
 (1) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 

 

 

 

  

 

 غضب اهلل تعاىل
 (صلوات اهلل عليه) تقل  اسحينمل

 (يا أه  الينة اجلبأسانيد )

 شعبة البحوث والدراسات

 



 (2) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 

 

 

  

 

 . تقت  اسحينمل غضب هللا تعاىلاسم الكتاب: 

 ابسم اسحلي. املؤلف:

 1000 خ:عدد الني

 املطبعة: دار الوارث للطباعة والنشر.

 هـ.1436م ــ 2015سنة الطبع: 

 اإلخراج الفين: الشيخ ابسم العلي.
 

 من إصدارات شعبة البحوث والدراسات



 (3) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

مة
ّ
 املتقد

من أقوى الشبهات اللي ما انفكت تلوكها بعض األلينة    نتقن  

، هني اهنل ا الشنيع  امللدابن  بن  ىلنرى عن  (أنار اهلل برهانه)اللشّيع 

، (صنلوات اهلل علنيه )سي  الشه اء أيب عب  اهلل اسحين وأه  بيله 

، بن   - في  قالوا -   طف كربالء، حلى أّن الشيع  ق  اختنوو  عناً، 

 ع   ومةهاىلا ..رِش  ىلعلوا مةه عتقي ،  ورشعا ،

وال نتقول: إّن كّ  من تطنرأ علينه هنو  الشنبه  منن أاوانةنا أهن  

ممّنا ال بينوإ إالّ  ،، هو ناصبي أو غري ذلن (ه اه  اهلل تعاىل)اليةّ  

 بيلطان بّن وبرهان، أو سة  ملواتر، وقرآن..

مننن أهنن  اليننةّ ، وهنن   ّن هةننا إ :- بحيننن  ننن -وإّننن  نتقننول 

، أّن اهلل  ن  األكثر، م   ال ًرابن  لنه باألابنار الحنحيح  امللنواتر، معةنى 

 ،ق  غضب ملحيب  كربالء إىل حّ  وقنو  املعزندات -نفيه  -تعاىل 

وما ق  برا  الةاس حماالت، ناهي  عن الكرامات..، وهوا مل بظهنر  

 ..(عليه  مجيعا   صلوات اهلل)األنبياء اهلل تعاىل إالّ لبعض 



 (4) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

صةفةا هوا الكليب ع  عزال  لةوقف اآلاربن ع  منا ورً عنن 

كاشنف  عنن غضنبه العظني  ملتقلن   ،اهلل تعاىل منن معناىلد وكرامنات

 ..؛ االل ما روا  أه  اليةّ  أنفيه  بأساني  ىليناً عنن اسحين

الححاب  واللابعن؛ إلداما  ملعان هي ، وهن  األقن ، وتبياننا  لعنوامه  

 األكثر.. وه 

رضننوان اهلل )وثمنن  سننبب آاننر؛ فبيننطاء شننيع  أهنن  البيننت 

، وإن كانوا مجيعا  ع  معرفن  رشبفن  بعظني  حرمن  اسحينن (عليه 

ننا أ - ، لكن رّبن  أحينبع  اهلل سبحانه وتعاىل ورسوله حمم  

وكنربالء   أّن تأكي  معرفلةا بحرمن  اسحينن - الضعيف التقارص

ني  ىلياً غرض متقن س..؛ ال أقن  منن أّننه االل ما روا  غرينا بأسا

 ب فع عن حرب  الطائف  املرحوم  هتم  االبل ا  واالارتا ..

رً حن بثا  عنن أهن  الينةّ    هنوا إالّ إذا كنان نونةبه إىل أنةّا مل نين

؛ إذ الغننرض هننو االسننل الل صننحيا انسننةاً أو معلننما  حمننلمال ..

 واالحلزاج..



 (5) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

امللحننل  املرفوعنن ، بنن  قنن   رسًنننا األحاًبننس بأسنناني هالننول  

أًرىلةننا   أصننن  األحاًبنننس ترمجنن  النننروا، وًرىلننناهت    ا نننر  

 فع  سبي  املثال.. واللع ب  بن قوسن، هبو  الحور،..؛

حممن   )انمناا الثتقن  الكبنري قال انماا ابن سع : ح ثةا عن  بنن 

 امل ائةي( قال ح ثةا....

احثن واملحتقتقننن، ؛ تيننهيال  للبننافهننوا الننو  بننن التقوسننن مةّنن

ومحنناًر    ا ملنن  هنني هتننوبب اللهننوبب للحنناف  ابننن حزننر 

العيتقالين، وتاربخ بغ اً للخطيب البغ اً ، وسري أعنالا الةنبالء 

 .املليامل عليها للوهبي وغريها من محاًر الرىلال اليةّي

  



 (6) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 تنبيهان ضروريّان!!

 اللةبيه األّول:

ًنا األحاًبس رسملا كان غرضةا هو االسل الل واالحلزاج، 

بأساني ها امللحل  املرفوع ، ب  ق  أًرىلةا   أص  األحاًبس ترمج  الروا، 

فع  سبي   وًرىلاهت    ا ر  واللع ب  بن قوسن، هبو  الحور، ..؛

 ..املثال

)انماا الثتق  الكبري قال انماا ابن سع : ح ثةا ع  بن حمم  

 قال ح ثةا ... . ،امل ائةي(

إن  وىل  مثله   هوا الكلاب ب     ،بن التقوسنكبةا  ارتفهوا الو  

تيهيال  للباحثن واملحتقتقن، ومحاًر    ا مل  هي  امةّ عاّم  كلبةا، هو 

هتوبب اللهوبب للحاف  ابن حزر العيتقالين، وتاربخ بغ اً للخطيب 

 ، وغريها من محاًر الرىلال اليةّي ،البغ اً ، وسري أعالا الةبالء للوهبي

 .امل عليهاامللي

 به احلج ملا برمدون (تعاىل اهلل ه اه ) اليةّ  أه  أنّ  أبضا   نةّبه ك 

 به احلج ما ولكون ،(ا: )بحرف ميل  وانماا ،(خ: )بحرف البخار 



 (7) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 بن لةوكر  هوا،   تابعةاه  عة ه ، الححيا مراتب أع  هو كالمها،

 .للفائ ، اهلاللن

    أساني  أابارنا الشيعيّ ، إذا ما واألمر هو األمر في  لو تعاطيةا ذل

 رأبةا رضور،..

 اللةبيه الثاين: 

؛ أن تححيا وتضعيف األساني  ب ور -أبضا   -وما بلدا اللةبيه عليه 

م ار تع ب  الروا، وجترحيه ، وال خيفى أّن األنظار   هوا ملفاوت  عة  عل ء 

ولطاملا االلفوا في   الةتق  واملحطلا، حيب ما بعلمونه من األًل  والتقرائن،

 هو معلم مةها وما هو ليس بمعلم )رضوان اهلل تعاىل عليه (..

وملا كان للعب  اآلث  الحغري نظر في  جيب قبوله من التقرائن وما ال 

جيب، ف  جي   التقارئ الكرب    هوا الكلاب وبتقّي  كلبةا، فإّن  هو ما رىلا 

 عة   ممّا هو حّز  بيةي وبن ريّب ..

من ذل  أبةي ع  تححيا كّ  ما بحّا عن أصحاب انمجا  إذا ف

، وع  حين ورب  وثاق  كّ  من برو  عةه مبارش، عةعةوا إىل املعحوا 

أمح  بن حمم  بن عييى األشعر ، وأمح  بن أيب نرص البدنطي، وابن أيب 



 (8) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

عمري، والةزايش، واسحين بن حمبوب، وابن قولوبه، وعّ  بن إبراهي  

 اهلل عليه ( ..)رضوان 

ومن ذل  أّن كّ  روا، ابن قولوبه   الكام ، وعّ  بن إبراهي    

   تفيري  ه  ثتقات عة  ، برشطن ال بليةى اللفحي  فيه  اآلن ..

ك  أبةي ع  قّو،، ب  حين حال، ورب  توثيق من برتىض عةه 

  الح وق، وكوا مشابخ انىلاز، املعروفن املعلم بن، الوبن ترىل  هل

الطويس والةزايش من ًون توثيق، ومن هوا التقي  من روى عةه األىلالء 

 فأكثروا، رشط إالّ برً فيمن ذكرنا من الةوعن أّ  طعن ..

وعة   أبضا  أّن كّ  إسةاً   الكلب األربع ، ب    عام  األصول 

 األربع ئ ، وقع فيه راٍو إمامي جمهول اسحال، مل برً فيه أّ  طعن، ال بةدل عن

 مرتب  التقوّ ، وكوا وكالء األئّم  )عليه  اليالا( بالرشط أعال .

والتقو  هي: املرتب  املشكك  بن اسحين والضعيف ك  ال خيفى ع  

 أه  الفّن. وغري ذل  مما ال بيعةا اآلن.

  



 (9) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 

 

 

 الفص  األول
ة
ّ
 املعاجز الكوني

  

 



 (10) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

  

 



 (11) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 :املعجزة األوىل
 ما رفع حجر إالّ وحتله  م عبيط

ماا اليةي الكبري الطماين   كلابه املعز  الكبنري قنال: أارج ان

حنن ثةا عنن  بننن عبنن  العدبنند، ثةننا إبننراهي  بننن عبنن  اهلل اهلننرو ، أنننا 

هشي ، ثةا أبو معرش، عن حمم  بن عبن  اهلل بنن سنعي  بنن العنا ، 

عن الدهر ، قال: قال يل عب  املل  بنن منروان: أ  واحن  أننت إن 

مل »ا قل  اسحين بن عن   قنال: قلنت: أامتةي أ  عالم  كانت بو

فتقننال عبنن  «. ترفننع ححننا، ببيننت املتقنن س إالّ وىلنن  يلهننا ًا عبنني 

 .(1) املل : إيّن وإّبا    هوا اسح بس لتقربةان

روا  الطنننماين، ورىلالنننه قنننال انمننناا الينننةي الكبنننري اهليثمننني: 

 .(2)ثتقات

                                                           

. مكتبــة ا ــن تي يــة، 2856، رقــم: 119: 3محــدا اليــلفي( معجــم الطــااك الكبــ  )ت:( 1)
 التقاهرة.

 . مكتبة التقدسي التقاهرة.15159، رقم: 196: 9جم ع الزوائد ( 2) 



 (12) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 أ  أننا عنامل« لتقربةان»قلت: إسةاً  صحيا، وقول: عب  املل : 

 .عارف بول  مثل 

 طريق صحيح آخر للزهري !!

قنال: حن ثةا زكربنا ، -أبضنا   - أارىله انماا الطماين   الكبري

)العةند ،   املثةنى، ثةا حمم  بن (1) )إماا حاف  ثتق (  الياىليبن حييى 

)الةبي ، إماا ثتقن  ثبنت خ   إماا ثتق  ملتقن خ ا(، ثةا الضحا  بن خمل 

  تقيننه ثتقنن  ثبننت خ ا(، عننن ابننن شننهابا(، عننن ابننن ىلننربج  )إمنناا ف

ما رفع بالشاا حزنر بنوا »إماا فتقيه ثتق  ثبت خ ا(، قال:  )الدهر ،

 .(2) «قل  اسحين بن عّ  إالّ عن ًا، ريض اهلل عةه

 .(3)قال انماا اهليثمي: روا  الطماين، ورىلاله رىلال الححيا

                                                           

هــ ا الــ ا  ــن التقوســن، إىل تابــة الكتــاب  ادات مــينت ضي التقاصــر للتو ــي     تقــد غلــب ( 1)
ا ي عة للفضالء واحملتقتقن.ع  لى ظين ضتت

. مكتبــة ا ــن تي يــة، 2835، رقــم: 113: 3 محــدا اليــلفي( معجــم الطــااك الكبــ  )ت:( 2)
 التقاهرة.

 . مكتبة التقدسي التقاهرة.15160، رقم: 196: 9جم ع الزوائد ( 3)



 (13) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

)البخنار  ومينل (،   قلت: إسةاً  صحيا ع  رشط الشيخن

 ع  ًرىلات الححيا عة  أه  اليةّ  بإمجاعه .وهو أ

 صحيح للزهري لطريق ثالث 

بنن الفضن   أامنا أبو اسحينن  أارج انماا اليةي البيهتقي قال:

أامننا عبن  اهلل بنن ىلعفنر   ،)التقطان، إماا عاّلم  جممع ع  وثاقلنه(

حنن ثةا بعتقننوب بننن سننفيان   )الةحننو ، إمنناا عالمنن  بننار  ثتقنن (

ح ثةا سلي ن بن حرب  )حم ث ثتقن  خ  ،امل ثتق (حاف  ع )الفيو ،

عنن  ح ثةا محاً بن زب   )األزرق، إماا حاف  ثتق  مشنهور خ ا( ،ا(

قنال أول منا عنرف الدهنر   ،راش  إمناا ثتقن  ثبنت خ ا( معمر  )بن

تكّل    جملس الولين  بنن عبن  امللن  فتقنال الولين : أّبكن  بعلن  منا 

فتقننال بننن ع   . ار بيننت املتقنن س بننوا قلنن  اسحينننفعلننت أحزنن

 .(1) «بلغةي أّنه مل بتقلب حزر إالّ وىل  يله ًا عبي » الدهر :

                                                           

 . دار الكتب العل ية،   وت.471: 6دالئ  النبوة للبيهتقي( 1)



 (14) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 قلت: إسةاً  صحيا، في  هو واضا.

 طريق رابع معترب للزهري 

قنال: حن ثةا حممن  بنن  -أبضنا   - أارىله انماا اليةي الطنماين

اسحرضمي  )بلتقب مطن، إماا ثتقن  كبنري خ ا(، ثةنا بدبن  بنن عب  اهلل 

أبو اال   )الكو  ثتق (، ثةنا أسنباط بنن حممن   )التقنريش ثتقن  مهران 

ثبت، ا(، عنن أيب بكنر اهلنويل  )سنلمى بنن عبن  اهلل، منن العلن ء   

ملننا قلنن  »اليننري، واللنناربخ، ضننعفوا ح بثننه(، عننن الدهننر ، قننال: 

اسحين بن ع  ريض اهلل عةه مل برفع حزنر ببينت املتقن س إالّ وىلن  

 .(1)« يله ًا عبي

سةاً  معلم، رىلاله أئم  ثتقات سوى اهلويل، منن العلن ء قلت: إ

ر فلتقن  نبأباا الةاس، لكن ضعف البعض ح بثه ًون بينان، وال بضن

 ستقةا  شاه ا  للححا  املاضي .

                                                           

. مكتبــة ا ــن تي يــة، 2834، رقــم: 113: 3اك الكبــ  )ت:محــدا اليــلفي(معجــم الطــا ( 1)
 التقاهرة.



 (15) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

ر  انماا اليةي حمم  بن شهاب الدهر  ملنّا قلن   ونشري إىل أّن ُعم 

ر، أعنواا..، ىلندا بنول  غنري واحن  منن نأكثر من عش اسحين 

 ء أه  اليةّ ؛ ولتق  أمجع عل ء اسحن بس واملحنطلا عن  صنّح  عل

يّم  اخلم والروابن  فني  ًون هنوا العمنر كن  ال خيفنى؛ ووىلهنه أّن 

إالّ أننه رواهنا وهنو    الدهر  وإن يّملها وهو   عمر عرش سةن،

الثالثن تتقرببنا ؛ أ  ملنا اللتقنى باخلليفن  األمنو ؛ إذ العنم،   األًاء، 

  هوا الوقت ثتق  ضاب  إماا، فال إشكال؛ بشه  سح بثه..وهو  

  



 (16) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 الطريق اخلامس: حديث أم حيان اهلمدانيّة

قال انماا املدّ    كلابه هتوبب الك ل ىلازما : قنال بعتقنوب بنن 

الفاريس  )ثتق (: ح ثةي أبوب بن حممن  الرقني )ثتقن (، قنال: سفيان 

بنن عمنرو الكةن    )ثتق (، عنن زبن    ح ثةا سالا بن سلي ن الثتقفي

)حمرف، والححيا: زبن  أبنو عمنرو، وثتقنه ابنن حبنان، وتنرىل  لنه 

البخار  وأبو حات  ًون طعن(، قال: ح ثلةي أا حيان  )اهلم انّي ، 

مل بطعن فيها أح ؛ أ ةّها عمر، بةت أفعى اهلم انّي ، فإن كانت فهي 

 بوا قلن  اسحينن أ لمنت عليةنا ثالثنا  »ثتق ، وثتقها العز (، قالت: 

ومل  ،من زعفراهن  شيئا  فزعله ع  وىلهنه إالّ احنرتق ومل بمس أح 

 .(1) «ببيت املتق س إال أصيب يله ًا عبي  بتقلب حزرا  

 قلت: إسةاً  صالا؛ معلم   الشواه .

                                                           

 . الرسالة،   وت.434: 6هت بب الك ال لل زا )ت:  شار عواد( ( 1)



 (17) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 الطريق السادس: حديث صاحب السمسم عن أمّه

أارج انماا اليةّي ابن عياكر قنال: أامننا أبنو بكنر حممن  بنن 

)األنحار  البداز، ثتق ( أنا اسحينن بنن عن   )أبنو حممن    الباقيعب  

أننا أمحن  بنن  ا وهر ، ثتق ( أنا حمم  بنن العبناس  )البغن اً  ثتقن (

ننننا اسحينننن بنننن الفهننن    معنننروف  )أبنننو اسحينننن اخلشننناب، ثتقننن (

)البغ اً ، ثتق  مأمون حاف  قاله اسحاك ( نا حمم  بن سع   )انمناا 

ي ثتقن  نبن عاص  الكاليب  )التقيين عمرو أنا الثتق  صاحب الطبتقات(

نا االً صاحب اليمي  وكان بةدل بةي ىلح ر قنال  ص وق خ ا(

كةّا زمانا  بع  متقل  اسحين وأّن الشمس تطلع » ح ثلةي أّمي قالت:

وكننانوا ال » ي. قالنت:نان وا نن ر بالغن ا، والعشننحممنر، عنن  اسحيطن

 .(1) «برفعون حزرا  إالّ وىل  يله ًا

 قائله صحيا، وهو معلم ب  تتق ا من الشنواه  قلت: إسةاً  إىل

 الححيح .

                                                           

 . دار الفكر،   وت.226 14اتربخ مدبنة دمشق ( 1)



 (18) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 الطريق السابع: حديث رأس اجلالوت

ومن األابار املعلم،   ذل  منا أارىلنه ابنن سنع  قنال: أامننا 

عمنر  )انمناا الواقن  ، ثتقن  عنال الشنأن، ضنعفه النبعض حمم  بن 

ًون حزنن  وبيننان( قننال: حنن ثةي عمننر بننن حممنن  بننن عمننر بننن عنن   

قال: أرس  عبن  امللن  إىل  ،ر اسحال( عن أبيه  ) ثتق  ص وق()ميلو

فتقال: ه  كان   قل  اسحينن عالمن   . فتقنال  ابن رأس ا الوت.

يلننه ًا  مننا كشننف بومئننو حزننر إالّ وىلنن »ابننن رأس ا ننالوت: 

 .(1)«عبي 

 قلت: إسةاً  معلم. ورب  بةاسب هوا الباب ح بثان..

  كنربالء إىل ًا، بنوا متقلن  أوهل :ح بس أا سنلم    ينول تربن

 رتبنن  قنن  أوًعهننا الةبنني ل، وهننو  ااسحيننن سنني  الشننه اء 

 ..(رضوان اهلل عليها)عة ها 

                                                           

 الطائف. .مكتبة الصدبق،406: 1مت م طبتقات ا ن سعد )ت: حم د صام  اليل ي(  (1)



 (19) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

ًمه املتق س إىل الين ء فلن  تتقنع مةنه  وثانيه : رمي اسحين 

  ، وسةرسًمها قرببا ..قطر،..

  



 (20) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 أيضًا  هذه املعجزة وقعت ملقتل علّي

ىلعفر حمم  بن عبن  اهلل البغن اً   اسحاك  قال: أامنا أبو أارج 

)ثتق  ثبت(، ثةا حييى بن عث ن بن صالا الينهمي  )حناف  أابنار  

)األنحار  ثتق  خ ا(، ح ثةي حفن    ص وق(، ثةا سعي  بن عفري

بن عمران بن أيب الرساا  )=الوشاا، ترىل  له ًون طعنن روى عةنه 

ابنن ر  بنن حيينى  )بنن إبناس الشنيباين ثتقن (، عنن نثتقلان( عنن الين

شهاب )الدهر ، إماا ثتقن  مشنهور خ ا( قنال: قن مت ًمشنق وأننا 

أرب  الغندو، فأتينت عبن  امللن  ألسنّل  علينه، فوىل تنه   قبن  عن  

فرش بتقرب التقائ ، ويله س طان، فيلمت، ثّ  ىلليت، فتقنال يل: 

با ابن شهاب، أتعل  ما كان   بيت املتق س صبا  قلن  عن  بنن أيب 

ل: هلن ، فتقمنت منن وراء الةناس حلنى طالب  . فتقلت: نع ، فتقنا

أتيت الف التقب ، فحول إيلَّ وىلهنه، فأحةنا عن َّ فتقنال: منا كنان  . 

 «.يله ًامل برفع حزر من بيت املتق س إالّ وىل  »فتقلت: 



 (21) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

فتقال عب  املل  بن مروان: مل ببق أح  بعل  هوا غري  وغري  ال 

 .(1) بيمعن مة  أح . ف  ح ثت به حلى تو 

لبيهتقي: ورو  بإسةاً أصا من هوا عن الدهنر  أن قال انماا ا

 .(2) ذل  كان   قل  اسحين

صننحيا  قلننت: إسننةاً  معلننم، والننو    موالنننا اسحيننن 

 ا مع بيةه .ال مانع من انسةاً في  اتضا، وال بلةافيان؛ إذ 

وبا ملنن : مل تةبئةننا األابننار أّن هننو  املعزنند، وقعننت لغننري أمننري 

اسححنور حيينى الينّي    الشنه اء اسحينن والةبني املؤمةن ع  وسني

. 

