اجملازر والتعصبات الطائفية
يف عهد الشيخ املفيد
الشيخ فارس احلسون
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
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املقدمة
احلمد هلل سابغ النعم ،والصالة والتحية على رستوله املرسل ا العلرو والع،لم ،وعللى بيل بيتله
بصحاو اجلود والكرم.
املللخرا املنصللي عليلله بب فت،نللك بيمللا فكت لله ل التعصل األ ف بر للة  -واب انللا القر للة الل
اب للة ،وا ص ل ل
فنتم للي الي للا  -وفتح للرو الوا للو بح للك ،وي لللا الني للر ،بساس للي للم للخر
اطمئناب بنقل م.
واملخرا املنصي ما فنق يف اترخيه ما حدث وما شايد من م ّراأل ومنيلايد منيلر ة ،عليله بب
فنق ما شايد بو نق اليله علن الاقلاأل ملن بحلااب ومنيلايد مململة  ...وفنقل التلارفك ملا يلو ا
من أييت بعده ...وفنق ما حص على يله القر ة بو تلك من مصائك وظلم وتنيرفد.
وملن املخسللي عليلله بب مخر ينلا فلتاملوا طلللا النيلر ،يف النقل  ،و ر،لوا علن ا نصللا  ،و ّلوا
على اري من امل ائ س او ري قية.
وب اللر مللن و للو يف حقلله ا ،حللا يف النق ل القر للة النيلليعية ،بانعقللد ش ل ه اتقللا مللن املللخر
على طمس ب ار يله القر ة وتنيوفه ا حداث املرت ة طا ،والقاء ا هتاماأل علي ا!

و فنيك الناظر يف التارفك ب ّب لنييعة بي ال يا علي م ال الم اليد ال لو يف ارتقلاء اللدر،األ
ونورويا.
العليا يف ب ار اجملا أل ،وطلا بيّضوا صقحاأل التأرفك ّ
و فنيك افضا بيما ،رو على يله القر ة على مرور الاماب من مصائك و ت
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وحر وابعاد ،ويلا ضرف ة و ئ م بي بيا ن ي م صلواأل هللا علي م بمجع .
والت للارفك للا الني لليعة و للي و ق للة ت للاق وا،ح للا  ،بالص للقحاأل املني للر ة بل ل ّد ا بص للقحاأل
مملمة ،ونقل ا ا اجملتمو مو تاوفر وطتاب!
واملنصي من املخر من نق شيئا ف ريا من احلقائق مو الغما والتنيكيك بي ا.
ومنل مدة ري رف ة عامنا على أتليي تاو جيمو ب دبّتيه ما ،رو على النيليعة ملن مصلائك
وط للرد وا ح للة م للن الص للدر ا و وا فومن للا احلاض للر ،سل لواء يف قل للك م للن ل ل احلك للام بم الن للا ،
اسلترر،ناه ملن القلتلاأل الل بلتلا ملن ا للالم امللخر  ،و ّ ب لم فلل روب بمالا يلله ا حللداث

و اولوب طم ا بك ما لدف م من ّوة.
حرفلّلة انللا يف التقكلري وا تيللار امللليك رنلللا  ،وب ّب القللرد اقا
ل يلللا ليعلر اكلللق ابّلة ّ
بف ّ
ف
ا تللار ملللي ا معينللا خيللالي مللليك ا اللر النللا  ،وللله بدلّللة عقليّللة ونقليّللة ت ل ّد علللى ا تيللارهّ ،
للدلي واجملادللة لل يلي بح لن؟ بم فقلابلوب بدلّلة ل ليا ،والقتل

بسلوو اب فتعام معه؟ يل
والت عيد؟!!
ولقلرو انعقلاد امللخار العلاملي بناسل ة ملرور اللل رو ا لقيلة لوبلاة النيليك املقيلد ا ل ع عل ّلي ةاحلة
احل،للة ال لليد ع للدالعافا ال اط للائي بب ا تللك مللا ،للرو علللى النيلليعة مللن للا ر يف
العالمللة اقّقللق ّ

ع د النييك املقيد ،من و دته (333يل) وا وباته (313يل).
ب دبأل ب تيك يله املقالة مو ضليق الو لا ،وق لرأل بي لا ملا ،لرو عللى شليعة بيل ال يلا ملن
مصللائك ،وترمجللا لمعللالم وال لللداب وبعللمل القللر للري املعروبللة ،وربللا ق للرأل بعللمل احل لوادث
ترت ط ّ ا رت ا ،ملوضوع تتميما للقائدة،
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و ّدما لل حث مخس مق ّدماأل ب ّد من ا ،يي:
عرض سرفو لل ر من ملك يف ع د املقيد واحلروو الوا عة بيه.
(ّ )1
( )2بنو بوفه وعقيدهتم.
( )3الصحابة وعدالت م.
( )3احياء ق رو عاشوراء و ونه سنّة مخ ّدة.
( )5احياء ق رو الغدفر و ونه سنّة مخ ّدة.
ويلله املقل ّدماأل الاال لة ا لرية اتلا كيّلة لرية ،لكلوب ب الر اجمللا ر اّولا تلدور حو لا ،عتقللاد

ال نّة عدالة ّ الصحابة ،والنييعة جترف واعد اجللرع والتعلدف عللي م لائر اللرواة ،و لوب النيليعة
تعتقللد ّب احي للاء ق للرو عاش للوراء والغ للدفر س لنّة مخ ل ّدة ،واعتقللاد بع للمل بي ل ال للنة بكو للا بدع للة
شنيعة!!.
تعصلك و فلغ ،وجيعلنلا نلروم احل ّلق
بسأ هللا س حانه وتعا بب فا تنا على طاعتله وجينّ نلا علن ل ّ ّ
ري ،انّه ةيو يك.
م املقدسة
ليلة اكامس عنير من ش ر
رمضاب امل ار
ق رو ميالد ا مام اجملتىب عليه ال الم
بار احل وب
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املقدمة األوىل :عرض سريع لذكر من ملك يف عهد املفيد واحلروب الواقعة فيه
سنة 333يل:
بي للا :ل للو ت للو وب اكليق للة املتّق للي ّع و حل لله ،واحض للر ع للدهللا ب للن املكتق للي ،ب للافعوه ول ّق للوه

امل تكقي هلل.
وبي للا :اسللتو ا للد بللن بوفلله علللى ال صللرة وواسللط وا ي لوا  ،ب للار تللو وب حلربلله ،بللدام القتللا
ورد ابن بوفه ا ا يوا و دم تو وب بغداد.
بين ما م ّدة بش رّ ،

وبي للا :الّللك سلليي الدولللة حلللك وبعما للا ،ب،لليّر ا نيلليد ع للكرا ب للام م سلليي الدولللة،
وابتتح مدفنة الرسنت مثّ سار بأ ل دمنيق.
وبي للا :انللا و عللة ب ل سلليي الدولللة وا نيلليد بقن لرفن انك للر بي للا سلليي الدولللة ود ل
ا نييد حلك.
سنة  333يل:
بي للا :اص ل لح سلليي الدولللة وا نيلليد علللى بب تكللوب ل لليي الدولللة حلللك وبن ا يللة و للاة
و ص.
وبي ا :صد ا د بن بوفه بغداد و لك علي ا ،و فو امل تكقي هلل ،بل ّق ه
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بعا الدولة ولقك ب اه عليّاً عماد الدولة واحل ن ر ن الدولة.
ّ
وبي للا لللو معل ّلا الدولللة امل للتكقي هلل و حللله ،لنقللوق الق رمانللة عنللده وايانتلله للنيلليعة ،وبحضللر
معللا الدولللة القضل بللن املقتللدر ،ب للافعوه ول ّقللك مل يللو هلل ،بكللاب للا فللد معلّا الدولللة حللو للله
و ّوة.
ومعا الدولة يف سامراء ،بانك ر انصر الدولة.
وبي ا :و عا حرو ب انصر الدولة ّ
سنة 335يل:
مرة.
بي ا :الّك سيي الدولة دمنيق بعد ا نييد ،وحاربه املصرفّوب ري ّ

معا الدولة وانصر الدولة ابن داب.
وبي ا :اص لح ّ
سنة 333يل:
بي للا :س للار اكليق للة ومع ل ّلا الدول للة قارب للة اب للن اليف للدف ،بتق للر مج للو اب للن اليف للدف وي للرو ا

القراطمة.
سنة 333يل:
بي للا :ضللعي بمللر انصللر الدولللة مللو معل ّلا الدولللة ،والتللام ب م ل اليلله يف ال للنة انيللة ر
دريم.
وبي ا :التقى سيي الدولة والروم على مرعر ،ب ام الروم سيي الدولة وب لوا مرعر.
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سنة 333يل:
بي للا :لاا سلليي الدولللة بللالد الللروم ،بانتصللر يف دوء بمللره ،لكللن ب لللأل الللروم عليلله الللدروو
باستولوا على ع كره وا ام.
وبي ا :توّ الو ارة ببو دمحم امل ليب.
سنة 333يل:
بي ا :يام الو فر امل ليب القرام ة واست اع ع كريم.
وبي ا :اا سيي الدولة برض الروم بغنم وسلم وبوطأيم ق ً.
سنة 331يل:
بي ا :است اع الروم بلد سروج.
سنة 332يل:

بي ا :ر،و سيي الدولة مخفّداً منصوراً ّدامه ن ولد الدمنيتق.
وبي ا :سار ابن حمتاج على راساب بالتقاه ر ن الدولة ابن بوفه واّا بين م حروو وع،ائك.
سنة 333يل:
بي للا :انتص للر س لليي الدول للة عل للى الدم للتق وم للن للاب مع لله م للن ال للروم وال لغ للار وال ل وال للرو
واكر .
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سنة 335يل:
بي ا :ل ا الروم على طرطو  ،بقتلوا وس وا وبحر وا القرو.
بسره.
وبي ا :انتصر ّ
معا الدولة على الرو طاب الدفلمي ملّا صد بغداد و ّ
سنة 333يل:
بي للا :بتكللا اللروم بل الد امل لللم وعممللا املصللي ة ،وب لللوا عل ّدة حصللوب يلّلا فلللي رمل وميللا
بار ووصلوا ا حلك ،بالتقايم سيي الدولة بع،ا عن م وا ام.
معا الدولة ا املوص  ،باستو علي ا ،ويلرو منله نصلار الدوللة ،وقيلك ا ا يله
وبي ا :سار ّ

سيي الدولة ،بتوسط بين ما وصاحل ما.
سنة 333يل:
بسر.
بي ا :اا يلو سيي الدلولة جنا الروم بقت و ّ
سنة 351يل:
بي ا :ا الدم تق يف مائة وسلت القلاً ،بنلا عل ربلة ،بأ لليا ملاب ،مثّ نكلث و تل بيلاً
وبحر ا.
حّت لّوا.
وبي ا :حاصر الدم تق بي حلك م ّدة ،مثّ د لويا وب لوا حلك ل يي ،بقتلوا ّ
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سنة  352يل:
بي ا :ت ملك
سنة 353يل:

ن ينيّة ،وويل امللك الدم تق ،اةه تكقور.

بي ا :حاصر الدم تق املصيصة ،مث ّترح عن ا للغالء املقر.،
وبي للا :و عللا حللرو ب ل معل ّلا الدولللة وصللاحك املوص ل انصللر الدولللة ،انت للا نتصللار انصللر
معا الدولة.
الدولة ،وب ل اائن ّ
سنة 353يل:
ماب.

بي ا :ان الدم تق املصيصة وابتتح ا ل يي وابتتح ال رطو
سنة 353يل:
معا الدولة ا د بن بوفه الدفلمي ،والّك بعده ابنه عا الدولة.
بي ا :ماأل ّ

وبي ا :ماأل صاحك النيام سيي الدولة علي بن ع دهللا بن داب التغليب حبلك.
وبي ا :ماأل صاحك مصر ابور ا نييدف.
سنة 353يل:
بي ا :ر،ا الروم ،بقتلوا وس وا واستولوا على مدائن ووصلوا ا ص.
املعاف ،بأ لوا الداير
وبي ا :ب لا الع يدفة من املغرو مو القائد ،وير ّ
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املصرفة وبنوا القايرة.
وبي ا :ماأل صاحك املوص انصر الدولة بن داب ،و ام مللك ابنه الغضنقر.
سنة 353يل:
ماب.

بي ا :ب ل تكقور بنكا ية
سنة 333يل:
بي للا :اس للتو عل للى دمني للق ،عق للر ب للن ب للالع انئ للك الع يدف للة بع للد حص للار اايم ،بانت للدو حلرب لله
بأسره القرمكي و تله.
احل ن بن ا د القرم يّ ،

سنة 332يل:
بي ا :ب لأل الروم نصي
مجاعة من ال ار ة.

بسلروا
ل يي ،ب عث ّ
عا الدوللة ع لكراً بلالتقوا اللروم بنصلريم هللا و ّ

وبي للا :تللك املعل ّلا هلل ا اكليقللة امل يللو هلل ودعللاه ا لللو نق لله ،للقللا اللللف بلله ،بقع ل ،
و لو نق ه على اكالبة وو ّيا ولده ع دالكرمي ،ول ّق وه ال ائو هلل.
سنة 335يل:
بي للا ّ :للم ر للن الدولللة علللى بو ده مللا يف فللده :بللأ ّر عضللد الدولللة علللى يلكللة بللار و رمللاب،
وبع ى برر الدولة داب والدفنور ،وبع ى مخفّد الدولة الرف
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وبص اب.
سنة 333يل:
لعا الدولة.
بأسر يلو ّ
بي ا :انا املصا ب ّ
عا الدولة وابن دمحم عضد الدولةّ ،
سنة 333يل:
عا الدولة بعد بب استعاب لقرام ة ونق ّلر اجلنلد علن ع ّلا الدوللة
بي ا :انتصر عضد الدولة على ّ
صاحك بغداد ،و رج اكليقة ال ائو هلل لتل ّقي عضد الدولة.
سنة 333يل:
بي ا :دما رس العافا بغداد ،بأ،اطم عضد الدولة ا الصلح.
سنة 333يل:
بي للا :سللار ملللك بغللداد عضللد الدولللة ا للداب ،بلمللا ر،للو بعللث أيمللر اكليقللة ال للائو هلل بب
فتل ّقاه ،بقع !.
سنة 332يل:
بي ا :ماأل عضد الدولة بنا رو بن ر ن الدولة ح لن بلن بوفله اللدفلمي بعللة الصلرع ،بحضلر
ولده من شريا صمصام الدولة ،بو ّه ال ائو هلل ال ل نة.
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سنة 333يل:
بي لا :مللا الع لكر عللن صمصللام الدوللة ا ب يلله شلر الدولللة ،بللل الصمصلام ،بقللدم شللر
الدولة بغداد والك.
سنة 333يل:
بي لا :مللاأل صللاحك بغللداد شللر الدولللة بللن عضلد الدولللة
نصر ،ولق ه ال ائو هلل طاء الدولة.
سنة 331يل:

ست للقاء ،والللك بعللده ب للوه ببللو

بي ا :مل طاء الدولة على ال ائو هلل ،وقلك مر ال ائو حب س بيب احل ابلن املعلّلم ،وب لره
ال ائو على لو نق ه ،وبحضروا القادر هلل ا د بن ا مري اسحا بن املقتدر هلل ب افعوه.
سنة 332يل:
بي للا :اثرأل اجلنللد ف ل للوب مللن طللاء الدولللة اب ف للّم الللي م ابللن املعلّللم ابللو احل للن علللي بللن دمحم،
وصمموا على يلا ،و ّريوا امللك ب بقاء امللك بو بقاء ابن املعلم ،بق مل عليه وح س و ت .
ّ
سنة 333يل:
معا هلل معد الع يدف ،وحكم بعده ابنه احلا م.
بي ا :ماأل صاحك مصر العافا هلل بن ّ
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سنة 331يل:
بي للا :تل صللاحك املوصل ح للام الدولللة مقلّللد بللن امل لليّك ،مثّ الّللك بعللده ابنلله معتمللد الدولللة
رواش.
سنة 333يل:
بي ا :ك حلرم لصاحك مصر احلا م.
سنة 333يل:
بي ا :ويل نيابة دمنيق حامد بن مل م من احلا م بعد ابن بالع.
سنة 331يل:
بي للا :ب للام صللاحك املوصل الللدعوة بل الده للحللا م ،وب يمللا اك للة للحللا م لكوبللة واملللدائن
مللر صللاحك املوصل لراوش ،بأرسل اكليقللة القللادر ا امللللك طللاء الدولللة وبنقللق مللو اجلللير مائللة
رواش ،بأرس فعتلر وبعاد اك ة العّاسة.

الي دفنار ،مثّ ا
سنة 332يل:
بي ا :ماأل الو فر عميد اجليوش ،بقام بعده برر امللك.
سنة 333يل:

بي ا :ماأل صاحك بغداد طاء الدولة ابن عضد الدولة بعلّة الصراع ،و ام بعده
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ابنه سل اب الدولة.
وبي ا :ت الو فر برر امللك ب غداد.
سنة 313يل:
ما رياً من ا ند.

بي ا :ابتتح ال ل اب حممود بن س كتك
سنة 311يل:
املعا الع يلدف احل،لا ومصلر والنيلام ،و تل يف
بي ا :الك احلا م مر هللا منصور بن العافا بن ّ
شوا  ّ ، ،األ ا ته سا امللك عليه من تله يلةً ،وب اما ولده الماير مر هللا.

سنة 313يل:
بي للا :مللاأل صللاحك العلرا والع،للم سللل اب الدولللة ابللن طللاء الدولللة بنيلريا  ،والللك بعللده ب للوه
منير الدولة ،مثّ دم بغداد بتل ّقاه اكليقة.
وبي ا :ابتتح ال ل اب حممود مدفنة ند.
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املقدمة الثانية :بنو بويه وعقيدهتم
بوفلله يللو ببوشلل،اع بللن بنّللا للرو بللن اللام بللن للويي مللن القللر  ،وفن للك ا الللدفلم ل للو
مقام م ب الديم ،والدفلم ،ي ةّوا رض م.

للاب صلليّاداً فعللير مللن صلليد ال للمك ،بلربو يف مناملله بنلله برللرج مللن ق للره عمللود مللن انر،
لص رىايه علللى معل ّلي ،للا للله :بلللك
بلمللا ل ّ
مثّ تنيل ّلعك ًن لةً وف للرًة وبمام لاً و لق لاً حل ّلّت مللم الللدنياّ ،
بو د؟ ا  :نعم ،ا  :ببنيلر بلا ّ م ًلكلوب ا رض وف للغ سلل ا م بي لا عللى لدر ملا احتلوأل عليله
النار.
ول وفه مخ ة بو د ،املني ور من م ال ة ،ويم :عماد الدوللة ابلو احل ل عللي ،ور لن الدوللة ببلو
ومعا الدولة ببو احل ا د ،ويخ ء ملكوا ،وله ابناب ر راب كا :دمحم وابراييم ،ت
علي احل نّ ،
احدكا مو الناصر للحق واآل ر مو احل ن بن القاسم الداعي.
وارتقللا احلللا ب وفلله بصللار ،نللداي ،و للرج مللو الناصللر للحللق احل للن بللن علللي العلللوف ،و للاب
فلحمه بع الت ّقدم لني،اعته ،و للك بو ده دموا يف الع كر،
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و انوا بصحاو ش،اعة وكّة عالية ،وصاروا بمراء.
ويف سنة 313يل رج مردادنج الدفلمي ،باستو على داب ،براسله اكليقلة املقتلدر هلل سلنة
323يل فالطقه ،وبعث اليه لع د واللواء واكلو ،وبمكنه ملن رقر جيلاب وبرمينيلة وبراب و لم و اونلد
وس ،تاب.
ويف سللنة 322يل ل  -يف البللة القللاير هلل  -للرج عللن طاعللة مللردادنج بمللري مللن بمرائلله ،ويللو
علللي بللن بوفلله بعللد بب ا ت للو مللا ً ،لافالً ،بحاربلله بمللري بللار دمحم بللن اي للوأل ب للام بمللام ابللن بوفلله،
واستو علي بن بوفه على ا ليم بار  ،بكاب يلا بو ظ ور بين بوفه.
واسللتمر حكم للم علللى ال لللداب ابّللة ،و للانوا للد فع لوا للرليقللة الع اسللي ،واف ّللا اكالبللة ا
رت ة بص ح اكليقة حو له و وة و بمر ،وا مر لّله بيلد بلين بوفله ،وم ّلر يف القصل الللف لله
ق ر من حكم من م يف ع د النييك املقيد.
للرو ،تللويف سللنة 353ي لل ،ويللي

و للاب ر للر ملللو بللين بوفلله يللو ملللك امللللك الللرحيم ايب نصللر
ر ر سنة يلكت م ،وشرعا بعديم الدولة ال ل،و ية.
را ،ل ل للو :دو ا س ل ل للالم 133 :و ،133الن ،ل ل للوم الااي ل ل للرة ،235/233/3 :مع ،ل ل للم ال ل ل ل للداب:
 ،533/2املن للتمم ،231 - 233/3 :الكام ل يف الت للارفك ،233 - 235/3 :ش لللراأل ال للليك:
 ،133/2افة ا رو.233 - 133/23 :
و ّبمللا عقيللدة بللين بوفلله ،بللا م للانوا شلليعة اماميللة ا للين عنيلرفة ،ومللا ن للك الللي م مللن ب ّ للم فدفللة
دلي ل عليلله ،و للانوا فعتقللدوب لتنيلليو وبنّلله املللليك احلل ّلق ،وفللدابعوب عللن النيلليعة ،بيللد ب ّ للم للانوا
فللخ روب مصللاحل م ال ياسللية علللى ا عت للاراأل الدفنيللة ،و للاب مقل ّلر حكللومت م بغللداد العاصللمة ال للنيّة
تعرضلا
ال فق ن ا ب لّيّة شيعية ،بكانوا مو النيليعة ملا داملا مصلاحل م تتع ّلرض ا
لر ،بلاقا ّ
تر وا ّ شيء،
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وبعللدويم وح ّكم لوا بعللمل ا م لراء مللن بي ل ال للنة مللن فللرحم
حل ّلّت ب للم ح لوا علمللاء النيلليعة ّ
النييعة وو و بي م تال و اً!!.
نص نقله ابن اري ،ا :
وفرشدان ا عقيدة بين بوفه وفوضحه لنا ّ

 ...ب بللين بوفلله ومللن مع للم مللن الللدفلم للاب بللي م تع ّ للي شللدفد ،فللروب ب ّب بللين الع للا للد
صل ل وا ا م للر م للن العل للوف  ،ح ل ّلّت ع للام مع ل ّلا الدول للة عل للى وفل ل اكالب للة العل للوف  ،واستني للار
بصحابه ،ب ّكل م بشار عليه بللك ،ا ّ ر،الً واحداً من بصحابه اب سلدفد اللربف بلي م ،بقلا :
برو ل للك قل للك! بق للا  :و قا ؟ للا ّ :ب ي لللا ليق للة ت للرو بن للا وبص للحابك بن لله للري ص للحيح
ا م للارة ،ح ل ّلّت ل للو بم للرأل بقتل لله تل لله اص للحابك ،ول للو ولّي للا ر ،ل لالً م للن العل للوف اعتق للدأل ان للا
وبصحابك و فته صحيحة ،بلو بمرأل بقتله ت و بللك ،ولو بمر بقتلك لقتلك بصحابك ،بلملا
نص ابن اري.
ب م قلك صربه عن ربفه ا و  ،وتر ما اب عام عليه للدنيا هلل ،انت ى ّ

للمتأمل بوضللوع مللن عل ّدة لرائن ب ّب بللين بوفلله عاملوا علللى امل للاواأل بل النيلليعة وال لنّة،
وفم للر ّ
احلرفّة ل قيّة امللايك.
واعتيوا بنق م ادةً لك ّ امل لم  ،وبع وا ّ
التامللة ،و للاب اضللاء القضللاة يف
احلرفللة ّ
بمللاال للانوا ّكمللوب علللى بغللداد ح ّكللام سلنّة ،وفع للويم ّ
بغداد بيد ال نة ،ح ّلّت ب ّ لم ،عللوه يف سلنة لعلا شليعي ،بللم ًضله اكليقلة ،وسلكتوا و جيليوه عللى

الق و .
و ارياً ما اب احل ّكام على بغداد ًنعوب النييعة من ا امة مراسم حمرم والغدفر ،بللم فعارضل م بنلو
بوفه بنييء ،ب انا يف بعمل ا حياب تصدر بوامر من احلكام بت عيلد علملاء النيليعة وملنع م ملن
بف شيء دث من
اجللو للدر و اع اض و ّ
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ال وف يّ !!.

