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 ممخص الجراسة
 

، كفي السقابل كالجساعةُيعج صحيح البخارؼ أصح كتاب بعج القخآف الكخيع، عشج أىل الدشة 
 ُيعج كتاب الكافي لمكميشي أصح كتاب حجيثي عشج الذيعة االثشا عذخية.

ىحيغ الكتابيغ، ضسغ  كجاءت ىحه الخسالة البحثية لعقج مقارنة في مدائل اإليساف بيغ
: السقجمةمقجمة كتسييج كأربع فرػؿ كخاتسة: يتفخع عغ كل فرل مباحث كمصالب، تزسشت 

: التسييجاإلىجاء، كالذكخ، كأىسية البحث، كأىجافو، كحجكد البحث، كمشيجو، ثع خصة البحث، أما 
الفرل فاحتػػ عمى التعخيف باإلماـ البخارؼ كصحيحو، كالتعخيف بالكميشي ككتابو الكافي، كفي 

: تشاكلت فيو التعخيف باإليساف، كأركانو عشج البخارؼ في صحيحو، كالسشيج الحؼ اتبعو في األول
و في عخض عخض مدائل اإليساف، كسا بيِّشُت مفيـػ اإليساف عشج الكميشي في كافيو، مع بياف لسشيج

: زيادة اإليساف الفرل الثانيمدائل اإليساف، كمجػ تأثخه بسػضػع الػالية كاإلمامة، كتشاكلت في 
كنقرانو، كىل يديج كيشقز، عشج كٍل مغ البخارؼ كالكميشي، كمشاقذة الذيعة كبياف تشاقزيع 

الفرل شاكلت في كاضصخابيع في ىحه السدألة، ثع بيِّشت نػاقس اإليساف عشج البخارؼ كالكميشي، كت
: خراؿ اإليساف عشج البخارؼ التي يجب أف يستاز بيا السدمع عغ غيخه، مع بياف مخاتب الثالث

اإليساف التي يتفاكت فييا العباد، كمقارنة ذلظ بسا كرد في الكافي مغ ذكخ لخراؿ اإليساف التي 
السخاتب، كعبلقة امتؤلت بالتشاقزات في الكع كالكيف، كأيزًا ما جاء مغ اضصخاب في مدألة 

: الفخؽ بيغ اإليساف كاإلسبلـ عشج البخارؼ كالكافي، ثع بياف الفرل الخابعاألئسة بحلظ، كتشاكلت في 
تفاضل أىل اإليساف بإيسانيع، كزيادة أعساليع عشج البخارؼ، ككيفية التفاضل الحاصل بيغ السؤمشيغ 

فييا ذكخ لمشتائج التي  والخاتسة:شاقذتيع، عشج الذيعة اإلمامية، كعبلقة األئسة فييا، كالخد عمييع كم
 تػصمت إلييا الباحثة، كأىع التػصيات، ثع ذكخ لمسرادر كالسخاجع.
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 يةنجميد اإل ممخص الجراسة بالمغة 
Abstract 

 

Saheeh Al-Bukhari is one of the most accurate and authentic 

books on which the people of Sunnah and Jammah rely after the Holy 

Quran, while the book of Al-Kafi for Al-Kalini is one of the most correct 

Hadith books of the Twelver Shiites. In this research, a comparison is 

made between these two books on the question of faith. This study 

consists of an introduction, an introductory chapter, four chapters and a 

conclusion, each chapter contains several sections and topics. 

The introduction included, the dedication, the acknowledgments, 

the importance of the subject, its objectives, and the motives of its 

selection, its limitations, its methodology, and the research plan. The 

introductory chapter introduces the Imam Al-Bukhari and his Saheeh 

book, and Al-Kalini and his book Al-Kafi. Chapter one defines faith 

and its cornerstones in Saheeh Al-Bukhari, and the approach followed in 

the presentation of the issues of faith. The chapter also explains the 

concept of faith in the Al-Kalini’s Al-Kafi, and shows his approach of 

presentation of matters of faith, and the extent to which he was 

influenced by on the subject of the Wilaya and Imamate. Chapter two 

explains the increasing and decreasing the faith and whether or not it 

increases and decreases to both Al-Bukhari and Al-Kalini. It also 

discusses the Shiites and shows their contradiction and confusion in this 

matter, then it explains the invalidators of faith to Al-Bukhari and Al-

Kalini. Chapter three explains the qualities of faith in Al-Bukhari that 

should distinguish the Muslim from others and shows the ranks of faith 

and compares it with what is mentioned in the Al-Kalini relevant to the 

qualities of faith, which were filled with contradictions in quantity and 

quality. It also explains the confusion in the issue of ranks of faith, and 

its relationship to imams. Chapter four shows the difference between 

faith and Islam to both Al-Bukhari and Al-Kalini. It also explains the 

manner of people’s precedence to the Shiite Imamate, and the 

relationship of imams to it, and responds to them. The conclusion 

mentions the findings of the researcher, the most important 

recommendations, the sources and references. 
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ِحيمارَِّ ِنحِ ِارَِّ اللِِّمِ سِ بِ 

ِ

"  ُ ًث َواِضَدةً َذَتَػَد اَّللٍّ ٌٍّ انلٍّبِّينَِي ََكَن انلٍّاُس أُ
ًُ اىِْهَخاَب ةِاْْلَّقِ  ُٓ َػ ٌَ َُْزَل 

َ
ََ َوأ ِِْذرِي ٌُ ََ َو ِي بَّّشِ ٌُ

ا اْخَخيََؿ  ٌَ ٔا ذِيِّ َو ا اْخَخيَُف ٍَ ًَ َبنْيَ انلٍّاِس ذِي ِِلَْطُس
َِاُت َبْؾًيا  ِ ًُ اْْلَّي ُٓ ا َساَءتْ ٌَ َْ َبْػِد  ٌِ ٔهُ  وحُ

ُ
ََ أ ِي ذِيِّ إَِّلٍّ اَّلٍّ

 ُ َدى اَّللٍّ َٓ ًْ َذ ُٓ َِ ََ ةَيْ ٌِ ٔا ذِيِّ  ا اْخَخيَُف ٍَ ِ ٔا م ُِ ٌَ َ ََ ِي  اَّلٍّ
اٍط ُمْصَخلِيمٍ  َْ يََشاُء إََِل ِِصَ ٌَ ِْٓدي  ُ َح  "اْْلَّقِ بِإِذُِِّْ َواَّللٍّ

 

 [213 :اْللرة] 

 



ح  


 إِلىَجْاءا


، إلى ركح كالجؼ الحبيب، -ككمي فخخ-أىجؼ ىحا العسل الستػاضع إلى مغ أحسل اسسو
كأدخمو فديح جشاتو، فكع أحب العمع، كنّذأنا عمى حبو، كساعج شمبتو رحسو هللا رحسًة كاسعة، 

بسا يدتصيع لتحريمو، فاهلل أسأؿ أف تكػف في ميداف حدشاتو، كإلى أمي الحبيبة أشاؿ هللا 
عسخىا، كأنعع عمييا بالرحة كالعافية، فيي كانت كستطل بإذف هللا الجاعع لي بجعائيا، كعػنيا، 

كصمت ليحه الجرجة العمسية، فجداىسا هللا عشي خيخ الجداء، كرفع  فبفزل هللا ثع بفزميسا،
 قجرىسا في عمييغ.

، إال أف قجر -رحسو هللا  -إلى كالج زكجي عسي الحبيب، كع كاف يشتطخ لي ىحا اليـػ
 هللا حاؿ بيغ ذلظ، فالحسج هلل في الدخاء كالزخاء. 

يحه الجرجة العمسية، إلى زكجي الغالي، الحؼ تحّسل كصبخ ألجمي، كألجل كصػلي ل
الربخ الكثيخ، ككع مّج لي يج العػف كالسداعجة بكل ما يدتصيع، في شتى الدبل، فاهلل أسأؿ أف 

 يحفطو لي مغ كل مكخكه، كأف يعيششي عمى إسعاده كشاعتو، فيسا يحبو هللا كيخضاه. 

، فبل إلى أبشائي األعداء الحيغ أعانػني عمى إتساـ بحثي، كتحسمػا انذغالي عشيع بيا
 حخمشي هللا مشيع، كمغ بخىع، فيع ثسخة فؤادؼ.

إلى جسيع أىمي، إخػتي كأخػاتي، أحباب عسخؼ، كإلى أبشاء عسي الغالي، فيع أخػتي 
 أيزًا، كإلى كل مغ لو فزل عمّي.

 إلى قجسشا الحبيبة، كإلى شيجاء أمتشا اإلسبلمية عامو، كشيجاء فمدصيغ خاصو.

 لعطيع، كيجاىج ألجل نذخه، كالجفاع عشو.إلى كل مغ يحسل ىع ىحا الجيغ ا

 

   الباحثة   

  



خ  


 شكٌخ وتقجيخ
 

أشكخ هللا خالقي كمػالؼ كحبيبي في األكلى كاآلخخة، الحؼ أكخمشي كمّغ عميَّ بإتساـ ىحا 
البحث الستػاضع، كأحسجه حسجًا كسا يشبغي لجبلؿ كجيو كلعطيع سمصانو، حسجًا شيبًا كثيخًا 

ي مباركًا حتى يبمغ الحسج مشتياه، سائمًة إياه أف يجعمو عسبًل خالرًا لػجيو الكخيع، كيتقبمو مش
ٍََو قبػاًل حدشًا، إنو جػاٌد كخيع،  ْخ

َ
ْن أ

َ
يٍّ َوأ ٍّ َولََعَ َواِِلَ ٍَْج لََعَ جَْػ

َ
خََم اىٍِِّت أ ٍَ ْشُهَر ُِْػ

َ
ْن أ

َ
ْوزِْغِِن أ

َ
رَّبِ أ

اِْلنِيَ  دِْخيِِْن ةِرَْْحَخَِم ِِف ِغتَادَِك امصٍّ
َ
 [.19]الشسل: َصاِْلًا حَرَْطاهُ َوأ

كالعخفاف ألىل الفزل عمّي، أتقجـ بالذكخ الجديل كالتقجيخ اعتخافًا كامتشانًا مشي بالذكخ 
كاالحتخاـ لكل مغ عمسشي كلػ حخفًا، كلكل مغ حثشي عمى شمب العمع، كأخز بالحكخ كالجّؼ 

 الحبيبيغ، ككل مغ ساىع في ذلظ.
كسا كأثشي بخالز الذكخ كالعخفاف ألستاذؼ القجيخ، الجكتػر: أحسج جابخ العسري، 

لخسالة بكل ما قجمو لي مغ تػجيو كإرشاد كعمع كمبلحطات أفادتشي كثيخًا، السذخؼ عمى ىحه ا
كالتي انعكدت إيجابًا عمى ىحا البحث حتى إتسامو كإنجازه، فاهلل العطيع أسأؿ أف يجديو عشي 
كعغ جسيع شمبة العمع، خيخ الجداء، كيجعل عسمو ىحا في مثاقيل مػازيشو يػـ القيامة، كأف 

 ديجه مغ فزمو.يبارؾ لو في عمسو كي
 كسا كأتقجـ بالذكخ كالتقجيخ لؤلستاذيغ الكخيسيغ عزػؼ لجشة السشاقذة: 

 مشاقذًا داخميًا. -يحيى عمي الججشي األستاذ الجكتػر:
 حفطيسا هللا.   مشاقذًا خارجيًا. -عجناف أحسج البخديشي  الجكتػر:

حتى كلػ  كأشكخ كل أحبتي الحيغ حزخكا لسشاقذة رسالتي ىحه، كلكل مغ سانجني
 بجعػة في ضيخ الغيب.
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 السقجمة
 تسييج:

الحسج هلل، نحسجه كندتعيشو كندتيجيو كندتغفخه، كنعػذ باهلل مغ شخكر أنفدشا، كمغ 
سيئات أعسالشا، مغ ييج هللا فبل مزل لو، كمغ يزمل فبل ىادؼ لو، كأشيج أف ال إلو إال هللا 

 ، أما بعج:كحجه ال شخيظ لو، كأشيج أف دمحمًا عبجه كرسػلو 

 بو اإلنداف في ىحه الحياة، فيػ حق هللا  فَ مِّ إف اإليساف مغ أعطع الػاجبات التي كُ 
عمى عباده، مغ حققو كاف لو الفػز كالفبلح كالشجاح، ككاف لو التسكيغ في األرض، كمغ أخل 
بو كاف لو الخدخاف السبيغ، كال فخؽ في ذلظ بيغ األمع أك بيغ األفخاد، كمعمػـ أفَّ اإليساف عشج 

اد، قػؿ بالمداف كعسل باألركاف كاعتقاد بالجشاف، يديج أىل الدشة كالجساعة، ىػ قػؿ كعسل كاعتق
بالصاعة، كيشقز بالعرياف. كأركانو ستة ىي: اإليساف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كباليـػ 
اآلخخ كبالقجر خيخه كشخه، كال يتع إيساف أحج إال إذا آمغ بيا جسيعًا عمى الػجو الحؼ دؿَّ عميو 

ََ  :مغ جحج شيئًا مشيا فقج خخج عغ دائخة اإليػسػاف، قاؿ . كأما كتاب هللا كسشة رسػلو  ٌَ َ
ََ ةِاَّلّلِ َوَمآلئَِهخِِّ َوُكخُتِِّ َورُُشيِِّ َّلَ  ٌَ ٌَُِِٔن ُُكٌّ َ ْؤ ٍُ ْ بِِّّ َوام ُزَِل إَِِلِّْ ٌَِ رٍّ

ُ
ا أ ٍَ ِ َضٍد  امرٍُّشُٔل ة

َ
ُجَفّرُِق َبنْيَ أ

َغْػَِ 
َ
ٍِْػَِا َوأ ْ َش ٔا ُ َِ رَُّشيِِّ َوكَام ٍَِصيُ ٌّ ْ [. لكغ الذيعة اإلمامية 285]البقخة: ا ُدْفَراََُم َربٍَِّا ِإَوَِلَْم ام

أحجثت في مفيػـ اإليساف كفي أركانو أمخًا لع يأت في القخآف الكخيع كال في الدشة الشبػية، كىػ 
 أحجثت شيادة ثالثة، فبل يكسل اإليساف حتى يذيج السدمع بأف الك  ،اإليساف باألئسة االثشا عذخ

كلحا تخاىع يخددكف في أذانيع كيمقشػف مػتاىع  ،إلو إال هللا، كأف دمحمًا رسػؿ هللا، كأف عميًا كلي هللا
الذيادة بأف عميًا كلي هللا، ككحا الػالية لؤلئسة، كسا ذىبػا محىب السخجئة فقالػا: اإليساف ال يزخ 

 معو عسل، ككحلظ الكفخ ال يشفع معو عسل. 

لحا كاف لدامًا عمى أىل العمع كشبلبو، أف يترجكا لسعتقجات الذيعة الخكافس الحيغ ال 
يخيجكف مغ كراء تمظ السخالفات كالتأكيبلت الفاسجة، إال ىجـ الجيغ الحق الحؼ أتى بو سيج الخمق 

مغ عشج هللا تعالى، كتذػيو صػرة اإلسبلـ العطيع، فعدمت الباحثة متػكمة عمى هللا  دمحم 
 ،كخرالو ،كفزائمو ،كىل يشقز كيديج ثسختو ،كأركانو ،الى ببياف مدائل اإليساف: مفيػموتع

كتفاضل أىل اإليساف فيو، مغ خبلؿ عقج مقارنة بيغ أصحِّ كتب الدشة عشج أىل الدشة  ،كمخاتبو
العذخية كىػ الكافي،  االثشاالذيعة  عشج كتبالكالجساعة، كىػ صحيح البخارؼ، كبيغ أصحِّ 

 بصبلف عقيجتيع الفاسجة، وهللا السػفق سبحانو إلى سػاء الدبيل. كبياف 
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 مذكمة البحث:

 األسئمة التالية: شخحكتتسثل مذكمة البحث مغ خبلؿ 

ما اعتقاد اإلماـ البخارؼ في عقيجة اإليساف كما يتعمق بو مغ مدائل: أركانو كىل يديج  .1
غ اإليساف كاإلسبلـ، أك يتقز، كمبصبلتو كنػاقزو، كخرالو، كمخاتبو، كالفخؽ بي

 كتفاضل أىل اإليساف فيو، كمجػ ارتباشو بعقيجة أىل الدشة كالجساعة.
ما اعتقاد الكميشي في كافيو في عقيجة اإليساف كما يتعمق بو مغ مدائل: أركانو كىل  .2

يديج أك يشقز، كمبصبلتو كنػاقزو، كخرالو، كمخاتبو، كالفخؽ بيغ اإليساف كاإلسبلـ، 
 اف فيو، كمجػ ارتباشو بالكتاب كالدشة.كتفاضل أىل اإليس

ما الفخؽ بيغ ما ركاه البخارؼ في صحيحو، كما ركاه الكميشي في كافيو فيسا سبق مغ  .3
 السعتقجات.

 أىجاف البحث: 

عقيجة ك  مغ خبلؿ صحيح البخارؼ، التعخؼ عمى عقيجة أىل الدشة في مدائل اإليساف، .1
 .خبلؿ كتاب الكافي، مغ الذيعة االثشا عذخية في مدائل اإليساف

 بياف مدائل اإليساف، عشج البخارؼ في صحيحو، كعشج الكميشي في كافيو. .2
 .، كالخد عميياسدائل اإليسافبمعتقجىع في الذيعة االثشا عذخية،  إبخاز إنحخافات .3
أفَّ الذيعة ليع مخصط امتجاد في عالسشا اإلسبلمي، فيجب عميشا كصمبة عمع محاربة  .4

ف عقائجىع الخاشئة، محاكلًة مشا في تػعية السدمسيغ بعقيجة القػـ، أفكارىع الفاسجة، كبيا
 كخصػرة التذيع.

 أىسية البحث: 

التي تجخل في صمب العقيجة، كال ترح ك اإليساف بجسيع مدائل اإليساف كما يتعمق بو،  .1
عقيجة السدمع إال بيا، فػجب الػقػؼ عمييا كتػضيحيا مغ خبلؿ ما كرد عغ السرصفى 

. 
كتقجيديع ألئستيع، كما تجخه  تجخؤىع عمى رسػؿ هللا بياف الخصخ الذيعي، ك امتجاد  .2

 عميشا عقيجتيع الفاسجة مغ تذػيو لعقائجنا.
 سدائل اإليساف.ل بالشدبةانحخاؼ الذيعة اإلمامية في معتقجىع بياف  .3



3 


 حيث، ىػ أصح كتاب بعج كتاب هللا كالحؼ أىسية كتاب صحيح البخارؼ، بياف  .4
، كالتي مشيا كل ما يتعمق  كل األحاديث الرحيحة عغ رسػؿ هللا اإلماـ جسع فيو

 ىسية كتاب الكافي لمكميشي عشج الذيعة.أ  بياف أيزاً بسدائل اإليساف، ك 
 حجود البحث:

صحيح  كتاب اإليساف مغ فيما كرد  مغ خبلؿ ستتشاكؿ الجراسة مدائل اإليساف
عشج لمكميشي كافي الاإليساف كالكفخ في صحيح كتاب  البخارؼ عشج أىل الدشة، كما كرد في

 ثشا عذخية.الذيعة اال
 مشيج البحث:

الػصفي التحميمي، كاالستعانة بالسشيج االستقخائي كالسشيج  ،الشقجؼ الباحثة السشيج تتبعا
 أتاستقخ  ، حيثكقامت بتػثيق السعمػمات عمى حدب القالب السعتسج لجػ الجامعةالسقارف، 

 ت، ثع حرخ الكافي لمكميشي كتاب، ككحلظ في في صحيحو  الستعمقة بالجراسةأحاديث البخارؼ 
يا، تدرسيا ك تفحركمبصبلتو، في كل مغ الكتابيغ، ك  ،كأركانو ،كافة الجدئيات الستعمقة باإليساف

  .كالسقارنةيا بالتحميل كالسشاقذة، تتشاكلعمى خصة الجراسة، ثع  تياصشفك 
 الجراسات الدابقة:

كاالشبلع، لع تجج الباحثة رسالة عمسية تشاكلت السػضػع  بيحه مغ خبلؿ البحث 
 -السشيجية، غيخ أّنو يػجج ما يمي:

رسالة بعشػاف أصػؿ الكافي لمكميشي، كتاب )اإليساف(، دراسة نقجية عقجية، كىي رسالة  .1
ه( مغ شياب الجيغ دمحم نبيل دمحم، لشيل درجة العالسية )الجكتػرا  :جامعية تقجـ بيا الباحث: الديج

ـ، كحازت عمى تقجيخ 2010الدػداف، كقج نػقذت عاـ  -جامعة أـ درماف االسبلمية، بالخخشـػ
 .(1) كلع أقف عمى محتػػ ىحه الخسالة، فيحا فقط  ما كججتو مغ معمػمات عشيا، مستاز

)دراسة نقجية عمى ، الكميشي كتقخيخه عقيجة الذيعة اإلمامية مغ خبلؿ كتابو الكافي: كتاب .2
عقيجة أىل الدشة كالجساعة(، أصل الكتاب رسالة جامعية تقجـ بيا الباحث: دمحم بغ عبجهللا ضػء 

كقج نػقذت في  ،مغ جامعة أـ القخػ بسكة السكخمة ،العسخؼ لشيل درجة العالسية )الساجدتيخ(
 ىػ.1433مشترف عاـ 

                                                           

 http://thesis.mandumah.com/Record/209800 رابط: ،مػقع الكذاؼ، قاعجة تدجيل الخسائل الجامعيةانطخ:  (1)
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يا، مػقف كقج قدع الباحث رسالتو الى أربعة أبػاب متفخعة، تشاكؿ في الباب الثالث مش
الكميشي مغ أركاف اإليساف، كفييا يعالج كل قزايا أركاف اإليساف عشج الكافي، بسا فييا بحث 

غيخ أف رسالة الباحثة تختمف عغ ىحه  ،عغ اإليساف نفدو، كمػقف أىل الدشة كالجساعة مشيا
أركانو، كىل الخسالة بأنيا ستتشاكؿ مدائل عقيجة اإليساف، كما يتفخع عشيا مثل، مفيػـ اإليساف، ك 

يشقز كيديج ثسختو، كفزائمو، كخرالو، كمخاتبو، كتفاضل أىل اإليساف فيو، مغ خبلؿ عقج 
مقارنة بيغ أصحِّ كتب الدشة عشج أىل الدشة كالجساعة، كىػ صحيح البخارؼ، كبيغ أصحِّ كتب 

 العذخية كىػ الكافي، كبياف بصبلف عقيجتيع الفاسجة.   االثشاالذيعة 

 ىيكل البحث:
 تتكػف الخصة مغ مقجمة، أربعة فرػؿ، كخاتسة، تأتي عمى الشحػ التالي: 

كتذسل أىسية البحث، كبػاعث اختياره، أىجاؼ الجراسة، الجراسات الدابقة،  السقجمة:
 حجكد البحث، مشيج البحث، شخيقة البحث، خصة البحث.

 كخاتسة.  رئيدية، كأربعة فرػؿ ؼتسييج، فرل خصة البحث: كتتكػف الخصة مغ مقجمة
 : التعخيف بالبخارؼ كصحيحو الجامع، كبالكميشي ككتابو الكافي.ؼالتسييجالفرل 

 : التعخيف باإلماـ البخارؼ كصحيحو الجامع.السبحث األكؿ
 التعخيف باإلماـ البخارؼ.السصمب األكؿ: 
 التعخيف برحيح البخارؼ .السصمب الثاني: 
 الكافي.التعخيف بالكميشي ككتابو السبحث الثاني: 
 التعخيف بالكميشي.السصمب األكؿ: 
 التعخيف بكتاب الكافي.السصمب الثاني: 

 .في عخضو البخارؼ كالكميشي كمشيج اإليساف الفرل األكؿ:
 .البخارؼ كالكميشي بيغاإليساف كأركانو معشى السبحث األكؿ: 
 .اإليساف كأركانو عشج البخارؼ معشى السصمب األكؿ: 
 .اإليساف كأركانو عشج الكميشيمعشى السصمب الثاني: 
 .البخارؼ كالكميشي بيغأىسية اإليساف كفزائمو السبحث الثاني: 

 .السصمب األكؿ: أىسية اإليساف كفزائمو عشج البخارؼ 
 .الكميشي عشجالسصمب الثاني: أىسية اإليساف كفزائمو 

 مشيج البخارؼ كالكميشي في عخض مدائل اإليساف.السبحث الثالث: 
 .كؿ: مشيج البخارؼ في عخض مدائل اإليسافالسصمب األ

 .السصمب الثاني: مشيج الكميشي في عخض مدائل اإليساف
 .البخارؼ كالكميشي بيغالفرل الثاني: زيادة اإليساف كنقرانو كنػاقزو 
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 .البخارؼ كالكميشي بيغالسبحث األكؿ: زيادة اإليساف كنقرانو 
 .البخارؼ السصمب األكؿ: زيادة اإليساف كنقرانو عشج 

 .السصمب الثاني: زيادة اإليساف كنقرانو عشج الكميشي
 .البخارؼ كالكميشي بيغالسبحث الثاني: نػاقس اإليساف 

 .السصمب األكؿ: نػاقس اإليساف عشج البخارؼ 
 .السصمب الثاني: نػاقس اإليساف عشج الكميشي

 البخارؼ كالكميشي. بيغ كمخاتبوالفرل الثالث: خراؿ اإليساف 
 البخارؼ كالكميشي. بيغاألكؿ: خراؿ اإليساف  السبحث

 السصمب األكؿ: خراؿ اإليساف عشج البخارؼ .
 السصمب الثاني: خراؿ اإليساف عشج الكميشي.

 البخارؼ كالكميشي. بيغالسبحث الثاني: مخاتب اإليساف 
 السصمب األكؿ: مخاتب اإليساف عشج البخارؼ.

 الكميشي.السصمب الثاني: مخاتب اإليساف عشج 
       ، كتفاضل أىل البخارؼ كالكميشي بيغالفخؽ بيغ اإليساف كاإلسبلـ الفرل الخابع: 

 .فيو اإليساف
 .البخارؼ كالكميشي بيغالسبحث األكؿ: الفخؽ بيغ اإليساف كاإلسبلـ 

 .يسابيشكالفخؽ  السصمب األكؿ: اإليساف كاإلسبلـ عشج البخارؼ 
 .يسابيشكالفخؽ  عشج الكميشيالسصمب الثاني: اإليساف كاإلسبلـ 

 كالكميشي. البخارؼ  بيغالسبحث الثاني: تفاضل أىل اإليساف 
 السصمب األكؿ: تفاضل أىل اإليساف عشج البخارؼ.

 السصمب الثاني: تفاضل أىل اإليساف عشج الكميشي. 
 الخاتسة: كتذتسل عمى أىع الشتائج كالتػصيات.
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 يالتسييجالفرل 

بالبخاري وصحيحو الجامع التعخيف 
 وبالكميشي وكتابو الكافي

 
 

 



7 


 تؾطئة

صحيح البخارؼ، مغ أشيخ كتب اإلماـ، بل ىػ الكتاب األشيخ في كتب الحجيث ُيعج 
تحّخيًا م و،كتبػيب و،كتختيب و،جسع مغ عسخه في الشبػؼ جسيعيا، حيث بحؿ فيو ستة عذخ عاماً 

قبل أْف ُيطيخه  ،كالتشقيح ،كتعّيج كتابو بالسخاجعة التي اشتخشيا في كّل ركايٍة،، لذخكط الّرحة
شيجكا لو برّحة أحاديثو، ثع تمّقتو ك  ،كأقخانو ،استحداف مذايخوبفزل هللا تعالى بلقى فلمّشاس، 

يشيمػف مغ أىل العمع  خحأ، ك فغجا أصّح كتاٍب بعج كتاب هللا  ،األمة مغ بعجىع بالقبػؿ
 .كتخجسًة إلى لغاٍت أخخػ  ،كتعميقاً  ،كدراسةً  ،شخحاً كعكفػا عميو  ،كتابال

كسا كيعج كتاب الكافي لمكميشي، مغ أىع مرادر الذيعة اإلمامية التي تمقتيا بالقبػؿ،

ث الكميشيك  ثيغ، مؤلف ىحا الكتاب الحافع السحجِّ كَعَمٌع مغ  ،مغ أبخز فقياء الذيعة الُسحجِّ
كالحػزات الذيعية، كُيعجُّ مغ أىع  ،يتستع كتاب الكافي بسكانة عالية لجػ العمساء، ك أعبلميا

كالعمـػ  ،مػسػعة حجيثية شاممة لجسيع األبػابفيع يعجكنو  ،عالسرادر الحجيثية السعتسجة لجيي
كتعاممػا معو  ،كالفقياء اىتسػا بيحا الكتاب ،ف العمساءإثع  ،األئسةاإلسبلمية التي ُركيت عغ 

  .(1)عشو، كسا سيأتي الحقاً  كمساتيعك  ،مغ أقػاليعكرفعػا مغ شأنو، كيتَّزح ىحا  ،ةً مسيَّد  ةً عاممم

في مػضػع  ،أف مّغ عمّي بأف أكػف مسغ يذارؾ في تشاكؿ ىحا البحث هللافأحسج 
مغ قبمي، في مقارنة بيغ تشاكليا زمبلئي ، كالتي ىحه الدمدمة السباركةمدائل اإليساف، كُأكسل 

الكتاب العطيع )صحيح البخارؼ(، كبيغ صحيح الذيعة كىػ الكافي، فاهلل أسأؿ التػفيق كالقبػؿ، 
 كمشو سبحانو ندتسج العػف. 

 

                                                           

 .( مغ ىحه الخسالة34انطخ: صفحة )(1)
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 الفرل التسييجي
 التعخيف بالبخاري وصحيحو الجامع وبالكميشي وكتابو الكافي



 
 السبحث األول

 الجامعالتعخيف باإلمام البخاري وصحيحو  
 

 :كيذتسل عمى مصمبيغ
 

 السصمب األكؿ: التعخيف باإلماـ البخارؼ.
 

 السصمب الثاني: التعخيف برحيح البخارؼ .
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 السظمب األول
 التعخيف باإلمام البخاري  

 :التعخيف باإلمام البخاري . 1

  سو وندبو:إس . أ

أبػ عبج هللا بغ أبي الحدغ  (1) ىػ دمحم بغ إسساعيل بغ إبخاىيع بغ السغيخة بغ َبْخُدَزَبة
 .(3)اإلماـ الَعَمع، الحافع أميخ السؤمشيغ في الحجيث، رحسو هللا تعالى، (2)البخارؼ الجعفي مػالىع 

الحؼ أسمع عمى يجيو السغيخة َجّج البخارؼ، إذ كاف قبل  ،الجعفيندبًة إلى يساف  والجعفي:
كاف  ،عمى محىب مغ يخػ أف مغ أسمع عمى يجيو شخٌز  ،ذلظ مجػسيًا، فشدب إليو ندبة كالء

 .(4)كالؤُه لو
 .(5) الػاقعة في ببلد ما كراء الشَّيخ ،(ُبخارػ  )مجيشة  إلى: ندبة والُبخاري 

  

                                                           

اختمف في اسع ججه الخابع فقيل أيزًا: يدذبة، كقيل: بددزبة، كقيل: َبْحُدْزَبة، كقيل بدركيو، كقيل يددزبة،  (1)
لفطة بخارية، كمعشاىا بالعخبية كقيل غيخ ذلظ، كالسذيػر في ضبصو، ما جـد بو ابغ ماكػال كىػ َبْخُدَزَبة: كىي 

راع ابغ ماكػال،  ،انطخ: اإلكساؿ في رفع االرتياب عغ السؤتمف كالسختمف في األسساء كالكشى كاألنداب ،الدَّ
(، تػضيح السذتبو 10/79الحىبي، ) ،(، سيخ أعبلـ الشببلء4/188ابغ خّمكاف، ) ،(، كفيات األعياف1/258)

ابغ  ،(، تيحيب التيحيب141-1/140الجيغ، ) ناصخ ابغ ،لقابيع ككشاىعفي ضبط أسساء الخكاة كأندابيع كأ
 (.9/47حجخ، )

سيخ أعبلـ الشببلء، ك (، 1/307الباجي، )، كالتجخيح لسغ خخج لو البخارؼ في الجامع الرحيح التعجيلانطخ: (2)
أصحاب اإلماـ السقرج األرشج في ذكخ ك (، 2/212لدبكي )، اشبقات الذافعيةك  ،(، بترخؼ10/79لحىبي، )ا

 (.252)ص ،الديػشي ،شبقات الحفاظك (، 2/375ابغ مفمح، ) ،أحسج
أسامي مغ ركػ عشيع دمحم بغ إسساعيل البخارؼ مغ مذايخو في جامعو  باب: الجخجاني،التعخيفات، (انطخ: 3)

خبارؼ (، تحفة اإل10/79الحىبي، ) ،(، سيخ أعبلـ الشببلء2/322)، البغجادؼ ،(، تاريخ بغجاد1/49الرحيح )
 (.1/177) ،ابغ ناصخ الجيغ ،بتخجسة البخارؼ 

 (.1/477ابغ حجخ، ) ،انطخ: فتح البارؼ  (4)
 (.1/353الحسػؼ، )، معجع البمجاف انطخ:(5)
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 والدتو ونذأتو: . ب

(، في ػى194سشة ) ،ليمة الجسعة الثالث عذخ مغ شػاؿ ،ُكلج اإلماـ البخارؼ في بخارػ 
، كُتػّفي (1)كتخّبى في بيت عمع، إذ كاف أبػه مغ العمساء السحّجثيغالعرخ العباسي الثاني، 

ثع حج مع أمو كأخيو أحسج، ككاف أسغ  ،(2) كاإلماـ البخارؼ صغيخًا، فشذأ يتيسًا في حجخ أمو
فسات بيا، كركػ  ،مشو، فأقاـ ىػ بسكة مجاكرًا يصمب العمع، كرجع أخػه أحسج إلى ُبخارػ 

 في شخح أصػؿ اعتقاد أىل الدشة، في باب كخامات األكلياء، أف دمحم بغ إسساعيل (3)البللكائي
)البخارؼ( ذىبت عيشاه في صغخه، فخأت كالجتو الخميل إبخاىيع في السشاـ، فقاؿ ليا: يا ىحه قج رد 

 .(4) هللا عمى ابشظ برخه بكثخة دعائظ، قاؿ فأصبح كقج رد هللا عميو برخه

 رحالتو في طمب العمؼ:  . ت

لقج ُشغف اإلماـ البخارؼ رحسو هللا بحب العمع، حيث كاف يدعى إليو سعيًا، كيقصع 
كاحج، كأخح في حفع القخآف الكخيع، كأميات  ألجل الحرػؿ كلػ عمى حجيثٍ  ،السدافات الصػيمة

 الكتب السعخكفة في زمانو، كاشتغل في حفع األحاديث، كتحقيقيا، كىػ حجيث الدغ.

ك أقل، ُأليع حفع الحجيث، كفي الحادية عذخة مغ عسخه بجأ ففي العاشخة مغ عسخه أ 
سساعو لمحجيث، كفي الدادسة عذخة مغ عسخه، حفع ترانيف عبج هللا بغ السبارؾ، كككيع بغ 

كابتجأ شمبو لمعمع في بمجه  كفي العسخ نفدو أيزًا بجأت رحبلتو في شمب العمع، ،(5) الجخاح
ثع تػسع كرحل إلى األقاليع السجاكرة، ليدسع مغ شيػخيا،  ،(6) بخارػ بعج خخكجو مغ الكّتاب

                                                           

 كالجه ىػ:"إسساعيل بغ إبخاىيع بغ السغيخة، الجعفي، أبػ الحدغ، رأػ حساد بغ زيج صافح ابغ السبارؾ بكمتا (1)
 ،ابغ حباف ،(، كانطخ: الثقات343-342/ 1البخارؼ، دمحم بغ إسساعيل، ) ،التاريخ الكبيخيجيو، كسسع مالكًا." 

(8 /98.) 
الجخجاني، أسامي مغ ركػ عشيع دمحم بغ إسساعيل البخارؼ مغ مذايخو في جامعو  التعخيفات، (انطخ:2)

ابغ ناصخ الجيغ،  ،ؼ (، تحفة اإلخبارؼ بتخجسة البخار 2/322) البغجادؼ، ،(، تاريخ بغجاد1/49) ،الرحيح
(1/177.) 
(ىػ أبا القاسع ىبة هللا بغ الحدغ ابغ مشرػر الصبخؼ الخازؼ الذافعي البللكائي، مفيج بغجاد في كقتو، صشف 3)

يشػر، َفأدركو أجمو بيا في شيخ رمزاف سشة ) ىػ(، انطخ: 418كتابًا في الدشة، كعاجمتو السشّية، خخج ِإلى الجِّ
 (.19/127(، ك تاريخ بغجاد كذيػلو، البغجادؼ، )136/ 13بي، )سيخ أعبلـ الشببلء، الحى

(، 9/290لكائي، مغ كتاب شخح أصػؿ اعتقاد أىل الدشة كالجساعة، البللكائي، )بللا(انطخ: كخامات األكلياء، 4)
 (.1/478كفتح البارؼ، ابغ حجخ، )

 (. 10/80(انطخ: سيخ أعبلـ الشببلء، الحىبي، )5)
 (.2/214الذافعية، الدبكي، )(انطخ: شبقات 6)
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خسذ أكؿ مخة دخل نيدابػر  حيغ فخحل إلى بمخ، كمخك، كالخَّؼ، كىخاة، كنيدابػر، ككاف عسخه
عذخة سشة، كرحل اإلماـ البخارؼ كحلظ إلى سائخ محجثي األمرار، كسسع عغ خمق كثيخ، كقج 

 .(1) مخة لتمقي العمع كاف اإلماـ البخارؼ يدكر البمج أكثخ مغ
 شيؾخو: . ث

 ،كعسغ ىػ مثمو ،حتى يكتب عسغ ىػ فػقو "ال يكػف السحجث كامبلً  البخارؼ: قاؿ
"كتبت عغ ألٍف كثسانيغ  ، كقاؿ أيزًا:(3)كخ أنو سسع مغ ألف نفذكذُ  ،(2)كعسغ ىػ دكنو"

 .(4) نفدًا، ليذ فييع إال صاحب حجيث"

عشيع العمع، مغ شيػخ كأساتحة، كيخجع ذلظ كقػلو ىحا، دليل كاضح عمى كثخة مغ تمقى 
فدسع مغ شيػخ بمجه،  ،كمو إلى كثخة رحبلتو، كتشقمو بيغ األمرار، مغ أجل نيل العمع مغ أىمو

 .(5) ث بياكحجَّ  ،ج عشيع مذيخةكمغ غيخىع فيسا يصػؿ سخدىع،، كقج خخَّ 

غ حجخ كنطخًا لكثخة شيػخ البخارؼ، كاختبلؼ أمرارىع، كجياتيع، فقج حرخىع اب
 كل شبقة: غكذكخ أمثمة مغ الذيػخ ع ،العدقبلني في خسذ شبقات

ثو عغ التابعيغ، أؼ أتباع التابعيغ، مثل: دمحم بغ عبجهللا  األولى: .1 مغ حجَّ
... (2)كالفزل بغ دكيغ ،(1)كأبي عاصع الشبيل، (7) كمكي ابغ إبخاىيع ،(6) األنرارؼ 

 كغيخىع.

                                                           

 (.  2/222انطخ: تاريخ بغجاد، البغجادؼ ) (1)
 (.5/394(، كتغميق التعميق عمى صحيح البخارؼ، ابغ حجخ )1/479(فتح البارؼ، ابغ حجخ، )2)

 .(487/ 1) ،ابغ حجخ ،فتح البارؼ انطخ: (3)
(، مشار القارؼ شخح مخترخ صحيح 1/479)(، فتح البارؼ، ابغ حجخ، 1/11(الكػاكب الجرارؼ، الكخماني، )4)

 (.1/14البخارؼ، حسدة دمحم قاسع، )
 (. 2/214انطخ: شبقات الذافعية، الدبكي،  )  (5)
ق(، 215 -118(دمحم بغ عبج هللا بغ السثشى بغ أنذ بغ مالظ، األنرارؼ، القاضي، البرخؼ، أبػ عبج هللا، )6)

(، الكاشف في معخفة مغ لو ركاية في 132/ 1يخ، البخارؼ، )قاؿ عشو ابغ معيغ:"ثقة". انطخ: التاريخ الكب
 (.189/ 2الكتب الدتة، الحىبي، )

، كقيل 214، كاخُتمف في سشة كفاتو فقيل تػفي سشة126(مكي بغ ِإبخاِىيع بغ بذيخ بغ فخقج، ُكلج سشة 7)
/ 2ة كالدجاد، الكبلباذؼ، )ق، قاؿ عشو ابغ حجخ:"ثقة ثبت". انطخ: اليجاية كاإلرشاد في معخفة أىل الثق215سشة

 (.545(، تقخيب التيحيب، ابغ حجخ، )742
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مغ كاف في عرخ ىؤالء، كلكغ لع يدسع مغ ثقات التابعيغ، مثل: آدـ  الثانية: .2
 كغيخىع.  ... (5)كسعيج بغ أبي مخيع ،(4)كأبػ مديخ ،(3)بغ إياس

كىي الػسصى مغ مذايخو، كىع مغ لع يمق التابعيغ، بل أخحكا عغ كبار  الثالثة: .3
، كأحسج (7)حخب، كيحيى بغ معيغ، كسميساف بغ (6)َتَبع األتباع، مثل: ابغ السجيشي

                                                                                                                                                                     

(الزحاؾ بغ مخمج بغ الزحاؾ بغ مدمع بغ الزحاؾ، اإلماـ الحافع شيخ السحجثيغ األثبات، أبػ عاصع 1)
(، سيخ أعبلـ 214الذيباني، مػالىع، كيقاؿ: مغ أنفديع، البرخؼ، مات سشة أربع عذخة كمائتيغ في آخخىا)

 (.  9/480ء، الحىبي، )الشببل
(الفزل بغ دكيغ، كدكيغ لقب، كاسسو عسخك ابغ حساد السبلئي الكػفي أبػ نعيع األحػؿ مػلى آؿ شمحة بغ 2)

عبيج هللا، إماـ ُمحجث كبيخ، ذك معخفة بالذيػخ كأندابيع، كبعمع الخجاؿ عامة، حجث عشو البخارؼ كثيًخا، كسا 
ار. أدرؾ محشة خمق القخآف، ككاف لو مػقف جيج إزاءىا، كلو أحاديث حجث عشو مدمع، كأثشى عميو األئسة الكب

الحىبي:"  ( قاؿ19تػفي بالكػفة ليمة الثبلثاء الندبلخ شعباف، سشة تدع عذخة) كثيخة في الكتب الدتة كغيخىا،
ابغ "، انطخ: فتح البارؼ، تػفي أبػ نعيع شييًجا، فإنو شعغ في عشقو كضيخ بو في يجه حسخة بدبب الصاعػف 

 (.1/479حجخ )
ق(، قاؿ عشو أبػ 220 -183(آدـ بغ عبج الخحسغ بغ دمحم، كىػ ابغ أبي إياس العدقبلني كأصمو مخكزؼ، )3)

سيخ  ،(268/ 2ثقة مأمػف متعبج مغ خيار عباد هللا". انطخ: الجخح كالتعجيل، ابغ أبي حاتع، ) حاتع الخازؼ:"
 (.409-8/408أعبلـ الشببلء، الحىبي، )

قاؿ عشو ابغ  ،(218 -140) ،عبج األعمى بغ مديخ، أبػ مديخ، الغداني، الجمذقيخ: ىػ دي(أبػ م4)
 (.332) ،ابغ حجخ تقخيب التيحيب، ،(74-73/ 6) ،البخارؼ  ،حجخ:" ثقة فاضل". انطخ: التاريخ الكبيخ

الحكع بغ دمحم بغ أبػ دمحم سعيج بغ  ،ىػ الحافع العبلمة الفقيو، محجث الجيار السرخية: (سعيج بغ أبي مخيع5)
(، 5/220،)لحىبي، اتاريخ اإلسبلـ"، انطخ: كاف ثقة كثيخ الحجيث ي:"الحىب قاؿ ،سالع الجسحي مػالىع السرخؼ 

  (.1/479) ،ابغ حجخ، فتح البارؼ (، ك 1/287كتحكخة الحفاظ، الحىبي، )
 كيعخؼ مػالىع الدعجؼ الحدغ أبػ سعج بغ بكخ بغ نجيح بغ جعفخ بغ ّللاَّ  عبج بغ : ىػ عميابغ السجيشي (6)

مذيػر، كلج  محجث كأبػه كقتو، حفاظ عمي كالسقجـ عرخه، في الحجيث أئسة أحج كىػ الجار برخؼ  السجيشي بابغ
 أنذ، مغ شيػخ اإلماـ البخارؼ، انطخ: رجاؿ بغ مالظ مذيخة مغ كاحج غيخ عغ كستيغ، ركػ  إحجػ سشة

 بغجاد، البغجادؼ، ، كتاريخ(531/ 2) كالدجاد، الثقة أىل معخفة في كاإلرشاد اليجاية البخارؼ، صحيح
(13/421) . 
كقاضي مكة، اسسو سميساف بغ حخب بغ بجيل أبػ أيػب الػاشحي  ،أحج ركاة الحجيث: ىػ سميساف بغ حخب (7)

تحكخة الحفاظ، الحىبي، الصبقة الدابعة انظر:ق(، 224)كحافع مغ حفاظ الحجيث، ،األزدؼ البرخؼ، إماـ كثقة
 (.1/287الكتاب، )مغ 
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... كغيخىع، كىحه الصبقة قج شاركيع مدمع في  (1)بغ حشبل، كإسحاؽ بغ راىػيو
 األخح عشيع.

كأبػ حاتع  ،(2) ُرفقاؤه في الصمب، كمغ سسع قبمو قميبًل، مثل: الحىمي الخابعة: .4
... كغيخىسا، كجساعة مغ نطخائيع، كإنَّسا يخخج عغ ىؤالء ما فاتو عغ (3)الخازؼ 

 ما لع يججه عشج غيخىع. مذايخو، أك
 كىع في عجاد شمبتو في الدغ كاإلسشاد سسع مشيع لمفائجة، مثل: اآلممي الخامدة: .5

...  (6) كحديغ بغ دمحم القباني ،(5) كعبج هللا ابغ أبي العاص الخػارزمي ،(4)
  .(7) كغيخىع

                                                           

ثقة حافع  ،أبػ دمحم ابغ راىػيو السخكزييّ  ،إسحاؽ بغ إبخاىيع بغ مخمج الحشطمي: ىػ إسحاؽ بغ راىػيو (1)
كانطخ: ، بترخؼ ،(99ص) ،ابغ حجخ ،تقخيب التيحيب ،ق(238 -166)، قخيغ أحسج بغ حشبل ،مجتيج

 (.192-191) ،الديػشي ،شبقات الحفاظ
يحيى بغ عبج هللا بغ خالج بغ فارس الحىمي الدىخؼ، قاؿ عشو ابغ حجخ:"ثقة حافع دمحم بغ  : ىػالحىمي (2)

تقخيب  ،كلو ست كثسانػف سشة ،كتػفي سشة ثساف كخسديغ عمى الرحيح ،ُكلج سشة بزع كسبعيغ كمائة ،جميل"
 (.16-10/9) ،الحىبي ،كانطخ: سيخ أعبلـ الشببلء ،بترخؼ ،(512) ،ابغ حجخ ،التيحيب

 الحشطميُّ  السحجثيغ، شيخ الشَّاقج، الحافع، ميخاف بغ داكد بغ السشحر بغ إدريذ بغ ىػ دمحم الخَّازؼ: حاتع أبػ (3)
ؿ، كجخح كصشَّف، كجسع كاإِلسشاد، الستغ في كبخع الببلد، شػؼ العمع، بحػر مغ كاف الغصفاني، ح كعجَّ  كصحَّ
 شبقتو، كمغ البخارؼ، نطخاء مغ كىػ كمائتيغ، تدع سشة في كاف لمحجيث كتابو ق، كأكؿ195 سشة كعمَّل، ُكلج

كمائتيغ، انطخ:  كسبعيغ سبع سشة شعباف، في: حاتع أبػ الحافع مات ،عاماً  عذخيغ مغ بعجه أزيج عّسخ كلكشو
 (.262/ 13)الحىبي،  الشببلء، أعبلـ سيخ

اخُتمف في سشة  ،قاؿ عشو ابغ حجخ:"ثقة" ،أبػ عبج الخحسغ اآلممي ،عبج هللا بغ حساد بغ أيػب : ىػاآلممي (4)
 ،(6/561) ،الحىبي،لبلشبلع عمى تخجستو. انطخ: تاريخ اإلسبلـ ،كقيل بعج ذلظ ،كفاتو فقيل سشة تدع كستيغ

 (.300ص) ،ابغ حجخ ،تقخيب التيحيب
عاش ارؼ،ث عشو البخحجّ  ،اؿ، حافعقاضي خػارـز كمحجثيا، رحّ : كىػ عبج هللا بغ أبي العاص الخػارزمي (5)

سيخ أعبلـ . انطخ: ابغ أبي نحػا مغ تدعيغ سشة، كبقي إلى حجكد التدعيغ كمائتيغ، كإلى بعجىا، وهللا أعمع
 (.10/502، الحىبي، )الشببلء

أبػ عمي، الحديغ بغ دمحم بغ  ،اإلماـ، الحافع، الثقة، شيخ السحجثيغ بخخاساف : ىػحديغ بغ دمحم القباني (6)
الحاكع: سسعت عبج هللا بغ عمي قاؿ  ث عشو: البخارؼ شيخو،حجّ ، سشة بزع عذخة كمائتيغكلج ، زياد الشيدابػرؼ 

الحزخمي يقػؿ: تػفي ججؼ الحديغ بغ دمحم سشة تدع كثسانيغ كمائتيغ كقيل : صمى عميو أبػ عبج هللا 
 (.100/500، الحىبي، )سيخ أعبلـ الشببلء، انطخ: البػششجي

 بترخؼ. ،(1/479) ،ابغ حجخ ،فتح البارؼ  (7)
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كمشيجو الحجيثي، عمي  ،كمغ أىع كأبخز شيػخ البخارؼ الحيغ أثَّخكا في تكػيشو العمسي
 .(1) إال عشج عمي بغ السجيشي" ،بغ السجيشي، قاؿ البخارؼ:"ما استرغخت نفدي عشج أحجٍ 

 تالميحه: . أ

مغ شبلب العمع كالخكاة كالسحّجثيغ، يرعب حرخىع، كذلظ  أخح عشو خمق كثيخ
 ،(2)كىػ في الثامشة عذخة مغ عسخه، أك أقل ،لكثختيع، كتفخقيع في البمجاف، فقج كاف يؤخح عشو

 كبقي ُيؤخح عشو حتى كفاتو.

 ككاف يجمذ في مجمدو أكثخ مغ عذخيغ ألفًا، فعغ دمحم بغ يػسف بغ عاصع، قاؿ:
 .(4)مجمدو أكثخ مغ عذخيغ ألًفا" فيكاجتسع  ،(3) "كاف لمبخارؼ ثبلثة مدتسميغ

كمغ أبخز تبلميح اإلماـ البخارؼ، كىع مغ العمساء السذيػريغ، اإلماـ مدمع بغ الحجاج، 
صاحب كتاب صحيح مدمع، ثاني أصح الكتب السرّشفة عشج أىل الدّشة كالجساعة بعج صحيح 

كالشدائي، كجعفخ  البخارؼ، ككحلظ أبػ زرعة الخازؼ، كأبػ حاتع الخازؼ، كابغ خديسة، كالتخمحؼ،
قاؿ  ،(5)لشيدابػرؼ، كأبػ القاسع البغػؼ، كغيخىع الكثيخ، فيع أكثخ مغ أف ُيحرػابغ دمحم ا

 .(6)"كأما اآلخحكف عغ البخارؼ، فأكثخ مغ أف يحرخكا" الشػكؼ:

 صفاتو ومشاقبو: . ب

أّثخت في شخريتو، كأّدت إلى  ،تسّيد اإلماـ البخارؼ رحسو هللا تعالى برفات كثيخة
جعمو مغ كبار عطساء كفقياء ىحه األمة، كيذيج عمى ذلظ ما ركاه السؤرخػف عشو، فالحافع 

"قمت: قج أفخدت  يتخجع لو في تحكخة الحفاظ كيقػؿ بعج نقل شيء مغ مشاقبو: ،الحىبي رحسو هللا
حجخ لو في تيحيب  كيتخجع الحافع ابغ ،(7)مشاقب ىحا اإلماـ في جدء ضخع فيو العجب"

                                                           

 (.14/ 2) ،الحىبي ،تحكخة الحفاظ (1)
 (.487-1/486انطخ: فتح البارؼ، ابغ حجخ، )(2)
تيديخ مرصمح  ،الحؼ يبمغ صػت السحّجث إذا كثخ الصبلب في السجمذ" كالسدتسمي:"ىػ ،جسع مدتسمي (3)

 (.131ص) ،الشعيسي ،الحجيث
 (.70/ 1) ،الشػكؼ  ،تيحيب األسساء كالمغات (4)
 ( .60/ 1، )مقّجمة التحقيق، صحيح البخارؼ ، ك (2/215الدبكي )، شبقات الذافعية انطخ: (5)
 .(73/ 1) ،الشػكؼ  ،تيحيب األسساء كالمغات (6)
 .(2/105) ،لحىبياتحكخة الحفاظ، شبقات الحفاظ، (7)
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"قمت: مشاقبو كثيخة ججًا، قج جسعتيا في كتاب مفخد، كلخرت مقاصجه في آخخ  التيحيب كيقػؿ:
 .(1) "الحؼ تكمست فيو عمى تعاليق الجامع الرحيح ،الكتاب

كقج ذكخنا لو تخجسة حافمة في أكؿ  في تاريخو البجاية كالشياية:" ،الحافع ابغ كثيخ كقاؿ
 ، فحكخىا في ثبلث صفحات.(2) كخ ىشا نبحة يديخة مغ ذلظ"كلشح ،شخحشا لرحيحو

 ومؽ الرفات التي اترف بيا اإلمام ما يمي:

 :حخص عمى قيام الميل وتالوة القخآنالاألولي: 

مقدع بغ  عغ كرد ، فقجعمى قياـ الميل كتبلكة القخآف -رحسو هللا-اإلماـ البخارؼ حخص  لقج
البخارؼ إذا كاف أكؿ ليمة مغ شيخ رمزاف يجتسع إليو كاف دمحم بغ إسساعيل  قاؿ:"أنو  سعج

أصحابو فيرمى بيع، كيقخأ في كل ركعة عذخيغ آية، ككحلظ إلى أف يختع القخآف الكخيع، ككاف 
يقخأ في الدحخ ما بيغ الشرف إلى الثمث مغ القخآف، فيختع عشج الدحخ في كل ثبلث لياؿ، 

عشج اإلفصار كل ليمة، كيقػؿ عشج كل ختسة ككاف يختع بالشيار كل يـػ ختسة، كيكػف ختسة 
"دعي دمحم بغ إسساعيل إلى بدتاف بعس  ، قاؿ دمحم بغ أبى حاتع الػراؽ:(3)"دعػة مدتجابة

، ثع قاـ لمتصػع، فأشاؿ القياـ، فمسا فخغ مغ  أصحابو، فمسا حزخت صبلة الطيخ صمى بالقـػ
 ، فإذا زنبػرتحت قسيرى شيئاً صبلتو، رفع ذيل قسيرو فقاؿ لبعس مغ معو: انطخ ىل تخػ 

قج أبخه في ستة عذخ أك سبعة عذخ مػضعًا، كقج تػـر مغ ذلظ جدجه، ككاف آثار الدنبػر  ،(4)
كشت في  في جدجه ضاىخه، فقاؿ لو بعزيع كيف لع تخخج مغ الربلة في أكؿ ما أبخؾ؟ فقاؿ:

 .(5)سػرة فأحببت أف أتسيا"

 الؾرع:الثانية: 

أف أبا سعيج بكخ  ،زاىجًا بالجنيا، راغبًا في اآلخخة، كمسا يجّلل عمى ذلظفقج كاف البخارؼ كرعًا 
 ،بزاعة أنفحىا إليو فبلف -يقرج البخارؼ  –"كاف ُحسل إلى دمحم بغ إسساعيل قاؿ: بغ مشيخ

                                                           

 (.  9/52) ،ابغ حجخ، تيحيب التيحيب (1)
 .(526/ 14) ،ابغ كثيخ ،البجاية كالشياية (2)

 .(481/ 1) ،ابغ حجخ ،البارؼ فتح (3)
َحَذَخٌة شاِئخٌة تعير في مجسػعات كبيخة مغ غذائّيات األجشحة ذات زكجيغ مغ األجشحة، كفع  :دنبػرال (4)

اعكقيل،متكيِّف لمَّدع كالسّز، ذاُت لدعٍة ُمؤلسةٍ   /د، انطخ: معجع المغة العخبية السعاصخ،ضخٌب ِمَغ الحُّباب لدَّ
 (.4/331، )ابغ مشطػر(، كلداف العخب، 1/421، )الفخابي(، كالرحاح في المغة،1/721، )عسخ أحسج مختار

 (.2/12) ،البغجادؼ ،تاريخ بغجاد (،1/37إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ، القدصبلني، )(5)
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فاجتسع بعس التجار إليو بالعذية، فصمبػىا مشو بخبح خسدة آالؼ درىع، فقاؿ ليع انرخفػا 
بخبح عذخة آالؼ درىع، فخّدىع  ،تجار آخخكف، فصمبػا مشو تمظ البزاعةالميمة، فجاءه مغ الغج 

بسا  كقاؿ: إنى نػيت البارحُة أف أدفع إلى الحيغ شمبػا أمذ بسا شمبػا أكؿ مخة، فجفعيا إلييع
كدفع بخبح خسدة آالؼ درىع، كقاؿ ال أحبُّ أف أنقس  -يعشى الحيغ شمبػا أكؿ مخة  - ،شمبػا
 .(1)نيتي"

 الحفع والحكاء: الثالثة:

فقج كاف رحسو هللا يشطخ ، كالحكاء ،قػة في الحفعبعمى اإلماـ البخارؼ  متّغ هللا القج 
 ،، كقاؿ عغ نفدو:" أحفع مائة ألف حجيث صحيح(2)في الكتاب، فيحفع ما فيو مغ نطخة كاحجة

في الحكاء،  ، قاؿ اإلماـ الحىبي رحسو هللا:" ككاف رأساً (3)كأحفع مائتي ألف حجيث غيخ صحيح"
"ما رأيت تحت أديع  :، كقاؿ أبػ بكخ دمحم بغ إسحاؽ(4)رأسًا في العمع، رأسًا في الػرع كالعبادة"

 .(5)ىحه الدساء أعمُع بالحجيث مغ دمحم بغ إسساعيل البخارؼ" 

كإماـ الجنيا في فقو  ،جبل الحفع ،"أبػ عبج هللا البخارؼ  قاؿ ابغ حجخ العدقبلني:
 .(6)الحجيث"

 العمساء فيو:أقؾال  . ت

كاف البخارؼ مػضع تقجيخ مغ شيػخو كأقخانو، فقج تحجثػا عشو بسا ىػ أىل لو، كأثشػا 
في فزمو أف معطع مغ أثشى عميو، كنذخ مشاقبو، شيػخو األعبلـ السبخزكف،  يكيكف عميو،

 كالُححَّاؽ الستقشػف، ككحلظ غيخىع مسغ عاصخه أك جاء بعجه.

مغ  مقجمة فتح البارؼ، كنقل شيئاً  ،كتاب ىجؼ الدارؼ كقج تخجع لو ابغ حجخ في آخخ 
 ،مسغ تأخخ عغ عرخه ،"كلػ فتحت باب ثشاء األئسة عميو خو كأقخانو عميو، ثع قاؿ:يثشاء مذا

 .(7)لفشي القخشاس، كنفجت األنفاس، فحاؾ بحخ ال ساحل لو"

                                                           

 (.2/11) ،البغجادؼ ،(تاريخ بغجاد1)
 (.14/529) ،ابغ كثيخ ،(انطخ: البجاية كالشياية2)
 (.218/ 2)  ،الدبكي ،الذافعية(شبقات 3)
 (.2/104الحىبي،  ) ،(تحكخة الحفاظ4)
 (.  2/27البغجادؼ، ) ،(تاريخ بغجاد5)
 (.468ص)، (ابغ حجخ، تقخيب التيحيب6)
 .  (1/485) ،ابغ حجخ ،فتح البارؼ  ، مقجمةىجؼ الدارؼ (انطخ: 7)
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 كمغ أقػاؿ العمساء فيو أيزًا: 
بخخاساف في معشى العمل، كالتاريخ، كمعخفة األسانيج لع أر أحجا بالعخاؽ كال " :التخمحؼ قاؿ .6

 .(1)"أعمع مغ دمحم بغ إسساعيل
في صجر دمحم  ،"كددت أنى شعخة : -كىػ شيخ البخارؼ  -: كقاؿ عبج هللا بغ حساد اآلممي .7

 .(2)بغ إسساعيل"

رأيت "جالدت الفقياء كالدىاد كالعباد، فسا  : -كىػ مغ شيػخ البخارؼ : قاؿ قتيبة بغ سعيجك  .8
"لػ كاف  كقاؿ أيزًا:، مشح عقمت مثل دمحم بغ إسساعيل، كىػ في زمانو كعسخ في الرحابة"

 .(3)محسَّج بغ إسساعيل في الرحابة لكاف آية"
"أبػ عبج هللا البخارؼ، الحافع، إماـ أىل الحجيث في زمانو، كالسقتجػ بو في  قاؿ ابغ كثيخ: .9

 .(4)أكانو، كالسقجـ عمى سائخ أضخابو كأقخانو"

"أبػ عبج هللا البخارؼ ىػ اإلماـ العمع، الفخد، تاج الفقياء،  قاؿ ابغ حجخ العدقبلني: .10
 .(5)عسجة السحجثيغ، سيج الحفاظ"

 مرشفاتو: . ث

بسرشفات قّيسة نافعة، كضيخت  ،لقج أتحف اإلماـ البخارؼ رحسو هللا السكتبة اإلسبلمية
:" أقست بالبرخة خسذ البخارؼ العمسية في ترشيفو لمكثيخ مغ الكتب كالسرشفات، يقػؿ  مكانتو

"كأنا  سشيغ مع كتبي، أصشف كأحج في كل سشة، كأرجع مغ مكة إلى البرخة". كقاؿ أيزًا:
 .(6)أرجػ أف يبارؾ هللا تعالى لمسدمسيغ في ىحه السرشفات"

كسششو كأيامو،  ُأمػر رسػؿ هللا  الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغكمغ مرشفاتو: 
ىػ مػضػع الجراسة، كالتاريخ الكبيخ، التاريخ األكسط،  (، كالحؼسع )صحيح البخارؼ االذييخ بِ 

التاريخ الرغيخ، خمق أفعاؿ العباد، األدب السفخد، الخد عمى الجيسية، القخاءة خمف اإلماـ، رفع 

                                                           

، تيحيب األسساء كالمغات، (2/220الدبكي، )، شبقات الذافعية، (10/100) ، الحىبي،(سيخ أعبلـ الشببلء1)
 (.1/70الشػكؼ، )

 (.1/70الشػكؼ، )، تيحيب األسساء كالمغات (2)
  (.1/93) ،الذشقيصي ،كػثخ السعاني الخازؼ في كذف خبايا صحيح البخارؼ  (3)
 (.531/ 14) ،ابغ كثيخ، البجاية كالشياية (4)
 (.5/384) ،ابغ حجخ،تغميق التعميق عمى صحيح البخارؼ  (5)
عبج السحدغ بغ حسج  ،اإلماـ البخارؼ ككتابو الجامع الرحيح، (1/75الشػكؼ، ) ،تيحيب األسساء كالمغات (6)

 (.  1/35، )العباد البجر
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اليجيغ في الربلة، الزعفاء الكبيخ، الزعفاء الرغيخ، السبدػط، الفػائج، الجامع الكبيخ، كالسدشج 
 .(1)ككتاب اليبة، كأسامي الرحابة، كغيخىا مغ السرشفات الكبيخ، التفديخ الكبيخ، 

 وفاتو:  . ج

ُتػفي رحسو هللا ليمة الدبت بعج صبلة العذاء، كقيل عشجىا، في ليمة عيج الفصخ، سشة 
كقبخه اليػـ معخكؼ،  .(2)سٍت كخسديغ كمائتيغ، كعسخه اثشتاف كستػف سشة إال ثبلثة عذخ يػماً 

 كلو ضخيح مذيػر في سسخقشج.

  

                                                           

 ،ابغ حجخ ،ىجػ الدارؼ ، ك (1/183،182ابغ ناصخ الجيغ، ) ،انطخ: تحفة اإلخبارؼ بتخجسة البخارؼ  (1)
(516-517). 
الجخجاني ، عشيع دمحم بغ إسساعيل البخارؼ مغ مذايخو في جامعو الرحيح انطخ: أسامي مغ ركػ  (2)
(، 1/308) ،الباجي، التعجيل كالتجخيح لسغ خخج لو البخارؼ ك (، 2/340) البغجادؼ،، تاريخ بغجادك (، 1/62)
 (.1/214ابغ ناصخ الجيغ، ) ،تحفة اإلخبارؼ بتخجسة البخارؼ ك  ،(4/190) ،ابغ خّمكاف ،كفيات األعيافك 
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 السظمب الثاني
 التعخيف برحيح البخاري  

 
 التعخيف برحيح البخاري:. 1

ُيعّج كتاب الرحيح لمبخارؼ، أصحُّ كتاب بعج القخآف الكخيع، كىػ أشيخ كتب الحجيث 
)الجامع السدشج الرحيح السخترخ  ،الشبػؼ عمى اإلشبلؽ، عشج أىل الدشة كالجساعة، كاسسو

عشو أنو قاؿ:" صشفت  جاء،  اإلماـ البخارؼ سساه أكسششو كأيامو( كحا  مغ أمػر رسػؿ هللا 
كتاب الرحيح في ستة عذخ سشة، كخّخجت مغ ستسائة ألف حجيث، كجعمتو حجة بيشي كبيغ 

دقيقة لقبػؿ  ،، ككاف رحسو هللا مجقًقا في قبػؿ الخكاية، كاشتخط شخكًشا خاصة "(1)هللا 
 .(3)ابو حجيثًا إال بعج أف يرمي ركعتيغ، يدتخيخ هللا تعالى فيوككاف ال يزع في كت ،(2)الخكايات

 مشيجو في قبؾل الحجيث في صحيحو: . أ

في جسع األحاديث الشبػية الرحيحة، كاستشتج  ،اتبع اإلماـ البخارؼ مشيجًا محّكساً 
مغ مشيجو كاألسانيج التي كضعيا كقبميا، حيث  ،العمساء شخكط اإلماـ البخارؼ في قبػؿ الحجيث

بسا  ،لع يرخح بذخكط قبػؿ الحجيث في صحيحو، كيسكغ أف نػجد شخكشو في قبػؿ الحجيث
 يأتي:

 ،غيخ مجلذ ،ً صادقا ،شخط الرحيح أف يكػف إسشاده متربًل، كأف يكػف راكيو مدمساً  .1
لحىغ، قميل الػىع، سميع كال مختمط، مترفًا برفات العجالة، ضابصًا، متحفطًا، سميع ا

السبلزميغ، لسغ أخحكا عشو  ،الستقشيغ ،أف يخخج ما اترل إسشاده بالثقاتاالعتقاد، 
 مبلزمة شػيمة، سفخًا كحزخًا.

لسغ  ،كالسبلزمة ،قج يخخج أحيانًا ما يعتسجه عغ أعياف الصبقة التي يمي ىحه في اإلتقاف  .2
 إال مبلزمو يديخة. ،ردكا عشو، فمع يبلزمػه

 كاالشتيار في راكؼ الحجيث.  ،قةالث  .3

                                                           

ذكخه ، ك (50/ 1) ،الدفيخؼ  ،مغ صحيح اإلماـ البخارؼ   السجالذ الػعطية في شخح أحاديث خيخ البخية (1)
 .(91ص) ،في تيحيب األسساء ،الشػكؼ 

 (.1/275) ،ابغ أبي يعمي ،(، شبقات الحشابمة2/322) ،البغجادؼ ،انطخ: تاريخ بغجاد (2)
ابغ ،معخفة أنػاع عمـػ الحجيث، (1/5بجر الجيغ العيشي، ) ،عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ  انطخ: (3)

  (.1/73) ،الشػكؼ ،تيحيب األسساء كالمغات ،(26ص)، الربلح
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أكثخ مغ غيخه  ،كالدساع، فقج تذجد اإلماـ البخارؼ في قبػؿ الحجيث ،شخط السعاصخة .4
مغ عمساء الحجيث، فاشتخط أف يكػف راكؼ الحجيث معاصخًا لسغ يحجث عشو، باإلضافة 

أك  ،أك أخبخني ،أك سسعت مشو ،بقػلو عشج ركاية الحجيث حجثشي ،إلى شخط الدساع مشو
 .(1)غيخ ذلظ مغ األلفاظ التي تفيج الدساع السباشخ

 :ترشيفوأسباب  . ب

 ،لقج كرد أكثخ مغ سبب لتأليف ىحا الرحيح، كذكخ الحافع ابغ حجخ في مقجمة كتابو
 فتح البارؼ، ثبلثة أسباب دعت اإلماـ البخارؼ رحسو هللا إلى تأليف كتابو الجامع الرحيح.

التي لخؤيا ا ياإلماـ البخارؼ إلى ترشيفو لمجامع: ىكمغ أىع ىحه األسباب التي دفعت 
ذب بَيا َعشُو َفَدَألت بعس أككأنشي َكاِقف َبيغ َيَجْيِو َكِبَيِجؼ مخكحة  "َرَأْيت الشَِّبي  رآىا، فقج قاؿ:

حِ  :السعبخيغ َفَقاَؿ لي  .(2)يح"َأْنت تحب َعشُو اْلَكِحب، َفُيَػ الَِّحؼ َحسَمِشي عمى ِإْخَخاج اْلَجاِمع الرَّ

االستجابة لصمب شيخو اإلماـ ابغ راىػيو في مجمٍذ مغ مجالدو العمسية، حيث كأيزًا  
ِ  قاؿ ابغ راىػيو:" َقاَؿ َفَػقع َذِلظ ِفي قمِبي  َلػ جسعتع كتابا ُمْخَترخا لرحيح ُسشَُّة َرُسػَؿ ّللاَّ

ِحيح" ة اإلماـ البخارؼ رحسو هللا، كأنو  .(3)َفأخحت ِفي جسع اْلَجاِمع الرَّ كىحا يجؿ عمى عمػ ىسَّ
 لع يكغ كتاٌب قبمو جسع األحاديث الرحيحة.

 عشاية اإلمام في تأليفو لمرحيح: . ت

البخارؼ رحسو هللا جيًجا في العشاية بيحا السرشف العطيع، كتطيخ مجػ ىحه  لع يأؿُ 
هللا تعالى، كصمَّيت ركعتيغ، كتيقشت  "ما أدخمت فيو حجيًثا إال بعج ما استخخت العشاية بقػلو:

صحتو"، كقػلو:" ما كضعت في كتابي الرحيح حجيًثا إال اغتدمت قبل ذلظ، كصميت 
، كقػلو:"صشفت كتابي الرحيح لدت عذخة سشة خخجتو مغ ستسائة ألف حجيث، (4)ركعتيغ"

"أخخجت ىحا الكتاب يعشى  :كفي ركاية أخخػ قاؿ. (5)كجعمتو حجة فيسا بيشي كبيغ هللا تعالى"
كذكخ البخارؼ أنو سسعو مشو أكثخ مغ سبعيغ ألفًا،  ،(6)الرحيح مغ زىاء ستسائة ألف حجيث"

                                                           

 (.1/46،)الدخاكؼ ، فتح السغيث شخح ألفية الحجيث (1)
 .(7/ 1) ،ابغ حجخ ،فتح البارؼ  (2)
 (.1/19حسدة دمحم قاسع، ) ،البخارؼ صحيح  شخح مخترخ مشار القارؼ (، ك 1/7فتح البارؼ، ابغ حجخ،) (3)
ارؼ  (4)   .(74/ 1) ،الشػكؼ  ،تيحيب األسساء كالمُّغات، (489ص) ،ابغ حجخ ،ىجؼ الدَّ
 (.221/ 2)  ،الدبكي ،شبقات الذافعية (5)
 (2/8) ،البغجادؼ ،(تاريخ بغجاد6)
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"سسعت عجة مغ السذايخ يقػلػف حػؿ  :شيختو إلى الدمغ السعاصخ، قاؿ عبج القجكس بغ ىساـ
بحلظ أف البخارؼ ، يقرج (1)كمشبخه" دمحم بغ إسساعيل البخارؼ تخاجع جامعو بيغ قبخ الشبي 

كذلظ كمشبخه في جامعو الرحيح،  زيا بيغ قبخ الشبي بيّ كي، كاف يكتب أحاديث رسػؿ هللا 
ألخح البخكة مغ قخبو 

(2). 
 عشاية العمساء بو ومكانتو عشج أىل الدشة والجساعة: . ث

الجامع الرحيح مغ أبخز كتب الحجيث الشبػؼ عشج السدمسيغ، فيػ يحتّل مكانة  يعجّ 
عشج أىل الدّشة، كيعّج أحج الكتب الدّتة التي ىي مغ أميات مرادر الحجيث عشجىع، متقجمة 

كىػ أصح مغ صحيح مدمع عمى الرحيح، بذيادة  كسا كيعّجكنو أصّح كتاب بعج القخآف الكخيع،
أىل العمع، كأحج كتب الجػامع التي احتػت عمى جسيع أبػاب الحجيث، مغ العقائج كاألحكاـ 

خ كالدىج كاآلداب كغيخىا، كقج اعتشى بو العمساء عشاية فائقة، كبحلػا جيػدًا كالتفديخ كالتاري
عطيسة شخحًا ألحاديثو، كتخاجسًا ألبػابو، كاستشباشًا ألحكامو، كتكمسًا في رجالو، كىػ أّكؿ كتاب 
مرّشف في الحجيث الرحيح السجّخد، كالقى قبػاًل كاىتسامًا فائقيغ مغ العمساء، فألفت حػلو 

الكثيخة، مغ شخكح كمخترخات كتعميقات كمدتجركات كمدتخخجات كغيخىا مسا يتعّمق الكتب 
بعمػـ الحجيث، حتى نقل بعس السؤرخيغ أف عجد شخكحو كحجىا بمغ أكثخ مغ اثشيغ كثسانيغ 

 .(3)شخحاً 

)الجامع  ج ندخ مغجِ ذخ صحيح البخارؼ في الببلد اإلسبلمية عجة مخات، ككُ كقج نُ 
، كأقجـ ندخة ُعِخفْت ىي قصعة السدتذخؽ ت السخصػشات العخبية تقخيباً كل مكتبا فيالرحيح( 

ىػ، بخكاية السخكزؼ، كىػ أحج ركاة الفخبخؼ، نذخىا مشجانا في 370تبت عاـ ، كقج كُ (4)مشجانا
 .(5)ـ1936عاـ كسبخدج 

                                                           

 ( .9السخجع الدابق،)ص(1)
 ( .1/13انطخ: فتح البارؼ، ابغ حجخ، )(2)
 (.1/22)  ،عبج الحميع ،ركايات الجامع الرحيح كندخو "دراسة نطخية تصبيقية"انطخ: (3)
بخميشغياـ، أستاذ المغة ، مغ كمدتذخؽ كمجاني ،كباحث ،الذييخ بألفػنذ مشغشا، الىػتي ،ىخمد مشغشاىػ:  (4)

الجامع الرحيح ركايات انطخ: كيكبيجيا، السػسػعة الحخة، ك ، (1937)ت:العخبية في جامعة مانذدتخ بمشجف،
 .(1/58) ،كندخو "دراسة نطخية تصبيقية"، عبج الحميع

 -الفقو  -التجكيغ التاريخي  -الجكتػر فؤاد سدكيغ )عمـػ القخآف كالحجيث  ،تاريخ التخاث العخبيانطخ: (5)
  .(42ص) ،دمحم بغ عبج الكخيع بغ عبيجد/ ،ركايات كندخ الجامع الرحيح(، كانطخ: 1/228، )العقائج(



22 


إتحاؼ القارؼ بسعخفة جيػد كأعساؿ ) الباحث دمحم عراـ عخار الحديشي في كتابو كقاؿ
"إفَّ ىحا الكتاب )أؼ صحيح البخارؼ( كهلل الحسج قج القى  :(1)(عمى صحيح البخارؼ  العمساء

حطًا كبيخًا، كشيخة ال تبارػ، كاعتشاء لع يذيج لو مثيل، كما ذلظ إال لسكانتو الخفيعة، كالتي زادت 
 .(2)كتتجعع مع القخكف جيبًل بعج جيل" ،كتدداد

 مخظؾطاتو:. 3

الػاسع في األرض، فقج بمغ ما أحراه مرشفػ حطي صحيح البخارؼ باالنتذار 
( مخصػشًا، كأقجـ مخصػط مشيا 2327ألفيغ كثبلث مئة كسبعة كعذخيغ) ،الفيخس الذامل مشيا

( أؼ بعج كفاة البخارؼ بخسذ سشيغ، كلع تذخ السرادر إلى عجد أكراقو أك ػى261ُكتب سشة )
 .(3)قييعكاتبو، كقج يكػف كاتبو أحج تبلميح البخارؼ، أك أحج كّرا

 شخوحاتو: . 4

عجا عغ  ،(4)إف شخكحات البخارؼ كثيخة ججًا، فقج بمغت أكثخ مغ ثسانيغ شخحًا بالعخبية
 كما ذلظ إال لسكانتو الخفيعة، كعمػ شأنو. ،(5)غيخىا مغ الذخكحات الغيخ عخبية

 وأذكخ مؽ شخوحو ما يمي:

                                                           

كتاب "إتحاؼ القارؼ" ىػ مغ كتب الفيارس، كيجػز لشا أف نصمق عميو اسع: "ببمػغخافيا" ذلظ أنو ضع بيغ  (1)
دفتيو حػالي ثبلثسئة كسبعيغ تخجسة لعالع أك حافع أك محجث أك مذارؾ، اعتشػا بالرحيح الجامع لمبخارؼ 

ظ. كسا ُأفخدت لكل كاحج مشيع كسيمة أك غاية، كخاصة مغ أصحاب الذخكح كالحػاشي كالتعميقات، كغيخ ذل
تخجسة مخترخة. كسا ضع ىحا العسل األكاديسي الستقغ دراسة مػجدة عغ اإلماـ البخارؼ، كفيارس تخاجع 

 لصمبةالسحجثيغ حدب التختيب األبججؼ، كفيخسًا لذيخة كل محجث كما عخؼ بو مغ كشية أك لقب، كفيخسًا 
كبيحا أصبح كتابًا شامبًل  ،كفيخسًا لمكتب السختمفة بذخح الرحيح السحجثيغ كالحفاظ الحيغ اعتشػا بو في كل قخف،

كال بج لكل قارغ مغ االشبلع عمييا كاالستفادة  ،لسػاضيع مفيجة أبحاث قيسة ال بج لكل مثقف مغ االىتساـ بيا
 ىػ1439/9/10تاريخ الشذخ، مػسػعات كمعاجع كقػاميذ كأدلة، شبكة مذكاة اإلسبلمية، مشيا

https://www.almeshkat.net/book/13340- 
 (.12ص) ،الحديشي ،اتحاؼ القارؼ بسعخفة جيػد كأعساؿ العمساء عمى صحيح البخارؼ  (2)
 (.565-1/493) ،انطخ: الفيخس الذامل لمتخاث العخبي اإلسبلمي السخصػط (3)
كحاجي  ،ب كالفشػف لبلشبلع عمى بعس شخكحات صحيح البخارؼ. انطخ: كذف الطشػف عغ أسامي الكت (4)

 (.433-1/364) ،السباركفػرؼ  ،سيخة اإلماـ البخارؼ سيج الفقياء كإماـ السحجثيغ ،(554-1/541خميفة، )
باإلضافة إلى بعس التعميقات عميو. انطخ:  ،لبلشبلع إلى بعس الذخكحات غيخ العخبية لرحيح البخارؼ  (5)

 (.449-433/ 1) ،سباركفػرؼ ال ،سيخة اإلماـ البخارؼ سيج الفقياء كإماـ السحجثيغ
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عمى اإلشبلؽ (، كىػ أكؿ شخح ػى386أعبلـ الدشغ: لسحسج بغ دمحم الخصابي )ت. أ
 لرحيح البخارؼ.

شخح صحيح البخارؼ: ألبي الحدغ عمي بغ خمف، السذيػر بابغ بصاؿ القخشبي . ب
 (.ػى449)ت

 ىػ(.786ت) ،الكػاكب الجرارؼ في شخح صحيح البخارؼ، لذسذ الجيغ الكخماني. ت
فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ، ألحسج بغ عمي بغ حجخ أبػ الفزل العدقبلني . ث

كىحا الذخح مغ أعطع شخكح  ،(، كىػ أشيخ شخكحو كأشسمياػى852الذافعي، )ت
البخارؼ، كقج أثشى عميو العمساء ثشاًء عطيسًا، كمغ ذلظ ما قالو عشو الديػشي:" لع 

ليغ َكاَل ِفي  .(1)اآلخخيغ مثمو" يرشف أحج ِفي اأْلَكَّ
فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ، لديغ الجيغ عبج الخحسغ بغ أحسج بغ رجب بغ . ج

 غ، الَدبلمي.الحد
 .1352-1292فيس البارؼ شخح البخارؼ، لمكذسيخؼ، . ح
  (2)(. ػى855عسجة القارؼ: لبجر الجيغ محسػد بغ أحسج العيشي ). خ

 عجد أحاديثو:. 5

ذكخ ابغ الربلح كالشػكؼ رحسيسا هللا أّف عجد أحاديث البخارؼ سبعة آالؼ كمائتيغ 
إال أف ابغ حجخ رحسو هللا تعقبيسا، كتتبع صحيح البخارؼ  ،(3)( حجيثاً 7275) كخسدة كسبعيغ

سبعة آالؼ كثبلثسائة  ،كالستابعات ،سػػ السعمقات ،بابًا بابًا، كحجيثًا حجيثًا، فألفاه بالسكخر
 السكخر مغ الستػف السػصػلة ألفيغ كستسائة كحجيثيغ كبغيخ حجيثًا، (7397) كتدعيغ كسبعة

 ،كاختبلؼ الخكايات ،كالستابعات ،كبسا فيو مغ التعميقات ،(، كعجد أحاديثو بالسكخر2602)
( حجيثًا، كىحا غيخ ما فيو مغ السػقػؼ عمى الرحابة 9082) تدعة آالؼ كاثشاف كثسانػف 

 .(4)كالتابعيغ

  

                                                           

 .(552)ص:  ،لديػشيا ،شبقات الحفاظ (1)
 (.552-427انطخ: السخجع الدابق، ) (2)
 (.1/75)  ،الشػكؼ  ،تيحيب األسساء كالمغاتك  ،(87ص) ،انطخ: مقجمة ابغ الربلح، ابغ الربلح (3)
 (.1/20القارؼ شخح مخترخ صحيح البخارؼ، حسدة دمحم قاسع، ) نطخ: مشارا (4)
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 ومسا سبق يتبيؽ:

ف اإلماـ البخارؼ رحسة هللا عميو، قج بحؿ جيجًا مزشيًا إلخخاج ىحا الرحيح، كُحق لو إ
كتحّخيًا  ،كتبػيباً  ،كتختيباً  ،جسعاً  مغ عسخه، بحؿ فيو ستة عذخ عاماً  فقجأف ُيدسيو بالرحيح، 

قبل أْف ُيطيخه لمّشاس،  ،كالتشقيح ،بالسخاجعة هكتعّيج التي اشتخشيا في كّل ركايٍة، ،لذخكط الّرحة
ىحا  صحيحوالقى  عميو، إلخبلصو لو، كلخسػلو عميو الربلة كالدبلـ، بفزل هللا ك 

، فخحع استحداف مذايخو كأقخانو؛ فذيجكا لو برّحة أحاديثو، ثع تمّقتو األمة مغ بعجىع بالقبػؿ
جيغ، الحيغ ائكلهللا إماـ أىل الدشة كالجساعة، كحفع هللا صحيحو مغ عبث العابثيغ، ككيج ا

 .لمتذكيظ فيو يتخبرػف بو
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 الثانيالسبحث 
  بالكميشي وكتابو الكافيالتعخيف  

 
 

 كيذتسل عمى مصمبيغ:
 

 السصمب األكؿ: التعخيف بالكميشي
 السصمب الثاني: التعخيف بكتاب الكافي
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 السظمب األول
 التعخيف بالكميشي 

 التعخيف بالُكميشي:. 1

  سسو وندبو:إ . أ

ندبة إلى قخية مغ  ،دمحم بغ يعقػب بغ إسحاؽ الخَّازؼ، كُيمقب بالُكَميشي ىػ أبػ جعفخ
 .(1)التخاذه مغ بغجاد مقخاً  ،ُتدسى ُكَميغ، كُيعخؼ بالبغجادؼ أيزاً  ،في مشصقة الخَّؼ  ،ببلد إيخاف

 والدتو:  . ب

ُكلج الكميشي في الشرف الثاني مغ القخف الثالث اليجخؼ، كلع ُيحكخ تاريخ كالدة الكميشي 
لحلظ لع يكغ مغ الديل تحجيج عسخه عمى التحقيق،  ،(2)في أؼٍّ مغ كتب التخاجع الذيعية

 فالغسػض يمف حياة الكميشي، بذيادة الباحثيغ الذيعة.

إال أنيع يدمسػف  ،(4)"إف تاريخ مػلج دمحم بغ يعقػب قجس سخه مجيػؿ" :(3)قاؿ الخػئي
 .(5)(، في عرخ الغيبة الرغخػ ػى260أنو ُكلج بعج كفاة اإلماـ الحدغ العدكخؼ سشة )

 :نذأتو . ت

كغيخ كاضحة السعالع، كذلظ ما أكَّج عميو الباحثػف مغ  ،يبجك أف نذأة الُكميشي غامزة
كالذيخ الكميشي ىػ أحج أكلئظ العمساء الحؼ ضاعت  الذيعة، فقج قاؿ عبج الخسػؿ الغفار:"

                                                           

 ،األردبيمي، جامع الخكاة  (،210ص)، الصػسي، (، الفيخست377ص) الشجاشي،،رجاؿ الشجاشي :خانط (1)
(2/309.) 
دراسات في  ،(75ص) ،البغجادؼ ،الذيخ الكميشي ،تامخ ىاشع العسيجؼ ،انطخ: كتاب الكافي "الفخكع" (2)

الغفار  ،الكميشي كالكافي ،(48ص) ،العامميأميغ ، ثبلثيات الكميشي، (126-125) ،الحدشي ،الحجيث كالسحجثيغ
بحخ  ،الفػائج الخجالية ،(210ص) ،الصػسيػ، الفيخست ،(377ص) ،الشجاشي، رجاؿ الشجاشي، (124ص)

 (.3/120عباس القسي، ) ،الكشى كاأللقاب ،(3/325)  ،العمـػ
ق(، كىػ أحج السخاجع 1413-1317)ىػ أبػ القاسع عمي أكبخ بغ السيخ ىاشع السػسػؼ الخػئي الشجفي،  (3)

  ،الصيخاني آغا بدرؾ ،انطخ: شبقات أعبلـ الذيعة .كزعيع الحػزة العمسية في الشجف ،الجيشية عشج الذيعة
 (.464-2/458) ،مجسع الفكخ اإلسبلمي ،مػسػعة مؤلفي اإلماميةانطخ:  ،(13/71-72)
 (.19/58) ،الخػئي ،معجع رجاؿ الحجيث كتفريل شبقات الخكاة  (4)
 (.48ص) ،العاممي ،ثبلثيات الكميشي ،(19/58) ،الخػئي ،انطخ: معجع رجاؿ الحجيث (5)
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فسغ  ،(1)إال الشدر القميل" ،في مخاحميا األكلى ،كحياتو العمسية ،أخباره، كلع ترل إليشا عغ نذأتو
 .(2)لػجػد قبخ أبيو ىشاؾ ،أف تكػف نذأتو األكلى في الخؼ  ،السحتسل عشجىع

 :العمسيةحياتو  . ث

كأكجييع، كأنَّو  ،أف الكميشي كاف مغ أبخز شيػخ الذيعة في الخَّؼ  ،زعع الذيعة الستأخخكف 
كزعسػا أنَّو في إحجػ زياراتو  ،(3)كإجازًة، ثع انتقل إلى الخَّؼ  ،ً سساعا ،أخح العمع عغ عمساء ُكمْيغ

لدامخاء كقف عمى ما زعسػه معجدات لئلماـ السيجؼ في عيج أبيو العدكخؼ، ثع كانت العخاؽ 
كالسحجثيغ  ،التي كانت في عيجه مقخ العمساء ،محصتو األخيخة، حيث استقخَّ بو السقاـ في بغجاد

اّتخحىا الكميشي مقخًا، كقج حاكؿ عمساء الذيعة التأكيج عمى أف  السذيػريغ، كليحه األسباب
الكميشي قج ارتقى مكانًا مخمػقًا مغ العمع، كاحتل مخكد الرجارة بيغ العمساء، كلع ُيحكخ ذلظ 

 .(4)مفربًل في كتب التخاجع الذيعية عشج عمسائيع األكائل، ألف مدار حياتو كاف غامزاً 
 شيؾخو: . ج

كتخّخج  شي قج أخح العمع عغ مئات مغ العمساء كالسحجثيغ في الخَّؼ،زعع الذيعة أف الكمي
 كحجث عشيع، كحجثػا عشو، يع،ييجأتتمسح عمى ك  ،عمى أيجييع، كأنو التقى ىشاؾ بكثيخ مغ الذيػخ

، كآخخكف لع يخك أك حجيثيغ ،حجيثأكثخ مغ الخكاية عشيع، كبعزيع لع يخك عشيع إال فبعزيع 
 .(5)عشيع قط

أنو قج لف  كىػ أحج عمساء الذيعة، كمغ السجافعيغ عغ الكافي، (6)العسيجؼكقج ذكخ 
شيػخو  أف -مغ عمساء الذيعة السعاصخيغ –ذكخ اإليخكاني  ككحلظ، (7)بعس شيػخو الغسػض

                                                           

 (.159ص)، الغفار، الكميشي كالكافي (1)
 (.126ص) ،انطخ: السخجع الدابق (2)
العسيجؼ،  ،(، دفاع عغ الكافي159-158) ،الحدشي ابغ شاكس ،انطخ: كذف السحجة لثسخة السيجة (3)
(1/38-37.) 
(، دفاع عغ الكافي، العسيجؼ، 159-158انطخ: كذف السحجة لثسخة السيجة، ابغ شاكس الحدشي، ) (4)
(1/37-38.) 
 (.42)ص العسيجؼ، ،انطخ: دفاع عغ الكافي (5)
ناقر ركايات التحخيف  ،كتاب )دفاع عغ الكافي( صاحب ،معاصخ ،العسيجؼ: ثامخ ىاشع العسيجؼ (6)

/ 45) ،شو حامج الجليسي ،مجسػع مؤلفات عقائج الخافزة كالخد عمييا ، انطخ:ثع قاـ بخدىا ،السػجػدة في الكتاب
 ، كانطخ: السكتبة الذيعية.(36

 (.40صالعسيجؼ،  ) ،الذيخ الكميشي البغجادؼ ككتابو الكافي انطخ: (7)
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أؼ  –حكع عمى ثسانية عذخ  ،عجدىع ثسانية كعذخكف شيخاً ، الحيغ ركػ عشيع في كتابو الكافي
 كمشيع: بالسجيػؿ، -أكثخىع

 عمي بغ مػسى الكشجاني. .1
 .أحسج بغ ميخاف .2
 .الحديغ بغ عمي العمػؼ  .3
 .الحدغ بغ خفيف .4
 .حسيج بغ زياد الكػفي .5
 .عمي بغ إبخاىيع القسي .6
 .دمحم بغ يحيى العصار القسي .7
 .(1)أحسج بغ إدريذ األشعخؼ القسي .8
 تالميحه: . ح

الذيعة أفَّ تبلميح الكميشي أكثخ مغ أساتحتو، إال أنو لع ُيعخؼ مشيع إال  قػؿبالخغع مغ 
أيزًا أف فييع مغ سسع كتاب الكافي مغ مرشفو، كرككه عشو،  قالػا، ك ثبلثة كعذخيغ تمسيحاً 

 كمشيع:  ،(2)ندخيع إلى ندختو كنذخكه، كتشتيي ،كاستشدخػه

غ ركػ كتاب الكاتب: ُيكشى بأبي  دمحم بغ إبخاىيع بغ يػسف .1 الحدغ، كزعع الذيعة أنَّو مسَّ
 .(3)عغ مَرشِّفو ببغجاد ،الكافي بأكسمو

 أبػ عبج هللا، أحسج بغ إبخاىيع، السعخكؼ بابغ أبي رافع الريسخؼ. .2
 أبػ الحديغ أحسج بغ أحسج الكاتب الكػفي. .3
 أبػ الحديغ أحسج بغ عمي بغ سعيج الكػفي. .4
 أحسج بغ الحديغ العصار. .5
 مػسى الجقاؽ. عمي بغ أحسج بغ .6
أحسج بغ محّسج بغ محّسج بغ ُسميساف ابغ ُسْشُدغ أبػ غالب الُدرارؼ: كىػ مسغ ركػ  .7

 .(4)الكافي، كسا صخح في رسالتو
                                                           

 (.257-251) ، اإليخكاني ،انطخ: دركس تسييجية في القػاعج الخجالية (1)
  (.112-96العسيجؼ، ) ،لبغجادؼ ككتابو الكافيانطخ: الذيخ الكميشي ا (2)
 (.30/455الحخ العاممي،  ) ،(انطخ: كسائل الذيعة3)
الغفار،  ،(، الكميشي كالكافي77صالصػسي، ) ،الفيخست ،(77صالدرارؼ، ) ،(انطخ: رسالة في آؿ أعيغ4)
 (.187ص)
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 وفاتو:  . خ
فسشيع مغ قاؿ  كفاتو، ، كاختمف عمساء اإلمامية في تحجيج تاريخ(1)ُتػفي الكميشي ببغجاد

ح باحثػ الذيعة ػى328بأنو تػفي سشة )  .(2)(ػى329سشة) أنو تػفي(، كقج رجَّ
كأما بالشدبة إلى قبخه، فقج اختمف عمساء الذيعة في تحجيجه، فسشيع مغ ذكخ أنو في 

 .(4)كمشيع مغ ذكخ أنو يػجج في الجانب الذخقي مغ بغجاد ،(3)الجانب الغخبي مغ بغجاد
قبخ عمى  -حالياً –ُيعخؼ لمكميشي  كتاريخ ضيػر قبخه لع يدؿ مجيػاًل، كىحا يعشي بأنو ال

 .(5)كجو الرحة، كقبخه الحالي مػىػـ
 :مؤلفاتو . د

زعع الذيعة أف لمكميشي عجدًا مغ السؤلفات في مختمف السػاضيع، كلكغ في الػاقع لع 
عجا كتاب  ،تكغ مؤلفات الكميشي كثيخة، مقارنة بغيخه مغ شيػخ الذيعة، ككل كتب الكميشي مفقػدة

 :(6)ب التي ذكخىا الذيعة لو ما يميالكافي، كمغ الكت
 الحؼ ُعخؼ بو الكميشي أكثخ مغ جسيع مؤلفاتو.  ،الكافي .1
 .(8)كقج نفى ابغ داكد صحة ندبتو لمكميشي ،(7)كتاب تعبيخ الخؤيا .2
 رسائل األئسة، كما قيل فييع مغ الذعخ. .3
 كالخد عمييع. ،تاريخ القخامصة .4
 كتاب الخجاؿ. .5

 .(1)غيخ كتاب الكافي مشيا ،كجسيع ىحه الكتب مفقػدة

                                                           

رجاؿ ك (، 159ص) ،شاكسابغ ، كذف السحجة لثسخة السيجةك  ،(211ص) ،الصػسي ،(انطخ: الفيخست1)
 (.439ص) ،الصػسي ،رجاؿ الصػسيك  ،(378 -377) ،الشجاشي الشجاشي،

 (.112-96) ،العسيجؼ ،(انطخ: الذيخ الكميشي البغجادؼ ككتابو الكافي2)
 (.83ص) ،العسيجؼ ،(، الذيخ الكميشي البغجادؼ ككتابو الكافي211ص) ،الصػسي ،(انطخ: الفيخست3)
 (.315ص)  ،الصيخاني ،الذيعة(انطخ: شبقات أعبلـ 4)
 (.220ص) ،الغفار ،(انطخ: الكميشي كالكافي5)
  ،األردبيمي، جامع الخكاة ك  ،(210ص) ،الصػسي ،الفيخستك  ،(377ص)، الشجاشي ،رجاؿ الشجاشي انطخ: (6)
(، فقج نقل عغ الخميل 3/272الخػاندارؼ، ) ،ركضات الجشاتك (، 2/261أفشجؼ، ) ،رياض العمساءك (، 2/219)

 القدكيشي أنو ندب كتاب الخكضة البغ إدريذ.
 (.  134صابغ شيخ آشػب، ) ،انطخ: معالع العمساء (7)
 (.36صابغ داكد، ) ،انطخ: رجاؿ ابغ داكد (8)
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 مكانة الكميشي عشج الذيعة: . ذ

العمساء كالفقياء كالحػزات كاألكساط العمسية العجيج مغ  عالية لجػ بسكانة  الكميشيحطي 
يداككنو  ،قج كاف عمساء الذيعة األكائلف، كيطيخ ىحا جميًا مغ خبلؿ كثخة الثشاء عميو، الذيعية

مغ قجماء عمساء االمامية كمغ أكابخ فيػ  ،كالسكانة ،كانػا أمثالو في العمع ،بعمساء كثيخيغ
  (2)محجثييع السذيػريغ.

بالعجيج مغ األلقاب الجالة عمى الرجؽ  ،كُلقب الكميشي مغ قبل كثيٍخ مغ عمساء الذيعة
كأذكخ ىشا أقػاؿ شائفة  ،(3)كأىسيا، ىي ثقة اإلسبلـ ،كالتػثيق، كلكغ أشيخ ألقابو التي ُلقب بيا

 مغ عمساء، كمؤرخي الذيعة عشو:
ككجييع،  ،"شيخ أصحابشا في كقتو بالخؼ  (:ػى450قاؿ أصحسة بغ أبجخ الشجاشي ) .1

 ،. صشَّف الكتاب الكبيخ السعخكؼ بو الكميشي(4)كأثبتيع" ،ككاف أكثق الشاس في الحجيث
 .(5)يدسى الكافي، في عذخيغ سشة

"دمحم بغ  (:ػى460الصػسي ) بالذيخالسعخكؼ  ،بغ عميأبػ جعفخ بغ الحدغ قاؿ  .2
 .(6)يعقػب الكميشي، يكشى أبا جعفخ، ثقة، عارؼ باألخبار"

 ،كأمانتو ،"الذيخ الستَّفق عمى ثقتو (:ػى664قاؿ عمي بغ مػسى بغ جعفخ بغ شاككس ) .3
أبمغ فيسا  ،دمحم بغ يعقػب الكميشي تغسجه هللا هلالج لج بخحستو"، كقاؿ أيزًا:" دمحم بغ يعقػب

 .(7)كأصجؽ في الجراية" ،يخكيو
الذيخ  ،"كأعطع األشياخ في تمظ الصبقة (:ػى940قاؿ عمي بغ حديغ بغ عمي الكخكي ) .4

صاحب كتاب الكافي في  ،دمحم بغ يعقػب الكميشي ،جامع أحاديث أىل البيت ،األجل
 .(1)الحؼ لع يعسل لؤلصحاب مثمو" ،الحجيث

                                                                                                                                                                     

شخح  تيحيب األحكاـ فيك (، 210ص) ،الصػسي ،الفيخستك  ،(377ص) ،الشجاشي ،انطخ: رجاؿ الشجاشي (1)
  ،األردبيمي، جامع الخكاة كإزاحة االشتباىات عغ الصخؽ كاإلسشادك  ،(10/7)، الصػسي، السقشعة لمذيخ السفيج

(2/219.) 
سشة،   17انطخ: مخكد اإلشعاع اإلسبلمي، الذيخ صالح الكخباسي، نذخ قبل (2)

https://www.islam4u.com/ar/almojib./ 

 (.74-73) ،العسيجؼ ،ككتابو الكافيانطخ: الذيخ الكميشي البغجادؼ  (3)
 (.377صالشجاشي، ) ،رجاؿ الشجاشي (4)

 .السخجع الدابق(5) 
 (.210صالصػسي، ) ،رجاؿ الصػسي (6)
  ،ابغ شاكس ،فخج السيسـػ في تاريخ عمساء الشجـػك  ،(158ص) ،ابغ شاكس ،كذف السحجة لثسخة السيجة (7)

 .(90)ص
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األعطع، ثقة اإلسبلـ، الُسعطَّع  ،"الذيخ األجلّ  قاؿ عشو:(: 1699دمحم باقخ السجمدي ) .5
 ،كالعاـ، أبي جعفخ دمحم بغ يعقػب الكميشي الخَّازؼ...، ]ككتابو[ الكافي ،بيغ الخاص

 .(2)الحؼ لع ُيرشف في اإلسبلـ مثمو"
ىػ(: كىػ مغ أصحاب التخاجع 1940عباس بغ دمحم رضا بغ أبي القاسع القسي ) .6

قجكة األناـ، كمبلذ السحجثيغ  ،ىػ الذيخ األجل الكميشي في كتابو:"الستأخخيغ، قاؿ عغ 
العطاـ، كمخكج السحىب في غيبة اإلماـ عميو الدبلـ، أبػ جعفخ دمحم بغ يعقػب بغ 

السمقب بثقة اإلسبلـ، ألف الكافي الحؼ ىػ أجّل الكتب  ،إسحاؽ الُكَميشي الخازؼ 
 .(3)كالحؼ لع ُيعسل لئلمامية مثمو" ،اإلسبلمية، كأعطع السرشفات اإلمامية

كقاؿ الذييج الثاني زيغ الجيغ بغ عمي العاممي في إجازتو لمديج عمي بغ الرائغ في  .7
"... الذيخ الدعيج، الجميل، رئيذ السحىب، أبي جعفخ دمحم بغ يعقػب  :ػ ه 958سشة 

ثمو، جسعًا ، الحؼ ال يػجج في الجنيا م(الكافي) عغ رجالو الستزسشة لكتابو ،الكميشي
، صشفو في عذخيغ سشة، شكخ هللا تعالى سعيو، كتختيباً  ،لؤلبػاب لؤلحاديث، كتيحيباً 

 .(4)كأجدؿ أجخه، عغ رجالو السػدعة بكتابو، كأسانيجه السثبتة فيو ..." 
ثقة  "كمشيع، :في ذكخ نقاة االجتياد ،مشية السختاد ،كقاؿ السحجث الشيدابػرؼ في كتاب .8

ماـ، األعبلـ، كالبجر التساـ، جامع الدشغ كاآلثار، في حزػر سفخاء اإلاإلسبلـ، قجكة 
محيي شخيقة أىل  ،عميو أفزل الدبلـ، الذيخ أبػ جعفخ دمحم بغ يعقػب الكميشي الخازؼ 

 .(5)"رأس السائة الثالثةعمى  ،البيت
نذأتو ك  ،محجد مكافال ك  تخجسة الكميشي لع ُيحكخ فييا تاريخ أفوخالصة ما سبق: 

كإف إثشى عميو  ىحا يعشي أف شخرية الكميشي، شخرية مجيػلةك  ،شيػخومجيػلة، ككحلظ 
أغمب كتب الذيعة إلى قخابة مشترف القخف الخابع اليجخؼ، لع تحكخ ف، جسيخة مغ عمساءىع

 .مغ مخكياتو ءالكميشي، أك تدتجؿ بذي
  

                                                                                                                                                                     

 (105/63)  ،السجمدي ،بحار األنػار (1)
 (.  107/70) الدابق السخجع(2)
 (.  3/120) ،عباس القسي ،الكشى كاأللقاب (3)
 (.204ر، )صالذيخ عبج الخسػؿ الغفا، الكميشي كالكافي (4)
 (.207صالكميشي كالكافي، الذيخ عبج الخسػؿ الغفار، ) ،الرفحة السقجمة (1/22) ،الكميشي ،الكافي(5)
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 السظمب الثاني
 التعخيف بكتاب الكافي 

 

 الكافي: التعخيف بكتاب  .1

اإلمامية شيخة كاسعة، كناؿ  الذيعةلقج اكتدب كتاب الكافي مغ بيغ كتب الحجيث عشج 
كحتى الػقت الحاضخ، فيػ ُيعج مغ أشيخ كتب  ،إعجاب عمسائيع، ابتجاًء مغ عرخ تأليفو

 .عذخية اثشالذيعة اال
 أسساء الكتاب: . أ

 سسيغ ىسا:االكتاب  ُأشمق عمى

"كاف  لسؤلفو الكميشي، قاؿ حديغ عمي محفػظ في مقجمة الكافي:: كذلظ ندبة ميشيالكُ  األول: .1
 .(2)كيدسى أيزًا الكافي ،(1)ىحا الكتاب معخكفًا بالكميشي"

قاؿ الصػسي في تخجستو  ،(3)كىػ االسع األرجح كالسذيػر بيغ العمساء الكافي:الثاني:   .2
كىشاؾ احتساالف لدبب التدسية بحلظ، إما ندبة لمدبب  ،(4)"لو كتب مشيا كتاب الكافي" لمكميشي:

"إنظ تحب أف يكػف عشجؾ كتاب كاؼ ُيجسع فيو مغ جسيع فشػف  الحؼ ُألِّف الكتاب مغ أجمو:
، كإما مأخػذة مغ قػؿ اإلماـ (5)عمع الجيغ، ما يكتفي بو الستعمع، كيخجع إليو السدتخشج..."

كلعل االحتساؿ األكؿ أرجح ال  ،(6)الكافي كاٍؼ لذيعتشا""ىحا  الغائب عشجىع عشج عخضو عميو:
 .(7)سيسا كأف مغ عمسائيع مغ أنكخكا ىحه السقػلة، مع ترخيحيع بقصعية جسيع أحاديث الكافي

 سبب تأليفو: . ب

لجيل أىل  ،استجابًة لذكػػ أحج أتباع محىب الذيعة اإلمامية ،ألف الكميشي كتابو
لفشػف عمع  ،عرخه، كلزعف اليسع، كالتكالب عمى الجنيا، كرغبًة مشو أف يكػف ليع كتاب جامع

                                                           

 (.82ص) ،الفزمي ،أصػؿ الحجيث (1)
 (.377ص) ،الشجاشي ،رجاؿ الشجاشي انطخ: (2)

 (.151-150) ،العسيجؼ ،انطخ: الذيخ الكميشي البغجادؼ ككتابو الكافي (3)
 .(210ص) ،الصػسي ،الفيخست (4)
 .(373، )صالحخ العاممي ،الجػاىخ الدشية، (1/8الكافي، الكميشي، )(5)
 (.  25-24) ،محفػظ ،مقجمة الكافي (6)
 (.3/470) ،الصبخسي ،خاتسة مدتجرؾ الػسائلانطخ:  (7)
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كمخاده، كقج ذكخ  ،باآلثار الرحيحة عغ الرادقيغ، فاستجاب الذيخ الكميشي لصمبو ،الجيغ
ما  "فقج فيست يا أخي الكميشي ىحا الدبب ضسغ مقجمتو التي افتتح بيا الكتاب، فقاؿ ما نرو:

تأليف ما  -كلو الحسج -كقج يدخ هللاإلى أف قاؿ،  اصصبلح أىل دىخنا عمى الجيالة...شكػت مغ 
 .(1) سألت"

 تقديسات الكتاب: . ت

دع الكتاب بحدب مػاضيعو، إلى ثبلثة أقداـ، ضسغ ثسانية أجداء، حدب الصبعة قُ 
 الحجيثة، كىي كالتالي:

كيتكػف مغ جدأيغ، كل جدء يحتػؼ عمى أربعة كتب، مذتسمًة  األصؾل:القدؼ األول:   .3
تعخضت أحاديثو ك  عمى أحاديث كأبػاب نادرة لع ُتحكخ في غيخه مغ كتب الحجيث عشج اإلمامية،

كالقزاء  ،كالحداب ،كالبعث ،كاإلمامة ،كالشبػة ،كالعجؿ ،كالتػحيج ،لسختمف مباحث العقيجة
 ،كغيخىا مغ األمػر التي اىتست بيا كتب الكبلـ، كالجيل ،كالعمع ،كالتفػيس ،كالبخ ،كالقجر

 .(2)كالعقائج ،كالفمدفة
( 26كيتكػف مغ خسدة أجداء، احتػت عمى ستة كعذخيغ ) الفخوع:القدؼ الثاني:   .4

كتابًا، كتحتػؼ عمى الخكايات الستعمقة باألحكاـ الفخعية الذخعية، مذتسبًل عمى جسيع ما يتعمق 
 .(3)بالعبادات، كالسعامبلت

كسسي بحلظ الشتسالو عمى أمػر متشػعة، كمختمفة في  :الخوضة القدؼ الثالث:  .5
 ،كحكسيع ،كرسائميع ،كسيخىع، كخصب األئسة، باإلضافة إلى قرز األنبياء كالتاريخ، ،التفديخ

 .(4)...كغيخىا، فبالتالي يرعب حرخىا ضسغ كتب، كأبػاب،كمػاعطيع

 كلقج تشاكلت دراستي القدع األكؿ بذكل رئيدي، باإلضافة إلى القدسيغ اآلخخيغ.  

 

  

                                                           

 (.1/8، )عبج الخسػؿ الغفار(، مقجمة الكافي كالكميشي، 9-5صمقجمة الكافي، محفػظ، ) (1)
 (.1/28انطخ: دفاع عغ الكافي، العسيجؼ، ) (2)
 (.1/29، )السخجع الدابقانطخ:  (3)
 انطخ: السخجع الدابق. (4)
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 مكانتو عشج عمساء الذيعة: . ث

كسامية، ال سيسا كأنو الكتاب الػحيج  ،الذيعة مكانة مخمػقة عشج كتاب الكافي احتلَّ لقج 
ؽ ألىع عقائج الذيعة، كيعتقجكف أنو ال يػجج كتاب يػازيو، ليذ ، (1)مغ الكتب األربعة الحؼ تصخَّ

مغ كتب  ،عشجىع فحدب، بل في اإلسبلـ كمو، لسا لو عشجىع مغ خرػصية زائجة عمى غيخه
الحجيث األخخػ لجػ الذيعة اإلمامية، كلسكانة مؤلفو السخمػقة عشجىع، كقج أثشى عمى كتاب 

، ال اإلماميةالكافي كل مغ كتب في الحجيث مغ عمسائيع، كىحا يذيج بسكانة ىحا الكتاب عشج 
 .(2)كفخكعو، كىع مجسعػف عمى اإلقخار بارتفاع درجتو، كعمػ قجره ،سيسا أصػلو

 عمساء الذيعة عمى كتاب الكافي بعجة أقؾال مشيا:وقج أثشى 

كىػ - (ػى413) السعخكؼ بابغ السعمع، كالسفيج، ،قاؿ محسَّج بغ محسَّج السححجي العكبخؼ  .1
 .(3)كأكثخىا فائجة" ،"كتاب الكافي كىػ مغ أجل كتب الذيعة : -أقجـ مغ أثشى عمى كتاب الكافي

"كتاب الكافي في الحجيث،  :بالذييج األكؿ العاممي السعخكؼ مكي جساؿ الجيغ بغقاؿ دمحم  .2
 .(4)لمذيخ أبي جعفخ دمحم بغ يعقػب الكميشي" ،الحؼ لع يعسل لئلمامية مثمو

"كتاب الكافي الحؼ صشفو ىحا  (:ػى1212) بحخ العمـػ الديج دمحم السيجؼ ابغ مختزى قاؿ .3
 ،عطيع الشفع، عجيع الشطيخ، فائق عمى جسيع كتب الحجيث ،شاب ثخاه، كتاب جميل ،اإلماـ

كالفخكع، كاشتسالو عمى أكثخ  ،كالتيحيب، كجسعو لؤلصػؿ ،بحدغ التختيب، كزيادة الزبط
 .(5)األخبار الػاردة عغ األئسة األشيار عمييع الدبلـ"

أجسع "كتاب الكافي  (:ػى1358) السازنجراني الحائخؼ الذيخ ميجؼ بغ عبج اليادؼ قاؿ  .4
كأحدشيا ضبصًا، كأضبصيا لفطًا، كأتقشيا معشى، كأكثخىا  ،الكتب السرشفة في فشػف عمػـ اإلسبلـ

فائجة، كأعطسيا عائجة، حائد ميخاث أىل البيت، كقسصخ عمػميع، فيػ بعج القخآف الكخيع أشخؼ 
                                                           

(، مغ ال 329ص) كالحؼ نحغ برجد الحجيث عشو، لسحسج بغ يعقػب الكميشيالكتب األربعة ىي: الكافي،  (1)
 (، تيحيب األحكاـ،381ص)، الرجكؽ  حجيثًا، دمحم بغ عمي بغ بابػيو (5998يحزخه الفقيو، كيحتػؼ عمى)

ستبرار فيسا اختمف فيو اال، ( 460صمذيخ دمحم بغ الحدغ الصػسي )، لحجيثا( 13905 )كيحتػؼ عمى
 لمصػسي أيزًا. حجيثًا،( 5511)كيحتػؼ عمى  ،األخبار

 (.1/30العسيجؼ، )، دفاع عغ الكافي، (26صمحفػظ، ) ،مقجمة الكافيانطخ: (2)
 (.70صلسفيج، )، اترحيح اعتقادات اإلمامي (3)
 (.104/190السجمدي، ) ،بحار األنػار (4)
، ) ،الفػائج الخجالية (5)  (.331-3/330بحخ العمـػ
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كبأنَّا لػ الكتب كىػ أحج الثقميغ المحيغ أمخنا رسػؿ هللا صمى هللا عميو كآلو بالتسدظ بيسا، 
 .(1)تسدكشا بيسا لغ نزل"

 "ىػ مغ الكتب األربعة التي عمييا (:ػى1416) الصيخاني الحديشيالديج محّسج حديغ قاؿ  .5
ألنو  ،إلى ىحه األياـ، بل ىػ أجميا كأعطسيا ،كاستشباط األحكاـ عشج فقياء الذيعة ،مجار العسل

عمى غيخه  ،كأقجميا في التأليف، كقج اتفق جسيع عمساء الذيعة عمى تفزيمو ،أكليا في الػضع
األصػؿ  ،أجل الكتب األربعة ،"كىػ )أؼ الكافي( كقاؿ في مػضع آخخ: .(2)"مغ الكتب الحجيثية

 .(3)مغ آؿ الخسػؿ" ،السعتسج عميو، لع يكتب مثمو في السشقػؿ
 مكانة الكافي بيؽ مرادر الذيعة: . ج

السعتسجة عشج الذيعة اإلثشا عذخية، أربعة مرادر قجيسة، ُذكخ أنيا كتبت إفَّ السرادر 
 كىحه السرادر ىي: ،(4)في القخف الخامذ اليجخؼ، في عرخ الجكلة البػييية الذيعية

عذخيَّة،  اعشج الذيعة اإلثش ،أحج الكتب األربعةأىع ىػ : كالحؼ ىػ مػضػع بحثشا، ك الكافي .1
ثقة اإلسبلـ،  ،أكثخىا اعتبارًا في الحجيث، كيصمقػف عمى صاحبوك  ،كيعج عشجىع مغ أصحِّ الكتب

التي بػاسصتيا يجج شخيقًا إلى تحقيق  ،كأفَّ أبا جعفخ الكميشي كتبو في فتخة الغيبة الرغخػ 
إال أف األقػاؿ في عجد ، (5)حجيثاً  16099 ،مشقػالتو..، كبمغت أحاديث الكافي كسا يقػؿ العاممي

مغ ىحا السبحث، في عجد ركاياتو عشج الستقجميغ  كتعجدت، كسا سيأتي الحقاً أحاديثو قج اختمفت 
 .كالستأخخيغ

                                                           

 (.7/ 1السازنجراني، ) ،الكافيشخح أصػؿ  (1)
 (.13/94الصيخاني، ) ،الحريعة إلى ترانيف الذيعة (2)
 (.17/245) ،السخجع الدابق (3)
 (.285ص) نطخ: التَّذيُّع نذأتو كمخاحل تكػيشو، أ.د. أحسج بغ سعج حسجاف الغامجؼ،ا (4)
 الكتاب، مقجمة ،الكميشي ،الكافيانطخ:  (،355، )صالذيخ الدبحاني، كميات في عمع الخجاؿانطخ:  (5)
(1/8-26 .) 
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، أحج الكتب (1)(ػى381) (،دمحم بغ عمي بغ بابػيو الرجكؽ ) ِلػ :مؽ ال يحزخه الفقيو .2
كتفديخ لمحجيث الشبػؼ، يخكؼ  ،كتاب جسع، كىػ األربعة لمذيعة، كأشيخ كتب الذيخ الرجكؽ 

 .(2)لمذيعة ةحجيًثا، حيث يتشاكؿ فيو مػضػعات فقيية مختمف 5998الكتاب 
أحج ك  ،شيخ الصائفة ،(3)(ػى460) (،جعفخ دمحم بغ الحدغ الصػسي بيألِػ ):تيحيب األحكام .3

ىحا الكتاب كاحجًا مغ أكثخ السجاميع  جعكيُ  ،في القخف الخامذ اليجخؼ  ،أبخز عمساء الذيعة
كقج  ،(9044كبمغت أحاديثو )، الخكائية الذيعية اعتبارًا، كىػ الكتاب الثالث مغ الكتب األربعة

مجسػعة مغ  عمى ػ ػ تحا لئبل تكثخ شخقو، ،أّنو أّلفو بححؼ األسانيج ،ذكخ في مقجمة كتابو
 .(4)الخسػؿ تيالب كاألحكاـ الذخعية السخكية عغ أىل ،الخكايات الفقيية

ىػ ك  األحكاـ، تيحيبصاحب ،ىػ(460) مصػسيل :فيسا اختمف مؽ األخبار االستبرار .4
جسع في ىحا الكتاب كل الخكايات الػاردة ،كتاب جامع لؤلحاديث، كأحج الكتب األربعة الذيعية

 .(5)ليا السخالفةك  ،كجسع أيزًا الخكايات السعارضة ،في مختمف البحػث الفقيية

 مجسػعة مغ السجكنات ،كما بعجهاليجخؼ ّألف شيػخيع في القخف الحادؼ عذخ ثع 

 :(7)مػسػعتاف كبيختاف لمذيعة، كىسا، (6)مشيا

                                                           

كمحجث كبيخ عشج الذيعة  ،عالع فقيو ،السعخكؼ بالذيخ الرجكؽ  ،بػ جعفخ دمحم بغ عمي بغ بابػيو القسيأ (1)
 ،أعياف الذيعةانطخ:  ،ىػ(381)تػفي عاـ في القخف الخابع اليجخؼ، كىػ أحج األربعة السذيػريغ بجسع األخبار،

 . كيكيبيجيا (، كانطخ:10/24، )األميغ الديج محدغ
 .(379، )صالذيخ الدبحاني، كميات في عمع الخجاؿانطخ:  (2)
لسعالجة التشاقس  ،تيحيب األحكاـكتاب  ألف،ذيخ الصائفةالسمقب ب،أبي جعفخ دمحم بغ الحدغ الصػسي (3)

تتمسح عمى أعاضع  ،كالفقياء الذيعة ،كالسفدخيغ ،مغ كبار الستكمسيغ كالسحجثيغ، كاالختبلؼ الػاقع في ركاياتيع
، الديج الخػئي ،معجع رجاؿ الحجيث، انطخ: ق(460)تػفي عاـ، ،ك الديج السختزي ،كالذيخ السفيج ،العمساء

 .كيكيبيجيا كانطخ: (،5ص) ،شحاتة دمحم صقخ، الذيعة ىع العجك فاححرىع(، كانطخ: 16/257)
د. ،الػشيعة في كذف ششائع عقائج الذيعةو،(391صالذيخ الدبحاني، )انطخ: كميات في عمع الخجاؿ،  (4)

 .(16ص) ،صالح الخقب
 (.1/22،)تخجسة السؤلف ،الذيخ الصػسي، (انطخ: االستبرار5)

 .(17)ص:  ، د.صالح الخقب،الػشيعة في كذف ششائع عقائج الذيعةانطخ: (6)
 .(287-286كمخاحل تكػيشو، أ.د. أحسج بغ سعج حسجاف الغامجؼ،)انطخ: التَّذيُّع نذأتو كيكبيجيا شيعو، ك (انطخ: 7)
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(، ُشبع 25) ، كيقع في خسدة كعذخيغ مجمجاً (1) (ػى1111: لِػ )السجمدي(، )بحار األنؾار .1
 ( مجمج، ألنيع أضافػا إليو كتبًا أخخػ.100) اليـػ في أكثخ مغ مائة

 ( مجمجًا.30، كالحؼ ُشبع في ثبلثيغ)(2) (ػى1104لػِ )الحخ العاممي(، ) وسائل الذيعة: .2

 ثؼ عيخ بعجىسا بقخنيؽ مؽ الدمان كتابان، استجركا عمييسا كتابيؽ، ىسا:

ىػ مدتجرؾ ، (3) (ػى1405: لِػ )عمي الشسازؼ الذاىخكدؼ(، )السدتجرك عمى بحار األنؾار .1
 احتػػ كقج جداء أ (10) كيقع في ،الحؼ ألفو الذيخ عباس القسي ،نػارلمسعجع المفطي لبحار األ

 .سفيشة البحاركتاب غمب أ 
، جسع فيو ثبلثة كعذخيغ ألف (4)(ػى1320) : لِػ )الشػرؼ الصبخسي(،السدتجرك عمى الؾسائل .2
( ركاية، مشدػبة إلى أئسة الذيعة، الحيغ تػفي آخخىع في مشترف القخف الثالث 23000)

 .(5)اليجخؼ تقخيباً 

كبيحا يكػف لمذيعة االثشا عذخية، ثسانية مرادر معتسجة في محىبيع، أىسيع األربعة 
 الخئيدية، ثع السػسعتيغ، كالسدتجركات.

                                                           

شيخ ،أعبلـ الذيعةمغ محجث، فقيو، مؤرخ،  ،فارسي أعجسي ،صفيانيدمحم باقخ بغ دمحم باقخ السجمدي، األ (1)
، (91/ 9) ،بغ عبج الغشي سخع ،معجع السؤلفيغ انطخ: ،( ه1111عاـ ،)اليالظ، الجكلة الرفػية في زمانو

مػسػعة فخؽ ، كانطخ: (41/ 1) ،شو حامج الجليسي، مجسػع مؤلفات عقائج الخافزة كالخد عمييا  كانطخ:
 (.6ص) ،مسجكح الحخبي ،الذيعة

لو ،مغ كبار السحجثيغ في الفخقة اإلمامية ،السمقب بالحخ: فقيو إمامي، مؤرخ ،دمحم بغ الحدغ الحخ العاممي (2)
إال أنيا خالية  ،انو كإف كثخت ترانيفو كسا ذكخهك أمل اآلمل في ذكخ عمساء جبل عامل، : مشيا كثيخة ترانيف

 ،إضيار الحق  ، كانطخ:(90/ 6) ،لمدركمي ،األعبلـ، انطخ: كتحخيخ ،كتشقيح ،تحتاج إلى تيحيبك  عغ التحقيق،
 .(928/ 3) ،دمحم رحست هللا اليشجؼ

جل ، كىػ ر بمجة في شخيق خخاساف ،ندبتو إلى )شاىخكد( ،فاضل إمامي،الذيخ عمي الشسازؼ الذاىخكدؼ (3)
ث شيعي إيخاني، كاف مغ السيتسيغ بعمع الحجيث الذيعي ،ديغ ، تػفي كالسؤلِّفيغ السكثخيغ في ىحا السجاؿ ،كمحجِّ

 .كيكيبيجيا ، كانطخ:(134/ 1) ،لدركميا ،األعبلـانطخ:  ،ىػ(1405عاـ )
 ،كالتاريخ ،كالديخ ،محجث، عارؼ بالخجاؿ، السعخكؼ بالسحقق الشػرؼ الصبخسي ،حديغ بغ دمحم تقي (4)

تػفي عاـ  كيمقبػنو بخاتسة السحّجثيغ، ،الستأخخيغ ء الذيعةمسا، مغ عكالكتب، مذارؾ في بعس العمـػ
بغ عبج  سخ، عمعجع السؤلفيغك  ،(647ص) ،ابغ فشجمو أبػ الحدغ،تاريخ بييق/تعخيب، انطخ: ق(1320)

 .(72ص)، عبّلمة العخاؽ الديج محسػد شكخؼ األلػسي،أخبار الذيعة كأحػاؿ ركاتياك ،(46/ 4)، يالغش
 (.287-286) ( التَّذيُّع نذأتو كمخاحل تكػيشو، أ.د. أحسج بغ سعج حسجاف الغامجؼ،5)
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 :الكافيعشاية عمساء الذيعة ب . ح

"كقج بمغ  بسا قالو العسيجؼ: ،يسكغ أف نمخز عشاية عمساء الذيعة بكتاب الكافي
 ،كتاب في الفقو عَ حْ بأنو لع يَ  ،يسكغ القػؿ معو حجاً  -يقرج كتاب الكافي –اىتساميع بو 

كىحا بالصبع غيخ مدتبعج، فقج ذكخ  ،(1)كالحجيث بخعاية العمساء مثل ما حطي بو كتاب الكافي"
أك  ،أف الكميشي قج أخح عغ الكثيخ مغ السذايخ الحيغ عاصخكا إماماً  ،عمساء الذيعة السعاصخكف 

 .(2)إلماـ الجػاد، كانتياًء باإلماـ دمحم بغ الحدغ العدكخؼ أكثخ مغ أئسة أىل البيت، ابتجاًء مغ ا

 يمي: ومؽ جيؾد عمساء الذيعة في اإلىتسام بالكافي، خاصة قدؼ األصؾل مشو، ما

 مخظؾطاتو: .1

( ندخة لكتاب الكافي، تعَّ جسعيا مغ قبل مجسػعة مغ 1576ىشاؾ ما يقخب مغ )
يعػد تاريخ كتدعع الذيعة أنو كغيخىا مغ مكتبات العالع،  ،السحققيغ، مػجػدة في مكتبات إيخاف

( 63إلى القخف التاسع اليجخؼ، كيعػد ) ،( ندخة مشيا إلى ما بيغ القخف الدابع اليجخؼ 13)
( ندخة 200ك) ،( ندخة لمقخف الحادؼ عذخ، كالثاني عذخ1300ندخة مشيا لمقخف العاشخ، ك)

كأقجـ الشدخ تخجع إلى القخف الدابع، كلكغ لع يكغ فييا ركايات الكافي  ،(3)لمقخف الثالث عذخ
كلكغ كسا ُذكخ بأف أكؿ ندخة كاممة اعُتسج عمييا في تحقيق الكافي كانت بعج قخابة ، (4)كاممة

 .(5)سشة( مغ كفاة الكميشي 670)

كل  كمغ السبلحع عمى تمظ الشدخ أنيا ليدت جسيعًا ندخ كاممة لمكتاب، حيث يبجك أفَّ 
 .(6)فإنيع يعجكنو ندخة خصية لمكتاب ،كلػ الذيء اليديخ مغ كتاب الكافي ،مغ ندخ

  

                                                           

 (.158صالعسيجؼ، ) ،الذيخ الكميشي البغجادؼ ككتابو الكافي (1)
 بترخؼ. ،(1/27العسيجؼ، )انطخ: دفاع عغ الكافي،  (2)
 .(1/114الجرايتي كمجسػعة مغ السحققيغ، ) ،انطخ: مجخل كتاب الكافي (3)
 (.1276 -1261/ 1مؤسدة آؿ البيت، )  ،انطخ: الفيخس الذامل (4)
 (.226صالعسخؼ، ) ،انطخ: الكميشي كتقخيخه عقيجة الذيعة اإلمامية (5)
 (.44صمحفػظ،  ) ،انطخ: مقجمة الكافي (6)
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 و:اتشخوح .2

بعزيا مصبػع، كاألغمب مخصػط، كمغ  ،(1)و قخابة تدعة عذخ شخحاً اتبمغت شخكح
، كالػاضح أف اىتساـ الذيعة (ألصػؿ)ا لمقدع األكؿ مشو ىي ،السبلحع بأف أغمب ىحه الذخكح

 كمغ شخكحو: ،(2)اأكثخ مغ غيخىباألصػؿ 

(، كىػ أشيخىا، ذلظ ألنو ػى673، )(دمحم بغ دمحم بغ الحدغ الصػسيلِػ ) :شخح أصؾل الكافي- أ
 (.26) أكؿ ىحه الذخكح، كىحا بالشطخ لتاريخ كفاة مؤلفيا، كيقع في ستة كعذخيغ مجمجاً 

، (الجاماد الحديشيدمحم باقخ ِػ )ل :الخواشح الدساوية في شخح األحاديث اإلمامية- ب
 (.ػ ه1040)

كىػ مغ أفزل شخكحاتو  ،(ػى1080، )ي(دمحم بغ صالح السازنجرانلِػ ) :شخح أصؾل الكافي- ت
ه الذيعة مغ أفزل شخكح الكافي، يتكػف مغ اثش  ( مجمجًا.12) عذخ اعشج فقياء الذيعة، كيعجُّ

عخكؼ بسبل محدغالسدمحم محدغ بغ الذاه مختزى،كىػ ،(لفيس الكاشانيِػ )ا: لالؾافي- ث

 عذخؼ، صخح بػقػع التحخيف في القخآف الكخيع، مغ مؤلفاتو: اثشامفدخ  ،الفيس الكاشاني
 .(3)(ػ ه1091)، تػفي عاـ)الرافي في تفديخ القخآف(

 (.ػ ه1111، )(دمحم باقخ بغ دمحم تقي السجمدي) ػِ : لمخآة العقؾل في شخح أخبار آل الخسؾل- ج
 (. ػى1116) ،(الحديشي الخاتػف آبادؼ إسساعيلػِ ): لشخح أصؾل الكافي- ح
 .(4)(ػى1133، )(دمحم بغ حديغ يحيى الشػرؼ ػِ ): لشخح أصؾل الكافي- خ

  عجد رواياتو: .3

مغ السبلحع أف ىشالظ خبلفًا بيغ عمساء الذيعة في عجد ركايات الكافي، فقج اختمفت 
 عغ الستأخخيغ مشيع، كىي كسا يمي:  ،يات عشج الستقجميغاالخك 

                                                           

 (.164-160العسيجؼ، ) ،انطخ: الذيخ الكميشي البغجادؼ ككتابو الكافي (1)
 (.31-30محفػظ، ) ،انطخ: مقجمة الكافي (2)

أصػؿ السحىب الخافزي، د. ناصخ بغ عبج هللا و،(258/ 9)، بغ عبج الغشي سخ، عمعجع السؤلفيغانطخ:  (3)
 .(184ص) ،أىل الحجيثعزػ ممتقى ، الػفيات كاألحجاث، ك (376/ 1) ،بغ عمي القفارؼ 

 ،(، الذيخ الكميشي البغجادؼ31-30محفػظ، ) ،مقجمة الكافي انطخ: ،شبلع عمى بعس شخكحات الكافيلبل (4)
 (.443ص) رالغفا ،الكميشي كالكافي ،(164-160العسيجؼ، ) ،ككتابو الكافي
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 الستقجمؾن:أواًل: 

حجيثًا(، كمجسػع الخكايات السدخكدة 16199عجد أحاديث الكافي بػ) (1)حرخ البحخاني- أ
 .(2)حجيثًا(78أؼ أقل مغ العجد السحرػر بػ) ،حجيثًا(16121بعجه )

حجيثًا(، كىػ مخالف  16190أنو حرخ عجد أحاديث الكافي بػ)( 3)نقل الخؾانداري - ب
أؼ أقل مغ العجد السحرػر  ،(4)حجيثًا( 15977لسجسػع األحاديث السدخدة بعجه )

 حجيثًا(. 213بػ)
بديادة مئات  ،(6)حجيثًا( 16477كأكصميا إلى ) ،أحاديث الكافي (5)جسع الرجر- ت

 األحاديث عسغ سبقو مغ عمساء الذيعة.
حجيثًا(،  16121حجيثًا(، ك) 13950كىشاؾ أقػاؿ أخخػ في عجدىا، فقج قيل )

 16477حجيثًا(، ك) 16386حجيثًا(، ك) 16199ك) حجيثًا(، 16190حجيثًا(، ك) 16099ك)
 حجيثًا(.