  

                                                           

 . العل ية،   وت.4591، رقم: 122: 3ميتدرك اسحاكم  (1)

 .568: 42حكاه عنه ا ن عياكر يف اتربخ مدبنة دمشق   (2)



 (22) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 املعجزة الثانية
 حتول تربة كربالء إىل  م

أارج الطماين قال: ح ثةا عب  اهلل بنن أمحن  بنن حةبن ، حن ثةي 

عباً بن زباً األس  ، ثةا عمرو بنن ثابنت، عنن األعمنن، عنن أيب 

 وائ  شتقيق بن سلم ، عن أا سنلم ، قالنت: كنان اسحينن واسحينن

،  بلعبان بن ب   الةبي   بيلي، فةندل ىلمبن  (ريض اهلل عةه )

وأومأ بين   إىل «. با حمم ، إن أمل  تتقل  ابة  هوا من بع  »فتقال: 

فبكنى رسنول اهلل، وضنمه إىل صن ر ، ثنّ  قنال رسنول اهلل:  اسحين

وبنا كنرب »فشنمها رسنول اهلل وقنال: «. وًبع  عة   هو  الرتبن »

 يولننت هننو  الرتبنن  ًمننا  بننا أا سننلم  إذا : »قالننت: وقننال«. وبننالء

قنال: فزعللهنا أا سنلم    قنارور،، ثن   ،«فاعلمي أّن ابةي قن  قلن 

ىلعلننت تةظننر إليهننا كنن  بننوا، وتتقننول: إن بومننا يننولن ًمننا ليننوا 

 .(1)عظي 

                                                           

.مكتبــة ا ــن تي يــة، 2917. رقــم: 108: 3معجــم الطــااك الكبــ  )ت: محــدا اليــلفي( ( 1)
 التقاهرة. 



 (23) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

روا  الطماين، وفيه عمرو بن ثابنت الةكنر ، وهنو  قال اهليثمي:

 .(1) مرتو 

لنه ثتقنات، ولتقن  ىلنازف اهليثمنني قلنت: بن  إسنةاً  حينن، رىلا

جمازف  عظيم    هنوا؛ فنإّن  طعنن كبنار أهن  الينةّ    موهبنه ال   

 ص قه؛ ألّنه في  قالوا كان بيب اليلف..

ي ابينس رىلن  سنوء، ولكةّنه كنان نقال انمناا أبنو ًاوً: رافضن

 .ص وقا    اسح بس

 .أحاًبثه ميلتقيم وقال   موضع آار: 

ث عةه أه  العل ، وروا عةه، كان بلشنيع، قال انماا البدار: ح 

 .ومل برت  ح بثه

، كنان رً ء بكلنب ح بثنهوقال أبنو حنات : ضنعيف اسحن بس، 

 .(1) الرأ ، ش ب  اللشيع

                                                           

 مكتبة التقدسي التقاهرة. . 15118، رقم: 189: 9( جم ع الزوائد 1)



 (24) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

قلننت: فنن عوى أّنننه مننرتو  مطلتقننا    غابنن  الضننعف، سنني  أّن 

اسحاك  صحا مةفرًاته   امليل ر  وهنو بنراًف اللوثينق،  ناهين  

 يب ًاوً به   سةةه.عن احلزاج انماا أ

  

                                                                                                                         

. الرســـالة، 4333، رقـــم: 553: 21نظـــر هتـــ بب الك ـــال لل ـــزا  )ت:  شـــار عـــواد( ض( 1)
   وت.



 (25) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 املعجزة الثالثة

 رمى بدمه إىل السماء فلم تقع منه قطرةاحلسني 

  التقاسننن  هبننن  اهلل الواسنننطيقنننال ابنننن عيننناكر: أامننننا أبنننو 

)انمناا الثتقن  الكبنري، صناحب   أننا اخلطينب )الرشوطي، إماا ثتق (

نننا عبنن   تنناربخ بغنن اً( أنننا اسحيننن بننن حممنن  اخلننالل  )ثتقنن  حنناف (

)محنحف الفنامي، وهنو: ابنن اللحيناين،   بنن عن  التقنايض الواح 

ننا عبن  اهلل بنن  )املحنام  ثتقن (  نا اسحين بن إسن عي  الضنبي ثتق (

صنناحب عةابنن  وأابننار ضننعفه الننبعض، قننال اخلطيننب: شننبيب  )

حن ثةي إبنراهي  بنن  ،(، وقال اليخاو : العالم  األابار بالةاس

حن ثةي حينن  ،لبخنار ()اسحدامي، ثتق  ص وق، احلج بنه ا  املةور

بن زبن  بنن عن  بنن اسحينن )ثتقن  ال بنأس بنه، ضنعفه النبعض بنال 

حن ثةي  ،حز ( عن اسحين بن زب  بنن حينن بنن عن   )عبن  ثتقن (

ميل  بن ربا   )مححف ربا ؛ الثتقفي أح  الححاب ، ىلدا بنول  

كةنت منع  :قنال ،عن  بنن أيب طالنب أبو نعي  وابن عبن  النم( منوىل

بنا مينل  »وا قل  فرمي   وىلهه بةشاب . فتقنال يل: اسحين بن ع  ب



 (26) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

« اسنكبه   بن  »فلن  املتتنا قنال: فنأًنيله   ،«اًن ب ب  من الن ا

اللهن  اطلنب بن ا ابنن » فيكبله   ب   فنةفخ هبن  إىل الين ء وقنال:

 .(1) قال ميل : ف  وقع مةه إىل األرض قطر،« بةت نبي 

ه األصنن  الفوقنناين . بشننه  لنن(2) حملمنن قلننت: إسننةاً  متقبننول 

 ، فالح .املتقطو ، وهو وقو  أص  املعزد، ملتقل  اسحين 

                                                           

 . دار الفكر،   وت.223: 14اتربخ ا ن عياكر ( 1)

 أحد أأعيةداأعلم د ( 141: 2، سوى ا ن شبيب، قال ال هيب  )يف ت كرة اسحفـا  رجاله ثتقات( 2)
 على  عفه. 

عحلدفظ أعبـد هللا  ـن شـبيب الر عـي (: 621قم: ، ر 275: 1وقال الييوطي  )يف طبتقات اسحفا  
 .املدك األخبارا علكبري

 قلت: روى عنه خلق من األئ ة الثتقات كاحملاملي وغ ه.



 (27) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 املعجزة الرابعة

  محرة آفاق السماء ملقتل احلسني

 حديث ابن سريين

قنال:  ،أارج انماا الينةي الكبنري ابنن سنع    كلابنه الطبتقنات

 ،)الباه  الحفار، ثتق  ملتقن ثبت ىللي  خ ا(  ميل ح ثةا عفان بن 

)بنن ًرهن  األزرق، إمناا فتقينه ثتقن  منلتقن   ح ثةا محاً بن زبن قال: 

ثبت ىللي  خ ا(، عن هشاا بن حيان  )األزً  ثتقن  إمناا حناف  خ 

مل »ا(، عن حمم  بن سريبن  )إماا كبري مشهور فتقيه ثتقن  خ ا( قنال: 

 .(1) «اسحمر،   آفاق الي ء حلى قل  اسحين بن عّ  رمحه اهلل تر هو 

 ا  ع  رشط الشيخن بإمجا . قلت: إسةاً  صحي

                                                           

. مكتبــــة الصــــدبق، 507: 1مــــت م طبتقــــات ا ــــن ســــعد )ت: حم ــــد  ــــن صــــام  اليــــل ي( ( 1)
 الطائف.



 (28) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

ونشري إىل أّن عمر انماا اليةي الكبنري حممن  بنن سنريبن، سحظن  

واقع  كربالء، سبٌع وعرشون عاما ، أو قربب من ذل ، كان بينكن 

الكوف  وقلئو، لتقي ثالثن صحابيا ؛ عنارص محنيب  كنربالء..، وقن  

 ورً هوا عةه من طربق آار؛ فهاكه..

 طريق آخر البن سريين

قنال: أامننا  -أبضنا   -أارج انماا ابن سع    نفنس الكلناب 

: إسنن عي   )أبننو سننلم  اللبننوذكي، ثتقنن  ثبننت خ ا( قننالموسننى بننن 

عبن ،  )األزً  التقحناب، ثتقن ، وثتقنه ابنن معنن ح ثةا بوسنف بنن 

بتقنول:  وغري ، وهةا  من لّن ح بثه( قال: سمعت حمم  بن سريبن

عة  طلو  الشمس وعة  غروهبا  مل نكن نرى هو  اسحمر،   الي ء»

 .(1) «حلى قل  اسحين ريض اهلل عةه

                                                           

الصــــدبق، . مكتبــــة 508: 1مــــت م طبتقــــات ا ــــن ســــعد )ت: حم ــــد  ــــن صــــام  اليــــل ي( ( 1)
 الطائف.



 (29) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

ةا أص  يهاملتقحوً باسحمر، ه قلت: إسةاً  حين، ونةبه أن   ليس

اسحمرتن املرشقّي  واملغربّين ؛ فهاتنان موىلوًتنان مةنو ب ابن  اخللتقن ، 

وإّن  هي محنر، أانرى زبناً، علنيه ، وهنو  الدبناً، توىلنب اشنل اً 

 واملغرب، وسةبّن ذل  قرببا  ..؛ بشه  له.. محريت املرشق

 طريق ثالث البن سريين 

)اسحين بن حممن    ابن االوبهقال الع ب    البغي : قرأت بخ  

بن االوبه، انماا الثتق  الفتقيه األًبب البار  الكام ( حن ثةا هنالل 

من  بنن متقبن  قنال: حن ثةا حم ،قال: ح ثةا مع   بن سلي ن اخليناط

حن ثةا رو  بنن عبناً، عنن ابنن  قنال: ،حييى بن الرسن  قال: ح ثةا

مل نكن نرى هو  اسحمنر،   الين ء »قال:  ،عون عن حمم  بن سريبن

 .(1) «حلى قل  اسحين بن ع 

 قلت: ستقةا  اسلشهاًا . 

                                                           

 دار الفكر. .2639: 6(  غية الطلب ال ن العدمي )ت: سهي   كار( 1)



 (30) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 طريق ثالث: حديث األسود بن قيس

قال: أامنا أبنو بكنر حممن  بنن  ،أارج انماا اليةّي ابن عياكر

)األنحار  البداز، ثتق ( أنا اسحينن بنن عن   )أبنو حممن    الباقيعب  

ا وهر ، ثتق ( أنا حمم  بنن العبناس  )البغن اً  ثتقن ( أننا أمحن  بنن 

ننننا اسحينننن بنننن الفهننن    معنننروف  )أبنننو اسحينننن اخلشننناب، ثتقننن (

)البغ اً ، ثتق  مأمون حاف  قاله اسحاك ( نا حمم  بن سع   )انمناا 

ي ثتقن  نبن عاص  الكاليب  )التقيين عمرو أنا الثتق  صاحب الطبتقات(

ص وق خ ا( أنا ع  بن حمم   )انماا امل ائةي، ثتق  ثتق  عايل الشأن( 

عنن ىلن   األسنوً بنن  عن ع  بن م ر   )الةخعي ثتق  بإمجنا  خ ا(

أمحنّرت آفناق »قيس  )العب   ثتق  بإمجا ، عظي  األمانن  خ ا( قنال: 

اق الين ء؛   آفنسل  أشهر، برى ذلن   الي ء بع  قل  اسحين 

 «.كأهّنا ال ا



 (31) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

سنألت منا  :قال ع  بن م ر : فحن ثت بنول  رشبكنا  فتقنال يل

أنت من األسوً  . قلت: هو ىل   أبو أمي. قال: أما واهلل إن  كنان 

 .(1) لح وق اسح بس، عظي  األمان ، مكرما  للضيف

 قلت: إسةاً  صحيا ًون أًنى إشكال؛ رىلاله ثتقات بإمجا .

 أم حكيم  طريق رابع: حديث

رمي  ) إمناا ناسحضنأارج الطماين قال: ح ثةا حمم  بنن عبن  اهلل 

ثتق  خ ا(، ثةا مةزاب بنن اسحنارث  )اللميمني، ثتقن  ا(، ثةنا عن  بنن 

ميهر )انماا التقايض أبو اسحين الكو ، ثتق  خ ا(، حن ثلةي ىلن يت 

ب ، فمكثنت قل  اسحين بن ع  وأنا بومئو ىلوبر»أا حكي ، قالت: 

 .(2) «باما  مث  العلتق الي ء أ

                                                           

 . دار الفكر،   وت.226 14اتربخ مدبنة دمشق ( 1)

.مكتبــة ا ــن تي يــة، 2836. رقــم: 113: 3معجــم الطــااك الكبــ  )ت: محــدا اليــلفي(  (2)
 التقاهرة. 



 (32) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

قلننت: إسننةاً  إىل أا حكنني  صننحيا، سننتقةا  شنناه ا . والعلتقنن : 

 قطع  ال ا إذا غلظت.

 طريق خامس: حديث اإلمام السدي

حن ثةي   تفينري  قنال:  هن(310)  أارج انماا اليةي الطم 

حمم  بن إس عي  األمحيس، قال: ثةا عبن  النرمحن بنن أيب محناً، عنن 

ملا قل  اسحين بنن عن  رضنوان »عن الي   قال: اسحك  بن  هري، 

 .(1) «اهلل عليه  بكت الي ء عليه، وبكاؤها محرهتا

قلت: إسةاً  معلم، رىلاله ثتقنات سنوى اسحكن ، ال حينلج بنه إذا 

 انبلج. بان وانفرً، ومل بةفرً في  

 طريق سادس: حديث يزيد بن أبي زياد اهلامشي

)بنن  اسحيننوحن ثةا عن  بنن  قال انماا أبنو حنات    اللفينري:

ا ةي  الراز  ثتق (، ح ثةا أبو غيان حمم  بن عمرو، زننيج )ثتقن  خ 

                                                           

 سالة،   وت..  الر 33: 22تفي  الطاا )ت: ضمحد شاكر( ( 1)



 (33) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

ىلربر  )بن عب  اسحمي  الضبي، إماا حاف  ثتقن  خ ا(، عنن ح ثةا  ا(

بدب  بن أيب زباً  )اهلاشمي، إماا ثتق  خ ا، ضنعفه النبعض محناًر، 

امحنرت آفناق  ملا قل  حين بن ع ، ريض اهلل عةه ،»ويك ( قال: 

قنال  وهكنوا«. وامحرارهنا بكاؤهنا»قال بدبن : «. الي ء أربع  أشهر

 .(1) الي   الكبري

قلت: إسةاً  حين، ب  صحيا ع  رشط الشيخن، وبدب  ثتقن  

واح  من قن ماء أهن  الينة  الكبنار، كانمنامن الفينو   وثتقه غري

، واملرص ...، ولتق  احلج به الرتمنو  محنححا  مروباتنه   الينةن

غريمها، ب  إّن انماا مينل   احنلج هةا  وكوا اسحاك    امليل ر  و

أّن اسن  الحن ق  ه    متق من  صنحيحكن  قن  رصبه   صنحيحه، 

 .اهلاشمي بشم  بدب  بن زباً

                                                           

: 10دار طيبة. وانظر تفي  ضيب حـا   .255: 7( خرجه ا ن كث  يف تفي ه  )ت: سالمة( 1)
 .18551. رقم: 3289



 (34) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 طريق سابع: حديث مجيل بن زيد

رمي )إمناا ناسحضنأارىله الطماين قال: ح ثةا حمم  بنن عبن  اهلل 

ن حييننى بننن الربيننع بننن أيب راشنن  الكنناه  ثتقنن  خ ا(، ثةننا عبنن  اهلل بنن

)بلتقب باق ، روى عةه إمامان كبريان، ترمجوا له ًون طعن(، حن ثةا 

مةحننور بننن أيب نننوبر، ) العننالف، وثتقننه ابننن حبننان وقننال: ميننلتقي  

اسحنن بس(، عننن أيب بكننر بننن عينناش )انمنناا املتقننرىء الثتقنن ، حيننن 

ملنا »(، قال: اسح بس، خ(، عن مجي  بن زب  )الطائي، ضعفوا ح بثه

إّن »قلنت: أ  يشء تتقنول  . فتقنال: «. قل  اسحينن امحنرت الين ء

 .(1) « ء امحّرت حن قل الكواب مةافق، إّن الي

 .(2) قال اهليثمي   املزمع: روا  الطماين، وفيه من مل أعرفه

                                                           

.مكتبــة ا ــن تي يــة، 2837. رقــم: 113: 3معجــم الطــااك الكبــ  )ت: محــدا اليــلفي( ( 1)
 التقاهرة. 

 هرة.. مكتبة التقدسي، التقا15162، رقم: 197: 9جم ع الزوائد ( 2)



 (35) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

قلت: سهى قل  انماا اليةّي الكبري اهليثمي، فرواته معروفنون، 

ذا انفرً، ومل بةفنرً إلطائي ضعيف ال حيلج به وإسةاً  معلم؛ وزب  ا

 هيهةا. 

ونشنننري إىل أن هةنننا  طرقنننا  أانننرى هلنننو  املعزننند،، صننناسح    

 .بحال هوا املخلرصاالسلشهاً، تركةاها رعاب  

  



 (36) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

  مل تبك السماء إاّل ملقتل حييى واحلسني

أننا حممن  بنن  غالنب بنن البةنا  )ثتقن (أبو  اامنا قال ابن عياكر:

ننا حممن  بنن  م  بنن حينةون )أبنو اسحينن الةنريس ثتقن (أمح  بن حم

  نننا  إمننالء إسنن عي  بننن العبنناس الننوراق )أبننو بكننر امليننلم ، ثتقنن (

نا إسنحاق بنن   أيب )مله ( نا إسحاق بن حمم  بن مروان  )ضعيف(

بدبنن   )اهلننويل، وثتقننه ابننن حبننان وتننرىل  لننه البخننار  وغننري  ًون 

ن أبينه )مينل  بنن ىلةن ب عن )ثتقن (  عن عب  اهلل بنن مينل  ،طعن(

منا بكنت الين ء عن  » قنال: عن قنر، )املندين صنحايب( اهلولب ثتق (

 .(1) «ومحرهتا بكاؤها ،ع  أح  إالّ ع  حييى بن زكربا واسحين بن

 قلت: إسةاً  ضعيف، لكن له شاه  حين..

اسحين )بن ا ةين  النراز  أارىله أبو حات  قال: ح ثةا ع  بن 

)ا عفني شنيخ صن وق حينن  ا بنن عاصن ح ثةا عب  الينال ثتق (

                                                           

 .. دار الفكر،   وت217: 64( اتربخ مدبنة دمشق 1)



 (37) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

)بن العالء  ، ح ثةا إسحاق بن إس عي اسح بس، مل بطعن فيه أح (

 ، حننن ثةا املينننلورً بنننن سنننابقاألبننن ، صننن وق حينننن اسحننن بس(

، بو حات : شيخ  وتنرىل  لنه البخنار  ًون طعنن(أ)العحاب، قال 

: قنال )إماا ثتقن  خ ا( ، عن إبراهي )مهران، ثتق  ا( عن عبي  املكلب

قلت لعبي : ألنيس «. ما بكت الي ء مةو كانت ال نيا إالّ ع  اثةن»

الي ء واألرض تبكي ع  املنؤمن  . قنال عبين : ذا  متقامنه حينس 

قال  إبراهي : وت ر  ما بكاء الي ء  . قلت: ال. بحع  عمله. قال

بنن زكربنا ملنا قلن  ى يمر وتحري ورً، كالن هان؛ إّن حيين»إبراهي : 

 .(1) «ين ملا قل  امحّرت الي ءاسحء، وقطرت ًما ، وإّن امحّرت الي 

وهو رصبا أّن الي ء امحنرت ملتقلن  حيينى،  قلت: إسةاً  حين.

 .. قب  اسحين

  

                                                           

 دار طيبة. .255: 7( خرجه عنه ا ن كث  يف تفي ه  )ت: سامي سالمة( 1)

 .18551. رقم: 3289: 10وانظر تفي  ضيب حا  



 (38) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 هلذا احلديث (رضوان اهلل عليهم)روايات أصحابنا 

    حديث موالنا الصادق

أارج ابن قولوبه قال: ح ثةي حممن  بنن ىلعفنر النرزاز الكنو ، 

من  بنن اسحينن بنن أيب اخلطناب، عنن ىلعفنر بنن بشنري، عنن عن حم

 ، قال: كليب بن معاوب  األس  ، عن أيب عب  اهلل 

 .(1) «الّ ع  اسحين بن ع  وحييى بن زكرباإمل تب  الي ء »

 قلت: إسةاً  صحيا، رىلاله موثتقون، ب  ثتقات. بشه  له..

از قننال: وحنن ثةي حممنن  بننن ىلعفننر الننرز أاننرج ابننن قولوبننهمننا 

التقريش، قال: ح ثةي حمم  بن اسحين بن أيب اخلطاب، عن صفوان 

 ، قال: بن حييى، عن ًاوً بن فرق ، عن أيب عب  اهلل 

                                                           

 ابب  كاء الي اء.251. رقم: 183( كام  الزارات ال ن قولوبه: 1)



 (39) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

وحيينى بنن زكربنا سنة ،  امحرت الين ء حنن قلن  اسحينن »

 .(1) «ومحرهتا بكاؤها

 قلت: إسةاً  صحيا في  هو واضا.

ن اسحينن، وأارىله قال: ح ثةي حمم  بنن ىلعفنر، عنن حممن  بن

عننن وهيننب بننن حفنن  الةحنناس، عننن أيب بحننري، عننن أيب عبنن  اهلل 

بكى لتقلله الي ء واألرض وامحرتنا، ومل  إّن اسحين »، قال: 

 .(2)«تبكيا ع  أح  ق  االّ ع  حييى بن زكربا واسحين بن عن  

 قلت: إسةاً  صحيا.

