
 
 فىراً. ًزجى تٌبيهٌا عليه َأبعد، فوي وجد خط  -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودهذا التفزيغ ليس قابل للٌشز، فلن ي تٌبيه هام:

اْلسُُّنُِّت اْلَمِنُشِىَرِة  َأِعَلاُمَشِرُح ِكتَاب 
 ّيْكِمِلْلَح

 - َرِحَمُه الّلُه َتَعاَلى -
 

 

 ِلَفِضيَلِت الّشِيِخ أَساَمت ِبُن َعَطاَيا العِتيِبي
 - اَلىَحِفَظُه اللُه َتَع-

 
 

  وْىُزْشِعاْلو  ُساِهاخَلاْلد َّْرُس   
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  . فىرًا ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودللٌشز، فلن ي هذا التفزيغ ليس قابل تٌبيه هام: +

 

﴿2﴾   ْْرُس ال ِة ون امُِس و  اْلِعشرُ خ  اْلدَّ ـُْشْقر  ـَِّة اْلؿ  ُم اْلسُّ ْرُح كِت اِب أ ْطَل    –ش 
ُّ
ط اي ا اْلُعت ْقبِل ـُ ط  ُة بِ ام  ْقِخ ُأس  ِة اْلشَّ ِضْقؾ  ال ك  فالؾُ   اهُ ط  ر   -ف  -ت ع 

 
 

 الَرحَمِن الَرحيِم
ِ
 بِْسِم اهلل

 

إّن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا، ومـ سقئات أطؿالـا مـ  

يفده اهلل فَل مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فَل هادي لف، وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف وأشفد أن 

 محؿدا طبده ورسقلف.

             1 

                

           2 

                

          3 

 أما بعد، 

وشّر إمقر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -فنّن أصدق الحديث كتاب اهلل وخقر الفدي هدي محؿد  

 وكؾ ضَللة يف الـار. محدثاهتا وكّؾ محدثة بدطة وكؾ بدطة ضَللة

فؿا زلت معؽؿ يف التعؾقؼ طؾك كتاب أطَلم السـَّة الؿـشقرة ٓطتؼاد الطائػة الـاجقة الؿـصقرة 

رحؿف  -الؿعروف بؿائتل سمال وجقاب يف العؼقدة اإلسَلمقة لؾشقخ العَلمة حافظ بـ أحؿد الحؽؿل 

 الفجرة الـبقية. الؿتقىف سـة سبع وسبعقـ وثَلثؿائة بعد إلػ مـ -اهلل تعالك 

                                                 
1

 102آل عوزاى : - 
2

 1الٌساء : - 
3

 01-00األحزاب :  - 



 

 

 

 

 

  . فىرًا ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودللٌشز، فلن ي هذا التفزيغ ليس قابل تٌبيه هام: +

 

﴿3﴾   ْْرُس ال ِة ون امُِس و  اْلِعشرُ خ  اْلدَّ ـُْشْقر  ـَِّة اْلؿ  ُم اْلسُّ ْرُح كِت اِب أ ْطَل    –ش 
ُّ
ط اي ا اْلُعت ْقبِل ـُ ط  ُة بِ ام  ْقِخ ُأس  ِة اْلشَّ ِضْقؾ  ال ك  فالؾُ   اهُ ط  ر   -ف  -ت ع 

 
 

ضؿـ تعؾقؼ طؾل كَلم الشقخ  -رضل اهلل طـفؿا-و كان الدرس السابؼ يف فضائؾ الحسـ و الحسقـ 

-تػصقَل و كان مـ ققلف  -رسقل اهلل صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ-يف فضائؾ أصحاب  -رحؿف اهلل تعالل-

 : -رحؿف اهلل

 ]الؿتـ[

وسقصؾح اهلل بف بقـ فئتقـ  إن ابـل هذا سقد»  "وقال رسقل اهلل صؾل اهلل طؾقف وسؾؿ يف الحسـ : 

 1«طظقؿتقـ مـ الؿسؾؿقـ 

 فؽان إمر كؿا قال 

 ]الشرح [

  رضل اهلل طـف-بعد مؼتؾ طثؿان  -رضل اهلل طـف-خَلفة طؾل- : 

رضل -الذي ُبقيٍّع  بالخَلفة بعد مقت طثؿان  -رضل اهلل طـف-هؿا فئة طؾل و معؾقم أن هذيـ الػئتقـ 

 -رضل اهلل طـف-و استشفاده طؾل يد همٓء الثقار الذيـ قتؾقه ضؾؿا و طدواكا، فبايع الـاس طؾل  -اهلل طـف

ذ  بثلر طثؿان  -رضل اهلل طـف-ثؿ إن أهؾ الشام بؼقادة معاوية بـ أبل سػقان  رضل -لؿ يبايعقا حتك ُيمخ 

يف فئات  -ل اهلل طـفؿارض-فقؼتص مـ قتؾتف ثؿ حصؾ خَلف يف هذا إمر فذهب صؾحة و زبقر  -اهلل طـف

الذي بدأ تػريخفؿ يف طراق يف  -رضل اهلل طـف-مـ الصحابة مـ العراق ٕجؾ الؼصاص مـ قتؾة طثؿان 

 مُ د  ق  ":  قال أكف - طـفؿا اهلل رضل - العاص بـ طؿرو بـ اهلل طبد طـالبصرة تحديدا و قد ورد يف إثر 

 طـ كقسان بـ صاووس أبقف طـ صاووس بـا طـ جامعف يف معؿر رواه وهذا "رْ ِص ؿ  بِ  خ  ر    ّف  و   ةر  ْص الب  بِ  قسؾِ إبْ 

 "رْ ِص ؿ  بِ  خ  ر    ّف  و   ةر  ْص الب  بِ  قسؾِ إبْ  مُ د  ق   عُ ِض قْ م   ": قال العاص بـ طؿرو بـ اهلل طبد

 والػتـ الزٓزل أرض العراق : 

 التل تـالػ فؿصدر ، والػتـ لزالزٓ أرض أهنا العراق طـ ذكر - وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك - والرسقل

 وأسؾؿ وجاء القؿـ مـ هق كان وإن يالقفقد سبل بـا اهلل وطبد،  العراق مـ كاكت الزمان ذلؽ يف حصؾت

                                                 
 .(  4772رواه البخاري )  1



 

 

 

 

 

  . فىرًا ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودللٌشز، فلن ي هذا التفزيغ ليس قابل تٌبيه هام: +

 

﴿4﴾   ْْرُس ال ِة ون امُِس و  اْلِعشرُ خ  اْلدَّ ـُْشْقر  ـَِّة اْلؿ  ُم اْلسُّ ْرُح كِت اِب أ ْطَل    –ش 
ُّ
ط اي ا اْلُعت ْقبِل ـُ ط  ُة بِ ام  ْقِخ ُأس  ِة اْلشَّ ِضْقؾ  ال ك  فالؾُ   اهُ ط  ر   -ف  -ت ع 

 
 

 مـافؼ وهق وطؼؾقا كػسقا امضطرب رجَل كان ، قَلقؾ صاحب كان أكف إٓ - طـف اهلل رضل - طؿر طفد يف

 مـ فتبعف صاغقة آذاكًا هـاك لف ووجد ، العراق يف الؼَلقؾ يثقر بدأ ثؿ العراق إلك فتقجف الؿديـة مـ فطرد

 . هـاك الشقطان وفرخ مصر يف أتباع لفؿ وجدوا العراقققن همٓء ثؿ سؿع مـ كَلمف وسؿع تبعف

 : بداية الػتـة يف هذه إمة 

 يف الػتـة بداية أن ةالػتـ هذه إثر هبذا يعـل - طـفؿا اهلل رضل - العاص بـ طؿرو بـ اهلل طبد ولعؾ 

 الثقار همٓء أن إٓ لملمه أبق الؿجقسل يد طؾك شفقدا - طـف اهلل رضل - طؿر بؼتؾ كاكت وإن ةإم هذه

 - طثؿان بؼتؾ إمر اكتفك لؿا ثؿ بؿصر شقكتفؿ وققيت البصرة مـ أمرهؿ ابتدأ الػتـ أصحاب وهمٓء

 لعراقا إلك رجع مـ ورجع مصر إلك رجع مـ فرجع دياره إلك رجع مـ مـفؿ رجع - طـف اهلل رضل