فقللو للاين :للانوا فتوّللوب ا ا امللة نللوع مللن احلكومللة الع اسلليّة النيلليعية املني ل ة ،أيمللن بي للا
لنمم ،ح ّقلاً للاب يللدب م -
شليعة و تللا،وب مع لا ا التقيلللة ،وفكلوب للم ولل لنّة يللاب رةلي مل ّ
مللن و،لله نمللر شلليعيّة  -احيللاء مللا للاب لللم بلله معمللم الع اسللي ّ يف عصللر املللأموب ،معتقللدفن ّ للم
سيك وب بت اعاً ب وايء طلا العم دوب ا بتعاد عن سائر النا يف نقس الو ا ،انت ى.
جتمللو واحللد للله نقيللك،
ويلللا فعللين عللدم ايتمللام م لنيلليعة والتنيلليّو ،ب ل نمّم لوا العلل ّلوف يف ّ
املنيلربة يل ال يلا
ايتملوا ملنيلايد ّ
احلج واململا  ،و ...بيلد النيليعة ،و ّربلويم للحكوملة ،و ّ
و،علوا ّ
علللي م ال للالم ،و،للرف الصللد األ علللى الققلراء بي للا ،ودابعلوا عللن التنيلليّو يف بعللمل ا حيللاب عنللدما

ضافقا علي م ال نّة ،وعالوا بعض م ا مراء ملضافقت م على النييعة.
حل ّلّت ب ّب الللو فر ب دمحم امل للليب ملللا ل مل علللى ر،ل مللن بصللحاو بيب ،عقللر بللن بيب العل ّلا امللحللد
ّ
وبراد تله ،بظ ر يلا الر ،بنّه شيعي وبنه برفء من ا هتاماأل ،بلم فقتله امل ليب وباً عللى نق له

معا الدولة.
من ّ
ولّمللا ادعللى شللاو ب ّب روع علللي بللن بيب طالللك حلّللا بيلله و ّادعللا ام لربة بب روع باطمللة حلّللا
بلمللا اراد الللو فر امل لّلليب اب فقللتل م ادعلوا ب ّ للم شلليعة،
بي للا و ّادعللى للادم ل للين ب ل ام انلله ميكائيل ّ ،
برا الو فر بب فقيم على تني ّدده يف بمريم بين ك ا تر التنييّو.
بكل ّ يللله النيلوايد تللد ّ بوضللوع علللى ب للم للانوا ف للدبوب امل للاواة بل امللللايك ،وب ّ للم عمللاء
للم لم ابّة.
را ،ل للو :ال داف ل للة والن اف ل للة 313 - 212/11 :و ،223الكام ل ل ل يف الت ل للارفك ،335/3 :مل ل للررة

اجلن للاب ،333/2 :الن ،للوم الااي للرة ،133 - 133/3 :مقال للة ال للوف ي لكاي ل ل ط ع للا يف دائ للرة
املعار ا سالمية ،1352/1 :نمرّايأل علم الكالم عند النييك املقيد.33 :
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املقدمة الثالثة :الصحابة وعدالتهم
اري من احلوادث الّ تل ر ينا ،تلرت ط طللا امل للك ،ويلو :قيلاو بيل ال لنّة ا ب ّب ل ملن
له صح ة مو النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ب و عاد جيك ا تلداء بله و جيلو بب فنلا منله ،وفلن نلل ر شليئا ف لريا
عن يلا امل لك ،وفي يف ر ره ا امل ّو أل وال حوث الّ ت ا عنه.
بنقللو  :القللررب ص لرفح يف عللدم عدالللة ل ّ الصللحابة ،وب ّب مللن م منللابق و ...وينللا نللل ر ع ل ّدة
رايأل ت ّد على املل ك:
(اّوللا الّلللفن ف افعونللك اّوللا ف للافعوب هللا فللد هللا بللو بفللدف م بمللن نكللث باّوللا فنكللث علللى نق لله
ومن بوىف با عايد عليه هللا ب يختيه ب،راً عميماً) القتح.13 :
يله اآلفة صر ة ّب بعضاً من الصحابة فقي با عايد عليه هللا ،وبعضل م فنكلث ،ونكاله عللى
لتحق امللدع اللوارد يف
نق ه ،ويي صلر ة افضلاً ب ّب الصلحابة لي لوا سلواء ،بالللف فقلي يلو الّللف ف ّ
تحق العلاو ،وليس له من العدالة وا تداء به نصيك.
القررب للصحابة ،ومن نكث ف ّ
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،
الرسل ببلاب ملاأل بو تل انقل لتم عللى بعقلابكم ،وملن
(وملا ّ
حمملد ا ّ رسلو لد للا ملن لله ّ
النيا رفن) ر عمراب.133 :
فضر هللا شيئا وسي،اف هللا ّ
فنقلك على عق يه بلن ّ
لردوب
تعلم للم ف للن نعلم للم س للنع ّلطم م ل ّلرت مثّ ف ل ّ

(وم للن بيل ل املدفن للة م للردوا عل للى النّق للا
علاو عميم) التوبة.33 :
اع فنيل ل د ا ّب
(اقا  ،للاء املن للابقوب للالوا ننيل ل د انّللك لرس للو هللا وهللا فعل للم نّللك لرس للو هللا و ّ
املنلابق لكللاقبوبّ ،اتلللوا بًللا م ،نّلةً بصل ّدوا عللن سل ي هللا ا ّ للم سللاء ملا للانوا فعملللوب قلللك ّ للم
رمنوا مثّ قروا ب و على لوطم ب م فقق وب) املنابقوب.3 :
ا ري قلك من اآلايأل الكارية الّ ت ّ من نقا بعمل ا صحاو الّلفن صلح وا النليب صللى
هللا عليه ورله و لّموه ،ونالا يف ح ّق م ا ار من مائة ومخ رفة تد ّ على نقا م وافراب م.
واملقص للودفن ط للله اآلايأل للري معل للوم  ،ب هللا س ل ل حانه وتع للا فق للو لن يّ لله يف ش للأ م( :
تعلم لم فلن نعلم لم) ،ب لم لري ّ
منيرصل ملن بل الصلحابة ،بلأف دليل ف قلى ل لاأل عداللة ل ّ
الصحابة وال تداء طم؟
نعم جترف علي م واعد اجلرع والتعدف شأ م شأب بقيلة الرواة ،بمن اب من م علاد ً وبوىف بلا

عايللد هللا عليلله و،للك تعميملله واح املله وال تللداء بلله ،ومللن للا نقا لله وافرابلله ونكالله و،للك ربضلله
حّت سّه ولعنه وتعرفقه للم،تمو.
والياءة منهّ ،
ب للاو النقللاش يف الصللحابة للري م للدود ،ويللو حل ّلق ل ّ بللرد ف لروم معربللة احلل ّلق .وبمللا ا حادفللث
ب ي بفضاً صر ة يف يلا ال او ،نل ر بربعةً من ا:
ح،ة الواداع :بال تر،عوا بعدف قاراً فضرو
ب  -وله عليه ال الم يف ة ّ
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بعضكم ر او بعمل.
رواه ال رارف يف صحيحه تاو القنت ،وم لم يف صحيحه تاو ا ًاب.
يل ر،للا مللنكم ،حل ّلّت اقا بيوفللا
و  -وللله عليلله ال للالم :بان بللرطكم علللى احلللوض ،لل ّ
لريبعن ّ
ريب بصحايب! فقو  :تدرف ما بحد وا بعد .
انو م ،ا تل،وا دوين ،بأ و  :بف ّ
رواه ال ر ل للارف يف ص ل للحيحه  33/3ت ل للاو الق ل للنت ،وم ل لللم يف ص ل للحيحه  1333/3ح ل للدفث
احلوض.
اين بفّ ا النا برطكم على احلوض ،بإقا ،ئا ام ر،ا  ،بقلا يللا:
ج  -وله عليه ال المّ :
اي رسو هللا بان بالب ،و ا يلا :اي رسو هللا بان بالب ،و ا يلا :اي رسو هللا بان بلالب ،بلأ و :
د عربتكم ،ولكنّكم بحد تم بعدف ور،عتم الق قرو.
امل تدر  ،35 - 33/3و ا بعد ق ره للحدفث :يلا حدفث صحيح السناد و خير،اه.

د  -و للا عليلله ال للالم لنيل داء بحللد :يللخ ء بشل د علللي م ،بقللا ابللو بكللر الصللدفق :بل للنا اي
رسللو هللا ا لوا م؟ بسلللمنا مللا بسلللموا و،ايللدان مللا ،ايللدوا! بقللا رسللو هللا صلللى هللا عليلله
ورله :بلى ،ولكن بدرف ما د وب بعدف!!!.
املوطّأ 332/2 :تاو اجل اد.

ب لله بحادفلث بربعلة ملن الري ملن ا حادفلث اللواردة يف يللا النيلأب صلر ة ّب ملن ا صللحاو
مللن فنحللر بعللد رسللو هللا صلللى هللا عليلله ورللله ،حل ّلّت ب ّب احلللدفث الاالللث فل ّد بوضللوع ب ّب الّلللفن
أيتلوب ا رسللو هللا ويلو للري راض علن م يللم ملن بعيللاب الصلحابة وال للار فن الّللفن فتوّعللوب ب للم يف

الدر،األ العليا يف اجلناب ،بقرفنة و م لرسو هللا صلى هللا عليه ورله :بان بالب ،..و و رسلو هللا
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص :د عربتكم ،ولكنّكم بحد تم بعدف ور،عتم الق قرو.
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واحلدفث الرابو ب الر صلراحة ملن ل ّ ا حادفلثّ ،ب رسلو هللا خياطلك ب بكلر ويلو صلحايب
معرو  ،و فقو لله :وبشل د علليكم ،بعلد اع اضله عليله بنيل ادته عللى شل داء بحلد ،بل فنيل ّكك
بي م وفقو  :بدرف ما د وب بعدف!!!.
بالقررب وال نّة صر اب ّب من ا صحاو منابق وبحد وا بحدااثً ب ر،ت م عن السالم.
قم م وافراب م يف القررب؟!
ومثّ ،من يم بصحاو البك؟ ا فكونوا من الصحابة؟! ب فو،د ّ
مث ،ب ّب ا لرياً مللن ا صللحاو للانوا رب بللنت اللرية قي للا ضللحيّت ا اآل !! ومللن م مللن بللدأل
منه بمور صر ة يف ال السالم.
وبما ا حادفث الواردة يف تنافه الصحابة ،قوله عليه ال الم :احقملوين يف بصلحايب ،و ت لّوا
بصحايب ،وبصحايب الن،وم فّ م ا تدفتم ايتدفتم.
ب للله بحادفللث فا للا صللحت ا مللن  ،للة ال للند ويف متنا ضللة مللو ا حادفللث ال للابقة اب برفللد
من ا ما فق مه بي ال نّة ،و ّ ب ي ابلة للحم على معاب ب رو فرتقو طا التنا مل بين لا وبل
من س ق ا من ا حادفث.
ا المام عللي بلن موسلى الرضلا بعلد بب سلئ علن يلله ا حادفلث :يللا صلحيح :فرفلد ملن
فغل ّلري بعللده و ف ل ّد  ،ملللا فروونلله مللن بنلّله صلللى هللا عليلله ورللله للا  :ليلللاد ّب بر،للا مللن اصللحايب فللوم
رو اصلحايب بصلحايب ،بيقلا يل:
القيامة عن حوضي ما تلاد رائك البل علن امللاء ،بلأ و  :اي ّ
نّك تدرف ما بحد وا بعد  ،بيخ ل طم قاأل النيما  ،بأ و  :بعداً م وسحقاً م.
عيوب ب ار الرضا.33/2 :

تعرض لوا للقت ل
وبعللد يلللا لّلله ،ت يّنللا لللك عاف للاف القللارأ ي للله امل للألة بوضللوع ،وب ّب الني لليعة ّ
ك وال حة و !!..ب ك ب م عملوا ل نّة ،وب،روا واعد
وال ّ
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اجل للرع والت للدف عل للى الص للحابة ،بم للن للاب م للن م مخمن لاً للدث بع للد رس لوله ببقل لوا ل لله مكان للة
الصحابة الّ يي بر ى مقام ووّروه وجبّللوه ،وملن لاب ملن م ذلال قللك :ب بحلدث بعلد رسلوله
وعرب للوه للن للا  ،وبيّنل لوا حقيقت لله، ،ل ل ي لللا ا داد
واف للر و ،...ناعل لوا عن لله ي لللا اللق للك امل للار ّ ،

لتمر عليللك
ّ
تعصللك ّ
العامللة ض ل ّد النيلليعة ،ووا ،لوا بريللا م ودللليل م حلللر وال دة العامللة ،مللا سل ّ
ا حداث.
و ّبو سلّة حللد ا يف السللالم يللي مللن ل اكليقللة عمللر ،بإنلله للا فللوم ال للقيقة :ا تللوا سللعداً
ت هللا سعداً.
لك ،وي،للم علللى بيللا باطمللة ،ويل ّدد مللن بي للا  -ويللم علللي عليلله
و،للاو اكليقللة مل ّلرة ا للرو ال ل ّ
ال الم و رية الصحابة  ّ -م اب خير،وا بحر ا ،بلّما ي له :يف ال يا باطمة ،ا  :و ب!.
بللليس سللعداً مللن الصللحابة؟! اللليس عليللا واصللحابه مللن الصللحابة؟! الي للا باطمللة بضللعة مللن

رسو هللا من رقايا رقاه ومن رقاه رقو هللا ومن رقو هللا ضك عليه وله علاو اليم؟!.
بما يو معىن الصحابة يف نمر اكليقة عمر؟.
مث ،عائنيلة الللا يف ح ّلق عامللاب :يللا ملليص رسلو هللا ف ل  ،و لد ببلللى عاملاب سلنّته ،ا تللوا
نعاالً بقد قر ..ا تلوا نعاالً ت هللا نعاال.
حّت ت ؟!.
ب فكن طلحة والابري بش ّد من بلّك على عاماب ّ
حّت تال؟!
ب فنكث طلحة والابري بيعة بمري املخمن وحارطا ّ
ب فكن بصحاو النيورو لّ م من الصحابة ،ومن العنيرة امل ّنيرة  -ما وضلعوا يللا احللدفث

على رسو هللا صلى هللا عليه ورله  -؟! بلم أيمر عمر بقتل م بمجع ؟!.
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بعلي عليله ال لالم و الري ملن الصلحابة يف  ،لة
يلا ويم فقولوب :فّ م ا تدفتم ايتدفتم!!! ّ
بف الق لرفق فلتحللق؟
مللن املعر للة ،وطلحللة وال لابري  -وكللا صللحابينا  -يف  ،للة ب للرو ،بامل لللم مللو ّ
علي ومعاوفة!!! ب اي ترو ف قى للحدفث اللف فروونه :فّ م ا تدفتم ايتلدفتم ،معلىن
و لا حرو ّ
حر؟!.
فق له عا ّ
ف شليء  -وفضلعوب لم حرملة يف
وترو بي ال لنّة ملوب بيل اللملة  -الللفن فعتقلدوب ّ
وفخدوب مراة م ،ولكن ملا فص ا مر النييعة فقلبويم للربمل ،وب لم
ا سالم ،و قن دماىيم ّ
ّ
فق لللوب عدالللة الصللحابة ابللة ،وعليلله بللدماىيم وبم لوا م لّ للا م احللة! بيلللا يللو ا نصللا بفّت للا
ا ّمة املرحومة؟!!.
وملافللد مللن الطللالع ح للو يلللا املوضللوع را،للو :تقرفللك املعللار وم للا نقللله عللن اترفللك الاقق للي
والوا للدف ،ال رائ للي ،331 - 333 :للج احل للق و ني للي الص للد  ،313 :نق للمل الوش لليعة،31 :

حب للث ح للو ح للدفث اص للحايب للالن،وم لل لليد امل لليالين ،مثّ ايت للدفا ،122 - 33 :ب للئلوا بيل ل
الل ر ،133 - 113 :من ج يف ا نتماء امللييب.233 - 231 :
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املقدمة الرابعة :إحياء ذكرى عاشوراء وكونه سنّة مؤّكدة
ضللية ا مللام ال ل ط الني ل يد احل ل بللن علللي سللالم هللا علي م للا ،وا امللة املللأ عليلله وال كللاء
حّت و دة احل عليه ال لالم ،وشليعة احل ل
والنوع ،تكن ضيّة م تّ ،دة ،ب ا و،ود ّ
أتسلياً من لا بن يّ لا
يف ّ عام تقيم مراسم العااء على احل يف فوم مقتله العاشر من اق ّلرم ،وقللك ّ
بئمت ا بو د رسو هللا صلى هللا عليه ورله والصحابة الكرام ،حيث انا تقام امللمت عللى احل ل
وّ
حّت اجلماداأل واحليواانأل انحا وبكا على احل الني يد.
الني يد ش ادته وبعدياّ ،
ومعلللوم لللدو الك ل ّ ب ّب مراسللم القللرع وال للرور تتلللي للتال ا مللم ،ب ل و للتال الللامن،
بك ّ ّبمة تقيم مراسم العااء بنيك ما ،وخيتلي يلا الرسم باماب عن ر ر.
مر القروب انا ملتامة إب امة العااء على سيّد ش او بيل اجلنّلة ،ويف مجيلو بفلاء
بالنييعة على ّ
العا  ،و شكا خمتلقة تال املكاب والاماب.
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وفن ينا نل ر ن لة ف رية ورىو م الك عن وب امة العااء على احل ل عليله ال لالم سلنّة
مخّ دة ،على امل لم مجع م امة يلا النيعار وا لتاام به:
 - 1ملللا ولللد احل ل  ،بتللا بلله بةللاء النلليب ص للّى هللا عليلله ورللله بللأقّب يف بقنلله اليمللىن وب للام يف
ّ
بلمللا سللألته بةللاء عللن س ل ك بكائلله ب،للاو :علللى ابللين يلللا،
لى،
ل
ك
وب
لره
ل
،
ح
يف
لعه
ل
ض
و
مث
الي للروّ ،
ّ
بقال للا :نّلله ول للد ال للاعة! للا  :تقتل لله القئ للة ال ا ي للة ،بان للم هللا ش للقاع  ،مثّ بمري للا بب ت للي
الايراء ،بإ ّ ا رف ة ع د بو دته.
مقت احل  ،33/1 :ق ائر العقىب.113 :
ويلللا بو مللأ فقللام علللى احل ل  ،ويللو سللاعة و دتلله ،برسللو هللا ف كللي عليلله وفقلليم مراسللم
العااء.
 - 2روف عن ّبم القض مرضعة احل  :ب ّ ا د لا فوما على رسو هللا صلّى هللا عليله ورلله،

بلمللا سللألته عللن ال ل ك؟
بوضللعا احل ل يف ح،للره ،بلربأل عينللا رسللو هللا هترفقللاب مللن الللدموعّ ،
ا  :باتين ،يئي بأ يين :ب ّب ّبم ستقت ابين يلا ،بقالا بم القض يلا! بقا  :نعم.
امل تدر  ،133/3 :اترفك النيام ترمجة احل عليه ال الم 133 :ر م  ،232مقتل احل ل :
 ،153 - 153/1القصللو امل ّمللة ،153 :الص لواعق ،115 :اكصللائص الكلليو ،125/2 :نللا

العما  ،223/3 :الروض النضري.133/1 :
وينللا النلليب ص للّى هللا عليلله ورللله مل ّلرة ب للرو ف كللي علللى احل ل  ،واحل ل يف ال للنة ا و مللن
بحرف بنا بب ن ّ ميه مأ الرضوعة.
فتم الرضاعةّ ،
عمره ّ
 - 3لّما بتى على احل عليه ال لالم سلنة امللة يل ط عللى رسلو هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ا نلا عنيلر ملكلاً،
حممرة و،وي م د ننيروا ب،نحت م ،ويم خييوب النيب با سينا على احل عليه ال الم.
ّ
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مقت احل .133/1 :
 - 3ملللا بتللا علللى احل ل مللن مولللده سللنتاب املتللاب للرج النلليب يف سللقر ،بلّمللا للاب يف بعللمل
ّ
ال رفللق و للي باس ل ،و ودمعللا عينللاه ،ب للئ عللن قلللك؟ بقللا  :يلللا ،يئي ل بيرلليين عللن برض
بنياطىء القراأل فقا ا :ربالء ،فقت بي ا ولدف احل ....
مثّ ر،و من سقره مغموماً ،بصعد املني ،بر ك ووعظ واحل
بصحابه ّب ،يئي ب يه ّب احل مقتو خملو .
بضج النا يف امل ،د ل كاء.
ّ

بل فدفله ملو احل لن ،مثّ ب لي

وي للله املل لرة رس للو هللا فق لليم امل للأ يف م لل،ده بم للام الص للحابة ،ورس للو هللا فقل لرب امل للأ  ،والن للا
ف كوب.
مقت احل .133/1 :

 - 5وتكل ّلرر للار ،يئي ل واملالئكللة النلليب بللا جيللرف علللى احل ل ويف ب منللة خمتلقللة ويف بمللا ن
متقر للة ،والنلليب صللّى هللا عليلله ورللله خيللي مللن حوللله بللا جيللرف علللى احل ل وف كللي وفقلليم ماالاً عليلله،
بق للي بي للا بم س لللمة ..وعائني للة ..و فن للك بن للا ،ح للر ..ويف دار بم للري امل للخمن  ..ويف م للو م للن
الصلحابة ..ويف داره ..ويف بمللا ن ب للرو اللرية ،ب للام النلليب امللأ  ،وب للرج مللا بع للاه ،يئيل مللن تربللة
ربالء ،وشايديا اريوب ،ويم ف كوب.
امل للتدر  ،333/3 :املع،للم الك للري لل لياين ،ق للائر العقللىب ،133 :نللا العمللا ،111/13 :
اترف للك ا س للالم ،13/3 :اكص للائص الك لليو ،125/2 :س للريتنا وس للنتنا لالمي للين ،احق للا احل للق:
.333/11
تكرر املمت الّ ب ام ا
فمن ّ -
ا ا ميين :ورّبا ّ
وظن ا ملعي فق  -ب ّب ّ
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رس للو هللا صل للّى هللا علي لله ورل لله يف بي للوأل ّبم للاأل امل للخمن ّ ...و للا للاب عل للى حل للو ا عل لوام
وال ن ّ ،ما نمراً ميالد احل  ...بو فوم استني د بيه ،بو يلا وقا معاً (سلنّة هللا يف
اللفن لوا من ولن جتد ل نّة هللا وفال) ا حااو.32 :

 - 3وعنللد م للري علللي عليلله ال للالم صللق  :مل ّلر بكلربالء ،بو للي وسللأ عللن اسللم ا رض؟
بقيل  :لربالء ،ب كللى حل ّلّت بلللى ا رض مللن دموعلله ،مثّ ب للييم بللا ب لليه رسللو هللا بللا جيللرف علللى
احل عليه ال الم.
الصواعق اقر ة.131 :
 - 3وملا ب ي ،يئي ن يّه با سي،رف على احل وبع لاه ملن تربلة لربالء شليئا ،لرج وال بلة
ّ
بيللده ويللو ف كللي ،وب للي عائنيللة بللا جيللرف علللى احل ل  ،مثّ للرج الصللحابة وب للييم بفضللا ويللو
ف كي.
املع،م الك ري لل ياين ،مو الاوائد.133/3 :
صللدره ،و للا يف ح ّقلله لمللاأل
 - 3ويف اللحمللاأل ا للرية للنلليب ل موتلله ،ضل ّلم احل ل
ريب
بلم ل للا بب ل للا ل للا ّ :ب يل ولقاتل ل للك ف ل للوم القيام ل للة مقامل ل لاً بل ل ل ف ل للدف ّ
طيّ ل للة ،مثّ ب م ل للي علي ل للهّ ،
و صومة....
مقت احل .133/1 :
ويف يللله اللحمللاأل ا للرية مللن حياتلله امل ار للة فللنس رسللو هللا احل ل  ،ب ل فقلليم عليلله املللأ
وفتو،و وفتأ وف دد اتله لنار.
وحبضور احل عليه ال المّ ،

ما ربته بم سلمة يف املنام وعللى ربسله وحليتله
 - 3وش د النيب صلّى هللا عليه ورله ت احل
ال او ،بلما سألته عن حالته؟ ا  :ش دأل ت احل رنقاً.
صحيح ال ملف ،133/13 :امل تدر  ،13/3 :مصابيح ال نّة ،233 :بسد
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الغابة ،22/2 :قافة ال الك.233 :
بلملا سلأله علن اللدم؟
وربو ابن ع ا النيب يف املنام ويو ائم بشعث ب ي بيده ارورة بي لا دمّ ،
للا  :يلللا دم احل ل وبصللحابه ،ب التق لله منللل اليللوم ،باسللتقيظ ابللن ع للا مللن نوملله واسل ،و
بلما بحصي قلك اليوم و،دوه ت بيه.
و ا  :ت احل ّ ،
م للند ب للد ،233/1 :املع،للم الك للري لل لياين ،اترفللك بغللداد ،1/132 :امل للتدر ،333/3 :
ال دافة والن افة.233/3 :
 - 13وبعد ت احل عليه ال الم نالا ا ن ياء عند مقتله ،ويم فعاوب رسو هللا صللى هللا
عليه ورله وسلم بولده ،و ار ال كاء والنحيك عنده.
مقت احل  ،33/2 :نور ا بصار.125 :
!!  -و ّدث رسو هللا :بب ابنته باطمة نير فوم القيامة ومع لا يلاو مصل و ة للدم ،بتتعلّلق

بقائمة من وائم العرش ،بتقو  :اي عد احكم بيين وب ات ولدف.
املودة ،املنا ك بن املغا يل.
مقت احل  ،52 :القردو بن شريوفه ،فنابيو ّ
بللتالحظ بوضللوع عافللاف القللاروء ب ّب النلليب صلللى هللا عليلله ورللله مللن و دة احل ل و ش ل ادته
فواظك على ق ر احل و امة املأ عليه وال كاء ،ب و ملو م لرية احل ل عليله ال لالم ،بالنيليعة

فقتدوب بن يّ م يف امة مراسم احل وتعميم النيعائر ،ب ّ م ف تدعوب!!.
 - 12وبعللد تل احل ل م للرأل ال للماء دملاً ،بأصل ح النللا و ل ّ شلليء للم مللليء دملاً ،حل ّلّت
 ،اطم و،راريم ،و اب امل ر يف ّ مكاب :من املدفنة و راساب والنيام والكوبة و....
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و ا ابن ع ا  :يله احلمرة الّ يف ال ماء ظ رأل فوم تله ،و تر له.
مقت ل ل ل احل ل ل ل  ،33/2ق ل ل للائر العق ل ل للىب ،133 :اترفل ل للك دمني ل ل للق ،الص ل ل لواعق اقر ل ل للة،113 :
لودة ،223 :ومص للادر ب للرو ا للرية - 13 .مل للا  ،لليء بل لرب
اكص للائص الك لليو ،123 :فن للابيو امل ل ّ
ّ
احل ب فدف ع يدهللا بن ايد شويدأل حي اب دار ا مارة ت اف دماً.
ق ائر العقىب ،133 :اترفك دمنيق بن ع ا ر ،الصواعق.132 :
 - 13ملا ت احل مكاا ال ماء بايماً ما العلقة.
ّ
املع،م الك ري لل ياين ،مو الاوائد ،133/3 :اكصائص الكيو.123/2 :
النيلمس عللى بطلرا

 - 15ملا ت احل مكث النا س عة بايم قا صللوا العصلر نملروا
ّ
احلي اب أ ّ ا املالحي املعصقرة ،والكوا ك ا ا تضرو بعض ا ب عمل.
املع ،ل للم الك ل للري ،م ل للو الاوائ ل للد ،133/3 :اترف ل للك ا س ل للالم ،333/2 :س ل للري بع ل للالم النل ل ل الء:
 ،213/3اترفك اكلقاء.33 :
 - 13ملا ت احل عليله ال لالم مكلث النلا شل رفن بو ال لة أّولا ل ّرلا احلي لاب للدم
ّ
روو النيمس.
من صالة الق،ر
تل رة اكواص ،233 :الكام يف التارفك ،331/3 :ال دافة والن افة.131/3 :
 - 13ملا ت احل ل صلار اللور الّللف يف الع لكر رملاداً ،وفلروا ان لة بكلانوا فلروب يف حلم لا
ّ
املرار.
مقتل ل ل احل ل ل ل  ،33/2اترف ل للك ا س ل للالم ،333/2 :س ل للري اع ل للالم النل ل ل الء ،311/3 :هت ل لللفك
الت لفك ،353/2 :اقاسن وامل اوف ،32 :اترفك اكلقاء.33 :
اظلما الدنيا ال ة بايم بعد ت احل  ،مثّ ظ رأل يله احلمرة يف
ّ - 13
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اح .

