان ناخ)زةجاج( دةَليَت: ئيمامى واتة: 
 دا.ةيشتنى دين و كاركردن لة ثيَناويتيَط ؤئةزموون و ضاوكراوةتر بوون بية خاوةن ؤب

َوَقْد َأْرَشَد َصىلى اهللىُ َعَلْيِه َوَسلىَم إََِل َهِذهِ اْلَفِضيَلِة بَِقْولِِه »دةَليَت:  v )الشوكاين(ئيمامى 

«"َلْو َأْنَفَق َأَحُدُكْم ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا َما َبَلَغ ُمدى َأَحِدِهْم َواَل َنِصيَفهُ "فِياَم َصحى َعنُْه: 
(2). 

ثايةية كردووة كة دةفةرمويَت: طةر ئةم جياوازى ثلةو ؤئاماذةى ب واتة: ثيَغةمبةرى خوا 
، يةكيَكيان ناطاتة لةثى دةستى ؛هةر يةكيَكتان بة هاوشيَوةى شاخى ئوحود ئاَلتوون ببةخشيَتةوة

 نيوةى لةثى دةستيشيان.ناطاتة  وبةَلكو

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ]دةفةرمويَت:  خواى طةورة  ئايةتى شةشةم:

ى  ۅ ۉ  ۉېېېې  ۋ ۅ ۋ

:  G} [ۈئى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ  

117}. 
 كةى و ى هةواأل دةدات كة لة ثيَغةمةرةؤو بةزةيي خ زؤخواى ثةروةردطار بة س واتة:

زياد كردوون  ؤو ضاكةكانيانى ب ش بووة، تاوانةكانيان سرِدراوةتةوةؤضةرى و مةدينةييةكان خؤك
 ن بةو كارة قورسانةى كة كردوويانة.كارى هةستاؤبة ه ثايةيانى بةرز كردووةتةوة،و ثلةو

                                                             

 {.o : W  :10}( يف تفسري سورة 5/202للشوكاين ) "فتح القدير" (1)

(، وأبو داود 3673رواه البخاري )، واحلديث {o : W  :10}( يف تفسري سورة 5/202للشوكاين ) "فتح القدير" (2)

والبيهقي يف  (،687) "وسطاأل"والطرباين يف (، 11079) "املسند"يف  (، وأمحد8251) "الكربى"(، والنسائي يف 4658)

 (.988) "السنة"، وابن أيب عاصم يف (20907) "سنن الكربىال"
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ۉۅۅ ] يشنت ؤبة دواى ثيَغةمبةرةكةيانةوة رِ :: يةكيَك لةو كارانة[ېۉ 
ر طةرم و نةبوونى بوو، وة ؤدا لة شةرِى )تةبوك( كة كاتيَكى زشةرِكردن لةطةأل دوذمنان ؤب

ثشتيان بة خوا بةست و دزينةوة بووة، ؤكارى خؤر بوون، ئةمانة كة هةمووى هؤدوذمنيش ز
دانيشنت و حةوانةوةدا، بةآلم خواى  يشنت ثاش ئةوةى خةريك بوو دَلةكانيان الدات بةالىؤرِ

 و بةهيَز كرد. ثةروةردطار دَليانى جيَطري

ش بوو، خواى ثةروةردطار ؤ: ثاشان ليَيان خ[ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ    ]
 .(1)ية ثيَيانو بةزةي زؤبة س

وذكر التوبة أوالً قبل ذكر الذنب تفضاًل منه »دةَليَت:  v (ُممد صديق حسن خان)

وتطييبًا لقلوهبم، ثم ذكر الذنب بعد ذلك وأردفه بذكر التوبة مرة أخرى تعظياًم لشأّنم، 

ثم أتبعه بقوله: )إنه هبم رؤوف رحيم( تأكيدًا ، توبتهم وعفا عنهم وليعلموا أنه تعاَل قد قبل

رفيق بعباده ألنه مل حيملهم ما ال يطيقون من العبادات، وبْي الرؤوف والرحيم فرق لذلك أي 

لطيف وإن تقاربا يف املعنى، قال اْلطاِب: قد تكون الرْحة مع الكراهة وال تكاد الرأفة تكون 

«معها
(2). 

دةربرِينى  ؤب ،شبوونى باس كردووة ثيَش باسكردنى تاوانةكةؤخواى ثةروةردطار ليَخ واتة:

ې  ى    ] كة شكردنى هاوةآلن، ثاشان باسى تاوانةكةى كردووةؤى و دَلخؤبةخشندةيي خ

ائائ ەئ شبوونى ؤنوآ باسى ليَخيك بوو دَليان البدات، ثاشان سةرلةخةر [ى  
ثاشان بةدواى دا فةرموويةتى:  دةربرِينى ثلةوثايةيان كة تاوانبار نني، ؤب ،كردووةتةوة جاريَكى تر

ۈئ ]  كة بزانن وتاوةكو ،يةو بةزةي زؤر بةسؤئةوان ز ؤخواى طةورة ب [ۇئ ۆئۆئ
دةشيَت بةزةيي دةَليَت:  )اخلطابي(ئيمامى  و، وةكوبووة و ليَيان خؤش تةوبةكةيانى وةرطرتووة

 دا نابيَت.هيض شيَوةيةك رِقليَبوونى لةطةَلبة  )رأفة( زؤس دا بيَت، بةآلملةطةأل رِقليَبوون

                                                             

 {.G : W  :117}يف تفسري سورة  354صللسعدي  "ريم الرمحن يف تفسري كالم املنانالك تيسري" (1)

 .{G : W  :117}( يف تفسري سورة 5/418لصديق حسن خان ) "فتح البيان يف مقاصد القرآن" (2)
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ْنُب ِِمىْن َوَقَعْت منه »دةَليَت:  v )الشوكاين(ئيمامى  َوَلْيَس ِمْن اَلِزِم التىْوَبِة َأْن َيْسبَِق الذى

«أوله أِلَنى ُكلى اْلِعبَادِ َُمَْتاٌج إََِل التىْوَبِة َوااِلْستِْغَفارِ 
(1). 

يستى هةموو بةندةيةك ثيَو ومةرج نيية لةثيَش هةموو تةوبةيةكةوة تاوانيَك هةبيَت، بةَلكوواتة: 
لة  و لةثيَشرت نةكردنى كارى ثيَشينة ؛طةر تاوانيش نةبيَتشبوون هةية، ؤو داواى ليَخ بة تةوبة

 .كارةكاندا هؤكارة بؤ داواى ليَخؤشبوون

ومنهم من يرى أن املقصود بذكر التوبة هنا التنويه »دةَليَت:  v (طنطاوي)الئيمامى 

بفضلها، ... ومنهم من يرى أن املراد بالتوبة هنا: دوامها ال أصلها، وإَل هذا املعنى أشار 

...  : أدام توبته عىل النبي واملهاجرين واألنصاريأ [ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ]بعضهم بقوله: 

األنصار مل يفعلوا ذنبا يف هذه القضية، بل من أن النبي معصوم من الذنب، وأن املهاجرين و

«اتبعوه من غْي تلعثم، قلنا: املراد بالتوبة يف حق اجلميع دوامها ال أصلها
(2). 

وة ثايةيان ... ئاطاداركردنةوةية بة ثلةو يانشبوونؤو ليَخ زانايان دةَليَن مةبةست لة تةوبة واتة:
باسى  )تاب(ية بة وشةى رِابردوو ؤيان بؤشبوونة بؤمةبةست ليَى بةردةوام ليَخ :هةنديَكيان دةَليَن

و  ثيَغةمبةر  ؤشبوون بؤواتة: بةردةوام ليَخش دةمب و بةس، ؤكردووة نةك ئيَستا ليَيان خ
لة تاوان، وة  )معصوم( ةثاريَزراو و ثشتيوانةكانة ... لةبةر ئةوةى ثيَغةمبةرى خوا  ضةرؤك
شويَنكةوتةى  وتاوانيَكيان ئةجنام نةداوة، بةَلكوضةرى و ثشتيوانةكان لةم رِووداوةدا هيض ؤك

 .ثيَغةمبةرى خوا بوون 

ْبُه َأَبًدا»دةَليَت:  c )ابن عباس( «َمْن َتاَب اهللىُ َعَلْيِه مَلْ ُيَعذِّ
(3). 

 ش بوو بة هيض شيَوةيةك سزاى نادات.ؤخوا ليَى خ هةركةسيَكواتة: 

لكاندووة بة هاوةآلنيةوة بة طشتى،  ناوى ثيَغةمبةرى خواى ثةروةردطار  مةبةست لَيرةدا:
زى و ؤداون، وة وادةى بةسثيَدوو جار  ىشبوونؤضةرى و ثشتيوانةكان و موذدةى ليَخؤك

                                                             

 .{G : W  :117}( يف تفسري سورة 2/470للشوكاين ) "فتح القدير" (1)

 {.G : W  :117}( يف تفسري سورة 419، 6/418لطنطاوي ) "الكريمالتفسري الوسيط للقرآن " (2)

 {.G : W  :117}( يف تفسري سورة 4/105) "تفسري البغوي" (3)
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خوا لة هةموويان رِازى  ،ثايةى هاوةآلنةتةرخان كردوون، ئةمة ثلةو ؤبةبةزةيي بوونى بةتايبةت ب
 بيَت.

و عةقآلنييةكان تاوانيان دةخستة  رِافيزةدا باس نةكراية ئةوا ئةطةر ناوى ثيَغةمبةريان لةطةَل ؤخ
 ثاَليان و بة كةسى سادة ناويان دةبردن.

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ]دةفةرمويَت:  خواى طةورة  ةم:ئايةتى حةوت

ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  

چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  

 [ڱژ  ڑ    ڑ  کک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
{2  :143}. 

هةموو لة هةروةها ئيَوةمان كردووة بة طةليَكى ضاكرتين و دادثةروةرترينى نيَو طةالن،  واتة:
و ثيَغةمبةران  دا لة ناسينى خوا، لة نيَوان زيادةرِةوى و كةمرِةويدا ناوةندى ثيَكاندننكارة دينييةكان

كارى ؤدا، بة هذى دواييؤكارة شاهيدحاَلى سةر هةموو طةالنن لة رِؤدا ... بةم هو شةريعةت

ڄ  ] و وةسفكارى ئةم طةلة و باشرتين شاهيد )العلم والعدل(زانست و دادثةروةرى 

 .(1)بةسةريةوة ثيَغةمبةرةكةيةتى  [ڄ  ڄ  ڄ

 .(2)()عداًلشةرحى كردووة بة  وة ثيَغةمبةر 

ى طةورة مةَلى ئةم ئيسالمة كة خواؤيةكةم ضني و باشرتين ك ة ئايةتةكة:مةبةست ل
و ثلةبةرزيان بةسةر طةالنى تردا بة  ست و دروست و دادثةروةركردوويةتى بة طةليَكى رِا

ى هاوةآلنى ؤك ؛شيان شاهيدحالَ بن بةسةر طةالنى ترداؤثيَغةمبةرةكةيان، وة خحاَلى شاهيد
 باسى دةكات: بةم وةسفانة كة ئايةتةكة ،ثيَغةمبةرة 

                                                             

 {.W  :143 : 2}يف تفسري سورة  70صللسعدي  "ريم الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الك" (1)

برقم  "املسند"، ويف عن أيب سعيد اخلدري  {.W  :143 : 2}يف تفسري سورة  (1/455) "فسري ابن كثريت" (2)

(11068.) 
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دا لة ةناو طةالنطةليَكى خيَرترين و دادثةروةرترين ل :)اخليار والعدل( :[ڤ  ڤ  ] .1
لة نيَوان زيادةرِةوى و مةبةست ثيَى ناوةندة  )وسط(و  )كنتم خري أمة( ،هةموو رِوويةكةوة

 .داكةمرِةوي

َواهللىِ الىِذي اَل إَِلَه إاِلى ُهَو َبْينَُهاَم: َبْْيَ اْلَغاِِل  ُسنىُتُكمْ »يَت: دةَل v( )احلسن البرصي

ايِف  «َواجْلَ
(1). 
 داية.لة نيَوان زيادةرِةوى و كةمرِةويحةق و سوننةت سويَند بة خوا  واتة:

ويف اْلية دليل عىل أن إمجاع هذه »دةَليَت:  v )عبدالرمحن بن نارص السعدي(9

« [ڤ]األمة، حجة قاطعة، وأّنم معصومون عن اْلطأ، ْلطالق قوله: 
(2). 

بةَلطةية لة دواى  دةنطى هاوةآلن و زانايانؤك ئةوةى كةوا ئةم ئايةتة بةَلطةية لةسةر واتة:

 .[ڤ]لةبةر ئةوةى خواى طةورة وةسفيان دةكات بة  ،قورئان و فةرموودة

ڦ] .2 ط اء :[ڦ  ڦ   ال  اْلع  ُك » :ق  ٍد َصىلى اهللىُ َعَلْيِه َوَسلىَم ُشَهَداُء َعىَل َمْن َيرْتُ ُة َُمَمى ُأمى

قى ِمَن النىاِس َأمْجَِعْيَ  «احْلَ
(3). 

 لة حةق لة خةَلكى.بدات كة الكةسيَك يةتيدةرن لةسةر هةرموسوَلمانان شا واتة:

بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، »دةَليَت:  v )عبدالرمحن بن نارص السعدي(9

حيكمون عىل الناس من سائر أهل األديان، وال حيكم عليهم غْيهم، فام شهدت له هذه األمة 

«بالقبول، فهو مقبول، وما شهدت له بالرد، فهو مردود
(4). 

حوكم دةدةن بةسةر خةَلكانيَك كة لةسةر دينة رِابوردوو و تانةوة دادثةروةريكارى ؤواتة: بة ه
 ئةوةى ئةم ئوممةتة وةرى بطريَت و رِةددى دايةوة بةو شيَوةيةية. ،ثيَشوون كاتييةكانى

                                                             

 .(2/362) "رشح العقيدة الطحاوية"(، ويف 222) "السنن"رواه الدارمي يف  (1)

 {.W  :143 : 2}يف تفسري سورة  70ص "ريم الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الك" (2)

 {.W  :143 : 2}( يف تفسري سورة 1/159) "تفسري البغوي" (3)

 {.W  :143 : 2}يف تفسري سورة  70ص "ريم الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الك" (4)
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ويكوَن رسوِل َممٌد صىل اهلل عليه وسلم شهيًدا » :[ڄ  ڄ  ڄ  ڄ] .3

«عليكم، بإيامنكم به وبام جاءكم به من عندي
(1). 

هيَنانتان ثيَى و بةوةى كة بؤى هيَناون لةاليةن شايةتة لةسةرتان بة ئيمان ثيَغةمبةرةكةم  واتة:
 .منةوة

ک   ڑ ڑ ژ  ژ ڎ ڈ ڈ]خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت:  ک  ک  ک  

 .{41:  6} [گگ  
 ئةم طةلةى. سةر حاَلىشاهيد ()ش ئةى ؤحاَلى هةية، تواتة: هةموو طةليَك شاهيد

و بةرِيَزى و كامَلى هاوةآلنى ثيَغةمبةرى  بةَلطةيةكى ترى طةورةية لةسةر ثلةوثايةئةم ئايةتة 
، بةوةى خاوةن بةرنامةى ثرِ زانستى رِاست و دروست و سةالمةت لة هةموو الدان و خوا 

و داهاتووش ثةيوةسنت بة  هيض طةليَكى رِابوردوو ناطاتة ئيَوةطومرِاييةكن و كارثيَكارن ثيَى، 
 شويَنكةوتةى ئيَوةوة.

ئةوة شاييستةن ببنة شاهيد و دادثةروةرييانة، لةبةر ئةمة ئاستى ثلةى زانستى و ئيمان و خيَر
ذى دوايي، ئةم ثلةيةيان ؤو رِ لة دونياوة  ،يانؤثيَش و دواى خ لة ،بةسةر طةالن و كةسانى ترةوة

 و طةياندوويانة. كردووة ثآة ثيَى طةياندوون و باوةرِيان ك بة شاهيدى ثيَغةمبةرةكةيانة 

و  ثيَويست بة تةزكييةئايا و ضاكيان بيَت،  خيَرشاهيدحاَلى ثرِ جا كةسانيَك ثيَغةمبةر 
هةية  آك ؛شاهيد بن بةسةر كةسانى ترةوة شاهيدحاَلى كةسى تر دةكات؟! وة طةر هاوةآلن 

 ؟!و ثيَغةمبةرةكةيان  شاهيد بيَت بةسةر ئةمانةوة بيَجطة لة خوا

ُهْم ُعُدوٌل، َأْولَِياُء اهللىِ َتَعاََل َوَأْصِفَياُؤُه، »دةَليَت:  v ي(قرأب)الئيمامى  َحاَبُة ُكلُّ َفالصى

نىةِ  ُتُه ِمْن َخْلِقِه َبْعَد َأْنبَِيائِِه َوُرُسلِِه. َهَذا َمْذَهُب َأْهِل السُّ «َوِخَْيَ
(2). 

 كراون بة دادثةروةرى و ئةولياتةزكيية لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدا هاوةآلن هةموويان واتة:
 و هةَلبذاردةى خوان لةثاش ثيَغةمبةران.

                                                             

 {.W  :143 : 2}( يف تفسري سورة 3/146) "تفسري الطربي" (1)

 .{W : W  :29}( يف تفسري سورة 16/299) "تفسري القرأبي" (2)
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ]دةفةرمويَت:  خواى طةورة  ئايةتى هةشتةم:

ڦ  ڤڤڤٹڤٿٿٿٹٹٹ

 .{110:  4} [ڃڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  

خةَلكان، بةوةى فةرمان بة ضاكة  ؤئيَوة باشرتينى طةالنن، وة سوودمةنرتين كةسن ب واتة:
 .(1)دةكةن و رِيَطرى لة خراثة دةكةن

يمدح تعاَل هذه األمة وخيرب أّنا »دةَليَت:  v )عبدالرمحن بن نارص السعدي(9

وذلك بتكميلهم ألنفسهم باْليامن املستلزم للقيام بكل ما  خْي األمم التي أخرجها اهلل للناس،

باألمر باملعروف والنهي عن املنكر املتضمن دعوة اْللق إَل أمر اهلل به، وبتكميلهم لغْيهم 

«اهلل
(2). 

خواى طةورة وةسفى ئةم ئوممةتة دةكات و هةوالَ دةدات بة ضاكرتين ئوممةت لةناو واتة: 
تان بة ئيمان و هةستان بة جيَبةجيَكردن ثيَى، وة ؤخكامَلكردنى كارى ؤبة هطةالنى تردا، 

كارى ؤبة ه ،و رِيَطرى لة خراثة رِيَطةى فةرمان بة ضاكةتةواوكردنى خةَلكانى تر بة 
 .الى خوا  ؤبانطةوازيكردن ب

: »: دةيهيَنيَت كة v (الطربي)ئيمامى  يِّ دِّ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ]َعِن السُّ

طىاِب: لَْو َشاَء ، {110:  4} [ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ َقاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَ

نَا»، «َأْنُتمْ » :اهللىُ َلَقاَل  ٍة ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل » {23:  2} [ٺ]َوَلكِْن َقاَل: « َفُكنىا ُكلى يِف َخاصى

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنىاِس َيْأمُ  َم، َوَمْن َصنََع ِمْثَل َصنِيِعِهْم، َكاُنوا َخْْيَ ُأمى ُروَن اهللىِ َصىلى اهللُ َعَلْيِه َوَسلى

««َكرِ بِاملَْْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن املُْنْ 
(3). 

                                                             

 .{W  :110 : 4}( يف تفسري سورة 2/93) "تفسري ابن كثري" (1)

 {.W  :110 : 4}يف تفسري سورة  143ص "ريم الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الك" (2)

 {.W  :110 : 4}يف تفسري سورة  143ص "ريم الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الك" (3)
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طةر خوا دا دةَليَت:  [ٺ  ٺ  ٺ]لة تةفسريى  )عومةرى كورِى خةتتاب(  واتة:
  :ئةو كاتة هةموو موسوَلمانيَكى دةطرتةوة، بةآلم ، «َأْنُتمْ »هةمووتان ويستى ليَبواية دةيفةرموو

ئةوانةى كة لةطةأل دةطريَتةوة،  كة بة تةنها هاوةآلنى ثيَغةمبةر ، «نُْتمْ كُ » ئيَوة فةرمووى:
 كارةكانيان هاوشيَوةى هاوةآلنن.

ِة، ُكلُّ َقْرن بَِحْسبِِه، »دةَليَت:  v )ابن كثري( ِحيُح َأنى َهِذهِ اْْلَيَة عامٌة يِف مَجِيِع اأْلُمى َوالصى

... َقاَل َرُسوُل  [ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ]َأْي: ِخَياًرا  [ڤ  ڤ  ڤ  ڤ]... 

َها، وأْنُتْم أْكَرُم َعىَل اهللِ عزى "لىَم: اهللىِ َصىلى اهللىُ َعَلْيِه َوَس  ًة، أْنُتْم َخْْيُ َأْنُتْم ُتوُفوَن َسْبِعَْي ُأمى

"وَجلى 
(1)

ْ ُيْعَط َأَحٌد ِمْن األْنبَِياءِ "َقاَل َرُسوُل اهللىِ َصىلى اهللىُ َعَلْيِه َوَسلىَم: وَ ...   . "ُأْعطِيُت َما مَل

يُت َأْْحََد،  "اهللىِ، َما ُهَو؟ َقاَل: َفُقْلنَا: َيا َرُسوَل  ْعِب َوُأْعطِيُت َمَفاتِيَح األْرِض، َوُسمِّ ُت بِالرُّ ُنَِصْ

تِي َخْْيَ األَممِ  اُب ِِل َطُهوًرا، َوُجِعَلْت أُمى َ "َوُجِعَل الرتُّ
(2)

»
(3). 

َقاَل َأُبو َجْعَفٍر: َوَأْوََل َهِذهِ اأْلَْقَواِل بَِتْأِويِل اْْلَيِة َما َقاَل »دةَليَت:  v (لطربي)اوة ئيمامى 

 : َسُن َوَذلَِك َأنى َم َيُقوُل:  ...احْلَ ٍة َأْنُتْم »َرُسوَل اهللىِ َصىلى اهللُ َعَلْيِه َوَسلى ْيُتْم َسْبِعَْي ُأمى ُكْم َوفى َأاَل إِنى

««هللىِآِخُرَها َوَأْكَرُمَها َعىَل ا
(4). 

ان ى طشتى طةىل موسوَلمانؤلةسةر ئةوةية كة ئةم ئايةتة ك )طربي(و  )ابن كثري(رِاى واتة: 

 ،[ڤ  ڤڤڤ]ى، بة بةَلطةى ئايةتى: ؤ، هةر سةردةمةو بةطويَرةى خةطريَتةوةد
 ؤبةَلطةكارى ب vوة )حةسةنى بةصرى(ش ئيَوةمان طيَرِاوة بة طةليَكى خيَر و دادثةروةر، واتة 

                                                             

واحلاكم يف  (1030) "الكبري"الطرباين يف رواه و، ، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن(20015) "املسند"يف  أمحدرواه  (1)

 (.6988) "املستدرك"

والبيهقي يف (، 31647) "املصنف"وابن أيب شيبة يف  (،1872) "أخبار مكة" ي يففاكه(، وال763) "املسند"يف  أمحد رواه  (2)

(، وصححه 1447) "رشح أصول اعتقاد"(، والاللكائي يف 1043) "الرشيعة"واآلجري يف  ،(1024) "سنن الكربىال"

 .(285) "اإلرواء"(، ويف 3939) "الصحيحة"األلباين يف 

 .{W  :110 : 4}( يف تفسري سورة 2/94) "تفسري ابن كثري" (3)

 .{W  :110 : 4}( يف تفسري سورة 5/675) "تفسري الطربي" (4)
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ًة،أَ »دةكات بة فةرموودةى:  ةمني طةلن، واتة: ئيَوة تةواوكةرى حةفتاه، «... ْنُتْم ُتوُفوَن َسْبِعَْي ُأمى

تِي َخْْيَ  ...»بةرِيَزترينيانن الى خواى طةورة، وة فةرموودةى:  تاهةمني وؤوة ئيَوة ك َوُجِعَلْت ُأمى

هيض كاميَك لة ثيَغةمبةرانى تر نةدراوة، مةَليَك بةخشندةيي بة من دراوة كة بة ؤك ، واتة:«األَممِ 
 ... ئوممةتةكةم طيَرِدراوة بة ضاكرتين و خيَرترينى ئوممةتانى تر.

، بة خيَرترين ئوممةتى سةر ى هاوةآلنى ثيَغةمبةرة ؤوةسفى رِاستةوخ مةبةست لةم ئايةتةدا:
ى ؤموسوَلمانان بة ثاشككارى جيَبةجيَكردنى دين بة تةواوترين شيَوة، وة ؤرِووى دونيا، بة ه

ئةمةش يةكيَكة ئةوان بة ثلة دوو بةر ئايةتةكة دةكةون،  وهاوةآلن، بة مةرجى جيَبةجيَكردنى وةكو
 بةرزى و كامَلى هاوةآلن دةردةخات.ثايةكة ثلةولةو ئايةتانةى 

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ]دةفةرمويَت:  خواى طةورة  يةم:ؤئايةتى ن

 .{E  :33} [ڤٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ

بِيُع ْبُن »دةَليَت:  v كثري()ابن  ْدِق  الىِذيَن َجاُءوا"َأَنٍس:  َقَرَأ الرى َيْعنِي: اأْلَْنبَِياَء،  "بِالصِّ

ُقوا بِهِ " «َيْعنِي: اأْلَْتَباعَ  "َوَصدى
(1). 

، وة ئةوانةى ئةوانةى بةرِاستيان داناوة و ئةوانةى رِاستيان هيَناوة ثيَغةمبةرانن واتة: 

 .[ لةخواترسنڤ  ڤ ] ثيَكردوون شويَنكةوتووةكانيانة، ئةوانةباوةرِيان 

ٍد َصىلى اهلُل »دةَليَت:  v (عاشور)ابن  َمْن َثَبَت َلُه َهَذا اْلَوْصُف َكاَن ُمَراًدا بِِه َأْصَحاُب َُمَمى

اَعٌة ... َوَقِرينَُتُه أُولئَِك ُهُم املُْتىُقونَ  «َعَلْيِه َوَسلىَم َوُهْم مَجَ
(2). 

 ، بة بةَلطةى وشةى ئةوانةمةبةستة هاوةآلنى ثيَغةمبةرة  آواتة: ئةوةى ئةو وةسفةى ث
 .ناوى بردوون ؤبة ك كة ،«ُأولئَِك »

                                                             

 .{E : W  :33}( يف تفسري سورة 7/99) "تفسري ابن كثري" (1)

 {.E : W  :33}( يف تفسري سورة 24/8البن عاشور ) "التحرير والتنوير" (2)
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ُق بِِه، » دةَليَت: v (بن تيمية)ا ْدَق َوُيَصدِّ نُْف الىِذي َيُقوُل الصِّ َحاَبُة  ...َوَهَذا الصِّ َوالصى

ًدا َرُسوُل اهللىِ، َوَأنى اْلُقْرآَن َح  لىِذيَن َكاُنوا َيْشَهُدونَ ا ، ُهْم َأْفَضُل َمْن قٌّ َأْن اَل إَِلَه إاِلى اهللىُ، َوَأنى َُمَمى

َق بِِه َبْعَد اأْلَْنبَِياءِ  ْدِق َوَصدى «َجاَء بِالصِّ
(1). 

هاوةآلن  دةكريَت، باوةرِى ثيَمةَلةية كة رِاست دةَليَت و ؤئةو ك ئةو ئايةتة مةبةست ثيَى واتة:
و هةَلطرين و  رِاستيان هيَناوةكة باشرتين كةسانيَكن  ةوحيد( و قورئان هيَناوةكة ئيمانيان بة )ت

 باوةرِيان ثيَ هيَناوة.

 [ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ]وةسفى هاوةآلنة بة  دا:كةئايةتة لةمةبةست 
 بوون.و لةخواترس  ترين بوون بة باوةرِثيَكردنى قورئان، وة خاوةن تةقواؤرِاستط

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ]دةفةرمويَت:  خواى طةورة  يةم:دةئايةتى 

ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃچ  

 .{8:  6} [ڇچ  چ  چ  ڇ  ڇ  

و  سةرشؤرِ ناكات ذيَك دةبيَت خواى ثةروةردطار ثيَغةمبةرةكةى و شويَنكةوتوانىؤواتة: رِ
خواية كةرةوةى بةردةم و الى رِاستيانة و دةَليَن: رِووناك، دةدات آرِووناكييةكيان ث

 .ليَمان خؤشبيت، تؤ باآلدةستيت بةسةر هةموو شتيَكدارِووناكييةكةمان بؤ تةواو بكةيت و 

ڃ  ]لة ئايةتى:  [ں  ڻ]وة ناوبراون بة  ڃ   ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  

ڌ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   ڇ   چ   چ   چ   چ  

ک  ک             ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  

 .{C  :157}[ ڻڻ  

                                                             

 .(2/33البن تيمية ) "منهاج السنة النبوية" (1)
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ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ] :وة لة ئايةتى ڀ  ٺ  ٺ  

 .{G :88}[ ڤٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ] :وة ئايةتى

  .{G  :20}[ جئی  ی  ی  

كة  ،ثلةبةرزى و كامَلى هاوةآلن دةكات باسى و دةيةها ئايةتى قورئانى وةسف و ئةمانة
هيَناوة و شويَنى رِةزامةندى يان بةدةستباشرتين ئيمان و هيدايةت و شارةزايي و طةياندنى ديني

كارى طومان ليَيان ؤكة ببيَتة ه ،مةت و توانج و رِةخنةى قورس ننيؤقابيلى تخوايني، بةو مانايةى 
 .شويَنى متمانة نةبوون بؤ وةرطرتنى دين ليَيانةوةو برينداركردنيان و 
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 دوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادا

 وةرى هاوةآلنلةسةر داد فةرموودةكانى ثيَغةمبةر 

 (عدالة الصحابة على ألحاديث النبوية)ا

ًدا ِمْن »دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةرى خوا  يةكةم: فةرموودةى ُسبُّوا أاحا َلا تا

إِنَّ  اِِب، فا هُ أاْصحا َلا ناِصيفا ِدِهْم، وا كا ُمدَّ أاحا ا أاْدرا ًبا، ما ها قا ِمْثلا ُأُحٍد ذا ُكْم لاْو أاْنفا دا  .(1)«أاحا

قسة بة هاوةآلمن مةَليَن، ئةطةر يةكيَك لة ئيَوة بة هاوشيَوةى شاخى ئوحود ئاَلتوون واتة: 
 دةستيشيان.ببةخشيَتةوة، ناطاتة لةثى دةستى يةكيَكيان، وة تةنانةت نيوةى لةثى 

ُة »دةَليَت:  v )ابن كثري( وكارى وتنى ئةم فةرموودةية وةكوؤه را اجا ِذهِ اْلُْشا اناْت ها كا وا

الِدا ْبنا اْلوا  لَّما خا سا ْيِه وا لا َّلَّ اَّللَُّ عا ُسوُل اَّللَِّ صا ذيمة الَِّذينا باعاثا إِلاْيِهْم را ْيناُهَما ِِف بانِي جا ْعدا با لِيِد با

لُ  عا ْتِح، فاجا : اْلفا ُقوُلونا ا"وا يا ْأنا با ا، صا ْأنا با ُقوُلوا: "صا لاْم ُُيِْسنُوا أاْن يا ْمناا"، فا الٌِد "أاْسلا را خا أاما ، فا

ْيُ  غا را وا ْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعما عا ْوٍف، وا ْْحاِن ْبُن عا ْبُد الرَّ ُه عا الافا ْن ُأِِسِ ِمنُْهْم، فاخا ْتِل ما قا ْتلِِهْم وا ما بِقا اْختاصا ا. فا ُُها

الٌِد  لِكا  خا باِب ذا ْْحاِن بِسا ْبُد الرَّ عا «وا
(2). 

 ؤهاوةآلنى نارد ب بة سةركردايةتى )خاليدى كورِى وةليد(  واتة: ثيَغةمبةرى خوا 
 ةئةم) :(َصَبْأَنا، َصَبْأَنا) كاتيَك هاوةآلنيان بينى وتيان:لةثاش طرتنةوةى مةككة،  )بين جذمية(زى ؤه

موسوَلمان دةبوون، بة ماناى لة دين هةَلطةرِاوة(، كة قورِةيش بةو كةسانةى دةوت كة وشةية
ن، )خاليدى كورِى وةليد( فةرمانى دا بة كوشتنيان، هةنديَك ييان دةزانى بَليَن موسوَلمان بوونة

ئةمة بووة ، الرمحن ى كورِى عةوف( بوو لة هاوةآلن دذى وةستانةوة، يةكيَك لةوانة )عبد
ا »الرمحن(ى وت: بة )عبد كارى دةمةقاَليَيان، )خاليد( ؤه باْقُتُمونا اٍم سا ْيناا بِأايَّ لا تاْستاطِيُلونا عا

ا ذانيَك لةثيَش ئيَمةوة ؤى ئةوةى ضةند رِؤواتة: قسة بةسةرماندا دريَذ دةكةنةوة بةه ،«ِِبا
                                                             

 (،8250) "الكربى"يف  والنسائي (،3861والرتمذي )(، 4658(، وأبو داود )2541مسلم )و (،3673البخاري ) رواه (1)

 .(982) "الصغري"، والطرباين يف (5) "فضائل الصحابة"يف  وأمحد (،6994) "صحيحه"وابن حبان يف 

 {.o : W  :10}( يف تفسري سورة 8/12) "تفسري ابن كثري" (2)
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ما »موسوَلمان بوون؟!  لَّ سا ْيِه وا لا َّلَّ اَّللَُّ عا لِكا ُذكر لِلنَّبِيِّ صا ناا أانَّ ذا غا بالا ئةم قسةية طةيشتةوة  واتة:، «فا
 ئةويش ئةم فةرموودةيةى فةرموو.، بة ثيَغةمبةر 

و هاوةآلنيان ئةم  اهلل ى كورِى عومةر ...(  الرمحن و عبد )عبد تايي ئةم كارةشداؤلة ك
دةستى  ئةم هةواَلة لةدواى ية ثيَغةمبةر ؤو كامَلرت بوون لة تيَطةيشتنى ديندا، ب رِاستييةيان ثيَكا

تاْيِ »و فةرمووى:  بةرز كردةوة رَّ الٌِد ما ناعا خا َّا صا ُأ إِلاْيكا ِِم ُهمَّ إِِّنِّ أاْبرا «اللَّ
(1). 

 واتة: دوو جار فةرمووى: خواية من بةريم لةو كارةى كة )خاليد( كردوويةتى.

ک  ژ ژ ]خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: ية، ةمة جيَبةجيَكردنى فةرمانى خوايئ ڑ  ڑ     

 .{n  :216}[ کک   ک  
 لة كارةكانتان.من بةريم  آيان شكاند، بَلؤواتة: طةر فةرمانى ت

 وى مةدينة تاوةكوةكانضةرييؤو ك ليَن كراون، ئيماندارانى سةرةتاؤكةواتة لةناو هاوةآلندا ث
خواى  ووةكوثلة يةكن لة ئيسالمدا، ثاشان ئةوانةى دواى ئةوان، ثيَش رِيَككةوتنى حودةيبيية 

ی  جئ  ]ثةروةردطار دةفةرمويَت:  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی   ۆئ  ۈئ  ۈئ  

 .{o  :10} [يتحئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  

فإن قيل: فلم هنى خالد عن أن يسب أصحابه إذا كان من »دةَليَت:  v (تيمية)ابن 

 ."بلغ مد أحدهم وَل نصيفهلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما "أصحابه أيضا؟ وقال: 

قلنا: ألن عبد الرْحن بن عوف ونظراءه هم من السابقي األولي الذين صحبوه ِف وقت 

كان خالد وأمثاله يعادونه فيه وأنفقوا أمواهلم قبل الفتح وقاتلوا وهو أعظم درجة من الذين 

حبة بَم مل يرشكهم فيه أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وكال وعد اَّلل احلسنى فقد انفردوا من الص

 ذينـاتل أن يسب أولئك الـوق ،ح احلديبيةـالذي هو صل ،فتحـعد الـظراؤه ِمن أسلم بـالد ونـخ

                                                             

 "املسند"يف  وأمحد (،4749) "صحيحه"وابن حبان يف  (،5922) "الكربى"(، والنسائي يف 4339رواه البخاري ) (1)

 "رشح مشكل اآلثار"(، والطحاوي يف 9434) "املصنف"وعبدالرزاق يف  (،6006) "املسند"والبزار يف  (،13812)

 .(3386) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 1923) "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 3230)
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«صحبوه قبله ومن مل يصحبه قط نسبته إىل من صحبه كنسية خالد إىل السابقي وأبعد
(1). 

بَليَت، لةطةأل ئةوةشدا  (حابة)صكرد كة قسة بة )خاليد(  بؤضى رِيَطرى لة طةر وتيان واتة:
ةية الرمحن( و هاوشيَوةكانى لة ثيَشةنطى ئةو هاوةآلن دةَلينَي: لةبةر ئةوةى )عبد؟ تىية)صحابة(ئةو 

ثيَش  ى كةكة )خاليد( و هاوشيَوةكانى دذايةتييان دةكرد، ئةوانة كاتيَك ثشتيوانى ئيسالم بوون
، تا ئةوانةى ثاش ئةوان، ئةوان هاوةَلى ثلةى طةورةيان هةية دةجةنطانحودةيبيية دةيانبةخشى و 

ية شاييستةى ؤ)خاليد( و هاوشيَوةكانى، ب ووةكو لةطةَليانداتايبةتن، كةس بةشدارييان ناكات 
ئةوانةى  لة ثؤليَنكردندا لةطةأل ؛ةتى نةكردبيَتيهيض شيَوةيةك هاوةَلي وة ئةوةى بةقسةثيَوتن نني، 

و  داثيَشةنطةكانى ئيسالم واية لةطةأل هاوشيَوةى )خاليد( وهاوةَلييةتييان كردووة وةكو
 دوورتريش.

 :دةَلَين بة هاوةآلن وانةى كة قسةلة دةكات ر ِروونرت هةِرةشةؤوايةتانةدا زيلةم ِر
ْقُتْم ِمْثلا »دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةر  .1 الَِّذي ناْفِِس بِياِدهِ، لاْو أاْنفا وا اِِب، فا ُعوا ِِل أاْصحا  -ُأُحٍد دا

بااِل  مْ  -أاْو ِمْثلا اْْلِ هلاُ ْغُتْم أاْعَما لا ا با ًبا، ما ها «ذا
(2). 

ياخود  ،واتة: واز لة هاوةآلمن بيَنن، سويَند بةوةى طيانى منى بةدةستة طةر بةقةد شاخى ئوحود
 شاخةكان ئاَلتوون ببةخشنةوة ناطةنة كارةكانيان.

ُمْ أاْحِسنُوا إىِلا »دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةر  .2 ُلوهنا ُْم، ُثمَّ الَِّذينا يا ُلوهنا اِِب، ُثمَّ الَِّذينا يا «أاْصحا
(3). 

 دا، ثاشان ئةوانةى دواى ئةوان، ثاشان ئةوانةى دواى ئةوان.ضاك بن لةطةأل هاوةآلمن واتة:
ِة، » دةفةرمويَت: ثيَغةمبةر  .3 ئِكا اْلْاالا ْيِه لاْعناُة اَّللَِّ، وا لا عا اِِب فا بَّ أاْصحا ْن سا النَّاِس ما وا

«أاْْجاِعيا 
(4). 

                                                             

 .576صالبن تيمية  "الصارم املسلول عىل شاتم الرسول" (1)

وأخرجه ضياء  وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخني، (،13812) "املسند"يف  رواه أمحد (2)

 .(3386) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 1923) "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 2046) "املختارة"الدين يف 

 "مسنده"والبزار يف  (،177) "املسند"يف  (، وأمحد9175) "الكربى"النسائي يف و (،6728) "صحيحه"ابن حبان يف  رواه (3)

 "السنة"وابن أيب عاصم يف  (،2460) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف  (،143) "مسنده" يف أبو يعىلو (،166)

 .(430) "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 1489)

 =      وأبوبكر بن اخلالل يف ،(2108) "دعاءال"ويف (،12709) "الكبري"والطرباين يف  (،8) "فضائل الصحابة"يف  رواه أمحد (4)
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 و فريشتةكان و هةموو خةَلكى ليَبيَت. نةفرةتى خوائةوةى قسة بة هاوةآلمن دةَليَت  واتة:

ا » دةفةرمويَت: ثيَغةمبةر  .4 إِذا أاْمِسُكوا، وا ُر فا دا ا ُذكِرا اْلقا إِذا أاْمِسُكوا، وا اِِب فا ا ُذكِرا أاْصحا إِذا

أاْمِسُكوا «ُذكِرا النُُّجوُم فا
(1). 

وة طةر قةدةر كرا بيَدةنط بن، ا بيَدةنط بن، وة طةر باسى قةزاوكر طةر باسى هاوةآلمن واتة:
 باسى ئةستيَرة كرا بيَدةنط بن.

)القضاء والقدر، هاوةآلنى خستووةتة رِيزى بابةتة عةقيدةييةكانةوة، وةك:  ثيَغةمبةرى خوا 
هةَلويسَت دةربارةى هاوةآلن بة بابةتيَكى بةرنامةيي و ية زانايان ؤبئةستيَرة ثةرستييةوة، و  الشرك(

مار كردووة، ؤية ئةم بابةتانةيان بةناوى مةنهةجةوة تؤ، ببريوباوةرِى دينى رِيزبةنديان كردووة
)منهج إعتقاد أهل السنة(، )عقيدة أهل السنة يف الصحابة(، )أصول إعتقاد أهل وةكو: 

 .سنة(السنة(، )عدالة الصحابة يف منهج أهل ال

ْرِِّن، ُثمَّ الَِّذينا »دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةرى خوا  فةرموودةى دووةم: تِي قا ْيُ ُأمَّ خا

ُمْ  ُلوهنا ُْم، ُثمَّ الَِّذينا يا ُلوهنا  .(2)«يا

باشرتينى ئوممةتةكةم كةسانى ئةم سةدةيةية، ثاشان ئةوانةى دواى ئةوان ديَن، ثاشان  واتة:
 ئةوانةى دواى ئةوان.

ْيُ » :بة رِيوايةتيَكى تردالة  «... اْلنَّاسخا
(3)

 .هاتووة 
                                                                                                                                                             

صحيح اجلامع "(، و 2340) "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 1476) "الرشيعة"واآلجري يف  (،833) "السنة" =

 .(6285) "الصغري

القضاء "(، ويف 4/108) "احللية"(، وأبو نعيم يف 51) "األمايل"وعبدالرزاق يف  (،1427) "الكبري"الطرباين يف رواه  (1)

 .(545) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 34) "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 444) "والقدر

 (،658) "الكبري"والطرباين يف (، 7420) "املسند"وأبو يعىل يف (، 22960) "املسند"يف  (، وأمحد3650رواه البخاري ) (2)

(، والطحاوي 2/78) "احللية"(، وأبو نعيم يف 3169) "اآلحاد واملثاين"وابن أيب عاصم يف  (،297) "املسند"والطياليس يف 

 .(6125) "رشح معاين اآلثار"يف 

وابن حبان يف  (،5986) "الكربى"والنسائي يف  (،2221والرتمذي )(، 2533(، ومسلم )3651، 2652رواه البخاري ) (3)

 =    (،4871) "املستدرك"واحلاكم يف  (،2187) "الكبري"والطرباين يف (، 3594) "املسند"يف  وأمحد (،6727) "صحيحه"
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 ....  واتة: باشرتين خةَلكى

، ...»وة دةفةرمويَت:  ما نِي آدا ْيِ ُقُروِن با «ُبِعْثُت ِمْن خا
(1). 

 واتة لةناو باشرتين ضني و تويَذيَكدا.خواى ثةروةردطار لة باشرتين سةدةيا منى ناردووة، واتة: 

كة دةرنةضوونة  ،لةبةر ئةو ضاكةيةى كة مةبةستى ثيَيةتى لةواندا ،هاوةآلنييةتىوة مةبةستيش 
 لة ديندارى و كامَلى خوورِةوشت.

 [ٺ  ٿٺ ٺٺ ]ئةم فةرموودةية تةواوكارى وادةكةى خواية كة دةفةرمويَت: 
{4  :110}. 

 خةَلكى. ؤنيَردراون ب واتة: ئيَوة خيَرترين طةىل

ُطُه »دةَليَت:  v (تيمية)ابن  سا ُهْم وا ْرِن وا ِة بُِجْمُهوِر أاْهِل اْلقا ثا اَِلْعتِباارا ِِف اْلُقُروِن الثَّالا

ُكْن باِقيا ِمنْ  ْ يا ُه ملا تَّى أانَّ ِة حا عا اِء اأْلاْربا لافا ِة اْْلُ فا اِض ِخالا ُضوا بِاْنِقرا را ِة اْنقا ابا حا ُهوُر الصَّ ُْجْ ْدٍر  وا أاْهِل با

هُ  ُْجْ لِيٌل وا ٌر قا ةِ اْبِن إَلَّ نافا ارا ِة ِِف إما ابا حا اِغِر الصَّ ْْصِ أاصا اِخِر عا ُضوا ِِف أاوا را اِن. اْنقا وُر التَّابِِعيا بِإِْحسا

أا  ِة؛ وا ِويَّ ْولاِة اأْلُما اِخِر الدَّ ُضوا ِِف أاوا را ابِِعي التَّابِِعيا اْنقا ُهوُر تا ُْجْ ْبِد اْلْالِِك، وا عا ْيِ وا با ْولاِة الزُّ ائِِل الدَّ وا

«بَّاِسيَّةِ اْلعا 
(2). 

كة تيايدا  كةسانى ئةو سةدةية دةوتريَن بة هاوةآلن و ى طشتىؤسةدةية بة ك آئةم س واتة:
، تا ئةو ئاستةى كةسانى (خةليفةكانى رِاشيدين)تايي ؤى هاوةآلن لة دونيادا نةمان بة كؤ، كذياون

سةردةمى هاوةآلنى  تاييؤلة كى )تابعني( ؤوة كئةهلى بةدر ضةند كةسيَكى كةميان مابوو، 
وة دا، امللك بن مروان( )عبد و  اهلل بن الزبري( )عبد تاييان هات لة سةردةمىؤبضووكدا ك

 دا لةانـعةبباسييةكو سةرةتاى سةردةمى  انـتايي سةردةمى ئةمةوييةكؤـلة ك تابعى تابعني()ى ؤـك
                                                                                                                                                             

 (،2465) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف  (،32408) "املصنف"وابن أيب شيبة يف  (،1777) "املسند"والبزار يف  =

(، وأبو 1151) "الرشيعة"واآلجري يف  (،1466) "السنة"وابن أيب عاصم يف  ،(20387) "سنن الكربىال"والبيهقي يف 

 .(10/138) "رشح السنة"والبغوي يف (، 2/78) "احللية"نعيم يف 

 ،(1329) "الشعب"والبيهقي يف  (،6553) "املسند"وأبو يعىل يف (، 8857) "املسند"يف  (، وأمحد3557رواه البخاري ) (1)

 .(3614) "رشح السنة"والبغوي يف 

 .(10/357)البن تيمية  "جمموع الفتاوى" (2)
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 دونيادا دةرضوون.

لاعا »دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةرى خوا  فةرموودةى سيَيةم: ا ُيْدِريكا لاعالَّ اَّللَّا اطَّ ما وا

ْرُت لاُكمْ  فا ْد غا قا ا ِشْئُتْم فا ُلوا ما : اْعما الا قا ْدًرا فا ِهدا با ْن شا َّلا ما ْد  ...»ويف رواية:  ،(1)«عا قا فا

نَّةا  ْبُت لاُكُم اْلا  .(2)«أاْوجا

نازانيت، خواى ثةروةردطار سةيرى هاوةآلنى بةشداربووى شةرِى بةدرى كردووة و  ؤت واتة:
 ش بووم.ؤفةرموويةتى: ض كاريَك ويستتان ليَية بيكةن، ئةوة ليَتان خ

لةبةر  طريَتةوة،ندا كة ديارن ئةم موذدةية دةيانوة هةرضى ناوداران هةية لة هاوةآل
وكانوا ثالث »دةَليَت:  v (تيمية)ابن  ووةكوذمارةيان  بةشداربوونيان لة شةرِى بةدر، وة

«مئة وثالثة عرش
(3). 

 سةد و سيانزة كةس بوون. واتة: سآ

اْختاارا ِمنُْهُم »دةَليَت:  v (القيم)ابن  ، وا اْلاِيا ِة الْعا لا ُه ِمْن ُْجْ ابا لِكا اْختاارا أاْصحا ذا كا وا

اْختاارا ِمنُْهْم أاْهلا  ، وا لِيا ابِِقيا اأْلاوَّ ُه، السَّ لا يِن أاْكما ْم ِمنا الدِّ اْختاارا هلاُ اِن، وا ْضوا ِة الرِّ ْيعا أاْهلا با باْدٍر، وا

ا ها را أاْطها ا وا أاْطياباها ا وا اها ِق أاْزكا ِمنا اأْلاْخالا ا، وا ها لا ائِِع أاْفضا ا ِمنا الرشَّ «وا
(4). 

دا لةنيَوان ئةوانيش، وة خواى ثةروةردطار هاوةآلنى لةنيَوان هةموو خةَلكدا هةَلبذاردووة واتة:
ئةهلى بةدرى هةَلبذاردووة، وة  ثيَشووة ساَلحةكانى هةَلبذاردووة، وة لةنيَوان ئةوانيشدا

بةشداربووانى حودةيبيية، وة لة ديندا كامَلرتين دين و شةريعةتى هةَلبذاردووة، وة لة 
 يةتى،ؤى خـنة ويست و مافاـنانى هةَلبذاردووة، ئةم هةَلبذاردـرتين و ثرِخيَرترينيـاندا ثاكـرِةوشتةك

                                                             

 "صحيحه"وابن حبان يف  (،3305(، والرتمذي )2650(، وأبو داود )2494(، ومسلم )4274، 3007رواه البخاري ) (1)

 (،12593) "الكبري"والطرباين يف  (،197) "املسند"والبزار يف  (،36727) "املصنف"وابن أيب شيبة يف  (،4797)

 .(1173) "رشح السنة"والبغوي يف  ،(8926) "الشعب"والبيهقي يف  ،(4436) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف 

 .(6939رواه البخاري ) (2)

 .75صالبن تيمية  "املسائل واألجوبة" (3)

 .(1/46)البن القيم  "زاد املعاد يف هدي خري العباد" (4)
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 .{r  :68}[ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ]دةفةرمويَت:  ووةكو

اِر، »دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةرى خوا  ةم:ضوارفةرموودةى  ِن ُحبُّ األاْنصا ُة اإِليَما آيا

ارِ  اِق ُبْغُض األاْنصا ُة النِّفا آيا  .(1)«وا

 ؛)مةدينةييةكان(، وة نيشانةى دوورِوويي ئةنسارييةكانةشةويستى ؤخ ؛نيشانةى ئيمان واتة:
 .ئةنسارييةكانةرِقليَبوونى 

اُر َلا ُُيِبُُّهْم إَِلَّ ُمْؤِمنٌ »ايةتيَكى تردا دةفةرمويَت: لة رِيووة  َلا ُيْبِغُضُهْم إَِلَّ ُمناافٌِق،  ،اأْلاْنصا وا

بَُّه اَّللَُّ بَُّهْم أاحا ْن أاحا ما ُه اَّللَُّ ،وا ُهْم أاْبغاضا ْن أاْبغاضا ما «وا
(2). 

ش ناويَت، وة ئةوةى رِقى ليَيانة دوورِووة، ؤكانى خئةنسارييةواتة: ئةوةى ئيماندار نةبيَت 
، وة رِقت لةو كةسة بيَت كة رِقى ش دةويَتؤش بوويَت كة ئةوانى خؤت خخواية ئةو كةسة

 ليَيانة.

بُّ النَّاِس » دةفةرمويَت: (بة )ئةنسارييةكان وة لة رِيوايةتيَكى تردا ْفِِس بِياِدهِ، إِنَُّكْم أاحا الَِّذي نا وا

 َّ تاْيِ « إِِلا رَّ ما
(3). 

سويَند بةوةى طيانى منى بةدةستة، ئيَوة لة هةموو دوو جار ثيَيانى فةرموو:  ثيَغةمبةر واتة: 
 شةويسترتن الى من.ؤكةس خ

 

                                                             

رشح أصول "، والاللكائي يف (1423) "الشعب"والبيهقي يف (، 12316) "املسند"يف  (، وأمحد3784، 17رواه البخاري ) (1)

 .(3966) "رشح السنة"والبغوي يف  ،(1645) "اعتقاد

 "املسند"يف  وأمحد (،8276) "الكربى"والنسائي يف  (،3900والرتمذي )(، 75(، ومسلم )3783رواه البخاري ) (2)

 ،(32353) "املصنف"وابن أيب شيبة يف  (،6946) "وس األ"والطرباين يف  (،1455) "فضائل الصحابة" يف(، و18576)

 .(1778) "اآلحاد واملثاين"، وابن أيب عاصم يف (1422) "الشعب"والبيهقي يف 

 "فضائل الصحابة"يف  (، وأمحد8271) "الكربى"(، والنسائي يف 2509(، ومسلم )6645، 3786رواه البخاري ) (3)

 .(1737) "اآلحاد واملثاين"(، وابن أيب عاصم يف 2180) "املسند"والطياليس يف ، (12305) "املسند"، ويف (1457)
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َ اَّللهُ َعنُْه َقاَل:َعْن َأيبي  ةم:ثيَنجفةرموودةى 
يِّ َرِضي َب  ُموَسى اأْلَْشَعري ْينَا املَْْغري َصله

َشاءَ  َ َمَعُه اْلعي  َوَسلهَم، ُثمه ُقْلنَا: َلْو َجَلْسنَا َحتهى ُنَصِّلِّ
 ،َمَع َرُسولي اَّللي َصىله اَّلُل َعَلْيهي

ا ِزْلُتْم ها »َفَجَلْسنَا، َفَخَرَج َعَلْينَا، َفَقاَل:  :َقاَل  ْينَا َمَعَك  «اُهناا؟ما ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اَّللي َصله

َ َمَعَك اْلعيَشاَء، َقاَل  ُس َحتهى ُنَصِّلِّ
َب، ُثمه ُقْلنَا: َنْجلي ْبُتمْ » :املَْْغري نُْتْم أاْو أاصا  :َقاَل ، «أاْحسا

ها َيْرَفُع َرْأَسُه إيََل 
، َوَكاَن َكثيرًيا ِمي

ي
ََمء ، َفَقاَل: َفَرَفَع َرْأَسُه إيََل السه

ي
ََمء ناٌة » السه النُُّجوُم أاما

ْبُت أاتاى  ها ا ذا إِذا اِِب، فا ناٌة أِلاْصحا ا أاما أانا ُد، وا ا ُتوعا ءا ما َما باِت النُُّجوُم أاتاى السَّ ها ا ذا إِذا ِء، فا َما لِلسَّ

اِِب  با أاْصحا ا ذاها إِذا تِي، فا ناٌة أِلُمَّ اِِب أاما أاْصحا ، وا ُدونا ا ُيوعا اِِب ما ا أاْصحا تِي ما أاتاى ُأمَّ

ُدونا   .(1)«ُيوعا

، نويَذى مةغريبمان كرد لةطةأل ثيَغةمبةردا دةَليَت:  )ئةبو موساى ئةشعةرى(  واتة:
 ان دةكرد، دانيشتني، ثيَغةمبةرى خوا مشنويَذى عيشا وثاشان ومتان: ئةطةر دابنيشتيناية تاوةكو

نويَذى  لةو كاتةوة ليَرةن؟ ومتان: ئةى ثيَغةمبةرى خوا ن، فةرمووى: ؤ الماهاتة دةرةوة ب
ثيَغةمبةرى مةغريبمان كرد و ومتان دانيشني تا عيشاش دةكةين، فةرمووى: ضاكتان كرد، دةَليَت: 

، فةرمووى: ئامسان ؤب ر جاران سةرى بةرزدةكردةوةؤئامسان، ز ؤسةرى بةرزكردةوة ب خوا 
ئةو وادةيةى يشنت، بةسةر ئامساندا ديَت ؤنن، طةر ئةستيَرةكان رِئةستيَرةكان نيشانةى مانةوةى ئامسا

 .بةسةريدا دراوة

ڃ  چ  ]، {S  :9}[ ےھ  ھ  ے   ]دةفةرمويَت:  و خواى طةورة ووةك

ٻ   ]، {a  :11}[ چچ       ڀ  ]، {c  :1 ،2}[ پٻ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  

 .{g  :1}[ ٺڀ  ٺ    

                                                             

 "سنةال"يف  أبوبكر بن اخلاللو (،7249) "صحيحه"وابن حبان يف  (،19566) "املسند"يف  وأمحد (،2531مسلم )رواه  (1)

والبغوي يف ، (1155) "الرشيعة"، واآلجري يف 318ص "عتقاداال"والبيهقي يف (، 3102) "املسند"والبزار يف (، 772)

 .(3861) "رشح السنة"
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مانةوةى هاوةآلمنم، طةر  و فةرمووى: وة منيش نيشانةى سةالمةتى ثيَغةمبةرى خوا ثاشان 
 ثيَغةمبةرى خوا  ووادةيان ثيَدراوة، وةكورِةشانة ديَت بةسةر هاوةآلندا كة يشتم، ئةو هةؤرِ

ثًِيا»دةفةرمويَت:  ًفا كا ى اْختاِلا ا يا ْعِدي فاسا ِعْش ِمنُْكْم با ْن يا ُه ما إِنَّ «فا
(1). 

مانةوةى ئوممةتةكةمن )موسوَلمانان(، طةر  و هاوةآلمن نيشانةى سةالمةتىوة فةرمووى:  ثاشان
 ويشنت، بةسةر ئوممةتةكةمدا ديَت ئةو وادة و هةرِةشانةى بةسةرياندا دراوة، وةكوؤهاوةآلن رِ

ْبِعيا »دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةرى خوا  سا ٍث وا الا َّلا ثا ُق عا ِ تاْفَتا ةا سا ِذهِ اأْلُمَّ إِنَّ ها ةً وا «فِْرقا
(2). 

كارى سةالمةتى و داخستنى دةرطاى فيتنة و دووبةرةكايةتى بوون، ؤهاوةآلن لة ثلةبةرزييان ه
دةنط بوون لة ؤية ثاش ئةوان دةرطاى فريةق و تاقمة طومرِاكان كرايةوة و هةمووشيان كؤب

 ليَدانى هاوةآلندا، هةر بة خةوارج و رِافيزة و موعتةزيلة و ... هتد.

ُكْم ِمْن أاْهِل »دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةرى خوا  :شةشةمفةرموودةى  بْلا ْن قا أاَلا إِنَّ ما

ْبِعيا  سا ٍث وا َّلا ثاالا ُق عا ِ تاْفَتا ةا سا ِذِه اْلِْلَّ إِنَّ ها ًة، وا بِْعيا ِملَّ سا َّلا ثِنْتاْيِ وا ُقوا عا ا : اْلكِتااِب اْفَتا

ٌة ِِف  اِحدا وا ْبُعونا ِِف النَّاِر، وا سا ةُ ثِنْتااِن وا عا َما ِهيا اْْلا نَِّة، وا  .(3)«اْْلا
                                                             

 يف(، والدارمي 17145) "املسند"يف  وأمحد (،5) "صحيحه"وابن حبان يف  (،43ابن ماجه )و(، 4607أبو داود )ه روا (1)

والبيهقي يف  (،69) "السنة"واملروزي يف  (،617) "الكبري"والطرباين يف  (،329) "املستدرك"واحلاكم يف  (،96) "السنن"

 "الرشيعة"واآلجري يف  (،142) "اإلبانة"وابن بطة يف  (،54) "السنة"وابن أيب عاصم يف  ،(20338) "سنن الكربىال"

 (،2305) "اجلامع"(، وابن عبدالرب يف 5/220) "احللية"(، وأبو نعيم يف 79) "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي يف  (،88)

 .(2549) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 937) "الصحيحة"وصححه األلباين يف  (،102) "رشح السنة"والبغوي يف 

 "املسند"يف  وأمحد (،6247) "صحيحه"وابن حبان يف  (،3991ابن ماجه )و (،2640(، والرتمذي )4596أبو داود )رواه  (2)

واملروزي يف  (،4886) "وس األ"والطرباين يف  (،5910) "املسند"وأبو يعىل يف  (،10) "املستدرك"واحلاكم يف  (،8396)

 "السنة"(، وابن أيب عاصم يف 250) "البدع"وابن وضاح يف  ،(20901) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،61) "السنة"

وصححه  (،149) "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي يف  (،21) "الرشيعة"واآلجري يف  (،273) "اإلبانة"وابن بطة يف  (،2)

 .(1083) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 203) "الصحيحة"األلباين يف 

وابن  (،50) "السنة"واملروزي يف  (،884) "الكبري"والطرباين يف  (،443) "املستدرك"واحلاكم يف  ،(4597أبو داود )رواه  (3)

رشح أصول "والاللكائي يف  (،29) "الرشيعة"واآلجري يف  (،268) "اإلبانة"وابن بطة يف  (،2) "السنة"أيب عاصم يف 

 .(2641) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 204) "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 150) "اعتقاد
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ادا اأْلاْعظاما »ويف رواية:  وا  .(1)«إَِلَّ السَّ

ا »ويف رواية:  ْيهِ ما لا ا عا اِِب  أانا أاْصحا  .(2)«وا

ر جياوازى كةوتة نيَوانيان، بوون بة حةفتا و دوو وو طاو لةكةوطةالنى ثيَش ئيَوة لة جو واتة:
بةشةوة، حةفتا و دوويان لة ئاطرداية،  آو س دةبن بة حةفتا بةشةوة، بةآلم موسوَلمانانى ئةم طةلة

ش كة لةسةر رِيَرِةوى و ئةوانة نكة هاوةآلنن، )اجلماعة(يةك بةشيان لة بةهةشتداية، ئةوانيش 
 ئةوانن.

 .ؤرينةى خةَلكى ئةمرِؤلة رِيوايةتةكةى تردا واتة: ز

 سةرين.ئةوةى كة من و هاوةآلمن لةوة لة رِيوايةتةكةى تردا واتة: 

 وة و رِيَرِةوى دينييان كة لةسةر حةقن، هاوةآلن و بةرنامة ؤئاماذةية ب رِيوايةتةكة آهةرس
هةموو  ؤب و كيَشانةن متمانةى رِزطاربوون لة طومرِايي و الدان ثةيوةستبوونة بةوانةوة، نيشانة

 تيَرِوانينيَكى دينى.

كة  ئةمة ثلةى هاوةآلنة لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدا، لةسةر زارى ثيَغةمبةرى خواوة 
 دةفةرمويَت:

، ى لةسةرة)معرفة(، ئةلف و المى دياريكراو ؤمةَلة ديارةى ئةمرِؤئةم كواتة:  :)اجلماعة( .1
 هاوةآلن لة مةَليَك بوونى نةبووة لةو سةردةمةدا كة لةسةر دين بن بةو شيَوازة بيَجطةؤوة هيض ك
 نةبيَت.  )الصحابة(

رينةش ؤرينةى خةَلك، وة زؤزواتة:  :(ْعَظَماأَلالسََّواَد ) رِةشايي طةورة وة وشةى. 2
 .مةَلطاى هاوةآلن بووةؤك

                                                             

البيهقي يف و (،56) "السنة"واملروزي يف  (،8054) "الكبري"والطرباين يف (، 37892) "املصنف"ابن أيب شيبة يف  رواه (1)

 "السنة"(، وابن أيب عاصم يف 27) "الرشيعة"واآلجري يف  (،532) "اإلبانة"وابن بطة يف  ،(16783) "سنن الكربىال"

 .(19/242(، وقال شعيب األرنؤوط يف حتقيق سنن أيب داود: إسناده حسن، وكذلك يف املسند )69)

 (،111) "الرشيعة"واآلجري يف  (،250) "البدع"وابن وضاح يف  (،62) "الكبري"والطرباين يف (، 2641الرتمذي )رواه  (2)

 "الصحيحة"وصححه األلباين يف  (،1/213) "رشح السنة"والبغوي يف (، 147) "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي يف 

 .(2641التحقيق الثاين ) "املشكاة"(، ويف 1348)
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ر بة رِوونى دةفةرمويَت ئةوةى من و هاوةآلمن ؤز :(َما َأَنا َعَلْيِه َوَأْصَحاِبي) وة وشةى. 3
 رِيَرِةوى دينى.و  لةسةرين لة بةرنامة

اِِب » ى ثيَوة لكاوة: )اليوم(وة لة هةنديَك رِيوايةتدا وشةى  أاْصحا ْيِه اْلياْوما وا لا ا عا ا أانا «ما
(1). 

 .ؤئةوةى من و هاوةآلمن لةسةرين ئةمرِواتة: 
ةوة ناودارة، )منهج السلف الصاحل( ية الى زانايان بةناوى بةرنامةى ثيَشووة ساَلحةكانؤب

ئةطةر خاوةنةكانيان كة هاوةآلنن  ؤو خاوةنةكانيان، خ ثيَكهاتووة لة بةرنامة دينييةكةكةواتة 
اهلل ى كورِى مةسعود(  ، هةروةك )عبدداوشةية آو سلةمةبةستة  تيادا ئةوا بةرنامةكانيان ؛نةماون
  :كا »دةَليَت ْحدا إِْن ُكنْتا وا ةا اَّللَِّ وا اعا افاقا طا ا وا ُة ما عا َما َما اْْلا «إِنَّ

(2). 
ئةوانةن كة طوجناو بن لةطةأل طويَرِايةَلى خوادا، ئةطةر بة  رِزطاربووة مةَلةؤئةو كواتة: 

 تةنهاش بيت.
ونا» دةَليَت: v )األلباين(9 الناس إىل العمل بالكتاب والسنة أن  َل يكفي إذا دعا

السلف ْجلة: )عَّل منهج  نقتْص عَّل هذا فقط ِف الدعوة؛ بل َل بد من أن نضم إىل ذلك

« الصالح(
(3). 

كاركردن بة قورئان و فةرموودة، وة بةوة  ؤبةوة بةس نابيَت خةَلك بانطةواز بكةين بواتة: 
)الكتاب ، واتة و دةبيَت وشةى )بةرنامةى ثيَشينة ساَلحةكان( خبةينة ثاَليانوتايي ثيَ بيَنني، بةَلكؤك

بةرنامةمان قورئان و فةرموودةية لةسةر رِيَرِةوى ثيَشينة  ،والسنة على منهج السلف الصاحل(
 بيَت لة بةرنامةكانى تر. ىكارى جياكارؤكة ه ،زانيَتزانستى ب، وة بة بةستنةوةيةكى ساَلحةكان

ركى ؤة، كة ليَجياكةرةوة نني و مثلةى هاوةآلنة بة بةستنةوةيان بة ئيسالمةومةبةست ليَرةدا 
ثاية كارى رِزطاربوونة، ئةمة ثلةوؤاكني، ثةيوةستبوون ثيَيانةوة هرِاست و دروستى و بةرنامة ث

 .بةرزى هاوةآلنة 
                                                             

 "السنة"واملروزي يف  ،(724) "الصغري"، ويف (4886) "وس األ"الطرباين يف و (،444) "املستدرك"احلاكم يف  رواه (1)

(، وضياء الدين يف 9/238) "احللية"(، وأبو نعيم يف 24) "الرشيعة"واآلجري يف  (،265) "اإلبانة"وابن بطة يف  (،59)

 .(171) "املشكاة"(، ويف 5343) "صحيح اجلامع الصغري"(، وصححه األلباين يف 7/278) "املختارة"

 .(160) "رشح أصول اعتقاد"الاللكائي يف رواه  (2)

 .(3/891)لأللباين  " أصل صفة صالة النبي " (3)
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اٌن، »دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةرى خوا  :حةوتةمفةرموودةى  ما َّلا النَّاِس زا ْأِِت عا يا

َّلَّ اَّللُ ُسولا اَّللَِّ صا با را احا ْن صا : فِيُكْم ما ياُقوُلونا ياْغُزو فِئااٌم ِمنا النَّاِس، فا ؟  فا لَّما سا ْيِه وا لا عا

اُل:  ُيقا ياْغُزو فِئااٌم ِمنا النَّاِس، فا اٌن، فا ما َّلا النَّاِس زا ْأِِت عا ْم، ُثمَّ يا ُيْفتاُح هلاُ ْم، فا عا : نا ياُقوُلونا فا

ْم،  عا : نا ياُقوُلونا ؟ فا لَّما سا ْيِه وا لا َّلَّ اَّللُ عا ُسوِل اَّللَِّ صا ابا را با أاْصحا احا ْن صا ْل فِيُكْم ما ها

ُيفْ  ْن فا ْل فِيُكْم ما اُل: ها ُيقا ياْغُزو فِئااٌم ِمنا النَّاِس، فا اٌن، فا ما َّلا النَّاِس زا ْأِِت عا ْم، ُثمَّ يا تاُح هلاُ

ْم،  عا : نا ياُقوُلونا ؟ فا لَّما سا ْيِه وا لا َّلَّ اَّللُ عا ُسوِل اَّللَِّ صا ابا را با أاْصحا احا ْن صا با ما احا صا

مْ  ُيْفتاُح هلاُ  .(1)«فا

، جيهاد لةثيَناوى خوادا  ؤمةَليَك دةضن بؤدا، كديَت بةسةر خةَلكيسةردةميَك  واتة:
كارى سةركةوتنيان، ؤ، دةبيَتة هآ؟ دةَليَن: بةَلدةَليَن: لةناوتاندا هةية هاوةَلى ثيَغةمبةر بيَت 

، جيهاد لةثيَناوى خوادا  ؤمةَليَك دةضن بؤدا، كسةردةميَك ديَت بةسةر خةَلكيثاش ئةوان 
كارى ؤ، دةبيَتة هآ؟ دةَليَن: بةَلدةَليَن: لةناوتاندا هةية طةيشتبيَت بة هاوةآلنى ثيَغةمبةر 

سةركةوتنيان، ثاشان سةردةميَك ديَت ثيَيان دةَليَن: لةناوتاندا هةية طةيشتبيَت بةوانةى كة 
 .كارى سةركةوتنيانؤ، دةبيَتة هآ؟ دةَليَن: بةَلطةيشتوون بة هاوةآلنى ثيَغةمبةر 

 ؤخيَر و بةرةكةتن بو نيشانةى ثرِويانن، بةَلكؤكارى خيَر و ثلةبةرزى دوو ضينى دواى خؤه
 يان.ؤئةو دوو ضينةى دواى خ

آِِّن »دةفةرمويَت:  لة رِيوايةتيَكى تردا ثيَغةمبةر  ووةكو ْن را اما فِيُكْم ما ا دا ْيٍ ما اُلونا بِخا زا َلا تا

اُلونا  اَّللَِّ َلا تازا بانِي، وا احا صا اَّللَِّ َلا وا بانِي، وا احا ْن صا با ما احا صا آِِّن وا ْن را أاى ما ْن را اما فِيُكْم ما ا دا ْيٍ ما بِخا

بانِي احا ْن صا با ما احا ْن صا با ما احا صا آِِّن وا ْن را أاى ما ْن را أاى ما ْن را اما فِيُكْم ما ا دا ْيٍ ما اُلونا بِخا زا «تا
(2). 

                                                             

، ويف (644) "فضائل الصحابة"يف  وأمحد (،4768) "صحيحه"وابن حبان يف  (،2532مسلم )و (،3649البخاري ) رواه (1)

 .(3864) "رشح السنة"(، والبغوي يف 11041) "املسند"

وصححه األلباين  (،32417) "املصنف"ابن أيب شيبة يف و (،799) "مسند الشاميني"، ويف (207) "الكبري"الطرباين يف  رواه (2)

 .(3283) "الصحيحة"يف 
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بةردةوام لةسةر خيَرن تا ئةو كةسانةتان تيادا مابيَت كة منى بينيوة و هاوةَلييةتى واتة: 
كةسانةتان تيادا مابيَت كة ئةو كردووم، سويَند بة خوا بةردةوام لةسةر خيَرن بة مةرجيَك 

طةيشتوون بةوانةى منيان بينيوة و هاوةَلييةتييان كردووم، وة سويَند بة خوا بةردةوام لةسةر خيَرن 
)واتة  كةسانةتان تيادا مابيَت كة طةيشتوون بةوانةى طةيشتوون بة هاوةآلنى منئةو بة مةرجيَك 

 .تابعني(
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 يانؤخ دادوةرى لةسةر  هاوةآلن وتةى

 (تهمعدالعلى  أقوال الصحابة )

ٍد »يَت: َلدة اهلل ى كورِى مةسعود(  )عبد. 1 إِنَّ اهللَ َنَظَر ِِف ُقُلوِب اْلِعَبادِ، َفَوَجَد َقْلَب ُُمَمَّ

 ُقُلوِب اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخْْيَ ُقُلوِب الِْعَبادِ، َفاْصَطَفاُه لِنَْفِسِه، َفاْبَتَعَثُه بِِرَساَلتِِه، ُثمَّ َنَظَر ِِف َصَّلَّ 

ٍد، َفَوَجَد ُقُلوَب َأْصَحابِِه َخْْيَ ُقُلوِب اْلِعَبادِ، َفَجَعَلُهْم ُوَزَراَء َنبِيِِّه، اْلِعَبادِ َبْعَد  ُيَقاتُِلوَن  َقْلِب ُُمَمَّ

«َفُهَو ِعنَْد اهللِ َسيِّئٌ  َسٌن، َوَما َرأَْوا َسيًِّئاَعََّل دِينِِه، َفََم َرَأى اْلُْْسلُِموَن َحَسنًا، َفُهَو ِعنَْد اهللِ َح 
(1). 

( باشرتين دَلى )خواى ثةروةردطار سةيرى دَلى بةندةكانى كرد، بينى دَلى واتة: 
نارد، ثاشان سةيرى دَلى بةندةكانى  داى ثياؤو بةرنامةكةى خى هةَلبذارد ؤخ ؤبةندةكانى بوو، ب
(، بينى دَلى هاوةآلنى باشرتين دَلة، كردنى بة ثشتيوانى ثيَغةمبةرةكةى و لة كرد ثاش دَلى )
دا جبةنطيَن، ئةوةى موسوَلمانان بة ضاكى بزانن الى خوا ضاكة، وة ئةوةى بة ثيَناوى دينةكةي

 .)واتة هاوةآلن( خراثى بزانن الى خوا خراثة

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ] :لة رِوانطةى ئايةتى  )ابن مسعود( ثيَدةضآ ٺ  

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ   ٿ      

وتبيَتى، كة هاوةآلن باشرتين  {110:  4} [ڃڄ  ڄ    ڄ  ڃ  
 خةَلكى. ؤكةسانن لةو كاتةدا خواى طةورة هيَنابيَتنيية دونياوة ب

                                                             

والبزار يف  (،4465) "املستدرك"واحلاكم يف  (،1/379) أمحد موقوفا عىل ابن مسعودو (،378) "املوطأ"مالك يف  رواه (1)

والبيهقي يف  (،23) "املسند"والطياليس يف  (،3602) "األوسط"ويف  (،8582) "الكبري" (، والطرباين يف1816) "املسند"

(، 4/165) "التأريخ"(، ويف 1/146) "الفقيه واملتفقه"واخلطيب يف (، 49) "املدخل"(، ويف 817) "السنن الصغرى"

(، والسخاوي يف 105) "رشح السنة"والبغوي يف  (،1/375) "احللية"وأبو نعيم يف  (،891) "املعجم"وابن األعرايب يف 

 "الواهيات"(، وابن اجلوزي يف 2/187) "الدراية"(، وابن حجر يف 1/177) "املجمع"(، واهليثمي يف 959) "املقاصد"

(452). 
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ٍد، َفَلَمَقاُم َأَحِدِهْم »يَت: ةَلد  (كورِى عومةراهلل ى  )عبد. 2 ََل َتُسبُّوا أَْصَحاَب ُُمَمَّ

«َساَعًة َخْْيٌ ِمْن ِعَباَدةِ َأَحِدُكْم َأْرَبِعنَي َسنَةً 
(1)

«َخْْيٌ ِمْن َعَمِل َأَحِدُكْم ُعْمَرهُ »، ويف رواية: 
(2). 

ى يةكيَكيان خيَرى زياترة لة يةك كات، شويَنكارى قسة مةَليَن بة هاوةآلنى ثيَغةمبةر  واتة:
 هةموو تةمةنى. وعيبادةتى ضل ساَلى يةكيَك لة ئيَوة، بةَلكو

ْلََْشَهُد َرُجٍل ِمنُْهْم َمَع َرُسوِل اهللَِّ َصَّلَّ اهللُ َعَلْيِه » دةَليَت: ( )سةعيدى كورِى زةيد. 3

َم َيْغََبُّ فِيِه َوْجُهُه، َخْْيٌ ِمْن َعَمِل  َر ُعُمَر ُنوٍح َوَسلَّ «َأَحِدُكْم ُعُمَرُه، َوَلْو ُعمِّ
(3). 

زاوى بووبيَت، ؤكة رِووى ت كاريَك لة كارةكانى هاوةآلن لةطةأل ثيَغةمبةرى خوادا  واتة:
 هةبيَت.  يشىخيَرى زياترة لة كردةوةى هةموو تةمةنى يةكيَكتان،طةر هةموو تةمةنى )نووح(

َمْن َكاَن ُمْسَتنًّا َفْلَيْسَتنَّ بَِمْن َقْد َماَت، ُأوَلئَِك » دةَليَت:  )عبداهلل ى كورِى عومةر(. 4

َرَها ُقُلوًبا، َوَأْعَمَقَها ِعلْ  ِة، َأبَّ ٍد َصَّلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاُنوا َخْْيَ َهِذهِ اْْلُمَّ ًَم، َوَأَقلََّها َأْصَحاُب ُُمَمَّ

عليه وسلم َوَنْقِل دِينِِه، َفَتَشبَُّهوا بَِأْخََلقِِهْم  لُِصْحَبِة َنبِيِِّه صَّلى اهلل َتَكلًُّفا، َقْوٌم اْخَتاَرُهُم اهللُ

َدى اْلُْْسَتِقيمِ  ٍد َصَّلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َكاُنوا َعََّل اْْلُ «َوَطَرائِِقِهْم َفُهْم َأْصَحاُب ُُمَمَّ
(4). 

وتةى ئةوانة بيَت كة مردوون، ئةوانة ئةوةى دةيةويَت شويَنكةوتة بيَت با شويَنكة واتة:
، كة ضاكرتين كةسانى ئةم ئوممةتةن، خاوةنى خيَرترين دَلن، وة هاوةآلنى ثيَغةمبةرى خوان 

                                                             

 .(1729، 20) "فضائل الصحابة"يف رواه أمحد  (1)

وابن أيب شيبة يف (، 15) "فضائل الصحابة"يف  أمحدرواه ، و، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده قوي(162ابن ماجه )رواه  (2)

 "الرشيعة"واآلجري يف  (،1006) "السنة"وابن أيب عاصم يف  ،323ص "عتقاداال"والبيهقي يف (، 32415) "املصنف"

 .(162) "صحيح وضعيف سنن ابن ماجة"ه األلباين يف وحسن(، 2350) "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي يف  (،2000)

 "املصنف"وابن أيب شيبة يف (، 90) "فضائل الصحابة"(، ويف 1629) "املسند"يف  (، وأمحد4650رواه أبو داود ) (3)

والاللكائي يف  (،1433) "السنة"وابن أيب عاصم يف  (،90) "املدخل"، ويف 331ص "عتقاداال"والبيهقي يف (، 19513)

 "املختارة"يف  وضياء الدين (،1/95) "احللية"(، ويف 53) "معرفة الصحابة"وأبو نعيم يف (، 2718) "رشح أصول اعتقاد"

 .(4650) "صحيح وضعيف سنن أيب داود"وصححه األلباين يف  (،18/389) "تأريخ دمشق"وابن عساكر يف  (،1083)

(، والبغوي يف 1/305) "احللية"أبو نعيم يف و (،1/166) "منهاج السنة"وابن بطة يف  (،1/379) "املسند"أمحد يف  رواه (4)

 .(105برقم ) (1/214) "رشح السنة"
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خاوةنى قووَلرتين زانسنت و كةمرتين قورساييان تيَدا بةدى دةكريَت لة طةياندنى ديندا، كةسانيَكن 
هاوةآليةتى ثيَغةمبةرةكةى، وة طةياندنى دينةكةى، هاوشيَوةى  ؤخواى طةورة هةَليبذاردوون ب

 و لةسةر رِيَطةى رِاست و هيدايةتن. رِةوشت و رِيَطايان بن، ئةوانة هاوةآلنى ثيَغةمبةرى خوان 

ُْم إِنَّ َناًسا َيَتنَاَوُلوَن َأْصَحاَب َرُسوِل اهللَِّ َصَّلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ »ِقيَل لَِعائَِشَة: . 5 َم َحتَّى إَِّنَّ

 َأْن َلَيَتنَاَوُلوَن َأَبا َبْكٍر َوُعَمَر؟! َقاَلْت: َما َتْعَجُبوَن ِمْن َهَذا؟ اْنَقَطَع َعنُْهُم الَْعَمُل، َفَلْم ُُيِبَّ اهللَُّ

«َيْقَطَع َعنُْهُم اْلَْجرَ 
(1). 

خةَلكانيَك قسة بة هاوةآلنى ثيَغةمبةر  دايكى ئيماندارانيان وت:  ىبة )عائيشة( واتة:
 )دةَليَن، تةنانةت )ئةبو بةكر و عومةر  ، :ئةمان بة ضى لةمةدا سةرسامن؟! وتى

 شة ثاداشتيان ليَ نةبرِيَت.ؤ، خواى طةورة ثيَى خكردةوةيان نةماوة

َأَتاُهُم اْلِعْلُم ِمْن ََل َيَزاُل النَّاُس بَِخْْيٍ َما »يَت: َلدة )عبداهلل ى كورِى مةسعود( . 6

ٍد َصَّلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِمْن َأَكابِِرِهْم، َفإَِذا َجاَء اْلِعْلُم ِمْن قَِبِل َأَصاِغِرِهْم  َفَذاَك َأْصَحاِب ُُمَمَّ

«ِحنَي َهَلُكوا
(2). 

 و بةردةوام خةَلكان لةسةر خيَرن، تاوةكوو زانست لة هاوةآلنى ثيَغةمبةرةوة  واتة:
 تان، ئةوا تيا ضوون.ؤتان، طةر زانست لة بضووكةكانتانةوة بيَت بؤطةورةكانتانةوة بيَت ب

َاِهٍد َوَقَتاَدَة يِف َقْوله َتَعاََل: وَ  ٴۇ      ]َقاَل ُمج ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  

دٍ ، {6: 4}[ ۋ َمَّ َصىلَّ اَّللَّج َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َقاَل: َأْصَحابج ُمج
(3)

. 

                                                             

 "جامع األصول"(، 44/387البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، 6002( برقم )13/151خلطيب البغدادي ) "تأريخ بغداد" (1)

 .(52لألصبهاين ) "املشيخة البغدادية"، 164للسيوطي ص "مسند عائشة"(، 9/408)

يف  وابن مبارك (،20446) "امعاجل"يف  معمر بن راشدو ،(7590) "األوسط"، ويف (8589) "الكبري"الطرباين يف رواه  (2)

 "احللية"(، وأبو نعيم يف 101) "رشح أصول اعتقاد"، والاللكائي يف (926) "املعجم"يف  األعرايبوابن (، 815) "الزهد"

 "تأريخ دمشق"وابن عساكر يف  (،1/317) "رشح السنة"والبغوي يف  (،1058) "اجلامع"(، وابن عبدالرب يف 8/49)

 .(1/27)ألبو عبداَّلل الداين  "سلسلة اآلثار الصحيحة"، ويف (5999( برقم )51/157)

 .(1/12البن القيم ) "إعالم املوقعني عن رب العاملني" (3)



   
71 

 دوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادا

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ]واتة: )موجاهيد و قةتادة( لة تةفسريى ئايةتى: 

 ت حةقة،ؤواتة: خاوةن زانستةكان دةَليَن ئةوةى هاتووةتة خوارةوة ب {6: 4}[ ۈ  ٴۇ      ۋ
 .هاوةآلنى ثيَغةمبةرن ئةوانة دةَليَن: 

نََّة ََل َتُسبَّ »يَت: لَةد  اهلل ى كورِى عةبباس( )عبد. 7 َلَف، َواْدُخِل اْْلَ السَّ

«بَِسََلمٍ 
َم:  ويف رواية: ،(1) اَك َوَشْتَم َأَحٍد ِمْن َأْصَحاِب »َقاَل ِِل النَّبِيُّ َصىلَّ اَّللج َعَلْيِه َوَسلَّ َوإِيَّ

«َرُسوِل اهللَِّ َصَّلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم؛ َفَيُكبََّك اهللَُّ َعََّل َوْجِهَك ِِف النَّارِ 
(2). 

 رة بةهةشتةوة.ؤبة هاوةآلن و ثيَشووان، بة سةالمةتى برِ آقسة مةَل واتة:

 زةخةوة.ؤلة رِيوايةتةكةى تردا: تا خواى طةورة لةسةر رِوو نةختاتة د

ٍد َصَّلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، َفإِنَّ اهللََّ َعزَّ »يَت: َلدة لة رِيوايةتيَكى تردا َوَجلَّ ََل َتُسبُّوا َأْصَحاَب ُُمَمَّ

ُْم َسَيْقَتتُِلونَ  ْم َوُهَو َيْعَلُم َأَّنَّ «َأَمَرَنا بِاَِلْستِْغَفاِر َْلُ
(3). 

، خواى طةورة فةرمانى داوة كة داواى قسة مةَليَن بة هاوةآلنى ثيَغةمبةرى خوا واتة: 
 وستدرةوةدا كة شةرِ لة نيَوانياندا بكةين، لةطةأل ئةوةشدا زانا بووة بةسةر ئ ؤشبوونيان بؤليَخ

 دةبيَت.

َب  َرِِضَ اهللُ َعنْهُ  َفُعَمرَ ». 8 ةِ  ََضْ رَّ لهُ بِالدِّ ، ُثمَّ َقاَل ُعَمُر: َمْن َقاَل َغْْيَ َهَذا َعََّل َأِِب َبْكرٍ  َمْن َفضَّ

ي «َأَقْمنَا َعَلْيِه َما ُنِقيُم َعََّل اْلُْْفََتِ
(4). 

                                                             

 .(2101) "املعجم"يف  األعرايبابن  (،2355) "أصول اعتقادرشح "الاللكائي يف رواه  (1)

اإليامء إَل زوائد األماِل "و  (،34)للنيسابوري  "فوائد أبو عثامن البحرييالسابع من "(، و 817) "ابن املقرئ معجم" (2)

ألبو نعيم  "أصبهانأخبار " و (،1/316)أليب الشيخ األصبهاين  "طبقات املحدثني"(، و 2553)لسليم جرار  "واألجزاء

 .(1/351)األصبهاين 

 "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي يف  (،1979) "الرشيعة"واآلجري يف  (،1741) "فضائل الصحابة"يف  رواه أمحد (3)

املطالب "يف  (، وابن حجر7001) "اإلحتاف"يف  (، والبوصريي364) "احلجة يف بيان املحجة"يف  واألصبهاين(، 2339)

 .(4163) "بزوائد املسانيد الثامنيةالعالية 

 .585ص "صارم املسلول عىل شاتم الرسولال" يف ابن تيمية(، و396) "فضائل الصحابة"يف  رواه أمحد (4)
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ُلنِي َأَحٌد َعََّل َأِِب َبْكٍر َوُعَمَر إَِلَّ َجَلْدُتُه َحدَّ ََل » :َرِِضَ اَّللج َعنْهج  ِلي َوَكَذلَِك َقاَل عَ  ُيَفضِّ

ي «اْلُْْفََتِ
(1). 
بة دورِرِةكةى لةو كةسةى داوة كة ثلةى  خةليفةى )عومةرى كورِى خةتتاب(  واتة:

ى: ئةوةى بيَجطة لةمة )واتة وتوويةت، بةكر(دا  )ئةبو ئةمى بةرزكردووةتةوة بةسةر
هةَلبةستنى بةسةردا ؤبَليَت، ئةوا ئيَمة سزاى در داعومةر( بةسةر بةكر ثلةى ئةبو بةرزكردنةوةى

گ  ڳ]و خواى طةورة دةفةرمويَت: ودةدةين، كة هةشتا دارة، وةك  .{k  :4}[ گ    

 ئةوةى ثايةبةرزم بكات بةسةر )ئةبووتوويةتى:  هةروةها خةليفة )عةىل كورِى ئةبى تاليب( 
 هةَلبةستنى بةسةردا دةدةم.ؤدربةكر و عومةر(دا، سزاى 

كة هةشتا جةَلدة، وةكوو  (زينا)وة سزاى درؤهةَلبةستنيش تؤمةتباركردنى كةسيَكة بة تاوانى 

ڳ  ]دةفةرمويَت:  خواى طةورة  گ     گ   گ    گ   ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  

 .{k  :4}[ ڻڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  

 

 

  

                                                             

 "االستيعاب"يف  لقرطبيوا (،2/807) "املؤتلف واملختلف"والدارقطني يف  (،49) "فضائل الصحابة"يف  رواه أمحد (1)

 "الرشيعة"، واآلجري يف 358ص "العتقادا"والبيهقي يف  (،26/343) "تأريخ دمشق"يف  ابن عساكر(، و3/973)

صارم ال" يف ابن تيميةو(، 36103) "كنز العامل"يف  والشاذِل(، 2729) "املخلصيات"يف  (، وابن زكريا البغدادي1813)

 .585ص "املسلول عىل شاتم الرسول
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 دوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادا

 هاوةآلن دادوةرى لةسةرشويَنكةوتووان و زانايان  وتةى

 (الصحابة يف تعديل التابعني والعلماءأقوال )

َبْْي  ْبُن ُمْصَعب َقاَل َعْبُد اَّلله. 1  ص  قِ تَ ن  يَ  فِيَمن   َتقول  َما » :َقاَل اْلْْهدي: بُن َثابِت ابُن اْلزُّ

َحاَبة  نَ زَ  :ت  ل  ق   ؟الصَّ
وا َأن   م  ألَّنَّ   ،ةقَ ادِ َتَطاع  ر ي   َما اس  ولِ  وا بِنَقصِ ح  ّصَّ َعَلي ِه   اهلل  ّلَّ َص  اهللِ َرس 

َحابه فَ  ،ملَّ َوَس  «وءس  ال   ابةَ َح َص  ب  َح ص  َكاَن ي   :َقال وا م  ّنَّ  أَ كَ فتنقصوا َأص 
(1). 

ضى ، خةليفة )مةهدى( ليَى دةثرسيَت: اهلل ى كورِى زوبيَر(  كورِةزايةى )عبدئةم واتة: 
وتى: دةرضوو لة دينن،  دةَليَت؟ دةَليَيت بة كةسيَك كة قسة بة هاوةآلنى ثيَغةمبةر 

قسةيان بة هاوةآلن وت، وةكوو ئةوة بَليَن،  ئةوةى نةيانتوانى بة ئاشكرا قسة بة ثيَغةمبةر لةبةر
 هاوةَلييةتى كةسانى خراثى كردووة. واية بَليَن: ثيَغةمبةر 

، َفإِّنَّ م  َعَّل » :v َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيزِ . 2 ِسِهم  م  أِلَن ف  ِسَك َما َرِِضَ بِِه ال َقو  َض لِنَف  َفار 

وا، وا، َوبَِبَّصٍ َنافٍِذ َكف  ََل،  ِعل ٍم َوَقف  ِل َما َكان وا فِيِه أَو  وا َأق َوى، َوبَِفض  وِر َكان  ِف األ  م  م  َعَّل َكش  َوه 

م  َما  َده  ت م  إِنَََّم َحَدَث َبع  ل  م  إَِلي ِه َوَلئِن  ق  وه  ت م  ت م  َعَلي ِه َلَقد  َسَبق  َدى َما َأن  َدَثه  إَِّلَّ َمِن َفإِن  َكاَن اْل   َأح 

َ َسبِي َبَع َغْي  وا اتَّ ِفي، َوَوَصف  وا فِيِه بََِم َيك  ابِق وَن، َفَقد  َتَكلَّم  م  السَّ ، َفإِّنَّ م  ه  م  ِسِه َعن ه  لِِهم  َوَرِغَب بِنَف 

ا، وَّن م  َفَجَفو  م  د  َ َقو  ، َوَقد  َقّصَّ م  ِمن  ََم ََسٍ َقه  ، َوَما َفو  َّصٍ وَّن م  ِمن  َمق  ِفي، َفََم د  َوَطَمَح  ِمن ه  َما َيش 

َتِقيمٍ عَ  س  ًدى م  َ َذلَِك َلَعَّل ه  ا، َوإِّنَّ م  َبْي  َوام  َفَغَلو  م  َأق  «ن ه 
(2). 

 رِازى بةةرمووى: ـف v زيز(ـعـال انى )عومةرى كورِى عبدـذطارييةكؤيَك لة ئامـيةك واتة:
                                                             

التحفة اللطيفة يف تأريخ اْلدينة " و ،650لشمس الدين الدمشقي ص "اإلكامل يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أمحد" (1)

للخطيب  "تأريخ بغداد" و (،30لضياء الدين اْلقديس ) "األصحاب النهي عن سب" و ،(2/94للسخاوي ) "الرشيفة

 و (،585البن حجر العسقالين ) "تعجيل اْلنفعة" و (،44/383البن عساكر ) "تأريخ دمشق" و (،11/415البغدادي )

 .(3/362)البن حجر العسقالين  "لسان اْليزان"

 .(529) "الرشيعة"واآلجري يف  (،1833) "اإلبانة"وابن بطة يف ، لباينوصححه األ (4612رواه أبو داود ) (2)
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بووةستة لة ئاستى وةستانياندا، ئةوانة بة زانستةوة يان ثيَى رِازى بوون، ؤخ ؤبةوةى كة هاوةآلن ب
ئةوان لةسةر دةرككردنى بابةتةكان بةتوانا ، كاريان كردووةوةستاون، وة بة ضاويَكى كراوةوة 

وة طةر ضاك بوواية ئةوان لةثيَشرت بوون، ئةوان ثيَشينةى ئةم دينةن، طةر هيدايةت الى بوون، 
ئيَوةوة بيَت ئةوا ثيَشيان كةوتوون، طةر بَليَيت ضةند رِووداويَك لةدواى ئةوان رِوويانداوة، 

َلرت يان بة كامؤخئةوةى ئةو رِووداوانةى داهيَناوة كةسانيَكن كة رِيَرِةوى ئةوانيان نةطرتووة، 
ئةوان كورتهيَنةر و زيادةرِةون، ئةوان لةسةر رِيَطةى  آئةوانةى قسة لة ديندا دةكةن، بةبزانيوة، 
 رِاسنت.

وِل اهللَِّ »: v ِزي  ااْلره  ُزْرَعة وَأبُ  َقاَل . 3 َحاِب َرس  َل َين َتِقص  أََحًدا ِمن  َأص  ج  َت الرَّ إَِذا َرَأي 

ِديق  مَّ َصّلَّ اهللَّ  َعَلي ِه َوَسلَّ  ه  ِزن  َلم  َأنَّ وَل َصّلَّ اهللَّ  َعلَ َفاع  س  ، ، َوَذلَِك َأنَّ الرَّ ي ِه َوَسلَّمَّ ِعن َدَنا َحقٌّ

آَن َحقٌّ  ر  وِل اهللَِّ َصّلَّ َوال ق  َحاب  َرس  نََن َأص  آَن َوالس  ر   ، َوإِنَََّم  اهللَّ  َعَلي ِه َوَسلَّمَّ ، َوإِنَََّم َأدَّى إَِلي نَا َهَذا ال ق 

وَدَنا لِي ب   ه  وا ش  ح  َرر وَن َأن  ُي  ِريد  نَّةَ ي  وا ال كَِتاَب َوالس  م  َزَنادَِقة  طِل  ََل َوه  ح  ِِبِم  َأو  ر  «، َواْل َ
(1). 

طةر بينيت كةسيَك توانج لة يةكيَك لة هاوةآلنى ثيَغةمبةر دةَليَت:  v)ئةبو زورعة(  واتة:
 بزانة ئةوة دةرضوو لة دينة، لةبةرئةوةى ثيَغةمبةر دةدات ،  الى ئيَمة حةقة، وة قورئان

دةيانةويَت ،  و سوننةتانة هاوةآلنى ثيَغةمبةرن حةقة، وة ئةوانةى ثيَيان طةياندووين ئةو قورئان
، لة كار خةنمةتبار بكةن، تاوةكوو قورئان و فةرموودةكان ؤطةياندنى دين ت ؤشايةتةكامنان ب

 مةتبار بن، ئةوان بيَربِوان.ؤت كة ئةوان لةثيَشرتن

وٍء َكاَن َله  »: v َمالك بن َأَنس َقاَل . 4 ل  س  َحابِِه لَِيق وَل ال َقائِل  َرج  إنَََّم َطَعن وا ِِف َأص 

ْيَ  ه  َصاِِلِ َحاب  ا َلَكاَن َأص  ًًل َصاِِلً وٍء، َوَلو  َكاَن َرج  َحاب  س  «َأص 
(2). 

