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 يٍّٓٓٚ حتك افبسىٚءافبداء بٌِٜ 

ّٜٔ، يَقفقن بٚفبداء،  ويًتَدون آدْٚ أّن ـّؾ ادسِّغ، صًٜٔ وشّْٜ ووهٚب

بف، ويًيّقن اهلل تًٚػ مـ خمفف، بؾ إّن ؽر واحد مـ ـبٚر أهؾ افسّْٜ أؾتك 

 ًٚ  ًّْٚه؛بٍُر مـ ٓ يَقل ب ل ضبًًٚ  مـ دون أن يذـر فٍظ افبداءل ـام شْرى ٓحَ

ِّٓؿ ٓ يًرف مًْٚه أنّ ٚدحزن ادٗمل، ؾ أو رشّف ادْىَل ٕٚهٔؽ ظـ حّده  ،ج

 بٌِٜ يٍّٓٓٚ حتك بسىٚء افْٚس؟! ؛ ؾام هق افبداءافًِّل

 ،، وؿد بدا هلل تًٚػ أي طٓر ففافيٓقر: فٌٜ هق افبداءٚفُّؾ يًِؿ أّن ؾ

 ؟!!شبحٕٚف تًٚػ وبدا فف  فُـ مٚ مًْك طٓر هلل

 ضٚبىٜ افبداء!!

ٓ أن  ل ادُْقن بًِّف إزيلل هق أّن اهلل تًٚػ ؿٙ صديدة افبداء ببسٚضٜ 

ِٓ يُ  ًٚ  ،ر فًبٚدهي ًٚ أو ظَٚب ًٚ، ؿٚل  طٓر فف مـ افًبٚدإّٓ إذا  ،ثقاب ًٚ أو شٔئ ظًّم صٚحل

ْؿ  تًٚػ: ُُ َّٕ َق ُِ َِؿَ َوَفَْْب ًْ َٕ ؿْ  َحتَّك  ـُ َق َأْخَبَٚر ُِ ْب َٕ ـَ َو ٚبِِري ْؿ َوافهَّ ُُ ـَ ِمْْ َد فو .(5)  ادَُْجِٚهِدي

َِؿَ   :ؿقل اهلل تًٚػأمجع مٍرسو افسْٜ وافنًٜٔ أّن مًْك  ًْ َٕ حتّك أي   َحتَّك 

ًٚ ؛ ؾ٘ذا طٓر فْٚ  أطٓرٕٚ رمحتْٚ ب٘ثٚبٜ جٓٚدهؿ، ييٓر فْٚ جٓٚد ادجٚهديـ خٚرج

 غادسِّجبـ فْٚ ، فُـ إذا طٓر بٚفْك وافسُْٜٔ وحسـ افًٚؿبٜ افهٚبريـ

ّْٕٚ شْيٓر وختٚذهلؿ،   ..ذفؽؽر ؾ٘

َتْحَْٚ  ومـ ذفؽ إمجٚع ادسِّغ يف تٍسر: ٍَ ْقا َف ََ َرى آَمُْقا َواتَّ َُ َوَفْق َأنَّ َأْهَؾ اْف

ِسُبقنَ  ُْ ُٕقا َي ٚ ـَ ُٚهْؿ بََِم  َٕ ََٖخْذ ُبقا َؾ ذَّ ـَ ـْ 
َْرِض َوَفُِ ْٕ ََمِء َوا ـَ افسَّ ٍٚت ِم ـَ ْؿ َبَر ِٓ ْٔ َِ  .(2)  َظ

                                                           
د  (5) ّّ  .45: شقرة حم

 .69إظراف:  (2)
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ّٕف إذا طٓر هلل تًٚػ مـ أهؾ افَرى  ؾَِد أمجًقا شّْٜ وصًٜٔ يف تٍسرهٚ أ

افسامء وإرض، وبٚفًُس اإليامن وافتَقى، ؾّ٘ن اهلل تًٚػ شٔيٓر هلؿ برـٚت 

ًٚ  افتُذيٛ ؛ ؾّ٘ن اهلل تًٚػ ؾ٘ذا أطٓر أهؾ افَرى  . وَّٕٜشٔيٓر هلؿ ظَٚب

ًٚ مٚ تقاتر ظْد  أّن اهلل تًٚػ ييٓر نًٜٔ، افسّْٜ وافومـ افبداء ذفؽ أيو

 ..ٜ أظامر مـ يهؾ رمحف مـ ظبٚده، ويَْص أظامر مـ يَىع رمحفرمحتف ب٘ضٚف

 !!حََٜٔ افبداء هل

 يف شٚبؼ ظِّف إزيل ،ؿٙوإذن ؾحََٜٔ افبداء تدور ظذ أّن اهلل تًٚػ 

أّي رء مـ افثقاب  ،ييٓر فًبٚده يف ظٚمل آبتمءأْن ٓ  افذي ٓ يًِّف إّٓ هق،

؛ ؾٓذا متقؿػ وافًَٚب واجلزاء، إّٓ إذا أطٓر افًبٚد أظامهلؿ افهٚحلٜ أو افىٚحلٜ

ِّٜ  ..وافْتٔجٜ ظذ افسبٛ ،ظذ ذاك تقؿػ ادًِقل ظذ افً

 !!افبداء يتْٚول افتؼيع وافتُقيـ

وهؾ هذا افذي ييٓره اهلل تًٚػ مـ افثقاب وافًَٚب، ـْتٔجٜ دٚ ييٓره 

مـ ؿبٔؾ  فـٚفتنديد ؾٔ ؛، خمتص بٖمقر افتؼيعضٚظٜ أو مًهٜٔـ ظبٚده م

ؿْ  ْٝ ََلُ َِّ َِّٔبٍٚت ُأِح ْؿ َض ِٓ ْٔ َِ ْمَْٚ َظ ـَ َهُٚدوا َحرَّ ـَ افَِّذي ٍؿ ِم ِْ َؾبُِي
ل افتُقئْٚت؛ أم يتْٚو ،(5)

 !؟ودؾع مٔتٜ افسقء وإمراض افًوٚل ،ـ٘ضٚفٜ إظامر

ّٕف  ادسِّغ رهٚافذي ظِٔف مج ّٕف وإن ـٚن  ،يتْٚول آثْغأ ؿد تًقرف أ

 .أفهؼ، ودؾع مٔتٜ افسقء ؛ ـ٘ضٚفٜ إظامريف افتُقئْٚت 

ّٕام ؿٙ  افزبدة: ؾٚفبداء بًبٚرة أخرى: هق ٕسخ يف افتؼيع وافتُقيـ؛ وإ

 .اهلل أن ييٓره وحيُؿ بف شبحٕٚف؛ ٕتٔجٜ دٚ ييٓره افًبٚد مـ ضٚظٜ ومًهٜٔ

                                                           
 .45: شقرة حمّد  (5)
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 !افبداء!جقابٚن دم حُّٜ ظَٔدة 

 اجلقاب افتَِٔدي 

ٌٜ  :مقجزههق جقاب حّؼ، و ِس َظَذ اَّللَِّ ُحجَّ قَن فَِِّْٚ ُُ  .(5) فَِئَّلَّ َي

أن ٓ يثٔٛ أو يًٚؿٛ افًبٚد يف  ل بَّتٙ ظدفف ل ؿٙ اهلل تًٚػؾَِد 

..؛ ؿٚل تًٚػ ًٜ َٚن َفُف  :افدٕٔٚ وأخرة، إّٓ إذا أطٓر افًبٚد ضٚظٜ أو مًهٔ ـَ َوَمٚ 

َىٍٚن  ِْ ـْ ُش ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ َِؿَ َظ ًْ َّٓ فَِْ ٍء  إِ ؾِّ َرْ ـُ ٚ دِم َصؽٍّ َوَربَُّؽ َظَذ  َٓ ـْ ُهَق ِمْْ َّ ِخَرِة ِِم ْٔ ـُ بِٚ ِم ْٗ ـْ ُي َم

ٔظٌ  ٍِ َِؿَ   :وؿد أمجع ادٍرسون أّن مًْك ؿقل اهلل تًٚػ (2) َح ًْ ف ف أي فٔيٓرَ   فَِْ

 .أبداً أزًٓ  ٚن بف ظٚدًٚ حتك فق ـ ،خٚرجًٚ إيامن ادٗمـ وـٍر افُٚؾر شبحٕٚف 

 اجلقاب افتٚم

ؾٚهلل تًٚػ اجلقاب إّول، حّؼ، فُْف ٓ يدؾع صبًٜ فٌقّيٜ خِؼ افدٕٔٚ؛ 

ًٚ بام ـٚن ويُقن ومٚ فق ـٚن ـٔػ يُقن ًٚ ظِاًم أزفٔ ؿد ؿّدر مَٚدير  ..؛إذا ـٚن ظٚد

، ؿبؾ خِؼ افدٕٔٚ بُذا اجلّْٜ ومـ هؿ أهؾ افّْٚرمـ هؿ أهؾ ظبٚده، حتّك صّْػ 

أو أّم افُتٚب، جػ افَِؿ وضقيٝ ادحٍقظ أفػ شْٜ، ثّؿ ـتٛ ذفؽ يف افِقح 

 !؟بًد افىقي واجلٍٚف ،، ؾام افداظل خلِؼ افدٕٔٚ وٕيٚم آبتمءافهحػ

َٓ   :اجلقاب افتٚم ـٚمـ يف مثؾ ؿقفف تًٚػ َبٚئَِر َمٚ ُتْْ ـَ َتُِْبقا  ْر إِْن ََتْ ٍِّ َُ ُٕ ْقَن َظُْْف 

ِريًَم  ـَ ْؿ ُمْدَخًَّل  ُُ ِْ ْدِخ ُٕ ْؿ َو ُُ َِّٔئٚتِ ْؿ َش ُُ  أشامء ـثرٍ . ؾَِد ؿٙ اهلل تًٚػ أن يّحق (4) َظْْ

ويُتبٓؿ يف ؿٚئّٜ افسًداء، إذ افِقح  ،ٚر مـ ؿٚئّٜ إصَٔٚءمـ أهؾ افّْ 

ِّؼ  .وشٖٔيت افتٍهٔؾ ،ادحٍقظ ؾٔف افَوٚءان ادحتقم وادً

                                                           
 .591افْسٚء:  (5)

 .25شبٖ:  (2)

 .45افْسٚء:  (4)



 ................................................................................ افَبداء 9

 

ٜ حُّٜ  ّّ ؛ تِؽ احلُّٜ افتل فقٓهٚ افبداء ظئّٜ مىقّيٜ يفافزبدة ؾث

ًٚ يف شٍف، تًٚػ  فُٚن خِؼ افدٕٔٚ ٓ مًْك فف، وٓ ؾٚئدة مْف، فٌقًا يف فٌق، وظبث

 اهلل ظـ هذا ظِقًا ـبرًا..

 ..ـتبْٚ هذه افرشٚفٜ افًٚجِٜ يف ؾهقل ثمثٜ فْبّغ وفَد 

ّٕف ظَٔدة واجبٜ.، ومًْك افبداء فٌٜ واصىمحًٚ  :أوًٓ   أ

 ًٚ  مٚ رواه أهؾ افسّْٜ يف افبداء. :ثٕٚٔ

 ًٚ  .مٚ رواه افنًٜٔ يف افبداء :ثٚفث

ّٕف ـتٛ هذه افرشٚفٜ افًٚجِٜ يف أّيٚم ؿمئؾ؛  إذ مل وينر هذا افَٚس إػ أ

ّٕام  يُـ افٌرض هق تهْٔػ ـتٚب يِّؿ بٖضراف هذه افًَٔدة افوخّٜ، وإ

هبٚ، وإيَٚؾٓؿ ظِٔٓٚ، بٖبسط ظبٚرة  ٜ وصًٜٔمـ افٍريَغ شّْ  تًريػ افبسىٚء

 .قإٚ أن احلّد هلل رب افًٚدغوآخر دظ ،وأوجز ـمم



 

 

 

 إّولٍهؾ اف

 !وجقبفمًْك افبداء، و
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 افبداء دم افٌِٜ وآصىَّلح

 .أي طٓر ،بدا :افيٓقر، يَٚل :افبداء يف افٌِٜ

ًٚ، ؾٓق: إطٓٚر اهلل   ذاك افذيمٚ شبؼ يف ظِّف ادخزون، وأّمٚ اصىمح

ًٜ إػ افقجقد ،ٓ حيتسبقن طٓقرهوخٍل ظذ ظبٚده،   .هبؿ ؛ رمح

، ؾٓق ممّٚ ٓ حيتسبقن طٓقرهفًبٚده  ؾُّؾ مٚ ـٚن يف شٚبؼ ظِؿ اهلل تًٚػ، وأطٓره

وٕسخ افتُقيـ، ـزيٚدة إظامر وافرزق  ،وهق مًروف ،ومـ ذفؽ ٕسخ افتؼيع ،افبداء

 وؽر ذفؽ، وافبداء بْسخ افتُقيـ أفهؼ..

 فسْٜ أحٚديٞ افٍظ افبداء دم 

ظبد اهلل بـ رجٚء، أخزٕٚ وحدثْل حمّد، حدثْٚ  :أخرج افبخٚري ؿٚل

أبٚ  مهٚم، ظـ إشحٚق بـ ظبد اهلل، ؿٚل: أخزين ظبد افرمحـ بـ أيب ظّرة، أنّ 

ف شّع رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، يَقل: هريرة ريض اهلل ظْف، حدثف: إّٔ 

ظز وجؾ أن  بدا َّللثَّلثٜ دم بْل إرسائٔؾ: أبرص وأؿرع وأظّك،  إنّ »

 . (5) ش...يبتِٔٓؿ

بٌر  ،بتخٍٔػ افدال ادِّٜٓش بدا َّلل»  :ؿقفف :حجر يف افٍتح ؿٚل ابـ

ف طٓر فف بًد أن ـٚن وفٔس ادراد إّٔ  ،ؾٖراد إطٓٚره ،شبؼ دم ظِؿ اَّللأي  :مهز

 ًٚ  .(2) ذفؽ حمٚل يف حؼ اهلل تًٚػ ٕنّ  ؛خٚؾٔ

ظغ مٚ يف اجلِّٜ هق  شبدا َّلل» :ؿِٝ: مٚ ذـره اإلمٚم ابـ حجر افًسَمين يف تٍسر

 يَقفف منٓقر افنًٜٔ إظيؿ يف مًْك افبداء، حذو افَذة بٚفَذة. 

  

                                                           
 دار ضقق افْجٚة.. 4393، رؿؿ: 575: 3صحٔح افبخٚري )ت: زهر افْٚر(  (5)

 .112: 9ؾتح افبٚري  (2)
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  : ؿقم يقٕسِبداء دم افَرآنفمثٚل تىبَٔل 

َْٚ  :ؿٚل اهلل تًٚػ ٍْ َن ـَ َُٕس دََّٚ آَمُْقا  َّٓ َؿْقَم ُيق ٚ إِيََمُُنَٚ إِ َٓ ًَ ٍَ ْٝ َؾَْ ٌٜ آَمَْ ْٝ َؿْرَي َٕ ٚ ـَ  َٓ ْق َِ َؾ

ْؿ َظَذاَب  ُٓ َُْٚهْؿ إَِػ ِحغٍ َظْْ ًْ َٔٚ َوَمتَّ ْٕ َِٔٚة افدُّ ْزِي دِم احْلَ
 .(5)  اخْلِ

أن يْذر ؿقمف بْزول افًذاب إذا أسوا ظذ افٍُر،  أمر اهلل تًٚػ يقٕس 

ًٚ مْٓؿ، ؾِؿ يبؼ صّؽ ظْد ؾ ِاّم اّسوا ومل يستجٔبقا، إٔزل اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ افًذاب ؿريب

ّٖٔ يف أّّنؿ مًّذبقن؛  يقٕس  ًٚ، وهت َّ فسـٓؿ  ؾَِد دٕك افًذاب ؾًًم، ورآه ح

 ..بذفؽ إذا أّسوااهلل تًٚػ أخزه ضّرًا ؛ ؾَِد 

ؿقا بغ افرضٔع وأّمف، جٖروا إػ اهلل تًٚػ ؛ ؾٍرّ  ل وهذا هق افبداء ل فُّْٓؿ

هلل آبقا إػ ازوجتف، وامتًْقا ظـ افىًٚم وافؼاب، ثّؿ ووإًٕٚم وصٌٚرهٚ، وافزوج 

ؾُنػ اهلل تًٚػ  ش...يٚ حّل حغ ٓ حّل، يٚ حمٔل ادقتك، ٓ إفف إٓ إٔٝ»: ؿٚئِغ

شبحٕٚف ممّٚ يف خمزون ظِّف ومُْقن ؾوِف فِتٚئبغ مـ ؛ أي أطٓر ظْٓؿ افًذاب

ًٚ حتك ظذ يقٕسظبٚده،   . مٚ ـٚن خٚؾٔ

أّن أمر اهلل يف خَِف ٓ يدور ظذ ظِّف  ،وهْٚ ظِؿ يقٕس صِقات اهلل ظِٔف

ًٚ بؾ  ،، وهق ظِؿ حّؼ ادبذول ٕٕبٔٚئف ورشِفاحلّؼ  اخلٍل ادخزون ظذ ظِّف أيو

ًٚ يقٕس سخ افذي ٓ يًِّف إّٓ هق شبحٕٚف؛ فذفؽ  َٓ إَِفَف دم: مْٚدي ََمِت َأْن  ُِ َٝ  افيُّ ْٕ َّٓ َأ إِ

ـَ افيَّٚدِِغَ  ُٝ ِم ْْ ـُ ََٕؽ إِِّنِّ  ُحق  : تًٚػإذ اهلل  .(2) ُشْبَحٚ ّْ ُٝ َي  وظْده أم افُتٚب اَّللَُّ َمٚ َيَنُٚء َوُيْثبِ

أّن اهلل تًٚػ  ،بِحّف وظيّف ؛ خمصتف ؾٔام ٕحـ ؾٔف ؾٓذا هق افبداء :ؿِٝ

 ٖٕزل ظذابف ظِٔٓؿ،أطٓر ؽوبف ؾأّسوا ِاّم ؿٙ بًذاب ؿقم يقٕس إذا أّسوا ؛ ؾ

مٚ اهلل تًٚػ  هْٚ إطٓٚر ؛ ؾٚفبداءييٓر هلؿ ظٍقه ورمحتف.. فُـ دٚ تٚبقا، بدا هلل تًٚػ أنْ 

ًٚ حتك ظذ يقٕس مـ ظٍقه  افْهقح..ؿقمف بسبٛ تقبٜ  ،ـٚن خٚؾٔ

                                                           
 .69يقٕس:  (5)

 .97إٕبٔٚء:  (2)
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 مْيقمٜ ظَٔدة افبداء!!أرـٚن 

 إّول: ٓ مبدل فَُِمت اَّلل تًٚػ.

ؿبؾ خِؼ اخلِؼ  ،ومٚ هؿ صٚئرون إفٔف ،ؾَِد ـتٛ اهلل تًٚػ مَٚدير اخلمئؼ

جّػ  (ؾٔف خمف) ادحٍقظأّم افُتٚب أو افِقح بُذا أفػ شْٜ شْٜ، وأودظف يف 

تًٚػ، مجِٜ ً أو تٍهًٔم؛ ؾٚهلل مْذ إزل ظٚمل  فامتِافَِؿ وضقيٝ افهحػ، ٓ مبّدل فُ

ّٕف شبحٕٚف ظٚمل أّّنؿ شّٔكون ظذ افٍُر ؿبؾ افتقبٜ، وهُذا  بتقبٜ ؿقم يقٕس، ـام أ

ّٜٔ افتٍٚصٔؾ  !هذا مع افَبداء؟ يتمءمفُـ ـٔػ فُقٕف أحٚط بُّؾ رء ظِاًم، ؛ بَ

 ؿوٚءان:ـتٚبٚن أو  ،ظبٚدهصٖن : َّلل تًٚػ دم ثِّٚنفا

اهلل  ، وهذا ثٚبٝ ٓ يتٌّر؛ ٕنّ فَوٚء ادحتقما: ـتٚب افُتٚب إّول

  .يُقن، ومٚ مل يُـ فق ـٚن ـٔػ يُقنمٚ تًٚػ ظٚمل بام ـٚن، و

 .، ؾم تٌٔرافتقبٜوؾٔام ٕحـ ؾٔف ؾٚهلل ظٚمل مْذ إزل بّٖن ظٚؿبٜ ؿقم يقٕس 

ِّؼوادقؿقف َوٚء اف: ـتٚب افُتٚب افثِّٚن  .ادً

ؾَِد ؿٙ اهلل تًٚػ أن وؿد أضِؼ ظِٔف بًض افًِامء: ـتٚب ادحق اإلثبٚت، 

ِّؼ إمر ظذ شًل افًبد، ؾ٘ن ؾًؾ  ُذا..؛ ؾـذا ؾًؾ ـذا ؾجزاؤه ـذا، وإن افًبد يً

افٍُر ؾجزاؤهؿ افًذاب، وإْن  ؾحسٛ ادثٚل أظمه ؛ ؾْ٘ن أس ؿقم يقم يقٕس ظذ

ّٜٔ آجٚل  ،، وؿد حهؾ إمران بّْص افَرآنتٚبقا ؾٚفتّتع إػ حغ ومـ هذا افبٚب ؿو

 افًبٚد ؛ ؾْٓٚك أجمن: حمتقم ومقؿقف.

، افَوٚء افَوٚءيـظذ ـّؾ مـ ، ضقيٝ افهحػ وجّػ افَِؿ: ثٚفٞاف

ِّؼ  (افِقح ادحٍقظ)أو أم افُتٚب يف  ُممهٚ ممّٚ جػ افَِؿ ظِٔفؾ؛ ادحتقم وافَوٚء ادً

 .مع ادحق واإلثبٚتجٍٚف افَِؿ تْٚيف صبٜٓ تْدؾع هبذا  ،وفٔس ظذ ادحتقم ؾَط
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أو أم وحٚصؾ هذا، وؿد جزم بف بًض ظِامء افٍريَغ أّن افِقح ادحٍقظ 

 .ـتٚب افَوٚء ادحتقم، وـتٚب ادحق واإلثبٚت ،يوّؿ جمّقع افُتٚبغافُتٚب، 

ٓ يتٌّر، ٓ حمق ؾٔف  ،أو أم افُتٚب ،أّن مٚ يف افِقح ادحٍقظوذهٛ مجٚظٜ إػ 

هق مٚ  ،اهلل تًٚػ، وافذي ؾٔف ادحق وآثبٚت وٓ إثبٚت، ٓ يًِؿ بُؾ تٍٚصِٔف إّٓ 

 تف..ممئُوإٔبٔٚئف وف رشِأضِع اهلل تًٚػ ظِٔف 

ّٕف ٕزاع ٓ ثّرة يف هذا، بًد آتٍٚق ظذ إ ؿِٝ: رـٚن، ؾٕٚصبف أ

 .مهىِحٚت

افبداء أظيؿ رمحٜ مـ اهلل فًبٚده إصَٔٚء، وشٔتوح يف مىٚوي هذه  :افرابع

.ًٚ  افرشٚفٜ ٓحَ

 !ْٚدم ظِؿ اَّلل تًٚػ!افنَٚء وافسًٚدة وصبٜٓ ت

ًٚ بخٚمتٜ افًبد  ثّٜ صبٜٓ ضرأت ظذ أذهٚن افًقام أّن اهلل تًٚػ إذا ـٚن ظٚد

ف فّٔحك مـ ديقان  َّ ّٕف مـ أهؾ افْٚر إصَٔٚء، ؾجريٚن افبداء يف ح افٍمين وأ

 !ظِؿ اهلل تًٚػ ؟!! هقل افتٌّر يفإصَٔٚء ويُتٛ يف ديقان افسًداء، حمٚل؛ حل

ادحتقم ظِؿ جقاب هذا ممّٚ ؿدمْٚه ؛ ؾ٘ذا ـٚن هذا افًبد يف ظِؿ اهلل تًٚػ  :ؿِْٚ

ِّػ، وـذا إمر  مـ إصَٔٚء، ؾٓق مـ إصَٔٚء دون ـمم؛ ّٕن ظِؿ اهلل تًٚػ ٓ يتخ

ًٚ بٚفتقبٜ؟فق ـٚن مـ افسًداء  .!، فُـ مٚذا فق ـٚن يف ظِؿ اهلل تًٚػ إزيل مؼوض

جؾ؛ ؾ٘ذا ـٚن إجؾ يف ظِؿ اهلل تًٚػ ـذا، ؾٚفتٌٔر وافُمم هق افُمم يف إ

ِدُمقنَ ؾٔف حمٚل: َْ َٓ َيْسَت ًٜ َو ِْٖخُروَن َشَٚظ َٓ َيْسَت ْؿ  ُٓ ُِ  َأَجٌؾ َؾَِ٘ذا َجَٚء َأَج
ٍٜ
ؾِّ ُأمَّ ُُ

وادَهقد مٚ  َوفِ

ًٚ ـٚن يف ظِؿ اهلل تًٚػ   .يف افُتٚب ادحتقمحمتقم

ًَِّٚ يف ظِؿ اهلل تًٚػ أّمٚ إذا ـٚن  ًٚ بهِٜ افرحؿ أي  ،مً افهدؿٜ  ومثًم أمؼوض

ّٕف  ِّؼ مؼوط ؾم تْٚيف؛ ٕ ك مً ّّ ، ومـ ذفؽ ؿقفف يف ظِؿ اهلل تًٚػ مـ إشٚس..مس

ك  :تًٚػ ًّّ ْؿ إَِػ َأَجٍؾ ُمَس ـُ ْر خِّ َٗ ْؿ َوُي ُُ ُٕقبِ ـْ ُذ ْؿ ِم ُُ ْر َف
ٍِ ٌْ ُهَق  :وؿد مجًٓام ؿقفف تًٚػ  َي

ْؿ  ُُ ََ َِ ك ِظَْْدهُ افَِّذي َخ ًّّ َٙ َأَجًَّل َوَأَجٌؾ ُمَس ـْ ضٍِغ ُثؿَّ َؿ  ..وـذا افسًٚدة وافنَٚوة  ِم
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 فِبداء مًْٔٚن ٓ يتْٚؾٔٚن

ّٔٚن  ، دون خمف أظِّف،ٕحـ افنًٜٔ وـذا أهؾ افسّْٜ ظْدٕٚ  خترجيٚن مرض

ـّ بًض ظِامء افٍريَغ أّّنام مًْٔٚن متَٚبمن مستحسْٚن فِبداء ، وهق خىٖ متْٚؾٔٚن، وربام ط

 ..إمر أّن فف اظتبٚريـ يف جٓتغؽٚيٜ  ،؛ إذ افبداء رء واحدحمض

 افيٓقر َّلل تًٚػ.إّول: ًْك اد

ؿٙ بًِّف ورمحتف، أن ٓ حيٚشٛ  ٚب افًبٚد؛ ؾّ٘ن اهلل تًٚػفٌرض اجلزاء وحس

فُّؾ أهؾ أظامهلؿ مقجقدًة يف اخلٚرج، وهذا مًِقم رضورة وا فف شبحٕٚف طٓرأافًبٚد إّٓ إذا 

ّٜٔو ،ومًتزفٜٜ، تريديّ ومٚأصٚظرة افَبِٜ، صًٜٔ، و ؿقفف تًٚػ يف شقرة  ،، ومـ ذفؽ..وهٚب

ـْ  افْسٚء: 
َْرِض َوَفُِ ْٕ ََمِء َوا ـَ افسَّ ٍٚت ِم ـَ ْؿ َبَر ِٓ ْٔ َِ َتْحَْٚ َظ ٍَ ْقا َف ََ َرى آَمُْقا َواتَّ َُ َوَفْق َأنَّ َأْهَؾ اْف

ٚ ـَ ُٚهْؿ بََِم  َٕ ََٖخْذ ُبقا َؾ ذَّ ِسُبقنَ ـَ ُْ   ُٕقا َي

ـَ فَِئَّلَّ   :يف ؿقفف مىقي ل يف احلسٚبل وافٌرض مـ هذا  ـَ َوُمِْْذِري ي ِ ُرُشًَّل ُمَبؼِّ

 ًْ ٌٜ َب ِس َظَذ اَّللَِّ ُحجَّ قَن فَِِّْٚ ُُ َٚن اَّللَُي ـَ ُشِؾ َو  .(5)  َظِزيًزا َحًَُِٔم َد افرُّ

َِؿَ : هل(167) ابـ اجلقزيافسّْل ؿٚل اإلمٚم  ًْ َٕ ظِؿ افًِؿ افذي هق  َحتَّك 

 .(2)وجقد، وبف يَع اجلزاء

ْؿ ؿقفف تًٚػ:  ؿٚل افسٔد ادرتٙو ُُ َّٕ َق ُِ َِؿَ َوَفَْْب ًْ َٕ ْؿ  َحتَّك  ُُ ـَ ِمْ ادَُْجِٚهِدي

ؿْ  ـُ َق َأْخَبَٚر ُِ ْب َٕ ـَ َو ٚبِِري ؛ ًِٕؿ جٓٚدـؿ مقجقداً ٕحِّف ظذ أّن ادراد بف حتّك  َوافهَّ

ّٕام ُيًِؿ ـذفؽ بًد حهقفف، ؾَبؾ وجقد اجلٓٚد ٓ يُ  ًِؿ اجلٓٚد مقجقدًا، وإ

 . ؾُذفؽ افَقل دم افبـَداء

 .(4): وهذا وجف حسـ جّداً ؿٚل افنٔخ افىقد

                                                           
 .596افْسٚء:  (5)

 بروت. ،. دار افُتٚب افًريب522: 3تٍسر ابـ اجلقزي=زاد ادسر )ظبد افرزاق مٓدي(  (2)

 ؿؿ. ،. شتٚرة369: 2افًدة يف أصقل افٍَف فِنٔخ افىقد)ت: حمّد رضٚ إٕهٚري(  (4)
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 افيٓقر مـ اَّلل تًٚػ  :ادًْك افثِّٚن

بدا هلل تًٚػ بًّْك طٓر مْف ٓ فف؛ وافقجف ؾٔف أّن اهلل شبحٕٚف هق مـ 

ًٚ ؾٔٓؿ، وحمك برمحتف مٚ  ًٚ ظْٓؿ، وأوجد مٚ ـٚن مًدوم أطٓر فًِبٚد مٚ ـٚن خٚؾٔ

ُٕقا أثبتف بًدفف ظِٔٓؿ..؛ وادستْد ؾٔف ؿقل اهلل تًٚػ:  ق ُُ ْ َي ـَ اَّللَِّ َمٚ ََل ؿ مِّ َوَبَدا ََلُ

َتِسُبقنَ   .(5)  ََيْ

 بدا َّلليف افتهحٔح: ؾٚدًْك يف ؿقل اإلمٚمٜٔ رضقان اهلل ظِٔف ؿٚل افنٔخ ادٍٔد 

، وفٔس ادراد مْف تًَٛ افرأي ووضقح أمر ـٚن ؿد خٍل طٓر مْفيف ـذا، أي: 

ّٕام يقصػ مْٓٚ بٚفبداء مٚ مل يُـ يف تًٚػظْف  ...، ؾٓل مًِقمٜ فف ؾٔام مل يزل، وإ

ـّ وؿقظفآحتسٚب طٓقره، وٓ يف ؽٚف  .(2) ٛ افي

ّٜٔ ؿقم يقٕس  ،وٓ تْٚيف بغ ادًْٔغ :ؿِٝ بنٓٚدة مٚ مّر ظِٔؽ مـ ؿو

وافيٓقر مْف شبحٕٚف ؛ ؾَِد طٓر هلل تًٚػ  ،ظِٔف افسمم؛ ؾٍٔٓٚ افيٓقر هلل تًٚػ

ثّؿ  ،مـ ؿقم يقٕس آسار ظذ افٍُر، ؾٖطٓر تًٚػ ؽوبف ؾٖطِٓؿ بٚفًذاب

ران ومتًٓؿ إػ حغ..؛ ؾٖطٓر هلؿ شبحٕٚف افٌٍ ،طٓر فف شبحٕٚف مْٓؿ افتقبٜ

 ..ؾَِد ـثر ؾٔف افُمم بغ بًض إظمم دون أدٕك داع، وظف ؾٚحٍظ هذا

ْؿ  : تًٚػتسّٜٔ ظِؿ اَّلل دم ؿقفف  ُُ َّٕ َق ُِ ؿَ َوَفَْْب َِ ًْ َٕ    !! َحتَّك 

أو : ظِؿ افًٍؾ؛ أو افًٍٚل، ظذ هذا افًِؿ نًٜٔافسْٜ وافأضِؼ ظِٔف ظِامء 

ظِؿ افقجقد، أو ظِؿ افنٓقد، أو ظِؿ افنٓٚدة، أو ظِؿ افيٓقر، أو ظِؿ افرؤيٜ، أو 

ؿبٚل ظِؿ افذات، يستٛ ظِٔف، اجلزاء ظِؿ افقؿقع، وبًوٓؿ شامه: ظِؿ اجلزاء؛ ـقن 

 ظِؿ اجلزاء أو افًٍٚل.. تهٚرحيٓؿ يفبًض  ، ؾٓٚكافذي ٓ حئط بف ؽره شبحٕٚف

                                                           
 .37افزمر:  (5)

 فبْٚن. ،بروت ،دار ادٍٔد .99حسغ درـٚهل(  ت:)فِنٔخ ادٍٔد تهحٔح آظتَٚد  (2)
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 (تًٚػ طٓر هلل)ِبداء ول فإًْك ٚدتهٚريح أهؾ افسّْٜ ب

ؿَ : افُِبل ابـ جزياإلمٚم ادٍرّس ؿٚل  َِ ًْ َٕ ؿْ  َحتَّك  ُُ ـَ ِمْ أي  ادَُْجِٚهِدي

وؿد ظِؿ اهلل إصٔٚء ؿبؾ  ؛ٜ ظُِٔؿتَقم بف احلّج ، ظًَِم طٚهرًا دم افقجقد ًِّٕف

 .(5)ـقّنٚ، وفُّْف أراد إؿٚمٜ احلجٜ ظذ ظبٚده 

َؿ  ؿقفف:  :هل(444) ، أبق مْهقر ادٚتريديؿٚل إمٚم ادٚتريدّيٜ َِ ًْ َٕ َحتَّك 

ؿْ  ُُ ـَ ِمْ  ظَٚل افٌٔٛ وافنٓٚدة؛ ـام ؿٚل اهلل تًٚػ:  ًإًِّف مقجقدحتك   ادَُْجِٚهِدي

ّٕف ُمقَجد.   .(2) وظِؿ افنٓٚدة، َظَِِؿ بف مقجقداً ظِؿ افٌٔٛ، ظِؿ أ

َؿ : هل(466) وؿٚل ابـ أيب زمغ َِ ًْ َٕ ؿْ َحتَّك  ُُ ـَ ِمْ ـَ  ادَُْجِٚهِدي ٚبِِري هذا  َوافهَّ

ؿْ  ظِؿ افًٍٚل ـُ َق َأْخَبَٚر ُِ ْب َٕ مـ يهدق ؾٔام أظىل مـ ؾًِْؿ أي: ٕختزـؿ؛  َو

 .(4)اإليامن ومـ يُذب

َِؿَ : هل(167) ؿٚل اإلمٚم ابـ اجلقزي ًْ َٕ ظِؿ افًِؿ افذي هق  َحتَّك 

 .(3)وجقد، وبف يَع اجلزاء

ْؿ :هل(993)ؿٚل اإلمٚم افسٔقضل ُُ َّٕ َق ُِ ؿَ َوَفَْْب َِ ًْ َٕ ـَ  َحتَّك  ظِؿ :(1)...ادَُْجِٚهِدي

 .(9)طٓقر

ؿْ يف تٍسره:  هل(511)وؿٚل مَٚتؾ ُُ ـَ ِمْ َؿ ادَُْجِٚهِدي َِ ًْ َٕ  ـل ٕرىيًْل  َحتَّك 

 .(7)مـ جيٚهد مُْؿ ومـ يهز مـ افهٚبريـ

                                                           
 . دار إرؿؿ، بروت.293: 2ظبد اهلل اخلٚفدي(  ت:)هل 735تٍسر ابـ جزي افُِبل (5)

 .بروت ،. اف131ًِّٜٔ: 5)ت: جمدي بٚشِقم(  تٍسر اإلمٚم ادٚتريدي (2)

 .مك ،افٍٚروق احلديثٜ .31: 3حمّد افُْز(  ،حسغ ظُٚصٜ )ت: زمغتٍسر ابـ أيب  (4)

 بروت. ،. دار افُتٚب افًريب522: 3تٍسر ابـ اجلقزي=زاد ادسر )ظبد افرزاق مٓدي(  (3)

 .45 :حمّد  (1)

 . دار احلديٞ، افَٚهرة.977تٍسر اجلمفغ:  (9)

 افساث افًريب، بروت.. إحٔٚء 11: 3تٍسر مَٚتؾ)ت: ظبد اهلل صحٚتٜ(  (7)
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َِؿَ : هل(151)وؿٚل اإلمٚم افبٌقي  ًْ َٕ  يتبغأي حتك  ؛افقجقدظِؿ  َحتَّك 

