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 الَكالُم َعَمٰى َمْعَنٰى ال إَلَه إال اللُ 
 لإلمام أبي عبدالل ُمَحمَِّد بِن عميِّ بِن الحسِن بن بشر الشهير بالحكيم التِّْرِمِذيّ 

 هـ٠٢ٓالمتوفٰى  سنة 
 جميصيتة حسين الع

 مساعد مدير مدرسة بإدارة الدراسات اإلسالمية
 بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في الكويت

so7777@hotmail.com 
 ملخص البحث

بسم اهلل، واضتمد هلل، والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل، وبعد؛ فإفَّ ىذا البحث 
غتاؿ حتقيق مشاركة يف غتاؿ مهم من غتاالت خدمة العلـو اإلسالمية، أال وىو 

اظتخطوطات ونشرىا ليُعمَّ النفع هبا، وبني أيدينا حتقيق ؼتطوطة "الكالـ على معىن ال إلو إال 
اهلل" للحكيم الرتمذي، ذلكم الرجل الذي ترؾ أثرًا واضًحا يف الرتاث اإلسالمي، وىو يف 

لمة يؤكِّد على عدة معاٍف متعلقة بك  -قليلة الكلمات، عظيمة اظتعاين -ىذه الرسالة
اإلخالص، منها أفَّ اإلمياف اعتقاد باصتَناف، ونطق باللساف، وعمل باألركاف، وأفَّ ىذا ىو 
مذىب أىل اضتقِّ خالفًا ألىل الضالؿ، فبعضهم يزعم أفَّ اإلمياف اعتقاد القلب فقط، 
وآخروف يزعموف أنو نطق اللساف مع اعتقاد القلب، واضتق أفَّ اإلمياف اعتقاد وقوؿ وعمل، 

ىذا ىو ما بعث اهلل بو أنبياءه، وأرسل بو رسلو، وال ؾتاة للعبد إال بتحقيق ىذه األمور  وأفَّ 
الثالثة، فإنو إف قاـ هبا حق القياـ ؾتا وأفلح وارتقى الدرجات العال يف اصتنة، ويوضح 
الرتمذي أقساـ العلماء من حيث اىتمامهم بإصالح الظاىر أو بإصالح الباطن أو باصتمع 

فَّ من رتع بني األمرين فقد سعى إىل حتقيق مراد اضتق من اطتلق، وىو إصالح بينهما، وأ
الباطن مع انقياد الظاىر وخضوعو لتكاليف خالقو، وامتالء القلب مبحبة مواله، وتوجو 
اعتمة لتحقيق رضاه، وإذا حقََّق العبد ذلك كاف من الدعاة إىل اهلل على بصرية، مقتديًا خبري 

 م أسوة، وىو خامت النبيني صلى اهلل عليو وسلم.قدوة، متأسًيا بأعظ

 الرتمذي -اضتكيم  -الشهري  –بشر  –الكالـ  الكلمات المفتاحية :
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The words are meaning, there is no god but God 
Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Al-Hassan bin Bishr, 

famous for Al-Hakim Tirmidhi He died in the year 023 AH 

 Setah Hussein Al-Ajmi 
Assistant Principal of the School of Islamic Studies 

At the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs in Kuwait 

so7777@hotmail.com 

Abstract : 
Praise be to God and blessings and peace be upon his 

Prophet. Having said that, this research engages in an important 
area of Islamic science, namely, "investigating and publishing the 
manuscripts", to be used for the welfare of all, so we would 
investigate Al-Hakim al-Tirmidhi`s manuscript (Discussing the 
meaning of, there is no god to be worshiped but Allah). Al-Hakim al-
Tirmidhi had a great impact on Islamic heritage. He emphasized on 
this short manuscript, but great in its content, several meanings 
regarding the term "Devotion", such as believing in Heaven, saying 
in words, and observing the pillars and this is the religious of the 
righteous people, rather than those who are astray. Some people 
claim that faith lies in hearts only, whereas others claim that faith 
lies in hearts and showed by spoken words. In fact, faith is to 
believe, say, and work. And that is the message that God has sent 
through his Prophets and Messengers. No worship would be 
complete without achieving the three elements. If God's servant 
has achieved them rightfully, he would survive, succeed, and would 
gain the highest degrees in Heaven. al-Tirmidhi divided scholars 
into three sections in terms of their concern to reform the 
apparent, the unapparent, or both. One who combines between 
both apparent and unapparent reform, would succeed in his sought 
to achieve the Divine will from people, which is reforming the 
unapparent, apparent obedience, carrying out his obligations posed 
by his creator, having his heart full of love to his God, and the full 
intention to achieve the Blessing of his Creator. Doing all that, 
would make the servant of God one of the right knowing preachers 
to Allah, following the best example, and being guided by the 
greatest ideal, the Seal of Prophets and Messengers, all Prayers and 
Blessings of Allah be upon him 
Key words: Al-Kalam - Humans - Famous - Al-Hakim - Al-

Tirmidhi 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

يػُػػػْؤِا اضتِْْكَمػػػَة َمػػػْن َيَشػػػاُء َوَمػػػْن يػُػػػْؤَت ، سػػػبحانو،  هلل رب العػػػاظتني اضتمػػػد
ػًرا َكثِػػريًا َوَمػا يَػػذَّكَُّر ِإالَّ أُولُػو اأْلَْلبَػػابِ  ﴾، والصػالة والسػػالـ علػػى  اضتِْْكَمػَة فَػَقػػْد أُوِاَ َخيػْ

البشري النػذير، والسػراج اظتنػري، سػيدنا ػُتَمَّػد النَّبِػػّي األمِّػيِّ األمػني، وعلػى  آلػو الطيِّبػني 
الطػػػاىرين، ورضػػػي اهلل عػػػن أصػػػحابو ال ُػػػرِّ اظتيػػػامني، وبعػػػد فػػػإن  بػػػني يػػػدي التقػػػد  

لحكػػيم التػِّْرِمػػِذّي، لبحثػػي الػػذي يتنػػاوؿ رسػػالةع الكػػالـ علػػى  معػػىن  "ال إلػػو إال اهلل" ل
 أقوؿع

 موضوع البحث
ا مػػ  علػػى  إحيػػاء ىػػذا الػػرتاث خطػػوط حرًصػػىػػذا اظتاجتهػػإ إىل   حتقيػػق   

الذي تركو لنا سلفنا من العلماء األعالـ، والذي اختفي يف بطػوف اظتكتبػات، ويبػدو 
و قػد نَّػأل ؛الػرتاث الضػخم تقػع علػى  عػاتق العلمػاء والبػاحثني ىذا  ة إبرازمهمَّ  يل أفَّ 

آف األواف لربط حاضر األمػة مباضػيها اظتشػرؽ، وقػد تقػع عينػاؾ وأنػإ تقػرأ يف كتػب 
 لكػػػػػػػػػػن  ،مػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػإ فيػػػػػػػػػو قال توافػػػػػػػػػػ ألهنػػػػػػػػػا. علػػػػػػػػػػى  عبػػػػػػػػػارة ال ترضػػػػػػػػػػاىا. ثالػػػػػػػػػرتا

ح الػواعي، والرؤيػة الواضػحة، وقبػل أال ترى  أفَّ الناس كانوا يتميَّزوف بالسماحة والتفػت  
أوؿ وأىػػم ركػػن مػػن  إفَّ أقػػوؿ  -رزتػػو اهلل تعػػاىل  -ِذيّ التػِّْرِمػػالػػدخوؿ يف رسػػالة اضتكػػيم 

، اظتنػػػزَّه عػػػن كػػػل نقػػػ ،  اإلسػػػالمية، وىػػػو توحيػػػد اهلل  ةالعقيػػػدة والشػػػريعأركػػػاف 
ىػذه الضػوء علػى  اظتربَّأ عن كل شرؾ، اظتتميز بصفات الكمػاؿ، كػاف البػد مػن إلقػاء 

هبػػا رتيػػع األنبيػػاء واظترسػػلني، وىػػي كلمػػة  الصػػفة اعتامػػة، صػػفة الوحدانيػػة الػػ  نػػادى  
.  التقوى 

فهػػػػذه رسػػػػالة يف التوحيػػػػد وفضػػػػل "ال إلػػػػو إال اهلل" ذكػػػػر فيهػػػػا اظتصػػػػنف أفَّ 
التوحيد مفتاح اصتنة، ولكن ليس مفتاح إال ولو أسناف، فإف جئإ مبفتػاح لػو أسػناف 

إف فػػػػتح لػػػػك، وإال ك يفػػػػتح لػػػػك، نريػػػػد بػػػػذلك العمػػػػل مبضػػػػموف "ال إلػػػػو إال اهلل" فػػػػ
ػػػد  التوحيػػػد أف تػػػوقن أفَّ اهلل واحػػػد، وأفَّ اظتعبػػػود تػػػق  واحػػػٌد، فتفػػػرده بالعبػػػادة، واظتوحِّ

 ينب ي أف يوحَِّد بقلبو وقولو وفعلو.
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قَّػػة الػ  حاولػػإ أف أمسػػك  ،الرسػػالة هبػػذه قػػ  اهلل لالعتنػاءوقػد وفَّ  ومػع الدِّ
 اظتستطاع. أطرافها إال أن  أحس بالنق ، ولكن حسيب إخالص النيَّة، وبذؿ

أسػػأؿ اهلل العظػػيم أف يتقبػػل عملػػي ىػػذا خالًصػػا لوجهػػو الكػػر ، وأف ينفعنػػا 
 مبا علمنا، وأف يلهمنا العزمية والصرب على  العمل بقوؿ "ال إلو إال اهلل".

 منهج الدراسة:
بػػو  دقػػراءة اظتخطػػوط باسػػتخداـ اظتػػنها االسػػتقرايي التحليلػػي، وفهػػم مػػا ور 

 وحتليلو.
 خطة البحث:

 ينقسم البحث إىل   قسمني قسم )الدراسة ( وقسم ) التحقيق (.
ع  القسم الدراسة، ويشتمل على 

 اظتقدمةع
 التمهيدع حيتوي على  التعريف بصاحب الرسالة

 )التحقيق( القسم العملي
 .التعريف باظتخطوط، وبياف موضوعو وتوثيق نسبة اظتخطوط إىل  صاحبو 
 منها التحقيق 
 .نسخ اظتخطوط األصل 
 ريا اآليات القرآنية الواردة يف منت اظتخطوط.خت 
 .ختريا األحاديث النبوية الشريفة 
 .اإلشارة إىل  بداية كلِّ ورقة من ؼتطوطة الكتاب يف موضعها 
 .كتابة تراِجم لألعالـ الواردة األسانيد الواردة باظتخطوط 
 .توضيح بعض اظتسايل العقدية 
 ها على  فهم الن .شرح بعض اظتفردات الل  وية ال  يعني شرح 
 .اظتراجع واظتصادر 
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 أىداف البحث:
 الوقوؼ على  أفَّ الناس يف التوحيد أربعة أقساـع .ٔ

 األوؿع اظتوحِّد بقلبو وقولو وفعلو.

 الثاينع اظتشرؾ بقلبو وقولو وفعلو.
 الثالثع اظتوحِّد بقلبو دوف لسانو.
 الرابعع اظتوحِّد بلسانو دوف قلبو.

الكشػػػػػػف عػػػػػػن حتقيػػػػػػق شػػػػػػروط كلمػػػػػػة اإلخػػػػػػالص، وىػػػػػػي النطػػػػػػق باللسػػػػػػاف،   .ٕ
 والتصديق باصتَناف، والعمل باألركاف.

ػػدا رسػػوؿ اهلل َصػػلَّى  اهللُ َعَلْيػػِو وَسػػلََّم،  وشػػرط ذلػػك أيًضػػا اقرتاهنػػا بشػػهادة "أفَّ ػُتَمَّ
 والتصديق بو.

 إثبات أهنا أوؿ ما يدخل اصتنة. .ٖ
 ر.بياف أهنا توجب عدـ اطتلود يف النا .ٗ
 أهنا تطرد الشيطاف، وتقمعو. .٘

 حدود البحث:
سػػػػػتكوف الدراسػػػػػة والتحقيػػػػػق منّصػػػػػبَّنِي علػػػػػى  رسػػػػػالة اضتكػػػػػيم التػِّْرِمػػػػػِذّي 
"الكالـ على  معىن  ال إلػو إال اهلل" وحتليػل عباراتػِو واسػتنباط األحكػاـ، وذلػك مػن 

 خالؿ النظر يف فحوى  الرسالة والدراسات العلمية اظتتعلقة بكلمة التوحيد.
 عالتمهيد

ْرِمِذيّ   التعريف ب الحكيم الت ِّ
الشػػك أفَّ تػػأثري اضتكػػيم التػِّْرِمػػِذّي يف اظتتصػػوفة والػػريىم مػػن الالحقػػني بػػو  

بصػماتو واضػحة،  كاف عميًقا، يستوي يف ذلك مناصروه ومناىضوه. فكما نلقػى  
ومعاك فكره بارزة يف تصوؼ مناصريو كمحي الدين ابػن عػر ، ؾتػد أثػره بال ًػا يف 
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خصومو، فابن القيم الذي ك يػْأُؿ جهػًدا يف الػته  م عليػو يف كتابػو حتفػة اظتػودود، 
وميتاز أسلوب اضتكيم التػِّْرِمِذّي بالبسػاطة يف األلفػاظ، مػع جزالػة اظتعػ ، وكثػريًا مػا 

لقػوؿ يف مسػألٍة مػا قاصػًدا توضػيحها بشػس  الوسػايل؛ فمػن ضػرب األمثػػاؿ يطيػل ا
إىل  االستشػػػهاد باآليػػػة واضتػػػديث، إىل  التحليػػػل الل  ػػػوي العميػػػق الػػػدقيق، كػػػل ىػػػذا 
بعيًدا من التعقيد وال مػوض، يسػاعده علػى  ذلػك اطِّالعػو الواسػع وثقافتػو اظترتاميػة 

 ػػػػة أكسػػػػبإ ذوقػػػػو مرونػػػػة، وأسػػػػلوبو األطػػػػراؼ، باإلضػػػػافة إىل  ثػػػػروة ىايلػػػػة مػػػػن الل
سالسػػػػة، ومنطقػػػػة جزالػػػػة، وقػػػػد عُػػػػِ َ اضتكػػػػيم التػِّْرِمػػػػِذّي بػػػػالنفس اإلنسػػػػانية عنايػػػػًة 
خاصًَّة، فأخػذ يعمػل علػى  حتليلهػا وسػرب أالوارىػا، ووضػع اظتػنها السػليم لتهػذيبها 
وترويضػػػها، وؾتػػػد ىػػػذا واضػػػًحا كػػػل الوضػػػوح مػػػن خػػػالؿ قراءتنػػػا ظتؤلفاتػػػو الصػػػوفية 

قية، وأكثر مؤلفاتو جاءت عن طريق احملاورات واألسػئلة الػ  كانػإ تػدور واألخال
علػى  ألسػػنة تالميػػذه، ولكػػن رالػػم ىػػذا ُكلِّػو فقػػد كانػػإ لػػو نظريػػات جديػػدة، وآراء 

 ك ُيْسَبْق إليها، جعلتو يف مصاؼ العلماء القاليل الذين يعتز هبم اإلسالـ.
 :اسمو وكنيتو ونسبو 

سػن بػن بشػر الزاىػد أبػو عبػد اهلل اظتػؤذف اظتعػروؼ بن اضت يّ ػُتَمَّد بن علىو 
قػػاؿ ي يُ ذِ خ الَّػْلػمدينػة قدميػة علػى  طػػرؼ هنػر بػَ تِْرِمػػذ ىل  إنسػبة  (ٔ)بػاضتكيم التػِّْرِمػِذيّ 

 لػػػو جيحػػػوف، خػػػرج منهػػػا رتاعػػػة كثػػػرية مػػػن العلمػػػاء واظتشػػػايخ والفضػػػالء، والنػػػاسُ 
بفػػػػػتح التػػػػػاء، وبعضػػػػػهم يقولػػػػػوف  ؼتتلفػػػػػوف يف كيفيػػػػػة ىػػػػػذه النسػػػػػبة بعضػػػػػهم يقػػػػػوؿ

أىػل  عػن (ٕ)«األنسػاب»وحكػى  السػمعاين يف بضمها، وبعضهم يقوؿ بكسػرىا، 
والّػذي  وقػاؿع فتح التػاء وكسػر اظتػيم،  -اـ هبا اثىن  عشر يومً اف أقاوك -تلك البلدة

                                                 

(، 386/ 7)البف حجر  ،(، لساف الميزاف439/ 13لمذىبي ) ، سير أعالـ النبالء ينظر:   (1)
 (. 245/ 2لمسبكي ) ،الطبقات الكبرى  

 . (41/ 3لمسمعاني ) ،ألنسابينظر: ا  (2)
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 من أىل ىذه البلػدة ينشهور من اظتا، ، و ا فيو كسر التاء واظتيم رتيعً كنا نعرفو قدميً 
صػاحب السػنن والعلػل.  ى  ػُتَمَّد بن عيسى  بن سػورة بػن شػداد التػِّْرِمػِذيّ أبو عيس

(ٔ) 
 :مولده وفاتو 

ا مػػن وعػػاش ؿتػػوً ُولِػػَد يف حػػدود العقػػد الثالػػث أو الرابػػع مػػن القػػرف الثالػػث، 
لسػػاف »كمػػا ذكػػر ابػن ح ػػر يف   يَػةاِ حػػدود العشػػرين وثالذتوتػُػُويفِّ يف تسػعني سػػنة، 

 .(ٕ) «اظتيزاف
 عأشهر شيوخو 

قتيبػػػة بػػػن سػػػعيد، وصػػػاا بػػػن عبػػػد اهلل التػِّْرِمػػػِذّي، عػػػن حػػػدث عػػػنع أبيػػػو، و 
وصاا بن ػُتَمَّد التػِّْرِمِذّي، وَعِلّي بن ح ر السعدي، وعتبة بن عبد اهلل اظتػروزي، 

، ويعقػػوب الػػدورقي، وعبػػاد بػػن يعقػػوب الػػرَّ  بػػن   ، وعيسػػى  اجِ وَ وحيػػ   بػػن موسػػى 
 (ٖ)أزتد العسقالين البلخي، وسفياف بن وكيع، وطبقتهم. 

