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      افشقخ هادي افـجػي بؼؾم 

                             
    1  

 أّن ؾاضؿة: ظن أيب جعػر افباؿر 3وافطزد 2روا افشقخان افطود

ِخِرْيَن. بـت رشول اهلل ْٔ فِْغَ َوا َوَّ ْٕ  شّقدة كساء افعادغ ِمَن ا

كساء افعادغ من إّوفغ  هي شّقدة اإلمامّقة ظذ أّن ؾاضؿة افزهراء 4َاْْجََعت

 وأخرين، أي ذم ْجقع إظصار وإمصار.

ذم  ـابن ظبدافَزّ  ،ة ؾفم بغ َمْن يؼّر ظذ أّّنا شّقدة كساء افعادغوأّما افعامّ 

 .5اإلشتقعاب

                                                 
 .24. شورة آل ظؿران، أية 1

 .254، ص4. افتبقان ذم تػسر افؼرآن، ج4

 .224، ص4. جمؿع افبقان ذم تػسر افؼرآن، ج3

؛ وابن صفرآصوب 313، ص2تػسره، جػاق افشقخ أبوافػتوح افرازي ذم . ـام اظسف باإلتّ 2
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 .2457، رؿم 1383، ص2. اإلشتقعاب ذم معرؾة إصحاب، ج5
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ـاجلزري ذم ُاشد  ،وَمْن يؼول بلّّنا شّقدة كساء افعادغ ما ظدا مريم بـت ظؿران

 .1افغابة

 .2ـافذهبي ذم تاريخ اإلشالم ،ةإػ أّّنا شّقدة كساء هذه إُمّ ومن يذهب 

 أفود ادتعّص 
ِ
، روح ادعاينصاحب  ،ب ذم تسـّـهواظسف بذفك أبوافثَّـاء

رات من مات وادتلّخ ذي أمقل إفقه أنَّ ؾاضؿة افبتول أؾضل افـساء ادتؼدّ وافّ »... وؿاَل: 

... وبعد هذا ـّؾه افذي 3ات ُاخر أيضاً بل ومن حقثقّ ، حقث إّّنا بضعة رشول اهلل

 .4«يدور ذم خؾدي أّن أؾضل افـساء ؾاضؿة ثّم ُاّمفا...

ة ؾاضؿة افزهراء ظذ كساء افعاَدغ من إّوفغ وأخرين بطريؼـا رواية أؾضؾقّ 

تفا ة ادجؿع ظؾقه وـذفك مظؾومقّ بل تؽون من معتؼداتـا افؼطعقّ  ،ؾوق حّد افتواتر

 واشتشفادها.

مـاؿب راجع  ؛ة ؾؽذفك إْجآً، ٕجل روايتفموأّما بطريق أهل افسـّ 

ؾضائل اخلؿسة و ،فؾسقوضي 6ادـثور افدرّ و ،إلبن صفرآصوب افرسوي 5ضافب أيب آل

 فؾسّقد افػروزآبادّي. 7ةتّ من افصحاح افس

 شقّدة كساء افعادغ: ة افداّفة ظذ أّّناأذـر هـا ظؼٌة من أحاديث افعامّ 

ظن  ،ظن ظامرٍ  ،حّدثـا زـرّيا ظن ؾراسٍ  ،افبخاري: حّدثـا أبوكعقمـ ؿال 1

ؾؼال ، ؿبؾت ؾاضؿة متق ـلنَّ مشقتفا مق افـّبّي : أتظن ظايشة ؿاف ،مرسوٍق 

                                                 
 .7175، رؿم 444، ص7. ُاشد افغابة ذم معرؾة افصحابة، ج1

 .23، ص3. تاريخ اإلشالم، ج4

 .444، ص3. روح ادعاين، ج3

 .447، ص3. روح ادعاين، ج2

 .348، ص3آل أيب ضافب، ج. مـاؿب 5

 .43، ص4. افدر ادـثور، ج4

 .148، ص3ة، جت. ؾضائل اخلؿسة من افصحاح افس7
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رّس إفقفا حديثًا أثّم  ،جؾسفا ظن يؿقـه أو ظن صامفهأثّم  ،مرحبًا يا ابـتي: افـّبّي 