  

                                                           

فقيو إمامي، غديخ ق(: 1186-1107يػسف بغ أحسج بغ إبخاىيع الجرازؼ البحخاني، مغ آؿ عرفػر، ) (1)
العمع، مغ أىل البحخيغ، تػفي بكخببلء، كىػ صاحب العجيج مغ السؤلفات، انطخ: ىجية العارفيغ أسساء السؤلفيغ 

(، 290-6/289الصيخاني، ) ،ترانيف الذيعة الحريعة إلى (،2/569) البغجادؼ،إسساعيل ،كآثار السرشفيغ
 (.18/379(، ك) 18/259(، ك)6/190ك)

 (.377-376يػسف البحخاني، ) ،كتخاجع رجاؿ الحجيث ،لؤة البحخيغ في اإلجازاتلؤ  انطخ: (2)
ق(، عالع كمؤرخ كأديب إمامي، لو مؤلفات 1313-1226) ،ىػ دمحم باقخ السػسػؼ الخػاندارؼ األصفياني (3)

 ح(._) ك "ركضات الجشات في أحػاؿ العمساء كالدادات". انطخ: مقجمة ركضات الجشات ،في عمـػ شتى أشيخىا
 (.6/109الخػاندارؼ، ) ،انطخ: ركضات الجشات في أحػاؿ العمساء كالدادات (4)

باإلضافة لكػنو  ،كمخجع شيعي ،كُمحّجث ،كفقيو ،رجل ديغ ،الديج حدغ بغ ىادؼ بغ دمحم عمي الرجر (5)
 .(، ككيكبيجيا63،)صالديج حدغ الرجر ،انطخ: نياية الجراية ،ىػ(1354تػفي عاـ ) كمؤلفًا، ،كأديباً ، شاعخاً 

 (.517صالرجر، ) ،نياية الجراية في شخح الخسالة السػسػمة بالػجيدة لمبيائيانطخ:  (6)
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 ثانيًا: الستأخخون:

بعج ذكخ االختبلؼ في عجد أحاديث الكافي عشج الستقجميغ، فقج أشار الستأخخكف لػجػد 
 ، نحكخ بعزيع عمى سبيل السثاؿ:ىحا الخبلؼ، كقالػا بأعجاد غيخ التي ذكخىا الستقجمػف 

"كأما  قاؿ: -حجيثًا( 16199بعج أف ذكخ أف عجدىا ) -(ػى1430،)محفؾظحديؽ عمي - أ
 .(1)حجيثًا( 15176) ع في ىحه الصبعة فييحدب ما ُرقّ 

بأف العجد الحؼ يختزيو ألحاديث الكافي ىػ " يقػؿ: (2)الدبحاني جعفخ بؽ دمحم حديؽ - ب
 .(3)"أحاديث( 15508)

 15503) الخكايات ىػ ف عجدأ فقج ذىب إلى ،(4)عبج الخسؾل عبج الحدؽ الغفار- ت
 .(5)حجيثًا(

 عشج الستأخخيغ، -أيزاً  -كعمى ذلظ يتبيغ كجػد خبلؼ كبيخ في عجد أحاديث الكافي 

 حتى العامة.  بإقشاعحيث بخركا ىحا الخبلؼ بسبخرات ضعيفة، ال تفي 

 :واختالف عجد أحاديث الكافي ال يخمؾ مؽ أمخيؽ

 ألنوإما لعجـ كجػد ندخة أصمية يسكغ االعتساد عمييا في تحقيق كتاب الكافي، كذلظ . أ
إال  ،ال يػجج ندخة محفػضة لو قبل القخف الحادؼ عذخ، كلع يتع العثػر لو عمى ندخ

في القخف الحادؼ عذخ، أؼ بعج أكثخ مغ سبعة قخكف مغ تأليفو، مسا يؤكج كجػد عبث 
 .(6)بالكتاب

 ،مغ قبل الشداخ ،كالتغييخ ،كالححؼ ،كالشقز ،أك أف كتاب الكافي قابل لمديادة . ب
 .(7)اع، مسا يعشي سيػلة اختخاؽ ىحا الكتابكالػّض 

                                                           

 (.28صمحفػظ، ) ،انطخ: مقجمة الكافي (1)
انطخ: مجسػع مؤلفات عقائج الخافزة كالخد  ،معاصخ ،إيخاني ،مخجع شيعي ،ىػ آية هللا جعفخ الدبحاني (2)

 .كانطخ: كيكبيجيا، (6/ 1-385/ 29)الذاممة، ،عمييا
 (.361صالدبحاني، ) ،الفقو اإلسبلمي (3)

معاصخ، ككيبًل لعذخة مغ مخاجع الصائفة اإلمامية في  ، شيعيعبج الخسػؿ عبج الحدغ الغفارالجكتػر  (4)
 .(abdulrasula.alghaffari@uokufa.edu.iq) كإيخاف، انطخ: مػقع دليل مػاقع تجريديي جامعة الكػفة، ،العخاؽ

 (.401صالغفار، ) ،انطخ: الكميشي كالكافي (5)
 (.282انطخ: التَّذيُّع نذأتو كمخاحل تكػيشو، أ.د. أحسج بغ سعج حسجاف الغامجؼ، )ص (6)
 .بترخؼ ،(361صالكميشي كتقخيخه عقيجة الذيعة اإلمامية، العسخؼ، ) انطخ: (7)
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 :الكافي بيؽ الدشة والذيعة مخويات حكؼ .4

 :الكافي عشج الذيعة مخويات أواًل: حكؼ
، تدمع مغ الحـلع كالتي  ،انقدست الذيعة في الحكع عمى مجػ صحة مخكيات الكافي

زعف، كال يكاد يدمع بالأخخػ عمى ، ك بالػضع فحكسػا عمى بعزيا، كالقجح عشج مخاجع الذيعة
 اليديخ. رحمشيا إال الش

 ىسا:عمساء الذيعة الحيؽ ليؼ رأي في أحاديث الكافي انقدسؾا لفخيقيؽ 

 ،كأخبار ،: كىع القائمػف برحة كل ما كرد في كتب الحجيث مغ مخكيات(1)اإلخباريؾن  .1
 .(2)عغ أئستيع، كال سيسا الكتب األربعة

: كىع القائمػف بعجـ صحة كل ما في كتبيع، كقامػا بتقديع الحجيث إلى (3)األصؾليؾن  .2
  كعمى رأس مغ ذىب إلى ىحا االتجاه: .(4).. كغيخه،كضعيف ،كمػثق ،كحدغ ،صحيح

                                                           

 ،)حدب السفيـػ الذيعي لمدشة ،تػجب العسل بالكتاب كالدشة ،عذخية اثشفخقة مغ الذيعة اال :اإلخباريػف  (1)
مغ األدلة األربعة  ،كالعقل )القياس( ،كتدقط دليمي اإلجساع ،عذخ( اثشالحؼ يجخل فيو أيزًا أحاديث األئسة اال

اـ كتخػ أف االجتياد رأؼ، كالخأؼ ال يجػز في الجيغ، لحلظ تسشع االجتياد في األحك ،السحكػرة في أصػؿ الفقو
= )الكافي، االستبرار، مغ ال يحزخه الفقيو ،الذخعية، كتخػ أف ما في الكتب األربعة التي عمييا مجار التذيع

كىع  ،أك مػثػؽ برجكره، فبل حاجة إلى البحث عغ سشجه، كأكجبػا العسل بيحه األخبار ،التيحيب( قصعي الدشج=
اية اإلخبارية في مصمع القخف الحادؼ عذخ ككاف بج، كال يخكف صحتو ،ال يخكف حاجة لتعمع أصػؿ الفقو

 ،كىع يسثمػف األقمية في الذيعة ،صاحب "الفػائج السجنّية" ،دمحم أميغ االستخابادؼ سخجع الجيشيعمى يج ال ،اليجخؼ 
، (2853/ 7) ،صفي الجيغ دمحم بغ عبج الخحيع اليشجؼ،نياية الػصػؿ في دراية األصػؿ، انطخ: االثشى عذخية
(6/3، 51 -1) ،مجمة الخاصج ، السكتبة بالذيخ دمحم بغ عبجالػىاب ،كالسشاشق ،كانطخ: ارتباط بعس الجكؿ،

 (.1/23، )أبػ عبجهللا األثخؼ ، رافزة السجيشة الشخاكلةوانظر:، (3ص) الذاممة،
ـ ذكخىع.  (2)  الكتب األربعة، تقجَّ

عمى قػاعج كمية عقمية  ،حكاـ الذخعيةاألالعمساء الحيغ يعتسجكف في استشباط ك ىع السجتيجكف،  :األصػليػف  (3)
كبأف أدلة األحكاـ ىي  ،أك القائمػف باالجتياد، كالخجاؿ ،خبار إلى مػازيغ عمع الجرايةعػف األكيخِز  ،كنقمية

)القياس(، كال يحكسػف برحة كل ما في الكتب األربعة، كىؤالء  كدليل العقل ،كاإلجساع ،كالدشة ،الكتاب
، ارتباط بعس الجكؿ كالسشاشق بالذيخ دمحم بغ عبجالػىابكانطخ:(3/ 6 ،51 –1) مجمة الخاصج، ،األكثخية

 (.1/23، )أبػ عبجهللا األثخؼ ، رافزة السجيشة الشخاكلةوانظر:(3ص) السكتبة الذاممة،
 ،الجيغ معالعانطخ: مفيـػ الحجيث الرحيح، كالحدغ، كالسػثػؽ، كالزعيف، عشج الذيعة في كبًل مغ،  (4)

نياية  (،81)صالخعاية في عمع الجراية، زيغ الجيغ العاممي،  ،(216صحدغ العاممي، ) ،كمبلذ السجتيجيغ
 (.1/146السامقاني، ) ،مقباس اليجاية في عمع الجراية ،(264صالرجر، ) ،الجراية
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"الحؼ  )مفاتيح األصػؿ(،قاؿ في كتابو  ،(1)( ه 1242الديج دمحم بؽ عمي الظباطبائي ). أ
عميو محققػ أصحابشا عجـ حجية ما ذكخه الكميشي، كليحا لع يعتسجكا عمى كل ركاية مخكية في 

... كقج اتفق الكافي، بل شاع بيغ الستأخخيغ تزعيف كثيخ مغ األخبار السخكية فيو سشجاً 
غ في بعس أخبار كالذيخ الرجكؽ الصع ،كابغ إدريذ ،كابغ زىخة ،لجساعة مغ القجماء كالسفيج

 .(2)كخت عباراتيع في الػسائل"... كقج ذُ  الكافي
قاؿ في كتابو )معجع  ،(3)ق(1413) الديج الخؾئي عمي أكبخ بؽ ىاشؼ بؽأبؾ القاسؼ . ب

فيحه الذيادة  ،لػ سمع أف دمحم بغ يعقػب شيج برحة جسيع ركايات الكافي رجاؿ الحجيث(:"
فيػ مقصػع  ،غيخ مدسػعة، فإنو إف أراد بحلظ أف ركايات كتابو في نفديا كاججة لذخائط الحجية

كالكحب،  ،سشادىا مجاىيل، كمغ اشتيخ بالػضعإكفييا ركايات في  ،ف فييا مخسبلتالبصبلف، أل
 كجػد أمارة الرجؽ في جسيع ىحه السػارد، مزافاً  .... كمغ البعيج ججاً  كأمثالو ،كأبي البختخؼ 

جتياد إإلى أف إخبار دمحم بغ يعقػب برحة جسيع ما في كتابو حيشئح ال يكغ شيادة، كإنسا ىػ 
لػ  ،كمغ السسكغ أف ما اعتقجه قخيشة عمى الرجؽ ،عتقج أنو قخيشة عمى الرجؽا استشبصو مسا 

  (4)فزبل عغ اليقيغ".كاف كصل إليشا لع يحرل لشا ضغ بالرجؽ أيزا، 

لػ لع نجع القصع بعجـ صجكرىا مغ  ،أنو يػجج في الكافي ركايات شاذة :"أيزاً  كقاؿ
كمع ذلظ كيف ترح دعػػ القصع برحة  ،فبل شظ في االشسئشاف بو ،السعرػـ عميو الدبلـ

 .(5) وهللا أعمع ببػاشغ األمػر" جسيع ركايات الكافي، كصجرت مغ السعرػميغ عمييع الدبلـ،

"مسا يؤكج ما ذكخناه مغ أف جسيع ركايات الكافي ليدت برحيحة: أف  كقاؿ أيزًا:
لع يكغ يعتقج صحة جسيع ما في الكافي، ككحلظ شيخو دمحم بغ  -قجس سخه  -الذيخ الرجكؽ 
لع تثبت  ،كالتزعيف ،عمى ما تقجـ مغ أف الرجكؽ يتبع شيخو في الترحيح ،الحدغ بغ الػليج

                                                           

 كالقخف الثالث عذخ، ،مغ فقياء الذيعة في القخف الثاني عذخ :الصباشبائيالديج  (1)
 (.334)ص ،مفاتيح األصػؿ، دمحم بغ عمي الصباشبائي (2)

 ،بسجيشة الشجف بالعخاؽ، ككاف مخجعاً  ،مخجع ديغ شيعي، كاف يتخأس الحػزة العمسية ىػ: الديج الخػئي (3)
-13/71) ،انطخ: الصيخاني، آغا بدرؾ، شبقات أعبلـ الذيعة، عذخية في العالع اكزعيسًا لسبلييغ الذيعة االثش

 (.464-2/458) ،(، كمجسع الفكخ اإلسبلمي، مػسػعة مؤلفي اإلمامية72
 .(1/85، )الديج الخػئي ،معجع رجاؿ الحجيث(4)

 (.86-85، )السخجع الدابق (5)
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افي، بل ال شظ في أف بعزيا ضعيفة، بل إف بعزيا يصسأف بعجـ صحة جسيع ركايات الك
 .(1)صجكرىا مغ السعرػـ عميو الدبلـ"

 :)في كتابو )كذف الحقائق ، قاؿ(2))معاصخ( بؽ مجن بؽ دمحم آل محدؽ عميالذيخ . ت
كال  ،كالزعيف، إف عمساء الذيعة اإلمامية لع يعصػا كتاب الكافي ،"كتاب الكافي فيو الرحيح

 ،تمظ السشدلة التي أعصاىا عمساء أىل الدشة إلى صحيحي البخارؼ  ،غيخه مغ كتب الحجيث
كمدمع، الحيغ أجسعػا عمى صحة كل ما فييسا مغ أحاديث، كحكسػا بأنيا صادرة مغ الشبي 

كإنسا حكع عمساء اإلمامية، بأف ما في الكافي مغ األحاديث، مشو  ،صمى هللا عميو كآلو قصعاً 
 .(3)كال يعػؿ عميو" ،السعتبخ، كمشو الزعيف الحؼ ال يحتج بوالرحيح 

الخبلصة أف اإلخبارييغ يقػلػف برحة جسيع ركايات الكافي دكف تسييد، أما ك 
  .ما بيغ الرحيح مشيا، كالزعيف، كالسػضػع ف ك األصػليػف فيسيد 

كيسكغ القػؿ أف ىشاؾ فخيقًا ثالثًا مغ عمساء الذيعة سابقًا، تخكػا التذيع بعج أف كججكا 
 في ركايات الكافي خخافات، كأكاذيب، كتشاقزات تدقط حجيتو، كاالستجالؿ بخكاياتو، كمشيع: 

، كفقيو شيعي ،رجل ديغ (،ػى1085) ،الظخيحي بؽ محّسج عمي بؽ أحسج الجيؽلذيخ فخخ ا. ث
حجيث  16199ضعيفة مغ أصل  9485) فيي:ضعيفة  الكافي أحاديث كركايات"أغمب  قاؿ:

 ."في الكافي(
مسا بجا لو أنو  ،كتشقيتو الكافي، قاـ البيبػدؼ بتحقيق كتاب(، ػى1393) ،دمحم باقخ البيبؾدي . ج

مغ  4428ىي صحة ربع الكتاب فقط ) ،كمكحكب، فكانت الشتيجة التي تػصل إلييا ،ضعيف
 .(4)أثخ( 16194أصل 

رحسة هللا - يقػؿ(، ػى1413) ،(5)آية هللا العغسى، الديج أبؾ الفزل بؽ الخضا البخقعي . ح
 كتابو :في  -عميو

                                                           

 (.85معجع رجاؿ الحجيث، الديج الخػئي، )ص (1)
الذيخ عمي آؿ محدغ: ىػ عالع ديغ شيعي مغ مجيشة سييات، معاصخ، في محافطة القصيف، في السسمكة  (2)

العخبية الدعػدية، انطخ: كيكبيجيا، السػسػعة الحخة، كمػقع الذيخ عمي آؿ محدغ، 
http://www.almohsin.org. 

 (.22كذف الحقائق، الذيخ عمي آؿ محدغ، )ص (3)
 السػسػعة الحخة.انطخ: كيكبيجيا،  (4)
كاف مغ أقخاف الخسيشي، كأعمى مخجعية مشو في السحىب الذيعي االثشا عذخؼ،  ،أبػ الفزل البخقعيىػ: (5)

خخج مغ التذيع، كأعمغ اعتشاقو لسحىب الدشة في عيج الذاه، بعج دخػلو معخكة البحث عغ الحقيقة، بدبلحيغ 
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 .ركاة الكافي كرجالو بعزيع مذكػؾ في ديشو  .1
 .كخكاية سمدمة الحسار ،كبعزيع اختخع ركاية تخالف العقل  .2
 .في بيع العبيج! متخرراً  ،ً محتاال ،كإنسا كاف كحاباً  ،كبعزيع لع يكغ لو دراية بالخكاية  .3
 .ثع صار عشج األئسة ممعػناً  ،كيخػنو ،يدخؽ إمامو كبعزيع كاف لراً   .4
 .كخكايات تحخيف القخآف ،ركػ مغ جعبتو ركايات مشكخة ،فاسق ،كبعزيع ساقط العجالة  .5
 .كبعزيع جسع الدػء مغ جسيع أشخافو  .6
بسا لع  ،كايات عمى أئستيعكاختبلؽ الخ  ،كىػ احتخافيع الكحب ،شاممة ،كفييع صفة جامعة  .7

 .(1)، أك يتفػىػا بويقػلػه
عغ ىؤالء الحيغ لعشتيع  ،كالعجب كيف أف الكميشي ركػ في األصػؿ كالفخكع" كيقػؿ:  .8

كتاب الكميشي مغ أحدغ  ،عمساء الذيعة جكف كغزبت عمييع، ككانػا خػنة، ككيف يع ،األئسة
 .(3)"مغ صشع ركاة الكميشي ،"مغ الستأكج أف ىحا الكحب كيقػؿ: (2)"الكتب

 إذف ، تكمسػا في كتاب الكافي، مغ حيث الرحة، كالزعف في مخكياتو،فيؤالء كغيخىع
كسا  ،أكثخ مغ الرحيح ،كفييا الزعيف، بل إف الزعيف مشيا ،أحاديث الكافي فييا الرحيحف

 .نز عميو كثيخ مغ األعبلـ

 أىل الدشة والجساعة: الكافي عشج مخويات ثانيًا: حكؼ
بالدشج  ،كال اىتساـ ،فَّ الكميشي لع يكغ لجيو أدنى عمعأ ،كالجساعة الدشة يعتقج عمساء أىل

 ،افتخاءاتفييا  كلحلظ احتػػ كتابو ركاياتعمع الخجاؿ، ب يذ لو درايةمفجسعو لمخكايات،  عشج
 :كىحه بعس أقػاؿ العمساء، زكرًا كبيتانًا الى الخسػؿ الكخيع دمحم ة كأكاذيب، مشدػب

"ىا نحغ نجج في كتاب الكافي الحؼ يقػلػف بأنو  يقػؿ الجكتػر عبج الخحسغ الجمذقية: .1
نجج أكثخه  ،(1)"ىحا كاؼ لذيعتشا:"كأف السيجؼ قاؿ ،لع يكتب كتاب في اإلسبلـ مثمو

                                                                                                                                                                     

، ألف كتاب أسساه: تحصيع الرشع، )أك: كدخ الفصخؼ اليقيشيع، كسبلح العقل اثشيغ، ىسا كتاب هللا القخآف الكخي
الرشع(، )عخض أخبار األصػؿ عمى القخآف كالعقػؿ(، كىػ في الخد عمى أصػؿ الكافي لمكميشي الذيعي، كيقع 

صفحة بالعخبية، كىػ دراسة حجيثيو لكتاب الكافي، حيث يقارنو بالقخآف، كالعقل، ثع يفشجه، كيشقس مغ  360في 
، بذكل غيخ مدبػؽ، انطخ: مػقع شبكة الجفاع عغ الدشة، مشتجػ فزح الشذاط الرفػؼ، خبللو  عقيجة القـػ

 ـ.  20/4/2012بتاريخ: 
 (.1/25، البخقعي، )كدخ الرشعانطخ: (1)
 (، بترخؼ.1/26، )السخجع الدابق(2)
 (.2/53) ،السخجع الدابق(3)
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مسغ يمقي بالذظ  ،بل كنجج مشيع أجداء تع إضافتيا ،باعتخاؼ الستأخخيغ اليػـ ،ضعيفاً 
 .(2)"كاإلضافة ،كالتعجيل ،عخضو لمتآمخكت ،حػؿ مرجاقية الكتاب

فقج قاد األعاجع التذيع في زمغ الجكلة البػييية، كذلظ " :الجكتػر عثساف الخسيذيقػؿ  .2
 ،ما ليذ ليع، مغ الذخكيات في القخف الخابع اليجخؼ، كندبػا إلى آؿ بيت الشبي 

 :مثاؿ عمى ىحاقيع الشاس فيسا ندبػه إلييع، كخيخ كالكحب كالصامات، كلؤلسف صجَّ 
عذخية، كمغ ال  اصحيحًا كمو عشج غالبية عمساء الذيعة اإلثش جكتاب الكافي الحؼ يع

، فيػ باالتفاؽ ال يػازيو أؼ كتاب مغ كتب !!يرححو كمو يقخُّ بأنو أصح كتاب عشجىع
كمؤلف ىحا الكتاب ىػ أحج ىؤالء األعاجع، كىػ دمحم بغ يعقػب  ،ىحه الفخقة الزالة

كال أحج مغ أبشاءه، كإنسا  ،ًا بأف ىحا الكتاب لع يؤلفو عمي بغ أبي شالبالكميشي، عمس
 .(3)"كبجكف إسشاد ،كندبو إلييع كحبًا كزكراً  ،ألفو ىحا األعجسي

كقج ضيخ لشا أنو ال  ،الرحة كالتػاتخ الكافي أنى تكػف ألسانيج" كيقػؿ الخسيذ أيزًا:
فيحا  ،)عغ عجة مغ أصحابشا( ،فأف غالب ركاياتو يبجأ الكميشي ركايتيا ىكحا ،يعخؼ اإلسشاد

 .(4)"كتتبع حاؿ الخكاة  ،حتى يتدشى لشا فحز الدشج ،كاألصل تدسية الخكاة  ،إسشاد فيو مجاىيل

ال يدمع مغ  امعطسيك ، الخكايات السدشجة إلى الشبي قميل مغ الإذف كتاب الكافي فيو 
ف أكثخ مغ ثمثي  إفَّ بل القجح،  ُثمث ركايات الكافي مجسع عمى ضعفيا، كىشاؾ مغ ضعَّ

تجج عالسًا آخخ قجح فييا كقاؿ بذحكذىا، كبعزيا ال  ،الخكايات، كالخكايات التي صححيا عالع
 يػافق عقبًل، كبعزيا ال يثبت نقبًل.

  

                                                                                                                                                                     

 .يع بقصعية جسيع أحاديث الكافيترخيح مغ بالخغعمغ أنكخكا ىحه السقػلة،  ء الذيعةف مغ عمساإ(1)
 (.1/7، عبج الخحسغ دمذقية،)كتاب الكافي تحقيق السجمدي كالبيبػدؼ ىجية الجمذقية (2)
 (.3،)صالجكتػر عثساف الخسيذ ،في كتاب الكافي أكثق كأىع كتب الذيعة اإلمامية اإلثشا عذخيةسياحة  (3)
 ( .3،)صعثساف الخسيذالجكتػر ، نقج األصػؿ مغ الكافي كصاحبو (4)
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 اإليسان ومشيج البخاري والكميشي في عخضو
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 األولالفرـل 
 اإليسان ومشيج البخاري والكميشي في عخضو

 
 األول السبحث
 البخاري والكميشي بيؽمعشى اإليسان وأركانو 

 
 كيذتسل عمى مصمبيغ:

 السصمب األكؿ: معشى اإليساف كأركانو عشج البخارؼ 
 الكميشيالسصمب الثاني: معشى اإليساف كأركانو عشج 
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 السظمب األول
 معشى اإليسان وأركانو عشج البخاري 



العقيجة اإلسبلمية بل  ،ةاإلسبلمي العقيجة فيججًا  ةالسيس اتالسػضػعمغ  اإليسافإّف 
فيػ األساس كالسختكد لكل عبادة  كشاعة، كلكل شيء في الػجػد، حتى كجػد هللا ،ىي اإليساف

الفػز كالفبلح في الجنيا كاآلخخة اإليساف بو كحجه، كشاعتو فيسا تعالى، فيجب عمى كل مغ أراد 
مّغ هللا تعالى بيا عمى مغ أعطع الّشعع التي  اإليسافأمخ كنيى، إيسانًا مشو كترجيقًا بحلظ، ف

. وقمب كراحة و،انشسئشاك  ،السخء حيث سعادةعباده، 

 أواًل: معشى اإليسان لغة واصظالحًا:

 اإليسان لغًة: . 1

اإليساف مرجر آمغ، يؤمغ إيساًنا، فيػ مؤمغ، كاتَّفق أىل العمع مغ المُّغػّييغ كغيخىع أف 
ُدوا قاؿ تعالى: اإليساف معشاه التَّرجيق َْ ٔا وََسا ًْ يَْرحَاةُ َ ًٍّ م ِ َورَُشِِٔلِ ُث ٔا ةِاَّللٍّ ُِ ٌَ َ ََ ِي ٌَُِِٔن اَّلٍّ ْؤ ٍُ ْ ا ام ٍَ إِجٍّ
ًْ ِِف شَ  جُْفِصِٓ

َ
ًْ َوأ َٔامِِٓ ْم

َ
ادِكُٔنَ ةِأ ًُ امصٍّ ُْ وىَئَِم 

ُ
ِ أ َُْج  قاؿ تعالى:، ك [15 ]الحجخات: بِيِو اَّللٍّ

َ
ا أ ٌَ َو

ٍِّا َصادِرنِيَ  ْٔ ُن َ ٍَ نَلَا َوم ْؤٌِ ٍُ ِ ٍؽ َلَشا17 ]يػسف: ة كمعشى آمغ  ،(1)[، بسؤمغ لشا َمْعَشاُه َما َأنت بُسرجِّ
خيعة قو، كاإِليساف: الثقة، كإضيار الخزػع، كقبػؿ الذَّ  .(2)بو إيسانًا: صجَّ

كأيزًا: مذتق مغ األمغ بسعشى االشسئشاف إلى الذيء، كالػثػؽ بو، ثع أشمق عمى 
قو، ألف مغ صجؽ شخرًا، أمشو مغ الكحب كالخيانة  ،(3)الترجيق، تقػؿ العخب: آَمَشُو إذا صجَّ

ُ:الىقاؿ ّللاَّ تع
َ
ًْ َوأ َٔامِِٓ ْم

َ
ْ ةِأ ُدوا َْ ْ وََسا ٔا ًْ يَْرحَاةُ َ ًٍّ م ِ َورَُشِِٔلِ ُث ْ ةِاَّللٍّ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ْؤٌَُِِٔن اَّلٍّ ٍُ ْ ا ام ٍَ ًْ إِجٍّ ُفِصِٓ

ادِكُٔنَ  ًُ امصٍّ ُْ ْوََلَم 
ُ
ِ أ [ َأؼ: أكلئظ الَّحيغ قالػا إّنا مؤمشػف، فيع 15]الحجخات:  ِف َشبِيِو اَّللٍّ

  (4)الرادقػف.

 التَّرجيق. :ىػ ،أىل المغة غالبًا عشجفاإليساف 

                                                           

 .(13/23) ،لداف العخب، ابغ مشطػر (1)
 (.1/1176) ،ؼالفيخكز آباد ط،القامػس السحي (2)
 (. 1/73، )حسدة دمحم قاسع، صحيح البخارؼ  شخح مخترخ مشار القارؼ  (3)
 .(15/369تيحيب المغة، اليخكؼ، ) (4)
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 اإليسان اصظالحًا:  .2

ِ "ك  ْقَخاُر ِبالمَِّداِف، َكالتَّْرِجيُق ِباْلَجَشاِف. َكَجِسيُع َما َصحَّ َعْغ َرُسػِؿ ّللاَّ يَساُف: ُىَػ اإْلِ  اإْلِ
ْخِع َكاْلَبَياِف ُكمُُّو َحقّّ   .(1)"ِمَغ الذَّ

بالقمب كإقخار بالمداف كعسل بالقمب كعسل بالجػارح، ىحا ىػ الحؼ ترجيق " :ىػكأيزًا 
أؼ  ،اإليساف قػٌؿ كعسل" كقاؿ ابغ تيسية: (2)"،عميو الرحابة كالتابعػف كأىل الدشة كالجساعة

 .(3)"كعسل القمب كالجػارح ،قػؿ القمب كالمداف
دكف عسل، أك العكذ، فاإليساف الكامل  اً ىحا يعشي أف اإليساف ال يشفع أف يكػف ترجيق 

 ىػ ترجيق بالقمب، كإقخار بالمداف، كيرجؽ ذلظ العسل بالجػارح كاألركاف. 

 اإليسان عشج اإلمام البخاري:. 3

 القػؿ فأما" قاؿ ابغ حجخ: ،(4)""قػؿ كفعل اإليساف ىػ:إلى أفَّ  اإلماـ البخارؼ  ذىب
 ليجخل كالجػارح، القمب، عسل مغ أعع ىػ ما بو فالسخاد العسل كأما بالذيادتيغ، الشصق بو فالسخاد

 ما إلى بالشطخ ىػ إنسا نفاه، كمغ اإليساف، تعخيف في ذلظ أدخل مغ كمخاد كالعبادات، عتقاداال
 .(5)باألركاف" كعسل بالمداف، كنصق بالقمب، عتقادا  ىػ قالػا فالدمف تعالى، هللا عشج

فكبلـ ابغ حجخ شارح الرحيح يجلل عمى مقرج اإلماـ البخارؼ في تعخيفو لئليساف،  
 . األركافجػارح ك لاب كعسل بالمداف، كنصق بالقمب، عتقادا  كأنو ىػ ما اتفق عميو الدمف مغ أنو

"كتبت عغ ألف كثسانيغ رجبًل ليذ فييع إال صاحب  قاؿ اإلماـ البخارؼ رحسو هللا:
، ىحا يعشي أف البخارؼ رحسو هللا لع (6) "اإليساف قػؿ كعسل، يديج كيشقز" يقػلػف:حجيث، كانػا 

"فقاؿ:  ل البخارؼ عغ اإليساف،ئِ كسُ  ،(7)ُيَخخِّج في صحيحو إال لسغ قاؿ: أف اإليساف قػؿ كعسل
 .(8)قػؿ كعسل، ببل شظ"

                                                           

 .(2/459) ،أبي العد الحشفي، شخح الصحاكية (1)
  .(240ص) ،العديد الخاجحي عبج ،العقيجة الصحاكية(شخح 2)
 .(208ص(الخد عمى الذاذلي في حدبيو كما صشفو في آداب الصخيق، ابغ تيسية، )3)
 (.1/10) «َخْسذٍ  َعَمى اإِلْسبَلـُ  ُبِشيَ : »  الشَِّبيِّ  َقْػؿِ  اإِليَساِف، َبابُ  ِكَتابُ  ،(صحيح البخارؼ 4)
  (.1/46)، ابغ حجخ، (فتح البارؼ 5)
 (.10/81الحىبي، ) ،(سيخ أعبلـ الشببلء6)
  . (1/10، )صحيح البخارؼ انطخ: (7)
 . (5/959) ،البللكائي، شخح أصػؿ اعتقاد أىل الدشة كالجساعة (8)
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َوحِيَْم )إفَّ اإليساف ىػ العسل(، لقػؿ ّللاَّ تعالى:  كذكخ في صحيحو باب مغ قاؿ:
ئُن ٍَ ًْ َتْػ ا ُنِْخُ ٍَ ِ ا ة َْ ٔ ٍُ ورِثْخُ

ُ
ٍُِّث اىٍِِّت أ ة مغ أىل العمع في قػلو تعالى: 72 ]الدخخؼ: اجَل [ كقاؿ عجَّ

 َئُن ٍَ ٔا َحْػ ا ََكُُ ٍٍّ ْْجَػنَِي َخ
َ
ًْ أ ُٓ نَلٍّ

َ
َرّبَِم ىَنَْصأ َٔ عغ قػؿ: ال إلو إال ألػف أؼ تد ،[93 ]الحجخ: ـَ

 ، الترجيق، كالعسل، القػؿ ك اإليساف يذسل  أفَّ يعشي إشبلؽ العسل عمى اإليساف، ك كىحا ّللاَّ
السبتجعةمغ  الخبلؼ فيوإنَّسا كقع كاألدلة عميو كثيخة، ككبلـ الدمف فيو كثيخ كاضح، ك 

 .(1)كالمرجئةوغيرهم

 :)دعاؤكع إيسانكع(، كاستجؿ بقػلو تعالىكذكخ البخارؼ أيزًا في صحيحو بابًا أسساه، 
 ًْ ََّْٔل ُدََعؤُُز َ ًْ َرّّبِ م  ةُِس

ُ
ا َحْػتَأ ٌَ ، كالجعاء اً الجعاء إيسانهللا تعالى [، فدسى 77 ]الفخقاف: كُْو 

كمسا يجؿ أيزًا عمى أف . (2)اإليساف قػُؿ كعسل قػُؿ كعسل، فاحتج بو عمى أفَّ  كسا ىػ معمػـ
[، أؼ: إّف 143 البقخة:] َوَما َكاَن َّللاهُ ِلُيِزيَع ِإيَساَنُكؼْ  تعالى: األعساؿ مغ اإليساف قػلو

لغ يزّيع هللا أجخىا، كالربلة مغ ، (3)صبلتكع إلى بيت السقجس قبل تحػيل القبمة إلى الكعبة
، كأشمق عمييا في اآلية اسع اإليساف، مسا يجؿ عمى أف األعساؿ داخمة  األعساؿ كسا ىػ معمـػ

 اإليساف.في مدسى 

 محافكإّف مغ أكضح األحاديث الجالة عمى شسػؿ اإليساف ألعساؿ الجػارح، الحجيثاف ال
 استجؿ بيسا اإلماـ البخارؼ في صحيحو:

ا الَقْيذِ  َعْبجِ  َكْفجَ في قرة   ابغ عباس عغ -أ  َعغْ  َكَنَياُىعْ  ِبَأْرَبٍع، "َفَأَمَخُىعْ  : الشَِّبيَّ  َأَتُػا َلسَّ
 أَْعَمُع، َكَرُسػُلوُ  ّللاَُّ : َقاُلػا «َكْحَجهُ  ِباّللَِّ  اإِليَسافُ  َما َأَتْجُركفَ : »َقاؿَ  َكْحَجُه، ِباّللَِّ  ِباإِليَسافِ : َأَمَخُىعْ  َأْرَبٍع،

ِ، َرُسػؿُ  ُمَحسًَّجا َكَأفَّ  ّللاَُّ  ِإالَّ  ِإَلوَ  الَ  َأفْ  َشَياَدةُ : »َقاؿَ  بَلِة، َكِإَقاـُ  ّللاَّ َكاِة، َكِإيَتاءُ  الرَّ  َكِصَياـُ  الدَّ
بَّاءِ  الَحْشَتعِ  َعغِ : َأْرَبعٍ  َعغْ  َكَنَياُىعْ  «الُخُسَذ  الَسْغَشعِ  ِمغَ  ُتْعُصػا َكَأفْ  َرَمَزاَف،  ،"َكالُسَدفَّتِ  َكالشَِّقيخِ  َكالجُّ

 .(4)"«َكَراَءُكعْ  َمغْ  ِبِيغَّ  َكَأْخِبُخكا اْحَفُطػُىغَّ : »َكَقاؿَ  «الُسَقيَّخِ : »َقاؿَ  َكُربََّسا

                                                           

 .  (3/83) ،الغشيساف،(انطخ: شخح كتاب التػحيج مغ صحيح البخارؼ 1)
البخارؼ السذتسل عمى بياف تخاجسو كأبػابو كغخيبو  (انطخ: مرابيح الجامع كىػ شخح الجامع الرحيح لئلماـ2)

 ( .1/89كإعخابو، لئلماـ القاضي بجر الجيغ الجماميشي، )
 إليساف كالخد عمى أىل البجع )مصبػع ضسغ مجسػعة الخسائل كالسدائل الشججية لبعس عمساء نجج األعبلـ،ا (3)

 .  (1/3، )عبج الخحسغ بغ حدغ بغ سميساف الجدء الثاني(،
 (.53، ح/1/20صحيح البخارؼ، ِكَتاُب اإِليَساِف، َباٌب: َأَداُء الُخُسِذ ِمَغ اإِليَساِف، )(4)
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 ِمغَ  ُشْعَبةٌ  َكالَحَياءُ  ُشْعَبًة، َكِستُّػفَ  ِبْزعٌ  اإِليَسافُ " قاؿ: عغ الشبي  عغ أبي ىخيخة  -ب
يَسافُ  قاؿ:" أف الخسػؿ   أبي ىخيخة عغ ، كركاية ثانية(1)"اإِليَسافِ   َأكْ - َكَسْبُعػفَ  ِبْزعٌ  اإْلِ

 َكاْلَحَياءُ  الصَِّخيِق، َعغِ  اأْلََذػ ِإَماَشةُ  َكَأْدَناَىا هللُا، ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َقْػؿُ  َفَأْفَزُمَيا ُشْعَبًة، -َكِستُّػفَ  ِبْزعٌ 
يَسافِ  ِمغَ  ُشْعَبةٌ   .(2)"اإْلِ

 كاستجالؿ اإلماـ البخارؼ بتمظ األدلة يجؿ عمى أف اإليساف قػؿ كعسل، فالقػؿ بالمداف
: مثل الربلة كالدكاة السذخكعة يكػف بأنػاع األعساؿ الشصق بالذيادتيغ، كالعسل بالجػارحىػ 

كاألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ، كنحػ ذلظ مغ األعساؿ.  ،كالجياد في سبيل هللا ،كالحج
لحجيث اإليساف بزع كستػف شعبة، أف معشى  وشخحفي ذكخ اإلماـ ابغ حجخ في الفتح، كقج 

 ، كأعساؿ البجف، كىي:أف ىحه الذعب تتفخع عغ أعساؿ القمب، كأعساؿ المداف :ىحا الحجيث ىػ
، كمشيا: اإليساف باهلل، كمبلئكتو، ككتبو، كرسمو، (السعتقجات والشيات) أعسال القمب .1

 كالقجر خيخه كشخه، كاإليساف باليـػ اآلخخ.
التػحيج، كتبلكة القخآف، كتعمع العمع، كتعميسو، كمسة كمشيا: التمفع ب ،أعسال المدان .2

 كالجعاء، كالحكخ، كاجتشاب المغػ.
 كمشيا: أعسال البجن .3

كىي خسذ عذخة خرمة مشيا: الربلة، كالدكاة، كالرياـ،  :ما يختص باألعيان. أ
 كالحج، كالرجقة، كغيخىا مغ األعساؿ الرالحة.

كىي ست خراؿ: التعفف بالشكاح، كالقياـ بحقػؽ العياؿ،  :ومشيا ما يتعمق باالتباع. ب
كبخ الػالجيغ، كفيو اجتشاب العقػؽ، كتخبية األكالد، كصمة الخحع، كشاعة الدادة أك 

 الخفق بالعبيج.
: متابعة الجساعة، كشاعة أكلي األمخ، كاإلصبلح بيغ ومشيا ما يتعمق بالعامة. ت

كإقامة الحجكد، كالجياد، كأداء األمانة،  الشاس، كاألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ،
 .(3)ككف األذػ عغ الشاس

َىا ِتْدًعا َكَسْبِعيَغ َخْرَمًة، ِباْعِتَباِر " قاؿ ابغ حجخ: َفَيِحِه ِتْدٌع َكِستُّػَف َخْرَمًة، َكُيْسِكُغ َعجُّ
ا ُذِكَخ، َوّللاَُّ أَْعَمعُ  َياَدِة، أَْعبَلَىا اَل فَ  ،ِإْفَخاِد َما ُضعَّ َبْعُزُو ِإَلى َبْعٍس ِمسَّ اِئَجٌة ِفي ِرَكاَيِة ُمْدِمٍع ِمَغ الدِّ

 .(1)اِكَتٌة"ِإَلَو ِإالَّ ّللاَُّ، َكَأْدَناَىا ِإَماَشُة اأْلََذػ َعِغ الصَِّخيِق، َكِفي َىَحا ِإَشاَرٌة ِإَلى َأفَّ َمَخاِتَبَيا ُمَتفَ 

                                                           

 .(9ح/1/11) اإليساف، باب أمػر ،، كتاب اإليسافصحيح البخارؼ  (1)
يَسافِ   ،، كتاب اإليسافصحيح مدمع(2)   .(35ح/63/ 1) ،َباُب ُشَعِب اإْلِ

 .(52-1/51فتح البارؼ، ابغ حجخ، )انطخ:  (3)



53 


 ساعة، كسشػرد بعس أقػاؿكتعخيف البخارؼ لئليساف، ُمجسع عميو بيغ أىل الدشة كالج
 :أئستيع

"إف اإليساف ىػ الترجيق، غيخ أف لمترجيق معشييغ، أحجىسا قػؿ كاآلخخ  :ابؽ بظالقاؿ  -
 .(2) عسل"

"إف اإليساف ترجيق بالقمب، كإقخار بالمداف، كعسل بالجػارح، ال يكػف  :(3)اآلجخي قاؿ  -
"اعمسػا رحسشا هللا كإياكع أف الحؼ عميو  مؤمشًا، إال أف تجتسع فيو ىحه الخراؿ الثبلث"، كقاؿ:

عمساء السدمسيغ، أف اإليساف كاجب عمى جسيع الخمق، كىػ ترجيق بالقمب، كإقخار بالمداف، 
كعسل بالجػارح، ثع اعمسػا أنو ال تجدغ السعخفة بالقمب كالترجيق، إال أف يكػف معو اإليساف 

ف، حتى يكػف عسل بالجػارح، فإذا كسمت بالمداف نصقًا، كال تجدغ معخفة بالقمب، كنصق بالمدا
 .(4)فيو ىحه الثبلث الخراؿ: كاف مؤمشًا، دؿَّ عمى ذلظ القخآف كالدشة، كقػؿ عمساء السدمسيغ"

)باب ما تشصق بو األلدشة،  في خصبة رسالتو السذيػرة: (5)ابؽ أبي زيج القيخواني قاؿ -
ف بالقمب، كالشصق بالمداف، أف ّللاَّ إلو كتعتقجه األفئجة مغ كاجب أمػر الجيانات، كمغ ذلظ اإليسا

كاحج ال إلو غيخه..(، فحكخ أمػرًا مشيا: أف اإليساف قػؿ بالمداف، كإخبلص بالقمب، كعسل 
بالجػارح، يديج ذلظ بالصاعة، كيشقز بالسعرية، نقرًا عغ حقائق الكساؿ ال محبط لئليساف، 

 .(6)ؿ كال عسل كال نية إال بسػافقة الدشة(كال قػؿ إال بعسل، كال قػؿ كال عسل إال بشية، كال قػ 
"أال تخػ أف مغ كعج عجة، ثع أنجد كعجه، كحقق بالفعل قػلو، أنو يقاؿ: صجؽ  :الظبخي قاؿ  -

 .(7)فبلف قػلو بفعمو، فالترجيق يكػف بالقمب كبالمداف كالجػارح"

                                                                                                                                                                     

 .(1/53فتح البارؼ، ابغ حجخ، ) (1)
 (.8/391)، ، ابغ بصاؿؼ : شخح صحيح البخار انطخ (2)
ابغ ذكخه  ،الشريحة :لو مرشفات مشيا ،لفقياء كالكبارا كاف مغ ،دمحم بغ الحديغ بغ عبج هللا اآْلُجِخؼّ ىػ (3)

األرشج في ذكخ أصحاب اإلماـ  السقرجق(، انطخ:360)تػّفي سشة ستيغ كثبلثسائة ،في آخخ السشاقبالجػزؼ 
 (. 2/389، )ابغ مفمح، أحسج

 (.2/611الذخيعة، اآلجخؼ، )(4)
ىػ عبج هللا أبػ دمحم بغ عبج الخحسغ أبي زيج القيخكاني، كلج بالقيخكاف بتػنذ سشة  :(ابغ أبي زيج القيخكاني5)

إماـ السالكية في كقتو، كأشيخ كقج ُلقِّب بػ "مالظ األصغخ"، كاف  ،ىػ، كىػ مغ أعبلـ السحىب السالكي310
 (.17/10، انطخ: سيخ أعبلـ الشببلء، الحىبي، )ىػ386مرشفاتو كتاب الخسالة، كتػفي سشة 

 (.2/152، )قيعالابغ  ،اجتساع الجيػش اإلسبلميةبترخؼ، ك  (،8-1/5، )بي زيج القيخكاني، أل(متغ الخسالة6)
 (.1/85، )ابغ بصاؿ ؼ،شخح صحيح البخار  (7)
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اإليساف ف أ كىػعبارات الدمف في بياف معشى اإليساف كميا تخجع إلى معشى كاحج، ك 
كمغ أصػؿ الفخقة  كعسل، كاعتقاد، كأنو يديج كيشقز، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابغ تيسية:" ،قػؿ

 (1)كعسل: القمب، كالمداف، كالجػارح...". ،كالمداف القمب كعسل، أف الجيغ كاإليساف: قػؿ لشاجية:ا
إف األئسة مغ الرحابة كالتابعيغ، كأىل العمع، كأىل الدشة قاشبة،  وخالصة القؾل:

كمشيع األئسة األربعة يقخركف أفَّ اإليساف ترجيق القمب، كإقخار المداف كنصقو، كعسل القمب، 
 .(2)كعسل الجػارح

كبيحا امتاز الدمف عغ الخػارج، كالسعتدلة، كالسخجئة، كالذيعة، كالكخامية، كالجيسية 
يَسافَ كغيخىع،   "َفِإنَُّيعْ  عغ السخجئة: أبي العد الحشفيقاؿ  (3)َكاْلَقْػُؿ" التَّْرِجيقُ  اْلُسْخِجَئةِ  ِعْشجَ  "فاإْلِ

يَسافِ  َمعَ  َيُزخُّ  اَل  :َيُقػُلػفَ   "اإلقخار الكخاميةعشج ، ك (4)شاعة" الكفخ مع يشفع ال َكَسا َذْنٌب، اإْلِ
دُ ة الجيسيف عشج اإليساك  ،(5)بالمداف فقطىػ إقخار أؼ  بقمبو" يعتقج لع كإف بالمداف،  َتْرِجيقِ  "ُمَجخَّ

يَساِف" ِمغْ  اْلَقْمبِ  أَْعَساؿَ  َيْجَعُمػا َلعْ  َكِعْمِسوِ  اْلَقْمبِ   محىب ذىبت فقج :الخؾارج والسعتدلةإما ك  ،(6)اإْلِ
 إال لبلعتقادات كاألقػاؿ كاألعساؿ، شامل أنو حيث مغ اإليساف تعخيف في كالجساعة الدشة أىل
قاؿ  كمو، ذىب بعزو ذىب فإذا يتجدأ كال يتبعس ال كلٌ  اإليساف إف الدمف بقػليع فارقػا أنيع

يَسافِ  ِمغْ  اأْلَْعَساؿَ  َأفَّ  َيِقيًشا َعِمْسَشا َقجْ  َكاْلُسْعَتِدَلةُ  اْلَخَػاِرجُ  َقاَلْت " ابغ تيسية:  َتَخؾَ  َفَقجْ  َتَخَكَيا َفَسغْ  اإْلِ
يَسافِ  َبْعَس  يَسافَ  أِلَفَّ  َجِسيُعُو؛ َزاؿَ  َبْعُزوُ  َزاؿَ  َكِإَذا اإْلِ ُس  اَل  اإْلِ  إيَسافٌ  اْلَعْبجِ  ِفي َيُكػفُ  َكاَل  َيَتَبعَّ
يَسافِ  ِمغْ  َمَعُيعْ  َلْيَذ  َكافَ  إذْ  الشَّارِ  ِفي ُمَخمَِّجيغَ  الحُُّنػبِ  َأْصَحابُ  َفَيُكػفُ  َكِنَفاؽٌ   .(7)َشْيٌء" اإْلِ

 عشج البخاري:  ثانيًا: أركان اإليسان 

                                                           

العقيجة الػاسصية: اعتقاد الفخقة الشاجية السشرػرة إلى قياـ الداعة أىل الدشة كالجساعة: أبػ العباس  (1)
 (.113، )صأحسج بغ عبج الحميع ابغ تيسية

حقيقتو، خػارمو، نػاقزو  اإليساف(، ك 3/2، )الخاجحي، شخح كتاب اإليساف األكسط البغ تيسيةانطخ:  (2)
 (. 1/26، )عبج الخحسغ بغ صالح السحسػد تػرالجك ،عشج أىل الدشة كالجساعة

 الجيغ، شسذ السخضية، الفخقة عقج في السزية الجرة لذخح األثخية األسخار كسػاشع البيية األنػار لػامع (3)
 . (1/421) الحشبمي، الدفاريشي

 .(297ص) ،أبي العد الحشفي الصحاكية، شخح (4)
 (.112، )الغامجؼ، اإليساف بيغ الدمف كالستكمسيغ، كانطخ: (1/582) تيسية، ابغ الشبػات،(5)
 (.7/188) تيسية، ابغ الفتاكػ، مجسػع(6)
 .(48/ 13) تيسية، ابغ الفتاكػ، مجسػع(7)
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باهلل، كمبلئكتو، ككتبو، كرسمو، كاليـػ  اإليسافىي: ك  البخارؼ ستةأركاف اإليساف عشج 
كرد  كاستجؿ البخارؼ في صحيحو عمى ىحه األركاف بسااآلخخ، كأف يؤمغ بالقجر، خيخه كشخه، 

 :في القخآف كالدشة كىي عمى الشحػ التالي
ْؾرِِب  ىَيَْس اىِبٍّ تعالى:  وقػل مؽ القخآن: - ٍَ ٍَّْشِِق َوام ًْ كِتََو ام ُس َْ ٔا وُُسٔ ىَّ َٔ ْن حُ

َ
ٍَّ اىِبٍّ ، أ َوىَِس

اَلئَِهثِ َوامِهخَاِب َوانلٍّبِّينِيَ  ٍَ ِْٔم اآلِخرِ َوام ِ َواِلَ ََ ةِاَّللٍّ ٌَ َ َْ ٌَ
...  :(1)[177]البقخة. 

َباِرًزا َيْػًما ِلمشَّاِس، َفَأَتاُه ِجْبِخيُل  َكاَف الشَِّبيُّ " ، َقاَؿ:عغ أبي َعْغ َأِبي ُىَخْيَخة مؽ الدشة: -
ِ َكَمبَلِئَكِتِو، َكُكُتِبِو، َكِبِمَقاِئِو، َكُرُسِمِو َكُتْؤِمَغ " َفَقاَؿ: َما اإِليَساُف؟ َقاَؿ: اإِليَساُف َأْف ُتْؤِمَغ ِباّللَّ

 .(2) "...ِباْلَبْعثِ 

القخآف ىي كسا جاءت في فأركاف اإليساف كسا أكردىا اإلماـ البخارؼ في صحيحو 
الػارد في صحيح  جبخيلكأركانو في حجيث  اإليسافمفيػـ  كالدشة كاضحة، كقج فّدخ الصحاكؼ 

يَسافُ " :بَقْػُلوُ  البخارؼ  يَسافُ  ُىػَ : َكاإْلِ ِ، اإْلِ  َكاْلَقَجِر، اآْلِخِخ، َكاْلَيْػـِ  َكُرُسِمِو، َكُكُتِبِو، َكَمبَلِئَكِتِو، ِباّللَّ
 .(3)َتَعاَلى" ّللاَِّ  ِمغَ  َكُمخِِّه، َكُحْمِػهِ  خِِّه،َكشَ  َخْيِخهِ 

البخارؼ باآليات كاألحاديث، يسكغ استخبلص أركاف اإليساف لجيو  فسغ خبلؿ استجالؿ
 بحدب ما أكرده في صحيحو، كىي كسا يمي:

 : عشج البخاري  اإليسان باهلل تعالى. 1

كتعالى رب كل أف هللا سبحانو ك ىػ تػحيج هللا بخبػبيتو، كألػىيتو، كأسسائو، كصفاتو، 
كغيخ ع ما يذاء، يحخ تك  ،ما يذاءلكل شيء، مغ تحميل السذخع  شيء، كخالقو، كمميكو، ككحجه

ََ قاؿ تعالى: ، مصمقاً  لو شخيظ في ذلظ فقط، كليذ  وذلظ مغ أمػر تخر ِي ا اَّلٍّ َٓ حَّ
َ
ٔاْ يَا أ ُِ ٌَ َ

 ِ ٔاْ ةِاَّللٍّ ٌَُِِ :كاإليساف باهلل ىػ أصل أصػؿ اإليساف، كأساس بشائو، كأعمى كأفزل  [،136]الشداء
أنو ك  ،أركاف اإليساف، فيػ التػحيج، كىػ شيادة أف ال إلو إال هللا، كبقية األصػؿ متفخعة مشو

ََكء  :تعالى ؿاق، أرسل الخسل لتبميغ الشاس بحلظ ًْ ُُشَ ُٓ َ ْم م
َ
ًَ أ ُٓ َ ٔا م ذَن ةِِّ  َُشَُغ

ْ
ًْ يَأ َ ا م ٌَ  َِ ََ اِّلِي ِ ٌّ

 ُ كاستذيج البخارؼ عمى ىحا الخكغ كالحؼ ىػ األكؿ مغ أركاف  لكغّ ك [، 21الذػرػ:] اَّللٍّ

                                                           

 (.1/11، )َباُب ُأُمػِر اإِليَسافِ ، ِكَتاُب اإِليَسافِ صحيح البخارؼ،  (1)
ـِ، َكاإِلْحَداِف، َكِعْمِع  َباُب ُسَؤاِؿ ِجْبِخيَل الشَِّبيَّ ، ِكَتاُب اإِليَسافِ ، صحيح البخارؼ  (2) َعِغ اإِليَساِف، َكاإِلْسبَل

اَعةِ   (.50، ح/1/19، )الدَّ
 .(1/362) الحشفي، العد أبي ابغ الصحاكية، العقيجة شخح (3)
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ِ  تعالى:  وقػلاإليساف، كىػ اإليساف باهلل كحجه، بعجة آيات مشيا  ََ ةِاَّللٍّ ٌَ َ َْ ٌَ ٍَّ اىِبٍّ   َوىَِس
 .(2) ..." اإِليَساُف َأْف ُتْؤِمَغ ِباّللَِّ حيث قاؿ:"   كاستجؿ بحجيث رسػؿ، (1)[177]البقخة:

 اإليسان بالسالئكة:  .2

ىػ االعتقاد الجاـز بأف هلل مبلئكة مػجػدكف، مخمػقػف مغ نػر، كىع كسا كصفيع  
، عباد مكخمػف، ال يعرػف هللا ما أمخىع، كيفعمػف ما يؤمخكف، كسا تػاتخت بحلظ  هللا

ًْ  قاؿ هللا تعالى عشيع عمييع الدبلـ: الشرػص مغ الكتاب كالدشة، ْٔكِِٓ َْ ـَ ٌِ ًْ ُٓ ََيَاـَُٔن َربٍّ
ا يُْؤَمُرونَ  ٌَ [، فيجب اإليساف بيع جسيعًا، كعمى كجو العسػـ، دكف تفخيق 50 ]الشحل: َويَْفَػئَُن 

ركايات كثيخة تجلل عمى كجػد السبلئكة كأنيع مأمػركف مغ عشج  جاء في الرحيح  ،(3)أك تسييد
فعمى ، بأفعاؿ قج كمفيع هللا بيا، فيع يفعمػف كل ما يأمخىع هللا بو عمى الػجو األكسل  هللا

ِ  أنو  ُىَخْيَخةَ ػ َأبِ  سبيل السثاؿ ركػ  ِ َمبَلِئَكًة َيُصػُفػَف َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ ِفي الصُُّخِؽ " ِإفَّ ّللَّ
ػا ِإَلى َحاَجِتُكْع " َقاَؿ: ْكِخ، َفِإَذا َكَجُجكا َقْػًما َيْحُكُخكَف ّللاََّ َتَشاَدْكا: َىُمسُّ َفَيُحفُّػَنُيْع » َيْمَتِسُدػَف أَْىَل الحِّ

ْنَيا َساِء الجُّ   (4)...."ِبَأْجِشَحِتِيْع ِإَلى الدَّ
 اإليسان بالكتب: .3

ىػ الترجيق الجاـز بأف هلل كتبًا سساكية، أندليا عمى أنبيائو كرسمو، كىي مغ كبلمو 
َْ  حقيقة، كأف ما تزسشتو حق، كال يعمع عجدىا إال هللا، قاؿ تعالى:  ُْزَِل إَِِلِّْ ٌِ

ُ
ا أ ٍَ ِ ََ امرٍُّشُٔل ة ٌَ َ

ِ  َرّبِِّ  ََ ةِاَّللٍّ ٌَ ْؤٌَُِِٔن ُُكٌّ َ ٍُ ْ كيجب اإليساف بيا جسمًة إال ما  ،(5)[285]البقخة: ...تِِّ  َوَماَلئَِهخِِّ َوُكخُ َوام
ى هللا مشيا ىي: الدبػر، كصحف اف بيا عمى كجو الخرػص كالتفريل يجب اإليسكالتي ، سسَّ

، كقج جاء في صحيح إبخاىيع كمػسى، كالتػراة، كاإلنجيل، كالقخآف الكخيع، آخخ الكتب الدساكية
َعْغ مشيا ما جاء ، أندؿ كتب عجيجة قبل القخآف ركايات كثيخة تجلل عمى أّف هللا  البخارؼ 

ِ ْبَغ َعْسِخك ْبِغ الَعاِص َرِضَي ّللاَُّ َعْشُيَسا، ُقْمُت: َأْخِبْخِني عَ  ْغ َعَصاِء ْبِغ َيَداٍر، َقاَؿ: َلِقيُت َعْبَج ّللاَّ

                                                           

 (.1/11، )َباُب ُأُمػِر اإِليَسافِ ، ِكَتاُب اإِليَسافِ صحيح البخارؼ،  (1)
ـِ، َكاإِلْحَداِف، َكِعْمِع  َباُب ُسَؤاِؿ ِجْبِخيَل الشَِّبيَّ ، ِكَتاُب اإِليَسافِ ، البخارؼ صحيح  (2) َعِغ اإِليَساِف، َكاإِلْسبَل

اَعةِ   (.50، ح/1/19، )الدَّ
 (. 1/117انطخ: فتح البارؼ، ابغ حجخ، ) (3)

َعَػاتِ  ،صحيح البخارؼ (4) ِ  ،ِكَتاُب الجَّ  .(6408، ح/8 /86) ،َباُب َفْزِل ِذْكِخ ّللاَّ
ُسػُؿ ِبَسا ُأْنِدَؿ ِإَلْيِو ِمْغ َربِّوِ ( صحيح البخارؼ، ِكَتاُب َتْفِديِخ الُقْخآِف، َباُب 5)  (.33/ 6[، )285]البقخة: آَمَغ الخَّ
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 ِ ِ ِإنَُّو َلَسْػُصػٌؼ ِفي التَّْػَراِة ِبَبْعِس ِصَفِتِو ِفي ِفي التَّْػَراِة؟ َقاَؿ: ِصَفِة َرُسػِؿ ّللاَّ " َأَجْل، َوّللاَّ
   (1)"...الُقْخآفِ 
 اإليسان بالخسل:  .4

كبأف  ػ الترجيق الجاـز بأف هللا أرسل رسبًل، إلخخاج الشاس مغ الطمسات إلى الشػر،ى
هللا تعالى بعث في كل أمة رسػاًل، يجعػىع إلى عبادة هللا كحجه ال شخيظ لو، كالكفخ بسا يعبج مغ 

َْ َرتْيِِّ امرَُّشُو  تعالى: قاؿ .(2)دكف هللا ٌد إَِّلٍّ رَُشٌٔل كَْد َخيَْج ٌِ ٍٍّ ا ُُمَ ٌَ  .(3)[ 144]آؿ عسخاف: ...َو
فاإليساف بالخسل عمييع الدبلـ يتزسغ ترجيقيع، كتعطيسيع، كسا شخع هللا تعالى، 

، أفزميع كخاتسيع، كأف رسالتو عامة لمثقميغ، كناسخو لسا قبميا، كأنو كيجب اإليساف بأف دمحمًا 
َْ رَُشَٔل ال نبي بعجه، قاؿ تعالى:  ًْ َوىَِس َْ رَِساىُِس َضٍد ٌِ

َ
ةَا أ

َ
ٌد أ ٍٍّ ا ََكَن ُُمَ ًَ انلٍّبِّينَِي  ٌَ ِ وََخاَت اَّللٍّ

ا ًٍ ٍء َغيِي ُ ةُِسّوِ ََشْ  [.40]األحداب:َوََكَن اَّللٍّ

ـُ، ُشَػاٌؿ، َكَأنَُّو ِمْغ ِرَجاِؿ  الشَِّبيُّ أف ركػ البخارؼ  َلْيَمَة ُأْسِخَؼ ِبِو، َفَقاَؿ:" ُمػَسى آَد
مغ ضسغ األدلة التي أكردىا البخارؼ في فيحا دليل  (4).اَؿ: ِعيَدى َجْعٌج َمْخُبػٌع "َشُشػَءَة، َكقَ 

 صحيحو عغ كجػد الخسل، كأنو يجب اإليساف بيع جسيعًا.
  اإليسان باليؾم اآلخخ: .5

يجازؼ هللا فييا السحدغ بإحدانو، كالسديء ، بعج السػت بعثىػ الترجيق الجاـز بأنو     
  (5)كالعسل بسػجب ذلظ. بإساءتو، كيغفخ ما دكف الذخؾ لسغ يذاء،

كقج حفل القخآف الكخيع، كالدشة الشبػية الذخيفة، بحكخ ىحا اليـػ العطيع، كأكج عمى كقػعو      
َكَلِكغَّ اْلِبخَّ  قاؿ ّللاَّ تعالى: .(6)بسعاني كألفاظ كأساليب كثيخة، كربط اإليساف بو باإليساف باهلل 

ِ َكاْلَيْػـِ اآْلِخخِ  اَعَة آَلِتَيٌة اَل َرْيَب ِفيَيا َكَلِكغَّ  كقاؿ تعالى: (7)[،177]البقخة:َمْغ آَمَغ ِباّللَّ ِإفَّ الدَّ
[، كاآليات كثيخة عمى الخكغ الخامذ مغ أركاف اإليساف، 59]غافخ:َأْكَثَخ الشَّاِس اَل ُيْؤِمُشػفَ 

                                                           

ػؽِ ، ِكَتاُب الُبُيػعِ ، صحيح البخارؼ (1) َخِب ِفي الدُّ  .(2125، ح/3/66) ،َباُب َكَخاِىَيِة الدَّ
 (.1/159، )نخبة مغ العمساء، كتاب أصػؿ اإليساف في ضػء الكتاب كالدشةانطخ: (2)
 (7/ 5)،  «َلْػ ُكْشُت ُمتَِّخًحا َخِميبًل : »َباُب َقْػِؿ الشَِّبيِّ ، الَسَشاِقبِ ِكَتاُب صحيح البخارؼ،  (3)

ِ  ،ِكَتاُب َأَحاِديِث اأَلْنِبَياءِ ، صحيح البخارؼ (4) ُ 9َتَعاَلى: }َكَىْل َأَتاَؾ َحِجيُث ُمػَسى{ ]شو: َباُب َقْػِؿ ّللاَّ [ }َكَكمََّع ّللاَّ
 .(3396، ح/153/ 4) ،[164ُمػَسى َتْكِميًسا{ ]الشداء: 

 (.1/239، البخاؾ، )شخح العقيجة الصحاكيةانطخ:  (5)
 (. 219، )صعبج العديد بغ العبج المصيف، نػاقس اإليساف القػلية كالعسميةانطخ:  (6)
 (.1/11، )َباُب ُأُمػِر اإِليَسافِ ، ِكَتاُب اإِليَسافِ صحيح البخارؼ،  (7)



58 


، كعمى سبيل كأكردنا اآليات كجليل، مغ عذخات اآليات التي تجّؿ عمى كجػب اإليساف بحلظ اليػـ
اَعُة؟ َقاَؿ: لخسػؿ هللا عشجما قاؿحجيث جبخيل  السثاؿ "َما الَسْدُئػُؿ َعْشَيا ِبَأْعَمَع ِمَغ  : َمَتى الدَّ

اِئِل، َكَسُأْخِبُخَؾ َعْغ َأْشَخاِشَيا: ِإَذا َكَلَجِت اأَلَمُة َربََّيا، َكِإَذا َتَصاَكَؿ ُرَعاُة اإِلِبِل الُبْيُع فِ   ي الُبْشَياِف،الدَّ
اَغثِ : اَل َيْعَمُسُيغَّ ِإالَّ ّللاَُّ "ُثعَّ َتبَل الشَِّبيُّ ِفي َخْسٍذ  ًُ امصٍّ َ ِغَِْدهُ ِغيْ  .(1)[34 ]لقساف: إِنٍّ اَّللٍّ

 اإليسان بالقجر خيخه وشخه مؽ هللا تعالى: .6

َعْغ َأِبي كمشيا، العطيع أكرد البخارؼ في صحيحو ركايات عجيجة تجلل عمى ىحا الخكغ 
ْرُتُو، َكَلِكْغ ُيْمِقيِو الَقَجُر  "َقاَؿ:  َعِغ الشَِّبيِّ ،  ُىَخْيَخةَ  ـَ الشَّْحُر ِبَذْيٍء َلْع َيُكْغ َقْج َقجَّ اَل َيْأِت اْبَغ آَد

ْرُتُو َلُو، َأْسَتْخِخُج ِبِو ِمَغ الَبِخيلِ    (2)."َكَقْج َقجَّ

،ف كشخه، كأنو مغ هللا اإليساف الرادؽ، بالقجر خيخه ك  اإليساف بالقجر ىػ الترجيق الجاـز
تعالى، كأّف كل خيخ كشخ ىػ بقزاء هللا كقجره، كأّف هللا تعالى عمع مقاديخ األشياء كأزمانيا، أزاًل 
قبل إيجادىا، ثع أكججىا بقجرتو كمذيئتو، عمى ِكفق ما عمسو مشيا، كأنو كتبيا في المػح السحفػظ 

ءٍ تعالى: قاؿ هللا  ،(3)قبل إحجاثيا فقج دلَّت الشُّرػص ، [49]اْلَقَسخ:  َخيَْلَِاهُ ةَِلَدرٍ  إٍُِّا ُُكٍّ ََشْ
 أنكخه كجحجه. بو أكمخمًرا هلل تعالى، كالػعيج لسغ كفخ  حا الخكغعمى فبلح مغ آمغ كعسل بي

 
 :أنه ومسا سبق يتزح

القمب، كإقخار بترجيق  ، كبإجساع أىل الدشة كالجساعة ىػ:اإليساف عشج البخارؼ   
ستة كىي: اإليساف باهلل، كمبلئكتو، ككتبو، كرسمو، كأركانو  ،ركافكاألالجػارح بالمداف، كعسل ب

استجؿ البخارؼ في صحيحو عمى ىحه األركاف بسا كرد قج بالقجر، خيخه كشخه، ك ك كاليػـ اآلخخ، 
 الشبػية الذخيفة. كالدشةالكخيع، في القخآف 

  

                                                           

ـِ، َكاإِلْحَداِف، َكِعْمِع  َباُب ُسَؤاِؿ ِجْبِخيَل الشَِّبيَّ ، ِكَتاُب اإِليَسافِ ، صحيح البخارؼ  (1) َعِغ اإِليَساِف، َكاإِلْسبَل
اَعةِ   (.50، ح/1/19، )الدَّ

 .(6609، ح/125/ 8)،َباُب ِإْلَقاِء الشَّْحِر الَعْبَج ِإَلى الَقَجرِ  ،الَقَجرِ ِكَتاُب ، صحيح البخارؼ (2)
(، 1/63،)لحػاليا ،كشخح العقيجة الصحاكية(، 27)صدمحم خميل اليخاس،  ،شخح العقيجة الػاسصيةانطخ:  (3)
، طاألرناؤك شعيب ، شخح العقيجة الصحاكية(، ك 1/157(، )34/3) ،البللكائي ،شخح أصػؿ اعتقاد أىل الدشةك 

    (.36)ص
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 السظمب الثاني
 معشى اإليسان وأركانو عشج الكميشي



اإليساف ك  ،بالجػارح كاألركاف عسلٌ ك اف الكامل ىػ ترجيق بالقمب، كإقخار بالمداف، اإليس
لكغ الذيعة  كىحا ما عميو أىل الدشة كالجساعة، كػف ترجيقًا دكف عسل، أك العكذ،ال يشفع أف ي

ال يتع اإليساف إال باالعتقاد بيا، فسغ لع ، ك اإلمامة أصل مغ أصػؿ الجيغاإلمامية تعتقج أّف 
: الذيخ السفيج يقػؿ، جساع الذيعةإ، بغيخ مؤمغُيعج كافٌخ  نوإف ،محىبيع في اإلمامة يحىب

كجحج ما أكجبو هللا تعالى مغ فخض  ،"كاتفقت اإلمامية عمى أف مغ أنكخ إمامة أحج األئسة
 .(1)"مدتحق لمخمػد في الشار ،فيػ كافخ ضاؿ ،الصاعة

 :اإليسان عشج الكميشيمفيؾم  أواًل:

كىػ ،كالترجيق بيعاألئسة ىػ معخفة هللا كرسػلو، كمعخفة  الكميشيمفيػـ اإليساف عشج 
كأف  ،كتؤدػ بو األمانة ،الجـباب أف اإلسبلـ يحقغ بو جاء في الكافي ) (2)،قػؿ الذيعة اإلمامية
ىحا ىحا األمخ مع ىحا، فإف أقخ بيا كلع يعخؼ يساف معخفة اإل ":قاؿأنو (، الثػاب عمى اإليساف

السخاد باإليساف  "قػؿ السازنجراني شارح أصػؿ الكافي:يك  ،(3)كاف مدمًسا ككاف ضااًل" ،األمخ
: كيقػؿ، (4)"كإنسا صشعو في قبػلو، كالتكميف إنسا كقع بو ،كليذ لمعبج صشع فيو ،معخفة الخب

عمى -اإليساف في المغة الترجيق، كفي الذخع، قيل الترجيق باهلل كبخسػلو كجسيع ما جاء بو 
ٌَّ كالػالية، كىػ الحق لجاللة اآليات كالخكايات عميو، أما اآليات فسشيا  -اإلجساؿ ِ ئ ٍَ ْػ ٌُ  ُّ َوكَيْتُ

                                                           

 (.44، )صالذيخ السفيج ،(أكائل السقاالت1)
كانطخ: (، 2/34، )في أف االيساف مبثػث لجػارح البجف كميا: بابلكميشي، كتاب اإليساف، اانطخ: الكافي، (2)

، (8/79)(، 8/46، )السازنجراني ،ذخح أصػؿ الكافيمػقف عمساء الذيعة السعتبخيغ في السخاجع األخخػ: ك
الحجائق الشاضخة، (، 1/410) كذف المثاـ، فاضل اليشجؼ،و،(1/200نياية السخاـ، الديج دمحم العاممي، )

فقو  (،8/26) مدتشج الذيعة، الشخاقي،(، 11/254) رياض السدائل، الصباشبائي،(، 22/203) البحخاني،
  .كغيخىع (22/20البحخاني، )الحجائق الشاضخة، السحقق (، 470- 469 /21)الرادؽ، الخكحاني، 

، أف اإلسبلـ يحقغ بو الجـ، كتؤدػ بو األمانة، كأف الثػاب عمى اإليسافكتاب اإليساف، باب: لكميشي،االكافي، (3)
(2/25.) 
 ( بترخؼ.8/47، )السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافي (4)



65 


انِ  ٍَ ي ًُ اإْلِ كمشيا ،[106 الشحل:] ةِاإْلِ وىَئَِم َنخََب ِِف كُئُبِِٓ
ُ
انَ أ ٍَ  كمشيا، [22 :السجادلة] ي

 ُان ٍَ ي ا يَْدُخِو اإْلِ ٍٍّ َ ًْ  َوم  .(1)[14]الحجخات:  ِِف كُئُبُِس

 اثشباالعتخاؼ بإمامة األئسة اإل يتحققإنسا  ،"اإليساف عشجنا :الديج دمحم العاممييقػؿ 
فبل يذتخط في إيسانو إال معخفة إماـ زمانو  ،عذخ عمييع الدبلـ، إال مغ مات في عيج أحجىع

 ، يعشي دخػؿ االعتخاؼ باألئسة في مدسى اإليساف عشجىع. (2)كمغ قبمو"

هللا ف مغ أ في كتابو، (السعاصخيغأميخ دمحم القدكيشي )مغ شيػخيع كىحا ما سصخه أيزًا 
 ،(3)بسػاالتيع، كمعادات أعجائيعفخض معخفة األئسة، كشاعتيع كمػاالتيع، كأنو ال يتع اإليساف إال 

كىػ اإلسبلـ مع اإلقخار بإمامة  ،اعتبار اإليساف بالسعشى األخز أفككحلظ كافقو العاممي، 
 .(4)عذخ عمييع الدبلـ اثشاألئسة اإل

 ،ثبلثة: الترجيق بػحجانية هللا تعالى في ذاتو اإليسافأصػؿ  "قاؿ السحقق الصػسي:
كالترجيق  ،مامة األئسة السعرػميغإكالترجيق ب ،كالعجؿ في أفعالو، كالترجيق بشبػة األنبياء

  .(5)"أنو صمى هللا عميو كآلو حكع بيا، دكف ما فيو الخبلؼ كاالستتار باألحكاـ التي يعمع يقيشاً 
 كالترجيق بيع.إذف اإليساف عشج الكميشي ىػ السعخفة لثبلثة، هللا كرسػلو، كاألئسة، كاإلقخار 

 :ومشيا في الكافي تكسا جاء الكميشي روايات اإليسان عشجنحكخ بعض  

كأف الثػاب عمى  ،كتؤدػ بو األمانة ،الجـباب أف اإلسبلـ يحقغ بو جاء في الكافي ). أ
ىحا األمخ مع ىحا، فإف أقخ بيا كلع يعخؼ ىحا يساف معخفة كقاؿ: اإل ... " :(، قاؿاإليساف

(6)" كاف مدمًسا ككاف ضاالً  ،األمخ
مخ مع اإليساف معخفة ىحا األ" :يذخحو السازنجراني، كيقػؿ ،

 .(7)كالترجيق بيا ،معخفة الػالية :يسافأؼ اإل"، ىحا

                                                           

 . (8/163)(، 8/46، )السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافيانطخ: (1)
 ، د:عخض كنقج، عذخية اأصػؿ محىب الذيعة اإلمامية اإلثش(، 2/80، )دمحم جػاد العاممي،الكخامةمفتاح  (2)

 (.2/573، )ناصخ القفارؼ 
 ( .30انطخ: مع الذيعة اإلمامية في عقائجىع، الذيخ جعفخ الدبحاني، )ص(3)
 (.1/200،)الديج دمحم العاممي ،نياية السخاـانطخ: (4)
 (. 66/128، )العبلمة السجمدي ،(بحار األنػار5)
أف اإلسبلـ يحقغ بو الجـ، كتؤدػ بو األمانة، كأف الثػاب عمى كتاب اإليساف، باب: كتاب الكافي، لمكميشي،(6)

 (.2/25، )اإليساف
 (.8/76(شخح أصػؿ الكافي، السازنجراني، )7)



69 


باب أف اإليساف ال يزخ معو سيئة، كالكفخ ال يشفع معو )باًبا بعشػاف:  الكافيعقج ك . ب
 :مشيا ركاياتستة  الكميشيذكخ حيث  (2)كىح  القػؿ ىػ عيغ قػؿ السخجئة ،(1)(حدشة

، (3)"ككحلظ الكفخ ال يشفع معو عسل ،يساف ال يزخ معو عسلاإل" قاؿ: عغ أبي عبج هللا . ت
 أؼ أخخج العسل مغ مدسى اإليساف، لكػف اإليساف عشجه معخفة كترجيق.

فيقخ لو  ،أف يعخؼ هللا نفدو أدنى ما يكػف بو العبج مؤمشاً " قاؿ: أميخ السؤمشيغ عغك . ث
كشاىجه عمى  ،كحجتو في أرضو ،كيقخ لو بالصاعة، كيعخفو أمامو ،بالصاعة، كيعخفو نبيو

فيقخ لو بالصاعة، قيل يا أميخ السؤمشيغ: كإف جيل جسيع األشياء إال ما كصفت؟ قاؿ:  ،خمقو
ترجيق فيحه الخكاية أيزًا ترخح بأّف اإليساف معخفة ك ، (4)"انتيى ييكإذا نُ  ،مخ أشاعأُ نعع إذا 

 فقط، كالعسل ليذ داخبًل في مفيػـ اإليساف كمدساه.
يحكخ الكميشي ركايات متعجدة ُتّبيغ أف العبج ال يكػف مؤمشًا إال إذا آمغ باألئسة كميع، فيقػؿ  . ج

عغ ابغ " :(ال رجبلف لكاف أحجىسا الحجةإأنو لػ لع يبق في األرض  باب) في كتابو الكافي:
حتى  ،عغ أحجىسا عمييسا الدبلـ أنو قاؿ: ال يكػف العبج مؤمشاً أذيشة قاؿ: حجثشا غيخ كاحج، 

كإماـ زمانو، كيخد إليو كيدمع لو، ثع قاؿ: كيف يعخؼ اآلخخ  ،كاألئسة كميع ،كرسػلو ،يعخؼ هللا
 .(5)"كىػ يجيل األكؿ؟!

يحكخ الكميشي ركايات تبيِّغ أف السيت عشجىع يمقغ عشج السػت كيدأؿ بعجه عغ اإليساف باهلل  . ح
كما يقاؿ عشج  ،)سل السيت :بابكرسػلو كعغ األئسة عامة كإماـ زمانو خاصة، فقج جاء في 

 ،فإذا كضعتو في لحجه ،رفيقاً  سمو سبلً  "عغ أبي عبج هللا )عميو الدبلـ( قاؿ: ،دخػؿ القبخ(
إلى أف قاؿ،  ...غ أكلى الشاس مسا يمي رأسو ليحكخ اسع هللا عميو كيرمي عمى الشبي فميك

مامة األئسة إقخار باإل (بسا تعمع)كالسخاد  ،"كيذيج كيحكخ ما يعمع حتى يشتيى إلى صاحبو
 .(6)ماـ زمانوإكصاحبو  ،بأسسائيع السعرػميغ مفربلً 

                                                           

 (.2/463، )أف اإليساف ال يزخ معو سيئة، كالكفخ ال يشفع معو حدشة :بابكتاب اإليساف،  ، الكميشي،(الكافي1)
 (.7/181) ، ابغ تيسية،مجسػع الفتاكػ انطخ: (2)
 (.2/464، )أف اإليساف ال يزخ معو سيئة، كالكفخ ال يشفع معو حدشة :بابكتاب اإليساف،  ، الكميشي،(الكافي3)
(، شخح 2/414) ،يكػف بو العبج مؤمشا أك كافخا أك ضاالً أدنى ما : )بابكتاب اإليساف،  لكميشي،ا(الكافي، 4)

  (10/131أصػؿ الكافي، السازنجراني، )
الحجة،لكميشي،ا(كتاب الكافي، 5)  ،أنو لػ لع يبق في األرض إال رجبلف لكاف أحجىسا الحجة :بابكتاب
(1/180.) 
كسائل الذيعة (، 3/195، )دخػؿ القبخسل السيت كما يقاؿ عشج ، الصيارة كتاب أصػؿ الكافي، الكميشي، (6)

 (. 3/175، )الحخ العاممي ،)آؿ البيت(
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 :تعقيب

فجعمت اإليساف باألئسة اإلثشا عذخ في مدسى اإليساف باهلل،  اإلمامية الذيعة أدخمتلقج . أ
 معخفة األئسة كالترجيق بسا جاءكا بو في مدسى اإليساف.

يساف إذ اقترخ مفيػـ اإليساف خالفت الذيعة اإلمامية أىل الدشة في مفيػميع الذامل لئل. ب
 السعرػميغ.األئسة عشجىع عمى ثبلثة أمػر فقط كىي معخفة هللا كرسػلو، ك 

اإليساف فػافقػا السخجئة في مفيػميع لئليساف، ذلظ أّف أخخجػا العسل مغ معشى اإليساف، . ت
ف أ في ،لكغ اختمفػا معيعك  ،(1)معخفة الخب بالقمب يعشي ،قػؿ ببل عسل السخجئة ىػ: عشج

اإلماـ كب باهلل كرسػلو،سعخفة ال ىػ السخجئة تقػؿ: اإليساف ىػ السعخفة باهلل، كىع يقػلػف: اإليساف
كبسجخد حبيع لعمي كاألئسة، فقج أمشػا مغ العحاب، كبمغػا درجة اإليساف التي تػصميع  ،(2)أك حبو

 .(3)لعمي كلؤلئسة، كهلل كرسػلو فقج جاء عشجىع كىل الجيغ إال الحبلمجشاف، 
لقج أخحت الذيعة بسحىب السخجئة الحيغ يقػلػف بأنو ال يزخ مع اإليساف سيئة، كال تشفع . ث

مع الكفخ معرية، فقالػا أف اإليساف ىػ حب عمي، كال يزخ مع حبو سيئة، إذف بحب عمي، 
"إف أكثخ الذيعة يعتقجكف أف  :-رحسو هللا- قاؿ شيخ اإلسبلـ ابغ تيسيةيكػف اإليساف كافيًا، 

فبل حاجة  ،كإف كانت الديئات ال تزخ مع حب عمي، ال يزخ معيا سيئة ،شةحب عمي حد
 . (4)"الحؼ ىػ لصف في التكميف ،إلى اإلماـ السعرػـ

  

                                                           

 (. 7/116، كانطخ: مجسػع الفتاكػ، ابغ تيسية، )(202) ،اإليساف ابغ تيسية (1)
 (.2/576، )القفارؼ  ناصخ ، د:عخض كنقج، عذخية اثشاال أصػؿ محىب الذيعة اإلماميةانطخ:  (2)
 (. 1/198، )دمحم بغ مدعػد العياشيالعياشي، تفديخانطخ:  (3)
 (. 1/106) مشياج الدشة الشبػية في نقس كبلـ الذيعة القجرية، ابغ تيسة، (4)
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 الكميشي:  اإليسان عشج أركان عجد ثانيًا:
أف كىي: في الكتاب كالدشة  ، كالػاردةدتةال أركاف اإليسافخالفت الذيعة أىل الدشة في 

ت الذيعة بحدب ، خيخه كشخه ،كمبلئكتو، ككتبو، كرسمو، كاليػـ اآلخخ، كالقجرؤمغ باهلل، ت َفَعجَّ
(1)مغ أركاف اإليساف أك الػالية ركغ رئيذ اإلمامةركايات الكميشي كغيخىا مغ مرادرىع، أّف 

،

، مع ابتجاعيع أيزًا في تمظ األركاف أمػرًا لع تخد كلع تثبت زيادًة عمى التي يؤمغ بيا الدمف
باإلضافة إلى أف عجدىا  فتناقضوافيماهيةاألركانونوعها،أصبًل، ال في القخآف كال الدشة، 

فيجج الباحث صعػبة في تحجيج عجد أركاف اإليساف عشج الكميشي لتعجد الخكايات غيخ ثابت، 
خسدة، تارًة  اىكعجّ  خ عشيا بجعائع كتارًة عّبخ عشيا بأركافبرياغات مختمفة، ففي ركايات عبّ 

تشاقس كاضح، كعجـ ثبات كاستقخار عمى رأٍؼ كاحج، كإليكع  أّف لجيوأربعة، فتخػ عّجىا كتارًة 
 األدلة:

 اإليسان خسدة أركان: .1

شيادة أف ال إلو إال  :كىي ،كقج سساىا دعائع،عجد أركاف اإليساف خسدة الكميشيجعل   
عشج هللا، كايتاء الدكاة، كالػالية، فتمظ بسا جاء بو مغ  ، كاإلقخاررسػؿ هللا كشيادة أف دمحماً  ،هللا

عغ عيدى بغ الدخؼ أبي اليدع قاؿ: ، جاء في الكافيفقج ، أك دعائع كسا سسى خسدة أركاف
التقريخ عغ  أخبخني بجعائع االسبلـ التي ال يدع أحجاً " قمت ألبي عبج هللا )عميو الدبلـ(:

 ،مشيا فدج ديشو كلع يقبل ]هللا[ مشو عسمو شيءمشيا، الحؼ مغ قرخ عغ معخفة  شيءمعخفة 
 شيءلجيل  ،كلع يزق بو مسا ىػ فيو ،كقبل مشو عسمو ،كمغ عخفيا كعسل بيا صمح لو ديشو

 عميو رسػؿ هللا )صمى هللا يساف بأف دمحماً كاإل ،مغ األمػر جيمو؟ فقاؿ: شيادة أف ال إلو إال هللا
بيا:  ،كحق في األمػاؿ الدكاة، كالػالية التي أمخ هللا  ،قخار بسا جاء بو مغ عشج هللاكاإل ،كآلو(

فزل يعخؼ لسغ  شيءىل في الػالية دكف  كالية آؿ دمحم )صمى هللا عميو كآلو(، قاؿ: فقمت لو:
ٔا : قاؿ هللا  ،أخح بو؟ قاؿ: نعع ُِ ٌَ َ َ ََ ِي ا اَّلٍّ َٓ حَّ

َ
ْمرِ يَا أ

َ
وِِل األ

ُ
ٔا امرٍُّشَٔل َوأ ِغيُػ

َ
ٔا اَّلَل َوأ ِغيُػ

َ
 أ

عغ اإلماـ كؼ الكيف، حيث رُ الكع ك في  الجعائعاختمفت أخخػ ركاية في ك ، (2)["59 الشداء:]
 .(3)"اإليساف عمى أربع دعائع: عمى الربخ، كاليقيغ، كالجياد، كالعجؿ" :قػلو عمي )عميو الدبلـ(

  

                                                           

 (.1/14، )السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافي (1)
 (.2/19) ،باب الذخائعكتاب اإليساف،  لكميشي،االكافي،  (2)

 (.1/199) ،الخيذيخؼ  ،ميداف الحكسة (3)
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 اإليسان أربعة أركان:. 3

 بخبلؼ السدسى الدابقكسا صخح بيحا السرصمحاإليساف أربعة أركاف  الكميشيجعل   
، ركػ كالتدميع ألمخ هللا ،مخ إلى هللاكتفػيس األ ،كالتػكل عمى هللا ،الخضا بقزاء هللاكىي: 

يساف اإل "قاؿ أميخ السؤمشيغ )صمػات هللا عميو(: عغ أبي عبج هللا )عميو الدبلـ( قاؿ:الكميشي 
كالتدميع ألمخ  ،مخ إلى هللاكتفػيس األ ،كالتػكل عمى هللا ،أربعة أركاف: الخضا بقزاء هللا

 .(1)"هللا
إذ بانتفاء الخضا بقزاء  ،كإنسا كانت ىحه األربعة أركاف اإليساف" يقػؿ السازنجراني:   

يتحقق الحخص في  ،كىػ يػجب ىجـ بشاء اإليساف بو، كبانتفاء التػكل ،يتحقق الدخط عميو ،هللا
ككحا انتفاء  ،السعتبخة في اإليساف كىػ يػجب ىجمو ،عساؿ الرالحةكفػات كثيخ مغ األ ،الصمب

يػجب تحقق تعمقات كثيخة مشافية لئليساف الكامل، كبالجسمة ىحه األمػر مغ  ،التفػيس كالتدميع
 :قاؿ اإلماـ عمي )عميو الدبلـ( كعغ، (2)"فانتفاؤىا مػجب النتفائو السشافي لئليساف ،لػاـز اليقيغ

مخ إلى هللا، كالخضا بقزاء هللا، كالتدميع االيساف لو أركاف أربعة: التػكل عمى هللا كتفػيس األ" 
   (3)."ألمخ هللا 

 فأؼ تشاقس ىحا؟! إنيع ال يثبتػف عمى رأؼ مصمقًا.  
فيا ىي أركاف اإليساف عشج الذيعة اإلمامية، ليذ ليع عقيجة ثابتة في تحجيج ىحه  

األركاف، كإف كاف أعطع كأىع ركغ يعتقجكنو ىػ الػالية، كالحؼ ضيخ كاضحًا مسا كرد سابقًا مغ 
مشياج الدشة ال يعتخيو خمل أك نقراف، قاؿ ابغ تيسية في  أدلة، فسا كاف مغ عشج هللا 

يَساِف ِلَيْحُرَل َلُيْع ]ِبِو[  َما :"الشبػية ُسػُؿ أِلَْىِل اإْلِ يَساِف اَل ُبجَّ َأْف ُيَبيَِّشُو الخَّ َكاَف َأَحَج َأْرَكاِف اإْلِ
يَساِف ُعِمَع َأفَّ  ُسػُؿ َيْذَتِخُشُو ِفي اإْلِ ا َلْع َيُكِغ الخَّ يَساُف، َفِإَذا ُعِمَع ِبااِلْضِصَخاِر َأفَّ َىَحا ِمسَّ َشُو  اْشِتَخااإْلِ

يَساِف ِمْغ َأْقَػاِؿ أَْىِل اْلُبْيَتافِ   .(4)"ِفي اإْلِ

  

                                                           

،، كتاب اإليساف، الكميشي ،الكافي (1)  (.2/56)باب السكاـر
 (.8/184، )السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافي (2)
 (.68/157، )العبلمة السجمدي ،بحار األنػار(3)
 (.1/109مشياج الدشة الشبػية في نقس كبلـ الذيعة القجرية، ابغ تيسية، ) (4)
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 الكميشي:  اإليسان عشج أركان ثالثًا: مفيؾم

  باهلل:اإليسان . 1

أىل الدشة كالجساعة في السدائل الستعمقة بخكغ اإليساف باهلل تعالى في  الكميشيخالف 
 بولع يأت  راً ػ أم ،باهلل تعالىفي اإليساف أحجث، فكأفعالو ،كصفاتو ،كأسسائو ،كألػىيتو ،ربػبيتو

 .قخآف كال سشة
خمق محّسًجا  أف هللا سبحانو كتعالى يافي جعيي ركايات عشج الكميشي ةخبؾبيالتؾحيج ف

كأجخػ  ،فأشيجىع خمقيا ،خمق جسيع األشياء بعج ذلظ ثع ،ألف دىخ بقػاف ،كعميِّا كفاشسة
 .كيحّخمػف ما يذاءكف  ،ػف ما يذاءكف مأمػرىع إلييا، فيع يحمّ  أسشجك  ،شاعتيع عمييا

أف لو  كحبًا كزكرًا، ادعىافتخػ ك مغ يحا عيغ الذخؾ بخبػبية هللا سبحانو كتعالى، إلف ف 
ٔا  :تعالى ؿاق، قج أشخؾ بخبػبية هللا حـخ ما يذاء فكيُ  ،حل ما يذاءإماًما يُ  ََكء َُشَُغ ًْ ُُشَ ُٓ َ ْم م

َ
أ

 ًَ ُٓ َ ُ  م ذَن ةِِّ اَّللٍّ
ْ
ًْ يَأ َ ا م ٌَ  َِ ََ اِّلِي ِ ٌّ [:21 الذػرػ ،] :عغ دمحم بغ سشاف قاؿ: كشت جاء في الكافي

يا دمحم إف هللا تبارؾ كتعالى " عشج أبي جعفخ الثاني عميو الدبلـ فأجخيت اختبلؼ الذيعة، فقاؿ:
كفاشسة، فسكثػا ألف دىخ، ثع خمق جسيع األشياء،  كعمياً  بػحجانيتو ثع خمق دمحماً  لع يدؿ متفخداً 

فأشيجىع خمقيا كأجخػ شاعتيع عمييا كفػض أمػرىا إلييع، فيع يحمػف ما يذاؤكف كيحخمػف ما 
يذاؤكف كلغ يذاؤكا إال أف يذاء هللا تبارؾ كتعالى، ثع قاؿ: يا دمحم ىحه الجيانة التي مغ تتجيشيا 

 .(1)"حق، خحىا إليظ يا دمحممخؽ كمغ تخمف عشيا محق، كمغ لدميا ل
كىي ليدت ركاية يتيسة، إنسا ىي عمى سبيل السثاؿ، –لقج تجخأ الكميشي بيحه الخكاية 

الجالة عمى الكفخ الرخيح بتػحيج الخبػبية، إذ لع يتػرع في  -فالكافي مميء بسثل تمظ الخخافات
ع يُ مَ عَ جَ  كػنوأرباًبا مغ دكف هللا، يع جعمك  ،بأف لؤلئسة حق التذخيع كالتحميل كالتحخيع القػؿ

 الحاكسية كالتذخيع هللفتػحيج الخبػبية، بذخؾ ال كىحا بالتأكيج عيغ ػف،عذخّ يُ ك  ػف محمّ يُ ك  ػف حخميُ 
العالسيغ،  ربُ هللا تذخيع السخالف لذخيعة الكسا أف شاعتيع في  ،ال يسمكيا إال رب العبادك ، كحجه
الحؼ ذىب إليو بعزيع أف يكػف َثعَّ خالق قاؿ شيخ اإلسبلـ:"  ،(2)عبػدية ليع مغ دكف هللاُيعج 

، فإف ىؤالء كنحػىع يثبتػف أمػًرا محَجثًة بجكف إحجاث هللا تعالى إياىا؛ فيع ...العالع]خمق[ بعس
مذخكػف في بعس الخبػبية، ككثيخ مغ مذخكي العخب كغيخىع قج يطغ في آليتو شيًئا مغ ىحا، 

فمسا كاف ىحا الذخؾ في الخبػبية مػجػًدا في ، كف أف يخمق هللا ذلظكأنيا تشفعو كتزخُّه، بج
                                                           

بحار ، (1/441)باب: مػلج الشبي صمى هللا عميو كآلو ككفاتو(، ) ،الكافي، الكميشي، كتاب أبػاب التاريخ (1)
 .(25/340) السجمدي، العبلمة، األنػار

 .(484/ 2)،القفارؼ  ناصخ، د:عخض كنقج ،عذخية اأصػؿ محىب الذيعة اإلمامية اإلثشانطخ:  (2)
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َْ إَِِلٍ إِذًا  الشاس، َبيَّغ القخآف بصبلنو؛ كسا في قػلو تعالى: ٌِ ُّ َػ ٌَ ا ََكَن  ٌَ َْ َوَِلٍ َو ٌِ ُ ََذ اَّللٍّ ا اَّتٍّ ٌَ

ًْ لََعَ َبْػٍض  ُٓ ا َخيََق َوىََػاَل َبْػُظ ٍَ ِ َب ُُكَّ إَِِلٍ ة َْ  .(1)"[91 ]السؤمشػف: ََّلَ
األئسة  هللا فػض أف )الػالية التكػيشية( كالتي يدعسػف فييا، كسا يؤمغ الذيعة اإلمامية بػِ 

كىحا محىب كاضح  سمصة مصمقة في الكػف، فيع يتحكسػف فيو، كفي كل ذرة مغ ذراتو،
قامت األدلة الشقمية كالعقميو عمى بصبلنو، ألنو يدتمـد تعصيل ناقس ألصػؿ اإليساف،البصبلف، ك 

، كبحلظ يجعل الذيعة أربابًا أخخػ مع هللا تذاركو في تختيب القجرة كاإلرادة كالسذيئة هلل 
ىحا متصمبات أدخمتيع في االنحخاؼ كالذخؾ كالغمػ، ألف مغ  ، فيحه العقيجةكتشطيع أمخ الكػف 

يتحكسػف كػنيع لاألئسة مباشخة، قبػر قزاء الحاجات إلى  شمب في فندااالعتقاد، أف يتػجو اإل
  (2)في تعصيل تػحيج الخبػبية. ، كىحا شخؾ صخيحفي الكػف نفعًا كضخاً 

كالستفخد سبحانو السدتحّق  ، ألنوإفخاد هللا تعالى بالعبادةكىػ  تؾحيج األلؾىّية:وأما 
أما األمخ عشج الذيعة اإلمامية فيػ مختمف تسامًا، فيع يتػجيػف  كحجه ال شخيظ لو، بالعبادة
بحمػؿ جدء إليي في  الػاقك الجنيا كاآلخخة، يسمظ مقاليج إلماـ اأف  كاعتقجألنيع يئلماـ، ل بالعبادة
مغ دكف هللا أف األئسة ىع الػاسصة بيغ هللا كالخمق، حتى صاركا يعبجكنيع كيجعػنيع ك  األئسة،

فقج  ،كغيخ ذلظ الكثيخ مغ أكصاؼ أضفػىا عمى األئسة، كال ُترخؼ إال هلل كحجه، رغًبا كرىًبا
  .(3)"ثع مدحشا بيسيشو فأفزى  نػره فيشا" جاء في الكافي:

إلنو أدػ بيع ذلظ إلى اإلشخاؾ مع  جدء إليي في األئسة، حلّ أنو قج بفيحا ادعاء باشل 
 هللا تعالى في ألػىيتو.

َْ َرتْيَِم  الدبلـ( في قػلو تعالى:غ أبي عبج هللا )عميو عك  ٌِ ََ ِي وِِحَ إَِِلَْم ِإَوََل اَّلٍّ
ُ
َوىََلْد أ

ٍَيَُم  ٍَّ َخ ْكَج َِلَْطتََػ ُْشَ
َ
َْ أ ِ َبِل ّللاََّ  [ قاؿ: يعشي إف أشخكت في الػالية غيخه65 ]الدمخ: ىَئ

اِكِخيغَ  بالصاعة ككغ مغ الذاكخيغ أف يعشي بل هللا فاعبج ، [66]الدمخ:َفاْعُبْج َكُكْغ ِمَغ الذَّ
تقخيخ كالية ىػ  اآليات القخآنية أف الغاية مغ الذيعة اعتقادف، (4)"عزجتظ بأخيظ كابغ عسظ

ىػ اإليساف بإمامة لجييع أصل قبػؿ األعساؿ ، فعمّي كاألئسة كعجـ إشخاؾ أحج معيع في اإلمامة
قاؿ شيخ . كعطستو سبحانو، بسا يميق بكسالو كليذ تػحيج هللا  ،ككاليتيع ،عذخ اثشاإل

َكِفْعُل َما ُيِحبُُّو  ،َكَشاَعُة َرُسػِلوِ  ،َكَشاَعُتوُ  ،َتْػِحيُج اأْلُُلػِىيَِّة َكُىَػ ِعَباَدُتُو َكْحَجُه اَل َشِخيَظ َلوُ " اإلسبلـ:

                                                           

 .(133ص) ، ابغ تيسية،شخح األصبيانية (1)
 (. 57، )صالديج عمي عاشػر ،)ع( الػالية التكػيشية آلؿ دمحمانطخ: (2)
 (.1/440، )لشبي صمى هللا عميو كآلو ككفاتومػلج ا: باب، أبػاب التاريخالكافي، الكميشي، كتاب (3)
 .(1/427الكافي، الكميشي، كتاب الحّجة، )باب: فيو نكت كنتف مغ التشديل في الػالية(، ) (4)
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َكَتْخُؾ َما َنَيى ّللاَُّ َعْشُو  ،ابٍ َأْك َأْمَخ اْسِتْحبَ  ،َكَيْخَضاُه ؟ َكُىَػ َما َأَمَخ ّللاَُّ ِبِو َكَرُسػُلُو َأْمَخ إيَجابٍ 
َكِجَياُد اْلُكفَّاِر  ،َكالشَّْيُي َعْغ اْلُسْشَكخ ،َكاأْلَْمُخ ِباْلَسْعُخكؼِ  ،َكُمَعاَداُة أَْعَجاِئوِ  ،َكُمَػااَلُة َأْكِلَياِئوِ  ،َكَرُسػُلوُ 

يِشيََّة" اْلَفاِرَقَة َبْيَغ َىؤاَُلِء َكَىؤاَُلء ،َكاْلُسَشاِفِقيَغ ِباْلَقْمِب َكاْلَيِج َكالمَِّدافِ   ،َفَسْغ َلْع َيْذَيْج َىِحِه "اْلَحِقيَقَة الجِّ
يِشيَِّة"  ،َكُىَػ َشخّّ ِمْغ اْلَيُيػدِ  ،َكِإالَّ َفُيَػ ِمْغ ِجْشِذ اْلُسْذِخِكيغَ  ،َكَيُكػُف َمَع أَْىِل "اْلَحِقيَقِة الجِّ

 .(1)"َكالشََّراَرػ 
رخح بشفي الذيعة أسشجكا ركايات إلى األئسة تُ  فّ فإ ألسساء والرفات:أما تؾحيج ا

الحجكث كتجؿ عمى بحجة تشديو الخالق عغ مذابية الخمق، ، ليا بالتعصيل تشادؼك  ،الرفات
 ة، كىحا كاضح مغ عشػاف الباب الحؼ بػبو الكميشي في الخكاية التالية،قػ خممأؼ أنيا سساء لؤل

إف هللا  "عغ أبي عبج هللا عميو الدبلـ قاؿ:جاء في الكافي،  نفييع كتأكيميع،فػافقػا الستكمسيغ في 
تبارؾ كتعالى خمق اسسا بالحخكؼ غيخ مترػت، كبالمفع غيخ مشصق كبالذخز غيخ مجدج 

عشيع،  كسا قاؿ شيخ اإلسبلـ ابغ تيسية فيع ،(2)..."كالتذبيو غيخ مػصػؼ كبالمػف غيخ مربػغ
ُدػا"قج كأمثاليع: شَُّة  َأسَّ َفاِت اَل ُيتََّبُع ِفيِو َما َدؿَّ َعَمْيِو اْلِكَتاُب َكالدُّ ِديَشُيْع َعَمى َأفَّ َباَب التَّْػِحيِج َكالرِّ

شَِّة، َفإِ  ا ُنُرػُص اْلِكَتاِب َكالدُّ ْجَساُع، َكِإنََّسا ُيتََّبُع ِفيِو َما َرَأْكُه ِبِقَياِس ُعُقػِلِيْع، َكَأمَّ ُلػَىا، مَّا َأْف َيتَ َكاإْلِ َأكَّ
ُضػَىا ا َأْف ُيَفػِّ  .(3)..."َكِإمَّ

جج أف نإلى معتقجىع في تػحيج األلػىية كالخبػبية، كاألسساء كالرفات،  شاإذا رجعف
  .كالػالية غمػىع في اإلماـدبب اإلماـ قج حل محل الخب سبحانو في قمػبيع كعقػليع، ب

 اإليسان بالخسل:. 2

يعتقج الكميشي أف األئسة ىع رسل مغ عشج هللا كبسشدلة األنبياء، أرسميع هللا مبذخيغ 
جاء في  ،األنبياء كالسخسميغ عمييع الدبلـ في السشدلة دكف األئسةكمشحريغ، بل إّف بخكاياتو يعج 

سو، لخمقو، كجعمو حجة عمى أىل مػاده كعال ب اإلماـ عمساً ف هللا تبارؾ كتعالى نّر الكافي "...إ
كألبدو هللا تاج الػقار، كغذاه مغ نػر الجبار، يسج بدبب إلى الدساء، كال يشقصع عشو مػاده 

، فمع يدؿ هللا تبارؾ كتعالى يختارىع لخمقو مغ كلج الحديغ عميو الدبلـ مغ عقب ...إلى قػلو
بيع لخمقو كيختزييع، كل ما مزى مشيع إماـ  ىكل إماـ، يرصفييع لحلظ كيجتبييع، كيخض

، أئسة مغ هللا، ، كحجة عالساً قيساً  ، كإماماً نيخاً  ، كىادياً بيشاً  ، عمساً نرب لخمقو مغ عقبو إماماً 

                                                           

 .(669/ 10) ، ابغ تيسية،مجسػع الفتاكػ  (1)
 (.  1/112الكافي، الكميشي، كتاب الّتػحيج، باب: باب حجكث األسساء، )(2)
 .(109/ 2) ، ابغ تيسية،مشياج الدشة الشبػية في نقس كبلـ الذيعة القجرية (3)



68 


عمى جسيع األنبياء كالسخسميغ لؤلئسة  الذيعة ليفزقج جاء تك  ،(1)..."ييجكف بالحق كبو يعجلػف 
فإنيع أفزل مغ األئسة، كأكثخ الستأخخيغ إلى  ،أكلي العـد باستثشاء ،عمييع الربلة كالدبلـ

كذىبت الذيعة إلى مداكاة األكلياء  ،(2)أفزمية األئسة عمييع الدبلـ عمى أكلي العـد كغيخىع
كأنو  يقػلػف بعرسة أئسة أىل البيت،ك في الجرجة كالفزيمة، ثشا عذخ مع نبيشا دمحم كاألئسة اال

 .(3)كيقػلػف بأف العرخ ال يخمػ مغ معرـػ هللا،يػحى إلييع بالػحي مغ عشج 

جعمػىع ىجاًة ميجييغ، بمغػا مقامات  أما األئسة فقجىحا ىػ معتقج الذيعة في الخسل، 
فإنيع أىل الدشة كالجساعة كال حتى السبلئكة السقخبػف، بيشسا  ،لع يبمغيا األنبياء كالخسل ،عالية

معرػميغ عغ أؼ تعالى أرسل إلى عباده رسبًل تبارؾ ك يؤمشػف كيعتقجكف اعتقادًا جازمًا بأف هللا 
كأنيع بمغػا  ،ليجاية البذخ، كإخخاجيع مغ الطمسات إلى الشػرخصأ، كاصصفاىع لحسل الخسالة، ك 

، عشج هللاأنيع مبعػثػف حقًا مغ تجؿ عمى  ةبسعجدات باىخ صّجقيع هللا الخسالة، كأدكا األمانة، ك 
 .(4)كبجسيع الخسل عمييع الدبلـ ،فقج كفخ باهلل تعالى، سغ كفخ بػاحج مشيعف
 الؾالية: . 3

، فقج جعمػا األئسة أنجادًا مع هللا تعالى، كأّف أركاف اإليساف أىعمغ  عشج الذيعةاإلمامة 
عغ أبي عبج هللا ، ليدت إمامتو مغ هللا فقج أشخؾ باهلل، بجليل ما جاء في الكافي اً تخح إمامامغ 

سسعتو يقػؿ: ثبلثة ال يكمسيع هللا يـػ القيامة كال يدكييع كليع عحاب أليع: مغ " عميو الدبلـ قاؿ:
سبلـ مغ هللا، كمغ زعع أف ليسا في اإل ادعى إمامة مغ هللا ليدت لو، كمغ جحج إماماً 

امتو مغ عشج هللا مغ عغ أبي عبج هللا عميو الدبلـ قاؿ: مغ أشخؾ مع إماـ إم، كقاؿ (5)"نريباً 
 (6)."باهلل ليدت إمامتو مغ هللا كاف مذخكاً 

                                                           

 .  (1/203) ،نادر جامع في فزل االماـ كصفاتو: باب، الحّجةكتاب  الكافي، الكميشي، (1)
 (.1/21، )نعسة هللا الجدائخؼ  ،نػار الشعسانيةاألانطخ:  (2)

 ،أكائل السقاالتو(،644، )صالذيخ عمي البحخاني ،عذخ اثشمشار اليجػ في الشز عمى إمامة االانطخ:  (3)
بحار (،1/38) ،دمحم سعيج السػسػؼ ، اإلماـ الثاني عذخ عميو الدبلـ (،65(، )ص377، )صالذيخ السفيج

 (.17/155، )العبلمة السجمدي ،األنػار
 .(1/141) ،عبج هللا األثخؼ ، اإليساف حقيقتو، خػارمو، نػاقزو عشج أىل الدشة كالجساعةانطخ:  (4)
، ىل كمغ جحج األئسة أك بعزيع كمغأمغ ادعى اإلمامة كليذ ليا ب: باب، كتاب الحّجة، الكميشي، الكافي (5)

 (. 1/373، )أثبت اإلمامة لسغ ليذ ليا باىل
 السخجع الدابق.(6)
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سبحاف هللا أؼ إيساف باهلل كأؼ إخبلص لو في العبػدية كىع يتخحكف مغ األئسة أرباب  
 .تعالى هللا عغ ذلظ عمػًا كبيخا ،مع هللا

عمى أف  ،عذخية اثشالذيعة اإلمامية اال تجسعأ ،-أحج عمساء الذيعة- السفيج قاؿ الذيخ
فيػ كافخ  ،مغ أنكخ إمامة أحج مغ األئسة كجحج ما أكجبو هللا تعالى لو مغ فخض الصاعة

كإال  ،ماـ أف يدتتيبيععمى اإل، ك أصحاب البجع كميع كفار أفك ،مدتحق لمخمػد في الشار ،ضاؿ
 .(1)قتميع لخدتيع عغ االيساف

عغ أبي كىشاؾ ركايات كثيخة عشج الكافي تبيِّغ أىسية الػالية في السعتقج الذيعي فقج جاء 
ُِٔ :تعالى عبج هللا عميو الدبلـ في قػؿ هللا ٌَ َ ََ ِي ُ َورَُشُِٔلُ َواَّلٍّ ًُ اَّللٍّ ا َوِِلَُّس ٍَ [، 55السائجة: ] اإِجٍّ

، أؼ أحق بكع كبأمػركع كأنفدكع كأمػالكع، هللا كرسػلو كالحيغ آمشػا ،إنسا يعشي أكلى بكع" قاؿ:
جاء في أصػؿ الكافي عغ أبي عبج ك  ،(2)"كأكالده األئسة عمييع الدبلـ إلى يػـ القيامة يعشي عمياً 

َْ  :هللا عميو الدبلـ أف قػلو تعالى ِ َْ َرتْيَِم ىَئ ٌِ ََ ِي وِِحَ إَِِلَْم ِإَوََل اَّلٍّ
ُ
ٍَّ َوىََلْد أ ْكَج َِلَْطتََػ ُْشَ

َ
أ

يُمَ  ٍَ اِن  :وكِٔل حػاَل (3)ف أشخكت في الػالية غيخهإيعشى  [،65]الدمخ:  َخ ٍَ ي َْ يَْسُفْر ةِاإْلِ ٌَ َو
 ََ ََ اْْلَاِِسِي َٔ ِِف اآْلِخَرةِ ٌِ ُْ ُّ َو يُ ٍَ  .(4)أؼ بالػالية ،اإليسافمعشى يكفخ ب[، 5]السائجة: َذَلْد َضتَِع َخ

هللا عميو  بي عبجقمت أل" قاؿ: عغ أبي جعفخ عميو الدبلـ، االسبلـ باب دعائعكجاء في 
كاالقخار  ،رسػؿ هللا كأف دمحماً  ،إال هللا وأكقفشي عمى حجكد االيساف، فقاؿ: شيادة أف ال إل" الدبلـ:

 ،كحج البيت ،كصػـ شيخ رمزاف ،كأداء الدكاة ،الخسذ اتكصمػ  ،هللا بسا جاء بو مغ عشج
 عغ الرادؽ )عميو الدبلـ( قاؿ: قاؿ:ك  ،(5)"كالجخػؿ مع الرادقيغ ،اكة عجكناكعج ،ككالية كليشا

 .(1)"االسبلـ ثبلثة: الربلة كالدكاة كالػالية، ال ترح كاحجة مشيغ إال براحبتييا (6)أثافي"

                                                           

وانظر:(23/390،)العبلمة السجمدي ،حار األنػارانطخ: ب(1) ، الذاىخكدؼ ،مدتجرؾ سفيشة البحار،
(10/144.) 
، فػاحجاً  ما نز هللا عد كجل كرسػلو عمى األئسة عمييع الدبلـ كاحجاً : باب، كتاب الحّجةالكافي، الكميشي،  (2)
(1/288  .) 
تفديخ نػر ك ،(1/427) مغ التشديل في الػالية،فيو نكت كنتف : باب، كتاب الحّجة، لكميشيا الكافي، (3)

 .(ٜٚٗ /ٗ،)الذيخ الحػيدؼ  ،الثقميغ
 (. 1/143انطخ: تفديخ البخىاف، ابغ شاىخ العاممي،) (4)
 (.2/19السخجع الدابق،) (5)
، )كشاية عغ كأقميا ثبلثة ،كىي األحجار التي تػضع عمييا القجر ،جسع األثفية بالزع كالكدخ :األثافي (6)

  .األركاف(
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 :تعقيبال

 كبيخ، كمكانة مقاـ ليا مدألة عذخؼ الذيعي، ااإلمامة في السحىب اإلثشالػالية أك مدألة - أ
، كاالعتقاد بالػالية أمخ مػجػد فقط عشج الذيعة أركاف اإليسافأىع مغ فيعّجكنيا ، عطيسة

الخكافس، لع يأِت بو دليل مغ قخآف كال سشة، كليذ مغ الزخكرؼ اعتقاد السدمع بيا، فيي ليدت 
إال خجاع كتدكيخ مغ كاضعي ىحه العقيجة، إليقاع السدمسيغ في شباكيع، كإبعادىع عغ الذخيعة 

كأساس ىحه العقيجة ييػدية، جاءت بيا الذيعة لمجس في عقيجة  ،(2)ية كتعصيميااإلسبلم
السدمسيغ، عمى يج مؤسديا عبج هللا بغ سبأ، كجعمػىا أصل األصػؿ في عقيجتيع، كيعتبخكف 
شيادة التػحيج كالخسالة شيء، كالػالية شيُء أعطع، بل قجمػا الػالية عمى الرػـ كالحج، 

 .(4)كسا سبق بيانو ،(3)حفػىساكفزمػىا عمى ىحيغ الخكشيغ العطيسيغ كح
لكي يثبت الذيعة الػالية، لجئػا إلى تحخيف معاني اآليات كمجلػليا لتػافق ىػاىع - ب

رسػؿ كمعتقجاتيع الباشمة ثع زعسػا أف القخآف قج ُغّيخ كُنّقز مشو أشياء كثيخة مغ ِقبل أصحاب 
  .(5)لسشع عمي كأىل بيتو مغ حقيع ككاليتيع ،هللا 

ركايات الذيعة التي تقػؿ أّف اإلمامة مغ أركاف الجيغ، ىي ركايات مكحكبة غيخ  معطع- ت
ا  قاؿ:تعالى اهلل ف، صحيحة، تخالف ما جاء مغ عشج هللا َٓ حَّ

َ
ْختُُد أ

َ
ُمُروّّنِ أ

ْ
ِ حَأ َذَؾْيَ اَّللٍّ

َ
كُْو أ

َْ  (64)اجْلَاِْئَُن  ٌِ ََ ِي وِِحَ إَِِلَْم ِإَوََل اَّلٍّ
ُ
ََ َوىََلْد أ ٌِ ٍَّ يَُم َوََلَُهَٔج ٍَ ٍَّ َخ ْكَج َِلَْطتََػ ُْشَ

َ
َْ أ ِ َرتْيَِم ىَئ

 ََ ََ  (65)اْْلَاِِسِي انِرِي ََ امشٍّ ٌِ َْ َ ـَاْختُْد َوُك فيحه اآليات كغيخىا  .[66-64 :امزمر] (66)ةَِو اَّللٍّ
مغ أكليا كليذ في ىحه اآلية  دكف شخؾ معو، ،كحجه ة في تػحيج هللا كعبادتوكاضحة جميّ  كثيخ،

ـٍ غيخه، كىحا ىػ إال أف يكػف مخادىع باهلل ىػ عمي  آلخخىا أؼ ذكخ لؤلئسة، ال لعمٍي كال إلما
كال نفعًا، يقػؿ بأنيع ال يسمكػف ألنفديع ضخًا  الذخؾ بعيشو، ككيف يشادكف بػالية األئسة، وهللا 

اَواِت  :كلػ كانػا يشفعػف غيخىع، ألقّخ هللا بػاليتيع كسا يّجعػف، قاؿ تعالى ٍَ َْ رَبَّ امصٍّ ٌَ كُْو 
ا ًْ َجْفًػا َوََّل ََضًّ جُْفِصِٓ

َ
ٍْيُِهَٔن أِل ْوِِلَاَء ََّل َح

َ
َْ ُدوُِِّ أ ٌِ ًْ َْذُت ـَاَّتٍّ

َ
ُ كُْو أ رِْض كُِو اَّللٍّ

َ
 .[16]الخعج:  َواأْل

إّف أركاف الجيغ ثابتة بالقخآف الكخيع كالدشة الشبػية الرحيحة، فيي أركاف ستة ال خبلؼ في - ث
 أف يؤمغ العبج باهلل، كمبلئكتو، ككتبو، ذلظ عشج أىل الدشة كالجساعة، كالدمف الرالح، كىي

                                                                                                                                                                     

 (. 2/18، )دعائع االسبلـ: بابكتاب الكافي، الكميشي، كتاب اإليساف،  (1)
 (.342صفخؽ كتاريخ، إحداف إليي ضييخ، ) -الذيعة كالتذيع انطخ:  (2)
 .(59ص) ،الذيعة كالدشة، إحداف إليي ضييخانطخ:  (3)
 (.72ص، )انطخ: الرفحة الدابقة (4)
 .(52)ص إحداف إليي ضييخ، ،الذيعة كالقخآفانطخ:  (5)
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ًْ ؿ تعالى: اقكرسمو، كاليػـ اآلخخ، كأف يؤمغ بالقجر، خيخه كشخه،  ُس َْ ٔا وُُسٔ ىَّ َٔ ْن حُ
َ
ىَيَْس اىِبٍّ أ

ْؾرِِب  ٍَ ٍَّْشِِق َوام اَلئَِهثِ َوامِهخَاِب َوانلٍّبِّينَِي َوَََت  ،كِتََو ام ٍَ ِْٔم اآلِخرِ َوام ِ َواِلَ ََ ةِاَّللٍّ ٌَ َ َْ ٌَ ٍَّ اىِبٍّ  َوىَِس
بِيوِ  ََ امصٍّ َصاننَِي َوابْ ٍَ اَل لََعَ ُضّتِِّ ذَوِي اىُلْرَّب َواِلََخاََم َوام ٍَ ائِينَِي َوِِف امّرِكَاِب  ،ام اَلةَ  ،َوامصٍّ كَاَم امصٍّ

َ
 ،َوأ

ََكةَ َوَََت   .(1)[177 ]البقخة:  امزٍّ

َباِرًزا َيْػًما ِلمشَّاِس، َفَأَتاُه ِجْبِخيُل َفَقاَؿ:  َكاَف الشَِّبيُّ  "قاؿ: عغ أبي ىخيخة  كفي الدشة:
ِ َكَمبَلِئَكِتِو، َكُكُتِبِو، َكِبِمَقاِئِو، َكُرُسِمِو  َما اإِليَساُف؟ َقاَؿ:"  ،...""َكُتْؤِمَغ ِباْلَبْعثِ اإِليَساُف َأْف ُتْؤِمَغ ِباّللَّ

كهُ  ُثعَّ َأْدَبَخ َفَقاَؿ:"   .(2)"َىَحا ِجْبِخيُل َجاَء ُيَعمُِّع الشَّاَس ِديَشُيعْ »َفَمْع َيَخْكا َشْيًئا، َفَقاَؿ:  "ُردُّ

يقػؿ شيخ اإلسبلـ ابغ تيسية في الخد عمى كػف اإلمامة ركغ مغ أركاف اإليساف، كأنو في    
كانػا  فشحغ نعمع باإلضصخار مغ ديغ دمحم بغ عبج هللا عقيجتيع يجب اإليساف بيع كبػاليتيع:" 

اف كما ك ،مغ ذلظ كلع يحكخ ليع شيئاً  ،عمى معخفة اإلمامة لع يجعل إيسانيع مػقػفاً  ،إذا أسمسػا
فإذا عمع  ،ليحرل ليع بو اإليساف ،أحج أركاف اإليساف ال بج أف يبيشو الخسػؿ ألىل اإليساف

عمع أف اشتخاشو في اإليساف مغ  ،باالضصخار أف ىحا مسا لع يكغ الخسػؿ يذتخشو في اإليساف
أك ىي مغ باب ماال يتع الػاجب إال  ،فإف قيل قج دخمت في عسػـ الشرػص ،أقػاؿ أىل البيتاف

 ،قيل ىحا كمو لػ صح لكاف غايتو أف تكػف مغ بعس فخكع الجيغ ،أك دؿ عمييا نز آخخ ،وب
 .(3)"ال تكػف مغ أركاف اإليساف

 اإليسان بالكتب:. 4

، -مغ مدائل اإليساف غيخىاك- سدألة اإلمامةلقج تأثخت ىحه السدألة عشج الذيعة ب
هللا بيا مغ سمصاف، حيث ادعت أف  شدؿيُ ع كالتي ل بجانب الكتب الدساكية، مقجسة فآمشت بكتب

زعست عمييع الدبلـ، ك  هللا سبحانو أندؿ عمى أئستيا كتبًا مغ الدساء، كسا أندؿ كتبو عمى أنبيائو
كنيا أفيع يقخ  ،الكتب الدساكية التي ندلت عمى األنبياء جسيع عذخ اثشبأف لجػ األئسة اإل

باب أف األئسة عشجىع جسيع )باًبا ليحا السػضػع بعشػاف:  ، كقج أفخد الكميشيكيحتكسػف إلييا
كزعسػا أف ىشاؾ ، (4)(كأنيع يعخفػنيا عمى اختبلؼ ألدشتيا الكتب التي ندلت مغ عشج هللا 

                                                           

 (.1/11، )صحيح البخارؼ  (1)
عغ اإليساف، كاإلسبلـ، كاإلحداف، كعمع  سؤاؿ جبخيل الشبي  :بابصحيح البخارؼ، كتاب اإليساف، ) (2)

 (. 50، ح/1/19(، )الداعة
 .(85/ 1) ابغ تيسية، ،مشياج الدشة الشبػية في نقس كبلـ الذيعة القجرية (3)
 . (1/227) كتاب الحجة، ميشي،الكافي، الك (4)
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مرحف فاشسة، كلػح فاشسو،  عشجىعقبل أف يأتيو السػت، ك  كتاب ُأندؿ عمى الخسػؿ 
 .(1)كالجامعة، كالجفخ

أبي : عغ -كسا يقخره شيػخيع-الكافي بدشج صحيح  ركػ : فقج مرحف فاطسة وأما
كإف عشجنا لسرحف فاشسة عمييا الدبلـ كما يجرييع ما مرحف فاشسة  "...عبج هللا عميو الدبلـ

فيو مثل قخآنكع ىحا  عمييا الدبلـ؟ قاؿ: قمت: كما مرحف فاشسة عمييا الدبلـ؟ قاؿ: مرحف
ج، قاؿ: قمت: ىحا وهللا العمع قاؿ: إنو لعمع كما ثبلث مخات، وهللا ما فيو مغ قخآنكع حخؼ كاح

 .(2)"ىػ بحاؾ
 "... قاؿ جابخ:الكافي عغ أبي عبج هللا عميو الدبلـ قاؿ: ، فقج ركػ وأما لؾح فاطسة

أشيج باهلل أني دخمت عمى أمظ فاشسة عمييا الدبلـ في حياة رسػؿ هللا صمى هللا عميو كآلو 
" "أخزخ، ضششت أه مغ زمخد، كرأيت فيو كتاباً  فيشيتيا بػالدة الحديغ، كرأيت في يجييا لػحاً 

أبيس شبو لػف الذسذ، فقمت ليا: بأبي كأمي يا بشت رسػؿ هللا صمى هللا عميو كآلو ما ىحا 
مػح؟ فقالت: ىحا لػح أىجاه هللا إلى رسػلو صمى هللا عميو كآلو فيو اسع أبي كاسع بعمي: كاسع ال

 (.3)..."ابشي، كاسع األكصياء مغ كلجؼ، كأعصانيو أبي ليبذخني بحلظ،

الكافي عغ أبي بريخ قاؿ: دخمت عمى أبي عبج هللا  فقج ركػ  الجامعة، والجفخ،وأما 
قمت: جعمت  أبا دمحم كإف عشجنا الجامعة كما يجرييع ما الجامعة؟ قاؿ:يا " ثع قاؿ: ...عميو الدبلـ

 ،فجاؾ كما الجامعة؟ قاؿ: صحيفة شػليا سبعػف ذراعا بحراع رسػؿ هللا صمى هللا عميو كآلو
يحتاج الشاس إليو حتى  يءمغ فمق فيو كخط عمي بيسيشو، فييا كل حبلؿ كحخاـ ككل ش كإمبلئو

إلي فقاؿ: تأذف لي يا أبا دمحم؟ قاؿ: قمت: جعمت فجاؾ إنسا أنا  كضخب بيجه ،األرش في الخجش
قاؿ: قمت: ىحا  -كأنو مغزب-لظ فاصشع ما شئت، قاؿ: فغسدني بيجه كقاؿ: حتى أرش ىحا 

ثع سكت ساعة، ثع قاؿ: كإف عشجنا الجفخ كما يجرييع ما ، وهللا العمع قاؿ إنو لعمع كليذ بحاؾ

                                                           

، (2/586أصػؿ محىب الذيعة اإلمامية اإلثشي عذخية،عخض كنقج، لمجكتػر ناصخ القفارؼ، )انطخ: (1)
 (.  213صأصػؿ كتاريخ الفخؽ اإلسبلمية، مرصفى بغ دمحم بغ مرصفى، )

 ،كمرحف فاشسة عمييا الدبلـفيو ذكخ الرحيفة كالجفخ كالجامعة : باب، كتاب الحّجة الكافي، الكميشي، (2)
بحار (، 33، )صعباس القسي ،بيت األحداف(، 5/334) ،السازنجراني، شخح أصػؿ الكافي، كانطخ: (1/239)

 (.26/18، ) السجمدي، األنػار
 . (1/8) ،الكافي، الكميشي، الرفحة السقجمة (3)
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: كعاء مغ أدـ فيو عمع الشبييغ كالػصييغ، كعمع العمساء الحيغ كما الجفخ؟ قاؿ الجفخ؟ قاؿ قمت:
 .(1)"مزػا مغ بشي إسخائيل، قاؿ قمت: إف ىحا ىػ العمع، قاؿ: إنو لعمع كليذ بحاؾ

تعتسج عمى تحخيف القخآف الكخيع نرًا كزعسػا أف القخآف الكخيع محّخؼ، كركاياتيع كميا 
، كأف القخآف الحؼ ندؿ بو ؼ السدمسيغ ليذ القخآف كموأف القخآف الستجاكؿ بيغ أيجكمعشى، كقالػا

أف عجد اآليات السححكفة القخآنية أحج عذخ ألف فقط، ك  سبعة عذخ ألف آية جبخيل عمى دمحم 
عغ أبي عبج هللا )عميو  ،فقج جاء في الكافي ،(2)آية أك أثشي عذخ آية أك أربعة آالؼ آية

سبعة عذخ ألف  "إف القخآف الحؼ جاء بو جبخئيل )عميو الدبلـ( إلى دمحم  الدبلـ( قاؿ:
كتبت إلى أبي الحدغ مػسى )عميو الدبلـ( " عغ عمي بغ سػيج قاؿ:، كجاء فيو أيزًا: (3)"آية

ائتسشػا عمى كتاب هللا " أسألو عغ حالو كعغ مدائل كثيخة إلى أف قاؿ: كىػ في الحبذ كتاباً 
بتأليف كتاب ضخع إلثبات  ،قاـ الشػرؼ الصبخسي أحج عمسائيع الكبارك  .(4)"فحخفػه كبجلػه

 .(5)تحخيف القخآف سساه )فرل الخصاب في إثبات تحخيف كتاب رب األرباب(

جسيعيا التي ندلت عمى األنبياء كالسخسميغ عمى  اإليساف بالكتبعميشا هللا تعالى أكجب و
كىػ القخآف الكخيع، - كجو العسػـ، كبالكتاب الحؼ ُأندؿ عمى دمحم عميو الربلة كالدبلـ خاصةً 

الحؼ ندخ هللا بو جسيع الكتب الدساكية، كتعّيج بحفطو مغ التحخيف كالتبجيل كالزياع، قاؿ 
نْلَا اَّّلِنْ  تعالى: َُ َُزٍّ ، فسغ حّخؼ أك أنكخ شيء مشو، فقج [9 ]الحجخ: َر ِإَوٍُّا َِلُ َْلَاـُِظٔنَ إٍُِّا ََنْ

 نقس أحج أركاف الجيغ، السعمـػ مغ الجيغ بالزخكرة.