 ئةوةى ؤاوةآلن، بـية تانة دةدةن لة هؤبدةَليَت:  vورِى ئةنةس( ـى كـ)ماليكئيمامى واتة: 
                                                             

هتذيب الكامل يف أسامء " و (،38/32البن عساكر ) "تأريخ دمشق" و ،49للخطيب البغدادي ص "الكفاية يف علم الرواية" (1)

الوهاجة مشارق األنوار " و ،(1/22البن حجر العسقالين ) "اإلصابة يف متييز الصحابة" و ،(19/96للمزي ) "الرجال

 .(3/12مد بن عيل بن آدم بن موسى )حْل "ومطالع األرسار البهاجة يف رشح سنن اإلمام ابن ماجه

منهاج السنة "(، و 4/429البن تيمية ) "جمموع الفتاوى"و  ،580البن تيمية ص "رسولالصارم اْلسلول عىل شاتم ال" (2)

 .(4/1405البن القيم ) "الرد عىل اجلهمية واْلعطلةالصواعق اْلرسلة يف "(، و 7/459البن تيمية ) "النبوية
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ية هاوةَلةكانى خراث بوون، طةر ثياويَكى ضاك بواية ئةوا ؤكةسيَكى خراث بوو، ب بَليَن
 هاوةَلةكانى ضاك دةبوون.

ِِن، ملا جاء الرشيد بشاكر رأس الزنادقة ليرضب عنقه »: vِِمَا َرَواُه اْْلَطِيْب . 5 ََبَ َقاَل: َأخ 

مل تعلمون املتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض والقدر؟ َقاَل: أما قولنا بالرفض فإنا نريد 

«الطعن عّل الناقلة، فإذا بطلت الناقلة أو شك أن نبطل املنقول
(1). 

 بوو لة دذايةتيكردنى ديندا، و ناودار كة سةر شاكر() يةكيَك لة دوذمنان بةناوى كاتيَك واتة:
ضى سةرةتاى ؤ، بآهةواَلم بدةر: راثيَى وتثيَش ئةوةى بكوذريَت ت، را تا لة ملى بدريَهيَن

ئيَمة دةمانةويَت كةسانى دةكةن لة هاوةآلن؟! وتى:  ىو تانةدان فيَركردنى هةموو كةس فيَرى قسة
بار بوون، ئةوا دين بةرةو بةتاَلبوونةوة مةتؤلةبةرئةوةى طةر ئةوان تمةتبار بكةين، ؤطةيةنةرى دين ت

 دةرِوات.

ُه َقاَل:. 6 ْختَِيايِنِّ َأنه َمَر َفَقد  » َعْن َأيُّوَب السه يَن َوَمن  َأَحبَّ ع  ٍر َفَقد  َأَقاَم الدر َمن  َأَحبَّ َأَبا َبك 

َتنَاَر بِن وِر  ث ََمَن َفَقِد اس  بِيَل، َوَمن  َأَحبَّ ع  َضَح السَّ َوةِ َأو  ر  َسَك بِال ع  َتم  اهللَِّ، َوَمن  أََحبَّ َعلِيًّا َفَقِد اس 

َم َفَقد  َبِرَئ ِمَن النرفَ  وِل اهللَِّ َصّلَّ اهللَّ  َعَلي ِه َوَسلَّ َحاِب َرس  نَى ِِف َأص  س  ث َقى، َوَمن  َقاَل اِل   ِِ ال و   «ا
(2). 

بويَت، ئةوة دينى شؤخ بةكر(ى  ئةوةى )ئةبودةَليَت:  vئةيوبى سةختيانى( ) واتة:
شن بووةتةوة، وة ؤرِ ؤرِيَطاكةى ببويَت، ئةوة شؤخ وة ئةوةى )عومةر(ى ثايةدار كردووة، 

  ئةوةى )عةىل(بويَت، ئةوة بة نوورى خوا رِووناك بووةتةوة، وة شؤخ ئةوةى )عومسان(ى 
ئةوةى ضاك بَليَت سةبارةت بة هاوةآلنى وةستة بة رِيَطةى ثتةوى خواييةوة، بويَت، ئةوة ثةيشؤخ

 ، ئةوة ثاك و بةريية لة دوورِوويي.ثيَغةمبةر 

َمَر َكََم »: vن َأَنس َمالك بْ  َقاَل . 7 ٍر َوع  بَّ َأِِب َبك  م  ح  ََّلَده  وَن َأو  َعلرم  َلف  ي  َكاَن السَّ

آنِ  ر  وَرَة ِمَن ال ق  وَن الس  َعلرم  «ي 
(3). 

                                                             

 .(2366( برقم )5/504) لخطيب البغداديل "تأريخ بغداد" (1)

ْلحمد أبوبكر األزدي  "منازل األئمة األربعة" و (،9/87البن حبان ) "اليقات" و ،(8/12) بن كيْيال "البداية والنهاية" (2)

 .(1/53للطربي ) "الرياض النرضة يف مناقب العرشة"و  (،39/502البن عساكر ) "تأريخ دمشق" و ،139ص

 =    ابنو ،(2325) "رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة" والاللكائي يف ،(10برقم ) (1/255) "اْلوطأ" واه مالك يفر (3)



 
76 

 لةسةر دادوةرى هاوةالنشوَينكةوتووان و زانايان وتةى بةشى يةكةم / 

 

ثيَشينة ساَلحةكان منداَلةكانيان فيَرى  دةَليَت: vواتة: ئيمامى )ماليكى كورِى ئةنةس( 
ن فيَرى سوورةتيَكى ؤدةكرد، وةكوو ض بةكر و عومةر و عومسان و عةىل(  شةويستى )ئةبوؤخ

 قورئانيان دةكردن.
ر  »: v َأمْحَد ْبن َحنَْبْل  َقاَل . 8 ك  َت َأَحًدا َيذ  َم إَِذا َرَأي  وِل اهللَِّ َصّلَّ اهلل  َعَلي ِه َوَسلَّ َحاَب َرس  َأص 

ًَلمِ  ِس  ه  َعَّل اْل  ِم  وٍء فاَّتَّ «بِس 
(1). 

بة خراث ناو  دةَليَت: ئةطةر كةسيَكت بينى هاوةآلنى ثيَغةمبةرى  vئيمام )أمحد(  واتة:
 مةتبارى كة بة موسوَلمان نةبوون.ؤبرد، ئةوة ت

ِن َعب ِد . 9 َمَر ب  ًطا » :v ال َعِزيزِ َعن  ع  ث ََمَن َثًَلثَِْي َسو  َب َمن  َشَتَم ع  َمر  ب ن   ...ََضَ َب ع  َوََضَ

َواًطا َعاِوَيَة َأس  «َعب ِد ال َعِزيِز َمن  َسبَّ م 
(2). 

قسةى بة كة ، ئةو كةسةى v( العزيز خةليفةى ثيَنجةم )عومةرى كورِى عبدواتة: 
ى ىلَ دةدا، وة ضةند جةلديَكى دةدا لةو كةسةى جةلد سىبوتاية  )عومسانى كورِى عةففان( 

 بوتاية. كة قسةى بة )مةعاوية( 
 عَ ي   َصّلَّ اهلل  َعَلي ِه َوَسلَّمَ ي بِ نَّ اب ال  َح ص  أَ  مَ تَ َش  ن  مَ »: v هيْ وَ اهَ ن رَ اق بْ حَ ْس إِ  اَل قَ وَ  .10

ب اقِ

«سبَ ي   وَ 
(3). 
 بَليَت، سزا دةدريَت و بةند دةكريَت. ئةوةى قسة بة هاوةآلنى ثيَغةمبةر  واتة:

َيى َوَقاَل  .11 ل  َمن  َشَتَم » :يِف َتلِيِد ْبِن ُسَلْياَمنَ  v ن َمِعين بْ  ََيْ ث ََمَن َوك  ت م  ع  اب  َكاَن َيش  ه  َكذَّ إِنَّ

وِل اهللَِّ َصّلَّ اهللَّ   َحاِب َرس  ث ََمَن َأو  َطل َحَة َأو  َأَحًدا ِمن  َأص  َتب  َعن ه  َوَعَلي ِه ع  ك  ال  ََّل ي  َعَلي ِه َوَسلََّم َدجَّ

نَة  اهللَِّ َوامل ًََلئَِكِة َوالنَّاِس أَ  َ َلع  «ْي  عِ ج 
(4). 

                                                                                                                                                             

 .(44/383) "تأريخ دمشق" عساكر يف =

الصارم " و، (368) لألصبهاين "احلجة يف بيان اْلحجة"، و (2359) لكائيالل "واجلامعةرشح أصول اعتقاد أهل السنة " (1)

 .568ص تيميةالبن  "اْلسلول عىل شاتم الرسول

 .(7/1337) لكائيالل "رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة" (2)

 .32للتوجيري ص "اْلجرم األثيمالرد القويم عىل "، و 568ص بن تيميةال "الصارم اْلسلول عىل شاتم الرسول" (3)

 =       "عقيدة أهل السنة واجلامعة يف الصحابة الكرام"و  ،(10/118) لمباركفوريل "حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي" (4)
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هةركةسيَك قسة بة )عومسان و تةَلحة( و يةكيَك دةَليَت:  v)يةحياى كورِى مةعني(  واتة:
بَليَت، ئةوة دةجالة، فةرموودةى ىلَ وةرناطرييَت، نةفرةتى خوا و  لة هاوةآلنى ثيَغةمبةر 

 فريشتةكان و هةموو خةَلكى ليَبيَت.

: » :vَأُبو َحنِْيَفة  َقاَل  .12 ل ت  َن َأن َت؟ ق  ٍء، َفَقاَل: ِمن  َأي  َة َفَسَأل ت ه  َعن  ََش  َلِقيت  َعَطاًء بَِمكَّ

وَفِة، َقاَل: َأن َت  ِل ال ك  ، َقاَل: ِمن  َأه  : َنَعم  ل ت  م  َوَكان وا ِشَيًعا؟ ق  ينَه 
وا دِ ق  َيِة الَِّذيَن َفرَّ ِل ال َقر  ِمن  َأه 

ر  َأَح  َكفر ِمن  بِال َقَدِر، َوََّل ي  ؤ  َلَف، َوي  ب  السَّ : ِِمَّن  ََّل َيس  ل ت  نَاِف َأن َت؟ ق  َص  ِري َأي  األ  ًدا َفِمن  َيد 

 : َت َفال َزم  بَِذن ٍب، َفَقاَل ِِل َعَطاء  «َعَرف 
(1). 

قوتابى  vبة )عةتاى كورِى ئةبى رِةباح( حةج،  ؤدةرِوات ب v)ئةبو حةنيفة(  واتة:
وتى: خةَلكى  ئةويش شتيَكم ليَ ثرسى،دةَليَت: ةطات، د  عبداهلل ى كورِى عةبباس()

لةو شويَنةى كة دينيان ثارضةثارضة كردووة و  ؤكويَيت؟ ومت: من خةَلكى كووفةم، وتى: ت
مةَليَكى؟ ومت: من لةو كةسانةم كة قسة بة ؤلة ض ك ؤ، وتى: تآمةَليَكن؟ ومت: بةَلؤهةريةكةى ك

زانيوتة ثيَى ومت: قةدةر هةية، وة كةسيش بيَربِوا ناكةم بة تاوانيَك، وةآلن ناَليَن و باوةرِم بة قةزاوها
 ت بة ثيَوةى.و ثيَى طةيشتوويت، ثةيوةس

افِِعيُّ  .13 َم » :v َقاَل الشه وِل اهللَِّ َصّلَّ اهلل  َعَلي ِه َوَسلَّ َحاِب َرس  نَى اهللَّ  َتَعاََل َعَّل َأص  َوَقد  َأث 

ن ِجيلِ  ِ َراةِ، َواْل  آِن، َوالتَّو  ر  م  ِِف ال ق  «َوَرِِضَ َعن ه 
(2). 

 فى هاوةآلنى ثيَغةمبةرى ـثةروةردطار وةسخواى )يَت: ـدةَل vعى( ـافـئيمامى )ش واتة:
                                                                                                                                                             

مشارق األنوار الوهاجة ومطالع األرسار البهاجة يف رشح سنن اإلمام " ، و(3/1115لنارص بن عيل عائض حسن الشيخ ) =

 "تأريخ بغداد"(، و 2/284ألبو أمحد جلرجاين ) "لرجالالكامل يف ضعفاء ا"، و (3/345ْلحمد بن عيل بن آدم ) "ماجهابن 

البن حجر  "هتذيب التهذيب"(، و 4/322للمزي ) "هتذيب الكامل يف أسامء الرجال"(، و 8/5ْلطيب البغدادي )

 .(1/509العسقالين )

البن  "البداية والنهاية" ، و23ص أليب نعيم "مسند أيب حنيفة"و  (،3/314) أليب نعيم "حلية األولياء وطبقات األصفياء" (1)

 .(13/332ْلطيب البغدادي ) "تأريخ بغداد"و  ،(9/336) كيْي

 "جمموع الفتاوى"و  ،(1/63) القيمالبن  "إعالم اْلوقعي" و ،(40برقم ) 111ص للبيهقي "اْلدخل إىل السنن الكربى" (2)

 لعيل الصاليب "دولة السالجقة وبروز مرشوع إسالمى ْلقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي"، و (4/158) البن تيمية

 .305ص
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وةسف كراون  ، وة لةسةر زمانى ثيَغةمبةرةكةى (كردووة، لة تةورات و ئينجيل و قورئاندا
بيَت، ئةوةى ثيَى ز ؤثاش ئةوان نيية، رِةمحةتى خوايان ليَبيَت و ليَيان ثري ؤثايةيةى كة بلةو ثلةو

ن و ساَلحاندا، ئةوان فةرموودةكانيان بة ئيَمة ياؤثايةى شةهيدان و رِاستطبةخشيون لة ثلةو
طةياندووة، وة شاهيدحاَلى هاتنةخوارةوةى قورئان بوون، زانا بوون بةسةر مةبةستةكانى ثيَغةمبةردا 

 ئاطادارى هةموو سوننةتةكانى بوون، ئةوان لة رِيَنموونيكردنيانتايبةت بة ، بة طشتى و ،
وةرع و عةقلَ و  بوارى هةموو ئيجتيهاديَكدا، وة لةسةروو ئيَمةوةن لة هةموو زانستيَك و 

ئيَمة باشرتة، وة لةثيَشرتة، تاوةكوو  ؤرِاكانيان بلة دةقةكانةوة شارةزاترن،  ةكانى خوافةرمان
 مان.ؤرِاكانى خ

َحاَبة»وة دةَليَت:  َحاَبة أب غض النبَومن قصد  ،من عاند الّسنة قصد الصَّ َومن أب غض  ي،الصَّ

« اهللَّ  َعَلي ِه َوَسلََّم كفر بِاهللَّ ال َعِِيمالنَّبِي َصّلَّ 
(1). 

ئةوةى دذايةتى سوننةت بكات، ئةوا مةبةستى ثيَى هاوةآلنة، وة ئةوةى مةبةستى ثيَى  واتة:
 وة بةوةش بيَربِوا دةبيَت.، هاوةآلن بيَت، رِقى لة ثيَغةمبةرة 

َماُم َأمْحَدُ . 14 نَِّة » :v َقاَل اإْلِ ول  الس  َحاب  النَّبِير  :ِعن َدَناأ ص  ك  بََِم َكاَن َعَلي ِه َأص  َصّلَّ التََّمس 

تَِداء  ِِبِم   ،اهللَّ  َعَلي ِه َوَسلَّمَ  «َواَِّلق 
(2). 

ة دينييةى كة يةكيَك لة بنةماكانى سوننةت الى ئيَمة، ثةيوةستبوونة بةو بةرنامة و رِيَرِةوواتة: 
 .انةيشويَنكةوتةي، وة ى بوونلةسةر  هاوةآلنى ثيَغةمبةر

َماُم . 15 إنَم اْلسًلم كدار ْلا باب، فباب اْلسًلم الصحابة، فمن » :v اْلنهَسائِيُّ َقاَل اإْلِ

«آذى الصحابة إنَم أراد اْلسًلم، كمن نقر الباب إنَم يريد دخول الدار
(3). 

 اىـدةرطاى هةبيَت، ـوو ماَليَك واية دةرطـئيسالم وةكدةَليَت:  vائى( ـئيمامى )نةس واتة:
                                                             

 .(1/69البن مفلح ) "اْلقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد"و  (،1/13) بن أيب يعىلال "طبقات احلنابلة" (1)

 "طبقات احلنابلة"و  (،71) بن قدامة اْلقديسال "ذم التأويل" و ،(317) لكائيالل "رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة" (2)

، (4/102) البن تيمية "جمموع الفتاوى"و  ،(4/81) تيميةالبن  "منهاج السنة النبوية" ، و(1/241البن أيب يعىل )

 .230البن اجلوزي ص "مناقب اإلمام أمحد"(، و 787البن مفلح ) "اْلقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد"

 .(71/175) عساكرالبن  "تأريخ دمشق" و ،(1/339) يمزلل "هتذيب الكامل يف أسامء الرجال" (3)
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ن يةكيَك ؤئيسالميش هاوةآلنة، ئةوةى ئازارى هاوةآلن بدات، مةبةستى ثيَى ئيسالمة، هةروةك ض
 لة دةرطا بدات مةبةستى ثيَى ضوونةذوورةوةية.

َماُم . 16 َحاوِ َقاَل اإْلِ أ  ِمن  » :vيُّ اْلطه ، َوََّل َنَتََبَّ م  بر َأَحٍد ِمن ه  ط  ِِف ح  . َوََّل ن َفرر م  َأَحٍد ِمن ه 

ين  َوإِيََم 
م  دِ ب ه  . َوح  ٍ م  إَِّلَّ بَِخْي  ه  ر  ك  . َوََّل َنذ  م  ه  ر  ك  ِ َيذ  ْي  ِ اْل َ ، َوبَِغْي  م  ه  ب ِغض  ب ِغض  َمن  ي  ن  َون 

َيان   غ  ِ  َوط  ر  َونَِفا ف  م  ك  ه  ، َوب غ ض  َسان  «َوإِح 
(1). 

شةويستى كةسيَكياندا، وة ؤناكةين لة خزيادةرِةوى  دةَليَت: v( ئيمامى )تةحاوىواتة: 
حةق،  آباسيان دةكةن بةب رِقمان لةوانةية كة رِقى ليَيانة ومان بةرى ناكةين لة هيض كةسيان، ؤخ

شةويستييان دين و ئيمان و ضاكةية، وة رِقليَبوونيان بيَربِوايي ؤوة بةجوانى نةبيَت باسيان ناكةين، خ
 و دوورِوويي و ياخيبوونة.

ون  ِِف قلبه غل عّل خيار » :vبن أيب العز احلنفي الدمشقي َقاَل اوَ  َفَمن  َأَضل  ِِمَّن  َيك 

َد النَّبِيرَْي؟ لَِياِء اهللَِّ َتَعاََل َبع  ِمنَِْي، َوَساَداِت َأو  «امل  ؤ 
(2). 

 ىدا رِق و كينةلةوة طومرِاترة كة لة دَلي آك دةَليَت: v( ئةبى عزى حةنةفىواتة: ئيمامى )
 ؟. هةبيَت بةرامبةر ضاكرتينى ئيمانداران و طةورةى ئةولياكانى خوا دواى ثيَغةمبةران 

وبره توقْي أصحابه وبرهم  َصّلَّ اهللَّ  َعَلي ِه َوَسلَّمَ ومن توقْيه » :vَقاِِض ِعَياض َقاَل الْ . 17

ومعرفة حقهم، واَّلقتداء ِبم وحسن الثناء عليهم، واَّلستغفار ْلم، واْلمساك عَم شجر 

«بينهم، ومعاداة من عاداهم
(3). 

و  و ضاكةكردن لةطةَلى رِيَزليَطرتنى هاوةآلنيةتى مايةى رِيَزطرتنى ثيَغةمبةر  :واتة
شويَنكةوتةييانة و باسكردنيانة بة ضاك و دوعاى يان و زانينى مافيانة و ضاكبوونة لةطةَل

 و دذايةتيكردنى دوذمنانيانة. يان و باسنةكردنى رِووداوةكانى نيَوانيانةؤشبوونة بؤليَخ

                                                             

 .475ص البن أيب العز احلنفي "رشح العقيدة الطحاوية" (1)

 .470ص البن أيب العز احلنفي "رشح العقيدة الطحاوية" (2)

 .22للنبهاين ص "األساليب البديعة يف فضل الصحابة وإقناع الشيعة" و(، 2/52)للقاِض عياض  "الشفاء" (3)



 
80 

 لةسةر دادوةرى هاوةالنشوَينكةوتووان و زانايان وتةى بةشى يةكةم / 

 

ْهَرُزوِري  َقاَل ا. 18 للصحابة بأرسهم خصيصة، وهي: أنه َّل يسأل » :vْبُن َصاَلْح اْلشه

لكوِّنم عّل اْلطًلِ معدلْي بنصوص الكتاب عن عدالة أحد منهم، بل أمر مفروغ منه، 

«والسنة وإجاع من يعتد به ِف اْلجاع من األمة
(1). 

هاوةآلن بة طشتى تايبةمتةندييةك هةية: ئةويش ئةوةية ثرسيار لة دادثةروةرى كةسيان  ؤب واتة:
باسكراون بة و  هاتووة، لةبةر ئةوةى بة شيَوةيةكى طشتى تةزكيية تايي ثآؤناكريَت، ئةم كارة ك

 دا وةردةطرييَت.يدةنطؤرِايان لة ككة دةنطى ئةو زانايانةى ؤدةقةكانى قورئان و فةرموودة و ك

م  َأّنَّ م  َنَقَلة  » :v َقاَل اجْلَُوْينِيُّ  .19
َواِْلِ ٍث َعن  َأح  ِ َبح  م  ِمن  َغْي 

َبَب ِِف َقب وِْلِ َوَلَعلَّ السَّ

يَعِة، َوَلو  َثَبَت  ِ َسَلت  الَّشَّ ََت  وِل َوملََا اس  س  ِ الرَّ يَعة  َعَّل َعّص  ِ ِت الَّشَّ ، ََّلن َحَّصَ التََّوق ف  ِِف ِرَواَيتِِهم 

َصارِ  َع  «َعَّل َسائِِر األ 
(2). 

خيان، وة دؤبةدواداضوون لةسةر بارو آكارى وةرطرتنى رِيوايةتةكانى هاوةآلن بةبؤه واتة:
كارى ؤئةوة دةطةرِيَتةوة كة هاوةآلن ه ؤبةَلطة، ب دةنطييان و كردنةؤكارى خويَندنةوةى كؤه

لة سةردةمى  طةياندنى دينةكةن، وة طةر طيَرِانةوةكةيان وةرنةطرييَت، ئةوا دين و شةريعةت
 سةردةمةكانى تر. ؤدةرناضيَت ب ثيَغةمبةردا 

ِهم  َتَكل ًفا، » :v ْبن اْلَقي مْ َقاَل ا .20 َمِقِهم  ِعل ًَم، َوَأَقلر ل وًبا، َوَأع  ِة ق  ِة، َوَأَبرر األ  مَّ َقِه األ  مَّ َرأ ي  َأف 

وا التَّن   َهاًنا، الَِّذي َشاَهد  م  َأذ  َفاه  َراًكا، َوَأص  رِهم  إد  َملِِهم  فِط َرًة، َوَأََت وًدا، َوَأك  ِهم  ق ص  ِزيَل، َوَأَصحر

وا التَّ  م  َوَعَرف  ه  ود  ل وِمِهم  َوق ص  َبة  آَرائِِهم  َوع  وِل؛ َفنِس  س  وا َمَقاِصَد الرَّ إََل َما َجاَء بِِه أ ِويَل، َوَفِهم 

ول   س  م  ِِف َذلَِك  َوَسلَّمَ َصّلَّ اهللَّ  َعَلي ِه  الرَّ َده  َ َمن  َبع  م  َوَبْي  ِ  َبي نَه  َبتِِه؛ َوال َفر  ح  َبتِِهم  إََل ص  َكنِس 

ِرِهم  إََل َقد  َكال فَ  َبِة َقد  ِِيِم  َكنِس  م  إََل َرأ  َده  َبة  َرأ ِي َمن  َبع  ِل؛ َفنِس  م  ِِف ال َفض  م  َوَبي نَه   َبي نَه 
ِِ
«ِرِهم  ر 

(3). 

                                                             
، و 131ص لدكتور مازن بن حممد بن عيسى "اإلصابة يف الذب عن الصحابة"(، و 263البن بطة ) "اإلبانة الصغرى" (1)

اجلني الداين رشح قطف " و ،(2/812نارص بن عيل عائض حسن الشيخ )ل "عقيدة أهل السنة واجلامعة يف الصحابة الكرام"

 .159صلعبداْلحسن العباد  "مقدمة رسالة ابن أيب زيد القْيواين

 .(1/186) لشوكاينل "إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول"(، و 1/242للجويني ) "الربهان يف أصول الفقه" (2)

 .(1/63) البن القيم "إعالم اْلوقعي عن رب العاْلي" (3)
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شارةزاترين كةسانى ئةم ئوممةتةن، وة باشرتين و خاوةنى رِاى ضاك رِاى هاوةآلنة،  واتة:
لة فةتوا و ديندا و ثاكرتين  زانست و كةمرتين قورساينيمةنرتين دلَ و خاوةنى قووَلرتين ؤخيَر

شاهيدحاَلى  ن كة، كةسانيَكنضوونؤخترتين بنيةت و كامَلرتين نةفس و تةواوترين ووريايي و ثو
 يَكهاتنةخوارةوةى قورئان بوون، وة زاناترين كةس بوون بةسةر تةفسريدا و تيَطةيشتووترين كةسان

ضوون و زانستةكانيان و نيةتةكانيان لة ديندا ؤئاستى ب، بةردا بوون بةسةر مةبةستةكانى ثيَغةم
واية، جياوازى نيَوان ئةمان و ثاش ئةمان وةكوو  ثيَغةمبةر  ؤوةكوو ئاستى ثلةى هاوةَلييةتييان ب

يان وةكوو جياوازى ثلةى ؤضوونى دواى خؤضوونةكانيان لة ئاستى بؤجياوازى ئاستى دينييانة، ب
 يةكرتييان واية.

َساِوِيِم  َوَقد  َكاَن »وة دةَليَت:  ، َوَكي َف ي  َساِوِيِم  ِِف َرأ ِِيِم  م  ََّل ي  َده  ود  َأنَّ َأَحًدا ِِمَّن  َبع  َوامل َق ص 

 امل َن ِزلَ 
م  ِِبَِذهِ ه  َواَفَقتِِه؟ ... َوَحِقيق  بَِمن  َكاَنت  آَراؤ  آن  بِم  ر  أ َي َفَين ِزل  ال ق  م  َيَرى الرَّ ه  وَن  ةِ َأَحد  َأن  َيك 

ل وٍب ِم  َتلَِئٍة ن و ادِر  ِمن  ق  أ ي  الصَّ َو الرَّ ِسنَا، َوَكي َف ََّل َوه  ف  نَا أِلَن  ا ِمن  َرَأي  ً ِي  م  َلنَا َخْي 
ًرا َوإِيََمًنا َرأ 

ل   ِة، َوق  ولِِه َوَنِصيَحًة لِْل  مَّ ًَم َعن  اهللَِّ َوَرس  ِرَفًة َوَفه  َمًة َوِعل ًَم َوَمع  ، َوََّل َوِحك  وِب  م  َعَّل َقل ِب َنبِيرِهم 

ا مَل   ا َطِريًّ  َغضًّ
ةِ  الن ب وَّ

َكاةِ يََمَن ِمن  ِمش  ِ ل وَن ال ِعل َم َواْل  م  َين ق  ، َوه  م  َوَبي نَه  ، َومَل  َواِسَطَة َبي نَه  َكال  ب ه  إش  َيش 

، َفِقَياس  َرأ ِي  َعاَرَضة  ه  م  ، َومَل  ت َدنرس  ب ه  ِخًَلف  َسِد ال ِقَياسِ  َيش  ِهم  بِآَرائِِهم  ِمن  َأف  ِ «َغْي 
(1). 

مةبةست ئةوةية كةس ناطاتة ثلةى ئةوان و ناضيَتة ئاستيان، بةَلكوو هةنديَكيان وةحى  واتة:
ئيَمة باشرت بيَت تا رِاى  ؤلةسةر رِايةكةى دادةبةزى، طةر لةم ئاستةدا بن شاييستة بةوةن رِايان ب

لة دَليَكةوة دةرضووة ثرِ لة ئيمان و حيكمةت و نوور و زانست و كة ن وا نابيَت ؤمان، ضؤخ
يان ؤدَليان لةسةر دَلى ثيَغةمبةر بووة، وة لةنيَوان خ، و ثيَغةمبةرةكةى   لة خوا نتيَطةيشتن

يان طةيةنةرى زانست و ئيمان ؤطةياندنى دينةكة، خ ؤكةسانيَكى تر نةبووة ب و ثيَغةمبةردا 
هيض تيَكضوون و جياوازييةكى تيَكةأل نةبووة،  ،ثيَغةمبةرايةتييةوة بة تةرِ و ثاراوىبوون لة دةالقةى 

ضوونى دواى ئةوان ؤبئةوان بة رِاو ضوونىؤبرِاوية كيَشانةى ؤدروست نةبووة، ب ؤوة بةرامبةريَتى ب
 و خستنةئاستى يةك هةَلةيةكى طةورةية.

                                                             

 .(65 - 1/64البن القيم ) "اْلوقعي عن رب العاْليإعالم " (1)
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م  َفإِّنَّ م  َخْي   » :v ْبن َتْيِميهةَقاَل ا .21 ََحادِيث  ... َوه  ِة، َكََم َتَواَتَرت  بَِذلَِك األ   األ  مَّ
َهِذهِ

وِب َعَلي ِهم  الَِّذيَن َيتَّبِع ونَ  وا ِمن  امل َغ ض  َهَداء  َعَّل النَّاِس، ... َفَلي س  ِة، ال َوَسط  الش  مَّ
َضل  األ    َأف 

َواَءه   الرْيَ َأه  ، َوََّل ِمَن الضَّ اِهلَِْي ... بَ  م  ِد،اْل َ م  َكََمل  ال ِعل ِم َوَكََمل  ال َقص  َمل   ل  َْل  َحاَبة  َأك  ... َوالصَّ

َذا ََّل ََتِد  َأَحًدا ِمن  أَ  تَِباِر، َوِْلَ اِع َواَِّلع  َ ِج  نَِّة َواْل  ِة ِِف َذلَِك بَِدََّلَلِة ال كَِتاِب َوالس  ِة إَِّلَّ األ  مَّ يَاِن األ  مَّ ع 

لِ  ف  بَِفض  ََتِ ع  َو م  َحاَبةِ  َوه  «الصَّ
(1). 

رِيوايةت لةو بارةيةوة هاتووة،  ةهاضةند ووةكوهاوةآلن ضاكرتين كةسانى ئةم ئوممةتةن،  واتة:
ئةوان باشرتين كةسانى دادثةروةرن كة شايةتن بةسةر خةَلكييةوة، نة لة نةفرةتليَكراوةكانن 

و طومرِان وةكوو  وةكوو جوولةكة، كة شويَنكةوتةى هةوا و ئارةزووةكانيانن، وة نة نةزان
طاوورةكان، بةَلكوو خاوةنى كامَلرتين زانست و خاوةن نيةتن، هاوةآلن ضاكرتين و كامَلرتينى 

 لةم ةبةرئةوة كةسيَك نييةدةنطى زانايان، لؤو ك ئةم ئوممةتةن، بة بةَلطةى قورئان و فةرموودة
 ثايةياندا.ئوممةتةدا دانى نةنابيَت بة ثلةو

م  بَِمَساَءةٍ » :v ْبُن َكَيْْي َقاَل ا .22 ِض َْل  ِي َعِن التََّعر  َحاَبِة َوالنَّه  ََحادِيث  ِِف َفَضائِِل الصَّ َواأل 

ب ق  َوال َكََمل  الَّذِ  ل  َوالسَّ م  ال َفض  م  ... َوَْل  ِفيِهم  َثنَاء  اهللَِّ َعَلي ِهم  َوِرَضاه  َعن ه  ، َوَيك  م  َكثَِْية  ه  ي ََّل َيل َحق 

م  فِيِه َأَحد   َضاه  م  َوَأر  ِة، َرِِضَ اهللَّ  َعن ه   األ  مَّ
«ِمن  َهِذهِ

(2). 
نةوتن ثيَيان، ئةوةندة بةسة كة خواى رة لة باسى ثلةوثايةى هاوةآلن و قسةؤفةرموودة ز واتة:

ييةك و كامَلييةكيان هةية، كةس لة ةطةورة وةسف و ثايةداريان دةكات، ئةوان ثلة و ثيَشين
 ناطاتةوة، خواى طةورة ليَيان رِازى بيَت و رِازييان بكات.موسوَلمانان ثيَيان 

ت ه  ِمن  » :vْلُقْرُطبِي  َقاَل ا .23 ، َوِخَْيَ ه  ِفيَاؤ  لِيَاء  اهللَِّ َتَعاََل َوَأص  ، َأو  ول  د  م  ع  ه  ل  َحاَبة  ك  َفالصَّ

نَّةِ  ِل الس  َهب  َأه  لِِه. َهَذا َمذ  س  بَِيائِِه َور  َد َأن  ِقِه َبع  «َخل 
(3). 

                                                             

 .(2/80) تيميةالبن  "منهاج السنة النبوية" (1)

 .(7/363) "تفسْي ابن كيْي" (2)

 .(16/299) "تفسْي القرطبي" (3)
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هاوةآلن هةموويان دادثةروةرن، وةلييةكانى خوان و هةَلبذيَردراو و ضاكرتينى  واتة:
 ، ئةمة بةرنامةى ئةهلى سوننةية. درووستكراوانى خوان ثاش ثيَغةمبةران
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 و ِروونكردنةوةى زانايان بؤى هاوةالن نَيوان ِراجيايىبةشى دووةم / 

 

 ةمبةشى دوو

 و رِوونكردنةوةى زانايان بؤى هاوةآلن رِاجيايي نيَوان

 (وأقوال العلماء فيه الصحابة اخلالف بني)

ثايةيةكى طةورةى ديين دة و قسةى زانايانة، هاوةآلن ثلةوبةطويَرةى دةقى ئةو ئايةت و فةرموو
ئةم ثلة و بةرِيَزيية بةرهةمى تةواوى كامَلى دينييانة، لةرِووى وةرطرتن و دونياييان بةدةستهيَناوة، 

ى )معجزة(و جيَبةجيَكردنيةوة، كةواتة زانا و خواناس و سةركردة و ناودارى ئةم دينةن، بةَلكوو 
إِنَّ اهلَل »دةفةرمويَت:   ى خواثيَغةمبةركوو وةئيسالمة، كة ضينيَكى ئاوا دةطةيةنيَتة ئةو ئاستة، 

«َيْرَفُع ِِبََذا اْلكَِتاِب َأْقَواًما، َوَيَضُع بِِه آَخِرينَ 
(1). 

كؤمةَليَكيش دادةبةزيَنيَت بةرز دةكات و ثايةمةَليَك ؤك م قورئانةخواى ثةروةردطار بةواتة: 
 .كة وةرى ناطرن

ەئ  ېېېېىى ائ]وة خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت:  ائ  

 .{r  :5}[ ۇئەئ  وئ  وئ  

دةسةآلت  برِذيَنيَت بةسةر ئةوانةى كة بآ ىؤواتة: خواى طةورة دةيةويَت منةت و نيعمةتى خ
 بيانكاتة ثيَشةوا و ثيَشةنط و باآلدةستى سةر زةوى. ،داو الوازن لة زةوي

ليَدان و  ؤكةليَنيَك دةطةرِيَن ب ؤنةوة تا ئةم سةردةمة دذايةتيكةرانى ئةم دينة بؤية هةر لة كؤب
نى ؤستكراوى دةستى دوذمنانى كر لة فريةقة طومرِاكانةوة كة درومتمانةكردنى ئيسالم، هة بآ

وةكوو جوولةكة و طاوورةكان لة رِدراوةكانى كان و دينة س(ه)جموسيئيسالم بووة لة 
نة جوولةكة و ؤى ك)ابن سبأ(كةليَن دروستكردن، هةر لة  ؤاندا ثيالنطيَرِ بوون بيدةسةآلتيبيَ

                                                             

مسند "والطرباين يف  (،3408) "السنن" (، والدارمي يف232) "املسند"يف  (، وأمحد218(، وابن ماجه )817مسلم ) رواه (1)

 البن كثري "مسند الفاروق"، ويف (5125) "السنن الكربى"، ويف (2428) "الشعب"والبيهقي يف  (،2999) "الشاميني

 .(2/609) برقم
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 دادوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدا

نييةكان و خاوةن هةوا و و عةقال )معتزلة(لة  نشكراوى دةستى فةيلةسووفةكانؤط كة ئةوانةى
 ئارةزووةكان ... .

ر و ؤراوجؤيةكةم كاريان كة تا رِادةيةك جيَطري بيَت ليَدانى هاوةآلنة، بة بيانووى ج
ى زانايان ؤئايةت و فةرموودانة و وتةى ككةرِكردن لةو هةموو دةقى ؤضةواشةكارى و لةطةأل خ

 شنة لةم بوارةدا.ؤذيَكى رِؤكة وةكوو رِ

 ىرِيَزةئةو اليةنيَك دةيةويَت وةكوو كةسانيَكى سادة سةير بكريَن، دوور لةو هةموو بةها و 
 .كة هةيانة، وة اليةنيَكى تر دةيانةويَت بيانطةيةننة ئاستى ثيَغةمبةران و قابيلى هيض هةَلةيةك نةبن

 وة اليةنيَكى ترو دادثةروةرييان ىلَ دةسيَنيَتةوة و كامَلييان ىلَ دادةنرِيَنيَت،  )عدالة( اليةنيَك
ش زيادةرِةو اليةنيَكيكةمرِةو و  اليةنيَكدةبةخشيَت كة ثلةى ثيَغةمبةرايةتيية،  آيةتيان ث)معصوم(

خةوارجةكان و موعتةزيلة و عةقآلنييةكان كةمرِةون تياياندا، دةيانةويَت  ،(اإلفراط والتفريط)
بكريَت، وة  ؤهاوةآلن وةكوو هةموو كةسيَكى سادة و ساكارى ناو بازنةى دين ثيَوانةيان ب

 دادةنيَن. (معصوم)رِافيزة)شيعة(كان ئيمامى )عةىل( و بنةماَلةكةى و نةوةكانى بة 

نة، جوولةكةكان ثيَغةمبةرانيان بة كةسانى سادة دةزانى، ئةمة كارى جوولةكة و طاوورةكا

 .{112:  4}[ ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  ]وةكوو خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: 

بة هةواَلدان لةسةرى و تةنانةت   )عيسى(و دةستيشيان لة  )حيى و زكريا(ية كوشتنى ؤب
( هةبوو، ناودار بوون بة بكوذى ثيَغةمبةران ) ثيَغةمبةر ؤزةهراويكردنى مةرِةكةى خةيبةر ب

ن، وة لةوالشةوة طاوورةكانيش ثيَغةمبةر يان دةكردئةوةندة بة سادة سةير ، )قتلة األنبياء(

:  8}[ ک  ک  ک  گ]، يان بة بةشيَك لة خوا يان كورِى خوا دادةنا  )عيسى(

 .{G  :30}[ ۀ ڻڻ  ڻ   ڻ]، {73

باوةرِيان بةوةية كة نابيَت لة هاوةآلندا زيادةرِةوى و كةمرِةوى بةآلم بةرنامةى ئةهلى سوونة 

ۈ ۇ   ۆ     ]يانة: ؤبدريَت كة مافى خ آيان ثؤبكريَت، دةبيَت ثلةوثايةى خ  K}[ ۆ  ۈ  

 :3}. 
 .آى بدريَتؤواتة: هةموو خاوةن ثلةيةك ثلةكةى خ
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ثيَغةمبةران  وبن وةكو (معصوم)تاوان و ثاريَزراون، واتة نة كةسيَكى سادةوساكارن، وة نة بيَ نة
 ، ببةخشريَت،  آرِاست و دروستى و كامَلى و دادثةروةرى دينييان ث )عدالة(بةَلكوو ثلةى

و بةخششى ئيَمة نيية، بةَلكوو ثيَبةخشينى خوايي و ديارى  )عدالة( يةيدادوةركة ئةم ثلةى 
 ؤى تةواوى طةياندنى ئةو دينة بكارى متمانةؤيانة، كة ثيَبةخشينيان دةبيَتة هؤةى بةرزى خثلةوثاي
كارى ؤى و هؤسةردةمى خ ؤب ئةو دينة قةتيس دةميَنيَت كة دةبيَت هةر وايش بيَت، طةرنائيَمة، 

ى نةمانى دين، ئةمةش ناطوجنيَت لةطةأل طةورةيي و باآلدةستى ؤطةياندن دةثضرِيَت و دةبيَتة ه
طةياندنى دينةكةى و الوازى بةرنامةكةى و قابيلى مانةوة  ؤمةَليَك دروست نةبيَت بؤخوادا، كة ك

 ؤبرِةخسيَنيَت، بةآلم ب ؤكارى ذيانيان بؤو طةياندن نةبيَت و دروستكراوةكانى )خملوقات( ه
ثيَويستى و ياساكانى ذيان و رِيَنمونييان و هيدايةتيان ثةراويَز و لةبرييان بكات، وةكوو خواى 

:  i}[ ۇے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ے  ]ثةروةردطار دةفةرمويَت: 

115}. 
 طاَلتة و طةث دروستكردووة و ناطةرِيَنةوة المان؟! ؤوا طومان دةبةن ئيَمة ئيَوةمان بواتة: 

 يةتى، وة كارى ثيَغةمبةرةكةى ؤى كامَلى بةرنامةكةى نيشانةى كامَلى خؤخؤكة ب
طرى ؤو لةخ ئادةميزاديَك ئادةمينيةكوو هةموو ية هاوةآلن وؤ، ببةرهةمدار و مايةى مانةوة بيَت

قةدةرةكانى خوايي و رِووداوةكانى دونيايي و نني،  )مالئكة(و فريشتة  هاوشيَوةكانيانن
 .دالة ئاستياننيية  يانتاقيكردنةوةكان هيض بةربةستيَك

ية هةرضييةكيان كردبيَت لة ضوارضيَوةى ئيجتيهاد و سوودمةندى دينى و دونيايي ئةو ؤب
و كارة طةورة و طرانة رِابوردووةكانيان ضيَت و ثلةوثاية و زانستى دينى خةَلكة دةرنا

 ؤمةتبار نةكريَن و طومانى باشيان ثيَ بربيَت، كة هةر ئةوةندةيان بؤئةوةى ت ؤبةَلطةنةويستة ب
رِةخساوةو ثيَ كراوة لةو سةردةمةدا، خواى طةورة و ميهرةبان ثاداشتيان لةسةر ضاكةكانيان 

نةويست و دونيانةويست بوون، زانا و ؤوريَت، كةسانيَكى خوانينةكانيشيان ببوباتةوة و لة نةت
شةر و هةويَنى ئةم دينة بوون، بةم شيَوةية زانايانى ئةهلى سوننة دةرِواننة هاوةآلنى ؤتيَك
 شةويست، بة باسى ضاكةكانيان و الدانى رِووداوةكانيان.ؤخ

فةرموودة لةسةريان و باسكردنى رِووداوةكانى ية لةبريكردنى ثلةوثاية و وةسفى قورئان و ؤب
نيشانةى طومرِايي و ثيَضةوانةى دةقى ئايةت و فةرموودةكانة،  ؛نيَوانيان و بنيادنانى دين لةسةريان
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لة ثشتيانةوة ليَدانى دين و  يشئةمة بة كارى بيدعةكاران و سةرليَشيَواوان ناودةبريَت، مةبةست
 .بؤى دوذمنكاريية

مةَليَك لة وتةى زانايانى ئةهلى سوونة لةسةر جياوازييةكانى نيَوان ؤك ئةم مةبةستةش ؤب
 نيَتى مامةَلة و تيَرِوانني لةطةأل ئةو بابةتانةدا دةخةينة رِوو:ؤهاوةآلن و ض

ْمَساِك َعَّمَّ َشَجرَ  َوَكَذلَِك ُنْؤِمنُ »: v ابن تيمية(َقاَل ). 1 َوَنْعَلُم َأنَّ َبْعَض  َبْينَُهمْ  بِاْْلِ

ْم َأْجَراِن؛ َأْو ُمَثابنَِي َعََل َعَملِ  ا ُمِصيبنَِي ََلُ ِهْم اْلَْنُْقوِل ِِف َذلَِك َكِذٌب. َوُهْم َكاُنوا ُُمَْتِهِديَن؛ إمَّ

ْم َخَطُؤُهْم؛ َوَما كَ  الِِح َمْغُفوٌر ََلُ يَِّئاِت الصَّ ْم ِمْن السَّ ْم مِ َوَقْد َسَبَق  اَن ََلُ ْسنَىََلُ َفإِنَّ اهللََّ  ْن اهللَِّ اْْلُ

ُْم َخ  َرةٍ؛ أَْو َغْْيِ َذلَِك. َفإَِّنَّ ا بَِتْوَبِة َأْو بَِحَسنَاِت َماِحَيٍة َأْو َمَصائَِب ُمَكفِّ ْم: إمَّ ْْيُ ُقُروِن َهِذ ِِ َيْغِفُرَها ََلُ

ةِ  «اْْلُمَّ
(1). 

بني لة ئاست رِووداوةكانى نيَوانيان، باوةرِمان بةوةية بيَدةنط  دةَليَت: v )ابن تيمية( واتة:
يان ئيجتيهاديان ؤخ ؤن، ئةوان بؤوة بزانني ئةو شتانةى لةو بارةيةوة وتراوة هةنديَكيان در

كارى ؤلةسةر ئةو كارة ضاكانةيان كة ه ثيَكاويانة و دوو ثاداشتيان هةيةكردووة، يا ئةوةتا 
ئةمان هةر لة ئةزةلةوة الى خوا بة ضاك  شبوونى هةَلةكانيان و سرِينةوةى تاوانةكانيانة،ؤليَخ

كارى ؤش دةبيَت بة تةوبة يان بة ضاكةكان كة هؤنووسراون، خواى ثةروةردطار ليَيان خ
 ؤشييانةى كة سرِةرةوةى تاوانةكانة، يان بةدةر لةمانة، ئةوان بؤسرِينةوةية، ياخود بةو بةآل و ناخ

 .يان باشرتين سةدة بوون لةسةر زمانى ثيَغةمبةر ؤخ

ْم، ِْلَنَّ اْلَُْقاتَِل َوإِْن َكاَن َباِغًيا َفُهَو ُمتَأَ »وة دةَليَت:  ٌل َوَأنَّ اِِلْقتَِتاَل َِل َيْمنَُع اْلَعَداَلَة الثَّابَِتَة ََلُ وِّ

«َوالتَّأِْويُل َيْمنَُع اْلُفُسوَق 
(2). 

طةرضى ئةئةوةى شةرِكردن نةمانى دادثةروةرييةكةيان، لةبةركارى ؤشةرِكردن نابيَتة ه واتة:
فاسق و  بة وةى كةية، كة ئةمةش رِيَطرة لةضوون و ئيجتيهاديَكى دينيؤكةى بكارةؤه ،ياخيبوونة

 تاوانبار هةذمار بكريَت.
                                                             

 .(3/406البن تيمية ) "جمموع الفتاوى" (1)

 .(3/230)البن تيمية  "جمموع الفتاوى" (2)
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م »: v (لذهبياَقاَل ). 2 َحاَبِة، َوقَِتاَِلِ َّا َشَجَر َبنْيَ الصَّ َر َعِن الَكفِّ َعْن َكثِْْيٍ ِِم َكََّم َتَقرَّ

َواويِن، َوالُكُتِب، َواْلَْجَزاِء، َوَلكِْن َأْكَثُر َرِِضَ  ، َوَما َزاَل َيُمرُّ بِنَا َذلَِك ِِف الدَّ ِعنْيَ اهللُ َعنُْهم َأْْجَ

ُُ ُِ َذلَِك ُمنَْقطٌِع، وَضِعْيٌف َوَبْعُضُه َكِذٌب َوَهَذا فِْيََّم بَِأْيِدْينَا َوَبنْيَ ُعُلََّمئِنَا، َفَينَْبِغي َطيُُّه َوإِْخ  ، َبْل َفا

 ٌ َِضِّ َعنُْهُم، َوُكْتََّمُن َذلَِك ُمَتَعنيِّ َحاَبِة َوالَّتَّ َر َعََل ُحبِّ الصَّ  َعِن إِْعَداُمُه، لَِتْصُفَو الُقُلْوُب َوَتَتَوفَّ

ُص ِِف ُمَطالَعِة َذلَِك َخْلَوًة لِْلَعاِِلِ اْلُنِْصِف، الَعِريِّ  ِة، َوآَحادِ الُعَلََّمِء، َوَقْد ُيَرخَّ ِمَن اََلَوى،  الَعامَّ

ِط أَ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]: ُل وْ قُ يَ  ُث يْ َح  اَل عَ تَ  ا اهللُنَ مَ لَّ  عَ ََّم م، كَ َلَُ  غفرَ تَ ْس ْن يَ بََِشْ

:  s} [پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ

م َسَوابُِق وأعَّمل مكفرة ْلا وقع بينهم، َوِجَهاٌد ََمَّاٌء، {10 َّْن ، َفالَقْوُم ََلُ َصٌة، َوَلْسنَا ِِم َوُعَباَدٌة ُِمَحِّ

ِعي فِْيِهم الِعْصَمَة، َنْقَطُع بَِأنَّ َبْعَضُهم َأْفَضُل ِمْن َبْعضٍ  «َيْغُلو ِِف َأَحٍد ِمنُْهم، َوِلَ َندَّ
(1). 

رى رِووداوةكانى نيَوان هاوةآلن ؤوةكوو برِيارة واز لة زدةَليَت:  v ئيمامى )زةهةبى( واتة:
زؤرى طةرضى بةشةكاندا هةر بةسةرماندا تيَدةثةرِيَت، بهيَنريَت، طةرضى لة نووسراو و كتيَب و 

ن، ئةمانةى ؤة، وة هةنديَكيشيان در)ضعيف(ود سةنةدةكةى وةكانيان ثضرِاندنى تيَداية، ياخطيَرِانة
بةَلكوو نةهيََلدريَت، تاوةكوو  تةوة و بشاردريَتةوة،ضريَبة دةستى ئيَمة و زانايانةوةية كة ثيَويستة بثيَ

يان، ؤشةويستى هاوةآلن و دووعاى رِازيبوون بؤدَلةكان بة ثاكى مبيَنيَتةوة و ثرِبيَت لة خ
باسنةكردن و شاردنةوةى ئةو بابةتانة ثيَويستة لةسةر ئاستى طشتى و تاك تاكى زانايان، رِةنطة 

و  خويَندنةوةى لةاليةن زانايةكى بةويذدان و دوور لة هةواة و رِيَطة بدريَت بة ثيَداضوونةو
يان، بة دةقى ئايةتةكة كة خواى ثةروةردطار ؤشبوونكردن بؤئارةزوو، بة مةرجى داواى ليَخ

ڀ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ]دةفةرمويَت:  پ     پ  ڀ  

كردةوةيةكى ، ئةوان خاوةن ثيَشينةيةك و {s  :10} [ٺ ٺ  ٿ  ٿ ڀڀٺ ٺ
رِووداوةكانيان، وة خاوةن جيهاد و عيبادةتيَكى ثاككةرةوةكارن، ئيَمةش  ؤرِةرةوةيان هةية بس

ئةوة يةكالكةرةوةية بةَلكوو يةتيان خبةينة ثاأل، )معصوم(  زيادةرِةوييان تيَدا بكةين وكةسانيَك نني
 يَزترن تا هةنديَكيان.كة هةنديَكيان بةرِ

                                                             

 .(1/49) للذهبي "سري أعالم النبالء" (1)
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ُر ِمنَْها لَِساِِن؟»: v (َقاَل )عمر بن عبدالعزيز. 3 َر اهلل َيِدي ِمنَْها؛ أَفال ُأَطهِّ  تِْلَك دَِماٌء َطهَّ

َها َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َمَثُل أْصَحاِب َرُسوِل اهللِ «َمَثُل الُعُيْوِن، وَدَواُء الُعُيْوِن َتْرُك َمسِّ
(1). 

ئةوة خويَنيَك بوو، خواى طةورة دةستى  دةَليَت: v العزيز( )عومةرى كورِى عبد واتة:
منوونةى ضاوة، وة دةرمانى  ثاراستم ليَى، ئايا زمامنى ىلَ نةثاريَزم؟ منوونةى هاوةآلنى ثيَغةمبةر 

 ضاويش دةستليَنةدانيةتى.
مح َفَقاَل:  .4

يُّ َعنح ِقَتاِِلِ ِ َبْصح ََسُن الح ٍد َصَلَّ »ُسئَِل اْلح َم قَِتاٌل َشِهَد ُِ أَْصَحاُب َُمَمَّ  اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

«َوِغْبنَا، َوَعلُِموا َوَجِهْلنَا، َواْجَتَمُعوا َفاتَّبَْعنَا، َواْخَتَلُفوا َفَوَقْفنَا
(2). 

دةربارةى ئةو شةرِانةى رِوويداوة لةنيَوان  vثرسيار دةكريَت لة )حةسةنى بةسرِى(  واتة:
ن، ئةوان زانا بوون بةسةريدا، ئيَمة ئيَمةى ىلَ نةبوويى بوون و ةهاوةآلن ئامادهاوةآلندا، دةَليَت: 

 ن، وة كاتيَك جياواز بوون ئيَمة وةستاين.يدةنط بوون شويَنكةوتةيان بووؤنةزان بووين، كاتيَك ك

أقول ما قال اهلل: »فأجاب بقوله:  ،سئل جعفر بن حممد الصادق عام وقع بني الصحابة .5

ڀ  ڀ  ڀ  ] ٻ  ٻ  پپ  پ  پ   «{c  :52} [ڀٻ  ٻ  
(3). 

كرا دةربارةى ئةو رِووداوانة، وةآلمى دايةوة  vثرسيار لة ئيمام )جةعفةرى صادق(  واتة:
ئةوة دةَليَم كة خواى طةورة دةيَليَت: زانست لة بارةيانةوة الى خواية و لة كتيَب و و وتى: 

 خوا.نووسراويَكداية كة ليَتيَكضوون و لةبريضوونةوةى لةسةر دروست نابيَت الى 

نَِّة َعََل ُوُجوِب َمنِْع الطَّْعِن َعََل َأَحٍد ِمَن » :v (َقاَل )ابن حجر .6 َفَق َأْهُل السُّ َواتَّ

ُْم َِلْ ُيَقاتُِلوا ِِف تِْلَك  ْم ِمْن َذلَِك َوَلْو َعَرَف اْلُِْحقَّ ِمنُْهْم ِْلََّنَّ َحاَبِة بَِسَبِب َما َوَقَع ََلُ ُروِب إِِلَّ  الصَّ اْْلُ

ُه ُيْؤَجُر َأْجًرا َواِحًدا َوأَ َعِن  نَّ اْجتَِهادٍ َوَقْد َعَفا اهللَُّ َتَعاَل َعِن اْلُْْخطِِئ ِِف اِِلْجتَِهادِ َبْل َثَبَت َأنَّ

«اْلُِْصيَب ُيْؤَجُر َأْجَرْينِ 
(4). 

                                                             

و (، 16/122للقرطبي ) "اجلامع ألحكام القرآن" و (،5/394البن سعد ) "الطبقات" و ،16ص باقالينلل "اإلنصاف" (1)

 .136صللرازي  "مناقب الشافعي"

 .164للباقالين ص "اإلنصاف" (3)  .(16/322للقرطبي ) "اجلامع ألحكام القرآن" (2)

 .( 13/34ن حجر العسقالين )بال "فتح الباري رشح صحيح البخاري" (4)
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ة يةكيَك لة هاوةآلن بة لدةنطن لةسةر واجببوونى بيَدةنطى لة تانةدان ؤئةهلى سوننة ك واتة:
خاوةن حةق كيَية، لةبةر ئةوةى ئةو كة بشزانريَت  ضىطةرئةكارى رِووداوةكانى نيَوانيان، ؤه

 شةرِانة بة ئيجتيهاد كراوة، ئةويش لةنيَوان ثاداشتيَك و دوو ثاداشتداية.

َة  .7 نَِّة واجلاََمَعِة:  vَقاَل أُبو َعبحِد اهللِ بُن َبطَّ ِل السُّ ِضِه لَِعِقيحَدِة أهح وِمْن َبْعِد َذلَِك »ِعنحَد َعرح

وَقْد َشِهُدوا اْلََشاِهَد َمَعُه، وَسَبُقوا  َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َنُكفُّ َعَّمَّ َشَجَر َبنْيَ أْصَحاِب َرُسوِل اهللِ 

ِب إَلْيِه بِمَ  م، والتََّقرُّ م، وأَمَرَك باِلْستِْغَفاِر ََلُ حبَّتِِهم، وَفَرَض َذلَِك النَّاَس بالَفْضِل َفَقْد َغَفَر اهللُ ََلُ

ُلوا عَل َسائِِر اخَلْلِق ْل ُم َسَيْقَتتُِلْوَن، وإنََِّّم ُفضِّ نَّ عَل لَِساِن َنبِيِِّه وُهَو َيْعَلُم ما َسَيُكوُن ِمنُْهم أَّنَّ

م «اخَلَطأ الَعْمَد َقْد ُوِضَع َعنُْهم، وُكلُّ ما َشَجَر َبْينَُهم َمْغُفْوٌر ََلُ
(1). 

، لةبةر باس نةكريَت دةبيَت رِووداوةكانى نيَوان هاوةآلن دةَليَت: v )ابن بطة(ئيمامى  واتة:
شبوونى ؤليَخ ةو ،و ثيَشينةى خيَرييان لةطةأل ثيَغةمبةر  تيَكؤشان بؤ دينبةشداربوونيان لة 

ليَى بة  وةيانيان، وة نزيكبوونةؤب كردنشبوونؤبة داواى ليَخ خوايى و فةرمانى خوايي
، لةطةأل ئةوةشدا خوا زانا بووة بةوةى كة لة شةويستى ئةوان لةسةر زمانى ثيَغةمبةرةكةى ؤخ

نيَوانياندا رِوو دةدات، وة ثلةبةرزييان بةسةر خةَلكدا ئةوةية كة بة ئةنقةست و هةَلةكارى كاريان 
 نةبووة.

 

 

   

                                                             

 . 268ص البن بطة  "اإلبانة عىل أصول السنة والديانة" (1)
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 اوةآلنـه ةروةرىـدادث

 (الصحابة تعديل)

وستى كامَلى دينى، كة لة ئاستيَكى واتة كةسايةتييةكى رِاست و در )عدالة الصحابة(وشةى 
ئاستةش بة هةوأل و ن، ئةو متمانةى دينى و دونيايي خةَلكى ب شويَنىمةَلطاكةيان ؤبةرزى ك

 شان بةدةست ديَت.ؤر و ثرِ زانستى دينى و تيَكؤششيَكى زؤك

هاوةآلنة، ئةو ثلة و ئاستةش  ثلة و ئاستى دينى و دونيايي ناونيشانى )عدالة(ئةم وشةية 
، وة نة شاييستةى و ثيَبةخشينى خوايية بةَلكوو دةستكرد نيية ،بة خةياأل بؤيان درووستكراو نيية

ثلةدارييةيان ىلَ ئةوةشن خبريَنة ئاستيَكى سادةوساكارى ئةو خةَلكة و ئةو هةموو جياوازى و 
 لةو ئاست و ثلةيةى كة بةدةستيان هيَناوة. آيان دةدريَتؤبةَلكوو مافى خزةوت بكريَت، 

ى شويَنى ؤخؤب بةتايبةت ئةوان ثلةوثايةدار كراون لة رِيَطةى قورئان و فةرموودةوة، كة ئيرت
تيَرِوانني و رِةتكردنةوةيةك نيية، رِةتكردنةوةى ثلةوثايةيان دذايةتى و بةرامبةريةتى هيض طومان و 

 قورئان و فةرموودةية و دةرضوونة ليَيان.

ئةم ثلةيةش ئةوة دةطةيةنيَت كة هةموو كاريَكيان لة بازنةى ثيَكاندنى حةق و ضاكة 
بة هةَلة دةبينريَت هةر شويَنى طومانى باشة و شيكردنةوةى دةرناضيَت، وة ئةو كارانةشيان كة 

يان و ئيجتيهادى دينيية، طةيشتوونةتة ؤدةكريَت، وة لة ئةوثةرِى بةكارهيَنانى تواناى خ ؤباشى ب
ئةوان لةنيَوان ثاداشتيَك و دوو ثاداشتدان، وةكوو ثيَغةمبةرى  ،ئةو كارانة بة ثيَكاندن و نةثيَكاندن

إَِذا َحَكَم احَلاكُِم َفاْجَتَهَد ُثمَّ َأَصاَب َفَلُه َأْجَراِن، َوإَِذا َحَكَم َفاْجَتَهَد ُثمَّ »ت: دةفةرمويَ خوا 

«َأْخَطَأ َفَلُه َأْجر  
(1). 

                                                             

والطحاوي  (،3190) "وط األ"والطرباين يف (، 17816) "املسند"يف  (، وأمحد1716(، ومسلم )7352رواه البخاري ) (1)

 يف بن زنجويةوا(، 2250) "املعجم"يف  بن األعرايبوا (،696) "اإلبانة"وابن بطة يف  (،51) "رشح مشكل اآلثار"يف 

 .(12) "موا األ"
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وة هةرضييةكيش لةبارةيانةوة نووسرابيَت و نةقلَ كرابيَت و نةطوجنيَت و لة ئاستى ئةواندا 
، نةبيَت، ئةوا ثيَش ناخريَت بةسةر ئةو هةموو وةسف و تةزكييةيةى خوا و ثيَغةمبةردا 

ك  ) وة ،، ئةوانى تر طومانن)يقني( نييلةبةرئةوةى دةقةكان دَلنيا (اْلَيِقنُي ََل َيُزوُ  بِالشَّ
(1). 

 بة طومان نارِةويَنةوة. يشَلنياييةكاندواتة: 

كارى سرِينةوة و ؤكردةوة طةورة و طرانةكانيان و بةكارهيَنانى هةموو تةمةن لة ثيَناوياندا ه
ْيَئاِت َعَثَراِِتِْم إَِّلَّ »ةفةرمويَت: د  ى خوانةخويَندنةوةى كارة زبرةكانة، ثيَغةمبةر َأقِيُلو َذِوي اْْلَ

ُدودَ  «احْلُ
(2). 

 .نةبيَت شن لة كةسة ناودارةكان، بيَجطة لة حةددة طةورةكانؤواتة: هةَلةكان بث

، {s  :8} [ېۉ  ۉ  ې   ] خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: ئةوانة ؤوة هةر ب

ژ    ] ، {G  :100} [پ  ڀ  ڀ  ] ،{s  :9} [حبىئ  يئ  جب]

 [مب  ىب  يب خب ] ،{G  :100} [ڤٹ  ٹ  ڤ    ]، {W  :29} [ڑژ  ڑ  

{o  :10}، [    ۈئۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ] {G  :117}، [ٺ  ٺ  ٺ] {110:  4}، 

 .{E  :33} [ڤٹ  ڤ  ڤ ]

إَِذا ُذكَِر َأْصَحاِب » ،«َأْحِسنُوا إََِل َأْصَحاِب » ،«َدُعوا ِِل َأْصَحاِب »فةرموويةتى:  وة ثيَغةمبةر 

تِي» ،«َفَأْمِسُكوا اْعَمُلوا » ،«ََّل َتَزاُلوَن بَِخْْيٍ َما َداَم فِيُكْم َمْن َرآِِن َوَصاَحَبنِي» ،«َأْصَحاِب َأَمنَة  ِِلُمَّ

 .«َما ِشْئُتْم َفَقْد َغَفْرُت َلُكمْ 

                                                             

 (.1/527)للخطيب البغدادي  "فقيه واملتفقهال"و  ،47َلبن نجيم ص "بشباه والناارراأل" (1)

 "صحيحه"وابن حبان يف  (،7254) "الكربى"(، والنساري يف 4375(، وأبو داود )465) "األدب املفرد"يف  رواه البخاري (2)

والطحاوي يف  (،4953) "املسند"وأبو يعىل يف  (،3473) "السنن" يف رقطني(، والدا25474) "املسند"يف  وأمحد (،94)

 (، ويف17229) "السنن الكربى" والبيهقي يف (،3139) "وط األ"والطرباين يف  (،2376) "رشح مشكل اآلثار"

وصححه األلباين يف  (،10/330) "رشح السنة"والبغوي يف (، 9/43) "احللية"، وأبو نعيم يف (7956) "الشعب"

 .(1185) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 638) "الصحيحة"
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نادريَت و قابيل بةوةن هةَلة و ليَتيَكضوون و تاوان و  آيةتيان ث)معصوم(لةطةأل ئةوةشدا ثلةى 
 آى ياساييان ث)حصانة(هةموو رِووداوةكانى سةر ئادةميزاد بةسةرياندا بيَت و لةسةروو ياسا و 

 نادريَت لة ئاستى ياساكانى شةرعدا.

لو كان العدل من َّل ذنب له مل نجد عدَّلً، ولو » دةَليَت: v )الشافعي(وةكوو ئيمامى 

كّل مذنب عدَّلً مل نجد جمروحًا، ولكّن العدل من اجتنب الكبائر، وكانت حماسنه أكثر من  كان

«مساويه
(1). 

كامَلى و رِاست و دروستى دينى كةسيَك بيَت كة تاوانى نةبيَت، ئةوا  )عدالة(واتة: ئةطةر 
بيَت، ئةوا تاوانبار ناميَنيَت،  (ادل)عمان دةست ناكةويَت، وة طةر هةموو تاوانباريَكيش (ادل)ع

 بةآلم دادثةروةرى دينى ئةوةية تاوانى طةورةى نةبيَت و ضاكةكانى زياتر بيَت لة خراثةكانى.

ناكريَت كة قابيلى هةموو هةَلة و ناتةواوييةكى دينى  ؤوة خويَندنةوةى كةسانيَكى سادةيشيان ب
ئةمانة نة  نةبن،دين و طةياندنى  دنيَكىرة متمانة و جيَبةجيَكرؤو دونيايي بن و شويَنى هيض ج

فريشتةن وة نة ئادةميزادة تاوانبارةكانن، بةَلكوو ئةوليا و ساَلح و خواناسة ثاكةكانن و )ثلة 

ڌ   ڍ ڌ ]خواى طةورة دةفةرمويَت:  و، وةكويةك(ن لةدواى ثيَغةمبةرانةوة 

ڎ  .{69:  6}[ ڎ  
وة لة ئاستى طواستنةوة و طةياندنى ديندا  بةرامبةريان،ئةمة لة ئاستى تيَرِوانني و هةَلويَست لة 

ى بةرهةمى ئةو ثلةوثايةيةية كة دةبيَت هةر رِيوايةت و نةقأل و باسيَكى دينى و ؤخؤئةمةش ب
هيض بةدواداضوونيَك و ثشكنينيَك  آليَيان وةربطرييَت، بةبهةبيَت  ياساكانى لة ثيَغةمبةرةوة 

 ؤى ئةمانة بؤخؤكة ب ،)اجلرح والتعديل(لةسةر كةسايةتييان لة رِووى رِةخنة و سارِيَذكردن 
 )التابعي(كةسانى دواى هاوةآلن بةكاردةهيَنريَت، واتة طةر يةكيَك لةوانةى هاوةآلنيان بينيوة 

ئةوةى فةرموو، ئةوا ليَى وةردةطرييَت  ةمبةر دةطيَرِيَتةوة دةَليَت: ثيَغ وتى: يةكيَك لة هاوةآلن
بةدواداضوون بكريَت لةسةر ئةو هاوةَلة كة ناوى ضيية، وة ئايا تاوانى هةية يا نيةتى، ئةوةى  آبةب

وة ئايا لةبةرى كردووة يا نووسيويةتييةوة، ياخود شايةتى كةسانى لةسةرة كة كةسيَكة شاييستةى 
 ةوةئةمة لة رِووى سةنةددا ناخويَنريَتةوة، ناكريَت و لة ئاستي ؤب هيضىوةرطرتنة يان نا، ئةمانةى 

                                                             

 .(1/55)َلبن الوزير  "الروض الباطم يف الذب عن طنة أيب القاطم" (1)
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ََّل  َأنْ )دةبيَت: بةوةى كة دةكريَت،  ؤئةوة خويَندنةوةى ب )منت( ، بةآلم لة رِووى دةقةوة)السند(

(لً َوََّل ُمَعلَّ  اً اذّ َش  نُ وْ كُ يَ 
(1). 

دارةكان و فةرموودة ناوواتة: نابيَت دةقى فةرموودةكة ثيَضةوانةى دةقةكانى قورئان و 
 بيَت. )الثوابت( دينييةكان بنةماكان و جيَطرية

كارى ئةم ؤبة ه بةو فةرموودةية دةوةستيَت لة كارثيَكردنئةوا طةر ئةمانةى تيَدا بوو 
، ئةوا ناوى )صحابة(، بةآلم طةر سةنةدةكة تةواو بوو تا طةيشتة ئاستى هاوةآلن رِووانةوة
يةك بَليَت لة يةكيَك (تابعي)يا  يةك)صحابة( نةناسريَت بة مةرجيَك كة ببيَت و نةبيَت و)صحابة(

، ئةوةى ناوى ببات و بناسريَت آوا دةفةرمويَت، بةب لة هاوةآلنةوة دةطيَرِدريَتةوة كة ثيَغةمبةر 
 ديث()علوم احلدا انستى فةرموودةناسيئةمة لة زدانابةزيَت،  )صحيح(ةكةى لة ثلةى (سند) ئةوا

(جهالة الصحاب َّل ترض)ثيَى دةوتريَت: 
(2). 

َحاَبةِ )هاوةآلن هيض زيانيَكى نيية، نةناسراوى واتة:  (ِِلَنَّ َأْكَثَر ِرَواَياِِتِْم، َعِن الصَّ
 (3). 

لة تابعييةوة بيطيَرِيَتةوة، طةر وابيَت ديارى دةكات،  )تابعي(لةبةرئةوةى طومان نابريَت 
)علوم بةَلكوو هةمووى لة هاوةآلنةوة طيَرِاوةتةوة، بةآلم كةسة تابعييةكة هةموو ياساكانى 

 وو هاوةآلن ئاستى ناخويَنريَتةوة.دةيطريَتةوة، وةك احلديث(

رة ؤديارى ناكات، ئةم دوو جيةكى ترةوة دةيطيَرِيَتةوة و ناوى )صحابة(يةك لة )صحابة(ياخود 
 وةرطرياوة.

«مرسل الصحاب يف حكم املوصولوقد اتفق املحدثون عىل أن »: v (بن حجر)اَقاَ  
(4). 

                                                             

 (،1/235َلبن حجر العسقالين ) "النكت عىل كتاب ابن الصالح"و  ،5َلبن دقيق العيد ص "اَلقرتاح يف بيان اَلصطالح" (1)

 .105ألبو املنذر املنياوي ص "رشح املوقاة للذهبي"و  ،28صللعثيمني  "رشح املناومة البيقونية يف مصطلح احلديث"و 

، و 99َلبن كثري ص "احلديث اختصار علوم"و  ،40لسخاوي صل "امللقن يف علم األثرالتوضيح األهبر لتذكرة ابن " (2)

ملحمد حسن الددو  "رشح الورقات"و ، 33ص لعثيمنيل "مصطلح احلديث"و  ،93للخطيب البغدادي ص "الكفاية"

(4/38). 

 .(1/234ي )للسيوطي "تدريب الراوي"، و 40للسخاوي ص "التوضيح األهبر لتذكرة ابن امللقن يف علم األثر" (3)

 .350ص حجرَلبن  "هدي الساري" (4)
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دةنطى زانايانى فةرموودة لةسةر ئةوةية كة طةيةندراوةكان ؤكدةَليَت:  v (بن حجر)ا واتة:
 بةسةرياندا.بة هاوةآلن، حوكمى طةيةندراوى و نةثضرِاوى دةدريَت 

إَِذا َقاَل »وت:  v م)أمحد بن حنبل(دةيطيَرِيَتةوة و دةَليَت: بة ئيمام  (اأْلَْثَرمْ )وةكوو 

َثنِي َرُجل  ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ َصىلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َرُجل  ِمَن التَّابِِعيَ  هِ  ،َحدَّ ْ ُيَسمِّ ِديُث  ،َومَل َفاحْلَ

«َنَعمْ  :َقاَل  ؟َصِحيح  
(1). 

واى فةرموو،  طيَرِامةوة ثيَغةمبةر ى ؤوة ب)صحابة(يةك وتى: يةكيَك لة )تابعي(طةر  واتة:
اوكردنى ثلة و ، )بةآلم لةطةأل رِةضآهةذمار دةكريَت؟ وتى: بةَل )صحيح(ئةو فةرموودةية بة 
 كةسايةتى تابعييةكة(.

، َقاَ :  ، َعِن احْلَُمْيِدي  ْسنَاُد، َعِن الثَِّقاِت، إََِل َرُجٍل ِمَن »َوَرَوى اْلُبَخاِريُّ إَِذا َصحَّ اْْلِ

ُجُل  َحاَبِة، َوإِْن مَلْ ُيَسمَّ َذلَِك الرَّ ة  َكَمَراِسيِل الصَّ َحاَبِة، َفُهَو ُحجَّ «الصَّ
(2)

. 

طةر رِيوايةتيَك سةنةدةكةى ستاكةيةوة دةيطيَرِيَتةوة و دةَليَت: ؤئيمامى )بوخارى( لة مامواتة: 
كةش ديارى نةبوو، يان ناوى نةبرد، ئةوا )صحابة(، وة طةر ناوى )صحابة(بوو تا  )صحيح(

 .، بة مةرجى سةالمةتى دةقةكةىة)صحيح(فةرموودةكة بةَلطةية و 

يان بةسةردا جيَبةجآ ناكريَت، )علوم احلديث(رِاى زانايانى فةرموودةية، كة هاوةآلن ؤئائةمة ك
ناسينى هاوةآلن بةو  (تعديل الصحابة)وة ئةمة بةرنامة و كار و رِيَرِةوى ئةهلى سوننةية بةرامبةر 

و  بةرنامةى فريةقة طومرِا و بيدعةكارةكانةوة لة خةوارجةكان و رِافيزةثلةبةرزيية، بة ثيَضةوانةى 
ى بةسةر )كفر وفسق ومرتد(و حوكمدان بة  ن لةسةر قسةوتنؤكة هةموويان ك ،موعتةزيلةكان

 هاوةآلندا.

                                                             

 "فتح املغيث"(، و 1/214لللشوكاين ) "نيل األوطار"(، و 4/94) َلبن عبدالرب "التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألطانيد" (1)

 .(1/135)لولوي ل "رشح ألفية السيوطي"(، و 1/222للسيوطي ) "تدريب الراوي"(، و 1/191للسخاوي )

، و 74ص لعراقيل "التقييد واإليضاح"(، و 1/222للسيوطي ) "تدريب الراوي"(، و 1/191للسخاوي ) "فتح املغيث" (2)

 .(7/16للولوي ) "ذخرية العقبى يف رشح املجتبى"
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َوافِِض »دةَليَت:  v (بن تيمية)ا َواِرِج َوالرَّ َبْل  ...َبْل الطََّوائُِف املَْْشُهوَرُة بِاْلبِْدَعِة َكاْْلَ

ابِِقَي اِْلَوَّ  ِة السَّ افَِضُة َتْطَعُن يِف َأِب َبْكٍر َوُعَمَر َوَعامَّ َلِف. َفالرَّ ُهوَر السَّ ُروَن ُُجْ لَِي ِمْن َهُؤََّلِء ُيَكفِّ

ُهوَر املُْ  ...املَُْهاِجِريَن َواِْلَْنَصاِر  ُروا ُعْثََمَن َوَعلِيًّا َوُُجْ َواِرُج َقْد َكفَّ َحاَبِة َوَكَذلَِك اْْلَ ْسلِِمَي ِمْن الصَّ

«َوالتَّابِِعيَ 
(1). 

وةكوو خةوارج و رِافيزةكان، هةموويان هةموو  ،فريةقة ناودارةكان بة بيدعةكارى واتة:
هةموو و   بةكر و عومةر( صةحابة كافر دةكةن، بةتايبةت رِافيزةكان قسة بة )ئةبو

 )عومسان و عةىل(ضةرى و مةدينةييةكان دةَليَن، وة هةروةها خةوارج ؤثيَشووة ساَلحةكانى ك
 ى هاوةآلن و شويَنكةوتووانيان دةَليَن.ؤافر دةكةن و قسة بة كك 

بن )ارى قسةثيَوتن دةكةويَتة سةر شانى خةليفة رِاشيدةكان، ؤبةتايبةت لة هاوةآلندا بةشى ز

اِشُدوَن »دةَليَت:  v (تيمية َلَفاُء الرَّ ْسَلِم ِمْن اْْلُ اِْلَْرَبَعُة ُاْبُتُلوا بُِمَعاَداةِ َبْعِض املُْنَْتِسبَِي إََل اْْلِ

افَِضُة ... َوَأمَّ  ا )ُعْثََمُن َأْهِل اْلِقْبَلِة َوَلْعنِِهْم َوُبْغِضِهْم َوَتْكِفِْيِهْم َفَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َأْبَغَضْتُهََم الرَّ

ُه َأْو كَ  رَ َفَأْبَغَضُه أَْو َسبَّ افَِضةِ فَّ َواِرُج  ُه َأْيًضا َمَع الرَّ َواِرِج ... َفاْْلَ ِة َواْْلَ ْيِديَّ يَعِة الزَّ َطائَِفة  ِمْن الشِّ

ََمَعةِ  ُر ُعْثََمَن َوَعلِيًّا َوَسائَِر َأْهِل اْْلَ «ُتَكفِّ
(2). 

ئةم  دةى قسةثيَوتن و دذايةتيكردنى اليةنطرانىؤضوار خةليفةى رِاشيدينةكان زياتر طري واتة:
بةكر و عومةر( بووة،  دينة بوون، بة رِقليَبوون و كافركردن، وةكوو رِافيزةكان رِقيان لة )ئةبو

 خةوارجةكانيش )عومسان و عةىل( كافر دةكةن لةطةأل سةرتاثا اليةنطران و هاوةآلنيان.

َحاَبَة »دةَليَت:  v (بن تيمية)انييةكانيش وةكوو وة عةقال ُق الصَّ ََم ُيَفسِّ َبْعُض َأْهِل َوإِنَّ

«اِْلَْهَواِء ِمْن املُْْعَتِزَلِة َوَنْحِوِهمْ 
(3). 

هةنديَك لة ئةهلى هةوا و ئارةززوثةرستةكانى موعتةزيلة و هاوشيَوةكانيان صةحابة  واتة:
«َمنِْزَلًة َبْيَ َمنِْزَلَتْيِ »، لةذيَر ناونيشانى فاسق دةكةن

(4). 

                                                             

 .(28/514َلبن تيمية ) "جمموع القتاوى" (3)   .(4/153) تيميةَلبن  "جمموع القتاوى" (1)

 .(7/484َلبن تيمية ) "جمموع القتاوى" (4)  .(436، 4/435َلبن تيمية ) "القتاوىجمموع " (2)
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قَّ َوَيْرََحُوَن »دةَليَت:  v (بن القيم)ابةآلم ئةهلى سوننة وةكوو  نَِّة َيْعِرُفوَن احْلَ َأنَّ َأْهَل السُّ

ةِ  َْحَ ْلَق َفَلُهْم َنِصيب  َوافِر  ِمَن اْلِعْلِم َوالرَّ «اْْلَ
(1). 

ئةهلى سوننة ئاشنان بةسةر حةقدا، وة بةبةزةيني بةسةر خةَلكدا، بةشى طةورةيان هةية  واتة:
 دا بة موسوَلمانان.زؤو بةزةيي و س حةق و زانست لة ثيَكاندنى

وأّما أهل البدع: فهم أهل أهواء »دةَليَت:  v (بن تيمية)ابةآلم بيدعةكاران وةكوو 

 وشبهات، يّتبعون أهواءهم فيَم ُُيّبونه وُيبغضونه، وُيكمون بالظّن والشبه؛ ... فكّل فريٍق 

وإّما بذوقه وهواه ... وإّما بَم يتأّوله ؛ إّما برأيه وقياسه ... منهم قد أّصل لنفسه أصَل ديٍن صنعه

«من القرآن، ... وإّما بَم يّدعيه يف احلديث والسنّة ويكون كذبًا وضعيفاً 
(2). 

طر و خاوةن هةوا و طومانةكانن، شويَنكةوتةى حةزةكانيانن ؤهةموو بيدعةكاران لةخواتة: 
ليَكضووةكانة، هةموو تاقميَك ، وة حوكمةكانيان بة طومانةكان و ناشة ياخود ؤلةوانةى ثيَيان خ

ضوون و ثيَوانةكان، ياخود بة ؤى داناوة لة ديندا و دروستى كردووة، يا بة رِاوبؤخ ؤبنةمايةكى ب
زينةوةيةك لة تةفسريى قورئاندا بة ترازاندنى ماناكان لة ؤدؤحةز و ئارةزووةكانى، ياخود بة مانا ب

و هةَلبةسراو و  ؤتاييدا درؤكة هةمووى لة ك يدا، ياخود بة رِيَطةى بةناو فةرموودة،ؤشويَنى خ
 كارثيَنةكراوة.
كامأل آلن لةوةى كة شويَنى متمانة و بةزياتر رِوونبوونةوةى دادثةروةرى هاوة ؤئيَستاش ب

سةيركردنن لة رِووى دونيايي و وةرطرتنى دينييةوة، كة ئةمة بةرنامةى ئةهلى سووننةتة، ضةند 
 خةينة رِوو:وتة و شيكردنةوةيةكى زانايان دة

َحاَبةِ َوَُجِيُع َذلَِك يَ »: v (ْْلَطْيب اْلَبْغَدادياَقاَ  ). 1  ، َواْلَقْطَع َعىَل ْقَتِِض َطَهاَرَة الصَّ

ُم املُْطَّلِِع َعىَل َبَواطِنِِهْم َتْعِديلِِهْم َوَنَزاَهتِِهمْ  َتاُج َأَحد  ِمنُْهْم َمَع َتْعِديِل اَّللَِّ َتَعاََل َْلُ ِل إََِل َتْعِدي، َفَل َُيْ

مْ  ْلِق َْلُ لَِي َواَِّلْعتَِقاَد لِنََزاَهتِِهمْ ، ... اْلَقْطَع َعىَل َعَداَلتِِهْم َأَحٍد ِمَن اْْلَ ُْم َأْفَضُل ِمْن َُجِيِع املَُْعدَّ ، َوَأَّنَّ

ْيَ الَِّذيَن يَ ـَوالْ  ِة اْلُعَلمَ ِجيُؤَن ِمْن َبْعِدِهْم َأَبَد اْْلبِِديَن. َهَذا َمْذَهُب َكاـُمَزكَّ  اِء َوَمْن ُيْعَتدُّ بَِقْولِِه ِمنَ ـفَّ

                                                             

 .، اخترصه ابن املوصيل604َلبن القيم ص "خمترص الصواعق املرطلة" (1)

 .(421، 1/420َلبن تيمية ) "النبوات" (2)
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«اْلُفَقَهاءِ 
(1). 

هةموو ئةو دةقانة ئةوة دةطةيةنيَت كة هاوةآلن ثاك بوون و يةكال بووةتةوة  :واتة
ى نيية لةطةأل تةزكيية و وةسفى خواى ثةروةردطاردا ؤيَك بدادثةروةرييان و بيَطةردييان، كةس

لةسةريان، يةكالبوونةوةى كامَلييان و باوةرِ بة ثاكييان و يان بةدواداضوون بكات ؤب
خةَلكان دةكةن لة  ؤضاكى بر لةوانةى كة تةزكيية و رِيزبةندى ؤبةضاكزانينرتينى كةسانيَك ز

ضوونى هةموو زانايانة و لةوانةى لة ؤزانايانى دواى ئةوان باشرت و لةثيَشرتن هةتا هةتاية، ئةمة ب
 دادةنريَت.رِيزى فةقيهةكاندا 

اَلحاَقاَ  ). 2 ُه ََّل ُيْسَأُل َعْن َعَداَلِة »: v (ْبن اْلصَّ ، َوِهَي َأنَّ ِهْم َخِصيَصة  َحاَبِة بَِأْْسِ لِلصَّ

لَِي بِنُُصوِص اْلكَِتاِب َوالسُّ  ْطَلِق ُمَعدَّ نَِّة َأَحٍد ِمنُْهْم، َبْل َذلَِك َأْمر  َمْفُروغ  ِمنُْه، لَِكْوَِّنِْم َعىَل اْْلِ

ةِ  اِع ِمَن اِْلُمَّ ُْجَ اِع َمْن ُيْعَتدُّ بِِه يِف اْْلِ «َوإُِْجَ
(2). 

هاوةآلن بة طشتى تايبةمتةندييةكيان هةية، ئةويش ليَنةثرسينةوةى رِاست و دروستى  :واتة
ليَبووةتةوة لةسةر دادثةروةرييان بة دةقةكانى قورئان و ى ؤخؤدينييانة لة هةريةكيَكيان، ئةم كارة ب

 دةكريَت. آدةنطييان كارى ثؤدةنطى زانايان، ئةوانةى لة رِيزى زانايان كؤك فةرموودة و

اِع َعىَل َقُبوِل َشَهاَداِِتِْم »: v (ْلنََوويُّ اَقاَ  ). 3 ُْجَ قِّ َوَمْن ُيْعَتدُّ بِِه يِف اْْلِ َفَق َأْهُل احْلَ َذا اتَّ َوِْلَ

«َوِرَواَياِِتِْم َوَكََمِل َعَداَلتِِهمْ 
(3). 

ُهْم ُعُدول  »: َوَقاَ   َحاَبُة ُكلُّ اِع َمْن ُيْعَتدُّ بِهِ  ،الصَّ ُهْم بِإُِْجَ «َمْن ََّلَبَس اْلِفَتَن َوَغْْيُ
(4). 

لةسةر  ؛دةنطى زاناياندا هةذمار دةكريَتؤدةنطى ئةهلى حةق و ئةوانةى رِايان لة كؤك :واتة
دةنطى ؤهاوةآلن شويَنى كشايةتى و طيَرِانةوةى فةرموودةكان و تةواوى كامَلى دينى كة ئةوةية 

 زانايانة، ئةوانةى بةر كيَشة و دووبةرةكايةتييةكان كةوتوون و ئةوانةى نةكةوتوون.
                                                             

 .48ص لخطيب البغداديل "الكفاية يف علم الرواية" (1)

 .294ص "مقدمة ابن الصالح" (2)

 .(15/149) "رشح النووي عىل مسلم" (3)

 .92صللنووي  "التقريب والتيسري" (4)
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اتفق أهل السنّة عىل أّن اْلميع عدول، ومل خيالف يف ذلك إَّل »: v (ْبُن َحَجراَقاَ  ). 4

«شذوذ من املبتدعة
(1). 

 ناكاتلةمة نكووَلى دةنطن لةسةر دادوةرى هاوةآلن، كةسيَك ؤهةموو ئةهلى سوننة ك :واتة
 نةبيَت. ؤمةطةر بيدعةكارانى نام

َخاويُّ اَقاَ  ). 5 وهم ريض اَّلل عنهم باتفاق أهل السنة عدول كلهم مطلقًا »: v (ْلسَّ

«كبْيهم وصغْيهم َّلبس الفتنة أم َّل وجوبًا حلسن الظن
(2). 

دةنطى ئةهلى سوننةت بةطشتى طةورةيان و بضووكيان ؤدادثةروةرن بة ك هاوةآلن  :واتة
ئةمة واجبة لةسةر موسوَلمانان، لةبةر ثيَويستى طومانى و ئةوةى تووشى كيَشةكان بووبيَت يان نا، 

 باش ثيَيان.

َهباَقاَ  ). 6 َحاَبة َريِض اَّلل َعنُْهم فبساطهم مطوي َوإِن جرى َما »: v (يُّ ْلذَّ َفَأما الصَّ

غلطوا َكََم غلط َغْيهم من الثَِّقات َفََم يطاد يسلم أحد من الغلط لكنه غلط َنادِر ََّل جرى َوإِن 

«يرض أبدا إِْذ عىل عدالتهم َوقُبول َما نقلوه اْلَعَمل َوبِه ندين اَّلل َتَعاََل 
(3). 

بيَت،  كاريشكاريان ثيَضراوةتةوة، طةر هةرضى بووبيَت، وة طةر هةَلة هاوةآلن  :واتة
ثةروةرى هاوةآلن و هةية سةالمةت بيَت لة هةَلة؟ داد آوةكوو ناودارةكان هةَلةيان كردبيَت، ك

 رِانةوةكانيان و كارثيَكردنى، بةرنامةى ديندارميانة.وةرطرتنى طيَ

يُّ اَقاَ  ). 7
نِْقْيطِ والذي عليه سلف اِلمة وُجهور اْللف : vقال ابن قدامة »: v (ْلش 

وعىل هذا ...  اَّلل عنهم معلومة عدالتهم بتعديل اَّلل تعاَل وثنائه عليهمأن الصحابة ريض 

«عدول فجهالة الصحاب َّل ترض ِلَّنم كلهم
(4). 

 ئةوةى رِاى زانايانى دةَليَت: v (ابن قدامة)لةسةر قسةى  v (قيطيـشنـال)ئيمامى  :واتة
                                                             

 .(1/162)َلبن حجر  "اإلصابة يف متييز الصحابة" (1)

 .(3/8) للسخاوي "فتح املغيث" (2)

 .24صي لذهبل "الرواة الثقات" (3)

 .(1/345َلبن قدامة املقديس ) "روضة الناظر"، و (1/149) لشنقيطيل "مذكرة يف أصو  الفقه" (4)
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ئةوةية كة هاوةآلن ئاشكراية ثيَشووى ئةم ئوممةتةى لةسةرة و هةموو زانايانى ئةم دوايية، 
لة  )صحابة(يي و دادثةروةرييان بة وةسف و تةزكييةى خوايي، لةسةر ئةمة نةناسراوى ؤرِاستط

 طيَرِانةوةى فةرموودةدا هيض زيانيَكى نيية، لةبةرئةوةى هةموويان دادثةروةرن.

ْوَكايِنُّ لْ اَقاَ  ). 8 َر َلَك َعَداَلُة َُجِيِع »: v (شَّ ْحَبُة، َعلِْمَت َأنَُّه إَِذا إَِذا َتَقرَّ َمْن َثَبَتْت َلُه الصُّ

ًة َوََّل يَ  ِه َكاَن َذلَِك ُحجَّ َحاَبِة، َومَلْ ُيَسمِّ اِوي َعْن َرُجٍل ِمَن الصَّ  مْ هِ تِ الَ َد عَ  ِت وْ بُ ثُ ة لِ الَ هَ اْْل  رُضّ َقاَل الرَّ

«مِ وْ مُ عُ  الْ ىَل عَ 
(1). 

هاوةآلن دادثةروةرن، كةواتة هةركاتيَك كاتيَك يةكالبوويتةوة لةسةر ئةوةى كةوا  :واتة
ئةوا ئةو فةرموودةية  ؛ة و ناوى نةبردرِاوييةك فةرموودةيةكى لة يةكيَك لة هاوةآلنةوة طيَرِايةو

 بةَلطةية و زيانى نيية نةناسراوى هاوةآلن، لةبةر دَلنيابوونى دادثةروةرييان.

اِوي، إِنَََّم ُهَو يِف غَ »وة دةَليَت:  ا فِيِهْم َفَل؛ ِِلَنَّ اِْلَْصَل فِيِهُم اْلَعَداَلُة َعَداَلِة الرَّ َحاَبِة، َفَأمَّ ْْيِ الصَّ

اِجِب َعِن اِْلَْكَثِريَن، َقاَل اْلَقايِض  ْم، َحَكاُه اْبُن احْلَ : ُهَو َفُتْقَبُل ِرَواَيُتُهْم ِمْن َغْْيِ َبْحٍث َعْن َأْحَواِْلِ

َلِف، وَ  ُهوِر اْْلَ َلِف َوُُجْ اعِ َقْوُل السَّ ُْجَ َوْينِيُّ بِاْْلِ «َقاَل اْْلُ
(2). 

طةرِان  آرِيوايةتةكانة، بةب لةواندا وةرطرتنى دثةروةرى هاوةآلن جيَطرية، بنةمادا :واتة
دةنطى ؤدةَليَت: ك )اجلويين(بةدواياندا، ئةمة رِاى ثيَشووان و ئةم دواييةى زانايانة، وة ئيمامى 

 زانايانى لةسةرة.

واحلق الذي ذهب إليه اِلكثرون أن فضيلة صحبة النبي »: v (َعاَلرِيلْ ا)احلافظ َقاَ  . 9

صىل اَّلل عليه وسلم والفوز برؤيته َّل يعدل بعمل. وأن من منحه اَّلل تعاَل ذلك فهو أفضل ممن 

 جاء بعده عىل اْلطلق لوجوه:

 أحدها: مشاهدة النبي صىل اَّلل عليه وسلم.

 وثانيها: فضيلة السبق إَل اْلسلم.

                                                             

 .(1/188 )وكاينللش "إربشاد الفحو  إيل حتقيق احلق من علم األصو " (1)

 .(1/185للشوكاين ) "إربشاد الفحو  إيل حتقيق احلق من علم األصو " (2)
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 وثالثها: فضيلة الذب عن حرضته صىل اَّلل عليه وسلم.

 ورابعها: فضيلة اْلجرة معه أو إليه أو النرصة له.

 وخامسها: ضبطهم الرشيعة، وحفظهم عن رسول اَّلل صىل اَّلل عليه وسلم.

 وسادسها: تبليغهم إياه إَل من بعدهم.

 وسابعها: السبق بالنفقة يف أول اْلسلم.

وخْي وعلم وجهاد ومعروف ُعمل يف هذه الرشيعة إَل يوم القيامة، وثامنها: إن كل فضل 

ين فحظهم منه أجل ونواْلم منه أجزل. ِلَّنم سنوا سنن اْلْي وفتحوا أبوابه. ونقلوا معامل الد

«وتفاصيل الرشيعة إَل من بعدهم
(1). 

ى ضوون، ئةوةية كة ثلةوثايةى هاوةَلييةتى ثيَغةمبةر ؤرينةى زانايان بؤئةو رِاستييةى كة ز :واتة
 ر ثلةدارترة ؤ، ئةوةى خواى طةورة ثيَى ببةخشيَت زآو طةيشنت بة بينينى هيض كاريَك نايطات

 لةدواى ئةوةوة ديَن، لةبةر: كة تا كةسانيَك

 .بينينى ثَيغةمبةر . 1
 ثلةدارى ثَيشةنطييةتى.. 2
 و ثشتيوانيكردنى. . ثاراستنى ثَيغةمبةر 3
 ضكردن لةطةَليدا و سةرخستنى.ؤ. ثلةى ك4
 .. وةرطرتنى ياساكانى ئيسالم و طةياندنى لة ثَيغةمبةرةوة 5
 يان.ؤدواى خ ؤ. هةَلسان بة طةياندنى ب6
 . ثَيشينييةتى لة ماَلبةخشني لة سةرةتاى ئيسالمدا.7
 تايي.ؤذى كؤوانى تَيداية تا ِر. هةموو كار و خَير و عيبادةتَيك و زانستَيك ثاداشتى ئة8

َحاَبةِ »: v (آلمدياَقاَ  ). 10 ِة َعىَل َعَداَلِة الصَّ ْمُهوُر ِمَن اِْلَئِمَّ «اتََّفَق اْْلُ
(2). 

 دةنطن لةسةر دادوةرى هاوةآلن.ؤزانايان و ثيَشةوايان ك :واتة
                                                             

 .75ص لحافظ العالريل "حتقيق منيف الرتبة ملن ثبت له رشيف الصحبة" (1)

 .(2/90ي )مدلآل "اإلحكام يف أصو  األحكام" (2)
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َحاَبِة ِمْن َأْهلِ »: v (ْلَشاطبِياَقاَ  ). 11 َحاَبَة َعىَل  َفإِنَّ َمْن َبْعَد الصَّ نَِّة َعَدُلوا الصَّ السُّ

ْطَلِق َواْلُعُموِم؛ َفَأَخُذوا َعنُْهْم ِرَواَيًة َودَِراَيًة ِمْن َغْْيِ اْستِْثنَاٍء َوََّل حُمَاَشاةٍ  «اْْلِ
(1). 

ئةوةى لةدواى هاوةآلنةوة هاتووة لة ئةهلى سوننة، هةموويان هاوةآلنيان دادثةروةر  :واتة
هيض  آهةرهةموويان هةموو رِيوايةت و رِيَطةيةكيان ىلَ وةرطرياوة بةبكردووة، بةطشتى 
 ينةوةيةك.ليَدةركردنيَك و سرِ

ُُم املَُْخاَطُبوَن إِ  {143:  2} [ڤ  ڤ] َوَقْولِِه:»وة دةَليَت:  ْثبَاُت اْلَعَداَلِة ُمْطَلًقا، ... َأَّنَّ

ُصوصِ  «َعىَل اْْلُ
(2). 