 :أشهر تالميذه 
َعلِػّي، والرياػا مػن علمػاء  روى  عنوع حي   بن منصور القاضي، واضتسن بن

 ث هبا يف سنة ستس وذتانني.نيسابور؛ فإنو حدَّ 
 نتو العلمية:مكا 

عرفػة اظترحلػة و ال ذواإلماـ اضتافظ العارؼ الزاىػد. . . قاؿ عنو الذىيبع ىو 
 (ٗ)لوال ىفوة بدت منو. ،ولو حكم ومواعظ وجاللة، فات وفضايلولو مصنَّ 

                                                 

 . (222/ 2ينظر: شذرات الذىب )  (1)
 (. 389/ 7لساف الميزاف ) (2)
، البف العماد (، شذرات الذىب814/ 6)لمذىبي (، تاريخ اإلسالـ 389/ 7ينظر: لساف الميزاف )  (3)

 . . (222/ 2) الحنبمي
 (. 439/ 13سير أعالـ النبالء  ) (4)
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 ،وإف كػاف فيػو فضػل ومعرفػة -رزتػو اهلل تعػاىل   -وىػو  وقاؿ عنو ابن تيمية
ففػي كالمػو مػػن  -ولػو مػن الكػالـ اضتسػن اظتقبػوؿ واضتقػايق النافعػة أشػياء ػتمػودة 

دعػػواه  عكػػره يف كتػػاب )خػػتم الواليػػة( مثػػله ومػػن أشػػنعها مػػا ذ اطتطػػأع مػػا دػػب رد  
رين مػػن درجتػػو عنػػد اهلل أعظػػم مػػن درجػػة أ  بكػػر وعمػػر و يكػػوف يف اظتتػػأخِّ فيػػو أنَّػػ

ا علػى  خػامت خػامت األوليػاء أفضػل األوليػاء قياًسػ والرياا. وقد ظن طايفة الالطة أفَّ 
ػػد بػػن علػػى  وك يػػتكلم أحػػد مػػن اظتشػػايخ اظتتقػػدِّ  ،األنبيػػاء مني خبػػامت األوليػػاء إال ػُتَمَّ

مث صػػػار طايفػػػة مػػػن  ،ا اللػػػط فيػػػو يف مواضػػػعفً ف مصػػػنػَّ فإنػػػو صػػػنَّ  اضتكػػػيم التػِّْرِمػػػِذيّ 
خػػػامت  عي أفَّ ومػػػنهم مػػػن يػػػدِّ  ،رين يػػػزعم كػػػل واحػػػد مػػػنهم أنػػػو خػػػامت األوليػػػاءاظتتػػػأخِّ 

يسػػػتفيدوف األنبيػػػاء  وأفَّ  ،األوليػػػاء أفضػػػل مػػػن خػػػامت األنبيػػػاء مػػػن جهػػػة العلػػػم بػػػاهلل
 (ٔ). العلم باهلل من جهتو

لتصػنيفو كتػػاب  رَ ِ ػىُ أنػو قػػاؿع الس ػَلِمي ونقػل الػذىيب  عػن أ  عبػػد الػرزتن 
 ولكن لبعد فهمهم عنو. ،وليس فيو ما يوجب ذلك ،ختم الوالية وعلل الشريعة

فػػو كتػػاب حقػػايق أليع كػػذا ُتُكلِّػػَم يف الس ػػَلِمي مػػن أجػػل ت-الػػذىيب-مث قػػاؿ
 (ٕ)فو.تو ك يؤلِّ يلا التفسري، في

ع كػػػاف لػػػو كػػػالـ يف إشػػػارات (ٖ)وقػػػاؿ عنػػػو ابػػػن العمػػػاد يف شػػػذرات الػػػذىب
الامضػػػػة مػػػػن األخبػػػػار النبويػػػػة، وبعضػػػػها حتريػػػػف عػػػػن  الصػػػػوفية، واسػػػػتنباط معػػػػافٍ 

فات يف مػػػػوا يف معتقػػػػده، ولػػػػو عػػػػدة مصػػػػنَّ حن، وتكلَّ مقصػػػػده، وبسػػػػبب ذلػػػػك امػػػػتُ 
.«. نوادر األصوؿ»منقوؿ ومعقوؿ، ومن أنظفها   انتهى 

  

                                                 

 (. 222/ 2مجموع الفتاوى  ) (1)
 . . (815/ 6(، تاريخ اإلسالـ )439/ 13سير أعالـ النبالء ) (2)
 (. 424/ 3شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ) (3)
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 :أشهر مؤلفاتو 
، خػػػتم األنبيػػػاء، و إثبػػػات العلػػػل، و يف معرفػػػة أخبػػػار الرسػػػوؿنػػػوادر األصػػػوؿ 

 (ٔ)، والريىا.رياضة النفسو 
 وصف النسخة الخطية: -1

اعتمػػدت يف إخػػػراج نػػػ  الكتػػاب علػػػى  نسػػػخة خطِّيػػة وحيػػػدة، وىػػػي مػػػن 
رقم العربيػػة بالقػػاىرة، مبصػػر، ضػػمن غتمػػوع بػػحيػػاء اظتخطوطػػات إمعهػػد ػتفوظػػات 

(. وىػي نسػػخة كاملػة تبػدأ ببدايػة الكتػػاب ٕٙٚٔ/ٚ)عػن خزينػو  (ٖٗٗ) اضتفػظ
رتيػػػػل  بػػػػإ خبػػػػط نسػػػػخُكتِ وتنتهػػػػي بنهايتػػػػو، ويبلػػػػ  عػػػػدد لوحا ػػػػا تسػػػػع لوحػػػػات،  

، حتمػػػػػػل بػػػػػػني تػػػػػػاريخ نسػػػػػػخها والعػػػػػػادي، وك يُػػػػػػذكر اسػػػػػػم ناسػػػػػػخها،  مشػػػػػػكوؿ
 تقريبا. ٕٔ/٘، ٕٔسطرًا ومقاس الصفحة ما بني  ٘ٔصفحا اع 

 نسبة الكتاب إلٰى مؤلفو:
وقفإ أماـ ىذا الكتاب أتث عن نسػبتو للحكػيم التػِّْرِمػِذّي، فوجػدت أفَّ 
بدايتػػو ال تػػدؿ علػػى  شػػيء يف ذلػػك، ففيهػػا البػػدء باضتمػػد، والصػػالة علػػى  سػػيدنا 
ػُتَمَّد َصلَّى  اهللُ َعَلْيِو وَسلََّم . واطتادتة ال تػدؿ علػى  تػاريخ النسػخ وال اسػم الناسػخ 

 أي إشارة ظتقابلتها على  أصل منسوخ. وال
لكن وجدت َمْن نسبو إىل اضتكيم الرتمذي حيػث قػاؿ فػؤاد سػزكني 

 ٓٚٚوىل الػػدين  «عالشػػفاء والعلػػل»عنػػد سػػرده ظتصػػنفات اضتكػػيم الرتمػػذي 
 ورقػة القػػرف التاسػع اعت ػػرى، انظػرع فهػػرس معهػد اظتخطوطػػات العربيػػة ٕٓٓ)
الكػالـ علػى معػىن ال إلػو » ا منػوعقسػمً  التػايل( وقد يكػوف الػن  ٔٚٔ/ ٔ )

ورقػػة، القػػرف الثػػامن اعت ػػرى، انظػػرع  ٜ) ٚ/ ٕٔٚٔ، سػػراى، أمانػػة «إاّل اهلل
                                                 

، (1979/ 2(، )938، 722/ 1) ، لحاجي خميفةكشؼ الظنوف عف أسامي الكتب والفنوف (1)
 . (159/ 22و أىؿ التصوؼ والعرفاف )عميزاف فيما اصطمح ػموسوعة الكسن
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 (ٜٜ( انظػػرع عثمػػاف حيػػ  رقػػم ٚٛٔ، ٖٙٔ/ ٔفهػػرس معهػػد اظتخطوطػػات 
فقػػػػد ذكػػػػر سػػػػيزكني عنػػػػواف رسػػػػالتنا ػتػػػػل التحقيػػػػق عنػػػػد سػػػػرده ظتصػػػػنفات  (ٔ)

أهنا قػد تكػوف جػزًءا مػن كتػاب  اضتكيم الرتمذي، لكنو ذكر على وجو الشك
الشػػػفاء والعلػػػل، ويبػػػدو أهنػػػا موجػػػودة مػػػع الكتػػػاب اظتػػػذكور يف غتمػػػوع واحػػػد 
على عادة الن سَّػاخ قػدميًا يف وضػع عػدة مصػنفات للمؤلػف الواحػد يف غتمػوع 

 واحد يف كثري من األحياف، واهلل أعلم.
 ذه الرسػػػالةعتػػػ ولألمانػػػة العلميػػػة أذكػػػر أنػػػ  قػػػد وقفػػػُإ علػػػى طبعػػػة 
طبعػػػة  بػػراىيم اصتيوشػػػيإالػػدكتور ػتمػػػد  ىل اضتكػػيم الرتمػػػذيإنسػػػبها حقَّقهػػا و 

حساف بالقاىرة، وقد ذكر ذلك الدكتور أزتد السايح يف كتابػو السػلوؾ عنػد 
اضتكػػػيم الرتمػػػذي ومصػػػادره مػػػن السػػػنة، لكػػػ  ك أدتكػػػن مػػػن اضتصػػػوؿ علػػػى 
 نسػػػخة منهػػػا بعػػػد طػػػوؿ تػػػث، واهلل اظتسػػػتعاف، وعػػػدـ تػػػوفر نسػػػخ مػػػن ىػػػذه
الطبعػػة يف اظتكتبػػات زاد مػػن رالبػػ  يف إدتػػاـ مػػا بدأتػػو مػػن حتقيػػق ىػػذه الرسػػالة 

 ونشرىا لتعم الفايدة بذلك، واهلل اظتوفق.
  

                                                 

المؤلؼ: ، العقائد( -الفقو  -التدويف التاريخي  -تاريخ التراث العربي )عمـو القرآف والحديث   (1)
الناشر: جامعة اإلماـ ، نقمو إلى العربية: د محمود فيمي حجازي،       الدكتور فؤاد سزكيف

 . 152/  4،  ـ 1991 -ىػ  1411عاـ النشر: ، محمد بف سعود اإلسالمية
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 أول صفحه من املخطوط

 
  



911 

 

 
 م9119لعام  –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

 
 آخر صفحات املخطوط
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 [ ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ /ب1]
ٍد   َوآِلِو َوَصْحِبِو َوَسلَِّم َتْسِليًما.َوَصلَّٰى اهللُ َعَلٰى َسيَِّدنَا ُمَحمَّ

د ْبن اْلَحَسين  ْيُخ اْْلَماُم اْلَعاِلُم اْلَعاِمُل، َأبُو َعْبِد اهلل ُمَحمَّ قَاَل الشَّ
ْرِمِذّي:  الت ِّ

ْعرتَاُؼ هِبَا نُ  ِإالَّ اهللُ  ِإفَّ َكِلَمَة اَل إَلوَ  ْعِتَقاُد هِبَا قَػْلًبا، َوااْلِ ًقا، طْ اَلَِزـٌ لِْلَخْلِق ااْلِ
 (ٔ)َواْلَوفَاُء هِبَا ِفْعاًل. 

يِع َمْن تَػَوعتََّإْ  فََأمَّا ااِلْعِتَقاُد هِبَا قَػْلًبا؛ فََأْف تَػْعَتِقَد نَػْفيَ  إِلَْيِو  (ٕ)اْلُقْدرَِة َعْن رتَِ
 ِسَواُه. ِع َواْلَمَضارِّ اْلَقُلوُب يف اْلَمَنافِ 

 .ِإالَّ اهللُ  ا؛ فََأْف يَػُقوَؿع اَل إَلوَ َوأَمَّا ااْلِْعرتَاُؼ هِبَا نُْطقً 
، َوِمِن (ٖ)َوأَمَّا اْلَوفَاُء هِبَا ِفْعاًل؛ َفَأْف َيُكوَف َلُو ِمَن الثػَِّقِة يف بَاِب النػََّواِيبِ 

                                                 

ىو وىذا مذىب سائر الفقياء وأصحاب الحديث والمعتزلة والشيعة وجميع الخوارج وىو أف اإليماف   (1)
اإليماف ىو إقرار  المعرفة بالقمب بالديف واإلقرار بو بالمساف والعمؿ بالجوارح وذىب قوـ إلى  أف  
وىذا قوؿ محمد  ،بالمساف باهلل تعالى  وأف اعتقد الكفر بقمبو فإذا فعؿ ذلؾ فيو مؤمف مف أىؿ الجنة

ا اإليماف ىو المعرفة بالقمب واإلقرار بالمساف معً  ذىب قـو إلى  أف   .اـ السجستاني وأصحابوبف كر  
ف  األعماؿ ال تسمى  أو  ،فإذا عرؼ المرء الديف بقمبو وأقر  بمسانو فيو مسمـ كامؿ اإليماف واإلسالـ

وىذا قوؿ أبي حنيفة النعماف بف ثابت الفقيو وجماعة مف الفقياء.  ،ا ولكنيا شرائع اإليمافإيمانً 
)« ممؿ واألىواء والنحؿؿ في الص  الف  »ينظر:   (. 126/ 3البف حـز

اب ى  و: ذ  ل  ر مف شدة الوجد أو الحزف أو الخوؼ. والو  ىاب العقؿ والتحي  و: الحزف، وقيؿ: ىو ذ  ل  الو    (2)
تيذيب »و يكوف مف الحزف والسرور، مثؿ الطرب. ينظر: ل  العقؿ لفقداف الحبيب. وقاؿ بعضيـ: الو  

/ 13(، لساف العرب )2256/ 6) لمجوىري« لصحاح تاج المغةا»(، 222/ 6لألزىري )« المغة
561 .)  

ات والحوادث. والنائبة: النوائب: جمع نائبة، وىي ما ينوب اإلنساف أي ينزؿ بو مف الميم    (3)
 (. 774/ 1المصيبة، واحدة نوائب الدىر. والنائبة: النازلة. ينظر: لساف العرب )
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الصَّرْبِ يف بَاِب  يف بَاِب اضتََْواِيِا، َوِمنَ  (ٔ)ْفِويضِ التػَّ  التػَّوَك ِل يف بَاِب الرِّْزِؽ، َوِمنَ 
ْنِقَياِد يف بَاِب اْلِعَباَداِت،  ، َوِمنَ (ٕ)اْلَقَناَعِة يف بَاِب اْلَمَنااَلتِ  الشَّْهَواِت، َوِمنَ  ااْلِ

َِا  (ٖ)السَّْبعَ التَّْسِليِم يف بَاِب اْلُمَتَشاهِبَاِت، َما حَيَْفُظ َىِذِه اصتََْوارَِح  َوِمنَ  ْؤدتَُِن االالَّ
َها، ِبَسَبِب َشْيٍء ِمْن  كِّلَ اْلَعْبُد َعَلْيِهنَّ، َوُو  ِبرَِعايَِتِهنَّ َمْن َأف يَػْعِصَي اهلَل ِِبَارَِحٍة ِمنػْ
 (ٗ)َىِذِه اأْلَبْػَواِب. 

                                                 
بمػا يقضػيو  ااهلل سبحانو، وذلؾ يوجب سػكوف القمػب وطمينينتػو، والرضػ ه إلى  وتفويض األمر إليو رد   (1)

ة فيػػػو، وىػػػو مػػػف ويختػػػاره لػػػو ممػػػا يحبػػػو ويرضػػػاه، والتفػػػويض مػػػف أشػػػرؼ مقامػػػات العبوديػػػة، وال عم ػػػ
 خالؼ ذلؾ.  لمف زعـا مقامات الخاصة خالفً 

ى  مػػف التوكػػؿ فػػإف  (: التفػػويض ألطػػؼ إشػػارة وأوسػػع معنػػ45)ص:  «منػػازؿ السػػائريف»وقػػاؿ اليػػروي فػػي 
عبة منػػو، ؿ ش ػػوىػػو عػػيف االستسػػالـ والتوك ػػ ،ؿ بعػػد وقػػوع السػػبب والتفػػويض قبػػؿ وقوعػػو وبعػػدهالتوك ػػ
 عمى  ثالث درجات:  -التفويض-وىو

وال ييػػيس مػػف  ،فػػال يػيمف مػػف مكػػر ؛أف تعمػػـ أف  العبػػد ال يممػؾ قبػػؿ عممػػو اسػػتطاعة :الدرجػة األولػػى    
 .  ؿ عمى  نيةمعونة وال يعو  

والدرجػػة   ،ا حػػاماًل ا وال سػػببً ا وال ذنبػػا ميمًكػػ منجًيػػمعاينػػة االضػػطرار فػػال تػػرى  عمػػاًل  :والدرجػػة الثانيػػة  
شػػػيودؾ انفػػػراد الحػػػؽ بممػػػؾ الحركػػػة والسػػػكوف والقػػػبض والبسػػػط ومعرفتػػػو بتصػػػريؼ التفرقػػػة  :الثالثػػػة

 (224/ 4)البف القيـ« زاد المعاد في ىدي خير العباد » والجمع. وينظر: 
ء: أد ركػػػو ، أ و أ خػػػذه، والمنيػػػؿ:    (2) ػػػي  مػػػف ن ػػػاؿ  الش  ، و  : أعطػػػى  جمػػػع منػػػاؿ وىػػػي مفعػػػؿ مػػػف نػػػاؿ بمعنػػػى 

. ينظر: إكماؿ اإلعالـ بتثميث الكالـ )  (.  696/ 2ال مد رؾ، والميخوذ. والمنوؿ: ال م ع طى 
ميػػو المصػنؼ فػػي والمقصػود بيػا: المسػػاف والسػمع والبصػر واليػػد والرجػؿ والػبطف والفػػرج. كمػا نػص ع   (3)

فتقمػػد حفػػظ ىػػذه األمانػػة فجػػرى  قبوليػػا مػػف القمػػب إلػػى  ». . . فقػػاؿ:  (155/ 3« )نػػوادر األصػػوؿ»
الجػػوارح السػػبع فتجػػزأ حمميػػا عمػػى  ىػػذه الجػػوارح فممعػػيف جػػزء ولمسػػمع جػػزء ولميػػد جػػزء ولمرجػػؿ جػػزء 

مسػػتورة وسػػميت ولمػػبطف جػػزء ولمفػػرج جػػزء ولمسػػاف جػػزء وجعػػؿ أمانػػة الفػػرج مػػف بػػيف الجػػوارح كميػػا 
فاحشػػة إذا كشػػؼ عنيػػا بغيػػر حػػؽ واالسػػتعماؿ ليػػا بغيػػر حػػؽ ىمكػػة وتيديبػػو القتػػؿ بالحجػػارة والتنكيػػؿ 

 «.  والناظر إلييا عامدا ممعوف والكاشؼ عنيا منزوع الحياء ممقوت
ـ الػػػديف نػػػور التوحيػػػد معرفػػػة ع ػػػ(: فػػػرأس ن  4/174«)نػػػوادر األصػػػوؿ»قػػػاؿ المصػػػنؼ رحمػػػو اهلل فػػػي    (4)

ـ الػػدنيا ىػػذا الجسػػد الػػذي ىػػو قالػػب ليػػذه النعمػػة ع ػػشػػيادة بالمسػػاف أف ال إلػػو إال اهلل، ورأس ن  بالقمػػب و 
اهلل تعػالى  أنعػـ عميػؾ بنػور التوحيػد حتػى  عرفتػو ثػـ وضػع حػوؿ قمبػؾ فػي صػدرؾ  فػإف   ؛الفائقة لمنعـ

ا مػف فييػا نػور المعرفػة، وأنعػـ عميػؾ بيػذا القالػب المجسػد ووضػع حولػو بيػدرً  ا مف األنػوار يتربػى  بيدرً 
ـ الدنيا يتربى  فييا ىذا الجسد، وأمرت بحسف مجاورة نعـ ىػذيف فحسػف المجػاورة مػع نػور المعرفػة ع  ن  

ت الػػنفس، وأف ال اتو مشػيئاا وأف ال تقػرف بمشػيئشػيء سػواه، وأف ال تػؤثر عميػػو أحػدً  أف ال تػذكر كػؿ  
و إلى  اهلل تعالى  في كؿ حاالتؾ، وحسػف مجػاورة الجسػد أف ال تسػتعمؿ جارحػة ل  ؾ اليوى  عف الو  يميي

 مف جوارحؾ إال لو، ولرضاه عز وجؿ. 
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فَػَهَذا َما َلِزـَ اطْتَْلَق يف بَاِب اْلُعُبوَدةِ 
َك ػتَِيٌد، َولَْيَس ، فَػَلْيَس عَتُْم َعْن َذلِ (ٔ)

عَتُْم ِمْنُو بٌُد، فَِإْف أَقَاَمَها َخرََج ِمَن الظ لِم، َوُىَو ِمَن اْلُمِطيِعنَي ِلَربِِّو، مُثَّ أِلَْىِل 
 الدََّرَجاِت ِفيَما َورَاء َذِلَك َسِعٌي ِإىَل  اهلِل تَػَعاىَل  بِاْلَقُلوِب.

 مَ مبَا ِاْعتَػَقَد َكاَف الن ْطُق ِبِو أَنْػَوَر، َوِعْنَد اهلِل أََعظَ َفُكلََّما ِاْزَداَد اْلَقْلُب ِاْسِتَنارًَة 
 (ٕ). ، َويف اْلِميزَاِف أَثْػَقلَ َخَطرًا َوَقْدرًا، وََكاَف اْلَوفَاُء بِِو َأَصَفى  َوَأْخَل َ 

َذا َدَعِإ ، َوِإىَل  ىَ ، َوعِتََذا َخَلق اطْتَْلَق، َوهِبََذا بُِعَث الر ُسلَ فَػَهِذِه اْلُعُبوَدةُ 

ْنَس ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدونِ )الر ُسُل، فَػَقاَؿ يف تَػْنزِيِلِوع   (ٖ) ( َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ

 أيع لَِيُكونُوا يل َعِبيًدا َكَما َخَلْقتُػُهْم َعِبيًدا.
  

                                                 

والعبادة ىي اسـ جامع لكؿ ما يحبو اهلل ويرضاه مف األقواؿ واألعماؿ الباطنة والظاىرة. فالصالة   (1)
ء األمانة وبر الوالديف وصمة األرحاـ والوفاء بالعيود والزكاة والصياـ والحج وصدؽ الحديث وأدا

واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر والجياد لمكفار والمنافقيف واإلحساف لمجار واليتيـ والمسكيف 
 وابف السبيؿ والممموؾ مف اآلدمييف والبيائـ والدعاء والذكر والقراءة وأمثاؿ ذلؾ مف العبادة. 

