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٣٥١األنعام: 



د

هداء :إ
 إلى من تحمال من أجلي الكثير من العناء

 إلى من عّلماني الحبَّ والوفاء
 إلى أمي الغالية وأبي الحنون

 ارية وهاجر()م الغاليتينإلى زوجتي الصابرة وابنتيَّ 
ي في سبيل تحصيل العلم، ، وأخذ بيداإلى كل من علمني حرفً 

 .والمعرفة
 أهدي ثمرة جهدي، ونتاج بحثي المتواضع اإليهم جميعً 

الباحث
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شكر وتقدير
مم لممك الحمممدك الحمممد والرممكر حمممًدا كثيممًرا ايًبمما مبارًكمما فيمم ، اللهممم لمم     ْلء م 

ممن ممميءل بعممد، أهممل الثنمماء والم ممد ممشيء م  ممْلء ممما م  ، وم  فلممك، السَّممموا   واضر، 
الحمممد والرممكر أْن يسممر  لممي إكممماث هممذا البحممل وإتماممم  فت بلمم  منممي خالًصمما 

 لوجهك الكريم.
وصرحنا العالي المتين، جامعة ال رآن  ل امعتنا الغراء،ال زيل كما أت دم بالركر 

على إتاحتهم الفرصة لمي وال بموث  مية ممثلة في عماتتها وأساتذتهاوالعلوم اإلسال
 بمناقرتي.

/ عبمد  رالبروفيسمو بالركر ال زيل والعرفان ال ميل لريخي وأستاذي أت دم كما 
فمما  ، وأكثمر  ممن الممرور عليم إليم اهلل عبد الحمي أبمو بكمر المذي االمما تمرتت  

ا، ف مزا  اهلل عنمي خيمر وإكراًمما عييًمم ،ل يي منم  إ  صمدرًا واسمًعا، وقلًبما مفتوًحما
 ال زاء، وأمكر  على متابعت ، واهتمام ، رغم كثمرة انرمغا ت  وأعمالم ، فلمم يتموانء 

يحفي ، ويسدت ،  هتدي بها، فأسأث اهلل أنْ أ اعن خدمتي، وكاني توجيهات  نبراسً 
 عمال .ويبارك في جهوت ، وأ

وأمممممكر المرمممماي، الفمممممالء، والمناقرممممين النممممبالء، علممممى ت ممممويمهم لممممي، وإبممممداء 
 مالحياتهم على بحثي، فلهم مني كل الت دير وا حترام.

كل ممن أعمانني بدعواتم  الصماتقة، أو أفكمار  الصماوبة، أو تمنياتم   اوجزى اهلل خيرً 
ن اهلل عمز وجمل مم رجمو، وأاا، أمكرهم جميعً المخلصة، وكل من أسدى إلي معروفً 
آمين .. آمين .. أْن ي عل ذلك في موازين حسناتهم.

حُزخكغ



ى

:ستخمصم

.إلى إعانة المسترشديف كالطالبيف لمحؽ عمى اجتناب البدع في الديف الرسالة: تىدف

 في البحث كانت كاآلتي:أبرز المسائل التي تمَّ تناوليا و 

عمى منيجو في الكتاب، كمااشتمؿ عثماف بف يحيى ك  عف حياة العبلمةتقديـ دراسة 

بياف البحث شمؿ ك ؿ السنة كالجماعة كتعظيـ الصحابة، تكضيح منيجو في نصرة أى

لقمكب صبلح ا كالحديث عف، منيج الشيخ عثماف في الصحابة كالرد عمى الشيعة

خمص البحث إلى ك  منيج أىؿ السنة كالجماعة، في المنيج الصحيح،ىك كسعادتيا 

 ما يمي: ومن أىم النتائجكالتكصيات ة مف النتائج جمم

منيج أىؿ السنة كالجماعة في باب  نصر -رحمو اهلل  -أفَّ الشيخ عثماف بف يحيى 

 .، كردَّ عمى الشيعة، ككجو قكمو نحك التمسؾ بمنيج أىؿ السنةالصحابة

إبراز ىذا الكتاب كنشره بيف أكساط الحضارمة، كخاصة  ومن أىم التوصيات:

في عصرنا الحاضر  الرافضةسبب الحممة الشرسة التي يقكـ بيا العمكييف منيـ، ب

لجمب المنتسبيف إلى أىؿ البيت مف الحضارمة كأىؿ اليمف إلى فكرىـ كمنيجيـ، 

بدع، كاالىتماـ كالتكصية بالتنقيب عف الكتب السنية المؤلفة في الرد عمى أىؿ ال

بتحقيقيا كنشرىا.
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Abstract 

The methodology: 

The methodology used in research is the historical analytical descriptive 

approach. 

Thesis Objective: 

- To Present the Approach followed Yemen `Ulamaa (Religion Savants), 

as well as those of Hadramout .Mainly, through objecting the Shia 

Approach. 

- In addition to clarifying the attitude of those related to (Ahlu Al Bait) 

(In-laws home) in Hadramout towards Shia and being Shayei. 

This research is composed of: 

- Providing a brief study on the life of the Savant Othman bin 

Yahya and his methodology in the book. 

- To clarify his method in supporting  Alu Assunah Wal 

Jamah(Sunnah and Assemblage Followers)  and maximize the 

companions. 

- To state the approach of the Shiites in the companions and the 

response to them. 

- To explain that the goodness of hearts and happiness in the 

correct approach 

- The research has concluded with a number of conclusions and 

recommendations, the most important of which are the 

following: 
The main findings and recommendations. 

- One of the main conclusions reached :Sheikh Othman Bin Yahia – 

PBUH – Has defended greatly Ahlu Al Sunnah wa Al Jamaa` approach 

(Sunnah and Assemblage Followers) in the Fellowship (Sahabah) Sector 

of his book .At a time that the ideas of being Shayei was spreading 

amongst his people. His Book had a great influence in establishing and 

maintaining theAakida (creed) of Ahlu Al Sunnah wa Al Jamaaamongst 

the people of Hadramout at that time. 

One of the main recommendations : Highlighting the book, and 

publishing it amongst the people of Hadramout now, specially the 

Alawites from them .To face the ruthless operations of the Shia 

nowadays, polarizing the followers of Ahlu Al Sunnah wa Al Jamaa` in 

Hadramout and all Yemen to their Shia beliefs and approach. 

- It is recommended to search for more Sunnah books that were written to 

deter  

- from people of heresy .Than working on examining and publishing 

them.
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 المقدمة:
الحمد هلل الذم اجتبى مف صفكة عباده عصابة أىؿ الحؽ أىؿ السنة، كخصيـ مف 

بيف سائر الفرؽ بمزايا المطؼ كالمنة، كأفاض عمييـ مف نكر ىدايتو ما كشؼ بو 

 الحقائؽ كأزاؿ بو الغمة، كأنطؽ ألسنتيـ بحجتو لقمع ضبلؿ أىؿ الشر كالبدعة.

اهلل بو سرائر المؤمنيف مف كساكس كصمى اهلل كسمـ كبارؾ عمى مف صٌفى 

الشياطيف، كطيَّر بو ضمائرىـ عف نزغات الزائغيف، كعٌمر أفئدتيـ بأنكار اليقيف، 

 كعمى آلو كأصحابو أجمعيف كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف.

كبعد: فقد يسر اهلل ليذه األمة مف يذكد عف دينيا كيدافع عف عقيدتيا، كينصر الحؽ 

 نة.نة كيحيا مف حي عف بيٍّ يمؾ مف ىمؾ عف بيٍّ كيدحض الباطؿ لي

ا في  إعانة لقد كقؼ العبلمة/ عثماف بف عبداهلل بف عقيؿ بف يحيى مكقفنا عظيمن

كبياف منيجيـ الخبيث كقاـ بتأليؼ كتابو: الرفض،  اجتناب بدعةعمى  المسترشديف

 "إعانة المسترشديف عمى اجتناب البدع في الديف". 

 سة كعشريف فصبلن كمائة كاثنتي عشرة صفحةاشتمؿ الكتاب عمى خم

كقد أغاظ ىذا الكتاب أحد دعاة التشيع مف أسرة المؤلؼ كيدعى: محمد بف عقيؿ بف 

 يحيى فألؼ كتابنا في الرد عميو سماه: ) تقكية اإليماف برد تزكية ابف أبي سفياف (.

ي ببلدنا، كقد رأيت أفَّ ىذا الكتاب ميـ جدنا في عصرنا ىذا بعد ظيكر التشيع ف

بعد بحثي كسؤالي  –كالحظت أفَّ ىناؾ إىماالن كبيرنا في إظيار الكتاب، كال تكجد منو 

 –جدنا في المكتبة السمطانية بالمكبل؛ عاصمة حضرمكت  قديمةغير نسخة  –
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حضرمكت، كعثرت عمى نسخة ثالثة في  -اليمف، كنسخة في مكتبة األحقاؼ بتريـ 

ؾ رأيت أٍف أتناكلو في بحثي لمدكتكراه بالدراسة مركز الماجد لمتراث بدبي؛ كلذل

 كالتحقيؽ.

 أىمية الكتاب وأسباب اختياره:

 .قيمة الكتاب العممية فيك كتاب عظيـ في محتكاه كفكائده_ 1

 _ ككف الكتاب أىمؿ إىماالن كبيرنا كلـ يسبؽ لو تحقيؽ كال دراسة مف قبؿ.2

حببت التعميؽ عمى الكتاب _ تعرَّض الكتاب ليجمة شرسة كرٌد مف الشيعة فأ3

 كتحقيقو كالدفاع عنو.

_ ظيكر كتاب الشيخ / حسف بف شياب إلى الكاقع المسمى " الرقية الشافية مف 4

نفثات سمـك النصائح الكافية لمف يتكلى معاكية "  بتحقيؽ الشيخ سميماف بف صالح 

ػ، فأحببت ى1429لبناف،  –الخراشي، صادرنا عف دار ركافد لمطباعة كالنشر، بيركت 

إخراج ىذا الكتاب لمكاقع، ألنيما أبرز كتابيف حضرمييف تصديا لممد الشيعي في تمؾ 

 .(1)، ككاف مؤلفيما مف العمكييفالحقبة

ثراء المكتبات اإلسبلمية بيذا 5 _ خدمة األمة اإلسبلمية بجمع تراث عممائيا كا 

 الكتاب.

                                                 
(1)

حُؼ٣ِٕٞٞك٢ك٠َٓٞصْٛحُٔ٘ظٔزٕٞا٠ُػ١ِٞرٖػز٤يهللارٖأكٔيحُٜٔخؿَرٖػ٠ٔ٤حُٔ٘ظٔذا٠ُ

حَُٔ٘عح١َُٝك٢ٓ٘خهذحُٔخىسحٌَُحّآٍرخػ١ِٞ،حُل٤ٖٔرٖػ٢ِرٖأر١٢خُذ٢ٍٟهللاػْٜ٘،٣٘ظًَظخد:

(،1/113ٛـ،)1117ٓلٔيرٖأر٢رٌَح٢ُِ٘رخػ١،١ِٞزغرخُٔطزؼشحُؼخَٓسحَُ٘ه٤ش،حُطزؼشح٠ُٝ٧،

 ٝحُٔوٜٞىر٘ٔزظْٜا٠ُحُؼ٤٣ِٖٞأ١ح٫ٗظٔخدك٢حُ٘ٔذ،ْٝٛؿ٤َحُؼ٤٣ِٖٞك٢حُ٘خّ.
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 أىداف البحث:

ا عممينا ي_ 1  ميؽ بمكانتيا.إخراج ىذه المخطكطة إخراجن

في كالمؤلؼ باألخص كعمماء حضرمكت خاصة  عامة بياف منيج عمماء اليمف -2

 .الرافضيرفضيـ لممنيج 

 الشيعة.غبلة _ تكضيح مكقؼ المنتسبيف إلى أىؿ البيت مف الحضارمة مف 2

كمخالفاتيـ  الرافضة_ إظيار مكانة الكتاب كدكره في إحياء األمة كتعريفيا بأخطار 3

 السنة كالجماعة. لمنيج أىؿ

_ إبراز الصدل ليذا الكتاب كدكره في نصرة منيج أىؿ السنة في الدفاع عف 4

 الصحابة في تمؾ الحقبة.

 _ إظيار حكـ الشيعة عند عمماء أىؿ السنة كالجماعة.5

 منيج البحث وطريقتو:

 سيشتمؿ البحث عمى أمريف كىما الدراسة كالتحقيؽ:

المنيج الكصفي التحميمي التاريخي، كذلؾ بالتعرؼ أما الدراسة فسيسمؾ الباحث فييا 

 عمى عصر المؤلؼ كالترجمة لو، ثـ عمؿ دراسة حكؿ الكتاب.

كأما التحقيؽ: فسيتبع الباحث في تحقيؽ الكتاب منيج التحقيؽ المتبع عند تحقيؽ 

 الكتب المخطكطة، كالمتمثؿ في اآلتي:
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ا، ثـ كتابة _ كتابة النسخة المكجكدة لدم عمى الحاسب اآللي كم1 ا ىي تمامن

 التعميقات عمييا في الحاشية. 

_ تصحيح األخطاء اإلمبلئية كالنحكية في اليامش، مع ذكر المرجع لمكممة مف 2

يف ] [ بعد تككفبكضع الكممة الصحيحة بيف معكتب المغة، كعند تكرار الخطأ أكتفي 

 .الكممة الخاطئة في نفس المتف

مييا في كبلـ المؤلؼ مف كتبيـ المكجكدة ما استطعت _ تكثيؽ األقكاؿ المنسكبة لقائ3

 إلى ذلؾ سبيبلن.

_ عزك اآليات القرآنية التي يرد ذكرىا في البحث ذاكرنا اسـ السكرة كرقـ اآلية فقط 4

 بإعادة نسخيا بالرسـ العثماني في الحاشية.

ا عممينا، مع الحكـ عمي5 يا مف _ تخريج األحاديث كاآلثار الكاردة في البحث تخريجن

كتب المتقدميف، فإف لـ أجد فمف كتب المتأخريف، عدا األحاديث التي في 

 الصحيحيف أك أحدىما فإني أكتفي بذكر مصدرىا مف الصحيحيف أك أحدىما فقط.

_ تكثيؽ النصكص المنقكلة أك المقتبسة بذكر اسـ المصدر أك المرجع المكثؽ منو 6

المؤلؼ، المحقؽ، دار النشر، الطبعة، ألكؿ مرة تكثيقنا كامبلن بذكر اسـ الكتاب، 

 السنة، الجزء كالصفحة.

 أما في حالة تكرره فسأكتفي بذكر اسـ الكتاب مع ذكر الجزء كالصفحة فقط.
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_ اليامش الذم أضع عميو كممة " ينظر" ىك نقؿ مقتبس أك متصرؼ فيو، 7

بيف  كاليامش الذم يتـ تكثيقو مباشرة بدكف كممة "ينظر" ىك نقؿ بالنص، كيككف

 قكسيف.

برازنا 8 _ الترجمة لجميع األعبلـ الكارد ذكرىـ في البحث، تذكيرنا بفضائميـ كا 

لجيكدىـ، كخاصة مف الصحابة الكراـ؛ ألف محكر الكتاب يدكر حكؿ الدفاع عنيـ، 

كعند تكرر ذكر اسـ الشخص فبل أشير في اليامش إلى مكضع ترجمتو مكتفينا 

 بفيرس األعبلـ في نياية البحث.

 _ التعريؼ المكجز بالمصطمحات كالكممات الغامضة المتعمقة بمكضكع البحث.9

 _ التعريؼ المكجز بالبمداف كالمكاضع المتصمة بالبحث.10

 التعريؼ المكجز ببعض الفرؽ. -11

_ التعقيب العممي المكضكعي عمى القضايا كالمكضكعات التي تحتاج إلى تعقيب 12

 كمناقشة.

ت المؤلؼ مف الكتب التي نقؿ منيا كالتعميؽ عمى الزيادة _ التأكد مف صحة نقكال13

 كالنقص إٍف لـ يًشر المؤلؼ إلى أفَّ النقؿ بتصرؼ أك باختصار.

سأتبع ترتيب المؤلؼ في مكضكعات الكتاب عمى حسب كركدىا في الكتاب  -14

 نفسو.
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 حدود البحث الموضوعية:

ثـ التحقيؽ لنص الكتاب مف يتناكؿ البحث دراسة عف حياة المؤلؼ كدراسة لمكتاب، 

 اتمة التي ىي نياية الكتاب.الفصؿ التاسع إلى الفصؿ الخامس كالعشريف، كالخ

 الصعوبات التي واجيت الباحث:

_ صعكبة الحصكؿ عمى نسخ أخرل لمكتاب، حيث بحثت في كثير مف المكتبات 1

ا طبعت الشييرة فمـ أجدىا، كلـ أعثر حتى اآلف سكل عمى ثبلث نسخ متشابية تمامن 

 .(1)بالحجرطبعات محدكدة نادرة الكجكد

 _ كثرة نقكالت المؤلؼ عف كتب مخطكطة.2

_ ذكر المؤلؼ ألعبلـ غير مشيكريف مما يصعب البحث لمحصكؿ عمى تراجـ 3

 ليـ.

_ اعتماد المؤلؼ عمى األسمكب التراثي القديـ في الكتابة مف حيث سرد المعمكمات 4

 كحشدىا دكف ترتيب كتنسيؽ.

 ة البحث:أسئم

 _ ىؿ أعاف المسترشد عمى اجتناب البدع كنجح في تحذيره منيا؟1

 _ ىؿ استطاع المؤلؼ الرد عمى الرافضة برد عممي؟2

                                                 
(1)

٣َْٓإٔ"٢ٛٝحُٞؿٞىٗخىٍسٓليٝىس١ٝزؼخصؿيح ه٤ِِشر٘ٔنط٣ٌٕٞٔشهي١زخػش٢ٛحُلـَػ٠ِحُطزخػش

ػ٤َِٚٓصرخُٔخء،كبًححُلـ١َ٣َٝذٓٔظٞ،أِْٓرلـ٣َِٜوٚػْهخٙهِْأ٣ُٝظ٢رلز٣َ٣َيٙٓخ(حُ٘خٓن)

حُلـ٠َِػحٍُٞم٠٣ـ٢ػْٗظ٤لش،ح١َُزشح٧ؿِحءٝرو٤ضحُلزَٖٓحٌُظخرشحٓظٔيصكزَح حُٔيٛٞٗشح٫ٓطٞحٗش

ٗخٛق،حُؼَر٢،كل٢٘ح٧ىدطخ٣ٍن"حُلـَٓطزؼشحُؼٌَٔٛحطؼَٔحُظ٢حُٔطزؼشٝط٠ٔٔٗظ٤لشحٌُظخرشكظوَؽ

 (.111)ٙٛـ1171حُوخَٛس،حُطزؼشحُؼخُؼش،



 

 

7 

 _ ما مدل مصداقية المؤلؼ في إثبات دعاكل الخصـك كنسبتيا إلييـ؟3

 _ ىؿ استطاع المؤلؼ إقناع الشيعة بالنقؿ مف المصادر الشيعية؟4

 مع األسباب التي ذكرىا المؤلؼ؟ _ ىؿ تناسقت الرسالة5

 فروض البحث:

_ تمٌكف المؤلؼ في تحذير المسترشد مف البدع كأىميا بسبب كثرة النقكالت 1

 كالنصكص التي يكردىا في التحذير منيا.

_ ردكد المؤلؼ عمى الرافضة غير كافية إلقناع الرافضة كخاصة المثقفيف منيـ، 2

 ضبلالت الشيعة كأفكارىـ. كأنو كتبيا فقط لتحذير أىؿ السنة مف

_ النقؿ مف المصادر الشيعية محدكد كمقصكد بسبب اقتصاره عمى النقؿ مف 3

 الكتب القديمة لممتشيع الحضرمي ابف شياب.

 _ تتناسؽ الرسالة مع األىداؼ التي رسميا المؤلؼ.4

 _ مصداقية نقمو لدعاكل الشيعة كمعتقداتيـ.5

 الدراسات السابقة:

حقيؽ الكتاب أك إخراجو، كقد طبع عمى الحجر طباعة قديمة بنسخ لـ أجد مف قاـ بت

 ىػ في جاكة بإندكنيسيا كظؿ عمى ىيئتو إلى يكمنا ىذا.1339محدكدة نادرة سنة 

 البحث: ىيكل

 يتككف ىذا البحث مف مقدمة كقسميف كأربعة فصكؿ كخاتمة كفيارس.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

8 

 المقدمة:

كمنيج البحث كحدكد البحث  كفييا أىمية الكتاب كأسباب اختياره كأىداؼ البحث

 كالصعكبات التي كاجيت الباحث كأسئمة البحث كفركضو.

 عثماف بف يحيى عصره كسيرتو(العبلمة  القسـ األكؿ: الدراسة )

 فصميف:كتحتكم عمى 

 .الشيخ عثماف بف يحيى عصره كحياتوالفصؿ األكؿ: 

 :مبحثافكفيو 

 المبحث األكؿ: عصر الشيخ العبٌلمة عثماف بف يحيى.

 كفيو أربعة مطالب:

 المطمب األكؿ: الحالة السياسية.

 المطمب الثاني: الحالة االقتصادية.

 المطمب الثالث: الحالة االجتماعية.

 حالة العممية كالثقافية.المطمب الرابع : ال

 .ة المؤلؼالمبحث الثاني: حيا

 مطالب، ىي:  خمسةكفيو 

 لمعمـ. المطمب األكؿ: اسمو، كنسبو، ميبلده، نشأتو كطمبو

 المطمب الثاني: مشايخو كتبلمذتو.
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 المطمب الثالث: مصنفاتو.

 المطمب الرابع: مكانتو العممية كاإلجازات التي تمقاىا عف مشايخو كالثناء عميو.

 .ككفاتو المطمب الخامس: مذىبو العقدم كالفقيي

 الشيخ عثماف بف يحيى ككتابوالفصؿ الثاني: 

 كفيو مبحثاف:

 ة عف الكتاب المحقؽ.: دراساألكؿالمبحث 

 مطالب؛ ىي:  خمسةكفيو 

 المطمب األكؿ: تحقيؽ اسـ الكتاب، كنسبتو إلى المؤلؼ.

 الكتاب المعتمد عمييا في التحقيؽ، كتحديد أماكنيا. نسخةالمطمب الثاني: 

 المطمب الثالث: التعريؼ بالكتاب كمنيجية الكتاب، كما يتميز بو، كما أخذ عميو.

 حات الكتاب.المطمب الرابع: مصطم

 المطمب الخامس: الردكد عمى الكتاب.

 التي أخذت عمى الشيخ عثماف. المبلحظات: الثانيالمبحث 

 كفيو مطمباف:

 العامة. المبلحظاتالمطمب األكؿ: 

 .المنيجية العممية المبلحظاتالمطمب الثاني: 

 القسـ  الثاني: التحقيؽ )مف الفصؿ التاسع إلى نياية الكتاب(
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 صكؿ:كفيو ثبلثة ف

 .لمصحابة كتعظيميـالفصؿ األكؿ: نصرة منيج أىؿ السنة كالجماعة 

 كفيو ثبلثة مباحث:

 المبحث األكؿ: في بياف كصؼ أئمة أىؿ السنة كالجماعة ككجكب احتراميـ.

 كفيو ثبلثة مطالب:

 المطمب األكؿ: في بياف كصؼ أئمة أىؿ السنة كالجماعة.

 كجكب االقتداء بيـ.المطمب الثاني: قكؿ ابف شياب في مدحيـ ك 

السعيد مف احترميـ كعمؿ بقكليـ كالشقي مف خالفيـ  المطمب الثالث: بياف أفَّ 

 كعاداىـ.

 المبحث الثاني: في كصؼ الصحابة رضكاف اهلل عمييـ ككجكب محبتيـ.

 كفيو مطمباف:

 المطمب األكؿ: تعريؼ الصحابي

 المطمب الثاني: فضؿ الصحابة كتعظيميـ

ذكر الكعيد الشديد عمى مف يبغض أحدنا مف الصحابة رضي اهلل المبحث الثالث: في 

 عنيـ.

 كفيو مطمباف:
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مف  االكعيد الشديد عمى مف يبغض أحدن  المطمب األكؿ: كبلـ العمماء في ذكر

 الصحابة رضكاف اهلل عمييـ.

المطمب الثاني: كبلـ عمماء حضرمكت في ذكر الكعيد الشديد عمى مف يبغض أحدنا 

 اهلل عنيـ. مف الصحابة رضي

 .ى الشيعةفي الصحابة كالرد عم يخ عثمافالفصؿ الثاني: منيج الش

 كفيو ثبلثة مباحث:

 المبحث األكؿ: كجكب اإلمساؾ عما شجر بيف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ.

 كفيو مطمباف:

 المطمب األكؿ: أقكاؿ األئمة ابف حجر كالجيبلني كالغزالي.

 المطمب الثاني: قكؿ ابف شياب.

 حث الثاني: كؼ المساف عف السب كالمعف.المب

 كفيو ثبلثة مطالب:

 المطمب األكؿ: كجكب كؼ المساف عف السب كالمعف.

 المطمب الثاني: بياف األحاديث المكضكعة فيما جرل بيف الصحابة.

 المطمب الثالث: التحذير مف مطالعة كتب جيمة المؤرخيف.

 رضي اهلل عنو. المبحث الثالث: بياف خطأ الرافضة في سب معاكية

 كفيو مطمباف:
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 المطمب األكؿ: فضؿ معاكية رضي اهلل عنو.

 المطمب الثاني: عدـ جكاز الطعف في معاكية رضي اهلل عنو.

 . أىؿ السنةمنيج  لثالث: صبلح القمكب كسعادتيا فيالفصؿ ا

 كفيو ثبلثة مباحث:

 المبحث األكؿ: صبلح القمكب كفسادىا.

 كفيو ثبلثة مطالب:

 كؿ: النيي عف المراء كالجداؿ.المطمب األ

 المطمب الثاني: الرجكع إلى الحؽ.

 المطمب الثالث: صبلح القمب كفساده.

 المبحث الثاني: السعادة في اإلمساؾ كالنصيحة.

 كفيو ثبلثة مطالب:

 المطمب األكؿ: السعادة األبدية.

 المطمب الثاني: أسباب سككت السمؼ عما شجر بيف الصحابة رضي اهلل عنيـ.

 المطمب الثالث: تحقيؽ معنى النصيحة.

 المبحث الثالث: نياية الكتاب.

 كفيو أربعة مطالب:

 المطمب األكؿ: الباعث عمى تأليؼ الرسالة.
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 المطمب الثاني: كجكب متابعة السابقيف.

 المطمب الثالث: االعتراؼ كاالعتذار.

 المطمب الرابع: خاتمة الكتاب.

 خاتمة البحث:

 ج كالتكصيات.كتشمؿ عمى أىـ النتائ

 الفيارس:

 فيرس اآليات القرآنية.

 فيرس األحاديث النبكية كاآلثار.

 فيرس األعبلـ.

 فيرس الحدكد كالمصطمحات

 فيرس الفرؽ كالمذاىب

 فيرس المصادر كالمراجع.

 فيرس المكضكعات.
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 ( وكتابو عصره يحيى بن عثمان) الدراسة: األول القسم
 فصمين: عمى ويحتوي

 وحياتو. عصره يحيى بن عثمان الشيخ :األول الفصل
 .وكتابو يحيى بن عثمان الشيخالفصل الثاني: 
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 وحياتو عصره يحيى بن عثمان الشيخ :الفصل األول
 :مبحثان وفيو

مة الشيخ عصر: األول المبحث  .يحيى بن عثمان العّلا
 .حياة المؤلف: الثاني المبحث
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 : األول المبحث

مة الشيخ عصر  .يحيى بن عثمان العّلا
 وفيو أربعة مطالب:

 المطمب األول: الحالة السياسية.
 المطمب الثاني: الحالة االقتصادية.
 المطمب الثالث: الحالة االجتماعية.

 المطمب الرابع : الحالة العممية والثقافية.
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 :المطمب األول
 .الحالة السياسية

 توطئة:

الحالػػة السياسػػية فػػي الفتػػرة التػػي عاشػػيا الشػػيخ عثمػػاف،  أكد فيمػػا يمػػي إلقػػاء نظػػرة عمػػى

كيقتضػػي ذلػػؾ الحػػديث عػػف الدكلػػة العثمانيػػػة باعتبارىػػا دكلػػة الخبلفػػة المسػػيطرة عمػػػى 

كعبلقتيػػػا  (1)مقاليػػػد الحكػػػـ فػػػي تمػػػؾ الفتػػػرة التػػػي عاشػػػيا، ثػػػـ الحػػػديث عػػػف حضػػػرمكت

كطمب العمـ  -اؿ بذلؾ عمى قكؿ مف ق –بالدكلة العثمانية باعتبار أفَّ الشيخ كلد فييا 

باعتبارىػا المػكطف الرسػمي  (2)فييا ككاف يتردد كثيران عمييا، كمػف ثػـ الحػديث عػف جػاكة

ػػؿَّ عمػػره، كلػػـ ييعػػرؼ الشػػيخ عثمػػاف بػػف يحيػػى إال  لمشػػيخ عثمػػاف كالتػػي قضػػى فييػػا جي

 فييا، كىناؾ ككرم في ترابيا.

مانيػة، حيػث ظيػرت عمييػا عاش الشيخ رحمو اهلل في المرحمة األخيرة لعيػد الدكلػة العث

في النصػؼ الثػاني مػف القػرف الثػاني عشػر اليجػرم عكامػؿ الضػعؼ كالتػدىكر خاصػة 

 في الجانب السياسي. 

                                                 
كحضػرمكت بػبلد مشػيكرة متسػعة  ،كىػك مركػب مزجػي ،( حضرمكت: ساكنة الضاد مفتكحة الميـ كيصػمح ضػميا1

كتقػع حضػرمكت فػي الزاكيػة الجنكبيػة  ،مع فييا أكدية كثيرة كيسػمى ىػذا الػكادم كادم األحقػاؼتجت ،مف ببلد اليمف
 الحمػػكم الركمػػي اهلل عبػػد بػػف يػػاقكت اهلل عبػػد أبػػك الػػديف شػػياب البمػػداف، معجػػـانظػػر:  الشػػرقية مػػف بػػبلد العػػرب،

 ابػػػفجزيػػػرة العػػػرب،  صػػػفة، ( 269/  2)  ـ،1995 الثانيػػػة، الطبعػػػة بيػػػركت، صػػػادر، دار ،(ىػػػػ626: المتػػػكفى)
 طبعػة (ىػػ334: المتػكفى) باليمػداني الشػيير داكد بػف يكسػؼ بػف يعقػكب بػف أحمػد بػف الحسػف محمػد أبػك الحائؾ،
 .( 85ص )  ـ،1884 ليدف، - بريؿ مطبعة

( جاكة إحدل جزر أندكنيسيا كتقع في األرخبيؿ الغربي كيسمى أرخبيؿ سكندا، ينظر: جغرافية الدكؿ اإلسػبلمية، 2
 (. 549ـ، ص ) 1999حسيف كآخركف، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، جكدة 
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فسػػػػاءت السياسػػػػة، كتفشػػػػى الظمػػػػـ، كظيػػػػر ضػػػػعؼ السػػػػبلطيف كتسػػػػمط الػػػػكزراء كقػػػػادة 

ـٌ الػػػكالة جمػػػع األمػػػكاؿ كأخػػػذ  الجػػػيش عمػػػى أمػػػكر الدكلػػػة كاسػػػتبَّدكا بيػػػا، كصػػػار أكبػػػر ىػػػ

ىماؿ األمف، فتدىكرت القكة، كتبلشت ىيبة الدكلػة،  ( 1)تاكات، اإل كاحتكار األقكات، كا 

كساءت األحكاؿ، كتفشػى السػمب كالنيػب، ككثػر قطػاع الطريػؽ حتػى آلػت لمسػقكط مػع 

 .(2)مطمع القرف الثالث عشر اليجرم

كقػػػد قامػػػت الدكلػػػة بإرسػػػاؿ السػػػفراء إلػػػى بػػػاريس كغيرىػػػا بقصػػػد التعػػػرؼ عمػػػى أكركبػػػا، 

دل بعض العثمانييف بالقكؿ بضركرة االستفادة مف التقدـ الغربػي األكركبػي لضػماف كنا

 .(3)المحافظة عمى كحدة الدكلة العثمانية كعمى دكاميا كاستمرارىا

فأصػػػبحت الػػػببلد أمػػػاـ بدايػػػة حركػػػة تغريبيػػػة تسػػػتميـ الغػػػرب كتتبعػػػو، فاسػػػتغمت الػػػدكؿ  

مػف دكلػة الخبلفػة كتقطيػع أكصػاليا الغربية المسيحية ىذا الضعؼ، كتطمعكا إلى النيؿ 

ـ، كاسػػتكلت انجمتػػرا عمػػى 1830كاإلجيػػاز عمييػػا، فاسػػتكلت فرنسػػا عمػػى الجزائػػر سػػنة 

ػػػا احتمػػػت فرنسػػػا 1839عػػػدف كحضػػػرمكت )جنػػػكب الػػػيمف(  ـ، كبعػػػد نحػػػك أربعػػػيف عامن

ـ، كبعػػد ثبلثػػة عقػػكد اسػػتكلت 1882ـ، كاحتمػػت إنجمتػػرا مصػػر سػػنة 1881تػػكنس عػػاـ 

                                                 

: المتػكفى) الفيركزآبػادل يعقػكب بػف محمد طاىر أبك الديف مجد المحيط، القامكس: انظر الرشكات:  اإلتاكات(  1
 - ىػػػػ1426 الثامنػػػة،: الطبعػػػة لبنػػػاف، - بيػػػركت الرسػػػالة، مؤسسػػػة فػػػي التػػػراث تحقيػػػؽ مكتػػػب: تحقيػػػؽ ،(ىػػػػ817

 (. 1257/  1) ،ـ2005
  الحديثة، التركية كالدراسات المعاصرة العثمانية المصادر كفؽ االزدىار - النشأة العثمانية الدكلة انظر: تاريخ(2

(. 363 -347)  ص ىػ،1428 األكلى، الطبعة القاىرة، اآلداب، مكتبة محمكد، السيد محمد سيد
 ،(ىػ1338: المتكفى) المحامي ،( باشا) فريد أحمد ابف( بؾ) ريدف محمد العثمانية، العمية الدكلة انظر: تاريخ(3

(.260)  ـ، ص1981 - ىػ1401 األكلى، الطبعة لبناف، - بيركت النفائس، دار حقي، إحساف: تحقيؽ
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ـ، كفػػي األخيػػر خرجػػت بقيػػة الػػببلد العربيػػة 1912س الغػػرب سػػنة إيطاليػػا عمػػى طػػرابم

 -ـ 1914مػػف حػػكزة الدكلػػة العثمانيػػة خػػبلؿ الحػػرب العالميػػة األكلػػى التػػي امتػػدت مػػف 

 .(1)ـ 1918

كانػت حضػرمكت فػي تمػؾ الفتػرة تعػيش حالػة أما الحياة السياسية في حضرموت فقدد 
المعارضػػػة  ( 2) كلػػػة القعيطيػػػةمػػػف الصػػػراعات كالفكضػػػى بػػػيف دكلتػػػيف تتنازعيػػػا ىػػػي الد

التػي تسػعى  ( 3) لمدكلة العثمانيػة كالتػي كانػت تطمػب مسػاندة بريطانيػا، كالدكلػة الكثيريػة
مػػػف كراء كالئيػػػا لمدكلػػػة العثمانيػػػة إلػػػى إعػػػادة سػػػمطتيا عمػػػى حضػػػرمكت، كقػػػد كضػػػعت 
ىاتػػػاف الحككمتػػػاف مػػػف البدايػػػة يػػػدييما فػػػي يػػػد االسػػػتعمار البريطػػػاني الحػػػاكـ فػػػي عػػػدف 

 .(4)الصراع بينيما قائمنا كظؿ

                                                 

.(10 ػ9) ص بيركت، لممبلييف، العمـ دار الحصرم، ساطع العثمانية، كالدكلة العربية انظر: الدكؿ(1
 جذكرىا كترجع حضرمكت، مف أجزاء لحكـ اليند مف بريطانيا قبؿ مف انتدبت حاكمة أسرةطية: الدكلة القعي(2
 شباـ، الشحر، المكبل، تشمؿ مقاطعات ست كتضـ المكبل، كانت كعاصمتيا اليمنية، لحج في يافع منطقة إلى

 الدكلة مطافس القعيطي عكض بف عمر: انظر ـ،1967 عاـ حتى كاستمرت كحجر، الغربية كالمنطقة دكعف،
 لمطباعة عدف جامعة دار الحاج، عمي بف سعيد محمد آثاره، عيده، حياتو، ـ1936-1922 الحضرمية القعيطية
.ـ201 عدف، كالنشر،

 بػف جعفػر الشػيخ أبنػاء يػد عمػى ـ،1379 عػاـ فػي حضػرمكت مػف أجػزاء حكمػت حاكمة أسرة: الكثيرية الدكلة(3
 فػػي قكتيػػا مػػف الكثيػػر فقػػدت أنيػػا إال الخػػالي، بػػالربع شػػركرة إلػػى فػػارظ مػػف تحكػػـ ككانػػت الكثيػػرم، محمػػد بػػف بػػدر
 لصػػالح الشػػرقية المنػػاطؽ كخسػػرت البريطػػانييف، مػػف بػدعـ القعيطيػػة السػػمطنة منافسػػتيا لصػػالح عشػػر التاسػػع القػرف

 حضػرمكت، شػماؿ عمػى الكثيػرم السػمطنة سمطة اقتصرت المطاؼ نياية في الميرة كسمطنة العمانية اإلمبراطكرية
 - 1803) بػيف امتدت كالتي الثانية الكثيرية كالدكلة ـ،1730 عاـ انتيت كالتي األكلى الكثيرية الدكلة إلى كتنقسـ
 الطبعػػة تػػريـ، - حضػػرمكت كالنشػػر، لمدراسػػات تػػريـ ىاشػػـ، بػػف محمػػد الكثيريػػة، الدكلػػة تػػاريخ: انظػػر ،( ـ1858
.ىػ1423 األكلى،

 عمػى البريطانيػة الحمايػة فػرض إلػى أدل الػذم السػبلطيني التنػاحر مف عامنا خمسكف، الحكـ سبيؿ في: انظر(4
 األكلػػى الطبعػػة، كالنشػػر لمدراسػػات حضػػرمكت دار، اليمنيػػة الجميكريػػة، بػػامطرؼ القػػادر عبػػد محمػػد، حضػػرمكت

.ـ2008
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ـ قامػػػت الدكلػػػة العثمانيػػػة بحممػػػة عسػػػكرية ضػػػخمة بقيػػػادة 1848ىػػػػ/1265كفػػػي عػػػاـ 

، اسػػػتطاعت مػػػف  (2)كمسػػػاعده السػػػيد إسػػػحاؽ بػػػف عقيػػػؿ (1)الشػػػريؼ محمػػػػد بػػػػف عػػػكف

، كمػػف الحديػدة بعػث إسػحاؽ بػف عقيػؿ برسػائؿ (4)كالمخػا  (3)خبلليا أٍف تنتزع الحديدة 

                                                 

 ميػاـ إليػومحمد بف عكف بف محسف بف عبداهلل بف حسػيف بػف عبػداهلل بػف حسػف بػف أبػي نمػي ، أسػندت  :( ىك 1
 ـ كطػدَّ 1827/ػػ1243ٛا عمى مكػة المكرمػة سػنة إمارة تربة ثـ عسير ثـ أميرن  كمنيامحمد عمي باشا  عيددة في ع

صدرت األكامر مف محمد عمػي  كفيياـ ، 1833/ػ1249ٛاألمف في الحجاز كاستمر حكمو حتى سنة  خبلليامف 
د إلػػػػػى مكػػػػػة المكرمػػػػػة كفػػػػػي ، كعػػػػػاـزٛعػػػػػائض بػػػػػف مرعػػػػػي إال أنػػػػػو  أميرىػػػػػاباشػػػػػا بالتكجػػػػػو إلػػػػػى عسػػػػػير لمحاربػػػػػة 

ـ عػاد مػرة أخػرل إلػى منصػب شػرافة الحجػاز إذ 1256/1840ـ . رحػؿ إلػى مصػر ؛ كفػي سػنة 1836/ػ1252ٛ
كفػػي سػػنة  ،ـ قػػاـ بإخمػاد ثػػكرة فيصػؿ بػػف تركػي فػػي نجػد1845/ػػ1262ٛ، كفػي سػػنة  فييػػاأجػرل عػػدة إصػبلحات 

كالمخػػا كبيػػت الفقيػػو،  مٛ ينتزعيػػا اع أفٍ سػػار الشػػريؼ محمػػد بػػف عػػكف بحػػران إلػػى الحديػػدة كاسػػتط 1848/ػػػ1265ٛ
، لتػراث العربػي ، بيػركتلجنة ا، كاالجتماع ، خميؿ مردـ بؾ كالسياسةينظر:  أعياف القرف الثالث عشر في الفكر 

حقػػي جارشػػمي،  إسػػماعيؿالعثمػػاني ،  العيػػدفػػي  كأمرائيػػاأشػػراؼ مكػػة المكرمػػة  ،( 138 -134ـ ، ص ) 1971
 ( . 211 – 208ـ ، ص ) 2003ار العربية لممكسكعات ، بيركت ، ترجمة خميؿ عمي مراد ، الد

ا إسحاؽ بف عقيؿ بف عمر بف عقيؿ بف شيخ بػف عبػد الػرحمف بػف عقيػؿ بػف أحمػد بػف يحيػى، عػيف نقيبنػ :( ىك 2
لمػػػيمف سػػػنة  المكجيػػػةـ، كصػػػاحب الشػػػريؼ محمػػػد بػػػف عػػػكف فػػػي الحممػػػة 1827/ػػػػ1243ٛ لمسػػػادة لمعمػػػكييف سػػػنة

محمػد بػف يحيػى لتسػميـ صػنعاء، مػف مؤلفاتػو: الشػعر الفػائؽ كالػنظـ الرائػؽ،  فاكض اإلماــ، كقد 1848/ػ1265ٛ
 ـ فػي قمعػة المثنػاة بالطػائؼ، ينظػر: إداـ القػكت1854/ػػ1271ٛسػنة  قتػؿتعطير الككف في التعريؼ بذكم عكف، 

        ، ص ـ2005 - ىػػػػ1425 الطبعػػػة األكلػػػى، المنيػػػاج، دار السػػػقاؼ، عبيػػػداهلل البػػػف حضػػػرمكت، بمػػػداف ذكػػػر فػػػي
 الطبعة الثالثة، بجدة، كالتكزيع لمنشر المعرفة عالـ الشاطرم، أحمد بف محمد(، أدكار التاريخ الحضرمي،  107) 

 (. 386/  2) ىػ، 1415
ديػػػدة: (  3 /  3ـ البمػػػداف، )ػنظر: معجػػػػمر، يػػػػحر األحػػػػف الػػػيمف، قػػػرب البػػػػغربي مػػػػجنكب الػػػػتقػػػع فػػػي أقصػػػى الػػػالحي

131.) 
: تقػػع فػػي الػػيمف بػػيف زبيػػد كعػػدف، شػػماؿ بػػاب المنػػدب، كانػػت مشػػيكرة بتصػػدير الػػبف، ينظػػر: البمػػداف ( المخػػا 4

 الجيػػؿ مكتبػػة بيػػركت، - الرسػػالة مؤسسػػة االكػػكع، عمػػي بػػف إسػػماعيؿ كتحقيػػؽ: جمػػعاليمنيػة عنػػد يػػاقكت الحمػػكم، 
 (. 256، ص )  ىػ1408 الثانية، الطبعة صنعاء، - الجديد
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كقػد ذكػرت الرسػائؿ عػـز ( 1)لسمطاف عبد اهلل بف محسف بػف أحمػػد ألمير حضرمكت، ا

الدكلػػة العثمانيػػػة عمػػػى التكجػػو إلػػى سػػكاحؿ حضػػرمكت، كىػػدَّد بعبػػارات تكجػػب الرعػػب 

لجميع أىؿ الفساد، كحرض األميػر أٍف يرسؿ مف طرفو عاقبلن إلى جميع القبائػؿ الػذيف 

ئؿ، كيطمػػب مػنيـ العيػد كالميثػاؽ فػي ، ييطمعيـ عمى الرسػا (3)كالشحر (2)بقرب المكبل 

حاؿ كصكؿ عساكر الدكلػة بقػرب المكػبل كالشػحر، كأٍف يككنػكا جميعػػان قػػائميف بالنصػرة 

تحت طاعة السمطاف العثماني، فأجاب السمطاف عبد اهلل بف محسف بف أحمػد الكثيػرم 

لػػة العثمانيػػة الكالي العثماني، كتعيد الجميع بالسػمع كالطاعػة كاالنقيػاد كاالستسػبلـ لمدك 

 .(4)كدخؿ الكؿ في طاعتيا، ما عدا أىؿ منطقتي الشحر كالمكبل

اسػػتجابت الدكلػػة العثمانيػػػة لطمػػػب مسػػػاعدة الدكلػػػة الكثيريػػػة لمقضػػاء عمػػى تمػػرد الدكلػػة 

ـ حممة عسػكرية بقيػادة إسػحاؽ بػف عقيػؿ، 1850ىػ/1267القعيطية، فجػردت فػي سػنة

عتػادىـ، ككصمت الحممة قرب ميناء الشػحر التػي مككنة مف خمسمائة جندم بعػدتيـ ك 

                                                 

سف بف أحمد بف عمي بف بدر بف عبد اهلل بف عمر بف بػدر أبػي طػكيرؽ شػقيؽ السػمطاف عبد اهلل بف مح :( ىك 1
، : معجػـ البمػداف كالقبائػؿ اليمنيػةـ، ينظػر 1845/ػػ1261ٛغالب مؤسسي الدكلة الكثيرية الثالثة كالتػي بػدأت عػاـ 

 (. 1327/  2أحمد المقحفي، )  يـٛـ، إبرا 2002الجزء الثالث ، دار الكممة ، صنعاء 
المكقػع الػذم  يعنػي بػاليمزمدينة مػف أكبػر مػدف حضػرمكت اليػـك كىػي عاصػمة حضػرمكت، كالمكػؤل الميكبل: (  2

ما ينطبؽ عمى بحر ساحؿ المكبل ، الػذم يبتعػد عػف  كٛالسفف مف العكاصؼ البحرية كالرياح الشديدة، ك فيو تكؤل
 (. 138 - 109ص )  ،البحر، ينظر: إداـ القكت ىيجاف

كبريات مدف ساحؿ حضرمكت، ككانت الشحر تطمؽ في القديـ عمى المنطقة الساحمية الكاقعة إحدل الشحر: (  3
 (. 224 - 161كليا تاريخ عريؽ، ينظر إداـ القكت ص )  جميعياما بيف عماف كساحؿ حضرمكت 

 ابػف لـسػا بػف محمػد بػف سالـ ، كحديثة قديمة لتكاريخ الجامعة المفيدة بالعدة المسمى حضرمكت تاريخ: انظر(  4
 (. 5/  2)  ، ـ1991 صنعاء، ، اإلرشاد مكتبة ، الحبشي محمد اهلل عبد: تحقيؽ الكندم، حميد
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أغػػػػاركا عمييػػػػا آؿ كثيػػػػر بجػػػػيش كبيػػػػر، كمػػػػع ذلػػػػؾ لػػػػػـ يحقػػػػػؽ ذلػػػػػؾ التحػػػػالؼ النتيجػػػػة 

المأمكلػػة، كتمػػت ىػػزيمتيـ مػػف قبػػؿ القعيطيػػيف، كعػػادت النجػػدة العثمانيػػة إلػػى أسػػطكليا 

، كتفػػػػػػػػػػػرؽ الجػػػػػػػػػػػيش الكثيػػػػػػػػػػػرم، كعػػػػػػػػػػػاد بخيبػػػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػػؿ، كفػػػػػػػػػػػي (1)البحػػػػػػػػػػرم بشػػػػػػػػػػرمة 

يػػػز السػػػمطاف غالػػػب بػػػف محسػػػف الكثيػػػرم 1866ىػػػػ/1283سػػػػنة عمػػػى الشػػػحر  (2)ـ جى

 .(3)فاستكلى عمييا 

كقػػؼ الشػػيخ عثمػػاف رحمػػو اهلل لصػػالح الدكلػػة الكثيريػػة تأييػػدان لمخبلفػػة العثمانيػػة، كذكػػر 

ا فػػػػػاعبلن خػػػػػبلؿ الصػػػػػراع السياسػػػػػي الػػػػػدائر آنػػػػػذاؾ ضػػػػػد  المؤرخػػػػػكف أنػػػػػو أسػػػػػيـ إسػػػػػيامن

كلػػػة القعيطيػػػة التػػػي أىانػػػت العمػػػكييف كشػػػتتيـ كقتمػػػت بعػػػض المسػػػتعمر البريطػػػاني كالد

 .(4)فضبلئيـ كأسرت عددان منيـ 

                                                 

ا ا ثانكينػا بحرينػا مركػزن لسػاف رممػي صػغير، كػاف قػديمن  كىػيمنطقة بمديريػة الشػحر بحضػرمكت السػاحؿ، شىرمة: (  1
 (. 229 -225بحضرمكت الساحؿ، ينظر: إداـ القكت، ) 

محسػػف بػف أحمػد بػػف محمػد الكثيػرم: مػف سػػبلطيف حضػرمكت، كلييػا بعػػد طػرد اليػافعييف مػػف غالػب بػف ىػك: (  2
ىػػػ(، كطمػػع بػػالمكبل فياجميػػا 1283ىػػػ(، كاسػػتكلى عمػػى الشػػحر سػػنة )1265تػػريـ كسػػيئكف كتػػريس كتكابعيػػا سػػنة )

عػػاد الكػػرة ىػػػ( كأ1283فصػػده عنيػػا عمػػاؿ القعيطيػػيف كأغػػاركا عمػػى الشػػحر فانتزعكىػػا منػػو فػػي آخػػر السػػنة نفسػػيا )
ىػػػ( ينظػػر: إداـ القػػكت، البػػف عبيػػداهلل 1287سػػيئكف سػػنة )مدينػػة ىػػػ(، فعجػػز، تػػكفي ب1284عمػػى الشػػحر سػػنة )

: المتػكفى) الدمشػقي الزركمػي فػارس، بػف عمػي بػف محمد بف محمكد بف الديف خير(؛ األعبلـ، 730السقاؼ، )ص
 (.115/ 5)،  ـ2002 يكما/  أيار - عشر الخامسة الطبعة لممبلييف، العمـ دار ،(ىػ1396

ـ دراسة 1849 -1848/ػ1266ٛ-1265عبلقة الدكلة الكثيرية الثالثة بالدكلة العثمانية خبلؿ عامي انظر: (  3
 (. 8 – 2مف ص ) بدكف معمكمات، كثائقية مف خبلؿ بعض الكثائؽ العثمانية، نبيؿ عبد الحي رضكاف، 

(،  9ص) ىػػ، 1409دباء كالكيٌتاب اليمنييف، فػرع حضػرمكت، اتحاد األ( عمي بف عقيؿ أنشكدة الكطف كالثكرة،  4
 (.2عبلقة الدكلة الكثيرية الثالثة بالدكلة العثمانية، ص )
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ا لمتنػافس االسػتراتيجي أما عن الحالة السياسية في جداوة فقدد كاندت  إندكنيسػيا مسػرحن

انجمتػػػرا( ، ثػػػـ كقعػػػت معاىػػػدة بػػػيف إنكمتػػػرا كىكلنػػػدا  –بػػػيف الػػػدكؿ االسػػػتعمارية )ىكلنػػػدا 

أندكنيسػػػيا ليكلنػػػدا التػػػي رفعػػػت عمميػػػا عمييػػػا مػػػف جديػػػد عػػػاـ تركػػػت إنجمتػػػرا بمكجبيػػػا 

ىػ، ثـ تتابع المستعمركف عمى الجزر اإلندكنيسية كقامكا بالسيطرة عمػى المػكارد 1232

االقتصػػػادية، كطمسػػػكا معػػػالـ اليكيػػػة اإلسػػػبلمية لمشػػػعب األندكنيسػػػي كخاصػػػة لمسػػػممي 

انكا فػػػي حيػػػرة مػػػف كالػػػذيف كػػػ -المنطقػػػة التػػػي عػػػاش فييػػػا الشػػػيخ  –جنػػكب شػػػرؽ آسػػػيا 

 .  (1)أمرىـ، ألنيـ ال يممككف الكسائؿ الكافية التي تمٌكنيـ مف محاربة المستعمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

مػػكم بػػف عبػػد القػػادر السػػقاؼ، الناشػػر: مكقػػع  1 ( المكسػػكعة التاريخيػػة، مجمكعػػة مػػف البػػاحثيف بإشػػراؼ الشػػيخ عى
 dorar.net  (8  /82 .)الدرر السنية عمى اإلنترنت  
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 :المطمب الثاني

  .الحالة االقتصادية

في القرف الثاني عشر اليجرم كفي ظؿ نياية الخبلفػة العثمانيػة ظيػر التػرؼ كالسػعي 

طيف آؿ عثمػػاف، كلػػـ يعػػٍد لػػدييـ كراء شػيكات الػػنفس كحظكظيػػا فػػي دكر الخبلفػػة كسػبل

كقػػػػت يسػػػػتطيعكف فيػػػػو رعايػػػػة شػػػػئكف الخبلفػػػػة كحمايػػػػة مصػػػػالح الدكلػػػػة كتنميػػػػة الحيػػػػاة 

االقتصادية في مركز الخبلفة كأقاليميا المتعددة، مما أتاح لمكالة في األقػاليـ التصػرؼ 

المطمؽ في إدارة جميػع األمػكر فػي أقػاليميـ، فسػاءت اإلدارة، كتفشػى الظمػـ، كضػاقت 

مػػػكارد الػػػرزؽ، كصػػػار ىػػػدؼ الػػػكالة احتكػػػار األقػػػكات، كعػػػدـ تطػػػكير كسػػػائؿ اإلنتػػػاج، 

 (.1)فانكمشت الزراعة كالتجارة، كاندثرت كثير مف الصناعات كالحرؼ 

كأمػػا فػػي حضػػرمكت فقػػد أثٌػػرت الصػػراعات السياسػػية الداخميػػة عمػػى الحالػػة االقتصػػادية 

كأزمػات اقتصػادية حػادة ممػا جعػؿ تأثيرنا كبيرنا فػي تمػؾ الفتػرة، كحػدثت ىنػاؾ مجاعػات 

الحضاـر ييفضمكف اليجرة كالرحيؿ مف حضرمكت، فممئكا سػكاحؿ الصػكماؿ، كانتشػرت 

جاليػػاتيـ فػػي العػػراؽ، كمصػػر، كالسػػكداف، كاألنػػدلس، كجػػزر القمػػر، كالينػػد، كالفمبػػيف، 

 .(2)كغيرىا 

                                                 

 (. 19ىػ، ص ) 1409حركة التجديد كاإلصبلح في نجد، عبد اهلل العجبلف، الطبعة األكلى انظر: (  1
إفػادة األنػاـ بػذ كػر أخبػار بمػد اهلل الحػراـ مػع تعميقػو المسػمى: بإتمػاـ الكػبلـ، عبػداهلل بػف محمػد الغػػازم انظػر: (  2

 5) مكتبة األسدم، الطبعػة األكلػى، يش، ىػ، تحقيؽ: عبدالممؾ بف عبداهلل بف دى1365 - 1290المكي الحنفي،
( كألفػػت مؤلفػػات خاصػػة عػػف ذلػػؾ مثػػؿ كتػػاب: ىجػػرة الحضػػاـر إلػػى شػػرؽ آسػػيا فػػي القػػرف التاسػػع  596-597/ 
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 كمػػػا قػػػاـ المسػػػتعمر البريطػػػاني لحضػػػرمكت كجنػػػكب الػػػيمف بضػػػرب االقتصػػػاد المحمػػػي

الػػػػذم كػػػػاف يمبػػػػي الحاجػػػػات الضػػػػركرية لمسػػػػكاف فػػػػي تمػػػػؾ الفتػػػػرة، كعمػػػػدكا إلػػػػى تػػػػدمير 

الصػػػناعات الحرفيػػػة المحميػػػة، كتحكيػػػؿ السػػػكؽ إلػػػى سػػػكؽ لتصػػػريؼ السػػػمع كالبضػػػائع 

 .(1)األجنبية لتنافس الصناعات المحمية كتعرقؿ تطكرىا

الػػذاتي مػػف  كقػد كػػاف النظػػاـ االقتصػػادم لمحضػػارمة فػػي تمػػؾ الفتػػرة يقػػـك عمػػى االكتفػػاء

المحاصيؿ الزراعية، كالمنتجات الحيكانية، التي كانت ترسؿ لمبيع في األسكاؽ كالمػدف 

 .(2)اليمنية األخرل، ككانت حياتيـ أقرب إلى الضيؽ كالشدة منيا إلى السعة كاليسر

كترتكػػػػز حيػػػػاتيـ االقتصػػػػادية عمػػػػى العديػػػػد مػػػػف األنشػػػػطة االقتصػػػػادية التقميديػػػػة، التػػػػي 

ساسػػػػي لبلقتصػػػػاد الحضػػػػرمي خػػػػبلؿ تمػػػػؾ الفتػػػػرة، كمػػػػف أىػػػػـ ىػػػػذه شػػػػكمت المحػػػػكر األ

 األنشطة:

الزراعػة: كىػي عمػاد االقتصػاد لػدييـ، كأىػـ مصػادر الثػركة عنػدىـ، كقػد سػاعدىـ   -1

عمػػػى ذلػػػؾ األراضػػػي الخصػػػبة التػػػي تتمتػػػع بيػػػا كديػػػاف حضػػػرمكت، كىطػػػكؿ األمطػػػار 

الزراعيػػػػػة  الغزيػػػػػرة عمػػػػػى سػػػػػيكليا كجباليػػػػػا كالتػػػػػي كانػػػػػت تسػػػػػاعدىـ فػػػػػي رم األراضػػػػػي

                                                                                                                                            

كنػكازع اإلصػبلح بػالكطف، عبػد الػرحمف عبػدالكريـ المبلحػي، ككتػاب: رحمػة جػاكا الجميمػة  عشر، دكافػع االغتػراب،
 صالح بف عمي الحامد، تريـ لمدراسات كالنشر. كقصة دخكؿ اإلسبلـ إلى شرؽ آسيا،

 عبػػػد محمػػػد ،( ـ1918 - ـ1839)  حضػػػرمكت فػػػي االسػػػتعمارم كالتغمغػػػؿ القعيطيػػػة السػػػمطنة انظػػػر: قيػػػاـ(  1
 (. 27)  ص ـ،1987 عماف، رشد، ابف عكاشة، دار الكريـ

 ص   ـ،1983 الثانيػػة، بعػػةالط عػػدف، اليمػػداني، دار بػػامطرؼ، القػػادر عبػػد محمػػد الحػػؽ، عبػػد المعمػػـ: انظػػر(  2
 (226 .) 
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الشاسػػعة، كحفػػر اآلبػػار كالعيػػكف لػػرم المسػػاحات الزراعيػػة الصػػغيرة، ممػػا أعػػاد عمػػييـ 

 .(1)بدخؿ اقتصادم يغطي حاجتيـ بعد بيعيـ لناتج تمؾ المحصكالت الزراعية

تمتمػػػػؾ حضػػػػرمكت سػػػػكاحؿ كشػػػػكاط  طكيمػػػػة، ممػػػػا جعػػػػؿ سػػػػكاف  صػػػيد األسػػػػماؾ: -2

فػي حرفػة صػيد األسػماؾ التػي تعتبػر المناطؽ الساحمية فييػا يركبػكف البحػر، كيعممػكف 

مػف أىػػـ مػػكارد العػيش لػػدييـ، حيػػث يقكمػكف بتجفيفيػػا كتصػػديرىا إلػى األمػػاكف البعيػػدة، 

كتخزينيا لتككف ذخرنا اقتصادينا ليـ عند حمكؿ األزمات كالمجاعات
(2). 

