
 





 





 

 

 اإلهداء...

إػ أصؾ افديـ وؿائد افٌّر ادحّجِغ، ومقػ ادّتَغ أمر 

أهدي جٓدي ، ظّع بـ أيب ضافب ظِٔف افسالم، ادٗمْغ

ًٔا مْف افَبقل، ومـ اهلل افثقاب  .ادتقاضع هذا، راج

 

 

 أمحد احلّٔداوي





 

 

 

 املقّدمة

ّٔدٕا ح ّٔبيغ احلّد هلل رّب افًادغ، وافهالة وافسالم ظذ شي يد ولفيف افى ّّ

 ظذ أظدائٓؿ أمجًغ. افىاهريـ، وافًِْة افدائّة

ية ّّ ّٔية ظهيّة ا ٕبٔياء وا ئ ، وؿيد  مـ ادّتٍيؼ ظِٔيف بيغ افنئًة اإلمام

ة ـثرة يف ظِؿ افُالم وافًَائيد بحٔيث أصيب  ة ؤَِّٕ أثبتقا ذفؽ بٖدّفة ظَِّٔ 

ّٔز ّٔة ظـ ؽرهؿ. افَقل بافًهّة ممّا يّ  افنًٔة اإلمام

يية وؿويياياهؿ وأحييقا ؿ إ ّّ ّٔيية ظْييد ٕيييرهؿ إػ حٔيياة ا ئ ّن افنيئًة اإلمام

افَاظدة افتل حيُّقن ؾٔٓا ظيذ لِيؽ ا ميقر، فيذا ؾيّ٘ن أّي جيًِقن افًهّة 

ّٔة أو حافة لبدو ؾٔٓيا صيبٓة اخلىيٖ د بيّد أن لالحيظ هيت هيذه افَاظيدة  ؿو

 ل وؾَٓا.وجيب أن لٗوّ 

  أمير اديٗمْغ ظيدم ؿٔيام مسيٖفة ومـ افَوايا افتل ختوع  ذه افَاظيدة،

، ومسيٖفة افتحُئؿ بيغ جئش  بّقاجٓة افذيـ اؽتهبقا اخلالؾة بًد افْبيّل 

ميع مًاويية،   جئش مًاويية، وصيِ  اإلميام احلسيـوبغ   أمر ادٗمْغ

ميـ ؿبيؾ اديٖمقن افًّبياّد إػ ؽير ذفيؽ ميـ   ووديية افًٓيد فاميام افرضيا

ة ّّ  .ؿوايا ا ئ

فزياد ادًيرو  بزيياد بيـ   فَوايا مسٖفة لقفٔة أمر ادٗمْغومـ هذه ا

 أبٔييف ظييذ ؾييارس، حٔييث حيياول بًييض ادْحييرؾغ ظييـ خييّط أهييؾ افبٔييت



 

مـ خالل ذفؽ، باظتبار أّن زيياًدا ـيان   افتنُٔؽ يف ظهّة أمر ادٗمْغ

ّٕف ابـ زٕا ) ، وادًيرو  بيغ افنئًة (وـؿ مـ منٓقٍر د أصؾ فيفمنٓقًرا بٖ

ط ضٓارة ادقفد يف إمام اجلامظة، وبام أّن افيقا  يف افٌافيب يُيقن إماًميا اصسا

ًّٔا مع حافف لِؽ.  فِجامظة ؾُٔػ ظّغ زياد واف

 -وافًٔيياذ بيياهلل-ومييـ أجييؾ دؾييع هييذه افنييبٓة وإزافيية مييا يبييدو مييـ اخلىييٖ 

، ـييان هييذا افبحييث، وفيئس افٌييرض مْييف لْزيييف  يف ؾًييؾ أميير ادييٗمْغ

افهيياحلغ ا خٔييار وهييق د يسييتحّؼ أّي رء مييـ س زييياد وجًِييف مييـ افّْييا

 -مييـ شييجـ وؿتييؾ  بًييد أؾًافييف افنيئًْة بنيئًة أميير ادييٗمْغ–ذفييؽ 

يييام افٌيييرض ؽييير افًِيييـ ظِٔيييف أبيييًدا ميييا داميييت افسيييّقات وا رض ّٕ ، وإ

 ودؾع افنبٓة. لْزيف أمر ادٗمْغا شاد مْف 

 

 وشوف يدور افبحث حول ادسائل افتافقة:

يية وػ:ادسأألفة إ ّّ افتييل د ًٕيير  وجييف احلُّيية   ادقؿييػ هيياه ؿوييايا ا ئ

 ؾٔٓا.

 فزياد؟ هؾ ثبت لقفٔة أمر ادٗمْغ ادسلفة افثاكقة:

 ؟هؾ ثبت أن زياًدا ـان ابـ زٕا ادسلفة افثافثة:

يية ادسأألفة افراةعأأة: ّّ ، وهييؾ أّن ظِّٓييؿ بادقضييقظات  حييدود ظِييؿ ا ئ

ّٔة   ـًِّٓؿ با حُام؟اخلارج

 افبحث افٍَٓل حقل اصساط ضٓارة ادقفد يف إمام اجلامظة. فة اخلامسة:ادسل



 

ود يسًْل يف اخلتيام إّد أن أؿيّدم جزييؾ صيُري وامتْيا  فياخ حّسيان 

ّٔد حٔدر افهيايف، ظيذ لهيحٔحف هيذا افبحيث ، ـيام أؿيّدم ظابدة، وا خ افس

تْوئد افجزيؾ صُري ولَديري فاح مهىٍك ظيامد احلّيدان افيذي ؿيام ب

 .اإلخراج افىباظّل  ذا افُتابو

 

 

 

 أمحد احلؿقداوي
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 املسألة األوىل

  ادوؿف جتاه ؿضايا إئّؿة :افتي ٓ كعرف وجه احلؽؿة ؾقفا 

ية ّّ ّٔية  ؿد ثبيت فْيا يف ظِيؿ افُيالم وافًَائيد ظهيّة ا ئ با دّفية افًَِ

ّٔة افُثرة وافتل د جم د يُّـ ال فِّْاؿنة ؾٔٓا، وضبًٔل أّن ادًهقم وافَِْ

يف يهدر مْف افذٕب واخلىٖ ظًّدا أو شًٓقا، وفُـ ذـرت بًض افَويايا أن 

ة ّّ وافتل يبدو مْٓا فِقهِة ا وػ وؿقع اخلىٖ أو افذٕب ؾُٔيػ  شرة ا ئ

 ٕتًامؾ مع مثؾ هذه افَوايا؟

ّٔد ادرلوييك يف فَد أجاب ظِامؤٕا بٖجقبة صاؾٔة واؾٔة، مْٓا: ما ذـ ره افس

ّّْٔيا يف   ؿال: ثحٔ يف مقضقع لْزيف أمر ادٗمْغـتابف لْزيف ا ٕبٔاء  ؿيد ب

ة ّّ مًهقمقن مـ ـبيائر افيذٕقب وصيٌائرها،   صدر هذا افُتاب أن ا ئ

لء، ؾّتيك يذفؽ ظذ دفٔؾ ظَع د يدخِف احتامل ود لٖويؾ بنواظتّدٕا يف 

رؾف ظييـ طيياهره يٕب وجييب أن ٕهييؾًييؾ فييف طيياهر افييذ ورد ظييـ أحييدهؿ

ـيام ؾًِْيا مثيؾ ذفيؽ يف وٕحِّف ظذ ما يىابؼ مقجب افدفٔؾ افًَع ؾئٓؿ، 

متنابف افَرلن ادَتيض طاهره ما د جيقز ظذ اهلل لًاػ، وما د جيقز ظذ ٕبيّل 

إمام، ؾَيد ثبيت بافيدفٔؾ افًَيّع  ، ؾ٘ذا ثبت أّن أمر ادٗمْغمـ إٔبٔائف 

ّٕف مًهقم ىيٖ وافزفيؾ، ؾيال بيّد ميـ محيؾ مجٔيع أؾًافيف ظيذ جٓيات ظـ اخل أ

ل ياحلسـ وٍٕل افَبٔ  ظـ ـّؾ واحيد مْٓيا، وميا ـيان فيف مْٓيا طياهر يَتوي

ّٕف ظذ ؽر طاهره، ؾ٘ذا ظرؾْا وجٓيف ظيذ افتٍهئؾ  افذٕب ظِّْا يف اجلِّة أ



 

ّٕف د بّد  ميـ ذـرٕاه، وإّد ـٍإا يف لٍُِْٔا أن ًِٕؿ أّن افياهر مًدول ظْف، وأ

وجف ؾٔف يىابؼ ما لَتوئف ا دّفية، وهيذه اجلِّية ـاؾٔية يف مجٔيع ادنيتبف ميـ 

ة  ّّ  .وأؿقا ؿ أؾًال ا ئ
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 املسألة الثانية

 هل ثبت توفقة أمر ادممـغ فزياد؟ 

، ييٓيير مييـ ادهييادر افتارمٔيية، ومييـ  ييج افبالؽيية، أّن أميير ادييٗمْغ

ييفؿييع اخييتال  ظييذ بًييض ادْيياضؼ، وؿييد ووّػ زييياًدا  ّٕ  بييغ ادييّٗرخغ يف أ

رة يؾييارس؟ أو أّن افييقا  ادًتّييد ظييذ افبهييرة أم ظييذ يهييؾ وّده ظييذ افبهيي

زييياًدا ظِٔٓييا، ثييّؿ وجٓييف مييـ هْييا   ـييان ظبييد اهلل بييـ ظّبيياس، وؿييد اشييتخِػ

 إػ ؾارس. أمر ادٗمْغ

وـإيت ظياّمل : -هيي99ظْد ذـره حقادث شيْة –ؿال افىزي يف لارمف 

يف هذه افسْة ظذ ا مهيار، افيذيـ ذـرٕيا أّ يؿ ـيإقا ظاّمفيف يف شيْة  ظعّ 

رة يثامن وثالثغ، ؽر ابـ ظّباس ـان صخص يف هذه افسْة ظـ ظِّيف بافبهي

 .واشتخِػ زياًدا

وّجيف ابيـ هيي(  99ويف هيذه افسيْة )أي: شيْة وؿال يف ٍٕيس افهيٍحة: 

رؾف ميـ ظْيد ظيّع ميـ يمْه ظّباس زياًدا ظـ أمر ظّع إػ ؾارس وـرمان ظْد

 .رةيافُقؾة إػ افبه

ؾِياّم و  ظيع اخلالؾية : -هي 44ظْد ذـر حقادث شْة – وؿال ابـ ا ثر

 .اشتًّؾ زياًدا ظذ ؾارس ؾوبىٓا
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ؾئام –وـان شبب ادظاء مًاوية فف وؿال ادسًقدي يف )مروج افذهب(: 

ر ب ّّ ًّٔيا ـيان و -ـ ادثّْكذـر أبق ظبٔدة مً ؾيارس  -أي: وّػ زيياًدا-ه ّد أّن ظِ

 .حغ أخرج شٓؾ بـ حْٔػ

وروى ظيّع بيـ رح  يج افبالؽية(: يوؿال ابـ أيب احلديد ادًتيز  يف )صي

د اددائْل، ؿال: دّا ـان زمـ ظيعّ  ّّ وّػ زيياًدا ؾيارس، أو بًيض أظيامل   ح

 . ؾارس

ّٔد اخليقئل يف )مًجيؿ رجيال احليديث( يف اجليزء افسيا بع هيت وؿال افس

زياد بـ ظبٔيد ميـ أصيحاب ، َٕاًل ظـ رجال افنٔخ افىقد: 4799رؿؿ: 

 .، ظامِف ظذ افبكةظعّ 

ّٔد اخلييقئل–أؿييقل  ّٔة -وافُييالم فِسيي : هييذا هييق زييياد بييـ أبٔييف، وأمييف شييّ

وٌِٕيييف ظبٔيييد اهلل ؿاليييؾ ادًروؾييية، وؿّهييية إحلاؿيييف بيييٖيب شييئٍان منيييٓقرة، 

ابيـ هيذا افًِيغ،  وابيـ داود، وفٔت صًري ـٔػ ظّد افًاّلمة احلسغ

إػ أّن زيياد َسؿ ا ّول مـ ـتابٔٓام، وـام أّ ام مل يِتٍتا افأبا افًِغ يف  ،افًِغ

 بـ ظبٔد هق زياد ادًرو  بّٖمف.

ورد ذـير زيياد يف أربًية مقاضيع يهييّرح يف ؿسيؿ مْٓيا ويف  ج افبالؽية 

ة ظبيد اهلل بيـ ظّبياس افؼيػ افريّض رضقان اهلل ظِٔف: أّن زيياًدا ـيان خٍِٔي
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خّهص افًاّلمة احلّع وابـ داود افَسؿ ا ّول مـ ـتابٔٓام يف افرجال فِّّدوحغ  .9

 مـ افرواة.



 

 ظذ افبكة وظذ ؾارس، ومـ هذه ادقاضع:

إػ زياد بـ أبٔيف، وهيق خٍِٔية ظامِيف ظبيد اهلل بيـ ظّبياس  مـ ـتاب فف

يقمئييذ ظِٔٓييا وظييذ ـييقر  رة وظبييد اهلل ظامييؾ أميير ادييٗمْغيظييذ افبهيي

ا هقاز، وؾارس، وـرمان، وؽرها.

ّل: يريػ افرضييي، ؿييال افنييمييـ حُييؿ أميير ادييٗمْغ ويف بيياب ادختييار

فزييياد بييـ أبٔييف، وؿييد اشييتخِػ فًبييد اهلل بييـ ظّبيياس ظييذ ؾييارس  وؿييال

 ..وأظام ا

ّٔيية افتييل لثبييت لقفٔيية أميير ادييٗمْغ  إػ ؽيير ذفييؽ مييـ ادهييادر افتارم

 فزياد، أظرضْا ظْٓا خماؾة اإلضافة.
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 ما هو شبب توفقة أمر ادممـغ زياًدا ظذ ؾارس؟ 

خيييقن أّن بًيييض أهيييؾ ؾيييارس امتًْيييقا ظيييـ أداء اخليييراج، ذـييير ادٗرّ 

شيييٓؾ بيييـ حْٔيييػ، ؾٖرشيييؾ أمييير  وأخرجيييقا ظاميييؾ أمييير اديييٗمْغ

زييياًدا إػ ؾييارس مييـ أجييؾ ضدئيية ا وضيياع وبسييط ا مييـ  ادييٗمْغ

ـ زياد مـ ذفؽ. ُّ  وادشتَرار، ومت

اشتنيار  ؿال افىزي: دّا ؿتؾ ابـ احلرضمل، واختِػ افْاس ظذ ظعّ 

فيف جاريية  ؾَال -حغ امتًْقا ظـ أداء اخلراج–س يف رجؾ يقّفٔف ؾارس افْا

بـ ؿدامة: أد أدّفؽ ظذ رجؾ صِب افرأي، ظيامل بافسٔاشية، ـياٍ  ديا وّ ؟ 

ؿال: مـ هق؟ ؿال: زياد، ؿيال: هيق  يا، ؾيقّده ؾيارس وـرميان، ووّجٓيف يف 

 خ لِؽ افبالد حّتك اشتَامقا.أربًة لد  ؾدوّ 

ره يدّا إتٍض أهؾ اجلبال، وضّع أهيؾ اخليراج يف ـسي وظـ افنًبل ؿال:

ؿيال  -وـيان ظياماًل ظِٔٓيا فًيعّ –وأخرجقا شٓؾ بـ حْٔػ مـ ؾيارس 

: أـٍٔؽ ؾارس، ؾَدم ابـ ظّباس افبكة ووّجف زيياًدا إػ ابـ ظّباس فًعّ 

 اخلراج.ؾارس يف مجع ـثر، ووضئ هبؿ أهؾ ؾارس ؾّٖدوا 

زياًدا إخراج أهؾ ؾيارس  ة أمر ادٗمْغوذـر ادسًقدي أّن شبب لقفٔ

رب زيياد ببًويٓؿ يؾويؾَيال:  ،شٓؾ بـ حْٔػ وامتْاظٓؿ ظـ أداء اخلراج

 .بًًوا حّتك ؽِب ظِٔٓا، وما زال يْتَؾ يف ـقرها حّتك صِ  أمر ؾارس

                                                 

 .29 -25/ 6لاريخ افىزي:  .1

 .14/ 9افذهب: مروج  .5



 

، وحييّذره أن يٖخيذ صئًئا وظِّف يسّؿب أخبار زياد وـان أمر ادٗمْغ

وإّّن أؿسأم ةأا  : ئٓؿ بال حّؼ، ؾٍل رشافة فيف ؿيالمـ أمقال ادسِّغ وؾٔ

ؿسًًم صادًؿا، فئن ةؾغـي أّكك خـت من يفء ادسؾؿغ صقًئا صغًرا أو ـبًرا ٕصأّدّن 

 .تدظك ؿؾقل افوؾر، ثؼقل افظفر، ضئقل إمرظؾقك صّدًة 

اشأأتعؿل افعأأدل واحأأذر افعسأأف واحلقأأف، ؾأأنّن  :ويف ـتيياب لخيير ؿييال

 .إػ افسقف ءالء، واحلقف يدظوافعسف يعود ةاجل

ؾدع اإلرساف مؼتصًدا، واذـر يف افقأوم ؽأًدا، وامسأك مأن ويف ـتاب لخر: 

 .م افػضل فقوم حاجتكةؼدر رضورتك، وؿّد ادال 

–أترجوا أن يعطقك ا  أجر ادتواضعغ وأكت ظـأده مأن ادتؽأّزين، وتطؿأ  

أن يوجأأب فأأك ثأأوا   -غ يف افـعأأقم، عـعأأه افضأأعقف وإرمؾأأةوأكأأت متؿأأرّ 

 .ادتصّدؿغ؟! وإّكًم ادرء جمزي ةًم أشؾف، وؿادم ظذ ما ؿّدم، وافسءالم

يا  ًَ ومـ ذفؽ ًٕر  أّن زياًدا ـان ظذ طياهر افهيالح، وـيان يتحيّر  وؾ

وّده ؾييارس مييع ظِّييف  ، وإّن أميير ادييٗمْغفتقجٔٓييات أميير ادييٗمْغ

ّٔتف فذفؽ، حٔث ذـر ابـ ا ثر يف لار أرشؾ إػ زيياد  أّن اإلماممف: بٖهِ

وّفقتك ما وّفقتك، وأكأا أراك  إّّن دشتِحاؿف، ؿائاًل: بًد ظِّف بدظقة مًاوية فف 

 .فه أهءاًل 
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 وٕرى أّن زياًدا ظِٔف افًِْة يّكح بًد شْقات مـ مَتؾ أمر اديٗمْغ