ئةمة سةمليَنةرى دادثةروةرى  [ڤ  ڤ]ئةو ئايةتة كة خواى طةورة دةفةرمويَت: واتة: 
 كراون بة ثلةى يةكةم.، لةبةرئةوةى ئةوان طوفتار لةطةَلهاوةآلنة بة شيَوةيةكى طشتى

أَّل ليبلغ الشاهد منكم ": َصىلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ويف قوله »: v (ْبُن حبَّاناَقاَ  ). 12

، أعظم الدليل عىل أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم جمروح وَّل ضعيف إذ لو كان "الغائب

 َصىلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ أو كان فيهم أحد غْي عدل َّلستثنى يف قوله  ...فيهم جمروح أو ضعيف 

 َصىلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ه رسول اَّلل وكفى بمن عدل ...وقال أَّل ليبلغ فلن وفلن منكم الغائب 

«رشفا
(3). 
كة دةفةرمويَت: )هةركةسيَك لة ئيَوة بيطةيةنيَت بةوةى كة  فةرموودةى ثيَغةمبةر  :واتة

كة هةموو هاوةآلن دادوةرن، كةسيَكى تؤمةتبار ئةمة طةورةترين بةَلطةية لةسةر ئةوةى  ؛ليَرة نيية(
ليَى  ئةوا دةبوو ثيَغةمبةر  ؛خؤ ئةطةر كةسانيَكى وايان تيادا بوايةو الواز لة فةرموودةدا نيية، 

 بةسة بؤ كةسانيَك كة ثيَغةمبةر دةربكرداية و بة فآلن و فآلنى بفةرموواية ئيَوة بيطةيةنن، 
 ئاماذة بؤ دادوةرييان بكات.

                                                             

 .(4/448) لشاطبيل "املوافقات" (1)

 .(4/447للشاطبي ) "املوافقات" (2)

 .(1/162) "صحيح ابن حبان" (3)
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َثُه َأْو ََّل »: v (ْبُن َعْبداْلرَبر اَقاَ  ). 12 اِحَب الَِّذي َحدَّ َي التَّابَِع الصَّ َوََّل َفْرَق فِيِه َبْيَ َأْن ُيَسمِّ

ُهْم ُعُدول  َمْرِضيُّوَن َوَهَذا َأْمر  جُمَْتَمع  عَ  َحاَبَة ُكلُّ َيُه يِف َجَواِز اْلَعَمِل بَِحِديثِِه ِِلَنَّ الصَّ ِعنَْد َلْيِه ُيَسمِّ

ِديِث  «َأْهِل اْلِعْلِم بِاحْلَ
(1). 

ببات لة طيَرِانةوةى فةرموودةدا يان  )صحابة(ناوى  )تابعي(جياوازى نيية لةنيَوان ئةوةى  :واتة
و دادثةروةرن و شويَنى  ؤدةكريَت، لةبةرئةوةى هاوةآلن هةموويان رِاستط آنا، فةرموودة كارى ث

 فةرموودةى لةسةرة.دةنطى زانايانى ؤرِةزامةندين، ئةمة ك

 

 

   

                                                             

 .(3/301) َلبن عبدالرب "اَلطتذكار"، و (22/47)َلبن عبدالرب  "التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألطانيد" (1)
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 هاوةآلن بة حوكمى قسةوتن

 (الصحابة بــم سـكـح)

ية لة ؤب، و ثيَغةمبةرةكةى  سيَيةم نيشانة و هيَماى دينني لةدواى خوا  هاوةآلن 
ية ؤتةفسريى قورئانيشدا، ب وة هةروةها لة، )القرآن والسنة واإلمجاع(بةَلطةشدا هةر سيَيةمن 

َوَمْن َسبَُّهْم »دةَليَت:  v )اآلجري(، وةكوو ئيمامى قسةوتن ثيَيان قسةوتنة بة ثيَغةمبةر 

«َفَقْد َسبَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصَّلَّ اَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
(1). 

ية ؤ، بكاريَك نيية لة قسةثيَوتنيان بيَجطة لةوة نةبيَت كة هاوةَلى ثيَغةمبةرن ؤوة هيض ه
«اْحَفُظوِِن ِِف َأْصَحاِب »دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةر 

(2). 
 واتة: من بثاريَزن لة هاوةآلمندا.

، كة قسة بةوان وترا ثاراستنى ثيَغةمبةر  ؤواتة هاوةآلن وةكوو شوورا و قةَلغانيَك وان ب
َوَمْن »ئةمة دةكات:  ؤدا ئاماذة ب )ضعيف(، وةكوو لة رِيوايةتيَكى دةطاتة ثيَغةمبةرى خوا 

«َمْن آَذاِِن َفَقْد آَذى اَّللَّآَذاُهْم َفَقْد آَذاِِن، وَ 
(3). 

 v (مالك)، وةكوو ئيمامى لةبةرئةوةى قسةوتنةكة دةطاتة خوا  ماناكةى تةواوة
 فلم يمكنهم ذلك فقد حوا َصَّلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه وسلَّمإنام هؤالء أقوام أرادوا القدح ِف النبي »دةَليَت: 

                                                             

 .(5/2495)لآلجري  "الرشيعة" (1)

 "فضائل الصحابة"أمحد يف ( وصححه شعيب األرنؤوط، و2363ابن ماجه )و (،9182) "الكربى"النسائي يف  رواه (2)

واألجري يف  (،116) "اإلبانة"وابن بطة يف  (،5640) "الكبري"والطرباين يف  (،390) "املستدرك"واحلاكم يف  (،640)

 .(206) "صحيح اجلامع الصغري"(، ويف 1116) "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 2002) "الرشيعة"

  ،(1) "فضائل الصحابة" ويف ،(16803) "املسند" يف وأمحد (،7256) "صحيحه"وابن حبان يف  (،3862رواه الرتمذي ) (3)

والاللكائي يف  (،1476) "الرشيعة"واآلجري يف  (،992) "السنة"وابن أيب عاصم يف  ،(1424) "الشعب"والبيهقي يف 

 ضعيف"(، و 2901) "ةالضعيف"ه األلباين يف وضعف (،3860) "رشح السنة"والبغوي يف  (،2346) "رشح أصول اعتقاد"

 .(1160) "اجلامع الصغري
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«ِف أصحابه
(1). 

ية قسةيان بة ؤبَليَن و مةبةستيشيان ئةو بوو، ب ئةوانة نةيانتوانى قسة بة ثيَغةمبةر واتة: 
 هاوةآلن وت.

َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصَّلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه  َما اْنَتَقَص َأَحد  »دةَليَت:  v (أمحد)وة ئيمام 

«" َخْْيُ النَّاس َقْرِِن "َّلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه وسلَّم: اَّللَِّ َص  َرُسوُل  َوَسلََّم إاِلَّ َوَلُه َداِخَلُة ُسوٍء، َقاَل 
(2). 

 نييةتيَكى ثيسى لة ناخدا بيَت. مةطةركةسيَك قسة بة يةكيَك لة هاوةآلن ناَليَت  واتة:

 .{W  :29} [ڇ   ڇ   ڇ  ]وة خواى ثةروةردطاريش دةفةرمويَت: 
 واتة: بيَربِواكان دةيانبوغزيَنن.

ِذهِ »دةَليَت:  v (مالك)ئيمامى  َحاَبُة َفُهَو َكافِر  ِِلَ ُْم َيِغيُظوََّنُْم، َوَمْن َغاَظ الصَّ ِِلََّنَّ

«اْْلَيةِ 
(3). 

قسة بة هاوةآلن دةَليَن ئةوة رِق و كينةى ئةوانى لة دَلداية، وة ئةوةيشى بةو  كة ئةوانةى واتة:
 ئةوةى بيَربِواكان رِق و كينةى هاوةآلنيان لة دَلداية.ةية بيَت ئةوة بيَربِواية، لةبةرشيَو

«َلَعَن اَّللَُّ َمْن َسبَّ َأْصَحاِب »دةفةرمويَت:  وة ثيَغةمبةريش 
(4). 

«َسبَّ َأْصَحاِب َفَعَلْيِه َلْعنَُة اَّللَِّ، َواْلَََْلئَِكِة، َوالنَّاِس َأْْجَِعيَ َمْن »وة دةفةرمويَت: 
(5). 

                                                             

 .570البن تيمية ص "الصارم املسلول عىل شاتم الرسول" (1)

 .(8/148) بن كيريال "لبداية والنهايةا" (2)

 نارص بن عيل عائض حسن الشيخل "عقيدة أهل السنة واجلامعة يف الصحابة الكرام"(، و 7/362) "تفسري ابن كيري" (3)

 .164لدكتور مازن بن حممد بن عيسى ص "اإلصابة يف الذب عن الصحابة" ، و(1/75)

(، وحسنه 2348) "رشح أصول اعتقاد"، والاللكائي يف (7015) "األوسط"، ويف (13588) "الكبري" رواه الطرباين يف (4)

 .(5111) "صحيح اجلامع الصغري"األلباين يف 

 "الرشيعة"واآلجري يف  ،(2108) "دعاءال"يف و ،(12709) "الكبري"يف والطرباين  (،8) "فضائل الصحابة"يف  رواه أمحد (5)

 "اجلامع الصغريصحيح "(، و 2340) "الصحيحة"وصححه األلباين يف  (،833) "السنة"وأبو بكر بن اخلالل يف  (،1476)

(6285). 
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لةو كةسانة بيَت كة قسة بة هاوةآلمن دةَليَن، وة نةفرةتى فريشتة و  واتة: نةفرةتى خوا 
 هةموو خةَلكيان ليَبيَت.

 دةَلَين: حوكمى قسةوتن بة صةحابة  ؤزانايان ب

 « َحاَبَة َرِِضَ اَّللُ َعنُْهم، أو ع  ِمْن أْهِل الِعْلِم إىل الَقْوِل بَِتْكِفْْيِ َمْن َسبَّ الصَّ َذَهَب َْجْ

َح بُِبْغِضِهم، ...  ُُ الُعَلاَمِء ِمَن ىَل إِ وَ اْنَتَقَصُهم وَطَعَن ِف َعَداَلتِِهم وََصَّ  َهَذا الَقْوِل َذَهَب َبْع

ةِ احَلنَِفيَِّة،  افِِعيَِّة، واحَلنَابَِلِة، والظَّاِهَريَّ  نَّ  أَ ىَل إِ  مِ لْ عِ الْ  لِ هْ أَ  نْ ر مِ آَخ  ق  يْ رِ فَ  َب هَ ذَ وَ ...  واْلَالِكِيَِّة، والشَّ

، هِ بِ يْ دِ أْ تَ ى بِ فَ تَ كْ يُ  ْل ، بَ لِ تْ قَ الْ بِ  ُب اقَ عَ  يُ اَل ، وَ ُل لَ ْض يُ وَ  ُق َس فْ يُ  ْل م، بَ هِ بِ َس فر بِ  يكْ ة اَل ابَ َح صَّ اب الْ َس 

«... هِ رِ يْ زِ عْ تَ وَ 
(1). 

 رِاى زانايان دةبن بة دوو بةشةوة: واتة:

 ، ئةم رِاية لة هةرضوار مةزهةبةكةى ئةهلى سوننةدا هةية.بة بيَربِواى دادةنيَن يةكةم:بةشى 

بكريَت تا  آتاوانبار و طومرِاية و دةبيَت تةمثيَى بيَربِوا نابيَت، بةَلكوو  بةشى دووةم:
 ثيَى. آوذراكندةطةرِيَتةوة، بةآلم 

 كة رى ئةو هاوةآلنةىؤكةم و ز كةسايةتى و ؤبةآلم ثيَدةضيَت ئةم جياوازييانة بطةرِيَتةوة ب
ناودارى و ئيسالم ثيَناسينى كةسةكان، وةكوو ضوار خةليفةى  دةوتريَت، وةكوو آقسةيان ث

 دراوة. آرِاشيدين و ئةوانةى موذدةى بةهةشتيان ث

وإذا كان لكل فريق أدلته عَّل ما ذهب إليه؛ فالقول »دةَليَت:  v (املال عيل القارئ) يةؤب

الذى تطمئن إليه النفس؛ ويرتاح إليه القلب، أن من أبغضهم ْجيعًا أو أكثرهم أو سبهم سبًا 

يقدح ىف دينهم، وعدالتهم، فإنه يكفر هبذا، ِلن هذا يؤدى إىل إبطال الرشيعة بكاملها ِلَّنم هم 

 أحدًا من الصحابة فهو فاسق، ومبتدع باإلْجاع، إال إذا اعتقد إنه مباح الناقلون ِلا، أما من سب

                                                             

 "عدالة الصحابة"(، و 2/856) نارص بن عيل عائض حسن الشيخل "عقيدة أهل السنة واجلامعة يف الصحابة الكرام" (1)

 .126ألبو صفوان الغامدي ص "بني الصحابة رتسديد اإلصابة فيام شج"و ، 120للرشبيني ص
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«أو يرتتب عليه ثواب كام عليه بعُ الشيعة أو اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر باإلْجاع
(1). 

يان هةية لةسةرى، بةآلم رِايةك دَلنياييمانى ؤئةطةرضى هةريةك لةو رِايانة بةَلطةى خواتة: 
رِقى لة هةموو هاوةآلن بيَت بةطشتى، يان  آةوةية: طةر هةركةسلةسةر دروست بكات ئ

رة دادوةرى ؤبَليَت، يان دان نةنيَت بة هيض ج آر برينداركارى دينييان ثؤرينةيان، وة قسةى زؤز
بةتاَلكردنةوة و  ؤكارة بؤو متمانةييةكياندا، بةم كارانة ثيَى بيَربِوا دةبيَت، لةبةر ئةوةى ئةمة ه

كارى طةياندنى ئةم دينةن، بةآلم طةر قسة ؤكارى ئةوةى ئةوان هؤلةكارخستنى هةموو دين، بة ه
دةنطى زانايان، مةطةر باوةرِى ؤبة يةكيَك لة هاوةآلن بَليَت، ئةوة تاوانبار و بيدعةكارة بة ك

ة شيعةكان، وة طةر وابيَت ئةوة دروستة ياخود ثاداشتى لةسةر وةردةطريَت وةكوو هةنديَك ل
 دةنطى زانايان.ؤباوةرِى بة بيَربِوايي و هةَلطةرِانةوةيان لة دين هةبيَت، ئةوة بيَربِواية بة ك

ُل بِِه إىَِل »دةَليَت:  v (قايض عياضال)وة  َوَكَذلَِك نقطع بتكفْي كل قائل َقْواًل َيَتَوصَّ

َحاَبةِ  ِة، َوَتْكِفِْي َْجِيِع الصَّ «َتْضلِيِل اِْلُمَّ
(2). 

ئةوة يةكال دةكةينةوة لةسةر بيَربِوايي هةركةسيَك كة هةموو هاوةآلن بة طومرِا بزانيَت و  واتة:
 بيَربِوايان بكات.

و  ؤئةمة ئةوة دةطةيةنيَت كة قسةوتن بة هاوةآلن تاوانى طةورةية و لة ديندانة بة نارِاستةوخ
لةبةرئةوةى لة دين،  نةو دةرضوو تياضوونخاوةنةكةى لةسةر ليَوارى ةتى و نيشانةى بيَربِوايي دَلي

دَلى ئيسالم دةستى كةسانى بيَربِوا و داخ لة ئةو فريةقانةى كة قسةيان بة هاوةآلن وتووة لةسةر
، ياخود نجوولةكة و مةجووسييةكان و خاوةن دينة رِابوردووةكان ىبن سبأ(ا)دروست بوون، لة 

، ياخود نمانيية هةسارة ثةرستةكانؤو رِ نانؤنييةكانى يشكراوى دةستى فةيلةسووفة عةقالؤط
 .نكةسانى طومرِا و دوور لة شارةزايي بنةما دينييةكان و بيَئاطا لة بنةماى قسةى تيَرِوانينةكان

ئةطةرضى قسةوتن بة هةموو هاوةآلن وةك يةك نيية، لةبةر جياوازى ثلةوثايةيان، وة ئةطةرضى 
ريان ... ؤزانست و ئاطايي دينييان و ثاساوى زكةسةكان يةك حوكم نايانطريَتةوة لةبةر ئاستى 

 وون وـضؤب ،زياترى ئةم بابةتة ؤدا، بـاك و هيََلى سوورة لة ئيسالمـكى ترسنـبةآلم ئةم كارة كاريَ
                                                             

 .(1/367) "ابن عابدين كتاب تنبيه الوالة واحلكام جمموعة رسائل"، و 120للرشبيني ص "عدالة الصحابة" (1)

 .(2/610)قايض عياض لل "الشفا بتعريف حقوق املصطفى" (2)
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 لةم بارةيةوة دةخةينة رِوو:شيكردنةوةى زانايان 

َهبي  اَقاَل اإِلَمام ). 1 الدين ومرق من َفمن طعن فيهم َأو سبهم فقد خرج من »: v (ْلذَّ

ة اْلُْسلمي ِِلَن الطْعن اَل يكون إاِلَّ َعن اْعتَِقاد مساوهيم وإضامر احلقد فيهم وإنكار َما ذكره  ِملَّ

م من ثنائه َعَلْيِهم لَّ َعَلْيِه َوَس   اَّللَُّلَّ اَّلل َتَعاىَل ِِف كَِتابه من ثنائه َعَلْيِهم َوَما لَرُسول اَّلل َص 

ُم أْرىض اْلَوَسائِل من اْلَْْأُثور والوسائط من اْلَْنُْقول والطعن وفضائلهم ومناقبهم وحبهم وَ  ِِلََّنَّ

ِِف الوسائط طعن ِِف اِلَْصل واالزدراء بالناقل ازدراء باْلنقول َهَذا َظاهر ْلن تدبره َوسلم من 

«النَِّفاق َومن الزندقة واإلحلاد ِِف عقيدته
(1). 

بَليَت و تانةيان ىلَ بدات لة دين دةردةضيَت و ثةيوةندى بة  آهةركةسيَك قسةيان ث :واتة
لةبةرئةوةى ئةو كارة بة بنةمايةكى بريوباوةرِى ياخود قينيَكى شاراوة موسوَلمانانةوة ناميَنيَت، 

لة باسى ثلةوثاية و بةرِيَزييةكانيان و  ليَيان يان رِةددانةوةى وةسفةكانى خوا و ثيَغةمبةرةكةى 
كارى طةياندنى فةرموودة و نةقَلكردنى ؤه بةرئةوةى هاوةآلن باشرتينلةمةبةستة، شةويستييان ؤخ

بابةتى  ؤكارةكان قسةوتنة بة بنةماكان، تانةدان لة نةقَلكاران تانةية بؤقورئانن، قسةوتن بة ه
كةسيَك تيَبفكريَت و سةالمةت بيَت لة دوورِوويي و بيَربِوايي لة  ؤنةقَلةكة، ئةمة ئاشكراية ب

 باوةرِدا.بريو

حكمه أن يعلم ويعرف فإن متادى فهو فاسق وإن عاند ِف ذلك »: v (بن حزماَقاَل ). 2

«اَّلل تعاىل أو رسوله صَّل اَّلل عليه وسلم فهو كافر مرشك
(2). 

حوكمى ئةو كةسةى كة قسة بة هاوةآلن دةَليَت ئةوةية كة فيَر بكريَت و ثيَبناسريَت،  :واتة
ئةوة تاوانبارة، وة طةر نكووَلى كرد و سوور بوو لةسةرى ئةوة طةر بةردةوام بوو لةسةرى 

 بيَربِواية.

َص َواِحًدا ِمنُْهْم َأْو َطَعَن َعَلْيِه ِِف ِرَواَيتِِه َفَقْد َردَّ َعََّل اَّللَِّ »: v (لقرطبياَقاَل ). 3 َفَمْن َنقَّ

ائَِع اْلُْْسلِِميَ  «َربِّ اْلَعاْلََِي، َوَأْبَطَل ََشَ
(3). 

                                                             

 {.W : W  :29}( يف تفسري سورة 16/297للقرطبي ) "اجلامع ألحكام القرآن" (3) .238للذهبي ص "الكبائر" (1)

 .(1/149) بن حزمال "اإلحكام يف أصول األحكام" (2)
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ئةوةى ناتةواوى بداتة ثاأل يةكيَكيان، ياخود تانة و رِةخنة لة رِيوايةتة دينييةكانى بطريَت،  :واتة
 ئةوة رِةددى فةرموودةكانى خواى داوةتةوة و شةريعةتى ئيسالمى بةتاأل كردووةتةوة.

فمن سبهم فقد زاد عَّل بغضهم فيجب أن يكون منافقا ال يؤمن »: v (بن تيميةاَقاَل ). 4

«وال باليوم اْلخرباَّلل 
(1). 

ئةمة بة دَلنياييةوة كةسيَكى بَليَت ئةوة نيشانةى زياد رِقليَبوونيانة،  آئةوةى قسةيان ث :واتة
 تايي نيية.ؤذى كؤدوورِووة و باوةرِى بة خوا و رِ

َيىَقاَل ). 5 َأْصَحاِب َرُسوِل ُكلُّ َمْن َشَتَم ُعْثاَمَن َأْو َطْلَحَة َأْو َأَحًدا ِمْن »: v (ن َمِعنيبْ  ََيْ

ال  اَل ُيْكَتُب َعنُْه َوَعَلْيِه َلْعنَُة اَّللَِّ َواْلَََْلئَِكِة َوالنَّاسِ  «ْي عِ ْْجَ  أَ اَّللَِّ َصَّلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َدجَّ
(2). 

بَليَت، ئةوة  هةركةسيَك قسة بة )عومسان و تةَلحة( و يةكيَك لة هاوةآلنى ثيَغةمبةر  واتة:
 ىلَ وةرناطرييَت، نةفرةتى خوا و فريشتةكان و هةموو خةَلكى ليَبيَت. دةجالة، هيض زانستيَكى

ب اقِ عَ يُ  َصَّلَّ اَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ي بِ نَّ اب الْ َح ْص أَ  مَ تَ َش  نْ مَ »: v( هيْ وَ اهَ ن رَ اق بْ حَ ْس إِ ) اَل قَ  .6

«سبَ ُيْ وَ 
(3). 

 بَليَت، سزا دةدريَت و بةند دةكريَت. واتة: ئةوةى قسة بة هاوةآلنى ثيَغةمبةر 

َمْن َشَتَم َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ َصَّلَّ اَّلل »: اإِلَمام )َمالِك َوُسْحنُون( رمحهام اهلل اَل قَ  .7

ْبَن اْلَعاِص َفإِْن َقاَل: َكاُنوا َعََّل  َأْو َعْمَرو َأْو ُعَمَر، أَْو ُعْثاَمَن، َأْو ُمَعاِوَيَة، ،رَ كْ ا بَ بَ عليه وسلم أَ 

َل َنَكااًل َشِديًدا «َضََلٍل َوُكْفٍر ُقتَِل، َوإِْن َشَتَمُهْم بَِغْْيِ َهَذا ِمْن ُمَشامَتَِة النَّاِس ُنكِّ
(4). 

ئةوةى قسة بة يةكيَك لة هاوةآلن بَليَت، وةكوو )خولةفاى رِاشيدين و مةعاوية و عةمر(  واتة:
 ، بَليَت: لةسةر طومرِايي و بيَربِوايي بوون، ئةوا دةكوذريَت، وة طةر قسةثيَوتنةكة وة ئةطةر

 دةكريَت. آ، ئةوا بة شيَوةيةكى باش تةمئةوة بيَت كة لةنيَوان خةَلكيداية بةشيَوةى
                                                             

 .581ص تيميةالبن  "لصارم املسلول عىل شاتم الرسولا" (1)

 .76، وسبق خترجيه ص(1/509البن حجر العسقالين ) "هتذيب التهذيب" (2)

 .32للتوجيري ص "الرد القويم عىل املجرم األثيم"، و 568ص بن تيميةال "الصارم املسلول عىل شاتم الرسول" (3)

 .(2/653عياض )قايض لل "الشفا بتعريف حقوق املصطفى" (4)
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. قِيَل َلُه: ِِلَ؟ َقاَل: َمْن .. ُقتَِل  لَِد، َوَمْن َسبَّ َعائَِشةَ َمْن َسبَّ َأَبا َبْكٍر ُج »َي َعْن َمالٍِك: َوُروِ 

ې      ې  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ]َشْعَباَن َعنُْه: ِِلَنَّ اَّللََّ َيُقوُل  َوَقاَل اْبنُ ، اَها َفَقْد َخاَلَف اْلُقْرآنَ َرمَ 

«َفَمْن َعاَد ْلِِْثلِِه َفَقْد َكَفرَ  .{k  :17}[ ىى    ې       ې 
(1). 

كردنى بَليَت جةَلدى تةميَ بةكر(  دةَليَت: ئةوةى قسة بة )ئةبو v (مالك)ئيمامى واتة: 
؟ وتى: ؤدةكوذريَت، وتيان بَليَت، ب  يشة(ئقسة بة )عا ىلَ دةدريَت، وة ئةوةى

ذطاريتان دةكةم ؤئاملةبةرئةوةى رِةددى قورئان دةداتةوة، خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: 
هةمان  سةر طةر ئيَوة ئيماندارن، ئةوةى بطةرِيَتةوة ئةمة هةتاهةتايةنةطةرِيَنةوة سةر هاوشيَوةى 

 شيَوة ئةوة بيَربِواية.

ُة »: v)اْبن الَقّيْم(  اَل قَ  «َعََّل ُكْفِر َقاذِفَِهاَواتََّفَقِت اِْلُمَّ
(2). 

 يشة(ئمةتباركردنى دايكى ئيمانداران )عاؤدةنطى زانايان لةسةر ئةوةية كة قسةوتن و تؤك واتة:
 يَى بيَربِوا دةبيَت.ث 

ال جيوز ِلحد أن يذكر شيئا من مساوهيم وال يطعن »: v (لبَ نْ َح  نُ د بْ مْحَ أَ اإِلَمام ) اَل قَ  .8 

فمن فعل ذلك فقد وجب عَّل السلطان تأديبه وعقوبته ليس له  عَّل أحد منهم بعيب وال نقص

أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده احلبس 

«حتى يموت أو يراجع
(3). 

كةس شتيَك لة هةَلةكانيان ياخود تانةيان ىلَ بدات، ئةوةى ئةو كارة  ؤدروست نيية ب واتة:
دةركات، وة نابيَت بيبةخشيَت،  ؤةسةآلت ثيَويستة كة تةميَى بكات و سزاى ببكات ئةوا لةسةر د

ئةجنام بدات و بةردةوام بةندى بكات و سزاى بدات تا  آبةَلكوو دةبيَت تةوبة و طةرِانةوةى ث
 دةطةرِيَتةوة.

                                                             

التحرير "و ، (12/205للقرطبي ) "اجلامع ألحكام القرآن"(، و 2/654للقايض عياض ) "الشفا بتعريف حقوق املصطفى" (1)

 .(18/183البن عاشور ) "والتنوير

 .(1/103) القيمبن ال "زاد املعاد يف هدي خري العباد" (2)

 .568ص بن تيميةال "شاتم الرسول الصارم املسلول عىل"، و17ص إلمام أمحدل "السنة" (3)
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َحاَبِة َرِِضَ اَّللَُّ َعنُْهْم َحَرام  ِمْن َفَواِحِش »: v (ْلنََووي  ا) اإِلَمامَقاَل . 9 َواْعَلْم َأنَّ َسبَّ الصَّ

ُْم ُُمَْتِهُدوَن  ُه ِِلََّنَّ َماِت َسَواء  َمْن اَلَبَس اْلِفَتَن ِمنُْهْم َوَغْْيُ َوَسبُّ َأَحِدِهْم  :َقاَل اْلَقاِِض  ...اْلَُْحرَّ

ُر َواَل ُيْقَتُل  ُه ُيَعزَّ ْمُهوِر َأنَّ «ِمَن اْلََْعاِِص اْلَكَبائِِر َوَمْذَهُبنَا َوَمْذَهُب اْْلُ
(1). 

بزانة كة قسةوتن بة هاوةآلن حةرامة و يةكيَكة لة تاوانةكان، ئيرت ئةو هاوةَلة كةوتبيَتة  :واتة
 )قاضي عياض(ئيمام كيَشةوة ياخود نا، لةبةر ئةوةى كارةكانيان بة ئيجتيهادى دينى كردووة، 

v  ،رِاوبؤضوونى ئيَمة و كؤى زانايان دةَليَت: قسةثيَوتنى كةسيَكيان لة تاوانة طةورةكانة
 لةسةر ئةوةية كة تةمآ بكريَت، بةآلم ناكوذريَت.

 

 

   

                                                             

 .(15/149) "رشح النووي عىل مسلم" (1)
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 لة يةكرت هاوةآلن بةرطريكردنى

َوَ  عبيدَاهللَبنَْيَ بَ َعَ قَ وَ . 1 ََْيَ بَ عمر
َكَ َادَ دَ قَْالم َفَ َ،مَ ل  َرَ مَ الَعَ قَ فَ َ،ادَ دَ قَْاهللَالمََدَ بيَْعَ َمَ تَ ش  َيعَ »: َل 

ََعَ طَ قَ أَ َاد َاحلديَب َ
َل  ََ،هَ انَ س  َل   َ َب ََهَ د َعَ بَ َد َح َئَأَ تَ َ َأَ َاَمنَ حد َأَ َتمَ ش  َح َص  َوسليمَيَ ب َنيَالَ َاب  ي ه  ل  َع  َاَّللي  َّلي ،َ«ص 

َوَ  َِمفم لَّمَ َ:ةايَ وَ َ س  َو 
ْيهم ل  َاهلل َع  َّلَّ ٍدَص  َُم  مَّ اب  َأ ْصح 

َفميهم ه  لَّم  ،َف ك 
انمهم س 

َلم ْطعم َبمق  نْه  َاهللَّ َع   
ِضم  ِ َ ر  م  َع  مَّ ،َف ه 

: ال  ٍدَ»َف ق  َُم  مي اب  ح  َأ ص  ن 
اَم  د  َأ ح  بُّ يَي س 

د  ع  َب  ن 
َم  د  َأ ح  ئ  َ  ت   َ تيىَل  ي،َح 

ن  َاب  ان  س 
َل  ط ع  َأ ق  وِن  ر  ذ 

ا َأ ب د  ليم  س  َو 
ي ه  ل  َاَّلل َع  َّلي «ص 

(1). 
اهلل(  دي)عبكيَشةيةك هةبوو،   و )ميقداد(دا اهلل ى كورِى عومةر( ديوان )عبلة نيَ :واتة

ئةمةى بيست و هاوةآلن كةوتنة  قسةى بة )ميقداد( وت، كاتيَك )عومةرى كورِى خةتتاب( 
ئةوةى  بويَرىتاوةكوو كةس لةدواى ئةوةوة  ،نيَوانةوة، وتى: ليَم طةرِيَن با زمانى ئةو كورِةم بربِم

 بَليَت. قسة بة يةكيَك لة هاوةآلنى ثيَغةمبةر  نةبيَت كة

2. َ: ال  ْعٍد،َق  َس  َْبنم رم
امم ْنَع  َ»ع  ع  ل  اطي ٍل،َف  ج  َر  َّل  َع  وف  ك  َع  اَالنياس  إ ذ  ،َف  ٍضَل ه  َأ ر  ن 

َم  د  ع  َس  ب ل  أ ق 

رَ  اَت  َم  ل ك  ي  :َو  ال  ق  ،َف  اء  ر  َإ غ  ه  اد  َز  نيَم 
أ  ك  ،َف  اه  ن ه  يًّا،َف 

ل  ع  َو  ب ْي   الزُّ َو  ة  َط ل ح  بُّ َي س  و  اَه  إ ذ  َأ نَ ف  َإ َل  ََيد  بي ت س 

ب يًَّ َن  ي
ن  ف  وِّ َُت   نيَم 

أ  ك  َف  ، يه  َه  : ال  ق  َف  ، ي ك  ل  َع  ني و  ع  ََل  د  َأ و  ي َي  َل ت ن ت ه  ، ن ك 
َم  ْي   َخ  م  َه  ا ام  و  ب ي اء .َأ ق  َاَل  ن  ن 

َم  ا

َ ان  َك  َإ ن  مي ه  :َاللي ال  َق  ،َث مي د  ج  َاْل  س  ل  د خ  َو  أ  ضي ت و  ا،َف  ار  َد  ل  خ  د  َف  ان ط ل ق  َف  ب ق  َس  د  اَق  ام  و  َأ ق  بي َس  د  اَق  ذ  ه 

 َ ُت  :َو  ال  .َق  َي 
ن  م  ؤ  ل م 

َل  ة  َآي  ون  َت ك  ة  َآي 
َب ه  م  َال ي و  ِن  أ ر  َف  م  اه  َإ يي بُّه  َس  ط ك  خ  َأ س  ْي   َخ  ن ك 

َم  م  ََل   ن 
َم  يية 
ت  َب خ   ُ ر 

يَ  ن ت ه  تيىَت  ،َح  ء  اََش   ه  دُّ ر  َي  َل  ة  ادي َن  ٍن َل  ن يَف  َب  ار  ا،ََد  ه 
ائ م  و  َق  َب َي   ه  ل  ع  ت ج  َف  ، ن ه  َع  َالنياس  ق  ت فري ي  َو  ،َ

إ ل ي ه 

، اق  ح  اَإ س  َأ ب  َاَّللي َل ك  اب  ت ج  :َاس  ق ول ون  ي  َو  َالنياس  ه  ت ب ع  َي  ت ه  أ ي  اَر  أ ن  :َف  ال  .َق  ئ 
ف  تيىَط  َح  ه  تط ؤ  ََف  اب  ت ج  َاس 

َ اق  ح  اَإ س  َأ ب  «اَّللي َل ك 
(2).َ

                                                             

الصاِمَالسلولَ"(،َو2/524َالبنَكثريَ)َ"مسندَالفاِوق"،َوَ(2377)َلكاي للَ"عتقادَأهلَالسنةَواجلامعةرشحَأصولَا"َ(1)

َ.585البنَتيميةَصَ"عَّلَشاتمَالرسول

َ.(1719)َلبغداديلَ"الخلصيات"(،َو2361َلللكاي َ)َ"عتقادَأهلَالسنةَواجلامعةرشحَأصولَا"َ(2)
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دا، بينى خةَلك يى دةطةرِايةوة لة زةوييةكةؤلة كارةكةى خ  )سعد بن أبي وقاص( :واتة
 )طلحة وزبري وعلي بن أبي طالب(ضووة ثيَشةوة بينى قسة بة قةرةباَلغييان كردووة لة ثياويَك، 

 كرد و ئاطادارى كردةوة، بةآلم ئةو زياتر سوور بوو لةسةرى، ئةويش رِيَطرى ليَ، دةَليَت
طةر نا واز بيَنة،  ؤت ؤهاوار بباشرت بوون،  ؤلة تكة قسة بة كةسانيَك دةَليَيت  ؤوت: ت ثاشان ثيَى

عد(يش ة، )سآدةَليَى ثيَغةمبةريَك لة ثيَغةمبةران دةمرتسيَن !ئةويش وتى: هاىدووعات ىلَ دةكةم، 
ثةروةردطار خواى ضووة مزطةوت و دةستى هةَلربِى و وتى: ضووة ماَلةوة و دةستنويَذى طرت، 

بة ضاك نووسراون و توورِةى كردووى  ؤئةطةر ئةو ثياوة قسةى بة كةسانيَك وتووة الى ت
دةَليَت: حوشرتة ميَيينةيةك ئيمانداران،  ؤى، نيشانةيةكى بةسةر بيَنى ببيَت بة ثةند بؤقسةكانى ئةمرِ

 تا طةيشتة سةر ئةو يشتؤلة ماَليَك هاتة دةرةوة بة ياخيبوويي، هيض شتيَك نةيدةطةرِاندةوة، رِ
دا بوو، تا ر ئةو ثياوة لةذيَر هةرضوار ثةلينيشتة سة، ليَى دةكردى ثياوة، خةَلكى هةمووى رِا

بينيم خةَلك شويَن )سةعد(ى باوكم نةيكوشت وازى ىلَ نةهيَنا، )عامر(ى كورِى دةَليَت: 
باوكى )ئيسحاق(  كةوتبوون دةيانوت: خواى طةورة وةآلمى دايتةوة و دووعاكةى ىلَ وةرطرتيت،

 وةآلمت درايةوة و دووعاكةت قبووأل بوو.

ََلة رِووداويَكى تردا:كردووة،  خواى طةورة ثشتيوانى لة هاوةآلنى ثيَغةمبةر  .3 ابمرم ْنَج  ع 

: ال  ،َق  ة  ر  م  َس  ا،َ»َْبنم ر  َمي َع  م 
ي ه  ل  َع  ل  م  ت ع  اس  ،َو  ل ه  ز  ع  ،َف  ن ه  َاَّللي َع   

ِض  َر  ر  م  َع  اَإ َل  د  ع  َس 
ة  وف  َالك  ل  اَأ ه  ك  ش 

َيَ 
ل ء  ؤ  َه  َإ ني اق  ح  َإ س  ا َأ ب  ا َي  : ال  ق  َف  ،

َإ ل ي ه  ل  س  أ ر  َف  ، لِّ ص  َي  ن 
َُي  س  َل  ه  َأ ني وا ر  ك  تيىَذ  َح  ا و  ك  َف ش  ون  م  ع  ز 

َ ََأ نيك  اَّللي  اَو  اَأ ن  :َأ مي اق  ح  َأ ب وَإ س  ال  ،َق  لِّ َت ص  ن 
س  َُت   َ»ل  َّلي َاَّللي َص 

ول  س  َر  َل ة  َص  َِب  م  لِّ َأ ص  ن ت  َك  إ ِنِّ ف 

َاَل َ َِف  فُّ أ خ  َو  َاَل ول ي َي   َِف  د  ك  أ ر  َف  ،
اء  َالع ش  َل ة  َص  لِّ َأ ص  ا، ن ه  َع  م  ر  َأ خ  ا َم  ليم  س  َو 

ي ه  ل  َع  َ اَّلل  ي َي  ر  ،َ«خ 

َأ هَ  ن ه  َع  أ ل  َف س  ،
ة  وف  َالك  َإ َل  ال  ج  َر  َأ و  َل  ج  َر  ه  ع  َم  ل  س  أ ر  َف  ، اق  ح  َإ س  ا َأ ب  ا َي  َب ك  َالظينُّ اك  َذ  : ال  َق  ل 

َعَ  ي
ب ن 
َل  ا د  ج  س  َم  ل  َد خ  تيى َح  ا، وف  ع ر  َم  ث ن ون  ي  َو  ، ن ه  َع  أ ل  َس  َإ لي ا د  ج  س  َم  ع  د  َي  َل   َو 

ة  وف  َالك  ام  ق  َف  ب ٍس،

َكَ  ا د  ع  َس  إ ني َف  ن ا ت  د  َن ش  َإ ذ  ا َأ مي : ال  َق  ة  د  ع  َس  ا ن ىَأ ب  ك  َي  ة  ت اد  َق  َب ن  ة  ام  َأ س  َل ه  ال  ق  َي  م  ن ه 
َم  ل  ج  َر  ْي 

َي س  َل  ان 

اَوَ  :َأ م  د  ع  َس  ال  ،َق 
يية 
َالق ض  َِف  ل  د  ع  ل َي  ،َو 

ة  يي و  َب السي م 
ق س  ل َي  ،َو 

ة  يي َب الَّسي  َإ ن  مي ه  َب ث َل ٍث:َاللي ني و  ع  اَّللي ََل  د 

انَ  ك  ،َو  ت ن 
َب الف  ه  ض  رِّ ع  ،َو  ه  ر  ق  َف  ل 

أ ط  ،َو  ه  ر  م  َع  ل 
أ ط  َف  ، ة  ع  م  س  َو  اء  ي 

َر  ام  َق  ا، ب 
اذ  َك  ا ذ  َه  ك  ب د  َع  ان  َك  ع د  َب 
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َ َس  ة  و  ع  يَد 
ت ن  اب  ،َأ ص  ت ون  ف  َم  ْي 

ب  َك  ي خ  :َش  ق ول  َي  ل 
ئ  اَس  َإ ذ  ق ط  َس  د  ،َق  د  ع  َب  ت ه  أ ي  اَر  أ ن  :َف 

َاْل ل ك  ب د  َع  ال  ٍد،َق  ع 

نَي ه  ز 
م  غ  َي 

ق  َالطُّر  يَِف  ار  و  ل ج 
َل  ض  ري َل ي ت ع  ه  إ ني ،َو  َب  

َالك  ن 
ي ن ي ه َم  َع  َّل  َع  ب اه  اج  «ح 

(1).  
)عمر بن ناردة الى خةليفة   )سعد بن أبي وقاص(كووفة سكاآليان لةسةر  خةَلكى :واتة

ئةويش ضةند ثياويَكى ناردة كووفة و ضوونة هةر مزطةوتيَك ليَى رِازى بوون و ،  اخلطاب(
ثياويَك لةناو خةَلكةكةدا هةستايةوة كة  آلةو ،)بين عبس(وةسفيان دةدا، تا طةيشتنة مزطةوتى 

ليَ دةكةن،  بةآلم مادام ئيَوة داواى رِوونكردنةوةى تةواومانبوو، وتى:  )أسامة بن قتادة(ناوى 
جيهاد، وة لة دابةشكردندا يةكسان نيية، وة لة حوكمداندا  ؤئةوا )سةعد( سريةيةك نانيَريَت ب

دووعات ىلَ دةكةم، دةستى هةَلربِى و وتى:  آى: سويَند بة خوا سوت دادثةروةر نيية، )سةعد( 
ئةوا تةمةنى دريَذ  رِيا و ناوبانط هةستاوة، ؤزنة و بؤخواى ثةروةردطار ئةطةر ئةم بةندةيةت در

امللك بن  )عبدبكةيت، وة بة دريَذايي تةمةنى هةذار بيَت، وة تووشى هةموو فيتنةيةكى بكةيت، 
ى ؤتايي تةمةنيدا بينيم هةردوو برؤمن لة ككة طيَرِةرةوةى رِووداوةكةية دةَليَت:  عمري(

َلةكان دةبرد، ؤكض ؤبداكةوتبووة سةر ضاوى لة ثريييةتيدا، لةسةر رِيَطاكاندا دةوةستا دةستى 
كارى دووعاكةى ؤطةر ثرسيارت ىلَ بكرداية، دةيوت: ثياويَكى بةتةمةمن تووشى فيتنة بووم بة ه

 )سةعد(ةوة.

)سعد هاوةَلى بةرِيَز كردووةتةوة،  َلةى هاوةَلةكانى ثيَغةمبةرى ؤبةم شيَوةية خواى طةورة ت
كة لة شةرِى  كةى ثيَغةمبةر لةدواى دووعا ،دووعاى رِةد نةدةبووةوة  بن أبي وقاص(

اكَ »كة فةرمووى:  ى كرد،ؤ)ئوحود(دا ب ع  اَد  ٍدَإ ذ  ع  س 
َل  ب  ت ج  َاس  مي ه  «اللي

(2). 

فةرموو: ثيَى دةبةرطرى لة ثيَغةمبةر دةكرد و تريى دةداية  كاتيَك لةثيَش ثيَغةمبةرةوة وة 
ي» أ مِّ َو  َأ ِب  اك  د 

َف  م  «ار 
(3). 

                                                             

(،3707َ)َ"الصنف"(،َوعبدالرزاقَف693َ)َ"السند"وأبوَيعَّلَفَ(،1518َ)َ"السند"فََ(،َوأمحد755ِواهَالبخاِيَ)َ(1)

َ.(2360)َ"رشحَأصولَاعتقاد"،َوالللكاي َفَ(2483)َ"سننَالكربىال"والبيهق َفَ(،214َ)َ"السند"والطياليسََفَ

كراماتَ"والللكاي َفََ(،4069)َ"وس األ"والطرباينَفََ(،6990)َ"صحيحه"وابنَحبانَفََ(،3751الرتمذيَ)ِواهََ(2)

وفَ(،6125َ)َ"شكاةال"وصححهَاأللباينَفََ(،2215)َ"إىلَزوايدَابنَحبانَمآنمواِدَالظ"واهليثم َفََ(،76)َ"األولياء

 .(15/442لصهيبَعبدَاجلباَِ)َ"اجلامعَالصحيحَللسننَوالسانيد"

َ=ََََوابنَحبانَفَ(،8159)َ"السننَالكربى"والنساي َفََ(،2829،َوالرتمذيَ)(2411(،َومسلمَ)4055البخاِيَ)َِواهَ(3)
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 .ندايك و باوكم بة قوربانت بواتة: تريةكةيان تيَبطرة 

َ ْن ع  َيو 
لم ََع  ال  َق  نْه  َع  َاهلل   

ِضم  ِ:َ«َ َإ لي ٍد  ح 
ََل  ه  أ مي َو  اه  َأ ب  ليم  س  َو 

ي ه  ل  َع  َاَّللي  َّلي َص  َاَّللي  ول  س  َر  ََج  ع  ا م 

ٍد:َ َأ ح  م  و  َي  َل ه  ال  اٍص،َق  قي َو  َأ ِب  َب ن 
د  ع  س 

ي"ل  أ مِّ َو  َأ ِب  اك  د 
َف  م  «" ار 

(1). 
دايك و باوكى بةقوربانى كةس  ثيَغةمبةر دةَليَت:  )عةىل كورِى ئةبو تاليب( واتة: 

تريةكانيان تيَطرة دايك لة شةرِى )ئوحود(دا ثيَى فةرموو: نةكردووة تةنها )سةعد( نةبيَت، كاتيَك 
 و باوكم بة قوربانت بن.

4. َ ذ  َأ خ  َأ نَّه  ْيٍد َز  َْبنم
يدم عم َس  َّل  ْتَع  ع  َادَّ ْيٍس، َأ و  ىَبمنْت  و  ِْ َأ  َأ نَّ ،

َأ بميهم ْن ،َع  ة  ْرو  َع  َْبنم امم ش 
ْنَهم ع 

يَْ َش  ا ه 
ضم ِْ َأ  ْن

َمم ذ  َآخ  نْت  َك  ا َأ ن  : يد 
عم َس  ال  َف ق  ، مم َاْْل ك  َْبنم ان  ْرو  َم  َإمىل  ْته  م  اص  َف خ  ا، ه 

ضم ِْ َأ  ْن
َمم ْيًئا ًئاَش 

َب عَْ َّلَّ َص  َاهللم
ولم س   ِ ْنَ

َمم ْعت  مم اَس  م  :َو  ال  ،َق  لَّم  س  َو 
ْيهم ل  َع  َاهلل  َّلَّ َص  َاهللم

ولم س   ِ ْنَ
َمم ْعت  مم يَس 

ذم َالَّ د 

َ : ول  ق  َي  ، لَّم  س  َو 
ْيهم ل  َع  َاهلل  َّلَّ َص  َاهللم ول  س   ِ َ ْعت  مم َس  : ال  َق  ؟ لَّم  س  َو 

ْيهم ل  َع  َ»اهلل  ن 
َم  ا َب  

َش  ذ  َأ خ  ن  م 

َظَ  ض  َي َاَل  ر 
ض  َأ ر  ب ع  َس  َإ َل  ه  ق  ،َط وِّ َم  :َ«ل  ال  ا،َف ق  ذ  َه  ْعد  يِّن ًةَب  َب  َأ ْسأ ل ك  :َال  ان  ْرو  َم  ه  َل  ال  ،َ»،َف ق  مي الله 

ا ه 
ض  َأ ر  َِف  ا ه  ت ل  اق  ا،َو  ه  َب َص   مِّ ع  َف  ة  ب 

اذ  َك  ان ت  َك  َ«إ ن  : ال  َق  ي ن ا»، َب  َث مي ا، ه  َب َص   ب  ه  تيىَذ  َح  ات ت  َم  َم  َف 

َ ت ت  َم  َف 
ةٍ ر  ف  َح  َِف  ع ت  ق  َو  ا،َإ ذ  ه 

ض  َأ ر  َِف 
ََت  ِش  ي 

«ه 
(2). 

، كة  )سعيد بن زيد(مةتباركردنى ؤهةستا بة ت )أروى بنت أويس(ئافرةتيَك بةناوى  :واتة
دراوة، بةناوى ئةوةى ثارضةيةك لة زةوى ئةمى  آيةكيَكة لةو دة كةسانةى موذدةى بةهةشتيان ث

                                                                                                                                                             

ََ(،6988)َ"صحيحه"َ= َف ََ(،1147)َ"السند"وأمحد َف ََ(،520)َ"السند"والبزاِ َف َوف315َ)َ"الكبري"والطرباين ،)

ََ(،5627)َ"األوس " َف َعاصم َأيب ََ(،1407)َ"السنة"وابن 1777َ)َ"الرشيعة"واآلجريَف َوالللكاي َف رشحَ"(،

 .(18512)َ"السننَالكربى"(،َوالبيهق َف2698َ)َ"أصولَاإلعتقاد

وأمحدََ(،6988)َ"صحيحه"وابنَحبانَفََ(،129وابنَماجهَ)َ(،9950)َ"الكربى"والنساي َفََ(،2829ِواهَالرتمذيَ)َ(1)

َإسنادهَصحيحَعَّلَرشطَالشيخي(709)َ"السند"فَ َوقالَشعيبَاألِنؤوط: َإسنادهَصحيح،َ،، وفََوقالَأمحدَشاكر:

والطياليسَفََ(،36747)َ"الصنف"وابنَأيبَشيبةَفََ(،5627)َ"وس األ"والطرباينَفََ(،1304)َ"فضايلَالصحابة"

رشحَ"والبغويَفََ(،1405)َ"السنة"وابنَأيبَعاصمَفََ(،5618)َ"رشحَمشكلَاآلثاِ"والطحاويَفََ(،104)َ"مسنده"

 (.6126)َ"شكاةال"وصححهَاأللباينَفََ(،3920)َ"السنة

َ(.11533)َ"سننَالكربىال"والبيهق َفَ(،962َ)َ"السند"فََوأبوَيعَّل(،1610َمسلمَ)ِواهََ(2)
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داطري كردووة، ئةمةى طةياندة الى )مروان بن احلكم(، )سةعيد(يش وتى: من زةوى ئةو داطري 
؟! )مةروان( وتى: ضيت بيستووة لة بيستوومة دةكةم ثاش ئةوةى لة ثيَغةمبةرى خواوة 

كة فةرموويةتى:  د( وتى: بيستوومة لة ثيَغةمبةرى خواوة ي؟ )سةعثيَغةمبةرى خواوة 
ى ؤزةوى بة ستةم داطري بكات، خواى طةورة بة هةر حةوت ضينى زةويدا رِ هةركةسيَك بستيَك

ت ىلَ ناكةم، )سةعيد( ، )مةروان( ثيَى وت: لةدواى ئةمة داواى هيض شايةتكارييةكآدةضيَن
زنة، ضاوى كويَر كةيت و لة زةوييةكةى ؤكرد و وتى: خواية ئةطةر ئةم ئافرةتة دردووعاى ليَ

ذيَك لة ؤئةو ئافرةتة نةمرد تا ضاوى كويَر بوو، ثاشان رِةَليَت: يدا بيكوذيت، )هيشام( دؤخ
 زةوييةكةيدا كةوتة ناو ضاَليَكةوة و مرد.

5. َ َْبنَ )س 
يدم َالَْ َعم َاَّللي َ»دةَليَت: طةورة ثياوانى )تابعني(  v ب(يَِّس  د  وي َس  د  َق  ل  ج  َر  ا ذ  َه  إ ني

َ ع  ق  َي  ان  :َك  ال  ؟َق   ه 
ْل  :َو  ل ت  ،َق  ه  ه  ج  :َو  ل ت  ق  أ ب ى،َف  َي  ل  ع  ،َف ج  َأ ْن  اه  ل ت  ع  ج  ،َف  ب ْي   الزُّ ،َو  ة  ل ح  ط  ،َو  ٍّ

ل  َع  ِف 

أَ  َف  ق ول  َي  ا َم  َل ك  ط ا خ  س  َم  ان  َك  إ ن  َف  ، م  د  ق  َو  اب ق  و  َس  م  ََل   م  و  َق 
ء  ل  ؤ  َه  َأ ني ل م  َت ع  ن ت  َك  َإ ن  مي ه  ب ه َاللي ر 

دَ  وي :َف س  ال  َق  ة  َآي  ه  ل  ع  اج  هَ َو  ه  ج  «اَّللي َو 
(1). 

؟ وتى: ضونكة قسةى بة ؤدةَليَت: ومت: ب )علي بن زيد(ئةو ثياوة رِووى رِةش بووة،  :واتة
دةوت، منيش هةر رِيَطريم ىلَ دةكرد، ئةويش هةر دةيوتةوة، منيش ومت:  )علي وطلحة وزبري(

 ، وة ئةطةرهةية و خاوةن ثلةوثايةن ؤئةو ثياوانة ثيَشينةى ضاكيان الى تئةطةر خواى طةورة 
شة و توورِةى كردووى، ئةوا خواية بيكة بة ثةند لةناو خةَلكيدا، ثاش ؤكارى ئةم ثياوةت ثيَ ناخ

 ئةمة رِووى رِةش بوو.

6.  َِ اهل  اَ َق  َأ ْشي اء  ر  ْذك  َي  ان  َف ك  نم
ايم َبماْل د  ة  ْيف  ذ  َح  ان  :َك  ال  ،َق  ة  رَّ َق  َأ يبم وَْبنم ْمرم ْنَع  َع  َّلَّ َاهللَّمَص  ول  س 

َ ة  ْيف  ذ  َح  ْن
َمم لمك  َذ  ع 

مم َس  َّْن
َِمم اس  َن  لمق  ي نْط  َف  ، بم ض  َاْلغ  َفم ابمهم َأ ْصح  ْن

َمم  ن اٍس
َألم : لَّم  س  َو 

ْيهم ل  َع  اهلل 

َيَ  َبمام  َأ ْعل م  ة  ْيف  ذ  َح  : ن  ْلام  َس  ول  ي ق  َف  ، ة  ْيف  ذ  َح  ْول  َق  ه  َل  ون  ر  ي ْذك  َف  ن  ْلام  َس  ي ْأت ون  َف  َإمىل  ون  ع 
جم ْ َف ري  ، ول  ق 

نَ  ْلام  َس  ة  ْيف  ذ  أ ت ىَح  ،َف  ب ك  ذَّ َك  ال  َو  ق ك  دَّ َص  ام  َف  ن  ْلام  س 
َلم ْول ك  اَق  ْرن  ك  ْدَذ  َق  ه  َل  ون  ول  ي ق  َف  ة  ْيف  ذ  َح  َفم و  ه  َو 

َ س   ِ ْنَ
َمم ْعت  مم َس   َبمام 

نم ق  دِّ َأ ْنَت ص  ك  ْمن ع  اَي  ،َم  ن  ْلام  اَس  :َي  ال  ق  ٍةَف  ل  ْبق  ؟َم  لَّم  س  َو 
ْيهم ل  َع  َاهلل  َّلَّ َاهللَّمَص 

ولم

                                                             

َ.(2370)َ"رشحَأصولَاعتقاد"والللكاي َفَ(،1734َ)َ"فضايلَالصحابة"فََِواهَأمحدَ(1)
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ْنَ َمم َلمن اٍس بم ض  َاْلغ  َفم ول  ي ق  َف  ب  َي ْغض  ان  َك  لَّم  س  َو 
ْيهم ل  َع  َاهلل  َّلَّ َص  َاهللَّم ول  س   ِ َ َإمنَّ : ن  ْلام  َس  ال  ف ق 

نْت هَم اَت  ،َأ م 
ابمهم ْنَأ ْصح 

اَلمن اٍسَمم ض  َالرِّ
َفم ول  ي ق  َف  ي ْرَض  ،َو 

ابمهم اٍلَأ ْصح  ج  ِم َ بَّ ااًلَح  ج  ِم َ ث  ِِّ تَّىَت و   َح 

لَ  َع  َاهلل  َّلَّ َص  َاهللَّم ول  س   ِ َ َأ نَّ لمْمت  َع  ْد ق  ل  ًة؟َو  ْرق  ف  َو  ًفا ل 
َاْختم ع 

تَّىَت وقم ح  اٍل،َو  ج  ِم َ َب ْغض  ااًل ج  ِم َو  ْيهم

َ: ال  َف ق  ط ب  َخ  لَّم  س  َلَ »و  ،َأ و  بية  َس  ب ب ت ه  يَس 
ت  َأ مي ن 

ٍلَم  ج  َر  َم  يُّ
َأ  م  َآد 

ل د  َو  ن 
اَم  َأ ن  نيَم 

إ  ب ي،َف  ض  َغ  َِف  ن ة  َل ع  ن ت ه  ع 

ةَ  ي ام 
َال ق  م  و  َي  ة  َل  َص  م  ي ه  ل  اَع  ه  ل  ع  اج  ،َف  َي 

اْل   ع  ل 
َل  ة  ْح   يَر 

ث ن  ع  َب  نيَم 
إ  ،َو  ب ون  غ ض  َي  َم  َك  ب  ض  ََ«أ غ  َّ ي  ت نْت هم اهللَّمَل  و 

رَ  م  َع  َإمىل  أ ْوَأل  ْكت ب نَّ
(1). 

 ن( بوو، كة )سةملان ثاك(ى ئيَستالة شارى )مةدائ )حوزةيفةى كورِى يةمان(  :واتة
لةكاتى توورِةبوون كة فةرمووبووى باس دةكرد،  ى ثيَغةمبةرى ؤدةكات، ضةند شتيَكى ناوخ

سةملانى ) الى ؤخةَلكيش كة ئةمةى دةبيست دةضوون بدا لةسةر هةنديَك لة هاوةآلن، و نارِةزاي
ى دةزانيَت ضى دةَليَت، ؤ)حوزةيفة( خيان دةطيَرِايةوة، سةملانيش دةيطوت: ؤب v (فارسى

ى ؤدر: )سةملان( نة بةرِاستى دانايت و نة بةالى )حوزةيفة( و دةيان وت ؤخةَلكيش دةطةرِانةوة ب
ضى ثشتيوانيم ناكةيت لةوةى كة لة ثيَغةمبةرةوة ؤبخستيتةوة، ئةويش طةيشت بة )سةملان( و وتى: 

 ثيَغةمبةر ة؟ )سةملان(يش وتى: بيستووت  كاتيَك توورِة بووة لة هةنديَك و لةو كاتةدا
كاريَك دةكةيت تا  ؤضى تؤشتيَكى وتووة و لة رِازيبوونيشدا شتى وتووة بةرامبةر خاوةنةكانيان، ب

تا ئةبيتة بيَت؟!  ى تريانش بويَت و هةنديَكيان رِقيان لة هةنديَكؤئةو خةَلكة هةنديَكيان اليةكيان خ
فةرموويةتى:  شت دةزانيت كة ثيَغةمبةر ؤخكارى دووبةرةكايةتى نيَوان خةَلكى، ؤه
هةركةسيَك لة موسوَلمانان طةر قسةيةكم ثيَ وت لة توورِةبووندا، ئةوا من يةكيَكم لة "

كارى بةزةيي و ؤبة ه وةكوو يةكيَك لة ئةوان، وة منيش ئادةميزادةكان توورِةبوومن بةسةر ديَت
ذى ؤبكةيتة ثلةبةرزييان لة رِ ؤ، خواى ثةروةردكار ئةو قسانةم لةسةريان باومنيَردررِةمحةت 

سويَند بة خوا واز دةهيَنيت باشة، وة طةر نا ئةمة دةطةيةمنة خةليفة )عومةرى كورِى ، " دواييدا
 .خةتتاب( 

                                                             

،َوقالَشعيبَاألِنؤوط:َ(4659وأبوَداودَ)َ(،1/72)َ"التأِيخَاألوس "(،َوف234َ)َ"األدبَالفرد"فََِواهَالبخاِيَ(1)

َ ََوأمحدَصحيح،إسناده ََ،(23706)َ"السند"ف َف ََ(،6156)َ"الكبري"والطرباين َف َاأللباين َ"الصحيحة"وصححه

َ.(174)َ"صحيحَاألدبَالفرد"(،َو1758َ)
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و  ئةمة بووةتة هةَلويَستى ئةهلى سوننةت بةرامبةر هاوةآلن، كة بة هيض شيَوةيةك باسى كيَشة
نةكانى بيدعةكاران ؤب ة بةتايبةت لة كاتىو ،زبرى و رِووداوى نيَوان هيض كام لة هاوةآلن ناكريَت

وة ، cحوسةين( عةىل و ) ئيمامى ، وةكوو شةهيدبوونىلةسةر رِووداوةكانيان و باسكردنيان
و كاتانةدا ناوورووذيَنريَت، بةَلكوو لةبري دةبريَتةوة و  لةو باسبة دوور و نزيك  يكردنبةشدار

 دةمريَنريَت.

َ ال  ٍبَق  ْوش  َح  َْبن  ام  وَّ َ» :vَاْلع  اب  ح  َأ ص  ن 
واَُم  اس  ر  ك  :َاذ  ق ول ون  َي 

ة  َاَل  مي
ه  ذ  َه  ر  د  َص  ك ت  ر  أ د 

ي ن هَ  َب  ر  ج  اَش  واَم  ر  ك  ذ  َت  ل  ،َو  ل وب  َال ق  م  ي ه  ل  َع  أ ليف  تيىَت  َح  ليم  س  َو 
ي ه  ل  َاَّللي َع  َّلي َاَّللي َص 

ول  س  واَر  َّسِّ  ت ج  َف  م 

مَ النيَ ي ه  ل  َع  «اس 
(1). 

دةَليَت: بة هةرضى طةيشتم لة كةسانى  v( تابعى ناودار )عةوامى كورِى حةوشةبواتة: 
 سةرةتاى ئةم ئوممةتة، هةنديَكيان بة هةنديَكيان دةوت: باسى ضاكةكانى هاوةآلنى ثيَغةمبةر 

مةكةن، تا خةَلك ى نيَوانيان بكةن، تاوةكوو دَلةكان لةسةرى خرِبيَتةوة و باسى رِووداوةكان
 دةن لةسةريان.هان

َا ال  نْب لق  مْح دَْبنَح  امَأ  م  َالَ َنَ مَ وَ » :vَإلم سُّ
ََنيةَ 

َكَ ذ  َُم  َر  َنَأَ اس  ََرسولَاَّللَابح َص  َص  ه  ي  ل  َاَّلل َع  َّلي

ليمَ  س  هَ كَ َو  َ مَأَ لِّ َعَ الَ عَي،َوَ َج  «مَ هَ ن َيَ ىَبَ رَ ذيَج َنَالَيكف 
(2). 

ى سوننةت، باسى ييةكيَك لة شيَوازى شويَنكةوتةدةَليَت:  vئيمام )ئةمحةد(  واتة:
 دةكريَت و باسى رِووداوةكانى نيَوانيان ناكريَت. ضاكةكانى هاوةآلنى ثيَغةمبةر 

امَ م  َاإلم ل 
ئم اَتَ َ(أ مْح د)س  :َم  ه  َل  ْيل 

قم َأ ْصحَ ـو  ئم اوم س  َم 
َفم لَّم  ت ك  َأ ْنَي  ه  َل  ب اح  َم  َأ نَّه  م  ع  ْنَز  يم 

َفم ول  َق  َابم

                                                             

َالقرطب "َ(1) ََ(18/33)َ"تفسري َسوِة َتفسري sَ:َWََ}ف :10}َ َو َالقرآن"، َتفسري َعن للثعلب ََ"الكشفَوالبيان

َوَ(،829(َبرقمَ)3/513أليبَبكرَبنَاخلللَ)َ"السنة"َوَ،(18/598للنعامينَ)َ"اللبابَفَعلومَالكتاب"َوَ،(9/282)

جامعَبيانَالعلمَ"،َو375َلألصبهاينَصَ"اإلمامةَوالردَعَّلَالرافضة"َوَ(،1981(َبرقمَ)5/2492لآلجريَ)َ"الرشيعة"

َ.165البنَبطةَصَ"اإلبانة"،َ(2197(َبرقمَ)2/1119البنَعبدَالربَ)َ"وفضله

البنََ"الصاِمَالسلولَعَّلَشاتمَالرسول"،َو17َألمحدَبنَحنبلَصَ"السنة"،َوَ(1/30)البنَأيبَيعَّلََ"اْلنابلةطبقاتَ"َ(2)

عقيدةَأهلَالسنةَواجلامعةَ"وََ،19لعبدالحسنَالعبادَصَ"عقيدةَأهلَالسنةَواجلامعةَفَالصحابةَالكرام"وََ،586تيميةَص

َ.(2/866لنارصَبنَعلَعايضَ)َ"فَالصحابةَالكرام
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ولَم س   ََِ َاهللَّم: ْبدم َع  َأ ب و ال  َف ق  ؟ لَّم  س  َو 
ْيهم ل  َع  َاهلل  َّلَّ َص  َ»اهللَّم ء  ل  ؤ  َه  ب ون  ان    َ َ ، يء 

د  َر  وٍء َس  م  َل  َك  ا ذ  ه 

لنياسَ 
َل  م  ه  ر  َأ م  ب َيي  ي  ،َو  ون  ال س    َ َ ل  ،َو  م  و  «ال ق 

(1).َ
ضى دةَليَيت دةربارةى ئةوانةى دةَليَن: كرا و ثيَيان وت:  vثرسيار لة ئيمام )ئةمحةد( واتة: 

بكريَت؟ ئةويش وتى: ئةمة  دروستة قسة لةسةر هةَلة و زبرييةكانى هاوةآلنى ثيَغةمبةر 
قسةيةكى خراث و هةَلةية، دوورةثةريَز بن ليَيان و لةطةَليان دامةنيشن و خةَلكيان ىلَ ئاطادار 

 بكةنةوة.

َ»فةرموويةتى:  ثيَغةمبةر  ر 
ك  َذ  ا واإ ذ  ك  س  أ م  َف  اِب  ح  «أ ص 

َ»، وة فةرموويةتى: (2) َإ َل  ن وا
س  أ ح 

َ اِب  ح  «أ ص 
(3). 
 دا.ط بن، وة ضاك بن لةطةأل هاوةآلمنطةر باسى هاوةآلمن كرا، بيَدةنواتة: 

ة، بةآلم )شهوات( تاوانتاوانةكان كاريان ئاسانرتة تاوةكوو قسةوتن بة هاوةآلن، لةبةرئةوةى 
َ»َو طومرِايية، وةكوو لةم رِووداوةدا دةردةكةويَت: )شبهات(قسةوتن بة هاوةآلن  َِف  ان  َك  ه  إ ني

اءَ  َف ج  ،
ات  ور  اذ  ال ق  َو   

َاْل  ع اِص  س  ر  َم  َي  ين 
َِم  ان  ك  َو  ، ل  ج  َر  ن ب ٍل َح  َب ن  َأ ْح  د  َاَّللي 

ب د  َع  َأ ِب  ان  ْي 
اََج  م  و  ي 

امًَّ َت  ا دًّ َر 
ي ه  ل  َع  دي ر  ََل  َي  ْح  د 

َأ  أ ني ك  ،َف 
ي ه  ل  َع  م  لي ن ب ٍلَف س  َح  َب ن  َأ ْح  د  س 

اَأ ب اََم  ل  :َي  َل ه  ال  ق  ،َف  ن ه 
َم  ب ض  ان ق  ا،َو 

َ: ال  ا.َق  ت ه  أ ي  اَر  ي  ؤ  نِّيَب ر 
َم  ه  د  ه  ع  َت  ن ت  َك  َمي َع  ل ت  ت ق  َان 

د  َق  نِّي؟َإ ِنِّ
َم  ب ض  ن ق  ت   َ

ََل  َاَّللي  ب د  َع  أ ي ت  ٍءَر  ََش   أ يُّ و 

ي هَ  ل  َع  َاَّلل  َّلي َص  َالنيب يي أ ي ت  َر  : ال  ؟َق  م  دي ََت ق  ْي 
ث  َك  ن اس  ،َو  ض  َاَل  ر  ن 

َم  ل وٍّ َع  َّل  َع  ه  أ ني َك  م  َالنيو  َِف  ليم  س  و 

َال قَ  ن 
َم  ب ق  َي  ََل   تيى َح  َل ن ا ع  َاد  : ي ق ول ون  َف  ،

َإ ل ي ه  م  ن ه 
َم  ل  ج  َر  ل  ج  َر  م  دي ت ق  َف  : ال  َق  ، ل وس  َج  ل  ف  َأ س  م  و 

َ اس  َف  َأ ق وم  َأ ن  د ت  أ ر  َف  : ال  َق  ي، ْي   َغ  َل   
ََل  ، ن  َل  َف  ا َي  : َِل  ال  ق  َف  : ال  َق  ،

ي ه  ل  َع  ن ت  َك  ا َم  ب ح  َق  ن 
َم  ي ي ت  ت ح 

لَ  اَع  اَأ ن  َم  ب ح  َق  ن 
َم  ي اء  يَاحل  

ن  ط ع  ق  َاَّللي ،َي  ول  س  اَر  :َي  ل ت  َق  أ ِنِّ ك  ؟َف  وَل ك  ع  يَأ د 
أ ل ن  ت س  َو  َت ق وم  :َإ ن  ال  ،َق 

ي ه 

ي اءَ  َاحل   ط ع ك  ق  َي  ان  اََك  ع  د  َف  ت  م  ق  :َف  ال  ،َق  اِب  ح  َأ ص  ن 
اَم  د  َأ ح  بُّ َت س  َل  ،َإ نيك  وَل ك  ع  يَأ د 

ن  ل  َف س  م  ق  ف 

                                                             

َ.(286َ)للغزايلَ"بدايةَاهلداية"(،َو2/438َأليبَبكرَبنَاخلللَ)َ"السنة"َ(1)

َ.58(،َوسبقَخترجيهَص34)َ"الصحيحة"،َوصححهَاأللباينَفَ(1427)َ"الكبري"الطرباينَفَِواهََ(2)

َ.57،َوسبقَخترجيهَص(430)َ"الصحيحة"وصححهَاأللباينَفَ(،9175َ)َ"الكربى"ِواهَالنساي َفََ(3)
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َاَّللي  َب غيض  د  ق  َو  ، ت  ت ب ه  ان  َف  : ال  َق  ، ي هِل  ل  َع  ن ت  َك  ا َم  ي ِل 
َي اََإ  ، ر  ف  ع  َج  ا َي  َاَّللي :

ب د  َع  َأ ب و َل ن ا ال  َف ق  : ال  َق  ،

اَفَ  ،َي  ن  َل  ا،ف  ث واَِب  ذ  دِّ َح  ن  عَ ََل  ن ف  َي  ه  إ ني ظ واَف  ف  اح  «و 
(1).َ

ذيَكيان هاتة ؤرِدراوسيَيةكى ئيمام )ئةمحةد( هةبوو هةر خةريكى تاوانكردن بوو، واتة: 
دانيشتنةكةى ئيمام )ئةمحةد(ةوة و سآلوى كرد، ئيمام بة شيَوةيةكى تةواو وةآلمى نةدايةوة، 

نةى ؤمن وازم هيَناوة لةو كردةوانةى ثيَشووم، بة ب ؤناكةى؟ خضى رِووم تيَ ؤئةويش وتى: ب
بينى، بةسةر  خةويَكةوة كة بينيومة، ئيمام وتى: ضيت بينيوة؟ وتى: لة خةودا ثيَغةمبةرم 

ر لة خوارييةوة دانيشتبوون، وة يةك يةك ثياوان دةضوونة الى و ؤبةرزييةكةوة و خةَلكيَكى ز
يَوةية تاوةكوو هيض كةسيَك نةما، ويستم هةستم، شةرمم كرد بكة، بةم ش ؤدةيانوت: دووعام ب

ضى هةَلناسيت داواى دووعام ىلَ ؤثيَى ومت: ئةى فآلن كةس ب لةبةر كردةوةكامن، ثيَغةمبةر 
كردم، ثاشان  ؤكةسيَك نيت قسة بة هاوةآلمن بَليَيت، ثاشان هةستام و دووعاى ب ؤت ؤبكةيت؟ خ

ردةوانةى ثيَشووم هيَنا و خواى طةورة بوغزاندى لة دَلمدا، ئيمام خةبةرم بووةوة، ئيرت وازم لةو ك
)ئةمحةد( بة قوتابييةكانى وت: )جةعفةر و فآلن و فآلن( بينووسنةوة و بيطةيةنن، ئةوة سوودى 

 هةية.
رةكان لة كيَشانةى خوادا سزا و كاريان ئاسانرتة تاوةكوو فريةقة ؤكةواتة خاوةن تاوانة هةمةج

 دين.طومرِاكانى ناو 

 كارى كةوتنةبةرى ئةم دةقانةيةؤقسةوتن بة هاوةاَلن ه

ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ]تعاىل:َوَتباِكَقالَاهللَ.1

 .{2ََ:58}[ ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
كاريَك لةواندا، ئةوا ؤهيض ه آئةوانةى ئازارى ئيماندارانى ثياوان و ئافرةتان دةدةن، بةبواتة: 

 ئاشكران.هةَلبةسرتاويَكى ؤهةَلطرى تاوان و ب

َـكَ َنَ )ابَْ
َأ كَ » يَت:ـدةَل v ر(ـيَْثم ن 

م  َـو  خ  د  َي  ن  َم  اَالَ ـث ر  ذ  َه  َِف  عَ ـل  َال كَ و  ول هَ ـيد  س  ر  َب اَّللي َو  ة  ر  َث مَيَ،ف 

                                                             

َ.(2372)َ"رشحَأصولَاعتقاد"الللكاي َفَِواهََ(1)
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ةَ َ اف ض  ةَ َ،الري اب  ح  َالصي ون  ت ن قيص  َي  ين 
ن هَ َ،اليذ 

َم  َاَّللي  م  أ ه  ري َب  د  َق  َب َم  يب وْن  م 
ع  ي  اََ،و  َم  َب ن ق يض  وْن  م  ف 

ي ص  و 

مَ  ن ه  َع  َاَّللي  َب   ،ََ،أ خ  م  ه  ح  د  م  َو  ار  اَل  ن ص  َو  ين  ر  اج  َاْل  ه  ن  َع   
ِض  َر  د  َق  ه  ني َأ  َب   َأ خ  د  َق  لي ج  َو  زي َع  َاَّللي  إ ني ف 

وْن  مَ  ت ن قيص  ي  َو  بُّوْن  م  َي س  ب ي اء  غ 
َاَل   ة  ل  ه  َاْل  

ء  ل  ؤ  ه  كَ و  ذ  ي  َ،َو  م  ه  ا،َف  َأ ب د  ل وه  ع  َف  ل  َو  ن  ك  اََل  َي  َم  م  ن ه  َع  ون  ر 

قَ  َاحل   َِف  ل وب  وَال ق  وس  ن ك  َم 
ة  َيَ َيق 

وم  م  َاْل  ذ  ون  ح  د  م  ي  ،َو  َي 
وح  د  َاْل  م  ون  مُّ ذ  «ي 

(1). 
بيَربِواكان و رِافيزةكانن، كة ناتةواوى و  رى ئةوانةى بةر هةرِةشةى ئةم ئايةتة دةكةونؤزواتة: 

توانج لة هاوةآلن دةطرن، بة ثيَضةوانةى وةسفةكانى خواوة باسيان دةكةن، خواى طةورة بة 
بيَئاطايانة قسة و ناتةواوييةك دةدةنة ثاَليان  انهةواَلى رِازيبوون ليَيان وةسفى كردوون، بةآلم ئةو

وةسفى خراثةكان  هةَلطةرِاوةن، قسة بة ضاكةكان دةَليَن، دا دلَلة رِاستيكة تياياندا نيية، ئةوانة 
 دةكةن.

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ]قالَاهللَتعاىل:ََ.2 وئ  ۇئ  ۇئ  

 .{Wََ:36}[ جئی  
دا نيية، لةبةرئةوةى بيسنت و بينني و دَلتان يةى ئةوة مةبة كة زانياريت بةسةرواتة: شويَنكةوت

كار و كردةوة و هةواَلى كةس نةكةويَت،  ىئةوةى شويَن ؤئةمة هيَماية بليَثرسينةوةى لةسةرة، 
ناتوانيت بضيتة ناو  ؤخى جياواز ذياون، تؤو بارود لةثيَشرت ةبةتايبةت هاوةآلن بة ضةندةها سةد

 ووردةكارييةكان و رِاست و دروستى جياكردنةوةيان.

3.ََ ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ]قالَاهللَتعاىل:

 .{Yََ:12}[ ڄ ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ 
هةَلبةسنت دةكةويَت، ؤتياياندا نيية، بةر ب كة بة شتيَك باسكردنيان واتة: قسةوتن بة هاوةآلن و

تيهَ »: فةرموويةتى  يشثيَغةمبةر َِب   د  ق  َف 
َف يه  ن  ك  ي   َ ََل  ن 

إ  ،َو  ت ب ت ه  َاغ 
د  ق  ،َف  اَت ق ول  َم 

َف يه  ان  َك  «إ ن 
(2). 

                                                             

َ.{Wََ:58َ:2َ}فَتفسريَسوِةََ(6/481)َ"تفسريَابنَكثري"َ(1)

(2)ََ َوأبوَداودَ)2589مسلمَ)ِواه َ"السند"فََوأمحدَ(،11454)َ"الكربى"والنساي َفََ(،1934والرتمذيَ)َ(،4874(،

والبغويَفََ،(6993)َ"الشعب"والبيهق َفََ(،6493)َ"السند"وأبوَيعَّلَفََ(،8314)َ"السند"والبزاَِفََ(،7146)

َ.(3560)َ"رشحَالسنة"
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 تيَدابيَت ئةوة غةيبةتة، وة طةر تيَيدا نةبيَت ئةوة بوهتانة.ى ؤواتة: طةر باسةكةى ت

ئايةت و ن بيَت كة دةقى ؤهاوةآلن ض ؤخةَلكى سادة بةو شيَوةية بيَت، دةبيَت ب ؤجا ئةطةر ب
 فةرموودة وةسفيان دةكات؟!

رَ » دةفةرمويَت: ثيَغةمبةر َ.4 ف  َك  ت ال ه 
ق  ،َو  وق  س  َف  م 

ل  َاْل س  ب اب 
«س 

(1). 
 قسةوتن بة موسوَلمان تاوانة، وة شةرِكردن لةطةَليدا بيَربِوايية.واتة: 

ن بيَت كة فةرمانى لةسةرة قسةيان ؤضاكرتين ضني و باشرتين كةسانى ئةم ئوممةتة ض ؤدةبيَت ب
َ»دةفةرمويَت:  و ثيَغةمبةر ونةوتريَت، وةك آث اِب  ح  َأ ص  ن 

اَم  د  بُّواَأ ح  َت س  «ل 
(2). 

 يةكيَك لة هاوةآلمن.واتة: قسة نةَليَن بة 

َ»دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةر َ.5 قٍّ َح  َب غ ْي   م 
ل  َاْل  س  ض  ر 

َع  َِف  ت ط ال ة  س 
اَال  ب  ب ىَالرِّ َأ ر  ن 

َم  «إ ني
(3). 

طةورةترين رِيبا، زيادةرِةويكردن و ثيَرِاكيَشانة لة قسةوتن بة نارِةوا بة كةسيَكى  واتة:
 موسوَلمان.

 سةدةية فريةقة طومرِاكان قسة بة هاوةآلن دةَليَن.بة دريَذايي ضةندةها 

د َ»دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةر َ.6 ع  َأ ب  َالنيار  اَِف  َِب   لُّ ز  ا،َي  يه 
َف  ت ب َيي  اَي  ،َم 

ة  م 
ل  َب الك  ليم  َل ي ت ك  ب د  َالع  َإ ني

                                                             

وابنَحبانََ(،69وابنَماجهَ)َ(،3554)َ"الكربى"والنساي َفََ(،1983والرتمذيَ)َ(،64(،َومسلمَ)48ِواهَالبخاِيَ)َ(1)

َفََ(،3647)َ"السند"فََوأمحدَ(،5939)َ"صحيحه"فَ َيعَّلَف1660َ)َ"السند"والبزاِ َوأبو َ(،4991)َ"مسنده"(،

َ َ(325)َ"الكبري"والطرباينَف َوف َطوالَ،(734)َ"األوس "، ََ(،256)َ"مسنده"ياليسَف َف رشحَمشكلَ"والطحاوي

ََ(،844)َ"اآلثاِ َف َ(6235)َ"الشعب"والبيهق  َوف َالكربى"، ََ،(15852)َ"السنن (،104َ)َ"مسنده"واْلميديَف

(،1839َ)َ"رشحَأصولَاعتقاد"والللكاي َفََ(،987)َ"اإلبانة"وابنَبطةَفََ(،400)َ"مسنده"وإسحاقَبنَِاهويهَفَ

َ.(3548)َ"رشحَالسنة"والبغويَفَ(،5/34َ)َ"اْللية"وأبوَنعيمَفَ

 .55وسبقَخترجيهَص(،2541َمسلمَ)وَ(،3673البخاِيَ)َِواهَ(2)

وابنَأيبََ(،357)َ"الكبري"والطرباينَفََ(،1264)َ"السند"والبزاَِفََ(،1651)َ"السند"فََ(،َوأمحد4876ِواهَأبوَداودَ)َ(3)

َالسننَاآلثاِ"والطحاويَفََ،(6284)َ"الشعب"والبيهق َفََ(،15345)َ"الصنف"شيبةَفَ وفََ(،20217)َ"معرفة

صحيحَ"(،َو5045َ)َ"الشكاة"وصححهَاأللباينَفََ(،1106)َ"الختاِة"وضياءَالدينَفََ(،21127)َ"السننَالكربى"

َ.(2203)َ"اجلامعَالصغري
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 دوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادا

َ ق  َاْل ْش   ياَب َي  
«ِم 

(1). 
كارى ؤدةبيَتة هئةو قسةيةى كةسيَك قسةيةك دةكات و رِوونكردنةوةى لةسةرى نيية،  واتة:

 ذئاوا.ؤذهةآلت و رِؤوة بة دوورى نيَوان رِزةخيةؤخستنة ناو د

ئةو قسانةى كة بة هاوةآلن دةوتريَت هيض رِوونكردنةوة و دَلنيايي و يةكالبوونةوةيةكى الى 
 بيَت خاوةنةكانيان ضيان بةسةر بيَت؟!، كةواتة دةخاوةنةكانيان دةست ناكةويَت

ه َ»دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةر َ.7 د  ي  َو 
ان ه  س 

َل  ن 
َم  ون  م 

ل  َاْل س  م 
ل  َس  ن  َم  م 

ل  «اْل س 
(2). 

موسوَلمان ئةو موسوَلمانةية كة موسوَلمانان سةالمةت بن لة زمان و دةسيت، ئةى ئةطةر  واتة:
 كانى خوا سةالمةت نةبن ليَيان؟!ئةوليا

َ»دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةر َ.8 َّل  َع  م 
ل  َاْل  س  لُّ ،َك  م 

ل  َاْل  س  اه  َأ خ  ر 
َُي  ق  َأ ن  ِّ َالْشي ن 

ٍئَم  ر  َام  ب  س  ب ح 

هَ  ض  ر 
ع  ،َو  ال ه  م  ،َو  ه  م  ،َد  ام  ر  َح  م 

ل  «اْل  س 
(3). 

رِيَز برا موسوَلمانةكةى بة كةم و بيَ كة ؛تووشى شةرِ بيَت كةسيَك ؤئةوةندة بةسة ب واتة:
 موسوَلمان لةسةر موسوَلمان حةرامة خويَن و ماأل و كةسايةتى.بزانيَت، 

يان بةو ؤئةوةندة سووك و بيَ قةدرة؟! دةبيَت خ )خري القرون(ضى كةسايةتى و خويَنى ؤب
 شيَوةية بن.

                                                             

َوأمحدَ(،5707)َ"صحيحه"وابنَحبانَفََ(،11773)َ"الكربى"(،َوالنساي َف2988َ(،َومسلمَ)6477ِواهَالبخاِيَ)َ(1)

َ.(16664)َ"السننَالكربى"،َوفَ(4605)َ"الشعب"والبيهق َفَ(،8923َ)َ"السند"فَ

َالبخاِيَ)َ(2) َومسلمَ)10ِواه ،)41َ،)(َ وابنََ(،8648)َ"الكربى"والنساي َفََ(،2504والرتمذيَ)َ(،3481وأبوَداود

َ(،22)َ"الستدِك"واْلاكمَفََ(،2758)َ"السنن"َ(،َوالداِم َف6515)َ"السند"فََوأمحدَ(،180)َ"صحيحه"حبانَفَ

َ(،3598)َ"األوس "وفََ(،1137)َ"الكبري"والطرباينَفََ(،4187)َ"مسنده"وأبوَيعَّلَفََ(،8941)َ"السند"والبزاَِفَ

َ"ىربالسننَالك"وفََ،(10611)َ"الشعب"والبيهق َفَ(،19519َ)َ"الصنف"وابنَأيبَشيبةَفََ(،460)َ"الصغري"وفَ

َوأبوَنعيمَف1774َ)َ"رشحَأصولَاعتقاد"والللكاي َفََ(،20755) َ(3/23)َ"اْللية"(، َ"رشحَالسنة"والبغويَفَ،

(1/27).َ

(3)ََ َ)ِواه َ)2564مسلم َداود َوأبو َوأمحد4882(، ،)ََ 7727َ)َ"السند"ف ،)َ َف َفََ(،183)َ"الكبري"والطرباين والبيهق 

َ.(3549)َ"رشحَالسنة"والبغويَفََ،(11496)َ"السننَالكربى"وفََ،(6233)َ"الشعب"
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 لة يةكرت هاوةالن بةرطريكردنىبةشى دووةم / 

 

َ»دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةر َ.9 ل  ي ق  ل  َف  ر 
َاآلخ  م  الي و  َب اَّللي َو  ن 

م  ؤ  َي  ان  َك  ن  َم  ت  م  ي ص 
َل  اَأ و  ْي   «خ 

(1). 
 تايي هةية، با قسةى خيَر بكات، ياخود بيَدةنط بيَت.ؤذى كؤئةوةى باوةرِى بة خوا و رِ واتة:

نةطرياوةتة بةر، بيَجطة لة  )كنتم خري أمة(هيض هةَلويَستيَك لةم دوو هةَلويَستة لة ئاستى 
 .دوذمنكارى نةبيَت

َقَ َ.10 َوَ َاهلل َال  ك   ِ ب ا ََاىلعَ تَ ت  َح َفم
َدَْقَ الٍََْثَيَْدَم ِّ

َ» :سم ب  ر  َب احل  ت ه  ن  َآذ  د  ق  يًّاَف 
ل  َو  اد ىَِل  َع  ن  «م 

(2). 
ئةوةى ئازارى يةكيَك لة ئةولياكامن بدات و دوذمنكارى لةطةَلدا بكات، ئةوة بة ئاشكرا  واتة:

 شةرِ لةطةأل من دةكات.

َ»دةَليَت:  v )ابنَحجر(دةشيَت بة رِقليَبوون ئةم دذايةتيية بكريَت، وةكوو  ن  َع  ع  َت ق  د  ق 

نِّيَِّ لسُّ
َل  ه  َب غ ض  َِف  ع 

اْل  ب ت د  ٍرَو  َب ك   ِب 
ََل  ه  َب غ ض  َِف  ِّ

اف ِض  الري َك  ب  َالتيع صُّ ن  أ َع  ن ش  ٍضَي  غ  «ب 
(3). 

)ئةبو  ؤوةكوو رِافيزةكان لة رِقليَبوونى كويَرانةيان ب ،دةبيَت رِقليَبوونيَكى دةمارطريىواتة: 
 ئةهلى سوننةت. ؤ، ياخوود بيدعةكاريَك ببةكر( 

وا»دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةر َ.11 م  دي اَق  َم  اَإ َل  و  َأ ف ض  د  َق  إ ْني م  ،َف  ات  و  بُّواَاَل م  ت س  «لَ 
(4). 

يشنت كة ثيَشيان خستووة، بةآلم ؤقسة بة مردووةكان مةَليَن، ئةوان بةرةو ئةوانة رِ واتة:
 هاوةآلن هةر زيندوون لة قسةثيَوتندا.

                                                             

(1)َ(َ َالبخاِي َ)6475ِواه َومسلم ،)47َ َف َوالنساي  ََ(،11779)َ"الكربى"(، فََوأمحدَ(،3434)َ"الوطأ"ومالكَف

َ(.9140)َ"الشعب"والبيهق َفََ(،483)َ"الكبري"والطرباينَفَ(،27161َ)َ"السند"

َ»َبلفظ:َ(6395)َ"سننَالكربىال"والبيهق َفَ(،6502َِواهَالبخاِيَ)َ(2) ب  ر  َب احل   ِن  ز  َب ار  د  ق  يًّاَف 
ل  َو  اد ىَِل  َع  ن  ،َوالللكاي َ«م 

َ.(1247)َ"رشحَالسنة"والبغويَفَ،َ(1438)َ"العجم"فََوابنَعساكر(،43َ)َ"كراماتَاألولياء"فَ

َ.(11/342البنَحجرَ)َ"فتحَالباِي"َ(3)

(4)َ(َ َالبخاِي 1393َِواه َف َوالنساي  ََ(،2074)َ"الكربى"(، َف َحبان ََوأمحدَ(،3021)َ"صحيحه"وابن َ"السند"ف

َف25470) َوالداِم  ََ(،2553)َ"السنن"َ(، َف َِاهويه َبن ََ(،1199)َ"مسنده"وإسحاق َف َ"الستدِك"واْلاكم

السننَ"وفََ،(6251)َ"الشعب"والبيهق َفََ(،2064)َ"دعاءال"والطرباينَفََ(،249)َ"السند"والبزاَِفََ(،1/541)

َ.(1509)َ"رشحَالسنة"والبغويَفَ،َ(7187)َ"الكربى
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 دوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادا

َ»دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةر َ.12 ل ي س 
يءَ  َال ب ذ  ش 

اح  َال ف  ل  َو  اٍن، عي َب ل  ل  َو  اٍن، َب ط عي ن 
م  «اْل  ؤ 

(1)
َ،

َقَ وَ  ل هَ »:َال  ت  ق  َك  ن 
م  َاْل  ؤ  «ل ع ن 

(2)
َقَ ،َوَ  ا»:َال  ُه   د  اَأ ح  َِب   اء  َب  د  ق  ،َف  ر 

اف  اَك  َي 
يه  ََل  خ  ال  ٍلَق  ج  َر  َم  يُّ

«أ 
(3). 

ئيماندار نةفرةتكار و تانةدةر و زمان ثيس نيية، وة نةفرةتكردنى ئيماندار وةكوو كوشتنى  واتة:
 هةركةسيَك بة يةكيَك بَليَت بيَربِوا ئةوا يةكيَكيان دةطريَتةوة.واية، وة 

ى ةشةية و بيَباكيية لةثيَناوى ضيدا، طةر طومرِايي و سةرليَشيَواوئةم هةموو ذيَربارى هةرِ
 نةبيَت؟!

 

 

   

                                                             

يَفَوالبغدادَ(،13063)َ"الكبري"والطرباينَفَ،َ،َوقالَشعيبَاألِنؤوط:َحديثَصحيح(3839)َ"السند"فََِواهَأمحدَ(1)

َ.(2373)َ"الخلصيات"

َالبخاِيَ(2) ََِواه َوأمحد763)َ"األدبَالفرد"ف ،)ََ َف16385)َ"السند"ف َوالداِم  َفََ(،2406)َ"السنن"َ(، والبزاِ

َ.285صَ"صحيحَاألدبَالفرد"وصححهَاأللباينَفََ(،1330)َ"الكبري"والطرباينَفََ(،3518)َ"السند"

فََوأمحد(،2069َ)َ"الوطأ"ومالكَفََ(،249)َ"صحيحه"وابنَحبانَفََ(،2637(،َوالرتمذيَ)6104ِواهَالبخاِيَ)َ(3)

َ"رشحَالسنة"والبغويَفَ(،1000َ)َ"اإلبانة"وابنَبطةَفََ،(20902)َ"سننَالكربىال"والبيهق َفَ(،5933َ)َ"السند"

(3551).َ
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 هاوةالن ثلةوثايةكانى نَيوانبةشى دووةم / 

 

 هاوةآلن ثلةوثايةكانى نيَوان

بةخشندةييةكى خوايية، وةكوو خواى ثةروةردطار  ثايةى دينى لة نيَوان هاوةآلندا ثلةو

ڎ   ڈ   ]دةفةرمويَت:  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ    .{y  :4}[ ڈڇ  
 بةوةى كة ويستى لةسةرة.يبةخشيَت دةواتة: 

گ      گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ]دةفةرمويَت:  وة  .{74:  4}[ ڱک  
 ى، ئةوةى ويستى لةسةرة.ؤواتة: تايبةمتةندى دةكات بة رِةمحةتى خ

 .{r  :68}[ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ]وة دةفةرمويَت: 
 خواى ثةروةردطار ئةوةى ويستى لةسةرة دروستى دةكات و هةَلى دةبذيَريَت. واتة:

، )قدر الكوني( نيَكى بوونةوةرييةاناد ةَلبذاردن و بةخشينة بةدةر لةوةىئةم تايبةمتةندى و ه
خواى  وةكوو ان كاريطةرييةكى ديارة تياياندا،شينييةتى ثاكييان و ؤكارى كردةوةى باشى خؤه

ۓ   ےھ ھ  ھہ ہ ہ ھ]ثةروةدطار دةفةرمويَت:   - w  :5}[ ۓے 

7}. 
ذى دوايي بكةن، ئةوكات ئيَمةش ؤواتة: طةر ببةخشن و تةقواى خوايان هةبيَت و باوةرِ بة رِ

 ئاسان دةكةين. ؤكارى رِيَطةى ضاكيان ب

کک  ک  ک   گ  ]دةفةرمويَت:  خواى ثةروةردطاروة  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

 .{Y  :88}[ گگ  گ   
هةية و كارئاسانى  ؤئةوةى ئيمان بهيَنيَت و كارى ضاكة بكات، ثاداشتى ضاكيان ب واتة:

لةناو مةككةدا و  ذيانيان ن لةو سةردةمةدا ودةكريَت، ئةطةرضى بوونى هاوةآل ؤئيَمةشيان ب
رى ثيَبةخشينى عةقأل و ؤو ج ثيَغةمبةر  ؤهةر لة منداَلييةوة ب هاورِيَيةتى )ئةبو بةكر( 

قةدةرى كةونى كة كةس دةسةآلتى تيادا نيية، بةآلم  ؤكان دةطةرِيَتةوة بى كةسةنييةتؤشعوور و ض
خواى وةكوو بة شيَوةيةكى طشتى بةخشينيَكى خوايية و هةريةكةى لة بواريَكدا ثيَى بةخشيوة، 

 .{m  :2}[ ہۀ  ۀ    ہ  ] ثةروةردطار دةفةرمويَت:
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شيان لة ؤخ بؤ وة ئةم ثلةكارييةى نيَوان هاوةآلن ماناى كةم قةدرى نيَوانيان نيية، تةنانةت
ةَليَت: د  )عبداهلل بن عمر(ية ؤبياندا شويَنى دوودَلى و طومان نةبوو، ؤسةردةمى خ

َ النَّاِس ِِف َزَمِن النَّبِير َصَّلَّ اهللُ» ُ َبْين ٍر، ُثمَّ ُعَمَر بنَن اخَلطَّاِب، ُثمَّ  ُكنَّا ُنَخِّير ُ َأَبا َبكن َم َفنَُخِّير َعَلينِه َوَسلَّ

اَن َرِِضَ اهللَُّ َعننُهمن  «ُعثنََمَن بنَن َعفَّ
(1). 

هةَلبذاردمنان لة نيَوان خةَلكيدا دةكرد، )ئةبو بةكر(مان  واتة: ئيَمة لة سةردةمى ثيَغةمبةردا 
 خوا لة هةموويان رِازى بيَت. ،عومسان()اشان هةَلدةبذارد، ثاشان )عومةر(، ث

 كة ئةم رِيزبةنديية ثلةوثايةكانيانة. ؛دةنط ناوى دةبةنؤرى رِاى زانايان، بةَلكوو بة كؤزوة 

ومن جاء  ،فقد أمجع الصحابة رِض اهلل عنهم»دةَليَت: ( نارص بن عيل عائض)9

بعدهم من أهل السنة واجلَمعة عَّل أن أفضل الصحابة والناس بعد األنبياء عليهم الصالة 

ثم باقي أهل بدر، ثم باقي أهل  ،ثم سائر العرشة ،ثم علي  ،ثم عثَمن ،والسالم أبو بكر، ثم عمر

«هكذا إمجاع أهل احلق ،ثم باقي الصحابة ،أحد، ثم باقي أهل بيعة الرضوان
(2). 

دةنطى هاوةآلن و ئةوانةى دواى ئةوان لة ئةهلى سوننة لةسةر ئةوةية كة باشرتين ؤ: كواتة
)ئةبو بةكر، ثاشان عومةر، ثاشان عومسان، ثاشان  كةس لة نيَوان هاوةآلندا دواى ثيَغةمبةران 

)العشرة املبشرة دراوة  آعةىل(ة، ثاشان ئةوانةى ماون دواى خةليفةكان كة موذدةى بةهةشتيان ث
داربووانى بةدر، ثاشان بةشداربووانى ئوحود، ثاشان بةشداربووانى ، ثاشان بةشباجلنة(

رِيَككةوتننامةى حودةيبيية، ثاش ئةمانيش ضى ماوة لة هاوةآلن بة طشتى، خواى طةورة لة 
 هةرهةموويان رِازى بيَت.