ًس بحد من عقراب وم احل شيئا ب،عله على و ،ه
ال ماء ،و ّ
تل رة اكواص ،233 :الصواعق ،132 :نمم درر ال م .223 :
مر.
 - 13ت ك ال ماء على بحد بعد ىي بن راي ّ على احل  ،وبكاء ال ماء بب ّ
اترف للك دمني للق ب للن ع للا ر ،قاف للة ال ال للك ،233 :س للري بع للالم الن ل ل الء ،213/3 :ت للل رة
اكواص ،233 :الصواعق.133 :
للقةً بللدأل الكوا للك نصلي الن للار ،حل ّلّت ظل ّلن
 - 23انك لقا النيللمس حيللث تل احل ل
النا ب ّ ا يي.

املع،للم الك للري لل لياين ،قافللة ال الللك ،233 :مقت ل احل ل  ،33/2 :نمللم درر ال للم
 ،223مو الاوائد.133/3 :
ّ و ته دم ع يط.
 - 21ما ربو ح،ر من الدنيا فوم ش ادة احل
الصل لواعق اقر للة ،132 :ت للل رة اكل لواص ،233 :نم للم درر ال للم
 ،353اترفك ا سالم ،333/2 :قافة ال الك.235 :
 - 22ما ربو ح،ر لنيام فوم ت احل ا ّ عن دم.
املع،م الك ري لل ياين ،ق ائر العقيىب.135 :

:

لودة،
 ،223 :فن للابيو امل ل ّ

ّ و،د ته دم.
 - 23فربو ح،ر ب يا املقد فوم ت احل
املع،للم الك للري لل لياين ،هتلللفك الت لللفك ،353/2 :قافللة ال الللك ،233 :اترفللك ا سللالم:
 ،333/2سري بعالم الن الء ،212/3 :العقد القرفد ،223/2 :اكصائص الكيو.123/2 :
 - 23امتنعا العصابري من ا
مقت احل .31/2 :

فوم ت احل
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 - 25س وع النور من ا ،انة الّ بي ا رب احل  ،وتربر ال يور حو ا.
مقت احل  ،131/2 :الكام يف التارفك.233/3 :
 - 23تل ّ للك ل لراو ب للدم احل ل ل  ،مثّ ط للار ب للأتى عل للى  ،للدار باطم للة بن للا احل ل ل  .مقت ل ل

احل .32/2 :
 - 23وبع للد ت ل احل ل علي لله ال للالم انح للا اجل للن علي لله يف بم للا ن متقر للة :املع ،للم الك للري
لل ياين ،ق ائر العقىب ،153 :اترفلك ا سلالم ،333/2 :سلري بعلالم النل الء ،213/3 :نملم درر
ال للم  ،223 :الصللابة ،333/1 :مللو الاوائللد ،133/3 :ال دافللة والن افللة ،231/3 :اترفللك
اكلق للاء ،33 :الصل لواعق اقر للة ،133 :ومص للادر ب للرو ا للرية ،ل ل ّداً ق للرأل ن للوع اجل للن ع للن رواة
اريفن ،وب م انوا ف معوب نلوع اجللن وف كلوب عللى احل ل عليله ال لالم ،و لاب نلوع اجللن بصلور
خمتلقة ،عرضنا عن ق ريا وبا من ا طالة ،را،ع ا يف احقا احلق.533 - 533/11 :
ب لللا ح لليننا ،وعلللى مال يلللا نقلليم املللأ ون كللي ،وعلللى امل لللم ابللة بب فعمّملوا يلللا اليللوم
أتسللياً مللن م بن لليّ م ،بللإ ّب احل ل  ،ل ا سللالم
وفقيم لوا الع لااء بح للن يللام بك ل ّ مللا بوسللع مّ ،
لحى ب ،ل لله و يلل لله وبصل للحابه ،حل ل ّلّت بكل للى عليل لله اجلل للن وال ل للماء واحلي ل لواانأل
واحلقل للاه عليل لله ضل ل ّ
واجلماداأل ...و ّ شيء ،ببال ّق لنا بب ن كي عليه بد الدموع دماً؟!.
 ،ويلله تل م تنيل د

و بعلم ،فتّ موب النييعة ل دعة يف ا امت م العااء وال كاء على احل
صى هللا عليه ورله؟!
علي م ب امة العااء سنّة ،ب ام ا رسو هللا ّ
وي ا األ من فقيم العااء على ابن بنا رسو هللا مو ّ يلا التأ يد فو،لك القتل والن لك
لتص بع للد النيلليك املقيللد ،ب ل مللن بعللد ش ل ادة احل ل  ،و
واحلللر وال دة ّ
العامللة؟ ويلللا للري خمل ّ
فعي عنه
فومنا و ماننا يلا ،ماننا اللف ّ
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احلرفة!! بقي بلالد ا نلد وال ا لتاب و ريكلا تقلو لا ر يف ل سلنة ب ل ك
باماب النور والت ّقدم و ّ
وفتعص ل وب ض ل ّد النيلليعة ،و ر للوب م للا،ديم وفقتلللوب املقيم ل
امللة النيلليعة الع لااء علللى احل ل ،
ّ
للعااء ،بإ ّان هلل و ّان اليه را،عوب.

ومن براد التقصي حو يللا امل للك وملا فلرت ط حل ل النيل يد ،بعليله بكتلاو سلريتنا وسلنتنا
للعالمللة ا ميللين ،و تللاو حقللا احلللق اجلللاء احلللادف عنيللر ،ومقت ل احل ل للر لوار مي ،وال حللار
للم،ل ي ،واملقات ا رو و تك التارفك واحلدفث.
املقدمة اخلامسة :إحياء ذكرى الغدير وكونه سنّة مؤّكدة
روو الن ائي يف تاو صائص بمري املخمن  23 - 21 :عن سعد ابلن بيب وّلاص لا  :نّلا
مو رسو هللا صلّى هللا عليه ورله ب رفق م ّكة ويو متّ،ه لي ا ،بلّما بلغ دفر م و لي للنلا  ،مثّ
رد مللن س ل قه ،وحلقلله مللن تلّللي ،بلّمللا ا،تمللو النللا ليلله للا  :بفّ للا النللا مللن وللليّكم؟ للالوا :هللا
ّ
ورسوله ،الاث ،مثّ ب ل بيد علي بن بيب طالك ،مثّ ا  :من لاب هللا ورسلوله وليّله ب للا وليّله ،الل لم
وا من وا ه وعاد من عاداه.
ي لللا احل للدفث روف ب للر خمتلق للة و ش للكا خمتلق للة ،ب للرواه ع للن الن لليب ف للو املائ للة وعنيل لرفن م للن
الصلحابة ،ق للريم العالملة ا ميللين عللى ترتيللك احللرو ا ،ائيللة ،وملن التللابع  333اتبعيلا ق للريم
ا ميين على ترتيك احلرو ا ،ائية ،وبلّي الكالري تلا ً م لتقالً علن الغلدفر ق لريم العالملة ال ليد
ع دالعافا ال اط ائي يف حباه الغدفر يف ال اث السالمي ،ق ر بيه ب ار من ( )123مخلقاً.
و فو،د يف ال نّة الن وفّة حدفث ر ر روته يلله الكالرة ملن الصلحابة والتلابع و نصلي يللا

بصح ا حادفث سنداً وب اره روافةً
العدد ،ب لا احلدفث ّ
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ب و متواتر مجاع.
ملن ةلو احللدفث ،واملكلاب الللف بقاعله بيله الرسلو  ،بإنّله فقلله يف
ومو يلا لّله ب القيلا
احل،للاج ،وبوصللايم إببللال
بيتلله حل ّلّت و يف م لل،ده ،بل بعلنلله صللر ة بمللام عنيلراأل اآل مللن ّ

احلاضر الغائك ،بيكوب حدفث الغدفر رواته ليلوب ّ ،داً.
احل،ة ،يو فوم عيد اش بيله ال لنّة والنيليعة ،و ب
ويلا اليوم ،ويو اليوم الاامن عنير من قف ّ
انا النييعة ت دف له ايتماماً ملحوظاً ،لكنّه فوم برع وعيد عند القرفق .
العامللة ،بللأد ّ دلي ل علللى بنلّله فللوم عيللد مللا ق للروه عقيللك ق للريم ليللوم الغللدفر ،بللروو
بأمللا عنللد ّ
ّ

ال يف يف تاو الو فة سناده عن فد بن ار م ،عن رسلو هللا ،وق لر حلدفث الغلدفر ،ويف ر لره
،للاء :للا رسللو هللا :معاشللر النللا ول لوا بع ينللا علللى قلللك ع للداً عللن بنق للنا ومياا لاً ل للنتنا
وصققة فدفنا نخدفه ا بو دان وبيلينا ،ن غي بللك بد ً وبنا ش يد علينلا و قلى هلل شل يداً،
ولوا ما لا لكم وسلّموا على علي إبمرة املخمن  ،و ولوا احلمد هلل اللف يداان...
ا فد بن بر م :بعند قلك در النا بقو م :نعم ةعنا وبطعنلا عللى بملر هللا ورسلوله بقلوبنلا،
و اب بو من صابق النيب صلى هللا عليه ورلله وعليّلاً :ببلو بكلر وعملر وعاملاب وطلحلة واللابري و لي
امل ا،رفن وا نصلار و لي النلا  ،بب صللّى الم لرفن يف و لا واحلد ،وامتل ّد قللك بب صللّى

العنيائ يف و ا واحد...
ورواه ا د بن دمحم ال يف يف تابه منا ك علي ،وق ر يف تاو الننير وال ي.
لويل هللا اللك نوف :بلقيه عمر بعد قلك ،بقا له :ينيئا
ويف مررة املخمن
ّ
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ايبن بيب طالك بص حا مو ف....
ويف روضللة الصللقا بللن اونللد املتللوىف سللنة 333ي ل  ...وبمللر (النلليب) بمللري املللخمن بب جيلللس يف
يمة ب رو ،وبمر بط ا النا ب ف نّئوا علياً يف يمته ،وملا بر النا من الت نئة لله بملر رسلو
ّ
هللا ّبم األ املخمن ب ف رب ليه وف نّئنه ،بقعلن...
وحدفث الت نئة ،ويو و النا ينيئاً لك اي ابن طالك ،بعد ال يعلة ،وملن مجللة ملن ينّلأ عملر،
بقللا  :ينيئلاً لللك اي بللن بيب طالللك بصل حا وبم لليا مللو ف ومللو ل ّ مللخمن ومخمنللة ،روو يلللا
الكاري من اقّد  ،ما احلابظ ابن بيب شي ة املتلوىف سلنة 235ي ل يف املصلنّي ،وا لد بلن حن ل يف

م نده  ،231/3واحلابظ ابو الع ا النيي اين ،وابو فعلى املوصلي يف م نده ،و ...ح ّلّت بوصلل م
ا ميين ست نقراً.
اص ا عياد وا براع.
والت نئة من و ّ
وق ر ببو يرفلرة :بب فلوم لا رسلو هللا :ملن نلا ملو ه ...يلو فلوم لدفر لم ،ملن صلام لاب
احل،ة تك له صيام ست ش را.
عنيرة من قف ّ
اترفك بغداد  ،233/3شوايد التناف .211/153
ويلا يو دلي ر ر على ا ّب لا اليوم شأانً ب ّد للم لم بو فعربوه.

و اللري مللن مللخر ي العامللة عل ّليوا عللن يلللا اليللوم لعيللد ،مللا يف الوبيللاأل بللن لكللاب 33/1
و 223/2و ريه.
وع ّده ال ريوين يف اآلاثر ال ا ية يف القروب اكالية :333 :يّا استعمله بي ا سالم يف ا عياد.
ويف م الك ال خو

بن طلحة النيابعي صقحة  :53فوم دفر م ،ق ره
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صله رسلو هللا صللّى
بمري املخمن يف شلعره ،وصلار قللك اليلوم عيلداً وموةلا ،لكونله لاب و تلا ّ
وشربه طا دوب النا لّ م.
هللا عليه ورله طله املنالة العلية ّ
ويف تللاو شللر املص ل قى للحللابظ بيب سللعيد اكر وشللي املتللوىف سللنة 333ي ل :ب ّب النّلليب صلللى
لص بيل
ّ
صلين النّلوة و ّ

اع تعلا
هللا عليله ورلله وسللم لا بعلد ت ليلغ الغلدفر :ينّلوئين ينّلوئين ،اب ّ
بي لمامة...
ويلا بفضا ري شايد على ونه عيداً ،حيث رسو هللا ف لك من النا بب ف نئّوه.
وملا نالا رفة (اليوم ب ملا لكم دفنكم )...ا طار بن ش او الكتلايب الّللف حضلر للس
ّ
عمر :لو نالا بينا يله اآلفة تلان فوم ناو ا عيداً ،و فنكر عليه بحد من احلضور.
ب ر،ه ا ئمة اكم ة م لم ومالك وال رارف وال ملف والن ائي.
لتم نلوره ،بللأمري امللخمن بللدب
وحلاو بعلداء علل ّلي بب ًحلوا ق لر فللوم الغلدفر ،لكللن بي هللا ّ بب ف ّ
ملناشدة به يف ع ّدة الس ،و لا بي بيته علي م ال الم و اري من العلماء.
مر العصور.
ويله املناشداأل اب ا الدور ّ
القعا يف بقاء الغدفر على ّ
حل ّلّت ب ّب بمللري املللخمن بعلللن عللن الغللدفر وبنلله فللوم عيللد سللنة اتقللق بي للا اجلمعللة والغللدفر ،ومللن
عا و ّ ،مجو لكلم معنيلر امللخمن يف يللا اليلوم عيلدفن عميمل لريفن،
ته بب ا  :ب ّب هللا ّ

فقوم بحدكا ّ بصاح ه ليكم عند م مجي صنعه...
لي وانكم...
معكم لتوسعة على عيالكم و ّ
مص اع املت ،د.523 :
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بب ا  :عودوا ر كلم هللا بعلد انقضلاء

ويف تق ري بلراأل بلن ابلراييم الكلويف ب لنده علن بلراأل بلن بحنلي ،علن بيب ع لدهللا عليله ال لالم
للا  :لللا، :علللا بللدا للم لللم عيللد ببض ل مللن الق للر وا ضللحىي وفللوم اجلمعللة وفللوم عربللة؟
ا  :بقا يل :نعم ،ببضل ا وبعمم ا وبشرب ا عند هللا مناللة يلو اليلوم الّللف ب مل هللا بيله اللدفن،

بف فللوم يللو؟ للا  :بقللا يلّ :ب
وبنللا علللى ن يّلله( :اليللوم ب ملللا لكللم دفللنكم )...للا  :لللا :و ّ
بن ياء بين اسرائي انوا قا براد بحديم بب فعقد الوصية والمامة ملن بعلده بعل قللك، ،عللوا قللك
اليللوم عيللداً ،وبنلله اليللوم الّلللف نصللك بيلله رسللو هللا صللّى هللا عليلله ورللله عليّلاً للنللا علملاً ...للا :
للا :بملا فن غللي بب نعمل يف قلللك اليلوم؟ للا  :يلو فللوم ع لادة وصللالة وشلكر هلل و للد وسلرور ملللا
بحك لكم اب تصوموه.
ّ
من هللا به عليكم من و فتنا ،باين ّ
وروا الكلي للين يف ش للأب ي لللا الي للوم ع ل ّدة بحادف للث ،وبن لله ف للوم عي للد وع للادة وف للتحك بي لله ا ا للار
الصالة على دمحم ورله والياءة هللا ين ظلم م.
الك للايف  233/1و ،333و لللا روف الني لليك الص للدو يف اكص للا وال وس للي يف املص ل اع ع ل ّدة
بحادفث يف شأب الغدفر.
ب لللا يللو الغللدفر عنللد النيلليعة ...ويللله عقيللدهتم ،ويللم ب لللويا مللن النلليب وا ئمللة مللن بيل بيتلله
بف شيء بد لوه يف النيرع ويو ليس منه ي فت موا ل دعة؟
سالم هللا علي م ،بأفن ال دعة؟ و ّ
لتمر علي للك
بلم للاقا اقب ل ي لللا المل للم واجل للور ضل ل ّديم  ،ل ا ام للة مراس للم الغ للدفر؟! م للا س ل ّ
تعصك ض ّد النييعة؟!
ا حداث ،بليس يلا لّه ّ
وما ن ة النوفرف واملقرفاف و ريكا ملن ب ّب يللا العيلد ابتدعله مع ّلا الدوللة بلن بوفله سلنة 352يلل،
تعصك حممل و لّة معربة لتارفك.
بو ّ
ا ا ميين :وما ع اين بب ب و يف حبا ة فكتك عن أترفك النييعة
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بب

فقللي علللى حقيقتلله ،بو بنلله عللر نقللس ا مللر بن للي ا عنللد الكتابللة ،بو ب ضللى عن للا مللر دبلّلر
بلي  ،بو بنّه ما ف ايل با فقو .
بوللليس امل للعودف املتللوىف 333ي ل فقللو يف التن يلله وا شلرا ص :221وولللد علللي ي وشلليعته
فعمّموب يلا اليوم؟!
بوليس الكليين الراوف حلدفث عيد الغدفر يف الكلايف تلويف سلنة 323يلل؟ و لله بلراأل بلن ابلراييم
الكويف املق ّ ر الراوف حلدفاه اآل ر...
بالكتك يله القا ما ق راه  -النوفرف واملقرفاف  -من التأرفك (.)352
بوليس القيّاض بن دمحم بن عمر ال وسي د ب ي به سنة 253يل وق ر بنله شلايد ا ملام الرضلا
سالم هللا عليه  -املتلوىف سلنة  - 233فتعيلد يف يللا اليلوم وفلل ر بضلله و دمله؟! وفلروف قللك علن
ر ئه عن بمري املخمن علي م ال الم.
وا مام الصاد املتلوىف سلنة 133ي ل لد علّلم بصلحابه بلللك لّله وب لييم بلا ،لرأل عليله سلنن
ا ن ياء من اتاق فوم نص وا بيه لقاءيم عيداً...
يله عقيدة عيد الغدفر ،لكن الر،ل برادا طعنا لنييعة ،بلأنكرا قللك ال للي الصلاو وص ّلوراه
معا الدوللة ،وكلا ل اب بنله فقلي عللى الم ملا ملن فعلر التلارفك بينا نيل ما
مغاوة
ّ
بدعة ّ

احل او.
الغدفر ،233 - 233/1 :افة ا رو ،133/1 :اك ط.222/2 :
ولاايدة الطالع عن يله امل ألة را،و :نيي امل م يف ي دفر م لل يّد ياشلم ال حلراين،
ع قاأل ا نوار للعالمة مري حاملد ح ل  ،الغلدفر للعالملة ا ميلين ،ملن ج يف ا نتملاء املللييب33 :
  ،153الغللدفر يف ال ل اث سللالمي للعالمللة ال لليد ع للدالعافا ال اط للائي ،حللدفث الغللدفر رواتللهاللريوب للغافللة ليلللوب للغافللة لل لليد ع للدالعافا ال اط للائي ،الغللدفر يف حللدفث العل ة ال للايرة لل لليّد
دمحم ،واد الني ريف ،ومصادر ب رو ارية.
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سنة 333يل:
حمملد بلن النعملاب بلن ع دال لالم بلن ،لابر
حممد بن ّ
بي ا :يف احلادف عنير من قف القعدة ولد ّ
بن النعماب بن سعيد بن  ،ري بن وييلك بلن يلال بلن بو بلن سلعيد ابلن سلناب بلن ع داللدار بلن
الرّايب بن ر بن ايد بن احلارث بن مالك بلن ربيعلة بلن علك بلن احللارث بلن علك بلن عكلة بلن
لد بن ماللك بلن بدد بلن فلد بلن فنيل،ك بلن عرفلك بلن فلد بلن لالب بلن سل أ بلن فنيل،ك بلن
فعرو بن ح اب.
و ي  :مولده سنة 333يل.
لا اك يللك ال غلدادف :شلليك الرابضلة ،واملللتعلم علللى مللاي م ،صلنّي ت لاً اللرية يف ضللال هتم
لام القق لاء
اللو عن اعتقاداهتم ومقا هتم وال عن على ال لي املاض من الصلحابة والتلابع وع ّ
و ّ
بب براع هللا امل لم منه.
واجملت دفن ،و اب بحد بئمة الضال  ،يلك به لق من النا
للا
لخر
ومللا ق للره اك يللك للليس يللو ّ بللرداً مللن ابلراد ّ
التعصللك الّلللف ،للرو لكاللري مللن املل ّ
تعصلك علملاء ال لنّة
علماء النييعة ،بعلماء النييعة م ما ارتقا در،ت م العلميّلة وا دادوا تق ًلى الر ّ
التعصلك بعينله
جتاي م ،وشرعوا إبلقاء الت م عللي م ،واسلتعملوا بسلوء ا لقلاه يف ح ّق لم ،ويللا يلو ّ
و روج عن انصا وسوء بدو.
ومعلللوم بب سللالع العلمللاء ا تقيللاء الّلللفن يللدب م صللابة احلللق للري يللو الييللاب واجملادلللة لّل
يي بح ن واستعما الل ومقابلة اآل رفن ح ن ا ال وبل ي تع ري.
و ّبمللا الّلللفن فقللابلوب الللدلي ل لليا ،والت عيللد والقت ل وال للك واسللتعما ا لقللاه الردفئللة ،ب لللا

بف
ح،ة ملعربة ّ
سالع العا،افن عن الدلي  ،ويو ب وو ّ
احلق يف ّ
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طر من ّق امليااب.
ويلا ما ،رو على شيرنا املقيد ،بإنه رضواب هللا عليه سللوبه ال لدفو وا ال له العميملة ودليلله
رديللم
تعصل اً ملحوظلاً جتايلله ،وبللد ّ
عاملة ،وببللدوا ّ
القلاطو بل ّ معتقللده دملةً للحللق ،بو للي بماملله ال ّ
عليلله ملا ل والللدلي اسللتعملوا بسللوء ا لقللاه يف ح ّقلله وب لم لوا معلله يف القللو  ،حل ّلّت ّبعللد عللن وطنلله
مراأل.
ع ّدة ّ
للا معاصللره ا للي منلله سلنّاً ابللن النللدمي :ابللن املعلللم ببللو ع للدهللا ،يف عص لران انت للا ليلله ر سللة
متكلّمي النييعة ،مق ّدم يف صناعة الكالم ،د يق الق نة ،ماضي اكاطر ،شايدته بربفته رعاً.
للا ابللن بيب طل ّلي :يللو شلليك منيللافك ال ائقللة ،ول للاب الماميللة ،ورئلليس الكللالم والققلله واجلللد ،
و للاب فنللاظر بيل ل ّ عقيللدة مللو اجلاللللة العميمللة يف الدولللة ال وف يّللة ،و للاب اللري الصللد األ ،عملليم
اكنيوع ،اري الصالة والصوم ،نين الل ا .