اشػػتير الحضػػارمة بالعمػػؿ كالسػػعي كحػػب االنتػػاج، كىػػذا مػػا  الصػػناعات الحرفيػػة: -3

لصػػناعات الحرفيػػة التػػي تعػػكد عمػػييـ بمقابػػؿ اقتصػػادم يعػػكد عمػػييـ جعميػػـ ييتمػػكف با

بػػػالنفع، كالعمػػػػؿ فػػػػي صػػػػناعة الغػػػػزؿ كالنسػػػيج، كالصػػػػناعات الجمديػػػػة، كصػػػػناعة مػػػػكاد 

 .(3)البناء، كالعمؿ في الخزؼ كالنجارة كصناعة السفف

اىػػػتـ الحضػػػارمة بالتجػػػارة منػػػذ القػػػديـ حتػػػى اشػػػتيركا بيػػػا قػػػديمنا كحػػػديثنا، : التجػػػارة  -4

اف لمخصػػائص الجغرافيػػة التػػي تمتعػػت بيػػا حضػػرمكت أثػػر كبيػػر فػػي اإلقبػػاؿ عمػػى ككػػ

العمػػؿ فييػػا، كمػػا سػػاعدتيـ المػػكان  المتعػػددة فػػي حضػػرمكت عمػػى العمػػؿ فػػي التجػػارة 

                                                 

 الثانيػػػة، الطبعػػػة القػػػاىرة، المحمديػػػة، السػػػنة مطبعػػػة الػػػديف، شػػػرؼ حسػػػيف أحمػػػد التػػػاريخ، عبػػػر الػػػيمف: انظػػػر(  1
 (. 22)  ص ـ،1964

 (. 57)  ص ـ،1983 عدف، اليمداني، دار األمير، عبد عمي الديمقراطية، اليمف في السمكية الثركة: انظر(  2
 العمميػػػة النػػدكة إلػػػى مقػػدـ بحػػػث العكبثػػاني، مبػػػارؾ سػػالـ حضػػػرمكت، محافظػػة فػػػي الصػػناعي النشػػػاطانظػػر: (  3

 (. 2)  ص"  لحضرمكت االقتصادية كاألىمية الجغرافي التركيب: " بعنكاف
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كالتسػػػكيؽ، كاكتسػػػبكا فػػػي ذلػػػؾ خبػػػرات ىائمػػػة فػػػي نقػػػؿ البضػػػائع كمعرفػػػة الطػػػرؽ حتػػػى 

 .(1)دكنيسية كالفمبينية كغيرىاكصمكا إلى اليند كالسكاحؿ األفريقية، كالجزر اإلن

كأمػػػا الكضػػػع االقتصػػػادم فػػػي جػػػاكة كالجػػػزر اإلندكنيسػػػية فقػػػد انقػػػض الصػػػميبيكف عمػػػى 

الجػػزر اإلندكنيسػػية سػػمبنا كنيبنػػا، كأكمػػكا ثركاتيػػا، كسػػرقكا خيراتيػػا، كلجػػأكا إلػػى أسػػاليب 

الخػػػػػداع كالمكػػػػػر، كعقػػػػػدكا معاىػػػػػدات صػػػػػداقة كتبػػػػػادؿ منػػػػػافع مػػػػػع سػػػػػبلطيف المماليػػػػػؾ 

مية، أظيػػركا فيػػو االحتػػراـ الكامػػؿ لػػديف كعػػادات اإلندكنيسػػييف، كأغػػدقكا اليػػدايا اإلسػػبل

عمى السبلطيف كالزعماء كرجاؿ الدكلة، كأسس اليكلنػديكف شػركة تجاريػة كبيػرة لمػتحكـ 

كمػػا  فػػي خيػػرات الػػببلد، سػػمكىا شػػركة الينػػد الشػػرقية، كسػػماىا األندكنيسػػيكف )كمفنػػي(

ف الممالؾ األندكنيسػية كأشػعمكا نػار الخػبلؼ كالفتنػة بػيف استغمكا حالة الصراع القديـ بي

اإلندكنيسييف، حتى تدىكرت شػركة الينػد الشػرقية اليكلنديػة كأعمنػت إفبلسػيا فػي نيايػة 

 .(2)القرف الثامف عشر 

 

 

 

 

                                                 

 النػدكة مػف بػاكزير، عػكض أحمد الحربيف، بيف ما كاالقتصادم كاالجتماعي السياسي الكاقع انظر: حضرمكت(  1
 (. 20)  ص بالمكبل، التربية بكمية التاريخية

 ) بتصرؼ (. www.marefa.orgاالحتبلؿ اليكلندم إلندكنيسيا، مكقع باب المعرفة، انظر: (  2
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 المطمب الثالث:

 .الحالة االجتماعية

م يجػػػد أفَّ آليػػػة إفَّ المتتبػػػع لسياسػػػة اإلدارة العثمانيػػػة فػػػي القػػػرف الثػػػامف عشػػػر المػػػيبلد

مياميػػػػػا تػػػػػكفير الحمايػػػػػة كحفػػػػػظ األمػػػػػف كجمػػػػػع الضػػػػػرائب، ككػػػػػاف دكرىػػػػػا فػػػػػي الحيػػػػػاة 

االجتماعيػػة دكرنا رقابينػػا كتنظيمينػػا إلػػى حػػد مػػا، كالرقابػػة عمػػى أصػػحاب الحػػرؼ كأعمػػاؿ 

البنػػػػاء، كتنظػػػػيـ المؤسسػػػػات الخيريػػػػة كاألكقػػػػاؼ نتيجػػػػة لمظػػػػركؼ السياسػػػػية كالعسػػػػكرية 

 ر بيا الدكلة كالتي أدت إلى حاؿ مف التدىكر كالتفكؾ.كاإلدارية التي كانت تم

ىػػػػػ( القيػػػػاـ بػػػػبعض التغييػػػػرات 1278-1255كقػػػػد حاكلػػػػت الدكلػػػػة العثمانيػػػػة مػػػػا بػػػػيف )

االجتماعيػػة كعمػػؿ بعػػض اإلصػػبلحات فػػي األنظمػػة كالقػػكانيف إال أنيػػـ كجػػدكا أفَّ حػػاؿ 

ة تسػػتميـ النظػػػاـ الدكلػػة يحتػػػاج إلػػى تنظػػػيـ متكامػػؿ، كاالتجػػػاه نحػػك عمميػػػة تقنػػيف جديػػػد

 .(1)األكركبي في كافة المياديف

كقد استميمت غالبية القكانيف كاألنظمػة فػي تمػؾ الفتػرة مػف القػكانيف كاألنظمػة األكربيػة، 

مػػػػع التكفيػػػػؽ بينيػػػػا كبػػػػيف نصػػػػكص الشػػػػريعة اإلسػػػػبلمية، كخاصػػػػة األنظمػػػػة الخاصػػػػة 

 باإلدارة البمدية كنظاـ الطرؽ كاألبنية كنظاـ الخبازة.

                                                 

 الدراسػػات مركػػز التميمػػي، الجميػػؿ عبػػد العثمػػاني، العيػػد أثنػػاء العربيػػة الكاليػػات فػػي االجتماعيػػة الحيػػاة: انظػػر(  1
  .ـ1988 زغكاف، كالمعمكمات، ثيؽكالتك  كالمكريسكية العثمانية كالبحكث
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تبني أنظمة كقكانيف ىذا العيد إلى إحداث تغييرات اجتماعيػة كبيػرة فػي نظػاـ كقد أدل 

الحكػػـ كاإلدارة المركزيػػػة، كظيػػػر االرتبػػاؾ كالفكضػػػى فػػػي حكػػـ الكاليػػػات، كخاصػػػة فػػػي 

 مجاؿ تنفيذ المشاريع الخدمية كاالجتماعية.

ني قػػػد تػػأثر بأسػػمكب الحكػػػـ الدسػػتكرم البريطػػػا (1)كالمبلحػػظ أفَّ الباشػػا مصػػػطفى رشػػيد

قامػػػػة نظػػػػاـ  عنػػػػدما كػػػػاف سػػػػفيرنا ىنػػػػاؾ، ككضػػػػع حقكقنػػػػا لممكاطنػػػػة بػػػػالمفيـك الغربػػػػي، كا 

اجتمػػػػاعي يسػػػػاكم بػػػػيف المسػػػػمميف كغيػػػػرىـ مػػػػف رعايػػػػا الدكلػػػػة العثمانيػػػػة فػػػػي الحقػػػػكؽ 

 .(2)الشخصية

أمػػػا فػػػي حضػػػرمكت فإنػػػو لمػػػا ضػػػعؼ الػػػكازع الػػػديني كاختمػػػؼ النفػػػكذ السياسػػػي أصػػػاب 

فتكر بقدر ما فقدت مػف سػمطاف الػديف عمػى النفػكس الحياة االجتماعية مف الضعؼ كال

كأثػػر السػػمطة السياسػػية عمػػى األفػػراد، كحمػػٍت محميػػا أكضػػاع مغػػايرة تختمػػؼ قربنػػا كبعػػدنا 

                                                 

ـ ككػاف مػف الػكزراء الػذيف ظيػركا فػي ثيػاب المصػمحيف 1800مصطفى رشيد باشا كلد في استانبكؿ عػاـ  :( ىك1
كمسػػكح الصػػادقيف عمػػؿ سػػفيران لمدكلػػة العثمانيػػة فػػي )لنػػدف( ك )بػػاريس(، ككصػػؿ إلػػى منصػػب كزيػػر الخارجيػػة فػػي 

صػػدار مرسػػـك مػػف السػػمطاف عػػرؼ )بخػػط شػػريؼ جمخانػػة( أم المرسػػـك أكاخػػر عيػػد السػػمطاف )محمػػكد الثػػاني( است
المتكج بخط السمطاف كبدأ عيد جديد يسمى عيد التنظيمات الخيرية العثمانية التي كػاف مػف بينيػا احتػراـ الحريػات 
العامة كالممتمكات كاألشػخاص بصػرؼ النظػر عػف معتقػداتيـ الدينيػة، كنػص فيػو عمػى مسػاكاة جميػع األديػاف أمػاـ 

ـ ( عػػػػف عمػػػػر ينػػػػاىز السػػػػابعة كالخمسػػػػيف عامػػػػان، ينظػػػػر : 1858ىػػػػػ ( المكافػػػػؽ ) 1274لقػػػػانكف، تػػػػكفي عػػػػاـ ) ا
مػػكم الشػػيخ بإشػػراؼ البػػاحثيف مػػف مجمكعػػة المكسػػكعة التاريخيػػة،  الػػدرر مكقػػع: الناشػػر السػػقاؼ، القػػادر عبػػد بػػف عى

 dorar.net  (9  /57  ( ،)9  /121 .)  اإلنترنت عمى السنية
راحػػؿ التطػكر الحضػػارم لمػنظـ االجتماعيػػة فػي العيػػد العثمػاني، ناصػػر بػف سػػعيد بػف سػػيؼ السػػيؼ، مانظػر: (  2

 .( 7 - 4)  صبدكف معمكمات، 
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عػػػف الػػػديف، فضػػػمت األسػػػرة عمػػػى ترابطيػػػا، كالقبيمػػػة عمػػػى تماسػػػكيا كتراحمػػػو، كقامػػػت 

 ة الصحيحة.مفاىيـ محدثة خرجت فييا األمة عف مسارىا القديـ كأصالتيا اإلسبلمي

فظيػر فػي النػػاس التعصػب لمبمػػد كالقبيمػة، كحمػت الفرديػػة محػؿ الجماعيػػة، كالفرقػة بػػدالن 

َـّ سػمطانو، كقػؿَّ العمػـ كركاده، ككىنػت عػرل الػديف فػي  مف االتحػاد، كظيػر الجيػؿ، كعػ

النفػػػػكس، كعظمػػػػت المػػػػادة فػػػػي أنظػػػػارىـ كجعمكىػػػػا مصػػػػدر التفاضػػػػؿ، كحمػػػػت العػػػػداكة 

 .(1)إلخاء، كفقدت الغاية الكاحدة كاليدؼ المشترؾكالبغضاء محؿ التعاكف كا

كبػػػذلؾ كثػػػرت الفػػػتف كتأججػػػت نػػػار الحميػػػة لمبمػػػد كالعشػػػيرة، كانتشػػػرت المنكػػػرات، كقػػػؿَّ 

األمػػػػر بػػػػالمعركؼ كالنيػػػػي عػػػػف المنكػػػػر، كفيقػػػػدت حراسػػػػة الػػػػديف، كضػػػػعؼ المجتمػػػػع، 

كأعجػػب  كتقطعػػت أكاصػػر المػػكدة كالتػػراحـ بػػيف أفػػراده، كانتشػػر الضػػبلؿ كالباطػػؿ فيػػو،

ػػػا ال يطػػػاؽ،  كػػؿ فػػػرد برأيػػو كقكمػػػو، فصػػارت الحيػػػاة االجتماعيػػة فػػػي حضػػرمكت جحيمن

قمَّػػػت فييػػػا مػػػكارد الػػػرزؽ، كفيقػػػد فػػػي ظميػػػا األمػػػف، كجفػػػت فييػػػا منػػػابع البػػػر كاإلحسػػػاف 

 كالتراحـ.

كانقسػػـ النػػاس فػػي المجتمػػع الحضػػرمي إلػػى طبقػػات، كػػؿ كاحػػدة منيػػا تحػػاكؿ اسػػتغبلؿ 

ٍف األخػػرل أك االسػػتعبلء عمي ػػٌمـ اجتمػػاعي معػػيف، كا  يػػا، ككػػؿ قطػػاع مػػنيـ يتحػػرؾ فػػي سي

اتفقػػػكا فػػػي بعػػػض مظػػػاىر الحيػػػاة العامػػػة، فينػػػاؾ السػػػادة كالمشػػػايخ كالقبائػػػؿ كأصػػػحاب 

                                                 

ـ(، عبداهلل سػعيد 1945-1918األكضاع االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية كالسياسية في حضرمكت )انظر: ( 1
 .( 53 - 45ـ، ص ) 2012-ىػ 1433كلى، سميماف الجعيدم، دار الكفاؽ، عدف، اليمف، الطبعة األ
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 .(1)الحرؼ كالعبيد كالصبياف 

كفي جاكة كما جاكرىا مف الجزر األندكنيسية التػي كػاف يقػيـ فييػا المؤلػؼ فقػد كصػمت 

منحط مف الضعؼ كاليكاف، كبمغت الفتنػة بػيف األىػالي  الحياة االجتماعية إلى مستكل

ىناؾ مبمغيا مػف التفػرؽ كاالخػتبلؼ، كتصػاعدت بػيف اإلرشػادييف كالمتصػكفة خبلفػات 

ـٌ عقػػد صػػمح بيػػنيـ عػػاـ  (2)عديػػدة حػػكؿ قضػػايا مختمفػػة  ىػػػ، )عمػػى ثبلثػػة 1346حتػػى تػػ

لكحيػػػد كىػػػك شػػػركط، إحػػػداىا: اجتنػػػاب السػػػباب، كثانييػػػا: الرجػػػكع إلػػػى مػػػذىب الػػػببلد ا

 .(3)المذىب الشافعي في كؿ ما يختمفكف، كثالثنا: مبادلة حقكؽ اإلسبلـ(

كقػػد كػػاف الشػػيخ عثمػػاف رحمػػو اهلل مػػف أكبػػر رؤكس العمػػكييف فػػي جػػاكة فػػي تمػػؾ الفتػػرة، 
ككانت لو كجاىة اجتماعية كبيرة بيف الناس ىناؾ، كيدؿ عمى ذلؾ مػا جػاء فػي كتػاب 

ػرقيف ح" الشتات الحضرمي " لػبعض المستشػ عػف  ايػث أفػردكا فػي الكتػاب مبحثنػا خاصن
المؤلؼ: ) تناكؿ مكضكع دكر العمماء الحضػاـر فػي األرخبيػؿ كذلػؾ عػف طريػؽ إبػراز 
دكر السيد عثمػاف باعتبػاره أبػرزىـ جميعػا كأكثػرىـ شػيرة فػي نيايػة القػرف التاسػع عشػر 

 .(4)كبداية القرف العشريف( 

                                                 

 (. 66 – 58)  األكلى، الطبعة بامؤمف، سميماف مبارؾ كرامة حضرمكت، في كالمجتمع نظر: الفكر( ا 1
   ( ينظر تفاصيؿ ذلؾ في: تػاريخ حضػرمكت السياسػي، صػبلح البكػرم، مكتبػة الصػنعاني، الطبعػة األكلػى، ص 2
 (242- 254 .) 
ىػػػػػ(، 1375نتػػػػؼ مػػػػف تػػػػاريخ حضػػػػرمكت، عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف عبيػػػػد اهلل السػػػػقاؼ، )ت: ( بضػػػػائع التػػػػابكت فػػػػي  3

 (.252/ 1مخطكط، )
 عبد. د: ترجمة ـ 1960-1750 اليندم المحيط في حضاـر دكلة كرجاؿ عمماء، تجار، الحضرمي ( الشتات 4
 كبلرنس كليـ تيؾفرا ألريكي: تحرير جبر، أحمد الخطيب عبد. د: صياغة مراجعة الكاؼ، الرحمف عبد بف اهلل

 (. 302كالنشر، حضرمكت، )  لمدراسات تريـ سميث،
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العثمانيػػة يػػدعكا فييػػا المسػػمميف فػػي جػػاكة  كجػػاء فػػي رسػػالة بعثيػػا أحػػد مناصػػرم الدكلػػة

كمػػا فعػػؿ أىػػالي  (1)إلػػى االحتفػػاؿ بمناسػػبة تنصػػيب الخميفػػة عبػػد الحميػػد خػػاف الثػػاني 

سنقافكرة فقاؿ: ) كالكاجب عمى جميع أكػابر المسػمميف .. المتػكليف الكظػائؼ اليكلنديػة 

حتفػاؿ ألنػو شػعار كالعمماء ككؿ مف فيو بقيػة مػف اإليمػاف كالنخػكة أٍف يقػيـ مثػؿ ىػذا اال

المسمميف، كال مانع إذا قاـ بو أكػابر المسػمميف مثػؿ السػيد العبلمػة عثمػاف بػف عبػد اهلل 

 .(2)بف يحيى خاصةن، كبقية العمماء عامة( 

كالشاىد مف ىذه الرسالة ذكر المكانة االجتماعية الخاصة التػي كػاف يتمتػع بيػا الشػيخ 

 عثماف في تمؾ المناطؽ.

 

 

 

 

 

                                                 

ىػػ ( المكافػؽ 1293شٍعبىاف سنة )  10السمطاف عبد الحميد خاف الثاني، بكيع بالخبلفة في يىٍكـ األربعاء  :( ىك 1
 ـ( إلى سنة 1876ىػ ( )1293ـ (، حكـ الدكلة العثمانية مف سنة ) 1876اغسطس سنة )  31
ـ(، أم :قرابػة ثبلثػػة كثبلثػيف عامػػان، كىػك الػػذم رفػض السػػماح لمييػكد بػػاليجرة إلػى فمسػػطيف، 1909) ىػػ (1327) 

(، مكسػػػكعة الغػػػزك الفكػػػرم كالثقػػػافي كأثػػػره عمػػػى  586ينظػػػر: تػػػاريخ الدكلػػػة العميػػػة العثمانيػػػة، محمػػػد فريػػػد، ص ) 
 (. 65/  5) بدكف معمكمات، المسمميف، عمي بف نايؼ الشحكد، 

 كيتػػػاب مػػػف كغيػػػره( ىػػػػ1354: المتػػػكفى) رضػػػا عمػػػي بػػػف رشػػػيد محمػػػد المػػػؤلفيف، مػػػف مجمكعػػػةر، ( مجمػػػة المنػػػا 2
 (. 514/  3)  المجمة،
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 :المطمب الرابع

 .الحالة العممية والثقافية

سػػػرت مظػػػاىر االنحطػػػاط فػػػي تمػػػؾ الفتػػػرة عمػػػى جميػػػع المجػػػاالت فػػػي الدكلػػػة العثمانيػػػة 

كعمػػػػػى رأسػػػػػيا الجانػػػػػب العممػػػػػي، بػػػػػؿ ىػػػػػك السػػػػػبب األكبػػػػػر فػػػػػي االنحطػػػػػاط فػػػػػي بػػػػػاقي 

 المجاالت.

لقػػػد ركػػػب العثمػػػانيكف فػػػي الفتػػػرة األخيػػػرة مػػػف حكميػػػـ مكجػػػة عمميػػػة مخالفػػػة لمصػػػكاب، 

تمياـ الحضػػػارة الغربيػػػة فػػػي عمميػػػة اإلصػػػبلح كالبنػػػاء، كنصػػػٌبكا عػػػددنا مػػػف كقػػػامكا باسػػػ

المبتعثػػيف فػػي الػػدكؿ الغربيػػة فػػي مناصػػب كبيػػرة فػػي الدكلػػة، كنظػػركا إلػػييـ باعتبػػارىـ 

المنقػػػذيف لمػػػببلد، الناىضػػػيف بيػػػا مػػػف عثرتيػػػا، ممػػػا نػػػتج عنػػػو نشػػػكء حالػػػة مػػػف األفكػػػار 

ممانيػػػػػة كالقكميػػػػػة الناتجػػػػػة عػػػػػف االفتتػػػػػاف العمميػػػػػة الضػػػػػالة، كاالتجاىػػػػػات التغريبيػػػػػة كالع

 بمظاىر الحياة العممية في أكربا.

كبػػدأت دعػػكة قكيػػة لمتنصػػير كالغػػزك الفكػػرم فػػي عػػدد مػػف البمػػداف اإلسػػبلمية مػػف قبػػؿ 

النصػػارل، مسػػتغميف ضػػعؼ الخبلفػػة العثمانيػػة، كأصػػبح عمػػؿ المنصػػريف جيػػارنا نيػػارنا، 

 .(1)كالدعكة إلى المسيحية تزداد نشاطنا

كر بعػػض المػػؤرخيف كالكتٌػػاب عػػف عػػدـ مكاكبػػة التعمػػيـ فػػي آخػػر العصػػر العثمػػاني كيػػذ

لمتعمػػػػيـ الحػػػػديث، كبقػػػػاءه عمػػػػى الػػػػنمط التقميػػػػدم، يقػػػػكؿ الشػػػػيخ محمػػػػد رضػػػػا: )التعمػػػػيـ 

                                                 

ـ، خمػؼ بػف دبػبلف بػف  1909ىػػ 1327الدكلػة العثمانيػة كالغػزك الفكػرم حتػى عػاـ : ( ينظر تفاصػيؿ ذلػؾ فػي 1
 (. 345 -252ػ، ص ) ى1410، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة، هخضر الكذيناني، رسالة دكتكرا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

34 

المنتشر اآلف في الببلد العثمانية ىػك المػانع األعظػـ لمعثمػانييف مػف االتحػاد الخػتبلؼ 

ػػا شػػامبلن لكػػاف ال يػػػأس مػػف اتحػػادىـ أشػػد كأقػػكل الخػػتبلؼ طرقػػػو طرقػػو، كلػػك كػػاف عامن

فَّ التعمػػيـ فػػي فرنسػػا عػػاـ يكػػاد يشػػمؿ األفػػراد كميػػـ، كىػػـ غيػػر  كمقاصػػد الناشػػريف لػػو، كا 

 .(1)متفقيف عمى الحككمة الجميكرية بؿ يؤيدىا السكاد األعظـ( 

كاصػػػفنا الناحيػػػة العمميػػػة فػػػي أكاخػػػر مرحمػػػة  (2)كيقػػػكؿ الػػػدكتكر الباحػػػث عمػػػي الصػػػبلبي

أصػػبح كثيػػر مػػف العممػػاء ألعكبػػة بيػػد الحكػػاـ الجػػائريف، كتسػػابقكا  ة العثمانيػػة: )الخبلفػػ

لمحصػػكؿ عمػػى الكظػػائؼ كالمراتػػب كغػػاب دكرىػػـ المطمػػكب مػػنيـ، ككػػاف مػػف الطبيعػػي 

أٍف تصػػاب العمػػـك الدينيػػة فػػي نيايػػة الدكلػػة العثمانيػػة بػػالجمكد كالتحجػػر، كاىػػتـ العممػػاء 

قريػػػرات، كتباعػػػدكا عػػػف ركح اإلسػػػبلـ الحقيقيػػػة بالمختصػػػرات، كالشػػػركح كالحكاشػػػي كالت

، كرفػػض كثيػػر مػػف -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  -المسػػتمدة مػػف كتػػاب اهلل كسػػنة رسػػكلو 

العممػػاء فػػتح بػػاب االجتيػػاد، كأصػػبحت الػػدعكة لفػػتح بابػػو تيمػػة كبيػػرة تصػػؿ إلػػى الرمػػي 

 .(3)بالكبائر، كتصؿ عند بعض المقمديف كالجامديف إلى حد الكفر(

                                                 

 (. 260/  13( مجمة المنار، )  1
 كمػؤرخ، معاصػر، ككاتب فقيو، بميبيا، بنغازم في ـ،1963 عاـ مكاليد مف الصبلبي، محمد محمد عمي: ىك(  2

 جامعػػة مػف الػديف كأصػكؿ الػدعكة كميػػة مػف( الميسػانس) العالميػة اإلجػازة درجػػة عمػى حصػؿ ليبػي، سياسػي كمحمػؿ
 المؤلفات مف العديد لو بالسكداف، اإلسبلمية درماف أـ جامعة مف كالدكتكراه الماجستير درجة كناؿ ،المنكرة المدينة
 الخمفػاء عػف تاريخيػة سبلسػؿ كلػو العقائػد، في الكريـ القرآف كسطية العالميف، رب صفات في المسمميف قيدة: منيا

 http://ali-sallabi.com الرسمي مكقعو: انظر اإلسبلمية، الدكؿ كبعض األربعة،
ػػػبلَّبي، دار التكزيػػػع كالنشػػػر  -( الدكلػػػة العيثمانيػػػة  3 مػػػي محمػػػد محمػػػد الصَّ ػػػقكط، عى عىكىامػػػؿ النييػػػكض كأسػػػباب السي

 (. 553ىػ، ص ) 1421اإلسبلمية، مصر، الطبعة األكلى، 
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سػاد فػي تمػؾ الفتػرة التػي عاشػيا المؤلػؼ حالػة العمميدة فدي حضدرموت فقدد  أما الحالة

مػػف الركػػكد كالجمػػكد العممػػي المػػذىيف كانػػا مػػف أبػػرز الصػػفات فػػي ذلػػؾ العصػػر، ككػػاف 

العمػػػـ مقتصػػػرنا فػػػي الغالػػػب فػػػي تمػػػؾ الفتػػػرة عمػػػى فئػػػات السػػػادة كالمشػػػايخ، أمػػػا الفئػػػات 

انػػت غايػػة مػػا تطمػػح إليػػو ىػػػك األخػػرل مػػف المجتمػػع فكانػػت محركمػػة مػػف التعمػػيـ، كك

 .(1)اإللماـ بالقراءة كالكتابة كحتى ىذا لـ يكف ميسكران إال لمنزر اليسير منيـ 

كمع ذلؾ اشتيرت فػي حضػرمكت فػي تمػؾ الفتػرة عػدد مػف الجكامػع كالمسػاجد المتميػزة 

بالتعميـ، إضافة إلى انتشار األربطػة العمميػة، كالمكتبػات الفكريػة، كالمػدارس النظاميػة، 

كبػػرزت شخصػػيات حضػػرمية عمػػى مسػػتكل عػػاؿ مػػف الثقافػػة  (3)الدينيػػة،  (2)كالكتاتيػػب

الكاسػػػعة كالمكاىػػػب المتعػػػددة كالعمػػػـك المكسػػػكعية، كانػػػت ليػػػا بصػػػماتيا الجميػػػة كدكرىػػػا 

الفاعػػؿ فػػي التجديػػد كالتطػػكير كاإلصػػبلح، كنقػػد مسػػاكئ الجمػػكد كالتخمػػؼ، مػػف أمثػػاؿ 

                                                 

-1914حضػػرمكت الكاقػػع السياسػػػي كاالجتمػػاعي كاالقتصػػادم كالثقػػافي مػػػا بػػيف الحػػربيف العػػػالميتيف)انظػػر: (  1
(، أحمد عكض باكزير، مف كثائؽ الندكة العممية التاريخية حكؿ المقاكمة الشػعبية فػي حضػرمكت، المنعقػدة 1939

 (. 4ـ، ص ) 1989فبراير25/26في كمية التربية بالمكبل في 
ٍكًضػػػعي : ) الكيتَّػػػابي (  2 ٍمػػػعي  الكيتَّػػػاًب، تىٍعًمػػػيـ مى ، الكىتىاًتيػػػبي  كىاٍلجى ٍكتىػػػبي  كالمىكاتًػػػبي ، ٍكًضػػػعي مى  المى  الميعىمٍّػػػـ، كالميٍكتًػػػبي  التٍَّعًمػػػيـً

ػػبياف كالكيتَّػػابي  محمػػد بػػف مكػػـر بػػف عمػػى، أبػػك الفضػػؿ، جمػػاؿ الػػديف ابػػف منظػػكر األنصػػارم  العػػرب، ، لسػػاف( الصٍّ
 ،( 699/  1)  ،ىػػػػػ1414 -بيػػػػركت، الطبعػػػػة الثالثػػػػة  -ىػػػػػ(، دار صػػػػادر 711الركيفعػػػػى اإلفريقػػػػى )المتػػػػكفى: 

ٍمعي  كىاًحده، ٍكتىبي كىاٍلمى  اٍلكيتَّابي )ك ،: كىاٍلجى ، اٍلكىتىاًتيبي  تٍفًسػير ًفػي الميٍسػتىٍعذىبي  ، الػنٍَّظـي ( اٍلًكتىابىةً  تىٍعًميـً  مىٍكًضعى : كىأىرادى  كىاٍلمىكىاًتبي
 ببطػػاؿ المعػػركؼ اهلل، عبػػد أبػػك الركبػػي، بطػػاؿ بػػف سػػميماف بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد الميىػػٌذًب، أٍلفىػػاظً  غريػػبً 

ػػػاًلـ، الحفػػػيظ عبػػػد مصػػػطفى. د: كتعميػػػؽ كتحقيػػػؽ دراسػػػة ،(ىػػػػ633: المتػػكفى)  المكرمػػػة، مكػػػة التجاريػػػة، المكتبػػػة سى
 (. 230/  2)  ـ،1988

( ينظر تفاصيؿ ذلؾ في كتاب: الفكر كالثقافة في التاريخ الحضػرمي، سػعيد عػكض بػاكزير، مكتبػة الصػالحية،  3
 امؤمف.ككتاب: الفكر كالمجتمع في حضرمكت، كرامة مبارؾ سميماف ب
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ىػػػ ( كالشػػيخ العبلمػػة سػػالـ 1305)ت  (1)-رحمػػو اهلل-الفقيػػو عمػػي بػػف أحمػػد باصػػبريف 

ىػػ(، كالعبلمػة المفكػر عبػد الػرحمف 1310) ت (2)بف محمد بف سالـ ابف حميػد الكنػدم

 كالعبلمػػػػػػػػة عمػػػػػػػػكم بػػػػػػػػف طػػػػػػػػاىر الحػػػػػػػػداد (3)ىػػػػػػػػػ(1375بػػػػػػػػف عبيػػػػػػػػد اهلل السػػػػػػػػقاؼ)ت 

                                                 

عمػػػػي بػػػػف أحمػػػػد باصػػػػبريف النػػػػكحي السػػػػيباني الػػػػدكعني الحضػػػػرمي، كلػػػػد بػػػػدكعف مػػػػف حضػػػػرمكت سػػػػنة  :( ىػػػػك 1
ىػػػ، كأخػػذ عػػف عممائيػػا، ثػػـ ىػػاجر إلػػى جػػدة كاسػػتقر بيػػا، مػػف مؤلفاتػػو: إثمػػد العينػػيف فػػي اخػػتبلؼ الشػػيخيف، 1228

عانة المستعيف حاشية عمى فتح المعيف، كحدائؽ البكاسؽ المثمرة في بيا ف صكاب أحكاـ الشجرة، تمخيص المػراد كا 
ىػػ بجػدة. ينظػر: إداـ 1305في فتاكل ابف زياد، إتحاؼ الناقد البصير بقكم أحاديث الجػامع الصػغير، تػكفي سػنة 

( ككتاب  109ص )  ، دار حضرمكت لمدراسات كالنشر،بكٌيربف سالـ عمي ، ( كرجاؿ ككتب 307القكت ص ) 
 .ـ2013الحديثة،  تريـ ، مكتبةأحمد باصبريف أنكر عمي باحميش عبلمة حضرمكت كجدة، اإلماـ عمي بف

ىػػ 1217حضػرمكت سػنة  -سالـ بف محمد بف سالـ بف حميد الكندم، كلػد بقريػة تػريس التابعػة لسػيئكف  :( ىك 2
، ثـ اتصؿ بالسمطاف غالب بػف محسػف الكثيػرم ككػاف مستشػاران لػو، كػاف عمػى درايػة باليندسػة،  كبرع في عدة عمـك

ػا لشػيخو العبلمػػة )عمػكم بػف سػقاؼ الجفػرم(، كظػػؿ كاتبنػا عنػده، مكثقنػا لػبعض الصػػككؾ، كالمسػ احة، كعػاش مبلزمن
التػػي يحتػػاج إلييػػا المتنػػازعكف، مػػف مؤلفاتػػو: تاريخػػو المسػػمى "العػػدة المفيػػدة الجامعػػة ألخبػػار قديمػػة كحديثػػة" ألفػػو 

 عبػػد (، تػػاريخ الشػػعراء الحضػػرمييف، 116/  3ىػػػ. ينظػػر: األعػػبلـ ) 1310لمسػػمطاف غالػػب الكثيػػرم، تػػكفي سػػنة 
 ( رحمػػة األشػػكاؽ القكيػػة 69/  3)   ىػػػ،1418 الثالثػػة، الطبعػػة الطػػائؼ، المعػػارؼ، مكتبػػة السػػقاؼ، محمػػد بػػف اهلل

،  ،إلى مكاطف السادة العمكية  (. 23) ص  ىػ،1358عبد اهلل بف محمد بف سالـ باكثير، مطبعة العمـك
ىػػػ  (، 1300 السػػقاؼ العمػػكم، مفتػػي بػػبلد حضػػرمكت فػػي زمانػػو، كلػػد سػػنة )عبػػد الػػرحمف بػػف عبيػػد اهلل :( ىػػك  3

ا بيف العمـك كميا، كقد رحػؿ إلػى عػدد مػف األقطػار فػي العػالـ كالتقػى بزعمائيػا، كقػد ا جامعن ا كمؤرخن أديبن  اككاف فقيين 
نيػػا: صػػكب الركػػاـ فػػي ا بػػيف القبائػػؿ المتنػػافرة، كلػػو مؤلفػػات عديػػدة مكتػػب اهلل لػػو القبػػكؿ بػػيف النػػاس فكػػاف مصػػمحن 

الفقو، كببلبؿ التغريد في حػؿ مشػكبلت التجريػد فػي الحػديث كيقصػد يػو تجريػد صػحيح البخػارم، كبضػائع التػابكت 
داـ القػكت المشػيكر بمعجػـ  في نتؼ مف تاريخ حضػرمكت، كنسػيـ حػاجر فػي تأكيػد قػكلي عػف مػذىب الميػاجر، كا 

ىػػ  (، 1375لعكد اليندم في الشعر، تكفي بسيئكف سػنة )بمداف حضرمكت، السيؼ الحاد لقطع أعناؽ اإللحاد، كا
عبػد الػرحمف بػف ، عف أمالي فػي ديػكاف الكنػدم مجػالس أدبيػة فػي ديػكاف المتنبػي ينظر: مقدمة كتابو العكد اليندم

فػػي نسػػب أىػػؿ  ( كشػػمس الظييػػرة43/  1) ىػػػ، 1432عبيػػد اهلل السػػقاؼ، دار المنيػػاج، بيػػركت، الطبعػػة األكلػػى، 
ي عمكم فركع فاطمة الزىراء كأمير المؤمنيف عمي رضي اهلل عنػو، عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف حسػيف البيت مف بن

( كمصػادر  340/  2ىػػ، ) 1404المشيكر، تحقيؽ: محمد ضػياء شػياب، عػالـ المعرفػة، جػدة، الطبعػة األكلػى، 
 (. 465ص ) ػ، ى1425 ظبي، أبك الثقافي، المجمع الحبشي، محمد اهلل عبدالفكر اإلسبلمي في اليمف، 
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 .(1)ىػ(1382)ت

كت فقػد كأما في جاكة كما جاكرىا فميست الحالة العممية ىناؾ بأحسف منيا في حضرم

سػػػػاد الجيػػػػؿ ربػػػػكع المسػػػػمميف فػػػػي تمػػػػؾ الحقبػػػػة التاريخيػػػػة مػػػػف أكاخػػػػر عمػػػػر الخبلفػػػػة 

 العثمانية، كانتشرت بينيـ البدع كالخرافات كالجيؿ كالتنصير.

كيصػؼ أحػػد الطػػبلب مػػف بػػبلد جػػاكة حالػػة المسػػمميف العمميػػة فػػي جػػاكة فػػي ذلػػؾ العيػػد 

يا، فقراء فػي الصػناعة ككسػائؿ فيقكؿ: )كالجاكيكف متأخركف في عمـك الديف كعمـك الدن

االرتقػػػاء، كرغبػػػتيـ بػػػالعمـ ضػػػعيفة، كربمػػػا ال يتعممػػػكف أكثػػػر مػػػف القػػػراءة كالكتابػػػة فػػػي 

لغػػتيـ، كىػػذا الػػتعمـ يجيػػئيـ مػػف طريػػؽ اليكلنػػدييف، كممػػا يؤسػػؼ لػػو عػػدـ كجػػكد عممػػاء 

مػػػنيـ، أك مػػػف الخػػػارج يعممػػػكنيـ أمػػػر ديػػػنيـ. كلػػػـ يقػػػـ مػػػنيـ لتأسػػػيس مدرسػػػة إال كاحػػػد 

 لػو(أخيرنا، كطمب مف حككمة ىكلندة إذننػا بإنشػاء مدرسػة لتعمػيـ األطفػاؿ فأذنػت  نيض
(2). 

كقاؿ: )كمعمـك أفَّ المسيحييف قد تمكنكا تمكننػا شػديدنا مػف نشػر ديػنيـ فػي ببلدنػا، حتػى 

ػػػى مػػػع كثػػػرة  إنيػػػـ افتتحػػػكا فػػػي كػػػؿ مدينػػػة كفػػػي كػػػؿ قريػػػة مدرسػػػة لنشػػػر الػػػديف، كييٍخشى

أك مرشػد مػف المسػمميف أٍف يرتػدَّ النػاس عػف ديػنيـ كالعيػاذ  استعدادىـ كعدـ كجكد عالـ
                                                 

 عف العمـ كأخذ دكعف، بكادم قيدكف ببمدة ىػ1290 سنة كلد الحداد، اليدار اهلل عبد بف طاىر بف عمكم: ىك(  1
 بيػػا اإلفتػػاء كظيفػػة كتػػكلى جكىػػكر سػػمطاف عنػػد بماليزيػػا أخيػػرنا كاسػػتقر بمػػداف، عػػدة إلػػى رحػػؿ ثػػـ حضػػرمكت، شػػيكخ
 تػػػػاريخ فػػػػي اليكاقيػػػػت كعقػػػػد كمخاليفيػػػػا، حضػػػػرمكت ريختػػػػا فػػػػي الشػػػػامؿ مؤلفاتػػػػو مػػػػف ىػػػػػ،1382 سػػػػنة مػػػػات حتػػػػى

مػػػاـ الطريقػػة شػػيخ مناقػػػب فػػي األلمػػػاس كعقػػكد حضػػرمكت، : ينظػػػر العطػػاس، حسػػػف بػػف أحمػػد الحبيػػػب الحقيقػػة كا 
 (.554)ص اليمف، في اإلسبلمي الفكر مصادر

 (. 692/  15( مجمة المنار، )  2
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بػػػاهلل، كدعػػػاة المسػػػيحية ىنػػػاؾ يتبعػػػكف المسػػػمـ حيػػػث كجػػػد، فيجمسػػػكف إلػػػى جانبػػػو فػػػي 

القيكة، كيناقشكنو في مسػائؿ الػديف التػي يجيميػا بػالطبع، كال يجػد جكابنػا عمييػا لجيمػو، 

 كينتيي األمر بإخراجو مف دينو 

فَّ فقػػداف التعمػػيـ الػػديني اإلسػػبلمي فػػي ببلدنػػا يجعػػؿ الشػػباف كىنػػاؾ خطػػر آخػػر كىػػك أ

الذيف يذىبكف لمتعميـ في أكربة جاىميف أمػكر ديػنيـ فيعػكدكف كقػد دخمػكا بالبركتسػتانتية 
 .(3)( (2)، أك اعتنقكا الكاثكليكية (1)

 
 
 
 
 
 

                                                 

سػػػة الغربيػػػة باسػػػـ اإلنجيػػػؿ كالعقػػػؿ، كتسػػػمى كنيسػػػتيـ فرقػػػة مػػػف النصػػػرانية احتجػػػكا عمػػػى الكنيالبركتسػػػتانت: (  1
( عمػػػى كػػؿ أمػػػر يخػػػالؼ الكتػػػاب كخػػبلص أنفسػػػيـ، كتسػػػمى باإلنجيميػػػة Protestبالبركتسػػتانتية حيػػػث يعترضػػػكف )

أيضان حيث يتبعكف اإلنجيؿ دكف سكاه، كيعتقدكف أف لكؿ قادر الحؽ في فيمو، فالكؿ متساككف كمسؤكلكف أمامػو، 
 إشػراؼ اإلسػبلمي، لمشػباب العالميػة النػدكةيسػرة فػي األديػاف كالمػذاىب كاألحػزاب المعاصػرة ، ينظر: المكسػكعة الم

 الرابعػػة،: الطبعػػة كالتكزيػػع، كالنشػػر لمطباعػػة العالميػػة النػػدكة دار الجينػػي، حمػػاد بػػف مػػانع. د: كمراجعػػة كتخطػػيط
 (. 615/  2) ىػ، 1420

مؤسسػيا بطػرس  زعـ أفَّ كتػ كتدعي أنيا أـ الكنائس كمعممػتيف،أكبر الكنائس النصرانية في العالـ،  الكاثكليؾ: ( 2
الرسكؿ، كتتمثؿ فػي عػدة كنػائس تتبػع كنيسػة ركمػا كتعتػرؼ بسػيادة بابػا ركمػا عمييػا، كسػميت بالكنيسػة الغربيػة أك 

 (. 600/  2البلتينية المتداد نفكذىا إلى الغرب البلتيني خاصة، ينظر: المكسكعة الميسرة، ) 
 (. 692/  15ار، ) ( مجمة المن 3
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 المبحث الثاني
 حياة الشيخ عثمان بن يحيى

 مطالب؛ ىي:  خمسةوفيو 
ول: اسمو، ونسبو، ميّلده، نشأتو وطمبو المطمب األ 

 لمعمم.
 وتّلمذتو. مشايخو: الثاني المطمب
 مصنفاتو.: الثالث المطمب
 تمقاىا التي واإلجازات العممية مكانتو: الرابع المطمب

 عميو. والثناء مشايخو عن
 .ووفاتو والفقيي العقدي مذىبو: الخامس المطمب
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 :المطمب األول

 نشأتو. اسمو، ونسبو، ميّلده،

 أوال: اسمو:

ىك عثماف بف عبد اهلل بف عقيؿ بف عمر بف عقيؿ بف محمد بف شيخ بف عبد 

 . (1)الرحمف بف عقيؿ بف أحمد بف يحيى. 

)عمر( بإسقاط جده ىذا اسمو المعتمد، كيكجد في بعض التراجـ ىذا االسـ، كلكف 

لصكاب ىك فيقكلكف ىك عثماف بف عبد اهلل بف عقيؿ بف شيخ بف عبدالرحمف، كا

األكؿ، كيبدك أفَّ سبب ذلؾ ىك السيك في الترجمة السمو في بعض مصنفاتو بالمغة 

 .(2)المترجمة 

في تحقيقو لكتاب شمس الظييرة اسـ المؤلؼ ( 3)كذكر المؤرخ محمد ضياء شياب 

 باسـ عثماف بف عبد اهلل بف عمر بف يحيى بإسقاط جده )عقيؿ( كىذا سيك كالصكاب 

                                                 

( شرؼ المحيا فػي تػراجـ عػدد مػف عممػاء كأدبػاء آؿ بػف يحيػى، محمػد عمػكم بػف أحمػد بػف يحيػى العمػكم، تػريـ  1
 (. 261ىػ، ص ) 1428لمدراسات كالنشر، الطبعة األكلى، 

نظػر: ي ،( ذكر اسمو بدكف عمر في ترجمتو في كتابو عشػركف صػفة هلل كىػك كتػاب لممؤلػؼ بالمغػة األندكنيسػية 2
 ( .  1ترجمة الشيخ العبلمة عثماف بف يحيى، إبراىيـ األندكنيسي، ص ) 

ـ( ثػـ سػافر إلػى 1889محمد ضػياء بػف عمػي بػف محمػد بػف عبػد اهلل بػف شػياب الػديف، كلػد بتػريـ سػنة ) :( ىك 3
اكة كعمػؿ جاكة، كأتقف المغة اإلندكنيسية كاإلنجميزية، عمػؿ محػرران بجريػدة " حضػرمكت " التػي كانػت تصػدر فػي جػ

في مجاؿ الصحافة كاإلعبلـ فترات طكيمة، لو مؤلفات كثيرة منيا: التعميقػات عمػى شػمس الظييػرة، الميػاجر أحمػد 
 ـ(، ينظر ترجمتو في : شمس الظييرة 1986بف عيسى، تاريخ أندكنيسيا، تكفي سنة )
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 .(1)االسـ األكؿ 

 : نسبو: ثانياً 

ينتسب المؤلؼ رحمو اهلل إلى أسرة تيتـ بالعمـ كالمعرفة، كتشتير بالزىد كالكرع، كنشأ 

ا(  كقد تكلى  (2)في بيت مف بيكت العمـ كالرئاسة، فأبكه كاف )سيدنا فاضبلن جميبلن كرعن

 .(3)ىػ( 1269مشيخة السادة في مكة المكرمة سنة )

حمف المصرم الذم سكف جاكة كبنى مسجدان فييا كأمو ىي آمنة بنت الشيخ عبد الر 

 .(4)كركز جيده لمعمـ كالتدريس 

 (5)كجده عقيؿ بف عمر: )السيد عقيؿ بف عمر كاف مف المجتيديف الذيف ال يحتقبكف 

دركس المقمديف مف الحـر الشريؼ لما استكلى  (6)الناس دينيـ، فمقد عطؿ ابف سعكد 

                                                                                                                                            

ؼ عبػػد القػػادر بػػف أحمػػد مػػف مناقػػب كأحػػكاؿ اإلمػػاـ العبلمػػة خميفػػة األسػػبل (، جنػػي القطػػاؼ 180 – 179/  1) 
 - 405)صىػػ، 1419دار المياجر لمنشر كالتكزيع، جػدة، الطبعػة األكلػى، بكر بف عمي المشيكر،  أبك، السقاؼ
406.) 

 (.1/315( شمس الظييرة، )  1
، مكتبػػػة األحقػػػاؼ لممخطكطػػػات بتػػػريـ، قسػػػـ المجػػػاميع، بػػػرقـ:      (، مخطػػػكط 1( شػػػجرة أنسػػػاب آؿ يحيػػػى رقػػػـ )  2
 (86). 
( خبلصػػة الكػػبلـ فػػي بيػػاف أمػػراء البمػػد الحػػراـ، أحمػػد زينػػي دحػػبلف، المطبعػػة الخيريػػة، مصػػر، الطبعػػة األكلػػى،  3

 (. 317ىػ، ص ) 1305
 ( 316 – 315/  1( شمس الظييرة، )  4
طىايىػا أىم يكسػبيا كيبػكء بيىػا ( تفسػير 5 غريػب  ( أم ال يتكسب بدينو، ) ك احتقبت الشٍَّيء احتممتو كىىيكى يحتقػب اٍلخى

ًميػػػػػدم )المتػػػػػكفى:  ىػػػػػػ(، 488مػػػػػا فػػػػػي الصػػػػػحيحيف البخػػػػػارم كمسػػػػػمـ، محمػػػػػد بػػػػػف فتػػػػػكح بػػػػػف عبػػػػػد اهلل األزدم الحى
 (. 569ىػ، ص ) 1415تحقيؽ:الدكتكرة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة ،القاىرة،الطبعة األكلى،

ئمة آؿ سػعكد، كيعػرؼ بسػعكد الكبيػر، كلػد سعكد بف عبد العزيز بف محمد بف سعكد، اإلماـ الثالث مف أ :( ىك 6
ىػػػػ (، كػػػاف عمػػػى قػػػدر كبيػػػر مػػػف الػػػذكاء 1218ىػػػػ (، كتػػػكلى مقاليػػػد الحكػػػـ بعػػػد مقتػػػؿ كالػػػده سػػػنة ) 1163سػػػنة ) 
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حمقة السيد عقيؿ المذككر، بؿ كاف عمماء نجد عمى مكة المكرمة، كلكنو لـ يتعرض ل

يجتمعكف فييا، كما أنو منع جميع المفتيف بمكة عف اإلفتاء، كلكنو لـ يمنع السيد 

عقيؿ؛ ألنو كاف يفتي بما يظير لو مف محكـ الكتاب كصحيح السنة كىا ىي فتاكل 

 .(1)لطريقةالسيد عقيؿ ككتبو مكجكدة، كىك شيخ مشايخ العمكييف في عمـك الشريعة كا

 ثالثا: ميّلده:

 ىناؾ عدة أقكاؿ في ميبلد المؤلؼ فمنيـ مف يقكؿ أنو:

   ربيع األكؿ عاـ 17بإندكنيسيا في  (3)بجاكرتا الغربية  (2)كلد في )بيككجاف بتاكم( 

 .(4)ـ( 1822ديسمبر ) 12ىػ( المكافؽ 1238)

 ىػ ( 1248)  بضـ الغيف بحضرمكت في عاـ (5)كجاء أنو كلد في منطقة )الغيرؼ( 

 

                                                                                                                                            

تتممذ عمى الشػيخ محمػد بػف عبػد الكىػاب، كحٌصػؿ حظنػا كافػرنا مػف العمػـ، ككػاف يعقػد  ،كالشجاعة كالييبة كالفصاحة
 (.3/90ىػ (، ينظر: األعبلـ )1229تكفي سنة )  ،بة النصائح الخاصة كالعامةحمقات عممية، كيكثر مف كتا

 (. 12/871( مجمة المنار، )  1
(، كتعنػػي Orang Betawi(، كبالمغػػة اإلندكنيسػػية أكرانػػي بتػػاكم )باإلنجميزيػػة: Betawi( بتػػاكم )باإلنجميزيػػة:  2

ا بأنيػػا جاكرتػػا، ينظػػر: مكسػػكعة كيكيبيػػديا ؼ محمينػػا مػػا تكصػػ"أىػػالي ك الشػػعب الػػذم سػػكف فػػي باتافيػػا"(، التػػي كثيػػرن 
https://ar.wikipedia.org/wiki/ .شعب_بتاكم 

ىػي أكبػر مػدف أندكنيسػيا كعاصػمتيا ككانػت تسػمى فػي عيػد االسػتعمار اليكلنػدم ) بتافيػا (، ينظػر: جاكرتػا: (  3
 (. 558ص ) ، جغرافية الدكؿ اإلسبلمية

 (. 1حيى، ص ) ( ترجمة الشيخ العبلمة عثماف بف ي 4
بمدة صغيرة في حضػرمكت يحػيط بيػا الفضػاء الكاسػع مػف كػؿ جػزء تنشػعب منيػا الطػرؽ إلػى الشػحر الغيرٍؼ: (  5

كالمكبل كغيرىما مػف السػكاحؿ كىػي مػف القػرل الحديثػة العيػد، ينظػر: إداـ القػكت فػي ذكػر بمػداف حضػرمكت، ص 
(818.) 
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 .(1)ـ( 1832المكافؽ )

ربيع األكؿ عاـ  7بإندكنيسيا في ( 2)كمنيـ مف قاؿ أنو كلد في مدينة )بتافيا( 

 .(3)ىػ(1238)

ىػ/ 1248أنو كلد في ) (4)كذكر المؤرخ الحضرمي محمد عبد القادر بامطرؼ

إداـ  كماؿ إلى ىذا الرأم محققك كتاب (5)ـ( في مدينة )جاكرتا( بإندكنيسيا1832

 .(6)القكت

 .(7)ىػ(1248كذكرت شجرة أنساب آؿ يحيى أنو كلد في )بتاكم( بإندكنيسيا سنة )

يميؿ الباحث إلى القكؿ األكؿ ألنو القكؿ األكثر دقة كتفصيبلن لمكاف  رأي الباحث:

ا بالتاريخ اليجرم كالميبلدم، كفٌصمو  كزماف كالدتو، حيث حدده يكمنا كشيرنا كعامن

 بأنو في) بيككجاف بتاكم(.منطقة كمكاننا 

                                                 

 (. 1/315( شمس الظييرة، )  1
بجزيػػرة جػػاكة، كىػػي أكبػػر مػػدف جػػاكة، كتسػػمى فػػي عيػػد االحػػتبلؿ اليكلنػػدم بتافيػػا، كاليػػـك تسػػمى تقػػع بتافيػػا: ( (  2

 (. 558جاكرتا، ينظر: جغرافية الدكؿ اإلسبلمية، ص ) 
 (. 9( عمي بف عقيؿ أنشكدة الكطف كالثكرة، ص )  3
ىػػػ(، أخػػذ عػػف ابػػف 1333محمػػد بػػف عبػػد القػػادر بػػامطرؼ، مػػؤرخ، كأديػػب، كلػػد فػػي مدينػػة الشػػحر سػػنة ) :( ىػػك 4

عبيد اهلل السقاؼ عمػـك المغػة، نشػأت بينيمػا صػداقة حميمػة، مػف مؤلفاتػو: المختصػر مػف تػاريخ حضػرمكت العػاـ، 
التػػػػاريخي  كمنيجػػػػو سػػػػيرتو بػػػػامطرؼ القػػػػادر عبػػػػد بػػػػف محمػػػػدىػػػػػ(، ينظػػػػر: 1408الشػػػػيداء السػػػػبعة، تػػػػكفي سػػػػنة )

 (.21)ص ـ،2004 رمكت،حض جامعة ماجستير، بامطرؼ، أحمد فرج أحمد ،( ـ1915/1988)
 ـ، 1984( الجامع، محمد عبد القادر بامطرؼ، دار اليمداني لمطباعة كالنشر، عدف، الطبعة الثانية،  5
(3/18.) 
 (. 819ص )  ( إداـ القكت في ذكر بمداف حضرمكت، 6
(. 1( شجرة أنساب آؿ يحيى رقـ ) 7
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 رابًعا: نشأتو وطمبو لمعمم:

نشأ المؤلؼ رحمو اهلل في كنؼ كالديو المذىيف كانا مف أسرة ذات شرؼ كعمـ، فكاف 

ليما أعظـ األثر عمى تكجيو نحك طمب العمـ الشرعي كاالىتماـ بو، كتييئة البيئة 

يط بو كاف جكنا يغمب عميو كما أفَّ الجك المحية الصالحة لو منذ نعكمة أظفاره العمم

االىتماـ بطمب العمـ مما شجعو عمى مكاصمة الطمب، كاالنشغاؿ بالتبحر في العمـك 

 بقكلو: (1)الشرعية، حتى مدحو شيخو عبد اهلل بف حسيف بف طاىر 

 *** كلممسمؾ المحمكد في الفعؿ كالقصد لؾ الخير ياعثماف كفقت لمرشد 

 *** كلممنيج المرضي لمكاحد الفرد    كلمعمـ كالتعميـ كالبر كاليدل 

 *** حنيفية تيدم إلى جنة الخمد  طريؽ رسكؿ اهلل بيضاء نقية 

 (2)*** كسنة مف يأتي مف الخمفاء بعدم  كقد قاؿ يكصينا عميكـ بسنتي 

ـ )كاف السيد عثماف في الثامنة عشرة كقرر آنذاؾ التكجو 1847كبعد كفاة كالده عاـ 

أدل فريضة الحج، كبعد ذلؾ مدد فترة بقائو في مكة لغرض  إلى الجزيرة العربية حيث

                                                 

ىػػ ( رحػؿ إلػى الحجػاز ثػـ عػاد إلػى 1191يـ سػنة ) عبد اهلل بف حسيف بف طاىر العمكم، كلد بمدينػة تػر  :( ىك 1
حضرمكت كاشػتغؿ باإلصػبلح االجتمػاعي، مػف مؤلفاتػو: سػمـ التكفيػؽ إلػى محبػة اهلل عمػى التحقيػؽ، كصػمة األىػؿ 
 كاألقربيف بتعميـ الديف، الخطبة النكنية في أحكاـ الصبلة السنية، العيد المعيكد في نصيحة الجنكد، تكفي سنة 

 العػػيف كسػػمط الجكىريػػة اليكاقيػػت عقػػد(،  171-162/  3)  ،ينظػػر: تػػاريخ الشػػعراء الحضػػرمييفىػػػ (، 1272) 
 األكلػػػػػى، الطبعػػػػػة الحبشػػػػػي، عيػػػػػدركس بػػػػػف عمػػػػػر بػػػػػف عيػػػػػدركس العمكيػػػػػة، السػػػػػادات طريقػػػػػة ذكػػػػػر فػػػػػي الذىبيػػػػػة
 .( 81/  4األعبلـ لمزركمي، )  (، 102/  1، ) ىػ1317مصر،

 السػنابؿ، دار بػاعمكم، طػاىر بػف حسػيف بػف اهلل عبػد بػاعمكم، طػاىر بػف حسػيف بػف اهلل عبػد الحبيػب مجمكع(  2
 (. 468)  ص ىػ،1429 األكلى، الطبعة بيركت، الحاكم، دار دمشؽ،



 

 

45 

لمدة سبع سنكات، بعد ذلؾ عاد إلى  (1)الدراسة بصحبة كالده كالسيد أحمد دحبلف

كطنو األـ حضرمكت حيث كاصؿ تمقي العمـ كالمعرفة عمى أيدم نخبة مف العمماء. 