 .(5)ادجٚهد وافهٚبر ظذ ديْف مـ ؽره

َؿ  :هل(919)وؿٚل افرازي  َِ ًْ َٕ ؿْ َحتَّك  ُُ ـَ ِمْ أي ًِٕؿ ادجٚهديـ مـ  ادَُْجِٚهِدي

ّٕف تًٚػ ؿد ظِّف ظِؿ افٌٔٛظِؿ افنٓٚدةؽر ادجٚهديـ ويدخؾ يف   .(2)؛ ؾ٘

ـَ َحتَّك : هل(474) وؿٚل اإلمٚم افسّرؿْدي َؿ ادَُْجِٚهِدي َِ ًْ ّٔز أيَٕ ّٕ 

 . (4)ادجٚهديـ وافهٚبريـ

ؿَ ادراد مـ ؿقفف: : هل(735) وؿٚل اإلمٚم اخلٚزن َِ ًْ َٕ ظِؿ أي ...َحتَّك 

 .(3)افقجقد وافيٓقر

ؿْ  :هل(751)وؿٚل اإلمٚم افْسٍل ُُ ـَ ِمْ َؿ ادَُْجِٚهِدي َِ ًْ َٕ ظذ اجلٓٚد؛   ...َحتَّك 

ًٚ أي  ّٕف شُٔقن، مٚ ًِٕؿ ـٚئْ  .(1)ظِّْٚه أ

افًِؿ افذي يستٛ ظِٔف  :هل(5325)وؿٚل إمٚم افقهٚبٜٔ ابـ افًثّٔغ 

؛ وذفؽ ـَقفف تًٚػ: فًِْؿ ظًَِم يستٛ ظِٔف اجلزاءاجلزاء هق ادراد، أي 

ـَ  ٚبِِري ْؿ َوافهَّ ُُ ـَ ِمْْ َؿ ادَُْجِٚهِدي َِ ًْ َٕ ْؿ َحتَّك  ُُ َّٕ َق ُِ ؾَبؾ أن يبتِْٔٚ ؿد ظِؿ مـ هق  َوَفَْْب

ادىٔع ومـ هق افًٚيص، فُـ هذا ٓ يستٛ ظِٔف ٓ اجلزاء وٓ افثقاب، ؾهٚر 

 .(9)ظِؿ طٓقر ومنٚهدة: يستٛ ظِٔف اجلزاءادًْك: فًِْؿ 

                                                           
 بروت. ،. إحٔٚء افساث افًريب259: 3)ظبد افرزاق مٓدي(  تٍسر افبٌقي (5)

 بروت. ،. إحٔٚء افساث افًريب91: 29تٍسر افرازي  (2)

 .411: 4تٍسر افسّرؿْدي  (4)

 .بروت ،. اف536ًِّٜٔ: 3)ت: حمّد ظع صٚهغ(  تٍسر اخلٚزن (3)

 بروت. ،. دار افُِؿ افى441ٛٔ: 4يقشػ بديقي( )ت:  تٍسر افْسٍل (1)

 .افسًقدّيٜ ،دار ابـ اجلقزي .23تٍسر شقرة افُٓػ ٓبـ افًثّٔغ:  (9)
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َؿ اَّللُوتٖويؾ وؿٚل اإلمٚم افزجٚج يف مًٕٚٔف:  َِ ًْ َٔ
ـَ آَمُْقاَوفِ ظزَّ  واهلُل  افَِّذي

ًٚ مْٓؿوجؾَّ ؿد ظِّٓؿ ؿبؾ ذفؽ: مًْٚه  َحتَّك : ظز وجؾـام ؿٚل  يًِؿ ذفؽ واؿً

ؿْ  ُُ ـَ ِمْ َؿ ادَُْجِٚهِدي َِ ًْ ًٚ، منٚهدة فِْٚسأي  َٕ ّٕام فَٔع مٚ ظِّْٚه ؽٔب ، ويَع مُْؿ؛ وإ

ف اَّللُ تَ َّ
 . (5) مـ اخلِؼ وؿقظًٚ  ع ادجٚزاة ظذ مٚ َظِِ

 :هل، وهذا فٔس افَرضبل ادًروف(347)وؿٚل افَرضبل مُل بـ أيب ضٚفٛ

َؿ ومًْك:  َِ ًْ َٕ  يَع ظِٔٓٚ اجلزاء، ظِؿ منٚهدةمُْؿ  حتك ًِٕؿ ذفؽ َحتَّك 

 .(2)مـ افىٚظٜ وادًهٜٔ ؿبؾ خِؼ اخلِؼه وؿد ظِؿ تًٚػ مٚ يُقن مـ ظبٚد

ٓ يًذب اهلل تًٚػ اخلِؼ بًِّف ؾٔٓؿ حتك : هل(773)وؿٚل ابـ ـثر 

ؿْ يًِّقا بام يًِّف مْٓؿ، ـام ؿٚل شبحٕٚف:  ُُ ـَ ِمْ َؿ ادَُْجِٚهِدي َِ ًْ َٕ ظِؿ ؾٓذا  َحتَّك 

 .(4)، وإن ـٚن افًِؿ افسٚبؼ حٚصًم بف ؿبؾ وجقدهبٚفقء بًد ـقٕف

َِؿَ :وؿٚل ابـ حٔٚن ًْ َٕ  ؿد خرج جٓٚدهؿ، ًِّٕٓؿ جمٚهديـأي  َحتَّك 

 .(3)إػ افقجقد

ِّٜ تَسٔؿ ظِؿ اَّلل تًٚػ إػ  ظِؿ افذات وظِؿ افًٍؾ :ظ

ؿٙ اهلل أّن افثقاب وافًَٚب واحلسٚب واجلزاء، يدور مدار مٚ ببسٚضٜ 

ًٚ  شبحٕٚفييٓر فف  ..؛ ؿٙ هبذا فف مْذ إزلمـ ؾًؾ افًبد مقجقدًا ٓ مًِقم

ِس َظَذ اَّللِّ شبحٕٚف  قَن فَِِّْٚ ُُ ُشؾِ فَِئَّلَّ َي َد افرُّ ًْ ٌٜ َب  .(1) ُحجَّ

                                                           
 بروت. ،افًِّٜٔ .375: 5مًٚين افَرآن وإظرابف )ت: ظبد اجلِٔؾ افنِبل( (5)

 . جٚمًٜ افنٚرؿٜ.9675: 55زهرة افتٍٚشر)ت: افنٚهد افبقصٔخل(  (2)

 بروت. ،افًِّٜٔ .413: 9بـ ـثر)ت: حمّد حسغ( تٍسر ا (4)

ّٔٚن  (3)  بروت. ،. دار افٍُر379: 6)ت: صدؿل مجٔؾ( هل 731إٕدفز تٍسر ابـ ح

 .591افْسٚء:  (1)
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 ؟!!! وظبٚدة ظئّٜ واجبٜظَٔدة  افـَبـداء

 ، أمهٓٚ اثْٚن....فًّدة أمقر ظَدّيٜ جِؾ

ٓ بّد مـ افبداء، وإّٓ ؾم مْٚص مـ افقؿقع يف ذاك ظَٔدة  إّول:

ْٖنٍ افٔٓقد ادُّذبٜ فَقفف تًٚػ:  ؾَّ َيْقٍم ُهَق دِم َص ُحق اَّللُّ  و:   ـُ ّْ ُٝ َي َمٚ َيَنُٚء َوُيْثبِ

ـ ضٍِغ  و:  َوِظَْدُه ُأمُّ اْفَُِتِٚب  ؿ مِّ ُُ ََ َِ ك ِظَْدهُ ُهَق افَِّذي َخ ًّّ س َٙ َأَجًَّل َوَأَجٌؾ مُّ ُثؿَّ  ُثؿَّ َؿ

ون ًٚ، ؾم حمق ّن اهلل ؾرغ مـ إمرأؾَِد زظّقا:  ،(5)  ََإُٔتْؿ مَتَْسُ قُد  :إثبٚت ُٓ َٔ  اْف
ِٝ َوَؿَٚف

ُْقْا بََِم َؿٚفُقْا َبْؾ َيَداُه َمْبُسقَضَتٚنِ َيُد اَّللِّ  ًِ ْٝ َأْيِدهيِْؿ َوُف َِّ ٌٜ ُؽ قَف ُِ ٌْ  .تًٚػ اهلل ظِقًا ـبراً ..، (2) َم

يف إرض، بؾ تُذيٛ افَرآن يف  وآمتحٚن آبتمءفٌقّيٜ  افثِّٚن:

ؿْ  ؿقفف:  ُُ ْٛ َف ُؿ اْدُظقِِّن َأْشَتِج ُُ َّلً وؿقفف تًٚػ:  َوَؿَٚل َربُّ َّ َؾ َظ
ِّ ـَ َوَظ َّٓ َمـ َتَٚب َوآَم إِ

ِحًَٔم  قرًا رَّ ٍُ َٚن اَّللَُّ َؽ ـَ َِّٔئِِٚتِْؿ َحَسٍَْٚت َو ُل اَّللَُّ َش ُْٖوَفئَِؽ ُيَبدِّ ًٚ َؾ َصٚحِل
ِحَؿ َربَُّؽ َوفَِذفَِؽ و: (4) إَِّٓ َمـ رَّ

ؿْ  ُٓ ََ َِ  .وشٖٔيت بًض افبسط ،ومئٚت أيٚت افؼيٍٜ إخرى (3) َخ

اّتوح هذا ؾٕٚطٓر إؿقى أّن افبداء يتْٚول افْسخ افتؼيًل إذا 

ًٚ، وإْن ـٚن ادتبٚدر مْف ٕسخ افتُقيـ يف  وافتُقيْل واجلزاء يقم احلسٚب أيو

افَٚس أّن أذف أؽراض أرى إٔٚ .؛ وؿد .إرزاق وإظامر يف هذه افدٕٔٚ

 ..بٔٚن ذفؽًِؼ بٚفسًٚدة وافنَٚوة، افبداء ظدا تْزيف اهلل تًٚػ، مٚ يت

 ًٚ بٖهؾ افسًٚدة وافنَٚوة، مـ اشتحّؼ  ل يف إزل لإّن اهلل تًٚػ وإْن ـٚن ظٚد

ّٕف  ًٚ، أّٓ  ـ برمحتف ومّْف ـاجلّْٜ ومـ اشتحّؼ افْٚر، إّٓ أ ؿد ؿٙ ابتمًء، وؿّدر امتحٕٚ

                                                           
 .2 :إًٕٚم (5)

 .93ادٚئدة:  (2)

 .71افٍرؿٚن:  (4)

 .556 :هقد  (3)
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ـّ يف افدٕٔٚ و طٓر فف ّٓ يتٍّوؾ يف أخرة، إّٓ إذا أيثٔٛ وأّٓ يًٚؿٛ، وأّٓ يّ

..؛ ؾٓذا هق رّس تسّٔتف دم اخلٚرج مـ افًبد ضٚظٜ أو مًهٜٔ (وجد=حتَؼ)

 بٚفلَبلداء..، وؿد موٝ ـِامت ظِامء افٍريَغ ؿبؾ ؿِٔؾ..

ّٜٔ: ؿد تٍّوؾ اهلل تًٚػ ؿدشف ظذ اخلمئؼ أن يزيد أهؾ  وبًبٚرة ثٕٚ

افسًٚدة شًٚدة بٚبتمء وامتحٚن، وأن ٓ ُيثبِٝ أهؾ افنَٚوة ظذ افنَٚوة 

وافًَٚب، إّٓ بٚبتمء وامتحٚن، مع رمحٜ فٍِريَغ، أوشع مـ افساموات افسبع 

َٚن اَّللَُّوإرضغ افسبع=  ـَ َّٓ َمـ َتَٚب... َو ِحَٔمً إِ قرًا رَّ ٍُ  ..  َؽ

 بداء اَّلل دم افسًداء وإصَٔٚء 

 أو يقم افتَدير، يقم افًٓد وادٔثٚق يف افذر، تًٚػوبًبٚرة ثٚفثٜ: ـتٛ اهلل 

وأوفئؽ ظـ  ،هٗٓء ظـ يّغ افًرشأشامء أهؾ اجلْٜ وأشامء أهؾ افْٚر، 

َِّغ ؿوٚئف تَديره وضقيٝ افهحػ وجػ افَِؿ، فُـ ـٚن مـ صامفف،  أْن ادً

شًٚدة أهؾ افسًٚدة تٍومً وإن أثبتٓٚ يف افِقح ظدًٓ، وـذا شبحٕٚف، يزيد 

مـ  إمر ؾّٔـ ضٚبٝ ضْٔتف مـ أهؾ افنَٚوة، بٚفبمء وافنٍٚظٜ ومقدة افَربك

 . (1)شٔام ظعّ  ،آل بٔٝ رشقل افرمحٜ

 

  

                                                           
وفَد مٙ يف افسْٜ مٚ أخرجف احلٚـؿ )يف هذا مـ رضوريٚت افديـ ومسِامت افَرآن ادبغ،  (5)

ب٘شْٚده ظـ ابـ  بروت( ،. اف3752ًِّٜٔ، رؿؿ: 592: 4ت:مهىٍك ظبد افَٚدر ظىٚ  ،ادستدرك

فق أّن رجًَّل صٍـ بغ افرــ وادَٚم ؾهّذ، وصٚم ثؿ فَل اَّلل وهق مبٌض ٕهؾ بٔٝ »...ظبٚس: 

 وواؾَف افذهبل.صحٔح ظذ ذط مسِؿ  :ؿٚل احلٚـؿ شحمّد دخؾ افْٚر

ٓ َيبؽ إٓ »و: ش مـ مٚت ظذ حٛ آل حمّد مٚت شًٔداً » :وـذا افهحٔح مـ ؿقل احلبٔٛ

 وؽر ذفؽ ممٚ هق متقاتر، مًِقم رضورة. شوٓ يبٌوؽ... ،مٗمـ



 ................................................................................ افَبداء 21

 

 !!صبٓٚت ظقيهٜ ٓ يدؾًٓٚ إّٓ افَقل افبداء

افًقام أّن ادَهقد بٚفبداء، هق مٚ ٓ يًدو ؿقل اهلل إتؼ يف أؾٓٚم 

ُٝ َوِظَْْدُه ُأمُّ اْفَُِتِٚب : شبحٕٚف وتًٚػ ُحق اَّللَُّ َمٚ َيَنُٚء َوُيْثبِ ّْ  :وٓ ؿقفف تًٚػ (5) َي

َّلً  َّ َؾ َظ
ِّ ـَ َوَظ ـْ َتَٚب َوآَم َّٓ َم قًرا  ًٚ َصٚحلِ  إِ ٍُ َٚن اَّللَُّ َؽ ـَ َِّٔئِِٚتِْؿ َحَسٍَْٚت َو ُل اَّللَُّ َش وَفئَِؽ ُيَبدِّ

ُٖ َؾ

 ..ومٚ جرى جمرى ذفؽ مـ آي افذـر احلُٔؿ (2) َرِحًَٔم 

ّٕف ٓ يدؾع صبٜٓ فٌقّيٜ خِؼ  ًٚ يف ٍٕسف، إّٓ أ ؿِٝ: هذا وإن ـٚن صحٔح

 ..أيتهٚك فسى  ،...أو صبٜٓ ـذب افَرآن أو ،افدٕٔٚ

 !!وأهِٓٚ صبٜٓ فٌقّيٜ خِؼ افدٕٔٚ :إوػ

ظذ أّن اهلل  ، بؾ هق مًِقم رضورة،أمجع افسّْٜ وافنًٜٔ :حٚصؾ افنبٜٓ

تًٚػ ؿد ؿّدر مَٚدير اخلمئؼ، أهؾ افنَٚوة وأهؾ افسًٚدة، أهؾ اجلّْٜ ظـ يّغ 

، ؿبؾ خِؼ افدٕٔٚ بُذا أفػ شّْٜ، وـتٛ شبحٕٚف فصامفـ ٚر ظافًرش، وأهؾ افّْ 

إّٓ يف ادِؽ وافتدبر افذي ٓ يٌٚدر ـبرة وٓ صٌرة أم افُتٚب ـّؾ ذفؽ يف 

 ..، جّػ افَِؿ وضقيٝ افهحػ، ٓ مبّدل فُِامت اهلل تًٚػأحهٚهٚ

فُـ إذا ـٚن افَِؿ ؿد جّػ ظـ ظِؿ اهلل تًٚػ افذي أحٚط بُّؾ رء، 

 يف أهؾ اجلّْٜ افسًداء، وأهؾ افْٚر إصَٔٚء،افذي ٓ مبدل فُِامتف شبحٕٚف، 

 !؟!وأهِٓٚ مـ ضغ  ؾِؿ خِؼ اهلل افدٕٔٚ ،ؿبؾ خِؼ افدٕٔٚ بُذا أفػ شْٜ

 .ٓ جقاب إّٓ افبداء

  

                                                           
 .46 :افرظد (5)

 .71 :افٍرؿٚن (2)
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 !!شبحٕٚفحٚصٚ ـتٚب ربْٚ ، ـذب افَرآنافثٕٜٚٔ: نبٜٓ اف

ـَ  َيٚ ؿٚل تًٚػ:  َٚ افَِّذي َر َأهيُّ ٍِّ َُ ْؿ َأْن ُي ُُ َُٕهقًحٚ َظَسك َربُّ  ًٜ آَمُْقا ُتقُبقا إَِػ اَّللَِّ َتْقَب

َُْنَٚرُ  ْٕ ٚ ا َٓ
تِ ـْ حَتْ ِري ِم ٍت ََتْ ْؿ َجَّْٚ ُُ َِ ْؿ َوُيْدِخ ُُ َِّٔئٚتِ ْؿ َش ُُ  .(5) َظْْ

َّلً  : وؿٚل شبحٕٚف  َّ َؾ َظ
ِّ ـَ َوَظ ـْ َتَٚب َوآَم َّٓ َم َِّٔئِِٚتِْؿ  ًٚ َصٚحلِ  إِ ُل اَّللَُّ َش وَفئَِؽ ُيَبدِّ

ُٖ َؾ

قًرا َرِحًَٔم  ٍُ َٚن اَّللَُّ َؽ ـَ  ..ومٚ جرى جمرى ذفؽ مـ آي افذـر احلُٔؿ (2) َحَسٍَْٚت َو

 ،حٚصؾ افنبٜٓ: إذا ـٚن افَِؿ ؿد جّػ ظـ أهؾ افّٔغ وأهؾ افنامل

ؿبؾ خِؼ افدٕٔٚ بُذا أفػ شْٜ ؛ ؾتٍُر افسٔئٚت، وتبديِٓٚ  ،أهؾ اجلْٜ وافْٚر

 إػ حسْٚت ـذب!!!!!

 .وٓ خمِص مـ هذا إّٓ افَقل بٚفبداء

 ظـ ذفؽ ظِقا ـبراً  شبحٕٚفتًٚػ  ،اَّللوظد ـذب ٜ: ثافثٚفنبٜٓ اف

ُٛ َدْظَقةَ : ؿٚل اهلل تًٚػ ٌٛ ُأِجٔ ََٖفَؽ ِظَبِٚدي َظِّْل َؾِِّ٘نِّ َؿِري اِع إَِذا َدَظِٚن  َوإَِذا َش افدَّ

ْؿ َيْرُصُدونَ  ُٓ َِّ ًَ ِمُْقا ِِب َف ْٗ ُٔ َْٔسَتِجُٔبقا ِِل َوْف ِْ ُؿ   :وؿٚل تَدشٝ أشامؤه .(4) َؾ ُُ َوَؿَٚل َربُّ

ؿْ  ُُ ْٛ َف ٚ ُثؿَّ   :وؿٚل شبحٕٚف .(3) اْدُظقِِّن َأْشَتِج َؾ َصٚحِلً
ِّ ـَ َوَظ ـْ َتَٚب َوآَم َ

ٌٚر دِ ٍَّ ٌَ َوإِِّنِّ َف

 .(1) اْهَتَدى

ظـ ظِؿ اهلل  إذا ـٚن افَِؿ ؿد جّػ ؿبؾ خِؼ افدٕٔٚ :حٚصؾ افنبٜٓ

تًٚفٝ  فوؿقف  إِّّن فٌٍٚرتًٚػ: شبحٕٚف وتًٚػ يف أهؾ اجلْٜ وافْٚر؛ ؾَقل اهلل 

                                                           
 .9افتحريؿ:  (5)

 .71 :افٍرؿٚن (2)

 .599افبَرة:  (4)

 .91 :ؽٚؾر (3)

 .92 :ضف (1)
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ؿْ  : ؿدرتف ُُ ْٛ َف اِع إَِذا َدَظٚنِ  وؿقفف:   اْدُظقِِّن َأْشَتِج ُٛ َدْظَقَة افدَّ وأمثٚل   ُأِجٔ

 ـذب بّغ.ذفؽ مـ آيٚت افُتٚب، 

 .وٓ مٍرّ حمٔص ظْف  ٓ ،افبداء هق ادخرج

 افٔٓقد يد اَّلل ادٌِقفٜ صبٜٓ  :افرابًٜنبٜٓ اف

ُٝ َوِظَْْدُه ُأمُّ اْفَُِتِٚب  :ؿٚل اهلل تًٚػ ُحق اَّللَُّ َمٚ َيَنُٚء َوُيْثبِ ّْ ـام ؿد ؿٚل  .(5) َي

ـْ دِم   :تًٚػ َُٖفُف َم ؾَّ َيْقٍم ُهَق دِم َصْٖنٍ َيْس ـُ َْرِض  ْٕ ََمَواِت َوا  : وؿٚل شبحٕٚف . (2)  افسَّ

ك ًّّ ْؿ إَِػ َأَجٍؾ ُمَس ـُ ْر خِّ َٗ ْؿ َوُي ُُ ُٕقبِ ـْ ُذ ْؿ ِم ُُ ْر َف
ٍِ ٌْ ُهَق افَِّذي   :ؿٚل ظز مـ ؿٚئؾو . َي

ك ِظَْْدهُ  ًّّ َٙ َأَجًَّل َوَأَجٌؾ ُمَس ـْ ضٍِغ ُثؿَّ َؿ ْؿ ِم ُُ ََ َِ  ..وـذا افسًٚدة وافنَٚوة َخ

 .وٓ شبٔؾ فذفؽ ،ذه أيٚت وظؼات ؽرهٚظذ مُْري افبداء، تًىٔؾ ه :ؿِٝ

  ٚفبداءبـّذب ّـ ؾٔ هل(319) إٕدفزاإلمٚم ابـ حزم ؿقل 

يف  هل(319)ؿٚل اإلمٚم ظع بـ أمحد، ابـ حزم إٕدفز افيٚهري 

ف ٓ ؾهح إّٔ   وظْده أم افُتٚب يّحق اَّلل مٚ ينٚء ويثبٝ  :ؿٚل تًٚػ :افٍهؾ ؿٚل

ًٚ  ،مٚ ـٚن ؿد ـتبف يّحق إّٓ  وهذا  ،ومـ ادحٚل أن يّحك مٚ مل يُـ مُتقب

ٖوفئؽ يبدل اَّلل ؾ  :وـذفؽ ٕص ؿقفف تًٚػ ،وهلل احلّد بىمن ؿقهلؿ ئًَْٚ 

اهلل تًٚػ شّك أؾًٚهلؿ  ٕنّ  ؛وبىمن ؿقهلؿ ،ؾٓذا ٕص ؿقفْٚ  شٔئِٚتؿ حسْٚت

ف أخز تًٚػ إّٔ  ثؿّ  ،وافسٔئٚت مذمقمٜ ظْده تًٚػ بم صؽ ،ادٚضٜٔ شٔئٚت

 ،ؾّـ إُٔر هذا ؾٓق مُذب هلل تًٚػ ،وبدهلٚ حسْٚت مرضٜٔ )أي حّقهلٚ(أحٚهلٚ 

 .(4) واهلل تًٚػ مُذب فف

                                                           
 .46 :افرظد (5)

 .46 :افرظد (2)

 . مُتبٜ اخلٕٚجل افَٚهرة.36: 3افٍهؾ  (4)



 24بٚشؿ احلّع........................................................................... 

 

 دم روايٜ هذه افًَٔدة ظـ افْبل  تٍّرد ظّع 

ّٜٔ افهحٚبٜظّع دون أمر ادٗمْغ تٍّرد ادقػ ثّؿ تِزم اإلصٚرة إػ  يف روايٜ  بَ

ّٜٔ افُبرة، وافبؼى افساموّيٜ افًئّٜ ِؿ ؾ ؛رشقل اهللظـ ، هذه افًَٔدة اإلهل

ًٚ فألٜ ظعّ إّٓ بقاشى ف مسْدة ظْ رتٗثَ  ّٕام أّس افنًٜٔ، تبً ئّٜ آثْل ظؼ ، وإ

ٚ بؼى هلؿ، ظذ بثٓٚ وآظتَٚد هبٚ وافتسِٔؿ هلٚ؛ فُقّن ىٓريـ مـ افرجس اد

ظُسٓٚ صبٜٓ هيقدّيٜ  ، وٕنّ (5)ظِٔٓؿ افسممووظدًا خلهقص حمّبل حمّد وآل حمّد 

، جًِٝ مـ يد طٓرت مرة أخرى يف افتٚبًغ، فّبسٝ ظذ ادسِّغ، ؿديّٜ مًِقٕٜ

 اهلل مٌِقفٜ يف افًدل، ٓ تَدر ظذ رء مـ افرمحٜ وافٍوؾ، ـّذبٝ سيح افَرآن 

ّؾ  ْٖنٍ  َ ـُ َِّٔئِِٚتِْؿ َحَسٍَْٚت  ومًْٝ رجٚء افٍرؿٚن:  (2) َيْقٍم ُهَق دِم َص ُل اَّللَُّ َش  (4) ُأْوَفئَِؽ ُيَبدِّ

ُحق اَّللُّ َمٚ َيَنُٚء  افرمحـ: ربْٚ وؿوٚء  ّْ ُٝ َوِظَْدُه ُأمُّ اْفَُِتِٚب َي ؼ هلٚ أؽِّٜٔ   َوُيْثبِ ٍّ حّتك ص

 ..افٍُران وصجرة افنٔىٚن..، تًٚػ اهلل ظاّم يٍسون، ظِقًا ـبراً 

أّن  افُثر، ؿد حٚر يف مًْك افبداء،؛ حتك تقمهقاهذا وإدهك مـ ذفؽ أّن 

ؾتًغ ظِْٔٚ  ،ظِقًا ـبرًا..مًْك بدا هلل: طٓر هلل تًٚػ مٚ ـٚن جيِٓف، تًٚػ اهلل ظـ هذا 

ّٕف يرد ظذ هٗٓء: مـ أيـ تقمهقا أّن ٓزم ـّؾ  إجيٚز افبٔٚن وإؿٚمٜ افدفٔؾ وافزهٚن. ؾ٘

 !طٓقر هلل تًٚػ هق اجلٓؾ؟!

ِجمفٜ هذه افًَٔدة يف تقحٔد إفف افًٚدغ، وفًئؿ آثٚرهٚ يف افساموات ؾ

، حمّبٔف افىٚهريـبؾ ظّقم مغ، أّّنٚ بؼى خلهقص صًٜٔ ظّع ادٔٚوإرضغ، شٔام 

 ..ٕستىرد فبٔٚن ظقيص مسٚئِٓٚ ب٘جيٚز

                                                           
ًٚ.إٔٚ أظتَد أّن ـّؾ أهؾ افسّْٜ حيّبقن حمّدًا وآل حمّد  (5)  ، بٚشتثْٚء افْقاصٛ ضبً

 .26 :افرمحـ (2)

 .71افٍرؿٚن:  (4)





 

 

 

 

 ثِّٚنافٍهؾ اف

مٚ رواه أهؾ افسّْٜ دم افبداء
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 دم افبداء حديٞ أمر ادٗمْغ ظع 

)اإلمٚم افثَٜ يف احلِٜٔ ؿٚل: حدثْٚ شِٔامن بـ أمحد  هل(341)أبق ًٕٔؿ فأخرج

، ثْٚ )إمٚم حمدث ـبر افنٖن(، ثْٚ احلسـ بـ جرير افهقري افىزاين صٚحٛ ادًٚجؿ ؾقق افقصػ(

 مـ أهؾ وادي افَرىظـ أيب افزٕٚد  خ م( ،اإلمٚم مٚفؽ )ابـ أيب أويس، ثَٜ ظـ ؽرإشامظٔؾ 

صٔخ حدثْل إبراهٔؿ،  افزٕٚد افَرر، ثَٜ حٚؾظ ظٚمل بٚفتٍسر، تٌر حٍيف بٖخرة( ظبد افرمحـ بـ أيب)

ظـ  وثَف أبق مسٓر ـام َٕؾ أبق ًٕٔؿ ذيؾ هذا احلديٞ( ،)إبراهٔؿ بـ أيب شٍٔٚنمـ أهؾ افنٚم 

، ؿٚل: ؿدمٝ ادديْٜ ؾسٖفٝ حمّد بـ ظع )إمٚم ـبر ؾَٔف ثَٜ، ؾقق افقصػ(إوزاظل 

ُٝ  : ظز وجؾ بـ أيب ضٚفٛ، ظـ ؿقفف بـ احلسغ بـ ظع ُحق اَّللُّ َمٚ َيَنُٚء َوُيْثبِ ّْ َي

ـرم اهلل ه ظع بـ أيب ضٚفٛ ؾَٚل: ًٕؿ، حدثْٔف أيب، ظـ جدّ  (5) َوِظَْدُه ُأمُّ اْفَُِتِٚب 

 ؿٚل: شٖفٝ ظْٓٚ رشقل اهلل ؾَٚل:وجٓف 

وجٓٓٚ، ٕبؼّٕؽ هبٚ يٚ ظّع: ؾبؼ هبٚ أمتل مـ بًدي، افهدؿٜ ظذ » 

واصىْٚع ادًروف، وبر افقافديـ، وصِٜ افرحؿ، حتّقل افنَٚء شًٚدة، وتزيد 

  .شدم افًّر، وتَل مهٚرع افسقء

بـ أيب  وإبراهٔؿ .ـ أيب افزٕٚدظؿٚل أبق ًٕٔؿ: ؽريٛ تٍرد بف إشامظٔؾ 

مـ ثَٚت منٚخيْٚ شٍٔٚن. ؿٚل أبق زرظٜ: شٖفٝ أبٚ مسٓر ظْف ؾَٚل: 

 .(2)وؿدمٚئٓؿ

ّٔد.ؿِٝ: إشْٚد يف افٍٔض: إبراهٔؿ هق ابـ أيب شٍٔٚن،  هل(5145)ؿٚل ادْٚوي  ه ج

 ، ينٓد فف مـ أحٚديٞ افهحٚبٜ..واحلديٞ أظمه ّٕص طٚهر سيح يف مًْك افبداء .(4)ثَٜ

                                                           
 .46افرظد:  (5)

 بروت. ،دار افُتٚب افًريب .531: 9حِٜٔ إوفٔٚء (2)

 .مك ،. ادُتبٜ افتجٚريٜ افُزى1539. رؿؿ: 247: 3ؾٔض افَدير  (4)

ًّػ اإلشْٚد ؛ فًدم مًرؾتف ب٘براهٔؿ ؾٔام ؿٚل، وهذا مْف ذهقل ؽريٛ،  إٔبف إػ أّن اإلمٚم إفبٚين ض

 .ؾٖبق ًٕٔؿ سح بف، ٕٚهٔؽ ظـ تكيح اإلمٚم ادْٚوي
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 دم افبداء حديٞ ابـ مسًقد

 افىريؼ إّول: أبق ؿَّلبٜ ظـ ابـ مسًقد

وثَف  ،بـ إبراهٔؿ أمع، ثَٜ)حدثْٚ ادثْكؿٚل: ؿٚل:  هل(451)أخرج افىزي 

)ًٚ  ؿٚل: حدثْٚ محٚد )إٕامضل ثَٜ خ م(حدثْٚ احلجٚج بـ ادْٓٚل ؿٚل:  ،(5) ابـ ـثر ضّْ

 ، ظـ أيب ؿمبٜ)خٚفد بـ مٓران ثَٜ خ م( ، ظـ خٚفد احلذاء)بـ شِّٜ افبكي، ثَٜ ظٚبد خ م(

َٝ  »ف ـٚن يَقل: ، ظـ ابـ مسًقد، إّٔ )ظبد اهلل بـ زيد اجلرمل، ثَٜ ثبٝ خ م( ْْ ـُ ؿَّ إِْن  ُٓ افِ

َٚدةِ  ًَ ِٚء َؾٚحْمُِْل، َواْثُبْتِْل دِم َأْهِؾ افسَّ ََ َتْبَتِْل دِم َأْهِؾ افنَّ  .(2) ش ـَ

 ، وشٖٔيت مٚ يدل ظِٔف.وفف حُؿ ادرؾقع إػ افْبل  .صحٔححسـ ؿِٝ: إشْٚده 

 افىريؼ افثِّٚن: صَٔؼ أبق ائؾ ظـ ابـ مسًقد

ؿٚل:  اإلمٚم احلٚؾظ حمّد بـ افًمء اهلّداين، ثَٜ خ م()حدثْٚ أبق ـريٛ ؿٚل افىزي: 

بـ )، ظـ صَٔؼ شِٔامن بـ مٓران، ثَٜ خ م()، ظـ إظّش)بـ ظع افُميب ثَٜ( حدثْٚ ظثٚم

 )أي ابـ مسًقد(ف إّٔ بـ مسًقد افُبٚر خ م(  شِّٜ، أبق ائؾ إشدي، افٍَٔف افُبر اإلمٚم افثَٜ، مـ تممذة

َٝ  » يَقل:ـٚن  ْْ ـُ َداَء، َوإِْن  ًَ ُتْبَْٚ ُش ـْ ََٔٚء َؾٚحْمُُف، َوا
َِ َتْبَتَْٚ َأْص ـَ  َٝ ْْ ـُ ، إِْن  ؿَّ ُٓ َِّ اف

ُٝ َوِظَْْدَك ُأمُّ افَُِْتِٚب  ََّٕؽ ََتُْحق َمٚ َتَنُٚء َوُتْثبِ َْٖثبِْتَْٚ، َؾِ٘ َداَء َؾ ًَ َتْبَتَْٚ ُش  .(4) ش ـَ

ّٕف ـٚن يَقل ؛ أي افهحٚيب ابـ  :وؿقفف رجٚفف ثَٚت. ،ؿِٝ: إشْٚده صحٔح أ

 . .يدل ظذ ذفؽ ،مسًقد

                                                           
  :. ت: شٚمل شممٜ. دار ضٔبٜ فِْؼ(213 :5ؿٚل ابـ ـثر )يف تٍسره  (5)

، حدثْٚ إشحٚق، حدثْٚ أبق داود احلٍري، ظـ شٍٔٚن ظـ ابـ أيب ٕجٔح، ادثْكوحدثْل  :ؿٚل افىزي

 .وهذا شْد صحٔحظـ جمٚهد، ؿٚل: ـؾ طـ يف افَرآن ؾٓق ظِؿ. 