                                                             

والطرباين يف (، 55) "فضائل الصحابة"يف  (، وأمحد3707(، والرتمذي )4628(، وأبو داود )3655رواه البخاري ) (1)

(، واآلجري يف 3601) "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي يف  ،(1190) "السنة"وابن أيب عاصم يف  (،13132) "الكبري"

 .(1453) "الرشيعة"

 .(1/239)لنارص بن عيل عائض "الصحابة الكرامعقيدة أهل السنة واجلامعة يف " (2)

، 304للبغدادي ص "أصول الدين"(، و2/312للسفاريني ) "لوامع األنوار البهية"لةسةر ئةمة برِوانة:  )إمجاع(وة بوَ 

 .44للسيوطي ص "تأريخ اخللفاء"، و 359عبد القاهر صل "الفرق بني الفرق"و
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:و   ال  ْعبِيِّ ق  ِن الشَّ لِِه:  ع  ْكُتُب إَِل  ُعامَّ ُر ي  ان  ُعم  ُبوُه َحدَّ  َمنن »ك  ِ ٍر َفاْضن َفَضَلنِي َعََّل َأِِب َبكن

ًطا َبِعَْي َسون ي، َأون َقاَل َأرن ََتِ «اْلنُفن
(1). 

بةسةر  آئةوةى من بة بةرِيَزتر دابنكاربةدةستةكانى دةنووسى:  ؤب ئيمامى )عومةر( واتة: 
 )ئةبو بةكر(دا، ضل دارى حةددى ىلَ بدةن.

ال   َلنِي يبلغني َعنن َأَحدٍ  َل »: عيل ابن أيب طالب  ق  ٍر َوُعَمرَ  َأنَُّه فيضَّ ُتُه  َعََّل َأِِب َبكن إِلَّ َجَلدن

ي ََتِ «َجلنَد اْلنُفن
ٍر َوُعَمرُ »، وة دةيوت: (2) َد َنبِيرَها َأُبو َبكن ِة َبعن ُمَّ ُ َهِذهِ األن «َخِّين

(3). 
دةيوت: ثيَم بطات الى هةركةسيَكةوة كة منى بة بةرِيَزتر و باشرت  ئيمامى )عةىل(  واتة:

 .دةدةم ى ىلَؤدانابيَت بةسةر )ئةبو بةكر و عومةر(دا، دارى تةميَكردنى در

 . )ئةبو بةكر و عومةر(ن وة دةيوت: باشرتين كةسانى ئةم ئوممةتة لةثاش ثيَغةمبةر 

دةنطى ؤى كة كؤبة شيَوةى خ ش ثيَغةمبةر تةنانةت رِيزبةندكردنى خةليفة رِاشيدةكان لةثا
ى لةسةر بووة بةرنامةى ئةهلى سوننةية، ئةوةى ثيَش و ثاشى خبات، ؤهةموو هاوةآلنى سةردةمى خ

 وةكوو شيعة و خةوارجةكان، ئةوا بيدعةكار و طومرِاية.

ال    هِ ين لَ عَ  اهللُ َّلَّ أهنم يؤمنون أن اخلليفة بعد رسول اهلل َص  ... أهل السنة»: v( ابن تيمية)ق 

فهو أضل من محار  ؛أبو بكر وعمر ثم عثَمن ثم عل، ومن طعن ِف خالفة أحد من هؤلء مَ لَّ َس وَ 

«أهله
(4). 

                                                             

البن كثري  "مسند الفاروق"، و (40/369البن عساكر ) "تأريخ دمشق"، و (10/82)للبالذري  "أنساب األرشاف" (1)

 .146البن تيمية ص "العقيدة الواسطية" (4)    .(2/522)

وابن  (،2/575) "السنة"ابن أيب عاصم يف و ،358ص "االعتقاد"والبيهقي يف (، 49) "فضائل الصحابة"أمحد يف  رواه (2)

البن أيب العز احلنفي  "رشح العقيدة الطحاوية"(، ويف 1813، واآلجري يف الرشيعة )(26/343) "تاريخ دمشق"عساكر يف 

 .(5/511)البن تيمية  "منهاج السنة النبوية"، و 126للذهبي ص "التمسك بالسنن والتحذير من البدع" ، و490ص

، (178) "الكبري"والطرباين يف  (،488) "املسند"والبزار يف  ،(836) "املسند"، ويف (43) "فضائل الصحابة"أمحد يف  رواه (3)

والبيهقي يف (، 873) "الكنى واألسامء"والدواليب يف  (،31950) "املصنف"وابن أيب شيبة يف  ،(2728) "األوسط"ويف 

(، وأبو نعيم 2605) "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي يف  (،4/1737) "الرشيعة"واآلجري يف  ،(562) "قضاء والقدرال"

 .(1201) "السنة"وابن أيب عاصم يف  ،(165) "فضائل اخللفاء الراشدين"(، ويف 7/198) "احللية"يف 
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)ئةبو بةكر و  ئةهلى سوننةت باوةرِيان واية كة خةليفةكان ثاش ثيَغةمبةرى خوا واتة: 
طومرِاترة ئةوة  ؛يةكيَكيان بداتنة لة خةليفايةتى وة هةركةس تا، عومةر و عومسان و عةىل(ن 
 لة طويَدريَذى خاوةنةكةى.

ال   ق  نَادِ َعََّل َأنن َيُقوُلوا: َأُبو »: و  َجن َُمَراِء َواألن نَِّة ِمنن النُعَلََمِء َوالنِعَبادِ َواألن ِل السُّ ُة َأهن ٍر اتََّفَق َعامَّ َبكن

«َعننُهمن  ُثمَّ ُعَمُر؛ ُثمَّ ُعثنََمُن؛ ُثمَّ َعِلٌّ َرِِضَ اهللَُّ
(1). 

لةسةر  ؛و ئةمريةكانيانلة زانا و عابيدةكان  دةنطى طشت زانايانى ئةهلى سوننةتواتة: كؤ
 .)ئةبو بةكر، ثاشان عومةر، ثاشان عومسان، ثاشان عةىل( ئةوةية كة دةَليَن: 

ال  و   ٍر »: v( ي  عِ افِ شَّ ال  )ق  ِضيِل بَِأِِب َبكن اَلَفِة َوالتَّفن ِ َوُعَمَر َوُعثنََمَن َوَعِلٍّ َرِِضَ اهللَُّ َأُقوُل ِِف اخلن

«َعننُهمن 
(2). 

 .دةَليَم: لة ثلةوثاية و خةليفايةتيشدا )ئةبو بةكر و عومةر و عومسان و عةىل( واتة: 

 ... : ال  ُل؟ َفَقاَل: َأُبو »ق  َن َحننَبٍل َفُقلنُت: َيا َأَبا َعبنِد اهللَِّ َمنن ُتَفضر ََد بن ٍر َوُعَمُر َسَألنُت َأمحن َبكن

َلَفاءُ  «... َوُعثنََمُن َوَعِلٌّ َوُهُم اخلنُ
(3). 

)ئةبو بةكر و عومةر و ثرسيار لة ئيمام )أمحد( كرا لة بارةى ثلةوثايةى هاوةآلنةوة، وتى: واتة: 
 عومسان و عةىل(، ئةوانة جيَنشينةكانن.

ال  أ بوْ و   : ق  ة  ٍر َوُعَمُر » ُزْرع  ِضيِل مَجِيًعا َهَذا دِينِي َنُقوُل: َأُبو َبكن اَلَفِة َوالتَّفن ِ َوُعثنََمُن َوَعِلٌّ ِِف اخلن

بَِضنِي اهللَُّ َعَلينهِ  ُجو َأنن َيقن «الَِّذي َأدِيُن اهللََّ بِِه َوَأرن
(4). 

ئةمة ئةو لة خةليفايةتى و ثلةوثايةدا،  )ئةبو بةكر و عومةر و عومسان و عةىل(واتة: دةَلينَي: 
 ثرسيارم الى خوا لةسةرى، داواكارم لة خوا بةم باوةرِةوة مبرم.دينةية كة بةر

                                                             

 .(3/406)البن تيمية  "جمموع الفتاوى" (1)

 .(2321) عبدالربالبن  "جامع بيان العلم وفضله" (2)

 .(2315البن عبدالرب ) "جامع بيان العلم وفضله" (3)

 .(2315البن عبدالرب ) "جامع بيان العلم وفضله" (4)
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شيان كاريَكى ؤشياندا لةسةر زمانى خؤخةليفة رِاشيدةكان لة سةردةمى خ ؤئةم رِيزبةنديية ب
دةيطيَرِيَتةوة و   )علي بن أبي طالب(كورِى خةليفة  )حممد احلنفية(ئاشكرا بووة، وةكوو 

َد َرُسوِل اهللَِّ َصَّلَّ اهلُل َعَلينِه َوَسلََّم؟ َقاَل: ُقلنُت أِلَِِب » دةَليَت: ٌ َبعن رٍ "َأيُّ النَّاِس َخِّين ، "َأُبو َبكن

؟ َقاَل:  َما َأَنا إِلَّ "، َوَخِشيُت َأنن َيُقوَل ُعثنََمُن، ُقلنُت: ُثمَّ َأننَت؟ َقاَل: "ُثمَّ ُعَمرُ "ُقلنُت: ُثمَّ َمنن

لِِمْيَ  « "َرُجٌل ِمَن اْلُسن
(1). 

؟ وتى: )ئةبو بةكر(، ومت: ضاكرتين كةسة لةدواى ثيَغةمبةر  آواتة: بة باوكمم وت: ك
؟ وتى: من هيض شتيَك نيم، ؤ)عومسان(، ومت ثاشان ت آ؟ وتى: )عومةر(، منيش ترسام بَلآثاشان ك

 بةدةر لةوةى ثياويَكم لة موسوَلمانان.

امُ  ال  اإِلم  ًل َوُنثنبُِت »: v( اويح  طَّ الْ ) ق  َم َأوَّ َد َرُسوِل اهللَِّ َصَّلَّ اهللَُّ َعَلينِه َوَسلَّ اَلَفَة َبعن ِ اخلن

ِة، ُثمَّ لُِعَمَر بنِن  ُمَّ ِديًَم َعََّل مَجِيِع األن ِضياًل َلُه َوَتقن يِق َرِِضَ اهللَُّ َعننُه، َتفن در ٍر الصر طَّاِب َرِِضَ أِلَِِب َبكن اخلنَ

اِشُدوَن،  ، ُثمَّ لُِعثنََمنَ اهللَُّ َعننهُ  َلَفاُء الرَّ َرِِضَ اهللَُّ َعننُه، ُثمَّ لَِعِلر بنِن َأِِب َطالٍِب َرِِضَ اهللَُّ َعننُه، َوُهُم اخلنُ

ِديُّونَ  ُة اْلنَهن َئِمَّ «َواألن
(2). 

ال   ق  اويَّ ارِ ش   v (اْبُن أ يْب اْلِعز)و  اِشِديَن َرِِضَ »: ةح الطَّح  َلَفاِء الرَّ تِيُب اخلنُ اهللَُّ َعننُهمن َوَترن

ٍر َوُعَمَر َرِِضَ اهللَُّ َعننُهََم ِمَن اْلنَِزيَّ  اَلَفِة. َوأِلَِِب َبكن ِ تِيبِِهمن ِِف اخلن ِل، َكََتن ِعَْي ِِف النَفضن َ ِة: َأنَّ النَّبِيَّ َأمجن

اِشِديَن، َلَفاِء الرَّ َباِع ُسنَِّة اخلنُ َم َأَمَرَنا بِاتر َعاِل إِلَّ بَِأِِب  َصَّلَّ اهللَُّ َعَلينِه َوَسلَّ َفن تَِداِء ِِف األن َنا ِِف اِلقن ن َيأنُمرن َوََل

ٍر َوُعَمَر، َفَقاَل:  ٍر َوُعَمرَ »َبكن ِن ِمنن َبعنِدي: َأِِب َبكن َتُدوا بِاللََّذين َبا«اقن َ اتر ٌق َبْين تَِداءِ ، َوَفرن  ِع ُسنَّتِِهُم َواِلقن

َق ِِبِمن  ٍر َوُعَمَر َفون َِعْيَ  ، َفَحاُل َأِِب َبكن «َحاِل ُعثنََمَن َوَعِلٍّ َرِِضَ اهللَُّ َعننُهمن َأمجن
(3). 

 ايةدا وةكوو رِيزبةندكردنيان واية لةـى و ثلةوثـاكـان لة ضـةليفةكـردنى خـزبةندكـرِية: ـوات
                                                             

 (،810) "وسطاأل"والطرباين يف (، 445) "فضائل الصحابة"يف  (، وأمحد4629(، وأبو داود )3671رواه البخاري ) (1)

 ،(993) "السنة"(، وابن أيب عاصم يف 2518) "رشح أصول اعتقاد"، والاللكائي يف 367ص "عتقاداال"والبيهقي يف 

 .(3871) "رشح السنة"والبغوي يف 

 .495 - 480ص أليب العز احلنفي "رشح العقيدة الطحاوية" (3) (2)
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 كراوةآ ايبةمتةندييةكيان هةية، ئةويش فةرمامنان ثت  )ئةبو بةكر و عومةر(خةليفايةتيدا، 
ثيَهةَلطرتنيان نةكراوة لة ضاوليَكردن و  آشويَنكةوتةى خةليفةى رِاشيدين بني، فةرمامنان ث كة

دةفةرمويَت: ثيَهةَلطرى ئةو  ية ثيَغةمبةر ؤنةبيَت، ب  بيَجطة لة )ئةبو بةكر و عومةر(
نيَتى )ئةبو بةكر و عومةر( لة ؤحاأل و ض،  دوانة بن لةدواى من )ئةبو بةكر و عومةر(

 .(ةوةية رِةزاى خوا لة هةموويان بيَتعةىل و عومساننيَتى )ؤحاأل و ضسةروو 
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 بةشى سَييةم / بةاَل دانراوةكانى سةر هاوةالن

 

 ةمبةشى سيَي
 هاوةآلن بةآل دانراوةكانى سةر

 (الصحابة املصائب املقدرة على)

ھ     ]خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت:   [ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    
{t  :2}. 

دا دةَليَن تاقيكردنةوة نابن، لة كاتيَكواتة: خةَلكان وا طومان دةبةن كة تووشى نارِةحةتى و 
 باوةرِدارين و ئيمامنان هةية.

ۆئ]وة دةفةرمويَت:   .{l  :20} [وئ  ۇئ   ۇئ    ۆئ  
 هةنديَكتان، ئايا ئارام دةطرن؟ ؤهةنديَكمان كردووة بة فيتنة ب واتة:

َياَها»دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةر  ِة ُجِعَل ِِف ُدنأ ُمَّ  اْلأ
«إِنَّ َعَذاَب َهِذهِ

(1). 
 ذى دوايي.ؤسزاى ئةم ئوممةتة لة دونيادا لةسةريان دانراوة لةبرى رِ واتة:

ُحوَمٌة َليأَس عَ »دةفةرمويَت:  وة ٌة َمرأ تِي ُأمَّ ِخَرةِ َعَذاٌب إِنَّ ُأمَّ نأ َليأَها ِِف اْلأ َيا , إِنَََّم َعَذاُُبَا ِِف الدُّ

ََلِزُل, َوالأَقتأُل  «, َوالأَبََلءُ الزَّ
(2). 

ى رِذاندووة بةسةرياندا، سزاى ؤبةزةيي خ واتة: ئوممةتى من )موسوَلمانان( خواى طةورة
 و كوشنت لة فيتنةخراوةتة دونيا،  ؤآلو سزاكانيان بية، بةيةكانى قيامةتيان لةسةر نييسةختى نارِةحةت

 دةكات. آكة رِوويان ت يةكان و بومةلةرزةو نارِةحةتي
                                                             

َجاُه َوَلُه َشاِهٌد  ، وقال:(156) "املستدرك"احلاكم يف رواه  (1) ، َوََل َأْعَلُم َلُه ِعلًَّة َوََلْ ُُيَرِّ يَْخْْيِ ِط الشَّ َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعََل ََشْ

 "الشعب"والبيهقي يف (، 1000) "مسند الشهاب"ورواه القضاعي يف  ،، وقال الذهبي: عَل َشطهام وَل علة لهَصِحيٌح 

 .(2109) "الصغري صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف (9341)

ْسنَادِ  ( وقال:7649) "املستدرك"، واحلاكم يف (19678) "املسند"يف  وأمحد ،(4278و داود )أب رواه (2) َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اْْلِ

َجاهُ  (، والبيهقي يف 4055) "األوسط"(، والطرباين يف 7277) "مسنده"(، وأبو يعَل يف 3099) "املسند"، والبزار يف َوََلْ ُُيَرِّ

 .(959برقم ) "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 9342) "الشعب"
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 َوَمالِِه َحتَّى َيلأَقى اَّللََّ َوَما َعَليأِه »دةفةرمويَت:  وة
ِسِه َوَوَلِدهِ ِمنَِة ِِف َنفأ ِمِن َوامُلؤأ َما َيَزاُل البَََلُء بِاملُؤأ

«َخطِيَئةٌ 
(1). 
ى و منداَلى و ماَلى، تا دةطاتة ؤبةردةوام بةآل بةسةر ثياو و ئافرةتى ئيماندارةوةية، لة خ واتة:

 .بةسةرةوة نةماوة و هيض تاوانيَكى خوا 

ُجُل َعََل َحَسِب دِينِِه,  َبََلء  َأَشدُّ النَّاِس »دةفةرمويَت:  وة َثُل, ُيبأَتََل الرَّ َمأ َثُل َفاْلأ َمأ بَِياُء, ُثمَّ اْلأ َنأ اْلأ

 , َف َعنأُه, َوََل َيَزاُل الأبَََلُء بِالأَعبأِد َفإِنأ َكاَن ِِف دِينِِه َصََلَبٌة ِزيَد َصََلَبة  ٌة, ُخفِّ َوإِنأ َكاَن ِِف دِينِِه ِرقَّ

ِِشَ َعََل  ِِ َما َلُه َخطِيَئةٌ َحتَّى َيمأ َرأ « اْلأ
(2). 

قورسرتين بةآل بةسةر ثيَغةمبةرانةوة بووة، ثاشان هاوشيَوةى ئةوان، هةموو كةس  واتة:
طةر دينةكةى ثتةو بوو بةآلكةى قورس دةبيَت، وة طةر  بةطويَرةى دينةكةى بةآلدار دةبيَت،

ةوة لكيَنراوة و آلدار دةبيَت، بةآل بة بةندةيةكدينةكةى نةرمييةكى تيَدا بوو، بة هيَندةى دينةكةى بة
 ئةوةى بةسةر زةويدا دةرِوات و تاوانى ثيَوة نةماوة.ليَنابيَتةوة تا دةطاتة 

َحاِِب »دةفةرمويَت:  وة ِب َأصأ «الأَقتأُل بَِحسأ
(3). 

 برِاوةتةوة لة دونيادا لة بريتى هةموو شت. ؤهاوةآلمن بةشى كوشتنيان ب واتة:
                                                             

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح  ، وقال:(7879) "املستدرك"(، واحلاكم يف 2924) "صحيحه"وابن حبان يف (، 2399رواه الرتمذي ) (1)

َجاهُ  ْ ُُيَرِّ ِط ُمْسلٍِم َوََل (، وصححه األلباين يف 7/91) "احللية"، وأبو نعيم يف (9376) "الشعب"والبيهقي يف  ،َعََل ََشْ

 .(3414) "صحيح الرتغيب والرتهيب"(، و 5815) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 2280) "الصحيحة"

واحلاكم يف  (،2825) "السنن" (، والدارمي يف1481) "املسند"يف  أمحدو (،2901) "صحيحه"ابن حبان يف  رواه (2)

َشح مشكل "والطحاوي يف  (،146) "املنتخب"(، وابن نرص يف 212) "مسنده"والطياليس يف  (،121) "املستدرك"

(، 6534) "السنن الكربى"، ويف (9318) "الشعب"والبيهقي يف  (،69) "املسند"(، والشايش يف 2202) "اآلثار

 "َشح السنة"والبغوي يف (، 1/368) "احللية"(، وأبو نعيم يف 1056) "املختارة"(، وضياء الدين يف 730) "اآلداب"و

 "صحيح الرتغيب والرتهيب"(، و 992) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 143) "الصحيحة"وصححه األلباين يف  (،1434)

(3402). 

 "املصنف"وابن أيب شيبة يف  (،1261) "املسند"والبزار يف  (،346) "الكبري"والطرباين يف (، 15876) "املسند"يف  رواه أمحد (3)

(، 1307) "اآلحاد واملثاين"(،، ويف 1493) "السنة"(، وابن أيب عاصم يف 111) "املختارة"(، وضياء الدين يف 37354)

 .(2816) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 1346) "الصحيحة"وصححه األلباين يف 
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 بةشى سَييةم / بةاَل دانراوةكانى سةر هاوةالن

 

َياَها»دةفةرمويَت:  وة ِدهَيا ِِف ُدنأ ِة ُجِعَل بَِأيأ ُمَّ  اْلأ
«َعَذاُب َهِذهِ

(1). 
 يان هةر لة دونيادا.ؤسزاى ئةم ئوممةتة خراوةتة دةستى خ واتة:

كة دونيا شويَنى تاقيكردنةوةية و موسوَلمانيش بةآلدارة بة ماناى ئةم دةقانة رِوون و ئاشكراية 
تيايدا، وة بةطويَرةى كةمى و كامَلى ئيمانةكةى بةآلكةى لةسةر دادةبةزيَت، بةم ثيَوانةية هاوةآلن 

لة ثيَشينة و  كةواتة طومان نيية كة ،كة زانيمان ةو ثلةوثاية ئيمانيية بةرزة بوونخاوةنى ئ
زياد لة هةموو موسوَلمانيَك، كةواتة هةرضييةكيان بةسةردا هاتبيَت و  مةشخةَلى بةآلداريدان
نب، طيانى ئةوان بةآل بووة و ئةوان لةثيَشرت بوون لة هةموو كةس كة تووش ؤرِوويدابيَت هةمووى ب

 دةَليَت: v( الشافعي)وةكوو ئيمامى 

َمِء ُنُجوٌم َل  اَوِِف السَّ ُس َوالأَقَمرُ   ِعَداَد ََلَ مأ َسُف إَلَّ الشَّ َوَليأَس ُيكأ
(2)

 

ذ و ؤرة، لة ذمارة نايةت، بةآلم طريانيش بيَت بةسةردا بةس رِؤلة ئامسانةكاندا ئةستيَرة زواتة: 
 مانط دةطرييَت.

ياندا هةواَلى بةآل و بةسةرهات و ؤهةر لة تةمةن و ذيانى هاوةآلن خ ية ثيَغةمبةرى خوا ؤب
طةياندوون، كة ئةمانة هةمووى بةَلطةن لةسةر ئةوةى هةرضييةكيان بةسةردا  آشةهيدبوونى ث

يانى تيَدا نةبووة و دةبواية بهاتاية بةسةرياندا، وة لةاليةكيشةوة ؤهاتبيَت هيض دةسةآلتى خ
رِانكارييةكانيش با بووةستيَت لة نةمانى هاوةآلن و هاتنى خةَلكى تازةى بيَئاطا لة هةموو ؤط

 وة ،ييةوةفراوانبوونى ثانتايي دةوَلةتى ئيسالم بة هؤكارىبنةماكان و خةَلكى و سةرةتاى كارةكان 
هةَلكةندنى خةَلكى بة تازةيي لةسةر دينى رِابوردوو و ئاشنانةبوونيان بةسةر ئيسالمدا و مانةوةى 

ةر هةموو كار دةبيَت لةسؤضوونةكان هؤكاريطةرييةكانى رِابوردوو لة نةتةوة و دين و بريوب
  دا)عمر بن اخلطاب(خةليفة  شةهيدبوونىة ش هةر بة طةرماوطةرمى برِووداوةكان، ئةمة

زتر، وة ثيَش ؤدةردةكةويَت و باقى خةليفةكانيش تيَدةكةون بةرةو قووآليي زياتر و رِووداوى ئاَل

                                                             

(، 959) "الصحيحة"وصححه األلباين يف  ،، وقال الذهبي: عَل َشط البخاري ومسلم(7650) "املستدرك"احلاكم يف رواه  (1)

 .(3994) "صحيح اجلامع الصغري"و 

 .132ص "ديوان اْلمام الشافعي" (2)
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 دوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادا

هُ »دةفةرمويَت:  ناطرييَت، وةكوو ثيَغةمبةر  يشبة رِووداوةكان وا, َفإِنَّ ِِبُ َلَ َيأأِِت َعَليأُكمأ َزَماٌن  اصأ

ا َربَُّكمأ  َدُه ََشٌّ ِمنأُه, َحتَّى َتلأَقوأ «إَِلَّ الَِّذي َبعأ
(1)

. 

ا َربَُّكمأ »ويف رواية:  َدُه ََشٌّ ِمنأُه َحتَّى َتلأَقوأ «َما ِمنأ َعاٍم إَِلَّ َوالَِّذي َبعأ
(2). 

ى شةرِى زياترة لةوةى ؤئةوةى دواى خ هةرتاندا بيَت رواتة: ئارام بطرن، سالَ نيية بةسة
 تان.ؤثيَشووتر، تاوةكوو دةطةن بة خواى خ

وةآلميَكى  )موسا(  ؤوة طةر رِةخنةيةكيش بطرى، ئةوا وةآلمةكةى )ئادةم( ب
 كارى هاتنةؤرِةخنة لة ئادةم دةطريَت لةسةر بوون بة ه ، كاتيَك )موسا( بؤى يةكالكةرةوةية

َفَقاَل َلُه آَدُم: َأنأَت ُموَسى, ... »اوانة، ئةويش لة وةآلمدا دةَليَت: سةر زةوى و ئةو هةموو رِوود

َرُه اَّللُ َعََلَّ َقبأَل َأنأ َيأ  ٍر َقدَّ , َأَتُلوُمنِي َعََل َأمأ
َطَفاَك اَّللُ بَِكََلِمِه, َوَخطَّ َلَك بَِيِدهِ َبِعنَي اصأ ُلَقنِي بَِأرأ

؟ « "َفَحجَّ آَدُم ُموَسى, َفَحجَّ آَدُم ُموَسى"َفَقاَل النَّبِيُّ َصَلَّ اَّللُ َعَليأِه َوَسلََّم:  َسنَة 
(3). 

 ثةيامةكةى و فةرموودةكانى ؤى ئةو )موسا(يةى كة خواى طةورة هةَلى بذاردووى بؤواتة: ت
بة ضةند سالَ خواى طةورة  ،كة رِوونكراوةى هةموو شتيَكى تيَداية"لة ئةلواحةكاندا  بؤ نووسيتةوة

وتى: بة ضل سالَ، )ئادةم(  )موسا(  ةتةوة ثيَش ئةوةى من درووست بكات؟تةوراتى نووسيو

  [ ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ ]وتى: ئايا تيايدا بينيوتة{c  :121}  واتة: ئادةم فةرمانةكةى
مةم ؤوتى: ئةوة ل ، )ئادةم( (4) "آوتى: بةَل خوا دةشكيَنيَت و لةبريى دةضيَت، )موسا( 

                                                             

 (،12347) "املسند"يف  وأمحد (،5952) "صحيحه"وابن حبان يف (، 2206(، والرتمذي )7068رواه البخاري ) (2) (1)

يف  أبو بكر املالكيو (،4037) "مسنده"، وأبو يعَل يف (1287) "املعجم"يف  عساكروابن (، 7482) "املسند"والبزار يف 

 .(4290) "َشح السنة"، والبغوي يف (9280) "الشعب"(، والبيهقي يف 330) "املجالسة وجواهر العلم"

 "الكربى"والنسائي يف  (،2134والرتمذي ) (،4701، وأبو داود )واللفظ له (2652(، ومسلم )3409رواه البخاري ) (3)

رد عَل ال" (، والدارمي يف7588) "املسند"يف  وأمحد (،6179) "صحيحه"وابن حبان يف  (،80وابن ماجه ) (،11065)

 "التوحيد"يف  خزيمةوابن  (،3060) "مسند الشاميْي"والطرباين يف (، 7888) "املسند"والبزار يف  (،293) "اجلهمية

القضاء "(، ويف 181) "الشعب"والبيهقي يف  (،1521) "مسنده"(، وأبو يعَل يف 1380) "اْلبانة"، وابن بطة يف (1/120)

 "َشح أصول اعتقاد"(، والاللكائي يف 354) "الرشيعة"واآلجري يف  (،140) "السنة"وابن أيب عاصم يف  ،(16) "والقدر

 (.68) "َشح السنة"والبغوي يف (، 3/356) "احللية"(، وأبو نعيم يف 693)

 .(2652)ة بة ذمارة )مسلم(ئةم زيادةية رِيوايةتةكةى الى ئيمامى  (4)
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 بةشى سَييةم / بةاَل دانراوةكانى سةر هاوةالن

 

دةكةيت لةسةر كاريَك كة خواى طةورة لةسةرى نووسيوم ثيَش ئةوةى دروست بكريَم بة ضل 
 فةرمووى: )ئادةم( بةَلطةى بةهيَزى هةبوو بةسةر )موسا(دا. سالَ؟! ثيَغةمبةر 

ئةمانة و لةطةأل ئةوةشدا ئةو ثياوانة خاوةنى ثيَشينة و كامَلييةك و زانستيَكى دينى طةورةن و 
نى طومان و تيَرِوانينيَكى كة بواريَك ناهيََليَتةوة شويَتةمةنيان لة ثيَناودا بردووةتة سةر، 

شتيَك ض ساكارى دونيايي بن، وة لة سةرضاوةيةكةوة وةسف و باسى ضاكةيان كراوة كة هيسادةو
 ناكةويَت، ئةويش قورئان و فةرموودةية. ثيَشى

طةر ئةو دةقانة خبةينة رِوو كة باس لة بةسةرهات و بةآلى يةك لةدواى يةكى هاوةآلن 
بةدةست ديَت لةسةر بةرييةتى و ثاكى هاوةآلن و كامَلى و ثلة  ؤدَلنياييةكى زياترمان ب ؛دةكات

خبريَنة ئةو ر لةوة طةورةترن ؤيان، ئةوان زؤانةوةيةك ببةرزييان، دوور لة هةموو طومان و ثاساوهيَن
ويَنة و منونة لة ميَذوودا، ضينيَك كة دوذمنانيان موشريكةكانى مةككة و  ئاستةوة، ضينيَكى بآ

، وةكوو خةوارج و رِافيزة و ةدوورِووةكانى مةدينة و طومرِا خاوةن هةوا و ئارةزووة دونياييةكان
خاوةنى وةسفى تةورات و ئينجيل و  كة بةس بيَت ئةوةندة ،بيدعةكارةكانفريةقة  و موعتةزيلة ...

ستيان كةسانى خاوةن دين و ئيمان و عيبادةت و زانايان و كامآلنى ؤقورئان و فةرموودة بن، د
 اليةنطريانة. سخيَرترين كةوة ، يةخيَرترين سةدةكة  )خري القرون(ضوار سةدةن 

 انيان دةكةين:لة خةليفةى رِاشيدينةوة باسى بةآلك

 : )عمر بن اخلطاب(هةواَلى شةهيدكردنى  -

َم َصِعَد ُأُحًدا، َوَأُبو َبْكٍر،  ْبن َأَنسِ َعْن  .1 َمالٍِك َرِِضَ اَّللَُّ َعنُْه، َأنَّ النَّبِيَّ َصَلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

يٌق, َوَشِهيَدانِ َفإِنَََّم َعَليأَك نَ اثأُبتأ ُأُحُد »َوُعَمُر، َوُعْثاَمُن َفَرَجَف ِِبِْم، َفَقاَل:  , َوِصدِّ «بِيٌّ
(1). 

دةضيَتة سةر شاخى ئوحود،  لةطةأل )ئةبو بةكر و عومةر و عومسان(دا  ثيَغةمبةر واتة: 
ت بة ئوحود، كيَت لةسةرة ؤلة شويَنى خدةفةرمويَت:  شاخى ئوحود دةلةريَتةوة، ثيَغةمبةر 

 يةك و دوو شةهيد نةبيَت.ؤبيَجطة لة ثيَغةمبةر و رِاستط
                                                             

وابن حبان يف  (،7/306) "الكربى"والنسائي يف  (،3697والرتمذي ) (،4651(، وأبو داود )3675رواه البخاري ) (1)

(، وأبو 7094) "املسند"والبزار يف (، 246) "فضائل الصحابة"(، ويف 12106) "املسند"يف  وأمحد (،6865) "صحيحه"

 (.3901) "َشح السنة"والبغوي يف  (،1437) "السنة"وابن أيب عاصم يف  (،2964) "مسنده"يعَل يف 
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 دوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادا

 ليَرةدا هةواأل بة شةهيدبوونى خةليفة )عومةر و عومسان( دةدات.

َم ُكوَمةً  َعنْ  .2 اِب ملََّا َنَفَر ِمْن ِمنًى، َأَناَخ بِاألَْبَطِح، ُثمَّ َكوَّ  َسِعيِد ْبِن املَُْسيِِّب، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّ

، ُثمَّ َقاَل: 
ِ
اَمء ، َفَأْلَقى َعَلْيَها َطْرَف ِرَدائِِه، ُثمَّ اْسَتْلَقى َوَرَفَع َيَدْيِه إََِل السَّ

ِ
, اللَّ »ِمَن اْلَبْطَحاء ُهمَّ

ِِت, وَ  تأ ِسنِّي, َوَضُعَفتأ ُقوَّ بِ َكِِبَ تأ َرِعيَّتِي, َفاقأ َتََشَ َ انأ نِي إَِليأَك َغيأ طٍ  ضأ «ُمَضيٍِّع َوَل ُمَفرِّ
(1). 

َعلأ »:  َقاَل ُعَمرُ  نِي َشَهاَدة  ِِف َسبِيلَِك, َواجأ ُزقأ ُهمَّ ارأ ِِت اللَّ ِِف َبَلِد َرُسولَِك َصَلَّ اَّللُ َعَليأِه  َموأ

«َوَسلَّمَ 
(2). 

«َيأأِِت بِِه اَّللَُّ إَِذا َشاءَ »: ُقْلُت: َوَأنَّى َيُكوُن َهَذا؟ َقاَل:  َقاَلْت َحْفَصةَ 
(3). 

ِة َحتَّى ُطِعَن َفََمَت » :v ْبن املَُْسيِّب َسِعيدُ َقاَل  جَّ
ِ «َفََم انأَسَلَخ ُذو اْلأ

(4). 
كاتيَك خةليفة )عومةرى كورِى خةتتاب( دةَليَت:  v)سةعيدى كورِى موسةييب(  واتة:
 ضمكيَكى  ملى خرِ كردةوة و لة لةؤَلكةيةكى بضكؤلة حةج طةرِايةوة، لة تةختايي مةككة تةث

ئامسان و  ؤرِاكشا و سةرى خستة سةرى و دةستى بةرز كردةوة ب سةرشانةكةى دا بةسةردا و
 و بةربآلو رؤر بووة و هيَزى الشةم كةم بووة و ميللةتةكةم زؤتةمةمن زوتى: خواى ثةروةردطار 

 و كةمتةرخةميم. لةدةستدانى كاريَكم آت، بةبؤالى خ ؤبووة، خواى ثةروةردطار مبطيَرِةوة ب

دا و ؤببةخشة لة ثيَناوى ت آوة لة دووعاكانيدا فةرمووى: خواى ثةروةردطار شةهيديم ث
 بيَت. مردنيشم لة شارةكةى ثيَغةمبةرةكةت 
                                                             

(، وابن 1831) "أخبار مكة"(، والفاكهي يف 3/872) "تأريخ املدينة"وابن أيب شيبة يف  (،3044) "املوطأ"مالك يف  رواه (1)

(، واْلطيب 3/255) "الطبقات"(، وابن سعد يف 1/54) "احللية"(، وأبو نعيم يف 90) "اآلحاد واملثاين"أيب عاصم يف 

 "أسد الغابة"(، وابن األثري يف 44/396) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 6/126) "تأريخ بغداد"البغدادي يف 

 .(2/413) "سري أعالم النبالء"(، و 2/153) "تأريخ اْلسالم"(، والذهبي يف 4/156)

(، والنووي 44/405) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 1/533) "مسند الفاروق"وابن كثري يف (، 1890رواه البخاري ) (2)

 .(2/414) "سري أعالم النبالء"(، و 2/153) "تأريخ اْلسالم"والذهبي يف (، 2/9) "هتذيب األسامء"يف 

(، 3/872) "تأريخ املدينة"وابن أيب شيبة يف  (،3/255) "الطبقات"، وابن سعد يف 212ص "املناقب"ابن اجلوزي يف  رواه (3)

 .143ص "سري السلف"(، وأبو القاسم يف 1/53) "احللية"وأبو نعيم يف  (،2795) "وسطاأل"والطرباين يف 

 .(2/153للذهبي ) "تأريخ اْلسالم"(، و 2/413للذهبي ) "سري أعالم النبالء" (4)
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ن شتى وا دةبيَت؟ )واتة: بيَربِوا نةماوة لة مةدينة(، ؤوتى: ض )حةفسة(ى كضى 
 ئةويش فةرمووى: طةر خوا ويستى ليَبيَت دةبيَت.

( كة سةرةتاى تيَثةرِبوونى حةجةكةى مانطى )دةَليَت:  v)سةعيدى كورِى موسةييب( 
«بِِخنأَجٍر َلُه َرأأَسانِ  ُطِعَن ُعَمرُ » )أبو لؤلؤة املجويس( تيَثةرِ نةبوو تاوةكووبوو، ئةو مانطة 

(1).  
شةهيد كرد و وادةكة  سةر لة نويَذى بةيانيدا خةليفة )عومةر(ى واتة: بة خةجنةريَكى دوو

 قبووأل بوو و هاتة دى. و دووعاكةى ثيَغةمبةر 

 : ()عثمان بن عفانهةواَلى شةهيدكردنى  -

َم َفَدَخَل َحائًِطا  .3 ، َقاَل: اْنَطَلْقُت َمَع النَّبِيِّ َصَلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن َأيِب ُموَسى األَْشَعِريِّ

نٍ »لأَِلْنَصاِر َفَقََض َحاَجَتُه، َفَقاَل ِِل:  ُخَلنَّ َعََلَّ َأَحٌد إَِلَّ بِإِذأ لِكأ َعََلَّ الَباَب َفََل َيدأ «. َيا َأَبا ُموَسى َأمأ

َب اْلَباَب، َفُقْلُت: َمْن َهَذا؟ َفَقاَل: َأُبو َبْكٍر، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَِّ َهَذا َأُبو َبكْ  ٍر َفَجاَء َرُجٌل َفََضَ

َذنأ َلهُ »َيْسَتْأِذُن، َقاَل:  ُه بِاجَلنَّةِ  ائأ أ َب الَباَب،  «.َوَبَشِّ ُتُه بِاجلَنَِّة، َوَجاَء َرُجٌل آَخُر َفََضَ ْ َفَدَخَل َوَبرشَّ

ُه »َفُقْلُت: َمْن َهَذا؟ َفَقاَل: ُعَمُر، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَِّ َهَذا ُعَمُر َيْسَتْأِذُن، َقاَل:  أ َتحأ َلُه َوَبَشِّ افأ

َب الَباَب، َفُقْلُت: َمْن َهَذا؟ َفَفَتْحُت  «.بِاجَلنَّةِ  ُتُه بِاجلَنَِّة، َفَجاَء َرُجٌل آَخُر َفََضَ ْ الَباَب َوَدَخَل َوَبرشَّ

ُه بِاجَلنَِّة َعََل َبلأَوى »َقاَل: ُعْثاَمُن، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَِّ َهَذا ُعْثاَمُن َيْسَتْأِذُن، َقاَل:  أ َتحأ َلُه َوَبَشِّ افأ

«ُتِصيُبهُ 
(2)

. 

َتَعان»ويف رواية:  «َفَحِمَد اَّللََّ, ُثمَّ َقاَل: اَّللَُّ املُسأ
(3)

ا »، ويف رواية:  ُهمَّ َصِبأ  َفَجَعَل َيُقوُل: اللَّ

«َحتَّى َجَلَس 
(4). 

                                                             

للطحاوي  "معرفة السنن واآلثار"(، و 1126للبيهقي ) "السنن الصغري"(، و 2/414للذهبي ) "سري أعالم النبالء" (1)

 .(2/153للذهبي ) "تأريخ اْلسالم"(، و 44/408َلبن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 7458)

 "صحيحه"وابن حبان يف  (،8078) "الكربى"والنسائي يف  (،3710والرتمذي ) (،3693رواه البخاري ) (4( )3) (2)

 (،3054) "املسند"والبزار يف  (،207، 289) "فضائل الصحابة"ويف  (،19509، 19643) "املسند"يف  وأمحد (،6912)

(، 933) "املعجم"(، وابن عساكر يف 1/57) "احللية"(، وأبو نعيم يف 1073، 3/1070) "تأريخ املدينة"وابن أيب شيبة يف 

 .(14534) "الكبري"(، والطرباين يف 1423) "الرشيعة"(، واآلجري يف 20402) "اجلامع"و معمر بن راشد يف 
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يشتم، تا ضوومة ؤرِ لةطةأل ثيَغةمبةرى خوادا دةَليَت:  )ئةبو موساى ئةشعةرى( واتة: 
ئةبو موسا دةرطاوان بة ةستنويَذى طرت و فةرمووى: د ثيَغةمبةر باخيَكى ئةنصارييةكانةوة، 

ثياويَك هات و لة دةرطاى دا، ومت: كيَية؟ وتى: ئةبو بةكرم، َلةت، ؤم آكةس نةيةتة ذوورةوة بةب
َلةتى بدة و موذدةى ؤفةرمووى: مَلةت دةكات، ؤئةبو بةكر داواى م ومت: ئةى ثيَغةمبةرى خوا 

دا، ئةويش سوثاسى خواى كرد، دواى ئةو يَبدة بة بةهةشت، كردمةوة و موذدةى بةهةشتم ث آث
عومةر  ئةى ثيَغةمبةرى خوا اويَك هات و لة دةرطاى دا، ومت كيَية؟ وتى: عومةرم، ومت: يث

بدة بة بةهةشت، كردمةوة و  آَلةتى بدة و موذدةى ثؤَلةت دةكات، فةرمووى: مؤداواى م
ثاشان ثياويَك هات و لة دةرطاى دا، ومت ، ئةويش سوثاسى خواى كرد، ثيَدا موذدةى بةهةشتم

َلةت دةكات، فةرمووى: ؤعومسان داواى م كيَية؟ وتى: عومسامن، ومت: ئةى ثيَغةمبةرى خوا 
بدة لةسةر بةآليةك كة تووشى دةبيَت، منيش كردمةوة و هةواَلم داية،  آَلةتى بدة و موذدةى ثؤم

 آئةويش سوثاسى خواى كرد و وتى: خوا ثشتيوان بيَت، هةتا دانيشت وتى: خواية ئاراميم ث
 .يتبدة

َم َقاَل:َرِِضَ اَّللُّ َعنَْها َعْن َعائَِشةَ  .4 ُه َلَعلَّ اَّللََّ  َيا» ، َأنَّ النَّبِيَّ َصَلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ ُعثأََمُن إِنَّ

مأ  ُه ََلُ َلعأ ِعِه َفََل ََتأ ا, َفإِنأ َأَراُدوَك َعََل َخلأ ُصَك َقِميص  «ُيَقمِّ
(1). 

فةرمووى: ئةى عومسان، خواى ثةروةردطار كراسيَك دةكاتة بةرت، طةر  واتة: ثيَغةمبةر 
 ويستيان دايكةنن لةبةرتدا، داى نةكةنيت.

َلَع َقِميَصَك الَِّذي َيا »ويف رواية:  ا, َفَأَراَدَك املأُنَافُِقوَن َأنأ ََتأ م  َر َيوأ َمأ َك اَّللَُّ َهَذا اْلأ ُعثأََمُن, إِنأ َوَلَّ

هُ َقمَّ  َلعأ اٍت «َصَك اَّللَُّ, َفََل ََتأ ، َيُقوُل: َذلَِك َثاَلَث َمرَّ
(2). 

َم:  ُت »َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصَلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ دأ
َحاِِب  َودِ َض َأصأ ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اَّللَِّ،  ،«َأنَّ ِعنأِدي َبعأ

؟ َأََل َنْدُعو َلَك َأَبا َبْكٍر؟ َفَسَكَت، ُقْلنَا: َأََل َنْدُعو َلَك ُعَمَر؟ َفَسَكَت ُقْلنَا: َأََل َنْدُعو َلَك ُعْثاَمنَ 

ُ َقاَل «َنَعمأ »َقاَل:  ُمُه، َوَوْجُه ُعْثاَمَن َيَتَغريَّ َم ُيَكلِّ : ، َفَجاَء، َفَخاَل بِِه، َفَجَعَل النَّبِيُّ َصَلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

                                                             

 .(6077) "املشكاة"ويف (، 112) "هابن ماجصحيح سنن "صححه األلباين يف و، (3705الرتمذي )رواه   (1)

وصححه األلباين يف ، ، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح(24566) "املسند"يف  (، وأمحد112رواه ابن ماجه ) (2)

 .(1172) "الظالل"(، و 6068) "املشكاة"(، و 112) "صحيح وضعيف سنن ابن ماجه"
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اِر:  اَن، َقاَل َيْوَم الدَّ َثنِي َأُبو َسْهَلَة َمْوََل ُعْثاَمَن، َأنَّ ُعْثاَمَن ْبَن َعفَّ  َصَلَّ إِنَّ َرُسوَل اَّللَِّ»َقْيٌس، َفَحدَّ

ا, َفَأَنا َصائٌِر إَِليأهِ  د  «اَّللُ َعَليأِه َوَسلََّم َعِهَد إََِلَّ َعهأ
(1). 

ِعِه, »: َقاَل وَ  ا, َفإِنأ َأَراَدَك املأُنَافُِقوَن َعََل َخلأ بَِسَك َقِميص  َيا ُعثأََمُن, إِنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َعَسى َأنأ ُيلأ

ُه َحتَّى َتلأَقاِن  َلعأ ِعِه, َفََل ََتأ ا, َفإِنأ َأَراَدَك املأُنَافُِقوَن َعََل َخلأ بَِسَك َقِميص  , َيا ُعثأََمُن, إِنَّ اَّللََّ َعَسى َأنأ ُيلأ

ُه َحتَّى َتلأَقاِن  َلعأ  َثاَلًثا، َفُقْلُت ََلَا: َيا ُأمَّ املُْْؤِمنَِْي، َفَأْيَن َكاَن َهَذا َعنِْك؟ َقاَلْت: َنِسيُتُه، َواَّللَِّ «َفََل ََتأ

َفاَم َذَكْرُتهُ 
(2). 

شييةكةيدا فةرمووى: ئاوامتة هةنديَك لة ؤلة نةخ ماناى ئةم رِيوايةتانة ثيَغةمبةرى خوا 
الى  ؤ، كاتيَك هات بآبانط نةكةين؟ فةرمووى: بةَل ؤهاوةآلمن الم بووناية، ومتان: عومسانت ب

ضاوى عومسان تيَك دةضوو، م و قسةى لةطةأل دةكرد و دة برديية ثةنايةكةوة و ثيَغةمبةر 
دةيفةرموو: ئةى عومسان طةر خواى طةورة ئةم كارةى خستة دةستت و دوورِووةكان ويستيان 

 آجار ئةمةى ث آدا و سن دةطةيت، دةستى دةدا بةسةر شانيليَت دابربِن ليَى دانةبرِيَيت تا بة م
 فةرموو.

 دةيوت: ثيَغةمبةرى خوا  ذةى ئابَلووقةى ماَلةكةيان دابوو خةليفة )عومسان( ؤئةو رِ
 وت:  يانبة )عائيشة(ثاش رِووداوةكة ثةميانيَكى ىلَ وةرطرتووم من لةسةرى ئارام دةطرم، 

نةطيَرِاوةتةوة دايكى ئيمانداران؟ وتى: سويَند بة خوا لةبريم ضووة، هةروةكوو  ؤئةمةت ب
 نةمبيستبيَت.

، َقاَل: َبْيناََم َنحْ وَ  َة اْلَبْهِزيِّ َم يِف َطِريٍق ِمْن ُطُرِق َعْن ُمرَّ ُن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصَلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

َا َصَياِِص الأَبَقرِ »املَِْدينَِة، َقاَل:  ِِ َكَأَّنَّ َرأ َطاِر اْلأ نَُعوَن ِِف فِتأنٍَة َتُثوُر ِِف َأقأ ؟ َقاُلوا: َنْصنَُع «َكيأَف َتصأ

َح »اَل: ـَماَذا َيا َنبِيَّ اَّللَِّ؟ قَ  ُجِل، ُقْلُت: :، َقاَل «ابِهِ ـَعَليأُكمأ ُِبََذا َوَأصأ ْعُت َحتَّى َعَطْفُت إََِل الرَّ  َفَأْْسَ

                                                             

(، 112) "صحيح وضعيف سنن ابن ماجه"صححه األلباين يف و (،25797) "املسند"وأمحد يف  (،113) هابن ماجه روا (1)

 .(1175) "الظالل"يف ، و(6070) "املشكاة"و

وعبداَّلل بن أمحد  ،، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح(24566) "املسند"(، ويف 816) "الصحابة فضائل"يف  رواه أمحد (2)

 .(179) "فضائل عثامن بن عفان"يف 
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اَن َرِِضَ اَّللَُّ َعنْهُ  «َهَذا»َهَذا َيا َنبِيَّ اَّللَِّ؟ َقاَل:  َفإَِذا ُهَو ُعْثاَمُن ْبُن َعفَّ
(1). 

َم فِْتنًَة، َفَمرَّ َرُجٌل َفَقاَل:  ية:ويف روا  َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َذَكَر َرُسوُل اَّللِ َصَلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

َتُل فِيَها َهَذا املأَُقنَّعُ » ا ُيقأ َمئٍِذ َمظأُلوم  انَ «َيوأ ، َقاَل: َفنََظْرُت، َفإَِذا ُهَو ُعْثاَمُن ْبُن َعفَّ
(2). 

ََلأ » ية:ويف روا ِ ِرجأ , َأوأ ِمنأ َبنيأ ِت َقَدَميأ ُرَجنَّ فِتأنٌَة ِمنأ ََتأ َبَعُه َعََل , َهَذاَلَتخأ َمئٍِذ َوَمِن اتَّ , َيوأ

َدى «اَلأُ
(3). 

ا، َفَمرَّ َرُجٌل وَ  َِبَ َم فِْتنًَة َفَقرَّ ُمَقنٌَّع  َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة، َقاَل: َذَكَر َرُسوُل اَّللَِّ َصَلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

َم:  َدى»َرْأُسُه، َفَقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصَلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َمئٍِذ َعََل اَلأُ َفَوَثْبُت، َفَأَخْذُت بَِضْبَعْي  «َهَذا َيوأ

َم َفُقْلُت: َهَذا؟ َقاَل:  «َهَذا»ُعْثاَمَن، ُثمَّ اْسَتْقَبْلُت َرُسوَل اَّللَِّ َصَلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
(4). 

قِّ » ية:ويف روا َمئٍِذ َعََل اْلأَ «َهَذا َيوأ
(5). 
                                                             

(، والطرباين 6914) "صحيحه"وابن حبان يف ، ، وقال شعيب األرنؤوط: حديث صحيح(20353) "املسند"يف  رواه أمحد (1)

 "اآلحاد واملثاين"(، ويف 1296) "السنة"(، وابن أيب عاصم يف 32024) "املصنف"وابن أيب شيبة يف  (،751) "الكبري"يف 

 .(3118) "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 352) "احلجة يف بيان املحجة"(، واألصبهاين يف 1380)

، (5953) "املسند"(، ويف 724) "فضائل الصحابة"يف  ، وأمحد، وقال: هذا حديث حسن غريب(3708رواه الرتمذي ) (2)

(، وابن 18/49) "املطالب العالية"وابن حجر يف  (،13849) "الكبري"والطرباين يف ، وقال شعيب األرنؤوط: صحيح لغريه

(، وعبداَّلل بن 39/277) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 1420) "الرشيعة"(، واآلجري يف 494) "املعجم"األعرايب يف 

صحيح وضعيف "(، ويف 311حتت حديث رقم ) "الصحيحة"وحسنه األلباين يف  (،8) "عثامن بن عفان فضائل"أمحد يف 

 .(3708) "سنن الرتمذي

(، 3/1103) "تأريخ املدينة"وابن أيب شيبة يف ، ، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح(18067) "املسند"يف  رواه أمحد (3)

 "اآلحاد واملثاين"وابن أيب عاصم يف  (،1973) "مسند الشاميْي"والطرباين يف (، 39/274) "تأريخ دمشق"وابن عساكر يف 

 .(3119) "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 6/64) "اْلصابة"(، وابن حجر يف 1381)

واحلاكم يف  (،722) "فضائل الصحابة"ويف  (،18129) "املسند"يف  (، وأمحد111ابن ماجه )و (،3704رواه الرتمذي ) (4)

(، وابن عساكر يف 3/1102) "تأريخ املدينة"وابن أيب شيبة يف  (،1417) "الرشيعة"واآلجري يف  (،4552) "املستدرك"

(، وصححه األلباين يف 6/63(، وابن حجر يف اْلصابة )1007) "أسد الغابة"(، وابن األثري يف 39/276) "تأريخ دمشق"

 .(111) "سنن ابن ماجهصحيح وضعيف "(، و 3119حتت حديث رقم ) "الصحيحة"

 =      وعبد الرزاق يف، ، وقال شعيب األرنؤوط: صحيح(18118) "املسند"(، ويف 721) "فضائل الصحابة"يف  رواه أمحد (5)
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و  دلةطةأل هاوةَلةكانيدا بة يةكيَك لة رِيَطاكانى مةدينةدا رِيَى دةكر واتة: ثيَغةمبةر 
رِةى مانطا؟ وتيان: ؤفةرمووى: ضى دةكةن لة فيتنةيةك ديَت و دةرِوات بة ثانتايي زةويدا وةكوو ب

 (ُمرََّة اْلَبْهِزيِّ)؟ فةرمووى: ثةيوةست بن ئا بةمةوة و هاوةآلنى، ضى بكةين ئةى ثيَغةمبةرى خوا 
  :يشتم تا طةيشتمة سةر ئةو ثياوةى كة ثيَغةمبةر ؤبة ثةلة رِدةَليَت كرد، ومت:  ؤئاماذةى ب

؟ فةرمووى: ئةوة، كة سةيرم كرد بينيم )عومسانى كورِى عةففان(ة ئةمة ئةى ثيَغةمبةرى خوا 
. 

 ثيَغةمبةر شى بوو، ؤسةرى داث عومسانى كورِى عةففان( )لة رِيوايةتيَكى تردا: 
ذةدا بة بيَتاوان دةكوذريَت، سةيريان كرد ؤشراوة لةو رِؤفةرمووى: فيتنةيةك ديَت و ئةو سةرداث

 .)عومسانى كورِى عةففان(ة 

ئةو  ئةوة ئا يةم و بةردةممدا بةرثا دةبيَت،م ذيَرثيَجاريَكى تر فةرمووى: فيتنةيةك لة ثيَغةمبةر 
 قن.ذة ئةو و شويَنكةوتووانى لةسةر هيدايةت و حةؤرِ

َليم طرت و رِووم كردة ؤمم بة ثةلة طةياندة ئةو و قؤخدةَليَت:   (َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ )
 .ة؟ فةرمووى: ئا ئةوةومت: ئا ئةم ثيَغةمبةرى خوا 

رِزطاربوونى موسوَلمانان، وةكوو  ؤبة تاقيكردنةوةيةكى طةورةى داناوة ب ثيَغةمبةرى خوا 
اٍت  -َمنأ َنَجا ِمنأ َثََلٍث, َفَقدأ َنَجا »دةفةرمويَت:  اُل, َوَقتأُل َخلِيَفٍة -َثََلَث َمرَّ جَّ ِِت, َوالدَّ : َموأ

طِيهِ  قِّ ُمعأ َطِِبٍ بِاْلأَ «ُمصأ
(1). 

 –جار ئةمةى فةرموو  آس -شت رِزطارى بيَت، ئةوة رِزطارى بووة  آواتة: هةركةسيَك لة س
لة كاتى مردنى من، وة لة كاتى دةججالدا، وة لة كاتى كوشتنى خةليفةيةكى ئارامطر لةسةر 

 حةق دةيبةخشيَت.
                                                                                                                                                             

واحلاكم  (،359) "الكبري"والطرباين يف (، 39/275) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 20759) "جامع معمر بن راشد" =

 .(5) "فضائل عثامن بن عفان"(، وعبداَّلل بن أمحد يف 9/114) "احللية"وأبو نعيم يف  (،8334) "املستدرك"يف 

، وقال: صحيح (4548) "املستدرك"واحلاكم يف ، ، وقال شعيب األرنؤوط: حديث حسن(16973) "املسند"يف  رواه أمحد (1)

(، وابن قانع يف 244) "املختارة"(، وضياء الدين يف 3/1076) "تأريخ املدينة"وابن أيب شيبة يف  ،اْلسناد، وَل ُيرجاه

 .(3/221) "أسد الغابة"(، وابن األثري يف 72/189) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 2/89) "معجم الصحابة"
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اِر: وَ  َثنِي َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل ِِل ُعْثاَمُن َوُهَو ََمُْصوٌر يِف الدَّ َما »َعْن َنافٍِع، َقاَل: َحدَّ

نَسِ  َخأ ِء إِنَّ َهُؤََل »؟ َقاَل: «َوَما َأَشاَر بِِه َعَليأَك »؟ َقاَل: ُقْلُت: «َتُقوُل فِيََم َأَشاَر بِِه َعََلَّ املأُِغَيُة بأُن اْلأ

َم ُيِريُد  ُت َتَرُكوِن الأَقوأ ِعي, َفإِنأ ُخلِعأ َلعأ َقَتُلوِن , وَن َخلأ أ ُأخأ َت »، َقاَل: ُقْلُت: «َوإِنأ ََل َت إِنأ ُخلِعأ َأَرَأيأ

َيا نأ ا ِِف الدُّ نََّة َوالنَّارَ »، ُقْلُت: «ََل » :؟ َقاَل «َأُتَراَك ُُمَلَّد  لُِكوَن اجلأَ ُقْلُت: ، «ََل »؟ َقاَل: «َفَهلأ َيمأ

أ » َت إِنأ ََل َلعأ َأَرَأيأ ََلِم »، ُقْلُت: «ََل »؟ َقاَل: «, َأَيِزيُدوَن َعََل َقتألَِك  َُتأ ِسأ نََّة ِِف اْلأ  السُّ
َت َتُسنَّ َهِذهِ َأَرَأيأ

ٌم َعََل َأِمٍي َخَلُعوهُ  ُكلَََّم َسِخطَ  َصَكُه اَّللَُّ َقوأ ا َقمَّ َلُع َقِميص  «, َوََل ََتأ
(1). 

يدا، ؤئابَلووقة درابوو لة ماَلةكةى خ كاتيَك خةليفة )عومسانى كورِى عةففان( واتة: 
كردم وتى: ضى دةَليَيت لة داواكارى ئةو يَثرسى ثدةَليَت:  )عبداهلل ى كورِى عومةر( 

ومت: دةَليَن ضى؟ وتى: دةَليَن  هةَلطةرِاوانةى هاتوونةتة سةر مةدينة لة خةَلكى )ميسر و عيَرِاق(؟
واز بهيَنيت لة خةليفايةتى و بيدةيتة دةست ئةوان، وة طةرنا دةتكوذين، منيش ومت: طةر  دةبيَت

واز بهيَنيت وا دةزانى دةميَنيتةوة لة دونيا؟ وتى: نةخيَر، ومت: ئايا ئةوان بةهةشت و جةهةننةميان 
ى: نةخيَر، بةدةستة؟ وتى: نةخيَر، ومت: وة ئةطةر دةستيش هةَلنةطريت لةوة زياتر هةية بتكوذن؟ وت

ومت: من بة باشى نازامن ئةم سوننةتة دابيَنيت لة ئيسالمدا، هةركاتيَك خةَلكى رِازى نةبوون لة 
 دةسةآلتيَك الى بدةن، وة كراسيَك خوا لةبةرى كردوويت داى مةكةنة.

َتِحي ِمنأ َرُجٍل »ثيَى دةفةرمويَت:  ئةو )عومسانى كورِى عةففان(ةى كة ثيَغةمبةر  َأََل َأسأ

َتِحي ِمنأُه املأَََلئَِكةُ تَ  «سأ
(2). 

 شةرمى ىلَ دةكةن؟! فريشتةكانئةوة شةرم نةكةم لة ثياويَك كة واتة: 

                                                             

 "الطبقات الكربى"(، وابن سعد يف 37656) "املصنف"وابن أيب شيبة يف (، 767) "فضائل الصحابة"يف  رواه أمحد (1)

ملحمد بن حييى  "التمهيد والبيان يف مقتل الشهيد عثامن"(، ويف 39/357) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 3/48)

 .124األندليس ص

وابن حبان  (،85) "فضائل عثامن بن عفان"وعبداَّلل بن أمحد يف (، 3401(، ومسلم )603) "األدب املفرد"يف  رواه البخاري (2)

(، وأبو يعَل يف 1140) "املسند"وإسحاق بن راهويه يف  (،8932) "وسطاأل"(، والطرباين يف 6907) "صحيحه"يف 

(، واآلجري يف 2559) "َشح أصول اعتقاد"والاللكائي يف  (،1168(، وابن األعرايب يف املعجم )4815) "مسنده"

 .(1478) "الرشيعة"
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و  ثارة ، ثيَغةمبةر )جيش العسرة(رِيَكخستنى  ؤوة كاتيَك هةزار دينارى ئاَلتوونى هيَنا ب
ا َما ََضَّ ُعثأََمَن َما»سامانةكةى )عومسان(ى بةرز دةكردةوة و دةيفةرموو:  َد َهَذا َأَبد  «َعِمَل َبعأ

(1)
 ،

مِ »ويف رواية:  َد َهَذا الأَيوأ «َما ََضَّ ُعثأََمَن َما َفَعَل َبعأ
(2)

َد » ، ويف رواية: اَن َما َعِمَل َبعأ َما ََضَّ ابأَن َعفَّ

مِ  ُد َذلَِك ِمَراًرا«الأَيوأ ، ُيَردِّ
(3). 

 ثيَ ناطةيةنيَت.واتة: )عومسان( لةمةودوا هةركاريَك بكات هةرطيز زةرةرى 

زةرةر ناكات لةمةودوا فان( فكورِةكةى )عةفةرمووى:  وة لة رِيوايةتةكةى تردا ثيَغةمبةر 
 .ةرضى بكات، ضةند جار ئةمةى دووبارة كردةوةه

َمنأ »ثيَى فةرموو:  موسوَلمانان، ثيَغةمبةر  ؤى كرِى بة(ومَ ر)بريى  ئيمامى )عومسان( 

«َغَفَر اَّللَُّ َلهُ َيبأَتاُع بِئأَر ُروَمَة 
(4). 

 ش دةبيَت.ؤواتة: ئةوةى بريى )رِوومة( بكرِيَت خوا ليَى خ

لةكاتيَكدا  كرِى و خستيية سةر مزطةوتةكة، وة باخيَكى بةردةم مزطةوتةكةى ثيَغةمبةرى 
َبَد َبنِي ُفََلٍن َغَفَر اَّللَُّ َلهُ »: يةتىفةرموو  كة ثيَغةمبةر «َمنأ َيبأَتاُع ِمرأ

(5). 
                                                             

َهَذا  ( وقال:4553) "املستدرك"واحلاكم يف  (،846) "الصحابةفضائل "وأمحد يف  ،وحسنه األلباين (3701الرتمذي ) رواه (1)

َجاهُ  ْسنَاِد، َوََلْ ُُيَرِّ (، وأبو نعيم يف 1411) "الرشيعة"(، واآلجري يف 1279) "السنة"ابن أيب عاصم يف و ،َحِديٌث َصِحيُح اْْلِ

 .(137) "فضائل عثامن بن عفان"(، وعبداَّلل بن أمحد يف 6) "فضائل اْللفاء الراشدين"

(، 402أليب بكر بن اْلالل ) "السنة"(، ويف 1/59) "احللية"والبيهقي يف ، (2013) "األوسط"طرباين يف رواه ال (2)

 .( 6، 5أليب نعيم األصبهاين ) "فضائل اْللفاء الراشدين"(، و4/1748لآلجري ) "الرشيعة"و

 "األوسط"والطرباين يف  ( وحسنه َمققه )شعيب األرنؤوط(،20630(، ويف املسند )738) "فضائل الصحابة"أمحد يف  رواه (3)

 .(402) "السنة"(، وأبو بكر بن اْلالل يف 1279) "السنة"ابن أيب عاصم يف و(، 9226)

 خزيمةوابن  (،4436) "السنن"والدارقطني يف (، 827) "فضائل الصحابة"يف  (، وأمحد4376) "الكربى"رواه النسائي يف  (4)

 "تأريخ املدينة"(، ويف 6/359) "املصنف"وابن أيب شيبة يف  (،391) "املسند"والبزار يف  ،(2487) "صحيحه"يف 

فضائل "(، وعبداَّلل بن أمحد يف 1452) "الرشيعة"، واآلجري يف (11935) "سنن الكربىال"والبيهقي يف (، 1/152)

صحيح وضعيف سنن "(، وصححه األلباين يف 39/331) "دمشق تأريخ"(، وابن عساكر يف 120) "عثامن بن عفان

 ./ حتقيق الثاين( 6066) "املشكاة"(، و 8/178) "النسائي

 = "املصنف"وابن أيب شيبة يف  (،391) "املسند"والبزار يف (، 511) "املسند"يف  (، وأمحد4376) "الكربى"رواه النسائي يف  (5)
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 ش دةبيَت.ؤخوا ليَى خ ؛ئةوةى باخةكةى ثيَش مزطةوت بكرِيَت و بيخاتة سةر مزطةوتواتة: 

ُثوٍم ُعثأََمَن َوُهَو » ى ثيَ داوة:ؤدوو كضةكةى خ وة ثيَغةمبةرى خوا  َج ُرَقيََّة َوُأمَّ ُكلأ َوَزوَّ

«بِاملأَِدينَةِ 
(1). 

 دراوة، وةكوو ثيَغةمبةر  آوة يةكيَكة لةو دة كةسةى كة موذدةى بةهةشتيان ث
نَّةِ »دةفةرمويَت:  «َوُعثأََمُن ِِف اجلأَ

(2). 

يًّا َرِِضَ اَّللَُّ َعنُْه َيْوَم اجْلََمِل َيُقوُل: وَ 
اللَُّهمَّ إيِنِّ َأْبَرُأ إَِلْيَك »َعْن َقْيِس ْبِن َعبَّاٍد، َقاَل: َسِمْعُت َعلِ

ْلُت: َواَّللَِّ ِمْن َدِم ُعْثاَمَن، َوَلَقْد َطاَش َعْقِِل َيْوَم ُقتَِل ُعْثاَمُن، َوَأْنَكَرْت َنْفيِس وَجاُءويِن لِْلَبْيَعِة، َفقُ 

َم: إيِنِّ أَلَْسَتْحِيي ِمَن اَّللَِّ َأْن ُأَبايَِع َقْوًما َقَتُلوا َرُجاًل َقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصَلَّ اَّلُل َعَلْيِه وَ  َأََل »َسلَّ

يِي ِمنأهُ  َتحأ يِي ِِمَّنأ َتسأ َتحأ ُأَبايَِع َوُعْثاَمُن َقتِيٌل َعََل اأْلَْرِض ََلْ ، َوإيِنِّ أَلَْسَتْحيِي ِمَن اَّللَِّ َأْن «املأَََلئَِكةُ  َأسأ

ُهمَّ إيِنِّ ُمْشِفٌق  ُفوا، َفَلامَّ ُدفَِن َرَجَع النَّاُس َفَسَأُلويِن اْلَبْيَعَة، َفُقْلُت: اللَّ َّا َأْقَدُم ُيْدَفْن َبْعُد، َفاْنرَصَ
ِِ  

اَم ُصِدَع َقْلبِي، َوُقْلُت: اللَُّهمَّ َعَلْيِه، ُثمَّ َجاَءْت َعِزيَمٌة َفَباَيْعُت َفَلَقْد َقاُلوا : َيا َأِمرَي املُْْؤِمنَِْي، َفَكَأنَّ

ُخْذ ِمنِّي لُِعْثاَمَن َحتَّى َتْرَض 
(3). 

                                                                                                                                                             

 "املختارة"وضياء الدين يف  ،(11935) "السنن الكربى"والبيهقي يف (، 3/1112) "تأريخ املدينة"(، ويف 32023) =

صحيح وضعيف "(، وصححه األلباين يف 1303) "السنة"(، وابن أيب عاصم يف 1452) "الرشيعة"(، واآلجري يف 349)

 / حتقيق الثاين( 6066) "املشكاة"(، و 8/178) "سنن النسائي

 .(13428( برقم )10/11) "السنن واآلثارمعرفة "رواه البيهقي يف   (1)

 وأمحد (،7002) "صحيحه"وابن حبان يف  (،8137) "الكربى"والنسائي يف  (،3747(، والرتمذي )4649رواه أبو داود ) (2)

 (،835) "مسنده"وأبو يعَل يف  (،1020) "املسند"والبزار يف  (،1629) "املسند"ويف  (،85) "فضائل الصحابة"يف 

(، 31953) "املصنف"وابن أيب شيبة يف  ،(62) "الصغري"(، و 869) "األوسط"، ويف (13823) "الكبري"والطرباين يف 

 "الرشيعة"واآلجري يف  (،1428) "السنة"وابن أيب عاصم يف  ،331ص "اَلعتقاد"، ويف (90) "دخلامل"والبيهقي يف 

 "َشح السنة"والبغوي يف  (،1/95) "احللية"(، وأبو نعيم يف 2718) "َشح أصول اعتقاد"(، والاللكائي يف 1176)

 .(50) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 6118) "املشكاة"وصححه األلباين يف  (،3927)

َجاهُ  ، وقال:(4527) "املستدرك"احلاكم يف رواه  (3) يَْخْْيِ َوََلْ ُُيَرِّ ِط الشَّ وقال الذهبي: عَل َشط  ،َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعََل ََشْ

 =      (،39/450) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 137) "تثبيت اْلمامة وترتيب اْلالفة"البخاري ومسلم، وأبو نعيم يف 



 
146 

 بةشى سَييةم / بةاَل دانراوةكانى سةر هاوةالن

 

دةيوت: خواى ثةروةردطار ذى شةرِى )جةمةل(دا ؤلة رِ )عةىل كورِى ئةبو تاليب( واتة: 
ذةى )عومسان( كوذرا عةقَلم تيَكضوو، ؤدةنويَنم لة خويَنى )عومسان(، ئةو رِ ؤمت بؤمن بةرييةتى خ

خةليفايةتى، ومت:  ؤبدةن ب آئةوةى ثةميامن ث ؤ، خةَلكى دةهاتن بدذايةتى نةفسى خؤمم دةكرد
ثيَى  بدةن كة ثياويَكيان كوشتووة ثيَغةمبةر  آسويَند بة خوا من شةرم دةكةم كةسانيَك ثةميامن ث

ةكةم ثةميان وةرطرم شةرمى ىلَ دةكةن؟! شةرم ئ فريشتةكان: شةرم نةكةم لة كةسيَك كة فةرمووة
د و طةرِانةوة داواى يشنت و دفنيان كرؤ)عومسان( كوذراوة و هيَشتا دفن نةكراوة؟ رِ لة كاتيَكدا
 كردم كة خةليفايةتى وةربطرم، ومت: من حةز بةم كارة ناكةم بضمة ناوى، ثاشان يةكالئةوةيان ليَ

م ؤش خؤبوومةوة لةسةرى و ثةميانيان ثيَدام، لةطةأل وتيان ئةمريى ئيمانداران خةريك بوو لة ه
 طرة تا رِازى دةبيت.ببضم، ومت: خواية لةثيَناوى خويَنى )عومسان(دا ضيم ىلَ وةردةطريت وةرى 

اُعَها، وَ  ْت َسِفينٌَة َمْرُفوٌع َِشَ َعْن َعِمرَيَة ْبِن َسْعٍد َقاَل: ُكنَّا َمَع َعِِلٍّ َعََل َشاطِِئ اْلُفَراِت، َفَمرَّ

 : : »َفَقاَل َعِِلٌّ , َوالَِّذي {k  :24}[ ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڄ]َيُقوُل اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ

ٍر ِمنأ بَِحاِرهِ َما  «َقَتلأُت ُعثأََمَن, َوََل َماَْلأُت َعََل َقتألِهِ َأنأَشَأَها ِِف َبحأ
(1). 

)عةمريةى كورِى سةعد( دةَليَت: لةطةأل خةليفة )عةىل كورِى ئةبو تاليب(دا بووم واتة: 
كةكةى هةَلدابووةوة، ئيمامى )عةىل( ؤلةسةر ليَوارى رِووبارى فورِات، بةلةميَك تيَثةرِ بوو ضار

واتة: ، {k  :24}[ ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڄ]وتى: خواى طةورة دةفةرمويَت: 
كةكةيان هةَلداوةتةوة وةكوو ئاآل، سويَند بةوةى بةسةر دةريايةك لة ؤن، ضارؤبةسةر دةريادا دةرِ
 )عومسان(م نةكوشتووة و ثشتيوانى كوشتنيشى نةبووم. ،دةرياكانيدا دةيبات

 

 
 

                                                                                                                                                             

سري أعالم "(، و 7/182َلبن كثري ) "البداية والنهاية"(، و 3/78للطربي ) "الرياض النَضة يف مناقب العرشة"ويف  =

 .(2/461للذهبي ) "النبالء

فضائل عثامن "(، وعبداَّلل بن أمحد يف 4/1264) "تأريخ املدينة"(، وابن أيب شيبة يف 739) "فضائل الصحابة"أمحد يف  رواه (1)

 .(7/494) "تفسري ابن كثري"(، و 1875) "تفسريابن أيب حاتم"(، ويف 27) "بن عفان
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 دوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادا

 : ()علي بن أبي طالبهةواَلى شةهيدكردنى  -

لنَِي َعاقُِر »دا و فةرمووى:  هةواَلى شةهيدبوونى ئيمامى )عةىل(  ثيَغةمبةر  َوَّ َقى اْلأ َأشأ

َخِريَن الَِّذي َيطأَعنَُك َيا َعَِلُّ  َوَأَشاَر إََِل َحْيُث ُيْطَعنُ  «النَّاَقِة, َوَأَشَقى اْلأ
َقى »»ويف رواية:  ،(1) إِنَّ َأشأ

ُر النَاَقِة, َوإِنَّ 
لنَِي َعاقِ َوَّ ِخِريَن ملََنأ يَ اْلأ َقى اْلأ َبة  َعََل َهِذهِ َأشأ ُبَك ََضأ ِ ، َوَأْوَمَأ إََِل َرْأِسِه، «ْضأ

ُب » ، َوَأْوَمَأ إََِل حِلَْيتِهِ «َهِذهِ ُيَضِّ
(2). 

ى سةربرِى، وة  ئةو كةسة بوو كة حوشرتةكةى )صاحل(  كةسانى ثيَشووواتة: خراثرتين 
 تا رِيشت خويَناوى دةبيَت.ةية كة ليَرةت دةدا، واتة سةرت، تا ئةو كةسؤك خراثرتين كةسانى

ُه َقِد »كة لة خةَلكى عيَرِاق بيَزار دةبوو دةيوت:  ئيمامى )عةىل(  ُت َأنَّ َأَما َواَّللِ, َلَوِددأ

, َفَخَضَب َهِذهِ  َقاُكمأ َتَعَث َأشأ َيَتُه  -ابأ نِي ِْلأ ِم َرْأِسهِ ، َوَوَضَع َيَدُه َعََل ُمقَ «ِمنأ َهِذهِ  -َيعأ دَّ
(3). 

رِيشى  ؤواتة: سويَند بة خوا ئاوامتة خراثرتين كةستان هةستيَت ئةمةم خويَناوى بكات، دةستى ب
 سةرى رِادةكيَشا. ؤكارى ئةمةوة دةستى بؤرِادةكيَشا، بة ه

َْي:  ُن ُعَمَر »َوَكاَن َيُقوُل َلَياِِلَ ِصفِّ ا إِنَّ َّللَِِّ َدرُّ َمَقاٍم َقاَمُه َعبأُد اَّللَِّ بأ ُن َمالٍِك؛ إِنأ َكاَن بِرًّ ُد بأ َوَسعأ

َرُه َلَعظِيٌم, َوإِنأ َكاَن إِثأَم  إِنَّ َخَطَرُه َلَيِسيٌ  َيا َحَسُن َيا َحَسُن َما َظنَّ َأُبوَك َأنَّ »َوَكاَن َيُقوُل:  ،«َأجأ

َر َيبأُلُغ إََِل َهَذا, َودَّ َأُبوَك َلوأ َماَت َقبأَل َهَذا  َمأ يَن َسنَة  اْلأ ِ «بِِعَشأ
(4). 

زطةم بة كارةكةى )عبداهلل ى كورِى ؤدةيوت: خ )صفني(شةوانى  ئيمامى )عةىل( واتة: 
شةطريييان هةَلبذارد لةو كاتةدا" طةر ؤعومةر و سةعدى كورِى ماليك( "هاوشيَوةكانى كة ط

كةمة، وة كارةكةيان ضاك بيَت ثاداشتيَكى طةورةى هةية، وة طةر تاوانيش بيَت ترسةكةى 
زطاية باوكت ؤدةيوت: ئةى )حةسةن( باوكت طومانى وا نةبوو ئةم كارة بطاتة ئةم ئاستة، خ

 بيست سالَ ثيَش ئةمة مبرداية.
                                                             

 .(1088) "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 3/35) "الطبقات الكربى"رواه ابن سعد يف  (1)

 .(1424) "املسند"البزار يف رواه  (2)

 (.7311) "الكبري"الطرباين يف رواه  (3)

 .(6/209َلبن تيمية ) "منهاج السنة النبوية" (4)
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رِاى لةسةر دةرضوونى نةبوو لة مةدينة و شةرِكردن لة  لةبةرئةوةى )حةسةن(ى كورِى 
ى )حةسةن(ى دةكرد و وةسفى ئيمام ثيَغةمبةر  وة و تةنانةت لة خةليفايةتيش، )صفني(

نِي َهَذا َسيٌِّد »دةيفةرموو:  لِِمنَي  ,إِنَّ ابأ ِ ِمَن املُسأ ِ َعظِيَمَتنيأ َ فَِئَتنيأ لَِح بِِه َبنيأ «َوَلَعلَّ اَّللََّ َأنأ ُيصأ
(1). 

مةَلى طةورةى موسوَلمانان ثيَكديَن، ئةوةبوو لةثاش ؤلةسةر دةستى ئةم كورِةم دوو كواتة: 
 .)مةعاوية(  ئيمامى ؤب دابةزى خةليفايةتىشةهيدبوونى باوكى لة 

ُ ِمنأ َعَِلي »دةيفةرموو:  وة ثيَغةمبةر  َسنيأ َسُن ِمنِّي َواْلأُ «اْلأَ
(2). 

 واتة: )حةسةن( لة من دةضيَت و )حوسةين(يش لة )عةىل( دةضيَت.

خةوارجةكان كافريان دةكرد و بة هةَلطةرِاوةيان دادةنا  خةليفة )عةىل كورِى ئةبو تاليب( 
و وةكوو ثيَغةمبةران سةيريان دةكرد و بةشيَكيان بة خوايان  )معصوم(و رِافيزةكانيش بةشيَكيان بة 

كان، لة نيَوان ئةم دوو تاقمةدا بوو، ئةوةبوو بة دةستى (ة)علوية نصرييدادةنا، وةكوو 
افيزةكانيش دةثةرسرتا بة هاوارليَكردن و تةوافكردن بةدةورى خةوارجةكان شةهيد كرا، لةالى رِ

 بةناو طؤرِةكةيدا.

ُظنِي بََِم »هةستى بةمة دةكرد و دةيوت:  هةر خؤيشى  ِرٌط, ُيَقرِّ بٌّ ُمفأ
هَيألُِك ِِفَّ َرُجََلِن, ُُمِ

ِمُلُه َشنَ  , َوُمبأِغٌض ََيأ «بأَهَتنِيـآِن َعََل َأنأ يَ ـَليأَس ِِفَّ
(3)

ِ ـلَ »: اَل ـَق، وَ  ٌم َح ـي قَ ـيُِحبُّن ِخ ـتَّى يُ ـوأ  َلُهمأ ُحبِّيـدأ

                                                             

وابن حبان يف  (،1730) "الكربى"والنسائي يف  (،3773والرتمذي ) (،4662(، وأبو داود )2704رواه البخاري ) (1)

 (،3656) "املسند"والبزار يف  (،1354) "فضائل الصحابة"، ويف (20392) "املسند"يف  وأمحد (،6964) "صحيحه"

وابن  (،766) "الصغري"(، و 1531) "األوسط"(، ويف 2588) "الكبري"(، والطرباين يف 4809) "املستدرك"واحلاكم يف 

وإسحاق بن  (،11925) "السنن الكربى"(، والبيهقي يف 915) "املسند"والطياليس يف  (،32178) "املصنف"أيب شيبة يف 

 "الرشيعة"(، واآلجري يف 811) "املسند"(، واحلميدي يف 423) "الفتن"ونعيم بن محاد يف  (،1899) "املسند"راهويه يف 

 "َشح السنة"(، والبغوي يف 2/35) "احللية"(، وأبو نعيم يف 2796) "َشح أصول اعتقاد"(، والاللكائي يف 1644)

(14/136). 

املجالسة "يف  أبو بكر املالكيو(، 2628) "الكبري"(، والطرباين يف 17189) "املسند"وأمحد يف  (،4131رواه أبو داود ) (2)

(، 4/335) "سري أعالم النبالء"(، والذهبي يف 13/219) "تأريخ دمشق"وابن عساكر يف  (،3444) "وجواهر العلم

 .(3179) "صحيح اجلامع الصغري"، و (811) "الصحيحة"وصححه األلباين يف  ،َرَواُه ثاَلََثٌة َعنُْه، َوإِْسنَاُدُه قويٌّ  وقال:

 =، ورواه ابن أيب     : إسناده حسنوقال الشيخ أمحد شاكر (،1376) "املسند"(، ويف 1221) "فضائل الصحابة"رواه أمحد يف  (3)
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 دوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادا

ِخَلُهمأ ُبغأِِض النَّارَ  َواٌم َحتَّى ُيدأ «النَّاَر, َوَلُيبأِغُضنِي َأقأ
(1). 

واتة: دوو كةس بة هؤكارى منةوة تيادةضن، خؤشةويستييةكى زيادةرِةو، كة برِيارى وام بؤ 
 رِقليَبوويةكم كة شتى وام ثيَ دةَلآ هةمووى هةَلبةسرتاوة.دادةنآ لة مندا نيية، وة 

وة لة رِيوايةتةكةى تردا دةفةرمويَت: خةَلكانيَك بة هؤكارى خؤشةويستى منةوة دةضنة 
 ئاطرةوة، كةسانيَكى تر بة هؤكارى رِقليَبوونى من دةضنة ئاطرةوة.

ََلهُ َمنأ ُكنأُت »َيُقوُل: ثيَى فةرمووة:  وة ثيَغةمبةر  ََلُه َفَعَِلٌّ َموأ َت »َوَسِمْعُتُه َيُقوُل:  ،«َموأ َأنأ

َم »، َوَسِمْعُتُه َيُقوُل: «َبعأِديِمنِّي بَِمنأِزَلِة َهاُروَن ِمنأ ُموَسى, إَِلَّ َأنَُّه ََل َنبِيَّ  اَيَة الأَيوأ طنَِيَّ الرَّ َْلُعأ

«َل  َُيِبُّ اَّللََّ َوَرُسوَلهُ َرُج 
(2). 

ةرثةرشتيكارى بووم )عةىل(ش سةرثةرشتيكارييةتى، وة ثيَى دةفةرموو: تؤ لة واتة: ئةوةى من س
شويَنى منى وةكوو ضؤن )هاروون( لة شويَنى )موسا( بوو، بةآلم لةدواى من ثيَغةمبةرى تر نايةت، 
وة لة شةرِى )خةيبةر(دا فةرمووى: ئةمرِؤ ئاآلكة دةدةمة دةست كةسيَك كة خوا و ثيَغةمبةرى 

 ت.خواى خؤش دةويَ

َمنأ َأَحبَّ َعلِيًّا َفَقدأ َأَحبَّنِي, َوَمنأ َأَحبَّنِي َفَقدأ َأَحبَّ اَّللُ, »فةرموويةتى:  وة ثيَغةمبةرى خوا 

َغَضنِي َفَقدأ َأبأَغَض اَّللَ َغَضنِي, َوَمنأ َأبأ َغَض َعلِيًّا َفَقدأ َأبأ «َوَمنأ َأبأ
(3). 

                                                                                                                                                             

 ،إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخْي (، وحسنه، وقال:984لأللباين ) "ظالل اجلنة"(، ويف 984) "السنة"عاصم يف  =

احلجة يف بيان "(، واألصبهاين يف 119) "َشح مذاهب أهل السنة"وابن شاهْي يف (، 1550) "املعجم"وابن األعرايب يف 

(، والطربي يف 42/293) "تأريخ دمشق"، وابن عساكر يف 135ص "تأريخ اْللفاء"(، والسيوطي يف 522) "املحجة

 .(4/43) "النهاية يف غريب احلديث واألثر"(، وابن األثري يف 3/195) "الرياض النَضة يف مناقب العرشة"

رجال إسناده جيد ورجاله ثقات  (، وقال:984لأللباين ) "ظالل اجلنة"ويف  (،986) "السنة"ابن أيب عاصم يف رواه  (1)

 .(78للبالذري ) "أنساب األَشاف"ويف  ،الشيخْي

، وقال شعيب األرنؤوط )َمققه(: حديث صحيح، وهذا سند رجاله (121ابن ماجه )و(، 8343) "الكربى"النسائي يف  رواه (2)

 "السنة"(، وابن أيب عاصم يف 32078) "املصنف"(، وابن أيب شيبة يف 1093) "فضائل الصحابة"يف  وأمحد ،ثقات

صحيح وضعيف سنن "(، ويف 4/335) "الصحيحة"وصححه األلباين يف (، 1387لأللباين ) "ظالل اجلنة"ويف (، 1387)

 .(121) "ابن ماجه

َجاهُ  ، وقال:(4648) "املستدرك"احلاكم يف رواه  (3) ، َوََلْ ُُيَرِّ يَْخْْيِ ِط الشَّ  =      "الكبري"الطرباين يف و ،َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعََل ََشْ



 
150 

 بةشى سَييةم / بةاَل دانراوةكانى سةر هاوةالن

 

بويَت ئةوة شويستووة، وة ئةوةى منى خؤبويَت ئةوة منى خؤش شواتة: ئةوةى )عةىل( خؤ
قى لة من خواى خؤش ويستووة، وة ئةوةى رِقى لة )عةىل( بيَت ئةوة رِقى لة منة، وة ئةوةى رِ

 .بيَت ئةوة خواى توورِة كردووة

ُه »، َقاَل:  َعْن َعِِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب وَ  بََّة, َوَبَرَأ النََّسَمَة, إِنَّ يِّ إََِلَّ َوالَِّذي َفَلَق اْلأَ ُمِّ ُد النَّبِيِّ اْلأ َلَعهأ

ِمٌن, َوََل ُيبأِغُضنِي إَِلَّ ُمنَافٌِق  ُه ََل َُيِبُّنِي إَِلَّ ُمؤأ «َأنَّ
َم: ُل اَّللِ وْ ُس رَ  اَل قَ وَ  ،(1) ُه ََل »َصَلَّ اَّلُل َعَليِْه َوَسلَّ إِنَّ

ِمٌن, َوََل ُيبأِغُضَك إَِلَّ ُمنَافٌِق  «َُيِبَُّك إَِلَّ ُمؤأ
(2). 

دةَليَت: سويَند بةوةى دانةويََلة لةت دةكات و ئادةميزاد  واتة: )عةىل كورِى ئةبو تاليب( 
كة ئةوةى ئيماندار نةبيَت منى خؤش ناويَت، وة  دروست دةكات، وادةى ثيَغةمبةرى خواية 

 ئةوةى دوورِوو نةبيَت رِقى لة من نابيَت.

َضاَنا »)عةىل(دا دةَليَت: لة وةسفى ئيمامى  خةليفة )عومةرى كورِى خةتتاب(  َوَأقأ

«َعَِلٌّ 
(3). 

 واتة: شارةزاترين كةمسان لة دادوةريدا )عةىل كورِى ئةبو تاليب(ة.
                                                                                                                                                             

تأريخ "(، وابن عساكر يف 359) "احلجة يف بيان املحجة"(، واألصبهاين يف 656) "ترتيب األماِل"والشجري يف  و (،901) =

صحيح "(، و 1299) "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 3/122) "الرياض النَضة"(، والطربي يف 42/271) "دمشق

 .(5963) "اجلامع الصغري

 (،642) "املعجم"(، وابن األعرايب يف 50) "فضائل الصحابة"ويف  (،8097) "الكربى"(، والنسائي يف 78رواه مسلم ) (1)

(، والبيهقي 6924) "صحيحه"وابن حبان يف (، 32064) "املصنف"(، وابن أيب شيبة يف 643) "املعجم"وابن عساكر يف 

 "احللية"(، وأبو نعيم يف 532) "اْليامن"(، وابن منده يف 1531) "الرشيعة"، واآلجري يف (354) "عتقاداَل"يف 

 .(1685) "َشح أصول اعتقاد"(، والاللكائي يف 4/185)

(، 948) "فضائل الصحابة"ويف  (،731) "املسند"يف  (، وأمحد8433) "الكربى"(، والنسائي يف 3738رواه الرتمذي ) (2)

(، وأبو نعيم يف 1220) "الرشيعة"(،  واآلجري يف 1003) "املعجم"(، وابن عساكر يف 261) "اْليامن"وابن منده يف 

صحيح "(، ويف 1720) "الصحيحة"وصححه األلباين يف  (،3908) "َشح السنة"والبغوي يف  (،4/185) "احللية"

 .(2422) "اجلامع الصغري

تأريخ "و  (،7/325)َلبن عساكر  "تأريخ دمشق"يف (، و10928) "الكربى"(، والنسائي يف 4481رواه البخاري ) (3)

 .(2/107للذهبي ) "اْلسالم
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ٍِ »وة هةر لة وةسفيدا دةَليَت:  َ َرُسوُل اَّللَِّ َصَلَّ اَّللُ َعَليأِه َوَسلََّم َوُهَو َعنأُه َرا «ُتُوِفِّ
(1). 

 تا وةفاتى كرد لةو رِازى بوو. واتة: ثيَغةمبةرى خوا 

 ؛كارى رِاستكردنةوةى تةفسري و ماناى تةواوى قورئان خةليفة )عةىل كورِى ئةبو تاليب( 
لة  لة ئةستؤى بوو، بة هؤكارى بوونى طومرِايي خةوارجةكان لة سةردةميدا، وةكوو ثيَغةمبةر 

: ُكنَّا َقاَل   َسِعيٍد اْْلُْدِريَّ  يبْ َعْن أَ سةردةمى خؤيدا ئةم هةواَلةى ثآ دةدات كة دةفةرمويَت: 

َم، َفَخَرَج َعَلْينَا ِمْن َبْعِض ُبُيوِت نَِسائِِه، َقاَل: َفُقْمنَا  ُجُلوًسا َننَْتظُِر َرُسوَل اَّللَِّ َصَلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

َم  َمَعُه، َفاْنَقَطَعْت َنْعُلُه، َفَتَخلََّف َعَلْيَها َعِِلٌّ َُيِْصُفَها، َفَمََض َرُسوُل اَّللَِّ َصَلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

آِن, َكََم »َوَمَضْينَا َمَعُه، ُثمَّ َقاَم َينَْتظُِرُه َوُقْمنَا َمَعُه، َفَقاَل:  إِنَّ ِمنأُكمأ َمنأ ُيَقاتُِل َعََل َتأأِويِل َهَذا الأُقرأ

ْفنَا َوفِينَا َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َفَقاَل: «َقاَتلأُت َعََل َتنأِزيلِهِ  «َوَلكِنَُّه َخاِصُف النَّعألِ , ََل »، َفاْسَترْشَ
(2). 

 دةَليَت: ئيَمة دانيشتبووين، ضاوةرِيَى ثيَغةمبةرمان  واتة: )ئةبو سةعيدى خودرى( 
دةكرد، لة يةكيَك لة ماَلى خيَزانةكانى هاتة دةرةوة، لةطةَليدا رِؤيشتني، نةعلةكةى ثضرِا، )عةىل 

رِيَمان  كورِى ئةبو تاليب( دواكةوت بةهؤكارى ضاككردنى نةعلةكانييةوة، لةطةأل ثيَغةمبةردا 
ةرمووى: لة ف كرد، ثاشان وةستا و ضاوةرِيَى كرد و ئيَمةش لةطةَليدا وةستاين، ثيَغةمبةر 

نيَوانتاندا كةسيَك هةية تووشى شةرِ دةبيَت لةسةر تةفسري و ماناى درووستى ئةو قورئانة وةكوو 
مان كرد كة لةناوماندا (و عومةر )ئةبو بةكرسةيريَكى ضؤن من شةرِم كرد لةسةر دابةزينى، 

سةية كة ؟ فةرمووى: نةخيَر، بةَلكوو ئةو كةوتى: ئةوة منم ئةى ثيَغةمبةرى خوا  ،نبوو
 نةعلةكة دةدووريَتةوة.

ُل »ةَليَت: د  وة لةاليةكى تريشةوة خةَلكى عيَرِاق وةكوو )عائيشة( َهُب َأهأ َفَيذأ

ِديِث  ِذُبوَن َعَليأِه, َوَيِزيُدوَن َعَليأِه ِِف اْلأَ «الأِعَراِق َيكأ
(3). 

                                                             
 .(356) "احلجة يف بيان املحجة"واألصبهاين يف  (،5/18رواه البخاري ) (1)

، وقال شعيب األرنؤوط: (11773) "املسند"يف  وأمحد (،156) "خصائص عِل"ويف  (،8488) "الكربى"رواه النسائي يف  (2)

 .(2487) "الصحيحة"وصححه األلباين يف  (،42/453َلبن عساكر ) "تأريخ دمشق"ويف  ،حديث صحيح

 "مسنده"وصححه أمحد شاكر، وأبو يعَل يف ، ، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن(2/86) "املسند"يف  رواه أمحد (3)

 .(29/144َلبن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، ويف 605) "املختارة"(، وضياء الدين يف 474( برقم )1/367)



 
152 

 بةشى سَييةم / بةاَل دانراوةكانى سةر هاوةالن

 

 قسةكانيدا.ةوة دةكةن و شتى بؤ زياد دةكةن لة يبةدةم واتة: بةآلم خةَلكى عيَرِاق درؤ

 :كة دةكةوَيتة ناو كَيشةكانةوة   ()عائشة بة هةوالــَدان -

َلةسةندنةوةى بكوذةكانى خةليفة )عومسانى كورِى ؤوة ئةو هاوةآلنةيش كة هةستان بة ت
اهلل و زوبيَرى كورِى  و تةَلحةى كورِى عبيد وةكوو )عائيشةى خيَزانى ثيَغةمبةر  عةففان( 
، هةمان هةواَلى شةهيدبوون و تووشبوونى ئةو كارةساتانةيان ثيَ طةيشتبوو لة عةوام( 

 .ثيَغةمبةرةوة 

ُه َسَيُكوُن َبيأ »: فةرموو بة ئيمامى )عةىل(  ثيَغةمبةرى خوا  رٌ إِنَّ َ َعائَِشَة َأمأ , َقاَل: نََك َوَبنيأ

َقاُهمأ َيا َرُسوَل اَّلل, َقاَل:ا , َقاَل: َفَأنَ َنا َيا َرُسوَل اَّللِ؟ َقاَل: َنَعمأ أَ  ََل, َوَلكِنأ إَِذا َكاَن َذلَِك  َأشأ

َها إََِل َمأأَمنَِها ُددأ «َفارأ
(1). 
: من ئةى وتى ، ئيمامى )عةىل( و )عائيشة(دا كاريَك دةبيَت ؤلة نيَوان ت واتة: ئةى )عةىل(

فةرمووى: كةواتة من خراثرتين  ، ئيمامى )عةىل( آ؟! فةرمووى: بةَل ثيَغةمبةرى خوا
 .ىؤخ شويَنى ؤا )عائيشة( بطيَرِةرةوة بدمووى: نةخيَر، بةآلم ئةطةر رِوويفةر كةسم، ثيَغةمبةر 

َليأَت » َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِِض اَّللَُّ َعنُْهاَم، َقاَل: َقاَل َرُسول اَّللِ َصَلَّ اَّللَُّ َعَليه َوَسلَّم لِنَِسائِِه:

ُتُكنَّ َص  يرِ عأ َش  َبِب  لِ ُة اجَلمَ بَ احِ أيَّ َتُل َعنأ َيِمينَِها, وَعن َيَساِرَها كََِل  ُج رُ , ََتأ  اْلدأ َأٍب, َفُيقأ ُب َحوأ

َد َما َكاَدتأ  ا, ُثمَّ َتنأُجو َبعأ «َقتأَل  َكثِي 
(2). 