 ؟مل تبؽغ :هلا ؾؼؾُت  ،ؾبؽت

 ،ـافقوم ؾرحًا أؿرب من حزنٍ  ما رأيُت  :ؾؼؾُت  ،ثًا ؾضحؽْت يإفقفا حدرّس أثّم 

حّتى ؿبض  ٕؾق رّس رشول اهلل ما ــُت  :ؾؼافت ؟ظاّم ؿال :ؾسلفتفا

ّن جزيل ـان يعارضـي افؼرآن ـّل شـة مّرًة أ رّس إلَّ أ :فا ؾؼافتؾسلفتُ ، افـّبّي 

ّٓ  وإّكه ظارضـي افعامّ  ّٓ حرض راه أمّرتغ وٓ ُأراُه إ جع وإّكك أّول أهل بقتي حلاؿًا أإ

 ،أما ترضغ أن تؽوين شّقدة كساء أهل اجلـّة أو كساء ادممـغ :ؾؼال ،ؾبؽقُت  ،يب

 1ؾضحؽُت فذفك.

ظن  ،حّدثـا ؾراٌس ظن ظامرٍ  ،ـ وؿال افبخاري: حّدثـا موشى ظن أيب ظواكة4

ظـده ْجقعًا مل  حّدثتـي ظائشة أّم ادممـغ ؿافت: إّكا ــّا أزواج افـّبّي  ،مرسوٍق 

متق ٓ واهلل ما ختػى مشقتفا من مشقة  ؾلؿبؾت ؾاضؿة ،تغادر مـّا واحدةٌ 

جؾسفا ظن يؿقـه أو ظن أؾؾاّم رآها رّحب، ؿال: مرحبًا يا بـتي ثّم ، اهلل رشول

 ،ؾؾاّم رأى حزّنا شاّرها افّثاكقة إذا هي تضحك ،ؾبؽت بؽاًء صديداً  ،ثّم شاّرها ،صامفه

 ،ثّم أكِت تبؽغ ،بافرّسّ من بقــا ؾؼؾت هلا: أكا من بغ كسائه خّصِك رشول اهلل

ؿافت: ما ــت ُٕؾق ظذ رشول  ،شلفتفا ظاّم شاّرك ؾؾاّم ؿام رشول اهلل

فـاّم أخزتـي، ظزمت ظؾقك بامل ظؾقك من احلّق  :ؾؾاّم توذّم ؿؾت هلا ،رّسه اهلل

ؾنّكه أخزين أّن  ،ؾلخزتـي ؿافت: أّما حغ شاّرين ذم إمر إّول ،ؿافت: أّما أن ؾـعم

مّرتغ وٓ أرى  جزيل ـان يعارضه بافؼرآن ـّل شـٍة مّرًة وإّكه ؿد ظارضـي به افعامّ 

ّٓ ؿد اؿسب ؾبؽقُت  :ؿافت ،ؾنيّن كعم افّسؾف أكا فِك  ،ؾاّتؼي اهلل واصزي ،إجل إ

ؾؾاّم رأى جزظي شاّرين افّثاكقة ؿال: يا ؾاضؿة أٓ ترضغ أن تؽوين  ،بؽائي اّفذي رأيِت 

                                                 
 .133، ص2. صحقح افبخاري، ج1
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 1شّقدة كساء ادممـغ أو شّقدة كساء هذه إُّمة.