 وجمفٜ صٖٕف بام يرادف تقثَٔف. اظتامد افىزي ظِٔف وإـثٚره ظْف، ئٍد ظِق مَٚمفأضػ إفٔف أّن 
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ؿٚل: حدثْٚ  (خ مإمٚم ثَٜ  ،افٍمس )بـ ظعحدثْٚ ظّرو  :مٚ أخرج افىزي ؿٚل

 )ـْٜٔ صَٔؼ ٍٕسف(ؿٚل: حدثْٚ إظّش، ظـ أيب وائؾ  )اإلمٚم افنٓقر افثَٜ خ م(وـٔع 

، إِْن  » هبٗٓء افُِامت:ٚ يُثر أن يدظق ممّ  ابـ مسًقد(افهحٚيب )أي ؿٚل: ـٚن  ؿَّ ُٓ َِّ اف

ََّٕؽ  َْٖثبِْتَْٚ، َؾِ٘ َداَء َؾ ًَ َتْبَتَْٚ ُش ـَ  َٝ ْْ ـُ َداَء، َوإِْن  ًَ ُتْبَْٚ ُش ـْ ََٔٚء َؾٚحْمُُف، َوا
َِ َتْبَتَْٚ َأْص ـَ  َٝ ْْ  ـُ

ُٝ َوِظَْْدَك ُأمُّ اْفَُِتِٚب   .(5) ش ََتُْحق َمٚ َتَنُٚء َوُتْثبِ

 . .ظذ ذط افنٔخغ حؿِٝ: إشْٚده صحٔ

، هق صَٔؼ صَٔؼ :يف هٚمش احلديثغ أظمه ؿٚل اإلمٚم أمحد حمّد صٚـر

، ـام يف اإلشْٚد افثٚين، ـٚن أظِؿ أهؾ أبق وائؾبـ شِّٜ إشدي افُقيف، وهق 

ؾَقفف: ـٚن يُثر أن يدظق، افوّر يف ذفؽ إػ  ؛افُقؾٜ بحديٞ ظبد اهلل بـ مسًقد

ف صَٔؼ بـ شِّٜ ٍٕسف يقهؿ إّٔ  ابـ ـثر يف تٍسره مسٚؿًٚ  ظبد اهلل بـ مسًقد. وشٚؿف

 .(2) ...افذي ـٚن يُثر أن يدظق، وؿد أشٚء

 ظـ ابـ مسًقد : افَٚشؿ اَلذِلثٚفٞافىريؼ اف

)حمّد بـ خٚزم إظّك، ثَٜ خ  حدثْٚ أبق مًٚويٜ :أخرج ابـ أيب صٔبٜ ؿٚلو

، ظـ (فُّْف صٚفح يف افنقاهد ،ضًٔػ احلديٞ)إٕهٚري،  ، ظـ ظبد افرمحـ بـ إشحٚقم(

مٚ دظٚ ؿط »، ظـ ظبد اهلل بـ مسًقد، ؿٚل: )اهلذيل ثَٜ( افَٚشؿ بـ ظبد افرمحـ

َْٔؽ، َيٚ  »وشع اهلل ظِٔف يف مًٔنتف:  ظبد هبذه افدظقات إّٓ  َِ َـّ َظ َّ ِـّ َؾََّل ُي َيٚ َذا اْدَ

ِجئَِغ، َوَجُٚر  ُر افَّلَّ ْٓ ، َط َٝ ْٕ َّٓ َأ َٓ إَِفَف إِ ِٚم،  ًَ ْٕ َراِم، َيٚ َذا افىَّْقِل َواإْلِ ـْ ََّلِل َواإْلِ َذا اجْلَ

َتْبتِْل ِظَْْدَك دِم ُأمِّ افَُِْتِٚب  ـَ َغ، إِْن 
ٍِ ٚئِ ـُ اخْلَ ، َوَمَْٖم ـَ ًّٔٚ، َؾْٚمُح َظِّْل  اْدُْسَتِجِري

َِ َص
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َُقُل دِم ـَِتٚبَِؽ  ََّٕؽ َت ، َؾِ٘ َخْرِ ِْ ٚ فِ ًَ ًًِٔدا ُمَقؾَّ ِٚء، َوَأْثبِْتِْل ِظَْْدَك َش ََ ُحق   :اْشَؿ افنَّ ّْ َي

ُٝ َوِظَْْدُه ُأمُّ اْفَُِتِٚب   .(5) اَّللَُّ َمٚ َيَنُٚء َوُيْثبِ

 .ؿِٝ: إشْٚده صٚفح يف افنقاهد

 ظـ ابـ مسًقد: احلسـ افبكي رابعافىريؼ اف

)ثَٜ أخزٕٚ أبق احلسـ ظع بـ ادسِؿ افٍريض  هل(175)أخرج ابـ ظسٚـر 

ٕٚ أبق افٍتح ٕك بـ أ :ؿٚٓ (شٔؼ متٚبًٜ، ظٍٔػ مستقر) وظع بـ زيد افسِٔامن ثبٝ(

زاد افٍريض وأبق حمّد ظبد اهلل بـ ظبد افرزاق  )ادَدد، ثَٜ ؾَٔف ظئؿ افنٖن( ابراهٔؿ

إٔبٖ أبق ظع بـ  ،(حمّد بـ ظقف ادٚزين، ثَٜ مٚمقن) ٕبٖ أبق احلسـ بـ ظقفأ :ؿٚٓ )ثَٜ(

ٕٚ هنٚم بـ  )افًَٔع، ثَٜ(يؿ رٕٚ أبق بُر حمّد بـ خأ هدوق(افنٔخ اف ؿٚل افذهبل:) مْر

ترجؿ فف )افبكي، ظبد افرمحـ بـ شًٔد بـ بنر رٍٚؽٕٚ أبق  )افسِّل ثَٜ صدوق خ( ظامر

ّٕف )ٕٚ افقفٔد بـ ظبد اهلل ادزين ابـ أخل افًْامن بـ مَرن  (وؽره دون ضًـافذهبل  ييٓر أ

ف ذـر ؿٚل أطّْ  )افبكي، إمٚم ثَٜ خ م(ظـ احلسـ بـ أيب احلسـ  (مًتّد ظْد شٍٔٚن بـ ظْٜٔٔ

يدظق بدظقة ظِٔف افهمة وافسمم ظبد اهلل بـ مسًقد ؿٚل ـٚن ادريس افْبل 

 ،يٚ ذا اجلَّلل وآـرام»: يًِّقهٚ افسٍٓٚء ؾٔدظقن هبٚ ؾُٚن يَقل ـٚن يٖمر أّٓ 

 ،وإٔٔس اخلٚئٍغ ،وجٚر ادستجريـ ،طٓر افَّلجئغ ،ويٚذا افىقل ٓ افف آ إٔٝ

وتثبتْل  ،أن َتحق مـ أم افُتٚب صَٚويت ن ـْٝ دم أم افُتٚب صًَٔٚ إ أشٖفؽ ِّّن إ

ن َتحق مـ أ ،دم رزؿل ظعّ  َساً م ـْٝ دم أم افُتٚب حمرومًٚ  نْ إو ،ظْدك شًٔداً 

ِّ  مقؾًَٚ  وتثبتْل ظْدك شًٔداً  ،أم افُتٚب حرمِّٚن واؿتٚر رزؿل  .(2) ش ففِخر ـ

 .إشْٚده صٚفح يف افنقاهد :ؿِٝ
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 ـ مسًقد بظـ ا: افهحِٚب ابـ ظُٔؿ ٚمساخلىريؼ اف

ؿٚل: حدثْٚ أبق  )بـ إشحٚق إهقازي، صٚفح صدوق( حدثْٚ أمحد :ؿٚل افىزي

)افَٚيض، ثَٜ، شٚء حٍيف  ؿٚل: حدثْٚ ذيؽ )اإلمٚم افثَٜ حمّد بـ ظبد اهلل افزبري، خ م( أمحد

، ظـ ظبد اهلل بـ ثَٜ( ، وهق ٍٕسف ابـ مَمص،)افقزان ، ظـ همل بـ محٔدخ م( بٖخرة،

ْٔؿ َُ ف ـٚن يَقل: ، إّٔ )ابـ مسًقد ريض اهلل ظْف( ، ظـ ظبد اهلل)اجلْٓل، صحٚيب صٌر( ُظ

ْْٝ ـتبتْل دم افسًداء ؾٖثبتْل دم افسًداء، ؾّٕ٘ افِٓؿ إن » ؽ َتحق مٚ تنٚء ـُ

 .(5) شوتثبٝ، وظْدك أم افُتٚب

 .ؿِٝ: إشْٚده حسـ

ف يتَقى بىريؼ رجٚفف ثَٚت فقٓ ضًػ حٍظ ذيؽ؛ فُّْ ؿٚل إفبٚين: 

)ظبد اهلل  ظـ أيب ؿمبٜ ،)بـ مٓران ثَٜ خ م( ظـ خٚفد احلذاء ،)ثَٜ خ م( محٚد بـ شِّٜ

 افِٓؿ إنْ » ف ـٚن يَقل:ظـ ابـ مسًقد ريض اهلل ظْف إّٔ  ،زيد اجلرمل ثَٜ خ م(بـ 

 .(2) شـْٝ ـتبتْل دم أهؾ افنَٚوة: ؾٚحمْل، وأثبتْل دم أهؾ افسًٚدة

 .ثٚبٝ افهّحٜ ،حسـ صحٔح ل بىرئَفل ؾٓق  :ؿِٝ

ظذ مٚ هق ادُتقب حّتك ٌٕص أّن ادحق يًرض  ،وجمّقع هذه افْهقص افهحٔحٜ

ًٚ ؛ أي  وؿد أوضحْٚ أّن افَِؿ وإن جػ ظذ ،أو فقح افتدبر ،افِقح ادحٍقظيف  ادحق أيو

 ..أّن ادحق ممٚ ؿدره اهلل تًٚػ فِتٚئبغ مـ ظبٚده ؿبؾ خِؼ افدٕٔٚ بخّسغ أفػ شْٜ
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 ـتٚبٜ افِقح وـتٚبٜ افتدبر

 ،حدثْٚ إظّش ،أبق مًٚويٜ حدثْٚ :ؿٚل هل(235)أخرج أمحد بـ حْبؾ 

وهق افهٚدق اَدْهُدوق:  ،ظـ زيد بـ وهٛ ظـ ظبد اهلل ؿٚل: حدثْٚ رشقل اهلل

ًٜ مثؾ ذفؽ، ثؿّ  إنّ  » ًٚ، ثؿ يُقن ظَِ َِْف دم بىـ ُأمف أربًغ يقم ع َخ َّ  أحدـؿ جْي

ًٜ مثؾ ذفؽ، ثؿّ  َِؽ، ؾٍْٔخ ؾٔف افروح، ويٗمر بٖربع  يُقن موٌ يرَشؾ إفْٔف اد

 . ش ...أم شًٔد ـَِمٍت: رزؿف، وأجِف، وظِّف، وصَلّ 

 .(5) إشْٚده صحٔح :ؿٚل اإلمٚم أمحد حمّد صٚـر

بٖشٕٚٔد صحٚح ظـ  ،وؿد رويْٚ مثِف أو ؿريٛ مْفؿِٝ: صححف ؿٚضبٜ أهؾ افسّْٜ. 

 ..وشٖٔيت يف افٍهؾ افمحؼ ،أصحٚبْٚ ظـ أهؾ افبٔٝ 

أو أّم افُتٚب، ذاك  ،هق افِقح ادحٍقظ :نّؽ أّن هْٚك ـتٚبغ، إوليْبٌل افوٓ 

ـتٚب  :أفػ شْٜ مـ خِؼ افدٕٔٚ. وافثٚين افذي ؿدر اهلل تًٚػ ؾٔف مَٚدير اخلمئؼ ؿبؾ ـذا

ام أمر اهلل تًٚػ ّٕ وإ ، تًٚػ دٚ جيري ظذ افًبدوهق افذي يوّؿ ـتٚبٜ ادمئُٜ بٖمر اهلل ،افتدبر

؛ ؾٚهلل تًٚػ وإن ـٚن هق ادّٔٝ، ٓ اخلِؼ افىْٔل ادمئُٜ هبذا ؛ ّّٕنٚ هل ادبٚذة يف تدبر

ًٚ فْيٚم آبتمء ، فُّْ إّٓ ب٘ذٕف ممٔٝ ؽره ف أوـؾ ؿبض إرواح فًزرائٔؾ ظِٔف افسمم حتََٔ

 يف ظٚمل افىغ..

صحػ يف  اهلل يُتٛ فًِبد أجمً  واجلقاب ادحَؼ: أنّ ؿٚل ابـ تّٜٔٔ: 

ظّؾ مٚ يقجٛ افَْص  وإنْ  ،ؾ٘ذا وصؾ رمحف زاد يف ذفؽ ادُتقب؛ ادَّلئُٜ

ادحق واإلثبٚت يف صحػ  ؾِٓذا ؿٚل افًِامء: إنّ ...؛ َٕص مـ ذفؽ ادُتقب

 .(2) ...ٚ ظِؿ اهلل شبحٕٚف ؾم خيتِػوأمّ  ،ادمئُٜ

ًٚ ؿِٝ: وهق سيح يف ادىِقب، وشًْرض   .ٕمهٔتٓٚ، ؾٚرتَٛ ؛فتامم ـِّتفٓحَ
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 دم افبداء حديٞ ظّر بـ اخلىٚب

 ؿٚل: حدثْٚ أيب (خ م )افربًل ثَٜؿٚل، حدثْٚ مًٚذ بـ هنٚم أخرج افىزي 

)ظبد افرمحـ  ، ظـ أيب ظثامن افْٓدي)ظهّٜ افًبدي، ثَٜ حمِف افهدق( ظـ أيب حُّٜٔ ،)ثَٜ(

 افِٓؿ إنْ »وهق يىقف بٚفبٔٝ ويبُل:  :ظّر بـ اخلىٚب ؿٚل ، أنّ بـ مؾ، ثَٜ خ م(

َتحق مٚ تنٚء وتثبٝ. وظْدك أم ؽ ؾٚحمف، ؾّٕ٘  صَقة أو ذٕبًٚ  ـْٝ ـتبٝ ظعَّ 

 .(5) شافُتٚب، ؾٚجًِف شًٚدة ومٌٍرة

 ..ينٓد فف رواتف أهؾ صدق ثَٚت. ،ؿِٝ: إشْٚده حسـ صحٔح، دون أدٕك ـمم

 ، ظـ أبٔفثَٜ خ م( ،)بـ شِٔامن بـ ضرخٚن حدثْٚ مًتّر: ؿٚل افىزيمٚ أخرجف 

وأحسبْل ؿد شًّتف  ، ظـ أيب حُّٜٔ، ظـ أيب ظثامن ؿٚل:)شِٔامن بـ ضرخٚن ثَٜ(

 .(2) مـ أيب ظثامن، مثِف

 .صحٔححسـ ؿِٝ: إشْٚده 

حدثْٚ أبق ظٚمر ؿٚل، حدثْٚ ؿرة بـ خٚفد، ؿٚل مًتّر: افىزي:  ؿٚلو

 ..(4) ظـ ظهّٜ أيب حُّٜٔ، ظـ أيب ظثامن افْٓدي، ظـ ظّر رمحف اهلل، مثِف

ّٕفبـ إبراهٔؿ أمع، )حدثْل ادثْك : أيوًٚ  ؿٚل افىزيو ؿٚل،  (ثَٜ مٙ أ

)بـ شِّٜ افبكي إمٚم ثَٜ حٚؾظ  ؿٚل، حدثْٚ محٚد )بـ ادْٓٚل إٕامضل، ثَٜ خ م(حدثْٚ احلجٚج 

ؿٚل: شًّٝ أبٚ ظثامن افْٓدي ؿٚل:  )صدوق صٚفح(ؿٚل، حدثْٚ أبق حُّٜٔ  خ م(

افِٓؿ إن ـْٝ ـتبتْل  »يَقل، وهق يىقف بٚفًُبٜ:  شًّٝ ظّر بـ اخلىٚب

                                                           
 . مٗشسٜ افرشٚفٜ.21379. رؿؿ: 395: 59 تٍسر افىزي )ت: اإلمٚم أمحد حمّد صٚـر( (5)

 . مٗشسٜ افرشٚفٜ.21376. رؿؿ: 395: 59تٍسر افىزي )ت: اإلمٚم أمحد حمّد صٚـر(  (2)

 . مٗشسٜ افرشٚفٜ.21391. رؿؿ: 395: 59تٍسر افىزي )ت: اإلمٚم أمحد حمّد صٚـر(  (4)
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ـْٝ ـتبٝ ظع افذٕٛ وافنَقة ؾٚحمْل  ؾٖثبتْل ؾٔٓٚ، وإنْ دم أهؾ افسًٚدة 

 .(5) ش ؽ َتحق مٚ تنٚء وتثبٝ، وظْدك أم افُتٚبوأثبتْل دم أهؾ افسًٚدة، ؾّٕ٘ 

 .ؿِٝ: إشْٚده حسـ

هل( يف ذح أصقل 359)لافمفُٚئل  اإلمٚم أبق افَٚشؿ، هبٜ اهلل فوأخرج

، ؿٚل: أخزٕٚ حمّد )ثَٜ مٖمقن( أخزٕٚ حمّد بـ ظبٔد اهلل بـ جٚمعؿٚل:  لآظتَٚد

)افسدودد  ؿٚل: ثْٚ يًَقب بـ صٔبٜ ،)اجلقجزاين ثَٜ صدوق( بـ أمحد بـ يًَقب

)افبكي،  ، ؿٚل: ثْٚ محٚد بـ شِّٜ)ثَٜ م(ؿٚل: ثْٚ أمحد بـ إشحٚق احلرضمل، ثَٜ(

، ؿٚل: شًّٝ أبٚ )ظهّٜ افًبدي ثَٜ صدوق( ، ؿٚل: شًّٝ أبٚ حُّٜٔثَٜ ظٚبد خ م(

، ؿٚل: شًّٝ ظّر بـ اخلىٚب وهق )ظبد افرمحـ بـ مّؾ، ثَٜ خ م( ظثامن افْٓدي

ـْٝ ـتبتْل دم افسًٚدة ؾٖثبتْل ؾٔٓٚ، وإن ـْٝ  افِٓؿ إنْ يىقف بٚفبٔٝ يَقل: 

ؽ َتحق مٚ تنٚء وتثبٝ، ـتبتْل ظذ افنَقة ؾٚحمْل مْٓٚ واثبتْل دم افسًٚدة، ؾّٕ٘ 

 .(2) ش وظْدك أم افُتٚب

ًٚ ينٓد فف مٚ أخرجف افمفُٚئل  )افقاشىل  أخزٕٚ أمحد بـ ظبٔدؿٚل: أيو

)ابـ أيب  ، ؿٚل: ثْٚ أمحد بـ زهر)افزظٍراين، ثَٜ( ، ؿٚل: أخزٕٚ حمّد بـ احلسغثَٜ(

ؿٚل: ثْٚ  ،)افتبقذـل ثَٜ خ م( ، ؿٚل: ثْٚ مقشك بـ إشامظٔؾإمٚم ؾقق افقصػ( ،خٔثّٜ

ًٚ  افِٓؿ إنْ  :بف بٍِظمحٚد،   .(4)ؾٚحمْل ـْٝ ـتبتْل صَٔ

اإلمٚم . هلذا ؿٚل أؿقل: اإلشْٚد افثٚين صحٔح دون ـمم، وإول حسـ

 .(3)إفبٚين: ثبٝ ظـ ظّر

                                                           
 . مٗشسٜ افرشٚفٜ.21391. رؿؿ: 394: 59تٍسر افىزي )ت: اإلمٚم أمحد حمّد صٚـر(  (5)

 .دار ضٔبٜ افسًقدّيٜ.5217، رؿؿ: 741: 3ذح أصقل إظتَٚد أهؾ افسّْٜ )ت: أمحد افٌٚمدي(  (2)

 .دار ضٔبٜ افسًقدّيٜ.5219، رؿؿ: 743: 3ذح أصقل إظتَٚد أهؾ افسّْٜ )ت: أمحد افٌٚمدي(  (4)

 . دائرة ادًٚرف، افريٚض.1339، رؿؿ: 794: 55افؤًٍٜ فألفبٚين (3)
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 تهٚريح بًض أئّٜ افسّْٜ دم افنَٚوة وافسًٚدة

ًٚ وؿٚل اإلمٚم افسٍِل  ًٚ، إصًري احلٍْل شٚبَ أبق افىٔٛ  (هل5417، )ٓحَ

 حمّد صديؼ خٚن افبخٚري يف تٍسره ادًروف: 

ؾِٔٝ صًري ـٔػ ذهٛ مجٚظٜ  ؛متقاتر ومجٔع ذفؽ ظذ اختَّلف دٓفتف

 ِّ أحُٚم اهلل وؿوٚءه يف شٚبؼ  ف، وؿٚفقا: إنّ مـ أهؾ افًِؿ إػ خمٚفٍٜ ذفؽ ـ

ُل ؾ٘ن اشتدفقا بّثؾ ؿقفف تًٚػ:  !؟! أصمً ٌّر تظِّف ٓ ت ْقُل َفَديَّ َمٚ ُيَبدَّ ََ ، اْف

ف ؿد جػ افَوٚء، وٕحق ذفؽ، ومٚ ورد يف افِقح ادحٍقظ، ومٚ ـتٛ ؾٔف، وإّٔ 

ؿْ  ؾٖي ؾٚئدة يف مثؾ ؿقفف ظز وجؾ:  ُُ ْٛ َف ؾٚئدة يف ؿقفف  وأّي  !!؟ اْدُظقِِّن َأْشَتِج

ُحقظز وجؾ، خمزًا فًبٚده  ّْ ُٝ  َيَنٚءُ  َمٚ اَّللُّ َي  !؟!!اْفَُِتِٚب  ُأمُّ  َوِظَْدهُ  َوُيْثبِ

يف افدظقات ادجٚبٜ مـ افهحٚبٜ ؾِْٔير  ،أو بًوف ،ومـ جٓؾ هذا

ؿ ريض اهلل ظْٓؿ، وـام وؿع مـ مجٚظٜ ـثرة مـ افسِػ رمحٓؿ اهلل تًٚػ أّّن 

ؾَِْٕٚل  ،افِٓؿ إن ـْٝ ؿد ـتبتْل دم ديقان إصَٔٚءـٕٚقا يَقفقن يف أدظٔتٓؿ: 

ؾٚفُتٚب افًزيز  :بًبٚرات خمتٍِٜ هذه إحداهٚ، وبٚجلِّٜ .إػ ديقان افسًداء

 .(5)ترد ظِٔٓؿ ردًا أوضح مـ صّس افْٓٚروافسْٜ ادتقاترة 

ذهٛ مجع : يف اإلحتٚف هل(5144)وؿٚل اإلمٚم مرظّل بـ يقشػ احلْبع 

افًّر يزيد ويَْص، وـذا افَقل يف افسًٚدة  إػ أنّ  ،وجؿ ؽٍر ،ـثر

ُحق اَّللُ افؼيٍٜ وافنَٚوة، واإليامن وافٍُر؛ متسُٚ بيٚهر هذه أيٜ ّْ  َمٚ َي

)صَٔؼ بـ وبف ؿٚل ظّر بـ اخلىٚب، وظبد اهلل بـ مسًقد، وأبق وائؾ  ،...َيَنٚءُ 

                                                           
صٔدا  ،ادُتبٜ افًكيٜ. 516: 53ؾتح افبٔٚن يف مَٚصد افَرآن)ت: ظبد اهلل إٕهٚري(  (5)

 بروت.
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)اإلمٚم وهق ؿقل افُِبل ، ، وـًٛ إحبٚر، ومٚفؽ بـ ديْٚر وؽرهؿشِّٜ(

 .(5) ادٍرس حمّد بـ افسٚئٛ(

اهلل يّحق مـ افرزق ويزيد ؾٔف، وـذفؽ افَقل  ؿٚفقا: إنّ وؿٚل افرازي: 

وهق مذهٛ ظّر وابـ ، يف إجؾ وافسًٚدة وافنَٚوة واإليامن وافٍُر

وافَٚئِقن هبذا افَقل ـٕٚقا يدظقن ويترضظقن إػ اهلل تًٚػ يف أن  مسًقد.

 .(2)أصَٔٚء، وهذا افتٖويؾ رواه جٚبر ظـ رشقل اهلل  جيًِٓؿ شًداء ٓ

  

                                                           
 . مْنقرات مْتديٚت ـؾ افسٍِٔغ. 41إحتٚف ذوي إفبٚب )ت: ظع إثري(:  (5)

 بروت. ،ساث افًريب. إحٔٚء اف15: 56تٍسر افرازي (2)
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ًٚ بحديٞ ظّر  ابـ تّٜٔٔ يّكح بٚفبداء: حمتج

وؿد يراد بٚفَْص افَْص مـ افًّر ادُتقب ـام يراد ؿٚل ابـ تّٜٔٔ: 

مـ رسه »ف ؿٚل: بٚفزيٚدة افزيٚدة يف افًّر ادُتقب. ويف افهحٔحغ ظـ افْبل إّٔ 

وؿد ؿٚل بًض افْٚس:  شؾِٔهؾ رمحف ،(5) ويْسٖ فف دم أثره ،أن يبسط فف دم رزؿف

يف  ادراد بف افزـٜ يف افًّر بٖن يًّؾ يف افزمـ افَهر مٚ ٓ يًِّف ؽره إّٓ  إنّ 

 .(2) افرزق وإجؾ مَدران مُتقبٚن افُثر ؿٚفقا: ٕنّ 

 هل أيوًٚ  ،يف افًّؾ وافٍْع افزيٚدةوهل  ،ؾَٔٚل هلٗٓء تِؽ افزـٜ

 .(4)وتتْٚول جلّٔع إصٔٚء ،مُتقبٜمَدرة 

ؾ٘ذا  ،يف صحػ ادمئُٜ اهلل يُتٛ فًِبد أجمً  واجلقاب ادحَؼ: أنّ 

ظّؾ مٚ يقجٛ افَْص َٕص مـ ذفؽ  وصؾ رمحف زاد يف ذفؽ ادُتقب. وإنْ 

 :. وٕير هذا مٚ يف افسمذي وؽره ظـ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(3)ادُتقب

آدم دٚ ضِٛ مـ اهلل أن يريف صقرة إٕبٔٚء مـ ذريتف ؾٖراه إيٚهؿ ؾرأى ؾٔٓؿ  نّ أ»

ؾَٚل ابْؽ داود. ؿٚل: ؾُؿ  !ؾَٚل مـ هذا يٚ رب؟ وبٔص مـ ٕقررجم فف 

ؿٚل: أفػ شْٜ. ؿٚل ؾَد وهبٝ  !ؿٚل أربًقن شْٜ. ؿٚل: وـؿ ظّري؟ !ظّره؟

ؾِام  ،ئُٜفف مـ ظّري شتغ شْٜ. ؾُتٛ ظِٔف ـتٚب وصٓدت ظِٔف ادم

حرضتف افقؾٚة ؿٚل ؿد بَل مـ ظّري شتقن شْٜ. ؿٚفقا: وهبتٓٚ ٓبْؽ داود. 

                                                           
ًٚ. شظّره »و أخرى:  ش أجِف»يف بًض ادهٚدر:  (5)  وافُّؾ بًّْك، وشًْرض فذفؽ ٓحَ

 هذه هل صبٜٓ مُْري افبداء، وهل تْٚيف تَدير اهلل ؿبؾ خِؼ افدٕٔٚ، مع ادحق بًد خِؼ افدٕٔٚ. (2)

هذا جقاب افنبٜٓ، وهق ظغ مٚ ذـره حمََق افسْٜ وافنًٜٔ، مـ أّن اهلل تًٚػ ؿد ؿّدر ادحق ؿبؾ  (4)

 شتٖيت، ؾٕٚتير. خِؼ افدٕٔٚ، ـام ؿّدر اإلثبٚت، ويف هذا ٕهقص صحٔحٜ ظـ افْبل 

ِّؼ؛ أي ادؼوط بسًل افًبد وظِّف. وهذا  (3) هق افذي اصىِح ظِٔف ظِامء افٍريَغ: إجؾ ادً

 ًٚ مَّدر ؿبؾ خِؼ افدٕٔٚ.أيو
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ف ـّؾ ٔدم ظّره وفداود ظّره. وروي إّٔ  .(5) ؾُٖٕر ذفؽ ؾٖخرجقا افُتٚب

وهذا مًْك مٚ روي  ،جًِف شتغ ثؿّ  ،ؾٓذا داود ـٚن ظّره ادُتقب أربًغ شْٜ

ًٚ  افِٓؿ إنْ »ف ؿٚل: ظـ ظّر إّٔ  ؽ ؾّٕ٘  :واـتبْل شًٔداً  ،ؾٚحمْل ـْٝ ـتبتْل صَٔ

 . شَتحق مٚ تنٚء وتثبٝ

ومٚ مل يُـ فق ـٚن  ،ومٚ يُقن ،واهلل شبحٕٚف ظٚمل بام ـٚن :)ابـ تّٜٔٔ(ؿٚل 

وادمئُٜ ٓ  ،ٚه بًد ذفؽومٚ يزيده إيّ  ،ـٔػ ـٚن يُقن؛ ؾٓق يًِؿ مٚ ـتبف فف

ِّ  ظِؿ هلؿ إّٓ  ؾِٓذا  ،وبًد ـقّنٚ ،واهلل يًِؿ إصٔٚء ؿبؾ ـقّنٚ ،ّٓؿ اهللمٚ ظ

ٚ ظِؿ اهلل شبحٕٚف ؾم وأمّ  ،ادحق واإلثبٚت يف صحػ ادمئُٜ ؿٚل افًِامء: إنّ 

ًٚ  وٓ يبدو ففخيتِػ  ٚ افِقح ؾم حمق ؾٔف وٓ إثبٚت. وأمّ  ،بف مٚ مل يُـ ظٚد

 .(2) أظِؿادحٍقظ ؾٓؾ ؾٔف حمق وإثبٚت ظذ ؿقفغ. واهلل شبحٕٚف وتًٚػ 

ُِّٜ ابـ ؾًِٔف بظَٔدة افنًٜٔ يف افبداء، َػ ظذ مـ أراد أن ي :ؿِٝ

 ..بٌر ذفؽ، وإن اختِػ فسٚن افبٔٚن ل يف اجلِّٜل ؾِسْٚ َٕقل  تّٜٔٔ هذه؛

يف  ؛ أهقوؿد ٕبْٓٚ يف افٍهؾ إول إػ اختمف افًِامء يف حدوث ادحق

 !افِقح ادحٍقظ أم يف ـتٛ ادمئُٜ؟!

أثر ظَدي ظذ هذا، ؾٕٚصؾ هق حدوث ادحق أّي بًدم ترتٛ  :وؿد ؿِْٚ

أـٚن اشّف افِقح ادحٍقظ، أم أّم شقاء  ،ب٘ذن اهلل تًٚػ افذي أحٚط بُؾ رء ظِامً 

دٚ أوضحْٚ مـ أّن ـًم مـ ادحق واإلثبٚت ٓ  ل ـممهٚ ٓ بٖس بف حمتّؾول افُتٚب 

؛ ..ؿبؾ خِؼ افدٕٔٚ وبًد خِؼ افدٕٔٚ، افذي أحٚط بُّؾ رء ظِامً خيرج ظـ تَدير اهلل 

  ..جػ ظِٔف افَِؿؿد ؾٚجلّٔع ممّٚ 

                                                           
 . ؿٚل افسمذي: حسـ صحٔح.4179، رؿؿ: 557: 1شْـ افسمذي)ت: بنٚر(  (5)

 . جمّع ادِؽ ؾٓد، افسًقديٜ.362ل361: 53جمّقع افٍتٚوى )ت: ظبد افرمحـ ؿٚشؿ( (2)



 46بٚشؿ احلّع........................................................................... 

 

 افٔٓقديحديٞ ـًٛ إحبٚر وؿٍٜ مع 

حدثْل ادثْك ؿٚل: حدثْٚ احلجٚج ؿٚل: حدثْٚ محٚد، أخرج افىزي ؿٚل: 

)افْخًل، إمٚم ثَٜ خ  ، ظـ إبراهٔؿ)مّٔقن إظّر، ضًٔػ احلديٞ يُتٛ حديثف( ظـ أيب محزة

ؿٚل فًّر رمحٜ اهلل ظِٔف: يٚ أمر ادٗمْغ، فقٓ آيٜ يف ـتٚب اهلل  ًٚ ـًب ، أنّ م(

ـٌ إػ يقم افَٔٚمٜ ؿٚل: ومٚ هل؟ يّحق اهلل ؿٚل: ؿقُل اهلل:  !ٕٕبٖتؽ مٚ هق ـٚئ

 .(5)  مٚ ينُٚء ويثبٝ وظَْدُه أم افُتٚب

ّٔبٚت  :ؿِٝ إشْٚده ضًٔػ، وظذ ؾرض ثبقتف ظـ ـًٛ يِزم تٖويِف بٖصقل ادٌ

ؾَد روى افسّْٜ وافنًٜٔ ذفؽ؛ أي مٚ  ،افتل أخز هبٚ إٔبٔٚء اهلل تًٚػ، شٔام ٕبْٔٚ حمّد 

ِّؼ بٚفٍتـ وأذاط افسٚظٜ وؽر ذفؽ مـ افًِؿ ادبذول فِْٚس ظـ ضريؼ إٕبٔٚء   ..تً

أخزٕٚ افٍوؾ بـ احلبٚب اجلّحل، ؿٚل: حدثْٚ  :ؿٚلأخرج ابـ حبٚن 

ؿٚل: حدثْٚ بؼ بـ ادٍوؾ، ظـ ظبد افرمحـ بـ إشحٚق، ظـ افزهري، مسدد، 

فَد ؿٚم رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف  »ظـ حذيٍٜ ؿٚل:  ظـ أيب إدريس اخلقٓين

 ـْٝ ؾحدثْٚ مٚ هق ـٚئـ بْْٔٚ وبغ افسٚظٜ مٚ يب أؿقل فُؿ: إيّن  وشِؿ مَٚمًٚ 

 .(2) ش حٍظ ذاك مـ حٍيف وٕسٔف مـ ٕسٔف ،فَد ـٚن مًل ؽري وحدي

وخيسٖ ـٓٛ افٔٓقدي أن يُقن ؿٚصدًا ؿِٝ: إشْٚده صحٔح ظذ ذط افنٔخغ. 