خالص الديف لو، والصبر لحكمو، والشكر لنعمو وكذلؾ حب اهلل ورسولو، و  خشية اهلل واإلنابة إليو، وا 
والرضا بقضائو، والتوكؿ عميو والرجاء لرحمتو والخوؼ مف عذابو وأمثاؿ ذلؾ ىي مف العبادة هلل، 
وذلؾ أف العبادة هلل ىي الغاية المحبوبة لو والمرضية لو التي خمؽ الخمؽ ليا كما قاؿ اهلل تعالى  

{. ا 56] ن س  إ ال  ل ي ع ب د وف  ف  و اإل   م ق ت  ال ج  م ا خ   لذاريات[: }و 
البف « العبودية»ولذا قاؿ بعض العارفيف: العبودية ىي التعظيـ ألمر اهلل والشفقة عمى  خمؽ اهلل. ينظر: 

 (932/ 3لمال عمي القاري )« مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»(، 44تيمية )ص: 
روى  ابف أبي شيبة عف "عمي بف أبي طالب" أنو قاؿ: إف اإليماف يبدو لمظة بيضاء في وقد   (2)

ف  ،والقمب كم   ض  القمب: فكمما ازداد العبد إيماًنا ازداد القمب بياًضا، حتى  إذا استكمؿ اإليماف ابي   وا 
حتى  إذا استكمؿ  ا ازداد القمب سواًداالنفاؽ يبدو لمظة سوداء في القمب؛ فكمما ازداد العبد نفاقً 

، ولو شققتـ عف قمب  د  النفاؽ اسو   القمب، وايـ اهلل لو شققتـ عف قمب المؤمف لوجدتموه أب ي ض 
 المنافؽ والكافر لوجدتموه أسود(. 

 [. 56]الذاريات:  (3)
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ِإَلِيِى َأنَُّى اَل ِإَلَى ِإالَّ  ((ٔ)يُوَحىٰ )ًََما َأِزَسِلَنا ِمن َقِبِلَك ِمن زَُّسٌٍل ِإالَّ }َوقَاَؿع 

 (ٕ){ َأَنا َفاِعُبُدًن

ِاْعِتَقاًدا بِاْلَقْلِب، َواْعرتَافًا بِاللَِّساِف،  (ٖ)هِبَِذِه اْلَكِلَمةِ [ /أ2]َأيع اْعُبُدوين  
 َوَوفَاًء بِاصتََْوارِِح.

ْيِن الَِّذي كَْ يُػْؤَذْف ِلَمْخُلوٍؽ َأْف يَػتَػَفرََّؽ ِفيِو، فَِإفَّ التػََّفر َؽ ِفيِو  فَػَهَذا َأْصُل الدَّ
ـُ، َفَمْن ُدونَُو، ِإىَل  ػُتَمَّدٍ   -ِشْرٌؾ، َواإلرْتَاُع َعَلى  َىَذا ِإْخاَلٌَص؛ َعَلى  َىَذا َكاَف آَد

ُهْم َوَسلَّم  (ٗ). -َصلَّى  اهللُ َعَليػْ

                                                 

كذا في األصؿ وىي قراءة نافع وابف عامر وابف كثير وأبي عمرو، وقرأ الباقوف بالنوف وكسر   (1)
البف « السبعة في القراءات»(، البف زنجمة، و365نوحي{. ينظر: حجة القراءات )ص: الحاء}

 (. 428مجاىد )ص: 
 . [25]األنبياء:  (2)
 «. ال إلو إال اهلل»أي كممة التوحيد:  (3)
م ى   -(: وقد ثبت في الصحيح: عف الن ب ػّي 235/ 5« )الفتاوى  الكبرى  »قاؿ ابف تيمية في   (4) الم و   ص 

ـ   م  س  م ي و  و  م ى  الن ار   ا م ف  ق م ب و  مخمصً  ال  إ ل و  إ ال  الم و   اؿ  ق   ف  م  »أنو قاؿ:  -ع  ر م و  الم و  ع  ، فإف «ح 
اإلخالص ينفي أسباب دخوؿ النار؛ فمف دخؿ النار مف القائميف ال إلو إال اهلل لـ يحقؽ إخالصيا 

في قمبو نوع مف الشرؾ الذي أوقعو فيما أدخمو النار، والشرؾ في  ـ لو عمى  النار؛ بؿ كافالمحر  
ا في كؿ صالة أف يقوؿ: }إ ي اؾ  ن ع ب د  و ا  ي اؾ  ىذه األمة أخفى  مف دبيب النمؿ؛ وليذا كاف العبد ميمورً 

{ ]الفاتحة:  يف  ت ع   [. 5ن س 
ا منو، والنفس تطيعو في ذلؾ، فال تزاؿ النفس تمتفت إلى  غير اهلل. إما خوفً  ،والشيطاف ييمر بالشرؾ

ما رجاءً  ا إلى  تخميص توحيده مف شوائب الشرؾ، وفي الحديث الذي رواه لو، فال يزاؿ العبد مفتقرً  وا 
ـ   -ابف أبي عاصـ وغيره عف الن ب ػّي  م  س  م ي و  و  م ى  الم و  ع  أ ى م ك ت   :اف  يط  الش   وؿ  يق  »أنو قاؿ:  -ص 

ـ  ب   ت ي  ، ف م م ا ر أ ي ت  ذ ل ؾ  أ ى م ك  ت غ ف ار  س  ـ  الن اس  ب الذ ن وب  ف ي ى م ك ون ي ب ال  إ ل و  إ ال  الم و  و اال  ، و ى  األ  ى و اء 
ـ   س ب وف  أ ن ي  ن وف  صنًعاي ح  اهلل لو نصيب ممف ى  مف بع ىواه بغير ىدً ، فصاحب اليوى  الذي ات  «يحس 

وأما مف حقؽ التوحيد واالستغفار فال بد أف  ،اتخذ إليو ىواه، فصار فيو شرؾ منعو مف االستغفار
{ ]األنبياء:  ان ؾ  إ ن ي ك ن ت  م ف  الظ ال م يف  يرفع عنو الشر؛ فميذا قاؿ ذو النوف: }ال  إ ل و  إ ال  أ ن ت  س ب ح 

87 .] 
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َخْلِقِو قَػْبَل َخْلِقِو ِإيَّاُىْم، َوُرُجوَع ُكلِّ طَبَػَقٍة  تَػَباَرَؾ اشْتُُو طَبَػَقاتِ  فَػَعِلَم اهللُ 
ع  َها، فَػَقاَؿ تَػَعاىَل  ٌَ َأِعَلُه ِبُكِه ِإِذ َأنَشَأُكه مَِّن اأَلِزِض }ِإىَل  تُػْربَِتَها الَِّ  أَْنَشَأَىا ِمنػْ ُه

{ُبُطٌِن ُأمََّواِتُكِهًَِإِذ َأنُتِه َأِجنٌَّة ِفي 
 (ٔ). 

فَِاختَََّذ اضتُْ ََّة َعَلْيِهْم يف الظَّاِىِر ِمْن ِإْحَكاـِ َخْلِقِهْم، َوتَػْقِوميِهْم يف َأْحَسِن  
تَػْقِوٍ ، َوتَػرِْكيِب طََبايِِعِهْم َعَلى  اأْلَفْػَهاـِ الذَِّكيَِّة اْلَعاِلَمِة بَِتْصرِيِف اأْلَْحَواِؿ، َوَما  

َن اآليَاِت الَِّ  اَل مُيِْكُن َدفْػُعَها َمْن َخلَِّق الّسمَواِت َواأْلْرِض، َوَحْشِو َما كَشَف مِ 
 ِفيَها ِمَن اْلَعَ اِيِب.

رَُه َعَلى  َوَخَلَق َداَرْيِن لِلثػََّواِب َواْلِعَقاِب، َوَجَعَل يَػْوًما ِلَفْصِل اْلَقَضاِء، َقصَّ 
ْعَداِء، ِإْظَهارًا ِلُقْدَرتِِو، َوَبْسطًا ِلَعْدلِِو، َوِإبْػرَازًا لَِفْضِلِو اأْلَْولَِياِء، َوَطوََّلُو َعَلى  اأْلَ 

 َوغَتِْدِه وََكَرِمِو.
فَِانْػَتَشَر َىَذا اطْتَْلُق َعَلى  َجِديِد أْرِضِو، يَػتَػَقلَُّبوَف يف قَػْبَضِتِو، َويَػتَػرَب وَف يف 

ِو، َويَِديُنوَف  َأَشرَِكْإ بِِو َخْلَقُو  ِلملكِو، مُثَّ َصاُروا َفرِيَقنْيِع ِفْرَقةً نَِعِمِو، َوََيَْضُعوَف الشتِْ
َأَخَلَصْإ َلُو؛ َفَصاُروا أَْولَِياَءُه، َسبَػَقْإ عَتُْم ِمَن  ِمْن دونِِو؛ َفَصاُروا أْعَداَءُه، َوِفْرَقةً 

َوَظَهَرْت َعَلْيهْم ِمْنُو اْلِمَنُن يف اهلِل َسَعاَدٌة يف ِعْلِمِو، َوبَػَرَزْت ِمْنُو واَِلَيٌَة يف َمَقاِديرِِه، 
َدَرَجٍة َحْشُوَىا بِالنَِّعيِم ِإالَّ َأفَّ  َعَلَها َدَرَجاٍت، ُكل  َتْدِبريِِه، َفَ َعَل اصْتَنََّة َمآعَتُْم، َوجَ 

َرَجتَػنْيِ َما اَل حُيِْصيِو اْلَبَشُر.  التػََّفاُوَت َما بَػنْيَ الدَّ
ائَُة اْلِجنَّاِن مِ »أَنَُّو قَاَؿع  -َصلَّى  اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ  -ُرِوَي َعْن َرُسوِؿ اهللِ 

ا ِإَلٰى اْلَعْرِش، َوَأقْ َربُ َها اْلِفْرَدْوُس، َوِىي ُسرَُّة اْلَجنَّةِ  ، (ٕ) «َدرََجٍة، َأْعاَلَىا ُسُموِّ
َها اْلَعَرُب، فَػْردَ  [/ب2]نػََّها َجنَُّة َعْدٍف، َوِىي بِالل َ ِة الر وِميَّةِ إَ َويُػَقاُؿ  اُس، فَػَعرَّبَػتػْ

                                                 

 . [32]النجـ:  (1)
{ ]ىود:   (2) م ى  ال م اء  ش و  ع  ك اف  ع ر  يـ  و   [، }7أخرجو البخاري في صحيحو باب }و  { ى و  ر ب  ال ع ر ش  ال ع ظ 

إ ف ف ي ال جن ة » مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو بمفظ  7423( برقـ: 125/ 9) [129]التوبة: 
يف  ف ي س ب يؿ   د  ة أع د ىا اهلل ل م م جاى  ائ ة  د ر ج  ا ب ي ف  الس ماء  واأل ر ض  ف إ ذا س ي ل ت ـ   اهلل م ا ب ي ف   م  ت ي ف  ك م  الد ر ج 

ر  أنيار  الج   مف  ومن و  ت ف ج  ق و  ع ر ش  الر ح  ّنة  وف و  م ى  الج  ّنة  وأع  س ط  الج  س  فإّنو  أو  د و  م وه  الف ر   «ن ة  اهلل ف س 
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 (ٔ)فَػَقاُلواع ِفْرُدوٌس. 
َداُر الرَّزْتَِن، َعَدَف نَػْهَرَىا بِيِدِه، َوَخْلَقَها بِيِدِه َوَزيػَّنَػَها، َفِهي  (ٕ)فٌ َوَعدْ 

َها الَطَرُؼ َواعْتََدايَا أِلْىِل اصْتَنَِّة، َوَمِديَنُة  نَِعيمِ  (ٖ)َمْعِدفُ   َجنَّاِت َعْدفٍ اصْتَنَِّة، ِمنػْ
َرَجُة َواْلَوِسيَلةُ  نَػَها َأَحدٌّ، َفِقْسَمُة ُكلِّ (ٗ)َمْقُصورَُة الرَّزْتَِن، ِفيَها الدَّ َنو َوبَػيػْ ، لَْيَس بَػيػْ

َرَجِة َنِصيًبا َأْكثَػرُُىْم َعَماًل.  َدَرَجٍة بَػنْيَ أْىِلَها َعَلى  َأْعَماعِتْم؛ أَُوفَػَرُىْم ِمَن الدَّ
َقاُء يف الدََّرَجاِت فَِبِصحَِّة ُعْقَدِة اإْلميَاِف َوَصَفايَِها َوِإْخاَلِصَها، َوأَمَّا ااْلْرتِ 

ِلَمَعاٍذ، َوَساَؽ َسَنَدُه  -َوَسلَّمَ  َصلَّى  اهلُل َعَليوِ  –َوؽتَّا حَيْقُِّق َذِلَك قَػْوُؿ َرُسوِؿ اهللِ 
ِإىَل  اْلَيَمِن قُػْلُإع  -اهلُل َعَليو َوَسلَّمَ َصلَّى   -ِإىَل  َمَعاٍذ، قَاَؿع َلمَّا بَػَعَثِ  َرُسوُؿ اهللِ 

                                                 

نما نقؿ عف الفراء أنو قاؿ: الفردوس عند أصميا بال لـ أقؼ عمى  مف قاؿ: إف    (1) رومية فرداس، وا 
. وعف الكمبي أنو قاؿ: الفردوس: البستاف الذي فيو الكروـ،  العرب: البستاف الذي فيو الكرـو

داسا. ينظر: بالرومية، وقاؿ الس   الزاىر في معاني كممات »دي: الفردوس، أصمو بالنبطية: ف ر 
 (. 125/ 13) (، تيذيب المغة لألزىري  522/ 1) البف األنباري  « اسالن  

ًً ع   ف  ويعد   ف  عدف: عدف فالف بالمكاف يعد    (2) نتو. ومركز كؿ ا: أقاـ. وعدنت البمد: توط  ونً د  ا وع  دف 
ف بطنانيا، وبطنانيا ف منو أي جنات إقامة لمكاف الخمد، وجنات عد  نو، وجنات عد  د  ع  شيء م  

وسطيا. وبطناف األودية: المواضع التي يستريض فييا ماء السيؿ فيكـر نباتيا، واحدىا بطف. واسـ 
عدناف مشتؽ مف العدف، وىو أف تمـز اإلبؿ المكاف فتيلفو وال تبرحو. تقوؿ: تركت إبؿ بني فالف 

 (. 279/ 13«)لساف العرب » عوادف بمكاف كذا وكذا. ينظر: 
الجوىر الذي  أو ألف   ،أىمو يقيموف عميو الصيؼ والشتاء ف: اسـ مكاف مثاؿ مجمس؛ ألف  معد    (3)

ف كؿ شيء حيث يكوف أصمو وعدنت اإلبؿ قاؿ في مختصر العيف معد   .خمقو اهلل فيو عدف بو
وأضيؼ إلى  بانيو  ،بفتحتيف بمد باليمف مشتؽ مف ذلؾ ف  د  ف أقامت ترعى  الحمض وع  ف وتعد  تعد  
 (397/ 2لمفيومي )« المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»ف. ينظر: ي  أب   ف  د  يؿ ع  فق

الشيء والمراد بيا في الحديث: القرب مف اهلل وقيؿ: ىي الشفاعة يـو  الوسيمة ما يتوسؿ بو إلى    (4)
القيامة وقيؿ: ىي منزلة مف منازؿ الجنة كذا جاء في الحديث. ينظر: النياية في غريب الحديث 

 (. 5/184البف األثير)
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 .(ٔ) «َأْخِلْص ِديَنَك َيْكِفيَك اْلَقِليُل ِمَن اْلَعَمل»أَْوِصِ  يا َرُسوَؿ اهلِل، فَػَقاَؿع 
اصْتوارِح َعِن  ْم، َوِحْفظِ مَثَّ اِْقِتَضايُهْم ِلأْلَْعَماِؿ ِمْن أََداِء َما اُفْػرُتَِض َعَليهِ 

َها، َوُىَو أْعَلُم مبَا يف اْلُقُلوِب، َواِبِْتالَيِهِ  َىا َوَزَجَر َعنػْ ْم بَِأْحَكاِمِو اضتُُْدوِد الَِّ  َحدَّ
، َواِلىن  َوفَػْقرًا، َوَمْكُروًىا َوػَتُْبوبًا؛ لَِيْظَهَر َما ا وذال  ْم ِمْن َتصرِيِف اأْلَْحواِؿ عز  َعَليهِ 

َا َيْظَهُر َعَلى  َجَوارِِحِو ِمَن يف َىِذِه الْ  ُهْم ِإَّنَّ ُقُلوِب ِمْن َىِذِه النػ ُفوِس. َفُكلٌّ ِمنػْ
 اإْلميَاِف بِاهلِل َما يف قَػْلِبِو ِمْن َذِلَك.

ـَ َسْبُع ِخَصاٍؿع الشَّْهَوُة َواْلَ َضُب َوالرَّاْلَبُة َواْلُبْخُل َوالرِّيَبُة  َوَمْوُجوٌد يف اْبِن آَد
ىَن  نُػُفوِسِهْم، فَِبتَػَوق ِد اإْلميَاِف يف قَػْلِب اْلَعْبِد َتُذوُب . (ٕ)َوالشََّرؾُ  َوالشَّك   َعَليِهنَّ َمبػْ

 َوَأَشدَّ  َأَحدَّ  -َوُىَو نُوُر اْلَمْعرَِفةِ  -َىِذِه اأْلَْشَياُء َوَيْصُفو اْلَقْلُب، َفُكلََّما َكاَف اْلَوُقودُ 
يَع َما َضمَّ ِمْن َشْهَوِة  َولِْلَقْلِب َأَشدَّ ، تَػَوق ًدا َكاَف عَتُنَّ أََذْوبَ  َتْصِفَيًة، َحسَّ  يُػزَايَِلُو رتَِ

 النػَّْفِس َوِمْن َىِذِه اطتَِْصاِؿ.
ِلَذْوبِِو، َحسَّ   َكاصتَْْوَىِر ِمَن اْلِفضَِّة ُكلََّما َكاَنْإ النَّاُر أَقْػَوى  َوَأزْتَى  َكاَف َأَشدَّ 

يَع َما ِفيو ِمْن ِجْنِس التػ رَاِب، َواَل يَػزَاُؿ يَُذاُب َوُيَصفَّى   يُػزَايَِلوُ  َحسَّ  تَػبػَْقى   [/أ3]رتَِ
َقاُد َوتُ  ريَ صِ لِلَضْرِب، َوتَ  َصاِفَيًة، فَػَتْصُلحَ  (ٖ)ْقرَةً نػُ  .لَيػَِّنًة تَػنػْ  ْستَػْعَمُل يف اضتُِليِّ

، َفَذِلِك َمَثُل الَقْلِب َوالنػَّْفِس، فَالنػََّفُس ِفيها  َفَذاَؾ الَِّذي كَْ يَػْبَق ِفيِو اِلشٌّ
ِذِه اأَلْشياءُ  اإِلمياِف يف  الَِّ  َوَصَفَنا، َوغَتَْمُعُو يف الصَّْدِر، َوُسْلطَانُُو ِفيِو، َوَمْوُجودُ  ى 

                                                 

( وقاؿ: 7844(برقـ: )341/ 4أخرجو الحاكـ في  المستدرؾ عمى  الصحيحيف كتاب الرقاؽ ) (1)
 ، وقاؿ الذىبي غير صحيح. أ. ىػ. تنبيو الوارد في المستدرؾ "ديث صحيح اإلسناد ولـ يخرجاهح

ف ؾ    " بجـز المضارع في جواب األمر، وىذا ىو األشير في لغة العرب.ي ك 
« الغفمة والرىبة »(: ىذه الخصاؿ السبعة غير أنو ذكر 295/ 1ذكر أبو عبد اهلل في النوادر)  (2)

اإلنساف مبني عمى  سبعة عمى  الشرؾ والشؾ والغفمة والرغبة »، فقاؿ: «لريبة البخؿ وا»بدؿ: 
 «. والرىبة والشيوة والغضب فيذه أخالقو. . . 

الن ق رة : بضـ النوف وسكوف القاؼ القطعة المذابة مف الفضة ، ينظر: المصباح المنير لمفيومي،  (3)
2 /621. 
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ِذِه اأَلْشَياءُ الُقُلوِب، َفُكلََّما تَػَوقَِّد َواْستَػَناَر وا ، َونُِقَلْإ ْسَتَحدَّ َوُقوُدُه َكاَنْإ ِفيِو ى 
 ِمْن َصْدرِِه َحسَّ  َيْطُهَر ِمْنُو.