  

                                                           

 ابب  كاء الي اء.251. رقم: 183( كام  الزارات ال ن قولوبه: 1)

 ابب  كاء الي اء.244. رقم: 181( كام  الزارات ال ن قولوبه: 2)



 (40) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

    حديث موالنا الباقر

 بن اسحين بن موسنى، عنن أارىله ابن قولوبه قال: ح ثةي ع 

، عنن إبنراهي  بنن هاشن ، ع  بن إبراهي  وسع  بنن عبن  اهلل مجيعنا  

، عن ع  بن فضال، عنن أيب مجيلن ، عنن ىلنابر، عنن أيب ىلعفنر 

الّ عن  اسحينن إما بكت الي ء ع  أح  بع  حييى بن زكربنا »قال: 

 .(1)«؛ فإهّنا بكت عليه أربعن بوما  بن ع  

حيننن، رىلالننه ثتقننات موثتقننون؛ سننوى أيب مجيلنن  قلننت: إسننةاً  

 كواب مغال. املفض  بن صالا األس  ؛ قال ابن الغضائر :

وفيه: ع ا ثبوت ذل  عن ابن الغضائر . عن ا هنوا فنأبو مجيلن  

عة  ق ماء أصحابةا، مفلني هبنا عةن ه ، روى  مكثر، معلم  الرواب 

ن عةننه ابننن أيب عمننري والبدنطنني وابننن حمبننوب وغننريه  وهننؤالء منن

 أصحاب انمجا  ال بروون إالّ عن ثتق .

                                                           

 ابب  كاء الي اء.252. رقم: 183( كام  الزارات ال ن قولوبه: 1)



 (41) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

مل تتقع هو  املعزد، إالّ ملتقل  لةبي حييى   الدمن اليابق،  الدب ،:

  النندمن  (صننلوات اهلل علننيه )وإالّ ملتقلنن  اسحيننن سنني  الشننه اء 

الالحق. ومنا بلةاقلنه النبعض منن أّن محنر، الغضنب انهلني هنو ، مل 

  أذهننان  ه  فاسنن ، تننوبكننن هلننا وىلننوً قبنن  متقلنن  اسحيننن 

 ..البيطاء

روق نوأفينن  مةننه تننوه  أّن املتقحننوً بنناسحمر، هنني محننر، الشنن

 والغروب..

  



 (42) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 ؟!!! شبهة وجود احلمرة قبل مقتل احلسني

هةا  من كّوب معزد، امحنرار الين ء ملتقلن  أيب عبن  اهلل اسحينن 

قبنن   موىلننوً،، بنن عوى أّن اسحمننر،   الينن ء (صننلوات اهلل عليننه)

س، مةنو أن النق اهلل تعناىل الين وات واألرضنن؛ إذ ال متقلله املتقن 

رقّي  ناالف عة  أه  الفل  وغريه  أّن هةا  ع  ال واا محنر، مشن

حن رشوق الشنمس، ومحنر، مغربّين  حنن الغنروب..؛ وعن  هنوا 

رق واملغننرب مل بكننن هلننا وىلننوً قبنن  متقلنن  نفنن عوى أّن محننر، املشنن

 كوب بّن  . (صلوات اهلل عليه)اسحين 

قلت بإجياز: هو  شبه  ىلاه  ال معرف  له باألابنار وال بتقواعن  

الةظر؛ إذ ليس املتقحوً باسحمر، اللي أ هرها اهلل تعاىل معزد، ملتقلن  

هني محنر، املرشنق واملغنرب، وإّنن  هني  (صلوات اهلل عليه)اسحين 

صنلوات اهلل )محر، أارى مل تظهر   آفاق الي ء قب  متقلله املتقن س 

 يقب  قلي ، وهناتضا ع  ما مّر، واح ، ملتقل  حييى ، إالّ (عليه

غري محر، املرشق فزرا ، ومحر، املغرب غروبا ، ب  هي تل اا  معه  

   الوقلن، لكةّها غريمها..؛ ب ّل ع  ما نتقول..



 (43) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

: قننال - وهننو صنحيا انسننةاً -اآلنننفقنول األسننوً بننن قنيس 

رى ذل    آفناق ، بسل  أشهرآفاق الي ء بع  قل  اسحين  أمحّرت»

 «.كأهّنا ال االي ء؛ 

 قلت: الة  رصبا أّن اسحمر، املعةّي  بباب املعزد، ملتقل  اسحين

، هي احو  اسحمر، اللي أ هرها اهلل تعاىل سنل  أشنهر كأهّننا 

ال ا، ال محر، املرشق واملغرب اللي ما انفّكت  تظهر   الكون آالف 

. اليةن صباحا    مياء 

قلن  اسحينن بنن عن  وأننا بومئنو »ل أا حكني : ك  ب ّل عليه قو

 .«ىلوبرب ، فمكثت الي ء أباما  مث  العلتق 

قلت: الة  رصبنا أّن اسحمنر، املعةّين  فني  نحنن فينه، هني اللني 

 بتقيت أباما  مث  العلتق ، وليس هوا حال اسحمرتن املرشقّي  واملغربّين 

 ال ا الغليظ .بضع  ًقائق، والعلتق  قطع  من أكثر الللن ال ببتقيان 



 (44) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 قنال: ،وق  تتقول: روى بوسف بن عب ، األزً  عن ابن سنريبن

مل تكننن تننرى هننو  اسحمننر،   الينن ء عةنن  طلننو  الشننمس وعةنن  »

 «.(ريض اهلل عةه)غروهبا، حلى قل  اسحين 

قلت: هوا ال بةا  ما ذكرنا  بأّ  وىله؛ إذ ليس فيه نفني للحمنر، 

، ملتقلن  حيينى واسحيننن األانرى اللني أ هرهنا اهلل تعنناىل غضنبا  

روق نغاب  األمر أهّنا زائ ، ع  اسحمرتن، تلن اا  معهن  سحظن  الشن

والغروب فيكوننا أشنّ  محنر،، وتةفنرً عنةه    الينل  أشنهر الباقّين  

أمحّرت آفاق الي ء بعن  قلن  اسحينن »املوكور،   ح بس األسوً: 

 «.سل  أشهر

  



 (45) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 أّنها محرة أخرىما رواه أصحابنا يف 

، (رمحنه اهلل)من ذل  ما أارىلنه ابنن قولوبنه قنال: حن ثةي أيب ف

عن سع  بن عب  اهلل، عن أمح  ابن حمم  بن عييى، عن اسحينن بنن 

ع  بن فضال، عن ابن بكري، عنن زرار،، عنن عبن  اخلنالق بنن عبن  

مل جيعنن  لننه مننن قبنن  »بتقننول:  ربننه، قننال: سننمعت أبننا عبنن  اهلل 

، وحيينى بنن زكربنا من قبن  سنميا   اسحين بن عّ ، مل بكن له سميا

الينالا مل بكنن لنه مننن قبن  سنميا ، ومل تبن  الين ء االّ علننيه   علينه

 ، قال: قلت: ما بكاؤها  . «أربعن صباحا  

 ..(1) «كانت تطلع محراء وتغرب محراء: »قال 

 قلت: إسةاً  صحيا ًون أًنى كالا.

روق نلشنواسح بس نّ    اسحمنر، األانرى الدائن ،، عن  محنر، ا

إذ لننو « أربعننن صننباحا  »والغننروب؛ والتقربةنن  التقطعّينن  عنن  ذلنن : 

                                                           

 . ابب  كاء الي اء....250. رقم: 183( كام  الزارات ال ن قولوبه: 1)



 (46) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

روق والغنروب لكنان اللتقيين  بناألربعن لغنوا ؛ نكانت هي محر، الش

رضور، أهّنا من ب اب  اخللتق  حلى هنابن  العنامل؛ فلعنّن أن تكنون هني 

 محر، غريها.

  



 (47) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 املعجزة اخلامسة

 انكساف الشمس

 املعافري ىءحديث أبي قبيل؛ حيي بن هان

أارىله الطنماين والبيهتقني وأيب نعني  وغنريه  واللفن  لنتول، 

وك  ألفا ه  واح ، قال: ح ثةا قنيس بنن أيب قنيس البخنار ، ثةنا 

ملا قل  اسحين بن »قليب  بن سعي ، ثةا ابن هليع ، عن أيب قبي ، قال: 

انكيفت الشمس كيف ؛ حلى ب ت الكواكب  (ريض اهلل عةه)ع  

 .(1) ..«نحف الةهار.

 .(2) روا  الطماين وإسةاً  حين قال انماا اهليثمي:

                                                           

.مكتبــة ا ــن تي يــة، 2837. رقــم: 113: 3ي( معجــم الطــااك الكبــ  )ت: محــدا اليــلف( 1)
 التقاهرة.

 .197: 9جم ع الزوائد  (2)



 (48) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 طريق آخر ؛ حديث خليفة بن صاعد األشجعي 

إسن عي  املحنام  ما اّرىله املد  ىلازما  قنال: قنال اسحينن بنن 

)أماا حم ث ثتقن  خ ا( حن ثةا اسحينن بنن شنبيب املنؤًب )ثتقن  ربن  

عننن أبيننه اليفنن  )األشننزعي، ثتقنن  ا( حنن ثةا الننف بننن  أغننرب(

ينن اسنوًت ملنا قلن  اسح»قنال:  )اليف  بن صاع  األشزعي، ثتق (

ر، نالي ء، و هرت الكواكب هنارا ، حلى رأبت ا وزاء عة  العحن

 .(1) «محروستق  الرتاب األ

 قلت: إسةاً  حين. وهو ن   اهر   الكيوف؛ بشه  له..

  

                                                           

 . الرسالة،   وت.434: 6هت بب الك ال لل زا )ت:  شار عواد( ( 1)



 (49) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 طريق ثالث: أم حيان اهلمدانية

دّ    كلابنه هتنوبب الكن ل ىلازمنا  بشه  له ما اّرىلنه انمناا املن

الفاريس )ثتق (: ح ثةي أبوب بن حممن  قال: قال بعتقوب بن سفيان 

)ثتقن (، عنن زبن   الرقي )ثتق (، قال: ح ثةا سالا بن سنلي ن الثتقفني

بن عمرو الكة    )حمرف، والححيا: زبن  أبنو عمنرو، وثتقنه ابنن 

ثلةي أا حبان، وترىل  له البخار  وأبو حات  ًون طعن(، قال: حن 

حيننان  )اهلم انّينن ، مل بطعننن فيهننا أحنن ؛ أ ةّهننا عمننر، بةننت أفعننى 

بنوا قلن  »قالنت:  اهلم انّي ، فإن كانت فهني ثتقن ، وثتقهنا العزن (،

، ومل بمننس أحنن  مننن زعفننراهن  شننيئا  أ لمننت عليةننا ثالثننا  اسحيننن 

فزعله عن  وىلهنه إالّ احنرتق، ومل بتقلنب حزنرا  ببينت املتقن س إالّ 

 .  (1) «بي أصيب يله ًا ع

 قلت: إسةاً  قوّ  معلم.

                                                           

 . الرسالة،   وت.434: 6هت بب الك ال لل زا )ت:  شار عواد( ( 1)



 (50) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 طريق رابع: خليفة بن صاعد األشجعي

 وقنال اسحينن بنن إسن عي  املحنام وقال انماا املند  ىلازمنا : 

)كننان بوثننق، وقننال  : حنن ثةا اسحيننن بننن شننيب املننؤًب)إمنناا ثتقنن (

 عنن أبينه )ثتقن ( ، قال: ح ثةا الف بن اليفن ال ارقطةي: بعلم به(

، قننال: ملننا قلنن  اسحيننن اسننوًت الينن ء، تقنن ()اليفنن  بننن صنناع  ث

وسنتق   ،رنحلى رأبت ا وزاء عة  العحن ،الكواكب هنارا   و هرت

 .(1) الرتاب األمحر

 قلت: إسةاً  معلم حين.

 

                                                           

 .. الرسالة،   وت432: 6هت بب الك ال لل زا )ت:  شار عواد( ( 1)



 (51) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 املعجزة السادسة

 استحالة حلم جزور إىل دم 

الطماين قال: حن ثةا زكربنا بنن حيينى اليناىلي، ثةنا أارج انماا 

ملنا »ي  ، ثةا ذوبن  ا عفني، عنن أبينه، قنال: إس عي  بن موسى ال

، فلّمنا طبخت انلهب ىلدور من عيكر  (ريض اهلل عةه)قل  اسحين 

 . (1) «إذا هي ًا، فأكفؤوها

 .  (2) قال انماا اهليثمي: روا  الطماين ورىلاله ثتقات

 قلننت: معةننى االسننلحال  اللحننول، وإننن  عننّم الفتقهنناء عننن  هننوا

؛ كن   هسلحال  رىلوعونظرائه باالسلحال ؛ ال إىل ما كنان علينه عناً، 

  اخلشب إذا صار رماًا  ؛ فإنه بيلحي  رىلنو  الرمناً إىل اشنب، 

                                                           

. مكتبــة ا ــن تي يــة، 2864. رقــم: 121: 3معجــم الطــااك الكبــ  )ت: محــدا اليــلفي( ( 1)
 التقاهرة.

 .196: 9جم ع الزوائد ( 2)



 (52) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

وأمننا إذا عنناً كنن    اخلمننر إىل اننّ  فييننمى: االنتقننالب. وا نندور: 

 انب .

  



 (53) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 املعجزة السابعة

 استحالة حلم ناقة إىل نار 

لن ور  عّبناس اقال املند  وابنن حزنر وغريمهنا ىلنازمن: قنال 

بتقنول: حن ثةا  )إماا ثتق (: سمعت ابن معن )إماا كبري ثتق  بإمجنا (

عنن بدبن  بنن أيب زبناً  )ثتقن  وثتقنه  ىلربر )بن عب  اسحمي ، ثتق  خ ا(

 قنال: ،ق ماء أه  الية ، خ ا، ضنعف النبعض ح بثنه ًون حزن (

النو   (1)قل  اسحين بن عن  ويل أربنع عرشن، سنة  وصنار النورس»

، وامحننّرت آفنناق الينن ء، ونحننروا ناقنن    كننان   عيننكره  رمنناًا  

 .(2) «عيكره  فكانوا برون   سحمها الةريان

قلننت: إسننةاً  صننحيا عنن  رشط الشننيخن، بشننه  لننه حنن بس 

 انماا سفيان بن عيية ..

                                                           

 الورس: شجر ُيخْرِج شيئاً كالزعفران، بـختتخ  للزبنة كصبغ املال س والشعر.( 1)

ــدورا عنــه( ( 2) ــة ال ، ســ  435 :6، هتــ بب الك ــال لل ــزا 361: 1اتربــخ ا ــن معــن )رواب
 ، وغ ها من املصادر.305: 2، هت بب الته بب 313: 3ضعالم النبالء 



 (54) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 طريق معترب آخر: حديث سفيان 

اليةي البيهتقي   ال الئ  قال: أامننا أبنو اسحينن  أارج انماا 

أامنا عب  اهلل )بنن ىلعفنر الةحنو ،  التقطان ثتق ( )حمم  بن اسحين

إمنناا عالمنن  ثتقنن (، حنن ثةا بعتقننوب )بننن سننفيان الفيننو ، ثتقنن  إمنناا 

ح ثةا أبو بكر اسحمي   )إماا ثتق  معروف(، حن ثةا سنفيان  حاف (

)إمنناا سننةي كبننري فننوق الوثاقنن  عةنن ه  خ ا( قننال: حنن ثلةي ىلنن يت 

بنت اللحن  كنأّن فينه لتق  رأبت الورس عاً رماًا ، ولتقن  رأ»قالت: 

 .(1)«حن قل  اسحين الةّار

أئمنن  ثتقننات،  قلننت: إسننةاً  إىل ىلنن ، انمنناا سننفيان بننن عييةنن 

وسننفيان ال بننرو  عننن إالّ عننن ثتقنن  فنني  قينن ، وإالّ فانسننةاً قننو  

 معلم.

                                                           

 . دار الكتب العل ية،   وت.472: 6دالئ  النبوة للبيهتقي( 1)



 (55) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 طريق ثالث معترب: حديث أبي محيد الطحان

حممنن  بننن عبنن  اهلل حنن ثةا  بشننه  لننه مننا أارىلننه الطننماين قننال:

رمي  )إمنناا ثتقنن  خ ا(، ثةننا أمحنن  بننن حييننى الحننو  )األوً  ناسحضنن

العاب  ثتق (، ثةا أبو غيان )الةهن   مالن  بنن إسن عي ، ثتقن  منلتقن 

صحيا الكلاب خ ا(، ح ثةا أبو نمري ع  اسحينن بنن شنعيب، عنن 

يء منن تركن  نكةت   اداع ، فزناءوا بشن»أيب محي  الطحان، قال: 

نبيننع فةتقينن . قننال: انحننروا. قننال:  : نةحننر أو اسحيننن، فتقينن  هلنن

 .(1) «فزلس ع  ىلفة ، فل  وضعت فارت نارا  »

 .(2) روا  الطماين، وفيه من مل أعرفهقال اهليثمي: 

قلت: ستقةا  اسلشهاًا ، وأبو نمري منرًً بنن ثتقلنن؛ فليةظنر، ومل 

 أعرف من هو أبو محي  الطحان.

                                                           

. مكتبــة ا ــن تي يــة، 2863. رقــم: 121: 3معجــم الطــااك الكبــ  )ت: محــدا اليــلفي( ( 1)
 التقاهرة.

 .196: 9جم ع الزوائد ( 2)



 (56) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 املعجزة الثامنة

 حلم أبٍل إىل علقم إستحالة

)انمنناا املحنن ث الحنن وق، رئننيس الينناً،،  نننا أبننو اسحينننأام

)بن ىلعفر الةحنو ، إمناا  أامنا عب  اهلل حمم  بن اسحين بن ًاوً(

، )بن سفيان الفيو ، ثتقن  إمناا حناف ( ، ح ثةا بعتقوبعالم  ثتق (

الواشحي، إماا سنةي كبنري ثتقن   )بن بحش ح ثةا سلي ن بن حرب 

مي البرص ، إمناا ثتقن  مشنهور خ )ا هض ح ثةا محاً بن زب   خ ا(

) محننحف مجينن  بننن مننر، الشننيباين  قننال: حنن ثةي محينن  بننن مننر،ا( 

أصننابوا إبننال    عيننكر اسحيننن بننوا قلنن  »قننال:  ،ر ، ثتقنن (نالبحنن

فةحروها وطبخوها، فحارت مث  العلتق ، ف  اسلطاعوا أن بييغوا 

 .(1) «مةها شيئا  

                                                           

 . دار الكتب العل ية،   وت.472: 6بوة للبيهتقيدالئ  الن( 1)



 (57) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

الثتقننات قلننت: إسننةاً  صننحيا، رواتننه مننن أئمنن  أهنن  اليننة  

املشاهري. ومحي  مححف مجي  الشيباين شيخ انمناا محناً بنن زبن ، 

 روى عةه   الكلب اليل ، وأّما محي  فال وىلوً له لوال اللححيف.

أ  مل بينلطيعوا أكلنه « ف  اسلطاعوا أن بييغوا مةها شيئا  »قوله: 

وبظهننر ىلليننا  مننن جممننو  أابننار هننوا البنناب تعنن ً  لشنن ، مرارتننه.

ض انب  املةهوب  اسلحالت إىل ًا، وبعضها اآلانر إىل الواقع ، فبع

نمكانينن  ا مننع بنن  تعّيةننه، علتقنن ، وثالننس إىل نننار، وال مةافننا،؛ 

 فلمي . 

  



 (58) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 املعجزة التاسعة

 السماء أمطرت دمًا

قنال:  ،أارج انماا البيهتقي وابن عياكر وغريمها واللف  لتول

أامننا عبن  اهلل  اسحين )حمم  بنن اسحينن التقطنان ثتقن (أامنا أبو 

)بن ىلعفر الةحو ، إماا عالمن  ثتقن (، حن ثةا بعتقنوب )بنن سنفيان 

الفيو ، ثتق  إماا حناف (، حن ثةا مينل  بنن إبنراهي  )الفراهين   

ثتق  مأمون خ ا(، حن ثلةا أا شنوق العب بن   )تنرىل  هلنا العلن ء ًون 

ر، نحن ثلةي نضن قالنت: طعن، وأارج هلا انماا ابن حبان   ثتقاته(

ملننا قلنن  اسحيننن بننن عننّ  » بنن  )ثتقنن  وثتقهننا ابننن حبننان( قالننت:األزً

 .(1)«مطرت الي ء ًما  فأصبحت وك  يشء مآلن ًما  

 قلت: إسةاً  متقبول معلم؛ ومل تةفرً أا شوق، فلتق  توبعت..

                                                           

 . دار الكتب العل ية،   وت.472: 6دالئ  النبوة للبيهتقي( 1)



 (59) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 طريق آخر: حديث أم سامل

بعتقنوب اهلمن اين )الداهن  أارىله ابن عياكر قنال: أامننا أبنو 

اسحينن بنن املهلن   )إمناا ثتقن  حزن  مينة   إماا ع ل فتقيه( نا أبنو

البةا )أمح  بن ع  بن البةناء إمناا ثتقن ( أبو غالب بن    وأنا العراق(

)عبن  الحنم  بنن عن  اهلاشنمي ثتقن  نبين   أنا أبو الغةائ  بن املأمون

مأمون( قاال أنا أبو التقاس  بن حباب   )عبي  اهلل بن حمم ، إماا مية  

ننا قطنن بنن  غو  )انماا اليةي الكبنري، ثتقن (ثتق ( أنا أبو التقاس  الب

نيري أبو عباً )ثتق  احلج به ميل ، لنن النبعض ح بثنه: لكوننه قن  

نا ىلعفر بن سلي ن )الضنبعي الداهن ، ثتقن  احنلج بنه مينل (  خيطأ(

ملنا قلن  اسحينن بنن عن  مطرننا »أا سامل قالنت:  قال ح ثةي االلي

غةني أّننه كنان بخراسنان قنال: وبل« كال ا ع  البيوت وا ن ر مطرا  

 .(1) والشاا والكوف 

                                                           

 . دار الفكر   وت.229: 14اتربخ مدبنة دمشق ال ن عياكر ( 1)



 (60) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

قلت: رىلاله إىل أا سامل أئمن  أىلنالء ثتقنات فني  قنال علن ء أهن  

 الية .