ًٚ ـٚن ؾٍل حديٞ ـًٛ طٓقر سيح يف افبداء ، وربام شًْرض إػ ظِؿ أهؾ ..ؽر هذا، وأي

ًٚ مع افٍسحٜ ل يف افٍهؾ افثٚفٞل يف هذا  ،افبٔٝ     ..ٓحَ

                                                           
 . مٗشسٜ افرشٚفٜ.21395. رؿؿ: 395: 59تٍسر افىزي )ت: اإلمٚم أمحد حمّد صٚـر(  (5)

 . افرشٚفٜ، بروت.9947، رؿؿ: 9: 51صحٔح ابـ حبٚن )ت: إرٕٗوط(  (2)
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 شٓ يرد افَدر إّٓ افدظٚء» :ظـ افْبلّ حديٞ ثقبٚن 

أخزٕٚ ظبد افرمحـ بـ محدان اجلمب، ؿٚل:  هل(311)أخرج احلٚـؿ 

افرازي، ثْٚ ؿبٔهٜ بـ ظَبٜ، وأخزٕٚ أبق  سهبّدان، ثْٚ أبق حٚتؿ حمّد بـ إدري

بّرو، ثْٚ حمّد بـ ؽٚفٛ، ثْٚ أبق حذيٍٜ، ؿٚٓ: ثْٚ  بُر بـ أيب ٕك افدرابردي

شٍٔٚن افثقري، ظـ ظبد اهلل بـ ظٔسك، ظـ ظبد اهلل بـ أيب اجلًد، ظـ ثقبٚن 

افدظٚء، وٓ يزيد دم افًّر  ٓ يرد افَدر إّٓ »ريض اهلل ظْف ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل: 

  .شافرجؾ فٔحرم افرزق بٚفذٕٛ يهٔبف افز، وإنّ  إّٓ 

 .(5) هذا حديٞ صحٔح اإلشْٚد، ومل خيرجٚهؿٚل احلٚـؿ: 

حدثْٚ وـٔع، حدثْٚ شٍٔٚن، ظـ ظبد اهلل بـ ظٔسك،  :وأخرجف أمحد ؿٚل

افرجؾ فٔحرم  إنّ » ظـ ظبد اهلل بـ أيب اجلًد، ظـ ثقبٚن ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل:

 .شافز افدظٚء، وٓ يزيد دم افًّر إّٓ  افرزق بٚفذٕٛ يهٔبف، وٓ يرد افَدر إّٓ 

 .(2) حسـ حديٞ :ؿٚل صًٔٛ إرٕٗوط

 شافدظٚء ٓ يرد افَدر إّٓ »بٚب مٚ جٚء ؿٚل:  هل(276)وأخرجف افسمذي 

حدثْٚ حمّد بـ محٔد افرازي، وشًٔد بـ يًَقب، ؿٚٓ: حدثْٚ حئك  :ؿٚل

بـ افرضيس، ظـ أيب مقدود، ظـ شِٔامن افتّٔل، ظـ أيب ظثامن افْٓدي، ظـ 

افدظٚء،  ٓ يرد افَوٚء إّٓ »رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: شِامن ؿٚل: ؿٚل 

 . ويف افبٚب ظـ أيب أشٔدش: افِزّ  وٓ يزيد دم افًّر إّٓ 

 .(4) وهذا حديٞ حسـؿٚل افسمذي: 

                                                           
ّٜٔ، بروت.5953، رؿؿ: 971: 5مستدرك احلٚـؿ )مهىٍك ظبد افَٚدر(  (5)  . افًِّ

 . افرشٚفٜ، بروت.22499، رؿؿ: 99: 47مسْد أمحد )ت: إرٕٗوط(  (2)

 .2546، رؿؿ: 59: 3شْـ افسمذي )ت: بنٚر ظقاد(  (4)
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ًّ ؿد مـ أهؾ افسْٜ، يف ظِقم افَْد وادهىِح بتدئغ ؿِٝ: ثّٜ بًض اد ػ ض

ًٚ مْف إّٔ  ،قدودماحلديٞ بٖيب  افؤًػ وفٔس افثَٜ، ومهٔبٜ ادهٚئٛ أن جيزم ادبتدئقن ف طّْ

 ..دون إحٚضٜ وؾٓؿادتٍَٔٓقن 

ذيؾ ؾَِد ؿٚل:  هل(425) افىحٚويادنٓقر، احلٍْل اإلمٚم حسبْٚ أن 

هق ظبد افًزيز بـ أيب شِٔامن مقػ هذيؾ، وهق ظْد  ،أبق مقدود: احلديٞ أظمه

 .(5)ثَٜ :أهؾ احلديٞ

يف صحػ  اهلل يُتٛ فًِبد أجمً  واجلقاب ادحَؼ: أنّ ؿٚل ابـ تّٜٔٔ: 

ظّؾ مٚ يقجٛ افَْص  وإنْ  ،ؾ٘ذا وصؾ رمحف زاد يف ذفؽ ادُتقب؛ ادمئُٜ

 .(2) َٕص مـ ذفؽ ادُتقب

ًٚ أّن افزيٚدة وافَْٔهٜ يف إظامر هل مـ ؿدر اهلل  ،وؿد مّرت ـِّٜ ابـ تّٜٔٔ أيو

 ..ٓ خيرجٚن ظـ ذفؽ ،تًٚػ وتَديره

  .حديٞ ثقبٚن سيح يف حََٜٔ افبداء :دةافزب

  

                                                           
 . افرشٚفٜ، بروت.4199، رؿؿ: 79: 9منُؾ أثٚر )ت: صًٔٛ إرٕٗوط( ذح  (5)

 . جمّع ادِؽ ؾٓد، افسًقديٜ.362: 53جمّقع افٍتٚوى )ت: ظبد افرمحـ ؿٚشؿ( (2)



 ................................................................................ افَبداء 32

 

 يدؾع صبٜٓ افتْٚدم هـ(321)اإلمٚم افىحٚوي 

ظـ ثقبٚن ريض اهلل ظْف ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل .. :.ؿٚل اإلمٚم افىحٚوي

...، شافدظٚء افز، وٓ يرد افَوٚء إّٓ  ٓ يزيد دم افًّر إّٓ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

إٔف شّع رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ إٔس بـ مٚفؽ ريض اهلل ظْف 

 ش مـ رسه أن يْسٖ فف يف أثره، ويقشع ظِٔف يف رزؿف، ؾِٔهؾ رمحف»يَقل: 

أن اَّلل ظز وجؾ إذا أراد أن »يروى ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: و

ش خيِؼ ٕسّٜ أمر ادِؽ بٖربع ـَِمت: رزؿٓٚ، وأجِٓٚ، وظِّٓٚ، وصَل أو شًٔد

قد. ويف حديٞ حذيٍٜ بـ أشٔد مثؾ ذفؽ وزيٚدة ظِٔف، يف حديٞ ابـ مسً

  .شؾم يزاد ظذ ذفؽ وٓ يَْص مْف»وهل: 

ؾُٚن جقابْٚ فف يف ذفؽ ؛ وهذا اختمف صديد :ؿٚل اإلمٚم افىحٚوي

ٚ ٓ اختمف ؾٔف، إذ ـٚن ؿد حيتّؾ أن هذا ممّ  نّ إبتقؾٔؼ اهلل ظز وجؾ وظقٕف: 

مل  برت ـذا، وإنْ  جًؾ أجِٓٚ إنْ  ،افْسّٜيُقن اهلل ظز وجؾ إذا أراد أن خيِؼ 

مل يُـ مْٓٚ  ـٚن مْٓٚ افدظٚء رد ظْٓٚ ـذا , وإنْ  تز ـذا، دٚ هق دون ذفؽ , وإنْ 

مل تًِّف رزؿٝ ـذا،  ظِّٝ ـذا حرمٝ ـذا , وإنْ  افدظٚء ٕزل هبٚ ـذا , وإنْ 

ويف  ٚ يثبٝ يف افهحٍٜٔ افتل ٓ يزاد ظذ مٚ ؾٔٓٚ وٓ يَْص مْف،ويُقن ذفؽ ممّ 

 .(5) ذفؽ بحّد اهلل افتئٚم هذه أثٚر واتٍٚؿٓٚ

مجٓقر أهؾ افسْٜ ظِٔف ، وؾٔام َِْٕٚ ظْف ؿبؾ ؿِٔؾهق افذي ؿٚفف ابـ تّٜٔٔ هذا  :ؿِٝ

 .هداهؿ اهلل، ٕٚهٔؽ ظـ إمجٚع افنًٜٔ إٔٚر اهلل برهّٚنؿ وشدد خىٚهؿ ورمٔتٓؿ

 

 

                                                           
 . افرشٚفٜ، بروت.4199، رؿؿ: 79: 9ذح منُؾ أثٚر )ت: صًٔٛ إرٕٗوط(  (5)
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 بٚفدظٚء هرؿّد مٚ  يّحق اَّللابـ ظّبٚس: 

بـ ظبد  افىٚهر أمحد بـ ظّرو صحٔحف ؿٚل: حدثْل أبقمسِؿ يف أخرج 

اخلقٓين، ظـ أيب ظبد افرمحـ ئ هٕٚ اهلل بـ رسح، حدثْٚ ابـ وهٛ، أخزين أبق

بـ افًٚص، ؿٚل: شًّٝ رشقل اهلل، يَقل:  احلبع، ظـ ظبد اهلل بـ ظّرو

ؿبؾ أن خيِؼ افسَموات وإرض بخّسغ أفػ شْٜ،  ـتٛ اَّلل مَٚدير اخلَّلئؼ»

 .(5)شل: وظرصف ظذ ادٚءؿٚ

ؿِٝ: إشْٚده صحٔح دون ـمم، وؿقفف ظرصف ظذ ادٚء، أي ؿبؾ خِؼ افساموات 

فتَدير؛ إذ اهلل شبحٕٚف افًِؿ بٚأي يف افِقح ادحٍقظ، ٓ  وإرضغ، وـتٛ اهلل ادَٚدير،

 .شبحٕٚف وتًٚػ ،يُقن، ومٚ مل يُـ فقـٚن ـٔػ يُقنمٚ ظٚمل بام ـٚن، ووتًٚػ 

ثْٚ أبق ظبد اهلل  :احلٚـؿ ؿٚل فأخرجغ افتّسؽ ب٘ضمؿف، دٚ قٓ يسفُـ 

حمّد بـ يًَقب احلٚؾظ، ثْٚ حٚمد بـ حمّقد، ثْٚ إشحٚق بـ شِٔامن افرازي، 

ٓ يٍْع احلذر »ثْٚ حْيِٜ، ظـ ضٚوس، ظـ ابـ ظبٚس ريض اهلل ظْٓام، ؿٚل: 

 .شافَدربٚفدظٚء مٚ ينٚء مـ  يّحقمـ افَدر، وفُـ اَّلل 

 .(2)، وواؾَف افذهبلهذا حديٞ صحٔح اإلشْٚد ومل خيرجٚهؿٚل احلٚـؿ: 

، وهذا يّحق مٚ ؿّدره ظذ افًبٚد بٚفدظٚءؿد ؿٙ أن وهق ٕصٌّ أّن اهلل تًٚػ  :ؿِٝ

 .بِحّف وصحّف وظيّفافذي َٕقفف وًٕتَده هق افبداء 

ًٚ ؛ ؾّّ٘نام جيًّٚن بّٖن اهلل تًٚػ  ؿد ؿّدر ؿبؾ خِؼ وٓ مْٚؾٚة بغ احلديثغ إضمؿ

 .واهلل يًٍؾ مٚ ينٚء ،بٚفدظٚء ل بًد خَِٓٚل مٚ ؿّدر أن يّحق  ،افساموات

ؿد مّرت تهٚريح بًض افًِامء يف أّن هذا افتَدير اإلهلل هق يف ظِؿ اهلل إزيل و

ِّ متَدير افثٚبٝ،  ، رمحف مثًم زاد أجِف، وإن مل يًٍؾ َٕص وصؾ ، إنْ ..شًل افًبدظذ ؼ ً

 ..افًْقان أيت ينٓد فف

                                                           
 .إحٔٚء افساث افًريب، بروت. 2914، رؿؿ: 2133: 3ؾٗاد ظبد افبٚؿل(  )ت: صحٔح مسِؿ(5)

 . افًِّٜٔ، بروت.4444. رؿؿ: 491: 2مستدرك احلٚـؿ )ت: مهىٍك ظبد افَٚدر(  (2)
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 افٍرار مـ ؿدر اَّلل إػ ؿدر اَّلل، وـَّلمهٚ مُتقب

 !!حديٞ افرؿٜٔ

حدثْٚ ابـ أيب ظّر، ؿٚل: حدثْٚ شٍٔٚن، ظـ مٚ أخرجف افسمذي ؿٚل: 

افزهري، ظـ أيب خزامٜ، ظـ أبٔف ؿٚل: شٖفٝ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

ٕتداوى بف وتَٚة ٕتَٔٓٚ، هؾ ؾَِٝ: يٚ رشقل اهلل، أرأيٝ رؿك ٕسسؿٔٓٚ ودواء 

 ًٚ  .شهل مـ ؿدر اَّلل» :افْبّل  ؿٚل !؟ ترد مـ ؿدر اهلل صٔئ

 .(5)هذا حديٞ حسـ  :ؿٚل افسمذي

 تًٚػؾرار مـ ؿدر اَّلل إػ ؿدر اَّلل افقبٚء: حديٞ ظّر دم 

حدثْٚ ظبد اهلل بـ يقشػ، أخزٕٚ مٚفؽ، ظـ ابـ وأخرج افبخٚري ؿٚل: 

ظبد افرمحـ بـ زيد بـ اخلىٚب، ظـ ظبد اهلل بـ صٓٚب، ظـ ظبد احلّٔد بـ 

ظّر بـ اخلىٚب خرج  ظبد اهلل بـ احلٚرث بـ ٕقؾؾ، ظـ ظبد اهلل بـ ظبٚس: أنّ 

افقبٚء ؿد وؿع  ؾٖخزوه أنّ ، م، حتك إذا ـٚن برسغ فَٔف أمراء إجْٚدٚإػ افن

 ظِٔف.ؾٖصبحقا   مهبح ظذ طٓرٍ ؾْٚدى ظّر يف افْٚس: إيّن ...، مٚبٖرض افن

فق ؽرك ؿَٚلٚ يٚ أبٚ  »ؾَٚل ظّر:  !مـ ؿدر اهلل؟ ظبٔدة بـ اجلراح: أؾراراً  ؿٚل أبق

 .(2) ش...ًٕؿ ٍٕر مـ ؿدر اَّلل إػ ؿدر اَّلل !ظبٔدة؟

ـممهٚ  ،ومٚ ـتٛ يف افِقح ظذ ؿسّغ ،ؿِٝ: وهق ّٕص أّن ؿدر اهلل تًٚػ وؿوٚئف

ِّؼ يف أم افُتٚب، ثٚبٝ  :أحدمهٚ ،يف ظِؿ اهلل ٓ يًزبٚن ظْف تًٚػ يف ـتٚب ادحق، وأخر مً

 ـام ذـرٕٚأّن افُتٚب ـتٚبٚن،  ابـ ظّبٚس حز إّمٜ .، وشٖٔيت ظـ .متٌّر بسًل افًبٚد

 .ؾٚرتَٛ، أـثر مـ مّرة

                                                           
 . افٌرب اإلشممل، بروت.2191رؿؿ: . 399: 4شْـ افسمذي )ت: بنٚر ظقاد(  (5)

 ، دار ضقق افْجٚة.1726: .رؿؿ541: 7صحٔح افبخٚري )ت: زهر افْٚر(  (2)
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 اإلمٚم افٌزاِل يدؾع صبٜٓ تْٚدم افتَدير مع ادحق

افَوٚء ٓ  ؾ٘ن ؿٔؾ: مٚ ؾٚئدة افدظٚء مع أنّ  :هل(111) افٌزايلاإلمٚم ؿٚل 

 ، ؾ٘ن افدظٚء شبٛ ردّ افبَّلء بٚفدظٚء مـ مجِٜ افَوٚء ردّ  ؾٚظِؿ أنّ  !مرد فف؟

 وـام أنّ  ،افبذر شبٛ خلروج افْبٚت مـ إرض افبمء، ووجقد افرمحٜ، ـام أنّ 

 .(5) افسس يدؾع افسٓؿ، ـذفؽ افدظٚء يرد افبمء

افًّر  وؿد يراد بٚفَْص افَْص مـ :وؿد مّرت ـِّٜ ابـ تّٜٔٔ

ـام يراد بٚفزيٚدة افزيٚدة يف افًّر ادُتقب. ويف افهحٔحغ ظـ افْبل ، ادُتقب

وؿد  شؾِٔهؾ رمحف ،(2) ويْسٖ فف دم أثره ،مـ رسه أن يبسط فف دم رزؿف»ف ؿٚل: إّٔ 

ادراد بف افزـٜ يف افًّر بٖن يًّؾ يف افزمـ افَهر مٚ ٓ  ؿٚل بًض افْٚس: إنّ 

 .افرزق وإجؾ مَدران مُتقبٚن يف افُثر ؿٚفقا: ٕنّ  يًِّف ؽره إّٓ 

 هل أيوًٚ  ،يف افًّؾ وافٍْع افزيٚدةوهل  ،ؾَٔٚل هلٗٓء تِؽ افزـٜ

 .(4)وتتْٚول مجٔع إصٔٚء ،مَدرة مُتقبٜ

 

  

                                                           
 . دار افٍُر، بروت.467حُٚه ظْف افْقوي يف إذـٚر)ت: ظبد افَٚدر إرٕٗوط(:  (5)

ًٚ. شظّره »و أخرى:  ش أجِف»يف بًض ادهٚدر:  (2)  وافُّؾ بًّْك، وشًْرض فذفؽ ٓحَ

 افسًقديٜ.. جمّع ادِؽ ؾٓد، 362ل361: 53جمّقع افٍتٚوى )ت: ظبد افرمحـ ؿٚشؿ( (4)
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 وؿٍٜ مع حديٞ ابـ ظبٚس إّٓ افنَٚوة وافسًٚدة

حدثْل أيب، ٕٚ ؿٚل:  افسّْٜ يف هل(265)أخرج ظبد اهلل بـ أمحد بـ حْبؾ 

ظـ ابـ وـٔع، ٕٚ ابـ أيب فٔذ، ظـ ادْٓٚل بـ ظّرو، ظـ شًٔد بـ جبر، 

افنَٚء وافسًٚدة واحلٔٚة  إّٓ »ؿٚل:  يّحق اَّلل مٚ ينٚء ويثبٝ :ظبٚس

 .(5) شوادقت

؛ ـٚإلمٚم مجع أهؾ افَْدأ، فُـ ثَٚةً وإن ـٕٚقا رجٚفف ؾإشْٚده ضًٔػ،  :ؿِٝ

أّن ابـ أيب افْسٚئل وابـ شًٔد افَىٚن وابـ حّبٚن وافبَٔٓل واحلٚـؿ افْٔسٚبقري وؽرهؿ، 

ضًٔػ ، فُّْف ٓ يُذب ثَٜ :، وهق افَٚيض حمّد بـ ظبد افرمحٚن بـ يسٚر إٕهٚريفٔذ

ٜ أحٚديثف بؾ ؿد ؿٚل احلٚـؿ: ظٚمّ  ،ؾٚحش اخلىٖ ،ّدء احلٍظاحلديٞ، فٔس بٚفَقّي ؾٔف، 

 ..هق مًٚرضؾم يىّئـ بهدوره، ثّؿ  ،وؿد إٍرد بٚفٍِظ أظمهمَِقبٜ. 

 :ؿٚل هل(359)أبق افَٚشؿ افمفُٚئل  ،اإلمٚم هبٜ اهلل بـ احلسـ فأخرجبام 

)مَبقل ؿٚل: أخزٕٚ أمحد بـ محدان  ٓ بٖس بف، مًتّد( ،)بـ ظثامن افقاظظأخزٕٚ احلسـ 

)بـ ظّرو ؿٚل: ثْٚ مًٚويٜ  (مقشك إشدي، إمٚم حٚؾظ ثَٜ)بـ ؿٚل: ثْٚ بؼ  حسـ احلديٞ(

، إمٚم حٚؾظ ثَٜ خ م( ،)إبراهٔؿ بـ حمّد افٍزاري ؿٚل: ثْٚ أبق إشحٚق إزدي، حٚؾظ ثَٜ خ م(

)اإلمٚم ادٍرس  ، ظـ شًٔد بـ جبر)إشدي ثَٜ خ( ظـ شٍٔٚن، ظـ ادْٓٚل بـ ظّرو

ظز وجؾ: يّحق اهلل مٚ ينٚء ويثبٝ وظْده ، ظـ ابـ ظبٚس يف ؿقفف افثَٜ افٍَٔف خ م(

  .(2) شافنَٚء وافسًٚدة وادقت »افُتٚب ؿٚل:  أمّ 

ًٚ ٓ يّحكويُّـ اجلّع بغ احلديثغ، إشْٚده مَبقل.  :ؿِٝ وبام  ،بام ـٚن حمتقم

ًٚ يّحك، وشٖٔيت ظـ ابـ ظّبٚس أّن هلل تًٚػ  ًٚ مؼوض أم  :أحدمهٚ ،ـتٚبغـٚن مًَِ

                                                           
ّٔؿ، افدمٚم.967، رؿؿ: 355: 2افسْٜ )ت: حمّد افَحىٚين(  (5)  . دار ابـ افَ

 . دار ضٔبٜ، افسًقدّيٜ.673، رؿؿ: 916: 4ذح أصقل أهؾ افسْٜ )ت: أمحد افٌٚمدي(  (2)
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ِّؼ ظذ شًل افًبد  ،ـتٚب ادحق :وافثٚين ،وؾٔف ظِؿ اهلل تًٚػ بٚخلقاتٔؿ ،افُتٚب ادً

  ..، وؿد ؿٙ اهلل بُِٔٓام ـام ٕص افَرآن افُريؿ..واختٔٚره
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َٝ  » :احلسـ  إمٚمْٚدظٚء  ْٔ  ش َوِؿِْل َذَّ َمٚ َؿَو

حدثْٚ وـٔع حدثْٚ  :ؿٚل هل(235)أمحد بـ حْبؾ إمٚم احلْٚبِٜ أخرج 

يقٕس بـ أيب إشحؼ ظـ بريد بـ أيب مريؿ افسِقيل ظـ أيب احلقراء ظـ احلسـ 

ؿَّ اهدِّن  »بـ ظع: ؿٚل: ظِّْل رشقل اهلل ـِامت أؿقهلـ يف ؿْقت افقتر:  ُٓ َِّ اف

 ، َٝ ْٔ ـْ َتَقفَّ َّ ، َوَتَقفَِّْل ؾِٔ َٝ ْٔ ـْ َظَٚؾ َّ َوؿِِْل َذَّ َمٚ ؾّٔـ هديٝ، وَظٚؾِِْل ؾِٔ

َٝ ؿَ  ْٔ ـْ َو َٓ َيِذلُّ َم ُف  َّٕ َْٔؽ، إِ َِ َٙ َظ َْ َٓ ُي َِِْض َو َؽ َت َّٕ ، إِ َٝ ، َوَبِٚرْك ِِل ؾََِٔم َأْظَىْٔ

 َٝ ْٔ َٚف ًَ َٝ َوَت ـْ َْٚ َتَبَٚر ََٕؽ َربَّ ، ُشبَْحٚ َٝ ْٔ  . ش َواَف

 .(5) إشْٚده صحٔح :ؿٚل اإلمٚم أمحد حمّد صٚـر

وهق ٕص أّن اهلل تًٚػ  .فف أـثر مـ ضريؼ ،ؿِٝ: احلديٞ صحٔح ب٘مجٚع أهؾ افسّْٜ

  ..، وهق افبداء..بٚفدظٚء ّذ ؿوٚئفؿد ؿٙ أّن يٌّر 

 !بّٖن افّؼ ٓ يَع مـ اَّلل تًٚػ، بؾ مـ افًبد ؟!! :وٓ يَٚل

فُّْف ٓ يَع إّٓ ب٘ذٕف شبحٕٚف، ؽر خٚرج ظـ شِىٕٚف وؿدرتف وظِّف  ،بذ :ؿِْٚ

ؽٚيٜ إمر أّن  ،بؾ ٓ يُّـ فِّؼ أن يقجد فقٓ ؿوٚء اهلل تًٚػ يف إجيٚده ،وحُّتف وإجيٚده

 ..وب٘جيٚز ؾٚهلل خٚفؼ ـّؾ رء ،افًبد ؿد اختٚره

 وـٖنّ  ـ ٍٕقا أن تُقن افؼور ب٘ذن اهلل تًٚػ؛ؿدرّيٜ هذه إّمٜ افذيمَٚفٜ اهلل ؿّبح و

ًٚ يٖذن بهدور افؼور، ؽره شبحٕٚف ًٚ ثٕٚٔ  ..ـبراً   يَقفقن ظِقاً ػ اهلل ظاّم تًٚ ،هْٚك إهل

وهؿ ؾرؿٜ مـ ادًتزفٜ  ،وهيقن اخلىٛ أّن هٗٓء افوٚفغ ٓ وجقد هلؿ افٔقم

 ..يف أـز طّْل افٔقم ٓ أثر هلؿ  ،إَرضقاؿد  ،إوائؾ

  

                                                           
 . دار احلديٞ، افَٚهرة.5759، رؿؿ: 434: 2مسْد أمحد )ت: أمحد صٚـر(  (5)
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 صِٜ افرحؿ تٌّر أجٚل

حدثْٚ حمّد بـ أيب يًَقب افُرمٚين، حدثْٚ  :أخرجف افبخٚري ؿٚل

حسٚن، حدثْٚ يقٕس، ؿٚل حمّد هق افزهري: ظـ إٔس بـ مٚفؽ ريض اهلل ظْف، 

ُه َأْن ُيبَْسَط فَ »ؿٚل: شًّٝ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، يَقل:  ـْ رَسَّ  ُف دِم ـَم

َٖ فـِرْزؿِِف، َأْو يُ  َِٔهْؾ َرمِحَفُ دمُف ـَْْس ِْ  .(5) ش َأَثِرِه، َؾ

 ،أجِف أي شأثره يْسٖ فف يف » :ومًْك ،ؿِٝ: إشْٚده ظْد أهؾ افسْٜ صحٔح ٓ ريٛ

 ..يدّل ظذ ذفؽ

أخزٕٚ أبق يًذ،  :يف صحٔحف ؿٚل (هل 413)مٚ أخرجف اإلمٚم ابـ حبٚن 

ؿٚل: حدثْٚ ـٚمؾ بـ ضِحٜ اجلحدري، ؿٚل: حدثْٚ فٔٞ بـ شًد، ظـ ظَٔؾ، 

مٚفؽ، يَقل: ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف ف شّع إٔس بـ ظـ ابـ صٓٚب، إّٔ 

 .ش، ويبسط فف دم رزؿف، ؾِٔهؾ رمحفدم أجِفمـ أحٛ أن يْسٖ فف » وشِؿ:

ؽر ـٚمؾ  ،إشْٚده صحٔح ظذ ذط افنٔخغ :ؿٚل صًٔٛ إرٕٗوط

بـ ضِحٜ اجلحدري، ؾَد وثَف ادٗفػ وأمحد وافدارؿىْل، وؿٚل أبق حٚتؿ 

 .(2) وؽره: ٓ بٖس بف

ٍٜ َأَجٌؾ َؾَِ٘ذا   :يْٚيف ؿقفف تًٚػ ل يف طٚهره أصُؾ افبًض أّن هذا لؿِٝ:  ؾِّ ُأمَّ ُُ
َوفِ

ِدُمقنَ  َْ َٓ َيْسَت ًٜ َو ِْٖخُروَن َشَٚظ َٓ َيْسَت ْؿ  ُٓ ُِ  .(4) َجَٚء َأَج

قِن  ؿِٝ: جقابف يف ؿقفف تًٚػ:  ًُ قُه َوَأضِٔ َُ ْؿ  (3)اْظُبُدوا اَّللََّ َواتَّ ُُ ُٕقبِ ـْ ُذ ْؿ ِم ُُ ْر َف
ٍِ ٌْ َي

ك ًّّ ْؿ إَِػ َأَجٍؾ ُمَس ـُ ْر خِّ َٗ ؛ ؾٖجؾ ٓ يًِّف إّٓ اهلل تًٚػ مُتقب ؛ رضورة وجقد أجِغ(3) َوُي

ِّؼ ظذ اختٔٚر افًبٚد ،أو أّم افُتٚبيف افِقح   ..ضٚظٜ أو مًهٜٔ وآخر مً

                                                           
 . دار ضقق افْجٚة.2197، رؿؿ: 19: 4افْٚر( صحٔح افبخٚري )ت: زهر  (5)

 . 349، رؿؿ: 591: 2صحٔح ابـ حبٚن )ت: صًٔٛ إرٕٗوط(  (2)

 .43إظراف:  (4)

 .3ل4ٕقح:  (3)
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 هـ(449)ابـ بىٚل  ،اإلمٚمجقاب 

ظِٔف ؾ٘ن ؿٔؾ: هذا احلديٞ يًٚرض ؿقفف  :ابـ بىٚل، ظع بـ خِػؿٚل 

ؾُٔتٛ رزؿف ..، بىـ أمف أربًغ يقًمٚ موٌٜ جيّع خِؼ أحدـؿ دم»: افسمم

 وجف اجلّع بْٔٓام ظذ ؿقفغ: ؿٚل ادِٓٛ: اختِػ افًِامء يف .شوأجِف

صِتف أؿٚربف صدؿٜ،  رزؿف هق افزـٜ؛ ٕنّ  مًْك افبسط يف ؾَٔؾ:

ش أثره ويْسٖ دم»ادٚل وتزيد ؾٔف، ؾّْٔق هبٚ ويزـق. ومًْك ؿقفف:  وافهدؿٜ ُتريب

  ....ف مل يّٝ: يبَك ذـره افىٔٛ وثْٚؤه اجلّٔؾ مذـقًرا ظذ إفسْٜ، ؾُّٖٕ يأ

 ؾ٘نّ  وصؾ رمحف ف إنْ ف جيقز أن يُتٛ ىف بىـ أمف إّٔ : إّٔ افَقل افثِّٚنو

َؿَٚل ؿهٜ ٕقح:  رمحف ؾُذا، بدٓفٜ ؿقفف تًٚػ يف مل يهؾ رزؿف وأجِف ـذا، وإنْ 

ِذيٌر ُمبٌِغ  َٕ ْؿ  ُُ قِن  (2)َيَٚؿْقِم إِِّنِّ َف ًُ قُه َوَأضِٔ َُ ْؿ  (3)َأِن اْظُبُدوا اَّللََّ َواتَّ ُُ قبِ ُٕ ـْ ُذ ْؿ ِم ُُ ْر َف
ٍِ ٌْ َي

قنَ  ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ َت ـُ ُر َفْق  خَّ َٗ َٓ ُي ك إِنَّ َأَجَؾ اَّللَِّ إَِذا َجَٚء  ًّّ ْؿ إَِػ َأَجٍؾ ُمَس ـُ ْر خِّ َٗ ؿد  يريد أجمً  َوُي

 ،حٚل مًهٔتُؿ أجؾ اهلل إذا جٚء يف ٕنّ  ؛يٗخرـؿ إفٔف ،أضًتؿ ؿٙ بف فُؿ إنْ 

َُٕس دََّٚ  : ؿٚل تًٚػ ؛ٓ يٗخر ظُْؿ َّٓ َؿْقَم ُيق ٚ إِيََمُُنَٚ إِ َٓ ًَ ٍَ ْٝ َؾَْ ٌٜ آَمَْ ْٝ َؿْرَي َٕ ٚ ـَ  َٓ ْق َِ َؾ

 َٚٔ ْٕ َِٔٚة افدُّ ْزِي دِم احْلَ
ْؿ َظَذاَب اخْلِ ُٓ َْٚ َظْْ ٍْ َن ـَ َُْٚهْؿ  وهق اهلمك ظذ افٍُر  آَمُْقا  ًْ َوَمتَّ

ِّ   إَِػ ِحغٍ  إجِغ اشتحؼ ٓ يٗخر ظْف،  ّي ف، أف مـ ادُتقب ىف بىـ أمّ ؾٓذا ـ

ُٝ َوِظَْْدُه ُأمُّ اْفَُِتِٚب   ويٗيد هذا ؿقفف تًٚػ: ُحق اَّللَُّ َمٚ َيَنُٚء َوُيْثبِ ّْ وؿد روى ؛  َي

دظٚئف:  ف ـٚن يَقل يفروى إّٔ  ؛ ؾَدهلذه أيٜ ظـ ظّر بـ اخلىٚب مٚ هق تٍسر

ًٚ  لإن ـْٝ ـتبتْ افِٓؿ» ؽ تَقل: شًًٔدا، ؾّٕ٘  لواـتبْ ل، ؾٚحمْظْدك صَٔ

 .(5)  يّحق اَّلل مٚ ينٚء ويثبٝ وظْده أم افُتٚب

وهق افراجح بؾ ادتًّغ ؛ إذ  ،واضح أّن اإلمٚم ابـ بىٚل مٚئؾ فَِقل افثٚين :ؿِٝ

، ينٓد دٔمٕف تكحيف يف دؾع صبٜٓ افتْٚيف ادّٚرة ؛ ؾٓٚك ؿقفف ..إّول متُِػ خمف افيٚهر

ًٚ ؾهٔحًٚ   ..سحي

                                                           
 . مُتبٜ افرصد، افريٚض.219: 9ذح ابـ بىٚل )ت: يٚرس إبراهٔؿ(  (5)
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 ابـ بىٚل يدؾع صبٜٓ تْٚدم ظِؿ اَّلل مع افبداء اإلمٚم

ْسٖ فف ىف أجِف، وؿد ؿٚل ؿٔؾ ـٔػ يُ  ؾ٘نْ  :يف مقضع آخر مـ ذحفؿٚل 

ِدُمقنَ  تًٚػ:  َْ َٓ َيْستَ ًٜ َو ِْٖخُروَن َشَٚظ َٓ َيْسَت ْؿ  ُٓ ُِ  َأَجٌؾ َؾَِ٘ذا َجَٚء َأَج
ٍٜ
ؾِّ ُأمَّ ُُ

وؿٚل  ، (5)  َوفِ

 !؟شبىـ أمف أثره وأجِف ورزؿف ابـ آدم يُتٛ دم إنّ » :لافْب

 يفف ظذ مٚ ـٚن فف مـ افًّؾ افذ ءً ؾًؾ ذفؽ بف جزا ف إنْ ؾٚجلقاب: إّٔ 

ًٚ  يفف ؽر زائد يرضٚه، ؾّٕ٘  ؿبؾ تُقيْف، وٓ  مل يُـ فف ظٚدًٚ  ظِؿ اهلل تًٚػ صٔئ

 ًٚ  ،هق زائد ىف ظّره لبام افًبد ؾٚظؾ وبٚفزيٚدة افت ًٚ ، بؾ مل يزل ظٚدٕٚؿص مْف صٔئ

 ٕٚؿص ؿبؾ خَِف ٓ ،هق بَىًف رمحٜ مـ ظّره يبهِٜ رمحف، وافَْص افذ

 .(2) مـ ذفؽ ءيًزب ظْف ر

 يدؾع صبٜٓ افتْٚدم هـ(923)اإلمٚم افَسىَّلِّن 

 ؛افزـٜ ؾٔف ،مًْك افبسط يف افرزق: اإلمٚم أمحد بـ حمّد افَسىمينؿٚل 

افًّر حهقل افَّقة  ويف ،ؾّْٔق هبٚ ،وتزيد ؾٔف ،إذ افهِٜ صدؿٜ وهل تريب ادٚل

  .)هذا ؿقل( ؾُٖٕف مل يّٝ ،أو يبَك ثْٚؤه اجلّٔؾ ظذ إفسْٜ ،يف اجلسد

وصؾ رمحف ؾرزؿف  إنْ  ،ف جيقز أن يُتٛ يف بىـ أمفبّٖٕ  )افَقل افثٚين( و

 ؾُذا.رمحف مل يهؾ  وإنْ  ،وأجِف ـذا

يف ـتٚب افسؽٔٛ وافسهٔٛ فِحٚؾظ أيب مقشك ادديْل مـ حديٞ و

ومٚ  ،اإلٕسٚن فٔهؾ رمحف نّ إ»ظبد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص ظـ افْبل إٔف ؿٚل: 

افرجؾ  وإنّ  ،ؾٔزيد اَّلل تًٚػ دم ظّره ثَّلثغ شْٜ ،ثَّلثٜ أيٚم بَل مـ ظّره إّٓ 

تًٚػ ظّره حتك ٓ ؾَْٔص اَّلل  ،فَٔىع رمحف وؿد بَل مـ ظّره ثَّلثقن شْٜ

 اهل..(4) ؿٚل: حديٞ حسـ ثؿّ  شثَّلثٜ أيٚم يبَل مْف إّٓ 

                                                           
 .43إظراف:  (5)

 مُتبٜ افرصد، افريٚض.. 219: 9ذح ابـ بىٚل )ت: يٚرس إبراهٔؿ(  (2)

 . إمرّيٜ افُزى، مك.57: 3إرصٚد افسٚري فَِسىمين  (4)
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ٕٕس بىقل افًّر،  دظقة افْبل ؿٚل حتٝ بٚبوؿد رّجح افَقل افثٚين ؛ ؾَِد  :ؿِٝ

  :مٚ ّٕهف

أجٚل ٓ يزاد ؾٔٓٚ وٓ  ؾام مًْك دظٚئف فف بىقل افًّر، وؿد ظِؿ أنّ 

  !بىـ أّمف؟ ظذ مٚ ـتٛ يف ،يَْص مْٓٚ

أضٚع اهلل  إنْ  ،اهلل تًٚػ يُتٛ أجؾ ظبده ؿٔؾ: مًْك ذفؽ واهلل أظِؿ أنّ 

يدل ؛ مل يىع اهلل وظهٚه ـٚن أجِف أؿؾ مْٓٚ واتَٚه ؾُٔقن ظّره مدة ـذا، ؾ٘نْ 

قُه  ؿهٜ ٕقح حغ ؿٚل فَقمف:  ظذ صحٜ ذفؽ ؿقفف ظز وجؾ يف َُ اْظُبُدوا اَّللََّ َواتَّ

ؿ  ُُ ْر َف ٍِ ٌْ قِن َي ًُ كَوَأضِٔ ًّّ َس ْؿ إَِػ َأَجٍؾ مُّ ـُ ْر خِّ َٗ ْؿ َوُي ُُ ُٕقبِ ـ ُذ يريد أجًم ؿد ؿٙ بف   مِّ

ؿد شبؼ ىف ظِؿ  ظهٔتؿ مل يٗخرـؿ إػ ذفؽ إجؾ، وـٌؾ  فُؿ إن أضًتؿ، ؾ٘نْ 

 ؿٚل ابـ ؿتٔبٜ: ومثِف مٚ روي أن. ظذ مٚ يُقن مـ ؾًِف ،اهلل مَدار أجِف

ف ٓ راد وؿد ثبٝ إّٔ  شافدظٚء يدؾع افبَّلء» ، وأنّ شافهدؿٜ تدؾع افَوٚء ادزم»

هق  ادرء ؿد يستحؼ بٚفذٕقب ؿوٚء افًَقبٜ، ؾ٘نْ  فَوٚء اهلل، ومًْك ذفؽ أنّ 

وـذفؽ افدظٚء يرتٍع إػ اهلل تًٚػ  ،تهدق دؾع ظـ ٍٕسف مٚ اشتحؼ مـ ذفؽ

 يف ذفؽ ؿد جرى بف افَِؿ وـّؾ كؾف، مـ افسامء ؾٔزيِف وي ؾٔقاؾؼ افبمء ٕٚزًٓ 

 . (5) وبمؤه فظْف ؽوباهلل ق أو دظٚ، سف ف إن تهدّ إّٔ  ،ظِؿ اهلل تًٚػ

   افَِؿظِٔف  ٚ جػ: ادحق واإلثبٚت، ِمّ هـ(606) افرازي

ؿد جػ هبٚ افَِؿ  ،ؾ٘ن ؿٚل ؿٚئؾ: أفستؿ تزظّقن أن ادَٚدير شٚبَٜ

 !وفٔس إمر بٖٕػ، ؾُٔػ يستَٔؿ مع هذا ادًْك ادحق واإلثبٚت؟

مٚ شبؼ  ؾم يّحق إّٓ  ،ٚ جػ بف افَِؿِمّ  ادحق واإلثبٚت أيوًٚ ؿِْٚ: ذفؽ 

 .(2) يف ظِّف وؿوٚئف حمقه

                                                           
 . إمرّيٜ افُزى، مك.517: 51إرصٚد افسٚري فَِسىمين  (5)

 . إحٔٚء افساث افًريب، بروت.12: 56تٍسر افرازي  (2)
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 : ادحق واإلثبٚت ِمّٚ شبؼ بف افَوٚءهـ(671) افَرضبل