 (2)اد إلى مكة(كما أٍف تكالت كفيات عدد مف شيكخو حتى ضاؽ بو المقاـ ىناؾ كع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ىػػ(، مػف 1304ىػػ ( كتػكلى فييػا اإلفتػاء كالتػدريس، تػكفي ) 1232أحمد زيني دحػبلف، كلػد بمكػة سػنة )  :( ىك 1
رضػػية فػػي تػػاريخ الػػدكؿ اإلسػػبلمية، خبلصػػة الكػػبلـ فػػي أمػػراء البمػػد الفتكحػػات اإلسػػبلمية، الجػػداكؿ الم تصػػانيفو:
/  1)  ،الفتح المبيف في فضائؿ الخمفػاء الراشػديف كأىػؿ البيػت الطػاىريف، السػيرة النبكٌيػة ، ينظػر: األعػبلـ الحراـ،
 ،(ىػػػ1408: المتػػكفى) الدمشػػؽ كحالػػة الغنػػي عبػػد بػػف راغػػب محمػػد بػػف رضػػا بػػف عمػػر (، معجػػـ المػػؤلفيف، 129
 كمعجػػػـ كاألثبػػػات الفيػػػارس فيػػػرس(،  229/  1)  بيػػػركت، العربػػػي التػػػراث إحيػػػاء دار بيػػػركت، - المثنػػػى مكتبػػػة
ٍبد محمد كالمسمسبلت، كالمشيخات المعاجـ يٌ  عى  بعبػد المعػركؼ اإلدريسػي، الحسػني محمػد ابػف الكبيػر عبػد بف الحى
 (.292-1/290)بيركت،  – اإلسبلمي الغرب دار عباس، إحساف: تحقيؽ ،(ىػ1382: المتكفى) الكتاني الحي

 (. 303( الشتات الحضرمي، ص )  2
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 :المطمب الثاني

 .مشايخو وتّلمذتو

 أواًل مشايخو:

تمقى تعميمو في البداية في الحجاز عندما كاف يذىب لمحج ثـ يقيـ في مكة سبعة 

 سنيف لطمب العمـ كمف شيكخو في مكة:

كالعبلمة أحمد بف  (2)كالعبلمة محمد بف حسيف الحبشي (1)الشيخ أحمد الدمياطي

 ف.زيني دحبل

  (3)كمف شيكخو في المدينة المنكرة الشيخ عمر بف عبد اهلل الجفرم

 

                                                 

أحمػد الػدمياطي، مفتػي مكػػة، كالمػدٌرس بػالحـر الشػريؼ المكػي، ككػػاف يشػار إليػو بالبنػاف كيسػمى حمامػػة  :( ىػك 1
؛ لكثػػرة دركسػػو كمكاظبتػػو فييػػا عمػػى خمػػس دركس فػػي اليػػـك كالميمػػة، تػػكفي بالمدينػػة المنػػكرة سػػنة  ػ، ىػػ1270الحػػـر

 الػرحيـ عبػد بػف الػرحمف عبػد بػف اهلل عبػد اليجػرم، عشػر الرابػع القػرف إلػى التاسع القرف مف أعبلـ المكييف ينظر:
، الميعىمًٍّمػػػػػي ػػػػػيٍّ (، 431-1/430) ـ،2000 -ىػػػػػػ1421 األكلػػػػػى، الطبعػػػػػة بيػػػػػركت، -اإلسػػػػػبلمي الغػػػػػرب دار المىكٍّ
 سػػعيد محمػػد: تحقيػػؽ الخيػػر، أبػػك مػػرداد اهللعبػػد مكػػة، أفاضػػؿ تػػراجـ فػػي كالزىػػر النػػكر نشػػر كتػػاب مػػف المختصػػر
 (. .89-88ص)  جدة، - كالتكزيع لمنشر المعرفة عالـ عمي، كأحمد العامكدم

محمػد بػػف حسػيف بػف عبػػد اهلل بػف شػيخ الحبشػػي، كلػد بحضػرمكت، ثػػـ ىػاجر إلػى بػػبلد الحػرميف، كتػػكلى ىػك: (  2
يقػة السػادة العمكيػػة، فػتح اإللػػو فيمػا يجػػب عمػى العبػػد اإلفتػاء بمكػة، كمػػف أشػير كتبػػو العقػكد المؤلؤيػػة فػي بيػػاف الطر 

ىػػػػػ (، ينظػػػػر: الجػػػػامع 1281لمػػػػكاله مػػػػف تكحيػػػػد ككاجبػػػػات الصػػػػبلة كجممػػػػة مػػػػف معػػػػاني تقػػػػكل اهلل، تػػػػكفي سػػػػنة ) 
 (. 707(، إداـ القكت، ص )  329/  3لبامطرؼ،) 

انكا يػػػذكركف أنػػػو مػػػف كبػػػار عمػػػر بػػػف عبػػػد اهلل الجفػػػرم المػػػدني، لػػػـ أجػػػد لػػػو ترجمػػػة كافيػػػة، إال أنيػػػـ كػػػ :( ىػػػك 3
/  1) كالمسمسػبلت، كالمشػيخات المعػاجـ كمعجـ كاألثبات الفيارس فيرسالمتصكفة، كقرأ عميو عدد منيـ، ينظر: 

 الكىػػاب عبػػد بػػف السػػتار عبػػد كالتػػكالي، عشػػر الثالػػث القػػرف أكائػػؿ بأنبػػاء المتعػػالي الكىػػاب الممػػؾ فػػيض(،  390
          ، ص األسػػػدم مكتبػػػة دىػػػيش، بػػػف اهلل عبػػػد بػػػف الممػػػؾ عبػػػد: تحقيػػػؽ الحنفػػػي، المكػػػي الينػػػدم الصػػػديقي البكػػػرم

 (448.) 
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 .(2) (1)كالشيخ محمد العزب

بعدىا سافر رحمو اهلل إلى حضرمكت لطمب العمـ كأكمؿ تعميمو ىناؾ عمى أيدم 

الكثير مف العمماء، منيـ: العبلمة عبد اهلل بف حسيف بف طاىر كالعبلمة حسف بف 

كالعبلمة محسف بف عمكم  (4)مة عبد اهلل بف عمر بف يحيىكالعبل (3)صالح البحر

  (5)السقاؼ

                                                 

ا، المػػدٌرس بالمسػػجد النبػػكم، كلػػد فػػي الربػػع ا، الشػػافعي مػػذىبن ا، المػػدني كطننػػمحمػػد العػػزب الػػدمياطي بمػػدن  :( ىػػك 1
لػػد باسػػمو، كجممػػة األكؿ مػػف القػػرف الثالػػث عشػػر، لػػو كتػػاب فػػي الصػػبلة عمػػى النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ، كلػػو مك 

ىػػػ (، ينظػػر: عقػػد 1293رسػػائؿ غيػػر ذلػػؾ، كىػػكامش عمػػى الكتػػب المطػػكالت، تػػكفي فػػي المدينػػة المنػػكرة، عػػاـ ) 
 (، فيض الممؾ الكىاب المتعالي بأنباء أكائؿ القرف الثالث عشر كالتكالي، ص 55-2/54اليكاقيت الجكىرية )

 (1521- 1522 .) 
(، إعانػػة المسترشػديف عمػػى اجتنػػاب  1يحيػػى، إبػراىيـ األندكنيسػػي، ص )  ( ترجمػة الشػػيخ العبلمػػة عثمػاف بػػف  2

 (. 1ىػ، ص ) 1339البدع في الديف، عثماف بف عبد اهلل بف عقيؿ بف يحيى، المطبعة المباركة، بتاكم، 
ىػ، ثـ اتخذ ذم 1191حسف بف صالح بف عيدركس البحر الجفرم كلد بمدينة الحكطة بحضرمكت عاـ  :( ىك 3

ىػػ، ثػـ عػاد كاسػتقر بػذم أصػبح، كلػو 1223ىػػ، كرحػؿ إلػى مكػة سػنة 1213ا لػو عػاـ دينػة سػيئكف مكطننػأصبح بم
مجمػػكع كػػبلـ كديػػكاف ككصػػايا الحبيػػب حسػػف بػػف صػػالح البحػػر الجفػػرم، ككانػػت كفاتػػو فػػي قريػػة ذم أصػػبح عػػاـ 

 (. 601 -588(، إداـ القكت، )  149/  3ىػ، ينظر: تاريخ الشعراء الحضرمييف، ) 1273
ًسػٍيمىًة( جنػكب مدينػة تػريـ سػنة  :( ىك 4 ًلػدى بقريػًة )المى عبد اهلل بف عمر بف أبي بكػر بػف عمػر بػف طػو بػف يحيػى، كي

ىػ، تمقى العمـ عف عمماء حضرمكت كاليمف كالحرميف كمصر، كقد تكالت أسفاريه فزار اليمف كمصػر كالشػاـ 1207
ة، مناسػػؾ الحػػج كالعمػػرة كآداب الزيػػارة النبكيػػة، تػػذكرة كالينػػد كجػػاكة، مػػف مؤلفاتػػو: الفتػػاكل الشػػرعية، سػػفينة الصػػبل

المػػؤمنيف بفضػػائؿ عتػػرة سػػيد المرسػػميف، السػػيكؼ البػػكاتر لمػػف يقػػدـ صػػبلة الصػػبح عمػػى الفجػػر اآلخػػر، كلػػو ديػػكاف 
ًسيمىة سنة  ةى ا1265شعرم، تكفي بقرية المى ػبلى ـي صى ػٍف ييقىػدٍّ مىػى ىػ، ينظر ترجمتو في كتاب السٍّػييكؼي البىػكاًتري ًلمى ػٍبًح عى لصي

ىػػ( تحقيػؽ: 1265الفىٍجًر اآلًخًر، عبد اهلل بف عمر بػف أبػي بكػر بػف يحيػى العمػكم الحضػرمي الشػافعي )المتػكفى: 
(، مصػادر الفكػر  49 - 6صالح عبد اإللػو بمفقيػو، مركػز تػريـ لمدراسػات كالنشػر، الػيمف، الطبعػة األكلػى، ص ) 

 (. 826ص )  (، إداـ القكت، 241ص )   ،اإلسبلمي في اليمف
ىػػ (، نشػػأ عمػى طمػػب العمػػـ 1211محسػػف بػف عمػػكم بػف سػػقاؼ بػف محمػػد السػقاؼ، كلػػد بسػيئكف سػػنة )  :( ىػك 5

ىػػػ ( ينظػػر: تػػاريخ 1291ا، مػػف مؤلفاتػػو: تعريػػؼ الخمػػؼ بسػػيرة السػػمؼ، تػػكفي فػػي رمضػػاف سػػنة ) كنبػػي فيػػو مبكػػرن 
مف تاريخ آؿ طػو بػف عمػر  مخيص الشافي(، الت 713(، إداـ القكت، ص )  21-1/  4الشعراء الحضرمييف، ) 

 (.110)ص ىػ،1408، الطبعة األكلى، ، عمكم بف عبد اهلل السقاؼالصافي
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كعبد  (2) ، كالعبلمة عبد اهلل بف حسيف بمفقيو(1)كالعبلمة عمكم بف سقاؼ الجفرم

 (.4( )3)الرحمف بف محمد المشيكر

كما سافر رحمو اهلل إلى جاكرتا كتتممذ فييا عمى يد الشيخ العبلمة سالـ بف عبد اهلل 

 الشافعي رحمو اهلل مؤلؼ كتاب سفينة النجاة في فقو اإلماـ (5)ر بف سمي

 

 

 

 
                                                 

ىػػ، ثػـ عػاد إلػى 1235عمكم بف سقاؼ بف محمػد الجفػرم، بػرع فػي عمػـ الفقػو، ثػـ رحػؿ إلػى ذمػار سػنة  :( ىك 1
المفيػػدة العجيبػػة، المفتػػاح لمتػػكلي عقػػكد  بمػػده، لػػو كتػػاب الػػدالئؿ الكاضػػحة فػػي الػػرد عمػػى رسػػالة الفاتحػػة، الفتػػاكل

 ىػ، ينظر: عقد اليكاقيت الجكىرية 1355النكاح، القكؿ السديد في األحكاـ المتعمقة بالعبيد، تكفي سنة 
 (. 789/  2(، فيرس الفيارس، )  19-22/  2) 
عممائيا، مف مؤلفاتو:  ىػ، ثـ رحؿ إلى زبيد فأخذ عف1198عبد اهلل بف حسيف بمفقيو، كلد في تريـ سنة  :( ىك 2

تسػػييؿ سمسػػمة الكصػػمة إلػػى سػػادات أىػػؿ القبمػػة، كأرجػػكزة فػػي التكحيػػد تسػػمى الػػدرة المفيػػدة، كالمقصػػد النفػػيس شػػرح 
عقيدة الرئيس، ككفاية الراغب شرح ىداية الطالب ، كلو ديكاف عنكانو: عقكد الجماف كالدر الحساف ألخبار الزمػاف 

 (.150،  130/  1( عقد اليكاقيت، ) 3/189) ،تاريخ الشعراء الحضرمييفانظر: ىػ، 1266كغيرىا، تكفي سنة 
ىػ كنشأ 1250كلد بتريـ سنة  ،عبد الرحمف بف محمد بف حسيف بف عمر بف عبد اهلل بف محمد المشيكر :( ىك 3

كىػك  بيا كلو مؤلفات عدة، منيا: مختصر فتاكل بف زياد، كمختصػرات أخػرل فػي الفقػو كالنبػذة، بغيػة المسترشػديف
ىػػػػ، ينظػػػر: تػػػاريخ الشػػػعراء 1320عبػػػارة عػػػف تمخػػػيص فتػػػاكل بعػػػض األئمػػػة مػػػف العممػػػاء المتػػػأخريف تػػػكفي سػػػنة 

 (. 904(، إداـ القكت، ص )  295، ص ) اإلسبلمي في اليمف (، مصادر الفكر 141/  3)  ،الحضرمييف
 (.1( إعانة المسترشديف عمى اجتناب البدع في الديف، ص ) 4
بد اهلل بف سعد بف سمير الحضرمي، كلد بذم أصبح، مف مؤلفاتو: متف سفينة النجاة، الفكائػد سالـ بف ع :( ىك 5

الجمية في الزجر عف تعاطي الحيػؿ الربكيػة، نبػذة فػي التحػذير مػف التيػاكف فػي الصػبلة كسػائر فػركض العبػادات، 
 (. 601 (،إداـ القكت، ص ) ٤ِ/٤ينظر: تاريخ الشعراء الحضرمييف، )  ىػ(،٢َُِتكفي سنة )
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  (.2( )1) تعالى 

ثـ سافر مف أندكنيسيا إلى دكؿ شتى في العالـ اإلسبلمي كمنيا تكنس كالجزائر كمف 

 مشائخو ىناؾ:

كالشيخ حسيف  ،(4)، كالشيخ العبلمة أحمد بف منصكر(3)الشيخ محمد بف عبد الجكاد

كما رحؿ إلى مصر كاسطنبكؿ كالقدس لتمقي العمـك  (5)سر الطرابمسيمحمد الج بف

 (.6) الشرعية

                                                 

بف ًإٍدًريس بف اٍلعىبَّاس بف شىاًفع بف السَّاًئب بف عبػد يًزيػد بػف ىىاشػـ بػف عبػد اٍلمطمػب المطمبػي أىبيػك  محمد :( ىك 1
ىػػ (، كىىيػكى المجػدد ألمػر الػدَّيف عمػى رىأس اٍلًمػائىتىٍيًف، 150عبد اهلل الشَّاًفًعي،  أحػد األئمػة األربعػة، كلػد بغػزة سػنة ) 

لو ى204مىاتى سنة )   الػذىب شػذراتلمسند، ينظػر:  األـ، الرسالة، ا سنة، لو مصنفات عدة مف أشيرىا: 54ػ (،كى
 ،(ىػػ1089: المتػكفى) الفػبلح أبك الحنبمي، العىكرم العماد ابف محمد بف أحمد بف الحي عبد ذىب، مف أخبار في

(، سػػير أعػػبلـ 9/ 2، ) ػىػػ1406 األكلػػى، الطبعػػة بيػػركت، - دمشػػؽ كثيػػر، ابػػف دار األرنػػاؤكط، محمػػكد: تحقيػػؽ
: تحقيػػؽ ،(ىػػػ748:  المتػػكفى) الػػذىبي قىاٍيمػػاز بػػف عثمػػاف بػػف أحمػػد بػػف محمػػد اهلل عبػػد أبػػك الػػديف شػػمسالنػػببلء، 
 (.10/5) ، ىػ1405 الثالثة، الطبعة الرسالة، مؤسسة األرناؤكط، شعيب الشيخ بإشراؼ المحققيف مف مجمكعة

 (. 315/  1( شمس الظييرة، )  2
ىػػػػ ( كيعتبػػػر مػػػف أبػػػرز رجػػػاؿ الطريقػػػة 1272حمػػػد بػػػف عبػػػد الجػػػكاد بػػػف الحسػػػف النظيفػػػي، كلػػػد عػػػاـ ) م :( ىػػػك 3

األحمدية،  لو تآليؼ عديدة في الطريقػة، كلػو كتػاب: الخريػدة الكبػرل، جمػع فيػو بػيف التصػكؼ كالحػديث كالرقػائؽ، 
 تػػػراجـ(،  185/  6)  ىػػػػ (، ينظػػػر: األعػػػبلـ لمزركمػػػي،1366كلػػػو مؤلفػػػات أخػػػرل كميػػػا مطبكعػػػة، تػػػكفي سػػػنة ) 

 الثانيػة، الطبعػة لبنػاف، - بيركت اإلسبلمي، الغرب دار ،(ىػ 1408: المتكفى) محفكظ محمد التكنسييف، المؤلفيف
 (.   370/  4، )  ـ1994

( ذكػػره صػػاحب كتػػاب تػػراجـ المػػؤلفيف التكنسػػييف، كقػػاؿ ىػػك الشػػيخ المجػػكد أحمػػد بػػف منصػػكر، ينظػػر: تػػػراجـ  4
 (. 168/  3، ) المؤلفيف التكنسييف

ىػػػ( عػػالـ بالفقػػو كاألدب، مػػف بيػػت عمػػـ فػػي 1261كلػػد عػػاـ )  ،حسػػيف بػػف محمػػد بػػف مصػػطفى اٍلجٍسػػر :( ىػػك 5
ىػػ، كعػاد إلػى 1279طرابمس الشاـ، لو نظـ كثير، كلد كتعمػـ فػي طػرابمس، كرحػؿ إلػى مصػر، فػدخؿ األزىػر سػنة 

ػػ ىػػػ ( مػػف كتبػػو: الرسػػالة الحميديػػة فػػي 1327)  كتػػكفي فييػػا عػػاـ، ا ككجاىػػةطػػرابمس، فكػػاف رجميػػا فػػي عصػػره عممن
حقيقػػػة الديانػػػة اإلسبلمية،الحصػػػكف الحميديػػػة فػػػي العقائػػػد اإلسػػػبلمية، إشػػػارات الطاعػػػة فػػػي حكػػػـ صػػػبلة الجماعػػػة، 

 (. 258/  2رياض طرابمس الشاـ، ينظر: األعبلـ ) 
 (. 264 (، شرؼ المحيا، ص ) 1(، إعانة المسترشديف، ص )  315/  1( شمس الظييرة، )  6
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 ثانيًا: تّلمذتو:

كاالندماج في الحياة  (1)يبدك أفَّ المؤلؼ رحمو اهلل انشغؿ بالكتابة كالتأليؼ كالفتكل،

االجتماعية، كلـ ينشغؿ كثيرنا بالتفرغ لنشر العمـ كبثو إال مف خبلؿ كتبو، لذلؾ لـ 

 (2)ر مف ترجـ لو طبلبنا تتممذكا عمى يديو غير تمميذه محمد بف حسف عيديد يذك

الذم ذكر في كتابو: )إتحاؼ المستفيد( أف مف شيكخو الذيف أخذ العمـ عنيـ 

 .(3)كاستجاز منيـ الشيخ عثماف بف عبد اهلل بف عقيؿ

د بف ( عف محمايقكؿ مؤلؼ كتاب )شرؼ المحي (4)كمف تبلميذه ابنو محمد بف عثماف

عثماف: )كفي تقديرم أنو تتممذ في سني حياتو األكلى عمى يدم كالده العبلمة 

 .(5)الحبيب عثماف بف عبداهلل بف يحيى(

فقد )أخذ أيضان عف عف  (6)ككذلؾ ابنو اآلخر عقيؿ بف عثماف بف عبد اهلل بف يحيى

 .(7)كالده العبلمة الحبيب عثماف بف عبد اهلل بف يحيى(

                                                 

 (. 315/  1( شمس الظييرة، )  1
ىػػػ ( كطمػػب العمػػـ فييػػا، جمػػع لػػو تمميػػذه " 1290محمػػد بػػف حسػػف بػػف أحمػػد عيديػػد كلػػد فػػي تػػريـ سػػنة )  :( ىػػك 2

ا سػػماه ) إتحػػاؼ المسػػتفيد بػػذكر مػػف أخػػذ عػػنيـ ككاخػػاىـ السػػيد محمػػد بػػف حسػػف بػػف أحمػػد مبػػارؾ بػػاحريش " كتابنػػ
 (. 912ينظر: إداـ القكت، ص ) ىػ ( 1361عيديد  ( تكفي سنة ) 

 عميػػر بػػف مبػػارؾ عيديػػد، أحمػػد بػػف حسػػف بػػف محمػػد السػػيد ككاخػػاىـ عػػنيـ أخػػذ مػػف بػػذكر المسػػتفيد إتحػػاؼ(  3
 (.  8، ص ) تريـ األصكؿ، دار باحريش،

 (. 286 – 284( ينظر ترجمتو في شرؼ المحيا مف ص )   4
 (. 285( شرؼ المحيا، ص )  5
 (. 295 – 286المحيا مف ص )  ( ينظر ترجمتو في شرؼ 6
 (. 288( شرؼ المحيا، ص )  7
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 :المطمب الثالث

 .صنفاتوم

 مف أشير مؤلفاتو بالمغة العربية كتاب:

إعانة المسترشديف عمى اجتناب البدع في الديف الذم نحف بصدد تحقيقو، كقد  -1

جاء الكتاب في خمسة كعشريف فصبلن، كمائة كثبلثة عشر صفحة، كسنثبت في 

 مطمب قادـ نسبة الكتاب لممؤلؼ.

لـ ينسج عمى منكالو جعؿ فيو جدكؿ األسانيد: قاؿ عنو كلده عقيؿ بف عثماف: )   -2

عبلمات كخطكطنا لبلتصاؿ بالمشايخ كضكابط كقكاعد ليسيؿ بيا معرفة تشعب 

 . (1)الطرؽ(

 .(2)كىك عبارة عف شجرة ألسانيد المشايخ العمكييف كمف أخذ العمـك عنيـ 

 .(3)نفحات الرحمف فييا اليدل كالفرقاف ييدل بيا لئلخكاف   -3

 .(4)ف اإلسبلـ سعادة األناـ بالتمسؾ بدي   -4

 .(1)إيقاظ النياـ في ما يتعمؽ باألىمة كالصياـ   -5

                                                 

 (. 311/  1( فيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسبلت، )  1
 (.2059ص )، ( فيض الممؾ الكىاب المتعالي بأنباء أكائؿ القرف الثالث عشر كالتكالي 2
 (.79251ركز الممؾ فيصؿ، الرقـ التسمسمي لمكتاب: )م بإصدارهفيرس مخطكطات، قاـ  -( خزانة التراث  3
ىػػػػ(، مطبعػػػة 1351( معجػػػـ المطبكعػػػات العربيػػػة كالمعربػػػة، يكسػػػؼ بػػػف إليػػػاف بػػػف مكسػػػى سػػػركيس )المتػػػكفى:  4

(، كقػػػد طبػػػع فػػػي مطبعػػػة دار الكتػػػب العربيػػػة الكبػػػرل، عػػػاـ  188/  1ـ، ) 1928 -ىػػػػ 1346سػػػركيس بمصػػػر 
 (. 106117مسمي: )ـ، خزانة التراث، الرقـ التس1911
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 .(2)حكـ الرحمف بالنيي عف ترجمة القرآف   -6

 .(3)جمع النفائس لتحسيف المدارس  -7

 تمييز الحؽ مف الضبلؿ في الصياـ كاليبلؿ.  -8

 بيٌنة الجميس كقيكة األنيس في التصكؼ.  -9

 في المسجد الجديد. خبلصة القكؿ السديد في منع إحداث تعدد الجمعة -10

تفتيح المقمتيف ثناء كتبييف المفسدتيف المخبأتيف في الرسالة المغماة بصمح  -11

 الجماعتيف.

 النبذة المطيفة في النصيحة المنيفة. -12

 مسألة في الدعاء لغير المسمـ كىك كالي األمر في البمداف التي فييا المسممكف. -13

 .(4)تغريد قمرم الحمايـ في الحث عمى لبس العمايـ -14

 .(5)القكؿ الصكاب في أفَّ الشارع لـ يعتمد الحساب -15

                                                                                                                                            

 .1ا ب ف ل 25253( تكجد منو نسخة في جامعة الممؾ عبد العزيز بجدة، ف ص  1
(، يقكؿ السيد محمد رشيد رضا رحمػو اهلل: )قػد أرسػؿ إلينػا صػاحب ىػذا السػؤاؿ  614/  12( مجمة المنار، )  2

ديني لحككمػة ىكلنػدا فػي جػاكه ، مؤلفيمػا عثمػاف بػف عبػد اهلل بػف عقيػؿ المستشػار الػ ،رسالتيف مطبكعتيف في جػاكه
 .9، 211ح ع م 1إحداىما في النيي عف ترجمة القرآف( كتكجد منو نسخة في جامعة الممؾ سعكد

" رسالة جمع النفائس لتحسيف المدارس " : )يقكؿ الػذيف أرسػمكا  :( يقكؿ السيد محد رشيد رضا في مقاؿ بعنكاف 3
 بف عقيؿ كتبيا ليقاـك بيا نيضة المسمميف الحديثة إلنشػاء المػدارس إلينا ىذه الرسالة إف السيد عثماف بف عبد اهلل

 (. 60/  13كطمبكا منا أف نبيف ليـ رأينا فييا ... ( مجمة المنار، ) 
 ( كردت في شرؼ المحيػا فػي تػراجـ عػدد مػف عممػاء كأدبػاء آؿ بػف يحيػى، ص  14 – 8( المؤلفات مف رقـ )  4
 (277 .) 
 (. 2ص ) ( إعانة المسترشديف،  5
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 . (1)إعانة المسترشديف في الرد عمى المعانديف -16

 .(2)ىدية الرفيؽ بكسيمة التكفيؽ -17

مطية الدراية كالركاية في التفرقة بيف الكالية كالغكاية كطريؽ االستخراج لما يفرؽ  -18

 .(3)بيف الكرامة كاالستدراج

 ندكنيسية:كمف أشير مؤلفاتو بالمغة األ
 .(4)القكانيف الشرعية كىك مف أكبر مؤلفاتو  -1
 .(5)إرشاد األناـ في أركاف اإلسبلـ  -2
 .(6)عقد الجيماف في آداب كأحكاـ تبلكة القرآف  -3
 .(7)عشركف صفة هلل  -4

 كلو مؤلفات بالمغة العربية كبمغات أخرل مف أشيرىا:
 بليك، كلغة جاكة (._ صكف الديف عف نزغات المضميف )بالمغة العربية، كلغة الم1
 . (8)_ تحرير أقكل األدلة في تحصيؿ عيف القبمة )بالمغة العربية كالمبليكية( 2
 

                                                 

 (. 3( إعانة المسترشديف، ص )  1
 (. 6( إعانة المسترشديف، ص )  2
 (، الرقـ العاـ:  171( رأيتو في قسـ التراث الخطي ) المصكرات ( بمكتبة خرد في تريـ، برقـ خاص: )  3
 (4149 .) 
عثمػاف بػف عقيػؿ اسػمو  ( يقكؿ السيد محمد رشيد رضػا: )قػرأت فػي ىػذه األيػاـ فػي كتػاب بالمغػة المبلكيػة لمسػيد 4

 (. 179/  24)القكانيف الشرعية( مجمة المنار، ) 
-http://maktabahtahmil.blogspot.co.id/2015/10/blog( يكجػػػػد عمػػػػى شػػػػبكة االنترنػػػػت لمتحميػػػػؿ  5

post_600.html. 
 (. 18/  3( الجامع، )  6
-http://maktabahtahmil.blogspot.co.id/2015/10/blog( مكجػػػػػػػػػػػػكد عمػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػبكة االنترنػػػػػػػػػػػػػت  7

post_934.html. 
 (. 278( شرؼ المحيا، ص )  8
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 المطمب الرابع:

 مكانتو العممية واإلجازات التي تمقاىا عن مشايخو والثناء عميو.

لمشيخ عثماف بف يحيى مكانة عممية رفيعة، كتبرز مكانتو العممية مف خبلؿ عدة 

 أمكر: 

تتممذ عمى أكابر العمماء في كقتو، كسافر  -رحمو اهلل -كثرة مشايخو فالشيخ أواًل:

لطمب العمـ إلى عدد مف أصقاع المعمكرة كقد ذكرت عددنا منيـ فيما كجدتو، كال 

 يستبعد أٍف يككف تتممذ عمى غيرىـ ممف لـ أجدىـ.

فييا كتابات  كثرة كتبو كمؤلفاتو فقد برع في كثير مف العمـك كالفنكف، ككتب ثانًيا:

كسكؼ أذكر  (1)قٌيمة تدؿ عمى عمؽ بحثو كسعة أفقو كقاـ العمماء بالتقريظ عمييا

 شيئان مف تقاريظ مشايخو عمى كتبو كثناؤىـ عميو.

عمى كتابو: " القكؿ الصكاب في أفَّ الشارع  (2)فقد قرظ العبلمة شيخ بف أحمد بافقيو 

اء لفظنا كمعنى إلى األديب الشارع لـ يعتمد الحساب " قاؿ فييا: )أىدم جزيؿ الثن

المبيب ذم الفكر األسنى، الصدر المعاف مف العزيز الرحمف ألساس األصكؿ كتفريع 

الفصكؿ، الناطؽ بالصكاب مف السنة كالكتاب في إلغاء المتمسكيف بالحساب في 

                                                 

مىٍيًو، لساف العر  كىكى اإًلنساف  مدح( التٍقًريظي:  1 و كأىثنى عى ، كقىرَّظى الرجؿى تىٍقًريظنا: مدحى يٌّ  (. 455/  7، ) بحى
عػف أبيػو، ثػـ  ىػػ (، أخػذ العمػـ1212شيخ بف أحمد بف عبػد اهلل بػف شػيخ بافقيػو، كلػد فػي الشػحر سػنة )  :( ىك 2

 سافر إلى مكة كأخذ عف عممائيا، ثـ رحؿ إلى مصر كمكث مدة باألزىر، ثـ ىاجر إلى جاكة كنزؿ بمدينة 
 (، إداـ القكت، ص 30/  4ىػ (، ينظر: تاريخ الشعراء الحضرمييف ) 1289) سكربايا ( كتكفي بيا سنة ) 

  (208 .) 
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طمكع األىمة كالمغاب، السيد الشريؼ المحكـ التعريؼ بأفصح بياف، الباذؿ بجيده 

ف، كلدنا في اهلل الشريؼ عثماف ابف العفيؼ السيد عبد اهلل بف الحبيب محاسف اإلحسا

عقيؿ ... ثـ إعبلمي لكـ ببمكغ مشرفكـ الحاكم لمببلغة كالبراعة، كالقكؿ الصكاب 

بأحسف الخطاب، كلعمرم أنؾ أفصحت فيو عف مخدرات األفكار، ككشفت عف براقع 

ت األنكار بإضاءة فجر النيار، األبكار، كخمعت ألىؿ الغباكة حائؿ األستار، فصدع

 . (1)فصار كؿ خفي كاضح، فممو درؾ قمت بصكاب، كأتيت بعجب العجاب ...( 

كقرظ العبلمة عبد الرحمف بف محمد المشيكر عمى رسالة المؤلؼ المسماة: " إعانة 

المسترشديف في الرد عمى المعانديف " قاؿ فييا: )الحمد هلل الذم أطمع لؤلناـ مف 

كسنا كأقمارنا، كجعميـ ىداة لمف اىتدل كاستبصارنا، فكمما أفؿ نجـ أحدىـ العمماء شم

طمع غيره ظاىرنا جيارنا، كصمى اهلل كسمـ عمى سيد .... الذم استضاء الككف منو 

أنكارنا، كعمى آلو كصحبو المقتبسيف مف عمكمو المقتفيف آثارنا، كمف تابعيـ كاقتفى 

ا، كسيدم نخبة الزماف كعمـ األكاف األخ الفقيو أثرىـ كأزاؿ عف القمكب قتامنا كغبارن 

الفاضؿ عثماف، فقد كاف مناضبلن عف الديف كبشريعة سيد المرسميف بالقمـ كالمساف، 

ناف، كمنو ىذا المصنؼ العجيب كاألسمكب الغريب فقد تصفحتو فكجدتو  كاليمة كالجى

إال غبي جاىؿ،  مكفينا بالمراد كعيف الصكاب، ال يمترم فيو عاقؿ، كال يعترض عميو

 .(2)أك أحمؽ متجاىؿ ...(

                                                 

 (. 2( إعانة المسترشديف، ص )  1
 (. 3رشديف، ص ) ( إعانة المست 2
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كما قاـ الشيخ العبلمة محمد  (1)كقرظ شيخو أحمد دحبلف عمى عدد مف كتبو كرسائمو

    بالتقريظ عمى رسالة المؤلؼ المسماة: " مطية الدراية " قاؿ فييا: (2)سعيد بابصيؿ

فرأيتيا قد  )فقد نظرت في ىذه الرسالة المشتممة عمى أربع مسائؿ في أربعة فصكؿ

جمعت مف العمـك كاآلداب كالنصائح ما تنشرح بو الصدكر، كتستعذبو األفياـ 

 .(3)كالعقكؿ، كتنكسر بو شككة كؿ بدعي ضاؿ كاذب جيكؿ..(

كقرظ العبلمة حسيف بف محمد الجسر الطرابمسي عمى رسالة المؤلؼ "نصيحة 

 .(4)جميس" المشفؽ " كرسالة: "ىدية الرفيؽ بكسيمة التكفيؽ" ك" بينة ال

 رسالة إلى الشيخ عثماف قاؿ فييا:  (5) كما كتب الشيخ يكسؼ بف إسماعيؿ النبياني

)مف الفقير يكسؼ بف إسماعيؿ النبياني إلى سيده كابف ساداتو العبلمة الشريؼ أحد 

                                                 

 (. 5-4( ينظر تقريظاتو ليا في إعانة المسترشديف مف ص )  1
ىػػػ (، 1249محمػػد بػػف سػػعيد بػػف سػػالـ بػػف أحمػػد بابصػػيؿ، كلػػد بمنطقػػة دكعػػف مػػف حضػػرمكت، سػػنة )  :( ىػػك  2

تكفيػؽ، كطمب العمـ ببمده، ثـ رحؿ إلى الحجاز كجاكر مكة، مف مؤلفاتو: إسعاد الرفيؽ كبغية الصديؽ بحؿ سػمـ ال
 ىػ (، ينظر: األعبلـ، 1281رسالة في البعث كالنشكر، شرح الرسالة الجامعة، تكفي بعد ) 

 (. 299(، مصادر الفكر اإلسبلمي في اليمف، ص )  135/  6) 
 (. 6-5( إعانة المسترشديف مف ص )  3
 (. 7-6( إعانة المسترشديف مف ص )  4
ىػػ ( 1265بنػي نبيػاف مػف عػرب الباديػة بفمسػطيف، كلػد سػنة )  يكسؼ بف إسماعيؿ النبياني نسػبة إلػي :( ىك  5

" التابعة لحيفا مف شماؿ فمسطيف، ثـ سافر إلي مصر سػنة )  كتعمػـ بػاألزىر كسػافر ، ىػػ (1283كنشأ بقرية "اجـز
إلػػػي األسػػػتانة فعمػػػؿ فػػػي تحريػػػر جريػػػدة "الجكائػػػب" كتصػػػحيح مػػػا يطبػػػع فػػػي مطبعتيػػػا كرجػػػع إلػػػي بػػػبلد الشػػػاـ سػػػنة 

ىػ كأقػاـ بيػا زيػادة عمػى 1305ا لمحكمة الحقكؽ ببيركت سنة نقؿ في أعماؿ القضاء إلي أف كاف رئيسن ىػ فت1296
" كتكفي بيا ، ا كسافر إلي المدينة المنكرة مجاكرن  ،عشريف سنة كنشبت الحرب العالمية األكلي فعاد إلي قريتو "اجـز

كلياء، المجمكعة النبيانية في المدائح النبكيػة، ىػ، لو كتب كثيرة منيا: معجـ الشيكخ، جامع كرامات األ1350سنة 
 (. 12/  1الفيارس، )  س(، فير  218/  8كسائؿ الكصكؿ إلى شمائؿ الرسكؿ، ينظر: األعبلـ ) 
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اليداة الميدييف مف سبللة سيد المرسميف صمى اهلل عميو كسمـ السيد عثماف بف عبد 

كم نفعني اهلل بو كالمسمميف آميف أما بعد: فقد شرفني كتابكـ الكريـ اهلل بف عقيؿ باعم

كمؤلفاتكـ النافعة الساطعة، فسررت بيا كثيرنا، كحمدت اهلل تعالى عمى نعمة كجكد 

رشاد المسمميف، كنشر شريعة سيد  مثمكـ في تمؾ الببلد لممحاماة عف الديف كا 

 .(1)صحبو أجمعيف(المرسميف عميو أفضؿ الصبلة كالتسميـ كعمى آلو ك 

 ثناء أىؿ العمـ عميو كشيادة معاصركه لو بالعمـ كاإلطبلع.  ثالثًا:

يقكؿ العبلمة عبد الرحمف بف عبيد اهلل السقاؼ: )السيد الجميؿ الداعي إلى اهلل بمسانو 

كقممو الكالد عثماف بف عبد اهلل بف يحيى حفيد العبلمة الفاضؿ الجميؿ عقيؿ بف عمر 

ات كثيرة في خدمة الديف اإلسبلمي، كيد بيضاء في نشر دعكتو بف يحيى لو مؤلف

كقاؿ عنو: )كرأيتو  (3)ككصفو بقكلو: )عبلمة جاكة( (2)كشرح أسراره بيف الجاكييف(

بخبلؼ ما ذكركا لي عنو فأكبرت صنيعو، كأحمدت أثره، كاعترفت بفضمو، كرأيت 

ؿ منصؼ مف سمككو في طريؽ الحؽ كمجاىدتو فيو ما يمؤل صدرم كصدر ك

نكر باحترامو ك إجبللو، كىك ممتـز بالسنة كالفقو، كلقد جاء ذكر الكرامات بيف يديو فأ

كقاؿ السيد محمد رشيد رضا: )كتب إلينا  (4)(ان دشدي ان مجازفة المغركريف فييا إنكار 

                                                 

 (. 7( إعانة المسترشديف، ص )  1
 (. 819( إداـ القكت في ذكر بمداف حضرمكت، ص )  2
 (. 394، ص ) إداـ القكت(  3
 (. 820( إداـ القكت، ص )  4
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بأف الرسائؿ التي  (1)بعض أىؿ العمـ كالفضؿ مف العرب المقيميف في سنقافكرة

نحف كبعض الجرائد العربية في مصر كغيرىا في الطعف بالسيد  جاءتنا مف ببلد جاكة

 .(2)عثماف بف عقيؿ فييا تحامؿ ككذب حمؿ عمييما الحسد كسكء الظف(

ىػ(، بصفة العمـ فقاؿ:) لمعالـ 1382)المتكفى:  (3)ككصفو العبلمة عبد الحي الكتاني

يحيى العمكم الصالح المعمر مفتي جاكل عثماف بف عبد اهلل بف عقيؿ بف عمر بف 

 .(4)الحسيني الجاكم(

امطرؼ: )داعية إسبلمي فقيو كقاؿ عنو المؤرخ الحضرمي محمد عبد القادر ب

 .(5)فمكي(

ككصفو تمميذه محمد حسف عيديد بقكلو: )العبلمة المتبحر في العمـك صاحب التآليؼ 

 .(6)المفيدة كالتصانيؼ المفيدة( 

 

                                                 

: ىي جميكرية تقع عمى جزيرة في جنكب شرقي آسيا، عنػد الطػرؼ الجنػكبي مػف شػبو جزيػرة مبليػك، سنقافكرة(  1
كيفصػػػميا عػػػف ماليزيػػػا مضػػػيؽ جكىػػػكر كعػػػف جػػػزر ريػػػاك االندكنيسػػػة مضػػػيؽ سػػػنغافكرة، ينظػػػر: المكسػػػكعة الحػػػرة 

 كيكيبيديا.
 (. 96/  3( مجمة المنار، )  2
ػػ :( ىػػك  3 ٍبػػد الحى ٌي بػػف عبػػد الكبيػػر ابػػف محمػػد الحسػػني اإلدريسػػي، المعػػركؼ بعبػػد الحػػي الكتػػاني، عػػالـ محمػػد عى

لػػو تػػآليؼ منيػػا: فيػػػرس الفيػػارس، اختصػػار الشػػػمائؿ،  ىػػػػ (،1305بالحػػديث كرجالػػو. مغربػػي، كلػػػد بفػػاس عػػاـ ) 
-187/  6ـ، ) ىػػ ( ينظػر: األعػبل1382التراتيب اإلدارية، الكماؿ المتبللي كاالستدالالت العكالي، تكفي سػنة ) 

188.) 
 (. 311/  1( فيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسبلت، )  4
 (. 18/  3( الجامع، )  5
 (. 8ص ) المستفيد،  إتحاؼ(  6
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 :المطمب الخامس
 .مذىبو العقدي والفقيي

 اًل: مذىبو العقديأو 
كاف الشيخ عثماف بف يحيى رحمو اهلل صكفي المشرب، أشعرم العقيدة، كقد عيرؼ 

، كالدفاع عنيـ، كيشيد لذلؾ كتابو: )عشركف (2)كاألشاعرة (1)بشدة االنتصار لمصكفية

صفة هلل( بناءن عمى مذىب األشاعرة في أفَّ الصفات الكاجبة في حؽ اهلل تعالى 

 .(3)ةتفصيبلن عشركف صف

أىؿ السنة  –كما انتصر في كتابو "إعانة المسترشديف" بقكة ليـ كاعتبرىـ دكف غيرىـ 

كالجماعة كقد خصص الفصؿ التاسع مف كتابو ىذا )في كصؼ أئمة أىؿ السنة 

كالجماعة مف األئمة األربعة المجتيديف، كأتباعيـ مف األئمة المشيكريف مف 

عمماء ساداتنا العمكييف، فيـ كميـ كرثة  المفسريف كالمحدثيف، الذيف مف أجمٍّيـ

                                                 

( التصكيؼ حركة دينيػة انتشػرت فػي العػالـ اإلسػبلمي فػي القػرف الثالػث اليجػرم كنزعػاتو فرديػة تػدعك إلػى الزىػد 1
عبػػادة كػػرد فعػػؿ مضػػاد لبلنغمػػاس فػػي التػػرؼ الحضػػارم، ثػػـ تطػػكرت تمػػؾ النزعػػات بعػػد ذلػػؾ حتػػى صػػارت كشػػدة ال

طػػرؽ مميػػزة معركفػػة باسػػـ الصػػكفية، كيتػػكٌخى المتصػػكفة تربيػػة الػػنفس كالسػػمك بيػػا بغيػػة الكصػػكؿ إلػػى معرفػػة اهلل 
سار حتى تداخمت طػريقتيـ مػع تعالى بالكشؼ كالمشاىدة ال عف طريؽ إتباع الكسائؿ الشرعية، كلذا جنحكا في الم

الفمسػػػػفات الكثنيػػػػة الينديػػػػة كالفارسػػػػية كاليكنانيػػػػة المختمفػػػػة، المكسػػػػكعة الميسػػػػرة فػػػػي األديػػػػاف كالمػػػػذاىب كاألحػػػػزاب 
 (. 249/  1المعاصرة، ) 

( األشاعرة: فرقة كبلمية ظيرت في القرف الرابع اليجػرم، كتنتسػب إلػى اإلمػاـ أبػي الحسػف األشػعرم رحمػو اهلل، 2
اتخػػذت األشػػاعرة البػػراىيف كالػػدالئؿ العقميػػة كالكبلميػػة كسػػيمة فػػي محاججػػة خصػػكميا مػػف المعتزلػػة كالفبلسػػفة كقػػد 

كغيػرىـ، إلثبػات حقػائؽ الػديف  كالعقيػدة اإلسػبلمية عمػى طريقػة ابػف كػبلب، ينظػر: المكسػكعة الميسػرة فػي األديػػاف 
 (. 83/  1كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة، ) 

 (.10ص )بدكف معمكمات، كسية المسماة أـ البراىيف، محمد بف يكسؼ السنكسي الحسسني، ( متف العقيدة السن3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

60 

األنبياء، ىـ أكلياء اهلل، ىـ أىؿ السنة كالجماعة، ىـ السكاد األعظـ، ىـ حممة 

الشريعة المحمدية، ىـ الفرقة الناجية، ىـ المأمكر عمى األمة بإتباعيـ بالعض 

ادىـ مقاـ بالنكاجذ، فيـ الذيف خصكا باستنباط األحكاـ مف الكتاب كالسنة، كقاـ اجتي

نصكص الشارع الذم يجب العمؿ بو كال تجكز مخالفتيـ، كىـ المنزىكف عف القكؿ 

 .(1)بالرأم في ديف اهلل بتكفيؽ اهلل إياىـ كبنكره فييـ(

 ثانيًا: مذىبو الفقيي:
شافعي المذىب، كيدؿ عمى ذلؾ سؤاالن بعث بو أحد قراء  –رحمو اهلل  -ييعد الشيخ 

مد رشيد رضا يتضمف سؤاالن مف أىالي سنقافكرة إلى الشيخ مجمة المنار إلى السيد مح
عثماف بف يحيى عف ليمة النصؼ مف شعباف، فأرسؿ السائؿ فتكل الشيخ عثماف إلى 
الشيخ محمد رشيد رضا ليتأكد مف صحة جكاب الشيخ عثماف فكاف مما قالو رضا: 

، شيخ لو سمت )مف ىؤالء الشيكخ في ببلد جاكه الشيخ عثماف بف عبد اهلل بف عقيؿ
كنسب كاطبلع عمى كثير مف الكتب التي ال يعتد بيا كال تصمح لمفتكل منيا، يقكؿ 
فَّ عمدتو مف كتب فقياء الشافعية  ىذا الشيخ الكقكر: إنو شافعي المذىب، كا 

 (.3) (2)(ابف حجر الييتمي المتأخريف كتب

                                                 

 (. 57( إعانة المسترشديف، ص )  1
 المحدث الفقيو المكي بمصر،السعدم قرية اليياتـ مف الييتمي حجر بف عميٌ  بف محمد بف أحمد ( ىك: 2

 الشمائؿ، شرح: مؤلفاتو مف ،( ىػ 974)  سنة كتكفي ،( ىػ899)  سنة كلد العديدة، التآليؼ صاحب الصكفي
 ترجمة كالزندقة، البدع أىؿ عمى الرد في المحرقة الصكاعؽ الحديثية، كالفتاكل النككية، حديثان  األربعيف كشرح
 عبد بف شيخ بف القادر عبد الديف محي العاشر، القرف أخبار عف السافر النكر:  ينظر سفياف، أبي بف معاكية

كسالعىٍيدى  اهلل  ،(  287)  ص ىػ،1405 األكلى،: الطبعة بيركت، - العممية الكتب دار ،(ىػ1038: المتكفى) ري
 المحبي محمد بف الديف محب بف اهلل فضؿ بف أميف محمد عشر، الحادم القرف أعياف في األثر خبلصة
/  8)  ذىب،، شذرات ال( 166/  2)  بيركت، - صادر دار ،(ىػ1111: المتكفى) الدمشقي األصؿ، الحمكم
370 .) 

 (. 250/  14( مجمة المنار، )  3
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رأيو .. )فكيؼ جاز لمشيخ عثماف بف عقيؿ أف يفتي ب كيقكؿ في نفس الفتكل:

كستككف فتاكل السيد عثماف كرسائمو مما يفتي بو مثمو مف بعده، كتعارض بيا 

ٍف لـ  نصكص الكتاب كالسنة بناء عمى ادعائو االنتساب إلى اإلماـ الشافعي، كا 

 .(1)يعرؼ قكلو كلـ يفت بو..(

كالشاىد ىك بياف مذىب الشيخ عثماف كأنو ينتسب إلى مذىب اإلماـ الشافعي رحمو 

 اهلل.

 .وفاتو :ثالثًا
تمؼ في تاريخ كمكاف كالدتو فقد أختمؼ في تاريخ كمكاف كفاتو عمى عدة كما أخي 

 أقكاؿ:

صفر سنة  21تكفي صاحب الترجمة رحمو اهلل في )بتاكم( عشية يـك األحد )  -

 كىذا األقرب لمصكاب. (2)ـ1931ىػ( المكافؽ 1332

 .(3)تكفي في جاكرتا بنفس التاريخ   -

 .(4)ىػ 1331عاـ  تكفي في جاكرتا  -

 .(5)كخمٌؼ مف األبناء سبعة ىـ: محمد كعقيؿ كيحيى كعبداهلل كعمكم كحامد كحسف

                                                 

 (. 250/  14، ) مجمة المنار(  1
 (. 819(، إداـ القكت، ص )  276( شرؼ المحيا، ص )  2
 (. 18/  3( الجامع، )  3
 (. 4( ترجمة الشيخ العبلمة عثماف بف يحيى، ص )  4
 (. 2( ك )  1( شجرة األنساب، رقـ )  5
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 الفصل الثاني: الشيخ عثمان بن يحيى وكتابو
 وفيو مبحثان:

 المبحث األول: دراسة عن الكتاب المحقق.
 التي أخذت عمى الشيخ عثمان. المّلحظاتالمبحث الثاني: 
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  ولاأل  المبحث

 .المحقق الكتاب عن دراسة
 : ىي مطالب؛ خمسة وفيو

 .المؤلف إلى ونسبتو الكتاب، اسم تحقيق: األول المطمب
 التحقيق، في عمييا المعتمد الكتاب نسخة: الثاني المطمب

 .أماكنيا وتحديد
 وما الكتاب، ومنيجية بالكتاب التعريف: الثالث المطمب

 .عميو أخذ وما بو، يتميز
 .الكتاب مصطمحات: بعالرا المطمب
 .الكتاب عمى الردود: الخامس المطمب

 











 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

64 



 :المطمب األول

 تحقيق اسم الكتاب

ذكركه باسـ: )إعانة المسترشديف عمى  –ممف كقفت عمييـ  –كؿ مف ذكر الكتاب 

اجتناب البدع في الديف( غير ما كرد في مجمة المنار باسـ: ) إعانة المرشديف عمى 

 .(1)الديف(اجتناب البدع في 

كالصحيح ىك األكؿ، كيحتمؿ أٍف يككف ما كرد في المنار خطأ مطبعينا في المجمة 

 ألف الكؿ قد ذكركه باالسـ األكؿ.

 تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:

 تأكد لمباحث صحة نسبة الكتاب إلى المؤلؼ مف عدة أمكر منيا:

 ما كتب عمى صفحة الكتاب مف نسبة الكتاب إلى المؤلؼ. -1

المؤلؼ لو كاعترافو بو حيث قاؿ في فتكل لو عف ليمة النصؼ مف شعباف:  ذكر -2

المسماة  -إف شاء اهلل تعالى-)فمف أراد االطبلع عمى ىذا فعميو برسالتنا اآلتية 

لى ىنا انتيى الجكاب(   . (2)بإعانة المرشديف عمى اجتناب البدع في الديف، كا 

 كر مف ضمف مصنفاتو ىذا الرد.قد ذ -رحمو اهلل -أفَّ مف ترجـ لمشيخ عثماف  -3

 

                                                 

 (. 250/  14) ( مجمة المنار،  1
 (. 250/  14، ) مجمة المنار(  2
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 يقكؿ مؤلؼ كتاب " شرؼ المحيا في تراجـ عدد مف عمماء كأدباء آؿ يحيى: 

) أما بداية نشكب الخبلؼ بيف الرجميف فكاف بسبب تأليؼ العبلمة الحبيب محمد بف 

كتابو: " النصائح الكافية لمف يتكلى معاكية " .. كقد أغاظ ىذا  (1)عقيؿ بف يحيى

برسالة أسماىا: "  (2)ىػ 1333بلمة المترجـ لو فردَّ عمى صاحبو في سنة األمر الع

 .(3)إعانة المسترشديف عمى اجتناب البدع في الديف(

كيقكؿ محمد بف عقيؿ في كتابو: " تقكية اإليماف برد تزكية ابف أبي سفياف": )أٌما بعد 

شديف عمى فقد كصمت إليَّ نبذة كتبيا بعض المعاصريف سماىا: )إعانة المستر 

اجتناب البدع في الديف( فحممني االسـ عمى قراءتيا، فإذا ىي مجمكع أغبلط 

كسفسطة، كخبط تحمؿ مصدقيا عمى االستخفاؼ بالعظائـ، كعدـ المباالة بارتكاب 

ماـ الخكارج الضاليف المضميف، كحامؿ  الجرائـ، ناضؿ ممفقيا عف رئيس الباغيف، كا 

 (.5( )4)كأكثر مف ذـ المصمحيف ..( راية أعداء أىؿ بيت سيد المرسميف،

                                                 

ىػػػ، أخػػذ العمػػـ عػػف كالػػده 1279محمػػد بػػف عقيػػؿ بػػف يحيػػى، كلػػد بقريػػة مسػػيمة آؿ شػػيخ بحضػػرمكت عػػاـ  :( ىػػك 1
كعػػف شػػيخو أبػػي بكػػر بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف شػػياب، ثػػـ سػػافر إلػػى سػػنقافكرة، ككصػػؿ جزيػػرة جػػاكة، كعمػػؿ فييػػا فػػي 

، لو مؤلفات فػي نصػرة الفكػر الشػيعي كآراء اإلماميػة التجارة، كرحؿ إلى بمداف عدة ، ككاف مف المتشيعيف الحضاـر
النصائح الكافية لمف يتكلى معاكية، العتب الجميؿ عمى أىؿ الجػرح كالتعػديؿ، تقكيػة اإليمػاف بػرد تزكيػة ابػف  منيا:

 لمزركمي ( كاألعبلـ 837 – 834ىػ، ينظر: إداـ القكت ) 1350أبي سفياف، تكفى بالحديدة عاـ 
 (. 296/  10( كمعجـ المؤلفيف ) 391 – 390/  1)  
 ىػ.1333ألف المؤلؼ رحمو اهلل تكفي قبؿ  ىػ،1332مطبعي كالصحيح  في ىذا التاريخ خطأ ( يبدك أفَّ  2
 (. 269( شرؼ المحيا، ص )  3
، اة العرفػػاف صػػيد( تقكيػػة اإليمػػاف بػػرد تزكيػػة ابػػف أبػػي سػػفياف، محمػػد بػػف عقيػػؿ بػػف عبػػداهلل بػػف يحيػػى، مطبعػػ 4

 (. 2ىػ، ص ) 1363
 ( يقصد بو معاكية بف أبي سفياف رضي اهلل عنو كالذم ألٌؼ الكتاب في سبو كالقدح منو رضي اهلل عنو. 5
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كيقكؿ مؤلؼ كتاب الشتات الحضرمي: ) كاف السيد عثماف مف كبار منتقدم التعاليـ 

الكىابية، ربما يعكد ذلؾ جزئينا إلى مكضكع الجدؿ حكؿ السادة كمكانتيـ، كقد كرد أنو 

 (1)ف( قد ألؼَّ عمبل تحت عنكاف: " إعانة المسترشديف عمى اجتناب البدع في الدي

كفي كتاب نزىة النظر في رجاؿ القرف الرابع عشر في ترجمة محمد بف عقيؿ يقكؿ 

المؤلؼ: )كصنؼ المصنفات الكثيرة منيا النصائح الكافية لمف يتكلى معاكية، 

كانتشرت في البمداف كردَّ عمييا السيد عثماف بف عبد اهلل بف عقيؿ العمكم برسالة 

جتناب البدع في الديف فردَّ عميو صاحب الترجمة سماىا: )إعانة المسترشديف عمى ا

 .(2)بمؤلؼ سماه: )تقكية اإليماف بردٍّ تزكية ابف أبي سفياف(

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (. 308( الشتات الحضرمي، ص )  1
 الكريـ عبد بف اهلل عبد: تحقيؽ زبارة، يحيى محمد بف محمد عشر، الرابع القرف رجاؿ في النظر ( نزىة 2
 (. 602/  2)  ىػ،1431 األكلى، الطبعة صنعاء، اإلرشاد، مكتبة لجرافي،ا
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 المطمب الثاني:

 .الكتاب المعتمد عمييا في التحقيق، وتحديد مكانيا نسخة

ىػ، كالطباعة عمى الحجر ىي 1339الكتاب كما أسمفت طبع طباعة حجرية عاـ 

تككف بنسخ قميمة جدنا كطبعات محدكدة نادرة الكجكد، كقد كقفت عمى  طباعة قديمة

 ثبلث نسخ مف تمؾ الطبعات بخط كاحد متكافؽ في جميع النسخ مكجكدة في:

اليمف، بقسـ التصكؼ برقـ:  –حضرمكت  – (1)_ نسخة في مكتبة األحقاؼ بتريـ1

(300.) 