 بالسالئكة:اإليسان . 5

بػجػد السبلئكة، كأنيع في الدساء كيفعمػف ما يؤمخكف، كأعجادىع كثيخة ال الكميشي  تقجيع
كلكغ تجخل مدألة الػالية أيزًا في عقيجتيع ال مفخ، حيث يدتصيع أىل األرض أف يحرػىع، 

عغ أبي جعفخ عميو يجيشػف بػالية أئسة الذيعة، فقج جاء في الكافي،  السبلئكة بأف الكميشي يخكؼ 

                                                           

 ،كالجامعة كمرحف فاشسة عمييا الدبلـفيو ذكخ الرحيفة كالجفخ : باب، كتاب الحّجة الكافي، الكميشي، (1)
(1/239). 
عقيجة الذيعة ، ك (723/ 1مع الذيعة االثشي عذخية في األصػؿ كالفخكع، د.عمي الدالػس، )انطخ:  (2)

 .(16ص) ، السكتبة الذاممة،الكفخية
 . (2/634)،باب الشػادر اإليساف، الكافي، الكميشي، كتاب (3)
 . (8/125)ة، كتاب الخكضالكافي، الكميشي،  (4)
  (.3/310، )العاممي، انطخ: االنترار (5)
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وهللا إف في الدساء لدبعيغ صفا مغ السبلئكة، لػ اجتسع أىل  "الدبلـ قاؿ: سسعتو يقػؿ:
  .(1)" ا أحرػىع كإنيع ليجيشػف بػاليتشااألرض كميع يحرػف عجد كل صف مشيع م

ففي بحار األنػار ادعى أف ، ماـ عميخمقػا مغ نػر اإل السبلئكة بأفَّ كالذيعة يعتقجكف 
ثع فتق نػر ابغ أبي شالب فخمق مشو السبلئكة، فشػر أنو قاؿ:"  ركاية عغ رسػؿ هللا في 

هللا كنػر ابغ أبي شالب أفزل كنػر ابغ أبي شالب مغ نػر  السبلئكة مغ نػر ابغ أبي شالب
 .(2)" مغ السبلئكة

مقػا مغ قػليع أف السبلئكة خُ ف لجييع، عغ انحخافات عقجيةتج ببل شظ انحخاؼ ناحاكى
 :، َقاَلْت: َقاَؿ َرُسػُؿ هللِا رضي هللا عشيا َعْغ َعاِئَذةَ ،لمحجيث الرحيح تساماً  اً مخالف عمينػر 

ا ُكِصَف َلُكعْ ُخِمَقِت اْلَسبَلِئَكُة ِمْغ " ـُ ِمسَّ  .(3)"ُنػٍر، َكُخِمَق اْلَجافُّ ِمْغ َماِرٍج ِمْغ َناٍر، َكُخِمَق آَد

، فسغ أيغ أتػا كقج ُخمق مسا ُخمق مشو البذخ، إلنو بذٌخ أيزاً  ،فاإلماـ عمي مغ بشي آدـ
 .بيحه االفتخاءات؟

 اإليسان باليؾم اآلخخ:. 6

أف الجنيا  فمقج قاؿ في أخباره:"، لئلماـ بكل ما فييا بأف أمخ اآلخخة جعي الكميشيي
عغ  ؼ خك كي ،(4)جائد لو ذلظ مغ هللا" ،كيجفعيا إلى مغ يذاء ،كاآلخخة لئلماـ يزعيا حيث يذاء

َْ َُِصيٍب " :الرادؽ في قػلو تعالى ٌِ ِ ا َِلُ ِِف اآْلِخَرة ٌَ أؼ ليذ لو في دكلة  ،[20]الذػرػ:  َو
 .(5)"الحق مع القائع نريب

أّكؿ الذيعة آيات القخآف الكخيع الستعمقة باليػـ اآلخخ فخخجػا باعتقادات باشمة كمشكخة،  ك 
في البعث كالحذخ كالحداب كالسيداف كالرخاط كالخجعة، كسا تحجث عغ ذلظ السجمدي في كتابو 

إلنكار أمخ محاكلة كىحه ، لسغ أنكخ الخجعة ىعال إيساف عشجيدعسػف أنو ك ،(6) -بحار األنػار
                                                           

 (.1/437كتاب الحّجة، باب: فيو نتف كجػامع مغ الخكاية في الػالية، )الكافي، الكميشي،(1)
 .(25/16حار األنػار، السجمدي، ) ب(2)
 .(2996، ح/2294/ 4) ، كتاب الدىج كالخقائق، )باب: في أحاديث متفخقة(،صحيح مدمع (3)
 .(1/409) ،أف األرض كميا لئلماـ عميو الدبلـ: باب، الكافي، الكميشي، كتاب الحّجة (4)
 السجمدي، ،بحار األنػار (،1/436، )َباٌب ِفيِو ُنَكٌت َكُنَتٌف ِمَغ التَّْشِديِل ِفي اْلَػالَيةِ  ،كتاب الحّجة، الكافي (5)
مرصفى  ،تفديخ القخآف (،4/568، )الحػيدؼ بج عمي العخكسي ، تفديخ نػر الثقميغ (،51/63)ك (،24/349)

  .(5/396، )لكػرانيا ،معجع أحاديث السيجؼ (،3/58، )الخسيشي
كف بالخجعة: رجعة السيجؼ صاحب الدخداب، كعشجىع اليـػ اآلخخ الخجػع إلى الجنيا بعج السػت، قرجي (6)

اإلمامية عمى معشاىا بأف هللا  يقػؿ السجمدي:" كإنسا السعػؿ في إثبات الخجعة عمى إجساع كضيػر السيجؼ،
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صخؼ قمػب الذيعة عغ ذلظ اليػـ، ألنيع ال يقخؤكف في بسا في ذلظ مغ اليػـ اآلخخ بالكمية، 
  ،(1)آيات اليـػ اآلخخ إال تأكيبلت شيػخيع لو بالخجعة

الترجيق بسا يكػف بعج السػت مغ فتشة القبخ كعحابو كنعيسو كالػاجب عمى كل مدمع 
ب كالسيداف كالرخاط كالجشة كالشار كأنيسا دار ثػاب كعقاب كبيػـ القيامة كالشذخ كالحذخ كالحدا

 لمسحدشيغ كالسديئيغ إلى غيخ ذلظ.
 القجر:القزاء و اإليسان ب. 7

جاء عغ أئستيع في الخكايات  بسافي القزاء كالقجر مختبط  إف اعتقاد الذيعة اإلمامية
السشدػبة إلييع، فإنيع يعتقجكف أنو ال جبخ خبلفًا لمجبخية، كال تفػيس خبلفًا لمسعتدلة، بل األمخ 
بيغ األمخيغ، كىحا األمخ ىػ سخ مغ أسخار هللا تعالى، دكف تفديخ دقيق لسعشى األمخ بيغ 

دكف أف يتكمف السخء فيسو كالبحث  األمخيغ، فالػاجب عمى الذيعي اإليساف كالتدميع السصمق لو
، كقج جاءت الخكايات السشدػبة إلى األئسة في (2)عشو، كالتأكج مشو، حفاضًا عمى معتقجاتو

امتشاعيع عغ تفديخ كبياف معشى األمخ بيغ األمخيغ لسغ سئل عشو، كمشيا ما ركؼ عغ أبي عبج 
 مغ سخ: فقاؿ ىػ؟ ما فقيل عع،ن: مشدلة؟ قاؿ كالقجر الجبخ بيغ ىل "حيغ ُسئل هللا أنو قاؿ:

 الدساء بيغ مسا "أكسع ، كفي ركاية أخخػ عغ أبي جعفخ كأبي عبج هللا أنيسا قاال:(3)هللا" أسخار
تفػيزًا،  كال جبخاً  ال نقػؿ إنا" عبج هللا أنو قاؿ: عغ أبي كمغ ىحه الخكايات أيزًا: .(4)كاألرض"

                                                                                                                                                                     

فكيف يصخؽ التأكيل عمى ما ىػ  ،يحيي أمػاتا عشج قياـ القائع عميو الدبلـ مغ أكليائو كأعجائو عمى ما بيشاه
مجسع ، ك (53/122)(،53/139)أنطخ: بحار األنػار، السجمدي،  ."انتيى ،فالسعشى غيخ محتسل ،معمـػ

 (.4/31البحخيغ، الذيخ الصخيحي، )
الػشيعة (، 29، )صعبجالخحسغ دمذقية، )اإلمامية اإلثشي عذخية( في محىب الذيعة ضاىخة التكفيخانطخ:  (1)

فؤاد بغ عبج  ،قخاءة في عقيجة الذيعة اإلمامية،(114ص) ، د: صالح الخقب،في كذف ششائع عقائج الذيعة
  (.100ص)، العديد الذميػب

 (.39-38دمحم رضا السطفخ،) اإلمامية، انطخ: عقائج (2)
 .(5/116)السجمدي،  األنػار، بحار (3)
 األنػار، ، بحار(1/159)، الجبخ كالقجر كاالمخ بيغ االمخيغ: باب، كتاب الّتػحيج الكميشي، الكافي، (4)

 .(5/51)السجمدي، 
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 جبخ " ال:كالقجر الجبخ عغ سئل أيزًا أنو قاؿ حيغعبج هللا  ، كعغ أبي(1)بل أمخ بيغ األمخيغ"
 .(2)بيشيسا..." مشدلة كلكغ قجر كال

، غ السعتدلةماالعتقاد  ىحا أصػليع في ت الذيعةأخحفقج  أفعاؿ العبادكأما اعتقادىع في 
 .(3)العبج ىػ الحؼ يخمق فعمو ، بلخمق أفعاؿ العبادهللا لع يأف فيع يقػلػف ب

قالو عشيع شيخ اإلسبلـ  بساكيسكغ أف نمخز قػؿ أك اعتقاد الذيعة اإلمامية في القجر، 
 ،كأف هللا ال يقجر أف ييجؼ مغ يذاء ،كيجخمػف في العجؿ التكحيب بالقجر" قاؿ:ابغ تيسية، حيث 

كغيخ ذلظ فبل يقػلػف  ،كيكػف ماال يذاء ،كأنو قج يذاء ماال يكػف  ،كال يقجر أف يزل مغ يذاء
 .(4)"كما لع يذأ لع يكغ ،كال إنو ما شاء كاف ،كال إنو عمى كل شيء قجيخ ،و خالق كل شيءإن

 مؽ خالل ما سبق يسكؽ القؾل:
فإنيع كإف اتفقػا مع أىل الدشة كالجاعة  ،يشاقس بعزو بعزاً محىبًا  ةمحىب الذيع أفّ 

اإليساف  اياقزبعس ، في كالدشة الشبػية الرحيحة ،القخآف الكخيع ػاخالففي عقائجىع، إال أنيع 
ي، كالتي أجسع عمييا الدمف الرالح مغ أىل الدشة جيغ اإلسبلمالالجػىخية األساسية في 

بيا إال األمع الكافخة الزالة، كحخفػا كبّجلػا، كتجخأكا عمى  ة، كأحجثػا أمػرًا كعقائج لع تأتكالجساع
أكجب عميشا األخح بيا عمى كجو ، كعمى كتبو، كرسمو، كعمى كل ما أندؿ هللا مغ أمػر، هللا 

 اإليساف كالتدميع.

  

  

                                                           

 بيغ األمخ كالتفػيس كاثبات الجبخ كإبصاؿ تعالى، عشو كالجػر الطمع السجمدي، باب نفى األنػار، بحار (1)
 .(5/4)كاالستصاعة،  االختيار كاثبات األمخيغ،

 األنػار، ، بحار(1/159)، الجبخ كالقجر كاالمخ بيغ االمخيغ: باب، كتاب الّتػحيج الكميشي، الكافي، (2)
 .(5/51)السجمدي، 

/ 1)،عبج هللا بغ إبخاىيع بغ عبج هللا: د، إعجاد، مشيج شيخ اإلسبلـ ابغ تيسية في الخد عمى الذيعةانطخ:  (3)
100). 

 . (99/ 1) ، ابغ تيسية،مشياج الدشة الشبػية مشياج الدشة الشبػية (4)
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 الثاني السبحث
 البخاري والكميشي بيؽأىسية اإليسان وفزائمو 

 
 كيذتسل عمى مصمبيغ:

 عشج البخارؼ  فزائمواإليساف ك  أىسيةالسصمب األكؿ: 
 عشج الكميشي فزائمواإليساف ك  أىسيةالسصمب الثاني: 

 

 

  



78 


 السظمب األول
 وفزائمو عشج البخاري  أىسية اإليسان

 

كأفزل عصاياه، نعسة اإليساف، التي ىي الشعسة  ،عمى عباده إّف مغ أعطع نعع هللا 
َكَلِكغَّ ّللاََّ َحبََّب ِإَلْيُكُع مشو تبارؾ كتعالى عمى مغ يذاء مغ عباده، قاؿ تعالى:  عطيسةكالسشة ال

يَساَف َكَزيََّشُو ِفي ُقُمػِبُكْع َكَكخََّه  ِ اإْلِ ِإَلْيُكُع اْلُكْفَخ َكاْلُفُدػَؽ َكاْلِعْرَياَف ُأكَلِئَظ ُىُع الخَّاِشُجكَف، َفْزبًل ِمَغ ّللاَّ
باإليساِف يشاؿ العبج سعادة الجنيا كاآلخخة، كيشاؿ ك  ،[8، 7 ]الحجخات: َكِنْعَسًة َوّللاَُّ َعِميٌع َحِكيعٌ 

 َصاِلًحا َعِسلَ  َمغْ  :كشيب العير، قاؿ تعالىحياة القمػب، ك الخاحة، كاستقخار القمب كشسأنيشتو، 
 َيْعَسُمػفَ  َكاُنػا َما ِبَأْحَدغِ  َأْجَخُىعْ  َكَلَشْجِدَيشَُّيعْ  َشيَِّبةً  َحَياةً  َفَمُشْحِيَيشَّوُ  ُمْؤِمغٌ  َكُىػَ  ُأْنَثى َأكْ  َذَكخٍ  ِمغْ 

محق كاليقيغ، بل إف لعقيجة، كبيا يتػصل العبج أىع مباحث ال مغاإليساف  سدائلف[، 97 ]الشحل:
، كاإليساف يجفع بالعبج لمقياـ بكل في الجنيا كاآلخخة متػقف عمى اإليساف الرحيحالفػز كالفبلح 

في اآليات  تعالىالرالحات، مغ األقػاؿ كاألفعاؿ، فيحيا عمى إثخىا حياًة شيبًة كسا كعج هللا 
َمْغ َعِسَل َصاِلًحا ِمْغ َذَكٍخ َأْك ُأْنَثى َكُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشَُّو َحَياًة َشيَِّبًة   قاؿ تعالى:الكخيسة، 

فبل يدخط ، كبحلظ يشاؿ رضى الخحسغ، [97]الشحل:َكَلَشْجِدَيشَُّيْع َأْجَخُىْع ِبَأْحَدِغ َما َكاُنػا َيْعَسُمػفَ 
التي تؤدؼ بالعبج إلى الحؿ كاليػاف  ، كبالتالي يشجػ مغ ذؿ السعاصي كالحنػبعميو أبجاً 

كالخدخاف كالزياع ككآبة العير في الجنيا، كالخدؼ كالعحاب في اآلخخة، كفػؽ ذلظ كمو غزب 
كمو  خدؼ عغ اإليساف كمتختب عميو، كاليبلؾ كالجمار كال ناتج كبالجسمة فالخيخ كمو، الخب 

ميا اإلماـ البخارؼ في أكؿ صحيحو مغ كألىسية ىحه السدألة قجَّ ، إنسا يكػف بفقج اإليساف كنقرو
 كبياف ذلظ ما يمي:، خبلؿ كتاب اإليساف

 :أىسية اإليسان عشج البخاري أواًل: 

اىتع اإلماـ البخارؼ بكتاب اإليساف، كجعمو في مقجمة صحيحو، كابتجأ بالحجيث عشو، ألنو   .1
التمفع كالشصق، فبل بج  أصل الجيغ كالعبادة، كيذتسل عمى أربعة أمػر ىي: قػؿ المداف أكاًل، كىػ

لمسدمع مغ التمفع بالذيادتيغ، شيادة أف ال إلو إال هللا، كأف دمحمًا رسػؿ هللا، كىحا القػؿ مختبط 
بإقخار القمب كيقيشو، كىػ الترجيق كاالعتخاؼ بسا نصقو لدانو، كما يتفخع عغ ذلظ مغ 

ا كقخ في القمب البج مغ اإلخبلص كالشية كالرجؽ، كغيخ ذلظ مغ أعساؿ القمػب، كترجيقًا لس
ترجيق ذلظ بعسل الجػارح، كالربلة، كالرياـ، كالدكاة، كالرجقة، كالحج، كالجياد، كاألمخ 
بالسعخكؼ، كالشيي عغ السشكخ، كاإلتياف بكل أفعاؿ الخيخ، كاالنتياء عغ كل أفعاؿ السشكخات 

، كليحا فّدخ البخارؼ اإليساف كالسحخمات، إيسانًا كترجيقًا باهلل كرسػلو، كبسا جاء بو مغ عشج هللا
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)القمب(، يديج  بأنو قػؿ كعسل، قػٌؿ بالمداف، كعسٌل بالجػارح كاألركاف، كترجيٌق بالجشاف
ُأِمْخُت َأْف ُأَقاِتَل الشَّاَس " قاؿ: عغ ابغ عسخ، أف رسػؿ هللا ك  .(1)بالصاعة، كيشقز بالسعرية

َكاَة، َفِإَذا َفَعُمػا َحتَّى َيْذَيُجكا َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ  بَلَة، َكُيْؤُتػا الدَّ ِ، َكُيِقيُسػا الرَّ ّللاَُّ، َكَأفَّ ُمَحسًَّجا َرُسػُؿ ّللاَّ
ـِ، َكِحَداُبُيْع َعَمى ّللاَِّ   .(2)"َذِلَظ َعَرُسػا ِمشِّي ِدَماَءُىْع َكَأْمَػاَلُيْع ِإالَّ ِبَحقِّ اإِلْسبَل

مدائل أصػؿ الجيغ، فقج أكرد البخارؼ في مقجمة إّف السقرػد مغ كتاب اإليساف، ُجلَّ 
َباِرًزا َيْػًما ِلمشَّاِس، َفَأَتاُه  َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة، َقاَؿ: َكاَف الشَِّبيُّ كتاب اإليساف مغ صحيحو الجامع، 

ِ َكَمبَلِئَكِتِو، " ِجْبِخيُل َفَقاَؿ: َما اإِليَساُف؟ َقاَؿ: َكُكُتِبِو، َكِبِمَقاِئِو، َكُرُسِمِو َكُتْؤِمَغ اإِليَساُف َأْف ُتْؤِمَغ ِباّللَّ
كهُ »ُثعَّ َأْدَبَخ َفَقاَؿ:  ِباْلَبْعِث...". ، (3)"َىَحا ِجْبِخيُل َجاَء ُيَعمُِّع الشَّاَس ِديَشُيعْ " َفَمْع َيَخْكا َشْيًئا، َفَقاَؿ:« ُردُّ

اإليساف في مدساه، كجو، كالػجو اآلخخ أف يكػف السقرػد مشو ىػ اإلسع نفدو، يعشي  ىحا مغ
كالسدائل الستعمقة بو، كسا القػؿ في زيادتو كنقرانو، كالفخؽ بيغ إسع اإليساف كاإلسبلـ، 
كتفاضل أىل اإليساف في األعساؿ، كأف اإليساف ىػ العسل، كباقي األبػاب التي أدرجيا البخارؼ 

 .(4)في صحيحو تحت كتاب اإليساف

فسغ استكسميا، استكسل اإليساف، كسا  جكد كسشغ، كح مغ أىسية اإليساف أنو فخائس كشخائع، .2
: : ذكخ ذلظ البخارؼ في صحيحو، حيث قاؿ َكَكَتَب ُعَسُخ ْبُغ َعْبِج الَعِديِد ِإَلى َعِجؼِّ ْبِغ َعِجؼٍّ

، َكَمْغ َلْع َيْدَتْكِسْمَيا ِإفَّ ِلئْلِيَساِف َفَخاِئَس، َكَشَخاِئَع، َكُحُجكًدا، َكُسَشًشا، َفَسِغ اْسَتْكَسَمَيا اْسَتْكَسَل اإِليَسافَ »
ُصْحَبِتُكْع َلْع َيْدَتْكِسِل اإِليَساَف، َفِإْف أَِعْر َفَدُأَبيُِّشَيا َلُكْع َحتَّى َتْعَسُمػا ِبَيا، َكِإْف َأُمْت َفَسا َأَنا َعَمى 

 .(5)"ِبَحِخيزٍ 
نيع إاىتع اإلماـ البخارؼ بسدألة اإليساف، كذلظ ألنيا أكؿ مدألة اختمف فييا السدمسيغ، حيث  .3

متفقيغ في مدائل أصػؿ الجيغ، إال ىحه السدألة فقج حجث نداع فييا كاختبلؼ آراء، كلع يكغ 
حجث قبميا نداع في تمظ السدائل كالعقائج، إال في مدائل الفخكع كالفقو، كلكغ ىحه حجث فييا ما 

                                                           

 (. 1/7، )بج العديد بغ عبج هللا الخاجحي، عشخح كتاب اإليساف ألبي عبيجانطخ:  (1)
ََكةَ  َباٌب:صحيح البخارؼ، كتاب اإليساف، ) (2) ُٔا امزٍّ اَلةَ َوَحَ ٔا امصٍّ كَاُم

َ
ٔا َوأ ًْ ـَإِْن حَاةُ ُٓ ٔا َشبِييَ (، [5]التػبة:  ـََخيَّ

 (. 25، ح/1/14)
عغ اإِليساف، كاإِلسبلـ، كاإلحداف، كعمع  )باب: سؤاؿ جبخيل الشَّبي كتاب اإليساف، صحيح البخارؼ، (3)

اعة(، )  (.12/9(، فتح البارؼ، ابغ حجخ، )50، ح/1/19الدَّ
 (.2، )صالذيخ يػسف الغفيز، شخح كتاب اإليسافانطخ:  (4)
مشار (، كانطخ: 1/10" (، )ُبشي اإلسبلـ عمى خسذٍ  ":ي بؿ الشػ ق :بابصحيح البخارؼ، كتاب اإليساف،)  (5)

 (.1/73، )حسدة دمحم قاسع، القارؼ شخح مخترخ صحيح البخارؼ 
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مغ اختبلؼ كنداع، فطيخت بجع في القخنيغ الثاني كالثالث اليجخؼ، كاإلرجاء، كاالعتداؿ، 
كالخػارج، كالتجيع، كالشرب، كالتذيع، كالترػؼ، كالتعرب لذخز، كتخؾ الدشغ الثابتة، لحلظ 

مغ خبلؿ  ،اىتع اإلماـ البخارؼ بالخد عمى تمظ البجع كالفخؽ بالدشغ الثابتة عغ رسػؿ هللا
تاب اإليساف، فحكخ فيو محىب أىل الدشة كالجساعة في حقيقة اإليساف، مغ أنو قػؿ كعسل، ك

أمػر دعائكع إيسانكع، ك باب) يديج كيشقز، كفي ذلظ رد عمى تمظ الفخؽ كالبجع، كمشيا:
مغ اإليساف أف يحب ألخيو  تفاضل أىل اإليساف في األعساؿ، أف اإليساف ىػ العسل، اإليساف،

ما يحب لشفدو، عبلمة اإليساف حب األنرار، الربلة مغ اإليساف، اتباع الجشائد مغ اإليساف، 
(، كمغ ثع الخد عمى كل مبتجع ضيخت عشجه بجعة في أؼ مدألة مغ زيادة اإليساف كنقرانو

ذ، حيث أف السخجئة فسثبًل حجيث الشبي عميو الربلة كالدبلـ لػفج عبج القي ،(1)مدائل الجيغ
عمى سبيل السثاؿ لتمظ الفخؽ كالسحاىب، ادعت أف اإليساف عبارة عغ قػؿ، كالعسل ليذ داخبًل 
فيو، ففي ىحا الحجيث رد عمييع مغ أف اإليساف قػٌؿ كعسل يديج بالصاعة كيشقز بالسعرية، 

اِس، َفَأَتاُه ِجْبِخيُل َفَقاَؿ: َما اإِليَساُف؟ َقاَؿ: َباِرًزا َيْػًما ِلمشَّ  َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة، َقاَؿ: َكاَف الشَِّبيُّ 
ِ َكَمبَلِئَكِتِو، َكُكُتِبِو، َكِبِمَقاِئِو، َكُرُسِمِو َكُتْؤِمَغ ِباْلَبْعثِ » ـُ؟ «. اإِليَساُف َأْف ُتْؤِمَغ ِباّللَّ َقاَؿ: َما اإِلْسبَل

ـُ: َأْف َتْعُبَج ّللاََّ، َكاَل ُتْذِخؾَ  َكاَة الَسْفُخكَضَة، َكَتُرػـَ  َقاَؿ:" اإِلْسبَل َؼ الدَّ بَلَة، َكُتَؤدِّ ِبِو َشْيًئا، َكُتِقيَع الرَّ
 .(2)"...َرَمَزافَ 

"أصل اإليساف في القمب، كىػ قػؿ القمب كعسمو، كىػ إقخار  يقػؿ شيخ اإلسبلـ:
كما كاف في القمب فبلبج أف يطيخ مػجبو كمقتزاه عمى الجػارح، ، بالترجيق كالحب كاالنقياد

، كليحا كفّدخ اإليساف بسا فّدخ بو اإلسبلـ ألنو أراد بالذيادتيغ أف يذيج بيسا ضاىخًا كباششاً 
كانت األعساؿ الطاىخة ترجيق لسا في القمب، كدليل عميو، لكغ ما في القمب ىػ األصل لسا 

 .(3)"عمى الجػارح

عغ  لمشبي  كسؤالويساف عشج البخارؼ، فقج أفخد بابًا لحجيث جبخيل عميو الدبلـ اإل ألىسية .4
، الشتسالو عمى شخح معشى اإليساف الحؼ يذتسل عمى جسيع كضائف العبادات الطاىخة اإليساف

                                                           

مشيج اإلماـ البخارؼ في ترحيح (، كانطخ: 1/1، )الذيخ يػسف الغفيز، كتاب اإليساف شخح انطخ:  (1)
 (.56، )صأبػ بكخ كافي، عميميا ) مغ خبلؿ الجامع الرحيح (األحاديث كت

عغ اإليساف، كاإلسبلـ، كاإلحداف، كعمع  سؤاؿ جبخيل الشبي  :باب) ،كتاب اإليساف صحيح البخارؼ، (2)
 (.50، ح/1/19) (،الداعة

 . بترخؼ(552/ 7) ، ابغ تيسية،مجسػع الفتاكػ  (3)
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(1)كالباششة، فسعطع عمػـ الجيغ تخجع إلى ىحا الحجيث
َباُب ُسَؤاِؿ ِجْبِخيَل الرحيح،جاء في.

اَعةِ  الشَِّبيَّ  ـِ، َكاإِلْحَداِف، َكِعْمِع الدَّ َجاَء " َلُو، ُثعَّ َقاَؿ: َكَبَياِف الشَِّبيِّ ، َعِغ اإِليَساِف، َكاإِلْسبَل
ـُ ُيَعمُِّسُكْع ِديَشُكعْ  بَل ِلَػْفِج َعْبِج الَقْيِذ ِمَغ  الشَِّبيُّ  ، َكَما َبيَّغَ "َفَجَعَل َذِلَظ ُكمَُّو ِديًشا" "ِجْبِخيُل َعَمْيِو الدَّ

ُّ  اإِليَساِف، َكَقْػِلِو َتَعاَلى: َْ ُحْلتََو ٌِِْ ًِا ـَيَ َْ يَبْخَِؼ َدْيَ اإْلِْشاَلِم دِي ٌَ  .(2)[85]آؿ عسخاف:  َو
أصل الجيغ كأساسو، معخفة هللا تعالى بألػىيتو، كربػبيتو، كأسسائو، كصفاتو، كاإليساف  .5

كالترجيق بشبػة دمحم 
(3)،  ِ ُأِمْخُت َأْف ُأَقاِتَل الشَّاَس َحتَّى " َقاَؿ: َعِغ اْبِغ ُعَسَخ، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ

ِ،َيْذَيُجكا َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَُّ، َكَأفَّ   .(4)الحجيث" ... ُمَحسًَّجا َرُسػُؿ ّللاَّ
عّمق بيا أسباب الدعادة، كاستحقاؽ الجشة  مدائل اإليساف مغ السدائل العطيسة ججًا، فاهلل  .6

، أمػر اإليساففمخز اإلماـ البخارؼ ذلظ فيسا أكرده في باب  ،(5)اإليساف فيو الفبلح كالشجاةكأّف 
، ككمسة اآلية يعشي أف ما بعج ىحه اآلية [ اآلية1 ]السؤمشػف: اْلُسْؤِمُشػفَ َقْج َأْفَمَح  :قػلو تعالى

 .(6)اآليات التي فييا تفريل لخراؿ السؤمشيغ
بعج انتياء البخارؼ مغ باب بجء الػحي، أخح يذخح السقاصج الذخعية التي مغ أىسيا  .7

اإليساف، ألنو أساس األعساؿ، كمبلؾ األمخ كمو، كالذخط األكؿ في صحتو، كالباقي مبشي عميو، 
يَسافِ كمذخكط بو، فيػ أكؿ ما أكجبو هللا عميو، كسا دّؿ عميو قػلو تعالى:  َفَقْج  َكَمْغ َيْكُفْخ ِباإْلِ

 .(7)[5]السائجة:  َحِبَط َعَسُمُو َكُىَػ ِفي اآْلِخَخِة ِمَغ اْلَخاِسِخيغَ 
اعتقاد البخارؼ أف األعساؿ داخمة في مدسى اإليساف، فيي تعج مغ أىع صفات السؤمغ، ككل  .8

ما يقػـ بو السؤمغ مغ أعساؿ مفخكضة عميو، ُتعج مغ اإليساف، كتحت مدساه، كلحلظ قّجـ كتاب 
أكاًل، ثع أكرد بعجه كتاب الربلة، كتاب الصيارة، كتاب الرياـ، كتاب الدكاة، كتاب  اإليساف

الحج، كغيخ ذلظ مغ أنػاع العبادات العسمّية الفعمّية، كذلظ ألنيا مغ ضسغ اإليساف، كتشجرج 

                                                           

 (. 1، )صاد البجرعبج السحدغ بغ حسج العبّ ، الجيغشخح حجيث جبخيل في تعميع انطخ:  (1)
عغ اإليساف، كاإلسبلـ، كاإلحداف، كعمع  باب سؤاؿ جبخيل الشبي  ،كتاب اإليساف صحيح البخارؼ، (2)

 (. 1/19) ،الداعة
 (. 1/40( ك)1/7، )الغشيساف، شخح كتاب التػحيج مغ صحيح البخارؼ انطخ:  (3)
َكاَة َفَخمُّػا َسِبيَمُيعْ  ٌب:)با ،كتاب اإليساف صحيح البخارؼ، (4) بَلَة َكآَتُػا الدَّ  (،[5]التػبة:  َفِإْف َتاُبػا َكَأَقاُمػا الرَّ
 (.  25، ح/1/14)
 (.42، )صالذبل مي بغ عبج العديد، عمدألة اإليساف دراسة تأصيميةانطخ:  (5)
 (. 1/14) (،باب: أمػر اإليساف) ،كتاب اإليساف صحيح البخارؼ، (6)
  .(1/85) ، كانطخ: إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ، القدصبلني،انطخ: السخجع الدابق (7)
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لقػؿ هللا (، مغ قاؿ إف اإليساف ىػ العسل) :باب فأكرد .(1)تحتو، فيي أمػر مختبصة بالعقيجة
ئُنَ تعالى:  ٍَ ًْ َتْػ ا ُنُِْخ ٍَ ِ ا ة َْ ٔ ٍُ ورِثُْخ

ُ
ٍُِّث اىٍِِّت أ [ كقاؿ عجة مغ أىل العمع 72 ]الدخخؼ: َوحِيَْم اجَل

ئُنَ في قػلو تعالى:  ٍَ ٔا َحْػ ا ََكُُ ٍٍّ ْْجَػنَِي َخ
َ
ًْ أ ُٓ نَلٍّ

َ
َرّبَِم ىَنَْصأ َٔ [ عغ قػؿ: ال إلو إال 93 ]الحجخ: ـَ

ِو اىَػاِمئُنَ  هللا، كقاؿ: ٍَ َذا ـَيَْيْػ َْ ٍِرِْو  ِ   .(2)[61]الرافات:  م
مغ عطيع مدألة اإليساف عشج البخارؼ، أف أىل اإليساف بسشدلة الخأس مغ الجدج، ألنو  .9

فعغ  ،(3)مختبط بو ارتباشًا كثيقًا، ال يسكغ االنفكاؾ عشو، كيذعخ بسا يذعخ بو الجدج، كيتأثخ بو
ِىْع َكَتَعاُشِفِيْع، " :قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  الشعساف بغ بذيخ  َتَخػ الُسْؤِمِشيَغ ِفي َتَخاُحِسِيْع َكَتَػادِّ

ى َيِخ َكالُحسَّ  .(4)"َكَسَثِل الَجَدِج، ِإَذا اْشَتَكى ُعْزًػا َتَجاَعى َلُو َساِئُخ َجَدِجِه ِبالدَّ
اإليساف ىػ أصل الجيغ ك  اإليساف عشج البخارؼ أصل كمقتزى، فاألصل الترجيق بالقمب، .10

، كالسقتزى ىػ القػؿ كالعسل بالجػارح كاألركاف، كالسؤمشػف حقًا كأمثاؿ الرحابة كأساس السمة
رضػاف هللا عمييع، ندؿ اإليساف في أصل قمػبيع، ثع تعّمسػا القخآف، ثع تعّمسػا الدشة، فاإليساف 

عمع أكاًل، كعمى باقي األبػاب تاليًا، تقّجـ عمى العمع، كليحا اىتّع بو البخارؼ، كقجمو عمى باب ال
"تعمسشا اإليساف ثع تعمسشا القخآف، فازددنا بو  كىحا ما أكجه كأشار إليو الرحابة، حيشسا قالػا:

إيسانًا، كيأتي أقػاـ يتعمسػف القخآف، ثع يتعمسػف اإليساف، يذخبػنو شخب الساء"، يعشي أف مغ تعمع 
فػقعػا في تحخيفو،  -كىحا كثيخ لؤلسف-و شيء البتة، القخآف قبل اإليساف، فإنو ال يفقو في

كضّيعػا حجكده، كاإليساف إذا ضاع، ضاعت األمانة التي ىي مغ فخكع اإليساف السػجػد في 
 .(5)القمب، كاإلنداف الخائغ ليذ عشجه إيساف

 :اإليسان عشج البخاري ثانيًا: فزائل 

في الجنيا  سشدلةكناؿ بو العبج ال ،القمػب استشارت بوك  ،اكتدبتو الشفػس ماإف أشخؼ 
ال الستتبع لكتاب هللا ، كإف سل ديشوتسل شخرية السدمع، كيكتفباإليساف تك،اإليساف، ىػ كاآلخخة

ما لع يكغ  ،السدمع أعساؿمغ بل عسل يرح فو، يحري آياتو الجالة عمى فزميدتصيع أف 

                                                           

 (. 4انطخ: شخح كتاب اإليساف لرحيح البخارؼ، لمذيخ عبج هللا بغ عبج الخحسغ بغ جبخيغ، )ص (1)
 (.1/14(، )مغ قاؿ إف اإليساف ىػ العسل :باب) صحيح البخارؼ، كتاب اإليساف، (2)
 (. 34، )صأبػ الفخج عبج الخحسغ بغ رجب الحشبمي، جامع العمـػ كالحكعانطخ:  (3)
 (. 6011، ح/8/10)، (رحسة الشاس كالبيائع :بابصحيح البخارؼ، كتاب األدب،)  (4)
، شخح سشغ ابغ ماجةانطخ: و(،7/12، )أبػ إسحاؽ الحػيشي األثخؼ ، شخح صحيح البخارؼ انطخ:  (5)

 ( . 4/6،)الخاجحي
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، كلحلظ اىتع البخارؼ إليسافعخؼ فزل ا، إف مغ عخؼ أف ىشاؾ جشة كنارك  ،باإليساف مقخكناً 
 ( لعطيع فزمو. اإليسافيحا الكتاب )ب

فزل مغ شيج أف ال إلو إال هللا، كأف دمحمًا رسػؿ هللا، صجقًا مغ قمبو كإيسانًا، فإف هللا يحـخ  .1
الصػيل، قاؿ حجيث عتباف ، ففي عميو الخمػد في الشار، كىحه بذارة مغ الشبي عميو الدبلـ

ِ"... " :الخسػؿ  ـَ َعَمى الشَّاِر َمْغ َقاَؿ: اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَُّ، َيْبَتِغي ِبَحِلَظ َكْجَو ّللاَّ  .(1)َفِإفَّ ّللاََّ َحخَّ
لئليساف باهلل فزل عطيع في حثو لمسدمسيغ عمى السحبة فيسا بيشيع، فبل يكػف العبج مؤمشًا  .2

دعػة لمتأخي كالدبلـ فيسا بيغ  خالرًا، إال إذا أحب ألخيو السدمع ما يحبو لشفدو، كفي ذلظ
 عغ الشبي  عغ أنذ الشاس، كفييا يأمغ كل شخز عمى اآلخخ، دكنسا مكخ أك خجيعة، 

 .(2)""اَل ُيْؤِمُغ َأَحُجُكْع، َحتَّى ُيِحبَّ أِلَِخيِو َما ُيِحبُّ ِلَشْفِدوِ  قاؿ:
كحبلكة في  شععلو أف صاحبو يجج  باهلل، كبجسيع أركانو كما يتعمق بو، اإليساففزل غ م .3

تمحذ يك  ، بحيث يخالط ذلظ لحسو كدمو،رجرالح اانذخ القمب، ُتذعخ بالدعادة كالصسأنيشة، ك 
ا، كتجعمو يكخه أف يعػد في الكفخ، كسا يكخه أف يقحؼ في تحسل السذاؽ في الجيشيك  ،بالصاعة

عغ أنذ بغ مالظ  .(3)لشقز في عقيجة اإليساف عشجىا ،ذلظ بعس الشاس ال يججالشار، بيشسا 
 عغ الشبي ، :َثبَلٌث َمْغ ُكغَّ ِفيِو َكَجَج َحبَلَكَة اإِليَساِف: َأْف َيُكػَف ّللاَُّ َكَرُسػُلُو َأَحبَّ ِإَلْيِو  قاؿ"

ِ، َكَأْف َيْكَخَه َأْف َيُعػَد ِفي الُكْفِخ كَ  ا ِسَػاُىَسا، َكَأْف ُيِحبَّ الَسْخَء اَل ُيِحبُُّو ِإالَّ ّللَّ َسا َيْكَخُه َأْف ُيْقَحَؼ ِفي ِمسَّ
 .(4)الشَّاِر"

عخؼ أىسية ذرة  ،يخخج مغ الشار بدبب ذرة إيساف في قمبوأنو اإلنداف  إذا عخؼ
َكَيْخُخُج ِمَغ الشَّاِر َمْغ َقاَؿ اَل ِإَلَو ِإالَّ " :قاؿ رسػؿ هللا  ،عميواإليساف ىحه، كعخؼ فزل اإليساف 

، آمغ بو قاؿ دمحمًا  ةعخؼ فزل اإليساف بخسالمغ ك ، (5)"َذرٍَّة ِمْغ َخْيخٍ ّللاَُّ، َكِفي َقْمِبِو َكْزُف 
أىع ما يحخص عميو مغ  كإف [،107 األنبياء:] َكَما َأْرَسْمَشاَؾ ِإالَّ َرْحَسًة ِلْمَعاَلِسيغَ  تعالى:
، أىل اإليساف كمراحبة ،العسل الرالحمغ تحريل أصل اإليساف، كتحريل السديج  ىػ السؤمغ

اْجِمْذ ِبَشا ُنْؤِمْغ " بغ جبل: أخخج البخارؼ تعميقًا قاؿ: قاؿ معاذ يعخؼ فزمو، كيتسّدظ بو،ف

                                                           

 (. 5401، ح/7/72(، )باب: َباُب الَخِديَخةِ ،) ِكَتاُب اأَلْشِعَسةِ ، البخارؼ صحيح  (1)
 (. 13، ح/1/12(، )باب: مغ اإليساف أف يحب ألخيو ما يحب لشفدو، كتاب اإليساف،) صحيح البخارؼ  (2)
الخحسغ بغ عبج ، التػضيح كالبياف لذجخة اإليساف، ك (12/ 127) ،الغشيساف ،شخح كتاب التػحيجانطخ:  (3)

 (.1/101، )ناصخ آؿ سعجؼ
 (.16، ح/1/12(، )حبلكة اإليساف :باب، كتاب اإليساف،) صحيح البخارؼ  (4)
 (.44، ح/1/17(، )زيادة اإليساف كنقرانو :باب، كتاب اإليساف،) صحيح البخارؼ  (5)
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، يعشي الجمػس مع أىل اإليساف كالصاعة لئلستدادة في اإليساف، ليا فزل عطيع، لحلظ (1)"َساَعةً 
 .(2)أكرد البخارؼ أحاديث كثيخة في اإليساف كفزمو

كعسل، كأنو الترجيق بكل ما جاء مغ عشج هللا، ترجيقًا جاء في تعخيف اإليساف، أنو قػؿ  .4
بالقمب، كعسبًل بالجػارح كاألركاف، فيحا ىػ اإليساف الكامل، كمغ كاف مؤمشًا فقج حّخـ هللا عميو 

  كفج عبج القيذ لسا أتػا الشبي جاء في حجيث . (3)الشار، كأدخمو الجشاف، بػاسع رحستو سبحانو
ِ َكْحَجُه، َقاَؿ: ِ َكْحَجهُ " َأَمَخُىْع: ِباإِليَساِف ِباّللَّ َقاُلػا: ّللاَُّ َكَرُسػُلُو أَْعَمُع، َقاَؿ: « َأَتْجُركَف َما اإِليَساُف ِباّللَّ

بَلِة، َكِإيَتا» ـُ الرَّ ِ، َكِإَقا ـُ َرَمَزاَف، َشَياَدُة َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَُّ َكَأفَّ ُمَحسًَّجا َرُسػُؿ ّللاَّ َكاِة، َكِصَيا ُء الدَّ
 .(4)"َكَأْف ُتْعُصػا ِمَغ الَسْغَشِع الُخُسَذ 

فزل كمسة التػحيج ال إلو إال هللا، كأنيا أفزل الكبلـ مصمقا، كأساس اإليساف، كأف مغ 
ِقيَل " َأنَُّو َقاَؿ:  عغ أبي ىخيخة، (5)، كدخػؿ الجشافقاليا خالرًا مغ قمبو فاز بذفاعة الشبي 

 ِ ِ َمْغ َأْسَعُج الشَّاِس ِبَذَفاَعِتَظ َيْػـَ الِقَياَمِة؟ َقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ َلَقْج َضَشْشُت َيا َأَبا ُىَخْيَخَة " :َيا َرُسػَؿ ّللاَّ
ُؿ ِمْشَظ ِلَسا َرَأْيُت ِمْغ ِحْخِصَظ َعَمى الَحِجيِث أَ  ْسَعُج الشَّاِس َأْف اَل َيْدَأُلِشي َعْغ َىَحا الَحِجيِث َأَحٌج َأكَّ

البخارؼ في  قاؿك  (6)ِبَذَفاَعِتي َيْػـَ الِقَياَمِة، َمْغ َقاَؿ اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَُّ، َخاِلًرا ِمْغ َقْمِبِو، َأْك َنْفِدِو"
ا َكاُنػا ،  َفَػَربَِّظ َلَشْدَأَلشَُّيْع َأْجَسِعيغَ  عجة مغ أىل العمع في قػلو تعالى:صحيحو، قاؿ  َعسَّ

 ِلِسْثِل َىَحا َفْمَيْعَسِل اْلَعاِمُمػفَ  عغ قػؿ: ال إلو إال هللا، كقاؿ:، [93 ]الحجخ: ػف َيْعَسمُ 
 .(7)[61]الرافات:

مغ فزائل اإليساف أف اإلنداف إذا آمغ باهلل كحجه، كلع يذخؾ بو شيئًا أبجًا، دخل الجشة،  .5
قاؿ  :قاؿ عغ أبي ذر  حتى لػ ارتكب في حياتو كبائخ الحنػب، كىحه بذارة مغ رسػؿ هللا 

َخِني -َأَتاِني آٍت ِمْغ َربِّي، َفَأْخَبَخِني" :رسػؿ هللا  َأنَُّو: َمْغ َماَت ِمْغ ُأمَِّتي اَل  -َأْك َقاَؿ: َبذَّ

                                                           

 (.1/10، كتاب اإليساف، )صحيح البخارؼ  (1)
كانطخ: إرشاد الدارؼ لذخح  ، (141/ 1العقائج اإلسبلمية، سعيج حّػػ ) -األساس في الدشة كفقييا انطخ:  (2)

  .(6/92) صحيح البخارؼ، القدصبلني،
 (.1/260اإلبانة عغ شخيعة الفخقة الشاجية كمجانبة الفخؽ السحمػمة، ابغ بصة العكبخؼ، )انطخ:  (3)
 (. 53، ح/1/20(، )أداء الخسذ مغ اإليساف :باب، كتاب اإليساف، ) صحيح البخارؼ  (4)
 (.264)ص اإلبانة عغ شخيعة الفخقة الشاجية كمجانبة الفخؽ السحمػمة، ابغ بصة العكبخؼ،انطخ:  (5)
 (.99، ح/31//1(، )الحخص عمى الحجيث :باب ع، )كتاب العم صحيح البخارؼ، (6)
 (.1/14: مغ قاؿ إف اإليساف قػؿ كعسل(، )بابصحيح البخارؼ، كتاب اإليساف، ) (7)
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ِ َشْيًئا َدَخَل الَجشََّة" ُقْمُت: َكِإْف َزَنى َكِإْف َسَخَؽ؟ َقاَؿ: قاؿ الحافع  .(1)"َكِإْف َزَنى َكِإْف َسَخؽَ " ُيْذِخُؾ ِباّللَّ
يحتسل أف يكػف مخاد البخارؼ اإلشارة إلى أف مغ قاؿ "ال إلو إال هللا"  رحسو هللا:خ ابغ حج

 ، كاإلخبلص يدتمـد التػبة كالشجـ،مغ الحنػبتقجـ لو  سبب فيسامخمرًا عشج السػت، كاف ذلظ 
 .(2)الحجيث، كأنو مػعػد بيحا عمى ذلظ دليبلً  يكػف الشصقف كأنو نجـ كتاب قبل كفاتو،

ذكخ البخارؼ باب )في أمػر الجيغ(، أف الحياء شعبة مغ اإليساف، ذلظ ألف مغ فزل 
مغ ارتكاب السعاصي كالسشكخات، كاالنقياد هلل بالدسع كالصاعة،  اإليساف باهلل، االستحياء مشو 

في جسيع ما أمخ بو، فالعبج السؤمغ يشقصع بحياتو عغ السعاصي، كيكثخ مغ فعل الخيخات 
، عغ عغ أبي ىخيخة  .(3)األعساؿ الرالحة، فاإليساف كالحياء مقخكناف مع بعزيسا البعسك 

 : رسػؿ هللاقاؿ  (4)"اإِليَساُف ِبْزٌع َكِستُّػَف ُشْعَبًة، َكالَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَغ اإِليَسافِ " :قاؿ الشبي 
 .(5)"الَحَياُء اَل َيْأِتي ِإالَّ ِبَخْيخٍ "

عغ اإليساف، كالحؼ جعمو البخارؼ بابًا في كتاب  رسػؿ هللا  حجيث سؤاؿ جبخيل .6
عمى سل تيذك الجيغ كمو، عمى سل تأصػؿ اإليساف، فاإليساف يذاإليساف، الشتسالو عمى 

بلك  ،الذيادتيغ ك ة،الرَّ ما ك ، بو  هللامسا أمخ  ذلظكغيخ  ،كالجياد ،كالحج ،كالرياـ اة،كالدَّ
كالتي عمى أساسيا تكتسل عقيجة كغ أراد أف ُيبيغ األصػؿ التي يخجع إلييا اإليساف، كل نيى عشو،

دؿ الجػاب أنو سألو عغ متعمقاتو ال عغ اإليساف باهلل، كيجب الترجيق بيع، يقػؿ ابغ حجخ: 
فاإليساف بتمظ العقيجة يجب أف يكػف قػاًل،  ،(6)معشى لفطو، كإال لكاف الجػاب: اإليساف الترجيق

 ،(7)كعسبًل، كترجيقًا، كىػ سبُب رئيدي لمشجاة، كالخاحة عشج السػت، كالفػز كالفبلح في اآلخخة
 َباِرًزا َيْػًما ِلمشَّاِس، َفَأَتاُه ِجْبِخيُل َفَقاَؿ: َما اإِليَساُف؟ َقاَؿ: َكاَف الشَِّبيُّ " قاؿ: عغ أبي ىخيخة 

                                                           

، 2/71(، )ما جاء في الجشائد كمغ كاف آخخ كبلمو ال إلو إال هللا :باب، )كتاب الجشائدصحيح البخارؼ،  (1)
 (.5827، ح/7/149(، كركاية أخخػ، كتاب المباس، )باب: الثياب البيس، )1237ح/

 . (283/ 10) ،ابغ حجخ ،فتح البارؼ انطخ: (2)
 (. 1/102، )بغ رجب، افتح البارؼ انطخ: (3)
 (.  9، ح/1/11(، ) : أمػر اإليسافبابصحيح البخارؼ، كتاب اإليساف، )(4)
 .(6117، ح/29/ 8) ، كتاب اآلداب،)باب: الحياء(،صحيح البخارؼ  (5)
 . (215/ 1) ،ابغ حجخ ،فتح البارؼ  (6)
 (.1/267، )عبج الخحسغ بغ دمحم ابغ خمجكف ، مقجمة ابغ خمجكف انطخ:  (7)



86 


ِ َكَمبَلِئَكِتِو، َكُكُتِبِو، َكِبِمَقاِئِو، َكُرُسِمِو َكُتْؤِمَغ ِباْلَبْعِث...""اإلِ  كهُ  ُثعَّ َأْدَبَخ َفَقاَؿ: ،يَساُف َأْف ُتْؤِمَغ ِباّللَّ  ""ُردُّ
 .(1)"َىَحا ِجْبِخيُل َجاَء ُيَعمُِّع الشَّاَس ِديَشُيعْ »َفَمْع َيَخْكا َشْيًئا، َفَقاَؿ: 

كىحا إشعار  ،(2)كتاب اإليساف، عمى أف الفخار مغ الفتغ مغ الجيغبّػب البخارؼ في 
فحلظ ىػ الشجاة كالدعادة، كىحا بفزل  ،(3)مغ الفتغ -يعشي إيسانو–كإعبلـ بفزل مغ فّخ بجيشو 

ُيػِشُظ َأْف َيُكػَف " :، أنو قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا عغ أبي سعيج الخجرؼ  ،(4)عقيجة اإليساف باهلل
 .(5)"لُسْدِمِع َغَشٌع َيْتَبُع ِبَيا َشَعَف الِجَباِؿ َكَمَػاِقَع الَقْصِخ، َيِفخُّ ِبِجيِشِو ِمَغ الِفَتغِ َخْيَخ َماِؿ ا

، صجقًا مغ قمبو كإيسانًا، كأدػ ما عميو مغ الصاعات التي أمخه آمغ باهلل كبخسػلوفزل مغ  .7
ذلظ أف لمجياد -سبيمو تعالى، ، حتى كلػ لع يجاىج في أف يجخمو الجشةب هللا بيا، فإف هللا تعّيج

قاؿ: قاؿ  عغ أبي ىخيخة  .(6)، كىحه بذارة مغ الشبي عميو الدبلـ-مشدلة عطيسة في اإلسبلـ
ِ َأْف ُيْجِخَمُو " رسػؿ هللا  ـَ َرَمَزاَف َكاَف َحقِّا َعَمى ّللاَّ بَلَة، َكَصا ـَ الرَّ ِ َكِبَخُسػِلِو، َكَأَقا َمْغ آَمَغ ِباّللَّ

ِ َأْك َجَمَذ ِفي َأْرِضِو الَِّتي ُكِلَج ِفيَياالَجشََّة،  ُخ «َجاَىَج ِفي َسِبيِل ّللاَّ ِ، َأَفبَل ُنَبذِّ ، َفَقاُلػا: َيا َرُسػَؿ ّللاَّ
 .(7)..."الشَّاَس 

فزل األعساؿ كأنيا دليل عمى اإليساف، كأف أفزل األعساؿ ىػ اإليساف باهلل سبحانو،  .8
، ثع باقي ػىيتو، كأسسائو كصفاتو، كاإليساف بخسػلو كأل ،كإخبلص تػحيج العبج لخبػبيتو 

ُسِئَل: َأؼُّ الَعَسِل َأْفَزُل؟ َفَقاَؿ:  ، أف رسػؿ هللا  عغ أبي ىخيخةاألعساؿ تأتي بعج ذلظ، 
ِ َكَرُسػِلوِ " َحجّّ " ِقيَل: ُثعَّ َماَذا؟ َقاَؿ: " الِجَياُد ِفي َسِبيِل ّللاَِّ " ِقيَل: ُثعَّ َماَذا؟ َقاَؿ: "،ِإيَساٌف ِباّللَّ

 .(8)"َمْبُخكرٌ 

                                                           

عغ اإليساف، كاإلسبلـ، كاإلحداف، كعمع  سؤاؿ جبخيل الشبي  :بابيساف، )صحيح البخارؼ، كتاب اإل (1)
 (. 50، ح/1/19(، )الداعة

 (.1/13صحيح البخارؼ، ) (2)
 . (105/ 1) ،ابغ رجب ،فتح البارؼ انطخ:  (3)
 (.1/105، )بغ رجب، افتح البارؼ انطخ: (4)
 (.19، ح/1/13(، )مغ الجيغ الفخار مغ الفتغ :بابصحيح البخارؼ، كتاب اإليساف، ) (5)
 (. 1/37، )تعميق مرصفىانطخ: صحيح البخارؼ،  (6)
اءِ باب  ، كتاب التػحيج،صحيح البخارؼ  (7) ٍَ ُّ لََعَ ام ًِ  [، 7]ىػد: َوََكَن َغرُْش َٔ َربَّ اىَػرِْش اىَػِظي ُْ ]التػبة:   َو

 .(7423، ح/ 125/ 9) ، [129
 (. 26، ح/1/14(، )مغ قاؿ إف اإليساف ىػ العسل :بابكتاب اإليساف، )صحيح البخارؼ،  (8)
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الجياد في سبيل هللا مغ أعساؿ البجف كالجػارح، كىػ مغ اإليساف، كليحه الصاعة فزل 
كبيخ، لعطيع شأنيا، كجديل ثػابيا عشج هللا تعالى، كلمسؤمغ بيا قػاًل كفعبًل، مػعػٌد بجخػؿ الجشة، 

اْنَتَجَب ّللاَُّ ِلَسْغ َخَخَج ِفي " قاؿ: عغ الشبي  ىخيخة  يأبركػ البخارؼ في صحيحو، عغ 
َأْك َسِبيِمِو، اَل ُيْخِخُجُو ِإالَّ ِإيَساٌف ِبي َكَتْرِجيٌق ِبُخُسِمي، َأْف ُأْرِجَعُو ِبَسا َناَؿ ِمْغ َأْجٍخ َأْك َغِشيَسٍة، 

ِتي َما  ِ ُثعَّ ُأْدِخَمُو الَجشََّة، َكَلْػاَل َأْف َأُشقَّ َعَمى ُأمَّ ي ُأْقَتُل ِفي َسِبيِل ّللاَّ َقَعْجُت َخْمَف َسِخيٍَّة، َكَلَػِدْدُت َأنِّ
 .(1)"ُأْحَيا، ُثعَّ ُأْقَتُل ُثعَّ ُأْحَيا، ُثعَّ ُأْقَتلُ 

مغ فزل هللا عمى عباده التػسع كالتيديخ عمييع في جسيع أبػاب الجيغ كمجاالتو، فالجيغ  .9
بقجر ما يدتصيع، كيدجد كيقارب، كلو البذخػ مغ يدخ كليذ بعدخ، كعمى اإلنداف العسل 

يَغ َأَحٌج ِإالَّ َغَمَبُو، " قاؿ: ، عغ الشبي  عغ أبي ىخيخة هللا يَغ ُيْدٌخ، َكَلْغ ُيَذادَّ الجِّ ِإفَّ الجِّ
ْكَحِة َكَشْيٍء ِمَغ  ُدكا َكَقاِرُبػا، َكَأْبِذُخكا، َكاْسَتِعيُشػا ِباْلَغْجَكِة َكالخَّ ْلَجةِ َفَدجِّ  .(2)"الجُّ

مغ فزائل اإليساف، أنو يحث عمى العسل كلػ القميل، بذخط السجاكمة عميو دكف انقصاع،  .10
دخل عمييا كعشجىا   عغ عائذة، أف الشبي، كلو عمى ذلظ األجخ كالثػاب الجديل مغ هللا 

ِ اَل َمْو، َعَمْيُكْع " َقاَؿ: ،(3)مغ ىحه؟" قالت: فبلنة، تحكخ مغ صبلتيا امخأة، قاؿ ِبَسا ُتِصيُقػَف، َفَوّللاَّ
ـَ َعَمْيِو َصاِحُبوُ  "َيَسلُّ ّللاَُّ َحتَّى َتَسمُّػا يِغ ِإَلْيِو َماَدا  .(4)"َكَكاَف َأَحبَّ الجِّ

فمئليساف عشج البخارؼ أىسية عالية، كمكانة رفيعة، كفزل عطيع، فيػ أصل الجيغ، 
حياتو الجنيػية، كاألخخكية، كإال فبل  حياة كاألساس الحؼ يجب أف يديخ عميو الفخد، كي تدتقيع 

 بجكنو، لحلظ جعمو اإلماـ في مقجمة صحيحو.

  

                                                           

 (.  36، ح/1/16(، )باب: الجياد مغ اإليساف كتاب اإليساف،)صحيح البخارؼ، (1)
 .(39، ح/16/ 1)(، باب: الجيغ يدخ ، كتاب اإليساف،)صحيح البخارؼ  (2)
 (. 1/17تعميق مرصفى البغا، صحيح البخارؼ، )، انطخ: كثخة صبلتيا كأنيا ال تشاـ الميليعشي تحكخ  (3)
  (.43، ح/1/17(،)أدكمو باب: أحب الجيغ إلى هللا ، كتاب اإليساف،) صحيح البخارؼ  (4)
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 السظمب الثاني
 أىسية اإليسان وفزائمو عشج الكميشي

 

بإمامة  ىػ السعخفة كاإلقخاراإليساف أف ع الذيعة عسػمًا، اجسبإالكافي، ك في خكايات ال
، كجعمػا أىع أركانو ركغ الػالية كىي أصل اإليساف، عذػخ مغ أىل بيت الشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اثشاألئسة اإل

معخفة األئسة عشجىع كافية في اإليساف كدخػؿ الجشاف، فأخحكا فتخؾ العسل ال يػجب كفخًا، ألفَّ 
كانت  في تعخيف اإليساف كأنو معخفة الخب، كال تزخ معو السعرية، كإف بسحىب السخجئة

السخجئة أفزل حااًل مشيع، ألفَّ الذيعة جعمت شخط الشجاة في اآلخخة ىػ اإليساف باألئسة، 
 كالعسل ليذ شخشًا في ذلظ، بيشسا السخجئة جعمت معخفة الخب بالقمب كالترجيق بو شخط الشجاة.

أفخد الكميشي في مقجمة صحيحو كتاب اإليساف، كبياف ألىسية اإليساف كأفزميتو، كلقج 
كتػضيح ذلظ كسا  -تحت مدسى اإليساف-ث أكرد فيو ركايات ال تخمػ مغ الكفخ كالذخؾ حي

 يمي:

 :اإليسان عشج الكميشي أىسية أواًل:

، بل اتخح معو شخيظ في العبػدية، كادعى أف لع يجعل الكميشي اإليساف باهلل خالرًا لػحجه  .9
 خارج عغ إشار اإليساف كالتػحيج،مغ جعل لئلماـ شخيكًا، كسغ جعل هلل شخيكًا، كاعتبخه مذخؾ 

حيث جاء في الكافي ما يجلل عمى ذلظ،  ،(1)فيػ مذخؾ آخخ فكأنو اتخح إلياً  مغ اتخح إماماً ك 
مغ داف هللا بغيخ سساع " عغ السفزل بغ عسخ قاؿ: قاؿ أبػ عبج هللا عميو الدبلـ:ركػ الكميشي 

الحؼ فتحو هللا  (2)مغ غيخ الباب إلى العشاء كمغ ادعى سساعاً  -البتة-عغ صادؽ ألدمو هللا 
(3)"كذلظ الباب السأمػف عمى سخ هللا السكشػف  ،فيػ مذخؾ

. 

ربط الكميشي بيغ معخفة هللا كمعخفة اإلماـ كجعل معخفة اإلماـ شخشًا لسعخفة هللا، ثع يقػؿ مغ  .7
غيخ مدتحق  مشكخ الػالية ضاؿ يعبج إلياً ال يعخؼ اإلماـ أك ال يؤمغ بو، ال يعخؼ هللا، كإف 

عغ أبي حسدة قاؿ: قاؿ لي فقج ركػ كيزع اسع هللا تعالى كالعبادة في غيخ مػضعيسا،  ،لمعبادة
إنسا يعبج هللا مغ يعخؼ هللا، فأما مغ ال يعخؼ هللا فإنسا يعبجه ىكحا " أبػ جعفخ عميو الدبلـ:

كمػاالة  ،كترجيق رسػلو  ،ترجيق هللا  قمت: جعمت فجاؾ فسا معخفة هللا؟ قاؿ: ،ضبلالً 

                                                           

 (.  6/356، )السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافي انطخ:(1)
  السخجع الدابق. انطخ:السقرػد بالباب: )اإلماـ(، (2)

 (.1/377)، ماـ مغ أئسة اليجػإمغ مات كليذ لو  :باب ،الحّجة كتاب ،الكميشي ،الكافي(3)
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مغ عجكىع،  كالبخاءة إلى هللا  ،كبأئسة اليجػ عمييع الدبلـ ،كاالئتساـ بو عمي عميو الدبلـ
بيشو كبيغ  عمساً  نرب عمياً  "إف هللا  قاؿ: أبي جعفخ عميو الدبلـ عغك  ."(1)ىكحا يعخؼ هللا 

 كمغ نرب معو شيئاً  ،كاف ضاالً  جيمو كمغ ،كمغ أنكخه كاف كافخاً  ،خمقو، فسغ عخفو كاف مؤمشاً 
.(2)"، كمغ جاء بػاليتو دخل الجشةكاف مذخكاً 

(، ىشا جعل عميًا نجًا هلل كمساثبًل لو في العبادة كاف مذخكاً  نرب معو شيئاً  فقػلو )كمغ
االقتجاء ، كقػلو كاالئتساـ بو، يعشي -تعالى هللا عسا يقػلػف عمػًا كبيخاً -كشخيكًا لو في األلػىية 

، كىشا يؤمغ فيو داللة عمى أف العسل معتبخ في تحقق السعخفةك  ،بو في عقائجه كأعسالو كأقػالو
، فيػ معخفة الذيعة عشج اإليساف باألئسة، بأف اإليساف قػؿ كعسل، أما في معشى اإليساف باهلل 
 بالقمب كانتيى، فأؼ إخبلص هلل بالعبادة كأؼ تػحيج ىحا، قاتميع هللا أنى يؤفكػف.

 ،سغ أنكخ إمامة أحج مغ األئسةف لقبػؿ األعساؿ، كعميو الكميشي اإلمامة شخط رئيذ َعجَّ  .3
اإلمامة فضاؿ، مدتحق لمخمػد في الشار، فيػ كافخ ،الصاعة عميو مغكجحج ما أكجبو هللا تعالى 

، عغ أؼ عسل دكنيابل ىي أعطع األركاف وهللا ال يقبل  ،عشج الخافزة أصل مغ أصػؿ الجيغ
كل مغ داف هللا بعبادة يجيج فييا نفدو " مدمع قاؿ: سسعت أبا جعفخ عميو الدبلـ يقػؿ:دمحم بغ 

 (.3)"عسالوكال إماـ لو مغ هللا فدعيو غيخ مقبػؿ، كىػ ضاؿ متحيخ وهللا شانئ أل

أبا جعفخ  عغفقاؿ  آخخ، شيءكزعسػا أف هللا قج أكصى نبيو باإلمامة أكثخ مغ أؼ 
أصبح  ،الً عاد دمحم مغ أصبح مغ ىحه األمة ال إماـ لو مغ هللا ضاىخاً وهللا يا " :عميو الدبلـ

كنفاؽ، كاعمع يا دمحم أف أئسة الجػر  مات ميتة كفخٍ  ،كإف مات عمى ىحه الحاؿ ،تائياً  ضاالً 
اشتجت بو كأتباعيع لسعدكلػف عغ ديغ هللا، قج ضمػا كأضمػا، فأعساليع التي يعسمػنيا كخماد

 .(4)"يقجركف مسا كدبػا عمى شيء ذلظ ىػ الزبلؿ البعيج الخيح في يػـ عاصف ال

، كلكشيع عجكا ، كلئليساف بيا مغ األىسية بسكافالثابت أّف الربلة ىي عسػد الجيغ كأساسو .4
 ، حيث ركؼ عغأفزل مغ الربلة هللا معخفة بعج كأنيا  سعخفة اإلماـأىسية اإليساف ب

كأحجثػا في ىحه ( 5)"بعج السعخفة أفزل مغ ىحه الربلة ما أعمع شيئاً "الرادؽ )عميو الدبلـ( 
حخاـ في اإل لئلماـ الستابعةالفخيزة كتأكلػا فييا كثيخًا، فسثبًل: مغ شخط السأمػـ في الربلة، 

                                                           

  .(1/180)، ماـ كالخد إليومعخفة اإل :باب، كتاب الحّجة ،الكميشي ،الكافي (1)
 (.1/437، )فيو نتف كجػامع مغ الخكاية في الػالية: كتاب الحّجة، باب، الكميشي ،الكافي (2)
 .(1/375)، بغيخ اماـ مغ هللا هلالج لج فيسغ داف هللا  :كتاب الحّجة، باب،الكميشي ،الكافي (3)
 (.1/375بغيخ اماـ مغ هللا هلالج لج، ) فيسغ داف هللا  :كتاب الحّجة، باب ،الكميشي ،الكافي (4)
 (.3/264)، فزل الربلةباب:كتاب الربلة،  ،الكميشي ،الكافي (5)
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، كلكغ عشج الذيعة السخالفة في كل شيء حتى الربلة، فيع يعتبخكف مغ لع يكغ عمى عيدمتكال
عغ حسخاف بغ ئتسػا بو، فإنيع يأتسػف خمفو تقية، ركػ الكميشي امشيجيع فيػ مخالف ليع، كإف 

جعمت فجاؾ إنا نرمي مع ىؤالء يـػ الجسعة كىع " قمت ألبي جعفخ )عميو الدبلـ(:" أعيغ قاؿ:
فخخج حسخاف إلى زرارة فقاؿ لو: قج أمخنا  ،يرمػف في الػقت فكيف نرشع؟ فقاؿ: صمػا معيع

فقاؿ لو حسخاف: قع حتى تدسع  ما يكػف ىحا إال بتأكيل أف نرمي معيع بربلتيع فقاؿ زرارة:
مشو، قاؿ: فجخمشا عميو فقاؿ لو زرارة: جعمت فجاؾ إف حسخاف زعع أنظ أمختشا أف نرمي معيع 
فأنكخت ذلظ فقاؿ لشا: كاف عمي بغ الحديغ صمػات هللا عمييسا يرمي معيع الخكعتيغ فإذا 

 .(1)"فخغػا قاـ فأضاؼ إلييسا ركعتيغ
العطيسة في اإلسبلـ، كالحؼ كاألىسية الكميشي مغ قجر فخيزة الرياـ التي ليا السكانة  َحطَّ  .5

ـَ، ِإالَّ  َلُو، آَدـَ  اْبغِ  َعَسلِ  ُكلُّ " :فييا  هللاُ  َقاؿَ  َيا ، فقج جاء في ركاية (2)ِبِو" َأْجِدؼ  َكَأَنا ِلي ُىػَ  الرِّ
مكانيا دكف أدائيا كإف الرػـ إذا  شيءإف الربلة كالدكاة كالحج كالػالية ليذ يقع الكميشي "...

كجديت ذلظ الحنب برجقة كال قزاء  ،غيخىا فاتظ أك قرخت أك سافخت فيو أديت مكانو أياماً 
دكف . فجعل الكميشي فخيزة الرياـ (3)"يجديظ مكانو غيخه شيءعميظ كليذ مغ تمظ األربعة 

كال يجب  االرجقة مكانيبى فَ تَ كْ قج يُ ي الخكاية، كأنو السحكػرة ف كالػالية كالحج كالدكاة الربلة
 .(4)قزاؤه بخبلؼ تمظ األربعة فإنيا ال يجخؼ مكانيا إال قزاؤىا بعيشيا

عغ دمحم بغ  األئسة، كأفزميا، زيارة اإلماـ كأكالده، كقالػا في الحج أنو ال يرح إال بديارة .6
يا عمي مغ زارني في حياتي أك بعج "  )صمى هللا عميو كآلو(:عمي رفعو قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا

مػتي أك زارؾ في حياتظ أك بعج مػتظ أك زار ابشيظ في حياتيسا أك بعج مػتيسا ضسشت لو يـػ 
، قبخ الحديغكزيارة  ،(5)"القيامة أف أخمرو مغ أىػاليا كشجائجىا حتى أصيخه معي في درجتي

عغ أبي عبج  هللا الحخاـ كمغ العسخة، جاء في الكافي، أفزل أضعاؼ مزاعفة مغ الحج لبيت
زيارة قبخ الحديغ )عميو الدبلـ( تعجؿ عذخيغ حجة كأفزل كمغ " هللا )عميو الدبلـ( قاؿ:

 .(6)"عذخيغ عسخة كحجة

                                                           

 (.3/374، )الربلة خمف مغ ال يقتجػ بو :كتاب الربلة، باب،الكميشي ،الكافي (1)
ـِ، ِكَتاب، مدمع في صحيحو أخخجو (2) َيا َياـِ  َفْزلِ  َبابُ ) الرِّ  (. 1151/ح ،806/ 2) ،(الرِّ
  (.2/19دعائع االسبلـ، ): باباإليساف، الكافي، الكميشي، كتاب  (3)
 (. 8/66، )السازنجراني، شخح أصػؿ الكافيانطخ:  (4)
   (.4/579، )فزل الديارات كثػابيا: باب ،كتاب الحج الكميشي،الكافي،  (5)
   (.4/580، )فزل زيارة أبي عبج هللا الحديغ عميو الدبلـ: باب ج،كتاب الح الكافي، الكميشي، (6)
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إف القتاؿ كبالشدبة لمجياد الحؼ ىػ ذركة سشاـ اإلسبلـ، ُمعصل حتى يقػـ القائع السشتطخ، ك  .7
عغ أبي عبج هللا )عميو الدبلـ( جاء في الكافي،  ،(1)خكض شاعتو حخاـمع غيخ اإلماـ السف

إف القتاؿ مع غيخ اإلماـ السفخكض شاعتو  قمت لو: إني رأيت في السشاـ أني قمت لظ:" قاؿ:
ىػ كحلظ؟ فقاؿ أبػ عبج هللا )عميو الدبلـ(:  كلحع الخشديخ، فقمت لي: ،كالجـ ،مثل السيتة ،حخاـ

 .(2)"ىػ كحلظ ىػ كحلظ

يتزح مسا سبق، أف أىسية اإليساف عشج الكافي كالذيعة تختمف تسامًا عغ أىل الدشة       
 كالجساعة، لسا أحجثػا فييا، كابتجعػا مغ تحخيف كافتخاء. 

 :كميشيثانيًا: فزائل اإليسان عشج ال

الكميشي الػالية ىي اإليساف بعيشو، كمغ أفزل األعساؿ التي تؤدؼ إلى الجشاف، ثع جعل 
، -التي جعميا هللا لمسدمسيغ أساس الصاعة كالعبادة كدليٌل عمى اإليساف-بعج ذلظ جسيع األعساؿ 

فيي تمي الػالية في الفزل عشجه، كُتعج أفزل مغ الربلة كالرياـ كالدكاة كالحج كالجياد، التي 
مغ األسباب السؤدية لئليساف الخالز، ذلظ ألنيا تخجسة فعمية لو، كلكغ الحاصل أف أساس ىي 

يعخؼ  عكل مات مغالجيغ عشج الذيعة ىػ اإليساف بالػالية، كأفزل اإليساف، كأف مغ 
فخع  كبقية العبادات ُتعجالػالية أصل مغ أصػؿ الجيغ، ف ،-كسا يجعػف - جاىمية ميتة مات إمامو

  .(3) يعتجكف بيا كالػالية، كالمغ فخكعو

بشي االسبلـ عمى خسدة أشياء: " عغ أبي جعفخ )عميو الدبلـ( قاؿ:فقج ركػ الكميشي 
فقاؿ:  مغ ذلظ أفزل؟ شيءعمى الربلة كالدكاة كالحج كالرـػ كالػالية، قاؿ زرارة: فقمت: كأؼ 

يمي ذلظ في الفزل؟ الػالية أفزل، ألنيا مفتاحيغ كالػالي ىػ الجليل عمييغ، قمت: ثع الحؼ
قاؿ: الربلة عسػد ديشكع، قاؿ: قمت: ثع الحؼ يمييا في الفزل؟  فقاؿ: الربلة إف رسػؿ هللا 

قاؿ: الدكاة ألنو قخنيا بيا كبجأ بالربلة قبميا كقاؿ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كآلو(: الدكاة 
ِ لََعَ انلٍّاِس ِضزَّ : قاؿ: الحج قاؿ هللا  قمت: كالحؼ يمييا في الفزل؟ ،تحىب الحنػب َوَّلِلٍّ

ٍِنيَ  َ َِ اىَْػام َ َؽِِنٌّ َغ َْ َزَفَر ـَإِنٍّ اَّللٍّ ٌَ َِ اْشخََػاَع إَِِلِّْ َشبِياًل َو ٌَ  .(4) اْْلَيِْج 

                                                           

، السازنجراني، شخح أصػؿ الكافي(، انطخ: 2/381، )الذيخ جعفخ كاشف الغصاء، كذف الغصاءانطخ:  (1)
(12/240  .) 

 (.5/23، )الجياد الػاجب مع مغ يكػف : باب،كتابالجهاد،الكافي، الكميشي (2)
 (.   8/65، )السازنجراني، شخح أصػؿ الكافيانطخ:  (3)
 .(2/18)، دعائع االسبلـ(: )بابكتاب اإليساف كالكفخ، ،الكميشي ،الكافي (4)
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ماـ بعج ذركة األمخ كسشامو كمفتاحو كباب األشياء كرضا الخحسغ الصاعة لئل" قاؿ:ك 
ىػ: األمخ أف  ،ذركة األمخمغ  السخادكيفدخ شارح أصػؿ الكافي ىحا القػؿ بأف  (1)"معخفتو

كمغ حيث أنيا أرفع الصاعات مختبة  ،و في كل ما أمخ كنيىل نقيادالاك الجيغ كشاعة اإلماـ 
بيا ك  ،سبب لمػصػؿ إلى جسيع الخيخات الجنيػية كاألخخكيةفيي كالحركة،  ُتعج مشدلة أعبلىاك 

بعج )كالزسيخ في قػلو  ،الخحسغ ىرضك تػجب السغفخة كالخحسة ك  ،الجيغ يتحقق الجخػؿ في
 .(2)راجع إلى اإلماـ أك إلى هللا تعالى (معخفتو

فأفزمية اإليساف تتسثل باقتخاف شاعة هللا مع اإلماـ، كإف كانت شاعة اإلماـ عشجىع 
لػ قمشا أف اإلمامة  ، كمقجمة عميو في أغمب أمػر الجيغ لجييع، كال نبالغأفزل مغ شاعة هللا 

 مقجمة في الفزل عمى اإليساف باهلل تعالى.

مغ أحب هلل " كأيزًا ما ركاه الكميشي في )الكافي( عغ أبي عبج هللا )عميو الدبلـ( قاؿ:
 )عميو الدبلـ(، قاؿ رسػؿ هللا عغ أبي عبج هللاك  ،(3)"كأبغس هلل أعصى هلل فيػ مسغ كسل إيسانو

كقاؿ  ،)أؼ عخػ اإليساف أكثق(؟ فقالػا: هللا كرسػلو أعمع" كسّمع( ألصحابو:)صّمى هللا عميو كآلو 
بعزيع: الربلة. كقاؿ بعزيع: الدكاة. كقاؿ بعزيع: الحّج كالعسخة. كقاؿ بعزيع: الجياد. 

)صّمى هللا عميو كآلو كسّمع(: )لكّل ما قمتع فزل كليذ بو، كلكغ أكثق عخػ  فقاؿ رسػؿ هللا
، ىشا مغ (4)"هللا، كالبغس في هللا، كتػالي أكلياء هللا، كالتبّخؼ مغ أعجاء هللااإليساف: الحّب في 

و، دتحقي سغلكاعصاء الساؿ  ،كبغس األشخار ،محبة األخيارفزائل اإليساف، كأكثق عخاه،  
شخيق الحبلؿ، كاألخيار مشيع مغ تقجست أنفديع بالصيارة األصمية كىع  كالحؼ اكتدبو مغ

كمشيع التابعػف ليع بالعمع  ، فيع أكلياء هللا كىع مغ يحبيع،ء )عمييع الدبلـ(كاألكصيا ،األنبياء
كمغ  ،تػابع العمع كالسعخفةكمغ  ،تعالى ككساؿ اإليساف هللا كمحبة ىؤالء مغ محبتو ،كالعسل

 .(5)ادعى السحبة بجكف عمع كمعخفة فيػ جاىل مغخكر

 فيقػؿ:أبػ جعفخ كىشاؾ ركاية تػضح مغ ىع أكلياء هللا يخكييا السجمدي في ركاية عغ 
مخ إليشا ثع ابشي أكلياء هللا دمحم رسػؿ هللا كعمي كالحدغ كالحديغ كعمي بغ الحديغ ثع انتيى األ"

                                                           

 .(1/185)، فخض شاعة األئسة( :)باب، كتاب الحّجة ،الكميشي ،الكافي (1)
 (.  8/66، )السازنجراني، شخح أصػؿ الكافيانطخ:  (2)
 .(2/124)(، الحب في هللا كالبغس في هللا: )بابكتاب اإليساف كالكفخ، ،الكميشي ،الكافي (3)

 ..(2/125)(، الحب في هللا كالبغس في هللا: )بابكتاب اإليساف كالكفخ، ،الكميشي ،الكافي (4)
(، 66/319، )العبلمة السجمدي ،بحار األنػار(، كانطخ: 8/363، )السازنجراني، شخح أصػؿ الكافيانطخ:  (5)

 (.39،)صجعفخ عباس الحائخؼ  ،ببلغة اإلماـ عمي بغ الحديغ )ع( كانطخ: 
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جعفخ، كأكمأ إلى جعفخ كىػ جالذ، فسغ كالى ىؤالء فقج كالى أكلياء هللا ككاف مع الرادقيغ 
 .(1)..."ا أمخه هللاكس

ىحا يعشي أف كل األعساؿ الرالحة تعج مغ فزائل اإليساف، كلكغ أفزميا كأكثقيا 
 .، أؼ األكصياءأكلياء هللا ةػاالمك  الحّب في هللا، كالبغس في هللا،

مبيشة فزل اإليساف، كأنو ال يجخل الجشة إال  الكثيخة عغ الشبي  حاديثجاءت األلقج 
كسا دلت  ،بل ىػ قػؿ كاعتقاد كعسل قط،أك اعتقادًا بالقمب ف ،مؤمغ، كاإليساف ليذ قػاًل بالمداف

  .عمى ذلظ األدلة مغ الكتاب كالدشة

 

 

  

                                                           

 (.27/57، )العبلمة السجمدي ،بحار األنػار (1)
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 الثالثالسبحث 
 مشيج البخاري والكميشي في عخض مدائل اإليسان

 كيذتسل عمى مصمبيغ:

 األكؿ: مشيج البخارؼ في عخض مدائل اإليسافالسصمب 

 السصمب الثاني: مشيج الكميشي في عخض مدائل اإليساف
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 السظمب األول
 مشيج البخاري في عخض مدائل اإليسان

 

ال خبلؼ فييا،  إّف األدلة الذخعية مغ الكتاب كالدشة أدلة تػقيفية، فيي مغ عشج هللا  
ليحه  الشاس كلكغ فيعكال ججاؿ في أمخىا، فسا جاء فييسا أمخ ثابت ال يتغيخ، كال يتبجؿ، 

 الشرػص تختمف، كلحلظ اختمفت الفخؽ الستعجدة.

كالدشة الشبػية الذخيفة، فيػ يدمع  ،كمشيج اإلماـ البخارؼ ىػ مشيج ُمتِبع لمقخآف الكخيع 
قػؿ أحٍج عمييسا، كىحا ما اعتسج عميو بذكل رئيذ ككاضح في  ليسا، كال ُيقجـ اً مصمق اً تدميس

رأؼ أك بجعة، كسشحكخ مشيجو في  مغ، سمبيصحيحو، بعيجًا عغ التكمف أك التأثخ بأؼ مؤثخ 
 :في الشقاط التاليةعخض مدائل اإليساف، 

 أواًل: االستجالل باآليات القخآنية لمتأكيج عمى صجق مزاميؽ الحجيث الشبؾي:

ما كرد في الحجيث الخاص بالسدألة، كالتي تقخب  صجؽيدتجؿ البخارؼ بالقخآف الكخيع عمى  .1
إلى فيسو كاستيزاح معشاه، كسا جاء مثبًل في باب أمػر اإليساف فبجأ باالستجالؿ بقػلو 

ٍَّ تعالى: ْؾرِِب، َوىَِس ٍَ ٍَّْشِِق َوام ًْ كِتََو ام ُس َْ ٔا وُُسٔ ىَّ َٔ ْن حُ
َ
ِْٔم ىَيَْس اىِبٍّ أ ِ َواِلَ ََ ةِاَّللٍّ ٌَ َ َْ ٌَ اىِبٍّ 

َصاننَِي  ٍَ اَل لََعَ ُضّتِِّ ذَوِي اىُلْرَّب َواِلَخَاََم َوام ٍَ اَلئَِهثِ َوامِهخَاِب َوانلٍّبِّينَِي َوَََت ام ٍَ ََ اآلِخرِ َوام َوابْ
َكَ  اَلةَ، َوَََت امزٍّ كَاَم امصٍّ

َ
ائِينَِي َوِِف امّرِكَاِب، َوأ بِيِو، َوامصٍّ ُدوا، امصٍّ َْ ًْ إِذَا ََع ِْٓدِْ ٔـَُٔن ةَِػ ٍُ ةَ، َوام

خٍُّلٔنَ  ٍُ ًُ ام ُْ وىَئَِم 
ُ
ٔا َوأ ََ َصَدكُ ِي وىَئَِم اَّلٍّ

ُ
ِس أ

ْ
اءِ وَِضنَي اْلَأ ٍّ َشاءِ َوامَّضٍّ

ْ
ََ ِِف اْلَأ اةِرِي ]البقخة:  َوامصٍّ

 ًا.حكشار  اً مؤكج عمى مرجرية الحجيث كأنو كحي ثاف ثع ثشى بحكخ الحجيث، ليؤكج، (1)[177

اإِليَساُف ِبْزٌع َكِستُّػَف ُشْعَبًة، َكالَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَغ  ":قاؿ ، عغ الشبي أبي ىخيخة عغ   
 فالحجيث يجؿ عمى تعجد األفعاؿ اإليسانية كأنيا ال تقترخ عمى مجلػؿ كاحج فقط. (2)"اإِليَسافِ 

َيْدَتِجُؿ البخارؼ باآليات القخآنية لمتسّيد بيغ السقرػد المغػؼ كالسقرػد الذخعي مغ ألفاظ  .2
إذا لع يكغ اإلسبلـ عمى الحقيقة، ككاف عمى االستدبلـ أك الحجيث، كسا جاء في باب 

ْغَراُب ، مغ كتاب اإليساف، فأكرد قبل إيخاد الحجيث قػلو تعالى:الخػؼ مغ القتل
َ
كَاىَِج األ

ٍِْ ْشيَ
َ
ٔا أ ُ َْ كُٔم ٔا َوىَِس ًْ حُْؤٌُِِ َ ٍِّا كُْو م ٌَ فإذا كاف عمى " كقاؿ البخارؼ:[ 14]الحجخات:  اَ َ

                                                           

(، كانطخ: مػسػعة الجرر الدشية، 930انطخ: البشاء السشيجي لمسػضػع، الباحث خالج دمحم الذخماف، )ص (1)
 كالسػسػعة العقجية، كانطخ: شخكحات صحيح البخارؼ. 

 (.  9، ح/1/11(، )أمػر اإليسافصحيح البخارؼ، كتاب اإليساف، )باب: (2)
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ِ اإِلْشاَلمُ  :"الحقيقة، فيػ عمى قػلو جل ذكخه ََ ِغَِْد اَّللٍّ َْ [ 19]آؿ عسخاف:  إِنٍّ اِّلِي ٌَ َو
َْ ُحْلتََو ٌِِْ  َعْغ " ثع أكرد الحجيث كىػ: (1)[85 عسخاف: ]آؿ ُّ يَبْخَِؼ َدْيَ اإْلِْشاَلِم دِيًِا ـَيَ

ِ َسْعٍج  ِ  ، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ َرُجبًل ُىَػ  أَْعَصى َرْىًصا َكَسْعٌج َجاِلٌذ، َفَتَخَؾ َرُسػُؿ ّللاَّ
ي أَلََرا  ِ ِإنِّ ِ َما َلَظ َعْغ ُفبَلٍف َفَوّللاَّ ، َفُقْمُت: َيا َرُسػَؿ ّللاَّ َأْك »ُه ُمْؤِمًشا، َفَقاَؿ: أَْعَجُبُيْع ِإَليَّ

َفَدَكتُّ َقِميبًل، ُثعَّ َغَمَبِشي َما أَْعَمُع ِمْشُو، َفُعْجُت ِلَسَقاَلِتي، َفُقْمُت: َما َلَظ َعْغ ُفبَلٍف؟ « ُمْدِمًسا
ي أَلََراُه ُمْؤِمًشا، َفَقاَؿ: ِ ِإنِّ َفُعْجُت ِلَسَقاَلِتي، َكَعاَد . ُثعَّ َغَمَبِشي َما أَْعَمُع ِمْشُو "َأْك ُمْدِمًسا" َفَوّللاَّ

 ِ ي أَلُْعِصي الخَُّجَل، َكَغْيُخُه َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْشُو، َخْذَيَة َأْف َيُكبَُّو " ، ُثعَّ َقاَؿ:َرُسػُؿ ّللاَّ َيا َسْعُج ِإنِّ
عمع يعمع ضاىخ أمخه كال ي و الألنقػلو مؤمشًا،   حيث أنكخ عميو الخسػؿ (2)"ّللاَُّ ِفي الشَّارِ 

، فقاؿ لو أك مدمسًا، فكسا ىػ معخكؼ شخعًا ليذ كل مدمع مؤمغ، كلكغ كل حقيقة حالو
 .(3)مؤمغ مدمع، كىحا ىػ مقرػد اآلية لمحجيث

مغ قاؿ إف اإليساف ىػ يبيِّغ البخارؼ ُمجسل مخاد الحجيث بالقخآف الكخيع، كسا جاء في باب  .3
ٍُِّث اىٍِِّت  لقػؿ هللا تعالى:، العسل ئُنَ َوحِيَْم اجَل ٍَ ًْ َتْػ ا ُنِْخُ ٍَ ِ ا ة َْ ٔ ٍُ ورِثْخُ

ُ
 ،[72]الدخخؼ:  أ

ئُنَ  ػلو تعالى:كق ٍَ ٔا َحْػ ا ََكُُ ٍٍّ ْْجَػنَِي َخ
َ
ًْ أ ُٓ نَلٍّ

َ
َرّبَِم ىَنَْصأ َٔ َعْغ ، كالحجيث [93]الحجخ:  ـَ

ِ  َأِبي ُىَخْيَخةَ  «. ِإيَساٌن ِباَّللهِ َوَرُسؾِلوِ »ُسِئَل: َأؼُّ الَعَسِل َأْفَزُل؟ َفَقاَؿ:  ، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ
، أؼ (4)" «َحجٌّ َمْبُخورٌ »ِقيَل: ُثعَّ َماَذا؟ َقاَؿ: « الِجَياُد ِفي َسِبيِل َّللاهِ »ِقيَل: ُثعَّ َماَذا؟ َقاَؿ: 

أّف اإليساف يكتسل باألعساؿ، كىػ سبب لجخػؿ الجشة، فحكخت اآلية عسػـ األعساؿ الحدشة 
 ألعساؿ.كمجسميا، كالحجيث فّرل تمظ ا

 مشيجو في تفديخ اآليات وكيفية االستجالل بيا:  ثانيًا:

البخارؼ في بعس تفديخ اآليات القخآنية ألئستيا كأصحابيا بحكخ أسسائيع، كفي  يعدك .1
، كسا جاء في   :باب قػؿ الشبي بعزيا ال يحكخ أسساء مفدخييا، فيحكخىع عمى كجو العسـػ

َِ ج:كقاؿ مجاى" فقاؿ: بشي اإلسبلـ عمى خسذ" ََ اِّلِي ٌِ ًْ َع ىَُس أكصيشاؾ " [13 :امشٔرى] َُشَ

                                                           

اإلسبلـ عمى الحقيقة، ككاف عمى االستدبلـ أك الخػؼ  إذا لع يكغصحيح البخارؼ، كتاب اإليساف، )باب: (1)
 (.  1/14(، )مغ القتل

ـِ َأِك الَخْػِؼ ، كتاب اإليساف،صحيح البخارؼ  (2) ـُ َعَمى الَحِقيَقِة، َكَكاَف َعَمى ااِلْسِتْدبَل َباُب ِإَذا َلْع َيُكِغ اإِلْسبَل
 .(27، ح/14/ 1)،ِمَغ الَقْتلِ 

 (، كانطخ: السػسػعة العقجية. 930انطخ: البشاء السشيجي لمسػضػع، خالج دمحم الذخماف، )ص (3)
 (. 26، ح/1/14(، )مغ قاؿ إف اإليساف ىػ العسلصحيح البخارؼ، كتاب اإليساف، )باب:(4)
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اًساكقاؿ ابغ عباس: "كاحجاً  يا دمحم كإياه ديشاً  َٓ فيشا  (1)،كسشة سبيبلً  ،[48]السائجة:  ُِشَْغًث َوٌِِْ
 مثبًل ذكخ األسساء، كأما في نقمو لتفديخ اآليات بجكف ذكخ أسساء أئستيا عمى سبيل السثاؿ قػلو:

 َفَؾَربَِّػ َلَشْدَأَلشهُيْؼ َأْجَسِعيَؽ َعسها َكاُنؾا َيْعَسُمؾنَ  مغ أىل العمع في قػلو تعالى:كقاؿ عجة "
 .(2)، فقج قاؿ عجة مغ أىل العمع كلع يحكخ أحج بالتحجيجعغ قػؿ: ال إلو إال هللا [93]الحجخ:

األعساؿ بالشية باب: إف يفدخ البخارؼ بعس اآليات مجتيجًا في بياف معشاىا، مثل قػلو في  .2
ُو لََعَ َشاِِكَخِِّ  كالحدبة، كلكل امخغ ما نػػ، فقاؿ في قػلو تعالى ٍَ  ،[84]اإلسخاء:  كُْو ُُكٌّ َحْػ

ُ  كقػؿ هللا تعالى:، (4)باب الربلة مغ اإليساف كما جاء في، (3))يعشي عمى نيتو( ا ََكَن اَّللٍّ ٌَ َو
 ًْ اَُُس ٍَ  .(5)(يعشي صبلتكع عشج البيت") ، قاؿ[143]البقخة:  ِِلُِظيَع إِي

 :(6)مشيجو في تخجسة األحاديث باآليات القخآنية، لمجاللة عميياثالثًا: 

كاف يدتجؿ باآليات كتخجسة كاضحة كصخيحة عمى مقرػده مغ عشػاف الباب، كمتغ  .1
 الحجيث الحؼ يػرده، فيكػف كاضح ُميدخ لؤلفياـ، كىحه بعس األمثمة:

ٍُِّث اىٍِِّت  كقػؿ هللا تعالى: ،(7)(اإليساف ىػ العسلمغ قاؿ إف جاء في باب ). أ َوحِيَْم اجَل
ئُنَ  ٍَ ًْ َتْػ ا ُنِْخُ ٍَ ِ ا ة َْ ٔ ٍُ ورِثْخُ

ُ
 .[72]الدخخؼ:  أ

لقػؿ (، السعاصي مغ أمخ الجاىمية، كال يكفخ صاحبيا بارتكابيا إال بالذخؾ) بابكجاء في . ب
ِإفَّ ّللاََّ اَل َيْغِفُخ َأْف ُيْذَخَؾ ِبِو َكَيْغِفُخ َما ُدكَف  كقػؿ هللا تعالى: "إنظ امخؤ فيظ جاىمية" : الشبي

 .(8)[48]الشداء:  َذِلَظ ِلَسْغ َيَذاءُ 

                                                           

 (.1/10بشي اإلسبلـ عمى خسذ(، )صحيح البخارؼ، كتاب اإليساف، )باب:(1)
 (.1/14(، )مغ قاؿ إف اإليساف ىػ العسليساف، )باب:صحيح البخارؼ، كتاب اإل(2)
 (.1/20(، )باب: ما جاء إف األعساؿ بالشية كالحدبة، كلكل امخغ ما نػػ ) السخجع الدابق،(3)
 (.1/16(، )باب: الربلة مغ اإليساف) السخجع الدابق،(4)
 (.1/17السخجع الدابق، ) (5)
 (. 931انطخ: البشاء السشيجي لمسػضػع، خالج دمحم الذخماف، )ص (6)
 (. 1/14(، )مغ قاؿ إف اإليساف ىػ العسلصحيح البخارؼ، كتاب اإليساف، )باب: (7)
باب: السعاصي مغ أمخ الجاىمية، كال يكفخ صاحبيا بارتكابيا إال صحيح البخارؼ، كتاب اإليساف، ) (8)

 (.1/15،)بالذخؾ
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"ما  كيحكخ عغ الحدغ:(، خػؼ السؤمغ مغ أف يحبط عسمو كىػ ال يذعخ) كجاء في باب. ت
كما يححر مغ اإلصخار عمى الشفاؽ كالعرياف مغ غيخ  ،خافو إال مؤمغ كال أمشو إال مشافق

كا َعَمى َما َفَعُمػا َكُىْع َيْعَمُسػفَ  تػبة، لقػؿ هللا تعالى:  .(1)[135]آؿ عسخاف:  َكَلْع ُيِرخُّ

(، الجيغ الشريحة: هلل كلخسػلو كألئسة السدمسيغ كعامتيع) :باب قػؿ الشبي  كجاء في. ث
ِ َكَرُسػِلوِ ِإَذا َنَرُحػا  كقػلو تعالى: َعْغ ِزَياِد ْبِغ ِعبَلَقَة، َقاَؿ: َسِسْعُت َجِخيَخ ، (2)[91]التػبة:  ّللَّ

ـَ َفَحِسَج ّللاََّ َكَأْثَشى َعَمْيِو، َكَقاَؿ: َعمَ  ِ، َيُقػُؿ َيْػـَ َماَت الُسِغيَخُة ْبُغ ُشْعَبَة، َقا ِ ْبَغ َعْبِج ّللاَّ ْيُكْع ِباتَِّقاِء ّللاَّ
ِكيَشِة، َحتَّى َيْأِتَيُكْع َأِميٌخ، َفِإنََّسا َيْأِتيُكُع اآلَف. ُثعَّ َقاَؿ: اْسَتْعُفػ َكْحَجُه اَل  ا َشِخيَظ َلُو، َكالَػَقاِر، َكالدَّ

ي َأَتْيُت الشَِّبيَّ  ا َبْعُج، َفِإنِّ ـِ ُقْمُت: ُأَباِيُعَظ عَ  أِلَِميِخُكْع، َفِإنَُّو َكاَف ُيِحبُّ الَعْفَػ، ُثعَّ َقاَؿ: َأمَّ َمى اإِلْسبَل
 : ي َلَشاِصٌح َلُكْع، ُثعَّ « َكالشُّْرِح ِلُكلِّ ُمْدِمعٍ »َفَذَخَط َعَميَّ َفَباَيْعُتُو َعَمى َىَحا، َكَربِّ َىَحا الَسْدِجِج ِإنِّ

 (3)".اْسَتْغَفَخ َكَنَدؿَ 

اًنا َمَع ِلَيْدَداُدكا ِإيسَ )اإليساف قػؿ كعسل، يديج كيشقز(، فحكخ قػلو تعالى: باب  كجاء في. ج
، ثع أخح يدخد اآليات بعجىا، كالتي تجؿ عمى أّف اإليساف قػؿ كعسل، [31]السجثخ:  ِإيَساِنِيعْ 

 .(4)يديج بالصاعات، كيشقز بالسعاصي

 .(5)كاضحىػ  كسا فاآليات ىشا تعصي داللة صخيحو عمى مقرػد الحجيث. ح

البخارؼ عمييا بتفديخ اآلية مغ أحيانًا تكػف السشاسبة بيغ اآلية كالحجيث غيخ كاضحة، فيجلل  .2
قػؿ بعس أئسة السفدخيغ بسا يػضح السخاد مغ الحجيث، كسا جاء في باب ) أنا أعمسكع باهلل( 

ُ ةِاميٍّْؾِٔ ِِف  ككأنو لّسح بتفديخ زيج بغ أسمع، حيث قاؿ في قػلو تعالى: ًُ اَّللٍّ ََّل يَُؤاِخُذُز
 ًْ اُُِس ٍَ ْح

َ
الخجل إف فعمت كحا فأنا كافخ، قاؿ ال يؤاخح هللا بحلظ ، قاؿ: ىػ كقػؿ [225]البقخة:  أ

 فسشيج البخارؼ ىشا اتزح في ذلظ.، (6)حتى يعقج قمبو

                                                           

 (. 1/18(، )باب: خػؼ السؤمغ مغ أف يحبط عسمو كىػ ال يذعخالبخارؼ، كتاب اإليساف، )صحيح  (1)
 (.  1/21(، )" الجيغ الشريحة: هلل كلخسػلو كألئسة السدمسيغ كعامتيع"):باب قػؿ الشبي السخجع الدابق،  (2)
، 1/21(، )" الجيغ الشريحة: هلل كلخسػلو كألئسة السدمسيغ كعامتيع" قػؿ الشبي :باب )السخجع الدابق،  (3)

 (.58ح/
 ،فتح البارؼ ابغ حجخ(، انطخ:1/10بشي اإلسبلـ عمى خسذ(، )صحيح البخارؼ، كتاب اإليساف، )باب: (4)
 . (70/ 1) ،الكخماني ،لكػاكب الجرارؼ في شخح صحيح البخارؼ ا، انطخ:(47/ 1)
 (.931سشيجي لمسػضػع، خالج دمحم الذخماف، )صانطخ: البشاء ال (5)
 . (70/ 1) ،فتح البارؼ ابغ حجخانطخ: (6)



99 


 :(1)احتجاجو بالقخآن الكخيؼ عمى صحة ما ورد في األحاديث مؽ مدائل رابعًا: 

يحتج البخارؼ باآليات القخآنية عمى صحة األحاديث التي يػردىا، كذلظ لتأكيج الجاللة 
ٔا  :يا كعمى ثبػتيا، كيجعميا اسسًا لمباب كسا جاء في كتابو اإليساف، بابعمي كَاُم

َ
ٔا َوأ ـَإِْن حَاةُ

 ًْ ُٓ ٔا َشبِييَ ََكةَ ـََخيَّ ُٔا امزٍّ اَلةَ َوَحَ ِ ثع ذكخ الحجيث،  ،[5 ]التػبة: امصٍّ َعِغ اْبِغ ُعَسَخ، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ
 :َكُيِقيُسػا ُأِمْخُت َأْف ُأَقاِتَل " َقاَؿ ،ِ الشَّاَس َحتَّى َيْذَيُجكا َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَُّ، َكَأفَّ ُمَحسًَّجا َرُسػُؿ ّللاَّ

َكاَة، َفِإَذا َفَعُمػا َذِلَظ َعَرُسػا ِمشِّي ِدَماَءُىْع َكَأْمَػاَلُيْع ِإالَّ ِبَحقِّ اإِلْسبلَ  بَلَة، َكُيْؤُتػا الدَّ ـِ، َكِحَداُبُيْع الرَّ
 .(2)"ى ّللاَِّ َعمَ 

 :(3)احتجاجو بالقخآن الكخيؼ والدشة في الخد عمى الفخق الزالةخامدًا: 

يحتكع البخارؼ باآليات القخآنية عشج االختبلؼ عمى مزاميغ بعس السدائل الػاردة في 
ّف القخآف الكخيع قصعي الثبػت ال ججاؿ كال اختبلؼ فيو، كذلظ لمخد عمى الفخؽ إالحجيث، حيث 

 لسشيج الدمف، كمثاؿ ذلظ:السخالفة 

اثباتو لتعخيف اإليساف شخعًا بأنو قػؿ كعسل، فأكرد آيات كثيخة تجؿ عمى ذلظ، كأنو يديج  .1
ًْ  كيشقز باألعساؿ، كقػلة تعالى: آُِِ ٍَ َع إِي ٌَ اًُا  ٍَ  .(4)[4]الفتح:  ىََِيَْداُدوا إِي

كالخد عمييا مغ خبلؿ اإليجاز كاالخترار في عخض السدألة السختمف عمييا، دكف إسياب،  .2
إيخاد األدلة مغ القخآف الكخيع كالدشة الشبػية، كسا جاء في باب أمػر اإليساف، كباب بشي اإلسبلـ 

 عمى خسذ، كباب مغ قاؿ أف اإليساف ىػ العسل.
عشجما كاف البخارؼ يشترخ لسحىب أىل الدشة كالجساعة، كيخد عمى أصحاب الفخؽ كالسحاىب  .3

بػاب بسدسيات لمخد عمييع مغ خبلؿ تمظ التدسية، مثل قػلو باب السخالفة، فإنو يدػؽ األ
، باب قياـ ليمة القجر مغ اإليسافتفاضل أىل اإليساف في األعساؿ، كباب أف اإليساف ىػ العسل، 

، فكل باب الربلة مغ اإليساف، باب تصػع قياـ رمزاف مغ اإليساف، ك باب الجياد مغ اإليساف

                                                           

 (. 931انطخ: البشاء السشيجي لمسػضػع، خالج دمحم الذخماف، )ص (1)
 (. 25، ح/1/14صحيح البخارؼ، كتاب اإليساف، ) (2)
 (. 931انطخ: البشاء السشيجي لمسػضػع، خالج دمحم الذخماف، )ص (3)
 .(47/ 1) ،ابغ حجخ ،فتح البارؼ انطخ:  (4)
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كمغ عمى شاكمتيع، الحيغ  ،(1)اف قػؿ كعسل، كتخد عمى السخجئةىحه أعساؿ تجؿ عمى أف اإليس
 .(2)قالػا بأّف اإليساف قػؿ ببل عسل

يحكخ البخاري بعض الحجيث وليذ كمو، ليدتجل مؽ الشص عمى ما ىؾ مظمؾب، ًا: سادس
 (3)واالقترار عمى ذكخ بعزو، ويجؾز ذلػ إذا تعمق بسقرؾد صحيح

 .حجيثال جدء مغيحا ف (4)" اإلسبلـ عمى خسذ يشب" :الشبي باب قػؿ كسا جاء في 

 اإليسان: مدائل عخض في البخاري  مشيج تقخيخ مؽ سبق ما خالل مؽ

لسا في القخآف الكخيع، كالدشة الشبػية  اً ُمػافق اً اتبع مشيجالبخارؼ،  غ أف اإلماـيَ يتبّ  
ليسا، كال ُيقجـ قػؿ أحٍج عمييسا، فكاف يدتجؿ بالقخآف الكخيع  اً مصمق اً الذخيفة، فيػ يدمع تدميس

كاالستجالؿ بالقخآف الكخيع عمى صحو ما كرد في الحجيث مغ مدائل، يعج ، الحجيث داللةعمى 
مغ أقػػ األدلة عمى قصعية الثبػت، كعمى العسػـ إف اإلماـ البخارؼ رحسو هللا كاف فقييًا في 

جاء عغ عجد أمػر الجيغ، لع يتخؾ أمخ مشو إال أكرده، كاىتع بحكخه، كتابو، مشطسًا، شامبًل لكل 
 .(5)"دمحم بغ إسساعيل فقيو ىحه األمة" مغ شيػخو أنيع قالػا:

  

                                                           

كالثاني: إعصاء  ،أحجىسا: بسعشى التأخيخ ألنيع كانػا يؤخخكف العسل عغ الشية كالعقج اإلرجاء عمى معشييغ: (1)
كقيل اإلرجاء تأخيخ حكع ، ألنيع يقػلػف: ال تزخ مع اإليساف معرية، كسا ال تشفع مع الكفخ شاعة ،الخجاء

ـ القيامة، كالسخجئة أربعة أصشاؼ: مخجئة الخػارج، كمخجئة القجرية، كمخجئة الجبخية. صاحب الكبيخة إلى يػ 
،الفخؽ بيغ الفخؽ كبياف الفخقة الشاجية، كانطخ: (1/139) ،الذيخستاني،السمل كالشحل، انطخ: كالسخجئة الخالرة

 (.1/19، )األسفخاييشي
شخح ، كانطخ: (109/ 1) ،القدصبلني، البخارؼ إرشاد الدارؼ لذخح صحيح = شخح القدصبلني انطخ:  (2)

 (.1/26، )الغشيساف ،مغ صحيح البخارؼ  كتاب التػحيج
، عسجة القارؼ (292/ 1انطخ: شخح البخارؼ، السجالذ الػعطية في شخح أحاديث خيخ البخية، لمدفيخؼ، ) (3)

 .(1/294شخح صحيح البخارؼ، بجر الجيغ العيشي، )
 (باب)، سقط لفع ": بشي اإلسبلـ عمى خسذ"باب قػؿ الشبي »( : قػلو: 1/46قاؿ ابغ حجخ في الفتح ) (4)

مغ ركاية األصيمي، كقج كصل الحجيث بعج تامًا، كاقتراره عمى شخفو فيو تدسية الذيء باسع بعزو، كالسخاد 
 لو كىػ أؼ اإليساف قػؿ كفعل كيديج كيشقز.ػ قباب ىحا الحجيث

 . (22/ 2) ، البغجادؼ،تاريخ بغجادانطخ: و،(93/ 10) ،الحىبي ،سيخ أعبلـ الشببلءانطخ:  (5)
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 الثانيالسظمب 
 في عخض مدائل اإليسان الكميشيمشيج 

مغ أعطع الجػانب التي تأثخ بيا الكميشي، ىي مدألة اإلمامة كالػالية، كالتي انفخدت إف 
عسػـ الذيعة عغ سائخ السدمسيغ، فيحه العقيجة ضاىخة كاضحة في كل أمػر الجيغ عشجىع،  بيا

يعتقجكف بأّف ف ر اليديخ،د كمخكيات الكميشي ال تكاد تخمػ مغ ذكخ مكانة الػالية كاألئسة، إال الش
، كرسػلوأقػاؿ األئسة اإلثشا عذخ كقػؿ هللا يجب اإليساف بو، كأف  الػالية أمخ مغ عشج هللا 

السشيج الحؼ سار عميو ك فإنيع يدقصػف الشرػص عمى تأكيج ذلظ بالتأكيل كالتحخيف،  ،كعميو
الكميشي في كتابو الكافي ىػ التأكيل، فتججه ال يتػرع عغ تأكيل أؼ قػؿ أك كفخ، ثع يرفو 

، خمقعمػ أئستيع عمى اليثبت بالتأكيل تجح الذيعة، كمغ كافق محىبيع، ك كيسباإليساف كالحقيقة،
ككل اآليات التي استجلػا بيا عمى ىحا األصل ليدت صخيحة، كإسقاط الشرػص عمى ذلظ، 
أك استشباشات لع تخد في صخيح  -بغس الشطخ عغ صحتيا- ،كإنسا اعتسجكا فييا عمى ركايات

 .الشز

كمغ ىشا يسكششا بياف مشيج الكميشي في عخضو لسدائل اإليساف، كذلظ مغ خبلؿ الشقاط 
 التالية: 

 القخآن الكخيؼ:العقيجة في يات الفاسج آلتأويل ال -أوالً 

مغ السعمػـ أّف القخآف الكخيع ىػ السرجر األكؿ في التذخيع، كعمساء كفقياء األمة مغ 
الدمف اجتيجكا كاعتشػا أيسا اعتشاء بتفديخه، كإيزاح معانيو، كالسخاد مشو، كقامػا بتفديخه كتأكيمو 

كمغ السعمػـ بأّف - لسقرجه، كبسا جاءت بو الدشة الشبػية الذخيفة،التأكيل الذخعي، السػافق 
كلكّغ الذيعة أخحكا يؤكلػف القخآف  -الدشة ُمفدخة لسا ُكجج في القخآف الكخيع مغ غسػض، كىكحا

الكخيع بسا يػافق معتقجاتيع الفاسجة، كيمػكف الشرػص إلثبات مدائل عقجية، يؤمشػف بيا، 
ىع الصائفة التي اختارىا هللا ألفزميتيع عمى الخمق، كاعتسجكا عمى  كالػالية كاإلمامة، كأنيع

التأكيل الباششي لشرػصو، ليثبتػا تمظ السعتقجات، ذلظ أّف ضاىخ الشرػص ال يخجـ معتقجاتيع 
كأفكارىع السبتجعة، كلقج جاء في الكافي ركايات مكحكبة لخجمة ذلظ كمو، فيشاؾ تأكيبلت امتجحػا 

أنفديع أنيع عمى حق، كىشاؾ تأكيبلت لآليات باإلمامة، كفزميا، كأنيا مغ  فييا أنفديع إلضيار
 عشج هللا، لكي ال يجادليع أحج في ذلظ، كمغ ذلظ عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ ما يمي:
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 تأويمو آليات القخآن الكخيؼ لسجح الذيعة ومغايختيؼ في الخمق لسؽ خالف محىبيؼ: -أ

ات القخآف الكخيع بسا يستجح الذيعة كمغ اتبعيع، جاء في الكافي مغ تفديخ باشل آلي
إف هللا خمقشا مغ أعمى  :أبا جعفخ عميو الدبلـ يقػؿ الثسالي قاؿ: سسعت عغ أبي حسدة فقاؿ:"

عمييغ كخمق قمػب شيعتشا مسا خمقشا، كخمق أبجانيع مغ دكف ذلظ، فقمػبيع تيػؼ إليشا، ألنيا 
ةَْرارِ ىَِِف ِغيِّّينَِي خمقت مسا خمقشا، ثع تبل ىحه اآلية:

َ
ا ِغيِّئََّن  (18)ّلََكٍّ إِنٍّ نِخَاَب اأْل ٌَ دَْراَك 

َ
ا أ ٌَ َو

ٌٔم  (19) رْكُ ٌٍّ بَُٔن  (20)نِخَاٌب  َلرٍّ ٍُ ْ ُدهُ ام َٓ خمق عجكنا مغ ك  [،21-18 :السصففيغ] (21)يَْش
إلييع، ألنيا سجيغ كخمق قمػب شيعتيع مسا خمقيع مشو، كأبجانيع مغ دكف ذلظ، فقمػبيع تيػؼ 

نيٍ  خمقت مسا خمقػا مشو، ثع تبل ىحه اآلية: ارِ ىَِِف ِشّشِ ا  (7) ّلََكٍّ إِنٍّ نِخَاَب اىُْفشٍّ ٌَ دَْراَك 
َ
ا أ ٌَ َو

نيٌ  ٔمٌ  (8) ِشّشِ رْكُ ٌٍّ ففي ىحه الخكاية ُتَفَدُخ اآليات بسا تيػػ  ،(1)[9-7:السصففيغ]  (9) نَِخاٌب 
كىي مغ  مادة غيخ السادة التي ُخمق مشيا باقي الخمق، مغأنفديع فيقػؿ: بأّف هللا خمق األئسة

كمغ  ىعخمق قمػب عجك ػا، ك مقمسا خُ  يع كمغ عمى شخيقيعكخمق قمػب شيعت ،أعمى عمييغ
، فدبحاف هللا كيف ليع ذلظ، وهللا تعالى خمق جسيع البذخ مؤمغ، ككافخ، مغ مغ سجيغ يعيعاش

 األبخار: أّف معشىنفذ السادة، ال تغايخ فييا، كال اختبلؼ، كعمساء التفديخ قالػا في تمظ اآليات، 
ىع الحيغ ال يؤذكف  كقيل: ،كا هللا بأداء فخائزو، كاجتشاب محارموجسع بخ، كىع الحيغ بخّ  ىػ

 ،في سساء فػؽ سساء، كعمػ فػؽ عمػ ،معشاه: في عمػ كارتفاع، كفي عمييغ:تى الحرح شيئاً 
الكفار  ، كمعشى الفّجار: أؼ الكفار، يعشي إفّ إلى الدساء الدابعةكصػاًل أف يكػف ذلظ  يجػزك 

يٍغ(،  كتابيع الحؼ كتب فيو أعساليع التي كانػا يعسمػنيا في الجنيا األرض الدابعة  كىي)َلِفي ِسجِّ
 .(2)الدفمى، كىػ "فعيل" مغ الدجغ، كسا قيل: رجل ِسكِّيخ مغ الدكخ، كِفديق مغ الفدق

فيحا ىػ السعشى الحقيقي كالػاضح ضاىخًا كباششًا، ال ججاؿ فيو، كىشاؾ آيات ُكثخ تثبت 
ىحا السعشى، فسغ أيغ أتػا بتمظ التفاسيخ التي ال تشصػؼ عمى أؼ أحج، كىػ بحج ذاتو تفديخ 

 عمى أصحابو. خاشئ، مخدكد
 :  تأويمو لآليات لالستجالل عمى اإلمامة وفزميا وأنيا مؽ عشج هللا -ب

عغ أبي جعفخ )عميو الدبلـ( قاؿ: إف هللا تبارؾ كتعالى حيث خمق الخمق ركػ الكميشي 
 مغ أديع األرض فعخكو عخكاً  ، فامتدج الساءاف، فأخح شيشاً أجاجاً  مالحاً  كماءً  عحباً  خمق ماءً 

                                                           

 (. 2/4، )باب: شيشة السؤمغ كالكافخ(، )اإليساف كالكفخ ، كتابالكميشي، الكافي (1)
(، كانطخ: تفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ، 24/294الصبخؼ، ) ،انطخ: جامع البياف في تأكيل القخآف (2)
(8/352.)  



953 


فقاؿ ألصحاب اليسيغ كىع كالحر يجبػف: إلى الجشة بدبلـ كقاؿ ألصحاب الذساؿ: إلى ، شجيجاً 
َْ َهَٰذا الشار كال أبالي، ثع قاؿ:  ٍِّا َخ ثِ إٍُِّا ُن ٌَ َْٔم اىْلِيَا ٔا يَ ُ ْن َتُلٔم

َ
ٔا ةَََلٰ ۛ َشِْٓدَُا ۛ أ ُ ۖ  كَام ًْ مَْصُج ةَِربُِّس

َ
أ

السيثاؽ عمى الشبييغ، فقاؿ: ألدت بخبكع كأف ىحا دمحم ، ثع أخح [172 ]األعراف: ََغـِينِيَ 
كلي العـد أقالػا: بمى فثبتت ليع الشبػة كأخح السيثاؽ عمى  رسػلي، كأف ىحا عمي أميخ السؤمشيغ؟

 أميخ السؤمشيغ كأكصياؤه مغ بعجه كالة أمخؼ كخداف عمسي )عمييع أنشي ربكع ودمحم رسػلي كعميُ 
 .(1)الدبلـ(...الخ" 

الخكاية مخالفة تسامًا لسا أجسع عميو عمساء التفديخ مغ أىل الدشة، فقالػا أخبخ هللا ىحه 
سبحانو كتعالى أنو استخخج ذرية بشي آدـ، مغ أصبلبيع، كأنو اشيجىع فذيجكا عمى أنفديع أف 

 ّللّا ربيع كمميكيع كخالقيع، كأنو ال إلو إال ىػ كحجه ال شخيظ لو، كسا أنو تعالى فصخىع عمى ذلظ
كجبميع عميو، ثع استشصقيع بحلظ كأشيج السبلئكة عمييع، حتى يأتي يػـ القيامة كقج أعحر هللا 
مشيع بذيادتيع تمظ، كشيادة السبلئكة عمييع، كليذ كسا تجعي الذيعة أف الذيادة كانت عمى أّف 

 مسؤمشيغ. ل اً عمّي أميخ 

 تأويمة لآليات إلثبات التقية: -ج

إضيار ىي عية كالسعمػمة مغ الجيغ بالزخكرة عشجىع، ك مغ السدمسات الذي (2)التقية
كحبًا كبيتانًا، لخجمة أشساعيع فيشدبػف الكحب كالخجاع لجيغ هللا الذخز خبلؼ ما يبصغ،

فقج تأّكؿ الكميشي اآليات القخآنية لبلستجالؿ بالتقية حدب السفيػـ الذيعي، كىي بعيجة  كغاياتيع،
 :عغ أبي عبج هللا )عميو الدبلـ( في قػؿ هللا الكميشي  كل البعج عغ التأكيل الرحيح، فيخكؼ 

وا ا َصَبُ ٍَ ِ َتنْيِ ة ًْ َمرٍّ ُْ ْسَر
َ
َْٔن أ وىَئَِم يُْؤحَ

ُ
[ )قاؿ: بسا صبخكا عمى التقية( 54]القرز: أ
 َيِّئَث  عغ أبي عسخ األعجسيك  .(3)"قاؿ: الحدشة التقية كالديئة اإلذاعة َويَْدرَُءوَن ةِاْْلََصَِثِ امصٍّ

كال ديغ  ،يا أبا عسخ إف تدعة أعذار الجيغ في التقية" قاؿ: قاؿ لي أبػ عبج هللا )عميو الدبلـ(:
 .(4)"إال في الشبيح كالسدح عمى الخفيغ يءكالتقية في كل ش ،لسغ ال تقية لو

                                                           

 (.  2/8(، )باب آخخ مشو، )باب:اإليساف كالكفخ ، كتابالكميشي، (الكافي1)
كالشصق بسا ال يعتقجه الذخز إذا خاؼ عمى نفدو  ،(التقية عشج أىل الدشة: السجاراة دكف السجاىشة عشج الحاجة2)

لفتاكػ كقمبو مصسئغ باإليساف، يخكػ عغ ابغ عباس أنو قاؿ: ليذ التقية بالعسل إنسا التقية بالمداف، انطخ: ا
 .عبج الكخيع بغ عبج هللا الخزيخشخيق اإلسبلـ، عخفيا: (، كانطخ: مػقع 56/ 1الكبخػ، ابغ تيسية، )

 (.2/217(، )التقية ، )باب:اإليساف كالكفخ ، كتابالكميشي، (الكافي3)
 السخجع الدابق. (4)
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كالسعشى الرحيح بخبلؼ ما قالػا بأّف الحدشة التقية، كالديئة إذاعتيا، فسعشاىا كسا 
فّدخىا العمساء، بأّف السؤمشػف الحيغ يحافطػف عمى األعساؿ الرالحة جسيعيا، تكػف ىكحا 

، كيجفعػف السشكخ يجفعػف إساءة مغ أساء إلييع مغ الشاس، باإلحداف إلييعأخبلقيع حيث أنيع 
كالحدشة كالديئة كمستاف شاممتاف لكل ترخؼ أك عسل حدغ أك سيء،  ،(1)ىكحابالسعخكؼ ك 

كتخريريسا بالتقية ليذ ليا مػضع في ذلظ إال ما افتخاه الذيعة مغ عشج أنفديع، كىػ تحسيل 
 .(2)لآلية ما ال تحتسمو مغ ذلظ السعشى، إلنيا ال تجؿ عميو إشبلقاً 

 إلثبات معتقجىؼ: أحاديث رسؾل هللا وتحخيف ثانيًا: تأويل 

ىي ثاني مرجر مغ مرادر التذخيع اإلسبلمي، كىي تػقيفية إّف سشة رسػؿ هللا 
، ال يجػز التحخيف أك التأكيل فييا، مثميا مثل القخآف الكخيع، فكبلىسا كحُي مغ عشج هللا 

نالت مغ  كلكّغ الذيعة كسا تجخأكا عمى تحخيف آيات القخآف الكخيع، كحلظ أحاديث رسػؿ هللا 
، بل ذلظ نريب، فحّخفػا كبّجلػا كأضافػا ككضعػا مغ تمقاء أنفديع مالع يثبت عغ رسػؿ هللا 

تياكنػا في ذلظ، كمغ ىشا يسكغ أف نأتي بأمثمو بديصة، مغ بيغ آالؼ الخكايات السكحكبة 
 ، فالسقاـ ال يتدع لدخد خدعببلتيع التي ال حرخ ليا، كنحكخكالسػضػعة عمى رسػؿ هللا 

 مشيا ما يمي:  
ًْ : عغ أبي بريخ قاؿ: سألت أبا عبج هللا )عميو الدبلـ( عغ قػؿ هللا . أ َ ٔا َوم ُِ ٌَ َ ََ ِي اَّلٍّ

ًْ ةُِظيْمٍ  ُٓ اَج ٍَ ٔا إِي جاء بتفديخ اآلية مغ نفدو،  فيشا الكميشي .(3) "بذظ" قاؿ: ،[82]األنعاـ:  يَيْبُِص
أنو  كافتخػ عمى رسػؿ هللا الكحب، كقاؿ الطمع ىػ الذظ في هللا، بيشسا الثابت عغ رسػؿ هللا 

صحح لمرحابة فيسيع لآلية، كبأنو ليذ كسا فيسػا بأّف الطمع ىػ الػقػع في السعاصي 
ًْ آلية لسا ندلت ىحه ا :"قاؿ عغ عبج هللا ف، إنسا ىػ الذخؾ باهلل، كالحنػب َ ٔا َوم ُِ ٌَ َ ََ ِي اَّلٍّ

ًْ ةُِظيْمٍ  ُٓ اَج ٍَ ٔا إِي "ليذ كسا  قمشا يا رسػؿ هللا، أيشا ال يطمع نفدو؟ قاؿ: ،[82األنعاـ: ]يَيْبُِص

                                                           

القخآف  تفديخ،(310 /9) ،تفديخ القخشبي،(207ص) ، ابغ عباس،تشػيخ السقباس مغ تفديخ ابغ عباس (1)
، كلمقخشبي في تفديخه لمسعشى تدعة أقػاؿ، ككميا ترب في نفذ السعشى، راجع (451/ 4) ،ابغ كثيخ العطيع،

 ( .9/311لئلستدادة، )
انطخ: الكميشي كتأكيبلتو الباششية لآليات القخأنية في كتابو أصػؿ الكافي، د. صبلح عبجالفتاح الخالجؼ،  (2)

 (.293)ص
 (. 2/399، )باب: الذظ(، )اإليساف كالكفخ ، كتابالكميشي، الكافي (3)
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ًْ ةُِظيْمٍ  تقػلػف  ُٓ اَج ٍَ ٔا إِي ًْ يَيْبُِص َ يَا  بذخؾ، أكلع تدسعػا إلى قػؿ لقساف إلبشو: [82]األنعاـ:  م
ًٌ  ُبَِنٍّ ََّل تُّْشِكْ  ًٌ َغِظي َْك ىَُظيْ ِ إِنٍّ امّّشِ  .(1)[13 ]لقساف: "ةِاَّللٍّ

"يا أميخ السؤمشيغ إف في بصشي ماًء أصفخ فيل مغ شفاء؟  قاؿ رجل ألميخ السؤمشيغ:. ب
فتبخأ  ،كتجعميا ذخيخة في بصشظ ،كتذخبيا ،كتغدميا ،قاؿ: أكتب عمى بصشظ آية الكخسي

، عغ رسػؿ هللا  تردك  الرحيحة التيالخكاية ك  .(2)ففعل الخجل فبخأ" ،بإذف هللا 
 :فقاؿ عغ أبي سعيج أف رجبل أتى الشبي ىػ ما كرد نرو في صحيح البخارؼ، 

ثع أتاه الثالثة  ،اسقو عدبلً " :ثع أتى الثانية فقاؿ "اسقو عدبلً " :فقاؿ ،أخي يذتكي بصشو"
ككحب بصغ أخيظ اسقو  ،صجؽ هللا" :ثع أتاه فقاؿ قج فعمت فقاؿ "اسقو عدبلً " :فقاؿ

 .(3)فدقاه فبخأ" عدبلً 

 :تقخيخ عقيجة الؾالية واإلمامةثالثًا: 
 :يجب اإليسان بو أمخ مؽ عشج هللا  تقخيخ أّن الؾالية -أ

بشي االسبلـ عمى خسذ: عمى الربلة كالدكاة " عغ أبي جعفخ )عميو الدبلـ(: قاؿ:
قمت " عغ عيدى بغ الدخؼ قاؿ:ك . (4)"بالػاليةكالرػـ كالحج كالػالية كلع يشاد بذئ كسا نػدؼ 

ألبي عبج هللا )عميو الدبلـ(: حجثشي عسا بشيت عميو دعائع االسبلـ إذا أنا أخحت بيا زكى 
عسمي كلع يزخني جيل ما جيمت بعجه، فقاؿ: شيادة أف ال إلو إال هللا كأف دمحما رسػؿ هللا 

كحق في األمػاؿ مغ الدكاة، كالػالية  ،شج هللاقخار بسا جاء بو مغ عكاإل ،)صمى هللا عميو كآلو(
بيا كالية آؿ دمحم )صمى هللا عميو كآلو(، فإف رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كآلو(  التي أمخ هللا 

ٔا امرٍُّشَٔل : "قاؿ: مغ مات كال يعخؼ إمامو مات ميتة جاىمية، قاؿ هللا  ِغيُػ
َ
َ َوأ ٔا اَّللٍّ ِغيُػ

َ
أ

ْمرِ 
َ
وِِل اأْل

ُ
ًْ َوأ فكاف عمي )عميو الدبلـ(، ثع صار مغ بعجه حدغ ثع مغ  ،[59]الشداء:  ٌُِِْس

مخ، إف بعجه حديغ ثع مغ بعجه عمي بغ الحديغ، ثع مغ بعجه دمحم بغ عمي، ثع ىكحا يكػف األ
األرض ال ترمح إال بإماـ كمغ مات ال يعخؼ إمامو مات ميتة جاىمية كأحػج ما يكػف أحجكع 

كأىػػ بيجه إلى صجره يقػؿ حيشئح: لقج كشت عمى أمخ " قاؿ: ،ت نفدو ىيشاإلى معخفتو إذا بمغ

                                                           

)،صحيح البخارؼ  (1) ُ ِإْبَخاِىيَع َخِميبًل  :باب قػلو تعالىكتابأحاديثاألنبياء،  (،[125]الشداء:  َكاتََّخَح ّللاَّ
 (3360ح/،4/141)
  .(2/625، )كسا أندؿ(أف القخآف يخفع :باب) ،كتاب فزل القخآف ، الكميشي ،الكافي (2)
 .(5684، ح/123/ 7) (،الجكاء بالعدل :باب، )الصب ، كتابصحيح البخارؼ  (3)
 (. 2/18(، )دعائع االسبلـ ، )باب:اإليساف كالكفخ ، كتابالكميشي، الكافي (4)
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 كمقرجه مشو فالرحيح عغ رسػؿ هللا  كىحه الخكاية مخالفة لخكاية الخسػؿ  .(1)"حدغ عشو
َمْغ َخَمَع َيًجا ِمْغ َشاَعٍة، َلِقَي هللَا َيْػـَ " :يقػؿ سسعت رسػؿ هللا قاؿ:  ىػ: عغ ابغ عسخ 

َة َلُو، َكَمْغ َماَت َكَلْيَذ ِفي ُعُشِقِو َبْيَعٌة، َماَت ِميَتًة َجاِىِميَّةً   .(3)،(2)"اْلِقَياَمِة اَل ُحجَّ
  :كأقؾال هللا ورسؾلو عذخ اأقؾال األئسة اإلثش بأن عتقاداال -ب

فقج أكرد الكميشي في ىحا الباب، أربعة عذخ ركاية تقخر تمظ  ،كىحه قاعجة مقخرة عشجىع
 عغ حساد بغ عثساف كغيخه قالػا: سسعشا أبا عبج هللا يقػؿ: ،فسغ ذلظ ما جاء في الكافيالعقيجة، 

كحجيث الحديغ  ،كحجيث ججؼ حجيث الحديغ ،كحجيث أبي حجيث ججؼ ،حجيثي حجيث أبي"
كحجيث أميخ السؤمشيغ حجيث رسػؿ هللا  ،كحجيث الحدغ حجيث أميخ السؤمشيغ ،حجيث الحدغ

، كحجيث رسػؿ هللا قػؿ هللا"(4). 