وهذا ادحق واإلثبٚت ف ٓ تبديؾ فَوٚء اهلل، وافًَٔدة إّٔ  :ؿٚل يف تٍسره

، وهق حمتقمًٚ  مـ افَوٚء مٚ يُقن واؿًًٚ  ، وؿد تَدم أنّ ٚ شبؼ بف افَوٚءِمّ 

: (5)بٖشبٚب، وهق ادّحق. وؿٚل افٌزٕقي افثٚبٝ، ومْف مٚ يُقن مكوؾًٚ 

مٚ يف افِقح خرج ظـ افٌٔٛ إلحٚضٜ بًض ادمئُٜ، ؾٔحتّؾ  وظْدي أنّ 

إحٚضٜ اخلِؼ بجّٔع ظِؿ اهلل حمٚل، ومٚ يف ظِّف مـ تَدير  ٕنّ  ؛افتبديؾ

 (2) أصؾ مٚ ـتٛ مـ أجٚل ده أم افُتٚبوظْإصٔٚء ٓ يبدل 

 ادحق واإلثبٚت ِمّٚ جػ بف افَِؿ  :(هـ741)اخلٚزن 

ؿِٝ مذهٛ أهؾ  نْ ٘ؾؿٚل اإلمٚم ظع بـ إبراهٔؿ اخلٚزن يف تٍسره: 

ـٌ  وؿد جّػ  ،ادَٚدير شٚبَٜ افسْٜ أنّ  إػ يقم افَٔٚمٜ، ؾُٔػ  افَِؿ بام هق ـٚئ

 !؟يستَٔؿ مع هذا ادحق واإلثبٚت

ًٚ  ٚ جػ بف افَِؿادحق واإلثبٚت ِمّ  ؿِٝ:  وشبؼ بف افَدر ؾم يّحق صٔئ

 ًٚ  .(4)وظِٔف يستٛ افَوٚء وافَدر ،مٚ شبؼ بف ظِّف يف إزل إّٓ  وٓ يثبٝ صٔئ

 ادحق واإلثبٚت مـ مجِٜ مٚ ؿٙ اَّلل بف :هـ(865)افْٔسٚبقري 

ذهٚب أثر وادحق  :ؿٚل اإلمٚم ٕيٚم افديـ، احلسـ بـ حمّد افْٔسٚبقري

ف شبحٕٚف يّحق مـ وإّٔ  ،ٚ ظٚمٜأّّن  افُتٚبٜ وٕحقهٚ. ويف أيٜ ؿقٓن: إول

واإليامن  ،وافسًٚدة وافنَٚوة ،وـذا افَقل يف إجؾ ،ويزيد ؾٔف ،افرزق

وهق مذهٛ ظّر وابـ مسًقد، وؿد رواه جٚبر ظـ رشقل اهلل صذ  ،وافٍُر

                                                           
 هل.192 ادَِٛ بتٚج افؼيًٜ، ظّع بـ إبراهٔؿ، ؾَٔف حٍْل مٍرس تقيف شْٜ: (5)

 . دار افُتٛ ادكّيٜ، افَٚهرة.442: 6تٍسر افَرضبل )ت: أمحد افزدوين(  (2)

ّٜٔ، بروت.23: 4تٍسر اخلٚزن )ت: حمّد ظع صٚهغ(  (4)  . افًِّ
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يترضظقن إػ اهلل يف أن جيًِٓؿ وافذاهبقن إفٔف ـٕٚقا يدظقن و وشِؿ.اهلل ظِٔف 

ادحق  ٕنّ ش جػ افَِؿ: »افْبل ؿقل شًداء إن ـٕٚقا أصَٔٚء وهذا ٓ يْٚيف

 .(5) مـ مجِٜ مٚ ؿٙ بف واإلثبٚت أيوًٚ 

  ادحق واإلثبٚت مـ مجِٜ افَوٚء :هـ(1250)افنقـِّٚن 

ٚ يف افِقح ادحٍقظ ؾُٔقن ممّ  ،ف يّحق مٚ ينٚءؾٚدراد مـ أيٜ إّٔ  :ؿٚل

ظذ حسٛ مٚ  ،ؾٔجري ؾٔف ؿوٚؤه وؿدره ،ٚ ؾٔفـٚفًدم، ويثبٝ مٚ ينٚء ممّ 

جػ »تَتؤف منٔئتف، وهذا ٓ يْٚيف مٚ ثبٝ ظْف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ ؿقفف: 

 .(2) شبحٕٚف ادحق واإلثبٚت هق مـ مجِٜ مٚ ؿوٚه اَّللوذفؽ ٕن ش افَِؿ

 ٓ يسًٓٚ خمتك مَٚمْٚ.  ،وأؿقل أئّٜ أهؾ افسْٜ يف هذا ٓ حتل :ؿِٝ

 

 

  

                                                           
 . دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت.591: 3تٍسر افْٔسٚبقري )ت: ظّرات(  (5)

 . دار ابـ ـثر، دمنؼ.519: 4ؾتح افَدير  (2)
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 شدٚ خِؼ فف ـٌؾ مٌٔس » :تٍسر ؿقل افْبل 

حدثْٚ أمحد بـ يقٕس، حدثْٚ زهر، حدثْٚ أبق أخرجف مسِؿ ؿٚل: 

افزبر، ح وحدثْٚ حئك بـ حئك، أخزٕٚ أبق خٔثّٜ، ظـ أيب افزبر، ظـ جٚبر، 

ؿٚل: يٚ رشقل اهلل بغ فْٚ ديْْٚ ـٖٕٚ خَِْٚ  ؿٚل: جٚء رساؿٜ بـ مٚفؽ بـ جًنؿ

أؾٔام جٍٝ بف إؿمم، وجرت بف ادَٚدير، أم ؾٔام  !أن، ؾٔام افًّؾ افٔقم؟

 .شٓ، بؾ ؾَٔم جٍٝ بف إؿَّلم وجرت بف ادَٚدير»ؿٚل:  !ٕستَبؾ؟

ِّ  !ؿٚل: ؾٍٔؿ افًّؾ؟ ؿ أبق افزبر بقء مل أؾّٓف، ؿٚل زهر: ثؿ تُ

 .(5) ش ٌمّٔس  اظِّقا ؾٌُؾ »ؾَٚل:  !ؾسٖفٝ: مٚ ؿٚل؟

مًٚويٜ، حدثْٚ إظّش، ظـ شًد بـ  قحدثْٚ أبأمحد ؿٚل:  فأخرجو

ظبٔدة، ظـ أيب ظبد افرمحـ افسِّل، ظـ ظع، ؿٚل: ـٚن رشقل اهلل ذات يقم 

 مٚ مُْؿ مـ ٍٕس إّٓ »، ويف يده ظقد يُْٝ بف، ؿٚل: ؾرؾع رأشف ؾَٚل: جٚفسًٚ 

 ؿٚل: !ؿٚل: ؾَٚفقا: يٚ رشقل اهلل، ؾِؿ ًّٕؾ؟ش وافْٚرٜ وؿد ظِؿ مْزَلٚ مـ اجلّْ 

ٚؾَ  :مٔس دٚ خِؼ فف اظِّقا، ؾُؾ  » مَّ
ك َأْظَىك َمـ َٖ ََ َق  ،َواتَّ ْسَْك َوَصدَّ هُ  ،بِٚحْلُ ُ َٔسِّ  َؾَسُْ

ى ُْٔسَ ِْ
ٚ ،فِ َْك َبِخَؾ  َمـ َوَأمَّ ٌْ َب  ،َواْشَت ذَّ ـَ ْسَْك َو هُ  ،بِٚحْلُ ُ َٔسِّ ى َؾَسُْ ًُْسَ ِْ

 . فِ

 .(2)ؿٚل صًٔٛ إرٕٗوط: إشْٚده صحٔح ظذ ذط افنٔخغ

ٍسره هذا احلديٞ افؼيػ، ممّٚ ؿد اظتٚص ظذ ـثر مـ افًِامء، مع أّن ت :ؿِٝ

 . واضح دـ تٖمِف مـ احلذاق

إبىٚل ؿقل اجلزّيٜ أراد صِقات اهلل ظِٔف وظذ آفف أّن افْبّل  :وتٍسره ب٘جيٚز

ؿد أحٚط بُّؾ  ،بام ـٚن ومٚ يُقنأّن اهلل تًٚػ ظٚمل ، وإثبٚت واحدوادًتزفٜ افَدرّيٜ بسىر 

 .. ٓ يًزب ظْف مثٚل ذرة ،رء ظِامً 

                                                           
 . إحٔٚء افساث افًريب، بروت.2939، رؿؿ: 2131: 3صحٔح مسِؿ)حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل(  (5)

 بروت. ،. افرشٚف925ٜ، رؿؿ: 19: 2مسْد أمحد )ت: إرٕٗوط(  (2)
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وهق ٕص يف آختٔٚر وإتٍٚء  شـّؾ مّٔس  » :ٚ إبىٚل ؿقل اجلزّيٜ ؛ ؾَِقل افْبّل ٖمّ ؾ

ٚؾَ  :آـراه؛ يدّل ظِٔف ؿقفف تًٚػ مَّ
ك َأْظَىك َمـ َٖ ََ َق  ،َواتَّ ْسَْك َوَصدَّ هُ  ،بِٚحْلُ ُ َٔسِّ ى َؾَسُْ ُْٔسَ ِْ

 ،فِ

ٚ َْك َبِخَؾ  َمـ َوَأمَّ ٌْ َب  ،َواْشَت ذَّ ـَ ْسَْك َو هُ  ،بِٚحْلُ ُ َٔسِّ ى َؾَسُْ ْسَ ًُ ِْ
وهق ّٕص يف آختٔٚر فِ

 ..وافتخٔر افتُقئْغ

ؾَِقل افْبل ، افَٚئِغ أّن افّؼ ؽر مَّدر مـ ؿبؾ اهلل تًٚػٚ إبىٚل ؿقل افَدرّيٜ وإمّ 

خرًا ـٚن افًّؾ أم ّذًا ؛  ش ٓ، بؾ ؾَٔم جٍٝ بف إؿَّلم وجرت بف ادَٚدير » :ظِٔف افسمم

منٔئتف وًِّف وٓ يقجدان إّٓ بؾُممهٚ ؿد ؿّدرمهٚ اهلل تًٚػ ؛ أي ٓ خيرجٚن ظـ شِىٕٚف؛ 

 ..وإذٕفإموٚئف وؿوٚئف ؿدره وو

ًٚ، وه ،ٚإلثبٚتـادحق  :افزبدة فُؾ اخلمئؼ  مٔرّس  قممّٚ ؿد جػ افَِؿ ظِٔف أيو

 ٚنٓام ٓ خيرجٔـِرضورة أّن  افٍرار مـ ؿدر اهلل إػ ؿدر اهلل، ه؛ ٕيربٚفدظٚء وافًّؾ افهٚفح

 .ظـ شِىٚن اهلل تًٚػ

أصؾ  ،وهذا احلديٞ :يف ؿقففابـ حجر افًسَمين اإلمٚم جٚد وفَد أ

 ٕنّ  ؛وؾٔف رد ظذ اجلزيٜ ،افسًٚدة وافنَٚء بتَدير اهلل افَديؿ ٕهؾ افسْٜ يف أنّ 

وٓ يٖيت اإلٕسٚن افقء  ،ظـ ـره اجلز ٓ يُقن إّٓ  ٕنّ  ؛افتٔسر ضد اجلز

 ،ويف أحٚديٞ هذا افبٚب أن أؾًٚل افًبٚد وإن صدرت ظْٓؿ...، بىريؼ افتٔسر

 .(5) سحيًٚ  ن ؿقل افَدريٜؾٍٔٓٚ بىم ؛ٓٚ ؿد شبؼ ظِؿ اهلل بقؿقظٓٚ بتَديرهفُّْ 

 ؿسّغ ظذ احلديٞ  دمؾٚفتٔسر  :افزبدة

هُ   :ّٕص أيٜ، وهق فف اخلرمـ أراد ظّؾ تٔسر  :إول ُ َٔسِّ ى َؾَسُْ ُِْْٔسَ
 . فِ

هُ   :، وهق ٕص أيٜففافؼ  مـ أراد ظّؾتٔسر  :افثٚين ُ َٔسِّ ى َؾَسُْ ًُْسَ ِْ
 . فِ

ؾٚدَهقد مْف إبىٚل ؿقل اجلزّيٜ وافَدرّيٜ، وٓ داظل هذا هق تٍسر احلديٞ، 

، وشٖٔيت ظـ أهؾ ف مِتئؿ متٚم آفتئٚم مع افبداء...، ـام إّٔ .ٓرتبٚك بًض افًِامء ؾٔف

 .؛ ؾٕٚتيراحلديٞ أّن ـؾ اخلمئؼ مٔرسيـ فًبٚدة اهلل تًٚػ..  مًْك يف افبٔٝ 

                                                           
 .367: 55ؾتح افبٚري  (5)
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ّٔؿ اجلقزّيٜ   هـ(751)ـِّٜ تّٚمٜ ٓبـ افَ

ف ٓ يّتْع مع افىبع واخلتؿ ًِؿ إّٔ ٚ يْبٌل أن يُ وممّ ؿٚل يف ـتٚبف افنٍٚء: 

 ،...افذي ختؿ ظذ افَِٛ بٖن يٍّؽ  ؛حهقل اإليامن ،)ظذ افَِقب( وافٍَؾ

ويٍتح ؿٍؾ ؿِبف  ،فويرصده بًد ؽّٔ  ،ويًِّف بًد جِٓف ،وهيديف بًد ضمفف

مل  ،جبْٔف افنَٚوة وافٍُرك فق ـتٛ ظذ حتّ ؾ ؛افتل هل بٔده ،بٍّٚتٔح تقؾَٔف

 ....يّتْع أن يّحقهٚ ويُتٛ ظِٔف افسًٚدة واإليامن

واـتبْل  ،ؾٚحمْل ـْٝ ـتبتْل صًَٔٚ  افِٓؿ إنْ »وـٚن ظّر يَقل يف دظٚئف: 

 .ؾٚفرب تًٚػ ؾًٚل دٚ يريد ٓ حجر ظِٔف شؽ َتحق مٚ تنٚء وتثبٝؾّٕ٘  :شًٔداً 

  :ؾريَٚنهْٓٚ ضؾ وؿد  

وٓ يدخؾ حتٝ  ،فِرب ذفؽ فٔس مَدوراً  حٔٞ زظّٝ أنّ  :افَدريٜ

 .فْٚؿض جقده وفىٍف ،فف ومًْف افًبد إذ فق ـٚن مَدوراً  ؛ؾًِف

ًٚ  أو ظِؿ ،ر ؿدراً ف شبحٕٚف إذا ؿدّ حٔٞ زظّٝ إّٔ  :واجلزيٜ ف ٓ ؾّٕ٘  ،صٔئ

 .ره وظِّفبخمف مٚ ؿدّ  ،وٓ يتكف ؾٔف ،ه بًد هذايٌّر 

ومجٔع خَِف  ،أحد أصمً  وافىٚئٍتٚن حجرت ظذ مـ ٓ يدخؾ حتٝ حجر

وشّٔر بؽ إن صٚء  ،وهذه ادسٖفٜ مـ أـز مسٚئؾ افَدر ،وؿدراً  حتٝ حجره ذظًٚ 

ف مع افىبع واخلتؿ ّٕ أوادَهقد  ،مٚ ينٍٔؽ ؾٔٓٚ ،اهلل يف بٚب ادحق واإلثبٚت

ف مـ وذفؽ افٍَؾ يٍتحُ  ،أمُْف ؾؽ ذفؽ اخلتؿ وافىٚبع ،فق تًرض افًبد ،وافٍَؾ

 .(5) ؽر ممتًْٜ ظِٔف ،وأشبٚب افٍتح مَدورة فًِبد ،رءبٔده مٍٚتٔح ـؾ 

ينٓد فف مٚ شٖٔيت يف  ش ـٌؾ مٌٔس دٚ خِؼ فف»: فَقفف  افتٚمتٍسر افؿِٝ: ؾٓذا هق 

 .ببٔٚن فٔس بًده بٔٚن، ؾٚرتَٛ افٍهؾ افثٚين ب٘شْٚد صحٔح ظـ مقٕٓٚ افُٚطؿ 

                                                           
 . دار ادًرؾٜ، بروت، فبْٚن.61صٍٚء افًِٔؾ:  (5)
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 ؿوٚءانإجؾ أجَّلن، وافَوٚء تهٚريح افًَِمء: 

 ٜ ّّ َٙ َأَجًَّل   :ؿقفف تًٚػ ل: وافٍِظ ٓبـ تّٜٔٔل ؿٚل جّؾ ظِامء إئ َؿ

ك ِظَْْدهُ  ًّّ َٙ َأَجًَّل   ؾٓذا إجؾ افذي هق أجؾ ادقت  َوَأَجٌؾ ُمَس ًِّف ؿد يُ  ، َؿ

ك ِظَْْدهُ لل: ٚ أجؾ افَٔٚمٜ افوأمّ  ،اهلل دـ صٚء مـ ظبٚده ًّّ  .(5)هق ؾم يًِّف إّٓ  ُمَس

 ثؿّ   :ؿقفف ظز وجؾ :هل(5153)ؿٚل اإلمٚم احلٍْل ادم اهلروي افَٚري 

إػ مٚ يف  ؿٙ أجَّلً  ؾٚإلصٚرة بٕٚجؾ إول  (2) مسّك ظْده وأجٌؾ  ؿٙ أجَّلً 

ّّ   افِقح ادحٍقظ، ومٚ ظْد مِؽ ادقت وأظقإف، وبٕٚجؾ افثٚين  كوأجؾ مس

ذا جٚء أجِٓؿ ؾَّل إ وؿقفف تًٚػ:  (4) ظْده أم افُتٚب إػ مٚ يف ؿقفف تًٚػ: 

 .(3) يستٖخرون شٚظٜ وٓ يستَدمقن

ٚ افَوٚء ادزم ؾم ، وأمّ افَوٚء ادًِؼ يتٌّر  نّ إ ،واحلٚصؾ :ؿٚل اهلروي

 .(1)يبدل وٓ يٌر

ٍٜ  :يف ؿقفف تًٚػ ،ؿِٝ: أصِف يف افَرآن  ٍَ ْى ُٕ ـْ  ـْ ُتَراٍب ُثؿَّ ِم ْؿ ِم ُُ ََ َِ َواَّللَُّ َخ

ََُص ُثؿَّ  َٓ ُيْْ ٍر َو َّّ ًَ ـْ ُم ُر ِم َّّ ًَ ِف َوَمٚ ُي
ِّ ِْ ًِ َّٓ بِ َٓ َتَوُع إِ َثك َو ْٕ ـْ ُأ ُؾ ِم

ِّ
ْؿ َأْزَواًجٚ َوَمٚ حَتْ ُُ َِ ًَ ـْ َج  ِم

َّٓ دِم ـَِتٍٚب إِنَّ َذفَِؽ َظَذ اَّللَِّ َيِسرٌ  ِرِه إِ ُّ  .(9)  ُظ

ؾتٚرة يِحَف  وٓ بد مـ اإلصٚرة إػ أّن ٍٕس افَوٚء ادزم ظذ ؿسّغ؛

 يف افٍهؾ افمحؼ..  وشٖٔيت ذفؽ ظـ أهؾ افبٔٝ  ،وتٚرة ٓ ،اإلموٚء

                                                           
 . جمّع ادِؽ ؾٓد، افسًقديٜ.362: 53جمّقع افٍتٚوى )ت: ظبد افرمحـ ؿٚشؿ( (5)

 .2إًٕٚم:  (2)

 .46افرظد:  (4)

 .36يقٕس:  (3)

 . دار افٍُر، بروت.2244. رؿؿ: 5129: 3ذح مرؿٚة ادٍٚتٔح  (1)

 .55ؾٚضر:  (9)
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 .دفٔؾ جقاز ازديٚد إجؾ، وَٕهٕٚف :هل(945)ؿٚل شٔػ افديـ أمدي 

َٙ َأَجًَّل َوَأَجٌؾ   :تًٚػشبحٕٚف وويف ؿقفف  ـْ ضٍِغ ُثؿَّ َؿ ْؿ ِم ُُ ََ َِ ُهَق افَِّذي َخ

ك ِظَْْدُه ُثؿَّ  ًّّ ونَ ُمَس ُتْؿ ََتَْسُ ْٕ ْؿ   :وؿٚل ٕقح فَقفف .(5)  َأ ـُ ْر خِّ َٗ ْؿ َوُي ُُ ُٕقبِ ـْ ُذ ْؿ ِم ُُ ْر َف
ٍِ ٌْ َي

ك ًّّ  .(2) إَِػ َأَجٍؾ ُمَس

 وهق دفٔؾ ثبقت يف أيٜ: هل(945) ؿٚل اإلمٚم شٔػ افديـ أمدي

 .(4)أجِغ

حسبْٚ مٚ رسدٕٚه وظرضْٚه، ظِٔف ؿٚضبٜ  ،وإؿقال يف هذا ـثرة :ؿِٝ

 ..ؾم ظزة بف ؛ فنذوذه ،وإن صّذ خمٚفػ ؾٔٓؿ ،مجٓقر أهؾ افسّْٜ ؾٔام أظِؿ

  

                                                           
 .2إًٕٚم:  (5)

 .3ٕقح:  (2)

 . دار افُتٛ وأثٚر افَقمٜٔ، افَٚهرة.251: 2أبُٚر إؾُٚر  (4)
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 وـتٚب ادحق ،: أم افُتٚبـتٚبٚن :ابـ ظّبٚس

حدثْٚ أبق افًبٚس حمّد بـ يًَقب، ثْٚ ؿٚل:  هل(311)أخرج احلٚـؿ 

ثْٚ محٚد بـ شِّٜ، ظـ شِٔامن حمّد بـ إشحٚق افهٌٚين، ثْٚ روح بـ ظبٚدة، 

 :افتّٔل، ظـ ظُرمٜ، ظـ ابـ ظبٚس ريض اهلل ظْٓام، يف ؿقل اهلل ظز وجؾ

 يّحق اَّلل مٚ ينٚء :مهٚ ـتٚبٚن. ؿٚل: مـ أحد افُتٚبغ (5) يّحق اَّلل مٚ ينٚء

  .أي مجِٜ افُتٚب ويثبٝ وظْده أم افُتٚبمـ أحدمهٚ 

وهق . واحتٟ افبخٚري بًُرمٜؿد احتٟ مسِؿ بحامد ؿٚل احلٚـؿ: 

 .(2)، وواؾَف افذهبل ؽريٛ صحٔح مـ حديٞ شِٔامن افتّٔل ومل خيرجٚه

ؿٚل: حدثْٚ  )ظبد ادِؽ بـ ظّرو افَٔز، ثَٜ خ م(حدثْٚ أبق ظٚمر  :افىزي ؿٚل

، ظـ ثَٜ ثبٝ خ م( شِٔامن بـ ضرخٚن،) ، ظـ شِٔامن افتّٔل)إمٚم ثَٜ خ م( محٚد بـ شِّٜ

ًٚ )ثَٜ  ظُرمٜ  .(4)، ظـ ابـ ظبٚس مثِف (م إمٚم يف افتٍسر، متٓؿ ـقٕف خٚرجٔ

ؿٚل، حدثْٚ احلجٚج ؿٚل:  ()ثَٜحدثْل ادثْك  هل(451)ؿٚل اإلمٚم افىزي 

 .(3) مثِف حدثْٚ محٚد، ظـ شِٔامن افتّٔل، ظـ ظُرمٜ، ظـ ابـ ظبٚس

 .ؿِٝ: إشْٚده صحٔح

ّٕف ٓ ثّرة ظِّّٜٔ ؾٔام ؾٔف  ًٚ أ أهق افِقح ادحٍقظ  ،ادحق مـ افُتٛوؿد أظِْٝ شٚبَ

مـ أّن افُتٚب افذي ٓ حمق  ،ٚدهر إػ ؿقل ابـ ظّبٚسبوآحتٔٚط يَيض  أم هق أّم افُتٚب ؛

ّٕف مروي ظـ أهؾ افبٔٝ  .؛ فُـ ظذ أي .ـام شْرى ٓحًَٚ  ؾٔف هق أّم افُتٚب؛ شٔام أ

  ..ؾٚحٍظ ،..افُتٚبيف أّم وافبداء ٚدحق افَوٚء بؾَِد جّػ افَِؿ ظذ  ،تَدير

                                                           
 .46افرظد:  (5)

 . افًِّٜٔ، بروت.4442. رؿؿ: 491: 2مستدرك احلٚـؿ )ت: مهىٍك ظبد افَٚدر(  (2)

 . مٗشسٜ افرشٚفٜ.21371. رؿؿ: 391: 59تٍسر افىزي )ت: اإلمٚم أمحد حمّد صٚـر(  (4)

 . مٗشسٜ افرشٚفٜ.21374. رؿؿ: 391: 59تٍسر افىزي )ت: اإلمٚم أمحد حمّد صٚـر(  (3)
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 افُتٚب ـتٚبٚن  افتٚبًغ أنّ بًض أحٚديٞ 

ؿٚل، حدثْٚ ادًتّر  )افَٔز ثَٜ م( حدثْٚ حمّد بـ ظبد إظذؿٚل افىزي: 

، ظـ ظُرمٜ ؿٚل: افُتٚب م( خ ثَٜ ،) ، ظـ أبٔفم( خ ثَٜ بـ ضرخٚن افتّٔل،) بـ شِٔامن

 .(5)ـتٚبٚن، )يّحق اهلل مٚ ينٚء ويثبٝ وظْده أم افُتٚب( 

 ؿِٝ: إشْٚده صحٔح ظذ ذط مسِؿ. 

ـتٚب  :وثٕٚٔٓام ،وهق أم افُتٚبادّٙ مـ ؿبؾ اهلل تًٚػ ـتٚب افَوٚء ادزم  :ومهٚ

ـ ف ّّ ِّؼاهلل َوٚء ادحق ادتو افذي أحٚط بُّؾ مَّدران بتَدير اهلل وـممهٚ  ،ؿبؾ اإلموٚء ادً

 .رء ظِامً 

  .ممٚ ؿد جّػ افَِؿ ظِٔف افَوٚءيـأي أّن ـًم مـ 

حدثْٚ ظّرو بـ ظع ؿٚل: حدثْٚ شٓؾ بـ يقشػ وأخرج افىزي ؿٚل: 

 .(2) مثِف ؿٚل: حدثْٚ شِٔامن افتّٔل، ظـ ظُرمٜ

 ؿِٝ: إشْٚده صحٔح.

                                                           
 . مٗشسٜ افرشٚفٜ.21379. رؿؿ: 391: 59اإلمٚم أمحد حمّد صٚـر( تٍسر افىزي )ت:  (5)

 . مٗشسٜ افرشٚفٜ.21373. رؿؿ: 391: 59تٍسر افىزي )ت: اإلمٚم أمحد حمّد صٚـر(  (2)





 

 

 

 

 

 

 

 فٞ افٍهؾ افثٚ

 مٚ رواه افنًٜٔ دم افبداء
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 افبداء طٓقر مـ اَّلل وفف شبحٕٚف

 مًْك افبداء فٌٜ هق افيٓقر.أّن  ل وٓ بٖس بٚفتذـرة ل ذـرٕٚ يف افٍهؾ إّول

 :هقيف آصىمح  افبداءمًْك مقجز ـام ؿد ذـرٕٚ أّن 

ِمّٚ ٓ  ،ٚ ـٚن دم شٚبؼ ظِّف إزِل، مٚ خٍل ظذ ظبٚدهماَّلل تًٚػ، إطٓٚر 

 .إػ افقجقد ،َيتسبقن طٓقره

َتِسُبقنَ   :فَقفف تًٚػ ُٕقا ََيْ ق ُُ ـَ اَّللَِّ َمٚ ََلْ َي ْؿ ِم  .(5) َوَبَدا ََلُ

حََٜٔ افبداء هل جمّقع أّن  ل يف افٍهؾ إّولظِٔف وؿد ٕبْٓٚ ل فُـ 

  :.؛ ـٚٔيت.ادنتٓر خىًٖ وفٔس طٓقر واحد هلل ـام هق ، غواممٔطٓقريـ إ

 .طٓقر َّلل تًٚػ :إول

 .طٓقر مْف شبحٕٚف :افثِّٚن

ًٚ  اميدّل ظِٔٓ ْؿ   :ؿقفف تًٚػمً ُُ َّٕ َق ُِ َؿ َوَفَْْب َِ ًْ َٕ ْؿ َحتَّك  ُُ ـَ ِمْْ ادَُْجِٚهِدي

ـَ  ٚبِِري ؿْ َوافهَّ ـُ َق َأْخَبَٚر ُِ ْب َٕ   حتك ًِٕؿ وؿد أمجع مٍرسو افسْٜ وافنًٜٔ أّن   َو

ت ؾ٘ذا طٓرضٚظٜ أو مًهٜٔ؛  ،أي حتك ييٓر فْٚ ؾًؾ افًبد مقجقدًا يف اخلٚرج

 ،ًٚ ًٚ أو  ،طٓر اهلل تًٚػ ثقابف أو ظَٚبفأافىٚظٜ أو ادًهٜٔ هلل تًٚػ خٚرج تؼيً

ًٚ بًْٚء ظِٔٓٚ ّٔٚت ومـ ذفؽ ؛ ..تُقيْ َرى   :ؿقفف تًٚػيف افتُقيْ َُ َوَفْق َأنَّ َأْهَؾ اْف

ٚ ـَ ُٚهْؿ بََِم  َٕ ََٖخْذ ُبقا َؾ ذَّ ـَ ـْ 
َْرِض َوَفُِ ْٕ ََمِء َوا ـَ افسَّ ٍٚت ِم ـَ ْؿ َبَر ِٓ ْٔ َِ َتْحَْٚ َظ ٍَ ْقا َف ََ ُٕقا آَمُْقا َواتَّ

ِسُبقنَ  ُْ ـَ   :ويف افتؼئًٚت .(2) َي ـَ افَِّذي ٍؿ ِم ِْ ْٝ َؾبُِي َِّ َِّٔبٍٚت ُأِح ْؿ َض ِٓ ْٔ َِ ْمَْٚ َظ َهُٚدوا َحرَّ

ؿْ    ََلُ

ومهٚ مستبٚن  ،ؾٚفبداء هق افْسخ يف افتؼيع وافتُقيـ :وبًبٚرة أخرى

 .ضٚظٜ أو مًهٜٔ ،ظذ أؾًٚل افًبٚد

                                                           
 .37افزمر:  (5)

 .69إظراف:  (2)
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طٓقر هلل تًٚػ، وطٓقر مْف شبحٕٚف، ومثِْٚ فذفؽ بَّهٜ ؾٚفبداء  :افزبدة

إّٓ بًد أن ؾ ؿقم يقٕس بًذاب تًٚػ مل يي.؛ ؾٚهلل .وؿقمف افْبل يقٕس 

اهلل أطٓر  ،سار ظذ افٍُر، ـام أّن ؿقم يقٕس دٚ أطٓروا افتقبٜوا اإلأطٓر

 ،ؾٓذا هق افبداء، ..متًٓؿ إػ حغ ـام ّٕص افَرآن افُريؿ، بؾ شبحٕٚف افرضٚ

ّٕف جمّقع افيٓقريـ  ..ٓ طٓقر واحد ـام هق ادنتٓر خىًٖ  إ

 افبداء بِسٚن افنٔخ افهدوق 

يقم دم صٖن، َئك وئّٝ ويرزق ويًٍؾ مٚ ينٚء، وافبداء  إن اَّلل ـّؾ  

فٔس مـ ٕدامٜ، و هق طٓقر أمر، يَقل افًرب: بدا ِل صخص دم ضريَل أي 

أي طٓر َلؿ،   وبدا َلؿ مـ اَّلل مٚ َل يُقٕقا َيتسبقن طٓر، ؿٚل اَّلل ظز وجؾ:

زاد دم ظّره، ومتك طٓر فف  ،تًٚػ مـ ظبد صِٜ فرمحفشبحٕٚف وومتك طٓر َّلل 

َٕص مـ  ،َٕص مـ ظّره، ومتك طٓر فف مـ ظبد إتٔٚن افزٕٚ ،مْف ؿىًٜٔ فرمحف

 .(5)رزؿف وظّره، ومتك طٓر فف مْف افتًٍػ ظـ افزٕٚ زاد دم رزؿف وظّره

   افنٔخ افىقدبِسٚن 

 ظـ ظامرإ تٖخر يف روي مٚ يتٖول هذا وظذ :ظِٔف يف افٌٔبٜؿٚل 

 يف روي ومٚ إرحٚم، وصِٜ وافهدؿٚت افدظٚء ظْد ؾٔٓٚ وافزيٚدة ،أوؿٚهتٚ

 وؽر افرحؿ وؿىع ،افيِؿ ؾًؾ ظْد ،ؿبِف مٚ إػ أوؿٚهتٚ ظـ آظامر تَْٔص

 مًِقمٚ أحدمهٚ يُقن أن يّتْع ؾم ،مريـبٕٚ ظٚدًٚ  ـٚن وإن تًٚػ ؾٚهلل ذفؽ،

 وظذ .(2)افًدل أهؾ بغ ؾٔٓٚ خمف ٓ اجلِّٜ وهذه ،ذط بم وأخر بؼط

 مًْٚهٚ أنّ  ويبغ افبداء فٍِظ ادتوّْٜ أخبٚرٕٚ مـ روي مٚ أيوٚ يتٖول هذا

                                                           
 . جٚمًٜ اددرشغ، ؿؿ. 249افتقحٔد فِهدوق )ت: هٚصؿ افىٓراين(:  (5)

ؿرره أهؾ افسّْٜ، وؿد مٙ تكيح اإلمٚم افىحٚوي احلٍْل يف ـتٚبف منُؾ  ؿِٝ: وهذا ظغ مٚ(2) 

 أثٚر وؽره.
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 إنْ  ذوضٓٚ تٌر أو افْسخ، ؾٔف جيقز ؾٔام افًدل أهؾ مجٔع يريده مٚ ظذ افْسخ

 أن يّتْع ٓ، افيٓقر هق افٌِٜ يف افبداء نّ ٕ ؛ افُٚئْٚت ظـ اخلز ضريَٓٚ ـٚن

 .(5)ذضف ًِٕؿ وٓ ًِٕؿ أو ،خمؾف ٕيـ ٚـّْ  مٚ تًٚػ اهلل أؾًٚل مـ فْٚ ييٓر

 بِسٚن افسّٔد ادرتٙ 

ْؿ ؿقفف تًٚػ:  ؿٚل افسٔد ادرتٙو ُُ َّٕ َق ُِ َِؿَ َوَفَْْب ًْ َٕ ْؿ  َحتَّك  ُُ ـَ ِمْ ادَُْجِٚهِدي

ؿْ  ـُ َق َأْخَبَٚر ُِ ْب َٕ ـَ َو ٚبِِري ؛ ًِٕؿ جٓٚدـؿ مقجقداً ٕحِّف ظذ أّن ادراد بف حتّك  َوافهَّ

ّٕام ُيًِؿ ـذفؽ بًد حهقفف، ؾَبؾ وجقد اجلٓٚد ٓ يُ  ًِؿ اجلٓٚد مقجقدًا، وإ

 . ؾُذفؽ افَقل دم افبـَداء

 .(2): وهذا وجف حسـ جّداً ؿٚل افنٔخ افىقد

 بِسٚن افنٔخ ادٍٔد 

 بدا َّلليف افتهحٔح: ؾٚدًْك يف ؿقل اإلمٚمٜٔ رضقان اهلل ظِٔف ؿٚل افنٔخ ادٍٔد 

، وفٔس ادراد مْف تًَٛ افرأي ووضقح أمر ـٚن ؿد خٍل طٓر مْفيف ـذا، أي: 

ّٕام يقصػ مْٓٚ بٚفبداء مٚ مل يُـ يف تًٚػظْف  ...، ؾٓل مًِقمٜ فف ؾٔام مل يزل، وإ

ـّ وؿقظف  .(4) آحتسٚب طٓقره، وٓ يف ؽٚفٛ افي

افسْٜ وافنًٜٔ ـّؾ مـ وؿد رواه  ،يٞ آدم وداودومـ إمثِٜ ظِٔف حد

 ..ب٘شْٚد صحٔح

  

                                                           
ّٜٔ، ؿؿ. .345افٌٔبٜ فِىقد )ت: ظبٚد افىٓراين(: (5)   مٗشسٜ ادًٚرف اإلشمم

 ؿؿ. ،. شتٚرة369: 2)ت: حمّد رضٚ إٕهٚري(  افًدة يف أصقل افٍَف فِنٔخ افىقد (2)

 فبْٚن. ،بروت ،دار ادٍٔد .99حسغ درـٚهل( ت:)فِنٔخ ادٍٔد تهحٔح آظتَٚد  (4)
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 افبداء دم ظّر آدم وداود 

ظـ  ،ظـ أمحد بـ حمّد بـ خٚفد ،ظدة مـ أصحٚبْٚروى افُِْٔل ظـ 

 ٚأبشٖل ابـ صزمٜ افَٚيض  :ظـ ظبد اهلل بـ شْٚن ؿٚل ،ظـ خِػ بـ محٚد ،أبٔف

يٚ أبٚ ظبد اهلل يف رء شٖفْل ظْف مٚ تَقل  :ؿٚلظِٔف افسمم افهٚدق ظبد اهلل 

 !؟شٖفْل ظـ أول ـتٚب ـتٛ يف إرض..؛ ؾِؿ يُـ ظْدي ؾٔف رء ،إمر

اَّلل ظز و جؾ ظرض ظذ آدم ظِٔف افسَّلم ذريتف  ًٕؿ إنّ  » :ؿٚل 

ًٚ  ،دم صقر افذر ،ظرض افًغ ًٚ  ٕبٔ ًٚ  ،ؾًُِّٚ  ًُِٚ مو ،ؾْبٔ ًٚ  ومٗمْ  وـٚؾراً  ،ؾّٗمْ

مـ هذا افذي ٕبٖتف وـرمتف  :ؾَِم إتٓك إػ داود ظِٔف افسَّلم ؿٚل ،ؾُٚؾراً 

 ،ؾٖوحك اَّلل ظز و جؾ إفٔف هذا ابْؽ داود ظّره أربًقن شْٜ !؟وؿكت ظّره

وإٔٚ أحمق مٚ أصٚء و أثبٝ وظْدي أم  ،و ؿسّٝ إرزاق ، ؿد ـتبٝ أجٚلوإِّّن 

يٚ رب ؿد جًِٝ  آدم:ؿٚل  .مـ ظّرك أحلَٝ فف جًِٝ فف صٔئًٚ  ؾ٘نْ  ،افُتٚب

ؾَٚل اَّلل ظز و جؾ جلزئٔؾ و مُٔٚئٔؾ ومِؽ  .فف مـ ظّري شتغ شْٜ َتٚم ادٚئٜ

ًٚ  .ف شْٔسكؾّٕ٘  اـتبقا ظِٔف ـتٚبًٚ : ادقت وختّقه بٖجْحتٓؿ مـ  ؾُتبقا ظِٔف ـتٚب

يٚ مِؽ ادقت  :مِؽ ادقت ؾَٚل آدم أتٚه ،حرضت آدم افقؾٚة ؾَِمّ ، ضْٜٔ ظِٔغ

ؿد بَل مـ ظّري شتقن آدم: ؿٚل  .جئٝ ٕؿبض روحؽ :ؿٚل !؟مٚ جٚء بؽ

وٕزل ظِٔف جزئٔؾ وأخرج فف  .ؽ جًِتٓٚ ٓبْؽ داودإّٕ  :مِؽ ادقتؾَٚل  .شْٜ

  .شافُتٚب

ؾّـ أجؾ ذفؽ إذا خرج افهؽ ظذ » :ؾَٚل أبق ظبد اَّلل ظِٔف افسَّلم

 .(5) ش ادديقن ؾَبض روحف ادديقن ذّل 

 ..رواه أهؾ افسْٜ ب٘شْٚد صحٔح. وؿد دون ـممإشْٚده صحٔح  :ؿِٝ

                                                           
 بٚب أول صؽ ـتٛ يف إرض. .افُٚيف  (5)
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 مٚ رواه أهؾ افسْٜ دم آدم وداود 

 ،ظـ ظع بـ زيد ،حدثْٚ محٚد ،حدثْٚ روح :أمحد بـ حْبؾ ؿٚل أخرجف

ابـ مٓران ظـ ابـ ظبٚس ؿٚل: دٚ ٕزفٝ آيٜ افديـ ؿٚل: ؿٚل رشقل  ظـ يقشػ

أول مـ جحد آدم ظِٔف افسَّلم، ؿَٚلٚ ثَّلث  إنّ » :اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

اَّلل دٚ خِؼ آدم ظِٔف افهَّلة وافسَّلم مسح طٓره، ؾٖخرج مْف مٚ هق  إنّ  :مرات

يزهر، ؾَٚل أي  يًرضٓؿ ظِٔف، ؾرأى ؾٔٓؿ رجَّلً  ذارئ إػ يقم افَٔٚمٜ، ؾجًؾ

ؿٚل:  !ؿٚل: هذا ابْؽ داود، ؿٚل: أي رب، ـؿ ظّره؟ !رب، أي بْل هذا؟

أن تزيده إٔٝ مـ ظّرك،  ؿٚل: أي رب، زد دم ظّره، ؿٚل: ٓ، إّٓ  شتقن شْٜ،

، ؾُتٛ اَّلل ظز وجؾ ؾُٚن ظّر آدم أفػ ظٚم، ؾقهٛ فف مـ ظّره أربًغ ظٚمًٚ 

 ًٚ آدم ظِٔف افسَّلم، أتتف ادَّلئُٜ  ، وأصٓد ظِٔف ادَّلئُٜ، ؾَِم حرضظِٔف ـتٚب

 .أربًقن شْٜ يّرف َل َيرض أجع، ؿد بَك مـ ظ: إّٕ آدم فتَبض روحف، ؾَٚل

ًٚ ؾَٚفقا: إّٕ  ، وأبرز ؽ ؿد وهبتٓٚ ٓبْؽ داود، ؿٚل: مٚ ؾًِٝ وٓ وهبٝ فف صٔئ

 ش. اَّلل ظز وجؾ ظِٔف افُتٚب، ؾٖؿٚم ظِٔف ادَّلئُٜ

 . (5)إشْٚده صحٔح  :ؿٚل اإلمٚم أمحد حمّد صٚـر

أخزٕٚ أبق ظبد اهلل حمّد بـ ظبد اهلل افزاهد، ثْٚ  :وأخرجف احلٚـؿ ؿٚل

بـ مٓران، ثْٚ أبق ًٕٔؿ، ثْٚ هنٚم بـ شًد، ظـ زيد بـ أشِؿ، ظـ أيب أمحد 

 .(2)صحٔح اإلشْٚد  :وؿٚل .ظـ افْبل مثِف صٚفح، ظـ أيب هريرة

 !ؾَف حديٞ آدم وداود!