في قسـ التصكؼ  عاصمة حضرمكت –_ نسخة في المكتبة السمطانية بالمكبل 2

 (.87برقـ )

 (.57399_ نسخة في مركز جمعة الماجد لمثقافة كالتراث بدبي برقـ: )3

( صفحة 55كىي نسخة كاممة كخطيا جيد جدنا في كضكحو، كيبمي عدد صفحاتيا)

( سطرنا، كعدد 21مف القطع الكبير كعدد األسطر في الصفحة في أغمب الصفحات )

 ( سـ.17×  21( كممة في السطر، كمقاسيا )4ُلى )( إ11الكممات تتراكح ما بيف )

 

 

 
                                                 

( تػػػريـ: مدينػػػة عظيمػػػة مػػػف أقػػػدـ مػػػدف حضػػػرمكت، كىػػػي أشػػػير مػػػدنيا، سػػػميت باسػػػـ بانييػػػا كاسػػػمو: تػػػريـ بػػػف  1
داـ القكت، )  170حضرمكت، ينظر: صفة جزيرة العرب، ص )   (.872 - 871(، كا 
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 المطمب الثالث:

 .التعريف بالكتاب ومنيجية الكتاب، وما يتميز بو، وما أخذ عميو

 جاء الكتابمف خبلؿ ما اطمع الباحث عمى الكتاب تبيَّف لو أفَّ  التعريف بالكتاب:

( فييا فيرس 8 – 1( صفحة إال أفَّ الكتاب فيو ترقيـ آخر مف صفحة )112في )

 لمكتاب كتقاريظ لكتب المؤلؼ األخرل.

( معمكمات الكتاب عنكاف 1( جاء ترقيـ جديد فيو صفحة )8 – 1كبعد الترقيـ مف ) 

 الكتاب كاسـ المؤلؼ .. 

كالصفحة الثانية المقدمة كفييا بداية الفصؿ األكؿ في بياف كجكب تبييف حكـ 

 الشريعة كبياف الكعيد عمى السككت عنو.

فصؿ الثاني: في ذكر الفرؽ الضالة مف المبتدعيف كذكر قبائحيـ كالكعيد عمييـ ال

كعمى مف تبعيـ، ذكر فيو جممة مف ركايات حديث االفتراؽ كأحاديث كآثار في 

 التحذير مف البدع كأىميا.

الفصؿ الثالث: في نقؿ نصكص أئمة أىؿ السنة كالجماعة أفَّ أىؿ البدع يأتكف 

عكنيا في غير مكاضعيا، كيفسركنيا برأييـ كيستدلكف بيا باآليات القرآنية يض

 لغرضيـ كىكاىـ.

يأتكف بكممة حؽ يريدكف بيا  –أم أىؿ البدع  –الفصؿ الرابع: أفَّ مف ضبللتيـ 

 باطبلن، تكمـ فيو عف مف ال يتقيدكف بمذىب معيف مف المذاىب األربعة.
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أنيـ أقامكا أنفسيـ مقاـ  الفصؿ الخامس: أفَّ مف ضبللتيـ كقبائحيـ بتزييف إبميس

 المجتيديف، كقد تكمـ فيو عف إغبلؽ باب االجتياد كأطاؿ في نصرة ىذا القكؿ.

الفصؿ السادس: في بياف أفَّ مف أعظـ المصائب أفَّ أىؿ البدع ال يرجعكف عف 

 بدعتيـ.

الفصؿ السابع: في نقؿ نصكص أئمة أىؿ السنة كالجماعة في أفَّ الرافضة مف الفرؽ 

، كأنيـ مف أقبح المبتدعيف المارقيف، كأنيـ مشرككف، نقؿ فيو أقكاؿ العمماء الضالة

 في تكفير الرافضة، كأنيـ يقكلكف بكفر الصحابة كينتحمكف حب أىؿ البيت.

الفصؿ الثامف: في بياف أفَّ الكىابية مف أقبح الفرؽ الضالة، كأفَّ جماىير العمماء 

القرآف برأييـ، كيحممكف اآليات التي صنفكا في ضبلليـ كمركقيـ، كأنيـ يفسركف 

نزلت في الكفار عمى المسمميف، كأنيـ ينتقصكف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كيكرىكف 

الصبلة عميو، كيحرمكف زيارة قبره، كيأمركف الجياؿ باالجتياد، كيحرمكف التكسؿ 

 كيزعمكف أنو شرؾ ككفر، كينكركف معراج النبي صمى اهلل عميو كسمـ. 

المؤلؼ في ىذا الفصؿ كنقؿ فيو ادعاءات ال تصح نسبتيا لمف يسمييـ  كقد أطاؿ

بالكىابية كتحامؿ عمييـ تحامبلن كبيرنا معتمدنا  في ذلؾ عمى كتاب " مصباح األناـ 

كجبلء الظبلـ في رد شبو البدعي النجدم التي أضؿ بيا العكاـ "، تأليؼ: عمكم بف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

70 

بياف أمراء البمد الحراـ " ألحمد بف زيني ، ككتاب " خبلصة الكبلـ في (1)أحمد الحداد

 دحبلف.

 أما الفصؿ التاسع كحتى الفصؿ الخامس كالعشركف فيي مكضكع بحثنا كتحقيقنا.

درج المؤلؼ رحمو اهلل في كتابو عمى المنيج الكصفي التحميمي  منيجية الكتاب:

عمى ضكء  التاريخي، مكردنا العديد مف النصكص الشرعية كالنقكالت العممية كتحمييا

 كبلـ العمماء.

 مميزات الكتاب:

_ أتى الكتاب في حقبة تاريخية كانت فييا األمة بأمس الحاجة إلى تبييف منيج 1

 ككشؼ ضبلالتيـ نظرنا لخفاء منيجيـ في تمؾ الفترة عف تصكرات الناس. (2)الشيعة

 _ بدأ أفراد مف عمكيي عمماء حضرمكت في تمؾ الفترة بالتركيج لممنيج الشيعي2

كالنيؿ مف بعض الصحابة رضي اهلل عنيـ، فامتمؾ الشيخ عثماف رحمو اهلل الشجاعة 

العممية في التصدم ليـ، كبياف حقيقة أفكارىـ، خاصة كأف المؤلؼ عمكم مثميـ، مما 
                                                 

ىػػ، كتػكلى القضػاء فػي شػباـ، ثػـ 1162داد، كلد بمنطقة الحاكم بتريـ سػنة عمكم بف أحمد بف حسف الح :ىك (1)
رحػػؿ إلػػى بػػبلد الحػػرميف كعمػػاف، ثػػـ عػػاد إلػػى حضػػرمكت، مػػف مؤلفاتػػو: المكاىػػب كالمػػنف فػػي مناقػػب قطػػب الػػزمف 
حسػػف، ككشػػؼ الجمػػي فيمػػا جػػاء مػػف أخبػػار النجػػدم، كمصػػباح األنػػاـ كجػػبلء الظػػبلـ فػػي رد شػػبو البػػدعي النجػػدم 

 (.3/45)،ىػ، ينظر: تاريخ الشعراء الحضرمييف1232أضؿ بيا العكاـ، تكفي سنة  التي

عمينػا ىػك األحػؽ فػي كراثػة الخبلفػة  ( الشيعة اإلمامية االثنا عشرية ىـ تمؾ الفرقة مف المسمميف الذيف زعمكا أفَّ  2
كا مػػف اإلمامػػة القضػػية دكف الشػػيخيف كعثمػػاف  رضػػي اهلل عػػنيـ أجمعػػيف، كقػػد أطمػػؽ عمػػييـ  اإلماميػػة ألنيػػـ جعمػػ

ػا دخػؿ آخػرىـ السػرداب بسػامراء عمػى  األساسية التػي تشػغميـ، كسيػميكا بػاالثنى عشػرية ألنيػـ قػالكا بػاثني عشػر إمامن
حد زعميـ، كما أنيـ القسػـ المقابػؿ ألىػؿ السػنة كالجماعػة فػي فكػرىـ كآرائيػـ المتميػزة، كىػـ يعممػكف لنشػر مػذىبيـ 

 (.1/51: المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة، )ليعَـّ العالـ اإلسبلمي، ينظر
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أكسب الكتاب قيمة عممية ككاقعية ميمة، نظرنا لما يكتسبو العمكيكف في تمؾ الفترة مف 

الرد مف عمكم عمى عمكم، كربما لك قاـ بالرد شخص مف شيرة كاحتراـ، خاصة كأفَّ 

 غير العمكييف لما كاف لمرد قيمة آنذاؾ مثؿ قيمة ىذا الرد.

_ أكضح الكتاب منيج عمماء حضرمكت كعمماء العمكييف خاصة في بياف مكقفيـ 3

 .(1)مف الشيعة، كأزاؿ الغمكض عف مكقفيـ مف الرافضة 

يف بمف فييـ معاكية بف أبي سفياف رضي _ تصريح المؤلؼ بحب الصحابة أجمع4

 اهلل عنو كدفاعو عنو كىذا نادر في العمكييف الحضارمة.

_ ييعد الكتاب مف المؤلفات الحضرمية النادرة في الرد عف الشيعة كبياف 5

 .، حيث أفَّ مؤلفاتيـ قميمة في ذلؾضبلالتيـ

ىؿ العمـ حكؿ عند المؤلؼ إبداع كدراية عجيبة في انتقاء النصكص مف كتب أ -6

، كيظير ذلؾ لمقارئ مف خبلؿ قراءتو لكبلـ أىؿ العمـ في المكضكع الذم يتكمـ عنو

 .النصكص التي ينقميا  المؤلؼ

                                                 

( الرافضػػة: ىػػي إحػػدل فػػرؽ الشػػيعة، كسػػمكا بػػذلؾ ألنيػػـ طمبػػكا مػػف زيػػد بػػف عمػػي الطعػػف فػػي أبػػي بكػػر كعمػػر  1
ىبيـ فأمتنع، فقاؿ رفضتمكني، فسمكا بالرافضة، كقيؿ غير ذلؾ، كما سمكا أيضان باإلماميػة ألنيػـ جعمػكا مرتكػز مػذ

عمى القكؿ بمسألة اإلمامػة، كمػا سػمكا بػاالثني عشػرية لقػكليـ بإمامػة اثنػي عشػر إمامػان أكليػـ عمػي بػف أبػي طالػب 
 سالـ بف إسحاؽ بف إسماعيؿ بف عمي الحسف أبك المصميف، كاختبلؼ اإلسبلمييف مقاالترضي اهلل عنو، ينظر: 

 نعػػيـ: تحقيػػؽ ،(ىػػػ324: المتػػكفى) األشػػعرم ىمكسػػ أبػػي بػػف بػػردة أبػػي بػػف مكسػػى بػػف اهلل عبػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف
 الكريـ عبد بف محمد الفتح أبك كالنحؿ، الممؿ(،  33/  1، ) ىػ1426 األكلى، الطبعة العصرية، المكتبة زرزكر،

 (. 160/  1، ) الحمبي مؤسسة ،(ىػ548: المتكفى) الشيرستاني أحمد بكر أبى بف
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، حيث يضع لمفصؿ عنكاننا ثـ ينقؿ تحت العنكاف فقو المؤلؼ في عنكاف الفصؿ -7

 .كبلـ العمماء

نيج المؤلف ومن خّلل اطّلعي عمى الكتاب اتضح لمباحث بعض القصور في م

 فيو وىي:

 _ إيراد أحاديث غير صحيحة في أبكاب العقيدة.1

 _ االكتفاء في النقكالت العممية عف المتأخريف في الغالب.2

يراد تييـٍ 3 _ التحامؿ الشديد مف المؤلؼ رحمو اهلل عمى مف يسمييـ بالكىابييف كا 

 عمييـ لـ تثبت عممينا كال تاريخينا.

 في الكتاب. _ كثرة األخطاء اإلمبلئية4

 .كقد أشرت في اليكامش إلى المكرر عند تكررىا _ تكرار بعض النصكص5

 _ الكىـ في بعض النقكالت مف كتب الحديث كغيرىا. 6

، فحاكلت الربط بينيا مف خبلؿ _ كثرة النقكالت مف الكتب كقمة كبلـ المؤلؼ نفسو7

 .خطة البحث

الكتابة مف حيث سرد المعمكمات  _ اعتماد المؤلؼ عمى األسمكب التراثي القديـ في8

 كحشدىا دكف ترتيب كتنسيؽ. 
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 :المطمب الرابع

 .مصطمحات الكتاب

  المسترشدكف: كيقصد بيـ الباحثكف عف الحقيقة الطالبكف لسمكؾ منيج

 اليدل كالرشاد.

  :البدعة مصدر )بىدىعى( كأصؿ استعماليا في لغة العرب يعكد إلى البدع

 أصميف:

داء الشيء كصنعو ال عف مثاؿ، كاآلخر: االنقطاع ) ... أحدىما: ابت

 .(1) كالكبلؿ(

كأما في الشرع فقد عرفت عمى رأم مف يقكؿ بعدـ دخكؿ االبتداع في 

نما يخصو بالعبادات، أنيا: ) عبارة عف طريقة في  العادات كالمعامبلت، كا 

 الديف مخترعة تضاىي الشرعية، يقصد بالسمكؾ عمييا المبالغة في التعبد هلل

 . (2) سبحانو(

                                                 

ىػػ(، تحقيػؽ: 395يػاء القزكينػي الػرازم، أبػك الحسػيف )المتػكفى: معجـ مقػاييس المغػة، أحمػد بػف فػارس بػف زكر (  1
 (. 209/  1)  ،ىػ1399ـ محمد ىاركف، دار الفكر، عبد السبل

ػػاـ، إبػػراىيـ بػػف مكسػػى بػػف محمػػد المخمػػي الغرنػػاطي الشػػيير بالشػػاطبي )المتػػكفى: (  2 ىػػػ(، تحقيػػؽ 790االٍعًتصى
الطبعػة األكلػى، ، م لمنشر كالتكزيػع، المممكػة العربيػة السػعكديةكدراسة: )الشقير كالحميد كالصيني(، دار ابف الجكز 

 (. 47/  1ـ، ) 2008 -ىػ 1429
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كعمى رأم مف يقكؿ بدخكؿ االبتداع في األمكر العادية، كدخكلو في األمكر 

 في تعريفيا: فجاءالعبادية، 

)البدعة طريقة في الديف مخترعة تضاىي الشرعية، يقصد بالسمكؾ عمييا 
 .(1) ما يقصد بالطريقة الشرعية(

 داف كىك تارة يتعدل في المغة: مشتؽ مف الفعؿ الثبلثي الدٍّيف ك : الدٍّيف
 بنفسو، كتارة بالبلـ، كتارة بالباء، كيختمؼ المعنى باختبلؼ مايتعدل بو.

 فإذا تعدل بنفسو يككف "دانو" بمعنى ممكو، كساسو، كقيره كحاسبو، كجازاه.
ذا تعدل بالبلـ يككف "داف لو" بمعنى خضع لو، كأطاعو.  كا 

ذا تعدل بالباء كاعتاده، كتخمؽ  اذىبن كم ايككف "داف بو" بمعنى اتخذه دينن  كا 
 .(2)بو، كاعتقده

ىك إعتقاد قداسة ذات، كمجمكعة السمكؾ )كأما في االصطبلح فيك: الديف: 
 .(3)(، رغبة كرىبةاعمى الخضكع لتمؾ الذات ذالن كحبن الذم يدؿ 

 مفيكـ قاصر، كىك أىؿ السنة كالجماعة: كيقصد بيـ األشاعرة كالصكفية. 
 مد بف عبد الكىاب رحمو اهلل.النجدم: يقصد بو الشيخ مح 
 .الكىابية: كيقصد بيـ أتباع الشيخ محمد بف عبد الكىاب 
 .الشيعة: كيقصد بيـ المغاليف في حب آؿ البيت 
 .اإلمامية: كيعني بيـ الرافضة اإلثني عشرية 

                                                 

 (. 47/  1االعتصاـ لمشاطبي، ) (  1
 (.2/1467انظر: لساف العرب، )(  2
دراسػػات فػػي األديػػاف الييكديػػة كالنصػػرانية، سػػعكد بػػف عبػػد العزيػػز الخمػػؼ، مكتبػػة أضػػكاء السػػمؼ، الريػػاض، (  3

 (. 10ـ، ص ) 2004ىػ/1425العربية السعكدية، الطبعة الرابعة،  المممكة
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 (1)األئمة األربعة: كيقصد بيـ أئمة المذاىب الفقيية األربعة المشيكرة )أبك حنيفة  ،
 (.(3)شافعي، أحمد، ال(2)مالؾ
  األئمة المجتيدكف: كيقصد بيـ في الغالب عدد مف المتأخريف كابف حجر الييتمي

 ...(4)كعبد اهلل الحداد
  الحبيب: لفظ يطمقو المتصكفة في حضرمكت عمى مف ظير بالعمـ كالخير ككاف

 ممف ينتسب إلى العمكييف.

                                                 

 األئمػػة كأحػػد العػػراؽ، عػػالـ الممػػة، فقيػػو اإلمػػاـ حنيفػػة، أبػػك الكػػكفي، التيمػػي زكطػػي بػػف ثابػػت بػػف النعمػػاف: ىػػك(  1
ليو المشيكريف األربعة  مػال مالػؾ بػف أنػس رأل الصػحابة، صػغار حيػاة فػي(  ىػػ80)  سػنة كلد األحناؼ، ينتسب كا 
 النػػػػببلء،            أعػػػػبلـ سػػػػير: ينظػػػػر ،(ىػػػػػ150) سػػػػنة تػػػػكفي مػػػػنيـ، أحػػػػد عػػػػف حػػػػرؼ لػػػػو يثبػػػػت كلػػػػـ الككفػػػػة عمػػػػييـ قػػػػدـ
: المتػػكفى) الػػذىبي قىاٍيمػػاز بػػف عثمػػاف بػػف أحمػػد بػػف محمػػد اهلل عبػػد أبػػك الػػديف شػػمس الحفػػاظ، تػػذكرة ،(6/390) 

 (.1/126)  ىػ ،1419 األكلى، الطبعة لبناف،-بيركت العممية الكتب دار ،(ىػ748
 األمػة كفقيػو اإلسػبلـ، شػيخ الحافظ، اإلماـ الحارث، بف عمرك بف عامر أبي بف مالؾ بف أنس بف مالؾ: ىك(  2
ليػو المتبػكعيف، األربعػة األئمػة كأحػد اليجػرة، دار إمػاـ المػدني، األصػبحي اهلل عبد أبك    سػنة كلػد المالكيػة، تنسػب كا 
 الزمػاف، أبػك أبنػاء كأنبػاء األعيػاف كفيػات: ينظػر ،( ىػػ179)  سػنة مات كطأ،الم: مصنفاتو أشير كمف ،( ىػ93) 

 ،(ىػػػ681: المتػػكفى) اإلربمػػي البرمكػػي خمكػػاف ابػػف بكػػر أبػػي بػػف إبػػراىيـ بػػف محمػػد بػػف أحمػػد الػػديف شػػمس العبػػاس
 (. 48/ 8)  النببلء، أعبلـ سير ،( 135/ 4)  بيركت، - صادر دار عباس، إحساف: تحقيؽ

            سػػػنة بغػػػداد فػػػي كلػػػد اهلل، عبػػػد أبػػػك البغػػػدادم، المػػػركزم الشػػػيباني الػػػذىمي ىػػػبلؿ بػػػف حنبػػػؿ بػػػف أحمػػػد: ىػػػك(  3
لػى البصػرة ك الككفػة إلػى رحؿ ثـ تعمـ كفييا ،(ىػ164)   بطمػب األسػفار ىػذه فػي كعنػي كالػيمف، كالحجػاز الشػاـ كا 

 الحنبمػي المػذىب صػاحب لنفسػو، اجتيػد ثػـ عميػو، تفقػو بغػداد إلػى الشػافعي قػدـ كلمػا بغػداد، إلػى عاد ثـ الحديث،
 طاعػػة كتػػاب المسػػند،: تصػػانيفو مػػف القػػرآف، بخمػػؽ المحنػػة فػػي المشػػيكرة كقفتػػو كقػػؼ كالفقػػو الحػػديث فػػي كاإلمػػاـ
 شػػػذرات: ينظػػر ،( ىػػػػ241)  عػػاـ تػػكفي ذلػػػؾ، كغيػػر كالتعػػديؿ، الجػػػرح كالمنسػػكخ، العمػػؿ، الناسػػػخ كتػػاب الرسػػكؿ،
 (.192/ 1) األعبلـ ،(63/ 1) اف،األعي كفيات ،(96/ 2) الذىب،

 5 الخمػػيس ليمػػة بحضػػرمكت تػػريـ مدينػػة ضػػكاحي مػػف بالسػػبير كلػػد الحػػداد، محمػػد بػػف عمػػكم بػػف اهلل عبػػد: ىػػك( 4
 بػػو كانتفػػع البمػػداف فػػي صػػيتو انتشػػر كقػػد صػػغير، كىػػك بصػػره كػػؼ كقػػد تػػريـ فػػي كتربػػى(  ىػػػ1044) سػػنة صػػفر

 رسػػالة اإليمانيػػة، كالكصػػايا الدينيػػة النصػػائح: كثيػػرة كىػػي فاتػػومؤل مػػف كثيػػر، طػػبلب لػػو كأصػػبح كالػػداني القاصػػي
 المسػػائؿ، بجػػكاب السػػائؿ إتحػػاؼ اآلخػػرة، طريػػؽ سػػمكؾ فػػي المػػؤمنيف مػػف لمػػراغبيف كالمػػؤازرة كالمظػػاىرة المعاكنػػة
 ،(يػكافد) كالعمػـك لمحكػـ الجػامع المنظػـك الػدر الحكميػة، كاألصػكؿ العمميػة الفصػكؿ العامػة، كالتػذكرة التامػة الدعكة
 دار البػػدكم، حسػػف مصػػطفى اليجػػرم، عشػػر الثػػاني القػػرف مجػػدد الحػػداد اإلمػػاـ: ينظػػر ،( ىػػػ1132) عػػاـ تػػكفي
 .كالنشر لمطباعة الحاكم
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 المطمب الخامس:

 .الردود عمى الكتاب

ي محمد بف عقيؿ بتأليؼ كتاب أسماه: )النصائح الكافية لمف قاـ المتشيع الحضرم

 يتكلى معاكية( فقاـ عمماف مف أعبلـ حضرمكت بالرد عميو ىما:

الشيخ عثماف رحمو اهلل بتػأليؼ كتابو ىذا )إعانة المسترشديف عمى اجتناب البدع في 

 الديف(. 

فية مف نفثات في كتاب أسماه: )الرقية الشا (1)كالشيخ حسف بف عمكم بف شياب

 سمـك النصائح الكافية لمف يتكلى معاكية(.

فاغتاظ محمد ابف عقيؿ كقاـ بالرد عمى الشيخ عثماف بكتاب آخر سماه: ) تقكية 

 اإليماف برد تزكية ابف أبي سفياف (.

بالرد عمى العبلمة حسف بف  –شيخ محمد بف عقيؿ  – (2)كما قاـ أبك بكر بف شياب

مية مف مضار الرقية (.شياب بكتاب أسماه: ) كجك   ب الحي
                                                 

ىػ بمدينة تريـ كبيا نشأ، ككاف مف أكائؿ مف تكلى 1268حسف بف عمكم بف شياب آؿ باعمكم، كلد سنة  :( ىك1
فػي قػػكؿ الحػػؽ، ثػـ ىػػاجر إلػى أندكنيسػػيا كسػػنغافكرة، لػو مؤلفػػات عديػػدة  االتػدريس فػػي ربػاط تػػريـ، كقػػد كػاف صػػريحن 

الرقيػػة الشػافية فػػي الػرد عمػػى النصػائح الكافيػػة، كنحمػػة الػكطف، كاإلنصػػاؼ بػيف النحمػػة كاإلتحػاؼ، تػػكفي فػػي  :منيػا
فيف، ( كمعجػـ المػؤل2/214كاألعبلـ لمزركمػي، ) ،(5/23ىػ، ينظر: تاريخ الشعراء الحضرمييف، )1332تريـ سنة 

(1/564.) 
ة، أبكبكر بف عبد الرحمف بف محمد بف شياب العمكم، كلد في ضكاحي تريـ بمنطقة يقاؿ ليا حصف فمكقٌ  :( ىك2

ا في حيدر اباد باليند، كعند ىجرتػو مػف حضػرمكت ىػ، كنشأ بتريـ، كرحؿ لبمداف كثيرة، كاستكطف أخيرن 1262عاـ 
كانتقاصػو،  معاكية بف أبي سفياف رضػي اهلل عنػولمغالية في ذـ تأثر ببعض األفكار الشيعية حتى ظيرت كتاباتو ا

مف مؤلفاتو رشفة الصادم في مناقب بني اليادم، كالشاىد المقبكؿ في فضائؿ أبناء الرسكؿ، كالعقكد المؤلؤيػة فػي 
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كحدثت ضجة عممية في تمؾ الفترة بيف الفريقيف، كتكالت الردكد مف أتباعيما، كالزاؿ 

إلى اليـك مف العمكييف مف يحمؿ أفكار أبي بكر بف شياب كمحمد بف عقيؿ، إال أف 

الغالبية منيـ بفضؿ اهلل كانكا عمى مكقؼ أىؿ السنة كالجماعة في حب الصحابة 

ا كالترضي عنيـ، ككاف لتأليؼ الشيخ عثماف كتابو ىذا أعظـ األثر في تثبيت جميعن 

المكقؼ الصحيح مف الرافضة، ككاف الشيخ عثماف بف يحيى رحمو اهلل مف أكبر 

 المناصريف ليذا المنيج كالمدافعيف عنو كالمكضحيف لو بيف العمكييف في تمؾ الفترة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

    لفػرائض،أسانيد السػادة العمكيػة، كالتريػاؽ النػافع بإيضػاح جمػع الجكامػع، كحػدائؽ ذريعػة النػاىض إلػى تعمٌػـ أحكػاـ ا
ىػػ، ينظػر: فيػرس 1341) منظكمة فػي المكاريػث (، كالحميػة فػي مضػار الرقيػة، تػكفي بحيػدر ابػاد فػي الينػد سػنة 

(، كفيػػات أعػػبلـ  1/439( كمعجػػـ المػػؤلفيف، ) 188/  5كتػػاريخ الشػػعراء الحضػػرمييف، )  ،(1/102الفيػػارس، )
(، مكسػػػكعة مػػػؤلفي 26–1/25) ـ، إيػػػراف،، مؤسسػػػة اسػػػماعيمياف، قػػػآغػػػا بػػػرزؾب ، محمػػػد محسػػػف الشػػػييرالشػػػيعة
 (.484 –1/41) ،ىػ1421 اإلسبلمي، الفكر ، مجمعاإلمامية

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :المطمب األول

 .العامة المّلحظات

 تيػػػػاريف بػػػػيف فكػػػػرم انقسػػػػاـ حالػػػػة فػػػػي يعػػػػيش المسػػػػمـ آسػػػػيا شػػػػرؽ جنػػػػكب إقمػػػػيـ كػػػػاف

 كمػػػػا الشػػػافعي المػػػذىب قػػػيـ تمكػػػيف إلػػػػى يسػػػعى مػػػذىبي-تقميػػػدم متعارضػػػيف أحػػػدىما

 فػي كيسػتأنس الحياتيػة، النػاس شػؤكف تصػريؼ فػي مكركثػة كتقاليػد عػادات مػف خالطػو

  .الصكفية المدرسة بأدبيات نفسو الكقت

 القػائـ اإلسػبلـ إلى العكدة كضركرة المستعمر بمحاربة فقد كاف ينادم الثاني التيار أما

 .(1)كىـ مف كانكا يسمكف باإلرشادييف لصالحا السمؼ كىدم الشرع ثكابت عمى

 فػي بؿ كاف مف أشد المتعصػبيف لػو ،كاف الشيخ عثماف رحمو اهلل ضمف الفريؽ األكؿ

ػا كاإلصػبلحييف، اإلصػبلح مف التنفير ا ككػاف يشػف ىجكمن كيغمػك ضػدىـ  ،عمػييـ كاسػحن

 كىذا الغمك أكقعو في أخطاء فادحة منيا:

دا كجنكدىػػا الػػذيف قػػامكا بػػاحتبلؿ أندكنيسػػيا منػػذ إحداثػػو لػػدعاء يخػػص بػػو ممكػػة ىكلنػػ  -

َـّ  ،منتصػػػؼ القػػػرف السػػػابع عشػػػر المػػػيبلدم االعتػػػراض عميػػػو فػػػي ذلػػػؾ ألػػػٌؼ  كعنػػػدما تػػػ

رسػالة فػػي تبريػػر مكقفػو سػػماىا: )مسػػألة فػػي الػدعاء لغيػػر المسػػمـ كىػك كالػػي األمػػر فػػي 

 .(2)البمداف التي فييا المسممكف( 

                                                 

 عمػى مطبػكع بحػث، سمماف بف عيسى بف صالح بف حسيف، كنتائج أسباب، اإلرشادم العمكم الخبلؼ: انظر(  1
 .الكاتبة اآللة

 (. 275 -270( شرؼ المحيا، )  2
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 ألبنػاء اإليػذاء منػو و عنػد الحككمػة ك )حصػؿسعيو في سجف مف خالفو كالكشاية بػ  -
 الماضػػي الشػػير كفػػي الماضػػي، العػػاـ فػػي السػػادة مػػف ثبلثػػة سػػجف فػػي كسػػعى جنسػػو،
 مكافقتػػو مػػنيـ الػػتمس لديػػو اجتمعػػكا فممػػا منػػػزلو، إلػػى بتاكيػػا فػػي العػػرب أعيػػاف اسػػتدعى

 كيشػػتميـ، يسػػبيـ، فأخػػذ عميػػو يكافقػػكه فمػػـ بمصػػالحيـ، يجحػػؼ خفػػي لػػو غػػرض عمػػى
               قػػػارئيف بيتػػػو مػػػف فخرجػػػكا السػػػطكر، ىػػػذه فػػػي نػػػذكره أفٍ  نتحاشػػػا ممػػػا بالعظػػػائـ مػػػاىـكر 

 .(1) ٨آٍػَٔحٕ:چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ چ 

مستشػػارنا دينينػػا ليػػا فػػي جػػاكة،  تقريػػب حككمػػة ىكلنػػدا لػػو كتنصػػيبيا لػػو  -
عجابيػػا  (2) كا 

ككصػػمت  ،بالجاسكسػػيةممػػا جعػػؿ الػػبعض يتيمػػو  ،بمكاقفػػو الشػػديدة ضػػد اإلصػػبلحييف

 صػػاحب رسػائؿ إلػػى الشػػيخ محمػػد رشػيد رضػػا يشػػككف إليػػو مػف الشػػيخ عثمػػاف )كيشػػكك

 صػنيعة اتخذتػو ىكلنػدا إفَّ : كيقػكؿ عقيػؿ بف عثماف السيد يسمى رجؿ مف الرسالة ىذه

 فييػػا جػػاكه مػػف رسػػالة األخيػػر البريػػد فػػي جاءنػػا كقػػد المسػػمميف، تػػذليؿ عمػػى كعكننػػا ليػػا

 ذلػؾ بعػد الرجػؿ ... كسػأخبركـ ىػذا مػف كشػككل ىناؾ، اليكلندية السياسة عف تفصيؿ

ػػػا  كأبنػػػاء إخكانػػػو كبػػػيف بينػػػو كقػػػع كمػػػا ذكػػػره، المػػػارٌ  عقيػػػؿ بػػػف عثمػػػاف السػػػيد بحػػػاؿ أيضن

 .(4)ذلؾ(  كغير االفتخار (3)بنيشاف كأكرمتو ىكالندا حككمة قربتو ككيؼ جنسو،

                                                 

 (. 682/  2( مجمة المنار، )  1
 (. 614/  12، ) مجمة المنار(  2
 أحمػد، المعاصػرة العربيػة المغػة معجػـ ،( تقػدير أك كجػائزة ييعطػى شػعار ًكساـه،: نىيىاًشيفي  جمعو مفرد: ) ًنيشاف(  3

 - ىػػػ1429 األكلػػى، الطبعػػة الكتػػب، عػػالـ عمػػؿ، فريػػؽ بمسػػاعدة( ىػػػ1424: المتػػكفى) عمػػر الحميػػد عبػػد مختػػار
 (.2313/  3)  ـ،2008

 (. 670/  2مة المنار، ) ( مج 4
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 كفافنػا كػاف فميتػو عقيؿ بف افعثم كيشتكي آخر برسالة بعثيا مف )بتاكم( فيقكؿ: )كأما

 العػػػرب عمػػػى الحككمػػػة كطأتيػػػا تشػػػد أفٍ  فػػػي جيػػػده بػػػاذؿ كىػػػك ككيػػػؼ عمينػػػا، كال لنػػا ال

 فػػبل المسػػتقبؿ، فػػي بالشػػر العػػرب يكاعػػد يػػزؿ لػػـ بػػؿ عميػػو، ىػػي ممػػا بأشػػد جنسػػو أبنػػاء

 .(1)باهلل( إال قكة كال حكؿ

 كالثانيػة األكلى السنة في إلينا يكتبكف المسممكف كيقكؿ عنو الشيخ محمد رشيد: ) كاف

 العػرب عمػى كضػغطيا ىكلنده ظمـ بياف في مقاالت( سنة 14منذ  أم) لممنار كالثالثة

 بػػف عثمػػاف السػػيد اسػػمو ـمػػني كاحػػد ىػػك عمػػييـ عكنيػػا إفَّ : كيقكلػػكف ليػػـ، كاضػػطيادىا

 ممػا شػيئنا ننشػر كنػا كمػا أمػكرىـ، في ليا كمستشارنا عمييـ جاسكسنا جعمتو ألنيا عقيؿ؛

 فػػي الطعػػف ذلػػؾ أفَّ  نظػػف كنػػا كألننػػا األشػػخاص؛ سػػيئات فػػي لكراىتنػػا الخػػكض كتبػػكفي

 إلػػػى دعتنػػػا التػػػي الضػػػركرة كأمػػػا منافسػػػة، أك غػػػرض أك ليػػػكل يكػػػكف أفٍ  يكشػػػؾ الرجػػػؿ

 يطبعيػػػا التػػػي رسػػػائمو مػػػف رأينػػػاه مػػػا فيػػػي ذلػػػؾ؛ بعػػػد منػػػو كالتحػػػذير باسػػػمو التصػػػريح

 .(2)كالمصمحيف(  حاإلصبل مف التنفير في المسمميف بيف كينشرىا

_ ارتكابػػػػػو لمخالفػػػػػات عقديػػػػػة صػػػػػريحة تنػػػػػاقض العقيػػػػػدة اإلسػػػػػبلمية كتخػػػػػالؼ المػػػػػنيج 

 عمػى الصػميب عبلمػة فيػو رسػـ كقػد صدره، عمى ىكلنده كساـ مثؿ: )تعميقو اإلسبلمي

 .(3)كألىمو(  لو خدمتو

                                                 

 (. 717/  2، ) مجمة المنار(  1
 (. 761/  14، ) مجمة المنار(  2
 (. 761/  14( مجمة المنار، )  3
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 الترقػي أسباب مف كمنعيـ المسمميف إغكاء عمى عقيؿ بف عثماف سمط مف أكؿ ) كاف

 اإلسػػػبلـ، عػػػىادٌ  الػػػذم المنػػػافؽ اليكلنػػػدم (1)(فخركنيػػػة سػػػنكؾ) الػػػدكتكر اإلسػػػبلـ دكعػػػ

 يتجسػس فييػا فأقػاـ مكػة إلػى كذىػب األزىػر، فػي زمننػا كأقػاـ الغفػار، عبػد نفسػو كسمى

 ىكلنػده جعمتػو جػدة، ثػـ في السياسي فرنسا ككيؿ بداللة منيا أخرج ثـ المسمميف، عمى

 مػػف كمػػنعيـ ظمميػػـ عمػػى عقيػػؿ بػػف عثمػػاف أعانػػوف ،المسػػمميف معاممػػة فػػي مستشػػارىا

 بكضػعو يفتخػر صػميبي كبكسػاـ بالمػاؿ ىكلنػده فكافأتو العرب، اضطياد كعمى الترقي،

 .(2)صدره( عمى

 عػػػاـ يكنيػػػك فػػػي كذلػػػؾ العػػػرب لشػػػئكف شػػػرفينا امستشػػػارن  عثمػػػاف السػػػيد اليكلنػػػديكف فعػػػيَّ )

"  ىيرجػػركنج سػػناكؾ"  مػػف تكجيػػو عمػػى بنػػاء شػػؾ دكف جػػاء التعيػػيف ىػػذا إفَّ ، ـ1889

 كػػػاف عثمػػػاف السػػػيد أفَّ  (3)" بتافيػػػا"  فػػػي اليكلنديػػػة السػػػمطات ىيرجػػػركنج سػػػناكؾ أبمػػػي

                                                 
 مستشرؽ ىكلندم، كلد عاـ Christian: Snouck Hurgronjeكرستياف سنكؾ ىرخركنيو  :( ىك 1
اسػبكرج. كأقػاـ فػي " جػدة " بالحجػاز )سػنة ـ ( فػي أسػتر ىػكت، كتعمػـ بميػدف كستر 1857ىػػ ( المكافػؽ ) 1273)  

( سػػبعة أشػػير، كيقػػكؿ إنػػو دخػػؿ مكػػة متسػػميان بعبػػد الغفػػار، كمكػػث بيػػا، فػػي " سػػكؽ الميػػؿ " خمسػػة أشػػير، 1884
كاضطر إلى مغادرتيا فجأة قبؿ حمكؿ مكسػـ الحػج، النكشػاؼ أمػره بكممػات فػاه بيػا ككيػؿ قنصػؿ فرنسػة بجػدة فػي 

يػة فػي جامعػة ليػػدف، ا لمعرب( أسػتاذن 1906سػنة. كعػيف )سػػنة  17لجػاكم، فأقػاـ بعػض المجػالس. كرحػؿ إلػى بػػبلد ا
ا فػػي األمػػكر اإلسػػبلمية كالعربيػػة، بػػكزارة المسػػتعمرات اليكلنديػػة. لػػو عػػدة كتػػب، ثػػـ كػػاف مستشػػارن  ،خمفػػا لػػدل خكيػػو

يف، نشػػره سػػنة باأللمانيػػة، عػػف اإلسػػبلـ كالمسػػمميف، أشػػيرىا كتابػػو عػػف " مكػػة فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر "، فػػي مجمػػد
فػػػػػي " اإلسػػػػػبلـ كتاريخػػػػػو " ك " الشػػػػػريعة  1927 - 1923كمجمكعػػػػػة فػػػػػي سػػػػػتة مجمػػػػػدات، طبعيػػػػػا سػػػػػنة  1889

اإلسبلمية " ك " ببلد العرب كتركيػا " ك " اإلسػبلـ فػي الميػاجر اليكلنديػة " ك " المغػة كاألدب " ك " مبلحظػات فػي 
ىػػػػ ( 1355ارس األجػػػزاء المتقدمػػػة، تػػػكفي عػػػاـ )الكتػػػب " ذكػػػر فيػػػو بعػػػض المخطكطػػػات كتػػػكاريخ كتابتيػػػا، ك " فيػػػ

 (. 221 – 220/  5ـ ( " ينظر: األعبلـ، ) 1936المكافؽ )
 (. 761/  14( مجمة المنار، )  2
ككانت تسمى في عيد االستعمار اليكلندم ) بتافيا (، ينظر: جغرافية  -عاصمة أندكنيسيا  -ىي جاكرتا (  3

 (. 558الدكؿ اإلسبلمية، ص ) 
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 ىيرجػركنج لسناكؾ احميمن  اصديقن  عثماف السيد أصبح..  أبحاثو في لمساعدتو مستعدنا

 .(1)(اليكلندية لمحككمة عربي كحميؼ كصفو الذم

اليكلنػدم، كادعػاؤه أفَّ جيػادىـ يخػالؼ كقكفو ضد المجاىػديف المقػاكميف لبلسػتعمار  -

    التعػػػاليـ اإلسػػػبلمية الحقػػػة، كقيامػػػو بػػػالتحريض ضػػػدىـ، يقػػػكؿ مؤلػػػؼ كتػػػاب الشػػػتات: 

 اإلسػػبلمية لمتعػػاليـ بالنسػػبة تضػػميبلن  يكػػكف أفٍ  يمكػػف الجيػػاد أفَّ  ـ1889 عػػاـ صػػرح) 

 يخضػػع أفٍ  يجػػب شػػارؾ مػػف كأفَّ  ،الشػػيطاف خطػػكات يتبعػػكف بػػأنيـ القػػـك كأتيػػـ ،الحقػػة

 .(2)(السمطة قبؿ مف صارمة لعقكبات

 األحػكاؿ مػف حػاؿ بػأم يكػف لػـ عثمػاف لمسيد السياسي اإلحتكائي المكقؼ إفَّ ) كيقكؿ: 

 الشػػػػرقية ىكلنػػػػدا جػػػػزر فػػػػي الحضػػػػاـر بعػػػػض كػػػػاف فقػػػػد ،العػػػػرب بػػػػيف الكحيػػػػد المكقػػػػؼ

ػ نفسػيا، حضػرمكت فػي حتػى اإلسػبلمي غير لمحكـ مسانديف  الحضػاـر إفَّ  قيػؿ اعمكمن

 اإلندكنسػػػػػييف لمسػػػػػكاف اليكلنػػػػػدييف اضػػػػػطياد كتجػػػػػاىمكا السياسػػػػػية لمشػػػػػئكف يكترثػػػػػكا ـلػػػػػ

 إلػى يقفػكف مػا اغالبنػ كانكا مصانة الخاصة مصالحيـ كانت طالما المسمميف األصمييف

 مػف شػرفية ألقابنػا منحكفيي  ما كثيرنا ككانكا ،المسمميف مع صراعيـ في اليكلندييف جانب

 .(3)(خدماتيـ لقاء اليكلندييف قبؿ

 

 
                                                 

 (. 305سميث، ص )  كبلرنس كليـ فراتيؾ شتات الحضرمي، ألريكي( ال 1
 (. 306، ص ) الشتات الحضرمي(  2

3
 (.113حُ٘ظخصحُل٢َٓ٠،ٙ)(
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 :المطمب الثاني

 .المنيجية العممية المّلحظات
بػػالرغـ مػػف المكانػػة العمميػػة الكبيػػرة التػػي كػػاف يتمتػػع بيػػا الشػػيخ كثنػػاء العممػػاء عميػػو إال 

 ىناؾ بعض المآخذ العممية التي كاف ينتقدىا عميو بعض عمماء عصره كمف ذلؾ: أفَّ 

 جديػػد كػػؿ كتصػػكره أفَّ  ،ةكنيمػػو مػػف الحركػػات اإلصػػبلحي ،جمػػكده المػػذىبي الشػػديد  -

رضػا السػيد محمػد رشػيد يقػكؿ  ،كاف ما أنفع القديمة العادات عمى العككؼ كأفَّ  ضار،

ف  الػػػذم االجتمػػػاعي العمػػػـ ردان عمػػػى مكقفػػػو المتصػػػمب مػػػف رفػػػض التعمػػػيـ الحػػػديث: )كا 

 عقيػػػؿ بػػػف كعثمػػػاف الركحػػػي النفػػػكذ أىػػػؿ داـ مػػػا إليػػػو الػػػدعكة تجػػػاب ال االتحػػػاد يثمػػػر

 .(1)جاىمكف( ألنيـ الناس أكثر كيصدقو لمديف، مخالؼ ضار إنو: يقكلكف

 فيػو الظػف حسػف فرجحنػا رسػائمو، مػف رأينػاه ممػا اإلخبلص رائحة شممنا كيقكؿ: )فإننا

 أك الحككمػػة يػػد فػػي آلػػة بككنػػو فيػػو الطعػػف مػػف سػػنيف، منػػذ مػػرارنا إلينػػا كتػػب مػػا عمػػى

ا  تمػػؾ مػػف ان شػػيئ ننشػػر لػػـ كلػػذلؾ نفسػػو، اإلسػػبلـ طريػػؽ مػػف المسػػمميف بػػو تقابػػؿ حسػػامن

 ركنفَّػ اإلصػبلح، دعػكة قػاـك ىػك إذا عنػو السػككت لنا يجكز ال كلكف، الكثيرة المطاعف

 أك يخطئنػػػا كػػػاف كلػػػك اإلطػػػبلؽ، عمػػػى (2) تيميػػػة ابػػػف كتػػػب كمػػػف المنػػػار مػػػف المسػػػمميف

                                                 

 (. 260/  13( مجمة المنار، )  1
2
 ةسن كلد اإلسبلـ، شيخ الفقيو، اإلماـ العباس الحراني، أبك تيمية ابف السبلـ، عبد بف الحميـ عبد بف أحمد: ىك(
 ، النبكية السنة منياج  أشيرىا مف التصانيؼ، مئات كلو العشريف، دكف كىك كدٌرس أفتى بحراف، ،(ىػ661)

 عمى المسمكؿ الصاـر الجحيـ، أصحاب لمخالفة المستقيـ الصراط اقتضاء المسيح، ديف بدؿ لـ الصحيح الجكاب
 شذرات: ينظر ،(ىػ728)  سنة دمشؽ بقمعة اسجينن  تكفي اإليماف، االستقامة، كسمـ، عميو اهلل صمى الرسكؿ شاتـ

 (.86-80/ 6) الذَّىىب،
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 أك كبلمنػا فػي المسػألة عمػى يطمػع بػأف معينػة، مسػائؿ أك مسػألة فػي تيميػة ابف يخط 

 صػػكابنا رأينػػاه فػػإف ا،مطمقنػػ قكلػػو الحترمنػػا بالػػدليؿ، الػػدليؿ يقػػرع ثػػـ دليميػػا، كعمػػى كبلمػػو

فٍ  لو، أذعنا  .(1)كالثناء( األدب مع بالدليؿ ذلؾ نابيَّ  خطأ رأيناه كا 

اعتمػػػػػاده فػػػػػي نقكالتػػػػػو العمميػػػػػة فػػػػػي كتبػػػػػو عمػػػػػى العممػػػػػاء المتػػػػػأخريف كاإلكثػػػػػار مػػػػػف   -
 ىػػػذا فػػػي يػػذكر مػػد رشػػػيد: )كرأيتػػػواالستشػػياد بػػػأقكاليـ كاعتمػػػاد آرائيػػـ يقػػػكؿ الشػػػيخ مح

 ككتػب رسػائؿ ذلػؾ قػراءة مػف كيعػد ـ،إتباعي عمى كيحث الصالح السمؼ كغيره الفصؿ
 سػمؼ مف ليسكا ممف كغيرىـ عمكم الحداد بف اهلل كعبد سمير بف كسالـ زيف بف أحمد

 أىػػػػػؿ مػػػػف المتػػػػػأخريف دٍ ٌعػػػػيى  فكأنػػػػػو المشػػػػيكر عمػػػػى الثبلثػػػػػة القػػػػركف أىػػػػػؿ كىػػػػـ األمػػػػة،
 فػي العصػر ىػذا عممػاء عمػى مػزيتيـ ىػي مػا أدرم كال ،السػمؼ مف غيرىـك  حضرمكت

 طريقػػػة فػػػي كال النافعػػػة الكتػػػب فػػػي برأيػػػو يعتػػػد ال أنػػػو كعنػػػدم كتػػػكنس، كمصػػػر الينػػػد
 .  (2)التدريس(
عمػػى المطالػػب،  بيمػػا كاالسػػتدالؿ كالسػػنة بالكتػػاب االىتػػداء يحرمػػكف فتػػراىـ كيقػػكؿ: )
 حجػر كػابف المتػأخريف، الفقيػاء بعض بأقكاؿ العمؿ الإ كمفنا ما تعالى اهلل أف كيدَّعكف
 .(4)عقيؿ( بف عثماف ديف في (3)كالسبكي الييتمي

                                                 

 (. 953/  12، ) مجمة المنار(  1
 ( في مقاؿ لو يناقش فيو رسالة المؤلؼ )جمع النفائس لتحسيف المدارس (. 60/  13، ) مجمة المنار(  2
ىػػ 727ؤرخ كأصػكلي، كلػد عػاـ ) مػ ،تاج الديف ،عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي السبكي، أبك نصر :( ىك 3

(، فػػي القػػاىرة مػػف مؤلفاتػػو: طبقػػات الشػػافعية، كجمػػع الجكامػػع فػػي األصػػكؿ، شػػرح مختصػػر ابػػف الحاجػػب؛ شػػرح 
منياج البيضاكم في أصكؿ الفقػو المسػمى اإلبيػاج شػرح المنيػاج؛ القكاعػد المشػتممة عمػى األشػباه كالنظػائر، تػكفي 

 بػف أحمػد الفضػؿ أبػك الثامنػة، المائػة أعيػاف فػي الكامنػة الػدرر(،  184 / 4ىػ (، ينظػر: األعػبلـ، ) 771سنة ) 
 دائػرة مجمػس ضػاف، المعيػد عبػد محمػد: تحقيػؽ ،(ىػػ852: المتكفى) العسقبلني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي

 (. 425/  2، )  ىػ1392 الثانية، الطبعة اليند/ اباد صيدر - العثمانية المعارؼ
 (. 614/  12( مجمة المنار، )  4
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 شػيخ عقيػؿ، بػف اهلل عبػد بػف عثمػاف الشػيخ جػاكه بػبلد فػي الشػيكخ ىػؤالء مف كيقكؿ: )

 لمفتػػكل تصػػمح كال بيػػا يعتػػد ال التػػي الكتػػب مػػف كثيػػر عمػػى كاطػػبلع كنسػػب سػػمت لػػو

 .(1)منيا(

رشػيد عتو فػي الحػديث ككثػرة إيػراده لؤلحاديػث الضػعيفة كالمكضػكعة يقػكؿ قمة بضا  -

 يعزكىػا كال المعتمػدة الكتػب غيػر مػف أحاديػث رسػالتو فػي ينقػؿ ىػذا عقيؿ رضا: )كابف

 بػػػػو يحػػػػتج ال الػػػػذم كالػػػػكاىي المكضػػػػكع كفييػػػػا كتػػػػبيـ، كال إلػػػػى الحفػػػػاظ مػػػػف أحػػػػد إلػػػػى

 فصػػػبلن  رسػػػالتو فػػػي عقػػػد نػػػوأ التيافػػػت غرائػػػب كمػػػف ،أصػػػميا يعػػػرؼ ال كىػػػك كالمحػػػرؼ

   .(2)الديف( عمى خطرنا األشياء أشد أنيا كذكر المكضكعة، لؤلحاديث

فٍ   فػػػي كالمغكيػػػة النحكيػػػة بػػػاألغبلط مممػػػكءة عربيػػػة كانػػػت كيقػػػكؿ عػػػف بعػػػض كتبػػػو: )كا 

 .  (3)(!!األحاديث مف كالمكضكع الصحيح بيف يميز كال كاألساليب المفردات

 أك يصػػػػححكف الػػػػذيف عمػػػػى عقيػػػػؿ بػػػػف ثمػػػػافع أنكػػػػر كيقػػػػكؿ فػػػػي مكضػػػػع آخػػػػر: )كقػػػػد

 كػػاف كلػك عمػـ، بغيػر األحاديػػث فػي يػتكمـ فإنػو مػػنيـ، كىػك بػاليكل األحاديػث يضػعفكف

  (4)الكنائي  عمى نقميا في اعتمد لما بيا العمـ أىؿ مف

                                                 

 (. 250/  14، ) مجمة المنار(  1
 (. 614/  12، ) مجمة المنار(  2
 (. 260/  13، ) مجمة المنار(  3
عمي بف عبد البر بف عمي، أبك الحسف الحسيني الكنػائي المصػرم، فقيػو شػافعٌي أزىػرم عػارؼ بالحػديث  :( ىك 4

ار األلمعيػػة، حاشػػية عمػػى شػػرح الرحبيػػة، دليػػؿ ىػػػ(، لػػو كتػػب، منيػػا: تحفػػة األفكػػ1170عػػالـ بػػالفرائض كلػػد عػػاـ ) 
نجػاة الػركح، رسػالة فػي العقائػد، الكممػات الجميػة فػي بيػاف المػراد مػف  السالؾ إلى ممؾ الممالؾ، رسالة في التكحيد،

 ىػ(، ينظر األعبلـ، 1212األجركمية، عمدة األبرار في أحكاـ الحج كاالعتمار، تكفي بالمدينة المنكرة عاـ ) 
 (. 432/ 2(، فيرس الفيارس، )  298/  4) 
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ا (2)البخارم  كترؾ (1)كالجمؿ   .(5)كأضرابيـ(  (4)األربعة  السنف كأصحاب (3) كمسممن

بيذه العبارة التي أرسميا أحد كتَّاب مجمة المنار عف الشػيخ عثمػاف  كأختـ ىذا المبحث

 السػيد الفاضػؿ يرسػالتى  بو انتقدتـ فيما اإلحساف كؿ أحسنتـ كلقدبف عقيؿ يقكؿ فييا: )

نػو حرفيًّػا، عميو نكافقكـ كنحف عثماف،  ألنػو الظػف، بػو تحسػنكا بػأف حػرم ذكػرتـ لكمػا كا 

ف حسنة، كمآثر شيكرةم خدـ كلو عتيًّا، الكبر مف بمي قد  .معدكدة ىفكات لو كانت كا 

                                                 
سػػميماف بػػف عمػػر بػػف منصػػكر العجيمػػي األزىػػرم، المعػػركؼ بالجمػػؿ، مػػف أىػػؿ منيػػة عجيػػؿ )إحػػدل قػػرل  :( ىػػك 1

الفتكحػػات اإللييػػة، حاشػػية عمػػى تفسػػير الجبللػػيف، المكاىػػب ؿ إلػػى القػػاىرة، لػػو مؤلفػػات منيػػا: الغربيػػة بمصػػر( انتقػػ
 معجػػـقػػو الشػػافعية، ينظػػر: كحػػات الكىػػاب، حاشػػية عمػػى شػػرح المػػنيج فػػي فلشػػمائؿ الترمذيػػة، فتاالمحمديػػة بشػػرح 

 مصػر، سػركيس، مطبعػة ،(ىػػ1351: المتػكفى) سػركيس مكسى بف إلياف بف يكسؼ كالمعربة، العربية المطبكعات
 (. 131/  3(، األعبلـ، )  710، ص ) ـ1928 - ىػ1346

ػ 194، كلػد سػنة )بػك عبػد اهللمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ الجعفي البخػارم، أ :( ىك 2 فػي حجػر  اىػػ( كنشػأ يتيمن
ػػا متكقػػدن ا، كذىننػحافظػة قكيػػة، كذكػػاءن حػػادن  -اهلل  رحمػػو -زؽ أمػو، كقػػد ري  ىػػػ(،  256، تػػكفي سػػنة )اا كاسػعن ا، كاطبلعن

كمػػف مؤلفاتػػو: صػػحيح البخػػارم المسػػمى بالجػػامع الصػػحيح، كالتػػاريخ الكبيػػر، كاألدب المفػػرد، خمػػؽ أفعػػاؿ العبػػاد، 
 عبد بف يكسؼ الرجاؿ، أسماء في الكماؿ تيذيب( ، 407/ 12) ،لقراءة خمؼ اإلماـ، ينظر: سير أعبلـ النببلءكا

 ،(ىػػ742: المتػكفى) اٍلًمػزٍّمٌ  الكمبػي القضػاعي محمػد أبػي الزكي ابف الديف جماؿ الحجاج، أبك يكسؼ، بف الرحمف
 (.461/ 24) ـ،1980 - 1400 األكلى، الطبعة بيركت، - الرسالة مؤسسة معركؼ، عكاد بشار. د: تحقيؽ

ٍردو  مسمـبف  الحجاجبف  مسمـ :كػ( ى 3  ةػنػح سػمى الصحيػػد عػػػ، كلالحسيفك ػػػ، أبالنيسابكرم القشيرمبف كى
عركؼ ػد الصػػػحيح المػػػػسنػػػػػػنيا: المػػػػػـ يكػػػف كميػػػا فػػػي الحػػػديث كعمكمػػػو، مػلػػػ يؼ أغمبيػػػا إفٍ ػصانػػػػو تػىػػػػ (، لػػػ206) 
ىػػػ (، ينظػػر: سػػير 261كفي سػػنة ) ػكحداف، تػػػمييز، الطبقػػات، المنفػػردات كالػػػنى، التػػػسػػماء كالكػػصحيح مسػػمـ، األػػػػب

 .(590/ 2)لمذىبي،  (، تذكرة الحفاظ579/ 12النببلء )أعبلـ 
 (.ىػ275 )اإلماـ أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني المتكفى سنة -1( أصحاب السنف األربعة ىـ:  4
 (.ىػ279 ) حمد بف عيسى بف سكرة الترمذم المتكفى سنةاإلماـ أبك عيسى م -2
 .(ىػ315 ) اإلماـ أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي المتكفى سنة -3
 .(ىػ273)أبك عبد اهلل محمد بف يزيد بف ماجو القزكيني المتكفى سنة  -4

سػػى بػػف أبػػي النصػػر ينظػػر: مقدمػػة ابػػف الصػػبلح كمحاسػػف االصػػطبلح، عثمػػاف بػػف الصػػبلح عبػػدالرحمف بػػف مك 
الكسػيط فػي عمػـك  (، 890ىػ(، تحقيؽ: د عائشة عبد الػرحمف، دار المعػارؼ، ص )  643 -ىػ  577الشافعي )

 (. 70كمصطمح الحديث، محمد بف محمد بف سكيمـ أبك شييبة، دار الفكر العربي، ص ) 
 (. 250/  14( مجمة المنار، )  5
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 .(1)معائبو تعد أفٍ  نببلن  المرء كفى...  كميا سجاياه ترضى الذم ذا كمف

نني  - اهلل إنشػاء - منقبػة لنفسػو بػذلؾ كيضيؼ الصكاب، إلى سيرجع أنو أجـز أكاد كا 

يػاه يكفقنػا أفٍ  اهلل نسػأؿ العمػر، مػف التاسػع العقػد فػي ألنػو الخرؼ، أدركو يكف لـ إفٍ   كا 

ياكـ  .(2) آميف لرضاه، كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
آلنأرٞحُلخٟلش،حُ٘وخثٞٝػٍَحُٞحٟلش،حُوٜخثٚؿٌٍَٛححُز٤ضُِ٘خػَر٘خٍرٖرَُى،حٗظَ:(1

ٝػِنٝٛللٟٚزطٚ،(ٛـ516:حُٔظٞك٠)رخ١ُٞٞح١حُٔؼَٝفػ٢ِر٣ٖل٠٤رٖارَح٤ْٛرٖٓلٔيحُي٣ٖرَٛخٕ

-ٛـ1247ح٠ُٝ٧،حُطزؼشُز٘خٕ،-ر٤َٝصحُؼ٤ِٔش،حٌُظذىحٍحُي٣ٖ،ْٗٔحرَح٤ْٛ:كٜخٍٟٓٚٝٝغكٞح٤ٗٚ

4116،ّٙ(324.)
(.14/651،)ٓـِشحُٔ٘خٍ(2



 

 

89 

 

 

 

 القسم  الثاني:
 التحقيق ) من الفصل التاسع إلى نياية الكتاب (

 وفيو ثّلثة فصول:
الفصل األول: نصرة منيج أىل السنة والجماعة 

 .لمصحابة وتعظيميم
منيج الشيخ عثمان في الصحابة والرد الفصل الثاني: 

 .عمى الشيعة
منيج أىل ثالث: صّلح القموب وسعادتيا في الفصل ال

 .السنة
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 الفصل األول:
 .لمصحابة وتعظيميمنصرة منيج أىل السنة والجماعة 

 وفيو ثّلثة مباحث:
المبحث األول: في بيان وصف أئمة أىل السنة 

 والجماعة ووجوب احتراميم.
المبحث الثاني: في وصف الصحابة رضوان اهلل عمييم 

 م.ووجوب محبتي
المبحث الثالث: في ذكر الوعيد الشديد عمى من يبغض 

 أحدًا من الصحابة رضي اهلل عنيم.
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 :المبحث األول
في بيان وصف أئمة أىل السنة والجماعة ووجوب 

 احتراميم.
 وفيو ثّلثة مطالب:

المطمب األول: في بيان وصف أئمة أىل السنة 
 والجماعة.