ا النييك ابو الع ا الن،اشلي :شليرنا ،وبسلتاقان ي ،بضلله بشل ر ملن بب فوصلي يف الققله
والكالم والروافة والاقة والعلم.
للا ابللن اجلللو ف :شلليك الماميللة وعامل للا ،صلنّي علللى ملللي م ،ومللن بصللحابه املرتضللى ،و للاب
بللن املعلّللم لللس نمللر ب لداره  -بللدرو رايع  -ضللره ابّللة العلمللاء ،و انللا للله منالللة عنللد بم لراء

ا طرا ًيل م ملي ه.
ب رسا ابن النلدمي ،133 :ر،لا الن،اشلي 333 - 333 :ترمجلة ر لم  ،1333اترفلك بغلداد:
 ،231/3املنتمم ،12 - 11/3 :العي ،155 - 113/3 :مررة اجلناب.23/3 :
سنة 333يل:
بي ا :يف ر ر ربيو ا و و عا بتنة ب النييعة وال نّة ،و ا الكرا.
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املنتمم ،333 - 333/3 :ال دافة والن افة ،221/11 :شلراأل الليك.335/2 :
الكللرا ف للكن ا النيلليعة الماميللة ،بل شللر ا والق لللة حملّللة و ال صللرة وبيل للا سللنة ،ويف ،نوطللا
اقلّللة املعروبللة بن للر القالّئل وبيل للا سللنة ،وعللن ف للار لت للا حملّللة تعللر ب للاو اقل ّلو وبيل للا سللنة،
وتقو الكرا ريب مدفنة بغداد.
مع،م ال لداب ،333/3 :املن،د.353 :
وعنلد مالحمللة الكللرا مللن الناحيللة اجلغرابيّللة ننيللايد بوضللوع ب للا حمصللارة بل عل ّدة مللدب فق ن للا
بف ا للتال  ،بكللأ ّب ال ّ للنة
العامللة ّ
املتعصل وب ضل ّد النيلليعة ،بللالكرا دائمللة يللي الضللحيّة عنللد و للوع ّ

علللى بي للة ا سللتعداد فتوّعللوب القللرص لل ،للوم علللى النيلليعة يف الكللرا و فقللاع اجملللا ر بي للا والن للك
واحلر !!
سنة 333يل:
بي ا :يف ش ر رمضاب و عا بتنه عميمة ب ك املليك.
ال دافة والن افة.223/11 :
سنة 335يل:
بي ا :و عا بتنة عميمة ص اب ب بي اص اب وبي م ب ك امللايك ،و لاب سل ا بنّله
لك بعللمل الصللحابة ،و للاب مللن بصللحاو شللحنه بصللق اب ،باللار بيل للا
ي ل  :عللن ر ،ل مللي بنلله سل ّ
واس للتغا وا يل ل ال ل لواد ،ب للا،تمعوا يف ل للق ص للوب ا للرة ،وحض للروا دار الني للحنة ،و تلل لوا م للن
النييعة لقاً ارياً ،و ك بي بصق اب بموا الت،ار من بيل لم ،ب للغ اكلي ر لن الدوللة ،بغضلك

لللك ،بصادر بي
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بصق اب ملوا الرية ملا نقل ابلن الري ،ونقل بلن ا لري ب ّب ر لن الدوللة ضلك للللك وبرسل
الي ا ب رع على بيل ا ما ً رياً.
الكام يف التارفك ،513/3 :ال دافة والن افة.233/11 :
ور للن الدول للة ي للو :احل للن ب للن بوف لله ب للو مع ل ّلا الدول للة ،مل للك اص للق اب س للنة 323يل لل ،ومل للك
طيسللتاب سللنة 333ي لل ،وسللار من للا ،ر،للاب بملك للا ،للاب حليملاً رًلاً ،للاب فقصللد امل للا،د
م لوا  ،تللويف لللرف ليلللة
اجلامعللة يف بش ل ر الصلليام للصللالة وفنصللك لل ّ
لرد اململلا وفتع للد العلللوفّ
ال ا ين عنير ليلة بقيا من اقلرم سلنة  ،333و لد اد عللى سل ع سلنة ،و انلا مل ّدة امارتله

بربعاً وبربع سنة.
افة ا رو.133 - 135/23 :
لك واحلد ملن النيلليعة
بف لانوب لانوا ف لريوب وعللى ّ
و بعللم عللى ّ
بف بسللس اعتملدوا ،ب ل س ّ
ل عمل الصحابة فو،ك ّ يلا؟!! ت ! و ك! وما قنك اآل رفن؟!
بف دليل فلن مل عللى يللا؟ ويل الصلح ة لوحلديا
ين على ب ّب الصحابة لّ لم علدو  ،و ّ
ويلا م ّ
مقصلالً حللو
ابيللة ليكللوب املللرء عللاد ً؟ والقللررب صلرفح ذللال يلللا ،را،للو مللا ق لرانه يف املق ّدمللة ّ
الصحابة.

سنة 333يل:
بي للا :يف ر للر اقل ّلرم انللا بتنللة للعامللة لكللرا ،لللا للا ابللن اجللو ف ،و للا ابللن اللري :يف سللنة
333يل و عا بتنلة بل بيل الكلرا وبيل ال لنة ب ل ك ال لك ،بقتل ملن القلرفق للق الري ،و
بف ش ر و علا القتنلة ،بيحتمل بب تكلوب بتنلة واحلدة حلد ا يف يلله ال لنة ،و تمل تكلرر
فع ّ ّ
القتنة.
املنتمم  ،333/3ال دافة والن افة.232/11 :
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سنة  333يل:
بي للا :يف مجللادو ا و اتصلللا القللنت بل النيلليعة وال للنة تل بيللن م لللق وو للو حرفللق اللري يف
و ال ا  ،و فل ر لنا التارفك ال ك.
املن ل ل للتمم ،333/3 :الكامل ل ل ل يف الت ل ل للارفك ،523/3 :ال داف ل ل للة والن اف ل ل للة ،233/11 :ش ل ل لللراأل
الليك.333/2 :
و و ال ا  :حملّه رية ب غداد جلانك النير ي تعر ب ا اةاء.
مع،م ال لداب.333/5 :
سنة 333يل:
بي للا :يف فللوم اكملليس لللاالث لللوب مللن شللع اب علللى حل ّد تع للري ابللن اجلللو ف ،و للامس شللع اب
علللى للو ابللن ا للري ،و عللا بتنللة عميمللة بل ال لنّة والنيلليعة يف القن للرة اجلدفللدة ،تل بي للا لللق

اري ،وتع ّلا اجلمعة من الغد يف مجيو امل ا،د من اجلان سوو م ،د بلرااث بلإ ّب الصلالة اّلا
املخر للوب س ل ك القتنللة ،ب ل ق للروا :و للاب مجاعللة مللن بللين ياشللم للد باثروا القتنللة
بيلله ،و فنق ل لنللا ّ
معا الدولة ابن بوفه ب كنا القتنة ،ونقل بعضل م :مثّ ل مل مع ّلا الدوللة عللى مجاعلة ملن
باعتقل م ّ
بيل ال لليي للمصلللحة ب للكتوا ،ونقل ر للر :مثّ ربو معللا الدولللة املصلللحة يف القل مل علللى مجاعللة
من ا امشيّ ب كنا القتنة.
املن ل ل للتمم ،335 - 333/3 :الكامل ل ل ل يف الت ل ل للارفك ،533/3 :دو ا س ل ل للالم ،133 :ال داف ل ل للة
والن افللة ،233/11 :الن،للوم الاايللرة ،323/3 :العللي ،233/2 :مللررة اجلنللاب،333 - 332/2 :
اترفك ا سالم 231 :حوادث ووبياأل 331يل 353 -يل ،شلراأل الليك
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.333/2
احلراين، ،ل ّددأل علدة
والقن رة اجلدفدة بو من بنايا املنصور ،و انا تلي دور الصحابة وطا ّ
مراأل.
مع،م ال لداب.333/3 :
وم لل،د ب لرااث وا للو يف حملّللة ب لرااث طللر بغللداد يف لللة الكللرا و،نللويب و حمل ّلو  ،و انللا ب لرااث
مر طا علي بن ايب طالك عليه ال الم لقتا احلرورفّة اكوارج لن رواب وصللّى
بناء بغداد رفةّ ،
يف موضلو ملن اجلانلك امللل ور ،وتع ّلرض يللا امل ل،د عل ّدة م ّلراأل لل لدم، ،تملاع لوم ملن النيليعة
بيلله ،يدملله الراضللي هلل حل ّلّت سل ّلوو بلله ا رض ،مثّ بمللر جبكللم املا للاين بمللري ا م لراء ب غللداد إبعللادة
بنائه.
مع،م ال لداب.333 - 332/1 :

مرشيء من ب اره يف املق ّدمة يف بحوا بلين بوفله ،اسلتو عللى
ّ
ومعا الدولة يو :ب د بن بوفهّ ،
بغللداد سللنة 333يل ل يف البللة امل للتكقي هلل ،للاب بواسللط و للد  ّ ،للا اجليللوش قاربللة عم لراب بللن
شللاي اكللارج عليلله ،بللا داد عليلله املللرض ،بر،للو بغللداد ،وع للد ابنلله ذتيللار ،وت للويف ربللو
س للاعاأل مض ل م للن ليل للة ال للاالاثء س للابو عني للر ربي للو اآل للر س للنة 353ي لل ،و ان للا امارت لله ح للدو
وعنيلرفن سلنة واحلد عنيلر شل راً ،وعملره للالث ومخ لوب سلنة ،ودبلن بلداره ،مثّ نقل
له يف مقابر رفر.
املنتمم ،33 - 33/3 :افة ا رو.132 - 132/23 :

منيل د بللين

و ّبملا سل ك القتنلة بغلري معللوم ،والنقل مضل رو ملا ق لران ،وحل س مع ّلا الدوللة بعلمل ا للامشيّ
للاب ل نللاع ال للنة الّلللفن فنيل ّكلوب ا ارفللة يف بغللداد ،ويلللا فل ّد علللى ح ّقللانيّت م ،ومعل ّلا الدولللة
اب شيعيّاً ومو قلك فرفد احلقاه على يلكته ،بإقا
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ا تضا املصللحة حل س بعلمل النيليعة للحقلاه عللى ملكله بعل  ،را،لو ملا ت نلاه يف املق ّدملة يف
بحوا بين بوفه وعقيدهتم.
سنة 253يل:
بي ا :يف مجادو ا و انا بتنة عميملة يف ال صلرة وطمللاب بل العاملة ب ل ك املللايك عللى
و،م قري.
ح ّد تع ري ابن ا ري ،وب ك ال ك على ح ّد تع ري ابن اري ،ت بي ا لق اري ّ
الكام يف التارفك ،533/3 :ال دافة والن افة.231/11 :
مير ،وم ال نّة على النييعة و فقلاع القتل
ك لوحده ري ّ
وس ك القتنة بفضاً ري واضح ،وال ّ
العام والن ك و شعا القتنة.
سنة 352يل:
القصلابوب ،و
بي ا :يف اليوم العاشر من اق ّلرم لقلا ا سلوا ب غلداد ،وع لّ ال يلو ،و فللبح ّ

طل ل ك ا ّراس للوب ،و ت للر الن للا بب ف للتقوا امل للاء ،ونصل ل ا الق للاو يف ا سل لوا  ،وعلّق للا علي للا
امل للوع ،و للرج الن للاء فل مللن و،للوي ّن علللى احل ل  ،وب يمللا النائحللة علللى احل ل سللالم هللا
عليه.
لخر ب ّب يللا للاب مللر معل ّلا الدولللة ،وبعضل م نقللله مللن دوب بب فللل ر بنلله مللر
وق للر بعللمل املل ّ

بحد.
وق لر ابلن ا للري وابلن اللري :و فكلن لل للنة لدرة عللى املنللو منله ،لكاللرة النيليعة ،و ّب ال للل اب
مع م.
و بعلم ملاقا او بي ال نة منو يلا النيعار وحماربته ،و د عقد مأ
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احل ل ل استني ل اده ملن ل للا الرس ل  ،و امللة يلللا املللأ يف ال للماء مللن ل املالئكللة،
اجلن ب اما املأ وانحا على احل سالم هللا عليه ،را،و املق ّدمة عن يلا املوضوع.
ّ
حّت ّ
و للا احلللابظ اللللييب بعللد نقللله ملللا حللدث يف فللوم العاشللر :ويلللا او مللا نلليح عليلله ،الل ل ّلم ّللا

علينا عقولنا.
ومللا يلو مقصللوده مللن :الل ل ّلم ّللا علينللا عقولنللا؟ ويل مللا علمتلله النيلليعة مللن امللة العلااء علللى
سلليّد الني ل داء خمللالي للعق للو ال للليمة ،و للد بك للى عليلله للري اكلللق رس للو هللا وب للام امل للأ علي لله
اجلن؟!! را،و املقدمة حو يلا املوضوع.
وب اما املالئكة يف ال ماء العااء عليه وانحا عليه ّ
و ا ا اتبكي :للا :ويللا بو فلوم و لو بيله يلله العلادة الق يحلة النيليعية ب غلداد ،و لاب قللك
يف صللحيقة معل ّلا الدولللة بللن بوفلله ،مثّ ا تللدو بلله مللن ،للاء بعللده مللن بللين بوفلله و ل ّ مللن م رابضللي!!
يث!!

ب للو  :ا خيللي ،يئيل النلليب صلللى هللا عليلله ورللله بللا جيللرف علللى احل ل عليلله ال للالم بعللد و دة
احل  ،وبكاء النيب ومن يف ال يا على يلا املصاو ،ويو او علااء فعقلد عللى احل ل النيل يد،
مللا ق لرانه يف املق ّدمللة ،بمللّت صللار احيللاء ق للرو احل ل عليلله ال للالم عللادة يحللة؟!! وتنيللايد
لخر جبعل ا امللة املللأ علللى احل ل اوللا للاب ابتللداىه مللن
بوضلوع عافللاف القللاروء حماولللة بعللمل امل ّ
وتعصك من م ،را،و املق ّدملة الرابعلة حلو ضليلة احل ل
ّ

معا الدولة!! ويلا ،
ّ
ا مر.
املن للتمم ،15/3 :الكامل ل يف الت للارفك ،533/3 :م للررة اجلن للاب ،333/2 :اترف للك ا س للالم11 :
حوادث ووبياأل 351يل 333 -يل ،العي ،233/2 :دو ا سالم،135 :
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لي فتّل للك

ال داف للة والن اف للة ،233/11 :تكمل للة اترف للك ال لليف ،333 :ش لللراأل ال للليك ،3/3 :الن ،للوم
الاايرة.333/3 :
احل ،للة  -ويوف للوم عي للد للدفر للم  -بش للعلا
وبي للا :يف ليل للة اكم لليس الا للامن عني للر م للن قف ّ

النل لرياب ،وضل لربا ال للد دو وال و للاأل ،وبك للر الن للا ا مق للابر ل لرفر ،وبظ للرأل الافن للة يف ال ل للد،
وبتحا ا سوا للي ما فقع يف ليايل ا عياد ،و اب فوماً مني وداً.
و ا احلابظ اللييب بعد ق ر احلادث :بنعوق هلل من الضال !!
و ا ابن اري :بكاب و تاً ع،ي اً وبدعة شنيعة ظايرة منكرة!!

و بعلللم بفللن ال دعللة النيللنيعة؟! والمللايرة املنكللرة؟! للي فتعل ّلوق هلل من للا ،ب فنصللك رسللو هللا
عليّاً يف يلا اليوم ليقة ،و لا  :ملن نلا ملو ه ب للا عللي ملو ه ،الل ّلم وا ملن و ه وعلادف ملن
مللا الللدفن بعللد يلللا؟! ب ف لافو امل لللموب عليّلاً فللوم الغللدفر واحللداً بعللد
علاداه؟! ب فنللا ،يئيل
اآل ر ...و ا له عملر :ينيئلاً للك اي ابلن ايب طاللك ،بصل حا ملو ف وملو ل ّ ملخمن ومخمنلة؟!
اكاصلة علن
ب ّق للم للم بب فترللوه عيلدا وفقرحلوا بله ...و لد وردأل رواايأل الرية ملن طلر
ّ
ا ئمة علي م ال الم تاق يلا اليوم عيداً ،والتقصي را،و املقدمة اكام ة حو يلا املوضوع.
املن ل للتمم ،13/3 :الكامل ل ل يف الت ل للارفك ،553 - 533/3 :م ل للررة اجلن ل للاب ،333/2 :ش ل لللراأل
الللليك ،3/3 :ال دافللة والن افللة ،233/11 :تكملللة اترفللك ال لليف ،333 :اترفللك ا س للالم12 :
حوادث ووبياأل 351يل 333 -يل ،دو ا سالم.133 - 135 :
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سنة 353يل:
بي للا :يف العاش للر م للن اق ل ّلرم عمل للا الني لليعة امل للأ عل للى س لليّد الني ل داء احل ل ل علي لله ال للالم،
بلما بضحى الن ار فومئلل و علا بتنلة عميملة يف يعلة بم ،عقلر
وع ّلا ا سوا وب اما النوعّ ،

وطرف للق مق للابر ل لرفر بل ل ال ل لنّة والني لليعة ،وا ت للتال ت للا ش للدفداً ،و للا ا مل لوا  ،وو ع للا بي للن م
،راحاأل.
املنتمم ،13/3 :الكامل يف التلارفك ،553/3 :اترفلك ا سلالم 13 :حلوادث ووبيلاأل - 351
 ،333ال دافة والن افة ،253/11 :الن،وم الاايرة.333/3 :
و يعة بم ،عقر :حملّة ب غداد عند و التل  ،ويلو املوضلو الّللف بيله منيل د موسلى بلن ،عقلر
رو احلرمي ب دار الر يق و و راساب ،و ي  :يعة ام ،عقر بن ر القالّئ  ،ولعلّ لا ا نتلاب ،وام
،عقر يي :بيدة بنا ،عقر بن املنصور بم دمحم ا م .
مع،م ال لداب.333/3 :
التعص ل األ اجلايليّللة ض ل ّد النيلليعة للري ،بقر للة للا م اني للا ورسللوم ا ت للري علي للا،
ويللله يللي ّ
بف
لأف د ل لقر للة ب للرو حل ّلّت انع للا ،و ّ
وتقلليم مأالاً علللى امام للا وتنصللك للله العلااء يف ل ّ سللنة ،بل ّ
انوب جييا لا تل و لك القر لة ا لرو ،ويل ا املة العلااء عللى ابلن بنلا رسلو هللا حكملة القتل
حر الضمري فق يلا؟!
والن ك وال حة؟! ّ
بف ان اب ّ
سنة 353يل:
بي للا :يف العاشللر مللن اقل ّلرم ب امللا النيلليعة الع لااء علللى احل ل سلليّد الني ل داء والنللوع والل للم
وع ّلا ا سوا .
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معا الدولة ابن بوفه.
فتحر م ال نّية وباً من ّ
و ا ا اتبكي :و ّ
لخر فتعّ،للوب يللي تنقضللي املراسللم مللن دوب تعل ّلرض ال للنة للم ،بصللار املنللو ،للارايً
و للأ ّب املل ّ
حّت بب املراسم ملا اّا ب الم ،تل ره ابناء العاملة إبع،لاو ،و يلي مللوا
والقت والن ك عادةّ ،
ّ
على النييعة وفقتلويم؟! لتقرع لوطم ب ماع سقك دماء النييعة!!!
و للا ابللن اللري :مثّ ت للّ ا بيل ال لنّة علللى الللروابمل ،بك لوا م لل،ديم م لل،د بلرااث اللللف
عر الروابمل!! و تلوا بعمل من اب بيه من القومة!!
يو ّ
والماير من ع ارة ابن اري ب صر ا اب يله ال نة افضاً تنقمل املراسم بدوب ت و ك.

املن ل للتمم ،23/3 :اترف ل للك ا س ل للالم 13 :ح ل ل لوادث ووبي ل للاأل  ،333 - 351الن ،ل للوم الااي ل للرة:
 ،333/3ال دافة والن افة.255/11 :
و ا ابن اري بعلد نقل ملا تعملله النيليعة فلوم العاشلر :ويللا تكلّلي حا،لة ليله يف ا سلالم،

ولو اب يلا بمراً حمموداً لقعلله لري القلروب وصلدر يلله ا ّملة و ريهتلا ،ويلم بو بله ،للو لاب لرياً
ما س قوان اليه ،وبي ال نة فقتدوب و ف تدعوب.
ال دافة والن افة.255/11 :
وفللن نقللو بللن اللري :لللو س للّمنا لللك ب ّب يلللا تكلّللي حا،للة ليلله يف السللالم ،ب ل بعللله
فو،ك القت والن ك وال حة؟!.
و ّبما وله :لو اب يلا بمراً حمدوداً لقعله ري القروب ،ب و مردود ،ب لري القلروب بعللوه ،لكلن
بنيلك ر للر ،برسللو هللا صللّى هللا عليلله ورللله ا للام امللأ علللى احل ل ل استنيل اده و للللك علللي

بللن ايب طالللك عليلله ال للالم ،وقلللك بعللد
بئمة اي ال يا يف اليوم
احل
ّ

للار ،يئيل  ،ولكللن بنحللو ر للر ،و لللا ب للام العلااء علللى
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العاشر ،و،ل وا للعااء وال كاء ،را،و ما ت ناه حو يلا املوضوع يف املق ّدمة.
و ّبمللا وللله :وبي ل ال لنّة فقتللدوب و ف تللدعوب!! ب ل يلللا مل ّلير لقللتل م النيلليعة و ل م بمللو يم
وحر بيوهتم؟!
النيب ،بو صالّيا؟!
وي انا صالة ال اوفح يف من ّ
حبي على ري العم من اآلقاب ،ب فكن يف من رسو اله وبسقط بعده؟!
ومن اسقط القو ّ
ب فع ب لوا ّب ال لنّة الترللتم ليم ل  ،لكللن بللا بب النيلليعة تترللتّم ليم ل ،عل لوا ال لنّة الترللتم
لي ار.
ومن ى عن متعة احلج و انا يف من رسو هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ؟!
ومن منو من متعة الن اء و انا يف من رسو هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص؟!
ومن اد يف اآلقاب الصالة ري من النوم و تكن يف من رسو هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص؟!
ومن منو املغا أل يف صدا الن اء؟!
ومن ب ّ الصالة بىن بربعاً؟!.
واسللأ مللن ابللن اللري :مللن ،ع ل يف مقاب ل عيللد الغللدفر فوم لاً سللم فللوم الغللار ويف مقاب ل فللوم
عاش للوراء ف للوم مقتل ل مص للعك وعملل لوا بي م للا م للن الق للرع واحل للاب م للا تعمل لله الني لليعة؟! وم للن...؟!
ومن...؟! وبي ال نة فقتدوب و ف تدعوب!
احل،ة ب اما النييعة مراسلم عيدالغلدفر ،و فتحل ّدث التلارفك لنلا
وبي ا :يف الاامن عنير من قف ّ
بنييء حدث بيه.
و ا ابن اري :ويف اثين عنير قف احل،ة من ا علما الروابمل عيد دفر م...
ويو لط واضح لعلّه من الن ّ اا ،اق بب فوم عيد الغدفر يو اليوم الاامن عنير.
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املنتمم ،23/3 :ال دافة والن افة.255/11 :
سنة 355يل:
بي للا :يف العاشللر م للن حمل ّلرم ب امللا الني لليعة عااءيللا عل للى احل ل الني ل يد علي لله ال للالم والن للوع

وال كاء ،و دث شيء واحلمد هلل.
و لا ابلن الري :يف عاشلر اق ّلرم عملللا اللروابمل بلدعت م النيلنعاء!! وضلاللت م الصللعاء!! علللى
عادهتم ب غداد.
وينللا ابللن اللري فتللأ ّ يللي انت للا املراسللم ب للالمة ،و فقت ل ال للنة النيلليعة و ف ،م لوا علللي م،

بأبدو حقده يلا طله الع اراأل ال قيمة وسوء ا دو ،فرفلد ،لرع عواطلي النيليعة الّللفن
يلا اليوم وفعمموه ،بإ ّان هلل و ّان اليه را،عوب.
املنتمم ،33/3 :ال دافة والن افة ،233/11 :الن،وم الاايرة.11/3 :

ملوب

سنة 353يل:
اقرم ،و فنق لنا التارفك و وع حلرو بو بتنلة،
بي ا :عملا النييعة املراسم يف اليوم العاشر من ّ
وله احلمد.
املنتمم ،33/3 :مررة اجلناب ،353/2 :العي ،233/2 :اترفك ا سالم 33 :حلوادث ووبيلاأل
351ي ل ل ل 333 -ي ل لل ،ش ل لللراأل ال ل للليك ،13/3 :ال داف ل للة والن اف ل للة ،232/11 :الن ،ل للوم الااي ل للرة:
.13/3
سنة 353يل:
اقرم اّا مراسم العااء ب الم ،واحلمد هلل.
بي ا :يف اليوم العاشر من ّ
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املنل للتمم ،33/3 :ال دافل للة والن افل للة ،235/11 :الن،ل للوم الاايل للرة ،13/3 :الكام ل ل يف التل للارفك:
 ،533/3اترفك ا سالم 33 :حوادث ووبياأل 351يل 333يل.
احل،لة عمللا النيليعة مراسلم القلرع وال لرور لعيلد الغلدفر،
وبي ا :يف اليوم الالامن عنيلر ملن قف ّ

و فنق حدوث بتنة ،واحلمد ّع.
املنللتمم ،33/3 :الكام ل يف التللارفك ،533/3 :اترفللك ا سللالم 33 :ح لوادث ووبيللاأل 351ي ل
 333يل ،ال دافة والن افة.235/11 :سنة 353يل:
بي للا :يف اليللوم العاشللر مللن اقل ّلرم ب امللا النيلليعة يف بغللداد العللااء علللى احل ل بللن علللي و للال
ا سوا وتع ي املعاش و ظ ار النوع ،و دث يف املراسم تا و بتنة ،واحلمد هلل.
و ا اللييب :وب اما الرابضة النيعار اجلايلي فوم عاشوراء...