، وـتٚبغ، ؤدم وداود ؿوٚءيـ ،هذا احلديٞ ٌٕص طٚهر أّن هلل تًٚػ

 أجِغ، ـام أّن هلل تًٚػ ظِّغ.

                                                           
 . دار احلديٞ افَٚهرة.4156، رؿؿ: 371: 4مسْد أمحد )ت: أمحد حمّد صٚـر(  (5)

 . افًِّٜٔ، بروت.3542. رؿؿ: 931: 2مستدرك احلٚـؿ)ت: مهىٍك ظبد افَٚدر(  (2)
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ًٚ يف إزل بام ـٚن ومٚ يُقن ومٚ فق ـٚن ـٔػ  ؾٚهلل تًٚػ وإن ـٚن ظٚد

بذفف بام بؾ يُقن، فُّْف شبحٕٚف ؿٙ أن ٓ حيتٟ ظذ ظبٚده هبذا افًِؿ إزيل، 

وأوصٔٚئف؛ فئم تُقن ٔدم وذرّيتف ظذ اهلل مئُتف وإٔبٔٚئف ورشِف مـ ظِؿ د

 ..حّجٜ

، وٓ ـتٛ بَوٚءيـؿ بٖجِغ وٓ ؿٙ ـام ؿد اّتوح أّن اهلل تًٚػ مٚ حُ

زادت آجٚهلؿ وإن ؾًِقا مثًم إّٓ ّٕن ظبٚده خمتٚرون، إْن ؾًِقا افهدؿٜ  ،ـتٚبغ

، وـؾ هذا مدون يف أم افُتٚب ؛ ؾٍل أم افُتٚب ...افًُس َٕهٝ آجٚهلؿ

 ..جمّقع إمريـ ؛ إذ ؿد جّػ افَِؿ ظذ ـِٔٓام

 !؟!دوده ظْد أهؾ افبٔٝ إذا اتوح هذا ؾام هل أرـٚن افبداء وح

ّْٕٚ ٓ َٕهد مـ إرـٚن إّٓ مٚ ـٚن مـ ؿبٔؾ افؼح وافبٔٚن ٓ مٚ  ،مع افتْبٔف أ

 َِّ ّٜٔ يف افىرد وافًُسـٚن حم ًٚ فِامه  ..؛ ؾٓذا ٓ جمٚل فف أن..َ

 :يف ذفؽ ـٚٔيت ٓٚك جمّقظٜ مـ إخبٚر افهحٔحٜ ظْٓؿ ؾ
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 افرــ إّول فِبداء

 !!، تًٚػ اَّلل ظِقا ـبراً جٓؾَل يبد َّلل مـ 

ظـ احلسغ بـ  ،ظـ أمحد بـ حمّد ،حمّد بـ حئكروى افُِْٔل ظـ 

ظـ أيب ظبد اهلل ظِٔف  ،ظـ ظبد اهلل بـ شْٚن ،ظـ احلسـ بـ حمبقب ،شًٔد

 .(5) ش ـٚن دم ظِّف ؿبؾ أن يبدو فف مٚ بدا َّلل دم رء إّٓ » :افسمم ؿٚل

 .ؿِٝ: إشْٚده صحٔح

ظع بـ إبراهٔؿ ظـ حمّد بـ ظٔسك ظـ يقٕس ظـ  وروى افُِْٔل

مْهقر بـ حٚزم ؿٚل شٖفٝ أبٚ ظبد اَّلل ظِٔف افسَّلم هؾ يُقن افٔقم رء َل 

  !؟!يُـ دم ظِؿ اَّلل بٕٚمس

  .شمـ ؿٚل هذا ؾٖخزاه اَّلل، ٓ» :ؿٚل 

 !؟أ فٔس دم ظِؿ اَّلل ،أ رأيٝ مٚ ـٚن ومٚ هق ـٚئـ إػ يقم افَٔٚمٜ :ؿِٝ

 .(2) ش ؿبؾ أن خيِؼ اخلِؼ بذ»: ؿٚل 

 .ؿِٝ: إشْٚده صحٔح

ظـ  ،ظـ احلسـ بـ ظع بـ ؾوٚل ،ظـ أمحدحمّد بـ َئك، ظـ وروى 

» : ظـ ظّرو بـ ظثَمن اجلْٓل ظـ أِب ظبد اَّلل ظِٔف افسَّلم ؿٚل ،داود بـ ؾرؿد

 .(4) ش اَّلل َل يبد فف مـ جٓؾ إنّ 

 .إشْٚده مًتز :ؿِٝ

                                                           
 بٚب افبداء. .6، رؿؿ: 539: 5 افُٚيف(5) 

 بٚب افبداء. .55، رؿؿ: 539: 5 افُٚيف(2) 

 بٚب افبداء. .51، رؿؿ: 539: 5 افُٚيف(4) 
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 فِبداء افرــ افثِّٚن

ًٚ، وإثبٚت مٚ َل يُـحمق مٚ   ـٚن ثٚبت

ظـ  ،ظـ ابـ أيب ظّر ،ظـ أبٔف ،ظع بـ إبراهٔؿروى افُِْٔل ظـ 

 ظِٔفافهٚدق وحٍص بـ افبخسي وؽرمهٚ ظـ أيب ظبد اهلل  ،هنٚم بـ شٚمل

ُٝ َوِظَْْدُه ُأمُّ اْفَُِتِٚب   :افسمم يف هذه أيٜ ُحق اَّللَُّ َمٚ َيَنُٚء َوُيْثبِ ّْ  !؟!(5) َي

ًٚ  وهؾ يّحك إّٓ » :ؿٚل   .(2)شمٚ َل يُـ وهؾ يثبٝ إّٓ  ،مٚ ـٚن ثٚبت

 .إشْٚده حسـ صحٔح ب٘مجٚع :ؿِٝ

 مٚ دم أم افُتٚب ٓ يًِّف إّٓ اَّلل تًٚػ

ظـ جًٍر  ،ظـ صٚفح بـ افسْدي ،ظع بـ إبراهٔؿظـ روى افُِْٔل 

َّلل ظز و  إنّ  » :ؿٚل شًّٝ أبٚ جًٍر ظِٔف افسمم يَقل ،ظـ رضيس ،بـ بنر

ف فٔس مـ رء تًِّف ؾّٕ٘  :ٚ ادبذولؾٖمّ : مٍُقف جؾ ظِّغ ظِؿ مبذول وظِؿ

 دم أمّ  ظز وجؾافذي ظْد اَّلل  :ٚ ادٍُقف ؾٓقوأمّ . ٕحـ ًِّٕف ادَّلئُٜ وافرشؾ إّٓ 

 .(4) شإذا خرج ٍٕذ ،افُتٚب

إشْٚده صحٔح، ظذ إطٓر، رجٚفف ثَٚت، وابـ افسْدي مـ رواة ابـ  :ؿِٝ

 .، وهؿ ثَٚتؿقفقيف

  

                                                           
 .46افرظد:  (5)

 . بٚب افبداء.537: 5افُٚيف  (2)

 . بٚب: إئّٜ يًِّقن مجٔع افًِقم افتل خرجٝ إػ ادمئُٜ.519: 5افُٚيف  (4)
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 فِبداء افرــ افثٚفٞ

 مبذولوخمزون  :ظَِمناَّلل تًٚػ ظِؿ 

ظـ محٚد بـ  ،ظـ افٍوؾ بـ صٚذان ،حمّد بـ إشَمظٔؾروى افُِْٔل ظـ 

شًّٝ أبٚ جًٍر  :ؿٚل ،ظـ افٍؤؾ بـ يسٚر ،ظـ ربًل بـ ظبد اَّلل ،ظٔسك

مـ  ظِٔف أحداً افًِؿ ظَِمن ؾًِؿ ظْد اَّلل خمزون َل يىِع » : ظِٔف افسَّلم يَقل

ِّ ، خَِف ف شُٔقن ٓ ؾّٕ٘  ،ؾَم ظِّف مَّلئُتف ورشِف ،ّف مَّلئُتف ورشِفوظِؿ ظ

وظِؿ ظْده خمزون يَدم مْف مٚ ينٚء  ،وٓ مَّلئُتف وٓ رشِف ،يُذب ٍٕسف

 .إشْٚده صحٔح :ؿِٝ .(5) شويٗخر مْف مٚ ينٚء ويثبٝ مٚ ينٚء

بـ يزيد حدثْٚ يًَقب  :ؿٚليف بهٚئر افدرجٚت  وروى افهٍٚر 

ظـ ؾؤؾ بـ يسٚر  ،ظـ ظّر بـ اذيْف ،ظـ ابـ ابك ظّر ،وحمّد بـ احلسغ

ؿد اظِّف  وظَِمً  ،يًِّف ؽره ٓ َّلل ظَِمً  نّ إ » :جًٍر ظِٔف افسمم ؿٚل يبأظـ 

 .(2) ثؿ اصٚر بٔده إػ صدرهش ٕبٔٚئف ورشِف ؾْحـ ًِّٕفأمَّلئُتف و

 .إشْٚده صحٔح :ؿِٝ

 يبأظـ حئك بـ  ،حدثْٚ ابراهٔؿ بـ هٚصؿ :وأخرج افهٍٚر أيوٚ ؿٚل

ظِٔف  افهٚدق اهلل ظبد بٚأشًّٝ  :ظـ بنر افدهٚن ؿٚل ،ظـ يقٕس ،ظّران

ؿد ظِّف مَّلئُتف ورشِف  وظَِمً  ،حد ؽرهأيًِّف  ٓ َّلل ظَِمً  نّ إ »: افسمم يَقل

 .(4) ش ؾْحـ ًِّٕف

 .وافروايٚت يف هذا متقاترة ٓ حتل بٔرس ،ؿِٝ: إشْٚده صحٔح ظذ إطٓر

                                                           
 بٚب افبداء.. 9، رؿؿ: 539: 5 افُٚيف(5) 

 .. مىبًٜ إمحدي، ضٓران1، رؿؿ: 541بهٚئر افدرجٚت )ت: بٚؽل(: (2) 

 .. مىبًٜ إمحدي، ضٓران9، رؿؿ: 541بهٚئر افدرجٚت )ت: بٚؽل(: (4) 
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 فِبداءرابع افرــ اف

 حمتقم ومقؿقف :إجُؾ أجَّلن

 ،ظـ ابـ ؾوٚل ،ظـ أمحد بـ حمّد ،حمّد بـ حئكروى افُِْٔل ظـ 

شٖفتف : ظـ أيب جًٍر ظِٔف افسمم ؿٚل ،ظـ محران ،ظـ زرارة ،ظـ ابـ بُر

 !؟ وأجؾ مسّك ظْده ؿٙ أجَّلً  : جؾو ظـ ؿقل اهلل ظز

 .(5) شمقؿقف وأجٌؾ  ،حمتقم أجٌؾ  :مهٚ أجَّلن» :ؿٚل

وؿد مٙ ظْٚ يف افٍهؾ إّول أّن افِقح ادحٍقظ أو أم  .ؿِٝ: إشْٚده صحٔح

 ٓ ظذ أحدمهٚ..  ،ـام أن افَِؿ ؿد جّػ ظذ ـِٔٓام ،افُتٚب ؿد ُضقيٚ ظذ ـّؾ مـ إجِغ

ظـ محٚد  ،ظـ افٍوؾ بـ صٚذان ،حمّد بـ إشَمظٔؾوروى افُِْٔل ظـ 

 » :ظـ ربًل ظـ افٍؤؾ ؿٚل شًّٝ أبٚ جًٍر ظِٔف افسَّلم يَقل بـ ظٔسك

 .(2) ش يَدم مْٓٚ مٚ ينٚء ويٗخر مْٓٚ مٚ ينٚء ،مـ إمقر أمقر مقؿقؾٜ ظْد اَّلل

 .ؿِٝ: إشْٚده صحٔح

 ًٚ ظـ أمحد بـ حمّد بـ  ،شًد بـ ظبد اَّللروى  :ؿٚل افىقد جٚزم

ظٔسك، ظـ أمحد بـ حمّد ابـ أِب ٕك، ظـ أِب احلسـ افرضٚ ظِٔف افسَّلم ؿٚل: 

ظع بـ احلسغ وظع بـ أِب ضٚفٛ ؿبِف، وحمّد بـ ظع، وجًٍر بـ حمّد 

ُٝ َوِظَْْدُه   ظِٔٓؿ افسَّلم: ـٔػ فْٚ بٚحلديٞ مع هذه أيٜ: ُحقا اَّللَُّ مٚ َينُٚء َو ُيْثبِ ّْ َي

 .(4) بًد ـقٕف ؾَد ـٍر ٚ مـ ؿٚل بٖن اَّلل تًٚػ ٓ يًِؿ افقء إّٓ ؾٖمّ   اْفُِتِٚب  ُأمُّ 

 . صحٔحٜؿِٝ: إشْٚده صحٔح؛ ؾىرق افنٔخ افىقد هلٗٓء افرواة إظٚطؿ 

                                                           
 بٚب افبداء. .3، رؿؿ: 539: 5 افُٚيف(5) 

 بٚب افبداء. .7، رؿؿ: 539: 5 افُٚيف(2) 

ّٜٔ، ؿؿ. .345افٌٔبٜ فِىقد)ت: ظبٚد افىٓراين(: (4)   مٗشسٜ ادًٚرف اإلشمم
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 إّٓ ظِؿ اَّلل ادبذولٓ يًِّقن  أهؾ افبٔٝ 

ظـ  ،ظـ أمحد بـ حمّد بـ ظٔسك ،ظدة مـ أصحٚبْٚروى افُِْٔل ظـ 

ظـ أيب بهر ووهٔٛ بـ  ،ظـ شامظٜ ،ظـ جًٍر بـ ظثامن ،ابـ أيب ظّر

َّلل ظِّغ ظِؿ  إنّ » :ظـ أيب ظبد اهلل ظِٔف افسمم ؿٚل ،ظـ أيب بهر ،حٍص

ِّ  وظِؿٌ  ،افبداء مـ ذفؽ يُقن :هق ٓ يًِّف إّٓ مُْقن خمزون  ّف مَّلئُتف ظ

 .(5) ش ؾْحـ ًِّٕف ،ورشِف وإٔبٔٚءه

 .إشْٚده صحٔح :ؿِٝ

وروى احلّري يف ؿرب اإلشْٚد ظـ أمحد بـ حمّد بـ ظٔسك 

 ظبد أبق ؿٚل» :ؿٚل ظـ أمحد بـ أيب ٕك افبزٕىل، ظـ افرضٚ  ،إصًري

 وظع ،ظع بـ واحلسـ ،ظع بـ واحلسغ ،احلسغ بـ وظع ،جًٍر وأبق ،اهلل

 إػ يُقن بَم حلدثْٚـؿ اَّلل ـتٚب دم آيٜ فقٓ واَّلل» :افسمم ظِٔٓؿ ضٚفٛ أيب بـ

 .(2) ش  افُتٚب أم وظْده ويثبٝ ينٚء مٚ اَّلل يّحقا  :افسٚظٜ تَقم أن

 إشْٚده صحٔح. :ؿِٝ

، ٓ يًِّقن إّٓ مٚ بذفف اهلل تًٚػ هذه هل ظَديتْٚ ٕحـ افنًٜٔ يف أهؾ افبٔٝ 

وأّمٚ ظِّف  ،وهق افًِؿ افذي أؾٚضف شبحٕٚف ظذ ممئُتف وإٔبٔٚئف ورشِف ،هلؿ مـ ظِؿ

ادخزون افذي مْف افبداء، ؾم يًِّف إّٓ هق شبحٕٚف ؛ آيٜ ذفؽ شُقهتؿ ظـ افتحديٞ ؾٔام 

 تَقم أن إػ يُقن بَم حلدثْٚـؿ اَّلل ـتٚب دم آيٜ فقٓ واَّلل »: ؛ ؾَِد ؿٚفقا احتّؾ ادحق 

 .ش افسٚظٜ

ومرّد ذفؽ إػ افبداء ؛ ؾَد ييٓر هلل تًٚػ مـ أؾًٚل افًبٚد، ضٚظٜ أو مًهٜٔ، مٚ يٌّر 

 ؿوٚءه ادًِقم هلؿ بٚفًِؿ ادبذول ؛ إذ ؿد ؿٙ اهلل تًٚػ يف افِقح ادحٍقظ بٚفبداء يف ذفؽ.. 

                                                           
 بٚب افبداء. .9، رؿؿ: 539: 5 افُٚيف(5) 

 مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث، ؿؿ. .413ؿرب اإلشْٚد : (2) 



 ............................................................................. افَبداء 79

 

 افبداء دم إصَٔٚء وافسًداء

 صحٔح هنٚم بـ شَٚل 

 افقفٔد بـ أمحد بـ احلسـ بـ حمّد حدثْٚؿٚل:  أخرج افهدوق 

: ؿٚٓ ،مجًًٔٚ  اهلل ظبد بـ وشًد ،افهٍٚر احلسـ بـ حمّد حدثْٚ :ؿٚل اهلل، رمحف

 ظبد أيب ظـ ،شٚمل بـ هنٚم ظـ ،ظّر أيب بـ حمّد ظـ ،ٕقح بـ أيقب حدثْٚ

 إػ افنَٚء مـ افًبد يَْؾ وتًٚػ تبٚرك اَّلل إنّ »: ؿٚل افسمم ظِٔفافهٚدق  اهلل

 .(5)شافنَٚء إػ افسًٚدة مـ يَِْف وٓ ،افسًٚدة

 وؿد مٙ يف افٍهؾ بًّْٚه ظـ أهؾ افسْٜ أؿقل: إشْٚده صحٔح ب٘مجٚع أصحٚبْٚ، 

ًٚ  ل وهق ّٕص أّن اهلل تًٚػ ؛ فُقٕف ٓ خيِػ وظده يف افسًداء  ل ـام ظِؿ رضورة وئَْ

ًٚ حمًٚٓ، ٕٚهٔؽ ظـ اشتِزامف ـذب افَرآن يف َٓ   :َٕه ٚدَ َوْظَد اَّللَِّ  ًَ حٚصٚ   خُيُِِْػ اَّللَُّ ادِْٔ

 ..ـتٚب ربْٚ شبحٕٚف

ٜ ٕهقص صحٔحٜ  ل بٍوِف ورمحتف ومّْف ل فُّْف  ّّ ؿد خيِػ وظٔده يف إصَٔٚء، بؾ ث

ِّٓٚ متقاترةل طٚهرة  أّن اهلل تًٚػ خيِػ وظٔده يف جّؾ إصَٔٚء؛ شٔام أهؾ افُبٚئر؛  ل فً

بٚفنٍٚظٜ وؽرهٚ، وفـ هيِؽ مْٓؿ آخر إمر، إّٓ مـ حمض افٍُر، أو افٍْٚق، أو افْهٛ، 

..ًٚ  حمو

ِحؿَ  َمـ إَِّٓ وأصؾ هذا يف ؿقل اهلل تًٚػ:  ؿْ  َوفَِذفَِؽ  َربَُّؽ  رَّ ُٓ ََ َِ ومَتوٚه أّن   َخ

يف أهؾ اجلّْٜ  يقم افذر، أو يقم افتَدير يف أم افُتٚب )أو افِقح ادحٍقظ( ّػ وإْن جافَِؿ 

افسًداء وأصحٚب افّْٚر إصَٔٚء، فُّْف شبحٕٚف أراد أن يرحؿ إصَٔٚء يف افدٕٔٚ؛ فذفؽ 

خَِٓؿ ؾٔٓٚ وإٔزهلؿ إفٔٓٚ؛ فّٔحقهؿ مـ ديقان إصَٔٚء ويدرجٓؿ بّْف ورمحتف وفىٍف يف 

 ..بْص آيٜ ادحق وؽرهٚ ؾٚفَِؿ جّػ ظذ هذا أيوًٚ ديقان افسًداء..؛ 

  

                                                           
 .بٚب افسًٚدة وافنَٚوة .419 :تقحٔد افهدوق (5)
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 صحٔح أِب بهر 

أخرج افُِْٔل ظـ افًدة، ظـ أمحد بـ حمّد افزؿل، ظـ إشامظٔؾ بـ  

 :ظـ أِب بهر ظـ أِب ظبد اَّلل ظِٔف افسَّلم ؿٚل ،بـ أِب محزة ظـ ظعّ مٓران، 

مـ ؿٚل دم دبر صَّلة افٍجر ودبر صَّلة ادٌرب شبع مرات بسؿ اَّلل افرمحـ »

دؾع اَّلل ظز وجؾ ظْف شبًغ  ،بَّٚلل افًع افًئؿ افرحٔؿ ٓ حقل وٓ ؿقة إّٓ 

ًٚ  ،مـ إٔقاع افبَّلء أهقُنٚ افريح وافزص واجلْقن ٕقظًٚ  حمل مـ  وإن ـٚن صَٔ

 .شوـتٛ دم افسًداءصَٔٚء إ

 . .ا اإلشْٚده صحٔح ظذ إرجح..؛ ينٓد ففأؿقل: صحٔح، وهذ

 مقّثؼ احلسغ بـ أِب افًَّلء

ظـ أبٔف ظـ أمحد بـ إدريس ظـ حمّد بـ مٚ أخرجف افهدوق يف افثقاب 

ظـ  ،ظـ احلسـ بـ ظع ،ظـ إشَمظٔؾ بـ مٓران ،ظـ حمّد بـ حسٚن ،أمحد

ؿؾ يٚ أهيٚ ؿٚل مـ ؿرأ »احلسغ بـ أِب افًَّلء ظـ أِب ظبد اَّلل ظِٔف افسَّلم 

ض ؽٍر اَّلل فف وفقافديف ومٚ ئافُٚؾرون وؿؾ هق اَّلل أحد دم ؾريوٜ مـ افٍرا

ًٚ  ،وفدا  ش.ثبٝ دم ديقان افسًداءأُ حمل مـ ديقان إصَٔٚء و وإن ـٚن صَٔ

أؿقل: إشْٚده حسـ، رجٚفف مقثَقن، وحمّد بـ حسٚن هق افرازي، ؿٚل افْجٚر: 

 .وثَف افبٓبٓٚين وظّدفف ؽره .بغ بغ

 مهّحح اخلثًّل

ظـ شًد  ،بـ ؿقفقيف ؿٚل: حدثْل أيب رمحف اهلل ومجٚظٜ منٚخيلاوأخرج 

ظـ أمحد بـ حمّد بـ ظٔسك، ظـ أمحد بـ حمّد بـ أيب ٕك، ظـ  ،بـ ظبد اهلل

بًض أصحٚبْٚ، ظـ أبٚن، ظـ ظبد ادِؽ اخلثًّل، ظـ أيب ظبد اهلل ظِٔف 

سغ بـ ظع ظَِٔٓم افسَّلم، ومر يٚ ظبد ادِؽ، ٓ تدع زيٚرة احل»افسمم، ؿٚل: 
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أصحٚبؽ بذفؽ، يّّد اَّلل دم ظّرك، ويزيد اَّلل دم رزؿؽ، وَئٔؽ اَّلل شًٔدًا، 

 .(5)شوٓ َتقت إّٓ شًٔدًا، ويُتبؽ شًٔداً 

؛ فإلمجٚع ظذ أّن أمحد بـ أيب ٕك افبزٕىل، ٓ طٓرأؿقل: إشْٚده صحٔح ظذ إ

ويُتبؽ »:تهحٔح مٚ يهح ظْف. وؿقففيروي إّٓ ظـ ثَٜ، ٕٚهٔؽ ظـ اإلمجٚع ظذ 

ًٚ لبَ لطٚهر يف وؿقع افش شًٔداً   .داء ؾّٔـ ـٚن صَٔ

 أؿقل: افْهقص ـثرة جّدًا، بؾ متقاترة مًْك، ٓ يسًْٚ افبسط ؾٔٓٚ، وزبدهتٚ

 ..يف افٍهؾ إولبٖشٕٚٔد جٔٚد وؿد موٝ مرويٚهتؿ افَبداء، 

 أدّفٜ حتقل إصَٔٚء إػ شًداء، متقاترة

ّٜٔ: تقاترت إخبٚر :ادٚزٕدراينؿٚل   ؿٚل آشسابٚدي يف افٍقائد اددٕ

وٓ خيرجف  ،اهلل خيرج افًبد مـ افنَٚوة إػ افسًٚدة ظْٓؿ ظِٔٓؿ افسمم بٖنّ 

  .ـام ٓ خيٍك ،يَهد افتقاتر ادًْقي :ؿِٝ.(2) مـ افسًٚدة إػ افنَٚوة

 بٖظَمَلؿ صَقا

حمّد بـ احلسـ بـ أمحد بـ حدثْٚ أخرجف افهدوق يف افتقحٔد ؿٚل: 

افقفٔد رمحف اَّلل، ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ احلسـ افهٍٚر، ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ 

احلسغ بـ أِب اخلىٚب، ظـ ظع بـ أشبٚط، ظـ ظع بـ أِب محزة، ظـ أِب 

ؽِبٝ ؿٚفقا ربْٚ  بهر، ظـ أِب ظبد اَّلل ظِٔف افسَّلم دم ؿقل اَّلل ظز وجؾ:

 .(4)شَقابٖظَمَلؿ ُص »:  ؿٚل !؟!ظِْٔٚ صَقتْٚ

ِّٜ افثَٚت  ،أؿقل: إشْٚده صحٔح ظذ إرجح ظْد مجٚظٜ مـ إظمم؛ ؾروايٜ أج

ّٕام هل ؿبؾ ارتداده وجحقده، بؾ ٓ يُّـ وؿقع ؽره.   ظـ افبىٚئْل ادًِقن، إ

                                                           
 .291 :ـٚمؾ افزيٚرات (5)

 .91: 1ذح أصقل افُٚيف فِامزٕدراين  (2)

 ؿؿ.  ،. بٚب آبتمء وآختبٚر. جٚمًٜ اددرشغ419 :افتقحٔد فِهدوق (4)
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 حديٞ افنَل صَل دم بىـ أمف

إدٚم أظيؿ مهٚئٛ افديـ، أن خيقض اخلٚئوقن يف ديـ اهلل تًٚػ مـ دون 

، وٓ اشتَهٚء ـٚف دجّقع أؿقاهلؿ صِقات  بٖخبٚر أهؾ بٔٝ افًهّٜ مرضٍ 

ّٕف صُؽ صدور هذا احلديٞ ظْٓؿ ًِامء اهلل ظِٔٓؿ، حتك وصؾ إمر ببًض اف أ

مْٚف فًدل اهلل تًٚػ  شمم اهلل ظِٔٓؿ؛ فُقن مًْٚه ؾٔام زظؿ، طٚهر يف اجلز، وهق

 اخلمئؼ ظذ آختٔٚر.  افذي ؾىر

مًْك..؛  رصٔد؛ إذ احلديٞ ثٚبٝ وفق فٔس هذا افُمم بسديد، وٓ هق ؿِٝ:

 ..يدّل ظذ ذفؽ

 صحٔح زرارة 

مٚ أخرجف افُِْٔل ظـ: حمّد بـ حئك، ظـ أمحد بـ حمّد وظع بـ 

إبراهٔؿ، ظـ أبٔف، ظـ ابـ حمبقب، ظـ ابـ رئٚب، ظـ زرارة بـ أظغ ؿٚل: 

وؿًٝ افْىٍٜ دم افرحؿ اشتَرت ؾٔٓٚ إذا »شًّٝ أبٚ جًٍر ظِٔف افسمم يَقل: 

ًٚ، ثّؿ يبًٞ  ًٚ، وتُقن موٌٜ أربًغ يقم ًٚ، وتُقن ظَِٜ أربًغ يقم أربًغ يقم

إٔثك: صقراه واـتبٚ  أو اَّلل مُِغ خَّلؿغ ؾَٔٚل َلَم: اخَِٚ ـَم يريد اَّلل ذـراً 

 ًٚ افذر  واـتبٚ َّلل ادٔثٚق افذي أخذه ظِٔف دم شًٔدًا، أو أجِف ورزؿف ومْٔتف وصَٔ

ًٚ يَٚل فف زاجر،  بغ ظْٔٔف، ؾ٘ذا دٕٚ خروجف مـ بىـ أمف بًٞ اَّلل إفٔف مُِ

ًٚ ؾْٔسك ادٔثٚق، ويَع إػ إرض يبُل مـ زجرة ادِؽ  .(5) شؾٔزجره ؾٍٔزع ؾزظ

سيح  ؿِٝ: إشْٚده حسـ صحٔح دون أدٕك ـمم ظْد ـبٚر إظمم، وهق

 يف بىـ أّمف؛ ؾم جمٚل إلُٕٚره أويف أّن افنَل صَل يف بىـ أّمف، وافسًٔد شًٔد 

 ..افتنُٔؽ بهدوره، شٔام مع اظتوٚده
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 صحٔح احلسـ بـ اجلٓؿ 

حمّد بـ َئك، ظـ أمحد بـ حمّد، ظـ ابـ ؾوٚل، بام رواه افُِْٔل ظـ 

 ظـ احلسـ بـ اجلٓؿ ؿٚل: شًّٝ أبٚ احلسـ افرضٚ ظِٔف افسَّلم يَقل: ؿٚل أبق

ًٚ، ثّؿ تهر ظَِٜ  إّن افْىٍٜ تُقن»جًٍر ظِٔف افسَّلم:  دم افرحؿ أربًغ يقم

ًٚ، ؾ٘ذا ـّؾ أربًٜ أصٓر بًٞ اَّلل  ًٚ، ثّؿ تهر موٌٜ أربًغ يقم أربًغ يقم

ؾٔٗمران. ؾَٔقٓن: يٚ  !إٔثك؟ مُِغ خَّلؿغ ؾَٔقٓن: يٚ رب مٚ ختِؼ ذـرا أو

ؾٔٗمران. ؾَٔقٓن: يٚ رب مٚ أجِف ومٚ رزؿف، وـؾ رء  !؟ شًٔداً  أو صًَٔٚ رب 

حٚفف، وظدد مـ ذفؽ أصٔٚء. ويُتبٚن ادٔثٚق بغ ظْٔٔف، ؾ٘ذا أـّؾ اَّلل فف مـ 

ًٚ ؾزجره زجرة ؾٔخرج وؿد ٕز ادٔثٚق.  إجؾ بًٞ اَّلل مُِ

اَّلل ؾٔحقل إٕثك  أؾٔجقز أن يدظق ؾَٚل احلسـ بـ اجلٓؿ ؾَِٝ فف:

 .(5)اَّلل يًٍؾ مٚ ينٚء ؾَٚل إنّ  !وافذـر إٔثك؟ ذـراً 

أؿقل: إشْٚده صحٔح دون ـمم، ومًْٚه يف اجلِّٜ متقاتر. وـمم أهؾ 

يف دؾع إصُٚل أهؾ اجلٓؾ يف اجلز، ؿقل جّع ؾهؾ، فٔس بٚهلزل..؛  افبٔٝ 

ظـ ظِؿ  لؾُتٚبٜ ادمئُٜ دٚ جيري ظذ افًبد يف هذا افًٚمل، ٓ يْٚيف جٍٚف افَِؿ 

ادَٚدير يف افِقح ادحٍقظ؛ إذ  شبحٕٚف دٚ ؿّدرأي ؿبِف؛  يقم افذر، أو ل افبٚري تًٚػ

ًٚ بٚصساط افبداء  ..اجلز مدؾقع متٚم

فُـ بَل إصُٚل اجلز؛ ؾٚحلديٞ طٚهره شِٛ آختٔٚر ظـ افًبٚد بًد 

.، يدل ظِٔف .وافسًٚدة مؼوضٚن بٚفبداء ءافنَٚوٓداهتؿ، ويدؾًف أّن ـمً مـ 

 يف إخبٚر افهحٔحٜ..
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 شصَل دم بىـ أمفافنَل »دم: اصساط افبداء 

أخرج افُِْٔل ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ حئك، ظـ أمحد بـ حمّد وظع بـ 

ظـ أيب  ،ظـ زرارة ،ظـ ابـ رئٚب ،ظـ ابـ حمبقب ،مجًًٔٚ  ،ظـ أبٔف ،إبراهٔؿ

إّن اَّلل ظز وجؾ إذا أراد أن خيِؼ افْىٍٜ افتل ِمّٚ أخذ »جًٍر ظِٔف افسمم ؿٚل: 

ك افرجؾ فف ؾٔف، وجيًِٓٚ دم افرحؿ، حرّ  يبدو مٚ أو ظِٔٓٚ ادٔثٚق دم صِٛ آدم،

حتك يِٟ ؾٔؽ خَِل وؿوٚئل  ،وأوحك إػ افرحؿ أن اؾتحل بٚبؽ ،فِجَمع

ؾتهؾ افْىٍٜ إػ افرحؿ، ؾسدد ؾٔف أربًغ  ،افْٚؾذ وؿدري، ؾتٍتح افرحؿ بٚهبٚ

ًٚ، ثّؿ تهر ظَِٜ أربًغ يقمًٚ  ًٚ، ثّؿ تهر حلَمً  ،يقم  ثّؿ تهر موٌٜ أربًغ يقم

خيَِٚن دم إرحٚم مٚ  :َتري ؾٔف ظروق منتبُٜ، ثّؿ يبًٞ اَّلل مُِغ خَّّلؿغ

ؾٔهَّلن إػ افرحؿ، وؾٔٓٚ افروح  ،ينٚء اَّلل، ؾَٔتحَمن دم بىـ ادرأة مـ ؾؿ ادرأة

افَديّٜ ادَْقفٜ دم أصَّلب افرجٚل وأرحٚم افْسٚء، ؾٍْٔخٚن ؾٔٓٚ روح احلٔٚة 

ٚن فف افسّع وافبك  َّ ومجٔع اجلقارح، ومجٔع مٚ دم افبىـ ب٘ذن اَّلل، وافبَٚء، وين

واصسضٚ ِل  ثّؿ يقحل اَّلل إػ ادُِغ اـتبٚ ظِٔف ؿوٚئل وؿدري وٕٚؾذ أمري،

  .ؾَٔم تُتبٚن افَبداء

ؾٔقحل اَّلل إفَٔٓم أن ارؾًٚ رؤوشَُم إػ  !ؾَٔقٓن: يٚ رب مٚ ُٕتٛ؟!