ده ظن ــ افسمذي ذم باب مـاؿب احلسن واحلسغ، من صحقحه روى بس3

ما ل به ظفد مـذ ـ ؾؼؾت: ي متى ظفدك؟ ـ تعـي بافـّبيحذيػة ؿال: شلفتـي أمّ 

غرب وأشلفه  معه ادؾلصّع ، ي ؾؼؾت هلا: دظقـي آيت افـّبيؾؼافت مـّ  ،ـذا وـذا

 حّتى صّذ  ؾصّذ  ،قت معه ادغربؾصؾّ  أن يستغػر ل وفك، ؾلتقت افـّبي

ة؟ ؿؾت: كعم، وؿال: وما ػهذا حذي نْ  ؾؼال: مَ يتؾتبعته ؾسؿع صو ،ثّم اكػتل ،افعشاء

هذا مؾك مل يـزل إرض ؿطُّ ؿبل هذه افؾقؾة  ُّٕمك؟ ؿال: إنّ حاجتك ؽػر اهلل فك و

احلسن  ة وأنّ ؾاضؿة شّقدة كساء أهل اجلـّ  ين بلنّ ويبّؼ  اشتلذن رّبه أن يسؾم ظعَّ 

 2ة.واحلسغ شّقدا صباب أهل اجلـّ 

ـ وؿال احلاؾظ أبوكعقم إصػفاين: حّدثـا أبوحامد بن جبؾة: حّدثـا حمّؿد بن 2

بن هاصم، ظن ـثر افـواء، ظن ظؿران  حّدثـا حمّؿد بن افصباح، حّدثـا ظعّ إشحاق، 

؟ ؿؾت: بذ، «ا تشتؽيأٓ تـطؾق بـا كعود ؾاضؿة ؾنّّن »ؿال:  افـبّي  بن حصغ، أنّ ا

م واشتلذن ؾؼال: أدخل أكا ومن معي؟ ؾسؾّ  ،ؿال: ؾاكطؾؼـا حتّى إذا اكتفقـا إػ باهبا

ّٓ ظباءة، ؾؼال هلا:  ،همعك يا أبتا نْ ؿافت: كعم، ومَ  اصـعي هبا ـذا »ؾواهلل ما ظّع إ

ؾعؾؿفا ـقف تستس. ؾؼافت: واهلل ما ظذ رأد من مخار، ؿال:  ،«واصـعي هبا ـذا

، ثّم أذكت هلام ؾدخال، ؾؼال: «اختؿري هبا»ؾلخذ خؾق مالءة ـاكت ظؾقه، ؾؼال: 

يا »ه ما ل ضعام آـؾه، ؿال: كّ ه فقزدين أ فوجعة وإكّ ؟ ؿافت: إيّن «ةـقف دمديـك يا بـقّ »

، ؿافت: تؼول يا أبت ؾلين مريم ابـة ظؿران؟ «ك شّقدة كساء افعادغة أما ترضغ أكّ بـقّ 

زوجتك شّقدًا ذم افدكقا  ؿال: تؾك شّقدة كساء ظادفا، وأكت شّقدة كساء ظادك، أما واهلل

                                                 
 .121، ص7. صحقح افبخاري، ج1

 .344، ص4. صحقح افسمذي، ج4
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 1.وأخرة

ثـاه حمّؿد بن أمحد: حّدثـا ظبدافرمحن بن 5 ظبداهلل بن حمّؿد ادؼري، ـ وحدِّ

اق، حّدثـا كاصح حّدثـا أمحد بن حيقى افصوذم افؽوذم، حّدثـا إشامظقل بن أبان افورَّ 

 إنّ »ؾجؾس ؾؼال: ، اهلل أبوظبداهلل، ظن شامك، ظن جابر بن شؿرة، ؿال: جاء كبّي 

، ؾؼال افؼوم: فو ظدكاها؟ ؾؼام ؾؿشى حتّى اكتفى إػ افباب ـ وافباب «ؾاضؿة وجعة

«. افؼوم جاءوا يعودوكك صدي ظؾقك ثقابك، ؾننّ »ظؾقفا مصػق ـ ؿال: ؾـادى: 

ّٓ ظباءة، ؿال: ؾلخذ رداء ؾؼافت: يا كبّي  ه إفقفا من وراء افباب، ؾرمى ب ،اهلل ما ظّع إ