 )حةوئةب( ثيَى دةرِوات سةطىكة كاوى، وـكى تـوشرتيَـحاوةنى ـان بن خـة: ئةبيَت كامتـوات
                                                             

َشح "(، والطحاوي يف 995) "الكبري"(، والطرباين يف 3881) "مسنده"، والبزار يف (27198) "املسند"يف  رواه أمحد (1)

اُر بَِسنٍَد َحَسنٍ  هُ َأْخَرجَ (: 13/55) "فتح الباري"(، وقال ابن حجر يف 5612) "مشكل اآلثار ، وقال عِل الصاليب َأمْحَُد َواْلبَزَّ

 (: إسناده حسن.1/597) "أسمى املطالب يف سرية عِل بن أيب طالب"يف 

(، 5611) "َشح مشكل اآلثار"(، والطحاوي يف 37785) "املصنف"(، وابن أيب شيبة يف 4777) "مسنده"البزار يف رواه  (2)

الوايف "(، وصالح الدين الصفدي يف 2/521) "سري أعالم النيالء"(، ويف 3/161) "تأريخ اْلسالم"والذهبي يف 

وصححه األلباين يف (، 2/296للرُبِّي ) "اجلوهرة يف نسب النبي وأصحابه العرشة" (، ويف16/342) "بالوفيات

 .(853 - 1/847) "الصحيحة"
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 ، بةآلمتياضيَت ةخةريك ثاشان ،ر دةكوذريَتؤيَكى زخةَلك يداضةث رِاست و الىلةوة دةوةرِيَت، 
 .رِزطارى دةبيَت

ملََّا َأَتْت َعََل احْلَْوَأِب َسِمَعْت ُنَباَح اْلِكاَلِب،  َعْن َقْيِس ْبِن َأيِب َحاِزٍم، َأنَّ َعائَِشَة، َقاَلْت:

َم َقاَل َلنَا:  ُتُكنَّ َتنأَبُح َعَليأَها »َفَقاَلْت: َما َأُظنُّنِي إَِلَّ َراِجَعٌة، إِنَّ َرُسوَل اَّللِ َصَلَّ اَّلُل َعَليِْه َوَسلَّ َأيَّ

َأِب؟  وأ : تَ «كََِلُب اْلأَ َبرْيُ ْرِجِعَْي َعَسى اَّلل َعزَّ َوَجلَّ َأْن ُيْصلَِح بِِك َبْْيَ النَّاسِ ، َفَقاَل ََلَا الزُّ
(1). 

وةرِين بوو،  دةَليَت: كاتيَك طةيشتمة )حةوئةب( طويَم لة سةط )عائيشة( واتة: 
ثيَى فةرمووين: كامتانن سةطى  ومت: من هةر دةبيَت بطةرِيَمةوة، لةبةرئةوةى ثيَغةمبةر 

ن دةطةرِيَيتةوة، بةَلكوو خواى طةورة بتكاتة ؤوتى: ض )حةوئةب( ثيَى دةوةرِيَت، )زوبيَر( 
 كارى رِيَكخستنى نيَوان خةَلك.ؤه

ا »ر ثةشيمان بوو، وتى: ؤز )عائيشة(  ثاش ئةم رِووداوة ي ا َمنأِسيًّا, َفَأمَّ َيا َليأَتنِي ُكنأُت َنسأ

ُتِهَك ِمنِّي مِ الَِّذي  ٌر َقطُّ إَِلَّ انأ َببأُت َأنأ ُينأَتَهَك ِمنأ ُعثأََمَن َأمأ ثأُلُه, َحتَّى َكاَن ِمنأ َشأأِن ُعثأََمَن َفَواَّللَِّ َما َأحأ

َلمُ  َد الَِّذي َتعأ نََّك َأَحٌد َبعأ , ََل َيُغرَّ َن َعِديي َببأُت َقتأَلُه ُقتِلأُت, َيا ُعَبيأَد اَّللَِّ بأ ُت َلوأ َأحأ َتَقرأ , َفَواَّللَِّ َما احأ

َحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصَلَّ اَّللُ َعَليأِه َوَسلََّم َحتَّى َنَجَم النََّفُر الَِّذيَن َطَعنُوا ِِف ُعثأََمَن  ََمَل َأصأ َفَقاُلوا َأعأ

ا َصََل  ُسُن ِمثأُلَها, َوَصلَّوأ َراَءة  ََل ََيأ
ُسُن ِمثأُلُه, َوَقَرُءوا قِ َل  ََل ََيأ ُت َقوأ ة  ََل ُيَصَلَّ ِمثأُلَها, َفَلَمَّ َتَدبَّرأ

َحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصَلَّ اَّللُ َعَليأِه َوَسلَّمَ  ََمَل َأصأ نِيَع إَِذنأ َواَّللَِّ َما َتَقاَرُبوا َأعأ «الصَّ
(2). 

 وومايةتةوة و نةبووماية، ئةوةى بةسةر )عومسان(دا هات سويَند بةـزطاية هةر لةبري بضؤواتة: خ
                                                             

(،  واسحاق بن راهوية 4868) "مسنده"وأبو يعَل يف  (،4613) "املستدرك"واحلاكم يف  (،24654) "املسند"يف  رواه أمحد (1)

تأريخ "(، ويف 2/231) "سري أعالم النبالء"والذهبي يف  (،6732) "صحيحه"(، وابن حبان يف 1569) "مسنده"يف 

جوه (، وقال:6/236) "البداية والنهاية"(، وابن كثري يف 1/389) "اْلسالم حيحْي َوََلْ ُيرِّ ِط الصَّ ، ويف َهَذا إِْسنَاٌد َعََل ََشْ

 "الصحيحة"( وصححه األلباين يف 1/549لعِل الصاليب ) "أسمى املطالب يف سرية أمري املؤمنْي عِل بن أيب طالب"

 .(445 -444/ 5) "كنز العامل"وانظر (، 474)

ومعمر  (،750) "فضائل الصحابة"يف  (، وأمحد318) "الزهد"يف  ، وأبو داود56ص "خلق أفعال العباد"يف  رواه البخاري (2)

 (،3102) "مسند الشاميْي"والطرباين يف (، 4/1235) "تأريخ املدينة"وابن أيب شيبة يف  (،20967) "جامعه"بن راشد يف 

 .(39) "فضائل عثامن بن عفان"وعبداَّلل بن أمحد يف 
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ش نةبووة يةك شت بةسةر )عومسان(دا بيَت، حةزم كردووة بةسةر مندا بيَت وةكوو ؤوا ثيَم خخ
بةسةر ئةودا هاتووة، تاوةكوو طةر حةزم كرداية بكوذراية بكوذراماية، سويَند بة خوا كارى 

 بةالوة سووك نةبووة. هاوةآلنى ثيَغةمبةرم 

ُت َأنِّ ُكنأُت »ةيوت: د  )عائيشة( وة أ َأِِسأ َمِسِيي َهَذاَودِدأ ب ا َوََل ن ا َرطأ «ُغصأ
(1). 

 بةسرِة نةكرداية. ؤيشتنةم بؤزطاية ثةىلَ دارى تةرِ بووماية و ئةو دةرضوون و رِؤواتة: خ

ا َعََل َعائَِشَة َوِهَي َمْغُلوَبٌة، َقاَلْت: َأْخَشى َأْن ُيْثنَِي : ةَويِفْ ِرَوايَ  اْسَتْأَذَن اْبُن َعبَّاٍس َقْبَل َمْوهِتَ

َم َوِمْن ُوُجوِه امُلْسلِِمَْي، َقاَلْت: اْئَذُنو ، َفِقيَل: اْبُن َعمِّ َرُسوِل اَّللَِّ َصَلَّ اَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّ ا َلُه، َعَِلَّ

َقْيُت، َقاَل: َفَقاَل: َكيْ  َجُة َرُسوِل اَّللَِّ »َف ََتِِدينَِك؟ َقاَلْت: بَِخرْيٍ إِِن اتَّ ٍ إِنأ َشاَء اَّللَُّ, َزوأ َفَأنأِت بَِخيأ

ََمءِ  ُرِك ِمَن السَّ ِك, َوَنَزَل ُعذأ َ ا َغيأ ر  أ َينأكِحأ بِكأ َبرْيِ ِخالَ  «َصَلَّ اَّللُ َعَليأِه َوَسلََّم, َوََل َفُه، َوَدَخَل اْبُن الزُّ

، َوَوِدْدُت َأينِّ ُكنُْت نِْسًيا َمْنِسيًّا َفَقاَلْت: َدَخَل اْبُن َعبَّاٍس َفَأْثنَى َعَِلَّ
(2). 

، ثيَش وةفاتى  )عائيشة(ضوو بؤ الى  واتة: )عبداهلل ى كورِى عةبباس( 
الى، وتى:  ؤضووة ذوورةوة ب رى كرد و ثاشان )عبداهلل ى كورِى زوبيَر( ؤوةسفيَكى ز

 زطاية هةر نةبووماية.ؤالم وةسفى كردووم، بةآلم خ ؤ)ابن عباس( هاتووة ب

ُرجأ لِِقَتاٍل, »دةَليَت:  v( ابن تيمية) أ ََتأ أ ُتَقاتِلأ َوََل دِ إِنَّ َعائَِشَة ََل  َوإِنَََّم َخَرَجتأ لَِقصأ

ا فِيََم بَ  َ ََلَ لِِمنَي, ُثمَّ َتَبنيَّ َلَحة  لِلأُمسأ لِِمنَي, َوَظنَّتأ َأنَّ ِِف ُخُروِجَها َمصأ َ املأُسأ ََلِح َبنيأ ِصأ َك اْلأ ُد َأنأ َترأ عأ

اَرَها ُروِج َكاَن َأوََل, َفَكاَنتأ إَِذا َذَكَرتأ ُخُروَجَها َتبأكِي َحتَّى َتُبلَّ ِِخَ «اْلأُ
(3). 

ةرضوونةكةى لةبةر شةرِكردن نةبووة، بةَلكوو مةبةستى رِيَكخستنى د  ة(واتة: )عائيش
ى ؤخةَلك بووة، وا طومانى بردووة دةرضوونةكةى سوودمةندى طشتى تيَداية، ثاشان ب

                                                             
: إسناده 459ص "عرص اْلالفة الراشدة"أكرم بن ضياء العمري يف  (، وقال37818) "املصنف"ابن أيب شيبة يف رواه  (1)

 .صحيح

املخترص النصيح يف هتذيب الكتاب اجلامع "واملريي يف  (،1644) "فضائل الصحابة"يف  (، وأمحد4753رواه البخاري ) (2)

 .(2589) "الصحيح

 .(4/316َلبن تيمية ) "منهاج السنة النبوية" (3)
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دةركةوتووة كة دةرنةضوونى باشرت بوو، وة هةركاتيَك بريى بكةوتايةتةوة ئةوةندة دةطريا تا 
 شةكةى تةرِ دةكرد.ؤسةرث

هَ َقاَل  ةِ »: v بِيُّ اْلذَّ َ َها إََِل الَبْصأ ِ يَّة  َعََل َمِسيأ َب َأنَّ َعائَِشَة َنِدَمتأ َنَداَمة  ُكلِّ َوَلَ َريأ

َر َيبأُلُغ َما َبَلغَ  َم اجَلَمِل َوَما َظنَّتأ َأنَّ اْلَمأ «َوُحُضوِرَها َيوأ
(1). 

ثةشيمان   طومان نيية لةوةى كة )عائيشة(دةَليَت:  vئيمامى )زةهةبى( واتة: 
دا، نةيدةزانى )مجل(ذى ؤبةسرِة و ئامادةبوونى لة رِ ؤيشتنةى بؤبووةتةوة بةتةواوى لةسةر ئةو رِ

 ئةو كارة دةطاتة ئةو ئاستة.

َِن, َما َمنََعَك َأنأ َتنأَهاِن َعنأ َمِسِيي» :ْبن ُعَمرَل َقاَلْت َعائَِشةَ  ْحأ ؟ َقاَل: َرَأْيُت «َيا َأَبا َعبأِد الرَّ

الِِفي َرُجال َبرْيِ  -نَهُ َقْد َغَلَب َعَلْيِك، َوَظنَنُْت َأنَِّك َل ُُتَ َأَما إِنََّك َلوأ ََّنَيأَتنِي »َقاَلْت:  ، - َيْعنِي اْبَن الزُّ

ُت  «َما َخَرجأ
(2). 

 عبد)فةرموو: باوكى  ى  بة )عبداهلل ى كورِى عومةر(  )عائيشة(واتة: 
كةسيَك زاأل بوو بةسةرتا،  يشتنةم؟ وتى:ؤضى واى ليَكردى رِيَطريم ىلَ نةكةى لةو رِ (الرمحن

 يشتم.ؤزانى كة ثيَضةوانةى قسةى ئةو ناكةى، وتى: بةآلم ئةطةر رِيَطريت ىلَ بكردماية نةدةرِدةم
بنيَذريَت،  كارى ئةوةى شةرم بكات الى ثيَغةمبةرى خوا ؤتةنانةت ئةم رِووداوةى بووة ه

ُث َنْفَسَها َأْن ُتْدَفَن يِف َبْيتَِها َمَع َرُسوِل اَّللَِّ وةك دةَليَت:  دِّ َقاَلْت َعائَِشُة، َرِِضَ اَّللَُّ َعنَْها َوَكاَنْت حُتَ

َم َوَأيِب َبْكٍر، َفَقاَلْت:  َد َرُسوِل اَّللَِّ َصَلَّ اَّللُ»َصَلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َدثأُت َبعأ ا إِنِّ َأحأ  َعَليأِه َوَسلََّم َحَدث 

َواِجهِ  ُفنُوِن َمَع َأزأ َفُدفِنَْت بِاْلَبِقيعِ  ،«ادأ
(3). 

                                                             

 .(3/452للذهبي ) "سري أعالم النبالء" (1)

اَلستيعاب يف "وابن عبدالرب يف  (،4/246) "تأريخ اْلسالم"والذهبي يف  (،31/110) "تأريخ دمشق" يف ابن عساكررواه  (2)

سلسلة األحاديث "ويف  (،2/296للرُبِّي ) "اجلوهرة يف نسب النبي وأصحابه العرشة" (، ويف3/910) "معرفة األصحاب

 .(1/854لأللباين ) "الصحيحة

َجاهُ  وقال: ،(6717) "املستدرك"احلاكم يف رواه  (3) يَْخْْيِ َوََلْ ُُيَرِّ ِط الشَّ وقال الذهبي: عَل َشط  ،َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعََل ََشْ

سلسلة "(، ويف 3/462) "تأريخ اْلسالم"(، والذهبي يف 8/59) "الطبقات الكربى"البخاري ومسلم، ورواه ابن سعد يف 

 .(1/855لأللباين ) "األحاديث الصحيحة
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 من لةثاش ثيَغةمبةر يدا دةكرد و دةيوت: ؤسةى لةطةأل خق  )عائيشة(واتة: 
 رِستانى )بةقيع( نيَذرا.ؤرِووداويَكم بةسةردا هاتووة، لةبةرئةوة لةطةأل خيَزانةكانيدا مبنيَذن، لة ط

 : و )طلحة بن عبيد اهلل( ()زبري بن العوامشةهيدكردنى  ــَدان بةهةوال -

ا»دةفةرمويَت:  ثيَعةمبةر  امِ  ,إِنَّ لُِكلِّ َنبِيي َحَواِريًّ ُ بأُن الَعوَّ َبيأ «َوإِنَّ َحَواِريَّ الزُّ
(1)

، ويف 

, َوابأُن »رواية:  ُ َحَواِريَّ َبيأ تِيلُِكلِّ َنبِيي َحَواِريٌّ َوالزُّ «َعمَّ
(2). 
ى هةبووة، هاوةَلى تايبةت و ثشتيوانى ؤواتة: هةموو ثيَغةمبةريَك هاوةَلى تايبةت و ثشتيوانى خ

)زوبيَر( هاوةأل و ثشتيوانى تايبةتى لة رِيوايةتةكةى تردا دةفةرمويَت: من )زوبيَرى كورِى عةوام(ة، 
 منة و ثورزامة.

أ َقاتَِل ابأَن َصِفيََّة بِالنَّارِ »: اْبُن َأيِبْ َطالِْب  َقاَل َعِِلٌّ وَ  «َبَشِّ
(3). 

 موذدةى ئاطر بدة بة بكوذى كورِةكةى )سةفيية(، واتة )زوبيَرى كورِى عةوام(.واتة: 

ئيمامى  ئةم موذدةى ئاطرة زانايان بة فةرموودةى دادةنيَن، لةبةرئةوةى بابةتيَكى غةيبيية،
ُه َكاَن »دةَليَت:  v العسقالين()ابن حجر يةوة نايَليَت، وةكوو ؤلةخ )عةىل(  ا ِْلَنَّ َوإِمَّ

ُلُه لـِمَع َعَِلٌّ َوُهَو قَ ـََسِمَع ِمَن النَّبِيِّ َصَلَّ اَّللَُّ َعَليأِه َوَسلََّم َما س ِ بَش قَ ـَءُه قَ َجـا َمَّ ـَوأ َبيأ  اتل بنـاتُِل الزُّ

                                                             

واحلاكم يف  (،813) "املسند"(، ويف 1273) "فضائل الصحابة"يف  (، وأمحد122(، وابن ماجه )2847رواه البخاري ) (1)

تأريخ "(، وابن عساكر يف 2/79) "املختارة"وضياء الدين يف  (،7377) "وسطاأل"والطرباين يف  (،5558) "املستدرك"

 .(1/48) "سري أعالم النبالء"(، والذهبي يف 18/362) "دمشق

وابن أيب (، 800) "معجم الصحابة"والبغوي يف ، ، وقال شعيب األرنؤوط: حديث صحيح(16113) "املسند"يف  أمحدرواه  (2)

 .(18/361) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 36618) "كنز العامل"(، والشاذِل يف 193) "اآلحاد واملثاين"عاصم يف 

(، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن، وصححه أيضاً 681) "املسند"، ويف (1272) "فضائل الصحابة"يف  رواه أمحد (3)

(، واآلجري يف 18/370) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 3/82) "الطبقات"الشيخ أمحد شاكر، ورواه ابن سعد يف 

الل أليب بكر بن اْل "السنة"(، ويف 5580) "املستدرك"(، واحلاكم يف 243) "الكبري"(، والطرباين يف 1771) "الرشيعة"

َلبن  "صفة الصفوة"(، و 8/135َلبن كثري ) "البداية والنهاية"(، و 1/49للذهبي ) "سري أعالم النبالء"(، و 644)

 .(2/252للبالذري ) "أنساب األَشاف"(، و 2/307َلبن األثري ) "أسد الغابة"(، و 1/130اجلوزي )
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«اَّللَُّ َعَليأِه َوَسلَّمَ َصِفيََّة بِالنَّاِر َوَرَفَعُه إََِل النَّبِيِّ َصَلَّ 
(1). 

رِةنطة )زوبيَر( ئةوةى بيستبيَت كة )عةىل كورِى ئةبو تاليب( بيستبووى كة موذدة بة واتة: 
ذةى كة شةهيد ؤيشى ئةو رِؤية خؤ، بطةياندوويةتيية ثيَغةمبةر  ؛بدة بة ئاطربكوذى )زوبيَر( 

َتُل »وتى:  ،كرا اَوإِنِّ َلَ ُأَراِن إَِلَّ َسُأقأ َم َمظأُلوم  «الَيوأ
(2)

نَم قتلته أبتغي بقتله إ»، فقال ابن جرموز: 

«عند عَّل الزلفة فبَشن بالنار
(3). 

مرِؤ بة ستةمليَكراوى دةطوذريَم. ئةوةبوو ئةو رِؤذة كوذرا و واتة: من وا هةست دةكةم كة ئة
ئةو موذدةى  ، بةآلم ()عليمن بؤية كوشتم مةبةستم ثلةوثاية بوو الى بكوذةكةشى دةيوت: 

 ئاطرى ثيَدام.

لة عيَرِاق  اهلل ومصعب بن الزبري( )عبدتةنانةت لة سةردةمى دةسةآلتى هةردوو كورِةكةيدا وة 
رِزطارى نةبيَت لة  و لةبةرئةوةى ثاك نةبيَتةوة لة تاوان ،رِة بووئةويش لة بةسوة نةكوذرايةوة، 

ُه آِمٌن, َأََيأ »وتى:  )مصعب(ئاطر،  ُتُلُه بَِأِِب َعبأِد اَّللَِّ؟ َكَلَّ َواَّللَِّ َليأَسا َسَواءٌ َأبألُِغوُه َأنَّ «َسُب َأنِّ َأقأ
(4). 

 باوكمان لة برى، وا طومان دةبات دةيكوذينةوة آبطةيةنن كة ئةو ئةمانةمتان داوةتاثيَى رِواتة: 
 ؟! نةخيَر سويَند بة خوا لة يةك ئاستدا نني.اهلل( )عبد

هةواَلى شةهيدبوونى داوة، وةكوو  ثيَغةمبةر بة هةمان شيَوة   اهلل( )طلحة بن عبيدوة 
َينأُظرأ إََِل َطلأَحَة بأِن ُعَبيأِد »دةفةرمويَت:  ِِ َفلأ ِه اْلَرأ ِِش َعََل َوجأ ُه َأنأ َينأُظَر إََِل َشِهيٍد َيمأ َمنأ َِسَّ

«اَّللَِّ
(5)

ُه َأنأ َينأُظَر إََِل َرُجٍل »ويف رواية: ،  َينأُظرأ إََِل َمنأ َِسَّ َبُه َفلأ ِِ َقدأ َقََض َنحأ َرأ ِر اْلأ ِِش َعََل َظهأ  َيمأ

                                                             

 .(5/291َلبن بطال ) "َشح صحيح البخاري"(، و 6/229َلبن حجر ) "فتح الباري" (1)

، وابن سعد يف (12682) "سنن الكربىال"والبيهقي يف (، 37814) "املصنف"وابن أيب شيبة يف (، 3129رواه البخاري ) (2)

(، 3/47) "سري أعالم النبالء"(، والذهبي يف 18/430) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 3/80) "الطبقات الكربى"

 .(1/195) "هتذيب األسامء واللغات"(، و 202للنووي ) "رياض الصاحلْي"ويف 

 .(1/296للقاِض عبداجلبار ) "تثبيت دَلئل النبوة" (3)

 .(5/368َلبن كثري ) "البداية والنهاية"(، و 4/680َلبن كثري ) "السرية النبوية" (4)

 "السنة"وابن أيب عاصم يف  (،215) "الكبري"والطرباين يف  (،5612) "املستدرك"واحلاكم يف  (،3739رواه الرتمذي ) (5)

 =      "اَلستيعاب"(، والقرطبي يف 14813) "جممع الزوائد"(، واَليثمي يف 832) "املختارة"(، وضياء الدين يف 1403)
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«َطلأَحةَ 
(1). 

شة سةيرى شةهيديَك بكات كة بةسةر زةويدا دةرِوات )لة رِيوايةتةكةى ؤئةوةى ثيَى خواتة: 
 اهلل( بكات. تردا: كة ئةجةىل برِاوةتةوة( با سةيرى )تةَلحةى كورِى عبيد

ئةو )تةَلحة(يةى كة بة دةستى تريى موشريكةكانى لة شةرِى ئوحوددا دةطيَرِايةوة لة 
واتة: ئاى، ثيَغةمبةر  ،)حس(تاوةكوو ترييَك بةر دةستى كةوت و وتى:  ،دةموضاوى ثيَغةمبةر 

  :ِم اَّللِ, َلَرَفَعتأَك املأَََلئَِكُة َوالنَّاُس َينأُظُرونَ »فةرمووى «َلوأ ُقلأَت: بِاسأ
(2). 

يان ؤمةالئيكةكان بةرزيان دةكرديتةوة و خةَلكيش ت )بسم اهلل(طةر بتوتاية بةناوى خوا واتة: 
 دةبينى.

ا النَّبِيَّ َصَلَّ اَّللُ »َعْن َقْيِس ْبِن َأيِب َحاِزٍم، َقاَل: وَ  َحَة الَّتِي َوَقى ُِبَ ُت َيَد َطلأ َعَليأِه َوَسلََّم َقدأ َرَأيأ

«َشلَّتأ 
(3). 

                                                                                                                                                             

تذكرة "(، والذهبي يف 3/84) "أسد الغابة"(، وابن األثري يف 24/196) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 2/766) =

 "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 3/20) "سري أعالم النبالء"(، و 2/293) "تأريخ اْلسالم"(، ويف 1/268) "احلفاظ

 .(5962) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 126)

وضياء  (،737) "السنة"وأبو بكر بن اْلالل يف  (،9382) "وسطاأل"الطرباين يف و (،4898) "مسنده"أبو يعَل يف  رواه (1)

(، وأبو نعيم يف 36598) "كنز العامل"(، والشاذِل يف 14812) "جممع الزوائد"(، واَليثمي يف 1348) "املختارة"الدين يف 

(، والذهبي يف 25/84) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 3/164) "الطبقات الكربى"(، وابن سعد يف 1/88) "احللية"

 .(125) "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 10/122) "األَشافأنساب "(، والبالذري يف 3/22) "سري أعالم النبالء"

 "وسطاأل"والطرباين يف  (،619) "عمل اليوم والليلة"ويف  ،(3149) "الصغرى"، ويف (4342) "الكربى"رواه النسائي يف  (2)

معرفة "(، وأبو نعيم يف 30074) "كنز العامل"(، والشاذِل يف 669) "عمل اليوم والليلة"وابن السني يف  (،8704)

سري أعالم "(، و 1/11) "تأريخ اْلسالم"(، والذهبي يف 25/72) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 371) "الصحابة

، 2171) "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 9/3ملحمد حسن عبدالغفار ) "فضائل الصحابة"(، ويف 1/403) "النبالء

 .(5276) "ريصحيح اجلامع الصغ"(، و 2796

َشح "، والاللكائي يف (13098) "سنن الكربىال"والبيهقي يف (، 960) "املسند"والبزار يف  (،3724رواه البخاري ) (3)

والبغوي يف  (،2850) "السنن"وسعيد بن منصور يف  (،367) "معرفة الصحابة"(، وأبو نعيم يف 2712) "أصول اعتقاد

(، 25/79) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 2/39) "معجم الصحابة"وابن قانع يف  (،1347) "معجم الصحابة"

 .(3/21) "سري أعالم النبالء"والذهبي يف 
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 دوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادا

 آئةو دةستةى )تةَلحة(م بينى كة ثيَغةمبةرى ث)قةيسى كورِى باوكى حازم( دةَليَت: واتة: 
 تووشى شةلةل بوو. ،ثاراست لة شةرِى ئوحوددا

ُد »ُموَسى ْبِن َطْلَحَة، َقاَل:  َعنْ وَ  , َوَطلأَحُة بأُن ُعَبيأِد اَّللَِّ َوَسعأ ُ َبيأ َكاَن َعَِلُّ بأُن َأِِب َطالٍِب, َوالزُّ

: ِعَذاُر َعاٍم  مأ اٍص َكاَن ُيَقاُل ََلُ ُ »، َقاَل إِْبَراِهيُم: «َواِحدٍ بأُن َأِِب َوقَّ «مأ ُولُِدوا ِِف َعاٍم َواِحدٍ ِْلََّنَّ
(1). 

لة يةك ساَلدا لةدايك بوون،  سةعدى كورِى ئةبى وةقاص(و زوبيَر و  )عةىل و تةَلحةواتة: 
 تةمةن بوون.هاو

وةكوو )عةىل داون كة دةكةونة شةرِةوة، يَتةنانةت هةواَلى ئةوةشى ث ثيَغةمبةرى خوا 
ُعوا َِل »ل(دا برييان دةخاتةوة: ةمةلة كاتى شةرِى )ج كورِى ئةبو تاليب(  َخَرَج َعَِلٌّ َفنَاَدى: ادأ

 َ َبيأ اِم, َفُدِعَي َلهُ  الزُّ َن الأَعوَّ ََِم, َفَقاَل:بأ نَاُق َدَواُبِّ َتَلَفتأ َأعأ َبَل َحتَّى اخأ ُتَك اَّللَ , َفَأقأ , َنَشدأ ُ , َيا ُزَبيأ

ُكُر يَ  َم َمرَّ بَِك َرُسوُل اَّللَِأَتذأ َم َكَذا َوَكَذا َوَقاَل:  مَ لَّ َس وَ  هِ يأ لَ  عَ  اَّللَُّلَّ َص  وأ , يَ "َيوأ ُ بُّ َعلِيًّا؟ا ُزَبيأ
, "َأَُتِ

تِي َوَعََل دِينِي؟ , َفَقاَل: َت: َأََل ُأِحبُّ ابأَن َخاَِل ُقلأ  بُُّه؟ ", َوابأَن َعمَّ
, َفُقلأُت: َيا َرُسوَل " َيا َعَِلُّ َأَُتِ

تِي َن َعمَّ ِ اَّللِ, َأََل ُأِحبُّ ابأ ُ  "ي؟ , َفَقاَل: , َوَعََل دِين ٌ َلُه , َأَما َواَّللِ َلُتَقاتِ َيا ُزَبيأ ,  "َلنَُّه َوَأنأَت َظاَِل

ُتُه ِمنأ َرُسوِل اَّللِ َص َقاَل: َبََل َواَّللِ َن, َواَّللِ ََل  مَ لَّ َس وَ  هِ يأ لَ  عَ  اَّللَُّلَّ , َلَقدأ ُأنأِسيأُتُه ُمنأُذ َسِمعأ ُتُه اْلأ ُثمَّ َذَكرأ

ُفوَف  تِِه َيُشقُّ الصُّ ُ َعََل َدابَّ َبيأ «ُأَقاتُِلَك, َفَرَجَع الزُّ
(2). 

لة شةرِى )جةمةل(دا بانطى كرد و وتى: )زوبيَرى كورِى  )عةىل كورِى ئةبو تاليب( واتة: 
تاوةكوو ملى ئةسثةكانيان تيَكةأل  ،يةك نزيكبوونةوةيان بانط كرد و لةؤبانط كةن، ب ؤعةوام(م ب

ذدا تيَثةرِ بوو ؤلة فآلنة رِ بوو، وتى: سويَندت دةدةم بة خوا ئةى )زوبيَر( بريت نايةت ثيَغةمبةر 
شم نةويَت كورِى خاأل و ؤن خؤش دةويَت؟ وتت: ضؤبة التا و فةرمووى: زوبيَر )عةىل(ت خ

                                                             

(، وابن حجر يف 14793) "جممع الزوائد"واَليثمي يف  (،247) "الكبري"الطرباين يف و ،(5581) "املستدرك"احلاكم يف  رواه (1)

(، وابن عساكر يف 2/934) "التأريخ الكبري"(، وابن أيب خيثمة يف 3/62) "اْلصابة"(، ويف 25370) "احتاف املهرة"

 .(3/33) "سري أعالم النبالء"(، والذهبي يف 20/296) "تأريخ دمشق"

(، 4409) "املطالب العالية"(، وابن حجر يف 6/415) "دَلئل النبوة"والبيهقي يف  (،5575) "املستدرك"احلاكم يف  رواه (2)

(، ويف 2/270) "تأريخ اْلسالم"(، والذهبي يف 6/238) "البداية والنهاية"، ويف 292ص "معجزات النبي"وابن كثري يف 

 .(2659) "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 2/521) "سري أعالم النبالء"
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ش دةويَت؟ ومت: ئةى ؤش ئةوت خؤكورِى ثورمة و لةسةر دينةكةمة، وة فةرمووى: ئةى عةىل ت
ن شم نةويَت لة كاتيَكدا كورِى ثورمة و لةسةر دينةكةمة؟ ثاشاؤئةى خ ثيَغةمبةرى خوا 

 ستةمى ىلَ دةكةيت، )زوبيَر(  ؤ)زوبيَر( سويَند بة خوا شةرِى لةطةأل دةكةيت، وة تفةرمووى: 
و  بووة لة ثيَغةمبةرةوة م براوةتةوة لةو كاتةوة طويَم ليَوتى: سويَند بة خوا واية بةآلم لةبري

طةرِايةوة  رِيزةكاندابةناو  ئيَستا بريم كةوتووةتةوة، سويَند بة خوا شةرِت لةطةأل ناكةم، )زوبيَر(
 دواوة.

 : ()حسني بن علي بن أبي طالبشةهيدكردنى هةوالــَى  -

هةواَلى  ثيَغةمبةرى خوا  شةهيدبوونى )حسني(ى كورِى ئيمامى )عةىل(  ؤوة ب
َا َدَخَلْت َعََل َرُسوِل اَّللَِّ َصَلَّ داون هةر لة لةدايكبوونييةوة: ثيَ َعْن ُأمِّ اْلَفْضِل بِْنِت احْلَاِرِث، َأَّنَّ

ْيَلَة، َقاَل:  َم َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اَّللَِّ، إيِنِّ َرَأْيُت ُحْلاًم ُمنَْكًرا اللَّ ُه  ،«َما ُهَو؟»اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَلْت: إِنَّ

َقاَلْت: َرَأْيُت َكَأنَّ ِقْطَعًة ِمْن َجَسِدَك ُقطَِعْت َوُوِضَعْت يِف ِحْجِري، َفَقاَل  ،«َما ُهَو؟»َشِديٌد، َقاَل: 

َم:  ِركِ »َرُسوُل اَّللَِّ َصَلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ا, َفَيُكوُن ِِف ِحجأ ا, َتلُِد َفاطَِمُة إِنأ َشاَء اَّللَُّ ُغََلم  ِت َخيأ   «َرَأيأ

َم، َفَدَخْلُت َيْوًما َفَوَلَدْت َفاطَِمُة احْلَُس  ْْيَ َفَكاَن يِف ِحْجِري َكاَم َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصَلَّ اَّلُل َعَليِْه َوَسلَّ

َم َفَوَضْعُتُه يِف ِحْجِرِه، ُثمَّ َحاَنْت ِمنِّي اْلتَِفاَتٌة، َفإَِذا عَ  ْينَا َرُسوُل إََِل َرُسوِل اَّللَِّ َصَلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ي مَ اَّللَِّ َص  ُموِع، َقاَلْت: َفُقْلُت: َيا َنبِيَّ اَّللَِّ، بَِأيِب َأْنَت َوُأمِّ ِريَقاِن ِمَن الدُّ َم هُتْ ا َلَك؟ َلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

نِي َهَذا»َقاَل:  ُتُل ابأ تِي َسَتقأ ِن َأنَّ ُأمَّ َِبَ ََلُم, َفَأخأ ََلُة َوالسَّ يُل َعَليأِه الصَّ ِ ُت: َهَذا؟ َفُقلْ  ،«َأَتاِن ِجِبأ

, َوَأَتاِن بُِتأ »َفَقاَل:  َراءَ َنَعمأ َبتِِه َْحأ «َبٍة ِمنأ ُترأ
(1)

ِن َأنَّ »، ويف رواية:  َِبَ يُل َفَأخأ ِ َقاَم ِمنأ ِعنأِدي ِجِبأ

َتُل بَِشطِّ الأُفَراِت  َ ُيقأ َسنيأ «اْلأُ
(2). 

                                                             
(، 14/196) "تأريخ دمشق"بن عساكر يف (، وا6/469) "دَلئل النبوة"والبيهقي يف  (،4818) "املستدرك"احلاكم يف رواه  (1)

للسيوطي  "اْلصائص الكربى"(، ويف 12/237للمقريزي ) "إمتاع األسامع"(، ويف 34300) "كنز العامل"والشاذِل يف 

(، وصححه األلباين 16/6) "اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد"(، و 6/258َلبن كثري ) "البداية والنهاية"(، و 2/212)

 .(61) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 821) "الصحيحة"يف 

 = (،884) "املسند"والبزار يف  ،(37367) "املصنف"وابن أيب شيبة يف ، ، وصححه أمحد شاكر(648) "املسند"يف  رواه أمحد (2)
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دةطيَرِيَتةوة و  ثيَغةمبةرى خواى  ؤئةم ئافرةتة خةويَك دةبينيَت و ب ،)أم الفضل(واتة: 
و خراية باوةشى منةوة، فةرمووى: خيَرت  بكريَتةوة ؤوام بينى وةكوو ثارضةيةك لة تدةَليَت: 

)فاتيمة( ئةوة بوو وة، ؤمنداَليَكى كورِى دةبيَت، دةكةويَتة باوةشى ت إن شاء اهللبينيوة، )فاتيمة( 
، لة كتوثرِدا ئاورِم دايةوة بينيم ذيَك خستمة باوةشى ثيَغةمبةرةوة ؤئيمامى )حوسةين(ى بوو، رِ

؟ فرميَسك بة ضاوةكانى ثيَغةمبةردا ديَتة خوارةوة، ومت: ئةوة ضيية ئةى ثيَغةمبةرى خوا 
دام كة طةلةكةم ئةم كورِةم دةكوذن، ومت: ئةمة؟ هات و هةواَلى ثيَ فةرمووى: ئيَستا )جربيل( 

 ة سوور بوو، لةسةر رِووبارى فورِات.هيَنام ك ؤَلةكةى بؤ، وة هةنديَك لة خآبةَلفةرمووى: 

رِاوةتةوة و تاقيكردنةوةيةكن كة كةس وداوانيَكن كة لة اليةن خواوة بئةمانة هةمووى رِو
 رِةخساوة. ؤكارةكانيشى بؤدةسةآلتى تيَدا نيية و هةموو ه

كارةكانى درووستبوونى ئةو رِووداوة باس ؤن لة شةرِى بةدردا خواى طةورة هؤهةروةك ض

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ]دةكات، دةفةرمويَت:  ڭ   ڭ  ڭ   

 .{E :44}[ ىۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې  
ر كةم بن، وة ئيَوةمشان ؤبة شيَوةيةك بيَربِواكامنان ثيشان دةدان كة زلة شةرِى بةدردا واتة: 

ئةوةى ئةو كارة بيَتة دى كة لةمةوثيَش خواى طةورة  ؤدةدا، بر كةم ثيشان ؤلةبةرضاو ئةواندا ز
 لةسةرى نووسيون.

ُينِنَا َحتَّى ُقلأُت لَِرُجٍل: َأَتَراُهمأ َيُكوُنوَن »دةَليَت:   اَّلل بن مسعود( )عبدية ؤب ُقلُِّلوا ِِف َأعأ

؟ «ِماَئة 
(1)

. 

                                                                                                                                                             

 "املهرةاحتاف "(، وقال: إسناده حسن، وابن حجر يف 758) "املختارة"(، وضياء الدين يف 363) "مسنده"وأبو يعَل يف  =

غاية املقصد يف زوائد "(، واَليثمي يف 34321) "كنز العامل"(، والشاذِل يف 2/347) "هتذيب التهذيب"(، ويف 14554)

 "أربع جمالس"ويف  (،15112) "جممع الزوائد"(، و 2641) "كشف األستار عن زوائد البزار"(، ويف 3720) "املسند

(، و 2/214للسيوطي ) "اْلصائص الكربى"(، و 14/144للمقريزي ) "إمتاع األسامع"(، و 43للخطيب البغدادي )

َلبن عساكر  "تأريخ دمشق"(، و 8/217َلبن كثري ) "البداية والنهاية"(، و 5/102للذهبي ) "تأريخ اْلسالم"

 .(1171) "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 16/9) "اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد"(، ويف 14/188)

والبيهقي يف  (،10269) "الكبري"الطرباين يف رواه و .{E : W  :44}يف تفسري سورة ( 11/212) "الطربي تفسري" (1)

 =      (،1/328للسيوطي ) "اْلصائص الكربى"(، و 2/406َلبن كثري ) "السرية النبوية"، ويف (3/67) "دَلئل النبوة"
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, »ويف رواية:  َنا َرُجَل  ِمنأُهمأ اَقاَل: َفَأَِسأ ؟ َقاَل: َألأف  «َفُقلأُت َكمأ ُكنأُتمأ
(1). 

 بَليَى بطةنة سةد كةس؟ ؤبة شيَوةيةك كةم بوون لةبةر ضاومان تا بة يةكيَكم وت: تواتة: 
 تاوةكوو ثياويَكمان بة ديل ىلَ طرتن، ومتان: ضةند كةس بوون؟ وتى: هةزار كةس.

ُم ََل »وتى:  )أبو جهل(وة تةنانةت  ا, َوَقاَل: َيا َقوأ ذ  ََلِح, َوَلكِنأ ُخُذوُهمأ َأخأ ُتُلوُهمأ بِالسِّ َتقأ

َبالِ  ِ بُِطوُهمأ بِاْلأ «َفارأ
(2). 

 .ئةى خةَلكينة هاوةآلنى )حممد( مةكوذن، بةَلكوو بيانطرن و بيانبةستنةوة بة حةبلةكانواتة: 

 ئةمةى لة ئةوثةرِى بةكةمزانني و بيَدةسةآلتى موسوَلماناندا دةوت.

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   سةرةتاى ئةم باسةدا دةفةرمويَت: ] وة لة ئايةتةكانى

 .{E :42}[ ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ
ثيَضةوانةى وادةكة دةجووآلنةوة، بةآلم ئةم  ؛طةر وادةى دياريكراو لة نيَوانتاندا ببوايةواتة: 

لةاليةن ى نووسيون بيَتة دى ؤئةوةى ئةوةى لة ئةزةلدا ب ؤوادةى دياريكراو، ب آكارة رِةخسا بةب
 خواى ثةروةردطارةوة.

درا بة ذمارةى كةم، وةكوو خواى ثةروةردطار  تةنانةت بة خةويش ثيشانى ثيَغةمبةر 

ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ     ]دةفةرمويَت:  ڱ  ڱ  

 .{E :43}[ ڭہ  ہ    ھ  ھ  ھھ  ے     ے  ۓ    ۓ  
ر ثيشان بدرايتاية ئةوا ؤذمارةى زلة خةودا بة ذمارةى كةم ثيشامنان دايت، طةر بة واتة: 

خواى وةستانياندا، بةآلم و دووبةرةكايةتى دةكةوتة نيَوانتانةوة لة بةرامبةر  هةرةستان دةهيَنا
 .(3)كارةوة ثاراستنى و سةالمةتى كردنؤثةروةردطار بةم ه

و  جيهاد لةطةأل ثيَغةمبةر  ؤبة هةمان شيَوة كاتيَك دوورِووةكان دةيانةويَت بضن ب
ثاراستنى  رِيَك ناخات، لةبةر سةرطرتنى كارةكة و ؤكارةكانيان بؤخواى ثةروةردطار ههاوةآلندا، 

                                                                                                                                                             

 .(3/329َلبن كثري ) "البداية والنهاية" و =

 .{E : W  :44}يف تفسري سورة ( 11/211) "الطربي تفسري" (2) (1)

 {.E : W  :43}يف تفسري سورة  322للسعدي ص "تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان" (3)
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ے    ]كاريَكى تيَكدان، وةك دةفةرمويَت: ؤلة هةموو ه ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

ۇ  ۇ   ڭ   ڭ  ڭ   ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ    ۆۓ  ۓ  ڭ  

ې  ېى  ى  ائ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  

 .{G  :46 - 47}[ ەئائ  
نيان دةطرتة بةر )لة كارةكاؤه ؛جيهاد ؤطةر ئةو دوورِووانة بيانويستاية رِيَكبكةون بواتة: 

ئةم  ؤش بوو بةرِيَكةون بؤبوو كة خواى طةورة ثيَى ناخةكارةكةى ئةوؤدا(، بةآلم هشةرِى تةبوك
وترا دانيشن كردن و الشة قورس و طرانى كردن، لة قةدةرةوة ثيَيان ية رِيَطرى ليَؤجيهادة، ب

كارى ئةوةى خواى طةورة زاناية بةسةر دوورِوويي و فيََليان ؤلةطةأل دانيشتووةكاندا، ئةمةش بة ه
بوو، هيضيان زياد دةوة طةر بضووناية زيانيان هةبوو، سوودمةندييان نةلة موسوَلمانان و ئيسالم، 

هةبوو وة لة نيَوانيشتاندا  نةدةكرد بيَجطة لة تيَكدان و دووبةرةكايةتى نةبيَت لة نيَوانتاندا،
 .(1)طويَرِايةَلييان بكات

دَلنيابوونيان خواى طةورة زياتر رِوونى دةكاتةوة ئةو رِيَطرييةى كة ليَى كردن و  ؤوة ب

 .{G  :48}[ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ]دةفةرمويَت: 
، هةموو دووبةرةكايةتى بوويَشيش ثيَشينةيةكى شةرِيان هةبوو، مةبةستيان هةر لةمةوث واتة:

 .(2)كاريَكى بةتاَلكةرةوةى دينةكة دةطرنة بةرؤكاريَك و ه
كارى تةممةَلكردن و الشةقورسى دوورِووةكان ؤكةواتة بةم شيَوةية قةدةر و دانانى خوايي ه

كة يةك لةسةر  ،نةيةتتا وةكوو شةرِى ئوحودى ليَ ،دوورخستنةوةيان لة شةرِى تةبووك ؤبووة، ب
 كارى ئةو رِووداوانةى كة رِوويدا.ؤَلكيان طيَرِايةوة، بووة هسيَى خة

 :يشتنة دةرةوةى شارؤمنوونةى سيَيةم وةكوو ئةو ضةند هةزار كةسةى كة لة ترسى مردن رِ

ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھھ  ]

 .{243:  2}[ ۇھ  ھ  ے   ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  
                                                             

 G}( يف تفسري سورة 4/159) "تفسري ابن كثري"، و {G : W  :46}يف تفسري سورة ( 11/481) "تفسري الطربي" (1)

: W  :46.} 

 {.G : W  :48}يف تفسري سورة  339للسعدي ص "الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري " (2)



 
164 

 بةشى سَييةم / بةاَل دانراوةكانى سةر هاوةالن

 

َبَعَة آََلٍف َخَرُجوا »اس: بَّ عَ  نُ ابْ  اَل قَ  دةطيَرِيَتةوة: ؤبخواى طةورة بةسةرهاتى ئةوامنان  َكاُنوا َأرأ

ا ِمَن الطَّاُعونِ  «فَِرار 
(1). 

 ؤشى تاعوون لة شارةكةيان ضوونة دةرةوة بؤواتة: ضوار هةزار كةس بوون، لة ترسى نةخ
 ئةوةى سةالمةت بن لة مردن.

قةدةريان  ؛شويَنى بةناو سةالمةتى ية كاتيَك طةيشتنةؤب ،سوودى نيية لة قةدةرثاراسنت ؤبةآلم خ
 .(2)لةوآ بوو، خواى طةورة فةرمانى دا بة مردنيان

كارةكان بةرةنطارى لة قةدةر بكةن كة مردنة، نةيانزانى قةدةرى مردنةكةيان ؤويستيان بة ه
 ن.ؤى دةرِؤلةو شويَنةية كة بة باش و سةالمةتى دةزانن و ب

ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ]خواى طةورة دةفةرمويَت:  ٹ  ٹ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ   

 .{11:  2}[ ڦڤ    ڦ  ڦ  
، بة قةدةر و دانان )قال ابن عباس: قدره ومشيئته(واتة: هةر بةآليةك تووشى هةركةسيَك بيَت 

 ؛رِازى بيَت ثيَىو ويستى خواية، وة طةر ئيمان و باوةرِ و ويستى وابيَت ئةمة الى خواوةية و 
َفَيْعَلْم َأنَّ َما َأَصاَبُه ََلْ َيُكْن لُِيْخطَِئُه، َوَما َأْخَطَأُه ََلْ اس: بَّ عَ  نُ ابْ  اَل )قَ هيدايةتى دَلى دراوة بةوةى 

باوةرِى واية ئةوةى تووش بووة بة هةَلة تووشى نةبووة، وة ئةوةيشى تووشى نةبووة  (َيُكْن لُِيِصيَبهُ 
 .(3)نةبيَت دانراوة كة تووشى

ۇ  ]يةكالكردنةوةى هةمووى دةفةرمويَت:  ؤوة ب ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

 .{o  :22}[ ېۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      
واتة: ئةى خةَلكينة ئةوةى كة تووشتان دةبيَت لةسةر زةوى لة طرانى و تيَكضوون و ... 

 ثيَش ،دا نووسراوةحفوظ(ـوح املـ)اللشى و هيالكى و ... هةمووى لة ؤتاندا بة نةخؤـود لة خـياخ
                                                             

احلاكم يف رواه (، و1/661) "تفسري ابن كثري"، و {W  :243 : 2}يف تفسري سورة ( 4/414) "تفسري الطربي" (1)

 (.293) "خمترص تلخيص الذهبي"يف و (،3113) "املستدرك"

 .{W  :243 : 2}يف تفسري سورة  106للسعدي ص "تفسري كالم املنانتيسري الكريم الرمحن يف " (2)

 {.W  :11 : 2}( يف تفسري سورة 23/12) "تفسري ابن كثري" (3)
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َس » اس:بَّ عَ  نُ ابْ  اَل قَ : ئةوةى دروست بكريَن َأ النَّفأ َ ٌء َقدأ ُفِرَغ ِمنأُه ِمنأ َقبأِل َأنأ َنِبأ «ُهَو ََشأ
(1). 

 باسى كارى ئةم قةدةر و دانانةش تاقيكردنةوةى موسوَلمانان و ئادةميزادة بة طشتى، وةكووؤه

ہ  ھ         ]كارةكانى شكستى و نارِةحةتييةكانى شةرِى ئوحود دةكات و دةفةرمويَت: ؤيةكيَك لة ه

ے  ے  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۓ ھ  ھ  ھ   ٴۇ  ۋ ۓ  ڭ   [ ۈ  ۈ       
{4  :179}. 

تاوةكوو نيية ئيمانداران بةو شيَوة تيَكةَليية بهيََليَتةوة،  واتة: لة حيكمةت و دانايي خوايى
ة زن، وة لة داناييشى نييؤلة در ؤجيايان نةكاتةوة لة يةكرتى، ئيماندار لة دوورِوو، رِاستط

 .(2)رةها بةآل و تاقيكردنةوةؤبة جناسينى بةندةكانى،  ؤدا بئاطادارتان بكاتةوة بةسةر غةيب

هةركةسيَك كة بةندةكانى نيية،  كارى ئاطادارمان دةكاتةوة كة سوننةت و كارى خوا وةكوو
بكريَت و ثيَويستى بة  ؤموسوَلمان بيَت ئيرت هةموو خويَندنةوة و حسابيَكى موسوَلمانانةى ب

تاوةكوو ثاك و ثيس لة يةك  ،آبةَلكوو هةموو تاقيكردنةوةيةكى ديَنيَتة رِتاقيكردنةوة نةبيَت، 
بةرامبةر بةندةكانى، خواى طةورة  جيابيَتةوة، ئةمة يةكيَكة لة قةدةرة كةونييةكانى خوا 

 .{C  :54}[ ڻں  ں  ڻ   ]دةفةرمويَت: 
 موَلكى خواية درووستكراوةكانى و هةر الى ئةويشة كارى بةرِيَوةبردنيان.واتة: 

 {Q  :30}[ ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ]دةفةرمويَت:  وة
 واتة: هيض ويست و ئريادةيةك نيية بيَجطة لة ويست و ئريادةى خوا نةبيَت.

أ َينأَفُعوَك »دةفةرمويَت:  وة ثيَغةمبةر  ٍء ََل َتَمَعتأ َعََل َأنأ َينأَفُعوَك بَِِشأ َة َلوأ اجأ َلمأ َأنَّ اْلُمَّ َواعأ

ءٍ  وَك إَِلَّ بَِِشأ أ َيُْضُّ ٍء ََل وَك بَِِشأ َتَمُعوا َعََل َأنأ َيُْضُّ ٍء َقدأ َكَتَبُه اَّللَُّ َلَك, َوَلوأ اجأ َكَتَبُه اَّللَُّ َقدأ  إَِلَّ بَِِشأ

ُحُف  تأ الصُّ ََلُم َوَجفَّ «َعَليأَك, ُرفَِعِت اْلَقأ
(3). 

                                                             

 .{o : W  :22}يف تفسري سورة ( 22/418) "تفسري الطربي" (1)

 .{W  :179 : 2}يف تفسري سورة  158للسعدي ص "تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان" (2)

، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده (2669) "املسند"يف  ، وأمحدَهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح  ، وقال:(2516رواه الرتمذي ) (3)

 = (، وابن بطة يف12) "املختارة"وضياء الدين يف  (،158) "القدر"ورواه الفريايب يف  ،قوي، وقال أمحد شاكر: إسناده صحيح
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بطةيةنن، ناتوانن ثيَت  ؤببنةوة لةسةر ئةوةى سووديَك بة تؤبزانة طةر هةموو خةَلكى كواتة: 
ش ببنةوة لةسةر يؤتى نووسيبيَت، وة طةر كؤخواى طةورة بكة بطةيةنن، مةطةر شتيَك نةبيَت 

بطةيةنن، ناتوانن ثيَت بطةيةنن، مةطةر شتيَك نةبيَت كة خوا لةسةرتى  ؤبة تئةوةى زيانيَك 
 نووسيوة، قةَلةم هةَلطرياوة و الثةرِة ووشك بووةتةوة.

ڈ  ]دةفةرمويَت:  ية خواى ثةروةردطار فةرمان دةدات بة ثيَغةمبةرةكةى ؤب ڎ  ڎ  

ڑ  ڑ  ک  ک ژ     .{G  :51}[ ڈ     ژ  
لةسةرمان هيض كاريَك نيية تووشى ئيَمة ببيَت بيَجطة لةوةى كة  آبَل( ثيَيان )واتة: ئةى 

 .(1)، هةر ئةوة سةرخةر و ثاريَزةرى ئيَمةنووسرابيَت

رِوون و ئاشكراية كة هةرضييةك بةسةر هاوةآلندا  ،شنايي ئةم زانستيية خواييةداؤلةذيَر رِ
بةندةكانيدا و ثلةوثاية دةبةخشيَت  ى دانا و زاناية بةسةرؤلةم ضوارضيَوةية دةرناضيَت، خ ؛هاتووة

كارى جياواز، كة تيَطةيشتنى سادة و ساكارى بةندةكان ناتوانيَت ؤرةها هؤبة بةندةكانى بة ج
كار و ؤهةموو بوونةوةر دةستةوةستانة لة ئاستى هبكات،  آهةَلسةنطاندن و دةركى ث

 وةكاندا.رِوودا
هةواَلى  كة ثيَغةمبةر  لة باسةكةى خةليفة )عومسان(دا  )عائيشة( ية دةبينني ؤب

ئةمةت باس نةكردووة لة كاتى رِووداوةكةيدا؟ دةَليَت:  ؤ: بثيَى دةَليَن ؛لة ماَلةكةيدا ثيَ دةدات
كاتيَك خةليفة )عةىل كورِى ئةبو  لةبريم برايةوة، وة هةروةها )زبري بن العوام(  «ِسيُتهُ نُ »

كارى ؤلةبريم برايةوة، ئةمة هةمان ه ،«ُأنأِسيأُتهُ »بريى دةخاتةوة، دةَليَت:  تاليب( 
كارى لةبريبردنةوةى، ؤكة خواى طةورة شةيتانى كردة ه، رِووداوةكةى ثيَغةمبةر )يوسف(ة 

ۋ  ٴۇ  ۋ ۈ  ]، وةكوو دةفةرمويَت: ئةو ماوةية لة بةنديدا بباتة سةرتاوةكوو 

 .{M  :42}[ ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   
                                                                                                                                                             

(، واآلجري يف 1095) "َشح أصول اعتقاد"والاللكائي يف  (،2556) "مسنده"(، وأبو يعَل يف 1508) "اْلبانة" =

 "ظالل اجلنة"(، ويف 5302) "املشكاة"(، وصححه األلباين يف 3/291) "أسد الغابة"(، وابن األثري يف 413) "الرشيعة"

(316). 

 .{G : W  :51}( يف تفسري سورة 2/356) "تفسري البغوي" (1)
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طرتنةبةرى رِوونةدانى كارةكة سوودى نيية، وةكوو ثيَغةمبةر  ؤكاريش هةية بؤوة هةرضى ه

ڱ  ں  ں  ]ذطارى كورِةكانى دةكات، خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: ؤئام )يةعقوب( 

ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    ڭ   ڭ     ڭڭ  

ې    ٴۇۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۉ  ۉ  ې  ې   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  

 .{M  :67 ،68}[ ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ
كورِةكامن لة يةك دةرطاوة مةضنة ذوورةوة ... كاتيَك بةو شيَوةية ضوونة ذوورةوة كة  واتة:

ئةمة  كارى ئةوةى لة قةدةرةكانى خوا ثاريَزراو بن، بةَلكووؤنةبووة ه ؛باوكيان ثيَيانى رِاطةياندبوو
كار بيطريَتة بةر، واتة ؤى بووة، تاوةكوو بة شيَوةى هؤثيَويستى و حةزيَكى )يةعقوب( خ

 ر جار هيض كاريطةرييةكيان نيية.ؤكارةكانيش زؤه

َفَهاءِ  َز الأُعَقََلُء فِيَها َعنأ َوالأِفتأنَُة إَِذا َوَقَعتأ َعَج »دةَليَت:  v( ابن تيمية)وةكوو  ِع السُّ , َدفأ

 َ لَِها َعاِجِزيَن َعنأ إِطأَفاءِ  َكابِرُ َفَصاَر اْلأ «َوَهَذا َشأأُن الأِفَتنِ  ,الأِفتأنَِة َوَكفِّ َأهأ
(1). 

ن لة رِيَطرى خراثةكاراندا و عاقَلةكان دةستةوةستان دةب ؛طةر فيتنة و بةآل كةوتةوةواتة: 
و دوورخستنةوةى كةسانى ليَى، ئةمة سروشتى هةموو  فيتنةكةتوانا دةبن لة كوذاندنةوةى بيَ

 فيتنةيةكة.

 v( ابن سريين)يان ون كةن و دوورةثةريَز بن، وةكوو ؤرِةنطة هةر ئةوةندة بكريَت خ

َحاُب َرُسوِل اَّللَِّ  َهاَجِت الأِفتأنَةُ »دةَليَت:  َها َعََشَ   اَّللَُّ َعَليأِه َوَسلَّمَ َصَلَّ َوَأصأ ُة آََلٍف, َفََم َحَْضَ

أ َيبأُلُغوا ِمنأُهمأ مِ  «َثََلثنِيَ اَئٌة, َبلأ ََل
(2). 

دة لةو كاتةدا  ذمارةى هاوةآلن  ؛كاتيَك فيتنة رِووى كردة هاوةآلنى ثيَغةمبةر  واتة:
، بةَلكوو نةطةيشتة سى ني فيتنةكة نةبووئامادة ، لةو ذمارةية سةد كةسياننهةزار كةس دةبوو

 كةسيش.
                                                             

 .(4/343َلبن تيمية ) "منهاج السنة النبوية" (1)

(، و 4/1271َلبن أيب شيبة ) "تأريخ املدينة"(، و 4787( برقم )3/182ألمحد بن حنبل ) "العلل ومعرفة الرجال" (2)

 .(6/236َلبن تيمية ) "منهاج السنة النبوية"(، و 728أليب بكر بن اْلالل ) "السنة"
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ُخلأ َواِحٌد ِمنأُهمأ ِِف َدِم ُعثأََمَن »دةَليَت:  v( ابن تيمية) أ َيدأ لِِمنَي ََل َوََل َأَمَر  ََل َقَتَل ِخَياَر املأُسأ

ِل الأِفَتنِ  َباِش الأَقَبائِِل َوَأهأ ِِ ِمنأ َأوأ َرأ ِسِديَن ِِف اْلأ ََم َقَتَلُه َطائَِفٌة ِمَن املأُفأ «بَِقتألِِه, َوإِنَّ
(1). 

الن لة خويَنى خةليفة اوة ساَلحةكانى هاوةآلن و ناوداران هيض كاميان تيَوة نةطيواتة: ث
مةَليَك لة ئاذاوةطيَرِان و خراثةكارانى ؤبة شيَوةى فةرمان و بةشداريكردن، بةَلكوو ك )عومسان(دا

 زةكان و فيتنةطيَرِان بوون.ؤه

و بةرين لةو فيتنةية و قةدةرى خوا  نشيان دَلنيا بوون لةوةى كة ثاكؤية هاوةآلن خؤب

ې  ې   ۉ  ۉ  ] »دةَليَت:   )عِل بن أيب طالب(باآلدةست بووة بةسةرياندا، وةكوو 

, َوُعثأََمُن  .{e  :101}[ ائې  ې    ى  ى  ائ   , َوُعَمُر ِمنأُهمأ َقاَل: َأَنا ِمنأُهمأ

, , َوَطلأَحُة ِمنأُهمأ ُ ِمنأُهمأ َبيأ , َوالزُّ َِن ِمنأُهمأ  ِمنأُهمأ ْحأ ٌد ِمنأُهمأ , َوَعبأُد الرَّ «َأوأ َقاَل: َسعأ
(2). 

دوورن لة ئاطرى  ؛ئةو كةسانةى كة هةر لة ئةزةلةوة لة رِيزى ضاكةكاراندا نووسراونواتة: 
زةخ، ثاشان وتى: من يةكيَكم لةوانة، وة هةروةها )عومةر و عومسان و زوبيَر و تةَلحة و ؤد

 هةموويان لةو كةسانةن. سةعدى كورِى ئةبى وةقاص( 

ْعبِيُّ وَ  َن َعَِلٌّ َوُعثأََمُن َوَطلأَحُة ئَ مِ  َس َِخأ  ُت كأ رَ دأ أَ »: vَقاَل اْلشَّ ُلوأ َحاَبِة َيُقوأ َثَر ِمَن الصَّ ة َأوأ َأكأ

ُ ِِف اجَلنَّةِ  َبيأ «َوالزُّ
(3). 

يان زياتر طةيشتووم كة  سةد صةحابة ثيَنجبة خزمةتى دةَليَت:  vئيمامى )شةعبى( واتة: 
، لةطةأل بوونى رِووداوةكانى دانلة بةهةشت و زوبيَر(  وت: )عةىل و عومسان و تةَلحةدةيان

 .نيَوانيان

كار نووسرابيَت، وة ؤثاراسنت لة قةدةرةكان لة سنوورى دياريكراوداية، ئةطةر بة هؤوة خ
خاوةنةكانيان  ؤكارةكان و عوزرهيَنانةوة ب تايىؤقةدةر رِيَطةضارةى ك ؤبةدةستةوةدان بؤخ ؛طةرنا

                                                             

 .(4/323َلبن تيمية ) "منهاج السنة النبوية" (1)

 "تفسري ابن أيب حاتم"(، و 3/215) "زاد امليرس"و  ،{e : W  :101}يف تفسري سورة  (5/378) "تفسري ابن كثري" (2)

 (.5/681)للسيوطي  "الدر املنثور"و  (،8/2469)

 (.3/45) للذهبي "سري أعالم النبالء" (3)
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وةكوو دوورِووةكان كار و تيَرِوانينمان هةر باس و هةموو باسيَكى ئةو بابةتةية، تا  و هةَلطرتنى
سةرزةنشت و طلةيي و حةسرةت و دوودَلى نةبيَت، وةكوو خواى طةورة لة باسى 

ٹٹ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ]دوورِووةكاندا دةفةرمويَت: 

چچ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

ک   ڇ  ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ              ڑ  ڑ  ک  ک  ک      

 .{154:  4}[ گ  گ  گ
دةيانوت: كوا ئيَمة  ،يان بووؤخ ؤمةَليَك لةبةر الوازى ئيمانيان هةموو خةميَكيان بؤكواتة: 

كارى طومانى خراثيان بوو بة خوا، ؤسةركةوتن و دةركةوتنمان ثيَ دةبةخشريَت؟ ئةمة بة ه
دةيانوت: طةر سةركةوتن و حةق بةم دينة بواية ليَرةدا نةدةكوذراين، خواى طةورة فةرمووى: 

كة دةبيَت  تاندا بووناية ئةوانةى لةسةرتان نووسراوةؤطةر لة ماَلةكانى خ آبَل ()ئةى 
سراوة كة دةبيَت تيايدا ئةو شويَنةى كة لةسةرتان نوو ؤدةبواية دةركةوتناية و بهاتناية ب ؛بكوذريَن

كار كاتيَك سوودى هةية كة ؤكارةكان دةثاريَزريَن لة قةدةر، بةآلم هؤوايان دةزانى بة هبكوذريَن، 
 .(1)دذايةتى قةدةر نةكات

دوور لةم شةرِة نةدةكوذران و تووشى هيض شتيَك  و بوونايةوا طومانيان دةبرد طةر لة ماَلةوة 
كار و رِيَطةى تيَطةيشتنى ؤضوونانة هؤنةدةبوون، بةآلم لة رِاستيدا هيضكام لةو ليَكدانةوة و ب

َر اَّللَُّ, َوَما َشاَء َفَعَل »ووردةكارى كارةكة نيية، بةَلكوو  دانانى خوايية، وة ئةوةى ويستى  «َقدَّ
 ببيَت. ليَبيَت دةبيَت

 

 

   

                                                             

 .{W  :154 : 4}يف تفسري سورة  153للسعدي ص "تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان" (1)
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 هاوةالن ِرووةكانى لَيدانى/  سَييةمبةشى 

 

 هاوةآلن رِووةكانى ليَدانى

 (الصحابة وجوه الطعن يف)

لة رِووى نيَتييةكى جياوازة، ؤطومان نيية لةوةى ذيان لةناو ئادةميزاددا ثرِ لة ضةنديَتى و ض
لةاليةكى ترةوة ثيَويستييةكانى ذيان و ذةى عةقَلةكان و هةوا و ئارةزووةكانةوة، وة رِيَ

كار و كاريطةرة ؤكارةكانى بوونى، ئةمانة هةمووى هؤكاريطةرييةكانى لةسةر ئادةميزاد و ه
ية ؤب ،زاَلبوو كارليَكارة زؤر و وة لة هةمووى طرنطرتيش بوونةكان، تومخىلةسةر كةسةكان، 

ر دةفةرمويَت: خواى ثةروةردطادةستةوةستان و وةستان لة ئاستيدا دروست دةكات، 

ۆئ] ، {100:  2}[ ۉۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ]، {Y  :4}[ ۈئ ۇئ  ۆئ  

ٹ  ] ، {A  :37}[ ڄڦ  ڦ   ڦ    ]، {A  :111}[ ٹٿ   ٹ  

[ ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ]، {G  :8}[ چچ   چ  ]

{M  :106} ،[    گگ  گ ]{U  :83} ،[  خب     مب   ىب  يب  جتحت  خت

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ          ]، {n  :8}[ گگ  گ   ک  گ  ]، {e  :24}[ ىتمت  

 .{M  :78}[ ڃ

رى ئادةمييةكان دوور لة ناسينى حةق ثةيوةستبوو ثيَوةن، ؤبةم شيَوةية زانيمان رِيَذةى ز
ية لة بةرامبةردا رِيَذةى ؤبدةنطى هةموانة، ؤبةَلكوو رِقليَبوو و دذايةتيكردن و نةويسنت كارى ك

ۆئ  ۈئ  ]هةَلطر و ويستى حةق و ناسينييةتى، وةكوو خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت:  ؛كةم

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ]، {88:  2}[ ۇئوئ  وئ  ۇئ  ]، {13:  4}[ ېئۈئ   ېئ

[ يبيئ  جب        حب  خب  مب     ىب  ]، {9:  0}[ ائې   ى  ى  ]، {46:  6}[ ڍ

{W  :15} ،[        ېې  ې  ې ]{m  :14} ،[  وئەئ  ەئ  وئ ]{G  :58}. 

ئةمة  دان، بةم شيَوةية ذمارةى كةم تيَطةيشتوو و خاوةن ئيمان و سوثاسطوزار و لةبريى خوا
لة هةَلسةنطاندن و مامةَلةكردن  دونيا، ثيَويستة ئةم ياساية لةبري نةكريَت ؤسوننةتى كةونى خواية ب
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ُ»دةفةرمويَت:  ية ثيَغةمبةر ؤبيدا، زلةطةأل خةَلكى و لة كارى بانطةوا ََُلُُالنَّاس  ُِماَئٍة، َكإِبٍِل

ُفِيَهاَُراِحَلةُ  ََُتِد  «َتَكاد 
(1). 

 هةبيَت بار باش ببات. حوشرتة وان، ئةطةر يةكيَ  لةو سةد خةَلكى وةكوو سةد حوشرتواتة: 

تِيَُظاِهِريَنَُعََلُاْلَُ»: وة دةفةرمويَت َُطائَِفٌةُِمْنُأ مَّ ََُلَُتَزال  «ق 
(2). 

 .موسوَلمانان لةسةر حةق دةميَننةوة  لة مةَليَؤواتة: بةردةوام ك

نَِّة،َُوثِنَْتاِنَُوَسْبع وَنُ»وة دةفةرمويَت:   ُِِفُاْْلَ ،َُواِحَدٌة تِيَُعََلَُثََلٍثَُوَسْبِعنَيُفِْرَقة  ُأ مَّ َقنَّ َلَتْفََتِ

«ِِفُالنَّارُِ
(3). 

مةأل ؤكزةخ بيَجطة لة يةك ؤةوة، هةموويان دةضنة دبةش آواتة: موسوَلمانان دةبنة حةفتاوس
 نةبيَت.

 ذمارةيةكى كةم حةقويست و مانةوةن لةسةر حةقةكة. )طائفة وفرقة(كةواتة 

ر كةمة لةناو خةَلكيدا، ؤبةم شيَوةية زانيمان خاوةن حةق و زانست و كامآلن ذمارةيان ز
 .بيَئاطا لة رِاست و دروستييةكانن ر و رِةها ستةمكار و نةزان وؤبةَلكوو ذمارةى ز

رينةوة كاريَكى ؤتى ثيَغةمبةران و زانايان و خواناسة ساَلحةكان لة اليةنى زلةبةرئةوة دذاية
ية هةر لة سةرةتاى ئةم دينةوة موشريكةكانى مةككة كاريان ئازار و ؤسرووشتى دونيا بووة، ب

                                                             

يف  وأمحد (،6172) "صحيحه"وابن حبان يف  ،واللفظ له (3990ماجه )وابن  (،2872(، والرتمذي )2547رواه مسلم ) (1)

والطياليس  ،(1765) "مسند الشاميني"(، ويف 412) "الصغري"، ويف (3327) "وط األ"والطرباين يف (، 4516) "املسند"

 "مسنده"(، واحلميدي يف 192) "مسنده"والشافعي يف  (،1370) "الكني واألطامء"والدواليب يف  (،2026) "مسنده"يف 

 "احللية"، وأبو نعيم يف (17790) "لسنن الكربىا"والبيهقي يف (، 20447) "جامعه"(، ومعمر بن راشد يف 678)

 .(1467) "رشح مشكل اآلثار"(، والطحاوي يف 6/334)

 "السنن"(، والدارمي يف 16912) "املسند"يف  (، وأمحد2229(، والرتمذي )1920(، ومسلم )7311رواه البخاري ) (2)

 (.2372) "طننه"(، وطعيد بن منصور يف 8389) "املستدرك"(، واحلاكم يف 2477)

(، 63) "السنة"وابن أيب عاصم يف  ،(988) "مسند الشاميني"ويف  (،129) "الكبري"والطرباين يف (، 3992رواه ابن ماجه ) (3)

صحيح وضعيف طنن "(، و 1492) "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 2/322) "اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد"ويف 

 .(1082) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 63) "الظالل"(، و 3992) "ابن ماجه
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 هاوةالن ِرووةكانى لَيدانى/  سَييةمبةشى 

 

رِاونان و ناشرينكردنى هاوةآلن بووة، وة لة مةدينةش بة هةمان شيَوة دوورِووةكان و 
هةىل ليَدانى هاوةآلن بووة، دةيانوت:  ؤريان دذايةتيكردن و طةرِان بجوولةكةكانى مةدينة كا

 .{K  :27}[ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى]
 .نني عةقلَ ضوونؤرِاوب ىخاوةن ن وسادةقةدر و  كةسانى بآ ()واتة: شويَنكةوتووانى 

ليَدانى هاوةآلن كةرةوةى كارى هةموويان ؤك ،وة لةثاش ئةو سةردةمةشةوة فريةقة طومرِاكان
ئةم ليَدانة دوو نييةت هةبووة، يةكيَكيان كةسانى  ؤبووة، هةريةكةى بة شيَوةيةك، وة ب

بناغةدارِيَذةرى فريةقةكان بووة كة مةبةستيان ليَدانى ئيسالم بووة، بةآلم نةيانتوانيوة بة ئاشكرا لة 
نة مةجووسى ؤرِيَذن، وةكوو كيان بؤئيسالم بدةن، ويستوويانة لةو رِيَطةيةوة دذايةتى و ذةهرى خ

بةناوى تويَذينةوةى رِاست و دروستى باسةكان و  لةم دواييةشداو جوولةكة و طاوورةكان، وة 
بةرطريكردن لة ئيسالم لةو بابةتانةى كراونةتة رِةخنة و هةَلة بةسةر دينى ئيسالمةوة، وةكوو 

ر و باسانةى كة ؤراوجؤنةقَلة ج كيَشةكان و رِووداوةكانى نيَوان هاوةآلن، ئةويش لة رِيَطةى ئةو
 ى.ؤثاَلفتةكردن و خويَندنةوةى وورد ب آكراوةتةوة بةبؤلةسةريان ك

 ى دةبينَيتةوة:ؤلَيدانى هاوةآلن لة دوو ِرَيطاوة خ

 لة رِووة زانستييةكةيةوة. يةكةم:

 لة رِووة سياسييةكةيةوة. دووةم:

، وة لة رِووة ية )أبو هريرة(سةرمةشخةَليان هاوةَلى بةرِيَز  لة رِووة زانستييةكةوة
ئةوة ثيَويست دةكات ، لةبةرة )معاوية بن أبي سفيان(سياسييةكةوة هاوةَلى ناودار 

 اعري دةَليَت:شئةطةرضى وةكوو رِوونكردنةوةيةك لةسةر ئةم دوو هاوةَلة بةرِيَزة خبةينة رِوو، 

ُرُِـنَْتُِفَُغاٍرَُعََلَُجَبٍلَُوعُْـَوَلْوُكُ ُُاِعنٍُـِةُطَُـالَُــقَُـاٍجُِمْنُمَُـنَُـَتُبُِـْسُـَولَُ

َِاُ  وُِمَنُالنَّاِسَُساِل َُأْجنَِحِةُالنَّْسَُُُِوَمْنَُذاُالَِّذيَُينْج  ْمَُبنْيَ َُوَلْوَُغاَبَُعنه 

ُالُُْءَُوَُْضُُنْيَُعَُالُُْرُ كُ نُْتَُُْدُقَُ  مُِقََُسُُنُْاءُمُِاِلَُُْمَُعُْطَُُمَُّفَُالُُْرُ كُ نُْيَُوَُُدُِمَُرَُُنُْمُُِسُِمُْشَّ
(1)

ُ

                                                             

 .2058للحمداين ص "موطوعة الرقائق واآلداب" (1)
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 دوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادا

رِزطاربوومن نيية لة قسةى تانةدةر، ئةطةر لة ئةشكةوتيشدا مب بةسةر شاخيَكى سةختةوة، واتة: 
ى ؤهةية رِزطارى بيَت لة خةَلكى بة سةالمةتى، طةر لةنيَو باَلى داَليشدا بة ئامسانةوة خ آك

وة دةميَكيش نكووَلى ر بكات ضاويَ  كة داهاتبيَت، ؤحةشار بدات، ئةبيَت نكووَلى لة تيشكى خ
 شى.ؤكارى نةخؤتامى خواردنيَ  بكات بة ه لة
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  ة(رَـْيَرو ُهـُ)أب/ هاوةلــَى بةِرَيز  بةشى ضوارةم

 

 ةمبةشى ضوار

 رَضِيَ اللُه عَنْهُ ة(رَيْرَهُ وْبُ)أَ هاوةلَى بةرِيَز
ةيرة(، ناو براوة بة )ئةبو هورِ، (1)بووة (صخر بن دوس اليامين كورِىى عبدالرمحن ) ناوى:

ُكنِّيُت بَِأِِب ُهَرْيَرَة، ألَِّنِّ َوَجْدُت » وا ناونراويت؟ دةَليَت:ضى ؤى دةكريَت بؤوةكوو ثرسيار لة خ

ة   ي، َفِقيَل ِِل: أَ َحمَ فَ  ِهرَّ «ةرَ يْ رَ و هُ بُ ْلُتَها ِِف ُكمِّ
(2). 

، لةبةرئةوةى ثشيلةيةكم دؤزييةوة و بة ضمكى جلةكامن )أبو هريرة(ناو نرام بة واتة: 
 .باوكى ثشيلة، واتة )أبو هريرة(ثيَيان ومت هةَلمطرت، 

دا لةطةأل ضيؤة ساَلى حةوتى كموسوَلمان بووة، ل بن عمر الدوسي( )طفيللةسةر دةستى 
مةدينة، لة شةوانى شةرِى خةيبةردا طةيشتنة  ؤضيان كرد لة يةمةنةوة بؤو هةشتا ماَليَك ك )طفيل(

َوَرُسوُل اَّللَِّ َصَّلَّ َقِدْمُت »دانرا و ئةو كاتة دةَليَت:  ؤو بةشدارى ئةو شةرِةيان ب الى ثيَغةمبةر 

«اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِخْيََبَ َسنََة َسْبٍع، َوَأَنا َيْوَمئٍِذ َقْد ِزْدُت َعََّل الثَََّلثنَِي َسنَة  َسنََواٍت 
(3). 

مةمن لة من تةلةو كاتةدا لة خةيبةر بوو، ، لة ساَلى حةوتدا طةيشتمة ثيَغةمبةرى خوا واتة: 
 ساَلييةوة بووة.سةروو سى 

ى ساَلى ()لة شةرِى خةيبةرةوة كة لة  كردووة، ضوار ساأل هاوةَلييةتى ثيَغةمبةرى 

 ضى، كة دةكاتة ضوار ساألؤى ساَلى يازدةى ك()لة  ،وةفاتى ثيَغةمبةر  تا ضييةؤحةوتى ك
                                                             

(، و 4/1768البن عبد الرب ) "االستيعاب يف معرفة األصحاب"،  و 358البن برش الكلبي ص "مجهرة أنساب العرب" (1)

 (.2/253) "تأريخ ابن خلدون"

(، و 4/1769البن عبد الرب ) "االستيعاب يف معرفة األصحاب"، و 67ملحمد عجاج خطيب ص "أبو هريرة راوية اإلسالم" (2)

 .(7/349البن حجر ) "يف متييز الصحابة اإلصابة"، و 67البن األثري ص "أسد الغابة"

طبقات "(، و 4/1771البن عبد الرب ) "اإلستيعاب يف معرفة األصحاب"(، و 8/111البن كثري ) "البداية والنهاية" (3)

 .(67/355البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 1/359البن سعد ) "الكربى
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 دوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادا

 .(1)نزيكةى دوو مانط كةم

دةكرد، لة نيَوان هاوةآلندا  ثياويَكى كةمدةست و هةذار بوو، خزمةتى ثيَغةمبةرى 
بوو، هةر كاريَك ثيَغةمبةر  (سوفة)فيَربوونى قورئان، وة بةرثرسيارى ئةهلى  ؤى دةكرد بؤهاتوض
 ومةكخرِبوونةوة و دابةشكردنى شت ؤبيويستاية لة ئةهلى سوفة )ئةبو هورِةيرة(ى دةنارد ب 

 .(2)بةسةرياندا

ة  ) فَّ ا إََل اْلَِْدينَِة، َوَلْيَس َلُه َمَكاٌن »ئةو كةسانة بوون كة:  (َأْهُل الصُّ ُجُل َيْأِِت ُمَهاِجر  َكاَن الرَّ

َ َلُه َأْهٌل أَْو َمَكاٌن َيْأِوي إَلْيِه ُثمَّ َينَْتِقُل  ِة إََل َأْن َيَتَيَّسَّ فَّ «َيْأِوي إَلْيِه، َفُيِقيُم بِالصُّ
َفَكاَنْت ِِف »، (3)

ِر َمْسِجِد النَّبِيِّ َصَّلَّ اَّللَُّ ةِ ُمَؤخَّ « َعَلْيِه َوَسلََّم ِِف َملَاِِلِّ اْلَْْسِجِد بِاْلَِْدينَِة النََّبِويَّ
(4). 

ضيان دةكرد شويَن نةبوو تيايدا بذين، ؤضةرييانة بوون كة كاتيَك كؤواتة: ئةو موسوَلمانة ك
كردبوونةوة تا كاتيَك  ؤتايي سةرووى مزطةوتةكةدا شويَنى بؤلة بةشى ك ثيَغةمبةرى خوا 

ةِ  َأْهُل  َوََلْ َيُكْن »دةرِةخسا،  ؤخيَكيان بؤبارود فَّ َة َبْل َكاُنوا َيِقلُّوَن  الصُّ فَّ ا بَِأْعَياِِنِْم ُيََلِزُموَن الصُّ َناس 

ُجُل ِِبَا َزَمان ا ُثمَّ َينَْتِقُل  «َتاَرة  َوَيْكُثُروَن ُأْخَرى َوُيِقيُم الرَّ
ا »، (5) هُ َوَنَزََلَ «َأُبو ُهَرْيَرَة َوَغْْيُ

َوَكاَن »، (6)

َم بلَِا َيُكوُن ِعنَْدهُ  ْسََلِم َيْبَعُث إَلْيِهْم النَّبِيُّ َصَّلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ ِة ُضُيوَف اْْلِ فَّ َفإِنَّ اْلَغالَِب  َأْهُل الصُّ

اَجُة ََل َيُقوُم َما َيْقِدُروَن َعَلْيِه ِمنْ  ْزِق  َكاَن َعَلْيِهْم اْْلَ َتاُجوَن إَلْيِه ِمْن الرِّ «اْلَكْسِب بلَِا ََيْ
(7). 

نيَتى بن، ؤئةهلى )سوفة( كةسانيَكى دياريكراو نةبوون كة خاوةنى يةك سيفات و ضواتة: 
َلى ؤبةَلكوو ذمارةيان زيادى دةكرد و كةمى دةكرد، ماوةيةك كةسيَكى تيادا دةمايةوة و ثاشان ض

                                                             

 .(2/589للذهبي ) "النبالءسري أعالم "، و 77للرشبيني ص "عدالة الصحابة" (1)

 (.1/376ألبو نعيم ) "حلية األولياء" (2)

 .(2/81البن تيمية  ) "الفتاوى الكربى" (3)

لعيل حممد  "السرية النبوية"(، و 11/38البن تيمية ) "جمموع الفتاوى"(، و 1/27البن تيمية ) "جمموعة الرسائل واملسائل" (4)

 .(303الصاليب )

 .(11/166البن تيمية ) "جمموع الفتاوى"(، و 1/9) "أولياء الرمحن وأولياء الشيطانالفرقان بني " (5)

 .(11/166البن تيمية ) "جمموعة الرسائل واملسائل" (6)

 .(11/45البن تيمية ) "جمموع الفتاوى" (7)
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دةكرد، يةكيَك لةوانة )ئةبو هورِةيرة( بوو، ئةهلى )سوفة( ميوانانى ئيسالم بوون، ثيَغةمبةرى خوا 
 يان بة دةستةوة ؤرى حاَليان نةبوونى بوو، كاريَكى ئةوتؤيان، زؤشتيَكى شك بربداية دةينارد ب

 زييان.ؤكارى رِزق و رِؤنةبوو كة ببيَتة ه
ةِ َوكُ »ى دةَليَت: ؤخ )ئةبو هورِةيرة(   ٌل ْج رَ  مْ هُ نْ ا مِ مَ  نُْت ِِف َسْبِعنَي َرُجَل  ِمْن َأْهِل الُصفَّ

 نَ عْ ا ِف أَ هَ ْو ط  بَ رَ  ْد قَ  اءٌ َس كَ  وْ ، أَ ا ُبْرَدةٌ مَّ اء، إِ دَ رِ  هِ يْ لَ عَ 
«مْ هِ اقِ

(1). 
كة هةريةكةيان كراسيَك يان  ،واتة: من يةكيَك بووم لةو حةفتا ثياوةى ئةهلى )سوفة(

 عابايةكى ثيَوة بوو طريَيان دابوو لة ملياندا.

ي َعََل األَْرض  »وة دةَليَت:  ُد ب َكب د  ، إ ْن ُكنُْت أَلَْعَتم  ْساَلم  ة  َأْضَياُف َأْهل  اإل  فَّ َكاَن َأْهُل الصُّ

َن ا ، َوإ ْن ُكنُْت أَلَُشدُّ احلََجَر َعََل َبْطن ي م  َن اجلُوع  ي م  ُم الَّذ  ه  يق  ، َوَلَقْد َقَعْدُت َيْوًما َعََل َطر  جلُوع 

ْن ك َتاب  اَّللَّ ، َما َسَأْلُتُه إ الَّ ل ُيْشب َعن ي،  نُْه، َفَمرَّ َأُبو َبْكٍر، َفَسَأْلُتُه َعْن آَيٍة م 
ُرُجوَن م  َفَمرَّ َوََلْ َيْفَعْل، ََيْ

ي، َفَمرَّ َفَلْم َيْفَعْل، ُثمَّ َمرَّ يب  َأُبو  ُثمَّ َمرَّ يب  ُعَمُر، َفَسَأْلُتُه َعْن آَيةٍ 
ْن ك َتاب  اَّللَّ ، َما َسَأْلُتُه إ الَّ ل ُيْشب َعن  م 

ي، ُثمَّ َقاَل:  َوْجه 
، َوَعَرَف َما يف  َنْفِس  َوَما يف  نَي َرآين  َم ح  َم، َفَتَبسَّ  َوَسلَّ

م  َصَلَّ اَّلُل َعَلْيه  َيا » الَقاس 

ْيَك َيا َرُسوَل اَّللَّ ، َقاَل:  «َأَبا ِهر   ،  «اَْلْق »ُقْلُت: َلبَّ َوَمََض َفَتب ْعُتُه، َفَدَخَل، َفاْسَتْأَذَن، َفَأذ َن ِل 

َبُن؟»َفَدَخَل، َفَوَجَد َلَبنًا يف  َقَدٍح، َفَقاَل:  َقاُلوا: َأْهَداُه َلَك ُفاَلٌن َأْو ُفاَلَنُة، َقاَل:  «ِمْن َأْيَن َهَذا اللَّ

ِة َفاْدُعُهْم ِِل »ُقْلُت: َلبَّْيَك َيا َرُسوَل اَّللَّ ، َقاَل:  «ا ِهر  َأبَ » فَّ ة   «اَْلْق إََِل َأْهِل الصُّ فَّ َقاَل: َوَأْهُل الصُّ

ا إ َليْ  َ ، الَ َيْأُووَن إ ََل َأْهٍل َوالَ َماٍل َوالَ َعََل َأَحٍد، إ َذا َأَتْتُه َصَدَقٌة َبَعَث ِب  ْساَلم  ْم َوََلْ َأْضَياُف اإل  ه 

َكُهْم ف يَها، َفَساَءين   نَْها َوَأْْشَ ْم َوَأَصاَب م  ٌة َأْرَسَل إ َلْيه  يَّ
نَْها َشْيًئا، َوإ َذا َأَتْتُه َهد   َذل َك، َيَتنَاَوْل م 

َبن   ْن َهَذا اللَّ يَب م  ، ُكنُْت َأَحقُّ َأَنا َأْن ُأص  ة  فَّ َبُن يف  َأْهل  الصُّ ا،  َفُقْلُت: َوَما َهَذا اللَّ َ ى ِب  َبًة َأَتَقوَّ َْشْ

ْن طَ  ، َوََلْ َيُكْن م  َبن  ْن َهَذا اللَّ ْم، َوَما َعَسى َأْن َيْبُلَغن ي م  ، َفُكْنُت َأَنا ُأْعط يه  اَعة  اَّللَّ  َفإ َذا َجاَء َأَمَرين 

، َفأَ   َوَسلََّم ُبدٌّ
َفَأْقَبُلوا، َفاْسَتْأَذُنوا َفَأذ َن ََلُْم، َوَأَخُذوا  َتْيُتُهْم َفَدَعْوُُتُمْ َوَطاَعة  َرُسول ه  َصَلَّ اَّلُل َعَليْه 

، َقاَل:  َن الَبْيت  َقاَل:  «ُخْذ َفَأْعطِِهمْ »ُقْلُت: َلبَّْيَك َيا َرُسوَل اَّللَّ ، َقاَل:  «َيا َأَبا ِهر  »جَمَال َسُهْم م 
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ُب َحتَّى  ُجَل َفَيرْشَ  الرَّ
ُجَل َفَأَخْذُت الَقَدَح، َفَجَعْلُت ُأْعط يه   الرَّ

َيْرَوى، ُثمَّ َيُردُّ َعيَلَّ الَقَدَح، َفُأْعط يه 

ُب َحتَّى َيْرَوى، ُثمَّ َيُردُّ َعيَلَّ الَقَدَح، َحتَّى ا ُب َحتَّى َيْرَوى، ُثمَّ َيُردُّ َعيَلَّ الَقَدَح َفَيرْشَ ْنَتَهْيُت َفَيرْشَ

َم َوَقْد رَ  ، َفنََظَر إ َِلَّ إ ََل النَّب يِّ َصَلَّ اَّلُل َعَلْيه  َوَسلَّ
ه  َي الَقْوُم ُكلُُّهْم، َفَأَخَذ الَقَدَح َفَوَضَعُه َعََل َيد  و 

َم، َفَقاَل:  ُقْلُت: َصَدْقَت َيا  «َبِقيُت َأَنا َوَأْنَت »ُقْلُت: َلبَّْيَك َيا َرُسوَل اَّللَّ ، َقاَل:  «َأَبا ِهر  »َفَتَبسَّ

ْب »َرُسوَل اَّللَّ ، َقاَل:  ْبُت، َفَقاَل:  «اْقُعْد َفاْْشَ ْب »َفَقَعْدُت َفرَش  ْبُت، َفاَم َزاَل َيُقوُل:  «اْْشَ َفرَش 

ْب » ُد َلُه َمْسَلًكا، َقاَل:  «اْْشَ ، َما َأج  ي َبَعَثَك ب احلَقِّ ذ  َفَأْعَطْيُتُه الَقَدَح،  «َفَأِرِِّن »َحتَّى ُقْلُت: الَ َوالَّ

َب الَفْضَلةَ  ى َوَْش  َد اَّللََّ َوَسمَّ
«َفَحم 

(1). 

م ؤخ، ماأل و حاَليان نةبوو، سويَند بة خوا ئةهلى )سوفة( ميوانةكانى ئيسالم بوونواتة: 
ذيَك لةسةر رِيَطاى ؤدةكوتا بة زةويدا لةتاو ئازارى برسييةتى و بةردم دةبةست بة سكمةوة، رِ

كرد، قورئان ليَثرسيارم لة ئايةتيَكى هاتنةدةرةوةيان لة مزطةوت وةستام، )ئةبو بةكر( تيَثةرِ بوو، 
ت بة ماَلةوة، نةيربدمةوة، ثاشان )عومةر( ها ؤئةوةى مبباتةوة ب ؤمةبةستم ثرسيار نةبوو، بةَلكوو ب

ئةوةى مبباتةوة، ئةويش تيَثةرِ بوو و نةيربدمةوة، ثاشان ثيَغةمبةر  ؤكرد بهةمان شيَوة ثرسيارةكةم ليَ
 ( :ومت: بةَلتيَثةرِ بوو، لةطةأل منى بينى ثيَكةنى و فةرمووى ،)ئةى ثيَغةمبةرى  آئةبو هورِةيرة

وةرة، شويَنى كةومت تا طةيشتمة ماَلةوة، ئيزنى دام ضوومة ذوورةوة،  ، فةرمووى: لةطةَلمخوا 
َلكةيةك شريى بينى، فةرمووى: ئةم شريةتان لةكوآ بوو؟ وتيان: فآلن كةس ؤجام ثيَغةمبةر 

بانط بكة، ئةهلى )سوفة(  ؤئةهلى )سوفة(م ب ؤى ناردووين، فةرمووى: )ئةبو هورِةيرة( برِؤب
خيَرات ليَى نةدةخوارد، بهاتاية لة خيَر و  ؤطةر شتيَكى ب ثيَغةمبةر ميوانانى ئيسالم بوون، 

، وة طةر ديارى و بةخشني بواية بةشدارى تيَدا دةكرد و دةيبةخشى بة ئةهلى )سوفة( ؤرد بدةينا
َلكة شرية ؤدةموت: ئةم جام ،ش بووؤدواياندا ثيَم ناخئةهلى )سوفة(، منيش كاتيَك ناردمى بة 

طويَرِايةَلى خواو ثيَغةمبةر  ؤضيية تا بيطةرِيَنم بةسةر ئةهلى )سوفة(دا و بةشى من مبيَنيَتةوة، بةآلم خ
 ِى ؤيشتم بةدواياندا و هاتن و هةريةكةى لة شويَنى خؤهيض ليَدةرضوونيَكى تيَدا نيية، ر
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فةرمووى: )ئةبو هورِةيرة( ئةو جامة هةَلطرةو ثيَيان بدة، منيش يةكة  ر دانيشت، ثاشان ثيَغةمبة
، ئةويش جامةكةى يةكة بةسةرياندا طةرِاندم تا هةموويان تيَر بوون، طةيشتمةوة سةر ثيَغةمبةر 

، منيش خواردم، ؤخستة سةر دةستى و سةرى هةَلربِى و ثيَكةنى و فةرمووى: )ئةبو هورِةيرة( خب
تاوةكوو ومت: سويَند بةوةى  ،، بةم شيَوةية بةردةوام خواردمؤردةوة و فةرمووى: خبثاشان تيَى ك

م، ثاشان جامةكةى وةرطرت و سوثاسى خواى ؤخب تا نابيَتةوة ىى بة حةق ناردووة ئيرت شويَنؤت
 كرد و ئةويش خواردييةوة.

َمنِْزِل َعائَِشَة َوَبنْيَ ِمنََْبِ َرُسوِل اَّللِ َصَّلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَلَقْد َرَأْيُتنِي َأِّنِّ أَلَِخرُّ فِيلَا َبنْيَ »وة دةَليَت: 

وِع، َم َمْغِشيًّا َعََلَّ ِمَن اْْلُ «... َوَسلَّ
(1). 

لةتاو  دةبينرا من دةكةومت لة نيَوان ذوورةكةى )عائيشة(و مينبةرةكةى ثيَغةمبةردا  واتة:
 برسييةتى.