َذا الَوُقوِد َعَلى  َحَسِب َدَرَجاِ ِْم، َفُكل  ِذي َدَرَجٍة إِلَيها ُمْنتَػَهاُه  َوالناس يف ى 
بِِّو يف اأَلْمِر َوالنَػْهي َعَلى  َحَسِب َصَفاِء قَػْلِبِو، ِو ِلرَ َوَمَقاُمُو، فََأْعَماُؿ َجَوارِِحِو َوُعُبوَدتُ 

ا َيِصُل  ِذِه اأَلْشَياِء الَِّ  ِىَي ِمْن النػََّفِس؛ ألّنَُّو ِمْن ِجْنِس التػ رَاِب، َوِإَّنَّ َوُمزَايَػَلِة ى 
َرَجُة ا م بِاإِلميَاِف اَل بِالتػ رَاِب، مَثَّ تِْلَك الدَّ لَِّ  ِىَي َمَقاُمُو َمْقُسوَمٌو َلُو اطتَْلُق ِإىَل  َرهبِِّ

َها َحسَ   َب َعَمِلِو الَِّذي يُػْقَدـ هِبا َعَلْيِو، فَيقَبُل ِمْنو.ِمنػْ
ْعِدِف ِفضَّة، فَِتْلَك يف َفَمثَػُلُهم يف َذِلَك َكَمَثِل اصَتْوَىِر الَِّذي ُيْسَتْخرَ 

َ
ُج ِمن اظت

زاُؿ يَُذاُب َمرًَّة بَػْعد ُأْخَرى  َحسَّ  يُػزَايَِلُو ال يَ ظَاِىرَِىا تُػرَاٌب، َويف بَاِطِنَها ِفضَّة، فَ 
ْقرًَة َخاِلَصًة، مَثَّ ِإذا َوْقَع يف َداِر الضَّْرِب أُِذيَب التػ رَاُب، َوُتْسَتْخرَُج ِمْنُو الِفضَُّة، نػُ 

الِكتابَُة ِفيَها، فَػَيُ وُز يف َمرًَّة أُْخَرى  لِلتَّْصِفَيِة الَبالَِ ِة، َحسَّ  َيْصُلَح لِلسََّكِة، َوتثُبَإ 
ْرَىُم األَبْػَيُض.  ُكلِّ َمَكاٍف َذِلَك الدِّ

ْؤِمُن َكلَّما 
ُ
ْشَتدَّ تَػَوق ُد ِإميَانِِو َكاَف َأْصَفى  َوَأَشدَّ ِلُمزَايَػَلِة َشَهَواتِِو، َحسَّ  افَاظت

َذا يَػقْ  يِع التػ رَابِيَِّة الَِّ  ِفيَها، فَػهَ  ـُ َعَلى  اهلل اَلًدا بِِإمياٍف َواِفٍر، ضَتظِِّو دَ ََيْرَُج ِمْن رتَِ
الَواِفِر ِمْنُو بَِقْلِبِو َمْعرَِفٌة، فَػَيُكوُف َحظ ُو ِمْنُو َأَعايل َدَرَجاِت الُقْربَِة، َواآلَخُر تَػَوقَّد ِفيِو 

َعاِصي، فَاْشتَػَ َل َعنُو بَِأْمرِِه َونَػهْ 
َ
ِيِو، َوأَْمَسى  َوَأَصَبَح َفرًِحا ِإميَانُُو تَػَوق ًدا أََذاَب ِمْنُو اظت

ـُ َعَلْيِو اَلًدا فَػيُػْفرُِحُو مبَحبَِّتِو؛  أِلَنػََّها ذَتٌَن َلُو،  [/ب3]بِِإقَاَمِة أَْمرِِه َونَػْهِيِو، فَيْقَد
 َبَدنَُو يف َجنَِّتِو. أَتْػَعَب بََدنَُو يف طَاَعِتِو، فَػَينُعمُ 
يُع َما ِفيوِ  َواأَلوَُّؿ تَػَوقََّد ِفيُو ِإميَانُوِ  ِمْن ِجْنِس التػ رَاِب، ِمْن  تَػَوق ًدا زَايَػَلُو رتَِ

نْػَيا َواآلِخرَِة، وِإْف َكاَف َذنْػًبا َواِحًدا فَاْشتَػَ َل بِِو، فََأْصَبَح َوأَْمَسى  َفرًِحا بِِو،  َشْهَوِة الد 
ـُ َعَلْيِو اَلًدا، ْيَداِف اأَلْمِر َوالنػَّْهِي ِمْن اَلرْيِ اِْلِتَفاٍت َوَجَرى  يف مَ  إِلَْيِو َكالسَّْهِم، فَػيُػْقَد

 فَػيُػْفرُِحُو بِِلَقايِِو َوقُػْربِِو; أِلَنَُّو اَل ُوُصوَؿ إِلَْيُو ِإالَّ بِِو.
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ُهْم ِإقَاَمُة الصِّْدِؽ يف األُُموِر، فَػَلْم يَزؿ َعَلى  َىَذا َحاُؿ السََّلِف الصَّاِلِح; ِاَّتػُ 
َنازَِؿ يف الدََّرَجاِت َشْوقًا، َوِإنْػَهاُء َدَرَجِة َتَدر ِجِو، َويَػْعُلوَف يف َوبُػُلوُغ الَقْلِب تِْلَك 

َ
اظت

لَُّة، َوااِلْنِقَياُد  ُهْم اطَتْشَيُة لِلِو َوالذِّ َتْصِفَيِة اأَلْخاَلِؽ َوَتْطِهرِي الُقُلوِب، فَػَتْظَهُر َعَليػْ
نْػَيا، َوَعِن ااِلْشِتَ اِؿ ضِتُْكِمِو، َوالتَّْسِليُم أِلَْمرِِه، َواْلَسْعُي إِ  لَْيُو رَْكًضا، َوالتػََّويلِّ َعْن الد 

ْم، َحسَّ  َدَرَس َذِلَك مبَا نَاعَتُْم ِمْن سَ  نْػَيا، فَػَتَشربُ هِبَا، َواإِلقْػَباُؿ َعَلى  َرهبِِّ  َعِة الد 
ا َلُو ُخِلُقوا، َوأَقْػبَػُلوا َعَلى  قُػُلوبَػُهْم َعمَّ  إْ م، َوأَْذَىلَ تْػهُ ْكرَ قُػُلوبُػُهْم ِمْن ػَتَبَِّتَها، فاْستَ 

ظَاِىِر الِعَباَدِة ِمْن الصَّاَلِة َوالصَّْوـِ َوَسايِِر ِعَباَدِة اأَلرَْكاِف، َوتَػَورَُّعوا َعْن ظَاِىِر 
الزََّىاَدِة الُعُيوِب، َوتَػرَُكوا بَاِطنَػَها، َوتَػَزيػَُّنوا هِبََذا الظَّاِىِر، َورَِكُبوا هِبَا أَْعَناَؽ اطتَْلِق ِمْن 

 الظَّاِىرَِة.
، َوطََلِب الُعُلوِّ  نْػَيا َوَشَهَواِ َا; ِمْن الِ لِّ َوالَ شِّ َوالُقُلوُب ػَتُْشوٌَّة بَِأْدنَاِس الد 

زََلِة واصتَاِه،  (ٔ)يف الَباِطِن، َوِمْن الِعَباَدِة الظَّاِىرَِة، َوِىَي َمُشوبٌَة بالصََّلفِ  َنػْ
َاِذ اظت َوِاختِّ

 َوَخدًعا. (ٕ)ُكِل بِِو َخْتاًل َوالتَّآ
فَأَُمَناُء اهلِل يف أَْرِضِو وُنَصَحاُؤُه َنَظُروا َىِذِه اضتَاَلَة ِمْن َخْلِقِو، فََأْخَرَجْإ 
يِن َوُدُروِسِو، فَِإنَُّو ُكلََّما َنشُأ قَػْرٌف  ِصيَبِة بِاألُمَِّة، َوَضَياِع َىَذا الدِّ

ُ
َأْجَوافُػُهْم َفْ َعَة اظت

َىِذِه اأَلْعَماِؿ الظَّاِىرَِة ِمْن  َعَلى   [/أ4]وا َجْهاًل مبَا َوَصَفَنا َوَوَجُدوا اطتَْلقَ ِاْزَدادُ 
الصَّْوـِ َوالصَّاَلِة َوَسايِِر َأْعَماِؿ الربِّ، َوتَػَورَُّعوا ِمْن الُعُيوِب الظَّاِىرَِة; ِفرَارًا بِِو ِمْن 

 النَّاِر، َوطََلًبا لِنَػَواِؿ ثَػَواٍب يف اصَتنَِّة.
َمرَّ بِػػِو َحِسػػَب أَنَّػػُو َعِمػػَل الَعَمػػَل ُكلَّػػُو، فَػِإَذا اْسػػتَػْوىَل  َأَحػػُدُىْم َعلَػػى  َىػػَذا َواْسػػتَ  
َهػػُإ الَعاقِػػلَ  َوِإَذا ُىػػوَ  يف َشػػْأنِِو، ؽتَّػػا ُىػػَو َعَلْيػػِو ِمػػْن الُعيُػػوِب الَباِطنَػػِة; ِمثْػػلع  ِتَػػاٍؿ تَػبػْ

ْنزِلَػػػِة ِعْنػػػَد النَّػػػاِس، وَ 
َ
ُحػػػبِّ اضتَيَػػػاِة، ال ِػػػلِّ َوال َػػػشِّ َواضتِْقػػػِد َواضَتَسػػػِد، َوطَلَػػػِب الُعلُػػػوِّ َواظت

                                                 

 )ص ؿ ؼ(« تاج العروس مف جواىر القاموس: »ينظر« التمدح بما ليس عندؾ»الصمؼ:   (1)
(24 /32 .) 

ت ؿ، ىو الخداع، وكاف الخميؿ يقوؿ: التخادع عف غفمة. ينظر:   (2) (، 238/ 4لمخميؿ )« العيف»الخ 
 (. 245/ 2البف فارس )« مقاييس المغة»
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ْحَمػػَدِة، َوَخػػوْ 
َ
ْقػػُدوِر، َوُحػػبِّ الثػَّنَػػاِء واظت

َ
ِؼ الَفْقػػِر، َوِقلَّػػِة اأَلْمػػِن يف الػػرِّْزِؽ، َوَسػػَخِط اظت

ِة، َوُحػبِّ الرِّيَاَسػِة، والَعػَدَواِة َوالبَػَ َضػاِء، واألَنَػَفِة ِمْن الَفْقِر، َوالِكرْبِ َوالَ َضػِب َواضَتِميَّػ
رَّْىبَػػِة، َواضتِػػْرِص َوالُبْخػػِل َوالش ػػحِّ، َوالتػَّْعِظػػيِم ِلأَلاْلِنيَػػاِء ِمػػْن َأْجػػِل اِلنَػػاِىم، َوالطََّمػػِع َوال

َوااِلْسِتَهانَِة بِالُفَقرَاِء ِمْن َأْجِل فَػْقرِِىْم، َوالَبَذِخ واأَلَشػِر َوالَبطَػِر، َوالتََّحب ػِب ِإىَل  النَّػاِس 
ػػػػػب  اهلل، َوِإَذا َخػػػػاَل ِفيَهػػػػػ نْػَيا لِلَفْخػػػػػِر َواطتُػػػػَياَلِء َوالتََّكػػػػػاثُِر، مبَػػػػا حيُِ ا َيْكػػػػرَُه، َورَتَػػػػػَع الػػػػد 

ػػػػْمَعِة َواإِلْعػػػرَاِض َعػػػْن اضتَػػػقِّ ِاْسػػػػِتْكَبارًا،  َُباَىػػػاِة، َوالرِّيَػػػاِء َوالس 
نْػَيا َواظت َوالتػَّنَػػػاُفِس يف الػػػد 

َػػنِّ َواطتَػػْوِض ِفيَمػػا اَل يَػْعِنيػػِو، وََكثْػػػرَِة الَكػػاَلـِ َوُفُضػػولِِو، وَ 
، والصَّػػَلِف َواظت ُفُضػػوِؿ الطََّعػػاـِ

، َواْخِتيَػػػػػػاِر اأَلْحػػػػػػَواِؿ، َوالتََّمل ػػػػػػِك ِلألُُمػػػػػػوِر، َوااِلْقتِػػػػػػَداِر يف األُُمػػػػػػوِر، َوالتػَّػػػػػػَزي ِن  َواأَلَذى 
َداَىنَػػػػػػِة َوالعُ 

ُ
، ِب، َوُحػػػػػػبِّ التػَّْعِظػػػػػػيِم، َوأَْف مُيْػػػػػػَدَح مبَػػػػػػا َكْ يَػْفَعػػػػػػلْ ْ ػػػػػػلِلَمْخلُػػػػػػوقَػنْيِ، َواظت

ػْنِعِم، 
ُ
َوااِلْشِتَ اِؿ بُِعيُػوِب اطتَْلػِق َعػْن ُعيُػوِب الػنػَّْفِس، َوِنْسػَياِف النػِّْعَمػِة، َوتَػػْرِؾ ذِْكػِر اظت

َوالَعَمػػػى  َعػػػْن ِإْحَسػػػاِف اهلِل، َواِْفِتَقػػػاِد الَقْلػػػِب اضتُػػػْزَف َواطَتْشػػػَيَة، َوااِلْفِتَقػػػاِر لِلػػػنػَّْفِس ِإَذا 
، َوتَػػػػػػْرِؾ اال َػػػػػاِذ ِإْخػػػػػَواِف الَعاَلنِيَّػػػػػِة َعلَػػػػػى  َعػػػػػَداَوٍة يف نَاعَتَػػػػػا الػػػػػذ ؿ  ، َوِاختِّ نِْتَصػػػػػاِر لِلَحػػػػػقِّ

، َوالشَّػْهَوِة  [/ب4]الِسرِّ  ، َوَشػْهَوِة الَكػاَلـِ َواأَلْمِن ِلَسػْلِب َمػا أُْعِطػي، َواتػِّبَػاِع اعتَػَوى 
ْكػِر َواطتَِيانَػِة،  اطتَِفيَِّة، َوااِلتَِّكػاِؿ َعلَػى  الطَّاَعػاِت، َواعتَػَرِب ِمػْن الػذ ؿِّ 

َ
َوطَلَػِب العِػِز َواظت

ْنزِلَػػِة َعػػْن ُعيُػػوِف 
َ
َخاَدَعػػِة، َوطُػػوِؿ اأَلَمػػِل َوالت ػػرب ِ َوِعػػزَِّة الػػنػَّْفِس، َوَخػػْوِؼ ُسػػُقوِط اظت

ُ
َواظت

َوالَقْسػػَوِة اطتَْلػػِق، َوَذَىػػاِب ِملػػِك الػػنػَّْفِس ِإَذا ُردَّ َعَلْيػػِو قَػْولُػػُو، َواِْلِتَمػػاِس الَ َلبَػػِة اَل لِلػػِو، 
نْػَيا، َواضتُػَزِف َلِظ الَقْلػِب، َوالَ ْفلَػِة، َواأَلْمػِن، َوُسػوِء اطتُلُػَوالَفظَاظَِة، َوالِ  ِق، َوالَفػرِِح بِالػد 

ْخُلوَقنَي، َوالَوْحَشِة ِإَذا َعَ َز َعْن ُرْؤيَِتِهْم، واظتِرَاِء يف الَكػاَلـِ 
َ
َعَلى  فَػْوِ َا، واألُنِس بِاظت

ِة َواصتُػْرأَِة، َوِقلَّػِة اضتَيَػاِء، َوِقلَّػِة الرَّزْتَػِة; فَػَهػِذِه َوالش حِّ َوا صَتَفاِء، َوالطَّْيِش َوالَعَ َلِة َواضِتدَّ
ـَ َحػسَّ  َدَْتِمػػَع َذلِػَك السَّػػم  ُكل ػ ُو َعلَػػى  أَفَػاِعي جَتْػػرِي شُتُوُمَهػا الَقاتِلَػػُة يف عُػُروِؽ َولَػػَد آَد

 ؟يَػبػَْقى  ُىَناؾَ قَػْلِبِو، فََأي  ِإميَاٍف 
تَِّقنَي َوأَقْػَواعِتْم َوَىْدِيِهْم َوُسُبِلهمْ 

ُ
الَقْوُؿ  ؛فَِلَذِلَك تَػرَاُه َعاِجزًا َعْن أَفْػَعاِؿ اظت

تَِّقنَي، َوالِفْعُل فَػَعُل الظَّاِلِمنَي، َفُكل  َداٍء ِمْن َىِذِه اأَلْدَواِء َحرِيٌق ال 
ُ
قَػْوُؿ اظت

 يف أَْوِديَِة النِّريَاِف، ِإْف َكْ يَػْعُف اهلُل. يُػَوَصُف، َوَصاِحُبُو اَلرِيقٌ 
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ْن اَلْفَل َعْن َىَذا مُثَّ َرَأى  نَػْفَسُو َعاِجزًَة َعْن َأْخاَلِؽ األَْنِبَياِء السادة، َفمَ 
ْعُروِؼ، 

َ
ِمْثَلع السََّماَحِة َوالسََّخاِء َواصُتوِد واضتْلِم واضتََياِء والتَّواُضِع، َوَصَنايِِع اظت

َْقُدوِر، َوالثػَِّقِة بِالَوْعِد يف الرِّْزِؽ، َوُرْؤيَِة اظتِنَِّة ِمْن اهلِل، وُحسْ 
ِن اطتُُلِق والرَِّضا بِاظت

ِر َوالتػَّوَك ِل َوالتػَّْفِويِض َوالتَّْسِليِم أِلَْمرِِه، َوااِلْنِقطَاِع إِلَْيِو َعْن ُكلِّ َما َيْش ُلُو َعْنُو، َوالتػََّوق  
َوالَعْطِف َوالرَّزَانَِة َوالصَِّيانَِة َوالتََّأينِّ  [/أ5]َواُضِع َوالشََّفَقِة َوالرَّزْتَةِ َواطُتُشوِع َوالتػَّ 

ََحبَِّة َوالس ُروِر، واألُنِس بِاهلِل، َوسَ 
َعِة الصَّدِر، َوالنػَّزَاَىِة َواإِلنَابَِة َوالشَّْوِؽ َواعتَْيَبِة َواظت

، َوَأْحَواِؿ الَقْلِب يف  رِِه َواإِلْجاَلِؿ َلُو،َوتَػْعِظيِم أَمْ  َوِحرَاَسِة الَقْلِب، َوُمرَاقبِة الرَّبِّ
ِق َمَع اهلِل يف َتْدِبريِِه، َوَأْحزَاِف الَقْلِب ِلطُوِؿ اضتَْبِس يف َىَذا األُُموِر، َوُحْسِن اطتُلُ 

َقاـِ َمقَ الَِّذي جُ 
َ
اـِ الَعْرِض َوَىْولِِو، ِعَل َلُو ِسْ ًنا، َوَخَوِؼ ُسوِء الَعاِقَبِة، َوَىْيَبِة اظت

لِلِو،  َوالتََّذل ِل لِلَخاِلِق، َوتَػْرِؾ االْخِتَياِر ِلأَلْحَواِؿ، َوااِلْكِتَئاِب لِلنَّاِس. . . ُمتَػَواِضعٌ 
يَبٍة، َوَصاَلٍة اَل خَتُْلو ِمْن َوْسَوَسٍة، َوَصَدَقٍة اَل َوُىَو ُمْقِبٌل َعَلى  َصْوـٍ اَل ََيُْلو ِمْن الِ 

َهٍة، َوَحا  اَل ََيُْلو َمْن  خَتُْلو ِمْن َمن  أَْو أًَذى  أَْو َصِلٍف أَْو أاَْلرَاٍض أَْو ِمْن ُشبػْ
ٍب، بَػر  اَل خَتُْلو ِمْن شُتَْعٍة َوَرياٍء َوُع ْ  ٍث، َوِجَهاٍد اَل ََيُْلو ِمْن َصِلٍف، َوَأْعَماؿِ َرفَ 
ةً  َقدِ  ََردِّ ِإىَل  اهلِل، َويَػْوـِ َفْصِل  ِاْطَمَأفَّ ِإىَل  َذِلَك َوِاختَََّذَىا ُعدَّ

ُدوَف اهلِل، لِيَػْوـِ اظت
نْػَيا َعنِ  الَِّ  َما تُػَفارِقُُو، َوَشَ َلُو  الَقَضاِء، َقْد َشَ َلْتُو َشْهَوُة ااِلْزِديَاِد ِمْن ُحطَاـِ الد 