مدحيم ووجوب  المطمب الثاني: قول ابن شياب في
 االقتداء بيم.

المطمب الثالث: بيان أنَّ السعيد من احترميم وعمل 
 بقوليم والشقي من خالفيم وعاداىم.
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 المطمب األول:

 في بيان وصف أئمة أىل السنة والجماعة

  (3) السنة كالجماعة  (2)اىؿ (1) الفصؿ التاسع في معرفة كصؼ أيمة

                                                 

قيًرئى  (1) فىقىاًتميكا أىًيمَّةى  چأئمة: كتبيا المؤلؼ في نسختو بالياء المثقمة كالصحيح أنيا تكتب بالياء المخففة " أئمة "، كى
الحنفي انظر: مختار الصحاح، زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر  ُِالتكبة:  چ اٍلكيٍفرً 

ىػ(، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النمكذجية، بيركت، صيدا، 666الرازم )المتكفى: 
 (. 22ىػ، ص ) 1420الطبعة الخامسة، 

(، مختار (2) ( كى )أىىىاؿو ته ( كى )أىىىبلى ته ٍمعي )أىٍىبلى  أىؿ: كتبيا في النسخة بدكف ىمزة كالصحيح كتابتيا باليمزة، )كىاٍلجى
 (.25الصحاح، ص ) 

: بىينىو، كالسىنىة: الطريقةي كالسٍّيرة،  (3) السنة في المغة مشتقة مف: سىف يىًسف، كيىسيف سىٌنا، فيك مىٍسنيكف. كسىف األمرى
 (.220/ 13محمكدة كانت أىـ مذمكمة، ينظر: لساف العرب، )

مف قكؿ أك فعؿ أك كصؼ أك  -و كسمـصمى اهلل عمي-كالعمماء يعرفكنيا اصطبلحا بأنيا: ما نقؿ عف رسكؿ اهلل 
إذا -تقرير، كقد تطمؽ عمى ما يقابؿ البدعة، كقكليـ: طبلؽ السنة كذا، كطبلؽ البدعة كذا، كفبلف عمى سنة 

إذا عمؿ خبلؼ ذلؾ، كالمراد بالسنة: الطريقة التي -، كفبلف عمى بدعة -كافؽ التنزيؿ كاألثر في القكؿ كالفعؿ
كأصحابو، كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك القيامة، ينظر: معاني  -اهلل عميو كسمـ  صمى -كاف عمييا رسكؿ اهلل 

طبلقات السنة في: الحجة في بياف المحجة كشرح عقيدة أىؿ السنة، إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف عمي  كا 
محمد بف ربيع ىػ(، تحقيؽ: 535القرشي الطميحي التيمي األصبياني، أبك القاسـ، الممقب بقكاـ السنة )المتكفى: 

(، 385، 384/ 2ىػ،  )1419السعكدية، الرياض، الطبعة الثانية،  -بف ىادم عمير المدخمي، دار الراية 
ىػ(، تحقيؽ: أبك 790المكافقات، إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي )المتكفى: 

(، مكسكعة كشاؼ 7-3/ 4ىػ، )1417لى عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف، دار ابف عفاف، الطبعة األك 
، محمد بف عمي ابف القاضي محمد حامد بف محٌمد صابر الفاركقي الحنفي التيانكم  اصطبلحات الفنكف كالعمـك

ـ، ، 1996 -بيركت، الطبعة األكلى  -ىػ(، تحقيؽ: د. عمي دحركج، مكتبة لبناف ناشركف 1158)المتكفى: بعد 
(4 /53-57.) 

لمغة: فيي مأخكذة مف الجمع؛ كىك ضـ الشيء بتقريب بعضو مف بعض؛ يقاؿ: جمعتو كأما الجماعة في ا
فاجتمع، كالجماعة: العدد الكثير مف الناس، أك القـك المجتمعكف عمى أمر ما، أك طائفة يجمعيـ غرض كاحد، 

ىػ(، تحقيؽ: 395ينظر: معجـ مقاييس المغة، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )المتكفى: 
 (.53/ 8(، لساف العرب، )479/ 1ىػ، )1399عبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر، 

ف كاف كاحدنا قد ثبت عمى الحؽ الذم كانت  كالمراد بيـ سمؼ ىذه األمة مف الصحابة كالتابعيف ليـ بإحساف كا 
د أىؿ السنة كالجماعة، أبك (، شرح أصكؿ اعتقا28/ 1عميو جماعة أىؿ السنة، ينظر: االعتصاـ لمشاطبي، )

ىػ(، تحقيؽ: أحمد بف سعد بف 418القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر الطبرم الرازم البللكائي )المتكفى: 
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(، السنة، أبك بكر 109/ 1ـ ، ) 2003ىػ / 1423السعكدية، الطبعة الثامنة،  -حمداف الغامدم، دار طيبة 
 -ىػ، تحقيؽ: باسـ بف فيصؿ الجكابرة، دار الصميعي 287لمتكفى: أحمد بف عمرك المعركؼ بابف أبي عاصـ، ا

 (.73/ 1ىػ ، ) 1419الرياض، الطبعة األكلى، 
 كيستعمؿ العمماء مصطمح "أىؿ السنة كالجماعة" لمعنييف ىما:

 المعنى الخاص: -1
ف اقتدل بيـ مف كيقصد بو الصحابة كالتابعكف كتابعكىـ كمف سمؾ سبيميـ كسار عمى نيجيـ مف أئمة اليدل كم

سائر األمة أجمعيف، فيخرج مف ىذا المعنى كؿ الطكائؼ المبتدعة كالفرؽ المبتدعة، ألف السنة ىنا في مقابؿ 
لى ىذا يشير قكؿ ابف عباس رضي اهلل عنيما في تفسير قكلو تعالى:  البدعة، كالجماعة ىنا في مقابؿ الفرقة، كا 

بيض كجكه أىؿ السنة كالجماعة، كتسكد كجكه أىؿ قاؿ: "ت ٦٠١آل عمران: چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈچ 
البدعة كالفرقة، ينظر: تفسير القرآف العظيـ، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي 

 -ىػ(، تحقيؽ: محمد حسيف شمس الديف، دار الكتب العممية، منشكرات محمد عمي بيضكف 774)المتكفى: 
(. ، كىذا المعنى ىك المقصكد في األحاديث التي كردت في  79/  2ىػ، ) 1419 - بيركت، الطبعة األكلى

 لزـك الجماعة، كالنيي عف التفرؽ، كاألكثر كركدنا كاستعماالن في كبلـ العمماء.
 المعنى األعـ: -2

طائفة  كالذم يدخؿ فيو بعض طكائؼ المبتدعة في حالة مكافقة قكليـ لقكؿ السمؼ في مسألة بعينيا في مقابمة
بعينيا، كىذا المعنى أقؿ استعماالن ، مثالو: استعماؿ ىذا المسمى في مقابؿ الرافضة في مسألتي "الخبلفة" 

 ك"الصحابة"، فيقاؿ ىنا: المنتسبكف لئلسبلـ قسماف:
 أىؿ السنة. -أ
 الرافضة. -ب

ة في نقض كبلـ الشيعة (، منياج السنة النبكي165 - 157/ 1ينظر: شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة، )
القدرية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية 

ىػ(، تحقيؽ: محمد رشاد سالـ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد 728الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 
 (. 221/  2ىػ، ) 1406اإلسبلمية، الطبعة األكلى، 
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] األئمة [  مف األيمة ( 3) المجتيديف كاتباعيـ  ( 2( )  1) عة االرب ] األئمة [ مف األيمة

كالفقياء  ( 6) الست  ( 5) االميات  ( 4) المشيكريف مف المفسريف كالمحدثيف كارباب 

 ( 1) فيـ كميـ كرثة االنبياء (  7) مف أجمٍّيـ عمماء ساداتنا العمكييف  المشيكريف الذيف 

                                                 
( األربعة: كتبيا المؤلؼ بدكف ىمزة كالصكاب كتابتيا باليمزة  " األربعة "، انظر: المعجـ الكسيط، مجمع المغة  1

 (. 324/  1العربية بالقاىرة، دار الدعكة، ) 
عي ( المقصكد باألئمة األربعة ىـ أصحاب المذاىب  الفقيية األربعة الباقية كىـ: أبك حنيفة كمالؾ كالشاف 2

كأحمد، كىناؾ مذاىب ألىؿ السٌنة، لكف انقرضت، مثؿ: مذىب سفياف الثكرم، كمذىب ابف جرير الطبرم، 
ينظر: مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ كلطائؼ األخبار، جماؿ الديف، محمد طاىر بف عمي الصديقي 

 ىػ،  1387ؼ العثمانية، الطبعة الثالثة، ىػ(، مطبعة مجمس دائرة المعار 986اليندم الفىتًَّني الكجراتي )المتكفى: 
 (5  /281 .) 

 (. 227/  2( كأتباعيـ: كتبيا بدكف ىمزة، كالصكاب كتابتيا باليمزة، انظر: لساف العرب، )  3
( كأرباب: كتبيا بدكف ىمزة، كالصكاب كتابتيا باليمزة، كىي مفرد " رب " كجمعيا " أرباب "، انظر: المعجـ  4

 (. 321/  1الكسيط، ) 
( األميات: كتبيا بيمزة الكصؿ، كالصكاب كتابتيا بيمزة القطع، كمفردىا  "أـ" كالجمع "أمات" كأصؿ األـ أمية  5

 (. 22كلذلؾ تجمع عمى "أميات "، انظر: مختار الصحاح، ص ) 
شرح  ( أصحاب األميات الست البخارم كمسمـ كأبك داكد كالنسائي كالترمذم كابف ماجو، ينظر: سبؿ السبلـ 6

بمكغ المراـ، محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني، الكحبلني ثـ الصنعاني، أبك إبراىيـ، عز الديف، 
 (. 17/  1ىػ(، دار الحديث، ) 1182المعركؼ كأسبلفو باألمير )المتكفى: 

ف عيسى، كقد ( يقصد بيا الطريقة الصكفية الحضرمية المنتسبة إلى عمكم بف عبيد اهلل بف أحمد المياجر ب 7
أفرد عدد مف صكفية حضرمكت كتبنا في بياف معتقداتيا كأصكؿ منيجيا، مف أشيرىا كتاب: العقكد المؤلؤية في 

ىػ (، عقد اليكاقيت الجكىرية 1281بياف طريقة السادة العمكية، تأليؼ: محمد بف حسيف الحبشي المتكفى سنة ) 
 تأليؼ: عيدركس بف عمر الحبشي المتكفى سنة كسمط العيف الذىبية بذكر طريؽ السادات العمكية، 

(، زيف بف إبراىيـ بف سميط  ) معاصرىػ(،المنيج السكم شرح أصكؿ طريقة السادة آؿ باعمكم، تأليؼ: 1314) 
 كالمبلحظ لمعتقداتيا كأفكارىا يجد أنيا مقتبسة مف الفكر األشعرم كالطرؽ الصكفية المختمفة كالشاذلية كالرفاعية.

ء: كفي النسخة بيمزة الكصؿ، كالصكاب بالقطع، انظر: معجـ الصكاب المغكم دليؿ المثقؼ العربي، ( األنبيا 1
 (. 80/  1ىػ، ) 1429الدكتكر أحمد مختار عمر بمساعدة فريؽ عمؿ، عالـ الكتب، القاىرة، الطبعة األكلى، 
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ىـ  ( 3( )  2) السنة كالجماعة ىـ السكاد االعظـ  أىؿ [ؿ ] اهلل ىـ اى ( 1) ىـ اكلياء 

   ( 1) حممة الشريعة المحمدية ىـ الفرقة الناجية
                                                 

أصدقاء، انظر: شمس العمـك كدكاء ( أكلياء: كتبيا بيمزة الكصؿ، كالصكاب كتابتيا بيمزة القطع مثؿ أنبياء ك  1
، نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني )المتكفى:  ىػ(، تحقيؽ: د حسيف بف عبد اهلل 573كبلـ العرب مف الكمـك

لبناف(، دار الفكر  -د يكسؼ محمد عبد اهلل، دار الفكر المعاصر )بيركت  -مطير بف عمي اإلرياني  -العمرم 
 (. 46/  1ىػ، ) 1420سكرية(، الطبعة األكلى،  -)دمشؽ 

 ( 130/  1( األعظـ: الصكاب كتابتيا بيمزة الكصؿ، انظر: معجـ الصكاب المغكم، )  2
( السكاد األعظـ مف ىذه األمة المقصكد بيـ الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، كمف كاف عمى مثؿ ما كانكا عميو  3

 في كؿ ما ينتحمكنو كيفعمكنو كيقكلكنو، فيـ الحؽ كأىمو. 
اختمؼ في المقصكد بالسكاد األعظـ فقيؿ ىـ كثرة الناس كىذا مردكد فبل يمـز أف تككف الجماعة التي معيا كقد )

 ٦٦١األنعام: چ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ الحؽ ىـ الكثرة دائمنا كاهلل تعالى يقكؿ: 

 خصكصان إذا فييـ مف السكاد األعظـ العكاـ كغيرىـ.
عمماء العاممكف بالحؽ المتبعكف لمسنة حتى لك كاف عالمنا كاحدنا، كقٌكل ىذا القكؿ كثير كقيؿ السكاد األعظـ ىـ ال

 مف العمماء، كتتمخص أقكاليـ في بياف معنى السكاد األعظـ في اآلتي.
أنيـ العمماء المجتيدكف في كؿ عصر، إال أنو يرد عمى ىذا أنو ضيؽ مكسعنا باشتراط الكصكؿ لرتبة  -1

تعريؼ غير جامع كال مانع فإف كؿ فف لو عمماؤه المجتيدكف فيو، كعمماء السمؼ يدخمكف دخكالن  االجتياد، ثـ إنو
 أكليان في عداد أىؿ السنة كالجماعة الممدكحة.

أنيـ خصكص الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، كلكنو قكؿ غير راجح مع دخكؿ الصحابة دخكالن أكلينا في  -2
 كسمـ ال يحكـ عمى المسمميف باليبلؾ ما عدا الصحابة فقط. الجماعة، كلكف الرسكؿ صمى اهلل عميو

أنيـ جماعة المسمميف إذا اجتمعكا عمى أمير كاحد كجب عمى الجميع طاعتو، إال أنو يرد عمى ىذا القكؿ أفَّ  -3
نما كرد في التحذير مف التفرؽ.  الحديث لـ يرد في باب اإلمارة كشأنيا كا 

ـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بتمؾ الصفات دكف تعييف ألسمائيـ كبمدانيـ أنيـ جماعة عمى الحؽ أخبر عني -4
 كىـ الفرقة الناجية كالطائفة المنصكرة.

كألىؿ السنة كالجماعة نصيب مف صحة تمؾ األقكاؿ كميا ( فرؽ معاصرة  -كاهلل أعمـ  -كىذا ىك الذم يترجح 
عمي عكاجي، المكتبة العصرية الذىبية لمطباعة  تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا، د. غالب بف

 (. 100/  1ىػ، ) 1422كالنشر كالتسكيؽ، جدة،الطبعة الرابعة، 
، كأما الفرقة ٕٕٔحُظٞرش:چەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ "الفرقة" بكسر الفاء، بمعنى: الطائفة، قاؿ اهلل تعالى: (  1

جية": اسـ فاعؿ مف نجا، إذا سمـ، فيي ناجية في الدنيا مف البدع بالضـ، فيي مأخكذة مف االفتراؽ، ك" النا
استثناىا عندما ذكر الفرؽ، فقاؿ:  -صمى اهلل عميو كسمـ  -سالمة منيا كناجية في اآلخرة مف النار، ألف النبي 
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فيـ الذيف خصكا  ( 3) باتباعيـ بالعض بالنكاجذ ( 2) عمى االمة  ( 1) ىـ المامكر 

مف الكتاب كالسنة كقاـ اجتيادىـ مقاـ نصكص الشارع الذم  ( 4) باستنباط االحكاـ 

كىـ المنزىكف عف القكؿ بالرأم في ديف اهلل  ( 5) العمؿ بو كال تجكز مخالفتيـ  يجب

 كبنكره فييـ. ( 1) بتكفيؽ اهلل اياىـ 

                                                                                                                                            

جاء في  باب ما ،( / كتاب اإليماف2641)برقـ: "كميا في النار إال كاحدة" أم ليست في النار، سنف الترمذم، 
/ 1، )لحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف(، كا147افتراؽ ىذه األمة، كالبللكائي في "شرح السنة" برقـ: )

 (، كلو شكاىد كثيرة حسنة.129
( المأمكر: كتبيا المؤلؼ بالقطع، كالصكاب رسميا بالكصؿ، كمفردىا " اأٍلىمر" كجمعيا: " أكىاًمر "، انظر:  1

 (. 26/  1المعجـ الكسيط، ) 
2 ( ، /  1( األمة، باليمزة كفي النسخة بدكف ىمزة، كالصكاب الثاني كىي كاحدة األيمىـ، انظر: شمس العمـك

121.) 
النكاجذ مف األسناف آخر األضراس، كأحدىا: ناجذ، كىي التي تبدك عند الضحؾ، كاألكثر األشير أنيا أقصى ( 3

غاية التمسؾ، فكأنو قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ اجتيدكا عمى األسناف، كالمراد بو المسٍؾ بجميع الفـ، إشارة إلى 
السنة كالزمكىا كاحرصكا عمييا كما يمـز العاض عمى الشيء بنكاجذه خكفنا مف ذىابو كتفمتو، ألف العض بالنكاجذ 
عض بمعظـ األسناف، ينظر: النياية في غريب الحديث كاألثر، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف 

 -ىػ(، تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل 606مد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير )المتكفى: مح
(، معالـ السنف، كىك شرح سنف أبي 20/ 5ىػ، ، )1399بيركت،  -محمكد محمد الطناحي، المكتبة العممية 

ىػ(، 388الخطابي )المتكفى: داكد، أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ ب
 (.4/301ىػ ، )1351حمب، الطبعة األكلى  -المطبعة العممية 

 (. 99/  5الكصؿ، انظر: مقاييس المغة، ) يمزة القطع، كالصكاب كتابتيا بيمزة ( األحكاـ: كفي النسخة ب 4
ائؿ اإلجماع التي ال نزاع ( ال تجكز مخالفتيـ في أبكاب العقيدة المتفؽ عمييا عند أىؿ السنة كالجماعة كمس 5

فييا، أما مخالفتيـ في مسائؿ االجتياد التي يسكغ النظر فييا كيكجد مجاؿ لبلجتياد فييا، فإف القاعدة تقكؿ: " ال 
ىػ(، 505إنكار في مسائؿ االجتياد " ينظر: المستصفى، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي )المتكفى: 

(، إرشاد 350/  2ىػ، ) 1413الشافي، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى، تحقيؽ: محمد عبد السبلـ عبد 
الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )المتكفى: 

، ػى1419اب العربي، الطبعة األكلى كفر بطنا، دار الكت -ىػ(، تحقيؽ: الشيخ أحمد عزك عناية، دمشؽ 1250
(، الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسبلمي، األستاذ الدكتكر محمد مصطفى الزحيمي، دار الخير لمطباعة  232ص ) 

 (. 1080/ 2ىػ ، ) 1427سكريا، الطبعة الثانية،  -كالنشر كالتكزيع، دمشؽ 
ٌيا: مف أىكل يأكم، كأصميا: ًإكٍ  1 يىا، فانقمبت الكاك ياء ( إياىـ: كفي النسخة بدكف ىمزة، كالصكاب إثبات اليمزة، كاً 

 ( ،  (. 369/  1ثـ أدغمت، انظر: شمس العمـك
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] األمة [  اجتماع عمماء االمة ( 2) في شرح مسمـ اف  ( 1) كقد ذكر االماـ النككم 

                    ( 3) عمى ضبللة ] أمتي [ مى اهلل عميو كسمـ ال تجتمع امتيمعصـك لقكلو ص
السنة كالجماعة ] أىؿ [  اىؿ] أئمة [  ا قمت في ىذه الرسالة بقكلي أيمةفكؿ م ( 4) 

 بقكلي حممة الشريعة فمرادم بيـ ىؤالء المذككر كصفيـ ىنا . ] أك [ اك

  ( 5) ككذا كؿ مف ذكرت اسمو كنقمت عنو كحجة االسبلـ 

 

 

                                                 
قرية  -( ىك: يحيى بف شرؼ بف مرم، بف حسف النككم محيي الديف، أبك زكريا، النككم، الشافعي، كلد بنكل  1

ىػ(، كىك مف أئمة فقياء الشافعية كأعبلميـ، لو مصنفات عديدة مشيكرة منيا: 631مف قرل دمشؽ سنة )
مجمكع شرح الميذب، ركضة الطالبيف، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، األربعكف النككية،التبياف في ال

ىػ(، ينظر: طبقات الشافعية الكبرل، تاج الديف عبد 676آداب حممة القرآف، رياض الصالحيف،   مات سنة )
لطناحي د. عبد الفتاح محمد الحمك، ىػ(، تحقيؽ: د. محمكد محمد ا771الكىاب بف تقي الديف السبكي )المتكفى: 

 .(356-354/ 5ذرات الذىب، )(، ش395/ 8ىػ، ، )1413ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية،  
: كالصكاب كتابتيا باليمزة مع فتح اليمزة كتشديدىا، انظر:  لساف العرب، )  2 (، معجـ القكاعد  32/  13( أفَّ

 (. 246/  2ىػ(، ) 1423لدقر )المتكفى: العربية، عبد الغني بف عمي ا
( ) كتاب العمـ ، ال يجمع اهلل ىذه 394( برقـ: )115/  1( أخرجو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف،) 3

( ) أبكاب الفتف عف رسكؿ اهلل صمى اهلل 2167( برقـ: )466/  4األمة عمى الضبللة أبدا (، سنف الترمذم، )
( 13623( برقـ: )447/  12)في لزـك الجماعة ( كالطبراني في المعجـ الكبير، عميو كسمـ . ، باب ما جاء 

باب العيف ، عمرك بف دينار عف ابف عمر (، كلمحديث شكاىد كثيرة قاؿ السخاكم في المقاصد " كبالجممة فيك )
نة في بياف كثير حديث مشيكر المتف، ذك أسانيد كثيرة، كشكاىد متعددة في المرفكع كغيره " ينظر: المقاصد الحس

مف األحاديث المشتيرة عمى األلسنة، شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد السخاكم )المتكفى: 
(،  716ىػ، ص ) 1405ىػ(، تحقيؽ: محمد عثماف الخشت، دار الكتاب العربي، بيركت، الطبعة األكلى، 902

 (. 1288برقـ: ) 
جاج، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم، دار إحياء التراث ( المنياج شرح صحيح مسمـ بف الح 4

 (. 67/  13ىػػ، ) 1392العربي، بيركت، الطبعة الثانية، 
5  ( ، /  5( اإلسبلـ، كفي نسخة المؤلؼ بدكف ىمزة، كالصكاب باليمزة ألفَّ مصدرىا أسمـ، انظر: شمس العمـك

3181 .) 
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كابف حجر الييثمي كالحبيب عبد اهلل بف عمي  يكالجيبلن(  2) كالشعراني ( 1) الغزالي

 . ( 4) كصاحب المشرع الركم  ( 3) الحداد كالحبيب عبد الرحمف بف عبد اهلل بمفقيو 

 ( 5) كالحبيب عمكم بف أحمد الحداد كمشايخنا الحبيب عبداهلل بف حسيف بف طاىر 

 الممقب بصاحب  ( 1) كالحبيب عبد اهلل بف عمر بف يحيى 

                                                 

مقب بحجة اإلسبلـ زيف الديف الطكسي ككنيتو أبك حامد، فقيو شافعي كلد ( ىك: محمد بف محمد بف أحمد، الم 1
ىػ(، كجمع شتات العمـ في المنقكؿ كالمعقكؿ، مف مؤلفاتو المشيكرة: إحياء عمـك الديف، كالمستصفى 450سنة )

ىػ (، 505في عمـ األصكؿ، تيافت الفبلسفة، االقتصاد في االعتقاد، فضائح الباطنية، تكفي رحمو اهلل سنة ) 
 (. 7/247(،األعبلـ، )  6/191ينظر: طبقات الشافعية، ) 

( ىك: عبد الكىاب بف أحمد بف عمي بف أحمد بف محمد بف مكسى الشعراني، األنصارم، الشافعي، الشاذلي،  2
ىػ (، فقيو، أصكلي، محدث، صكفي، مشارؾ في أنكاع 898المصرم )أبك المكاىب، أبك عبد الرحمف( كلد سنة ) 

، مف مصنفاتو: لطائؼ المنف كاألخبلؽ في كجكب التحدث بنعمة اهلل عمى اإلطبلؽ، لكاقح األنكار مف ا لعمـك
القدسية في بياف العيكد المحمدية، كشؼ الغمة عف جميع األمة، اليكاقيت كالجكاىر، الميزاف، تكفي في القاىرة 

 (. 6/218كحالة، ) (، معجـ المؤلفيف ل 374-8/372ىػ( ينظر: شذرات الذىب، ) 973سنة )
ىػ (، لو العػديد مف المؤلفات منيا: 1089( ىك: عػبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد بمفقيو، كلػد بتريـ سنة )  3

  عمدة المحقؽ، رشفات أىؿ الكماؿ، فتح الخبلؽ بشرح عقد الميثاؽ، قاطع الجداؿ في مسألة اليبلؿ، تكفي سنة
(، 351) (، مصادر الفكر اإلسبلمي في اليمف، ص 85/  3رمييف، ) ىػ ( ينظر: تاريخ الشعراء الحض1162) 

 (. 64/  2عقد اليكاقيت، ) 
( يقصد كتاب: المشرع الركم في مناقب السادة الكراـ آؿ أبي عمكم، كمؤلفو ىك محمد بف أبي بكر الشمي  4

ؿ إلى اليند كالحجاز ىػ (، ككاف أكثر تنقبلتو بيف تريـ كظفار، ثـ رح1030باعمكم، كلد بحضرمكت سنة ) 
كاستقر بو المقاـ في مكة المكرمة، مف مؤلفاتو المشرع الركم في مناقب السادة الكراـ آؿ أبي عمكم، السناء 
الباىر بتكميؿ النكر السافر في أخبار القرف العاشر، عقد الجكاىر كالدرر في أخبار القرف الحادم عشر، رسالة 

/  3(، خبلصة األثر، )  17/  2ىػ (،  ينظر: المشرع الركم، ) 1093في عمـ الميقات، تكفي بمكة سنة )
 (. 569(، مصادر الفكر اإلسبلمي في اليمف، ص )  336

ىػ (، رحؿ إلى الحجاز ثـ عاد إلى 1191( ىك: عبد اهلل بف حسيف بف طاىر العمكم، كلد بمدينة تريـ سنة )  5
التكفيؽ إلى محبة اهلل عمى التحقيؽ، كصمة األىؿ  حضرمكت كاشتغؿ باإلصبلح االجتماعي، مف مؤلفاتو: سمـ

كاألقربيف بتعميـ الديف، الخطبة النكنية في أحكاـ الصبلة السنية، العيد المعيكد في نصيحة الجنكد، تكفي سنة 
(، معجـ  102/  1(، عقد اليكاقيت، )  171-162/  3ىػ (، ينظر: تاريخ الشعراء الحضرمييف ) 1272)

 (. 81/  4(، األعبلـ لمزركمي، )  237/  2المؤلفيف، ) 
ًسٍيمىًة( جنكب مدينة تريـ سنة  1 ًلدى بقريًة )المى ( ىك: عبدي اهلل بف عمر بف أبي بكر بف عمر بف طو بف يحيى، كي

ىػ، تمقى العمـ عف عمماء حضرمكت كاليمف كالحرميف كمصر، كقد تكالت أسفاريه فزار اليمف كمصر كالشاـ 1207
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دحبلف كغيرىـ ممف ذكرت اسمو كنقمت عنو بيذه الرسالة ( 2) كالسيد احمد (1) البقرة

ببل ذكر السند اعتمادا عمييـ كثقة بيـ فيـ كميـ مف ىؤالء ( 3)كما رككه مف االحاديث 

المذككر كصفيـ ىنا رضي اهلل عنيـ يجب عمينا االقتداء بيـ ] األئمة [  األيمة

 ( 5) معيـ  ( 4) فتيـ كسكء االدب كاحتراميـ كيحـر عمينا تنقيصيـ كمخال

الحداد في كتابو مصباح ] أحمد [  خنا العبلمة الحبيب عمكم بف احمدقاؿ شيخ مشاي

  األيمة ( 7) ما لفظو كىكالء ] األئمة [  األيمة في ذكر كصؼ ىؤالء ( 6) االناـ 

 جتيـ المجتيدكف ككؿ مف كاف عمى طريقتيـ كبمي در  ] األئمة [ االربعة ] األربعة [

 
                                                                                                                                            

الفتاكل الشرعية، سفينة الصبلة، مناسؾ الحج كالعمرة كآداب الزيارة النبكية، تذكرة »ف مؤلفاتو: كاليند كجاكة، م
المؤمنيف بفضائؿ عترة سيد المرسميف، السيكؼ البكاتر لمف يقدـ صبلة الصبح عمى الفجر اآلخر، كلو ديكاف 

ًسيمىة سنة  إلسبلمي في اليمف لمحبشي، ص ىػ، ينظر ترجمتو في مصادر الفكر ا1265شعرم، تكفي بقرية المى
 (. 826(، إداـ القكت، ص )  241)
( لقب بصاحب البقرة ألف ممؾ اليند أىٍىدىل لو في حيدر أباد بقرة ىندية فريدة، يقاؿ إف األطباء كصفكا لو حميبيا 1

لييا كعيرؼ لطرح ما بقي مف سيـ في جسمو، كظمت تبلزمو في أسفاره البرية كالبحرية زمنان طكيبلن، حتى نيسب إ
في تمؾ الجيات بيا، ينظر: تاج األعراس عمى مناقب الحبيب القطب صالح بف عبد اهلل العطاس، عمي بف 

 (. 273حسيف بف محمد العطاس، مطبعة منارة قدس، إندكنيسيا، ص ) 
 (. 80( أحمد: في النسخة بدكف ىمزة، كالصكاب كتابتيا باليمزة، انظر: مختار الصحاح، ص )  2
 (. 68حاديث: في النسخة بدكف اليمزة، كالصكاب إثباتيا، انظر: مختار الصحاح، ص ) ( األ 3
4  ( ،  (. 207/  1( األدب: في نسخة المؤلؼ بدكف اليمزة، كالصحيح إثباتيا، انظر: شمس العمـك
يـ مف ( ىذه العبارات يبيف فييا المؤلؼ منيج األشاعرة كالصكفية كخاصة الطريقة الصكفية العمكية كمكقف 5

 الصحابة رضي اهلل عنيـ كالشؾ أفَّ منيجيـ في ىذا الباب ىك منيج أىؿ السنة كالجماعة في باب الصحابة.
ڱ  ڱ  چ ( األناـ: في النسخة بيمزة الكصؿ، كالصحيح بالقطع، كمعناىا الخمٍؽ، كمنو قكلو تعالى:  6

، ) (، شمس العم  1077/  1انظر: القامكس المحيط، )  ٦٠الرحمن:  چ   ڱ  (. 337/  1ـك

 (. 773/  1( كىؤالء: أثبتيا المؤلؼ بدكف ىمزة، كالصكاب إثباتيا، انظر: معجـ الصكاب المغكم، )  7
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ىـ الذيف  (2)بالمصطفى صمى اهلل عميو كسمـ كاصحابو  ( 1) في العمـك كاالقتدا 

في تصانيفيـ كنقميا عنيـ الشرعية االجتيادية المدكنة ] األحكاـ [  استنبطكا االحكاـ

  د طبقة في كؿ عصر كزماف مف اتباعجيبل بعد جيؿ كطبقة بع ] أتباعيـ [ اتباعيـ

منيـ ما يبمي عدد التكاتر المفيد لمعمـ القطعي كفي كقتنا ماـ [ ] إ كؿ اماـ] أتباع [ 

 .(5)انتيى  ( 4) مخالفتيـ كال رد اقكاليـ  (3)ىذا فبل يجكز الحد 

[ اإلنساف] يف بف طاىر فيما يجب عمى االنسافكقاؿ الحبيب العبلمة عبد اهلل بف حس

      دضي اهلل عنو كاحمالشافعي ر ] إمامنا [  اده قاؿ رضي اهلل عنو مثؿ امامنااعتق

1) حنيفة، كمف سار بسيرىـ كسمؾ مسمكيـ كنيج منيجيـ( 6)كمالؾ كابي ] كأحمد [ 
 ) 

         االعظـفيؤالء ىـ السكاد  (2)كمثؿ ساداتنا الصكفية رضي اهلل عنيـ اجمعيف 
                                                 

ا ييٍقتىدل ًبًو ..  1 : ًقٍدكىةه كقيٍدكةه ًلمى ( كاالقتداء: أثبتيا المؤلؼ بدكف ىمزة في نيايتيا، كالصكاب إثبات اليمزة، )ييقىاؿي
اًجًز (، لساف العرب، ) القيٍدكىة كالًقٍدكىة مى  ٍعؼ اٍلحى /  15ا تىسىنٍَّنتى ًبًو، قيًمبىًت اٍلكىاكي ًفيًو يىاءن ًلٍمكىٍسرىًة اٍلقىًريبىًة ًمٍنوي كضى

171 .) 
عىٍمتيو لو صاًحبنا، انظر: القامكس  2 ٍبتيو الشيء: جى ( كأصحابو: أثبتيا بدكف ىمزة، كالصكاب إثباتيا باليمزة، كأٍصحى

 (.104/  1المحيط، ) 
 (. 451/  3( ألحد: في النسخة بدكف ىمزة، كالصكاب كتابة اليمزة، انظر: لساف العرب، )  3
 (. 42/  5( أقكاليـ: في نسخة المؤلؼ بالكصؿ، كالصحيح بالقطع، انظر: مقاييس المغة، )  4
أحمد بف حسف  ( مصباح األناـ كجبلء الظبلـ في رد شبو البدعي النجدم التي أضؿ بيا العكاـ، عمكم بف 5

 (. 108ىػ، ص ) 1216الحداد، تاريخ التأليؼ 
 (. 45/  1( كأبي: أثبتيا في النسخة بيمزة الكصؿ، كالصحيح إثباتيا بيمزة القطع، انظر: مقاييس المغة، )  6
( ينظر: اعتقاد األئمة األربعة، محمد بف عبد الرحمف الخميس، دار العاصمة، المممكة العربية السعكدية،  1
 ىػ.1412طبعة األكلى، ال
 (، مجمع القكاعد العربية،  12/  8( أجمعيف، أثبتيا بيمزة الكصؿ، كالصكاب القطع، انظر: لساف العرب، )  2
 (1  /17 .) 
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اهلل صمى اهلل عميو كالفرقة الناجية اذ ىـ السالككف عمى ما عميو رسكؿ  ] األعظـ [

 ( 1) رضي اهلل عنيـ انتيى كأصحابو ] كأصحابو [ سمـ ك 

                                                 
 (. 182( مجمكع الحبيب عبد اهلل بف حسيف بف طاىر باعمكم، ص )  1
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 :المطمب الثاني

 في مدحيم ووجوب االقتداء بيم. ( 1) قول ابن شياب 

في كتابو الترياؽ النافع كنرل بكر بف عبد الرحمف بف شياب أبك ] أبك [ كقاؿ السيد 

 ( 2) كسفياف الثكرم  حنيفة] كأبا [  الشافعي كمالكا كابا] إمامنا [  امامنا] أفَّ [  اف

 نبؿ كعبد الرحمف بف عمر االكزاعيبف ح] كأحمد [  كاحمد  ( 3)  كسفياف ابف عيينة 

  ( 5) كاسحاؽ  ( 4) ] األكزاعي [ 

                                                 
ة الحضارمة عمى أقكالو في ثمب معاكية ( رٌكز المؤلؼ عمى ذكر أقكاؿ ابف شياب بسبب اعتماد بعض المتشيع 1

رضي اهلل عنو كمف معو، ككرر ذكره بالتحديد ألنو شيخ محمد بف عقيؿ المتشيع الحضرمي الذم قاـ المؤلؼ 
بالرد عميو، كقد تأثر ابف شياب بيذه األفكار بعد سفره إلى اليند كخركجو مف حضرمكت، فكرر المؤلؼ ذكره 

بمنيجو األصمي في ىذا الباب، كنقؿ مف مؤلفاتو التي كتبيا قبؿ أٍف يطرأ عميو  ليذٌكر أتباع الطريقة العمكية
 التغيير كالتي سرد فييا منيج أىؿ السنة كالجماعة في الثناء عمى جميع الصحابة رضي اهلل عنيـ.

يث، ىػ( كأصبح أمير المؤمنيف في الحد97( ىك: سفياف بف مسركؽ الثكرم الككفي،أبك عبد اهلل، كلد سنة ) 2
ا، لو مف الكتب: الجامع الكبير، الجامع الصغير، الفرائض، رسالة إلى عباد بف عباد األرسكفي، ا فقيين ككاف عالمن 

ىػ(، ينظر: تيذيب التيذيب، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر 161تكفي بالبصرة سنة )
(، 111/ 4ىػ، ، )1326ة، اليند، الطبعة األكلى، ىػ(، مطبعة دائرة المعارؼ النظامي852العسقبلني )المتكفى: 
 (.234/ 4(، معجـ المؤلفيف، )229/ 7سير أعبلـ النببلء، )

( ىك: سفياف بف عيينة بف أبي عمراف بف ميمكف اليبللي الككفي، أبك محمد، محدث الحـر المكي، كلد بالككفة  3
لعمـ، كبير القدر، عالما بالحديث كالتفسير، تكفي ىػ (، كسكف مكة كتكفي بيا، كاف حافظنا ثقة كاسع ا107سنة ) 
 (.117/ 4(، تيذيب التيذيب، )454/ 8ىػ (. ينظر ترجمتو في: سير أعبلـ النببلء، )198سنة ) 

( ىك: عبد الرحمف بف عمرك بف يحمد بف أبي عمرك األكزاعي، شيخ اإلسبلـ كعالـ أىؿ الشاـ، كلد سنة  4
ىػ، 158مبؾ، كنشأ بالبقاع، ثـ نقمتو أمو إلى بيركت،فمات بيا مرابطنا سنة ىػ( في بع93ىػ( ، كقيؿ سنة )88)

كقيؿ غير ذلؾ، كاف كاسع العمـ كثير االجتياد في العبادة، صاحب سنة كاتباع، كلو مذىب خاص في الفقو، 
بعيف ألؼ عمؿ بو فقياء الشاـ كاألندلس مدة، لو كتاب "السنف" في الفقو، كلو المسائؿ: كيقدر ما سئؿ عنو بس

 (.238/ 6(، تيذيب التيذيب، )107/ 7مسألة أجاب عمييا كميا، ينظر في ترجمتو: سير أعبلـ النببلء، )
سحاؽ: كتبيا المؤلؼ بيمزة الكصؿ، كالصكاب تكتب بيمزة القطع ألنيا كممة أعجمية، انظر: مختار  5 ( كا 

 (. 143الصحاح، ص )
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  أيمة] كسائر [ كساير  ( 3) كالميث بف سعد  ( 2) كداكد الظاىرم  ( 1) بف راىكيو 

 .( 5) كغيرىا انتيى  ( 4) المسمميف عمى ىدل مف ربيـ في العقايد ] أئمة [ 

 

                                                 
ـ التَّميميي ثـ الحنظمي، المركزم، المعركؼ بػ: )ابف راىكيو(، شيخ ( ىك: إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد بف إبراىي 1

ىػ ( كتكفي ليمة النصؼ مف 163المشرؽ كسيد الحفاظ، قريف اإلماـ أحمد بف حنبؿ، كاف كرعنا عابدنا، كلد سنة ) 
 (، 11/358) (، سير أعبلـ النببلء، 1/179، )تاب المسند، ينظر: كفيات األعيافىػ(، لو ك238شعباف سنة)

 (.2/83طبقات الشافعية لمسبكي، ) 

ىػ (، 201( ىك: داكد بف عمي بف خمؼ األصبياني، أبك سميماف، الممقب بالظاىرم، كلد في الككفة سنة )  2
ليو تنسب الفرقة الظاىرية المشيكرة باإلعراض عف الرأم كالقياس، كاألخذ بظاىر الكتاب كالسنة، ككاف أكؿ مف  كا 

ىػ(، ينظر: تاريخ 270أصبياني األصؿ مف أىؿ قاشاف، سكف بغداد، كتكفي بيا سنة ) جير بيذا القكؿ، كىك
ىػ(، دار 463بغداد كذيكلو، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم )المتكفى: 

( ، 366 /8ىػ، )1417بيركت، دراسة كتحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة األكلى،  -الكتب العممية 
 (.2/333(، األعبلـ، )2/255كفيات األعياف، )

اًرث، اٍلمٍصًرٌم، اإلماـ الحافظ، عالـ الديار  3 ( ىك: المٍَّيث بف سعد بف عبد الرٍَّحمىف الفيمي، أىبيك الحى
ىػ (، بقرقشند مف قرل 94المصرية،إماـ حجة فقيو، كثير العمـ، صحيح الحديث، مع الكرع كالفضؿ، كلد سنة ) 

(، سير أعبلـ النببلء، 7/517ىػ (، يٍنظير: طبقات ابف سعد، ) 175، كتكفي ًفي شٍعبىاف سنة ) مصر
 (.8/459(، تيذيب التيذيب، ) 8/136)

( العقائد: أكردىا المؤلؼ بالياء، كاألشير كتابتيا عمى اليمزة ، كقد تكتب بالياء تخفيفنا، انظر: المعجـ الكسيط،  4
 (2  /614  .) 

النافع بإيضاح كتكميؿ مسائؿ جمع الجكامع، أبك بكر بف عبد الرحمف بف شياب الديف العمكم  ( الترياؽ 5
 (.2/235ىػ،)1317الحسيني الشافعي، مطبعة مجمس دائرة المعارؼ النظامية، حيدر أباد، الطبعة األكلى، 
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عمكـ الديف في قكلو  ( 3) الغزالي في كتابو احياء  ( 2) حجة االسبلـ  ( 1) كقاؿ االماـ 

استنباطيـ  ( 5) رد حكمو فػي الػكقائع الى  ( 4) تعالى لعممو الذيف يستبطكنو منيـ 

 (. 7) في كشؼ حكـ اهلل األنبياء ] األنبياء [ رتبيـ برتبة  ( 6) كالحؽ 

 (9)األنبياء ] األنبياء[ كرثة ] العمماء [ قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ العمما (8)كقاؿ ايضا 

        ال رتبة فكؽ النبكة كال شرؼ فكؽ شرؼ الكراثة لتمؾ الرتبةو ]أنو[ كمعمكـ ان

 .(10) انتيى

 

                                                 
نظر: مختار الصحاح، )أئمة(، ا جمعو( اإلماـ: في النسخة بالكصؿ، كالصحيح أنيا تكتب بالقطع، كاإلماـ  1

 (. 22ص ) 
 (. 1121/   1( اإلسبلـ، في النسخة بالكصؿ، كالصكاب أنيا تكتب بالقطع، انظر: القامكس المحيط، )  2
 (. 597/  1( إحياء: كتبيا بالكصؿ، كصكابيا القطع، انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة، )  3
.٣٨النساء: چ  ڱ  ڱ  ں  ںچ (  4

 (. 434 15ا في النسخة بدكف ىمزة، كالصكاب كتابة اليمزة، انظر: لساف العرب، ) ( إلى: أثبتي 5
( كألحؽ: كتبيا في النسخة بدكف ىمزة فتغير المعنى، كالصكاب كتابة اليمزة، كىي بمعنى أتبعو إٌياه كضٌمو،  6

 (. 1999/  3انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة، ) 
/ 1ىػ(، دار المعرفة، بيركت، )505محمد بف محمد الغزالي الطكسي )المتكفى:  ( إحياء عمـك الديف، أبك حامد 7
5 .) 
ا، انظر:  8 ( أيضا: كتبيا بدكف ىمزة، كالصكاب تثبيت اليمزة في بدايتيا، كىي منصكبة عمى المصدرٌية دائمن

 ( 144/  1معجـ المغة العربية المعاصرة، )
( برقـ: 354/  3عث السجستاني، دار الكتاب العربي ػ بيركت، )( سنف أبي داكد، أبك داكد سميماف بف األش 9
أبك عبد  -كماجة اسـ أبيو يزيد  -( ) كتاب العمـ ، باب في فضؿ العمـ (، سنف ابف ماجو، ابف ماجة 3641)

د كامؿ قره بممي  -عادؿ مرشد  -ىػ(، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط 273اهلل محمد بف يزيد القزكيني )المتكفى:  محمَّ
( برقـ: 150/  1ـ،) 2009 -ىػ  1430عىبد الٌمطيؼ حرز اهلل، دار الرسالة العالمية، الطبعة األكلى،  -
( ) أبكاب السنة ، باب فضؿ العمماء كالحث عمى طمب العمـ (،كقاؿ ابف حجر العسقبلني لو شكاىد يتقكل 223)

 -لعسقبلني الشافعي، دار المعرفة بيا، فتح البارم شرح صحيح البخارم، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ ا
 (.1/160ىػ ، ) 1379بيركت، 

 (. 5/  1( إحياء عمـك الديف، )  10
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 األنبياء جميع ] فإفَّ [  الشعراني في كتابو الميزاف فاف] اإلماـ [  كقاؿ االماـ

العمماء المجتيدكف فقاـ ] إال [  ي منازؿ رفيعة لـ يرثيـ فييا االكالرسؿ فاألنبياء [  ]

صمى اهلل عميو ] فإنو [  لشارع في كجكب العمؿ بو فانواجتيادىـ مقاـ نصكص ا

  تبعا لقكلو تعالى كلك ردكه الى] األحكاـ [  ليـ االجتياد في االحكاـ ( 1) كسمـ اباح 

لى [  الرسكؿ كالى] إلى [  منيـ لعممو الذيف يستنبطكنو  ( 3) االمر  ( 2) اكلي ] كا 

رضي اهلل عنيـ  مف مقامات المجتيديف ( 5) االستنباط  ] أفَّ [ كمعمـك اف ( 4) منيـ 

الشارع كما مر فكؿ مجتيد مصيب مف حيث تشريعو ] أمر [  فيك تشريع عف امر

 ( 7) كؿ نبي معصـك انتيى فَّ [ ] أ الشارع عميو كما اف ( 6) باالجتياد الذم اقره 

                                                 
 (. 247/  10( أباح: أكردىا المؤلؼ بيمزة الكصؿ، كالصحيح في كتابتيا القطع، انظر: لساف العرب، )  1
 (.  23/  1لمعجـ الكسيط، ) ( أكلي: في النسخة بدكف اليمز، كالصحيح كتابتيا بإثبات اليمزة، انظر: ا 2
( األمر: أثبتيا المؤلؼ في النسخة بيمزة الكصؿ، كالصحيح أفَّ ىمزتيا قطع، انظر: مختار الصحاح، ص  3
(21 .) 
 .٣٨النساء: چ  ڱ  ڱ  ں  ںچ (  4
ا: استخر  5 اج ( االستنباط لغة: استخراج الماء مف العيف مف قكليـ: نبط الماء إذا خرج مف منبعو، كاصطبلحن

(، كتاب التعريفات،  303المعاني مف النصكص بفرط الذىف، كقكة القريحة، انظر: مختار الصحاح، ص ) 
لبناف، الطبعة -ىػ(، دار الكتب العممية بيركت 816عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )المتكفى: 

 (. 22ـ، ص ) 1983-ىػ 1403األكلى 

 (. 250ىمزة، كالصكاب كتابتيا، انظر: مختار الصحاح، ص )( أقره: أثبتيا في النسخة بدكف  6

ىػ، 1409( الميزاف، عبد الكىاب الشعراني، تحقيؽ: عبد الرحمف عميرة، عالـ الكتب، بيركت، الطبعة األكلى،  7
 (1  /152 – 153 .) 
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ا [ كقاؿ   (  1) زكريا االنصارم اإلسبلـ ] اإلسبلـ [ سمعت شيخنا شيخ أيضا ] أيضن

رحمو اهلل يقكؿ لكال بياف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كالمجتيديف لنا ما  ( 2) 

الشارع [  ] أفَّ  منا عمى ذلؾ كما اف ( 4) في الكتاب كالسنة لما قدر احد  ( 3) اجمؿ 

الطيارة ما اىتدينا لكيفيتيا مف القرآف كال ] أحكاـ [  لنا بسنتو احكاـ] بيَّف [  لكال بيف

ا [ كقاؿ  ( 5) قدرنا عمى استخراجيا منو  مجتيديف ىـ ال] أتباع [  اتباعأيضا ] أيضن

 يكـ القيامة] إلى [  مف كبلـ المجتيديف كىكذا الى] أجمٍّؿ [  المبينكف لنا ما اجمؿ

 ( 6) انتيى 

] األحكاـ [  االحكاـ] أفَّ [  يب عبد الرحمف بمفقيو قد تقرر افكقاؿ العبلمة الحب
مف ] أخذه [  ف مجمع عميو كمختمؼ فيو كتـ اخذهما بياإلسبلـ ] اإلسبلـ [ كقكاعد 

 ( 8) كالفركع انتيى  ( 7) الكتاب كالسنة كدكنت عمى ذلؾ كتب االصكؿ 
                                                 

 (. 925/  2( األنصارم: في النسخة بيمزة الكصؿ، كالصحيح القطع، انظر: المعجـ الكسيط، )  1
ىػ ( في 823( ىك: زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا السنيكي الشَّاًفًعي، محيي الٌديف أىبيك يحيى، كلد سنة )  2

ىػ(، مف تصانيفو: فتح الرحمف في التفسير، 906سنيكة )بشرقية مصر( كتعمـ في القاىرة، ككؼ بصره سنة ) 
سير البيضاكم، شرح ألفية العراقي، في مصطمح تحفة البارم عمي صحيح البخارم، فتح الجميؿ تعميؽ عمي تف

(، معجـ المؤلفيف، 46/ 3(، األعبلـ، )134/ 8ىػ( ينظر ترجمتو في: شذرات الذىب،)926الحديث، تكفي سنة )
(4 /182.) 
مٍّؿ: أكردىا بيمزة كصؿ، كالصحيح كتابتيا بيمزة قطع، انظر: مختار الصحاح، ص ) 3 (، المعجـ  61( أجي

 (. 678/  2الكسيط، ) 
/  1( أحد: أكردىا المؤلؼ بدكف ىمزة، كالصكاب أف تكتب اليمزة في أكليا، انظر: القامكس المحيط، )  4

265.) 
 (. 166/  1( الميزاف لمشعراني، )  5
 (. 166/  1( الميزاف لمشعراني، )  6
 (. 19صحاح، ص )( األصكؿ: كتبيا في األصؿ بيمزة الكصؿ، كالصحيح كتابتيا بالقطع، انظر: مختار ال 7
( مجمكع األعماؿ الكاممة لمؤلفات كفتاكل كرسائؿ اإلماـ العبلمة الحبيب عبدالرحمف بف عبد اهلل بمفقيو، دار  8

 (. 447/  1ىػ، ) 1436حضرمكت، الطبعة األكلى،  -التراث، تريـ 
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في كتابو  ( 2) الممقب بالسكراف  ( 1) بكر] أبي [  بف ابيكقاؿ العبلمة الحبيب عمي 

] أبي [  مف العمكييف كفي آؿ ابي] األئمة [  رقة المشيقة في كصؼ ىؤالء األيمةالب

ما  (3)كفييـ مشايخ اجمة  ] كاألئمة [  كالفقياء كاأليمة ] العمماء [  عمكم مف العمما

 .( 7) انتيى ] كأكلياء [  ءكعباد كاكليا (6( ) 5)كاكتاد   (4)بيف اقطاب

                                                 
ػ(، ثـ رحؿ إلى عدف ى818( ىك: عمي بف أبي بكر السكراف بف عبد الرحمف السقاؼ، كلد بمدينة تريـ سنة ) 1

فأخذ العمـ عف أبي شكيؿ كغيره، مف مؤلفاتو: معارج اليداية إلى ذكؽ جني ثمرات المعامبلت في النياية، البرقة 
 ىػ(، ينظر: المشرع الركم، 895المشيقة، الدر المدىش البيي في مناقب الشيخ عمي، عمـ الميقات، تكفي سنة )

 (. 2/98(، عقد اليكاقيت، )  1/78) (، تاريخ الشعراء الحضرمييف، 2/215) 
رىاؼ الشعكر التي تجعؿ مف  2 ( لقب بالسكراف عمى سبيؿ المجاز لما يعتريو مف األحكاؿ كالتكاجد كشدة التأثر كا 

يراه يظنو سكراننا .. ينظر: المعجـ المطيؼ ألسباب األلقاب كالكنى في النسب الشريؼ، محمد بف أحمد بف عمر 
 (. 103ىػ، ص ) 1409فة، جدة، الطبعة الثانية، الشاطرم، عالـ المعر 

/  1( أجمة: أكردىا بدكف ىمزة، كالصكاب تكتب باليمزة في بدايتيا، انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة، )  3
387 .) 