ّٕيف ـيان ميـ اديقافغ فًيّع  ًّٔا ظذ افُقؾية ميـ ؿبيؾ مًاويية بٖ وميـ وجمٔئف واف

وـيان حجير بيـ ظيدّي ادبٌوغ دًاويية، حٔيث ذـير افًَٔيقيب يف لارميف: 

افُْدّي، وظّيرو بيـ احلّيؼ اخلزاظيل، وأصيحاهبام ميـ صئًة ظيّع بيـ أيب 

ًّٔيا ظيذ  ضافب إذا شًّقا ادٌرة وؽره مـ أصحاب مًاوية وهؿ يًِْيقن ظِ

ِّّييقن يف ذفييؽ، اد  ؿييدم زييياد ؾِيياّم ْييز يَقمييقن ؾييرّدون افًِْيية ظِيئٓؿ، ويتُ

ييد،  ّّ افُقؾيية خىييب خىبيية فييف منييٓقرة مل حيّييد اهلل ؾٔٓييا، ومل يهييّؾ ظييذ ح

ِّييؿ، وحييّذرهؿ مييـ وأرظييد ؾٔٓييا وأبييرع، ولقّظييد وضييّدد، وإُٔيير ـييالم  لُ

وـإيت بْٔيف وبيغ حجير بيـ ظيدّي ميقّدة، ، إػ أن ؿال افًَٔقيب: ورّهبٓؿ

ظِٔيف ميـ ادحّبية  ؾقّجف إفٔف ؾٖحرضه، ثّؿ ؿال فف: ييا حجير، أرأييت ميا ـْيت

ؾّ٘ن اهلل حّقل ذفؽ بٌوة وظداوة، أو رأييت وادقادة فًّع؟ ؿال: ًٕؿ، ؿال: 

ما ـْت ظِٔف مـ افبٌوية وافًيداوة دًاويية؟ ؿيال: ًٕيؿ، ؿيال: إّن اهلل حيّقل 

 .ذفؽ حّبة ومقادة

ّٔع:  ّن مًاويية أوذـر شِٔؿ بـ ؿٔس يف ـتابف ظيـ ـاليب فزيياد ـيان يتني

، ييٓير ؾٔٓيا مًاويية ة مًامِية افّْياساد رشافة يبّغ فف ؾٔٓا ـٍٔٔي زيأرشؾ إػ

حَده ظذ اإلشالم وادسِّغ، ؾِاّم ؿرأ زيياد افُتياب  ب بيف ا رض ثيّؿ 

يد،  ّّ ، ؾَال: ويع ممّا خرجت وؾٔام دخِيت، ـْيت ميـ صئًة لل ح أؿبؾ ظعَّ

ودخِييت يف صيئًة افنيئىان وحزبييف، ويف صيئًة مييـ يُتييب إ َّ مثييؾ هييذا 
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 .فُتابا

وهُذا لًّؾ افدٕٔا وزخارؾٓا ظذ لٌٔر افَِقب وهقيِٓا مـ حّبية خير 

ر ومقادلف إػ حّبة ّذهؿ، هذه افَِيقب افتيل أضيحت بيال ٕهئب يف يافبن

اآلخرة، وا مقر دائاًم بًقاؿبٓا ؾال يٌيّس أميرئ بًِّيف، وفٔيّتًظ بحيال زيياد 

لًاػ حٔث يَيقل يف ـتابيف هذا، وبحال افزبر وضِحة وؽرهؿ، وصدع اهلل 

ٓ افُييريؿ:  ا يِف إاْرِض وا أأوو ؾخ ونا ظخ ِريأأدخ أأِذينا ٓ يخ أأا فِؾ  فا ؾخ ةخ كاْجعا ارخ أِخأأرا تِْؾأأكا افأأد 

ت ِؼغ باةخ فِْؾؿخ
اؿِ اْفعا اًدا وا سا  .ؾا
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 لة الثالثةاملسأ

 ا ـان اةن زكا؟زيادً  نّ هل ثبت أ 

 هَٔيؼ هيذه ادسيٖفة لْزييف زيياد،ف فٔس افٌرض مـ مة بّٖٕ فَد ؿِْا يف ادَدّ 

ف ـان ابيـ زٕيا؟ ّٕ د هؾ إوبتجرّ فًْر   :ام ظرض ادسٖفة مـ مجٔع جقإبٓإّ وإ

ًّٔ  ٗمْغصُال يف لًٔغ أمر اديرد اإلوبافتا   ّٕيا ظذ ؾيارسفف واف مل  ف، أو أ

 .، ؾال يرد اإلصُال ادذـقريُـ ـذفؽ

بيؾ ظٓيد أمير ا ؿوظذ ؾيرض ثبيقت ـقٕيف ابيـ زٕيا ؾٓيؾ ـيان ذفيؽ ثابًتي

 م بًد اشتنٓاده صِقات اهلل ظِٔف؟، أأم يف ظٓده ادٗمْغ

وبًيده،  ك بف زياد يف ظٓد أمير اديٗمْغـان يدظ وٕبحث هْا حقل ما

هؾ ـان يدظك: زياد بـ ظبٔد، زيياد ابيـ أبٔيف، أم زيياد ابيـ أيب شئٍان؟ وإذا 

ّٕف مل يًر  فف أب؟ وبا ابيـ زٕيا أم فتا  ـقٕف ـان يدظك بزياد ابـ أبٔف ؾٓؾ  

ّٕف ـان يدظك بذفؽ خلّقل أبٔف وظدم ارلباضيف بَبِٔية مًروؾية ميـ افَبائيؾ  أ

 افًربٔة ادًروؾة حْٔذا  ظْد افًرب؟

ّٔيية افتييل لتحييّدث ظييـ زييياد  واآلن ٕسييتًرض ؿسيياًم مييـ ادهييادر افتارم

ولتًييّرض دييا ـييان يييدظك بييف ؿبييؾ اشييتِحاع مًاوييية فييف، وفْبييدأ بييافىزي، 

وـإييت ظييامل ظييّع : -هييي99يف خييالل ذـييره حلييقادث شييْة – حٔييث ؿييال

يييافف يف شييْة ثييامن يف هييذ ّّ ه افسييْة ظييذ ا مهييار افييذيـ ذـرٕييا أّ ييؿ ـييإقا ظ



 

رة يوثالثييغ ؽيير ابييـ ظّبيياس، ـييان صييخص يف هييذه افسييْة ظييـ ظِّييف بافبهيي

 .ظذ اخلراج -افذي ـان يَال فف زياد بـ أبٔف–واشتخِػ زياًدا 

؟ هيؾ هيق افذي ـان يَال فف زياد بـ أبٔيفؿقل افىزي:  َٕقل: ما مًْك

ّٕف ـان يَهيد أّن ممّيا ـيان ييدظك  ًّٔا أم بًد لًْٔٔف؟ أم أ ؿبؾ لًٔغ اإلمام فف واف

: زياد بـ أبٔف؟ وافياهر هق افثا ، وفُّْف مل يتحّدث ظـ شيبب دظيقة بف زياد

 افْاس فف بذفؽ.

يف اشيتِحاع  ٍير )افىيزي(هيذا مجٔيع ميا ذـيره أبيق جًؿال ابـ ا ثر: 

وـيان ابتيداء مًاوية ٕسب زياد، ومل ييذـر حََٔية احليال يف ذفيؽ ثيّؿ ؿيال: 

ّٔة أّم زييياد ـإييت فييدهَان زٕييدرود بُسييُر، ؾّييرض  حافييف زييياد أّن شييّ

افييدهَان، ؾييدظا احلييارث بييـ ـِييدة افىبٔييب افثٍَييل ؾًاجلييف ؾييزئ، ؾقهبييف 

ّٔة ّٔة مـ ؽالم ، ثّؿ ؿال: شّ فف اشّف ظبٔد، وهق روميل، وـان ؿد زوج شّ

 .ؾقفدت فف زياًدا

إػ  افبحيرا ، ظْيد ذحيف ـتياب أمير اديٗمْغوؿال افنٔخ ابـ مٔثؿ 

زياد هق دظل أيب شٍٔان، ويَال زياد بـ ظبٔد، ؾّـ افْاس ميـ زياد: أؿقل: 

ّٕف بَيل إػ أّييام  ّٕف ـان ظبًدا، وأ يَقل ظبٔد بـ ؾالن افثٍَل، وا ـثرون ظذ أ

 .د ؾابتاظف وأظتَفزيا
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ُِّان:  ّٔة جاريتيف ميـ ظبيده ؿال ابـ خ زّوج احلارث بـ ـِدة افثٍَل شّ

ّٔة زياًدا ظذ ؾراش ظبٔد، وـيان يَيال فيف: زيياد بيـ ظبٔيد،  ظبٔد، ؾقفدت شّ

ّٔة، وزيياد بيـ أبٔيف، وزيياد ابيـ أّميف، وذفيؽ  يسيتِحَف أن ؿبيؾ وزياد بـ شّ

 .مًاوية

ؾّٖما زياد ؾٓق زياد بيـ ظبٔيد، وميـ افْياس ًتز : وؿال ابـ أيب احلديد اد

مـ يَقل ظبٔد بيـ ؾيالن، ويْسيبف إػ ثَٔيػ، وا ـثيرون يَقفيقن أّن ظبٔيًدا 

ّٕف بَل إػ أّيام زياد ؾابتاظيف وأظتَيف، وشيْذـر ميا ورد يف ذفيؽ  ـان ظبًدا، وأ

 زياد فٌر أبٔف خلّقل أبٔيف، وافيدظقة افتيل أشيتِحؼ هبيا، ؾَٔيؾ: ليارةوٕسبة 

ّٔة، وهل أّمف وـإت أمة فِحارث بـ ـِدة بـ ظّيرو بيـ ظيالج  زياد بـ شّ

بيـ أبٔيف، وؿٔيؾ: افثٍَل ضبٔب افًرب، وـإت هت ظبٔد، وؿٔؾ: لارة زيياد 

لارة زياد بـ أّمف، ودّا أشتِحؼ ؿال فف أـثر افْاس: زيياد بيـ أيب شئٍان:  ّن 

ٔس ألبيياع افييديـ، افْيياس مييع ادِييق  افييذيـ هييؿ ميّْيية افرهبيية وافرؽبيية، وفيي

بافْسبة إػ ألباع ادِق  إّد ـافَىرة يف افبحر ادحٔط، ؾّٖما ميا ـيان ييدظك بيف 

 .ؾزياد بـ ظبٔد، ود ينّؽ يف ذفؽ أحدؿبؾ ادشتِحاع 

مييـ مًاوييية إػ زييياد يَييقل ؾٔييف  وذـيير ـتاًبييا بًييد مَتييؾ أميير ادييٗمْغ

إػ زيياد بيـ ظبٔيد، أّميا بًيد مـ أمر ادٗمْغ مًاوية بـ أيب شٍٔان : مًاوية

ّٕؽ ظبد ؿد ـٍرت افًّْة...  .ؾ٘

                                                 

 .926/ 6ؾٔات ا ظٔان: و .1

 .179/ 16ذح  ج افبالؽة:  .5



 

وـان زياد بـ ظبٔد ظامؾ ظّع بـ أيب ضافب ظيذ ؾيارس وؿال افًَٔقيب: 

 .صار ا مر إػ مًاوية ـتب إفٔف يتقّظده ويتّٓددهؾِاّم 

وـيالم  ، رشيافة مًاويية إػ زيياد وجيقاب زيياد158وذـر يف افهٍحة: 

مف جقاب زياد، ؿال: ؾِاّم صيار افرشيقل إػ مًاويية وأّدى مًاوية ظْد اشتال

إفٔف افرشافة، ؿال: وييع ظيذ ابيـ ظبٔيدد فَيد بٌِْيل أّن احليادي حيدا فيف أّن 

ّٔة وإػ أبٔف ظبٔد. ّٕف إػ أّمف شّ  ا مر بًدي زياد، واهلل  رّد

صيٓدت ويّٗيد ذفؽ أيًوا ما ذـره شِٔؿ بـ ؿٔس يف ـتابيف، حٔيث ؿيال: 

ًّٔا  .ظاد زياد بـ ظبٔد بًد طٓقره ظذ أهؾ اجلّؾحغ  ظِ

وافهحٔ  مـ ا ؿقال افتل لذـر ما ـان يدظك بف زياد هيق ؿيقل ادًتيز  

أّن ما ـان يدظك بف زياد ؿبيؾ ادشيتِحاع هيق زيياد بيـ ظبٔيد، ود ينيّؽ يف 

ظْيد وصيقل ذفؽ أحد، بيدفٔؾ رشيائؾ مًاويية فيف، وـيالم مًاويية ـيذفؽ 

ّٔة وإػ أبٔف ظبٔدقًصا ؿقفف: جقاب زياد، وخه ّّ ّٕف إػ أّمف ش  . رّد

ر، يويّٗيد ذفؽ أيًوا ما ذـره افًاّلمة ا مْٔل يف افٌيدير، يف اجليزء افًاصي

ّٕف وؾد زياد إػ مًاوية ؾٖلاه هبيدايا: 571افهٍحة  وأميقال ظييام وشيٍط  أ

 رأى زيياد ّر مًاويية بيذفؽ روًرا صيديًدا، ؾِياّم يممِقء جقهًرا مل يَر مثِيف ؾسي

ذفؽ صًد ادْز، ؾَال: إٔيا واهلل ييا أمير اديٗمْغ أؿّيت فيؽ مًيّر افًيراع، 

وأفٍييت إفٔيؽ بحرهيا، ؾَيام يزييد بيـ مًاويية ؾَيال: إن  وجبٔت فؽ ما ا
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لًٍؾ ذفؽ يا زياد ؾْحـ َِْٕا  ميـ ودء ثَٔيػ إػ ؿيريش، وميـ افَِيؿ إػ 

ّٔةادْابر  .، ومـ زياد بـ ظبٔد إػ حرب بـ أم

وفد زيياد ظيذ ؾيراش ّٗيد ذفؽ أيًوا ؿقل افًاّلمة ا مْٔل يف افٌدير: وي

ظبٔد، ؾُان يَال فف ؿبؾ ادشتِحاع زياد بـ ظبٔيد افثٍَيل، وبًيده زيياد بيـ 

دّا إَويت افدوفية ا مقّيية، صيار يَيال فيف: زيياد بيـ ، ثّؿ ؿال: شٍٔانأيب 

ّٔة  .أبٔف، زياد بـ أّمف، وزياد بـ شّ
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 ياًدا اةـًا ٕيب شػقان:صبفة ـون ز 

ذـر ادّٗرخقن أّن ظّر بًث زياًدا إػ افّٔـ إلصالح أمر ؾٔٓا، ؾِاّم رجيع 

ّٕف مل يسّع بّثِٓا وهيذا ميـ بياب مبيافٌتٓؿ – مـ افّٔـ خىب خىبة ؿافقا إ

ومييدحٓؿ فزييياد بييام د يسييتحؼ، ؾبالؽتٓييا د يُّييـ أن لهييؾ إػ بالؽيية 

وـيان أبيق  - ؽية أمير اديٗمْغوأهؾ بٔتف، خهقًصيا أمير افبال افْبّل 

حوقر، ؾَال ابيـ افًياص: هلل  وظّرو بـ افًاص  شٍٔان وأمر ادٗمْغ

ّٕيف  ًّٔا فساع افًيرب بًهياه، ؾَيال أبيق شئٍان: إ أبق هذا افٌالمد فق ـان ؿرص

 ومأن هأو؟: فَرر، وإّ   ظر  افذي وضًف يف رحيؿ أّميف، ؾَيال ظيّع 

 ، ؾَال أبق شٍٔان:شػقانمفءاًل يا أةا ؿال: إٔا، ؾَال: 

 أمأأأأأا وا  فأأأأأوٓ خأأأأأوف صأأأأأخص

 

 يأأأأأراّن يأأأأأا ظأأأأأّع مأأأأأن إظأأأأأادي 

 ٕطفأأأأر أمأأأأره صأأأأخر ةأأأأن حأأأأر  

 

 ومل خيأأأأأأأأأف ادؼافأأأأأأأأأة يف زيأأأأأأأأأاد 

 وؿأأأأأأد ضافأأأأأأت جمأأأأأأامؾتي ثؼقًػأأأأأأا 

 

 وترـأأأأأأي ؾأأأأأأأقفم ثؿأأأأأأر افػأأأأأأأماد 

ّٕيف مل يُيـ   يبدو أّن وافد زيياد ـيان مًروًؾيا وفُّْيف ـيان خاميؾ افيذـر:  

ًّٔا بؾ ـان ًّٔيا ؿرص ًّٔا:  ّن ظبيًدا روم ، فيذفؽ متّْيك ابيـ افًياص أن يُيقن ؿرصي

 ؿريش مـ أؾوؾ افَبائؾ ظْد افًرب.