ُو بُِقوٍَّة َعْن َمَصاِيِب ُذنُوبِِو ِلُشْكرِِه، َوَشَ َلْتُو َمَصايِبُ  ؤِ ِإنْػَفاقُُو يف نَػَهَماتِِو َعْن التػََّهي  
ُر ِفيَما خُ نَػْفُسُو َوأََمانِي ُو ىَ  وُ تُ ِاَّ  ،َوُعُيوبِوِ  ِلَق َلُو، َواَل َواُه، َوُىَو يف َسْهٍو َعْنُو اَل يَػتَػَفكَّ

 أَ ُقَصاَرى  أَْمرِِه َوَعاِقَبِتِو.ِلَق َواَل نَػبَ ِلَماَذا خُ 
ـَ الن َصَحاُء لِلِو  يف  -تَػَعاىَل   -لِلِو ُدَعاًة ُرَعاًة، َوَقْد قَاَؿ اهلُل  منتدبنيفَػَقا

َهْوَن )تَػْنزِيِلِوع  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
َوَنَسبَػُهْم  [/ب5]الَفاَلحَ  فَػَوَعَدُىمُ ، (ٔ) ( َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحونَ 

َعاِة ِإىَل  اطَترْيِ.  ِإىَل  الد 

                                                 

 [. 124]آؿ عمراف:  (1)
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ُهْم، ُدَعاٌة ِإىَل  اطَترْيِ َوِإىَل  َسِبيِل اهلِل، ِلَذِلَك  ; ِصْنٌف ِمنػْ َعاُة َعَلى  َضْربَػنْيِ َوالد 
ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة )ع -تَػَعاىَل   -قَاَؿ اهلُل 
ُهْم ُدَعاٌة ِإىَل  اهللِ ، (ٔ) ( َوَجاِدْلُهمْ  ُقْل )، َكَما قَاَؿع -تَػَباَرَؾ ِاشْتُوُ  -َوِصْنٌف ِمنػْ

َفِمْن َشْأِف ، (ٕ) ( َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّو َعَلى َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن ات َّبَ َعِني
َعاِة ِإىَل  َسِبيِلِو بَػَياُف ُعُيوِب النػَّْفِس وَ  نْػَيا، َوِإقَاَمِة الد  َدَواِىيَها، َوَعْلِم الزََّىاَدِة يف الد 

َعاِة ِإىَل  اهلِل النَّْشُر َعْن نَِعِمِو،  الصِّْدِؽ يف األُُموِر، َوِعْلِم الُعُبوَدِة، َوِمْن َشْأِف الد 
زِيُو لِلِو يف َوْحَدانِيَِّتِو، َوالَبْحُث َعْن ِمَنِنِو، َوالَبث  َعْن َفْضِلِو، َوالذِّْكُر آلاَليِِو، َوالتػَّنْ 

َوتَابُِعوُه ِمْن َساَر بَِقْلِبِو ِإىَل   -َصلَّى  اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ  -َولَْيَس َىَذا ِإالَّ لَِتابِِعي ػُتَمَّدٍ 
ُر َطرِيِق اأَلْولِ  -تَػَباَرَؾ َوتَػَعاىَل   -اهلِل  َياِء، َعَلى  َطرِيِقِو، فَِإفَّ َطرِيَق األَنِْبَياِء اَليػْ

 َ  فَاألَنِْبَياُء أَْىُل َأْحَكاِمِو َوَمِشيَئِتِو، َواأَلْولَِياُء أَىَُّل ِىَدايَِتِو بِِإنَابَِتِهْم ِإلَْيِو، َوَقْد بَػنيَّ
، (ٖ)( اللَُّو َيْجَتِبي ِإلَْيِو َمْن َيَشاُء َويَ ْهِدي ِإلَْيِو َمْن يُِنيبُ )َذِلَك يف تَػْنزِيِلِو ُقوَلُوع 

َفَمْن ِاْجَتَباُه َجَذَب قَػْلَبُو إِلَْيِو َجْذبًَة، مُثَّ َسارَّ ِإلَْيِو بِنَػْفِسِو، َعَلى  َطرِيِقِو الَِّذي َجَذبَُو 
، َوَمْن أَنَاَب إِلَْيِو فَػَتَح َلُو َعَلى  َطرِيِق ِإنَابَِتِو فَػْهَداُه، َفَطرِيُق األَنِْبَياِء َطرِيُق إِلَْيوِ 

اأَلْولَِياِء َطرِيُق اصتَاَدِة الَِّ  َشَرَعَها لَِعَباِدِه َعَلى  الصِّْدِؽ َوالَوفَاِء ، َوَطرِيُق ؼتت ٌّ 
لِلتَّْطِهرِي َوَتْصِفَيِة اأَلْخاَلِؽ، َحسَّ  َيِصُلوا إِلَْيِو، َواألَنِْبَياُء ُيَساُر هِبِْم َعَلى  َطرِيِق 

َما بَػنْيَ األَنِْبَياِء َواأَلْولَِياِء، مُثَّ ِمْن  فَػْرؽُ َجْذبَِتِهْم، اَل َعَلى  َطرِيِق النػَّْفِس، فَػَهَذا 
َعاُة ِإىَل  اهلِل ُىْم َأْصَحاُب األَْلِويَِة  اأَلْولَِياِء َصْفَوٌة اْخَتصَُّهم لَِيُكونُوا َخَدَمُو، َوالد 

ْوِقِف َعَلى  ُمَقدِّ  لُ اَلًدا، َوأَىْ 
َ
 [/أ6]َياِء فَػُهْم َمِة ُصُفوِؼ األَنْبِ الثػََّناِء َعَلْيِو يف اظت

رًا، َجذَ  ، أَقَاَمُهْم َعَلى  َطرِيِق األَنِْبَياِء، َفَساُروا إِلَْيُو َجْذبًا اَل َسيػْ َب َخاص  اطتَاصِّ
قُػُلوبَػُهْم َعَلى  َطرِيِقِهْم، مُثَّ َساَر هِبِْم َعَلى  َذِلَك الطَّرِيِق يَِقيًنا، َوأَقَاَمُهْم ُدوهنَِْم ِفيَما 

                                                 

 [. 125]النحؿ:  (1)
 [. 128]يوسؼ:  (2)
(3)  :  [. 13]الشورى 
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ِمْن األَنِْبَياِء َعَلى  اإِلْذِف قُػْربًا، َواأَلْولَِياُء َعَلى  األُفُِقيَِّة  مْ األَنِْبَياِء َواأَلْولَِياِء، فَػهُ  بَػنْيَ 
ظًَة، َوأَْبَصُر ِبَطرِيِق األَنِْبَياِء; أِلَنػَُّهْم َساُروا َعَلى  َذِلَك الطَّرِيِق، َأْكثَػُر اِنِْتَباًىا َويَػقَ 
َفرُِدوَف الَِّذيَن اَلرَِقْإ قُػُلوبُػُهْم يف َوْحَدانِيَِّتِو، َواِنْػَفَرُدوا َعْن غَتُْذوِبني، فَػْهٌم ا ُنػْ
ظت

ثُوَف الَِّذيَن ُرِوى  َعْن َرُسوُؿ اهللِ  َحدَّ
ُ
أَنَُّو  -َصلَّى  اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ  -اأَلْشَياِء، َفِهَم اظت

ثُونَ »قَاَؿع  َلُكْم ُمَحدَّ ُهْم َقْد َكاَن ِفي األَُمِم قَ ب ْ ، فَِإْن َيُكْن ِفي ُأمََّتْي َأَحٌد ِمن ْ
ُر ِبْن الَخطَّابِ   .(ٔ) «فَ َعمَّ

  

                                                 

باب: مف فضائؿ عمر رضي  ، كتاب فضائؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ،أخرجو مسمـ في الصحيح (1)
 (. 2398برقـ: )، 1864/  4اهلل عنو 
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ثَنا بِػػػػػَذِلَك َعْبػػػػػدُ  ، َعػػػػػْن ابْػػػػػِن (ٕ)، حػػػػػدثنا ُسػػػػػْفَيافُ (ٔ)اصتَبَّػػػػػاِر بِػػػػػُن الَعػػػػػاَلءِ  َحػػػػػدَّ
 -(ٕ)، َعػػػػػْن َعاِيَشػػػػػػة(ٔ)، َعػػػػػْن َأِ  َسػػػػػػَلَمة(ٗ)َعػػػػػْن َسػػػػػػَعِد بْػػػػػِن ِإبْػػػػػػػرَاِىيمَ  ،(ٖ)عْ ػػػػػالفِ 

                                                 

ر ي  المجاور بمّكة. مولى  األنصار، س م ع :   (1) ىو عبد الجّبار بف العالء بف عبد الجّبار، أبو بكر ال ب ص 
ا، وجماعة، وية، وعبد الوّىاب الثّقفّي، ويوسؼ بف عطية، وغندرً س ف ياف بف ع ي ي ن ة، ومرواف بف معا

ز اعّي، وعمر سائي  و ع ن و : مسمـ، والترمذي، والن   سحاؽ بف أحمد الخ  ، وأبو بكر بف أبي عاصـ، وا 
 البجيري، وأبو قريش محمد بف جمعة، وابف صاعد، وابف خزيمة، وأبو عروبة. 

النسائي أيضا عف زكرّيا خّياط السنة عنو، وقاؿ: ال بيس بو، وقاؿ أبو حاتـ: صالح، وقاؿ ابف  وروى  
ي م ة: ما رأيت أسرع قراءًة منو ومف ب ن دار، قاؿ الّسّراج: مات بمّكة في أوؿ جمادى  األولى  سنة  ز  خ 

 (. 1164/ 5لمذىبي )« تاريخ اإلسالـ»ثماف وأربعيف ومائتيف. ينظر: 
ياف بف عيينة بف ميموف الياللي الكوفي، أبو محمد: محّدث الحـر المكّي. مف الموالي. ولد ف  س   ىو  (2)

ا ثقة، واسع العمـ كبير القدر، قاؿ الشافعّي: لوال مالؾ بالكوفة، وسكف مكة وتوفي بيا. كاف حافظً 
أّف لي وسفياف لذىب عمـ الحجاز. وكاف أعور. وحج سبعيف سنة. قاؿ عمي بف حرب: كنت أحّب 

(، تاريخ بغداد ت بشار 391/ 2جارية في غنج ابف عيينة إذا حّدث. ينظر: وفيات األعياف )
(12 /244 .) 

ىو محمد بف عجالف القرشي، أبو عبد اهلل المدني، مولى  فاطمة بنت الوليد بف عتبة بف ربيعة بف   (3)
يب، وأبي حاـز سمماف عرج، وعمرو بف شععبد شمس وحدث عف أبيو، وعبد الرحمف بف ىرمز األ

االشجعي، وىو أقدـ شيخ لو، ورجاء بف حيوة، ونافع، ومحمد بف كيساف، والميث بف سعد، ومالؾ 
بف أنس، وابف المبارؾ، ، وخمؽ كثير، وكاف فقييا مفتيا، عابدا صدوقا، كبير الشيف. سير أعالـ 

 . 317/  6، لمذىبي، النبالء
اهلل عميو وسمـ، وقد خرج عمى  المنصور مع ابف حسف، فمما  لو حمقة كبيرة في مسجد رسوؿ اهلل صمى  

والي المدينة جعفر بف سممياف أف يجمده، فقالوا لو، أصمحؾ اهلل: لو رأيت  ـ  قتؿ ابف حسف، ى  
الحسف البصري فعؿ مثؿ ىذا أكنت تضربو؟ قاؿ: ال. قيؿ: فابف عجالف في أىؿ المدينة كالحسف 

وه، وازدحـ عمى  بابو الناس، قاؿ: فعفا عنو. م  بقطع يده حتى  كم   ـ  في أىؿ البصرة، وقيؿ: إنو ى  
 (. 317/ 6لمذىبي )« سير أعالـ النبالء»(، 121/ 26لممزي )«تيذيب الكماؿ »ينظر: 

، أبو إسحاؽ، ويقاؿ: أبو إبراىيـ، الزىري القرشيسعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عوؼ   (4)
 أبىالقاسـ بف محمد بف  ف  المدينة زم   يبف أبى  وقاص، كاف قاضا . أمو أـ كمثوـ بنت سعدالمدني

الطبقة الرابعة مف أىؿ المدينة، قاؿ يحيى   بكر الصديؽ، رأى  عبد اهلل بف عمر بف الخطاب، مف 
بف معيف: ثقة، وقاؿ أحمد بف حنبؿ، عف سفياف بف عيينة: لما عزؿ سعد بف إبراىيـ عف القضاء 

 (. 2/88«)تيذيب الكماؿ» وىو قاض. ينظر:  كاف يتقى  كما يتقى  
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َهػػػػػا  اِجُشػػػػػوف(ٖ)َأِ  اضَتَسػػػػػن بِػػػػػْن ِسػػػػػَوار -َرِضػػػػػَي اهللُ َعنػْ
َ
 ، (ٗ)، َعػػػػػْن َعْبػػػػػد الَعزِيػػػػػز اظت

                                                                                                           

، قيؿ: اسمو عبد اهلل، كاف ثقةً  القرشيأبو سممة بف عبد الرحمف بف عوؼ  (1) ا، كثير ، فقييً الزىرى  المدنى 
بف جندب بف  يالحديث، وأمو تماضر بنت األصبغ بف عمرو بف ثعمبة بف حصف بف ضمضـ ابف عد

صمى  اهلل عميو  الن ب ػيّ  ت  يقاؿ: أدرك   .دؿ مف أطرؼ دمشؽىبؿ مف كمب قضاعة، مف أىؿ دومة الجن
 قرشي.أوؿ كمبية نكحيا  يوسمـ، وال نعمـ ليا رواية، وى

وقاؿ أبو زرعة: ثقة إماـ، و قاؿ مالؾ بف أنس: كاف عندنا رجاؿ مف أىؿ العمـ اسـ أحدىـ كنيتو، منيـ أبو  
سنة أربع وتسعيف، و قيؿ: مات سنة أربع مئة، وىو ابف اثنتيف وسبعيف.  توفيسممة بف عبد الرحمف، 

 (374/ 33روى  لو الجماعة. ينظر: تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )
 -صمى  اهلل عميو وسمـ-ىي عائشة بنت الصديؽ أبي بكر أـ المؤمنيف، بنت الصديؽ، خميفة رسوؿ اهلل  (2)

ماف بف عامر بف عمرو بف كعب بف سعد بف تيـ بف مرة بف كعب بف أبي قحافة عثاأبي بكر عبد اهلل 
أفقو نساء  -صمى  اهلل عميو وسمـ-بف لؤي القرشية، التيمية، المكية، النبوية، أـ المؤمنيف، زوجة الن ب ػّي 

األمة عمى  اإلطالؽ، وأميا: ىي أـ روماف بنت عامر بف عويمر بف عبد شمس بف عتاب بف أذينة 
ر بعائشة أبواىا، وتزوجيا نبي اهلل قبؿ مياجره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويمد، الكنانية، ىاج

عميو  - منصرفةا، وقيؿ: بعاميف، ودخؿ بيا في شواؿ سنة اثنتيف، وذلؾ قبؿ اليجرة ببضعة عشر شيرً 
روت  فيو، و ا ا، مباركً ا، طيبً ا كثيرً عنو: عممً  ت  و  ر  مف غزوة بدر، وىي ابنة تسع، ف   -الصالة والسالـ 

الكثيروف، ويبمغ مسندىا ألفيف ومائتيف  اعف: أبييا، وعف: عمر، وفاطمة، وسعد، وغيرىـ، وروى  عني
: مائة وأربعة وسبعيف حديثً  ا، وانفرد البخاري بيربعة وعشرة أحاديث، اتفؽ ليا البخاري ومسمـ عمى 

ي أصغر مف فاطمة بثماني وخمسيف، وانفرد مسمـ بتسعة وستيف، وعائشة ممف ولد في اإلسالـ، وى
ا إال وىما يديناف الديف، وذكرت أنيا لحقت بمكة سائس الفيؿ شيخً  سنيف، وكانت تقوؿ: لـ أعقؿ أبوي  

، وقيؿ ثماف وخمسيف. -ػ عمى  الصحيح أعمى  يستعطي وكانت وفاتيا سنة سبع وخمسيف مف اليجرة
 (. 135/ 2لمذىبي )« ـ النبالءسير أعال» ، (27/ 14« )اإلصابة في تمييز الصحابة» ينظر: 

ث ببغداد عف: عكرمة بف عمار، وموسى  بف ىو الحسف بف سوار، أبو العالء البغوي المروذي، حد    (3)
سماعيؿ بف عي   اش، وغيرىـ، وعنو: أحمد بف عمي بف رباح، والميث بف سعد، ومبارؾ بف فضالة، وا 

سحاؽ الحربي، وىاروف ال حماؿ، ومحمد بف إسماعيؿ الترمذي، وجماعة، حنبؿ، وأبو حاتـ الرازي، وا 
 .(296/ 5قو أحمد، توفي سنة ست عشرة بخراساف. ينظر: تاريخ اإلسالـ )قاؿ أبو حاتـ: صدوؽ، ووث  

عبد العزيز الماجشوف ىو: عبد العزيز بف عبد اهلل بف أبي سممة الماجشوف ابف أخي يعقوب بف أبي   (4)
القرشي التيمي مولى  آلؿ المنكدر، سمع محمد بف المنكدر، -ينار: د-واسـ أبي سممة-سممة الماجشوف 

وعبد اهلل بف دينار وغيرىما، وروى  عنو الميث بف سعد، وعبد الرحمف بف ميدي، ويحيى  بف عباد 
وغيرىـ، وكاف إماما مفتيا صاحب حمقة، توفي ببغداد سنة أربع وستيف ومائة، وصّمى  عميو الميدي، 

قيؿ: إنو توفي سنة ست وستيف ومائة. ينظر: قالدة النحر في وفيات أعياف ودفف بمقابر قريش، و 
  (.222/ 2الدىر )
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، (ٖ)، َعػػػػػْن َسػػػػاِك بِػػػػػْن َعْبػػػػػد اهلل(ٕ)، َعػػػػْن اِبْػػػػػِن ِشػػػػَهاب(ٔ)َعػػػػْن َصػػػػػاِلح بِػػػػْن كيَسػػػػػاف

                                                 

ب أوالد عمر بف عبد العزيز زماف ب : أبو محمد، أو أبو الحارث أد  ىو صالح بف كيساف المدني المؤد    (1)
ا، ابف عمر، وسمع عروة، وعبيد اهلل بف عبد اهلل، ونافع بف جبير، وسالمً  إمرتو عمى  المدينة، رأى  

ا، وطائفة، وعنو: ابف جريج، ومعمر، وحماد بف زيد، وأنس بف عياض، ومالؾ، وابف عيينة، ونافعً 
نما طمب العمـ كيال، سئؿ عنو أحمد بف حنبؿ فقاؿ: بخ بخ،  وخمؽ، ويقاؿ: إنو عاش مائة سنة، وا 

با محمد، وبعضيـ أبا الحارث، ووالؤه لدوس، وقاؿ أبو حاتـ: صالح أحب إلي مف وكناه بعضيـ أ
 (.  895 : 894/ 3عقيؿ؛ ألنو حجازي، وىو أسف، يعد في التابعيف. ينظر: تاريخ اإلسالـ ت بشار )

ىو: أبو بكر محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب بف عبد اهلل بف الحارث بف زىرة   (2)
زىري أحد الفقياء والمحدثيف، واألعالـ التابعيف بالمدينة، رأى  عشرة مف الصحابة رضواف اهلل عمييـ، ال

بف أنس وسفياف بف عيينة وسفياف الثوري. وروي عف عمرو اوروى  عنو جماعة مف األئمة: منيـ مالؾ 
و، ت ابف عباس ولـ يمق  و، وأنا لقيبف دينار أنو قاؿ: أي شيء عند الزىري أنا لقيت ابف عمر ولـ يمق  

فقدـ الزىري مكة فقاؿ عمرو: احمموني إليو، وكاف قد أقعد، فحمؿ إليو، فمـ ييت إلى  أصحابو إال بعد 
ى  القرشي قط. وقيؿ لمكحوؿ: مف أعمـ مف ػفقاؿ: واهلل ما رأيت مثؿ ىذا الفت ؟ليؿ، فقالوا لو: كيؼ رأيت

شياب، قيؿ لو: ثـ مف قاؿ: ابف شياب. وكاف قد حفظ رأيت قاؿ: ابف شياب، قيؿ لو: ثـ مف قاؿ: ابف 
عمـ الفقياء السبعة. وكتب عمر بف عبد العزيز رضي اهلل عنو إلى  اآلفاؽ: عميكـ بابف شياب، فإنكـ ال 

 ا أعمـ بالسنة الماضية منو. حدً أتجدوف 
وقيؿ ثالث وعشريف، في ليمة الثالثاء لسبع عشرة ليمة خمت مف شير رمضاف سنة أربع وعشريف ومائة، و  ت  

وسبعيف سنة، وقيؿ مولده سنة إحدى   -وقيؿ ثالث  -وقيؿ خمس وعشريف ومائة، وىو ابف اثنتيف 
 .(177/ 4ي. ينظر: وفيات األعياف )ام  وخمسيف لميجرة، واهلل أعمـ، ودفف في ضيعتو أد  

بف  طبف رياح بف عبد اهلل بف قر  ىو: سالـ بف عبد اهلل بف عمر بف الخطاب بف نفيؿ بف عبد العزى   (3)
ويقاؿ أبو عمر العدوي المدني  ،ويقاؿ أبو عبيد اهلل ،بف لؤي أبو عبد اهللارزاح بف عدي بف كعب 

( روى  عف أبيو وأبي ىريرة وأبي أيوب  األنصاري وعائشة والقاسـ بف محمد بف أبي بكر وعبد 3الفقيو )
لزىري ونافع مولى  ابف عمر وحميد الطويؿ ومحمد بف اهلل بف محمد بف أبي بكر الصديؽ روى  عنو ا

أبي حرممة والعالء بف عبد الرحمف وخالد بف أبي عمراف ويزيد بف أبي مريـ الدمشقي وعقبة بف أبي 
الصيباء الباىمي ويحيى  بف الحارث وعمرو بف الوليد الدمشقي والوضيف بف عطاء ويزيد بف عبد 

واف بكتاب أبيو بالبيعة لو وعمى  الوليد بف عبد ر  ى  عبد الممؾ بف م  الرحمف بف أبي مالؾ وقدـ الشاـ عم
 الممؾ وعمى  عمر بف عبد العزيز. 