ى دةيطيَرِيَتةوة و ؤئةوةوة موسوَلمان بوو، هةروةكوو خى ؤدايكيشى بةه )ئةبو هورِةيرة( 
ا اْلَيْوَم َفَأْسَمَعْتن ي ف يَك َما َأْكَرُه، َفادْ »دةَليَت:  ، َفَدَعْوُُتَ ْساَلم  َفَتْأَبى َعيَلَّ

ي إ ََل اإْل  ُع ُكنُْت َأْدُعو ُأمِّ

َي ُأمَّ َأيب  ُهَرْيَرَة َفَقاَل َرُسوُل اَّلل  َص 
َم: اَّللَ َأْن ََيْد   «اللُهمَّ اْهِد أُمَّ َأِِب ُهَرْيَرةَ »َلَّ اَّلُل َعَلْيه  َوَسلَّ

، فَ  ُت إ ََل اْلَباب  ْ
ْئُت َفِص  َم، َفَلامَّ ج   َوَسلَّ

 َنب يِّ اَّلل  َصَلَّ اَّلُل َعَلْيه 
ا ب َدْعَوة  ً

إ َذا ُهَو َفَخَرْجُت ُمْسَتْبرش 

، فَ  ي َخْشَف َقَدَميَّ َعْت ُأمِّ ، جُمَاٌف، َفَسم 
 
ْعُت َخْضَخَضَة املَْاء َقاَلْت: َمَكاَنَك َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َوَسم 

 اْلَباَب، ُثمَّ َقاَلْت: َيا َأَبا ُهَرْيَرةَ 
َها، َفَفَتَحت  َار 

َلْت َعْن ِخ   َقاَل: َفاْغَتَسَلْت َوَلب َسْت د ْرَعَها َوَعج 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َقاَل َفَرَجْعُت إ ََل َرُسول  اَّلل  َصَلَّ اَّلُل َأْشَهُد َأْن اَل إ َلَه إ الَّ اَّلُل، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَ  مَّ

ْ َقد  اْسَتَجاَب اَّلُل
، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّلل  َأْبرش  َن اْلَفَرح  َم، َفَأَتْيُتُه َوَأَنا َأْبك ي م   َدْعَوَتَك َعَلْيه  َوَسلَّ

ا، َقاَل ُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّلل  اْدُع اَّللَ َأْن َوَهَدى ُأمَّ َأيب  ُهَرْيَرَة، فَ   َوَقاَل َخرْيً
َد اَّللَ َوَأْثنَى َعَلْيه  َحم 

بَِّبُهْم إ َلْينَا، َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل اَّلل  َصَلَّ اَّلُل نَي، َوُُيَ
ن  َباد ه  املُْْؤم  ي إ ََل ع  ي َأَنا َوُأمِّ

بَِّبن  َم: ُُيَ  َعَلْيه  َوَسلَّ

ُه إََِل ِعبَ  -ْعنِي َأَبا ُهَرْيَرَة ـيَ  –بِّْب ُعَبْيَدَك َهَذا ـَح  اللُهمَّ » َك اْلُْْؤِمننَِي، َوَحبِّْب إَِلْيِهِم اْلُْْؤِمننِيَ ـَوُأمَّ
 ،«ادِ
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ٌن َيْسَمُع يب  َواَل َيَراين  إ الَّ َأَحبَّن ي
«َفاَم ُخل َق ُمْؤم 

(1). 
كرد ذيَك داوام ليَؤئيسالم هيَشتا هةر بيَربِوا بوو، رِ ؤدايكمم بانطةواز دةكرد بواتة: 

 الى ثيَغةمبةر  ؤش بوو، هامت بؤناخ آرم ثؤوت، ز قسةيةكى بة ثيَغةمبةر موسوَلمان بيَت، 
 ؤبانطةوازى دايكمم كردووة بةآلم قسةيةكى بة ت بة طريانةوة، ومت: ئةى ثيَغةمبةرى خوا 

فةرمووى:  بكة خواى طةورة هيدايةتى بدات، ثيَغةمبةر  ؤش بووة، دووعام بؤوتووة ثيَم ناخ
يشتم موذدة بدةم بة دايكم بة دووعاكةى ؤخواية هيدايةتى دايكى )ئةبو هورِةيرة( بدةى، رِ

دةرطاكةمان، سةيرم كرد دةرطا داخراوة، كة دايكم طويَى لة طةيشتمة بةردةم ، ثيَغةمبةر 
ت بووةستة، طويَم لة خورِةى ئاو بوو، ؤيرة( لة شويَنى ختةقةى ثيَآلوةكامن بوو وتى: )ئةبو هورِة

شى دادايةوة دةرطاكةى كردةوة، وتى: ؤرد و كراسةكةى لةبةركرد و سةرثؤى شؤثاش ئةوةى خ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ » شيدا دةطريام ؤ، منيش طةرِامةوة لة خ«َأْشَهُد َأْن اَل إ َلَه إ الَّ اَّلُل، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ

موذدةت ليَبيَت خواى طةورة دووعاكةى ىلَ وةرطرتيت دايكم  و ومت: ئةى ثيَغةمبةرى خوا 
سوثاسى خواى كرد و وةسف و سةناى كرد و قسةى خيَرى كرد  موسوَلمان بوو، ثيَغةمبةر 

شةويست بني الى ؤم و دايكم خؤبكة كة خ ؤدووعام ب و ومت: ئةى ثيَغةمبةرى خوا 
ت و ؤشةويست بن، فةرمووى: خواية ئةم بةندةيةى خؤنان و موسوَلمانانيش الى ئيَمة خموسوَلما
شةويست بن، هيض ؤشةويست بكةى الى موسوَلمانان، وة موسوَلمانانيش الى ئةمان خؤدايكى خ

 .شى ويستوومؤئيال خ ميَتيببينبيَت و نةشييستى بناوى من كردبيَتئيمانداريَك نيية خوا دروستى 

نة، ئةوةى )ئةبو نوهلى سبووة بة هيَما و بةرنامةكارى ئة ئةم دووعايةى ثيَغةمبةر 
ش بويَت نيشانةى ئيماندارى تةواو و شويَنكةوتةى فةرموودة و رِيَرِةوى هاوةآلنة، ؤهورِةيرة(ى خ

مة و وة بة ثيَضةوانةشةوة ناتةواوى ئيمان و ثةيوةستنةبوونة بة دينةوة و دذايةتى فةرموودة و بةرنا
دينى هاوةآلن كاريةتى، بةمة دةبيَتة بيدعةكار و خاوةن هةواو ئارةزوو و طومرِا لة ديندا، وةكوو 
رِافيزة و خةوارج و قورئانييةكان و عةقالنييةكان ... كة هةموويان لة ليَدانى هاوةآلندا يةك 

بوون، وةكوو بةرنامةن، بةتايبةت ئةو هاوةآلنةى كة ديار و دةركةوتة و كارامةى كارى دينى 
 لة طيَرِانةوةى فةرموودةدا. )ئةبو هورِةيرة( 
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 (.76) "الكبري"والطرباين يف  (،9387) "املسند"والبزار يف 
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ُهمَّ اْغِفْر أِلَِِب ُهَرْيَرَة، »دةَليَت:  v( حممد بن سريين) ، َفَقاَل: اللَّ ُكنَّا ِعنَْد َأِِب ُهَرْيَرَة َلْيَلة 

ٌد: َفنَْحُن  لَا َقاَل ِِل ُُمَمَّ ي، َوْلَِِن اْسَتْغَفَر ََلُ لَا َحتَّى َنْدُخَل ِِف َدْعَوةِ َأِِب ُهَرْيَرةَ َوأِلُمِّ «َنْسَتْغِفُر ََلُ
(1). 

شةويَك الى )ئةبو هورِةيرة( بووين، دووعاى كرد وتى: خواية لة )ئةبو هورِةيرة( و واتة: 
سريين(  )حممدى كورِىدةكات،  ؤشبوونيان بؤش بيت و لةو كةسةيشى كة داواى ليَخؤدايكى خ
ئةوةى بكةوينة بةر دووعاكةى )ئةبو  ؤدةكردن ب ؤشبوومنان بؤاى ليَخئيَمةش دووعدةَليَت: 
 .هورِةيرة( 

َة؛ َمْوََل ُأمِّ ى دايكيدا دةوةستا و دةيوت: الطةر تيَثةرِ بواية بة  )ئةبو هورِةيرة(  عن أيب ُمرَّ

ُه َهان ئ  ابْ  ٍب َأْخرَبَ
ه  بـ )العقيق( َفإ َذا َدَخَل َأْرَضُه َصاَح نَة  َأيب  َطال  ُه َرك َب َمَع َأيب  ُهَرْيَرَة إ ََل َأْرض  َأنَّ

ُة اَّللَِّ »ب َأْعََل صوته:  ََلُم َوَرْْحَ َتاُه! َتُقوُل: َوَعَلْيَك السَّ ُة اَّللَِّ َوَبَرَكاُتُه َيا ُأمَّ ََلُم َعَلْيِك َوَرْْحَ السَّ

ا َوَرِِضَ َوَبَرَكاُتُه. َيُقوُل: رَ  ! َوَأْنَت. َفَجَزاَك اَّللَُّ َخْْي  ا. َفَتُقوُل: َيا ُبنَيَّ ْيتِنِي َصِغْي  ِْحَِك اَّللَُّ َكلَا َربَّ

ا «َعنَْك، َكلَا َبَرْرَتنِي َكبِْي 
(2). 

ش ؤسةالم و رِةمحةت و بةرةكةتى خوات ليَبيَت ئةى دايكة، ئةويش دةيوت: لةسةر ت واتة:
و بةرةكةتى خوا، )ئةبو هورِةيرة( دةيوت: بةر رِةحةتى خوا بكةويت كة ةت بيَت ئةى كورِم رِةمح

ش بةر رِةمحةتى خوا بكةويت وا بة طةورةيي ؤبة منداَلى منت طةورة كردووة، ئةويش دةيوت: ت
 لةطةَلم باشيت.

 .(3)وة تةنانةت هةر خزمةتى دةكرد و حةجيشى نةكرد تاوةكوو دايكى وةفاتى كرد

ُيَسبُِّح »ذيَك ؤر دةكرد، تةنانةت هةموو رِؤذ زيكر و يادى خواى زؤبة رِ )ئةبو هورِةيرة( 

َة َأْلَف َتْسبِيَحٍة، َوَيُقوُل: «ُأَسبُِّح بَِقْدِر َذْنبِي ُكلَّ َيْوٍم ثِنَْتْي َعْْشَ
(4). 

                                                             
 .(، وقال األلباين: صحيح اإلسناد37برقم ) 28ص "األدب املفرد"رواه البخاري يف  (1)

 .(، وقال األلباين: حسن اإلسناد15برقم ) 10ص "األدب املفرد"رواه البخاري يف  (2)

 .(4/5582) "طبقات ابن سعد" (3)

البن  "امللوك واألمماملنتظم يف تأريخ "(، و 2/112البن كثري ) "البداية والنهاية"(، و 2/439للذهبي ) "سري أعالم النبالء" (4)

 .(7/360البن حجر ) "اإلصابة يف متييز الصحابة"(، و 4/355للذهبي ) "تأريخ اإلسالم"(، و 5/315اجلوزي )
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زيكر و يادى خوا دةكةم واتة: دوانزةهةزار جار تةسبيحاتى خواى دةكرد و دةيوت: 
 تاوانةكامن.طويَرةى بة

وكان أبو هريرة يسبح كل يوم اثني عْش ألف تسبيحة بقدر »دةَليَت:  v( ابن رجب)

«ديته يفتك بذلك نفسه
(1). 

واتة خويَنى كةسيَك لةو ى بووة، ؤئةو ذمارة تةسبيحاتةى بةطويَرةى نرخى خويَنةكةى خ واتة:
شنايي ئةو ئايةتةى خواى ثةروةردطار كة ؤذةدا دوانزةهةزار درهةم بووة، ئةميش لةبةر رِؤرِ

:  G}[ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ  ]دةفةرمويَت: 

ذانة دوانزةهةزار ؤرِيَتةوة بة بةهةشت، خواى ثةروةردطار نةفسى ئيمانداران دةكرِ .{111
 تةسبيحاتى دةكرد.

ّي:  دا:لة خزمةتكردنى ميوانيش  ُهَرْيَرَة بِاْلَِدْينَِة ِستََّة َأْمُهٍر، َفَلْم أَرَ َنَزْلُت َعََّل َأِِب »َقاَل الطَُّفاو 

َرُجَل  َأَمدَّ َتْشِمْْيا ، َوَلَ َأْقَوَم َعََّل َضْيٍف ِمْن َأِِب  َّلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َص ِمْن َأْصَحاِب َرُسْوِل اَّللِ 

«ُهَرْيَرةَ 
(2)

. 
شةش مانط الى )ئةبو هورِةيرة( بووم لة مةدينة، نةمبينى هيض دةَليَت:  (الطَُّفاِوّي)واتة: 

أل و خزمةتى ميوان بكات بة ئةندازةى )ئةبو ؤطورجوط كةسيَك لة هاوةآلنى ثيَغةمبةر 
 هورِيرة(.
يٌَّة، َفَدَعْوُه، َفَأَبىوَ 

َي ْم َشاٌة َمْصل  ُه َمرَّ ب َقْوٍم َبنْيَ َأْيد  َ اَّللَُّ َعنُْه: َأنَّ
َأْن َيْأُكَل،  َعْن َأيب  ُهَرْيَرَة َرِض 

عِ »َوَقاَل:  ْنَيا َوََلْ َيْشَبْع ِمْن ُخْبِز الشَّ «ْيِ َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصَّلَّ اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن الدُّ
(3). 

 تدا بوو،ـة مةرِى برذاويان لةبةردةسـدا تيَثةرِى كـمةَليَكؤـبةالى ك ةيرة( )ئةبو هورِ ة:ـوات
                                                             

 .285البن رجب احلنبيل ص "لطائف املعارف" (1)

لإلمام أمحد برقم  "املسند"(، وهو يف 2/336للذهبي ) "تأريخ اإلسالم"(، و 2/428للذهبي ) "سري أعالم النبالء" (2)

 "تذكرة احلفاظ"(، و 67/327البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 1/493أليب خيثمة ) "التأريخ الكبري"(، ويف 10977)

(، 2174برقم ) "سننه"(، ورواه أبو داود يف 7/355البن حجر ) "اإلصابة يف متييز الصحابة"(، و 1/30للذهبي )

 .(14098) "السنن الكربى"والبيهقي يف 

 (.5270) "اإليامن شعب"والبيهقي يف (، 5414رواه البخاري ) (3)
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تا لة دونيا دةرضوو سكى تيَر نةبوو لة  بانطيان كرد و ئةويش نةخيوارد، وتى: ثيَغةمبةرى خوا 
 .ؤنانى ج

، َوَهاَجْرُت »دةيوت:  ( ئةبو هورِةيرة) ا َِلْبنَِة َغْزَواَن بَِطَعاِم َنَشْأُت َيتِيلا  ِمْسكِين ا، َوُكنُْت َأِجْي 

َجنِيَها اَّللَُّ ،َبْطنِي «َفَزوَّ
(1). 

ى كضى غةزوان(  بسرةضم كردووة بة هةذارى، كريَكارى )ؤبة هةتيوى طةورة بووم، كواتة: 
 خواردنى سكم، خواى طةورة كاريَكى كرد بووة خيَزامن.  بووم لة بةر

ي، ُقلْ  ، َفَأحْلَْقُتُه َبع ري  ُ ْيل  إ َذا َرُجٌل ُيَكربِّ َن اللَّ
رُي م  ب  ْبن  َحْزٍن، َقاَل: َبْينَا َأَنا َأس  ُت: َمْن َعْن ُمَضار 

؟ َقاَل:  ُ ا»، ُقْلُت: َما َهَذا التَّْكب رُي؟ َقاَل: «َأُبو ُهَرْيَرةَ »َهَذا املَُْكربِّ َعََّل »: ، ُقْلُت: َعََل َمْه؟ َقاَل «ُمْكر 

َة بِنِْت َغْزَواَن بُعْقَبِة ِرْجَِل، َوَطَعاِم َبْطنِي، َفَكاَن اْلَقْوُم إَِذا َركُِبوا، ُسْقُت َلَُ  َأِّنِّ  ا لُِبَّْسَ ْم، ُكنُْت َأِجْي 

َجنِيَها اَّللَُّ َفِهَي اْمَرَأِِت اْلَيْومَ  «َوإَِذا َنَزُلوا َخَدْمُتُهْم، َفَزوَّ
(2). 

ى دةكرد، ومت: )أهلل أكرب(بوو ثياويَك يشتم، طويَم ليَؤشةويَك دةرِدةَليَت:  )مضارب( واتة:
ة ضيية؟ وتى: سوثاسطوزارى خواية، ومت: )أهلل أكرب(ئةمة كيَية؟ وتى: )ئةبو هورِةيرة(، ومت: ئةى ئةم 

 ى كضى غةزوان( بووم خواى طةورة كرديية خيَزامن. بسرة؟ وتى: لةبةرئةوةى من كريَكارى )ؤب

، َقاَل: لة عيبادةتيشدا:  يِّ
ا، َوَكاَن ُهَو َواْمَرَأُتُه »َعْن َأيب  ُعْثاَمَن النَّْهد  َتَضيَّْفُت َأَبا ُهَرْيَرَة َسْبع 

ْيَل َأْثََلث ا، َيُقوُم َهَذا َوَينَاُم َهَذا، َوَيُقوُم َهَذا َوَينَاُم َهَذا ُمُه َيْعَتِقُبوَن اللَّ
«َوَخادِ

(3). 
                                                             

 "الصغري"(، ويف 11655) "السنن الكبري" ، والبيهقي يف، وقال شعيب األرنؤوط: حديث صحيح(2445رواه ابن ماجه ) (1)

البن سعد  "الطبقات الكربى"(، و 8/118البن كثري ) "البداية والنهاية"ويف  (،4256) "الشعب" (، ويف2162)

 "تأريخ اإلسالم"(، والذهبي يف 4759) "معرفة الصحابة"ويف  (،1/379) "احللية"أبو نعيم يف رواه و (،4/243)

 .(2/628) "سري أعالم النبالء"(، و 1/29) "تذكرة احلفاظ"(، ويف 4/352)

تأريخ "وابن عساكر يف ، صحيح ، وصححه األلباين، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده(7150) "صحيحه"رواه ابن حبان يف  (2)

 .(7/360) "اإلصابة"(، وابن حجر يف 2/612) "سري أعالم النبالء"(، والذهبي يف 67/365) "دمشق

 "السنن الصغري" والبيهقي يف (،13) "مسنده"اسحاق بن راهويه يف و (،8633) "املسند"(، وأمحد يف 5441رواه البخاري ) (3)

 "السري"(، و 1/31) "تذكرة احلفاظ"(، و 2/560) "تأريخ اإلسالم"والذهبي يف  (،2820) "الشعب" (، ويف801)

 .(7/360) "اإلصابة"(، وابن حجر يف 2/609)
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ان بووم لة ماَلى )ئةبو هورِةيرة(، شةوى كردبوو بة ( دةَليَت: ميوى نةهدىان)ئةبو عومسواتة: 
 ى و خيَزانى و خزمةتكارةكةى، هةريةكةى لة بةشيَكيدا شةونويَذيان دةكرد.ؤخ ؤبةشةوة، ب آس

 .(1)بةخشى بة عةبدةكانىتايي تةمةنيدا ماَليَكى هةبوو كرديية خيَر و ؤو خيَراتيشدا لة كلة خيَر

 ؤ)ئةبو هورِةيرة(، ب ؤ( ئةمريى مةدينة سةد دينارى نارد بجاريَكيان )مةروانى كورِى حةكةموة 
نةبووة، )ئةبو  ؤت ؤمن هةَلةم كردووة ب آالى و وتى: ثيَى بَل ؤبةردةستةكةى نارد ب آسبةين

«َقْد َأْخَرْجُتَها َفإَِذا َخَرَج َعَطائِي َفُخْذَها ِمنْهُ »وتى:  هورِةيرة( 
(2). 

هةموويم كردووة بة خيَر، ئةطةر ساآلنةكةمت دةركرد ليَى دةر بكة، )مةروانى كورِى واتة: 
 ئةوى ناردبوو. ؤ)ئةبو هورِةيرة( بوو، وة هةر بحةكةم(يش مةبةستى تاقيكردنةوةى 

 رَضِيَ اللُه عَنْهُ ة(رَيْرَهُ وْبُ)أَ ذيانى زانستى

نزيكةى ضوار ساأل لة مةدينة نةضووة دةرةوة، بيَجطة لة جاريَك نةبيَت،  )ئةبو هورِةيرة( 
ئيرت ، (3)بةحرةين ؤناردى ب (اْلَحْضَرِمّي ْبن ْءالاْلَع)دا لةطةأل ضيؤلة ساَلى هةشتى ك ثيَغةمبةر 

بردة سةر، بةتايبةت ئةو نيشتةجيَى ناو مزطةوت بوو لةطةأل  ثامشاوةى تةمةنى لةطةأل ثيَغةمبةر 
نة و رِووداوةكان ؤئةهلى )سوفة(دا، ئامادةى هةموو نويَذة جةماعةتةكان و جومعة و جةذن و ب

، وة ون نةدةبوو لة كار و كردةوةكانى ثيَغةمبةر بوو، بة شيَوةيةك كة ئةو هيض شتيَكى ىلَ 
شةرعى بوو،  ر تينووى شارةزايىؤيشى لة دةستبةتاَليدا زؤخ ؤة ببةتايبةت لة فةرموودةكانيدا، و

بةمةى  دةرككردن بة ووردةكاريية دينييةكان، تةنانةت ثيَغةمبةرى خوا  ؤهةوَلدةر بوو ب
َعْن َأيب  ية وةآلمى هةموو ثرسياريَكى دةدايةوة، وةك دةَليَت: ؤدةزانى لة )ئةبو هورِةيرة(دا، ب

ُه َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَّ ، َمْن َأْسَعُد النَّاس  ب َشَفاَعت َك َيْوَم الق   َ اَّللَُّ َعنُْه، َأنَّ
؟ ُهَرْيَرَة َرِض  َياَمة 

ُل ِمنْ »َفَقاَل:  َِا َرَأْيُت ِمْن َلَقْد َظنَنُْت، َيا َأَبا ُهَرْيَرَة، َأْن َلَ َيْسَأَلنِي َعْن َهَذا اَْلِديِث َأَحٌد َأوَّ َك، ْل

                                                             

 .(2/443للذهبي ) "سري أعالم النبالء"(، و 4/2/63) "طبقات ابن سعد" (1)

 .(8/122البن كثري ) "البداية والنهاية" (2)

 .(4/76) "طبقات ابن سعد"(، و 8/121البن كثري ) "البداية والنهاية" (3)
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ا مِ  ْن ِحْرِصَك َعََّل اَْلِديِث، َأْسَعُد النَّاِس بَِشَفاَعتِي َيْوَم الِقَياَمِة َمْن َقاَل: َلَ إِلََه إَِلَّ اَّللَُّ، َخالِص 

«قَِبِل َنْفِسهِ 
(1). 

ذى ؤلة رِ ؤرة لة شةفاعةتى تؤر كامةران و بةشى زؤز آك ومت: ئةى ثيَغةمبةرى خوا واتة: 
كةس ثرسيارى ئةم باسةم يةكةم كة طومامن برد )ئةبو هورِةيرة( فةرمووى:  دواييدا؟ ثيَغةمبةر 

زياتر شارةزابوون لةسةر  ؤر هةوأل ئةدةيت بؤز نةبيَت، لةبةرئةوةى ئةبينم ؤت ىلَ نةكات
 ئةو كةسةية كة ؛ذى دواييؤرترين كةس كة بةشى هةبيَت لة شةفاعةمتدا لة رِؤفةرموودةكان، ز

 لة ناخى دَلييةوة. (الَ إ َلَه إ الَّ اَّللَّ)بَليَت 

ْبن  ُعَمَر: إ نَّ َأَبا ُهَرْيَرَة ُيْكث ُر  وت: ى )ابن عمر(هةروةك ثياويَك بة  َقاَل َرُجٌل ال 

َم، َفَقاَل اْبُن ُعَمَر:  يَث َعْن َرُسول  اَّللَّ  َصَلَّ اَّلُل َعَلْيه  َوَسلَّ َّا  ُأِعيُذَك بِاَّللَِّ»احْلَد  َأْن َتُكوَن ِِف َمك  ِِم

َأ َوَجُبنَّا «ََيِيُء بِِه، َوَلكِنَُّه اْجََتَ
(2). 

وتى:  )ابن عمر(، ر دةطيَرِيَتةوة لة ثيَغةمبةرى خواوة ؤ)ئةبو هورِةيرة( فةرموودة زواتة: 
ثةنات ئةدةم بة خوا ئةطةر طومانت هةبيَت لةو فةرموودانة، بةآلم ئةو بةتوانا و نةترس بوو، ئيَمة 

 ترساين.

ْمُد َّلِلَِّ »يشى هةستى بةم نيعمةتة دةكرد و دةيوت: ؤخ وة تةنانةت )ئةبو هورِةيرة(  اْْلَ

ْمُد َّللَِِّ  ْمُد َّللَِِّ الَِّذي َمنَّ َعََّل َأِِب الَِّذي َهَدى َأَبا ُهَرْيَرَة لإِلْسَلم، اْْلَ َم َأَبا ُهَرْيَرَة اْلُقْرآَن، اْْلَ الَِّذي َعلَّ

ٍد َصَّلَّ اَّللَُّ عَ  «مْ لَّ َس وَ  هِ يْ لَ ُهَرْيَرَة بُمَحمَّ
(3). 
                                                             

(، 8469) "املسند"(، والبزار يف 8857) "املسند"(، وأمحد يف 5811) "الكربى"(، والنسائي يف 6570، 99رواه البخاري ) (1)

 (،788) "الرشيعة"(، واآلجري يف 2045) "ْشح أصول اعتقاد"(، والاللكائي يف 2/699) "التوحيد"وابن خزيمة يف 

والبغوي يف ، (1406) "اجلامع"الرب يف  (، وابن عبد825) "السنة"وابن أيب عاصم يف  (،905) "اإليامن"وابن منده يف 

 (.4336) "ْشح السنة"

وابن  (،4887) "سنن الكربىال"(، والبيهقي يف 6165) "املستدرك"احلاكم يف و (،1120) "صحيحه"رواه ابن خزيمة يف  (2)

تعليقات احلسان ال"وصححه األلباين يف  (،1/40) "سري أعالم النبالء"(، والذهبي يف 67/349) "دمشقتأريخ "عساكر يف 

 .541لألصبهاين ص "سري السلف الصاحلني"، ويف (7111) "عَل صحيح ابن حبان

 .(67/364البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 1/445أليب خيثمة ) "تأريخ الكبري"ويف ، 226ص "زهدال"رواه أمحد يف  (3)
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ئةو  ؤئيسالم، سوثاس ب ؤ)ئةبو هورِةيرة(ى دا بئةو خوايةى كة هيدايةتى  ؤواتة: سوثاس ب
ئةو خوايةى كة منةتيَكى طةورةى  ؤخوايةى كة )ئةبو هورِةيرة(ى فيَرى قورئان كرد، سوثاس ب

 (.)بةسةردا بةخشيم بة طةيشتنم بة 

يًثا َكث رًيا َأْنَساُه؟ َقاَل:  دةَليَت: )ئةبو هورِةيرة(  نَْك َحد  ُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَّ ، إ ينِّ َأْسَمُع م 

، ُثمَّ َقاَل:  «اْبُسْط ِرَداَءكَ »
هُ »َفَبَسْطُتُه، َقاَل: َفَغَرَف ب َيَدْيه  يُت َشْيًئا َبْعَدهُ  «ُضمَّ َفَضَمْمُتُه، َفاَم َنس 

(1). 
رت ىلَ دةبيستم و لةبريم دةضيَتةوة، ؤفةرموودةى ز ومت: ئةى ثيَغةمبةرى خوا واتة: 

دةستى بة شيَوةى شت فةرمووى: عاباكةت رِاخبة، منيش عاباكةم رِاخست و بة هةردوو 
ى كةرةوة و بيلكيَنة بة سنطتا، منيش الكانيم ؤبةتاَلكردن كرديية ناو عاباكةم و فةرمووى: ك

 هيَنايةوة يةك و لكاندم بة سنطمدا، ئيرت لةدواى ئةوةوة هيضم لةبري نةدةضووةوة.

َلثة جزأت الليل ث»وة يةكيَك لة كارةكانى ثياضوونةوةى فةرموودة بووة، وةك دةَليَت: 

 َوَعََّل آلِهِ  َصَّلَّ اَّللُ َعَليْهِ  أجزاء: ثلثا  أصَل، وثلثا  أنام، وثلثا  أذاكر فيه حديث رسول اَّلل

«َوَسلَّمَ 
(2). 

بةشةوة، بةشيَكيان نويَذم دةكرد، بةشيَكى دةخةومت و بةشيَكى  آشةوم كردبووة سواتة: 
 دةكرد. ثياضوونةوةى فةرموودةكانى ثيَغةمبةرم 

لةبرينةضوونةوةى  ؤب كارى دووعا و كارى ثيَغةمبةر ؤيشيدا بة هؤسةردةمى خهةر لة 
فةرموودةكان خاوةنى بري و لةبةركردنيَكى بةهيَز بوو، بة شيَوةيةك دةركةوتوو بوو لةناوياندا، وة 

تايي ؤمة و بريخستنةوة دةكرا، بةآلم لة كؤلة رِووى هةستكردن بة ليَثرسراوى دينييةوة ل
وويان دانيان دةنا بةوةى كة هةموو فةرموودةكانى تةواوة و لة دةست و زمانيَكى هةموويدا هةم

ثاراستنى  ؤمتمانةداية، وةكوو ئةوةى خواى ثةروةردطار ئةم كةسةى دروست كردبيَت بةتايبةت ب
 و طةياندنى دينةكةى. فةرموودةكانى ثيَغةمبةر 

                                                             

 (.4/1771) "ستيعاباال"الرب يف  (، وابن عبد119رواه البخاري ) (1)

 .(2/264للخطيب ) "اجلامع"(، و 8/113البن كثري ) "البداية والنهاية" (2)
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  ة(رَـْيَرو ُهـُ)أب/ هاوةلــَى بةِرَيز  بةشى ضوارةم

 

َ اَّللَُّ َعنُْه: َيُقوُل 
يُت َرُجاًل، َفُقْلُت: ب اَم َقَرَأ  َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة َرِض  النَّاُس: َأْكَثَر َأُبو ُهَرْيَرَة، َفَلق 

ْ َتْشَهْدَها؟ ي؟ َفُقْلُت: ََل ؟ َفَقاَل: الَ َأْدر  َحَة يف  الَعَتَمة  َم الَبار  َقاَل:  َرُسوُل اَّللَّ  َصَلَّ اَّلُل َعَلْيه  َوَسلَّ

ي  «ُسوَرَة َكَذا َوَكَذا َقَرأَ »َبََل، ُقْلُت: َلك ْن َأَنا َأْدر 
(1). 

خةَلكى دةَليَن )ئةبو دةَليَت:  )ئةبو هورِةيرة(  هةر لة سةردةمى ثيَغةمبةردا واتة: 
 دةطيَرِيَتةوة، طةيشتم بة يةكيَك ومت: ثيَغةمبةرى خوا  ر فةرموودةى ثيَغةمبةر ؤهورِةيرة( ز

 آلةو آشةودا؟ وتى: نازامن، ومت: لةوآ نةبوويت؟ وتى: بةَل آضى خويَند لة نويَذى عيشاى دويَن
 بووم، ومت: دة من دةزامن ضي خويَند، سوورةتى فآلن و فآلنى خويَند.

ُث َعن  النَّب يِّ َصَلَّ اَّلُل َعَلْيه  وَ  ُه َمرَّ ب َأيب  ُهَرْيَرَة َوُهَو ُُيَدِّ ُه َقاَل: َعْن اْبن  ُعَمَر: َأنَّ َم َأنَّ ْن مَ » َوَسلَّ

 ،«ِمْن ُأُحدٍ  َتبَِع َجنَاَزة  َفَصَّلَّ َعَلْيَها، َفَلُه قَِْياٌط، َفإِْن َمِهَد َدْفنََها، َفَلُه قَِْياَطاِن، اْلِقَْياُط َأْعَظمُ 

ُث َعْن َرُسوِل اَّللِ َصَّلَّ اَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َأَبا ُهَرْيَرةَ » ُن ُعَمَر:َفَقاَل َلُه ابْ  دِّ َفَقاَم إ َلْيه  َأُبو  ،«اْنُظْر َما ُُتَ

َيا ُأمَّ اْلُْْؤِمننَِي َأْنُشُدِك بِاَّللِ، َأَسِمْعِت َرُسوَل اَّللِ َصَّلَّ » َفَقاَل ََلَا: َطَلَق ب ه  إ ََل َعائ َشَة،ُهَرْيَرَة، َحتَّى انْ 

َم َيُقوُل:   ؟« "اٌط َفإِْن َمِهَد َدْفنََها َفَلُه قَِْياَطانِ َمْن َتبَِع َجنَاَزة  َفَصَّلَّ َعَلْيَها، َفَلُه قِْيَ "اَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُه ََلْ َيُكْن َيْشَغُلنِي َعْن َرُسوِل اَّللِ َصَّلَّ اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم »َفَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة:  ،«اللُهمَّ َنَعمْ »َفَقاَلْت:  إِنَّ

لَا  ، َوََل َصْفٌق بِاأْلَْسَواِق إِِّنِّ إِنَّ يِّ
 ُكنُْت َأْطُلُب ِمْن َرُسوِل اَّللِ َصَّلَّ اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكلَِمة  َغْرُس اْلَودِ

ُمنِيَها َوُأْكَلة   َأْلَزَمنَا لَِرُسوِل اَّللِ َصَّلَّ  َيا َأَبا ُهَرْيَرَة ُكنَْت َأْنَت »، َفَقاَل َلُه اْبُن ُعَمَر: «ُيْطِعُمنِيَها ُيَعلِّ

َم َوَأْعَلَمنَا «بَِحِديثِهِ  اَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
(2)

ْطنَا ِِف َقَراِريَط َكثَِْيةٍ »ويف رواية:  ، «َلَقْد َفرَّ
(3). 

                                                             

(، وابن عساكر يف 2/277) "الطبقات الكربى"وابن سعد يف  (،10722) "املسند"(، وأمحد يف 1223رواه البخاري ) (1)

 .(67/346) "تأريخ دمشق"

، وعبدالرزاق إسناده صحيح عَل ْشط مسلم ، وصححه أمحد شاكر، وقال شعيب األرنؤوط:(4453) "املسند"رواه أمحد يف  (2)

َجاهُ  ، وقال:(6167) "املستدرك"(، واحلاكم يف 6270) "املصنف"يف  ، َوََلْ َُيَرِّ
ْسنَاد  يُح اإْل  يٌث َصح  ، وقال الذهبي: َهَذا َحد 

سري أعالم "(، والذهبي يف 67/347) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 8/107) "البداية والنهاية"وابن كثري يف ، صحيح

 .69لأللباين ص "أحكام اجلنائز"ويف  (،7/358) "اإلصابة"(، وابن حجر يف 2/617) "النبالء

 =      "املسند"(، وأمحد يف 3079) "صحيحه"وابن حبان يف  (،1040(، والرتمذي )945(، ومسلم )1324رواه البخاري ) (3)



   
187 
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تيَثةرِ بوو بةالى )ئةبو هورِةيرة(دا فةرموودةيةكى  اهلل ى كورِى عومةر(  )عبدواتة: 
فةرموويةتى: هةركةسيَك نويَذ لةسةر جةنازةيةك بكات  دةطيَرِايةوة لةسةر ئةوةى كة ثيَغةمبةر 

خيَرى قريِاتيَكى هةية، وة ئةوةى لةطةَليدا بيَت تا دفن دةكريَت خيَرى دوو قريِاتى هةية، كة هةر 
كة بزانة ضى وتى: )ئةبو هورِةيرة( سةير )ابن عمر(قريِاتيَك لة شاخى ئوحود طةورةترة، 

الى  ؤ، )ئةبو هورِةيرة( هةستا دةستى طرت و بردى ب دةطيَرِيتةوة لة ثيَغةمبةرى خواوة
فةرمووى: دايكى ئيمانداران سويَندت دةدةم بة خوا ، )عائيشة(ى خيَزانى ثيَغةمبةرى خوا 

طيَرِايةوة، ئةويش وتى: سويَند بة خوا  ؤئةمةت بيستووة لة ثيَغةمبةرى خواوة؟ فةرموودةكةى ب
، نة نةمام تيَك نةبوو سةرقاَلم بكات لة ثيَغةمبةرى خوا ، )ئةبو هورِةيرة( وتى: من هيض شآبةَل

رم وشةيةك بوو فيَ ضاندن و نة كاسثى بازارِ، ئةوةى من داوام دةكرد لة ثيَغةمبةرى خوا 
 ؤاهلل ى كورِى عومةر( وتى: )ئةبو هورِةيرة( ت ، ثاشان )عبدآبكات، ياخود ثارووة نانيَكم بدات
، وة لة هةموومشان شارةزاترى بة يت بة ثيَغةمبةرى خواوة زياتر لة هةموومان ثةيوةست بوو

 : ضةندةها قريِامتان لةدةست ضووة!فةرموودةكانى، ثاشان وتى

َأْكَثَر َأُبو ُهَرْيَرَة َعََّل َنْفِسِه، » دةَليَت:  )ابن عمر(لة فةرموودةيةكدا كة دةيطيَرِيَتةوة 

َّا َيُقوُل َهْل ُتنْكُِر "َقاَل: َفِقيَل َِلْبِن ُعَمَر:  َأ َوَجُبنَّا"؟ َقاَل: " َمْيئ ا ِِم ، َقاَل: "ََل، َوَلكِنَُّه اْجََتَ

« "َفلَا َذْنبِي إِْن ُكنُْت َحِفْظُت َوَنَسْوالَِك َأَبا ُهَرْيَرَة، َقاَل: َفَبَلَغ ذَ "
(1). 

دذايةتى يان وت: )ابن عمر(، ثاشان بة ووةى زياد كردؤرى لةسةر خؤواتة: )ئةبو هورِةيرة( ز
ئةو شتانة دةكةيت كة ئةو دةيَليَت؟ وتى: نةخيَر، بةَلكوو ئةو بةتوانا بوو، ئيَمة ترساين، كة ئةمة 

وتى: تاوانى من ضيية كة من لةبةرم كردووة و ئةوان لةبرييان طةيشتةوة بة )ئةبو هورِةيرة( 
 ضووةتةوة؟

                                                                                                                                                             
، (277) "اآلداب"، و (6748) "سنن الكربىال"(، والبيهقي يف 1262) "ْشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف  (،10079) =

 .(7/358) "اإلصابة"(، وابن حجر يف 67/347) "تأريخ دمشق"وابن عساكر يف  (،1502) "ْشح السنة"والبغوي يف 

(، 1120) "صحيحه"وابن خزيمة يف  ،، قال شعيب األرنؤوط )حمقق سنن أيب داود(: صحيح(1261رواه أبو داود ) (1)

 "صحيح أيب داود"وصححه األلباين يف  ،162ص "موارد الضمآن"واَليثمي يف  (،4887) "سنن الكربىال"والبيهقي يف 

(1146.) 
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َ اَّللَُّ َعنُْه، َقاَل: َيُقووَ 
ُد، َعْن َأيب  ُهَرْيَرَة َرِض  يَث، َواَّللَُّ املَْوع  ُلوَن إ نَّ َأَبا ُهَرْيَرَة ُيْكث ُر احلَد 

يَن  ر  َن املَُهاج  ؟ َوإ نَّ إ ْخَوِت  م  ْثَل َأَحاد يث ه  ُثوَن م   الَ ُُيَدِّ
يَن َواألَْنَصار  ر  َكاَن َوَيُقوُلوَن: َما ل ْلُمَهاج 

، َوإ نَّ إ ْخَوِت   ْفُق ب األَْسَواق  ْم، َوُكنُْت اْمَرًأ َيْشَغُلُهُم الصَّ َن األَْنَصار  َكاَن َيْشَغُلُهْم َعَمُل َأْمَواَل    م 

يُبوَن، َوَأع   نَي َيغ   َبْطن ي، َفَأْحُُضُ ح 
 
ْلء َم َعََل م  ْسك ينًا، َأْلَزُم َرُسوَل اَّللَّ  َصَلَّ اَّلُل َعَلْيه  َوَسلَّ نَي م  ي ح 

َم َيْوًما: َينَْسْوَن، َوَقاَل النَّب يُّ َصَلَّ اَّلُل عَ  َلْن َيْبُسَط أََحٌد ِمنُْكْم َثْوَبُه َحتَّى َأْقِِضَ َمَقاَلتِي »َلْيه  َوَسلَّ

ا  َفَينَْسى ِمْن َمَقاَلتِي َمْيئ ا َأَبد 
َمَعُه إََِل َصْدِرهِ ، ُثمَّ ََيْ

َها،  «َهِذهِ َرًة َلْيَس َعيَلَّ َثْوٌب َغرْيُ َفَبَسْطُت َنم 

، َما َحتَّى َقََض النَّب يُّ َص  ي َبَعَثُه ب احلَقِّ ذ  ي، َفَوالَّ َم َمَقاَلَتُه، ُثمَّ مَجَْعُتَها إ ََل َصْدر   َوَسلَّ
َلَّ اَّلُل َعَلْيه 

ْثُتُكْم َشْيئً  ي َهَذا، َواَّللَّ  َلْوالَ آَيَتان  يف  ك َتاب  اَّللَّ ، َما َحدَّ ْن َمَقاَلت ه  ت ْلَك إ ََل َيْوم  يُت م  ڻ  ]ا َأَبًدا: َنس 

ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڻ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ڭڭ  ڭ   

 {160 - 159:  2}[ ۉ
(1). 

الى  بوونةوة و ليَثرسينةوةمانؤكر دةطيَرِيَتةوة، ؤدةَليَن )ئةبو هورِةيرة( فةرموودة زواتة: 
برا وةكوو ئةو فةرموودة ناطيَرِنةوة؟  ؤمةدينةييةكان بضةرييةكان و ؤ، وة دةَليَن: كخواى طةورةية

ضةرييةكامن سةرقاَلى كاسثى بازارِ بوون، وة برا مةدينةييةكانيشم سةرقاَلى ماأل و باخيان بوون، ؤك
ثرِبوونى سكم،  ؤب بووم كاتةكان لةطةأل ثيَغةمبةردا رى ؤمنيش كةسيَكى هةذار بووم، ز

لةبةرئةوة من ئامادة بووم كاتيَك ئةوان لةوآ نةبوون، وة من لةبريم دةما كاتيَك ئةوان لةبرييان 
قسانةم  مهةركةسيَكتان جلةكةى رِا خبات تا لةفةرمووى:  ذيَك ثيَغةمبةر ؤدةضووةوة، رِ

بري  ىةكانى منلة قس بكاتةوة و بيخاتة سةر سنطى، هيض ؤدةمبةوة و ثاشان هةموو جلةكةى ك
ناضيَتةوة هةتا هةتاية، منيش ئةو جالنةم رِاخست كة بةس ئةوانةم لةبةردا بوو، تاوةكوو ثيَغةمبةر 

 كردةوة سةر سنطم، سويَند بةوةى بة حةق ئةوى ؤلة قسةكانى ليَبووةوة و ثاشان هةموويم ك
                                                             

 "املسند"(، وأمحد يف 7153) "صحيحه"وابن حبان يف  (،3834والرتمذي ) (،2493(، ومسلم )2350رواه البخاري ) (1)

، (1659) "ْشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف (، 6248) "مسنده"وأبو يعَل يف  (،9693) "مسنده"والبزار يف  (،7705)

 (.3723) "ْشح السنة"والبغوي يف 
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د بة خوا لةبةر دوو ئايةتى ناردووة، هيض شتيَكم لةو قسانةى لةبري نةضووةتةوة تا ئيَستا، وة سويَن
نةدةطيَرِانةوة هةتا هةتاية، ئةويش دوو ئايةتةكةى  ؤهيض لة فةرموودةكامن ب ؛قورئان نةبوواية

ية كة خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: ئةوانةى ئايةتةكانى خوا دةشارنةوة كة )البقرة(سوورةتى 
خةَلكيمان ئاشكرا  ؤاش ئةوةى بكارى هيدايةتة لةثؤناردوومانةتة خوارةوة، رِوونكردنةوة و ه

ئةوانة خوا نةفرةتيان ىلَ دةكات، وة نةفرةتكارانيش نةفرةتيان ىلَ دةكةن، كردووة لة قورئاندا، 
 ؛خةَلكى كةن و دةست بكةن بة رِوونكردنةوة بؤيان ضاك بؤئةطةر كةسانيَك تةوبة بكةن و خ

 بةبةزةييم.شبوو و ؤئةوا تةوبةيان ىلَ وةردةطرم، وة من ليَخ

ُئ َعْن وَ  ْعُت َأَبا ُهَرْيَرَة، َيُقوُل: َوَكاَن َيْبَتد  ، َقاَل: َسم  َثن ي َأيب  ُم ْبُن ُكَلْيٍب، َقاَل: َحدَّ َعاص 

اد ُق املَْْصُدوُق:  م  الصَّ
َم َأُبو اْلَقاس  يَثُه ب َأْن َيُقوَل: َقاَل َرُسوُل اَّلل  َصَلَّ اَّلُل َعَلْيه  َوَسلَّ َمْن »َحد 

ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ كَ  ا، َفْلَيَتَبوَّ د  «َذَب َعََلَّ ُمَتَعمِّ
(1). 

دةَليَت: باوكم دةيوت: )ئةبو هورِةيرة( سةرةتاى فةرموودة طيَرِانةوةى بةو  )عاصم(واتة: 
بة دةمى منةوة بكات بة  ؤرموو: ئةوةى دردةيفة فةرموودةية دةكردةوة كة ثيَغةمبةر 

 ى دابنيَت.ؤخ ؤب دابا شويَنيَك لة ئاطر ؛ئةنقةست

ْعُت َأَبا ُهَرْيَرَة، َيُقوُل: ...  ا »َسم  َم َأَحٌد َأْكَثَر َحِديث  َما ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ َصَّلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ُه َكاَن َيْكُتُب  «َوَلَ َأْكُتُب  َعنُْه ِمنِّي، إَِلَّ َما َكاَن ِمْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو، َفإِنَّ
(2). 

دةيوت: هيض كةسيَك لة هاوةآلن هيَندةى من فةرموودةى ال نيية،  )ئةبو هورِةيرة( واتة: 
 ئةو فةرموودةكانى دةنووسييةوة،ضونكة اهلل ى كورِى عةمرى كورِى عاص( نةبيَت،  جطة لة )عبد

                                                             

جاله ثقات رجال الصحيح غري حديث متواتر، وهذا إسناد قوي، ر ، وقال شعيب األرنؤوط:(9350) "املسند"رواه أمحد يف  (1)

ورواه اسحاق بن راهويه يف  ،، روى له أصحاب السنن، وهو قوي احلديثوهو ابن شهاب بن املجنون اجلرمي، كليب

من طريق  (613) "السنن"والدارمي يف  ،الواحد بن زياد، ِبذا اإلسناد دعن املغرية بن سلمة، عن عب( 264) "مسنده"

 "سري أعالم النبالء"(، والذهبي يف 67/345) "تأريخ دمشق"وابن عساكر يف  ،صالح بن عمر، عن عاصم بن كليب

أبو هريره راوية " كتاب، ويف (11/371) "البداية والنهاية" ابن كثري يفو (،7/359) "اإلصابة"(، وابن حجر يف 2/603)

 .111ص "اإلسالم

 "دخلامل"والبيهقي يف  ،(7136) "اآلثار عاينْشح م"والطحاوي يف  (،500) "السنن"(، والدارمي يف 113رواه البخاري ) (2)

(748.) 
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  ة(رَـْيَرو ُهـُ)أب/ هاوةلــَى بةِرَيز  بةشى ضوارةم

 

 .خويَندةوارى نةبوو( )لةبةرئةوةى من نةم دةنووسييةوة

َبَلَغ ُعَمَر َحِديثِي، َفَأْرَسَل إَِِلَّ َفَقاَل: ُكْنَت َمَعنَا َيْوَم ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ » :ُهَرْيَرَة َقاَل َعْن َأيب  وَ 

َ َسَأَلْتنِي َعْن َذلَِك. قَ  َ َصَّلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِف َبْيِت ُفََلٍن؟ َقاَل: ُقْلُت: َنَعْم، َوَقْد َعلِْمُت َِل  اَل: َوَِل

َم َقاَل َيْوَمئٍِذ:  ْأ  "َسَأْلُتَك؟ ُقْلُت: إِنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصَّلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ ا َفْلَيَتَبوَّ د  َمْن َكَذَب َعََلَّ ُمَتَعمِّ

ا ََل "َن النَّاِر َمْقَعَدُه مِ  ْث  . َقاَل: إِمَّ «َفاْذَهْب َفَحدِّ
(1)

َّللُ حدث اآلن عن النبي َصَّلَّ ا»، ويف رواية: 

«َعَلْيِه َوَسلََّم ما مئت
(2). 

ئةو فةرموودانةى كة دةمطيَرِايةوة طةيشتة )عومةرى كورِى دةَليَت:  )ئةبو هورِةيرة( واتة: 
 ذة لةطةَلمان بوويت كة لةطةأل ثيَغةمبةرى خوا ؤوتى: ئةو رِ ناردى بةدوامدا، خةتتاب( 

ثرسيارت  ؤضى ثرسيارم ىلَ دةكةيت، وتى: بؤ، وة دةشزامن بآبووين لة ماَلى فآلن كةس؟ ومت: بةَل
 آبة دةمى منةوة بكات بةب ؤذة فةرمووى: ئةوةى درؤئةو رِ ىلَ دةكةم، ومت: ثيَغةمبةرى خوا 

 ؤوتى: كةواتة برِ ى دابنيَت، ثاش ئةمة ئيمامى )عومةر( ؤخ ؤزةخ بؤ، با شويَنيَك لة دثاساو
 ت ضى لة ثيَغةمبةرةوة ؤئيَستا بة ويستى خفةرموو:  لة رِيوايةتيَكدا ثيَىفةرموودة بطيَرِةرةوة، 

 دةطيَرِيتةوة بيطيَرِةرةوة.

ٍد َأَرَأْيَت َهَذا اْلَيلَاِِّنَّ » َجاَء َرُجٌل إ ََل َطْلَحَة ْبن  ُعَبْيد  اَّللَّ  َفَقاَل: َو  -َيْعنِي َأَبا ُهَرْيَرةَ  -َيا َأَبا ُُمَمَّ ََلُ

ِمنُْكْم، ِمنُْه َأْمَياُء ََل َنْسَمُعَها ِمنُْكْم، َأْم َيُقوُل َعََّل َرُسوِل اَّللَِّ َصَّلَّ اَّللَُّ  َأْعَلُم بَِحِديِث َرُسوِل اَّللَِّ

َم َما ََلْ يَ  «ُقْل؟ـعليه وآله َوَسلَّ
(3)

 ِفَظ ـكِنَُّه َح ـَولَ  ،لَا َسِمعَ ـَقْد َسِمْعنَا كَ  :ْلَحةُ ـاَل طَ ـقَ ـفَ »ة: ـويف رواي ،

                                                             

البن عساكر  "تأريخ دمشق"(، و 8/115البن كثري ) "البداية والنهاية"(، و 2/603للذهبي ) "سري أعالم النبالء" (1)

 .(1/69البن حجر ) "اإلصابة"(، و 67/345)

 .(67/344) "تأريخ دمشق"ابن عساكر يف  رواه (2)

، وقال حمققه: رجاله (636) "مسنده"وأبو يعَل يف  (،3837والرتمذي ) ،(6/133) "التأريخ الكبري"يف  رواه البخاري (3)

َجاهُ  ، وقال:(6172) "املستدرك"واحلاكم يف ثقات،  ْ َُيَرِّ ، َوََل
يَْخنْي   الشَّ

ط  يٌح َعََل َْشْ يٌث َصح  وقال الذهبي: عَل  ،َهَذا َحد 

(، و 4/353) "تأريخ اإلسالم"والذهبي يف  (،815) "املختارة"وضياء الدين يف (، 932) "املسند"والبزار يف ْشط مسلم، 

حسنه الرتمذي وهو حديث حسن، وقد  (:6643) "جامع األصول"(، وقال ابن األثري يف 3/29) "سري أعالم النيالء"

 =      (،1/621للصاليب ) "أسمى املطالب"(، ويف 8/117) "البداية والنهاية"، وابن كثري يف وغريمها "الفتح"واحلافظ يف 
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«َوَنِسينَا
(1). 

، وتى: باوكى )حممد( ئةبينى ئةو  اهلل( عبيدى كورِى )طلحةالى  ؤثياويَك هات بواتة: 
هةنديَك شتى ىلَ دةبيستني لة لة فةرموودةدا،  ؤيةمةنيية، واتة )ئةبو هورِةيرة( شارةزاتر بيَت لة ت

ئيَمة نةمانبيستووة، طومانتان  لة ثيَغةمبةرةوة  مان نةبيستووة، وتى: ئةوةى ئةو بيستوويةتى ؤت
ئيَمة خاوةن ماأل و منداأل بووين و خاوةن كار و ماآلت  ،دةَليَم آكارةكةيتان ثؤنةبيَت، ئيَستا ه
، بةآلم ئةو هةذار بوو، ميوانى دةرطاى ذ دةضووينة الى ثيَغةمبةر ؤرِ تايىؤبووين، ئيَمة ك

ان نيية لةوةى ئةوةى ئةو بيستوويةتى ئيَمة بوو، دةستى لةطةأل دةستيدا بوو، طومامن ثيَغةمبةر 
تيَدا نيية شتيَك لة ثيَغةمبةرةوة بطيَرِيَتةوة كة نةيوتبيَت، وة  ىنةمانبيستووة، وة كةسيَكيش خيَر

 ن ئةو بيستوويةتى، بةآلم لةبريمان ضووةتةوة و ئةو لةبةريةتى.ؤئيَمةش بيستوومانة وةكوو ض

ْيَث َعْن َرُسْول  َفَأْقَبَل َعَلْيه  َمْرَواُن ُمغْ  َضبًا، َوَقاَل: َيا َأَبا ُهَرْيَرَة، إ نَّ النَّاَس َقْد َقاُلوا: َأْكَثَر احلَد 

رْيٍ  َم َقْبَل َوَفات ه  ب َيس  اَم َقد  ، َوَأَنا  َّلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َص َقِدْمُت َواَّللِ َوَرُسْوُل اَّللِ »َقاَل: فَ ، اَّلل ، َوإ نَّ بَِخْيََبَ

، َأُدْوُر َمَعُه ِِف ُبُيْوِت  َ  نَِسائِِه، َيْوَمئٍِذ َقْد ِزْدُت َعََّل الثَََّلثنِْيَ َسنَة  َسنََواٍت، َوَأَقْمُت َمَعُه َحتَّى ُتُوِفِّ

«بَِحِدْيثِهِ  َأْعَلَم النَّاسِ  َوأَُصَلِّ َخْلَفُه، َفُكنُْت َواَّللِ َوَأْخُدُمُه، َوأْغُزو، َوَأُحجُّ َمَعُه،
(2). 

ذيَك بة )ئةبو هورِةيرة(ى وت: خةَلكى ؤ)مةروانى كورِى حةكةم( ئةمريى مةدينة رِواتة: 
دةطيَرِيتةوة، لةطةأل ئةوةشدا ماوةيةكى كةم ثيَش  ر بةناوى ثيَغةمبةرةوة ؤدةَليَن: فةرموودة ز

لة  طةيشتوويتةتة مةدينة، وتى: سويَند بة خوا كاتيَك طةيشتمة ثيَغةمبةر  وةفاتى ثيَغةمبةر 
خةيبةر بوو، ئةوكات تةمةمن لة سةروو سى ساَلةوة بوو، لةطةَليدا بووم تا وةفاتى كرد، لةطةَليا 
دةطةرِام بةسةر ماَلى خيَزانةكانى، خزمةمت دةكرد، وة جيهادم لةطةَلدا كردووة و حةج و نويَذم 

 بةدوايةوة، وة سويَند بة خوا شارةزاترين كةسم بة فةرموودةكانى. كردووة
                                                                                                                                                             

 .(: إسناده حسن7/75) "فتح الباري"وقال ابن حجر يف  =

البن عساكر  "تأريخ دمشق"(، 7/360البن حجر ) "الصحابةاإلصابة يف متيز "(، 7/76البن حجر ) "فتح الباري" (1)

ملحمد بن عيل بن آدم  "مشارق األنوار الوهاجة ومطالع األرسار البهاجة يف ْشح سنن اإلمام ابن ماجه" (، ويف67/356)

(1/46). 

البن كثري  "والنهايةالبداية "(، و 67/355البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 1/359البن سعد ) "الطبقات الكربى" (2)

 .(7/359البن حجر ) "اإلصابة يف متييز الصحابة"(، و 2/605للذهبي ) "سري أعالم النبالء"(، و 8/116)
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  ة(رَـْيَرو ُهـُ)أب/ هاوةلــَى بةِرَيز  بةشى ضوارةم

 

َعْيِزَعِة َكاتُِب َمْرَواَن:َثنَا َْحَّ ...  َثنِي َأُبو الزُّ ، َحدَّ َثنِي َعْمُرو بُن ُعَبْيٍد األَْنَصاِريُّ  اُد بُن َزْيٍد: َحدَّ

ْيِر، َوَأَنا َأْكُتُب، َحتَّى إَِذا َأنَّ َمْرَواَن َأْرَسَل إََِل َأِِب ُهَرْيَرَة، َفَجَعَل  ِ َيْسَأُلُه، َوَأْجَلَسنِي َخْلَف الَّسَّ

 َوَلَ َكاَن َرْأُس اَْلْوِل، َدَعا بِِه، َفَأْقَعَدُه ِمْن َوَراِء اِْلَجاِب، َفَجَعَل َيْسَأُلُه َعْن َذلَِك الكَِتاِب، َفلَا َزادَ 

رَ  َم َوَلَ َأخَّ «َنَقَص، َوَلَ َقدَّ
(1). 

ئةمريى مةدينة،  ذيَك )مةروانى كورِى حةكةم(ؤ، رِتاقيكردنةوةى )ئةبو هورِةيرة(  ؤب واتة:
 و ثرسيار لة )ئةبو هورِةيرة( آكاتبةكةى دةنيَريَت بةدوايدا، وة كاتبةكةى لةثشت ثةردةوة دادةن

دةكات، ئةويش دةَليَت: من دةمنووسى، ساَليَكى تر ئةم كاتة بانطى )ئةبو هورِةيرة(ى كردةوة، 
كاتبةكةى لةثشت ثةردةوة دانا و هةمان ثرسيارةكانى ساَلى رِابوردووى ليَكردةوة، لة وةآلمدا نة 

 ليَى زياد كرد و نة ليَى كةم كرد و نة ثيَشوثاشى كرد.

«ُقْلُت: َهَكَذا َفْلَيُكِن اِْلْفظُ »يَت: َلدةم طيَرِانةوةية لةثاش ئة v ()الذهبيئيمامى 
(2). 

 كردن.رة بيَت لةبةرؤواتة: دةبيَت بةو ج

و بن  َحْزٍم:وَ  د  بن  ُعاَمَرَة بن  َعْمر  ُه َقَعَد ِِف ََمْلٍِس فِْيِه َأُبو ُهَرْيَرَة، َوفِْيِه َمْشَيَخةٌ » َعْن حُمَمَّ ِمْن  َأنَّ

ُثُهْم َعِن النَّبِيِّ  بِْضَعَة َعَْشَ َرُجَل ، َفَجَعَل َأُبو ُهَرْيَرةَ  َّلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َص َأْصَحاِب َرُسْوِل اَّللِ  َُيَدِّ

اَجُعْوَن فِْيِه، َفيَ  ِه َوَسلَّمَ َصَّلَّ اَّللَُّ َعَليْ  ْعِرُفُه َبْعُضُهْم، ُثمَّ بِاَْلِدْيِث، َفََل َيْعِرُفُه َبْعُضُهْم، ُثمَّ َيََتَ

ُثُهْم بِاَْلِدْيِث، َفََل َيْعِرُفُه َبْعُضُهْم، ُثمَّ َيْعِرُفهُ  ُه ، ، َحتَّى َفَعَل َذلَِك ِمَرارا  َُيَدِّ َقاَل: َفَعَرْفُت َيْوَمئٍِذ َأنَّ

«َصَّلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ النَّاِس َعْن َرُسْوِل اَّللِ  َأْحَفظُ 
(3). 

                                                             

َجاهُ  (، وقال:6164) "املستدرك"رواه احلاكم يف  (1) ْ َُيَرِّ ، َوََل
ْسنَاد  يُح اإْل  يٌث َصح  سري أعالم "، ووافقه الذهبي، ويف َهَذا َحد 

خمتِص "(، و 8/106إلبن كثري ) "البداية والنهاية"(، و 4/205إلبن حجر ) "اإلصابة"(، و 2/598للذهبي ) "النبالء

 .(29/191) "تأريخ دمشق

 .(2/598للذهبي ) "سري أعالم النبالء" (2)

 "دمشقتأريخ "وابن عساكر يف  (،6171) "املستدرك"واحلاكم يف  ،(1/187) "التأريخ الكبري"يف  رواه البخاري (3)

كوثر املعاين "(، ويف 1/214) "فتح الباري" (، وابن حجر يف2/617) "سري أعالم النبالء"والذهبي يف (، 67/339)

 .(4/66للشنقيطي ) "الدراري
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 دوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادا

«ََلْ َيُكْن بَِأْفَضلِِهْم وَلكِنَُّه كاَن َرُجَل  َحافِظ ا ُهَرْيَرة وَأبَ » َصال ح: وبَقاَل أَ 
(1). 

 رِى هاوةآلندا، كة ذمارةيان دةؤدانيشتم لة ك( دةَليَت: عمارة األنصاري)حممدى كورِى واتة: 
دةطيَرِانةوة، هةنديَكيان نةياندةزانى، ثاشان  ؤدوانزة كةس بوون، )ئةبو هورِةيرة( فةرموودةى ببؤ 

 ؤثاشان )ئةبو هورِةيرة( فةرموودةى بزانى، انهةنديَكيان دةي ،ثيَداضوونةوةيان بةسةريدا دةكرد
دةيانزانى، ضةندةها جار ئةمةى  برييان دةكةوتةوة و هةنديَكيان نةياندةزانى و ثاشاندةطيَرِانةوة، 

)ئةبو هورِةيرة( لة لةبةركردنى فةرموودةكاندا باشرتين كةسة كة  دةكرد، دةَليَت: ئةوكاتة زانيم
 لة ثيَغةمبةرةوة لةبةرى كردبيَت.

، بةآلم ثياويَكى لة ثلةى هاوةآلندا باشرتين كةسيان نةبوو )ئةبو هورِةيرة( )ئةبو ساَلح( دةَليَت:
 ر زيرةك بوو لة لةبةركردندا.ؤز

يَن: َعْن َأيب  ُهَرْيَرَة: وَ  ري  د  ْبن  س  ُثُهمْ »َعْن حُمَمَّ ُه َكاَن َيُقوُم ُكلَّ ََخِيٍس َفُيَحدِّ «َأنَّ
(2). 

ذيَكى ثيَنجشةممة هةَلدةستا ؤ)ئةبو هورِةيرة( هةموو رِدةَليَت:  vواتة: )ابن سريين( 
 دةطيَرِاينةوة. ؤفةرموودةى ب

ُم َأِِب ُهَرْيَرَة َوَدُمهُ »دَلنيايي دةيوت:  ؤوة هةنديَك جار ب «َمِهَد َعََّل َذلَِك َْلْ
(3). 

 .)ئةبو هورِةيرة( شاهيَدى لةسةر دةداتشت و خويَنى ؤواتة: ئةم فةرموودةية ط

َأْوَصاِِّن َخلِيَِل َأُبو اْلَقاِسِم َصَّلَّ اَّللُ َعَلْيِه » رجاريش لة ثيَشةكى فةرموودةكاندا دةيوت:ؤوة ز

«َوَسلَّمَ 
ادُِق اْلَْْصُدوُق، َصَّلَّ اَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ »، (4) َثنِي ِحبِّي َأُبو اْلَقاِسِم الصَّ «َحدَّ

َثنِي »، (5) َحدَّ

ادُِق اْلَْْصُدوُق َخلِيَِل َأُبو اْلَقاِسِم َصَّلَّ اَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  «الصَّ
«َأْوَصاِِّن َخلِيَِل »، (6)

(7). 
                                                             

أليب زرعة الدمشقي  "التأريخ"(، و 67/339البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 1/438للبخاري ) "تأريخ الكبريال" (1)

 .541ص

 .(1/422ملحمد عجاج خطيب ) "السنة قبل التدوين"(، و 2/57للخطيب البغدادي ) "ألخالق الراوياجلامع " (2)

(، وابن جعد يف 2754) "ْشح السنة"(، والبغوي يف 18385) "السنن الكربى"(، والبيهقي يف 2896مسلم )رواه  (3)

 .(10455) "مسند اإلمام أمحد" (6)   .(2673) "مسنده"

 .(7180) "مسند اإلمام أمحد" (7)  .(17982) "أمحدمسند اإلمام " (4)

 .(7871) "مسند اإلمام أمحد" (5)



 
194 

  ة(رَـْيَرو ُهـُ)أب/ هاوةلــَى بةِرَيز  بةشى ضوارةم

 

 .(1)رِةكة هةَلدةستاؤلة طريان و لة كوة هةنديَك جاريش قورِطى ثرِ دةبوو 

ضى وةفاتى ؤك ى(131)ضيية و لة ساَلى ؤى ك(40)كة لةدايكبووى ساَلى  )همام بن منبه(
رى ىلَ ؤو فةرموودةيةكى ز )ئةبو هورِةيرة( كردووة، لة طةورة تابيعييةكانة و طةيشتووة بة 

و نووسراوةتةوة لةذيَر  الصَِّحيَفُة الصَِّحيَحُة()وةرطرتووة و نووسيويةتييةوة و ناوى بردووة بة 
 .(2))َصِحْيَفُة َهمَّام بُن ُمَنبِّه(ناونيشانى 

 ؤبوو ب لة هةَلبذيَردراوةكانى خةليفة )عومةرى كورِى خةتتاب(  )ئةبو هورِةيرة( 
كرد ثاش ئةو ساَلة خةليفة داواى ليَ وة، (3)ضىؤى ك(23 بؤ 21)ئةمريايةتى بةحرةين لة ساَلى 

ببيَتةوة بة ئةمريى بةحرةين، ئةويش نةيكرد و وتى: لة ثيَنج شت ئةترسم كة بةسةرمدا بيَت: 
َب َظْهِري، َوَأْن ُيْشَتَم ِعْرِِض، َوأَ » ْن َأَخاُف َأْن َأُقوَل بَِغْْيِ ِعْلٍم، َوَأْن ُأْفتَِي بَِغْْيِ ِعْلٍم، َوَأْن ُيْْضَ

ِب  ُيْؤَخَذ  ْ «َماِِل بِالْضَّ
(4). 

هيَمنى، وة لة ثشتم بدةن و ماَلم  آزانست قسة بكةم، وة حوكم بكةم بةب آواتة: ئةترسم بةب
 بوتريَت. آىلَ بسةننةوة، وة قسةم ث

بةردةوام جيَطرةوةى )مةروانى كورِى حةكةم( بوو،  وة لة سةردةمى )مةعاوية(دا 
 .(5)ضىؤى ك(58)ضى تاوةكوو ؤى ك(42)ثيَشنويَذى مةدينة بوو لة ساَلةكانى 

 .(6)ضيدا وةفاتى كردؤى ك(59)وة لة ساَلى 

                                                             

 .(47/440للذهبي ) "سري أعالم النبالء" (1)

لدكتور حممد عجاج خطيب  "أبو هريرة راوية اإلسالم"، و 20ص "أقدم تدوين يف احلديث النبوي: صحيفة مهام"برِوانة  (2)

 .116ص

 .(4/2/59) "طبقات ابن سعد"(، و 2/441للذهبي ) "سري أعالم النبالء" (3)

َجاهُ  وقال: (3327) "املستدرك"رواه احلاكم يف  (4) يَْخنْي  َوََلْ َُيْر   الشَّ
ط  يٍح َعََل َْشْ يٌث ب إ ْسنَاٍد َصح  ورواه ، ووافقه الذهبي ،َهَذا َحد 

(، 67/371) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 8/119) "البداية والنهاية"وابن كثري يف  (،1/380) "احللية"أبو نعيم يف 

 .(8/33) "اإلصابة"(، وابن حجر يف 2/612) "سري أعالم النبالء"(، والذهبي يف 7/28) "أسد الغابة"وابن األثري يف 

 .228ص "تأريخ الطربي" (5)

 .(2/449للذهبي ) "النبالءسري أعالم "(، و 4/20) "طبقات ابن سعد"(، و 2/339للذهبي ) "تأريخ اإلسالم" (6)
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نَاَزت ه  َوَيُقوُل  نُ بْ اَكاَن  ُم َعَلْيه  يف  ج  حَّ َكاَن ََيَْفُظ َعََّل اْلُْْسلِِمنَي َحِديَث النَّبِيِّ َصَّلَّ » :ُعَمَر َيرَتَ

« مَ لَّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَس 
(1). 

يشت و دووعاى رِةمحةت ؤلةثيَش جةنازةكةيةوة دةرِ اهلل ى كورِى عومةر( )عبدواتة: 
 موسوَلمانان دةثاراست. ؤب فةرموودةكانى ثيَغةمبةرى  دةكرد و دةيوت: ؤو بةزةيي خواى ب

)سعيد بن كورِ و يةك كضى هةبوو، كضةكةى دا بة طةورة ثياوانى تابعني  آى، سؤلةدواى خ
وةفاتى كرد كة تةمةنى حةفتاوهةشت ساأل  وة لة سةردةمى )مةعاوية(دا ، v(2) املسيب(

بة بآلوكردنةوةى فةرموودةكانى  ، لةدواى ثيَغةمبةرى خوا (3)بوو، ضل و حةوت سالَ مايةوة
 تةمةنى بردة سةر.

َُه اَّللَُّ: َقاَل 
يُّ َرمح 

اف ع  ِديَث ِِف » الشَّ «َدْهِرهِ  َأُبو ُهَرْيَرَة َأْحَفُظ َمْن َرَوى اْْلَ
(4). 

 يدا شارةزاترين كةس بووة بةسةر فةرموودةدا.ؤواتة: )ئةبو هورِةيرة( لة سةردةمى خ

روى  نْ مَ  ظُ فَ ْح أَ  انَ كَ ، وَ مِ لْ العِ  الثلانلائة من أهلِ  وَ ْح نَ  هُ نْ ى عَ وَ رَ »: v يُّ ار  خَ بُ الْ  اَل قَ وَ 

«رصهِ اْلديث ِف عَ 
(5). 

هةشت سةد ثياوانى خاوةن زانست دةَليَت: زياد لة  vواتة: ئيمامى )بوخارى( 
 طرترين كةس بووة لة فةرموودةدا.ؤفةرموودةيان ىلَ وةرطرتووة، لةخ

                                                             

 .(2/604للذهبي ) "سري أعالم النبالء"(، و 4/340) "طبقات ابن سعد"(، و 1/214البن حجر ) "فتح الباري" (1)

 .(4/84البن حجر ) "ُتذيب التهذيب"(، و 8/111البن كثري ) "البداية والنهاية"(، و 1/380لأليب نعيم ) "احللية" (2)

 .(8/107البن كثري ) "البداية والنهاية"(، و 2/578للذهبي ) "سري أعالم النبالء" (3)

 "فتح الباري"(، و 1/68) "ْشح النووي عَل مسلم"و  281ص "الرسالة"و  (،1739)للبيهقي  "معرفة السنن واآلثار" (4)

تأريخ "(، و 8/114البن كثري ) "البداية والنهاية"(، و 1/82) "ْشح الزرقاين عَل املوطأ"، و (1/214)البن حجر 

(، 1/30للذهبي ) "تذكرة احلفاظ"(، و 2/270للنووي ) "ُتذيب األسامء واللغات"(، و 67/341البن عساكر ) "دمشق

 .(1/72البن حجر ) "اإلصابة"(، و 2/599للذهبي ) "سري أعالم النبالء"و 

للمزي  "ُتذيب الكامل"(، و 8/111البن كثري ) "البداية والنهاية"(، و 12/265البن حجر ) "ُتذيب التهذيب" (5)

 و، 240ص لعبداملحسن العباد "عرشون حديثا من صحيح البخاري"(، و 7/353البن حجر ) "اإلصابة"(، و 34/377)

يْح الُبَخاري"  َخبَايا َصح 
ي يف َكْشف  َرار  ملحمد بن عيل  "مشارق األنوار الوهاجة" (، و1/445للشنقيطي ) "كوَثر املََعاين الدَّ

 .(1/38بن آدم )
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ُسْوِل َعَلْيِه  إَِلْيِه اْلُنَْتَهى ِِف َحِفظِ  َوَأُبو ُهَرْيَرةَ »: v يُّ ب  هَ ذَّ الْ  امُ مَ اإل   اَل قَ وَ  َما َسِمَعُه ِمَن الرَّ

ََلمُ  «َوَأَدائِِه بُِحُرْوفِهِ  السَّ
(1). 

ِة اْلَفْتَوىوَ »َوَقاَل:  ََلَلِة وَ  َكاَن ِمْن َأْوِعيَِة الِْعْلِم َوِمْن كَِباِر َأئِمَّ «عِ اُض وَ تَّ الْ وَ  ةِ ادَ بَ عِ الْ َمَع اْْلَ
(2). 

طرترين كةس بووة لة لةبةركردنى فةرموودة و ؤلةخدةَليَت:  vواتة: ئيمامى )زةهةبى( 
لةطةأل ثلةوثاية بةرزى كةرةوةى زانست بووة و لة طةورة ئيمامةكانى فةتوا بووة، ؤطةياندنى، ك
 .ىبةكةمزانؤر و خؤو عيبادةتى ز

َخِّس الْ ) امُ مَ اإل   اَل قَ وَ  ْ  حبتهِ َوطول ُص  حد ِِف َعَداَلتهِ ََل يشك أَ  َفإِن َأَبا ُهَرْيَرة ِِمَّنْ »: v (َّسَّ

«مَ لَّ َعَلْيِه َوَس   اَّللَُّلَّ اَّلل َص  َمَع َرُسولِ 
(3). 

)ئةبو هورِةيرة( كةسيَك طومانى نيية لة دادثةروةريةتى و هاوةَلييةتى تايبةتى ثيَغةمبةرى  واتة:
 .خوا 

 انَ كَ ، وَ مَ لَّ َعَلْيِه َوَس   اَّللَُّلَّ اَّلل َص  َرُسولِ  اَب َح ْص أَ  ظُ فَ ْح أَ  َكانَ »: v (اْبُن َعْبد الرَب ) اَل قَ وَ 

 َس  ُْضُ  ََيْ ا ََل مَ  ُْضُ ََيْ 
«ارَ َص نْ اأْلَ وَ  نَ ريْ اجِ هَ اْلُْ  رَ ائِ

(4). 
طرترين رِيَذةى ذمارةى فةرموودة بووة لةناو هاوةآلندا، ئةوةى بةو دراوة لةو ؤلةخ واتة:

 ضةرى و ثشتيوانةكان نةدراوة.ؤبوارةدا بة ك

َياَنِة َوَقْد َكاَن َأُبو ُهَرْيَرَة، َرِِضَ اَّللَُّ َعنُْه، »: v (اْبُن َكث رْي ) اَل قَ وَ  ْفِظ َوالدِّ
ْدِق َواْْلِ ِمَن الصِّ

الِِح َعََّل َجانٍِب َعظِيمٍ   َواْلَعَمِل الصَّ
َهاَدةِ  َوالزَّ

«َواْلِعبَاَدةِ
(5). 

 يي و لةبةركردنى فةرموودة وؤبةشيَكى طةورةى هةية لة رِاستط )ئةبو هورِةيرة(  واتة:
 .داديندارى و عيبادةت و كارى خيَري

                                                             
 .(2/619للذهبي ) "سري أعالم النبالء" (1)

 .(1/29للذهبي ) "تذكرة احلفاظ" (2)

 .(1/340) "أصول الَّسخِس" (3)

 .(4/1771البن عبد الرب ) "اإلستيعاب يف معرفة األصحاب" (4)

 .(8/118البن كثري ) "البداية والنهاية" (5)
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 دوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادا

يَّةَ اْبُن ) اَل قَ وَ 
ِة َوَقْد َدَعا َلُه النَّبِيُّ َصَّلَّ  ُبو ُهَرْيَرةَ أَ وَ »: v (َتْيم   اَّللَُّ َعَلْيِه َكاَن ِمْن َأْحَفِظ اأْلُمَّ

ْفظِ  َم بِاْْلِ «َوَسلَّ
(1). 

)ئةبو هورِةيرة( باشرتين كةسانى ئةم ئوممةتة بووة لة لةبةركردنى فةرموودةدا، ثيَغةمبةر  واتة:
 كردووة. ؤلةم بوارةدا دووعاى ب 

 َمْن َقْد َأْعَمى اَّللَُّ ُقُلوَِبُْم َفََل » :v (اْبُن ُخَزْيَمةَ ) اَل قَ وَ 
ُم ِِف َأِِب ُهَرْيَرَة لَِدْفِع َأْخَباِرهِ لَا َيَتَكلَّ إِنَّ

ا ُمَعطٌِّل َجْهِميٌّ َيْسَمُع َأْخَباَرُه الَّ  َف َمْذَهبِِهُم الَِّذي ُهَو تِي َيَرْوَِنَا ِخََل َيْفَهُموَن َمَعاِِّنَ اأْلَْخَباِر، إِمَّ

َعاِء وَ ك َهُه َعنُْه ََتِْوهي ا َعََّل الرِّ ِفِل، َأنَّ ْفٌر، َفَيْشُتموَن َأَبا ُهَرْيَرَة، َوَيْرُموَنُه بلَِا اَّللَُّ َتَعاََل َقْد َنزَّ السَّ

ا  ُة، َوإِمَّ جَّ ا اْْلُ ٍد َصَّلَّ اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوََل َأْخَباَرُه ََل َتْثُبُت ِِبَ ِة ُُمَمَّ ْيَف َعََّل ُأمَّ َخاِرِجيٌّ َيَرى السَّ

َّللُ َعَلْيِه َيَرى َطاَعَة َخلِيَفٍة، َوََل إَِماٍم إَِذا َسِمَع َأْخَباَر َأِِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اَّللَُّ َعنُْه َعِن النَّبِيِّ َصَّلَّ ا

ٍة َوُبْرَهاٍن َكاَن َمْفَزُعُه َوَسلََّم ِخََلَف َمْذَهبِهِ   بُِحجَّ
ْ ََيِْد ِحيَلة  ِِف َدْفِع أَْخَباِرهِ ُم الَِّذي ُهَو َضََلٌل، ََل

ْسََلِم الَِّذيَن يَ  َر أَْهَل اْْلِ ْسََلَم َوَأْهَلُه َوَكفَّ يَعَة ِِف َأِِب ُهَرْيَرَة، أَْو َقَدِريٌّ اْعتََزَل اْْلِ
 تَّبُِعوَن اأْلَْقَدارَ اْلَوقِ

ا إَِذا َنَظَر إََِل َأْخَباِر َأِِب  َرَها اَّللَُّ َتَعاََل، َوَقَضاَها َقْبَل َكْسِب اْلِعَبادِ ََلَ  ُهَرْيَرَة الَّتِي َقْد اْلَْاِضَيَة الَّتِي َقدَّ

ٍة  ْ ََيِْد بُِحجَّ َة َمَقاَلتِِه الَّتِي ِهَي َرَواَها َعِن النَّبِيِّ َصَّلَّ اَّللُ َعَليِْه َوَسلََّم ِِف إِْثَباِت اْلَقَدِر ََل ُيِريُد ِصحَّ

ا، َأْو َجا ُتُه ِعنَْد َنْفِسِه َأنَّ َأْخَباَر َأِِب ُهَرْيَرَة ََل ََيُوُز اَِلْحتَِجاُج ِِبَ ٌك، َكاَنْت ُحجَّ ِهٌل ُكْفٌر َوِْشْ

ِه إَِذا َسِمَع َأْخَباَر َأِِب  الُِف َمْذَهَب َمْن َقِد اْجَتَبى  َيَتَعاَطى اْلِفْقَه َوَيْطُلُبُه ِمْن َغْْيِ َمَظانِّ ُهَرْيَرَة فِيلَا ُُيَ

ٍة َوََل ُبْرَهاٍن َكلََّم ِِف َأِِب ُهَرْيَرَة، َوَدَفَع َأْخَباَرُه الَّتِي ا بََِل ُحجَّ الُِف َمْذَهَبُه،  َمْذَهَبُه، َوَأْخَباَرُه َتْقلِيد  ُُتَ

َتجُّ بَِأْخَباِرهِ َعََّل ُُمَاَلَفتِِه إَِذا َكاَنْت َأْخبَاُرُه ُمَوافَِقة  ْلَِْذَهبِِه، َوَقْد َأْنَكَر َبْعُض َهِذهِ اْلَفَرِق َعََّل َأِِب  َوََيْ

ا ََلْ َيْفَهُموا َمْعنَاَها «ُهَرْيَرَة َأْخَبار 
(2). 

 كة خواى ؛انىـردنةوةى فةرموودةكـرِةتك ؤيَت بـةسيَك قسة بة )ئةبو هورِةيرة( دةَلـة: كـوات
                                                             

 .(4/534البن تيمية ) "جمموع الفتاوى" (1)

ملحمد عجاج خطيب  "أبو هريرة راوية اإلسالم"(، و 6176( برقم )3/586للحاكم ) "املستدرك عَل الصحيحني" (2)

 .98للرشبيني ص "عدالة الصحابة"(، و 1/467ملحمد عجاج خطيب ) "السنة قبل التدوين"، و 256ص
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 كويَر كردووة لة ماناى فةرموودةكان ناطات:طةورة ضاوةكانى 

لةوانة ئةو كةسانةية كة باوةرِيان بة ناو و سيفاتةكانى خوا نيية و فةرموودةكانى )ئةبو . 1
ضةواشةكردنى بيَئاطاكان و رِةتكردنةوةى  ؤهورِةيرة( دذايةتى بريورِاكانيان دةكات، ب

 فةرموودةكانى.

، خةَلكييةو كوشتارطةرى  موسوَلماناندةرضوونة لة  جةكان كة باوةرِيان بةياخود خةوار. 2
هيض بواريَك نابيننةوة لة  ؛كاتيَك دةبينن فةرموودةكانى )ئةبو هورِةيرة( ثيَضةوانةى مةزهةبةكةيانة

 نةبيَت. رِةتدانةوةى فةرموودةكان، بيَجطة لة قسةوتن بة )ئةبو هورِةيرة( 

شةطرين لة ئيسالم و موسوَلمانان، باوةرِيان بة قةزاوقةدةرى ؤياخود قةدةرييةكان، كة ط. 3
كة )ئةبو هورِةيرة( رِيوايةتى  خوايي نيية لةسةر بةندةكانى، ئةو فةرموودانةى ثيَغةمبةرى خوا 

ناميَنيَتةوة بيَجطة لةوة نةبيَت كة بَليَن  ؤهيض بواريَكيان ب ؛كردووة و دةبينن دذايةتييان دةكات
 كةسيَكة رِيوايةتةكانى ىلَ وةرناطرييَت و بةَلطة نيية. )ئةبو هورِةيرة(

ى وةرى نةطرتووة، كاتيَك ؤكة لةسةر رِيَرِةوى خ ،نةزانيَك لة بوارة فيقهييةكاندا ياخود. 4
طويَبيستى فةرموودةكانى )ئةبو هورِةيرة( دةبيَت ثيَضةوانةى رِاى مةزهةبةكةيةتى و شويَنكةوتةى 

بةَلطةية، ئةوكات قسة بة )ئةبو هورِةيرة( دةَليَت و رِيَطةى بةرثةرضدانةوةى ئةو  آكويَرانةى ب
فةرموودانة دةطريَتة بةر كة دذايةتى مةزهةبةكةى دةكات، بةآلم ئةو فةرموودانةى كة لةطةأل 

مةَليَك لةم ؤرجاريش كؤدةيكاتة بةَلطة، طةرضى دذايةتيشى دةكات، ز ؛مةزهةبةكةيدا دةطوجنيَت
 تيَطةيشتنى تةواو ليَى. آة بةرثةرضى هةنديَك لة فةرموودةكانى )ئةبو هورِةيرة( دةدةنةوة بةبفريةقان
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 دوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادا

 

 تيَبينييةك لةسةر

 مانانموسولَ ؤطواستوويةتييةوة ب  )أبو هريرة(ذمارةى ئةو فةرموودانةى كة 

شَيوةيةى فةرموودة دةيطَيِرنةوة بةم هاوةَلة ناودارةكانى  كة ى طشتى ئةو ذمارانةىؤك
 :خوارةوةية

و سيَ سةد و  ثيَنج هةزار (5374)بة ضةندبارة بووةكانةوة دةطاتة  :( ةَ رَ يْ رَ هُ  وْ بُ )أَ . 1
 حةفتا و ضوار فةرموودة.

 فةرموودة. سىسةد و  شةشو  هةزار دوو : (2630)( ُعَمر اَّلل  ْبن   َعْبد  ). 2

 فةرموودة. هةشتا و شةشسةد و  دوو و دوو هةزار : (2286)( َمال كْبن  َنسأَ ). 3

 فةرموودة. دةسةد و  دووو  دوو هةزار (2210)دايكى ئيمانداران  :( َعائ َشةَ ). 4

 فةرموودة. شةستو شةش سةد و  هةزار : (1660)( َعبَّاس اَّلل  ْبن   َعْبد  ). 5

 فةرموودة. ضلسةد و  ثيَنجهةزار و  : (1540)( َجاب ر ْبن  َعْبد  اَّلل). 6

ّي ). 7 يٍد اْْلُْدر 
 .(1)هةزار و سةد و حةفتا فةرموودة : (1170)( َأُبو َسع 

بة دووبارةبووةكانةوة  vدا  اإلمام أمحد""مسند لة   )أبو هريرة(ذمارةى فةرموودةكانى 
بيست و سةد و  آس (325)هةشت سةد و ضل و هةشت فةرموودة،  هةزار و آس (3848)دةطاتة 

 (93)بة تةنها  لة بوخاريدالة نيَوان بوخارى و موسليم داية،  ية، واتة)متفق عليه(ثيَنج فةرموودةى 
ثامشاوةكةى  فةرموودةية، ؤسةد و هةشتا و ن (189) دافةرموودةية، وة لة موسليم آنةوةد و س

 .(2)ةكانداية(سنن)ترى لة 

                                                             

شذرات الذهب "(، و 4/103للسخاوي ) "فتح املغيث"(، و 2/675للسوطي ) "تدريب الراوي" بوَ طةرِانةوة بوَ ئةم بابةتة (1)

 .(1/261البن عامد الَعكري ) "يف أخبار من ذهب

السنة قبل "و (، 4/138البن حزم ) "الفصل يف امللل واألهواء والنحل"(، و 2/418للذهبي ) "سري أعالم النبالء" (2)

 .80للرشبيني ص "الصحابةعدالة "، و 429ملحمد عجاج خطيب ص "التدوين
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  ة(رَـْيَرو ُهـُ)أب/ هاوةلــَى بةِرَيز  بةشى ضوارةم

 

"مسند اإلمام أمحد" و لة دووبارة بووةوة  آبةب  )أبو هريرة(وة ذمارةى فةرموودةكانى 
 (1336)دةطاتة دا (ه)البخاري، مسلم، أبو داود، الرتمذي، النسائي، ابن ماجواتة:  كتب الستة""

 .(1)فةرموودة شةشو  سىسةد و  آسهةزار و 
هاوةَليَك كة  ؤتواناى لةبةركردن، بةتايبةت ب ؤر كةمة بؤى ئةمة ذمارةيةكى زؤخؤكة ب

 ئةم كارة. ؤكراوة و يةكال بووبووةوة ب ؤب دووعاى لةاليةن ثيَغةمبةرةوة 

كة  لةطةأل ئةوةشدا فةرموودةكان بة طشتى لة ديَرِ و نيوديَرِ ثيَكهاتوون، ثيَكهاتةى دريَذ نني،
 و ليَتيَكضوون. ةوةنو لةبريضوو تيَكةَلىكارى ؤببيَتة ه

كيَشانة و ثيَوانة بكةين لةطةأل زانايانى   )أبو هريرة(طةر ذمارةى فةرموودةكانى 
ى زانايانى ؤنابيَت كة ك ؤشتيَكى ئةوت ؛فةرموودةى دواى ئةو لة لةبةركردنى فةرموودةدا

فةرموودة بة سةدةها هةزار فةرموودة و وتةى هاوةآلن و تابعييةكانيان لةبةر بووة، طةر ئةوة 
 ى زانايانى فةرموودة.ؤئةوا رِةخنةشة لة ك )أبو هريرة(رِةخنة بيَت لة 

ِمَئَتي  ظُ احفَ ، وَ ِح حيْ َص  ِث ديْ َح  ِف لْ أَ  ِمَئةَ  ظُ فَ ْح أَ » دةَليَت: v( البخاري)وةكوو ئيمامى 

«َأْلَف َحِديٍث َغْْيَ َصِحيٍح 
(2). 

 نني. )صحيح(م لةبةرة، لةطةأل دووسةد هةزار كة )صحيح(سةد هةزار فةرموودةى واتة: 
 .(3)ذمارةى رِيَطاى فةرموودةكان و قسةى هاوةآلن و تابعني و ثيَشووة ساَلحةكانة ى ثيَمةبةست

ْ » :v (اْبُن َحجرْ )َقاَل وَ  َجاُه ِمَن الطُُّرِق لِْلُمُتوِن الَّتِي َأْخَرَجاَها َلَعلَّ َفلَا ََل رِّ َهَذا ُه َيْبُلُغ ُُيَ

ا وَ  اْلَقدر ِحيِح الَِّذي  َأْيض  َجاُه ِمَن اْلُُْتوِن ِمَن الصَّ رِّ ْ ُُيَ ْ َيْبُلغُ َيِزيُد، َوَما ََل ُه َيْبُلُغ  ََل طِِهلَا لََعلَّ َهَذا َْشْ

َحاَبِة َوالتَّابِِعنَي،  َضاَف ـُه، َفإَِذا انْ ْقُرُب ِمنْ ـَأْو يَ  َقدرـالْ  َِّت إََِل َذلَِك َما َجاَء َعِن الصَّ َة الَّتِي ََت  َذَكرَ  اْلِعدَّ

ُه  اْلُبَخاِريُّ  «َعََّل َذلَِك  ََيَْفُظَها، َبْل ُربَّلَا َزاَدْت َأنَّ
(4). 

                                                             
 .80للرشبيني ص "عدالة الصحابة"و ، 76ص "أبو هريرة يف ضوء مروياته" (1)

البن  "املقنع يف علوم احلديث"(، و 2/25)للبغدادي  "تأريخال"(، و 1/226)البن عدي  "الكامل يف ضعفاء الرجال" (2)

ُتذيب الكامل يف أسامء "(، و 8/111البن كثري ) "البداية والنهاية"، و 37ص "مقدمة ابن صالح"، و (1/62)امللقن 

 (.1/178)للزركيش  "النكت" (3)   .(24/461للقضاعي ) "الرجال

 .(1/50للسخاوي ) "فتح املغيث"(، و 1/136البن حجر ) "النكت عَل كتاب ابن صالح" (4)
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نةطةيشتووةتة مةرجةكانيان ةكاندا كة )صحيح(و ثاَلفتة نةكراوة لة دةقة  (ختريج)ئةوةى واتة: 
دةطاتة ئةو  ؛ةكانياندا)صحيح(، لةطةأل وتةى هاوةآلن و تابعني و )صحيح(ثيَبةخشينى ثلةى  ؤب

 ذمارةيةى كة بوخارى باسى كردووة، بةَلكوو زياتريش.

َحاُح »دةَليَت:  v( البخاري)ئيمامى  َة َسنَة  َصنَّْفُت كَِتاِِب الصِّ ْجُتُه ِمْن  ،بِِستَّ َعْْشَ َخرَّ

ة  فِيلَا َبْينِي َوَبنْيَ اَّللَِّ ،ٍِستِّلِاَئِة َأْلِف َحِديث «َعزَّ َوَجلَّ  َوَجَعْلُتُه ُحجَّ
(1). 

يةم نووسييةوة بة دريَذايي شانزة ساأل، لة )صحيح البخاري(واتة ة، )اجلامع الصحيح(واتة: ئةم 
 م و خوادا.ؤبةَلطةى رِزطاربوومن لةنيَوان خهةَلبذاردةى شةش سةد هةزار فةرموودة، كردوومة بة 

َحاِح َخْشَيَة َأْن َيُطوَل »وة دةَليَت:  ، َوَتَرْكُت ِمَن الصِّ اِمِع إَِلَّ َما َصحَّ َما َأْدَخْلُت ِِف كَِتاِِب اْْلَ

«اْلكَِتاُب 
(2). 
ريَكيش لة ؤةكةمةوة، وة ز)صحيح(نةبيَت نةخمستووةتة  )صحيح(فةرموودةيةك واتة: 
 ربوون و دوورودريَذى.ؤةكامن وازليَهيَناوة لة ترسى ز)صحيح(فةرموودة 

َرام َوَما أدخلت فِيِه َحِديث  ـفت كـصن»وت: ـوة دةي اِمع ِِف اْلَْْسِجد اْْلَ  ا َحتَّى استخرتتاِب اْْلَ

ته «اَّلل َتَعاََل َوصليت َرْكَعَتنْيِ وتيقنت ِصحَّ
(3)

 َحتَّى اْغَتَسلت َوصليت َما وضعت فِيِه َحِديثا»و ، 

                                                             

سري أعالم "(، و 2/185للخطيب البغدادي ) "اجلامع ألخالق الراوي"(، و 2/14للخطيب البغدادي ) "تأريخ بغداد" (1)

 "طبقات احلنابلة" و (،3/253البن عامد الَعكري ) "شذرات الذهب يف أخبار من ذهب"و (، 19/249للذهبي ) "النبالء

ُتذيب "و  ،(4/190البن خلكان اإلربيل ) "وفيات األعيان"و ، (1/1/74) "ُتذيب األسامء واللغات" و ،(1/276)

، و 489ص "مقدمة فتح الباري"و ، (2/221)للسبكي  "طبقات الشافعية الكربى"و ، (3/1170للقضاعي ) "الكامل

 .(52/72البن عساكر ) "تأريخ دمشق"

(، و 1/14للهيثمي ) "موارد الظمآن"(، و 1/145للسخاوي ) "فتح املغيث"(، و 12/415للذهبي ) "سري أعالم النبالء" (2)

ي  "ذخرية العقبى يف ْشح املجتبى" (، و1/7البن حجر ) "فتح الباري" ملحمد بن عيل بن آدم بن موسى اإلثيويب الَولَّو 

البن عامد  "شذرات الذهب يف أخبار من ذهب"و  ،(1/226)بن عدي ال "يف ضعفاء الرجال الكامل" و (،3/193)

 "ُتذيب الكامل"و  ،(1/275) "قات احلنابلةطب" (، و2/322للخطيب البغدادي ) "تأريخ بغداد"(، و 3/254الَعكري )

أسامء َمن روى "ويف  ، 85ص "مقدمة ابن صالح"(، و 9/49البن حجر ) "ُتذيب التهذيب"و  ،(24/442للقضاعي )

 .63، 62ص لحازميل" ْشوط األئمة اْلمسة" وأ(،  4) "عنهم البخاري

 =      إرشاد الساري لرشح صحيح"(، و 1/5لبدر الدين العيني ) "عمدة القاري"(، و 1/489البن حجر ) "فتح الباري" (3)
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«َرْكَعَتنْيِ لكل َحِديث قبل َأن أْثبته
(1). 

«أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه»واتة: سةرةتاى دانانى 
كرووة، هيض  آلة مةككة دةستى ث (2)

فةرموودةيةكى نةكردووةتة ناوى بيَجطة لةدواى دووعاى )ئيستيخارة( و دوو رِكات نويَذ و 
 ى فةرموودةكة نةبيَت.)صحيح(دَلنيابوونى تةواو لة ثلةى 

ِحيَح ِمْن َثََلثلِاَئِة َأْلِف َحِديٍث »دةَليَت:  v( مسلم)ئيمامى وة  َصنَّْفُت َهَذا اْلُْْسنََد الصَّ

«َمْسُموَعةٍ 
(3)

ُعوا »َوَقاَل: ،  ٍء ِعنِْدي َصِحيٍح َوَضْعُتُه َها ُهنَا إِنَّلَا َوَضْعُت َها ُهنَا َما َأْْجَ َلْيَس ُكلُّ ََشْ

«َعَلْيهِ 
(4). 

َة َسنَة، َوُهَو » :v (َأمْحَُد ْبُن َسَلَمة)َقاَل وَ   اْثنَاُكنُْت َمَع ُمْسلٍِم ِف َتَألِيِف َصِحْيِحِه ََخَْس َعْْشَ

«مسموعة َعَْشَ َأْلَف َحِدْيث
(5). 

                                                                                                                                                             

التوضيح لرشح اجلامع "(، و 1/15للهروي ) "مرقاة املفاتيح ْشح مشكاة املصابيح" (، و1/29للقسطالين ) "البخاري =

ن حجر الب "تغليق التعليق"(، و 1/102للشنقيطي ) "كوثر املعاين الدراري"(، و 1/81البن امللقن ) "الصحيح

 . 17لدكتور حممد بن عبد الكريم بن عبيد ص "روايات ونسخ اجلامع الصحيح"و  (،5/421)

التَّحبري إليَضاح َمَعاين "(، و 1/21للشوكاين ) "نيل األوطار"(، و 1/15للهروي ) "مرقاة املفاتيح ْشح مشكاة املصابيح" (1)

و ، (1/22) لبدر الدين العيني "عمدة القاري" و ،(9/49) البن حجر "ُتذيب التهذيب" و (،1/98للصنعاين ) "التَّيسري

 .(1/186البن األثري ) "جامع األصول"و  (،1/74) للنووي "ُتذيب األسامء واللغات" و ،(2/221) "طبقات السبكي"

 .(5/418البن حجر ) "تغليق التعليق" (2)

تدريب الراوي يف ْشح تقريب "و (، 11/196للعظيم آبادي ) "عون املعبود"(، و 1/15) "ْشح النووي عَل مسلم" (3)

طبقات "و ، (13/101) "تاريخ بغداد"(، و 1/247للسباعي ) "السنة ومكانتها"(، و 1/40للسيوطي ) "النواوي

للذهبي  "تأريخ اإلسالم" و ،(188، 1/187البن األثري ) "جامع األصول" و ،(1/338البن أيب يعَل ) "احلنابلة

البن عامد الَعكري  "شذرات الذهب يف أخبار من ذهب"(، و 11/40البن كثري ) "البداية والنهاية"(، و 20/186)

للذهبي  "عالمسري األ" و (،2/589للذهبي ) "تذكرة احلفاظ" و (،58/92البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 3/270)

حمد بن عيل بن آدم بن موسى مل "ذخرية العقبى يف ْشح املجتبى"و ، 265للسيوطي ص "طبقات احلفاظ"، و (12/565)

ي )  .(63)كتاب الصالة، يف احلديث رقم  (،1/304) "صحيح مسلم" (4)  .(38/300اإلثيويب الَولَّو 

 "تأريخ بغداد"(، و 20/186للذهبي ) "تأريخ اإلسالم"(، و 1/163للصنعاين ) "التنوير ْشح اجلامع الصغري" (5)

 .(، و 2/589للذهبي ) "تذكرة احلفاظ"(، و 3/100)
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سةد هةزار فةرموودة هةَلبذاردووة، هةموو ئةو فةرموودانةى  آى سؤةم لةك)صحيح(ئةم واتة: 
دةنطى زانايانى ؤن نةمكردووةتة ناو ئةم نووسراوةوة بيَجطة لةوانة نةبيَت كة ك)صحيح(كة 

ثيَ ضووة و ثيَكهاتووة لة دوانزة هةزار  فةرموودةى لةسةرة، وة ئةم نووسينةش ثانزة ساَلى
 فةرموودة بة دووبارةبووةكانةوة.

ْعتُُه َواْنَتَقْيُتُه ِمْن أَ َْكَثِر ِمْن َسْبِعلِاَئِة » دةَليَت: v( أمحد بن حنبل)ئيمامى وة  َهَذا الكَِتاُب َْجَ

ا «َأْلٍف َوََخِْسنَي َأْلف 
(1). 