، ؾدخل ودخل افؼوم ؾؼعد شاظة ؾخرجوا، ؾؼال افؼوم: تاهلل «صّدي هبا رأشك»ؾؼال: 

ا شّقدة افـساء يوم أما إّّن »ؿال: ؾافتػت ؾؼال: ظذ هذا احلال؟  ـابـت كبقّ 

 2«.افؼقامة

ـ وؿال افـسائي ذم خصائصه بسـده ظن أيب هريرة ؿال: ابطل ظؾقـا 4

ؿد  ! ـان افعشى ؿال فه ؿائؾـا: يا رشول اهلليومًا صبور افـفار، ؾؾاّم  اهلل رشول

 مؾؽًا من افسام ظؾقـا مل كرك افقوم، ؿال: إنّ  صّق 
ِ
 ،ؾاشتلذن اهلل ذم زياريت ،ينمل يؽن زار ء

حسـًا وحسقـًا شّقدا صباب أهل  تي وأنّ ؾاضؿة بـتي شّقدة كساء أمّ  ؾلخزين وبّؼين أنّ 

 3اجلـّة.

 ذم ذيل تػسر ؿوفه تعاػ:  افسقوضيؿال ـ 7              

                  وأخرج ابن  ذم شورة آل ظؿران

 :اهلل اصطػى ظذ كساء افعادغ أربعة : إنّ مردويه ظن أكس ؿال: ؿال رشول اهلل

آشقة بـت مزاحم، ومريم بـت ظؿران، وخدجية بـت خويؾد، وؾاضؿة بـت 

                                                 
 .277، ح24، ص4. حؾقة إوفقاء، ج1

 .273، ح27، ص4. حؾقة إوفقاء، ج4

 .32ص . خصائص افـسائي،3
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 1.حمّؿد

ذي ُؿبَض ؾقه ذم مرضه افّ  رشول اهلل ؼي اهلـدي ؿال: ظن ظائشة أنّ ـ ادتّ 3

، ؾلحـْت ظؾقه، ؾـاجاها شاظةَ  ثّم اكؽشػْت ظـه تبؽي  ،ؿال: يا ؾاضؿُة يا بـتي أْحـي ظعَّ

، ؾحـت ظؾقه  وظائشة حارضٌة، ثّم ؿال رشول اهلل بعد ذفك شاظًة: أحـي ظعَّ

ـي ظائشة: يا بـَت رشول اهلل! أخزي تؾـاجاها شاظًة، ثّم اكؽشػْت ظـه تضحُك، ؾؼاف

 أخز ثّم طــِت أيّن  ،ؿافت: أوصؽِت رأيتِه كاجاين ظذ حال رسر  ؟بامذا كاجاِك أبوكِ 

 ؿبَضُه اهلل إفقه ؿافت دوّنا، ؾؾاّم  برّسه وهو حٌي؟ ؾشقَّ ذفك ظذ ظائشة أن يؽون رسر 

 ،ة إوػظائشة فػاضؿة: أٓ ختزيـي ذفك اخلَز؟ ؿافت: أما أن ؾـَعْم، كاجاين ذم ادرّ 

 ه ظارضُه افؼرآَن افعامَّ ًة وأكّ ظاٍم مرّ  جزيَل ـان يعارُضه افؼرآن ذم ـلِّ  خزين أنّ ؾل

ّٓ ظاَش كصَف ظؿر افّ  بير كه مل يؽن تغ، وأخزُه أكّ مرّ  ه ذي ـان ؿبؾه، وأكّ بعَد كبير إ

ّٓ ذاهٌب ظذ رأِس افستّ  أخزين أنّ  غ، ظقسى ظاش ظؼيَن ومائَة شـٍة وٓ ُأراين إ

ؾال تؽوين  ،ًة مـِك ه فقَس من كساء ادممـغ أظظم رزيّ ذفك، وؿال: يا بـّقُة إكّ  ؾلبؽاين

 أّوُل أهؾِه حلوؿًا به، ؾلخزين أيّن  ،ِة إخرىأدكى من امرأٍة صزًا، ثّم كاجاين ذم ادرّ 