(، ك  1831/  3( أقطاب: كتبيا بدكف ىمزة، كالصحيح اليمزة، انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة، )  4
د الصكفية عبارة عف "الكاحد الذم ىك مكضع نظر اهلل في األرض في كؿ زماف، أعطاه الطمسـ القطب عن

األعظـ مف لدنو، كىك يسرم في الككف كأعيانو الباطنة، كالظاىرة سرياف الركح في الجسد، كيفيض ركح الحياة 
عمييـ، ينظر:  عمى الككف األعمى كاألسفؿ"، كىك مصطمح حادث ال يعرفو السمؼ الصالح رضكاف اهلل

اصطبلحات الصكفية، لكماؿ الديف القاشاني، ضبطو مكفؽ فكزم الجبر، دار الحكمة، دمشؽ، سكريا، الطبعة 
(، اصطبلحات الصكفية، لمحيي الديف ابف عربي، مكتبة لبناف،  81 - 80ـ، ، ص ) 1995ىػ،1415األكلى،
 (. 286ـ، ص ) 1985بيركت، 

 (. 444/  3كىذ خطأ، كالصكاب بالقطع، انظر: لساف العرب، ) ( كأكتاد: أكردىا بيمزة الكصكؿ  5
 ٧النبأ:  چٹ  ڤ    چ ( األكتاد: جمع كتد، كىك ما رز في الحائط أك األرض مف الخشب قاؿ تعالى:  6

(، كمعنى األكتاد في اصطبلح الصكفية: ىـ 1/356(، القامكس المحيط، ) 3/444انظر: لساف العرب، ) 
ذيف عمى منازؿ الجيات األربع مف العالـ أم الشرؽ كالغرب كالشماؿ كالجنكب، بيـ يحفظ اهلل الرجاؿ األربعة، ال

(، اصطبلحات 17تعالى، ينظر:  اصطبلحات الصكفية، ص )  -تمؾ الجيات، لككنيـ محؿ نظره  -تعالى  -
عربي، بيركت، (، معجـ الكممات الصكفية، أحمد النقشبندم الخالدم، مؤسسة االنتشار ال286الصكفية، ص )
 (. 58(، التعريفات ص )  16ـ، ص ) 1997الطبعة األكلى، 

 ىػ، ص 1347( البرقة المشيقة في ذكر لباس الخرقة األنيقة، عمي بف أبي بكر السكراف، طبع في مصر،  7
 (78 .) 
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العركة  في كصؼ سيرتيـ فيي ( 1) كقاؿ العبلمة الحبيب طاىر بف حسيف بف طاىر 

 ( 3) االشقى ] إال [  كال يزيي عنيا اال ( 2) االتقي ] إال [  الكثقى ال يتمسؾ بيا اال

عمييا  بالعض] المأمكر [  المامكر ( 4) كىي طريقة الرسكؿ كالخمفاء الراشديف الفحكؿ 

طريؽ ساداتنا العمكييف متصمة بتمؾ ] ألف [  الف ( 5) بالنكاجذ مف كؿ طالب اخذ 

جدىـ الرسكؿ مكطدة  ى ] إلى [ مسمسمة بالسند الصحيح الاألصكؿ ] األصكؿ [ 

السنة  ( 7) عمى تقكل مف اهلل كرضكاف محررة بداليؿ  ( 6)  بصحيحات النقكؿ مكسسة

 ( 8) في ذلؾ اثناف انتيى  ال يختمؼ] كالقرآف [  كالقراف

                                                 
: ىػ (، مف مؤلفاتو1184( ىك: طاىر بف حسيف بف طاىر بف محمد بف ىاشـ باعمكم، كلد بتريـ سنة )  1

الخطبة الطاىرية المسماة تحفة المبيب بما يدعكه إلى تقكل القريب المجيب، إتحاؼ النبيؿ ببعض معاني حديث 
 جبريؿ، كفاية الخائض في عمـ الفرائض، المقالة الكاضحة في جكاب السؤاؿ عف الفاتحة، الفتاكل، تكفي سنة 

(، مصادر  111/  3عراء الحضرمييف، ) (، تاريخ الش 221/  4ىػ (، ينظر: األعبلـ لمزركمي، ) 1241) 
 (. 278الفكر، ص ) 

 ( األتقى: كتبيا المؤلؼ بيزة الكصؿ، كالصكاب بيمزة القطع كما ىك رسـ اآلية.2
 : كسابقتيا.( األشقى 3
 (. 108/  1( الفىٍحؿي ىك الحاًذؽي في فنو أك مجالو، ينظر: لساف العرب، )  4
و "خذ" كأصمو اؤخذ إال أنيـ استثقمكا اليمزتيف فحذفكىما تخفيفنا، ك"آخذه" ( آخذ: ) أخذ: تناكؿ .. كاألمر من 5

بداؿ التاء ( مختار  بذنبو مؤاخذة، كالعامة تقكؿ كاخذه، ك االتخاذ افتعاؿ مف األخذ إال أنو أدغـ بعد تمييف اليمزة كا 
 (. 14الصحاح، ص ) 

ك الميمكز، كأصميا أسَّسى يؤسٍّس، تىٍأسيسنا، فيك ( مؤسىسىة: أكردىا المؤلؼ بالكاك، كالصحيح كتابتيا بالكا 6
 (. 91/  1ميؤسٍّس، كالمفعكؿ ميؤسَّس، انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة، ) 

ًئؿ كدالالت، انظر: المعجـ الكسيط، )  7  (. 294/  1( بدالئؿ، أكردىا المؤلؼ بالياء، جمعيا دىالى
ـ النبراس في التنبيو عمى منيج السادة األكياس، عبد اهلل بف (، العم 41( عقد اليكاقيت الجكىرية،  ص )  8

 (. 31 – 30عمكم بف حسف العطاس، بدكف معمكمات، ص ) 
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] أفَّ [  اف ( 1) كقاؿ العبلمة الحبيب عبد اهلل بف عمكم الحداد في كتابو النصايح 

  كسيرتيـ احسف ( 3) الطرؽ كاعدليا  ( 2) عمكم اقـك ] أبي [  طريؽ السادة آؿ ابي

 ييع عمى الطريؽ المثمى كالم] كأنيـ [  كانيـ ] كأمثميا [  السير كامثميا] أحسف [ 

ـ كال ينبغي لخمفي] األصمح [  االصمح] األسمـ [  كالسبيؿ االسمـ ( 5) ( االفيح  4) 

     اف] إلى [  الى] أسبلفيـ [  ير المنيج الذم درج عميو اسبلفيـينتيجكا بغ] أٍف [  اف

       ا الكتاب كالسنة الكريمة كاالثارطريقتيـ التي يشيد لي] ألنيا [  قاؿ النيا] أٍف [ 

عف ] كأب [  خمؼ عف سمؼ كابالمرضية كسيرة السمؼ الكمؿ تمقكا ذلؾ كاآلثار [  ]

  فاكتكف فمف فاضؿ كافضؿالنبي صمى اهلل عميو كسمـ كىـ مت] إلى [  جد الى

 .( 6) انتيى ] كأكمؿ [  ككامؿ كاكمؿ] كأفضؿ [ 

                                                 
/  2( النصائح، كتبيا المؤلؼ بالياء، كالصكاب باليمزة، كجمع نصيحة نصائح، انظر، المعجـ الكسيط، )  1

925 .) 
: الصكاب كتابتو باليمزة في بداية الكمم 2 /  3ة كىك اسـ تفضيؿ، انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة، ) ( أقـك

1875 .) 
 (. 31/  1( كأعدليا: اسـ تفضيؿ أكرده المؤلؼ بيمزة الكصؿ كىك غمط، انظر: معجـ المغة، )  3
ٍييىع: الطَّريًؽ الكاًسًع الكاًضًح الميٍنبىًسط، ينظر: القامكس المحيط، ص )  4 ب الحديث (، النياية في غري 765( المى

 (. 377/  4كاألثر، ) 
 (. 321/  13( األفيح: ك األىٍفيىح: الكاًسعي، ينظر: لساف العرب، )  5
عقد اليكاقيت الجكىرية كسمط العيف الذىبية بذكر طريؽ لـ أجده في كتاب النصائح لمحداد، كىك في: (  6

ىػ، 1317الشرقية، الطبعة األكلى،  السادات العمكية، عيدركس بف عمر بف عيدركس الحبشي، المطبعة العامرة
 (. 11(، العمـ النبراس، ص )  30ص ) 
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في دم بكر بف عبد الرحمف بف شياب في كتابو الرشفة الصاأبك ] أبك [ كقاؿ السيد 

 ( 1) فييـ مف الفقياء كالصمحا ] إذ [  اذ] كاألسكة [  كصفيـ كىـ نعـ القدكة كاالسكة

نخالفيـ ] أٍف [  مف ال يسكغ لنا اف] كاألكلياء [  كاالكلياء] كاألقطاب [  كاالقطاب

 ( 2) كدرجكا عميو كال يسعنا غير السير بسيرتيـ كاالقتداء بيـ ] أسسكه [  فيما اسسكه

ا [ أيضكقاؿ  في سيرىـ كتراجميـ ] المؤلفة [  كمف اطمع عمى الكتب المكلفةا ] أيضن

  الى] كأقربيـ [  الناس بسيرة الصحابة كاقربيـ] أشبو [  اشبو] أنيـ [  انيـعمـ يقينا 

بطريؽ السمؼ كقد كفقيـ اهلل تعالى لمعمؿ بما ـ ] كأعرفيـ [ الحؽ كاعرفي ] إلى [ 

اهلل كيعممكـ ] كاتقكا [  يعممكا كما قاؿ اهلل تعالى كاتقكلـ عمـ ما  ( 3) عممكا فاكرثيـ 

 ( 6) انتيى مف رشفة الصادم  ( 5) كىك العمـ المدني  ( 4) اهلل 

                                                 
 (. 516/  2( كالصمحاء: أكردىا المؤلؼ بدكف اليمزة عمى آخرىا كىك خطأ ظاىر، انظر: لساف العرب، )  1
د ( رشفة الصادم مف بحر فضائؿ بني النبي اليادم، أبك بكر شياب الديف العمكم الحضرمي، تحقيؽ: السي 2

 (. 85ىػ، ص ) 1418عمي عاشكر، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 
( فأكرثيـ: كتبيا المؤلؼ بدكف اليمزة عمى األلؼ، كالصكاب إثبات اليمزة كمنو اإلرث، انظر: المعجـ الكسيط،  3
 (2  /1024 .) 

.٢٣٢البقرة: چ  ىئ  ی  ىئېئ   ىئچ (  4

 ؿ الصحيح عميو أنو جاء مف عند اهلل عمى لساف نبي مف أنبيائو كما قاؿ اهلل ( العمـ المدني: ىك ما قاـ الدلي 5
ليو يعكد، كقد كثر في  ١٦الكهف:  چڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  كما عداه فمدينَّي مف لدف نفس اإلنساف منو بدأ كا 

طبلقاتيـ كيقصدكف بو العمـ الذم يقذفو اهلل في القمب إليامنا ببل سبب مف الع بد، كمف ىنا عبارات الصكفية كا 
قسَّمكا العمـ إلى عمـ شريعة كحقيقة، أكعمـ ظاىر كباطف، كزعمكا انفتاح عمـ الغيب كحقائؽ الدنيا كاآلخرة عمى 
ياؾ نستعيف، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد  كبرائيـ! ! ينظر: مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

تحقيؽ: محمد المعتصـ باهلل البغدادم، دار الكتاب العربي،  ىػ(،751شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى: 
( ، الرسالة المدنية )الجزء الرابع مف القصكر  400/  3(، )  446/  2ىػ، ) 1416بيركت، الطبعة الثالثة، 

_ 114/ 1العكالي( ألبي حامد الغزالي، تحقيؽ كتخريج: محمد مصطفى أبك العبل، مكتبة الجندم، القاىرة، ) 
118 ). 

 (. 228( رشفة الصادم، ص )  6
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]كأئمة[  كأيمة ( 1) بف جعفر الحبشي ] أحمد [  قاؿ العبلمة الحبيب محمد بف احمدك 

يضاء كطريقتيا محجة الشريعة الب] سمككا [  عمكم سمكك] أبي [  اتنا آؿ ابيساد

تحريؼ ] أك [  تخريؼ اك] إلى [  ينسب منيـ الى] أحد [  احدالسمحاء العمياء كال 

فييا كمف اخترع مييعا لنفسو خصكصا مف  ( 2) رككب غير االحكط ] أك [  اك

الخيبة إلى [  ] الى] أمره [  امره ( 4) كارتضى غير ما سمككه فاخر  ( 3) اكالدىـ 

 ( 5) كاالنحطاط انتيى 

قاؿ ال و ] أنو [ ان ( 6) الشعراني نقبل عف الشيخ محي الديف ـ ] اإلماـ [ كقاؿ االما

  يطعف في كبلمو الف] أك [  يخط  مجتيدا اك] أٍف [  قط اف] ألحد [  ينبغي الحد

                                                 
( ىك: محمد بف أحمد بف جعفر بف أحمد بف زيف الحبشي، كقد أفرده تمميذه الشيخ عبد اهلل بف سعد ابف سمير  1

 ىػ (، ينظر: إداـ القكت، ص 1254بترجمة خاصة سماىا مناقب السيد محمد بف أحمد الحبشي، تكفي سنة ) 
 (. 534اليمف، ص ) (، مصادر الفكر اإلسبلمي في  400) 

( األحكط: أكرده المؤلؼ في النسخة بالكصؿ، كالصحيح القطع، كىك اسـ تفضيؿ مفرد مف أحاطى/ أحاطى بػ،  2
 (. 583/  1انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة، ) 

الحسف بف ( أكالدىـ: كتبيا بدكف ىمزة األلؼ، كالصكاب كتابة اليمزة، انظر: جميرة المغة، أبك بكر محمد بف  3
بيركت، الطبعة األكلى،  -ىػ(، تحقيؽ: رمزم منير بعمبكي، دار العمـ لممبلييف 321دريد األزدم )المتكفى: 

 (. 682/  2ـ، ) 1987
 (. 9/  1( فآخر: أثبتيا في النسخة األصؿ بدكف ىمز فتغير المعنى، انظر: المعجـ الكسيط، )  4
 (. 27-26) ، ص لتنبيو عمى منيج السادة األكياسـ النبراس في ا(، العم 41( عقد اليكاقيت الجكىرية، ص )  5
( ىك: أبك بكر محمد بف عمي بف محمد بف عربي الحاتمي الطائي األندلسي، محي الديف، كلد باألندلس سنة  6
ىػ (، نزؿ دمشؽ كطاؼ ببمداف عديدة في العالـ اإلسبلمي، كاف يقكؿ بكحدة الكجكد، كيمقب عند الصكفية 560)
لشيخ األكبر، كالكبريت األحمر، مف مؤلفاتو: الفتكحات المكية، فصكص الحكـ، مشاىد األسكار القدسية، تكفي با

ىػ( انظر ترجمتو كما قيؿ فيو كفي كتبو في مصرع التصكؼ كىك كتاباف: تنبيو الغبي إلى تكفير ابف 638سنة ) 
ف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر عربي، كتحذير العباد مف أىؿ العناد ببدعة االتحاد، إبراىيـ ب

مكة المكرمة، كسير أعبلـ  -ىػ(، تحقيؽ: عبدالرحمف الككيؿ، الناشر: عباس أحمد الباز 885البقاعي )المتكفى: 
( ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف 49، 48/ 23النببلء )

لبناف،  -ىػ(، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت 748لمتكفى: قىاٍيماز الذىبي )ا
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ى الشرع الذم ىك حكـ اهلل تعالى قد حرر حكـ المجتيد فصار شرعا هلل تعال] ألف [ 

  ( 2) مجتيدا بعينو فكأنو خطا  ( 1) فكؿ مف خطاء ] إياه [  إياهبتقرير اهلل تعالى 

 ( 3) الشارع فيما قرره حكما انتيى 

كابف  ( 4) بف حجر في التحفة كنقؿ القرافي ] أحمد [  كقاؿ العبلمة الشيخ احمد

 جح في  ال يجكز الحكـ بغير الرا] أنو [  عمى انو ( 6) االجماع  ( 5) الصبلح 

     دـ الجكاز صرح السبكي في مكاضع مف فتاكيو في الكقؼكبع ( 1) المذىب 

                                                                                                                                            

(، لساف الميزاف، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف  659/  3ـ، ) 1963 -ىػ 1382الطبعة األكلى، 
سة األعممي اليند، مؤس -ىػ(، تحقيؽ: دائرة المعرؼ النظامية 852أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى: 

 (.315 - 311/ 5ىػ ، )1390لبناف، الطبعة الثانية،  -لممطبكعات بيركت 
( خطَّأ: كتبيا في النسخة باليمزة بعد األلؼ، كالصحيح كتابة اليمزة فكؽ األلؼ، مأخكذة مف أخطأى في ييخط ،  1

 (. 658/  1إخطاءن، فيك مخًط ، انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة، ) 
 أ: كتبيا بدكف ىمزة كالصكاب إثبات اليمزة فكؽ األلؼ.( خطَّ  2
 (. 139/  2(، الفتكحات المكية البف عربي، نسخة مكقع الكراؽ، )  152/  1( الميزاف، )  3
( ىك: أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف، أبك العباس، شياب الديف الصنياجي القرافي، أصمو مف صنياجة  4

نشأ كالكفاة، مف عمماء المالكية، مف مصنفاتو: أنكار البركؽ في أنكاء بالمغرب كىك مصرم المكلد كالم
الفركؽ،الفركؽ، الذخيرة، شرح تنقيح الفصكؿ كمختصره، األجكبة الفاخرة في الرد عمى األسئمة الفاجرة، تكفي سنة 

اف الديف (، الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب، برى94/ 1ينظر: األعبلـ لمزركمي ) ىػ(684)
 (.62إبراىيـ بف عمي بف محمد بف فرحكف اليعمرم المالكي، دار الكتب العممية، بيركت، ص )

ىػ(، مف أشير 577( ىك: عثماف بف عبد الرحمف بف مكسى الكردم، الحافظ تقي الديف أبك عمرك، كلد سنة ) 5
المؤتمؼ كالمختمؼ، تكفي بدمشؽ مؤلفاتو كتابو في عمـك الحديث المعركؼ بمقدمة ابف الصبلح، ككتاب معرفة 

 ىػ(، ينظر: سير أعبلـ النببلء،643سنة )
 (.6/257(، معجـ المؤلفيف،)222 - 5/221(، شذرات الذىب،)23/140)  
( اإلجماع: كتبيا المصنؼ بيمزة الكصؿ، كالصكاب القطع، تقكؿ أجمعت الشيءى: ًإذا جعمتو جميعنا، كمنو قكلو  6

، )  ٧٦يونس:  چٿ   ٹ  چ تعالى:   (. 1173/  2، انظر: شمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك
 ( اختمؼ العمماء في األخذ بالقكؿ المرجكح في الفتكل عمى ثبلثة أقكاؿ، ىي: 1
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اهلل  ] ألف [  اهلل الف] أنزؿ [  انزؿكجعؿ ذلؾ مف الحكـ بخبلؼ ما  ( 1)  كاطاؿ

       كاكجببالراجح ] يأخذكا [  ياخذكا] أٍف [  عمى المجتيديف افاكجب ] أكجب [ 

 ( 2) و انتيى عمى غيرىـ تقميدىـ فيما يجب عمييـ العمؿ ب] كأكجب [ 

جكب االقتداء بيـ كمقاميـ كك ] األئمة [  عممت فضؿ ىؤالء األيمة] فإذا [  اذاف

ممة الشريعة المحمدية كىـ كحاألنبياء ] األنبياء [ كرثة ] ألنيـ [  كتعظيميـ النيـ

 بالقدح كاالنتقاص كاطبلؽ [  إيذاؤىـ]  اهلل تعالى فبل يجكز ايذاكىـأكلياء ] أكلياء [ 

 المساف عمييـ  ( 1) 

                                                                                                                                            

 القكؿ األكؿ: منع األخذ كالعمؿ بالقكؿ المرجكح كلك كاف ثـٌ حاجة أك ضركرة كبو قاؿ جماعة مف العمماء.
خذ بالقكؿ المرجكح في خاصة نفسو كال يجكز ذلؾ في الفتيا، كبذلؾ قاؿ بعض المالكية القكؿ الثاني: لممفتي األ

 كبعض الشافعية.
 القكؿ الثالث: جكاز األخذ كالعمؿ في الفتيا بالقكؿ المرجكح عند االقتضاء مف ضركرة أك حاجة بشركط.

طبي، كبعض الشافعية كىك مذىب كبذلؾ قاؿ جميكر الفقياء مف الحنفية كأكثر المالكية، كىك أحد قكلي الشا
الحنابمة، ينظر تفاصيؿ ذلؾ في كتاب: الفتكل في الشريعة اإًلسبلمية، عبد اهلل بف محمد آؿ خنيف، مكتبة 

 ىػ.1429العبيكاف، الرياض، الطبعة األكلى، 
 (. 927/  2( كأطاؿ: أكردىا المؤلؼ بدكف اليمزة كالصكاب إثباتيا، انظر: جميرة المغة، )  1
تحفة المحتاج في شرح المنياج، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي، المكتبة التجارية الكبرل، (  2

(، فتاكل السبكي، أبك الحسف تقي الديف عمي بف عبد  145/  10ىػ، ) 1357مصر،الطبعة: بدكف طبعة، 
الفتكل عمى مذىب اإلماـ  (، فتح العمي المالؾ في 12/  2ىػ(، دار المعارؼ، ) 756الكافي السبكي )المتكفى: 

(،  68/  1ىػ(، دار المعرفة، ) 1299مالؾ، محمد بف أحمد بف محمد عميش، أبك عبد اهلل المالكي )المتكفى: 
نياية المحتاج إلى شرح المنياج، شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي 

 (.47/ 1ـ، )1984ىػ/1404 -خيرة ىػ(، دار الفكر، بيركت، طبعة أ1004)المتكفى: 
طبلؽ: أثبتيا بدكف اليمزة، كالصحيح أٍف تكتب باليمزة، انظر: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك  1 ( كا 

ىػ(، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ 393نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى: 
 (. 1518/  4ـ، ) 1987 -  ىػ1407 بيركت، الطبعة الرابعة -لممبلييف 
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 ( 2) ىريرة ] أبي [  كفي الصحيحيف عف ابي ( 1) قاؿ صاحب كتاب نزىة الناظريف 

اهلل عز كجؿ قاؿ مف ] أفَّ [  رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ افرضي اهلل عنو عف 

  ( 3) بالحرب ] آذنتو [  لي كليا فقد اذنتو] آذل [  اذل

 أكلياء لـ يكف العمماء ] إٍف [  اهلل تعالى افة كالشافعي رحميما حنيفأبك ] أبك [ قاؿ 

 ( 1) اهلل تعالى فميس هلل كلي انتيى ] أكلياء [ 

 
                                                 

كؼ بعبيد النٍَّحًكٌم  1 ( ىك: عبد الممؾ بف عمى بف أبى المنى البابى تقى الدَّيف اٍلحمىًبي الشَّاًفًعي المقرل اٍلمىٍعري
ًرير كلد سنة ) رىة ىػ(، لو كتاب: نزىة الناظريف ًفي اٍلكتاب اٍلميبيف، دالئؿ المنياج، تكفى ًفي جمادل اآٍلخً 766الضَّ

تو حافمة، ينظر: بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، عبد الرحمف بف أبي بكر، 839سنة ) كىانىت جنىازى ىػ(، كى
صيدا،  -لبناف  -ىػ(، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، المكتبة العصرية 911جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى: 

 (. 186/  6يف، ) (، معجـ المؤلف 161/  4(، األعبلـ، )  111/  2) 
( ىك: الصحابي الجميؿ عبد الرحمف بف صخر الدكسي، اختمؼ في اسمو عمى أقكاؿ كثيرة تصؿ إلى عشريف  2

، أصحيا عبد الرحمف بف صخر الدكسي، إال أنو اشتير بكنيتو، اختمؼ في اسمو كاسـ أبيو كثيرنا، الـز رسكؿ  قكالن
ظ أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بالحديث، مات بالعقيؽ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كثيران، ككاف مف أحف

ىػ(،  كىك ابف ثماف كسبعيف سنة. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، أبك عمر يكسؼ بف عبد 57سنة )
ىػ(، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، دار 463اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )المتكفى: 

(، اإلصابة في تمييز الصحابة، أبك الفضؿ  1768/  4ـ، ) 1992 -ىػ 1412ت، الطبعة األكلى، الجيؿ، بيرك 
ىػ(، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد 852أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى: 

 (. 348/  7ىػ، ) 1415 -بيركت، الطبعة: األكلى  -كعمى محمد معكض، دار الكتب العممية 
قىاًؽ، باب التكاضع، )  صحيح البخارم،(  3 ًليًّا  6502(، برقـ: )  105/  8ًكتىابي الرٍّ (، بمفظ: " مىٍف عىادىل ًلي كى

ٍرًب .. "، كلفظ مف آذل لي كليا ركاه أبك نعيـ في حمية األكلياء كطبقات األصفياء، أبك نعيـ أحمد  فىقىٍد آذىٍنتيوي ًبالحى
 -ىػ 1394ىػ(، السعادة، 430اؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني )المتكفى: بف عبد اهلل بف أحمد بف إسح

 (، كلـ أجده عند مسمـ. 4/  1ـ، ) 1974
( نزىة الناظريف في تفسير آيات مف كتاب رب العالميف كأحاديث مركية عف سيد المرسميف كآثار منقكلة مف  1

الصالحيف، تقي الديف بف عبد الممؾ بف أبي المنى الصحابة المنتخبيف كحكايات مأثكرة عف األنبياء كالعمماء ك 
 (. 6 - 5البابي الحمبي، المطبعة األزىرية، مصر، ص ) 
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مف الحنفية مف  ( 1) كقاؿ الشيخ ابف حجر في كتابو الزكاجر كفي فتاكل البغدادم 

 ( 2) جعمو ردة ] ككأنو [  استخؼ بالعالـ طمقت امرأتو ككانو

رحمو اهلل تعالى  ( 3) القاسـ بف عساكر بك ] أبك [ أالحافظ ] اإلماـ [  كقاؿ االماـ

ياؾ [  اعمـ يا أخي كفقني اهلل كاياؾ منا ممف يخشاه كيتقو حؽ تقاتو لمرضاتو كجع] كا 

منتقصييـ  ( 4) مسمكمة كعادة اهلل في ىتؾ استار ] العمماء [  لحـك العمما] أفَّ [  اف

 ببله اهلل ( 5) ي العمماء بالثمب لسانو ف ؽ ] أطمؽ [ مف اطم] كأفَّ [  معمكمة كاف

] أٍف [  اف] أمره [  مب فميحذر الذيف يخالفكف عف امرهتعالى قبؿ مكتو بمكت الق

 ( 1) انتيى ] أليـ [  يصيبيـ عذاب اليـ اك ] أك [ تصيبيـ فتنة 

                                                 
، كقد ذكره الييتمي في كتابو الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر، كلـ أجد لو ترجمة فيما بيف  1 ( في الزكاجر: اٍلبىًديًعيٍّ

أحمد " محقؽ كتاب " العزيز في شرح الكجيز "  يدم مف مصادر، كقد تكاصمت شخصينا مع الدكتكر " عادؿ
 لمرافعي كأفادني أنو كذلؾ لـ يجد مف ترجـ لو.

( الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر،أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي السعدم األنصارم، شياب الديف شيخ  2
 (. 187/  1) ىػ، 1407ىػ(، دار الفكر، الطبعة األكلى، 974اإلسبلـ، أبك العباس )المتكفى: 

( ىك: عمي بف الحسف بف ىبة اهلل بف الحسيف الدمشقي، الشافعي، أبك القاسـ، بف عساكر، اإلماـ الكبير حافظ  3
ىػ( ، لو مؤلفات كثيرة جدنا أشيرىا كتابو العظيـ تاريخ دمشؽ، 499الشاـ، صاحب تاريخ دمشؽ كلد سنة )

ىػ(، كحضر جنازتو 571ىب األشعرم، تكفي سنة )كمؤلؼ كتاب تبييف كذب المفترم، ككاف ممف نشر المذ
(، 3/309(، كفيات األعياف )554/ 2السمطاف صبلح الديف األيكبي رحميـ اهلل، ينظر:  سير أعبلـ النببلء، ) 

 (.373/ 4األعبلـ، ) 
 (. 392/  1( أستار: كتبيا في النسخة بدكف ىمزة، كىك خبلؼ الصكاب، انظر: جميرة المغة، )  4
: ) ًشٌدةي المٍَّكـً كاألىٍخذي بالمٍّساف (، لساف العرب، ) ( الثَّ  5  (. 241/  1ٍمبي
، عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف ب إلى اإلماـ أبي الحسف األشعرم( تبييف كذب المفترم فيما نس 1

 (. 425) (  29ىػ، ص ) 1404ىػ(، دار الكتاب العربي، بيركت، الطبعة الثالثة، 571عساكر )المتكفى: 
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 :المطمب الثالث

 بيان أنَّ السعيد من احترميم وعمل بقوليم والشقي من خالفيم وعاداىم.

منافؽ ذكالشيبة في ] إال [  ميو كسمـ ثبلثة ال يستخؼ بيـ االالنبي صمى اهلل عكقاؿ 

ماـ [  اماـكذك العمـ ك اإلسبلـ ] اإلسبلـ [  كقاؿ العبلمة الشيخ  ( 2( )  1) مقسط ] كا 

العمـ مسمكمة فكؿ ] أىؿ [  لحـك اىؿ] أفَّ [  في فتاكيو كاعمـ اف ( 3) محمد الخميمي 

] العمماء [  لـ يعتقد العمما] ألنو [  نيا كاآلخرة فبل ديف لو النوالد معادييـ ىالؾ في

] أعداؤه [  ء اعداءهالعمما] ألف [  عنيـ دينو كال يرجى لو نجاة الف ( 4) حتى ياخذ 

 ( 5) فبل يشفعكف لو 

ا [كقاؿ    كالعمماء حقيؽ بالطرد كاالبعاد] لؤلكلياء [  ككؿ معاد لبلكلياءأيضا ] أيضن
                                                 

(، كأخرجو ابف أبي شيبة في الكتاب المصنؼ 7819( برقـ: )238/ 8( ركاه الطبراني في المعجـ الكبير، )  1
(، كتاب البيكع كاألقضية، في اإلماـ العادؿ، بمفظ: " ثبلثة  21920(، برقـ: ) 440/ 4في األحاديث كاآلثار، )

(، " ركاه   529( برقـ: ) 127/ 1لزكائد كمنبع الفكائد، ) ال يستخؼ بحقيف إال منافؽ "كقاؿ الييثمي في مجمع ا
 الطبراني مف ركاية عبيد اهلل بف زىٍحر عف عمي بف يزيد ككبلىما ضعيؼ ".

: أىٍقسىطى ييٍقًسطي، فىييكى ميٍقًسطه ًإذا عدىؿ، كقىسىطى يىٍقًسطي، فىييكى قاًسطه ًإذا جارى  2 . ييقىاؿي : ، ينظر( الميٍقًسطي: ىيكى العاًدؿي
ٍضع كؿ شىٍيء بمكضعو، التيسير  377/  7لساف العرب، )  ماـ مقسط ًفي رىعيتو( أىم ميتبع أىمر اهلل فييـ ًبكى (، )كا 

بشرح الجامع الصغير، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم 
/  2ىػ،  ) 1408الرياض، الطبعة الثالثة،  -ماـ الشافعي ىػ(، مكتبة اإل1031ثـ المناكم القاىرم )المتكفى: 

53 .) 
( ىك: محمد بف محمد، ابف شىرىؼ الديف الخميمي الشافعٌي القادرم، مفتي الشافعية في القدس، فقيو أصكلي  3

متصكؼ، مف المشتغميف بالحديث. كلد في الخميؿ بفمسطيف كرحؿ إلى مصر فتعمـ ثـ رجع إلى بمده كسكف 
ىػ (، مف آثاره: فخر األبرار في بعض ما في اسـ محمد مف األسرار، الفتاكل 1147إلى أف تكفي سنة ) القدس 

 (. 222/  11(، معجـ المؤلفيف، )  66/  7الخميمية، ينظر األعبلـ ) 
 (. 8/  1( يأخذ: أكردىا في النسخة بيمزة الكصؿ، كالصكاب القطع، انظر: المعجـ الكسيط، )  4
ميمي عمى المذىب الشافعي، محمد بف محمد، ابف شىرىؼ الديف الخميمي الشافعٌي القادرم )المتكفى: ( فتاكل الخ 5

 (. 246/  2ىػ(، طبعة مصرية قديمة، بدكف معمكمات، ) 1147



 

 

117 

  لـ يكف في افعالو] إٍف [  الشديد اف ( 1) مف رحمة اهلل كيستحؽ التعزير [  ] كاإلبعاد

ال [ كاعتقاده ما يكجب الكفر كاال] أفعالو [  عاممناه معاممة المرتد كىذا الرجؿ  ] كا 

فر الك ] أىؿ [ البدع بؿ اىؿ] أىؿ [  مف اىؿ] أنيـ [  ال تظف انيـ ( 3( )  2) كاتباعو 

 ( 4) باهلل العمي العظيـ انتيى ] إال [  قكة اال كالضبلؿ فبل حكؿ كال

ككاف شيخنا العبلمة الحبيب عبد اهلل بف عمر بف يحيى كثير التعظيـ لحممة الشريعة 

مية كقاؿ رضي اهلل عنو كمف كلمطالبيف لمعمـ الشريؼ كيبالي في تعظيميـ المبالغة الك

  كصار يطالع كتب مف قد اىكاهقممو لسانو ك ] أطمؽ [  اهلل غكايتو اطمؽأراد ] أراد [ 

 المسمميف مف ذلؾ بمنو ككرمو اهلل ك ] أعاذنا [  ىكاه في ىذه الميكاه اعاذنا ] أىكاه [ 

 ( 5) انتيى ] آميف [  اميف

  ال يعادم العمماء اال] أنو [  الفحكؿ انو] األئمة [  كقد تظافرت النقكؿ عف األيمة

كسبيـ مف ديدف ] فأذيتيـ [  ذيتيـمخذكؿ خبيث القمب معمكؿ فا مرذكؿ] إال [ 

في ] األبرار [  حاصؿ نصكص ىؤالء األئمة االبرار المارقيف كسنة المبطميف كىذا

كفي كجكب ] األخيار [  السنة كالجماعة االخيار] أىؿ [  اىؿ] أئمة [  كصؼ أيمة

                                                 
( التٍَّعزير: التٍأديب، كفي الشرع التعزير: ىك تأديبه دكف الحد، كأصمو مف العزر، كىك المنع، ينظر: التعريفات،  1

 (. 562/  4(، لساف العرب، )  62 ص )
 (. 28/  8( كأتباعو: أكردىا المصنؼ بيمزة الكصؿ، كالصكاب القطع، انظر: لساف العرب، )  2
( في المرجع األصمي: )سئؿ( في رجؿ مف العمماء مف ببلد األزركف دأبو سب العمماء كاألكلياء في غيبتيـ،  3

 (. 244/  2.. فتاكل الخميمي، ) كيكفرىـ كيمعنيـ كيتكمـ عمييـ بكبلـ قبيح 
 (. 244/  2( فتاكل الخميمي، )  4
( فتاكل العبلمة عبد اهلل بف عمر بف أبي بكر بف يحيى العمكم، ) مخطكط (، مكتبة األحقاؼ لممخطكطات  5

 (. 5( ، ص )  889بتريـ، قسـ الفقو، برقـ ) 
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في ك ] أقكاليـ [  تيـ كرد اقكاليـكتقميدىـ كفي عدـ جكاز مخالف[ إٌتباعيـ ] اتباعيـ

يذائيـ ] الكعيد الشديد عمى مخالفتيـ فضبل عف تنقيصيـ كايذائييـ فَّ ] كاف[ كا  [ كا 

] الفرقة [  القرقةالتقي السعيد ىك مف تمسؾ بيـ كاحترميـ كعمؿ بقكليـ كىك مف 

فَّ [ الناجية بفضؿ اهلل تعالى عمييـ كاف الخاسر المطركد ] الزائي [  الشقي الزايي ] كا 

 ] إياىـ [ إياىـاىـ كىك مف الفرقة الضالة بخذالف اهلل تعالى ىك مف انتقصيـ كعاد

لسانو  ] أطمؽ [ مف اطمؽ] كأفَّ [ مف عاداىـ فقد آذنو اهلل بالحرب كاف ] كأفَّ [  كاف

لحكميـ ] أكؿ [  مف اكؿ] كأفَّ [ بالثمب فييـ ببله اهلل قبؿ مكتو بمكت القمب كاف 

 ] أستاره [ بالغيبة ىتؾ اهلل استاره

التي ىي عيف ] األبرار [  االبرار] األئمة [  ذا حاصؿ نصكص ىؤالء األيمةفي

 يااخكاني ] فتأممكا [  هلل عميو كسمـ كرضي عنيـ فتاممكاشريعة النبي المختار صمى ا

ياكـ [  كفقني اهلل كاياكـ] يا إخكاني [  لمتابعتيـ التي ىي في الحقيقة عيف متابعة ] كا 

ياكـ [  اهلل كاياكـ] كأعاذني [  كاعاذني الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مف مخالفتيـ ] كا 

 يارب العالميف] آميف [ الميـ اميف ] آميف [  ميفكمعاداتيـ ا
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 :المبحث الثاني
في وصف الصحابة رضوان اهلل عمييم ووجوب 

 محبتيم.
 وفيو مطمبان:

 .المطمب األول: تعريف الصحابي
 .وتعظيميمالمطمب الثاني: فضل الصحابة 
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 المطمب األول:

 (1) تعريف الصحابي

الفصؿ العاشر في ذكر كصؼ صحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كفي فضميـ 

منيـ رضكاف اهلل  ] أحد [ كعدالتيـ كتزكيتيـ ككجكب محبتيـ كتحريـ تنقيص احد

 .] أجمعيف [ تعالى اجمعيف

جماعة في مؤلفاتيـ السنة كال ] أىؿ [ اىؿ [] أئمة  تعريفيـ فقد اتفؽ أيمة ] أما [ اما

الصحابي ىك مف اجتمع بالنبي صمى اهلل عميو كسمـ  ] أفَّ [  اف كتقاريرىـ عمى

 ] اإليماف [ كمات عمى االيماف] مؤمننا [  مكمنا

                                                 
نى في الجممة، كلعؿ مف أدؽ ىذه التعاريؼ ما ( تنكعت عبارات العمماء في تعريؼ الصحابي مع اتفاؽ المع 1

صمى اهلل عميو  -ذكره الحافظ ابف حجر بقكلو: "كأصح ما كقفت عميو مف ذلؾ أف الصحابي: مف لقي النبي 
فيدخؿ فيمف )لقيو(: مف طالت مجالستو لو أك  -ثـ شرح التعريؼ بقكلو: -مؤمننا بو كمات عمى اإلسبلـ  -كسمـ 

لـ يرك كمف غزا معو أك لـ يغز كمف رآه رؤية كلك لـ يجالسو كمف لـ يره لعارض قصرت كمف ركل عنو أك 
كالعمى، كيخرج بقيد )اإليماف(: مف لقيو كافرنا كلك أسمـ بعد ذلؾ إذا لـ يجتمع بو مرة أخرل، كقكلنا )بو(: يخرج 

و منيـ كآمف بأنو سيبعث أك مف لقيو مؤمننا بغيره كمف لقيو مف مؤمني أىؿ الكتاب قبؿ البعثة، كىؿ يدخؿ مف لقي
ال يدخؿ محؿ احتماؿ كمف ىؤالء بحيرا الراىب كنظراؤه، كيدخؿ في قكلنا )مؤمننا بو(: كؿ مكمؼ مف الجف 
كاإلنس فحينئذ يتعيف ذكر مف حفظ ذكره مف الجف الذيف آمنكا بو بالشرط المذككر ... ، كىؿ تدخؿ المبلئكة 

أنو ىؿ كاف مبعكثا إلييـ أك ال ... ، كخرج بقكلنا )كمات عمى  محؿ نظر قد قاؿ بعضيـ إف ذلؾ ينبني عمى
اإلسبلـ(: مف لقيو مؤمننا بو ثـ ارتد كمات عمى ردتو كالعياذ باهلل ... كيدخؿ فيو مف ارتد كعاد إلى اإلسبلـ قبؿ 

ألكؿ ال مرة أخرل أـ ال كىذا ىك الصحيح المعتمد كالشؽ ا -صمى اهلل عميو كسمـ  -أف يمكت سكاء اجتمع بو 
خبلؼ في دخكلو كأبدل بعضيـ في الشؽ الثاني احتماالن كىك مردكد إلطباؽ أىؿ الحديث عمى عد األشعث بف 
قيس في الصحابة كعمى تخريج أحاديثو في الصحاح كالمسانيد كىك ممف ارتد ثـ عاد إلى اإلسبلـ في خبلفة أبي 

كالبخارم كشيخو أحمد ابف حنبؿ كمف تبعيما" بكر، كىذا التعريؼ مبني عمى األصح المختار عند المحققيف 
 (.5 - 4/ 1اإلصابة، )
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الصحابي ىك مف  ] أفَّ [ في المكاىب كغيره اف (1) القسطبلني ] اإلماـ [ قاؿ االماـ

كلك ساعة كىك  ] رآه [ رأه ] أك [  عميو كسمـ مف المسمميف اكصحب النبي صمى اهلل

  (2)مؤمف كمات عمى ذلؾ انتيى 

السنة كالجماعة في مؤلفاتيـ ككذا  ] أىؿ [ اىؿ ] أئمة [ كىكذا جاءت نصكص أيمة
 الذم سمعناه مف تقارير مشايخنا رضي اهلل عنيـ 

  اؽ النافع كىذا لفظو . مسئمةلتريبكر بف شياب في كتابو ا أبك ] أبك [كقاؿ السيد 
بسيدنا محمد صمى اهلل  ] مؤمننا [ مكمناالصحابي مف اجتمع حاؿ ككنو ] مسألة [ 

 انثى ] أك [ذكرا كاف اك ] مؤمننا [عميو كسمـ اجتماعا متعارفا في حياتو كمات مكمنا 
اف عبدا صغيرا ك ] أك [ حرا كاف اك ] أعمى [ اعمى ] أك [ اكبصيرا كاف ] أنثى [ 

ٍف [ كبيرا كاف ] أك [اك لـ يرك عنو شيئا كلـ يطؿ اجتماعو بو فخرج مف اجتمع  ] كا 
كمف اجتمع بو ] اإلسراء [  ليمة االسرا األنبياء ] األنبياء [بو كافرا كمف اجتمع بو مف 

 بفبعد كفاتو كمف مات مرتدا كعبد اهلل  ] رآه [ كمف رأه ] المبلئكة [ مف المؤليكة
 (4) بصحابييف انتيى فميسكا (3)خطؿ 

                                                 
( ىك: أحمد بف محمد بف أبي بكر بف عبد الممؾ بف أحمد القسطبلني المصرم الشافعي، اإلماـ العبلمة  1

ة،  ىػ(، لو كتاب: المكاىب الٌمدنٌية بالمنح المحٌمديٌ 851الحجة الرحمة الفقيو المقرئ المسند، كلد بمصر سنة )
ىػ(، ينظر:  923إرشاد السارم عمي صحيح البخارم، فتح الداني في شرح األماني، منياج االبتياج، تكفي سنة ) 

 (.320-318/ 2(، فيرس الفيارس، ) 85/ 2(، معجـ المؤلفيف، ) 123-121/ 8شذرات الذىب، ) 
ممؾ القسطبلني القتيبي المصرم، ( المكاىب المدنية بالمنح المحمدية، أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد ال 2

 (. 693/  2ىػ(،المكتبة التكفيقية، القاىرة، مصر، ) 923أبك العباس، شياب الديف )المتكفى: 
( ابف خطؿ كاف مسممنا كاستعممو النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى الصدقة، كأصحبو رجبلن مف األنصار  3

ا فقتمو، ثـ خاؼ أف ييقتؿ فارتد، ككاف يقكؿ الشعر ييجك بو رسكؿ  يخدمو، فغضب عميو لككنو لـ يصنع لو طعامن
،ينظر: اإلصابة البف اؿ كىك متعمؽ بأستار الكعبة مرتدن اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كيأمر جاريتيو أٍف تغنيا بو، كقت

 756(،  السيؼ المسمكؿ عمى مف سب الرسكؿ، تقي الديف عمي بف عبد الكافي السبكي )المتكفى 1/8حجر، ) 
 (. 145ىػ ، ص ) 1421األردف(،الطبعة األكلى،  -ػ(، تحقيؽ: إياد أحمد الغكج، دار الفتح )عماف ى
 (. 7/  2( الترياؽ النافع، )  4
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 :المطمب الثاني

 فضل الصحابة وتعظيميم

] القرآنية [  فضميـ رضكاف اهلل تعالى عمييـ فقد جاءت اآليات القرانية ] كأما [ كاما

حممة  ] األئمة [ األيمة ] كتصانيؼ [ النبكية كنصانيؼ ] كاآلحاديث [ كاالحاديث

 كالثناء عمييـ  الشريعة المحمدية في فضميـ كعدالتيـ كتزكيتيـ

الغزالي في كتابو االقتصاد في  اإلسبلـ ] اإلسبلـ [حجة  ] اإلماـ [ قاؿ االماـ

 كتاب اهلل اشتمؿ عمى الثناء عمى المياجريف كاالنصار ] أفَّ [ االعتقاد كاعمـ اف

     إياىـ ] إياىـ [بتزكية النبي صمى اهلل عميو  (1) كتكاترت االخبار ]كاألنصار[

  (2) انتيى

البدع  ] أىؿ [ صكاعؽ المحرقة في الرد عمى اىؿكقاؿ الشيخ ابف حجر في كتابو ال

 السنة كالجماعة انو ] أىؿ [ عميو اىؿ] أجمع [  الذم اجمع] أفَّ [  كالزندقة اعمـ اف

ليـ العدالة  ] بإثبات [ سمـ تزكية جميع الصحابة باثباتيجب عمى كؿ م] أنو [ 

اهلل سبحانو كتعالى  ] أثنى [ عمييـ فقد اثنى] كالثناء [  كالكؼ عف الطعف فييـ كالثاء

 ] أمة [ أخرجت ] أخرجت [ منيا قكلو تعالى كنتـ خير امة عمييـ في آيات مف كتابو

عادؿ كالشيء ي األمـ ] األمـ [ ليـ الخيرية عمى سائر اهلل ] فأثبت [ فاثبت (3) لمناس

                                                 
 (. 87( األخبار: أكردىا المؤلؼ في النسخة بالكصؿ، كالصكاب القطع، انظر: مختار الصحاح، ص )  1
ىػ(، كضع حكاشيو: عبد 505د الغزالي الطكسي )المتكفى: ( االقتصاد في االعتقاد، أبك حامد محمد بف محم 2

 (. 131ىػ، ص ) 1424اهلل محمد الخميمي، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى، 
 ٦٦٠آل عمران:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ (  3
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بعباده كما انطككا عميو مف ] أعمـ [  تعالى اعمـ ] ألنو [ شيادة اهلل ليـ بذلؾ النو

      شيد تعالى فييـ بانيـ ] فإذا [ فاذاؿ ال يعمـ ذلؾ غيره تعالى الخيرات كغيرىا ب

       اعتقاد ذلؾ كااليماف] أحد [  كجب عمى كؿ احد األمـ ] األمـ [خير ] بأنيـ [ 

ال [ بو كاال ] كاإليماف [  ] أفَّ [ كالشؾ اف باره [] أخ كاف مكذبا باهلل في اخباره ] كا 

       كرسكلو بو كاف كافرا باجماعاهلل ] أخبر [ ف ارتاب في حقيقة شيء مما اخبرم

كسطا لتككنكا  ] أمة [ اكـ امةقكلو تعالى ككذلؾ جعمن المسمميف كمنيا] بإجماع [ 

كالصحابة في ىذه اآلية كالتي قبميا المشافيكف بيذا الخطاب  (1) شيداء عمى الناس

 ى لساف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حقيقة. عم

  األمـليككنكا شيداء عمى بقية  ككنو تعالى خمقيـ عدكال كخيارا ] إلى [ فانظر الى

نكا اهلل النبي كالذيف آم ] يخزم [ ال يخز ة كمنيا قكلو تعالى يكـيكـ القيام ] األمـ [

اهلل مف  (3)فامنيـ ( 2) بأيمانيـ [] ك  كبايمانيـ أيدييـ ] أيمانيـ [معو نكرىـ يسعى بيف 

اهلل مف  ] فأمنَّيـ [ راض فامنيـسبحانو كرسكلو عنيـ خزيو في ذلؾ اليكـ كماتكا كاهلل 

 االحساف ] كحقائؽ [ كحقايؽ ف ] اإليماف [ريح في مكتيـ عمى كماؿ االيماالخزم ص

ى اهلل عميو اهلل لـ يزؿ راضيا عنيـ ككذلؾ رسكلو صم ] أفَّ [ كفي اف ] اإلحساف [

 كسمـ. 

                                                 

٦٤٨البقرة:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ (  1

.٣التحريم:  چڦ  ڦ  ڄ    ڦ  ڦ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤچ (  2

/  1( فأمنَّيـ: أكردىا في النسخة بيمزة الكصؿ، كالصكاب القطع، انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة، )  3
122 .) 
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( 1)يبايعكنؾ تحت الشجرة  ] إذ [ ى لقد رضي اهلل عف المؤمنيف اذكمنيا قكلو تعال

  كنحك اربعمائة ] ألؼ [ كىـ الؼ ] أكلئؾ [ ؾفصرح اهلل تعالى برضاه عف اكلي

ف العبرة بالكفاة كمف رضي اهلل تعالى عنو ال يمكف مكتو عمى الكفر أل ] أربعمائو [

لمف عمـ مكتو عمى  ] إال [ فبل يقع الرضى منو تعالى اال ] اإلسبلـ [ اإلسبلـمى ع

يخبر  ] أٍف [ مـ مكتو عمى الكفر فبل يمكف افمف عا ] كأمَّا [كام اإلسبلـ ] اإلسبلـ [

كبل مف ىذه اآلية كالتي قبميا في  ] أفَّ [ رضي عنو فعمـ اف ] بأنو [ بانو اهلل تعالى

 يمـز مف االيماف ] إذ [ اذالجاحدكف حتى لمقرآف العزيز ف رد ما زعمو كافتراه الممحدك 

] أنيـ  الذم فيو انيـ ] أفَّ [ بما فيو كقد عممت اف ] اإليماف [بو االيماف] اإليماف [ 

  اهلل ال يخزييـ كانو ] كأفَّ [ عدكؿ خيار كاف ] كأنيـ [ كانيـ األمـ ] األمـ [خير  [

فيك مكذب لما في القرآف كمف كذب بما  رضي عنيـ فمف لـ يصدؽ بذلؾ] كأنو [ 
 كاف كافرا جاحدا مارقا. (2)فيو مما ال يحتمؿ التاكيؿ

] كاألنصار [  مف المياجريف كاالنصار] األكلكف [  كمنيا قكلو كالسابقكف االكلكف
 ( 3)رضي اهلل عنيـ كرضكا عنو ] بإحساف [  كالذيف اتبعكىـ باحساف

كقكلو  (4)نبي حسبؾ اهلل كمف اتبعؾ مف المؤمنيف ال أييا ] أييا [كقكلو تعالى يا 
 ] كأمكاليـ [ مف ديارىـ كامكاليـ ] أخرجكا [ مفقراء المياجريف الذيف خرأجكاتعالى ل

ىـ  ] أكلئؾ [ انا كينصركف اهلل كرسكلو اكليؾيبتغكف فضبل مف ربيـ كرضك 
                                                 

 ٦٣الفتح:  چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ (  1

/  4كصحاح العربية، )  ( التأكيؿ: أكردىا المؤلؼ بدكف ىمزة، كىك خبلؼ الصكاب، انظر: الصحاح تاج المغة 2
1627 .) 

 ٦٠٠التوبة:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ (  3

١٤األنفال:  چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    چ (  4
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 بكف مف ىاجر الييـمف قبميـ يح] كاإليماف [  يمافالدار كاال (1)كالذيف تبؤ الصادقكف 

     كيكثركف عمى انفسيـ ] أكتكا [ جدكف في صدكرىـ حاجة مما اكتكاكال ي] إلييـ [ 
ىـ المفمحكف ] فأكلئؾ [ خصاصة كمف يكؽ شح نفسو فاكلئؾ كلك كاف بيـ ] أنفسيـ [
الذيف  ] كإلخكاننا [ قكلكف ربنا اغفر لنا كالخكاننامف بعدىـ ي[ جاءكا ] كالذيف جاؤا

   ربنا انؾ] آمنكا [  جعؿ في قمكبنا غبل لمذيف امنكاكال ت] باإليماف [  ا بااليمافسبقكن
ـ بو ما كصفيـ اهلل بو في ىذه اآليات تعم (3)فتامؿ  (2)رحيـ ] رءكؼ [ ركؼ ] إنؾ [

 المبتدعة كرماىـ بما ىـ بريئكف منو ] شذكذ [ ضبلؿ مف طعف فييـ مف شذكد
عمى الكفار رحماء  ] أشداء [ كالذيف معو اشداء مد رسكؿ اهللكمنو قكلو تعالى مح

ما اشتممت عميو ىذه  عظيـ ] إلى [ آخر السكرة فانظر الى] إلى [  الى (4) بينيـ

بو في قكلو تعالى قكلو تعالى محمد رسكؿ اهلل جممة مبنية لممشيكد  ] فإف [ اآلية فاف

شييدا ففييا ثناء  ] إلى [ رسكلو باليدل كديف الحؽ الىؿ ] أرسؿ [ ىك الذم ارس

بقكلو كالذيف معو اشداء ] أصحابو [  أصحابوبالثناء عمى  عظيـ عمى رسكلو ثـ ثنى

اهلل بقكـ  ] يأتي [بينيـ كما قاؿ تعالى فسكؼ ياتي عمى الكفار رحماء  ] أشداء [

                                                 
 ( تبؤكا: أكردىا المصنؼ في النسخة ناقصة، كمعنى )تبكأ( اٍلمىكىاف أم نزلو كىأقىاـ ًبًو، انظر: المعجـ الكسيط،  1
 (1  /75 ). 

ۉ   ۉ    ۅۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ (  2

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب      یېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

 - ٣الحشر:  چ پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ 

٦٠ 
 ( فتأمؿ، أكردىا بيمزة الكصؿ كىك غير صحيح لتغير المعنى. 3
 ٢٢الفتح: چ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻچ (  4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

126 

عمى الكافريف يجاىدكف في  ] أعزة [عمى المؤمنيف اعزة ] أذلة [ يحبيـ كيحبكنو اذلة 

 ( 1)  كال يخافكف لكمة الئـ ذلؾ فضؿ اهلل يؤتيو مف يشاء كاهلل كاسع عميـسبيؿ اهلل

يف فكصفيـ اهلل بالشدة كالغمظة عمى الكفار كبالرحمة كالبر كالعطؼ عمى المؤمن

مع   ] األعماؿ [االعماؿ ] بكثرة [عمييـ بكثره  ] أثنى [كالذلة كالخضكع ليـ ثـ اثنى 

 ] بإبتغائيـ [ في فضؿ اهلل كرحمتو بابتغاييـ كسعة الرجاء] اإلخبلص [ االخبلص 

مف في منيـ  ] إذ [يعيـ ال بعضيـ اذ تعالى كعدىـ جم ] كأنو [فضمو كرضكانو كانو 

عظيما ككعد اهلل صدؽ كحؽ ال  ] كأجرنا [الجنس ال لمتبعيض مغفرة كاجرا  لبياف

    بلـ ابفيختمؼ فيو كال يخمؼ ال مبدؿ لكمماتو كىك السميع العميـ انتيى مف ك

 .(2) حجر

ا[] كقاؿ ايضا  في فضؿ الصحابة كثيرة كقد قدمنا  [] كاآلحاديث كاالحاديث  أيضن

 ىذا الكتاب.  ] أكؿ [في اكؿ  (3)معاظميا 

رنا كفي غيرىا كرضاه كيكفييـ شرفا أم شرؼ ثناء اهلل عمييـ في تمؾ اآليات كما ذك

 مف في منيـ لبياف ] إذ [ اذ عالى كعدىـ جميعيـ ال بعضيـت] كأنو [ عنيـ كانو 

                                                 

﮹  ﮺    ﮸ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷چ (  1

٦٤المائدة:  چ﯀  ﯁       ﮿﮻  ﮼  ﮽  ﮾

حرقة عمى أىؿ الرفض كالضبلؿ كالزندقة، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي السعدم ( الصكاعؽ الم 2
ىػ(، تحقيؽ: عبد الرحمف بف عبد اهلل التركي 974األنصارم، شياب الديف شيخ اإلسبلـ، أبك العباس )المتكفى: 

(، باختصار في 604 - 603/  2ىػ، ) 1417األكلى، كامؿ محمد الخراط، مؤسسة الرسالة، لبناف، الطبعة  -
 بعض العبارات.

 ( معظميا كىكذا في الصكاعؽ معظميا 3
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عظيما ككعد اهلل صدؽ كحؽ ال يختمؼ فيو  [] كأجرنا الجنس ال لمتبعيض مغفرة كاجرا 

جميع ما قدمناه مف  ] أفَّ [اتو كىك السميع العميـ فعمـ اف كال يخمؼ ال مبدؿ لكمم

طع الق الكثيرة الشييرة في المقدمة يقتضي ] اآلحاديث [اآليات ىنا كمف االحاديث 

 ]أحد[تعديؿ احد  ] إلى [منيـ مع تعديؿ اهلل لو الى ] أحد [ بتعديميـ كال يحتاج احد 

لك لـ يرد اهلل كرسكلو فييـ شيئا مما ذكرناه ألكجبت الحاؿ  ] أنو [مف الخمؽ عمى انو 

( 1) ببذؿ الميج اإلسبلـ ] اإلسبلـ [اليجرة كالجياد كنصرة  التي كانكا عمييا مف

لمناصحة في الديف كقكة كا كاألكالد ] كاألكالد [كقتؿ اآلباء  مكاؿ [] كاألكاالمكاؿ 

 افضؿ  ] كأنيـ [يميـ كاالعتقاد لنزاىتيـ كانيـ كاليقيف القطع بتعد ] اإليماف [االيماف 

 ] يجيئكف[  بعدىـ كالمعدليف الذيف يجئيكفالجائيف [ ]  ف جميع الجائييفم ] أفضؿ [

شذكذ  ] إال [ ف يعتمد قكلو كلـ يخالؼ فيو االء كممف بعدىـ ىذا مذىب كافة العمما

كال يعكؿ عمييـ  ] إلييـ [فبل يمتفت الييـ  ] كأضمكا [مف المبتدعة الذيف ضمكا كاضمكا 

 ]إذا[شيكخ مسمـ اذا  (3)مف اجؿ( 2) زرعة الرازم ]أبك[عصره ابك  ]إماـ[كقد قاؿ اماـ 

صمى اهلل  رسكؿ اهللحاب [ ] أص أصحابمف  ] أحدنا [رأيت الرجؿ ينتقص احدا 

الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ حؽ ] أفَّ [ زنديؽ كذلؾ اف  ] أنو [عميو كسمـ فاعمـ انو 

                                                 
تييا (، لساف العرب، )  1 ـي اٍلقىٍمًب، كال بقاء لمنٍَّفًس بعد ما تيراؽي ميٍيجى ةي: ) دى  (. 370/  2( الميٍيجى
ف إمامنا ربانينا، متقننا، ( ىك: عبيد اهلل بف عبد الكريـ بف يزيد بف فركخ القرشي المخزكمي، أبك زرعة الرازم، كا 2

ا كعمبلن، كلد سنة ) خبلصن ىػ(، كقد جالس اإلماـ 200حافظنا، مكثرنا، صادقنا، مف أفراد الدىر حفظنا كذكاء كديننا كا 
أحمد بف حنبؿ ككاف يحفظ مائة ألؼ حديث، كيقاؿ: كؿ حديث ال يعرفو أبك زرعة ليس لو أصؿ،تكفي سنة 

 (.4/350(، األعبلـ،)13/65( ، سير أعبلـ النببلء )10/326ىػ(، ينظر:  تاريخ بغداد )264)
: في النسخة بالكصؿ كالصكاب القطع.(  3  أجؿٍّ
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ذلؾ كمو  ] إلينا [الينا ] أدل [ ادل  ] كأنما [القرآف حؽ كما جاء بو حؽ كانما ك 

 الصحابة. 