  



 (61) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 عاشرةاملعجزة ال

 قلم من حديد

ح ثةا زكربا بن حييى الياىلي، ثةا حمم  بنن أارج الطماين قال: 

 بنن عن رر  بنن مةحنور نعب  الرمحن بن صنالا األسن  ، ثةنا الين

)وثتقنه ابنن  ، عنن أبينهسلي ، حين اسح بس غري منرتو ()مححف 

عنن ابنن هليعن ، عنن أيب ، ، غري مرتو ، ال حيلج به إذا انفرً((1)  حبان

قبي ، قنال: ملنّا قلن  اسحينن بنن عن  احلندوا رأسنه وقعن وا   أول 

مرحل  برشبون الةبيو وبةّحون الرأس، فخرج عليه  قل  من ح ب  

 من حائ  فكلب سطر ًا: 

ىلو أم  قللت حييةا           شفاع   ىلّ ِ  بوا  اسحياِب أتر
 (2) 

                                                           

لـيس مـن ضهـ  اسحـدبذ الـ بن ،فظـون، وضكثـر روابتـه عـن الضـعفاء ( قال ا ن حبان يف ثتقاتـه: 1)
 ليس من حدبذ ا ن هليعة. ه لروابته عن ا ن هليعة حدبثاً التقلب من ويف

. مكتبــة ا ــن تي يــة، 2873، رقــم: 123: 3( معجــم الطــااك الكبــ  )ت: محــدا اليــلفي( 2)
 التقاهرة.



 (62) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

وقننن  عّلنننق علينننه اهليثمننني بتقولنننه: روا  الطنننماين وفينننه منننن مل 

 .  (1)أعرفه 

قلت: إسةاً  معلم   الشواه ، ورىلالنه معروفنون، لكنن ذهن  

 انماا اهليثمي فل  بللفت للححيف سلي  إىل الرسّ ؛ وله شاه ..

حنن ثةا حممنن  بننن عبنن  اهلل هننن( قننال: 360الطننماين )أارىلننه 

، ثةنا حممنن  بنن غننور ، ثةنا أبننو سننعي  )إمنناا كبنري ثتقنن (  رميناسحضن

، عنن حيينى )متقبول، وثتقه ابن حبان أنكروا علينه أحاًبنس( اللغلبي

غندوا  إماا لبةني سنلي ، عنن أشنياخ لنه ، عن)العز  ثتق  ا( بن ب ن

 حزر مكلوب:   الروا، فةدلوا   كةيي  من كةائيه ، فتقرؤوا 

حييةا           شفاع   ىلّ ِ  بوا  اسحياِب  واقلل معرٌش رىلو بأ
 (2) 

                                                           

 مكتبة التقدسي التقاهرة. .15177، رقم: 199: 9جم ع الزوائد ( 1)

. مكتبــة ا ــن تي يــة، 2875، رقــم: 124: 3( معجــم الطــااك الكبــ  )ت: محــدا اليــلفي( 2)
 التقاهرة.



 (63) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

قنالوا: قبن  أن ببعنس   .فيألةاه : مةو ك  بةيت هو  الكةيين  

 نبيك  ثالث مائ  سة .

 .  (1) روا  الطماين وفيه من مل أعرفه قال اهليثمي: 

 قلت: حمم  بن غور  مل أعرفه. لكةّه توبع..

أامنا بول    بغي  الطلب قال:  هنن(660)ن الع ب  ب  أارىله اب

)شنيخ عالمن  إمناا ثتقن ، وحين   الكةن  أبو اليمن زبن  بنن اسحينن 

قننال: أامنننا أبننو بكننر حممنن  بننن عبنن  البنناقي  - ىلنناز،إ –ر ( نعحنن

، قنال: مل بكن س عا   ن  إىلاز، إ، )إماا ثتق  ملتقن ثبت فه ( األنحار 

ع  املتقةعني، إمناا ثتقن  مينة   )اسحين بن ح ثةا أبو حمم  ا وهر 

قال: أامننا أبنو عبن  اهلل اسحينن بنن حممن  بنن  -إمالء  - العراق(

قال: ح ثةا حمم  بن عنث ن بنن )ال قاق، ثتق  أمن(  عبي  العيكر  

قنال: حن ثةا حممن  بنن  )قنال النوهبي: إمناا حناف  مينة ( أيب شيب 

                                                           

 مكتبة التقدسي التقاهرة. .15178، رقم: 199: 9جم ع الزوائد ( 1)



 (64) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

بنه  لغلبنيأبنو سنعي  ال قنال: حن ثةا)البغ اً  ثتقن  صن وق(   يا ة

 ..(1)مثله

 قلت: وهوا انسةاً معلم..

 الدب ،: اسح بس قوّ  حين بمالحظ  جممو  انسةاًبن، فانلبه. 

  

                                                           

 دار الفكر. .2652: 6(  غية الطلب يف اتربخ حلب ال ن العدمي )ت: سهي   كار( 1)



 (65) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 ادية عشرةاملعجزة احل

 الديراني ورأس احلسني حديث 

: ثنّ  أنفنو عبين  -ميّل    ىلازما   –قال ابن حّبان   كلاب الثتقات 

ا، مننع أسننارى الةينناء اهلل بننن زبنناً رأس اسحيننن بننن عنن  إىل الشننا

والحننبيان مننن أهنن  بيننت رسننول اهلل صنن  اهلل عليننه وسننل ، عنن  

أقلاٍب، مكشفات الوىلو  والشعور، فكانوا إذا ندلوا مةدال أارىلوا 

الرأس من الحة وق وىلعلو    رما وحرسو  إىل وقنت الرحين ، 

ثّ  بعاً النرأس إىل الحنة وق وبرحلنوا، فبيةنا هن  كنول  إذ ندلنوا 

زل، وإذا فيه ًبر راهنب، فنأارىلوا النرأس عن  عناًهت ، بعض املةا

وىلعلو    الرما، وأسة وا الرما إىل ال بر، فرأى الن براين باللين  

نورا  ساطعا  من ًبر  إىل الي ء، فأرشف عن  التقنوا وقنال هلن : منن 

أنل   قالوا: نحن أه  الشاا. قال: وهوا رأس منن هنو     قنالوا: 

بنئس التقنوا أننل  واهلل؛ لنو كنان لعيينى  رأس اسحين بن ع . قال:

ول  ألًالةا  أح اقةا. ثّ  قنال: بنا قنوا عةن   عرشن، آالف ًبةنار، 

ورثلهننا مننن أيب، وأيب مننن أبيننه، فهنن  لكنن  أن تعطننوين هننوا الننرأس 



 (66) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

ر، آالف ًبةنار    قنالوا: نليكون عة   الليل  وأعطيك  هنو  العشن

نت الن نانري ونتقن ت، ب . فأح ر إليه  ال نانري فزاؤوا بالةتقاً ووز

ثّ  ىلعلت   ىلراب وال  عليه، ثّ  أًان  الحنة وق وشنالوا إلينه 

الرأس فغيله ال براين ووضعه ع  فخو ، وىلع  ببكي اللين  كّلنه 

ي، نعليه، فلّ  أن أسفر عليه الحبا قنال: بنا رأس ال أملن  إالّ نفين

راين، نوأنا أشه  أن ال إله إال اهلل وأّن ىل   رسنول اهلل فأسنل  الةحن

وصنننار منننوىل للحينننن، ثنننّ  أحننن ر النننرأس إلنننيه ، فأعننناًو  إىل 

الحة وق، ورحلوا فلّ  قربوا من ًمشق قالوا: نحب أن نتقي  تل  

ال نانري؛ ألّن بدب  إن رآها أاوها مةّا ففلحنوا الحنة وق وأارىلنوا 

ا راب بخلمه وفلحو ، فإذا الن نانري كّلهنا قن  يولنت ادفنا ، وإذا 

نافاِل  : انبن من اليّك  مكلنوبع  ىلانب من ا  نب نَّ اهللَّ  غ  ي  ال ي    و 

ُون  
ُ  الظَّاملِ م  ع  ُ  الَّنوبن وق  كلب ع  ا انب اآلار:  ،(1) ع  َّ ب  ل  يع  س 

لُِبون   لُموا ا ة تق  ُمة تق لب ب 
قنالوا: قن  افلضنحةا واهلل، ثنّ  رموهنا  (2) 

                                                           

 .41 إ راهيم:( سورة 1)

 .227الشعراء: ( سورة 2)



 (67) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

رأى، ومنةه     برًى هنر هل ، فمةه  من تناب منن ذلن  الفعن  ملناّ 

من بتقي ع  إرصار ، وكان رئيس من بتقي ع  ذل  انرصار سنةان 

بن أنس الةخعني  )=قاتن  اسحينن( ثنّ  أركنب األسنارى منن أهن  

بيننت رسننول اهلل صنن  اهلل عليننه وسننل  مننن الةينناء والحننبيان أقلابننا  

بابي ، مكشفات الشعور وُأًالوا ًمشق كول ، فلّ  ُوضع الرأس 

ن معاوبن  ىلعنن  بةتقنر ثةيلننه بتقضنيب كننان   بنن  ، بنن بنن   بدبن  بنن

وبتقول: ما أحين ثةابا . ق  ذكرُت  )=ابن حّبان( كيفي  هو  التقح  

  أباا بةى أمي  وبةي العبناس   كلناب اخللفناء، فنأغةى عنن إعناً، 

مثلها   هوا الكلاب؛ القلحارنا ع  ذكنر اخللفناء الراشن بن منةه  

 .(1)   أول هوا الكلاب...

معروف أّن انماا ابنن حّبنان ملشن ً   األابنار، ملعةنت  قلت:

  ا ر  واللع ب ..؛ فزدمه ب  رسً أعنال ، حينس أرسنله إرسنال 

 امليل ت،  قربة  ناهض    صح  الح ور..

                                                           

 ث انية، اهلند..دائرة املعارف الع313–312: 2ثتقات ا ن حبتان ( 1)



 (68) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

وق  أًرىلةا هوا   قائم  املعاىلد؛ للحول ال نانري إىل ادف، فال 

 تغف .   

  



 (69) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 

 

 الفص  الثاني
  يناملعاجز يف قاتلي اسح

 

  



 (70) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

  



 (71) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 املعاجز اليت أظهرها اهلل يف أعداء احلسني وقاتليه

بال تطوب  حيبةا   ذل  ما ىلدا به انمامان اليلفّيان ابن تيمي  

..؛ والعزينب أّن ابنن (هن اه  اهلل)وابن كثري؛ فه  سنلف الوهابين  

تيمينن  قنن  اهتمننه نفننس علنن ء أهنن  اليننة  بالةحننب وبغننض أهنن  

ر والشناا، ومنع نأهن  الينةّ  علن ء محن ر  منن، ب  ق  كفّ البيت

 قرار  ب  نحن فيه..؛ ها  لرتى..ذل  مل بيعه إالّ ان

 قول ابن كثري يف ذلك 

بيمى الب اب  والةهاب (: وأّما ما رو  من واللاربخ )قال   كلابه 

هُ  ل ل  ن  ق   فأكثرها صحيا ؛ فإّنه قنّ   ،األحاًبس والفلن اللي أصابت م 

ن  نزا من أولئ   الوبن قللو ؛ من آفٍ  وعاهٍ    ال نيا، فلن  خينرج م 

 .(1) مةها حلى أصيب بمرٍض، وأكثره  أصاهب  ا ةون

                                                           

 . طبعة دار الفكر.220: 8البدابة والنهابة ال ن كث  ( 1)



 (72) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 قول ابن تيمية يف ذلك

: ما بتقي أحٌ  من قلل  اسحين حّلنى عوقنب   الن نيا، ومثن  قال

هوا ممكن؛ فأرس  الونوب عتقوب  البغني، والبغني عن  اسحينن منن 

  .(1) أعظ  البغي

ّن مننا ذكننر مننن األحنن اث والعتقوبننات اسحاصننل  بتقلنن  : إوقننال

اسحين، فال ربب   أّن قل  اسحين من أعظ  النونوب، وأّن فاعن  

ذل  والرايض به واملعن عليه، مينلحق لعتقناب اهلل النو  بينلحتّقه 

وقال أبضا : متّكن أولئ  الظلم  الطغا، من سنب  رسنول اهلل  أمثاله.

  .(2)حّلى قللو  مظلوما  شهي ا  

                                                           

 . منشورات جامعة ا ن سعود. 560: 4منهاج الينتة )ت: رشاد سامل( ( 1)

 .. منشورات جامعة ا ن سعود.559: 4منهاج الينتة )ت: رشاد سامل( ( 2)



 (73) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 ثانية عشرةاملعجزة ال

 سرعة إجابة دعوة احلسني 

قال ابن أيب شنيب : حن ثةا رشبن ، عنن عطناء بنن الينائب، عنن 

وائ  بن علتقم  أّنه شه  اسحين بكربالء..؛ قال وائ : فزناء رىلن  

 . فتقنال للحينن: «من أننت»فتقال: أفيك  حين . فتقال اسحين: 

ثّ  قنال لنه  ،«  مطا ب  رب غفور رحي»أبرش بالةار. فتقال اسحين: 

 اسحين: ومن أنت  . قال: أنا ابن حوبد،. 

قال وائ : فنوهب فةفنر بنه «. اللهّ  ُحد  إىل الةار»فتقال اسحين: 

 .(1) فرسه ع  ساقيه، فلتقطع ف  بتقي مةه غري رىلله   الركاب

قنال: حن ثةا عن   هن(360) وأارىله انماا اليةي الكبري الطماين

حمم  بنن سنعي  بنن األصنبهاين، ثةنا رشبن  عنن  بن عب  العدبد، ثةا

                                                           

ــــن ضيب شــــيبة )ت: ك ــــال اسحــــوت( ( 1) . مكتبــــة الرشــــد 37369. رقــــم: 478: 7مصــــنف ا 
 الراض.



 (74) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

عطاء بن اليائب، عن ابن وائ  أو وائ  بن علتقم  أنه شنه  وسناق 

 .(1) مثله

قال انماا اهليثمي: روا  الطماين، وفيه عطاء بن الينائب، وهنو 

 .  (2) ثتق  ولكةّه االل 

  كلابننه  هننن(385النن ارقطةي )وأارىلننه انمنناا اليننةي الكبننري 

: ح ثةا حمم  بنن خملن  )إمناا ثتقن  خ ا(، حن ثةا عبناس املؤتلف قال

ح ثةا شنهاب بنن عبناً  )ثتقن  خ ا(، حن ثةا  ال ور  )إماا ثتق  خ ا(

أبو األحو  )سالا بن سلي  اسحةفي، ثتقن  منلتقن خ ا(، عنن عطناء 

خ(، عنن عبن  ا بنار بنن  بن اليائب )ثتق  أحن  أعنالا أهن  الينة ،

 رج الةّناس إىل اسحينن وائ  )اسحرضمي ثتق  ثبت، ا( قال: ملا ا

رىل  ع  فرس له شتقراء ذنوب، فأقبن  عن   ارج من أه  الكوف 

                                                           

. مكتبــة ا ــن تي يــة، 2849. رقــم: 116: 3معجــم الطــااك الكبــ  )ت: محــدا اليــلفي(  (1)
 التقاهرة.

 .335: 14، وانظر اتربخ دمشق 193: 9جم ع الزوائد ( 2)



 (75) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

بشلمه فتقال لنه اسحينن: منن أننت  . قنال: حنوبد، أو  اسحين 

 «.ارالله  حد  إىل الةّ »ابن حوبد، قال: 

عنن فدالنت اسنله، قال عب  ا بار: وبن ب به هنري فنوهب ليعنم 

  أبتقت مةه إالّ فخو  وساقه وق مينه   الرسج فمّر بةا وق  قطعله، ف

الركننناب وإحننن ى احنننييه، فتقلةنننا: ارىلعنننوا ال نشنننه  قلننن  هنننوا 

 .(1)الرىل 

 قلت: إسةاً  صحيا ؛ وله شاه  آار..

اسحين بن ع  قال: ح ثةا عمر بن  - أبضا   -أارىله ال ارقطةي 

األشنةاين، وثتقنه مينل  واخلطينب وأبنو عن  الةيينابور ،  )التقايض

حاق بنن ن(، ح ثةا أمح  بن إبراهي  بن حممن  بنن إسنوضعفه آارو

برب ، ح ثةا أيب، عن إسحاق بن برب ، ح ثةا موسى بن رسل  قال: 

سمعت الشعبي بتقول: ارج ابن حوبد، فةناًى اسحينن: بنا حينن 

                                                           

 . دار الغرب اإلسالمي،   وت.621: 2املؤتلف واملختلف  )ت: مو ق عبد التقادر(( 1)



 (76) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

: ب  رب كنرب  وشنفيع مطنا . منن أننت  . فتقال  أبرش بالةار.

قنال: فلحامن  بنه «. ارالله  حند  إىل الةّن»قال: أنا ابن حوبد،. قال: 

 .(1)فرسه فعم به ساقي  فيتق  فان قت عةتقه

 قلت: إسةاً  معلم، ستقةا  شاه ا .

  

                                                           

 . دار الغرب اإلسالمي،   وت.621: 2ف  )ت: مو ق عبد التقادر(املؤتلف واملختل( 1)



 (77) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 «ال أرواك اهلل»ملن رماه وهو يشرب:   قول احلسني

رمي )إمناا ناسحضنأارج الطماين قال: حن ثةا حممن  بنن عبن  اهلل 

 نينناثتقنن  خ ا(، ثةننا أمحنن  بننن حييننى الحننو  )ثتقنن  عابنن (، ثةننا أبننو غ

)مالنن  بننن إسنن عي ، ثتقنن  مننلتقن صننحيا الكلنناب خ ا(، ثةننا عبنن  

)ثتق  خ ا(، عن الكلبي، قال: رمنى رىلن  اسحينن  باليالا بن حر

فرشب حلنى »قال: « ال أروا  اهلل»ش قه، فتقال:  وهو برشب، فش 

 .(1) «تفطر

قننال انمنناا اليننةي اهليثمنني: روا  الطننماين ورىلالننه إىل قائلننه 

 .(2)ثتقات

  الةحننو      املعزنند، ا ننازا بحرمنن  اسحينننأقننول: ًلينن

اآلنف ، ليس اسلزاب  ال عاء فتق ، فهنوا قن  بتقنع لعنواا الةّناس منن 

                                                           

 .2841، رقم: 114: 3معجم الطااك الكب ( 1)

 .193: 9جم ع الزوائد ( 2)



 (78) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

صاسحي هو  األّم ، ب  ال الل  كّ  ال الل    جممو  أربعن  أمنور..؛ 

رسع  االسلزاب  أوال . وكوهنا ثانيا  أماا آالف مؤّلف  من املزنرمن. 

رب حّلنننى اللفّطنننر. ورابعنننا : ناً  والشنننوثالثننا : حنننّر النننبطن وانتقننن 

أعظ  مةها. ومعلوا بأّن اسنلزاب   اصطفافها   قائم  معاىلد أارى

ال عاء منع مثن  هنو  اخلحوصنّيات الفربن ،، ال بتقنع لغنري األنبيناء 

 وأوصيائه  الحّ بتقن..

اللهنن  »اسحّزنن :  إلتقنناءبعنن   لتقاتليننهوممّننا بشننه  لننول  قولننه 

. (1)«ه  الوال، أب ا ، واىلعله  طرائق ق ًا  قه  فرقا ، وال تريض عةفرّ 

وكلةّا بعل  أّن ًعاء  املتقّ س هوا، ممّا ق  شنه  لنه ميلين  اللناربخ 

 حّلى بومةا هوا.

  

                                                           

 .333: 3اتربخ الطاا ( 1)



 (79) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 ثالثة عشرةاملعجزة ال

  قتل احلسنيملّا  نار يف وجه ابن زياد

أارج الطماين قال: ح ثةا حمم  بن عب  اهلل اسحرضمي، ثةنا أمحن  

، نا أبو غيان، ثةا عب  اليالا بن حنرب، عنن عبن  بن حييى الحو 

ًالنت »املل  بن كرًوس، عنن حاىلنب عبين  اهلل بنن زبناً، قنال: 

التقرص الف عبي  اهلل بن زباً حن قل  اسحين، فاضطرا   وىلهه 

نار، فتقال هكوا بكمه ع  وىلهه، فتقال: ه  رأبت  . قلنت: نعن ، 

 .  (1) فأمرين أن أكل  ذل 

 .(2)ىلب عبي  اهلل مل أعرفه، وبتقي  رىلاله ثتقاتقال اهليثمي: حا

قلت: إسةاً  مع ذل  صالا قو ؛ إذ ال بلخو عبي  اهلل بنن زبناً 

حاىلبنننا  إالّ إذا كنننان مثلنننه   اخلبنننس والةحنننب، فانلفنننت ًواعننني 

                                                           

. مكتبــة ا ــن تي يــة، 2849. رقــم: 116: 3معجــم الطــااك الكبــ  )ت: محــدا اليــلفي( ( 1)
 التقاهرة.

 . مكتبة التقدسي التقاهرة.196: 9جم ع الزوائد ( 2)



 (80) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

الكوب؛ فلمي ؛ إذ الفض  ما شه ت به األعن اء؛ سني  إذا كنانوا 

 نواصب.

وت اخلننم عةنن  ؛ فلتقنن  وبظهننر مننن إمنناا اليننلفين ابننن كثننري ثبنن

ب عليننه بطعننن كنن  هنني  ت   تارخيننه ومل بعتّقننأرسننله إرسننال امليننلّ 

 عاًته..