النيلعار اجللايلي!! ويل بلغلا الو احلة له لله الدر،للة لي فع ّلي علن املة املراسلم عللى احل ل
سيد النيل داء لنيلعار اجللايلي؟ ب فلك عللى احل ل ل ّ مو،لود ملن ال لماء وا رض واحليلواانأل
واملالئكة واجلن وا اموا املأ على احل  ّ ،يللا ورسلو هللا وعللي كلا ب املا مأالاً عللى احل ل ،
بيا ع ،اً من ّبمة تقت ابن بنا رسو ا وت ّمي من جيلس له مأااً وف كي عليه :شعاراً ،ايلياً!

املنللتمم ،33/3 :الكام ل يف التللارفك ،333/3 :اترفللك ا سللالم 33 :ح لوادث ووبيللاأل 351ي ل
 333يل ،ال دافة والن افة ،233/11 :الن،وم الاايرة.25/3 :احل ،للة ،ب للام الني لليعة مل لراة م م للن ظ للار الق للرع بي للوم
وبي للا :يف الي للوم الا للامن عني للر م للن قف ّ

تعرض م بحد و منع م ،وله احلمد.
عيدالغدفر ا ّر ،و ف ّ
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املن للتمم ،33/3 :ال داف للة والن اف للة ،233/11 :الن ،للوم الااي للرة ،25/3 :اترف للك ا س للالم33 :
حوادث ووبياأل 351يل 333 -يل.
سنة 353يل:
وتعرض ،واحلمد هلل.
اقرم اّا مراسم العااء من دوب منو ّ
بي ا :يف العاشر من ّ
اقرم عملا الرابضة بدعت م النينعاء....
و ا ابن اري :يف عاشر ّ
و ا ا اتبكي :ا اما الرابضة املأ  ...على عادهتم وبعل م الق يح....
املخر !
التعرض ،نعم سلم يف و ا امته ،و ف لم من ّ
وينا بفضاً ف لم املأ من ا ،وم و ّ

املنللتمم ،51/3 :اترفللك ا سللالم 35 :ح لوادث ووبيللاأل 351يل ل 333 -ي لل ،ال دافللة والن افللة:
 ،233/11الن،وم الاايرة.53/3 :
سنة 333يل:
اقرم ب ام النييعة املأ عللى احل ل النيل يد ،و فنقل التلارفك حلدوث
بي ا :يف فوم العاشر من ّ
تعرض ،واحلمد هلل.
بتنة بو ّ
اقرمة....
حمرم ا عملا الرابضة بدعت م ّ
ا ابن اري :يف عاشر ّ
اقرمة ري وله تعا ( :يف لوطم مرض بااديم هللا مرضاً).
و ،واو على وله :بعدهتم ّ

املن للتمم ،53/3 :الن ،للوم الااي للرة ،53/3 :اترف للك ا س للالم 33 :حل لوادث ووبي للاأل 351ي ل ل -
333يل.
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احل ،للة ،ب ام للا الني لليعة مراس للم العي للد وال للرور بناسل ل ة عيدالغ للدفر
وبي للا :يف اثم للن عني للر قف ّ
ا ّر ،و دث شيء من القت والن ك ،واحلمد هلل.
اترفك ا سالم 33 :حوادث ووبياأل 351يل 333يل ،الن،وم الاايرة.53/3 :
سنة 331يل:
بي للا :يف فللوم العاشللر مللن اقل ّلرم ب امللا النيلليعة مراسللم الع لااء علللى احل ل سلليد الني ل داء ،و
دث شيء ،وله احلمد واملنّة.
ا ابن اري :يف عاشر اقرم عملا الروابمل بدعت م....
و ا احلابظ اللييب :ب اما النييعة بدعة عاشوراء.
املخر اجلارحة!.
ومرة ب رو سلما املمت من القت والن ك ،و ت لم من ب الم ّ
ّ
املنللتمم ،35/3 :الن،للوم الاايللرة ،32/3 :اترفللك ا سللالم 235 :ح لوادث ووبيللاأل 351يل ل -
333يل ،ال دافة والن افة.231/11 :
وبي للا :و عللا بتنللة عميمللة ب غللداد وظ للرأل العص ل ية الاائللدة ،وظ للر العيّللاروب وبظ للروا الق للاد
وب لللوا بملوا النللا  ،و للاب سل ك قلللك ب ّب العامللة ملللا جت ّ للاأل للغلااة و عللا بيللن م بتنللة شللدفدة بل
ّ
الني لليعة وال للنة ،وبح للر اي ل ال لنّة دور الني لليعة يف الك للرا و ان للا مع للدب الت ،للار الني لليعة و للا
ا م لوا و ت ل مجي للو ق للري ،و ،للرو ب ل ك قل للك بتن للة ب ل النقي للك بيب ب للد املوس للوف وال للو فر بيب
القض النيريا ف وعداوة.
الكام يف التارفك ،313/3 :ال دافة والن افة.231/11 :

والنقيك ابو ب د املوسوف يو احل بن موسى بن دمحم بن ابلراييم بلن موسلى بلن ،عقلر ،وللد
سنة 333يل ،و اب فلقك ل اير وبلف املنا ك وا وحد،
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و ّه طاء الدولة ضاء القضاة بلم ً ّكنه القادر هلل ،ويل النقابلة عل ّدة م ّلراأل ،تلويف سلنة 333ي ل
منيل د احل ل عليلله
عللن سل و وت للع سللنة ،وصللّى عليلله ابنلله املرتضللى ،ودبللن يف داره مثّ نقل
ال الم.
املنتمم  ،233/3الكام يف التارفك.132/3 :
والو فر ابو القض النيريا ف يلو ع لا بلن احل ل  ،و لاب و فلراً لع ّلا الدوللة ،و لاب ظامللا ،بقل مل
عليه و ت يف ربيو اآل ر من سنة 333يل وعمره ت و ومخ وب سنة.
لملا اح ّ لا ال لنّة لق ّلوة
وينا تالحظ بوضوع ب ّب ال نّة ّر ا ض ّد النييعة ملّا جت ّ األ للغلااة ،ب ّ
و اللرة اجلمللو والت ّ ،للا ل للالع ،مجل لوا علللى النيلليعة ،وبحر لوا دوريللم لكللرا ،ب للم علللى اسللتعداد
ام لل ،وم على النييعة و دهتم ،بمّت حصلوا على برصة مناسل ة ،عللوا ل ّ ملا للدف م ملن ّلوة
ض ل ّد النيلليعة ،و للأ م ف للود بو نصللارو ،لالّ حل ّلّت معللاملت م مللو الي للود والنصللارو والااند للة انللا

ببض بكاري من معاملت م مو النييعة!.
سنة 332يل:
اقرم ،ا تلي النق عن و وع مراسم املأ بم :
بي ا :يف العاشر من ّ
بقللا ابللن اللري :يف عاشللر حمرم للا عملللا الللروابمل مللن النياحللة وتعليللق امل للوع و لللق ا س لوا

ما تق ّدم ل ا.
و للا ا اتبكللي :بي للا تعمل الرابضللة املللأ ب غللداد ب ل ك مللا ،للرو علللى امل لللم مللن الللروم،
عا الدولة ذتيار بن بوفه بواسط ،واحلا،لك سل كتك ب غلداد ،و لاب سل كتك امللل ور ًيل
و اب ّ
ال نّة ،بمن م من قلك.
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ال دافة والن افة ،233/11 :الن،وم الاايرة.35/3 :
وماقن للك الني لليعة بيم للا  ،للرو عل للى امل لللم م للن ال للروم؟! بولي للا احل للرو ل ّلر وب ل ّلر؟! ولك للن
التعصللك ض ل ّد النيلليعة وا حقللاد الدبينللة يف القلللوو، ،علللا بي ل ال لنّة ف بصللوب لنيلليعة لقللتل م
ّ

ير العصور مملوموب من احلكام والنا  ،و قا ما ،لاءأل حكوملة بع لا
و م بالنييعة على ّ
للنييعة برصة ليلة ،بال نّة تتضاعي بحقاديم وفنيلرعوب بقتل النيليعة و حلت م ،وع ّلا الدوللة لاب
للد اع للى للنيلليعة نوع لاً مللن احلرفلّلة ،بقللي يابلله ببللدأل ال لنّة بحقاديللا ومنعللا النيلليعة مللن امللة
العااء! وعلّلوه با ،رو على امل لم من الروم!!!.
وعل ّلا الدولللة يللو ابللو منصللور ذتيللار بللن معل ّلا الدولللة بللن بوفلله ،عقللد للله ا مللر والللده مللن بعللده فللوم
اقرم سنة 333يل ،و فو له ا ،ناد، ،لس يف ال ل نة بعلد وبلاة ببيله فلوم
اجلمعة لاماب لوب من ّ
الللاالاثء عنيللرة ليلللة لللا مللن شل ر ربيللو ا و سللنة 353يلل ،تل يف الاللامن عنيللر مللن شل ّلوا سللنة

اسره عضد الدولة ابن دمحم وبمر بقتله.
333يل بعد بب ّ
افة ا رو .213 - 133/23
وطو لله ول ّق لله
وسل كتك يللو حا،للك معل ّلا الدولللة ،للاب ال للائو هلل للد لللو عليلله لعللة امللللو ّ
نصر الدولة ،بلم ت بايمه ،تويف يف اقرم.
شلراأل الليك.33/3 :
وبي ا :ضرو صلاحك املعونلة ر،لالً ملن العاملة بملاأل ،بالارأل عليله العاملة ومجاعلة ملن ا تلرا ،
ب للرو مللن م ،بللد داراً بللأ ر،وه م لل،وانً و تلللوه وحر للوه ،بر للك الللو فر ابللو القضل النيلريا ف -
بي ل الكللرا ،بللألقى يف دوريللم النللار ،باح للا

التعصللك لل لنّة  -وبعللث حا ،لله
و للاب شللدفد ّ
طائقة ارية من الدور وا موا  ،من
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قلللك ال ائللة د للاب و ال للة و ال للوب م لل،داً وسل عة عنيللر بلللي ن للاب ،بعنللد قلللك عاللله ذتيللار
عن الو ارة.
ال دافة والن افة.233/11 :
العامللة نعلللم سل ه ،ويللو فقصللد تللله ،لكنلله للد مللاأل،
بصللاحك املعونللة فضللرو ر،لالً مللن ّ
ب للرو صللاحك املعونللة وا تقللى يف بيللا ،بللأ رج و تل  ،بللإقا للاب ،لااىه القتل نلله تل بقللد تل ،
العام للة تكتق للي ط لللا ،ب ل ل بحر ل لوا دور الني لليعة يف الك للرا ،وطر للا ةع للك ا حص للائياأل
لك للن ّ
التعصك حبقيقته؟!.
املدينية الناشئة عن يلا احلرفق!! بليس يلا يو ّ
سنة 333يل:
اقرم ب اما النييعة املأ على احل
بي ا :يف العاشر من ّ
و ا ابن اري ... :عملا ال دعة النينعاء!.

عليه ال الم.

ال دافة والن افة.235/11 :
وبي للا :وفللا ال للنة علللى النيلليعة ،و انللا ال للنة تنللادف بنيللعار س ل كتك وا ت لرا  ،والنيلليعة
عا الدولة والدفلم ،واتّصلا احلروو ،و س بي ال لنّة املنلا وبحر لوا الكلرا حرفقلاً
تنادف بنيعار ّ
اثنياً!!!.
ال دافة والن افة.33/3 ،235/11 :
حّت برصة الدباع علن اللنقس
ف و ا تقو ال نّة على النييعة ،وي اع وا للنييعة ّ
و بعلم يف ب ّ
وموا ،ة ا هتاماأل الواردة علي ا والب ا أل؟.

وبي ا :ما ا ابن اري :و عا بتنة عميمة ب غلداد بلين بيل ال لنّة والرابضلة ،قللك ب ّب مجاعلة
من بي ال نة بر وا امربة وةّويا عائنية ،وت ّ مى بعض م ب لحة

61

لق اري.

وبعض م لابري ،و الوا :نقات بصحاو علي!!! بقت ب ك قلك من القرفق
ال دافة والن افة.235/11 :
اس شرصيّة عللي ابلن ايب طاللك،
ملّا فص ّ
مخر وا ال نة بماا يله ا باعي النينيعة الّ ّ
مر الكرام ،و ّبملا
وًروا عليه ّ
وجترع لوو النييعة ،واملقصود من ورائ ا القتنة ري ،فل روب احلدث ّ
بالعام للة ف للتعملوا بش للنو ا لق للاه مقابل ل الني لليعة ،ل ل حيائ للا ي لللفن
مراس للم عاش للوراء والغ للدفرّ ،
املناس ل ت  ،بال دعللة النيللنيعة ...والصلللعاء ...وشللعار اجلايليللة ،وال لنّة الق يحللة ،و ...بللأفن قيللك
ا نصا اي ترو ...وبفن العدالة الّ فنادوب طا عال بصواهتم؟!.

سنة 333يل:
بي ا :ملا لا ا اتبكلي :عمل يف اللداير املصلرفة امللأ يف فلوم عاشلوراء عللى احل ل بلن عللي
 -رضي هللا عن ما  -ويو ّبو ما صنو قللك بلداير مصلر ،بلداما يلله ال لنّة الق يحلة! سلن ا

بب انقرضا دولت م.
الن،وم الاايرة.123/3 :
سنة 333يل:
بي ا :ما ا ابن اجلو ف :د

عضد الدولة بغداد و لد يللك بيل لا لتالً وحر لاً و،وعلاً،
للقللنت الّل اتصلللا بي للا بل النيلليعة وال لنّة ،بقللا  :ربللة يللخ ء القصللاص ،فغللروب بعض ل م ب ل عمل،
و رضلو م عللى سلقك دملائ م وب لل بملوا م ،بنلادو يف ال للد :فقلص بحلد يف ،لامو و طرفللق،
فتوس حد من
و ّ
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التوس رب القررب ،بمن الي بقد ب ع دمه.
بحك ّ
بصحاو رسو هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،ومن ّ
املنتمم.33/3 :
و للا ابللن اللري :و ي ل لعضللد الدولللةّ :ب بي ل بغللداد للد لّلوا ا لرياً ب ل ك ال للاعوب ،ومللا و للو

بيللن م مللن القللنت ب ل ك الللربمل وال لنّة ،وبصللاطم حرفللق و للر  ،بقللا ّ :وللا ف لليّج النيل ّلر ب ل النللا
يخ ء القصاص والوعاه...
ال دافة والن افة.233/11 :
سنة 333يل:

بي ا :يف صقر مل على النيرفي بيب ب د احل بن موسى املوسلوف ،نقيلك ال لال ي  ،و لد
اب بمري احلج م ّدة سن  ،ا ّهتم نه فقنيلي ا سلرار ،وو،لدوا تلا ً ذ له يف بنيلاء ا سلرار ،بلأنكر
ماوراً عليه ،وعا عن النقابة ،و اب مملوماً.
بنّه ّه ،و اب ّ
ال دافة والن افة.235/11 :
للمتأم ل  :بب بيل ال لنّة ّوروا عليلله يلللا الكتللاو ملللا و،للدوه مقل ّلر ً عنللد بللين بوفلله
والّلللف فم للر ّ
ّ
ونقوق بمره ودباعه عن التنييّو والنييعة.
سنة 331يل:
بي ا :يف ربيو ا و و و حرفق لكرا من ح ّد درو القراطيس بعلمل ال لاا فن ملن اجللان ،
وبتى على ا سا قة واحل ّلائ  ،واح بيه مجاعة من النا  ،وبقي ه اس وعاً.

63

املن ل للتمم ،133 - 133/3 :اترفل ل للك ا سل ل للالم 332 - 331 :ح ل ل لوادث ووبيل ل للاأل 351يل ل ل ل -
333يل ،ال دافة والن افة.233/11 :
مقر النييعة وم كن م ما ق لرانه سلابقاً ،و فلل ر لنلا املخر لوب سل ك يللا احلرفلق
والكرا يي ّ
امل يك.
سنة 332يل:
بي للا :بطل للق ش للر الدول للة ع للن الني لرفي بيب احل ل دمحم ب للن عم للر العل للوف والنقي للك بيب ا للد
املوسوف والد النيرفي الرضي واملرتضى ،و اب عضد الدولة ح م.

الكام يف التارفك.23 - 22/3 :
وشر الدولة يو ابن عضلد الدوللة ،نقلل بملره بل راسلاب واملوصل وداير بكلر والعلرا وملدب
لك اكللري ،تللويف
ب للرو ،و انللا مارتلله سللا سللن وسل عة بشل ر ،ملللك بي للا بغللداد سللنت  ،و للاب ل ّ
ب غداد يف م ت مجادو اآل رة سنة 333يل و ي يف اثنيه ،و انا علّته ا ست قاء.
افة ا رو.233 - 233/23 :
سنة  333و333يل:
بي ما :اشت ّد ال الء وعملم اك لك يف بغلداد ،و اد بملر العيّلارفن يف ،لانيب بغلداد ،وو علا بيلن م

حروو وعمما القتنة ،واتص القتا ب الكلرا و و ال صلرة ،وصلار يف ل ّ حلاو بملري ويف ل ّ
حملّة متق ّدم ،و ت طائقة و لا ا ملوا وتلواترأل القلنت وبحلر بعضل م دور بعلمل ،وو لو حرفلق يف
ر الد،اج اح بيه
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وتوسط النيرفي ببو ب د املوسوف ا مر.
شيء اري للنا ّ ،
املنللتمم ،153/3 :اترفللك ا سللالم 333 :ح لوادث ووبيللاأل 351ي ل 333 -ي لل ،العللي13/3 :
  ،11ال دافة والن افة.333/11 :و و ال صرة :تكوب ب شر الكرا و لت ا ،وبيل ا لّ م سنّة.
و للر ال للد،اج :حملّ للة ب غ للداد للرو الك للرا م للن اجلان للك الغ للريب وبيل للا ش لليعة .مع ،للم ال ل للداب:
 ،333/3و.323/5
سنة 331يل:
احل،لة ويلو فلوم الغلدفر عللى حل ّد تع لري ابلن اجللو ف ،واليلوم
وبي ا :يف اليوم الااين عنير ملن قف ّ
الاالللث عنيللر مللن قف احل،للة ويللو فللوم عيللد الغللدفر علللى حللد تع للري ابللن اللري، ،للرأل بتنللة بل بيل
الكللرا النيلليعة و و ال صللرة ال للنة ،وا تتل لوا ،بقت ل مللن م لللق اللري ،واسللتم ر بي ل و ال صللرة،
وحر وا بعالم ال ل اب ،بقت مجاعة ا ّهتموا بقع قلك وصل وا على القناطر لريتدع بماا م.
و للا ابللن ا للري :وبي للا اللرأل القللنت بل العامللة ب غللداد و الللا يي للة ال للل اب وتكل ّلرر احلرفللق يف
استمر الق اد.
اقا و ّ
املنتمم ،133 - 133/3 :الكام يف التارفك ،31/3 :ال دافة والن افة.333/11 :
احل،لة ،وابلن الري ملن
وما ق ره ابن اجللو ف ملن لوب عيلد الغلدفر يف اليلوم الالاين عنيلر ملن قف ّ
ونه يف اليوم الااللث عنيلر منله ،معللوم ب لاده ،لقيلام المجلاع عللى ونله يف اليلوم الالامن عنيلر ملن
احل،ة.
قف ّ
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سنة 332يل:
بي للا :اسللتو الللو فر ابللو احل للن ابللن املعلّللم علللى بمللور ال للل اب طللاء الدولللة لّ للا ب غللداد ،ومنللو
النييعة ملن بيل الكلرا و و ال لا ملن املة العلااء والنلوع يف فلوم العاشلر ملن اق ّلرم عللى احل ل

الني يد بعد بب اب فقام من ال سنة.
املن ل للتمم ،133 - 133/3 :م ل للررة اجلن ل للاب ،315/2 :ال داف ل للة والن اف ل للة ،311/11 :ش ل لللراأل
الليك ،132/3 :اترفك ا سالم 13 - 12 :حوادث ووبياأل 333 - 331يلل ،العلي،23/3 :
دو ا سالم ،233 :الن،وم الاايرة.132/3 :

وابللو احل للن ابللن املعلللم يللو علل ّلي بللن دمحم الكللو يب ،اسللتو علللى بمللور طللاء الدولللة يف بغللداد سللنة
332ي لل ،وشللغك اجلنللد وبعا لوا ف ل للوب مللن طللاء الدولللة بب ف للّم الللي م ابللن املعلّللم ،وصل ّلمموا علللى
قل للك ،ا بب للا ل لله رس للو م :بفّ ل لا املل للك ا ل ل بق للاءه بب للو بق للاء  ،بقل ل مل علي لله حينئ للل وعل للى
حّت تلوه.
بصحابه ،بما الوا به ّ
مررة اجلناب ،315/2 :شلراأل الليك ،132/3 :العي.23/3 :
ويف دو ا سللالم عنللدما ق للر ابللن املعلّللم يلللا ،ق للر اققللق يف ا للامر :بف النيلليك املقيللد ،ويللو
لط واضح انشىء عن لّة معربة والت ا .