ككف الجرح بو الكتاب كالسنة في (1)ابطاؿ  ] أراد [اراد  ] إنما [ما فمف جرحيـ ان

   (3)االحؽ  (2) بللة كالكذب كالفساد ىك االقـكالصؽ كالحكـ عميو بالزندقة كالض

 .(4) انتيى

 ] اإلحياء [رضي اهلل عنو في كتابو االحياء الغزالي  ] اإلسبلـ [كقاؿ حجة االسبلـ 

اهلل عز  ] أثنى [ني عمييـ كما اثنى يحسف الظف بجميع الصحابة كيث ] كأٍف [كاف 

فكؿ ذلؾ مما كردت بو  ] أجمعيف [كلو صمى اهلل عميو كسمـ اجمعيف ؿ كرسكج

 جميع ذلؾ مكقنا بو كاف مف اىؿ  كشيدت بو اآلثار فمف اعتقد ] األخبار [االخبار 

السنة كفارؽ رىط الضبللة كحزب البدعة فنساؿ اهلل تعالى ( 1) الحؽ كعصابة ] أىؿ [

                                                 
 (. 219/  1( إبطاؿ: في النسخة بدكف ىمزة، كالصكاب باليمز، انظر: معجـ المغة، )  1
 (. 978/  2( األقكاـ: في النسخة بالكصؿ، كالصحيح القطع، انظر : جميرة المغة، )  2
األحؽ: أكردىا بالكصؿ، كالصكاب القطع، انظر: معجـ الفركؽ المغكية، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف  ( 3

ىػ(، تحقيؽ: الشيخ بيت اهلل بيات، كمؤسسة النشر اإلسبلمي، 395سعيد بف يحيى بف ميراف العسكرم )المتكفى: نحك 
 (. 24ىػ، ص ) 1412، الطبعة األكلى، «قـ»مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بػ 

(، غير عبارة " كأنيـ أفضؿ مف جميع الجائيف بعدىـ كالمعدليف الذيف يجئكف  608 – 607/  2( الصكاعؽ المحرقة، )  4
مف بعدىـ " لـ أجدىا في الصكاعؽ، كينظر كبلـ الرازم في " العكاصـ مف القكاصـ في تحقيؽ مكاقؼ الصحابة بعد كفاة 

العربي المعافرم االشبيمي المالكي )المتكفى: مى اهلل عميو كسمـ "، القاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر بف النبي ص
ىػ(، تحقيؽ كتعميؽ: محب الديف الخطيب رحمو اهلل، كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد، 543

 (. 34/  1) ىػ، 1419سعكدية، الطبعة األكلى، المممكة العربية ال
ابىًة " ينظر: 1 صى ـٍ أىٍىؿي اإٍلً ابىةه، ىي كا ًعصابةن كاًحدةن كًفي كيؿٍّ عىٍصرو ًعصى اري  ( العصابة ىـ الجماعة إذا اٍجتىمىعيكا، كىصى

 (. 26(، القامكس المحيط، ص )  606/  1لساف العرب، ) 
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   ارحـ  ] إنو [كلكافة المسمميف برحمتو انو نا كماؿ اليقيف كحسف الثبات في الديف ل

 .(1) الراحميف ] أرحـ [

 ءحكما ] أبرار [كقاؿ شيخنا الحبيب عبد اهلل بف حسيف بف طاىر فكميـ عدكؿ ابرار 

عمييـ كحذر مف  ] كأثنى [ـ بذلؾ كتاب اهلل كمدحيـ كاثنى شيد لي ] أخيار [اخيار

 .(2) انتيى ذميـ كالكقكع فييـ كزجر عف ذلؾ كشدد كىدد

في كتابو السيرة النبكية كاما  دحبلف مفتي الشافعية ] أحمد [كقاؿ شيخنا السيد احمد 

رضكاف اهلل عمييـ فمحبتيـ مف محبتو صمى اهلل عميو  صحابو ] أصحابو [ا ] كأمَّا [

الكامؿ ىك الذم يحبيـ  ] فالمؤمف [ف تكقيره كبرىـ مف بره فالمكمف كسمـ كتكقيرىـ م

 .(3)اء عمييـ كيحسف الثن كأفعاليـ [] كافعاليـ  ] بأقكاليـ [يقتدم باقكاليـ كيكقرىـ ك 

يجب  ]آخر[ تنبيو اخري كتابو رشفة الصادم بكر بف شياب ف أبك] أبك [كقاؿ السيد 
شريؼ خصكصا تعظيـ البيت ال []أىؿكعمى اىؿ  عمى الناس عمكما ]كيتأكد[كيتاكد

   عميو كسمـ كمحبتيـ جميعا النيـ هلل رسكؿ اهلل صمى ا ]أصحاب[كتكقير اصحاب 
الناس بعد االنبياء  ]أفضؿ[جاؿ الراكية كالدراية كىـ افضؿ نجـك اليداية كر  ] ألنيـ [

لعزيز ككردت اهلل عمييـ في كتابو ا ]أثنى[عمييـ الصبلة كالسبلـ كقد اثنى ] األنبياء [
الصريحة  الصحيحة كجاءت بذلؾ النصكص ] األحاديث [في فضميـ االحاديث 

   اهلل اختار اصحابي ] إفَّ [ كيكفي المنصؼ مف ذلؾ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ اف

                                                 
 (. 93/  1( إحياء عمـك الديف، )  1
 (. 182ىر باعمكم، ص ) ( مجمكع الحبيب عبد اهلل بف حسيف بف طا 2
/  3ىػ، ) 1417( السيرة النبكية، أحمد بف زيني دحبلف، دار القمـ العربي، سكريا، حمب، الطبعة األكلى،  3

314 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

130 

ة كالسبلـ كقكلو عميو الصبل (1) عمى العالميف سكل النبييف كالمرسميف ] أصحابي [
] أحبيـ [ خذكىـ غرضا بعدم فمف احبيـ ال تت [] أصحابي اهلل اهلل في اصحابي 

ييـٍ ]مف ابغضيـ ك  ] أحبيـ [فبحبي احبيـ  ييـٍ ]فببغضي ابغضيـ [ أىٍبغىضى كمف  [ أىٍبغىضى
اهلل كمف  ] آذل [ فقد اذل ] آذاني [كمف اذاني  ] آذاني [فقد اذاني  ] آذاىـ [اذاىـ 
كقكلو صمى  (3(  )2)ركاه الترمذم  ] يأخذه [ياخذه  ] أٍف [اهلل يكشؾ اف  ] آذل [اذل 

  (4) اقتديتـ اىتديتـ ] بأييـ [النجكـ باييـ ك ] أصحابي [ اهلل عميو كسمـ اصحابي
                                                 

(، مف حديث جابر بف  677/  5( ركاه البزار في: مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ كلطائؼ األخبار، )  1
(، كقاؿ الييثمي: رجالو ثقات كفي بعضيـ خبلؼ، 18/ 10الزكائد" لمييثمي )عبداهلل رضي اهلل عنو، "مجمع 

، عبد الحؽ بف عبد «الصحيحة»كالحديث صحح إسناده عبدالحؽ اإلشبيمي في: األحكاـ الشرعية الصغرل 
فى: الرحمف بف عبد اهلل بف الحسيف بف سعيد إبراىيـ األزدم، األندلسي األشبيمي، المعركؼ بابف الخراط )المتك 

جميكرية مصر العربية، مكتبة العمـ،  -ىػ(، تحقيؽ: أـ محمد بنت أحمد اليميس، مكتبة ابف تيمية، القاىرة  581
 (.905ـ، ص )1993 -ىػ 1413المممكة العربية السعكدية، الطبعة األكلى،  -جدة 

كد سنة عشر ( ىك: محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى السممي البكغي الترمذم، أبك عيسى كلد في حد 2
كمائتيف يعد مف أئمة عمماء الحديث كحفاظو، كىك تمميذ البخارم كزميمو في بعض شيكخو، أشير تصانيفو: 

سنة تسع كسبعيف  -رحمو اهلل -"الجامع الصحيح" أحد الكتب الستة، عمي الترمذم في آخر حياتو، كتكفي
(، 678/ 3(، ميزاف االعتداؿ، )270/ 13كمائتيف مف اليجرة، كقيؿ غير ذلؾ، ينظر:سير أعبلـ النببلء، )

 (.174/ 2شذرات الذىب، ) 
( ) كتاب إخباره 7256( برقـ: )244/  16( أخرجو ابف حباف في: اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف، ) 3

صمى اهلل عميو كسمـ عف مناقب الصحابة رجاليـ كنسائيـ بذكر أسمائيـ رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف ، ذكر الزجر 
/  6)، نقص ( كالترمذم في الجامع الكبيرتخاذ المرء أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ غرضا بالتعف ا
( ) أبكاب المناقب عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ. ، باب فيمف سب أصحاب النبي 3862( برقـ: )179

() أكؿ مسند  16803ـ: ) ( برق357/ 27صمى اهلل عميو كسمـ ( كأحمد في: مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، )
كالبخارم  ي عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ (المدنييف رضي اهلل عنيـ أجمعيف ، حديث عبد اهلل بف مغفؿ المزن

 (، كقاؿ: "فيو نظر". 389(، برقـ: )131/ 1/ 5في التاريخ الكبير، ) 
اهلل بف محمد بف عبد البر بف  ( أخرجو ابف عبد البر في: جامع بياف العمـ كفضمو، أبك عمر يكسؼ بف عبد 4

ىػ(، تحقيؽ: أبي األشباؿ الزىيرم، دار ابف الجكزم، المممكة العربية 463عاصـ النمرم القرطبي )المتكفى: 
(، كابف حـز في: اإلحكاـ في أصكؿ   1684( ، برقـ: )898/ 2ىػ، )1414السعكدية، الطبعة األكلى، 

ىػ(، تحقيؽ: 456حـز األندلسي القرطبي الظاىرم )المتكفى:  األحكاـ، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف
( ، كبلىما مف طريؽ سبلـ بف سميـ عف الحارث 82/ 6الشيخ أحمد محمد شاكر، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، )

بف غصيف عف األعمش عف أبي سفياف عف جابر مرفكعا. قاؿ ابف عبد البر: "ىذا إسناد ال تقـك بو حجة ألف 
" فركاية ساقطة". ثـ ساؽ الحديث  الحارث بف : " كأما الركاية: "أصحابي كالنجـك غصيف مجيكؿ". كقاؿ ابف حـز
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    فك الذم بيده لك انفؽ ] أصحابي [هلل عميو كسمـ ال تسبكا اصحابي كقكلو صمى ا
كال  ] أحدىـ [ذىبا ما بمي مد احدىـ  ] أحٍد [مثؿ احد  ] أحدكـ [احدكـ  ] أنفؽ [
 .(1)نصيفو 

مف  (2)ث الياس يو في ىذا الحديزرعة العراقي رحمة اهلل عم ] أبك [كقاؿ الكلي ابك 

اف ىذا المفركض مف ممؾ في الفضؿ ف ] أحدىـ [بمكغ مف بعدىـ مرتبة احدىـ 

 ] ألحد [ا محاؿ في العادة لـ يتفؽ الحد ذىب ] أحٍد [بقدر احد  ] اإلنساف [االنساف 

نفاقو [كانفاقو  ] ألحد [مف الخمؽ كبتقدير كقكعو الحد   في طريؽ الخير ال يبمي ] كا 

تصدؽ بنصؼ مد مف  ] إذا [صحابة اذا الثكاب المرتب عميو ثكاب الكاحد مف ال

 (3)كذا ككذا انصاؼ  ] أنفؽ [الكاحد منيـ قد انفؽ  ] أفَّ [كمف المعمـك اف شعير 

 (1) انتيى( 4) في سبيؿ اهلل ] أمداد [امداد 

                                                                                                                                            

بسنده ثـ قاؿ: "أبك سفياف ضعيؼ، كالحارث بف غصيف ىذا ىك أبك كىب الثقفي، كسبلـ بف سميماف يركم 
ببليا مركيات جعفر األحاديث المكضكعة، كىذا منيا ببل شؾ"، كذكره الحافظ الذىبي في "الميزاف" ضمف 

 (.118/ 2القاضي، )
 ( أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب المناقب، باب قكؿ النًَّبٌي صمى اهلل عميو كسمـ: "لك كنت متخذنا خميبلن"  1
ى رسكؿ اهلل صمى اهلل (، كمسمـ في المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إل3673( برقـ: ) 8/ 5) 

/ 4)  -رضي اهلل عنيـ  -، باب تحريـ سب الصحابة -رضي اهلل عنيـ  -ئؿ الصحابة كتاب فضا عميو كسمـ،
 (، مف حديث أبي سعيد الخدرم رضي اهلل عنو.2541( برقـ: ) 1967

 (. 238/  1( اليأس: أكردىا المصنؼ بدكف اليمز فتغير المعنى، انظر: جميرة المغة، )  2
 (. 856/  1نظر: القامكس المحيط، ) ( أنصاؼ: في النسخة بدكف ىمزة كىك غمط، ا 3
( نسب المؤلؼ ىذه العبارة إلى أبي زرعة نقبلن عف ابف شياب في رشفة الصادم كقد بحثت عنيا فمـ أجدىا إال  4

في فتاكل الرممي كلـ ينسبيا إلى أبي زرعة، ينظر: فتاكل الرممي، شياب الديف أحمد بف حمزة األنصارم الرممي 
ىػ(، جمعيا: ابنو، شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي 957الشافعي )المتكفى: 

 (. 248/  4ىػ(، المكتبة اإلسبلمية، ) 1004)المتكفى: 
 (. 175 - 173( رشفة الصادم، )  1
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 ]فضائؿ[يؿ شياب كمع ىذا فمكؿ منيـ فضا بكر بف ] أبك [أبكقاؿ السيد  ]أٍف [ الى

يجب ( 1)ف اهلل عمييـ عدكؿ كثقات كامنا تخصو التكجد في غيره ككؿ الصحابة رضكا

 .(2) احتراميـ كبرىـ كاعتقادىـ كحسف الثناء عمييـ انتيى مف رشفة الصادم

كقاؿ الشيخ ابف حجر رحمو اهلل في كتابو تطيير الجناف ما لفظو مقدمة يجب عميؾ 

تحب  ] أٍف [القمب مف محبة اهلل كرسكلو اف  ] الممتم  [ المسمـ الممتمي ] أييا [اييا 

اهلل تعالى  [] فإف ؾ محمد صمى اهلل عميو كسمـ فاف نبي أصحاب ] أصحاب [جميع 

ره صمى اهلل عميو كسمـ امتف عمييـ بمنة لـ يشاركيـ غيرىـ فييا كىي حمكؿ نظ

كعظيـ استعدادىـ  ليـ بما قطع غيرىـ مف المحكؽ بيـ في باىر كماليـ( 3)كامداده 

كميـ عدكؿ كما اطبؽ  ] أنيـ [تعتقد انيـ  ] كأٍف [ كسعة عمكميـ كحقيقة كراثتيـ كاف

هلل السمؼ كالخمؼ كما حكي عف ىفكات لبعضيـ كفرىا ا] أئمة [ أيمة  ] أطبؽ [

 []كبإكثاركباكثار  اهلل عنيـ كرضكا عنو رضي ] قائبلن [تعالى عنيـ بقكلو عز قايبل 

هلل عميو كسمـ ليـ كنييو عف انتقاصيـ كترتيبو الكعيد الشديد عمى مدحو صمى ا

االمة  ] إلى [منيـ مف غير تفصيؿ مع ككنو في مقاـ ما نزؿ الى  [] أحٍد حد نقص ا

                                                 
اًفظ الحارس كالمأمكف كىمف يتى  1 لَّى رقابة ( كأمناء: في النسخة بدكف ىمز عمى آخرىا كىك خطأ، كاأٍلميف: اٍلحى كى

مىٍيًو، انظر: المعجـ الكسيط، )  افظىة عى  (. 28/  1شىٍيء أىك اٍلميحى
 (. 183( رشفة الصادم، )  2
مداده: أثبتيا المؤلؼ بدكف اليمزة، كالصحيح بيا، انظر: لساف العرب، )  3  (. 398/  3( كا 
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جماؿ انتيى مف المراد العمـك لما ساغ ذلؾ اال ] أفَّ [مف ربيـ فمكال اف  ] األمة [

 (1)كتاب تطيير الجناف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ثبات الحؽ عمي، ابف حجر ( تطيير الجناف كالمساف عف ثمب معاكية بف أبي سفياف مع المدح الجمي  1 كا 

ىػ، ص 1413الييتمي، تحقيؽ: أبك عبد الرحمف المصرم األثرم، دار الصحابة لمتراث بطنطا، الطبعة األكلى، 
 (30 .) 
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 :بحث الثالثالم
في ذكر الوعيد الشديد عمى من يبغض أحًدا من 

 الصحابة.
 وفيو مطمبان:

المطمب األول: كّلم عمماء اإلسّلم في ذكر الوعيد 
 الشديد عمى من يبغض أحًدا من الصحابة.

المطمب الثاني: كّلم عمماء حضرموت في ذكر الوعيد 
 .الشديد عمى من يبغض أحًدا من الصحابة
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 :ولالمطمب األ 

 كّلم عمماء اإلسّلم في ذكر الوعيد الشديد عمى من يبغض أحًدا من الصحابة.

مف  ] أحدنا [لكعيد الشديد عمى مف يبغض احدا الفصؿ الحادم عشر في ذكر ا

 سبو. ] أك [انتقصو اك  ] أك [ الصحابة اك

بكا هلل عميو كسمـ ال تسفي كتابو الشفاء قاؿ رسكؿ اهلل صمى ا (1)قاؿ القاضي عياض

 ] أجمعيف [اهلل كالمبلئكة كالناس اجمعيف  فمف سبيـ فعميو لعنة ] أصحابي [اصحابي

  (3( )2) ال يقبؿ اهلل منو صرفا كال عدال يـك القيامة

ال يذكر  ] كأٍف [شياب في كتابو رشفة الصادم كاف بكر بف  ] أبك [كقاؿ السيد ابك 

بؿ يذكر حسناتيـ  ] أمرنا [ا عميو امر  (1) منيـ بسكء كال يغمصأحدا ] أحدنا [ 

                                                 
( ىك: عياض بف مكسى بف عياض بف عمرك بف مكسى بف عياض اليحصبي السبتي األندلسي الغرناطي  1

لـ يأخذ العمـ في الصغر لكنو جد في طمبو حتى بمي شيكخو  ىػ(،476المالكي، كلد في منتصؼ شعباف سنة )
المائة، مف مؤلفاتو: كفاء الكفاء بأخبار دار المصطفى حقكؽ المصطفى، مشارؽ األنكار، شرح صحيح مسمـ، 

ىػ(، 544الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى، ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ، اإللماع، كغيرىا، تكفى بمراكش سنة )
( البداية كالنياية، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم 212/ 20أعبلـ النببلء، ) ينظر سير

 12ىػ، ) 1408ىػ(، تحقيؽ: عمي شيرم، دار إحياء التراث العربي، الطبعة األكلى 774ثـ الدمشقي )المتكفى: 
 (.483/  3(، كفيات األعياف، ) 280/ 

، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني ( أخرجو أحمد في فضائؿ الصحابة 2
ىػ، 1403بيركت، الطبعة األكلى،  -ىػ(، تحقيؽ:د. كصي اهلل محمد عباس، مؤسسة الرسالة 241)المتكفى: 

( ) كتاب معرفة الصحابة رضي 6719( برقـ: )632/  3(، أخرجو الحاكـ في "مستدركو" )8( برقـ: )52/ 1)
 ( 349( برقـ: )140/  17عنيـ ، لعنة اهلل عمى مف سب أصحاب النبي ( كالطبراني في "الكبير" ) اهلل تعالى

( ) باب األلؼ، 456( برقـ: )144/  1) باب العيف ، عكيـ بف ساعدة األنصارم (، كالطبراني في "األكسط" )
(،: " ركاه  16387قـ: ) (، بر  17/  10أحمد بف خميد الحمبي (، كقاؿ الييثمي في " مجمع الزكائد " ) 

 الطبراني، كفيو مف لـ أعرفو ".
( الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى، عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي، أبك الفضؿ  3

 (. 651/  2ىػ، ) 1407ىػ(، دار الفيحاء عماف، الطبعة الثانية، 544)المتكفى: 
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ذلؾ كما قاؿ عميو  ] كراء [كحميد سيرىـ كيسكت عما كرا  ] كفضائميـ [كفضايميـ 

 ( 3( )2) فامسككا] أصحابي [ ذكر اصحابي  ] إذا [ اذا الصبلة كالسبلـ

ا [كينبغي ايضا   شكؿ عمينا مما شجر بينيـ باحسف ما ي ] تأكيؿ [تاكيؿ  ] أيضن

 مفركغ منو ] أمر [ ذلؾ امر  ] ألف [الف  ] التأكيبلت [يبلت التاك  ] بأحسف [

كجيمة الركاة كضبلؿ الشيعة  ] المؤرخيف [المكرخيف  ] أخبار [كاالضراب عف اخبار

ثبات [منيـ كاثبات  ] أحد [احد  كالمبتدعيف القادحة في جتياد اال] أجر [ اجر ] كا 

كذلؾ ىك  ] إليو [اليو  [ أدَّاه]ما اداه باجتياده في ] إصابتو [لكؿ منيـ كاعتقاد اصابتو 

 ] أحسف [اهلل تعالى ببل ريب كما احسف  [ إٍف شاء]كىك الحؽ انشاء  ]األسمـ[االسمـ 

رحمة اهلل عميو في ( 4) سعيد البكصيرم ] أبك [أبك ] اإلماـ [ما قالو في ىمزيتو االماـ 

* كصكاب ككميـ  ذك اجتياد ] أحكامو [كميـ في احكامو حقيـ رضي اهلل عنيـ 

                                                                                                                                            
لىـٍ  1 قَّرىه كاٍستىٍصغىره كى و: ) حى  (. 61/  7يىرىهي شىٍيئنا (، لساف العرب، )  ( غىمىصى
(، مف حديث عبد اهلل بف مسعكد، كقاؿ المناكم: 1427( برقـ: )96/  2( أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير ) 2

) قاؿ الحافظ العراقي في سنده ضعيؼ، كقاؿ الييثمي فيو يزيد ابف ربيعة ضعيؼ، كقاؿ ابف رجب: ركم مف 
اؿ( ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف كجكه في أسانيدىا مق

ىػ(، دار الكتب العممية 1031تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )المتكفى: 
لرحمف بف أبي بكر، (، كأكرده السيكطي في جمع الجكامع أك الجامع الكبير، عبد ا447/ 1لبناف، )  –بيركت 

 (،  1/209دكف معمكمات،  كرمز لو بالحسف، ) ػىػ( ب911جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى: 
 (. 1962رقـ: )ػب
 (. 18/  12( فأمسككا: في النسخة بيمزة الكصؿ، كالصكاب القطع، انظر: لساف العرب، )  3
المصرم، شرؼ الديف، أبك عبد اهلل، نسبة  ( ىك: محمد بف سعيد بف حمَّاد بف عبد اهلل الصنياجي البكصيرم 4

صمى اهلل عميو  -ىػ( ، كاف أغمب شعره في مديح النبي 608إلى بكصير مف قرل بني سكيؼ بمصر، كلد سنة )
ىػ( ينظر: معجـ  696عمى طريقة الصكفية، مف أشير قصائده البردة كاليمزية كالرائية، تكفي سنة ) -كسمـ 

 (.10/ 28المؤلفيف، )
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 ]إلييـ[الييـ  (2) يخطى ] فأنى[ضي اهلل عنيـ كرضكا عنو * فانى ر ( 1)اكفاء

كقاؿ (4) بكر بف شياب ] أبك [لنقؿ مف رشفة الصادم لمسيد ابك انتيى ا( 3)خطاء

ا [ ايضا الذنكب ما لفظو  ] كبائر [لنافع في عدد كباير في كتابو الترياؽ ا ] أيضن

         اهلل عميو كسمـ التسبكا اصحابياف اهلل عمييـ قاؿ صمى فمنيا سب الصحابة رضك 

  (5) ركاه الشيخاف ] أصحابي [

انتيى ( 6) ] أصحابي [مف اصحابي  ] أحدنا [اؿ في حديث مسمـ ال تسبكا احدا كق

  (7) مف الترياؽ

 في كتابو النصائح كقاؿ العارؼ باهلل الحبيب عبد اهلل بف عمكم الحداد رضي اهلل عنو

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  ] أصحاب [يعتقد فضؿ اصحاب  ] كأٍف [الدينية كاف 

ال يجكز سبيـ كال  ] أمناء [امنا  ] أخيار [عدكؿ اخيار  ] كأنيـ [كترتيبيـ كانيـ 

 .(8) منيـ انتيى ] أحد [القدح في احد 

                                                 
 (. 50/  1فاء: أكردىا المصنؼ بدكف ىمزة، كالصكاب باليمزة، انظر: القامكس المحيط، ) ( أكً  1
 ( في اليمزية " يخطك "  2
 ( قصيدة اليمزية في مدح خير البرية، عبد اهلل محمد البكصيرم، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ص  3
 (25 .) 

 (. 184 - 183( رشفة الصادم، )  4

 .( 131ص )  ريجو( تقدـ تخ 5
ابىًة رىًضيى اهللي  6 حى ، بىابي تىٍحًريـً سىبٍّ الصَّ ـٍ ٍنيي ابىًة رىًضيى اهللي تىعىالىى عى حى اًئًؿ الصَّ ،) ( ركاه مسمـ،  كتاب فىضى ـٍ ٍنيي /  4 عى

 (. 2541) ( برقـ: 1967
 (.1/276( الترياؽ النافع، ) 7
ف عمكم بف محمد بف أحمد الحداد، دار الحاكم لمطباعة ( النصائح الدينية كالكصايا اإليمانية، عبد اهلل ب 8

 (.419ىػ، ص )1418كالنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية، 
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)كركم عف ابف عباس
1
هلل باالستغفار ا ] أمر [قاؿ امر  ] أنو [نو رضي اهلل عنيما ا (

     ] أنيـ [اهلل عميو كسمـ كىك يعمـ انيـ  محمد صمى ] ألصحاب [الصحاب 

 .(3) (2) يقتمكف

   امركا  ] أختي [ ( رضي اهلل عنيا يا ابف اختي5) ( قالت لي عائشة4) كقاؿ عركة

كفي صحيح مسمـ عف  (6)النبي فسبكىـ ] ألصحاب [باالستغفار الصحاب  ] أمركا [

  يتناكلكف اصحاب (2)اناسا  ] إفَّ [قاؿ قيؿ لعائشة اف  (1)عبد اهللجابر بف 

                                                 
( ىك: عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب، كلد قبؿ اليجرة بثبلث سنكات، مف مشاىير عمماء الصحابة في عمـ التفسير  1

ىػ( بالطائؼ، انظر: 68 في الديف كيعممو التأكيؿ، تكفي سنة ) لو بأف يفقو اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ  -لدعكة النبي 
 (.242/ 5(، تيذيب التيذيب، )  130/  6اإلصابة، ) 

 ( في الركاية : " سيقتتمكف ". 2
ىػ(، تحقيؽ: الدكتكر عبد اهلل بف 360( الشريعة، أبك بكر محمد بف الحسيف بف عبد اهلل اآلجيرٍّمي البغدادم )المتكفى:  3

 (.1980(، برقـ ) 2492/  5ىػ، )  1420بف سميماف الدميجي، دار الكطف، الرياض، السعكدية، الطبعة الثانية،  عمر
ىػ(،أحد الفقياء السبعة، ركل عف كثير 23كلد سنة ) -أبك عبد اهلل-( ىك: عركه بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدم  4

ىػ(، انظر ترجمتو في: تيذيب  101-91ختمؼ في كفاتو مف سنة ) مف الصحابة، كىك تابعي ثقة، سكف العقيؽ، كقد ا
 ( . 421/  4(، سير أعبلـ النببلء، ) 182-5/178(، طبقات ابف سعد،)185-7/180التيذيب،)

حدل أميات المؤمنيف،  5 ( ىي السيدة: عائشة بنت أبي بكر الصديؽ، زكج النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كأشير نسائو، كا 
اف بنت عامر بف عكيمر الكنانية، كلدت بعد المبعث بأربع سنيف أك خمس تزكجيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ كأميا أـ ركم

كىي بنت ست، كقيؿ سبع كيجمع بأنيا كانت أكممت السادسة كدخمت السابعة، كدخؿ بيا كىي بنت تسع ككاف دخكلو بيا 
، ككانت أحب أزكاجو إليو، كىي المبرأة مف فكؽ سبع سمكات في شكاؿ في السنة األكلى، كقيؿ في السنة الثانية مف اليجرة

رضي اهلل عنيا كعف أبييا، ككانت تٌكنى بأـ عبد اهلل، كناىا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بابف اختيا عبد اهلل بف الزبير، 
سكاىا، ككانت أعمـ نساء النبي  كلـ يتزكج رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بكرنا غيرىا، كلـ ينزؿ عميو الكحي في لحاؼ امرأة

صمى اهلل عميو كسمـ بؿ ىي أعمـ النساء عمى اإلطبلؽ، كاف األكابر مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ يرجعكف إلى 
عنيا سنة قكليا كيستفتكنيا، تكفي النبي صمى اهلل عميو كسمـ كىي في الثامنة عشر مف عمرىا، ككانت كفاتيا رضي اهلل 

ليمة الثبلثاء السابع عشر مف رمضاف، كصمى عمييا أبك ىريرة رضي اهلل عنو كعنيا كعف  ثماف كخمسيف
(، أسد الغابة في 42-38/ 13الصحابة أجمعيف، كمناقبيا رضي اهلل عنيا كثيرة مشيكرة، ينظر: اإلصابة،)

الشيباني الجزرم،  معرفة الصحابة، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد
عادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب  -ىػ(، تحقيؽ: عمي محمد معكض 630عز الديف ابف األثير )المتكفى: 

 (.186/  7ىػ ،) 1415العممية، الطبعة األكلى، 
: ( ، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركى  3022(، برقـ: )  2317/  4(، )  15( صحيح مسمـ، كتاب التٍَّفًسيًر، باب )  6 ةى، عىٍف أىًبيًو، قىاؿى

مَّـى فىسىبيكىيـٍ »قىالىٍت ًلي عىاًئشىةي: يىا اٍبفى أيٍخًتي  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًب النًَّبيٍّ صى كا أًلىٍصحى كا أىٍف يىٍستىٍغًفري  «..أيًمري
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 (4)كعمر ( 3) ] أبا بكر [صمى اهلل عميو كسمـ حتى ابابكر رسكؿ اهلل  ]أصحاب[

ال  ] أٍف [اهلل اف  ] فأحب [مف ىذا انقطع عنيـ العمؿ فاحب  فقالت كما تعجبكف

 .(5) ] األجر [يقطع عنيـ االجر

 محمد فاف اهلل قد  ] أصحاب [رضي اهلل عنيما ال تسبكا اصحاب كقاؿ ابف عباس 

 

                                                                                                                                            
يو كسمـ، ككنيتو أبك عبد ( ىك: جابر بف عبد اهلل بف عمرك بف حراـ السممي األنصارم، شيد بدرنا مع النبي صمى اهلل عم 1

اهلل، قيؿ شيد العقبة مع أبيو، كاف مف المكثريف في الركاية عف النبي صٌمى اهلل عميو كسٌمـ، مات سنة ثماف أك تسع 
(، 213/ 1كسبعيف بعد أٍف عمي ككاف لو أربع كتسعكف سنة كقيؿ ىك آخر مف مات في المدينة، ينظر: اإلصابة، ) 

 (.307/ 1(، أسد الغابة، )220 - 219/ 1االستيعاب، )
2  ( ،  (. 6792/  10( أناسنا: في النسخة بدكف ىمزة، كالصحيح إثباتيا، انظر: شمس العمـك
( ىك: عبد اهلل بف عثماف بف عامر بف عمرك بف كعب بف سعد بف تيـ بف مرة بف كعب بف لؤم بف غالب القرشي  3

 عميو كسمـ في مرة بف كعب، كأـ الصديؽ أـ الخير سممى بنت التميمي، أبك بكر، يجتمع نسبو مع نسب النبي صمى اهلل
صخر بف عامر بف كعب بف سعد بف تيـ بف مرة بنت عـ أبيو، كأبكه أبك قحافة عثماف بف عامر بف عمرك، كىما 
صحابياف رضكاف اهلل عمييما أجمعيف، لقب بالصديؽ لسبقو إلى تصديؽ النبي صمى اهلل عميو كسمـ، صحب النبي صمى 

هلل عميو كسمـ قبؿ البعثة، كسبؽ إلى اإليماف بو، كاستمر معو طكؿ إقامتو بمكة، كرافقو في اليجرة، كفي الغار، كفي ا
المشاىد كميا، إلى أٍف مات، ككانت الراية معو يـك تبكؾ، كحج بالناس كرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حي سنة تسع، 

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كقد دؿَّ عمى أنو أفضؿ األمة بعد النبي  ككاف خميفتو مف بعده، كلقبو المسممكف خميفة
جماع المسمميف، تكفي سنة ) ىػ(، ينظر ترجمتو في:  اإلصابة في تمييز 13صمى اهلل عميو كسمـ الكتاب كالسنة كا 

ابىة، )18/ 4(،  ااًلٍسًتيعىاب، )2/333الصحابة، )  حى  (.205/ 3(، كىأسد الغابة ًفي معرفىة الصَّ
( ىك: عمر بف الخطاب بف نفيؿ بف عبد العزل بف رباح بف عبد اهلل بف قرط بف رزاح بف عدم بف كعب بف لؤم بف  4

غالب، يجتمع مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ في كعب، كأـ عمر، حنتمة بنت ىاشـ بف المغيرة ابنة عـ أبي جيؿ كالحارث 
اإلسبلـ، كأفضؿ الناس عمى اإلطبلؽ بعد األنبياء كأبي بكر، كبإسبلمو  ابني ىشاـ بف المغيرة، كىك أحد السابقيف إلى

رضي اهلل عنو ظير ديف اإلسبلـ كعمت كممة اإليماف، ككاف عند البعثة النبكية شديدنا عمى المسمميف، كلما دخؿ في 
ا ليـ مف  ا عمى المسمميف كفرجن ات شييدنا، طعنو أبك الضيؽ، كىك أكؿ مف جير باإلسبلـ، ماإلسبلـ كاف إسبلمو فتحن

صمى اهلل عميو  -لؤلؤة في المسجد، سنة ثبلث كعشريف، كدفف في الحجرة النبكية، بجنب أبى بكر، مع النبي 
 (.1/5(، تذكرة الحفاظ لمذىبي،)2/511، ينظر: اإلصابة، ) -كسمـ 

ت المبارؾ بف محمد بف محمد ( اليكجد عند مسمـ كىك في: جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، مجد الديف أبك السعادا 5
ىػ(، تحقيؽ : عبد القادر األرنؤكط، التتمة تحقيؽ 606بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير )المتكفى : 

(، 6366( برقـ: )  554/  8ـ، ) 1972بشير عيكف، مكتبة الحمكاني، مطبعة المبلح، مكتبة دار البياف، الطبعة األكلى، 
 طبعة دار الكتب العممية[. -ىذا األثر مف زيادات رزيف، لـ أىتد إليو، ]تعميؽ أيمف صالح شعباف  كقاؿ المحقؽ
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 .(1)باالستغفار ليـ  ] أمرنا [امرنا 

قاؿ ال تسبكا  ] أنو [انو  (3)عف عبد اهلل بف عمر ( 2) كعف عبد الرحمف بف ميدم

 عميو يعني مع النبي صمى اهلل ] أحدىـ [محمد فممقاـ احدىـ  ] أصحاب [اصحاب 

 .(4) سنة ] أربعيف [اربعيف  ] أحدكـ [ؿ احدكـ كسمـ خير مف عم

عميو كسمـ اهلل كمف كتاب الشفاء لمقاضي عياض رحمو اهلل قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل 

فبحبي  ] أحبيـ [ تتخذكىـ غرضا بعدم فمف احبيـ ال ] أصحابي [اهلل في اصحابي 

كمف  ] أبغضيـ [ابغضيـ  فببغضي ] أبغضيـ [كمف ابغضيـ  ] أحبيـ [احبيـ 

اهلل كمف  ] آذل [فقد اذل  ] آذاني [كمف اذاني  ] آذاني [فقد اذاني  ] آذاىـ [اذاىـ 

 (.5) ] يأخذه [ياخذه  ] أفٌٍ [اهلل يكشؾ اف  ] آذل [ اذل

                                                 
 (. 18( ، برقـ: ) 59/ 1( فضائؿ الصحابة، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، ) 1
ىػ(، ككاف مف كبار أئمة السمؼ، 135لد سنة)( ىك: عبد الٌرحمف بف ميدم بف حساف العنبرم، أبك سعيد البصرم، ك  2

ىػ(، ينظر: الطبقات الكبرل البف 198كمف أئمة الحديث الثقات المتقنيف، كمف أىؿ الكرع كالصبلح، تكفي بالبصرة سنة)
 (.192/ 9(، سير أعبلـ النيبىبلء، )3/ 9(، حمية األكلياء ألبي نعيـ، )218/ 7سعد، )

أسمـ مع أبيو صغيرا، كىك لـ يبمي الحمـ كلـ يشيد بدرا  -أبك عبد الرحمف-خطاب القرشي ( ىك: عبد اهلل بف عمر بف ال 3
لصغر سنو، كأكؿ مشاىده الخندؽ كشيد غزكة مؤتة مع جعفر بف أبي طالب رضي اهلل عنيـ جميعا، كشيد اليرمكؾ كفتح 

 ىػ (، ينظر: اإلصابة، 73ة ) بمكة سنىػ( كىك آخر صحابي تكفي 73مصر كأفريقية، تكفي عبد اهلل بف عمر سنة )
 (.239-203/ 3(، سير أعبلـ النببلء، )231، 227/ 3(، أسد الغابة البف األثير، ) 150/  5) 

 (. 20( ، برقـ: ) 60/ 1( فضائؿ الصحابة لئلماـ أحمد، ) 4
 (. 651/  2( الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى، )  5
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فانو يج  قـك في اخر  ] أصحابي [هلل عميو كسمـ ال تسبكا اصحابي كقاؿ صمى ا

كا عمييـ كال تصمكا معيـ فبل تصم ] أصحابي [الزماف يسبكف اصحابي  ]آخر[

 .(1) الحديث

 مف اصحاب  ] أحدنا [مف شتـ احدا مالؾ رضي اهلل عنو  ] اإلماـ [كقاؿ االماـ 

اك  (2) عثماف ] أك [بكر كعمر اك  ] أبا [النبي صمى اهلل عميو كسمـ ابا  ] أصحاب [

 كاف  ؿ كانكا عمى ضبلؿ ككفر قتؿعمر بف العاص فاف قا] أك [ معاكية اك  ] أك [

ٍف [  (.1) شتميـ بغير ىذا مف مشاتمة الناس نكؿ نكاال شديدا ] كا 
                                                 

ؿ البغدادم الحنبمي )المتكفى: ( أخرجو الخبلؿ في السنة، أبك بكر أحمد بف م 1 ىػ(، 311حمد بف ىاركف بف يزيد الخىبلَّ
(، الكفاية في عمـ 769( برقـ: )483/ 2ىػ ، )1410الرياض، الطبعة األكلى،  -تحقيؽ: د. عطية الزىراني، دار الراية 

ػ(، تحقيؽ: أبك عبداهلل ى463الركاية، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم )المتكفى: 
( مف حديث أنس، كذكره ابف الجكزم في: 48المدينة المنكرة، ص ) -السكرقي ، إبراىيـ حمدم المدني، المكتبة العممية 

العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية، عبد الرحمف بف عمي بف الجكزم، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى ، 
 كقاؿ: )قاؿ ابف حباف: خبر باطؿ ال أصؿ لو(.(، 168/ 1ىػ، )1403

( ىك: عثماف بف عفاف بف أبي العاص بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف قصي بف كبلب بف مرة بف كعب بف  2
لؤم بف غالب بف فير، يكنى أبا عمرك كيقاؿ أبا عبد اهلل، يجتمع مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ في عبد مناؼ، كأمو 

نيا أركل بنت كريز بف ربيعة بف حبيب بف عبد شمس، كقد أسممت رضي اهلل عنيا كماتت عمى اإلسبلـ كليا رضي اهلل ع
صحبة رضي اهلل عنيا، كأما كالده فإنو مات في الجاىمية، كىك أحد العشرة المشيكد ليـ بالجنة، كأحد الستة أصحاب 

تعينت فيو بإجماع المياجريف كاألنصار رضي اهلل عنيـ، الشكرل، كأحد الثبلثة الذيف خمصت ليـ الخبلفة مف الستة، ثـ 
فكاف ثالث الخمفاء الراشديف، كاألئمة الميدييف، المأمكر باتباعيـ كاالقتداء بيـ ككاف رضي اهلل عنو مف السابقيف األكليف 

ثـ عاد إلى مكة إلى اإلسبلـ، كىاجر إلى الحبشة أكؿ الناس كمعو زكجتو رقية بنت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، 
كىاجر إلى المدينة، فمما كانت كقعة بدر اشتغؿ بتمريض ابنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كأقاـ بسببيا في المدينة، 
كضرب لو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بسيمو كأجره فييا، فيك معدكد فيمف شيدىا فمما تكفيت زٌكجو رسكؿ اهلل صمى 

كمثـك كلذلؾ لقب بذم النكريف ألنو تزكج ابنتي نبي كاحدة بعد كاحدة ، كشيد الخندؽ كالحديبية  اهلل عميو كسمـ بأختيا أـ
كبايع عنو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يكمئذ بإحدل يديو، كشيد خيبر، كعمرة القضاء، كحضر الفتح كىكازف كالطائؼ 

مـ فأحسف صحبتو، كتكفي كىك عنو راض، اٍستٍشيد كغزكة تبكؾ، كجيز جيش العسرة، صحب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كس
ة، بعد عيد اأٍلىٍضحىى سنة ) فىتو اٍثنىتىٍي عشرىة سنة، ينظر:  االستيعاب، )35ًفي ًذم اٍلحجَّ كىانىت ًخبلى (، 84-3/69ىػ(، كى

 (.2/455(، اإلصابة، )7/217البداية كالنياية البف كثير، )
زكاكم، تحقيؽ: الطاىر محمد الدرديرم، مكتبة طيبة بالمدينة، الطبعة ( مناقب اإلماـ مالؾ بف أنس، لمقاضي ال 1

 (.143ىػ، )ص 1411األكلى 
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 ] أفَّ [اف  ] أحد [ابو تطيير الجناف كال يشؾ احد كقاؿ الشيخ ابف حجر في كت

نسبا كقربا منو صمى اهلل عميو كسمـ ] أكابرىـ [ عاكية رضي اهلل عنو مف اكابرىـ م

عميؾ فكجبت محبتو ليذه االمكر  كعمما كحمما كما سيتضح ذلؾ كمو مما سيتمى

 ] اإلسبلـ [فمنيا شرؼ االسبلـ  ] باإلجماع [التي اتصؼ بيا باالجماع  ]األمكر[

كشرؼ الصحبة كشرؼ النسب كشرؼ مصاىرتو لو صمى اهلل عميو كسمـ المستمزمة 

مو بدلي يأتي ] يأتي [كلككنو معو فييا كما المرافقة لو صمى اهلل عميو كسمـ في الجنة 

 ] تتأكد [ـ الخبلفة ككاحدة مف ىذه تتاكد ث ] كاإلمارة [رؼ العمـ كالحمـ كاالمارة كش

 .] ألجميا [المحبة الجميا 

لمحؽ  (1)اصغاء  ] أدنى [معت كىذا كاؼ لمف في قمبو ادنى اجت ] إذا [فكيؼ اذا 

 (3)لمزيد التاكيد  ] إال [بسط اال  [] إلى لمصدؽ فبل يحتاج بعد ذلؾ الى  (2)كاذعاف 

ميو كسمـ قاؿ رايت صمى اهلل ع [] أنو كفي خبر سنده صحيح انو  (4)كااليضاح 

بعدم كسفؾ بعضيـ دـ بعض كسبؽ ذلؾ مف اهلل عز  ] أمتي [ما يمقى امتي  ]رأيت[

                                                 
  .( 890/  2انظر: جميرة المغة، )  ( إصغاء: في النسخة بدكف اليمزة، كالصكاب بإثباتيا، 1
ذعاف: في النسخة بدكف اليمزة، كالصكاب بإثباتيا، انظر: معجـ المغة الع ربية المع 2  (. 1869/  3اصرة، ) ( كا 
( التأكيد: أثبتيا بيمزة الكصؿ، كالصكاب فييا ىمزة القطع، ألنيا مف الفعؿ " أكدَّ "، انظر: الصحاح تاج المغة  3

 (. 442/  2كصحاح العربية، ) 
4  ، ( كاإليضاح: أثبتيا بيمزة الكصؿ، كالصكاب فييا ىمزة القطع، ألنيا مف الفعؿ " أكضح " انظر: شمس العمـك
 (11  /7201 .) 
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يكليني شفاعة  ] أٍف [اف  ] فسألتو [قبميـ فسئالتو  ] األمـ [كجؿ كما سبؽ في االمـ 

 .(2) انتيى مف تطيير الجناف( 1) فعؿفييـ ف ] القيامة [ يـك القيمة

كمف  ] األصحاب [االصحاب ] فضائؿ [ف كتاب ىداية المرتاب في فضايؿ كم

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  ] أصحاب [الثناء عمى اصحاب  ] أحسف [احسف 

تدع لمسنة منيـ فيك مب ] أحدنا [مف النفاؽ كمف انتقص احدا ] برٍم [ فقد برم 

السماء  ] إلى [ال يصعد لو عمؿ الى  [] أٍف اف  ] كأخاؼ [كاخاؼ  كالسمؼ الصالح

 .(3) حتى يحبيـ جميعا كيككف قمبو سميما

في كتابو  (4) بف محمد القشاشي المدني] أحمد [ كقاؿ الشيخ صفي الديف احمد 

في الصحابة  لنفسو عف الكقيعة ] أحب [ الكرامة لمف احب ] إطباؽ [ اطباؽ

 ] أخبر [اهلل سبحانو كتعالى قد اخبر  ] أفَّ [الكاقؼ اف  ] أييا [ السبلمة اعمـ اييا
                                                 

(، مف حديث أـ حبيبة، كقاؿ المحققكف لممسند: " حديث  27410(، برقـ: )  399/  45( ركاه أحمد، )  1
(، كركاه 222(، برقـ: ) 170/  1صحيح، كىذا إسناده رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف "، السنة البف أبي عاصـ، ) 

 ؿ: " صحيح اإلسناد ".(، كقا 227(، برقـ: ) 138/  1الحاكـ في المستدرؾ، ) 
 (. 32( )  30( تطيير الجناف، ص )  2
( لـ أعثر عمى كتاب ىداية المرتاب في فضائؿ االصحاب، أحمد بف مصطفى القاديف خاني الركمي، تكفي  3

(، ككجدت نفس النص في: أصكؿ السنة، كمعو رياض  179/  2ىػ (، انظر: معجـ المؤلفيف،) 1306سنة ) 
السنة، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عيسى بف محمد المرم، اإللبيرم المعركؼ بابف  الجنة بتخريج أصكؿ

ًنيف المالكي )المتكفى:  مى ىػ(، تحقيؽ كتخريج كتعميؽ: عبد اهلل بف محمد عبد الرحيـ بف حسيف 399أبي زى
 ىػ، ص1415لطبعة األكلى، المممكة العربية السعكدية، ا -البخارم، مكتبة الغرباء األثرية، المدينة النبكية 

  (268 .) 
( ىك: أحمد بف محمد بف يكنس، صفي الديف الدجاني القشاشي، لو مصنفات كثيرة في التصكؼ منيا: شرح  4

الحكـ العطائية، حاشية عمى المكاىب المدنية، السمط المجيد، سؤاؿ عما عميو ىذه األمة مف اختبلؼ في 
الكجكد، الدرة الثمينة فيما لزائر النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى المدينة، المذاىب، كممة الجكد في القكؿ بكحدة 

/  2(، معجـ المؤلفيف، )  239/  1(، األعبلـ، )  971/  2ىػ( ينظر: فيرس الفيارس، ) 1071تكفي عاـ ) 
170 .) 
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 ] كأنزؿ [اهلل عميو كسمـ في كتابو كانزؿ رسكؿ اهلل صمى  ] أصحاب [عف اصحاب 

مثميـ عند اآليات تتمى بكحي اهلل كيخبر عما ىـ عميو عنده مف صفتيـ ك  (1) عمييـ

 رضكاف اهلل كمف رضي اهلل عنو بالنص منزلتيـ عند اهلل ] كأٍف [اهلل كعند عباده كاف 

الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو فبل يشؾ  ] يأتيو [في كتابو العزيز الذم ال ياتيو 

 ] إال [في سعادتو كنجاتو كمف نص اهلل لو عمى رضائو عنو ال يسكمو بالسخط اال 

 غير ـ نفسو المف سخط اهلل عميو كتعدل حدكد اهلل كمف يتعد حدكد اهلل فقد ظم

   اف  ] إال [اال  ال يتعداه كظبلمتو سيـ مصيب ال يتخطاه ] إليو [فظممو راجع اليو 

اهلل كيرجع لمكاله كاهلل يحب التكابيف كيحب  ] إلى [يتكب مف ذلؾ الى  ] أٍف [

  (3) اهلل انتيى (2) المتطيريف فميكف العبد فيمف يحبو اهلل ال فيمف يسخطو

ا [كقاؿ ايضا   ] كالكفاء [ر الحؽ كالعدالة كالصدؽ كالكفا ف بيـ غيفمف ظ ] أيضن

الجنة كالرضكاف مف غير سابقة عذاب كال  ] أىؿ [مف اىؿ  ] بأنيـ [كالقطع بانيـ 

 كتب اهلل االيماف [] إذ اب كالسنة اذ كالمعاتبيف فقد فارؽ الصكاب كالكت( 4) عتاب

كممة التقكل ككانكا احؽ  ألزميـ [] ك كالزميـ  ] كأيدَّىـ [في قمكبيـ كايدىـ ] اإليماف [ 

 ؿ [ز ] فأنما عمـ اهلل مافي قمكبيـ فانزؿ ك (1)ازال  ] كأىميا [بيا كاىميا  ] أحؽ [

                                                 
 ( في مخطكط إطباؽ الكرامة : فييـ 1
 ( في المخطكط: يبغضو 2
نفسو عف الكقيعة في الصحابة السبلمة، أحمد بف الشيخ محمد المدني  القشاشي، ( إطباؽ الكرامة لمف أحب ل 3

 (. 2707( ) مخطكط ( مكتبة األحقاؼ لممخطكطات، تريـ، قسـ المجاميع، برقـ: )  1ص ) 
 ( في المخطكط: عقاب 4
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السكينة عمييـ كلـ ينزليا عمى الطاعنيف الظانيف ليـ بعقكليـ ظف السكء فميرجعكا عف 

ككا لسنة كيتر ىذه الحالة كليتكبكا عنيا كيكافقكا الشرع كالحؽ الكارد مف الكتاب كا

 ] أييا [ا مف النادميف فارحـ نفسؾ اييا يككنك  ] أٍف [السيئيف الظف كسؤىـ قبؿ اف 

الرضكاف ككف في المسمميف لرب  ] أىؿ [ كجنبيا عف العدكاف عمى اىؿالمسكيف 

  (2) العالميف كالتكف في المعتديف

ا [ضا كقاؿ اي سكلو كاليـك االخر باهلل كر  ] يؤمف [لمسمـ يكمف  ] أيحؿ [ ايحؿ ] أيضن

 اهلل عمييـ بالتكمـ في اعراضيـ يسكميـ بعد رضكاف  ] أٍف [اف  ] اآلخر [

هلل االنتقاص ليـ بحاؿ في مقابمة كتاب اهلل كرضكانو كنص ا ] أك [اك  ] أعراضيـ [

فمف فعمو بعد عند ذكرىـ  (3)باالمساؾ الرسكؿ  ] كأمر [ليـ بالرضى عمييـ فيو كامر 

الكماؿ  ] أىؿ [سخط اهلل ال سبيؿ اىؿ  ] أىؿ [سبيؿ اىؿ  [] إال  ىذا فما ذلؾ اال

ا [ كقاؿ ايضا  (4) كخشية اهلل عمييـ  ف اهللكقاؿ اهلل تعالى في حقيـ رضكا] أيضن

كالذيف اتبعكىـ  ] كاألنصار [مف المياجريف كاالنصار ] األكلكف [ كالسابقكف االلكف

ليـ جنات مف تحتيا  ] كأعدَّ [نو كاعد رضكا عرضي اهلل عنيـ ك  ] بإحساف [باحساف 

                                                                                                                                            
مىا الى أكؿ لى  1 /  1وي، انظر: المعجـ الكسيط، ) ( أزالن: في النسخة بدكف ىمزة، كالصكاب باليمزة، ك)اأٍلىزىؿ( اٍلقدىـ كى

16 .) 
 ( بتصرؼ يسير مف المؤلؼ. 4( الكرامة لمف أحب لنفسو عف الكقيعة في الصحابة السبلمة ، ص )  2
( باإلمساؾ: في النسخة بيمزة الكصؿ، كالصحيح أنيا بيمزة القطع ألنيا مف الفعؿ " أمسؾ "، انظر: مختار  3

 (. 294الصحاح، ص )
 (.  3-2رامة، ص ) ( أطباؽ الك 4
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فكيؼ ال يرضى  (1) ذلؾ الفكز العظيـ ] أبدنا [ خالديف فييا ابدا ] األنيار [االنيار 

عنيـ الغافؿ عف نفسو كال يترحـ ليـ ككيؼ يعادييـ بعد كالية هلل كرسكلو ليـ مف 

 .(2)النصير لو انتيى ممخصا 

ا [كقاؿ  كالرشد اليداية  ] ألىؿ [ اية الىؿب اهلل كفكفيما ذكر مف كتا أيضا ] أيضن

فَّ [ كاالعتبار كالنياية كاف فييـ كثيرة كالذيف في قمكبيـ  ] اآليات [ كانت االيات ] كا 

الذيف ] فأمَّا [  قكف مرضيـ قاؿ اهلل تعالى فامامرض ال يستطيعكف قبكليا حتى يفار 

فيذا بياف الذيف في قمكبيـ  (3)في قمكبيـ زيي فيتبعكف ما تشابو منو ابتغاء الفتنة 

رض طمبا لمفتنة ما تشابو الزيي كالم إلى [] الزيي عف الحؽ يعرضكف عف قبكلو الى

الراسخكف في العمـ اهلل ك  ] إال [اال  ] تأكيمو [كما يعمـ تاكيمو  ] تأكيمو [كابتغاء تاكيمو 

 االلباب  ] أكلكا [ اكلك [] إال بو كؿ مف عند ربنا كما يذكر ااٌل  ] آمنا [يقكلكف امنا 

الراسخيف  ] األلباب [االلباب  ] ألكلي [باع الحؽ الكلي فالذكرل كات ( 4) ] األلباب [

مبو فبل يتذكر المكت مف سمب لبو طبع عمى ق ] كأمَّا [في العمـ كالمتبعيف لمسنة كاما 

ٍف [اف يغكم العبد فبل مرشد لو ك  ] أٍف [اهلل اف  ] أراد [اراد  فإذا [] قمبو فاذا  اراد  ] كا 

                                                 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  چ (  1

٦٠٠التوبة:  چٹ  ٹ  ڤ     ٹٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ

 (. 3( إطباؽ الكرامة، ص )  2
٧آل عمران:  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  چ (  3

              ﮽  ﮾  ﮿       ﯀  ﯁    ﮹  ﮺  ﮻    ﮼   ﮸﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮲ے  ے  ۓ  ۓچ (  4

 ٧آل عمران:  چ  
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اؿ تعالى كال ينفعكـ ق (1)الرادتو  ] أثر [ نفسو فبل اثر ] إرشاد [ىك ارشاد ] أراد [ 

كاف  ] إٍف [لكـ اف  ] أنصح [انصح  ] إٍف [ اف ] أردت [اردت  ] إٍف [نصحي اف 

كؿ اهلل صمى اهلل رس ] أصحاب [كال يتكمـ في اصحاب  (2)يغكيكـ  ] أٍف [ اهلل يريد اف

عميو كسمـ اهلل اهلل في مف ابتدع في ديف اهلل قاؿ صمى اهلل  ] إال [ و كسمـ االعمي

فبحبي احبيـ  ] أحبيـ [ ال تتخذكىـ غرضا بعدم فمف احبيـ[ ] أصحابي  اصحابي

       كمف اذاىـ ] أبغضيـ [فببغضي ابغضيـ  ] أبغضيـ [كمف ابغضيـ ] أحبيـ [

   اهلل كمف اذل ] آذل [فقد اذل  ] آذاني [ني كمف اذا ] آذاني [فقد اذاني  ] آذاىـ [

 (3) ركاه الترمذم عف عبد اهلل بف مغفؿ ] يأخذه [ياخذه  ] أٍف [اهلل يكشؾ اف  ] آذل [

فعميو  ] أصحابي [ كسمـ مف سب اصحابيى اهلل عميو كقاؿ صم (4) رضي اهلل عنو

ابف عف  (5)ركاه الطبراني ] أجمعيف [كالناس اجمعيف  ] كالمبلئكة [لعنة اهلل كالمبليكة 

                                                 
1  ( ،  (. 2685/  4( إلرادتو: أكردىا في النسخة بيمزة الكصؿ، كالصكاب فييا القطع، انظر: شمس العمـك
 ٨٤هود: چ  ۓ  ڭ       ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ          ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ (  2

ٍنـ المزني، أبك سعيد كأبك زياد، كاف مف أصحاب الشجرة سكف المدينة ثـ ( ىك: عبد اهلل بف مغفؿ بف  3 عبد غى
 -صمى اهلل عميو كسمـ  -تحكؿ إلى البصرة، كاف يقكؿ: إني آلخذ بغصف مف أغصاف الشجرة أظؿ بو النبي 

ب مدينة كىـ يبايعكنو، ككاف أحد العشرة الذيف بعثيـ عمر بف الخطاب يفقيكف الناس، كاف أكؿ مف دخؿ مف با
كأبي بكر كعثماف  -صمى اهلل عميو كسمـ  -تيستر يـك فتحيا كىك أحد البكائيف في غزكة تبكؾ، ركل عف النبي 