ؾ٘ذا افِقح يَرع جبٜٓ أّمف، ؾْٔيران ؾٔف، ؾٔجدان  ،رأس أّمف ؾرؾًٚن رؤوشَٓم

 ش.ومجٔع صٖٕف شًٔداً  أو صًَٔٚ دم افِقح صقرتف وزيْتف وأجِف ومٔثٚؿف 

 ؾّٔع أحدمهٚ ظذ صٚحبف ؾُٔتبٚن مجٔع مٚ دم افِقح، : ؿٚل

، ثّؿ خيتَمن افُتٚب وجيًَّلٕف بغ ظْٔٔف، ثّؿ ئََمٕف وينسضٚن افبداء ؾَٔم يُتبٚن

مٚرد،  دم بىـ أمف، ؾربَم ظتٚ ؾَِٕٚٛ، وٓ يُقن ذفؽ إّٓ دم ـؾ ظٚت أوؿٚئًَم 

ؽر تٚم، أوحك اَّلل ظز وجؾ إػ افرحؿ أن  أو ٘ذا بِغ أوان خروج افقفد، تٚمًٚ ؾ
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اؾتحل بٚبؽ حتك خيرج خَِل إػ أريض، ويٍْذ ؾٔف أمري، ؾَد بِغ أوان 

يَٚل فف: زاجر ؾٔزجره  ؾٔبًٞ اَّلل إفٔف مًُِٚ  ،خروجف، ؾٍٔتح افرحؿ بٚب افقفد

زجرة ؾٍٔزع مْٓٚ افقفد، ؾَِْٔٛ ؾٔهر رجَّله ؾقق رأشف ورأشف دم أشٍؾ 

افبىـ، فٔسٓؾ اَّلل ظذ ادرأة وظذ افقفد اخلروج، ؾ٘ذا احتبس زجره ادِؽ زجرة 

ًٚ مـ افزجرة  .(5) شأخرى ؾٍٔزع مْٓٚ ؾٔسَط افقفد إػ إرض بٚـًٔٚ ؾزظ

 .إشْٚده صحٔح دون أدٕك ـمم :ؿِٝ

واحلديٞ ٕص سيح ؾهٔح يف اصساط افبداء ؾٔام ـتٛ ادمئُٜ مـ افسًٚدة 

 . .وافنَٚوة وافرزق وإجؾ وؽر ذفؽ

وفىٚدٚ أـدٕٚ يف افٍهؾ إول أّن صبٜٓ تْٚيف تَدير اهلل تًٚػ يف ظٚمل افذر أو ظٚمل 

افبداء ٍٕسف ؿد ؿدره اهلل  ؾ٘نّ ؛ ..فٔسٝ بقء ،مع اصساط افبداء ؾٔام يُتبف ادمئُٜ ،افتَدير

 ..تًٚػ ؿبؾ خِؼ افدٕٔٚ مـ ضغ

 ،ظـ هنٚم بـ شٚمل ،ظـ ابـ أيب ظّر ،ظـ أبٔف ،ظعوروى افُِْٔل ظـ 

ًٚ » :ظـ أيب ظبد اهلل ظِٔف افسمم ؿٚل ،ظـ حمّد بـ مسِؿ حتك  مٚ بًٞ اَّلل ٕبٔ

اَّلل يَدم مٚ  وأنّ  ،وخِع إٕداد ،اإلؿرار فف بٚفًبقديٜ :يٖخذ ظِٔف ثَّلث خهٚل

 .(2) ش يٗخر مٚ ينٚءو ينٚء

 .إشْٚده صحٔح :ؿِٝ
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 افبداء وادحق واإلثبٚت دم فِٜٔ افَدرحهقل 

ظـ ؾوٚفٜ بـ  ،ظـ احلسغ بـ شًٔد ،أمحد بـ حمّدروى افُِْٔل ظـ 

ظـ حمّد بـ مسِؿ ظـ أحدمهٚ ظِٔٓام افسمم  ،ظـ افًمء بـ رزيـ ،أيقب

 !؟شٖفتف ظـ ظممٜ فِٜٔ افَدر: ؿٚل

إن ـٕٚٝ و إن ـٕٚٝ دم برد دؾئٝو ظَّلمتٓٚ أن تىٔٛ رَيٓٚ» :ؾَٚل 

ؾُٔتبقن مٚ  ،تْزل ؾٔٓٚ ادَّلئُٜ وافُتبٜ إػ افسَمء افدٕٔٚ..، دم حر بردت ؾىٚبٝ

 :وؾٔف ادنٔئٜ ،وأمره ظْده مقؿقف فف ،ومٚ يهٔٛ افًبٚد ،يُقن دم أمر افسْٜ

 .(5) شويّحق ويثبٝ وظْده أم افُتٚب ،يٗخر مْف مٚ ينٚءو ؾَٔدم مْف مٚ ينٚء

 .إشْٚده صحٔح :ؿِٝ

 ًٚ ظـ ظّر بـ  ،ظـ ابـ أيب ظّر ،ظـ أبٔف ،ظع بـ إبراهٔؿوروى أيو

ظِٔف ف شٖل أبٚ جًٍر ظـ محران إّٔ  ،ظـ افٍؤؾ وزرارة وحمّد بـ مسِؿ ،أذيْٜ

 !؟ إٕٚ إٔزفْٚه دم فِٜٔ مبٚرـٜ  :جؾو افسمم ظـ ؿقل اهلل ظز

شْٜ دم صٓر رموٚن دم افًؼ  وهل دم ـّؾ  ،ًٕؿ فِٜٔ افَدر» :ؿٚل 

ؾٔٓٚ يٍرق ـؾ  : جؾو ؿٚل اَّلل ظز :دم فِٜٔ افَدر ؾِؿ يْزل افَرآن إّٓ  ،إواخر

رء يُقن دم تِؽ افسْٜ إػ  ر دم فِٜٔ افَدر ـّؾ يَّد » :  ؿٚل  أمر حُٔؿ

ؾَم ؿدر دم  ،أو رزق ،ومقفقد وأجؾ ،وضٚظٜ ومًهٜٔ ،خر وذ :مثِٓٚ مـ ؿٚبؾ

 .شوجؾ ؾٔف ادنٔئٜ وَّلل ظز ،ؾٓق ادحتقم ،تِؽ افسْٜ وؿِض

 !؟ء ظْل بذفؽفِٜٔ افَدر خر مـ أفػ صٓر أي ر :محرانؿٚل 
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 خرٌ  ،وإٔقاع اخلر ،وافزـٚة ،افًّؾ افهٚفح ؾٔٓٚ مـ افهَّلة» :ؾَٚل 

 وفقٓ مٚ يوٚظػ اَّلل تبٚرك ،فٔس ؾٔٓٚ فِٜٔ افَدر ،مـ افًّؾ دم أفػ صٓر

 .(5) ش ْٚوفُـ اَّلل يوٚظػ َلؿ احلسْٚت بحبّ  ،تًٚػ فِّٗمْغ مٚ بٌِقاو

 .ب٘مجٚعإشْٚده حسـ صحٔح  :ؿِٝ

 مٚ يّؤف اَّلل تًٚػ فِٜٔ افَدر ؾٓق مـ ادحتقم

ظـ حمّد بـ  ،ظـ حمّد بـ أمحد ،حئكحمّد بـ وروى افُِْٔل ظـ 

شًّتف يَقل وٕٚس  :ظـ إشحٚق بـ ظامر ؿٚل ،ظـ أيب ظبد اهلل ادٗمـ ،ظٔسك

 !؟إرزاق تَسؿ فِٜٔ افْهػ مـ صًبٚن :يَقفقن ؛يسٖفقٕف

 ،دم فِٜٔ تسع ظؼة مـ صٓر رموٚن اَّلل مٚ ذاك إّٓ و ،ؾَٚل ٓ» :ؿٚل 

ودم  ،دم فِٜٔ تسع ظؼة يِتَل اجلًّٚن ؾ٘نّ  :وإحدى وظؼيـ وثَّلث وظؼيـ

مٚ  ودم فِٜٔ ثَّلث وظؼيـ يِّض ،أمر حُٔؿ يٍرق ـّؾ  ،فِٜٔ إحدى وظؼيـ

جؾ خر مـ أفػ و هل فِٜٔ افَدر افتل ؿٚل اَّلل ظزو ،جؾ مـ ذفؽو أراد اَّلل ظز

ؿٚل  !؟يِتَل اجلًّٚن :ؿِٝ مٚ مًْك ؿقففإشحٚق بـ ظامر:  ؿٚل .شصٓر

ؿٚل  .شؾٔٓٚ مٚ أراد مـ تَديّف وتٖخره وإرادتف وؿوٚئفجيّع اَّلل » :

ّٕ  » :ؿٚل  !؟ؿِٝ ؾام مًْك يّؤف يف ثمث وظؼيـإشحٚق:  ف يٍرؿف دم إ

 ،ؾ٘ذا ـٕٚٝ فِٜٔ ثَّلث وظؼيـ ،ويُقن فف ؾٔف افبداء ،وظؼيـ فِٜٔ إحدى

 .(2) ش تًٚػو أموٚه ؾُٔقن مـ ادحتقم افذي ٓ يبدو فف ؾٔف تبٚرك

ؾتٍريط مردود ؛  ،ادٗمـزـريٚ مـ ضًػ اإلشْٚد ب :ومٚ ؿٔؾ ،إشْٚده صحٔح :ؿِٝ

مـ منٚيخ أمحد بـ حمّد ادٗمـ ظذ أّن ؛ وهؿ ثَٚت ظذ إطٓرفُقٕف مـ رواة ابـ ؿقفقيف، 

 .ظذ إطٓر إؿقى وهق ٓ يروي إّٓ ظـ ثَٜ ،بـ ظٔسك إصًري 

                                                           
 . بٚب فِٜٔ افَدر.9رؿؿ:  516: 3 افُٚيف(5) 

 . بٚب فِٜٔ افَدر.9رؿؿ:  516: 3 افُٚيف(2) 
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 ًٚ  افدظٚء يرّد افَوٚء وؿد أبرم إبرام

ظـ محٚد  ،ظـ ابـ أيب ظّر ،ظـ أبٔف ،ظع بـ إبراهٔؿافُِْٔل ظـ روى 

يَْوف ـَم يَْض  ،افدظٚء يرد افَوٚء إنّ  » :يَقل ؿٚل شًّتف  ،بـ ظثامن

 .(5)ش و ؿد أبرم إبرامًٚ  ،افسِؽ

وهق ٕص ؾهٔح يف أّن افدظٚء شبٛ يف حهقل افبداء ؛ أي  .إشْٚده صحٔح :ؿِٝ

ًٚ بحهقل افدظٚء ،ؿوٚئفشبٛ ٕن يٌّر اهلل تًٚػ  افَوٚء وهذا  ،وييٓر ؿوًٚء آخر مؼوض

ممٚ ؿد جػ بف افَِؿ يف شٚبؼ ظِّف شبحٕٚف ؛ ؾٍل افِقح ادحٍقظ أن افدظٚء  ،افثٚين ادؼوط

 .وأخر ؽره مع افدظٚء، وٓ راد فَوٚئف ،وأّن ؿوٚءان أحدمهٚ مـ دون دظٚء ،يرّد افَوٚء

ظـ أبٔف ظـ ابـ أيب ظّر ظـ هنٚم  براهٔؿ()ظع بـ إأي ظْف و :ؿٚل افُِْٔل

افدظٚء  إنّ »: بـ شٚمل ظـ ظّر بـ يزيد ؿٚل شًّٝ أبٚ احلسـ ظِٔف افسمم يَقل

 .شومٚ مل يَدر ،مٚ ؿد ؿدر يرد  

 .(2) ش حتك ٓ يُقن» :ؿٚل  !؟مٚ ؿد ؿدر ظرؾتف ؾام مل يَدر :ؿِٝ

 .دون أدٕك ـمم ،إشْٚده صحٔح :ؿِٝ

ظـ  ،ظـ حمّد بـ ظبد اجلبٚر ،ظع إصًري أيبوروى افُِْٔل ظـ 

 افدظٚء يردّ  إنّ  » :ظـ أيب ظبد اهلل ظِٔف افسمم ؿٚل ،ظـ بسىٚم افزيٚت ،صٍقان

 .(4) ش ؿد أبرم إبرامًٚ  و ،افسَمء وؿد ٕزل مـ افَوٚء

أحدمهٚ  ،ؿوٚءيـوجقد  ّْص سيح يفواف .دون أدٕك ـمم ،إشْٚده صحٔح :ؿِٝ

 ..وهذا هق افبداء ؾٔام اتوح ،وأخر ؽره مـ دون دظٚء ،مع افدظٚء

  

                                                           
 . بٚب افدظٚء يرّد افبمء وافَوٚء.5. رؿؿ: 396: 2 افُٚيف(5) 

 . بٚب افدظٚء يرّد افبمء وافَوٚء.2. رؿؿ: 396: 2 افُٚيف(2) 

 . بٚب افدظٚء يرّد افبمء وافَوٚء.4. رؿؿ: 396: 2 افُٚيف(4) 
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ًٚ، ؾ  !يرّده افدظٚء!ُٔػ إصُٚل: إذا ـٚن افَوٚء مزم

 ..إذا مل يِحَف اإلموٚء، بٔٚن ذفؽبذ يرّده  :ؿِٝ

 :افَوٚء ادزم ظذ ؿسّغ

 افَوٚء ادزم بًد اإلموٚء. :ّولإ

َّٓ اْمَرَأَتُف   :وأمثِتف ٓ حتل مْٓٚ ؿقفف تًٚػ يف ؿقم فقط ُف إِ َِ َُْْٔٚه َوَأْه َج ْٕ
َٖ َؾ

ـَ  ٚبِِري ٌَ ـَ اْف َٚهٚ ِم َٕ ْر ـَ  (57)َؿدَّ ْؿ َمَىًرا َؾَسَٚء َمَىُر ادَُْْْذِري ِٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٕ  ..(5) َوَأْمىَْر

 .افَوٚء ادزم ؿبؾ اإلموٚء :ثِّٚناف

ـام يف ؿقم يقٕس؛ ؾَِد تقاتر يف ضرق  ،بّْص افَرآن ،وهذا يرّده افدظٚء

ِّٓؿ بٚفًذاب وإٔزفف ظِٔٓؿ دٚ  افسْٜ وافنًٜٔ، بؾ ظِؿ رضورة أّن اهلل تًٚػ أط

ؿٚل  تٚبقا آخر حليٜ..؛ أّسوا ظذ افٍُر، بؾ ؿد ـٚد أن يٖخذهؿ فقٓ أّّنؿ

َّٓ   :تًٚػ ٚ إِيََمُُنَٚ إِ َٓ ًَ ٍَ ْٝ َؾَْ ٌٜ آَمَْ ْٝ َؿْرَي َٕ ٚ ـَ  َٓ ْق َِ ْؿ َظَذاَب  َؾ ُٓ َْٚ َظْْ ٍْ َن ـَ َُٕس دََّٚ آَمُْقا  َؿْقَم ُيق

َُْٚهْؿ إَِػ ِحغٍ  ًْ َٔٚ َوَمتَّ ْٕ َِٔٚة افدُّ ْزِي دِم احْلَ
 ..(2)  اخْلِ

 .ؾًمً  ٕزول افًذاب، بدفٔؾ متحَؼ ؛ أي هق مقجقدؾٚفَوٚء هْٔٓٚ مزم

ـّ اهلل تًٚػ مل يّوف؛ أي مل يٖخذهؿ بف  وهق افذي  ،بسبٛ تقبتٓؿ ودظٚئٓؿفُ

 مـ وؿد ٕزل افَوٚء افدظٚء يردّ  إنّ  » :ؿٚليف ؿقفف:  أصٚر إفٔف افهٚدق 

َف  ش ؿد أبرم إبرامًٚ و ،افسَمء َّ ؾٚدَهقد بٚإلبرام هق أّن اهلل تًٚػ أوجده ؾًًم وح

 .ف شبحٕٚففُّْف مل يّو

  

                                                           
 .19افّْؾ: (5) 

 .69يقٕس: (2) 
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 افَوٚء إػ إموٚءاحتٔٚج دم افْص 

ظـ ابـ  ،ظـ أمحد بـ حمّد بـ ظٔسك ،حمّد بـ حئكظـ  ،روى افُِْٔل

ظُِٔؿ  » :ؿٚل أبق احلسـ مقشك ظِٔف افسمم :ظـ أيب وٓد ؿٚل ،حمبقب

 وَل يبؼ إّٓ  ،ر وؿِضوؿد ؿّد  ،افبَّلء يردّ  ،افدظٚء َّلل وافىِٛ إػ اَّلل ؾ٘نّ  :بٚفدظٚء

 .(5) ش ؾ٘ذا دظل اَّلل ظز و جؾ وشئؾ سف افبَّلء سؾٜ ،إموٚؤه

 .إشْٚده صحٔح :ؿِٝ

 ظـ أيب احلسـ افرضٚ  ظـ يقٕس بـ ظبد افرمحـوأخرج افزؿل 

مٚ  إّٓ  ٓ يُقن» :ؾَٚل  .وؿٙ ،وأراد ،مٚ صٚء اهلل ؿِٝ ٓ يُقن إّٓ  :ؿٚل

ابتداء »: ؿٚل  !؟ؾام مًْك صٚء :ؿِٝش وؿٙ ،روؿّد  ،وأراد ،صٚء اَّلل

ؾام مًْك  :ؿِٝ .شافثبقت ظِٔف» :ؿٚل  !؟ؾام مًْك أراد ؿِٝ .شافًٍؾ

 !؟ؾام مًْك ؿٙ :ؿِٝ شتَدير افقء مـ ضقفف وظرضف» :ؿٚل  !؟ؿدر

 .(2) شفف إذا ؿوٚه أموٚه ؾذفؽ افذي ٓ مردّ » : ؿٚل

 .بنٓٚدة أحٚديٞ افبٚب ،بًد أن ؿوٚه ؿِٝ: إشْٚده صحٔح، وادَهقد إذا أموٚه

 ظِؿ إّول: :ؿسامن افًِؿ وبٚجلِّٜ :يف ذح افُٚيف ؿٚل ادٚزٕدراين 

 وافتَدير واإلرادة ادنٔئٜ حٚل يف ،إموٚئٓٚ ؿبؾ بٕٚصٔٚء افًِؿ وهق ،مقؿقف

ِّؼ ؾ٘ذا افبداء، حمؾ يف ادراتٛ هذه يف ؾّّ٘نٚ ؛وافَوٚء  بًد اإلموٚء هبذا تً

 وظِؿافَسؿ افثِّٚن: . إظٔٚن يف ودخِٝ افبداء حدّ  ظـ خرجٝ ،افَوٚء

ِّؼ بًد بٕٚصٔٚء افًِؿ :وهق مبذول  .(4) اإلموٚء تً

                                                           
 . بٚب افدظٚء يرّد افبمء وافَوٚء.9. رؿؿ: 396: 2 افُٚيف(5) 

 .247، رؿؿ: 232ادحٚشـ: (2) 

 . إحٔٚء افساث افًريب، بروت. 44: 9ذح افُٚيف فِامزٕدراين )ت: ظع ظٚصقر( (4) 
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 بٚفدظٚء رّد افَوٚء ،مـ افَوٚء ادحتقم

 ،ظـ حريز ،ظـ محٚد بـ ظٔسك ،ظـ أبٔف ،ظع بـ إبراهٔؿروى افُِْٔل 

أ ٓ أدفؽ ظذ رء َل يستثـ  » :جًٍر ظِٔف افسمم قأبؿٚل يل  :ؿٚل ،ظـ زرارة

 . بذ :ؿِٝ !؟شؾٔف رشقل اَّلل صذ اَّلل ظِٔف وآفف

 .(5) شو ضؿ أصٚبًف افَوٚء وؿد أبرم إبرامًٚ افدظٚء يرد  » :ؿٚل 

 .إشْٚده صحٔح :ؿِٝ

 شَل يستثـ ؾٔف رشقل اَّلل »: مًْك ؿقل افبٚؿر 

بٔٚن  ،وهق ئٍد أّن رّد افَوٚء بٚفدظٚء مـ ادحتقم ،إن صٚء اهلل :أي مل يَؾ افْبل 

ٍء  :أن يستثْل ؾٔام ؾٔف ادنٔئٜ ؛ فَقفف تًٚػ ذفؽ أّن اهلل تًٚػ أمر افْبل  َـّ فَِقْ قَف َُ َٓ َت َو

َّٓ َأْن َيَنَٚء اَّللَُّ (23)إِِّنِّ َؾِٚظٌؾ َذفَِؽ َؽًدا   . ، تًّغ افَقل بٚحلتؿؾِام مل يستثـ  (2)  إِ

ظـ أيب مهٚم  ،ظـ حمّد بـ ظٔسك ،حمّد بـ حئكوروى افُِْٔل ظـ 

ؿٚل ظع بـ احلسغ ظِٔف : ظـ افرضٚ ظِٔف افسمم ؿٚل ،إشامظٔؾ بـ مهٚم

 ،افدظٚء فرد افبَّلء إنّ  :افدظٚء وافبَّلء فٔساؾَٚن إػ يقم افَٔٚمٜ إنّ »: افسمم

 .(4) ش وؿد أبرم إبرامًٚ 

ظـ  تُٚد تُقن متقاترة ،وافروايٚت يف ذفؽ ـثرة جداً  .إشْٚده صحٔح :ؿِٝ

ّٜٔ تٌٔر افَوٚء  بؾ هل ـذفؽ، ٓ يسًٓٚ مَٚمْٚ، ،افٍريَغ شْٜ وصًٜٔ وهل سحيٜ يف حتّ

 ،؛ ًٕؿ افرب ربْٚ ..، شبحٕٚف وتًٚػؽرهًِق ظِٔٓٚ ٓ ي افتل، ؾٚؽتْؿ رمحٜ ربْٚ ..بٚفدظٚء

 .وبئس افًبٔد ٕحـ

 

                                                           
 . بٚب افدظٚء يرّد افبمء وافَوٚء.9. رؿؿ: 371: 2 افُٚيف(5) 

 .24افُٓػ: (2) 

 . بٚب افدظٚء يرّد افبمء وافَوٚء.3. رؿؿ: 371: 2 افُٚيف(4) 



 96......................... ............................................... بٚشؿ احلّع 

 

 افَوٚءحمق أظَمل و أدظٜٔ افبداء

 زيٚرة احلسغ حتقل افنَٚء شًٚدة

ظـ حمّد بـ  ،ؿٚل: حدثْل حمّد بـ احلسـ بـ افقفٔد أخرج ابـ ؿقفقيف

 ،ظـ ظبد اهلل بـ ادٌرة ،ظـ أبٔف ،ظـ أمحد بـ حمّد بـ ظٔسك ،احلسـ افهٍٚر

مٚ دـ  :ؿِٝ فف :ؿٚل ،ظِٔف افسممظـ أيب ظبد اهلل  ،ظـ ظبد اهلل بـ مّٔقن افَداح

ًٚ بحَف، ؽر مستُز وٓ مستُْػ ظِٔف افسممأتك ؿز احلسغ  ؿٚل  ،زائرًا ظٚرؾ

ًٚ ـتٛ شًٔداً  ،يُتٛ فف أفػ حجٜ وأفػ ظّرة مزورة» :  ،وإْن ـٚن صَٔ

 .(5)ش وَل يزل خيقض دم رمحٜ اَّلل ظز وجؾ

 .إشْٚده صحٔح :ؿِٝ

 دظٚء افبسِّٜ واحلقؿِٜ، يّحق افنَٚء ويثبٝ افسًٚدة

إشَمظٔؾ بـ  ظـ افًدة، ظـ أمحد بـ حمّد بـ خٚفد، ظـ روى افُِْٔل

 :مٓران، ظـ ظع بـ أيب محزة، ظـ أيب بهر ظـ أيب ظبد اهلل ظِٔف افسمم ؿٚل

بسؿ اَّلل افرمحـ  :مـ ؿٚل دم دبر صَّلة افٍجر و دبر صَّلة ادٌرب شبع مرات»

دؾع اَّلل ظز و جؾ ظْف شبًغ  .بَّٚلل افًع افًئؿ افرحٔؿ ٓ حقل و ٓ ؿقة إّٓ 

ًٚ  وإنْ  ،ٕقظٚ مـ إٔقاع افبَّلء أهقُنٚ افريح و افزص و اجلْقن حمل مـ  ـٚن صَٔ

 .(2)ش  افسًداء افنَٚء وـتٛ دم

ؾٚفبىٚئْل مل يرو أصحٚبْٚ ظْف بًد  ،إشْٚده صحٔح ظذ إطٓر إؿقى :ؿِٝ

 . وهق ؿبؾ إٓحراف ـٚن ثَٜ مستَٔامً  ،إحراؾف

                                                           

 .417 :ـٚمؾ افزيٚرات (5)

 . بٚب افدظٚء فِٜٔ افَدر، وافًؼ إواخر.9رؿؿ:  592: 3 افُٚيف(2) 
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 اء دم فِٜٔ افَدر، ؾٔف افَوٚء ادحتقمَد ـدظٚء افبَ 

 ،ظـ حمّد بـ ظىٜٔ ،ابـ أيب ظّرظـ رضقان اهلل ظِٔف روى افُِْٔل 

 » :ظـ أيب ظبد اهلل ظِٔف افسمم يف افدظٚء يف صٓر رموٚن يف ـؾ فِٜٔ تَقل

مـ  ،دم إمر احلُٔؿ ،مـ إمر ادحتقم ،تَدرو  أشٖفؽ ؾَٔم تَِضافِٓؿ إِّّن 

ادزور  ،أن تُتبْل مـ حجٚج بٔتؽ احلرام ،ٓ يبدلو افَوٚء افذي ٓ يردّ 

أن َتًؾ دم و ،ادنُقر شًٔٓؿ ،ادٌٍقر ذٕقهبؿ ،ادٍُر ظْٓؿ شٔئِٚتؿ ،حجٓؿ

مـ افَوٚء  ،دم فِٜٔ افَدر ،دم إمر احلُٔؿ ،تَدر مـ إمر ادحتقمو مٚ تَِض

أن َتًِْل و ،دم رزؿل أن تقشع ظعّ و ،تىٔؾ ظّري أنْ  ،ٓ يبدلو افذي ٓ يرد

 .(5) ش تستبدل ِب ؽريٓ و ،تْتك بف فديْؽ ـْ ِمّ 

  .إشْٚده صحٔح :ؿِٝ

 ؾٔف افَوٚء ادحتقم ،دظٚء افبداء مستَبؾ رموٚن

ظـ أمحد بـ  ،ظـ حمّد بـ أمحد ،حمّد بـ حئكوروى افُِْٔل ظـ 

ظـ ظامر بـ  ،ظـ مهدق بـ صدؿٜ ،ظـ ظّرو بـ شًٔد ،احلسـ بـ ظع

إذا ـٚن أول فِٜٔ مـ صٓر » :ؿٚل أبق ظبد اهلل ظِٔف افسمم :مقشك افسٚبٚضل ؿٚل

  :ؾَؾ ،رموٚن

افذي إٔزفٝ  ،هذا صٓر رموٚن ،مْزل افَرآنو ،رب صٓر رموٚن افِٓؿّ 

 ،ارزؿْٚ صٔٚمف افِٓؿّ  ،افٍرؿٚنو إٔزفٝ ؾٔف آيٚت بْٔٚت مـ اَلدىو ،ؾٔف افَرآن

ِّ  ،ٚ ظذ ؿٔٚمفأظّْ و ِّ و ،شِّْٚ ؾٔفو ،ّف فْٚافِٓؿ ش  مْؽ ّف مْٚ دم يسٍ تس

ؾَٔم يٍرق مـ إمر  ،تَدر مـ إمر ادحتقمو اجًؾ ؾَٔم تَِضو ،مًٚؾٚةو

أن تُتبْل مـ حجٚج  ،ٓ يبدلو مـ افَوٚء افذي ٓ يرد ،دم فِٜٔ افَدر ،احلُٔؿ

                                                           
 . بٚب افدظٚء ظْد آصبٚح واإلمسٚء.21، رؿؿ: 145: 2 افُٚيف(5) 
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ادٍُر ظْٓؿ  ،ادٌٍقر ذٕبٓؿ ،ادنُقر شًٔٓؿ ،ادزور حجٓؿ ،بٔتؽ احلرام

مـ  تقشع ظعّ و ،أن تىٔؾ ِل دم ظّري ،اجًؾ ؾَٔم تَِض وتَدرو ،شٔئِٚتؿ

 .(5) ش افرزق احلَّلل

 .إشْٚده مقثؼ صحٔح :ؿِٝ

 آخر طٚهر دم دظٚء افبداء  صحٔح حديٞ

 ظع ظـ ،حمبقب ابـ ظـ ،أبٔف ظـ ،إبراهٔؿ بـ ظعروى افُِْٔل ظـ 

 صٓر يف افدظٚء هبذا ادع» :ؿٚل افسمم ظِٔف هٚفح اف ًبداف ظـ ،رئٚب بـ

ًٚ  بف دظٚ مـ؛ افسْٜ دخقل مستَبؾ رموٚن  افسْٜ تِؽ يف تهبف مل خمِهًٚ  حمتسب

 .افسْٜ تِؽ بف يٖيت مٚ ذ ذـره ظز اهلل ووؿٚه وبدٕف ديْف هبٚ يرض آؾٜ وٓ ؾتْٜ

 وشًٝ افتل وبرمحتؽ ء،ر ـؾ فف دان افذي بٚشّؽ أشٖفؽ إِّن افِٓؿ

 ـؾ َلٚ تقاضع افتل وبًيّتؽ ء،ر ـؾ هبٚ ؿٓرت افتل وبًزتؽ ء،ر ـّؾ 

 ء،ر ـؾ ؽِبٝ افتل وبجزوتؽ ء،ر ـؾ َلٚ خوع افتل وبَقتؽ ءر

 ويٚ ء،ر ـؾ ؿبؾ أول يٚ ،ؿدوس يٚ ٕقر يٚ ،رء بُؾ أحٚط افذي وبًِّؽ

 ِل واؽٍر ،حمّد وآل حمّد ظذ صؾ ،اَّلل يٚ رمحـ يٚ اَّلل يٚ ء،ر ـؾ بًد بٚؿل

 افذٕقب ِل واؽٍر ،افَْؿ تْزل افتل افذٕقب ِل واؽٍر ،افًْؿ تٌر افتل افذٕقب

 افذٕقب ِل واؽٍر ،إظداء تديؾ افتل افذٕقب ِل واؽٍر ،افرجٚء تَىع افتل

 ِل واؽٍر ،افبَّلء ٕزول هبٚ يستحؼ افتل افذٕقب ِل واؽٍر ،افدظٚء ترد افتل

 واؽٍر ،افٌىٚء تُنػ افتل افذٕقب ِل واؽٍر ،افسَمء ؽٔٞ حتبس افتل افذٕقب

 ِل واؽٍر ،افْدم تقرث افتل افذٕقب ِل واؽٍر ،افٍْٚء تًجؾ افتل افذٕقب ِل

                                                           
 . بٚب افدظٚء مستَبؾ رموٚن.2، رؿؿ: 72: 3 افُٚيف(5) 
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 مـ وظٚؾْل ،ترام ٓ افتل احلهْٜٔ درظؽ وأفبسْل ،افًهؿ ِتتؽ افتل افذٕقب

 .شهذه شْتل مستَبؾ دم وافْٓٚر بٚفِٔؾ أحٚذر مٚ ذ

 ورب بْٔٓـ ومٚ ؾٔٓـ ومٚ افسبع وإرضغ افسبع افسَموات رب افِٓؿ

 ومُٔٚئٔؾ إرساؾٔؾ ورب ،افًئؿ وافَرآن ادثِّٚن افسبع ورب ،افًئؿ افًرش

 وخٚتؿ ،ادرشِغ شٔد بٔتف وأهؾ ،وآفف ظِٔف اَّلل صذ حمّد ورب وجزئٔؾ

 ـّؾ  وتدؾع ،بٚفًئؿ َتـ افذي إٔٝ ،ظئؿ يٚ ،شّٔٝ وبَم بؽ أشٖفؽ ،افْبٔغ

 مٚ وتًٍؾ ،وافُثر بٚفَِٔؾ احلسْٚت مـ وتوٚظػ ،جزيؾ ـؾ وتًىل حمذور،

 دم وأفبسْل ،بٔتف وأهؾ حمّد ظذ صؾ ،رحٔؿ يٚ رمحـ يٚ اَّلل يٚ ،ؿدير يٚ تنٚء

 وبٌِْل ،بّحبتؽ وأحبْل ،بْقرك وجٓل وٕرض ،شسك افسْٜ هذه مستَبؾ

 مٚ خر ومـ ،ظْدك مٚ خر مـ ،ظىٚئؽ وجزيؾ ،ـرامتؽ وذيػ ،رضقإؽ

 ،صُقى ـؾ مقضع يٚ ظٚؾٔتؽ، ذفؽ مع وأفبسْل ،خَِؽ مـ أحداً  مًط إٔٝ

 ـريؿ يٚ ،بِٜٔ مـ تنٚء مٚ ـّؾ  داؾع ويٚ ،خٍٜٔ ـؾ ظَٚل ويٚ ،ٕجقى ـؾ صٚهد ويٚ

 حمّد ديـ وظذ ،وؾىرتف إبراهٔؿ مِٜ ظذ تقؾْل افتجٚوز، حسـ يٚ ،افًٍق

ًٚ  ؾتقؾْل ،وؾٚة خر وظذ ،وشْتف ًٚ  ،ٕوفٔٚئؽ مقافٔ  .ٕظدائؽ مًٚدي

 مْؽ يبٚظدِّن ،ؾًؾ أو ؿقل أو ظّؾ ـّؾ  ،افسْٜ هذه دم وجْبْل افِٓؿ

 أرحؿ يٚ افسْٜ هذه دم مْؽ يَربْل ؾًؾ أو ؿقل أو ظّؾ ـّؾ  إػ واجِبْل

 ،ظٚؿبتف رضر أخٚف لمّْ  يُقن ؿقل أو ؾًؾ أو ظّؾ ـّؾ  مـ وامًْْل ،افرامحغ

 بف ؾٚشتقجٛ ،لظّْ  ُريؿاف وجٓؽ تكف أنْ  حذراً  ،ظِٔف ٚيإيّ  مَتؽ وأخٚف

 .رحٔؿ يٚ رؤوف يٚ ظْدك ِل حظٍ  مـ َٕهًٚ 
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 ،وـٍْؽ ،وجقارك حٍيؽ دم ،افسْٜ هذه مستَبؾ دم اجًِْل افِٓؿّ 