و ا ابلن الري :يف عاشلر حم ّلرم بملر اللو فر ...ب فقعللوا شليئا ملن تللك ال لدع ...وهلل احلملد،
و د اب يلا الر ،من اي ال نّة.
رو لمللة حل ّلق برفللد طللا ط ل  ،ب للن الئ ل ا ّكللن
واحلمللد هلل علللى ل ّ حللا ح للن ،ولكللن ّ
العاملة يللا ،وسلعوا بكل ّ مللا
النيليعة رنللا ملن املة مراسللم العلااء وطلدوء ،لكلن فلتم ّكن بب فللرو ّ
بوسللع م  ،ل منللو الع لااء ،وب ّ للم و ب ا ّكن لوا يف بعللمل ال للن مللن منللو ا امللة املراسللم ،لكللن يلللا
النيعار دام يف افاء العا وسيدوم اب شاء هللا تعا .
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جتددأل القتنة ب بي الكرا و لرييم ،واشلت ّد احللا  ،بر لك ببلو القلتح دمحم بلن
شوا
ّ
وبي ا :يف ّ
احل ن احلا،ك ،بقت وصلك ،ب كن ال لد.
الكام يف التارفك.33/3 :
سنة 333يل:
بي للا :يف صللقر للوف بمللر العيللارفن ،واتص ل القتللا ب ل الكللرا و و ال صللرة ،واح ل اللري مللن
اقا  ،وظ ر العيّار املعرو بعافا ال ابصرف ،واستقح بمره ،والتحق به اري ملن الللعار وامللخقفن،
وتقر م ،ب ربوا يف الماير.
وطرع الن ار يف اقا  ،مثّ صاو بي الكرا ،بن مل ال ل اب ّ

املنللتمم ،133/3 :اترفللك ا سللالم 13 :ح لوادث ووبيللاأل 331ي ل 333 -ي لل ،الن،للوم الاايللرة:
 ،133/3العي ،23/3 :الكام يف التارفك.133/3 :
و بصللرة ،ويف اللري مللن املصللادر :عافللا
وظللايراً امللراد مللن ال ابصللرف :ال للاو بصللرف ،ن ل ة

من و ال صرة.
سنة 333يل:
لرف عليلله
بي للا :يف ش ل ر حمل ّلرم ّادعللى بي ل ال صللرة ب للم نيللقوا عللن للي عتيللق ،بللإقا يللم بيّللا طل ّ
ياو وسيقه ،بمنّوه الابري بن العلوام ،بلأ ر،وه و ّقنلوه ودبنلوه ملربلد بل اللدرب  ،وبلىن عليله ا لري
ابللو امل للك عنللي بنللاءً ،و،ع ل املوضللو م لل،داً ،ونقلللا ليلله نادفل ور أل وحصللر وبللرش وتنللوفر،
و،ع عنده دام و وام ،وو ي عليه بو ا ارية.
املنتمم ،133/3 :اترفك ا سالم 13 :حوادث ووبياأل 331يل 333 -يل،
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ال دافة والن افة ،313/11 :الن،وم الاايرة.133/3 :
والابري ب و ابن العوام بلن وفللد ا سلدف القرشلي ببلو ع لدهللا ،صلحايب ،لاب ملن امللول عللى
عامللاب ومللن الّلللفن بنكللروا عليلله وب لللظ للله يف القللو  ،حل ّلّت بب عامللاب برسل ليلله سللعيد بللن العللاص

بقللا لللهّ :ب عامللاب ومللن معلله للد مللاأل ع نيلاً ،بقللا اللابري( :وحيل بيللن م وبل مللا فنيللت وب)...
اآلفلة ،وبعللد بب الّلا ال يعللة مللري املللخمن علللي ابللن بيب طالللك عليلله ال للالم وبيعللة اللابري للله اسللتأقب
يللو وطلحللة مللن علل ّلي عليلله ال للالم يف العمللرة ...عاملاً من مللا علللى نكللث ال يعللة ور للة يف اللحللو
بروب مللا بمللري املللخمن الغللدر والنكللث ،ب ،ل ّددا
بعائنيللة ،أتملليالً ل لللو الر سللة وطمعلاً يف الللدنياّ ...
ع داً اثنياً ،وبقب ما ،ب ارا ،وملا وصال م ّكة انشلدا النلا دم عاملاب ،بلا،تمو لي ملا ملن ب،لاو
ّ
بلمللا انت للى الللي م علل ّلي
لالم،
ل
ال
له
ل
ي
عل
لخمن
ل
مل
ا
لري
ل
م
ب
لة
ل
ع
بي
ل
ا
ان
عائنيللة ،بمض لوا مجيع لاً ال صللرة
ّ
عليلله ال للالم دعللايم هللا و تابلله وسلنّة ن يّلله والللد و يف اجلماعللة و ل ّلوب م القتنللة ،وب اللر مللن
النصلح والتلل ار ،و ،لواو ملن القلوم ّ القتلا بو للو نق له ملن ا ملر ليولّلوه ملن شلاىوا ،بلأقب
علي لله ال للالم ص للحابه يف القت للا  ،بل للم فك للن ّ ل لليالً ح للّت ا للام اص للحاو اجلم ل و ت ل طلح للة
والابري ،ت الابري ابن ،رمو بوادف ال اع سنة 33يل.
ووادف ال اع :ب ال صرة وم ّكة ،بينه وب ال صرة مخ ة بميا على ح ّد تع ري احلملوف ،وسل و
براسك على ح ّد تع ري بعمل املخر .
و ّبما املربد :ب لو ملن اشل ر بحيلاء ال صلرة ،لاب لدًاً سلو اً لمبل  ،مثّ صلار حملّلة عميملة سلكن ا
النللا  ،وطللا انللا مقللا راأل الني لعراء و للالس اك للاء ،ويللو ئللن عللن ال صللرة ،بين مللا فللو ال للة

اميا .
اترفك الوا دف ما عنه يف تقرفك املعار  ،هتلفك ابن ع ا ر،355/5 :
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ص للقة الص للقوة ،132/1 :حلي للة ا ولي للاء ،33/1 :ا ع للالم ،33/3 :مع ،للم ال ل للداب33/5 :
و ،333املن،د.333 :
و ّبمللا نيللق م عللن للي عتيللق !!..بلنحن ننيللك يف بصل و،للود يللله امل للألة ،بضلالً عللن مللن يللو
التعصللك ض ل ّد النيلليعة ،حل ّلّت ب ّ للم ملللا
امليّللا ،بللإ ّب يف تلللك الق ل ة مللن الللامن للاب ال لنّة شللدفدوا ّ
ّ
فتم ّكنوا من منو النيليعة ملن املة العلااء يف فلوم العاشلر ملن اقلرم عللى سليّد النيل داء احل ل عليله
ال الم ،علوا يف مقابله اليوم الاامن عنير من اق ّلرم و لالوا :بيله تل مصلعك بلن اللابري ،وعمللوا ملن
املصللاو والنللوع ما ل مللا تعمللله النيلليعة فللوم عاشللوراء ،وسلليأيت تقصللي ب اللر عللن يللله املوضللوع يف

بحداث سنة 333يل.
ومللا ّادعللوه مللن الكنيللي عللن للي عتيللق ...وانلله للي ال لابري! مللن يلللا الق ي ل  ،ليكللوب يف مقاب ل
التعصك ا عمى ري.
املنيربة ئمة بي ال يا الّ تاوريا النييعة ،ويلا يو ّ
املنيايد ّ

وب مقت الابري وب يلا القي م ابة لري ليللة ،ب ل تل يف مكلاب ودبلن يف ر لر ،بم الّللفن
ب ر،وه من مكانه دبنوه يف ري املكاب اللف و،دوه بيه؟!.
و ا اللييب بعد سرد القصة :باهلل بعلم من قلك امليّا!.
اترفك ا سالم 13 :حوادث ووبياأل 331يل 333يل.
سنة 333يل:
بي للا :يف العاشللر مللن اقل ّلرم عملللا النيلليعة املللأ علللى احل ل النيل يد عليلله ال للالم ،و للدث
شيء ،واحلمد هلل.
احل،ة عملا النييعة الس القرع بعيد
وبي ا :يف الاامن عنير من قف ّ
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الغدفر ا ّر ،و دث شيء ،وله احلمد.
دو ال ل للالم ،233 :ال داف ل للة والن اف ل للة ،323 - 325/11 :الكامل ل ل يف الت ل للارفك،155/3 :
العللي ،33 - 32/3 :شلللراأل الللليك ،133/3 :اترفللك ا سللالم 25 :حلوادث ووبيللاأل 331ي ل
 333يل.و للا اللللييب :واللادأل الرابضللة يف يللله ا عصللر يف لليّ م بعم ل عاش لوراء ...وبنصللك الق للاو
والافنة وشعار ا عياد فوم الغدفر...
العي.32/3 :
ويلللا تع للري ،دفللد ر للر عللن مراسللم عاشللوراء والغللدفر ،ويللو :اللادأل الرابضللة يف لليّ م ...و للم
بماا يله التعابري تتكرر يف يلا ال حلث ،ببلال لق لنلا بب نقلو  :ا ّب وراء يللا بحقلاد دبينلة ،بدرفّلة
وحنينيّة؟!.
و ا ابن اري :برادأل النييعة بب فصنعوا ..فوم عيد دفر م ،ويو اليوم الاامن عنيلر ملن قف
احل،ة بيما فاعمونه!.
ّ
ال دافة والن افة.325/11 :
احل ،للة ،وي لللا
وين للا فني للكك اب للن ا للري يف للوب ف للوم الغ للدفر ي للو الي للوم الا للامن عني للر م للن قف ّ

ملحللة ،لقيللام المجللاع علللى ونلله يف يلللا اليللوم ،حل ّلّت مللن ابللن اللري نق لله يف للري
التنيللكيك يف للري ّ
يلا املوضوع من تابه.
وبي للا :عمل بيل و ال صللرة يف مقابل النيلليعة فللوم الاللامن عنيللر مللن اقل ّلرم  -و للا ابللن اللري:
اليوم الااين عنير  -ما ما تعمله النييعة يف عاشوراء ،و الوا يو فوم ت مصعك بن اللابري ،و ارأل
يه ب كن ما فاار لي احل ل عليله ال لالم ،ونملروه حل ل  ،و لالوا نله صلي و اتل ح ّلّت تل ،
عم النيب.
وب ّب ا ه ابن ّ
عمة النيب ما ب ّب ب احل ابن ّ
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املنللتمم ،233/3 :ال دافللة والن افللة ،323 - 325/11 :الكام ل يف التللارفك ،155/3 :العللي:
 ،33 - 32/3شل لللراأل الل للليك ،133/3 :اترفل للك ا سل للالم 25 :ح ل لوادث ووبيل للاأل 331يل ل ل -
333يل.
ومصللعك يللو ابللن ال لابري بللن الع لوام بللن وفلللد ا سللدف القللرف ،ببللو ع للد ،ننيللأ بل فللدف ب يلله
ع دهللا بن الابري ،وو ّه ال صرة سلنة 33يلل ،بقصلديا وضل ط بموريلا و تل املرتلار الاققلي الّللف لام
ل أثر احل الني يد ،مثّ عاله ع دهللا عن ا ،وبعاده يف بوا ر سنة 33يل وبضلا ليله الكوبلة،
وجت ل ّلرد ع للدامللك ب للن م للرواب لقتال لله ،ب ل ّلري لي لله اجلي للوش ،بك للاب مص للعك فقلّ للا ،ح ل ّلّت للرج لي لله
بلملا د ل العلرا راسل ّلواد ،لير مصلعك وبصلحابه برلللوه ،وشل ّد
ع دامللك بن مرواب بنق لهّ ،
علللي م ،للير ع للدامللك ب ام لوا ،ينيلله وا رللن مصللعك ،بنمللر ليلله ائللدة بللن دامللة ،بحم ل عليلله
وطعنه ويو فقو  :اي لااراأل املرتار ،ونا ليه ر ،فقا له ع يدهللا بن ايد بلن ظ يلاب بقتلله وح ّلا

ربسلله ،وبتللى بلله ع للدامللك ،بللأطلق للله بلللي دفنللار ،بللأي بب فق ل للا ،و للا  :ب تللله علللى طاعتللك،
ولكن باأر اب يل عنده.
وبعمل قيك  -ويم ا ار  -بنّه ت سنة 31يل ،وال عمل بنّه سنة 32يل.
وم كن بقتح امليم و ر الكا  :موضو رفك من بواان على ر د،ي عند اجلا ليق.

اترف ل ل للك ال ل ل لليف ،132 - 151/3 :ال داف ل ل للة والن اف ل ل للة ،313 - 313/3 :مع ،ل ل للم ال ل ل ل للداب:
 ،123/5اترفك بغداد ،135/13 :ال قاأل الكيو ،135/5 :ا عالم.233/3 :
ب للو  :بيل ال لنّة للم طللر متعل ّددة لقنللاء راثر النيلليعة والتنيلليّو ،ب للم للاولوب حمللو وا عللة ال للي
مللن بساس ل ا ،و ت ل و للك مللن فرفللد حيللاء يللله الللل رو ،بللإقا اكللن م القرصللة مللن قلللك شللرعوا
إبلقاء الهتاماأل والتنيكيكاأل يف الوا عة والتنيوفه
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لي عللدوا النيلليعة عن للا ،بللإقا فتم ّكنلوا بفضلاً ا علوا يف مقابل للا يللا الً ،لللئالّ خيللتص النيلليعة طللا،
وي لللا املما ل ل أيت للوب ب لله و ب للاب للل ً وطت للاانً ،بق للد ص ل ّلرع ال لليف يف اترخي لله :132/3 :بب تل ل
حمرم وبعلده بامانيلة بايم ،لتكلوب احلاد لة الاانيلة رف لة
مصعك اب يف مجادو اآل رة ،ب م جيعلوه يف ّ

من ا و  ،و ف عد و ت ا بال تكوب يف مقاب ا و .
التعصك اجلايلي ال ائقي بعينه؟!.
بوليس يلا يو ّ
ويللله املقابلللة لي للا يللي بو مقابلللة ض ل ّد النيلليعة ،ب ل س ل قت ا مقللابالأل اللرية ،بو للا :لللك
بحادف للث القض للائ م للري امل للخمن علي لله ال للالم الّل ل فتم ّكنل لوا م للن احمائ للا بو رفق للا لنيل ل رهتا.

عماله يف مجيو اآلبا  ... :و ت وا ياً فروفه بحد ملن امل للم يف بيب تلراو
بكتك معاوف
ّ
حل،للة بيب ت لراو
يل ،وب ل ّلر لعيللين ،وبدحللمل ّ
ّ وأتتللوين بنللا مل للله يف الصللحابة ،بللإب يلللا بحل ّ
لك ّ
وشيعته!!.
شرع ج ال ال ة بن ايب احلدفد 35/11 :نقالً عن املدائين يف تاو ا حداث.
بمللن ا حادفللث املقلوبللة الّل وبلللا طللا ا حادفللث الصللحيحة يف بضللائ بمللري املللخمن وبي ل
بيته:
حدفث :لو نا مترلاً ليالً تلأل ب بكلر ،لا ابلن ايب احلدفلد :بلإ ّ م وضلعوه يف مقابل

حدفث ال اء.
وح للدفث سل ل ّد ا بل لواو ،للا اب للن ايب احلدف للد :ل لله ال كرف للة
.33/11

بيب بك للر ش للرع للج ال ال للة:

مين بنالة
لعلي عليه ال الم حبدفث :بو بكر وعمر ّ
و ل وا حدفث املنالة ّ
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ياروب من موسى.
و ل وا حدفث امل ايلة اللف يو صرفح بعلي وبي بيته ،ب،علوه يف بيب بكر ووللده وعملر ووللده
وعاماب وولده وعلي وولده.
سيّدا بي اجلنة ،حبدفث( :يللاب ابلو بكلر وعملر) ّسليدا لو

و ل وا حدفث :احل ن واحل
بي اجلنة.
وملن براد التقصللي حلو يلللا املوضلوع وبيللاب بدلّتله الكاملللة ،بعليله بكتللاو شلوار النصللوص يف
تكللفك بضلائ اللصلوص ،مللري حاملد ح ل  ،تو،لد ن لرته يف ا نلد ذلط املخلّلي ،وعن لا مصلورة
يف املكت ة العامة آلفة هللا املرعنيي يف م ،و تاو الع قاأل له بفضا ،و تاو الغلدفر للعالملة ا ميلين،
ومقال للة س للم :احادف للث مقلوب للة يف منا للك الص للحابة نني للرأل يف لّللة ترا ن للا لل لليد عل للي امل لليالين،
و تاو من ج يف ا نتماء امللييب لصائك ع داحلميد.
احل،للة فنللة عميمللة وبرحلاً الرياً
وبي للا :عمل بيل و ال صللرة فللوم ال للاد والعنيلرفن مللن قف ّ
احل،للة ،وقلللك مقابللةً للنيلليعة،
وعيللداً ،مللا تقعللله النيلليعة يف فللوم عيللد الغللدفر الاللامن عنيللر مللن قف ّ
و ّادعوا بنه فلوم د لو النليب وبيب بكلر الغلار ،وقللك بعلد انيلة بايم ملن فلوم لدفر لم ،و لاب ابتلداء
ما عم فوم الغار فوم اجلمعة ،وب اما ال نّة يلا النيعار مناً طوفالً.

الكام ل يف التللارفك ،155/3 :املنللتمم ،233/3 :ال دافللة والن افللة ،323 - 325/11 :العللي:
 ،33 - 32/3ش ل لللراأل ال ل للليك ،133/3 :اترف ل للك ا س ل للالم 25 :حل ل لوادث ووبي ل للاأل 331يل ل لل،
333يل.
ب للو  :اعلللم مللا يللو سل ّلر الامانيللة بايم؟ حل ّلّت فلتاملوا طللا وجيعللوا بعللد فللوم عاشللوراء بامانيللة بايم
فوم مقت مصعك ،وبعد فوم الغدفر بامانية بايم فوم الغار؟!.
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حّت من ليس له معربة لتلارفك بنله فكلن يف قف احل،لة ،بل ملا
وفوم الغار معلوم لدو الك ّ ّ
بوا لر صللقر بو بوائل ربيللو ا و  ،نله يف ي،للرة رسللو هللا مللن املدفنلة مكللة ،وا ،للرة تقللو يف
احل،ة.
قف ّ
التعصك ض ّد النييعة؟!
بلم يلا ّ
،ريم نكار امل لّماأل و رفي التأرفك.
التعصك ّ
وانمر ش ّدة ّ
حّت ّ
لين ا ،للرة،
للا ابللن اللري :بللاب يلللا (بف :فللوم الغللار) ّوللا للاب يف بوائ ل ربيللو ا و مللن بو سل ّ
بإ ّ مللا ب امللا بيلله للالاثً ،وح ل ر،للا منلله صللدا املدفنللة بللد اليا بعللد انيللة بايم بو فويللا ،و للاب
حمرر.
مقرر ّ
د و ما املدفنة يف اليوم الااين عنير من ربيو ا و  ،ويلا بمر معلوم ّ
ال دافة والن افة.323 - 325/11 :
و ا اللييب :ويلا (بف :وب فوم الغار يو  23من قف احل،لة)  ،ل و للط ،بلإ ّب بايم الغلار

وا انا ايم بق من ش ر صقر ويف او ربيو ا و .
العي.33 - 32/3 :
و ا ابن اري بعد نقله مللا عملتله ال لنّة يف مقابل النيليعة :ويللا ملن و مقابللة ال دعلة ب دعلة
مال ا ،و فربو ال دعة ال نة الصحيحة.
ال دافة والن افة.323/11 :
وفن نقو  :ب يو من و مقابلة ال نة ل دعة ،ال دعة ب دعة مال ا ما ق ره ابن اري.
وبملا فللوم الغلار ،ويل يلو بضلليلة يب بكللر بم ؟ بننقل مللا ق لره النيلليك املقيلد رضلواب هللا عليلله
من ا دلّة على عدم القضيلة ،ب القضيلة يي العكس.
ق ر ال يسي :ب ّب النييك ببو علي احل ن بن دمحم الر ي ح ّدث لرملة يف
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شوا سنة 323يل ،عن النييك امليد بيب ع دهللا دمحم بن دمحم بن النعماب ر ه هللا بنه ا :
ربفا يف املنام سلنة ملن ال لن لأين لد ا،تلاأل يف بعلمل ال لر  ،بربفلا حلقلة دائلرة بي لا ان
اري.
فقص.
بقلا :ما يلا؟ الوا :يله حلقة بي ا ر،
ّ
بقلا من يو؟
بقالوا :عمر بن اك ّاو.
بقر ا النا ود لا احللقة ،بإقا بان بر ،فتكلم على النا بنييء بحصله.
ّ

بق عا عليه الكالم و لا :بفّ ا النييك :ب يين ما و،له الد للة عللى بضل صلاح ك بيب بكلر
عتيق ابن ايب حابة من وله هللا تعا ( :اثين ب ن ق كا يف الغار)؟
بقا  :و،ه الد لة على بض بيب بكر من يله اآلفة يف ستة مواضو:
ق كللا يف

ليب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وق للر ب بكللر ،ب،عللله اثنيلله ،بقللا ( :اثين ا ن ل
ا و  :ب ّب هللا تعللا ق للر النل ّ
الغار).
والااين :بنّه وضع ما ل،تماع يف مكاب واحد ،لتأليقه بين ما ،بقا  ( :ق كا يف الغار).
والاالللث :بنّلله بضللا ليلله بللل ر الصللح ة لي،معلله بين مللا بللا فقتضللي الرت للة ،بقللا  ( :ق فقللو

لصحابه).
والرابو :بنّه ب ي عن شققة النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عليه وربقه به ملوضعه عنده ،بقا :
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( اب).
واكمللس :بنلّله ب للي ب ّب هللا مع مللا علللى حللد س لواء ،انص لراً مللا ودابع لاً عن مللا ،بقللا ّ ( :ب هللا
معنا).
وال للاد  :بنلّله ب للي عللن نللاو ال للكينة علللى بيب بكللرّ ،ب رسللو هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تقار لله ال للكينة
ط ،بقا ( :بأنا هللا سكينته عليه).
ّ
ب له ستّة مواضو تد ّ على بضائ بيب بكر من رفة الغارً ،كنك و لغري ال عن بي ا.
حيأل بكالمك يف الحت،لاج لصلاح ك عنله ،و ين بعلوب هللا سلأ،ع مجيلو ملا بتيلا
بقلا له ّ

الرفح يف فوم عاصي).
به ( رماد اشت ّدأل به ّ
ّبما ولكّ :ب هللا تعا ق ر النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،و،ع ب بكر اثنيه.
ب و ار عن العدد ،لعمرف لقد اب ا ن  ،بملا يف قللك ملن القضل ؟! وفلن نعللم ضلرورًة ب ّب
مخمناً ومخمناً بو مخمناً و ابراً ا ناب ،بما برو لك يف ق ر العدد طائالً تعتمده!!.
و ّبما ولك :نّه وصق ما ل،تماع يف املكاب.
بإنّه ا و  ،نّه املكاب جيمو املخمن والكابر ،ما جيمو العدد املخمن والكقار.
النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بشر من الغلار ،و لد مجلو امللخمن واملنلابق والك ّقلار ،ويف قللك
وبفضاً بإ ّب م ،د ّ
النيما عافن).
عا و( :ّ ،بما للّلفن قروا لك م ع عن اليم وعن ّ
وله ّ
النيب ،والنيي اب ،وال يمة ،والكلك.
وبفضاً بإ ّب سقينة نوع د مجعا ّ
واملكاب فد ّ على ما بو ،ا من القضيلة ،ب بضالب.
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و ّبم للا ول للك :نّلله بض للا لي لله ب للل ر الص للح ة ،بإنّلله بض للعي م للن القض للل ا ولل ل ّ ،ب اس للم
الصللح ة جيمللو ب ل املللخمن والكللابر ،والللدلي علللى قلللك وللله تعللا  ( :للا للله صللاح ه ويللو للاوره
سوا ر،الً).
ب قرأل لّلف لقك من تراو مثّ من ن قة مثّ ّ
وبفضلاً بللإ ّب اسللم الصللح ة ت لللق بل العا ل وبل ال يمللة ،والللدلي علللى قلللك مللن للالم العللرو
الّلللف نللا القللررب بل للا م  -بقللا هللا عل ّلا و،ل ّ( :ومللا برسلللنا مللن رسللو ّ بل للاب وملله)  -ب ّ للم
ةّوا احلمار صاح اً ،بقالوا:
ّب احلمار مو احلمار م يّة * بإقا لوأل به ب ئس الصاحك
احلي صاح اً ،الوا قلك يف ال يي شعراً:
وبفضا د ةّوا اجلماد مو ّ
رأل ينداً وقا ري ا تياب * ومعي صاحك توم الل اب
فعين :ال يي.

بللإقا للاب اسللم الصللح ة فقللو بل املللخمن والكللابر ،وبل العا ل وال يمللة ،وبل احليلواب واجلمللاد،
ح،ة لصاح ك بيه؟!
بأف ّ
ّ
و ّبما ولك :نّه لا  ( :لاب) .بإنّله و عليله ومنقصلة لله ودليل عللى ئلهّ ،ب ولله( :
اب) ي  -وصورة الن ي و القائ  :تقع  -خيلو بب فكوب احلاب و و من بيب بكلر طاعلةً

ليب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فن لى علن ال اعلاأل ،بل أيملر طلا وفلدعو لي لا ،و ب
بو معصيةً ،بإب اب طاعةً ،بلإ ّب الن ّ
اب معصية ،بقد اه النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عن ا ،و د ش دأل اآلفة بعصيانه ،بدلي بنّه اه.
و ّبما ولك :نّه ا ّ ( :ب هللا معنا) ،بإ ّب النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص د ب ي ب ّب هللا معله ،وع ّلي علن نق له بلقلظ
اجلمو ،قولهّ ( :ان ّنالنا ال ّل ر و ّان له حلابموب).
علي بن
و ي بفضاً يف يلاّ :ب ب بكر ا  :اي رسو هللا حاين على ب يك ّ
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بيب طاللك ملا لاب منلله ،بقلا لله النلليب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( :
بن بيب طالك عليه ال الم.
و ّبما ولكّ :ب ال كينة نالا على بيب بكر.

لاب ّب هللا معنلا) ،بف :معللي وملو ب لي علللي

بإنلّله تللر للمللايرّ ،ب اللللف نالللا عليلله ال للكينة يللو الّلللف بفلّلده جلنللود ،و لللا فني ل د ظللاير
القللررب يف وللله( :بللأنا هللا سللكينته عليلله وبفلّلده جبنللود ترويللا) ،بللإب للاب ببللو بكللر يللو صللاحك
للنيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص من الن وة.
ال كينة ب و صاحك اجلنود ،ويف يلا راج ّ
على ب ّب يلا املوضو للو تمتله علن صلاح ك لاب لرياًّ ،ب هللا تعلا بنلا ال لكينة عللى النليب

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يف موضع اب معله لوم ملخمن بنيلر م بي لا ،بقلا يف بحلد املوضلع ( :بلأنا هللا سلكينته
على رسوله وعلى املخمن وبللام م لملة التّقلوو) ،و لا يف املوضلو اآل لر( :بنلا هللا سلكينته عللى
رسوله وعلى املخمن وبنا ،نوداً ترويا).