فلنيس البنن  ،بنن زبناًار نقال ابن كثري: وق  تعس وااب واين

بةت رسول اهلل اسحين أن حيرض بن ب   ابن مرىلان  اخلبيس، وقن  

اال: قال حمم  بن سع : أنبأنا الفض  بن ًكن ومال  بن إس عي  ق

ح ثةا عبن  الينالا بنن حنرب، عنن عبن  امللن  بنن كنرًوس، عنن 

حاىلب عبي  اهلل بن زباً قال: ًالت معه التقرص حن قلن  اسحينن 

قال فاضطرا   وىلهه نارا  أو كلم  نحوها، فتقال بكمنه هكنوا عن  

 .(1) وىلهه وقال: ال ي ثن هبا أح ا  

                                                           

 . دار إحياء الرتاث العريب، لبنان.314: 8اتربخ ا ن كث  )ت: علي ش ا( ( 1)



 (81) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 )الكرامة( رابعة عشرة املعجزة ال

 ادصل يف منخر بن زي

أارىله الرتمو  صحيحا    سنةةه قنال: حن ثةا واصن  بنن عبن  

قنال:  ،األع ، أامنا أبو معاوب ، عن األعمن، عن ع ر، بن عمري

ملّا ىليء بنرأس عبين اهلل بنن زبناً وأصنحابه، ُنضن ت   املينز    

الرحب ، فانلهيت إليه  وه  بتقولون: قن  ىلناءت قن  ىلناءت ؛ فنإذا 

اهلل بنن  حلى ًالت   مةخنر  عبين  حّي  ق  ىلاءت ختل  الرؤوس

زباً، فمكثت هةيه  ثّ  ارىلت، فنوهبت حلنى تغيبنت، ثنّ  قنالوا: 

 ق  ىلاءت ق  ىلاءت ففعلت ذل  مرتن أو ثالثا . 

 .(1) قال الرتمو : هوا ح بس حين صحيا

                                                           

 .3780، رقم: 126: 6سنن الرتم ا ( 1)



 (82) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

قنال املبنناركفور : وإّنن  أورً الرتمننو  هنوا اسحنن بس   مةاقننب 

ا فعلننه عبينن  اهلل بننن زبنناً بننرأس اسحيننةن ألّن فيننه ذكننر املزننازا، ملنن

 (.1) اسحين ريض اهلل عةه

أقول: واملةاط   ام اسحّي  هوا، هو املةاط   قضّي  الةّنار   وىلنه 

اخلبيس بن زباً،    هور غضب اهلل تعاىل   قالب معزند،؛ فلنيس 

من شأن اسحّيات الحغار أن تلخل  الرؤوس، بمنرأى وبمينمع منن 

ن ختناف أحن ا  أو ختشنى حنارضا ، للنأيت علةنا  كّ  الةّاس، منن ًون أ

أمنناا ا ميننع، فلنن ا  بكننّ  ارتيننا  مةخننر هننوا امللعننون، فلنن ور   

ىلوف رأسه اخلبيس ما شاءت أن ت ور، ثّ  ختنرج مةيناب  مطمئةّن ، 

ثّ  تأيت للعاوً هوا أكثر من مّر،.. ؛ فالربب   أّن اسحّي  هةنا منأمور، 

 من قب  اهلل تعاىل..

نطبنناق حنن  املعزنند، عنن  هننوا ونحننو ، فهننو كرامنن  وإن أبيننت ا

صنلوات )ك  أسلفةا عن عظي  حرمن  اسحينن ومتقللنه  تةبئعظيم  

                                                           

 .193: 10حتفة األحوذا لل باركفورا  )شرح سنن الرتم ا( ( 1)



 (83) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

، سي  لو نظرنا إىل املعاىلد بعضها منع النبعض اآلانر عن  (اهلل عليه

  نحو املزمو ، فلأم .



 (84) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 عشرة امسةاملعجزة اخل

 !! جزاء من استهان بقرب احلسني

 هن(148-61) ري األعمنح بس انماا اليةي الكب

قال: ح ثةا عن  بنن عبن  أارج انماا اسحاف  الطماين   الكبري 

 العدبد، ثةا إسحاق بن إبنراهي  املنروز ، ثةنا ىلربنر، عنن األعمنن

عنن  قننم  رىلنن   )أانندا  اهلل   النن اربن وقنن  فعنن (اننرىء »قننال: 

اسحين، فأصناب أهن  ذلن  البينت ابنٌ  وىلةنوٌن وىلنواٌا وبنرٌ  

 ..(1) «وفتقرٌ 

 .  (2) قال اهليثمي: روا  الطماين ورىلاله رىلال الححيا

                                                           

كتبــة ا ــن تي يــة، . م2860. رقــم: 120: 3معجــم الطــااك الكبــ  )ت: محــدا اليــلفي( ( 1)
 التقاهرة.

 . مكتبة التقدسي التقاهرة.15168. رقم: 197: 9جم ع الزوائد ( 2)



 (85) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 طريق آخر معترب عن األعمش

   هننن(333املننالكي )، أبننو بكننر النن نيور انمنناا وقنن  أاننرج 

املزالي  قال: ح ثةا أمح  بن حمم  بنن حمنرز، ننا اسحن ين؛ قنال: قنال 

 من أهن  الشناا عن  قنم اسحينن بنن عن ّ  أح ث رىلٌ  »األعمن: 

 .(1) «اهلل عةه ؛ فأبر  من ساعله ريض

، غننري األوىلحاًثنن  أاننرى قنن  تكننون قلننت: إسننةاً  معلننم، و

هننو نننّ  واضننا رصبننا، أّن لتقننم اسحيننن أبننا  كننان فو فالحنن .

 حرمن  متقّ سن  جينب عن  األمن  تعظيمهنا، (أرواحةا لوكر  الفن اء)

بينت وال خيفى أّن هو  العّل  سارب    مجيع قبور ثتق  اهلل منن أهن  ال

؛ فإّننه حينرا رشعنا  تةزنيس  عالو، ع  قبور األنبياء واملرسنلن 

 لالنلها .تربله  املرّشف  ؛ 

                                                           

. دار ا ــــن حــــزم، 446، رقــــم: 293: 2اجملاليــــة وجــــواهر العلــــم  )ت: مشــــهور ســــل ان(( 1)
   وت.



 (86) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

يه العواا الشنار،، بتقولنون شنار، ونشري إىل أّن هوا هو الو  بيمّ 

ةا، ال تع و انلهنا  قن س ، وهي رشعا  ك  بيّ  العباس واسحين 

 ..أه  التق س 

  



 (87) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 سادسة عشرة املعجزة ال

 بصرطمس ال

أارج الطماين   الكبري قال: ح ثةا عب  اهلل بن أمح  بنن حةبن ، 

 ثةا بكر بن الف، ثةا أبو عاص   ..

رمي، ثةننا إبننراهي  بننن سننعي  نوحنن ثةا حممنن  بننن عبنن  اهلل اسحضنن

 كالمها  )أ  أبو عاص  والعتقن  (ا وهر ، ثةا أبو عامر العتق  ، 

ال »بتقنول:  ،عن قر، بن االن ، قنال: سنمعت أبنا رىلناء العطنارً 

)قبيلن (  تيبوا عليا  وال أه  هوا البيت؛ فنإّن ىلنارا  لةنا منن بلهزني 

: أمل تننروا إىل هننوا الفاسننق اسحيننن بننن عنن  قللننه اهلل، فرمننا  اهلل قننال

 (1) «بكوكبن   عيةيه، فطمس اهلل برص 

 .(2) أقول: قال اهليثمي: روا  الطماين ورىلاله رىلال الححيا

                                                           

. مكتبــة ا ــن تي يــة، 2830. رقــم: 112: 3معجــم الطــااك الكبــ  )ت: محــدا اليــلفي( ( 1)
 التقاهرة.

 . مكتبة التقدسي، التقاهرة.196: 9جم ع الزوائد ( 2)



 (88) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

بي   تارخيننه الكبننري، امليننّمى بلنناربخ قلننت: رسً  انمنناا الننوه

. والكوكننب: (1) انسننالا، ىلازمننا  بننه، مرسننال  إّبننا  إرسننال امليننّل ت

 المق.

  

                                                           

 للهجرة. 61حوادث سنة  16اتربخ اإلسالم لل هيب: ( 1)



 (89) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 عشرةسابعة املعجزة ال

 (لعنه اهلل)سنان النخعي   خرب قاتل احلسني

حممن  )انمناا الثتقن  املن ائةي( عنن قال ابن سع : أامنا ع  بنن 

النر ، ثتقن  وثتقنه ىلربنر وابنن حبنان، ع  بن جماه  )الراز ، قاض 

عنن حنةن ابنن اسحنارث )بنن  ،وهةا  من رما  بالكوب ًون ًلي (

قنال: قنال اسحزناج: منن ، لتقي  الةخعي، ثتق ( عن شنيخ منن الةخنع

فتقاا قوا فوكروا وقناا سنةان بنن أننس فتقنال:  كان له بالء فليتق   .

ه. أنا قات  حين. فتقال اسحزاج: بالء حين. ورىلع سنةان إىل مةدلن

 .(1) فاعلتق  ليانه. وذهب عتقله. فكان بأك  وحي ث   مكانه

 قلت: إسةاً  قوّ  معلم.

حن ثةا حممن  قنال:  ،  الكبري بلف  آانر هنن(360) وروا  الطماين 

بن عث ن بن أيب شيب ، ثةا فرات بن حمبوب، ثةا أبو بكنر بنن عيناش، 

                                                           

. مكتبـــة الصــــدبق، 469. رقـــم: 504: 1مـــت م طبتقـــات ا ــــن ســـعد )ت: حم ـــد صــــام ( ( 1)
 الطائف.



 (90) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

بنن ح ثةي أسل  املةتقر ، قال: ًالت ع  اسحزناج، فن ا  سنةان 

أنس قات  اسحين، فإذا شيخ آًا فيه حةاء، طوبن  األننف   وىلهنه 

أنننت »بنرش، فننأوقف بحيننال اسحزناج، فةظننر إليننه اسحزناج، فتقننال: 

قنال: ًعملنه « وكيف صةعت به »قال: نع . قال: « قللت اسحين 

أمننا إنكنن  لننن ». فتقننال لننه اسحزنناج: بننالرما، وهمتننه باليننيف هننما  

 .(1) «جتلمعا   ًار

 «أمنا إنكن  لنن جتلمعنا   ًار»رىلاله ثتقات. وقول اسحزاج: قلت: 

بعةي أّنن  لنن تن ا  ا ةّن  أبن ا  ؛ رضور، أّن اسحينن سني  شنباب 

؛ فحلننى أهنن  ا ةّنن ، وانظننر إىل عظنن  محننيب  سننّي  الشننه اء 

الطواغيننت أمثننال اسحزنناج، حيكمننون عنن  قاتنن  اسحيننن بننأكم 

 األحكاا..، ال بوا كيوم  أبا عب  اهلل.

                                                           

 التقاهرة. .2828، رقم: 111: 3( معجم الطااك الكب   )ت: محدا اليلفي( 1)



 (91) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 عشرةثامنة املعجزة ال

 تغيري اخللقة والعطش

 قننال: - وابننن عينناكر مننن طربتقننه -الطننماين   الكبننري أاننرج 

ح ثةا ع  بنن عبن  العدبند، ثةنا إسنحاق بنن إسن عي ، ثةنا سنفيان، 

شننه  رىلننالن مننن ا عفيننن قلنن  »حنن ثلةي ىلنن يت أا أيب، قالننت: 

وأّمننا اسحيننن بننن عنن ؛ فأمننا أحنن مها فطننال ذكننر  حلننى كننان بلفننه، 

قننال «. اآلاننر فكننان بيننلتقب  الراوبنن  بفيننه حلننى بننأيت عنن  آارهننا

 .(1) «رأبت ول  أح مها كأن له ابال ، وكأّنه جمةون»سفيان: 

 .(2) قال اهليثمي: روا  الطماين، ورىلاله إىل ىلّ   سفيان ثتقات

                                                           

. مكتبــة ا ــن تي يــة، 2857. رقــم: 119: 3اك الكبــ  )ت: محــدا اليــلفي( معجــم الطــا ( 1)
 التقاهرة.

 . مكتبة التقدسي التقاهرة.15166، رقم: 197: 9جم ع الزوائد للهيث ي ( 2)



 (92) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

قننول انمنناا اليننةي و قلننت: إسننةاً  صننحيا؛ رىلالننه ثتقننات..؛

شننهاً، حّينني  مةننه بحنن ق اننم  «رأبننت أحنن مها»الكبننري سننفيان: 

 ىل ته؛ واسحس غاب  املراً   علوا انسةاً.

  



 (93) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 عشرةتاسعة املعجزة ال

 ذهاب البصر عاقبة من كّثر أعداء احلسني 

)ثتقن ( وأبنو عبن   أمحن أارج ابن عياكر قال: أامنا أبو غالنب 

 اهلل حييى ابةا البةا   كلابيه  أنا أبو بكر أمحن  بنن حممن  بنن سنياوش

نا أبو أمح  عبي  اهلل بن حمم   ،ازروين )شيخ ثتق  صحيا الي  (الك

بن حمم  بن أيب ميل  الفريض املتقرئ )إمامنا  منن األئمن ، ثتقن ( قنال 

قنننرئ عننن  أيب بكنننر حممننن  بنننن التقاسننن  بنننن بينننار األنبنننار  

وأننا حنارض ننا أبنو بكنر  الةحو )زاه ا ملواضعا  صناسحا  ًبةنا  ثتقن (

ننا هنارون بنن  لتقنايض، ثتقن  ثبنت(موسى بن إسنحاق األنحنار  )ا

حات  أبو برش )البداز، أح  األئم  الكبنار   التقنراء، وغريهنا، وثتقنه 

نا عبن  النرمحن  ابن حبان وصحا له اسحاك ، ليةه البعض ًون بيان(

عن ثابت بنن إسن عي  )أ ةنه، ثابنت بنن  بن أيب محاً)املتقرىء، ثتق (

ر ا رمني  )وثتقنه نضعن أيب الة حمم  أبو إس عي  الكو ، وهو ثتق (

 رأبننت رىلننال  سننمج العمننى :قننال ،ابننن حيننان، وروى عةننه ثتقلننان(

ر عينكر نفيألله عن سبب ذهناب برصن   .فتقال: كةنت ممّنن حضن



 (94) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

عمر بن سع ، فل  ىلاء اللي  رق ت فرأبت رسول اهلل   املةناا بنن 

ب به طيت فيها ًا، وربش    ال ا، وهو ُبؤتى بأصنحاب عمنر بنن 

ش  فيخ  هبا بن أعيةه ، فأيت يب فتقلت: با رسنول سع ، فيأاو الرب

 اهلل: واهلل ما رضبت بييف وال طعةت برما وال رميت بيه .

فأًانن  إصننبعه   النن ا « أفلنن  تكثننر عنن ونا»قننال رسننول اهلل: 

اليننباب  والوسننطى وأهننوى هبنن  إىل عيةنني فأصننحت وقنن  ذهننب 

 .(1)ر نبح

 قلت: إسةاً  حين. 

ؤب  والرؤب  ال بينل ل هبنا عن  يشء   وال بتقال: بأّن هوا جمرً ر

عتقوبن   ناهر،؛ يس رؤبنا، بن  ، لنرنذهاب البحالرش    فإّنه بتقال: 

 ..، ومما بةاسب املتقاا..فاحف 
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 (95) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

وأارج انماا اليةي ابن عيناكر قنال: أامننا أبنو التقاسن  هبن  

الواسطي )الرشوطي، إماا ثتق ( أنا أبو بكنر اخلطينب اهلل بن عب  اهلل 

الكرب  بن حممن     الكبري، صاحب تاربخ بغ اً( أنا عب )انماا الثتق

الضبي )إماا ثتق ( أنا عن  بنن عمنر اسحناف  )انمناا الينةي بن أمح  

نا حمم  بن نو  ا ة  بينابور  )اسحةن ،  الكبري الثتق ، ال ارقطةي(

)الينكر ، ثتقن    نا عن  بنن حنرب ا ة بينابور  إماا ثتق  مأمون(

)الراز ، أبو حييى العب  ، ثتق  خ ا(  نمأمون( أنا إسحاق بن سلي 

عن عمرو بن أيب قيس )الراز ، ثتق  ال بأس به احنلج بنه البخنار ( 

عن حييى بن سعي  أيب حيان  )اللميمي، ثتق  خ ا( عن ق ام  الضنبي 

عنن زوىلهنا )لبيبن  عاقلن  منن أهن  الكوفن ( عن ىلرًاء ابةن  سنمري 

ن( قال ارىلةنا هرثم  بن سلمى )وثتقه العز ، و  نيخ : بن سل 

كربالء فةدل إىل شنزر،  مع عّ    بعض غدو  فيار حلى انلهى إىل

لن  تربن   واهنا  »: قال ث ّ  ،فح  إليها فأاو ترب  من األرض فشمها

 .«ليتقللن ب  قوا ب الون ا ة  بغري حياب



 (96) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 :قنال ،فتقفلةا من غدواتةا وقل  ع  ونييت اسح بس هرثم : قال

فل  انلهيت إلينه نظنرت  ،ا إىل اسحينوكةت   ا ين اللوبن سارو

 :فلتقنن مت عنن  فننرس يل فتقلننت ،عنن  الشننزر، فننوكرت اسحنن بس

معةنا : »اسحين تقال. فابن بةت رسول اهلل وح ثله اسح بس با أبرش 

   . قلت: ال مع  وال علي ؛ تركت عياال  وتركت....«أو عليةا

ال    األرض، فوالو  نفس حين بين  ، فوّل : »له تقال اسحينف

 موليا   فانطلتقت هاربا   :قال ،« إالّ ًا  ىلهةّ  بشه  قللةا اليوا رىلٌ  

 .(1)   األرض حلى افي عليه متقلله

 قلت: ق ام  الضبي مل أقف عليه، وال برض..

فلتق  أارىله خملرصا  الطماين وابن أيب شيب ، واللف  للثاين قنال: 

منن، عنن أارج ابن أيب شيب  قال: ح ثةا معاوب ، قنال حن ثةا األع

: )عبي  أبو هرب ، أو هرت (، قال أيب هرثم سالا أيب رشحبي ، عن 
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 (97) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

بعرت شنا، لنه فتقنال  اربن  لنه: بنا ىلنرًاء، لتقن  أذكنرين هنوا البعنر 

، فمنّر بشنزر، بكنربالءح بثا  سمعله من أمري املنؤمةن وكةنت معنه 

هنوا ر منن نحيشن»فأاو مةه قبض  فشّمها، ثّ  قال:  ;يلها بعر غدالن

 .(1) «عون ألفا  ب الون ا ة  بغري حيابسب الظهر

  .(3) ورىلاله ثتقات ،(2) قال اهليثمي: روا  الطماين

اسلطاب  هلا؛ قال إماا اللغ   «ل  واها  »وقول املوىل لرتب  كربالء: 

 .(4) كلم  تتقال عة  اسلطاب  اليشء «واها  »ابن فارس: 

بن إسحاق، حمم   ناقال:  هنن(307) انماا اليةّي الروباينارج وأ

أنا العباس بن حمم  موىل بةي هاش ، ننا حيينى بنن أيب بكنري، ننا عن  

                                                           

. الرشـــد، 37368، رقـــم: 478: 7اسحـــوت(   مصـــنف ا ـــن ضيب شـــيبة )ت: ك ـــال بوســـف( 1)
 الراض.

ــن تي يــة، التقــاهرة، ت: محــدا 596، رقــم: 237: 18معجــم الطــااك الكبــ  ( 2) . مكتبــة ا 
 اليلفي.

 . مكتبة التقدسي، التقاهرة.16685، رقم: 64: 10جم ع الزوائد  )ت: حيام التقدسي( ( 3)

 دار الفكر،   وت. . 80: 6 ( متقابيس اللغة ال ن  ارس )ت: عبد اليالم هارون(4)



 (98) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

وبكةى أبا إسحاق، عن عامر بن سع  البز  قنال: ملنا قلن  اسحينن 

رأبنت النماء بنن عنازب  إنّ »بن ع  رأبت رسول اهلل   املةاا فتقال: 

إن ار، وقللن  اسحينن بنن عن    الةّن ي اليالا، وأانم  أنّ فأقرئه مةّ 

قننال: فأتيننت  ،«كنناً اهلل أن بيننحت أهنن  األرض مةننه بعننواب ألنني 

من رآين   »الماء فأامته فتقال: ص ق رسول اهلل، قال رسول اهلل: 

 .(1) «الشيطان ال بلحور يب املةاا فتق  رآين، فإنّ 

قلت: رىلاله ثتقات، لكن مل أعرف منن هنو عن  أبنو إسنحاق  . 

لنو إمجناال ؛ إذ محنر، الين ء فناملعةى صنحيا، بن  ملنواتر و نّوال برض

ال تعن و كوهننا ننور  ،وال ماء يت األحزار وغري ذل  من املعاىلد

 عواٍب ع  هو  األّم .  

  

                                                           

 . مؤسية قرطبة، التقاهرة.291: 1( ميند الرواك1)



 (99) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 عشروناملعجزة ال

 رائحة القطران!