لقج أتػا بخكايات عغ رسػؿ هللا كميا كحب كزكر لكي يثبتػا عقيجة اإلمامة كالتي ال تشفظ 
 .يا كحي ككبلـ هللا كتبيع عغ ذكخىا، كأنيا مشدلة مغ عشج هللا تعالى، فجعمػا أقػاؿ األئسة كأن

  .وأىل بيتو مؽ أجل إثبات والية عمي  الخسؾل  الكحب عمى -ج

يا أييا الشاس مغ كليكع كأكلى بكع مغ "قاؿ صمى هللا عميو كآلو:كسا جاء في الكافي، 
أنفدكع؟ فقالػا: هللا كرسػلو، فقاؿ: مغ كشت مػاله فعمي مػاله، الميع كآؿ مغ كااله، كعاد مغ 

عمى  ال تكػف بحاؿ دليبلً  ،إف صحت كصحة ىحه الجسمة عغ الشبي ( 5)ثبلث مخات  -عاداه 
الرحابة بأنيع سمبػه اتياـ أك إلى  الرحابة الكخاـ، بقية، كتقجيسو عمى كانة عمي إثبات م

                                                           

 (. 2/21(، )دعائع االسبلـ ، )باب:اإليساف كالكفخ ، كتابالكميشي، الكافي (1)
، كتاب اإلمارة، )باب: األمخ بمدـك الجساعة عشج ضيػر الفتغ كتححيخ الجعاة الى الكفخ(، صحيح مدمع (2)
 .(1851، ح/3/1478)

يقػؿ شيخ اإلسبلـ تعقيبًا عمى ىحا الحجيث كردًا عمى الذيعة ما نرو: "كىحا حّجث بو عبج هللا بغ عسخ لعبج (3)
يديج، مع أنو كاف فيو مغ الطمع ما كاف، ثع إنو اقتتل ىػ هللا بغ مصيع بغ األسػد لسا خمعػا شاعة أميخ كقتيع 

كىع، كفعل بأىل الحخة أمػرًا مشكخة، فعمع أف ىحا الحجيث دؿ عمى ما دؿ عميو سائخ األحاديث اآلتية مغ أنو ال 
 يخخج عمى كالة أمػر السدمسيغ بالديف، كأف مغ لع يكغ مصيعًا لػالة األمػر، مات ميتة جاىمية، كىحا ضج قػؿ

مشياج الدشة الشبػية في  ،أبعج الشاس عغ شاعتيع، إال كخىا"الخافزة، فإنيع أعطع الشاس مخالفة لػالة األمػر، ك 
 (.111/ 1نقس كبلـ الذيعة القجرية، ابغ تيسية، )

(، كفزل الكتابة كالتسدظ بالكتب، باب ركاية الكتب كالحجيث، )كتاب فزل العمع، الكميشي، الكافي (4)
(1/53.) 
 (.1/295(، )اإلشارة كالشز عمى أميخ السؤمشيغ عميو الدبلـالحجة، )باب: ، كتابالكميشي، الكافي (5)
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 ،كأما قػلو مغ كشت مػاله فعمي مػاله فميذ ىػ في الرحاح" قاؿ شيخ اإلسبلـ ابغ تيسية:حقو، 
كشائفة  ،كإبخاىيع الحخبي ،قل عغ البخارؼ فشُ  ،لكغ ىػ مسا ركاه العمساء كتشازع الشاس في صحتو

يادة كىي قػلو الميع كاؿ مغ كااله كعاد مغ انيع شعشػا فيو... كأما الد  ،مغ أىل العمع بالحجيث
 .(1)"نو كحبأفبل ريب  ،عاداه الخ

  سشيج الكميشي في عخض مدائل اإليسان يسكؽ القؾل:ل بيان مؽ خالل ما سبق مؽ

مغ خبلؿ الشطخ في السدائل التي عخضيا الكميشي في كتاب اإليساف مغ صحيحو الكافي،  .1
الدػية، كالرخاط السدتقيع، السخالف لسشيج الدمف الرالح، يجج الباحث أف الكميشي خخج عغ 

كما اتفقػا عميو بالسصمق، فيػ يفدخ القخآف الكخيع تفديخًا باششيًا، كيمػؼ أعشاؽ الشرػص مغ 
أخح بالتفديخ الباششي لآليات القخآنية كقمب معشاىا ف ،قخآف كأحاديث شخيفة، لخجمة محىبو الباشل

اعتقاداتو الباشمة، خاصًة اآلية التي يدتذيج فييا عمى عقيجة اإلمامة الطاىخ إلى ما يػافق 
كالػالية، فقج بجػ تأثخه برػرة كاضحة، كذلظ مغ خبلؿ مخكياتو، كتفديخه لبعس آيات القخآف 
الكخيع، كالتي ترل إلى درجة الػقػع في الذخؾ، كالخمل في عقيجة اإليساف باهلل، كرسػلو، كبقية 

، بل ال بج أف تدتشج إلى جة ال تؤخح ىكحا، لتسخيخ معتقجاتيعأصػؿ الجيغ كالعقيف، (2)أركاف الجيغ
صخاحة تمظ الشرػص القخآنية تدج ك نز قخآني كاضح ضاىخ السعشى ال يحتاج إلى تأكيل، 

الصخيق في كجو مغ يجعي أنيا غيخ مفيػمة أك غامزة، كليذ فييا مجاؿ لمججاؿ الحؼ ضّل 
 تعالى أندليا صخيحة لتجخل إلى أفياـ العامة مغ السدمسيغ، دكف اهللففيو الجاىمػف السبصمػف، 

الخجػع إلى تفديخ عمساء، أك أؼ شيء آخخ غيخ تبلكة الشز القخآني، كاإليساف بو عمى كجو 
 .(3)ف شخح أك تفديخ لرخاحتيا ككضػحيااإلجساؿ، دك 

يتزسغ تعصيل الشرػص ، كرد في الكافي كالحؼ يخجـ محىبو التأكيل الباششي الحؼمشيج إّف  .2
الذخعية، كالتي ال يعخفيا أصبًل عمساء الدشة، كال نقمة الذخيعة، حيث إّف أكثخ ركاياتو مػضػعة 

 .(4)كمصعػف فييا
لقج تػّسع الكميشي كمغ تبعو في مفيػـ الدشة الشبػية، كالتي ُتعج السرجر الثاني مغ مرادر  .3

 البيت، كاحتجػا بيا، بيشسا ركايات الخسػؿ  التذخيع اإلسبلمي، فقج أسشجكا الخكايات ألئسة آؿ

                                                           

  .(7/319) ، ابغ تيسية،مشياج الدشة (1)
انطخ: الكميشي كتقخيخه عقيجة الذيعة اإلمامية مغ خبلؿ كتابو الكافي، دراسة نقجية عمى ضػء عقيجة أىل  (2)

 (. 1283الدشة كالجساعة، العسخؼ، )ص
 (.14-1/13، )شو حامج الجليسي، السشيج القخآني الفاصل بيغ أصػؿ الحق كأصػؿ الباشلانطخ:  (3)
 (. 2/675، ) دكتػر ناصخ بغ عبج هللا القفارؼ ، ثشي عذخيةأصػؿ محىب الذيعة اإلمامية اإلانطخ:  (4)
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الرحيحة الثابتة كالتي تترل بدشج صحيح لخسػؿ هللا، كالستػاتخة عشو عشج أىل العمع مثل 
، فبل ُتعج حجة -أصح كتابيغ بإجساع األمة بعج كتاب هللا كسشة رسػلو - البخارؼ كمدمع

شيار الجيمسي، كعسارة اليسشي، عشجىع، كيخكف أّف شعخ شعخاء الخكافس مثل الحسيخؼ، ككػ 
أفزل مغ أحاديثيع الػاردة في صحاحيع، فقج تجخأكا عمى الشبي كصحابتو كأىل بيتو، أكثخ مسا 

 .(1)تجخأكا عمى كتب أىل الكتاب مغ التػراة كاإلنجيل
لع يتػرع الكميشي عغ ندبة الكثيخ مغ الخكايات السخالفة لعقيجة أىل الدشة كالجساعة، ألىل  .4

 .(2)مييع الدبلـ، كالسصعػف فييا، كىع رضػاف هللا عمييع مسا ُندب إلييع بخاءالبيت ع

  

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (. 28/481انطخ: مجسػع الفتاكػ، )باب: الخافزة كالييػد(، ابغ تيسة، )(1)
(انطخ: الكميشي كتقخيخه عقيجة الذيعة اإلمامية مغ خبلؿ كتابو الكافي، دراسة نقجية عمى ضػء عقيجة أىل 2)

  (. 1284صالدشة كالجساعة، دمحم العسخؼ، )
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 الثانيالفرـل 

 بيؽزيادة اإليسان ونقرانو ونؾاقزو 
 البخاري والكميشي
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 الثانيالفرـل 
 بيؽ البخاري والكميشيزيادة اإليسان ونقرانو ونؾاقزو 

 

 السبحث األول
 البخاري والكميشي بيؽزيادة اإليسان ونقرانو 

 كيذتسل عمى مصمبيغ:

 السصمب األكؿ: زيادة اإليساف كنقرانو عشج البخارؼ 

 السصمب الثاني: زيادة اإليساف كنقرانو عشج الكميشي
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 األول ظمبالس
 زيادة اإليسان ونقرانو عشج البخاري 

 

كمسا داكـ عمى الصاعات كاجتيج في الديادة فييا، كمسا ازداد إيسانو كسست العبج إف 
ركحو، كشعخ ذلظ بقمبو مغ سعادة كلحه يفتقجىا كثيخ مغ العباد، ككمسا قّرخ العبج في الصاعات 
أك تياكف بذيء مشيا، أك ارتكب ذنػبًا كمعاصي، كمسا نقز إيسانو، كشعخ ذلظ بقمبو مغ ىّع 

َْ  ذة ضشكا، ليذ فييا سعادة كال حياه، كسا قاؿ تعالى:كضيق في صجره، كعي ْغَرَض َخ
َ
َْ أ ٌَ َو

ْخَم 
َ
ثِ أ ٌَ َْٔم اىْلِيَا هُ يَ ػِيَشًث َطًًِْك َوََنُّْشُ ٌَ اىتع اإلماـ البخارؼ  ليحا، [124]شو:  ذِْنرِي ـَإِنٍّ َِلُ 

 "ُبِشيَ   اف، كقػؿ الشبيبيحه السدألة اىتسامًا كاضحًا، فقج افتتح كتاب اإليساف بقػلو باب اإليس
، ثع أكرد آيات متعجدة تجؿ عمى أّف (1)"َكَيْشُقُز  َكَيِديجُ  َكِفْعٌل، َقْػؿٌ  َكُىػَ ، َخْسٍذ" َعَمى اإِلْسبَلـُ 

ًْ  :ؿ هللا تعالىػ قفحكخ:  اإليساف يديج كيشقز، آُِِ ٍَ َع إِي ٌَ اًُا  ٍَ ًْ [ 4]الفتح:  ىََِيَْداُدوا إِي ُْ َوزِدَُْا
ًدى ُْ
  :[ 13]الكيفًُْدى ْْخََدْوا  ََ ا ِي ُ اَّلٍّ ًُْدى [ 76]مخيع:  َويَزِيُد اَّللٍّ  ًْ ُْ ْْخََدْوا َزاَد ََ ا ِي َواَّلٍّ

 ًْ ُْ َٔا ًْ َتْل ُْ ًْ  [ كقػلو:31]السجثخ:  َوَيْدَداَد الهِحيَؽ آَمُشؾا ِإيَساًنا [ كقػلو:17]دمحم:  َوَحَا يَُّس
َ
أ

 
َ
اًُا ـَأ ٍَ ِ إِي ِذه َْ  ُّ ْ اًُاَزاَدح ٍَ ًْ إِي ُٓ ٔا ـََزاَدتْ ُِ ٌَ َ ََ ِي ا اَّلٍّ ٌٍّ :[ كقػلو جل ذكخه:124 ]التػبة  ًْ ُْ ْٔ ـَاْخَش

اًُا ٍَ ًْ إِي ُْ ا كقػلو تعالى: ،[173 سخاف:ع ]آؿ ـََزاَد ًٍ اًُا َوتَْصيِي ٍَ ًْ إَِّلٍّ إِي ُْ ا َزاَد ٌَ ]األحداب:  َو
الصاعات كاألعساؿ الرالحة، كبصبيعة عمى أّف اإليساف يديج بفعل  تجؿ فكل ىحه آيات ،(2)[22

الحاؿ كل شيء قابل لمديادة فإنو قابل لمشقراف أيزًا، كىحا ما قرجه البخارؼ مغ إيخاده 
 ،"كتبت عغ ألف كثسانيغ رجبلً  :لآليات، كافتتاحو كتاب اإليساف بيا، فقج قاؿ اإلماـ البخارؼ 

، كتدسية (3)سل، يديج كيشقز"ليذ فييع إال صاحب حجيث، كانػا يقػلػف:" اإليساف قػؿ كع
)بشي اإلسبلـ عمى  قػؿ الشبي البخارؼ لمباب األكؿ مغ كتاب اإليساف كسا ذكخنا سالفًا 

اعتقاد، ترجيق ك )قػؿ كفعل( أؼ: مع  ،كلّّ مغ اإليساف كاإلسبلـ عشج البخارؼِّ  (، يعشيخسذ
 البخارؼ بابًا فيو بعشػاف:كقج أفخد  ،(4)رد عمى السخجئة القائميغ: بأنو قػؿ ببل عسلكفي ذلظ 

ًْ  :قػؿ هللا تعالى(، كذكخ آيات تجؿ عمى زيادة اإليساف كىي: زيادة اإليساف كنقرانو) ُْ َوزِدَُْا

                                                           

 . (10/ 1) اإِليَسافِ  ، ِكَتابُ صحيح البخارؼ  (1)
 . (10/ 1) اإِليَسافِ  ، ِكَتابُ صحيح البخارؼ  (2)
 (.10/81الحىبي، ) ،سيخ أعبلـ الشببلء (3)
 . (131/ 1) ،زيغ الجيغ أبػ يحيى الدشيكي السرخؼ الذافعي،مشحة البارؼ بذخح صحيح البخارؼ انطخ:  (4)
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ًُْدى
  :كقػلو: ،[13]الكيف اًُا ٍَ ٔا إِي ُِ ٌَ َ ََ ِي َْٔم  كقػلو: [،31]السجثخ:  َويَزَْداَد اَّلٍّ اِلَ

 ًْ ًْ دِيَُِس يُْج ىَُس ٍَ ْز
َ
داللة  "،مغ الكساؿ فيػ ناقز فإذا تخؾ شيئاً " :قاؿ ثع [،3 السائجة:] أ

عمى أف اإليساف يديج بالصاعة كيشقز بالسعرية، كلسا كاف عشػاف الباب زيادة اإليساف 
كنقرانو، كاف ذكخه لآليتيغ األكلى كالثانية استجالاًل عمى زيادة اإليساف برخيح المفع فييسا، أما 

َْٔم  آية ًْ اِلَ ًْ دِيَُِس يُْج ىَُس ٍَ ْز
َ
استجّؿ بيا التدامًا، يعشي أف مغ السعمػـ كل كساؿ مسكغ أف  أ

حيث قبس نبيو،  كأراد هللا يقابمو نقز، كىحه اآلية ندلت يػـ كُسل الجيغ كالفخائس كالدشغ، 
فإف كبالتالي  سا يحرل بتساـ الذخيعة،نأف كساؿ الجيغ إعمى فجلت ىحه اآلية  استقخ أمخ الجيغ،

فالعبج إذا قاـ بفعل الصاعات عمى ، (1) ازدياد اإليساف يكػف بازدياد الرالحات كفعل الصاعات
الػجو الرحيح كالسصمػب شخعيًا، فإّف اإليساف يدداد لجرجة الكساؿ، فُفيع مغ اآلية ذلظ 

 االستجالؿ كذلظ السعشى. 

 ِإَلوَ  الَ  َقاؿَ  َمغْ  الشَّارِ  ِمغَ  َيْخُخجُ  "قاؿ: الشبي  عغ أنذ عغ خكايةٍ ب البخارؼ ثع استجّؿ 
 َكْزفُ  َقْمِبوِ  َكِفي ّللاَُّ، ِإالَّ  ِإَلوَ  الَ  َقاؿَ  َمغْ  الشَّارِ  ِمغَ  َكَيْخُخجُ  َخْيٍخ، ِمغْ  َشِعيَخةٍ  َكْزفُ  َقْمِبوِ  َكِفي ّللاَُّ، ِإالَّ 
 َعْبجِ  َأُبػ َقاؿَ  َخْيٍخ" ِمغْ  َذرَّةٍ  َكْزفُ  َقْمِبوِ  َكِفي ّللاَُّ، ِإالَّ  ِإَلوَ  الَ  َقاؿَ  َمغْ  الشَّارِ  ِمغَ  َكَيْخُخجُ  َخْيٍخ، ِمغْ  ُبخَّةٍ 
َثَشا َأَباُف، َقاؿَ : ّللاَِّ  َثَشا َقَتاَدُة، َحجَّ في ىحا ف .(2)َخْيٍخ" "ِمغْ  َمَكافَ  ِإيَساٍف" "ِمغْ  : الشَِّبيِّ  َعغِ  َأَنٌذ، َحجَّ

 الشار، كأففي كدخػؿ شائفة مغ عراة السػحجيغ  ،الحجيث الجاللة عمى زيادة اإليساف كنقرانو
لكغ يشقز إيسانو،  كال يخمج في الشار، ،ال يكفخفإنو الكبيخة  مغ كاف عمى اإليساف كارتكب

 .(3)كيعاقب بجخػؿ الشار إف لع ُيغفخ لو، كال ُيخمج فييا

 ساعة،ىحا ىػ معتقج أىل الدشة كالجك كالكفخ أيزًا يديج كيشقز،  ،فاإليساف يديج كيشقز
آليات التي أكردىا اإلماـ ا قاؿ ابغ بصاؿ عشج شخح كما ىػ عميو البخارؼ كيؤكجه في صحيحو،

"محىب جساعة أىل الدشة مغ سمف األمة كخمفيا أف اإليساف قػؿ كعسل يديج  :في ىحا الباب
أؼ السرخحة بديادة  ،كيشقز، كالحجة عمى زيادتو كنقرانو ما أكرده البخارؼ مغ اآليات

غ جاز عميو الديادة جاز عميو فس .(4)اإليساف ثع قاؿ: فإيساف مغ لع تحرل لو الديادة ناقز"
خبلؼ أىل البجع الحيغ يقػلػف: إف اإليساف شيء كاحج ال يديج كال يشقز، كإيساف أىل  الشقز،

                                                           

أقػاؿ ابغ بصاؿ في ، انطخ: (258/ 1) ،بجر الجيغ العيشى ،القارؼ شخح صحيح البخارؼ عسجة انطخ:  (1)
 . (44ص) ، ابغ بصاؿ،التفديخ مغ خبلؿ كتابو شخح صحيح البخارؼ 

 . (44، ح/1/24) (،زيادة اإليساف كنقرانوكتاب اإليساف، ) باب:  ،صحيح البخارؼ  (2)
 . (131/ 1) ،القدصبلني ،إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ انطخ:  (3)
 .(56/ 1) ،ابغ بصاؿ ؼ،شخح صحيح البخار  (4)
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و لػ كاف كحلظ ألن، شلبا اعتقاد يحاف، فقط الدساء كأىل األرض كاحج، كالتفاكت بيشيع باألعساؿ
إيساف أفزل الخمق بالقجر كاألجخ يػـ القيامة، كلكاف  لسا تفاضل الشاس فيو ،مدتػػ كاحج عمى

الجداء إنسا عادؿ في حكسو، ك   فكيف ذلظ وهللا ال يديج كال يشقز،سػاء،  مع أدنى الخمق
ئٍِذ  لقػلو تعالى: ،(1)اإليساف ثقل ككزف عمى  يكػف  ٌَ ْٔ ْزُن يَ َٔ ْ وىَئَِم َوام

ُ
ُّ ـَأ َٔازِيُِ َْ ثَُليَْج َم ٍَ اْْلَقَّ َذ

 ٍُ ٔا ةِآيَاحَِِا َحْظيِ ا ََكُُ ٍَ ِ ًْ ة ُٓ جُْفَص
َ
وا أ ََ َخِِسُ ِي وىَئَِم اَّلٍّ

ُ
ُّ ـَأ َٔازِيُِ ْج َم َْ َخفٍّ ٌَ ْفيُِطَٔن،َو ٍُ ْ ًُ ام  ٔنَ ُْ

ُّ  ، كقػلو تعالى:[9-8 ]األعخاؼ: َٔازِيُِ َْ ثَُليَْج َم ٌَ ا  ٌٍّ
َ
َْ  ،ـَأ ٌَ ا  ٌٍّ

َ
َٔ ِِف ِغيَشٍث َراِطيٍَث، َوأ ُٓ َذ

ّْ، َُاٌر َضاٌِيَثٌ  ا ِْيَ ٌَ دَْراَك 
َ
ا أ ٌَ اوِيٌَث، َو َْ  ُّ ٌَّ ُ ُّ، ـَأ َٔازِيُِ ْج َم كاحتجَّ ، [11-6 :قارعةال] َخفٍّ
جاءت  كثيخة يافي ، كاألدلةبُحجٍج كثيخٍة مغ القخآف كالدشة ،البخارؼ عمى أف اإليساف يديج كيشقز

 اب، كالدشة، كأقػاؿ الرحابة، كمشيا ما يمي:في الكت

 أواًل: األدلة مؽ القخآن الكخيؼ:

اُاً :هللا تعالى ؿاق .1 ٍَ ًْ إِي ُْ ًْ ـََزاَد ُْ ْٔ ًْ ـَاْخَش ٔا ىَُس ًُ انلٍّاُس إِنٍّ انلٍّاَس كَْد َْجَُػ ُٓ َ ََ كَاَل م ِي اَّلٍّ
كِيُو  َٔ ْ ًَ ام ُ َوُِْػ ٔا َضْصبَُِا اَّللٍّ ُ   .[173آؿ عسخاف: ] َوكَام

ُّ  :تعالى ؿاكق .2 ًْ َيَاحُ ًْ ِإَوذَا حُيِيَْج َغيَيِْٓ ُٓ ُ وَِسيَْج كُئُبُ ََ إِذَا ذُنَِر اَّللٍّ ِي ْؤٌَُِِٔن اَّلٍّ ٍُ ْ ا ام ٍَ إِجٍّ
ُٔنَ  َّكٍّ َٔ ًْ َحخَ اُاً َولََعَ َرّبِِٓ ٍَ ًْ إِي ُٓ   [.2 األنفاؿ:] َزاَدتْ

ُْزِىَْج ُشَٔرةٌ  :تعالى ؿاكق .3
ُ
ا أ ٌَ ََ ِإَوذَا  ِي ا اَّلٍّ ٌٍّ

َ
اُاً ـَأ ٍَ ِ إِي ِذه َْ  ُّ ْ ًْ َزاَدح يَُّس

َ
َْ َحُلُٔل أ ٌَ  ًْ ُٓ ٍِِْ ـَ

 ًْ ُْ اُاً َو ٍَ ًْ إِي ُٓ ٔا ـََزاَدتْ ُِ ٌَ ونَ  َ   [.124التػبة: ] يَْصخَبِّْشُ
ُ َورَُشُِٔلُ وَ : تعالى ؿاكق .4 ا وََغَدَُا اَّللٍّ ٌَ َذا  َْ ٔا  ُ ْضَزاَب كَام

َ
ْؤٌَُِِٔن األ ٍُ ْ ا َرأى ام ٍٍّ َ ُ َوم َصَدَق اَّللٍّ

اُاً َوتَْصيِيٍا ٍَ ًْ إَِّل إِي ُْ ا َزاَد ٌَ   [.22األحداب: ] َورَُشُِٔلُ َو
ِ  :تعالى ؿاكق .5 ًْ َوَّلِلٍّ آُِِ ٍَ َع إِي ٌَ اُاً  ٍَ ْؤٌِِنَِي ىََِيَْداُدوا إِي ٍُ ْ ِهيََِث ِِف كُئُِب ام َُْزَل امصٍّ

َ
ِي أ َٔ اَّلٍّ ُْ

رِْض َوََكَن 
َ
اَواِت َواأْل ٍَ ُ َغيِيٍاً َضِهيٍاً ُسُُِٔد امصٍّ   .[4الفتح: ] اَّللٍّ

ََ  :تعالى ؿاكق .6 ِي ًْ إَِّلٍّ ـِخًَِْث مَِّلٍّ ُٓ َت ا َسَػيَِْا ِغدٍّ ٌَ ْصَطاَب انلٍّارِ إَِّلٍّ َمالئَِهًث َو
َ
ا َسَػيَِْا أ ٌَ َو

اُاً  ٍَ ٔا إِي ُِ ٌَ َ ََ ِي ٔا اىِْهخَاَب َويَزَْداَد اَّلٍّ وحُ
ُ
ََ أ ِي ََ اَّلٍّ  .[31السجثخ:] َزَفُروا ىِيَْصتَيْلِ

َعً  :تعالى ؿاكق .7 ًْ ُخُش ُْ ذْكَاِن َحتُْهَٔن َويَزِيُد
َ
وَن مؤِْل  .[109]اإلسخاء:  َويَِخرَّ

                                                           

 (.53/6) ،الخاجحي، شخح تفديخ ابغ كثيخ، كانطخ: (7/ 5انطخ: شخح لسعة االعتقاد، ناصخ العقل، ) (1)
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أك  الديادة ما تقلجشلمديادة فع كإذا كاف قاببلً  ،فثبت بيحه اآليات أف اإليساف قابل لمديادة
السدمسيغ مغ أىل الدشة  عمساءأجسع كقج ( 1)،بيانو سبق ساك ف عجميا نقراناً ػ كفي تشعجـ،

 .(2)كغيخىابيحه اآليات  يغدتجلم ،عمى زيادة اإليساف كنقرانو كالجساعة
 ثانيًا: األدلة مؽ الدشة الشبؾية الذخيفة:

كفي السقابل ، لمديادة اإليساف قابلٌ  أف مغ دلت الدشة عمى مثل ما دؿ عميو الكتابلقج 
 تجؿ عمى ذلظ، مشيا ما يمي:فيػ قابل لمشقراف، ككرد في الدشة أحاديث كثيخة 

 ِمغْ  الَحاِزـِ  الخَُّجلِ  ِلُمبِّ  َأْذَىبَ  َكِديغٍ  َعْقلٍ  َناِقَراتِ  ِمغْ  َرَأْيتُ  "َما :حجيث رسػؿ هللا 
" فالحجيث يجؿ عمى نقراف الجيغ، يعشي أنو كسا يشقز، فإنو في السقابل يديج، فكل  ،(3)ِإْحَجاُكغَّ

استجؿ بو البخارؼ عمى أف الربلة كالرياـ مغ كالعكذ، ك ما ىػ قابل لمشقراف قابل لمديادة، 
 .(4)، يعشي أف اإليساف كسا ىػ قػؿ فيػ عسل أيزًا، كفي ذلظ رد عمى مغ أنكخ ذلظالجيغ

 َكالَ  ُمْؤِمٌغ، َكُىػَ  َيْدِني ِحيغَ  الدَّاِني َيْدِني الَ " قاؿ: أف رسػؿ هللا  حجيث أبي ىخيخة  .1
 َيْخَفعُ  ُنْيَبًة، َيْشَتِيبُ  َكالَ  ُمْؤِمٌغ، َكُىػَ  َيْدِخؽُ  ِحيغَ  َيْدِخؽُ  َكالَ  ُمْؤِمٌغ، َكُىػَ  َيْذَخبُ  ِحيغَ  الَخْسخَ  َيْذَخبُ 
فالسخاد بيحا الحجيث نفي كساؿ اإليساف ، (5)ُمْؤِمٌغ" َكُىػَ  َيْشَتِيُبَيا ِحيغَ  َأْبَراَرُىعْ  ِفيَيا ِإَلْيوِ  الشَّاُس 

كىحا يجؿ داللة  كىػ كامل اإليساف،يا ال يفعم كأنو ،السعاصي تمظمغ اقتخؼ مى عالسفخكض 
 كاضحة عمى أّف اإليساف يديج بالصاعة، كيشقز بالسعرية.

يَسافُ " :قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  حجيث أبي ىخيخة  .2  -َكِستُّػفَ  ِبْزعٌ  َأكْ - َكَسْبُعػفَ  ِبْزعٌ  اإْلِ
 ِمغَ  ُشْعَبةٌ  َكاْلَحَياءُ  الصَِّخيِق، َعغِ  اأْلََذػ ِإَماَشةُ  َكَأْدَناَىا هللُا، ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َقْػؿُ  َفَأْفَزُمَيا ُشْعَبًة،

                                                           

 . (60/ 1) ،البييقي ،انطخ: شعب اإليساف (1)
فقج قّدع  (،35)ص الخزاؽ بغ عبج السحدغ البجر،انطخ: زيادة اإليساف كنقرانو كحكع االستثشاء فيو، لعبج  (2)

 الباحث األدلة مغ حيث الجاللة الرخيحة بالديادة، كالجاللة السدتمدمة كالغيخ صخيحة، كتػسع في ذلظ. 
 (،304،ح/1/68(، )تخؾ الحائس الرـػ، )باب: الحيسأخخجو البخارؼ في صحيحو، كتاب متفق عميو:  (3)

إشبلؽ لفع الكفخ كبياف  شقز الصاعات،اإليساف، )باب: بياف نقراف اإليساف بصحيح مدمع، كتاب  كالمفع لو،
 .(79، ح/86/ 1عمى غيخ الكفخ باهلل، ككفخ الشعسة كالحقػؽ(، )

 .(39/ 2) ،ابغ رجب ،فتح البارؼ انطخ:  (4)

أخخجو البخارؼ في صحيحو، كتاب السطالع كالغرب، )باب: الشيبى بغيخ إذف صاحبو(،  (5)
صحيح مدمع، كتاب اإليساف، )باب: بياف نقراف اإليساف بالسعاصي كنفيو عغ  ك (،2475،ح/3/136)

 (.76/ 1الستمبذ بالسعرية عمى إرادة نفي كسالو(، )
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يَسافِ  فالقػؿ )شعب(، )كأفزميا(، يجؿ عمى أف اإليساف يديج كيشقز، كأنو درجات في  .(1)"اإْلِ
 األفزمية كالسشدلة.

 ِبَسا اأَلْعَساؿِ  ِمغَ  َأَمَخُىعْ  َأَمَخُىْع، ِإَذا  ّللاَِّ  َرُسػؿُ  َكافَ : َقاَلْت رضي هللا عشيا،  َعاِئَذةَ حجيث  .3
ِ، َرُسػؿَ  َيا َكَيْيَئِتظَ  َلْدَشا ِإنَّا: َقاُلػا ُيِصيُقػَف، ـَ  َما َلظَ  َغَفخَ  َقجْ  ّللاََّ  ِإفَّ  ّللاَّ َخ، َكَما َذْنِبظَ  ِمغْ  َتَقجَّ  َتَأخَّ
كداللة  ،(2)َأَنا" ِباّللَِّ  َكأَْعَمَسُكعْ  َأْتَقاُكعْ  ِإفَّ  ":َيُقػؿُ  ُثعَّ  َكْجِيِو، ِفي الَغَزبُ  ُيْعَخؼَ  َحتَّى َفَيْغَزبُ 

 ،معخفة باهلل كتقػػ لو ازدادالحجيث عمى زيادة اإليساف كنقرانو كاضحة، ألف اإلنداف كمسا 
"كفيو دليل عمى زيادة اإليساف كنقرانو، ألف  قاؿ ابغ حجخ في شخحو لمحجيث:، ازداد إيساناً 

"أنا أعمسكع باهلل" ضاىخ في أف العمع باهلل درجات، كأف بعس الشاس فيو أفزل مغ  :قػلو 
كما  ،كما بأحكامو ،مشو في أعمى الجرجات، كالعمع باهلل يتشاكؿ ما برفاتو بعس، كأف الشبي 

 .(3)فيحا ىػ اإليساف حقًا" ،يتعمق بحلظ
 َفْمُيَغيِّْخهُ  ُمْشَكًخا ِمْشُكعْ  َرَأػ َمغْ  يقػؿ:" ، أنو سسع رسػؿ هللا حجيث أبي سعيج الخجرؼ  .4

يَسافِ  َأْضَعفُ  َكَذِلظَ  َفِبَقْمِبِو، َيْدَتِصعْ  َلعْ  َفِإفْ  َفِبِمَداِنِو، َيْدَتِصعْ  َلعْ  َفِإفْ  ِبَيِجِه، مخاتب إنكار فيحه  (4)"اإْلِ
 "َكَذِلظَ  كفي قػلوأك بالقمب،  ،أك بالمداف ،فإما أف يغيخ باليج ،السشكخ، كأنو حدب االستصاعة

يَسافِ  َأْضَعفُ  يديج كيشقز، فكمسة أضعف دليل عمى أف اإليساف  اإليساف" دليٌل عمى أّف  اإْلِ
 يكػف في حاالت قػؼ، كفي حاالت ضعيف، كالقػة تعشي الديادة، كالزعف يعشي الشقراف. 

                                                           

، كتاب اإليساف ،صحيح مدمع، (9،ح/1/11) (،اإليساف رأمػ  :باب ، )كتاب اإليساف، صحيح البخارؼ  (1)
فأفزميا قػؿ ال إلو إال هللا، كأدناىا إماشة األذػ عغ ، كزاد مدمع" (35،ح/63/ 1) (،شعب اإليساف :باب)

 ". الصخيق
/ 1)(،كأف السعخفة فعل القمب "،أنا أعمسكع باهلل  "قػؿ الشبي ، )باب: كتاب اإليساف، صحيح البخارؼ  (2)

 .(20،ح/13
 . (70/ 1) ،ابغ حجخ ،فتح البارؼ  (3)
بياف كػف الشيي عغ السشكخ مغ اإليساف كأف اإليساف يديج كيشقز كأف  :باب، )صحيح مدمع كتاب اإليساف (4)

 . (49، ح/69/ 1) (،األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ كاجباف
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 َكْمبَ  ِإالَّ  ا،َكْمبً  اْقَتَشى َمغِ " :حجيث عبج هللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  .5
، أؼ مغ َعَسِمِو" ِمغْ  "َنَقَز في قػلو ك  .(1)"ِقيَخاَشافِ  َيْػـٍ  ُكلَّ  َعَسِموِ  ِمغْ  َنَقَز  َضاِرًيا، َأكْ  َماِشَيٍة،

كفي ذلظ دليل عمى أف ثػاب العسل يشقز بفعل السعرية، مثل اقتشاء الكمب مغ ، (2)أجخ عسمو
 األجخ، كالشقراف عكذ الديادة.غيخ ضخكرة، فإنو يعتبخ غيخ جائد، كيشقز 

 َكَمغْ  َخاِلًرا، ُمَشاِفًقا َكافَ  ِفيوِ  ُكغَّ  َمغْ  "َأْرَبعٌ  قاؿ: عغ عبج هللا بغ عسخك أف الشبي 
ثَ  َكِإَذا َخاَف، اْؤُتِسغَ  ِإَذا: َيَجَعَيا َحتَّى الشَِّفاؽِ  ِمغَ  َخْرَمةٌ  ِفيوِ  َكاَنْت  ِمْشُيغَّ  َخْرَمةٌ  ِفيوِ  َكاَنْت   َحجَّ

أف تساـ اإليساف كاستجؿ البخارؼ بيحا الحجيث عمى  .(3)َفَجَخ" َخاَصعَ  َكِإَذا َغَجَر، َعاَىجَ  َكِإَذا َكَحَب،
 يؼ الػعج، كخيانة األمانة، كالفجػر فخبلايشقز بالكحب، ك  عبجإيساف ال باألعساؿ، كأفّ 

 .(4)يديج بأفعاؿ البخ إيسانو أفّ الخراـ، كسا 
 الخالصة:

فباإليساف ، لع يكغ ىشاؾ فزل ألحج عمى أحج، ال زيادة فيو كال نقرافلػ كاف اإليساف 
كبالديادة فيو يكػف أىل الجشة في درجات متفاكتة، كل عمى حدب كزف ، يجخل الشاس الجشة

  .(5)كبانتقاص اإليساف يجخل العراة الشار، كيتفاكتػف في دركاتيا، كالعياذ باهلل، إيسانو
يديج  وأن، كالدمف الرالح، كعسػـ أىل الدشة كالجساعة، عشج اإلماـ البخارؼ  اإليسافك 

، يديج بالصاعات كعسل الرالحات، كيشقز بالحنػب كالسعاصي. وهللا ندأؿ، الثبات كيشقز
 عمى الرخاط السدتقيع، كأف يخزقشا تساـ اإليساف، إنو عمى كل شيء قجيخ.

 
  

                                                           

، صحيح مدمع، (2323، ح/103/ 3) (،اقتشاء الكمب لمحخث :باب، )كتاب السدارعة، صحيح البخارؼ  (1)
اف ندخو كبياف تحخيع اقتشائيا إال لريج أك زرع أك ماشية باب األمخ بقتل الكبلب كبي :بابكتاب السداقاه، )

 .(1574، ح/1201/ 3) (،كنحػ ذلظ
 .(6/ 5) ،ابغ حجخ ،فتح البارؼ  (2)
 .(21/ 1) (،عبلمة السشافق :باب، )صحيح البخارؼ، كتاب اإليساف (3)
 .(90/ 1) ،ابغ بصاؿ البخارؼ،شخح صحيح انطخ:  (4)
  (.836/ 2بصة، ) اإلبانة الكبخػ، ابغانطخ:  (5)
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 ثانيال ظمبالس
 زيادة اإليسان ونقرانو عشج الكميشي

 

، زاد اإليساف العسل الرالح كمسا زاد ألنو، شخديةعبلقة ، العبلقة بيغ اإليساف كالعسلإّف 
زيادة اإليساف سبيمو ، ك نقز اإليساف السعاصيالحنػب ك بارتكاب كمسا نقز العسل الرالح ك 

 باتباع ىجؼ الشبي دمحم  فعميو ،تويقػ تسغ أراد زيادة إيسانو ك سيل ميدػر عمى مغ كفقو هللا، ف
 ،تصاعابفعل الكاالئتسار بأكامخه، كاالنتياء بشػاىيو، كذلظ  بكل ما جاء بو مغ القخآف كالدشة،

كعجـ إحجاث أؼ بجعة تػافق اليػػ، كتخالف العقيجة الرحيحة، كاجتشاب السعاصي كالديئات، 
دشة بالخغع مغ أنيع كافقػا أىل الالذيعة اإلمامية  ، كلكغّ في الجنيا كاآلخخة ةشجاالفي ذلظ ف

ػا كابتجعػا في الجيغ ما يػافق أحجثكالجساعة في أف اإليساف يديج كيشقز بالعسل، إال أنيع 
، كما ىػ ليذ مغ ديغ اإلسبلـ بذيء، فقج خاضػا، كتشاقزػا في مدائل اإليساف كزيادتو ىػاىع

 يمي:تجخؤا عمى أمػر تسذ العقيجة اإلسبلمية كصحتيا، كبياف ذلظ ما ك كنقرانو الذيء الكثيخ، 

 قالؾا إن اإليسان يديج ويشقص باألعسال:أواًل:
كيشقز  أىل الدشة كالجساعة في أف اإليساف يديج بفعل الرالحات، الكميشي كافقلقج  

قاؿ مػسى  "عغ أبي عبج هللا عميو الدبلـ قاؿ: ،الكافيجاء في  بارتكاب الحنػب كالسعاصي،
 شيء،لـد ما ال يزخؾ معو إلمخزخ )عمييسا الدبلـ( قج تحخمت برحبتظ فأكصشي، قاؿ لو: 

 .(1)شيء"كسا ال يشفعظ مع غيخه 
شارح أصػؿ الكافي يفدخ ىحه الخكاية بأّف السخاد ىػ لدكـ اإليساف الحؼ يؤدؼ بالعبج لمقياـ  

الديء كالقبيح، السػجب لجخػؿ الشار، باألعساؿ الرالحة، السػجبة لجخػؿ الجشة، كتخؾ العسل 
كيقرج بالزخر الشقز، أؼ أف العسل القبيح يشقز كيزعف اإليساف، بعكذ العسل الرالح، 

 (2)فإنو كإف كاف صغيخًا، إال أنو يجعل السؤمغ كبيخًا، كيديج إيسانو بو.

هللا  أف اإليساف ما استقخ في القمب كأفزى بو إلى:" عغ أبي جعفخ )عميو الدبلـ( ؼ رك  
كشارح أصػؿ الكافي يفدخ ىحه  (3)"،مخ هللاعد كجل، كصجقو العسل بالصاعة هلل كالتدميع أل

                                                           

   (.2/464، )كالكفخ ال يشفع معو حدشة( ،يساف ال يزخ معو سيئةف اإل: إ)بابالكافي، لمكميشي، كتاب اإليساف، (1)
 (.10/226، )السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافيانطخ: (2)
 .(2/26، )(اإليسافكاإلسبلـ ال يذخؾ  يذخؾ اإلسبلـاليساف الكافي، الكميشي، كتاب اإليساف، )باب: أف ا(3)
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داللة كاضحة عمى أف  ، كداللتو عمى ذلظأف االيساف ىػ الترجيق القمبيالخكاية بأنيا تجؿ عمى 
 (1)لكسالو. أنو سببك  ،العسل مرجؽ كمطيخ لو

ًْ " أنو قاؿ: في الكافي ركاية مصػلة كمشيا،أيزًا جاء ك  اْرَنُعٔا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَُّل
ًْ ُتْفِيُحٔنَ  فيحه فخيزة جامعة عمى الػجو كاليجيغ كالخجميغ ، [77الحج:] َواْفَعئُا اخلَْْيَ ىََعيَُّل

َضًداكقاؿ: في مػضع آخخ: 
َ
َع اَّللِ أ ٌَ ٔا  َصاِسَد َّللِ ـاََل حَْدُغ ٍَ نٍّ ام

َ
فيسا كقاؿ ، [18الجّغ:] َوأ

لسا صخؼ نبيو )صمى هللا عميو  الصيػر كالربلة بيا كذلظ أف هللا  فخض عمى الجػارح مغ
ًْ إِنٍّ اَّلَل ةِانلٍّاِس  ،كآلو( إلى الكعبة عغ البيت السقجس فأندؿ هللا  اَُُس ٍَ ا ََكَن اَّلُل ِِلُِظيَع إِي ٌَ َو

 ًٌ كل  لجػارحو مػفياً  حافطاً  فسغ لقي هللا  فدسى الربلة إيساناً ، {143}البقرة: مََرُءوٌف رَِضي
 ،كىػ مغ أىل الجشة ،يسانوإل مدتكسبلً  لقي هللا  ،عمييا جارحة مغ جػارحو ما فخض هللا 

يساف، قمت: قج ناقز اإل لقي هللا  ،فييا مشيا أك تعجػ ما أمخ هللا  يءكمغ خاف في ش
ُِْزىَْت ُسَٔرةٌ : فقاؿ: قػؿ هللا  يساف كتسامو، فسغ أيغ جاءت زيادتو؟فيست نقراف اإل

ُ
ا أ ٌَ َوإَِذا 

ًْ يَْسجَ  ُْ اًُا َو ٍَ ًْ إِي ُٓ ُِٔا فََزاَدْت ٌَ َ ََ آ ي ِ ا اَّلَّ ٌَّ اًُا فَأَ ٍَ ِذهِ إِي َْ  ُّ ًْ َزاَدثْ يُُّل
َ
َْ َيُلُٔل أ ٌَ  ًْ ُٓ ِْ ٍِ ََ فَ ي ِ ا اَّلَّ ٌَّ َ

وَن َوأ ُ ِِ ْبْ
ًْ رِْجًسا إََِل  ُٓ ًْ َمَرٌض فََزاَدْت ِٓ ًْ ََكفُِرونَ ِِف كُئُبِ ُْ اثُٔا َو ٌَ ًْ َو ِٓ  كقاؿ [،125-124:التػبة] رِْجِس

ًُْدى :تعالى  ًْ ُْ ًْ َوزِْدَُا ِٓ ُِٔا بَِربِّ ٌَ َ ًْ فِجْيٌَة آ ُٓ ًْ بِاحلَقِّ إِنَّ ُْ َ
َُ َنُلصُّ َعيَيَْم َنبَأ كلػ  [،13الكيف:] ََنْ

كالستػت الشعع  ،اآلخخحج مشيع فزل عمى ال زيادة فيو كال نقراف لع يكغ أل كاف كمو كاحجاً 
كبالديادة في  ،يساف دخل السؤمشػف الجشةكلكغ بتساـ اإل ،كالستػػ الشاس كبصل التفزيل ،فيو
 . (2)"كبالشقراف دخل السفخشػف الشار ،يساف تفاضل السؤمشػف بالجرجات عشج هللااإل

كيذخح السازنجراني اإليساف بالعسل الرالح، كالعكذ صحيح،  زيادةفيحا دليل عمى 
لع يكغ  ،ال زيادة فيو كال نقراف ( أؼ لػ كاف اإليساف كاحجاً : )كلػ كاف كمو كاحجاً الكميشي ركاية

، كالستػػ الشاس في دخػؿ الجشة باإليساف ذلظ يكػف  ألف ،ألحج مغ السؤمشيغ فزل عمى اآلخخ
أصل الترجيق كالعسل  الستػائيع في اإليساف السػجب لجخػليا، كلكغ بتساـ اإليساف باعتبار

الديادة تفاضل يحه كب ،دخل السؤمشػف السترفػف بو الجشة ،كتخؾ السشييات صاعات،بال
 .(3)دخل السفخشػف في الشار ،عساؿ الػاجبة كفعل السشيياتفي التقريخ في األك  ،السؤمشػف 

                                                           

 .(8/47انطخ: شخح أصػؿ الكافي، السازنجراني، )(1)
 ،بحار األنػار(، 2/37(، )في أف االيساف مبثػث لجػارح البجف كميا: )باب ، كتاب اإليساف،الكميشي ،الكافي (2)

 (. 66/28، )العبلمة السجمدي
العياشي، دمحم بغ مدعػد العياشي، تفديخ (، ك 8/112،113)شخح أصػؿ الكافي، السازنجراني، انطخ: (3)
(2/324). 
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كزعست أنيع مجتسعػف عمى الربلة كالدكاة جاء في الكافي عغ أبي جعفخ قاؿ:"... 
كالرػـ كالحج مع السؤمغ؟ قاؿ: أليذ قج قاؿ هللا عد كجل:" يزاعفو لو أضعافا كثيخة" 
فالسؤمشػف ىع الحيغ يزاعف هللا عد كجل ليع حدشاتيع لكل حدشة سبعػف ضعفا، فيحا فزل 
السؤمغ كيديجه هللا في حدشاتو عمى قجر صحة إيسانو أضعافا كثيخة كيفعل هللا بالسؤمشيغ ما يذاء 

فالسؤمشػف ىع الحيغ يزاعف هللا عد كجل ليع :" يقػؿشارح أصػؿ الكافي ك  ،(1)"مغ الخيخ
فيحا فزل  حدشاتيع ال غيخىع فيعصييع لكل حدشة عذخة كربسا يعصييع لكل حدشة سبعيغ ضعفاً 

السؤمغ عمى السدمع كيديجه هللا في حدشاتو عمى قجر صحة إيسانو كحدب كسالو أضعافا كثيخة 
حتى أنو يعصييع بػاحجة سبعسائة أك أزيج كيفعل هللا بالسؤمشيغ ما يذاء مغ الخيخ الحؼ ال يعسمو 

  (2).("كلجيشا مديج) إال ىػ كسا قاؿ:

أّف اإليساف  فيأىل الدشة كالجساعة،  حىبػافق مت كل تمظ الخكايات التي كردت في الكافيف 
اإليساف يديج كيشقز فنعع يديج بالصاعات كعسل الرالحات، كيشقز بالحنػب كالسعاصي،

 حدب صبلح األعساؿ، أك فدادىا.ب
فقج أكج الكميشي  ، كإيسانيع بسكانة األئسة، كعطيع قجرىع،كلكغ بالعػدة إلى عقيجة الػالية

كشاعتيع شاعة عسياء، فسغ آمغ باألئسة كفعل كل ما  أف اإليساف ىػ اإلقخار التاـ باإلمامة،
يؤمخكنو بو، كاف إيسانو تامًا حتى لػ اقتخؼ الحنػب كالسعاصي، ألف بإيسانو بيع يتع إيسانو، كال 

أدنى ما " الدبلـ أميخ السؤمشيغ عميوعغ  ركػ عغ سميع بغ قيذ ، حخج عميو فيسا دكف ذلظ
كيقخ لو بالصاعة،  ،فيقخ لو بالصاعة، كيعخفو نبيو ،أف يعخؼ هللا نفدو ،يكػف بو العبج مؤمشاً 

: فيقخ لو بالصاعة، قيل يا أميخ السؤمشيغ ،كشاىجه عمى خمقو ،كحجتو في أرضو ،كيعخفو أمامو
  .(3)"كإذا نيى انتيى ،مخ أشاعأكإف جيل جسيع األشياء إال ما كصفت؟ قاؿ: نعع إذا 

قمت: أال تخبخني عغ  "عغ أبي عبج هللا عميو الدبلـ في حجيث قاؿ:جاء في الكافي 
اإليساف؟ أقػؿ ىػ كعسل، أـ قػؿ ببل عسل؟ فقاؿ: اإليساف عسل كمو، كالقػؿ بعس ذلظ العسل، 

ػه إليو، قاؿ: غ في كتابو، كاضح نػره، ثابتة حجتو، يذيج لو بو الكتاب، كيجعبفخض مغ هللا، بيّ 
صفو لي جعمت فجاؾ حتى أفيسو، قاؿ: اإليساف حاالت كدرجات كشبقات، كمشازؿ: فسشو التاـ 

غ نقرانو، كمشو الخاجح الدائج رجحانو، قمت: إف اإليساف ليتع السشتيي تسامو، كمشو الشاقز البيّ 
يساف عمى كيشقز كيديج؟ قاؿ: نعع، قمت: كيف ذلظ؟ قاؿ: ألف هللا تبارؾ كتعالى فخض اإل

                                                           

ـَ ال َيْذَخُؾ اإليَساَف(، )كالكفخ الكافي، الكميشي، كتاب اإليساف(1) ـَ َكاإلْسبل  (.2/27، )َباُب َأفَّ اإليَساَف َيْذَخُؾ اإلْسبل
 (.8/83شخح أصػؿ الكافي، السازنجراني، )(2)

 .(2/414، )أك ضااًل كال إيساف أك كافخاً  يكػف بو العبج مؤمشاً  أدنى ما: باب ، كتاب اإليساف،الكميشي ،الكافي (3)



975 


جػارح ابغ آدـ كقدسو عمييا كفخقو فييا، فميذ مغ جػارحو جارحة إال كقج ككمت مغ اإليساف 
.(1)أختيا..." بغيخ ما ككمت بو

فسشو التاـ السشتيي تسامو، كمشو ، اإليساف حاالت كدرجات كشبقات، كمشازؿسعشى قػليع ف
ما جاء في بحار األنػار لذخح ذلظ، حيث  غ نقرانو، كمشو الخاجح الدائج رجحانو،الشاقز البيّ 

الشتسالو عمى جسيع أجداء  ،فسشو التاـ" كىػ إيساف األنبياء كاألكصياء عمييع الدبلـ" قاؿ:
كإف تفاكتت بانزساـ سائخ السكسبلت مغ السدتحبات  ،مغ فعل الفخائس كتخؾ الكبائخ ،اإليساف

السشتيى تسامو درجة الشبي صمى هللا عميو كآلو أك السخاد بالتاـ  ،كنقراناً  كتخؾ السكخكىات زيادةً 
" كىػ أقل مخاتب االيساف الحؼ بعجه الكفخ، وكأكصيائو عمييع الدبلـ "كمشو الشاقز البيغ نقران

 .(2)"كمشو الخاجح، كفيو أفخاد غيخ متشاىية باعتبار التفاكت في الكسية كالكيفية

لقج جعمػا األكصياء كاألئسة متداكييغ مع األنبياء في اإليساف، أؼ أف األئسة في درجة 
األنبياء عمييع الدبلـ، في اإليساف، كالعرسة، كفي كل شيء، فبل تفاضل بيشيع، كىحا غاية 

 الذيعة في رفع مكانة اإلمامة كالػالية، كتثبيت تمظ العقيجة الفاسجة بأؼ شكل مغ األشكاؿ. 

ونَ  :تعالى قػلوا السعشى مغ كفّدخك  ُ ِِ ًْ يَْسجَْبْ ُْ اًُا َو ٍَ ًْ إِي ُٓ ُِٔا فََزاَدْت ٌَ َ ََ آ ي ِ ا اَّلَّ ٌَّ  فَأَ

عمى قجر أصل اإليساف تكػف يعشي أف  ،دؿ عمى أف اإليساف سبب لئليساف {،124}التػبة:
مشو سبب لحرػؿ الجرجة التحتانية ، كعمق السازنجراني عمى الخكاية فقاؿ:" (3)الديادة فيو كالقػة

 . (4)"الجرجة الفػقانية

ًدى :تعالى قػلوثع فّدخ  ُْ  ًْ ُْ السخاد بو اليجاية الخاصة السخترة فقاؿ: "  َوزِْدَُا
 . (5)"عمى أصل الترجيقباألكلياء كىي بريخة قمبية زائجة

جعمػا ىشا اآلية مخترة فقط باألكلياء كاألئسة، كفييع تكػف الديادة في اإليساف، لقج 
كقج سبق الحجيث في أنيع متخبصػف متشاقزػف  فاألئسة تفزل عغ باقي البذخ بديادة إيسانيا،

                                                           

 (. 2/34، )يساف مبثػث لجػارح البجف كميا(في أف اإل: )بابالكافي، الكميشي، كتاب اإليساف، (1)
 (. 66/33، )العبلمة السجمدي ،بحار األنػار (2)

ة عمى أصل الترجيق" ألف أصل الترجيق قػلو:" زائج، ك (8/112شخح أصػؿ الكافي، السازنجراني، )انطخ: (3)
 غيخ قابل لمديادة كالشقراف.

 .(8/112، )السخجع الدابق(4)
قػلو:" زائجة عمى أصل الترجيق" ألف أصل ، ك (8/112شخح أصػؿ الكافي، السازنجراني، )انطخ:  (5)

 .الترجيق غيخ قابل لمديادة كالشقراف
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في ىحه العقيجة، كمغ ذلظ أنيع بعجما قالػا بأف اإليساف يديج بالقياـ بسا افتخض هللا عمى كل 
باإلماـ قالػا إف الديادة كالشقراف يكػف بقجر اإليساف  جارحة مغ جػارحشا مغ فخائس ككاجبات،

 .ككاليتو

أف األئسة ىع مغ يترفػا في األئسة، ك الديادة في اإليساف تكػف إّف  فخبلصة قػليع ىحا 
 قػؿ، فيع بسشدلة األنبياء، بل كأفزل، كىحا ما يجلل عميو شارح الكافي في تفديخه لاإليسافبتساـ 

ألف كل كاحج مشيا بجكف اآلخخ  ،كالػالية ،كبالخسالة ،: )اإليساف باهلل( أراد بو اإليساف باهللالكميشي
 . (1)عغ أف يكػف أفزل فزبلً  ،كال فزل لو ،ليذ بإيساف

، كتحجث لو الديادة درجات كشبقات اإليسافكيختفع في السؤمغ يتخقى كيقػؿ السجمدي 
 .(2)فيو، بقجر إيسانو بالػالية كاإلمامة

مختبظة ارتباطًا طخديًا  والشقرانويشقص، ولكؽ الديادة  يعتقج الذيعة أن اإليسان يديجثانيًا: 
 :(3)والترجيق بيؼاألئسة بسعخفة 

فقج ركػ الكميشي ركاية تفيج بأف مجخد اإليساف باألئسة يكفي، كىػ تساـ اإليساف ككسالة، 
فاإليساف باألئسة، كالدسع كالصاعة السصمقة ليع، يعج مغ كساؿ اإليساف، حتى لػ لع يؤدؼ العبج 

كاجبات، فغاية إيساف العبج معخفة هللا كرسػلو كإمامو، كيقخ لو بالصاعة،  ما افتخضو هللا عميو مغ
 ،يساف ما كقخ في القمػباإل" :)صمػات هللا عميو( يقػؿ عغ سميع بغ قيذ قاؿ: سسعت عمياً ف

 يا معذخ مغ أسمع بمدانو كلع يخمز" :كمشيا قػؿ رسػؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،كاإلسبلـ ما عميو السشاكح
أدنى ما يكػف بو " كمشيا قػؿ أميخ السؤمشيغ عميو الدبلـ "ال تحمػا السدمسيغ ،اإليساف إلى قمبو

كيقخ لو بالصاعة، كيعخفو  ،فيقخ لو بالصاعة، كيعخفو نبيو ،أف يعخؼ هللا نفدو ،العبج مؤمشاً 
كإف : فيقخ لو بالصاعة، قيل يا أميخ السؤمشيغ ،كشاىجه عمى خمقو ،كحجتو في أرضو ،أمامو

 .(4)"كإذا نيى انتيى ،مخ أشاعأجيل جسيع األشياء إال ما كصفت؟ قاؿ: نعع إذا 

                                                           

 (. 8/102شخح أصػؿ الكافي، السازنجراني، ) (1)
 (. 65/257، )العبلمة السجمدي ،بحار األنػارانطخ:  (2)

،(1/200نياية السخاـ، الديج دمحم العاممي، ). (8/79)(، 8/46، )السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافيانطخ:  (3)
رياض السدائل، (، 22/203) الحجائق الشاضخة، البحخاني،(، 1/410) كذف المثاـ، فاضل اليشجؼ،و

  .(470- 469 /21)فقو الرادؽ، الخكحاني،  (،8/26) مدتشج الذيعة، الشخاقي،(، 11/254) الصباشبائي،
(، 2/414، )أك ضااًل كال إيساف أك كافخاً  أدنى ما يكػف بو العبج مؤمشاً : باب ، كتاب اإليساف،الكميشي ،الكافي (4)

 (.8/47، )السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافي
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لػ جيل كل ما أمخه هللا كرسػلو بو، عجا أكامخ اإلماـ كنػاىيو، كأشاعو  أنوعشي كىحا ي
 . اإليساف في كل شيء، فإنو ال يكػف مؤمشًا فحدب، بل كامل

تديع في إخخاج التي مغ العػامل أّف  ، مغمدتجرؾ سفيشة البحاركىحا ما أكجه صاحب 
، تعالىىع الدبيل إلى هللا ألنيع  ،عجـ معخفة األئّسة ىياإلنداف عغ شخيق اإليساف الدّػؼ، 

 .(1)إلى رضػانو صخيق الحؼ يبمغػف بوكال

كجاء في بحار األنػار أيزًا ما يجلل عمى أف اإليساف ترجيق كمعخفة فقط، كال اعتبار 
أما ما " كل شيء كىي العسل نفدو، حيث قاؿ السجمدي: كالسعخفةلؤلعساؿ، بل جعمػا الترجيق 

 ،كالتدميع بأف ال إلو إال هللا ،كالخضا ،كالعقج ،كالسعخفة ،قخاريساف فاإلإلخض عمى القمب مغ افُ 
عبجه كرسػلو صمػات هللا عميو  ، كأف دمحماً كال كلجاً  لع يتخح صاحبةً  ،كاحجاً  جه ال شخيظ لو إلياً كح

أك كتاب، فحلظ ما فخض هللا عمى القمب مغ  ،قخار بسا جاء مغ عشج هللا مغ نبيكآلو، كاإل
 .(2)"كىػ عسمو ،كالسعخفة ،قخاراإل

ىػ العسل ذاتو كُيكتفى بحلظ، كػف اإليساف ترجيق كمعخفة  قخار كالسعخفةاإلفاعتبخكا  
يقرج - كالسحقق عشج أىل التحقيق أف ىحا األمخ القمبي" :(3)يدمحم األصفيانفقط، قاؿ السخجع 

 .(4)"كالترجيق ،كاالعتقاد ،كالسعخفة ،ىػ السعبخ عشو بالعمع -اإليساف

ع عشج الذيعة، ما جاء في شخح كمسا يؤكج ارتباط اإليساف بسعخفة األئسة كاإليساف بي
يساف ىػ االعتقاد الثابت الجاـز بأحػاؿ السبجأ اإل" أصػؿ الكافي، حيث يقػؿ السازنجراني:

كما جاء بو رسػلو الحؼ مغ جسمتو الػصاية كاإلمامة عمى  ،كمبلئكتو ككتبو كرسمو ،كالسعاد
كسا ، كالترجيق بالسدائل اليقيشية عمى سبيل التفريل ،كىػ ركح العمػـ الحقيقية ،سبيل االجساؿ

كالحق أف األعساؿ غيخ داخمة  "يساف يعسخ العمعكباإل" ـعميو الدبل يخشج إليو قػؿ أميخ السؤمشيغ
كبالرالحات يدتجؿ عمى  ،يساف يدتجؿ عمى الرالحاتباإل"في حقيقتو لقػلو عميو الدبلـ 

                                                           

 (. 1/214، )الذاىخكدؼ ،مدتجرؾ سفيشة البحارانطخ:  (1)
   (.66/24، )العبلمة السجمدي ،بحار األنػار (2)

، مغ فقياء الذيعة اإلمامية، “الُكسباني”معخكؼ بػ (،ـ1296)ُكلج سشة ،دمحم حديغ الغخكؼ األصفياني (3)
  كفبلسفتيع في القخف الخابع عذخ، ككاف لو باع في الذعخ أيزًا.

 (.2/373، )الذيخ دمحم حديغ الغخكؼ األصفيانى ،نياية الجراية في شخح الكفاية (4)
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كاال فبل  ،اآليات كالخكايات، فكحا ما يقابمو كىػ الكفخ أف االيساف أمخ قمبي في" كيقػؿ االيساف
 .(1)"كفعل المداف ،تقابل بيغ فعل القمب

 ،كيرجقو العسل بكل ما أمخ بو هللا ،فحيشسا يقػؿ الكميشي كعسـػ الذيعة أف اإليساف قػؿ
كبو يديج  ،، فإنيع يقرجكف بالجرجة األكلى شاعة األئسة بكل أمخ كنييكجاء بو الخسػؿ 

االنقياد التاـ لمخسػؿ اإليساف كيشقز عمى قجر الصاعة ليع، حيث أنيع يقػلػف: اإليساف يكػف ب
قخار أف اإل الػاضحف ،كما يحكع بو بيشيع ،ال سيسا ما ذكخ في أمخ أكصيائو ،فيسا يأتي بو

 قػلو:كقج جاء عغ السجمدي ، (2) بل جسيع ما جاء بو الشبي ،بالػالية أيزا داخل في ذلظ
ذعاف سبلـ عبارة عغ اإلعساؿ، فاإلالعقائج القمبية مع االقخار بالػالية كاآلتياف باأل ،يسافباإل"

يساف عبارة عغ انزساـ العقائج القمبية ، كاإلكباششاً  أك ضاىخاً  ضاىخاً  ،بجسيع العقائج الحقة
داخل في  بالػالية أيزاً قخار فطيخ أف اإل" كقاؿ أيزًا: ،(3)"األعساؿ فقط كاألعساؿ معو، أك

(4)"قخارجسيع ما جاء بو الشبي كقػلو "بأف ال إلو" متعمق باإل
. 

إذف اإليساف مختبط ارتباشًا شخديًا باألئسة، فعمى قجر حب العبج لؤلئسة، كسسعو كشاعتو 
ليع، تكػف زيادة اإليساف كقػتو، كىحا ىػ السيع، كالعكذ بالصبع صحيح، فبل زيادة في اإليساف 

بصاعة األئسة شاعة مصمقة، كعجا ذلظ سػاء قاـ بأعساؿ صالحة أك اتباع ليجؼ الخسػؿ عميو إال 
الدبلـ، فبل يؤثخ عمى زيادة اإليساف أك نقرانو، فالديادة كالشقراف عشج الذيعة في اإليساف 
مختبط بسعخفة األئسة كاإليساف بيع، فالحؼ يؤمغ بالػالية حقيقًة يعتبخ كامل اإليساف، مدتػٍؼ 
لمذخكط، أما إذا آمغ بكل شيء كلع يؤمغ بالػالية كاإلمامة، فيعتبخ إيسانو ناقز مبتػر، حتى 
كلػ فعل كل الصاعات، كاجتشب كل الشػاىي، بل يجخل في دائخة الكفخ كالذخؾ، كعمى ىحا 

 األساس ارتبصت الديادة كالشقراف في اإليساف.

يساف يديج كيشقز باألعساؿ، يديج بخبلؼ أىل الدشة كالجساعة الحيغ اتفقػا عمى أف اإل 
 باألعساؿ الرالحة، كيشقز بارتكاب الحنػب كالسعاصي. 

 ال يزخ معو:العسل  ألنّ ، ال يديج وال يشقص وإقخار، يعتقج الذيعة أن اإليسان أمخ قمبيًا: لثثا

                                                           

  (.1/215، )االيساف كضجه الكفخ(باب: )، السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافي (1)
 (. 66/35، )العبلمة السجمدي ،بحار األنػار انطخ:(2)

 (.65/297، )السخجع الدابق(3)
 (.66/35، )السخجع الدابق (4)
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أشبو بقػؿ  ،ال يزخ معو العسل كأنو كإقخار، يساف أمخ قمبيبأّف اإل الذيعة إّف قػؿ 
قخار بالمداف فيػ عبلمة كأما اإل ،الترجيق بالجشاف فقطىػ يساف اإلف إقالػا السخجئة الحيغ 

، كقج (1)كأىسمػا العسل ،اكتفػا بالترجيقك ال تّزخ السعرية مع ااِليساف،  رفعػا شعار، ك عميو
 جاء في ركايات الكميشي ما يػافق قػؿ السخجئة في ذلظ في عجة ركايات، مشيا:

 اإليسافال يزخ مع  "عغ يػسف بغ ثابت قاؿ: سسعت أبا عبج هللا عميو الدبلـ يقػؿ:ك  .1
كال يشفع مع الكفخ عسل، أال تخػ أنو قاؿ:" كما مشعيع أف تقبل مشيع نفقاتيع إال أنيع  ،عسل

 .(2)"كفخكا باهلل كبخسػلو.. كماتػا كىع كافخكف 
ال يشفع  ككحلظ الكفخ ،زخ معو عسلال ي اإليساف "قاؿ: عغ أبي عبج هللا )عميو الدبلـ(ك  .2

 .(3)"معو عسل
فالخكايات الدابقة تجلل أف اإليساف ال يديج كال يشقز بالعسل، ألنو ترجيق فقط، 
كالعجب كل العجب أنيع يشتقزػف قػؿ السخجئة، كمغ عمى شاكمتيع، بأف اإليساف عبارة عغ 

، كأف األعساؿ غيخ داخمة فيو، قخار بالمداف فيػ عبلمة عميوكأما اإل ،الترجيق بالجشاف فقط
مغ فخؽ " ، قػليع:شخح أصػؿ الكافيكليدت سبب في زيادة اإليساف أك نقرانو، حيث جاء في 

صادقيغ  ،كسا أنو ال يشفع مع الكفخ شاعة ،اإلسبلـ يعتقجكف أنو ال يزخ مع اإليساف معرية
اف محس إقخار المداف في السذبو بو كاذبيغ في السذبو، كمجسل قػليع في حقيقتيسا أف اإليس

كبحلظ بشػا أف الكافخ  ،بالذيادتيغ كما جاء بو الخسػؿ، كالكفخ مقابل لو كىػ إنكاره شيئا مغ ذلظ
كىػ ضاىخ بشاء عمى أصميع،  ،ككحا السؤمغ عشجنا مؤمغ عشجه تعالى ،عشجنا كافخ عشج هللا تعالى

اشل لبصبلف أصميع، كذلظ فأجاب )عميو الدبلـ( بأنو ب ،كالدائل سأؿ عغ صحة ذلظ كبصبلنو
كإذا كاف كحلظ  ،ألف اإليساف عبارة عغ الترجيق كاإلقخار كالعسل، كالكفخ إنكار شيء مغ ذلظ

 .(4)"عشج هللا تعالى كافخاً  ،مػر السحكػرةا بتخؾ كاحج مغ األنكاف الكافخ عشج

 ػالية،الب كالعسل"، يعشي اإلقخار "اإليساف عبارة عغ الترجيق كاإلقخار بقػلو: قرجكي 
كالعسل بصاعة األئسة في كل ما يأمخكف بو، ففي ذلظ يكػف زيادة اإليساف، بل يكػف السصيع ليع 

                                                           

 .(297ص) ،العد الحشفي ػأب الصحاكية، انطخ: شخح (1)
ا السخجع الدابق، اآلية السحكػرة في ركاية الكميشي فييا ترحيف لآلية الػاردة في سػرة التػبة كىي كسا يمي:  (2) ٌَ َو

ََلَة  ثَُٔن الصَّ
ْ
ًْ َكَفُروا بِاهلِل َوبِرَُسِِٔلِ َوََّل يَأ ُٓ نَّ

َ
ًْ إَِّلَّ أ ُٓ ًْ َنَفَلاُت ُٓ ِْ ٌِ ْن ُتْلبََو 

َ
ًْ أ ُٓ ََِع ٌَ ًْ ُْ ًْ ُنَساََل َوََّل ُيِِْفُلَٔن إَِّلَّ َو ُْ إَِّلَّ َو
ٔنَ  ُْ      [.54التػبة:] ََكِر

   (.2/464(الكافي، لمكميشي، كتاب اإليساف،)باب: إف اإليساف ال يزخ معو سيئة، كالكفخ ال يشفع معو حدشة(، )3)
 (.8/119، )السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافي (4)
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مدتكسبًل لئليساف، كانتقادىع ىحا ليذ لو أؼ مػضع مغ الرحة أك االعتبار، ألّف أقػاليع ُتعج 
ؤمغ ببجعة مغ جشذ قػؿ السخجئة، بل لخبسا تكػف السخجئة أفزل حااًل مشيع، ألف السخجئة ال ت

 عقيجة الػالية كاإلمامة التي يؤمغ بيا الذيعة، فتمظ عقيجة فييا ما فييا مغ الذخؾ، كالعياذ باهلل.
 الخالصة:

بشاًء ك  كالترجيق بيع،األئسة معخفة هللا كرسػلو، كمعخفة ىػ  :الذيعةعشج  اإليسافإّف 
كبالخغع مغ أنيع كافقػا أىل الدشة  كزيادة إيسانو كنقرانو، ،العبجيبشػف حقيقة إيساف فإنيع عميو 

أّف  باعتقادىعكالجساعة في محىبيع في أف اإليساف يديج كيشقز، إال أنيع تشاقزػا بعج ذلظ، 
كلع  ،كامل اإليساف، مدتػٍؼ لمذخكط، أما إذا آمغ بكل شيء جعالحؼ يؤمغ بالػالية حقيقًة يُ 

كلػ فعل كل الصاعات، كاجتشب كل  يؤمغ بالػالية كاإلمامة، فيعتبخ إيسانو ناقز مبتػر، حتى
فقج جاء في الكافي تأكيجًا عمى ىحا القػؿ، كبأنيع  يجخل في دائخة الكفخ كالذخؾ،ك الشػاىي، بل 

َوىََلْد  :قػلو تعالى عغأبي عبج هللا عميو الدبلـ  يرفػف مغ لع يؤمغ بالػالية بالسذخؾ، ُسأؿ
 َْ ٌِ  ََ ي ِ وِِحَ إََِلَْم َوإََِل اَّلَّ

ُ
ََ أ ي ََ اخلَاِِسِ ٌِ  ََّ يَُم َوََلَُهَٔن ٍَ ََّ َع ْكَت ََلَْحبََط ْْشَ

َ
مر: َقبِْيَم ىَِِئْ أ  {65}الزُّ

سألت أبا عبج " غ الحدغ بغ نعيع الرحاؼ قاؿ:كع( 1) قاؿ: يعشي إف أشخكت في الػالية غيخه"
ِسً َكـر: هللا عميو الدبلـ عغ قػؿ هللا  عخؼ  فقاؿ: ،(2) [3التغابغ:] ـٍِسً مؤٌَ ٌو

  .(3)"هللا إيسانيع بػاليتشا ككفخىع بيا، يـػ أخح عمييع السيثاؽ في صمب آدـ عميو الدبلـ كىع ذر

فانطخ أييا القارغ الكخيع ماىي مشدلة اإلمامة كالػالية عشج الكميشي، كالذيعة عسػمًا، لقج 
ة، ككضعػا ليا األحاديث اىتسػا فييا أيسا اىتساـ، كأصبغػا عمييا شخعية لع تشدؿ في كتاب كال سش

السكحكبة، كالتي ال أساس ليا كال أصل، بل ىي مغ تمقاء أىػائيع كعقػليع، كي يثبتػا عقيجة 
تكمسػا في مدألة كعمى ىحا األساس ابتجعػىا مغ عشج أنفديع، كأمبلىا عمييع شياشيشيع، 

جاء بو الكتاب كالدشة، ، كخالفػا ما أىل الدشة كالجساعة ػالفاخك يديج كيشقز، كىل أنو  ،اإليساف
بل خالفػا الحق بأكسمو، فيع يقػلػف بأّف مغ يؤمغ باإلماـ كيصيعو شاعة عسياء فقج كُسل إيسانو، 

فالثابت حقيقًة كما عميو إجساع األمة  كاستػفى الذخكط كميا، حتى لػ فعل الحنػب كالسعاصي،
يشقز بارتكاب الحنػب أف اإليساف يديج كيشقز باألعساؿ، يديج باألعساؿ الرالحة، ك  ىػ

ككمسا أشاع العبج ربو فيسا أمخ، كأدػ األعساؿ الرالحة، كمسا زاد عشجه اإليساف  كالسعاصي،
                                                           

 (.1/427الحّجة، )باب: فيو نكت كنتف مغ التشديل في الػالية(، )لكميشي، كتاب ا(الكافي، 1)
ًْ تعالى:اآلية السحكػرة في ركاية الكميشي فييا خصأ تقجيع كتأخيخ كالرػاب ىػ قػؿ هللا (2) ُِْل ٌِ ًْ ََكفٌِر َو ُِْل ٍِ  فَ

 ٌَ ٌِ  .{2}التغابغ: ُمْؤ
  (.1/413) السخجع الدابق، (3)
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، عبلقة بيغ اإليساف كالعسلككجج حبلكتو في قمبو، كالعكذ صحيح، فقج قمشا سابقًا أف العبلقة 
 إمامة كال كالية كيحه ، فبلالسعاصيالحنػب ك بارتكاب  شقزيديج بالعسل الرالح، كيشخدية، فيػ 

أك مسكغ أف تؤدؼ بديادة اإليساف كنقرانو  -كسا يّجعػف  -،في ديغ اإلسبلـ الحؼ جاء بو دمحم
  لمعبج عغ شخيقيا.
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 ثانيال السبحث
 البخاري والكميشي بيؽنؾاقض اإليسان 

 

 كيذتسل عمى مصمبيغ:

 السصمب األكؿ: نػاقس اإليساف عشج البخارؼ 

 نػاقس اإليساف عشج الكميشيالسصمب الثاني: 
  



978 


 األول ظمبالس
 نؾاقض اإليسان عشج البخاري 



كالتححيخ ، ه تػحيجك باهلل تعالى كحجه اإليساف بو الخسل ىػ هللا عطع ما بعث مغ أ ف إ 
ُّ ََّل :قاؿ تعالى كأىمو،لذخؾ مغ ا ٍُّ

َ
َْ رَُشٍٔل إَِّلٍّ ُُِِٔح إَِِلِّْ أ ٌِ َْ َرتْيَِم  ٌِ َِا  رَْشيْ

َ
ا أ ٌَ َُا إِ َو

َ
َِلَ إَِّلٍّ أ

كل قػؿ أك عسل  كإفّ ، األساس الحؼ تجعػ إليو الخسل قاشبة يػف [،25]األنبياء: ـَاْخُتُدونِ 
 .، فسا ىي نػاقس، كما معشاىائليسافلقس انُيعج  كأحكاـ،مغ شخائع  يخالف ما أندؿ هللا 

 واصظالحًا: أواًل: معشى الشؾاقض لغةً 

  غًة:لالشؾاقض  .1

ىػ نقيزظ ، ك السخالفةبسعشى كنكث العيج، ك  ،نقس البشاء كىجموبسعشى:  جسع ناقس،
في البشاء، كالحبل،  يكػف  الشقسفإفداد ما أبخمت مغ عقٍج أك بشاء، ىػ  شقسكالالحؼ يخالفظ، 

(1)كالعيج، كغيخه
 .(2)إذا ناقس قػلو الثاني األكؿأؼ في كبلمو تشاقس، قػؿ:  ،كمغ السجاز

 : الشؾاقض اصظالحاً  .2

بو إيساف العبج  ىشتفالحؼ يُ ك اعتقادات، أك أقػاؿ أك أفعاؿ تديل اإليساف كتقصعو، ىي 
السكفخات تشقس اإليساف، بيشسا فإلى حطيخة الكفخ،  ،كيدكؿ، كيخخجو مغ دائخة اإلسبلـ كاإليساف

 .(4)لو كالسبصل ،السفدج لمذيء :ناقس الذيء ىػقيل ك  ،(3)سائخ السعاصي تشقز اإليساف

ىػ ما يفدج بو أصل اإليساف كيشتقل اإلنداف مغ اإلسبلـ " :الشاقس في الذخعكأيزا، 
 ( 5)"إلى الكفخ، كيريخ صاحبو حبلؿ الجـ كالساؿ

                                                           

تاج العخكس مغ جػاىخ  ،(842ص)،(1168ص) ،(194ص) ،ؼالفيخكزآباد، القامػس السحيطانطخ:  (1)
 .(10/168)،(3/273) أبػ الفيس الحديشي، ،القامػس

 .(172/ 10) ،الحديشي أبػ الفيس ،تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس (2)
اإليساف انطخ:و، (49صنػاقس اإليساف القػلية كالعسمية، عبج العديد بغ دمحم العبج المصيف، )انطخ: (3)

 .(232ص) ،عبج الخحسغ بغ صالح السحسػدد/،حقيقتو، خػارمو، نػاقزو عشج أىل الدشة كالجساعة
 .(2ص) ،الخاجحي ،شخح نػاقس اإلسبلـانطخ: (4)
 .(1ص) ،حداـ الجيغ الصخفاكؼ  أبػ ،(نػاقس اإليساف5)



979 


 يسانوانتقس إ مغ السكفخات، شيئاً ألف اإلنداف إذا فعل  ،نػاقسالشػاقس  ُسسيتإذف 
 وهللا أعمع.،كديشو

 في القخآن والدشة: الشؾاقضمفيؾم  .3

َوََّل  مشيا: قػلو تبارؾ كتعالى: كثيخة في القخآف الكخيع )نقس( في مػاضعجاءت مادة ك   
َُساذًا

َ
ٍة أ ٍّٔ ٌَِ َبْػِد كُ ا  َٓ َ ْ ََكىٍِِّت َجَلَظْج َؽْزم ٔا  تعالى: كقػلو ،حممت بخموأؼ  [،92:]الشحل حَُسُُٔ

 َا َوَّل َْ ْٔنِيِد اَن َبْػَد حَ ٍَ ْح
َ
ٔاْ األ ََ : كقػلو تعالىأؼ تشكثػىا كتحشثػا بيا، [، 91:]الشحل حَُِلُظ ِي اَّلٍّ

ٍِيَراَق  ْ ِْٓد اَّللِ َوََّل يُِِلُظَٔن ام  .العيج ػف شكثأؼ ي [،20:]الخعج ئُـَُٔن ةَِػ

لعائذة رضي هللا  ، كقػلو الذخيف في الحجيث الشبػؼ  )نقس(كمسة كسا كردت  
كجاء مغ ،أؼ ىجمتيا، (1)"َعْيُجُىْع ِبُكْفٍخ، َلَشَقْزُت الَكْعَبةَ "َيا َعاِئَذُة َلْػاَل َقْػُمِظ َحِجيٌث  عشيا:

أؼ  ،(2)"حجيث عائذة رضي هللا عشيا "َلْع َيُكْغ َيْتُخُؾ ِفي َبْيِتِو َشْيًئا ِفيِو َتَراِليُب ِإالَّ َنَقَزوُ 
 .(3)أزالو

 :نؾاقض اإليسان عشج البخاري ثانيًا: 

العبج يقػػ كيديج بعسل الرالحات، كيشقز بارتكاب مغ خبلؿ ما سبق عخفشا أّف إيساف 
الحنػب كالسعاصي، نعع بالحنػب كالسعاصي يشقز كيزعف، كلكغ متى ُيشتقس كيدكؿ، كتختفع 
عشو صفة اإليساف؟ ذلظ إذا ارتكب العبج ما يكفخه كيخخجو عغ ممة اإلسبلـ، كيجخمو في دائخة 

يخالف العقيجة الرحيحة كالذخع، فإف اإليساف  الكفخ، حيث أنو إذا اعتقج أك قاؿ أك فعل أؼ أمخ
يدكؿ عشو، كيجخل في دائخة الكفخ كالذخؾ كالعياذ باهلل، كذلظ ما أتفق عميو اإلماـ البخارؼ، 

 كأجسعت عميو أىل الدشة كالجساعة مغ الدمف الرالح، ترجيقًا بسا جاء في الكتاب كالدشة.

 ،مغ أىع ىحه الشػاقس كأخصخىاكلكغ ، كثيخة كمتعجدة نػاقس لئليسافأفَّ كمغ السعمػـ 
 :كىي كالتالي عذخ نػاقس ،كأكثخىا كقػًعا

ا  :قاؿ تعالى: وحجه الذخك في عبادة هللا تعالى األول: ٌَ ْن يُّْشََك ةِِّ َوَيْؾفُِر 
َ
إِنٍّ اَّلَل ََّل َحْؾفُِر أ

َْ يََشاءُ  ٍَ ِ كليحا ححر  كأشجىا نقزًا لو، ،اإليسافكىػ مغ أعطع نػاقس  ،[48:]الشداءُدوَن َذمَِم م

                                                           

فيع بعس الشاس عشو فيقعػا في مخافة أف يقرخ مغ تخؾ بعس االختيار :باب)العمع،  تابالبخارؼ، ك صحيح (1)
 .(1333/ح ،968/ 2) ،الحج، باب نقس الكعبة تابمدمع، ك صحيحك  ،(126/، ح227/ 1) (،أشج مشو

 .(5952/ح ،7/167) ،المباس، باب نقس الرػر تابالبخارؼ، ك صحيح (2)
 (.242/ 7لداف العخب، ابغ مشطػر، ) ،(269/ 8تيحيب المغة، اليخكؼ، )انطخ:  (3)
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غفخ، كجعل ما دكنو تحت السذيئة، إف شاء كقاؿ بأف الذخؾ ال يُ  ،الكخيع في القخآف مشو هللا 
ًٌ إ تعالى: ػلوقك  كإف شاء غفخ لو سبحانو، صاحبيا، عحب ًٌ َغِظي َْك ىَُظيْ عغ  [3:]لقساف نٍّ امّّشِ

ٔا  :قاؿ:"لسا ندلت عبج هللا  ُِ ٌَ َ ََ ِي ًْ ةُِظيْمٍ اَّلٍّ ُٓ اَج ٍَ ٔا إِي ًْ يَيْبُِص َ قاؿ أصحاب  ،[82 :األُػام] َوم
ًٌ  أيشا لع يطمع؟ فأندؿ هللا تعالى: رسػؿ هللا  ًٌ َغِظي َْك ىَُظيْ هللا فبيغ  (1) "[13 :ىلٍان] إِنٍّ امّّشِ

  َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة ، ك الذخؾىػ أف السخاد بالطمع  ِ " اْجَتِشُبػا الُسػِبَقاِت:  َقاَؿ: َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ
ْخُؾ ِباّللَِّ ا (2)" ...لذِّ

. 

َعِغ اْبِغ ُعَسَخ، َأفَّ َرُسػَؿ أنو قاؿ:  ككرد في صحيح البخارؼ ما يجلل عسا سبق بالجسمة،
 ِ ِ، َكُيِقيُسػا  ُأِمْخُت َأْف ُأَقاِتَل الشَّاَس َحتَّى َيْذَيُجكا َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَُّ، َكَأفَّ " َقاَؿ: ّللاَّ ُمَحسًَّجا َرُسػُؿ ّللاَّ

َكاَة، َفِإَذا َفَعُمػا َذِلَظ َعَرُسػا ِمشِّي ِدَماَءُىْع َكَأْمَػاَلُيْع ِإالَّ ِبَحقِّ اإِلْسبلَ  بَلَة، َكُيْؤُتػا الدَّ ـِ، َكِحَداُبُيْع الرَّ
قتالو ألىل األكثاف الحيغ كانػا ال  كقتالدبلـ، الربلة ك حجيث قالو عميو الكىحا ( 3)"َعَمى ّللاَِّ 

إلى اإلقخار   يإذا قيل ليع: ال إلو إال هللا يدتكبخكف، فجعاىع الشبككانػا يقخكف بتػحيج هللا، 
كعرع ، كاف مدمساً الطاىخ  يمغ األكثاف، فسغ أقخ بحلظ ف عبادة غيخه تخؾك  ،هللا  بػحجانية

غيخ  ،كانػا يػحجكف هللا يع ألنيعأىل الكفخ قاتمآخخيغ مغ ىشاؾ ك نفدو مغ القتاؿ، كإباحة الجـ، 
ُأِمْخُت َأْف ُأَقاِتَل الشَّاَس َحتَّى َيْذَيُجكا َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَُّ، َكَأفَّ  فقاؿ:" أنيع كانػا يشكخكف نبػة دمحم 

شقس ما يطيػر ل، بقتاليع كأمخ  ، فجخمػا في الكفخ،بالشبػة كاجحج فيؤالء، "ُمَحسًَّجا َرُسػُؿ ّللاَِّ 
امتشع مغ اإلقخار بخسػؿ ك ، فسغ كّحج هللا كاعتخؼ بخبػبيتو كألػىيتو، شيء مسا أقخكا بو بالجسمة

أنكخ شيًئا  كلكغ ،، ككحلظ الحػ أقخ بشبػة دمحم كجب قتالوشظ كافًخا باهلل، ك  بجكف كاف  ،هللا 
يجب قتالو حتى يعػد عسا ك  ،دموحّل ي كافًخافإنو يكػف  التي فخضيا هللا كأمخ بيا، مغ الفخائس

 .(4)ىػ عميو

َيْجُخُل " َقاَؿ: ، َعِغ الشَِّبيِّ َعْغ َأِبي َسِعيٍج الُخْجِرؼِّ ككرد في صحيح البخارؼ أيزًا، 
َمْغ َكاَف ِفي َقْمِبِو َأْخِخُجػا ِمَغ الشَّاِر " ، ُثعَّ َيُقػُؿ ّللاَُّ َتَعاَلى:"أَْىُل الَجشَِّة الَجشََّة، َكأَْىُل الشَّاِر الشَّارَ 

كا، َفُيْمَقْػَف ِفي َنَيِخ الَحَيا، َأِك الَحَياِة  "ِمْثَقاُؿ َحبٍَّة ِمْغ َخْخَدٍؿ ِمْغ ِإيَسافٍ   -َفُيْخَخُجػَف ِمْشَيا َقِج اْسَػدُّ
ْيِل، َأَلْع َتَخ َأنَّيَ  -َشظَّ َماِلٌظ  َقاَؿ  "ا َتْخُخُج َصْفَخاَء ُمْمَتِػَيةً َفَيْشُبُتػَف َكَسا َتْشُبُت الِحبَُّة ِفي َجاِنِب الدَّ

                                                           

 .(32، ح/1/21، )ضمع دكف ضمع( :باب )،اإليسافصحيح البخارؼ، كتاب  (1)
بِّ ، صحيح البخارؼ (2) ْحُخ ِمَغ الُسػِبَقاتِ ، ِكَتاُب الصِّ ْخُؾ َكالدِّ  .(5764، ح/137/ 7)، َباٌب: الذِّ
[، 5:التػبة]فإف تابػا كأقامػا الربلة كآتػا الدكاة فخمػا سبيميع، كتاب اإليساف، )باب: صحيح البخارؼ  (3)
 .(25، ح/17/ 1)
 .(52/ 2) ،ابغ بصاؿ ؼ،شخح صحيح البخار انطخ:  (4)
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َثَشا َعْسٌخك: الَحَياِة، َكَقاَؿ: َخْخَدٍؿ ِمْغ َخْيٍخ"  عبجأخخجػا مغ الشار كل  كمعشاه أف( 1)ُكَىْيٌب: َحجَّ
ؽ كصجّ  مثقاليا مغ أعساؿ اإليساف،عسل في قمبو، ك مقجار حبة خخدؿ مغ اإليساف بسجخد كجػد 

ا مغ أنكخ  ،دمحم بسا جاء بو نبيشا  ، فإنو مسا جاء بو الشبي ك شيئًا مغ التػحيج، أك نقس أمَّ
 ،مغ نقس مشو شيئاً ك التػحيج كالترجيق ال يقبل التجدئة، ف ال يخخج مغ الشار، بل يخمج فييا،

 .(2)فيػ كافخ مخمج في الشار

َْ َرتْيَِم  كقاؿ تعالى: ٌِ ََ ِي وِِحَ إَِِلَْم ِإَوََل اَّلٍّ
ُ
يَُم َوىََلْد أ ٍَ ٍَّ َخ ْكَج َِلَْطَتَػ ُْشَ

َ
َْ أ ِ ىَئ

 ََ انِرِي ََ امشٍّ ٌِ  َْ َ ـَاْخُتْد َوُك ، ةَِو اَّللٍّ ََ ََ اَْلاِِسِي ٌِ  ٍَّ فانطخ أييا السدمع  ،(3)[66]الدمخ:َوََلَُهَٔج
، كخيخ مغ كشيء الثخػ، سيج الخمق لخسػؿ هللا في ىحه اآلية، إّنو الخصاب السػّحج باهلل لسغ 

ئُنَ أصفياءه كأنبياءه قاؿ:كلسا ذكخ  ٍَ ٔا َحْػ ا ََكُُ ٌَ  ًْ ُٓ ٔا َْلَتَِع َخِْ ُك ُْشَ
َ
ْٔ أ َ  [، كىع88]األنعاـ:َوم

كأف يكػف العبج طع ىحا األمخ، عِ  فقج شسميع الخصاب كالتححيخ أيزًا، ذلظ لمجاللة عمى الخسل
بل بج لئلنداف لدشة، فعمى ححر في أقػالو كأفعالو كاعتقاده، كال يخالف فييا ما جاء في الكتاب كا

، متبخئًا مغ الذخؾ عسمو هلل في مخمرًا مؤمشًا باهلل كبجسيع ما أمخ بو، كيكػف أف يكػف 
(4)فعبلً اعتقادًا كقػاًل ك و عشًا كأىمو، مبتعج

يجؿ عمى  ،فسغ قاؿ قػاًل، أك فعل فعبًل، أك اعتقج أمخاً ،
فقج نقس إيسانو، كخخج  الجيغ بالزخكرة،، أك أمخ معمـػ مغ إنكار شيء مغ اإليساف أك أركانو

كإذا لع يتب ، كلػ جاء بجدء مغ اإليساف، الخدةالكفخ ك مغ دائخة اإلسبلـ، كتشصبق عميو أحكاـ 
 .(5)في الشار، كالعياذ باهلل جدائو الخمػديكػف كيعػد عسا ىػ عميو، فد

، كيبصل ثػابو كالذخؾ، إذا سمع مغ الذظ ،ُيثاب عميو صالح عسل كليعمع العبج أف كل 
  .(6)باهلل شيئاً إذا أشخؾ  كيشتقس إيسانو،

: كما إلى ذلظ، والذفاء ،الثاني: مؽ جعل بيشو وبيؽ هللا وسائط يجعؾىؼ ويدأليؼ الذفاعة
جاء في  ،كالسخمػؽ إال في تبميغ الذخائع قبل كاسصة بيغ الخال، فكفخ إجساًعا ،كيتػّكل عمييع

                                                           

 .(22، ح/16/ 1) (،صحيح البخارؼ، كتاب اإليساف، )باب تفاضل أىل اإليساف في األعساؿ (1)

 .(102/ 1) ،حسدة دمحم قاسع، مشار القارؼ شخح مخترخ صحيح البخارؼ انطخ:  (2)
ِ َأْنَجاًدا: )باب: قػلو تعالى التػحيج،، كتاب صحيح البخارؼ  (3)  .(152/ 9) ،[22]البقخة: َفبَل َتْجَعُمػا ّللَّ
 (.7/ 15لغشيساف، )اشخح فتح السجيج، ، (1ص) ،سفخ الحػالي ،اإليساف كنػاقزوانطخ:  (4)
/ 1السحسػد، )اإليساف حقيقتو، خػارمو، نػاقزو عشج أىل الدشة كالجساعة، د/عبج الخحسغ بغ صالح انطخ:  (5)

284.) 
(، كشخح القدصبلني = إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ، 494/ 13فتح البارؼ، ابغ حجخ، )انطخ:  (6)

 .(453/ 10) ،القدصبلني
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ِ صحيح البخارؼ،  َِٔشييَثَ  :، ِفي َىِحِه اآلَيةِ َعْغ َعْبِج ّللاَّ ًُ ام ِٓ ِ ََ يَْدُغَٔن يَبَْخُؾَٔن إََِل َرّب ِي  اَّلٍّ
َْ ُدوِن  قاؿ تعالى:ك  (1)" لِجغِّ ُيْعَبُجكَف َفَأْسَمُسػاَكاَف َناٌس ِمَغ ا" [ َقاَؿ:57]اإلسخاء:  ٌِ َُذوا  ِم َّتٍّ

َ
أ

 ْٔ َ َوم
َ
ِ ُشَفَػاَء كُْو أ ٍْيُِهَٔن َشيًْئا َوَّل َحْػلِئُنَ اَّللٍّ ٔا َّل َح مغ تتخحكنيع أنكع يعشي:  ،[43]الدمخ: ََكُُ

أف ، فالعبج البج كىع ال يسمكػف شيئًا كال يعقمػف، كتجعمػنيع شفعاء لكعدكف هللا لشيل ما تصمبػف، 
فيػ السترخؼ في خمقو، كىػ الذفيع  ،أف تكػف خالرة لو ك ، كميا هلل  وأعساليرخؼ 

ال حػؿ لو كال قػة إال باهلل، كالتػجو كمو  ،ػ الذافي، كالعبج ما ىػ إال مخمػؽ مسمػؾ هلل كى
  .(2)يكػف إليو كحجه دكف أؼ كساشة

صحيح، أك صححو محىبيع  اعتقج أفك : ذػ في كفخىؼيمؽ لؼ ُيكّفخ السذخكيؽ، أو  الثالث:
ِ َتَعاَلى:في صحيحو مغ  البخارؼ  ، بجليل ما أكرده(3)كفخ باإلجساعلتسخيخه،  ََّل َتخٍِّخُذوا  َقْػِؿ ّللاَّ

ْوِِلَاءَ 
َ
ًْ أ   (4).[1]السستحشة:َغُدّوِي وََغُدوٍُّز

أحدؽ مؽ  ه، أو أن حكؼ غيخ  أكسل مؽ ىجيو مؽ اعتقج أن غيخ ىجي الشبي  الخابع:
حق ال  ما جاء بو الشبي  فخ، ألل حكع الصػاغيت عمى حكسو فيػ كافزكالحؼ يف  :حكسو

" قاؿ: الشبي ركػ البخارؼ في صحيحو، أف ، (5)باشل فيو كاجب االتباع، ال يجػز تخكو بحاؿ
سْ  َذ، َكِمْشُيْع َمْغ ُيْحَذُخ الشَّاُس َيْػـَ الِقَياَمِة، َفَيُقػُؿ: َمْغ َكاَف َيْعُبُج َشْيًئا َفْمَيتَِّبْع، َفِسْشُيْع َمْغ َيتَِّبُع الذَّ

  .(6)" َكِمْشُيْع َمْغ َيتَِّبُع الصََّػاِغيَت، َكَتْبَقى َىِحِه اأُلمَُّة ِفيَيا ُمَشاِفُقػَىاَيتَِّبُع الَقَسَخ، 
فقج مسا جاء بو الخسؾل عميو الرالة والدالم ولؾ عسل بو  ن مؽ أبغض شيئاً إ الخامذ:

َُْزَل  كالجليل عمى ىحا قػؿ هللا تعالى: :كفخ
َ
ا أ ٌَ ٔا  ُْ ًْ َنرِ ُٓ جٍّ

َ
ًْ َذمَِم ةِأ ُٓ َ ام ٍَ ْخ

َ
ْضتََع أ

َ
 اَّلُل ـَأ

، ركػ البخارؼ، مسا أندلو هللا، أك مسا شخعو هللا كرسػلو، فإنو يكػف كافخاً  فسغ كخه شيئاً  ،[9:]دمحم
ا َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َرِضَي ّللاَُّ َعْشُيَسا، ِفي َقْػِلِو َتَعاَلى: َٓ ِ ْر ةَِصاَلحَِم َوََّل َُّتَاـِْج ة َٓ ]اإلسخاء:  َوََّل ََتْ

ِ َقاَؿ:أنو [ 110 ُمْخَتٍف ِبَسكََّة، َكاَف ِإَذا َصمَّى ِبَأْصَحاِبِو َرَفَع َصْػَتُو ِبالُقْخآِف،  " َنَدَلْت َكَرُسػُؿ ّللاَّ
ْر :يِِّو َفِإَذا َسِسَعُو الُسْذِخُكػَف َسبُّػا الُقْخآَف َكَمْغ َأْنَدَلُو َكَمْغ َجاَء ِبِو، َفَقاَؿ ّللاَُّ َتَعاَلى ِلَشبِ  َٓ َوََّل ََتْ

                                                           

الَػِسيَمَة{ ]اإلسخاء: َباُب َقْػِلِو: }ُأكَلِئَظ الَِّحيَغ َيْجُعػَف َيْبَتُغػَف ِإَلى َربِِّيُع ، ِكَتاُب َتْفِديِخ الُقْخآفِ  ،صحيح البخارؼ (1)
 .(4715، ح/86/ 6) ،[ اآلَيةَ 57

 .(4/ 2) ،لغشيسافا ،شخح فتح السجيجانطخ:  (2)
 .(1/385) ،مجسػعة رسائل في التػحيج كاإليساف، دمحم بغ عبج الػىابانطخ:  (3)
َيخِ  ،صحيح البخارؼ (4)  .(59/ 4)،َباُب الَجاُسػِس ، ِكَتاُب الِجَياِد َكالدِّ
 (.5/ 19، 638/ 7) ، ابغ تيسية،مجسػع الفتاكػ انطخ:  (5)
ُجػد ،ِكَتاُب اأَلَذافِ ، صحيح البخارؼ (6)  .(806،ح/160/ 1) ،ِ َباُب َفْزِل الدُّ



933 


ا[ َأْؼ ِبِقَخاَءِتَظ، َفَيْدَسَع الُسْذِخُكػَف َفَيُدبُّػا الُقْخآفَ 110]اإلسخاء: ةَِصاَلحَِم  َٓ ِ  َوََّل َُّتَاـِْج ة
  (1) .[ "110اإلسخاء: ]َوابَْخِؼ َبنْيَ ذَمَِم َشبِياًل [ َعْغ َأْصَحاِبَظ َفبَل ُتْدِسْعُيْع،110]اإلسخاء: 

إلى   أرسل دمحماً  يجب عمى اإلنداف أف يعمع أف هللا  :"اإلسبلـ رحسو هللا قاؿ شيخ
كأف يحممػا ما  ،كشاعتو ،كبسا جاء بو ،كأكجب عمييع اإليساف بو ،اإلنذ كالجغ ،جسيع الثقميغ

كيحبػا ما أحبو  ،كأف يػجبػا ما أكجبو هللا كرسػلو ،كيحخمػا ما حـخ هللا كرسػلو ،حمل هللا كرسػلو
مغ  كأف كل مغ قامت عميو الحجة بخسالة دمحم  ،كيكخىػا ما كخىو هللا كرسػلو ،هللا كرسػلو

كسا يدتحقو أمثالو مغ الكافخيغ الحيغ بعث  ،فمع يؤمغ بو استحق عقاب هللا تعالى ،اإلنذ كالجغ
 ،كأئسة السدمسيغ ،كالتابعيغ ليع بإحداف ،كىحا أصل متفق عميو بيغ الرحابة، إلييع الخسػؿ

(2)"أجسعيغ  كغيخىع ،أىل الدشة كالجساعة ،كسائخ شػائف السدمسيغ
. 

، أو ثؾاب هللا، الحي جاء بو مؽ عشج هللا  مؽ ديؽ الخسؾل  مؽ استيدأ بذيء   الدادس:
ِ  قػلو تعالى:جليل ب ،(3)لو حكع السختجك  ،فيػ بحلظ كافخ مختج: أو عقابو ةِاَّللٍّ

َ
َوَيَاحِِّ َورَُشِِٔلِ كُْو أ

ْٓزِئَُٔن  ًْ تَْصَخ ًْ  (65)ُنُِْخ اُُِس ٍَ ًْ َبْػَد إِي  (4)[.66 ،65]التػبة: ََّل َتْػخَِذُروا كَْد َزَفْرُت

سػاًء قرج  قج يكفخ اإلنداف بكمسة يتكمع بيا مغ ديغ هللا تعالى، أك عسل يديٍخ يعسمو،ك 
ِإفَّ الَعْبَج َلَيَتَكمَُّع " َقاَؿ: ، َعِغ الشَِّبيِّ  َأِبي ُىَخْيَخةَ َعْغ بو االستيداء أك لع يقرجه، ركػ البخارؼ 

ِ، اَل ُيْمِقي َلَيا َبااًل، َيْخَفُعُو ّللاَُّ ِبَيا َدَرَجاٍت، َكِإفَّ الَعْبَج َلَيَتَكمَّ  ُع ِبالَكِمَسِة ِمْغ ِبالَكِمَسِة ِمْغ ِرْضَػاِف ّللاَّ
ِ، اَل ُيْمِقي َلَيا   (5)".، َيْيِػؼ ِبَيا ِفي َجَيشَّعَ َبااًل  َسَخِط ّللاَّ

َضٍد  :كالجليل قػلو تعالىكفخ، : فقجالدحخ، فسؽ فعمو أو رضي بو الدابع:
َ
َْ أ ٌِ اِن  ٍَ ِ ا ُحَػّي ٌَ َو

ٌَِث ـاََل حَْسُفرْ  َُ ـِخْ ا ََنْ ٍَ ِ  َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة ك  ،[102:]البقخة َضِتٍّ َحُلََّٔل إِجٍّ َقاَؿ: "  َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ
ْحخُ اْجَتِشُبػا الُسػِبَقاِت: ا ِ، َكالدِّ ْخُؾ ِباّللَّ (6)"لذِّ



                                                           

، 87/ 6) ،[110]اإلسخاء: َكاَل َتْجَيْخ ِبَربَلِتَظ َكاَل ُتَخاِفْت ِبَيا :َبابُ ، ِكَتاُب َتْفِديِخ الُقْخآفِ  ،(صحيح البخارؼ 1)
 .(4722ح/

 .(9/ 19) ،مجسػع الفتاكػ، ابغ تيسية (2)
( عغ 8/197) ،اإلماـ القخشبي في تفديخه وكنقم، (11/413) ،اإلماـ ابغ حـد رحسو هللا في السحمى وقال (3)

، كغيخىع كثيخ مغ أئسة (15 /ص) ،الراـر السدمػؿ ،شيخ اإلسبلـ ابغ تيسية في، ك القاضي أبػ بكخ بغ العخبي
 أىل الدشة كالجساعة.

 .(5ص) ،الخحسغ بغ ناصخ البخاؾ عبج ،نػاقس اإليساف (4)
قَاقِ،صحيح البخارؼ (5)  .(6478، ح/101/ 8) ،َباُب ِحْفِع المَِّدافِ ،ِكتَاُبالّرِ
بِّ ، صحيح البخارؼ (6) ْحُخ ِمَغ الُسػِبَقاتِ ، ِكَتاُب الصِّ ْخُؾ َكالدِّ  .(5764، ح/137/ 7)، َباٌب: الذِّ
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ًْ  كالجليل قػلو تعالى: :مغاىخة السذخكيؽ ومعاونتيؼ عمى السدمسيؽ الثامؽ: ٌُِِْس  ًْ ُٓ ٍّ م َٔ َْ َحخَ ٌَ َو
َْٔم  ِْٓدي اىَْل ًْ إِنٍّ اَّلَل ََّل َح ُٓ ٌِِْ  ُّ ٍِنيَ ـَإٍُِّ ِ ام كتػلي الكفخة  ،التػلي لمكفخة بسعشىيحا ف ،[51:]السائجة اىظٍّ

ِ َتَعاَلى: البخارؼ  صحيح جاء في ،(1)كسا سبق في اآلية ردة عغ اإلسبلـ بشز القخآف  َقْػِؿ ّللاَّ
ْوِِلَاءَ 

َ
ًْ أ مطاىخة السذخكيغ يػ دليل عمى أّف ف (2)،[1]السستحشة:ََّل َتخٍِّخُذوا َغُدّوِي وََغُدوٍُّز

كأف يكػف ىشاؾ قتاؿ بيغ ، عمى السدمسيغتيع ليتغمبػا داعجمعشي تكمعاكنتيع عمى السدمسيغ 
أك  ،بالساؿ ،بأؼ شيء فيحخضػا الكفار عمى السدمسيغ، كيقجمػا ليع السعػنة ،السدمسيغ كالكفار

ألنو فّزل السذخكيغ  ،فإنو يكفخضج إخػانيع السدمسيغ، فسغ فعل ذلظ أك بالخأؼ،  ،بالدبلح
، كيبغس هللا كرسػلو، كىحا كفخ كردة ،يدتمـد أنو يبغس اإلسبلـ هىحكمطاىختو  ،عمى السدمسيغ

  .(3)أف مطاىخة الكفار عمى السدمسيغ تشاقس اإليساف شظكال 
كسا َوِسع الَخِزخ  مؽ اعتقج أن بعض الشاس يدعو الخخوج عؽ شخيعة دمحم  التاسع:

َْ يَبَْخِؼ َدْيَ  فيػ كافخ، كالجليل قػلو تعالى: :سى عميو الدالمالخخوج عؽ شخيعة مؾ  ٌَ َو
 ََ ََ اْْلَاِِسِي ٌِ  ِ َٔ ِِف اآْلِخَرة ُْ ُّ َو ٌِِْ َْ ُحْلَتَو  ًِا ـَيَ  فسغ اعتقج أف أحجاً ، [85:]آؿ عسخاف اإْلِْشاَلِم دِي

فيػ عميو الدبلـ، كسا كسع الخزخ الخخكج عغ شخيعة مػسى  ،يدعو الخخكج عغ شخيعة دمحم 
كالخاتسة، ، كالعجع ،كلمعخب ،الجغ كاإلنذ الخمق،عامة لجسيع   ف شخيعة دمحمأل ،كافخ

ًة َكُبِعْثُت ِإَلى الشَّاِس " :، قاؿ كالشاسخة لجسيع الذخائع َكَكاَف الشَِّبيُّ ُيْبَعُث ِإَلى َقْػِمِو َخاصَّ
ةً  أخخػ، فيػ بكيتعّبج هلل  ،فسغ اعتقج أف أحًجا يجػز لو أف يخخج عمى شخيعة دمحم  (4)"َعامَّ

كليحا كسع الخزخ ، ليدت عامة، بل خاصة ببشي إسخائيل كافخ، بخبلؼ شخيعة مػسى 
 الخخكج عغ شخيعة مػسى

(5).  
مغ نػاقس عطيع ، فيحا ناقس بو كال يعبج هللا ،يتعمسو ىػ بلف ،اإلعخاض عؽ ديؽ هللا العاشخ:

ْشرٌِنَِي  جليل قػلو تعالى:ب، يسافاإل ٍُ ْ ََ ام ٌِ ا إٍُِّا  َٓ ْغَرَض َخِْ
َ
ًٍّ أ َْ ُذّنَِر ةِآيَاِت َرّبِِّ ُث ٍٍّ ًُ ِم ْظيَ

َ
َْ أ ٌَ َو

ٔنَ  ٍُ َِْخلِ ٌُ
  :فأخبخ هللا  ،[22]الدججة  أنو ليذ ىشاؾ أحج أضمع مسغ أعخض في ىحه اآلية

ىشاؾ أف ب ، فأخبخ هللا كلع يعيياخض عغ تجبخىا بقمبو ، كأعفمع يدسعيا بأذنوعغ آيات هللا 
                                                           

 .(82ص) ،عبج هللا بغ عبج الخحسغ الدعج،اإلسبلـشخح نػاقس انطخ: (1)
َيخِ  ،صحيح البخارؼ (2)  .(59/ 4)،َباُب الَجاُسػِس ، ِكَتاُب الِجَياِد َكالدِّ
شخكط اإلسبلـ ، ك (386ص) ،عبج العديد بغ عمي العبج المصيف، نػاقس اإليساف القػلية كالعسميةانطخ: (3)

 .(7ص) ،ثخؼ عبجهللا األ ،كنػاقزو العذخة
 .(335، ح/74/ 1) ، كتاب التيسع،صحيح البخارؼ  (4)
 .(90ص) ،عبج هللا بغ عبج الخحسغ الدعج، شخح نػاقس اإلسبلـانطخ:  (5)
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مغ ك  مغ ذلظ، نعػذ باهلل باالنتقاـ، ، كتػعجه هللا ىحا، كأف صاحبو يكػف مجخماً مغ أضمع ليذ 
كأف يعسمػا بو، كال يسكغ  ،أمخ عباده أف يتعمسػا ديشو وهللا ، كال بجغيخه عبج فإنو ي ،لع يعبج هللا

ُْتِمَ  :تعالىسل قبل أف يتعمع، قاؿ أف يع بذخ،ألحج مغ ال ُ َواْشخَْؾفِْر َِّلَ ُّ ََّل إَِِلَ إَِّلٍّ اَّللٍّ ٍُّ
َ
ًْ أ  ـَاْغيَ

ب البخارؼ رحسو هللا عمى ىحه اآلية الكخيسة في صحيحو فقاؿ: باب العمع 19]دمحم:  [، كلحلظ بػَّ
 و،ال يتعمسك مغ أعخض عغ ديغ هللا، ك فبل بج مغ العمع قبل القػؿ كالعسل،  ،(1)قبل القػؿ كالعسل

 .(2)قصعًا باإلجساع فيػ كافخ بو، كال يعبج هللا

إلعخاض عغ "ا كما جاء بو: ،يقػؿ شيخ اإلسبلـ ابغ تيسية رحسو هللا عغ الخسػؿ  
كإما لغيخ ذلظ،  ،كإما كبًخا، كإما لسحبة ديشو الحؼ يخالفو ،إما حدًجا ،كلسا جاء بو ،االنقياد لو

  .(3)"فبل يكػف إيساًنا، كالبج في اإليساف مغ عمع القمب كعسمو
 الخالصة:

، فسغ ارتكب ناقزًا مغ تمظ الشػاقس فقج مصمقاً أعطع الحنػب مغ نػاقس اإليساف  ُتعج 
مع كجػد أحج ىحه الشػاقس، فيي تحبط ُيشتفى يساف اإل كالعياذ باهلل، ألفخخج مغ السمة، كفخ ك 
خمج في ي فإنومات صاحبيا عمييا، كتحىب بيا كالخيح، كإف  ،عساؿ الرالحة كالصاعاتاألجسيع 

فالذخؾ يجمخ األعساؿ ال يغفخ أف ُيذخؾ بو، كلكشو يغفخ ما دكف ذلظ،  ألف هللا نار جيشع، 
بعزًا مغ يا تخالصم مع الرالحة عباداتبال يخضىكلػ أف هللا تبارؾ كتعالى  بالكمية، كيحبصيا

يتزح فكالييػد كالشرارػ، كأشباىيع،  السدمسيغ فخؽ بيغال النتفىالذخؾ كنػاقس اإليساف، أنػاع 
 .بشى عميو بقية األعساؿف تُ أأساس يجب في الجيغ اإلسبلمي  ات،ف ترحيح االعتقادأ

  

                                                           

 .(37/ 1) ،باب العمع قبل القػؿ كالعسل، كتاب العمع، صحيح البخارؼ  (1)
 .(104ص) ،عبج هللا بغ عبج الخحسغ الدعج ،شخح نػاقس اإلسبلـانطخ:  (2)
 .(311 /1) ،ابغ تيسية ،الكبيخاإليساف (3)
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 ثانيال ظمبالس
 نؾاقض اإليسان عشج الكميشي

 
أفعاؿ تديل اإليساف أقػاؿ أك  الشػاقس عشج الدمف الرالح ىي: اعتقادات، أك فّ إ

كتقصعو، كالحؼ ُيشتفى بو إيساف العبج كيدكؿ، كيخخجو مغ دائخة اإلسبلـ كاإليساف، إلى حطيخة 
سغ خبلؿ التتبع لكتاب الكافي يسكغ استخبلص ف ،(1)س اإليسافشقِ تُ كميا السكفخات ف الكفخ،

  عشج الكميشي كمغ تبعو، كالتالي: نػاقس اإليساف
 :يخخج العبج مؽ دائخة اإليسان إلى دائخة الكفخ أواًل: الجيل باهلل

 كل كافخفدخكا الجيل باهلل عمى ىػاىع ف حيث ،كافخ)بالؾالية واإلمامة(، فيؾ جاىل باهللكل   .1
باهلل كمغ أىل  اً ، كافخ خارج عغ اإلسبلـ، كإف كاف مػحجفيػ جاىل باهلل ،بالػالية كاإلمامة

 يعأصػلب اً كافخ  ، كال يعتقج بسعتقجات الذيعة، يعجكاإلمامةبالػالية شخز ال يؤمغ  كلالقبمة، ف
عغ زرارة قاؿ: قاؿ أبػ عبج هللا  ، فقج جاء في الكافي:كإف أضيخ القػؿ بتػحيجه ،باهلل جاىبلً ك 

كعغ  .(2)"مخ أك تأخخاعخؼ إمامظ فإنظ إذا عخفت لع يزخؾ، تقجـ ىحا األ "عميو الدبلـ:
َُْدُغٔ ُُكٍّ  ئَْمَ  عبج هللا عميو الدبلـ عغ قػؿ هللا تبارؾ كتعالى:الفزيل بغ يدار قاؿ: سألت أبا 

 ًْ ِٓ اِم ٌَ ِ َُاٍس بِإ
ُ
فقاؿ: يا فزيل اعخؼ إمامظ، فإنظ إذا عخفت إمامظ لع يزخؾ،  [،71سخاء:اإل] أ

ف يقػـ صاحب ىحا االمخ، كاف بسشدلة أمخ أك تأخخ، كمغ عخؼ إمامو ثع مات قبل تقجـ ىحا األ
في عدكخه، ال بل بسشدلة مغ قعج تحت لػائو، قاؿ: كقاؿ بعس أصحابو: بسشدلة  اً مغ كاف قاعج

  .(3)"مغ استذيج مع رسػؿ هللا صمى هللا عميو كآلو
كىػ إماـ  ،كالترجيق بو ،مغ كجب عمى األمة معخفتو :في اآلية باإلماـالسخاد كقالػا 

  ،(4)كيجب معخفتو بػجو يميق بو، كيستاز بو عغ غيخه ،كل عرخ
باهلل، فبل يزخه أؼ شيء بعج  اً أف الذخز إف عخؼ إمامو كآمغ بو يكػف عارف بسعشى

ذلظ، كال يخذى عمى نفدو الكفخ، أك الجخػؿ في الشار، كبحلظ يكػف أمغ العحاب، بيشسا اآلية 
في معشى اإلماـ الحؼ كعمساء التفديخ  ،أىل التأكيل اختمفالتي استجلػا بيا عمى اإلمامة، فقج 

                                                           

اإليساف انطخ: و، (49صنػاقس اإليساف القػلية كالعسمية، عبج العديد بغ دمحم العبج المصيف، )انطخ:  (1)
 .(232ص) ،عبج الخحسغ بغ صالح السحسػدد/،حقيقتو، خػارمو، نػاقزو عشج أىل الدشة كالجساعة

 (.1/371، )أك تأخخ( مخمامو لع يزخه تقجـ ىحا األإنو مغ عخؼ أ) باب، الحّجة ، كتابالكميشي ،الكافي (2)
 (.1/371، )مخ أك تأخخمامو لع يزخه تقجـ ىحا األإنو مغ عخؼ : أباب، الحّجة ، كتابالكميشي ،الكافي (3)
 (.6/342، )السازنجراني ،انطخ: شخح أصػؿ الكافي (4)
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ناس بو، فقاؿ بعزيع: ىػ نبييع، أك كتابيع السشدؿ عمييع، أك بكتب أنو يجعػ كّل أُ  هللا  ذكخ
  .(1)بو ػايأتسّ كانػا ك  ،أك شخ، أك بسغ اقتجكا بو في الجنيا أعساليع مغ خيخٍ 

، بجليل ما جاء ، وُيعج مؽ الكفاريعخف هللا تعالىوال  ،جاىل باهللمؽ ليذ شيعي فيؾ  كل .2
كال يجيمو مغ ىػ بو  ،ليذ يجػز أف يعخؼ هللا تعالى مغ ىػ كافخ بو" قػلو: الذيخ السفيجعغ 

كمغ خالف أصػؿ اإليساف مغ السرميغ إلى  ،فيػ جاىل باهلل ،عمى أصػلشا كل كافخك  ،مؤمغ
  .(2)"كإف أضيخ القػؿ بتػحيجه تعالى ،باهلل سبحانو فيػ عشجنا جاىل ،قبمة اإلسبلـ

 الحيغ ليدػا مغفإنسا ىي في الكفار  ،الخمػد في الشاركل آية تتزسغ ذكخ  إفّ  كقالػا
كالكتاب  ،جالئل العقػؿحيث قالػا: )ب -ال تقشع أؼ عاقل-كاستجلػا بأدلة ،أىل السعخفة باهلل تعالى

 (،كالخأؼ الدابق ألىل البجع مغ أصحاب الػعيج ،كاالجساع ،كالخبخ الطاىخ السذيػر ،السدصػر
 .(3)، كما عجا ذلظ ُيعج كافخاً كباألئسة ،كبالسعاد ،كبخسػلو ،غ باهللمغ آم ػ:ىعشج الذيعة السؤمغ ف

فيل ُيعقل أف كل مدمسي البذخية مغ ليدػا عمى عقيجة الذيعة اإلمامية، ال يجػز ليع  
معخفة هللا، كأصبح محكػـٌ عمييع بالكفخ، ال دخل ليع باهلل، كما يأمخ بو، فيل ىحا ديغ حق، 

 ُيسكغ أف ُيتبع كُيرجؽ؟!!. 
ثشا عذخ ة اإلأنو ليذ عمى ممة اإلسبلـ إال األئسبرخيح العبارة،  الكميشيثع يػضح 

ركػ الكميشي: عغ الحدغ بغ نعيع فقج  ،كشيعتيع فقط، أما غيخ الذيعة فميدػا بسدمسيغ
ٌَ :سألت أبا عبج هللا عغ قػؿ هللا " قاؿ: الرحاؼ، ْؤٌِ ٌَّ ًْ ََكـٌِر َوٌُِِسً  ٍُِِس ]التغابغ:  ـَ

كىع ذر في صمب  ،يـػ أخح عمييع السيثاؽ ،ككفخىع بيا ،إيسانيع بسػاالتشا فقاؿ: عخؼ هللا [2
   .(4)..."آدـ

تخك بعض ما ومؽ  ، ثؼ قال الكميشيكان كافخاً ولؼ يعسل بيا  ؾداً فخيزة جحالمؽ تخك ثانيًا: 
  األجخ: لمفزل، مشقؾص اً تاركُيعج  اتبو عباده مؽ الظاع أمخ هللا 

سشغ " هللا )عميو الدبلـ(: عغ داكد بغ كثيخ الخقي قاؿ: قمت ألبي عبجفقج ركػ الكميشي 
فخض فخائس مػجبات عمى  ؟ فقاؿ: إف هللا رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كآلو( كفخائس هللا 

                                                           

/ 17) ،الصبخؼ ، الصبخؼ  تفديخانطخ: ، ك (3/248) ،عد الجيغ بغ عبج الدبلـ ،(تفديخ ابغ عبج الدبلـ1)
502). 

 (.119، )صالذيخ السفيج، ترحيح اعتقادات اإلمامية :انطخ (2)
( 9/173، )العبلمة السجمدي، كانطخ: بحار األنػار (،1/503، )الديج الخػئي، مرباح الفقاىة :انطخ (3)

 (.119، )صالذيخ السفيج، ترحيح اعتقادات اإلماميةك 
، سيخة االماـ في نفدو كفي السصعع كالسمبذ إذا كلى االمخ :باب، كتاب الحّجة، الكميشي ،الكافي (4)

(1/426 .) 
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كأمخ ]رسػؿ[ هللا بأمػر  ،فسغ تخؾ فخيزة مغ السػجبات فمع يعسل بيا كجحجىا كاف كافخاً  ،العباد
كلكشو تارؾ  ،الصاعة بكافخبو عباده مغ  فميذ مغ تخؾ بعس ما أمخ هللا  ،كميا حدشة

كىحا الشاقس يتفق فيو الذيعة اإلمامية مع أىل الدشة كالجساعة  .(1)"لمفزل، مشقػص مغ الخيخ
ألف مغ تخؾ الفخيزة جحػدًا بيا فقج خخج مغ ممة اإلسبلـ، كأما السعاصي ال تشقس اإليساف 

 بل تشقرو.
 كفخ:  عمياإلمام معرية ثالثًا: 

ُيعج كافخًا، خارج عغ دائخة اإليساف في نطخ الذيعة،  فالحؼ يعري اإلماـ عمّي  
عغ أبي حسدة كرسػلو، كسا جاء في الكافي،  ، أىع مغ شاعة هللا كالطاىخ أّف شاعة عمّي 

)صمػات هللا عميو( باب فتحو هللا، مغ دخمو كاف  يقػؿ: إف عمياً  سسعت أبا جعفخ " قاؿ:
ىػ الحؼ يعخؼ حق اإلماـ عمّي، كما لو  :السخاد بالجاخلف .(2)"كمغ خخج مشو كاف كافخاً  ،مؤمشاً 

ه كال يؤمغ بو، فسغ آمغ بو ُيعج مؤمشًا شكخ حؼ يال :بالخارج كالسخادكيعسل بحلظ، ، مغ شاعة ككالء
  (3)حقًا، كمغ أنكخه كلع يؤمغ بو، ُيعج كافخًا، ناقس اإليساف.