ّٔة أّم زياد، ؾٓؾ جمّرد ذفؽ يًْيل  وظذ ؾرض ـقن أيب شٍٔان ؿد زٕك بسّ

أن زييياًدا ابْييف؟ خهقًصييا أّ ييا ـإييت ظييذ ؾييراش ظبٔييد؟ وـٔييػ ظيير  أبييق 

 شٍٔان أّن زياًدا لُّقن مـ مائف؟

ات افنيئىان، ـييام ؽيية مييـ ٕزؽيم أيب شيئٍان جمييّرد ختّرصييات، وٕزالإّن ـي



 

يف افُتاب افذي أرشِف إػ زياد ظْدما بٌِف أّن مًاوية  يَقل أمر ادٗمْغ

، يسأتزّل فّبأكوؿد ظرؾت أّن معاوية ـتأب إفقأك ـتب إفٔف يريد اشتِحاؿف: 

ةغ يديه ومن خؾػأه، ؾاحذره، ؾنّكًم هو افشقطان يليت ادرء من ، ويستػّل ؽرةك

، وؿأد ـأان مأن أيب ، ويسأتؾب ؽّرتأهوظن يؿقـه وظن صًمفه؛ فقؼأتحم ؽػؾتأه

، ٓ ات افشأقطانؽأة مأن كزؽأمن حديث افأـػس، وكز يف زمن ظؿر ؾؾتةشػقان 

 ادأدؾ  وافـأوط يثبت هبا كسب وٓ يستحّق هبا إرث، وادتعّؾق هبأا ـافواؽأل

 .ادذةذ 

إػ زيياد:  ـ مٔيثؿ افبحيرا  صيارًحا ـتياب أمير اديٗمْغؿال افنٔخ اب

 إفٔيف، ثيّؿ لْبٔٓيف ظيذ إظالمف بام ظِّف مـ ـتاب مًاويية ظذ ومدار افُتاب

ؿهده مـ ذفؽ افُتاب، وهق أن يستزّل ظَِيف ويسيتٌٍِف ظياّم هيق ظِٔيف ميـ 

ر حّدلييف يف ذفييؽ، يويُسيي  رة احلييّؼ وودئييف فييفيافييرأي افهييحٔ  يف ٕهيي
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ورأيف، وفٍظ ادشتٍالل فىِب سؾف ظـ ذفيؽ ًَِف ففٍظ افٌرب واشتًار 

ّٕام هييق افييرأي افهيياف  مالحييية فنييبٓة بافسيئػ، ثييّؿ حييّذره بَقفييف:  ؾيي٘

ييٖ  باظتبار وشقشتف وصّده ظيـ احليّؼ ظيذ وجيف افنيبف بَقفيف:  افنٔىان

أْغِ وهق ـَقفيف لًياػ:  صامففإػ ؿقفف:  اإلٕسان أن ةا م م  أم  ٔتِقاأـ فخ ْيأِدْمِْم ثخ  أا

اـِِرينا  ْم صا هخ ثارا ـْ ِدخ أا ٓا جتا ؾِِفْم وا
آئِ ؿا ن صا ظا ِِنِْم وا ْيًما

ْن أا ظا ْؾِػِفْم وا ِمْن خا  .وا

ّٕيام أراد اشيتٌٍافف  ثّؿ ٕبف ظذ وجف ؾساد حِٔة مًاويية وذفيؽ أّن مًاويية إ

ّٕيام يهيّ   ٓيف إّياه أخا، ؾْبّ باشتِحاؿف  بهيّحة ظيذ أّن ذفيؽ ادشيتِحاع إ

ّٕام ـان ؿقفف: اشت إٔا ـيذا ِحاع أيب شٍٔان فف ابْا ومل لهّ  لِؽ افدظقى، وإ

افٍْس وؿع مْف مـ ؽر ثبت ود روية، وإؿرار بافزٕيا  وـذا( ؾِتة مـ حديث

ات افنئىان أفَاهيا ؽة مـ ٕزؽ، وذفؽ ٕزيف ؿقفف: )إٔا وضًتف يف رحؿ أّمف(

افوفأد  :قفيف يثبيت هبيا ٕسيب ود يسيتحّؼ هبيا إرث: فَظذ فسيإف، ؾيال 

ِّييؼ ؾٔيف فنييبٓة هيذه افٍِتيية وافْزظيية ، فؾػأراش وفؾعأأاهر احلجأر ثييّؿ صيبف ادتً

ا، وافْقط ادذبيذب، ووجيف بافقاؽؾ اد ًً دّؾع، ووجف افنبف ـقٕف د يزال مدّؾ

أمييره وظييدم حلقؿييف بْسييب مًييغ وظييدم اشييتَراره ـييام افنييبف اضييىراب 

 .يوىرب افْقط ود يستَرّ 

مْٓيياج افزاظيية يف اهلل اخلييقئل يف ذحييف ادًييرو   وؿييال ادييرزا حبٔييب

ا ظذ ـتاب أمر ادٗمْغ ذح  ج افبالؽة ًَ ِّ : إػ زياد حقل ؿقفف مً
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ؾؾتة من حديث افـػس وكزظة من كزظات افشقطان. 

 وجٓان: وحيتّؾ ـالمف

ّٕام هق س  حديث ٍٕس بيال أن زظّف ـقن زياد مْف  .1 د أصؾ فف، وإ

ّٔؾ صٔ ىا  ـاذب د أصؾ فف.روية، وخت

بال روية، واشتِحاع زيياد بّجيّرد إّن إطٓار هذه احلََٔة ؾِتة وـالم  .5

د يثبيت ـقٕف مـ مائف ٕزظة مـ ٕزظات افنٔىان:  ّن  اداء ميـ افزٕيا 

.افوفد فؾػراش وفؾعاهر احلجر :بف افْسب، ـام ّسح بف افْبّل 

اشيتٍاد مْيف إثبيات  ظيذ افقجيف افثيا ، حٔيث وـّٖن زياًدا محؾ ـالميف

ًٕا مـ ماء أيب شٍٔان، ؾَال:  ـّ افيياهر  ،صٓد هبا ورّب افًُبةـقٕف متُّق وفُ

مْف هيق ا ّول، وافيياهر أّن صيٓادة أيب ميريؿ افسيِق  صيٓادة زور، زّورهيا 

ا يف افتَّرب وافًىياءمًاوية ومحِٓا ظِٔف، أو زّورها هق  ًً إذن ؾّيدار  ،ضّ

ّٔة، واحلال أّن هيذه  أيب شٍٔان أّن زياًداادظاء  ابْف هق ـقٕف زٕك بّٖمف يف اجلاهِ

يا ظيذ ؾيراش زوجٓيا ظبٔيد، ومل يُيـ ظبٔيد ؽائًبيا ظْٓيا اديرأة ـإيت  ـً أو لار

مَاربتٓا خالل لِؽ افٍسة افتل ؿارهبا أبق شٍٔان حّتك يُّـ إحلاع زياد بف، 

ٕيرى  -ـام ظّز ظْٓا افًاّلمة ا مْٔيل- وظْدما ٕستًرض مٖشاة ادشتِحاع

أّ ا لًتّد ظذ صٓادة اخلاّمر أيب مريؿ افسيِق  ظيذ ادقاؿًية، وصيٓادة ؽيره 

ظذ أّن أبا شئٍان اّدظيك أّن زيياًدا ابْيف، ومل ينيٓدوا ظِّٔية ادقاؿًية بيغ أيب 

ّٔة،  إن ـإت ؿد وؿًت، وإّد ؾّ٘ن أبا بُيرة أخيق زيياد  ّميف ـيان شٍٔان وشّ
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ّٔة  يب ِّيؿ أخياه يُْر أصّد اإلُٕيار مالؿياة شيّ  شئٍان، وـيان حيِيػ أّد يُ

ّٔة رأت زياًدا، ويَقل: هذا زّٕ  ك أّمف وإتٍك مـ أبٔف، ود واهلل ما ظِّيت شيّ

 .أبا شٍٔان ؿبؾ

وؿد رؾض أهؾ افُقؾية ضِيب زيياد إحلاؿيف بًّاويية ظْيدما ؿيال  يؿ ؿيد 

جئتُؿ يف أمر ما ضِبتف إّد إفُٔؿ، ؿافقا: ادظْيا إػ ميا صيئت، ؿيال: لِحَيقن 

 .ٕسبل بًّاوية، ؿافقا: أّما بنٓادة زور ؾال

وَٕؾ افىزي ؿال: حّدثْل ظّير بيـ صيبة ؿيال: زظّيقا أّن رجياًل ميـ بْيل 

ظْيدي  ظامر دبـا وؾد ظذ مًاوية، ؾَال فزياد: إّن ـان مع زياد دّ  ظبد افَٔس

ؿيال: ًٕيؿ، وبْٔيف،  ؽيًدا ؾ٘ن أذٕت   ألٔتف، ؿال: ظذ أن هّدثْل ما جييري بْٔي

شّّٔة يَبّ  لثاري ويًرض بًام ، فَيد ؾَال فف ابـ ظامر: هٔف هٔفد وابـ ؾٖلاه 

 .مهّت أن ل  بَسامة مـ ؿريش حيٍِقن أّن أبا شٍٔان مل ير شّّٔة
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 :ما ؿبل آشتؾحاق 

حياول مًاويية أن يسيتّٔؾ زيياًدا فُيل يُيقن  خالل حٔاة أمر ادٗمْغ

ف، وظرض ظِٔف اشتِحاؿف ميـ خيالل  ٍّ مراشيالت جيرت بٔيْٓام، وبًيد يف ص

ويف بًويٓا ـيان صيديد  ـيّرر مًاويية لِيؽ ادراشيالت وؾاة أمر اديٗمْغ

افقضٖة ظِٔف ولىاول ظِٔف وظيذ أهِيف، وفُيـ زيياًدا مل يسيتجب فيف، بيؾ أّس 

ظذ ادَاومة وافثبيات، وظيدم اخلويقع دًاويية ودّيا أحيّس مْيف مًاويية ذفيؽ 

بًد أن ظجز ظيـ اشيتًامل جٔنيف ِٔة وافدهاء، فًب فًبتف اخلبٔثة يف ادُر واحل

ادًرو  ظْده )إّن هلل جْقًدا مـ ظسؾ( افذي يستًِّف دؽتٔيال افنخهئّات 

ادْاوئيية فييف، وافتييل يراهييا حجيير ظثييرة يف ضريييؼ هَٔييؼ أهداؾييف اخلبٔثيية دحييق 

 اإلشالم، واشتخدم مًاوية أّوًد أشِقب افسهٔب إلخواع زياد.

رة يبيان ظيذ افبهيهي( ؽِب محران بـ أ 41فسْة )ؿال افىزي: ويف هذه ا

 .را أمره بَتؾ بْل زياديؾقّجف إفٔف مًاوية بس

مًاويية، وصيَخَص إػ ادديْية،  : صياف  احلسيـ89وؿال يف افهٍحة 

رة يف رجيب شيْة إحيدى وأربًيغ ير بيـ أرضياة إػ افبهييؾبًث مًاويية بسي

يؽ ماًد ميـ ميال اهلل وزياد متحّهـ بٍارس ؾُتب مًاوية إػ زياد إّن يف يد

 مـ ادال.وؿد وّفٔت ودية ؾّٖد ما ظْد  

ّٕف مل يبؼ ظْيدي صي لء ميـ اديال وؿيد سؾيت ميا ـيان يؾُتب إفٔف زياد: إ

ظْدي يف وجٓف، واشتقدظت بًوف ؿقًما فْازفة إن ٕزفت، ومحِت ميا ؾويؾ 
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 (.)يًْل اإلمام ظع إػ أمر ادٗمْغ رمحة اهلل ظِٔف

ن أؿبؾ إ  ْٕيير ؾئام وّفٔيت وجيرى ظيذ ييديؽ ؾي٘ن ؾُتب إفٔف مًاوية أ

إػ مٖمْؽ ؾِؿ يٖلف زيياد، ؾٖخيذ برسي  اشتَام بْْٔا أمر ؾٓق ذا ، وإّد رجًت

 بْل زياد ا ـابر مْٓؿ ؾحسبٓؿ، ظبد افرمحـ وظبٔد اهلل وظّباًدا.

ـّ ظييذ أميير ادييٗمْغ )مًاوييية( أو  ـّ  وـتييب إػ زييياد فتَييّدم بْٔييؽ،  ؿييتِ

ياد: فست بارًحا ميـ مُيا  افيذي إٔيا بيف حّتيك حيُيؿ اهلل بْٔيل ؾُتب إفٔف ز

وبغ صاحبؽ، ؾ٘ن ؿتِت مـ يف يديؽ مـ وفدي ؾادهير هلل شيبحإف وميـ 

ؾِبخونا ورائْا وورائُؿ احلساب  ـؼا ؾاٍب يا ـؼا وا أاي  مخ ؾاؿخ مخ اف ِذينا طا قاْعؾا شا  .وا

د ّّ بـ حبٔيب ؿيال: ـيان  وؿال ادًتز  يف ذح افْٓج: وروى أبق جًٍر ح

، بَيل ؿىًة مـ أظامل ؾارس واصىًْف فٍْسف ؾِاّم ؿتؾؿد وّػ زياًدا  ظعّ 

جإبف وظِؿ صيًقبة ٕاحٔتيف وأصيٍؼ ميـ مما ليف زياد يف ظِّف وخا  مًاوية 

ؾُتب إفٔف: مـ أمر ادٗمْغ مًاوية بـ أيب شئٍان إػ زيياد  بـ ظعّ احلسـ 

ّٕؽ   ـٍرت افًّْة واشتدظٔت افَّْة، إفخ.ظبد ؿد بـ ظبٔد، أما بًد ؾ٘

زياد بجقاب صديد افِٓجة يَقل ؾٔيف: ابيـ لـِية ا ـبياد، وؿالِية وأجابف 

وميـ إٍٔيؼ مافيف أشد اهلل ومهدر اخلال  ومرّس افٍْاع، ورئٔس ا حزاب، 

 يف إضٍاء ٕقر اهلل، ـتب إ  يرظد ويزع، إفخ.

روى ابيـ حلاؿف، ؿيال: وَٕؾ افًاّلمة ا مْٔل: رؾض زياد دظقة مًاوية إل
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أّن أمير  ـ شريـ ظـ أيب بُرة ؿال: ؿال زياد  يب بُرة: أمل ليرباظساـر ظـ 

ادٗمْغ )مًاوية( أراد  ظذ ـذا وـذا ووفدت ظذ ؾيراش ظبٔيد وأصيبٓتف، 

ؾؾقتبأوأ مؼعأده مأن مأن ادظأى فغأر أةقأه ؿيال:  وؿد ظِّيت أّن رشيقل اهلل

 .افـار

ا دًاوييية، وفٍْسييف اخلبٔثيية افتييل أراد اهلل  ييا أن وفُييـ زييياًدا خوييع أخييرً 

ًّٔيا  مير ليٓر، و يتبّغ شقء ظاؿبتيف بًيد أن طيّؾ ؾيسة فٔسيت بافَهيرة مقاف

 .ادٗمْغ

ّٕيف ؿيال بًيد إتهياره يف  وؿد أخيز أمير اديٗمْغ بًاؿبية زيياد حٔيث أ

ّٓ من مسسصد، يا زياد اـتؿوا مًرـة اجلّؾ  صحابف:  اتأّق ا  يف ما شؿعتم إ

إّن معاويأة شأقّدظقه ويؼتأل ، ؾِاّم خرج مـ ظْد زياد أؿبؾ ظِْٔا، ؾَيال: صأقعتي

 .صقعتي فعـه ا 

 بًد وشاضة ادٌرة بـ صًبة.أجؾ خوع زياد وؿدم ظذ مًاوية 

ؿدم زياد مًاوية مـ ؾارس وصياحلف ظيذ  (هي45ؿال افىزي: ويف هذه )

 ًد امتْاظف بًَِة مـ ؿالع ؾارس.مال حيِّف إفٔف، وـان شبب ؿدومف ب

رة ؾبِغ مًاويية يبـ أيب بُرة يع ما ـان فزياد بافبهؿال: ـان ظبد افرمحـ 

ييد ظبيد ظْد ظبد افيرمحـ وخيا  زيياد ظيذ أصئاء ـإيت يف أّن فزياد أمقاًد 

مًاوية إػ ادٌرة بيـ صيًبة: افرمحـ فزياد ؾُتب إفٔف يٖمره ب٘حرازها وبًث 
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ؾَدم ادٌرة ؾٖخذ ظبد افيرمحـ، ؾَيال: فيئـ ـيان أشياء اد، فْٔير يف أمقال زي

 فَد أحسـ زياد. إّ  أبق 

يف يييد ظبييد افيرمحـ صيئًئا حيييؾ   وـتيب ادٌييرة إػ مًاوييية: إّ  مل أصيب 

 .أخذه، ؾُتب مًاوية إػ ادٌرة أن ظّذبف

، ؾَيال مًاويية ةودخؾ ادٌرة بـ صًبة ظيذ مًاويي وؿال يف مقضع لخر:

  ٕير إفٔف:حغ

 إّكأأأأأأأًم موضأأأأأأأ ا شأأأأأأأأّر ادأأأأأأأرء إن

 

 ةأأأأأأاح ةافسأأأأأأأّر أخأأأأأأوه دـتصأأأأأأ  

 ؾأأأأأأأأنذا ةخحأأأأأأأأت ةسأأأأأأأأأّر ؾأأأأأأأأنػ 

 

 كاصأأأأأأأأأٍ  يسأأأأأأأأأسه أو ٓ تأأأأأأأأأب  

يا،   ًَ ا ورًظا وثٔ ًَ ؾَال: يا أمر ادٗمْغ، إّن لستقدظْل لستقدع ٕاصًحا صٍٔ

واظتهييامف بييٖرض ؾييارس  رَت زييياًداام ذفييؽ يييا أميير ادييٗمْغ؟ ؿييال: ذـييؾيي

راد ادٌرة أن يىٖضئ مـ زياد، ؾَيال: ميا زيياد ٖ. ؾهبا ؾِؿ إٔؿ فِٔتل وامتْاظف

هْا  يا أمر ادٗمْغ، ؾَال مًاوية: بئس افيقطء افًجيز داهٔية افًيرب مًيف 

وييسّبص احلٔيؾ، ميا ييٗمْْل أن  ييدّبر ا مير ؾارس ا مقال متحّهـ بَالح

 .رب خدظةهق ؿد أظاد ظّع احل، ؾ٘ذا يبايع فرجؾ مـ أهؾ هذا افبٔت

                                                 

ظبد افرمحـ هذا هق ابـ أخل زياد، وـان أبقه ؿد صٓد ظذ ادٌيرة بيـ صيًبة بافزٕيا . 1

ًّٔيا ظيذ افبهي رة ؾجِيده ظّير ومل يَبيؾ يمـ أّم مجٔؾ ظْد ظّر ظْدما ـان ادٌيرة واف

 صٓادلف يف ؿّهة مًروؾة منٓقرة.