 الشرطل وآقتصاص الثلر وأخذ آكتؼام يريد مـ التابعقـ مـ - طـفؿ اهلل رضل - الصحابة مـ فقجد

 يد طؾك إخذ حقل اكؼسام العراق يف فصار أساسًا العراق يف مقصـفؿ كان الذيـ الػتـة أهؾ همٓء مـ

 وتقحقد الؽؾؿة جؿع ٕجؾ قلؾعرا يخرج أراد أو ةـالػت يف دور لفؿ كان والذيـ الػتـة أصحاب همٓء

 التل والبَلد وإفريؼقا مصر يف أمراؤه وكان الؿبايع الؿممـقـ أمقر ففق الخَلفة بلطباء والؼقام الصػ

كجد و  ويف القؿـ يف أمراؤه كذلؽ ، تقكس بنفريؼقا صبعا والؿراد - طـف اهلل رضل - طثؿان طفد يف فتحت

 يبايع فؾؿ - طـف اهلل رضل - معاوية إمرة تحت تكاك الشام ؽـل إمرتف تحت كؾفؿ انْ س  ر  ُخ  ويف العراق يف 

 بالسؿع اسالـّ  م  زِ ؾْ يُ  وأن الشؿؾ يجؿع أن أراد - طـف اهلل رضل - فعؾلاكؼسام ،  فصار العراق أهؾ وأما

 . همٓء مـ والؼصاص الحؼ أخذ مـ يؿؽـفؿ واحداً  سديداً  رأيًا يـظروا حتك والطاطة

  و اكتؼالفا مـ مؽان إلل آخر : خروج الخَلفة مـ الؿديـة 

 الذهاب مـ وحذره تخرج ٓ لف وقال سَلم بـ اهلل طبد فجاءه يسافر أن - طـف اهلل رضل - طؾل أراد 

 كان ةخؾقػ فآخر سَلم بـ اهلل طبد وصدق أبداً  إلقفا تعد لؿ الؿديـة مـ خرجت إذا الخَلفة إن لف وقال

 العراق إلك طصره يف بعده الخَلفة اكتؼؾت - طـف هللا رضل - طؾل هق لدولتف طاصؿة الؿديـة يسؽـ

 يف اكتؼؾت ثؿ دمشؼ إلك أمقة بـل طفد يف اكتؼؾت ثؿ "الؽقفة" العراقيف  أصبحت الخَلفة مركز "يعـك"

 هقٓكق بؼقادة الترت قام حتك بغداد إلك رجعت ثؿ سؿراء إلك قصقرة وفرتة بغداد إلك العباس بـل طفد



 

 

 

 

 

  . فىرًا ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودللٌشز، فلن ي هذا التفزيغ ليس قابل تٌبيه هام: +

 

﴿5﴾   ْْرُس ال ِة ون امُِس و  اْلِعشرُ خ  اْلدَّ ـُْشْقر  ـَِّة اْلؿ  ُم اْلسُّ ْرُح كِت اِب أ ْطَل    –ش 
ُّ
ط اي ا اْلُعت ْقبِل ـُ ط  ُة بِ ام  ْقِخ ُأس  ِة اْلشَّ ِضْقؾ  ال ك  فالؾُ   اهُ ط  ر   -ف  -ت ع 

 
 

 كاكت وإن ةالخَلف الؼاهرة يف توبؼق الؼاهرة إلك بقربس الظاهر وكؼؾفا لعباسقةا الخَلفة طؾك بالؼضاء

ثؿ بعد ذلؽ يف طفد  الؿؿالقؽ هؿ الزمان ذلؽ يف يحؽؿقن الذيـ هؿ والؿؿالقؽ والسَلصقـ صقرية هل

السؾطان سؾقؿ إول طام تسعة مئة و ثَلث و طشريـ  لؿا قضك طؾك دولة الؿؿالقؽ كؼؾ الخَلفة إلك 

ك الخَلفة وصرد وكػك إسط ـبقل الؼسطـطقـقة ، وبؼقت هـاك حتك طفد كؿال أتاتقرك،لعـف اهلل حقث أ ْلغ 

آخر خؾػاء الدولة العثؿاكقة ثؿ بعدها، لؿ يقجد مركز لؾؿسؾؿقـ فقف مـ الؼقة والؿساحة مثؾ الدولة يعـل 

لتل تؼقم بالتقحقد وكصرة إمة اإلسَلمقة بالدولة السعقدية ا –جَل وطَل  -بعدها ، لؽـ طقض اهلل 

الديـ، وتحارب البدع والخرافات ، طؾك ما فقفا مـ كؼص ولؽـ أصبحت الرياض هل العاصؿة لخقر 

دولة طؾك وجف إرض الققم هل الدولة السعقدية طؾك ما طـدهؿ مـ تؼصقر وكؼص، لؽـ بالـسبة لتطبقؼ 

البَلد دولة الققم  أبدًا ، فؾذلؽ ارجع  الشريعة لؼقام أمر اإلسَلم وضفقر أحؽامف فنكف ٓ يضاهل هذه

ذهب إلك العراق وكان الـاس لؿا وصؾ إلك العراق فريؼقـ، فريؼ مع  –رضل اهلل طـف  –وأققل إن طؾل 

ومجؿقطة بؼقادة صؾحة والزبقر ، اكؼسؿقا  –رضل اهلل طـف  –طؿار بـ ياسر ومجؿقطة مـ أصحاب طؾل 

 رضل اهلل طـف . –مع طؾل إلك قسؿقـ البصرة مخالػة لعؾل والؽقفة 

 : ذهاب طائشة رضل اهلل طـفا إلل العراق 

أم الؿممـقـ ٌأمِـ ا ، هبذا الـزاع والخَلف وهذا قد صار يف إفاق  –رضل اهلل طـفا  –سؿعت طائشة 

 –رضل اهلل طـفا  –ف ُطؾِب  مـفا و ُألِح  طؾقفا أن تسافر إلك العراق ٕجؾ أن تصؾح بقـ الػريؼقـ فذهبت 

وهل فؼقفة طابدة تؼقة  –رضل اهلل طـفا  –تجقبة لفذه الـصقحة وتريد أن تجؿع بقـ أبـائفا إذ هل أمفؿ مس

ُب أزواج الـبل  طؾقف الصَلة  –إلقف مع ذلؽ يعـل ذهبت ، وكان الـبل  –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –صادقة أ ح 

ْقأْب وهق ما ]ألب بف ال –والسَلم  ؽؾب [ طؾك الطريؼ إلك العراق قد ذكر لفا حديثًا وهق حديث الح 

لؿا أتت  –رضل اهلل طـفا  –أن طائشة  –رحؿف اهلل  –وهق قريب مـ البصرة قال ققس بـ أبل حازم 

قال  –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –الحقأب سؿعت كباح الؽَلب فؼالت ما أضــل إٓ راجعة ، إن رسقل اهلل 

أن ُيصؾح  –طز وجؾ  –ترجعقـ طسك اهلل  ":الزبقرفؼال لفا   1 "آيتؽـ تـبح طؾقفا كَلب الحقأب  "لـا 

                                                 
1

  -باقً مسنذ األنصار- مسنذ أمحذ  



 

 

 

 

 

  . فىرًا ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودللٌشز، فلن ي هذا التفزيغ ليس قابل تٌبيه هام: +

 

﴿6﴾   ْْرُس ال ِة ون امُِس و  اْلِعشرُ خ  اْلدَّ ـُْشْقر  ـَِّة اْلؿ  ُم اْلسُّ ْرُح كِت اِب أ ْطَل    –ش 
ُّ
ط اي ا اْلُعت ْقبِل ـُ ط  ُة بِ ام  ْقِخ ُأس  ِة اْلشَّ ِضْقؾ  ال ك  فالؾُ   اهُ ط  ر   -ف  -ت ع 

 
 

بؾ تؼدمقـ فقراِك "أن يصؾح بِؽ بقـ الـاس ، يف رواية :  –طز وجؾ  –، ترجعقـ طسك اهلل  "بِؽ بقـ الـاس

رضل اهلل طـفا استؿرت يف الذهاب إلك البصرة واجتؿع  –، فعائشة  "الؿسؾؿقن فُقصؾح اهلل ذات بقـفؿ