صلله وحللده ل للكينة للا ( :بللأنا هللا سللكينته عليلله) ،بلللو للاب معلله
ومللّلا للاب يف يلللا املوضللو ّ
مخمن لنير ه معه يف ال كينة ما شر من ق ران يلا ملن امللخمن  ،بل ّد را،له ملن ال لكينة
على رو،ه من ا ًاب.
وتقر النا  ،واستقيما من نومي.
بلم ر ،و ًّ ،
ا حت،اج ،323 - 325/2 :ومن براد التقصي بلريا،و ال رائي.333 :
وبي للا :لّللد طللاء الدولللة النقيللك ب ب للد املوسللوف  -والللد الني لرفي الرضللي واملرتض لى  -نقابللة
احلج ،واملما  ،و تك ع ده بللك من شلريا  ،ول ّقلك ال لاير قا
العلوفّ لعرا  ،و ضاء القضاة ،و ّ
املنا ك ،بأمتنو اكليقة القادر من تقليده ضاء القضاة ،وبمضى ما سواه.
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الكام يف التارفك.132/3 :
ويف ال دافة والن افة ،333/11 :والن،وم الاايرة 213/3 :بب يلا حدث يف سنة 333يل.
وطللاء الدولللة يللو :ابللو نصللر للرو بللريو بللن عضللد الدولللة بللن ر للن الدولللة بللن بوفلله ،ملللك بعللد
وبللاة ب يلله شللر الدولللة يف مجللادف اآل للرة سللنة 333ي لل ،ملللك بغللداد وبللار و و سللتاب و رمللاب
و رييا ،وتلويف ّر،لاأل يف عاشلر مجلادو اآل لرة سلنة 333يلل ،و لاب مرضله تتلابو الصلرع ،ل
علي عليه ال الم.
مني د ّ
افة ا رو.233 - 233/23 :
بلمللا وصل
ل ّ مللا للاب فعمللله احل ّكللام مللن ر بوفلله فكللن للرليقللة سللوو اكضللوع والمضللاءّ ،
ا مر تولية عا شليعي ملنصلك م ّلم ،ب ويلو ضلاء القضلاة ،امتنلو اكليقلة و ًضله ،و فلتكلّم
طاء الدولة بنييء!!!.
سنة 332يل:
بي للا :اد بمللر العيّللارفن والقاسللد ب غللداد ،ب عللث طللاء الدولللة عميللد اجليللوش ب علللي الع لرا
احل،ة ،بافّنلا لله بغلداد وبلاً منله ،ومنلو ال لنة
ليدبّر بموريا ،بد ل ا فوم الاالاثء سابو عنير قف ّ
والنييعة من ظ ار مليك ،بمنلو بيل الكلرا فلوم عاشلوراء ملن املة العلااء عللى احل ل النيل يد،
ومنو بي و ال صرة من ايرة ي مصعك.
ونقى بعد قلك ابن املعلّم بقيه النييعة عن ال لد.
املنل ل ل ل للتمم ،223 - 213/3 :و ،253 - 252اترفل ل ل ل للك ا سل ل ل ل للالم 223 - 225 :ح ل ل ل ل لوادث
ووبياأل 331يل 333 -يل ،الن،وم الاايرة.52 - 51/3 :
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وعميد اجليوش يو احل ن بن بيب ،عقر استاق يرما ،وللد سلنة 353يلل ،و ّه طلاء الدوللة تلدبري
العرا  ،ب قي والياً على العرا اب سن وس عة بش ر واحد عنير فوماً ،تويف سنة 331يل.
املنتمم.253 - 252/3 :
وابن املعلّم يلو النيليك املقيلد دمحم بلن دمحم بلن النعملاب ،و تلل ر لنلا املصلادر سل ك ت عيلد النيليك
أتم يف حياة النييك املقيد بنّله لاب بعيلداً علن ا حلداث والقلنت ،بللم مشلتله يلله
املقيد ،وفم ر ملن ّ
املرة؟ ال ك ري واضح.
ّ
فقو مارتن ... :بإ امة ما يله املراسيم يف تلك ا ايم ا ربعلة  -فلوم عاشلوراء والغلدفر والغلار
ومقتل مصللعك  -يللي الّل بسللقرأل عللن بللرو ا تالبللاأل بل النيلليعة وال للنة وو للوع ا شللت ا األ
يف بوسللاط م ،وبلغللا ا شللت ا األ ح ل ّديا ب ل الني ل ّار سللنة 332يل ل 1333 /م ،بكلّللي احلللا م
ال وف ي يف العرا إبمخاد انريا.... ،
و لا بفضلاً :ف لدو بلن املعلّلم ضللعاً يف تللك ا حلداث ،بل بلا بب تلدابري صلارمة لد اتلللأل
ضل ّد ال لنّة مللن للال مللنع م مللن امللة مراسلليم م والّلا معا للة بعللمل ا تلرا الّلللفن للانوا فخفلّلدوب
التو ،األ ،لللك ام احلا م املل ور إببعاد عيم النييعة مخّتاً ي فا ا حيادة لل،ميو.
تلك ّ
نمرايأل علم الكالم عند النييك املقيد.33 - 35 :
ب ناءً على ليله فكوب النييك املقيد د راع ضحيّة تا يا حياد احلا م لل،ميو!!!.
سنة 333يل:
بي ا :منو عميد اجليوش بي الكرا و و ال ا من امة مراسم عاشوراء
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و ال صلرة و و النيلعري ملن مال قللك بيملا ن ل وه

من ال كاء والنوع بامتنعوا ،ومنلو بيل
مقت مصعك بن الابري.
و و النيعري :حملّة ب غداد بو مدفنة املنصور ،وبيل ا سنة.

املنتمم ،222/3 :اترفك ا سالم 223 :حلوادث ووبيلاأل 331ي ل 333 -يلل ،الن،لوم الاايلرة:
 ،233/3ال دافة والن افة ،332/11 :مع،م ال لداب.333/1 :
و للا ابللن ا للري :وبي للا اشللت ّدأل القتنللة ب غللداد ،وانتنيللر العيّللاروب واملق للدوب ،ب عللث طللاء الدولللة
بغللداد بافّنللا للله و مللو
عميللد اجليللوش ا علللي بللن اسللتاق يرمللا الع لرا ليللدبّر بمللره ،بوص ل
املق للدفن ومن للو ال لنّة والني لليعة م للن ظ للار م لللاي م ونق للى بع للد قل للك اب للن املعلّللم بقي لله المامي للة،
باستقام ال لد.
الكام يف التارفك.133/3 :
لص اب للن ا للري ي لللا ،ويف بح لداث ال للنة املاض للية (332ي ل ل) ب ّب احلاد للة
وفم للر مل للن ّ
أتم ل يف ن ل ّ
واحدة ،وا تال يف سنة و وع ا.
سنة 333يل:
بي للا :مللا للا ا اتبكللي :يف فللوم عاشللوراء عم ل بي ل الكللرا مللا ،للرأل بلله العللادة مللن النللوع
الي للوم الا للاين مراع للا ًة ،ل ل

و للريه ،واتق للق ف للوم عاش للوراء ف للوم امل ر ،للاب ،ب للأ ّره عمي للد اجلي للوش
الرابضة.
بأما مصر ،بإنّه لاب فقعل طلا يف فلوم عاشلوراء ملن النلوع وال كلاء والصلراا
يلا ما اب ب غدادّ ،
وتعليق امل وع بضعا قلك ،سيّما ّبايم لقاء مصر بين ع يد ،بإ ّ م انوا بعلنوا الربمل....
الن،وم الاايرة.213/3 :
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وسيأيت عن رفك شرع حا الدولة القاطميّة وال ب ّس ا ببو دمحم ع يدهللا وبنوه.
وبي للا :يف فللوم ا حللد عاشللر ر،للك اثرأل بتنللة يائلللة يف بغللداد ب ل ال لنّة والنيلليعة يف الكللرا،
و يعة الربيو.
و للاب بدافللة القتنللة :بب صللد بعللمل ا للامشي مللن بللين الع للا مللن بي ل و ال صللرة ،صللد ب
ع للدهللا دمحم بللن دمحم بللن النعمللاب املقيللد املعللرو بللن املعلّللم بقيلله النيلليعة يف م لل،ده بللدرو رايع،
تعرضاً امتعمل منه بصابه.
وتعرض به ّ
بمتقاه وان منه ّ
ب ار اصحابه واسلتنقروا بيل الكلرا ،وصلاروا دار القاضلي بيب دمحم بلن ا قلاين وبيب حاملد
السرابيين ب ّوكا وطل وا القق اء ليو عوا طم ،ب ربوا.
بحميا القتنة ،واشت ّد القتا .
ويف  23ر ،للك ف للوم اجلمع للة مج للو القض للاة والقق للاء وبحض للروا مص للحقاً ق للروا ب للم ب لللوه م للن

ش لليعي ّادع للى بنّلله مص للحي اب للن م للعود ،وي للو خم للالي للمص للاحي ،بأش للار بب للو حام للد والقق للاء
بتحرفقه ،بحر بحضر من م.
ويف ليلة النصي من شع اب تك اكليقةّ :ب ر،الً من بي  ،ر الن رواب حضلر امل ل،د
ودعا على من بحر املصحي ،بتق ّدم ب ل ه بأ ل ،برسم بقتله ،بقت .

بللتكلّم بي ل الكللرا يف يلللا املقتللو  -نّلله مللن النيلليعة  -وو للو القتللا بيللن م وب ل بي ل و
ال صرة و و النيعري والقالّئ  ،و صد بحداث الكرا و دار بيب حاملد ،بانقتل عن لا ،ونلا دار
الق ن ،وعمما القتنة.
بلما بلغ قلك اكليقة القادر هلل بنقل القرساب الّلفن على و ملعاونة بي
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ال لنّة ،وسللاعديم الغلمللاب ،وضللعي بيل الكللرا ،وبحللر مللا فلللي بن للر الللد،اج ،وحر للا دور
ارية من دور النييعة.
مث ا،تمو ا شرا والت،ار دار اكليقة ،بتكلّموا بعقا عن النييعة.

ويف ش ر رمضاب بلغ اكي عميد اجليوش ،ب ار ود ل بغلداد ،براسل ب ع لدهللا بلن املعلّلم
بقي لله الني لليعة ب خي للرج ع للن ال ل للد و ف للا نه ،ووّ ل ب لله ،بر للرج يف ليل للة ا ح للد ل ل و بق ل م للن
رمض للاب ،وتقل ل ّدم لقل ل مل عل للى م للن ان للا ل لله ف للد يف القتن للة ،بض للرو للوم وحل ل س ر ل لرفن ،ومن للو
وعلي.
التعرض للل ر وال خا سم النيير
ّ
القصاص من اجللو و ّ
ّ

للقصلاص علوديم
علي بلن مافلد يف ابلن املعلّلم ،ب ّ
لرد ،ورسلم ّ
ور،و ببو حامد داره ،وسأ ّ
التعرض للقنت.
عادهتم من الكالم بعد بب شر ،علي م تر ّ
املنل للتمم ،233 - 233/3 :الكام ل ل يف التل للارفك ،233/3 :مل للررة اجلنل للاب،333 - 333/2 :

الع ل للي ،33 - 35/3 :اترف ل للك ا س ل للالم 233 - 233 :حل ل لوادث ووبي ل للاأل 331ي ل ل ل 333 -يل ل لل،
ال داف للة والن افل للة ،333 - 333/11 :الن،ل للوم الااي للرة ،213/3 :شل لللراأل الل للليك- 133/3 :
.153
و يعة الربيو من وبة الربيو بن فونس حا،ك املنصور.
مع،م ال لداب.333/3 :
وببو دمحم بن ا قاين ،بانه اب اضي بغداد لم ا ،ويل القضاء سنة 333يل.
وببللو حامللد السلرابيين يللو :ا للد بللن دمحم ،ب للام ب غللداد منيللتغالً لعلللم حللّت انت للا ليلله الر سللة

وعمم ،ايه عند امللو والعوام ،تويف سنة 333يل.
املنتمم 233/3 :و.233 - 233
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وعلي بن مافد ،اب والياً على ع ّدة و ايأل ،و لاب مل،لأ النيليعة ،تل،لأ ليله يف النيلدائد ،صلد
ّ
يف ر ر عمره ال ل اب ،باعت يف طرفقه ،ب عث ابنله دبي لاً للنيابلة عنله ،و تلك ف لأ تقليلده و فلة
ع ده بأ،يك ،تويف علي بن مافد سنة 333يل.
املنتمم.233/3 :
وينا نل ر ع ّدة ت اى أل عن احلادث.:
( )1يل ل للاب ص للد ي لللا الل ل عمل الني لليك املقي للد ورقاه وان من لله م للر و رف للك اب للن ا ق للاين
والسل لرابيين وبقيّ للة علم للاء ال ل لنّة ،و ،ل لله ي ،للم بص للحاو املقي للد والني لليعة عل للى ا س للقرافين واب للن

ا قاين وانلوا من ما؟!.
و قا فكن يللا التع ّلرض للنيليك املقيلد ملر علملاء ال لنّة ،بللم فنكلروه ح ّلّت تلتم القضليّة و
تت ّور؟!.

( )2فللل ر لنللا التللأرفك اسللم مللن بحضللر املصللحي؟ بللاب للاب مللن العلمللاء وبعيللاب النيلليعة
علي م ق ر اةه ،وملا فل روا ب و برد عادف ليس من ّبر ف النييعة.
ّ
لك عللا مللن علمللاء ال لنّة
ل
س
لن
ل
م
لم
ل
ك
ح
ل
ي
و
!
لحي؟
ل
ص
امل
لر
ل
ح
ب
لن
ل
م
لك
ل
س
للف
( )3تل لوا الّل
ّ
ّ
القت ؟!.
بف تللد ّ للله يف ا حللداث ،حل ّلّت بنلله تعل ّلرض
( )3و ّبعللد النيلليك املقيللد؟ و فنقل لنللا ّ
املخر للوب ّ
ك وا قو وسكا؟.
لل ّ
العامة  -الّ تنيك ّ ا ارفة يف بغداد  -و سكاهتا؟.
وي ت عيده ّ ل ناع ّ
مخر لوا ال لنّة ّب للمقيللد ض للعاً يف بعمللا النيللغك ،والّلللف
فقللو مللارتن :مل ّلرة ب للرو فللل ر ّ
ف للدو ينللا يللو بنلّله مللو انطللة م للخوليّة اجملتمللو المللامي لنقيللك الّلللف منللاص مللن حضللوره ل لرار
ال الم وا من والنمام ،بالب ّد للحا م من بعاد شرصيّة
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م م لللة تت يي ل لاً للر لواطر ال ل لنّية امللتاع للة ا ائ ،للة ،و فك للن ل ر الق للداء للري الققي لله الني لليعي
ال ار  ،ب ويو النييك املقيد!.
نمرايأل علم الكالم عند النييك املقيد.33 :
و ف عد ابن ا قاين بو السرابيين بو بحد علماء ال نة.
تتعرض
بعلى ّ
بف حا النييعة يي ا لّيّة يف بغداد ،ويي الّ دائماً ّ
احلق وضوع النيمس مع ا ،ب م لنتي،ة ر القداء!.
و ب اب ّ
سنة 333يل:

القتل والن لك واحللر ،

بي ا :ما لا ابلن اجللو ف :ورد اكلي ب احللا م بنقلل دار ،عقلر بلن دمحم الصلاد ملدفنلة
من بتح ا وب ل مصحقاً ور أل انا بيه  -و فتعرض له الدار بحلد منلل وبلاة ،عقلر  -و لاب
احلللا م للد بنقللل يف يللله ال للنة ر ،لالً ومعلله رس لوم احل لنّي واحل للينّي و اديللم بي للا ،ورسللم للله بب
ضللريم وفعلم للم شللارة لقللتح الللدار والنمللر مللا بي للا مللن راثر ،عقللر ،و ل قلللك حض لرته
لي ،بأ،للابوه ،بقتحللا ،بو،للد بي للا مصللحي
ل لرياه وفل ّ
لرده مكانلله ،ووعللديم علللى قلللك ال لاايدة يف الل ّ
و عك من نيك م ّو حبدفد ودر ة ياراب وحربة وسرفر ،ب،مو و  ،ومضلى معله مجاعلة ملن
بلمللا وصلللوا بطلللق للم النققللاأل القرف للة ،ورد علللي م ال لرفر وب للل ال للا ي ،و للا  :بان بحل ّلق
العلللوفّ ّ ،

قام له.
به ،بانصربوا ّ
املنللتمم ،233 - 233/3 :وماللله يف ال دافللة والن افللة ،332/11 :واترفللك ا س للالم- 233 :
 233ح لوادث ووبي للاأل 331ي ل ل 333 -ي لل ،الن ،للوم الااي للرة 222/3 :وبي لله :للاب الّلللف بتح للا
تك العضدف الداعي.
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املعا الع يدف ،الّلك احل،لا ومصلر
واملراد من احلا م :يو احلا م مر هللا منصور بن العافا بن ّ
والنيللام ،تل يف شل ّلوا سللنة  311جل ل  ّ ، ،للاأل ب تلله سللا امللللك عليلله مللن تللله ،و انللا دولتلله
عنيرفن سنة ،وفعر حلا م.
سنة 332يل:
بي للا :م للاأل عمي للد اجلي للوش بقللام بع للده بر للر املل للك وبقب ي ل الك للرا و و ال للا يف عم ل
عاشوراء ،بأ موا املراسم والنياحة يف املنيايد.
املنتمم ،253/3 :العي ،33/3 :دو ا سالم.213 :
وبرللر امللللك يللو :ببللو الللك بللن الصللرييف دمحم بللن علللي بللن لللي ،للاب انئللك سللل اب الدولللة
لعلرا  ،تل سللنة 333يلل ،تللله سللل اب الدولللة ،بكانللا نيابتلله لعلرا مخللس سللن وبربعللة اشل ر
وا ين عنير فوماً ،و ي  :تله سنة 333يل.
افة ا رو.233/23 :
وبي لا :ب امللا النيلليعة مراسلم القللرع يف اليللوم الاللامن عنيلر مللن قف احل،للة ،فلوم عيللد للدفر لم،
و فّنا احلوانيا ،واكنوا من امة يله املراسم ب ك الو فر.
وق ر احلابظ اللييب :وبي ا عم فوم الغدفر وفوم الغار ،لكن ب كينة.
ال دافة والن افة ،333/11 :العي ،33/3 :شلراأل الليك.133/3 :
فتضمن القلدع يف ن لك العللوفّ لقلاء مصلر ،و تلك بيله الري ملن
وبي ا :تك ب غداد حمضراً ّ
لخر
وتقرد ابن ا لري ملن بل امل ّ
العلماء ،من م :النيرفي الرضي واملرتضى و اري من علماء ال نّةّ ،

بل ر اسم النييك املقيد يّن تك يف اقضر.
الكام ل ل يف التل للارفك ،233/3 :ال دافل للة والن افل للة ،335/11 :العل للي ،33/3 :الن،ل للوم الاايل للرة:
 ،233 - 223/3دو ا سالم ،213 :شلراأل الليك ،132/3 :مررة اجلناب
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والعلوفلّلوب لقللاء مصللر وف ل ّلموب لقللاطميّ  ،اسللتعا ا نللا يلكللت م وطالللا م ل ّدهتا ،ملك لوا
برفقية سنة 233يل ،وبو من ويل من م ابو دمحم ع يدهللا ،ويف ع لد العاضلد هلل لّلد صلالع اللدفن
جتمو على صالع الدفن سلوداب الصلعيد يف مائلة بللي و لوف بملره بلدب يف تضلعيي
و لو عليه ،وملّا ّ
العاضد هلل ،وبقي ف لك من العاضد هلل بشياء ارية من ا موا والنري ويف سنة 533ي ل للو
صالع الدفن العاضلد ّع ملن اكالبلة و لك بصلر للم تضليء هلل الع اسلي ،وانق علا اللدعوة
الع يدفة القاطميّة.
دو ا سالم ،233 :الكام يف التارفك .31 - 23/3
و ّبمللا ن ل م بقيلله ا للتال اللري :بللليك بعللمل ب للم مللن بو د علللي بللن بيب طالللك عليلله
ال الم ،ور ر ب ّب ن م مد و وليس بصحيح ،وتع ّدو ر ر ن ت م الي ود.
و ّبما العرفضة الّ ت ا يف القدع يف ن م وبمضلايا الري ملن العلملاء ،بل عمل صل ّد ا ،ور لر

لحة
قيللك ب ّب المضللاء للاب تقيّ لةً،
للص مللن الني لرفي الرضللي ،بقللد اللر الكللالم حللو صل ّ
ص عند شيوع صيدة ن ل ا ليله يف ملدع القلاطميّ  ،وعتلاو اكليقلة عللى واللده،
مضاءه،
وانكار الرضي ا ا له ،وملا طلك منه نمم صيدة يف القدع يف ن م امتنو.
ّ
را،و الكام يف التارفك.31 - 23/3 :
و ّبما مضلاء الو يقلة ملن ل النيليك املقيلد ،بللم فا لا ،وقللك لتق ّلرد ابلن ا لري بنقلله علن النيليك
املقيللد ،و فللل ر اةلله سلواه يلّلن تعل ّلرض لللل ر يلللا اقضللر ،ولللو للاب املقيللد بمضللاه لللل ر اةلله ا اللر
املخر  ،ب لّ م ،نّه شيك النييعة و مام م،
ّ
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والنييك املقيد رضواب هللا عليه اب بعيداً عن مال يلله ا ملور اشل ّد البتعلاد ،وقللك واضلح مللن
بحا ،حبياته ّد هللا روحه.
سنة 332يل:
بي لا :مللا للا ابللن اللري :يف اقللرم بقب برلر امللللك الللو فر للللروابمل بب فعمللوا بللدعت م النيللنعاء
والقضيحة الصلعاء من ا نتحلاو والنلوع وال كلاء ...بلال ،لااه هللا لرياً وس ّلود هللا و ،له فلوم اجللااء
نه ةيو الدعاء.
ال دافة والن افة.335/11 :
والماير ب ّب يلا احلادث يو نق ه حادث ال نة املاضية ،وا تال يف و ا و وعه.
حّت فت ،م عليه طله الع اراأل النينيعة وسلوء ا دو ،قنلك لله ّ بنله
وما قنك برر امللك ّ
لحى بنق له ،ل بقلاء
بعاد سنّة ح نة ،ويي امة امللأ عللى ابلن بنلا رسلو هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الّللف ض ّ

ا سالم.
سنة 333يل:
بي ا :يف رة حمرم يف فوم الاالاثء و عا بتنة ب اي الكرا وبي و النيلعري ،لاب سل ا ب ّب
القالّئل  ،مثّ س ل ّكن
بيل الكللرا ،للا وا ب للاو النيللعري ،بتولّللو طللم بيللله ،بللا تتلوا ،وتعل ّدو القتللا

القتنللة الللو فر برللر امللللك ،ومنللو بيل الكللرا مللن النللوع فللوم عاشللوراء ومللن تعليللق امل للوع ،وق للر ابللن
الري ب ّب برلر املللك سل ّكن القتنللة عللى بب تعمل اللروابمل بلدعت م ،و للاب النيلرفي الرضلي لد تللويف
اقرم ،باشتغلوا به.
يف امس ّ
املنتممم ،233/3 :ال دافة والن افة ،2/12 :الن،وم الاايرة.233/3 :
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سنة  333يل:
بي للا :يف ربي للو ا و يا ،للا بتن للة م ول للة بواس للط بل ل الني لليعة وال ل لنّة ،بن للا حم للا الني لليعة
علي بن مافد واستنصروا به.
والافدفة واح ا ،ب ربوا و صدوا ّ

املن ل للتمم  ،233/3الن ،ل للوم الااي ل للرة ،231/3 :الكام ل ل ل يف الت ل للارفك ،235/3 :م ل للررة اجلنل ل للاب:
 ،23/3العي.33/3 :
وبي ا :يف ربيو ا و احل منيل د احل ل عليله ال لالم وا رو لة ،و لاب ال ل ك ملا لا ابلن
اجلللو ف :ب ّب الق لوام بشللعلوا مشعت ل ريت ل سللق تا يف ،للو اللي ل علللى التللأ فر بأحر تللاه ،وتع ل ّدأل
النار.
املنتمم ،233/3 :ال دافة والن افة ،5 - 3/12 :الن،وم الاايرة.231/3 :
لص ب ّب القتنللة ب ل
وي ل مللا ق للره ابللن اجلللو ف مللن س ل ك احلللر للا يف مقللام التعلي ل ؟
ل ّ
النييعة وال نّة انا ائمة و ا احلر  ،ويو ربيو ا و .
وبي للا :مللا للا ابللن ا للري :يف اقل ّلرم تلللا النيلليعة جبميللو بللالد برفقيللة ،و للاب سل ك قلللك ب ّب
املعا بن دفس ر ك ومنيى يف القريواب والنا ف للّموب عليله وفلدعوب لله ،با،تلا جبماعلة ،ب لأ
ّ
العامللة
عللن م؟ بقيلللك يللخ ء رابضللة ف لّوب ب بكللر وعمللر ،بقللا  :ي بيب بكللر وعمللر ،بانصللربا ّ
من بوريا درو املقلى ملن القلريواب  -ويلو مكلاب جتتملو بله النيليعة  -بقتللوا ملن م ،و لاب قللك
شل ل وة الع للكر وبت للاع م طمعل لاً يف الن للك ،وان ل ل ا بف للدف العام للة يف الني لليعة ،وب ل لرايم عامل ل
وحرض م ،وس ك قلك انه اب د اصلح بملور ال للد ،ب لغله بب املع ّلا بلن دفلس فرفلد عالله،
القرياب ّ