 .95/ 6لاريخ افىزي: . 5

 .يَهد أهؾ بٔت افْبّل . 9

 ادهدر افسابؼ.. 4



 

أبيق ظياء مًاويية فيف )فزيياد(، ؾئام ذـير ي: وـيان شيبب ادّ وؿال ادسيًقد

ًّٔا ـان وّده ؾارس حيغ أخيرج مْٓيا شيٓؾ بيـ  ر بـ ادثّْك: أّن ظِ ّّ ظبٔدة مً

ؽِيب ظِٔٓيا وميا زال يْتَيؾ يف رب زيياد بًويٓؿ بًًويا حّتيك يؾوحْٔػ، 

، ثيّؿ ويية يتٓيّددهثّؿ وّده اصىخر، وـيان مًاـقرها حّتك صِ  أمر ؾارس، 

ّْٓام إن ، وـتب إفٔيف يَسيؿ فَٔتِيوشادا وفديفر بـ أرضاة ظبٔد اهلل يأخذ بس

ر أن د يًييرض ي، وـتيب مًاوييية إػ بسييمًاوييية مل يراجيع ويييدخؾ يف ضاظيية

دبْل زياد، وـتب إػ زياد أن يدخؾ يف ضاظتف وييرّده إػ ظِّيف، ؾَيدم زيياد 

يسيتِحَف ؾيٖبك ودظياه مًاويية إػ أن  ؾهاحلف ظيذ ميال وحيّع، ظذ مًاوية

ؿال فزيياد وؿبيؾ ؿدوميف ظيذ مًاويية: إرم زياد ذفؽ، وـان ادٌرة بـ صًبة 

د يّيّد إفٔيف أحيد ييًدا ظْؽ افٍوقل ؾّ٘ن هيذا ا مير بافٌرض ا ؿل، ودع 

ع دًاوية ؾخذ فٍْسؽ ؿبيؾ افتيقضغ، ؾَيال زيياد: إّد احلسـ بـ ظّع وؿد باي

ؽ إػ أصيِف ولهيؾ حبِيؽ بحبِيف وأن ى أن لَْيؾ أصيِؾٖذ ظع، ؿال: أر

 أأؽيرس ظيقًدا يف ؽير مْبتيفا صاّمء، ؾَال زياد: ييا ابيـ صيًبة لًر افْاس أذًٕ 

ظييزم ظييذ ؿبييقل افييدظقة ود ظييرع ؾٔسيئَف؟ ثييّؿ إّن زييياًدا  ود مييدّرًة ؾتحٔٔييف

 .وأخذ برأي ابـ صًبة

                                                 

فَد ذـر افىزي أّن برس بـ أرضاة أخذ ثالثة أودد فزياد، هؿ: ظبد افرمحـ، وظبٔيد . 1

 اهلل، وظّباد.
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 :زمان اشتؾحاق معاوية زياًدا، وـقػقة ذفك 

أي: بًد وؾياة -هي 44ف شْة ّٗرخقن ظذ أّن مًاوية أحلؼ زياًدا بْسبالٍؼ اد

ا. -بٖربع شْقات أمر ادٗمْغ ًَ  بًد مراشالت جرت بْٔٓام، ذـرٕاها شاب

هيي( اشيتِحؼ مًاويية ٕسيب زيياد بيـ  44ؿال افىزي: ويف هذه افسيْة )

ّٔة بْسب أبٔف أيب شٍٔان  .شّ

اع زيياد بيٖيب شئٍان أبٔيف وذفيؽ يف ؿال ادسًقدي: ودّا هّؿ مًاويية ب٘حلي

 .شْة أربع وأربًغ

ّٕيف ؿيال: دّيا ادّ  ظيك مًاويية وَٕؾ ادًتز  ظـ ابـ ظبد افّز يف ادشتًٔاب أ

 .أخا، إفخزياًدا يف شْة أربع وأربًغ، ودّا أحلَف بف 
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  آشتؾحاقـقػّقة: 

 ؾيارس ؾويبىٓا، ؿال ابـ ا ثر: دّا وّ  ظعٌّ اخلالؾة اشيتًّؾ زيياًدا ظيذ

والهيؾ اخليز بًّاويية ؾسياءه ذفيؽ، وـتيب إػ زيياد يتٓيّدده ؿالظٓا،  اومح

ويًرض فف بقددة أيب شٍٔان إّياه، ؾِاّم ؿيرأ زيياد ـتابيف ؿيام يف افْياس وؿيال: 

افًجب ـّؾ افًجب مـ ابـ لـِية ا ـبياد، ورأس افٍْياع، ميّقؾْل بَهيده 

، وظبد اهلل بيـ )يًغ اإلمام ظع إّياي، وبْٔل وبْٔف ابْا ظّؿ رشقل اهلل 

أميا واهلل فيق أذن   يف فَائيف فقجيد  أمحيز ظّباس( يف ادٓاجريـ وا ٕهيار، 

ًّٔا  اًبا بافسٔػ.  حس

ًّٔيا، ؾُتيب إفٔيف )أي: إػ زيياد(:  إّّن وّفقتأك مأا وّفقتأك، وإّكأا وبِغ ذفؽ ظِ

باضل، وـذ  افأـػس، ٓ أراك فه أهءاًل، وؿد ـاكت من أيب شػقان ؾؾتة من أماّن اف

من ةغ يديأه ومأن  توجب فه مراًثا، وٓ حتّل فه كسًبا، وأّن معاوية يليت اإلكسان

 خؾػه، وظن يؿقـه وظن صًمفه، ؾاحذر ثّم احذر، وافسءالم.

واضييع زييياد مهييَِة بييـ هبييرة افنيئبا ، وضييّـ فييف  ؾِيياّم ؿتييؾ ظييعّ 

ا وبحيًرا،  فَٔيقل دًاويية: إّن زيياًدا ؿيد :ظؼيـ أفػ درهيؿ أـيؾ ؾيارس بيرًّ

ا، ؾي٘ذا ؿيال فيؽ:  ًَ وصاحلؽ ظذ أفػ درهؿ، واهلل ما أرى افذي يَال إّد ح

ّٕيف ابيـ أيب شئٍان، ؾًٍيؾ مهيَِة ذفيؽ، ورأى ماويية أن وما يَال؟ ؾَال:  إ

                                                 

اد ورأس افٍْاع هيّدد  : افًجب مـ ابـ لـِة ا ـب181/ 16ويف رواية ادًتز  ج. 1

ّٔدة ٕسيياء افًييادغ وأبييق افسييبىغ  وبْٔييل وبْٔييف ابييـ ظييّؿ رشييقل اهلل وزوج شيي

 وصاحب وافقدية وادْزفة واإلخاء، إفخ.

ّٕف ـافنٔىان...ة ويًاد مل يذـر ابـ ا ثر حََٔة وصػ أمر ادٗمْغ. 5  ؾتّٖمؾ. ،بٖ



 

ر ييستّٔؾ زيياًدا، واشتهيٍك مقّدليف باشيتِحاؿف، ؾالٍَيا ظيذ ذفيؽ، وأحوي

ر: أبيق ميريؿ افسيِق ، يؾئّـ حويوـيان  افْاس، وحرض مـ ينٓد فزياد

ّٔة، ؾَال فف مًاوية: بيؿ لنيٓد ييا أبيا ميريؿ؟ ؾَيال: إٔيا وـان مّخاًرا  يف اجلاهِ

ًٔا، ؾَِت فف: فٔس ظْدي إّد  أصٓد إّن أبا شٍٔان حرض ظْدي وضِب مّْل بٌ

ّٔة، ؾَيال: للْيل هبيا ظيذ ؿيذرها وو هيا، ؾٖلٔتيف هبيا، ؾخيع مًٓيا، ثيّؿ  شّ

ًّٔا، ؾَال فف زياد: مٓاًل يا أبيا ميريؿ، شخرجت مـ ظْده وإن ا تٔٓا فتَىران مْ

ّٕام بًثت صاهًدا، ومل لبًث صالياًم، ؾاشتِحَف مًاوية، وـان اشيتِحاؿف أّول  إ

ك بافقفد فٍِيراش، يؿو ريًة ظالٕٔة، ؾّ٘ن رشقل اهلليما رّدت أحُام افن

 .وفًِاهر احلجر

 يستٍاد مـ رواية ابـ ا ثر ما يع:

.ة ادشتِحاع وؿًت بًد مَتؾ أمر ادٗمْغأّن ؿؤّ  .1

مـ أجؾ هَٔؼ مهاف  مًاوية بّبايًية زيياد فيف وشئىرلف أّ ا ـإت  .5

ّٕيف شيق  يهيب   :زييادظذ بالد ؾارس مـ جٓة، ودرلٍاع مُإة   

أًخا فِخٍِٔة، وهَٔؼ هدؾف ببَاء رء مـ بٔيت ميال ادسيِّغ ظْيده 

مـ جٓة أخرى.

 مريؿ افسِق  ظذ ٍٕس ظِّٔة افزٕا.اخلاّمر أيبـإت صٓادة  .9

                                                 

: زييياد بييـ أشييامء -14/ 9ـييام يف رواييية ادسييًقدي، يف مروجييف: –)وافنييٓقد هييؿ . 1

اجلرمازي، ومافؽ بـ ربًٔة افسِق ، وادْذر بـ افيزبر بيـ افًيّقام، صيٓدوا إّن أبيا 

ّٕف ابْف(.  شٍٔان أخز أ
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ّٕيف ؿيال: أّن زيياًدا  .4 ـإت صٓادة افنٓقد افثالثة ظذ إخبار أيب شٍٔان أ

زياًدا ابـ أيب شٍٔان، أو ابْل. ومل ينٓدوا ظِّٔة ادقاؿًة أو إثبات أّن 

ّٔة، بًد مقاؿًة أيب شٍٔان إّياها. أّن ظبٔد لر  مقاؿًة زوجتف شّ

ؽ بنييٓادة افنييٓقد حٔييث ؿييال بًييد  ويبييدو أّن زييياًدا ٍٕسييف ُّ ـييان ينيي

)يَهيد أبيا  هيذا افنياهد : أهّيا افْاس-وحسب رواية ادسًقدي–صٓادضؿ 

ّٕيام ؿد ذـر ما شًّتؿ، وفست أدري حّؼ ذفؽ  مريؿ افسِق ( ميـ باضِيف، وإ

ًّٔا منُقًرا، وافنٓقد أظِؿ بام ؿافقا ـان ظبٔد ربًٔبا مزوًرا  .أو وف

هبيذا اخليز )ؿيقل : فق ـان مًاوية اشيتِحؼ زيياًدا لؿال افًاّلمة ا مْٔ

أيب شيئٍان: إٔييا وضييًتف يف رحييؿ أّمييف، أو إٔييا ؿذؾتييف يف رحييؿ أّمييف( فُييان 

ظاه أبق شٍٔان يقم وددليف ؿيائاًل: أميا إذ ادّ اشتِحاؿف ظّرو بـ افًاّص أوػ، 

إّ  د أصّؽ أّ  وضًتف يف رحؿ أّمف، واختهؿ مًيف افًياص بيـ وائيؾ، ؽير 

، افْابٌة )أم ظّرو( أبت إّد افًاّص، دا زظّيت ميـ افنيّ  يف أيب شئٍان أنّ 

 ويف ذفؽ ؿال حّسان بـ ثابت:

 أةأأوك أةأأو شأأػقان ٓ صأأّك ؿأأد ةأأدت

 

 فـأأأأا ؾقأأأأك مـأأأأه ةّقـأأأأات افأأأأدٓئل 

 مأأأا ؾخأأأرت وٓ تؽأأأنؾػأأأاخر ةأأأه إ 

 

 تػأأاخر ةافعأأاّص ااجأأغ اةأأن وائأأل 

يد ا  ّّ فسيائب يف ـتياب ادثافيب، رّده وَٕؾ افًاّلمة احلّعّ ظـ هنيام بيـ ح

ظك مًاوية أخقة زيياد، وـيان فيف وادّ ظذ دظقى إحلاع زياد بًّاوية، ؾَال: 
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مدع يَال فف أبق ظبٔد ]وافهحٔ  ظبٔد[ ظبد بْيل ظيالج ميـ ثَٔيػ، ؾٖؿيدم 

ظييك وادّ  ،مييع أّن زييياًدا وفييد ظييذ ؾراصييف ظييذ لُييذيب ذفييؽ افرجييؾمًاوييية 

وهل ظْيد زوجٓيا اديذـقر، وأّن زيياًدا د مًاوية أّن أبا شٍٔان زٕك بقافدة زيا

 .مـ أيب شٍٔان

َت افني َّ روط ادًتيزة يوظْد مالحيتْا فٍُٔٔة ادشتِحاع َٕقل: هؾ ه

يف افنييٓقد مييـ حٔييث افًييدد وافًدافيية وظييدم ادخييتال  بٔييْٓؿ يف مييقرد 

 افنٓادة؟

ّٔية صيٓادة زور  جيؾ افيدٕٔا،  واجلقاب: بافٍْل، بؾ ـإت ـّؾ هذه افًِّ

لقّؾر ذط افًدافة يف افنٓقد ؾَد ـإت صٓادة افثالثة ظذ إؿرار  ِّّْاوفق ش

ظِٔييف ا حُييام أيب شيئٍان وهييذا اإلؿييرار د يُّييـ أن يٗخييذ بييف ولسّلييب 

ّٔة مـ ٕاحٔة افتقارث وافْسب:  ّن أبا شئٍان د حيتّيؾ صيدؿف وؿيد  افؼظ

ت اإلؿيرار افٍَٓاء يف اإلؿرار أن حيتّؾ صدع ادَّر، واصيسضقا فثبيقاصسط 

 بافْسب ذوًضا ثالث، هل:

ببْيّقة وفيد ممًُْيا، إمُان افبّْقة، وظْقا بذفؽ أن يُقن ما يّدظٔف ادَيّر  .1

ا أو مساويف أو أصيٌر مْيف بحٔيث د ؾِق أؿّر ببّْقة مـ هق أـز مْف شًّْ 

فتُذيب احلّس فف. :يُّـ لقّفده مْف ظادة مل يَبؾ إؿراره

قم افْسب ذًظا فٌره، ؾيال يَبيؾ جٓافة افْسب: ؾِق ـان افقفد  مًِ .5

إؿراره فتُذيب افؼع فف.
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ّٕف وفد ظذ   ؾراصف وؿد ٕسب إفٔف.وؿد ظرؾْا أّن زياًدا هق ابـ ظبٔد ذًظا:  

ظدم ادْازع فف. .9

وؿافقا أيًوا أّن ادَيّر فيق أؿيّر ببْيّقة افُبير ؾٔنيسط لهيديؼ افُبير، ؾِيق 

دظييقة مًاوييية ة ضقيِيية ـّذبييف مل يثبييت افْسييب، وـييان زييياد ؿييد رؾييض ؾييس

أيب مريؿ افسِق  ظيذ ظِّٔية دشتِحاؿف بٖيب شٍٔان بّٖن زياًدا  ابْف، وصٓادة 

بنٓادة أربًة رجال، أو ثالثة رجال واميرألغ، ادقاؿًة مع إّن افزٕا يثبت إّما 

أو رجِغ وأربع ٕساء، وبافتا  اختال  مقرد افنٓادة بيغ ميا صيٓد بيف أبيق 

 ف افثالثة.مريؿ وبغ ما صٓد ب

ا  ًَ ِّ  ظذ إحلاع زياد بـ مًاوية:وؿال افناظر ظبد افرمحـ بـ احلُؿ مً

 أٓ أةؾأأأأأأي معاويأأأأأأة ةأأأأأأن حأأأأأأر 

 

 مغؾغؾأأأأأأة ظأأأأأأن افرجأأأأأأل افأأأأأأقًمّن 

 أتغضأأأأأب أن يؼأأأأأال أةأأأأأوك ظأأأأأف 

 

 وتأأأأأأأرا أن يؼأأأأأأأال أةأأأأأأأوك زان 

 ؾاصأأأأأأفد أّن رمحأأأأأأك مأأأأأأن زيأأأأأأاد 

 

 تأأأأانـأأأأرحم افػقأأأأل مأأأأن وفأأأأد إ 

ة إلحلاع وفد ادرأة بزوجٓا يف افًَيد افيدائؿ أو وؿد ذـر افٍَٓاء ذوًضا ثالث 

ّٔة، وهل:  ادَْىع، وهل متقّؾرة يف ظبٔد زوج شّ

دخقفف هبا مع افًِؿ باإلٕزال أو احتامفف أو اإلٕزال ظذ طاهر افٍرج. .1

يؼ افيدخقل أو ميا بحُّيف إػ زميـ ميّض شيتة أصيٓر  .5 َّ ميـ حٔيث ه

ميـ شيتة ميـ ذفيؽ افقددة، ؾِق جاءت ادرأة بقفد حّل ـاميؾ  ؿيّؾ 

احلغ مل يِحؼ بافزوج.

ظْٓيا وهيق شيْة ؾِيق ؽياب ك ميّدة احلّيؾ، يظدم افتجاوز ظيـ أؿهي .9



 

مـ شْة ووفدت بًدها مل يِحؼ هبا.زوجٓا أو اظتز ا أـثر 

َت هذه افؼوط افثالثة حليؼ افقفيد بيافزوج ود جييقز فيف ٍٕٔيف،  َّ وإذا ه

 جقر.وضٖها لخر ؾجقًرا ؾواًل ظاّم فق اضّٓا بافٍوإن 

ا مـ:إذن مل يثبت  ًَ ّّْٔاه شاب  أّن زياًدا ـان ابـ زٕا دا ب

ـقن افنٓادة صٓادة زور. .1

ِّّْا بُق يا صيٓادة حيّؼ وظيدم  .5 يؼ اختال  مقرد افنيٓادة إذا شي َّ ه

افًدد ادىِقب يف افنٓقد إلثبات افزٕا.