راكبة طؾك جؿؾ ضخؿ ، فصار معسؽران، معسؽر لطؾحة  –رضل اهلل طـفا  – الػريؼان ، وكاكت طائشة

 صالبقا الذيـ هؿ معف الزبقر ومـ إذرضل اهلل طـفا  –والزبقر  ومعفؿ أم الؿممـقـ طائشة 

 يؼررون أخذوا -جؿقعا طـفؿ اهلل   رضل- الصحابة  أكثر ومعف -طـف اهلل رضل- ومعسؽر طؾل.بؿجقئفا

 وآتػاق .  الصؾح

  يف جؿع شؿؾ الؿسؾؿقـ و قضاء طؾل التػرق: -رضل اهلل طـف-رغبة طؾل 

 والقاجب طظقؿ أمر الخَلفة أمر ٕن الشام الؽؾؿة ومبايعة أهؾ اجتؿاع يريد -طـف اهلل رضل -طؾل  

 يؼال كؿا هق إكرب الفؿ فؽان فريؼان لؾؿسؾؿقـ وٓ يؽقن واحد أمر ولل  تحت يـطقوا  أن الجؿقع طؾل

 واحدة يدا وكقهنؿ الجؿاطة  هق الذي والسَلم الصَلة طؾقف اهلل رسقل خَلفف الخَلفة مقسكا حؿاية

 الؿرتبصقـ .  لألطداء وتخقيػ اإلسَلم الدولة  هقبة فقف وهذا

  : خَلف بقـ طؾل و معاوية رضل اهلل طـفؿا يف وجفة كظرهؿا يف لفذا إمر 

اإلسَلمقة  الدولة مصؾحة حقث ومـ لعؿقما حقث مـ إمر هذا إلل -طـف اهلل رضل- طؾل فـظر 

 إمر إلل كظروا -طـفؿ اهلل رضل- ومعاوية والزبقر صؾحة.وحؿاية إصراف إمؿ بقـ وهقبتفا الدولة

 وقد تجرأ بعض الؿممـقـ وأمقر خؾقػة - طـف اهلل رضل-  طثؿان إن فؼالقا طام وفقف جاكب الخاص

 أحد وٓ يستطقع طربة يؽقن بحقث هذا صـع مـ يمدب أن يجب طظقؿ  أمر وهذا خؾقػتفؿ طؾل السػفاء

هق صحابل  إمر مصؾحة طامة  هذا فـظروا إمام طؾل الؼقام يتفقبقا حتك بعد ذلؽ الػعؾ هبذا يؼقم أن

          آقتصاص  مـ وطدواكا وٓبد جؾقؾ و ذو الـقريـ و قد قتؾ ضؾؿا

 فقف وقالقا واجتفدوا الحقثقة هذه إلل فـظروا  1             
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  . فىرًا ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودللٌشز، فلن ي هذا التفزيغ ليس قابل تٌبيه هام: +

 

﴿7﴾   ْْرُس ال ِة ون امُِس و  اْلِعشرُ خ  اْلدَّ ـُْشْقر  ـَِّة اْلؿ  ُم اْلسُّ ْرُح كِت اِب أ ْطَل    –ش 
ُّ
ط اي ا اْلُعت ْقبِل ـُ ط  ُة بِ ام  ْقِخ ُأس  ِة اْلشَّ ِضْقؾ  ال ك  فالؾُ   اهُ ط  ر   -ف  -ت ع 

 
 

 . إلقف وتبادر بف وتؾتزم الشرطل الحؽؿ هذا تطبؼ أن ٓبد تبايع أن تريد كـت إن إكؽ

 والسَلم الصَلة طؾقف- الرسقل لذلؽ كظر وجفة مـفؿ لؽؾ كظر وجفة مـفؿ لؽؾ الـزاع حصؾ الؿفؿ

قًما إِنّ  ": -والسَلم طؾقف الصَلة–قال  بؾ. تقـالطائػ طـ الحؼ يـػ الطائػتقـ لؿ طـ الحؼ يـػ لؿ -  ق 

ْؼُتُؾفؿ فـُرق   ة ُمْخت ؾػة طؾل ي ْخُرُجقن   ُب  ي  ـ   الط ائػتقـ أقر 
ؼ مِ ة ت ْؿرُق " لػظ ويف 1 "الح  اِرق  ـ   فـُرقف فِل م 

 مِ

ـْ  أْول ل فقؾل قتؾفؿ الـَّاس تق ْؼ  الط ائػ   حؼ ولؽـ كَلهؿا لف إذن 2 "بالح 

 أن، صقب بارك اهلل فقؽؿ، أكا تققػت طـ الدرس حتك يعقد الـت، كعؿ هؾ الصقت مسؿقع 

ففذا هق رأي الطائػتقـ و رأي أقرهبؿا إلل الحؼ، يف خَلل هذه إيام الثَلث التل كان فقفا مداوٓت 

الصؾح اتػؼقا و اجتؿعقا، خَلص يعـل بؿجلء أم الؿممـقـ طائشة رضل اهلل طـفا و بـقات الصؾح 

رغبة الجؿقع يف آكشغال بؿا هق يـػع لؾجؿقع اتػؼقا طؾك اإلصَلح و طؾك أن يجتؿعقا و الؿقجقدة و 

 طؾك أن يؼتصقا مـ همٓء،

 : معركة الجؿؾ 

يف الؾقؾ اجتؿع أصحاب ابـ سبل  أجؿعقا أمرهؿ طؾك إثارة الػتـة ٕكف إذا اجتؿع الصحابة تػرغقا لفؿ  

بـ سبل ويدخؾقا معسؽر صؾحة والزبقر فقؼتؾقا مـف  فعؿؾقا خطة شقطاكقة بلن يذهب جؿاطة مـ أصحاب

 -رضل اهلل طـف-أكاسا و يـادوا غدر طؾل و تؼقم صائػة مـ أصحاب بـ سبل أيضا إلك معسؽر طؾل 

فقؼتؾقن بعض أصحابف و يؼقلقن غدر صؾحة و الزبقر، فعؿؾقا هذه الخطة الشقطاكقة ٕمر أراده اهلل جؾ و 

الػجر، فجر يقم معركة الجؿؾ فحصؾ الؼتال و تؼاتؾقا إلك الظفر و قتؾ طَل و شجب الؼتال، هذا طؿؾقه 

بالزبقر يف الؿعركة و ذكره اهلل و  -رضل اهلل طـف-و التؼك طؾل  -رضل اهلل طـفؿ-جؿاطة مـ الصحابة 

يعـل لعؾل، أكؽ تؼاتؾ طؾقا  و أكت ضالؿ لف، فرجع  "لتؼاتؾـف "لف : -صؾك اهلل طؾقف و سؾؿ-ققل الرسقل 

 ترك الؼتال، و مّؾ. -رضل اهلل طـف-ترك الؼتال و صؾحة و 
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  . فىرًا ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودللٌشز، فلن ي هذا التفزيغ ليس قابل تٌبيه هام: +

 

﴿8﴾   ْْرُس ال ِة ون امُِس و  اْلِعشرُ خ  اْلدَّ ـُْشْقر  ـَِّة اْلؿ  ُم اْلسُّ ْرُح كِت اِب أ ْطَل    –ش 
ُّ
ط اي ا اْلُعت ْقبِل ـُ ط  ُة بِ ام  ْقِخ ُأس  ِة اْلشَّ ِضْقؾ  ال ك  فالؾُ   اهُ ط  ر   -ف  -ت ع 

 
 

   رضل اهلل طـفؿا-مؼتؾ الزبقر و صؾحة- : 

 

لؽـف مـ  -رضل اهلل طـف-فذهب الزبقر كادما طؾك الؼتال، حزيـا أسقػا فؾحؼف رجؾ مـ جقش طؾل  

ْرُمقْس،  فتبع الزبقر و أوهؿف أكف معف ثؿ  أصحاب الػتـة الذيـ لؿ يػفؿقا الديـ الحؼ و اسؿف طؿر بـ ج 

و يبشره بؼتؾ  -رضل اهلل طـف-يف الصَلة تؼدم الزبقر لقصؾل بف و هق يصؾل قتؾف، فجاء مسرطا إلك طؾل 

إين سؿعت رسقل اهلل صؾك اهلل  "مؽافلة لف و مجازاة طؾك طؿؾف: -رضل اهلل طـف-الزبقر فؼال لف طؾل 