 إفف وٓ وجٓؽ ثْٚء وجّؾ  جٚرك ظزّ  ،ـرامتؽ ِل وهٛ ،ظٚؾٔتؽ شس وجِِْل

 .ؽرك

 هبؿ وأحلَْل ،أوفٔٚئؽ مـ مٙ مـ فهٚفح تٚبًًٚ  اجًِْل افِٓؿّ 

ِّ  واجًِْل  بف حتٔط أن إَلل يٚ بؽ وأظقذ ،مْٓؿ ظِٔؽ بٚفهدق ؿٚل دـ َمً مس

 ،بنٓقايت واصتٌِٚل ،َلقاي واتبٚظل ،ٍٕز ظذ وإرسادم ،وطِّل خىٔئتل

 متًرضًٚ  ،ظْدك مْسًٔٚ  ؾٖـقن ،ورضقإؽ رمحتؽ وبغ بْٔل ذفؽ ؾٔحقل

 بف وؿربْل ،ظْل بف ترىض صٚفح ظّؾ فُؾ وؾَْل افِٓؿ .وَّٕتؽ فسخىؽ

 .زفٍك إفٔؽ

 وؾرجٝ ،ظدوه هقل وآفف ظِٔف اَّلل صذ حمّداً  ٕبٔؽ ـٍٔٝ ـَم افِٓؿ

 بذفؽ افِٓؿّ  ،بًٓدك مقظدك فف وإٔجزت ،وظدك وصدؿتف ،ؽّف وـنٍٝ ،فمهّ 

 وضٔؼ وأحزاُنٚ ،وذورهٚ وؾتْتٓٚ ،وأشَٚمٓٚ وآؾِٚتٚ ،افسْٜ هذه هقل ؾٚـٍْل

 إػ ظْدي افًّْٜو ،افًٚؾٜٔ دوام بتَمم افًٚؾٜٔ ـَمل برمحتؽ وبٌِْل ،ؾٔٓٚ ادًٚش

 مٚ ِل تٌٍر أن وأشٖفؽ ،واظسف وطِؿ أشٚء مـ شٗال أشٖفؽ ،أجع مْتٓك

 وأن ،ظعّ  مَّلئُتؽ ـرام وأحهتٓٚ ،حٍيتؽ حكِتٚ افتل ،افذٕقب مـ مٙ

 رمحـ يٚ اَّلل يٚ ،أجع مْتٓك إػ ظّري مـ بَل ؾَٔم افذٕقب مـ إَلل تًهّْل

 :ؾٔف إفٔؽ ورؽبٝ شٖفتؽ مٚ ـّؾ  وآتْل ،حمّد بٔٝ أهؾ ظذ و حمّد ظذ صؾ

ٍّ  بٚفدظٚء أمرتْل ؾٕ٘ؽ َٝ وتُ  .(5) ش بٚإلجٚبٜ ِل ِ

 .إشْٚده صحٔح ؾٔام هق واضح :ؿِٝ

 

                                                           
 . بٚب افدظٚء مستَبؾ رموٚن.4، رؿؿ: 72: 3 افُٚيف(5) 
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 شـؾ  مّٔس دٚ خِؼ فف»: ؿقل افْبلّ 

هذا مـ إحٚديٞ افتل ظّدهٚ أـثر افًِامء، شٔام أهؾ افسّْٜ، مـ افًقيهٚت، وفٔس 

إّٓ دٚ ـٚن مبٓاًم مـ أفٍٚطف، .؛ فُقّنؿ ٓ يًرضقن بٚفؼح .إمر ـذفؽ فق ـٕٚقا ؿد وؿٍقا

ًٚ مْف ظـ أهؾ افبٔٝ  أو  ـٚٔيت.. مبتقرًا يف متْف، ؾٓٚك مٚ ـٚن تٚم

مًٚويٜ، حدثْٚ إظّش، ظـ  قحدثْٚ أبأخرج أمحد يف مسْده ؿٚل: 

شًد بـ ظبٔدة، ظـ أيب ظبد افرمحـ افسِّل، ظـ ظع، ؿٚل: ـٚن رشقل اهلل 

مٚ مُْؿ مـ »بف، ؿٚل: ؾرؾع رأشف ؾَٚل: ، ويف يده ظقد يُْٝ ذات يقم جٚفسًٚ 

ؿٚل: ؾَٚفقا: يٚ رشقل اهلل، ؾِؿ ش وؿد ظِؿ مْزَلٚ مـ اجلْٜ وافْٚر ٍٕس إّٓ 

ٚؾَ  :مٔرس دٚ خِؼ فف اظِّقا، ؾُؾٌّ » ؿٚل: !ًّٕؾ؟ ك َأْظَىك َمـ َٖمَّ ََ َق  ،َواتَّ  َوَصدَّ

ْسَْك هُ  ،بِٚحْلُ ُ َٔسِّ ى َؾَسُْ ُْٔسَ ِْ
ٚ ،فِ َْك َبِخَؾ  َمـ َوَأمَّ ٌْ َب  ،َواْشَت ذَّ ـَ ْسَْك َو هُ  ،بِٚحْلُ ُ َٔسِّ  َؾَسُْ

ى ْسَ ًُ ِْ
 . فِ

 .(5)ؿٚل صًٔٛ إرٕٗوط: إشْٚده صحٔح ظذ ذط افنٔخغ

 بـ حمّد ظع قأب افؼيػ حدثْٚوأجذ مْف مٚ أخرجف افهدوق ؿٚل: 

 بـ ظع بـ احلسغ بـ ظع بـ احلسغ بـ احلسـ بـ اهلل ظبد بـ حمّد بـ أمحد

 ظـ، افْٔسٚبقري ؿتٔبٜ بـ حمّد بـ ظع حدثْٚ :ؿٚل افسمم ظِٔٓؿ ضٚفٛ أيب

 بـ مقشك احلسـ أبٚ شٖفٝ :ؿٚل، ظّر أيب بـ حمّد ظـ، صٚذان بـ افٍوؾ

 مـ افنَل» :وآفف ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل ؿقل مًْك ظـ افسمم ظِٔٓام جًٍر

 !.!شأمف بىـ دم شًد مـ وافسًٔد أمف بىـ دم صَل

                                                           
 بروت. ،. افرشٚف925ٜ، رؿؿ: 19: 2مسْد أمحد )ت: إرٕٗوط(  (5)
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 شًّٔؾ فإّٔ  ،أمف بىـ دم قوه ،اَّلل ظِؿ مـ افنَل»: افُٚطؿ  ؾَٚل 

 أظَمل شًّٔؾ فإّٔ  ،أمف بىـ دم قوه ،اَّلل ظِؿ مـ وافسًٔد ،إصَٔٚء أظَمل

 .شافسًداء

 خِؼ دٚ مٔس ؾٌُؾ  اظِّقا» :وآفف ظِٔف اهلل صذ ؿقفف مًْك ؾام :فف ؿِٝ

 ؛فًٔهقه خيَِٓؿ ومل فًٔبدوه واإلٕس اجلـ خِؼ وجؾ ظز اهلل إنّ  :ؾَٚل !؟شاَّلل

ُٝ  َوَمٚ: وجؾ ظز ؿقفف وذفؽ َْ َِ َـّ  َخ َٕس  اجْلِ َّٓ  َواإْلِ ُبُدونِ  إِ ًْ َٔ
 خِؼ دٚ ـمً  ؾٔرس فِ

 .(5) اهلدى ظذ افًّك اشتحٛ دـ ؾٚفقيؾ فف،

وفف صقاهد ـثرة يف مهٚدرٕٚ ـهحٔح افُْٚين وؽره، أؿقل: إشْٚده صحٔح، 

 ..افتٔسر ظذ مًْٔغ يف آن واحدوحٚصؾ اجلّع بْٔٓام أّن 

 إّول: ـّؾ إٕسٚن، حتك افنَّل، مٔرّس فىٚظٜ اهلل ودخقل اجلّْٜ، وهق

ُٝ  َوَمٚ :سيح اشتدٓل اإلمٚم افُٚطؿ ظِٔف افسمم بَقل اهلل َْ َِ َـّ  َخ  اجْلِ

َٕس  َّٓ  َواإْلِ ُبُدونِ  إِ ًْ َٔ
 ... ؾٕٚتٍك اجلز إػ يقم افَٔٚمٜفِ

افثٚين: افتٔسر فًِّهٜٔ دـ اختٚرهٚ مـ إصَٔٚء؛ ؾٚدًهٜٔ وإن ـٕٚٝ 

ؿقل  قوهل بٚختٔٚر افًبد، فُّْٓٚ ٓ تَع إّٓ ب٘ذن اهلل، يف شِىٕٚف. ؾٕٚتٍك افتٍقيض 

 إػ يقم افَٔٚمٜ.  ل ؿدرّيٜ هذه إّمٜ فًْٓؿ اهلل تًٚػ

 افَِؿ مًْك جّػ 

 افَِؿ جّػ »ؿٚل: ومـ ضرؿْٚ صحٔح افبزٕىل ؿٚل: شًّٝ افرضٚ

 وتًٚػ تبٚرك اَّلل مـ وافنَٚوة ،واتَك آمـ دـ بٚفسًٚدة اَّلل مـ افُتٚب بحََٜٔ

 .(2)شوظل ـذب دـ

                                                           
 .بٚب افسًٚدة وافنَٚوة .419 :تقحٔد افهدوق (5)

 .519ؿرب اإلشْٚد فِحّري: (2)
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واحلديٞ ّٕص سيح يف أّن افَِؿ جّػ ظذ ٕقظغ مـ  ،إشْٚده صحٔح :ؿِٝ

 ادؼوط بسًل افًبٚد واختٔٚرهؿ، ٓ ظذ ادحتقمظذ و ،ادحتقمؾَِد جّػ ظذ ، افَوٚء

 .رّد افَوٚء بٚفدظٚء :مـ افَوٚء ادحتقمإّن  :وٓ بٖس أن يَٚل ،ؾَط

 ّٕ  دم إجؾ ف يْسئافبداء دم صِٜ افرحؿ وأ

، مٚ تسّْك فْٚ مـ رسدٕٚ يف إّول مـ ضرق أهؾ افسّْٜ هداهؿ اهلل ظـ رشقل اهلل 

 . .، بٍْس إفٍٚظ أو مٚ ؿٚرهبٚوظْدٕٚ مثِف ظـ أهؾ افبٔٝ ظـ رشقل اهلل  ،ذفؽ

ظـ أمحد بـ  ،ظـ أمحد بـ حمّد ،حمّد بـ حئكروى افُِْٔل ظـ ؾَِد 

ؿٚل أبق ظبد اهلل ظِٔف  :ظـ أيب احلسـ افرضٚ ظِٔف افسمم ؿٚل ،حمّد بـ أيب ٕك

وأؾوؾ مٚ تقصؾ بف افرحؿ ـػ  ،صؾ رمحؽ وفق بؼبٜ مـ مٚء» :افسمم

 .(5) ش حمببٜ دم إهؾ ،وصِٜ افرحؿ مْسٖة دم إجؾ ،إذى ظْٓٚ

ظـ أمحد بـ حمّد بـ ظٔسك ظـ أمحد وروى ظـ حمّد بـ حئك افًىٚر، 

بـ حمّد بـ أيب ٕك ظـ حمّد بـ ظبٔد اهلل ؿٚل ؿٚل أبق احلسـ افرضٚ ظِٔف 

، ؾُٔقن ؿد بَل مـ ظّره ثَّلث شْغ ،يُقن افرجؾ يهؾ رمحف» :افسمم

 .(2) ش يًٍؾ اَّلل مٚ ينٚءو ،ؾٔهرهٚ اَّلل ثَّلثغ شْٜ

ًٚ ظـ افُِْٔل وروى   ،ظـ أمحد بـ حمّد بـ خٚفد ،ظدة مـ أصحٚبْٚأيو

ظـ أيب محزة ظـ أيب جًٍر  ،ظـ حٍص بـ ؿرط ،ظـ ابـ أيب ظّر ،ظـ أبٔف

 ،وتىٔٛ افٍْس ،وتسّح افُػ ،صِٜ إرحٚم حتسـ اخلِؼ» :ظِٔف افسمم ؿٚل

 .(4) ش دم إجؾ كءوتْس ،وتزيد دم افرزق

                                                           
 . بٚب صِٜ افرحؿ.9، رؿؿ: 515: 2 افُٚيف(5) 

 . بٚب صِٜ افرحؿ.4، رؿؿ: 515: 2 افُٚيف(2) 

 . بٚب صِٜ افرحؿ.4، رؿؿ: 515: 2 افُٚيف(4) 
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ِّٓٚ، أؿِٝ:  وابـ أيب ظّر مـ أصحٚب اإلمجٚع، ٓ يروي إّٓ ظـ شٕٚٔدهٚ صحٚح ـ

 .ثَٜ. وإخبٚر يف هذا متقاترة ظْد افٍريَغ شّْٜ وصًٜٔ
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 ّذ افَوٚءحق افبداء دم افهدؿٜ : فُقُنٚ َت

ظـ ظبد  ،ظـ ابـ أيب ظّر ،ظـ أبٔف ،ظع بـ إبراهٔؿروى افُِْٔل ظـ 

افهدؿٜ بٚفٔد تَل  » :افسمم يَقلشًّٝ أبٚ ظبد اهلل ظِٔف : اهلل بـ شْٚن ؿٚل

و تٍؽ ظـ حلل شبًغ  ،مـ إٔقاع افبمء وتدؾع شبًغ ٕقظًٚ  ،مٔتٜ افسقء

 ًٚ ِّ  ،صٔىٕٚ  .(5) ش ٓؿ يٖمره أن ٓ يًٍؾـ

 ؿِٝ: إشْٚده حسـ صحٔح دون أدٕك ـمم.

ظـ افٍوؾ بـ صٚذان وأمحد بـ  ،حمّد بـ إشامظٔؾظـ روى افُِْٔل 

ظـ إشحٚق بـ  ،ظـ صٍقان بـ حئك ظـ حمّد بـ ظبد اجلبٚر مجًًٔٚ  ،إدريس

 ّّ افز وافهدؿٜ ئٍْٚن افٍَر » :ـ حدثف ظـ أيب جًٍر ظِٔف افسمم ؿٚلؽٚفٛ ظ

 .(2) شويدؾًٚن تسًغ مٔتٜ شقء ،ويزيدان دم افًّر

وٓ اشتبًٚد أن يروي افُِْٔل ظـ  ،شْٚد صحٔحوهذا اإل مًِقم رضورة، :ؿِٝ

 ..ينٓد فف .وصٍقان مـ أصحٚب اإلمجٚع ،وظذ أؿؾ افتَٚدير مـ أصؾ ـتٚبف ،ابـ بزيع

ظـ احلسغ بـ  ،ظـ أبٔف ،ظع بـ إبراهٔؿ بـ هٚصؿظـ وروى افُِْٔل 

ؿٚل رشقل اَّلل » :ظـ افسُقين ظـ أيب ظبد اهلل ظِٔف افسمم ؿٚل ،يزيد افْقؾع

 .(4) ش صذ اَّلل ظِٔف وآفف افهدؿٜ تدؾع مٔتٜ فسقء

 .بؾ صحٔح ظذ افتحَٔؼ ،إشْٚده مقثؼ حسـؿِٝ: 

ظـ افسُقين  ،ظـ افْقؾع ،ظـ أبٔف ،ظع بـ إبراهٔؿوروى افُِْٔل ظـ 

 إنّ  »: ظـ جًٍر ظـ آبٚئف ظِٔٓؿ افسمم ؿٚل ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف

                                                           
 . بٚب ؾوؾ افهدؿٜ.7، رؿؿ: 4: 3 افُٚيف(5) 

 . بٚب ؾوؾ افهدؿٜ.2، رؿؿ: 5: 3 افُٚيف(2) 

 . بٚب ؾوؾ افهدؿٜ.5، رؿؿ: 5: 3 افُٚيف(4) 
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وافٌرق  ،واحلرق ،وافدبِٜٔ ،فٔدؾع بٚفهدؿٜ افداء ،هق ٓ إفف إّٓ افذي اهلل 

 .(5) ش واجلْقن و ظد صذ اهلل ظِٔف وآفف شبًغ بٚبٚ مـ افسقء ،واهلدم

 .ؿِٝ: إشْٚده ـسٚبَف

ظـ احلسـ بـ  ،ظـ شٓؾ بـ زيٚد ،ظدة مـ أصحٚبْٚوروى افُِْٔل ظـ 

ُّ » :ؿٚل شًّٝ أبٚ ظبد اهلل ظِٔف افسمم يَقل ،ظـ أيب وٓد ،حمبقب روا ب

فٔدؾع  :ؾَم مـ مٗمـ يتهدق بهدؿٜ يريد هبٚ مٚ ظْد اَّلل ،بٚفهدؿٜ وارؽبقا ؾٔٓٚ

مٚ  ٚه اَّلل ّذ وؿّ  إّٓ  ،دم ذفؽ افٔقم ،مٚ يْزل مـ افسَمء إػ إرض اَّلل هبٚ ظْف ّذ 

 .(2) شيْزل مـ افسَمء إػ إرض دم ذفؽ افٔقم

 ،إجمء ظئؿ ادْزفٜافًِامء ؿِٝ: إشْٚده صحٔح، رجٚفف ثَٚت، وشٓؾ ثَٜ مـ 

 ،َقل افبًض بوًػ أحٚديثفيٍُل أّن افُِْٔل روى ظْف يف افُٚيف أـثر مـ أفػ روايٜ..؛ ؾ

  .اشسواح فٔس بّرض

ظـ ظبد  ،ظـ أمحد بـ أيب ظبد اهلل ،ظدة مـ أصحٚبْٚوروى افُِْٔل ظـ 

 :ظـ أيب جًٍر ظِٔف افسمم ؿٚل ،ظـ أبٔف ،ظـ حْٚن بـ شدير ،افرمحـ بـ محٚد

صٚحبٓٚ ٓ  إنّ  ،افهدؿٜ فتدؾع شبًغ بِٜٔ مـ بَّليٚ افدٕٔٚ مع مٔتٜ افسقء إنّ  »

 .(4) ش مع مٚ يدخر فهٚحبٓٚ دم أخرة يّقت مٔتٜ افسقء أبداً 

ًٚ مًتدًا بف،  :ؿِٝ ظبد افرمحـ بـ وإشْٚده ؿقي، رجٚفف ثَٚت أو ممدوحقن مدح

افُتٛ واإلجٚزة مل يرد ؾٔف ، مـ منٚخيْٚ ادحدثغ مـ أصحٚب أبق افَٚشؿ افُقيف، هق محٚد

  .بؾ صحٔح ظذ مبْك ؽر واحد مـ افًِامء ،ؾحديثف ؿقّي حسـ ،ضًـ

  

                                                           
 . بٚب افهدؿٜ تدؾع افبمء .2، رؿؿ: 1: 3 افُٚيف(5) 

 . بٚب افهدؿٜ تدؾع افبمء .5، رؿؿ: 1: 3 افُٚيف(2) 

 . بٚب افهدؿٜ تدؾع افبمء .9، رؿؿ: 1: 3 افُٚيف(4) 
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 دم افبداء وحمق أجٚل  جَّلفٜ افهدؿٜ

ظـ ؽر  ،ظـ أمحد بـ حمّد ،ظع بـ حمّد بـ ظبد اهللوروى افُِْٔل 

أبق احلسـ ظِٔف  ؿٚل ؿٚل ،ظـ احلسـ بـ اجلٓؿ ،ظـ ظع بـ أشبٚط ،واحد

مـ بْل إرسائٔؾ ـٚن فف  رجَّلً  إنّ  » :ؿٚل أبق جًٍر ظِٔف افسمم :افسمم ؿٚل

ًٚ  ،ابـ ؾَِم  :ابْؽ فِٜٔ يدخؾ بٖهِف يّقت إنّ  :ؾٖيت دم مْٚمف ؾَٔؾ فف ،وـٚن فف حمب

ؾٖتٚه أبقه  ،ؾٖصبح ابْف شَِٔمً  ،تقؿع أبقه ذفؽ ،ـٚن تِؽ افِِٜٔ و بْك ظِٔف أبقه

أتك  شٚئَّلً  أنّ  إّٓ  ،ٓ :ؿٚل !؟مـ اخلر يٚ بْل هؾ ظِّٝ افبٚرحٜ صٔئًٚ  :ؾَٚل فف

هبذا دؾع اَّلل أبقه: ؾَٚل  .ؾٖظىٔتف افسٚئؾ ،وؿد ـٕٚقا ادخروا ِل ضًٚمًٚ  ،افبٚب

 .(5) ش ظْؽشبحٕٚف 

 .إشْٚده حسـ صحٔح :ؿِٝ

ظـ احلسـ بـ  ،ظـ مًذ بـ حمّد ،احلسغ بـ حمّدوروى افُِْٔل ظـ 

مـ بْل  شًّتف يَقل ـٚن رجٌؾ  :ظـ أِب احلسـ ظِٔف افسَّلم ؿٚل ،ظع افقصٚء

 ،ف يّقت فِٜٔ ظرشفإّٕ  :و ؿٔؾ فف ،ؾقفد فف ؽَّلم ،وَل يُـ فف وفد ،إرسائٔؾ

ؾرمحف افٌَّلم  ،ٕير إػ صٔخ ـبر ضًٔػ ،ؾَِم ـٚن فِٜٔ ظرشف ،ؾُّٞ افٌَّلم

ؾٖتٚه آت دم افْقم  :ؿٚل .ْل أحٔٚك اَّللأحٔٔت: ؾَٚل فف افسٚئؾ ،ؾدظٚه ؾٖضًّف

ؾٖتٚه أيت مرة أخرى  :ؾسٖفف ؾخزه بهًْٔف ؿٚل !؟شؾ ابْؽ مٚ صْع :ؾَٚل فف

 .(2)اَّلل أحٔٚ فؽ ابْؽ بَم صْع بٚفنٔخ إنّ  :ؾَٚل فف ،دم افْقم

ثَٜ مـ رواه ظع بـ إبراهٔؿ  ،افبكيبـ حمّد اومًذ هق  ،إشْٚده صحٔح :ؿِٝ

 .وهؿ ثَٚت ظذ إطٓر ،يف تٍسره

                                                           
 ٜ تدؾع افبمء .. بٚب افهدؿ9، رؿؿ: 7: 3 افُٚيف(5) 

 . بٚب افهدؿٜ تدؾع افبمء .6، رؿؿ: 7: 3 افُٚيف(2) 
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 شأؾّر مـ ؿوٚء اَّلل إػ ؿدر اَّلل» :حديٞ أمر ادٗمْغ

)حمّدث جِٔؾ، ترىض ظْف  حدثْٚ ظع بـ ظبد اهلل افقراق :أخرجف افهدوق ؿٚل

، وظع بـ حمّد بـ احلسـ ادًروف بٚبـ مَزة افَزويْل ؿٚٓ: افهدوق وأـثر ظْف(

، ؿٚل: حدثْٚ اهلٔثؿ بـ أيب مرسوق مـ اإلجمء(ثَٜ إصًري، ) حدثْٚ شًد بـ ظبد اهلل

ظـ شًد  )ثَٜ(، ظـ ظّرو بـ ثٚبٝ )ثَٜ( ، ظـ احلسغ بـ ظِقان)ثَٜ( افْٓدي

أمر ادٗمْغ  ، ؿٚل: إنّ )ثَٜ مـ إجمء اخلقاص(ٜ بـ ٕبٚت غصبظـ إ )ثَٜ(بـ ضريػ 

 ادٗمْغ ظِٔف افسمم ظدل مـ ظْد حٚئط مٚئؾ إػ حٚئط آخر، ؾَٔؾ فف، يٚ أمر

 !مـ ؿوٚء اهلل؟ أتٍرّ 

 .(5) ش إػ ؿدر اَّلل ظز وجؾ ،مـ ؿوٚء اَّلل أؾرّ  »:  ؾَٚل

 ومًْك افٍرار افَدر إػ افَوٚء ـٚٔيت: .إشْٚده صحٔح ظذ إطٓر إؿقى :ؿِٝ

 !!تٛ إموٚء افَوٚء اإلَللامر

ثّؿ  ،أوًٓ ادنٔئٜ  :ـٚٔيتورد يف إخبٚر ادًتزة أّن ـّؾ مٚ ؿٙ بف اهلل تًٚػ فف مراتٛ 

ًٚ اإلرادة  ًٚ ، ثّؿ افَدر ثٕٚٔ ًٚ. وادنتٓر ظذ ثّؿ اإلذن أو اإلموٚء  ،رابًًٚ ، ثّؿ افَوٚء ثٚفث خٚمس

 افَدر وافَوٚء. :وافهحٔح ،وهق خىٖ ،افَوٚء وافَدر :أفسْٜ افًقام

ّٕام  ّن افَوٚء أؿرب ؾأل ش إػ ؿدر اَّلل ظز وجؾ ،مـ ؿوٚء اَّلل أؾرّ  »: ل ادقػ ٚؿوإ

اهلل تًٚػ  جمّرد ٕيٚم أشبٚب ومسببٚت ؿّدرهٚ؛ إذ افَدر هق مـ افَدر واحلهقل يف افتحَؼ 

ًٜ وظِاًم افذي  ؾ ظْد اهلل ؿبؾ افَوٚء.أحٚط بُّؾ رء حُّ ًّ  ورمحٜ، فُّْف هذا افْيٚم ؽر مٍ

ؾ  ل ؾٔام ٕحـ ؾٔفل ْيٚم، فُّْف ٍٕس افافَوٚء ؾٓق إذ  ًّ ٚره افًبد مـ ب٘ضٚؾٜ مٚ شٔختمٍ

٘ذا اختٚر افًبد أحدمهٚ، ـٚدًهٜٔ مثًم، ؿٙ اهلل تًٚػ بام يستٛ ظذ ؾضٚظٜ أو مًهٜٔ، 

ِف ـٔام يْقجد يف اخلٚرج ؛أحدمهٚ وأبرمف ًّ ، فُـ مع مِٜٓ ؛ ؾًِّؾ افًبد يتقب ؛ ؾ٘ذا تٚب أي ؾ

ّٜٔ ؿق ،رؾع اهلل افَوٚء ورجع إػ جمّرد افتَديرافًبد    . م يقٕس وحسبْٚ فٍٓؿ هذا ؿو

                                                           
 . جٚمًٜ اددرشغ، ؿؿ. 471افتقحٔد )ت: افىٓراين(: (5) 
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 شافرؿٜٔ مـ افَدر» :حديٞ افهٚدق 

حدثْٚ ظع بـ أمحد بـ حمّد بـ ظّران افدؿٚق  :أخرج افهدوق ؿٚل

رمحف اهلل، ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ أيب ظبد اهلل افُقيف، ؿٚل: حدثْٚ مقشك بـ 

بـ شٚمل، ظـ أيب  ظّران افْخًل، ظـ ظّف احلسغ ابـ يزيد افْقؾع، ظـ ظعّ 

ًٚ  ظبد اهلل ظِٔف افسمم، ؿٚل: شٖفتف ظـ افرؿل   !؟أتدؾع مـ افَدر صٔئ

وهؿ افذيـ  ،افَدريٜ جمقس هذه إمٜ إنّ  :هل مـ افَدر»:  ؾَٚل

 . (5) ش ؾٖخرجقه مـ شِىٕٚف ،أرادوا أن يهٍقا اَّلل بًدفف

  .إشْٚده ؿقي :ؿِٝ

ٍٕقا أن تَع افؼور ب٘ذن اهلل  ،وافَدرّيٜ هٗٓء ؾرؿٜ مـ ادًتزفٜ إوائؾ

ومـ بًده أهؾ افبٔٝ  ام شامهؿ افْبل وإّٕ  ،وهذا ظغ افومل ،تًٚػ

وأّنؿ جمقس إّمٜ ؛ فُقن ادجقس يَقفقن ب٘فف  ،ؿدرّيٜ: صِقات اهلل ظِٔٓؿ

 .ثٚن تهدر ظْف افؼور وافًٔٚذ بٚهلل تًٚػ

واضح ؛ ؾَِد أـثرٕٚ أّن افَِؿ  ش مـ افَدرافرؿٜٔ  » :وؿقل افهٚدق 

ًٚ، ـام جّػ ظذ اإلثبٚتادَٚدير، ؿد جّػ ظذ اهلل تًٚػ يقم ؿّدر    .ادحق أيو

  

                                                           
 . جٚمًٜ اددرشغ، ؿؿ.26، رؿؿ: 494افتقحٔد )ت: افىٓراين(: (5) 
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 مٚ ظبد اَّلل بقء أظيؿ مـ افبداء

 ،ظـ احلجٚل ،ظـ أمحد بـ حمّد بـ ظٔسك ،حمّد بـ حئكروى افُِْٔل 

 مٚ » :ظـ أحدمهٚ ظِٔٓام افسمم ؿٚل ،ظـ زرارة بـ أظغ ،ظـ أيب إشحٚق ثًِبٜ

 .ؿِٝ: إشْٚده صحٔح .(5) ش ظبد اَّلل بقء مثؾ افبداء

 ًٚ ووجٓف  ،فٔس بًده تًئؿهلل تًٚػ وـقن افبداء أظيؿ افًبٚدات؛ فُقٕف تًئاًم ؿِبٔ

أزًٓ  ،أّن مرّد افبداء إػ أّن اهلل تًٚػ ظٚمل بام ـٚن ومٚ يُقن ومٚ مل يُـ فق ـٚن ـٔػ يُقن

 ..ينٓد فِتًئؿ ،وأّن فف وحده شبحٕٚف مَٚم اخلِؼ وإمر دون شقاه ،وأبداً 

حدثْٚ حمّد بـ احلسـ بـ أمحد  :افهدوق يف ـتٚب افتقحٔد ؿٚل ىورو

بـ افقفٔد رمحف اهلل ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ احلسـ افهٍٚر، ظـ أيقب بـ ٕقح، 

مٚ  » ظِٔف افسمم، ؿٚل: ظـ ابـ أيب ظّر، ظـ هنٚم بـ شٚمل، ظـ أيب ظبد اهلل

 .إشْٚده صحٔح يف أظذ درجٚت افهّحٜ :ؿِٝ .(2) شظيؿ اَّلل ظز وجؾ بّثؾ افبداء

 افدؿٚق ظّران بـ حمّد بـ أمحد بـ ظع حدثْٚ :ورى افهدوق ؿٚل

 حمّد ظـ ،إبراهٔؿ بـ ظع حدثْٚ :ؿٚل ،يًَقب بـ حمّد حدثْٚ :ؿٚل ،اهلل رمحف

 ظبد أبٚ شًّٝ :ؿٚل اجلْٓل مٚفؽ ظـ ،افرمحـ ظبد بـ يقٕس ظـ ،ظٔسك بـ

 ؾسوا مٚ إجر مـ بٚفبداء افَقل دم مٚ ٚسافّْ  يًِؿ فق » :يَقل افسمم ظِٔف اهلل

 .(4) ش ؾٔف افَُّلم ظـ

وإجر يف افُمم يف افبداء . رواتف ثَٚت ظذ إطٓر إؿقى ،ؿِٝ: حديٞ صحٔح

ّٕف إؿرار أّن هلل تًٚػ إمر مـ ؿبؾ ومـ بًدوتذاـره ؛ فُقٕف تًئاًم هلل تًٚػ ؛ دٚ   ،ذـرٕٚه مـ أ

ّٕف أحٚط بُؾ رء ظِاًم أزًٓ وأبدًا، شٔام ظِّف ادخزون افذي مل يىًِف حتك ٕٕبٔٚئف  وأ

 ..ويف هذا ـامل افتقحٔد ،وأوصٔٚئف

                                                           
 بٚب افبداء. .5، رؿؿ: 539: 5 افُٚيف(5) 

 . بٚب افبداء. مٗشسٜ جٚمًٜ اددرشغ، ؿؿ.443افىٓراين(: افتقحٔد فِهدوق )ت: هٚصؿ (2) 

 . بٚب افبداء. مٗشسٜ جٚمًٜ اددرشغ، ؿؿ.443افتقحٔد فِهدوق )ت: هٚصؿ افىٓراين(: (4) 
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 ...................................... افبداء ظَٔدة حُّٜ يف جقابٚن

 .............................. ووجقبـف افبداء مًْك: إّول افٍهؾ -

 ......................................... وآصىمح افٌِٜ يف افبداء

 .......................  يقٕس ؿقم افَرآن؛ يف فِبداء تىبَٔل مثٚل

 ......................................... افبداء ظَٔدة مْيقمٜ أرـٚن

 ............................................ يتْٚؾٔٚن ٓ مًْٔٚن فِبداء

 ............................. فِبداء إول بٚدًْك افسّْٜ ؾأه تهٚريح

 ................................. ظئّٜ وظبٚدة واجبٜ ظَٔدة افلَبلداء

 ......................... !افبداء افَقل إّٓ  يدؾًٓٚ ٓ ظقيهٜ صبٓٚت

 ...................  افْبل ظـ افًَٔدة هذه روايٜ يف  ظعّ  تٍّرد

 ......................... افبداء دم افسّْٜ أهؾ رواه مٚ: افثِّٚن افٍهؾ -

 .............................. افبداء يف  ظع ادٗمْغ أمر حديٞ

 ......................................... افبداء يف مسًقد ابـ حديٞ

 ........................................... افتدبر وـتٚبٜ افِقح ـتٚبٜ

 ................................... افبداء يف اخلىٚب بـ ظّر حديٞ

 ...................... وافسًٚدة افنَٚوة يف افسّْٜ أئّٜ بًض تهٚريح
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 ........................ ظّر بحديٞ حمتجًٚ  بٚفبداء؛ يّكح تّٜٔٔ ابـ

 ................... شافدظٚء إّٓ  افَدر يرد ٓ: »افْبّل  ظـ ثقبٚن حديٞ

 ........................ افتْٚيف صبٜٓ يدؾع( هل425) افىحٚوي اإلمٚم

 ............................... بٚفدظٚء ؿّدره مٚ اهلل يّحق: ظّبٚس ابـ

 ..................... مُتقب وـممهٚ اهلل، ؿدر إػ اهلل ؿدر مـ افٍرار

 .................... وافسًٚدة افنَٚوة إّٓ  ظبٚس ابـ حديٞ مع وؿٍٜ

َٝ  َمٚ َذَّ  َوِؿِْل: » احلسـ إمٚمْٚ دظٚء ْٔ  ...................... شَؿَو

 ............................................ أجٚل تٌّر  افرحؿ صِٜ

 ........................ شفف خِؼ دٚ مٔرٌس  ـٌؾ : » افْبل ؿقل تٍسر

ّٔؿ ٓبـ تّٚمٜ ـِّٜ  ........................................ اجلقزّيٜ افَ

 ................... ؿوٚءان وافَوٚء أجمن، إجؾ: افًِامء تهٚريح

 ........................ ادحق وـتٚب افُتٚب، أم: ـتٚبٚن: ظّبٚس ابـ

 ........................... افبداء دم افنًٜٔ رواه مٚ: افثٚفٞ افٍهؾ -

 ..................................... شبحٕٚف وفف اهلل مـ طٓقر افبداء

 ........................................... دووداو آدم ظّر يف افبداء

 ........ !!ـبراً  ظِقا اهلل تًٚػ جٓؾ، مـ هلل يبد مل: فِبداء إّول افرــ

ًٚ، ـٚن مٚ حمق: فِبداء افثٚين افرــ  ............... يُـ مل مٚ وإثبٚت ثٚبت

 ........... ومبذول خمزون: ظِامن تًٚػ اهلل ظِؿ: فِبداء افثٚفٞ افرــ

 ................. ومقؿقف حمتقم: أجمن إجُؾ : فِبداء افرابع افرــ

 ...................... ادبذول اهلل ظِؿ إّٓ  يًِّقن ٓ  افبٔٝ أهؾ

 ......................................... وافسًداء إصَٔٚء يف افبداء

 ..................................... أمف بىـ يف صَل افنَل حديٞ

 ........................ شأمف بىـ يف صَل افنَل: »يف افبداء اصساط
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 ........................ افَدر فِٜٔ يف واإلثبٚت وادحق افبداء حهقل

 ................................... إبرامًٚ  أبرم وؿد افَوٚء يردّ  افدظٚء

ًٚ، افَوٚء ـٚن إذا: إصُٚل  .................. !افدظٚء يرّده ؾُٔػ مزم

 .................................. إموٚء إػ افَوٚء احتٔٚج يف افْص

 .............................. بٚفدظٚء افَوٚء ردّ  ادحتقم، افَوٚء ـم

 ..................................... افَوٚء حمق وأظامل افبداء أدظٜٔ

 .............................. شفف خِؼ دٚ مٔرّس  ـؾٌّ : » افْبّل  ؿقل

ّٕف افرحؿ صِٜ يف افبداء  ........................... إجؾ يف يْسئ وأ

 .......................... افَوٚء ّذ  متحق فُقّنٚ ؛ افهدؿٜ يف افبداء

 ................................ أجٚل وحمق افبداء يف افهدؿٜ جمفٜ

 ................. شاهلل ؿدر إػ اهلل ؿوٚء مـ أؾرّ : »ادٗمْغ أمر حديٞ

 ............................ شافَدر مـ افرؿٜٔ: » افهٚدق حديٞ

 .................................... افبداء مـ أظيؿ بقء اهلل بدظُ  مٚ
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