 هةزار فةرموودة بذار كردووة.واتة: ئةم )مسند(ةم لة حةوت سةد و ثةجنا 

َكاَن َأْْحَُد ََيَْفُظ َأْلَف َأْلِف َحِديٍث، َفِقيَل َلُه: َما ُيْدِريَك؟ َقاَل: »: v (َأُبو ُزْرَعةَ )َقاَل 

«َذاَكْرُتُه َفَأَخْذُت َعَلْيِه اأْلَْبَواَب 
(2). 
فةرموودةى لةبةرة، ئيمام )ئةمحةد( هةزار هةزار دةَليَت:  vواتة: ئيمامى )ئةبو زورعة( 

 ن دةزانيت؟ وتى: ثياضوونةوةم كردووة و بة بابةت دام رِشتووة.ؤثيَيان وت: ض

َوَهَذا اْلَفتى َيْعنِي َأَبا زْرَعة َيفظ ِسّتلاَئة ألف »وتى:  v( أمحد بن حنبل)ئيمامى 

«َحِديث
(3). 

                                                             

لدكتور صبحي إبراهيم  "علوم احلديث ومصطلحه"، و 55للعثيمني ص "مصطلح احلديث"، و 35ص "مقدمة املسند" (1)

 .(11/329للذهبي ) "سري أعالم النبالء"(، و 1/123الصالح )

ي يف "(، و 1/23للهروي ) "كاة املصابيحمرقاة املفاتيح ْشح مش"(، و 1/42) "مسند اإلمام أمحد" (2) َرار  كوَثر املََعاين الدَّ

يْح البَُخاري  َخبَايا َصح 
البن  "تاريخ دمشق" و (،419/ 4)للبغدادي  "تاريخ بغداد"و (، 6/467للشنقيطي ) "َكْشف 

ْشح "(، و 1/21للمغريبي ) "البدُر التامم ْشح بلوغ املرام"(، و 287/ 11)البن اجلوزي  "املنتظم" و (،296/ 5)عساكر 

مناقب "(، و 1/40للسوطي ) "تدريب الراوي يف ْشح تقريب النواوي"(، و 1/479البن رجب احلنبيل ) "علل الرتمذي

(، و 1/6البن أيب يعَل ) "طبقات احلنابلة"(، و 18/67للذهبي ) "تأريخ اإلسالم"، و 85البن اجلوزي ص "اإلمام أمحد

ملحمد بن عيل بن  "ذخرية العقبى يف ْشح املجتبى"و ، 190للسيوطي ص "طبقات احلفاظ"و (، 1/74) "ُتذيب التهذيب"

ي )  .(12/364آدم بن موسى اإلثيويب الَولَّو 

السنة "(، و 1/184للزركيش ) "النكت عَل مقدمة ابن الصالح"(، و 1/492البن رجب احلنبيل ) "ْشح علل الرتمذي" (3)

و  ،(10/332للبغدادي ) "تاريخ بغداد" (، و20/127للذهبي ) "تأريخ اإلسالم"(، و 1/295للسباعي ) "ومكانتها

 .(1/201البن أيب يعَل ) "طبقات احلنابلة" و ،(5/47البن اجلوزي ) "املنتظم"و ، (4/88البن اجلوزي ) "صفة الصفوة"
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 )ئةبو زورعة( شةش سةد هةزار فةرموودةى لةبةرة.واتة: 

 ِِب أَ  ةِ رَ اكِ َذ مَ ا بِ هَ نْ عَ  لَّ غَ تَ اْم وَ  هُ لَ افِ وَ د نَ ْْحَ أَ  كَ رَ تَ  هُ َس الَ ا َج ذَ إِ وَ  ،ةَ عَ رْ ا زُ بَ أَ  مُ ظِّ عَ يُ  َد ْْحَ أَ  انَ كَ وَ »

«ةعَ رْ زُ 
(1). 

 ؤر رِيَزى لة )ئةبو زورعةى رِازى( دةطرت، هةرجاريَك بهاتاية بؤز vواتة: ئيمام )ئةمحةد( 
الى وازى لة نويَذة سوننةتةكان دةهيَنا و سةرقاأل دةبوو بة ثياضوونةوةى فةرموودة لةطةأل )ئةبو 

 .v زورعة(دا

«َما ِِف َبْيتِي َسَواٌد َعََّل َبَياٍض إَِلَّ َوَأْحَفُظهُ »: v (َأُبو ُزْرَعةَ )َقاَل وَ 
(2). 

 لةسةر سثى هةرهةموويم لةبةرة.لة ماَلةكةمدا رِةشايي نيية دةَليَت:  v)ئةبو زورعة(  واتة:

ي  )َقاَل احلَاف ُظ وَ 
، َوَأَنا ُغاَلٌم يف   v (َأُبو َأمْحََد بُن َعد  يِّ ْعُت َأيب  َيُقْوُل: ُكنُْت ب الرَّ : َسم 

ْينَ  از  َأَنا  -َفَذَهَب َقْوٌم َفَحَلَف َرُجٌل بَِطََلِق امَرَأتِِه: َأنَّ َأَبا ُزْرَعَة ََيَْفُظ ماَئَة َأْلِف َحِدْيٍث، »: الَبزَّ

َلُه َعََّل اَْلْلِف بِالطَََّلِق؟ قِْيَل: َقْد َجَرى اآلَن ِمنُْه  -فِيِهم  إََِل َأِِب ُزْرَعَة، َفَسَألنَاُه، َفَقاَل: َما َْحَ

ْ َتْطُلْق َعَلْيهِ  َا ََل أحفظ ِماَئتي » :ُبو زْرَعةثمَّ َقاَل أَ  ،«َذلَِك، َفَقاَل َأُبو ُزْرَعَة: لُِيْمِسِك اْمَرَأَتُه، َفإِِنَّ

ْنَسان }قل ُهَو اَّلل أحد{ « ألف َحِديث َكلَا َيفظ اْْلِ
(3). 

سةد هةزار  vثياويَك لة سةردةمى )ئةبو زورعة(دا تةآلقى خوارد كة )ئةبو زورعة( واتة: 
فةرموودةى لةبةرة، لةم بارةيةوة ثرسيار كرا لة )ئةبو زورعة(، وتى: تةآلقى نةكةوتووة و 

ٻ  ٻ  ن كةسيَك ]ؤدوو سةد هةزار فةرموودةم لةبةرة هةروةكوو ضثاشان وتى: خيَزانيةتى،  ٱ  

 [ى لةبةرة.ٻ
                                                             

 .(1/492البن رجب احلنبيل ) "ْشح علل الرتمذي" (1)

 .(1/78صبحي إبراهيم الصالح ) كتوردل "علوم احلديث ومصطلحه"و (، 2/177لبغدادي )ل "مع ألخالق الراوياجلا" (2)

للذهبي  "تأريخ اإلسالم" و(، 1/41ي )سيوطلل "تدريب الراوي"(، و 1/492البن رجب احلنبيل ) "ْشح علل الرتمذي" (3)

تأريخ "(، و 12/33للبغدادي ) "تأريخ بغداد"و  (،1/228)البن عدي  "الكامل يف ضعفاء الرجال"(، و 20/127)

للزركيش  "النكت عَل مقدمة ابن الصالح"و  (،13/69للذهبي ) "سري أعالم النبالء"(، و 38/20البن عساكر ) "دمشق

 .(1/66للسبكي ) "طبقات الشافعية الكربى"و  (،1/184)



   
205 

 دوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادا

«َأْلِف َحِديٍث َكَأِّنِّ َأْنُظُر إَِلْيَهاَأْعِرُف َمَكاَن ِماَئِة » :v (َراَهَوْيه نُ بْ  إ ْسَحاُق )َقاَل وَ 
(1). 

واتة: )ئيسحاقى كورِى رِاهةوةى( هاوةَلى ئيمام )ئةمحةد( دةَليَت: شويَنى سةد هةزار فةرموودة 
 دةزامن بة لةبةركردن وةكوو لةبةرضاومدا بيبينم.

َعَلْيِه َوَسلََّم ََخَْسلِاَئِة َأْلِف َحِديٍث، َكَتْبُت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصَّلَّ اَّللَُّ »: v (َأُبو َداود) َقاَل وَ 

نَُه َهَذا اْلكَِتاُب اْنَتَخْبُت ِمنَْها مَ  نَنِ "َيْعنِي كَِتاَب  ،ا َتَضمَّ «"السُّ
(2). 

«أقمت بطرطوس عْشين سنة أكتب اْلسند، فكتبت أربعة آَلف حديث»َوَقاَل: 
(3). 

نووسيوة و  ثيَنج سةد هةزار فةرموودةم لة ثيَغةمبةرةوة  دةَليَت: v واتة: )ئةبو داود(
 ، بة ماوةى بيست ساأل لة شارى تةرتووسى سوريا، وة وار هةزار فةرموودةم تيادا هةَلبذاردووةـض

                                                             

البن  "التوضيح لرشح اجلامع الصحيح"(، و 4/199للعيني ) "ْشح أيب داود"(، و 1/43للسيوطي ) "تدريب الراوي" (1)

اجلامع ألخالق "(، و 1/415البن حجر ) "املطالب العالية"(، و 1/260البن امللقن ) "البدر املنري"(، و 3/657امللقن )

 (، و1/183للزركيش ) "النكت عَل مقدمة ابن صالح"(، و 1771( برقم )2/254للخطيب البغدادي ) "الراوي

 "تأريخ بغداد"، و 54لعبد املنعم ص "علم اجلرح والتعديل"و  ،9لزهري النارص ص " الواقع واملأمولاملوسوعة احلديثية بني"

 .192للسيوطي ص "طبقات احلفاظ"(، و 8/138البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 7/362للبغدادي )

 "معاَل السنن"(، و 1/62للبكري ) "األربعون"(، و 1/311للمقديس ) "كتاب األربعني املرتبة عَل طبقات األربعني" (2)

البن  "جامع العلوم واحلكم"(، و 1/85البن اجلوزي ) "كشف املشكل من حديث الصحيحني"(، و 4/365للخطايب )

مرقاة املفاتيح ْشح "(، و 1/17للعيني ) "ْشح أيب داود"(، و 1/58للعراقي ) "طرح التثريب"(، و 1/62رجب احلنبيل )

غ ري  "(، و 1/24اين )كللشو "نيل األوطار"(، و 1/25للمال القاري ) "مشكاة املصابيح ع الصَّ
ُح اجلَام  للصنعاين  "التَّنويُر َْشْ

البن دقيق العيد  "ْشح اإلملام بأحاديث األحكام"، و 67للنووي ص "اإلجياز يف ْشح سنن أيب داود"(، و 1/164)

البن  "املوضوعات"(، و 1/263البن امللقن ) "لبدر املنريا"(، و 1/190البن األثري ) "جامع األصول"(، و 1/42)

 "تأريخ اإلسالم"(، و 12/269البن اجلوزي ) "املنتظم"(، و 1/41للسيوطي ) "تدريب الراوي"(، و 1/11اجلوزي )

 (، و3/314البن العامد الَعكري ) "شذرات الذهب"(، و 11/64البن كثري ) "البداية والنهاية"(، و 20/360للذهبي )

البن عساكر  "تأريخ دمشق"(، و 1/161البن أيب يعَل ) "طبقات احلنابلة"(، و 10/75للبغدادي ) "تأريخ بغداد"

(، و 1/169للمزي ) "ُتذيب الكامل يف أسامء الرجال"(، و 2/226للنووي ) "ُتذيب األسامء واللغات"و (، 22/196)

للسيوطي  "طبقات احلفاظ"(، و 2/295للسبكي ) "الشافعية الكربىطبقات "(، و 13/209للذهبي ) "سري أعالم النبالء"

 .266ص

 "ُتذيب األسامء واللغات"(، و 4/365للخطايب ) "معاَل السنن"، و 334لعيل عبد الباسط مزيد ص "منهاج املحدثني" (3)

 .(2/226للنووي )
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  ة(رَـْيَرو ُهـُ)أب/ هاوةلــَى بةِرَيز  بةشى ضوارةم

 

«ظل يقرؤه عَّل الناس حواِل أربعني سنة»نزيكةى 
 ضل ساَليش دانيشتووة وتوويةتييةوة. (1)

فةرموودةناسان لةبةريان بووة، دةبيَتة شويَنى ثرسيار  و نباس كرا مةوثيَشئةو ذمارانةى كة لة
وَل »دةَليَت:  v( مناظر أحسن الكيالني) كة ئايا ئةوةندة فةرموودة هةية؟! ،و سةرسامى

ن هذا العدد الضخم هو كثرة اْلتابعات  يعرف كثْي من اْلتعلمني فضَل  عن العامة أن الذي ُيَكوِّ

يروى من سبعلائة طريق  "إنلا األعلال بالنيات"اْلحدثون، فحديث: والشواهد التي عني ِبا 

من األحاديث، وقد  ابعات والشواهد لبقي عدد قليلفلو جردنا َماميع اْلديث من هذه اْلت

ح اْلاكم أبو عبد اَّلل الذي يعتَب من اْلتساُمني اْلتوسعني أن األحاديث التي ِف الدرجة  رصَّ

«آَلف األوَل َل تبلغ عْشة
(2). 

هاوشيَوة و ئةو ذمارة زوَرة ثيَكهاتةية لة كة واتة: زؤرى شارةزايان نازانن ض جاى خةَلكى، 
ليَكضوو و دووبارةبووةكانى فةرموودة، كة فةرموودةناسان طرنطييان ثيَداوة، بؤ زياتر ثاَلثشت و 

لة حةوت  «بالنياتإنلا األعلال »بةهيَزكردن و دَلنيابوون لةسةر رِيوايةتةكان، بؤية فةرموودةى 
 ؛سةد رِيَطاوة طيَرِدراوةتةوة، ئةطةر كتيَبةكانى فةرموودة دابرِنني لةو زيادة و ثاَلثشت و هاوشيَوانة

 .دةَليَت: فةرموودة ثلة يةكةكان ناطةنة دة هةزار فةرموودة )احلاكم النيسابوري(وةكوو ئيمامى 

يطَِة ََل َيْبُلُغ »دةَليَت:  v )احلاكم النيسابوري(ئيمامى  ِ ُة ِِبَِذهِ الْشَّ َواأْلََحادِيُث اْلَْْرِويَّ

ُة آََلِف َحِديٍث  «َعَدُدَها َعْْشَ
(3). 

ناطةنة دة هةزار  بةو مةرج و شةرتانة )كة ثيَشرت باسى كردووة( واتة: فةرموودة ثلة يةكةكان
 فةرموودة.

                                                             

 .334لعيل عبد الباسط مزيد ص "منهاج املحدثني" (1)

ألمحد  "كتابة السنة"، و 337ص "تدوين احلديث"رد عبد احلليم حممود عن  "القرآن والنبي"للكيالين، و  "تدوين احلديث" (2)

 .59لعبد احلليم حممود  ص "السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي"، و 30بن عمر بن هاشم ص

إكامل املعلم بفوائد "(، و 1/27) "ْشح النووي عَل مسلم"، و 33للحاكم النيسابوري ص "املدخل إَل كتاب اإلكليل" (3)

البن  "املقنع يف علوم احلديث"(، و 1/125للزركيش ) "النكت عَل مقدمة ابن صالح"(، و 1/90للقاِض عياض ) "مسلم

 .(1/89للصنعاين ) "توضيح األفكار"(، و 1/108للسيوطي ) "تدريب الراوي"(، و 1/68امللقن )
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لة مةرجةكانى  )املتساهل(ناودارة بة ئاسانكار  v )احلاكم(كاتيَكداية كة ئيمامى  ئةمة لة
 رِيَذةكة ضةند كةمرت بيَت؟! )جرح وتعديل(فةرموودةدا، دةبيَت الى زانايانى 

بآلوبوونةوةى فةرموودة و  ؤ، بئةمانة هةمووى منوونةى زيندوون لةثاش )ئةبو هورِةيرة( 
نى سةر )ئةبو هورِةيرة( طةر بة ى، كةواتة طومانةكاؤلةبةركردنى بةهيَز الى كةسانى تايبةتى خ

كة ضةند  )احملدثني(سةر سوثايةكى وةكوو زانايانى فةرموودة  ؤئةوا طومان ب ؛رِاست دابنريَت
 بيَت؟! دادةبيَت لةكويَى باوةرِثيَكردن ؛منوونةيةكمان باس كرد

 ؤئةطةر طومان ب ؤخ لة دونيادا، )حافظ(منوونانةى لةبةركارانى قورئان  بوونى ئةو بةدةر لة
ئةوا هةمان طومان  ؛وست بكريَتو )ئةبو هورِةيرة( و هاوةآلنى درلةبةركارانى فةرموودة وةكو

لةطةأل ثيَويستيبوون بة شويَنى رِةضاوكردنة لةسةر لةبةركارانى قورئان لة سةردةمى هاوةآلندا، 
تويَذينةوة  )إمامة وخطابة(رِيَطة دينييةكان لة  )قضاء وحماكم(دةسةآلتى ئيسالمى لة  فةرموودة بؤ

لة )قورئان و هةبووة  كةبة هةردوو سةرضاوة سةرةكييان ييةكىكة ثيَويستفيقهييةكان ... 
ياندنى قورئان بة هةموو طة ؤية هةموو رِيَكاريَكى ثيَويست طرياوةتة بةر بؤ، بفةرموودة(

شيَوة، تا ثيَويستييةكانى  ، لة خويَندنةوة و تةفسري و ...، وة فةرموودةش بة هةمانرِووةكانييةوة
َرَوى َعنُْه »دةَليَت:  v خاري()البُ هةروةكوو ئيمامى ا و دينى ئةو خةَلكة ثرِ بكاتةوة، دوني

ِهمْ  َحاَبِة َوالتَّابِِعنَي َوَغْْيِ «َنْحٌو ِمْن َثلَانلِِاَئِة َرُجٍل َأْو َأْكَثُر ِمْن َأْهِل الِعْلِم، ِمَن الصَّ
(1). 

د ثياو يان زياتر فةرموودةيان لة )ئةبو هورِةيرة(وة وةرطرتووة، لة واتة: نزيكةى هةشت سة
 ضينى هاوةآلن و تابعني و بيَجطة لةوانيش.

بيَئاطا بووبينَت لةو  ؛جا دةشيَت ئةم هةشت سةد كةسة ناودارانة لة خاوةن زانست و دين
ى و ؤو كةسانى سةردةمى خ خراوةتة ثاأل )ئةبو هورِةيرة( كة رة تيَطةيشنت و طومانانةى ؤج

 نزيكى؟!
 

   
                                                             

(، و 8/111) "البداية والنهاية"(، و 4/349للذهبي ) "تأريخ اإلسالم"و ، (12/265)البن حجر  "ُتذيب التهذيب" (1)

السنة يف مواجهة "، و  240لعبد املحسن العباد ص "عرشون حديثا من صحيح البخاري"و ، (4/15البن كثري ) "التكميل"

 (.1/429ملحمد عجاج خطيب ) "السنة قبل التدوين"، و 138ملحمد طاهر ص "األباطيل
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 ( ةاويَّعَُمهاوةلــَى بةِرَيز )ارةم / بةشى ضو

 

 رَضِيَ اللُه عَنْهُ (عَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُْفيَانمُ) هاوةلَى بةرِيَز

عبد شمس  كورِىحرب بن أمية  كورِى صخر كورِىأبو سفيان  كورِىى  معاوية) ناوى:

أبو عبد الرمحن القريش األموي )، نازناوى ة(كالب كورِىقيص  كورِىعبد مناف  كورِى

وة زياتر ئةم ميَذو، ى بووة بؤ ثيَغةمبةر لةدايكبوونى بة ثيَنج ساأل ثيَش هاتنى وةح، (1)ية(املكي
 .(2)ناودارة بؤ لةدايكبوونى

ثياويَكى باآلبةرزى سثى جوانى بة هةيبةت بووة، هةر لة منداَلييةوة باوك و دايكى 
إِنَّ اَبدْنِي  دْنَْ: ُهَو ُغََلٌم َفَقاَل لِِ َنَظَر َأُبو ُسْفَياَن َيْوًما إََِل ُمَعاِوَيَة وَ » :طةورةييةتييةكيان تيَدا بينيوة، بؤية

 ْ لِيٌق َأْن َيُسوَد َقْوَمُه، َفَقاَلْت ِهدْنُْ:  َقْوَمُه َفَقْط، َثكِْلُتُه إِْن َل ْأِس، َوإِنَُّه ََلَ َيُسِ: اْلَعَرَب  َهَذا َلَعظِيُم الرَّ

«َقاطَِبةً 
(3). 
نى ى كورِى دةكات و بة )هند(ى خيَزا()معاويةرِوَذيَك سةيرى  )ئةبو سوفيان(  واتة:
ئةم كورِةى من ثيَوةى ديارة ثياويَكى كامأل دةردةضيَت و سةركردةيةك دةردةضيَت بوَ  دةَليَت:

وتى: تةنها قةومةكةى خوَى و بةس؟! تياضيَت ئةطةر  )معاوية(قةومةكةى خوَى، )هيند(ى دايكى 
 دةى هةموو عةرةب.سةركرنةبيَت بة 

َوَعْن َأَباَن بِن ُعْثََمَن  »يَتةوة كة: دةيطيَرِ وة )ئةبانى كورِى عومسانى كورِى عةفان( 

ِه ِهدْنٍْ:، َفَعَثَر، َفَقاَلْت  ُقْم، الَ َرَفَعَك اهللُ. َوَأْعَراِِبٌّ َيدْنُْظُر،  َكاَن ُمَعاِوَيُة َوُهَو ُغََلٌم َيْمِِش َمَع ُأمِّ

ْ ألَُظدْنُُّه َسَيُسْوُد َقْوَمهُ  «َقاَلْت  الَ َرَفَعُه إِْن َلْ َيُسْ: إاِلَّ َقْوَمهُ  .َفَقاَل  ِلَ َتُقْولِْْيَ َلُه؟ َفَواهللِ إِِّنِّ
(4). 

                                                             
 (.3/120للذهبي ) "سري أعالم النبالء" (1)

 .(6/151البن حجر ) "اإلصابة يف متييز الصحابة" (2)

 .(57البن سعد ) "الطبقات الكربى"(، و 59/66البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 8/118البن كثري ) "البداية والنهاية" (3)

 "سري أعالم النبالء"(، والذهبي يف 2183) "معجم الصحابة"(، والبغوي يف 59/65) "تأريخ دمشق"عساكر يف  رواه ابن (4)

 .(6/120) "اإلصابة"(، وابن حجر يف 3/121)
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دا، ثيَى وت: قاضى هةَلكةوت و كةوت بة زةوي دايكى دةستى طرتبوو،  )معاوية(واتة: 
دوعاى ىلَ دةكةيت؟ واهلل  ييةكان وتى: بؤدةشتةكرزت نةكاتةوة، يةكيَك لة بةرز بةرةوة خوا بة

 )معاوية(، دايكى ئةبيَت بة طةورةى طةلةكةى بةتيَكى تيَدايةرى دةكةم سيماو نةجاهةرضى سةي
 طةورةى ،وتى: بةس طةورةى قةومةكةى؟! ياخوا تيابضيَت ئةطةر هةر طةورةى قةومةكةى بيَت

 هةموو عةرةب نةبيَت.

  (معاوية)برا و خوشكةكانى : 

 .)يزيد، عتبة، عنبسة( براكانى:

أم احلكم، عزة، أميمة( ، "ر خيَزانى ثيَغةمبة"أم حبيبة ) خوشكةكانى:
(1). 

 وسوَلمانبوونى دوو طَيِرانةوة هةية:ملةسةر 

ئةوةى زؤر ناودارة لةطةأل باوك و )يةزيد(ى برايدا موسوَلمان بوون، لة رِؤذى  يةكةم:
 طرتنةوةى مةككةدا.

ْسََلِمي ِمْن َأِِب، ُثمَّ َوَلكِْن َكَتْمُت إِ  ،هـ( 7)سدْنة  َأْسَلْمُت َيْوَم اْلَقِضيَّةِ »خؤى دةَليَت:  دووةم:

، جه:اً  َعلَِم بَِذلَِك َفَقاَل ِِل  َهَذا َأُخوَك َيِزيُ: َوُهَو َخْْيٌ ِمدْنَْك َعََل دِيِن َقْوِمِه، َفُقْلُت َلُه  َلْ آَل َنْفِس 

َة ِِف ُعْمرَ  ْ: قَ لَ   وَ اَل قَ وَ  ٌق بِِه، ُثمَّ َدَخَل َعََل َرُسوِل اهللَِّ َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه وسلَّم َمكَّ ةِ اْلَقَضاِء َوإِِّنِّ َلََُص:ِّ

َب ِِب، َوَكَتْبُت َبْْيَ َيَ:ْيهِ  «َلََّا َدَخَل َعاَم اْلَفْتِح َأْظَهْرُت إِْسََلِمي َفِجْئُتُه َفَرحَّ
(2). 

هات بؤ عومرة، لة ساَلى حةوتى كؤضيدا، لةثاش  لةو كاتةى كة ثيَغةمبةر واتة: 
، من موسوَلمان بووم، بةآلم شاردمةوة لة باوكم، ثاشان ثيَى زانيم و وتى: رِيَككةتننامةى حودةيبيية

كة لةسةر دينى طةلةكةيةتى، ومت: هيض ناخؤشييةكم بؤخؤم ئةوة )يةزيد(ى برات لة تؤ باشرتة 
هاتة مةككةوة لةو عومرةيةدا من باوةرِم ثيَكردبوو،  دروست نةكردووة، ئةو كاتةى ثيَغةمبةر 

                                                             

 .25 - 17لعيل الصاليب ص "معاوية بن أيب سفيان" (1)

لعيل الصاليب  "الدولة األموية"، و 28الصاليب صلعيل  "معاوية بن أيب سفيان"(، و8/125البن كثري ) "البداية والنهاية" (2)

(1/40). 
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ردةمى طرتنةوةى مةككة هات موسوَلمانبوومنم ئاشكرا كرد و ضوومة الى بةآلم كاتيَك سة
 .(1)و بةخيَرهاتنم كرد و لةبةردةستيدا قورئامن دةنووسى ثيَغةمبةر 

  )معاوية(وةسف و ثلةوثايةى 
 لة قورئاندا:

ہہ  ہ  ]قال اهلل تبارك وتعاىل: . 1 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  

ے  ے  ۓ  ۓ ھ   ھ   ھ     ھ    ڭ  ڭ     ہ  

ۇ  ۋ  ۅ  ۇڭ  ڭ   ۈ   ٴۇ  ۋ   ې   ۆ  ۆ  ۈ   ۅ  ۉ  ۉ  

 .{G  :25 ،26}[ ەئې  ې  ېى  ى  ائ  ائ

دةكات ثاش شكاندنيان، وة باس لةوة دةكات كة خواى  (حونةين)ئةم ئايةتة باس لة شةرِى 
يشتةى نارد بؤ فرو هاوةآلنيدا و  ثةروةردطار ئارامييةكى ئيمانى داباران بةسةر ثيَغةمبةر 

 .بوو  )معاوية(يارمةتيدانيان، وة يةكيَك لةوانةى كة بةشدارى ئةم شةرِةى كرد 

ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ]قال اهلل تبارك وتعاىل: . 2 ې  ى  ى  ائ  ائ  

ىب   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  

 .{o  :10}[ يتيبجت  حت  خت  مت  ىت  

ة بؤ ثلةى هاوةآلن، ئةوانةى كة لةثيَش طرتنةوةى مةككة موسوَلمان بوون و ئةم ئايةتة ئاماذةي
ثلةيان بةرزترة تا ئةوانةى ثاش طرتنةوةى  ؛جيهاديان كردووة و بةخشيويانة لةثيَناوى خوادا

 موذدةى بةهةشتيان ثيَدراوة. وة هةردوو اليان مةككة ئةو كارانةيان كردووة،

)حنني بةشدارى شةرِى  ةو ،دةيطريَتةوة لةبةندييةثيةكيَكة لةوانةى كة   )معاوية(
 موذدةى بةهةشتى ثيَدراوة كؤى هاوةآلندا، وة و  لةطةأل ثيَغةمبةرردووة، ـك شىـيف(ـائـوالط

                                                             

 ةواوترى دةزانيَت تاوةكوو رِيوايةتةكةى تر، وة هةروةها ئيمامىدا بة ت "تقريب التقريب"و  "اإلصابة"لة  )ابن حجر(ئةمة  (1)

 .(4/308) دا "تأريخ اإلسالم"ش لة  )الذهبي(
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 ، هةردووال خوا موذدةى بةهةشتى ثيَداون.[خب  مب  ىب  يب]بةوةى كة دةفةرمويَت: 

ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ]قال اهلل تبارك وتعاىل: . 3  ۆ  

ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ       ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  

 .{G  :117}[ ۈئۆئ  ۆئ  ۈئ  

ئةم ئايةتةش باس لة شةرِى )تةبووك( دةكات و موذدة بة ليَخؤشبوونيان دةدات، وة 
كةواتة موذدةى بةشدارى كردووة، يةكيَكة لةوانةى كة لة شةرِى )تةبووك(دا  ش )معاوية(

 ى طرتوويةتييةوة.ليَخؤشبوونى خواي

 دا:فةرموودةلة 

اِوي   ال  ق  . 1  ع 
لىم  ملِ س  ْيِه و  ل  َّلى اهلُل ع  ُسْوُل اهللِ ص  ا َواْهِ: بِهِ »ة: ر  ًيا َمْهِ:يًّ

«اللُهمَّ اْجَعْلُه َهادِ
(1). 

هؤكارى هيدايةت  خاوةن هيدايةت بيَت وهيدايةت بدةيت و  )معاوية(واتة: خواى طةورة 
 .بيَت

ُس  ال  ق  . 2 ة: ر  اِوي   ع 
لىم  ملِ س  ْيِه و  ل  َّلى اهلُل ع  َساَب، َوقِِه »ْوُل اهللِ ص  ْم ُمَعاِوَيَة اْلكَِتاَب َواْْلِ ُهمَّ َعلِّ اللَّ

«اْلَعَذاَب 
(2). 

 .سزادانتةواو بكةيت و بيثاريَزى لة  ذميَريارىفيَرى نوسني و  )معاوية(واتة: خواى طةورة 

                                                             

 "السنة"وأبو بكر بن خالل يف (، 17895) "املسند"يف  ، وأمحدريبوقال: هذا حديث حسن غ (3842رواه الرتمذي ) (1)

 "اآلحاد واملثاين"(، وابن أيب عاصم يف 1915) "الرشيعة"واآلجري يف  (،656) "وس األ"والطرباين يف  (،697)

و (، 1969) "الصحيحة" (، ويف6244) "املشكاة" (، وصححه األلباين يف8358) "احللية"(، وأبو نعيم يف 1129)

 .(7157) "التعليقات احلسان عَّل صحيح ابن حبان"

فضائل "(، ويف 23/383) "املسند"يف أمحد و (،7210) "صحيحه"وابن حبان يف  ،(1938) "صحيحه"يف  خزيمةرواه ابن  (2)

 (،712) "السنة"وأبو بكر بن خالل يف  (،628) "الكبري"والطرباين يف  (،4202) "املسند"والبزار يف  (،1748) "الصحابة

(، 1910) "الرشيعة"واآلجري يف  (،1341) "املعجم"وابن عساكر يف  (،2777) "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي يف 

 .(3227) "الصحيحة"صححه األلباين يف و
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نْ . 3 الٍِك، ع  ْن أ ن ِس ْبِن م  ْيِه  ع  ل  َّلى اهلُل ع  ام  النىبِيُّ ص  ْت: ن  ال  ، ق  ان  اٍم بِنِْت ِمْلح  ر  تِِه ُأمِّ ح  ال  خ 

 : ال  ؟ ق  ك  ك  ا أ ْضح  ُقْلُت: م  ُم، ف  ت ب سى ظ  ي  ِريًبا ِمنِّي، ُثمى اْست ْيق  ْوًما ق  لىم  ي  س  تِي ُعِرُضوا »و  ُأَناٌس ِمْن ُأمَّ

ةِ  َعََلَّ َيْرَكُبوَن َهَذا الَبْحرَ  ا  ،«األَْخََضَ َكاَلُُْلوِك َعََل األَِِسَّ ع  نِي ِمنُْهْم ف د  ل  ْع  اْدُع اهللى  أ ْن َي  ْت: ف  ال  ق 

ْت: اْدُع اهللى  ال  ا ف ق  اَب  ا ِمْثل ه  أ ج  ْوَِل ا، ف  ْت ِمْثل  ق  ال  ا، ف ق  ل  ِمْثل ه  ع  ، ف ف  ام  الثىانِي ة  نِي َل  ا، ُثمى ن  ل  ْع   أ ْن َي 

: ِمنْهُ  ال  لِْيَ »ْم، ف ق  كِب  «َأْنِت ِمَن األَوَّ ا ر  ل  م  اِزًيا أ وى اِمِت غ  ة  ْبِن الصى ا ُعب اد  ْوِجه  ع  ز  ْت م  ج  ر  ، ف خ 

ب ْت إِ  ُقرِّ ، ف  ْأم  ُلوا الشى ن ز  ، ف  ني 
افِلِ ْزِوِهْم ق  ُفوا ِمْن غ  ل َّمى اْنَص   ، ف  ة  اِوي  ع  ُمع  ُمون  الب ْحر  م 

ا د  امُلْسلِ ْيه  ٌة ل  ابى

ت ْت  ا، ف َّم  ْته  ع  ا، ف َص   ب ه  ك  ْ لرِت 
(1). 
ى كضى )ميلحان(  م(ا)أم حر رِؤذيَك لة خةو هةستا و ثيَكةنى، واتة: ثيَغةمبةرى خوا 

 دةكةنى؟ ثيَغةمبةرى خوا ثيَ بؤضى  ئةى ثيَغةمبةرى خوا ومت:، دةَليَت: ثيَغةمبةر بوو ورىوث
 دةضوون بؤ داكةم كة لة ثيَناوى خواكانيَك لة ئوممةتةشان درا خةَلفةرمووى: لة خةودا ثيَم ث

ن لةسةر كورسى و تةختةكانى ضؤثاشاكان  ووةكو ،جيهاد سوارى شةثوَىل ئةو دةريايانة بووبوون
، ثاشان مكرد وعاى بؤدو ،مب من لةوانةبكة  دوعام بؤ ئةى ثيَغةمبةرى خوا  ومت:يان بوون، خؤ

و ثيَكةنييةوة و  و هةستايةوة ةوةخةوى ىلَ كةوت ،اكشايةوةدواى ئةو خةوة رِ ثيَغةمبةرى خوا 
)أم  فةرمووى: تؤ لة يةكةمني كؤمةَليت، منيش ومت: دوعام بؤ بكة من لةوانة مب، ،باسى كردةوة

ضوون   دا)معاوية(سةردةمى  )عوبادةى كورِى صامت( بوو لة لةطةأل ميَردةكةى كة م(احر
 كاتيَك طةرِانةوة لةسةر ووآلخةكةى،  )معاوية(وثاكةى لةطةأل س )قربص(بؤ طرتنى  جيهاد بؤ

 .و لةويَش نيَذرا وةفاتى كرد وكةوتة خوارةوة 

َعْت َعْن »دةَليَت:  v( النووي)ئيمامى وةكوو  ركبت أم حرام وزوجها إَل قربص َفُُصِ

َيْت َوُدفدِْنَْت ُهدْنَاكَ  تَِها ُهدْنَاَك َفُتُوفِّ «َدابَّ
(2). 

                                                             

وابن حبان يف  (،4365) "الكربى"(، والنسائي يف 1645(، والرتمذي )1912(، ومسلم )2799رواه البخاري ) (1)

رشح أصول "، والاللكائي يف (18534) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،1689) "املوطأ"ومالك يف (، 6667) "صحيحه"

 .(3730) "رشح السنة"والبغوي يف  (،2/61) "احللية"(، وأبو نعيم يف 2772) "اعتقاد

 .(13/59) "رشح النووي عَّل مسلم" (2)
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ُه اهللَُّ إِْذ َجَعَل َمْن َغَزا »ئةو سوثاية بوو: سةركردةى   )معاوية(وة  َُِعاِوَيَة َرِِحَ َوفِيِه َفْضٌل َل

لِْيَ  َت َراَيتِِه ِمَن اأْلَوَّ «ََتْ
(1). 

بوون لة  و كؤمةَلى يةكةم دةردةخات، كة كةسانى سةرةتا )معاوية(واتة: ثلةوثايةى 
 وادا.لةثيَناوى خ جيهادكردن بةناو دةريادا

ُْم ُغَزاٌة ِِف َسبِيِل اهللَِّ»دةَليَت:  v( ويالنو)ئيمامى  ُيوِش َوَأَّنَّ «َوفِيِه َفِضيَلٌة لِتِْلَك اْْلُ
(2). 

 ثلةوثايةى ئةو سوثايةية كة لةثيَناوى خوادا جةنطاون. واتة:

: ال  ق  . 4 لىم  س  ْيِه و  ل  َّلى اهلُل ع  ُسْوُل اهللِ ص  تِي َيْغُزوَن َم:ِ » ر  ُل َجْيٍش ِمْن ُأمَّ يدْنََة َقْيَُصَ َمْغُفوٌر َأوَّ

مْ  تِي َيْغُزوَن الَبْحَر َقْ: َأْوَجُبوا»، وقال: «َلُ ُل َجْيٍش ِمْن ُأمَّ «َأوَّ
(3). 

، خواى دةطرن قيصر()يةكةم سوثايةك كة لة ثيَناوى خوادا جيهاد دةكةن و شارةكةى واتة: 
ن بوَ جيهاد لة ثيَناوى ؤرِكة بةسةر دةريادا دة يةكيةكةم سوثا وة ش بووة،طةورة لة طوناهيان خؤ

 .ببةخشيَت خؤى كة بةهةشتيان ثآ لةالى خوادا لة ئوممةتى من خواى طةورة ثيَويستى كردووة

ال   ُب )ق  لى ُل َمْن َغَزا اْلَبْحَر َوَمدْنَْقَبٌة لَِوَلِ:هِ »: v( املُْه  ُه َأوَّ َُِعاِوَيَة أِلَنَّ ِ:يِث َمدْنَْقَبٌة َل ِِف َهَذا اْْلَ

ُل َمْن َغَزا َمِ:يدْنََة َقْيَُصَ َيِزيَ: أِلَنَّ  «ُه َأوَّ
(4). 

دةردةخات، لةبةرئةوةى يةكةم كةس بووة كة  )معاوية(ئةم فةرموودةية ثلةوثايةى  واتة:
لةثيَناوى خوادا بة دةريادا جيهادى كردووة، وة ثلةوثايةى )يةزيد(ى كورِيةتى كة سةركردةى 

 بووة. قيصر()سوثاى طرتنى شارةكةى 

                                                             

 .(1/235الرب )البن عبد  "التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد" (1)

 .(13/59) "رشح النووي عَّل مسلم" (2)

يف  ، واحلاكم(445( و )444) "مسند الشاميني" ، ويف(25/323) "الكبري"والطرباين يف  (،2924رواه البخاري ) (3)

 "احللية"وأبو نعيم يف  ،(284) "اجلهاد"( ، ويف 3313) "يناآلحاد واملثا"، وابن أيب عاصم يف (4/556) "املستدرك"

رشح "والبغوي يف  ،(1922) "الرشيعة"واآلجري يف  ،(6/452) "دالئل النبوة"، والبيهقي يف (5/156) و (2/62)

 .( من طريق ُعمري بن األسود العنيس3731) "السنة

 .(6/102البن حجر ) "فتح الباري" (4)
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َعُلُه َكاتًِبا َبْْيَ َيَ:ْيَك، َقاَل   ...»: داواى كرد لة ثيَغةمبةرى خوا يان( )أبو سوف .5 ََتْ

«"َنَعمْ "
(1). 
، ئةويش بكةرة نووسةرى قورئان لة بةردةستتدا )معاوية( ئةى ثيَغةمبةرى خوا وتى: واتة: 

 .فةرمووى: بةَلآ
مروبْ  اهللِ دِ بْ ع   نْ ع  و    هِ يْ لَ عَ   اهللَُلَّ يِّ َص بِ دْنَّ َ:ي الْ يَ  ْْيَ ُب بَ تُ كْ يَ  انَ كَ  ةَ يَ اوِ عَ مَ  نَّ أَ » :اصبن الع   ن ع 

«ملَّ َس وَ 
(2)

 .نووسةرى وةحى بوو لة بةردةستى ثيَغةمبةردا   )معاوية(واتة:  .

َم ُعَيْيدْنَُة ْبُن ِحْصٍن، َواأْلَْقَرُع ْبُن َحابٍِس، ...  َفَسَأاَلُه، َقِ:َم َعََل َرُسوِل اهللَِّ َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ََم بََِم َسَأاَل  ََم بََِم َسَأاَل، َوَأَمَر ُمَعاِوَيَة َفَكَتَب َلُ َفَأَمَر َلُ
(3)

. 

بؤى جيَبةجآ كردن و  داواى كاريَكيان كرد و ثيَغةمبةرى خوا  (ْقَرُعاأَلَو ُعَيْيَنُةواتة: )
 بؤيان بنووسيَت. )معاوية(فةرمانى دا 
ال   تِِه َوَأَماَنتِهِ   اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصَلَّ  َتَبُه الدْنَّبِيُّ كْ اْستَ »: v( ابن تيمية)ق  رْبَ

«َِلِ
(4). 

ى كردة نووسةر لة بةردةستيدا، لةبةر شارةزايى و ئةمانةت )معاوية( ثيَغةمبةرى خوا واتة: 
 ثاريَزى.

 ب()علي بن أبي طالئةم قسةية لةسةر بنةماى ئةو طيَرِانةوةية دةكات كة  v( ابن تيمية)
  :يَل َعَلْيهِ  ،، َفَخِِشَ َأْن َيُكوَن ِمْثَل اْبِن َخَطلٍ َلْ َيُكْن فِيدْنَا َأْكَتُب ِمدْنْهُ »دةَليَت  َفاْسَتَشاَر فِيِه ِجرْبِ

ََلمُ  ُه َأِمْيٌ  ،السَّ «َفَقاَل  اْسَتْكتِْبُه َفإِنَّ
(5). 

                                                             

 "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،12886) "الكبري"(، والطرباين يف 7209) "صحيحه"وابن حبان يف (، 2501مسلم )رواه  (1)

 .(525) "اآلحاد واملثاين"(، وابن أيب عاصم يف 2780) "رشح أصول اعتقاد"، والاللكائي يف (13800)

، ورواه اآلجري يف سناده حسنإ(، وقال: 9/357) "جممع الزوائد"يثمي يف ذكره اَل (14446) "الكبري"رواه الطرباين يف  (2)

 .(1936) "الرشيعة"

وصححه األلباين  (،1021) "األموال"وابن زنجوية يف  (،13212) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،1629رواه أبو داود ) (3)

 .(6/190لصهيب عبد اجلبار ) "اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد"يف (، و1629) "صحيح وضعيف سنن أيب داود"يف 

 .(4/439البن تيمية ) "منهاج السنة النبوية" (4)

 .(1935آلجري ) "الرشيعة" (5)
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  )جربيل(كرد بة ثرسى  باشرتمان نةبوو لة نووسينةوةدا، ثيَغةمبةر  )معاوية(لة  واتة:
 بؤ كردنة نووسةرى وةحى، ئةويش فةرمووى: بيكةرة نووسةر، شويَنى متمانةية.

6. : ال  بىاٍس، ق  ِن اْبِن ع  م   ع  لى س  ْيِه و  ل  َّلى اهلُل ع  ُسوُل اهللِ ص  اء  ر  ْبي اِن، ف ج  ع  الصِّ ُب م  ْلع  ُكنُْت أ 

أ   ط  اء  ف ح  ال  ف ج  ْلف  ب اٍب، ق  ْيُت خ  ار  ت و  : ف  ال  ق  ْطأ ًة، و  : ف ِجْئُت  ،«اْذَهْب َواْدُع ِِل ُمَعاِوَيةَ »يِن ح  ال  ق 

 : ال  ِِل  : ُثمى ق  ال  ْأُكُل، ق  ُقْلُت: ُهو  ي  ْأُكُل،  ،«اْذَهْب َفاْدُع ِِل ُمَعاِوَيةَ »ف  ُقْلُت: ُهو  ي  : ف ِجْئُت ف  ال  ق 

 : ال  ال  اْبُن املُْ  ،«اَل َأْشَبَع اهللُ َبْطدْنَهُ »ف ق  ةً ق  ْفد  يِن ق  د  ف  : ق  ال  أ يِن؟ ق  ط  ا ح  : م  يىة  ث نى : ُقْلُت أِلُم 
(1). 

من لةطةأل منداَلةكان ياريم دةكرد، دةَليَت:  )عبد اهلل ى كورِى عةبباس( واتة: 
طرمتى و  م شاردةوة لة ثشت دةرطاوة،هات، من خؤ طةورةتر بوو، ثيَغةمبةرى خوا  )معاوية(

بانط بكة، ضووم و طةرِامةوة  م بؤ)معاوية(و فةرمووى: برِؤ  داردوو شامننيَوان هةدةستى دا بة 
م بؤ بانط )معاوية(خوات، ثاش ماوةيةك فةرمووى: برِؤ نان دة )معاوية(ومت: ئةى ثيَغةمبةرى خوا 

يشتم سةيرم كرد نان دةخوات، هامتةوة ومت: نان دةخوات ئةى ثيَغةمبةرى خوا، بكة، رِؤ
 .ى: خواى طةورة سكى تيَر نةكاتمووفةر ثيَغةمبةريش 

 لة رِافيزةكان كردوويانةتة توانج بؤى.  )معاوية(ئةم فةرموودةية دوذمنانى 

َر َفِفيِه » دةَليَت: v( النووي)ئيمامى  ا ُدَعاُؤُه َعََل ُمَعاِوَيَة َأْن اَل َيْشَبَع ِحَْي َتَأخَّ َوَأمَّ

هُ  ا َأنَّ ابَِقاِن َأَحُ:ُُهَ َواَباِن السَّ ِرهِ  اْْلَ ُه ُعُقوَبٌة َلُه لَِتَأخُّ «َجَرى َعََل اللَِّساِن بََِل َقْصٍ: َوالثَّاِِّن َأنَّ
(2). 

دوو ماناى هةية، يةكةم: زارةكيية و بةبآ  )معاوية(لة  ئةم دووعايةى ثيَغةمبةر  واتة:
 مةبةست، دووةم: سزاى دواكةوتنيةتى.

كاتيَك  د، وةكوو ثيَغةمبةر ئةمة وةكوو ئةو قسانةية كة عةرةب بةبآ مةبةست دةيكر
«َما َلُه َتِرَبْت َيَ:اهُ »فةرموو:  )بيالل( ثةلةى كرد لة نويَذدا ثيَى

(3). 

                                                             
 .(2869) "مسنده"والطياليس يف (، 2604مسلم )رواه  (1)

 .(16/156) "رشح النووي عَّل مسلم" (2)

وقال شعيب األرنؤوط: إسناده  (،18212) "املسند"وأمحد يف  (،6621) "الكربى"والنسائي يف  (،188رواه أبو داود ) (3)

صحيح وضعيف سنن "وصححه األلباين يف  (،2848) "رشح السنة"والبغوي يف  (،1059) "الكبري"والطرباين يف حسن، 

 (.188) "أيب داود
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 .ستى خؤآلوى بيَتواتة: بؤ وا ثةلةى كرد، دة
َك َيا ُمَعاذُ »دةفةرمويَت:   ()معاذبة ياخود  «َثكَِلْتَك ُأمُّ

(1). 
 دايكت هاوارت لةسةر بكات.واتة: 

ِت، اَل َكرِبَ ِسدْنُِّك »دةفةرمويَت:  )أم سليم( كةىضووكةبة كضة بياخود  ، «آْنِت ِهَيْه؟ َلَقْ: َكرِبْ
، يش ثرسيارى ئةمة دةكات لة ثيَغةمبةر )أم سليم(واتة: طةورة بوويت، تةمةنت طةورة نةبيَت، 

، أَ »ئةويش دةفةرمويَت:  طِي َعََل َرِبِّ ْطُت َعََل َرِبِّ َفُقْلُت  َيا ُأمَّ ُسَلْيٍم َأَما َتْعَلِمَْي َأنَّ ََشْ ِّنِّ اْشََتَ

ََم َأَحٍ: َدَعْوُت َعَليْ  ، َفَأيُّ ، َوَأْغَضُب َكََم َيْغَضُب الَْبََشُ ، َأْرََض َكََم َيْرََض اْلَبََشُ ََم َأَنا َبََشٌ ِه، ِمْن إِنَّ

َعَلَها َلُه َطُهوًرا َوَزكَ  ا بَِأْهٍل، َأْن ََيْ تِي، بَِ:ْعَوةٍ َلْيَس َلَ ا ِمدْنُْه َيْوَم اْلِقَياَمةِ ُأمَّ ُبُه ِِبَ «اًة، َوُقْرَبًة ُيَقرِّ
(2). 

ئةى نازانيت )أم سليم( بة مةرجم طرتووة الى خوا كة من ئادةميزادم، توورِة دةمب و واتة: 
 ؛رِازى دةمب وةكوو ئةوانى تر، ئةطةر دووعايةكم كرد لة يةكيَك لة طةلةكةم و شاييستةى نةبوو

 وونةوة و نزيكبوونةوةى لة خوا لة رِؤذى دواييدا.ثاكببيكاتة هؤكارى 
 ئةو فةرموودةية خستووة كة تيايدا ثيَغةمبةر ئةم فةرموودةيةى ثيَش  v )مسلم(ئيمامى 

كة زارةكيية و  )معاوية(بؤ مانا رِوونكردنةوةى فةرموودةكةى كردووة،  )معاوية(دووعاى لة 
 شاييستةى دووعا ليَكردن نيية.

ال   ا ِف دنياه فإنه َلَّ »: v( ابن كثري)ق  ْعَوةِ ِِف ُدْنَياُه َوُأْخَراُه، َأمَّ  ال:َّ
 اَوَقِ: اْنَتَفَع ُمَعاِوَيُة ِِبَِذهِ

اِم َأِمًْيا، َكاَن َيْأُكُل ِِف اْلَيْوِم َسْبَع مَ ََل إِ  ارَ َص  َفَيْأُكُل  ٌل َص بَ وَ  ْيٌ ثِ كَ  مٌ ا َْل هَ يْ فِ  صعةِ قَ بِ  اءُ َُيَ  اٍت رَّ  الشَّ

ْلَوى َواْلَفاكَِهِة َشْيًئا َكثًِْيا َوَيُقوُل واهلل ما أشبع ِمدْنَْها، وَ  َيْأُكُل ِِف اْلَيْوِم َسْبَع َأَكََلٍت بَِلْحٍم، َوِمَن اْْلَ

                                                             

 "الكربى"والنسائي يف  ،وقال: حديث حسن صحيح (2616، والرتمذي )73ص "خلق أفعال العباد"يف  رواه البخاري (1)

 "املستدرك"واحلاكم يف ط: صحيح، وقال شعيب األرنؤو (،22063) "املسند"وأمحد يف  (،3973وابن ماجه ) (،11330)

والبيهقي  (،26498) "املصنف"وابن أيب شيبة يف  (،116) "الكبري"والطرباين يف  (،2643) "املسند"والبزار يف  (،7774)

وصححه األلباين يف  (،1/26) "رشح السنة"والبغوي يف  (،4/376) "احللية"وأبو نعيم يف  (،2549) "الشعب"يف 

 (.5136) "صحيح اجلامع الصغري"و (، 412) "الصحيحة"

رشح مشكل "والطحاوي يف  (،6422) "املسند"والبزار يف  (،6514) "صحيحه"وابن حبان يف  (،2603رواه مسلم ) (2)

 (.161) "تثبيت اإلمامة"وأبو نعيم يف  (،6005) "اآلثار
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ا ِِف اْْلِخَرةِ ، ْرَغُب فِيَها ُكلُّ اَلُُْلوكِ وإنَم أعيا، َوَهِذهِ نِْعَمٌة َوَمِعَ:ٌة يَ  اهللَُّ َرُسوَل اهللَِّ َصَلَّ َقاَل  ...َوَأمَّ

به ِِبَا ِعدْنَْ:َك َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ... "َعَلْيِه َوَسلََّم   اَرًة َوُقْرَبًة تقرِّ « "َفاْجَعْل َذلَِك َكفَّ
(1). 

سوودمةند بوو لةو دووعاية بؤ دونياى و رِؤذى دوايى، بؤ دونياى تواناى   )معاوية( واتة:
و  )معدة(ةمة نيعمةت و بوونيَكة لةطةأل خواردنيَكى هةبوو كة دةيوت دةيطريَت و تيَر نامب، ئ

بؤ ثآ دةخوازن، مةبةستى ثيَى بوون و لةشساغى الشةيةكدا كة هةموو ثاشاكانى دونيا ئاواتى 
ربدن لةو نيعمةتةى كة زؤرى خاوةن بوونةكان ليَى بيَبةشن، وة دووعاى سوودمةندى و لةزةت

 ثاكبوونةوة و نزيكبوونةوةية لة خوا.

و بةشدارى  ةوةى وةحييةهاوةأل و نووسةردةكريَت كة   )معاوية(ة ل ضؤن دووعاى شةرِ
 ؟!كردووة و براى خيَزانى ثيَغةمبةرة  ى لةطةأل ثيَغةمبةردا وتبوك( )حنني وطائفشةرِى 

اللُهمَّ اْجَعْلُه »: و فةرموويةتى دووعاى بؤ كردووة لةطةأل ئةوةشدا لةوةوثيَش ثيَغةمبةر 

ا َوا ًيا َمْهِ:يًّ
َساَب، َوقِِه اْلَعَذاَب »و ، «ْهِ: بِهِ َهادِ ْم ُمَعاِوَيَة اْلكِتَاَب َواْْلِ ُهمَّ َعلِّ ُل َجْيٍش »و  ،«اللَّ َأوَّ

تِي َيْغُزوَن الَبْحَر َقْ: َأْوَجُبوا  .«ِمْن ُأمَّ

ماناى تيَكةآلوى و زؤر نزيكى و كار  ،بانطى دةكات وة ئةو رِيوايةتةش كة ثيَغةمبةر 
 ، وة طةرنا، هةر ناوى نةدةبوو، وة دووريش دةبوو.مانةى ثيَغةمبةرة بةرِيَوةبةر و مت

ُسول  اهللِ،  .7 ا ر  ْت: ي  ال  ، ف ق  لىم  س  ْيِه و  ل  َّلى اهلُل ع  ْت ِهنٌْد إىِل  النىبِيِّ ص  اء  ْت: ج  ال  ، ق  ة  ائِش  ْن ع  ع 

ى  بى إِِل   أ ح 
ٍ
َّل  ظ ْهِر اأْل ْرِض أ ْهُل ِخب اء ان  ع  ا ك  اهللِ م  َّل  و  ا ع  م  ، و  ُُم اهلُل ِمْن أ ْهِل ِخب ائِك   ِمْن أ ْن ُيِذَلى

َّلى  ال  النىبِيُّ ص  ، ف ق  ُهُم اهلُل ِمْن أ ْهِل ِخب ائِك  ى ِمْن أ ْن ُيِعزى بى إِِل   أ ح 
ٍ
ْيِه ظ ْهِر اأْل ْرِض أ ْهُل ِخب اء ل  اهلُل ع 

 : لىم  س  «َوَأْيًضا، َوالَِّذي َنْفِس بَِيِ:هِ »و 
(2)

. 

                                                             

 .(8/128البن كثري ) "البداية والنهاية" (1)

والطرباين  (،25888) "املسند"وأمحد يف  (،4257) "صحيحه"وابن حبان يف  (،1714) (، ومسلم3825رواه البخاري ) (2)

والبيهقي يف  (،1836) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف  (،16612) "املصنف"وعبدالرزاق يف  (،171) "الكبري"يف 

 .(6383) "مستخرج أيب عوانة"(، ويف 734) "مسنده"وإسحاق بن راهويه يف  (،13405) "سنن الكربىال"
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و وتى: ئةى ثيَغةمبةرى  هات بؤالى ثيَغةمبةر  )هند(ى خيَزانى )ئةبو سوفيان( واتة: 
خوا، لةسةر زةوى بنةماَلةيةك نةبوو ئاوامت ئةوة بيَت كة خوا زةليليان بكات لة بنةماَلةى تؤ 

طة لة بنةماَلةى زياتر، بةآلم ئيَستة بنةماَلةيةك نيية ئاوامت ئةوة بيَت كة خوا سةربةرزيان بكات بيَج
 منيش سويَند بةوةى طيانى منى بةدةستة.فةرمووى:  ثيَغةمبةر ئيَوة نةبيَت، 

 ئةم فةرموودةية بنةماَلةى )ئةبو سوفيان( تايبةت دةكات بة سةربةرزى و شكؤدارى بؤيان.

:  ال  ق   .8 لىم  س  ْيِه و  ل  َّلى اهلُل ع  ُسْوُل اهللِ ص  ُل َهَذا اأْلَْمِر ُنُبوَّ »ر  ًة، َأوَّ ٌة، ُثمَّ َيُكوُن ِخََلَفًة َوَرِْحَ ٌة َوَرِْحَ

ًة،  «...ُثمَّ َيُكوُن ُمْلًكا َوَرِْحَ
(1). 

، ثاشان بةزةيية ثاشان خةليفايةتى و بةزةيية، ئةم دينة ثيَغةمبةرايةتى و واتة: يةكةم كارى
 .ثاشايةتى و بةزةيية

ال   نبّوة ورِحة، وكانت خَلفُة  َعَلْيِه َوَسلَّمَ   اهللَُّفكانت نبّوُة الدْنبي َصَلَّ »: v (بن تيمية)اق 

اَللفاء الراش:ين خَلفَة نبّوةٍ ورِحة، وكانت إمارُة معاوية ُملًكا ورِحة، وبع:ه وقع ُملٌك 

«َعُضوض
(2). 

ال   ق  ِة َفإِنَّ اأْلَْربَ »: و  َفَق اْلُعَلََمُء َعََل َأنَّ ُمَعاِوَيَة َأْفَضُل ُمُلوِك َهِذهِ اأْلُمَّ َعَة َقْبَلُه َكاُنوا ُخَلَفاَء َواتَّ

ِ:يِث  ًة َكََم َجاَء ِِف اْْلَ ُل اَلُُْلوِك؛ َكاَن ُمْلُكُه ُمْلًكا َوَرِْحَ  َوُهَو َأوَّ
ةٍ «ُنُبوَّ

(3). 
واتة: سةرةتا سةردةمى ثيَغةمبةرايةتى و بةزةيى بووة، ثاشان خةليفةكان لةسةر رِيَرِةوى 

ثاشايةتى و رِةمحةت بووة، ثاش ئةو  )معاوية(ةمريايةتى ثيَغةمبةرايةتى و بةزةيى بوون، ثاشان ئ
 ثاشايةتى ثشتاوثشت بووة.

باشرتين ثاشاى ئةم ئوممةتةية، ضوار   )معاوية(وة كؤدةنطى زانايان لةسةر ئةوةية كة 
يةكةم ثاشا بووة و   )معاوية(خةليفةكانى ثيَش خؤى لةسةر رِيَرِةوى ثيَغةمبةرايةتى بوون، 

 رِ بةزةيى بووة، وةكوو لة فةرموودةكةدا هاتووة.ثاشايةتييةكى ث
                                                             

 .(3270) "الصحيحة"وصححه األلباين يف  (،11138) "الكبري"رواه الطرباين يف  (1)

 .(5/154البن تيمية ) "جامع املسائل" (2)

 .(4/478البن تيمية ) "جمموع الفتاوى" (3)
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:  ال  ق   .9 لىم  س  ل ْيِه و  َّلى اهلُل ع  ُسْوُل اهللِ ص  يُن َعِزيًزا َمدْنِيًعا إََِل اْثدْنَْي َعََشَ »ر  اَل َيَزاُل َهَذا ال:ِّ

:«َخلِيَفةً  ال  ؟ ق  ال  ا ق  ُقْلُت أِل يِب: م  ا النىاُس، ف  نِيه  مى ًة ص  م 
لِ ال  ك  ُهْم ِمْن ُقَرْيشٍ » ، ف ق   :، ويف رواية«ُكلُّ

وَن َعََل َمْن َناَوَأُهْم َعَلْيهِ » :ويف رواية، «اَل َيَزاُل َهَذا اأْلَْمُر َماِضًيا ...» ُهْم » :، ويف رواية«ُيدْنَُْصُ ُكلُّ

ةُ  َتِمُع َعَلْيِه اأْلُمَّ «ََتْ
(1). 

، هةموو موسوَلمانان كؤدةنطن ، لةسةر خيَرنبةردةوام ئةم دينة سةربةرز و ثاريَزراوةواتة: 
تياياندا، ثشتيوان و سةرخةرى يةكن بةسةر دوذمناندا، تاوةكوو دوانزة خةليفة، كة هةموويان لة 

 قورِةيشن.

ال   ُثمَّ اْجَتَمَع  ...اْجَتَمُعوا َعََل َأِِب َبْكٍر ُثمَّ ُعَمَر ُثمَّ ُعْثََمَن ُثمَّ َعَِلٍّ »: v (بن حجر)اق 

ُثمَّ  ...اْجَتَمُعوا َعََل عب: اَلْلك بن َمْرَوان  ...ُثمَّ اْجَتَمُعوا َعََل َوَلِ:هِ َيِزيَ:  ...َعاِوَيَة الدْنَّاُس َعََل مُ 

َوالثَّاِِّن َعََشَ ُهَو اْلَولِيُ: ْبُن  ...اْجَتَمُعوا َعََل َأْواَلدِهِ اأْلَْرَبَعِة اْلَولِيِ: ُثمَّ ُسَلْيََمَن ُثمَّ َيِزيَ: ُثمَّ ِهَشاٍم 

«َيِزيَ: 
(2). 

، هةشت خةليفة ديَت لة ئةمةوييةكان، كة لة سةردةمياندا ثاش ضوار خةليفةى رِاشيدينواتة: 
كؤدةنطى و دةسةآلت و كارى موسوَلمانان لةسةر خيَر بووة، وةكوو فةرموودةكة باسى دةكات، 

وبةرةكايةتى و لةنيَوان ئةو دوانزةيةدا ضةند خةليفة و كةسانيَك هةبوون كة سةردةميان ثرِ لة دو
 جياوازى هةبووة، تا خةليفةيةك لةو دوانزةية هاتووة و كؤدةنطى دروست كردووة.

يةكيَك لةو خةليفانة كة سةردةميان ثرِ لة خيَر و دةسةآلت و كؤدةنطى موسوَلمانان بووة 
 بووة، لةثاش ضوار خةليفةى رِاشيدين.  )معاوية(سةردةمى 

 

                                                             

، 20830) "املسند"يف  (، وأمحد6662) "صحيحه"وابن حبان يف  (،4279، 4280(، وأبو داود )1821رواه مسلم ) (1)

واحلاكم  (،3938) "األوس "ويف  (،1791) "الكبري"والطرباين يف  (،804) "مسنده"والطياليس يف (، 20926، 20962

 "املسند" عَّل يفيوأبو (، 1123) "السنة"وابن أيب عاصم يف  (،4230) "املسند"والبزار يف  (،6586) "املستدرك"يف 

 "املعجم"وابن عساكر يف (، 4237) "رشح السنة"والبغوي يف ، 73ص "الكفاية"يف  واخلطيب البغدادي(، 7463)

(669). 

 .(13/214البن حجر ) "فتح الباري" (2)
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 يَنكةوتوانيان و زاناياندالة وتةى هاوةآلن و شو  )معاوية(

اُم أ مح د ال  ق   .1 «َأُقوُل  ُمَعاِوَيُة َخاُل اَلُْْؤِمدْنِْيَ » :v اإِلم 
(1). 

 خاَلى ئيماندارانة. )معاوية(دةَليَت: دةَليَم:  v )أمحد(واتة: ئيمام 

ذاك خال كل   قال ؟ما تقول ِف معاوية  قال رجل للحكم بن هشام»وة هةروةها: 

«مؤمن
(2). 

دْ  ق  ال   و  :ق  لىم  س  ْيِه و  ل  َّلى اهلُل ع  ُسْوُل اهللِ ص  ُكلُّ َسَبٍب َوَنَسٍب ُمدْنَْقطٌِع َيْوَم اْلِقَياَمِة إاِلَّ َسَببِي » ر 

«وَنَسبي
(3). 
هةموو هؤكار و بنةماَلةيةك ثضرِاون لة يةكرتى، بيَجطة لة بنةماَلة و هؤكارى من نةبيَت واتة: 

 .لة رِؤذى دواييدا

ڱگ گ گ  ڳ  ڳڳ  ڳ ڱ ]ثةروةردطار دةفةرمويَت: وةكوو خواى  [ ڱ  

{u  :3} :ھ]، وة دةفةرمويَت  .{166:  2}[ ہ  ہ  

َُِعاِوَيَة؟ َقاَل  َنَعْم، َلُه ِصْهٌر َوَنَسٌب » :وت v )أمحد(بة ئيمام فةرموودةيةيان  ئةم «َوَهِذهِ َل
(4)

. 
ايةتى و كةسايةتى خيَزانى هةية دةطريَتةوة؟ وتى: بةَلآ، خزم )معاوية(ئةو فةرموودةية واتة: 

 .لةطةأل ثيَغةمبةردا 
                                                             

 .(657أليب بكر بن اخلالل ) "السنة" (1)

لشحاتة حممد صقر  "معاوية بن أيب سفيان"، و (318للعجيل ) "الثقات"(، و 15/88البن عساكر ) "تأريخ دمشق" (2)

 .109ص

وعبدالرزاق يف  ،(6609) "األوس "، ويف (2633) "الكبري"والطرباين يف  ،(1070) "فضائل الصحابة"محد يف رواه أ (3)

 "احللية"وأبو نعيم يف  (،1710) "الرشيعة"واآلجري يف  (،13393) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،10354) "املصنف"

 "صحيح اجلامع الصغري"(، و 2036) "الصحيحة"وصححه األلباين يف (، 281) "املختارة"والضياء يف  (،2/34)

(4527.) 

 .(8/1532لاللكائي ) "رشح أصول االعتقاد"( وإسناده صحيح، و 2/460أليب بكر بن اخلالل ) "سنةال" (4)
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ْن  .2 ْبِد  أ يبع  ُر ْبُن ع  ُة أ ْو ُعم  اِوي  ُل: ُمع  ْفض  َُّم  أ  ْبِد اهللىِ: أ ُّيُّ يِب ع 
: ُقْلُت أِل  ال  ، ق  وِذيُّ ْكٍر املْ رُّ ب 

 : ال  ِزيِز؟ ف ق  َم َأَحً:اُمَعاِوَيُة َأْفَضُل، َلْسدْنَا َنِقيُس بَِأْصَحاِب رَ »اْلع   ،«ُسوِل اهللَِّ َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

 : لىم  س  ْيِه و  ل  َّلى اهلُل ع  ال  النىبِيُّ ص  «ِِّنَ الَِّذيَن ُبِعْثُت فِيِهمْ َخْْيُ الدْنَّاِس َقرْ »ق 
(1). 

بةرِيَزترة يان  )معاوية(كرد،  )إمام أمحد(ثرسيارم لة دةَليَت:  v )املروذي(ئيمامى  واتة:
، لةبةرئةوةى ؟ وتى: هيض كةسيَك ثيَوانة ناكةين بة هاوةآلنى ثيَغةمبةر بن عبد العزيز()عمر 

 باشرتين خةَلكى، ئةو سةدةيةية كة منى تيَدا نيَردراوم.دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةر 

 ،)عمر بن عبد العزيز(و  )معاوية(يان ثرسى هةَلسةنطاندنى نيَوان (اْلُمَعاَفى ْبَن ِعْمَراَن) لةوة 
ٍ: َصَلَّ » وتى: ئةويش زؤر بة توندى توورِة بوو و َم َأَحٌ: اَل ُيَقاُس بَِأْصَحاِب ُُمَمَّ ، اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

«ُمَعاِوَيُة َرِِضَ اهللَُّ َعدْنُْه َكاتُِبُه َوَصاِحُبُه َوِصْهُرُه َوَأِميدْنُُه َعََل َوْحِي اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ 
(2). 

هاوةَليةتى و كةسى  )معاوية(، يَت لةطةأل هاوةآلنى ثيَغةمبةردا واتة: كةس هةَلناسةنطيَندر
 خيَزانيةتى و نووسةرةوةى وةحيية.

ال  و   كق  ْبُد اهللى ْبن املُْب ار  «ُتَراٌب ِِف َأْنِف ُمَعاِوَيَة َأْفَضُل ِمْن ُعَمَر ْبِن َعْبِ: اْلَعِزيزِ »: v ع 
(3). 

ضاكرت بوون لةوانةى كة  ؛بة خةليفةيةتىدا   )معاوية(ئةو كؤمةَلةى كة ثةميانيان بة وة 
 دا )معاوية(بة ئةوانةى كة ثةميانيان  لةبةرئةوةى دا، v )عمر بن عبد العزيز(ثةميانيان بة 

 بوون.  لة هاوةآلنى ثيَغةمبةر يانزؤريَك

ال   .3 اِب  ق  ُر ْبُن اخْل طى ا َوعِ »: ُعم  ى َوَقْيَُصَ َوَدَهاَءُُهَ «دْنَْ:ُكْم ُمَعاِوَيُة!َتْذُكُروَن كِْْسَ
(4). 

                                                             

 .(660أليب بكر بن اخلالل ) "السنة" (1)

رشح "والاللكائي يف (، 1/577) "تأريخ بغداد"واخلطيب يف  ،(1956برقم ) (5/2466) "الرشيعة"رواه اآلجري يف  (2)

 (.59/208) "تأريخ دمشق"يف  ابن عساكرو (،2785) "أصول اعتقاد

تأريخ "يف  ابن عساكرو(، 8/148) "البداية والنهاية"وابن كثري يف  ،(1955برقم ) (5/2466) "الرشيعة"رواه اآلجري يف  (3)

 (.59/207) "دمشق

 "الكامل يف التأريخ"(، و 2/30ألمحد بن حممد بن يعقوب ) "مم وتعاقب اَلممجتارب األ"(، و 5/330) "تأريخ الطربي" (4)

لعيل حممد الصاليب  "معاوية بن أيب سفيان"(، و 1/57لعيل حممد الصاليب ) "الدولة األموية"(، و 3/125البن األثري )

 .48ص
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 تان هةية!)معاوية(باسى كيسرا و قةيسةر دةكةن لة توانا و ووريايياندا، لةطةأل ئةوةشدا واتة: 

ِن اْبِن ُعم   .4 ال  cر  ع  َم َأْسَوَد ِمْن »: ، ق  َما َرَأْيُت َبْعَ: َرُسوِل اهللَِّ َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُه اهللَُّ َخْْيٌ ِمْن ُمَعاِوَيَة، َوَكاَن ُمَعاِوَيُة َأْسَوَد ِمدْنْهُ ُمَعاِوَيَة، َفِقيَل  َواَل  « َأُبوَك؟ َقاَل  َأِِب ُعَمُر َرِِحَ
(1). 

بةرِيَوةبةر و سياسةمتةدارتر نيية،  )معاوية()عبد اهلل ى كورِى ئيمامى عومةر( وتى: لة  واتة:
ئةو كار بةرِيَوةبةرترة لة ، بةآلم وية()معاوتيان: لة باوكيشت؟ وتى: باوكم خيَرتر و ضاكرتة لة 

 دةوَلةتدا.

 مةبةستى لة ضؤنيَتى بةرِيَوةبردنى ئةو سةردةمةى شام و ثانتايي دةوَلةتى ئيسالميية.

ِن اْبِن  .5 بىاسٍ ع  ال   ع  «َما َرَأْيُت َرُجًَل َكاَن َأْخَلَق لِْلُمْلِك ِمْن ُمَعاِوَيةَ »: ، ق 
(2). 

 .شاييستة بة مةليكايةتى بيَت لة مةعاوية زياترنةبينيوة  ثياويَكمواتة: 

ال   ق  ة و  اِويى  ع 
ُه َفقِ »: أ ْيًضا ملِ «يهٌ إِنَّ

(3). 
 شارةزاية لة ديندا. )معاوية(واتة: 

نْ  .6 :، v جُم اِهدٍ  ع  ال  ، «َلْو َأْصَبْحُتْم ِِف ِمْثِل َعَمِل ُمَعاِوَيَة َلَقاَل َأْكَثُرُكْم  َهَذا اَلَْْهِ:يُّ » ق 

يِف  ْفٍظ:و  «َلْو َرَأْيُتْم ُمَعاِوَيَة َلُقْلُتْم  َهَذا اَلَْْهِ:يُّ »  ل 
(4). 

                                                             

(، 2194، 2193) "جم الصحابةمع"والبغوي يف  ،(6759) "وس األ"ويف ،(13432) "الكبري" رواه الطرباين يف (1)

 "اآلحاد واملثاين"(، وابن أيب عاصم يف 680) "السنة"يف  وأبو بكر بن اخلالل(، 2781) "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي يف 

أسد الغابة "يف  األثريوابن (، 59/173) "تأريخ دمشق"وابن عساكر يف (، 6062) "معرفة الصحابة"(، وأبو نعيم يف 516)

(، واخلرائطي 4/313) "تأريخ اإلسالم"، و (3/152) "سري أعالم النبالء"يف  (، والذهبي4984) "لصحابةيف معرفة ا

 .(3/1418) "اإلستيعاب"(، وابن عبد الرب يف 8/143) "البداية والنهاية"(، وابن كثري يف 544) "مكارم األخالق"

البن  "اآلحاد واملثاين"، و (97)لعبد الرزاق  "ثار الصحابةاألماِل يف آ"، و (20985)لعبد الرزاق  "جامع معمر بن راشد" (2)

 "التأريخ الكبري"، و (46)البن سعد  "الطبقات الكربى"، و (677)أليب بكر بن اخلالل  "السنة"، و (510)أيب عاصم 

م سري أعال"، و (59/61)البن عساكر  "تأريخ دمشق"، و (5/373)للبغوي  "معجم الصحابة"، و (7/327)للبخاري 

 .(3/153للذهبي ) "النبالء

 (.3765رواه البخاري ) (3)

 =      (،1953) "الرشيعة"واآلجري يف  (،669، 668) "السنة"يف  وأبو بكر بن اخلالل ،(691) "الكبري"الطرباين يف  رواه (4)
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 .لة ثلةوثايةدا)مةهدى(ية  ياية دةتان وت: ئةمةتان ببين)معاوية(واتة: ئةطةر 

ْهِريِّ  .7 ِن الزُّ : v ع  ال  ِرُم مِ »، ق  طَّاِب ِسدْنَِْي اَل ََيْ دْنَْها َعِمَل ُمَعاِوَيُة بِِسَْيةِ ُعَمَر ْبِن اَْلَ

«َشْيًئا
(1). 

دةكرد و ليَى  )عمر بن اخلطاب(ضةندةها ساأل كارى بة ذياننامةى   )معاوية( واتة:
 ى دينى و دونياييدا(.بةرِيَوةبردن و كاروكردةوةالنةدةدا، )مةبةست ثيَى لة

ال   .8 « معاويةْْي مِ لِ ْس وك اَلُ لُ مُ  ُل وَّ أَ »: v يفِ ن  ز احل  عِ  الْ يِب أ  اْبُن  ق 
(2). 

 يةكةم ثاشاى موسوَلمانان و باشرتينيانة.واتة: 

ال   .9 بِيُّ  ق  ه  ُرُه ُعَمُر، ثُ »: v اْلذى َفَيْضبُِطُه، ...  مَّ ُعْثََمُن َعََل إِْقلِْيٍم َوُهَو َثْغرٌ َحْسُبَك بَِمْن ُيَؤمِّ

ُجُل َساَد َوَساَس الَعاَلَ بَِكََمِل َعْقلِِه، َوَفْرِط ِحْلِمِه، َوَسَعةِ  ةِ َدَهائِِه َوَرْأيِهِ  َفَهَذا الرَّ «َنْفِسِه، َوُقوَّ
(3). 

بة   )عمر وعثمان(بةسة بؤ كةسيَك كة لةاليةن دوو خةليفةى رِاشيدينةوة  واتة:
ئةمريايةتى هةَلبذيَردراوة لة سنوورى دةوَلةتى ئيسالميدا، بةباشى بةرِيَوةى بردووة و سةركردايةتى 

لةسةرخؤيى و كامَلى عةقَلى و سنط فراوانى و  هةموو موسوَلمانانى جيهانى كردووة بةوثةرِى
 ووريايى و بةهيَزى بريورِاى.

ال   .10 وق: كان يدْنبغي أن تلحق دولة معاوية وأخباره ب:ول اَللفاء »: v ابن خلدون ق 

«وأخبارهم فهو تاليهم ِف الفضل والع:الة والصحبة
(4). 

يَت بة دةوَلةتى خةليفةى رِاشيدينةوة و و هاوةَلةكانى بلكيَنر )معاوية(ثيَويستة دةوَلةتى  واتة:
 .ثاش ئةوان باس بكريَت لة ثلةوثاية و دادثةروةرى و هاوةآليةتى ثيَغةمبةر 

                                                                                                                                                             

البن  "النبوية ةمنهاج السن"(، ويف 59/172) "تأريخ دمشق"وابن عساكر يف  (،2191) "معجم الصحابة"والبغوي يف  =

 (.8/143)البن كثري  "البداية والنهاية"و (، 8/233تيمية )

(، 59/150البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 38البن سعد ) "الطبقات الكربى"و  (،683) يب بكر بن اخلاللأل "السنة" (1)

 .(3/146للذهبي ) "سري أعالم النبالء"و 

 .722صز البن أيب الع "رشح العقيدة الطحاوية" (2)

 .(133، 3/132للذهبي ) "سري أعالم النبالء" (3)

 .(2/650) "تأريخ ابن خلدون" (4)
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ال   .11 بِيُّ  ق  افٍِع احْل ل  بِيُع ْبُن ن  َم،  :ٍ مَّ ُُمَ  اِب َح ْص أِلَ  َْتٌ معاوية َس » :v الرى َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُجُل  َأ َعََل َما َوَراَءهُ  َفإَِذا َكَشَف الرَّ َْتَ اْجََتَ «السِّ
(1). 

، ئةطةر كةسيَك ثةردةكة نى ثيَغةمبةرى خوا ثةردةية لةسةر هاوةآل  )معاوية(واتة: 
 .ئةوا غريةت ثةيدا دةكات بؤ ئةوانةى ئةوديو ثةردةكة، واتة: هاوةآلنالبدات 

ال   .12 اِئيُّ  ق  اُم اْلنىس  ا باب، فباب اإلسَلم الصحابة، فمن إنَم اإلسَلم ك:ار ل» :v اإِلم 

«آذى الصحابة إنَم أراد اإلسَلم كمن نقر الباب إنَم يري: دخول الباب
(2). 

 : ال  ق  «أراد معاوية فإنَم أراد الصحابة فمن»و 
(3). 

هاوةآلنة، ئةوةى  وة دةرطاى ئيسالميش، دةرطاى هةبيَت واتة: ئيسالم وةكوو خانوويةك واية
بيةويَت لة دةرطا كة كةسيَك  ضؤن وةكووهةرمةبةست ثيَى ئيسالمة،  ؛ئازارى هاوةآلن بدات

 مةبةستى ثيَى ضوونة ذوورةوةية. بة دَلنياييةوةبدات 
 .هاوةآلنى ثيَغةمبةرة ى مةبةست بَلآ )معاوية(ئةوةى قسة بة وة 

ال   .13 وِ ال ق  ا ُمَعاِوَيُة َرِِضَ اهللَُّ َعدْنُْه َفُهَو ِمَن ا» :v يُّ نىو  َحاَبِة َوَأمَّ ْلُعُ:وِل اْلُفَضََلِء َوالصَّ

ُروُب  ،الدْنَُّجَباِء َرِِضَ اهللَُّ َعدْنْهُ  ا اْْلُ ِرْج شئ ِمْن َذلَِك َأَحً:ا ِمدْنُْهْم َعِن اْلَعَ:الَةِ  ...َوَأمَّ «َوَلْ َُيْ
(4). 

 يةكيَكة لة دادثةروةرةكان و هاوةَلة رِيَزدار و ناودارةكان، رِووداوةكانى  )معاوية( واتة:
 وةرى.هؤكارى دةركردنى كةسيان لة دادنيَوانيان نابيَتة 

 

 
 

                                                             
البن عساكر  "تأريخ دمشق"(، و 1/577للخطيب البغدادي ) "تأريخ بغداد"، و (8/139)البن كثري  "البداية والنهاية" (1)

(59/209). 

 .(71/175البن عساكر ) "تأريخ دمشق"، و (1/339للمزي ) "يف أسَّمء الرجالهتذيب الكَّمل " (2)

 .(71/176البن عساكر ) "تأريخ دمشق"، و (1/339للمزي ) "يف أسَّمء الرجالهتذيب الكَّمل " (3)

 .(15/149) "رشح النووي عَّل مسلم" (4)
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  دا)علي بن أبي طالب(لة سةردةمى خةليفة   )معاوية(

)عمر بن اخلطاب وعثمان بن لةسةر دةست و متمانةى دوو خةليفةى رِاشيدين   )معاوية(
، بةآلم  (علي بن أبي طالب)خةليفةى ضوارةم ئةمريى شام بووة، تا سةردةمى   عفان(

ُه »كة دةفةرمويَت:  كاتيَك خةليفةى سيَهةم شةهيد كرا لةسةر وادةكةى ثيَغةمبةر  َيا ُعْثََمُن إِنَّ

مْ  َلْعُه َلُ ُصَك َقِميًصا، َفإِْن َأَراُدوَك َعََل َخْلِعِه َفََل ََتْ َلْعُه َحتَّى »ويف رواية: ، «َلَعلَّ اهللََّ ُيَقمِّ َفََل ََتْ

ثً  «َتْلَقاِِّن  اث ال 
(1). 

بوو، داواى كرد بكوذانى خةليفة بة سزاى خؤيان بطةن، نةك هةر ئامؤزاى  ش )معاوية(
هةمان داوايان لة خةليفةى   )طلحة وزبري وعائشة(ئةو داوايةى هةبوو، بةَلكوو  )معاوية(

ونةوة هيَوربوضوارةم هةبوو، بةآلم خةليفة بة باشى دةزانى ئةم كارى تؤَلة سةندنةوةية خبريَتة دواى 
 وآلت، لةبةر زؤرى ذمارةى تاوانباران و بةتواناييان. و سةقامطريى

 لةم نَيوةندةدا بوونة سآ بةش:

ال   وِ ال ق  ُروِب َأنَّ اْلَقَضاَيا َكاَنْت ُمْشَتبَِهًة ... وصاروا » :v يُّ نىو  َواْعَلْم َأنَّ َسَبَب تِْلَك اْْلُ

قَّ ِِف َهَذا الطََّرِف َوَأنَّ ُُمَالَِفُه َباٍغ َفَوَجَب َعَلْيِهْم  ثَلثة اقسام قسم ظهر لم بِااِلْجتَِهادِ َأنَّ  اْْلَ

قَّ ِِف الطََّرِف اْْلَخِر َفَوَجَب َعَلْيهِ  ْم بِااِلْجتَِهادِ َأنَّ اْْلَ ُتُه ... َوقِْسٌم َعْكُس َهُؤاَلِء َظَهَر َلُ ْم ُنُْصَ

ْم  ُمَساَعَ:ُتُه َوقِتَاُل اْلَباِغي َعَلْيِه َوقِْسمٌ  ْ َيْظَهْر َلُ وا فِيَها َوَل ُ َثالٌِث اْشَتَبَهْت َعَليِْهُم الَْقِضيَُّة َوََتَْيَّ

ِهمْ  «َتْرِجيُح َأَحِ: الطََّرَفْْيِ َفاْعَتَزُلوا اْلَفِريَقْْيِ َوَكاَن َهَذا ااِلْعتَِزاُل ُهَو اْلَواِجُب ِِف َحقِّ
(2). 

انينى خؤيان ة سآ بةشةوة، بةشيَكيان بة تيَرِوونلةبةر زؤرى ئاَلؤزييةكان موسوَلمانان بو واتة:
وايان زانى ئةم اليةنة لةسةر حةقة و بةرامبةرةكةى ياخيية، وة ثيَويستة ثشتيوانى بيَت، بةشى 

 ، بؤيان يةكال ووـاَلؤز بـان لةال ئـانيـارةكـيش: كـيَهةمـى سـةوة، بةشـدووةم بة ثيَضةوانةى ئةمان
                                                             

 .139وسبق خترَيه ص (،112ابن ماجه )و، (3705الرتمذي )رواه   (1)

 .(15/149) "رشح النووي عَّل مسلم" (2)
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 كة ثشتيوانى هيضيان نةبن و طؤشةطري بن.يان دةزانى نةدةبووةوة، بؤية بة ثيَويست

 (علي بن أبي طالب)بةآلم وةكوو بنةماى ئةم كارة هةموويان كؤدةنط بوون لةسةر ئةوةى 
  وة نة )معاوية(هيض كاميَك لةم اليةنانة نة خةليفةى هةَلبذيَردراوى ضوارةمى موسوَلمانانة و ،

علي بن أبي )ةدةنا و كيَشةيان لةم بوارةدا لةطةأل خةليفة خؤيان بة خةليفة دا ن (... )طلحة وزبري
 نةبوو.  (طالب

َول ُيدْنكر ُمَعاِوَية قّط فضل َعَّل واستحقاقه اَْلََلَفة َلكِن »دةَليَت:  v (بن حزم)اوةك 

َوَرأى َنفسه  اْجتَِهاده اداه إََِل َأن رأى َتْقِ:يم َأخذ اْلقود من قتلة ُعْثََمن َرِِض اهلل َعدْنُه عَل اْلبيَعة

«َأَحق بَِطَلب دم ُعْثََمن
(1). 

نةبوو،   (علي بن أبي طالب) ثاية و خةليفايةتىنكووَلى لة ثلةو  )معاوية(واتة: 
بةَلكوو ئيجتيهادى وابوو كة دةبيَت لةثيَشدا تؤَلةسةندنةوة ئةجنام بدريَت بؤ بكوذانى خةليفة 

لةثيَشرتة بؤ  )معاوية(يفة، لةبةرئةوةى ئةو ، ئةوكات ثةميان دةدات بة خةل (عثمان بن عفان)
 . (عثمان)تؤَلةى خويَنى ئيمامى 

ال   ْ ُيَقاتِْل  َوُمَعاِوَيةُ »: v (بن تيمية)اق  ا ِحَْي َقاَتَل َعلِيًّا، َوَل ْ ُيَباَيْع َلُه ِِبَ ََلَفَة؛ َوَل
ِع اَْلِ ْ َي:َّ َل

ُه َخلِيَفٌة، َواَل َأنَُّه َيْسَتِحقُّ  وَن َلُه بَِذلَِك، َوَقْ: َكاَن ُمَعاِوَيُة ُيِقرُّ بَِذلَِك َلَِْن َسَأَلُه  َعََل َأنَّ ََلَفَة، َوُيِقرُّ
اَْلِ

«َعدْنْهُ 
(2). 

داواى خةليفايةتى نةدةكرد، داواى ثةميان وةرطرتنى نةدةكرد لةسةر ئةوة   )معاوية(واتة: 
 ىلَ بكراية لةسةرى.ارى و خؤيشى بة شاييستة نةدةزانى و دانيشى ثيَدا دةنا كاتيَك ثرسي

ةُ  اِوي  ال  ُمع  نُْه:  ق  ِِض  اهللىُ ع  ُه َخْْيٌ ِمدْنِّي َوَأْفَضُل، َوَأَحقُّ بِاأْلَْمِر ِمدْنِّي، َوَلكِْن »ر  َواهللَِّ إِِّنِّ أَلَْعَلُم َأنَّ

ِه، َوَأَنا أَ  ؟ َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ ُعْثََمَن ُقتَِل َمْظُلوًما، َوَأَنا اْبُن َعمِّ «ْطُلُب بَِ:ِمِه، َوَأْمُرُه إَِِلَّ
(3). 

                                                             

 .(4/124البن حزم ) "الفصل يف امللل واألهواء والنحل" (1)

 .(3/455البن تيمية ) "جمموع الفتاوى" (2)

للذهبي  "سري أعالم النبالء"(، و 3/540للذهبي ) "تأريخ اإلسالم"، و (8/129)البن كثري  "البداية والنهاية" (3)

 .(59/132البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 2/523)
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و لة ثلةوثايةدا لة من  لة من بةرِيَزترة واتة: سويَند بة خوا من دةزامن كة ئيمامى )عةىل( 
شةهيد كراوة بة  تان دةزانن كة ئيمامى )عومسان( باشرت و لةثيَشرتة بؤ ئةم كارة، بةآلم خؤ

َلةى ةكةم كة وةىل ئةمرى )عومسان(م تؤةوة دداواى ئ ،ئةوم ستةم، وة منيش كورِة مامى
 .كارةكة بةدةست منة ، كة بؤم هةية وةكو خاوةنى تؤَلةى بؤ بكةمةوة، ئةمرِؤخويَنةكةى بسةمنةوة

 لةم رِووداوانةدا )أهل السنة(هةلَويَستى 

ثلةوثايةى ةكان لةسةر )صحيح(يةى قورئان و فةرموودة (زكيةت)لةدواى ئةو هةموو وةسف و 
ئةو هةموو هةوأل و كؤشش و ثشتيوانيية ضكردن و جيهاد و ماأل بةخشني و وة كؤن، هاوةآل

وة نييةت ثاكى و عيبادةت و  ؛و سةرخستنى دينييان طةورةيةيان لة ثيَغةمبةرى ئيسالم 
كردةوةكانيان با بووةستيَت كة كارى شةو و رِؤذيان بووة، وة ى نةفس و دةروون و زكية(ت)

دةستى خوا بؤ تاقيكردنةوةيان لة دونيادا رِوويةكى ترة بؤيان، هةروةكوو ئةم قةدةر و دانان و باآل
دةقانةى خوارةوة كة ئاماذةية بؤ رِووداوةكانى سةريان، كة هةرضييةك رِوويداوة لة نيَوانياندا بة 

نيةتيَكى ثاك و ثشتيوانى لةو حةقة بووة كة بة باشيان زانيوة، هيض تؤمةت و زيانيَكى ئيجتيهاد و 
دةفةرمويَت:  ينى نايانطريَتةوة و لةنيَوان ثاداشتيَك و دوو ثاداشتدان، هةروةكوو ثيَغةمبةر د
«إَِذا َحَكَم اَْلاكُِم َفاْجَتَهَ: ُثمَّ َأَصاَب َفَلُه َأْجَراِن، َوإَِذا َحَكَم َفاْجَتَهَ: ُثمَّ َأْخَطَأ َفَلُه َأْجرٌ »

(1). 
 وة طةربيثيَكيَت ئةوا دوو ثاداشتى هةية،  هةر كاربةدةستيَك ئيجتيهاد بكات وواتة: 

 نةيثيَكا ئةوا يةك ثاداشتى هةية. ئيجتيهادى كرد و

ڻ  ]قال اهلل تبارك وتعاىل:  يةكةم: ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  

ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  

 .{Y  :9}[ ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ   
جةنطان، ئةوا رِيَككةوتن لة نيَوانياندا بكةن، ئةطةر ؤمةَلى ئيمانداران ئةطةر دوو كواتة: 

 لةطةَلى جبةنطيَن، تا دةطةرِيَتةوة بؤ فةرمانى خوا. ؛اليةكيان ياخى بوو
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ال   ُه َعََل » :v (ابن كثري)ق  ُهْم ُمْؤِمدْنَِْي َمَع ااِلْقتَِتاِل، َوِِبََذا اْسَتَ:لَّ اْلُبَخاِريُّ َوَغْْيُ َأنَُّه َفَسَمَّ

َواِرُج َوَمْن َتاَبَعُهْم ِمَن اَلُْ  يََمِن بِاَلَْْعِصَيِة َوإِْن َعُظَمْت، اَل َكََم َيُقوُلُه اَْلَ ُرُج ِمَن اإْلِ ْعَتِزَلِة اَل ََيْ

«َوَنْحِوِهمْ 
(1). 
ئةم ئايةتة بة ئيماندار ناويان دةبات لةطةأل رِوودانى شةرِيشدا، بؤية ئيمامى )بوخارى( واتة: 
v هةرضةندة طةورةش بيَت نابيَتة هؤكارى وويةتيية بةَلطة لةسةر ئةوةى كة تاوان كرد

دةرضوون لة ئيمان، بة ثيَضةوانةى خةوارج و موعتةزيلةكانةوة كة بة تاوان خةَلك لة ئيمان 
 دةردةكةن.

ال  و   َحاَبِة َخَطٌأ مَ » :v (ابن كثري)ق  وُز َأْن ُيدْنَْسَب إََِل َأَحٍ: ِمَن الصَّ ْقُطوٌع بِِه، إِْذ َكاُنوا اَل ََيُ

ٌة، َوَقْ: َتَعبَّْ:نَ  ُهْم َلدْنَا َأئِمَّ ، َوُهْم ُكلُّ ُهُم اْجَتَهُ:وا فِيََم َفَعُلوُه َوأََراُدوا اهللََّ َعزَّ َوَجلَّ ا بِاْلَكفِّ َعَمَّ ُكلَّ

ْرَمِة ال ْكِر، ِْلُ ْحَبِة َولدِْنَْهِي الدْنَّبِيِّ َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َشَجَر َبْيدْنَُهْم، َوَأالَّ َنْذُكَرُهْم إاِلَّ بَِأْحَسَن الذِّ صُّ

َضا َعدْنُْهمْ  ْم، َوَأْخرَبَ بِالرِّ «َعْن َسبِِّهْم، َوَأنَّ اهللََّ َغَفَر َلُ
(2). 

دروست نيية هةَلةى ئةنقةست و تةواو خبريَتة ثاأل هاوةآلنةوة، هةموويان ئيجتيهاديان  واتة:
ا و مةبةستيان ثيَى رِازيبوونى خوايى بووة، ثيَشةواى ئةم ئوممةتةن، وة كردووة لة كارةكانياند

و  رِووداوةكانى نيَوانيانة، لةبةر هاوةَليةتييان بؤ ثيَغةمبةر يةكيَك لة عيبادةتى ئيَمة باسنةكردنى 
 رِيَطرى لة قسةثيَوتنيان و هةواَلدان بة رِازيبوونى خوايى ليَيان.

بىاٍس و   ِن اْبِن ع  :ق   ع  ٍ: » ال  ، َفإِنَّ اهللََّ َعزَّ َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اَل َتُسبُّوا َأْصَحاَب ُُمَمَّ

ُْم َسَيْقَتتُِلونَ  ْم َوُهَو َيْعَلُم َأَّنَّ «َوَجلَّ َأَمَرَنا بِااِلْستِْغَفاِر َلُ
(3). 

كة داواى  ، خواى طةورة فةرمانى داوةواتة: قسة مةَليَن بة هاوةآلنى ثيَغةمبةرى خوا 
 .دةبيَتشةرِ لة نيَوانياندا  ليَخؤشبوونيان بؤ بكةين، لةطةأل ئةوةشدا زانا بووة بةسةر ئةوةدا كة

                                                             
 {.Y : W  :9}( يف تفسري سورة 7/374) "تفسري ابن كثري" (1)

 {.Y : W  :9}( يف تفسري سورة 16/321) "تفسري القرطبي" (2)

 "الرشيعة"(، واآلجري يف 2339) "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي يف (، 1741) "فضائل الصحابة"يف  رواه أمحد (3)
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 دوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادا

ِعيٍد اخْلُْدِريِّ  دووةم: ْن أ يِب س  ،  ع  ال  نُْه ق  ِِض  اهلُل ع  : ر  لىم  س  ْيِه و  ل  َّلى اهلُل ع  ُسوُل اهللىِ ص  ال  ر  ق 

قِّ ََتُْرُق َماِرَقٌة ِعدْنَْ: ُفْرقَ » َأْقَرُب الطَّائَِفَتْْيِ »ويف رواية: ، «ٍة ِمَن اَلُْْسلِِمَْي، َيْقُتُلَها َأْوََل الطَّائَِفَتْْيِ بِاْْلَ

قِّ  قِّ »ويف رواية:  ،«ِمَن اْْلَ «َأْدَنى الطَّائَِفَتْْيِ ِمَن اْْلَ
(1). 

َلمانان لة حةقةوة تاقميَك لة كؤمةَلى موسوَلمانان جيا دةبنةوة، نزيكرتين كؤمةَلى موسوواتة: 
 شةرِيان لةطةأل دةكةن.

 )معاوية(( و ئيمامى )علي بن أبي طالبوة ئاشكراشة لةدواى بوونى كيَشةى نيَوان خةليفة 
 عومسان(  لةسةر كوذرانى( ئيمامى ،)خةوارجةكان جيابوونةوة لة ئيمامى )عةىل ،
َم َتْقُتُل  هُ َقْولُ »كةواتة:  ًرا اْلِفَئُة اْلبَاِغَيُة َداَلَلٌة َواِضَحٌة َعََل َأنَّ َعلِيًّا َوَمْن َمَعُه  َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ َعَمَّ

قِّ َوَأنَّ َمْن َقاَتَلُهْم َكاُنوا ُُمْطِئَِْي ِِف َتْأِويلِِهمْ  «َكاُنوا َعََل اْْلَ
(2). 

كوذيَت، يكة )عةممار( كؤمةَلى ياخيبوو دة ئاشكراية لةسةر فةرموودةكةى ثيَغةمبةر واتة: 
)علي بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة كؤمةَلى بوو،   ()علي بن أبي طالبخةليفة  ىاليةنوة ئةويش 

هةَلة بوون لة لةسةر حةقن و ئةوانةى كة شةرِيان لةطةأل كردن  ( بن أبي طالب
 ئيجتيهادياندا.