ِػّقة بِال ":طؾقف و سؾؿ يؼقل ـُ ص  اتِؾ اْب ففذه جائزتف، أكف متقطد بالـار، لؼتؾف هذه الحقاري  "1ـَّارْ ب ِشْر ق 

صاحب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف و سؾؿ، و مروان بـ الحؽؿ تبع صؾحة و قتؾف لشلء كان يف كػسف، فُؼتِؾ  

 -رضل اهلل طـفؿا-هذان الجبَلن 

  رضل اهلل طـفؿ-حزن طؾل رضل اهلل طـف لؿقت أصحابف- : 

عد اكتفاء الؿعركة و اكتصاره يف معركة الجؿؾ أوصك خقرا لعائشة رضل اهلل ب -رضل اهلل طـف-، طؾل 

وكان يؿر طؾك الصحابة الذيـ قتؾقا يف الؿعركة ويبؽل طـفا إذ هل أمف و أكرمفا و تلسػ لذلؽ و حزن 

أصحابف وأحبابف وإخقاكف . ولؽـ اكظروا إلك ماتقا ويؼقل: لقت أمل لؿ تؾدين ،يعـل أولئؽ الذيـ 

 الػتـ كقػ أرادوا أن يضرب الؿسؾؿقن بعضفؿ بعضا . أصحاب 

 : بعد اكتفاء معركة الجؿؾ و تؽاثر الػتـ 

و الخَلف و الشؼاق و أهؾ الػتـ  طبارات الغدر اكتشرتقؿا و ظمعركة الجؿؾ و صار صقتفا ط اكتفت

الؼؾؼ طؾك طثؿان  وكؿا كاكقا مـ قبؾ أثاروا  -رضل اهلل طـف–طؾك طّؾل  اإلسَلملأثاروا الؼؾؼ يف العالؿ 

يف طفد طثؿان ويف طفد طؾل بـؼؾ الشائعات  اإلسَلمقةأضروا إمة  ةففمٓء أهؾ الػتـ -رضل اهلل طـف-

و ومـ معف بـؼؾ الشائعات  سبل ابـطبد اهلل  اشتغؾطـف  -رضل اهلل-فػل طفد طثؿان  يوإكاذيب والػر

بعد وقعت  -رضل اهلل طـف- لؿ يف طفد طؾحتك أدت إلك مؼتؾف ث -رضل اهلل طـف-طـ طثؿان إكاذيب 
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 صحٍح البخاري 



 

 

 

 

 

  . فىرًا ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودللٌشز، فلن ي هذا التفزيغ ليس قابل تٌبيه هام: +

 

﴿9﴾   ْْرُس ال ِة ون امُِس و  اْلِعشرُ خ  اْلدَّ ـُْشْقر  ـَِّة اْلؿ  ُم اْلسُّ ْرُح كِت اِب أ ْطَل    –ش 
ُّ
ط اي ا اْلُعت ْقبِل ـُ ط  ُة بِ ام  ْقِخ ُأس  ِة اْلشَّ ِضْقؾ  ال ك  فالؾُ   اهُ ط  ر   -ف  -ت ع 

 
 

وكثرت  -رضل اهلل طـف- لتدور حقل طؾ لالتو كثرت الشائعات كتشرت الشائعات وإكاذيب االجؿؾ 

 . -رضل اهلل طـف-بـ العاص اوطؿر  -رضل اهلل طـف-الشائعات حقل معاوية 

 : اكتشار الشائعات و الؽذب و تـاقؾفا يف كتب التاريخ 

كتشرت يف كتب اظقؿة لألسػ قد طوالشقعة طؾك همٓء الصحابة إجَلء فرا  فرتى الـقاصباو

و هذا  -رضل اهلل طـف-الذيـ قتؾقا طثؿان  ةمع همٓء الؼتؾ بالتقاصم -رضل اهلل طـف-التاريخ فتفؿقا طؾل 

رضل اهلل طـفؿ -أكف غدر بطؾحة والزبقر وطائشة  -رضل اهلل طـف-فرتوا طؾك طؾل اكذب محض و

بـ العاص أهنؿ غشقا وكافؼقا ا وطؿر -رضل اهلل طـف-فرتوا طؾك معاوية افرتاء وكذب واوهذا  -جؿقعا

كتشرت بقـ الـاس وإكاذيب راجت طؾك خػاف العؼقل والسػفاء كؾ هذا لتشقيف اوكذبقا فالشائعات 

ولرمقفؿ بالؿقبؼات كؾ هذا مـ خطط أطداء اإلسَلم  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أصحاب الرسقل 

 .اف الؿسؾؿقـ إلضع

  جقشف لؼتؾ مثقري الػتـة : -رضل اهلل طـف-تحضقر معاوية 

 كان كارها لؾؼتال كارها لؾػتـة يريد مـ الؿسؾؿقـ أن يؽقكقا جؿاطة واحدة. -رضل اهلل طـف-طؾل  

 يعد الجقش لغزو العراق بسبب الشائعات  -رضل اهلل طـف-معاوية  خذالجؿؾ أ ةكتفت وقعابعد أن  

بـ سبل وأتباطف أن يشقعقا الشائعات طـ ا،حاول طبد اهلل  -رضل اهلل طـف-ـشر طـ طؾل التل كاكت ت

بـ سبل يف ابعض أطؿال  -رضل اهلل طـف-وطـ بعض الصحابة حتك بؾغ طؾل  -رضل اهلل طـف-معاوية  

لـصرة الػتـة فطرده إلك الؿدائـ كػاه ولؿ يؼتؾف كػاه كػقا ،الؿفؿ أهؾ الػتـة مقجقدون ويؾبسقن لباس ا

 لديـ وأهنؿ مع أهؾ الحؼ .

وقتؾ همٓء أهؾ الػتـة -رضل اهلل طـف-يعد الجقش لألخذ بحؼ طثؿان   -اهلل طـف رضل-بدأ معاوية 

يمويفؿ ويـاصرهؿ أو طؾك إقؾ أكف متسرت طؾقفؿ  -رضل اهلل طـف-الذيـ أشقعت الشائعات أن طؾل 

 .  طرف أطقاهنؿ لؼتؾفؿ بؾ هق ضدهؿ ولقتسرت طؾك همٓء ي ما -رضل اهلل طـف-وهذا كذب فعؾل 

 : معركة الصػقـ بالعراق 



 

 

 

 

 

  . فىرًا ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودللٌشز، فلن ي هذا التفزيغ ليس قابل تٌبيه هام: +

 

﴿01﴾   ْْرُس ال ِة ون امُِس و  اْلِعشرُ خ  اْلدَّ ـُْشْقر  ـَِّة اْلؿ  ُم اْلسُّ ْرُح كِت اِب أ ْطَل    –ش 
ُّ
ط اي ا اْلُعت ْقبِل ـُ ط  ُة بِ ام  ْقِخ ُأس  ِة اْلشَّ ِضْقؾ  ال ك  فالؾُ   اهُ ط  ر   -ف  -ت ع 

 
 

أطد جقشف  -رضل اهلل طـف-أطد الجقش وزحػ إلك العراق وطؾل  -رضل اهلل طـف-الؿفؿ أن معاوية 

شتد الؼتال يف االؼتال والؿسؾؿقن يؼتؾ بعضفؿ بعضا و لتحؿ الجقشان وبدأالتؼقا بصػقـ يف العراق ،او

 قآ كدطقه لقحؽؿ بؽتاب اهلل -رضل اهلل طـفؿا-بـ العاص الحال معاوية وطؿر الطرفقـ فػل هذا ا

أهؾ إيؿان وصدق  -رضل اهلل طـفؿ-لقحؽؿ بؽتاب اهلل وكؾفؿ  -رضل اهلل طـف-طؾل  كدطق كدطقه أي

 . ويؼقـ وأهؾ تؼقى

  بطَلن  و -رضل اهلل طـفؿا-تزكقة رسقل اهلل صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ لعؿرو ابـ العاص و معاوية

 الشائعات الؿقجقدة :

بـا العاص مممـان طؿر ا ": قال’بـ العاص بلكف مممـ ازكك طؿر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والرسقل  