قاؿ يحيى  بف سعيد، عف ابف المسيب قاؿ: كاف عبد اهلل بف عمر يشبو أباه، وكاف سالـ بف عبد اهلل يشبو 
 أباه. 

اهلل أشبو بمف مضى  مف الصالحيف في  وقاؿ أشيب، عف مالؾ قاؿ: ولـ يكف أحد في زماف سالـ بف عبد
الزىد والقصد والعيش منو، كاف يمبس الثوب بدرىميف، ويشتري الشماؿ يحمميا. يقاؿ: توفي سالـ في 

 (. 49/ 3(، تاريخ اإلسالـ )48/ 22أوؿ سنة سبع ومائة. ينظر: تاريخ دمشؽ البف عساكر )



998 

 

 
 م9119لعام  –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

؛ َمػػػػػا رَأَيْػتُػػػػػُو رَ َمػػػػػعُ  (ٖ)قَػػػػػاَؿع لِلػػػػػِو بػػػػػالد (ٕ)ِإَذا ذََكػػػػػَر َعْمػػػػػر (ٔ)قَػػػػػاَؿع َكػػػػػاَف اِبْػػػػػَن َعْمػػػػػر
حُيَرُِّؾ َشَفتَػْيِو ِبَشيٍء ِقط ِإالَّ َكاَف َحق ا. 
(ٗ) 

                                                 

بػف رزاح  طلعػزى  بػف ريػاح بػف عبػد اهلل بػف قػر ىو عبد اهلل بف عمػر بػف الخطػاب بػف نفيػؿ بػف عبػد ا   (1)
بف غالب يكنى  أبا عبد الرحمف، وأمو زينب بنت مظعوف بف حبيػب بػف ابف عدي بف كعب بف لؤي 

وىب بف حذافة بف جمػح، كػاف إسػالمو بمكػة مػع إسػالـ أبيػو وىػو صػغير قبػؿ أف يبمػغ، وىػاجر مػع 
رج إلػػى  العػػراؽ، فشػػيد يػػـو القادسػػية، ويػػـو أبيػػو إلػػى  المدينػػة، وشػػيد غػػزاة الخنػػدؽ، ومػػا بعػػدىا، وخػػ

ذا  جموالء، وما بينيما مف وقائع الفرس. كاف يتحفظ ما يسمع مف رسػوؿ اهلل صػمى  اهلل عميػو وسػمـ وا 
لػػـ يحضػػر يسػػيؿ مػػف يحضػػر عمػػا قػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػمى  اهلل عميػػو وسػػمـ وفعػػؿ، وكػػاف يتتبػػع آثػػار 

فيو، وكاف يعترض براحمتػو فػي كػؿ طريػؽ مػر  رسوؿ اهلل صمى  اهلل عميو وسمـ في كؿ مسجد صمى  
بيا رسوؿ اهلل صمى  اهلل عميػو وسػمـ فيقػاؿ لػو فػي ذلػؾ، فيقػوؿ: أتحػرى  أف تقػع أخفػاؼ راحمتػي عمػى  
بعػػض أخفػػاؼ راحمػػة رسػػوؿ اهلل صػػمى  اهلل عميػػو وسػػمـ، وعػػف مالػػؾ، قػػاؿ: أقػػاـ ابػػف عمػػر بعػػد الن ب ػػػّي 

ناس في الموسـ وغيػر ذلػؾ، قػاؿ: وكػاف ابػف عمػر مػف أئمػة صمى  اهلل عميو وسمـ ستيف سنة يفتي ال
 الديف. 

 (، 289ص: «)االسػػتيعاب  » ا وثمػػانيف. ينظػػر: عػػف مالػػؾ، قػػاؿ: بمػػغ عبػػد اهلل بػػف عمػػر مػػف السػػف سػػبعً 
 (.  519/ 1« )تاريخ بغداد»، «  (292/ 6) «اإلصابة في تمييز الصحابة» 

ف ريػاح بػف عبػد اهلل بػف قػرط بػف رزاح بػف عػدي بػف ىو عمر بف الخطاب بف نفيؿ بف عبد العزى  بػ   (2)
أميػػر المػػؤمنيف الفػػاروؽ ضػػجيع رسػػوؿ اهلل  ،كعػػب بػػف لػػؤي بػػف غالػػب أبػػو حفػػص القرشػػي العػػدوي

صمى  اهلل عميو وسمـ، وصاحبو ووزيػره قػدـ الشػاـ غيػر مػرة فػي الجاىميػة ودخػؿ فييػا دمشػؽ ودخميػا 
تح بيػػت المقػػدس، وقػػدميا أيضػػا ثػػـ رجػػع لمػػا بمغػػو ا لمػػا قػػدـ الجابيػػة فقػػدـ الشػػاـ لفػػفػػي اإلسػػالـ أيًضػػ

روى  عف الن ب ػّي )صمى  اهلل عميو وسمـ( روى  عنو عثماف بف عفاف وعمػي بػف  .وقوع الطاعوف بالشاـ
بقػػيف مػػف  ف وفاتػػو كانػػت يػػـو األربعػػاء ألربػػع ليػػاؿ  إأبػػي طالػػب وطمحػػة بػػف عبيػػد اهلل وكثيػػروف، يقػػاؿ 

اإلصػػػابة فػػػي تمييػػػػز »وسػػػتة أشػػػير وأربػػػع ليػػػػاؿ. ينظػػػر: ذي الحجػػػة وكانػػػت خالفتػػػو عشػػػر سػػػػنيف 
 .(312/ 7« )الصحابة 

 (.  11/ 44البف عساكر )« تاريخ دمشؽ»  
شػػػرح نيػػػج »وأنبتتػػػو. ينظػػر:  أنشػػيتو يىاىنػػػا فييػػا معنػػػى  التعجػػب، والمػػػراد بػػػو: هلل الػػبالد التػػػ والػػالـ (3)

 (3/ 12« )البالغة
( بعػػػد 12/ 5« )عمػػػر بػػػف الخطػػػاب رضػػػي اهلل عنػػػو مناقػػػب » ذكػػػره البخػػػاري فػػػي صػػػحيحو بػػػاب    (4)

( بعػػػػػػػػد 482/ 2« )مسػػػػػػػػنده»ا، وأخرجػػػػػػػػو إسػػػػػػػػحاؽ بػػػػػػػػف راىويػػػػػػػػو فػػػػػػػػي معمقًػػػػػػػػ« 3486»حػػػػػػػػديث: 
 (.  1259حديث)
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َوَم   ا َأْرَس   ْلَنا ِم   ْن قَ ْبِل   َك ِم   ْن )أَنَّػػػُو َكػػػاَف يَػْقػػػرَأُع  (ٔ)َوُرِوى  َعػػػْن اِبْػػػِن َعبَّػػػاسٍ 
ثٍ )َرُسوٍل َوََّل نَِبيٍّ  ْيطَاُن    (َوََّل ُمَحدَّ  (ٕ) ( ِفي أُْمِنيَِّتوِ ِإَّلَّ ِإَذا َتَمنَّى َأْلَقى الشَّ

ِمػػْن َمِشػػػيَئِتِو، بػَػػَرَزْت عَتُػػػْم َىػػػِذِه  فَػَهػػُؤاَلِء طَبَػَقػػػٌة ِمػػْن األَنِْبيَػػػاِء َواأَلْولِيَػػاِء غُتَْتبُػػػوفَ 
الَكرَاَمُة، فَػُهْم يف قَػْبَضِتِو، بِِو َيْسػَمُعوَف، َوبِػِو يُػْبِصػُروَف، َوبِػِو يَػْعِقلُػوَف، َوبِػِو يَػَتَصػرَُّفوَف 

اأَلْشػػَياِء يف اأَلْحػػَواِؿ، َوُىػػَو َيْسػػتَػْعِمُلُهْم، فَػَقػػُدوا ُرْؤيَػػَة اأَلْحػػَواِؿ، َوَخيَػػاَؿ النػ ُفػػوِس يف 
ِْ َهللِرِي َسلِبيِلي    }فَػَقاَؿع  -َصلَّى  اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم  -َوِظلَّ اعْتَوا، فَػُهْم تَابُِعو ػُتَمَّدٍ  ُقل

{َأِدُعلللٌ ِإَلللللِ الَلللللِى َعَلللللِ َبِ للللَ     
ًََمللللِن }، مُثَّ قَػػػػاَؿع (ٗ)َأْي َعلَػػػى  ُمَعايَػنَػػػةٍ  (ٖ) َأَنللللِا 

{اتََّبَعِني
َعاَة ِإىَل  اهلِل ِإالَّ لَِتابِِعيػِو، مُثَّ قَػاَؿع  فَػلَػْم حيَُ ، (٘) ََاَن  } [/بٙمِّػل الػدَّ ًَُسلِب

ًََما َأَنِا ِمَن اِلُنِشِسِكني {الَلِى 
ػ، (ٙ) ، َوانْػتَػَفػى  ِمػْن الشِّ ِؾ أََقَصػاُه َوأَْدنَػاُه، ِمػْن رْ فَػنَػػزََّه الػرَّبَّ

                                                 

ـ    (1) م  س  م ي و  و  م ى  الم و  ع  كاف  ىو عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب، أبو العباس، ابف عـ الن ب ػّي ص 
م ـ  -البحر لسعة عممو. صحب الن ب ػّي  ي سمى   س  م ي و  و  م ى  الم و  ع  ث ا، وحد  نحوا مف ثالثيف شيرً  -ص 

عنو بجممة صالحة. قاؿ ابف الربيع، دخؿ مصر في خالفة عثماف، وشيد فتح المغرب، وألىؿ 
قاؿ  وسبعيف. -أو اثنيف-مصر عنو أحاديث. مات بالطائؼ، سنة ثماف وستيف، وىو ابف إحدى  

مسمـ: ما رأيت مثؿ بني أـ واحدة أشراًفا ولدوا في دار واحدة، أبعد قبوًرا مف بني العباس: عبد اهلل 
بالطائؼ، وعبيد اهلل بالشاـ، والفضؿ بالمدينة، ومعبد وعبد الرحمف بإفريقية، وقثـ بسمرقند، وكثير 

(، 332/ 3« )النبالءسير أعالـ »(، 228/ 6« )اإلصابة في تمييز الصحابة»بالينبع، ينظر: 
 (. 698لممزي: )« تيذيب الكماؿ»(، 62/  3البف خمكاف )« وفيات األعياف»

 [. 52]الحج:  (2)
 [. 128]يوسؼ:   (3)
البحر المديد في تفسير القرآف »(، وعزاه لو ابف عجيبة في 42/ 2كذا ذكره المصنؼ في النوادر )  (4)

ره المصنؼ بقولو: ومف اتبعني أي عمى  معاينة وىذا لمف تفرغ مف نفسو (، وفس  634/ 2« )المجيد
نما قمبو عبد نفسو ولنفسو  ،واشتغؿ باهلل تعالى   فيما مف ليس عبدا هلل تعالى  وال ىو هلل عز وجؿ وا 

  ؟ومشغوؿ بشيوتو ونيمتو فكيؼ يدعو إلى  اهلل تعالى  
 [. 128]يوسؼ:  (5)
 اآلية السابقة.  (6)
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. ؿَتِْو َما ذََكْرنَا ِمْن ُرْؤيَِة اأَلْحَواِؿ َوَخَياؿِ   النػَّْفِس َوِظلَّ اعتََوى 
َعاُة ِإىَل  اهلِل، َعػػػػْن آاَليِػػػػِو يَػْنِطُقػػػػوَف، َوَعػػػػْن تَػػػػْدِبريِِه  فُػُهػػػػْم أَْىػػػػُل الَبِصػػػػريَِة، َوالػػػػد 

ْوَعظَػػِة  َيْكِشػػُفوَف، َوَعػػْن َفرَدانِيَّتِػػِو يَػػذكُروَف، َواآلَخػػُروَف ُدَعػػاٌة ِإىَل  
َ
َسػػِبيِلِو بِاضِتْكَمػػِة َواظت

نْػَيا َوخػػدَعَها  اضَتَسػػَنِة، َيْكِشػػُفوَف َعػػْن َعػػَورَاِت النػ ُفػػوُس َوَدَواِىيَهػػا، َوَعْيػػبِ  اضتَيَػػاِة الػػد 
الصِّػْدِؽ ِمػْن الُقلُػوِب يف اأَلْعَمػاِؿ، َوالتػََّرقِّػي ِإىَل  الػدََّرَجاِت، َوذِْكػِر  َواَلْدرَىا، َوطََلبِ 

يف َتْصػػػِفَيِة النػ ُفػػػوِس ِمػػػْن الَعطَايَػػػا الػػػَوارَِدِة َعَلْيػػػِو، َفِهػػػَم أَْىػػػُل  دِ د  رَ ِن الَعطَايِيَّػػػِة، َوالتػَّػػػاظتِػػػنَ 
َقِم وَّاُد ِدينِػػػِو، َوُدَعػػػاُة َعَملِػػػِو، َوأَِطبَّػػػاُء ِسػػػَخاصَّػػػِتِو ِإالَّ أَفَّ الصِّػػػْنَف اأَلوََّؿ، أَُمنَػػػاُؤُه َوقُػػػػ

ػػػػُة اهللِ  اُسػػػػُو َعلَػػػػى  َخْلِقػػػػِو. َوالصِّػػػػْنُف الثَّػػػػاين نُػػػػَدَماُؤُه َوُحَكَمػػػػاُؤُه، َوُسؤَّ  اإِلميَػػػػاِف، َوُح َّ
ًفا ثَالِثًا.  والنَّاِعُتوَف نَِعيَمُو، اَل نَػْعِرُؼ ِصنػْ

َوأَمَّػػا ِمػػػْن طَلَػػػٍب َشػػػْيًئا ِمػػػْن َىػػػِذِه اآلثَػػػاِر، َوَنظَػػػَر يف َشػػػْيٍء ِمػػػْن ظَػػػاِىِر تَػْفِسػػػرِي 
َػا ُىػْم الُعَلَمػاُء بِػَأْمِر الُقْرآِف، َوتَػَفقََّو يف  َعاِة ِإىَل  اهلِل، ِإَّنَّ ، فَػَلْيَس ِمْن الد   اضَتاَلِؿ َواضَترَاـِ

اهلِل، َويَػْفِصُلوَف بَػنْيَ ِعَباِدِه ِعْنَدَما يَػَتَ اَدُلوَف يف ُدنْػَياِىْم، فَػُيِقيُموَف ُحْكَم اهلِل، فَػُهػم 
َرَجِة الثَّالِثَِة ِمْن َىَذا الدِّ   يِن.يف الدَّ
ثْػَنا  -َصلَّى  اهللُ َعَلْيِو َوَسػلََّم  -َوَجاَء َعْن َرُسوِؿ اهلِل  َمػا حُيَقِّػُق َمػا قُػْلنَػاُه، َحػدَّ
، َعػػْن (ٔ)َعػػْن زََكرِيَّػػا بِػػْن َأِ  زَايِػػَدة (ٕ)، حػػدثَنا ُسػػْفَيافُ (ٔ)بِػػَذِلَك َعْبػػداصتَبَّار بِػػُن الَعػػاَلء

                                                 

سكف مكة  .ىو عبد الجبار بف العالء بف عبد الجبار العطار أبو بكر البصري مولى  األنصار  (1)
روى  عنو مسمـ والترمذي والنسائي وروى  النسائي  .وروى  عف أبيو وابف عيينة وابف ميدي وغيرىـ

أيضا عف زكريا السجزي عنو وجماعة، قاؿ سممة بف شبيب عف أحمد: رأيتو عند ابف عيينة حسف 
ألخذ، وقاؿ أبو حاتـ: صالح الحديث وقاؿ مرة: شيخ، وقاؿ النسائي: ثقة، وقاؿ مرة: ال بيس بو، ا

ا سمعت ابف خزيمة يقوؿ: ما رأيت أسرع قراءة منو وذكره ابف حباف في الثقات وقاؿ: كاف متقنً 
ومف بندار. قاؿ محمد بف إسحاؽ السراج: مات بمكة أوؿ جمادى  األولى  سنة مائتاف وثماف 

 البف حجر« تيذيب التيذيب» (، 23/ 18البف خمكاف )« الوافي بالوفيات»وأربعيف. ينظر: 
(6 /124 .) 

 تقدمت ترجمتو.   (2)
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َفػػػة،َعػػػْن َأِ  ُجحَ (ٕ)بػػػن األََقمػػػر يِّ َعلَػػػ يػْ
َس   اِئِل الُعَلم   اَء، »َواَلػػػرْيِِه، َرفَػَعػػػُو، قَػػػاَؿع  (ٖ)

َمْعرِفَػػِة  َلِة الُعَلَمػػاِء تَِقػػُف َعلَػػى  ءَ ، فَِبُمَسػػا(ٗ) «وَخالِ  ِل الُحَكَم  اَء، َوَج  اِلِس الُكبَ   َراءَ 
                                                                                                           

، قاضي الكوفة، أخذ عف الشعبي، وخالد بف سممة،  (1) ىو: زكريا بف أبي زائدة اليمداني، أبو يحيى 
 وسعيد بف أبي بردة، ومصعب بف شيبة، وطائفة. 