 2ِك شّقدُة كساء أهل اجلـّة.وؿال: إكّ 

جُتِك أولَّ زوّ  : أما ترضَغ أيّن ؼي اهلـدي ؿال: ؿال رشول اهللـ ادتّ 8

ـام شادْت مريم ؿوَمفا، أما  ،ِك شّقدُة كساء ُأمتيكّ لؾ ،ادسؾؿغ إشالمًا وأظؾؿفم ظؾامً 

ؾجعل أحَدمها  ،ؾاختاَر مـفم رجؾغ ،ؾَع ظذ أهل إرضاهلل اضّ  ترضَغ يا ؾاضؿة أنّ 

 3أباِك وأخَر بعَؾِك.

: أٓ ؿال فػاضؿة افـبي أنّ  ؼي اهلـدي ؿال: ظن ظعر ـ ادتّ 14

                                                 
 .43، ص4. افّدر ادـثور، ج1

 .37734، ح474، ص13. ــزافعاّمل، ج4

 .34845، ح445، ص11. ــزافعاّمل، ج3
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 1ة.ة وابـقِك شّقدا صباِب أهِل اجلـّ ترضَغ أن تؽوين شّقدَة كساء أهِل اجلـّ 

 ،ةضبفا ظؾقه بام ورد ذم مصادر افعامّ ؽبؽر واختم هذه ادؼافة بذـر هجرهتا أبأثّم 

 ؾنّكه يػقدك أمورًا ودروشًا ـثرة: ،ةبدؿّ  ل ؾقهؾتلمّ 

صل إػ بسـده ادتّ  رشول اهللؿال افبخاري ذم باب مـاؿب ؿرابة 

 2ؾؿن أؽضبفا أؽضبـي. ،اّكه ؿال: ؾاضؿة بضعة مـّي اهلل رشول

صل إػ بسـده ادتّ  شالم اهلل ظؾقفاوؿال افبخاري ذم باب مـاؿب ؾاضؿة 

 3ؾؿن أؽضبفا أؽضبـي. ،اّكه ؿال: ؾاضؿة بضعة مـّي اهلل رشول

صل إػ بسـده ادتّ  اهلل ظؾقفاشالم ؿال مسؾم ذم صحقحه ذم باب ؾضائل ؾاضؿة 

 4يمذيـي ما آذاها. ،اّكه ؿال: ؾاضؿة بضعة مـّي رشول اهلل

ة ذم ترْجة وصار هذا احلديث ذم ـتبفم مشفورًا بحقث ذـر ذم ـتبفم افرجافقّ 

 مـفا:، شالم اهلل ظؾقفاؾاضؿة افزهراء شّقدة كساء افعادغ  رشول اهلل ابـة

يؼول: ... ؾنّّنا )أي  بنشـاده ظن رشول اهلل ُأشد افغابةؿال اجلزري ذم 

 5يريبـي ما راهبا ويمذيـي ما آذاها. ،بضعة مـّي (شالم اهلل ظؾقفاؾاضؿة 

شؿعت  :: وذم افصحقحغ ظن ادسور بن خمرمةاإلصابةوؿال افعسؼالين ذم 

 يمذيـي ما آذاها ويريبـي ما راهبا. ،ظذ ادـز يؼول: ؾاضؿة بضعة مـّي رشول اهلل

: إّن فػاضؿة ؿال افـبّي : ، ظن أبقه، ظن ظعِّ بن احلسغ بن ظعّ  وظن ظعّ 

                                                 
 .37747، ح472، ص13. ــزافعاّمل، ج1

، ضبعة بآوؾست ظن ضبعة دار 1241ضبع دارافؽػر ظام  414، ص2. صحقح افبخاري، ج4

 افطباظة افعامرة باشتاكبول.

 .418، ص2. صحقح افبخاري، ج3

 .1241، ضبع دارافؽػر ظام 3، ص14. صحقح مسؾم بؼح افـووي، ج2

 .444، ص7. ُاشد افغابة، ج5
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 1اهلل يرىض فرضاك ويغضب فغضبك.