 2 "الؾفؿ طؾؿف الؽتاب والحساب وقف العذاب":  -رضل اهلل طـف-وكذلؽ زكك معاوية   1  "وهشام

بـ طباس ال جؾقؾ ووصػ طبد اهلل صحابل جؾقؾ وطؿر ابـ العاص صحاب  -رضل اهلل طـف-،فؿعاوية 

هق هدف  يعـل ما  ة،فلرادوا الصؾح تحؽقؿ كتاب اهلل طز وجؾ يف الؼتؾ -رضل اهلل طـف-معاوية بلكف فؼقف 

 -رضل اهلل طـف-التحؽقؿ حسب الشائعات والروايات الرافضقة أن التحؽقؿ خطة بسبب أن جقش طؾل 

هذه الروايات الرافضقة هذه  أخرىالجقش مرة  كاد يـتصر فعؿؾقا هذه الخطة لؽسب الققت لتجؿقع

-الروايات التاريخقة الؿـتشرة بقـ كثقر مـ الؿسؾؿقـ هذه الشائعات وهذا الباصؾ بؾ الحؼ أن معاوية 

-دت أم الؿممـقـ طائشة ما أراد الزبقر وصؾحة تطبقؼ الحد يف قتؾة طثؿان اكان يريد ما أر -رضل اهلل طـف

وحتك ٓ يتػرق همٓء يف ما هق بخَلفة  حؿاية  إلقفطؾك ذلؽ بؾ الؿبادرة  دم الصربوط -رضل اهلل طـف

كان مققػف واضح وهق يريد أن يلخذ الحؼ  -رضل اهلل طـف-طؾك أيديفؿ ،طؾل  إخذقبائؾفؿ فقصعب 

 .-رضل اهلل طـف-أحزكف ذلؽ كؿا أحزن طؾل  -رضل اهلل طـف-ومعاوية  إمرؾ لؽـ أّج 

  دطقة تحؽقؿ بؽتاب اهلل: 
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2

و الحذٌث كاهالً قذ صححَ إهام  .(02|2( والٌسائً )303|2أبو داود ) 251|11( و الطبزاًً فً هعجوَ الكبٍز )120|4أخزجَ اإلهام أحوذ فً هسٌذٍ ) 

 .(121|16( و ابي حباى )214|3األئوت إبي خزٌوت )



 

 

 

 

 

  . فىرًا ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودللٌشز، فلن ي هذا التفزيغ ليس قابل تٌبيه هام: +

 

﴿00﴾   ْْرُس ال ِة ون امُِس و  اْلِعشرُ خ  اْلدَّ ـُْشْقر  ـَِّة اْلؿ  ُم اْلسُّ ْرُح كِت اِب أ ْطَل    –ش 
ُّ
ط اي ا اْلُعت ْقبِل ـُ ط  ُة بِ ام  ْقِخ ُأس  ِة اْلشَّ ِضْقؾ  ال ك  فالؾُ   اهُ ط  ر   -ف  -ت ع 

 
 

  -رضل اهلل طـف- بـ أبل صالباطؾل  إلكفؼالقا كدطقه إلك كتاب اهلل لقحؽؿ بقــا فلرسؾقا رسقٓ  

رضل اهلل -لك كتاب اهلل يعـل يف شلن قتؾة طثؿان إلك التحاكؿ إ ومعف الؿصحػ وقالقا لف إكا كدطقك

  وتؾقا طؾقف -طـف

                           

                   1  

سؾؿ بأمر وقال سؿعا وصاطة وهؽذا جؿقع  -رضل اهلل طـف- لطؾقف أية فؿباشرة طؾؤوا . فؼر

 الصحابة كاكقا واقػقـ طـد حدود اهلل وطـد كتاب اهلل .

 : الرواية التاريخقة الضعقػة و الؿقضقطة 

يعـل روي يف روايات الؿـؽرة  -رضل اهلل طـف-الرواية التاريخقة الضعقػة و الؿقضقطة تزطؿ أن طؾل  

ن طؾك أسـة الرماح لقبقـقا و آأمر الـاس برفع الؼر -رضل اهلل طـف- بـ العاص ومعاوية وأن طؿر الضعقػة 

 أوقال لؾـاس هذه مؽقدة و أن الخقارج  -رضل اهلل طـف-جقشف أهنؿ يريدون تحؽقؿ الؽتاب وأن طؾقا 

فعارضقا  كتاب اهلل ٓبد أن كحؽؿ كتاب اهلل إلكبعض الذيـ كاكقا معف يف الجقش  قالقا لف كحـ دطقـا 

بِؾ  بالتحؽقؿ ُكرهًا ، ثؿ بعد أن قبؾ أولئؽ  -اهلل طـف  لرض - لفؾذلؽ طؾطؾقًا ،  لؿا رأى تخاذل همٓء ق 

ّؽْؿ الرجال ؟  الخقارج قالقا : كقػ ُتح 

الؼصة واضحة أهنا كذب، وأهنا مخالػة لؾعؼؾ، يعـك همٓء الخقارج ما كاكقا يعرفقن أكف ٓ يعـل 

ّؽؿ الرجال  ؟! هذا غقر صحقح ،هذا كَلم باصؾ ومـؽر ،  -فاهلل طـ لرض -بعد أن أصاطفؿ طؾك  إُٓيح 

 "مباشرة  "اكشؼاق بؾ إكف  يالبداية أ جقشف يف ما كان يف -اهلل طـف  لرض -وطؾك 

  بققػ الؼتال -اهلل طـف لرض –أمر طؾك 

                                                 
1

 23ة سقرة آل طؿران آي 



 

 

 

 

 

  . فىرًا ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودللٌشز، فلن ي هذا التفزيغ ليس قابل تٌبيه هام: +

 

﴿02﴾   ْْرُس ال ِة ون امُِس و  اْلِعشرُ خ  اْلدَّ ـُْشْقر  ـَِّة اْلؿ  ُم اْلسُّ ْرُح كِت اِب أ ْطَل    –ش 
ُّ
ط اي ا اْلُعت ْقبِل ـُ ط  ُة بِ ام  ْقِخ ُأس  ِة اْلشَّ ِضْقؾ  ال ك  فالؾُ   اهُ ط  ر   -ف  -ت ع 

 
 

: كقػ  ، لؿا أوقػ الؼتال جاءه كػر مـ الخقارج وقالقالإلك تحؽقؿ كتاب اهلل أمر بققػ الؼتا للؿا ُدط 

ّؽؿ الرجال ؟ ٓبد أن كؼاتؾفؿ، فؼال: ققم دطقين إلك كتاب اهلل فَلبد مـ تحؽقؿ كتاب اهلل، قالقا: كقػ  ُتح 

ّؽؿ الرجال ؟ فجاء بالؼرآن أمامفؿ مصحػ كبقر وقال لف  لؾؿصحػ، يخاصب الؿصحػ أمام همٓء  ُتح 

إذا كان الؿصحػ ٓ  لذا تريدون ؟ يعـأيفا الؿصحػ تؽؾؿ احؽؿ بقــا، قالقا: كقػ تؽؾؿف ؟ قال: إذًا ما

كتاب اهلل تحؽقؿ الرجال  هق كَلم اهلل، لؽـ كقػ سقحؽؿ بقــا ؟ يف "الؽتاب هذا ٓ يتؽؾؿ"يتؽؾؿ 

ـْ  اءْ ور  رُ مقجقد ، فؾذلؽ همٓء لؿ يػؼفقا إمر واكحازوا بؿجؿقطة مـ الجقش إلك ح   ، تركقا ِصْػِق

تخؾخؾ ،اكشؼاق ، اتػؼقا طؾك التحؽقؿ أن  -اهلل طـف  لرض -ؾك جقش ط فصار يف اءْ ور  رُ واكحازوا إلك ح  

ُيرسؾ حؽؿًا ، وقبؾ التحؽقؿ   -اهلل طـف  لرض -ُيرسؾ مـ طـده حؽؿًا ومعاوية  -اهلل طـف  لرض - لطؾ

 اتػؼقا طؾك أن يرجع كٌؾ إلك بؾده ، فرجعقا إلك بَلدهؿ ،

 مـطؼة محايدة التحؽقؿ كان يف : 

ـْدل ( فذهب مـ ذهب إلك الدومة لؾتحاكؿ ،  ةِ م  وْ ) د   مـطؼف محايدة يف يفالؿفؿ التحؽقؿ يؽقن   الج 