و لةسةر حةق بووة   ()علي بن أبي طالبكة  ئةهلى سوننةتيش لةسةر ئةوةيةكؤدةنطى 
 ثيَكاويةتى.

يِبْ ب ْكرة :سيَيةم ْن أ  ،  ع  ال  نُْه ق  ِِض  اهلُل ع  :ر  لىم  س  ْيِه و  ل  َّلى اهلُل ع  ُسوُل اهللىِ ص  ال  ر  إِنَّ اْبدْنِي َهَذا » ق 

«َوَلَعلَّ اهللََّ َأْن ُيْصلَِح بِِه َبْْيَ فَِئَتْْيِ َعظِيَمَتْْيِ ِمَن اَُلْسلِِمَْي  ،َسيٌِّ: 
(3). 

 لةسةر دةستى ئةم كورِةم دوو كؤمةَلىخواى طةورة ورِةى من طةورة و بةرِيَزة، ـكئةم ة: ـوات
                                                             

(، وأمحد يف 6735) "صحيحه"(، وابن حبان يف 8457) "الكربى"(، والنسائي يف 4667(، وأبو داود )1064رواه مسلم ) (1)

(، والبيهقي يف 4074) "رشح مشكل اآلثار"(، والطحاوي يف 7659) "األوس "(، والطرباين يف 11196) "سندامل"

 "رشح السنة"(، والبغوي يف 3/99) "احللية"(، وأبو نعيم يف 1328) "السنة"، وابن أيب عاصم يف 375ص "االعتقاد"

(2555.) 

 .(6/619البن حجر ) "فتح الباري" (2)
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 .يَتطةورةى موسوَلمانان ثيَكديَن

ال   ةِ َوَمدْنَْقَبٌة لِْلَحَسِن ْبِن » :v (حجرابن )ق  ِة ِمَن اْلَفَوائِِ: َعَلٌم ِمْن َأْعََلِم الدْنُُّبوَّ َهِذهِ اْلِقصَّ

 الدْنَّبِيِّ َعَِلٍّ ... َوَردٌّ َعََل اَْلَ 
ُروَن َعلِيًّا َوَمْن َمَعُه َوُمَعاِوَيَة َوَمْن َمَعُه بَِشَهاَدةِ َواِرِج الَِّذيَن َكاُنوا ُيَكفِّ

ُْم ِمَن اَْلُْسلِِمَْي َوِمْن َثمَّ َكاَن ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيدْنَ  َب َهَذا َة َيُقوُل َعقِ َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم لِلطَّائَِفَتْْيِ بَِأَّنَّ

ا ِ:يِث َقْوُلُه ِمَن اَلُْْسلِِمَْي ُيْعِجبدْنَا ِج:ًّ «اْْلَ
(1). 

ئةم فةرموودةية يةكيَكة لة نيشانةى ثيَغةمبةرايةتى و ثلةوثايةى )حسن ى كورِى عةىل(  واتة:
 دنى كة دونيا نةويست بووة، ... وة دذايةتى قسةى خةوارجةكان دةكات لة كافركر

دةَليَت: زؤر سةرجنرِاكيَشة كة لة كؤتايى  ()سفيان بن عيينة، انهةردوو كؤمةَلى موسوَلمان
ال موسوَلمانن، واتة بةو كارة لة ئيسالم هةردوو  «ِمَن اَلُْسلِِمْيَ »فةرموودةكةدا دةفةرمويَت: 

 دةرناضن.
ثلةوثايةى  )حسن(كة كارةكةى  وةسفة لةسةر زمانى ثيَغةمبةر  "اْبِني َهَذا َسيٌِّد"وة وشةى 

ڱ  ڱڳ]، وة دةضيَتة ذيَر بارى ئةو ئايةتةوة كة خواى طةورة دةفةرمويَت: دينيية ڱ

[، كة هةردوو كؤمةأل ئيماندارن، وة ثلةى ئيمانيش بةرزترة لة ئيسالم، ںڱ ں 
ئةمة دذايةتى قسةى موعتةزيلةكان شةرِى نيَوانيشياندا هةر لة ثلةى ئيمان دانابةزن، لةطةأل بوونى 

 ة خوارةوة.نيَنةيانهدةكةن، واتة لة ثلةى ئيمان د فاسق()دةكات كة هةردوو كؤمةأل 

كارةكانيان لة ضوارضيَوةى ئيجتيهاد و كارى دينى لةبةر ئةوة هةر موسوَلمان و ئيماندارن، 
 دةرناضيَت و هيض طومان و تؤمةتيَكى دونيايى و الوازى دينى ناخريَتة ثاَليان.

اُم  ضوارةم: ال  اإِلم  ِ الْ » :v (الرسخيس)ق   قْ دْنَ ا بِ دْنَ إِنَََّم بلغتَ  ةُ عَ يْ َشَّ
َفُهَو  مْ هِ يْ فِ  نَ عَ طَ  نْ َفمَ  ،مْ هِ لِ

«ٌ: حِ لْ مُ 
(2). 

دين بة رِيَطةى ئةوان طةيشتووةتة ئيَمة، بؤية هةركةس تانة و تواجنيان ليَبدات ئةوا واتة: 
 .بيَربِواية

                                                             

 .(13/66البن حجر ) "فتح الباري" (1)

 .(2/134) "أصول الرسخيس" (2)
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 دوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادا

ةرى كارى كة نووسةرى وةحى و طيَرِانةوةى فةرموودةكانة و بةرِيَوةب  )معاوية(بةتايبةت 
 هاوةآلنة.

ال   ثيَنجةم: حق فيه معلومًا واَلَلف الواقع بيدْنهم وإن كان اَل» :v (الشوكاين)ق 

وان:رج َتت عموم األدلة الدْناطقة  ،لكن اَلخالف له من مجلة من شملته مزية الصحبة ،باألدلة

وتعظيمهم ، إليها  اَلصْييتعْيَّ  ،وال سيَم ولم تأويَلت وُمامل ،بَم ي:فع عدْنهم ما وقع من اَلطأ

شأن كل مسلم معظم للَشيعة  ،َّنم وارتفاع درجتهم عن سائر القرونأواالعَتاف بعلو ش

«واالشتغال بمثالبهم ومعائبهم التي تلصق ِبم كذبًا وِبتًا هو شأن كل ُمذول ،والدْنبوة
(1). 

اندا بة اويخاوةن حةق ديارة لة ن ضىطةرئةئةو جياوازييانةى كة كةوتووةتة نيَوانيانةوة  واتة:
وة ، اوةَلييةتى وةسفةكانى دةرناضيَتة كؤى طشتى ثلةوثايةى هل بةَلطةكان، وة جياوازكارانيش

لةذيَر دةقة طشتييةكانى وةسفى هاوةآلندا جيَطةى دةبيَتةوة و دةبيَتة هؤكارى رِةواندنةوةى 
ةو حةقةى كة ، كة بؤخؤى بةشيَكة لهةَلةكانى، لةطةأل ئةوةشدا ئيجتيهاد و بؤضوونى خؤى هةية

دةطةرِيَتةوة سةرى، داننان بة ثلةوثايةى بةرزيان و باشرتينيان لةناو هةموو ضينةكانى 
 كارى هةموو كةسيَكى بةقةدر و بةها رِاطرى شةريعةت و ثيَغةمبةرايةتيية، وة خؤ ؛موسوَلماناندا

كارى  ؛كان بؤياندرؤ هةَلبةسرتاوة بة كةليَنةكانيان و تواجندان ليَيانقاَلكردن بة هةَلة و سةر
 هةموو بيَنرخ و بضووكيَكة.

اُم  شةشةم: ال  اإِلم  اوي  )ق   ،َلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َوُنِحبُّ َأْصَحاَب َرُسوِل اهللَِّ َص » :v (اْلطىح 

ُأ ِمْن َأَحٍ: ِمدْنُْهمْ  ،ُط ِِف ُحبِّ َأَحٍ: ِمدْنُْهمْ َواَل ُنَفرِّ  ْْيِ  ،ْبِغُضُهمْ َوُنبِْغُض َمْن يُ  ،َواَل َنَترَبَّ َوبَِغْْيِ اَْلَ

َوُبْغُضُهْم ُكْفٌر َونَِفاٌق  ،َوُحبُُّهْم دِيٌن َوإِيََمٌن َوإِْحَسانٌ  ،َواَل َنْذُكُرُهْم إاِلَّ بَِخْْيٍ  ،َيْذُكُرُهمْ 

«َوُطْغَيانٌ 
(2). 
خؤش دةويَت و زيادةرِةوى ناكةين لة كةسياندا، وة  هاوةآلنى ثيَغةمبةرمان  واتة:
ريَزى ناكةين لة كةسيان، وة رِقمان لةو كةسةية كة رِقى ليَيانة و بة باش باسيان ناكات، دوورةثة

                                                             

 .(1/62للشوكاين ) "وبل الغَّمم عَّل شفاء األوام" (1)

 .81ص "العقيدة الطحاوية" (2)



 
232 

 ( ةاويَّعَُمهاوةلــَى بةِرَيز )ارةم / بةشى ضو

 

باسيان ناكةين، وة خؤشةويستييان دين و ئيماندارى و ضاكةية، وة رِقليَبوونيان  يشوة بةبآ ضاكة
 .بيَربِوايى و دوورِوويى و ستةمكاريية

اُم  حةوتةم: ال  اإِلم  اصِ  مل ىا ُسئِل   v (أمحد)ق  و ْبن  اْلع  ْمر  ع  ة  و  اِوي  ص  ُمع  ن قى ُجٍل ت  ْن ر   :ع 

 ر   هُ ل   اُل ق  يُ أ  
ْ  هُ نَّ إِ » : ال  ق  ؟ ف  ِضي افِ  َن :ًا مِ َح : أَ َح َعَلْيِهََم إاِلَّ َوَلُه َخبِيَئُة ُسوٍء، َما اْنَتَقَص أَ  ئَ ََتِ ََيْ  َل

«إاِلَّ َوَلُه َداِخَلُة ُسوءٍ  ةِ ابِ َح صَّ الْ 
(1). 

 )معاوية وعمرو(دةربارةى كةسيَك كة قسة بة  v )أمحد(يار كرا لة ئيمام ثرس واتة:
  :نيية ئةو توانايةى هةبيَت بيَجطة لة كةسيَك نةبيَت كة ناخى ثيس بيَت، بَليَت، وتى

 هةركةسيَك رِةخنة و توانج لة هاوةآلن بطريَت هةر ناخ ثيسة.

«ىدْنَ ْس  اْْلُ الَّ إِ  مْ هِ يْ فِ  ُل وْ قُ ا أَ مَ » فةرمووى: وة لة وةآلمى ثرسياريَكى تردا
واتة: هيض  ،(2)

، كة خواى ى خويَندةوة{c}ى سوورةتى (52)وة ئايةتى  دةربارةيان ناَليَم تةنها خيَر نةبيَت،

ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ]طةورة دةفةرمويَت:   .{c  :52}[ ڀٻ  

ال   هةشتةم:  اهللَُّ َعَلْيِه َصَلَّ َحاُب َرُسوِل اهللَِّ َوَأْص  َهاَجِت اْلِفْتدْنَةُ »: v( حممد بن سريين)ق 

َها َعََشَ  َوَسلَّمَ  «َثََلثِْيَ اَئٌة، َبْل َلْ َيْبُلُغوا ِمدْنُْهْم مِ ُة آاَلٍف، َفََم َحََضَ
(3). 

لةو  ذمارةى هاوةآلن  ؛رِووى كردة هاوةآلنى ثيَغةمبةر  دووبةرةكايةتىواتة: كاتيَك 
ذمارةية سةد كةسيان ئامادةي فيتنةكة نةبوون، بةَلكوو  كاتةدا دة هةزار كةس دةبوون، لةو

 .نةطةيشتة سى كةسيش

ال  ) نؤيةم: وَيب أن يعلم أن ما جرى بْي أصحاب »: v (أبو بكر بن الطيب الباقالينق 

ورِض اهلل عدْنهم، من اَلشاجرة نكف عدْنه ونَتحم عَل اْلميع ونثدْني   اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصَلَّ  الدْنبي

                                                             
 .(59/210البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 8/148البن كثري ) "البداية والنهاية" (1)

 .221صالبن اجلوزي  "اإلمام أمحد مناقب" (2)

(، و 4/1271البن أيب شيبة ) "تأريخ املدينة"(، و 4787( برقم )3/182ألمحد بن حنبل ) "العلل ومعرفة الرجال" (3)

البن تيمية  "منهاج السنة النبوية"(، و 7/281البن كثري ) "البداية والنهاية"(، و 728أليب بكر بن اخلالل ) "السنة"

(6/236). 
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ونسأل اهلل تعاَل لم الرضوان واألمان والفوز واْلدْنان، ونعتق: أن عليا عليه السَلم عليهم 

أصاب فيَم فعل وله أجران، وأن الصحابة رِض اهلل عدْنهم إن ما ص:ر مدْنهم كان باجتهاد فلهم 

«األجر وال يفسقون وال يب:عون
(1). 

ا دةبيَت وازى ليَبيَنيت و بزانريَت ئةوةى كة رِوويداوة لةنيَوان هاوةآلندثيَويستة  واتة:
ثلةوثايةيان بكةيت و داواى رِازيبوونى خوايى و دووعاى خيَريان بؤ بكةيت، وةسف و باسى 

)علي بن أبي بةهةشت و ثايةبةرزييان بؤ بكةيت، وة باوةرِمان واية كة ثاريَزراوى و بةدةستهيَنانى 
ةكةى، وة ئةوةى لة هاوةآلن خاوةن حةق بووة و دوو ثاداشتى هةية لةسةر ئيجتيهاد  طالب(

وةشاوةتةوة هةمووى بة ئيجتيهادى دينى بووة و خاوةن ثاداشنت و هيض برِياريَكى تاوانبارى و 
 بيدعةكارى نادريَت بةسةرياندا.

ال  ) دةيةم: وأال يذكر أح: من صحابة الرسول إال بأحسن »: v (ينيزيد القريواأبو ق 

الدْناس أن يلتمس لم أحسن اَلخارج ويظن ِبم  ذكر واإلمساك عَم شجر بيدْنهم وأَّنم أحق

«أحسن اَلذاهب
(2). 

نابيَت هيض كةسيَك لة هاوةآلن باس بكريَن بيَجطة لة باشرتين شيَواز نةبيَت، وة بيَدةنط  واتة:
باشرتين طومان بيت لة هةموو رِووداوةكانى نيَوانيان، ئةوان لة ثيَشرتين كةسن كة ثيَويست بيَت 

 رِا و بةَلطةيان بؤ بكريَت.ةوة و بؤضوونى و شيَوازى شيكردن

ال  ) يانزةيةم: ْمَساَك َعَمَّ »: v ابن تيمية(ق  ُه َوإِْن َكاَن اَلُْْخَتاُر اإْلِ َّا َيدْنَْبِغي َأْن ُيْعَلَم َأنَّ َوِِم

َحاَبِة َوااِلْستِْغَفاَر لِلطَّائَِفَتْْيِ مَجِيًعا َوُمَوااَلََتُْم؛ َفَليْ  َس ِمْن اْلَواِجِب اْعتَِقاُد َأنَّ ُكلَّ َشَجَر َبْْيَ الصَّ

اًل َكاْلُعَلََمِء َبْل فِيِهْم اَلُْْذنُِب َواَلُِْسُء َوفِ  ْ َيُكْن إالَّ ُُمَْتِهً:ا ُمَتَأوِّ ُ ِِف َواِحٍ: ِمْن اْلَعْسَكِر َل يِهْم اَلَُْقُصِّ

يِّئَ  َوى َلكِْن إَذا َكاَنْت السَّ «ُة ِِف َحَسدْنَاٍت َكثَِْيةٍ َكاَنْت َمْرُجوَحًة َمْغُفوَرةً ااِلْجتَِهادِ لدِْنَْوِع ِمْن اْلَ
(3). 

                                                             

 "أسم  املطالب يف سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب"، و 67للباقالين ص "اإلنصاف فيَّم َيب اعتقاده وال َيوز اجلهل به" (1)

 .(4/434البن تيمية ) "جمموع الفتاوى" (3)   .(2/697لعيل الصاليب )

لعيل  "سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب أسم  املطالب يف"، و 23ص "الثمر الداين رشح رسالة ابن أيب زيد القريواين" (2)

 .154لعيل الصاليب ص "معاوية بن أيب سفيان"(، 2/697الصاليب )
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بةآلم باوةرِيشمان وابيَت كة  ؛لةسةروو ئةوةوة كة بيَدةنط بني لة ئاستى هاوةآلندا واتة:
تياياندا  دةشيَتوةكوو زانايان،  خاوةن ئيجتيهاد و ليَكدانةوةيةك بوونهةريةكة لةو دوو كؤمةَلة 

لة ئيجتيهادياندا، بة هؤكارى جؤريَك لة  ة ياخود كةمتةرخةم بووبيَتتاوانبار يان هةَل
ئةوا هؤكارى ليَخؤشبوون و  ؛، بةآلم طةر تاوانيَكى كةم لة ضاكةيةكى زؤردا بووويستةكانيان
 سرِينةوةية.

  (بن أبي طالب )حسن بن عليلة سةردةمى   )معاوية(

شةهيد  )عبد الرمحن بن ملجم(يةن لةال  )علي بن أبي طالب(كاتيَك خةليفةى ضوارةم 
ُثُكََم "»كة فةرمووى:  ، لةسةر وادةكةى ثيَغةمبةر (1)ى كؤضيدا(40)كرا، لة ساَلى  َأاَل ُأَح:ِّ

؟ :  "بَِأْشَقى الدْنَّاِس َرُجَلْْيِ ال  ُسول  اهللىِ، ق  ا ر  ُقْلن ا: ب َّل  ي  ي ُأَحْيِمُر َثُموَد الَِّذي َعَقَر الدْنَّاَقَة، َوالَّذِ "ف 

ُبَك َيا َعَِلُّ َعََل َهِذهِ  «"َحتَّى ُتَبلَّ ِمدْنُْه َهِذهِ  -َيْعدْنِي َقْرَنُه  -َيَْضِ
(2). 

ئةو كةسةى كة حوشرتةكةى )صاَلح(ى سةربرِى، وة ئةو خراثرتين كةس دوو كةسن، واتة: 
 سةرت( دةدات تا ئيَرةت )رِيشت( تةرِ و خويَناوى دةبيَت.كةسةى ئةى )عةىل( ليَرةت )

داوايان ليَكرد كة كةسيَك لة شويَنى خؤى ثيَش ئةوةى وةفات بكات  )عةىل(  ئيمامى
 "اَل، َوَلكِِن َأْتُرُكُكْم إََِل َما َتَرَكُكِم إَلْيِه َرُسوُل اهللِ َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم »ئةويش وتى: دابنيَت، 

َك إَِذا َأَتْيَتُه؟  ًة  إَِذا َلِقيَتُه؟  َوَقاَل  -َقاُلوا  َفََم َتُقوُل لَِربِّ َأُقوُل  اللُهمَّ َتَرْكَتدْنِي  "َقاَل   -َوكِيٌع َمرَّ

مْ  «فِيِهْم َما َبَ:ا َلَك، ُثمَّ َقَبْضَتدْنِي إَِلْيَك َوَأْنَت فِيِهْم، َفإِْن ِشْئَت َأْصَلْحَتُهْم َوإِْن ِشْئَت َأْفَسْ:ََتُ
(3). 

                                                             

 (.8/18)البن كثري  "البداية والنهاية"(، و 2/537)للذهبي  "سري أعالم النبالء" (1)

فضائل "رنؤوط: حسن لغريه، ويف وقال شعيب األ (،18321) "املسند"وأمحد يف  (،8485) "الكربى"رواه النسائي يف  (2)

ِط ُمْسلِمٍ  وقال: (4679) "املستدرك"احلاكم يف (، ورواه 1172) "الصحابة ْ َّل  رش  ِحيٌح ع  ِديٌث ص  ا ح  ذ  ووافقه الذهبي،  ،ه 

 "الكن  واألسَّمء"والدواليب يف  (،811) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف  (،7311) "الكبري"الطرباين يف ورواه 

 (.2589) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 1743) "الصحيحة"وصححه األلباين يف (، 2062)

وابن أيب شيبة يف  (،590) "مسنده"وأبو يعَّل يف وقال شعيب األرنؤوط: حسن لغريه،  (،1078) "املسند"رواه أمحد يف  (3)

رشح "الاللكائي يف  (،2/552) "السنة"وابن أيب عاصم يف  (،474) "قضاء والقدرال"والبيهقي يف  (،37098) "املصنف"

 .(595) "املختارة"(، والضياء يف 332) "السنة"وأبو بكر بن اخلالل يف  (،1209) "أصول اعتقاد
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، نيبةجيَى هيَشت ةيةى كة ثيَغةمبةرى خوا نةخيَر، بةَلكوو بةجيَتان دةهيََلم بةو شيَوواتة: 
وتيان: ئةى ضى دةَليَيت بة خواى خؤت كة دةيطةيتىَ؟ وتى: دةَليَم: خواية ضةندة ويستت منت 

طةر ويستت ليَبيَت ثاش من ضاكيان دةكةيت، هيَشتةوة تياياندا، ثاشان منت بردةوة الى خؤت، 
 وة طةر ويستت ليَبيَت تيَكيان دةدةيت.

 )قيس بن سعد(ى كورِيان هةَلبذارد و يةكةم كةس )حسن(، تى ئيمامى )عةىل( ثاش وةفا
 .(1)ثةميانى ثيَدا

مةرجى دانا لةسةر خةَلكى )عيَرِاق( لة كاتى ثةميانثيَداندا،  وة )حسن كورِى عةىل(ش 
: «الَّ َعََل َما َأُقوُل َلُكمْ َواهللَِّ اَل ُأَبايُِعُكْم إِ »وتى:  ال  ؟ ق  ا ِهي  اُلوا: م  ُتَساَلُِوَن َمْن َساَلَُْت، »، ق 

اِرُبوَن َمْن َحاَرْبُت  «َوَُتَ
(2). 

سويَند بة خوا ثةميانتان ىلَ وةرناطرم تاوةكوو ئةوةى كة ثيَتان دةَليَم جيَبةجيَ نةبيَت، واتة: 
ةأل هةركةسيَك شةرِم وتيان: ضيية؟ وتى: لةطةأل هةركةسيَك رِيَككةومت دةبيَت رِيَكبكةون، وة لةط

 كرد دةبيَت شةرِ بكةن.

بةسةر حيجاز و  بووة خةليفةيةكى شةرعى )حسن بن علي بن أبي طالب( بةم شيَوةية 
 عيَرِاق و يةمةنةوة.

  )معاوية(ئةم خةليفايةتييةى ئيمامى )حسن( شةش مانط بةردةوام بوو، ثاشان دابةزى بؤ 
سوَلمانان، بةم شةش مانطة ئةو سى ساَلةى وادةى ثيَغةمبةر بؤ كؤتاييهاتن بة خويَنرِشتنى نيَوان مو

 تِي َثََلُثوَن َسدْنَةً »كة فةرمووى:  ثرِ بووةوة ََلَفُة َبْعِ:ي ِِف ُأمَّ «اَْلِ
(3). 

 يَت.خايةنلةثاش من سى ساأل دةخةالفةت لةسةر رِيَرِةوى ثيَغةمبةرايةتى واتة: 
                                                             

 (.6/77) "تأريخ الطربي" (1)

 "الطربي تأريخ" ، ويف(1/286) "الطبقات"وابن سعد يف (، 4805( برقم )3/190) "املستدرك"رواه احلاكم يف  (2)

سري أعالم "(، و 13/263البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 2/751البن األثري ) "مل يف التأريخالكا"(، و 2/77)

 .(4/340للذهبي ) "النبالء

(، والطرباين يف 3828) "املسند"(، والبزار يف 6943) "صحيحه"(، وابن حبان يف 2226(، والرتمذي )1821رواه مسلم ) (3)

 "الرشيعة"(، واآلجري يف 8/205) "اإلبانة"، وابن بطة يف 333ص "داالعتقا"(، والبيهقي يف 6442) "الكبري"

 (.2313) "اجلامع"(، وابن عبد الرب يف 4/1759)
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ََلَفِة إِنَََّم َكَمَلِت الثَّ »: v( ابن كثري)ال  ق   ُه َنَزَل َعِن اَْلِ َسِن بن عَل، َفإِنَّ ََلُثوَن بِِخََلَفِة اْْلَ

ِل ِمْن َسدْنَِة إِْحَ:ى َوَأْرَبِعَْي، َوَذلَِك َكََمُل َثََلثَِْي َسدْنًَة ِمْن َمْوِت َرُسولِ  َُِعاِوَيَة ِِف َربِيٍع اأْلَوَّ  اهللَِّ َل

ُه تُ  ْجَرةِ، َوَهَذا مِ َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفإِنَّ َة ِمَن اْلِ ِل َسدْنََة إِْحَ:ى َعَْشَ َ ِِف َربِيٍع اأْلَوَّ  لِ ئِ الَ دَ  نْ ُوِفِّ

 وَّ بُ دْنُّ الْ 
«يًَم لِ ْس تَ  لَّمَ َس وَ  هِ يْ لَ عَ  هُ مُ َلَ َس وَ  اهللِ اُت وَ لَ َص  ةِ

(1). 
 ئةو سى ساَلة تةواو دةبيَت بةو شةش مانطةى ئيمامى )حسن(، لةبةر ئةوةى ثيَغةمبةر  واتة:

(ى ى كؤضى وةفاتى كرد، وة )حسن(يش لة مانطى )(11)ى ساَلى ()لة مانطى 
ئةوة تةواوى سى ساَلةكةية كة ثيَغةمبةر  ، )معاوية(ى كؤضى خةالفةتى بةخشى بة (41)ساَلى 
 .وةكوو موعجيزةيةكى ثيَغةمبةرايةتى هةواَلى داوة 

ةى رِاشيدينة، هةروةك ئةم ثيَنجةم خةليف )حسن بن علي بن أبي طالب( بةم شيَوةية 
 زانايانة ئاماذةيان ثيَداوة:

  (.4/172) "أحكام القرآن" لةأبو بكر العريب 

 (.12/102) "رشح النووي عَّل مسلم" لة القاِض عياض 

  (.2/409) "فيض القدير" لةاملناوي 

 (.2/397) "الصواعق املحرقة" لة ابن حجر اَليثمي 

 545ص "ح العقيدة الطحاويةرش" لة ابن أيب العز احلنفي. 

بةو دابةزينةى ئيمامى )حسن( موسوَلمانان بوون بة يةك و كؤتايى بة هةموو ناكؤكييةكان هات 
 ، واتة ساَلى كؤدةنطى و يةكبوون.(2))عام اجلماعة(و ئةو ساَلة ناو نرا 

                                                             
 .(8/128البن كثري ) "البداية والنهاية" (1)

(، و 6/246البن كثري ) "البداية والنهاية"(، و 4/5للذهبي ) "تأريخ اإلسالم"، و (3/137)للذهبي  "سري أعالم النبالء" (2)

، و 149للسيوطي ص "تأريخ اخللفاء"(، و 2/650) "تأريخ ابن خلدون"و  ،203ص "تاريخ خليفة بن خياط"

البن عساكر  "تأريخ دمشق"(، و 1/574للخطيب البغدادي ) "تأريخ بغداد"(، و 3/1418البن عبد الرب ) "االستيعاب"

 .(5/201ن األثري )الب "أسد الغابة"(، و 6/120البن حجر ) "اإلصابة"(، و 28/35)
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)يا مزلة ئةطةرضى نارِةزاييةك لةاليةن عيَرِاقييةكانةوة هةبوو، بة ئيمامى )حسن(يان دةوت 
اِجُم اْلَعَرِب بَِيِ:ي، »، واتة: ئةى زةليلكةرى ئيمانداران، ئةويش دةيوت: املؤمنني( َكاَنْت مَجَ

ْكُتَها اْبتَِغاَء َوْجِه اهللَِّ اِرُبوَن َمْن َحاَرْبُت، َفََتَ «ُيَساَلُِوَن َمْن َساَلَُْت َوُُيَ
(1). 

هةركةسيَك رِيَكبكةومتاية  جوجمومةى هةموو عةرةب لة دةستمدا بوو، لةطةألواتة: 
 رِيَكدةكةوتن، وة لةطةأل هةركةسيَك شةرِم بكرداية شةرِيان دةكرد، لةبةر خوا وازم ليَهيَنا.

َم ِمْثَقاَل »وة لة وتارةكةيدا فةرمووى:  ٍ: َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِة ُُمَمَّ َوإِِّنِّ َما ُأِحبُّ َأنَّ ِِلَ ِمْن ُأمَّ

ِِّن، َوإِِّنِّ اَل َأِجُ: ِِل َوَلُكْم َحبَِّة َخْرَدٍل ُيَ  َّا َيَُضُّ َراُق فِيِه ِمْلُء ُِمَْجَمٍة ِمْن َدٍم إِْذ َعلِْمُت َما َيدْنَْفُعدْنِي ِِم

ُقوا بِطِيَبتُِكمْ  «َفاْْلَ
(2). 

وة من ثيَم خؤش نيية طةرديلةيةك بة هيَندةى دةنكة طةمنيَك لة خويَنى كةس برِيَذريَت، واتة: 
 سوود و زيانى بؤم هةية، برِؤن بةالى كارى خؤتانةوة.كة ةوةى من شارةزام ب

ناظر لكم  عَل مسلم ضغيدْنة، وإِّن أيا الدْناس، إنى ق: أصبحت غْي ُمتمل»وة فةرمووى: 

رأيي، إن الذي تكرهون من اْلَمعة أفضل ِما َتبون  ، وأرى رأًيا فَل تردوا عَلَّ لدْنفس يكدْنظر

«من الفرقة
(3). 

رِقى هيض كةسيَكم لة دَلدا نيية، وةكوو خؤم سةيرى ئيَوة دةكةم، لةبةرئةوة خةَلكينة من واتة: 
باشرتة مةدةنةوة، ئةو ثيَناخؤشبوونةى هةتانة لة بوون بةيةكدا زؤر  و بؤضوونةكةم ى رِابةرثةرض

 لةو ثيَناخؤشبوونةتان لة دووبةرةكايةتى.

                                                             

البن كثري  "البداية والنهاية"(، ويف 2/36) "احللية"(، وأبو نعيم يف 2797) "رشح أصول اعتقاد"رواه الاللكائي يف  (1)

 "هتذيب الكَّمل"(، و 13/280البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 1/319البن سعد ) "الطبقات الكربى"(، و 11/206)

هتذيب "(، و 4/343للذهبي ) "سري أعالم النبالء"(، و 2/397للذهبي ) "سالمتأريخ اإل"(، و 6/250للمزي )

 .(2/300البن حجر ) "التهذيب

 "الفتن"(، و نعيم بن محاد يف 2798) "رشح أصول اعتقاد"(، و الاللكائي يف 1364) "فضائل الصحابة"رواه أمحد يف  (2)

(457). 

 .217للدينوري ص "األخبار الطوال" (3)
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ةو رِيَككةوتنة رِازى بوون، لة ذياندا مابوون هةموويان ب هةرضى لة هاوةآلنى ثيَغةمبةر 
ٌة ِمْن َأْصَحاِب َرُسوُل اهللَِّ »دةَليَت:  v (ي)األوزاعوةكوو ئيمامى  َأْدَرْكُت ِخََلَفَة ُمَعاِوَيَة ِع:َّ

َم ِمدْنُْهْم  َسْعٌ:، َوُأَساَمُة، َوَجابٌِر، َواْبُن ُعَمَر، َوَزْيُ: ْبُن َثابَِت، َوَمْسلَ  َمُة ْبُن َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه وَسلَّ

َّْن َسمَّ  ْيُت َُمَْلٍ:، َوَأُبو َسِعيٍ:، َوَرافُِع ْبُن ُخَ:ْيٍج، َوَأُبو ُأَماَمَة، َوَأَنُس ْبُن َمالٍِك، َوِرَجاٌل َأْكَثُر ِِم

وا ِمَن اْلكَِتاِب َتدْنِْزيَلهُ  َ:ى، َوَأْوِعَيَة الِْعْلِم، َحََضُ ، َوَأَخُذوا بَِأْضَعاٍف ُمَضاَعَفٍة، َكاُنوا َمَصابِيَح اْلُ

ْم بِإِْحَساٍن إِْن َشاَء اهللَُّ َم َتْأِويَلُه، َوِمَن التَّابِِعَْي َلُ اَلِْْسَوُر  ، ِمدْنُْهْم َعْن َرُسوُل اهللَِّ َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه وَسلَّ

ِْحَِن بن األسود بن عب: غوث، َوَسِعيُ: ْبُن اَلَُْسيِِّب، َوُعرْ  ، َوْعبُ: ْبُن َُمَْرَمَة، َوْعبُ: الرَّ َبْْيِ َوُة ْبُن الزُّ

ٍ: َصَلَّ اهللَُّ عَ  ِة ُُمَمَّ ْم، َلْ َيدْنَْزُعوا َيً:ا َعْن ُُمَاَمَعٍة ِِف ُأمَّ يٍز ِِف َأْشَباهٍ َلُ «َلْيِه وَسلَّمَ اهللَِّ ْبُن ُُمَْْيِ
(1). 

ة و ثةميانثيَدانى ل  )معاوية(لة سةردةمى دابةزينى )حسن( بؤ هاوةآلنيَكى زؤر واتة: 
، كة هةموويان يشزؤرتر لةوانوة  (... َسْعٌد، َوُأَساَمُة، َوَجاِبٌر، َواْبُن ُعَمَر،)ذياندا مابوون، هةر لة 
اْلِمْسَوُر، َوْعبُد )شووى زانست بوون، وة لة شويَنكةوتووانيشدا وةكوو ضراى هيدايةت و تويَ

 ةكيَشاوةتةوة لةو ثةميانى رِيَككةوتنة.يةكيَك لةمانة دةستى ن (،... الرَّْحَمن، َوَسِعيد، َوُعْرَوة،

َحاَبة من افبويع اْْلسن ثمَّ سلم اأْلَمر إََِل مع»دةَليَت:  v (بن حزم)ا وة وية َوِِف بقايا الصَّ

لْم َعن آِخرهم َبايع ُمَعاِوَية  ُهَو أفضل ِمدْنُْهََم بََِل خَلف ِِمَّن أْنفق قبل اْلَفْتح َوَقاتل فكلهم َأوَّ

اع ُمَتَيقن بع: إمِْجَاع عَل َجَواز إَِماَمةَوَرأى إَِمامَ  «ته َوَهَذا إمِْجَ
(2). 

كرد، لةناو هاوةآلندا زؤر  )معاوية(كاتيَك ثةميان درا بة )حسن( و كارةكةى رِادةستى  واتة:
لة هةردووكيان باشرت هةبوو تياياندا بةبآ جياوازى لةوانةى لةثيَش طرتنةوةى مةككة كؤشش و 

هةرهةموويان لة سةرةتايانةوة تا كؤتاييان ثةميانيان داوة بة ى خوادا كردووة، بةخشينيان لةثيَناو
و بة ثيَشةوايان داناوة، ئةم دابةزينةى )حسن ى كورِى ئيمامى عةىل( رِةتكردنةوةى  )معاوية(

ئيمامى  بؤية طةر )حسن( دةَليَن،  )معاوية(شيعةكانة كة بة )معصوم(ى دادةنيَن و قسةش بة 
 ىـاميَكـؤى لةاليةن ئيمـئةوا دانةدةبةزى ب ؛ ارةـاية بؤ ئةم كـاو نةزانيـاك و شيـبة ض ىاوية(ـعـ)م

                                                             

 .(59/158البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 8/142البن كثري ) "البداية والنهاية"، و 190ص "خ أيب زرعةتأري" (1)

 .(4/127البن حزم ) "الفصل يف امللل واألهواء والنحل" (2)
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 ةوة كة كارةكانى هةَلةى تيَدا نيية.يان)معصوم(

خةوارجةكانى كردووة، بةآلم بةو شيَوةية باسى ئةم زةمى  وة لةاليةكى تريشةوة ثيَغةمبةر 
ةوةية كة لةسةر ئيمان و ديندارين و كارةكةيان دوو كؤمةَلةى موسوَلمانانى نةكرد، وة ماناى ئ
دابةزينى لةم بة  دانى ناوة ى كردووة ئيجتيهاديية، وة وةسفى )حسن ى كورِى عةىل( 

 .يان دةكردكة لة ضوارضيَوةى دينيدا كارئةمانة بؤخؤى هةمووى ئاماذةية  كارةدا،

ال   رْبُ ابْ »:  v (ابن كثري)ق  َماُم اْْلَ ُن َعبَّاٍس ِمْن ُعُموِم َهِذهِ اْْلَيِة اْلَكِريَمِة ِواَلَيَة َوَقْ: َأَخَذ اإْلِ

ُه َكاَن َوِِلَّ ُعْثََمَن، َوَقْ: ُقتَِل ُعْثََمُن َمْظُلوًما، َرِِضَ  ُه َسَيْملُِك؛ أِلَنَّ ْلَطدْنََة، َوَأنَّ  اهللَُّ َعدْنُْه، ... ُمَعاِوَيَة السَّ

اِِّنُّ ِِف ُمعْ  َجِمِه ... َعِن َزْهَ:م اَْلْرمي َقاَل  ُكدْنَّا ِِف َسَمِر اْبِن َعبَّاٍس َفَقاَل  إِِّنِّ َوَقْ: َرَوى َذلَِك الطَّرَبَ

ُجِل َما َكاَن  ُه َلََّا َكاَن ِمْن َأْمِر َهَذا الرَّ ُثُكْم َحِ:يًثا َلْيَس بِِْسٍّ َواَل َعََلنَِيٍة؛ إِنَّ ُقْلُت -َيْعدْنِي ُعْثََمَن -ُُمَ:ِّ

َرنَّ َعَلْيُكْم لَِعَِلٍّ  اْعَتِزْل َفلَ  ْو ُكدْنَْت ِِف ُجْحٍر ُطلِْبَت َحتَّى ُتْسَتْخَرَج، َفَعَصاِِّن، َواْيُم اهللَِّ َلَيَتَأمَّ

ۀہ ڱ ں]ُمَعاِوَيُة، َوَذلَِك َأنَّ اهللََّ َتَعاََل َيُقوُل   ںڻڻڻ ڻۀ

«{W  :33}[ ھہہ  ہ   ھ     ھ  
(1). 

ڳ  ڳ  ڱ    ڳگ  گ  ڳ ] :ة ئايةتىل )ابن عباس(زانا و ثيَشةواى ئةم ئوممةتة واتة: 

ںںڻڻڻ ڻۀۀڱ ڱ ئاماذةى [ ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ  ڱ  
  )عثمان بن عفان(خويَنى خةليفة  و كاتة، لةبةرئةوةى خاوةنىكرد ئة )معاوية(بة دةسةآلتى 

)ابن شةويَك لةالى دةيطيَرِيَتةوة و دةَليَت:  (انيطربال)ئةويش بة ستةم كوذراوة، وةكوو  بووة،
  ()عثمانبووين، وتى: من قسةيةكتان بؤ دةكةم، نة شاراوةية و نة ئاشكرا، كاتيَك  (عباس

طةر لة م وت: دووركةوةرةوة لة خةليفايةتى، )علي بن أبي طالب(ئةوةى بةسةرهات بة 
باآلدةست دةبيَت  )معاوية(كونيَكيشدا بيت دةرت دةهيَنن و بةزؤر دةتكةنة خةليفة، سويَندبة خوا 

ں ں ڻ ڻلةبةر ئةوةى خوا دةفةرمويَت: ] بةسةرتاندا، ڻ  ۀ   ڻ ڱ  

 زيادةرِةوىواتة: ئةوةى بة ستةم بكوذريَت ئةوا ليَثرسراوةكةى باآلدةستة و  ،[ہ   ہۀ
                                                             

 {.W : W  :33}( يف تفسري سورة 5/73) "تفسري القرآن العظيم" (1)
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 مةكةن لة كوشتندا.

لةبةر ئةوةى ئيمامى "ئيَوة بكوذةكانى ناكوذنةوة،  ئةوة بوو كة مادام )ابن عباس(مةبةستى 
، ئةوا خواى طةورة دةفةرمويَت: "يَت تا ووآلت هيَور دةبيَتةوةدةيوت: با دواكةو )عةىل( 

ية )معاوية(واتة: وةىل ئةمرةكةى باآلدةست دةكةين، ئةويش  [،ڻڻڻڻ]
هاتة دى و ئيمامى  )ابن عباس(سةردةكةويَت و دةسةآلت دةطريَتة دةست، ئةوةبوو تةفسريةكةى 

[ ڻبة ليَكدانةوةى وشةى ] بة حةقةكةى كة نةسةندرايةوة باآلدةست بوو،  )معاوية(
 لة ئايةتةكةدا.

وتى:   )معاوية(وة لة دادوةرى خؤيشى ئةم رِاستييةشى دان ثيا دةنا، وةك لة وتاريَكيدا 
ُكْم، َوإِنَّ َبْيدْنَُكْم َمْن ُهَو َخْْيٌ ِمدْنِّي َعْبُ: اهللَِّ ْبُن ُعَمرَ » ا الدْنَّاُس، َواهللَِّ َما َأَنا بَِخْْيِ َ ْبُ: اهللَِّ ْبُن ، َوعَ َيا َأيُّ

ا ِمَن اأْلََفاِضِل، َوَلكِْن َعَسى َأْن َأُكوَن َأْنَفَعُكْم َلُكْم ِواَلَيًة َوَأْنَكاُكْم ِِف َعُ:وِّ  ُُهَ ُكْم َعْمٍرو، َوَغْْيُ

ُكْم َحْلًبا «َوَأَدرَّ
(1). 

ُد اللَِّه ْبُن َعْبخةَلكينة، من باشرتين كةستان نيم، بةَلكوو لة من باشرتتان تيَداية، وةكوو )واتة: 
و بيَجطة لةو دوانةش لة ضاكةكان، بةآلم رِةنطة من باشرت مب بؤ  (ُعَمَر، َوَعْبُد اللَِّه ْبُن َعْمٍرو

دوذمنتان و شارةزاترينتان مب لة بةرِيَوةبردنى ئةم كارة، وة باشرتين كةستان مب بؤ ليَدانى 
 كؤكردنةوةدا.

دةكات بة سةركةوتوويى لةم  اوية()معوةسفى   عباس( كورِى)عبد اهلل ى بؤية 
ا ذَ إِ ع، وَ قَ َقْ: َعلِْمُت بَِم َغَلَب ُمَعاِوَيُة الدْنَّاَس، َكاُنوا إَِذا َطاُروا وَ »كارةدا بة وتةيةك كة دةَليَت: 

«واارُ طَ  عَ قَ وَ 
(2). 

بة ضى باآلدةست بوو بةسةر خةَلكدا، ئةطةر خةَلك بفرِياية ئةو  )معاوية(دةزامن واتة: 
 ، وة ئةطةر بنيشتايةتةوة خةَلك دةفرِى.دةنيشتةوة

                                                             

 "تأريخ دمشق البن عساكر"و  (،8/143)البن كثري  "بداية والنهايةال"ويف  (،507) "آلحاد واملثاينا"رواه ابن أيب عاصم يف  (1)

(59/163.) 

 .(59/187البن عساكر ) "تأريخ دمشق"و  (،8/145)البن كثري  "بداية والنهايةال" (2)
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:و   ال  ن قبيصة بن جابر ق  ًَل، َواَل هْ َج  أَ طَ بْ ، َواَل أَ ًَم لْ حِ  َل قَ ثْ ًَل أَ ُج رَ  ُت يْ أَ  رَ ََم ُمَعاِوَية، فَ  ُت بْ حِ َص » ع 

«أَبْعَ: أناًة ِمدْنْهُ 
(1). 

لةسةرخؤ بيَت و  نةمبينيوة هيض ثياويَك لةو قورسرت و زياترم كردووة، )معاوية(هاوةَلى واتة: 
 و خاوةنى دوورترين هيَمنى بيَت. كةمرتين نةزانني و هةَلةى هةبيَت

«إِِّنِّ أَلَْسَتْحيِي َأْن َيُكوَن ُجْرُم َرُجٍل َأْعَظَم ِمْن ِحْلِمي»وة خؤيشى دةَليَت: 
(2). 

 من شةرم دةكةم هةَلةى كةسيَك لة لةسةرخؤيى و خؤرِاطرى من زياتر بيَت.واتة: 

ال  ابْ  ق  بىاس و  «َما َرَأْيُت َرُجًَل َكاَن َأْخَلَق لِْلُمْلِك ِمْن ُمَعاِوَيةَ »: ُن ع 
(3). 

 .شاييستةتر بيَت بة دةسةآلت )معاوية(واتة: كةسم نةبينيوة لة 

  )معاوية( ئيسالم لةسةر دةستى بآلوبوونةوةىجيهاد و 

ر حيجاز و يةمةن و بةسة  )معاوية(دواى ئارامبوونةوةى جيهانى ئيسالمى و باآلدةستى 
بة جيهانى ئةو سةردةمةدا   )معاوية(ةكانى )فتوحات(عيَرِاق و ميسرِ و شامدا، كردنةوة 

بآلوبووةوة و شكؤ و هيَزى دةوَلةتى ئيسالمى لة برةودان و بآلوبوونةوةدا بوو، بؤية لة 
ميان تيَدا ئةم شويَنانة كةوتنة ذيَر دةسةآلتى موسوَلمانان و ئيسال  دا)معاوية(سةردةمى 

 بآلوبووةوة:

 و دروستكردنى ئوستووَلى دةريايى. قربصو قسطنطينية. 1
 دروستكردنى قةيرةوان لة مةغريب، لة رِؤذهةآلتىريب و ـا و مةغـريقيـبةشى سةرووى ئةف. 2

                                                             

للذهبي  "النبالء سري أعالم"(، و 4/315للذهبي ) "تأريخ اإلسالم"و  (،509) "آلحاد واملثاينا"رواه ابن أيب عاصم يف  (1)

 .(19/183البن عساكر ) "تأريخ دمشق"، و 149للسيوطي ص "تأريخ اخللفاء"(، و 3/153)

 .(59/179البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 11/440البن كثري ) "البداية والنهاية" (2)

البن أيب عاصم  "حاد واملثايناآل"، و (97)لعبدالرزاق  "األماِل يف آثار الصحابة"، و (20985) "جامع معمر بن راشد" (3)

للبخاري  "التأريخ الكبري"، و (46)البن سعد  "الطبقات الكربى"، و (677)أليب بكر بن خالل  "السنة"، و (510)

 "سري أعالم النبالء"، و (59/175)البن عساكر  "تأريخ دمشق"، و (5/373)للبغوي  "معجم الصحابة"، و (7/327)

 .(4/313إلسالم )(، و تأريخ ا3/153للذهبي )
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 جيهانى ئيسالمى.
 خوراسان و سجستان.. 3
 .(1)سندو )ما وراء النهر(. 4

َلََّا ُقتَِل ُعْثََمُن، َواْخَتَلَف الدْنَّاُس، َلْ َتُكْن لِلدْنَّاِس »: دةَليَت v زرعة الدمشقي( )أيبوةكوو 

ُة َعََل ُمَعاِوَيةَ  «َغاِزَيٌة، َواَل َصائَِفٌة، َحتَّى اْجَتَمَعِت اأْلُمَّ
(2). 

نيَوان خةَلكةوة، هيض شةهيد كرا و جياوازى كةوتة   )عثمان(كاتيَك خةليفة واتة: 
 . )معاوية( دةمىتاوةكوو هةموو خةَلك كؤبوونةوة لةسةرو جيهاديَك نةما،  )فتوحات(

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ]خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: 

ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڃ   ڄ   

[ گڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  
{k  :55}. 

اِت َعََل َأنَّ اَلُْْسَتْخَلِفَْي ُمْؤِمدْنُو ْسَتَ:لُّ بِهِ يُ »دةَليَت:  v)ابن تيمية(  اِْلَ أِلَنَّ  ;َن َعِمُلوا الصَّ

ْم، وَ  ِهْم، َوُيْسَتَ:لُّ بِِه َعََل َأنَّ َهُؤاَلِء َمْغُفوٌر َلُ ْم اَل لَِغْْيِ ْم َمْغِفَرٌة َوَأْجرٌ اْلَوْعَ: َلُ ُْم  ;َعظِيمٌ  َلُ أِلََّنَّ

اِت َفَتدْنَاَوَلتُْهُم اْْلَيَتاِن  آَيُة الدْنُّوِر َوآَيُة اْلَفتِْح آَمدْنُوا َوَعِمُلوا الصَّ   الدْنُُّعوَت  ،اِْلَ
َوِمَن اَلَْْعُلوِم َأنَّ َهِذهِ

ُه إِْذ َذاَك َحَصَل ااِلْستِْخََلُف،  َحاَبِة َعََل َزَمِن َأِِب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثََمَن، َفإِنَّ َن ُمدْنَْطبَِقٌة َعََل الصَّ  َوََتَكَّ

اَم َوالِْعَراَق َوِمُْصَ َوُخَراَس  وَم، َوَفَتُحوا الشَّ ْوِف، َلََّا َقَهُروا َفاِرَس َوالرُّ يُن َواأْلَْمُن َبْعَ: اَْلَ اَن ال:ِّ

اِر، َبْل َطمِ  َوإِْفِريِقيََّة، اُر َوَلََّا ُقتَِل ُعْثََمُن َوَحَصَلِت اْلِفْتدْنَُة َلْ َيْفَتُحوا َشْيًئا ِمْن بََِلدِ اْلُكفَّ َع فِيِهُم اْلُكفَّ

اِم َوُخَراَساَن، َوكَ  اُف َبْعًضابِالشَّ َوِحيدْنَئٍِذ َفَقَ: َدلَّ اْلُقْرآُن َعََل إِيََمِن َأِِب َبْكٍر َوُعَمَر ، اَن َبْعُضُهْم ََيَ

يَن َكاُنوا ِِف َزَمِن َوالَّذِ  ،ِف َوالتَّْمكِِْي َواأْلَْمنِ َوُعْثََمَن، َوَمْن َكاَن َمَعُهْم ِِف َزَمِن ااِلْستِْخََل 

                                                             

 .444، 383لعيل الصاليب ص "معاوية بن أيب سفيان" (1)

، و 310ص "مرويات خالفة معاوية"(، و 59/159البن عساكر ) "تأريخ دمشق"، و 188ص "تأريخ أيب زرعة الدمشقي" (2)

 .446لعيل الصاليب ص "معاوية بن أيب سفيان"
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َبْْيِ َوَأِِب ُموَسى  َكَعَِلٍّ َوَطْلَحةَ  ،ااِلْستِْخََلِف َوالتَّْمكِِْي َواأْلَْمِن، َوَأْدَرُكوا َزَمَن اْلِفْتدْنَةِ  َوالزُّ

ُُم اْسُتْخلُِفوا َومُ  ;ِرو ْبِن اْلَعاِص َدَخُلوا ِِف اْْلَيةِ َوُمَعاِوَيَة َوَعمْ  اأْلَْشَعِريِّ  دْنُوا َوَأِمدْنُواأِلََّنَّ «كِّ
(1). 

ئةم ئايةتة دةبيَتة بةَلطة لةسةر ئةو خةليفانة كة ئيماندارن و كارى ضاكيان كردووة و واتة: 
ئةم وةسفانة ئاشكراية كة جيَبةجآ دةكريَت لةسةر ثاداشتيان هةية و مايةى ليَخؤشبوونيانة، 

ت باآلدةست و ئةمني و ئةمان كة لة سةردةمياندا خةَلك و دةوَلةهةرضوار خةليفة رِاشيدينةكة، 
علي )بووة و سةركةوتوون بةسةر زهليَزةكانى وةكوو رِؤم و فارسةكان ... وة سةردةمى باآلدةستى 

هةموويان دةضنة ذيَر وادةى ئةم  (رو بن العاصمشعري ومعاوية وعألى اوالزبري وأبي موس ةوطلح
 ة ئةمينى و ئةمانةتدا بوون.ئايةتةوة، لةبةرئةوةى باآلدةست بوون و خةَلكى و دةوَلةت ل

دةَليَت:  v )السيوطي(، وةكوو دةوَلةتى ئيسالمى برد بةرِيَوة  )معاوية(بةم شيَوةية 

«فأقام أمًْيا عَشين سدْنة، وخليفة عَشين سدْنة»
(2). 

 واتة: بيست ساأل ئةمريى شام بوو، وة بيست ساَليش خةليفةى دةوَلةتى ئيسالمى بوو.

َ أَ »نةخؤش كةوت و لة كؤتا وتاريدا فةرمووى:  ى كؤضيدا(60)وة لة ساَلى   نَّ اس! إِ دْنَّ ا الْ يُّ

 يليكم َمْن ُهَو ََشٌّ ََم نَّ إِ ، وَ ي مدْنْْي ي َخ :ِ عْ : بَ َح يليكم أَ  نْ لَ ِمْن َزْرٍع َقِ: اْسَتْحَصَ:، َوإِِّنِّ َقْ: َولِيُتُكْم وَ 

ا ِمدْنِّي، َويَ  بِيَب ِمدْنِّي، َكََم َكاَن َمْن َولَِيُكْم َقْبَِل َخْْيً ا َيِزيُ: إَِذا دنا َأْجَِل َفَولِّ ُغْسَِل َرُجًَل َلبِيًبا، َفإِنَّ اللَّ

َزاَنِة فِ  يِه َثْوٌب ِمْن ِمَن اهللَِّ بَِمَكاٍن، َفْلُيدْنِْعِم اْلُغْسَل َوْلَيْجَهْر بِالتَّْكبِِْي، ُثمَّ اْعِمْ: إََِل َمدْنِْ:يٍل ِِف اَْلِ

َم َوُقَراَضٌة ِمْن َشْعِرهِ َوَأْظَفاِرهِ، َفاْستَ ثَِياُب َرُسوِل اهللَِّ َصَلَّ اهللَُّ  يْودِِع القراضة أنف َعَلْيِه َوَسلَّ

، َوَيا َيِزيُ: اْحَفْظ َوِصيََّة اهللَِّ ِِف ذلك الثوب ِما يَل جل:ي دون لفاِفوعيدْني، واجعل  وفمي، وأذِّن

وا ُمَعاِوَيَة َوَأْرَحَم اْلَوالَِ:ْيِن، َفإَِذا َأْدَرْجُتُموِِّن ِِف َجِريَ:ِِت َوَوَض  ْعُتُموِِّن ِِف ُحْفَرِِت َفَخلُّ

اِِحِْيَ  «الرَّ
(3). 

                                                             

 .(38، 2/37البن تيمية ) "النبوية منهاج السنة" (1)

 .149للسيوطي ص "تأريخ اخللفاء" (2)

 .(59/217البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 8/150البن كثري ) "البداية والنهاية" (3)
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ئةى خةَلكينة، من لة كشتوكاَليَكم كة كاتى درويَنةيةتى، وة من بةجيَتان دةهيََلم، وة واتة: 
لة لة من خراثرت نةبيَت، وةكوو ضؤن كةسانى ثيَش من كةسانيَك لةدوا من نابيَتة كاربةرِيَوةبةرتان 

من باشرت بوون، وة طةر كاتى وةفامت هات، با كةسيَك مبشوات كة زؤر عاقأل بيَت، ئةو كةسانة 
الى خوا تايبةمتةندن، ثاشان لة شويَنى هةَلطرتنى شتومةكةكاندا ثارضةيةك لة جل و بةرطى 

 مووةكانى خبةنة ضاو و لووت و دةم وهةية، وة ضةند تاَلة موويك و نينؤكيَكى،  ثيَغةمبةر 
طويَمةوة، وة جلةكانيشى بة الشةمةوة بثيَضن، وة طةر منتان خستة ناو كفنةكةوة و ناشتتامن لة 

 ة.لرامحني()أرحم او خواى ثةروةردطار بيَنن كة  )معاوية( واز لة ؛طؤرِةكةدا

ُه أَ »: ثاشان وةسيةتى كرد كة  ;َد َأْن ُيَطيََّب لَهُ َراَأْوََص ْبدْنْصِف َمالِِه َأْن ُيَردَّ إََِل َبْيِت اَلَْاِل، َكَأنَّ

َلهُ  طَّاِب َقاَسَم ُعَمَّ «أِلَنَّ ُعَمَر ْبَن اَْلَ
(1). 

رى كالةسةر  ،طيَرِنةوة بؤ ماَلى موسوَلمانانيب كرد كة نيوةى ماَلةكةىوةسيةتى بة واتة: 
 .لةطةأل ئةمريةكانيدا دةيكردكة  ئيمامى )عومةر( 

َتبًّا َلِك ِمْن َداٍر، َمَلْكُتِك َأْرَبِعَْي َسدْنًَة، »ةيوت: وة لة كؤتايى تةمةنيدا زؤر سةرماى دةبوو، د

ْنَيا وَ  يَن َخلِيَفًة، ُثمَّ َهَذا َحاِِل فِيِك، َوَمِصِْيي ِمدْنِْك، َتبًّا لِل:ُّ يَن َأِمًْيا، َوِعَْشِ ُِ ِعَْشِ «اهَ يِ بَّ حِ َل
(2). 

و ى ايةتبة ئةمري ست ساألتؤ دةبةم بةرِيَوة، بي ة منواتة: هةى تيا بضيت ض دونيايةكى، ضل ساَل
اضيَت دونيا و كؤتاييمة، تيو  ئةمة حاَلى منة لة تؤدابيست ساَليش بة خةليفايةتى، كةضى 

 .خؤشةويستانى

«َيا َلْيَتدْنِي ُكدْنُْت َرُجًَل ِمْن ُقَرْيٍش بِِذي َطًوى، َوَلْ أِل ِمْن َهَذا اأْلَْمِر َشْيًئا»: وة دةيوت
(3). 

 مةككةضواردةورى  )ذي طوى(ناوضةى  يةكان لةماية لة قورِةيشيطاية كةسيَك بووزواتة: خؤ
 .بةرثرسياريةتييةم نةطرتايةتة ئةستؤ ئةم و

:َّ اْْلَخَر، »كاتى سةرةمةرطى هات:  ُب َوْجَهُه، َوَيَضُع اَْلَ ا َعََل اأْلَْرِض، ُثمَّ ُيَقلِّ َيَضُع َخ:ًّ

ُهمَّ إِنََّك ُقْلَت ِِف كِ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ]َتابَِك  َوَيْبكِي َوَيُقوُل  اللَّ ڻ  

                                                             

 .(11/455البن كثري ) "البداية والنهاية" (2) (1)

 .(11/456البن كثري ) "البداية والنهاية" (3)



   
245 

 دوةرى هاوةالن لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادا

َّْن َتَشاُء َأْن  .{48:  6}[ ۇےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ    ُهمَّ َفاْجَعْلدْنِي ِِم اللَّ

«َتْغِفَر َلهُ 
(1). 
رِوومةتى دةخستة سةر زةوى و ئةمديو و ئةوديوى دةكرد و دةيوت: خواى طةورة  واتة:

ة خؤش نامب كة هاوةَلم بؤ ثةيدا دةكةن، وة لةوانيرت خؤش دةمب بة خؤت فةرمووتة لةو كةسان
 ويستى خؤم، خواى ثةروةردطار مبخةرة رِيزى ئةوانةى كة بة ويستى خؤت ليَيان خؤش دةبيت.

ُهمَّ إِِّنِّ َقْ: َأْحَبْبُت لَِقاَءَك َفَأْحبِْب لَِقائِي»وة دةيوت:  «اللَّ
(2). 

 .ثيَتخؤشبيَت ثيَت بطةم، تؤش خواية ثيَم خؤشة بطةم بة تؤواتة: 

«مات معاوية ِف رجب سدْنة ستْي عَل الصحيح»دةَليَت:  v (بن حجر)ا
(3). 

 ى كؤضيدا وةفاتى كرد.(60)(ى ساَلى لة )واتة: 

«َوُهَو ابن ثَمن وسبعْي سدْنة»وة تةمةنى: 
(4). 

 لة حةفتاوهةشت ساَليدا وةفاتى كرد. واتة:
( عليى كورِى  حسنى كؤضى )(41)(ى ساَلى ) وة ماوةى خةليفايةتييةكةى لة مانطى

  وة بيست ساَليش ى كؤضى وةفاتى كرد(60)خةليفايةتى ثيَبةخشى، وة لة ساَلى ،
 ئةمريى شام بوو.

لةطةأل هاوةَلةكانيدا دانيشتبوون بؤ   )عبد اهلل بن عباس(كاتيَك هةواأل طةيشتة 
تزعزع  جبل»يَدةنط بوو، دواى ئةوة وتى: وتى ئةو سفرةية البةن و ثاشان ماوةيةك بناخنواردن، 

ما ذكر القصة  اللهم أنت أوسع َلعاوية  . قال القاِض أبو يعَل بع:ثم زال بجمعه ِف البحر

«كدْنفًا، وأحسن من َتاوز عدْنه وعدْنّا
(5). 

                                                             
 .(11/456البن كثري ) "البداية والنهاية" (1)

 .(59/216البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 3/23) "تأريخ ابن خلدون"(، و 3/119البن األثري ) "امل يف التأريخالك" (2)

 .(5/325) "تأريخ الطربي" (4)  .(6/122البن حجر ) "االصابة يف متييز الصحابة" (3)

يل الصاليب لع  "بن أيب سفيانمعاوية ا" و (،3/21) "ابن خلدون تأريخ" (، و59/236البن عساكر ) "تأريخ دمشق" (5)

 .123ص "أخبار الدولة العباسية"، و 507ص
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واتة: شاخيَك بوو جوآل و بةجاريَك هةمووى كةوتة دةرياوة، خواية فراوانى و بةزةيى تؤ 
 بيت.شرتين شيَوة لةو و لة ئيَمةش خؤش، وة بة باوةبطريَتة )معاوية(

ِزيزِ  ْبِد اْلع  ر  ْبِن ع  ْن ُعم  :  ع  ال  ر مَ عُ ر وَ كْ َرَأْيُت َرُسوَل اهللَِّ َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِف اَلَْدْنَاِم َوَأُبو بَ »ق 

ا َجالٌِس إِْذ ُأِت َبَعَِلٍّ َوُمَعاِوَيَة، َفُأْدِخََل َبْيًتا َوَجَلْسُت، َفَبْيدْنَََم َأنَ  هِ يْ لَ عَ  ُت مْ لَّ َس ، فَ هُ َ: دْنْ عِ  اهُ َس الَ َج 

َع ِمْن َأْن َخَرَج َعَِلٌّ َوُهَو َيُقوُل  ُقِِضَ ِِل َوَربِّ اْلكَ  ْعَبِة، ُثمَّ َوُأِجيَف اْلَباُب َوَأَنا َأْنُظُر، َفََم َكاَن بَِأِْسَ

َع ِمْن َأْن َخَرَج ُمَعاِوَيُة وَ  «ُهَو َيُقوُل  ُغِفَر ِِل َوَربِّ الَْكْعَبةِ َما َكاَن بَِأِْسَ
(1). 

دا، وة )ئةبو بينى لة خةوم دةَليَت: ثيَغةمبةرى خوام  العزيز(  )عومةرى كورِى عبد
دا، سةالمم لة ثيَغةمبةرى خوا كرد و دانيشتم، كاتيَكم و عومةر(يش دانيشتبوون لة خزمةتي بةكر

و دةرطايان لةسةر  وريَكةوةوبردنيانة ذ ،يان هيَناعاوية(م) و )علي(زانى لةبةرضاوى ئيَمةدا ئيمامى 
و دةيوت:  )عةىل كورِى ئةبو تاليب( بة ثةلة هاتة دةرةوة لةثرِ ، من هةر سةيرم دةكرد،داخسنت

هاتة   عاوية(م) ثاش ئةو زؤر بة ثةلةسويَند بة خواى كةعبة هةقةكةى دا بة من خواى طةورة، 
 .خواى كةعبة ليَم خوَش بوو: سويَند بة و دةيوت دةرةوة

 ى كورِى لة شويَنى خؤى)يزيد(دانانى 

و هةنديَك رِيوايةت و بابةت بووةتة   عاوية(م)ئةم بابةتة بووةتة خاَلى رِةخنةى طةورة لة 
لةطةأل ئةوةشدا  ،(2) عاوية(م)هؤكارى زياتر توندكردنى ئةم رِةخنةية و زيادةرِةويكردنة سةر 

 .(3)بةسرتاونزؤريان نارِاست و هةَل

َها َمْوُضوَعٌة »: v (ابن كثري)قال  َوَقْ: َأْوَرَد اْبُن َعَساكَِر َأَحادِيَث ِِف َذمِّ َيِزيَ: ْبِن ُمَعاِوَيَة ُكلُّ

ٌء ِمدْنَْها، َوَأْجَوُد َما َوَرَد َما َذَكْرَناُه َعََل َضْعِف َأَسانِيِ:هِ َواْنِقَطاِع َبْعِضِه َواهللَُّ أَ  «مُ لَ عْ اَل َيِصحُّ ََشْ
(4). 

                                                             
أسم  املطالب يف سرية أمري "(، و  59/140البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 8/139)البن كثري  "البداية والنهاية" (1)

 .159صصاليب يل اللع  "معاوية ابن أيب سفيان"(، و 2/1039لعيل الصاليب ) "املؤمنني عيل بن أيب طالب

 .52ملحمد رشيد رضا ص "اخلالفة"، و 159ص لعبد القادر عودة  "اإلسالم وأوضاعنا القانونية" (2)

 .499صيل الصاليب لع  "معاوية ابن أيب سفيان" (3)

 .(8/254البن كثري ) "البداية والنهاية" (4)
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لةسةر خراثةى )يةزيد( هةمووى هةَلبةسرتاو و  ضى رِيوايةتى هيَناوة )ابن عساكر(ة: ـوات
 نارِاستة ... .

 عاوية(م)بةآلم ئةوةى شويَنى طومانى رِاست و هةَلسةنطاندنى طوجناو بيَت لةطةأل كةسايةتى 
  ةردةمة و بيَدةنطبوونى ئةو سو ميَذووى خزمةتى بؤ ئيسالم و ثيَكهاتةى جيهانى ئيسالمى

و كؤمةَليَك لة تابعني لةسةرى ...، وة لةاليةكى  أنس ...()ابن عمر وناودارانى هاوةآلنى وةكوو 
باشرتين  ؛تريشةوة هةَلسةنطاندنى زانايان و نووسةرانى ناودارانى كؤنى ئيسالم لةسةر ئةم بابةتة

رِةوى و كةمرِةوى تيايدا، لة زيادة جؤرى تيَطةيشنت و نزيكبوونةوةية لة حةق و دوورةثةريَزيية
 بؤية بة كورتى بؤضوونى ئةو زانايانة دةخةينة رِوو:

ال  ). 1 واّلذي دعا معاوية إليثار ابدْنه يزي: بالعه: دون من سواه إّنَم »: v (خلدونابن ق 

ن هو مراعاة اَلصلحة ِف اجتَمع الدْنّاس واّتفاق أهوائهم باّتفاق أهل اْلّل والعق: عليه حيدْنئذ م

بدْني أمّية إذ بدْنو أمّية يومئذ ال يرضون سواهم وهم عصابة قريش وأهل اَلّلة أمجع وأهل الغلب 

مدْنهم فآثره بذلك دون غْيه ِمّن يظّن أّنه أوَل ِبا وع:ل عن الفاضل إَل اَلفضول حرصا عَل 

هذا وإن كان ال يظّن بمعاوية غْي ، واء اّلذي شأنه أهّم عدْن: الّشارعاالّتفاق واجتَمع األه

فع:الته وصحبته مانعة من سوى ذلك وحضور أكابر الّصحابة لذلك وسكوَتم عدْنه دليل عَل 

انتفاء الّريب فيه فليسوا ِمّن يأخذهم ِف اْلّق هوادة وليس معاوية ِمّن تأخذه العّزة ِف قبول اْلّق 

«فإَّّنم كّلهم أجّل من ذلك وع:التهم مانعة مدْنه
(1). 

ال   ق  ل:ن معاوية فكانت العصبّية ق: أَشفت عَل غايتها من اَللك وأّما من بع:هم من »: و 

والوازع الّ:يدْنّي ق: ضعف واحتيج إَل الوازع الّسلطاِّّن والعصباِّّن فلو عه: إَل غْي من ترتضيه 

سأل . رت اْلَمعة إَل الفرقة واالختَلفالعصبّية لرّدت ذلك العه: وانتفض أمره ِسيعا وصا

فقال   ك ول َيتلفوا عَل أِب بكر وعمر؟ال اَلسلمْي اختلفوا عليما برجل علّيا رِض اهلل عدْنه  

«َل مثَل وأنا اليوم وال عَل مثلكألّن أبا بكر وعمر كانا واليْي ع»
(2). 

                                                             

 .(264، 1/263) "تأريخ ابن خلدون" (2) (1)
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 ؛( بةدةر لةوةى كة كؤدةنطى بؤ دروست بوويةزيد)ئةوةى كة بووة هؤكارى دانانى  واتة:
ل )أهل احلة يةكدةنطى و كؤبوونةوةى خويَندنةوةى سوودمةندييةكانى نيَوان خةَلكى بوو ل

رِازى نةدةبوون بيَجطة لة  )بنو أمية(بنةماَلةى ئةمةوييةكان بوو لةسةرى، كة بنةماَلةى  والعقد(
خؤيان، كة ثامشاوةى قورِةيش بوون و خاوةنى دةسةآلت بوون، هةَلبذاردنى )يةزيد( بةسةرياندا 

درووستنةبوونى دووبةرةكايةتى، كة يةكرِيزييان و  النةدانة لة ضاكرت بؤ ضاك، بة مةبةستى ثاراستنى
نابريَت، كة   )معاوية(ئةمة جؤريَكة لة رِةضاوكراوةكانى شةرع، وة لةوة زياتر طومان بة 

رِيَطرة لةوةى مةبةستى لةو زياتر بووبيَت، لةطةأل  دادوةرى و هاوةَليَتى بؤ ثيَغةمبةر 
ش )معاوية(بيَدةنطبوونيان لةسةرى، ئةوان و  ئامادةبوونى ثياوة طةورةكانى ناو هاوةآلن و

كةسانيَك نةبوون كة لة ئاستى حةق نكووَلى بكةن و وةرى نةطرن، وة ئةوانةش كة لةدواى 
خؤويستى و دةسةآلت زالَ بووة بةسةرياندا، لةطةأل كزبوونى اليةنة  بوون كارطريِ  )معاوية(

دةبووة هؤكارى جياوازى و  ؛هةَلبذيَردراية بيَجطة لة خؤيان دينييةكةيانة، بؤية ئةطةر كةسيَكى
 دووبةرةكايةتى.

َلكى لةطةأل تؤدا جياوازن، ثرسى: بؤضى خة  يان)علي بن أبي طالب(وةكوو لة خةليفة 
لةبةرئةوةى ئةوان خةليفة ئةويش وتى:  جياواز نةبوون؟ دا )أبو بكر وعمر(لةطةأل  بةآلم

 .وةةسةر هاوشيَوةى تؤمن خةليفةم ب ةوة، بةآلم ئةمرِؤةسةر هاوشيَوةى منبوون ب

ال   ق  ُروِب َوَتْرتِيِب اَلُْْلِك َواْلِقَياِم »: v (ابن كثري)و  َوِسيَََّم َأْواَلِد اَلُُْلوِك َوَمْعِرَفتِِهْم بِاْْلُ

َحاَبِة ِِف اَلُْْلِك مَ  ُه اَل َيُقوُم َأَحٌ: ِمْن َأْبدْنَاِء الصَّ تِِه، َوَكاَن َيُظنُّ َأنَّ َ َذا َقاَل لَِعْبِ: اهللَِّ ْبِن ُعَمَر بُِأِبَّ َقاَمُه، َوِلَ

ا َراعٍ  ِعيََّة ِمْن َبْعِ:ي َكاْلَغدْنَِم اَلَْطَِْيةِ َلْيَس َلَ «فِيََم َخاَطَبُه بِِه  إِِّنِّ ِخْفُت َأْن َأَذَر الرَّ
ويف رواية ، (1)

: بع:ي كالضأن ال راعى لا»الطربي:  «إِّن أرهب أن أدع أمة ُُمَمَّ
(2). 

طومان وابوو كةسيَك وةكوو ئةو لة نةوةكانى هاوةآلن هةَلنةستيَت بةو كارة، وةكوو  اتة:و
مةرِيَكى  بة )عبد اهلل بن عمر(ى وت: من دةترسم خةَلكى لةدواى من وةكوو رِانة  )معاوية(

 بآ شوانى ليَبيَت.

                                                             

 .(8/87ن كثري )الب "البداية والنهاية" (1)

 .(5/304) "تأريخ الطربي" (2)
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ال   ا  ،َسبَِهااأْلَْصَلُح بَِح  َفاْلَواِجُب ِِف ُكلِّ ِواَلَيةٍ »: v (ابن تيمية)ق  َ َرُجََلِن َأَحُ:ُُهَ َفإَِذا َتَعْيَّ

ُهََم رضرًا فيها  فيق:م َم َأْنَفُعُهََم لِتِْلَك اْلِواَلَيِة  َوَأَقلُّ ًة  ُق:ِّ  ةِ ارَ مَ ِف إِ  َأْعَظُم َأَماَنًة َواْْلَخُر َأْعَظُم ُقوَّ

َجاُع  ِب وْ رُ اْْلُ  ُجُل اْلَقِويُّ الشُّ ِعيِف اْلَعاِجِز، َوإِْن َكاَن  -ورٌ َوإِْن َكاَن فِيِه ُفُج -الرَّ ُجِل الضَّ َعََل الرَّ

ا َقِويٌّ فَ  ُجَلْْيِ َيُكوَناِن َأِمَْيْيِن ِِف اْلَغْزِو، َوَأَحُ:ُُهَ َماُم َأِْحَُ:  َعْن الرَّ اِجٌر َواْْلَخُر َأِميدْنًا؛ َكََم ُسئَِل اإْلِ

ا الْ ََم ّي أَ  عَ ، مَ ٌف يْ عِ َض  ٌح الِ َص  ُتُه لِْلُمْسلِِمَْي، َوُفُجوُرُه َعََل َنْفِسِه؛  يغزى؛ َفَقاَل  َأمَّ ، َفُقوَّ َفاِجُر اْلَقِويُّ

ِعيُف َفَصََلُحُه لدِْنَْفِسِه  الُِح الضَّ ا الصَّ «َفُيْغِزي َمَع اْلَقِويِّ اْلَفاِجرِ  ،َوَضْعُفُه َعََل اَلُْْسلِِمْيَ َوَأمَّ
(1). 

ن هةبيَت بةطويَرةى خؤى، لة ئيمام لة هةموو كاتيَكدا ثيَويستة باشرتين هةَلبذاردواتة: 
)أمحد(يان ثرسى: طةر دوو كةس هةبوون بؤ سةركردةى شةرِ، يةكةميان بةهيَزيَكى تاوانبار، 

بةهيَزة تاوانبارةكة، تاوانةكةى ئةويرتيان ثياو ساَلحيَكى الواز، لةطةأل كاميان جيهاد بكةين، وتى: 
م ساَلح و الوازةكة ساَلحييةكةى بؤ خؤيةتى و بؤ خؤيةتى و بةهيَزييةكةى بؤ موسوَلمانانة، بةآل

 بةهيَزة تاوانبارةكة جيهاد دةكريَت.بؤ موسوَلمانانة، بؤية لةطةأل الوازييةكةى 

ا »وتى:   عمر()عبد اهلل بن بؤية بؤ ثةمياندان بة )يةزيد( هاوةَلى بةرِيَز  إِْن َكاَن َخْْيً

َنا «َرِضيدْنَا، َوإِْن َكاَن َبَلًء َصرَبْ
(2). 

 ئارامى لةسةر دةطرين.بيَت  و بةآل طةر خيَر بيَت ثيَى رِازين، وة طةر شةرِاتة: و

 كة رِةضاوكردنى سوودمةندى طشتى ثاريَزراوة. لةمةدا ديارة

ال   َق الدْنَّاُس ِِف »: v (ابن تيمية)ق  ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِِب ُسْفَياَن َثََلُث فَِرٍق   "َيِزيَ: "اْفََتَ

َفَأَحُ: الطََّرَفْْيِ َقاُلوا  إنَُّه َكاَن َكافًِرا ُمدْنَافًِقا ... َوالطََّرُف الثَّاِِّن َيُظدْنُّوَن َأنَُّه َكاَن ،طٌ َطَرَفاِن َوَوَس 

ا َوإَِمامٌ  َحاَبةِ "َعْ:ٌل َوَأنَُّه َكاَن ِمْن  َرُجًَل َصاِْلً  الَِّذيَن ُولُِ:وا َعََل َعْهِ: الدْنَّبِيِّ َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيهِ  "الصَّ

                                                             
 .22البن تيمية ص "السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية" (1)

 "تأريخ خليفة بن خياط"و (، 145للداين ) "السنن الواردة يف الفتن"ويف  ،بسنٍد صحيح (30575) "مصنف ابن أيب شيبة" (2)

و  ،150للذهبي ص "تأريخ اخللفاء"و  (،4/150)للذهبي  "اإلسالمتأريخ "و  ،230ص "تأريخ أيب زرعة"و  ،217ص

البن حجر  "لسان امليزان"و  (،4/315)للذهبي  "سري أعالم النبالء"و  (،4/138)البن سعد  "طبقات الكربىال"

(6/294.) 
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ُه َكاَن َملًِكا ِمْن ُمُلوِك اَلُْْسلِِمَْي َلُه َحَسدْنَاٌت َوَسيَِّئاٌت َوَلْ يُ  وَلْ: إالَّ ِِف َوَسلََّم ... َواْلَقْوُل الثَّالُِث  َأنَّ

ِع َوَلكِْن َجَرى بَِسبَ ِخََلَفِة ُعْثََمَن ...  َسْْيِ "بِِه َما َجَرى ِمْن َمُْصَ ةِ َوفِْعِل َما ُفِعَل بَِأهْ  "اْْلُ رَّ ِل اْْلَ

ِة َأْهِل اْلَعْقِل َواْلِعْلِم َوال َْي َوَهَذا َقْوُل َعامَّ اِْلِ ََمَعِة َوَلْ َيُكْن َصاِحًبا َواَل ِمْن َأْولَِياِء اهللَِّ الصَّ دْنَِّة َواْْلَ سُّ

َماِم َأِْحَ  بُُّه َوَهَذا ُهَو اَلَْدْنُْصوُص َعْن اإْلِ
: ... َقاَل  اَل ُيْذَكُر َعدْنُْه َحِ:يٌث ... ... َوفِْرَقٌة اَل َتُسبُُّه َواَل َُتِ

ٍ: اَلق:يس َلََّا ُسئَِل َعْن َيِزيَ:  فِيََم َبَلَغدْنِي اَل ُيَسبُّ َواَل ُُيَبُّ ...  َفَسَأَلدْنِي. فِيََم َسَأَلدْنِي  َوَقاَل َأُبو ُُمَمَّ

«َما َتُقوُلوَن ِِف َيِزيَ:؟ َفُقْلت  اَل َنُسبُُّه َواَل ُنِحبُّهُ 
(1). 

 دةبيَتة سآ بةشةوة: (يةزيد)رِاى خةَلكى لةسةر  اتة:و

 بيَربِواو دوورِوو بووة. :دةَليَن :يانيةكةم
طومان دةبةن ثياويَكى ساَلح و ئيماميَكى دادثةروةر بووة و لة سةردةمى ثيَغةمبةردا  دووةميان:

  لةدايك بووة و هاوةَلى ثيَغةمبةر .بووة 

لة ثاشاكانى موسوَلمانان، ضاكة و خراثةى هةية و لة  دةَليَن: ثاشايةك بووةسيَيةميان: 
بة هؤكارييةوة ضةند رِووداويَك رِووى داوة،  لةدايك بووة، دا )عثمان(سةردةمى خةليفة 

و بةسةرهاتى شارى مةدينة و مةككة، نة هاوةأل و نة ئةولياى خوا  )حسني(وةكوو شةهيدبوونى 
ثةيوةست بوويةكة بة سوننةت و كؤمةَلى  زانست وبووة، ئةمة قسةى طشت خاوةن ذيرى و 

 .vة )أمحد بن حنبل(موسوَلمانانةوة، ئةمة رِاى ئيمام 

ئةوةى ثيَم طةيشتووة ئةوةية كرا دةربارةى )يةزيد(، وتى:  v )أبو حممد املقدسي(ثرسار لة 
 ناويسرتيَت. كة قسةى ثيَناوتريَت و خؤشيش

 قسةى ثآ ناوتريَت و خؤش ناويسرتيَت. كراوة، وتوويةتى: v )ابن تيمية(وة ثرساريش لة 
 

 

   
                                                             

 .(487 - 4/481البن تيمية ) "جمموع الفتاوى" (1)
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 آلنهاوةهةلَة و ثيَضةوانةييةتييةكانى رِةخنةطران لة 
ئةمة ثلةوثايةى هاوةآلن و كامَلييان لة دين و دونيادا وةكوو بوونى رِؤذ واية لة ئامساندا، 

سةردةمى خؤيانى لةسةرة، وةكوو ياسايةكى بنةمايةكى جيَطرية و كؤدةنطى هةموو خةَلكانى 
ك  »ئوسوَلى دةَليَت:  «اْلَيِقنُي ََل َيُزوُل بِالشَّ

(1). 
 واتة: دَلنياييةكان بة طومان نارِةويَنةوة.

ِمِل »: فةرمويَتدة هةية كة ثيَغةمبةر  وة ياسايةكى فيقهيش م ََيم  ََل
ِ َتْيم إَِذا َبَلَغ اْلمَاُء ُقلَّ

َبَث  «اْلمَ
(2). 
 طةر ئاو طةيشتة هةردوو قولةثآ ثيسى هةَلناطريَت. واتة:

كةواتة هةرضييةك دةربارةى هاوةآلن هةية لة ئادةميزادييان و ئيجتيهاديان و 
و ثاكى و ديندارى و ثيَشخستنى رِةزامةندى خوا  روكردةوةكانيان لة بازنةى بةريبوونكا

 كاندن و هةَلة و ليَتيَكضوونن.نني و قابيلى نةثيَ )معصوم(دةرناضيَت، لةطةأل ئةمةشدا 

لة خويَندنةوة و  كةوتنة ثيَضةوانةييةتييةوةكةواتة طومان نيية لةسةر هةَلةتيَطةيشنت و 
هةَلسةنطاندنى كارى هاوةآلن، بةتايبةت ئةم بابةتة كة ثةيوةندى رِاستةوخؤى بة دادوةرى 

 هاوةآلنةوة هةية، ئةم خاآلنة باشرتين رِوونكردنةوةية لةسةريان:

ئةوانةن كة سةرضاوة  ؛لة طيَرِانةوةى بةسةرهات و رِيوايةتةكاندا زؤرى سةرضاوةكانيان يةكةم:
نني، وةك كتيَبة ميَذووييةكان، كة هةموو جؤرة بابةتيَكى تيَدا تؤمار كراوة بةبآ تويَذينةوةى زانستى 

د الفريد، )العق :لةسةريان، ياخود ثةرتووكة ئةدةبى و شيعر و ضريؤكةكانة، وةكوو )حتقيق(
 .األغاني، الشعراء، حياة احليوان، مثار القلوب، مقامات بديع الزمان، ...(

                                                             

 (.1/527)للخطيب الاغدادي  "فقيه واملتفقهال"و  ،47َلبن نجيم ص "بشاا  والظاار األ" (1)

واحلاكم يف  ،واللفظ له (17) "السظن"والدارقطظي يف  (،758) "هسظظ"والدارمي يف  ،عن ابن عم  (517روا  ابن ماجه ) (2)

 "صحيح اجلامع الصغري"وصححه األلااين يف  (،2644) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف  (،463) "املستدرك"

 .(172) "اإلرواء"، ويف (416)
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ياخود سةرضاوةكانى فريةقة طومرِاكانة، بةتايبةت رِافيزة و موعتةزيلة و خةوارج و ...، ياخود 
 ة بيَربِواكانن.)مستشرقني(نووسراوى 

 دان. )موضوع(و  )ضعيف(ياخود زؤرى رِيوايةتةكان لة ثلةى 

 كة بةآلم ثشتطويَخستنى ئايةتة قورئانييةكان و ئةو هةموو فةرموودة )صحيح( و )حسن(انةى
 مصنفات(ة...( ياخود لة ) ومسانيد ع)صحيح وجام لة كتيَبى سةر تةزكييةى ئةواننلة

متمانةدارةكاندا هةية، كة هةموويان سةرضاوةى رِاستةوخؤى تةواون و ئاشناييةكى زؤر دةدةن 
ة و ،طشتى بابةتةكةبؤ تيَطةيشتنى  بةسة ثةراويَز كراون، لةطةأل ئةوةشدا ؛لةو بوارةدا بةدةستةوة

 ،لةسةر تؤية يشئةوةندة وة هةر بةس بيَت لةو بابةتةدا، كةبنةمايةكى دروست  بةدةستةوةدانى
كة لةو سةردةمةشدا بةس خؤيان  ان بؤيان،و نيةت و ووردةكارييةك ضؤنييةتىبؤ رِيَكخستنى نةك 

 ئاشنا بوون ثيَى.

هةر ئةوانةى كة رِةخنة لة هاوةآلن دةطرن، بة فريةق و كةسةكانةوة، دةكةونة  ةم:دوو
وةسفكردن و بةقةدر و بةها رِاطرتنى خراثةكانى بةرامبةريان، واتة بةرزةكان نزم دةكةنةوة و 

 ى ئادةميزادة.)فطرة(نزمةكان بةرز دةكةنةوة، كة ئةمةش ثيَضةوانةى عةقأل و دةقةكان و 

بوون بة  دا )عثمان وعلي ومعاوية(هةموو ئةو هاوةآلنةى كة لةطةأل وةكوو خةوارجةكان، 
تاوانى كةوتنة ناو كوفر و هةَلوةشاندنةوةى ئيمان تؤمةتباريان دةكردن، لةطةأل بيَدةنطبوونيان لةو 
هةموو دوورِوو و بيَربِوايانةى ئةو سةردةمة و جيهادكردن لةطةَليان، وةكوو تورك و فارس و 

 ان ... .بةربةر و رِؤمةك

وة رِافيزةكان هةموو هاوةآلنيان بة هةَلطةرِاوة لة دين تؤمةتبار دةكرد، بيَجطة لة حةوت 
ية نزمرت بوون لةضاو ئةوانةدا كة رِةخنةيان ىلَ ثلةوثاكةسيان نةبيَت، كة ئةو حةوت كةسانةيان 

 .دةطرتن

، كة ئةمري و  )حسني(باس و بؤنة و حةقثيَدانى تايبةت بة شةهيدبوونى  هةَلويَستيان لة وةك
 )عثمان بن عفان(كاربةدةست نةبوو، بةآلم بة ستةم شةهيدكردنى خةليفةى طشت موسوَلمانان 

  هةر باسى نيية، وة بطرة  ؛لةسةر خةليفايةتى و دةسةآلتىكة نةيهيَشت خويَنى كةس برِذيَت
ى برا )حسن(بةو شيَوةية نيية، وة باسى  ية )علي(باسى شةهيدبوونى باوكيشى كة ئيمامى 
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 لة بةرنامةى ئةهلى سوننةتدادوةرى هاوةالن دا

نِي َهَذا َسيِّد  »ثيَى فةرمووة:  بةو شيَوةية نيية، كة ثيَغةمبةر  طةورةشى  واتة: ئةم ، «إِنَّ ابم
ى نةكردووة، وة وةسفى كارةكةى )حسني(كة بةو شيَوةية باسى  كورِةى من طةورة و بةرِيَزة،

 تةنها باسى شةهيدبوونى كردووة.  )حسني(يشى كردووة، لةكاتيَكدا بؤ ئيمامى )حسن(

كة  )أبو طالب(ياخود قسةوتن بة خةليفة رِاشيدةكان و زانايانى ناو هاوةآلن، وة وةسفكردنى 
داواى ليَخؤشبوونى بؤ  بة بيَربِوايى رِؤيشت و خواى ثةروةردطار رِيَطةى نةدا بة ثيَغةمبةر 

ڤ  ڤ     ڤ    ٿ  ٿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ]بكات، وةكوو دةفةرمويَت: 

 .{G  :113}[ ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

دووةم دةكةن، بةآلم قسة بة وةزير و بكوذى خةليفةى  )أبو لؤلؤة اجملوسي(ياخود وةسفى 
 دةَليَن.  )عمر بن اخلطاب( خةليفة و هاوةَلى ثيَغةمبةر 

 ئاذاوةكانى سةردةمىدةكةن، كة كةوتة ناو  أبو بكر الصديق( كورِى)حممد ياخود وةسفى 
 .ة أبو بكر الصديق()خةليفةى سيَهةم، بةآلم قسة بة باوكى دةَليَن كة 

دةكةن كة طومانى لةسةرة، بةآلم قسة بة )خالد بن الوليد(  ()مالك بن نويرةياخود وةسفى 
  ُلوَل »دةَليَن كة  .(1) ة«َسيمَف اهللِ اْلمَسم

ياخود موعتةزيلةكان، فةيلةسووفةكانى رِؤمان و يؤنان بة طةورة و حةكيم و دانا و زانا و 
ثيَشةواى خؤيان دةزانن، كة هةموويان ئةستيَرةثةرست و بيَربِوا بوون، قسةكانيان و تيَرِوانينةكانيان 

داران و خةليفة نةبوونى هةَلة تياياندا دةزانن، بةآلم زانا و ناوبنةما و قابيلبة يةكالكةرةوة و 
وة قورئان و دةزانن،  ووردبينى زانستةكانرِاشيدةكانى هاوةآلن بة بيَئاطا لة بوارة عةقَلييةكان و 

فةرموودةكان بة طومان و شويَنى تيَرِوانني و ثيَويست بة تةفسري و تةئويلى خاترانة دةكات و يةقني 
 .دَلنيابوون نادات بةدةستةوةو 

رى شؤرِش بة دروستكة ؛جوولةكة و بووزا و بتثةرستةكان و بيَربِواكانناودارانى طاوور و وة 
بؤ ئادةميزاد سةير دةكةن، بةآلم زانايان و ناودارانى موسوَلمانان لة  و رِزطاربوون و ضاورِؤشنى

 هةموو شويَنيَكى جيهانى ئيسالمى لةو بوارةدا هةذمار ناكريَن و هةر ناويشيان نيية.
                                                             

 .(2/926أليب نعيم ) "مع فة الصحابة" (1)
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كردةوة طةورةكانى هاوةآلن، لة كؤضكردن و جيهاد و بةخشينى ماأل نةخويَندنةوةى  ةم:سَيي
و منداأل و سةروةت و هةموو تةمةنيان لةثيَناوى خوادا، لةطةأل ئةو هةموو عيبادةت و خواثةرستى 

 و زوهد و دونيا نةويستييةيان.
استى بةآلم خويَندنةوةى هةَلسوكةوتة سروشتييةكانى ئادةميزادييان و ئةو كارانةى كة لة ئ

برِيار و  وورووذاندنى ياخودكتوثرِ و نامؤكاندا رِوويان داوة،  رِووداوةكةسانى تايبةت و 
دونيايية ئةو هةموو ليَثرسراويية دينيية ووردة و  وة نةخويَندنةوةىئيجتيهادة تايبةتييةكانيان، 

ونى خةليفةى ، وةكوو جؤرى مامةَلةيان لةطةأل هةَلطةرِاوةكان و هؤكارةكانى شةهيدبوئاَلؤزانة
سيَيةم و كيَشة ناوخؤييةكانى دواى ئةو رِووداوة و بةدواداهاتنى دووبةرةكايةتى و جياوازييةكان، 
وة فراوانبوونى ثانتايى دةوَلةتى ئيسالمى و هاتنةناوةوةى طةالنى تازة بؤ ئةم دينة، بة كؤمةَليَك 

كوو لة كةشيَكى ئارام و وة، هةذمارنةكردنى ئةمانة ثاشكؤى دينى و عادات و عورفى تايبةتى
 .فراواندا بووبينَت

تةفسري و شيكردنةوة و برِياردانة لةسةر  ،يةكيَكى تر لة هةَلةكانى رِةخنةطران ةم:ضوار
 رِيوايةت و طيَرِانةوة ثضرِثضرِ و جؤراوجؤرةكان، بة شيَوةيةك كة رِاستى و ووردةكارييةكان

ثاشوةختة، بةشيَوةى  دوابةدوا و ون دةبن، ئةمانة هةمووى دةبيَتة شيكردنةوة و برِيارى تياياندا
 بيسنت.

كة بؤخؤى بينني خاوةنى تةواوى شيكردنةوة و برِيارى دروستة لة بابةتةكاندا، وةك ثيَغةمبةر 
  :ََبُ َكاْلمَُعاَينَةِ »دةفةرمويَت «َليمَس اْلمَ

دةبيَت ئةو جياوازيية هةواأل وةكوو بينني نيية،  واتة:، (1)
 .خويَندنةوةى بؤ بكريَت

رِةمحةتى خوايان ليَبيَت نووسينة  ي ...(ـ)ابن كثري والذهبهةروةك زانايانى ئيسالم 
تؤمار ميَذووييةكانيان هةموو جؤرة رِيوايةت و طيَرِانةوةيةكى جؤراوجؤر و دذبةيةكيان تيَدا 

 بة )حتقيق(ى زانستيية، بةآلم تواناى بؤكردنى ئةو ليَشاوة رِيوايةتانة نيية.كردووة، كة ثيَويستى 
                                                             

واحلاكم يف  ،األرنؤوط: حديث صحيح ، وقال بشعيب(1842) "املسظد"وأمحد يف  (،6213) "صحيحه"روا  ابن حاان يف  (1)

 "ألسامء والصفاتا"والايهقي يف  (،25) "وس األ"والطرباين يف  (،5062) "املسظد"والازار يف  (،3250) "املستدرك"

وصححه األلااين يف  (،1828) "املختارة"والضياء يف  (،2/698) "تعايم قدر الصالة"وامل وزي يف  (،1073)

 (.5373) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 6/1008) "الصحيحة"
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هةستكردن بة  لةطةأل ئةو نووسينانةشدا برِياريان نةداوة لةسةريان، لةبةر بةآلم ئةم زانايانة
 ىبنةما ة خويَندنةوة بؤو ،هؤكار و شويَن و مةبةست و ئاستى رِاست و دروستى رِيوايةتةكان

هؤكارى هةَلويَست وةرنةطرتن و  ئةمانة ؛ناسينى كةسةكان و ثيَوانةى كارةكان بة رِيَذةى خؤى
 هةَلبذاردن لة بةرثرسيارييةتى دينى و دونيايى.بيَدةنطى  بووة اليان، ياخود وةةرةيةكالنةك

بةآلم رِةخنةطران لةسةر بنةماى بيسنت لة هةموو جؤرةكانى خةَلك و دةربرِينةكانيان 
يَستى يةكالكةرةوة و برِيارى دادطايى ثيَويست نةبوو بة ثيَداضوونةوة دةردةكةن و هةنديَك هةَلو

تةنانةت هةموو رِووداوة ميَذووييةكانى دواى خؤيان دةنيَرن بؤ بةهةشت و هةنديَكيش بؤ دؤزةخ، 
 دةخةنة ئةستؤيان.

لة هةمووى هةَلةتر، نيةت و يةكالبوونةوةى ثيَشوةختة لةسةر كةس و رِووداوةكانة،  ةم:ثَينج
ياخود دوذمنكاريةتى بؤ خودى دينةكة، بةآلم بة ليَدانى كةسةكان و ناشرينكردنيان، تاوةكوو 

 الى هةَلطرانى.لةباوةرِ و متمانة بة دينةكة الواز بيَت 

 ،ثاشكؤكانيان و وةكوو )موعتةزيلة و قةدةرية ...( نووسينى رِافيزةكان و فريةقة عةقالنييةكانى
دروست بوون لة قادرى و بةهائييةكان و درِوز و  يئةم تاقمانةى دواي بنةماى ئةوان لةسةر

 مستشرقني()ئةوانةى تريش وةكوو رِؤذهةآلتناسةكان هةر لةسةر بنةماكانى ئةوان ئيبازييةكان ...، 
، بة ئيسالمى دةرِيَذن ور و جوولةكةيةتييةرِق و كينةى طاو، كة خؤيان لة بنةرِةتدا رِةخنة دةطرن

بةسةر وآلتانى ئيسالميدا، كة ئةمة  )الغزو االستعماري(ياخود كينةى داطريكةرانى كؤن 
وورد و هؤكاريَكى سةرةكيية بؤ لةدةستدانى ثيَوةرة زانستييةكان و بيَاليةنييةتى و تويَذينةوةى 

كة دةبيَتة سةرضاوة و شويَنى طواستنةوة و تويَذينةوةى  ثرسراويَتىهةَلسةنطاندنى تةواوى ثرِ لة ليَ
 دواى خؤيان.
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 َكيْلَإِ ُبوْتُأَوَ َكرُفِغْتَْسأَ ،َتنْأَ اَلإِ هَلَإِ اَل ،َكِدْمَحبِوَ مَُّهاللَّ َكاَنَحبُْس

 مْلَِّسوَ هِبِْحَصوَ لِهى َآلََعوَ ٍدمََّحا ُمنَيِْبى َنلََع مَلََّسوَ ى اهلُللََّصَو

 ةنَّاملوَ ُلْضفَالْ هَُلة، َورَِخاآلىل َوْويف األ ُدْمَحالْ هلِلَو
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