 .2ؾضائل اخلؿسةة، ؾنن صئت راجع وافروايات ذم هذا ادجال ـثر

توّؾقت وهي ؽاضبة ظذ  شالم اهلل ظؾقفاثّم اظسف افؼوم ذم صحاحفم وـتبفم بلّّنا 

 مواضع من صحقحه:أيب بؽر، اظسف بذفك افبخاري ذم ثالث 

ـ ؿال افبخاري ذم باب ؾرض اخلؿس بعد كؼل مـازظتفا معه ذم ادراث: ... 1

ؾؾم تزل مفاجرته حتّى  ،ؾفجرت أبابؽر، ؾغضبت ؾاضؿة بـت رشول اهلل

 3ة أصفر... .شتّ  توّؾقت وظاصت بعد رشول اهلل

وؿال افبخاري ذم باب ؽزوة خقز: ... ؾلبى أبوبؽر أن يدؾع إػ ؾاضؿة مـفا ـ 4

 4ؿه حّتى توّؾقت... .ؾؾم تؽؾّ  ،ؾفجرته ،ؾَوِجَدت ؾاضؿة ظذ أيب بؽر ذم ذفك ،صقئاً 

، : وذم حديث اإليامن: إيّن شائؾك ؾال دمد ظعّ افـفايةَوِجَدت: أي ؽضبت. ؿال ابن إثر ذم 

: وجد ظؾقه ذم افغضب، جَيُُد وجَيُد...: فسان افعربوؿال ابن مـظور ذم  5.ٓ تغضب من شمال :أي

 6ؽضب... .

: ... بعد كؼل افـزاع ذم مراث افػرائضـ وؿال افبخاري ذم ـتاب 3

 7ؾؾم تؽّؾؿه حّتى ماتت. ة،ؿال: ؾفجرته ؾاضؿ اهلل رشول

واظسف مسؾم ذم صحقحه ذم حؽم افػئ وؿال: ... ؾلبى أبوبؽر أن يدؾع إػ 

ؾوجدت ؾاضؿة ظذ أيب بؽر ذم ذفك، ؿال: ؾفجرته ؾؾم تؽّؾؿه حتّى ،ؾاضؿة صقئاً 

                                                 
 .373، ص2. اإلصابة ذم متققز افصحابة، ج1

 .138و  132، ص3. ؾضائل اخلؿسة، ج4

 .24، ص2. صحقح افبخاري، ج3

 .34، ص5. صحقح افبخاري، ج2

 .155، 5. افـفاية، ج5

 .224ص، 3. فسان افعرب، ج4

 .3، ص3. صحقح افبخاري، ج7
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 1توّؾقت... .

أبوبؽر أن يدؾع إػ ؾاضؿة  ذم أوائل مسـده وؿال: ... ؾلبى  واظسف بذفك أمحد 

 2ؾوجدت ؾاضؿة ظذ أيب بؽر ذم ذفك... . ،مـفا صقئاً 

ريض : ... ؾلبى أبوبؽر أن يدؾع إػ ؾاضؿة ورةتاريخ ادديـة ادـّ وؿال ابن صعبة ذم 

ؾفجرته ؾؾم تؽّؾؿه حتّى  ،ؾوجدت ؾاضؿة ظذ أيب بؽر ذم ذفك ،مـفا صقئاً  اهلل ظـفا

 3قت... .توؾّ 

ؿه ذم ذفك ادال حّتى ؾؾم تؽؾّ ، ريض اهلل ظـفا: ... ؾفجرته ؾاضؿة وؿال أيضاً 

 4ماتت.