، وعنو: ابنو ي ، وشعبة، والسفياناف، وابف المبارؾ، ويحيى  القطاف، ووكيع، وعبيد اهلل بف موسى   حيى 
 وأبو نعيـ. قاؿ أحمد: ثقة، حمو الحديث. 
: مات سنة تسع وأربعيف )الذىبي( ف الحديث، يدلس، قمتوقاؿ أبو زرعة: صويمح. وقاؿ أبو حاتـ: لي  

 (. 864/ 3بشار ) :ومائة. ينظر: تاريخ اإلسالـ ت
، قيؿ: الكوفي: أبو الوازع يىو عمى  بف األقمر بف عمرو بف الحارث بف معاوية اليمدانى  الوادع  (2)

، وعبد القاضيمسمـ، وشريح  أبيإنو أخو كمثـو ابف األقمر. روى  عف أسامة بف شريؾ، واألغر 
، ورقبة بف مصقمة، بف صالح بف حتى  ااهلل بف عمر بف الخطاب وآخروف. روى  عنو الحسف 

، واألعمش، وآخروف. وروى  عنو اإلماـ أبو حنيفة أيًضا. وقاؿ يحيى   بف معيف، اوسفياف الثورى 
: ي، وابف خراش، والدارقطنوالنسائي، ويعقوب بف سفياف، والعجميوأبو حاتـ،  : ثقة. وعف يحيى 

. ينظر: حاتـ: ثقة صدوؽ. روى  لو الجماعة، وأبو جعفر الط أبىثقة حجة، وعف  طبقات »حاوى 
 5« )سير أعالـ النبالء»(، 22/323وتيذيب الكماؿ )« تيذيب الكماؿ»(، 311/  6« )ابف سعد

 /313 .) 
ب د الم و ، ويقاؿ: وىب ب ف وىب، و ى و  وىب الخير السوائي،   (3) ىو: أ ب و جحيفة  السوائي: وىب ب ف ع 

ك اف  لعامر ب ف صعصعة خمسة بنيف، ى و  مف ولد حرثاف ب ف سواءة ب ف عامر ب ف صعصع ة، و 
أعقب منيـ أربعة: سواءة ب ف عامر، وىالؿ ب ف عامر، ونمير ب ف عامر، وربيعة ب ف عامر، وعمرو 

، «اإلنباه ع ف  قبائؿ الرواة»ب ف عامر، ولـ يعقب ع م رو. وقد ذكرنا قبائؿ قيس وشعوبيا ف ي كتاب 
ك اف  مف صغار الصحابة، ذكروا أف  نزؿ أ ب و جحيفة الكوفة، وابتنى  بيا د م ى   اًرا، و  ر س وؿ الم و  ص 

م ـ   س  م ي و  و  ـ   الم و  ع  م  س  م ي و  و  م ى  الم و  ع   توفي وأبو جحيفة لـ يبمغ الحمـ، ولكنو سمع مف رسوؿ اهلل ص 
م ى  بيت الماؿ بالكوفة، وشيد معو مشاىده كم ك اف  عمي قد جعمو ع  يا. ينظر: وروى  عنو. و 

 (. 55/ 7(، اإلصابة في تمييز الصحابة )1619/ 4االستيعاب في معرفة األصحاب )
( 133/ 22( والطبراني في الكبير ) 26122) أخرجو ابف أبي شيبة في المصنؼ ابف أبي شيبة (4)

( برقـ 125/ 22بف كييؿ بو وىذا مرفوعا، وأيضا في الكبير )ا( مف طريؽ سممة 354برقـ )
 ا. (  موقوفً 324، 333)

أي « وخالط الحكماء»( في شرح الحديث: وقولو 123)ص:  «معاني األخبار»وقاؿ الكالباذي في 
الحكيـ ىو المصيب في أقوالو، والمتقف ألفعالو  معيـ في كؿ وقت فإف   ف  داخميـ واختمط بيـ، وك  

قواليـ، أابتيـ في خالقيـ، وانتفع بإصأخذ محاسف أوالمحفوظ في أحوالو فمف خالطيـ وداخميـ 
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أَْمػػػِر اهللَ يف ُحػػػُدوِدِه َوَأْحَكاِمػػػِو، فَػَهػػػَذا ذَتََرتُػػػِو، َوػَتُْصػػػوُؿ َمػػػا يَػػػرُِد يف يَػػػِدَؾ، َوُىػػػَو أَْمػػػٌر 
 الثَّاين، َوالثَّاين يف َجْنِب اأَلوَِّؿ. [/أ7]َعِظيٌم مبََكانِِو، َوَلِكْن َيْصُ ُر يف َجْنب

ُعوا َعَلْيِو ِمْن ْطلِ وَف ِإلَْيَك َأْسرَاَر اضِتْكَمِة، َوُىَو َما أُ َومبَُخالََلِة اضُتَكَماِء يُػْفضُ 
ُعُيوِب النػَّْفِس، َوَدقَاِيِق الورَِع، َوَصَفاِء الصِّْدِؽ َوُرْؤيَِة الَعطَايَا، َوَتْدِبرِي اهلِل ِفيِو، 

َنَك َوبِيَػَنُو َوَجَد الَقْلُب َمرَْكًبا اطتُلَُّة بَػيػْ  َوِإَذا كَْ جُتَاِلْسُهْم وَكَْ خَتَالِْلِهْم، فَِإَذا َجَرتِ 
َمْأنِيَنِة َوُمْستَػْوَدًعا، َوَوَجَدْت اضِتْكَمُة َمْأَمنَػَها، فَػَرتَػَعْإ يف رِيَاِضَها َعَلى  الط  

ُر َمْوُجوٍد ِعْنَد َىَذا،  اضُتَكَماَء. فَِلَذِلَك قَاَؿ َخاِللِ  واظتسئوِؿ َعن الِعْلِم اَليػْ
َومبَُ اَلَسِة الُكبَػرَاِء مَيُوُت ِمْنَك ُكل  َداِء َدفػَّنْيِ، أُولَِئَك قَػْوـٌ َتَكبػَُّروا يف ِكرْبِيَاِء 
اهلِل، فَاْعتَػز وا بِِعزَِّة اهلِل، َوالنُوا طِتَْلِقِو ِبَرزْتَِتِو َوَلطَُفوا يف ُلْطِفِو، َوَتَطهَُّروا بُِقَرِب 

 اضِتْكَمِة الُعْلَيا. نَػزَاَىِتِو، فَػُهْم أَىَّلُ 
َواضَتَكَمُة ِحْكَمَتاِف، َكَما َأفَّ الِعْلَم ِعْلَماِف; ِعْلٌم بِاهلِل، َوِعْلٌم بَِأْمِر اهلِل، 
َها، َفَكَما َأفَّ  َها، َواضِتْكَمُة َما َبَطَن ِمنػْ َوِلُكلِّ ِعْلٍم ِحْكَمٌة، َوالِعْلُم َما َظَهَر ِمنػْ

َة ِحْكَمَتاِف، ِحْكَمٌة يف الِعْلِم بِِو، َوِىَي اضِتْكَمُة الُعْلَيا، الِعْلَم ِعْلَماِف، فَاضِتْكمَ 

                                                                                                           

م ـ  « سائؿ العمماء»ب بيـ في مختمؼ أحواليـ. وقولو: وتيذ   س  م ي و  و  م ى  الم و  ع  عمى   تنبيو منو ص 
، كينو يقوؿ:  ، وفيما بينؾ وبيف خمؽ اهلل تعالى  صالحيا فيما بينؾ وبيف اهلل تعالى  أحكاـ األمور، وا 

 دمو العمـ بيا فتصح. عمالؾ عمى  تقأقدـ العمـ عمى  العمؿ لتكوف 
ا، والعمماء سائال ومتعممً  اا عالمً ا دوف وقت كينو يقوؿ: كف أبدً لـ يجعؿ لو وقتً « سائؿ العمماء»وقولو: 

حكاـ، ومعرفة الحالؿ العمـ إذا أطمؽ أريد بو عمـ الفقو الذي ىو عمـ األ الفقياء ألف   ـ  طمقوا في  أ  إذا 
يقاؿ: عمـ الكالـ، وعمـ القرآف، وعمـ الحديث، وعمـ المغة،  ةوالحراـ، وأما سائر العمـو فإنيا مقيد

وكذلؾ جميع العموـ، فإنيا تقيد بذكر يخصو بو، وكذلؾ العمماء إذا أطمؽ كاف المفيـو بو الفقياء، 
، فإنما يقاؿ ىذا قوؿ المتكمميف، وقاؿ فيو المفسروف: وكذا يقوؿ  فيما سائر العمماء سائر العمـو

ويوف: وبو قرأ في القرآف، ينسب أىؿ كؿ نوع مف العمـ إلى  ما ينتحمو، فالعمماء ح  الن  غويوف، وقاؿ الم  
 اسـ يختص بو الفقياء عند اإلطالؽ. 
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 .(ٔ)َوِحْكَمٌة يف الِعْلِم بَِتْدِبريِِه َوُصْنِعوِ 
ْ َتبػَ  

ُ
ْ َذبُوَف ِإلَْيُو اظت

ُ
َف َعَلى  َطرِيِق اأَلْولَِياِء نَاُلوا ِمْنُو اضَتَكَمَة وْ َوالُكبَػرَاُء اظت

نْػَيا، َوِىَي عُ  الَعطَايَا، َواأَلوَُّلوَف  ُيوُب النػَّْفِس، َوَعِلُم الصِّْدِؽ يف أُُمورِِه َوُرْؤيَةُ الد 
الُكبَػرَاُء قَػْوـٌ ؾَتََباُء َعْن فَػْرَدانِيَِّتِو يَػْنِطُقوَف، َوِإىَل  َوْحَدانِيَِّتِو يَػْنظُُروَف، َوُىْم تَابَػُعو 

 مْ هُ تػُ ى  َطرِيَقِتِو، فَِإنػَُّهْم َوَطَهار م َونزاىَ َعلَ  -َصلَّى  اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ  -ػُتَمَّدٍ 
ِؽ التػَّوَك ِل َوَحسَِّن إِلَْيُو بِالتػَّْعِظيِم َلُو َواإِلْجاَلِؿ َوثَِقِة الط   مْ هُ اعُ طَ َوانقِ  َمْأنِيَنِة، َوَصدِّ

َلُعوا َعَلْيِو ِمْن َمَنازِِؿ ُه يف َخْلِقِو، ؽتَّا ِاطَّ الظَّنِّ َوِعَظِم اآلَماِؿ َواْلَفْهِم َعْنُو َتْدِبريَ 
 َلُو بِالسَِّكيَنِة، َوالتػَّْوِقرِي َلُو ِبَوقَارِِه. [/ب7]الُقْربَِة، َوغَتَاِلِس اطتَاصَِّة واإِلْخَباتِ 

، َوَرَدَعٌة لِلُمتَػَهاِفِتنَي  فََأمَّا الُعَلَماُء بَِأْمِر اهلِل فَػُهم َحَ زٌَة بَػنْيَ اضَتاَلِؿ َواضَترَاـِ
، فَػُهم ُيِشريُوَف َعَلى   ِإىَل   النَّاِر ِإَذا جَتَاَذَبْإ أَْيِدي اضُتَرَصاِء الس َفَهاِء يف َىَذا اضُتطَاـِ

َعَلْيِو  -ِمْن َشْأِف َداُووَد  -تَػَعاىَل   -اضُتكَّاـِ بَِفْصِل اطِتطَاِب، فَػُهَو َما ذََكَر اهلُل 
ـُ  ، َواضِتْكَمَة، َوَفْصَل اطِتطَاِب، فَػَقاَؿع َفَ َمَع َلُو الثَّاَلَثع الن بُػوَّةَ  -الَساَل

                                                 

: "  -وفصؿ الخطاب" فيو مسيلتاف: األولى  : (162/ 15) هتفسير قاؿ القرطبي في   (1) قولو تعالى 
. قتادة: ي. مجاىد: الد  الس   ووآتيناه الحكمة" أي النبوة، قال عدؿ. أبو العالية: العمـ بكتاب اهلل تعالى 

مي وقتادة: يعني الفصؿ م  السنة. شريح: العمـ والفقو. " وفصؿ الخطاب" قاؿ أبو عبد الرحمف الس  
في القضاء. وىو قوؿ ابف مسعود والحسف والكمبي ومقاتؿ. وقاؿ ابف عباس: بياف الكالـ. عمي بف 

عي واليميف عمى  مف أنكر. وقالو شريح والشعبي وقتادة أيضا. أبي طالب: ىو البينة عمى  المد
وقاؿ أبو موسى  األشعري والشعبي أيضا: ىو قولو أما بعد، وىو أوؿ مف تكمـ بيا. وقيؿ: " فصؿ 
الخطاب" البياف الفاصؿ بيف الحؽ والباطؿ. وقيؿ: ىو اإليجاز بجعؿ المعنى  الكثير في المفظ 

مدار الحكـ عميو  قواؿ متقارب. وقوؿ عمي رضي اهلل عنو يجمعو، ألف  القميؿ. والمعنى  في ىذه األ
. الثانية قاؿ القاضي أبو بكر بف العربي: فيما عمـ القضاء  -في القضاء ما عدا قوؿ أبي موسى 

د، غير معرفة األحكاـ والبصر بالحالؿ فمعمر إليؾ إنو لنوع مف العمـ مجرد، وفصؿ منو مؤك  
وأعممكـ بالحالؿ والحراـ معاذ بف جبؿ" وقد يكوف الرجؿ  " أقضاكـ عمي  والحراـ، ففي الحديث

 ا بالحالؿ والحراـ، وال يقوـ بفصؿ القضاء. ا بيحكاـ األفعاؿ، عارفً بصيرً 



934 

 

 
 م9119لعام  –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

َناُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخطَابِ ) الَعَلُم بِاهلِل ظَاِىرًا  ىيَ ، فَالن بُػوَُّة (ٔ)( َوآتَ ي ْ
َوبَاِطًنا، َواضِتْكَمُة َعِلُم الصِّْدِؽ َوالصََّفاِء، َوَفصَُّل اطِتطَاِب ُىَو َعِلُم اأَلْحَكاـِ يف 

، فَػَلْم يَػَزِؿ اأَلْمُر َعَلى  َىَذا ِتَْمِد اهلِل َونِْعَمِتِو، َفَكاَف ُكل  ِصْنٍف (ٕ)اأَلْمِر َوالنػَّْهيَ 
ُهْم َمْعلُ  ـِ ِمنػْ يِن، يُِقر  بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض بِالَفْضِل َوالتػََّقد  َحسَّ  بَػُعَد  وًما ِمْن َىَذا الدِّ

نْػَيا  الَعْهُد، َوطَاَؿ َعَلْيِهم اأَلَمُد، َوِقَسِإ الُقُلوُب، َوَظَهَرِت الِفنَتُ، َوِاْستَػْوَلِإ الد 
 الَيِقنَي.َوػَتَبَّتُػَها َعَلى  قُػُلوِب اطتَْلِق، فَِافْػتَػَقُدوا 

مُثَّ الُعَلَماُء الس وُء تَػَزيػَُّنوا ِبَشْيٍء ِمْن ظَاِىِر َىَذا الِعْلِم تَػَفق ًها، َوآَخُروَف 
حَيَْفظُوَف َأَسانِيَد َىِذِه اآلثَاِر، َوَعَدَد ُوُجوِه ُرَواِ َا، َونَػْقَد الرَِّجاِؿ َوزِيَافَػتَػَها، َوَقْد 

ُهْم َمَعانِيَها َوأَلْ  َفاظَُها، َفَكْم ِمْن َحِديٍث بِتَػَ ري ِ َكِلَمٍة يَػتَػَ يػَُّر َعامَُّة َمْعىَن  َضاَعْإ َعنػْ
اضَتِديِث، فَػَقد َأْاَُلوا َىَذا النػَّْقَد، َوأَقْػبَػُلوا َعَلى  نَػْقِد الرَِّجاِؿ، َوُفاَلٌف َعْن ُفاَلٍف 

نْػَيا َوأَْىِلَها، وختاًل عَتَا، اَلرِيٌب، مُثَّ يَػْرُووَف َما َزيػَُّفوُه َوأَْنَكُروُه، وَُكل  َذلِ  َك تُػَزيػ ًنا لِلد 
َنِهْم َما  َوتَآُكاًل بِِو، َوِنريَاُف اضَتَسِد َوالطَّْعِن ِمْن بَػْعٍض َعَلى  بَػْعٍض ُمتَػَوقَِّدٌة ِفيَما بَػيػْ

ا ِفْقًها، َوِإمَّا َحِديثًا، ُىْم ِلَ رْيِ اهلِل َعِمُلوا، َحرَُّفوُه َواِْلتَػَقطُوا َشْيًئا ِمْن َمادَِّة الِعْلِم، ِإمَّ 
رًا، يَػَرى  َأَحُدُىْم أَنَُّو اَل يُػَوازِيِو َأَحٌد ِإْعَ ابًا مبَا أُْعِطي  ،فَػَقْد َرَفَع ِبِو رَْأَسُو ُمَتَصدِّ

يِن، وََكَذِلَك ِعْنَد  [/أ8]َوػَتُْصوُؿ َما ِعْنَدُه اَل حَيصُِّل أَْلَف َمْسأَلٍة ِمْن ُأُصوؿِ  الدِّ
اآلَخِر ِمْن اآلثاِر ؿَتَْوُه، فَػُهَو َمْشُ وٌؿ َدْىرَُه هِبََذا يف اطتَْلِق، يُوُموَف للَخْلِق  الصِّْنفِ 

ِإىَل  الصَّْوـِ َوالصَّاَلِة َوأَنْػَواِع الِعَباَدِة َوطََلِب الَفَضاِيِل، َويُوِاُونَػُهْم َأفَّ َىَذا اَلايَُة 
ُهْم الطَّرِيَق، َوُقطَّاُع َطرِيِق الِعْلِم، َوُمْنتَػَهى  الطََّلِب، َقْد َحيػَّ  ُروا اطتَْلَق، َوَسد وا َعَليػْ

َساِفرِيَن ُمْستوجُبوفَ 
ُ
الَقْتَل َوالصَّْلَب ِإَذا قَػتَػُلوا َوَسَلُبوا، َىَكَذا َجَري ُحْكُم اهلِل  اظت

                                                 

 [. 22]ص:  (1)
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َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَن اللََّو َوَرُسوَلُو )ِفيُو، مُثَّ قَاَؿع 
َفْوا  ُلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تُ َقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو يُ ن ْ َفَساًدا َأْن يُ َقت َّ

   (ٕ) عز وجل َفَما ظَن َك مبَْن َقَطَع َطرِيَق الِعَباِد ِإىَل  اهللِ    (ٔ) (ِمَن اأْلَْرضِ 
َا ُىْم قَػْوـُ ُسفٌَّر ِإىَل  اآلِخرَِة، َماَذا حيَِل  ِبِو اَلًدا، فَالتػََّزي ُن هِبََذا الِفْقِو  َوِإَّنَّ

َقايِيِس َوِاْضِطرَاِب الصَّْوِت َعَلى  َمَناِظرٍِة لِلُمَ الََبِة، فَػَلْو ُشْهرٌَة، َوَدْىرُ 
َ
ُه يف َضْرِب اظت

ًدا َقط  َوُىَو يُرِيُد ِعزَّ اضَتقِّ َوِإْظَهارَُه، اَل ُمَ الََبَة َفكِّْر يف نَػْفِسُو َىْل نَاَظَر َأحَ 
 َلَوَجَد اأَلْمَن ِفيِو َضيػًِّقا َعَلْيِو، َقْد َبَطَل ُعَمرُُه يف ِمْثِل َىَذا. ؟َصاِحِبوِ 

ُتَػَزيُِّن بِاأَلَسانِيِد شُ 
َسانِيِد َوَدْىرُِه يف َتْصِنيِف األَبْػَواِب َوِسَياَقِة األَ  ًة،ْهرَ واظت

ِثنَي، فَِإْف َوَجدَ  َحدِّ
ُ
ِذ بَأَساِمي اظت حديثًا َعْن بَػْعِض َمَشاِيَخ  َوتَػْزيِيِف الرَِّجاِؿ والتػََّلذ 

َحدِِّث، َوَحدََّث َعْنُو، 
ُ
َعُو َعْن َبْصَري  أَْو َكَويف  أَْو َشاِمي  آثَػَر ذِْكر اظت بَػَلِدِه مُثَّ شتَِ

بَػَلِدِه، َيْسطُو ِبَذِلَك َعَلى  نَُظرَايِِو، َفَمْن حُيِْصي َذا اأَلْمِر  َوَرْفَض َىَذا الشَّْيِخ ِمنْ 
 الَِّذي ُىْم ِفيُو?