التحاكؿ وما  مجؿقطة مـ الـاس ، الؿفؿ حصؾ خَلف يف -اهلل طـف لرض -وحضر طبد اهلل بـ طؿر 

ك أوكؾ أبا مقس -اهلل طـف  لرض -الرواية الؿـؽرة :أن طؾقًا  ء ، يفلاتػؼقا فاكتفك أمر التحؽقؿ طؾك ٓ ش

 ( ي) أكا خؾعت أمقرالرواية الؿـؽرة : أن أبا مقسك قال :  ومعاوية أوكؾ طؿروًا لؽـ يف -هذا صحقح  -

يعـك ضحؽ أصػال ، لعب أوٓد همٓء الروافض ما طـدهؿ  : ) أكا لؿ أخؾعف وأكت خؾعتف (وطؿرو قال 

اهلل  لرض -مقسك  ٔباطؼؾ وتبعفؿ بعض الـاس ما طـدهؿ طؼؾ وبعضفؿ طـ سفق وخطل ، فؽقػ يحؼ 

مسللة وهك همٓء الذيـ قتؾقا  أن يـزع الطاطة ؟ هذا لقس مـ شلن التحؽقؿ ، التحؽقؿ كان يف -طـف 

 ما العؿؾ فقفؿ ؟ كقػ كتػؼ ؟ -اهلل طـف رضل  –طثؿان 

  طؾك الخَلفة والُؿؾؽ -اهلل طـفؿ لرض –ما كان الؼتال بقـفؿ : 

تؾؽ الػرتة يزطؿ أكف أمقر الؿممـقـ و ما كان  يف - طـف اهلل لرض -يعـك ما كان معاوية  -لقس إمر  

ما كان  فبالػضؾ وأكف أولك مـ ليؼقل : أكا الخؾقػة و وما كان يؼاتؾ طؾقًا طؾك الخَلفة بؾ كان يؼر لعؾ



 

 

 

 

 

  . فىرًا ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودللٌشز، فلن ي هذا التفزيغ ليس قابل تٌبيه هام: +

 

﴿03﴾   ْْرُس ال ِة ون امُِس و  اْلِعشرُ خ  اْلدَّ ـُْشْقر  ـَِّة اْلؿ  ُم اْلسُّ ْرُح كِت اِب أ ْطَل    –ش 
ُّ
ط اي ا اْلُعت ْقبِل ـُ ط  ُة بِ ام  ْقِخ ُأس  ِة اْلشَّ ِضْقؾ  ال ك  فالؾُ   اهُ ط  ر   -ف  -ت ع 

 
 

كاكت لطؾب  أهنافتصقير الروافض الؼصة  -اهلل طـف  لرض -طثؿان  ةيـازطف ، إكؿا كان الـزاع مـ أجؾ قتؾ

 والُؿؾؽ وان أبا مقسك خؾع مؾؽف وهذا لؿ يخؾع هذا كَلم فارغ وٓ أصؾ لف .الخَلفة 

  اهلل طـف  لرض –جقش طؾك  يف وآكشؼاق،  آتػاقطدم- : 

وثَلثقـ مـ الفجرة  قةأضـف طام سبعة وثَلثقـ أو ثؿاك -لؿ يتػؼقا فرجع كٌؾ إلك بؾده ، بعد هذه الؼصة 

العراق وبقـفؿ مـاوشات طؾك  يف -اهلل طـف  لرض - لام وصار طؾهذه الػرتة اكحاز معاوية إلك الش يف -

بسبب الخقارج وكثروا  -اهلل طـف  لرض - لجقش طؾ الحدود ، أن بدأ إمر يختؾػ ، فحدث شؼاق يف

كحق أربعقـ ألػًا ،أو أقؾ مـ ذلؽ ، ثؿ رجع مـفؿ وتاب كحق طشريـ ألػًا ، أو كاكقا طشريـ ألػًا وتاب 

 التاريخ تحتاج إلك تدققؼ . ، أطداد يف آٓفأربعة   إٓمـ أكثرهؿ 

  و صؾب معاوية لإلمارة : -رضل اهلل طـف-مع معاوية  -رضل اهلل طـف-تخاصؿ طؾل 

يف  الؿفؿ أن أكاس كثقر اكحازوا إلك الخقارج وكؼاشفؿ وكاضرهؿ طبد اهلل بـ طباس فرجع مـفؿ أكثرهؿ

-ؿان يف الشام حقث الؼتال الذي كان بقـف و بقـ معاوية صار طـده خص -رضل اهلل طـف-هذه الػرتة طؾل 

و كؾ يعد لـػسف و يريد أن يتقسع وصار معاوية أن يطؾب اإلمارة لؿا رأي أن أ ْمر  طؾل  -رضل اهلل طـف

 –صار فقف خَلف طـده يف شقخف هـا ثبت كػسف لإلمارة و خَلفة يعـل رأي أن أمر طؾل  -رضل اهلل طـف-

  يتؿ بسبب كثرة  الؿخالػقـ طؾقف .ٓ -رضل اهلل طـف

  لعديد مـ الؿدن : -رضل اهلل طـف-و غزو معاوية  -رضل اهلل طـف-خروج الخقارج طؾك طؾل 

خرج طؾقف هذه  -رضل اهلل طـف–و هـا اختؾػ إمر طؿا كان قبؾ وقعة الصػقـ و قبؾ التحؽقؿ ، طؾل 

 -رضل اهلل طـف–قا طـ صاطتف و كذلؽ معاوية الخقارج لؽـفؿ لؿ يؼتؾقه بعد مخالػقـ لف يف رأي و خرج

و كذلؽ  -رضل اهلل طـف–بدأ يجفز الجققش و يغقرون العراق و يلخذون الؿدن أو بعض الؼرى مـ طؾل 

أضـف ققس بـ سعد أو غقره شرب طسَل فؿات كان   -رضل اهلل طـف–أخذ مصر أضـ أحد أمراء طؾل 

ٕكف مات بسبب هذا العسؾ الذي أكؾف  " جـقدا مـ طسؾإن هلل":  -رضل اهلل طـف–يخشقكف فؼال معاوية 

 ققؾ أكف مسؿقم و ققؾ غقر ذلؽ .



 

 

 

 

 

  . فىرًا ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودللٌشز، فلن ي هذا التفزيغ ليس قابل تٌبيه هام: +

 

﴿04﴾   ْْرُس ال ِة ون امُِس و  اْلِعشرُ خ  اْلدَّ ـُْشْقر  ـَِّة اْلؿ  ُم اْلسُّ ْرُح كِت اِب أ ْطَل    –ش 
ُّ
ط اي ا اْلُعت ْقبِل ـُ ط  ُة بِ ام  ْقِخ ُأس  ِة اْلشَّ ِضْقؾ  ال ك  فالؾُ   اهُ ط  ر   -ف  -ت ع 

 
 

  الشقخ إلرجاع الشام إلل حظقرة الخَلفة: -رضل اهلل طـف–إطداد طؾل 

يعد الجقش لذهاب إلل الشام و هذا كان يف  -رضل اهلل طـف-الؿفؿ أن إمر اختؾػ أن بدأ طؾل  

د الجقش يريد أن يذهب إلل الشام بجقش ضخؿ ٕجؾ أن يرد الشام إلل سـة تسعة و ثَلثقـ بدأ يع

هؾ الصقت مسؿقع بارك اهلل  "حظقرة إلل خَلفة يف هذه إثـاء الخقارج و هؿ ألػان أو أربعة أٓف 

 . "فقؽؿ ؟ هؾ الصقت مسؿقع ؟ صقب بارك اهلل فقؽؿ 

  طـ الخقارج : -صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ-حديث الرسقل 

ـِل أكف كان يف جقش الذي كاكقا مع طؾل  خّرج مسؾؿ -يف صحقحف مـ حديث زيد ابـ وهب الُجف 

أيفا الـاس  إين سؿعت رسقل اهلل  -رضل اهلل طـف-الذي صاروا إلل الخقارج فؼال طؾل  -رضل اهلل طـف

و يخرج ققم مـ أمتل يؼرؤون الؼرآن لقس قراءتؽؿ إلل قراءهتؿ بشلء  "يؼقل : -صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ-