باب بقان مكف أربعة أمخاس  ،وؿال افبقفؼي ذم ـتاب ؿسم افػئ وافغـقؿة

ريض  ظعّ ؾدؾـفا  ،ؿه حتّى ماتتؾؾم تؽؾّ  ،وهجرته ريض اهلل ظـفاافػئ: ... ؾغضبت ؾاضؿة 

 5فقالً ومل يمذن هبا أبابؽر... . اهلل ظـه

ؾؾم تزل مفاجرة  ،ؾفجرت أبابؽر، ريض اهلل ظـفاوؿال أيضًا: ... ؾغضبت ؾاضؿة 

 6قت... .فه حّتى توؾّ 

ؿال: ... ، اإلمامة وافسقاشةابن ؿتقبة ذم ـتابه  مؼال ثّم كختم افؽالم بذـر

ثتؽام حديثًا ظن رشول أرأيتؽام إن حدّ ( ٕيب بؽر وظؿر: ؾؼافت )يعـي ؾاضؿة

ؾؼافت: كشدتؽام اهلل أمل تسؿعا رشول  ،تعرؾاكه وتػعالن به؟ ؿآ: كعم اهلل

                                                 
 .77، ص14. صحقح مسؾم بؼح افـووي، ج1

 .8، ص1ـد أمحد بن حـبل، ج. مس4

 .187، ص1. تاريخ ادديـة ادـورة، ج3

 .187، ص1. تاريخ ادديـة ادـورة، ج2

 .344، ص4. افسـن افؽزى، ج5

 .341، ص4. افسـن افؽزى، ج4
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 ؾؿن أحبَّ  ،يؼول: رضا ؾاضؿة من رضاي وشخط ؾاضؿة من شخطي اهلل

ـي ومن أرىض ؾاضؿة ؾؼد أرضاين ومن أشخط ؾاضؿة ؾؼد ؾاضؿة ابـتي ؾؼد أحبّ 

صفد اهلل ومالئؽته أُ . ؿافت: ؾنيّن عـاها من رشول اهللأشخطـي؟ ؿآ: كعم شؿ

 ؽام إفقه.ٕصؽوكّ  افـبّي  أّكؽام أشخطتامين وما أرضقتامين وفئن فؼقُت 

ؾؼال أبوبؽر: أكا ظائذ باهلل تعاػ من شخطه وشخطك يا ؾاضؿة، ثّم اكتحب 

 أبوبؽر يبؽي حتّى ـادت كػسه أن تزهق.

 قفا.ظؾقك ذم ـّل صالة ُأصؾّ وهي تؼول: واهلل ٕدظونَّ اهلل 

ثّم خرج ـ يعـي أبابؽر ـ ؾاجتؿع إفقه افـاس ؾؼال هلم: يبقت ـّل رجل مـؽم 

أؿقؾوين  ،معاكؼًا حؾقؾته مرسورًا بلهؾه وترـتؿوين وما أكا ؾقه ٓ حاجة ذم بقعتؽم

 1بقعتي... .

 هذا افؽتاب

ذم افرواية وأشتادي صقخي  صدور إمر منومن كعم اهلل تعاػ ظذ هذا افعبد 

افسقّد حمّؿد احلسغ آيةاهلل ذم افدراية شامحة ادحّؼق افعاّلمة احلّجة وادجتفد افّثبت 

 شالم اهلل ظؾقفا ؾضائل ؾاضؿة افزهراءتصحقح وحتؼقق ـتاب ب، احلسقـي اجلالل

وترْجته إػ افػارشقة ظذ كسخة وحقدة  ظبداهلل حمّؿد بن ظبداهلل احلاـم افـقسابوري ٕيب

 .من هذا افؽتابؾريدة ؿديؿة 

. إمر إػ  ضُت وحقث مل يؽن ل وؿت ؾوَّ  ،ؾالبّد ل إضاظتهوبعد إرشاهلا إلَّ

افشقخ حمؿود  احلاج افدـتورحجةاإلشالم وفدي افروحاين ادحّؼق افػاضل 

تليت ترْجة شوتصحقحه وؾفذا حتؼقق افؽتاب ؛ بإمر بلحسن وجه. ؾؼام افـعؿتي

 افؽتاب إػ افػارشقة بؼؾؿه ذم ما بعد إن صاء اهلل تعاػ.