َل ُ  عْلِمهْم، َقْد  فََأْعَماعُتْم َوَأْخاَلُقهْم وََشَايُِلهم َحَسَب َما ُىْم ِفيُو، َوَمبػْ
ُهْم َطرِيَق الُعُبوَدِة، َوُىمْ  رٍَة، َوأَبْػَعُد مْن الُعُبوَدِة،  حيػَُّروا اطتَْلَق، َوَقطَُعوا َعَليػْ َأَشد  َحيػْ

،  ذِ يَػْبتَػُ وَف الر َخَ ، َويَػْلَتِقطُوَف َذلََّة الُعَلماِء؛ يَػتَِّخُذونَػَها ِديَنا ِمْن التلذ   أَلِ
َ
بِاظت

                                                 

 . [33]المائدة:  (1)
م س وا 61ابف القيـ في الفوائد )ص:  يقوؿوفي ىذا المعنى    (2) عمى  ب اب ال جن ة (: فع م م اء السوء ج 

وا ق ال ت ف كمما ق ال ت أ ق و اليـ لمن اس ىمم   ،يدعوف  إ ل ي ي ا الن اس بيقواليـ ويدعونيـ إ ل ى  الن ار بيفعاليـ
ن ي ـ ًقا ك ان وا أوؿ المستجيبيف ل و  في  ف   ،أفعاليـ ال  تسمعوا م  ور ة أد   ـ  م و ك اف  م ا دعوا إ ل ي و  ح  ء ال  ف ي الص 

ق يق ة ق   ف ي ال ح  ّطاع الّطرؽ إ ذا ك اف  اهلل و حده حظؾ ومرادؾ فالفضؿ ك مو ت ابع ل ؾ يزدلؼ إ ل ي ؾ أ ي و 
ق وؼ ع ن ؾ ن و  فالفضؿ م و  ه  ت ابع ل و  فعؿ مف أ فعالو  ؛أ ن و اعو تبدأ ب و  و ا  ذا ك اف  حظؾ م ا تن اؿ م  أل  ن و  ب ي د 

بطر يؽ الضمف والتبع و ا  ذا ك اف  ال فضؿ مقصودؾ لـ يحصؿ اهلل  ف إ ذا حصؿ ل ؾ حصؿ ل ؾ ال فضؿ
 . بطر يؽ الضمف والتبع
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اأَلْشرِبَِة الرَِّديَِّة،  [/ب8]َوُصْحَبِة الس ْلطَاِف ُمَساِعًدا َلُو َعَلى  َجْورِِه، َوتَػَعاِطي َىِذهِ 
نْػَيا، ِمْن ُكلِّ اَلث  َوشَتنْيٍ، مَثَّ َأْعَماعُتْم يف ِديِنِهْم   والتََّحاُرِص َعَلى  ُحطَاـِ الد 
، َأَخاُؼ َأْف َيُكوَف الره يف الِقيَمِة، فَػَلْو َكاَف  َكَحاِطِب اللَّْيِل، َحَياَرى  ُسَكاَرى 

ْهِلَكِة، فَػْهٌم يهم أَنْػُفَسهْم َلَكاَف َىيػِّنً 
ُ
ا، َوَلِكن َأْحَرُقوا َىَذا اطتَْلَق هِبَِذِه السِّريَِة اظت

 دروَف اطتَْلَق َعَلى  َما كَْ يَْأَذْف بِِو اهللُ، أََعاَذنَا اهللُ َوِإيَّاُكْم ِمْن ُسوِء الَعَواِقِب.
َعَلى   ُدَعاةٌ  -تَػَعاىَل   -اِد ِإىَل  اهلِل? قَاَؿ لِلوِ بَ قَاَؿ َلُو قَاِيٌل، َوَما َطرِيُق العِ 

نْػَيا يف تَػْنزِيِلِو َوَذمََّها َوَضَرَب عَتَا مثاًل يَػْعِقُلوَف َحاعَتَا، فَػَقاَؿ  َضْربَػنْيِ، فَػَوَصَف الد 

ع  َماِء فَاْختَ َلَط ِبِو نَ َباُت )تَػَعاىَل  نْ َيا َكَماٍء َأنْ َزْلَناُه ِمَن السَّ ِإنََّما َمَثُل اْلَحَياِة الدُّ

ُرونَ )ِإىَل  قَػْولِِوع   (ضِ اأْلَرْ  ، فَػَفَصَلَها ثَػَناًء َوَذم ا، مُثَّ َدَعاُىْم (ٔ) (ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ

اَلمِ  َواللَُّو يَْدُعو ِإَلى َدارِ )َعَلى  ِإْثِر َذِلَك فَػَقاَؿع  ، َوَوْصُف َداَر السَّاَلـِ (ٕ)(السَّ
َها، فَػَهِذِه َدْعَوٌة، مُثَّ َدَعاُىْم َدْعَوًة، فَػَقاَؿ  َوَما ِفيَها يف َسايَِر الس َوِر، َيَشوِّقَػُهْم إِلَيػْ

ع  يَاَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّو َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما )تَػَعاىَل 

 ، فََأىُل الَيِقنِي َقْد َحِيَيْإ قُػُلوبُػُهْم بِِو َلمَّا َأَجابُوا ِصْدقًا.(ٖ)  (ُيْحِييُكمْ 
  

                                                 

 [. 24]يونس:  (1)
 [. 25]يونس:  (2)
 [. 24]األنفاؿ:  (3)
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; َطرِيٌق َمَع ااِلْلِتَفاِت ِإىَل  الثػََّواِب -تَػَعاىَل   -فَػَهَذاِف َطرِيَقاِف لِلِعَباِد ِإىَل  اهللِ 
اِد بَّ َوالطَّرِيُق اأَلْعَظُم َطرِيُق العُ ، َوِفيِو َمْشَ َلٌة َعِظيَمٌة َوَحْ ٌب َعْن اهلِل، (ٔ)َوالِعَقابِ 

إِلَْيِو، ُمْسَتِقيًما ِمْن اَلرْيِ تَػْلِويٍَة َواَل تَػْعرِيٍا َعَلى  َشْيٍء َحسَّ  َيُكوَف بِِو تَػَعل ُقُو، 
ـَ عَتَا. ، اَل اِْنِفَصا  ُمْسَتْمِسًكا بِالُعْرَوِة الُوثْػَقى 

اِعي إِلَْيِو َعَلى  طَ  رِيِق الثػََّواِب َوالِعَقاِب َأْف يَْدُعَوُىْم ِإىَل  أَْمرِِه َفِمْن َشْأِف الدَّ
َرُىْم ثَػَوابَُو َوِعَقابَُو َكْي يَُدارِي نُػُفوَسُهْم ِبَذِلَك، فَِإفَّ النػَّْفَس تَػهَ  ش  َونَػْهِيِو، َويُذَكِّ

اِعي إِلَْيُو َعَلى  َسبِ  َقِمُع لِلِعَقاِب، َوِمْن َشْأِف الدَّ َيْدُعَو  يِل ااِلْنِفرَاِد َأفْ لِلثػََّواِب َوتَػنػْ
ُْم َعَلى  تَػْرِؾ ِاْخِتَياِر اأَلْحَواِؿ، َوَرْفِض  التََّمل ِك َوااِلْقِتَداِر،  [/أ9]ِإىَل  الُعُبوَدِة، َويَُدعتَّ

 نُػُفوُسُهْم ِبَذِلَك، مُثَّ  ُىْم ِإْحَسانَُو َوِمنَػَنُو; َكْي تَػتَػَعلَّقَ َوطَْ ي الشََّهَواِت، َويُذَكِّرَ 
َما أْبَدي ِمْن اعتَْيَبِة،  وِّ دُ َدِْذبُػُهْم ِمْن َذِلَك ِإىَل  آاَليِِو َوِصَفاِت ُمْلِكِة َورُبُوبِيَِّتِو، َوبُ 

ًيا ِمْن َسْبِيِو، َوَقْد َكانُوا  َحسَّ  تَػَناَلُو نُػُفوُسُهْم، َوَتِطيشَ  إِلَْيُو ُعُقوعُتُْم، فَػَيُكونُوا َسبػْ
بَاقًا، َسَباُىْم َوَردَُّىْم ِإىَل  َمْواَلُىْم، فَػَهُؤاَلِء َأِطبَّاُء اطتَْلِق، َولِلُقُلوِب َصَياِقَلٌة، إَعِبيًدا 

ِثنَي َصَياِدَلٌة، َوُىْم ُكل ُهْم َعَلى  بَاِب  َحدِّ
ُ
ْنَتِحَلِة عِتََذا الِعْلِم ِمْن الُفَقَهاِء َواظت

ُ
َوَسايُِر اظت

ِلِك يَػْنَتِ ُعوَف َسْيبَ 
َ
ُو، َوُىْم ُكل ُهْم َأْىُل ِصْدٍؽ َوِإْخاَلٍص، فَاُْنظُْر اآلَف أَْيَن َمْوِقُع اظت

ِلكِ 
َ
 .َىُؤاَلِء يف ِصْدِقِهْم َوِإْخاَلِصهْم َمْن َىُؤاَلِء اأَلِطبَّاِء ِعْنَد اظت

ابِ   َتمَّ الِكَتاُب بَِعْوِن الَمِلِك الَوىَّ
ٍد وآِلِو َوَصْحَبِو َوَسلِّْم.َوالَحْمُد هلِل َوْحَدُه، َوَصلَّٰى اهلَل عَ   َلٰى َسيِِّدنَا ُمَحمَّ

  

                                                 

فيىؿ االلتفات إلى  الثواب والعقاب في الحياء مف الفرؽ : (342/ 1) «النوادر»قاؿ المصنؼ في  (1)
وىرب مف  ،نفوسيـ لـ تسمح بالعبودة لربيا إال باسترواح إلى  الثواب ا ألف  إلى  القدـ بيف يديو غدً 

وليست عبودة األنبياء وال الصديقيف وال األولياء عمييـ  ،العذاب، فيذه عبودة برشوة وعربوف
ا السالـ، فجعؿ حظوظ بني إسرائيؿ عمى  قموبيـ في دار الدنيا حقوقو وعيده وفي اآلخرة جنانو ثوابً 

وحظوظ ىذه األمة عمى  قموبيـ في دار الدنيا جاللو وعظمتو  ،و والوفاء بعيدهلرعاية حقوق
وسمطانو ومعرفة آالئو وفضمو ورحمتو وفي اآلخرة قربو ورفع الحجاب فيما بينو وبينيـ وقدميـ في 

 . وأخرىـا وأخرنا وقدمنا في الجنة دخوالً الدنيا خروجً 
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 ثبت المراجع
 

 قرآف الكر  ال (ٔ)
ىػػ(،  ٕ٘ٛاإلصابة يف دتييز الصحابة، تأليف/ ابن ح ر العسػقالين )ت  (ٕ)

وهبامشو كتاب االستيعاب البػن عبػدالرب، مطبعػة السػعادة ػ مصػر، الطبعػة 
 ىػ(.  ٕٖٛٔاألوىل  )

األعالـ للزِّرِْكلي، دار العلم للماليني لبناف، الطبعة اطتامسة عشر،  (ٖ)
 ـ. ٕٕٓٓط

اإلصابة يف دتيز الصحابة البن ح ر العسقالين، حتقيق طو ػتمد الزي   (ٗ)
 ىػٖٛٛٔمكتبة الكليات األزىرية القاىرة 

 ىػ.  ٛٓٗٔنشر دار اصتناف. الطبعة األوىل   األنساب للسمعاين (٘)
العروس من جواىر القاموس، مرتضى  الزبيدي، حتقيق غتموعة من تاج  (ٙ)

 احملققني، دار اعتداية، بدوف تاريخ. 
تاريخ اإلسالـ ووفيات اظتشاىري واألعالـ، الذىيبع حتقيق/ بشار عواد  (ٚ)

 ـ. ٖٕٓٓمعروؼ، دار ال رب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل  
 طبعة دار الفكر تاريخ دمشق البن عساكر (ٛ)
تفسري القرآف الكر ، ابن كثري، طبعة جديدة مصححة ومنقحة  (ٜ)

صححها صتنة من األساتذة اظتختصني بإشراؼ الناشر دار اطتري، الطبعة 
 ـ. ٜٜٔٔىػ/ٕٔٗٔالثانية 

 ، دار الكتاب اإلسالمي، القاىرةالبن ح ر«  ذيب التهذيب (ٓٔ)
 ػػػذيب الكمػػػاؿ يف أشتػػػاء الرجػػػاؿ، تػػػأليف/ اضتػػػافظ رتػػػاؿ الػػػدين أ  اضت ػػػاج  (ٔٔ)

ىػػػ(، حتقيػػق الػػدكتور/ بشػػار عػػواد معػػروؼ، مؤسسػػة  ٕٗٚيوسػػف اظتػػزي )ت 
 ـ(. ٜٛٛٔىػ ػ  ٜٓٗٔالرسالة ػ بريوت، الطبعة الثانية )
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 ػػػذيب الل ػػػة، أبػػػو منصػػػور ػتمػػػد بػػػن أزتػػػد األزىػػػري، حتقيػػػق ػتمػػػد بػػػن  (ٕٔ)
عبػػػػداظتنعم خفػػػػاجي وػتمػػػػد فػػػػرج العقػػػػة، مراجعػػػػة علػػػػي الب ػػػػادي، الػػػػدار 

 اظتصرية للتأليف والرترتة، مطابع سبل العرب. 
 ىػٖٚٛٔب ية اظتلتمس، البن حيي، دار الكتاب العر  القاىرة  (ٖٔ)
باد، ابن القيم، مؤسسة الرسالة، بريوت، زاد اظتعاد يف ىدي خري الع (ٗٔ)

مكتبة اظتنار اإلسالمية، الكويإ، الطبعة السابعة والعشروف 
 ـٜٜٗٔىػ/٘ٔٗٔ

السحب الوابلة علي ضرايح اضتنابلة، ػتمد بن عبداهلل الن دي، مكتبة  (٘ٔ)
 ىػٜٓٗٔاالماـ أزتد طع األوىل  

د شاكر وآخرين، سنن الرتمذي، ػتمد بن عيسى  بن سورة، حتقيق أزت (ٙٔ)
 دار إحياء الرتاث العر  بريوت لبناف، وطبعة دار اإلرشاد زت . 

سري أعالـ النبالءع َشس الدين أبو عبداهلل ػتمد بن أزتد الذىيب،  (ٚٔ)
ىػ(، غتموعة من احملققني بإشراؼ الشيخ/ شعيب ٛٗٚاظتتويفع )

 ـ. ٜ٘ٛٔىػ، ٘ٓٗٔ، ٖاألرناؤوطع الناشرع مؤسسة الرسالة، ط
شذرات الذىب يف أخبار من ذىب، ابن العماد اضتنبلي، حتقيقع ػتمود  (ٛٔ)

 ىػ. ٙٓٗٔوشعيب األرناؤوط، ط دار ابن كثري، 
 السنة للب وي، حتقيق شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة. بريوت. شرح  (ٜٔ)
الصحاح تاج الل ة وصحاح العربية، اظتؤلفع أبو نصر إشتاعيل بن زتاد  (ٕٓ)

ع اصتوىري  حتقيقع أزتد عبد ال فور عطار،  ىػ(ٖٜٖالفارا  )اظتتوىف 
 ـ ٜٚٛٔػ، ٗطبريوت  -الناشرع دار العلم للماليني 

صحيح مسلم، القشريي، حتقيق ػتمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  (ٕٔ)
 الكتب العربية، فيصل اضتليب 
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 طبقات اضتنابلة البن أ  يعلي، دار اظتعرفة، بريوت.  (ٕٕ)
-قاموس احمليط، الفريوز آبادي، التحقيق يف دار إحياء الرتاث العر  ال (ٖٕ)

 بريوت لبناف 
ىػ، تع عبدالرزتن بن قاسم، غتمع اظتلك  ٖٛٚالفتاوى  البن تيمية  (ٕٗ)

 ىػ. ٙٔٗٔفهد، اظتدينة اظتنورة 
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أزتد العسقالين الشافعي، دار  (ٕ٘)

 ىػ. ٜٖٚٔوت اظتعرفة، بري 
ل يف اظتلل واألىواء والنحل، ابن حـز األندلسي، دار اظتعرفة، صَ الفِ  (ٕٙ)

 . ىػ ٜٖ٘ٔبريوت، الطبعة الثانية 
الفوايػػد، ابػػن القػػيم، دار الكتػػب العلميػػة، بػػريوت، لبنػػاف، الطبعػػة الثانيػػة،  (ٕٚ)

 ـ. ٖٜٚٔىػ/ٖٜٖٔ
بو ػتمد الطيب بن عبد اهلل بن أزتد ، أقالدة النحر يف وفيات أعياف الدىر (ٕٛ)

ُع  بوع بو رتعة مكري / ؟،بن علي باؼترمة، اعِت راين اضتضرمي الشافعي
، ، جدة –الناشرع دار اظتنهاج ، خالد زواري  -ىػ  ٕٛٗٔالطبعةع األوىل 

 ـ ٕٛٓٓ
كتاب العني، اطتليل بن أزتد الفراىيديع حتقيق د/ مهدي اظتخزومي،  (ٜٕ)

 امرايي، دار ومكتبة اعتالؿد/ إبراىيم الس
كشف الظنوف عن أسامي الكتػب والفنػوف، مصػطفى  بػن عبػداهلل الشػهري  (ٖٓ)

، بريوت.   تاجي خليفة، مكتبة اظتثىن 
 ىػ. ٗٔٗٔلساف العرب، ابن منظورع دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة  (ٖٔ)
لسػػػػػاف اظتيػػػػػزافع شػػػػػهاب الػػػػػدين أ  الفضػػػػػل أزتػػػػػد بػػػػػن علػػػػػي بػػػػػن ح ػػػػػر  (ٕٖ)

ىػػػػػ(، منشػػػػورات مؤسسػػػػة األعلمػػػػي للمطبوعػػػػات، ٕ٘ٛالعسػػػػقالين، ت )
 ـ(. ٜٔٚٔ -ىػ ٜٖٓٔبريوت، لبناف، الطبعة الثانية )
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عامر اصتزار، دار الوفاء،  –غتموع الفتاوى  ابن تيمية، حتقيق/ أنور الباز  (ٖٖ)
 ـ. ٕ٘ٓٓ/ىػٕٙٗٔالطبعة الثالثة، 

مرقاة اظتفاتيح شرح مشكاة اظتصابيح، اظتال علي القاريع دار الفكر،  (ٖٗ)
 ـٕٕٓٓىػ/ٕٕٗٔبريوت، لبناف، الطبعة األوىل  

اظتستدرؾ على  الصحيحنيع اضتاكم، حتقيق/ مصطفى  عبدالقادر عطا،  (ٖ٘)
 ـ. ٜٜٓٔىػ/ٔٔٗٔدار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل  

ح اظتنػػػػري يف الريػػػػب الشػػػػرح الكبػػػػريع اظتؤلػػػػفع أزتػػػػد بػػػػن ػتمػػػػد بػػػػن علػػػػي اظتصػػػػبا  (ٖٙ)
ع ؿتػػػػػو  ىػػػػػػ(، الناشػػػػػرع اظتكتبػػػػػة ٓٚٚالفيػػػػػومي مث اضتمػػػػػوي، أبػػػػػو العبػػػػػاس )اظتتػػػػػوىف 

 بريوت.  –العلمية 
مصنف ابن أ  شيبة، أبو بكر عبداهلل بن ػتمد بن أ  شيبة، حتقيق/  (ٖٚ)

 ػتمد عوامة، طبعة الدار الثالثية اعتندية القدمية، بدوف تاريخ. 
 سند اإلماـ أزتد بن حنبل، طبعة دار إحياء الرتاث العر ، بريوت م (ٖٛ)
اظتع م الكبري، الطرباين، حتقيق/ زتدي عبداجمليد السلفي، دار  (ٜٖ)

 ـ. ٜٜٗٔىػ/٘ٔٗٔالصميعي، الرياض، الطبعة األوىل  
مع م مقاييس الل ة، اظتؤلفع أزتد بن فارس بن زكرياء القزوي  الرازي، أبو  (ٓٗ)

ع  ىػ(، احملققع عبد السالـ ػتمد ىاروف، الناشرع دار ٜٖ٘اضتسني )اظتتوىف 
 ـ. ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔر، عاـ النشرع الفك

فردات القرآف للراالب األصفهاين، حتقيق عدناف صفواف الداودي، دار م (ٔٗ)
 القلم. دمشق 

 زاف فيما اصطلح عليو أىل التصوؼ والعرفافػموسوعة الكسن (ٕٗ)
النهايػػػػػة يف الريػػػػػب اضتػػػػػديث واألثػػػػػر، أل  السػػػػػعادات اظتبػػػػػارؾ بػػػػػن ػتمػػػػػد  (ٖٗ)

ىػػ ػ حتقيػق ػتمػود الطنػاحي وطػاىر ٙٔٙابػن األثػري ػ اظتتػويف سػنة  اصتػزرري
 أزتد الزاوي ػ أنصار السنة احملمدية. 
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احتاؼ السادة اظتتقني، بشرح إحيا ء علـو الدين، ػتمد اضتسي   (ٗٗ)
 الزبيدي، دار الفكر لبناف 

    يف معرفة أحاديث الرسوؿ اضتكيم الرتمذي، طبعة تركيا نوادر األصوؿ (٘ٗ)
السلوؾ عند اضتكيم الرتمذي ومصادره من الكتاب والسنة، للدكتور  (ٙٗ)

 أزتد عبدالرحيم السايح، دار الكتب العلمية، بريوت لبناف. 
كاف، حتقيق د/ إحساف لِّ وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف، ابن خَ  (ٚٗ)

 ـ. ٜٛٙٔعباس، دار صادر، بريوت، 

 
 

 

 
 