ٓ صَلتؽؿ إلل صَلهتؿ بشلء و ٓ صقامؽؿ إلل صقامفؿ بشلء يؼرؤون الؼرآن يحسبقن أكف لفؿ و هق 

طؾقفؿ ٓ تجاوز صَلهتؿ ترققفؿ يؿرققن مـ اإلسَلم كؿا يؿرق السفؿ مـ الرمقة لق يعؾؿ الجقش الذي 

 رواية كؽؾقا طؾل لتؽؾقا طؾل طؿؾ )يف -صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ-يصقبقهنؿ ما قضقا لفؿ طؾل لسان كبقفؿ 

العؿؾ( و آية  ذلؽ فقفؿ رجؾ لف طضد و لقس لف ذراع  طؾل رأس طضده مثؾ حؾؿة الثدي طؾقف شعرات 

 يعـل هذه شعرات همٓء الؼقم . 1 "بقض 

  الخقارج: -رضل اهلل طـف–قتال طؾل 

 "خقارجيعـل ال" فتذهبقن إلل معاوية  وأهؾ الشام و ترتكقن همٓء":  -رضل اهلل طـف-قال طؾل 

يخؾػقكؽؿ يف ذراريؽؿ و أمقالؽؿ    واهلل أين ٓ أرجقا أن يؽقكقا همٓء الؼقم فلهنؿ قد سػؽقا الدم الحرام 

فـزلـل سفؾ ابـ وهب مـزٓ  ":، قال سؾؿة ابـ كفقؾ  "و أغاروا يف سرح الـاس فسقروا طؾك اسؿ اهلل

طبد اهلل ابـ وهب الراسبل فؼال لفؿ طبد حتك قال مرركا طؾل قـطرة فؾؿا التؼقـا و طؾل خقارج يقم أذن 

قال هذا الراسبل ألؼقا الرماح و سؾقا سققفؽؿ مـ جػقهنا  "أي قال لؾخقارج ٕصحابف الخقارج  "اهلل 
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 أخزجَ هسلن فً صحٍحَ 



 

 

 

 

 

  . فىرًا ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودللٌشز، فلن ي هذا التفزيغ ليس قابل تٌبيه هام: +

 

﴿05﴾   ْْرُس ال ِة ون امُِس و  اْلِعشرُ خ  اْلدَّ ـُْشْقر  ـَِّة اْلؿ  ُم اْلسُّ ْرُح كِت اِب أ ْطَل    –ش 
ُّ
ط اي ا اْلُعت ْقبِل ـُ ط  ُة بِ ام  ْقِخ ُأس  ِة اْلشَّ ِضْقؾ  ال ك  فالؾُ   اهُ ط  ر   -ف  -ت ع 

 
 

يعـل يقم أن كاشدهؿ طبد اهلل بـ طباس و صؾب ،  "فنين أخاف أن يـاشدكؿ كؿا كاشدوكؿ يقم ححقراء 

 "شقا برماحفؿ و سؾقا السققف و شجرهؿ الـاس برماحفؿفقح"رجقطفؿ فرجعقا قال زيد بـ وهب : 

شجرهؿ و  -رضل اهلل طـف–يعـل أن الـاس ضربقهؿ بالرماح هؿ رمقا رماحفؿ و أما أصحاب طؾل 

يعـل مـ كثرة جثثفؿ كؾفؿ قتؾقا إٓ   "و قتؾ بعضفؿ طؾل بعض "أجتذوهؿ مـ أصقلفؿ برماحفؿ قال: 

–فؼال طؾل  "إٓ رجَلن  " -رضل اهلل طـف–مـ أصحاب طؾل يعـل  "و ما الـاس يقمئذ  "كحق طشرة 

ْج فالتؿسقه فؾؿ يجدوه فؼام طؾل  -رضل اهلل طـف ْج ُمْخد  د  بـػسف   -رضل اهلل طـف-: التؿسقا فقفؿ الُؿخ 

يعـل   فقجدوه مؿا يؾل إرضأي أبعدوهؿ  حتك أيت كاس قد قتؾ بعضفؿ طؾل بعض قال أخروهؿ

فؽرب ثؿ قال صدق اهلل و بؾغ رسقلف فؼام إلقف طبقد سؾؿاين فؼال يا أمقر ف مؾتصؼ بإرض و هـاك فقق

الؿممـقـ اهلل الذي ٓ إلف إٓ هق لسؿعت هذا الحديث مـ رسقل اهلل صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ فؼال إي و اهلل 

طؾل  فؾذلؽ همٓء الخقارج قتؾفؿ الذي ٓ إلف إٓ هق حتك أستحؾػف ثَلثا و هق يحؾػ لف و هق يحؾػ لف

 بجقشف الضخؿ و اجتثفؿ مـ جذورهؿ إلل طشرة . -رضل اهلل طـف-

  رضل اهلل طـف :–رغبة الخقارج يف قتؾ طؾل 

إلل   -رضل اهلل طـف-مـ همٓء العشرة أحد الـاس الذيـ كاكقا مـ الصالحقـ و بعثفؿ طؿر بـ خطاب 

ؾقؿ الـاس ثؿ لؿا يف زمـ طثؿان مصر ٕجؾ تعؾقؿ الـاس الؼرآن و هق طبد الرحؿان ابـ مـجؿ فلرسؾف لتع

يبدوا أكف قد أطرت فدطاوي أصحاب الػتـة فتبعفؿ وكان معفؿ الؿفؿ مـ همٓء الـاجقـ  -رضل اهلل طـف-

كجا ابـ مـجؿ هذا أو لؿ يغض الؿعركة الؿفؿ أن هذا الرجؾ و مجؿقطة الخقارج الذي لؿ يؼتؾقا اتػؼقا 

فؽبـقا يف صَلة  -رضل اهلل طـفؿ-ـ طاص و قتؾ معاوية و قتؾ طؿروا ب -رضل اهلل طـف-طؾل قتؾ طؾل 

اْن و قضاء طؾك الخقارج بعدها طؾل  و  أطد جقش  -رضل اهلل طـف-الػجر سـة أربعقـ بعد معركة الـ ْفر 

 الضخؿ الذي معف لؼتال أهؾ الشام.

  مّؾ الـاس : -رضل اهلل طـف-طؾل 

قد مّؾ الـاس و مّؾقه كؿا يؼقل بعض  كان -رضل اهلل طـف-فؾؿا خطط الخقارج هذه الخطة طؾل  

الصحابة و بعض التابعقـ الؿفؿ الذي مّؾقه أهؾ الػتـ أما أصحاب الرسقل صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ كان 



 

 

 

 

 

  . فىرًا ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودللٌشز، فلن ي هذا التفزيغ ليس قابل تٌبيه هام: +

 

﴿06﴾   ْْرُس ال ِة ون امُِس و  اْلِعشرُ خ  اْلدَّ ـُْشْقر  ـَِّة اْلؿ  ُم اْلسُّ ْرُح كِت اِب أ ْطَل    –ش 
ُّ
ط اي ا اْلُعت ْقبِل ـُ ط  ُة بِ ام  ْقِخ ُأس  ِة اْلشَّ ِضْقؾ  ال ك  فالؾُ   اهُ ط  ر   -ف  -ت ع 

 
 

-يحبقكف وقتؾ يف معركة الصػقـ كسقت أن أققل لؽؿ طؿار بـ ياسر و قصتف صقيؾة الؿؼصقد أن طؾل 

أيؽؿ يليت و يضربـل ها و قضاء طؾك خقارج مّؾ و قال :  مّؾ مـ الـاس بعد معركة هنروان -رضل اهلل طـف

 يعـل الؾحقة فقسلل طـ الشؼل الذي يليت لقؼتؾف ، هـا فتبتؾ مـف هذه

 : أشؼل الـاس الذي يضرب طؾل رضل اهلل طـف طؾك رأسف فتبتؾ مـف لحقتف 

 الذي طؼر الـاقةأشد الـاس طذابا أحقؿر ثؿقد أحقؿر ثؿقد قال :  -طؾقف صَلة و السَلم-ٕن الـبل 

أشؼل الـاس رجؾقـ أحقؿر ثؿقد الذي طؼر الـاس و هق الذي :  -صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ-يؼقل الرسقل 

يعـل الؾحقة فحصؾ هذا  1 فتبتؾ مـف هذهو أشار إلل الرأس  ها هـا -رضل اهلل طـف-يضربؽ يعقـ طؾل 