                                                 
 .12. اإلمامة وافسقاشة، ص1
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 .ؽتاب بؼؾم شقّدكا اجلاللـسخة وافـام تليت ترْجة ادمفِّف وافتعريف باف

ؾضقؾة م بتحؼقق 4443هـ / 1248ظؾاًم مـّا بلّن افؽتاب ضبع ّٕول مّرة ذم شـة 

ومذهب  هابن تقؿقمدرشة وهو من تابعي  1رضا بن ظبداهلل بن ظع رضا ظعافشقخ 

وحقث ـان ادحّؼق هلذه  افسؾػّقة ذم مك ـ افؼاهرة ذم ضؿن مـشورات دارافػرؿان.

ظّؾق ظذ افؽتاب بام ٓ يرىض صاحبه  ،ابّقةة افوهّ افطبعة من خّرجيي اددرشة افتؽػريّ 

ومع ذفك  ،من ظؼائد هذه اددرشة وأخطل ذم ؿراءة بعض ـؾامت افـسخة ادخطوضة

وذـركاها بغ  ؽافباً واحتػظـا من تعؾقؼاته تصحقحاته ظذ أشـاد افروايات ـّؾه 

 م.افػضل فؾؿتؼدّ [ و ادعؼوؾتغ ]

ـ وهو من مشايخ افعاّمة ادـصػغ ـ افشقخ باشم مؽداش  ؾضقؾةـام ضبع و

بروت ومل كجد هذه افطبعة ؾؾم ش ذم 1381 /م4414 /ق1233افؽتاب ذم شـة 

 مـفا.كستػد 

َكًة ذم ـتاب و افبقان ذم إجازة ـام أّن صورة افـسخة ادخطوضة ضبعت ـامؾة ُمَؾوَّ

واشتػدكا مـفا ش 1383ظام صػحة  25فؾسّقد اجلالل ذم  2افشقخ حسغ حؾبقان

 حغ افتصحقح.

تصوير افـسخة ادخطوضة  زاده إشتاذ افشقخ جمقد هاديوـام ضبع 

ظام ذم  ػهصحة اكتساب افؽتاب إػ ممفِّ مع تؼدمة فه ذم  3)ؾاـسقؿقؾه( ذم جمؾة بساتغ

                                                 
تلفقف يوشف ازبك ذم شبع جمؾدات ضبع شـة  مسـد ظع بن أيب ضافبادحّؼق فؽتاب وهو . 1

 هـ من مـشورات دار ادلمون فؾساث ذم بروت ودمشق.1217

، تلفقف افسّقد حمّؿدحسغ اجلالل، حتؼقق افبقان ذم إجازة افشقخ حسغ حؾبقانراجع خامتة ـتاب . 4

ذم ضؿن مـشورات ادممتر افدول إّول فؾساث ، ادطبوظة افدـتور افشقخ حسغ حؾبقان

 هـ.1234عراق افادشسك بغ إيران و

 .32-35، ص 4ـ1جمّؾة بساتغ، افسـة افثاكقة، افعدد . 3
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 ش.1382

، 1افبقانؾحاـم افـقسابوري بؼؾم افسّقد اجلالل ضبعت ذم أتقة فسْجة افو

 ؾشؽرًا فؾؿجقز وادجاز.

وٓبّد ل أن أصؽر افعافِـؿغ افػاضؾغ افسقّد حمّؿدرضا افشػتي وافشقخ حسغ 

 ٕجل مراجعة افؽتاب افعؾؿقة. برـاهتامدامت حؾبقان اإلصػفاين 

بغ افطاهرين وصّذ اهلل ظذ شّقدكا حمّؿد وآفه افطقّ  وآخراً  واحلؿدهلل أّوًٓ 

 ادعصومغ.

                 2 

 1233شؾخ صػر اخلر 

 اصػفان ـ هادي افـجػي

                                                 
 .411-444، ص  افبقان ذم إجازة افشقخ حسغ حؾبقان. 1

 .14. شورة يوكس، أية 4