ّٔة ـإت ظذ ؾراش زوجٓيا  .9 ظبٔيد يف افٍيسة افتيل ؿٔيؾ بيّٖن أبيا أّن شّ

ؿد واؿًٓا ؾٔٓا، وإّد ؾّ٘ن أبا بُرة أخق زياد ـان يَسيؿ أّن شٍٔان ـان 

ّٔة مل لر أبا شٍٔان، وـذفؽ ـان يَقل ظبيد اهلل بيـ ظيامر: فَيد  أّمف شّ

ّٔة.مهّت أن ل  بَسامة مـ ؿريش  حيٍِقن أّن أبا شٍٔان مل ير شّ

ّٔة خالل لِؽ افٍسة. .4 ظدم اظتزال ظبٔد شّ

ّٕف ؿد ثبت  ـان ابـ زٕا بْاء ظذ هذه افنٓادة ؾي٘ن هيذا أّن زياًدا وفق ؿِْا بٖ

بييٖربع شييْقات وأميير  افثبييقت حهييؾ بًييد اشتنييٓاد أميير ادييٗمْغ

افتل ـان ؾٔٓا ضاهر ادقفد طاهًرا ومل لِحيظ وّده ؾارًشا يف احلال  ادٗمْغ

ظِٔف أّي صائبة، وبافتا  جيقز أن يُقن إماًما فِجامظة دصساط ضٓارة ادقفيد 

افقا  جيب أن يٗم افْياس يف افهيالة، مام اجلامظة، هذا إذا ؿِْا أّن طاهًرا يف إ

ولسئر أميقر ادْىَية اديقّػ وطٍٔة افقا  هل ا مقر افتٍْٔذّية أّما إذا ؿِْا أّن 

وأّن إمامية اجلامظية لقـيؾ فنيخص لخير ؾيال ييٖت  وبسط ا مـ ؾٔٓياظِٔٓا 



 

ًّٔا  اإلصُال ظذ لًٔغ أمر ادٗمْغ  ظذ ؾارس.زياًدا واف

يا، ؾٓيؾ أّن اإلميام ًً ـيان  يبَك افُالم يف أّن زياًدا فق ـيان ابيـ زٕيا واؿ

يًامِف ظذ طاهر حافف أم ظذ واؿًف؟ ؾ٘ذا ـان يًامِف ظذ ا ّول ؾيال يقجيد 

ًّٔا، أّما إذا ـيان يًامِيف ظيذ فف  أّي إصُال يف مسٖفة لًٔغ أمر ادٗمْغ واف

ّْٕيا د ًٕير  وجيف مير اديٗمْغافثا ، ؾيال بيّد ميـ لٖوييؾ ظّيؾ أ ، وبيام أ

ّٔة،  احلُّة يف ذفؽ ؾًِْٔا باختاذ ادقؿػ افذي جيب اختاذه يف مثؾ هيذه افَوي

 ؾراجع. ،وهق ما ذـرٕاه يف ادسٖفة ا وػ





 

 

 

 املسألة الرابعة

 حأأدود ظؾأأم إئّؿأأة  ، وهأأل أّن ظؾؿفأأم ةادوضأأوظات اخلارجّقأأة ـعؾؿفأأم

 ةإحؽام؟

ّٔيية ظييّدة مييـ افروايييات ادًتييزة شييًْدا وددفيية، وردت يف مهييادرٕا  احلديث

يةظِؿ وافداّفة ظذ ـقن  ّّ  صيامؾ فاحُيام وادقضيقظات، وأّ يؿ ا ئ

وؾياضؿ ود ، وأّ يؿ يًِّيقن وؿيت ـإقا يًِّقن ظِؿ ما ـان وميا يُيقن

وأّ ؿ ، ، وأّ ؿ ـإقا يًِّقن حّتك ما يف افوامئريّقلقن إّد باختٔارهؿ

، بؾ إّ ؿ أؾاضقا مـ ظِقمٓؿ هذه ظيذ بًيض ًِّقن ظِؿ افباليا وادْاياي

ِّص، ـرصٔد   ا جري، ومٔثؿ افتامر، وشِامن، وؽرهؿ.أصحاهبؿ اخل

أخرى مّٗييدة  يذه افرواييات د ؽبيار ظِٔٓيا ميـ ٕاحٔية ولقجد روايات 

افددفة وفُّْٓا ضًٍٔة مـ ٕاحٔة افسْد، بحسيب اصيىالح ظِيامء افرجيال، 

إن ـإت بًض لؤًٍات هٗدء افًِامء د ختِق مـ إصُال، خهقًصيا ميا و

ِّييؼ حييقل ٕيييرضؿ فِييرواة افييذيـ  يييذـرون يف رواييياضؿ ادَامييات افًافٔيية يتً

ة ّّ ، وافتيل د لتحِّٓيا ظَيقل بًيض هيٗدء افًِيامء، فيذفؽ افرؾًٔة فائ
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، رلٍياع وافويًػواد ي أمثال هذه افرواييات بيافٌِقّ ـإقا يهٍقن مـ يرو

ا يف  ّٔيية افتييل ـإييت يف ذفييؽ افقؿييت متنييّددة جييدًّ ّّ وخهقًصييا اددرشيية افَ

ة مرالب ّّ ، حّتك ورد ظـ بًض أـابر هيذه اددرشية أّن أّول درجيات ا ئ

، وإٔيت ـيام ليرى أّن هيذا ا مير )أي: ٍٕيل افٌِّق ٍٕل افسيٓق ظيـ افْبيّل 

ّٔية، وفرورّيات يافسٓق ظـ افْبّل( هق ميـ افوي َيد أجياد ظْيد افنئًة اإلمام

افًاّلمة جًٍر افسبحاّ  حْٔام ؿال: وؿيد ظرؾيت أّن افتوئًػ بيغ افَيدماء 

 جؾ افًَٔدة د يقجب شِب افقثقع ظـ افراوي:  ّن أـثر ما رله افَدماء 

ا أصب  يف زمإْا مـ افرضورّيات يف ديـ اإلمامة ؾالحظ  .ؽِقًّ

 واآلن ٕستًرض بًض هذه افروايات:

افُِْٔل، ظـ ظّع بـ إبراهٔؿ، ظـ أبٔف ظيـ ظبيد ما رواه ثَة اإلشالم  .8

ّٕف ـتب إفٔيف افرضيا : افًزيز بـ ادٓتدي، ظـ ظبد اهلل بـ جْدب، أ

 يًدا ّّ ا ـّْي ـيان أميغ اهلل يف خَِيف، ؾِيام ؿيبض  أّما بًد ؾّ٘ن ح

ظْييدٕا ظِييؿ افباليييا  ،أهييؾ افبٔييت ورثتييف، ؾييْحـ أمْيياء اهلل يف أرضييف

يا فًْير  افرجيؾ إذا وادْايا، وإٔسياب افًيرب ومق ّٕ فيد اإلشيالم، وإ

ئٓؿ امرأيْاه بحََٔة اإليامن وحََٔة افٍْاع، وإّن صًٔتْا دُتقبقن بٖشي

ٔثيياع، يييردون مقردٕييا ادوأشييامء لبييائٓؿ، أخييذ اهلل ظِْٔييا وظِيئٓؿ 

يية اإلشييالم ؽرٕييا وؽييرهؿ، ٕحييـ ويييدخِقن مييدخِْا،  ِّ فيئس ظييذ م

أبْاء ا وصئاء، وٕحيـ  افْجباء افْجاة، وٕحـ أؾراط ا ٕبٔاء، وٕحـ
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ادخهقصييقن يف ـتيياب اهلل ظييّز وجييّؾ، وٕحييـ أوػ افْيياس بافْيياس 

، وٕحيـ افيذيـ ذع  بُتاب اهلل، وٕحـ أوػ افْياس برشيقل اهلل

ب  ةِأِه كخوًحأااهلل فْا ديْف، ؾَال يف ـتابف:  أا وا يِن ما أنا افأد  م م  عا فاؽخ ا  َشا

اف ذِ  ؿد وّصإا بام وّّص بف ٕقًحا، ْقـاا إِفاْقأكا وا يد،  ي أاْوحا ّّ أا ييا ح ما وا

ى ِظقسا ى وا وشا مخ اِهقما وا ْقـاا ةِِه إِْةرا ص  ٌِّْيا ظِيؿ ميا ظِِّْيا  وا ِّّْيا وب ؾَد ظ

أوا  واشتقدظْا ظِّٓؿ، ٕحيـ ورثية أو  افًيزم ميـ افرشيؾ، قؿخ
أاْن أاؿِ

ينا  د، افد  ّّ وا ؾِقهِ  يا لل ح ؿخ ر  تاػا ٓ تا أذا ـا  وـقٕقا ظذ مجاظة، وا ا ظا زخ

ـِغا  ْم إِفاْقأهِ  مـ أذ  بقدية ظّع، ادْخْؼِ وهخ أْدظخ ا تا  ميـ وديية ظيّع، ما

 اء ا ن ياشا تابِي إِفاْقِه ما ْ د، َيا ّّ ـِقبخ  يا ح ن يخ ِْدي إِفاْقِه ما ْما .وا

هييذه افرواييية مًتييزة:  ّن مجٔييع افييرواة افييقارديـ ؾٔٓييا ثَييات، ومقضييع 

ظْيدٕا ظِيؿ افبالييا وادْاييا، وإٔسياب  : اية هق ؿقفيفافناهد يف هذه افرو

ييا فًْيير  افرجييؾ إذا رأيْيياه بحََٔيية اإليييامن  ّٕ افًييرب، مقفييد اإلشييالم، وإ

 .وحََٔة افٍْاع

ومـ افياهر أّن بًض هيذه افًِيقم اديذـقرة يف افروايية فئس  يا ظالؿية 

ّٔة. ّٕام لنّؾ مقضقظات خارج ّٔة، وإ  با حُام افؼظ

اإلشالم افُِْٔل أيًوا ظـ ظّدة ميـ أصيحابْا، ظيـ أمحيد ما رواه ثَة  .5

ر بيـ خياّلد، ؿيال: شيٖل أبيا احلسيـ ّّ د بـ ظٔسك، ظـ مً ّّ  بـ ح
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ؿيال أبيق رجؾ ميـ أهيؾ ؾيارس ؾَيال فيف: ألًِّيقن افٌٔيب؟ ؾَيال: 

ّر ا  أشأ. وؿيال: يبسط فـا افعؾم ؾـعؾم، ويؼبض ظـّا ؾءال كعؾم: جًٍر

، وأرّسه مّؿأد رّسه جزائقأل إػ مّؿأد ه إػ جزائقل، وأظّز وجّل أرّس 

.إػ من صاء ا 

 هذا احلديث صحٔ .

 ؿال افنٔخ ادجِز رضقان اهلل ظِٔف، صارًحا هذا احلديث:

يبسط فـا افعؾم ؾـعؾم  ّٕيام هيق بتًِّٔيف شيبحإف، ؿيد أي: ظِّْا بافٌٔيب إ

 يبسط فْا ؾًِْؿ، وؿد يَبوف ظّْا فبًض ادهاف  ؾال ًِٕؿ.

 رّس ا ّر اهلل، وافوّر راجع إػ افًِؿ ادبسقط أو إػ افًِؿ يأي: هق ش

ويسٖفق ؿ ظْف بَريْة ادَام، ؾيادراد بيافًِؿ ادبسيقط  افذي حيتاج افْاس إفٔف

وادَبقض ؽر ذفؽ ممّا حيدث بافِٔؾ وافْٓار، ويف فٔا  اجلًّة وفٔا  افَيدر 

ؿ افَبض وافبسط يف اجلّ ّّ ٔع افًِيقم ؾيال بيّد ميـ ختهٔهيف وؽرها، وفق ظ

ّٕيف د يُيقن  ّٕيف ؿيد ورد إ بٌر ما حيتاج افْاس إفٔف، بؾ ـّؾ ما ُيسيٖفقن ظْيف ؾ٘

 سٖل ظـ أمر ويَقل د أدري.اإلمام يُ 

يد، ظيـ ومْف  .9 ّّ ما رواه ثَة اإلشيالم افُِْٔيل أيًويا، ظيـ أمحيد بيـ ح

يد بييـ احلسيـ بييـ ظيّع، ظييـ ظّيرو بييـ شئًد،  ّّ ظييـ مهيّدع بييـ ح

ظيـ اإلميام  ظـ ظاّمر افساباضّل، ؿال: شٖفت أبيا ظبيد اهلل  صدؿة،

يء أظؾؿأه ا  أٓ، وفؽأن إذا أراد أن يعؾأم افشأيًِؿ ظِؿ افٌٔب؟ ؾَال: 
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.ذفك

 احلديث مقّثؼ.

ظيـ أمحيد بيـ  ،ومْٓا ما رواه افُِْٔل أيًويا، ظيـ ظيّدة ميـ أصيحابْا .4

د بـ شْان، ظـ يقٕس بيـ يًَيقب، ظيـ احليارث ّّ د، ظـ ح ّّ بيـ  ح

 ادٌرة وظّدة مـ أصحابْا، مْٓؿ: ظبد ادظذ، وأبق ظبٔدة، وظبيد اهلل

إّّن ٕظؾأأم مأأا يف يَييقل:  ر اخلثًّييّل، شييًّقا أبييا ظبييد اهلليبييـ بنيي

افسؿوات وما يف إرض، وأظؾم ما يف اجلـة وأظؾم ما يف افـار، وأظؾأم مأا 

ـ . ؿال: ثّؿ مُث ظذ هْٔئة ؾرأى أن ذفيؽ ـيز ظيذ ميـان وما يؽون

ظؾؿت ذفك من ـتا  ا  ظّز وجّل، إّن ا  ظأّز وجأّل شًّف مْف، ؾَال: 

، ويبيدو أّن افيراوي ؿيد َٕيؾ اآليية بيادًْك ؾقه تبقان ـّل يشءيؼول: 

ءٍ واآلية هل:  ْ ل  يشا .تِْبقااًكا ف ؽخ

د بـ شْان، ـام هق احليّؼ، وفَيد  :صحٔ هذا احلديث  ّّ بْاء ظذ وثاؿة ح

ّٔد  وّثَف مجع مـ ظِامئْا، ميْٓؿ: افقحٔيد افبٓبٓياّ ، واإلميام اخلّْٔيل، وافسي

د شًٔد احلُئؿ، وافنئخ مسيِؿ افيداوري، وفَيد اشيتًرض ا خيران  ّّ ح

وفَيد بحثيت يف رواييات هيذا افرجيؾ ا دّفة افُاؾٔة ظذ وثاؿة هذا افرجؾ، 

ِٓيا  ّّ ّٔية ؾقجيدضا مقاؾَية فِّيذهب احليّؼ، وؿيد د لتح يف بًض ـتبْا احلديث

ية وـرامياضؿ، فيذفؽ  ّّ ظَقل بًض افرجافٔغ:  ّ ا لتحّدث ظـ مْازل ا ئ
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ِّييؼ  ـييان يَييقل هييذا افييراوي: )مييـ ـييان يريييد ادًوييالت ؾييّ٘ ( أي: مييا يتً

ة ّّ  وـراماضؿ.  بّْازل ا ئ

يد بيـ  ّّ د بـ شْان مـ خيالل روايية أمحيد بيـ ح ّّ ويُّـ اظتبار وثاؿة ح

ّل ظْف ـثًرا،  ّّ د بـ ظٔسك ظٔسك ا صًري افَ ّّ يىيرد حٔث ـان أمحد بـ ح

يد بيـ  ّّ ـّؾ مـ يروي ظـ افويًٍاء يف ؿيّؿ، ـيام حهيؾ فِزؿيل ؾي٘ذا ـيان ح

ا ؾُٔػ يروي ظْف. ًٍ  شْان ضًٔ

ية ّّ ا ممّا ورد حقل ظِؿ ا ئ ، وفَيد ورد افُثير ميـ  هذا رء يسر جدًّ

ييةا حاديييث  ّّ  بقؾيياضؿ، وأّ ييؿ د يّقلييقن إّد   افداّفيية ظييذ ظِييؿ ا ئ

ًّٔا مـ احلٍظ وظيدم اإلذاظية  خيز  ّٕف فق ـان فِْاس ؿدًرا ـاؾ باختٔارهؿ، وأ

ة ّّ ية  ، وؿيد أخيز افْبيّل ـّؾ صخص بام فف وميا ظِٔيف  ا ئ ّّ  وا ئ

يًرؾقن ادقافغ بُثر مـ احلقادث ؿبؾ وؿقظٓا بٍسات ضقيِة، وأّ ؿ ـإقا 

ّٕيف إذا ـيان وهْيا ييرد افسيٗال افَيديمـ ادًياديـ ظْيد رؤييتٓؿ،  ؿ احليديث أ

يية ّّ مل يييدؾًقا ظييْٓؿ افييبالء وادهييائب يًِّييقن ـييّؾ رء، ؾِييامذا   ا ئ

أّن ابيـ مِجيؿ شيق  يَتِيف ؾِيامذا يًِيؿ  ؾ٘ذا ـان أمر اديٗمْغ وافَتؾ؟

ؾ٘ذا ـان  فامام احلسغخرج فِهالة يف ادسجد؟ وـذفؽ ا مر بافْسبة 

 ِّ إػ ظيدّوه ؾِيامذا ذهيب إػ ّقٕف يًِؿ أّن أهؾ افُقؾية شيق  مذفقٕيف ويسي

 افًراع؟

ة ّّ ِّؼ بَؤّتْا افتل بحثْيا   وـذفؽ ا مر بافْسبة فباؿل ا ئ ظْٓيا وممّا يتً
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ًّٔيا   ؾ٘ذا ـان أمر ادٗمْغ ا أّن زيياًدا ـيان ابيـ زٕيا ؾِيامذا ظّْٔيف واف ًً يًِؿ واؿ

ّٕف ينسط يف افقا   رة ادقفيد، إّد إذا ـان إماًما فِجامظة ضٓياظذ ادسِّغ مع أ

ًّٔا ـام اضيىر إػ افتحُئؿ   أن َٕقل أّن أمر ادٗمْغ ـان موىًرا فتًْٔٔف واف

لٌٔر بًض ادبتيدظات، ـهيالة افيساوي  ميثاًل، وفُّْيا ؿيد  وـام مل يستىع

ا أّن أمر ادٗمْغ ًَ ًّٔا.  ظرؾْا شاب  مل يُـ موىًرا فتًٔغ زياًدا واف

إػ  اردة حييقل خييروج اإلمييام ظييعوفاجابيية حييقل افتسيياؤدت افييق

إػ افًراع مع  ع ظِّف بقجقد ؿالِف ؾٔف، وذهاب اإلمام احلسغادسجد م

مًرؾتف بخذدن أهيؾ افُقؾية فيف، ٕيذـر روايية ذيٍية صيحٔحة ظيـ إمامْيا 

 ثّؿ ٕذـر بًدها لراء شتة مـ ظِامئْا، وفْبدأ بافرواية:، افباؿر

يد بيـ حئيك، ظيـ أمحيد بيـ : ظيـ حؾَد روى ثَة اإلشيالم افُِْٔيل ّّ

د، ظـ ابـ حبقب، ظـ ابـ رئاب، ظـ  يس افُْاد، ؿيال: شيًّت  ّّ ح

وكأأا ظجبأأت مأأن ؿأأوم يتوفّ يَييقل وظْييده إٔيياس مييـ أصييحابف:  أبييا جًٍيير

ثأّم  وَيعؾوكا أئّؿأة، ويصأػون أّن ضاظتـأا مػسضأة ظؾأقفم ـطاظأة رشأول ا 

ـؼصوكا حؼـأا ويعقبأون وخيصؿون أكػسفم ةضعف ؿؾوهبم، ؾقرون حّجتفم أيؽس

أتأرون أّن ا  تبأارك ذفك ظذ من أظطاه ا  ةرهان حّق معرؾتـا وافتسأؾقم ٕمركأا 

ظـفم أخبار افسًموات وإرض،  ضاظة أوفقائه ظذ ظباده ثّم خيػي وتعاػ اؾسض

ؾَيال فيف محيران:  ؾقأه ؿأوام ديأـفم؟ويؼط  ظـفم مأواد افعؾأم ؾأقًم يأرد ظؾقأه  ّأا 