-و هق حديث طؿار بـ ياسر  كان يصؾل الػجر أطقد حديث مرة ثاكقة -رضل اهلل طـف-حقت أن طؾل 

صؾل اهلل طؾقف -كـت أكا و طؾل رفقؼقـ يف غزوة ذات طشقرة فؾؿا كزلفا رسقل اهلل قال :  -رضل اهلل طـف

يا  -رضل اهلل طـف-و قام هبا رأيـا كاس مـ بـل ُمْدلِْج يعؿؾقن يف طقـ لفؿ يف كخؾ فؼال لل طؾل  -وسؾؿ

اْن هؾ لؽ أن كليت همٓء فــظر كقػ يعؿؾقن فجئـاهؿ فـظركا إلل طؿؾفؿ ساطة ثؿ غشقـا الـقم  أبا ك ْؼض 

فاكطؾؼت أكا و طؾل أضتجعـا يف صقر مـ هنر يعـل مجؿقطة مـ الـفر  يف بؼعاء مـ تراب فـؿـا فق اهلل ما 

يحركـا برجؾف و قد ترتبـا مـ تؾؽ الدقعاء يعـل الرتاب  -صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ-وهبـا إلل رسقل اهلل 

: لؿا  يري طؾقف مـ الرتاب قال : أٓ  يا أبا الرتاب وسؾؿ لعؾل  -صؾل اهلل طؾقف-ل الـبل فققمئذ قا

قال أحقؿر ثؿقد الذي طؼر الـاقة اسؿف قدار ":  : بَل يا رسقل اهلل قالقؾـا أحدثؽؿا بلشؼك الـاس رجؾقـ

قتف وهذا حديث يعـل لح 2 "حتك تبتؾ مـف هذهيعـل قركف  ابـ سالػ و الذي يضربؽ يا طؾل طؾك هذه

صحقح و قد خرجف شقخـا إلباين يف سؾسؾة إحاديث الصحقحة و معـل الدقعاء هق الرتاب الدققؼ 

صؾل اهلل طؾقف و –مّؾ الـاس و يعرف حديث الـبل  -رضل اهلل طـف-الذي يؽقن طؾل وجف إرض  فعؾل 

 الذي فقف أكف يستشفد طؾل يد هذا رجؾ طؾل يد رجؾ شؼل . -سؾؿ

 الخَلفة  : -رضل اهلل طـف-طؾل يد شؼل و تقلل حسـ  -رضل اهلل طـف–طؾل  استشفاد 
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 الذُبً ووافقَ هسلن شزط على صحٍح وقال الوستذرك فً والحاكن الخصائص فً الٌسائً رواٍ  
2

 حديث صحقح و قد خرجف شقخـا إلباين يف سؾسؾة إحاديث الصحقحة 



 

 

 

 

 

  . فىرًا ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودللٌشز، فلن ي هذا التفزيغ ليس قابل تٌبيه هام: +

 

﴿07﴾   ْْرُس ال ِة ون امُِس و  اْلِعشرُ خ  اْلدَّ ـُْشْقر  ـَِّة اْلؿ  ُم اْلسُّ ْرُح كِت اِب أ ْطَل    –ش 
ُّ
ط اي ا اْلُعت ْقبِل ـُ ط  ُة بِ ام  ْقِخ ُأس  ِة اْلشَّ ِضْقؾ  ال ك  فالؾُ   اهُ ط  ر   -ف  -ت ع 

 
 

رضل -طؾل رأسف فبؼقا جريحا ثؿ مات  -رضل اهلل طـف-فؽان هذا الرجؾ صؾل فجر ثؿ ضرب طؾل  

شفقدا  و أما معاوية و طؿرو فؾؿ يػؾح ذاك و قبض طؾك الخارجل الذي أراد قتؾفؿ فبفذا أكتفل   -اهلل طـف

و تقلل حسـ جقش الضخؿ الذي كان قد أطده والده ٕجؾ ضؿ الشام إلل  -رضل اهلل طـف-ل خَلفة طؾ

 خَلفة فؿشا و بعد أن دخؾ إلل بَلد شام أرسؾ صؾقعة باثـل طشرة ألػا .

  رضل اهلل طـفؿا-مؼتؾ حسـ ابـ طؾل-  : 

ف ماذا أكف قد قتؾ فجاء الشائعات أصحاب الػتـ قالقا إن الجقش أضـ ققس ابـ سعد أو ولده قالقا أك 

و كذلؽ ضربقه   -رضل اهلل طـف–فلغتبط العسؽر فؿاذا فثاروا و اضطربقا وسرققا خقؿة حسـ بـ طؾل 

بخـجر طؾك فخده وققؾ الذي ضربف خارجل و ققؾ الذي ضربف مـ الشقعة فاكظروا إلل غدر همٓء و 

كؿا قتؾقا ابـ  -ؾل اهلل طؾقف و سؾؿص–اكظروا إلل فتـة أهؾ العراق الذي أرادوا قتؾ ابـ بـت رسقل اهلل 

 .  -رضل اهلل طـف–طؿف طؾل بـ أبل صالب 

  رضل اهلل طـف-خَلفة معاوية-  : 

و بعد أن رأى الحسـ هذا الخَلف و هذا إمر  مّؾ الـاس و قال أكؽؿ كـتؿ تؼاتؾقن طؾك الديـ و الققم 

ـازل لؿعاوية و اجتؿع الـاس طؾك خَلفة تؼاتؾقن طؾل الدكقا فرتكفؿ هلل و كان كارها مـ قبؾ لؾؼتال فت

معاوية طشريـ طام حتك مات و سؿل العام الذي تـازل فقف الحسـ أكف طام الجؿاطة و صدق فقف ققل 

إن أبـل هذا سقد و سقصؾح اهلل بف بقـ فئتقـ طظقؿتقـ مـ  " : -طؾقف الصَلة و السَلم-الرسقل 

 و الجفاد يف سبقؾ اهلل و تقسع رقعة الؿسؾؿقـ .بعد طشريـ سـة مـ إمـ و الرخاء  1 "الؿسؾؿقـ

  و الخَلف يف تقلقة يزيد خؾقػة : -رضل اهلل طـف–مقت معاوية 

أمر يتعؾؼ بتقلقة يزيد و مخالػة طبد اهلل بـ زبقر و  -رضل اهلل طـف-حصؾ أمر بعد مقت معاوية 

ل شرح ذلؽ يف درس الؼادم و بقان طؾل يزيد لفا أسباهبا يليت إن شاء اهلل تعال -رضل اهلل طـفؿا-الحسقـ 
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 ( . 4772رواه البخاري )  



 

 

 

 

 

  . فىرًا ًزجى تٌبيهٌا عليه أ، فوي وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هي عتودللٌشز، فلن ي هذا التفزيغ ليس قابل تٌبيه هام: +

 

﴿08﴾   ْْرُس ال ِة ون امُِس و  اْلِعشرُ خ  اْلدَّ ـُْشْقر  ـَِّة اْلؿ  ُم اْلسُّ ْرُح كِت اِب أ ْطَل    –ش 
ُّ
ط اي ا اْلُعت ْقبِل ـُ ط  ُة بِ ام  ْقِخ ُأس  ِة اْلشَّ ِضْقؾ  ال ك  فالؾُ   اهُ ط  ر   -ف  -ت ع 

 
 

أن ٓ يذهب  -رضل اهلل طـفؿ-قد قتؾ مظؾقما رغؿ أكف كصح مـ صحابة   -رضل اهلل طـف-أن  حسقـ 

 وأهؾ العراق أهؾ الغدر 

و لقس الؿؼصقد أهؾ العراق كؾفؿ و لؽـ أهؾ فتـة مـفؿ و إٓ أهؾ العراق أهؾ  الشرفاء أهؾ سـة يف 

د فقف مقصـ لؾػتـة فقـبغل لؿسؾؿ أن يؽقن طؾك حضر و إن شاء اهلل تعالل أكاس صادققن لؽـ ذلؽ البؾ

 كؽؿؾ بؼقة الدرس و اهلل أطؾؿ 

 .آلف و صحبف أجؿعقـ و الحؿد هلل رب العالؿقـ  ككبقـا محؿد و طؾ كو صؾل اهلل طؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