القخآنية، كحّخفػا معانييا، كي تػافق عقيجتيع الفاسجة بػجػب كالية كسا أنيع أّكلػا اآليات 
ََ  في قػلو تعالى: عغ أبي عبج هللا عمي كحبو كسا جاء في الكافي، " ّيِِب ٌِ ُدوا إََِل اىػٍّ ُْ َو

ٍِيدِ  اِط اْْلَ ُدوا إََِل ِِصَ ُْ ِْٔل َو كأبػ  ،كسميساف ،كعبيجة ،كجعفخ ،[ قاؿ: ذاؾ حسدةٕٗ:الحج] اىَْل
ًُ " كقػلو: ،ىجكا إلى أميخ السؤمشيغ عميو الدبلـ ،كعسار ،كالسقجاد بغ األسػد ،ذر َضتٍَّب إَِِلُْس

 ًْ ُّ ِِف كُئُبُِس اَن َوَزيٍَِّ ٍَ ي  .(4)")يعشي أميخ السؤمشيغ(، اإْلِ

 ىي حب عميّ  ،أخبخ بأف عبلمة اإليساف كلقج ادعػا كحبًا كزكرًا بأف رسػؿ هللا دمحم 
 ، ّىي بغس عمي ،عبلمة الكفخ كأف  كالخسػؿ ، (5)كأىل بيتو .مغ ادعائيع بخاء 

 : اإلمامة إنكار: رابعاً 
جاء في  ا:ميعحر الشاس بجيكافخًا، كال يُ  فيػكمغ أنكخىا  ،مغ أركاف الجيغ فاإلمامة ُتعج

كالتدميع لشا، ثع أمخ الشاس بسعخفتشا كالخد إليشا " قاؿ: سسعتو يقػؿ: عغ أبي عبج هللا الكافي 

                                                           

 (.2/383، )الكفخ :باب، كالكفخ، كتاب اإليسافالكميشي ،الكافي (1)
  (.2/388، باب: الكفخ، )كالكفخ، كتاب اإليسافالكميشي ،الكافي (2)
 (.29/30، )الذيخ السفيج، الجسل، كانطخ: (10/64السازنجراني، ): شخح أصػؿ الكافي، انطخ (3)
، سيخة االماـ في نفدو كفي السصعع كالسمبذ إذا كلى االمخ :باب، كتاب الحّجة، الكميشي ،الكافي (4)

(1/426.) 
 (.1/580، )األحسجؼ السيانجي ،مكاتيب الخسػؿانطخ: (5)
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كانػا  ،كجعمػا في أنفديع أف ال يخدكا إليشا ،كإف صامػا كصمػا كشيجكا أف ال إلو إال هللا قاؿ:
نحغ الحيغ فخض " قاؿ: سسعتو يقػؿ: عغ أبي سمسة عغ أبي عبج هللا ك ، (1)"بحلظ مذخكيغ

، كمغ شا كاف مؤمشاً هللا شاعتشا، ال يدع الشاس إال معخفتشا كال يعحر الشاس بجيالتشا، مغ عخف
حتى يخجع إلى اليجػ الحؼ افتخض هللا  ،، كمغ لع يعخفشا كلع يشكخنا كاف ضاالً أنكخنا كاف كافخاً 

 بأفّ  يعتقج فالكميشي .(2)"فإف يست عمى ضبللتو يفعل هللا بو ما يذاء ،عميو مغ شاعتشا الػاجبة
لمجاىل بسعخفة إمامو أؼ عحر، ، كليذ كمغ أنكخىا يكػف كافخاً  ،مغ أركاف الجيغركغ اإلمامة 

فسغ عخؼ كاف مؤمشًا، كمغ جحج كاف كافخًا ببل ججاؿ، كمغ لع يعخؼ األئسة بجيل فيػ ضاؿ 
ع قدّ أؼ أنو ( : )مغ عخفشا كاف مؤمشاً قػؿ الكميشي فيقػؿ السازنجراني كيذخح ،(3)حتى ييتجؼ

خسػلو، كالثاني: مغ أنكخىا يػ مؤمغ باهلل كبفالشاس عمى ثبلثة أقداـ: األكؿ: مغ عخؼ كاليتيع 
صػلو، كالثالث: مغ لع يعخفيا أمغ  ، كأصبلً أنكخ أعطع ما جاء بو الخسػؿ ألنو ،يػ كافخ بياف

،  األكؿاؿ، كحاؿ ّز اليػ فكلع يشكخىا،  ة إف لع يخجع ئفيػ في السذي الثالثكأما كالثاني معمـػ
عحبو، كإف شاء غفخ لو كعفى  ، فيػ في ضبلؿ، إف شاء هللاإلى اليجػ الحؼ ىػ شاعة اإلماـ

  .(4)عشو
 ،كقج عمع ثبػتيا مغ الجيغ ضخكرة ،اإلمامة مغ أركاف الجيغ :"ميالعبلمة الحُ  يقػؿ

 .(5)"فيكػف كافخاً  ،لمخسػؿ في جسيع ما جاء بو كالجاحج ليا ال يكػف مرجقاً 
قج  كأحكاميا، أمخ اإلمامة ، كيّجعػف أفأعطع أركاف الجيغ لجػ الذيعة مغ ُتعج اإلمامةف

 .(6)،نز عمييا قصعاً  قج ، كأّف رسػؿ هللا ثبتت قبل كفاة الخسػؿ 
  :كفخ األئسة مؽإمام  أي رانكإ: خامداً 

جاء في  فيػ كافخ ضاؿ، كمدتحق لمخمػد في الشار األئسة، أك أحجىعجحج بفسغ 
سسعتو يقػؿ: ثبلثة ال يكمسيع هللا يـػ القيامة كال  "عغ أبي عبج هللا عميو الدبلـ قاؿ:الكافي 

مغ هللا، كمغ زعع  يدكييع كليع عحاب أليع: مغ ادعى إمامة مغ هللا ليدت لو، كمغ جحج إماماً 
                                                           

 (.2/398، )الذخؾ :باب، كالكفخ، كتاب اإليسافالكميشي ،الكافي (1)
  (. 1/187، باب: فخض شاعة األئسة عمييع الدبلـ، )كتاب الحّجة، الكميشي ،الكافي (2)

، كانطخ: كسائل الذيعة )آؿ البيت((، 19، )صالديج عبج هللا الجدائخؼ  ،انطخ: التحفة الدشية )مخصػط( (3)
 (.27/68، )الحخ العاممي

 (.5/156، )انيالسازنجر  ،شخح أصػؿ الكافيانطخ:  (4)
 (.366، )صالعبلمة الحمي ،كتاب األلفيغ (5)
، قاسع بغ إبخاىيع البخسي ،تثبيت اإلمامة(، كانطخ:3/60،)الذخيف السختزى ،الذافي في االمامةانطخ: (6)
 (.22، )صالديج السختزى السيخؼ  ،دفع أباشيل الكاتب(، كانطخ:15)
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سألت الذيخ، عغ األئسة  "عغ ابغ مدكاف قاؿ:"، كفي ركاية أخخػ أف ليسا في االسبلـ نريباً 
  .(1)"الحياء فقج أنكخ األمػاتمغ ا عميو الدبلـ قاؿ: مغ أنكخ كاحجاً 

فالحؼ يشكخ إمامو جحػدًا كعجـ إيساف، كمات عمى ذلظ فيػ كافخ باهلل، كمخمج في نار 
فقط، بل عمى هللا  جيشع، لقج كصمت الجخأة بالكميشي بالكحب كاالفتخاء ليذ عمى رسػؿ هللا 

 ،ال ، فحكع مغ تمقاء نفدو كىػاه، بأّف مغ أنكخ الػالية، كمات عمى ذلظ، فيػ عشج هللا كافخ
بيحا السريخ  ، ىل ىكحا أخبخنا رسػؿ هللا يكمسو هللا يػـ القيامة كال يدكيو كلو عحاب أليع

 لسختكب ىحا الفعل؟ كىػ الحؼ ال يشصق عغ اليػػ، فكل ما جاء بو عميو الدبلـ ىػ مغ عشج هللا
تعالى، كلع يقف عمساء كأئسة الدمف عمى مثل ىحا القػؿ، لكغ ال نقػؿ إال أعاذنا هللا مغ الديغ 

 .كالزبلؿ عغ ىجؼ الحبيب 
 ،مغ أئسة الذيعة (كاحجًا فقط أك أبغس كلػ)مغ أنكخ ككصل بيع األمخ أيزًا إلى أنو 

لو: كع األئسة بعجؾ؟ قاؿ:  قمت "فقج جاء عغ عمي بغ الحديغ قاؿ: ،(2)فإنو يكػف كافخًا باهلل
اثشا عذخ، إلى أف قاؿ: كمغ أبغزشا كردنا، أك رد كاحجًا  ثسانية ألف األئسة بعج رسػؿ هللا 

  .(3)"مشا، فيػ كافخ باهلل، كبآياتو
عمى مغ لع يعتقج إمامة أميخ  اعمع أف إشبلؽ لفع الذخؾ كالكفخكيقػؿ السجمدي:" 

ل عمييع غيخىع، يجؿ عمى أنيع كفار مخمجكف الدبلـ، كفّز السؤمشيغ، كاألئسة مغ كلجه عمييع 
 .(4)"في الشار
 كفخ: عميٌّ محاربة اإلمام سادسًا: 

محاربي  كافخ كّ ف ذلظ  الذيعة عمى عااجسبفيػ كافخ مخمج في الشار عمي كل مغ حارب ف 
كليذ كفخ ردة  ،كفخ ممة كفخكا ألّنيع ،-كسا قالػا -اإلسبلـعغ أميخ السؤمشيغ، كفخًا ال يخخجيع 

مدتحقيغ المعشة كالخمػد في فيع  ،عغ الذخع، ثع قالػا كإف كانػا بكفخىع خارجيغ عغ اإلسبلـ
، فتارة يقػلػف ىع كفار كفخ غيخ ُمخمِّج في الشار، ثع يشتيي سبحاف هللا أؼ تشاقٍس ىحا ،(5)الشار

مي!!!، عمسًا بأف بيع الحكع عمييع عمى كل حاؿ أنيع مخمجكف في الشار بسجخد محاربتيع لع
                                                           

 كمغ جحج األئسة أك بعزيع كمغ ،ىلأادعى اإلمامة كليذ ليا بمغ : الحّجة )باب، كتاب الكميشي ،الكافي (1)
 (.1/373، )ىل(أأثبت اإلمامة لسغ ليذ ليا ب

 (.18/563، )الحخ العاممي ،انطخ: كسائل الذيعة )اإلسبلمية( (2)
(، 36/388) ،العبلمة السجمدي ،بحار األنػار(، ك 18/563، )الحخ العاممي ،كسائل الذيعة )اإلسبلمية( (3)
(36/390.) 
 (.23/390، )العبلمة السجمدي ،بحار األنػار (4)
 (.30-29، )الذيخ السفيج ،الجسلانطخ:  (5)



949 


، فيع بالسشاسبة يتجخأكف عمى سب الرحابة قرجىع فيسغ حارب عمّي ىع الرحابة 
 الذيخ السفيجفقج جاء عغ  ،(1)كتكفيخىع، دكف تػرع في التصاكؿ عمى خيخ صحب ألفزل نبي

، كالخػارج ،كالديجية ،القػؿ في محاربي أميخ السؤمشيغ عميو الدبلـ كاتفقت اإلمامية" أنو قاؿ:
ممعػنػف بحخبيع  ،بلؿُض  ،فاركُ  ،مغ أىل البرخة كالذاـ أجسعيغ ،كالقاسصيغ ،عمى أف الشاكثيغ

 .(2)"أميخ السؤمشيغ
 مؾاالة اإلمام الجائخ: سابعًا:

تمظ مغ دائخة  خ خارج بػاليتوفاك ػ، فيإماـ جائخ ليذ مغ هللا  مغ تػلى كلقالػا 
، كداف هللا بػاليتو، فبل ديغ لو هللا عشج مغ  كاليتوع تثبت إماـ جائخ لمغ اتخح كل ف:اإليساف

مغ نػر ليحا اإلماـ رج بػاليتو اخعشج الذيعة كعمى رأسيع شيخيع كمحجثيع الكافي، كُيعج 
، يعشي أّف مغ فعل ذلظ أصبح كافخًا في نطخ الذيعة، ألنيع يدعسػف إلى ضمسات الكفخ اإليساف،

 بأنو ال ديغ لو، )مفارقة عجيبة، كحكع أعجب!!(. 
إني " عبج هللا بغ أبي يعفػر قاؿ: قمت ألبي عبج هللا عميو الدبلـ:عغ ركػ الكميشي  

ليع أمانة ك صجؽ ككفاء، ، كفبلناً  أخالط الشاس فيكثخ عجبي مغ أقػاـ ال يتػلػنكع كيتػلػف فبلناً 
كأقػاـ يتػلػنكع، ليذ ليع تمظ األمانة كال الػفاء كالرجؽ؟ فاستػػ أبػ عبج هللا عميو الدبلـ 

فأقبل عمي كالغزباف، ثع قاؿ: ال ديغ لسغ داف هللا بػالية إماـ جائخ ليذ مغ هللا، كال  جالداً 
لئظ كال عتب عمى ىؤالء؟! قاؿ: ال ديغ ألك  عتب عمى مغ داف بػالية إماـ عادؿ مغ هللا، قمت:

ٔا : نعع ال ديغ ألكلئظ كال عتب عمى ىؤالء، ثع قاؿ، أال تدسع لقػؿ هللا  ُِ ٌَ َ ََ ِي ُ َوِِلَّ اَّلٍّ اَّللٍّ
رِ  اِت إََِل انلَّٔ ٍَ يُ ََ اىظَّ ٌِ ًْ ُٓ إلى نػر التػبة  ،يعشي ]مغ[ ضمسات الحنػب [،257]البقخة: َُيْرُِس

ًْ  كقاؿ: ،لػاليتيع كل إماـ عادؿ مغ هللا ،كالسغفخة ُٓ اُؽُٔت َُيْرُِسَٔج ًُ اىػٍّ ُْ ْوِِلَاُؤ
َ
ََ َزَفُروا أ ِي َواَّلٍّ

ٍَاتِ  يُ رِ إََِل اىظَّ ََ انلَّٔ ٌِ،  إنسا عشى بيحا أنيع كانػا عمى نػر االسبلـ فمسا أف تػلػا كل إماـ جائخ
إلى ضمسات الكفخ، فأكجب هللا ليع  ،ـخخجػا بػاليتيع ]إياه[ مغ نػر االسبل ،ليذ مغ هللا 

ونَ  الشار مغ الكفار"، ا َخاِِلُ َٓ ًْ ذِي ُْ ْصَطاُب انلٍّارِ 
َ
وىَئَِم أ

ُ
أؼ  ،قػلو )ال ديغ لسغ داف هللا(ف ."(3)أ

  .(4)لسغ أشاعو كعبجه كأذؿ نفدو لو

                                                           

 (.10/431)ابغ كثيخ،  ،كثيخ عغ مػقعة الجسل في: البجاية كالشياية بغانطخ ما ذكخه ا (1)
 (.383)ص، الذيخ جعفخ الدبحاني ،كرسائل كمقاالت(،42،)صالذيخ السفيج ،أكائل السقاالت (2)
 (.1/375بغيخ إماـ مغ هللا هلالج لج، ) فيسغ داف هللا باب ، كتاب الحجة، الكميشي ،الكافي (3)
 (.6/353، )لسازنجراني، اشخح أصػؿ الكافي (4)
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ال تست برمٍة أبجًا لمتفديخ الحؼ  ،لتػافق مبتغاىع ،كحخفػا معشاه ،كاآلية التي استجلػا بيا  
ىػ أّف هللا يشرخ عباده  ،فدخكه ليا، فالتفديخ الرحيح السػافق لطاىخ اآلية مع مقرػدىا

 كاليجاية، كأفّ  اإليساف إلى نػر ،كيخخجيع مغ ضمسات الكفخ كالذخؾ ،كيتػالىع بحفطو ،السؤمشيغ
كيخخجػنيع مغ  يو مغ الجياالت كالّزبلالت،ديغ ليع ما ىع فيُع الذياشيغ، تُ ئاّ كليأالكافخيغ إّنسا 

فأؼ تفديخ أقخب لمفيع كالعقل مغ ىحا؟  ،(1)إلى ضمسات الكفخ كالسعاصي ،شخيق الحق كاليجػ
 كالػاضح أيزًا أنو ال يػجج مػضع في اآليات يجؿ عمى اإلمامة كالػالية كسا يّجعػف.

 ادعاء اإلمامة مؽ ليذ مؽ أىميا: ثامشًا:
عغ أبي عبج هللا عميو ، جاء في الكافي،كليذ مغ أىميا فيػ كافخمغ ادعى اإلمامة 

الحديغ بغ السختار قاؿ: قمت  كعغ ."مغ ادعى اإلمامة كليذ مغ أىميا فيػ كافخ" الدبلـ قاؿ:
ِ فجاؾ جعمت " ألبي عبج هللا عميو الدبلـ: ٔا لََعَ اَّللٍّ ََ َنَذةُ ِي ثِ حََرى اَّلٍّ ٌَ َْٔم اىْلَِيا قاؿ: كل مغ  ؟َوَي

 .(2)"عمػياً  ؟ قاؿ كإف كاف فاشسياً عمػياً  زعع أنو إماـ كليذ بإماـ، قمت: كإف كاف فاشسياً 
نعع ىكحا أكلػا اآليات كسا يذتيػف، كأخحتيع الجخأة بالكحب في تفديخ اآليات كسا تسميو   

ليحه اآليات في عمييع شياشيشيع لتػافق ما أرادكا إثباتو مغ باشميع، حيث أّف السعشى الرحيح 
ثِ حََرى قػلو تعالى: ٌَ َْٔم اىْلِيَا ِ  ،يا دمحم ىؤالء َويَ ٔا لََعَ اَّللٍّ ََ َنَذةُ ِي  فدعسػا أف هلل ،مغ قػمظ اَّلٍّ

ةٌ  ،، كعبجكا آلية مغ دكنو، كأف لو شخيكاً كلجاً  َٔدٍّ ًْ ُمْص ُٓ ُْ    .(3)ىحا بكحبيع كافتخائيع ،وُُسٔ
:ومؽ مات مشيؼ عمى تمػ البجعة فيؾ مؽ أىل الشار ،أصحاب البجع كميؼ كفارًا: تاسع

قاؿ رسػؿ هللا )صمى هللا  "عغ داكد ابغ سخحاف، عغ أبي عبج هللا )عميو الدبلـ( قاؿ:
عميو كآلو(: إذا رأيتع أىل الخيب كالبجع مغ بعجؼ فأضيخ كالبخاءة مشيع كأكثخكا مغ سبيع كالقػؿ 

كال يتعمسػف مغ  ،كيححرىع الشاس ،سبلـكيبل يصسعػا في الفداد في اإل ،فييع كالػقيعة كباىتػىع
(4)"كيخفع لكع بو الجرجات في اآلخخة ،يكتب هللا لكع بحلظ الحدشات ،بجعيع

.

ُيعجكف  -كىع بصبيعة الحاؿ عسػـ السخالفيغ لعقيجة الذيعة -أف كل أىل البجع كالسخاد
كفار خارجيغ مغ دائخة اإليساف، كمغ أىل الشار مخمجيغ فييا، إف ماتػا عمى بجعتيع كعجـ 

                                                           

 .(283/ 3الجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي ) ، كانطخ:(685/ 1انطخ: تفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ، ) (1)
 كمغ جحج األئسة أك بعزيع كمغ ،ىلأمغ ادعى اإلمامة كليذ ليا ب: باب ،الحّجة، كتاب الكميشي ،الكافي (2)

 (.1/372، )ىلأأثبت اإلمامة لسغ ليذ ليا ب
، كغيخىع مغ (318/ 21) ،الصبخؼ ، جامع البياف في تأكيل القخآف، ك (111/ 7)، تفديخ ابغ كثيخ :انطخ (3)

 التفاسيخ.
  (.2/375، )مجالدة أىل السعاصي: باب، كتاب اإليساف كالكفخ، الكميشي، الكافي (4)
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اإلتياف بكبلـ يػجب االستخفاؼك  ،سبيع اإليساف بعقيجة الذيعة، كلع يتػبػا فيحا مريخىع، كيجب

 .(1)، ألنيع يدتحقػف ذلظ لسخالفتيع ليعكالعيب ،كالحـ ،المػـك  ،كالػقيعة،بيع

كأف عمى اإلماـ  ،اتفقت اإلمامية عمى أف أصحاب البجع كميع كفار" :الذيخ السفيج قاؿ
فإف تابػا مغ بجعيع كصاركا إلى  ،أف يدتتيبيع عشج التسكغ بعج الجعػة ليع، كإقامة البيشات عمييع

(2)"كإال قتميع لخدتيع عغ االيساف، كأف مغ مات مشيع عمى ذلظ فيػ مغ أىل الشار ،الرػاب
.

 

 ،، كيكحب عمى لدانوفانطخ أييا القارغ الكخيع: كيف يفتخؼ الكميشي عمى رسػؿ هللا  
كالقػؿ فييع بكل ما ىػ ليذ مغ أخبلؽ السدمع الدشي،  ،بأمخه سُب أىل البجع ،كيشدب لو القػؿ
حتى لػ كاف مغ أىل  ،لربلة كالدبلـ لع يكغ ليخضى بدب أحٍج كائشًا مغ كافكالخسػؿ عميو ا

ِإفَّ " ككاف يقػؿ: ، كال بحؼء،فاحذًا كال متفحذًا، كال لعاناً  لع يكغ الحنػب كالسعاصي كالبجع، ك 
(4)"َكِقَتاُلُو ُكْفخٌ ِسَباُب الُسْدِمِع ُفُدػٌؽ، " : قاؿ، ك (3)"ِمْغ ِخَياِرُكْع َأْحَدَشُكْع َأْخبَلًقا

: َقاؿَ  هللاِ  َعْبجِ  َعغْ 
افِ  اْلُسْؤِمغُ  َلْيَذ " : هللاِ  َرُسػؿُ  َقاؿَ  افِ  َكالَ  ِبالصَّعَّ ، كىحه الخكايات (5) الَبِحؼِء" َكالَ  الَفاِحرِ  َكالَ  المَّعَّ

 ،كثيخة ججاً  عمى سبيل السثاؿ كليذ الحرخ، فالخكايات كاألمثمة كالسػاقف عمى ُخمق الخسػؿ 
ِإَوٍَُّم  ال يتدع السقاـ لحكخىا، كُيجسميا هللا تعالى لشا في مجحو ألخبلقو الصاىخة بقػلو تعالى:

، فكيف يأمخ بحلظ إذف؟؟ ككيف يتجخأ الكميشي كشيعتو باالفتخاء عمى [4]القمع: ُخيٍُق َغِظيمٍ  ىََػََل 
رسػؿ هللا الكخيع، صاحب الُخمق الخفيع بيحا الكبلـ ؟؟

  :التقيةعجم اإليسان ب: عاشخاً 
كصل األمخ بالذيعة إلى أّف مغ لع يؤمغ بالتقية فيػ كافخ ال ديغ لو، حتى كإف  لقج

كاف ُمتبع لمحق في كل شيء إال التقية فعسمو كمو ىباء، كال ُيعج مؤمشًا أصبًل، بل ىػ خارج عغ 
سسعت أبا عبج هللا )عميو عغ عبج هللا بغ أبي يعفػر قاؿ: دائخة اإليساف، جاء في الكافي، 

التقى تخس السؤمغ كالتقية حخز السؤمغ، كال إيساف لسغ ال تقية لو، إف العبج ليقع " الدبلـ( يقػؿ:
في  في الجنيا، كنػراً  بو فيسا بيشو كبيشو، فيكػف لو عداً  إليو الحجيث مغ حجيثشا فيجيغ هللا 

                                                           

 (.10/43، )السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافي :انطخ (1)
(، 119، )صالذيخ السفيج ،ترحيح اعتقادات اإلماميةك  (،49، )صالذيخ السفيج، أكائل السقاالت (2)
 (.6/228)، البيػتي ،ككذاؼ القشاع (،23/390، )العبلمة السجمدي، األنػارك 
 .(3559، ح/4 /189) ،، كتاب السشاقب، باب: صفة الشبي صحيح البخارؼ  (3)
 .(48، ح/1/19) ، كتاب اإليساف، باب: خػؼ السؤمغ مغ أف يحبط عسمو كىػ ال  يذعخ،صحيح البخارؼ  (4)
َمِة َعْغ  التخمحؼ، سشغ (5)  .(1977، ح/3/418) ،َما َجاَء ِفي المَّْعَشةِ  :َبابُ ، َأْبَػاُب الِبخِّ َكالرِّ
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 في الجنيا، كيشدع هللا  و، فيكػف لو ذالً اآلخخة، كإف العبج ليقع إليو الحجيث مغ حجيثشا فيحيع
  (1)."ذلظ الشػر مشو

وهللا إف أحب " عغ أبي عبيجة الححاء قاؿ: سسعت أبا جعفخ )عميو الدبلـ( يقػؿ:ك   
كأمقتيع لمحؼ إذا سسع  أصحابي إلي أكرعيع، كأفقييع، كأكتسيع لحجيثشا، كإف أسػأىع عشجؼ حاالً 

الحجيث، يشدب إليشا كيخكػ عشا، فمع يقبمو اشسأز مشو كجحجه، ككفخ مغ داف بو كىػ ال يجرؼ 
  .(2)"لعل الحجيث مغ عشجنا خخج كإليشا أسشج، فيكػف بحلظ خارجا عغ كاليتشا

إذاعة أمخىع كعجـ كتسانو مغ الخراؿ الحميسة، ككل خرمة ذميسة ضمسة فالسعشى:   
الدخائخ، كتقػد صاحبيا إلى الشار، كسا أف  كذفألف اآلخخة محل  يػـ القيامة،تطيخ في 

أمخنا اكتع معمى يا "(:الدبلـ عميو) هللا عبج أبػ قاؿ ،خراؿ الخيخ نػر يقػد صاحبو إلى الجشة

 اآلخخة، في عيشيو بيغ نػرا كجعمو الجنيا في بو هللا أعده يحعو كلع أمخنا كتع مغ فإنو تحعو، كال
 بيغ مغ الشػر كندع الجنيا في بو هللا أذلو يكتسو كلع أمخنا أذاع مغ معمى يا الجشة، إلى يقػده

 ديغ كال آبائي كديغ ديشي مغ التقية إف معمى يا الشار، إلى تقػده ضمسة كجعمو اآلخخة في عيشيو
كالعقػبة، مغ ديغ هللا إلى يـػ القيامة، مغ المـػ  االتقية، ىي ما يقي صاحبيف (3) لو" تقية ال لسغ

عشج الحاجة، بخبلؼ ما يعتقجه،  بيا، كتكػف  يعسلحيث يعمع متى يساف صفات أىل اإلمغ  ىيك 
  .(4)غ الزخرمنفدو، كمالو كغيخه مغ السؤمشيغ بيا حفع لكي ي

أمخ ابتجعػه، كعقيجة أّصمػىا، كجعمػىا مغ أصػؿ الجيغ عشجىع، كأنيا فخض مغ  التقيةف  
عشج هللا تعالى، مغ لع يعسل بيا كعقيجة، كيتخحىا في كل أمػر حياتو، ُيعّج كافخًا، ُمشتقس 

، ال ديغ لو، فيحه عقيجة الكميشي في التقية، كىحا حكسيع الحؼ اختخعػه كابتجعػه مغ يسافاإل
 خيخ عقائجىع الباشمة التي يكتشفيا الغسػض في كل شيء.أىػائيع، لتس

كالتقية عشج أىل الدشة كالجساعة نعع مقخرة كجائدة، كلكغ ليا ضػابط كشخكط، كُتعج مغ   
األمػر الفخعية في الجيغ، كليدت مغ األصػؿ، كتكػف عشج الحاجة، كال تخخج تاركيا مغ دائخة 

  .(5)اإليساف كسا يفتخؼ الذيعة

                                                           

 (.2/223، باب: التقية، )كالكفخ، كتاب اإليسافالكميشي ،الكافي (1)
 (.2/223التقية، ) :الكافي، الكميشي، كتاب اإليساف كالكفخ، باب (2)
 (.2/223الكتساف، ) باب: الكميشي، كتاب اإليساف، الكافي، (3)
 (.9/131، )السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافيانطخ:  (4)

بغ حـد ، اكالفرل في السمل كاألىػاء كالشحل، (19/ 9)، كتاب اإلكخاه، صحيح البخارؼ  لمسديج انطخ:(5)
 .(185ص) ،القاضي دمحم االشبيمي السالكي،العػاصع مغ القػاصع، (1/80) ،الطاىخؼ 
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بإشبلؽ ألفاظ  فمع يتػرعػامدألة التكفيخ، أصجركا أحكامًا تخالف الذخع، في فالذيعة 
خكف كل مغ كفّ يُ كتخاىع في ىحا األمخ،  شصصاً مغ أكثخ الفخؽ كىع  التكفيخ عمى أىل التػحيج،

أف  لكغ مغ السعمـػ، ك ذلظفي  عٍ تػسُ كب كبالحات أىل الدشة كالجساعة خالفيع مغ السدمسيغ،
، فأىل الذيعة ودتديمتكسا  يذ مغ الديل إشبلقو عمى أؼ أحج،، لتػقيفي التكفيخ حكع شخعي

، كيعجكنيا مغ السدائل الحداسة في العقيجة، كمغ في مدألة تكفيخ الغيخ كف تذجدمالدشة 
الُسجسع عميو عشج أىل الدشة كالجساعة، أنو ال ُيكّفخ أحج مغ أىل القبمة بحنب مالع يدتحمو، 

 خكف جسيع السدمسيغ، شالسا ىع مخالفيغ ليع.بخبلؼ الذيعة الحيغ ُيكفّ 
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 الثالثالفرـل 

البخاري  ومخاتبو بيؽخرال اإليسان 
 والكميشي 
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 الثالثالفرـل 
 خرال اإليسان ومخاتبو بيؽ البخاري والكميشي 

 
 

 السبحث األول
 البخاري والكميشي بيؽخرال اإليسان 

 كيذتسل عمى مصمبيغ:

 السصمب األكؿ: خراؿ اإليساف عشج البخارؼ 

 السصمب الثاني: خراؿ اإليساف عشج الكميشي
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 السظمب األول
 عشج البخاري  خرال اإليسان



إّف اإليساف كالذجخة، ليا فخكع، كأغراف، كأكراؽ، كأزىار، كثسار، ككحلظ اإليساف، فيػ 
شو، كمغ َثعَّ الثسار، عتتفخع األعساؿ الرالحة فإّف ترجيق بالقمب أكاًل، ثع قػٌؿ كعسل، كعميو 

ككحلظ اإليساف ال يكػف  فإذا كانت الذجخة ال تؤتي أكميا، فمغ يكتسل نفعيا إال بسا حسل جحرىا،
 كامبًل إال إذا أتى بو العبج عمى الػجو األكسل كاترف بخرالو  كشعبو.

 واصظالحًا: لغةً  ِخَرالأواًل: معشى ال

 غًة: ل الِخَرال. 1

الَخْرمة )بفتح ك  ،(1)بسعشى: الَخمَُّة، كالفزيمة، كالخذيمة، أك قج غمب عمى الفزيمة
سػاء كاف حدشًا أك قبيحًا، كالشصق بالخاء مزسػمًة غيخ صحيح، الخاء(: ىي ُخُمق في اإلنداف 

َعخ، ك  ُفبلٌف  :جسع قياسي، كأف تقػؿِخراؿ ُخَرل، ك  جسعياألف الُخرمة تعشي قصعة مغ الذَّ
ذيمة الَفزيمةالَخْرمة: ك" (2)،فيو َخْرمة حدشة، كَخْرمة قبيحة، كِخراٍؿ كَخَربلٍت كخيسة  كالخَّ

  .(3)ِخَراؿ": َكَجسعَيا اْلَفِزيَمة، عمى َغمب َكقج االنداف، ِفي تكػف 

في المغة: بسعشى الرفة التي يترف بيا اإلنداف، كيتسيد كيختمف بيا  َخْرمةإذف ال
  عغ غيخه، كما يتخمق مغ أخبلؽ، سػاء كانت أخبلؽ حدشة، أك سيئة.  

 الِخَرال اصظالحًا:  .2

في قػؿ  كالسخاد بيا ،لفائف الذعخالخراؿ : بكدخ الخاء السعجسة جسع خرمة بالزع 
مدكيشا كصياـ  األصػلييغ خراؿ الكفارة ما عف في الكفارة مغ تحخيخ الخقبة كإشعاـ ستيغ

 كفي القامػس الذعخ ،الخرمة: بزع األكؿ كسكػف الثاني الذعخ السمفػؼ، شيخيغ مثبلً 
حدشة كقبيحة  ف كالخرمة بالفتح )خػػ كعادت( كىي أعع مغ أف يكػ  ،السجتسع جسعيا الخراؿ

                                                           

 . (1283)،(1/993، )الفيخكزآبادػ، القامػس السحيطانطخ:  (1)
تاج العخكس مغ جػاىخ  ،(114ص) ،عبج اليادؼ أبػ شالب، معجع ترحيح لغة اإلعبلـ العخبيانطخ: (2)

 .(410/ 28) أبػ الفيس الحديشي، ،القامػس
 .(5/57) ،أبػ الحدغ عمي بغ إسساعيل السخسي، السحكع كالسحيط األعطع (3)



949 


، أؼ ذك متعجدة ُشعبَأؼ إف اإِليساف ذك بسعشى الُذعب، ْرَمة، اْلخِ ك  (1)،كجسعيا الخرائل
َكالَحَياُء  ":ؿ اق، يعشي صفات، لخرمة مغ خراؿكا ،(2) كبسعشى الرفة خراؿ متعجدة،

 بيحا السعشى ، كقج شخحيا ابغ حجخمغ خراؿ اإليساف الحياء، خرمةأؼ  (3)"ُشْعَبٌة ِمَغ اإِليَسافِ 
يَساُف ِبْزٌع َكِستُّػَف ُشْعَبًة"  فيكػف السعشى المفطي لقػلو  ،(4)ىحا الحجيث مغ إف يعشي "اإْلِ

"َكالَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَغ اإِليَساِف" إنسا  :كقػلو  ،(5)خسبعة كستػف خْرمة مغ خراؿ الخي اإليساف
َكَقػلو َكاَنت ِفيِو خْرَمة مغ  ،(6)ىحه الخرمة مغ خراؿ اإليساف في ىحا الحجيث أفخد 

 .(7)َكَأف َمْعَشاُه ُشْعَبة كجدء ِمْشُو، كصفات، كِخَراِؿ أَْىِموِ  ،قيل َحاَلة مغ حاالتو ،ِخَراؿ الشَِّفاؽ

ّف لئليساف خراؿ كىي بسعشى، صفات كشعب متعجدة ككثيخة، كالسؤمغ كمسا إإذف 
في شخحو فتح البارؼ، مغ حجيث كالتي ذكخىا ابغ حجخ بالتفريل  -اترف بخراؿ اإليساف

 فإف إيساف العبج يديج كيقػػ، كبالتالي يختقي في الجرجات العمى.   -شعب اإليساف

  :خرال اإليسان عشج البخاري ثانيًا: 

كشخكحو ىػ:  ،(8)""قػؿ كفعل كسا كرد عغ البخارؼ في صحيحو إّف اإليساف باهلل 
كاألركاف، كاألركاف ىي ذاتيا الجػارح، فالعيشاف  ، كعسل بالجػارحجشافقػؿ بالمداف، كترجيٌق بال

ليسا عسل، كاألذناف ليسا عسل، كاليجاف، كالخجبلف، كالبصغ، كالفخج، كميا ليا عسل، فيحه ىي 
عقيجة أىل الدشة، كسمف األمة، كقػؿ أىل الحجيث، كأكثخ األئسة، كالبخارؼ كمدمع، كأىل 

  .(9)حا ىػ القػؿ الرحيحالدشغ، كسائخ السحجثيغ، كأكثخ الستكمسيغ، كى
                                                           

 .(57/ 2) ،رب الشبي نكخؼ القاضي عبج ، دستػر العمساء أك جامع العمـػ في اصصبلحات الفشػف (1)
عسجة القارؼ شخح صحيح ، كانطخ:(1/115) ،القدصبلني ،إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ انطخ: (2)

مغ صحيح اإلماـ  السجالذ الػعطية في شخح أحاديث خيخ البخية، (1/126البخارؼ، بجر الجيغ العيشى، )
 .(242/ 1) ،عياض أبػ الفزل ،مذارؽ األنػار عمى صحاح اآلثار ، ك(1/365) ،الدفيخؼ ، البخارؼ 

 .(9، ح/1/11) ، كتاب اإليساف، باب أمػر اإليساف،صحيح البخارؼ  (3)
 .(52/ 6) ، ابغ حجخ،فتح البارؼ  انطخ: (4)
 .(1/83مشار القارؼ شخح مخترخ صحيح البخارؼ، حسدة دمحم قاسع، )انطخ:  (5)
 .(365/ 1مغ صحيح اإلماـ البخارؼ، الدفيخؼ، ) السجالذ الػعطية في شخح أحاديث خيخ البخية  (6)
/ 8(،)120/ 1انطخ: مخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح، عمي بغ )سمصاف( دمحم، السبل اليخكؼ القارؼ، ) (7)

3208). 
 (.1/10) «َخْسذٍ  َعَمى اإِلْسبَلـُ  ُبِشيَ : »  الشَِّبيِّ  َقْػؿِ  اإِليَساِف، َبابُ  ِكَتابُ  ،صحيح البخارؼ  (8)

(، كشخح العقيجة الصحاكية، ابغ 1/83انطخ: مشار القارؼ شخح مخترخ صحيح البخارؼ، حسدة دمحم قاسع، ) (9)
 ( .354/ 2جبخيغ، )
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كلئليساف باهلل تعالى عبلقة كثيقة بدمػؾ السدمع كأخبلقو، فاإليساف الرادؽ ىػ الحؼ 
كتفخيج ىسـػ الشاس، كإدخاؿ الدخكر عمى نفػسيع،  يطيخ عمى صاحبو في خراؿ كخيسة،

كإشعاـ الجائع، كسقي الطسآف، كبجء الدبلـ، كشبلقة الػجو، كستخ السدمع، كإعانة السحتاج، 
كالتفّدح في السجالذ، كغخس الذجخ، كعيادة السخيس، كغيخ ذلظ مغ خراؿ الخيخ، كأعساؿ 

ًْ كِتََو  :الىقػؿ هللا تع كأكضح األدلة عمى ذلظ، البخ كالصاعة، ُس َْ ٔا وُُسٔ ىَّ َٔ ْن حُ
َ
ىَيَْس اىِْبٍّ أ

اَلئَِهثِ َواىِْهخَاِب َوانلٍّبِ  ٍَ ْ ِْٔم اآْلِخرِ َوام ِ َواِْلَ ََ ةِاَّللٍّ ٌَ َ َْ ٌَ ٍَّ اىِْبٍّ  ْؾرِِب َوىَِس ٍَ ْ ٍَّْشِِق َوام ْ اَل ام ٍَ ْ ّينَِي َوَََت ام
اَلةَ َوَََت لََعَ ُضّتِِّ ذَوِي اىُْلْرَّب َواِْلَخَاََم  كَاَم امصٍّ

َ
ائِينَِي َوِِف امّرِكَاِب َوأ بِيِو َوامصٍّ ََ امصٍّ َصاننَِي َوابْ ٍَ ْ َوام
 ِ وىَئ

ُ
ِس أ

ْ
اءِ وَِضنَي اْْلَأ ٍّ َشاءِ َوامَّضٍّ

ْ
ََ ِِف اْْلَأ اةِرِي ُدوا َوامصٍّ َْ ًْ إِذَا ََع ِْٓدِْ ٔـَُٔن ةَِػ ٍُ ْ ََكةَ َوام ٔا امزٍّ ََ َصَدكُ ِي َم اَّلٍّ

وىَئَِم 
ُ
خٍُّلٔنَ َوأ ٍُ ْ ًُ ام ُْ

 [كقػؿ الشبي 177:البقخة ،] اإِليَساُف ِبْزٌع َكِستُّػَف ُشْعَبًة، َكالَحَياُء ُشْعَبٌة ":
يَساُف ِبْزٌع َكَسْبُعػَف  قاؿ:" أف الخسػؿ   أبي ىخيخة عغ كركاية ثانية .(1)ِمَغ اإِليَساِف"  -اإْلِ

َفَأْفَزُمَيا َقْػُؿ اَل ِإَلَو ِإالَّ هللُا، َكَأْدَناَىا ِإَماَشُة اأْلََذػ َعِغ الصَِّخيِق، ُشْعَبًة،  -َأْك ِبْزٌع َكِستُّػَف 
يَساِف"، كالمفع لو    .(2) َكاْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَغ اإْلِ

، ألّف العطيع اإلماـ البخارؼ جعل في بجاية كتاب اإليساف مغ صحيحو، ىحا الحجيث
فسغ اترف بيا  أك بزع كستػف ُشْعبة، ،كأنَّيا بزٌع كسبعػف لسجسل خراؿ اإليساف، فيو َبياف 

عب جسعت رأس اإليساف كأعبلهكُسل إيسانو، كازداد بإذف هللا تعالى،  إلى آخخ خراؿ  ،كىحه الذُّ
 أؼ إف اإِليساف ذك بالذعبة في الحجيث: الخْرَمة،السخاد  قاؿ بجر الجيغ العيشي:" اإليساف كأدناىا،

 .(3)"تعجدةم خراؿ

كتبػيب البخارؼ عمى خراؿ اإليساف، كاإلسبلـ، كالجيغ، مغ أكلو " كيقػؿ ابغ رجب:
إلى آخخه، كما خخج فيو مغ األحاديث، كما استذيج بو مغ اآليات، كاآلثار السػقػفة، إذا عجت 

-يغ خرالو كأضيف إليو أضجاد ما ذكخه في أبػاب خراؿ الشفاؽ كالكفخ، بمغ ذلظ فػؽ الدبع
  .(4)"وهللا أعمع -أيزا

كالخراؿ التي أشار إلييا البخارؼ في كتاب اإليساف في جامعو الرحيح، تتمخز في 
في شخحو لحجيث اإليساف بزع كستػف ىحا الحجيث، كقج تشاكليا ابغ حجخ بالذخح كالتفريل 

 كالتالي:ىحه الذعب تتفخع عغ أعساؿ القمب، كأعساؿ المداف، كأعساؿ البجف، كىي ك شعبة 
                                                           

 .(9، ح/1/11) ، كتاب اإليساف، باب أمػر اإليساف،صحيح البخارؼ  (1)
 .(1/63)، كتاب اإليساف، باب شعب اإليساف، صحيح مدمع ،(1/51) ، ابغ حجخ،فتح البارؼ  (2)
 .(1/126) ، بجر الجيغ العيشي،عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ  (3)
 .(34/ 1) ،ابغ رجب ،فتح البارؼ  (4)
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أعساؿ القمب، كفيو السعتقجات كالشيات، كتذتسل عمى أربع كعذخيغ خرمة: ىي اإليساف باهلل،  .1
كيجخل فيو اإليساف بحاتو، كصفاتو، كتػحيجه بأنو ليذ كسثمو شيء، كاعتقاد حجكث ما دكنو، 

فيو السدألة كاإليساف بسبلئكتو، ككتبو، كرسمو، كالقجر خيخه كشخه، كاإليساف باليػـ اآلخخ، كيجخل 
في القبخ، كالبعث، كالشذػر، كالحداب، كالسيداف، كالرخاط، كالجشة، كالشار، كمحبة هللا، كالحب 

، كاعتقاد تعطيسو، كيجخل فيو: الربلة عميو، كاتباع سشتو، كالبغس فيو، كمحبة الشبي 
كالػفاء، كاإلخبلص: كيجخل فيو تخؾ الخياء، كالشفاؽ، كالتػبة، كالخػؼ، كالخجاء، كالذكخ، 

كالربخ، كالخضا بالقزاء، كالتػكل، كالخحسة، كالتػاضع: كيجخل فيو تػقيخ الكبيخ، كرحسة 
 الرغيخ، كتخؾ الكبخ كالعجب، كتخؾ الحدج، كتخؾ الحقج، كتخؾ الغزب.

أعساؿ المداف، كتذتسل عمى سبع خراؿ: التمفع بكمسة التػحيج، كتبلكة القخآف، كتعمع العمع،  .2
 كالحكخ، كيجخل فيو االستغفار، كاجتشاب المغػ. كتعميسو، كالجعاء،

 أعساؿ البجف، كتذتسل عمى ثساف كثبلثيغ خرمة: .3
مشيا ما يختز باألعياف، كىي خسذ عذخة خرمة مشيا: التصييخ حدًا كحكسًا: كيجخل فيو  -

اجتشاب الشجاسات، كستخ العػرة، كالربلة فخضًا كنفبًل، كالدكاة كحلظ، كفظ الخقاب، كالجػد: 
الزيف، كالرياـ فخضًا كنفبًل، كالحج كالعسخة كحلظ، كالصػاؼ،  يجخل فيو إشعاـ الصعاـ، كإكخاـك 

كيجخل فيو اليجخة مغ دار الذخؾ، كالػفاء  ،كاالعتكاؼ، كالتساس ليمة القجر، كالفخار بالجيغ
 بالشحر، كالتحخؼ في اإليساف، كأداء الكفارات. 

ؿ: التعفف بالشكاح، كالقياـ بحقػؽ العياؿ، كبخ كمشيا ما يتعمق باالتباع، كىي ست خرا -
 الػالجيغ: كفيو اجتشاب العقػؽ، كتخبية األكالد، كصمة الخحع، كشاعة الدادة، أك الخفق بالعبيج.

كمشيا ما يتعمق بالعامة، كىي سبع عذخة خرمة: القياـ باإلمخة مع العجؿ، كمتابعة الجساعة،  -
اس: كيجخل فيو قتاؿ الخػارج كالبغاة، كالسعاكنة عمى كشاعة أكلي األمخ، كاإلصبلح بيغ الش

البخ: كيجخل فيو األمخ بالسعخكؼ، كالشيي عغ السشكخ، كإقامة الحجكد، كالجياد: كمشو السخابصة، 
كأداء األمانة: كمشو أداء الخسذ، كالقخض مع كفائو، كإكخاـ الجار، كحدغ السعاممة: كفيو جسع 

حقو: كمشو تخؾ التبحيخ كاإلسخاؼ، كرد الدبلـ، كتذسيت الساؿ مغ حمو، كإنفاؽ الساؿ في 
    العاشذ، ككف األذػ عغ الشاس، كاجتشاب الميػ، كإماشة األذػ عغ الصخيق.

ىا تدعًا كسبعيغ خرمة، باعتبار التفخع عغ بعس  فيحه تدع كستػف خرمة، كيسكغ عجَّ
  (1)مسا ُذكخ، وهللا أعمع. 

                                                           

 .(1/52فتح البارؼ، ابغ حجخ، )انطخ: (1)
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الديادة، أعبلىا ال إلو إال هللا، كأدناىا إماشة األذػ قاؿ ابغ حجخ:" في ركاية مدمع مغ 
  (1).عغ الصخيق، كفي ىحا إشارة إلى أف مخاتبيا متفاكتة"

يَسانِ  ِمؽَ  اْلَحَياءُ  يَسافِ ":قاؿ : كسا جاء في ركاية البخارؼ، اإلِْ "، َكاْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَغ اإْلِ
، نػعاف: فصخؼ كشخعي، كالسخاد في ىحا الحجيث ىػأؼ كالحياء خرمة مغ خراؿ اإِليساف، ك 

 هقجت، كأف يفهحيث نياالعبج  ػ أف يخ بالحؼ ىػ في الحقيقة حياء مغ هللا تعالى  (الحياء الذخعي)
الذخ، كفعل السشكخات ع عغ مانخيخ، ك ال دافع لفعلأقػػ  لو يكػف يػ بيحا السعشى ف، هحيث أمخ 

أفزل خرالو مغ ك اإِليساف، بل  مغ خراؿبأنو خرمة  ذكخه الشبي ، كلحلظ كالسعاصي
 .(2)كشعبو

ِ، َعْغ َأِبيوِ أخخػ أيزًا،  كذكخ البخارؼ ركاية  ِ  َعْغ َساِلِع ْبِغ َعْبِج ّللاَّ  ، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ
 ِ َدْعُو َفِإفَّ الَحَياَء " :َمخَّ َعَمى َرُجٍل ِمَغ األَْنَراِر، َكُىَػ َيِعُع َأَخاُه ِفي الَحَياِء، َفَقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ

 عاتبو عمىف، كاممةً  حقػقو أخحكاف ذلظ يسشعو مغ ك الخجل كاف كثيخ الحياء، ف (3)"ِمَغ اإِليَسافِ 
ثع  ،عمى ىحا الخمق الدشيّ ، ك ، دعو أؼ: اتخكو عمى ىحا الخمق الحدغفقاؿ الشَّبي  ،ذلظ حيائو

 ف الحياء خيخ لو في ذلظكأل ،أؼ شعبة مشو "إِليَسافِ َفِإفَّ الَحَياَء ِمَغ ا:" زاده في ذلظ تخغيًبا بقػلو

حي بالتالي سػؼ يدتك  ،بحيائوذلظ مغ هللا، سيطيخ عميو العبج إذا استحيا  معشى ذلظ أفك  ،(4)
جج إيساف في عمى أنو لػ كُ  ؿَّ دَ  مغ الرالحيغ، فالشبي كحتى مغ السبلئكة، كمغ الخسػؿ، 

، فيػ كأخبلؽ أىمو ،الحياء مغ أسباب اإليسافك  ،(5)فبلبج أف يطيخ عمى أعساؿ الجػارح ،القمب
  .(6)، مكاـر األخبلؽيسشع صاحبو مغ الفػاحر، كيحسل عمى الربخ كالخيخ

 ذكخ البخاري إّن مؽ خرال السدمؼ، أن َوَيِجِه": ِلَداِنوِ  ِمؽْ  اْلسْدِمُسؾنَ  َسِمؼَ  َمؽْ  الُسْدِمؼُ " .1
ه بدػء، يجكال تبصر  و، فبل يتكمع بقػؿ بحؼء يديء ألحج،السدمسيغ مغ لدانإخػانو دمع ي

سػاًء كاف ذلظ اعتجاًء عمى أحٍج بالزخب أك بالدخقة، أك ما شابو، كالسياجخ ىػ مغ ىجخ 

                                                           

 (.1/53فتح البارؼ، ابغ حجخ، ) انطخ:(1)
 .(1/83صحيح البخارؼ، حسدة دمحم قاسع، )مشار القارؼ شخح مخترخ انطخ:  (2)
 (.24، ح/1/14، كتاب اإليساف، باب: الحياء مغ اإليساف، )صحيح البخارؼ  (3)
شخح القدصبلني = ، كانطخ: (177/ 1، )يعسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ، بجر الجيغ العيش انطخ: (4)

 .(73/ 9) ،القدصبلني ،إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ 
 .(48/9) ،دمحم حدغ عبج الغفار ،اللكائياشخح أصػؿ اعتقاد أىل الدشة انطخ:  (5)
 .(298/ 9) ،ابغ بصاؿ ؼ،شخح صحيح البخار انطخ:  (6)
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ما نيى هللا عشو كاجتشبو مخافة مشو 
 َعِغ الشَِّبي  بِغ َعْسخٍك كاستجؿ بحجيث ا ،(1)

 ،(2)"الُسْدِمُع َمْغ َسِمَع اْلسْدِمُسػَف ِمْغ ِلَداِنِو َكَيِجِه كالُسَياِجُخ َمْغ َىَجَخ َما َنَيى ّللاَُّ َعْشوُ  :"قاؿ
فتمظ مغ الخراؿ التي حّث عمييا اإلسبلـ، كأف يتخمق  بيا كل السدمع، ليدسػ بأخبلقو 

 اإلسبلمية الفاضمة.  
اَلمَ  َوإْقَخاء الظعام إطعام .2 راؿ اإلسبلـ التي ذكخىا البخارؼ أيزًا، إشعاـ الصعاـ مغ خ :الده

لمجسيع، كالسحتاج كالفقيخ كىػ مقّجـ عمى األقخباء كالسعارؼ، كأيزًا حث عمى إقخاء الدبلـ 
 ه مغ الخراؿ التييحف عمى جسيع مغ يقابل، سػاء مسغ عخؼ أك عمى مغ ال يعخؼ،

عمى  ليذ مقترخاً  ألنو دة بيشيع،كالسحبة كالسػ  عمى إشاعة الدبلـ بيغ السدمسيغ، تعسل
ككاف ابغ عسخ رضي هللا عشيسا ، لسدمسيغعمى جسيع ابل  ،صحاب فحدباألسعارؼ ك ال

، ركػ البخارؼ (3)، ليشاؿ ثػاب ذلظمقاهيدمع عمى مغ كييغجك إلى الدػؽ مغ أجل الدبلـ، 
ِ ْبِغ َعْسٍخك في صحيحو،  ـِ َخْيٌخ؟ ، َأفَّ َرُجبًل َسَأَؿ الشَِّبيَّ َعْغ َعْبِج ّللاَّ : َأؼُّ اإِلْسبَل

ـَ َعَمى َمْغ َعَخْفَت َكَمْغ َلْع َتْعِخْؼ  بَل ، َكَتْقَخُأ الدَّ ـَ فيحه الخراؿ ليي دليل  ،(4)"َقاَؿ:"ُتْصِعُع الصََّعا
احج يذج ، فالسدمسػف كالجدج الػ خابطكالت ،كالتعاكف  ،كالسحبة ،ف اإلسبلـ ديغ األلفةعمى أ

تمظ العبلقات  تقػؼ  بالصبع الخراؿ كاألخبلؽىحه ك كيتألع بعزو لبعس،  ،بعزو بعزاً 
  .(5)ىاعزجكت كالخكابط

كأكرد البخارؼ أيزًا حجيثًا آخخ مذابو ليحا الحجيث، كىحا إنسا يجؿ عمى أىسية ما 
يتزسشو مغ معاني، سيسا أنيا مغ أىع الخراؿ التي يترف بيا السدمع كيستاز بيا، كبجأ بقػؿ 

ار اٌر:في الباب، فقاؿ:  َعسَّ ْنَراُؼ ِمْغ َنْفِدَظ، "َثبَلٌث َمْغ َجَسَعُيغَّ َفَقْج َجَسَع اإِليَساَف: اإلِ  كَقاَؿ َعسَّ
ـِ ِلْمَعاَلِع، َكاإِلْنَفاُؽ ِمَغ اإِلْقَتاِر" بَل ِ ْبِغ َعْسٍخك ثع قاؿ:" َكَبْحُؿ الدَّ ، َأفَّ َرُجبًل َسَأَؿ َعْغ َعْبِج ّللاَّ

 ِ ـِ َخْيٌخ؟ َقاَؿ:َرُسػَؿ ّللاَّ ـَ َعَمى" : َأؼُّ اإِلْسبَل بَل ـَ، َكَتْقَخُأ الدَّ َمْغ َعَخْفَت َكَمْغ َلْع  ُتْصِعُع الصََّعا
 يقػؿ اإلماـ البغػؼ: ،كأفزل أؼ ِخراؿ اإلسبلـ خيخىػ، كالسخاد مغ سؤاؿ الدائل  ،(6)"َتْعِخْؼ 

                                                           

 .(1/130، )يعسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ، بجر الجيغ العيشانطخ: (1)
 (.10، ح/1/11كيجه، )، كتاب اإليساف، باب: السدمع مغ سمع السدمسػف مغ لدانو صحيح البخارؼ  (2)
 .(273ص) ،الذخح السيدخ لكتاب التػحيج، عبج السمظ القاسعانطخ:  (3)
 (.12، ح/1/12، كتاب اإليساف، باب: إشعاـ الصعاـ مغ اإلسبلـ، )صحيح البخارؼ  (4)
 .(137/ 1، )يعسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ، بجر الجيغ العيشانطخ:  (5)
ككردت مغ غيخ قػؿ  ،(28، ح/1/15اإليساف، باب: إفذاء الدبلـ مغ اإلسبلـ، )، كتاب صحيح البخارؼ  (6)

ار ـِ ِلْمَسْعِخَفِة َكَغْيِخ الَسْعِخَفةِ  :ِكَتاُب ااِلْسِتْئَحاِف، َبابُ في،  َعسَّ بَل  .(6236، ح/8/53) ،الدَّ
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بَلـ " ككأف الدؤاؿ كقع َعسَّا يتَّرل ِبُحُقػؽ اآْلَدِمّييغ ِمغ اْلِخَراؿ دكف َغيخَىا، ِبَجِليل َأنَُّو َعَمْيِو الدَّ
َكاَف َعْبج ّللاَّ ْبغ ُعَسخ َيْأُخح بَيجؼ، " كقاؿ ُمجاىج:، (1)"ا ِمغ اْلِخَراؿأَجاب َعْشَيا دكف َغيخىَ 

ي ألخخج، َكَما لي َحاَجة ِإالَّ ألسمع، َكيدمع َعِمّي، َفأْعِصي َكاِحَجة  ػؽ، َفَيُقػؿ: ِإنِّ َفيخخج ِإَلى الدُّ
بَلـ اْسع ِمغ َأسَساء ّللاَّ َتَعا بَلـ، َأكثخ ذكخ كآخح عذخا، َيا ُمَجاِىج، ِإف الدَّ َلى، َفسغ َأكثخ الدَّ

سعارؼ العمى  في ىحا حث عمى إشاعة الدبلـ بيغ السدمسيغ، كأنو ليذ مقترخاً ف، (2)"ّللاَّ 
، كحث عمى إشعاـ الصعاـ، كالكـخ كالجػد، كاأللفة كالتآخي، كسا سبق قػلو في صحاباألك 

 الحجيث الدابق.

كعميو  ،ئليسافالسيسة لذعب الخراؿ كالحب الخيخ لآلخخيغ مغ إّف  :لآلخخيؽ الخيخ حب .3
لحلظ حث الخسػؿ عميو تسامًا،  وحب لشفديمثل الحؼ  و السدمع،حب ألخيفيجب السدمع ي

أف تحب ألخيظ ما تحب الربلة كالدبلـ عمى السحبة كاإليثار لتعسيق الخكابط بيشيع، ك 
 ،(3)ف كتديجه، كىي مغ األمػر السدتحبة، فحلظ مغ الخيخ كالخراؿ التي تقػؼ اإليسالشفدظ

اَل ُيْؤِمُغ َأَحُجُكْع، َحتَّى " َقاَؿ: َعِغ الشَِّبيِّ  َعْغ َأَنٍذ جاء في صحيح البخارؼ في ذلظ، 
معشاه: ال يؤمغ أحجكع اإليساف " :العيشيقاؿ بجر الجيغ ، (4)"ُيِحبَّ أِلَِخيِو َما ُيِحبُّ ِلَشْفِدوِ 

 ، ليا آثارالسؤمغ فيحه السحبة مغ السؤمغ ألخيو ،(5)"ما يحب لشفدوالتاـ، حتى يحب ألخيو 
عطيسة، فإذا أحب لغيخه ما أحبو لشفدو، فحلظ مجعاة لمتقخب كالتػدد، كالجعػة لو بفعل الخيخ 

 ،مغ اإليساف ذلظ فإف ،(6)كىكحا ،ىػ عمسوي الكتححره عغ شخ كىػ عشو غافل،  تعمسوالحؼ 
سفتخض عميو بكسالو فإنو لع يؤمغ اإليساف ال ،ما يحب لشفدو غيخهذلظ كيحب ل فعلكمغ لع ي

  .(7)نقز مغ الحقػؽ الػاجبة عميوأقجر ما عمى  ،إيسانومغ بل نقز  كتسامو،

أحب  ، حتى يكػف الخسػؿ بل يؤمغ أحج إيساًنا كامبًل ف محبًة خاصة: محبة الخسؾل  .4
، عد عمى اإلنداف غالًبا مغ غيخىساكخريسا بالحكخ ألنيسا أ  إليو كإلى قمبو مغ كالجه ككلجه،

                                                           

 .(260/ 12) ،لبغػؼ ا ،شخح الدشة (1)
 .(273ص) ،لقاسععبج السمظ ا،الذخح السيدخ لكتاب التػحيج (2)
 .(264ص) ،صالح آؿ الذيخ ،شخح العقيجة الصحاكيةانطخ:  (3)
 (.13، ح/1/12، )مغ اإليساف أف يحب ألخيو ما يحب لشفدو، كتاب اإليساف، باب: صحيح البخارؼ  (4)
 .(141/ 1) ،بجر الجيغ العيشى ،عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ  (5)
شخح العقيجة ، كانطخ: (3/2) ،لذيخ الدعجؼا ،أىل الدشة كالجساعةشخح رسالة في أصػؿ اعتقاد انطخ:  (6)

 .(319/ 1) ،ابغ جبخيغ ،الصحاكية
 .(65/ 1) ،ابغ بصاؿ ؼ،شخح صحيح البخار انطخ:  (7)
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ِ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة فقج ركػ البخارؼ في كتاب اإليساف،  الَِّحؼ  "َفػَ  َقاَؿ: ، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ
بصاؿ: َقاَؿ َكَقاَؿ اْبغ  (1)" َنْفِدي ِبَيِجِه، اَل ُيْؤِمُغ َأَحُجُكْع َحتَّى َأُكػَف َأَحبَّ ِإَلْيِو ِمْغ َكاِلِجِه َكَكَلِجهِ 

َناد: بَلـ، ِإْذ َأقَداـ اْلسحبَّة َثبَلَثة: " َأُبػ الدِّ بَلة َكالدَّ َىَحا مغ َجَػاِمع اْلَكمع الَِّحؼ أكتيو، َعَمْيِو الرَّ
كسحبة اْلَػَلج، كمحبة مذاكمة  ،كسحبة اْلَػاِلج، كمحبة َرْحَسة كإشفاؽ ،محبَّة إجبلؿ كإعطاـ

بَلـ، َذِلظ ُكموكسحبة الشَّاس َبعزيع  ،كاستحداف َكمغ محبتو: نْرَخة  ،َبْعًزا، َفجسع َعَمْيِو الدَّ
سشتو، كالحب َعغ َشِخيَعتو، كتسشي ُحُزػر َحَياتو، فيبحؿ َنفدو َكَمالو دكنو، َكِبَيَحا يَتَبيَّغ َأف 

يَساف إالَّ بتحقيق إنافة قجر الشَّ  يَساف اَل تتّع إالَّ ِبِو، َكاَل َيرح اإْلِ عمى  ،كمشدلتو ِبي َحِقيَقة اإْلِ
سحبة ف ،(2)"كل َكاِلج َككلج كمحدغ كمتفزل، َكمغ لع يْعَتقج َذِلظ كاعتقج سػاُه َفَمْيَذ ِبُسْؤِمغ

 عمى نفدو ومحبة إحداف، كقج يشتيي السحب في السحبة إلى أف يؤثخ محبػب الخسػؿ 
يحبيع، كذلظ ، حتى لػ كاف ال محبػبو كل ما يحبوفزبًل عغ كلجه، بل يحب  كعمى ىػاىا،

     .(3)ألجل مغ أحب

، كالجفاع كالحب عشو في كل فسغ خراؿ السؤمغ الحقيقي حبو الذجيج لخسػؿ هللا   
كقت كحيغ، كشاعتو فيسا أمخ بو، كفيسا نيى عشو، فيػ عميو الربلة كالدبلـ ال يشصق عغ 

مغ جسيع الخمق، حتى  إليوأحبَّ   الشبي دمحم افك ، إال إذاإيساًنا كامبًل  العبجبل يؤمغ اليػػ، ف
 أعد كأقخب الشاس إلى قمبو. 

ُتعج عبلمة عمى اإليساف،  فسحبة العبج ألنرار رسػؿ هللا  حب األنرار مؽ اإليسان: .5
، ككانػا بجانبو مدانجيغ لو عميو الدبلـ أبجًا في ِحمو ككيف ال كىع مغ ناصخكا رسػؿ هللا 

آَيُة اإِليَساِف ُحبُّ األَْنَراِر، َكآَيُة  قاؿ:" الشَِّبيِّ َعِغ  َعْغ َأَنٍذ كتخحالو، ركػ البخارؼ، 
 ،ق ىحه الذعبة باإليسافسا داـ الشبي عميو الربلة كالدبلـ عمّ ، ف(4)"الشَِّفاِؽ ُبْغُس األَْنَرارِ 

كىحا ، شفاؽالعبلمة عمى  يعيساف، كبغزاإلألنرار عبلمة عمى فسحبة افيي مغ اإليساف، 
عميو  رسػؿ هللاناصخكا الحيغ يع ف لؤلنرار كأبشائيع إلى قياـ الداعة،الحجيث فيو فزيمة 

، كعبلمة الشفاؽ أف تبغس األنرار ألنيع كليع الفزل كالذخؼ في ذلظ الربلة كالدبلـ

                                                           

 (.14، ح/1/12، )مغ اإليساف ، كتاب اإليساف، باب: حب الخسػؿ صحيح البخارؼ  (1)
(، إسعاؼ السؤمشيغ بشرخة خاتع السخسميغ، 1/144العيشي، ) عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ، بجر الجيغ (2)

 (.14صالجكتػر/ كسيع فتح هللا، )
مشحة ، كانطخ: (1/96) ،شخح القدصبلني = إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ، القدصبلنيانطخ:  (3)

 .(150/ 1البارؼ بذخح صحيح البخارؼ، زكخيا بغ دمحم الذافعي، )
 (.17، ح/1/12حب األنرار، ) اإليسافاإليساف، باب: عبلمة ، كتاب صحيح البخارؼ  (4)
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كقج مجح  ،(1)عميو الربلة كالدبلـ، فإثبات اإليساف كنفيو متعمق بحب األنرار هناصخك 
يَساِف َكاَل َتْجَعْل ِفي ُقُمػِبَشا ِغبلِّ َربََّشا اْغفِ الحيغ يقػلػف:  هللا ْخَػاِنَشا الَِّحيَغ َسَبُقػَنا ِباإْلِ ْخ َلَشا َكإِلِ

فسغ أحبيع فبل شظ أنو مغ كساؿ إيسانو،   ،[10]الحذخ: ِلمَِّحيَغ آَمُشػا َربََّشا ِإنََّظ َرُءكٌؼ َرِحيعٌ 
فيشيئًا إلخػانشا األنرار تمظ  كمحبة هللا كجبت ليع، كمغ أحب هللا، كجب عمى العباد حبو،

   .(2)السشدلة كالخفعة، كذلظ الذخؼ

قياـ رمزاف حدبة هلل كابتغاء األجخ كالثػاب مشو  :قيام شيخ رمزان طاعًة هلل  .6
سبحانو، كما خالصة مغ أعساؿ صالحة، ُيعج مغ الخراؿ التي تؤدؼ بالعبج السؤمغ لديادًة 

اف الحنػب كميا، التي اقتخفيا سابقًا في عسخه، في إيسانو كنيل الجرجات في الجشة، كغفخ 
َعْغ َأِبي كالخفعة في الجنيا كاآلخخة، فقج ركػ البخارؼ في صحيحو حجيث عغ ذلظ فقاؿ: 

ـَ ِمْغ " َقاَؿ:  َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَِّ  ُىَخْيَخَة  ـَ َرَمَزاَف ِإيَساًنا َكاْحِتَداًبا، ُغِفَخ َلُو َما َتَقجَّ َمْغ َقا
 ، كشاعتوأؼ ترجيًقا بالثػاب مغ هللا تعالى، عمى صيامو كقيامو :إيساناً كمعشى  (3)"َذْنِبوِ 

، كتسدظ كجو هللا تعالى يبتغي محتدًبا، مشو،صيب نفذ كب و،راغًبا في أك نحػه،رياء دكف 
 .(4)جـ مغ ذنبوقغفخ لو ما تبيحه الَخرمة، فإف هللا ي

ىحه الخرمة، كأف مغ حافع عمييا  حجيثًا آخخ ُيّعطع فيو كقج أكرد البخارؼ أيزاً 
كحخص بالحات عمى قياـ أشخؼ ليمة في عسخ العبج، كأرفعيا مشدلًة، كىي ليمة القجر، كالتي ىي 
خيٌخ مغ ألف شيخ، محتدبًا أيزًا األجخ كالثػاب مغ عشج هللا، بعيجًا عغ الخياء كالدسعة، إال 

ارتكبيا، عمسيا أك لع يعمع بيا،  غفخ هللا لو ما فات مغ عسخه كانقزى مغ ذنػب كمعاصي قج
ِ   َعْغ َأِبي ُىَخْيَخةَ فقاؿ البخارؼ:  َمْغ َيُقْع َلْيَمَة الَقْجِر، ِإيَساًنا َكاْحِتَداًبا، " :َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ

ـَ ِمْغ َذْنِبوِ  لحث عمى كاالحث عمى قياـ رمزاف، كىحه األحاديث تجؿ عمى  (5)"ُغِفَخ َلُو َما َتَقجَّ
كإف مغ حافع عمى تحّخييا كقياميا كداكـ عمى ذلظ، فإنو يشاليا  ،(6)اإلخبلص كاحتداب األعساؿ

                                                           

 (.47/8اللكائي، )ا ،انطخ: شخح أصػؿ اعتقاد أىل الدشة (1)
(، كانطخ: الكػاكب الجرارؼ في شخح صحيح البخارؼ، 1/69انطخ: شخح صحيح البخارؼ، ابغ بصاؿ، ) (2)

 (.37/ 15الكخماني، )
 (.37، ح/1/16تصػع قياـ رمزاف مغ اإليساف، )، كتاب اإليساف، باب: صحيح البخارؼ  (3)
(، كانطخ: شخح القدصبلني = 226/ 1انطخ: عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ، بجر الجيغ العيشي، ) (4)

 (.1/123) ،القدصبلني ،إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ 
 (.35ح/ ،1/16، كتاب اإليساف، باب: قياـ ليمة القجر مغ اإليساف، )صحيح البخارؼ  (5)
 .(62/ 3) ،ابغ السمقغ سخاج الجيغ أبػ حفز ،انطخ: التػضيح لذخح الجامع الرحيح (6)
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 :ؿ الشػكؼ ػ قدكمًا، بعكذ مغ شمبيا دكف أف يجاىج بالرالحات ُبغية إدراكيا، كىحا ما يؤكجه 
كىي تخػ كيحققيا مغ شاء هللا تعالى  ،أجسع مغ يعتج بو عمى كجػدىا كدكاميا إلى آخخ الجىخ"

كأما  ،مغ بشي آدـ كل سشة في رمزاف كأخبار الرالحيغ فييا كرؤيتيع ليا أكثخ مغ أف تحرى
  .(1)"قػؿ السيمب ال يسكغ رؤيتيا حقيقة فغمط

الرالحة كميا خراؿ حسيجة، يحبيا هللا كرسػلو،  عساؿاأل هللا: سبيل في لمجياد الخخوج .7
 أفّ لعبج كتقػيو، كمغ ضسغ ىحه الخراؿ: الخخكج لمجياد في سبيل هللا، ك كتديج مغ إيساف ا

  َعْغ َأِبي ُىَخْيَخةَ ركػ البخارؼ،  ،(2)كاف الخخكج إيساًنا ،اإليساف ىػ الُسْخخج لو في سبيمو
ِإيَساٌف ِبي َكَتْرِجيٌق  اْنَتَجَب ّللاَُّ ِلَسْغ َخَخَج ِفي َسِبيِمِو، اَل ُيْخِخُجُو ِإالَّ " َقاَؿ:  َرُسػُؿ ّللاَِّ عغ 

ِتي َما ِبُخُسِمي، َأْف ُأْرِجَعُو ِبَسا َناَؿ ِمْغ َأْجٍخ َأْك َغِشيَسٍة، َأْك ُأْدِخَمُو الَجشََّة، َكَلْػاَل َأْف َأُشقَّ َعَمى أُ  مَّ
ِ ُثعَّ ُأْحَيا، ُثعَّ  ي ُأْقَتُل ِفي َسِبيِل ّللاَّ  (3)" ُأْقَتُل ُثعَّ ُأْحَيا، ُثعَّ ُأْقَتلُ  َقَعْجُت َخْمَف َسِخيٍَّة، َكَلَػِدْدُت َأنِّ

 فت أكالثاب، ء مغ الكفار كالسذخكيغعجااأللقتاؿ تعالى الجياد ىػ الخخكج في سبيل هللا ف
كأف خخكجو إيسانًا كترجيقًا باهلل كبخسػلو مغ اإِليساف، خراؿ مغ  لمجياد الخخكج
 صجؽ كالحث عمى ،في سبيل هللافزل الجياد كالذيادة بياف لفي الحجيث ك ، (4)اإليساف

أف األعساؿ إيساف؛ ألنو لسا كاف اإليساف باهلل  يىحا الباب حجة ف:" قاؿ ابغ بصاؿ، (5)الشية
الحؼ لو لمسجاىج فيشيئًا ، (6)"سبيمو، كاف الخخكج إيساف باهلل ال محالة يىػ السخخج لو ف

  .األجخ كالغشيسة لوالدبلمة ك إما ك  ،الجشةكبعجىا  الذيادة إحجػ الحدشييغ، إما

أف الجيغ اإلسبلمي مغ فزائمو كخرالو التي ال يزاىييا أؼ  :التيديخ والتبذيخ باإلسالم .8
ديغ سساكؼ، ُيعج مغ أفزل األدياف، كلحلظ ختع هللا بو جسيع األدياف الدساكية، فسغ يبتغي 

، َعِغ  َخْيَخةَ َعْغ َأِبي ىُ غيخه فمغ يقبل مشو، لسا يتستع بو مغ خراؿ كثيخة، ركػ البخارؼ، 
ُدكا َكَقاِرُبػا، َكَأْبِذُخكا، " َقاَؿ: الشَِّبيِّ  يَغ َأَحٌج ِإالَّ َغَمَبُو، َفَدجِّ يَغ ُيْدٌخ، َكَلْغ ُيَذادَّ الجِّ ِإفَّ الجِّ

                                                           

 .(153/ 1الكخماني، ) ،الكػاكب الجرارؼ في شخح صحيح البخارؼ  (1)
عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ، بجر الجيغ ، كانطخ: (95/ 1) ،ابغ بصاؿ ؼ،شخح صحيح البخار انطخ:  (2)

 .(228/ 1) ،العيشى
 (.36، ح/1/16، كتاب اإليساف، باب: الجياد مغ اإليساف، )صحيح البخارؼ  (3)
 .(64/ 3) ،التػضيح لذخح الجامع الرحيح، ابغ السمقغ سخاج الجيغ أبػ حفزانطخ:  (4)
 .(155/ 1) ،الكػاكب الجرارؼ في شخح صحيح البخارؼ، الكخمانيانطخ:  (5)
، الكػاكب الجرارؼ في شخح صحيح البخارؼ، الكخماني، ك (1/95) ،ابغ بصاؿ ؼ،شخح صحيح البخار  (6)
(1/157.) 
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ْلَجةِ  ْكَحِة َكَشْيٍء ِمَغ الجُّ فيحا الحجيث فيو بياف أف الجيغ اإلسبلمي  (1)"، َكاْسَتِعيُشػا ِباْلَغْجَكِة َكالخَّ
ديغ كسط، ال يصمب التذجيج كالخىبشة، كال يصمب التداىل في السقابل، كإنسا قاؿ عميو الدبلـ 
سجدكا، كقاربػا، كعمى قجر السدتصاع يجب أف يعسل العبج، كيتحمى بخراؿ الخيخ، كعسل 

ـِ ُذك " الرالحات، قاؿ ابغ حجخ: ْسبَل يَغ ُيْدًخا ُمَباَلَغًة ِبالشِّْدَبِة  ،ُيْدخَأْؼ ِديُغ اإْلِ ى الجِّ َأْك َسسَّ
ْصَخ الَِّحؼ َكاَف َعَمى َمْغ َقْبِمِيعْ  ،ِإَلى اأْلَْدَياِف َقْبَموُ  َكِمْغ َأْكَضِح  ،أِلَفَّ ّللاََّ َرَفَع َعْغ َىِحِه اأْلُمَِّة اإْلِ

ْقبَلِع َكاْلَعْدـِ َكالشََّجـِ  ،ْنُفِدِيعْ اأْلَْمِثَمِة َلُو َأفَّ َتْػَبَتُيْع َكاَنْت ِبَقْتِل أَ  َقْػُلُو َأَحبُّ  ،َكَتْػَبَة َىِحِه اأْلُمَِّة ِباإْلِ
يغِ  يغِ  :الجِّ يِغ ُكمَُّيا َمْحُبػَبةٌ  ،َأْؼ ِخَراُؿ الجِّ   .(2)أِلَفَّ ِخَراَؿ الجِّ

، سيتستع كشخائعو اإلسبلـ أركاف عمى يػاضبفالحؼ  :أركان اإلسالم وشخائعو السؾاعبة عمى .9
َشْمَحَة ْبَغ ببل ريب، أكرد البخارؼ حجيثًا في ذلظ فقاؿ، عغ  مفمحاً بخراؿ حسيجة تجعمو 

ِ  ُعَبْيِج ّللاَِّ  ِمْغ أَْىِل َنْجٍج َثاِئَخ الخَّْأِس، ُيْدَسُع َدِكؼُّ  ، َيُقػُؿ: َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسػِؿ ّللاَّ
ِ َصْػِتِو َكاَل ُيْفَقُو َما َيُقػُؿ، َحتَّ  ـِ، َفَقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ َخْسُذ " :ى َدَنا، َفِإَذا ُىَػ َيْدَأُؿ َعِغ اإِلْسبَل

ِ  "،اَل، ِإالَّ َأْف َتَصػَّعَ " َفَقاَؿ: َىْل َعَميَّ َغْيُخَىا؟ َقاَؿ: "،َصَمَػاٍت ِفي الَيْػـِ َكالمَّْيَمةِ  َقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ
: " َـُ َرَمَزاف َقاَؿ: َكَذَكَخ َلُو َرُسػُؿ  "،اَل، ِإالَّ َأْف َتَصػَّعَ " َقاَؿ: َىْل َعَميَّ َغْيُخُه؟ َقاَؿ: "،َكِصَيا

 ِ َكاَة، َقاَؿ: َىْل َعَميَّ َغْيُخَىا؟ َقاَؿ: ّللاَّ َقاَؿ: َفَأْدَبَخ الخَُّجُل َكُىَػ َيُقػُؿ:  "،اَل، ِإالَّ َأْف َتَصػَّعَ " الدَّ
ِ اَل َأِزيُج َعمَ  ِ َوّللاَّ في  الدؤاؿف .(3)"َأْفَمَح ِإْف َصَجؽَ " :ى َىَحا َكاَل َأْنُقُز، َقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ

ييع زاد عم غف مكإ لمدؤاؿ، الجػاب مصابًقا فكافعغ أركاف اإلسبلـ كشخائعو،  كاف الحجيث
بسا عخؼ  فأجابو الشبي  ًا كػف الدائل أراد فعمو كسأؿ عغ الديادة،كاجب بذيء ال يكػف 

كقيل لع يأت في ىحا الحجيث الحج كسا لع  ،كلعمو مسغ لع يكغ الحج كاجبًا عميو ،لومغ حا
 ،ذكخ في بعزيا صمة الخحعلكغ ك  ،كفي بعزيا الدكاة ،الرػـ األحاديث يحكخ في بعس

  ،(4)كنقراً  فتفاكتت ىحه األحاديث في عجد خراؿ اإليساف زيادةً ، كفي بعزيا أداء الخسذ
كيػاضب  في ىحا الحجيث، كالفخائس التي لع تحكخ أيزًا، السحكػرةف مغ يأتي بالخراؿ فإ

  .(5)ببل شظ مغ الفائديغ السفمحيغ أصبحعمييا 

                                                           

يُغ ُيْدخٌ  ، كتاب اإليساف،صحيح البخارؼ  (1)  .(39، ح/1/16) ،َباٌب: الجِّ
 .(1/93) ،ابغ حجخ ،فتح البارؼ  (2)
 (.46، ح/1/18، كتاب اإليساف، باب: الدكاة مغ اإلسبلـ، )صحيح البخارؼ  (3)
شخح كانطخ:  ،(133/ 1) ،القدصبلني، قدصبلني = إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ شخح الانطخ:  (4)

 .(347/ 1) ،عبج الخحسغ بغ عبج هللا الدحيع، حكاـ مغ أكلو إلى كتاب الجسعة مغ جامع ابغ تيسيةعسجة األ
 .(1/269) العيشي،بجر الجيغ  ،عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ انطخ:  (5)
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إّف اإلسبلـ عبارة عغ دعػة لمتخابط كالتآخي كالسحبة حتى نياية  الُسْدِمؼ : َجَشاَزةَ  ِاتهَباعَ  .10
بالربلة كالتذييع إلى  ،عمى التػاصل في الحياة كعمى التػاصل بعج السػتالعسخ، فقج حث 

عاء  ألخيو السدمع بعج السػت، كعّجىا خرمة مغ خراؿ الخيخ كرّغب بيا باألجخ القبخ كالجُّ
كأكرد البخارؼ في  العطيع، لكي يتسدظ بيا السؤمغ، الستسخار السػدة بيغ بعزيع البعس،

ِ  َأفَّ َرُسػؿَ  َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة كتاب اإليساف ما يجؿ عمى ذلظ فقاؿ،  َمِغ اتََّبَع " َقاَؿ: ّللاَّ
ْخِجُع ِمَغ َجَشاَزَة ُمْدِمٍع، ِإيَساًنا َكاْحِتَداًبا، َكَكاَف َمَعُو َحتَّى ُيَرمَّى َعَمْيَيا َكَيْفُخَغ ِمْغ َدْفِشَيا، َفِإنَُّو يَ 

َجَع َقْبَل َأْف ُتْجَفَغ، َفِإنَُّو َيْخِجُع اأَلْجِخ ِبِقيَخاَشْيِغ، ُكلُّ ِقيَخاٍط ِمْثُل ُأُحٍج، َكَمْغ َصمَّى َعَمْيَيا ُثعَّ رَ 
كحزػر  ،باع جشازتوتكا ،الحث عمى الربلة عمى السيتفالحجيث يجؿ عمى  (1)"ِبِقيَخاطٍ 
كالتذييع إلى  ،(2)كالحس عمى االجتساع لو ،كالقياـ بأمخه ،التخغيب في شيػد السيتك دفشو، 

بذخط إذا كاف اتباعو ىحا خالرًا لػجو هللا تعالى، كمحتدبًا األجخ ، كلكغ القبخ، كالجعاء لو
بعج حتى  أخيو السدمع أمخ يوتػلالكبيخ لالثػاب ك  ،هللاعشج فزل عطيع في ذلظ، فمو بحلظ 

  .(3)مػتو
لكل مدمع، حيث ختع البخارؼ كتاب الشريحة : مغ خراؿ اإليساف ُمْدِمؼ   ِلُكلِّ  الَشْريِحة .11

بيحه الخرمة الحسيجة، كالتي تحسل كل معاني السؤاخاة كالتخابط بيغ اإليساف في صحيحو 
ِ " ، َقاَؿ: َعْغ َجِخيِخ ْبِغ َعْبِج ّللاَِّ السدمسيغ مع بعزيع البعس فقاؿ،   َباَيْعُت َرُسػَؿ ّللاَّ

َكاِة، َكالشُّْرِح ِلُكلِّ ُمْدِمعٍ  بَلِة، َكِإيَتاِء الدَّ ـِ الرَّ بايع   هللا رسػؿيث أّف ففي الحج (4)" َعَمى ِإَقا
فيسا دعامة اإلسبلـ، كىسا أكؿ الفخائس بعج تػحيج  ،كإيتاء الدكاة ،جخيًخا عمى إقاـ الربلة

الشَّريحة لمسدمسيغ  جعل رسػؿ هللا ك  ،(5)لكل مدمع ةحيالشر ، ثعّ هللا، كاإلقخار بخسػلو 
قخنيا  ِلعطع قيستيا الجيشية كالجنيػية، كلحلظ ،كالفخائس كأركاف اإلسبلـ كىي الربلة كالدكاة

ذلظ كعمى عمى  جخيخ عاىج ف ،(6)فخع اإليساف باّللَّ كرسػلو ػإّنسا ى، فالشرح بيسا
                                                           

 (.47، ح/1/18كتاب اإليساف، باب: اتباع الجشائد مغ اإليساف، )، صحيح البخارؼ  (1)
 .(197/ 3) ،ابغ حجخ ،فتح البارؼ انطخ:  (2)
شخح القدصبلني = ، كانطخ: (271/ 1) العيشي،بجر الجيغ ، عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ انطخ:  (3)

القارؼ شخح مخترخ صحيح مشار ، كانطخ: (135/ 1) ،القدصبلني ،إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ 
 .(135/ 1) ،حسدة دمحم قاسع،البخارؼ 

ِة الُسْدِمِسيَغ ، كتاب اإليساف، باب: قػؿ الشبي صحيح البخارؼ  (4) ِ َكِلَخُسػِلِو َكأِلَِئسَّ يُغ الشَِّريَحُة: ّللَّ " الجِّ
ِتِيْع"  (.57، ح/1/21، )َكَعامَّ

 .(400/ 2، )دمحم بغ صالح العثيسيغ شخح رياض الرالحيغ،انطخ:  (5)
 .(324/ 1) العيشي،بجر الجيغ ، عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ انطخ:  (6)
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الشريحة لكل مدمع كمدمسة، كيكػف ذلظ بالحخص عمى مشفعتيسا، كإيراؿ الخيخ إلييسا، 
يخ كفعمو، كتشبيييع عشج الخصأ كإعانتيع عمى الخ ،(1)كدفع الذخ عشيسا بالقػؿ كالفعل معاً 

كسج الخمل إف ضيخ مشيع، كإصبلح ذات بيشيع، كرد الخرػمات، كبالذفقة عمييع،  ،كالغفمة
كالدعي بسا يكػف فيو مشفعة ليع، كتعميسيع ما يشفعيع شتى العمػـ، ككّف األذػ عشيع إلى 

ع أمخه، يحو كيصغيخ ذلظ، كالشريحة الزمة عمى قجر الصاقة إذا عمع الشاصح أنو يقبل نر
دتفاد مغ ىحا الحجيث أف الجيغ يصمق عمى يُ مغ أىع ما ك  ،(2)كأمغ عمى نفدو السكخكه

العسل، ألنو سسى الشريحة ديًشا، كعمى ىحا السعشى بشى اإلماـ البخارؼ أكثخ كتاب 
 .(3)اإليساف
 الخالصة: 

قػاؿ، األب القياـمغ هللا تعالى مغ الشار، إال بسا أكجبو  ال يكػف مشجياً  اإليسافإّف 
الرالحة عساؿكاأل  كبو تختفُع درجاتو في الجنيا كاآلخخة، كالدبب كقػتو، كساؿ العبج، ألنو،

كّضح ، كأسبابو كشخقو، وهللا تعالى إال باإليسافبل يحرُل فكالصخيُق لكل خيخ،  كالسشجى
اليجاية مغ هللا زيادة التػفيق ك كبو تكػف  فزميا،كأىسيا كأ ،اإليساف أعطع السصالبف ،الصخيق

كاف أكثخ  ،ككّمسا كاف إيساف العبج أكبخكاألمغ في الجنيا كاآلخخة، ،التسكيغ في األرضك  ،تعالى
 جشي ثسار اإليساف بالقياـ بخرالو، كالتسدظ بذعبو، يجفعو ذلظ إلىمسا ،  شسعًا في رضا هللا

السؤمغ أف فعمى  ،هللااإلكثار مغ األعساؿ الرالحة، كاالبتعاد عغ الحنػب خػفًا مغ عقاب ك 
كيحرل  ،الخيخ شاؿحتى ي، تيدخ مشيايأك ما  ،كخراؿ الخيخ ،يجتيج في تحريل ىحه الذعب

، فأسألو سبحانو كتعالى أف يعيششا عمى كخيع ذك فزٍل كاسع عمى األجخ العطيع، وهللا 
 .كأف يخزقشا اإلخبلص في القػؿ كالعسل كسا يجب، خراؿ اإليسافالتسدظ ب

  

                                                           

 .(129/ 1) ،ابغ بصاؿؼ، شخح صحيح البخار انطخ:  (1)
 .(150/ 1مشار القارؼ شخح مخترخ صحيح البخارؼ حسدة دمحم قاسع )انطخ:  (2)
 . (399/ 3)ك (153/ 2) ،ابغ بصاؿ ؼ،شخح صحيح البخار  (3)
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 الثانيالسظمب 
 كميشيخرال اإليسان عشج ال

 
تتسثل كتتجدج في األئسة، كحبيع كبغس مغ أبغزيع،  عشج الكميشي خراؿ اإليساف 

كعميو فسغ أحبيع فقج  لجييع، كعبلمة الصيخ اإليساففاإلماـ عمي عميو الدبلـ كأىل بيتو رمد 
ككالعادة في عقيجتيع ، كتخمق بأخبلقو السصمػبة، ىكحا يقػلػف، يسافكجج في قمبو حقيقة اإلِ 

الستشاقزة لع يثبتػا عمى رأؼ كاحج في عجد خراؿ كشعب اإليساف، كلكغ أجسعػا فقط عمى أف 
أىع ما يجب عمى السؤمغ أف يترف بو ىػ حبو كإخبلصو ألىل البيت خاصة، كلجسيع األئسة 

لخراؿ التي مغ بعجىع، كإال فبل يكػف إيسانو صادقًا صحيحًا، كإليكع أقػاليع، كتشاقزاتيع با
 يجب عمى السؤمغ التحمي بيا، كعجدىا، في عقيجتيع: 

 : اختالف الخوايات في عجد الخرال:أوالً 

 عذخ: ثسانية الخرال. 1

جعمت ركاية الكافي عجد خراؿ اإليساف ثسانية عذخ خرمة كىي مخترة فقط 
"يا ميـد  الدبلـ(:عغ ميـد األسجؼ قاؿ: قاؿ أبػ عبج هللا )عميو بالذيعة دكف غيخىع، كسا جاء 

كال  كال يجالذ لشا عائباً  شيعتشا مغ ال يعجك صػتو سسعو، كال شحشاؤه بجنو كال يستجح بشا معمشاً 
ىجخه، قمت: جعمت فجاؾ فكيف أصشع  أكخمو كإف لقي جاىبلً  ، إف لقي مؤمشاً يخاصع لشا قالياً 

 ،، تأتي عمييع سشػف تفشييعكفييع التسحيز ،كفييع التبجيل ،فييع التسييد بيؤالء الستذيعة قاؿ:
كال ،كال يصسع شسع الغخاب ،كاختبلؼ يبجدىع، شيعتشا مغ ال ييخ ىخيخ الكمب ،كشاعػف يقتميع

قمت: جعمت فجاؾ فأيغ أشمب ىؤالء؟ قاؿ: في أشخاؼ األرض،  ،يدأؿ عجكنا كإف مات جػعاً 
كإف غابػا لع يفتقجكا، كمغ السػت  ،أكلئظ الخفيس عيذيع، السشتقمة ديارىع، إف شيجكا لع يعخفػا

كإف  ،كإف لجأ إلييع ذك حاجة مشيع رحسػه، لغ تختمف قمػبيع ،ال يجدعػف، كفي القبػر يتداكركف 
 ،كعمي الباب ،اختمف بيع الجار، ثع قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كآلو(: أنا السجيشة

 كيبغس عمياً  ،ب مغ زعع أنو يحبشيككح ،ال مغ قبل الباب ،ككحب مغ زعع أنو يجخل السجيشة
 .(1)")صمػات هللا عميو(

                                                           

 (.2/239، )السؤمغ كعبلماتو كصفاتو: باب، كتاب اإليساف كالكفخ، الكميشي ،لكافيا (1)



967 


 :ستة عذخ الخرال. 2

كفي ركاية أخخػ لمكافي جعمت عجد خراؿ اإليساف ستة عذخ خرمة، متفخعة مغ 
فكل ركغ مغ أركاف اإليساف يتفخع مشو أربعة خراؿ، فتمظ ستة ، دعائع كأركاف اإليساف األربعة

عغ أبي جعفخ )عميو الدبلـ( قاؿ: عذخ خرمة مغ خراؿ اإليساف لجييع، جاء في الكافي، 
يساف عمى أربع جعل اإل إف هللا " يساف، فقاؿ:ئل أميخ السؤمشيغ )عميو الدبلـ( عغ اإلسُ 

، فالربخ مغ ذلظ عمى أربع شعب: عمى الذػؽ دعائع: عمى الربخ كاليقيغ كالعجؿ كالجياد
شفاؽ  كالدىج كالتخقب، فسغ اشتاؽ إلى الجشة سبل عغ الذيػات كمغ أشفق مغ الشار رجع كاإل

عغ السحخمات كمغ زىج في الجنيا ىانت عميو السريبات كمغ راقب السػت سارع إلى الخيخات، 
خفة العبخة كسشة األكليغ. فسغ أبرخ تبرخة الفصشة كتأكؿ الحكسة كمع كاليقيغ عمى أربع شعب:

الفصشة عخؼ الحكسة كمغ تأكؿ الحكسة عخؼ العبخة كمغ عخؼ العبخة عخؼ الدشة كمغ عخؼ 
الدشة فكأنسا كاف مع األكليغ كاىتجػ إلى التي ىي أقػـ كنطخ إلى مغ نجى بسا نجى كمغ ىمظ 

، كالعجؿ عمى أربع شعب: بسا ىمظ كإنسا أىمظ هللا مغ أىمظ بسعريتو كأنجى مغ أنجى بصاعتو
فسغ فيع فدخ جسيع العمع كمغ عمع عخؼ  غامس الفيع كغسخ العمع كزىخة الحكع كركضة الحمع

، كالجياد عمى أربع شعب: عمى شخائع الحكع كمغ حمع لع يفخط في أمخه كعاش في الشاس حسيجاً 
فسغ أمخ  ،كششآف الفاسقيغ ،كالرجؽ في السػاشغ ،مخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخاأل

كمغ صجؽ  ،كأمغ كيجه ،أرغع أنف السشافق كمغ نيى عغ السشكخ ،بالسعخكؼ شج ضيخ السؤمغ
كمغ غزب هلل غزب هللا لو،  ،كمغ ششئ الفاسقيغ غزب هلل ،في السػاشغ قزى الحؼ عميو

   .(1)"كشعبو ،كدعائسو ،يساففحلظ اإل
 :خرال ثسانية الخرال. 3

عغ أبي جاء في الكافي، ثسانية، كفي ركاية أخخػ لمكافي جعمت عجد خراؿ اإليساف 
، (2)يشبغي لمسؤمغ أف يكػف فيو ثساني خراؿ: كقػرا عشج اليداىد" عبج هللا )عميو الدبلـ( قاؿ:

بسا رزقو هللا، ال يطمع األعجاء كال يتحامل  عشج الخخاء، قانعاً  عشج الببلء، شكػراً  صبػراً 
لؤلصجقاء، بجنو مشو في تعب كالشاس مشو في راحة، إف العمع خميل السؤمغ، كالحمع كزيخه، كالعقل 

 يعشي ال تحخكو أك تيده)الفتغ( عشج اليداىد  كقػراً ك  ،(3)"أميخ جشػده، كالخفق أخػه، كالبخ كالجه
                                                           

 (.2/50، )صفة االيساف: باب، كتاب اإليساف كالكفخ، الكميشي ،لكافيا(1)
 (.2/231الكافي، الكميشي، )، انطخ:(اليداىد: الفتغ التي يفتتغ الشاس بيا2)
باب: السؤمغ كعبلماتو كصفاتو، (، ك 2/47، )خراؿ السؤمغ: باب، كتاب اإليساف كالكفخ، الكميشي ،(الكافي3)

(2/231.) 
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 ،بجنو مشو في تعب" قػلو:ك  ،قانعاً ك  ،شكػراً ك  ،اً ر صبػ كمغ خرالو أنو  ،بل ىػ ثابتالفتغ 
كاشتغالو بالصاعات، فيع مشو في راحة  ،كنياراً  لقيامة بالعبادات ليبلً  "،كالشاس مشو في راحة

 ،جسيع ما ذكخلإشارة إلى ما ىػ األصل  "،ف العمع خميل السؤمغ"إ قػلو:ك  دنيػية كأخخكية،
أؼ الخفق كىػ  "،كالبخ كالجه ،خػهأكالخفق " قػلو:ك ػر، لتػقف الخراؿ السحكػرة عمى ىحه األم

كالبخ ىػ  ،ق، بسشدلة األخ في دفعو الذخ عشويكالجميذ كالخف ،الميغ كالتمصف بالرجيق كالعجك
  .(1)كشمب الخيخ لو ،بسشدلة الػالج في جمب الشفع ،اإلحداف إلى الخمق

 :خرال ثالثة الخرال. 3

جاء في الكافي، جاء في  ثالثة:كفي ركاية أخخػ لمكافي، جعمت عجد خراؿ اإليساف 
رفع إلى رسػؿ هللا )صمى هللا " عغ أبي الحدغ الخضا، عغ أبيو )عمييسا الدبلـ( قاؿ:الكافي، 

مؤمشػف يا رسػؿ هللا، قاؿ: كما بمغ  عميو ك آلو( قػـ في بعس غدكاتو فقاؿ: مغ القػـ؟ فقالػا:
كالخضا بالقزاء، فقاؿ رسػؿ هللا  ،كالذكخ عشج الخخاء ،كع؟ قالػا: الربخ عشج الببلءمغ إيسان

حمساء عمساء كادكا مغ الفقو أف يكػنػا أنبياء، إف كشتع كسا ترفػف، فبل  ،)صمى هللا عميو كآلو(
 .(2)"تبشػا ما ال تدكشػف كال تجسعػا ما ال تأكمػف كاتقػا هللا الحؼ إليو تخجعػف 

ىحه الخراؿ عغ ، كلكغ تختمف ثبلثة اإليساف خراؿ عجد ركاية أخخؼ جعمتكىشاؾ 
عبج هللا بغ الحدغ، عغ أمو فاشسة  عغجاء في الكافي،  فقج ة:دابقال الخراؿ السحكػرة في الخكاية

ثبلث خراؿ " بشت الحديغ بغ عمي )عمييسا الدبلـ( قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كآلو(:
كإذا غزب لع يخخجو  ،يساف: إذا رضي لع يجخمو رضاه في باشلاستكسل خراؿ اإلمغ كغ فيو 

عغ أبي جعفخ )عميو الدبلـ( كركاية أخخػ،  (3)"كإذا قجر لع يتعاط ما ليذ لو ،الغزب مغ الحق
إنسا السؤمغ الحؼ إذا رضي لع يجخمو رضاه في إثع كال باشل، كإذا سخط لع يخخجو سخصو  "قاؿ:

 .(4)"لحؼ إذا قجر لع تخخجو قجرتو إلى التعجؼ إلى ما ليذ لو بحقمغ قػؿ الحق، كا

عغ الجلياث مػلى الخضا )عميو الدبلـ( قاؿ: ، الكافيركػ الكميشي في  :كفي ركاية أخخػ 
حتى يكػف فيو ثبلث خراؿ: سشة مغ  ال يكػف السؤمغ مؤمشاً " سسعت الخضا )عميو الدبلـ( يقػؿ:

ًُ اىَْؾيِْب ـاََل :ربو كسشة مغ نبيو، كسشة مغ كليو، فأما الدشة مغ ربو فكتساف سخه، قاؿ هللا  ِ ََعم
َضًدا 

َ
ُِٓر لََعَ َديْتِِّ أ َْ رَُشٍٔل  ،ُحْظ ٌِ َِ اْرحَََض  ٌَ كأما الدشة مغ نبيو فسجاراة  ،[26،27]الجغ: إَِّلٍّ 

                                                           

 (.8/143، )السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافيانطخ:  (1)
 (.2/48، )خراؿ السؤمغ: باب، كتاب اإليساف كالكفخ، الكميشي ،لكافيا (2)
 (.2/239، )السؤمغ كعبلماتو كصفاتو: ابب، كتاب اإليساف كالكفخ، الكميشي ،لكافيا (3)
 (.2/234، )السؤمغ كعبلماتو كصفاتو: باب، كتاب اإليساف كالكفخ، الكميشي ،لكافيا (4)
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"خح العفػ كأمخ بالعخؼ "كأما  أمخ نبيو )صمى هللا عميو كآلو( بسجاراة الشاس فقاؿ: الشاس فإف هللا
 .(1)"الدشة مغ كليو فالربخ في البأساء كالزخاء

حه الخراؿ التي كردت؟ فكل ركاية ذكخت خراؿ ى أف يتحمى بأٍؼ مغ عبجعمى ال يعشي
مع العمع أف كل ركاية كصفت صاحب ىحه الرفات بكامل اإليساف، فأؼ  !ثبلثة مغايخة لؤلخخػ 

، كلكغ يبجكا أف السقرػد ىػ أّف العبج إذا اترف بيحه ثبلثة مشيا، يدتكسل العبج اإليساف
 . -عمى حج قػلو-الرفات جسيعيا أك بعزيا، يكػف إيسانو مدتػٍؼ كىػ عمى خيخ بإذف هللا

 :يالكميش عشج اإليسان خرال: ثانياً 

 :حب أىل البيت. 1

كتعج الذيعة ىحا األمخ مغ أفزل الخراؿ التي يجب أف يتحمى بيا العبج السؤمغ أكاًل، 
حب فقج جعل الكميشي ثع باقي األخبلؽ الحسيجة، كالحياء، كالسخكءة، كالػقار، كالػرع، كغيخه، 

الدبلـ( قاؿ: قاؿ عغ أبي عبج هللا )عميو جاء في الكافي، أصل كأساس الجيغ،  أىل البيت
سبلـ عخياف، فمباسو الحياء كزيشتو الػقار كمخكءتو العسل اإل" رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كآلو(:

ذبو اإلسبلـ ف،(2)"أساس، كأساس االسبلـ حبشا أىل البيت يءكلكل ش ،كعساده الػرع ،الرالح
كشبو الحياء بو ألنو يسشع مغ  ،كالزعف كأثبت المباس لو لمتذبيو زبالخجل العخياف في الشق

العسل  كمخكءتو ،الػاليةب كزيشتو الػفاء ،كالمباس الفاخخ الداتخ يا،كيحجب عش ،السعاصي
ألف ذلظ يػجب ثبات اإلسبلـ كبقاءه كفعل  ،الرالح، كعساده الػرع مغ السشييات كالسكخكىات

الطاىخ أنو كبلـ أبي  "،كلكل شيء أساسكقاؿ شارح الكافي:"(3)، ػجب زكالو كفشاءهتالسشييات 
 أإذا حبيع مبج ،كاستعار أساس اإلسبلـ لحب أىل البيت عمييع الدبلـ، عبج هللا )عميو الدبلـ(

 .(4)"كبو بشاؤه كثباتو ،كأصل لو لسا يعتبخ فيو ،كديغ الحق ،لئلسبلـ

                                                           

 (.2/242، )السؤمغ كعبلماتو كصفاتو: باب، كتاب اإليساف كالكفخ، الكميشي ،لكافيا(1)
 ،أىل البيت في الكتاب كالدشة(، ك 2/46)، ندبة االسبلـ: باب، كتاب اإليساف كالكفخ، الكميشي ،(الكافي2)

 (.389، )صالخيذيخؼ 
، الخيذيخؼ  ،أىل البيت في الكتاب كالدشة، كانطخ: (8/40شخح أصػؿ الكافي، السازنجراني، )انطخ: (3)

 (.390)ص
 .(8/40شخح أصػؿ الكافي، السازنجراني، ) (4)
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 :الظاعة السظمقة لؤلئسة. 2

فبل عريانيع في أؼ شيء،فسغ خراؿ اإليساف، اتباع األئسة كاالئتسار بأمخىع، كعجـ 
عغ أبي عبج هللا )عميو الدبلـ( ف ،يكػف الخجل مؤمشًا حتى يكػف متبعًا لجسيع األئسة فيسا يأمخكف 

إنا ال نعج الخجل مؤمشًا حتى يكػف بجسيع أمخنا متبعًا مخيجًا، أال كإف مغ اتباع أمخنا  "قاؿ:
 .(1)ا ]بو[ يشعذكع هللا"ككبجكا أعجائش ،كإرادتو الػرع، فتديشػا بو، يخحسكع هللا

 معخفة األئسة: . 3

فسغ أعطع خراؿ اإليساف التي يجب أف يتحمى بيا السؤمغ لجػ الذيعة، ىػ شاعة 
ؽ اإليساف الرحيحة إال إذا عخؼ، ال يكػف العبج صالحًا كمتحميًا بأخبلك اإلماـ في كل أكامخه، 

هللا كصل شاعة الخسػؿ بصاعة كإنو لػ أشاع الخسػؿ كلع يصع اإلماـ فمغ يقبل عسمو، ألف 
إنكع ال تكػنػف صالحيغ حتى " عغ أبي عبج هللا )عميو الدبلـ( قاؿ:جاء في الكافي،  اإلماـ،

ال يرمح أكليا إال  ،أربعة كال ترجقػف حتى تدمسػا أبػاباً  ،كال تعخفػف حتى ترجقػا ،تعخفػا
تبارؾ كتعالى ال يقبل إال العسل ، إف هللا بعيجاً  بآخخىا، ضل أصحاب الثبلثة كتاىػا تيياً 

كاستكسل ما كصف  ،الرالح، كال يتقبل هللا إال بالػفاء بالذخكط كالعيػد، كمغ كفى هللا بذخكشو
أخبخ العباد بصخيق اليجػ كشخع ليع فييا  كاستكسل كعجه، إف هللا  ،ناؿ ما عشجه ،في عيجه

ارٌ :السشار، كأخبخىع كيف يدمكػف، فقاؿ ْْخََدى  ِإَوّّنِ ىََؾفٍّ ًٍّ ا ٍَِو َصاِْلًا ُث ََ وََغ ٌَ َْ حَاَب َوَ ٍَ ِ م
[:82شو ،]:كقاؿ  َخٍّلنِي ٍُ ْ ََ ام ٌِ  ُ ا َحَخَلتٍُّو اَّللٍّ ٍَ فيسا أمخه لقي  فسغ اتقى هللا  [،27السائجة:] إِجٍّ

بسا جاء بو دمحم )صمى هللا عميو كآلو( ىييات ىييات فات قػـ كماتػا قبل أف  مؤمشاً  هللا 
 ،إنو مغ أتى البيػت مغ أبػابيا اىتجػ ،كضشػا أنيع آمشػا، كأشخكػا مغ حيث ال يعمسػف  ،ييتجكا

شاعة كلي أمخه بصاعة رسػلو )صمى هللا كمغ أخح في غيخىا سمظ شخيق الخدػ، كصل هللا
 .(2)..."مخ لع يصع هللا كال رسػلو رسػلو بصاعتو، فسغ تخؾ شاعة كالة األعميو كآلو( كشاعة 

شو فيسا اشتخ مغ كفى هللا تعالى كيفدخ صاحب الحاشية عمى أصػؿ الكافي ىحا القػؿ، بأنو 
عميو، ناؿ ما عشجه مغ الثػاب عمى األعساؿ الرالحة السقبػلة، كمغ أخل بذيء مشيا لع يرمح 

 العبج كػف يالعقاب، فبل  ، كلع يشل ما عشج هللا مغ الثػاب، كاستحقشيءعسمو، كلع يقبل مشو 

                                                           

 (.2/78)، الػرع :باب ، كتاب اإليساف كالكفخ،الكميشي ،الكافي (1)
 (.2/47، )خراؿ السؤمغ: باب، كتاب اإليساف كالكفخ، الكميشي ،لكافيا (2)
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شاعة كالة مغ تخؾك ،صالح إال بالػفاء بسا شخط كعيج إليكع مغ السعخفة كالتدميع كالترجيق
 .(1)لع يصع هللا كال رسػلو ،األمخ

 ال تشفع بجكف شاعة كلي األمخ، فيل مشدلة كمكانة الصاعة هلل هللا كرسػلو إذف شاعة
كلخسػلو الكخيع، ال تداكؼ شيئًا مقارنًة بصاعة األئسة؟، أؼ تعٍج ذلظ عمى شخع هللا، بل عمى هللا  

  ذاتو، كعمى قجر رسػلو الكخيع، تعالى هللا عسا يرفػف.

  :وأنرارىؼ ،بيتال آلحب . 4

عغ  ، جاء في الكافيمغ أبغزيع فيػ مشافقكإّف  ،حب آؿ البيت، كأنرارىعفالػاجب 
جعفخ الثاني )عميو الدبلـ(، عغ أبيو، عغ ججه )صمػات هللا عمييع( قاؿ: قاؿ أميخ أبي 

إف هللا خمق االسبلـ فجعل لو  "السؤمشيغ )عميو الدبلـ(: قاؿ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كآلو(:
فأما عخصتو فالقخآف، كأما نػره  كجعل لو ناصخاً  كجعل لو حرشاً  كجعل لو نػراً  (2)عخصة

فالحكسة، كأما حرشو فالسعخكؼ، كأما أنراره فأنا كأىل بيتي كشيعتشا، فأحبػا أىل بيتي 
كشيعتيع كأنرارىع فإنو لسا أسخؼ بي إلى الدساء الجنيا فشدبشي جبخئيل )عميو الدبلـ( ألىل 

ة، فيػ عشجىع كديعة إلى الدساء استػدع هللا حبي كحب أىل بيتي كشيعتيع في قمػب السبلئك
حبي كحب  يػـ القيامة ثع ىبط بي إلى أىل األرض فشدبشي إلى أىل األرض فاستػدع هللا 

أمتي يحفطػف كديعتي في أىل بيتي إلى يـػ  فسؤمشػأىل بيتي كشيعتيع في قمػب مؤمشي أمتي 
مبغزا ألىل   عسخه أياـ الجنيا ثع لقي هللا القيامة، أال فمػ أف الخجل مغ أمتي عبج هللا 
 .(3)"بيتي كشيعتي ما فخج هللا صجره إال عغ الشفاؽ

ففي ىحه الخكاية أرادكا تحخيف حجيث رسػؿ هللا الرحيح في أمخه بحب األنرار كالحؼ 
ىػ مغ خراؿ اإليساف، كأف بغزيع نفاؽ، ذلظ ألنيع ناصخكه في الخخاء كالذجة، كالزمػه 

يع كحبيع لخسػؿ هللا، فسغ تكػف الذيعة كمغ تكػف كأشاعػا أمخه، فميع تمظ السشدلة بػفائ
 أنرارىع، كمتى ضيخكا، حتى يكػف حبيع إيساف، كبغزيع نفاؽ.

 : التحمي باألخالق الحسيجة.5

باألخبلؽ كالخراؿ الحسيجة، كاإليسانية،  كف الذيعة ىع فقط مغ يستاز يعتقج الكميشي أّف 
ركػ الكميشي في  ،يعجكنيع فاقجيغ لخراؿ اإليساف ،فيع أىٌل لحلظ، كما سػاىع مغ غيخ الذيعة

                                                           

 (.555، )صرفيع الجيغ دمحم بغ حيجر الشائيشي ،الحاشية عمى أصػؿ الكافيانطخ:  (1)
 .ليذ فييا بشاء ،كل بقعة بيغ الجكر كاسعة :العخصة (2)
 (.2/46، )االسبلـ ندبة: باب، كتاب اإليساف كالكفخ، الكميشي ،الكافي (3)
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 ،كأىل الخيخ ،كأىل التقى ،شيعتشا أىل اليجػ" عغ أبي عبج هللا )عميو الدبلـ( قاؿ:الكافي، 
إياؾ " عغ مفزل قاؿ: قاؿ أبػ عبج هللا )عميو الدبلـ(:ك  ،(1)"كأىل الفتح كالطفخ ،كأىل االيساف

كفخجو، كاشتج جياده، كعسل لخالقو، كرجا ثػابو، كخاؼ كالدفمة، فإنسا شيعة عمي مغ عف بصشو 
 ،(3)هللا ػف ال يخاف ، ىع الحيغدفمةسقرػد بالالف، (2)"فأكلئظ شيعة جعفخ ،عقابو، فإذا رأيت أكلئظ

 ، كآؿ البيت فقط ىع مغ يخافػف هللا دكف غيخىع، سبحاف هللا!.شيعة عميّ كلمعمع 
 وخالصة القؾل:

كاإلمامة، أكاًل  ةإثبات كساؿ اإليساف، بسجػ إيساف الذخز بالػاليأف القػـ ما أرادكا إال 
كآخخًا، كما بعج ذلظ تحريل حاصل، فيحه ىي خراؿ اإليساف عشج الذيعة اإلمامية، كىحه ىي 

 مشدلة األئسة عشجىع، فحبيع كالػالء ليع ىػ أصل اإليساف، كأساس الجيغ كمو. 