أارج ابن عياكر قال: أامنا أبو غالب أمح  وأبو عب  اهلل حييى 

 الكنازروين اوشابةا البةا   كلابيه  أنا أبو بكر أمح  بن حمم  بن سي

نا أبو أمح  عبي  اهلل بن حمم  بن حمم  بن أيب ميل  الفريض املتقنرئ، 

قال قرئ ع  أيب بكر حمم  بن التقاس  بنن بينار األنبنار  الةحنو  

وأنا حارض، نا أبو بكر موسى بن إسحاق األنحار ، نا هنارون بنن 

 ننا الفضني  بنن الندبري ر، ننا عبن  النرمحن بنن أيب محناً،نحات  أبو بش

قننال: كةننت ىلاليننا  عةنن  شننخ  فأقبنن  رىلنن   (1) )متقبننول الروابنن (

فزلننس إليننه؛ رائحُلننه رائحننُ  التقطننران، فتقننال لننه: بننا هننوا أتبيننع 

التقطران  . قال: ما بعله ق . قال: ف  هنو  الرائحن   . قنال: كةنت 

ممّن شه  عيكر عمر بن سنع ، وكةنت أبنيعه  أوتناً اسح بن ، فلنّ  

أبُت   نومي رسنول اهلل ومعنه عنّ ، وعنّ  ىلّن عّ  الليُ  رق ُت فر
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 (100) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

بيننتقي التقننل  مننن أصننحاب اسحيننن، فتقلننت لننه: اسننتقةي   فننأبى، 

أليننت  ممّننن عنناون »فتقلننت: بننا رسننول اهلل ُمننر  بيننتقيةي   فتقننال: 

  . فتقلت: با رسول اهلل، واهلل ما رضبنت بينيف وال طعةنت «عليةا

، فتقنال: برما وال رميت بيه ، ولكةّي كةت أبنيعه  أوتناً اسح بن 

ربت مةنه قطنران، ومل نفةاولةي قعبا  مملوءا  قطرانا ، فش« با ع  إستقه»

أزل أبول التقطران أباما ، ثّ  انتقطع ذل  البول عةّي، وبتقيت الرائحن  

  ىليمي. فتقال له الي  : با عب  اهلل، ك   من ُبّر العراق، وارشب 

 .(1) من ماء الفرات، ف  أرا  تعابن حمّم ا  أب ا  

 اليابق.عةوان ال أولإسةاً  قو  متقبول، بان حال رىلاله  قلت:

  

                                                           

 ــن الــز    ــن ع ــر األســدا، روى عنــه الثتقــات، مــنهم ا ــن ، افضــي الهــو الفضــ ، وبتقــال: ( 1)
 معتا. حدبثه قوااإلمام اليين اسحا ظ الكب  ض و ضمحد الز  ا وغ ه، ومل بطعن  شيء.  



 (101) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 واحدة والعشروناملعجزة ال

 احرتق فصار محمة

الينلمي  قال ابن عياكر:  أامنا أبو حمم  عب  الكرب  بنن محند، 

عبن  الواحن  بنن أيب اسح بن  الينلمي  أنا أبو اسحينن أمحن  بنن )ثتق (

  بنن أمحن  بنن عنث ن أنا ىل   أبو بكر حمم ،)ال مشتقي الع ل، ثتق (

نننا  ،العنن ل )قننال ابننن عينناكر: الثتقنن  األمننن الرضننا الشننيخ الةبينن (

نا أمح  بن العالء  ،ايثم  بن سلي ن بن حي ر، التقريش )ثتق  مأمون(

أاو هالل بالرقن  )هنو أمحن  بنن العنالء بنن هنالل التقنايض الرقني، 

ننا عبين  بنن محناً  ،روى عةه النق منن الثتقنات، فهنو قنو  حينن(

ننا عطناء بنن مينل  )اخلفناف، ثتقن   ،بي الكاليب  ثتقن  صن وق()اسحل

وثتقننه ابننن معننن ووكيننع والعزنن ، ليةننه آاننرون بحزنن  أّن كلبننه 

عن ابن الي   )عب  اهلل بنن إسن عي ، وثتقنه ابنن حبنان  ،احرتقت(

وروى عةه أىللن  الثتقنات كينفيان، تنرىل  لنه البخنار  وابنو حنات  

فرسن الشنهري، إسن عي  بنن عن أبينه  )انمناا الكبنري، امل ًون طعن(

 :قنال ،قال كةا غلم  نبيع البد   رسلاق كنربالء عب  الرمحن، ثتق  ا(



 (102) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

فلنواكرنا قللن   :قنال ،فةدلةا برىل  من طيء قال فتقرب إليةا العشناء

ما بتقي أح  ممن شه  كنربالء منن قللن  اسحينن » اسحين قال فتقلةا:

 «.وء أو بتقلل  سوءإال وق  أماته اهلل ميل  س

الرىل  الطائي: ما أكوبك  با أه  الكوفن  تدعمنون أننه منا فتقال 

بتقي أح  ممن شه  قلل  اسحين إالّ وق  أماته اهلل ميل  سنوء، أو قللن  

 سوء..؛ وإيّن ملّمن شه  قل  اسحين، وما هبا أكثر ماال  مةّي.

راج بوقن ، نقال الينّ  : فةدعةنا أبن بةا عنن الطعناا، وكنان الين

هب ليخنرج الفليلن  بإصنبعه؛ فأانوت راج؛ فنونفوهب ليطفئ الين

ر إىل املناء حلنى نفحض الةّار بإصبعه وم ها إىل فيه، فأاوت بلحيله،

 ألتقى نفيه فيه.

 .(1) قال انماا الي  : فرأبله بلوق  فيه الةّار حلى صار محم 

 قلت: إسةاً  حين، وق  توبع بعض رواته..
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 (103) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 مرقة   ب  أارىله ابن عياكر قال: أامنا أبنو التقاسن  بنن الين

قالوا أنا أبو  ،)الباقالين ثتق  حز (ن اسحيأنا أبو طاهر أمح  بن  )ثتق (

ع  بن شاذان )البغ اً  ال ورقي ثتق  حز ( أنا أبو بكنر حممن  بنن 

اسحين بن متقي  )العطار البغ اً ، ثتق  حز ( ح ثةي أبو العبناس 

أمحنن  بننن حييننى ثعلننب )الشننيباين، إمنناا اللغنن  املشننهور، ثتقنن  حزنن  

حنن ثةي عمننر بننن شننب  )إمنناا ثتقنن  حنناف  بإمجننا ، صنناحب   (بإمجننا

 ح ثةي عبي  بن محاً )اسحلبي الكناليب، ثتقن  صن وق( تاربخ امل بة (

أاننمين عطنناء بننن ميننل  )اخلفنناف، ثتقنن  وثتقننه ابننن معننن ووكيننع 

 والعز ، ليةه آارون بحز  ان كلبنه احرتقنت( قنال: قنال الين  

  بنن عبن  النرمحن، ثتقن  ا( ر الشنهري، إسن عين)انماا الكبري، املفين

فلعشنيةا  ،فعم  لةا شيخ منن طنئ طعامنا   ،أتيت كربالء أبيع البد هبا

ت منا رش    قللنه أحن  إال منا :فتقلنت ،عة   فوكرنا قلن  اسحينن

فأننا فنيمن رش     ،منا أكنوبك  بنا أهن  العنراق :فتقال ،بأسوأ ميل 

رج فل  بم  حلى ًنا من املحبا  وهو بلتق  بنةف  فنوهب خين ،ذل 



 (104) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

فأانوت  ،الفليل  بإصبعه فأاوت الةّنار فيهنا فنوهب بطفيهنا بربتقنه

 .(1) فرأبله كأّنه محم  ،الةّار   سحيله فغ ا فألتقى نفيه   املاء

قلت: إسةاً  حينن كينابتقه، وفينه ملابعن  لنبعض روا، انسنةاً 

 ، وثم  شاه ..ألفا هاليابق، ك  أّن فيه إحكاا ملا ارتب  من 

 السديم اإلما شاهد حلديث

الكنرب  بنن امنا أبو حممن  عبن  أأارىله ابن عياكر أبضا  قال: 

نا أبو بكر اخلطيب )انماا الكبري الثتقن  صناحب تناربخ  محد،  )ثتق (

بغ اً( إمالء أنا أبو العالء الوراق وهو حممن  بنن اسحينن بنن حممن  

ننا  )البغ اً ، ثتق ( نا بكار بن أمح  املتقرئ )بن بكار بنن بةنان، ثتقن (

ين بن حمم  األنحار  ح ثةي حمم  بنن اسحينن املن ين عنن أيب اسح

اليكن البرص  ح ثةا ع  أيب زحر بن ححن نا إسن عي  بنن ًاوً 

بننن أسنن  حنن ثةي أيب عننن مننوىل لبةنني سننالم  قننال: كةّننا   ضننيعلةا 
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 (105) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

ما أىل  ممن أعان ع  قل  اسحينن »بالةهربن ونحن نلح ث باللي : 

 ومعةا رىل  من طيء.« رج من ال نيا حلى بحيبه بلي ا

 فتقال الطائي: فأنا ممّن أعان ع  قل  اسحين ف  أصابةي إالّ اري.

فتقاا الطائي بحلحه، فعلتقنت  الرساج )ضعف نور (قال وعيش 

فمنر بعن و نحنو  ،الةار   سباحله )أ  اصبعه، ك    اخلم الينابق(

اء، الفننرات فرمننى بةفيننه   املنناء فاتبعةننا ، فزعنن  إذا انغمننس   املنن

 .(1) فرقت الةار ع  املاء، فإذا  هر أاوته حلى قللله

، بن  بارش قلالهفكيف بمن قلت: هوا فيمن شه  متقل  اسحين، 

 ، ولعواب اآلار، أش  وأبتقى.(صلوات اهلل عليه)قلله 
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 (106) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 عشرونثانية والاملعجزة ال

 العمى عاقبة من بشر بقتل احلسني 

  كلابنه إكن ل انكن ل  هنن(629) أارج انماا الينةّي ابنن نتقطن 

)الشنيخ  ا ليلن  الفاضنل   النواع قال: أامتةنا عفيفن  بةنت أمحن  

أامتةننا فاطمنن  )بةننت عبنن  اهلل  :ميننة ، أصننفان( بأصننبهان قالننت

ا وزًانّي ، صاسح  اري، معمر،( أامنا أبو بكر بن ربو، )حمم  بنن 

ماا الثتقن  قال: أامنا الطماين )ان ،عب  اهلل الضبي، إماا ثتق  حاف (

الكبري صاحب املعاىل ( قال ح ثةا أبو زرع  عب  الرمحن بن عمنرو 

حنن ثةا حممنن  بننن الحننلت  )إمنناا ثتقنن  حنناف  محننةف( ال مشننتقي

قنال: حن ثةا الربينع بنن  األس   الكنو  )ثتقن  احنلج بنه البخنار (

املةور الثور  )ثتق ، وثتقنه ابنن حبنان وروى عةنه ثتقلنان، وتنرىل  لنه 

عن أبينه )املةنور بنن بعن  الثنور ،  طعن( البخار  وأبو حات  ًون

 ل:قا ثتق  احلج به الشيخان(



 (107) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 .(1) «ىلاء رىل  الةّاس بتقل  اسحين فرأبله أعمى بتقاً»

 قلت: إسةاً  صحيا.

 وق  توبعت الشيخلان عفيف  وفاطم  ب  أارىله.. 

اسح اً )انماا اسحاف  العامل الثتق ، ابن عياكر قال: أنبأنا أبو ع   

ننا أبنو بكنر بنن ربنو، بنه   األصفهاين( ومجاع  قالوا: أاسحين بن أمح

 .(2) مثله
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 (108) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 ثالثة والعشروناملعجزة ال

 الرأس الشريف يتلو سورة الكهف

األكفناين )ثتقن  إمناا أارج ابن عياكر قنال: أنبأننا أبنو حممن  بنن 

ننا أبنو حممن  عبن   )حاف  ثتق  منأمون( نا عب  العدبد الكلاين حاف (

فضي  الكالعي )ثتق  حين اسح بس( وأبنو عبن  اهلل بن اسحين ابن ال

اهلل حمم  بن بعتقوب الطائي )سيق ملابع  ال أكثر( اسحمحنيان قناال: 

أنا أبو عب  اهلل بن االوبه الةحنو  )إمناا الةحنو، وهنو إمناا   كن  

نا أبو اسحين بن خمدوا اسحاف  )كوبه سنلف أهن  الينة   عل ، ثتق (

،( حنن ثةي حممنن  بننن عنن  بننن ملزننرً أنننه روى: الةظننر إىل عنن  عبنناً

بن حمم  بن سلي ن التقايض عن عب  اهلل بنن  العباس الحري  نا أمح 

 زاهر الراز  عن األعمن عن املةهال بن عمرو قال: 

أنا واهلل رأبت رأس اسحين بن ع  حن مح  وأنا ب مشق وبن »

أا حلنى بلنق قولنه تعناىل:  ،ب   الرأس رىل  بتقرأ سنور، الكهنف

 صحاب الكهف والرقي  كانوا من آباتةا عزبا  حيبت أن أ



 (109) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

أعزنننب منننن »فتقنننال:  ،قنننال: فنننأنطق اهلل النننرأس بلينننان ذرب

 .(1) «أصحاب الكهف قل  ومح 

  ًّ قلت: ومنن بغمند   هنوا اسحن بس منن ىلهن  إسنةاً ، فإّننه تنر

التقربةنن  اخلارىلّينن  بتقننو، احننل ل الحنن ور؛ إذ هنن  بمكننن للمةحننف 

ع  ك  ما رسًنا   . سي  أّن اسحين الش    أص  وقو  املعزد، ب

، حرملنه منن ىلنةس حرمن  األنبيناء، بن  سي  شباب أه  ا ةّن  

 ا أعظ .. ب ل ع  أهّن وممّا أعظ ..؛ 
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 (110) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 حرمة احلسني من جنس حرمة املرسلني 

ح ثةا أبو بكر حمم  بن عبن  قال: ما أارىله اسحاك    امليل ر  

بنن شن اً املينمعي، ثةنا أبنو  اهلل الشافعي من أص  كلابه، ثةنا حممن 

  .. نعي 

وح ثةي أبو حمم  اسحين بن حمم  اليبيعي اسحاف ، ثةا عبن  اهلل  

  .. بن حمم  بن ناىلي ، ثةا محي  بن الربيع، ثةا أبو نعي 

وأامنننا أبننو حممنن  اسحيننن بننن حممنن  بننن حييننى ابننن أانني طنناهر 

  العتقيتقني العلنو    كلناب الةينب، ثةنا ىلن  ، ثةنا حممن  بنن بدبنن

 .. اآلًمي، ثةا أبو نعي 

ي منن كلناب نوأامين أبو سعي  أمح  بن حمم  بن عمرو األمحين

اللنناربخ، ثةننا اسحيننن بننن محينن  بننن الربيننع، ثةننا اسحيننن بننن عمننرو 

  .. العةتقد ، والتقاس  بن ًبةار قاال: ثةا أبو نعي 



 (111) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

وأامنا أمح  بن كام  التقايض، ح ثةي بوسف بن سنه  النل ر، 

  .. إس عي  العدرمي، ثةا أبو نعي  ثةا التقاس  بن

وأامنا أمح  بن كام  التقايض، ثةنا عبن  اهلل بنن إبنراهي  البندار، 

ثةا كثري بنن حممن  أبنو أننس الكنو ، ثةنا أبنو نعني ، ثةنا عبن  اهلل بنن 

حبيب بن أيب ثابت، عن أبيه، عن سعي  بنن ىلبنري، عنن ابنن عبناس 

إيّن قللننت : »حممنن   قننال: أوحننى اهلل تعنناىل إىل (ريض اهلل عننةه )

بيحيننى بننن زكربننا سننبعن ألفننا  وإيّن قاتنن  بننابن ابةلنن  سننبعن ألفننا  

 «.وسبعن ألفا  

قال اسحناك : هنوا حن بس صنحيا انسنةاً ومل خيرىلنا ، كن  قن  

 .(1) عّلق عليه الوهبي قائال : هو صحيا ع  رشط ميل 

قلنت: فهنوا نن  ببنّن ماهّين  اسحينن، وًرىلن  ق سنه، وعظنني  

، سنني  لننو ضننّ  إليننه امللننواتر الةبننو : (صننلوات اهلل عليننه)ه متقامنن

                                                           

العل يـــة،  .4822، رقـــم: 195: 3وتلخيصـــه )مصـــطفى عبـــد التقـــادر( ميـــتدرك اسحـــاكم ( 1)
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 (112) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

وغري  ممّنا ال بينعةا رسً   «اسحين واسحين سّي ا شباب أه  ا ةّ »

 اآلن..

  



 (113) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 الكرامة() رابعة والعشروناملعجزة ال

  اجلّن تنوح على احلسني

  حديث أم سلمة زوج النيب

ةنا حزناج بنن أارج الطماين قال: ح ثةا ع  بنن عبن  العدبند، ث

املةهال، ثةا محاً بن سلم ، عن ع ر بن أيب ع ر، عن أا سنلم  ريض 

سمعت ا ن تةو  عن  اسحينن بنن عن  ريض اهلل »اهلل عةها قالت: 

 .(1) «عةه

قننال اهليثمنني: وعننن أا سننلم  قالننت: سننمعت ا ننّن تةننو  عنن  

 .(2) اسحين ابن عّ . روا  الطماين ورىلاله رىلال الححيا
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 (114) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

ق إماا اليلفين ابن كثري ع  ام أّا سلم  بتقوله ىلازما : وق  علّ 

وق  روى محاً بن سنلم  عنن عن ر بنن أيب عن ر، عنن أّا سنلم  أهّننا 

 .(1) سمعت ا ن تةو  ع  اسحين بن ع ، وهوا صحيا

  حديث ميمونة زوج النيب

قنال: حن ثةا عبن  اهلل، ثةنا  أارج الطماين أبضا    معزمه الكبري

  بنن اسحزناج، ثةنا محناً بنن سنلم ، عنن عن ر، عنن ميمونن ، إبراهي

 .(2) «سمعت ا ن تةو  ع  اسحين»قالت: 

وقال اهليثمي أبضا : وعن ميمون  قالت سمعت ا نن تةنو  عن  

 .(3) اسحين بن ع .  روا  الطماين ورىلاله رىلال الححيا
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 (115) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

وروى ابن عياكر بية   عن هاش  بن هاش ، عنن أّمنه، عنن أّا 

   قالت: سمعُت ا ن تةو  ع  اسحين بوا قل ، وهن بتقلن:سلم

 أهّيا التقاتنلون   نلن    حينيةا           أبرشوا بالعواِب واللةكي ِ 

 (1) ك ُّ أهِ  الي ِء ب عو عليكن           ِمن  نبنّي ومنرسٍ  وقلي ِ 

ك  ق  روى عن عمرو بن ثابت، عن حبيب بنن أيب ثابنت، قنال: 

، إالّ ى الةبنني نلم : مننا سننمعت نننو  ا ننن مةننو قضننقالننت أّا سنن

ى ابةي إالّ ق  قل   قالنت  اربلهنا:  - تعةي اسحينن -الليل ، وما أ ر 

ت  أّنه ق  قل ، وإذا ىلةي  تةو : بنر   اارىلي في  فُأا 

اِء ب ع ِ   ب كي ع  الّشه    نل ِفِ  بنُِزه           ومن ب  ُ فاح  نن   أال با ع 

نٍ   ه  ب نن عن  ر  ننِ  ع  نّمٍ فني ُمل  ُهُ  املة نابا          إىل ُمل نز  ًُ نتُقو  (2)ت 
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 (116) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

وق  علق عليه انماا اهليثمي   املزمع قائال : روا  الطماين وفيه 

 .(1) عمرو بن ثابت بن هرمد وهو ضعيف

قلت: قال انماا أبو ًاوً   سةةه: عمرو بن ثابنت رىلن  سنوء، 

، فنا دا بضنعفه كن  فعن  (2) اسح بس رافيض، ولكةّه كان ص وقا   

اهليثمي اطأ رصبا، فالح  هوا. والةّ  فينه ًاللن  واضنح  عن  

؛ (صنلوات اهلل علينه وآلنه)أّن حرم  اسحين كحرم  الرسول حمّمن  

فأّا سلم  مل تيمع نو  ا ّن إالّ مّرتن، مّر، عة  موت الةبني، ومنّر، 

 اعلياف.. عة  متقل  اسحين، فلأّم    هوا بإنحاف ال

فنني  روا  ابننن  -وعننن عطنناء بننن ميننل  عننن أيب ىلةنناب الكلبنني 

قال: أتيُت كربالء فتقلُت لرىلٍ  من أرشاف العنرب  - عياكر أبضا  

هبا: بلغةي أّنك  تيمعون نو  ا ن   . فتقال الرىل : ما تلتقى حنّرا  
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 (117) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

وال عب ا  إالّ أام  أّنه سمع ذا    قال: قلت: وأامين ما سنمعت  

 ل: سمعله  بتقولون:أنت  . قا

 ًِ ُه بربٌق   اخل و ل   ميا  الرسنوُل ىلبية ه        ف 

 ًِ ليا قربنن         ىل ُّ  انرُي ا  و  (1) أب واُ  ِمن ع 

قنال: كنان ا حاصنون  عن أيب مربن  الفتقيمني -أبضا   -وروى 

إذا ارىلوا   اليحر سمعوا نو   ا ّن ع  اسحينن وهن  بتقولنون: 

 ...، فأىلبله :ميا  الرسول ىلبية ه

 ًِ نرُّ الوفو ُهن   ل نُه ش  ىُلنوا بِه وف ا  إلي ه        ف  نر   ا 

 ًِ ل لوا ابن بةت نبّيِه          سكةوا به نار  اخللو ق 
 (2) 
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 (118) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

قنال:  منا روا  عنن أمحن  بنن حممن  املحنتق  -أبضنا   -ومن ذل  

مع    ح ثةي أيب قال: ملّا قل  اسحين بن ع  سمع مةاًبا  بةاً  ليال  س 

ُه ومل بر شخحه:  صوت 

ًُ ناق   واسلوصلوا      رت سوانُِحه  بغرِي األسع ِ عتقرت ثمو ىل   و 

ب ةُو رسوِل اهللِ أعظُ  حنرم       رواىلننن  من أّا الفحي  املتقح ِ    ف 

 (1) عزبا  هل  ملا أتوا مل بمينخوا     واهللُ بنُمنننننلني للطغاِ، النُزنحَّ ِ  

ول الراغب   املفرًات: اىلنل   الةيناء أقول: الةو  لغ ، في  بتق

. (2)ع  نحو اللتقاب . أ  ببكن جملمعات، كّ  واح ، قبال األانرى

. والةنو  فني  عن ا (3) وكول  ذكر انماا الفراهي     كلاب العنن
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 (119) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

ذل : البكاء مع ارتفا  الحوت، ك  بتقول صاحب كلاب املغنرب، 

 .(1) ب  قاطب  أه  التقاموس
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 (120) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 معجزة؟!!.  على احلسني هل بكاء اجلن

ه كرامنن  إهلّينن  عظيمنن  تةبننىء عننن عظنني  شننأن قلننت: امللننيتقن أّننن

عة  اهلل تعاىل، لكنن منا بلفنت الةظنر أّن  (صلوات اهلل عليه)اسحين 

 ..(سالا اهلل عليه)مل بتقع   تاربخ بةي آًا لغري   -هبوا الةحو - هوا

الةحنو عن  إذ مل بتقع أن بتقني  طوائنف ا نن جمنالس العنداء هبنوا 

، وهنوا وإن مل بكنن بناملعزد، بناملعةى أح  سوى سّي  الشنه اء 

 املحطلا هلا، لكةّه بضاهيها، فل بر.