ؿٔييام ظييّع بييـ أيب ضافييب واحلسييـ أميير يييت مييا ـييان مييـ جًِييت ؾييدا ، أرأ

أصئبقا ميـ ؿتيؾ وخروجٓؿ وؿٔامٓؿ بديـ اهلل ظيّز ذـيره، وميا  واحلسغ



 

يأا : افىقاؽٔت إّياهؿ وافيٍر هبؿ حّتك ُؿتِقا وُؽِبقا؟ ؾَال فيف أبيق جًٍير

وؿضاه وأمضاه وحتؿه ظذ  ر ذفك ظؾقفم،ؿّد  محران، إّن ا  تبارك وتعاػ ؿد ـان

ؿام ظأّع واحلسأن  ل آختقار، ثّم أجراه، ؾبتؼّدم ظؾم إفقفم من رشول ا شبق

، وةعؾم صؿت من صؿت مـّا، وفو أِّنم يا محران حقأث كأزل هبأم مأا واحلسغ

ظأـفم ذفأك وأحّلأوا  أن يأدؾ  وإطفأار افطواؽقأت شألفوا ا  كزل من أمر ا 

م، ثأّم ـأان اكؼضأاء مأّدة ظؾقه يف ضؾب إزافة مؾؽفم إذن ٕجاهبم ودؾ  ذفك ظأـف

افطواؽقت وذها  مؾؽفم أرسع من شؾك مـظوم اكؼط  ؾتبأّدد، ومأا ـأان ذفأك 

وٓ فعؼوةة معصقة خافػوا ا  ؾقفا، وفؽأن   افذي أصاهبم يا محران فذكب اؿسؾوه،

 .دـازل وـرامة من ا  أراد أن يبؾغوها، ؾءال تذهبّن ةك ادذاهب ؾقفم
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 ة ظؾم اإلمامأؿوال افعؾًمء يف مسلف 

افشقخ ادػقد: .8

د ّّ ة مـ لل ح ّّ ؿد ـإقا يًرؾقن ضامئر بًض افًباد، ويًرؾيقن  إّن ا ئ

يف صيٍاضؿ ود ذًضيا يف إميامتٓؿ ما يُقن ؿبؾ ـقٕيف، وفئس ذفيؽ بقاجيب 

ييام أـييرمٓؿ اهلل لًيياػ بييف وأظِّٓييؿ إّييياه ّٕ ضيياظتٓؿ وافتّّسييؽ يف فِىييػ  :وإ

 فُّْف وجب  ؿ مـ جٓة افسامع.ب٘مامتٓؿ وفٔس ذفؽ بقاجب ظَاًل و

بيّغ افٍسياد: ؾّٖما إضالع افَقل ظِٔٓؿ بّٖ ؿ يًِّيقن افٌٔيب ؾٓيق مُْير 

ف  َّ ّٕام يستح ميـ ظِيؿ ا صئاء بٍْسيف د بًِيؿ مسيتٍاد،  ّن افقصػ بذفؽ إ

ـ ميمجاظية أهيؾ اإلمامية إّد هلل ظّز وجّؾ، وظذ ؿق  هذا اإّد وهذا د يُقن 

 إفٔٓؿ مـ افٌالة. ومـ إتّكصّذ ظْٓؿ مـ ادٍّقضة 

ظذ افسٗال افتا : اإلميام ظْيدٕا جمّيع ظيذ وأجاب يف ادسائؾ افًُزّية 

ّٕف يًِؿ ما يُقن، ؾام بال أمر ادٗمْغ يف  أ ّٕ خيرج إػ ادسيجد وهيق يًِيؿ أ

صيار إػ  مَتقل، وؿد ظر  ؿالِيف وافقؿيت وافزميان؟ وميا بيال احلسيغ

ّٕيف مَتيقليذفقٕيف ود يْهيهؾ افُقؾية وؿيد ظِيؿ أّ يؿ مأ شيٍرلف يف  روٕف وأ

ظيذ أذرع يسيرة مل  -فيق حٍير–لِؽ؟ وفِيَؿ دّيا حقس وؿد ظِؿ أّن اداء مْف 

وادع مًاويية  حيٍر؟ وفِيؿ أظان ظيذ ٍٕسيف حّتيك لِيػ ظىًنيا؟ واحلسيـ

ّٕف يُْث ود يٍل، ويَتؾ صًٔة أبٔف  ؟وهق يًِؿ أ

ظـ ؿقفف: )إّن اإلمام ظِؿ ما يُيقن  أجاب ؿائاًل: واجلقاب وباهلل افتقؾٔؼ
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إّن ا مر ظيذ خيال  ميا ؿيال، وميا أمجًيت افنئًة ؿيط ظيذ هيذا ب٘مجاظْا( 

ّٕام إمجاظٓؿ ثابت ظذ أّن اإلمام يًِؿ احل دون ُؿ يف ـّؾ ما يُيقن، افَقل، وإ

ويُقن ظذ افتٍهٔؾ وافتّٔٔز، وهيذا يسيَط أن يُقن ظادًا بٖظٔان ما حيدث 

ِٔف ا شئِة بٖمجًٓا، وفسْا ّْٕيع أن يًِيؿ اإلميام أظٔيان ا صؾ افذي بْك ظ

ّٕف يًِؿ ـّؾ ما يُيقن،  ا حداث لُقن ب٘ظالم اهلل لًاػ فف ذفؽ ؾّٖما افَقل بٖ

 ؾِسْا ٕىَِف ود ٕهّقب ؿائِف فدظقاه ؾٔف مـ ؽر حّجة ود بٔان.

ؾٔف، ؾَيد يَتؾ ـان يًِؿ ؿالِف وافقؿت افذي  وافَقل بّٖن أمر ادٗمْغ

ّٕيف ـيان  ّٕف مَتقل، وجياء أيًويا بٖ ّٕف ـان يًِؿ يف اجلِّة أ جاء اخلز متياهًرا أ

ؾِييؿ يييٖت مْييف أثيير ظييذ يًِييؿ ؿالِييف ظييذ افتٍهيئؾ، ؾّٖمييا ظِّييف بقؿييت ؿتِييف 

افتٍهٔؾ، وفق جاء ؾٔف أثر مل يِزم ما طّْيف ادستويًٍقن، إذ ـيان د يّتْيع أن 

فٔبٌِيف اهلل بيذفؽ ميـ فَِتيؾ: يتًّبده اهلل بافهيز ظيذ افنيٓادة وادشتسيالم 

ّٕيف يىًٔيف يف ذفيؽ ضاظية فيق  ظِّق افدرجة ما د يبٌِف إّد بف، وفًِّيف لًياػ بٖ

ٍِّٓا شقاه مل يّٗدها، ويُقن يف ادًِقم مـ افِىػ هبذا افتُِٔػ خلِيؼ ميـ  ـ

ًٔي افْاس ما د يَقم مَامف ؽره، ؾال يُقن بيذفؽ أمير اديٗمْغ ا بٔيده مَِ

 مًًْٔا ظذ ٍٕسف مًقٕة مستَبحة يف افًَقل. إػ افتُِٓة، ود

ظيذ ذفيؽ: إذ  بّٖن أهؾ افُقؾة خاذفقه، ؾِسْا َٕىع ؾّٖما ظِؿ احلسغ

د حّجة ظِٔف مـ ظَؾ ود شّع، وفق ـان ظادًا بذفؽ فُان اجلقاب ظْيف ميا 

 بقؿت ؿتِف وادًرؾة بَالِف دا ذـرٕاه. ؿّدمْاه يف اجلقاب ظـ أمر ادٗمْغ

بًاؿبتف حال مقادظتيف مًاويية بخيال   يف ظِؿ اإلمام احلسـ وافُالم



 

ّٕيف ما لَّدم، وؿد جاء اخلز بًِّف ذفؽ  وـان صاهد احلال فف يَتيض بف، ؽر أ

إػ مًاوية، وـان يف ذفؽ فىيػ يف  دؾع بف ظـ لًجٔؾ ؿتِف ولسِٔؿ أصحابف

ّْٔية، وفىيػ فبَياء ـثير ميـ صئًتف وأهِيف ووفيده، ورؾي ع مَامف إػ حال مً

أظِيؿ  فٍساد يف افديـ هق أظيؿ مـ افٍساد افذي حهؾ ظْد هدٕتف وـان

 بام صْع دا ذـرٕاه.

ييا ظييذ ؿييقل افنيئخ هييذا َٕييقل: إّن افنيئخ ٍٕسييف ذـيير أّن أميير  ًَ ولًِٔ

وافيذي  اإلرصيادـان يًِؿ بقؿت ؿتِف ظيذ افتٍهئؾ يف ـتابيف  ادٗمْغ

ّٕف ؿد أّفٍف  ؾَد ذـر يف اجلزء ا ّول مْف هيت يف أواخر ظّره افؼيػ، يبدو أ

احلييادث ؿبييؾ ـقٕييف وظِّييف ؿبييؾ  افتييل جيياءت بييذـرها خبييار ظْييقان 

ؿيد شيٓر لِيؽ افِِٔية ؾيٖـثر اخليروج وافْيير إػ  أمر ادٗمْغأّن حدوثف 

ـاذةت وٓ افسامء وهق يَقل:  ثيّؿ  ،ـّذةت، وإِّنا افؾقؾة افتأي وظأدت هبأاوا  ما 

 صّد إزاره وهق يَقل:يًقد، ؾِاّم ضِع افٍجر 

 أصأأأأأأأأدد حقازيؿأأأأأأأأك فؾؿأأأأأأأأوت

 

 ؾأأأأأأأأأأأأنّن ادأأأأأأأأأأأأوت ٓ ؿقؽأأأأأأأأأأأأا 

 وٓ جتأأأأأأأأأأأزع مأأأأأأأأأأأن ادأأأأأأأأأأأوت 

 

 إذا حأأأأأأأأأأأأأأأأأأأّل ةواديؽأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا 

  ، ـّ ـَ ؾجًِييقا يىييردو  ؾِيياّم خييرج إػ صييحـ داره اشييتَبِف اإلوز ؾهييح

 .، ثّؿ خرج ؾٖصٔبدظوهّن ؾنِّنّن كوائ ؾَال: 

افنيٓر افيذي ؿتيؾ  يف خىبْا أمر اديٗمْغوظـ ا صبغ بـ ٕبالة ؿال: 

                                                 

ِّد (:شِسِة مّٗفٍات افنٔخ ادٍٔد)ادسائؾ افًُزّية  .1  .71 -69/ 6 جم

ِّد  (:شِسِة مّٗفٍات افنٔخ ادٍٔد)اإلرصاد  .5  .14/ 1-11جم



 

أتاـم صفر رمضان وهو شّقد افشفور وأّول افسـة، وؾقأه تأدور رحأى ؾٔف ؾَال: 

، افسؾطان، أٓ وإّكؽم حاج هذا افعأام صأًػا واحأًدا، و يأة ذفأك أّّن فسأت ؾأقؽم

 وٕحـ د ٕدري. ؿال: ؾٓق يًْك ٍٕسف

أميير  وظييـ احلييارث بييـ ادٌييرة ؿييال: دّييا دخييؾ صييٓر رموييان، ـييان

يتًّنك فِٔة ظْد احلسـ، وفِٔة ظْد احلسغ، وفِٔية ظْيد ظبيد اهلل  ْغادٗم

وـان د يزيد ظذ ثيالث فَيؿ، ؾَٔيؾ فيف فِٔية ميـ لِيؽ افِٔيا  يف بـ جًٍر، 

يف  . ؾٖصئبيلتقـي أمر ا  وأكا مخقص، إّكًم هأي فقؾأة أو فقؾتأانذفؽ: ؾَال: 

 لخر افِٔؾ.

ّٕف شيق  ُيَتيؾ بخذدن أهؾ اف وحقل ظِؿ اإلمام احلسغ ُقؾة فف، وأ

ّٕف ظْدما ظزم ظيذ اخليروج إػ افًيراع ؿيال:   إذا ذهب إػ افًراع روي أ

ّط ادوت ظذ وفأد  دم طأّط افؼأءالدة ظأذ جقأد افػتأاة، ومأا أواـأي إػ أشأءاليف  خخ

ٓؿقأه، ـألّّن ةلوصأايل يتؼّطعفأا  رصع أكأاأاصتقاق يعؼو  إػ يوشف، وخّر يل مأ

افـأواويس وـأرةءالء، ؾأقؿ ّن مـّأي أـراًصأا جأوب وأجرةأة  ظسءالن افػؾأوات ةأغ

 .شغبى، ٓ مقص ظن يوم خّط ةافؼؾم

خىييب يف فِٔيية  وؿييال افنيئخ ادٍٔييد يف اإلرصيياد: أّن اإلمييام احلسييغ

أّما ةعد ؾنّّن ٓ أظؾم أصحاًةا أوب وٓ خًرا مأن أصأحايب، وٓ ظاصقراء وؿال: 

قتأي، ؾجأزاـم ا  ظـّأي خأًرا، أٓ وإّّن ٕطأّن أهأل ةأهل ةقت أةّر وٓ أوصل من 
                                                 

ِّد  .1  .14/ 1-11ادهدر افسابؼ: جم

 ٍٕسف. ادهدر .5

 .966/ 44افبحار:  .9



 

 خر يأوم فـأا مأن هأمٓء، أٓ وإّّن ؿأد أذكأت فؽأم ؾأاكطؾؼوا حقًعأا يف حأّل، فأقس 

 .ظؾقؽم مـّي ذمام، هذا افؾقل ؿد ؽشقؽم ؾاختذوه حءاًل 

                                                 

ِّد  .1  .91/ 5-11اإلرصاد )شِسِة مّٗفٍات افنٔخ ادٍٔد(: جم



 

4. : افعءاّلمة احلّعّ

إػ ادسجد وهق يًِيؿ  ؿال يف جقاب شٗال حقل خروج أمر ادٗمْغ

ّٕف ـان بقجق ّٕف شق  يَتؾ هْا : بٖ أخيز  حيتّؾ أن يُيقند ؿالِف ؾٔف، وأ

مٌيياير  وأّن لٍُِٔييفبقؿييقع افَتييؾ يف لِييؽ افِِٔيية أو يف أّي مُييان يَتييؾ، 

يف ذات  فتٍُِْٔا، ؾجاز أن يُقن بذل مٓجتيف افؼييٍة )صيِقات اهلل ظِٔيف(

 ػ افَتؾ.اهلل لًاػ، ـام جيب ظذ ادجاهد افثبات، وإن ـان ثبالف يٍيض إ

                                                 

 .156/ 9مرلة افًَقل:  .1



 

افشقخ ادجؾيس .3

ة يُّْف افٍرار ميـ ادحيذورات إّن مـ د يًِؿ أشباب افتَديرات افقاؿًّٔ 

ِّػ بف، وأّما مـ ـان ظادًا بجّٔع احلقادث ؾُٔيػ  ِّيػ افٍيرار، وإّد ويُ يُ

ٍِّغ هبيذا افًِيؿ   يِزم ظدم وؿقع رء مـ افتَديرات ؾٔف، بؾ هؿ ؽر مُ

ـإيا يًرؾيان ادْيياؾَغ  وأمير اديٗمْغ افْبيّل يف أـثير افتُيافٔػ، ؾيّ٘ن 

ٍِّغ ادجتْاب ظْٓؿ ولر  مًياذضؿ مل ويًِامن شقء ظَائدهؿ، و يُقٕا مُ

، ميا مل ييٓير ميْٓؿ رء يقجيب ذفيؽ، وظدم مْاـحتٓؿ أو ؿتِٓؿ وضردهؿ

، وبَاء مُِف بًيده، مل يهيير بًدم افيٍر بًّاوية  وـذا ظِؿ أمر ادٗمْغ

  ؿتافييف، بييؾ ـييان يبييذل يف ذفييؽ ؽاييية جٓييده إػ أن اشتنييٓد شييبًبا  ن يييس

ّٕف ـان مز بنٓادلف،  بًيده ظيذ واشيتٔالء مًاويية )صِقات اهلل ظِٔف(، مع أ

فًيراع بيف، ـيان ظادًيا بٌيدر أهيؾ اصًٔتف، وـذا احلسغ )صِقات اهلل ظِٔف( 

ّٕف يستنيٓد هْيا  ميع أ  ودده وأؿاربيف وأصيحابف، وميز بيذفؽ ميراًرا وملوأ

ا بافًّيؾ بيياهر ا مير، حٔيث  ًٍ ِّ ا بافًّؾ هبذا افًِؿ، بؾ ـان مُ ًٍ ِّ يُـ مُ

، ولييابًقا مسييِؿ بييـ بييذفقا ٕهيييرضؿ وـييالبقه وراشييِقه ووظييدوه افبًٔيية

 .ظَٔؾ

                                                 

 .152/ 9مرلة افًَقل:  .1



 

افسّقد ظبد ا  صّز  .2

ّٔية جيرون ظذ ما  أّ ؿ ّٔية وافتَيديرات اإل  اختارت  ؿ ا ؿوئة افرّبإ

ّٕف خم ِّام ظِّقا أ تار فف لًاػ، مريّض فديف اختاروه ورضقا بف شقاء ـيان يف ؾُ

أو ذّل مـ أظدائٓؿ وإن ـإقا ظادغ بذفؽ وؿادريـ ظيذ دؾًيف ؿتؾ أو هقان 

بافدظاء وافترّضع، وفُّْٓؿ لرـقا افدؾع واختاروا افقؿيقع فًِّٓيؿ برضيائف 

ّٔية ظيشبحإف بذفؽ  ـ واختٔاره ذفؽ  ؿ، وافتحِٔؾ وافتحريؿ أحُيام لقؿٍٔ

افنارع، ؾام واؾؼ أمره ورضاه ؾٓق حالل وما خافػ ذفؽ ؾٓيق حيرام، ظيذ 

ّٕيف خمّهيص باجلٓياد وافيدؾع أّن مىِؼ اإلفَاء بافٔد  إػ افتُِٓة ؽر حيّرم:  

ظـ افٍْس وا هؾ واديال واإلظىياء بافٔيد إػ افَهياص، وإؿامية احليدود، 

 وؽر ذفؽ، ؾُذا خّهص هْا.