بلاراد ب لاده ،بقتل ملن النيليعة للق اللري ،وبحر لوا لنلار ،و لا دايريلم ،و تللوا يف مجيلو برفقيللة،
بتحص للنوا ب لله ،بحص للريم العام للة وض لليّقوا
وا،تم للو مجاع للة م للن م ص للر املنص للور رف للك الق للريواب،
ّ
علي م ،باشت ّد علي م
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اجللوع ،بلأ لوا خير،لوب والنلا فقتلللو م! ح ّلّت تللوا علن ر لريم!!! وجلللأ ملن لاب ملن م مل دفللة
اجلامو ،بقتلوا لّ م.
وب ار النيعراء ق روا يله احلاد ة ،بمن برع م رو ،ومن حافن.
يل للله احلاد ل للة املخملل للة ابل للن ال للري يف ال دافل للة

الكام ل ل يف التل للارفك ،235 - 233/3 :وبشل للار
والن افة.5/12 :
املعا بن دفس بن مصلنور بلن بلكل احلملريف ،صلاحك املغلرو ،ل ّق له احللا م الع يلدف شلر
و ّ
الدولللة وبرس ل للله اكلعللة والتقلييللد سللنة  333ي لل ،و للك كليقللة الع لرا  ،ب ّ ،للا امل تنصللر حلربلله

،ينياً وطا حرطم له ،تويف يف شع اب ليص سنة 353يل وله سا ومخ وب سنة.
شلراأل الليك.233/3 :
والقيللوراب يف ال للليم الاالللث ،مدفنللة عميمللة إببرفقيللة ،وللليس لغللرو مدفنللة ب ،ل ّ من للا،
دما العرو برفقية وب ربا ال الد ،بانتق بيل ا عن ا.
مع،م ال لداب.323/3 :
وينا نضو عدة بسئلة ترت ط حلادث:
اقرم؟
ب  -ملاقا تلا النييعة يف ّ

بب

او؟
ك فو،ك الرتداد ،حّت ف اع دم ال ّ
و  -وي ال ّ
ج  -وي تكلّم مجاعة يف شيء ما فو،ك احلكم طله ال رعة من دوب رىفّة ونمر يف امل ألة؟
د  -وي ل ا ن للانيّة تق ل بماللا يللله ا عمللا النيللنيعة وال دة العامللة؟ بفللن انللا الن للانية

حرة تنيعر مل خولية ي تقي بمام الملم والتعدف؟
رنلا ؟ وي انا ضمائر ّ
صرع املخر وب :و اب قلك ش وة الع كر وبت اع م! طمعاً يف
وبعد يلا بقد ّ
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وحرض م ،وس ك قلك بنه اب د بصللح بملور ال للد ،ب لغله
الن ك! ...وب رايم عام القريواب ّ
املعا بن دفس فرفد عاله ،بأراد ب اده بل...
ب ّب ّ
بحقيق على الن اننية مجعاء بب ت كي على ملن قيلك ضلحيّة يللا احللادث بلد اللدموع دملاً،
وتنيللمئا لللوطم مللن ا و للاد والوحللوش الّلللفن عمل لوا مال يلللا احلللادث ،حللّت لللو بتّنيللا لللوطم ملللا
قرة من الر ة!!! بإ ّان هلل و ّان ليه را،عوب.
و،دأل بي ا ّ
سنة 333يل:
ً علللى موضللع م ،وعمل
بي للا :ب ّب القتنللة بل النيلليعة وال لنّة تقا مللا ،وعمل بيل القالّئل

بي الكرا ً على الد ّا يّا فلي م ،و ت النا على يلفن ال لاب  ،و لدم املقلدام ابلو مقاتل -
و للاب علللى النيللرطة  -ليللد الكللرا ،بمنعلله بيل للا والعيّللاروب الّلللفن للانوا بي للا ،و للاتلوه ،بأحر للا
الد ا وبطرا ر الد،اج و فت يّأ له الد لو.
و للا اللللييب :وبطقئللا الن لرياب يف سللو ال للد،اج ،مثّ اسللتتاو القللادر هلل مجاعللة م للن ال للربمل
والعتاا  ،وب ل لوط م لتوبلة ،وبعلث ال لل اب حمملود بلن سل كتك  -صلاحك راسلاب
 أيمللره بننيللر ال لنّة ،ب للادر وبع ل  ،و ت ل مجاع للة ،وبقللي لللق م للن ا ةاعيليللة والرابضللة واملعتال للةواجمل ّ مة ،وبمر بلعن م على املنابر....
املن للتمم ،233/3 :ش لللراأل ال للليك ،133/3 :م للررة اجلن للاب ،21/3 :الع للي ،33/3 :ال داف للة
والن افة ،3/12 :دو ا سالم.215 - 213 :
وحممللود بللن سل كتك ابللو القاسللم سلليي الدولللة ابللن ا مللري انصللر الدولللة بيب منصللور ،ولللد سللنة

331يل ،ابتتح انة مثّ بالد ما وراء الن ر مثّ استو على راساب،
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وعمم ملكه ودانا له ا مم ،وبرض على نق ه او ا ند ،بابتتح منله بلالداً واسلعة ،تلويف سلنة
321يل.
شلراأل الليك.221 - 223/3 :
سنة 333يل:
بي ا :ورد اكي على ابن س الب شلتداد القلنت ب غلداد ،ب لار لي لا ،بلد ل ا بوا لر شل ر ربيلو
اآل ر ،ب رو منه العيّاروب ،ونقى مجاعة ملن الع اسليّ و لرييم ،ونقلى ب ع لدهللا بلن النعملاب بقيله
النييعة ،وبنا الدفلم بطرا الكرا و و ال صرة.
الكام يف التارفك.333/3 :
واب للن س ل الب ي للو :اب للو دمحم احل للن ب للن س ل الب ،اس للتعمله س للل اب الدول للة س للنة 333ي ل ل عل للى
العرا  ،وشكاه سل اب الدولة ا ترا والعامة ،بكتك له ف تقدمه ،برابه ويرو منه.
افة ا رو.233 - 235/23 :
بف حلدث ،وت عيلده لاب
بف د ل يف ّ
املرة الاالاة لتع يد النييك املقيد ،و ما ترو لليس لله ّ
ويله ّ
جملل ّلرد نللاع ال لنّة و سللكاهتا ،باملقيللد شلليك النيلليعة و مام للا ف عللد عل ّدة ملراأل، ،ل شلليء بعللله،
جملرد طقاء انر القتنة واظ ار ال ل ة ب ّ ا حمافلدة ،ل ّ يللا ،لرو عللى شليرنا املقيلد ويلو صلابر
ب ّ

حمت ك ،رضواب هللا عليه وحنيره هللا يف اعال علّيّ .
سنة 313يل:
بي للا :ت للويف الني لليك املقي للد دمحم ب للن دمحم ب للن النعم للاب ليل للة اجلمع للة ل للاالث لي للا
رمضاب ،و ي لليلت

لتا منه ،وصلّى عليه النيرفي املرتضى ابو
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ل للوب م للن ش ل ر

القاسم علي بن احل بيداب ا شناب ،وضا على النا ملو ليه ،و انلا ،نا تله منيل ودة،
وشلليّعه للانوب بلقلاً ،و للاب فللوم وباتلله فللر بعمللم منلله مللن اللرة النللا للصللالة عليلله و اللرة ال كللاء مللن
مقللابر لرفر لقللرو مللن ال لليّد بيب ،عقللر عليلله
املرللالي واملوابللق ،ودبللن يف داره سللن  ،ونقل

ال الم ،و اب عمره ستاً وس ع سنة وت عة بش ر و ّبايم.
ر ،ل للا الن،اش ل للي ،333 - 332 :ترمج ل للة ر ل للم  ،1333املن ل للتمم ،12 - 11/3 :الكامل ل ل يف
الت للارفك ،323/3 :م للررة اجلن للاب ،23/3 :الع للي ،115 - 113/3 :ش لللراأل ال للليك،233/3 :
ال داف ل ل للة والن اف ل ل للة ،15/12 :الن ،ل ل للوم الااي ل ل للرة ،253/3 :دو ا س ل ل للالم ،213 :اترف ل ل للك بغ ل ل للداد:

 ،231/3معا العلماء 112 :ترمجة ر م  ،335الق رسا 153 :ترمجته ر م .333
ملحللة معروبللة بي للا لللق اللري ،وبين للا وب ل د،لللة شللو ،بللر
ومقللابر لرفر ب غللداد ،ويللي يف ّ
،يّللد ،ويللي الّل بي للا للي ا مللام موسللى بللن ،عقللر الكللاظم عليلله ال للالم ،و للاب بو مللن ّدبللن بي للا

،عقللر ا للي بللن املنصللور سللنة 153يلل ،و للاب املنصللور بو مللن ،عل للا مقللية ملللا ابتنللة مدفنتلله سللنة
ّ
133يل.
مع،م ال لداب.133/5 :
ا ا اتبكي :لاب ضلا ً مضلالً يلو وملن لرب عليله وملن ربلو منالتله!! بلإب اجلميلو لانوا فقعلوب
حق الصحابة.
يف ّ
و ا احلابظ اللييب واليابعي واحلن لي بعد ق ر وباته يف يله ال نّة :وبراع هللا منه!.
وتعص ل وا بماملله،
بي ل ال لنّة مللن بدافللة حيللاة النيلليك املقيللد امل ار للة ،ل لوا بماملله لللس الع ل ّدوّ ،
واسللتعملوا يف حقلله بسللوء ا دو ،حللّت عنللد وباتلله ،بمللن ائل  :للاب ضللا ً مضلالً !..ور للر :واراع
هللا منه! ومن ائ .!!...

93

لص ضل ّد علملائ م
ّ يللا فكنيلي علن بحقلاد دبينلة يف صلدوريم ضل ّد النيليعة والتنيليّو،
ّ
ص النييك املقيد رضواب هللا عليه ،لدباعه عن التنييو بكت ه ودرسله و لالس مناظرتله،
ا برار،
بللأو ي نق لله الا يللة للللدباع عللن احلللق ،بقوبل بكل يلللا الملللم ،ووا ،له بقلللك صل ور و للاأل علللى
للال احل للنة واجملادلللة لّل يللي بح للن والللدلي القللاطو،
العقيللدة ،و ابل يللانت م وسللوء بدطللم
ويله عالماأل املقرب من هللا واملرلص له.
ب الم عليه فوم ولد ،وفوم ننيأ ودابو عن العقيدة ،وفوم ل ا نق ه نلداء ّرطلا( :اي بفّت لا اللنّقس
امل مئنّة ار،عي ربّك راضيةً مرضيّةً باد لي يف ع ادف واد لي ،نّ ).
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املصادر :املصادر الّيت نقلنا عنها بال واسطة
( )1القررب الكرمي.
( )2الحت،اج ،يب منصور ب د بن علي بن بيب طالك ،م عة النعماب الن،ي 1333يل.
( )3حقا احلق و يا ال اط  ،للني يد القاضي نور هللا احل يين الت ف ،مو تعليقلاأل آلفلة
هللا ال يد ش او الدفن احل يين املرعنيي ،انتنياراأل املكت ة العامة آلفة هللا املرعنيي م.
( )3بصحايب الن،وم ،لل يّد علي امليالين ،مو الل ائر ا سالميّة م 1333يل.

( )5ا عالم ،كري الدفن الار لي ال عة الاامنة ،دار العلم للمالف 1333م.
( )3ال دافللة والن اف للة يف التللارفك ،لعم للاد الللدفن بيب الق للداء اةاعي ل ب للن عمللر ب للن اللري القرش للي
الدمنيقي ،املتوىف سنة 333يل ،م عة ال عادة مصر.
( )3ال وف يّوب ،لكاين ،مقالة ط عا يف دائرة املعار ا سالمية ،ال عة الاانية.

لخرا مشللس الللدفن دمحم بللن ب للد بللن عامللاب
( )3اترفللك ا سللالم ووبيللاأل املنيللايري وا عللالم ،للمل ّ
اللييب ،املتوىف سنة 333يل ،قيق الد تور عمر ع دال الم تدمرف ،دار الكتاو العريب
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بريوأل 1313يل.
( )3اترفك بغداد ،للحابظ ايب بكر ال غدادف ،م عة ال عادة مصر.
( )13اترفللك ال لليف ،يب ،عقللر دمحم بللن ،رفللر ال لليف ،املتللوىف سللنة 313ي لل ،قيللق دمحم ابللو
القض ابراييم ،ال عة الاانية ،دار املعار مصر.
( )11اترفك الوا دف ،مققود ،ننق عنه بواس ة تاو تقرفك املعار .
اترفك اليعقويب ،ويو ب د بن بيب فعقوو بن ،عقر بن ويك بلن واضلح الكتلاو الع اسلي ،دار
صادر بريوأل.

م.

( )12ترا نا ،ننيرة بصلية تصدريا مخس ة ر ال يا علي م ال الم م.
( )13تقرفللك املعللار  ،يب الصللالع احلللليب ،ن للرة يّللة يف املكت للة العامللة آلفللة هللا املرعنيللي

( )15تكملللة اترفللك ال لليف ،قمللد بللن ع للدامللك ا ملللاين ،ط للو يف ر للر اترفللك ال لليف ،دار
املعار القايرة.
( )13مثّ ايتدفا ،للد تور دمحم التي،اين ال ماوف ،مخس ة الق،ر لندب.
( )13حللدفث الغللدفر رواتلله اللريوب للغافللة ليلللوب للغافللة ،لل لليد ع للدالعافا ال اط للائي ،مقللا
ط و يف لّة املوسم.
( )13حلية ا ولياء ،يب نعيم ا صق اين ،دار الكتك العلمية بريوأل.
( )13دو ا سللالم ،للحللابظ مشللس الللدفن بيب ع للدهللا قيلليب ،املتللوىف سللنة 333ي لل ،مننيللوراأل
مخس ة ا علمي بيورأل 1335يل.
( )23س لريتنا وس لنّتنا ،للعالمللة النيلليك ع داحل ل ا ميللين ،م عللة اآلداو الن،للي 1333ي لل،
مو تعليقاأل للعالمة ال يد ع دالعافا ال اط ائي حقمه هللا ذ ه.
لداحلي بللن العمللاد احلن لللي ،املتللوىف
( )21شلللراأل الللليك يف ب للار مللن قيللك ،يب القللالع ع ل ّ
سنة 1333يل ،مكت ة القدسي القايرة 1353يل.
( )22شرع ج ال ال ة ،بن بيب احلدفث املعتايل ،قيق دمحم ببو القض ابراييم ،دار حياء
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الكتك العربية.
( )23ش لوار النصللوص يف تكلللفك بضللائ اللص لوص ،ملللري حامللد ح ل اللك نللوف ،ن للرة
يّة ذط املخلّي ،وعن ا مصورة يف املكت ة العامة آلفة هللا املرعنيي م.

( )23صقوة الصقوة ،يب القرج ابن اجلو ف ،دار املعربة بريوأل.
( )25ال قاأل الكيو ،بن سعد ،دار صادر بريوأل.
( )23ال رائي يف معربة امللايك ،لرضي الدفن علي بن موسلى طلاوو  ،املتلوىف سلنة 333يلل،
م عة اكيام م 1333يل.
()23العللي يف للي مللن للي ،للحللابظ اللللييب مشللس الللدفن ،املتللوىف سللنة 333ي لل ،قيللق ب لخاد
سيّد ،دائرة امل وعاأل والننير يف الكوفا 1331م.
( )23ع قاأل ا نوار ،ملري حامد ح اللك نوف.
( )23الغللدفر يف ال ل اث ا سللالمي ،لل لليد ع للدالعافا ال اط للائي ،مقللا ط للو يف لّللة ترا نللا،
اص بناس ة مرور ( )1333سنة على وا عة دفر م.
العدد ّ - 21 -
( )33الغللدفر يف حللدفث العل ة ال للايرة ،لل لليد دمحم ،لواد النيل ريف ،مقللا ط للو يف لللة ترا نللا،
العدد  - 21 -اص بناس ة مرور ( )1333سنة على وا عة الغدفر.
( )31الغ للدفر يف الكت للاو وال للنة وا دو ،للعالم للة الني لليك ع داحل ل ل ا مي للين ،دار الكت للاو
العريب بريوأل ،ال عة الاالاة 1333يل.
()32ب ئلوا بي الل ر ،للد تور دمحم التي،اين ال ماوف ،مخس ة الق،ر لندب.
( )33ب ر بةلاء مصلنّقي النيليعة ،يب الع لا ا لد بلن عللي بلن ا لد بلن الع لا الن،اشلي
املدرس ل
ا سللدف الكللويف ،املتللويف سللنة 353ي لل ،قيللق ال لليد موسللى الني ل ريف ،انتنيللاراأل مجاعللة ّ
م.
( )33الق رسا ،بن الندمي ،ط عة ا وب يا للريا ،بريوأل سنة 1333م.
( )35الق رسا ،للنييك بيب ،عقر دمحم بن احل ن ال وسي ،مننيوراأل النيرفي الرضي م،
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اوب يا عن ط عة الن،ي املكت ة الرضوفة.
( )33الكام ل يف الت للارفك ،للني لليك ع ل ّلا ال للدفن بيب احل للن عل للي ب للن بيب الك للرم دمحم ب للن دمحم ب للن
ع دالكرمي بن ع دالواحد النيي اين ،املعرو بن ا ري ،دار صادر بريوأل 1333يل.
يّللة يف املكت للة

( )33نيللي امل للم يف طرفللق للي للدفر للم ،لل لليد ياشللم ال حلراين ،ن للرة
الرضوفة يف مني د.
( )33مللررة اجلنللاب وعللي اليقمللاب يف معربللة مللا فعتللي مللن ح لوادث الامللاب ،يب دمحم ع للدهللا بللن
بس للعد ب للن عل للي ب للن س للليماب الي للابعي ،املت للوىف س للنة 333يل لل ،ال ع للة الااني للة 1333يل لل ،مخس للة
ا علمي بريوأل ،بوب يا عن ط عة حيدر ر د م عة دائرة املعار النمامية 1333يل.
( )33مع للا العلم للاء ،للح للابظ دمحم ب للن عل للي ب للن ش راش للوو ،املت للوىف س للنة 533ي ل لل ،امل ع للة
احليدرفة الن،ي 1333يل.
( )33مع،م ال لداب ،يب ع دهللا اي وأل بلن ع لدهللا احلملوف ،دار حيلاء الل اث العلريب بيلورأل
1333يل.
( )31املنللتمم يف اترفللك امللللو وا مللم ،يب القللرج ع للدالر ن بللن علللي بللن اجلللو ف ،املتللويف سللنة
533يل ،ال عة ا و سنة 1353يل ،م عة دائرة املعار العامانية حيدر ر د الد ن 1353يل.
( )33م ل للن ج يف ا نتم ل للاء امل ل لللييب ،أتلي ل للي ص ل للائك ع داحلمي ل للد ،مخس ل للة ل للائم ر دمحم ل للم
1313يل.
مصورة تعين آلاثر وال اث ،بريوأل.
( )33املوسم ،لّة بصليّة ّ
( )35الن،وم الاايرة يف ملو مصر والقايرة ،جلما الدفن بيب اقاسلن فوسلي بلن تغلرف بلردف
ا اتبكي ،املتوىف سنة 333يل ،و ارة الاقابة وا رشاد القومي مصر.
( )33نم لرّايأل علللم الكللالم عنللد النيلليك املقيللد ،بقلللم مللارتن مكللدرموأل ،تعرفللك علللي ياشللم،
ننير مو ال حوث ا سالمية مني د 1313يل.
( )33نقمل الوشيعة ،لل يّد حم ن ا م العاملي ،مخس ة ا علمي بريوأل 1333يل.
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لدالوياو النللوفرف ،املتللوىف سللنة
( )33افللة ا رو يف بنللوب العللرو ،لنيل او الللدفن ا للد بللن ع ل ّ
333يل ،قيق الد تور دمحم ،ابر ع دالعا  ،اجمللس ا على للاقابة مصر 1333يل.
( )33للج احلل ّلق و نيللي الصللد  ،للعالمللة احللّللي احل للن بللن فوسللي ا سللدف ،مخس للة دار
ا ،رة م.
( )53وبيللاأل ا عيللاب وبن للاء ببنللاء الامللاب ،يب الع للا ب للد بللن دمحم بللن ايب بكللر بللن لّكللاب،
املتوىف سنة 331يل ،قيق دمحم حميي الدفن ع داحلميد ،مكت ة الن ضة املصرفة القايرة 1333يل.
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املصادر الّيت نقلنا عنها ابلواسطة
( )1بسد الغابة ،بن ا ري اجلارف ،ط عة مصر.
( )2الصابة ،بن ح،ر الع قالين ،ط عة مص قى دمحم مصر.
( )3اترفك اكلقاء ،للعالمة ال يوطي ،ط عة امليمنيّة مصر.
( )3اترفك دمنيق ،للحابظ ابن ع ا ر الدمنيقي ،والنق عن منتر ه.
( )5تل رة اكواص ،ل ط ابن اجلو ف ،امل عة العلمية الن،ي.
( )3تق ري براأل.
( )3هتلفك الت لفك ،للعالمة الع قالين ،ط عة حيدر ر د.
( )3صائص بمري املخمن  ،للحابظ الن ائي ،ط عة التق ّدم القايرة.
( )3اكصائص الكيو ،للعالمة ال يوطي ،ط عة حيدر ر د.
( )13اكصا  ،للنييك الصدو  ،ط عة م.
( )11اك ط ،للمقرفاف.
( )12ق ائر العقىب ،قك الدفن ال يف ،ط عة مكت ة القدسي مصر.
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( )13الروض النضري.
( )13روضة الصقا ،بن اوند.
( )15سنن ال ملف ،ط عة بريوأل.
( )13سري بعالم الن الء ،للحابظ دمحم بن ب د اللييب ،ط عة مصر.
( )13شوايد التناف  ،للحابظ احل كاين ،ط عة بريوأل.
( )13صحيح ال رارف ،لل رارف ،ط عة بريوأل.
احل،اج ،ط عة بريوأل.
( )13صحيح م لم ،مل لم بن ّ

( )23الصواعق اقر ة ،بن ح،ر ا يتمي ،ط عة ع دالل يي مصر.
( )21العقد القرفد ،بن ع دربّه ا ندل ي ،ط عة النير ية مصر.
( )22عيوب ب ار الرضا عليه ال الم ،للنييك الصدو  ،ط عة م.
( )23القردو  ،للدفلمي ،ط عة بريوأل.
( )23القصو امل ّمة ،للنييك نور الدفن علي بن الصّا املالكي ،ط عة الغرف.
( )25الكايف ،للكليين ،ط عة ط راب.
( )23قافة ال الك ،للحابظ الكن،ي النيابعي ،ط عة الغرف.
( )23نا العما  ،للمو علي املتقي ا ندف ،ط عة حيدر ر د.
( )23مو الاوائد ،للحابظ نور الدفن علي بن بيب بكر ا يامي ،مكت ة القدسي القايرة.
( )23اقاسن وامل اووء ،للنييك براييم ال ي قي ،ط عة بريوأل.
( )33مررأل املخمن  ،لويل هللا اللك نوف.
( )31امل تدر  ،للحا م دمحم بن ع دهللا الني ابورف ،ط عة حيدر ر د.
( )32امل ند ،يب فعلى املوصلي.
( )33م ند ب د ،د بن حن  ،ط عة امليمنيّة مصر.
( )33مصابيح ال نة ،لل غوف ،ط عة بريوأل.
( )35مص اع املت ،د ،للنييك ال وسي ،ن رة ح،رفة.
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( )33املصني ،بن بيب شي ة.
()33املع،م الك ري ،لل ياين ،ن رة يّة.
( )33مقت احل  ،يب القداء اك يك اكوار مي ،ط عة الغرف.
( )33املنا ك ،بن املغا يل ،على ما يف منا ك ع دهللا النيابعي ،خم و.،
( )33املوطّأ ،ملالك بن بنس ،ط عة بريوأل.
( )31نمم درر ال م  ،للعالمة الارندف احلنقي ،م عة القضاء مصر.
( )32نور ا بصار ،للعالمة الني لن،ي ،ط عة مصر.
املودة ،للعالمة القندو ف ،ط عة اسالم و .
( )33فنابيو ّ
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