  



 (121) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 أثناء مسريه لكربالء معجزة لإلمام احلسني 

)انمناا الثتقن   عمنرقنال أامننا حممن  بنن : بنن سنع قال انماا ا

ر قننال حنن ثةي عبنن  اهلل بننن ىلعفننالواقنن  ، ضننعفه الننبعض ىلدافننا ( 

قننال: ملّننا اننرج )الثتقفي ثتقنن  خ ا( عننن أيب عننون)الدهننر  ثتقنن  خ ا(

)عب  اهلل بنن مطينع، رأى ين من امل بة  برب  مك  مّر بابن مطيع اسح

وهو حيفنر بئنر  فتقنال لنه: أبنن فن ا  أيب ، احلج به ميل  ( الةبّي 

لنه أّننه كلنب إلينه شنيعله فتقنال لنه ابنن  وأمي قال: أرًت مك  وذكر

 . وأمي ملعةا بةفي  وال ترس إليه . فأبى حينمطيع: ف ا  أيب

فتقال له ابن مطيع: إّن بئر  هو  ق  رشحلها وهوا اليوا أوان منا 

 ارج إليةا   ال لو يشء من ماء فلو ًعوت اهلل لةا فيها المك    

مةه ثنّ  اسحين فرشب ، فُأيت من مائها« هات مائها»قال اسحين: 

 .(1) وأمهى فأعوب ،مضمض ثّ  رً    البئر

                                                           

 .144: 5طبتقات ا ن سعد ( 1)



 (122) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 قلت: إسةاً  صحيا. والواق   إماا كبري ثتق ، ضعف ىلدافا .

وهننوا الننة  أحنن  نحننو  ًالنن  عنن  مننا بطلننق عليننه والبنن  

 اللكوبن..

ومعةى والب  اللكوبن: التق ر، ع  اخللق بإذن اهلل تعاىل إجيناًا  أو 

ي   أ يني ق  و  إع اما ..؛ قال تعاىل: 
ائِ ةِي إرِس   ُسوال  إىِل  ب  نٍ  ر     ىِلئ ُلُك  بِآب 

ُك   أ يني  بي ن رَّ ُلُق ل كُ مي  .(1) أ ا 

للملعنون ابنن ى منا بن ل عن  هنوا كتقنول اسحينن نوق  مض

 وغري ذل . «الله  حد  إىل الةار»حوبد،: 
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 (123) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 تاريخ– الدميو

 أعظم معاجز احلسني 

 (صلوات اهلل علينه)ال ارتياب أّنةا إذا قّيمةا ما ىلرى ع  اسحين 

بالء، حينننب التقنننوانن العلمّيننن  ونلنننائج العتقننن  اننيننناين   كنننر

املطرو ، ال نز  إالّ انلحارا  هائال  ألع ائه، ومحيب  عظيم   مل بةبئةا 

وأهنن   تنناربخ بةنني اننيننان بمثلهننا، جتننر  كأسننها اسحيننن 

 ..بيله

فحيننننب قننننوانن العلننننوا اليياسنننني  والثورّبنننن  واللارخيّينننن  

فنند سنني  الشننه اء   كننربالء فننوزا  واليوسننيولوىلّي  وغريهننا، مل ب

عيكربا  ب  أع ائه من فاز، وهكنوا مل بفند سياسنيا ، وال ثوربنا ، وال 

اىلل عيا ، وال اقلحاًبا ، وال ىلغرافينا ، وال ثتقافينا  وال...؛ حينبةا أّن 

ىلّ  هو  األّم  البائي  امللابع  لتموبن، كاننت تينّبه منن عن  مةنابر 

لدمان، ك  كاننت تينّب أمنري املنؤمةن ا حوً والطغيان قرنن من ا

، بن  قن  كنانوا بلخطفنون حمبينه وموالينه كن   عّ  وأه  البينت



 (124) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

تلخطف ىلوار  الطري فرائينها، بن  قن  كنانوا بتقللنون سنمّي أهن  

 .. البيت؛ كّ  من كان اسمه عّ ، أو حين أو حين 

لكننن مننع كننّ  ذلنن  طفننت بننن هننوا وذا  حتقيتقنن  أعزنندت كننّ  

هةت بكن  رشف عن  عزند العتقن  اننيناين   تفينري التقوانن، بر

ميري، اللاربخ واننيان اللي ناًى هبا الن بالكليكيون والوضنعيون 

 والوىلوًبون والرباضيون وحلى اليفيطائيون..؛ اسحتقيتق  تتقول:

 ارس اسحين بن عّ  بوا كربالء كّ  يشء؛ ليفوز بكّ  يشء   

 ا هو باق  كّ  يشء مةلٍه، ليفوز بكّ  م فلتق  ارس 

بأّم  ما انفّكت نابض  مينلمّر، نامين   (صلوات اهلل عليه)لتق  فاز 

ملكاثر، تلهج مةاًب  باس  اسحين حلى اليوا، ولتق  عزدت قوانن 

العتق  اننياين عن ًر  نشوئها ووىلوًها واسلمرارها وتةاميها..؛ 

اسحين سحظ  كربالء ال نارص له سوى سنبعون كّلهن  قللنوا، مل ببنق 

  يشء خيرّض مةه عوً البتقاء فضال  عن االسلمرار والنة ء، لكةّنه مةه

مع ك  ذلن  أضنحى الينوا أّمن  ترتعن  هلنا فنرائ  االسنلكبار  



 (125) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

وعننروش الكّفننار، ولطاملننا ىلهنن  األموبننون والعباسننيون   إماثلهننا 

ومهنننا أقنننوى امماطنننوربلن عنننرفه  اللننناربخ، لكنننن مننناذا كاننننت 

 الةليز     

مللننا   املنناء، ليبتقننى اسحيننن رساىلننا    أعنن  إن ثننا كنن  بننة ث ا

 الي ء، حيا    قلوب الةزباء، ميلمرا  نابضا  كاملاء.

  انبتقناء عن  النّ بن، ناهين  عنن   إّن منةهج الةبنيالدب ،: 

، بضنيفان  إراً، اهلل الظاهر،   عظي  حّق اسحين وأهن  البينت

، اسحرمن ، الشنعار، إىل مائ ، املعاىلد الينابتق ، معزند، بتقناء اسحينن

التق سّي ...، ملةامي    اللاربخ، صنام ، مينلمر، نابضن ، واملعزند، 

هي ح وث ذل  مع أّن اللاربخ واملزلمعات الّلائه  وأرباب الكفر 

وا حوً وعموا األنظم  اليياسّي  عم التقنرون، كّلهنا قن  ناصنبت 

اسحين الع اء وشنابعت عن  احنومله، لكنن مناذا كاننت الةليزن  

آانو، بشنتقاو، أكثنر أّب  نن ء،  ، للةمو حرم  اسحينتالشت أهّنا غري

، أهن  البينت  ًّ امليلمن، مئنات املالبنن إىل حينس بربن  اهلل منن منو

. 



 (126) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

الشنناا اللنني كانننت   ذلنن  اللنناربخ املشننؤوا، بننالً أّن حيننب  

معتق  قلل  اسحين واحنومه، أضنحت الينوا مةنارا  سن وّبا  سحتقيتقن  

محننبا  كننربالء، ورساج هنني اللنني احلضننةت اسحيننن وكننربالء، ف

الشهاً،، ونبض اسحّق الو  ال هي أ له قرار، موالتةا الحّ بتق  زبةنب 

بكننّ  شننموخ إنينناين حيننّ ً هوبنن  املعرفنن  انسننالمّي  اللنني ، 

ن    ل  ع  صّورها بدب  واألموبنون أهّننا انروج عنن الن بن،   حنن ال م 

وأكنم رمنوز غضنب  ،سوى أّنه أعظن  شنعائر الطغيناناليوا ليدب  

، عظيمنن إهلّينن  فهننوا األمننر معزنند، يت التقننارص، الننرمحن؛ و  عتقينن 

ورسنوله  تعناىلأعزدت العتق  اننياين بكّ  املتقنابيس؛ والفضن  هلل 

 . ومما بةاسب هوا..حمم  

  



 (127) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 سبط، والسبط أّمة!! احلسني 

 إىل معزد، ال بموتاربخ اآلنف .. قلت: ق  أشار الةبي 

ثةي حممن  بنن صنالا بنن هنانئ، ثةنا   قنال: حن ب  أارىله اسحاك

اسحين بن الفضن  النبز ، ثةنا عفنان، ثةنا وهينب، ثةنا عبن  اهلل بنن 

عث ن بن اثي ، عنن سنعي  بنن أيب راشن ، عنن بعن  العنامر ، أننه 

ارج مع رسنول اهلل صن  اهلل علينه وسنل  إىل طعناا ًعنوا لنه قنال: 

التقنوا وحينن منع فاسلتقب  رسنول اهلل صن  اهلل علينه وسنل  إمناا 

الغلنن ن بلعننب، فننأراً رسننول اهلل صنن  اهلل عليننه وسننل  أن بأاننو  

فطفق الحبي بفر ها هةا مر،، وها هةا مر،، فزعن  رسنول اهلل صن  

اهلل عليه وسل  بضاحكه حلى أاو ، قال: فوضع إح ى ب به ينت 

 فتقال:  قفا ، واألارى يت ذقةه فوضع فا  ع  فيه بتقبله،

حينن  ا من حين، أحب اهلل من أحب حييةا  حين مةي، وأن»

 «  سب  من األسباط



 (128) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

، ووافتقنه هنوا حن بس صنحيا انسنةاً ومل خيرىلنا قال اسحناك : 

 .(1) الوهبي

أ  أّمن ، واملعةنى أّن للحينن  «اسحينن سنب »: قلت: قوله 

أّم  ه اب  ضمن أم  الضنالل  اللني تندع  انل ئهنا ل.سنالا..؛  

سي  شنباب أهن  ا ةّن  هني املعينار   االننل ء فأّم  اسحين باعلبار  

 الححيا ل بن حمم  والتقرآن.

ر نإشننار، إىل وىلننوً أحنن  عشنن «سننباطمننن األ»:وقننول الةبنني 

سبطا   آاربن؛ إذ األسباط اثةا عرش بة  التقرآن، وه  عن ً االئمن  

ب فع   زماننه شنط   ر معحوما ..، ك  واح  مةه  ناالثةي عش

ن..؛ كالواقفينن  والفطحينن  والكيينناني  ا نناهلن وضننالل املضننل

 واملفوض  وغريه .
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 (129) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 استحباب التباكي على احلسني املعاجز و

بعنننض أهننن افةا   رسً املعننناىلد اليننن وّب  اآلنفننن  والكرامنننات 

أ   اللبناكيوهنو اسنلحباب اليالف ، هو اسلث ر    العةوان أعال ؛ 

كننناء وكنننربالء، ولنننيس الب ملحنننيب  اسحينننن  اصنننطةا  البكننناء

وحيب؛ إذ البكناء ثابنت بأًلن  ملنواتر، رواهنا الفربتقنان عنن الةبني 

 .. وأه  البيت

  اسحينننن اصنننطةا  البكننناء( عننن ) اللبننناكيونشنننري إىل أّن 

، بن  هةنا  منن سنخر هن  الينةّ أموضو  مل خي  من قي  وقال عة  

 ..مةه

ختربج فتقهي السلحباب اللباكي، ال م فع له، بعلم  بإجياز: ثّم  

مطلتقننا ؛ تعنناىل مى فتقهّينن  تةنناً  باسننلحباب اللبنناكي إىل اهلل عنن  كنن

اننوف  نتقملننه، واشنني   عتقابننه، وحننور  غضننبه، واسننلةداال  لرمحلننه، 

 ..وميلة   ما رو  عن الححاب  قوال  وعمال  



 (130) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

البخار  وميل  بعّ ، طنرق صنحيح  عنن  هأارىلفمن ذل  ما 

ِر،  ابن عمر عن نبّي الرمح  أّنه أرض ثمنوً، قنال : ملنّا منّر بناسِحز 

ال ت الوا مياكن الوبن  لموا أنفيه  حور  أن بحيبك  ما : »

ثننّ  قةّننع رأسننه، وأرس  اليننري  حلننى « أصنناهب  إالّ أن تكونننوا بنناكن

 .(1) أىلاز  الواً 

: قن  وقنع   روابن  -   الفنلا -فتقال  ،وق  عّلق ابن حزر عليه

؛ اشني   فلبناكوان، إالّ أن  تكونوا باكن، فإن مل تكونوا باك»ألمح : 

. ولتقن  أمعةّنا الفحن  فني  أانرج انمناا (2) «بحيبك  ما أصاهب  أن  

أمح  فلن  نتقنف عن  هنو  الدبناً،، فلعّلهنا   كلناب آانر ألمحن  أو 

نيخ  للمية  مل نتقنف عليهنا، بؤّبن  ذلن  أّن ابنن كثنري ىلندا هبنا   

 .(3) تفيري  واحلّج بمضموهنا من ًون ترًب 

                                                           

 .221: 8، صحي  ميلم 135: 5صحي  البخارا ( 1)

 .270: 6 ت  البارا )شرح صحي  البخارا( ( 2)

 .576: 2تفي  ا ن كث  ( 3)



 (131) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

ه بشه  السلحباب أص  اللباكي منن اشني  اهلل، منا وأّبا  كان فإنّ 

أارىلننه هةّنناً قننال: حنن ثةا أبننو معاوبنن ، عننن حزنناج، عننن ابننن أيب 

ابكنوا فنإن مل »مليك ، عن عب  اهلل بنن عمنرو قنال: قنال رسنول اهلل: 

ر نجت وا بكاء  فلباكوا؛ لو تعلمون ما أعل  لحّ  أح ك  حلى بةكين

 . (1) « هر ، ولبكى حلى بةتقطع صوته

 .ميل ع  رشط قلت: إسةاً  صحيا 

)=اسحزنر  وق  أارىله اسحاك  عنن عبن  اهلل بنن عمنرو   اسحزنر

ابكننوا فننإن مل جتنن وا بكنناء  فلبنناكوا؛ لننو »األسننوً( موقوفننا ، فتقننال: 

ر  هنر ، ولبكنى حلنى نتعلمون ما أعل  لحّ  أحن ك  حلنى بةكين

وقنن  قننال اسحنناك : هننوا إسننةاً صننحيا عنن  رشط «. بةتقطننع صننوته

. (2) يخن ومل خيرىلا ، ومثلنه قنال النوهبي   تلخني  املينل ر الش

 .وال ربب   أّن له حك  الرفع إىل رسول اهلل 
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 (132) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 :قننال ،وقنن  أاننرج أبننو بعنن  بيننة  معلننم عننن أنننس بننن مالنن 

با أهّيا الةّاس ابكوا، فان مل تبكوا فلباكوا، »سمعت رسول اهلل بتقول: 

 . (1) «فإّن أه  الةّار ببكون   الةّار...

وق  عّلق عليه انماا اهليثمي قال: روا  أبو بعن ، وأضنعف منن 

 .(2) وق  وثق ع  ضعفه  ،فيه بدب  الرقايش

أقننول: بنن  قنن  أمجننع أهنن  اليننةّ  عنن  وثاقنن  الرقننايش وصننالحه 

وحين حاله وأّنه من الدّهاً، لكنن أغلنبه  قن  تنر  االحلزناج بنه 

ول ابن حبان. وكينف كنان مةفرًا ؛ للخليطه وتتقليبه األساني  في  بتق

 فح بثه قوّ  متقبول، ال برت    االعلبار ك  ال خيفى..
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 (133) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

ما أارىلنه ابنن ماىلن  بينة   عنن  -أبضا   -وبشه  ألص  ذل  

ابكننوا، فننإن مل تبكننوا »سننع  بننن أيب وقننا ، قننال: قننال رسننول اهلل: 

 .  (1)«فلباكوا

   بيننة -   كلابننه اهلنن ّ  -بشننه  لننه مننا أارىلننه ابننن أيب النن نيا و

ابكننوا فننإن مل تبكننوا »قننال: قننال رسننول اهلل:  ،املعلننم عننن أيب بكننر

 .(2)«فلباكوا

ناطتقنننن  رشعننننا   ،وإذن فهننننو  األحاًبننننس املعلننننم، الحننننحيح 

باسلحباب اللباكي منن اشني  اهلل تعناىل، كن  أهّننا ناطتقن  بحنالحّي  

اللبنناكي اللكوبةّينن  لنن فع غضننب اهلل ونتقملننه وعوابننه،   النن نيا و  

 «.حور أن بحيبك ...»؛ لعموا اللعلي    قول الةبي: اآلار، 

أّن اهلل سنبحانه قن   -ممّا تنواتر منن املعناىلد اآلنفن   - وق  عرفت

؛ فاملعاىلد اللي رسًناها آنفا  آبنات بّيةنات  غضب ملتقل  اسحين
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 (134) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

  اشلعال غضبه وحلول نتقمله وًنّو عوابه؛ حيبةا مةها أّنه منا رفنع 

عبي ، ب  حينبةا مةهنا انكيناف الشنمس، حزر إالّ ووىل  يله ًا 

صنلوات )ب  حيبةا مةها ح بس مفاضل  ال ب   بن حييى واسحينن 

من أّننه منا تعنرض  ،، ب  حيبةا مةها ما ىلدا به ابن تيمي (اهلل عليه 

أح  لورّب  اسحين بيوء إالّ وق  قح  اهلل  هر ، ب  حيبةا مةها منا 

قلن  اسحينن: انلظنروا نتقمن   ىلدا به عب  اهلل بن عمرو حيس قال ملناّ 

 اهلل.

وع  هوا األسناس فإّننه بينلحّب اسنلحبابا  أكين ا ، ملنن ال بأتينه 

البكاء، اللباكي ع  محيب  أيب عب  اهلل اسحين وما ىلنرى عن  أهن  

بيله، كّل  ُذكِروا ؛ ًفعا  لةتقم  اهلل وعوابه وعتقابه؛ وامليلة  فيه التقطع 

ا حنّ  باسحينن منن  لن  عظني ، باشلعال غضبه سنبحانه وتعناىل ملن

وىلرا كبري، وانلها  حرم  متقّ س . ب  ال ببع  التقنول بكراهن  تنر  

؛ اللباكي بوكر اسحين وقاتلينه؛ لعمنوا اللعلين    حن بس الةّاقن ..

 ب ل ع  ما نحن فيه ع ا عموا اللعلي ..

  



 (135) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 حديث ابن العاص يف نقمة اهلل ملقتل احلسني 

)اسحينن بنن عبن   اخلناللو عبن  اهلل أامننا أبنقال ابن عيناكر: 

)الينلمي، صنالا  أننا إبنراهي  بنن مةحنور املل  األثر ، إماا ثتق (

أننا املفضن  بنن حممن  ىء )إماا ثتق ( أنا أبو بكر بن املتقر عفيف ثتق (

)ثتقن  ننا إبنراهي  بنن حممن  الشنافعي )الشعبي، ثتق  منأمون(  ا ة  

ا   حفظنه كنالا( )الدنزي، ثتق  صال نا ميل  بن اال ًون كالا( 

عنن عبين  بنن )عب  اهلل بنن عنث ن التقنار ، ثتقن  خ ا(  عن ابن اثي  

ه ًان  منع عبن  اهلل بنن أنّ  ،)اليشكر ، إماا ثتق  مأمون، خ ا( سعي 

حمرتقن  حنن أًبنر ىلنين  اسحنراا والكعبن  عمرو بن العا  امليز 

فوقف ومعه ثالثن عبن   ،والكعب  تلةاثر حزارهتا ،اسححن بن نمري

ا أهّين»: فتقنال ، ألنظنر إىل ًموعنه تيني  عن  وىلةلنهحلنى إيّن  ،كىفب

 ،اتلوا ابننن نبننيك قننكنن  أبننا هربننر، أاننمك  أنّ  واهلل لننو أنّ  ،الةنناس

أنحنن  ؛منا أحن  أكنوب منن أيب هربنر، ، لتقلنل :وحمرقو بيت ربكن 

فنانلظروا فتق  واهلل فعلنل   ،نتقل  ابن نبيةا ونحرق بيت ربةا عد وىل 



 (136) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 ،وبنوبق والنو  نفيسن بين   ليبللنيك  اهلل شنيعا  ف، عد وىل  نتقم  اهلل

 .(1) قاهلا ثالثا   ،«بعضك  بأس بعض

وق  بتقنال: بنأّن غضنب اهلل سنبحانه وتعناىل لنيس ااّصنا  بمتقلن  

اسحين وما ىلنرى علينه؛ فناهلل تعناىل بغضنب ملتقلن  أّ  منؤمن بغنري 

حّق، وبانلها  مطلق اسحرمات املتقّ س ، فه  بيلحّب أبضنا  البكناء 

 اكي حيةئو  .واللب

قلةا من ًون ترًب : نع ، بينلحّب عةن نا منن ًون أًننى شنبه ؛ 

فهننوا اسحكنن  شننام  لكننّ  مننا بثننري غضننب اهلل ونتقملننه مننن أنننوا  

االنلهاكات ورضوب اللزاوزات...، لكن مع ذل  تبتقى أليب عبن  

بشهاً، ما تتقّ ا، من ملواترات نبوّبن  ومعناىلد إهلّين   اهلل اسحين 

 ، احوصّي  إهلّي  عظيم ؛ فناهلل سنبحانه مل بعلنن عنن وبراهن رّبانيّ 

؛ فكن     غضبه ملتقل  أح  فيمن هو ًون اسحين ك  أعلةه ملتقللنه

                                                           

 .285: 31( اتربخ مدبنة دمشق 1)



 (137) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

بحيبه   الماهن واألًّل ، فال تيهو عن هوا   املتقارن ، وال تغفن  

 عةه   التقياس؛ صونا  للمهان من اخلل  والدل .