                                                 

 .967/ 1مهابٔ  ا ٕقار يف حّؾ ادنُالت ا خبار:  .1



 

افعءاّلمة افطباضبائي: .5

يةد أجاب ظذ افنبٓة اديذـقرة وؿ ّّ يًِّيقن بقؿيت ؿيتِٓؿ،   بيّٖن ا ئ

 ، وميع ذفيؽ ذهيب أمير اديٗمْغ ، واإلمام احلسغـٖمر ادٗمْغ

إػ افًييراع، وهييذا يًييّد إفَيياء فِييٍْس يف  واإلمييام احلسييغإػ ادسييجد، 

 افتُِٓة، وـان جقاب افًاّلمة افىباضبائل:

ّٕف مٌافىة باخلِط افًِيقم افًادّيية وؽير افًادّيية، ؾيافًِؿ ؽير  بغ ويرده أ

ّٔة.افًادي   بحَائؼ ا مقر د أثر فف بتٌٔر جمرى احلقادث اخلارج

ِّيؼ  ِّيؼ لقضٔ  ذفؽ أّن ا ؾًيال ادختٔارّيية ـيام لتً ب٘رادلْيا، ـيذفؽ لتً

ّٔة، إذا اجتًّت ظِٔٓا لِيؽ افًِيؾ يّ بًِؾ وذائط أخرى مادّ  ّٔة ومُإ ة زمإ

ؼ افًٍؾ ظْيد ذفيؽ ، ومتّ وافؼائط َّ ِّة افتاّمة، وـان ه َت افً َّ ت باإلرادة ه

ييا، إذ  ِّتييف افتاّميية، ؾْسييبة مييـ ادسييتحٔؾ واجًبييا  وريًّ ِّييػ ادًِييقل ظييـ ظ خت

ِّتف افتاّمة ٕسبة افقجيقب وافويافًٍؾ وهق مًِقل  رورة، ـْسيبة مجٔيع يإػ ظ

ِّتف–وٕسبتف إػ إرادلْا احلقادث إػ ظِِٓا افتاّمة،  ٕسبة اجلقاز  -وهل جزء ظ

ّٔيية ومْٓييا: أؾًافْييا ادختٔارييية  ،واإلمُييان، ؾتبييّغ أّن مجٔييع احلييقادث اخلارج

رورة، ود يْيايف ذفيؽ يؾٔٓا ظذ صيٍة افوياخلارج واؿًة  واجبة احلهقل يف

 ـقن أؾًافْا ادختٔارية ممُْة بافْسبة إفْٔا مع وجقهبا ظذ ما لَّدم.

                                                 

 .195/ 18لٍسر ادٔزان:  .1



 

افشقخ إشتاذ مّؿد ـاطم اخلاؿاّن: .6

ؿال يف بحث ذـره ضيّـ لَديّيف فُتياب وافيده )رضيقان اهلل ظِٔيف( يف 

هييت ظْييقان: )ادحييتّالت يف ظِييؿ اإلماميية(: مييـ   ذح خىبية افزهييراء

يية ّّ د يًِّييقن مييـ افٌٔييب إّد مييا هييق صييٖن ا حُييام   ادحتّييؾ أّن ا ئ

ؾييام مييـ حُييؿ دقضييقع مييـ ريًة، بييام ؾٔٓييا مييـ افبىييقن وا ظييامع، يوافنيي

ّسة إّد وهؿ ظادقن بف، وـذفؽ ما هق صٖن اخلِؼ افُيريؿ ميـ ا حُام اخل

وـّؾ ما حيتاجف اإلٕسان ميـ ،  افٍوائؾ وافُامدت افتل جاء هبا افرشقل

 دفٔؾ فبِقغ افٌاية ومسرة افْقر.

ييف مييـ ادحتّييؾ أّ ييؿ  ّٕ مجٔييع  -إضيياؾة إػ مييا ذـيير–يًِّييقن  ـييام وأ

وؿيد ذهيب  هياف  وادٍاشيدافتل دظت إػ لؼيع ا حُام ميـ ادا شباب 

أّ ييؿ يًِّييقن ـييّؾ افًِييقم وافٌِييات بييؾ افييبًض، إضيياؾة ظييذ مييا ذـيير، إػ 

ّٔيات، وميا حيدث وميا  ّٔيات واجلزئ ِّ يًِّقن ـّؾ ما ـيان وميا يُيقن ميـ افُ

إػ أّ ؿ يًِّيقن حيدث، وما يًٍِف افْاس يف بٔقضؿ أو يّدخرون، وؿد ذهب 

بتًِٔؿ مـ اهلل لًياػ د بحسيب  حّتك ما جيري يف خقاضر افٍْقس، ـّؾ ذفؽ

 .لًاػ إّد مٌال مؼ ذواضؿ:  ّن افًِؿ افذا  د يَقل بف فٌر اهلل 

وأضا  يف مقضع لخر مـ افُتاب: مـ شار ظيذ ضرييؼ ببهيرة ظير  

يف  ٕتائج ا ميقر، ؾحٔيْام ؿيام افرشيقل  ّٕ بافيدظقة إػ احليّؼ ـيان جازًميا بٖ

ؿيية  حييد ؾٔييف:  ّن افًْيياء بَييدر ظيييؿ شيئًا  مييـ ظييئؿ ا ميير مييا د ضا

                                                 

 . :94. ذح خىبة افهديَة ؾاضّة افزهراء1



 

 .ما أوذي كبّي مثل ما أوذيت :افرشافة: وفذا ؿال

ب افييس  ود يسييتدظل افًِييؿ بّقاجٓيية افهييًاب إرصيياد افًَييؾ بقجييق

َِيؿ، وإن  بحّجة صرورة ا مر مـ اإلفَاء يف افتُِٓة، وإّد دا ؿيام فِرصياد َظ

ؾ٘ذا متّيت  -مقارد اجلٓاد ـام يف بًض–جزم افًَؾ يف بًض ا حٔان بافَتؾ 

ذائط ا مر بادًرو  وافّْٓل ظـ ادُْر، وجب ظذ اديٗمـ افَٔيام بيام هيق 

شقاء ؿقبؾ بافسحٔب أو أّدى بف افَٔام باحلّؼ إػ افسجقن وادنيإؼ، واجب 

ظدم افًِيؿ بافنيٓادة، ًٕيؿ ظْيد وفٔس مـ ذائط وجقب افَٔام بافتُِٔػ 

َيية ف َّ بييادًرو  وافْٓييّل ظييـ ادُْيير، يُييقن اميير ظييدم متامٔيية افؼييائط ادح

 اإلؿدام مـ باب إفَاء افٍْس  يف افتُِٓة.

بافنٓادة د يّْع وجقب اإلؿدام ظذ اجلٓاد يف شيبٔؾ وممّا يّٗيد أّن افًِؿ 

ّٕيف دّيا اشيتًّؾ رشيقل اهلل ؽيزوة مٗليفاهلل لًاػ، مراجًة  زييد بيـ  ، ؾ٘

أيب ضافأب، ؾأنن أصأقب جعػأر  ، ؾجعػأر ةأنؾنن أصقب زيأد: احلارثة، ؿال 

هيياّل متًتْييا هبييؿ يييا رشييقل اهلل؟ ، ؾبُييك افْيياس وؿييافقا: ؾعبأأد ا  ةأأن رّواحأأة

ؾا مر ؾالن أصٔب ـّؾ ميـ ذـيره.  ؾالنؾٖمسؽ، وـان إذا ؿال: إن أصٔب 

إذا ـييان يًِييؿ بافنييٓادة ـٔييػ جيياز فييف  احلسييغ ؾيي٘ذن ؿييقل افَائييؾ أّن 

ّٕف إفَاء اخلروج إػ افًراع  ّٕف مـ ظِيؿ بًيدم فٍِْوأ افْتٔجية س يف افتُِٓة وأ

ّٔية ـٔػ يَّدم ظذ ادَّدمات، ويهب  واض  افبىالن، ؾي٘ن  افنيقاهد افتارم

ّٔة ب ّٕف وافًَِ ـان ظادًيا بافنيٓادة، ؾ وؾراشة اإليامن  مثال افًيامء لنر إػ أ

يده مـ افتُِٔػ مـ بًد ما متّت ذائيط  هذا د يستدظل أن يرؾع وفُـ 



 

 بادًرو  وافْٓل ظـ ادُْر.ا مر 

تْييا  ّّ ييؿ أئ ِّ مًييا  افقجييقب وافتقحٔييد،  ظييـ أدّع  وأضييا  وؿييد لُ

ّٔة وؽرهيا،  ِّّقا ظـ افساموات وا رض وافًِقم افرياضي وفيق وجيدوا ولُ

 خيذوا  هؽ إَالب ا ّمة ظذ أظَاهبيا، ضاّلب ظِؿ ويَغ، وحٔاة حّرية مل

يف ؽوقن حٔاة اثْل ظؼي ًَٕٔبيا، هيذا رّية إػ ؿّؿ ظِٔاء افْقر وافُامل يبافبن

جلّٔيع افًِيقم افتيل ما ـان مـ صٖن افًِيؿ بيٖرار افقجيقد وأس افَقاظيد 

ّٔية إػ ظعّ  افرشقلافَرلن ادجٔد وأودع ظِّٓا حُاها  ، ثّؿ مْيف إػ بَ

ة ادًهقمغ ّّ ّٔية، ـيقددة ا ئ زييد، ، وأّما ما ـان مـ صٖن احلقادث اجلزئ

ِّط خ افد، وؿتؾ بُر، وما يٖـؾ افْاس، وميا صياـؾ هيذه ومقت ظّرو، ولس

 ا مقر مـ مًرؾة افٌِات وؽرها، ؾٓل ظذ أؿسام:

وٕؼها، إلثبيات لقحٔيد أو ٕبيّقة أو مْف ما يتقّؿػ ظِٔف دظؿ افرشافة  .1

أو حٍييظ رشييقل أو اإلشييالم، إماميية، أو إذدل ظييدّو يّييس بُٔييان 

ويّص، أو إؿامة حّجة.

ٔاًل بدظؿ افرشافة.ومْف ما د يُقن ادضالع دخ .5

أو مـ احلقادث دخٔاًل يف دظؿ افرشافة لقّجٓت ٍٕس افْبيّل ؾُّؾ ما ـان 

ّٕيف فًِيؿ اهلل لًياػ افيذاّ   افقيّص فالضالع ظِٔف، ؾُٔنٍف اهلل لًياػ  يام، أو أ

ا رشقفف  ًَ ًّٔيا ا زّ  أخز بف مسب ، وهُيذا ـيّؾ ، وهيق ؿيد أخيز بيف ظِ

ٍظ افرشافة مـ إهييام اديقمهغ ومُير ادياـريـ مًهقم أخز ادتّٖخر ظْف، حل

بؾ أؿقل: فًّؾ افهْاظات وافٌِات مـ هذا افباب لُنػ فِْبيّل أو افيقيّص 



 

ظِٔٓا دظؿ افرشافة، وـذفؽ ما جيري يف أذهان افْياس،  إذا ـإت ممّا يتقّؿػ

ًئا، وجييياءوا بيييف إػ ٕبيييّل أو ويّص، ؾِيييق أّن اجلامظييية أّروا يف ٍٕقشيييٓؿ صييئ

ّحة افْبيّقة أو افقصياية، أو فِْٔيؾ ميْٓام، فُنيػ اهلل لًياػ ذفيؽ صدختبار 

  وفٔائف، حًٍيا فِرشافة ودظاًم  ا.

ما ـان مـ هذه ا مقر د دخؾ فف يف دظؿ افرشافة، أو ـان د يرجيع وأّما 

وا وصئاء، ؾيال لتقّجيف ٍٕقشيٓؿ إػ ـنيٍف، ود ٍٕقس ا ٕبٔياء إػ اختبار 

د حيّبقن إّد ما أحّب اهلل، ود يريدون إّد ما ؾٔف ؿ يىِبقن مـ اهلل ذفؽ:  ّ  

 ؿ وجلّٔع افُائْات، ؾّ٘ن ا ٕبٔاء وا وصئاء أصيّد احلسـ فِْيام ا حسـ 

افرشافة وبافًُس مـ ذفؽ، ؾّ٘ ؿ أؿّؾ افْياس افْاس حبًّا فُنػ ما بف دظؿ 

ّٔة  ذواضييؿ، ومييا ؾٔييف ضًِبييا بافْسييبة إػ مييا يرجييع إػ صييٗو ؿ وخهقصيي

د يىِييب مييـ اهلل  اختبييارهؿ مييـ ؿبييؾ اهلل لًيياػ، ؾّييثاًل: اإلمييام احلسييغ

ـبَٔية لًاػ أن يْزل ظِٔف اداء، وأن يُنػ فف مقضيًف يف ا رض، ويسيًك 

 .افْاس فىِب اداء

ية ّّ يًِّيقن مجٔيع  إذن لبّغ مـ افروايات وأؿقال بًض ظِامئْيا أّن ا ئ

افًبياد وميا حييدث ميـ حيقادث،  ا حُام بؾ حّتك ظِِٓا، ويًِّقن ضامئر

ٍِّغ بافًّؾ هبذا افًِؿ بؾ ـإقا يًيامِقن افْياس ظيذ  وفُّْٓؿ مل يُقٕقا مُ

فِّْياؾَغ  طاهر حا ؿ يف افٌافب، وهذا افذي ِٕحيف مـ مًامِة افْبيّل 

وؽييرهؿ افييذيـ ـييان يًيير  أّ ييؿ شييق  يَِْبييقن ظييذ ا ظَيياب، وهُييذا 
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بر، حٔيث ظير  أّ يام ـإيا يرييدان ميع ضِحية وافيز لًامؾ أمر ادٗمْغ

ة ضادا مل يهدر ميْٓام ؾًيؾ  ُّ افٌدر د افًّرة، ومع ذفؽ لرـٓام يذهبان إػ م

ف صيِقات اهلل ظِٔيف ميع ابيـ ، وهُذا لًامِلء إػ حُؿ أمر ادٗمْغييس

يا،  ًً مِجؿ، ومـ هذا افباب يُّـ محؾ لًامِف مع زيياد فيق ـيان ابيـ زٕيا واؿ

ّٕف فٔس بابـ زٕا طاهًرا، حٔث ظامِف ظذ طاهر حافف، حٔيث ـيان  وؿد أثبتْا أ

ـيام ّسح زيياد ٍٕسيف يف حديثيف   يبدو مْف افهالح وافىاظة، وافيقدء فيف

مع حجر، وفٔس بًجٔب أن يُيقن مسيتَٔاًم بحسيب طياهر حافيف ثيّؿ يتبيّغ 

يف  ـان يًاميؾ افْياس ظيذ طياهر احليال خبثف، وممّا يّٗيد أّن أمر ادٗمْغ 

 فرواية:هذه ا

: حويييرت أميير -ـالييب أميير ادييٗمْغ-ؿييال ظبٔييد اهلل بييـ راؾييع 

أحؽأم ةؽتأا  ا  وٓ وؿد وّجف أبيا مقشيك ا صيًرّي وؿيال فيف:  ادٗمْغ

 ؾِيؿ ، ؿِيت: ييا أمير اديٗمْغـلّّن ةه وؿد خدع: ، ؾِاّم أدبر ؿال جتاوزه

ّٕف خمدوع؟ ؾَيال:  لقجٓف  خؾؼأه ةعؾؿأه مأا ظؿأل ا  يف يأا ةـأّي فأووإٔت لًِؿ أ

 .احتّج ظؾقفم ةافرشل

َٕيياًل ظييـ  افٌييديريبَييك افُييالم يف رواييية ذـرهييا افًاّلميية ا مْٔييّل يف 

ادحاشـ وادساوئ  لَيقل: أّن اإلميام احلسيـفِبَّٔٓل ،  يف –ؿيال فزيياد

ومأا أكأت يأا زيأاد : -حوقر مًاوية، وظّرو بـ افًاص، ومروان بـ احلُيؿ

ا أديأًًم صأحقًحا، وٓ ؾرًظأا كاةًتأا، وٓ ؿأديًًم ثاةًتأا، وٓ وؿريش؟ ٓ أظرف فك ؾقف
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ـريًًم، ةل ـاكت أّمك ةغقوا، تداواا رجال ؿريش وؾّجار افعر ، ؾؾًّم وفأدت مـبًتا 

ةعد  ات أةقه، ما فك )ينر إػ مًاوية(  مل تعرف فك افعر  وافًدا، ؾادظاك هذا

 ظأأّع ةأأن أيب ضافأأب شأأّقد ، وأيباؾتخأأار، تؽػقأأك شأأؿّقة، ويؽػقـأأا رشأأول ا 

ادممـغ افذي مل يرّد ظذ ظؼبقه، وظؿّي محزة شّقد افشأفداء، وجعػأر افطّقأار، وأكأا 

 .وأخي شّقدا صبا  أهل اجلـّة

ؾؾًّم وفدت مل تعرف فك افعأر   :ومقضع افُالم يف هذه افرواية ؿقفف 

 .وافًدا

 حٔث حيتّؾ أمريـ:

 ًٓ  : أّن زياًدا ابـ زٕا.أّو

: إّن وافده فٔس مـ ؿبِٔة مًروؾة ظـ افًرب، وبافتا  د يهّ  ٕسبتف اثاكقً 

 إػ ؿريش.