  

                                                           

 (.2/233، )السؤمغ كعبلماتو كصفاتو: باب، كتاب اإليساف كالكفخ، الكميشي ،لكافيا (1)
 (.2/233، )السؤمغ كعبلماتو كصفاتو: باب، كتاب اإليساف كالكفخ، الكميشي ،لكافيا (2)
(، 5/64، )خكدؼالذاى، مدتجرؾ سفيشة البحارانطخ: ك (، 127) ،عمي الصبخسي ،انطخ: مذكاة األنػار (3)

 (.5/135، )الذيخ ىادؼ الشجفي، مػسػعة أحاديث أىل البيت )ع(كانطخ: 
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 ثانيال بحثالس
 والكميشي البخاري  بيؽ اإليسان مخاتب



 كيذتسل عمى مصمبيغ:

 السصمب األكؿ: مخاتب اإليساف عشج البخارؼ    

 السصمب الثاني: مخاتب اإليساف عشج الكميشي
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 األول السظمب
 اإليسان عشج البخاري  مخاتب



في كتاب اإليساف، فقاؿ: ذكخىا ك أف اإليساف شعب كمخاتب، اإلماـ البخارؼ لقج بّيغ 
اإليساف، الدكاة مغ اإليساف، الحج مغ اإليساف، الجياد مغ اإليساف، أداء الخسذ الربلة مغ 

جاء في صحيح حيث  ،ةعجدمتإلى أف عج شعبًا  ،مغ اإليساف، كسائخ األعساؿ مغ اإليساف
ّللاَُّ، َكِفي َقْمِبِو َكْزُف َيْخُخُج ِمَغ الشَّاِر َمْغ َقاَؿ اَل ِإَلَو ِإالَّ " َقاَؿ:  َعْغ َأَنٍذ، َعِغ الشَِّبيِّ البخارؼ، 

ٍخ، َكَيْخُخُج ِمَغ َشِعيَخٍة ِمْغ َخْيٍخ، َكَيْخُخُج ِمَغ الشَّاِر َمْغ َقاَؿ اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَُّ، َكِفي َقْمِبِو َكْزُف ُبخٍَّة ِمْغ َخيْ 
َثَشا  ،َخْيخٍ  الشَّاِر َمْغ َقاَؿ اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَُّ، َكِفي َقْمِبِو َكْزُف َذرٍَّة ِمغْ  ِ: َقاَؿ َأَباُف، َحجَّ َقاَؿ َأُبػ َعْبِج ّللاَّ

َثَشا َأَنٌذ، َعِغ الشَِّبيِّ    .(1)"ِمْغ َخْيخٍ " َمَكافَ  "ِمْغ ِإيَسافٍ " :َقَتاَدُة، َحجَّ

 ،(2)العباد تفاكت اإليساف الحؼ في قمػبصخيح ككاضح عمى  الحجيث نزفيحا 
حىب، حتى ال يبقى مشو شيء يشفع كي إيسانو يزعفالسدمع، أخل بو  إذا ،ئليساف حج أدنىفم

عشج أىل الدشة  فإفَّ اإليساف يوكعم، كلغ يشجػ صاحبو مغ الشارقيامة، يػـ ال صاحبو عشج هللا 
، فكٌل عمى السؤمشػف متفاكتػف في ىحه السخاتببالصبع كدرجات، ك  ،كمشازؿ ،كالجساعة مخاتب

 يىك  عمى ثبلث مخاتب:، فاإليساف بالسقارنة إلى العسل ،(3)قجر عسمو كإخبلصو كسا ىػ معمػـ
في  ةفي اإليساف، كأعساؿ تكػف مدتحب ةكاجب تكػف  أصل في اإليساف، كأعساؿتكػف  أعساؿ
في كتابو  ىحه السخاتبكقج ذكخ هللا تعالى  -سيأتي في األسصخ التالية تػضيح ذلظ –( 4)فاإليسا

َِا  :الكخيع فقاؿ ْوَرثْ
َ
ًٍّ أ ْلخَِصٌد ُث ٌَّ  ً ُٓ ٌِِْ َْفِصِّ َو ًٌ نّلِ ِ ًْ َظام ُٓ ٍِِْ َْ ِغتَادَُِا ـَ ََ اْصَػَفيَِْا ٌِ ِي اىِْهخَاَب اَّلٍّ

ْٔنَ  ا ُُيَيٍّ َٓ ٍِّاُت َغْدٍن يَْدُخئَُج َٔ اىَْفْظُو اىَْهتُِي َس ُْ ِ ذَمَِم  ًْ َشاةٌِق ةِاْْلَْيَاِت بِإِذِْن اَّللٍّ ُٓ َْ َوٌِِْ ا ٌِ َٓ  ذِي
َشاوَِر ٌَِ 

َ
ا َضرِيرٌ أ َٓ ًْ ذِي ُٓ ٍب َومُْؤمًُؤا َوِْلَاُش َْ  أف السدمسيغ مغ السؤكجفإف [،33-32فاشخ:] ذَ

 اإليساف، كىشاؾ مغفي  القسة كالحركة بمغ ىشاؾ مغألف يتفاكتػف في مخاتب اإليساف،  عسػمًا،
تجسعيع رابصة اإلسبلـ،  كميع، كلكغ مغ ىع بيغ ىؤالء كىؤالءأدنى درجات اإليساف، كىشاؾ  بمغ

                                                           

 .(44، ح/1/18)، ِزَياَدِة اإِليَساِف َكُنْقَراِنوِ كتاب اإليساف، باب: ،صحيح البخارؼ  (1)
 .(172/ 1) ،ابغ رجب ،فتح البارؼ انطخ:  (2)
 .(2 /47)،اللكائيا ،خح أصػؿ اعتقاد أىل الدشةانطخ: ش (3)
 .(2/ 26شخح كتاب اإلبانة مغ أصػؿ الجيانة، أبػ األشباؿ حدغ الدىيخؼ، )انطخ:  (4)
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، الفخقة الشاجية أفَّ أىُل الدشة كالجساعة ىع بسدبب لحلظ، كمعمػـ مغ السمةػا ما لع يخخجبذخط 
شةألنيع اتبعػا، كلع يخالفػا السدمسيغ،  صفػة مغبإذف هللا، ك    .(1)الكتاب كالدُّ

 كاآلتي: البخاري  فسخاتب اإليسان عشج
 : أصل اإليسان:أوالً 

بو يجخل أك مجسل اإليساف، ك  ،باإليساف السجسل ايسكغ تدسيتيما ك  السختبة األكلى يكى
فإنو  ،مػ انتفى عشوف ،مدمساً  حتى يكػف  السخءمغ العبج في اإلسبلـ، كىػ أدنى ما يسكغ قبػلو 

عميو، كيفعل بعس هللا  أكجبويتخؾ بعس ما فراحب ىحه السختبة خخج مغ مدسى اإليساف، ي
كسا دؿ عميو قػلو  طالع لشفدو،ىػ الفيحا  ،عمييا رخّ كي، يسعاصالحنػب ك المغ ، السحخمات

َْفِصِّ ٌ تعالى:  ًٌ نّلِ ِ ًْ َظام ُٓ ٍِِْ ركػ  ،(2)لحلظ كمع ذلظ ىػ مغ أىل اإليساف الحيغ اصصفاىع هللا ،ـَ
أف لئليساف فخائس كشخائع كحجكدًا  عجؼ بغ عجؼ:" ىعبج العديد كتب إل أف عسخ بغ ،البخارؼ 

في  أيزاً ، كركػ (3)"كسششًا، فسغ استكسميا استكسل اإليساف، كمغ لع يدتكسميا لع يدتكسل اإليساف
َيْجُخُل أَْىُل " َقاَؿ: ، َعِغ الشَِّبيِّ َأِبي َسِعيٍج الُخْجِرؼِّ  َعغْ صحيحو ما يجؿ عمى ىحه السختبة فقاؿ: 

َأْخِخُجػا ِمَغ الشَّاِر َمْغ َكاَف ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُؿ َحبٍَّة " َيُقػُؿ ّللاَُّ َتَعاَلى: ، ُثعَّ "الَجشَِّة الَجشََّة، َكأَْىُل الشَّاِر الشَّارَ 
َقاَؿ ِلي ِجْبِخيُل " :، َقاَؿ: َقاَؿ الشَِّبيُّ َأِبي َذرٍّ عغ  :كفي حجيث آخخ ،(4)"ِمْغ َخْخَدٍؿ ِمْغ ِإيَسافٍ 

ِتَظ اَل ُيْذِخُؾ ِباّللَِّ  ، َقاَؿ: َكِإْف َزَنى َكِإْف َسَخَؽ؟ "َشْيًئا َدَخَل الَجشََّة، َأْك َلْع َيْجُخِل الشَّارَ  َمْغ َماَت ِمْغ ُأمَّ
ُة الشَّاِس إَذا َأْسَمُسػا َبْعَج ُكْفخٍ " :يقػؿ شيخ اإلسبلـ ابغ تيسية .(5)"َكِإفْ " َقاَؿ: َأْك ُكِلُجكا َعَمى  ،َفَعامَّ

ْسبَلـِ  ِ َكَرُسػِلوِ َككَ  ،َكاْلَتَدُمػا َشَخاِئَعوُ  ،اإْلِ َكَمَعُيْع إيَساٌف  ،َفُيْع ُمْدِمُسػفَ  ،اُنػا ِمْغ أَْىِل الصَّاَعِة ّللَّ
يَساِف إَلى ُقُمػِبِيعْ  ،ُمْجَسلٌ   ، (6)"إنََّسا َيْحُرُل َشْيًئا َفَذْيًئا إْف أَْعَصاُىْع ّللاَُّ َذِلظَ  ،َكَلِكغَّ ُدُخػَؿ َحِقيَقِة اإْلِ

صبلح األعساؿ أك ، يكػف بربلح ما في القمب أك فدادهك ساف، اإليكأساس األعساؿ ىي أصل ك 
خخج ي إنوف كالتي إذا تخكيا الذخز، ،اعتبار سائخ األعساؿبيكػف  حيث إّف اإليساف ،فدادىا

                                                           

 ،جسع كإعجاد: عمي بغ نايف الذحػد(، 29 – 1)مػسػعة الخد عمى السحاىب الفكخية السعاصخة انطخ:  (1)
(8 /196). 
 .(9/5) ،الغشيساف ،شخح كتاب التػحيجانطخ:  (2)

ـُ َعَمى َخْسذٍ " :َقْػِؿ الشَِّبيِّ  :َبابُ ، اإِليَسافِ  ِكَتابُ ، صحيح البخارؼ  (3)  .(1/11) "،ُبِشَي اإِلْسبَل
  .(22،ح/1/13َباٌب: َتَفاُضِل أَْىِل اإِليَساِف ِفي اأَلْعَساِؿ )، ِكَتاُب اإِليَسافِ ، صحيح البخارؼ  (4)
 .(3222، ح/4/113) ،ِذْكِخ الَسبَلِئَكةِ  :َبابُ ، ِكَتاُب َبْجِء الَخْمقِ  ،صحيح البخارؼ  (5)
 .(7/271) ، ابغ تيسية،مجسػع الفتاكػ ، ك (142ص) ، ابغ تيسية،كتاب اإليساف الكبيخ (6)
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يَساِف ِفي اْلَقْمِب  :"أيزاً يقػؿ شيخ اإلسبلـ ك  ،(1)كافخاً  بحريك  ،اإليساف بالكميةدائخة مغ  َفَأْصُل اإْلِ
َيَخ اْلَقْمِب َكَعَسُمُو َكُىَػ إْقَخاٌر ِبالتَّْرِجيِق َكاْلُحبِّ َكااِلْنِقَياِد َكَما َكاَف ِفي اْلَقْمِب َفبَل ُبجَّ َأْف َيطْ  َكُىَػ َقْػؿُ 

كىحه  ،(2)"ُمػِجُبُو َكُمْقَتَزاُه َعَمى اْلَجَػاِرِح َكِإَذا َلْع َيْعَسْل ِبُسػِجِبِو َكُمْقَتَزاُه َدؿَّ َعَمى َعَجِمِو َأْك َضْعِفوِ 
رل بيغ اإليساف كالكفخ، يألنيا الف ،غيخ قابمة لمشقرافالحج اإلسبلـ، ُتعج السختبة مغ اإليساف 

بل ف ،(3)تثبت األحكاـ الذخعية عميوط صحتو، ك ك شخ مغ اإليساف، ك في  مغ دخلعمى كل  ةاجبك ك 
فقج حقق  اإليساف،سقتزى إذا عسل ب ، ألنوالعمع التاـ باإليساف أف يكػف لجػ السخء ايذتخط فيي

يكػف إلى الجشة إف بإذف هللا الشار، كمريخه  كيبعجه عغمغ الكفخ، يو أصل اإليساف الحؼ يشج
يدسى ، كلكشو بعس السحخمات رتكبخ في بعس الػاجبات، أك اقّر  حتى كلػمات عميو، 

 ،كالربلة ،إذا جاء العبج بأصل اإليسافف ،(4)أك فاسقًا.. إلخ مؤمشًا ناقز اإليساف، أك عاصيًا،
بعس الصاعات، أك فعل بعس في  ، كأخّل أك نّقزكبعس الصاعات، لكغ عرى هللا

صاحبيا قجر مخالفتو، كال يدتحق اسع اإليساف السصمق، بل عمى السحخمات، كاف إيسانو ناقرًا 
قاؿ ابغ كثيخ رحسو ، بجاللة اآلية، كآخخ سيئاً  ،الحؼ خمط عسبًل صالحاً ، طالع لشفدوالفي مختبة 

  .(5)كىػ السفخِّط في فعل بعس الػاجبات، السختكب لبعس السحخمات" :"فسشيع ضالع لشفدو :هللا
 :وىي كالتالي ثالثة أمؾر مبشي عمىأن أصل اإليسان  ويتزح مسا سبق

شيج أف ال إلو إال هللا، كىي قػؿ السخء بمدانو، أ: األول: الشظق بالذيادتيؽاألمخ  -
 و.رسػلعبجه ك شيج أف دمحمًا أك 

ال إلو إال هللا، كأف دمحمًا ى الترجيق بسعشك  كىػ السعخفة :القمب اعتقادالثاني:  األمخ -
 ، فيػ ال يشصق عغ اليػػ،صادؽ  في كل ما أخبخ بو عغ هللا هللا، كأنو رسػؿ 

 غ.يما دلت عميو الذيادتكل االمتثاؿ لك  كاالنقياد
 كاالمتثاؿاالنقياد ك ، سا يخالفوكالبخاءة م ،التػحيج تقبل كىػ :الثالث: عسل القمب األمخ -

 كلجيشو، كالسحبة ليع. ،كلخسػلو ،هلل

                                                           

أثخ اإليساف في تحريغ األمة ، كانطخ: (15صالتكفيخ حكسو كضػابصو كالغمػ فيو، فيج عبج هللا، )انطخ:  (1)
 (.1/191) ،بغ عبج الخحسغ الجخبػع عبج هللا ،اإلسبلمية ضج األفكار اليجامة

 .(644/ 7) ، ابغ تيسية،مجسػع الفتاكػ  (2)
 .(1/49) ،عبج هللا األثخؼ  ،اإليساف حقيقتو، خػارمو، نػاقزو عشج أىل الدشة كالجساعةانطخ:  (3)
 انطخ: السخجع الدابق. (4)
 .(23/ 36) ،ابغ كثيخ ،تفديخ القخآف العطيع (5)
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كال يقترخ عمى ذلظ، إيسانو،  بإكساؿمكمف ك  فيػ مأمػر ،فإذا جاء العبج بأصل اإليساف
  .(1)الجنيا كال في اآلخخة إال بحلظلو في أمغ  بل يدتديج في تحريمو، فبل

، كأدػ الربلة، كلكغ ضمع كسا ىػ مصمػبالطالع لشفدو ىػ الحؼ جاء بأصل اإليساف ك 
 .(2)الكفخدكف كآخخ سيئًا، كمات كىػ مرّخ عمى بعس الكبائخ،  ،نفدو بأف خمط عسبًل صالحاً 

 اإليسان الؾاجب:ثانيًا:  

بحجيث البخارؼ في كتاب اإليساف عمى ىحه السختبة، اإلماـ  ستجؿاالثانية، ك كىي السختبة 
ِ  َشْمَحَة ْبَغ ُعَبْيِج ّللاَِّ ، فعغ األعخابي الحؼ دخل عمى الشبي  ، َيُقػُؿ: َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسػِؿ ّللاَّ

  َُؿ َعِغ ِمْغ أَْىِل َنْجٍج َثاِئَخ الخَّْأِس، ُيْدَسُع َدِكؼُّ َصْػِتِو َكاَل ُيْفَقُو َما َيُقػُؿ، َحتَّى َدَنا، َفِإَذا ُىَػ َيْدأ
 ِ ـِ، َفَقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ اَل، " َفَقاَؿ: َىْل َعَميَّ َغْيُخَىا؟ َقاَؿ: "،َخْسُذ َصَمَػاٍت ِفي الَيْػـِ َكالمَّْيَمةِ " :اإِلْسبَل

ِ  "،ِإالَّ َأْف َتَصػَّعَ  ـُ َرَمَزافَ " :َقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ اَل، ِإالَّ َأْف " َقاَؿ: َىْل َعَميَّ َغْيُخُه؟ َقاَؿ: "،َكِصَيا
ِ َقاَؿ: َكَذَكَخ َلُو  "،َتَصػَّعَ  َكاَة، َقاَؿ: َىْل َعَميَّ َغْيُخَىا؟ َقاَؿ: َرُسػُؿ ّللاَّ َقاَؿ:  "،اَل، ِإالَّ َأْف َتَصػَّعَ " الدَّ

 ِ ِ اَل َأِزيُج َعَمى َىَحا َكاَل َأْنُقُز، َقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ  "َأْفَمَح ِإْف َصَجؽَ " :َفَأْدَبَخ الخَُّجُل َكُىَػ َيُقػُؿ: َوّللاَّ

كاقترخ عمى ذلظ،  ،كتخؾ السحخمات ،الػاجباتأداء أف الخجل إذا قاـ ب ّضحك  فالشبي  ، (3)
يَساِف اْلَػاِجِب " قاؿ ابغ تيسية رحسو هللا: -إف شاء -وحاسبأف يفإنو يجخل الجشة بعج  َمْغ َأَتى ِباإْلِ

 . (4)... ."اْسَتَحقَّ الثََّػابَ 

كىػ  ،حقيقة اإليسافب يدسىما  اإليساف السفرل أك الػاجب، أك فيحه السختبة، ىي
يحافع عمى  ألنو ،كامل اإليسافالسؤمغ بالصاحبو  الدابقة، كُيػصف السختبةالحؼ يمي  إليسافا

كيمتـد بكل تفريبلت الذخيعة، ضاىخًا  ،(5)كالسحخمات كيجتشب الكبائخ ،الفخائس كالػاجبات أداء
كاقتخؼ السكخكىات، ال يأثع، ألف السكخكه ال يأثع  ،تخؾ الشػافلإذا استصاعتو، ك  ، عمى قجركباششاً 

جتشابو سيئاتو الكفخ عشو يُ  ،عكذ السدتحبات، كإذا ارتكب بعس الرغائخبكيثاب تاركو،  ،فاعمو
عمى ، ك كيختكبيا أكسل إيسانًا مسغ يقع فيياأفزل ك تػرع عغ الرغائخ حؼ يلكبائخ، كلكغ الا

مػعػد  ،صاحب ىحه السختبةك  ،كيقػػ  دداد إيسانو، يحدب اجتياده في العسل، كشمب العمع فيو
                                                           

 ، كانطخ: (193/ 1عبج هللا الجخبػع ) ،تحريغ األمة اإلسبلمية ضج األفكار اليجامة أثخ اإليساف فيانطخ: (1)
 .(16ص) ،فيج عبج هللا، التكفيخ حكسو كضػابصو كالغمػ فيو

 (.1/195) ،عبج هللا الجخبػع ،أثخ اإليساف في تحريغ األمة اإلسبلمية ضج األفكار اليجامةانطخ: (2)
َكاُة ِمَغ اإِلْسبَلـِ  ، كتاب اإليساف،صحيح البخارؼ  (3)  .(46، ح/1/18) ،َباٌب: الدَّ
 .(183) ، ابغ تيسية،كتاب اإليساف الكبيخ، ك (7/350) ، ابغ تيسية،مجسػع الفتاكػ  (4)

 .(104/ 1) ،الكذسيخؼ  ،فيس البارؼ شخح البخارؼ انطخ:  (5)
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إف مات  ،يشجػ مغ الجخػؿ في الشارسك  ، بفزل هللا ككخمو كمّشو عمى عباده،بالجشة ببل عحاب
ًٌ  ، قاؿ تعالى:عمى ذلظ ْؾفَِرةٌ َورِْزٌق َنرِي ٌَ ًْ َو ًْ َدرََساٌت ِغَِد َرّبِِٓ ُٓ ٍّ ا م ٌَُِِٔن َضلًّ ْؤ ٍُ ْ ًُ ام ُْ ْوىَئَِم 

ُ
 أ

 .(1)[4:األنفاؿ]

ْلخَِصدٌ هللا تعالى:  قػؿ، كسا دلت عميو سقترجصاحبيا ىػ الكىحه السختبة  ٌَّ  ً ُٓ ، َوٌِِْ
 ،كاف في مختبة السقترجدراية، كأدػ ما عميو مغ كاجبات فقط، فسغ عبج هللا مخمرًا عغ عمع ك 

اإليساف الػاجب، قاؿ ابغ كثيخ رحسو هللا:" كمشيع مقترج كىػ السؤدؼ لمػاجبات، التارؾ  صاحب
  .(2)كيفعل بعس السكخكىات" ،لمسحخمات، كقج يتخؾ بعس السدتحبات

كاف ذلظ  ،فإف بمغت السحبة عمى تقجيع السشجكبات عمى دكاعي الشفذ" قاؿ ابغ رجب:
كالسحبػبيغ الستقخبيغ بالشػافل بعج الفخائس،  ،كبمػغو إلى درجة السقخبيغ ،عبلمة كساؿ اإليساف

الحيغ كسمت  ،أصحاب اليسيغ ،فيي درجة السقترجيغ ،كإف لع تبمغ ىحه السحبة إلى الجرجة
  .(3)"كلع يديجكا عمييا ،محبتيع

 : اإليسان السدتحب:ثالثاً 

كىحه  ،السدتحبالكامل اإليساف أك  ،كساؿ اإليسافبسختبة كتدسى  :السختبة الثالثةكىي 
ًْ َشاةٌِق  ،الدابق بالخيخاتكيدسى صاحبيا ، بتيغ الدابقتيغتسخ السختبة أعمى مغ ال ُٓ َوٌِِْ

َٔ اىَْفْظُو اىَْهتِيُ  ُْ ِ ذَمَِم  سغ ىع مالسختبة  حهى أصحاب، ك [33 -32فاشخ:]  ةِاْْلَْيَاِت بِإِذِْن اَّللٍّ
بتتبع ازدادكا ، ك مغ الحنػب كاجتشبػا السحخمات كميا، التي أمخىع هللا كرسػلو بيا، الػاجبات فعمػا

 كأّدكىا، دكف تخدد لػ كججكا سشة عسمػا بيا أيزاً  الحيغىع ك  ،كالدشغ، كالسشجكبات ،السدتحبات
 ة كالسشجكبالسدتحبكاألخبلؽ االلتداـ بكل اآلداب دكمًا يحاكلػف ك ، عمى أكسل كجو مسكغ

لتستعيع بيحه األخبلؽ، كلػصػليع ليحه السختبة، بفزمو  األنرار كقج امتجح هللا  ،(4)فعميا
كسانجكه، كاتبعػه حق االتباع، كلع تكغ ىجختيع معو  تعالى عمييع، فقج ناصخكا رسػؿ هللا 

كانػا تعالى، كأحبػا الخيخ لجسيع السدمسيغ، ك  بتغاء مخضات هللاالبل كانت  ،ألجل الجنيا

                                                           

 .(42/6) ،اللكائي، دمحم حدغ عبج الغفارا ،شخح أصػؿ اعتقاد أىل الدشةانطخ:  (1)
 .(23/ 36) ،ابغ كثيخ ،تفديخ القخآف العطيع (2)
 .(44/ 1) ،ابغ رجب ،فتح البارؼ  (3)

عبج هللا بغ عبج الخحسغ الجخبػع ،أثخ اإليساف في تحريغ األمة اإلسبلمية ضج األفكار اليجامةانطخ:  (4)
(1 /195). 
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قاؿ هللا تعالى في ف ،(1)تجؿ عمى كساؿ اإليسافكالتي  يع،أكصافىي يحه ، فقػاًل كفعبلً صادقيغ 
َٔ  :حقيع ِ َورِْط ََ اَّللٍّ ًْ يَبْخَُؾَٔن ـَْظاًل ٌِ َٔامِِٓ ْم

َ
ًْ َوأ َْ دِيَارِِْ ٔا ٌِ ْخرُِس

ُ
ََ أ ِي ََ اَّلٍّ اِسرِي َٓ ٍُ ْ اًُا مِيُْفَلَراءِ ام

َ َورَُشَِٔلُ  وَن اَّللٍّ ادِكَُٔن َويَُُِْصُ ًُ امصٍّ ُْ وىَئَِم 
ُ
َْ  (8)أ ٌَ ًْ ُُيِتََّٔن  َْ َرتْيِِٓ اَن ٌِ ٍَ ي اَر َواإْلِ ٍُّٔءوا اِلٍّ ََ َتتَ ِي َواَّلٍّ

 ًْ ْٔ ََكَن ةِِٓ َ ًْ َوم جُْفِصِٓ
َ
ٔا َويُْؤذُِروَن لََعَ أ وحُ

ُ
ا أ ٍٍّ ًْ َضاَسًث مِ ًْ َوََّل ََيُِدوَن ِِف ُصُدورِِْ اَسَر إَِِلِْٓ  َخَصاَصٌث َْ

 َْ ٌَ ْفيُِطٔنَ َو ٍُ ْ ًُ ام ُْ وىَئَِم 
ُ
 [.9-8]الحذخ: ئَُق ُشصٍّ َجْفِصِّ ـَأ

(، عبلمة اإليساف حب األنرار) كقج أكرد البخارؼ في كتاب اإليساف بابًا بحقيع أسساه:
كاستجالاًل بيحه السختبة مغ اإليساف عمييع، فيع أىبًل ليا بحق، حيث جعل الخسػؿ عميو الدبلـ 

ِ ْبِغ َجْبٍخ، َقاَؿ: َسِسْعُت َأَنًدا مى اإليساف، فخكػ: عغ حبيع دليبًل كعبلمًة ع ِ ْبُغ َعْبِج ّللاَّ َعْبُج ّللاَّ
مغ  ُعخؼفقج  ،(2)"آَيُة اإِليَساِف ُحبُّ األَْنَراِر، َكآَيُة الشَِّفاِؽ ُبْغُس اأَلْنَرارِ " َقاَؿ: َعِغ الشَِّبيِّ 

إلى ما  أحجكلع يرل  ،يسافاإلىحا الحجيث أف السياجخيغ كاألنرار كانػا في أعمى درجات 
، كسا دلت عميو اآليات، بالخيخات بإذف هللا يغدابقأصحابيا ىع الكىحه السختبة  إليو، كصمػا

كا زاد، ك الحنػب كالسعاصي ، كاجتشبػا، التي  أمخىع هللا بيا كرسػلوالػاجبات كل فعمػا ألنيع
 ؤالءي، كحافطػا عمييا بكل ما استصاعػا، فكالدشغ، كالسشجكبات ،السدتحبات يعتتبععمى ذلظ ب

السحدشػف، الحيغ كّسمػا مخاتب اإلسبلـ كاإليساف، كارتفعػا إلى مختبة اإلحداف، فعبجكا هللا كأنيع 
كفي ، في العبادة كل جيجىعبحلػا فليع، كمخاقبتو يخكنو، فإف لع يكػنػا يخكنو فقج استذعخكا رؤيتو 

كصمػا و، كىؤالء بحلظ معاممة خمقفي ، ك يعجسعػا بيغ اإلحداف في عبادة ربمعاممة الخمق، ك 
 .(3)، كىع مسغ يجخمػف الجشة مغ غيخ سابقة حداٍب، كال عحاب، جعمشا هللا مشيعإلى اليقيغ

كىػ الفاعل لمػاجبات كالسدتحبات،  ،كمشيع سابق بالخيخات بإذف هللا" :قاؿ ابغ كثيخ
 .(4)"كبعس السباحات ،التارؾ لمسحخمات كالسكخكىات

َأَبا َسِعيٍج الُخْجِرؼَّ  كقج أكرد البخارؼ في صحيحو حجيثًا يمخز ىحه السخاتب فخكػ، عغ
 َُّث: َأفَّ الشَِّبي ا َأَخاُؼ  "َفَقاَؿ: َجَمَذ َذاَت َيْػـٍ َعَمى الِسْشَبِخ َكَجَمْدَشا َحْػَلُو، ، ُيَحجِّ ي ِمسَّ ِإنِّ

ْنَيا َكِزيَشِتَيا ِ، َأكَ  "َعَمْيُكْع ِمْغ َبْعِجؼ، َما ُيْفَتُح َعَمْيُكْع ِمْغ َزْىَخِة الجُّ َيْأِتي الَخْيُخ  َفَقاَؿ َرُجٌل: َيا َرُسػَؿ ّللاَّ
                                                           

 .(935/ 3إضيار الحق، رحست هللا اليشجؼ، )انطخ:  (1)
 .(17،ح/1/12) ،عبلمة اإليساف حب األنرار، كتاب اإليساف، باب: البخارؼ صحيح  (2)

الفخقاف بيغ أكلياء الخحسغ كأكلياء الذيصاف، ابغ ، كانطخ: (2/399) ، ابغ القيع،مجارج الدالكيغانطخ:  (3)
عبج عبج هللا بغ ،أثخ اإليساف في تحريغ األمة اإلسبلمية ضج األفكار اليجامةكانطخ:  (38صتيسية، )

 ،.(1/212)، الخحسغ الجخبػع
 .(23/ 36) ،ابغ كثيخ ،تفديخ القخآف العطيع (4)
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؟ َفَدَكَت الشَِّبيُّ  خِّ َكاَل ُيَكمُِّسَظ؟ َفَخَأْيَشا َأنَُّو ُيْشَدُؿ َعَمْيِو؟  ِبيَّ ، َفِقيَل َلُو: َما َشْأُنَظ؟ ُتَكمُِّع الشَّ ِبالذَّ
اِئُل؟" ، َفَقاَؿ:(1) الخَُّحَزاءَ َقاَؿ: َفَسَدَح َعْشُو  ِإنَُّو اَل َيْأِتي الَخْيُخ " َكَكَأنَُّو َحِسَجُه، َفَقاَؿ: "َأْيَغ الدَّ

ِبيُع َيْقُتُل  ، َكِإفَّ ِمسَّا ُيْشِبُت الخَّ خِّ ْت َخاِصَخَتاَىا ِبالذَّ َأْك ُيِمعُّ، ِإالَّ آِكَمَة الَخْزَخاِء، َأَكَمْت َحتَّى ِإَذا اْمَتجَّ
ْسِذ، َفَثَمَصْت  َكَباَلْت، َكَرَتَعْت، َكِإفَّ َىَحا الَساَؿ َخِزَخٌة ُحْمَػٌة، َفِشْعَع َصاِحُب  (2)اْسَتْقَبَمْت َعْيَغ الذَّ

ِبيِل  الُسْدِمِع َما أَْعَصى ِمْشُو الِسْدِكيغَ  َكِإنَُّو َمْغ َيْأُخُحُه ِبَغْيِخ  -َأْك َكَسا َقاَؿ الشَِّبيُّ  -َكالَيِتيَع َكاْبَغ الدَّ
 .(3)"َحقِِّو، َكالَِّحؼ َيْأُكُل َكاَل َيْذَبُع، َكَيُكػُف َشِييًجا َعَمْيِو َيْػـَ الِقَياَمةِ 

خخ جسعيا، كاآلط في كالسفخ  جنياالحب في  ذغػؿلمس اأحجىس ،ضخب مثبلف الشَِّبي إف 
ا يْشبت الّخبيع" قػلو: كيتزح ذلظ فيأخحىا،  يا كفيلمسقترج في في فيػ مثل السفخط  "َكِإف ِمسَّ

ىا فتدتكثخ  اليانع الخبيع يشبت العذبكانكب عمييا، كاْفُتِتَغ بديشتيا، كحق،  أخحىا بغيخ كجو
 فتيمظ مشيا، فتشذق أمعاؤىا لكثخت ما أكمت مشياحتى تشتفخ بصػنيا، كتأكل مشيا لساشية ا

، كيجخل ييمظفحقو مغ الحق  صاحب، كيسشع كجو حقغيخ  عمىالحؼ يجسع الجنيا ك، كتسػت
الحؼ يجسع الجنيا بػجو حق فيػ مثل السقترج،  "،إالَّ آِكَمة اْلخزخ" كأما قػلو: ،في اآلخخة الشار

يدج كي  شو بجكف تفخيط أكل مالخبيع، ي في نبت حؼخزخ الاألدكف تعٍج عمى أحج، كالشبات 
 ،زخهي كي يتقػػ عمى الصاعة، فيحا الييزع ما أكل،  في ذلظ، إلى أف جػعو كال يدخؼ

 كيأخحىا بغيخ كجو ييا،عم ويحسمو حخصجنيا، كال لسغ يقترج في أخح ال مثبلً  الشبي  فزخبو
مثاؿ لمسؤمغ الطالع  ففي ىحا الحجيث فيحا يشجػا مشيا، كمغ فتشتيا، كمغ الجخػؿ في الشار،حق، 

 مغ الححركلكشو يتػخى  ،مغ آكل مدخؼ حتى تشتفخ خاصختاهك  ،لشفدو السشيسظ في السعاصي
أك مغ آكل غيخ مفخط كال مدخؼ يأكل مشيا  ،مزختو حتى ييزع ما أكل، كىحا مثاؿ السقترج

 خيج كيخغبحؼ ي، كىحا مثاؿ الداىج الدابق في الجنيا اليجفعوما يدّج جػعو كال يدخؼ فيو حتى 
 .(4)ـ الحجيث، كإف لع ُيَرخح بوػ فيم ىػيحا ف ،اآلخخةالحياة في 

                                                           

ةِ  ِمغَ  كاْلَعَخؽَ  ،البيخ الخَُّحَزاَء: َأؼ (1) جَّ ى َما َكَأْكَثخُ  الذِّ ى َعَخؽُ  ِبوِ  ُيَدسَّ  بغ مدمع صحيح شخح السشياج..،.اْلُحسَّ
القاسمأبوالسرصفى، الشبي مبعث في السقتفى الحجيث ، كانطخ: شخح(144/ 7) الشػكؼ، الحجاج،

 .(118ص) شامة، أبػالدينشهاب
ْسذ، عيغ ُمْدَتْقبَمة َبخكت ِمْشَيا شبعت ِإذا َأنََّيا :" َأَرادَ َفَثَمَصْت  (2) تفديخ  كتجتخ"، أكمت، َما بحلظ تدتسخػء الذَّ

 .(233ص) ،دمحم بغ فتػح األزدؼ ،البخارؼ كمدمع ،غخيب ما في الرحيحيغ
َجَقِة َعَمى الَيَتاَمى، ) (3) َكاِة، َباُب: الرَّ  .(1465، ح/121/ 2صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الدَّ
شخح القدصبلني = إرشاد ، كانطخ:(9/41) ي،بجر الجيغ العيش، عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ انطخ:  (4)

 . (3/54) ،القدصبلني ،الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ 
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 وخالصة القؾل: 

كىع  ،اإليساف السجسلأك  ،أصل اإليسافمخاتب اإليساف ثبلثة، فالسختبة األكلى ىي ف إ
سغ جاء ف ع لتفخيصيع، كعجـ محافطتيع عمى اتباع الفخائس كالدشغ كاممًة،نفديأل يغالطالس

كالذخائع، كاالنتياء عغ  ،كالدشغ ،بفعل الفخائس ، كذلظاإليساف مصالب بتكسيل إيسانوبأصل 
 ىي السختبة الثانية، كإال فيػ عمى مقخبة مغ الشار كالعقاب، دكف خمػد، ك السحخمات كالسكخكىات

عغ  يغهللا مخمر كاعبج كأصحابيا ىع السقترجكف الحيغ ل،كىػ اإليساف السفّر ، اإليساف الػاجب
صاحب ك  ،في مختبة السقترج ػاكانف ، إال أنيع ارتكبػا بعس الحنػب كالسعاصي،كبريخة عمع

، إف مات عمى ذلظ ،يشجػ مغ الجخػؿ في الشار بخحسة هللاسك ، مػعػد بالجشة ،ىحه السختبة
كىحه  ،كساؿ اإليسافبسختبة كتدسى  الكامل،اإليساف  ، كىػاإليساف السدتحب ة ىيثالثالالسختبة ك 

كميا،  الػاجبات فعمػاسغ ىع مالسختبة  حهى أصحابك ، بتيغ الدابقتيغتسخ السختبة أعمى مغ ال
كصمػا إلى فيؤالء السحدشيغ الحيغ  ،مخيخاتل يغالدابقمغ الحنػب كيدسػف ب كاجتشبػا السحخمات

باس قاؿ ابغ ع، كىع الحيغ يجخمػف الجشة مغ غيخ حداٍب كال عحاب، بإذف هللا تعالى، اليقيغ
: " الدابق بالخيخات يجخل الجشة بغيخ حداب، كالسقترج يجخل الجشة بخحسة هللا، كالطالع

  ."(1)لشفدو كأصحاب األعخاؼ يجخمػف الجشة بذفاعة دمحم 

  

                                                           

 .(36/23) ،ابغ كثيخ ،العطيعتفديخ القخآف  (1)
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 ثانيال ظمبالس
 الكميشياإليسان عشج  مخاتب

 

كال ، مفيػـ اإليساف عشج الذيعة ىػ معخفة هللا كرسػلو، كمعخفة األئسة كالترجيق بيع
فديادة اإليساف  ،كسا ىػ ثابت عشجىع ،عذخ االثشاباالعتخاؼ بإمامة األئسة إال  اإليسافيتحقق 

كامل اإليساف، مدتػٍؼ  جعيُ ، فسغ يؤمغ بيا بالػالية اإليساف كنقرانو، متػقفة عمى مجػ
، حتى كلع يؤمغ بالػالية كاإلمامة، فيعتبخ إيسانو ناقز مبتػر ،لمذخكط، أما إذا آمغ بكل شيء

كّمسا قػؼ ف يجخل في دائخة الكفخ كالذخؾ،ك كلػ فعل كل الصاعات، كاجتشب كل الشػاىي، بل 
استصاع أف يدمظ شخيق اليجػ كيرل إلى  باألئسة، كالسعخفة (1)العمعبكاشتّج إيساف اإلنداف 

 الياكيةكاف تعّخضو لمدقػط في شخيق بيع الدعادة بذكل أسيل كأسمع، كإذا ضعف اإليساف 
أف بعمى اإلنداف السؤمغ أف ُيحاكؿ جيجه بالتالي يػجبػف ف ،-ىحا بالشدبة لعقيجتيع- أكثخ

 بحبو لؤلئسة كالتقخب ليع كشاعتيع، كي يبمغ الُعبل، كمغ ىشا ندتصيع القػؿ يرعج في الجرجات
تتفاكت بيغ الشاس كتختمف عمى مخاتب، فسشيع كالذيعة كافة،  الحالة اإليسانّية عشج الكميشيبأّف 

كذف لي  "لػ مغ بمغ أعمى السخاتب كىي اليقيغ، كأميخ السؤمشيغ عميو الدبلـ الحؼ ركؼ عشو:
كىحه السختبة ال يرل إلييا إال األئسة كالشبييغ، كإف كانت األئسة  ،(2)الغصاء ما ازددت يقيشًا"

ساف ياإل" عغ أبي عبج هللا )عميو الدبلـ( قاؿ:، جاء في الكافي، عشج بعس الذيعةأعطع درجة 
غ نقرانو، كمشو حاالت كدرجات كشبقات كمشازؿ، فسشو التاـ السشتيى تسامو، كمشو الشاقز البيّ 

إشارة إلى  ،حاالت ف لئليسافإىحه الخكاية بقػلو  السجمدي كيذخح ،(3)..."الخاجح الدائج رجحانو
ة بحدب التاـ، كالشاقز، كالخاجح، كمخاتب الخجحاف كثيخ  لو، فسشو الجرجات الثبلثك  السخاتب

كالبعج عشو،  ،ما يمـد تمظ الصبقات كالسشازؿ كالجرجات مغ القخب إليو سبحانوك الكسية كالكيفية، 
خة، كىي حاالت باعتبار قياـ االنداف يمخاتب كث ى ذلظ، فمئليسافب الستختب عماكالعقثػاب كال

                                                           

اىتسػا بسدألة العمع، ليذ ألجل العمع ذاتو، كلكغ مقرػدىع الصاعة السصمقة لؤلئسة، كتعمع العمع مشيع ألنيع  (1)
تعالى يتحقق ىع أىل العمع كمشبعو، فيجب عمى كل شيعي أخح عمسو مغ األئسة، يقػؿ السازنجراني:" اإليساف باهلل 

ار اترافيا بالقػة القجسية التي تتجمى فييا لػايح الغيب كأسخار السمكػت السخترة بيا، كركح القجس باعتب
شخح أصػؿ ) ".كصاركا مغ أىل التعميع كاإلرشاد ،باألنبياء كاألكصياء كىع بدببيا عخفػا األشياء كميا كسا ىي

 ( (.6/72، )السازنجراني ،الكافي
عبج  ،كمسات أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب )ع(شخح (، 8/167، )السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافي (2)

 (.3،)صالػىاب
 (.2/34الكميشي، كتاب اإليساف كالكفخ، باب: في أف االيساف مبثػث لجػارح البجف كميا، ) الكافي، (3)
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كىػ إيساف األنبياء  تفاكت مخاتبيا، فسشو التاـك ، فييا، كدرجات كشبقات باعتبار تخقيو ابي
 ،سائخ السدتحباتك  ،مغ فعل الفخائسكمو الشتسالو عمى االيساف  ،كاألكصياء عمييع الدبلـ

يساف الحؼ بعجه كىػ أقل مخاتب اإل نقرانو،غ كمشو الشاقز البيّ  ،كتخؾ الكبائخ كالسكخكىات
كالتدميع ىػ ، الكيفيةفي الكسية ك  يعفخاد باعتبار تفاكتاأل يسافيكػف إالكفخ، كمشو الخاجح، كفيو 

فطيخ أف  ،ما ذكخ في أمخ أكصيائو كما يحكع بو بيشيعك االنقياد التاـ لمخسػؿ فيسا يأتي بو 
كقػلو " بأف ال إلو " متعمق  ،االقخار بالػالية أيزا داخل في ذلظ بل جسيع ما جاء بو الشبي

  .(1)فدخ كمكسل لومُ ف ما ذكخ بعجه ، ألباإلقخار

كال شظ أف أكثخ الخمق إيسانا باهلل تعالى ىع األنبياء كاألكصياء  :الخسالةمخكد جاء في 
كمشيع ، )عمييع الدبلـ(، ألنيع صفػة الخمق مغ العباد، ثع يمييع رتبة مغ خمز هلل سخا كعبلنية

إف اإليساف عذخ درجات بسشدلة الدمع، يرعج " دكف ذلظ، يقػؿ اإلماـ الرادؽ )عميو الدبلـ(:
  .(2)"مخقاة.. ككاف السقجاد في الثانية، كأبػ ذر في التاسعة، كسمساف في العاشخة مشو مخقاة بعج

ئسة ىع فقط مغ يرمػف إلى مختبة الكساؿ، كال أحج سػاىع يدتصيع األكصياء كاألىا ىع 
االنقياد التاـ ك التدميع األىع ك ، في الكسية كالكيفية يعباعتبار تفاكتيع إيسانذلظ، أما باقي األفخاد ف

، كعميو تكػف مخاتبيع االقخار بالػاليةك  ،أمخ أكصيائو كما يحكع بو بيشيع مغخسػؿ فيسا يأتي بو لم
 في اإليساف كعمػ درجاتيع، لكغ دكف األئسة!!.

ثع جاء في معتقجىع ككسا ىػ معمػـ مغ ديشيع الباشل التشاقس كالتزارب في األقػاؿ 
نيع اختمفػا في مخاتب اإليساف عشج إ كعجـ االستقخار عمى حاؿ كعمى رأؼ ثابت ككاضح، حيث

العبج، كأخحكا بتقديع السخاتب إلى أعجاد غيخ ثابتة، عمسًا بأف مخاتب اإليساف ال تقترخ عمى 
عجد، إنسا ىي عمى حدب زيادة األعساؿ الرالحة فيو كالشقراف لجػ السدمع، لكغ الذيعة 

عذخة، كمخًة سبعة، كمخًة ثبلثة، كمخًة قّدسػا السخاتب إلى أعجاد مختمفة، فسخًة جعمػا عجد السخاتب 
 اثشيغ، كمخًة أخخػ أكصمػا عجدىا إلى تدعٍة كأربعيغ جدًأ، كإليكع التػضيح باألدلة كسا يمي: 

  

                                                           

 .(66/33بحار األنػار، العبلمة السجمدي، )انطخ: (1)
 (.26، )صمخكد الخسالة ،اإليساف كالكفخ كآثارىسا عمى الفخد كالسجتسع (2)
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  :تدعو وأربعيؽ جدءاً أواًل: جعمؾا اإليسان عمى 

لػ عمع الشاس كيف خمق هللا  "عغ شياب قاؿ: سسعت أبا عبج هللا )عميو الدبلـ( يقػؿ:  
فقمت: أصمحظ هللا فكيف ذاؾ؟ فقاؿ: إف هللا تبارؾ  ،تبارؾ كتعالى ىحا الخمق لع يمع أحج أحجاً 

فجعل الجدء عذخة  ،جداء أعذاراً ثع جعل األ ،كأربعيغ جدءاً  ةكتعالى خمق أجداء بمغ بيا تدع
حتى بمغ بو  ،ذخؼ جدءكفي آخخ ع ،فجعل في رجل عذخ جدء ،أعذار، ثع قدسو بيغ الخمق

كثبلثة أعذار  كآخخ جدءاً  ،كعذخؼ جدء كآخخ جدءاً  ،كعذخ جدء كفي آخخ جدءاً  ،تاماً  جدءاً 
، فسغ لع كأربعيغ جدءاً  يغ تاميغ، ثع بحداب ذلظ حتى بمغ بأرفعيع تدعةً أحتى بمغ بو جد  ،جدء

احب ككحلظ ص ،لع يقجر عمى أف يكػف مثل صاحب العذخيغ ،يجعل فيو إال عذخ جدء
ال يقجر عمى أف يكػف  ،ككحلظ مغ تع لو جدء ،ال يكػف مثل صاحب الثبلثة األعذار ،العذخيغ

  .(1)"لع يمع أحج أحجاً  ،خمق ىحا الخمق عمى ىحا كلػ عمع الشاس أف هللا  ،يغأمثل صاحب الجد 

عمى السحنب ألنو جاىل عجـ المػـ أنو يجب مسازنجراني جاء في شخح ىحه الخكاية ل
كال مغ  ،لػ ادعى عجـ العمع بحخمتو شارب الخسخ مثبلً  ـال يبل بالتاليك  أك لقمة عمسو،بالحكع 

إذا كاف ك ىػ اإلرشاد كالتعميع بخفق، الػاجب مسا جاء بو الشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إذا لع يبمغو، بل  أنكخ شيئاً 
إف هللا تبارؾ كتعالى  قػلو، ك فعمو فإنو يبلـ قصعاً كلكغ تخكو  عمى كقجر لذخع كأحكاموايعمع 

خبلؽ كالتػكل كالدىج عساؿ كاألكما يتبعو مغ قػة األ جداء بمغ بيا تدعة كأربعيغ جدءاً أخمق 
بأف جعل  ،جداء أعذاراً كالػرع كاليقيغ كالخضا كغيخىا، فإنيا تبمغ تدعة كأربعيغ، ثع جعل تمظ األ

الجػارح عسل  يعشيكحلظ كىكحا، التػكل عذخة أجداء، كقػة العسل عذخة أجداء، كقػة البرخ 
فبمغ السجسػع أربعسائة  ،أعذارا، أؼ جعل كل جدء عذخة أجداءجعميا الترجيق  كىػالقمب ك 

كالفاقج لمجسيع ىػ الشاقز  ،جداء ىػ الكامل مصمقاً األجسيع ب حؼ يتحمى، كالكتدعيغ جدءاً 
  .(2)كالمػـ ،كالقجرة ،لتكميفيةفي أصل القػة ا كلكشيع شخكاءبيحه السخاتب  ػف تفاكتمكالشاس  ،مصمقا

 ومخاتب: اإليسان عذخ درجاتثانيًا: جعمؾا 

عبج العديد القخاشيدي قاؿ: قاؿ لي أبػ عبج هللا )عميو  ركػ الكميشي في كافيو، أف   
فبل  ،يرعج مشو مخقاة بعج مخقاة ،يساف عذخ درجات بسشدلة الدمعيا عبج العديد إف اإل" الدبلـ(:

حتى يشتيي إلى العاشخ، فبل تدقط مغ  يء،ش ىلراحب الػاحج لدت عم االثشيغيقػلغ صاحب 

                                                           

 (.2/44، )آخخ مشو :الكافي، الكميشي، كتاب اإليساف كالكفخ، باب (1)
 (.8/135، )السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافيانطخ:  (2)
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كال  ،فيدقصظ مغ ىػ فػقظ، كإذا رأيت مغ ىػ أسفل مشظ بجرجة فارفعو إليظ بخفق ،ىػ دكنظ
 .(1)"فعميو جبخه تحسمغ عميو ما ال يصيق فتكدخه، فإف مغ كدخ مؤمشاً 

ال ، مشو عذخة أجداءيتفخع كل كاحج يعشي أف اإليساف عذخ درجات  كمعشى ىحه الخكاية،
ذخ بالفعل لو راحب عُ ف ،ذخ جدء ال يقجر أف يكػف مثل صاحب العذخيغيقاؿ أف صاحب عُ 

، فيػ مأمػر بيحا االعتبار يتخقى مسكغ أفصاحب العذخيغ ك  ،خخآذخ كتدب عُ أف ياستعجاد 
عغ  إذا أخخجو كدخه  ،بخه(فعميو ج قػلو: )مغ كدخ مؤمشاً ليختقي في مخاتب كدرجات اإليساف، ك 

  .(2)عميو أف يخضيوكالػعع، ك فعميو أف يجخمو فيو باإلرشاد  ،الجيغ

 ومخاتب: اإليسان سبع درجات ثالثًا: جعمؾا

إف السؤمشيغ عمى مشازؿ مشيع عمى " عغ سجيخ قاؿ: قاؿ لي أبػ جعفخ )عميو الدبلـ(:   
أربع كمشيع عمى خسذ كمشيع عمى ست كاحجة كمشيع عمى اثشتيغ كمشيع عمى ثبلث كمشيع عمى 

كمشيع عمى سبع فمػ ذىبت تحسل عمى صاحب الػاحجة ثشتيغ لع يقػ، كعمى صاحب الثشتيغ 
لع يقػ، كعمى  لع يقػ، كعمى صاحب األربع خسداً  لع يقػ، كعمى صاحب الثبلث أربعاً  ثبلثاً 

، كركاية (3)"جرجاتلع يقػ، كعمى ىحه ال لع يقػ، كعمى صاحب الدت سبعاً  صاحب الخسذ ستاً 
يساف عمى سبعة أسيع عمى كضع اإل إف هللا " عغ أبي عبج هللا )عميو الدبلـ( قاؿ:أخخػ: 

البخ، كالرجؽ، كاليقيغ، كالخضا، كالػفاء، كالعمع، كالحمع، ثع قدع ذلظ بيغ الشاس، فسغ جعل فيو 
ديسيغ، كلبعس ىحه الدبعة األسيع فيػ كامل، محتسل، كقدع لبعس الشاس الديع، كلبعس ال

ال تحسمػا عمى صاحب الديع، سيسيغ، كال عمى  [ سبعة، ثع قاؿ: الثبلثة، حتى انتيػا إلى ]ال
، ثع قاؿ: كحلظ -الذجة  في كتػقعػىع عمييع تثقمػا أؼ -صاحب الديسيغ، ثبلثة، فتبيزػىع

  .(4)"[ سبعة حتى يشتيي إلى ]ال

كميا مغ أفعاؿ تعشي، أف  أسيعسبعة : أف أصػؿ الكافي كالسعشى كسا جاء في شخح
األكؿ: البخ أؼ االحداف إلى نفدو بفعل الػاجبات كتخؾ ، فإال الشادر مشيا ،القمب كصفاتو

 األقارب كاإلخػاف السؤمشيغ. السشييات، كإلى 

                                                           

 (.2/45، )آخخ مشو :الكافي، الكميشي، كتاب اإليساف كالكفخ، باب (1)
الذيخ  ،ألمثل في تفديخ كتاب هللا السشدؿانطخ: ا(، ك 8/136، )السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافيانطخ:  (2)

 (.16/430، )ناصخ مكاـر الذيخازؼ 
 (.2/45، )آخخ مشو :الكميشي، كتاب اإليساف كالكفخ، بابالكافي،  (3)
 (.2/42اب: درجات االيساف، )بالكافي، الكميشي، كتاب اإليساف كالكفخ،  (4)
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 كفقًا لمذخع.فعل القمب كالجػارح ك  ،استقامة المداف ػالثاني: الرجؽ كى

الجاـز  كاالعتقاد االقتشاع التاـ باألمخ،لئلنداف عشج  الثالث: اليقيغ كىػ الحالة التي تحرل
كلو مخاتب محكػرة في القخآف: عمع اليقيغ كعيغ اليقيغ كحق ، السصابق الحؼ ال يسكغ زكالو

اليقيغ، كىحه السخاتب متختبة في الفزل، كبالجسمة عمع اليقيغ يحرل بالبخىاف، كعيغ اليقيغ 
 الحؼ ال يجرؾ بالتعبيخ. بالكذف، كحق اليقيغ باالتراؿ السعشػؼ 

 .كل شيء خيخًا كشخًا الخابع: الخضاء بقزاء هللا في 

كمغ  ،شيجىع عمى أنفديع ألدت بخبكعأالخامذ: الػفاء بعيج هللا كىػ الذيادة بخبػبيتو حيغ 
 الجائدة.كالتكاليف كعيػد الشاس كشخكشيع كالػالية  الػفاء بالخسالة

 . الخػؼ كالخذية مغ هللاك  بياخمق تكال ،الشبػية ذخائعكالالجيشية  باألحكاـالدادس: العمع 

حج كصل  ، فبحلظ يكػف إيسانوػجب سكػف الشفذ كتأنييا عشج الغزبتالدابع: الحمع كىػ صفة 
عمى ك  تمظ السخاتب كالجرجات كٌل بحدب عمسو،في  ػف فخاد يتفاكت، كاألجسيع سياموب أتىالكساؿ ك 

في العمع كعمى األدنى  و،ككعط بو خفقتكالالجاىل كمغ ىػ أقل مشو عمسًا، بتعميع  صاحب العمع
، كفيو داللة عمى أف سا ىػو لمتخقي إلى درجة أعمى ميمسو كيفقعف يأب أف يتزخع إلى هللا 

كال يؤاخح  ال يعج مقرخاً  لجيل أك قمة فيع، و،الخجل بعج تحريل أصل االيساف لػ قرخ في
  .(1)عميو

أدخمػا الػالية، كليتيع أدخمػىا بذكل يسكغ لمشفذ تقبمو، فقج جعمػا الػالية فانطخ كيف 
أمخ خمقو هللا تعالى كقخره قبل الػجػد، حيث كاف الخمق كالحر في األصبلب، كقخنػىا بخبػبية 

حيغ  ،الػفاء بعيج هللا كىػ الذيادة بخبػبيتوفي األىسية، فقالػا مغ مخاتب اإليساف    هللا
  .كمغ الػفاء بالخسالة كالػالية ،أنفديع ألدت بخبكعشيجىع عمى أ

الشاس عمى ثالث طبقات وأندليؼ  خمق هللا  فقالؾا ومخاتب: اإليسان ثالث درجات رابعًا: جعمؾا
 :ثالث مشازل

في الكتاب: أصحاب  كذلظ قػؿ هللا ركػ الكميشي ركاية شػيمة، كذكخ مشيا:"...   
كالدابقػف، فأما ما ذكخ مغ أمخ الدابقيغ فإنيع أنبياء مخسمػف كغيخ السيسشة كأصحاب السذأمة 

يساف كركح القػة كركح الذيػة كركح مخسميغ، جعل هللا فييع خسدة أركاح: ركح القجس كركح اإل
يساف عبجكا البجف، فبخكح القجس بعثػا أنبياء مخسميغ كغيخ مخسميغ كبيا عمسػا األشياء كبخكح اإل

                                                           

 (.8/130، )السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافيانطخ:  (1)
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و شيئا كبخكح القػة جاىجكا عجكىع كعالجػا معاشيع كبخكح الذيػة أصابػا لحيح هللا كلع يذخكػا ب
فيؤالء مغفػر ليع مرفػح  ،الصعاـ كنكحػا الحبلؿ مغ شباب الشداء، كبخكح البجف دبػا كدرجػا

َْ َِكٍّ  :ثع قاؿ: قاؿ هللا  ،عغ ذنػبيع ٌَ  ًْ ُٓ ْ ًْ لََعَ َبْػٍض ٌِِ ُٓ َِا َبْػَظ يْ ُ َورََذَع حِيَْم امرَُّشُو ـَظٍّ ًَ اَّللٍّ
يٍّْدَُاهُ ةُِروِح اىُْلُدِس 

َ
ًَ اْْلَيَِِّاِت َوأ ََ َمْريَ ًْ َدرََساٍت َوَحَيَِْا ِغيََس ابْ ُٓ [، ثع قاؿ: في 253ة:بقخ ]ال َبْػَظ

ُّ جساعتيع  ْ ًْ ةُِروٍح ٌِِ ُْ يٍَّد
َ
يقػؿ: أكخميع بيا ففزميع عمى مغ سػاىع،  ،[22]السجادلة:  َوأ
بأعيانيع،  ثع ذكخ أصحاب السيسشة كىع السؤمشػف حقاً ، ليع مرفػح عغ ذنػبيع فيؤالء مغفػر

جعل هللا فييع أربعة أركاح: ركح االيساف كركح القػة كركح الذيػة كركح البجف، فبل يداؿ العبج 
يدتكسل ىحه األركاح األربعة حتى تأتي عميو حاالت، فقاؿ الخجل: يا أميخ السؤمشيغ ما ىحه 

ًَ َبْػَد :ؿ: أما أكالىغ فيػ كسا قاؿ هللا الحاالت؟ فقا رِ ىََِكْ ََّل َحْػيَ ٍُ رْذَِل اىُْػ
َ
َْ يَُردَّ إََِل أ ٌَ  ًْ ٌُِِْس َو

فيحا يشتقز مشو جسيع األركاح كليذ بالحؼ يخخج مغ ديغ هللا الف  ،[70الشحل: ]ِغيٍْم َشيْئًا
 ،كال يدتصيع التيجج بالميل كال بالشيار ،الفاعل بو رده إلى أرذؿ عسخه فيػ ال يعخؼ لمربلة كقتاً 

، كمشيع مغ يساف كليذ يزخه شيئاً فيحا نقراف مغ ركح اإل ،كال القياـ في الرف مع الشاس
يشتقز مشو ركح القػة فبل يدتصيع جياد عجكه كال يدتصيع شمب السعيذة كمشيع مغ يشتقز مشو 

فيػ  ،كتبقى ركح البجف فيو ،ع يقعكل ،فمػ مخت بو أصبح بشات آدـ لع يحغ إلييا ،ركح الذيػة
كقج تأتي عميو  ،ىػ الفاعل بو ف هللا أل ،فيحا الحاؿ خيخ ،حتى يأتيو ممظ السػت ،يجب كيجرج

كيقػده ركح  ،كيديغ لو ركح الذيػة ،فيذجعو ركح القػة ،حاالت في قػتو كشبابو فييع بالخصيئة
فميذ يعػد فيو  ،كتقرى مشو ،يسافنقز مغ اإل ،فإذا المديا ،حتى تػقعو في الخصيئة ،البجف

فأما أصحاب السذأمة فيع ، أدخمو هللا نار جيشع ،كإف عاد ،تاب هللا عميو ،حتى يتػب، فإذا تاب
ًْ : " الييػد كالشرارػ يقػؿ هللا  ُْ بَِْاَء

َ
ا َحْػرِـَُٔن أ ٍَ ُّ َن ًُ امِهخَاَب َحْػرِـَُُٔ ُْ ََ ََحَيَِْا ِي  اَّلٍّ

ِإَونٍّ  كالػالية في التػراة كاإلنجيل كسا يعخفػف أبشاءىع في مشازليع يعخفػف دمحماً  [146البقخة:]
ٍُٔنَ  ًْ َحْػيَ ُْ َٔن اَْلقٍّ َو ٍُ ًْ َِلَْهخُ ُٓ ْ َْ َرّبَِم  ،{146البقخة:} ـَرِيًلا ٌِِ ـاََل   )أنػ الخسؾل إلييؼ( اَْلقَّ ٌِ

 ََ ٍََْتِي ٍُ ََ ام ٌِ ٍَّ فدمبيع ركح  ،ابتبلىع ]هللا[ بحلظ ،ما عخفػا جحدوافمسا  ،{147البقخة:} حَُسَٔج
كركح البجف، ثع أضافيع إلى  ،كركح الذيػة ،ركح القػة ،كأسكغ أبجانيع ثبلثة أركاح ،يسافاإل
جَْػامِ  نعاـ، فقاؿ:األ

َ
ًْ إَِّلٍّ ََكأل ُْ كتعتمف  ،الف الجابة إنسا تحسل بخكح القػة، [44]الفخقاف: إِْن 

  .(1)كتديخ بخكح البجف، فقاؿ ]لو[ الدائل: أحييت قمبي بإذف هللا يا أميخ السؤمشيغ" ،بخكح الذيػة

                                                           

  (.2/280، )الكبائخ :باب ،كتاب اإليساف كالكفخ ،الكميشي ،(الكافي1)
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أصحاب ، هللا خمق الشاس عمى ثبلث شبقاتكالسعشى كسا جاء في شخكحاتيع: أف 
السذأمة، كأصحاب السيسشة، كالدابقػف، كيفيع مشو أف غيخ السؤمغ مغ أىل االسبلـ داخمػف في 

عخفػا األشياء كميا كسا ىي كقج  كاألكصياء ىع األنبياء الدابقػف السؤمشػف ك أصحاب السذأمة، 
األعساؿ الرالحة كاألخبلؽ بحققػا إيسانيع بيقيغ كاترفػا بسقتزاه ف ،كصاركا مغ أىل التعميع

 أذنب الذخزإذا ىع الحيغ أصحاب السيسشة ك  ،فيؤالء مغفػر ليع مرفػح عغ ذنػبيع، الفاضمة
كصارت  ،قبل تػبتو كال يعحبوك فإذا تاب تاب هللا عميو فع عشو اإليساف، و كرُ نقز إيسانمشيع 

الستقامتو فيعػد اإليساف إلى حالو، كإف لع يتب أك عاد بعج التػبة إلى  كسبباً  ،التػبة كفارة لحنبو
ثع بعج الجخػؿ ال  ،عمييا أدخمو هللا نار جيشع إف لع تجركو الخحسة أك الذفاعة السعرية مدتسخاً 

ال  مؤمشيغ،في العمع األزلي  أؼ خمق خمقاً  لئليساف خمقاً هللا خمق ف، (1)ف شاء هللاإ مخمجاً  يكػف 
كخمق  ، كىع األنبياء كاألكصياء كالتابعػف ليع مغ السؤمشيغ الثابتيغ عمى االيساف،إليسانيعزكاؿ 

ف إ فيؤالء بو،لجيميع متخدديغ بيغ االيساف كالكفخ  ، كخمق خمقاً عاقبتيع الكفخ في عمسو  خمقاً 
  .(2)أتسو، لحدغ استعجادىع كإقباليع إلى هللا إيسانيع كيتسو ليع، ليع  دتكسليذأ هللا أف ي

أف مخاتب ذلظ متخالفة كسخاتب معخفة الشار  :"في بعس رسائمو (3)قاؿ الذيخ البيائي
كإف أخح مشو  ،يحاذيو يءيطيخ أثخه في ش شيئاً  فإف أدناىا معخفة مغ سسع أف في الػجػد ،مثبلً 
معخفة  ،)كنطيخ( ىحه السختبة في معخفة هللا تعالى ،كيدسى ذلظ السػجػد ناراً  ،لع يشقز شيئاً 

كأعمى ىحه السختبة في معخفة هللا  ،السقمجيغ الحيغ صجقػا بالجيغ مغ غيخ كقػؼ عمى الحجة
، الرانع تعالىالحيغ حكسػا بالبخاىيغ القاشعة عمى كجػد  ،تعالى معخفة أىل الشطخ كاالستجالؿ

الحيغ اشسأنت قمػبيع باهلل،  ،كنطيخ ىحه السختبة في معخفة هللا تعالى معخفة السؤمشيغ الخمز
 ،كنطيخ ىحه السختبة في معخفة هللا تعالى، كسا كصف ،كتيقشػا أف هللا نػر الدساكات كاألرض

 (4)".كالسختبة القرػػ  ،كىي الجرجة ،معخفة أىل الذيػد كالفشاء في هللا

، دخػؿ مدألة الػالية في كل خصػة مغ ى نفذ الجائخة، كإلى نفذ السعتقجبالعػدة إل
خصػات حياتيع كاعتقاداتيع الدائفة، فسخاتب اإليساف تتفاكت بحدب األعساؿ الرالحة، كلكغ 

                                                           

 (.6/72(، )8/270، )السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافيانطخ: (1)
 (.66/224، )العبلمة السجمدي ،بحار األنػارانطخ: (2)
عخكؼ بالذيخ الس ،لعبلمة الستبحخ بياء الجيغ دمحم بغ الحديغ بغ عبج الرسج الحارثي اليسجاني العامميا(3)

 (.1، )صالبيائي العاممي، مفتاح الفبلح. انطخ: البيائي
، الذيخ عبج الحديغ ،أقصاب الجكائخ(، بترخؼ، كانطخ: 127-126، )البيائي العاممي، (مفتاح الفبلح4)

 (.45)ص
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الذيعة تقػؿ إف األكصياء كاألئسة إيسانيع أزلي ال يتغيخ كال يتبجؿ، كىع في أعمى الجرجات، ثع 
يتفاكت بقية السؤمشيغ بقجر إيسانيع، كحبيع، كشاعتيع لؤلئسة، سبحاف هللا، كىل خمق كشبيعة 

 ىؤالء األكصياء ليدت بذخية، تخصيء كتريب ؟!. 
:يفةشجيجة وضع درجتيؽاإليسان  جعمؾا خامدًا:  

شجيجة كضعيفة، كىػ مقدع عمى  ،اإليساف لو مخاتبإف  :معجع السحاسغجاء في    
، كذلظ اإليساففي عمى مختبة كاحجة  اً جسيعليدػا الشاس ك بحدب الشقز كالكساؿ،  ،الجػارح

اًُاقاؿ هللا تعالى:بحدب أعساليع،  ٍَ ٔا إِي ُِ ٌَ َ ََ ِي كأشباىيا  تجؿ ىحه اآليةف [،31السجثخ:]َويَزَْداَد اَّلٍّ
 عمى أف اإليساف يقبل الذجة كالزعف، كلو مخاتب بحدب الشقز كالكساؿ، فيكػف تأثيخه متفاكتاً 

كقج كرد في الكافي  (1)،كيطيخ أثخه في األعساؿ ،في العسل بحدب مخاتبو مغ الذجة كالزعف
يجلل ، ما 34ص كتاب اإليساف كالكفخ، )باب: في أف االيساف مبثػث لجػارح البجف كميا(، في

 عمى ذلظ.  
 وخالصة القؾل فيسا سبق:

إف مدألة الػالية تبجكا متغمغمة بذكل كاضح في حياة كاعتقادات الذيعة، فسخاتب اإليساف 
تتفاكت بحدب األعساؿ الرالحة كسا ىػ معمػـ كمتفق عميو عشج الدمف الرالح، كلكغ الذيعة 

العميا في اإليساف، ألف إيساف األئسة أزلي جعمػا مدألة اإلمامة كالػصاية رمد ألصحاب السختبة 
الحالة ف -ال نعمع لخبسا ىع خمق مغايخ ليدػا بذخا بصبيعتيع، سبحاف هللا-ال يتغيخ كال يتبجؿ، 

بحدب كػنيع أئسة اإليسانّية عشج الكميشي كالذيعة كافة، تتفاكت بيغ الشاس كتختمف عمى مخاتب، 
قخار بالػالية كالعسل، يتخقى كيشدؿ في سؤمغ بدبب اإلأف ال ،جاء عغ السجمديأك ُأناس عادييغ،

  بمغ أميخ السؤمشيغ نعع مغ ىشا يأتي التفاكت كليذ باألعساؿ الرالحة، فقج ،(2) دار االيساف
ال أحج شبعًا يسكغ أف يرل إلى تمظ السختبة إال األئسة  كبالتالي أعمى السخاتب كىي اليقيغ،

االنقياد ك التدميع األىع ك ، في الكسية كالكيفية يعباعتبار تفاكتيع نإيساأما باقي األفخاد فكالشبييغ، 
 ، كعميو تكػف مخاتبيع في اإليساف كعمػ درجاتيع.قخار بالػاليةاإلك  ء،كصيااألمخ أل

  

                                                           

 (.71، )صأبػ شالب التجميل التبخيدؼ  ،معجع السحاسغ كالسداكغ انطخ: (1)
 (.65/257، )العبلمة السجمدي ،بحار األنػارانطخ: (2)
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 السظمب األول
 عشج البخاري  الفخق بيؽ اإليسان واإلسالم



 مغ السدائل التي اختمف فييا الدمف عمى ثبلثة أراء، اإلسبلـ كاإليسافإّف الفخؽ بيغ 
فإذا ُقخف مشيع مغ قاؿ ك إذا افتخقا اجتسعا، مشيع مغ قاؿ إذا اجتسعا افتخقا، ك فسشيع مغ قاؿ 

السقرػد باإلسبلـ األعساؿ الطاىخة، كالسقرػد باإليساف األعساؿ الباششة، كاف اإلسبلـ باإليساف 
 .كاف لكٍل معشاه، كفي ىحا السصمب سشػضح مػقف البخارؼ مغ ذلظكإذا انفخد أحجىسا 

 واصظالحًا: لغةً  اإليسان واإلسالمأواًل: معشى 

 : (1)غةً ل اإليسان. 1

 لغًة: اإلسالم . 2

كالَتداُلُع: الترالح، كَأْسَمَع أمَخه  ،ىػ االستدبلـ، كَأْسَمَع مغ اإلسبلـ، كَأْسَمَسُو، أؼ خحلو
مع إلى هللا، أؼ َسمََّع، كَأْسَمَع، أؼ دخل في الَدْمِع، كىػ االنقياد كاإلذعاف، كىػ كبسعشى الدِ 

ْمِؼ َكافهةً  قاؿ تعالى:( 2)،االستدبلـك  [، ذىب بسعشاىا إلى اإلسبلـ 208]البقخة:اْدُخُمؾا ِفي الدِّ
ْمُع الرمح، كالدمع السدالع، كمغ التدميع، كالدبلـ اسع مغ أسساء هللا تعالى،  كاالستدبلـ، كالدِّ

  (3)كالدبلـ البخاءة مغ العيػب، كأسمسو خحلو كالتََّداُلع الترالح كالُسداَلسُة.

  اإلسالم اصظالحًا:. 3

ْخؾِ  ِمغَ  َكاْلَبَخاَءةُ ، ِبالصَّاَعةِ  َلوُ  َكاالْنِقَيادُ بالتػحيج هلل ستدبلـ"اال: كىػ أك ىػ:" (4)َكأَْىِمِو" الذِّ

َْ قاؿ هللا تعالى:( 5).الذخؾ " مغ كالخمػص بالصاعة، لو كاالنقياد بالتػحيج، هلل االستدبلـ ٌَ َو
 ِ ُّ َّلِلٍّ َٓ ًَ وَْس ْشيَ

َ
َْ أ ٍٍّ َُ دِيًِا مِ ْضَص

َ
ٌَ [ كقاؿ تعالى:125]الشداء: أ َٔ ُُمِْص ُْ ِ َو ُّ إََِل اَّللٍّ َٓ ًْ وَْس َْ يُْصيِ ٌَ َو

                                                           

 في السبحث الثاني، مغ الفرل األكؿ. ،(تقجـ ذكخه بالتفريل1)
الحدغ بغ  ،إيزاح شػاىج اإليزاح، كانطخ:(1952/ 5الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية، الفارابي، )انطخ: (2)

 . (746/ 2) ،عبج هللا القيدي
 .(153ص) ،زيغ الجيغ دمحم بغ أبي بكخ الخازؼ  ،مختار الرحاحانطخ: (3)
 .(68ص) العثيسيغ، ابغ: األصػؿ ثبلثة شخح(4)

حافع بغ ،سؤاؿ كجػاب في العقيجة االسبلمية 200 ،(أعبلـ الدشة السشذػرة العتقاد الصائفة الشاجية السشرػرة5)
 .(24/ 5قساف حدغ أميغ، )التختيب الفخيج مغ شخكحات كتاب التػحيج، ل، ك(8ص) ،أحسج بغ عمي الحكسي
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ثَْق  ُٔ ْ ِ ام ٍَْصَم ةِاىُْػْرَوة ِ  [ كقاؿ تعالى:22]لقساف:  َذَلِد اْشخَ ٔا َوبَّّشِ ٍُ ْشيِ
َ
ُّ أ ًْ إَِِلٌ َواِضٌد ـَيَ ُس ُٓ َ ـَإِم

ْختِتنِيَ  ٍُ ْ  .[34]الحج:  ام

  :يسان واإلسالم عشج البخاري الفخق بيؽ اإل ثانيًا:

ما ليا  يػضحكىػ الشػر الحؼ  ،اإلسبلـ ىػ أعطع نعسة أنعع هللا بيا عمى البذخية
أعطع  ،إليوة البذخية في الجنيا كاآلخخة إال باإلسبلـ، كحاج ياال سعادة لا، إذ كما يزخى ا،يشفعي

بأركانو التي كردت في القخآف ال يتحقق إال باإليساف ك مغ حاجتيع لمصعاـ كالذخاب كاليػاء، 
 .كالدشة الشبػية، كأكليا الذيادتيغ التي ُتحّقق لمعبج العرسة في مالو كدمو كعخضو ،الكخيع

 فأما" قاؿ ابغ حجخ: ،(1)""قػؿ كفعل اإليساف ىػ:إلى أفَّ  اإلماـ البخارؼ  ذىبكقج 
 كالجػارح، القمب، عسل مغ أعع ىػ ما بو فالسخاد العسل كأما بالذيادتيغ، الشصق بو فالسخاد القػؿ

 بالشطخ ىػ إنسا نفاه، كمغ اإليساف، تعخيف في ذلظ أدخل مغ كمخاد كالعبادات، عتقاداال ليجخل
 .(2)باألركاف" كعسل بالمداف، كنصق بالقمب، عتقادا  ىػ قالػا فالدمف تعالى، هللا عشج ما إلى

اإلسبلـ، ثّع ىػ أكؿ مختبة فيو ك ، الثبلثة اإلسبلـ كاإليساف مختبتاف مغ مخاتب الجيغك 
الفخؽ مدألة  فيكلمعمساء  اإليساف أعمى مشو درجة، ثّع يأتي اإلحداف بأعمى درجات الجيغ،

 :، كىيثبلثة أقػاؿبيشيسا عمى 
، كيجالف عمى نفذ السعشى، أؼ متخادفاف، سساف لسدسى كاحجإاإلسبلـ كاإليساف  ول:القؾل األ 

 صشف كقج السخكزؼ، نرخ بغ ودمحم "السدنيكالبخارؼ، كيسيل إليوما يقػؿ بو اإلماـ  كىحا
 كرد أدلتو، كذكخ السحىب ليحا كانترخ الربلة، كتاب في فييا كتحجث السدألة ىحه في السخكزؼ 

 .(3)اآلخخ" القػؿ عمى
الباشغ، كالشية  العسلىػ اإليساف أما  كالقػؿ، كالعسل الطاىخ، اإلسبلـ الكمسة :ثانيال القؾل

 كحساد كقتادة، مالظ، مشيع الدمف مغ جساعة قػؿ "كىحا كالقرج، كأف لكل مشيسا معشى مختمف،
 خيثسة، كأبػ معيغ، بغ كيحيى حشبل، بغ أحسج اإلماـ قػؿ كىػ ميجؼ، بغ كعبجالخحسغ زيج، بغ

 (4)كغيخىع".

                                                           

 (.1/10) «َخْسذٍ  َعَمى اإِلْسبَلـُ  ُبِشيَ : »  الشَِّبيِّ  َقْػؿِ  اإِليَساِف، َبابُ  ِكَتابُ  ،صحيح البخارؼ  (1)
  (.1/46، ابغ حجخ، )فتح البارؼ  (2)

 (.25ياسيغ،)ص شحجة نديع شخح أصػؿ العقيجة اإلسبلمية، د:(3)
 (.25نديع شحجة ياسيغ،)ص شخح أصػؿ العقيجة اإلسبلمية، د:(4)
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يكػف معشاىسا مختمف  اقتخانيساكافتخاقيسا، ففي حاؿ  حاؿ اقتخانيساكىػ القػؿ في  :ثالثال القؾل
  متبايغ عغ اآلخخ، كفي حاؿ افتخاقيسا، يكػف معشاىسا كاحج، كيجالف عمى بعزييسا.
أن اإِلسالم والحي عميو اإلمام البخاري، وىحا ىؾ السظمؾب مؽ ىحا السبحث: ىؾ 

  وىؾ القؾل األول:، معشى واحج وكميا تجل عمى ،واإِليسان والجيؽ عبارات مختمفة

استجؿ البخارؼ عمى قػلو ىحا، بأدلة مغ القخآف الكخيع، كالدشة الشبػية، في  حيث
 صحيحو، كىي كالتالي:

1.  ِ َعَمى َخْسٍذ: َشَياَدِة َأْف  " ُبِشَي اإِلْسبَلـُ :َعِغ اْبِغ ُعَسَخ، َرِضَي ّللاَُّ َعْشُيَسا َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ
، َكَصْػـِ َرَمَزاَف"اَل ِإَلَو ِإالَّ  َكاِة، َكالَحجِّ بَلِة، َكِإيَتاِء الدَّ ـِ الرَّ ِ، َكِإَقا  ( 1) ّللاَُّ َكَأفَّ ُمَحسًَّجا َرُسػُؿ ّللاَّ

..." َعَمى َخْسذٍ  " ُبِشَي اإِلْسبَلـُ فحكخ ىحا الحجيث أجداء اإليساف،  أف يعجد بخارؼ أراد ال
طيخ كجو ف، يوعم كيحتػؼ اإليساف صخاحة، ألنو يتخكب مغ أىع أجدائو، بجايًة، ككضح 

، اإلسبلـ ُيصمق عمى أحكاـ مذخكعة غيخىا أيزاً  كمعمػـ أف تخريز الخسذ في الحجيث،
البخارؼ استجؿ  ، ككأفالجػارح فانجرج تحتو عسل ،كفعل ،قػؿ، فانجرج تحتو الترجيق أنو كقاؿ

َل في الخسِذ القػؿ كالعسَل.  ألنو " َعَمى َخْسذٍ  "ُبِشَي اإِلْسبَلـُ :مغ قػلو عمى ذلظ  فرَّ
أركاف، ك بشي عمى خسذ قػاعج أك دعائع، ماإلسبلـ ك  (2)،فثبت: أف اإلسبلـ كاإليساف عشجه كاحج

 خأسيا كأساسيابجأ بحيث األىع، البخارؼ قجـ فال يدتقيع إال بيا،  ،بشاء أقيع عمى خسدة أعسجةك
ع قاؿ: كإقاـ الربلة، كإيتاء ثرسػؿ هللا،  اً دمحمشيادة أف ال إلو إال هللا، ثع ثشى بذيادة أف كىي 

كب مشيا، ككل كتخّ  ُبشيَ الدكاة، كصػـ رمزاف، كحج بيت هللا الحخاـ، فيحه مباني اإلسبلـ التي 
خرمة مغ خراؿ اإليساف داخمة في اإلسبلـ، ككل خرمة مغ خراؿ اإلسبلـ داخمة في 

ا كاف مغ األعساؿ الطاىخة كالذيادتيغ كم ،اإليساففيػ اإليساف، فسا كاف لؤلعساؿ الباششة 
دعائع  ىيفيحه الخسذ ، اإلسبلـفيي  كالربلة كأنػاع العبادات التي تطيخ كيصمع عمييا الشاس،

 (3).بيا ثباتو، كعمييا اعتساده، كبإدامتيا يعرع الجـ كالساؿ التياإلسبلـ 

 شخط صحة يسافاإل، فكىحا يجؿ عمى أف البخارؼ يخػ أف اإليساف كاإلسبلـ متخادفاف 
   اإلسبلـ.

                                                           

ـُ َعَمى َخْسذٍ ": َباُب َقْػِؿ الشَِّبيِّ ، ِكَتاُب اإِليَسافِ  ،(صحيح البخارؼ 1)  .(8، ح/11/ 1)"،ُبِشَي اإِلْسبَل
 .(146/ 1فيس البارؼ عمى صحيح البخارؼ، الكذسيخؼ، )انطخ: (2)
 .(59/ 1) ،ابغ بصاؿ ،شخح صحيح البخارؼ  في عغ السيمبما كرد انطخ: (3)
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قاؿ الشػكؼ: أدخل البخارؼ ىحا الحجيث في ىحا الباب ليشبئ أف اإلسبلـ يصمق عمى 
  (1)حقيقة اإلسبلـ.ىػ ىحا ، ك كأف اإليساف كاإلسبلـ قج يكػناف بسعشى كاحج ،األفعاؿ

عغ اإليساف، كاإلسبلـ مغ صشف كاحج، فقاؿ في  أخبخ رسػؿ هللا  :"ابغ تيسيةيقػؿ 
َعَمى َخْسٍذ"، كقاؿ في حجيث ابغ عباس عغ كفج عبج القيذ  حجيث ابغ عسخ:" ُبِشَي اإِلْسبَلـُ 

إال بإسبلـ  ،أنيع سألػه عغ اإليساف فحكخ ىحه األكصاؼ، فجؿ بحلظ عمى أنو ال إيساف باشغ
، كأف اإليساف كالعسل قخيشاف، ال يشفع أحجىسا إال بإيساف سخ ،ضاىخ، كال إسبلـ ضاىخ عبلنية

 (2)."بجكف صاحبو

 الخَُّجلِ  ِلُمبِّ  َأْذَىبَ  َكِديغٍ  َعْقلٍ  َناِقَراتِ  ِمغْ  َرَأْيتُ  َما ":رسػؿ هللا قاؿ ، َأِبي َسِعيٍج الُخْجِرؼِّ  .2
" ِمغْ  الَحاِزـِ  ًْ بقػلو تعالى: ى ىحا الحجيث،عمالبخارؼ كقج استجؿ  (3)ِإْحَجاُكغَّ يُْج ىَُس ٍَ ْز

َ
َْٔم أ اِْلَ

 ًْ  قػؿ الشبي  كأشار البخارؼ إلى ذلظ في مػضع آخخ. كيجؿ عميو أيزاً  ،[3]السائجة: دِيَُِس
"،  ِمغْ  الَحاِزـِ  الخَُّجلِ  ِلُمبِّ  َأْذَىبَ  َكِديغٍ  َعْقلٍ  َناِقَراتِ  ِمغْ  َرَأْيتُ  َما "لمشداء: خ نقراف كفدّ  ِإْحَجاُكغَّ

، كىي ل عمى دخػؿ الرػـ كالربلةلجلي ،تخؾ الرػـ كالربلةحيث تحيزيا كذلظ كقت ديشيا 
شػائف ك  ، كصّخح بيحا ىػفي الجيغ ةخماد األعساؿبأف  ذكخكقج  ،في اسع الجيغ أعساؿ ضاىخه

اإلسبلـ كدؿ ذلظ عمى أف  ،كغيخىع ىل الدشة كالجساعة كالدمفمغ العمساء كالستكمسيغ مغ أ 
فحكخ الخسػؿ عميو الدبلـ أف، سبب تخؾ الربلة  (4)،مخادؼ ليساالجيغ عشجه ك  ،كاإليساف كاحج

كالرياـ، يؤدؼ إلى نقراف العقل كالجيغ، كاإلسبلـ كاإليساف، ىػ الجيغ، إذف اإليساف يحسل 
 نفذ معشى اإلسبلـ، عمى حج قػؿ اإلماـ رحسو هللا.

ِ ْبِغ َعْسٍخك َرِضَي ّللاَُّ َعْشُيَسا، َعِغ الشَّ   .3 َقاَؿ:" الُسْدِمُع َمْغ َسِمَع الُسْدِمُسػَف ِمْغ   ِبيِّ َعْغ َعْبِج ّللاَّ
فّدخ البخارؼ صفة السدمع بأنو صاحب  (5)ِلَداِنِو َكَيِجِه، َكالُسَياِجُخ َمْغ َىَجَخ َما َنَيى ّللاَُّ َعْشُو" 

أعساؿ ضاىخة كىػ سبلمة الشاس مشو، كفّدخ السؤمغ بأعساؿ باششة، كىي أف يأمشػه عمى أمػاليع 
كدمائيع، فإف كاف مغ السؤتسشيغ فقج سمع الشاس مشو، كليذ كل مغ سمع مشو الشاس يكػف 

                                                           

 ،(1/78) ،الكػاكب الجرارؼ في شخح صحيح البخارؼ، الكخماني، انطخ: (22/ 1) ،ابغ رجب ،(فتح البارؼ 1)
لػامع األنػار البيية، الدفاريشي، ، ك (190/ 1) ،بجر الجيغ العيشى ،عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ كانطخ: 

 .(86يب الِقشَّػجي، )قصف الثسخ في بياف عقيجة أىل األثخ، أبػ الص، ك (439/ 1)
 .(263) ،ابغ تيسية ،(اإليساف2)
 .(304،ح/1/68(، )تخؾ الحائس الرـػ، )باب: الحيس( صحيح البخارؼ، كتاب 3)
 .(1/98) ،ابغ رجب ،فتح البارؼ انطخ: (4)
 .(10، ح/1/11َكَيِجِه،)(صحيح البخارؼ، ِكَتاُب اإِليَساِف، الُسْدِمُع َمْغ َسِمَع الُسْدِمُسػَف ِمْغ ِلَداِنِو 5)
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مأمػًنا، فقج ال يؤذؼ أحج، كلكغ ال يأمشػا إليو، خػًفا أف يكػف تخؾ أذاىع خػفًا مشيع، ال إليساف 
فاألعساؿ ليدت مغ أصل اإليساف، بل مغ كسالو، كأف حقيقة اإليساف الترجيق،  (1)في قمبو، 

سغ آمغ كصجؽ بقمبو، تمقائيًا سػؼ يشعكذ ذلظ عمى جػارحو، فتكػف أعسالو كميا صالحة ف
، كيعمع أفَّ هللا سائمو كجػارحو كمخضية لجػ جسيع الشاس، فيجب عمى كل مدمع أف يحفع لدانو

عغ أقػالو كأفعالو، كمحاسُب لو عمييا، كىحا يجؿ عمى دخػؿ جسيع األعساؿ الطاىخة في مدسى 
 (2)فالسدمع يذسل السؤمغ، مسا يجؿ عمى أنيسا بسعشى كاحج، كىحا ما قرجه البخارؼ. اإلسبلـ  

4.   ِ ُيػِشُظ َأْف َيُكػَف َخْيَخ  ":َعْغ َأِبي َسِعيٍج الُخْجِرؼِّ َرِضَي ّللاَُّ َعْشُو، َأنَُّو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ
 (3)" َماِؿ الُسْدِمِع َغَشٌع َيْتَبُع ِبَيا َشَعَف الِجَباِؿ َكَمَػاِقَع الَقْصِخ، َيِفخُّ ِبِجيِشِو ِمَغ الِفَتغِ 

عشج بالشفذ النفخاد عغ السجتسع، كا االعتداؿ أف مغ السدتحبىحا الحجيث يجؿ عمى 
أف تحل عقػبة فتعع الكل، كىحا مغ خذية كالجيغ، ال فيالدبلمة  ألجل اكتدابضيػر الفتغ، 

أف  ىحا الباب كىػ:ب البخارؼ بػّ ف (4)يذسل اإليساف كاإلسبلـ، الجيغك  كساؿ الجيغ، يجؿ عمىكمو 
الفخار ف ،لفع الحجيث، كلع يخد الحقيقة ألنو أرادلع يقل مغ اإليساف ك  ،الفخار مغ الفتغ مغ الجيغ

أف أؼ  السعشى،شعبة مغ شعب اإليساف كسا دؿ عميو  ُيعج الفخار مغ الفتغكلكغ ليذ بجيغ، 
ثع  ،فزل مغ يفخ بجيشو مغ الفتغ يجؿ عمىالحجيث ك  ،ديشو مغ الفتغ خػفو عمىييخب بدبب 

 ،أف ىحا الفعل مغ خراؿ اإلسبلـىػ  ،جعل الغشع خيخ ماؿ السدمع في ىحه الحاؿداللة القػؿ ب
كاإلسبلـ، كىحا يجؿ عمى أنيسا بسعشى كاحج كال فخؽ يذسل اإليساف  الجيغ، ك كاإلسبلـ ىػ الجيغ

  (5) .بيشيسا، كذلظ رأؼ البخارؼ 

َْ  :ِلَقْػِلِو َتَعاَلىذكخ البخارؼ اسع الباب، ثع قاؿ:  .5 ٔا َوىَِس ًْ حُْؤٌُِِ َ ٍِّا كُْو م ٌَ ْغَراُب َ
َ
كَاىَِج األ

ٍَِْا ْشيَ
َ
ٔا أ ُ يَؽ ِعْشَج  َفُيَػ َعَمى َقْػِلِو َجلَّ ِذْكُخُه:[ َفِإَذا َكاَف َعَمى الَحِقيَقِة، 14]الحجخات:كُٔم ِإنه الجِّ

                                                           

 .(207ص) ،ابغ تيسية ،اإليسافانطخ: (1)
انطخ: العقج الثسيغ في ، ك (439/ 2العػاصع كالقػاصع في الحب عغ سشة أبي القاسع، ابغ الػزيخ، )انطخ: (2)

مدألة ، (341/ 2) ،(، انطخ: اإليساف الكبيخ ابغ تيسية45صشخح أحاديث أصػؿ الجيغ، حديغ بغ غّشاـ، )
 .(3026/ 7مخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح نػر الجيغ السبل اليخكؼ القارؼ )، (23ص) ،لذبلا ،افاإليس

يِغ الِفَخاُر ِمَغ الِفَتغِ ، ِكَتاُب اإِليَسافِ  ،(صحيح البخارؼ 3)  .(19، ح/13/ 1)َباُب ِمَغ الجِّ
 .(71/ 1) ،ابغ بصاؿ البخارؼ،شخح صحيح انطخ: (4)
 ،إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ  ،شخح القدصبلني، كانطخ: (97/ 1) ،ابغ رجب، فتح البارؼ انطخ: (5)

 ،لدفيخؼ ا ،شخح البخارؼ = السجالذ الػعطية في شخح أحاديث خيخ البخية ، كانطخ:(102/ 1) ،القدصبلني
(1 /436). 
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ُّ [ 19]آؿ عسخاف: َّللاهِ اإِلْساَلمُ  َْ ُحْلتََو ٌِِْ َْ يَبْخَِؼ َدْيَ اإْلِْشاَلِم دِيًِا ـَيَ ٌَ ، [85]آؿ عسخاف: َو
ِ َعْغ َسْعٍج  ِ أَْعَصى َرْىًصا َكَسْعٌج َجاِلٌذ، َفتَ  ، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ َرُجبًل ُىَػ أَْعَجُبُيْع  َخَؾ َرُسػُؿ ّللاَّ

ي أَلََراُه ُمْؤِمًشا، َفَقاَؿ:  ِ ِإنِّ ِ َما َلَظ َعْغ ُفبَلٍف َفَوّللاَّ ، َفُقْمُت: َيا َرُسػَؿ ّللاَّ َفَدَكتُّ « َأْك ُمْدِمًسا»ِإَليَّ
ي أَلََراُه ُمْؤِمًشا، َقِميبًل، ُثعَّ َغَمَبِشي َما أَْعَمُع ِمْشُو، َفُعْجُت ِلَسَقاَلِتي،  ِ ِإنِّ َفُقْمُت: َما َلَظ َعْغ ُفبَلٍف؟ َفَوّللاَّ

ِ «. َأْك ُمْدِمًسا»َفَقاَؿ:  َيا َسْعُج »، ُثعَّ َقاَؿ: ُثعَّ َغَمَبِشي َما أَْعَمُع ِمْشُو َفُعْجُت ِلَسَقاَلِتي، َكَعاَد َرُسػُؿ ّللاَّ
ي أَلُْعِصي الخَُّجَل، َكَغْيُخُه َأَحبُّ  ًْ قػلو تعالى: ف (1) «ِإَليَّ ِمْشُو، َخْذَيَة َأْف َيُكبَُّو ّللاَُّ ِفي الشَّارِ  ِإنِّ َ كُْو م

ٍَِْا ْشيَ
َ
ٔا أ ُ َْ كُٔم ٔا َوىَِس ٌُِِ كالحؼ  ،يجؿ عمى أف اإلسبلـ يكػف بسعشى االستدبلـ، فيحا الحجيث حُْؤ

مداف كالقمب معًا، كالطاىخ أف اإِلسبلـ قج يكػف عمى الحقيقة كذلظ إذا كاف بالك يحقغ الجـ، بو 
ضاىخًا كذلظ إذا كاف  ،كقج يكػف اإِلسبلـ عمى غيخ الحقيقة ،كالباشغ جسيعًا فيكػف إسبلمًا كإيساناً 

 كيبجكا ،بل مدمع ،أنو ليذ بسؤمغ سعجاً  الخسػؿ أكىع كلحلظ  (2)،بالمداف فقط، مع إنكار القمب
ألف اإليساف  ،باإليساف ألحج ذيجمغ أف ي هزجخ ، كلكشو بعجىا سعجاً  أراد أف يسازح أف الشبي 

كسا يقػؿ لخجل يسازحو كىػ  ،يسا بسعشى كاحجلكشك  (3)باشغ في القمب ال اشبلع لمعبج عميو،
يػىع الحؼ  ىشاؾ كثيٌخ مغ الكبلـ،فيقػؿ: إنسا أنت ابغ أبيو أك ابغ أمو، ك  ،أنو أخ لخجل ييجع

ىػ ك  ،ويق عمى ىحا تخجسة الباب، الجاؿَّ عمفيصاب، السعشى كاحجلكغ في الحقيقة ك  ،فخؽ بػجػد 
 ""َأك ُمدمساً بقػلو:عمى سعج  رّد رسػؿ هللا لحلظ قبل، أف االسبلـ ِإف لع يكغ عمى الحقيقة ال يُ 

فحلظ فيو نيي عغ القصع باإليساف، فيػ كسا تقجـ فيو القػؿ بأنو أمخ باششي،  جـد بإيسانو، ألنو
كسا  ،صخيٌح في أف اإلسبلـ قج ُيػجج بجكف اإليسافك  أمخ ضاىخؼ،ال يعمسو إال هللا، بيشسا اإلسبلـ 

ٍَِْا :قاؿ تعالى ْشيَ
َ
ٔا أ ُ َْ كُٔم ٔا َوىَِس ٌُِِ ًْ حُْؤ َ ٍِّا كُْو م ٌَ ْغَراُب َ

َ
السخاَد  كلكغ[ 14]الحجخات:كَاىَِج األ

ـُ  ََ  لقػلو تعالى: ،كيتبلزماف ،ىػ كاإليساف يقتخف الذخعي الحؼ بالسعشى بو االستدبل إِنٍّ اِّلِي
ِ اإِلْشاَلمُ  لع  فيو تشبيو كإرشاد، فيػ ،مؤمًشابأنو إنكار كػف الخجل ف ، (4)[19]آؿ عسخاف: ِغَِْد اَّللٍّ

التي ك  ،في مثل تمظ األمػر الباششة الحكععمى أنو ال يشبغي لو كتشبيًيا ، الباشغ مغيختبخ حالو 
بلة كالدَّ باألساس  د ااستذيك  (5)كىحا عمى اإلشبلؽ،بلـ، قج تخفى عمى األنبياء عمييع الرَّ

                                                           

ـُ َعَمى الَحِقيقَ ، كتاب اإليساف،(صحيح البخارؼ 1) ـِ َأِك الَخْػِؼ ِمَغ َباُب ِإَذا َلْع َيُكِغ اإِلْسبَل ِة، َكَكاَف َعَمى ااِلْسِتْدبَل
 ، .(27، ح/14/ 1)،الَقْتلِ 

 .(81/ 1) ،ابغ بصاؿالبخارؼ، شخح صحيح انطخ: (2)
 .(131/ 1) ،ابغ رجب ،فتح البارؼ انطخ: (3)
 .(192/ 1) ،بجر الجيغ العيشى ،عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ انطخ: (4)
 .(112/ 1) ،القدصبلني ،= إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ شخح القدصبلني انطخ: (5)
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نفى عشو  ألنو ،الجسمةببقػلو فيو " أْك مدمسًا" فإنو داٌؿ عمى تغايخ بيغ اإليساف كاإلسبلـ  بخارؼ ال
، كلكغ الحؼ تكمع عشو سعج، يبجك أنو ثبتت التخجسةكعميو اسع السؤمغ، مع إثبات لقب السدمع، 

... كمحرل ما ذكخه كاستجؿ  "قاؿ الحافع: ،(1)خسػؿالكمشقبٍة كرتبٍة، عشج هللا، كعشج  ةذك مكان
كيشفع عشج هللا، كعميو  ،كىػ الحؼ يخادؼ اإليساف ،بو أف اإلسبلـ يصمق كيخاد بو الحقيقة الذخعية

ِ اإِلْشاَلمُ  قػلو تعالى ََ ِغَِْد اَّللٍّ ا َدْيَ كقػلو تعالى:  [،19]آؿ عسخاف: إِنٍّ اِّلِي َٓ ا وََسْدَُا ذِي ٍَ َذ
ٍِنيَ  ْصيِ ٍُ ْ ََ ام (2)."[36]الحاريات: َبيٍْج ٌِ

ـُ َحْيُث كقاؿ أيزًا:"   ْسبَل يَساَف ُىَػ اإْلِ َما َبيََّغ ِلْمَػْفِج َأفَّ اإْلِ
ـَ ُىَشا َكَقْػُلُو َكَقػؿ هللا َأؼ َمَع ما ْسبَل َخ ِبِو اإْلِ ِتِيْع ِبَسا َفدَّ َخُه ِفي ِقرَّ ـَ  َفدَّ ْسبَل دلت َعَمْيِو اآْلَيُة َأفَّ اإْلِ

ـَ كَ  ْسبَل يُغ َفاْقَتَزى َذِلَظ َأفَّ اإْلِ يَساَف ُىَػ الجِّ يُغ َكَدؿَّ َعَمْيِو َخَبُخ َأِبي ُسْفَياَف َأفَّ اإْلِ يَساَف ُىَػ الجِّ اإْلِ
ُل َكبَلِموِ    (3)...". َأْمٌخ َكاِحٌج َىَحا ُمَحرَّ

ـُ ُيَعمُِّسُكْع "َلُو، ُثعَّ َقاَؿ: َكَبَياِف الشَِّبيِّ اؿ: ذكخ البخارؼ اسع الباب، ثع ق .6 بَل َجاَء ِجْبِخيُل َعَمْيِو الدَّ
َكَمْغ ِلَػْفِج َعْبِج الَقْيِذ ِمَغ اإِليَساِف، َكَقْػِلِو َتَعاَلى:  َفَجَعَل َذِلَظ ُكمَُّو ِديًشا، َكَما َبيََّغ الشَِّبيُّ  "ِديَشُكعْ 

ـِ ِديًشا َفَمْغ ُيْقَبَل ِمْشوُ َيْبَتِغ َغْيَخ اإْلِ   َعْغ َأِبي ُىَخْيَخةَ  ، ثع أكرد الحجيث فقاؿ:[85]آؿ عسخاف: ْسبَل
 َُّقاَؿ: َكاَف الشَِّبي ، :اإِليَساُف َأْف ُتْؤِمَغ  "َباِرًزا َيْػًما ِلمشَّاِس، َفَأَتاُه ِجْبِخيُل َفَقاَؿ: َما اإِليَساُف؟ َقاَؿ

ِ َكَمبَلِئَكتِ  ـُ: َأْف َتْعُبَج "ِو، َكُكُتِبِو، َكِبِمَقاِئِو، َكُرُسِمِو َكُتْؤِمَغ ِباْلَبْعثِ ِباّللَّ ؟ َقاَؿ:" اإِلْسبَل ـُ . َقاَؿ: َما اإِلْسبَل
َكاَة الَسْفُخكَضَة، َكَتُرػـَ َرَمَزاَف ". َقاؿَ  َؼ الدَّ بَلَة، َكُتَؤدِّ ا : مَ ّللاََّ، َكاَل ُتْذِخَؾ ِبِو َشْيًئا، َكُتِقيَع الرَّ

اَعُة؟ َقاَؿ:" َما "َأْف َتْعُبَج ّللاََّ َكَأنََّظ َتَخاُه، َفِإْف َلْع َتُكْغ َتَخاُه َفِإنَُّو َيَخاؾَ "اإِلْحَداُف؟ َقاَؿ: ، َقاَؿ: َمَتى الدَّ
اِئِل، َكَسُأْخِبُخَؾ َعْغ َأْشَخاِشَيا: ِإَذا َكَلَجِت اأَلَمُة رَ  بََّيا، َكِإَذا َتَصاَكَؿ ُرَعاُة الَسْدُئػُؿ َعْشَيا ِبَأْعَمَع ِمَغ الدَّ

ِإفَّ ّللاََّ ِعْشَجُه ِعْمُع :اإِلِبِل الُبْيُع ِفي الُبْشَياِف، ِفي َخْسٍذ اَل َيْعَمُسُيغَّ ِإالَّ ّللاَُّ " ُثعَّ َتبَل الشَِّبيُّ 
اَعةِ  كهُ "[ اآلَيَة، ُثعَّ َأْدَبَخ َفَقاَؿ:34]لقساف: الدَّ َىَحا ِجْبِخيُل َجاَء ُيَعمُِّع  "ًئا، َفَقاَؿ:َفَمْع َيَخْكا َشيْ  "ُردُّ

ِ: "،الشَّاَس ِديَشُيعْ    (4)". َجَعَل َذِلَظ ُكمَُّو ِمَغ اإِليَسافِ  "َقاَؿ َأُبػ َعْبِج ّللاَّ

                                                           

الحمل اإلبخيدية مغ التعميقات ، كانطخ: (187/ 1) ،الكذسيخؼ ،فيس البارؼ عمى صحيح البخارؼ انطخ: (1)
بجر الجيغ  ،عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ، كانطخ: (18/ 1) ،البازية عمى صحيح البخارؼ، بغ باز

/ 1)،لقدصبلني، اشخح القدصبلني = إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ : كانطخ ،(283/ 1) ،العيشى
140). 

 .(295/ 1(الشكت عمى صحيح البخارؼ، ابغ حجخ، )2)
 .(114/ 1)،ابغ حجخ ،(فتح البارؼ 3)
ـِ، َكاإِلْحَداِف، َكِعْمِع َعِغ اإِليَساِف،  ُسَؤاِؿ ِجْبِخيَل الشَِّبيَّ  :َبابُ ِكَتاُب اإِليَساِف،،(صحيح البخارؼ 4) َكاإِلْسبَل

اَعةِ   .(50، ح/1/19) ،الدَّ
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الترجيق  مغ ،كالباششة ،الطاىخة ياكضائفك ىحا الحجيث مذتسل عمى شخح جسيع العبادات  .7
كغيخ ذلظ مسا فخض هللا  الدخائخ،فييا، كفي حفع خبلص اإلك  ،أعساؿ الجػارحمغ ك  ،اإليسافك 

كىحا الحجيث أيزًا فيو السصابقة  (1)،إليو راجعةكميا الذخيعة الجيغ ك حتى إف عمـػ  تعالى كشخع،
فسخاده بيحا الكبلـ: أف  "،جعل ذلظ كمو مغ اإليسافو:" لػ قبالبخارؼ لمتخجسة ضاىخة، كقج عقب 

مع  بأف كمو ديشًا، سؤاؿ جبخيل، كجػاب الشبي عمييسا الدبلـ، مغ سسى جسيع ما ذكخه  الشبي 
كغخضو اإلشارة بو االسبلـ ىشا،  تخجعما بيَّغ لػفج عبج القيذ مغ اإليساف، كبيشو في قرتيع بسا 

محىب جساعة مغ ، ك و محىبوبأن كىحا كسا ُذكخ مشح البجايةأف اإليساف كاإلسبلـ كاحج،  إلى
طاىخ الحجيث أف اإِلسبلـ ف (2)،كاحجمعشى عبارات عغ  ،الجيغيخػ أنيسا ك حيث  السحجثيغ،

كاإِلسبلـ عمى األعساؿ  ،كاإِليساف حقيقتاف متبايشتاف، كأف اإِليساف يصمق عمى األعساؿ الباششة
ْخِع ِبَسْعَشى اأْلَْعَساِؿ الطَّاِىَخةِ  ، يقػؿ ابغ باديذ: "الطاىخة ـُ ِفي ِلَداِف الذَّ ْسبَل كضاىخ  (3)"ِيِجيُء اإْلِ

كسا في حجيث جبخيل ىحا، كإذا افتخقا  تبايغ معشاىسا،أنيسا إذا اجتسعا  يجؿ عمى الشرػص
كاإِلسبلـ معًا، كإذا ذكخ اإِلسبلـ  لسعشى اإِليساف ،فإذا ذكخ اإِليساف كحجه كاف جامعاً  ،اجتسعا

ل اسساف يجؿ عمى أنيسا في األصما كىحا  ،اإِليساف معاً ك  كحجه كاف جامعًا لسعشى اإِلسبلـ
    (4)، كىحا ما قرجه البخارؼ.لحقيقة كاحجة

ِ  الشُّْعَساَف ْبَغ َبِذيخٍ عغ  .8 ـُ َبيٌِّغ،  َيُقػُؿ: َسِسْعُت َرُسػَؿ ّللاَّ َيُقػُؿ:" الَحبَلُؿ َبيٌِّغ، َكالَحَخا
ِو، َكَمْغ َكَقَع َكَبْيَشُيَسا ُمَذبََّياٌت اَل َيْعَمُسَيا َكِثيٌخ ِمَغ الشَّاِس، َفَسِغ اتََّقى الُسَذبََّياِت اْسَتْبَخَأ ِلِجيِشِو َكِعْخِض 

ُبَياِت: َكَخاٍع َيْخَعى َحْػَؿ الِحَسى، ُيػِشُظ َأفْ  ُيَػاِقَعُو، َأاَل َكِإفَّ ِلُكلِّ َمِمٍظ ِحًسى، َأاَل ِإفَّ ِحَسى  ِفي الذُّ
ِ ِفي َأْرِضِو َمَحاِرُمُو، َأاَل َكِإفَّ ِفي الَجَدِج ُمْزَغًة: ِإَذا َصَمَحْت َصَمَح الَجَدُج ُكمُُّو، َكِإَذا َفَدجَ  ْت ّللاَّ

  (5).َفَدَج الَجَدُج ُكمُُّو، َأاَل َكِىَي الَقْمُب"

                                                           

 .(171/ 3التػضيح لذخح الجامع الرحيح ابغ السمقغ سخاج الجيغ أبػ حفز )انطخ: (1)
 .(208/ 1) ،ابغ رجب ،(فتح البارؼ 2)
 .(43ص) ،ابغ باديذ ،(العقائج اإلسبلمية3)
حسدة دمحم ،مشار القارؼ شخح مخترخ صحيح البخارؼ ، كانطخ: (191/ 1) ،ابغ رجب، فتح البارؼ انطخ: (4)

التػضيح لذخح الجامع ، (225/ 1) ،الكذسيخؼ ،فيس البارؼ عمى صحيح البخارؼ  ، كانطخ:(139/ 1)،قاسع
 ،الكػاكب الجرارؼ في شخح صحيح البخارؼ ، كانطخ: (3/186الرحيح، ابغ السمقغ سخاج الجيغ أبػ حفز، )

 .(200/ 1) ،الكخماني
 .(52، ح/1/20) َفْزِل َمِغ اْسَتْبَخَأ ِلِجيِشِو، :َبابُ ِكَتاُب اإِليَساِف،،(صحيح البخارؼ 5)
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كقج  ،كىػ أحج األحاديث التي مجار الجيغ عمييا ،ىحا الحجيث حجيث عطيعغ رجب:" قاؿ اب .9
الحبلؿ  يخبخ الشبي عميو الربلة كالدبلـ، أف حجيثىحا ال ففي (1)"،قيل: إنو ثمث العمع أك ربعو

كسا كضحو القخآف الكخيع، كالدشة الشبػية في ، ككاضح أيزاً  كالحخاـ بيغككاضح، غ بيّ 
 خبلص لجيغ هللاإلكىػ  ،باشغالعسل  يجب عمى كل مدمع، أف يخاعي نرػصيسا، كالحؼ

كىػ األقػاؿ كاألفعاؿ،  ،طاىخالعسل  أف يخاعييجخل تحت مدسى اإليساف شبعًا، ك ىحا ، ك تعالى
ثع  (2)،اتكمدتحب ات،كاجبفخكض، ك سا شخع لشا مغ م ذلظك  ،تحت مدسى اإلسبلـىحا كيجخل 

أركانًا أف لو ك  كالترجيق، اإِليسافحيث مػشغ كىػ القمب،  ،عسػدركيدة أساسية ك غ أف لمجيغ بيّ 
الذيادتاف،  ، كىي:السعمػمة، كالتي نّز عمييا رسػؿ هللا الخسدُة األركاف ضاىخة، كىي 

ـُ كالحجُّ كالدكاُة، ، كىي الكبائخ السشرػصة، ُمحخمة قصعاً حجكدًا معمػمة جعل ك  كالربلُة كالريا
كإذا صمح كاستقاـ، صمح  فالشية عبػدية القمب،( 3) اُت اإلسبلـ،ميسكسا ىػ معمػـ، ُتعج  افيح

، إذا استقامت كصمحت، كاف ذلظ بدبب صبلح القمب كالعسل عبػدية الجػارح عسل الجػارح،
 (4)كصجقو.

كىحا دليل عمى أف اإلسبلـ، كالحؼ ىػ عسل الجػارح، كاإليساف، الحؼ ىػ عسل القمب،  .10
اْسَتْبَخَأ يتزسشاف السعشى ذاتو، كأف كبلىسا يكسبلف بعزيسا البعس لتبلـز معشاىسا، كقػلو:" 

يجؿ عمى أف الجيغ ىػ اإليساف كاإلسبلـ، ككميع عبارات لسعشى كاحج، كىحا ىػ محىب  "،ِلِجيِشوِ 
 ماـ البخارؼ رحسو هللا تعالى. اإل

َقاَؿ: ُكْشُت َأْقُعُج َمَع اْبِغ َعبَّاٍس ُيْجِمُدِشي َعَمى َسِخيِخِه َفَقاَؿ: َأِقْع ِعْشِجؼ   َعْغ َأِبي َجْسَخةَ   .11
ا َأَتُػا الشَِّبيَّ َحتَّى َأْجَعَل َلَظ َسْيًسا ِمْغ َماِلي َفَأَقْسُت َمَعُو َشْيَخْيِغ، ُثعَّ َقاَؿ: ِإفَّ َكْفَج َعْبِج القَ   ْيِذ َلسَّ

َمْخَحًبا ِبالَقْػـِ، َأْك ِبالَػْفِج، َغْيَخ َخَداَيا َكاَل "َقاُلػا: َرِبيَعُة. َقاَؿ: "-َأْك َمِغ الَػْفُج؟  -َمِغ الَقْػـُ؟ "َقاَؿ: 
ـِ، َكَبْيَشَشا َكَبْيَشظَ "َنَجاَمى ْيِخ الَحَخا ِ ِإنَّا اَل َنْدَتِصيُع َأْف َنْأِتيَظ ِإالَّ ِفي الذَّ َىَحا  ، َفَقاُلػا: َيا َرُسػَؿ ّللاَّ

اِر ُمَزَخ، َفُسْخَنا ِبَأْمٍخ َفْرٍل، ُنْخِبْخ ِبِو َمْغ َكَراَءَنا، َكَنْجُخْل ِبِو الَجشََّة، َكَسَأُلػ  ُه َعِغ الَحيُّ ِمْغ ُكفَّ
ِ َكْحَجُه، َقاَؿ: َأَتْجُركَف َما اإِليَساُف " اأَلْشِخَبِة: َفَأَمَخُىْع ِبَأْرَبٍع، َكَنَياُىْع َعْغ َأْرَبٍع، َأَمَخُىْع: ِباإِليَساِف ِباّللَّ

                                                           

 .(224/ 1) ،ابغ رجب ،(فتح البارؼ 1)
كتحكخة أكلي األلباب في شخيقة الذيخ دمحم بغ  ،التػضيح عغ تػحيج الخبلؽ في جػاب أىل العخاؽانطخ: (2)

 .(307ص) ،بغ دمحم بغ عبج الػىابسميساف بغ عبج هللا  ،عبج الػىاب
 .(376/ 2العػاصع كالقػاصع في الحب عغ سشة أبي القاسع، ابغ الػزيخ، )انطخ: (3)
 .(56/ 1) ، القدصبلني،شخح القدصبلني = إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ انطخ: (4)
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ِ َكْحَجهُ  ـُ َشَياَدُة َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَُّ " َقاُلػا: ّللاَُّ َكَرُسػُلُو أَْعَمُع، َقاَؿ: "ِباّللَّ ِ، َكِإَقا  َكَأفَّ ُمَحسًَّجا َرُسػُؿ ّللاَّ
ـُ َرَمَزاَف، َكَأْف ُتْعُصػا ِمَغ الَسْغَشِع الُخُسَذ  َكاِة، َكِصَيا بَلِة، َكِإيَتاُء الدَّ  ( 1) ".الرَّ

كقع ىػ اإلسبلـ، كذلظ ألنو أأف اإليساف في ىحا الحجيث الجاللة كاضحة كضاىخة عمى   .12
الطاىخة كعسل  عمى األعساؿ ،اإلقخار بذيادة التػحيجالقمب، كىػ ، كالحؼ ىػ عسل اإليساف
إقاـ الربلة، كإيتاء الدكاة، كصياـ رمزاف، كأداء الخسذ،  ىي، ك كالتي ىي اإلسبلـ ،الجػارح

 أعمسيع أف أداء الخسذ مغ اإليساف، ألنيع كانػا مجاكريغ لكفار مزخ، ككانػا أىل جياد كك 
كإف كاف خارًجا عغ اإليساف، لكشو معجكٌد عشج البخارؼ مغ  ضمع كنكاية ليع، كإعصاء الخسذ

نو داخٌل في إيتاء الدكاة، ألنو أيًزا مغ نػعو، كقج عّج البخارؼ أف القياـ بو، إاإليساف، كقيل: 
فاالعتقاد، كاألعساؿ، ليدت مغ اإليساف، أك مغ  (2)كجسيع األشياء الستعمقة باإليساف، إيساٌف،

  (3)لجسمة تجؿ كميا عمى شيء كاحج، كجساعيا الجيغ.اإلسبلـ، بل ىي تفريل 
ِ " ، َقاَؿ: َعْغ َجِخيِخ ْبِغ َعْبِج ّللاَِّ   .13 َكاِة،  َباَيْعُت َرُسػَؿ ّللاَّ بَلِة، َكِإيَتاِء الدَّ ـِ الرَّ َعَمى ِإَقا

 (4".)َكالشُّْرِح ِلُكلِّ ُمْدِمعٍ 
يُغ " بّػب اإلماـ البخارؼ ىحا الباب باسع .14 ..." كفيو مصابقة ضاىخة لمتخجسة، يعشي الشَِّريَحةُ الجِّ

، كسا يقع عمى القػؿ ،تدسى ديًشا كإسبلًما، كأف الجيغ يقع عمى العسلك  ،أف الشريحة لكل ُمدمع
كىحا ُيعج كمسة جامعة لكل خيخ يؤمغ بو الفخد، ككل شخ يبتعج كيشتيي عشو، كفي ذلظ داللة 

ات مختمفة تحسل معشى كاحج، فقج أراد البخارؼ مغ عمى أف اإلسبلـ كاإليساف كالجيغ، عبار 
التخجسة، كقػع الجيغ عمى العسل، حيث سسى الجيغ نريحة، كفي ذلظ رد عمى مغ قاؿ أف 

 ،رح السدمع ألخيو السدمعإذ نُ  و مع بعس،مدتمـد بعزكالسعشى  (5)اإلسبلـ قػؿ ببل عسل،
 نريحة السدمسيغ شخشاً  جعل رسػؿ هللا إذ  ،إنسا ىػ فخع اإليساف باهلل كرسػلو ،لكػنو مدمساً 

                                                           

 .(53، ح/1/20) ،اإِليَسافِ َباٌب: َأَداُء الُخُسِذ ِمَغ ِكَتاُب اإِليَساِف،،(صحيح البخارؼ 1)
 ،فيس البارؼ عمى صحيح البخارؼ ، كانطخ: (1/118شخح صحيح البخارؼ، ابغ بصاؿ، )انطخ: (2)

 .(208/ 1) ،الكخماني ،الكػاكب الجرارؼ في شخح صحيح البخارؼ ، كانطخ: (233/ 1) ،الجيػبشجؼ
التػضيح عغ تػحيج الخبلؽ ، كانطخ: (73/ 1) ،السباركفػرؼ  ،مخعاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيحانطخ: (3)

 ، سميساف بغ عبج الػىاب،في جػاب أىل العخاؽ كتحكخة أكلي األلباب في شخيقة الذيخ دمحم بغ عبج الػىاب
 .(123ص)
ِة ، كتاب اإليساف، باب: قػؿ الشبي صحيح البخارؼ (4) ِ َكِلَخُسػِلِو َكأِلَِئسَّ يُغ الشَِّريَحُة: ّللَّ الُسْدِمِسيَغ " الجِّ

ِتِيْع"  (.57، ح/1/21، )َكَعامَّ
، كانطخ: (129/ 1) ،ابغ بصاؿ البخارؼ،شخح صحيح ، كانطخ: (423/ 1) ،ابغ مشجه ،اإليسافانطخ: (5)

 .(322/ 1)،بجر الجيغ العيشى ،عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ 
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، فالسدمع كالسؤمغ يحسبلف الرفات يسايشيبايع عميو كالربلة كالدكاة، كلحلظ قخف ب ،في الجيغ
  (1)ذاتيا، كال يػجج فخؽ في السعشى، ألف كبلىسا مكسٌل لآلخخ.

 وخالصة القؾل في معتقج البخاري:

عغ اآلخخ، فاإليساف كإف كاف محمو ف اإليساف كاإلسبلـ، قخيشاف ال يشفظ أحجىسا أ
القمب، فإف اإلسبلـ يكػف في الطاىخ بعسل الجػارح، كبقػة اإليساف، يديج عسل الجػارح كُيثسخ، 
كلػال اإليساف كالترجيق الحؼ محمو القمب، لسا صمحت األعساؿ الطاىخة، التي أساسيا اإلسبلـ، 

ًا، الرتباط أعساؿ القمػب )اإليساف(، بأعساؿ كقج اىتع اإلماـ البخارؼ في إيزاح ىحه السدألة كثيخ 
 ػ يقػ  والجػارح )اإلسبلـ(، فالسدمع الحؼ يقػـ بعسل الرالحات كيرُجر بجافع اإليساف، فإف إيسان

سساف أك إكيديج، إلى أف يقػد صاحبو إلى أعالي الجشاف، كمغ ىشا كاف اإليساف كاإلسبلـ 
يسا معشياف متبلزماف لبعزيسا البعس، كال يكػف فمرصمحاف لسعشى كاحج عشج البخارؼ، 

أحجىسا إال بػجػد اآلخخ، ككبلىسا بسعشى الجيغ، فالجيغ كاإليساف كاإلسبلـ، كميع عبارات 
 مختمفة لسعشى كاحج، كىحا ىػ محىب اإلماـ البخارؼ رحسو هللا تعالى. 

  

                                                           

الكػاكب ، كانطخ: (151/ 1) ،نيالقدصبل ،شخح القدصبلني = إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ انطخ: (1)
،أعبلـ الحجيث )شخح صحيح البخارؼ(، كانطخ: (219/ 1) ، الكخماني،الجرارؼ في شخح صحيح البخارؼ 

 .(187/ 1)، الخصابي
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 الثانيالسظمب 
 الكميشي عشج الفخق بيؽ اإليسان واإلسالم



 مفيؾم اإليسان واإلسالم عشج الكميشي:أواًل:  

كمعخفة  ،كىي معخفة هللا ،عمى ثبلثة أمػر فقط الكميشي اقترخ مفيػـ اإليساف عشج
 االثشااإليساف باألئسة  ػاأدخمف رسػلو، كمعخفة األئسة السعرػميغ، كاإلقخار كالترجيق بيع،

 (1) .في مدسى اإليساف ،عذخ

 ،ثبلثة: الترجيق بػحجانية هللا تعالى في ذاتو اإليسافأصػؿ  "قاؿ السحقق الصػسي:
كالترجيق  ،مامة األئسة السعرػميغإكالترجيق ب ،كالعجؿ في أفعالو، كالترجيق بشبػة األنبياء

  (2) ."أنو صمى هللا عميو كآلو حكع بيا، دكف ما فيو الخبلؼ كاالستتار باألحكاـ التي يعمع يقيشاً 

عغ العبلء، عغ الكافي،  يخار فقط دكف عسل، جاء فكاإلسبلـ عشج الكميشي عبارة عغ إق
" االيساف إقخار كعسل، كاالسبلـ إقخار ببل عسل "دمحم بغ مدمع، عغ أحجىسا )عمييسا الدبلـ( قاؿ:

فقاؿ ديغ هللا  سبلـ؟قمت لو: ما اإل "عغ أبي عبج هللا )عميو الدبلـ( قاؿ:، و أيزاً جاء في، ك (3)
أف تكػنػا حيث كشتع كبعج أف تكػنػا فسغ أقخ بجيغ هللا فيػ  سبلـ كىػ ديغ هللا قبلاإل إسسو
  (4)."بو فيػ مؤمغ كمغ عسل بسا أمخ هللا  ،مدمع

يعشي أف اإلسبلـ ىػ اإلقخار، كاإلقخار بالصبع كسا ىػ معمػـ عشيع ىػ اإلقخار باألئسة، 
عميو الدبلـ، إال أنيع كإف كانػا يقػلػف اإلقخار يتزسغ ما جاء مغ عشج هللا كما جاء بو الخسػؿ 

، كاإليساف ىػ األعساؿ الطاىخة -افتخاًء كتدكيخاً  -يعجكف ما جاء بو الشبي ىػ اإلقخار باألئسة
 الشاتجة عغ اإلقخار كبسا أمخ هللا بو.

أك  ،اإلسبلـ عبارة عغ الترجيق بالتػحيج كالخسالةفيقػؿ:"  شارح أصػؿ الكافيثع يأتي 
أك عغ االثشيغ  ،أك عغ السجسػع ،تياف باألعساؿ الطاىخةاإل أك عغ ،عغ اإلقخار بالذيادتيغ

                                                           

 (تقجـ ذكخه بالتفريل، في السبحث كالسصمب الثاني، مغ الفرل األكؿ.1)
 (. 66/128، )العبلمة السجمدي ،(بحار األنػار2)

 .(.2/38الكافي، الكميشي، كتاب اإليساف كالكفخ، باب: ندبة االسبلـ، )(3)
أف االسبلـ يحقغ بو الجـ ]كتؤدػ بو األمانة[ كأف الثػاب عمى باب: ، كتاب اإليساف كالكفخ،الكميشي ،(الكافي4)

 (.2/24)، االيساف
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فقج  (1)."اإليساف أما الترجيق السحكػر مع الترجيق بالػالية أك ىحا مع اإلقخار كالعسلك مشيا، 
فاضصخب كلع يثبت عمى تعخيف، فتارة يتكمع عغ معشى اإلسبلـ أنو إقخار، كتارة  اإلسبلـ عّخؼ

اؿ ضاىخة، كإما جسيعيع، كإما اثشيغ مشيا، ثع عّخؼ اإليساف بشحػ ترجيق، كثالثة إقخار مع أعس
ذلظ التخدد كعجـ التأكج، فقاؿ ىػ الترجيق مع اإلقخار بالػالية، أك اإلقخار بالػالية مع العسل، 

 كىل الترجيق يختمف عغ اإلقخار؟ 

ِ  كقاؿ القسي اإلسبلـ مغ قػؿ هللا تعالى: ََ ِغَِْد اَّللٍّ [، 19]آؿ عسخاف: اإِلْشاَلمُ إِنٍّ اِّلِي
 :أنو ىػب فعّخفػه (2)."يساف ترجيقاً كألكليائو كىػ الترجيق، كقج سسى هللا اإل، التدميع هلل ىػ:"

 يعشي اإلقخار عمى حج قػؿ الكميشي. (3)،التدميع هلل كألكليائو، كىػ الترجيق

 اه الكميشيرك كادعػا لئلسبلـ أركانًا ستة يقػـ عمييا كُيشتفى بانتفاء كاحجة مشيا، بجليل ما 
ندبغ أل "أنو قاؿ: قاؿ أميخ السؤمشيغ )عميو الدبلـ(: ،في خصبة لو عغ أميخ السؤمشيغ 

 ،التدميعسبلـ ىػ إال بسثل ذلظ: إف اإل ،كال يشدبو أحج بعجؼ ،ال يشدبو أحج قبمي ،سبلـ ندبةاإل
قخار ىػ العسل، كالعسل ىػ قخار، كاإلكالترجيق ىػ اإل ،لترجيقاكاليقيغ ىػ  ،كالتدميع ىػ اليقيغ

كلكغ أتاه مغ ربو فأخحه، إف السؤمغ يخػ يقيشو في  ،األداء، إف السؤمغ لع يأخح ديشو عغ رأيو
عتبخكا إنكار الحؼ نفدي بيجه ما عخفػا أمخىع، فا كالكافخ يخػ إنكاره في عسمو، فػ ،عسمو

أف ، كيػضح شارح أصػؿ الكافي معشى ىحه الخكاية، ب(4) "الكافخيغ كالسشافقيغ بأعساليع الخبيثة
ِ اإِلْشاَلمُ  بقػلو: اإلسبلـ كىػ ديغ هللا الحؼ أشار إليو  ََ ِغَِْد اَّللٍّ يتػقف حرػلو  ،إِنٍّ اِّلِي

الخضا بحكع هللا كقزائو كىػ  :التدميعاألكؿ: األمخ  ،مشيا ةيشتفى بانتفاء كاحجك أمػر  عمى ستة
 الثالث:ك ثػاب كعقاب، أف ىشاؾ اليػـ اآلخخ ك اإليساف بأف ىشاؾ الثاني: اليقيغ باهلل ك ك ، كقجره

 )كيقرجكف بحلظ األئسة(، ىػ اإليساف الخالز، الخابع: اإلقخار بسا يجب اإلقخار بو،ك الترجيق 
 ،عمى سابقو متػقف كلٌ ك  ،ما نجب إليوك هللا الخامذ: العسل بالجػارح، الدادس: أداء ما فخض 

 (5).اإلسبلـ شوعإذا انتفى، فإنو يشتفي ككل كاحج 

فيحه األمػر أك األركاف كسا يّجعػف، التي يتػقف عمييا تعخيف اإلسبلـ، أصبحت كأنيا 
أركاف اإليساف الدتة التي عمييا أىل الدشة كالجساعة، كالثابتة نرًا، باستثشاء اإلقخار باألئسة، 

                                                           

 (.8/83، )السازنجراني ،(شخح أصػؿ الكافي1)
 (.1/99، )عمي بغ إبخاىيع القسي ،(تفديخ القسي2)
 (.2/259، )الذيخ الصبخسي ،(تفديخ مجسع البياف3)
 (.2/45(الكافي، الكميشي، كتاب اإليساف كالكفخ، باب: ندبة االسبلـ، )4)
 (.8/138، )السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافيانطخ: (5)
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، كالخمػص مغ فيل ىحا ىػ تعخؼ اإلسبلـ، الحؼ ىػ االستدبلـ كالخزػع كالحؿ الكامل هلل 
خؾ؟ فبل وهللا إنيع لع كلغ يحققػا ىحا السعشى بأقػاليع تمظ، كلع يخمرػا مغ الذخؾ كذلظ الذ

بإشخاكيع األئسة في بعس الرفات اإلليية، كسا ُذكخ سابقًا في الفرػؿ الستقجمة مغ ىحا 
 البحث.

 ثانيًا: الفخق بيؽ اإليسان واإلسالم عشج الكميشي:

 لذيعة اإلمامية، ىل ىشاؾ فخؽ عشجكا الكميشيعشج كبعج التعخيف لئلسبلـ كاإليساف 
 :بيغ معشييسا أـ ال الكميشي

اإلمامية مسا ثبت في كتاب الكافي خاصة، كباقي كتب الذيعة عامة، بأف الذيعة إّف    
، كأّف لكل كاحج مشيسا معشى مختمف عغ اآلخخ، فاإلسبلـ ئليسافليخ اغماتفقت عمى أف اإلسبلـ 

، غيخ مفيػـ اإل كاتفقت اإلمامية عمى أف اإلسبلـ غيخ :" الذيخ السفيجيقػؿ يساف، لو مفيـػ
، كأف الفخؽ بيغ ىحيغ السعشييغ في كليذ كل مدمع مؤمشاً  ،اإليساف، كأف كل مؤمغ فيػ مدمع

مغ أىل  -ككافقيع عمى ىحا القػؿ السخجئة كأصحاب الحجيث، كسا كاف في المداف ،الجيغ
  (1)."-الدشة

مفيـػ ضحة السقرج كالسخاد، كثابتة عمى السعاني التي ذكخكىا، كاكلكغ ىل السفاىيع أك 
 .كاحج، ىحا ما سيتزح في الدصػر التالية

 :هللا عميو الدبلـ عغ قػؿ هللا  عغ جسيل بغ دراج قاؿ: سألت أبا عبججاء في الكافي،  .1
ٔا  ُ َْ كُٔم ٔا َوىَِس ٌُِِ ًْ حُْؤ َ ٍِّا كُْو م ٌَ ْغَراُب َ

َ
َِاكَاىَِج األ ٍْ ْشيَ

َ
ًْ  أ اُن ِِف كُئُبُِس ٍَ ي ا يَْدُخِو اإْلِ ٍٍّ َ  َوم

  (2)."أال تخػ أف اإليساف غيخ اإلسبلـ "[  فقاؿ لي:14]الحجخات:
يساف سبلـ كاإلسبلـ قمت لو: أفخؽ بيغ اإليساف كاإلسألتو عغ اإل "عغ سساعة بغ ميخاف قاؿ: .2

سبلـ مثل الكعبة الحخاـ مغ يساف كاإلفأضخب لظ مثمو؟ قاؿ: قمت: أكرد ذلظ، قاؿ: مثل اإل قاؿ:
الحـخ قج يكػف في الحـخ كال يكػف في الكعبة كال يكػف في الكعبة حتى يكػف في الحـخ كقج 

، قاؿ: قمت: فيخخج مغ االيساف حتى يكػف مدمساً  كال يكػف مؤمشاً  كال يكػف مؤمشاً  يكػف مدمساً 
دخل  بلـ أك الكفخ. كقاؿ: لػ أف رجبلً ؟ قاؿ: نعع، قمت: فيريخه إلى ماذا؟ قاؿ: إلى اإلسءشي

الكعبة فأفمت مشو بػلو اخخج مغ الكعبة كلع يخخج مغ الحـخ فغدل ثػبو كتصيخ، ثع لع يسشع أف 
                                                           

 (.48)ص ،الذيخ السفيج ،(أكائل السقاالت1)
أف االسبلـ يحقغ بو الجـ ]كتؤدػ بو األمانة[ كأف الثػاب عمى : بابكتاب اإليساف كالكفخ،  (الكافي، الكميشي،2)

 (.24/ 2، )االيساف
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اخخج مغ الكعبة كمغ الحـخ كضخبت  دخل الكعبة فباؿ فييا معانجاً  يجخل الكعبة كلػ أف رجبلً 
  (1)."عشقو

كل مؤمغ مدمع، كليذ كل مدمع معشى ىحه الخكاية، بأف  الذيخ الرجكؽ كيػّضح  
ليذ كل بالعكذ دخل السدجج، ك يكػف  إنوجخل الكعبة، في الحؼسثل الكعبة كالسدجج، فكمؤمغ، 

  (2)، كىكحا اإلسبلـ ليذ كل مغ دخمو أصبح مؤمشًا.دخل الكعبةيكػف قج مغ دخل السدجج، 

يساف ما جدء اإلإفاإلسبلـ كاإليساف:"  ـاإلسبلفي الفخؽ بيغ  شارح أصػؿ الكافيكيقػؿ 
 ،فالجاخل في اإلسبلـ ،غيخ ذلظ الذيء ،أك حجه ،أك حج مغ حجكده، كمغ البيغ أف جدء الذيء

أك في حج  ،كلكشو أضيف إلى اإليساف بالجخػؿ في جدئو ،كليذ بسؤمغ ،غيخ داخل في اإليساف
الحؼ ندؿ مغ عشج هللا عمى رسػلو إلسبلـ ىػ الجيغ ، اكخخج بحلظ مغ مشدؿ الكفخ ،مغ حجكده

كالعتخة مغ  ،حكامو مغ الكتابأ نأخحف أمخنا الخسػؿ أك  ،فزل خمقو دمحم صمى هللا عميو كآلوأك 
  (3)"بعجه

أميخ السؤمشيغ أف  ،شخح كمسات أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالبكجاء في كتاب 
في تفديخه أميخ السؤمشيغ قػؿ في  عبج الػىاب"، فقاؿ السخجع ال شخؼ أعد مغ االسبلـ" قاؿ:

سبلـ ف معشى اإلإف لآلخخ،لكل معشى مغايخ  ليحه الخكاية عغ الفخؽ بيغ اإلسبلـ كاإليساف فقاؿ:"
يساف ىػ الترجيق بسا أخبخ بو هللا تعالى عمى كالخزػع ألكامخه كنػاىيو، كمعشى اإل االنقيادىػ 

بحيث ال  ،كمياً  رجيق القمبي لدكماً تالباششي يمدمو ال االنقيادف أال إ ،فيسا متغايخاف ،لداف رسػلو
مثل  ،خخال يشفظ أحجىسا مغ اآل ،فيكػف ذاتيسا كمعخكضيسا كاحجاً  ،خخيػجج أحجىسا بجكف اآل

ف يقاؿ لذخز: ىحا مدمع ليذ بسؤمغ، كبالعكذ، بل الحق أ الشصق كالزحظ فبل يجػز شخعاً 
  (4)".ل ناشق ضاحظ بالقػة كبالعكذاف يقاؿ: كل مؤمغ مدمع كبالعكذ كسا يقاؿ: ك

، الػالية كحب أىل البيت، كعجكا ذلظ أصمو، جاء في اإلسبلـكجعمػا األساس الحؼ ُيبشى عميو  .3
سبلـ اإل "عغ أبي عبج هللا )عميو الدبلـ( قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كآلو(:الكافي، 

 ءشيعخياف، فمباسو الحياء، كزيشتو الػقار، كمخكءتو العسل الرالح، كعساده الػرع، كلكل 
الخجل العخياف في الشقس كاإلسبلـ  ، يعشي أف(5)" حبشا أىل البيت اإلسبلـأساس، كأساس 

                                                           

 (.28/ 2، )آخخ مشو كفيو أف االسبلـ قبل االيسافكتاب اإليساف كالكفخ، باب:  (الكافي، الكميشي،1)
 (.55، )صالذيخ الرجكؽ  ،اليجايةانطخ: (2)
 (..8/138، )سازنجرانيال ،(شخح أصػؿ الكافي3)
 (.24،)صعبج الػىاب ،(شخح كمسات أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب )ع(4)
 (.2/46، )ندبة االسبلـكتاب اإليساف كالكفخ، باب:  (الكافي، الكميشي،5)
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اإلقخار يخاد بو ك  والؾالية،الحياء كزيشتو الػفاء بعيج الخبػبية، كالخسالة، بالمباس  شبوك  ،كالزعف
حث عمى فعل ما يشبغي فعمو، كعساده الػرع مغ الحؼ يتو العسل الرالح كءكالتدميع، كمخ 

أساس اإلسبلـ حب أىل البيت  يعشي أفقػلو: )كلكل شيء أساس( ، ك السشييات كالسكخكىات
  (1)لسا يعتبخ فيو كبو بشاؤه كثباتو. ،كأصل لو ،كديغ الحق ،لئلسبلـ مبجغعمييع الدبلـ إذ حبيع 

أكقفشي عمى حجكد االيساف،  "عغ عجبلف أبي صالح قاؿ: قمت ألبي عبج هللا )عميو الدبلـ(: .4
كصبلة  ،قخار بسا جاء بو مغ عشج هللارسػؿ هللا كاإل إال هللا كأف دمحماً  إلوشيادة أف ال  فقاؿ:

 كالجخػؿ ،كعجاكة عجكنا ،ككالية كليشا ،كحج البيت ،كصػـ شيخ رمزاف ،كأداء الدكاة ،الخسذ
  (2)."مع الرادقيغ

بشي االسبلـ عمى خسدة أشياء: عمى الربلة كالدكاة  "عغ أبي جعفخ )عميو الدبلـ( قاؿ:ك   .5
فقاؿ: الػالية أفزل، ألنيا  كالحج كالرػـ كالػالية، قاؿ زرارة: فقمت: كأؼ شيء مغ ذلظ أفزل؟

  (3)".مفتاحيغ كالػالي ىػ الجليل عمييغ
اإلسبلـ كما ُيبشى عميو مغ أركاف كأساسات، إذ جعمػا ىحا مشتيى قػليع في تعخيف   

أصل كقاعجة لكل شيء، كما سػاىا باشل ميسا  في الخكايتيغ الػالية كاإلمامة كسا سبق الحجيث
 .عُطع أمخه، ألنيا أعطع مغ أؼ أمخ كاف

نعع لقج جعمػا أمخ الػالية كاإلمامة أعطع كأفزل مغ الفخائس التي افتخضيا عمى 
، كلع يكتخثػا بأكامخ هللا أك كالرػـ ،كالحج ،كالدكاة ،الربلةخىع بيا، ففزمػىا عمى عباده، كأم

 ، ليذ إال.حجكده، كلكغ ىحا التعجؼ جاء مغ تجخؤىع عمى شخع هللا 

كحقغ الجماء، كلكغ ال يكػف األجخ كالثػاب إال باإليساف، فبل  لؤلماف،اإلسبلـ الكميشي  قاؿ .6
عغ القاسع الريخفي شخيظ جاء في الكافي، أجخ كال مثػبة عمى إسبلـ العبج مالع يؤمغ، 

سبلـ يحقغ بو الجـ، كتؤدػ بو سسعت أبا عبج هللا )عميو الدبلـ( يقػؿ: اإل "السفزل قاؿ:
  (4)."مى االيسافاألمانة، كتدتحل بو الفخكج، كالثػاب ع

لقج عّجكا اإلسبلـ فقط يشفع في الجنيا، كذلظ بقػليع يحقغ بو الجـ، كتؤدػ األمانة، 
كعقج  ،بأف الثػاب في اآلخخة ليذ عمى اإلسبلـ، إنسا ىػ عمى اإليساف الػ اقكتدتحل الفخكج، ف

                                                           

 (.8/140) ،السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافيانطخ: (1)
  (.2/18، )االسبلـدعائع : باب، كتاب اإليساف كالكفخ، الكميشي ،(الكافي2)
 (..2/18، )دعائع االسبلـ: باب، كتاب اإليساف كالكفخ، الكميشي ،(الكافي3)

عمى  أف االسبلـ يحقغ بو الجـ ]كتؤدػ بو األمانة[ كأف الثػاب: بابكتاب اإليساف كالكفخ،  الكميشي، (الكافي،4)
 (.24/ 2، )االيساف
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 ،(1)ى اإليساف(كأف الثػاب عم ،لحلظ صاحب الكافي باًبا بعشػاف: )باب أف اإلسبلـ يحقغ بو الجـ
فكيف ذلظ كقج أخبخ عميو الربلة كالدبلـ، بأف اإلسبلـ لو أركاف، فسغ دخل فيو، كعسل 
بأركانو، أمغ في الجنيا كاآلخخة، بجليل جػابو لدؤاؿ الخجل الحؼ جاء يدأؿ عغ شخائع اإلسبلـ، 

ِ  َشْمَحَة ْبَغ ُعَبْيِج ّللاَِّ عغ حيث جاء في صحيح البخارؼ،   ، َيُقػُؿ: َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسػِؿ ّللاَّ
ُؿ َعِغ ِمْغ أَْىِل َنْجٍج َثاِئَخ الخَّْأِس، ُيْدَسُع َدِكؼُّ َصْػِتِو َكاَل ُيْفَقُو َما َيُقػُؿ، َحتَّى َدَنا، َفِإَذا ُىَػ َيْدأَ 

 ِ ـِ، َفَقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ َفَقاَؿ: َىْل َعَميَّ َغْيُخَىا؟ َقاَؿ: «. مَّْيَمةِ َخْسُذ َصَمَػاٍت ِفي الَيْػـِ َكال" :اإِلْسبَل
ِ "اَل، ِإالَّ َأْف َتَصػَّعَ " ـُ َرَمَزافَ ":. َقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ اَل، ِإالَّ َأْف ". َقاَؿ: َىْل َعَميَّ َغْيُخُه؟ َقاَؿ:"َكِصَيا

ِ "َتَصػَّعَ  َكاَة، َقاَؿ: َىلْ  . َقاَؿ: َكَذَكَخ َلُو َرُسػُؿ ّللاَّ . َقاَؿ: "اَل، ِإالَّ َأْف َتَصػَّعَ  "َعَميَّ َغْيُخَىا؟ َقاَؿ: الدَّ
 ِ ِ اَل َأِزيُج َعَمى َىَحا َكاَل َأْنُقُز، َقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ َأْفَمَح ِإْف  ":َفَأْدَبَخ الخَُّجُل َكُىَػ َيُقػُؿ: َوّللاَّ

   (2)".َصَجؽَ 

 اإليساف معخفة ىحا األمخكإف  ،الشاسالحؼ عميو  الطاىخاإلسبلـ ىػ ف أ ،جاء في الكافي .7
أؼ أنو ال يكػف العبج مؤمشًا حقًا إال إذا عخؼ األئسة كإماـ زمانو كآمغ بيع  )يعشي اإلمامة(،

اإلسبلـ ىػ الطاىخ الحؼ عميو الشاس: شيادة أف ال إلو إال هللا كحجه ال "...:ركػ الكميشي جسيعًا،
اإليساف معخفة ىحا " قية أركاف اإلسبلـ، ثع قاؿ:ثع ذكخ ب "شخيظ لو كأف محسًجا عبجه كرسػلو

  (3)."ككاف ضاالً  ،كاف مدمًسا ،األمخ مع ىحا، فإف أقخ بيا كلع يعخؼ ىحا األمخ
إف أىع السصالب في أحكاـ الجيغ، كأشخؼ مدائل  "كليحا قاؿ ابغ السصيخ الحمي:  

الكخامة كىي أحج أركاف كىي مدألة اإلمامة، التي يحرل بدبب إدراكيا نيل درجة  السدمسيغ،
  (4)".اإليساف السدتحق بدببو الخمػد في الجشاف، كالتخمز مغ غزب الخحسغ

لخمػد لخضى الخحسغ، كاالسدتحق  ،أركاف اإليساف مغمدألة اإلمامة  فقج جعل مخجعيع
، كىل ىشاؾ دليل ثابت مغ القخآف أك الدشة عمى ذلظ؟ إنو دليل الذيعة الحؼ استحبػه في الجشاف

 تباحػا االفتاء فيو.كاس

                                                           

أف االسبلـ يحقغ بو الجـ ]كتؤدػ بو األمانة[ كأف الثػاب عمى الكافي، الكميشي، كتاب اإليساف كالكفخ، باب: (1)
 (.24/ 2االيساف، )

 (.46، ح/1/18، كتاب اإليساف، باب: الدكاة مغ اإلسبلـ، )صحيح البخارؼ (2)
(الكافي، كتاب اإليساف كالكفخ، باب: أف االسبلـ يحقغ بو الجـ ]كتؤدػ بو األمانة[ كأف الثػاب عمى االيساف، 3)
(2/24-25). 
 (.27، )العبلمة الحمي ،(مشياج الكخامة4)
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اإليساف عشجنا إنسا يتحقق باالعتخاؼ بإمامة األئسة االثشي " كقاؿ دمحم جػاد العاممي:
 ،إال معخفة إماـ زمانو ،فبل يذتخط في إيسانو ،عذخ عمييع الدبلـ، إال مغ مات في عيج أحجىع

  (1)"كمغ قبمو

أف اإلسبلـ ىػ الحؼ عمى الطاىخ، كاإليساف  أيزًا:كاإليساف  مغ مطاىخ التفخيق بيغ اإلسبلـ .8
يساف عغ دمحم بغ مدمع، عغ أحجىسا )عمييسا الدبلـ( قاؿ: اإلكسا جاء في الكافي،  لمباشغ،

 (2)" سبلـ إقخار ببل عسلإقخار كعسل، كاإل
 ، ضاىخًا كباششًا.إقخار كعسليعشي اإلسبلـ عمى الطاىخ قػؿ ببل عسل، كاإليساف    

يعشي عميو الشاس كاإليساف معخفة ىػ الطاىخ الحؼ وإقخار كعسل اإلسبلـىشا قاؿ الكميشي ك  .9
سأؿ رجل أبا عبج هللا )عميو  "، عغ سفياف بغ الدسط قاؿ:أيزاً  جاء في الكافي ،ببل عسل إقخار

الدبلـ( عغ اإلسبلـ كاإليساف، ما الفخؽ بيشيسا، فمع يجبو ثع سألو فمع يجبو ثع التقيا في الصخيق 
كقج أزؼ مغ الخجل الخحيل، فقاؿ لو أبػ عبج هللا )عميو الدبلـ(: كأنو قج أزؼ مشظ رحيل؟ 

ـ كاإليساف ما الفخؽ بيشيسا، فقاؿ: فقاؿ: نعع فقاؿ: فالقشي في البيت، فمقيو فدألو عغ اإلسبل
اإلسبلـ ىػ الطاىخ الحؼ )عميو الشاس(: شيادة أف ال إلو إال هللا كحجه ال شخيظ لو كأف دمحمًا 
عبجه كرسػلو، كإقاـ الربلة، كإيتاء الدكاة، كحج البيت، كصياـ شيخ رمزاف، فيحا اإلسبلـ، 

 (3)".كقاؿ: اإليساف معخفة
 الخكايتيغ الدابقتيغ!.تشاقس كاضح بيغ  -

كشت عشج أبي جعفخ )عميو الدبلـ( فقاؿ لو سبلـ: إف  "عغ أبي بريخ قاؿ:الكميشي  ركػ  .10
سبلـ مغ استقبل قبمتشا خيثسة ابغ أبي خيثسة يحجثشا عشظ أنو سألظ عغ االسبلـ فقمت لو: إف اإل

يثسة، قمت: كشيج شيادتشا كندظ ندكشا ككالى كليشا كعادػ عجكنا فيػ مدمع فقاؿ: صجؽ خ
يساف باهلل كالترجيق بكتاب هللا كأف ال يعري هللا، فقاؿ: صجؽ كسألظ عغ االيساف فقمت: اإل

 (4) ."خيثسة

                                                           

 (.8/257، )دمحم جػاد العاممي ،(مفتاح الكخامة1)
أف االسبلـ يحقغ بو الجـ ]كتؤدػ بو األمانة[ كأف الثػاب عمى : بابكتاب اإليساف كالكفخ،  (الكافي، الكميشي،2)

 (.24/ 2، )االيساف
أف االسبلـ يحقغ بو الجـ ]كتؤدػ بو األمانة[ كأف الثػاب عمى : بابكتاب اإليساف كالكفخ،  (الكافي، الكميشي،3)

 (.24/ 2، )االيساف
 (.2/38باب: في أف االيساف مبثػث لجػارح البجف كميا، ) ، كتاب اإليساف كالكفخ،الكميشي ،(الكافي4)
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كباقي األركاف التي  كمػاالة األئسة،فاإلسبلـ ىػ الطاىخ الحؼ عميو الشاس، كالذيادتيغ،   
 .يساف معخفةاإل، كأف  ذكخىا الكميشي في الخكاية

سساعة  في ركاية، جاء كسا سالميسان واإلفخق بيؽ اإلالذيعة في الفخالصة عقيجة 
إف  "يساف أىسا مختمفاف؟ فقاؿ:سبلـ كاإلقاؿ: قمت ألبي عبج هللا عميو الدبلـ: أخبخني عغ اإل

سبلـ، شيادة يساف فقمت: فرفيسا لي، فقاؿ: اإلسبلـ ال يذارؾ اإلسبلـ، كاإليساف يذارؾ اإلاإل
كالترجيق بخسػؿ هللا صمى هللا عميو كآلو بو حقشت الجماء، كعميو جخت أف ال إلو إال هللا، 

يساف اليجػ، كما يثبت في القمػب مغ صفة السشاكح كالسػاريث، كعمى ضاىخه جساعة الشاس، كاإل
سبلـ يساف يذارؾ اإلسبلـ بجرجة إف اإليساف أرفع مغ اإلسبلـ، كما ضيخ مغ العسل بو. كاإلاإل

  (1)."يساف في الباشغ، كإف اجتسعا في القػؿ كالرفةال يذارؾ اإلسبلـ في الطاىخ، كاإل

أـ  ،كحقيقةً  أىسا مختمفاف" أؼ مفيػماً  :" تبييغيقػؿ السجمدي في شخح ىحه الخكاية
، ف ،" يذارؾ االسبلـ " السذاركة كعجميا ،متخادفاف سبلـ داخل ف مفيػـ اإلإإما باعتبار السفيـػ

ك باعتبار الرجؽ فاف كل مؤمغ مدمع، دكف العكذ، أك يساف دكف العكذ، أفي مفيػـ اإل
سبلـ دكف العكذ، كإف كاف يخجع إلى ما يساف داخل في اإلف الجاخل في اإلإباعتبار الجخػؿ: ف

" فرفيسا لي " أؼ  ،دكف العكذ لئليساف،سبلـ ثابتة فاف أحكاـ اإل ،حكاـسبق، أك باعتبار األ
 ألحكاـسبلـ " بو حقشت " بياف اإل ألجداءبيغ لي حقيقتيسا " شيادة أف ال إلو اال هللا " بياف 

قخار الطاىخؼ؛ كيحتسل الترجيق القمبي، سبلـ؛ كالطاىخ أف السخاد بالذيادة كالترجيق اإلاإل
قخار القمبي، كإف تختبت ، كال يبعج أف يكػف أصل معشاه اإللئلسبلـفيكػف إشارة إلى معشى آخخ 

قخار الطاىخؼ، بشاء عمى الحكع بالطاىخ، ما لع يطيخ خبلفو، لعجـ إمكاف حكاـ عمى اإلاأل
عمى القمب كسا قاؿ الشبي صمى هللا عميو كآلو ألسامة:" فيبل شققت قمبو " كلحا قاؿ  االشبلع

في سائخ األمػر  حكاـ عمى الطاىخؼ عميو الدبلـ:" كعمى ضاىخه جساعة الشاس" بل مجار األ
سبلـ إال يساف كاإليساف كأشباىيا، كعمى ىحا فبل فخؽ بيغ اإليقاعات، كاإلالقمبية كالعقػد كاإل

  (2)".قخار باألئسة عمييع الدبلـ كلػازميابالػالية كاإل

إال  ،سبلـيساف كاإلاإلفكيف فدّخ السجمدي بأف معشى تمظ الخكاية أنو ال فخؽ بيغ 
؟! بالخغع أف مفيػـ ركايتيع يجؿ عمى أف اإلسبلـ مجاره عمى األمػر ئسةقخار باألبالػالية كاإل

                                                           

 (.25/ 2، )اإليسافيذخؾيساف يذخؾ اإلسبلـ كاإلسبلـ ال اف اإل: بابكتاب اإليساف كالكفخ،  (الكافي، الكميشي،1)
 (، بترخؼ.65/248، )العبلمة السجمدي ،(بحار األنػار2)
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الطاىخة، كاإليساف مجاره عمى األمػر الباششة، كليذ فييا ما يجؿ عمى ما قاؿ صخاحًة، إال أنيع 
 فقط يخيجكف إدخاؿ كإثبات الػالية كاإلقخار باألئسة ميسا كاف، كفي كل نز.