أهن  الينةّ  ملنواترا ، عنن بكناء وهةا أشري إىل أّن ما بؤثر   كلب 

بعض الححاب  كعب  اهلل بن عمر، وعب  اهلل بن عمنرو بنن العنا ، 

وعائش  وفالن وفالن؛ إّن  هو من هوا الباب؛ فأصله اوفه  أهّن  مل 

بعّظموا ما أمر اهلل بلعظيمه ملّا انلهكوا ما ال بيوإ هل  انلهاكه؛ فلتقن  

مننع رسننول اهلل مننن بعنن   ثبننت عننن عائشنن  أهّنننا أمننرت بننأن ال تنن فن

. تعةني حن ث (1)موهتا؛ ألهّنا في  كانت تتقنول: أحن ثت بعن   حن ثا  

اسحوأب وا من . وهكنوا الحنحايب عبن  اهلل بنن عمنر   قولنه: منا 

أىل ين آسى ع  يشء فاتةي منن الن نيا إالّ أيّن مل أقاتن  الفئن  الباغين  

 حي  فيه.. وغري ذل  مما ال بيعةا اللف(2) مع عّ  بن أيب طالب

                                                           

 .708: 8مصنف ا ن ضيب شية ( 1)

 وسنده صحي  على شرط الشيخن.. 83: 3االستيعاب )ا ن عبد الا( ( 2)



 (138) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

و  أقنّ  اللتقنناًبر فاسحيننن أوىل منن ناقنن  صننالا، باللبنناكي؛ وال 

)=األولوّبن ( للتقنول  ببع  التقنول أّن   حن بس الةاقن  اآلننف، تةبينه

بكراه  املرور، منن ًون تبناكي،   كنّ  أرض انلهكنت فيهنا حرمن  

من حرمات اهلل املعّظمن ، حّلنى لنو كاننت متقّ سن ؛ كامل بةن  املةنّور، 

املكّرم ؛ فيكر  لل ر هبا تر  اللبناكي إذا ذكنر ىلربمن  بدبن    ومّك  

اسحّر،، أو إذا ذكر ىلربم  اسحّزاج   حرق الكعب ، وع  هوا املةنوال 

 بس الباب..ًأحاجممو  املاّر بكربالء ؛ لعموا اللعلي    

  



 (139) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 حيكيها إمام األحناف الكرخي معجزة للزهراء

 أزهنر بنن الينبا  بأنا أمح  بن أنقال:  هنن(660) أارج ابن الع ب  

قال: أامننا أبنو )بن عب  الوهاب الحو ، شيخ حين ال بأس به( 

)الشنيخ العنامل انمناا امللفنةن  بكر حمم  بن عبن  البناقي األنحنار  

)انمناا  عنن أيب التقاسن  عن  بنن املحينن اللةنواي ،  كلابهالثتق ( 

) التقنايض   عن أبيه أيب عالتقايض اسحةفي، ص وق صحيا الي  ( 

)عن  حن ثةي أيب  قنال:املحين بن ع  اللةواي، صنحيا الين  ( 

بن حمم  بن أيب الفه ، التقنايض انمناا العالمن  اسحةفني، منن بحنور 

)انمناا الفتقينه  قال: ارج اليةا أبو اسحين الكرانيالعل  واألًب( 

ين، انلهت إليه رئاس  املنوهب املشهور الكبري الثتق  عبي  اهلل بن اسح

 فتقال:  بوما  سحةفي   العراق( ا

فل  بعرفه منن أهن     .بتقال له ابن أص ق تعرفون ببغ اً رىلال  

قنال: أ  يشء   .املزلس غري ، وقلت: أعرفه فكيف سألت عةنه 

فبكنى أبنو  ، قنال: قلت: بةنو  عن  اسحينن بنن عن   .بعم  

لنب عن  ربلةي من أه  كرخ ىل ان، بغاسحين وقال: عة   عزوز 



 (140) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

عننن أن  لةبطينن ، وال بمكةهننا أن تتقنني  كلمنن  عربينن ، فضننال  لينناهنا ا

، وهي من صوالا الةيناء وتكثنر منن الحنال، والحنوا شعرا  ترو  

 ، وانلبهننت البارحنن    ىلننوف اللينن ، ومةامهننا قربننب مننن زننوالله

  .مال   مةامي، فحاحت: أبو اسحين، أبو اسحين، قلت:

  .اب  وقلت: ما أص ،قالت: اسحتقةي، فزئلها ووىل هتا ترع 

   يت ورً  ونمننت، كننأيّن وقنن  صننلّ  ،قالننت: رأبننت   مةننامي

ًرب منننن ًروب الكنننرخ فينننه حزنننر، حممنننر، باليننناج مبيضننن  

فتقلننت هلنن : مننا  ،بانسننفي اج مفلوحنن  البنناب وعليننه نينناء وقننوف

  .اخلم 

بارعن  ا ن ل  ،فأشاروا اىل ًاا  الن ار وإذا امنرأ، شناب  حينةاء

من فوقها إزار شن ب  البيناض  ، وعليها ثياب بياض مروبّ  ،والك ل

 .، ففدعُت و  حزرها رأس بشخب ًما   ،للفت بها ق 

 ال علينن ، أنننا فاطمنن  بةننت رسننول اهلل، وهننوا رأس: »فتقالننت يل

 بةو :أن البن أص ق عةّي قويل ..؛  اسحينابةي 



 (141) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 با أهّيا العيةان فيضا                   واسلهال ال تغيضنننا

 تر  الح ر رضيضا                   وابكيا بالطنّف ميلا 

 مل أمرضه فأسنننننلو                   ال وال كان مربضننننا

 وانلبهت موعور،.

 «أمر نه»العزنوز:  : وقالنتالكراني( أبنو اسحينن)انماا  قال 

ةت مةهننا اىل أن فيننكّ  ،قامنن  الضنناًإا ال تننلمكن مننن هّنننأل ؛بالظنناء

 عاوًت نومها.

أبنو قنال يل  : ثن المن  اسحةفني راو  اخلنم()الع التقاس وقال أبو 

مانن    هنو  فتقن  محللن  األ ،مع معرفل  بالرىل اسحين الكراي، 

 .الرسال 

رضننوان اهلل تعنناىل )وطاعنن  ألمننر سنني ، الةينناء  فتقلننت: سننمعا  

 .(عليها



 (142) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

ذا  بلتقنون أذى  اس إذ  : وكان هوا   شعبان والةّنأبو التقاس  قال

 باسحنائروإذا أراًوا زبار، املشه   بل ،من اسحةا ىلهي ا   ، وىله ا  ش ب ا  

اسننللار وخمافنن ، فلنن  أزل  ارىلننوا عنن  ()بتقحنن ر قننم اسحيننن 

  اسحننائر ليلنن  يحننلت و ،ةننت مةننهأتلطننف   اخلننروج حلننى متكّ 

الةحنف منن شننعبان، وسنألت عنن أصنن ق فن للت علينه، وًعوتننه 

فاطمنن  عليهننا اليننالا تننأمر  أن تةننو   إنّ »رين، فتقلننت لننه: نوحضنن

فناندعج ، مل أمرضه فأسلو  ال وال كنان مربضنا    ي ، اللي فيها:بالتقح

من ذل  وقححنت علينه وعن  منن كنان معنه اسحن بس، فأىلهشنوا 

 . ونا  بول  طول ليلله ،بالبكاء

وأبنو اسحيننن الكراني املنوكور هننو منن كبننار قنال ابنن العنن ب : 

 .(1) وله من املحةفات خملرص الكراي   الفتقه ،أصحاب أيب حةيف 

                                                           

 دار الفكر،   وت. . 2655: 6(  غية الطلب ال ن العدمي )ت: سهي   كار( 1)



 (143) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

إسةاً  حين صحيا. وسنبب اندعناج ابنن صن ق اوفنه  قلت:

أن بكون من الةواصب، سي  أنه؛ أ  التقايض أبنو التقاسن  اللةنواي 

 ليس شيعيا  ب  عامل سةّي حةفي معروف..

وأنبننه أّن اسحكابنن  أعننال  أارىلهننا التقننايض أبننو عنن  اللةننواي   

ةنه ، وأبنو عن  هنوا هنو عي(1) كلابه نشوار املحارض، وأابار املنواكر،

الننراو  عننن أبيننه   إسننةاً ابننن العنن ب  أعننال ، لكننن تحننّحف أبننو 

 اسحين الكراي إىل أيب اسحين الكاتب، فانلبه. 

عةنن  إمنناا األحةنناف ورئننيس   الدبنن ،: الةننو  عنن  اسحيننن

موهبه  أيب اسحين الكراي راىلا ب  مينلحب، بن  إّننه أمنر أحن  

بننوهب إىل  تالموتننه وهننو العالمنن  التقننايض أيب التقاسنن  اللةننواي أن

كربالء بتق ميه، ليخم أح  اطباء الشيع  ب  أمنرت موالتةنا فاطمن  

، وأكثر منن ذلن  عن ا حزّين  الرؤبنا   ترتنب أحكناا  الدهراء

الرش  عليها، لكن مل بللفت فتقيه األحةاف ورئيس ملنله  الكراني 
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 (144) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

إىل ك  هوا، صلوات اهلل علي  بنا أبنا عبن  اهلل بنا سني  الشنه اء..، 

 هوا..    ومما بةاسب

  



 (145) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 حديث احلسني 

 «من دمعت عيناه فينا أثابه اهلل اجلّنة»

قننال:  ،أاننرج انمنناا أبننو بكننر التقطيعنني   زوائنن  فضننائ  أمحنن 

ح ثةا أمحن  بنن إرسائين  قنال: رأبنت   كلناب أمحن  بنن حممن  بنن 

)الشنامي  الرمحنحةب  رمحه اهلل بخ  ب  : نا أسوً بن عامر أبو عب  

)الثنور ، وثتقنه ابنن حبنان والعزنن   ع بنن مةننورثةنا الربينثتقن  خ ا( 

ك  ق  ترىل  له البخار  وأبنو حنات  ًون طعنن وروى ، (1) والطم 

)منوبو   عن ينن بنن اسح: كنان قال)ثتق  خ ا( عن أبيه  ،عةه ثتقلان(

عن ، من ًمعلا عيةنا  فيةنا ًم»بتقول: كربالء، سي  شباب أه  ا ةّ ( 

 .« عد وىل  ا ة أو قطرت عيةا  فيةا قطر،، أثوا  اهلل

قننال حمتقتقننه وّب عّبنناس: أمحنن  بننن إرسائينن ، شننيخ التقطيعنني مل 

 .(2)أىل  

                                                           

 هو  يه، وهو برادف التوثق. (380( صح  إسناداً )يف هت بب اآلاثر، ميند طلحة:1)

 . الرسالة،   وت.1154م: ، رق675: 2 )ت: وصي عبتاس( ضائ  ضمحد  (2)



 (146) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

قلت: إسةاً  حين صحيا، ولتق  أاطأ وب عّباس؛ فلتق  قال 

اخلطيب   تارخيه: أمح  بن سل ن بن اسحين الةزاً، وهو أمحن  بنن 

 .(1) إرسائي  الو  روى عةه أبو بكر التقطيعي...، كان ص وقا  عارفا  

. (2) وقال اسحاف  ابن الع ب    بغيله: كنان فتقيهنا  مفلينا  وحمن ثا  ملتقةنا  

 ك  صحا له اسحاك  ب  براًف توثيتقه.

فتقنال: انمناا،    ترمجلنه منن الينري وق  أوىلد الوهبي كن  هنوا

ح ث عةه أبو بكنر ، ..املح ث الفتقيه، اسحاف ، املفلي، شيخ العراق.

  .(3)  التقطيعي

..،   توكر، اسحفاظ، وغري    طبتقنات اسحةابلن .ك  ق  ترىل  له 

 فراىلع.

                                                           

 ( اتربخ  غداد )ت:  شار عواد(.1)

 .766: 2(  غية الطلب 2)

 . الرسالة،   وت.502: 15( س  ضعالم النبالء 3)



 (147) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 متابعة جيدة لرواة القطيعي

بن أيب طالب قال: أنا اسحين  ،وأارىله ال ارقطةي من وىله آار

)اسحين بن حمم  العلو ، ثتق  حاف (، نا أمح  بن حممن  بنن عمنران 

بيبب املوهب، له أصنول حينان، روى عةنه النق منن  )ملكل  فيه

ا أبو اسحين بن شتقري )ع  بن اسحين بنن بعتقنوب، أحن  (، نالثتقات

قراء الكوفن ، تنرىل  لنه اخلطينب وغنري  منن ًون طعنن، روى عةنه 

الق من الثتقات(، نا ىلعفنر بنن حممن  بنن عبين  )املةناً ، ثتقن (، ننا 

أمح  بن حييى األوً  )ثتقن  ًون كنالا(، ننا خمنول بنن إبنراهي   )بنن 

يض صن وق   نفينه(، ننا ي بغننقال الوهبي: رافضن خمول الةه  ،

حمم  بن بكر )بن عث ن المساين، ثتق  احلج به الشيخان(، نا الربينع 

بنن عن ، بتقنول:  بن مةور الثور ، عن أبيه، قنال: سنمعت اسحينن

من ًمعت عيةنه ًمعن ، أو قطنرت عيةنه فيةنا قطنر، أثنوا  اهلل هبنا   »

 «.، وإن ًا  الةار أارىلله مةهاا ة  حتقبا  

بننن حييننى: فرأبننت  منن  )بننن عبينن (: قننال أمحنن حمقننال ىلعفننر بننن 

اسحين بن ع  في  برى الةنائ ، فتقلنت: بنا بنن رسنول اهلل، حن ثةي 



 (148) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

خمول بن إبراهي ، عن حمم  بن بكر، عن الربينع بنن مةنور الثنور ، 

من ًمعت عيةنه فيةنا ًمعن ، أو قطنرت »عن أبيه، أنه سمع  تتقول: 

، وإن ًان  الةنار أارىللنه تقبا  عيةه فيةا قطر،، أثوا  اهلل هبا   ا ة  ح

أفح ثلننه هبننوا  فتقننال: نعنن  أنننا قللننه، قننال: قلننت: أفأروبننه  «مةهننا

قنال: قن    .رو ، قلت: ستق  انسةاً بيةني وبيةن  أقال:   .عة  

 .(1) ستق ، فكان أمح  بن حييى بتقول: ح ثةي اسحين بن ع 

امللابعننات، رىلالننه ثتقننات الشننواه  وقلننت: ال بننأس بإسننةاً    

ابن شننتقري راو ومهننا متقبننوالن؛ فننن ا ةنن   وابننن شننتقري، سننوى ابنن

وقارىء كو  معروف، روى عةنه الثتقنات، كن  قن  ترمجنوا لنه ًون 

وق  قال الوهبي   ابنن ا ةن  : روى عةنه النق. إشنار، إىل  .طعن

 واسحم  هلل رب العاملن.  حيةه.

                                                           

. طــــالس للنشــــر والرت ــــة، 563: 1( تلخــــيص املتشــــا ه يف الرســــم )ت: ســــكينة الشــــهايب( 1)
 دمشق.



 (149) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 هرست احمللوياتف

 3 ........................................................... املتقّ م 

 6 ..........................................   رضورّبان تةبيهان

 9 ...................................... الكونّي  املعاىلد األول الفح 

 11 ................... عبي  ًا ويله إالّ  حزر رفع ما: األوىل املعزد،

 12 ..............................    للدهر  آار صحيا طربق

 13 ............................... للدهر  لححيا ثالس طربق

 14 .................................. للدهر  معلم رابع طربق

 16 .................. اهلم انّي  حيان أا ح بس: اخلامس الطربق

 17 .......... أّمه عن اليمي  صاحب ح بس: سالياً الطربق

 18 ...................... ا الوت رأس ح بس: اليابع الطربق



 (150) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 20 ............................ أبضا    ع ّ  ملتقل  وقعت املعزد، هو 

 22 .......................... ًا إىل كربالء ترب  يول :الثاني  املعزد،

 25 ....... قطر، مةه تتقع فل  الي ء إىل ب مه رمى اسحين :الثالث  املعزد،

 27 ..............  اسحين ملتقل  الي ء آفاق محر، :الرابع  املعزد،

 27 ......................................... سريبن ابن ح بس

 28 ..................................... سريبن البن آار طربق

 29 .................................... سريبن البن ثالس طربق

 30 ....................... قيس بن األسوً ح بس: ثالس طربق

 31 ............................... ي حك أا ح بس: رابع طربق

 32 ........................ الي   انماا ح بس: اامس طربق

 32 ............. اهلاشمي زباً أيب بن بدب  ح بس: ساًس طربق



 (151) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 34 ........................... زب  بن مجي  ح بس: سابع طربق

 36 ..........................  واسحين حييى ملتقل  إالّ  الي ء تب  مل

 38 ................ اسح بس واهل( عليه  اهلل رضوان) أصحابةا روابات

 38 .................................  الحاًق موالنا ح بس

 40 ...................................   الباقر موالنا ح بس

 42......................      اسحين متقل  قب  اسحمر، وىلوً ه شب

 45................................. أارى محر، أهّنا   أصحابةا روا  ما

 47................................. الشمس انكياف :اخلامي  املعزد،

 47 ................... املعافر  هانىء بن حيي قبي ؛ أيب ح بس

 48 ............. األشزعي صاع  بن اليف  ح بس ؛ آار طربق

 49 .............................. اهلم اني  حيان أا: ثالس طربق



 (152) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 50 ..................... األشزعي صاع  بن اليف : رابع طربق

 51 ....................... ًا إىل ىلدور سح  اسلحال  :الياًس  املعزد،

 53 .......................... نار إىل ناق  سح  اسلحال  :اليابع  املعزد،

 54 ............................ سفيان ح بس: آار معلم طربق

 55 ................. الطحان محي  أيب ح بس: معلم ثالس طربق

 56 ......................... علتق  إىل أب ٍ  سح  إسلحال  :الثامة  املعزد،

 58 ............................... ًما   أمطرت الي ء :اللاسع  املعزد،

 59 ................................. سامل أا ح بس: آار طربق

 61 .................................... ح ب  من قل  :العارش، املعزد،

 65 .............. اسحين ورأس ال براين ح بس: عرش،  اسحاًب املعزد،

 69 ........................  اسحين قات    املعاىلد الثاين الفح 



 (153) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 71 ................... وقاتليه اسحين أع اء   اهلل أ هرها اللي املعاىلد

 71 ....................................... ذل    كثري ابن قول

 72 ...................................... ذل    تيمي  ابن قول

 73 ................  اسحين ًعو، إىلاب  رسع  :عرش،  الثاني املعزد،

 77 .............. «اهلل أروا  ال: »برشب وهو رما  ملن  اسحين قول

 79 ......... اسحين قل  ملاّ  زباً ابن وىله   نار عرش، الثالث  املعزد،

 81 ..............زباً بن مةخر   ص ( الكرام )  عرش، الرابع  املعزد،

 84.........    اسحين بتقم اسلهان من ىلداء عرش، اخلامي  املعزد،

 85 .............................. األعمن عن معلم آار طربق

 87 .............................. البرص طمس  عرش، الياًس  املعزد،

 89 ............. الةخعي سةان اسحين قات  ام :عرش، اليابع  املعزد،



 (154) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 91 ........................ والعطن اخللتق  تغيري :عرش، الثامة  املعزد،

 93 ... اسحين أع اء كّثر من عاقب  رصالب ذهاب :عرش، اللاسع  املعزد،

 99 .................................  التقطران رائح  العرشون املعزد،

 101 .................... محم  فحار احرتق والعرشون الواح ، املعزد،

 104 .............................. الي   انماا سح بس شاه 

 106 ...... اسحين بتقل  برش من عاقب  العمى :والعرشون الثاني  املعزد،

 108 ..... الكهف سور، بللو الرشبف الرأس :والعرشون الثالث  املعزد،

 110 .......................  املرسلن حرم  ىلةس من اسحين حرم 

 113 ...... اسحين ع  تةو  ا نّ ( الكرام ) :ونوالعرش الرابع  املعزد،

 113 ...........................  الةبي زوج سلم  أا ح بس

 114 ............................  الةبي زوج ميمون  ح بس



 (155) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

 120 .......................   .معزد،   اسحين ع  ا ن بكاء ه 

 121 .................... لكربالء ميري  أثةاء  اسحين ل.ماا معزد،

 123 .........................  اسحين معاىلد أعظ  تاربخ– ال بمو

 127 ..................................   أّم  واليب  سب ،  اسحين

 129 .......................  اسحين ع  اللباكي واسلحباب املعاىلد

 135 ...................  اسحين ملتقل  اهلل نتقم    العا  ابن ح بس

 139 ................. الكراي األحةاف إماا حيكيها للدهراء معزد،

 145 ........... «ا ةّ  اهلل أثابه فيةا عيةا  ًمعت من»  اسحين ح بس

 147 ............................... التقطيعي لروا، ىلي ، ملابع 

 149 ........................................... املحلوبات هرستف

 



 (156) ......................(ات اهلل عليهصلو)  تقل  اسحينمل غضب اهلل تعاىل

 
 

.... 

 

 