هذا بْياًء ظيذ صيّحة ورود مثيؾ هيذا افُيالم  ،وافياهر مـ افرواية افثا 

 .ظـ اإلمام احلسـ 

، صيٍحة 16وهْا  روايية أخيرى ذـرهيا ادًتيز ، حٔيث ؿيال يف اجليزء 

صئًة فًيّع بيـ  -ظبيد صيّس بيـامقػ حبٔب –: ـان شًٔد بـ رح 194

 ؾِاّم ؿدم زياد افُقؾة ضِبيف وأخاؾيف، ؾيٖلك احلسيـ بيـ ظيّع  أيب ضافب

ؾحبسيٓؿ، وأخيذ مافيف  أخٔيف ووفيده وامرأليف ؾقثيب زيياد ظيذمستجًرا بيف 

أّمأا ةعأد، ؾنّكأك ظؿأدت إػ إػ زيياد:  وَٕض داره، ؾُتب احلسـ بـ ظعّ 
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ظؾأقفم، ؾفأّدمت داره، وأخأذت مافأه، رجل من ادسأؾؿغ فأه مأا اأم، وظؾقأه مأا 

ذا ؾأأاةن فأأه داره وأردد ظؾقأأه ظقافأأه، وحبسأأت أهؾأأه وظقافأأه، ؾأأنن أتأأاك ـتأأايب هأأ

 .وصػعـي ؾقه ؾؼد أجرته، وافسءالم

ؾُتب إفٔف زياد: مـ زياد بـ أيب شٍٔان إػ احلسيـ بيـ ؾاضّية. أّميا بًيد: 

 ، إفخ.ؾَد ألا  ـتابؽ لبدأ ؾٔف بٍْسؽ وإٔت ضافب حاجة وإٔا شِىان

ؿرأه ولبّسيؿ، وـتيب بيذفؽ إػ مًاويية،  ؾِاّم ورد افُتاب ظذ احلسـ

وجًؾ ـتاب زيياد ظىٍيف وبًيث بيف إػ افنيام، وـتيب جيقاب ـتابيف )أي: 

من احلسن ةن ؾاضؿة إػ زياد ةن شأؿّقة، أّمأا ـِّتغ د ثافث  ام:  ـتاب زياد(

 .جر، وافسءالمؿال: افوفد فؾػراش، وفؾعاهر احل  ةعد، ؾنّن رشول ا 

بُقٕييف فزييياد  يُّييـ أن يٍٓييؿ مييـ افرواييية لًييريض اإلمييام احلسييـ 

افوفأأأد فؾػأأأراش وفؾعأأأاهر   : بَيييقل افرشيييقل دشتنيييٓاده  :ابيييـ زٕيييا

ـّ افيييياهر أّن اإلميييام، احلجأأأر ييييرّد ظيييذ ادظييياء زيييياد يف ظْيييقان  وفُييي

يييف زٕييي ّٕ ك رشيييافتف )ميييـ زيييياد بيييـ أيب شييئٍان( إّن جميييّرد ادظييياء أيب شييئٍان أ

ييام إٔييت فٍِييراش افييذي وفييدت ظِٔييف، وهييق  ّٕ بّٖمييؽ د يقجييب إحلاؿييؽ بييف، إ

 ؾراش ظبٔد زوج شّّٔة، واهلل افًامل.

وهْا  رواية ثافثية ؿيد يٍٓيؿ مْٓيا ـيقن زيياد ابيـ زٕيا وهيل ميا ورد ظيـ 

خماضًبا جئش ظّير  يف خىبتف يقم ظاصقراء حٔث ؿال  اإلمام احلسغ 

أٓ : ، إػ أن ؿيال وترًحا وةمًشا فؽأم وتعًسأا تًبا فؽم أّيتفا اجلًمظةبـ شًد: 

ة وافذّفأأة، وهقفأأات فأأه ذفأأك مـّأأي، وإّن افأدظّي اةأأن افأأدظّي ؿأأد ترــأأي ةأأغ افسأأؾّ 



 

 .هقفات مـّا افذّفة

ر افٌِقّييقن ي، وؿد ؾّس أٓ وإّن افدظّي اةن افدظيّ  :وحّؾ افُالم هْا ؿقفف

ّٕف  ّٕف ادْسقب إػ ؽر أبٔف، وؾّس ادتّٓؿ ؾٔف ٕسبفـِّة افدظّل بٖ  .ير بٖ

هيذا هيق ظبٔيد اهلل بيـ زيياد بَقفف  وبْاًء ظذ أّن ادَهقد بُالم اإلمام 

 إّن زياًدا ابـ زٕا. وفٔس يزيد بـ مًاوية ؾَد يٍٓؿ مـ ـالمف 

بيّٖن زيياد ابيـ زٕيا ومل يٍّسيير افٌِقّييقن وفُـ َٕقل: إّن اإلمام مل يّكيح 

ّٕف ابـ افزٕا ّٕيف اديّتٓؿ يف  افدظّل بٖ ٕسيبف أو ادْسيقب إػ ؽير أبٔيف، بيؾ ؿيافقا أ

جًِيف وـال ادًْٔغ يْىبيؼ ظيذ زيياد حٔيث إن ؿبقفيف اشيتِحاع مًاويية فيف 

ّٕيف ؿيد  ظرضًة دّضام افْاس فف يف ٕسيبف هيذا ميـ جٓية، وميـ جٓية أخيرى ؾ٘

اشيتِحاع وبًيض افْياس بًيد  سف فٌر أبٔف، وٕسيبف مًاويية ـيذفؽٕسب ٍٕ

 ، وفٔس ـّؾ مـ ٕسب فٌر أبٔف ؾٓق ابـ زٕا.مًاوية فف

ظذ مًاوية إحلاؿف زياًدا ٕسيبف، حٔيث ؿيال يف  وؿد إُٔر اإلمام احلسغ

 رشافة بًثٓا إػ مًاوية:

أوفست ادّدظي زياد ةن شؿّقة ادوفود ظذ ؾراش ظبقد ظبد ثؼقف ؾزظؿأت أّكأه 

ؾسـت شـة  جرافوفد فؾػراش، وفؾعاهر احل :اةن أةقك وؿد ؿال رشول ا  
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 .ةغر هدًى من ا واتبعت هواك  رشول ا 
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 املسألة اخلامسة

  ضفارة ادوفد يف إمام اجلًمظة:افبحث افػؼفّي حول اصساط 

ّٔة ظذ اصيساط ضٓيارة ادقفيد يف إميام اجلامظية، وظيّز  الٍَت ـِّة اإلمام

ٕيا، وفُيـ هيؾ إّن بًض افٍَٓاء بّٖن د يُقن ؿد ثبت أّن إمام اجلامظية ابيـ ز

، ويف يف زمـ افْبيّل ّغ ـان ؿد بُ  -وهق اصساط ضٓارة ادقفد–هذا احلُؿ 

ًٔا؟ ؟زمـ أمر ادٗمْغ ّْٔت لدرجي ّٕف ـان ـبًض ا حُام افتل ب  أم أ

وأمير  يبدو مـ خالل افروايات أّن هذا احلُؿ مبيّغ ميـ زميـ افْبيّل 

ا صيبغ بيـ ٕبالية ظيـ خهقًصا أّن بًض افروايات وردت ظـ  ادٗمْغ

 اإلصيُال يف مسيٖفة لًٔيغ أمير اديٗمْغ، وهْيا ؿيد ييرد أمر ادٗمْغ

فزياد إذا ـان ابيـ زٕيا، وفُيـ ؿيد أثبتْيا ظيدم ثبيقت ـقٕيف ابيـ زٕيا طياهًرا، 

ظيدم ثبيقت ـيقن وحْٔئذ جيقز أن يُقن إماًما فِجامظية: دصيساط افٍَٓياء 

 ؿ حقل هذا افؼط:إمام اجلامظة ابـ زٕا، وإفٔؽ بًض أؿقا 

افثاّن: افشفقد .8

ّٕف وفد زٕا: فيَْص مرلبتيف  ؿال يف ادسافؽ ؾال جيقز إمامة مـ ثبت ذًظا أ

َت ظدافتف– َّ  أّما مـ لْافف ا فسـ ؾجائز، وـذا وفد افنبٓة. -وإن ه
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افشقخ يوشف افبحراّن: .4

 ؿال يف احلدائؼ حقل افؼوط افتل جيب لقّؾرها يف إميام اجلًّية: افرابيع

ضٓارة ادقفد، وهق أّد يًِؿ ـقٕف ابـ زٕا، وهق مذهب ا صيحاب ميـ ؽير 

مرشياًل،  خال  يَْؾ ويدّل ظِٔف ميا رواه يف )افٍَٔيف( ظيـ أمير اديٗمْغ

ؿيال:  ورواه افنٔخ يف )افتٓذيب( يف افهحٔ  ظـ زرارة، ظـ أيب جًٍر 

وادجـأون  ٓ يصّؾّغ أحدـم خؾأف ادجأذوم وإةأرص، :ؿال أمر ادٗمْغ

 .وادحدود ووفد افزكا، وإظرايب ٓ يمم ادفاجرين

ييف فٔييث وافييياهر –ومييا رواه ثَيية اإلشييالم يف )افُييايف( ظييـ أيب بهيير  ّٕ أ

ؿيال:  ظيـ أيب ظبيد اهلل  –بَريْية روايية ظبيد اهلل بيـ مسيُان ظْيف ادرادّي 

د مخسة ٓ يممون افـأاس ظأذ ـأّل حأال: ادجأذوم، وإةأرص، وادجـأون، ووفأ

 .افزكا، واإلظرايب

ييد بييـ مسييِؿ ظييـ أيب جًٍيير  ّّ ييف ؿييال:  ومييا رواه يف )افٍَٔييف( ظييـ ح ّٕ أ

 مخسأأة ٓ يممأأون افـأأاس وٓ يصأأّؾون هبأأم صأأءالة ؾريضأأة يف حاظأأة: إةأأرص

ّيـ لْافيف ب، ود ظيزة وادجذوم ووفد افزكا، واإلظرايب حّتى ْمأاجر، وادحأدود

ب، ـيام ّسح بيف د ـقٕف جمٓقل ا وـذا د لَدح وددة افنبٓة، وا فسـ، 

 إلصافة ظدم ادإع مع وجقد ادَتيض. مجِة مـ ا صحاب:

                                                 

 .6/ 11. احلدائؼ: 1



 

افشقخ مّؿد حسن افـجػيّ  .3

ؿيال: وـيذا يًتيز يف  (ذائيع اإلشيالم)صاحب جقاهر افُالم يف ذح 

مـ ؽر خال  أجده ؾٔف بْْٔا، بيؾ ظِٔيف اإلمجياع مَْيقًد إن مل يُيـ –اإلمام 

 بقفد افزٕا: فَيقل أمير اديٗمْغ ادقفد، ؾال جيقز اإلئتامم ضٓارة  -حهاًل 

 ، وظّد مْٓؿ وفد افزٕا.شتة ٓ يـبغي أن يمموا افـاسيف خز ابـ ٕبالة: 

واشتًرض افنٔخ بًد ذفؽ افرواييات افتيل ذـرهيا صياحب )احليدائؼ( 

 ميــام لرى د ددفة يف رء مْٓا ظذ ما ظيّز بيف ا صيحاب ثّؿ ؿال: فُّْٓا 

ِّف  نّ ادْع ظـ ابـ افزٕا، ضٓارة ادقفد، بؾ أؿهاها  ّٕيف  وفً ـيّؾ ميـ مل يًِيؿ أ

، حّتك مـ ـان وفد ظذ ؽير ابـ زٕا حُقم ظْدهؿ ظِٔف بىٓارة مقفده ذًظا

اإلشالم ثّؿ اشتبك أو افتَط يف دار احلرب أو اإلشالم ممّـ د يًر  فيف أب 

بدفيف، تًبر بٖن د يُقن ابيـ زٕيا هق د مِق ظـ إصُال، ؾا وػ افوإن ـان 

بُقٕيف ـام هق موّقن ا خبار، ؾٍُٔل حْٔئذ يف صّحة اإلئيتامم ظيدم افًِيؿ 

 ابـ زٕا، إلضالع ا دّفة أو ظّقمٓا.

                                                 

 .954/ 19. جقاهر افُالم: 1



 

افسّقد اخلوئي: .2

ؿييال: وهييؾ لهييّ  اإلماميية ممّييـ صييّؽ يف ضٓييارة مقفييده؟ أمييا مييع وجييقد 

. ؾئحُؿ عأاهر احلجأروفؾافوفأد فؾػأراش  :افٍراش ؾال إصيُال: فَقفيف 

بتقّفده مـ صاحب افٍراش، ويسّلب ظِٔف لثار ضٓارة ادقفد افتل مْٓا جقاز 

ًٕا. ا وجدا ـً  ادؿتداء بف: دفتحاؿف بف ذًظا، وإن ـان منُق

ّٕيف وفيد إًذا ؿد لبّغ فؽ لكي  ظِامؤٕا بًيدم جيقاز ادؿتيداء  بّيـ ثبيت أ

ا ـان ابـ زٕا خيالل لقفٔية أمير زٕا، وؿد ظرؾت ؾٔام شبؼ ظدم ثبقت أّن زيادً 

 فف ظذ ؾارس. ادٗمْغ

                                                 

 .411/ افَسؿ افثا  مـ مباحث افهالة/ 2ك: . مستْد افًروة افقث1َ



 

 

 

 خالصة البحث

فزياد ظذ ؾارس. ثبت لقفٔة أمر ادٗمْغ .1

ـان يدظك ؿبؾ ادشتِحاع زياد بيـ ظبٔيد ودظيل زيياد ثبت أّن زياًدا  .5

بـ أبٔف خلّقل أبٔف، أّما بًد ادشتِحاع ؾدظل بزيياد بيـ أيب شئٍان، 

ّٔة، أو ابـ  أبٔف:  ّن افْاس احتاروا بًيد ادشيتِحاع، هيؾ أو ابـ شّ

بـ ظبٔد أم زياد بـ أيب شٍٔان؟ديْادوٕف بزياد 

ود  خالل ظٓيد أمير اديٗمْغمل يثبت أّن زياًدا ـان ابـ زٕا طاهًرا  .9

بًده.

ة  .4 ّّ ظيذ طياهر حيا ؿ،  -يف افٌافيب–يًامِقن افْاس  ثبت أّن ا ئ

بقاؿًٓؿ. د ظذ ظِّٓؿ





 

 

 

 هالك زياد

اهلل وأراح افْياس مْيف يف شيْة فد زياد يف افسْة ا وػ فِٓجرة، وأهُِيف و

هِؽ زيياد بيـ أبٔيف  ومخسغ، ؿال ادسًقدي: ويف شْة ثالث ومخسغثالث 

ـتيب إػ مًاويية افُقؾة، يف صٓر رموان، وـان يُّْك أبا ادٌرة، وؿد ـيان 

ّٕف ؿد ضبط افًراع بّْٔٔف، وصامفف ؾارؽف، ؾجّع فيف احلجياز  ميع افًيراؿغ، أ

والهييِت وديتييف بٖهييؾ ادديْيية ؾيياجتّع افهييٌر وافُبيير بّسييجد رشييقل 

ذوا بَز افْبّل ثالثة أّييام: فًِّٓيؿ بيام هيق ظِٔيف ، وضّجقا إػ اهلل وداهلل

يف بثيرة شيقداء،  ٍّ ٓيا، ثيّؿ رت مـ افيِؿ وافًسيػ، ؾخرجيت يف ـ ُّ ثيّؿ ح

ومخسييغ،  واشيقّدت ؾهيارت لـِية شيقداء، ؾِٓيؽ بيذفؽ وهيق ابيـ مخيس

 ، ودؾـ بافثقّية مـ أرض افُقؾة.ومخسغوؿٔؾ ابـ اثْغ 

ّٕيف ـيان أحويير ؿقًميا بٌِيف وؿال افًَٔقيّب يف شبب هال  هذا ادًِيقن:  إ

رب أظْياؿٓؿ، ييويفٔدظقهؿ إػ فًـ ظّع وافيزاءة مْيف، أو  :أّ ؿ صًٔة فًعّ 

ِّؿ بافقظٔيد شبًغ رجياًل، وـإقا  وافتٓدييد، ؾْيام ؾهيًد ادْيز وجًيؾ ييتُ

رت فتَتيؾ؟ ي: لْيام وؿيد أحويبًض وهق جافس، ؾَال فيف بًيض أصيحابف

ؾرؿيان، فَيد رأييت يف ٕيقمتل هيذه ظجًبيا، ؿيافقا: ؾَال: مـ ظّقد إػ ظّقد 

رب رأشيف بافسيَػ، يدخؾ ادسجد ؾويوما رأيت؟ ؿال: رأيت رجاًل أشقد 

                                                 

ّٕف وفد يف افسْة ا وػ فِٓجرة حسب ما روى.1 ِّف ا صّ :    . وفً

 .92/ 9. مروج افذهب: 5



 

ؿيال: يـ لريد؟ ؾَِت: مـ إٔت يا هذا؟ ؾَال: إٔا افَْاد داّع افرؿبة، ؿِت: وأ

ِّؿ ظذ هيذه أدّع  ِّؿ ظيذ ظْؼ هذا اجلّبار افذي يتُ ا ظيقاد، ؾبٔيْام زيياد ييتُ

ًّٔا ظِٔيف،  ادْز إذ ؿبض ظذ اصبًف ثيّؿ صياح: ييديد وشيَط ظيـ ادْيز مٌني

ره افّْٔيك، ؾجًيؾ د يتٍياذ )د يَْىيع ير وؿيد ضًيـ يف خْهييافَهؾٖدخؾ 

 .شٔالن افدم مْٓا(

ىقاؽٔت بٖهقن رء ومـ حٔث د حيتسبقن، وميـ وهُذا لُقن  اية اف

ورائٓييؿ جٓييّْؿ وشيياءت مهييًرا، وـإييت لخيير ـِييامت هييذا ادًِييقن وهييق 

ًٔا يف أدٕاها وأؿهاها ومل يَيع  ماضب أبْاءه وؿد احترض: فٔت أباـؿ ـان راظ

 بافذي وؿع بف.

                                                 

 .147/ 5. لاريخ افًَٔقيب: 1

 .965/ 6. وؾٔات ا ظٔان: 5



 

 

 

 خامتة

 ا ـيز وٕحّد اهلل أن وّؾَْا إل اء هذا افبحث، وٕحـ يف طيالل ظٔيد اهلل

 )ظٔد افٌدير(.

ض فُثير ميـ ا ؾٓيام، أن ُٕقن ؿيد وّؾَْيا إلزاحية صيبٓة لًيرّ  ٕسٖل اهلل

ق ما جيب ظِْٔا بذفف يف شبٔؾ ٕكة ادذهب احلّؼ، وٕرجق ميـ وهذا اجلٓد ه

ا خقة افَّراء أن يًذروٕا إذا وجدوا هٍقات هْيا وهْيا ، ولخير دظقإيا أّن 

 احلّد هلل رّب افًادغ.
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