، حيث تكمع اإلسبلـقالو شارح أصػؿ الكافي عغ كمغ التخبط كاالضصخاب أيزًا ما 
كمغ  ،فسغ أقخ بجيغ هللا فيػ مدمع تكػنػا في الػجػد، يعشي أزلي،ىػ ديغ هللا قبل أف  عشو بأنو

كبيحا القػؿ يكػف مقرجه مغ تعخيف -بو فيػ مؤمغ، تعالىبسا أمخ هللا  اإلقخارعسل مع 
فسغ أقخ بجيغ ثع قاؿ:"  -اإلسبلـ كاإليساف، كأف اإلسبلـ إقخار ببل عسل، كاإليساف إقخار كعسل

وهللا  ،االقخار بسا جاء بو الشبي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( مع ترجيق ىػيمـد أف يكػف اإلسبلـ ك  ،هللا فيػ مدمع
 -"محاؿ قصعاً  حاىك  ،عغ السشافقيغ كاال لكاف راضياً  ،ترجيق بقمببجكف  سبحانو ال يخضى إقخاراً 

أف يكػف  ،ال يمـد مغ كػنو تعالى ال يخضى اإلسبلـ بجكف الترجيق، ثع قاؿ:" ك -عمى حج قػلو
  (1)و".مش الترجيق جدءاً 

كالسعشى أنو يشفي أف يكػف الترجيق جدء مغ اإلسبلـ، كإف كاف البج مغ ذلظ، فأؼ 
كيف يكػف اإلسبلـ إقخار، كاإلقخار معمـػ أنو ترجيق، ثع يقػؿ ال يمـد أف يكػف تخبط ىحا، إذ 

الترجيق جدءًا مشو، كلكغ ىحا كمو بدبب االضصخاب كالتخبط في أحكاـ عقيجتيع السدتقاة عمى 
غيخ شخع هللا، كالتي يجب أف تختكد عمى مرجرىا الثابت، أال كىػ القخآف الكخيع، كالدشة الشبػية 

 الذخيفة.

 عشجىع فاإلسبلـ  :كاإليساف لئلسبلـ في مفيػموكالجساعة أىل الدشة الكميشي  خالفقج ل
 ىػ اإلقخاركاإليساف  االستدبلـ هلل بالتػحيج، كاالنقياد لو بالصاعة، كالخمػص مغ الذخؾ، ىػ

 ، كالعسل بالجػارح كاألركاف.ف، كالتَّرجيق بالجشافابالمد

 
  

                                                           

 (.8/115، )السازنجراني ،شخح أصػؿ الكافيانطخ: (1)
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 السبحث الثاني
 البخاري والكميشي بيؽتفاضل أىل اإليسان 

 

 كيذتسل عمى مصمبيغ:

 عشج البخارؼ السصمب األكؿ: تفاضل أىل اإليساف 

  السصمب الثاني: تفاضل أىل اإليساف عشج الكميشي
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 السظمب األول
 تفاضل أىل اإليسان عشج البخاري 

 

بأكامخه، كاالنتياء  ر، مغ حيث االئتساهللا لكبلـ  كعسمية تخجسة حخفيةُيعج اإليساف 
 كأبالتسشي اإليساف ليذ عغ نػاىيو، كالعسل بإخبلص مغ أجل مخضاتو سبحانو كتعالى، ك 

 كمسا ،قمب اإلنداففي  كمسا قػؼ اإليسافف كصجقو العسل، ،ما كقخ في القمب إنسا ىػك ،التحمي
ىػ سبيل الشجاة  شظ ذلظ ببلك يقيشو ككججانو كشعػره بو،  كبالتالي يستمئ زاد في عسمو كاجتيج،

أىل  ، كأفأف األعساؿ مغ اإليساف عمى، كالجساعة أىل الدشةكقج أجسع  ،في الجنيا كاآلخخة
كعمى قجر العسل يكػف التفاضل بيشيع  ،لحاالعسل الرأرباب ك  ػ كالربلح،اإليساف ىع أىل التقػ 

، فكمسا ازداد بو الجيل كأ بالذيء العمع يكػف ناتج عغالتفاضل في اإليساف كالتسايد، كأيزًا 
 عغ امغ العمساء تفاضمػ  فكع ،كاف أكثخ شاعة كعبادة كتقػػ ك  ،كاف إيسانو أفزل ،اإلنداف عمساً 

كبالعمع كالعسل يأتي التفاضل بيغ العباد، بعزيع عغ بعس،، بالعمع اإليساف اتالشاس في درج

َقلَّ عمسو، كاف قاؿ ابغ بصاؿ:" كالشاس يتفاضمػف في الترجيق عمى قجر عمسيع كجيميع، فسغ 
ثع إف السؤمشيغ بخحسة  (1)ترجيقو مقجار ذرة، كالحػ فػقو في العمع، ترجيقو بسقجار ُبخة كشعيخة"،

في العسل، وهللا كخيع ككاسع الفزل  بالديادة، يتفاضمػف في الجرجاتلكغ الجشة، ك  ػف هللا يجخم
حدب ببجرجاٍت متفاكتة كمتفاضمة في الجشة، كذلظ  أىل اإليساف  هللا كعج كقج سبحانو،

ًْ َدرََساٌت ِغَِْد :تعالى قاؿ ،تفاكتيع في اإليساف، كاألعساؿ الرالحة ُٓ َ ا م ٌَُِِٔن َضلًّ ْؤ ٍُ ْ ًُ ام ُْ وىَئَِم 
ُ
أ

 ًٌ ْؾفَِرةٌ َورِْزٌق َنرِي ٌَ ًْ َو .[4]األنفاؿ:َرّبِِٓ

 بديادة أعساليع، في اإليساف السؤمشيغعمى تفاضل  ،كقج اتفق الرحابة كالتابعػف 
اتفقت الرحابة كالتابعػف فسغ  اإلماـ البغػؼ في شخح الدشة:" قاؿ (2).كاختبلفيع في درجاتو

ْؤٌَُِِٔن  لقػلو سبحانو كتعالى: ،بعجىع مغ عمساء الدشة عمى أف األعساؿ مغ اإليساف ٍُ ْ ا ام ٍَ إِجٍّ
 ُٓ ُ وَِسيَْج كُئُبُ ََ إِذَا ذُنَِر اَّللٍّ ِي ًْ ُحِْفُِلٔنَ :إلى قػلو ،ًْ اَّلٍّ ُْ ا َرزَْرَِا ٍٍّ اَلةَ َومِ َٔن امصٍّ ٍُ ََ يُلِي ِي ،اَّلٍّ

 (3)".إيسانا فجعل األعساؿ كميا

                                                           

 .(103/ 1) ،ابغ بصاؿ البخارؼ،(شخح صحيح 1)
 .(34/ 7مػسػعة مػاقف الدمف في العقيجة كالسشيج كالتخبية، دمحم بغ عبج الخحسغ السغخاكؼ، )انطخ: (2)
 .(1/38)ؼ،إلماـ البغػ ا ،(شخح الدشة3)
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كتفاضل أىل اإليساف عشج اإلماـ البخارؼ يكػف في درجات إيسانيع، كذلظ بدبب 
(، كأكرد اإِليَساِف ِفي اأَلْعَساؿِ َباٌب: َتَفاُضِل أَْىِل بابًا أسساه )قج تخجع لحلظ ك تفاضل أعساليع، 

 أحاديث عمى ذلظ، كىي كالتالي:
َيْجُخُل أَْىُل الَجشَِّة الَجشََّة، َكأَْىُل " َقاَؿ: ، َعِغ الشَِّبيِّ َعْغ َأِبي َسِعيٍج الُخْجِرؼِّ  الحجيث األول:

الشَّاِر َمْغ َكاَف ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُؿ َحبٍَّة ِمْغ َخْخَدٍؿ ِمْغ َأْخِخُجػا ِمَغ " ، ُثعَّ َيُقػُؿ ّللاَُّ َتَعاَلى:"الشَّاِر الشَّارَ 
كا، َفُيْمَقْػَف ِفي َنَيِخ الَحَيا، َأِك الَحَياِة  "ِإيَسافٍ  َفَيْشُبُتػَف َكَسا  -َشظَّ َماِلٌظ  -َفُيْخَخُجػَف ِمْشَيا َقِج اْسَػدُّ

ْيِل، َأَلْع تَ  َثَشا َعْسٌخك: الَحَياِة،  "َخ َأنََّيا َتْخُخُج َصْفَخاَء ُمْمَتِػَيةً َتْشُبُت الِحبَُّة ِفي َجاِنِب الدَّ َقاَؿ ُكَىْيٌب: َحجَّ
 (1)".َكَقاَؿ: َخْخَدٍؿ ِمْغ َخْيخٍ 

  قج يكػف  مخادهف إبّػب البخارؼ بابًا بعشػاف: تفاضل أىل اإليساف في األعساؿ، حيث 
 الشاس فيو تتفاكت ، كالتيأعساؿ الجػارحب التفاضلقج يكػف مخاده  كأ ية،األعساؿ القمبالتفاضل ب

كابتجأ فيو  (2)،متبلزماف يكسبلف بعزيسا ألف السعشياف ىساكلكغ كبل يع،بحدب تفاكت إيساف قمػب
بياف أف أىل السعاصي مغ ك  ،باألعساؿ دليل عمى تفاضل الشاس في اإليساف وفيف ،يحا الحجيثب

كاف مقجار اإليساف في قمػبيع  ، كلػجكف في الشارال يخممغ رحسة هللا تعالى بيع، أنيع السدمسيغ 
عيار في الػزف، ألف اإليساف ليذ بجدع كسكليذ  كضخبو كسثل لمسعخفة، ،حبة الخخدؿمثقاؿ 

 فيتفاضل السؤمشيغ ك  (3)كلكشو مغ باب التذبيو لتقخيب السفيـػ لؤلذىاف، ؿ،تاكيُ ػزف أك ي
لجباؿ الخكاسي، ال ييده أؼ شيء، كىشاؾ فيشاؾ مغ يكػف إيسانو كاال شظ فيو، أمخ أعساليع 

مغ يكػف إيسانو ضعيف، يتأثخ بالذيػات كالسمحات كيسيل معيا حيث مالت، كىشاؾ مغ يكػف 
صالحة، كلكغ تتفاكت بحدب  ، فيؤالء كل كاحج فييع يؤدؼ أعساالً كذاؾ ىحاإيسانو كسط بيغ 

فكمسا زاد اإليساف،  في يعلتفاضمقػة إيسانيع أك ضعفو، كيتفاضمػف في ذلظ بالجرجات كالسشازؿ، 
سقجار حبة مغ كقمبو  في يسافإلخخج مغ الشار  ؼكالحاإليساف زاد العسل، كزاد اإلخبلص فيو، 

، كل ،معمػـ أنو كاف مسغ ارتكب الكبائخ ،خخدؿ ، شاعتو هلل دعفو تلع  كغكانتيظ السحاـر
 فخضسغ أشاع هللا كقاـ بسا فالتي ارتكبيا، معاصيو دبب ب يػـ القيامة، فاد يالسيشرب  ماعشج

فبل شظ أف عسمو أفزل  ،العباد كلع يطمع مغ كاجبات كأكامخ، كانتيى عسا نيى عشو ككخه، عميو
دليل عمى تفاضل أىل  في ىحا الحجيثف (4)حخمات هللا كاعتجػ، نتيظحؼ امغ عسل الخجل ال

                                                           

 .(22، ح/1/13(صحيح البخارؼ، ِكَتاُب اإِليَساِف، َباٌب: َتَفاُضِل أَْىِل اإِليَساِف ِفي اأَلْعَساِؿ، )1)
 .(95/ 1) ،بغ رجبا ،فتح البارؼ انطخ: (2)
 .(155/ 1) ،الخصابي،أعبلـ الحجيث )شخح صحيح البخارؼ(انطخ: (3)
 (.74/ 1صحيح البخارؼ، ابغ بصاؿ، )(انطخ: شخح 4)
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بيحا التذبيو السخاد ف، "مغ ِإيَسافَخْخَدؿ " :ِإف األعساؿ مغ اإليساف لَقْػلو ك  ،اإليساف في األعساؿ
  (1)، ىػ الحؼ يشجي صاحبو مغ الخمػد في الشار. زاد عمى أصل التػحيج الحؼاإليساف أف 

اإليساف القمبي كىػ ف السجخدة، كىحا يدتجؿ بو عمى أف اإليساف يفػؽ معشى كمسة التػحيج
و لػ استصاع ألن ،راحبولبل يبقى  خخيدتصيع أؼ أحج أف يدمبو مغ قمب اآلال إذ الترجيق 
 تمفعكما  ،ما في قمبو مغ الترجيق كصار مدمػباً  في الشارلخمج بعس أىل التػحيج  أحج سمبو 

ذيغ الذيئيغ، كقج قاؿ ابغ امغ الذيادة، كإنسا يخخج عراة السػحجيغ مغ الشار بيبو  لدانو 
  (2) ."أيزاً  –إف الرـػ خاصة مغ أعساؿ الجػارح ال تقتدسو الغخماء  "عييشو كغيخه:

سصابقة الحجيث لمتخجسة ضاىخة، كىي تفاضل أىل اإليساف في درجات إيسانيع، كذلظ ف
، كسا تخجع لو البخارؼ، كأف اإليساف يديج بالصاعة، كيشقز يع فيياتفاضمك بدبب أعساليع 

سقجار حبة يكػف ك نوإ حتىقميل، عسمو يكػف دؿ عمى أف مغ السؤمشيغ مغ فقج بالسعرية، 
 ،كل شيء قابل لمشقزفكسا سبق بيانو أف ذلظ، بدبب شقز بال إيسانو يؤثخ ذلظ عمىفالخخدؿ، 

 ،خخج صاحبو مغ الشاريُ فإنو  ،مغ اإليسافكلػ بػزف حبة خخدؿ  أف القميل ججاً ، ك قابل لمديادة
عيغ التفاضل، خ، كىحا ىػ ضاى القميل كالكثيخفي شيء فيو دكمًا يكػف التفاكت معمػـ أف ك 

اف أف بعس السؤمشيغ بيالسقرػد في التفاضل عمى ثػاب األعساؿ، كلكغ  فميذ السقرػد
الجشة بعج دخػليع في الشار، ألف يجخمػف  كالبعس اآلخخأكؿ األمخ، ابتجاًء كمغ يجخمػف الجشة 

، كإما كىػ عسمو القمببالترجيق إما  ىػ اإليسافف ،يجؿ عمى تفاكت الشاس في األعساؿ التفاضل
ككمسة الخيخ في الحجيث: يكػف  (3)قابل لمتفاكت. العسػـ كبلىساعمى العسل، ك  الترجيق مع

كذلظ ، مغ أعساؿ القمػب غيخهالحب كاإلخبلص، ك ، ك الحدشة الشيةكالسخاد بو أعساؿ القمب فقط، 
يع أعساؿ يجلمغ كاف يػـ الحداب خخجػف ألف الذفعاء يُ ك  ،ذكخ الخيخ بعج أعساؿ الجػارح وألن

ْغ َأَمْخَتَشا، ُثعَّ َيُقػُؿ: اْرِجُعػا َفَسْغ َكَجْجُتْع ِفي َقْمِبِو  "َيُقػُلػَف:حيث  ،الجػارح َربََّشا َلْع َنَحْر ِفيَيا َأَحًجا ِمسَّ
خاد السأف سسا ُفيع مغ ذلظ ، ف(4) ...الحجيث"ِمْثَقاَؿ ِديَشاٍر ِمْغ َخْيٍخ َفَأْخِخُجػُه، َفُيْخِخُجػَف َخْمًقا َكِثيًخا

 ككافُأخخجػا في السخة األكلى،  أصحاب أعساؿ الجػارح فأليخ أعساؿ الجػارح، غ ،مغ الخيخ

                                                           

ابغ  ،(، انطخ:  شخح صحيح البخارؼ 1/172(انطخ: عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ، بجر الجيغ العيشي،)1)
 (.75/ 1) ،بصاؿ

 .(1/95) ،ابغ رجب ،(انطخ: فتح البارؼ 2)
مشار القارؼ شخح مخترخ ، كانطخ: (168/ 1بجر الجيغ العيشي،) ،(انطخ: عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ 3)

 .(1/103)،حسدة دمحم قاسع ،صحيح البخارؼ 
يَسافَ  و مغصحيحفي  مدمعالحجيث شػيل ركاه (4) ْؤَيةِ  :َبابُ  ،ِكَتاُب اإْلِ  (183،ح/170/ 1) ،َمْعِخَفِة َشِخيِق الخُّ
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ذلظ فبل يكػف ديشار فشرف إلى آخخه، غ كاف عشجىع خيخ عمى مخاتبو، التالية لسذف في السخة اإل
  (1)إال مغ األعساؿ القمبية.

ِ  َعْغ َأِبي َسِعيٍج الُخْجِرؼَّ  :الحجيث الثاني َبْيَشا َأَنا َناِئٌع، َرَأْيُت الشَّاَس " :، َيُقػُؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ
، َكِمْشَيا َما ُدكَف َذِلَظ، َكُعِخَض َعَميَّ ُعَسخُ  ْبُغ  ُيْعَخُضػَف َعَميَّ َكَعَمْيِيْع ُقُسٌز، ِمْشَيا َما َيْبُمُغ الثُِّجؼَّ

ِ؟ َقاَؿ:َقالُ  "،الَخصَّاِب َكَعَمْيِو َقِسيٌز َيُجخُّهُ  ْلَت َذِلَظ َيا َرُسػَؿ ّللاَّ يغَ " ػا: َفَسا َأكَّ  (2)". الجِّ

تأكيل الَقِسيٌز  خبلؿمغ كذلظ  كاضحة في ىحا الحجيث،لمتخجسة  ة الحجيثمصابق
يَغ،ب لبديع أصحاب الَقِسيٌز في  كتسايد كتفاضل ،تفاضل أىل اإليساف في إيسانيعك  الجِّ
اإليساف ك يي، فالصػيل كالقريخ فيياشقز، ك تديج ك تفي مشامو  الخسػؿ رآىا  حيث ،قسريعل

بخؤياه عمى زيادة إيساف عسخ  استجؿ الشبي ك  كيقل،كيشقز يدداد كيكثخ، 
خ شػؿ كفدّ ، (3) 

  (4)كأف أىل اإليساف يتفاضمػف بأعساليع اإليسانية. ،يسانوإبديادة  قسيز عسخ

فزخب  (5)"،اإليساف كالقسيز يمبدو اإلنداف تارة كيشدعو أخخػ  "كقاؿ أبػ الجرداء:
 شّبو ك ،كسا يدتخ الجيغ األعساؿ ،ف القسيز يدتخ العػراتألالسثل عمى الجيغ بالقسيز، 

 ، كإيسانو قػؼ ببل شظ،إيسانو عمى قجربقسيز عسخ الحػ كاف يجخُّه، كمعمػـ أف عسل عسخ 
بسا زاد  غيخه إيسانو أفزل مغ إيسافف ،قسيرو ثجييو أفزل مغ عسل مغ بمغكبالتالي كاف عسمو 

 السديئيغ أف إيساف السحنبيغ ادعػاقػؿ أىل البجع الحيغ عمى رد فيو عميو مغ العسل، كىحا 
كىحا القػؿ بالصبع فيو خصأ اإليساف،  فيتفاضل يػجج ، كأنو ال عميو الدبلـ كإيساف جبخيل

َْ قاؿ تعالى:يدبحػف الميل كالشيار ال يفتخكف،  كسا ُذكخ في القخآف، أنيعالسبلئكة ف، كبيخ ٌَ َوَِلُ 
وَن، يَُصّتُِطَٔن اميٍّيْ  َْ ِغتَاَدحِِّ َوََّل يَْصخَْطِِسُ وَن َخ َْ ِغَِْدهُ ََّل يَْصخَْهِبُ ٌَ رِْض َو

َ
اَواِت َواأْل ٍَ َو ِِف امصٍّ
اَر ََّل َحْفَُتُونَ  َٓ يبمغ أحٌج  بل يسكغ أفف، يسمُّػف ك  الخمق يفتخكف  بيشسا سائخ [20-19]األنبياء: َوانلٍّ

كىحا بذ ملاَأنيع متفاضمػف ِفي  يجؿ عمىَتْأِكيل اْلَقِسيز ِبالّجيِغ،  (6)العسل، فيمشيع مشدلتيع 

                                                           

 .(1/146) ،الكذسيخؼ  ،فيس البارؼ شخح البخارؼ انطخ: (1)
 .(23، ح/1/13اِف، َباٌب: َتَفاُضِل أَْىِل اإِليَساِف ِفي اأَلْعَساِؿ، )(صحيح البخارؼ، ِكَتاُب اإِليسَ 2)
 .(74/ 1(انطخ: فتح البارؼ، ابغ حجخ، )3)
 .(104/ 1مشار القارؼ شخح مخترخ صحيح البخارؼ، حسدة دمحم قاسع، )انطخ: (4)
 .(92-90/ 1فتح البارؼ، ابغ رجب، ) انطخ:(5)

كانطخ: شخح القدصبلني،  إرشاد الدارؼ (530/ 9)، (74/ 1) ،ابغ بصاؿ البخارؼ،شخح صحيح انطخ: (6)
(، كانطخ: شخح البخارؼ لمدفيخؼ، السجالذ الػعطية في شخح 107/ 1لذخح صحيح البخارؼ، القدصبلني،)



797 


دّؿ الَحِجيث عمى َأف اأْلَْعَساؿ مغ  "َكَقاَؿ الشََّػِكّؼ: ،عمى َأنيع متفاضمػف في اإليساف دليل
يَساف َكالجّ  يَساف، َكَأف اإْلِ يَسافاإْلِ  .(1)"يتفاضمػف يغ ِبَسْعشى َكاِحج، َكَأف أىل اإْلِ

ِإفَّ أَْىَل الَجشَِّة َيَتَخاَءْكَف " ، َقاَؿ:، َعِغ الشَِّبيِّ َعْغ َأِبي َسِعيٍج الُخْجِرؼِّ  :الحجيث الثالث
رِّؼَّ الَغاِبَخ  ِفي األُُفِق، ِمَغ الَسْذِخِؽ َأِك الَسْغِخِب، أَْىَل الُغَخِؼ ِمْغ َفْػِقِيْع، َكَسا َيَتَخاَءْكَف الَكْػَكَب الجُّ

ِ ِتْمَظ َمَشاِزُؿ األَْنِبَياِء اَل َيْبُمُغَيا َغْيُخُىْع، َقاَؿ:،" ِلَتَفاُضِل َما َبْيَشُيعْ  َبَمى َكالَِّحؼ َنْفِدي " َقاُلػا َيا َرُسػَؿ ّللاَّ
ُقػا الُسْخَسِميغَ  ،ِبَيِجِه، ِرَجاٌؿ آَمُشػا ِباّللَِّ   (2)".َكَصجَّ

 أف أىل الجشة يتفاضمػف  لة كاضحة مفيػمة مغ ضاىخ المفع، كذلظيحا الحجيث دالل
مشيع مغ يبعج عغ غيخه بعج في الجشة، حيث أف  كمداكشيع ،كدرجاتيع ،في مشازليع فيسا بيشيع،

 عطيسة،درجات  ػف فيتفاكتكىحا دليٌل عمى أنيع ي ،الكػكب الغابخ في األفق عغ أىل األرض
كقج ضغ الرحابة أف تمظ مشدلة األنبياء كلغ تفاكًتا بعيًجا بحيث يكػف كسا بيغ الدساء كاألرض، 

يبمغيا أحج غيخىع، فأقدع الشبي عميو الدبلـ بأنيا مشازليع، كمشازؿ كل مغ آمغ باهلل كحجه ال 
التفاضل ك  شخيظ لو، كآمغ بجسيع رسمو كأنبيائو كلع يكفخ بذيء، كاإليساف يذسل القػؿ كالعسل،

يجؿ عمى تفاكت الشاس في األعساؿ، فاإليساف ىػ الترجيق بالقمب كىػ عسمو، كالترجيق مع 
كىحا دليل كاضح عمى تفاضل أىل اإليساف بشز كاضح أكرده البخارؼ في  ،بالجػارح العسل

(3).لتفاضل ما بيشيع ،متفاكتػف في الجرجاتصحيحو، ليجلل عمى أف الشاس 
 

التفاضل في األعساؿ، يكػف بازدياد اإليساف، فكمسا زاد اإليساف، كالػاضح مسا سبق أف 
زاد العسل الرالح، كعميو يكػف التفاضل بيغ أىل اإليساف، كىحا ما كضحو اإلماـ البخارؼ 

  رحسو هللا تعالى، كأراد إيرالو ألىل اإلسبلـ.

َكاأَلْعَساُؿ َتَتَفاَضُل ِبَتَفاُضِل َما ِفي اْلُقُمػِب ِمَغ اإِليَساِف َكاْلَسَحبَِّة َكالتَّْعِطيِع قاؿ ابغ القيع:" 
 َكاإِلْجبلِؿ َكَقْرِج َكْجِو اْلَسْعُبػِد َكْحِجِه ُدكَف َشْيٍء ِمَغ اْلُحُطػِظ ِسَػاُه َحتَّى ِلَتُكػَف ُصػَرُة اْلَعَسَمْيغِ 

ي اْلَفْزِل َما ال يحريو إال هللا تعالى كتتفاضل أيزا بتجخيج الستابعة فبيغ َكاِحَجًة َكَبْيَشُيَسا فِ 
                                                                                                                                                                     

(، كمشحة البارؼ بذخح صحيح البخارؼ، أبػ يحيى الدشيكي  الذافعي، 474/ 1أحاديث خيخ البخية، الدفيخؼ، )
(1 /168.) 
 .(174-172/ 1(انطخ: عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ، بجر الجيغ العيشي، )1)
 .(3256، ح/119/ 4(صحيح البخارؼ، ِكَتاُب َبْجِء الَخْمِق، َباُب: َما َجاَء ِفي ِصَفِة الَجشَِّة َكَأنََّيا َمْخُمػَقٌة، )2)

مذارؽ األنػار كانطخ:،(167/ 4سع، )(انطخ: مشار القارؼ شخح مخترخ صحيح البخارؼ، حسدة دمحم قا3)
شخح كانطخ:(61/ 3) ،دمحم بغ مػسى ،في شخح سشغ اإلماـ ابغ ماجو ،كمصالع األسخار البياجة ،الػىاجة

 .(425/ 11) ،ابغ حجخ ،فتح البارؼ  ،(102/ 6) ،ابغ السمظ ،السرابيح
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العسميغ مغ الفزل بحدب ما يتفاضبلف بو في الستابعة فتتفاضل األعساؿ بحدب تجخيج 
   (1) ."اإلخبلص كالستابعة تفاضبل ال َيْحِريِو ِإال ّللاَُّ َتَعاَلى

 
انعكذ ذلظ  كمسا و،قمبفي كمسا قػؼ سدمع لجػ العبج ال اإليسافإف وخالصة القؾل: 

، كبالتالي يختقي في درجات متفاكتة مغ الفزل كاألجخ عمى جػارحو كزاد في عسمو كجج كاجتيج،
أف األعساؿ مغ  عمى، كالجساعة أىل الدشةكقج أجسع  ،ىػ سبيل الشجاة في الجنيا كاآلخخة كىحا

كعمى قجر العسل يكػف التفاضل كالتسايد  ػ كالربلح،أىل اإليساف ىع أىل التقػ  ، كأفاإليساف
بحيث إف  ،التي يعسميا العبج كثخة أعساؿىي  ،عمى أف األعساؿ مغ اإليساف بيشيع، كالجاللة

سا يديج إيسانو ل تشطخ إالال و يبالخيخ، كعيش إال يشصقال كميا تعسل بالصاعة، فمدانو  جػارحو
كيبتعج  ،كالشطخ فيسا يخضي هللا  ،خة السصالعةككث كتابة،القخاءة ك تقػػ كعبادة كخذية، كذلظ بال

قػة  و بجافعذلظ كمك سائخ جػارحو،  اكحىيفيج، ك يشفع ك ما  تدتسع إالال كأذناه عسا يبغزو، 
 ،، فإف جػارحو تعسل األعساؿ الديئةالعبج إذا ضعف إيسافتسامًا  بالعكذك  عشجه، اإليساف

بقية ك ، كىكحا سائخ جػارحو، كحّخـ عشو ى هللالزعف اإليساف، فيدسع كيتكمع كيشطخ إلى ما ني
فسشيع مغ يكػف  ،أىل اإليساف ضلال شظ أف ذلظ دليل عمى تفاك ، التي يشعكذ عمييا أعسالو

كثيخ كقػؼ، كيعسل الرالحات كالصاعات، فيجخمو هللا الجشة بخحستو، ثع بقجر اإليساف في قمبو 
كيتفاضل فييا عغ غيخه مغ أىل الجشة، ما كاف يعسل مغ الحدشات فديختقي في درجات الجشة، 

ديئات العسل ال يتػرع عغ مشيع مغ يكػف اإليساف في قمبو شيء يديخ، ك ككٌل بحدب عسمو، ك 
إذف ىشاؾ  كعميو فإف ،ضعف إيسانوتمظ الحنػب الشاتجة عغ  بدبب فيجخمو هللا الشار ،سعاصيالك 

، فيحذخكف مع أىل الشار، تعالى هللا ل رحسةيشتفييع أعساليع ل عل ،كثيخة يمعاصك أىل ذنػب 
في قمػبيع،  تػحيجك إيساف،  مغ ما كاف عشجىعبدبب ما شاء هللا، ثع بعج ذلظ إلى كيبقػف فييا 

كبخحسة هللا، كىحا معشى التفاضل بيغ أىل اإليساف، حيث إف مشيع  إلى الجشة، ريخىعيكػف مفد
يع بجرجة أقل كأقل، كىكحا عمى مغ يكخمو هللا بأعالي الجشاف، كمشيع مغ يكخمو بػسصيا، كمش

قجر عسميع فديشالػف السخاتب، كالجرجات، كالسشازؿ في الجشة، إذ يكػف بالعسل الشاتج عغ 
اإليساف، كليذ بدبب اإليساف السجخد كحجه، كليحا بّػب اإلماـ البخارؼ ىحا الباب، لمعمع بأصل 

 الذيء، كمقرج الذخع مشو، وهللا أعمع.
  

                                                           

 .(33ص)، ابغ قيع،(السشار السشيف في الرحيح كالزعيف1)
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 الثانيالسظمب 
 أىل اإليسان عشج الكميشي تفاضل

 
كدرجات،  الصائعيغ بسشازؿعباده قج كعج  أف الجشة درجات، كأف هللا سبق بيانو مسا 

آمشػا باهلل كحجه، كآمشػا بخسمو كبسا جاء  إف ىعكىع في ذلظ عمى حٍج سػاء،  ،في الجشة متفاكتة
كاتبعػا اليجػ الرحيح الثابت  كاجتشبػا السعاصي، الصاعات، بو خاتع الشبييغ كالسخسميغ، كفعمػا

دليمو في الكتاب الكخيع، كالدشة الشبػية الرحيحة، مغ غيخ تأكيل أك تحخيف أك تدكيخ أك افتخاء 
إال بدبب  ، ما ىػالتفاضل بيغ أىل الجشة في السشازؿ كالجرجات عمى هللا كرسػلو، كىحا

بحدب إيسانيع،  ،ظ الجرجاتالسؤمشػف الستقػف في تم، ك تفاضميع في أعساؿ الصاعات في الجنيا
ًْ قاؿ تعالى: ،اإليساف كالصاعاتب يكػف فالتفاضل بيغ الشاس في الجنيا ، كتقػاىع ُس ٌَ ْزَر

َ
إِنٍّ أ

 ًْ تَْلاُز
َ
ِ أ في الجشة التفاضل في السشازؿ كالجرجات  كبالتالي سيكػف  ،[13]الحجخات: ِغَِْد اَّللٍّ

، ىحا بالشدبة لسا عميو أىل الدشة كالجساعة كالدمف الرالح، أىل الحق عشجه سبحانو كتعالى
كالشػر، ال أىل اليػػ كالبجع، فقج أبت الذيعة اإلمامية، كعمى رأسيع محجثيع الكميشي في كافيو، 
إال أف يخالفػا الحق، كيتبعػا اليػػ كالزبلؿ، فزمػا كأضمػا، كعادتيع في كل أمػرىع الجيشية، 

سجكا عمى مرادر مبتجعة مغ تمقاء أنفديع، تخالف القخآف كالدشة، كتدبب ليع ذلظ ذلظ أنيع اعت
، كميا تفاضل أىل اإليساففي التخبط كاالضصخاب، فقج قالت الذيعة قػؿ، ال بل أقػاؿ في 

تخبط كعجـ كضػح أك ثبات في الخأؼ أك الحكع، كبالعػدة إلى أىع عقيجة يؤمغ بيا الكميشي 
اإلمامة كالػالية(، فقج جعمػا التفاضل بيغ العباد قائع عمى الػالية، كال  كشيعتو، ك ىي )عقيجة

كشجة  ،عيالعمع ب، ك معخفة مقامات أىل البيت كمشدلتيع عشج هللا بدعةيكػف إال باإليساف باألئسة، ك 
التفاضل بيغ السؤمشيغ يكػف فيسغ ثع قالػا  ،تيعدخػؿ الجشة متػقف عمى معخففييع، كأف  إيسانو

التفاضل بيغ السؤمشيغ ، ثع مغ تخبصيع قالػا اإليساف، كليذ بديادتو أك زيادة العسل فيو سبق في
، فتارة قالػا باألئسة، كتارة قالػا باإليساف بالجرجات في الجشة، يكػف بالترجيق كالعسل كالديادة فيو

تباع دكف العسل كتارة قالػا العكذ، فكسا ىػ كاضح تخبط ضاىخ، كاضصخاب ناتج عغ الجيل كا
 اليػػ، كال حػؿ كال قػة إال باهلل العمي العطيع.
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 ، نؾضح ذلػ مع األدلة كالتالي:تفاضل أىل اإليسان عشج الكميشيولبيان عقيجة 
يتفاضل السؤمشؾن في درجات اإليسان بسعخفة مقامات أىل البيت ومشدلتيؼ عشج هللا أواًل: 

  :سبحانو وتعالى
مغ جػانب السعخفة السيسة التي بيا يتفاضل السؤمشػف في درجات  ادعت الذيعة أف

معخفة مقامات أىل البيت مغ كُتعج  ،عشج هللا  مكانتيعيساف معخفة مقامات أىل البيت ك اإل
ذركة  "عغ أبي جعفخ عميو الدبلـ قاؿ:ف (1)بيغ السؤمشيغ لجييع، التفاضل مػجباتأساسيات ك 

ماـ بعج كتعالى الصاعة لئل تبارؾ األمخ كسشامو كمفتاحو كباب األشياء كرضا الخحسغ
ىػ: األمخ أف  ،ذركة األمخمغ  السخادكيفدخ شارح أصػؿ الكافي ىحا القػؿ بأف  (2)..."معخفتو

كمغ حيث أنيا أرفع الصاعات مختبة  ،و في كل ما أمخ كنيىل نقيادالاك الجيغ كشاعة اإلماـ 
بيا ك  ،سبب لمػصػؿ إلى جسيع الخيخات الجنيػية كاألخخكيةفيي كالحركة،  ُتعج مشدلة أعبلىاك 

مػجبات التفاضل تعج مغ ك ،السغفخة كالخحسةك  الخحسغ ىتػجب رضك  ،يتحقق الجخػؿ في الجيغ
 (3)بيغ السؤمشيغ.

اإلماـ بعج معخفتو، حيث إف شاعة  بصاعةفالتفاضل في اإليساف لجػ الذيعة يتسثل 
 كرضاه كمغفختو، كبالتالي ىي مقجمة في الفزل عمى كل شيء. اإلماـ سبب في شاعة هللا 

عمى أميخ  دخل سمساف  "قاؿ: مغ أصحاب أميخ السؤمشيغ  أف رجبلً  دليل آخخ:ك 
 ،يا سمساف أنا الحؼ دعيت األمع كميا إلى شاعتي فكفخت "فقاؿ:، السؤمشيغ فدألو عغ نفدو

أقػؿ يا سمساف: إنو ال يعخفشي أحج حق معخفتي إال كاف  ،كأنا خازنيا عمييع حقاً  ،بت بالشارحّ فعُ 
قاؿ: ثع دخل الحدغ كالحديغ عمييسا الدبلـ فقاؿ: يا سمساف ىحاف ششفا ، عمىاأل معي في السؤل

عخش رب العالسيغ، كبيسا تذخؽ الجشاف، كأميسا خيخة الشدػاف، أخح هللا عمى الشاس السيثاؽ (4)
الكمسة الباقية، كأنا مغ صجؽ ككحب مغ كحب فيػ في الشار، كأنا الحجة البالغة ك بي فرجؽ

قاؿ سمساف: يا أميخ السؤمشيغ لقج كججتظ في التػراة كحلظ كفي اإلنجيل كحلظ ، سفيخ الدفخاء
، وهللا لػال أف يقػؿ الشاس: كاشػقاه رحع هللا قاتل سمساف لقمت (5) بأبي أنت كأمي يا قتيل كػفاف

                                                           

 (.57، )صالديج ىاشع الياشسي ،حػار مع فزل هللا حػؿ الدىخاء )س(انطخ: (1)
 . (1/185)، فخض شاعة األئسة :باب، كتاب الحّجة ،الكميشي ،الكافي(2)
 (.  8/66، )السازنجراني، شخح أصػؿ الكافيانطخ: (3)

 ذف أك أعبلىا مغ الحمى.(الذشف: ما عمق في األ4)
الذيخ  ،اختيار معخفة الخجاؿ. انطخ: أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب  يقرجكف بو: (قتيل كػفاف5)

 (.1/90، )الصػسي
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كبظ أنجي يػسف مغ  ،تذسئد مشو الشفػس، ألنظ حجة هللا الحؼ بو تاب عمى آدـ مقاالً  فيظ
   (1)"الجب، كأنت قرة أيػب كسبب تغيخ نعسة هللا عميو.

لقج أكصمػا اإلماـ إلى درجة فػؽ درجة اآلدمييغ، فجعمػه في مقاـ الشبي دمحم عميو 
إنو ال يعخفشي أحج حق معخفتي إال ث قالػا:" الدبلـ، ثع جعمػه مغ السبلئكة، ثع بسشدلة اإللو، حي

" كجعمػه سبب فيسا حجث لؤلنبياء عمييع الدبلـ مغ أحجاث قجرىا هللا كاف معي في السؤل األعمى
مقامات أىل البيت كعخؼ  ،فكمسا عخؼ العبج اإلماـعمييع، كنجاة بعج ابتبلء مغ هللا ليع،

ف بيحه السعخفة يتفاضل السؤمشػف عشجىع، فأؼ ، فيػ يعج أفزل مسا دكنو، ألكمشدلتيع عشج هللا
 خخافات تمظ التي يجعػف، كيشدبػنيا آلؿ البيت كىع مشيا بخاء.

  ؾجب التخقي في درجاتيا:ت ة فيياديادلدخؾل الجشة متؾقف عمى السعخفة، واثانيًا: 
الحع أييا السدمع  -األئسة كعخفػه، يجخل الجشة إال مغ عخؼ غلادعى الكميشي أنو 

أؼ مغ عخؼ األئسة كآمغ بيع كأشاعيع شاعًة  -(مغ عخفشا كعخفشاهالسػحج ىحا الذخط، )
عسياء، كلع يعريع في أمخ مصمقًا، سػاء حق أك باشل، أك صحيح أك بجعة أك دجل، فبل ييع، 

اـ رضاىع عغ اتباعو ليع، السيع الصاعة السصمقة، فإنيع يعخفػنو كيقخبػنو إلييع، كذلظ مغ تس
كجعمػا اإلماـ ركغ مغ أركاف الجيغ، كال يجخل الجشة إال مغ  كشجة متابعتيع، كلدـك شاعتيع،

إنو حطي بسا لع يحطى بو األنبياء الصاىخيغ، كالسبلئكة  ىحا، ماـئلل، فأؼ تعطيع أقامو
ـ يقػؿ: جاء ابغ الكػاء عغ مقخف قاؿ، سسعت أبا عبج هللا عميو الدبلالسقخبيغ، جاء في الكافي، 

ْغَراِف رَِساٌل َحْػرِـَُٔن ّلَُكًّ  إلى أميخ السؤمشيغ عميو الدبلـ فقاؿ يا أميخ السؤمشيغ
َ
َولََعَ اأْل

 ًْ ُْ ا ٍَ [؟ فقاؿ نحغ عمى األعخاؼ، نعخؼ أنرارنا بديساىع، كنحغ األعخاؼ 46]األعخاؼ: بِِصي
يـػ القيامة عمى  إال بدبيل معخفتشا، كنحغ األعخاؼ يعخفشا هللا  الحؼ ال يعخؼ هللا 

إف هللا ، كال يجخل الشار إال مغ أنكخنا كأنكخناه فبل يجخل الجشة إال مغ عخفشا كعخفشاه،الرخاط، 
تبارؾ كتعالى لػ شاء لعخؼ العباد نفدو كلكغ جعمشا أبػابو كصخاشو كسبيمو كالػجو الحؼ يؤتى 

كاليتشا أك فزل عميشا غيخنا، فإنيع عغ الرخاط لشاكبػف، فبل سػاء مغ مشو، فسغ عجؿ عغ 
اعترع الشاس بو كال سػاء حيث ذىب الشاس إلى عيػف كجرة يفخغ بعزيا في بعس، كذىب مغ 

رح أصػؿ اشيقػؿ  (2)."ذىب إليشا إلى عيػف صافية تجخؼ بأمخ ربيا، ال نفاد ليا كال انقصاع
عرخ ال يجخمػف الجشة إال بسعخفة إماميع مغ العتخة الصاىخة كالسقرػد أف أىل كل  :"الكافي

،كمعخفة اإلماـ ليع بالترجيق كالستابعة ،كصجؽ إمامتيع ،معخفة حق كاليتيع ،)عمييع الدبلـ(

                                                           

 (.26/292، )العبلمة السجمدي ،(بحار األنػار1)
 (.1/184، )ماـ كالخد إليومعخفة اإل: باب، كتاب الحّجة،الكميشي ،(الكافي2)



797 


كال يجخل الجشة  ،ركغ مغ أركاف الجيغ ،كصجؽ كاليتيع ،كمعخفة حقية إمامتيع ،كأف معخفة األئسة
 (1)."إال مغ أقامو، كمغ عخفيع كحلظ كجب معخفتيع لو بحلظ

أما لػ أف رجبل قاـ ليمو كصاـ نياره كترجؽ بجسيع مالو كحج جسيع :" السجمديكيقػؿ 
دىخه كلع يعخؼ كالية كلي هللا فيػاليو كيكػف جسيع أعسالو بجاللة مشو إلييسا كاف لو عمى هللا حق 

يساف، ثع قاؿ: أكلئظ السحدغ مشيع يجخمو هللا الجشة بفزمو مغ أىل اإلفي ثػابو كال كاف 
فبل حػؿ كال قػة إال باهلل، ىل ُيعقل ىحا الكبلـ، أعساؿ فخضيا هللا تعالى كأعساؿ  (2)."كرحستو

!، أىكحا كالية كلي هللا فيػاليوالعبج يعخؼ استحبيا، كميا ال تداكؼ شيٌء عشجه سبحانو، إف لع 
 شخع هللا كفخض؟ كلكغ أؼ عاقل ُيرجؽ ذلظ أييا الذيعة.   الجيغ، كىكحا

، ككمسا اؿفعاألاألقػاؿ ك درجات كمخاتب بسقجار متابعتيع لؤلئسة في ة في الجشة ذيعملك 
هللا تعالى جعل زادكا في االتباع كالصاعة كالسعخفة، زاد التخقي في درجات الجشة، فادعػا أف 

فجخػؿ  ،ثسانية أبػاب حدب الخكاية الػاردة إلىقدسيا لمجشة أبػاب تجخل مشيا كافة الخمق، ك 
الجشة أكاًل متػقف عمى معخفة األئسة، ككمسا ازداد العبج معخفة بيع زادت شاعتو ككالئو ليع، 

 كبالتالي سػؼ يتخقػف في درجات كمشازؿ الجشة، جاء في مرادر عجيجة لجػ الذيعة، كمشيا
إّف لمجّشة ثسانية أبػاب: باب يجخل مشو  "قاؿ: ف أميخ السؤمشيغ أ مدتجرؾ سفيشة البحار،

الّشبّيػف كالّرجيقػف، كباب يجخل مشو الّذيجاء كالّرالحػف، كخسدة أبػاب يجخل مشيا شيعتشا 
كمحّبػنا؛ فبل أزاؿ كاقفا عمى الّرخاط أدعػ كأقػؿ رّب سمَّع شيعتي كمحّبي كأنرارؼ كأكليائي 

ني في دار الّجنيا؛ فإذا الش جاء مغ بصشاف العخش قج أجيبت دعػتظ، كشفعت في شيعتظ كمغ تػالَّ
كيذفع كّل رجل مغ شيعتي كمغ تػالني كنرخني كحارب مغ حاربشي بفعل أك قػؿ في سبعيغ 
ألفا مغ جيخانو كأقخبائو، كباب يجخل مشو سايخ السدمسيغ مّسغ يذيج أف ال إلو إالَّ ّللاَّ كلع يكغ 

  (3)."يتفي قمبو مثقاؿ ذرة مغ بغزشا أىل الب
لكثختيع، بل ىي  نتيجةً  شاستعجد أبػاب الجشة لع يكغ لتدييل أمخ دخػؿ الفادعػا أف 

فبسعخفة األئسة كاتباع محىبيع، يجخل ، ييافيع دخػلإلى إشارة إلى األسباب كالعػامل التي تؤدؼ 
ه كأف لكل مغ ىحالسخء الجشة، كما عجا ذلظ فيػ في الشار كال يحمع بجخػؿ الجشة مصمقًا، 

، كلكغ الحع األكفخ، كالشعيع األكثخ لمذيعة الجرجات باب معيغ يجخل بيا مغ فاز بشعيع اآلخخة

                                                           

 (.5/145، )السازنجراني ،(شخح أصػؿ الكافي1)
 (.23/294، )العبلمة السجمدي، (بحار األنػار2)
مشياج البخاعة في شخح نيج الببلغة، حبيب هللا الياشسي  (،1/432، )الذاىخكدؼ ،(مدتجرؾ سفيشة البحار3)

 (.2ج)الخػئي، 
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ييع في الجشة، كالباقي مغ األمع كمحب ةذيعالخسدة أبػاب يجخل مشيا ف كمغ سار عمى نيجيع،
يخيج ، كأؼ افتخاء كتكاألنبياء ليع فقط الثبلثة األبػاب الستبقية، فأؼ تبلعب ىحا بجيغ هللا 

تختمقو الذيعة؟ كلكغ غخضيع الػحيج بث كتسخيخ عقائجىع الدائفة كالسبتجعة عمى العباد، كىحا ما 
 يخيجه أعجاء اإلسبلـ، أنرار الييػد كالشرارػ، كلكغ الحق أدلج، وهللا السدتعاف.

 التفاضل بيشيؼ يكؾن عمى قجر السعخفة والسحبة والسعؾنة والشرخة لؤلئسة: ثالثًا:
مغ عخؼ األئسة، حق السعخفة، كآمغ بيع كأحبيع، فإنو يكػف في شبقة أك درجة عالية 

عغ سميساف بغ جعفخ قاؿ: سسعت الخضا عميو رفيعة ليذ كباقي البذخ، فقج جاء في الكافي، 
إف عمي بغ عبج هللا  بغ الحديغ ابغ عمي بغ الحديغ بغ عمي بغ أبي شالب  "الدبلـ يقػؿ:

مخ مغ كلج عمي كفاشسة تو كبشيو مغ أىل الجشة، ثع قاؿ: مغ عخؼ ىحا األعمييع الدبلـ كامخأ
  (1)."عمييسا الدبلـ لع يكغ كالشاس

لقج أفخط الذيعة في مجح األئسة، كفي تدييغ عقيجتيع الباشمة، لجرجة أف مجخد السعخفة 
، فإنو عسغ تشعع في الجنيا بسعخفة األئسة كشاعتيكاإليساف بيع، يربح الذخز ليذ كالشاس، ف

  (2)يعمػ عمى الشاس، كلع يكغ مثميع.
 أليحا الحج معخفة األئسة تفعل براحبيا، كىل ليحا الحج كصل ِعطع قجرىع؟!.  

يكػف عمى قجر السحبة كالسعػنة كالشرخة فإنو  ،كفي التخقي كالتفاضل في درجات الجشة
إنيع سػؼ يجخمػف الجشة ، فكمسا أحب االتباع أئستيع كأشاعػىع كأعانػىع في كل أمخ، فلؤلئسة

عغ عمي بغ الحديغ كيتفاضمػف فييا في الجرجات كالسشازؿ عمى قجر محبتيع كنرختيع ليع، ف
في الجشة ثبلث درجات، كفي الشار  "قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كآلو: عمييسا الدبلـ قاؿ:

ي الجرجة الثانية مغ ثبلث دركات، فأعمى درجات الجشة لسغ أحبشا بقمبو كنرخنا بمدانو كيجه، كف
أحبشا بقمبو كنرخنا بمدانو، كفي الجرجة الثالثة مغ أحبشا بقمبو، كفي أسفل درؾ مغ الشار مغ 
أبغزشا بقمبو كأعاف عميشا بمدانو ك يجه، كفي الجرؾ الثانية مغ الشار مغ أبغزشا بقمبو كأعاف 

  (3)."عميشا بمدانو، كفي الجرؾ الثالثة مغ الشار مغ أبغزشا بقمبو
فيػ  ،كقاتل معشا أعجاءنا بيجه ،كأعانشا بمدانو ،سغ أحبشا بقمبو:" لالذيخ الرجكؽ يقػؿ 

فيػ أسفل  ،كلع يقاتل معشا أعجاءنا ،كأعانشا بمدانو ،كمغ أحبشا بقمبو ،معشا في الجشة في درجتشا
مغ ذلظ بجرجتيغ. كمغ أحبشا بقمبو كلع يعشا بمدانو كال بيجه فيػ في الجشة. كمغ أبغزشا بقمبو 

                                                           

  (.1/377، )فيسغ عخؼ الحق مغ أىل البيت كمغ أنكخ: باب، كتاب الحّجة، الكميشي ،(الكافي1)
 (.6/357، )السازنجراني ،أصػؿ الكافيانطخ: (2)
 (.629، )صالذيخ الرجكؽ  ،(الخراؿ3)
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كأعاف عميشا بمدانو كيجه فيػ مع عجكنا في الشار، كمغ أبغزشا بقمبو كأعاف عميشا بمدانو فيػ في 
إلى  يشطخكف ف أىل الجشة إ، الشار كمغ أبغزشا بقمبو كلع يعغ عميشا بمدانو كال بيجه فيػ في الشار

 (1) ."كسا يشطخ االنداف إلى الكػاكب في الدساء ،مشازؿ شيعتشا
، ككحب كزكر كبيتاف، فسثل ىحه الخكاية كأمثاليا أليذ ىحا افتخاًء عمى رسػؿ هللا 

، كلع تخد عمى لدانو، كىحا ىػ السعقػؿ، ألنيع يقرجكف بو مصمقًا لع يشصق بيا رسػؿ هللا 
محبة األئسة، كنرختيع، كمغ تبعيع، ال محبة الخسػؿ كال مغ تبع ىجيو عميو الربلة كالدبلـ، 

، فيي ليدت بيحا المفع، كال بيحا السعشى، حيث كرد كإنيا كإف كردت عمى لداف رسػؿ هللا 
ِإفَّ أَْىَل " ، َقاَؿ:، َعِغ الشَِّبيِّ ْغ َأِبي َسِعيٍج الُخْجِرؼِّ عَ عشو في صحيح البخارؼ ىحا الحجيث، 

رِّؼَّ الَغاِبَخ ِفي األُُفِق، مِ  َغ الَسْذِخِؽ الَجشَِّة َيَتَخاَءْكَف أَْىَل الُغَخِؼ ِمْغ َفْػِقِيْع، َكَسا َيَتَخاَءْكَف الَكْػَكَب الجُّ
ِ ِتْمَظ َمَشاِزُؿ اأَلْنِبَياِء اَل َيْبُمُغَيا َغْيُخُىْع، َقاَؿ:،" َأِك الَسْغِخِب، ِلَتَفاُضِل َما َبْيَشُيعْ  َبَمى " َقاُلػا َيا َرُسػَؿ ّللاَّ

ُقػا الُسْخَسِميغَ  ،َكالَِّحؼ َنْفِدي ِبَيِجِه، ِرَجاٌؿ آَمُشػا ِباّللَِّ   (2)".َكَصجَّ

ط، ال لغيخىع، : ىحا الشعيع، كىحه السشازؿ لؤلنبياء فقسألػا رسػؿ هللا  فالرحابة 
فأقدع أنيا كافة لجسيع مغ آمغ باهلل تعالى، كصجؽ السخسميغ، كآمغ بيع، كلع يجعميا رسػؿ هللا 

 .حكخًا عمى أحج معيغ، كاألئسة مثبًل 
وفي الؾصؾل إلى هللا ورضاه، والشجاة  ،سبب لمتفاضلالعمؼ بسشازل ومخاتب أىل البيت رابعًا: 

 بيؼ:   إيسانوقؾة و  ،معخفتو مجى بحدب كلٌ مؽ العحاب، و 
بسشازؿ كمخاتب أىل البيت مقجمة لكل خيخ، كالسعخفة العمع فادعت الذيعة اإلمامية أف 

كضع كاليتو كشاعتو كمػدتو كاستشباط  هللا سبب لخفع الجرجات، كأف ، ك في اإليسافكزيادة 
في كتاب  فييع، كال يكػف لمعبج رفعة كال شأف إال بسعخفتيع، جاء في الكافي، عمسو كحججو

شيخ أىل بيت نبيو )عمييع الدبلـ( كسأليع  إف هللا  ، ركاية مصػلة كذكخ فييا قػؿ:"الخكضة
أجخ السػدة كأجخػ ليع الػالية كجعميع أكصياءه كأحباءه ثابتة بعجه في أمتو، فاعتبخكا يا أييا 

ياه فتقبمػا كاليتو كشاعتو كمػدتو كاستشباط عمسو كحججو فإ الشاس فيسا قمت حيث كضع هللا 
كال ترل كالية إلى هللا  كبو فاستسدكػا تشجػا بو كتكػف لكع الحجة يػـ القيامة كشخيق ربكع 

                                                           

 ،مغ أحبشا بقمبو :باب، كتاب الرفػة كالشػر كالخحسة مغ السحاسغ، أحسج بغ دمحم بغ خالج البخقي ،(السحاسغ1)
(1/153.) 
 .(3256، ح/119/ 4َمْخُمػَقٌة، ) (صحيح البخارؼ، ِكَتاُب َبْجِء الَخْمِق، َباُب: َما َجاَء ِفي ِصَفِة الَجشَِّة َكَأنََّيا2)
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  ًكمغ يأت هللا  ،كال يعحبو ،عمى هللا أف يكخمو إال بيع فسغ فعل ذلظ كاف حقا  بغيخ ما
  (1)."كأف يعحبو ،أف يحلو عمى هللا  كاف حقاً  ،أمخه

لقج جعل الكميشي األئسة كالػالية بخكايتو ىحه سبب الفػز كالفبلح كالشجاة مغ العحاب، 
، كأمغ مغ كالخفعة في الجرجات، ككل مغ زاد في معخفتيع كعمع قجرىع، كصل إلى كالية هللا 

عحابو، ككمسا تسدظ العبج بالػالء كالصاعة السصمقة ليع، كمسا كاف ذلظ سبيل نجاتو مغ عحاب 
كسار إلى شخيق هللا كجشتو، ككاف حقًا ككعجًا مغ هللا أف يكخمو بخفع الجرجات، كعمى قجر هللا، 

: عباس القسيذلظ يتفاضل كل كاحج فييع بقجر شاعتو كمعخفتو كمػدتو ليع، جاء عغ شيخيع 
بيع،  ، كالسعخفةليع ، كاختبلؼ مخاتب اإلخبلصئسةالفزل كالثػاب محسػؿ عمى اختبلؼ األ أف

  (2).لصاعة ليعكا كالتقػػ 
فعمى قجر السعخفة، يشاؿ الخيخ  ،العمع بسشازؿ كمخاتب أىل البيت سبب لمتفاضلك 

نحغ قػـ ال " عغ الحديغ بغ عمي صمػات هللا كسبلمو عمييع أجسعيغ قاؿ:كالجرجات، جاء: 
  (3). "نعصي السعخكؼ إال عمى قجر السعخفة

التألي عمى هللا تعالى، حيث ادعػا فيحه الخكاية تجؿ عمى شجة تجخؤ الذيعة عمى الجيغ ك 
أنيع ىع مغ يعصػا األجخ كالسعخكؼ كالتفاضل في السكانة كالسشدلة يػـ القيامة، فإف ىع رضػا 
عغ شاعة العبج ككثخة معخفتو باألئسة، فديعصػنو األجخ كالسعخكؼ، كسا يجعػف، كبقػليع ىحا 

  ، كقجرتو، تعالى هللا عسا يرفػف.فقج استثشػا قجر هللا 
كتجعل الحجة بألف  ،تزاعف الحدشاتاألئسة أف معخفة  ،تيحيب األحكاـجاء في 

 ارتفعتك  إيسانا،ازداد  ،حجة، كتخفع الجرجات بألف مثميا، ككمسا ازداد السؤمغ معخفة بأئستو
ازداد  كمكانتيع، يعمبعجًا عغ أىل البيت، كإنكارًا لفز عبجكمسا ازداد الك درجاتو في جشات الشعيع، 

قخأت كتاب أبي الحدغ " عغ أحسج بغ أبي نرخ قاؿ:ف ،في جيشع كدركاتيا ىبطعغ هللا بعجًا، ك 
لف عسخة متقبمة ألف حجة ك أالخضا )عميو الدبلـ( بخصو: أبمغ شيعتي اف زيارتي تعجؿ عشج هللا 

 لف حجة لسغ يدكره عارفاً ألف أكميا، قاؿ: قمت ألبي جعفخ الف حجة؟ قاؿ: إؼ وهللا ك 
 ( 4)".حقوب

                                                           

 (.8/120، )كتاب الخكضة، الكميشي ،(الكافي1)
 (.242، )صالذيخ عباس القسي ،األنػار البييةانطخ:(2)
 .(8/286)، لذيخ السحسػدؼ، ا(نيج الدعادة3)
 (.6/85، )الذيخ الصػسي ،(تيحيب األحكاـ4)
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فأؼ افتخاء ىحا كأؼ مشدلة أضفػىا عمى األئسة لع يأتي بيا ال القخآف الكخيع، كال الدشة 
 الشبػية، فسغ أيغ أتػا بيحه االفتخاءات كالسيازؿ، التي ال يقبميا أؼ عاقل يجرؾ الحق كالرػاب.

كيدسػ في  ،كمغ الخكايات التي تجؿ لجييع عمى أف العبج يتفاضل بجرجات اإليساف
أنو دخل عمى الرادؽ فقاؿ  ،عغ السفزلجاء ما أعالي الجشاف، لذجة معخفتو كإيسانو باألئسة، 

كفاشسة كالحدغ كالحديغ صمػات هللا كسبلمو عمييع  كعمياً  يا مفزل ىل عخفت دمحماً " لو:
تيع أجسعيغ كشو معخفتيع؟ قمت: يا سيجؼ كما كشو معخفتيع؟ قاؿ: يا مفزل مغ عخفيع كشو معخف

فقمت: يا سيجؼ قج عمست ذلظ كأقخرت بو كآمشت، ..إلى أف قاؿ:" في الدشاـ األعمى. كاف مؤمشاً 
، نعع يا محبػر، نعع يا شيب شبت كشابت لظ الجشة كلكل  قاؿ: نعع يا مفزل، نعع يا مكـخ

: يءيساف، كسشاـ كل شعمى، أؼ أعمى مجارج اإلبياف: في الدشاـ األقاؿ السجمدي:"  " مؤمغ بيا
  (1)."أعبله

فيحه ىي مجسل عقيجة الذيعة بل أىع شيء في ديشيع، كعمييا يديخكف في كل أمػرىع 
 الجيشية كالجنيػية، كىي معخفة األئسة كمحبتيع كالػالء التاـ ليع، كالصاعة العسياء.

خامدًا: التفاضل بيؽ السؤمشيؽ عشج الذيعة يكؾن فيسؽ سبق في اإليسان، وليذ بديادتو أو 
 عسل والظاعة فيو:زيادة ال

كىا ىع الذيعة بعجما عّطسػا أمخ األئسة كنادكا بصاعتيع كالػالء ليع، كأف التفاضل بيشيع 
في درجات اإليساف كالجشاف يكػف نتيجة لحلظ الػالء كالسعخفة، يتزح االضصخاب عشجىع في أف 

كلمعمع كسا سيتزح الحقًا أيزًا، أنيع ىشا يقػلػف  -،سغ سبق في اإليسافسبب التفاضل بيشيع ل
التفاضل فيسغ سبق في اإليساف، كال دخل لمعسل في ذلظ، ثع بعج ذلظ سيتغيخ قػليع ىحا، حتى 

عغ أبي عبج هللا )عميو الدبلـ( ، ركػ الكميشي في كافيو، -يشتبو القارؼء لتخبصيع كاضصخابيع
فاضل السؤمشػف فييا عشج هللا؟ قاؿ: نعع، قمت: صفو لي يساف درجات كمشازؿ، يتإف لئل "...قاؿ:

ثع  رحسظ هللا حتى أفيسو، قاؿ: إف هللا سبق بيغ السؤمشيغ كسا يدبق بيغ الخيل يػـ الخىاف،
ال يشقرو فييا  فزميع عمى درجاتيع في الدبق إليو، فجعل كل امخغ مشيع عمى درجة سبقو،

، تفاضل لحلظ أكائل ىحه األمة كأكاخخىا كلػ فاضبلً كال مفزػؿ  مغ حقو كال يتقجـ مدبػؽ سابقاً 
يساف فزل عمى السدبػؽ إذا لمحق آخخ ىحه األمة أكليا، نعع كلتقجمػىع لع يكغ لمدابق إلى اإل

يساف قجـ هللا يساف الفزل عمى مغ أبصأ عشو كلكغ بجرجات اإلإذا لع يكغ لسغ سبق إلى اإل
لسقرخيغ ألنا نجج مغ السؤمشيغ مغ اآلخخيغ مغ ىػ يساف أخخ هللا اعغ اإل كباإلبصاءالدابقيغ 

كلػ لع يكغ سػابق  كإنفاقاً  كجياداً  كزكاةً  كحجاً  كصػماً  مغ األكليغ كأكثخىع صبلةً  أكثخ عسبلً 
                                                           

 (.182-7/180، )الذاىخكدؼ ،سفيشة البحار مدتجرؾ(،26/116، )العبلمة السجمدي ،(بحار األنػار1)
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عشج هللا لكاف اآلخخكف بكثخة العسل مقجميغ عمى األكليغ  يفزل بيا السؤمشػف بعزيع بعزاً 
ْو ٌِرَْلاَل  :-قاؿإلى أف  -...يساف أكليا، أف يجرؾ آخخ درجات اإل كلكغ أبى هللا  ٍَ َْ َحْػ ٍَ َذ

ا يََرهُ  ٍة َُشًّ ٌِرَْلاَل َذرٍّ ْو  ٍَ َْ َحْػ ٌَ ٍة َخْيًا يََرهُ، َو  ." (1)فيحا ذكخ درجات اإليساف كمشازلو عشج هللا ،  َذرٍّ
أراد بو اإليساف باهلل كبالخسالة  :"-يذخح ركاية الكميشي-" اإليساف باهلل" :قاؿ السازنجراني

عغ أف يكػف  فزبلً  ،كال فزل لو ،ألف كل كاحج مشيا بجكف اآلخخ ليذ بإيساف ،كالػالية
لقج أصبحت الػالية بالشدبة لمذيعة مداكية لئليساف باهلل تعالى، كال فزل ألحج عمى  (2)."أفزل

أفزل مغ اإليساف باهلل كبالخسالة،  أحج إف لع يؤمغ بيا كباهلل كبالخسالة، ثع قاؿ بعج ذلظ أنيا
أليذ ذلظ قسة التعجؼ عمى الجيغ الحق، كعمى هللا سبحانو كتعالى، كعمى شخعو القػيع، كلكغ 

 ىؤالء أعساىع اتباع اليػػ عغ رؤية الحق كفيسو.
اإليساف الترجيق ك أف  ثع يػضح شارح أصػؿ الكافي معشى ىحه الخكاية، كمجسل قػلو، 

كيقرج بو اإليساف بسعشاه  "يتفاكت قػة كضعفاً " قػلو:في  زعفالقػة ك حيث المغ يتفاكت القمبي 
فغخض السازنجراني مغ ىحا التفديخ، أف ما يتفاكت في القػة كالزعف كعميو التفاكت ( 3)المغػؼ.

 في الجرجات، ىػ الترجيق، فسغ صجؽ بقمبو فيػ مؤمغ، كإف لع يقتخف إيسانو بعسل.  
، في اإليسافالدبق قجر بيغ السؤمشيغ أف هللا أؼ  "بيغ السؤمشيغ قاؿ إف هللا سبق" قػلو:ك 

فسشيع في السقاـ األدنى، كمشيع في السقاـ األعمى كىػ مقاـ خاتع األنبياء،  كالشاس فيو متفاكتػف،
في اإليساف، كأف الحؼ سبق في  عمى درجة سبقو كاحجفجعل كل  كثيخة،كبيغ السقاميغ مقامات 

، كعجكا أف مغ فزل أؼ أحج عمى األكائل ميسا كاف األكاخخثع بعجىع  األكائلاإليساف ىع 
 . كعقمو خفيفاً  كاف رأيو ضعيفاً إيسانو، 

ككالعادة مػضػع اإلمامة تجخل في كل شيء، فادعى الكميشي أنو ال أحج يدبق اإلماـ 
أبي  ، كىػ عمي بغأف الدابق زماناً يجؿ عمى ضاىخ ىحا الحجيث يقػؿ أف ف، ميسا فعل، عمي 

مغ ىػ  ،مغ آخخ ىحه األمةىشاؾ أف ، كيقػؿ آخخأؼ سابق ك أفزل كأعمى درجة مغ  شالب،
ية شدرجاتيا السب ىفمػ لع يكغ لمدابق إلى اإليساف كالترجيق كأعم ،كعبادة مغ أكليا أكثخ عسبلً 

سابق في اإليساف  لكاف السدبػؽ بدبب كثخة العسل ،عمى الفزائل فزل عمى السدبػؽ 
قجـ في درجات تأف ي ىأب أف هللا الكميشي  عمى حج قػلو، كادعى غ ىحا باشل،كلك، كالفزل

في هللا  ومغ قجم فبل يسكغ أف يؤخخ أحج خخه بقجره،هللا أ ، ألفخخكاف في األاإليساف مغ 

                                                           

 (.2/40، )الدبق إلى اإليساف: بابالكافي، لمكميشي، كتاب اإليساف،(1)
 (.8/104، )السازنجراني ،(شخح أصػؿ الكافي2)
 (.8/106، )السازنجراني ،(شخح أصػؿ الكافي3)
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تقجمو ل عمي بغ أبي شالب ىػ ج يالسؤمغ الػحادعى أف ك  في ذلظ، درجتواإليساف، كأعمى 
ال يكػف مقجمًا باتفاؽ الخاصة كالعامة العبج في الصاعة، كثخ عسل فسيسا  ،كسبقو إلى اإليساف

في الجرجات، بأنو  أبجًا، كالسعشى أنو باشل قػؿ أك حكع عمى أؼ أحج يدبق عمي  عميو
" بأف التفاضل كيؤت كل ذؼ فزل فزمو" قػلو:أفزل أك عمى درجة عالية مغ اإليساف، كشخح 

 اتالجرجلعمػ في كا عساؿ،ال باعتبار الديادة في األ، ي اإليسافكالدبق فترجيق باعتبار ال يكػف 
 (1).في اآلخخة

ه، كىكحا في التفاضل، كمسا كاف سابق أرفع مغ درجة غيخ  دابق في اإليساف،فجرجة ال
  فيو، فيػ سابق في الفزل كعمػ الجرجات.

عبلء الجرجة في إ كمغ زعع أف األفزمية باعتبار الديادة في الثػاب ك قاؿ السازنجراني:" 
اآلخخة ال باعتبار الدبق كالكساؿ في اإليساف كالديادة في العسل هلل تعالى كلع يجر أف الديادة في 
الثػاب كالجرجة إنسا ىي باالعتبار السحكػرة، كاال لـد الكحب بالػعج كالػعيج كبصبلف الكتاب 

  (2)."كالذخيعة نعػذ باهلل مغ شخكر أنفدشا كسيئات أعسالشا
التفاضل بيؽ السؤمشيؽ بالجرجات في الجشة عشج الذيعة، يكؾن بالترجيق والعسل سادسًا: 

 والديادة فيو:
مغ التشاقس كاالضصخاب لجػ الذيعة أنيع قالػا أف التفاضل فيسغ سبق في اإليساف 
باعتباره الترجيق القمبي، كاآلف يتشاقزػف في رأييع كيقػلػف أف التفاضل بيغ الشاس في زيادة 

جاء لعسل كاإليساف، فكمسا زاد اإليساف زاد العسل، كبالتالي يكػف التفاضل عمى ىحا األساس، ا
كلػ كاف ...أبي عبج هللا )عميو الدبلـ( مشيا أنو قاؿ:"مشيا، ما كرد عغ في الكافي ركاية مصػلة 

 ،ع فيوالشع كالستػت ،حج مشيع فزل عمى اآلخخلع يكغ أل ،ال زيادة فيو كال نقراف ،كمو كاحجاً 
يساف كبالديادة في اإل ،يساف دخل السؤمشػف الجشةكلكغ بتساـ اإل ،كبصل التفزيل ،كالستػػ الشاس

 (3)."كبالشقراف دخل السفخشػف الشار ،تفاضل السؤمشػف بالجرجات عشج هللا
الترجيق  وأصم، كالحؼ بتساـ اإليسافيػضح معشاىا أف ك ىحه الخكاية السازنجراني يذخح 

 الديادةفي اإليساف مع  كاداز كمسا ك  ،جخل السؤمشػف الجشةي ،كتخؾ السشييات صاعات،كالعسل بال
شازؿ بالجرجات العالية كالس ػف تفاضمفإنيع ي حدغ، خمقككل السشجكبة السفخكضة ك األعساؿ في 

دخل  ،اتحخمالس كفعليا، تخكك  ،عساؿ الػاجبةاألبفي التقريخ  كبالعكذ الخفيعة في الجشة،

                                                           

 (.142-8/106شخح أصػؿ الكافي، السازنجراني، )انطخ: (1)
 (.8/142الكافي، السازنجراني، )(شخح أصػؿ 2)
 (.2/37، )في أف االيساف مبثػث لجػارح البجف كميا: باب ، كتاب اإليساف،الكميشي ،(الكافي3)
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، حكعلو كل كاحج مشيا ك  ،كناقز ،جئكزا ،تاـ ،ئليسافل ثبلثة أقداـ فيشاؾ ،لشارالسفخشػف في ا
  (1).كسيأتي تػضيح حكسو في الخكاية التالية

كفي ركاية أخخػ تجلل عمى قػليع الستزارب، أف اإليساف قػؿ كعسل كبو يحرل 
أال  "قمت: عغ أبي عبج هللا عميو الدبلـ في حجيث قاؿ:التفاضل، ركػ الكميشي في كافيو، 

تخبخني عغ اإليساف؟ أقػؿ ىػ كعسل، أـ قػؿ ببل عسل؟ فقاؿ: اإليساف عسل كمو، كالقػؿ بعس 
غ في كتابو، كاضح نػره، ثابتة حجتو، يذيج لو بو الكتاب، ذلظ العسل، بفخض مغ هللا، بيّ 

كيجعػه إليو، قاؿ: صفو لي جعمت فجاؾ حتى أفيسو، قاؿ: اإليساف حاالت كدرجات كشبقات، 
غ نقرانو، كمشو الخاجح الدائج رجحانو، كمشازؿ: فسشو التاـ السشتيي تسامو، كمشو الشاقز البيّ 

قمت: إف اإليساف ليتع كيشقز كيديج؟ قاؿ: نعع، قمت: كيف ذلظ؟ قاؿ: ألف هللا تبارؾ كتعالى 
فخض اإليساف عمى جػارح ابغ آدـ كقدسو عمييا كفخقو فييا، فميذ مغ جػارحو جارحة إال كقج 

 .(2)أختيا..."  ككمت مغ اإليساف بغيخ ما ككمت بو
باعتبار متفاكتة خة، كدرجات كشبقات يمخاتب كث ىحه الخكاية، بأف لئليساف السجمدي يذخح

مغ فعل كمو يساف الشتسالو عمى اإل ،كاألكصياءكىػ إيساف األنبياء  ، فسشو التاـفيياتخقيو 
كىػ أقل  نقرانو،غ كمشو الشاقز البيّ  ،كتخؾ الكبائخ كالسكخكىات ،سائخ السدتحباتك  ،الفخائس

في  يعفخاد باعتبار تفاكتاأل يسافيكػف إيساف الحؼ بعجه الكفخ، كمشو الخاجح، كفيو مخاتب اإل
 ،كخ في أمخ أكصيائوما ذُ ك  ،كالتدميع ىػ االنقياد التاـ لمخسػؿ فيسا يأتي بو، الكسية كالكيفية

  (3).لػالية أيزا داخل في ذلظفطيخ أف االقخار با
مثيل، وال عالقة ليا بباقي ليذ ليا و  ،إن في الجشة مشازل، ال يشاليا العباد بأعساليؼسابعًا: 

مؽ  ،القمب الحديؽأصحاب و  ،ىل الباليا واليسؾمأل السشازل في الجشة، الختراصيا بيؼ، وىي
 :مؾجبات دخؾل صاحبو الجشة

سبب  ،ادعػا كسا سبق أف السعخفة باألئسة، كشاعتيعمغ تشاقس الذيعة أيزًا، أنيع 
لمتفاضل في الجرجات، ثع قالػا الدبق في اإليساف، ثع قالػا األعساؿ، ثع اآلف يقػلػف ىشاؾ مشدلة 

، عغ  ،بحار األنػارجاء في  ليذ ليا مثيل، كال يشاليا أؼ أحج بعسمو، كىع أىل الببليا كاليسـػ
ليذ ليا  ،إف في الجشة مشازؿ ال يشاليا العباد بأعساليع قاؿ:"، أنو الشبي صمى هللا عميو كآلو

                                                           

 (.8/113شخح أصػؿ الكافي، السازنجراني، )انطخ: (1)
 (. 2/34، )يساف مبثػث لجػارح البجف كميافي أف اإل: بابالكافي، لمكميشي، كتاب اإليساف،(2)

 .(66/33بحار األنػار، العبلمة السجمدي، )طخ:ان(3)
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عبلقة مغ فػقيا، كال عساد مغ تحتيا، قيل: يا رسػؿ هللا مغ أىميا؟ فقاؿ: أىل الببليا 
(1)."كاليسػـ



فادعت الذيعة أف ىشاؾ في الجشة مشازؿ، ليذ ليا أؼ مثيل، كتختمف في الفزل عغ 
ى كلػ كاف عسمو كإيسانو كامبًل، فمغ يبمغيا بعسمو بل برفة باقي السشازؿ، كال تكػف ألحج حت

سغ السسكغ أف يترف بيا، أك بقجر مغ هللا كتبو عميو في الجنيا، كىػ الببلء كاليع كالحدف، ف
ألف ىحا اإلنداف قمبو محدكف، كالقمب الحديغ مغ مػجبات  ،يبمغ درجة في الجشة ببل عسل

، فسشدلتو في الجشة مشدلة عالية كرفيعة كفخيجة خرػصةدخػؿ صاحبو الجشة في تمظ الجرجة الس
مغ نػعيا، عمى حج كصفيع، كىحا يعشي أنو لػ كاف مغ أىل اليسػـ كالغسػـ، كلكشو مقّرخ في 

  (2)الػاجبات فبل يزخه ذلظ، شالسا أنو مبتمى باليع كغيخه مغ السشغرات.
غ ال غخابة في األمخ، كال فيل لسثل ىحه الخكاية كأمثاليا، أف يرجقيا أحج عاقل، كلك 

شيء مدتبعج عمى قػـ اتبعػا اليػػ، كقجمػه عمى اليجػ!، كاألمخ هلل مغ قبل كمغ بعج، في كل 
شيء.

خيخ مغ يعصي الذيعة ىحه السشدلة الستسيدة كالسشفخدة عغ غيخىا، في الجشة، كأفزل ك 
ادعى السجمدي أف رسػؿ  فقج ، )األئسة(،مغ يدتحق أف يمبدػه ىحا الػصف، بالصبع كالدابق

يا دمحم الحق يقخئظ الدبلـ،  "ىبط إلي جبخئيل عميو الدبلـ في أحدغ صػرة، فقاؿ:" قاؿ: هللا
كيقػؿ لظ إني أكحيت إلى الجنيا أف تسخرؼ كتكجرؼ كتزيقي كتذجدؼ عمى أكليائي، حتى يحبػا 

ألكليائي،  جنيا سجشاً لقائي، كتيدخؼ كتديمي كتصيبي ألعجائي حتى يبغزػا لقائي، فاني جعمت ال
  (3)" كجشة ألعجائي.

 الخالصة والتعقيب: 
 يتفاضل بيا السؤمشيغ بإيسانيع كترجيقيع، كفعميع متفاكتة، مشازؿك  الجشة درجات إف

ػف تفاضم، الحيغ يالسؤمشػف الستقػف في الجنياكمغ السؤكج أف  كاجتشابيع السعاصي، الصاعات،
حدب إيسانو، كٌل  ،تمظ الجرجات كافئيع هللا سبحانو كتعالىباإليساف كالترجيق كالعسل، حتسًا سي

 .كتقػاه 
 تجعمكلكغ الذيعة كالعادة، اضصخبت كتخبصت في رأييا بيحا السػضػع، حيث 

سقامات ب تيعمعخفقجر  عمىالتفاضل بيغ العباد قائع عمى الػالية، كال يكػف إال باإليساف باألئسة، ك 

                                                           

 (.78/194، )العبلمة السجمدي ،(بحار األنػار1)
 .(https://forums.alkafeel.net/showthread.php?t=8808 ، )مػقع مشتجػ الكفيلانطخ: (2)
 (.78/194، )العبلمة السجمدي ،(بحار األنػار3)
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دخػؿ في األساس ، كأف يتفاضمػف  كالعمع بيع، كشجة إيسانو فييعأىل البيت كمشدلتيع عشج هللا، 
قالػا التفاضل بيغ السؤمشيغ يكػف فيسغ سبق في اإليساف، كليذ ك  الجشة متػقف عمى معخفتيع،

بديادتو أك زيادة العسل فيو، ثع مغ تخبصيع قالػا التفاضل بيغ السؤمشيغ بالجرجات في الجشة، 
 ،دة فيو، فتارة قالػا باإليساف باألئسة، كتارة قالػا باإليساف دكف العسليكػف بالترجيق كالعسل كالديا

ىشاؾ مشدلة ليذ ليا مثيل، كال يشاليا أؼ أحج بعسمو، كىع أىل الببليا  ثع قالػاكتارة قالػا العكذ، 
 ، كجعمػا أصحاب اليسـػ أيزًا األئسة، ليشالػا تمظ السشدلة التي ليذ ليا مثيل في الجشة، كاليسـػ

اتباع بدبب  كأ كقمة العمع، عغ الجيلإما تخبط ضاىخ، كاضصخاب ناتج  ،كسا ىػ كاضحف
  ، كميل الشفذ، كالعمع عشج هللا أف الثاني أضيخ.اليػػ 
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 الخاتسة
 

الحسج هلل الحؼ بشعستو تتع الرالحات، كبفزمو، كمعيتو ُتشجد السيسات، كالربلة 
، كعمى آلو كصحبو كمغ سار عمى كالدبلـ عمى أشخؼ الخمق، خاتع السخسميغ كاألنبياء، دمحمًا 

ىجيو إلى يػـ الجيغ، كسمع تدميسًا كثيخا، كالحسج هلل الحؼ أكخمشي ككفقشي إلتساـ رسالتي ىحه، 
 أف تكػف سببًا لشفع اإلسبلـ كالسدمسيغ، كأف يجعمو عسبًل خالرًا لػجيو الكخيع. سائمًة السػلى 

ح الكافي عشج الذيعة ، تػصمت فبعج الجراسة لرحيح البخارؼ عشج أىل الدشة، كصحي 
 الباحثة إلى أىع الشتائج كالتػصيات، كىي كالتالي:

 أواًل: الشتائج:
بلقى استحداف ف الرحيح،كتابو ًا إلخخاج عطيسهللا، جيجًا  ورحسقج بحؿ اإلماـ البخارؼ ل .1

كباتفاؽ  شيجكا لو برّحة أحاديثو، ثع تمّقتو األمة مغ بعجىع بالقبػؿ،ك  ،كأقخانومذايخو 
 أىل العمع.

اتزح أف الكميشي، ال يدتحق ىحا التعطيع كاإلجبلؿ مغ قبل الذيعة، فيػ شخز  .2
قبخه ف إ، حتى الباحثيغ الذػػيعةبعس ، بذيادة توالغسػض يمف حياك  مجيػؿ الحاؿ،

 . مػىػـ فاآل
 ، كالتي ال تخفىالخخافاتازدحع كتاب الكافي بالخكايات السميئة بالتشاقس كاالضصخاب ك  .3

 . قج أثبتتيا الباحثة باألدلة الػاضحةعمى ذؼ لب، ك 
إف مدائل اإليساف مغ السدائل الحداسة في العقيجة اإلسبلمية، مرجرىا الكتاب  .4

 .فييا كبلمًا يخالف الذخع الكخيع، كالدشة الشبػية الرحيحة، كلكغ الكميشي تكمع
كذلظ في جسيع مدائل تأثخ الكميشي بسدألة الػالية كاإلمامة، بذكل كبيخ ججًا ككاضح  .5

العقيجة عامة، كمدائل اإليساف خاصة، كفزمػىع عمى البذخ كعمى األنبياء كافة، 
، بل رفعػا مغ شأنيع كمكانتيع فػؽ شبقة البذخ لجرجة التأليو، حتى عمى رسػؿ هللا 

 كالعياذ باهلل.
، كأف ة هللاكجعل معخفة اإلماـ شخشًا لسعخف ،بط الكميشي بيغ معخفة هللا كمعخفة اإلماـر  .6

أساس اإليساف كزيادتو كالتفاضل بيغ السؤمشيغ في درجات الجشة كالشعيع، تكسغ في 
 اإليساف بالػالية كاإلمامة.
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، بسجػ إيساف الذخز بالػالية كاإلمامة، كما كتسامو عشج الكميشي إثبات كساؿ اإليساف .7
مشدلة  فيتتسثل اإليساف عشج الذيعة اإلمامية،  فسدائلذلظ تحريل حاصل،  دكف 

 أصل اإليساف، كأساس الجيغ كمو.، كُيعج ذلظ حبيع كالػالء ليعك األئسة عشجىع، 
لسا في القخآف الكخيع، كالدشة الشبػية الذخيفة، فيػ  اً ُمػافق اً اتبع اإلماـ البخارؼ مشيج .8

كاف رحسو هللا فقييًا في كتابو، ك  ،ليسا، كال ُيقجـ قػؿ أحٍج عمييسا اً مصمق اً يدمع تدميس
 بدشجه. سًا، شامبًل لكل أمػر الجيغ، لع يتخؾ أمخ مشو إال أكردهمشط

كاعتسج عمى لسا في القخآف الكخيع، كالدشة الشبػية الذخيفة،  اً خالفمُ  اً مشيج الكميشياتبع   .9
إلى ما يػافق اعتقاداتو  ،كقمب معشاىا الطاىخ ،التفديخ الباششي لآليات القخآنية

 .فييا عمى عقيجة اإلمامة كالػالية الباشمة، خاصًة اآلية التي يدتذيج
لع يتػرع الكميشي في االحتجاج بخكايات مصعػف فييا مشدػبة كحبًا كزكرًا ألىل البيت   .10

 بيشسا الخكايات الرحيحة الثابتة السدشجة لخسػؿ ،.لع يمتفتػا إلييا كثيخًا ، 
كإقخار اإليساف عشج البخارؼ، كبإجساع أىل الدشة كالجساعة ىػ: ترجيق بالقمب،  .11

كالدشة  ،سا كرد في القخآف الكخيعكبالمداف، كعسل بالجػارح كاألركاف، كأركانو ستة 
 الشبػية.

قج فمػافقة تسامًا لمقخآف الكخيع،  البخارؼ  إف مدائل اإليساف الػاردة بأدلتيا في صحيح .12
 .يدتجؿ بالقخآف الكخيع عمى قصعية الحجيث كاف

اإليساف كأركانو، لع تأتي بيا إال األمع الزالة، أحجث الكميشي أمػرًا كعقائج في معشى  .13
 فحّخؼ كبّجؿ، كخالف الكتاب الدشة، فيسا يتعمق بتمظ السدألة.

أىسية كمكانة بسدألة اإليساف، كجعميا في مقجمة صحيحو، لسا ليا مغ البخارؼ اىتع  .14
أصل الجيغ، كاألساس الحؼ يجب أف يديخ عميو الفخد، كي تدتقيع حياتو  يرفيعة، في

 .الجنيػيةك  ،الجيشية
في مقجمة كتابو الكافي، كتاب اإليساف، كبياف ألىسية اإليساف كأفزميتو،  الكميشي أفخد .15

 مخالف ألصػؿ العقيجة الرحيحة.كلكغ ما يحتػيو ىحا الكتاب مغ خخافات،

، يديج يديج كيشقزعشج اإلماـ البخارؼ، كبإجساع أىل الدشة كالجساعة، أنو  اإليساف .16
 ل الرالحات، كيشقز بالحنػب كالسعاصي.بالصاعات كعس

عميو بشاًء ك  كالترجيق بيع،األئسة معخفة هللا كرسػلو، كمعخفة ىػ  الكميشيعشج  اإليساف .17
 يديج كيشقز. ،العبجإيساف  فإف
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، فسغ ارتكب ناقزًا مغ تمظ الشػاقس فقج مصمقاً أعطع الحنػب مغ نػاقس اإليساف  ُتعج .18
كال ُيكّفخ أىل الدشة  يساف مع كجػد أحج ىحه الشػاقس،كُيشتفى اإلخخج مغ السمة، كفخ ك 

 أحج بحنٍب مالع يدتحمو.

عمى أىل كنػاقس اإليساف،  إشبلؽ ألفاظ التكفيخالكميشي كالذيعة عغ  لع يتػرع .19
كل مغ خالفيع  اخك كفّ ك سدألة، حيث أصجركا أحكامًا تخالف الذخع، في ىحه ال التػحيج،

، كما ُيشتقس بو في مدألة تكفيخ الغيخ كف تذجدسالأىل الدشة بخبلؼ  مغ السدمسيغ،
 اإليساف.

لئليساف شعب كخراؿ متعجدة كثيخة، كسا كرد في صحيح البخارؼ، ككميا ناتجة عمى  .20
السحافطة عمى القياـ باألعساؿ الرالحة، كاجتشاب كل الشػاىي، كبقجر االستكثار مغ 

 ي الجنيا كاآلخخة. خراؿ اإليساف، فإنو يثسخ كيدداد، كيؤدؼ لمفػز كالفبلح ف

كاإلمامة، أكاًل  ةأما الكميشي فكساؿ اإليساف عشج الذخز يختكد عمى مجػ إيسانو بالػالي .21
كآخخًا، فخراؿ اإليساف عشجه، تأتي مغ حب األئسة كالػالء ليع، ألف ذلظ أصل 

 اإليساف، كأىع خرالو، التي يعتقج أنيا سبب الشجاة كالفبلح.
كىع  ،أصل اإليسافمخاتب اإليساف عشج البخارؼ ثبلثة، فالسختبة األكلى ىي ف إ .22

، كأصحابيا ىع اإليساف الػاجب ىي السختبة الثانيةع لتفخيصيع، ك نفديأل يغالطالس
بتيغ تسخ كىحه السختبة أعمى مغ ال، اإليساف السدتحب ة ىيثالثالالسختبة السقترجكف، ك 

الحيغ يجخمػف الجشة مغ غيخ حداب كال  ،مخيخاتل يغالدابقيا ىع أصحابك ، الدابقتيغ
 عحاب.

بحدب كػنيع كتختمف عمى مخاتب،  ،تتفاكت بيغ الشاسمخاتب اإليساف عشج الكميشي  .23
يتفاكت في مخاتب قخار بالػالية كالعسل، أف السؤمغ بدبب اإلك أئسة أك ُأناس عادييغ،

  اإليساف قياسًا عمى ذلظ.

يسا معشياف فحاف لسعشى كاحج عشج البخارؼ، سساف أك مرصمإاإليساف كاإلسبلـ  .24
متبلزماف لبعزيسا البعس، كال يكػف أحجىسا إال بػجػد اآلخخ، ككبلىسا بسعشى 

 .الجيغ، فالجيغ كاإليساف كاإلسبلـ، كميع عبارات مختمفة لسعشى كاحج
، بالخغع أف قخار باألئسةإال بالػالية كاإل عشج الذيعة، سبلـيساف كاإلاإلال فخؽ بيغ  .25

مفيػـ ركاياتيع تجؿ عمى أف اإلسبلـ مجاره عمى األمػر الطاىخة، كاإليساف مجاره عمى 
 األمػر الباششة، إال أنيع أدخمػا الػالية كاإلقخار باألئسة، في ىحا التفخيق.
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، يكػف بازدياد اإليساف، فكمسا زاد اإليساف، زاد عشج البخارؼ  التفاضل في األعساؿ .26
كالسؤمشػف في الجشة يتفاضمػف لتفاضل بيغ أىل اإليساف، العسل الرالح، كعميو يكػف ا

 بأعساليع كقػة إيسانيع، في درجات كمشازؿ متفاكتة.
قائع عمى الػالية، كال يكػف إال باإليساف  لجػ الذيعة اإلمامية، التفاضل بيغ العباد .27

، يتفاضمػف كمشدلتيع، كالعمع بيع،  ،سقامات أىل البيتب ة العبجمعخفقجر  فعمىباألئسة، 
 ، كالتفاكت في درجاتيا كمشازليا كغخفيا.دخػؿ الجشةكعميو يكػف 

 ثانيًا: التؾصيات:

 كقج خخجت الباحثة بعج ىحه الجراسة بسجسػعة مغ التػصيات كىي:

كتابة رسائل عمسية تػضح مجػ تأثخ الذيعة بسدألة اإلمامة في كافة مدائل العقيجة  .1
 لجييع.

ّيغ التشاقزات كاالضصخابات في عقائج الذيعة في جسيع إعجاد أبحاث كرسائل عمسية تب .2
 السدائل الجيشية، كعجـ استقخارىع عمى رأؼ كاحج. 

إعجاد نجكات كمحاضخات تػعػية لمعامة، تػضح ليع مجػ خصػرة االمتجاد الذيعي في  .3
العالع اإلسبلمي، كتححيخىع مغ القشػات التمفديػنية التي انتذخت كثيخًا في اآلكنة 

 ، كبالحات القشػات الخاصة باألشفاؿ.األخيخة
استكساؿ ىحه الدمدمة السباركة بإذف هللا تعالى، كإعجاد رسالة تالية ليحه الخسالة لعقج  .4

 مقارنة بيغ البخارؼ كالكميشي في عقيجة القزاء كالقجر، كاليػـ اآلخخ. 

ميق بجبلؿ كأخيخًا تست رسالتي ىحه، بفزل هللا كمشو ككخمو، فمو الحسج كالذكخ، حسجًا ي
كجيو كعطيع سمصانو، كأسألو أف تكػف خالرًة لػجيو الكخيع، كأف يشفع بيا اإلسبلـ كالسدمسيغ، 
ىحا كما كاف مغ صػاب فسغ هللا كحجه، كما كاف مغ خصٍأ أك سيٍػ أك ندياف، فسشي كمغ 

 الذيصاف، وهللا كرسػلو مشو بخاء.

، كعمى آلو كصحبو أجسعيغ،  ًا كصل الميع كسمع كبارؾ عمى سيجنا كنبيشا كحبيبشا دمحم
 كالحسج هلل رب العالسيغ.  

 
 الباحثة                                                              

 ديشا إسساعيل محسؾد عاشؾر
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 السرادر والسخاجع
 الكخيؼ نآالقخ 

 تع تقديع السرادر كالسخاجع إلى قدسيغ:
 أواًل: مرادر أىل الدشة

اإلبانة الكبخػ، ابغ بصة، تحقيق: رضا معصي، كآخخكف، الخياض، دار الخاية لمشذخ  .1
 كالتػزيع.

اإلبانة عغ شخيعة الفخقة الشاجية كمجانبة الفخؽ السحمػمة، عبج هللا ابغ بصة  .2
، 2عبج هللا آدـ األثيػبي، الدعػدية، دار الخاية لمشذخ، طالعكبخؼ، تحقيق: عثساف 

 ىػ.1418
إتحاؼ القارؼ بسعخفة جيػد كأعساؿ العمساء عمى صحيح البخارؼ، دمحم عراـ عخار  .3

اليشج، إدارة  -ق، بشارس1407الحدشي، دمذق، دار اليسامة لمصباعة كالشذخ،
 ىػ.2،1407طالبحػث اإلسبلمية كالجعػة كاإلفتاء الجامعة الدمفّية، 

أثخ اإليساف في تحريغ األمة اإلسبلمية ضج األفكار اليجامة، عبج هللا بغ عبج  .4
الخحسغ الجخبػع، السجيشة السشػرة، السسمكة العخبية الدعػدية، عسادة البحث العمسي 

 بالجامعة اإلسبلمية. 
اجتساع الجيػش اإلسبلمية، ابغ القيع الجػزية، تحقيق: عػاد عبج هللا السعتق،  .5

 ـ.1988ىػ / 1408، 1الخياض، مصابع الفخزدؽ التجارية،  ط
أخبار الذيعة كأحػاؿ ركاتيا، عبّلمة العخاؽ الديج محسػد شكخؼ األلػسي، تقجيع  .6

 كتعميق: دمحم ماؿ هللا.
 كسا كرد.ارتباط بعس الجكؿ كالسشاشق بالذيخ دمحم بغ عبجالػىاب،  .7
القدصبلني، مرخ، السصبعة إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ، أحسج بغ دمحم  .8

 ىػ. 1323، 7الكبخػ األميخية، ط
العقائج اإلسبلمية، سعيج حّػػ، دار الدبلـ لمصباعة  -األساس في الدشة كفقييا  .9

 ـ. 1992 -ىػ  1412، 2كالشذخ كالتػزيع كالتخجسة، ط
 إسعاؼ السؤمشيغ بشرخة خاتع السخسميغ، د: كسيع فتح هللا. .10
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مرجر الكتاب: دركس ،كائي، دمحم حدغ عبج الغفارأصػؿ اعتقاد أىل الدشة لبلل .11
 .http://www.islamweb.net ،صػتية قاـ بتفخيغيا مػقع الذبكة اإلسبلمية

 ، كسا كرد.أصػؿ السحىب الخافزي، د. ناصخ بغ عبج هللا بغ عمي القفارؼ  .12
،  ناصخ بغ عبج هللا -عخض كنقج -أصػؿ محىب الذيعة اإلمامية اإلثشي عذخية  .13

 ىػ 1414، 1القفارؼ، طبغ عمي 
 أصػؿ كتاريخ الفخؽ اإلسبلمية، جسع كتختيب : مرصفى بغ دمحم بغ مرصفى. .14
إضيار الحق، رحست هللا اليشجؼ، دراسة كتحقيق كتعميق: د: دمحم أحسج دمحم عبج  .15

 –القادر خميل ممكاكؼ، األستاذ السداعج بكمية التخبية جامعة السمظ سعػد، الدعػدية 
، 1لعامة إلدارات البحػث العمسية كاإلفتاء كالجعػة كاإلرشاد، طالخياض، الخئاسة ا

ـ، )أكؿ شبعة ترجر مقابمة عمى ندختي السؤلف الحىبيتيغ 1989 -ىػ  1410
 السخصػشة كالسقخكءة(.

أعبلـ الحجيث )شخح صحيح البخارؼ(، حسج بغ دمحم الخصابي، تحقيق: د. دمحم بغ  .16
بحػث العمسية كإحياء التخاث اإلسبلمي(، )مخكد ال، سعج آؿ سعػد، جامعة أـ القخػ 

 ـ. 1988 -ىػ  1409، 1ط
سؤاؿ كجػاب في  200أعبلـ الدشة السشذػرة العتقاد الصائفة الشاجية السشرػرة،  .17

العقيجة االسبلمية، حافع بغ أحسج بغ عمي الحكسي، تحقيق: حاـز القاضي، السسمكة 
، 2ؼ كالجعػة كاإلرشاد، طالعخبية الدعػدية، كزارة الذؤكف اإلسبلمية كاألكقا

 ىػ.1422
األعبلـ، خيخ الجيغ بغ محسػد بغ دمحم بغ عمي بغ فارس، الدركمي الجمذقي، دار  .18

 .ـ2002، 5العمع لمسبلييغ، ط
رتياب عغ السؤتمف كالسختمف في األسساء كالكشى كاألنداب، اإلكساؿ في رفع اإل .19

، 1الكتب العمسية طلبشاف، دار  -سعج السمظ، أبػ نرخ عمي بغ ماكػال، بيخكت
 ـ.1990-ىػ1411

اإلماـ البخارؼ ككتابو الجامع الرحيح، عبج السحدغ بغ حسج العباد البجر، السجيشة  .20
 ىػ.1390، العجد الخابع، ربيع الثاني 2السشػرة، الجامعة اإلسبلمية، ط
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إيزاح شػاىج اإليزاح، الحدغ بغ عبج هللا القيدي، تحقيق: الجكتػر دمحم بغ حسػد  .21
 ـ. 1987 -ىػ  1408، 1لبشاف، دار الغخب اإلسبلمي، ط –الجعجاني، بيخكت 

اإليساف الكبيخ، ابغ تيسية، تحقيق: دمحم ناصخ الجيغ األلباني، عساف، األردف،  .22
 ـ.1996ىػ/1416، 5السكتب اإلسبلمي، ط

اإليساف بيغ الدمف كالستكمسيغ، أحسج بغ عمي الغامجؼ، السجيشة السشػرة، السسمكة  .23
 ـ.2002ىػ/1432، 1العخبية الدعػدية، مكتبة العمػـ كالحكع، ط

اإليساف حقيقتو، خػارمو، نػاقزو عشج أىل الدشة كالجساعة، عبج هللا بغ عبج الحسيج  .24
السسمكة العخبية  -عبج الخحسغ بغ صالح السحسػد، الخياض:األثخؼ، تحقيق: د

 ـ. 2003 -ىػ  1424، 1الدعػدية، مجار الػشغ لمشذخ، ط
يساف كالخد عمى أىل البجع )مصبػع ضسغ مجسػعة الخسائل كالسدائل الشججية اإل .25

لبعس عمساء نجج األعبلـ، الجدء الثاني(، عبج الخحسغ بغ حدغ التسيسي، 
ىػ، الشذخة 1349بسرخ،  1السسمكة العخبية الدعػدية، دار العاصسة، ط-الخياض
 ىػ .1412الثالثة، 

 .، كسا كردالحػالي اإليساف كنػاقزو، سفخ بغ عبجالخحسغ .26
-اإليساف، ابغ تيسية، تحقيق : خخج أحاديثو دمحم ناصخ الجيغ األلباني، عساف  .27

 ـ.1996ىػ/1416، 5األردف، السكتب اإلسبلمي، ط
اإليساف، أبػ عبج هللا دمحم بغ إسحاؽ ابغ مشجه العبجؼ، تحقيق: د.عمي بغ دمحم  .28

 .1406، 2الفقييي، بيخكت مؤسدة الخسالة، ط
كالشياية، أبػ الفجاء إسساعيل ابغ كثيخ، تحقيق: عبج هللا بغ عبج السحدغ البجاية  .29

ـ،  1997 -ىػ  1418، 1التخكي، دار ىجخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع كاإلعبلف، ط
 ـ.2003ىػ / 1424سشة الشذخ: 

البشاء السشيجي لمسػضػع، الباحث خالج دمحم الذخماف،  دراسات عمػـ الذخيعة  .30
 .ـ2016، 2، ممحق43 كالقانػف، السجّمج

تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس، محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحديشي، أبػ الفيس،  .31
 السمّقب بسختزى، تحقيق: مجسػعة مغ السحققيغ، دار اليجاية.
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تاريخ اإلسبلـ ككفيات السذاىيخ كاألعبلـ، الحىبي، السحقق: عسخ عبج الدبلـ  .32
 ـ. 1993 -ىػ  1413، 2التجمخؼ، بيخكت دار الكتاب العخبي، ط

تاريخ التخاث العخبي، الجكتػر فؤاد سدكيغ،  جامعة اإلماـ سعػد، السجمج األكؿ :  .33
عمػـ القخآف كالحجيث، كتبو فخيق الصيساكؼ حفطيع هللا، كافقو بالسصبػع: أبػ حاتع 

 السرخؼ.
 .، كسا كردالتاريخ الكبيخ، دمحم بغ إسساعيل البخارؼ، تحقيق: الديج ىاشع الشجكؼ  .34
يخ بغجاد كذيػلو ط العمسية، الخصيب البغجادؼ، دراسة كتحقيق: مرصفى عبج تار  .35

 ىػ. 1417، 1القادر عصا، بيخكت، دار الكتب العمسية، ط
 .1تاريخ بغجاد، تحقيق: د/ بذار عػاد معخكؼ، دار الغخب اإلسبلمي، ط .36
تاريخ بييق / تعخيب، أبػ الحدغ ضييخ الجيغ عمي بغ زيج بغ دمحم بغ الحديغ  .37

 ىػ. 1425، 1سػريا، دار اقخأ، ط -ييقي، الذييخ بابغ فشجمو، دمذقالب
تحفة اإلخبارؼ بتخجسة البخارؼ، ابغ ناصخ الجيغ، تحقيق: دمحم بغ ناصخ العجسي،  .38

 -ىػ 1413، 1دار البذائخ اإلسبلمية ]شبع مع التشقيح في صبلة التدبيح لو[، ط
 ـ.1993

لبشاف، دار الكتب العمسية، -بيخكت تحكخة الحفاظ، الحىبي، تحقيق: زكخيا عسيخات، .39
 ـ.1998 -ىػ1419، 1ط

 التختيب الفخيج مغ شخكحات كتاب التػحيج، رتبو كأعجه: أبػ تػحيج لقساف حدغ أميغ. .40
 التَّذيُّع نذأتو كمخاحل تكػيشو، أ.د. أحسج بغ سعج حسجاف الغامجؼ. .41
ي الػليج التعجيل كالتجخيح لسغ خخج لو البخارؼ في الجامع الرحيح، الحافع أب .42

سميساف الباجي السالكي، دراسة كتحقيق : أحسج لبدار، أستاذ بكمية المغة العخبية 
 بسخاكر.

التعجيل كالتجخيح، لسغ خخج لو البخارؼ في الجامع الرحيح، أبػ الػليج سميساف بغ  .43
خمف القخشبي الباجي األنجلدي، تحقيق: د. أبػ لبابة حديغ، الخياض، دار المػاء 

 .1986 – 1406، 1ع، طلمشذخ كالتػزي
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التعخيفات، الجخجاني، أسامي مغ ركػ عشيع دمحم بغ إسساعيل البخارؼ مغ مذايخو  .44
في جامعو الرحيح، تحقيق: ضبصو كصححو جساعة مغ العمساء بإشخاؼ الشاشخ، 

 ـ.1983-ىػ 1403، 1لبشاف، دار الكتب العمسية، ط–بيخكت 
يق: سعيج عبج الخحسغ القدقي، تغميق التعميق عمى صحيح البخارؼ، ابغ حجخ، تحق .45

 .1405، 1األردف، دار عسار، ط –بيخكت السكتب اإلسبلمي، عساف 
 .، كسا كردتفديخ ابغ عبج الدبلـ، عد الجيغ بغ عبج الدبلـ .46
تفديخ القخآف العطيع، أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي البرخؼ ثع  .47

ىػ 1420، 2شيبة لمشذخ كالتػزيع، طالجمذقي، تحقيق: سامي بغ دمحم سبلمة، دار 
 ـ. 1999 -

تفديخ غخيب ما في الرحيحيغ البخارؼ كمدمع، دمحم بغ فتػح بغ عبج هللا بغ فتػح   .48
بغ حسيج األزدؼ السيػرقي الَحِسيجؼ، أبػ عبج هللا بغ أبي نرخ، تحقيق: الجكتػرة: 

 -ىػػػػػػػػ1415 ،1ط/ -مرخ، مكتبة الدشة،  –زبيجة دمحم سعيج عبج العديد، القاىخة 
 ـ.1995

دار  ،حمب، دمحم عػَّامةتحقيق: تقخيب التيحيب، ابغ حجخ، تحقيق: دمحم عػامة،  .49
 ،: أبي األشباؿ الباكدتانيتحقيقشبعة دار العاصسة، ك ،  ىػ1406 ،1/ط، الخشيج

  .ىػ1416، 1ط
 .، كسا كردالتكفيخ حكسو كضػابصو كالغمػ فيو، فيج عبج هللا .50
، جسعو: مجج ديخ ابغ عباس، يشدب: لعبج هللا بغ عباس، تشػيخ السقباس مغ تف .51

 الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب الفيخكزآبادػ، لبشاف، دار الكتب العمسية.
تيحيب األسساء كالمغات، أبػ زكخيا محيي الجيغ يحيى بغ شخؼ الشػكؼ، عشيت بشذخه  .52

ارة الصباعة كترحيحو كالتعميق عميو كمقابمة أصػلو: شخكة العمساء بسداعجة إد
 لبشاف، دار الكتب العمسية. –السشيخية، بيخكت 

تيحيب التيحيب، ابغ حجخ العدقبلني، حيجر آباد الجكغ، مصبعة مجمذ دائخة  .53
 ىػ.1325، سشة الشذخ: 1السعارؼ الشطامية الكائشة في اليشج، ط
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تيحيب المغة، دمحم بغ أحسج بغ األزىخؼ اليخكؼ، تحقيق: حسج عػض مخعب،  .54
 ـ.2001، 1ار إحياء التخاث العخبي، طبيخكت، د

تػضيح السذتبو في ضبط أسساء الخكاة كأندابيع كألقابيع ككشاىع، دمحم بغ عبج هللا  .55
الذافعي، الذييخ بابغ ناصخ الجيغ، تحقيق: دمحم نعيع العخقدػسي، بيخكت، مؤسدة 

 ـ.1993، 1الخسالة، ط
أكلي األلباب في شخيقة التػضيح عغ تػحيج الخبلؽ في جػاب أىل العخاؽ كتحكخة  .56

الذيخ دمحم بغ عبج الػىاب، سميساف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج الػىاب، الخياض، 
 ـ.1984ىػ/ 1404، 1السسمكة العخبية الدعػدية، دار شيبة، ط

التػضيح لذخح الجامع الرحيح ابغ السمقغ سخاج الجيغ أبػ حفز الذافعي  .57
سػريا، دار  –كتحقيق التخاث، دمذق  السرخؼ، تحقيق: دار الفبلح لمبحث العمسي

 ـ. 2008 -ىػ  1429، 1الشػادر، ط
 التػضيح كالبياف لذجخة اإليساف، أبػ عبج هللا، عبج الخحسغ بغ ناصخ آؿ سعجؼ. .58
تيديخ مرصمح الحجيث، أبػ حفز محسػد بغ شحاف الشعيسي، مكتبة السعارؼ  .59

 ـ.2004-ىػ1425، 10لمشذخ كالتػزيع، ط
اف التسيسي البدتي، تحقيق: الديج شخؼ الجيغ أحسج، دار الفكخ، الثقات، دمحم بغ حب .60

 .1975 – 1395، 1ط
جامع البياف في تأكيل القخآف، دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ غالب اآلممي، أبػ  .61

 2000 -ىػ  1420، 1جعفخ الصبخؼ، تحقيق: أحسج دمحم شاكخ، مؤسدة الخسالة، ط
 ـ.

يغ حجيثًا مغ جػامع الكمع، زيغ الجيغ عبج الخحسغ جامع العمـػ كالحكع في شخح خسد .62
بغ أحسج بغ رجب بغ الحدغ، الَدبلمي، البغجادؼ، ثع الجمذقي، الحشبمي، تحقيق: 

 -ىػ  1424، 2د/ دمحم األحسجؼ أبػ الشػر، دار الدبلـ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، ط
 ـ. 2004

ششو كأيامو = صحيح كس الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر رسػؿ هللا  .63
البخارؼ، دمحم بغ إسساعيل أبػ عبجهللا البخارؼ الجعفي، تحقيق: دمحم زىيخ بغ ناصخ 
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الشاصخ، دار شػؽ الشجاة )مرػرة عغ الدمصانية بإضافة تخقيع دمحم فؤاد عبج 
 ىػ.1،1422الباقي(، ط

بكخ بغ الجامع ألحكاـ القخآف= تفديخ القخشبي، أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ أبي  .64
كإبخاىيع  -فخح األنرارؼ الخدرجي شسذ الجيغ القخشبي، تحقيق: أحسج البخدكني

 ـ. 1964 -ىػ 1384، 2أشفير، القاىخة، دار الكتب السرخية، ط
الجخح كالتعجيل، أبػ دمحم عبج الخحسغ بغ دمحم بغ إدريذ بغ السشحر التسيسي،  .65

جكغ، شبعة مجمذ دائخة بحيجر آباد ال -الحشطمي، الخازؼ ابغ أبي حاتع، اليشج
 ـ . 1952ىػ  1271، 1السعارؼ العثسانية، بيخكت، دار إحياء التخاث العخبي، ط

جسعو دمحم بغ الحدغ بغ عمي بغ الحديغ  ،الجػاىخ الدشية في األحاديث القجسية .66
الحاج شيخ عمي محبلتي الحائخؼ ،  شبعو مكتبة السفيج ،إيخاف –قع  ،الحخ العاممي

كأعيج شبعة ثانية عمى نفقة الحاج دمحم جػاد الكاضسي صاحب  ، ه 1302 سشة مغ
 . ه 1384السكتبة العمسية في بغجاد سشة 

الحمل اإلبخيدية مغ التعميقات البازية عمى صحيح البخارؼ، اإلماـ: عبج العديد بغ  .67
عبج هللا بغ باز، بقمع: أبي دمحم عبج هللا بغ مانع الخكقي، السسمكة العخبية الدعػدية، 

 ـ. 2007 -ىػ  1428، 1ر التجمخية لمشذخ كالتػزيع، طدا
القاضي عبج رب الشبي بغ ، دستػر العمساء أك جامع العمػـ في اصصبلحات الفشػف  .68

،  تحقيق: عخب عباراتو الفارسية: حدغ ىاني فحز،عبج رب الخسػؿ األحسج نكخؼ 
 ـ 2000 -ىػ  1،1421، طدار الكتب العمسية، لبشاف / بيخكت

 ، كسا كرد.يشة الشخاكلة، إعجاد : أبػ عبجهللا األثخؼ رافزة السج .69
رجاؿ صحيح البخارؼ، اليجاية كاإلرشاد في معخفة أىل الثقة كالدجاد، أحسج بغ دمحم  .70

بغ الحديغ بغ الحدغ، أبػ نرخ البخارؼ الكبلباذؼ، تحقيق: عبج هللا الميثي، 
 . 1407، 1بيخكت، دار السعخفة، ط

كما صشفو في آداب الصخيق، ابغ تيسية، تحقيق: عمي الخد عمى الذاذلي في حدبيو  .71
 ىػ.1429، 1بغ دمحم العسخاف، مكة، دار عالع الفػائج، ط
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ركايات الجامع الرحيح كندخو "دراسة نطخية تصبيقية"، د. جسعو عبج الحميع،  .72
إشخاؼ: أد. أحسج عسخ ىاشع، أد. مرصفي دمحم أبػ عسارة، مشاقذة كفحز: أد. 

دمحم بكار، أد. عدت عصية، أد. عبج السيجؼ عبج القادر، مخكاف شاىيغ، أد. 
جسيػرية مرخ العخبية، دار الفبلح  -مخاجعة: أد. أحسج معبج عبج الكخيع، الفيػـ 

 ـ. 2013 -ىػ  1424، 1لمبحث العمسي كتحقيق التخاث، ط
دراسة »ركايات كندخ الجامع الرحيح لئلماـ أبي عبج هللا دمحم بغ إسساعيل البخارؼ  .73

، د/دمحم بغ عبج الكخيع بغ عبيج، الخياض، دار إماـ الجعػة لمشذخ كالتػزيع، «حميلكت
 ىػ. 1426، 1ط

زيادة اإليساف كنقرانو كحكع االستثشاء فيو، لعبج الخزاؽ بغ عبج السحدغ البجر،  .74
ىػ/ 1416، 1الخياض، السسمكة العخبية الدعػدية، مكتبة دار القمع كالكتاب، ط

 ـ.1996
الػكػػػػػػافي أكثق كأىع كتب الذيعة اإلمامية اإلثشا عذخية، د: عثساف  سياحة في كتاب .75

 بغ دمحم آؿ خسيذ الشاصخؼ أبػ دمحم التسيسي.
سيخ أعبلـ الشببلء، شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج الحىبي، تحقيق: مجسػعة  .76

 محققيغ بإشخاؼ شعيب األرناؤكط، مؤسدة الخسالة.
 الفقياء كإماـ السحجثيغ، عبج الدبلـ السباركفػرؼ سيخة اإلماـ البخارؼ سيج  .77
، تاريخ https://www.almeshkat.net/book/13340شبكة مذكاة اإلسبلمية،  .78

 ىػ.1439/9/10الشذخ 
 .، كسا كردشخح  كتاب اإليساف، الذيخ يػسف الغفيز .79
شخح أصػؿ اعتقاد أىل الدشة كالجساعة، أبػ القاسع ىبة هللا بغ الحدغ بغ مشرػر  .80

بخؼ الخازؼ البللكائي، تحقيق: أحسج بغ سعج الغامجؼ، الدعػدية، دار شيبة، الص
 ـ.2003 -ىػ1423، 8ط

 شخح أصػؿ العقيجة اإلسبلمية، د: نديع شحجة ياسيغ، مكتبة كمصبعة دار السشار، .81
 ـ.2011ىػ/ 1432،  6ط
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شخح األصبيانية، ابغ تيسية، تحقيق: دمحم بغ عػدة الدعػؼ، الخياض، مكتبة دار  .82
 ىػ.1430، 1لسشياج، طا

شخح الحجيث السقتفى في مبعث الشبي السرصفى، أبػ القاسع شياب الجيغ عبج  .83
اإلمارات، مكتبة العسخيغ -الخحسغ بغ إسساعيل، تحقيق: جساؿ عدكف، الذارقة

 ـ. 1999-ىػ 1420، 1العمسية، ط/
 .، كسا كردشخح الحسػية البغ تيسية، عبج العديد بغ عبج هللا الخاجحي .84
ودمحم زىيخ  -الدشة، الحديغ بغ مدعػد البغػؼ، تحقيق : شعيب األرناؤكط شخح  .85

 -ىػ 1403، 2السكتب اإلسبلمي، ط -بيخكت، دار الشذخ -الذاكير، دمذق
 ـ.1983

شخح العقيجة الصحاكية، ابغ العد الحشفي، تحقيق: أحسج دمحم شاكخ، كزارة الذؤكف  .86
 ىػ. 1418، 1اإلسبلمية، كاألكقاؼ كالجعػة كاإلرشاد، ط

 .كسا كرد، شخح العقيجة الصحاكية، الذيخ عبجهللا ابغ جبخيغ .87
 .، كسا كردشخح العقيجة الصحاكية، سفخ بغ عبجالخحسغ الحػالي .88
شخح العقيجة الصحاكية، صالح آؿ الذيخ، ]دركس مفّخغة[، بجأ فزيمتو بذخحيا في  .89

 ىػ.1417ذؼ القعجة  13مجيشة الخياض، يـػ الدبت 
الصحاكية، عبج الخحسغ بغ ناصخ بغ بخاؾ، إعجاد: عبج الخحسغ بغ شخح العقيجة  .90

 .2008 -ىػ  1429، 2صالح الدجيذ، دار التجمخية، ط
 .، كسا كردشخح العقيجة الصحاكية، عبج العديد بغ عبج هللا الخاجحي .91
شخح العقيجة الػاسصية، دمحم خميل اليخاس، الخئاسة العامة إلدارات البحػث العمسية  .92

 ـ.1992 -ىػ 1413، 1كالجعػة كاإلرشاد، طكاإلفتاء 
شخح القدصبلني، إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ، أحسج بغ دمحم القدصبلني  .93

، 7القتيبي السرخؼ، أبػ العباس، شياب الجيغ، مرخ، السصبعة الكبخػ األميخية، ط
 ىػ . 1323

 .، كسا كردالذخح السيدخ لكتاب التػحيج، عبج السمظ القاسع .94
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ابغ كثيخ، عبج العديد بغ عبج هللا الخاجحي، دركس صػتية قاـ بتفخيغيا  شخح تفديخ .95
 مػقع الذبكة اإلسبلمية، 

، 4شخح ثبلثة األصػؿ، دمحم بغ صالح بغ دمحم العثيسيغ، دار الثخيا لمشذخ، ط .96
 ـ2004 -ىػ 1424

 .، كسا كردشخح حجيث جبخيل في تعميع الجيغ، عبج السحدغ بغ حسج العّباد البجر .97
الة في أصػؿ اعتقاد أىل الدشة كالجساعة، الذيخ عبج الخحسغ بغ ناصخ شخح رس .98

 الدعجؼ.
شخح رياض الرالحيغ، دمحم بغ صالح العثيسيغ، الخياض، دار الػشغ لمشذخ، ط/  .99

 ىػ. 1426
شخح سشغ ابغ ماجة، عبج العديد بغ عبج هللا الخاجحي، دركس صػتية قاـ بتفخيغيا  .100

 مػقع الذبكة اإلسبلمية.
البخارؼ، ابغ بصاؿ أبػ الحدغ عمي بغ خمف بغ عبج السمظ، تحقيق:  شخح صحيح .101

 -ىػ 1423، 2أبػ تسيع ياسخ بغ إبخاىيع، الدعػدية، الخياض، مكتبة الخشج، ط
 ـ.2003

 .، كسا كردشخح صحيح البخارؼ، أبػ إسحاؽ الحػيشي األثخؼ  .102
سغ شخح عقيجة الدمف كأصحاب الحجيث، عبج العديد بغ عبج هللا بغ عبج الخح .103

 الخاجحي، دركس صػتية قاـ بتفخيغيا مػقع الذبكة اإلسبلمية.
شخح عسجة األحكاـ مغ أكلو إلى كتاب الجسعة مغ جامع ابغ تيسية، عبج الخحسغ بغ  .104

 عبج هللا الدحيع.
شخح فتح السجيج، عبج هللا بغ دمحم الغشيساف، مرجر الكتاب: دركس صػتية قاـ  .105

 بتفخيغيا مػقع الذبكة اإلسبلمية.
كتاب اإلبانة مغ أصػؿ الجيانة، أبػ األشباؿ حدغ الدىيخؼ آؿ مشجكه  شخح .106

مرجر الكتاب: دركس صػتية قاـ بتفخيغيا مػقع الذبكة ، السشرػرؼ السرخؼ 
 .اإلسبلمية
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شخح كتاب اإليساف األكسط البغ تيسية، عبج العديد بغ عبج هللا الخاجحي، مرجر  .107
 ة اإلسبلمية.الكتاب: دركس صػتية قاـ بتفخيغيا مػقع الذبك

شخح كتاب اإليساف ألبي عبيج، عبج العديد بغ عبج هللا الخاجحي، مرجر الكتاب:  .108
 دركس صػتية قاـ بتفخيغيا مػقع الذبكة اإلسبلمية.

،  شخح كتاب اإليساف لرحيح البخارؼ، الذيخ عبج هللا بغ عبج الخحسغ بغ جبخيغ .109
 .كسا كرد

الكتاب: دركس صػتية قاـ شخح كتاب اإليساف، الذيخ يػسف الغفيز، مرجر  .110
 بتفخيغيا مػقع الذبكة اإلسبلمية.

شخح كتاب التػحيج مغ صحيح البخارؼ، عبج هللا بغ دمحم الغشيساف، السجيشة السشػرة،  .111
 ىػ 1405، 1مكتبة الجار، ط

شخح لسعة االعتقاد، ناصخ العقل، مرجر الكتاب: دركس صػتية قاـ بتفخيغيا مػقع  .112
 الذبكة اإلسبلمية.

مرجر الكتاب: دركس ، نػاقس اإلسبلـ، عبج العديد بغ عبج هللا الخاجحيشخح  .113
 صػتية قاـ بتفخيغيا مػقع الذبكة اإلسبلمية.

 .، كسا كردشخح نػاقس اإلسبلـ، عبج هللا بغ عبج الخحسغ الدعج .114
 .، كسا كردشخكط اإلسبلـ كنػاقزو العذخة، عبجهللا بغ عبجالحسيج االثخؼ  .115
الحديغ اآلجخؼ، تحقيق:  د. عبج هللا بغ عسخ الجميجي،  الذخيعة، أبػ بكخ دمحم بغ .116

 ـ. 1999 -ىػ  1420، 2الدعػدية، دار الػشغ، ط  -الخياض 
شعب اإليساف، أبػ بكخ أحسج بغ الحديغ البييقي، تحقيق : دمحم الدعيج بديػني  .117

 ق.1410، 1زغمػؿ، بيخكت، دار الكتب العمسية، ط
 .، كسا كردصقخ الذيعة ىع العجك فاححرىع، شحاتة دمحم .118
الذيعة كالتذيع فخؽ كتاريخ، األستاذ إحداف إليي ضييخ، رئيذ تحخيخ مجمة تخجساف  .119

الحجيث الىػر باكدتاف، عغ الصبعة التي أصجرتيا دار تخجساف الدشة مع الترػيب 
 ـ.1984ىػ 1404-، 1لبعس األخصاء، ط
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 –ة، الىػر الذيعة كالدشة، إحداف إليي ضييخ الباكدتاني، إدارة تخجساف الدش .120
 ـ. 1979 -ىػ  1396، 3باكدتاف، ط

 -الذيعة كالقخآف، إحداف إليي ضييخ الباكدتاني، إدارة تخجساف الدشة، الىػر  .121
 باكدتاف .

 -الراـر السدمػؿ عمى شاتع الخسػؿ، ابغ تيسية، تحقيق: دمحم عبج هللا عسخ الحمػاني .122
، ط  ق.1417، 1ودمحم كبيخ أحسج شػدرؼ، بيخكت، دار ابغ حـد

الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية، أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الجػىخؼ الفارابي،  .123
 -  ىػ 1407، 4تحقيق: أحسج عبج الغفػر عصار، بيخكت، دار العمع لمسبلييغ، ط

 ـ.  1987
ىػ  1424، 7ط، الرحاح في المغة، أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الجػىخؼ الفخابي .124

 ـ. 2003 -
 .1403، 1ط–بيخكت، دار الكتب العمسية،  شبقات الحفاظ، الديػشي، .125
 شبقات الحشابمة، ابغ أبي يعمي، تحقيق: حسج حامج الفقي، بيخكت، دار السعخفة. .126
شبقات الذافعية الكبخػ، الدبكي، تحقيق: د. محسػد دمحم الصشاحي د. عبج الفتاح دمحم  .127

 ىػ.1413، 2الحمػ، ىجخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، ط
 محىب الذيعة )اإلمامية اإلثشي عذخية(، عبجالخحسغ دمذقية،ضاىخة التكفيخ في  .128
العقائج اإلسبلمية مغ اآليات القخآنية كاألحاديث الشبػية، عبج الحسيج بغ باديذ،  .129

 .1995، 1تحقيق : دمحم الرالح رمزاف، الذارقة، دار الفتح، ط
: دمحم العقج الثسيغ في شخح أحاديث أصػؿ الجيغ، حديغ بغ غّشاـ السالكي، تحقيق .130

 ـ.2003ىػ/1423، 1بغ عبج هللا اليبجاف، فيخسة مكتبة السمظ فيج الػششية، ط
 .كسا كردعقيجة الذيعة الكفخية،  .131
العقيجة الػاسصية: اعتقاد الفخقة الشاجية السشرػرة إلى قياـ الداعة أىل الدشة  .132

كالجساعة، ابغ تيسية، تحقيق: أبػ دمحم أشخؼ بغ عبج السقرػد، الخياض، أضػاء 
 ـ .1999ىػ / 1420، 2لدمف، طا
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عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ، بجر الجيغ العيشى، بيخكت، دار إحياء التخاث  .133
 العخبي.

،  القاضي دمحم العػاصع مغ القػاصع في تحقيق مػاقف الرحابة بعج كفاة الشبي  .134
كمحسػد ميجؼ  -بغ عبج هللا اإلشبيمي السالكي، تحقيق: محب الجيغ الخصيب

 ـ.1987 -ىػ 1407، 2لبشاف، دار الجيل، ط –لي، بيخكت االستانبػ 
العػاصع كالقػاصع في الحب عغ سشة أبي القاسع، ابغ الػزيخ، دمحم بغ إبخاىيع  .135

القاسسي، تحقيق: شعيب األرنؤكط، بيخكت، مؤسدة الخسالة لمصباعة كالشذخ 
 ـ.1994 -ىػ 1415، 3كالتػزيع، ط

 ـ.1987 -ىػ 1408، 1العمسية، ط الفتاكػ الكبخػ، البغ تيسية، دار الكتب .136
فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ، زيغ الجيغ أبي الفخج عبج الخحسغ ابغ رجب  .137

الجماـ، دار ابغ  -الحشبمي، تحقيق: أبػ معاذ شارؽ بغ عػض هللا بغ دمحم، الدعػدية
 ىػ.1422، 2الجػزؼ، ط

كأبػابو  فتح البارؼ، أحسج بغ حجخ أبػ الفزل العدقبلني الذافعي، رقع كتبو .138
كأحاديثو: دمحم فؤاد عبج الباقي، قاـ بإخخاجو كصححو كأشخؼ عمى شبعو: محب 

 .1379الجيغ الخصيب، بيخكت، دار السعخفة، 
فتح السغيث شخح ألفية الحجيث، شسذ الجيغ دمحم بغ عبج الخحسغ الدخاكؼ، تحقيق:  .139

 ـ.2003ىػ / 1424، 1عمي حديغ عمي، مرخ، مكتبة الدشة، ط
لفخؽ، كبياف الفخقة الشاجية، عبج القاىخ بغ شاىخ بغ دمحم بغ عبج هللا الفخؽ بيغ ا .140

البغجادؼ التسيسي األسفخاييشي، أبػ مشرػر،  بيخكت، دار اآلفاؽ الججيجة، 
 ـ.2،1977ط

الفخقاف بيغ أكلياء الخحسغ كأكلياء الذيصاف، ابغ تيسية، تحقيق: عبج القادر  .141
 ـ. 1985 -ىػ  1405األرناؤكط، دمذق، مكتبة دار البياف، 

 الفرل في السمل كاألىػاء كالشحل، ابغ حـد الطاىخؼ، القاىخة، مكتبة الخانجي. .142
 .الفيخس الذامل لمتخاث العخبي اإلسبلمي السخصػط .143
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 ـ.1987مؤسدة آؿ البيت،  -البيت، غيخ مفيخس، مآب 
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فيس البارؼ عمى صحيح البخارؼ، )أمالي( دمحم أنػر شاه بغ معطع شاه الكذسيخؼ  .146

اليشجؼ ثع الجيػبشجؼ، تحقيق: دمحم بجر عالع السيختيي، أستاذ الحجيث بالجامعة 
حاشية البجر الدارؼ إلى فيس اإلسبلمية بجابييل، جسع األمالي كحخرىا ككضع 

 ـ. 2005 -ىػ  1426، 1لبشاف، دار الكتب العمسية، ط –البارؼ، بيخكت 
فيس القجيخ شخح الجامع الرغيخ، زيغ الجيغ دمحم السجعػ بعبج الخؤكؼ بغ تاج  .147

 -ق  1415، 1لبشاف، دار الكتب العمسية، ط –العارفيغ بغ عمي السشاكؼ، بيخكت 
 ـ. 1994

، مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب الفيخكزآبادؼ، تحقيق: مكتب القامػس السحيط .148
لبشاف،  –تحقيق التخاث في مؤسدة الخسالة، بإشخاؼ: دمحم نعيع العخقُدػسي، بيخكت 

 ـ. 2005 -ىػ  1426، 8مؤسدة الخسالة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، ط
 .قخاءة في عقيجة الذيعة اإلمامية، فؤاد بغ عبج العديد الذميػب .149
قصف الثسخ في بياف عقيجة أىل األثخ، أبػ الصيب دمحم صجيق خاف بغ حدغ  .150

الِقشَّػجي، السسمكة العخبية الدعػدية، كزارة الذؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالجعػة 
 ىػ.1421، 1كاإلرشاد، ط

الكاشف في معخفة مغ لو ركاية في الكتب الدتة، الحىبي، تحقيق: دمحم عػامة،  .151
مؤسدة عمػـ القخآف،  -الخصيب، ججة، دار القبمة لمثقافة اإلسبلميةكأحسج دمحم نسخ 

 ـ. 1992 -ىػ 1413، 1ط
كتاب أصػؿ اإليساف في ضػء الكتاب كالدشة، نخبة مغ العمساء، السسمكة العخبية  .152

 ىػ.1421، 1الدعػدية، كزارة الذؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالجعػة كاإلرشاد، ط
 لبيبػدؼ ىجية الجمذقية، عبج الخحسغ دمذقية.كتاب الكافي تحقيق السجمدي كا .153
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كخامات األكلياء، االلكائي، مغ كتاب شخح أصػؿ اعتقاد أىل الدشة كالجساعة، أبػ  .154
، 8القاسع البللكائي، تحقيق: أحسج بغ سعج الغامجؼ، الدعػدية، دار شيبة، ط

 ـ.2003ىػ / 1423
 كدخ الرشع، آية هللا البخقعي، رحسو هللا ػ .155
غ أسامي الكتب كالفشػف، مرصفى بغ عبج هللا كاتب جمبي كذف الطشػف ع .156

القدصشصيشي، السذيػر باسع حاجي خميفة أك الحاج خميفة، بغجاد، مكتبة السثشى، 
)كصػرتيا عجة دكر لبشانية، بشفذ تخقيع صفحاتيا، مثل: دار إحياء التخاث العخبي، 

 ـ.1941كدار العمـػ الحجيثة، كدار الكتب العمسية(، 
كتأكيبلتو الباششية لآليات القخأنية في كتابو أصػؿ الكافي، د. صبلح  الكميشي .157

-ق1427األردف، دار عسار لمشذخ كالتػزيع،  -عبجالفتاح الخالجؼ، عساف
ـ.مدألة التقخيب بيغ أىل الدشة كالذيعة، ناصخ بغ عبج هللا بغ عمي القفارؼ، 2007

 ىػ. 1428، 3دار شيبة لمشذخ كالتػزيع، ط
يخه عقيجة الذيعة اإلمامية مغ خبلؿ كتابو الكافي" )دراسة نقجية عمى الكميشي كتقخ  .158

ضػء عقيجة أىل الدشة كالجساعة(، دمحم بغ عبجهللا العسخؼ، أصل الكتاب رسالة 
جامعية تقجـ بيا الباحث لشيل درجة العالسية )الساجدتيخ(، مغ جامعة أـ القخػ بسكة 

 ىػ.1433السكخمة كقج نػقذت في مشترف عاـ 
لبشاف،  -كػاكب الجرارؼ في شخح صحيح البخارؼ، شسذ الجيغ الكخماني، بيخكتال .159

 ـ.1981 -ىػ 2،1401ـ، ط1937 -ىػ 1356، 1دار إحياء التخاث العخبي، ط
َراِرؼ في كذف خبايا صحيح البخارؼ، محسَّج الَخِزخ بغ سيج عبج  .160 كػثخ السعاني الجَّ

 1995 -ىػ  1415، 1خسالة، طهللا بغ أحسج الجكشي الذشقيصي، بيخكت، مؤسدة ال
 ـ.

، أبػ الفزل، جساؿ الجيغ ابغ مشطػر األنرارؼ  .161 لداف العخب، دمحم بغ مكـخ
 ق. 1414، 3الخكيفعى اإلفخيقى، بيخكت، دار صادر، ط
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لػامع األنػار البيية كسػاشع األسخار األثخية لذخح الجرة السزية في عقج الفخقة  .162
لدفاريشي الحشبمي، دمذق، مؤسدة الخافقيغ السخضية، شسذ الجيغ، أبػ العػف دمحم ا

 ـ.   982 -ىػ  1402، 2كمكتبتيا، ط
متغ الخسالة، ابغ أبي زيج القيخكاني، عبج هللا بغ عبج الخحسغ، دار الفكخ، مرجر  .163

 الكتاب : مػقع مكتبة السجيشة الخقسية.
مغ صحيح اإلماـ البخارؼ،  السجالذ الػعطية في شخح أحاديث خيخ البخية  .164

الجيغ دمحم بغ عسخ بغ أحسج الدفيخؼ الذافعي، حققو كخخج أحاديثو: أحسج شسذ 
 2004 -ىػ  1425، 1لبشاف، دار الكتب العمسية، ط –فتحي عبج الخحسغ، بيخكت 

 ـ.
مجسػع الفتاكػ، ابغ تيسية، تحقيق : عبج الخحسغ بغ دمحم بغ قاسع، السجيشة الشبػية،  .165

فيج لصباعة السرحف الذخيف، السسمكة العخبية الدعػدية، مجسع السمظ 
 ـ.ِ 1995ىػ/1416

 مجسػع مؤلفات عقائج الخافزة كالخد عمييا، السكتبة الذاممة. .166
مجسػعة رسائل في التػحيج كاإليساف )مصبػع ضسغ مؤلفات الذيخ دمحم بغ عبج  .167

الػىاب، الجدء األكؿ(، دمحم بغ عبج الػىاب بغ سميساف التسيسي الشججؼ، تحقيق: 
األنرارؼ،   الخياض، السسمكة العخبية الدعػدية، جامعة اإلماـ دمحم  إسساعيل بغ دمحم

 بغ سعػد.
السحكع كالسحيط األعطع، أبػ الحدغ عمي بغ إسساعيل السخسي، تحقيق: عبج  .168

 ـ. 2000 -ىػ  1421، 1الحسيج ىشجاكؼ، بيخكت، دار الكتب العمسية، ط
الطاىخؼ، دار الفكخ  السحمى، أبػ دمحم عمي بغ أحسج بغ حـد األنجلدي القخشبي .169

 لمصباعة كالشذخ كالتػزيع.
مختار الرحاح، زيغ الجيغ دمحم بغ أبي بكخ الحشفي الخازؼ، تحقيق : محسػد  .170

ىػ / 1420، 5الجار الشسػذجية، ط -صيجا، السكتبة العرخية  –خاشخ، بيخكت 
 ـ.1999
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تحقيق: دمحم  مجارج الدالكيغ بيغ مشازؿ إياؾ نعبج كإياؾ ندتعيغ، ابغ القيع الجػزية، .171
ـ،  2005 -ىػ  1426، 1السعترع باهلل البغجادؼ، بيخكت، دار الكتاب العخبي، ط

 ـ.1996 -ىػ  1416، 3ط
مخعاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح، أبػ الحدغ عبيج هللا بغ دمحم السباركفػرؼ،  .172

، 3، ط-الجامعة الدمفية -بشارس اليشج، إدارة البحػث العمسية كالجعػة كاإلفتاء
 ـ. 1984ىػ،  1404

مخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح، عمي بغ )سمصاف( دمحم، نػر الجيغ السبل  .173
 ـ.2002 -ىػ 1422، 1لبشاف، دار الفكخ، ط –اليخكؼ، بيخكت 

 مدألة اإليساف دراسة تأصيمية، عمي بغ عبج العديد الذبل. .174
مدمع بغ ، السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا  .175

الحجاج أبػ الحدغ القذيخؼ الشيدابػرؼ، تحقيق: دمحم فؤاد عبج الباقي، بيخكت دار 
 إحياء التخاث العخبي.

مذارؽ األنػار الػىاجة، كمصالع األسخار البياجة، في شخح سشغ اإلماـ ابغ ماجو،  .176
، 1السسمكة العخبية الدعػدية، دار السغشي، ط -دمحم بغ عمي بغ مػسى، الخياض 

 ـ. 2006 -ىػ  1427
مذارؽ األنػار عمى صحاح اآلثار، عياض بغ مػسى أبػ الفزل، السكتبة العتيقة  .177

 كدار التخاث.
مرابيح الجامع، دمحم بغ أبي بكخ السخدكمي القخشي، بجر الجيغ السعخكؼ  .178

بالجماميشي، اعتشى بو تحقيقا كضبصا كتخخيجا: نػر الجيغ شالب، سػريا، دار 
 ـ. 2009 -ىػ 1430، 1الشػادر، ط

مع االثشى عذخية في األصػؿ كالفخكع، كممحق بيا الدشة بياف هللا تعالى عمى لداف  .179
د: عمي بغ أحسج عمي الدالػس، الخياض، دار الفزيمة، قصخ، دار   الخسػؿ 

 الثقافة، مرخ، دار القخآف
معجع البمجاف، الحسػؼ. شياب الجيغ أبػ عبج هللا ياقػت الخكمي الحسػؼ، بيخكت،  .180

 ـ. 1995، 2ادر، طدار ص
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معجع المغة العخبية السعاصخ، د/ أحسج مختار عسخ، بسداعجة فخيق عسل، عالع  .181
 ـ. 2008 -ىػ  1429، 1الكتب، ط

معجع السؤلفيغ، عسخ بغ رضا بغ دمحم راغب بغ عبج الغشي كحالة الجمذق، بيخكت،  .182
 دار إحياء التخاث العخبي. -مكتبة السثشى 

 بي، عبج اليادؼ أبػ شالب.معجع ترحيح لغة اإلعبلـ العخ  .183
معخفة أنػاع عمػـ الحجيث، كُيعخؼ بسقجمة ابغ الربلح، عثساف بغ عبج الخحسغ،  .184

بيخكت، دار  -تقي الجيغ السعخكؼ ابغ الربلح، تحقيق: نػر الجيغ عتخ، سػريا
 ـ.1986 -ىػ 1406الفكخ السعاصخ، 

 مقجمة ابغ خمجكف، عبج الخحسغ بغ دمحم بغ دمحم، ابغ خمجكف. .185
سقرج األرشج في ذكخ أصحاب اإلماـ أحسج، إبخاىيع بغ دمحم ابغ مفمح بخىاف ال .186

الدعػدية، مكتبة  –الجيغ، تحقيق: د. عبج الخحسغ بغ سميساف العثيسيغ، الخياض 
 ـ.1990 -ىػ 1410، 1الخشج، ط

السمل كالشحل، أبػ الفتح دمحم بغ عبج الكخيع بغ أبى بكخ أحسج الذيخستاني، مؤسدة  .187
 الحمبي.

ار القارؼ شخح مخترخ صحيح البخارؼ، حسدة دمحم قاسع، راجعو: الذيخ عبج مش .188
سػريا، مكتبة  -القادر األرناؤكط، عشي بترحيحو كنذخه: بذيخ دمحم عيػف، دمذق 

 1990 -ىػ  1410السسمكة العخبية الدعػدية، مكتبة السؤيج،  -دار البياف، الصائف 
 ـ.

قيع الجػزية، تحقيق: عبج الفتاح أبػ السشار السشيف في الرحيح كالزعيف، ابغ  .189
 ـ.1970ىػ/1390، 1سػريا، مكتبة السصبػعات اإلسبلمية، ط -غجة، حمب

مشحة البارؼ بذخح صحيح البخارؼ، زكخيا بغ دمحم األنرارؼ، زيغ الجيغ أبػ يحيى  .190
السسمكة  -الدشيكي السرخؼ الذافعي، تحقيق: سميساف بغ دريع العازمي، الخياض 

 ـ. 2005 -ىػ  1426، 1دية، مكتبة الخشج لمشذخ كالتػزيع، طالعخبية الدعػ 
مشياج الدشة الشبػية في نقس كبلـ الذيعة القجرية، تقي الجيغ أبػ العباس أحسج بغ  .191

عبج الحميع بغ عبج الدبلـ بغ عبج هللا بغ أبي القاسع بغ دمحم ابغ تيسية الحخاني 
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إلماـ دمحم بغ سعػد اإلسبلمية، الحشبمي الجمذقي، تحقيق: دمحم رشاد سالع، جامعة ا
 ـ.  1986 -ىػ  1406، 1ط

السشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجاج، الشػكؼ، بيخكت، دار إحياء التخاث العخبي،  .192
 ق. 1392، 2ط/

مشيج اإلماـ البخارؼ في ترحيح األحاديث كتعميميا ) مغ خبلؿ الجامع الرحيح  .193
، ط  ـ. 2000ىػ /  1422، 1(، أبػ بكخ كافي، بيخكت، دار ابغ حـد

 السشيج القخآني الفاصل بيغ أصػؿ الحق كأصػؿ الباشل، شو حامج الجليسي .194
مشيج شيخ اإلسبلـ ابغ تيسية في الخد عمى الذيعة، إعجاد، د/ عبج هللا بغ إبخاىيع بغ  .195

 عبج هللا.
إعجاد: مجسػعة مغ الباحثيغ بإشخاؼ ، مػسػعة الجرر الدشية، كالسػسػعة العقجية .196

الشاشخ: مػقع الجرر الدشية عمى اإلنتخنت  ، عبج القادر الدقاؼ الذيخ َعمػؼ بغ
dorar.net ،ىػ 1433ع تحسيمو في/ ربيع األكؿ ت. 

(، جسع كإعجاد: عمي بغ 29 – 1مػسػعة الخد عمى السحاىب الفكخية السعاصخة ) .197
 نايف الذحػد.

 مػسػعة فخؽ الذيعة، مسجكح الحخبي، تشديق أعزاء شبكة الجفاع عغ الدشة. .198
 ػسػعة مػاقف الدمف في العقيجة كالسشيج كالتخبية، دمحم بغ عبج الخحسغ السغخاكؼ.م .199
مػقع شبكة الجفاع عغ الدشة، مشتجػ فزح الشذاط الرفػؼ، بتاريخ:  .200

 ـ.20/4/2012
 مػقف العمساء كالسفكخيغ مغ الذيعة اإلثشا عذخية، مػقع الخاصج .201
السسمكة العخبية -الصػياف، الخياضالشبػات، ابغ تيسية، تحقيق: عبج العديد بغ صالح  .202

 ـ.2000ىػ/1420، 1الدعػدية، أضػاء الدمف، ط
، مػقع شبكة الجفاع عغ نقج األصػؿ مغ الكافي كصاحبو، الجكتػر عثساف الخسيذ .203

 .الدشة
، )تشبيو: تع فرل التجخيج «التجخيج عمى التشقيح»الشكت عمى صحيح البخارؼ كيميو  .204

، ابغ حجخ «(السكتبة الذاممة»البخنامج  عمى التشقيح في كتاب مدتقل بيحا
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كأبػ تسيع نادر مرصفى  -العدقبلني، تحقيق: أبػ الػليج ىذاـ بغ عمي الدعيجني
 -ىػ  1426، 1مرخ، السكتبة اإلسبلمية لمشذخ كالتػزيع، ط –محسػد، القاىخة 

 ـ. 2005
ليشجؼ، نياية الػصػؿ في دراية األصػؿ، صفي الجيغ دمحم بغ عبج الخحيع األرمػؼ ا .205

د. سعج بغ سالع الدػيح، أصل الكتاب:  ،تحقيق: د. صالح بغ سميساف اليػسف
 1416، 1رسالتا دكتػراة بجامعة اإلماـ بالخياض، مكة السكخمة، السكتبة التجارية، ط

 ـ. 1996 -ىػ 
نػاقس اإليساف القػلية كالعسمية، عبج العديد بغ دمحم بغ عمي العبج المصيف، مجار  .206

 ىػ.1427، 3طالػشغ لمشذخ، 
 .، كسا كردنػاقس اإليساف، أبػ حداـ الجيغ الصخفاكؼ  .207
 .، كسا كردنػاقس اإليساف، عبجالخحسغ بغ ناصخ البخاؾ .208
ىجػ الدارؼ )مقجمة فتح البارؼ(، أحسج بغ عمي بغ حجخ أبػ الفزل العدقبلني  .209

 ىػ.1379الذافعي، بيخكت، دار السعخفة، 
صالح الخقب، أستاذ مذارؾ بقدع العقيجة الػشيعة في كذف ششائع عقائج الذيعة، د.  .210

 ـ. 2003 -ىػ 1424، 1الجامعة اإلسبلمية، ط
كفيات األعياف كأنباء أبشاء الدماف، أبػ العباس شسذ الجيغ أحسج ابغ خّمكاف  .211

 .1971، 1، ط4البخمكي اإلربمي، تحقيق: إحداف عباس، بيخكت، دار صادر، ج
قاؿ  -غفخ هللا لو  -،الباحث عزػ ممتقى أىل الحجيث /، الػفيات كاألحجاث .212

آخخ تحجيث ، السؤلف: ىػ ممف مخترخ لؤلحجاث كالػفيات عبخ التاريخ. . . .
 .ىػ1431ربيع األكؿ  20بتاريخ: 

 .كيكبيجيا، السػسػعة الحخة .213
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 :ثانيًا: مرادر أىل الذيعة
 

، لذيخ الصائفة أبى جعفخ الصػسي ،السعخكؼ بخجاؿ الكذي ،اختيار معخفة الخجاؿ .1
 ،الديج ميجؼ الخجائي :تحقيق ،السعمع الثالث ميخداماد االستخبادؼ :ترحيح كتعميق

  .مؤسدة آؿ البيت 
االستبرار، الذيخ الصػسي، تحقيق كتعميق : الديج حدغ السػسػؼ الخخساف،  .2

 ش. ٖٖٙٔ، 4السجسػعة: مرادر الحجيث الذيعية، ط
الديج عادؿ العمػؼ، األسخار الفاشسية، الذيخ دمحم فاضل السدعػدؼ، تحقيق:  .3

 ـ. ٕٓٓٓ - ٕٓٗٔ، 2السجسػعة: مغ مرادر العقائج عشج الذيعة اإلمامية، ط
، 3أصػؿ الحجيث، د: عبج اليادؼ الفزمي، السجسػعة: أصػؿ الفقو عشج الذيعة، ط .4

 ق. ٕٔٗٔ -ذؼ القعجة
األصػؿ مغ الكافي، ثقة اإلسبلـ أبي جعفخ دمحم بغ يعقػب بغ إسحاؽ الكميشي  .5

 ، دار الكتب اإلسبلمية. 2الخازؼ، صححو كعمق عميو: عمي أكبخ الغفارؼ، ج
أضػاء عمى عقائج الذيعة اإلمامية، الذيخ جعفخ الدبحاني، السجسػعة: مغ مرادر  .6

 ىػ. ٕٔٗٔ، 1العقائج عشج الذيعة اإلمامية، ط
 لبشاف،  دار السؤرخ العخبي. -ـ الذيعة، د: جعفخ السياجخ، بيخكتأعبل .7
أعياف الذيعة، الديج محدغ األميغ، تحقيق كإخخاج: حدغ األميغ، بيخكت، دار  .8

 التعارؼ لمسصبػعات. 
أقصاب الجكائخ، الذيخ عبج الحديغ، تحقيق: تحقيق كتخخيج : عمي الفاضل القائيشي  .9

 ىػ.ٖٓٗٔعقائج عشج الذيعة اإلمامية، الشجفي، السجسػعة: مغ مرادر ال
 اإلماـ الثاني عذخ عميو الدبلـ، الديج دمحم سعيج السػسػؼ. .10
اإلماـ الثاني عذخ، الديج دمحم سعيج السػسػؼ، تحقيق: عمي الحديشي السيبلني،  .11

 1973كخببلء، نذػرات مكتبة نيشػػ الحجيثة، الشجف األشخؼ، مصبعة القزاء، في 
 . ه 1393ـ 
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مي )ع( في آراء الخمفاء، الذيخ ميجؼ فقيو إيساني، تحقيق: تخجسة : يحيى اإلماـ ع  .12
 ىػ.ٕٓٗٔ، 1كسالي البحخاني، السجسػعة: مرادر سيخة الشبي كاالئسة، ط

األمثل في تفديخ كتاب هللا السشدؿ، الذيخ ناصخ مكاـر الذيخازؼ، السجسػعة:  .13
 مرادر التفديخ عشج الذيعة. 

، 1ة: مغ مرادر العقائج عشج الذيعة اإلمامية، طاالنترار، العاممي، السجسػع .14
 ق. ٕٕٗٔ

األنػار البيية، الذيخ عباس القسي، تحقيق: مؤسدة الشذخ اإلسبلمي، السجسػعة:  .15
 ق.ٚٔٗٔ، 1مرادر الحجيث الذيعية،  ط

 (.1/21االنػار الشعسانية، نعسة هللا الجدائخؼ، ) .16
دار الحجيث، السجسػعة:  أىل البيت في الكتاب كالدشة، دمحم الخيذيخؼ، تحقيق: .17

 ،3مرادر سيخة الشبي كاالئسة، ط
أكائل السقاالت، الذيخ السفيج، تحقيق: الذيخ إبخاىيع األنرارؼ، السجسػعة: مرادر  .18

 الحجيث الذيعية ػ القدع العاـ
اإليساف كالكفخ كآثارىسا عمى الفخد كالسجتسع، مخكد الخسالة، السجسػعة: مغ مرادر  .19

 ق.ٜٔٗٔ، 1إلمامية، طالعقائج عشج الذيعة ا
 –بحار األنػار الجامعة لجرر أخبار األئسة األشيار، دمحم باقخ السجمدي، بيخكت  .20

  ه 1403،السرححة، 2لبشاف،  مؤسدة الػفاء، كافة الحقػؽ محفػضة كمدجمة، ط
 ـ.1983 -

ببلغة اإلماـ عمي بغ الحديغ )عمييسا الدبلـ( خصب كرسائل ككمسات، جسع  .21
الحائخؼ، السقابمة السصبعية: محسػد سپاسي، مرصفى أكجي،  كتحقيق: جعفخ عباس

نزج الحخكؼ كاإلخخاج الفشي: فخخ الجيغ جميمػنج، مؤسدة دار الحجيث العمسية 
 ش . 1383ؽ /  1425، 1الثقافية، لمصباعة كالشذخ، ط

بيت األحداف في ذكخ أحػاالت سيجة نداء العالسيغ فاشسة الدىخاء عمييا الدبلـ  .22
، دار الحكسة، مصبعة: أميخ، ربيع الثاني 1يل، عباس القسي، طالذيخ الجم

 ق.1412
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 لبشاف، دار األضػاء. -تاريخ الفقو اإلسبلمي كأدكاره، جعفخ الدبحاني، بيخكت .23
عمي بغ أبي شالب عميو الدبلـ، يحيى  تثبيت اإلمامة إمامة أميخ السؤمشيغ .24

، 2ق، ط1413، 1لبشاف، ط –االماـ الديجؼ اليسشي، بيخكت  الحديغ بغ القاسع بغ
 ق.1419

التحفة الدشية )مخصػط(، الديج عبج هللا الجدائخؼ، تحقيق: شخح الجدائخؼ،  .25
 السجسػعة: فقو الذيعة مغ القخف الثامغ، ط: ندخة مخصػشة.

ترحيح اعتقادات اإلمامية، الذيخ السفيج، تحقيق: حديغ درگاىي، السجسػعة:  .26
 ـ.ٖٜٜٔ -قٗٔٗٔ، 2ط مرادر الحجيث الذيعية ػ القدع العاـ،

تحقيق: الديج  ،السيخ داماد، دمحم باقخ الحديشي ،التعميقة عمى اختيار معخفة الخجاؿ .27
 . ه1404 ،مؤسدة آؿ البيت ،قع –مصبعة بعثت  ،ميجػ الخجائي

تفديخ العياشي، دمحم بغ مدعػد العياشي، تحقيق: الحاج الديج ىاشع الخسػلي  .28
 شج الذيعة.السحبلتي، مجسػعة: مرادر التفديخ ع

تفديخ القخآف الكخيع، الديج مرصفى الخسيشي، تحقيق: مؤسدة تشطيع كنذخ آثار  .29
، جسادؼ الثاني 1اإلماـ الخسيشي، السجسػعة: مرادر التفديخ عشج الذيعة، ط

 ش. ٖٙٚٔ -ىػ ٛٔٗٔ
تفديخ القسي، عمي بغ إبخاىيع القسي، تحقيق: ترحيح كتعميق كتقجيع : الديج شيب  .30

 ىػ. ٗٓٗٔ، صفخ 3خؼ، السجسػعة: مرادر التفديخ عشج الذيعة، طالسػسػؼ الجدائ
تفديخ مجسع البياف، الذيخ الصبخسي، تحقيق: تحقيق كتعميق : لجشة مغ العمساء  .31

 -ق ٘ٔٗٔ، 1كالسحققيغ األخرائييغ، السجسػعة: مرادر التفديخ عشج الذيعة، ط
 ـ  ٜٜ٘ٔ

تفديخ نػر الثقميغ، بج عمي العخكسي الحػيدؼ، عمق عميو كأشخؼ عمى شبعو،  .32
الحاج الديج ىاشع الخسػلي السحبلتي، بشفقة خادـ الذخيعة الحاج أبى القاسع 

 إيخاف، مؤسدة اسساعيمياف لمصباعة كالشذخ كالتػزيع.  –السذتيخ بدالظ، قع 
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أبي جعفخ دمحم بغ الحدغ  تيحيب األحكاـ في شخح السقشعة، الذيخ شيخ الصائفة .33
الصػسي، تحقيق: كتعميق: حدغ السػسػؼ الخخساف، تيخاف بازار، دار الكتب 

 ؽ.  ه 1390االسبلمية سمصاني، 
ثبلثيات الكميشي، الذيخ أميغ تخمذ العاممي، تحقيق: تقجيع : الديج أحسج السجدؼ،  .34

 ق،.ٚٔٗٔ، 1السجسػعة: مرادر الحجيث الذيعية، ط
حة االشتباىات عغ الصخؽ كاإلسشاد، دمحم بغ عمي األردبيمي الغخكؼ جامع الخكاة كإزا .35

 الحائخؼ .
السجسػعة: مرادر سيخة الشبي ، دمحم بغ دمحم بغ الشعساف الذيخ السفيج ،الجسل .36

 .كاالئسة
الحاشية عمى أصػؿ الكافي، رفيع الجيغ دمحم بغ حيجر الشائيشي، تحقيق: دمحم حديغ  .37

 -ىػٕٗٗٔ، 1لحجيث الذيعية ػ قدع الفقو، طالجرايتي، السجسػعة: مرادر ا
 ش. ٕٖٛٔ

 الحجائق الشاضخة، السحقق البحخاني، السجسػعة: فقو الذيعة مغ القخف الثامغ. .38
حػار مع فزل هللا حػؿ الدىخاء )س(، الديج ىاشع الياشسي، السجسػعة: مغ  .39

 . ه ٕٕٗٔ، 2مرادر العقائج عشج الذيعة اإلمامية، قع، ط
ئل، السيخزا الذيخ حديغ الشػرؼ الصبخسي، تحقيق مؤسدة آؿ خاتسة مدتجرؾ الػسا .40

 -عمييع الدبلـ -إلحياء التخاث، قع، مؤسدة آؿ البيت  -عمييع الدبلـ  -البيت 
 . ه1415إلحياء التخاث، 

الخراؿ، الذيخ الرجكؽ، تحقيق: ترحيح كتعميق : عمي أكبخ الغفارؼ،  .41
 -ق ٖٓٗٔذؼ القعجة الحخاـ  ٛٔالسجسػعة: مرادر الحجيث الذيعية ػ قدع الفقو، 

 ش. ٕٖٙٔ
الخرائز الفاشسية، الذيخ دمحم باقخ الكجػرؼ، تحقيق: تخجسة : سيج عمي جساؿ  .42

 ش.  ٖٓٛٔ، 1أشخؼ، السجسػعة: مرادر سيخة الشبي كاالئسة، ط
دراسات في الحجيث كالسحجثيغ، ىاشع معخكؼ الحدشي، السجسػعة: مرادر الحجيث  .43

 الذيعية ػ القدع العاـ
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كس تسييجية في القػاعج الخجالية، دمحم باقخ اإليخكاني، تشزيج الحخكؼ كاإلخخاج در  .44
 ىػ. 1417، 1الفشي: ميثع الجاسع، الشاشخ: حبيب، ط

دفاع عغ الكافي، دراسة نقجية ألىع الصعػف كالذبيات السثارة حػؿ كتاب الكافي  .45
 ـ.1995 -ق1415، 1لمذيخ الكميشي، ثامخ ىاشع حبيب العسيجؼ، دار الفكخ، ط

دفع أباشيل الكاتب، الديج السختزى السيخؼ، السجسػعة: مغ مرادر العقائج عشج  .46
 الذيعة اإلمامية

 الحريعة إلى ترانيف الذيعة، الذيخ آقا بدرگ الصيخاني، بيخكت، دار األضػاء.  .47
رجاؿ ابغ داكد، ابغ داككد الحمي، تحقيق كتقجيع : الديج دمحم صادؽ آؿ بحخ العمػـ،  .48

 ـ. ٕٜٚٔ -قٕٜٖٔأىع مرادر رجاؿ الحجيث عشج الذيعة، السجسػعة: 
رجاؿ الصػسي، الذيخ الصػسي، تحقيق: جػاد القيػمي اإلصفياني، السجسػعة: أىع  .49

 ق. ٘ٔٗٔ، رمزاف السبارؾ 1مرادر رجاؿ الحجيث عشج الذيعة، ط
، 5رجاؿ الشجاشي، الشجاشي، السجسػعة: أىع مرادر رجاؿ الحجيث عشج الذيعة، ط .50

 ق. ٙٔٗٔ
رسالة في آؿ أعيغ، الدرارؼ، أبػ غالب الدرارؼ، تحقيق: شخح : الديج دمحم عمي  .51

السػسػؼ السػحج االبصحي االصفياني، السجسػعة: أىع مرادر رجاؿ الحجيث عشج 
 ق.ٜٜٖٔالذيعة، 

رسائل كمقاالت، الذيخ جعفخ الدبحاني، السجسػعة: مغ مرادر العقائج عشج الذيعة  .52
 اإلمامية 

قع  ،تحقيق: عبج الحديغ دمحم عمي بقاؿ، الجراية، زيغ الجيغ العاممي الخعاية في عمع .53
 ،2، ط/قع –مصبعة بيسغ  ،مكتبة آية هللا العطسى السخعذي الشجفي إيخاف، –

 .  ه 1408
ركضات الجشات في أحػاؿ العمساء كالدادات، دمحم باقخ الخػاندارؼ االصبياني،  .54

 .1، طمكتبة اسساعيمياف_قع
حياض الفزبلء، السيخزا عبج هللا أفشجؼ األصبياني، تحقيق: الديج رياض العمساء، ك  .55

 أحسج الحديشي. 
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رياض السدائل، الديج عمي الصباشبائي، تحقيق: مؤسدة الشذخ اإلسبلمي،  .56
 ىػ.ٕٓٗٔ، 1السجسػعة: فقو الذيعة مغ القخف الثامغ، ط

رياض السدائل، الديج عمي الصباشبائي، تحقيق: مؤسدة الشذخ اإلسبلمي،  .57
 ق. ٕٔٗٔ، رمزاف السبارؾ 1السجسػعة: فقو الذيعة مغ القخف الثامغ، ط

، قع، مؤسدة 2الذافي في االمامة، الذخيف السختزى، شيخاف، مؤسدة الرادؽ، ط .58
 .  ه 1410 -اسساعيمياف 

شخح أصػؿ الكافي لمسازنجراني السعخكؼ كتاب الكافي في األصػؿ كالخكضة، لثقة  .59
اإلسبلـ أبى جعفخ دمحم بغ يعقػب الكميشي مع شخح الكافي الجامع، لمسػلى دمحم 
صالح السازنجراني، مع تعاليق السيخزا أبػ الحدغ الذعخاني، ضبط ك ترحيح: الديج 

 التخاث العخبي. عمي عاشػر، بيخكت _ لبشاف، دار إحياء 
شخح كمسات أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب )ع(، عبج الػىاب، تحقيق: ترحيح  .60

كتعميق : ميخ جبلؿ الجيغ الحديشي األرمػؼ السحجث، السجسػعة: مرادر الحجيث 
 ش. ٜٖٗٔ - ٜٖٓٔالذيعية، 

، ـٖٜٜٔ-قٗٔٗٔ، 2ط،  (83الذيخ الكميشي البغجادؼ ككتابو الكافي، العسيجؼ، ) .61
 ـ.ٜٛٚٔ - قٜٖٛٔمديجة كمشقحة، ، 2ط

بيخكت، -لبشاف ، تحقيق: دمحم الصبصبائي البيبيائي،شبقات أعبلـ الذيعة، الصيخاني .62
 .1، ـ/مؤسدة األعمسي لمسصبػعات

 ،دار األضػاء لبشاف،-بيخكت ،شبقات أعبلـ الذيعة، تخجسة: آغا بدرگ الصيخاني .63
 . 25/  40ص. ب 

حقيق: تقجيع : الجكتػر حامج حفشي داكد، عقائج اإلمامية، دمحم رضا السطفخ، ت .64
 السجسػعة: مغ مرادر العقائج عشج الذيعة اإلمامية

غاية السخاـ، الديج ىاشع البحخاني، تحقيق: الديج عمي عاشػر، السجسػعة: مغ  .65
 مرادر العقائج عشج الذيعة اإلمامية.

خف الثامغ، فقو الرادؽ، الديج دمحم صادؽ الخكحاني، السجسػعة: فقو الذيعة مغ الق .66
 ىػٕٔٗٔ، 3ط
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الفيخست، الذيخ الصػسي، تحقيق: الذيخ جػاد القيػمي، السجسػعة: أىع مرادر  .67
 ق.ٚٔٗٔ -،  شعباف1رجاؿ الحجيث عشج الذيعة، ط

68.  ، ، تحقيق: تحقيق كتعميق : دمحم صادؽ بحخ العمـػ الفػائج الخجالية، الديج بحخ العمـػ
، السجسػعة: أىع مرادر رجاؿ ، 1الحجيث عشج الذيعة، ط حديغ بحخ العمـػ

 ق.ٖٖٙٔ
الكافي، الذيخ الكميشي، تحقيق: ترحيح كتعميق : عمي أكبخ الغفارؼ، السجسػعة:  .69

 ىػ.ٖٖٙٔ، 5مرادر الحجيث الذيعية ػ قدع الفقو، ط
كتاب األلفيغ، العبلمة الحمي، السجسػعة: مغ مرادر العقائج عشج الذيعة اإلمامية،  .70

 ـ. ٜ٘ٛٔ -ق ٘ٓٗٔ
الغصاء عغ مبيسات شخيعة الغخاء، الذيخ جعفخ السجعػ بكاشف كتاب كذف  .71

 الغصاء.
 كذاؼ القشاع، الذيخ مشرػر بغ يػنذ البيػتي الحشبمي. .72
كذف الحقائق، الذيخ عمي آؿ محدغ، السجسػعة: مغ مرادر العقائج عشج الذيعة  .73

 ـ. ٜٜٜٔ -ق ٜٔٗٔ، مشقحة كمديجة، 3اإلمامية، ط
عغ متغ اإلقشاع لئلماـ نذ البيػتي الحشبمي، كذف القشاع، لمذيخ مشرػر بغ يػ  .74

مػسى بغ أحسج الحجاكؼ الرالحي، قجـ لو األستاذ الجكتػر: كساؿ عبج العطيع 
لبشاف،  –العشاني تحقيق: أبػ عبج هللا دمحم حدغ دمحم حدغ إسساعيل الذافعي، بيخكت 

ية ـ، جسيع الحقػؽ السمكية كالفش 1997 -  ه 1418، 1دار الكتب العمسية، ط
لبشاف، كيحطخ شبع،  أك ترػيخ،  أك  –محفػضة،  لجار الكتب العمسية بيخكت 

تخجسة،  أك إعادة تشزيج الكتاب كامبًل،  أك مجدًأ،  أك تدجيمو عمى أشخشة كاسيت،  
أك إدخالو عمى الكسبيػتخ،  أك بخمجتو عمى أسصػانات ضػئية،  إال بسػافقة الشاشخ 

 .خصياً 
حكاـ، الذيخ بياء الجيغ دمحم بغ الحدغ األصفياني كذف المثاـ عغ قػاعج األ .75

الفاضل اليشجؼ، تحقيق مؤسدة الشذخ الدبلمي التابعة لجساعة   السعخكؼ ب
 السجرسيغ بقع السذخفة.



765 


كذف السحجة لثسخة السيجة، رضي الجيغ أبي القاسع عمي بغ مػسى بغ جعفخ بغ  .76
اشخ، الشجف، مشذػرات دمحم بغ شاككس الحدشي الحديشي، حقػؽ الصبع محفػضة لمش

 ـ.1950 –ىج  1370السصبعة الحيجرية، 
كميات في عمع الخجاؿ، الذيخ الدبحاني، السجسػعة: أىع مرادر رجاؿ الحجيث عشج  .77

 ق.ٗٔٗٔ، ذؼ القعجة الحخاـ 3الذيعة، ط
الكميشي كالكافي،  الذيخ عبج الخسػؿ الغفار، السجسػعة: مرادر الحجيث الذيعية ػ  .78

 ق.ٙٔٗٔ ،1القدع العاـ، ط
 الكشى كاأللقاب، الذيخ عباس القسي، السجسػعة: مرادر سيخة الشبي كاالئسة. .79
 لؤلؤة البحخيغ في اإلجازات كتخاجع رجاؿ الحجيث، يػسف البحخاني.  .80
 السجتيجيغ، حدغ العاممي.  .81
مجسع البحخيغ، الذيخ الصخيحي، تحقيق: الديج أحسج الحديشي، السجسػعة: عمـػ  .82

 ش. ٖٚٙٔ -ىػ ٛٓٗٔ، 2المغة العخبية، ط
السحاسغ، أحسج بغ دمحم بغ خالج البخقي، تحقيق: ترحيح كتعميق : الديج جبلؿ  .83

الجيغ الحديشي )السحجث(، السجسػعة: مرادر الحجيث الذيعية ػ قدع الفقو، 
 ش. ٖٖٓٔ -ق ٖٓٚٔ

سشة،   17مخكد اإلشعاع اإلسبلمي، الذيخ صالح الكخباسي، نذخ قبل  .84
https://www.islam4u.com/ar/almojib./ 

مدتجرؾ سفيشة البحار، الذيخ عمي الشسازؼ الذاىخكدؼ، تحقيق: تحقيق كترحيح :  .85
الذيخ حدغ بغ عمي الشسازؼ، السجسػعة: مرادر الحجيث الذيعية ػ القدع العاـ، 

 ق.ٛٔٗٔ
مدتشج الذيعة في أحكاـ الذخيعة، أحسج بغ دمحم ميجؼ الشخاقي، تحقيق: مؤسدة آؿ  .86

 التخاث.البيت إلحياء 
مذكاة األنػار، عمي الصبخسي، تحقيق: ميجؼ ىػشسشج، السجسػعة: مرادر الحجيث  .87

 ىػ.ٛٔٗٔ، 1الذيعية، ط
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 1مرباح الفقاىة، الديج الخػئي، السجسػعة: فقو الذيعة مغ القخف الثامغ، ط .88
 السحققة.

 ق.ٖ٘ٚٔمع الترحيح كاإلضافات،  .89
معالع الجيغ كمبلذ السجتيجيغ السقجمة في أصػؿ الفقو، الذيخ الدعيج جساؿ الجيغ  .90

الحدغ نجل الذييج الثاني زيغ الجيغ العاممي، بقع السذخفة )إيخاف(، مؤسدة الشذخ 
 االسبلمي )التابعة( لجساعة السجرسيغ. 

 يعة. معالع العمساء، ابغ شيخ آشػب، السجسػعة: أىع مرادر رجاؿ الحجيث عشج الذ .91
معجع أحاديث اإلماـ السيجؼ عميو الدبلـ، الذيخ عمي الكػراني العاممي، تحقيق:  .92

 حسج بغ حسجؼ الجابخؼ الحخبي، السجسػعة: مرادر الحجيث الذيعية ػ 
معجع السحاسغ كالسداكغ، أبػ شالب التجميل التبخيدؼ، السجسػعة: مغ مرادر  .93

 ق.ٚٔٗٔ، 1العقائج عشج الذيعة اإلمامية، ط
، معجع رجاؿ الحجيث كتفريل يرجاؿ الحجيث كتفريل شبقات الخكاة، الخػئمعجع  .94

شبقات الخكاة لبلماـ األكبخ زعيع الحػزات العمسية الديج أبػ القاسع السػسػؼ الخػئي 
 1413قجس سخه الذخيف الكتاب األكؿ الصبعة الخامدة شبعة مشقحة كمديجة الدشة 

 ـ. 1992 -  ه
بغ عمي الصباشبائي السجاىج، مؤسدة آؿ البيت عمييع مفاتيح األصػؿ، الديج دمحم  .95

 ؟ . 1296، تاريخ الصبعة :  الدبلـ
بياء الجيغ  ،مغ الػاجبات كالسدتحبات كاآلداب ،مفتاح الفبلح في عسل اليـػ كالميمة .96

السعخكؼ بالذيخ  ،دمحم بغ الحديغ بغ عبج الرسج الحارثي اليسجاني العاممي
 .رات مؤسدة األعمسي لمسصبػعاتمشذػ  ،لبشاف –بيخكت  ،البيائي

مفتاح الكخامة، الديج دمحم جػاد العاممي، تحقيق كتعميق : الذيخ دمحم باقخ الخالري،  .97
 ق.ٜٔٗٔ، 1السجسػعة: فقو الذيعة مغ القخف الثامغ،  ط

مقباس اليجاية في عمع الجراية، مقباس اليجاية في عمع الجراية، لمذيخ عبج هللا  .98
 1411، قع، إيخاف، مؤسدة آؿ البيت، 1رضا السامقاني، ط السامقاني، تحقيق: دمحم

 ، ه
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 مقجمة الكافي، حديغ عمي محفػظ. .99
أبي الحدغ ابغ دمحم  ،ُمقجمة تفديخ البخىاف، السدساة بسخآة األنػار كمذكاة األسخار .100

-، تحقيق: لجشة مغ السحققيغ كاألخرائييغ، لبشافشاىخ العاممي الشباشي الفتػني
 ـ.2006 -ق1427، 2سي لمسصبػعات، ط/بيخكت، مؤسدة األعم

 مقجمة ركضات الجشات، نقبل مغ سشية السختاد ككأنيا قرة ركائية. .101
 -1مكاتيب الخسػؿ، األحسجؼ السيانجي، السجسػعة: مرادر الحجيث الذيعية، ط .102

 ـ .ٜٜٛٔمرححة كمشقحة كمديجة، 
 -1مكاتيب الخسػؿ، األحسجؼ السيانجي، السجسػعة: مرادر الحجيث الذيعية،ط .103

 ـ.ٜٜٛٔمرححة كمشقحة كمديجة، 
مشار اليجػ في الشز عمى إمامة اإلثشي عذخ، الذيخ عمي البحخاني، تحقيق: تشقيح  .104

كتحقيق كتعميق : الديج عبج الدىخاء الخصيب، السجسػعة: ردكد عمساء السدمسيغ 
 ـ.ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔ، 1عمى الػىابية كالسخالفيغ، ط

ميخزا حبيب هللا الياشسي الخػئي، قع، دار مشياج البخاعة في شخح نيج الببلغة،  .105
 شيخاف. -عغ السصبعة االسبلمية  -اليجخة 

مشياج الكخامة، العبلمة الحمي، تحقيق: عبج الخحيع مبارؾ، السجسػعة: مغ مرادر  .106
 ش. ٜٖٚٔ، 1العقائج عشج الذيعة اإلمامية، ط

حجيث مػسػعة أحاديث أىل البيت، الذيخ ىادؼ الشجفي، السجسػعة: مرادر ال .107
 ـ. ٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔ، 1الذيعية، ط

، 1مػسػعة مؤلفي اإلمامية، مجسع الفكخ اإلسبلمي، السجسػعة: دليل السؤلفات، ط .108
 ق.ٕٓٗٔ

 (.abdulrasula.alghaffari@uokufa.edu.iqمػقع دليل مػاقع تجريديي جامعة الكػفة، ) .109
 (.abdulrasula.alghaffari@uokufa.edu.iqمػقع دليل مػاقع تجريديي جامعة الكػفة، ) .110
 (.https://forums.alkafeel.net/showthread.php?t=8808مػقع مشتجػ الكفيل، ) .111
ؼ، ميداف الحكسة، تحقيق: دار الحجيث، السجسػعة: مرادر ميداف الحكسة، الخيذيخ  .112

 .1الحجيث الذيعي، ط

mailto:abdulrasula.alghaffari@uokufa.edu.iq
https://forums.alkafeel.net/showthread.php?t=8808
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الشجـػ فخج السيسـػ في تاريخ عمساء الشجػـ، رضي الجيغ أبي القاسع عمي بغ مػسى  .113
 حقػؽ الصبع محفػضة لمشاشخ.  بغ جعفخ بغ دمحم بغ شاككس الحدشي الحديشي،

السجسػعة: مغ مرادر العقائج عشج الذيعة نفحات األزىار، الديج عمي السيبلني،  .114
 ىػ.ٗٔٗٔ، 1اإلمامية، ط

الديج حدغ الرجر  ،لمبيائي ،نياية الجراية في شخح الخسالة السػسػمة بالػجيدة .115
  .تحقيق ماجج الغخباكؼ 

نياية الجراية في شخح الكفاية، الذيخ دمحم حديغ الغخكؼ األصفيانى، تحقيق  .116
السجسػعة: أصػؿ الفقو عشج ، أميخ كبلئيكترحيح كتعميق: الذيخ ميجؼ أحجؼ 

 .ش ٖٗٚٔ،1، طالذيعة
السجسػعة: مرادر ، تحقيق: ماجج الغخباكؼ  ،نياية الجراية، الديج حدغ الرجر .117

  .الحجيث الذيعية
كآخخكف،  نياية السخاـ، الديج دمحم العاممي، تحقيق: الحاج آغا مجتبى العخاقي، .118

 ق.ٖٔٗٔرجب السخجب ، 1، طالسجسػعة: فقو الذيعة مغ القخف الثامغ
 .نيج الدعادة، الذيخ السحسػدؼ، السجسػعة: مرادر الحجيث الذيعية .119
السجسػعة: فقو الذيعة ، تحقيق: مؤسدة اإلماـ اليادؼ )ع( اليجاية، الذيخ الرجكؽ، .120

 ق.ٛٔٗٔرجب السخحب ، 1، طالى القخف الثامغ
إسساعيل باشا  ،كؿالسجمج األ ،ثار السرشفيغآك  ،ىجية العارفيغ أسساء السؤلفيغ .121

شبع بعشاية ككالة السعارؼ الجميمة في مصبعتيا ، استانبػؿ-تخكيا ،البغجادؼ
  .دار إحياء التخاث العخبي ،لبشاف –بيخكت  ،أعادت شبعو باألكفدت ـ،1951،البيية

كسائل الذيعة )آؿ البيت(، الحخ العاممي، تحقيق: مؤسدة آؿ البيت عمييع الدبلـ  .122
 ق.ٗٔٗٔ، 2جسػعة: مرادر الحجيث الذيعية، طإلحياء التخاث، الس

السجسػعة: مغ مرادر العقائج  الػالية التكػيشية آلؿ دمحم )ع(، الديج عمي عاشػر، .123
 .عشج الذيعة اإلمامية
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لذيخ سميساف بغ إبخاىيع القشجكزؼ الحشفي،  تحقيق: سيج ايشابيع السػدة لحكؼ القخبى،  .124
، 1، طسيخة الشبي كاالئسةالسجسػعة: مرادر ، عمي جساؿ أشخؼ الحديشي

 ق.ٙٔٗٔ
 
 
 
 
 
 

 ) وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمدُ هلل رَبِّ الْعَالَمِنيْ (
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 الفيارس العامة
 فيخس مخوّيات البخاري:

 الرفحة طخف الحجيث م
 18 يبارؾ هللا تعالى لمسدمسيغ في ىحه السرشفات""كأنا أرجػ أف   .1
 52، 51 "اإليساف ىػ قػؿ كفعل"  .2
 52 أمخىع: باإليساف باهلل كحجه، ......"فأمخىع بأربع، كنياىع عغ أربع، "  .3
 52 "اإليساف بزعة كستػف شعبة، كالحياء شعبة مغ اإليساف"  .4
 52 شعبة، فأفزميا ....." –أك بزع كستػف  –"اإليساف بزع كسبعػف   .5
 56 "اإليساف باهلل، كمبلئكتو، ككتبو، كرسمو، كاليـػ اآلخخ ..."  .6
 56 بارزًا يػمًا لمشاس، فأتاه جبخيل فقاؿ: ما اإليساف ..." "كاف الشبي   .7
 57 "اإليساف أف تؤمغ باهلل ...."  .8
 57 "إف هلل مبلئكة يصػفػف في الصخؽ يمتسدػف أىل الحكخ، ..."  .9

 58 "أجل، وهللا إنو لسػصػؼ في التػراة ببعس صفتو في القخآف..."  .10
 59 "مػسى آدـ، شػاؿ، كأنو مغ رجاؿ ششػءة، كقاؿ عيدى جعج مخبػع"  .11
 59 "متى الداعة؟ قاؿ: ما السدئػؿ عشيا بأعمع مغ الدائل، ...."  .12
 59 "ال يأت ابغ آدـ الشحر بذيء لع يكغ قج قجرتو، كلكغ يمقيو ...."  .13
 74 ..." كرسمو، كاليـػ اآلخخ، كأف أف يؤمغ العبج باهلل، كمبلئكتو، ككتبو، "كىي  .14
 74 ..." َباِرًزا َيْػًما ِلمشَّاِس، َفَأَتاُه ِجْبِخيُل َفَقاَؿ: َما اإِليَساُف؟ َقاَؿ: َكاَف الشَِّبيُّ "  .15
ِ، َكُيِقيُسػا ُأِمْخُت َأْف ُأَقاِتَل الشَّاَس َحتَّى َيْذَيُجكا َأْف اَل ِإَلَو "  .16 ًجا َرُسػُؿ ّللاَّ ُ، َكَأفَّ ُمَحسَّ ِإالَّ ّللاَّ

َكاةَ  بَلَة، َكُيْؤُتػا الدَّ  ..." الرَّ
82 

ِ َكَمبَلِئَكِتِو، َكُكُتِبِو، َكِبِمَقاِئِو، َكُرُسِمِو َكُتْؤِمَغ ِباْلَبْعِث..."."  .17  82 اإِليَساُف َأْف ُتْؤِمَغ ِباّللَّ
َفَخاِئَس، َكَشَخاِئَع، َكُحُجكًدا، َكُسَشًشا، َفَسِغ اْسَتْكَسَمَيا اْسَتْكَسَل اإِليَساَف، َكَمْغ َلْع ِإفَّ ِلئْلِيَساِف »  .18

َسا َأَنا َيْدَتْكِسْمَيا َلْع َيْدَتْكِسِل اإِليَساَف، َفِإْف أَِعْر َفَدُأَبيُِّشَيا َلُكْع َحتَّى َتْعَسُمػا ِبَيا، َكِإْف َأُمْت فَ 
 "ْع ِبَحِخيزٍ َعَمى ُصْحَبِتكُ 

82 

َكاَة الَسْفُخكَضةَ   .19 َؼ الدَّ بَلَة، َكُتَؤدِّ َ، َكاَل ُتْذِخَؾ ِبِو َشْيًئا، َكُتِقيَع الرَّ : َأْف َتْعُبَج ّللاَّ ـُ ، " اإِلْسبَل
 "...َكَتُرػـَ َرَمَزافَ 

83 

ـُ ُيَعمُِّسُكْع ِديَشُكعْ "   .20 بَل  84 "ُكمَُّو ِديًشاَفَجَعَل َذِلَظ " "َجاَء ِجْبِخيُل َعَمْيِو الدَّ
21.  "،ِ ًجا َرُسػُؿ ّللاَّ ُ، َكَأفَّ ُمَحسَّ  84 ... ُأِمْخُت َأْف ُأَقاِتَل الشَّاَس َحتَّى َيْذَيُجكا َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَّ
، ككمسة اآلية يعشي أف ما بعج ىحه اآلية اآليات التي َقْج َأْفَمَح اْلُسْؤِمُشػفَ  :قػلو تعالى  .22

 لخراؿ السؤمشيغفييا تفريل 
84 

  85ِلِسْثِل َىَحا َفْمَيْعَسِل الَعاِمُمػفَ  عغ قػؿ: ال إلو إال هللا، كقاؿ:  .23
ِىْع َكَتَعاُشِفِيْع، َكَسَثِل الَجَدِج، ِإَذا اْشَتَكى ُعْزًػا َتَجاَعى "  .24  85َتَخػ الُسْؤِمِشيَغ ِفي َتَخاُحِسِيْع َكَتَػادِّ
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َيِخ  ىَلُو َساِئُخ َجَدِجِه ِبالدَّ  "َكالُحسَّ

25.  " ..."ِ ُ، َيْبَتِغي ِبَحِلَظ َكْجَو ّللاَّ ـَ َعَمى الشَّاِر َمْغ َقاَؿ: اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَّ َ َحخَّ  86 َفِإفَّ ّللاَّ
 86 ""اَل ُيْؤِمُغ َأَحُجُكْع، َحتَّى ُيِحبَّ أِلَِخيِو َما ُيِحبُّ ِلَشْفِدوِ   .26
ا ِسَػاُىَسا، "َثبَلٌث َمْغ ُكغَّ ِفيِو َكَجَج   .27 ُ َكَرُسػُلُو َأَحبَّ ِإَلْيِو ِمسَّ َحبَلَكَة اإِليَساِف: َأْف َيُكػَف ّللاَّ

ِ، َكَأْف َيْكَخَه َأْف َيُعػَد ِفي الُكْفِخ َكَسا َيْكَخُه َأْف ُيْقَحَؼ  ِفي َكَأْف ُيِحبَّ الَسْخَء اَل ُيِحبُُّو ِإالَّ ّللَّ
 الشَّاِر"

86 

ُ، َكِفي َقْمِبِو َكْزُف َذرٍَّة ِمْغ َخْيخٍ َكَيْخُخُج ِمَغ "  .28  86 "الشَّاِر َمْغ َقاَؿ اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَّ
 87 "اْجِمْذ ِبَشا ُنْؤِمْغ َساَعةً "  .29
ِ َكْحَجهُ "  .30 ُ َكَرُسػُلُو أَْعَمُع، َقاَؿ: « َأَتْجُركَف َما اإِليَساُف ِباّللَّ ُ َشَياَدُة َأْف اَل ِإَلَو »َقاُلػا: ّللاَّ ِإالَّ ّللاَّ

ـُ َرَمَزاَف، َكَأْف ُتْعُصػا ِمَغ  َكاِة، َكِصَيا بَلِة، َكِإيَتاُء الدَّ ـُ الرَّ ِ، َكِإَقا ًجا َرُسػُؿ ّللاَّ َكَأفَّ ُمَحسَّ
 "الَسْغَشِع الُخُسَذ 

87 

ُؿ ِمْشَظ ِلَسا َرَأْيُت ِمْغ َلَقْج َضَشْشُت َيا َأَبا ُىَخْيَخَة َأْف اَل َيْدَأُلِشي َعْغ َىَحا الَحِجيِث َأَحٌج َأكَّ "  .31
ُ، َخاِلًرا  ِحْخِصَظ َعَمى الَحِجيِث َأْسَعُج الشَّاِس ِبَذَفاَعِتي َيْػـَ الِقَياَمِة، َمْغ َقاَؿ اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَّ

 ِمْغ َقْمِبِو، َأْك َنْفِدِو"
87 

  87اْلَعاِمُمػفَ ِلِسْثِل َىَحا َفْمَيْعَسِل  عغ قػؿ: ال إلو إال هللا، كقاؿ:  .32
َخِني -َأَتاِني آٍت ِمْغ َربِّي، َفَأْخَبَخِني"  .33 ِ  -َأْك َقاَؿ: َبذَّ ِتي اَل ُيْذِخُؾ ِباّللَّ َأنَُّو: َمْغ َماَت ِمْغ ُأمَّ

 "َكِإْف َزَنى َكِإْف َسَخؽَ " َشْيًئا َدَخَل الَجشََّة" ُقْمُت: َكِإْف َزَنى َكِإْف َسَخَؽ؟ َقاَؿ:
87 

 88 "اإِليَساُف ِبْزٌع َكِستُّػَف ُشْعَبًة، َكالَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَغ اإِليَسافِ "  .34
 88 "الَحَياُء اَل َيْأِتي ِإالَّ ِبَخْيخٍ "  .35
"اإِليَساُف َأْف ُتْؤِمَغ  َباِرًزا َيْػًما ِلمشَّاِس، َفَأَتاُه ِجْبِخيُل َفَقاَؿ: َما اإِليَساُف؟ َقاَؿ: َكاَف الشَِّبيُّ "  .36

ِ َكَمبَلِئَكِتِو، َكُكُتِبِو، َكِبِمَقاِئِو، َكُرُسِمِو َكُتْؤِمَغ ِباْلَبْعِث..." كهُ  ُثعَّ َأْدَبَخ َفَقاَؿ: ،ِباّللَّ َفَمْع َيَخْكا  ""ُردُّ
 "َىَحا ِجْبِخيُل َجاَء ُيَعمُِّع الشَّاَس ِديَشُيعْ »َشْيًئا، َفَقاَؿ: 

88 

 89 الفخار مغ الفتغ مغ الجيغ""...   .37
ُيػِشُظ َأْف َيُكػَف َخْيَخ َماِؿ الُسْدِمِع َغَشٌع َيْتَبُع ِبَيا َشَعَف الِجَباِؿ َكَمَػاِقَع الَقْصِخ، َيِفخُّ ِبِجيِشِو "  .38

 "ِمَغ الِفَتغِ 
89 

ِ َأْف ُيجْ "  .39 ا َعَمى ّللاَّ ـَ َرَمَزاَف َكاَف َحقِّ بَلَة، َكَصا ـَ الرَّ ِ َكِبَخُسػِلِو، َكَأَقا ِخَمُو َمْغ آَمَغ ِباّللَّ
ِ َأْك َجَمَذ ِفي َأْرِضِو الَِّتي ُكِلَج ِفيَيا ِ، «الَجشََّة، َجاَىَج ِفي َسِبيِل ّللاَّ ، َفَقاُلػا: َيا َرُسػَؿ ّللاَّ

ُخ الشَّاَس   ..."َأَفبَل ُنَبذِّ
89 

ِ َكَرُسػِلوِ "  .40  ِقيَل: ُثعَّ َماَذا؟ َقاَؿ: " الِجَياُد ِفي َسِبيِل ّللاَِّ " ِقيَل: ُثعَّ َماَذا؟ َقاَؿ: "،ِإيَساٌف ِباّللَّ
 "َحجّّ َمْبُخكرٌ "

89 

ُ ِلَسْغ َخَخَج ِفي َسِبيِمِو، اَل ُيْخِخُجُو ِإالَّ ِإيَساٌف ِبي َكَتْرِجيٌق ِبُخُسِمي، َأْف ُأْرِجَعُو "  .41 اْنَتَجَب ّللاَّ
َأْف َأُشقَّ َعَمى ُأمَِّتي َما َقَعْجُت َخْمَف ِبَسا َناَؿ ِمْغ َأْجٍخ َأْك َغِشيَسٍة، َأْك ُأْدِخَمُو الَجشََّة، َكَلْػاَل 

90 
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ِ ُثعَّ ُأْحَيا، ُثعَّ ُأْقَتُل ُثعَّ ُأْحَيا، ُثعَّ ُأْقَتلُ  ي ُأْقَتُل ِفي َسِبيِل ّللاَّ  "َسِخيٍَّة، َكَلَػِدْدُت َأنِّ

يَغ َأَحٌج ِإالَّ َغَمَبُو، "  .42 يَغ ُيْدٌخ، َكَلْغ ُيَذادَّ الجِّ ُدكا َكَقاِرُبػا، َكَأْبِذُخكا، َكاْسَتِعيُشػا ِإفَّ الجِّ َفَدجِّ
ْلَجةِ  ْكَحِة َكَشْيٍء ِمَغ الجُّ  "ِباْلَغْجَكِة َكالخَّ

90 

 90 "قالت: فبلنة، تحكخ مغ صبلتيا دخل عمييا كعشجىا امخأة، قاؿ مغ ىحه؟  أف الشبي  .43
ِ اَل " َقاَؿ:  .44 ُ َحتَّى َتَسمُّػاَمْو، َعَمْيُكْع ِبَسا ُتِصيُقػَف، َفَوّللاَّ ـَ  "َيَسلُّ ّللاَّ يِغ ِإَلْيِو َماَدا َكَكاَف َأَحبَّ الجِّ

 "َعَمْيِو َصاِحُبوُ 
90 

 98 "اإِليَساُف ِبْزٌع َكِستُّػَف ُشْعَبًة، َكالَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَغ اإِليَسافِ "  .45
يَغ ِعْشَج  :"فإذا كاف عمى الحقيقة، فيػ عمى قػلو جل ذكخه"  .46 ِ اإِلْسبَلـُ ِإفَّ الجِّ َكَمْغ  ّللاَّ

ـِ ِديًشا َفَمْغ ُيْقَبَل ِمْشوُ  ْسبَل  َيْبَتِغ َغْيَخ اإْلِ
99 

ُ ِفي الشَّارِ "  .47 ي أَلُْعِصي الخَُّجَل، َكَغْيُخُه َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْشُو، َخْذَيَة َأْف َيُكبَُّو ّللاَّ  99 "َيا َسْعُج ِإنِّ
48.   ِ ِ َكَرُسػِلوِ »َأؼُّ الَعَسِل َأْفَزُل؟ َفَقاَؿ: ُسِئَل:  َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ِقيَل: ُثعَّ َماَذا؟ «. ِإيَساٌف ِباّللَّ

 " «َحجّّ َمْبُخكرٌ »ِقيَل: ُثعَّ َماَذا؟ َقاَؿ: « الِجَياُد ِفي َسِبيِل ّللاَِّ »َقاَؿ: 
99 

 100 ..." كاحجاً  أكصيشاؾ يا دمحم كإياه ديشاً "  .49
ا َكاُنػا َيْعَسُمػفَ  قػلو تعالى:كقاؿ عجة مغ أىل العمع في "  .50  َفَػَربَِّظ َلَشْدَأَلشَُّيْع َأْجَسِعيَغ َعسَّ

، فقج قاؿ عجة مغ أىل العمع كلع يحكخ أحج عغ قػؿ: ال إلو إال هللا [93]الحجخ:
 "بالتحجيج

100 

ُ ِلُيِزيَع ِإيَساَنُكعْ  قػؿ هللا تعالى:  .51  100 "البيتيعشي صبلتكع عشج قاؿ " َكَما َكاَف ّللاَّ
 100 "إنظ امخؤ فيظ جاىمية"  .52
كما يححر مغ اإلصخار عمى الشفاؽ كالعرياف  ،"ما خافو إال مؤمغ كال أمشو إال مشافق  .53

كا َعَمى َما َفَعُمػا َكُىْع َيْعَمُسػفَ  مغ غيخ تػبة، لقػؿ هللا تعالى:  َكَلْع ُيِرخُّ
101 

ِ (، كقػلو تعالى: كعامتيعالجيغ الشريحة: هلل كلخسػلو كألئسة السدمسيغ   .54 ِإَذا َنَرُحػا ّللَّ
 َكَرُسػِلوِ 

101 

ِ كَ "  .55 َ َكَأْثَشى َعَمْيِو، َكَقاَؿ: َعَمْيُكْع ِباتَِّقاِء ّللاَّ ـَ َفَحِسَج ّللاَّ ْحَجُه اَل َيْػـَ َماَت الُسِغيَخُة ْبُغ ُشْعَبَة، َقا
ِكيَشِة، َحتَّى َيأْ  ِتَيُكْع َأِميٌخ، َفِإنََّسا َيْأِتيُكُع اآلَف. ُثعَّ َقاَؿ: اْسَتْعُفػا َشِخيَظ َلُو، َكالَػَقاِر، َكالدَّ

 ..." أِلَِميِخُكْع، َفِإنَُّو َكاَف ُيِحبُّ الَعْفػَ 
101 

، ثع أخح يدخد اآليات بعجىا، كالتي تجؿ ِلَيْدَداُدكا ِإيَساًنا َمَع ِإيَساِنِيعْ فحكخ قػلو تعالى:   .56
 يديج بالصاعات، كيشقز بالسعاصي" عمى أّف اإليساف قػؿ كعسل،

101 

57.   ِ ُ، َكَأفَّ " َقاَؿ: َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ُأِمْخُت َأْف ُأَقاِتَل الشَّاَس َحتَّى َيْذَيُجكا َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَّ
َكاَة، َفِإَذا َفَعُمػا  بَلَة، َكُيْؤُتػا الدَّ ِ، َكُيِقيُسػا الرَّ ًجا َرُسػُؿ ّللاَّ َذِلَظ َعَرُسػا ِمشِّي ِدَماَءُىْع ُمَحسَّ

ـِ، َكِحَداُبُيْع َعَمى ّللاَِّ   "َكَأْمَػاَلُيْع ِإالَّ ِبَحقِّ اإِلْسبَل
102 

قمشا يا  ،[82]األنعاـ: الَِّحيَغ آَمُشػا َكَلْع َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع ِبُطْمعٍ لسا ندلت ىحه اآلية  "  .58
 َلْع َيْمِبُدػارسػؿ هللا، أيشا ال يطمع نفدو؟ قاؿ: "ليذ كسا تقػلػف 

108 
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ثع أتى الثانية  "اسقو عدبلً : "فقاؿ ،أخي يذتكي بصشو: "فقاؿ أف رجبل أتى الشبي   .59

: ثع أتاه فقاؿ قج فعمت فقاؿ "اسقو عدبلً : "ثع أتاه الثالثة فقاؿ ،اسقو عدبلً : "فقاؿ
 فدقاه فبخأ" ككحب بصغ أخيظ اسقو عدبلً  ،صجؽ هللا"

108 

 114 "َكَيْشُقُز  َكَيِديجُ  َكِفْعٌل، َقْػؿٌ  َكُىػَ ، َخْسٍذ" َعَمى اإِلْسبَلـُ  "ُبِشيَ   .60
ُ، ِإالَّ  ِإَلوَ  الَ  َقاؿَ  َمغْ  الشَّارِ  ِمغَ  " َيْخُخجُ   .61  ِمغَ  َكَيْخُخجُ  َخْيٍخ، ِمغْ  َشِعيَخةٍ  َكْزفُ  َقْمِبوِ  َكِفي ّللاَّ

ُ، ِإالَّ  ِإَلوَ  الَ  َقاؿَ  َمغْ  الشَّارِ   الَ  َقاؿَ  َمغْ  الشَّارِ  ِمغَ  َكَيْخُخجُ  َخْيٍخ، ِمغْ  ُبخَّةٍ  َكْزفُ  َقْمِبوِ  َكِفي ّللاَّ
ُ، ِإالَّ  ِإَلوَ  َثَشا َأَباُف، َقاؿَ : ّللاَِّ  َعْبجِ  َأُبػ َقاؿَ  َخْيٍخ" ِمغْ  َذرَّةٍ  َكْزفُ  َقْمِبوِ  َكِفي ّللاَّ َثَشا َقَتاَدُة، َحجَّ  َحجَّ

 َخْيٍخ" "ِمغْ  َمَكافَ  ِإيَساٍف" "ِمغْ  : الشَِّبيِّ  َعغِ  َأَنٌذ،

115 

" ِمغْ  الَحاِزـِ  الخَُّجلِ  ِلُمبِّ  َأْذَىبَ  َكِديغٍ  َعْقلٍ  َناِقَراتِ  ِمغْ  َرَأْيتُ  "َما  .62  117 ِإْحَجاُكغَّ
 َكالَ  ُمْؤِمٌغ، َكُىػَ  َيْذَخبُ  ِحيغَ  الَخْسخَ  َيْذَخبُ  َكالَ  ُمْؤِمٌغ، َكُىػَ  َيْدِني ِحيغَ  الدَّاِني َيْدِني الَ "  .63

 ِحيغَ  َأْبَراَرُىعْ  ِفيَيا ِإَلْيوِ  الشَّاُس  َيْخَفعُ  ُنْيَبًة، َيْشَتِيبُ  َكالَ  ُمْؤِمٌغ، َكُىػَ  َيْدِخؽُ  ِحيغَ  َيْدِخؽُ 
 ُمْؤِمٌغ" َكُىػَ  َيْشَتِيُبَيا

117 

يَسافُ "  .64  َكَأْدَناَىا هللُا، ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َقْػؿُ  َفَأْفَزُمَيا ُشْعَبًة، -َكِستُّػفَ  ِبْزعٌ  َأكْ - َكَسْبُعػفَ  ِبْزعٌ  اإْلِ
يَسافِ  ِمغَ  ُشْعَبةٌ  َكاْلَحَياءُ  الصَِّخيِق، َعغِ  اأْلََذػ ِإَماَشةُ   "اإْلِ

118 

 َيا َكَيْيَئِتظَ  َلْدَشا ِإنَّا: َقاُلػا ُيِصيُقػَف، ِبَسا اأَلْعَساؿِ  ِمغَ  َأَمَخُىعْ  َأَمَخُىْع، ِإَذا  ّللاَِّ  َرُسػؿُ  َكافَ   .65
ِ، َرُسػؿَ  ـَ  َما َلظَ  َغَفخَ  َقجْ  ّللاََّ  ِإفَّ  ّللاَّ َخ، َكَما َذْنِبظَ  ِمغْ  َتَقجَّ  ُيْعَخؼَ  َحتَّى َفَيْغَزبُ  َتَأخَّ

 َأَنا" ِباّللَِّ  َكأَْعَمَسُكعْ  َأْتَقاُكعْ  ِإفَّ  ":َيُقػؿُ  ُثعَّ  َكْجِيِو، ِفي الَغَزبُ 
118 

 119 "ِقيَخاَشافِ  َيْػـٍ  ُكلَّ  َعَسِموِ  ِمغْ  َنَقَز  َضاِرًيا، َأكْ  َماِشَيٍة، َكْمبَ  ِإالَّ  َكْمًبا، اْقَتَشى َمغِ "  .66
 َخْرَمةٌ  ِفيوِ  َكاَنْت  ِمْشُيغَّ  َخْرَمةٌ  ِفيوِ  َكاَنْت  َكَمغْ  َخاِلًرا، ُمَشاِفًقا َكافَ  ِفيوِ  ُكغَّ  َمغْ  "َأْرَبعٌ   .67

ثَ  َكِإَذا َخاَف، اْؤُتِسغَ  ِإَذا: َيَجَعَيا َحتَّى الشَِّفاؽِ  ِمغَ   َخاَصعَ  َكِإَذا َغَجَر، َعاَىجَ  َكِإَذا َكَحَب، َحجَّ
 َفَجَخ"

119 

 132 ""َيا َعاِئَذُة َلْػاَل َقْػُمِظ َحِجيٌث َعْيُجُىْع ِبُكْفٍخ، َلَشَقْزُت الَكْعَبةَ   .68
 132 "َشْيًئا ِفيِو َتَراِليُب ِإالَّ َنَقَزوُ "َلْع َيُكْغ َيْتُخُؾ ِفي َبْيِتِو   .69
أيشا لع  قاؿ أصحاب رسػؿ هللا  ،الَِّحيَغ آَمُشػا َكَلْع َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع ِبُطْمعٍ  "لسا ندلت:  .70

ْخَؾ َلُطْمٌع َعِطيعٌ  يطمع؟ فأندؿ هللا تعالى:  "ِإفَّ الذِّ
133 

ْخُؾ   .71  133 " ...ِباّللَِّ " اْجَتِشُبػا الُسػِبَقاِت: الذِّ
ِ، َكُيقِ "  .72 ًجا َرُسػُؿ ّللاَّ ُ، َكَأفَّ ُمَحسَّ يُسػا ُأِمْخُت َأْف ُأَقاِتَل الشَّاَس َحتَّى َيْذَيُجكا َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَّ

َكاَة، َفِإَذا َفَعُمػا َذِلَظ َعَرُسػا ِمشِّي ِدَماَءُىْع َكَأْمَػاَلُيْع  بَلَة، َكُيْؤُتػا الدَّ ـِ، الرَّ ِإالَّ ِبَحقِّ اإِلْسبَل
 "َكِحَداُبُيْع َعَمى ّللاَِّ 

133 

ُ َتَعاَلى:"َيْجُخُل أَْىُل الَجشَِّة الَجشََّة، َكأَْىُل الشَّاِر الشَّارَ "  .73 َأْخِخُجػا ِمَغ الشَّاِر َمْغ " ، ُثعَّ َيُقػُؿ ّللاَّ
كا، َفُيْمَقْػَف ِفي  "ِإيَسافٍ َكاَف ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُؿ َحبٍَّة ِمْغ َخْخَدٍؿ ِمْغ  َفُيْخَخُجػَف ِمْشَيا َقِج اْسَػدُّ

 َنَيِخ الَحَيا، َأِك الَحَياةِ 
134 
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 135 "َكاَف َناٌس ِمَغ الِجغِّ ُيْعَبُجكَف َفَأْسَمُسػا"   .74
ْسَذ، ُيْحَذُخ الشَّاُس َيْػـَ الِقَياَمِة، َفَيُقػُؿ: َمْغ َكاَف َيْعُبُج َشْيًئا َفْمَيتَِّبْع، "   .75 َفِسْشُيْع َمْغ َيتَِّبُع الذَّ

ُة ِفيَيا ُمَشاِفُقػَىا  "َكِمْشُيْع َمْغ َيتَِّبُع الَقَسَخ، َكِمْشُيْع َمْغ َيتَِّبُع الصََّػاِغيَت، َكَتْبَقى َىِحِه اأُلمَّ
135 

76.   ِ َة، َكاَف ِإَذا َصمَّى ِبَأْصَحاِبِو َرَفَع َصْػَتُو ِبالُقْخآِف، َفِإَذا  " َنَدَلْت َكَرُسػُؿ ّللاَّ ُمْخَتٍف ِبَسكَّ
ُ َتَعاَلى ِلَشِبيِِّو  َكاَل :َسِسَعُو الُسْذِخُكػَف َسبُّػا الُقْخآَف َكَمْغ َأْنَدَلُو َكَمْغ َجاَء ِبِو، َفَقاَؿ ّللاَّ

 َتْجَيْخ ِبَربَلِتظَ 
136 

ُ ِبَيا َدَرَجاٍت، َكِإفَّ ِإفَّ الَعبْ "   .77 ِ، اَل ُيْمِقي َلَيا َبااًل، َيْخَفُعُو ّللاَّ َج َلَيَتَكمَُّع ِبالَكِمَسِة ِمْغ ِرْضَػاِف ّللاَّ
ِ، اَل ُيْمِقي َلَيا َبااًل، َيْيِػؼ ِبَيا ِفي َجَيشَّعَ   "الَعْبَج َلَيَتَكمَُّع ِبالَكِمَسِة ِمْغ َسَخِط ّللاَّ

136 

ْحُخ"" اْجَتِشُبػا   .78 ِ، َكالدِّ ْخُؾ ِباّللَّ  137 الُسػِبَقاِت: الذِّ
ةً "  .79 ًة َكُبِعْثُت ِإَلى الشَّاِس َعامَّ  137 "َكَكاَف الشَِّبيُّ ُيْبَعُث ِإَلى َقْػِمِو َخاصَّ
 146 "ِإفَّ ِمْغ ِخَياِرُكْع َأْحَدَشُكْع َأْخبَلًقا"  .80
 146 "ِسَباُب الُسْدِمِع ُفُدػٌؽ، َكِقَتاُلُو ُكْفخٌ "   .81
 152 "َكالَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَغ اإِليَسافِ  "  .82
 152 ""قػؿ كفعل  .83
 153 " اإِليَساُف ِبْزٌع َكِستُّػَف ُشْعَبًة، َكالَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَغ اإِليَساِف"  .84
 155 "َدْعُو َفِإفَّ الَحَياَء ِمَغ اإِليَسافِ "   .85
ُ َعْشوُ  "  .86  156 "الُسْدِمُع َمْغ َسِمَع اْلسْدِمُسػَف ِمْغ ِلَداِنِو َكَيِجِه كالُسَياِجُخ َمْغ َىَجَخ َما َنَيى ّللاَّ
ـَ َعَمى َمْغ َعَخْفَت َكَمْغ َلْع َتْعِخْؼ   .87 بَل ، َكَتْقَخُأ الدَّ ـَ  156 ""ُتْصِعُع الصََّعا
 157 "أِلَِخيِو َما ُيِحبُّ ِلَشْفِدوِ اَل ُيْؤِمُغ َأَحُجُكْع، َحتَّى ُيِحبَّ "  .88
 158 "الَِّحؼ َنْفِدي ِبَيِجِه، اَل ُيْؤِمُغ َأَحُجُكْع َحتَّى َأُكػَف َأَحبَّ ِإَلْيِو ِمْغ َكاِلِجِه َكَكَلِجهِ  "َفػَ   .89
 158 "آَيُة اإِليَساِف ُحبُّ اأَلْنَراِر، َكآَيُة الشَِّفاِؽ ُبْغُس اأَلْنَرارِ  "  .90
ـَ ِمْغ َذْنِبوِ  َمْغ َقاـَ "   .91  159 "َرَمَزاَف ِإيَساًنا َكاْحِتَداًبا، ُغِفَخ َلُو َما َتَقجَّ
ـَ ِمْغ َذْنِبوِ "   .92  159 "َمْغ َيُقْع َلْيَمَة الَقْجِر، ِإيَساًنا َكاْحِتَداًبا، ُغِفَخ َلُو َما َتَقجَّ
ُ ِلَسْغ َخَخَج ِفي َسِبيِمِو، اَل ُيْخِخُجُو ِإالَّ ِإيَساٌف ِبي َكَتْرِجيٌق ِبُخُسِمي، َأْف ُأْرِجَعُو "  .93 اْنَتَجَب ّللاَّ

ِبَسا َناَؿ ِمْغ َأْجٍخ َأْك َغِشيَسٍة، َأْك ُأْدِخَمُو الَجشََّة، َكَلْػاَل َأْف َأُشقَّ َعَمى ُأمَِّتي َما َقَعْجُت َخْمَف 
ِ ُثعَّ ُأْحَيا، ُثعَّ ُأْقَتُل ُثعَّ ُأْحَيا، ُثعَّ ُأْقَتلُ  َسِخيٍَّة، ي ُأْقَتُل ِفي َسِبيِل ّللاَّ  "َكَلَػِدْدُت َأنِّ

160 

ُدكا َكَقاِرُبػا، َكَأْبِذُخكا، َكاْسَتِعيُشػا"  .94 يَغ َأَحٌج ِإالَّ َغَمَبُو، َفَدجِّ يَغ ُيْدٌخ، َكَلْغ ُيَذادَّ الجِّ  ِإفَّ الجِّ
ْلَجةِ  ْكَحِة َكَشْيٍء ِمَغ الجُّ  "ِباْلَغْجَكِة َكالخَّ

161 

َقاَؿ  "،اَل، ِإالَّ َأْف َتَصػَّعَ " َفَقاَؿ: َىْل َعَميَّ َغْيُخَىا؟ َقاَؿ: "،َخْسُذ َصَمَػاٍت ِفي الَيْػـِ َكالمَّْيَمةِ "  .95
 ِ ـُ َرَمَزافَ " :َرُسػُؿ ّللاَّ َقاَؿ:  "،اَل، ِإالَّ َأْف َتَصػَّعَ " َقاَؿ: َىْل َعَميَّ َغْيُخُه؟ َقاَؿ: "،َكِصَيا

 ِ َكاَة، َقاَؿ: َىْل َعَميَّ َغْيُخَىا؟ َقاَؿ: َكَذَكَخ َلُو َرُسػُؿ ّللاَّ َقاَؿ:  "،اَل، ِإالَّ َأْف َتَصػَّعَ " الدَّ
ِ اَل َأِزيُج َعمَ  ِ َفَأْدَبَخ الخَُّجُل َكُىَػ َيُقػُؿ: َوّللاَّ َأْفَمَح ِإْف " :ى َىَحا َكاَل َأْنُقُز، َقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ

161 
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 "َصَجؽَ 

، َمِغ اتََّبَع َجَشاَزَة ُمْدِمٍع، ِإيَساًنا َكاْحِتَداًبا، َكَكاَف َمَعُو َحتَّى ُيَرمَّى َعَمْيَيا َكَيْفُخَغ ِمْغ َدْفِشَيا"  .96
ُكلُّ ِقيَخاٍط ِمْثُل ُأُحٍج، َكَمْغ َصمَّى َعَمْيَيا ُثعَّ َرَجَع َقْبَل َأْف َفِإنَُّو َيْخِجُع ِمَغ اأَلْجِخ ِبِقيَخاَشْيِغ، 

 "ُتْجَفَغ، َفِإنَُّو َيْخِجُع ِبِقيَخاطٍ 
162 

97.  " ِ َكاِة، َكالشُّْرِح ِلُكلِّ ُمْدِمعٍ  َباَيْعُت َرُسػَؿ ّللاَّ بَلِة، َكِإيَتاِء الدَّ ـِ الرَّ  162 "َعَمى ِإَقا
ُ، َكِفي َقْمِبِو َكْزُف َشِعيَخٍة ِمْغ َخْيٍخ، َكَيْخُخُج ِمَغ َيْخُخُج ِمَغ "  .98 الشَّاِر َمْغ َقاَؿ اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَّ

ُ، َكِفي َقْمِبِو َكْزُف ُبخٍَّة ِمْغ َخْيٍخ، َكَيْخُخُج ِمَغ الشَّاِر َمْغ َقاؿَ  اَل  الشَّاِر َمْغ َقاَؿ اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَّ
 ..." ، َكِفي َقْمِبِو َكْزُف َذرٍَّة ِمْغ َخْيخٍ ِإَلَو ِإالَّ ّللاَُّ 

172 

أف لئليساف فخائس كشخائع كحجكدًا كسششًا، فسغ استكسميا استكسل اإليساف، كمغ لع  :"  .99
 "يدتكسميا لع يدتكسل اإليساف

173 

ُ َتَعاَلى:، ُثعَّ َيُقػُؿ "َيْجُخُل أَْىُل الَجشَِّة الَجشََّة، َكأَْىُل الشَّاِر الشَّارَ "   .100 َأْخِخُجػا ِمَغ الشَّاِر َمْغ " ّللاَّ
 "َكاَف ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُؿ َحبٍَّة ِمْغ َخْخَدٍؿ ِمْغ ِإيَسافٍ 

173 

ِ َشْيًئا َدَخَل الَجشََّة، َأْك َلْع َيْجُخِل الشَّارَ "  .101 ، "َقاَؿ ِلي ِجْبِخيُل َمْغ َماَت ِمْغ ُأمَِّتَظ اَل ُيْذِخُؾ ِباّللَّ
 "َكِإفْ " ِإْف َزَنى َكِإْف َسَخَؽ؟ َقاَؿ:َقاَؿ: كَ 

173 

102.   ِ ِمْغ أَْىِل َنْجٍج َثاِئَخ الخَّْأِس، ُيْدَسُع َدِكؼُّ َصْػِتِو َكاَل ُيْفَقُو َما  َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسػِؿ ّللاَّ
 ِ ـِ، َفَقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ َخْسُذ َصَمَػاٍت ِفي " :َيُقػُؿ، َحتَّى َدَنا، َفِإَذا ُىَػ َيْدَأُؿ َعِغ اإِلْسبَل

 " ..."الَيْػـِ َكالمَّْيَمةِ 
175 

 177 "آَيُة اإِليَساِف ُحبُّ اأَلْنَراِر، َكآَيُة الشَِّفاِؽ ُبْغُس اأَلْنَرارِ "  .103
ْنَيا َكِزيَشِتَيا "  .104 ا َأَخاُؼ َعَمْيُكْع ِمْغ َبْعِجؼ، َما ُيْفَتُح َعَمْيُكْع ِمْغ َزْىَخِة الجُّ ي ِمسَّ َفَقاَؿ َرُجٌل:  "ِإنِّ

ِ، َأكَ  ؟ َفَدَكَت الشَِّبيُّ  َيا َرُسػَؿ ّللاَّ خِّ  ..." ، َفِقيَل َلُو: َما َشْأُنَظ؟َيْأِتي الَخْيُخ ِبالذَّ
178 

 191 ""قػؿ كفعل  .105
ًجا َرُسػُؿ  " ُبِشَي اإِلْسبَلـُ   .106 ُ َكَأفَّ ُمَحسَّ ـِ َعَمى َخْسٍذ: َشَياَدِة َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَّ ِ، َكِإَقا ّللاَّ

، َكَصْػـِ َرَمَزاَف" َكاِة، َكالَحجِّ بَلِة، َكِإيَتاِء الدَّ  الرَّ
192 

" ِمغْ  الَحاِزـِ  الخَُّجلِ  ِلُمبِّ  َأْذَىبَ  َكِديغٍ  َعْقلٍ  َناِقَراتِ  ِمغْ  َرَأْيتُ  " َما  .107  193 ِإْحَجاُكغَّ
ُ َعْشُو"" الُسْدِمُع َمْغ َسِمَع الُسْدِمُسػَف ِمْغ ِلَداِنِو   .108  193 َكَيِجِه، َكالُسَياِجُخ َمْغ َىَجَخ َما َنَيى ّللاَّ
ُيػِشُظ َأْف َيُكػَف َخْيَخ َماِؿ الُسْدِمِع َغَشٌع َيْتَبُع ِبَيا َشَعَف الِجَباِؿ َكَمَػاِقَع الَقْصِخ، َيِفخُّ  "  .109

 "ِبِجيِشِو ِمَغ الِفَتغِ 
194 

110.   ِ ِ  َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ،  أَْعَصى َرْىًصا َكَسْعٌج َجاِلٌذ، َفَتَخَؾ َرُسػُؿ ّللاَّ َرُجبًل ُىَػ أَْعَجُبُيْع ِإَليَّ
ِ َما َلَظ َعْغ ُفبَلفٍ   ..." َفُقْمُت: َيا َرُسػَؿ ّللاَّ

195 

اإِليَساُف َأْف ُتْؤِمَغ  "َقاَؿ:َباِرًزا َيْػًما ِلمشَّاِس، َفَأَتاُه ِجْبِخيُل َفَقاَؿ: َما اإِليَساُف؟  َكاَف الشَِّبيُّ   .111
ِ َكَمبَلِئَكِتِو، َكُكُتِبِو، َكِبِمَقاِئِو، َكُرُسِمِو َكُتْؤِمَغ ِباْلَبْعثِ  ؟ َقاَؿ:" "ِباّللَّ ـُ . َقاَؿ: َما اإِلْسبَل

َؼ ال بَلَة، َكُتَؤدِّ َ، َكاَل ُتْذِخَؾ ِبِو َشْيًئا، َكُتِقيَع الرَّ : َأْف َتْعُبَج ّللاَّ ـُ َكاَة الَسْفُخكَضَة، اإِلْسبَل دَّ
196 
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 ..."َكَتُرػـَ َرَمَزاَف 

ـُ َبيٌِّغ، َكَبْيَشُيَسا ُمَذبََّياٌت اَل َيْعَمُسَيا َكِثيٌخ ِمَغ الشَّاِس، َفَسِغ اتََّقى   .112 " الَحبَلُؿ َبيٌِّغ، َكالَحَخا
 ..." الُسَذبََّياِت اْسَتْبَخَأ ِلِجيِشِو َكِعْخِضوِ 

197 

؟ "  .113 َمْخَحًبا ِبالَقْػـِ، َأْك ِبالَػْفِج، َغْيَخ َخَداَيا "َقاُلػا: َرِبيَعُة. َقاَؿ: "-َأْك َمِغ الَػْفُج؟  -َمِغ الَقْػـُ
ْيِخ الَحَخاـِ "َكاَل َنَجاَمى ِ ِإنَّا اَل َنْدَتِصيُع َأْف َنْأِتيَظ ِإالَّ ِفي الذَّ  ، َفَقاُلػا: َيا َرُسػَؿ ّللاَّ

199 

114.   " ِ َكاِة، َكالشُّْرِح ِلُكلِّ ُمْدِمعٍ  َباَيْعُت َرُسػَؿ ّللاَّ بَلِة، َكِإيَتاِء الدَّ ـِ الرَّ  199 "َعَمى ِإَقا
115.   ِ ِمْغ أَْىِل َنْجٍج َثاِئَخ الخَّْأِس، ُيْدَسُع َدِكؼُّ َصْػِتِو َكاَل ُيْفَقُو َما  َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسػِؿ ّللاَّ

 ِ ـِ، َفَقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ َخْسُذ َصَمَػاٍت ِفي " :َيُقػُؿ، َحتَّى َدَنا، َفِإَذا ُىَػ َيْدَأُؿ َعِغ اإِلْسبَل
 ..." الَيْػـِ َكالمَّْيَمةِ 

206 

ُ َتَعاَلى:"الَجشََّة، َكأَْىُل الشَّاِر الشَّارَ  َيْجُخُل أَْىُل الَجشَّةِ "   .116 َأْخِخُجػا ِمَغ الشَّاِر َمْغ " ، ُثعَّ َيُقػُؿ ّللاَّ
 ..." َكاَف ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُؿ َحبٍَّة ِمْغ َخْخَدٍؿ ِمْغ ِإيَسافٍ 

212 

، َكِمْشَيا َما َبْيَشا َأَنا َناِئٌع، َرَأْيُت الشَّاَس ُيْعَخُضػَف َعَميَّ َكَعَمْيِيْع "   .117 ُقُسٌز، ِمْشَيا َما َيْبُمُغ الثُِّجؼَّ
ْلَت َذِلَظ َيا  "،ُدكَف َذِلَظ، َكُعِخَض َعَميَّ ُعَسُخ ْبُغ الَخصَّاِب َكَعَمْيِو َقِسيٌز َيُجخُّهُ  َقاُلػا: َفَسا َأكَّ

ِ؟ َقاَؿ: يغَ " َرُسػَؿ ّللاَّ  "الجِّ
214 

رِّؼَّ الَغاِبَخ ِفي ِإفَّ أَْىَل الَجشَِّة َيَتَخاَءْكَف "   .118 أَْىَل الُغَخِؼ ِمْغ َفْػِقِيْع، َكَسا َيَتَخاَءْكَف الَكْػَكَب الجُّ
ِ ِتْمَظ َمَشاِزُؿ ،" اأُلُفِق، ِمَغ الَسْذِخِؽ َأِك الَسْغِخِب، ِلَتَفاُضِل َما َبْيَشُيعْ  َقاُلػا َيا َرُسػَؿ ّللاَّ

ُقػا  ،َبَمى َكالَِّحؼ َنْفِدي ِبَيِجِه، ِرَجاٌؿ آَمُشػا ِباّللَِّ  "اأَلْنِبَياِء اَل َيْبُمُغَيا َغْيُخُىْع، َقاَؿ: َكَصجَّ
 "الُسْخَسِميغَ 

215 

رِّؼَّ الَغاِبَخ فِ "   .119 ي ِإفَّ أَْىَل الَجشَِّة َيَتَخاَءْكَف أَْىَل الُغَخِؼ ِمْغ َفْػِقِيْع، َكَسا َيَتَخاَءْكَف الَكْػَكَب الجُّ
ِ ِتْمَظ َمَشاِزُؿ ،" لَسْغِخِب، ِلَتَفاُضِل َما َبْيَشُيعْ اأُلُفِق، ِمَغ الَسْذِخِؽ َأِك ا َقاُلػا َيا َرُسػَؿ ّللاَّ

ُقػا  ،َبَمى َكالَِّحؼ َنْفِدي ِبَيِجِه، ِرَجاٌؿ آَمُشػا ِباّللَِّ " اأَلْنِبَياِء اَل َيْبُمُغَيا َغْيُخُىْع، َقاَؿ: َكَصجَّ
 "الُسْخَسِميغَ 

222 
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77 
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 إلى العشاء كمغ ادعى سساعاً  -البتة-مغ داف هللا بغيخ سساع عغ صادؽ ألدمو هللا "  .33

 "كذلظ الباب السأمػف عمى سخ هللا السكشػف  ،الحؼ فتحو هللا فيػ مذخؾ مغ غيخ الباب
91 

قمت:  ،هللا مغ يعخؼ هللا، فأما مغ ال يعخؼ هللا فإنسا يعبجه ىكحا ضبلالً إنسا يعبج "  .34
كمػاالة عمي  ،كترجيق رسػلو  ،ترجيق هللا  جعمت فجاؾ فسا معخفة هللا؟ قاؿ:

مغ عجكىع،  كالبخاءة إلى هللا  ،كبأئسة اليجػ عمييع الدبلـ ،كاالئتساـ بو عميو الدبلـ
 "ىكحا يعخؼ هللا 

92 

كمغ أنكخه كاف  ،بيشو كبيغ خمقو، فسغ عخفو كاف مؤمشاً  عمساً  نرب عمياً  "إف هللا   .35
، كمغ جاء بػاليتو دخل كاف مذخكاً  كمغ نرب معو شيئاً  ،كاف ضاالً  جيمو كمغ ،كافخاً 

 "الجشة
92 

كل مغ داف هللا بعبادة يجيج فييا نفدو كال إماـ لو مغ هللا فدعيو غيخ مقبػؿ، كىػ "  .36
 "عسالووهللا شانئ أل ضاؿ متحيخ

92 

 أصبح ضاالً  اًل،عاد وهللا يا دمحم مغ أصبح مغ ىحه األمة ال إماـ لو مغ هللا ضاىخاً "  .37
كنفاؽ، كاعمع يا دمحم أف أئسة الجػر  مات ميتة كفخٍ  ،كإف مات عمى ىحه الحاؿ ،تائياً 

 كأتباعيع لسعدكلػف عغ ديغ هللا، قج ضمػا كأضمػا، فأعساليع التي يعسمػنيا كخماد
اشتجت بو الخيح في يـػ عاصف ال يقجركف مسا كدبػا عمى شيء ذلظ ىػ الزبلؿ 

 "البعيج

92 

 92 "بعج السعخفة أفزل مغ ىحه الربلة ما أعمع شيئاً "  .38
إنا نرمي مع ىؤالء يـػ الجسعة كىع يرمػف في الػقت فكيف نرشع؟  جعمت فجاؾ"  .39

 فخخج حسخاف إلى زرارة فقاؿ لو: قج أمخنا أف نرمي معيع بربلتيع ،فقاؿ: صمػا معيع
"... 

93 

مكانيا دكف أدائيا كإف الرـػ إذا  شيءإف الربلة كالدكاة كالحج كالػالية ليذ يقع "...  .40
كجديت ذلظ الحنب برجقة كال  ،غيخىا يت مكانو أياماً فاتظ أك قرخت أك سافخت فيو أد

 "يجديظ مكانو غيخه شيءقزاء عميظ كليذ مغ تمظ األربعة 
93 

 93يا عمي مغ زارني في حياتي أك بعج مػتي أك زارؾ في حياتظ أك بعج مػتظ أك زار "  .41
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ابشيظ في حياتيسا أك بعج مػتيسا ضسشت لو يـػ القيامة أف أخمرو مغ أىػاليا 

 "كشجائجىا حتى أصيخه معي في درجتي
 93 "زيارة قبخ الحديغ )عميو الدبلـ( تعجؿ عذخيغ حجة كأفزل كمغ عذخيغ عسخة كحجة"  .42
إف القتاؿ مع غيخ اإلماـ السفخكض شاعتو  قمت لو: إني رأيت في السشاـ أني قمت لظ:"  .43

أبػ عبج هللا )عميو  ىػ كحلظ؟ فقاؿ كلحع الخشديخ، فقمت لي: ،كالجـ ،مثل السيتة ،حخاـ
 "الدبلـ(: ىػ كحلظ ىػ كحلظ

94 

بشي االسبلـ عمى خسدة أشياء: عمى الربلة كالدكاة كالحج كالرـػ كالػالية، قاؿ "  .44
فقاؿ: الػالية أفزل، ألنيا مفتاحيغ كالػالي  مغ ذلظ أفزل؟ شيءزرارة: فقمت: كأؼ 

 ..." ىػ الجليل عمييغ
94 

 95 "ماـ بعج معخفتوكباب األشياء كرضا الخحسغ الصاعة لئلذركة األمخ كسشامو كمفتاحو "  .45
 95 "مغ أحب هلل كأبغس هلل أعصى هلل فيػ مسغ كسل إيسانو"  .46
لكّل ما قمتع فزل كليذ بو، كلكغ أكثق عخػ اإليساف: الحّب في هللا، كالبغس في "  .47

 "هللا، كتػالي أكلياء هللا، كالتبّخؼ مغ أعجاء هللا
95 

إف هللا خمقشا مغ  :أبا جعفخ عميو الدبلـ يقػؿ الثسالي قاؿ: سسعت عغ أبي حسدة "  .48
أعمى عمييغ كخمق قمػب شيعتشا مسا خمقشا، كخمق أبجانيع مغ دكف ذلظ، فقمػبيع تيػؼ 

 ... " َكبلَّ ِإفَّ ِكَتاَب اأْلَْبَخاِر َلِفي ِعمِّيِّيغَ إليشا، ألنيا خمقت مسا خمقشا، ثع تبل ىحه اآلية:
105 

، فامتدج أجاجاً  مالحاً  كماءً  عحباً  هللا تبارؾ كتعالى حيث خمق الخمق خمق ماءً إف   .49
، فقاؿ ألصحاب اليسيغ كىع شجيجاً  مغ أديع األرض فعخكو عخكاً  الساءاف، فأخح شيشاً 

كالحر يجبػف: إلى الجشة بدبلـ كقاؿ ألصحاب الذساؿ: إلى الشار كال أبالي، ثع قاؿ: 
 َشِيْجَنا ۖ   َبَمى   اُلػاقَ  ۖ  َأَلْدُت ِبَخبُِّكْع "... 

106 

َتْيِغ ِبَسا َصَبُخكا: في قػؿ هللا   .50 [ )قاؿ: بسا 54]القرز: ُأكَلِئَظ ُيْؤَتْػَف َأْجَخُىْع َمخَّ
يَِّئةَ صبخكا عمى التقية(   "قاؿ: الحدشة التقية كالديئة اإلذاعة َكَيْجَرُءكَف ِباْلَحَدَشِة الدَّ

106 

كالتقية في كل  ،كال ديغ لسغ ال تقية لو ،أعذار الجيغ في التقيةيا أبا عسخ إف تدعة "  .51
 "إال في الشبيح كالسدح عمى الخفيغ يءش

106 

الَِّحيَغ آَمُشػا َكَلْع َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع : سألت أبا عبج هللا )عميو الدبلـ( عغ قػؿ هللا   .52
 "بذظ" قاؿ: ، ِبُطْمعٍ 

107 

بصشي ماًء أصفخ فيل مغ شفاء؟ قاؿ: أكتب عمى بصشظ آية "يا أميخ السؤمشيغ إف في   .53
ففعل الخجل  ،فتبخأ بإذف هللا  ،كتجعميا ذخيخة في بصشظ ،كتذخبيا ،كتغدميا ،الكخسي

 فبخأ"
108 

بشي االسبلـ عمى خسذ: عمى الربلة كالدكاة كالرـػ كالحج كالػالية كلع يشاد بذئ "  .54
 "كسا نػدؼ بالػالية

108 

 109 "إلى صجره يقػؿ حيشئح: لقج كشت عمى أمخ حدغ عشوكأىػػ بيجه "  .55
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كحجيث  ،كحجيث ججؼ حجيث الحديغ ،كحجيث أبي حجيث ججؼ ،حجيثي حجيث أبي"  .56

كحجيث أميخ السؤمشيغ  ،كحجيث الحدغ حجيث أميخ السؤمشيغ ،الحديغ حجيث الحدغ
 " كحجيث رسػؿ هللا قػؿ هللا ،حجيث رسػؿ هللا 

109 

مغ كليكع كأكلى بكع مغ أنفدكع؟ فقالػا: هللا كرسػلو، فقاؿ: مغ كشت يا أييا الشاس "  .57
 ..." ثبلث مخات -مػاله فعمي مػاله، الميع كآؿ مغ كااله، كعاد مغ عاداه 

109 

لـد ما إقاؿ مػسى لمخزخ )عمييسا الدبلـ( قج تحخمت برحبتظ فأكصشي، قاؿ لو:  "  .58
 شيء"كسا ال يشفعظ مع غيخه  شيء،ال يزخؾ معو 

120 

أف اإليساف ما استقخ في القمب كأفزى بو إلى هللا عد كجل، كصجقو العسل بالصاعة "   .59
 "مخ هللاهلل كالتدميع أل

121 

60.   " َاْرَكُعػا َكاْسُجُجكا َكاْعُبُجكا َربَُّكْع َكاْفَعُمػا الَخْيَخ َلَعمَُّكْع ُتْفِمُحػف [:77الحج ،] فيحه فخيزة
َكَأفَّ الَسَداِجَج هلِل َفبَل جامعة عمى الػجو كاليجيغ كالخجميغ كقاؿ: في مػضع آخخ: 

الصيػر كالربلة  كقاؿ فيسا فخض عمى الجػارح مغ[، 18الجّغ:] َتْجُعػا َمَع هللِا َأَحًجا
 ..." بيا

121 

السؤمغ؟ قاؿ: كزعست أنيع مجتسعػف عمى الربلة كالدكاة كالرـػ كالحج مع "...   .61
أليذ قج قاؿ هللا عد كجل:" يزاعفو لو أضعافا كثيخة" فالسؤمشػف ىع الحيغ يزاعف 

 ..." هللا عد كجل
122 

 ،فيقخ لو بالصاعة، كيعخفو نبيو ،أف يعخؼ هللا نفدو ،أدنى ما يكػف بو العبج مؤمشاً "   .62
يقخ لو ف ،كشاىجه عمى خمقو ،كحجتو في أرضو ،كيقخ لو بالصاعة، كيعخفو أمامو

بالصاعة، قيل يا أميخ السؤمشيغ: كإف جيل جسيع األشياء إال ما كصفت؟ قاؿ: نعع إذا 
 "كإذا نيى انتيى ،مخ أشاعأ

122 

قمت: أال تخبخني عغ اإليساف؟ أقػؿ ىػ كعسل، أـ قػؿ ببل عسل؟ فقاؿ: اإليساف عسل  "  .63
 نػره، ثابتة حجتوغ في كتابو، كاضح كمو، كالقػؿ بعس ذلظ العسل، بفخض مغ هللا، بيّ 

"... 
123 

 125 "ال تحمػا السدمسيغ ،يا معذخ مغ أسمع بمدانو كلع يخمز اإليساف إلى قمبو"  .64
 127 "ال يشفع معو عسل ككحلظ الكفخ ،ال يزخ معو عسل اإليساف "  .65
ِمْغ َقْبِمَظ َكَلَقْج ُأكِحَي ِإَلْيَظ َكِإَلى الَِّحيَغ  قػلو تعالى: عغأبي عبج هللا عميو الدبلـ  ُسأؿ  .66

مخ: َلِئْغ َأْشَخْكَت َلَيْحَبَصغَّ َعَسُمَظ َكَلَتُكػَنغَّ ِمَغ الَخاِسِخيغَ  قاؿ: يعشي إف أشخكت { 65}الدُّ
 في الػالية غيخه"

128 

عخؼ هللا إيسانيع بػاليتشا ككفخىع بيا، يـػ أخح عمييع السيثاؽ في صمب آدـ عميو الدبلـ   .67
 "كىع ذر

128 

 139 "مخ أك تأخخاعخؼ إمامظ فإنظ إذا عخفت لع يزخؾ، تقجـ ىحا األ "  .68
 139َيْػـَ َنْجُعػ ُكلَّ ُأَناٍس  سألت أبا عبج هللا عميو الدبلـ عغ قػؿ هللا تبارؾ كتعالى:  .69
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فقاؿ: يا فزيل اعخؼ إمامظ، فإنظ إذا عخفت إمامظ لع  [،71سخاء:اإل] ِبِإَماِمِيعْ 

ف يقـػ صاحب ىحا أمخ أك تأخخ، كمغ عخؼ إمامو ثع مات قبل يزخؾ، تقجـ ىحا األ
في عدكخه، ال بل بسشدلة مغ قعج تحت لػائو، قاؿ:  االمخ، كاف بسشدلة مغ كاف قاعجاً 

 "كقاؿ بعس أصحابو: بسشدلة مغ استذيج مع رسػؿ هللا صمى هللا عميو كآلو
ْؤِمغٌ  َفِسشُكْع َكاِفخٌ :سألت أبا عبج هللا عغ قػؿ هللا "  .70 فقاؿ:  [2]التغابغ:  َكِمشُكع مُّ

كىع ذر في صمب  ،يـػ أخح عمييع السيثاؽ ،ككفخىع بيا ،إيسانيع بسػاالتشا عخؼ هللا 
 ..."آدـ

140 

فخض فخائس  ؟ فقاؿ: إف هللا سشغ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كآلو( كفخائس هللا "  .71
 ،فسغ تخؾ فخيزة مغ السػجبات فمع يعسل بيا كجحجىا كاف كافخاً  ،مػجبات عمى العباد

بو عباده مغ  فميذ مغ تخؾ بعس ما أمخ هللا  ،كأمخ ]رسػؿ[ هللا بأمػر كميا حدشة
 "كلكشو تارؾ لمفزل، مشقػص مغ الخيخ ،الصاعة بكافخ

141 

)صمػات هللا عميو( باب فتحو هللا، مغ دخمو كاف  يقػؿ: إف عمياً  سسعت أبا جعفخ "  .72
 "كمغ خخج مشو كاف كافخاً  ،مؤمشاً 

141 

73.  " ْيَساَف َكَزيََّشُو ِفي ُقُمػِبُكع  141 ")يعشي أميخ السؤمشيغ(، َحبََّب ِإَلْيُكُع اإْلِ
ال كإف صامػا كصمػا كشيجكا أف  أمخ الشاس بسعخفتشا كالخد إليشا كالتدميع لشا، ثع قاؿ:"  .74

 "كانػا بحلظ مذخكيغ ،كجعمػا في أنفديع أف ال يخدكا إليشا ،إلو إال هللا
142 

نحغ الحيغ فخض هللا شاعتشا، ال يدع الشاس إال معخفتشا كال يعحر الشاس بجيالتشا، مغ "  .75
حتى  ،، كمغ لع يعخفشا كلع يشكخنا كاف ضاالً ، كمغ أنكخنا كاف كافخاً عخفشا كاف مؤمشاً 

فإف يست عمى ضبللتو  ،يخجع إلى اليجػ الحؼ افتخض هللا عميو مغ شاعتشا الػاجبة
 "يفعل هللا بو ما يذاء

142 

مغ االحياء فقج أنكخ  سألت الذيخ، عغ األئسة عميو الدبلـ قاؿ: مغ أنكخ كاحجاً  "  .76
 "األمػات

143 

، ليع أمانة ك كفبلناً  فبلناً إني أخالط الشاس فيكثخ عجبي مغ أقػاـ ال يتػلػنكع كيتػلػف "  .77
 "صجؽ ككفاء، كأقػاـ يتػلػنكع، ليذ ليع تمظ األمانة كال الػفاء كالرجؽ؟

144 

؟ قاؿ: كل مغ زعع أنو إماـ َكَيْػـَ اْلِقَياَمِة َتَخػ الَِّحيَغ َكَحُبػا َعَمى ّللاَِّ جعمت فجاؾ "  .78
 "عمػياً  فاشسياً ؟ قاؿ كإف كاف عمػياً  كليذ بإماـ، قمت: كإف كاف فاشسياً 

145 

قاؿ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كآلو(: إذا رأيتع أىل الخيب كالبجع مغ بعجؼ فأضيخ  "  .79
كيبل يصسعػا في الفداد  ،كالبخاءة مشيع كأكثخكا مغ سبيع كالقػؿ فييع كالػقيعة كباىتػىع

 ،يكتب هللا لكع بحلظ الحدشات ،كال يتعمسػف مغ بجعيع ،كيححرىع الشاس ،سبلـفي اإل
 "كيخفع لكع بو الجرجات في اآلخخة

145 

التقى تخس السؤمغ كالتقية حخز السؤمغ، كال إيساف لسغ ال تقية لو، إف العبج ليقع إليو "  .80
في  في الجنيا، كنػراً  بو فيسا بيشو كبيشو، فيكػف لو عداً  الحجيث مغ حجيثشا فيجيغ هللا 

146 
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 ..." اآلخخة

 وهللا إف أحب أصحابي إلي أكرعيع، كأفقييع، كأكتسيع لحجيثشا، كإف أسػأىع عشجؼ حاالً "  .81
كأمقتيع لمحؼ إذا سسع الحجيث، يشدب إليشا كيخكػ عشا، فمع يقبمو اشسأز مشو كجحجه، 

ككفخ مغ داف بو كىػ ال يجرؼ لعل الحجيث مغ عشجنا خخج كإليشا أسشج، فيكػف بحلظ 
 "خارجا عغ كاليتشا

146 

 كجعمو الجنيا في بو هللا أعده يحعو كلع أمخنا كتع مغ فإنو تحعو، كال أمخنا اكتع معمى "يا  .82
 هللا أذلو يكتسو كلع أمخنا أذاع مغ معمى يا الجشة، إلى يقػده اآلخخة، في عيشيو بيغ نػرا

 يا الشار، إلى تقػده ضمسة كجعمو اآلخخة في عيشيو بيغ مغ الشػر كندع الجنيا في بو
 لو" تقية ال لسغ ديغ كال آبائي كديغ ديشي مغ التقية إف معمى

146 

كال  "يا ميـد شيعتشا مغ ال يعجك صػتو سسعو، كال شحشاؤه بجنو كال يستجح بشا معمشاً   .83
ىجخه، قمت:  أكخمو كإف لقي جاىبلً  ، إف لقي مؤمشاً كال يخاصع لشا قالياً  يجالذ لشا عائباً 

 ..." جعمت فجاؾ فكيف أصشع بيؤالء الستذيعة
164 

يساف عمى أربع دعائع: عمى الربخ كاليقيغ كالعجؿ كالجياد، جعل اإل إف هللا "  .84
 ..."شفاؽ  كالدىج كالتخقبفالربخ مغ ذلظ عمى أربع شعب: عمى الذػؽ كاإل

165 

عشج الببلء،  اليداىد، صبػراً يشبغي لمسؤمغ أف يكػف فيو ثساني خراؿ: كقػرا عشج "  .85
 ..." بسا رزقو هللا عشج الخخاء، قانعاً  شكػراً 

165 

؟ "  .86 رفع إلى رسػؿ هللا )صمى هللا عميو ك آلو( قـػ في بعس غدكاتو فقاؿ: مغ القـػ
 ..." مؤمشػف يا رسػؿ هللا فقالػا:

166 

في  يساف: إذا رضي لع يجخمو رضاهثبلث خراؿ مغ كغ فيو استكسل خراؿ اإل"  .87
 "كإذا قجر لع يتعاط ما ليذ لو ،كإذا غزب لع يخخجو الغزب مغ الحق ،باشل

166 

إنسا السؤمغ الحؼ إذا رضي لع يجخمو رضاه في إثع كال باشل، كإذا سخط لع يخخجو  "  .88
 "سخصو مغ قػؿ الحق، كالحؼ إذا قجر لع تخخجو قجرتو إلى التعجؼ إلى ما ليذ لو بحق

166 

 167 "بالعخؼ "كأما الدشة مغ كليو فالربخ في البأساء كالزخاء"خح العفػ كأمخ   .89
 ،كعساده الػرع ،سبلـ عخياف، فمباسو الحياء كزيشتو الػقار كمخكءتو العسل الرالحاإل"  .90

 "أساس، كأساس االسبلـ حبشا أىل البيت يءكلكل ش
167 

إنا ال نعج الخجل مؤمشًا حتى يكػف بجسيع أمخنا متبعًا مخيجًا، أال كإف مغ اتباع أمخنا  "  .91
 ككبجكا أعجائشا ]بو[ يشعذكع هللا" ،كإرادتو الػرع، فتديشػا بو، يخحسكع هللا

168 

كال ترجقػف حتى  ،كال تعخفػف حتى ترجقػا ،إنكع ال تكػنػف صالحيغ حتى تعخفػا"  .92
، بعيجاً  ال يرمح أكليا إال بآخخىا، ضل أصحاب الثبلثة كتاىػا تيياً  ،أربعة تدمسػا أبػاباً 

إف هللا تبارؾ كتعالى ال يقبل إال العسل الرالح، كال يتقبل هللا إال بالػفاء بالذخكط 
 ..." كالعيػد، كمغ كفى هللا بذخكشو

168 

 169 كجعل لو ناصخاً  كجعل لو حرشاً  كجعل لو نػراً  إف هللا خمق االسبلـ فجعل لو عخصة "  .93
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 ..." فأما عخصتو فالقخآف، كأما نػره فالحكسة

 170 "كأىل الفتح كالطفخ ،كأىل االيساف ،كأىل الخيخ ،كأىل التقى ،شيعتشا أىل اليجػ"  .94
إياؾ كالدفمة، فإنسا شيعة عمي مغ عف بصشو كفخجو، كاشتج جياده، كعسل لخالقو، "  .95

 "فأكلئظ شيعة جعفخ ،أكلئظكرجا ثػابو، كخاؼ عقابو، فإذا رأيت 
170 

يساف حاالت كدرجات كشبقات كمشازؿ، فسشو التاـ السشتيى تسامو، كمشو الشاقز اإل"  .96
 ..."غ نقرانو، كمشو الخاجح الدائج رجحانوالبيّ 

180 

فقمت:  ،لػ عمع الشاس كيف خمق هللا تبارؾ كتعالى ىحا الخمق لع يمع أحج أحجاً  "  .97
كأربعيغ  ةأصمحظ هللا فكيف ذاؾ؟ فقاؿ: إف هللا تبارؾ كتعالى خمق أجداء بمغ بيا تدع

 ..." جداء أعذاراً ثع جعل األ ،جدءاً 
182 

فبل  ،يرعج مشو مخقاة بعج مخقاة ،يساف عذخ درجات بسشدلة الدمعيا عبج العديد إف اإل"  .98
يشتيي إلى العاشخ، فبل حتى  يء،ش ىلراحب الػاحج لدت عم االثشيغيقػلغ صاحب 

 ..." تدقط
183 

إف السؤمشيغ عمى مشازؿ مشيع عمى كاحجة كمشيع عمى اثشتيغ كمشيع عمى ثبلث كمشيع "  .99
عمى أربع كمشيع عمى خسذ كمشيع عمى ست كمشيع عمى سبع فمػ ذىبت تحسل عمى 

 صاحب الػاحجة ثشتيغ لع يقػ
183 

البخ، كالرجؽ، كاليقيغ، كالخضا، يساف عمى سبعة أسيع عمى كضع اإل إف هللا "  .100
كالػفاء، كالعمع، كالحمع، ثع قدع ذلظ بيغ الشاس، فسغ جعل فيو ىحه الدبعة األسيع فيػ 

 كامل، محتسل، كقدع لبعس الشاس الديع، كلبعس الديسيغ، كلبعس
183 

101.  "  َأْبَشاَءُىعْ الَِّحيَغ َآَتْيَشاُىُع الِكَتاَب َيْعِخُفػَنُو َكَسا َيْعِخُفػَف [:146البقخة]  ًيعخفػف دمحما 
 ..." كالػالية في التػراة كاإلنجيل كسا يعخفػف أبشاءىع في مشازليع

185 

 201 "االيساف إقخار كعسل، كاالسبلـ إقخار ببل عسل "  .102
سبلـ كىػ ديغ هللا قبل أف تكػنػا حيث اإل إسسوفقاؿ ديغ هللا  سبلـ؟قمت لو: ما اإل "  .103

بو فيػ  كمغ عسل بسا أمخ هللا  ،تكػنػا فسغ أقخ بجيغ هللا فيػ مدمع كشتع كبعج أف
 "مؤمغ

201 

إال بسثل ذلظ: إف  ،كال يشدبو أحج بعجؼ ،ال يشدبو أحج قبمي ،سبلـ ندبةندبغ اإلأل "  .104
قخار، كالترجيق ىػ اإل ،لترجيقاكاليقيغ ىػ  ،كالتدميع ىػ اليقيغ ،سبلـ ىػ التدميعاإل

 ..." قخار ىػ العسلكاإل
202 

يَساُف  َقاَلِت اأَلْعَخاُب آَمشَّا ُقْل َلْع ُتْؤِمُشػا َكَلِكْغ ُقػُلػا َأْسَمْسَشا :قػؿ هللا   .105 ا َيْجُخِل اإْلِ َكَلسَّ
 "أال تخػ أف اإليساف غيخ اإلسبلـ "[  فقاؿ لي:14]الحجخات: ِفي ُقُمػِبُكعْ 

203 

فأضخب لظ  يساف قاؿ:سبلـ كاإلاإل سبلـ قمت لو: أفخؽ بيغيساف كاإلسألتو عغ اإل "  .106
سبلـ مثل الكعبة الحخاـ مغ الحـخ قج يساف كاإلمثمو؟ قاؿ: قمت: أكرد ذلظ، قاؿ: مثل اإل

 ..." يكػف في الحـخ
204 
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سبلـ عخياف، فمباسو الحياء، كزيشتو الػقار، كمخكءتو العسل الرالح، كعساده الػرع، اإل "  .107

 "حبشا أىل البيت اإلسبلـأساس، كأساس  ءشيكلكل 
204 

قخار رسػؿ هللا كاإل إال هللا كأف دمحماً  إلوشيادة أف ال  أكقفشي عمى حجكد االيساف، فقاؿ: "  .108
كحج  ،كصـػ شيخ رمزاف ،كأداء الدكاة ،كصبلة الخسذ ،بسا جاء بو مغ عشج هللا

 "كالجخػؿ مع الرادقيغ ،كعجاكة عجكنا ،ككالية كليشا ،البيت
205 

بشي االسبلـ عمى خسدة أشياء: عمى الربلة كالدكاة كالحج كالرـػ كالػالية، قاؿ  "  .109
فقاؿ: الػالية أفزل، ألنيا مفتاحيغ كالػالي  زرارة: فقمت: كأؼ شيء مغ ذلظ أفزل؟

 "ىػ الجليل عمييغ
205 

 205 "سبلـ يحقغ بو الجـ، كتؤدػ بو األمانة، كتدتحل بو الفخكج، كالثػاب عمى االيسافاإل  .110
اإلسبلـ ىػ الطاىخ الحؼ عميو الشاس: شيادة أف ال إلو إال هللا كحجه ال شخيظ لو "...  .111

اإليساف معخفة ىحا " ثع ذكخ بقية أركاف اإلسبلـ، ثع قاؿ: "كأف محسًجا عبجه كرسػلو
 ."ككاف ضاالً  ،كاف مدمًسا ،األمخ مع ىحا، فإف أقخ بيا كلع يعخؼ ىحا األمخ

206 

 207 "سبلـ إقخار ببل عسلكعسل، كاإليساف إقخار اإل"  .112
كأنو قج أزؼ مشظ رحيل؟ فقاؿ: نعع فقاؿ: فالقشي في البيت، فمقيو فدألو عغ اإلسبلـ "  .113

كاإليساف ما الفخؽ بيشيسا، فقاؿ: اإلسبلـ ىػ الطاىخ الحؼ )عميو الشاس(: شيادة أف ال 
 ..." الربلةإلو إال هللا كحجه ال شخيظ لو كأف دمحمًا عبجه كرسػلو، كإقاـ 

207 

سبلـ مغ إف خيثسة ابغ أبي خيثسة يحجثشا عشظ أنو سألظ عغ االسبلـ فقمت لو: إف اإل"  .114
استقبل قبمتشا كشيج شيادتشا كندظ ندكشا ككالى كليشا كعادػ عجكنا فيػ مدمع فقاؿ: 

 ..." صجؽ خيثسة
207 

فرفيسا لي، فقاؿ: يساف فقمت: سبلـ ال يذارؾ اإلسبلـ، كاإليساف يذارؾ اإلإف اإل "  .115
سبلـ، شيادة أف ال إلو إال هللا، كالترجيق بخسػؿ هللا صمى هللا عميو كآلو بو حقشت اإل

 ..." الجماء، كعميو جخت السشاكح كالسػاريث
208 

ماـ كتعالى الصاعة لئل تبارؾ ذركة األمخ كسشامو كمفتاحو كباب األشياء كرضا الخحسغ "  .116
 ..."بعج معخفتو

218 

َكَعَمى اأْلَْعَخاِؼ  الكػاء إلى أميخ السؤمشيغ عميو الدبلـ فقاؿ يا أميخ السؤمشيغجاء ابغ   .117
 ..." ؟ فقاؿ نحغ عمى األعخاؼ، نعخؼ أنرارنا بديساىعِرَجاٌؿ َيْعِخُفػَف ُكبلِّ ِبِديَساُىعْ 

219 

إف عمي بغ عبج هللا  بغ الحديغ ابغ عمي بغ الحديغ بغ عمي بغ أبي شالب عمييع  "  .118
مخ مغ كلج عمي كفاشسة الدبلـ كامخأتو كبشيو مغ أىل الجشة، ثع قاؿ: مغ عخؼ ىحا األ

 ."عمييسا الدبلـ لع يكغ كالشاس
221 

شيخ أىل بيت نبيو )عمييع الدبلـ( كسأليع أجخ السػدة كأجخػ ليع الػالية  إف هللا  "  .119
كجعميع أكصياءه كأحباءه ثابتة بعجه في أمتو، فاعتبخكا يا أييا الشاس فيسا قمت حيث 

كاليتو كشاعتو كمػدتو كاستشباط عمسو كحججو فإياه فتقبمػا كبو فاستسدكػا  كضع هللا 
222 
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 ..." القيامةتشجػا بو كتكػف لكع الحجة يـػ 

شيخ أىل بيت نبيو )عمييع الدبلـ( كسأليع أجخ السػدة كأجخػ ليع الػالية  إف هللا  "  .120
كجعميع أكصياءه كأحباءه ثابتة بعجه في أمتو، فاعتبخكا يا أييا الشاس فيسا قمت حيث 

 ..." كاليتو كشاعتو كمػدتو كاستشباط عمسو كحججو كضع هللا 
223 

درجات كمشازؿ، يتفاضل السؤمشػف فييا عشج هللا؟ قاؿ: نعع، قمت:  يسافإف لئل "...  .121
صفو لي رحسظ هللا حتى أفيسو، قاؿ: إف هللا سبق بيغ السؤمشيغ كسا يدبق بيغ الخيل 

يـػ الخىاف، ثع فزميع عمى درجاتيع في الدبق إليو، فجعل كل امخغ مشيع عمى درجة 
 ..." سبقو

225 

 ،حج مشيع فزل عمى اآلخخلع يكغ أل ،زيادة فيو كال نقرافال  ،كلػ كاف كمو كاحجاً ..."  .122
يساف دخل كلكغ بتساـ اإل ،كبصل التفزيل ،كالستػػ الشاس ،الشعع فيو كالستػت

 ..." السؤمشػف الجشة
226 

أال تخبخني عغ اإليساف؟ أقػؿ ىػ كعسل، أـ قػؿ ببل عسل؟ فقاؿ: اإليساف عسل كمو،  "  .123
غ في كتابو، كاضح نػره، ثابتة حجتو، كالقػؿ بعس ذلظ العسل، بفخض مغ هللا، بيّ 

 ..." يذيج لو بو الكتاب
227 

   