كعبد اهلل بف سبلـ كركل عنو ثابت البناني كالحسف البصرم كمطرؼ كسعيد ابف جبير كغيرىـ. مات سنة سبع 
 - 242/ 4(،اإلصابة )997 - 996/ 3عاب، )كخمسيف كصمى عميو أبك برزة األسممي لكصيتو، ينظر: االستي

 (.485 - 483/ 2(،سير أعبلـ النببلء، )243
 (. 130( تقدـ تخريجو، ص ) 4
لد سنة )  5 ىػ(، صاحب المعاجـ 260( ىك: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير، أبك القاسـ المخمي الشامي، كي

، الرد عمى الجيمية، « كلو كتاب السنة، دالئؿ النبكةالثبلثة، المعجـ الكبير،المعجـ األكسط، المعجـ الصغير، 
(، تذكرة الحفاظ، 407/ 2(، كفيات األعياف،)16/119ىػ(، ينظر: سير أعبلـ النببلء، )360تكفي سنة )

(3/912.) 
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تيمؾ فييـ بالكقيعة مع ] أٍف [ يامسكيف اف  ] فإياؾ [عباس رضي اهلل عنيما فاياؾ 

اليالكيف انتيى مف كبلـ الشيخ صفي الديف القشاشي كىك مف مشايخ سيدنا الحبيب 

 .] آميف [مكم الحداد رضي اهلل عنيـ اميف عبد اهلل بف ع
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 :المطمب الثاني

 رموت في ذكر الوعيد الشديد عمى من يبغض أحًدا من الصحابة.كّلم عمماء حض

كقاؿ شيخنا الحبيب عبد اهلل بف حسيف بف طاىر كاحذر ثـ احذر تكمـ في 

قاؿ خاتمة المحققيف ك  (2( )1) الصحابات * فبل يرجى فبلحؾ كال يقبؿ لؾ اخبات

 يجكز الحد  ال ] أنو [حجر في كتابو تطيير الجناف انو بف  ] أحمد [الشيخ احمد 

يذكر شيئا مما كقع بينيـ يستدؿ بو عمى بعض نقص مف كقع  ] أٍف [اف  ] ألحد [

ليغرم العكاـ عمى سمبيـ كثمبيـ  ] أك [و كالطعف في كاليتو الصحيحة اك ذلؾ من

لممبتدعة كبعض جيمة النقمة الذيف  ] إال [لؾ مف المفاسد كلـ يقع ذلؾ اال كنحك ذ

  يف في سنده كال مشيريف لتاكيموكنو عمى ظاىره غير طاعنينقمكف كؿ ما رأكه كيترك

 .] لتأكيمو [

لمعامة كمف في  [] إغراء  يو مف الفساد العظيـ كىك اغراءكىذا شديد التحريـ لما ف 

و كسمـ الذيف لـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عمي أصحاب ] أصحاب [حكميـ عمى تنقيص 

كتاب اهلل كما سمعكه كشاىدكه مف نبيو كمف  [ ] إلينابنقميـ الينا  ] إال [ يقـ الديف اال

التي ال يحيط بيا  ] األحكاـ [ بيضاء كمابينكه لنا مف االحكاـسنتو الغراء الكاضحة ال

                                                 
عى (،  1 شىعى كتكاضى : خى  .( 150/  1)  القاموس المحيط،( أثبتيا في النسخة بدكف اليمز، كالصكاب اليمز، ) كأٍخبىتى
( ديكاف أشعار نفيس مشتمؿ عمى ثبلث كعشريف رسالة كديكاف كمنظكمة، عبد اهلل بف حسيف بف طاىر  2

 (. 261 - 260باعمكم، دار الكتب العربية الكبرل، مصر، ص ) 
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كجزاىـ عف  ] كأرضاىـ [ سكاىـ ليميز بالبرىاف كالعياف فرضي اهلل عنيـ كارضاىـ 

 .(1) انتيى ] جزاء [كالمسمميف خير جزا  االسبلـ] اإلسبلـ [

مـ كقاؿ الحبيب عبد اهلل بف عمكم الحداد في كتابو الدعكة التامة فميحذر المس 

رسكؿ اهلل صمى اهلل بيت  ] أىؿ [مف اىؿ  ] أحد [ المشفؽ عمى دينو مف بغض احد

      فاف ذلؾ يضره في دينو كاخرتو  اصحابو ] أصحابو [مف  ] أك [ عميو كسمـ اك

لو صمى اهلل عميو كسمـ ] كمؤذينا [  كمكذيانبيو  [ ] إلىكيعد بو مسيئا الى ] كآخرتو [ 

 ]أجمعيف[اهلل كرسكلو عمييـ اجمعيف  ] أثنى [كما اثنى  كليحبيـ كيثني عمييـ بالخير 

    عنو الخكض فيما شجر بيف اصحاب  كؼ المساف ] كيتأكد [كمما ينبغي كيتاكد 

مف الحركب كالفتف يـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بعده ككقع بين ] أصحاب [

مقتؿ أمير المؤمنيف  ] إشكاالن [اشكاال  ] كأعظمو [ ذلؾ كاعظمو ] أىكؿ [ كمف اىكؿ

  المؤمنيف عمي ابف ابي ] أمير [ي اهلل عنو ثـ ما كقع بيف امير عثماف ابف عفاف رض

  (2)طالب ] أبي [

                                                 
 (. 111( تطيير الجناف، ص )  1
ى بأبي تراب، كأمو ( ىك: عمٌي بف أبي طالب بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ القرشي الياشمي، كيكن 2

فاطمة بنت أسد بف ىاشـ بف عبد مناؼ بف قصي، كعمٌي رضي اهلل عنو أحد العشرة المشيكد ليـ بالجنة، كأحد 
الستة أصحاب الشكرل، كتكفي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىك عنو راض، ككاف رضي اهلل عنو رابع الخمفاء 

ء بيـ، ككاف ممف سبؽ إلى اإلسبلـ، كتربى في حجر النبي صمى اهلل الراشديف كاألئمة الميدييف المأمكر باالقتدا
و ابنتو فاطمة رضي اهلل عنيا، كىاجر إلى المدينة كشيد بدرنا كالحديبية كسائر المشاىد غير  عميو كسمـ، كزكجَّ

ا، تبكؾ ألف النبي صمى اهلل عميو كسمـ خمفو فييا عمى المدينة، كأبمى ببدر كأحد كبالخندؽ كبخيبر ببل ءن عظيمن
ككاف لكاء النبي صمى اهلل عميو كسمـ بيده في مكاطف كثيرة، كجاىد في اهلل حؽ جياده، كنيض بأعباء العمـ 
كالعمؿ كالفتيا رضي اهلل عنو كأرضاه، ككاف رضي اهلل عنو مف جممة مف غسَّؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ككفنو 
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مؤمنيف رضي اهلل ال أـ [] اـ  (4)كعايشة  (3)كالزبير  (2) كبيف طمحة (1)كـر اهلل كجيو

 طالب رضي اهلل عنو كبيف معاكية ] أبي [كبيف أمير المؤمنيف عمي بف ابي عنيـ 
عمى رضي اهلل عنيما بصفيف فميمتمس المؤمف الشفيؽ  (6) كعمرك بف العاص (5)

ذلؾ  ] أمثاؿ [ صمى اهلل عميو كسمـ في امثاؿ رسكؿ اهلل ] ألصحاب [دينو الصحاب 

 المحامؿ الؤليقة  ] أحسف [كيحمميـ فيو عمى احسفالمخارج  ] أحسف [احسف 
                                                                                                                                            

اف سنة )  / 4(، كأسد الغابة، )67-26/ 3ينظر: ااًلٍسًتيعىاب، )ىػ (، 40ككلي دفنو، استشيد ًفي رىمىضى
 (. 501/ 2(،اإلصابة، ) 16

: ) كقد غمب ىذا في عبارة كثير مف النساخ لمكتب أٍف ينفرد عمي رضي اهلل -رحمو اهلل  -( يقكؿ ابف كثير  1
ٍف كاف معنا ا، لكف ينبغي عنو بأف يقاؿ عميو السبلـ مف دكف سائر الصحابة أك كـر اهلل كجيو، كىذا كا  ه صحيحن

أٍف يسكم بيف الصحابة في ذلؾ فإف ىذا مف باب التعظيـ كالتكريـ، فالشيخاف كأمير المؤمنيف عثماف أكلى بذلؾ 
 (. 423 - 422/  6منو رضي اهلل عنيـ أجمعيف (، تفسير القرآف العظيـ، ) 

قرشي التيمي المكي، الصحابي الجميؿ ( ىك: طمحة بف عبيد اهلل بف عثماف  بف عىٍمرك بف كىٍعب، أبك محمد ال 2
كأحد العشرة المشيكد ليـ بالجنة، ككاف ممف سبؽ إلى اإلسبلـ كابتمي عمى إسبلمو، كاف ممف كقى رسكؿ اهلل 
صمى اهلل عميو كسمـ بنفسو يـك أيحد، كاتقى عنو النبؿ بيده حتى شمت أصبعو كضرب عمى رأسو، استشيد يـك 

 (.233 -232/ 5(، اإلصابة، )471 -467/ 2الغابة،)ىػ(، ينظر: أسد 36الجمؿ سنة )
صمى اهلل عميو كسمـ  -( ىك: الزبير بف العكاـ بف خكيمد بف أسد بف عبد العزل بف قصي، حكارم رسكؿ اهلل  3
، أسمـ قديمنا كىاجر اليجرتيف، كشيد المشاىد كميا، أكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ  -كأمو صفية عمة رسكؿ اهلل  -

ىػ( بعد انصرافو مف 36ؼ في سبيؿ اهلل، كثبت يـك أحد، كأحد الستة أصحاب الشكرل، قتؿ سنة )مف سؿ السي
 (.1/546(، اإلصابة البف حجر، ) 1/580كقعة الجمؿ، ينظر: االستيعاب البف عبد البر، )

عائش، انظر:  ( كعائشة: في النسخة بالياء، كىك غمط، كالصكاب باليمزة ألف مصدرىا عىاشى يًعيش عىٍيشنا فىييكى  4
 (.639/  2انظر: المعجـ الكسيط، )  (، كأما )عايشو( فيي بمعنى عىاشى مىعىو، 872/  2جميرة المغة، ) 

صمى اهلل عميو  -( ىك: معاكية بف أبي سفياف بف حرب بف أمية، أسمـ قبؿ الفتح، كأحد مف كتب لرسكؿ اهلل  5
رضي اهلل  -ىػ(، كأقَّره عثماف 19عمى الشاـ سنة )  -رضي اهلل عنو  -الكحي، كاله عمر بف الخطاب  -كسمـ 
/ 3ىػ(، ينظر: االستيعاب، ) 60ىػ( في عاـ الجماعة، تكفي سنة )41عميو، بكيع لو بالخبلفة سنة )  -عنو 

 (.151/ 6(، اإلصابة، ) 1418
 -بة رسكؿ اهلل ، كقيؿ: أبك محمد، مف صحا-أبك عبد اهلل -( ىك: عمرك بف العاص بف كائؿ بف ىاشـ القرشي 6

 -، أسمـ كىاجر إلى المدينة بصحبة خالد بف الكليد أكائؿ سنة ثماف، أمره رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ 
 43عمى بعض الجيكش لمغزك، سكف مصر كبيا تكفي، كقد اختمؼ في كفاتو بيف سنة  -صمى اهلل عميو كسمـ 

 -54/ 3(، سير أعبلـ النببلء،)745 -741/ 3، )(، أسد الغابة 122/ 7ىػ. ينظر: اإلصابة، )51إلى سنة 
77.) 
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       رضي اهلل عنيـ عدكؿ اخيار ] فإنيـ [ بفضميـ كجبللة قدرىـ فانيـ] البلئقة [ 

    المتبع ليـ باحساف ] المؤمف [ المكمف ] فميكف [ فاليكف امناء ] أمناء [] أخيار [ 

قكلكف مف بعدىـ ي [ جاءكا]ما كصؼ اهلل مف شأف الذيف جاؤا عمى مثؿ  ] بإحساف [

كال تجعؿ في  ] باإليماف [ بااليمافالذيف سبقكنا  [] كإلخكاننا ربنا اغفر لنا كالخكاننا 

كم عنو صمى اهلل كقد ر  (1)رحيـ ] رءكؼ [غبل لمذيف آمنكا ربنا انؾ رؤؼ  قمكبنا

 فامسككا  ] أصحابي [ ا اصحابيذكرك  ] إذا [قاؿ اذا  ] أنو [ عميو كسمـ انو

 ] بأييـ [ كالنجـك باييـ ] أصحابي [ كقاؿ عميو الصبلة السبلـ اصحابي [فأمسككا ]

 ] أصحابي [بلة كالسبلـ احفظكني في اصحابي كقاؿ عميو الص (2) اقتديتـ اىتديتـ

 ] كاآلخرة [ـ حفظو اهلل في الدنيا كاالخرة فمف حفظني فيي ] كأصيارم [كاصيارم 

 ] أٍف [اف  ] أكشؾ [و كمف تخمى اهلل منو اكشؾ  منكمف لـ يحفظني فييـ تخمى اهلل

مف كتاب الدعكة  (4) كالتكفيؽ انتيى [] اإلعانة كباهلل االعانة   (3) ] يأخذه [ياخذه 

 التامة لمحبيب عبد اهلل بف عمكم الحداد نفع اهلل بو 

                                                 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  ( قاؿ تعالى: 1

 . ٦٠الحشر:  چٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
 ( . 130ص )  ( تقدـ تخريجو 2
اًرمٍّ رضي اهلل عنو كقد  (، عىٍف ًعيىاضو  1012(، برقـ: )  369/  17( المعجـ الكبير لمطبراني، )  3 اأٍلىٍنصى

 ( .4/759ضعؼ الحافظ ابف حجر إسناد ىذا الحديث في "اإلصابة" )
( الدعكة التامة، كالتَّذًكرىة العامَّة، عبد اهلل بف عمكم بف محمد بف أحمد الحداد، دار الحاكم لمطباعة كالنشر  4

 (. 222 - 220ىػ،) 1421كالتكزيع، الطبعة الرابعة، 
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دينو * كمرتبؾ  ] أصؿ [يكانو فذك القدح فييـ ىادـ اصؿ كقاؿ رضي اهلل عنو في د

 .(2( )1)ج زيي كبدعة في ل

كقد تقدـ عف شيخنا الحبيب عبد اهلل بف حسيف بف طاىر نفع اهلل بو كاحذر ثـ احذر 

 .(3) ] إخبات [يرجى فبلحؾ كال يقبؿ لؾ اخبات تكمـ في الصحابات * فبل 

 كاالحاديث [] القرآنية ىذا الفصؿ مف اآليات القرانية  كحاصؿ ما ذكر في

السنة كالجماعة  ] أىؿ [ اىؿ ] أئمة [ثار المركية اتفاؽ ايمة ية كاآلالنبك  ]كاألحاديث[

عمى كجكب اعتقاد فضؿ جميع الصحابة كعدالتيـ كتزكيتيـ كمحبتيـ كاحتراميـ 

منيـ كاتفقكا  ] أحد [كلك كاحد منيـ فضبل عف لعف احد كعمى تحريـ بغضيـ كسبيـ 

كالناس اجمعيف  لمبلئكة [] كاعمى مف فعؿ ىذا فيك زنديؽ كممعكف مف اهلل كالمبليكة 

كىك مع اليالكيف  ] القيامة [القيمة  كال عدال يـكال يقبؿ اهلل منو صرفا  ] أجمعيف [

عف نبيو سيد  اهلل تعالى حسف اليقيف بما في كتابو المبيف كبما جاء ] فنسأؿ [فنساؿ 

 ] آميف [المجتيديف اميف  ] كاألئمة [ المرسميف كااليمة

 

 

 
                                                 

، عبداهلل بف عمكم بف محمد بف أحمد الحداد، ( دي 1 كاف اإلماـ الحداد المسمى الديري المىٍنظيكـٍ ًلذىٍكم العيقيكؿ كىالفيييكـٍ
 (.75بدكف معمكمات، )

ًبٍدعى  2 ٍيًي كى ميٍقتىًحـه ًفى ليجٍّ زى  ةً ( كجدتو في الديكاف بيذا النص:  فىذيك القىٍدًح ًفيًيـ ىىاًدـه أىٍصؿى ًدًيًنو *** كى
( ديكاف أشعار نفيس مشتمؿ عمى ثبلث كعشريف رسالة كديكاف كمنظكمة، عبد اهلل بف حسيف بف طاىر  3

 (. 261 - 260باعمكم، ص ) 
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 : نيالثا الفصل

  منيج الشيخ عثمان في الصحابة والرد عمى الشيعة
 :مباحث ثّلثة وفيو

 بين شجر عما اإلمساك وجوب: األول المبحث
 .عمييم اهلل رضوان الصحابة
 .والمعن السب عن المسان كف: الثاني المبحث
 معاوية سب في الرافضة خطأ بيان: الثالث المبحث

 .عنو اهلل رضي
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 : لاألو المبحث

 اهلل رضوان الصحابة بين شجر عما اإلمساك وجوب
 .عمييم

 :مطمبان وفيو
 والجيّلني حجر ابن األئمة أقوال: األول المطمب

 .والغزالي
 .شياب ابن قول: الثاني المطمب

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

156 

 : األول المطمب

 .حجر والجيّلني والغزالي ابن الشيخ قول

 ] أئمػػة [ يمػػةاة كنصػػكص الصػػحيح ] اآلحاديػػث [ الفصػػؿ الثػػاني عشػػر فػػي االحاديػػث

عف الخكض فيمػا جػرل  االمساؾ ] اإلمساؾ [السنة كالجماعة في كجكب  ] أىؿ [اىؿ

 .] آميف [ اميف ] أجمعيف [ بيف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ اجمعيف

كجيمػة الػركاة  ] المػؤرخيف [جيمػة المػكرخيف ] أخبػار [اخبػار ] إلػى [كعدـ االلتفػات الػى

يف زيادة عمى مػا تقػدـ قػاؿ خاتمػة المحققػيف الشػيخ ابػف حجػر كضبلؿ الشيعة كالمبتدع

يجػػب  ] بأنػػو [ فػػي كتابػػو تطييػػر الجنػػاف تنبيػػو صػػرح أئمتنػػا كغيػػرىـ فػػي األصػػكؿ بانػػو

 .(1)رضي اهلل عنيـ انتيى عما شجر بيف الصحابة االمساؾ ] اإلمساؾ [

فػػي كتابػػو الغنيػػة   (2)العػػارؼ بػػاهلل الشػػيخ عبػػد القػػادر الجيبلنػػي ] اإلمػػاـ [كقػػاؿ االمػػاـ

     السػػػنة كالجماعػػػة عمػػػى كجػػػكب الكػػػؼ عمػػػا شػػػجر بيػػػنيـ كاالمسػػػاؾ ] أىػػػؿ [كاتفػػػؽ اىػػػؿ

كمحاسػػػنيـ كتسػػػميـ  ] فضػػػائميـ [فضػػػايميـ ( 4)كاظيػػػار (3)عػػػف مسػػػاكييـ ] كاإلمسػػػاؾ [

اهلل عػػز كجػػؿ عمػػى مػػا كػػاف كجػػرل مػػف اخػػتبلؼ عمػػي  ] إلػػى [الػػى  ] أمػػرىـ [امػػرىـ 

كمعاكيػػة رضػػي اهلل تعػػالى عػػنيـ عمػػى مػػا قػػدمنا  كعائشػػة []  كطمحػػة كالزبيػػر كعايشػػة
                                                 

 (.111(طط٤َٜحُـ٘خٕ،ٙ)1
رـييحى،ٗي٤نٓلٔييأريٞحُيي٣ٖ،ٓل٤ي٢حُل٘زِي٢،حُـ٢ِ٤ىٝٓضؿ٢ٌ٘حرٖهللاػزيٛخُقأر٢رٖحُوخىٍػزي:ٛٞ(2

ريخُؼَحم،حُؼِٔيخءٍٟخٓلَكظٞحًٙٝخٗضٝحُل٘ز٢ِ،حُ٘خكؼ٢:حٌُٔٛز٤ٖػ٣٠ِلظ٢،ًخٕ(ٛـ251)ٓ٘ش٬ٕ،رـ٤ُٝي

أطزخػيٚكٌؼيَٗيَٜطٚ،ٝحطٔيؼضٓؼخٛي٣َٚري٤ٖٛي٤ظًٚحعكظي٠حُِـيش،ٝػِيّٞحُ٘ي٣َؼشػِيّٞكي٢ٓظزلَح ًخٕكوي

(.2/176)حٌُٛذ،ٌٍٗحص،(2/25:)حٗظَ،(ٛـ341)ٓ٘شطٞك٢حٌُؼ٤َ،٣ي٣ٚػ٠ِٝطوَؽ٣َٓٝيٝٙ،
ٓلَىٛخٓٞء،حٗظَ:ٓؼـْحُِـيشحُؼَر٤يشحُٔؼخٛيَس،)(ٓٔخٝث3ْٜ َّٕ /4:ك٢حُ٘ٔوشرخ٤ُخء،ٝحُٜٞحدرخ٧ُِٜٔ

1147.) 
(.4/356:ك٢حُ٘ٔوشرخَُٞٛ،ٝحُٜٞحدرِٜٔسحُوطغ،حٗظَ:حُٔؼـْح٢٤ُٓٞ،)(ٝاظٜخ4ٍ
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عطػػػاء [ بيانػػػو كاعطػػػأ       كػػػؿ ذم فضػػػؿ فضػػػمو كمػػػا قػػػاؿ اهلل عػػػز كجػػػؿ كالػػػذيف جػػػاكا ] كا 

الػػػػذيف سػػػػبقكنا  ] كإلخكاننػػػػا [ مػػػػف بعػػػػدىـ يقكلػػػػكف ربنػػػػا اغفػػػػر لنػػػػا كالخكاننػػػػا [ جػػػػاءكا] 

 [ رءكؼ] ا ربنػػػا انػػػؾ رؤؼكال تجعػػػؿ فػػػي قمكبنػػػا غػػػبل لمػػػذيف امنػػػك ] باإليمػػػاف [بااليمػػػاف 

قػػػد خمػػػت ليػػػا مػػػا كسػػػبت كلكػػػـ مػػػا كسػػػبتـ كال  ] أمػػػة [كقػػػاؿ تعػػػالى تمػػػؾ امػػػة  (1)رحػػػيـ

   ذكػػركا اصػػحابي ] إذا [ كقػػاؿ صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ اذا (2)تسػػئمكف عمػػا كػػانكا يعممػػكف

يػػػػاكـ [كفػػػػي لفػػػػظ كايػػػػاكـ (3) ] فأمسػػػػككا [ فامسػػػػككا ] أصػػػػحابي [ كمػػػػا شػػػػجر بػػػػيف  ] كا 

ذىبػا مػا بمػي  ] أحد [ مثؿ احد ] أحدكـ [احدكـ] أنفؽ [ فمك انفؽ ابي [] أصحاصحابي

 ] أنػس [كقاؿ صػمى اهلل عميػو كسػمـ فػي حػديث انػس (4)كال نصيفو ] أحدىـ [مد احدىـ

كقػػػاؿ  (6) ] رآنػػػي [رضػػػي اهلل عنػػػو طػػػكبى لمػػػف رأنػػػي كمػػػف رأل مػػػف رأنػػػي (5)بػػػف مالػػػؾ

                                                 

ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻٹ ٹ چ (ٗيييييٚح٣٥يييييش:1

ٓٔحُلَ٘:چٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    

 ٖٗٔحُزوَس:چجئ  حئ  مئ  ىئ          يئ       یىئ     ىئ  ىئ          ی  ی  ی  ېئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئٹ ٹ چ (2
 .(114ٙ)(طويّطو٣َـ3ٚ
 .خًْٝٓخٗـَ.."ٝهيطويّطو٣َـٚريُٕٝلع"ٝا٣(ُْأؿيٙرٌٜححُِلع4
ٝٓيِْػ٤ِيٚهللاٛي٠ِهللآٍٍٞهخىّ،حُوٍِؿ٢ح٧ٜٗخ٣ُ١ٍير٠ْٟٖٔرٖح٠َُ٘رٖٓخُيرٖأْٗ:ٛٞ(5

ُي، ،حَُٝح٣يشٓيٖحٌُٔؼي٣َٖٝأكيي،ٓي٤ٖ٘ػ٘يَٝٓيِْػ٤ِيٚهللاٛي٠ِهللآٍٍٞٝهيّ،٤ٖ٘ٓرؼَ٘سحُٜـَسهزَُٝ

هللا،ٍٓيٍٞٓيغرييٍٓؼًَيشكي٢ٝهيَؽٓي٤ٖ٘،ػ٘يَٝػٔيَٙ-ْٝٓيِػ٤ِٚهللا٠ِٛ-حٍَُٓٞا٠ُأٓٚرٚؿخءص

إٔ-ٝٓيِْػ٤ِيٚهللاٛي٠ِ-هللآٍيٍُٞيٚٝىػيخك٤ٜخ،ٓخصكظ٠حُزَٜسك٢ٌٖٓػْحُلظٞف،ٜٝٗي٣وخطَ،ٌُُْٝ٘ٚ

ٝه٤يَ(ٛيـ71)ٓي٘شري٤ٖٝكخطٚك٢حهظِقحُٜلخرش،ٖٓٓخصٖٓآهَٛٞٝه٤َ،ًُيكٌخُٕٝٝيٙٓخُٚك٣ُٚ٢زخٍى

(.134-1/131)حُـخرش،،أٓي(112-1/114)ح٩ٛخرش،:حٗظَ،(ٛـ71)
ٓ٘خهيذػيِْٖٝٓػ٤ِٚهللا٠ِٛاهزخًٍٙظخد()5411:)رَهْ(14/411")ٛل٤لٚ"ك٢كزخٕحرٖأهَؿٚ(6

ٛي٠ِرخُٜٔطل٠آٖٓهيٖٓرؤٕحُز٤خًًَٕ،أؿٔؼ٤ٖػ٤ِْٜهللاٍٟٞحٕأٓٔخثْٜرًٌَٝٗٔخثٍْٜؿخُْٜحُٜلخرش

حُٔؼـيْكي٢حُطزَحٗي٢ٍٝحٙٝ،(٣ٍٝٝيشطٌِيئرؼييريٚآٓيٖٖٓٔأك٣َ٠ٌٕٞهيٝطٌِئ٣ٍٝشؿ٤َِْٖٓٝٓػ٤ِٚهللا

ْٖحٌُز٤َ، شََػ َٔ ِْوَ َِٖػ ،ْري ،َ حثِي َْٖٝ ِٚ،َػي (ػي4114ٖٝكي٢حُٔؼـيْح٧ٝٓي٢ريَهْ:)،(47:)ريَهْ،(44/41)أَر٤ِي

حُٙ)،(14216:)رَهْ،(11/41)حُِٝحثي،ٓـٔغك٢ح٤ُٜؼ٢ٔأْٗ،ٝهخٍ َٝ ٍَ، ح٢ُِّٗ ََ ِٚحُطَّزَ ك٤ِ َْٖٝ َْْٓ َُْْ ْكُٜ َِ (أَْػ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (1)كمػػػف سػػػبيـ فعميػػػو لعنػػػة اهلل ] أصػػػحابي [صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ ال تسػػػبكا اصػػػحابي

اهلل عػػز  ] إفَّ [رضػػي اهلل عنػػو اف ] أنػػس [كقػػاؿ صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ فػػي ركايػػة انػػس

كجعميػـ  ] أنصػارم [فجعميػـ انصػارم ] أصػحابي [كجؿ اختػارني كاختػار لػي اصػحابي

نػو [ كانػو ] أصيارم [اصيارم الزمػاف قػـك ينقصػكنيـ اال  ] آخػر [سػيج  فػي اخػر ] كا 

فػػبل   ] أال [اال  فػػبل تنػػاكحكىـ ] أال [فػػبل تشػػاربكىـ اال  ] أال [فػػبل تكاكمػػكىـ اال ] أال [

 .(3( )2)فبل تصمكا عمييـ عمييـ حمة المعنة   ] أال [تصمكا معيـ اال 

ا [أيضاكقاؿ  قتالو يعنػي  [] كأمَّا رضي اهلل عنو في كتابو المذككر قبؿ ىذا كاما ] أيضن

كمعاكيػػػة فقػػػد نػػػص  ] كعائشػػػة [ كالزبيػػػر كعايشػػػة سػػػيدنا عمػػػي رضػػػي اهلل عنػػػو لطمحػػػة

عػف ذلػؾ كجميػع  ] اإلمسػاؾ [اإلمسػاؾرحمػو اهلل عمػى  ] أحمػد [ احمد ] اإلماـ [االماـ

اهلل تعػػالى يزيػػؿ ذلػػؾ مػػف  ] ألف [ مػػا شػػجر بيػػنيـ مػػف منازعػػة كمنػػافرة كخصػػكمة الف

 غؿ اخكانا كما قاؿ عز كجؿ كنزعنا مافي صدكرىـ مف ] القيامة [بينيـ يـك القيمة

                                                 
ٛييـ،143:حُٔظييٞك٠حُـَؿييخ٢ٗ،ػييي١رييٖهللاػزيييأكٔيييأرييٞحَُؿييخٍ،ٟييؼلخءكيي٢حٌُخٓييَكيي٢ػييي١حرييٖ(ٍٝح1ٙ

4214(،ريَهْ:)4/441،)ٛـ1212ح٠ُٝ٧،حُطزؼشح٣َُخٝ،-حَُٗيٌٓظزشحَُٔٓخ١ٝ،ٓلٔيٓخُٕ:طلو٤ن

حَُر٤يغأري٢ؿ٤يَى٣٘يخٍ،ريٖػٔيَٝػيٖحُلي٣غٌٛحٍٟٖٝٓأػ٫ِْٝ:"هخٍٝ(،5314رَهْ:)،(3/156)(،

،حُظو٣َيذك٢هخٍ،ٓؼ٤يرٖأٗؼغحُٔٔخٕحَُر٤غأرٞآ٘خىٙك٢"ػَٔٝػٖػط٤ش،رٖحُل٠َرٖٝٓلٔيحُٔٔخٕ،

 ".ٓظَٝى"(111ٙ)
٢ٍٟٓخُيرٖأْٗػٖ،(5117:)رَهْ،(11/226)٣ًُٝٞٚ،رـيحىطخ٣ٍنك٢حُزـيحى١حُوط٤ذ(أهَؿ2ٚ

ػزييحُيي٣ٖؿ٬ٍ،«حُٜٔ٘ٞػشح٥ُت٣ًَ»٠ٔٔ٣ٝحُٟٔٞٞػخص،ػ٠ِح٣ُِخىحصك٢ح٢١ٞ٤ُٔأٍٝىٙٝهيػ٘ٚ،هللا

ِ٘٘ييَُحُٔؼييخٍفٌٓظزييشكٔييٖ،كييخؽهخُيييٍحٓييِ:طلو٤يين،(ٛييـ711:حُٔظييٞك٠)حُٔيي٢١ٞ٤رٌييَأريي٢رييٖحُييَكٖٔ

،ٝهيخٍ:(127):ريَهْ(،1/114)ٛيـ1211ح٧ُٝي٠،حُطزؼيشحُٔيؼٞى٣ش،حُؼَر٤يشحٌُِٔٔيش-ح٣َُيخٝٝحُظ٣ُٞغ،

ححُلي٣غٌَٓ٘حُو٤َٜهللاػزيرٖٝرَُ٘ٚ،أ٫َٛرخ١َهزٌَٛح:كزخٕحرٖٝهخٍ)  .(ؿي 
ٓلٔيي،أريٞحُلٔي٢٘،ىٝٓيضؿٌ٘ي٢ٖريهللاػزير٠ٖٓٞٓرٖحُوخىٍػزيٝؿَ،ػِحُلن٣َ١نُطخُز٢(حُـ٤٘ش3

ريٖٓلٔييريٖٛي٬فحَُكٖٔػزيأرٞ:طلو٤ن،(ٛـ341:حُٔظٞك٠)حُـ٢ِ٤أٝح٢ٗ٬٤ٌُ،أٝحُـ٢ٗ٬٤،حُي٣ٖٓل٢٤

 (.142-1/141)ٛـ،1215ح٠ُٝ٧،حُطزؼشُز٘خٕ،ر٤َٝص،حُؼ٤ِٔش،حٌُظذىحٍػ٠٣ٞش،
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عميػػا رضػػي اهلل عنػػو كػػاف عمػػى الحػػؽ  ] كألف [ كالف (1)عمػػى سػػرر متقػػابميف [] إخكاننػػا 

عمػػى مػػا بينػػا مػػف اتفػػاؽ  ] إمامتػػو [كػػاف يعتقػػد صػػحة امامتػػو  [] ألنػػو فػػي قتػػاليـ النػػو

كخبلفتػو فمػف خػرج عمػى  ] إمامتػو [الحؿ كالعقد مف الصحابة عمى امامتػو [] أىؿ اىؿ

فجػاز قتالػو كمػف قاتمػو  ] اإلمػاـ [با كػاف باغيػا خارجػا عمػى االمػاـذلؾ بعد كناصبو حر 

عثماف خميفة الحؽ المقتكؿ ظممػا كالػذيف قتمػكه  (2)مف معاكية كطمحة كالزبير طمبكا ثار

صػػحيح  ] تأكيػػؿ [تاكيػػؿ [] إلػػى كػػانكا فػػي عسػػكر عمػػي رضػػي اهلل عنػػو فكػػؿ ذىػػب الػػى

 [] إلػى فػي ذلػؾ كردىػـ الػى إلمسػاؾ [] ااإلمساؾ ] أحكالنا [احكالنا  ] فأحسف [فاحسف

 الحاكميف كخير الفاصميف كاالشتغاؿ بعيكب انفسنا ] أحكـ [اهلل عز كجؿ كىك احكـ 

 األمكرالذنكب كظكاىرنا مف مكبقات  ] أميات [أمياتكتطيير قمكبنا مف  ] أنفسنا [

 .] األمكر [

ػػػا [كامػػػا ة بعػػػد مػػػكت عمػػػي سػػػفياف فثابتػػػة صػػػحيح ] أبػػػي [خبلفػػػة معاكيػػػة بػػػف ابػػػي ] كأمَّ

رضػػػي اهلل عنيمػػػا نفسػػػو عػػػف الخبلفػػػة  (3)رضػػػي اهلل عنػػػو كبعػػػد خمػػػع الحسػػػف بػػػف عمػػػي

رآه الحسػػف كمصػػمحة عامػػة تحققػػت لػػو كىػػي  ] رأم [معاكيػػة رام ] إلػػى [كتسػػميميا الػػى

                                                 

 ٤ٗحُلـَ:چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ٹ ٹ چ (1

ٍَ:ك٢حُ٘ٔوشرخَُٞٛٝٛٞه٬فحُٜٞحد،)"(ػؤ2ٍ سُحُؼَّخءُ"ػَؤَ َِ ْٔ َُْٜ ح حءَُٝ ََّ حُ َٝ َ ْٛ حِكي أَ (،ٓوخ٤٣ْحُِـش،َٝ

(1/175.) 
ٍٝػيخًيخٕ،ٝٓيِْػ٤ِيٚهللاٛي٠ِحُ٘زي٢ٓز٢ٓلٔي،أرٞحُٜخ٢ٔٗ،حُو١٢َٗخُذأر٢رٖػ٢ِرٖحُلٖٔ:ٛٞ(3

أٓيشأٓيَاُي٢إٔأكززيضٓيخ:٣ويًٍٞٝيخٕ،طؼيخ٠ُهللاػ٘ييك٤ٔيخٍؿزيشٝحُيي٤ٗخحُِٔيطَىا٠ًُُيىػخٙٝهي،كخ٬ٟ

ػ٤ِيٚهللاٛي٠ِهللآٍيٍٞريٚط٘زيؤٓخًُٛٞيكٌخٕ،ىّٓلـٔشًُيك٣٢َٜحمإٔػ٠ِِْٝٓػ٤ِٚهللا٠ِٛٓلٔي

حُـخرييش،أٓييي،(424-4/424)٩ٛييخرش،ح:حٗظييَحُٜـييَس،ٓيي31ٖٓيي٘شٝطييٞك٢،حُؼخُؼييشحُٔيي٘شكيي٢ُٝييي،ػ٘ييٚٝٓييِْ

(1/265-274.) 
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حقػػف دمػػاء المسػػمميف كتحقيػػؽ قػػكؿ النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ فػػي الحسػػف رضػػي اهلل 

كسيصػػػػػمح اهلل تعػػػػػالى بػػػػػو بػػػػػيف فئتػػػػػيف عظيمتػػػػػيف مػػػػػف ابنػػػػػي ىػػػػػذا سػػػػػيد  ] إفَّ [عنػػػػػو اف

بعقػػػد الحسػػػػف لػػػو فسػػػػمي عامػػػو عػػػػاـ الجماعػػػػة  ] إمامتػػػػو [فكجبػػػػت امامتػػػو (1)المػػػؤمنيف

تباع [ الرتفاع الخبلؼ بيف الجميع كاتباع    الكؿ لمعاكية رضي اهلل عنو النو ] كا 

 .(2)لـ يكف منازع ثالث في الخبلفة انتيى مف كتاب الغنية لمجيبلني ] ألنو [

السػػػنة  ] أىػػػؿ [الغزالػػػي رضػػػي اهلل عنػػػو كاعتقػػػاد اىػػػؿ ] اإلسػػػبلـ [االسػػػبلـكقػػػاؿ حجػػػة 

اهلل سػػػبحانو كتعػػػالى كرسػػػكلو  ] أثنػػػى [تزكيػػػة جميػػػع الصػػػحابة كالثنػػػاء عمػػػييـ كمػػػا اثنػػػى

صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ كمػػا جػػرل بػػيف معاكيػػة كعمػػي رضػػي اهلل عنيمػػا كػػاف مبنيػػا عمػػى 

ظػف عمػي رضػي اهلل عنػو  ] إذ [اذ  ] لئلمامػة [لبلمامةاالجتياد ال منازعة مف معاكية 

كاختبلطيـ بالعسػكر يػؤدم  ] عشائرىـ [تسميـ قتمة عثماف مع كثرة عشايرىـ  ] أفَّ [اف

 ] فػػػرأل [فػػػي بػػػدايتيا فػػػرال  [] اإلمامػػػة  االمامػػػة ] أمػػػر [اضػػػطراب امػػػر ] إلػػػى [الػػػى

أمػػرىـ  ] تػػأخير [تػػاخير ] أفَّ [كظػػف معاكيػػة اف ] أصػػكب [اصػػكب ] التػػأخير [التػػاخير

كيعػرض الػدماء لمسػفؾ  ] باألئمػة [بااليمػة ] اإلغراء [مع عظيـ جنايتيـ يكجب االغراء

 ] قػػػػائمكف [العممػػػػاء ككػػػػؿ مجتيػػػػد مصػػػػيب كقػػػػاؿ قػػػػايمكف ] أفاضػػػػؿ [كقػػػػد قػػػػاؿ افاضػػػػؿ

                                                 
،-ػ٘ٚهللا٢ٍٟ-ػ٢ِرُِٖلٖٔ-ِْٝٓػ٤ِٚهللا٠ِٛ-حُ٘ز٢هٍٞرخدحُِٜق،ًظخدحُزوخ١ٍ،(أهَؿ1ٚ

(.4512:)رَهْ،(1/164)
 (.144-1/141)ٝؿَ،ػِحُلن٣َ١نُطخُز٢حُـ٤٘ش(2
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انتيػى  ] أصػبلن [تخطية عمي ذك تحصيؿ اصػبل  ] إلى [المصيب كاحد كلـ يذىب الى

 .(1)اهلل عنوكبلـ الغزالي رضي 

                                                 
 (.1/113)حُي٣ٖ،ػِّٞ(اك٤خء1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

162 

 المطمب الثاني:

 .(1) قول ابن شياب

بكػػػر بػػػف شػػػياب فػػػي كتابػػػو التريػػػاؽ كنمسػػػؾ عمػػػا جػػػرل بػػػيف  ] أبػػػك [أبػػػككقػػػاؿ السػػػيد 

صػفيف فقػاؿ تمػؾ  ] أىػؿ [عف اىؿ (2)الصحابة رضي اهلل عنيـ سئؿ ميمكف بف ميراف

 يفكنرل الكؿ ماجكر  (3)لساني بيا ] أخضب [دماء طير اهلل يدم منيا فبل اخضب

] كلممخطػ  مبني عمى االجتياد كلممخطػي ] ألنو [شاء اهلل النو ] إٍف [اف ] مأجكريف [

الحػاكـ اذا  ] إفَّ [كاحد عمى اجتياده كما فػي حػديث الصػحيحيف اف ] أجر [فيو اجر [

ذا [كاذا ] أجػػراف [فمػػو اجػػراف ] فأصػػاب [اجتيػػد فاصػػاب ] إذا [ اجتيػػد فاخطػػأ فمػػو  ] كا 

 .(5)بكر بف شياب] أبك [ أبكنتيى مف كبلـ السيد ا (4)كاحد ] أجر [اجر

رضػػي اهلل  ] عائشػػة [كقػػاؿ الشػػيخ عبػػد الممػػؾ فػػي كتابػػو نزىػػة النػػاظريف قالػػت عايشػػة

محمػػػد فسػػػبيتمكىـ سػػػمعت  ] ألصػػػحاب [باالسػػػتغفار الصػػػحاب ] أمػػػرتـ [عنيػػػا امػػػرتـ 

                                                 
1
ٌٛٙحُٜ٘ٞٙ َّٕ (أٍٝىًًَحرٖٜٗخدكظ٣٠ؼزضُِٔظ٤٘ؼ٤ٖكـشٟيٍْٖٛٓؿَٓلٔٞدػ٤ِْٜا٫أ

٣ٔخكَٖٓك٠َٓٞص٣ٝظؤػَرخُظ٤٘غك٢حُٜ٘ي. ْٕ ٓ٘وُٞشًٖٓظذ٫رٖٜٗخدهزَأ
ٗيٍِػيْٞك٢،ًيأٛيِٚ،(ٛيـ21)ػيخّحُلـش،ُٝييح٩ٓيخّأ٣يٞد،أريٞحٌُيٞك٢،حُـ١ٍَِٜٓحٕر٤ٖٕٓٔٞ:(2ٞٛ

هيش َِّ ٣َٛييَس،أريي٢ػييٖكييّيعٝٓلظ٤ٜيخ،حُـ٣ِييَسػييخُْكؤٛييزقحُؼ٣ِيِػزيييرييُٖؼٔييَحُـ٣ِيَسُٝٝيي٢رٜييخ،كٔييٌٖحُ

،(3/51)حُ٘يز٬ء،أػي٬ّٓي٤َ:٣٘ظيَ،(ٛيـ114:)ٝه٤يَ،(ٛيـ115)ٓ٘شطٞك٢ػَٔ،ٝحرٖػزخّ،ٝحرٖٝػخث٘ش،

(.2/64)ح٤ُٝ٧خء،ك٤ِش،(5/255)ٓؼي،حر١ٖزوخص
(.7/112)ح٫ٛل٤خء،١ٝزوخصح٤ُٝ٧خءٌٛٙحُؼزخٍسط٘ٔذا٠ُػَٔرٖػزيحُؼ٣ٍِِكٔٚهللا،٣٘ظَ:ك٤ِش(3
أهطيؤ،أٝكؤٛخدحؿظٜياًححُلخًْأؿَرخدح٫ػظٜخّ،ًظخد،(5134:)رَهْ(11/446)حُزوخ١ٍ،(ٍٝح4ٙ

.أهطؤأٝكؤٛخدحؿظٜياًححُلخًْؿَأر٤خٕرخدح٧ه٤٠ش،ك٢(1514:)رَهْ،(1/1124)ِْٝٓٔ،
 (.4/412)حُ٘خكغ،(حُظ٣َخم5
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[ ] أكليػاليػاأك حتػى يمعػف  ] األمة [نبيكـ صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ ال تذىب ىذه االمة

 (1)آخرىا 

فتنػػػة يغفرىػػػا اهلل ليػػػـ  ] أصػػػحابي [كقػػػاؿ صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ سػػػتككف بػػػيف اصػػػحابي

 .(2)ثـ يستف بيا قـك مف بعدىـ يدخمكف النار بسببيا ] إيام [بصحبتيـ ايام

النبػػػي  ] أصػػػحاب [أصػػػحابمػػػف  ] أحػػػدنا [ أحػػداكقػػاؿ مالػػػؾ رضػػػي اهلل عنػػػو مػػػف شػػػتـ 

 ] أك [عثمػػػػػاف اك ] أك [عمػػػػػر اك] أك [اك  أبػػػػػا بكػػػػػر [] كرصػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ ابػػػػػاب

ٍف [عمػػرك بػػف العػػاص فػػاف قػػاؿ كػػانكا عمػػي ضػػبلؿ ككفػػر قتػػؿ كاف ] أك [معاكيػػة اك  ] كا 

 .(4)انتيى (3)شتميـ بغير ىذا مف مشاتمة الناس نكؿ نكاال شديدا

اعمػـ بكػر الشػمي فػي كتابػو المشػرع الػركم  ] أبػي [كقاؿ الحبيب العبلمة محمد بف ابػي

عمػػا شػػجر بػػيف الصػػحابة رضػػكاف اهلل عمػػييـ ] اإلمسػػاؾ [ اإلمسػػاؾيجػػب  ] أنػػو [انػػو 

 المكرخيف ] أخبار [مف االختبلؼ كاالضطراب صفحا عف اخبار ] أجمعيف [اجمعيف

                                                 
،(ٛيـ711:حُٔظيٞك٠)حُٔي٢١ٞ٤حُيي٣ٖؿي٬ٍرٌيَ،أر٢رٖحَُكٖٔػزيحُ٘لخ،أكخى٣غطو٣َؾك٢حُٜلخ(ٓ٘خ1َٛ

ٙٛيـ،1216ح٧ُٝي٠،حُطزؼيشٝحُظ٣ُٞغ،َُِ٘٘حُـ٘خٕىحٍحُؼوخك٤ش،حٌُظذٓئٓٔشحُوخ٤ٔٓ،٢َٟح٤ُ٘ن:طلو٤ن

خػخث٘شػٖحُزـ١ٞ"ٍٝحٙٝهخٍ(135) (.1/443)،"َٓكٞػ 
2
1417َٕ(،رَهْ:)1/111ٍٝحٙحُطزَح٢ٗك٢حُٔؼـْح٢ٓٝ٧،)( ٌُٞ َلخر٢ِ(،رِلع:"٣َ ْٛ َُّش ،رَْؼِي٧ِ١َ َُ

َٛخ َُ لِ ـْ َ٣َ ْْهللاَّ َُُٜ، ْْ ِٜ ْلزَظِ ُٜ ٠َّٓرِ ٤َظَؤَ َٓ َْْٝ ِٜ ّ رِ ْٞ ،رَْؼيَهَ ْْ ُُْٛ ُ زُّٜ ٌُ َ٣ُ َْْػ٠َِهللاَّ ِٛ َِ َ٘خِه ٍِ"،ٝهخٍك٢َِٓ ٓـٔغك٢ح٤ُٜؼ٢ٔحَُّ٘خ

حُٙ(:"14141:)رَهْ،(5/412)حُِٝحثي، َٝ ح٢ٍَُِّٗ ََ ٢ِ،ك٢ِحُطَّزَ َٓ ْٝ ِٚح٧َْ ك٤ِ َُْٝ ٤ِٛ ح ََ ُٖاِْر ِٝ،أَر٢ِْر ُْل٤ََّخ ٍَح ُٖهَخ حْر

َْ ُُٗٞ٣:١ِٝ َْ َ٣ْٖ َٜذََػ ْٗ َ٘أَ َٓ، ََ ٤ ًِ ِْضُخ ح:هُ ٌَ َٛ خَٝ َّٔ حُِٙٓ َٝ ٍَْٖ َٜذََػ ْٗ ك٢حُظًٌَسك٢حُٔئُقرِلعحُو١َز٢،ًًَٝٙ"أَ

213)ٙٛـ،1242ح٠ُٝ٧،حُطزؼشر٤َٝص،ح٧ٍهْ،ىحٍكٔيحٕ،٣ُخى:طلو٤نح٥هَس،ٝأٍٓٞحُٔٞط٠أكٞحٍ

".١ٍٝٝ"رِلعًًَٝٙ،(
(.61)ُِِٙٝح١ٝ،ح٩ٓخّٓخُي(ٓ٘خهذ3
4
ٓلٔيح٤ُ٘نٗلوٚػ٠ِح٠ُ٘ٔ،رٖػ٠ِرٖحُِٔيِٗٛشحُ٘خظ٣َٖك٢طل٤َٔآ٣خصًٖٓظخدٍدحُؼخ٤ُٖٔ،ػزي(

(.21ّ،ٙ)1745،حُٜٔيٟحُوخُنػزي
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 ] أحػد [ السيما جيمة الركاة كضبلؿ الشيعة كالمبتدعة القادحيف في احػد ] المؤرخيف [

 ] أصػػحابي [ذكػػر اصػػحابي  ] إذا [ عميػػو كسػػمـ اذامػػنيـ فقػػد قػػاؿ رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل

 ] أك [كالكاجب عمى كؿ مف سمع شيئا مػف ذلػؾ مػف شػخص اك (1)] فأمسككا [فامسككا

 (2)انتيى  ] باألسبلؼ [ يعرض عنو اقتداء باالسبلؼ ] أٍف [ رأم في كتاب اف

 السػابؽ فمنيػابكر بف شػياب فػي كتابػو التريػاؽ النػافع بعػد قكلػو  أبك [] أبككقاؿ السيد 

سػػػب الصػػػحابة رضػػػكاف اهلل عمػػػييـ قػػػاؿ صػػػمى اهلل  ] الكبػػػائر [أم مػػػف الػػػذنكب الكبػػػاير

كقاؿ في حػديث مسػمـ ال  (3)ركاه الشيخاف  ] أصحابي [عميو كسمـ ال تسبكا اصحابي 

 .(4)الحديث انتيى  ] أصحابي [مف اصحابي  [] أحدنا تسبكا احدا 

       دحػػػبلف فػػػي كتابػػػو السػػػيرة النبكيػػػة فايػػػاؾ د [] أحمػػػ كقػػػاؿ شػػػيخنا العبلمػػػة السػػػيد احمػػػد

كيتشػدؽ بػو بعػض  ] المػؤرخيف [تصغى لما ينقمو بعض المػكرخيف ] أٍف [اف  ] فإياؾ [

 ] أصػػحاب [ اصػحابمػف  ] أحػػد [الزيػػي كالضػبللة مػف الطعػػف فػي احػد  ] أىػؿ [اىػؿ 

 (5)النبي صمى اهلل عميو كسمـ فتككف مف اليالكيف انتيى

بػػػػف حجػػػػر فػػػػي كتابػػػػو تطييػػػػر الجنػػػػاف  ] أحمػػػػد [محققػػػػيف الشػػػػيخ احمػػػػدكقػػػػاؿ خاتمػػػػة ال

مػػف  ] أجمعػػيف [مػػا كقػػع بػػيف الصػػحابة رضػػكاف اهلل عمػػييـ اجمعػػيف [] أفَّ كالحاصػػؿ اف

ػػا القتػاؿ مقصػكر عمػى الػدنيا فقػط كامػا   فػي اآلخػرة فكميػـ مجتيػدكف مثػابكف كانمػػا [] كأمَّ
                                                 

 (.111(طويّطو٣َـٚٙ)1
(.1/54)،ػ١ِٞأر٢آٍحٌَُحّحُٔخىسٓ٘خهذك٢ح١َُٝ(حَُٔ٘ع2
3
 .(115ٙ)(طويّطو٣َـٚ

ٝحُ٘ٚهيطٌٍَك٢حُلَٜحُٔخرن.(115ٙ)يّطو٣َـٚ(طو4
..(حُ٘زي٢أٛيلخدٓيٖأكييكي٢أٝحر٘يٚٝكي٢ك٤يٚحُطؼيٖٓيٖ:)حُؼزيخٍسًٝٔخٍ،(4/444)حُ٘ز٣ٞش،ح٤َُٔس(5

 .ػ٘ٚهللا٢ٍٟٓل٤خٕأر٢رٖٓؼخ٣ٝش٣وٜي
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نمػا [ كعمػي كػػـر  ] كأصػػاب [كاصػاباجتيػػد  مػف ] إذ [التفػاكت بيػػنيـ فػي الثػػكاب اذ ] كا 

كمػػػا فػػػي  ] أجػػػكر [اجػػػكربػػػؿ عشػػػرة  ] أجػػػراف [لػػػو اجػػػراف ] كأتباعػػػو [اهلل كجيػػػو كاتباعػػػو

كاحػد فيػػـ كميػػـ  ] أجػػر [راجػػكمػػف اجتيػد كاخطػػأ كمعاكيػػة رضػي اهلل عنػػو لػو  (1)ركايػة

سػػاعكف فػػي رضػػاء اهلل تعػػالى كطاعتػػو بحسػػب ظنػػكنيـ كاجتيػػاداتيـ الناشػػئة عػػف سػػعة 

 ] إٍف [ ـ التي منحكىا مف نبييـ كمشرفيـ صمى اهلل عميو كسػمـ فػتفطف لػذلؾ افعمكمي

السبلمة في دينؾ مػف الفػتف كاالبتػداع كالعنػاد كالمحػف كاهلل اليػادم الػى  ] أردت [اردت

سكاء السبيؿ كىك حسػبنا كنعػـ الككيػؿ انتيػى مػف كػبلـ خاتمػة المحققػيف رحمػو  ] إلى [

 (2)اهلل

ػا [أيضادحبلف  ] أحمد [لسيد احمدكقاؿ شيخنا العبلمة ا فػي كتابػو المػذككر كال  ] أيضن

 [] إلػى كجيمػة الػركاة كال الػى ] المؤرخيف [المكرخيف ] أخبار [اخبار] إلى [ يمتفت الى 

 ] أٍف [مػػنيـ بػػؿ ينبغػػي لػػو اف ] أحػػد [مػػا يحكيػػو الرافضػػة كالمبتدعػػة ممػػا يقػػدح فػػي احػػد

كيحممػػػو عمػػػى  ] التأكيػػػؿ [التاكيػػػؿ سػػػف [] أحيمػػػتمس لمػػػا كػػػاف بيػػػنيـ مػػػف الفػػػتف احسػػػف 

 ] أحػػدنا [لػػذلؾ كال يػػذكر احػػدا  ] أىػػؿ [اىػػؿ] ألنيػػـ [ المخػػارج النيػػـ ] أصػػكب [اصػػكب

 (1)عمييـ في كثير مف اآليات انتيى ] أثنى [اهلل تعالى قد اثنى ] ألف [منيـ بسكء الف

                                                 
(3/141)حُيييحٍهط٢٘،ٓييٖ٘،(5174:)رييَهْ(2/66)،ح٧كٌييخًّظييخد،"ٓٔييظيًٍٚ"كيي٢حُلييخًْأهَؿييٚ(1

،(4533:)ريَهْ،(11/145")ٓٔي٘يٙ"كي٢ٝأكٔيي(ًُييٝؿ٤يَٝح٧كٌيخّح٧ه٠ي٤شًظيخد()2235:)رَهْ

ٝؿٜخُيش٤ُٜؼيش،حري٠ُٖيؼقٟيؼ٤قآي٘خىٙحُٔلوينٝهخٍػٜ٘ٔخ،هللا٢ٍٟحُؼخٙرٖػَٔٝرٖهللاػزيٓٔ٘ي)

ػ٤ٔيي٠رييٖىحٝىرييٖٓويييحّ،حُٔيي٤ْرييخد،(6766:)رييَهْ(7/13")٢ح٧ٝٓيي"كيي٢ٝحُطزَحٗيي٢أًٔييّٞ،رييٖٓيئِش

 .ح١َُٜٔ
(.13-12)حُـ٘خٕ،(طط2َ٤ٜ
 (.1/112)حُ٘ز٣ٞش،(ح٤َُٔس1
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مػػا  كحاصػػؿ (1) ] األصػػحاب [كمثمػػو مػػف كتػػاب ىدايػػة المرتػػاب فػػي فضػػؿ االصػػحاب 

قػد ] أنيػـ [ الصػحيحة كنصػكص حممػة الشػريعة انيػـ ] اآلحاديػث [ذكر مف االحاديث 

عف الخػكض فيمػا جػرل بػيف الصػحابة كعمػى  ] اإلمساؾ [ اتفقكا عمى كجكب االمساؾ

ككذبػػػة الػػػركاة  ] المػػػؤرخيف [المػػػكرخيف  ] أخبػػػار [اخبػػػار  ] إلػػػى [عػػػدـ االلتفػػػات الػػػى 

فضػؿ الصػحابة كعػدليـ رضػكاف اهلل  إظيػار [ ]كضبللتيـ كاتفقكا عمػى كجػكب اظيػار 

 ] أجمعيف [عمييـ اجمعيف 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ح٫ٛلخدك٠خثَك٢حَُٔطخدٛيح٣شًظخدػ٠ِأػؼَُْ(1
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 المبحث الثاني:
 كف المسان عن السب والمعن

 وفيو ثّلثة مطالب:
 المطمب األول: وجوب كف المسان عن السب والمعن.
المطمب الثاني: بيان األحاديث الموضوعة فيما جرى 

 بين الصحابة.
ثالث: التحذير من مطالعة كتب جيمة المطمب ال

 المؤرخين.
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 المطمب األول:

 وجوب كف المسان عن السب والمعن.

السػنة كالجماعػة فػي  ] أىؿ [اىؿ  ] أئمة [الفصؿ الثالث عشر في نقؿ نصكص أيمة 

 .كجكب كؼ المساف عف السب كالمعف

 ] أئمػػة [اىػػؿ  [] أئمػػة الصػػحيحة كنصػػكص ايمػػة  ] األحاديػػث [قػػد كردت االحاديػػث 

عمػف يمعػف مػف ال يسػتحؽ  ] اإليمػاف [السنة كالجماعة في النيي الشػديد كنفػي االيمػاف

قػػػاؿ رسػػػكؿ اهلل صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ لػػػيس  ] األمػػػكات [المعػػػف كعػػػف سػػػب االمػػػكات 

 (2)كقػػاؿ صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ سػػباب المػػؤمف فسػػكؽ  (1)المػػؤمف بالسػػباب كال المعػػاف 

 ] إفَّ [كقػاؿ صػمى اهلل عميػو كسػمـ اف (3)سمـ لعف المسػمـ كقتمػو كقاؿ صمى اهلل عميو ك 

كقػػاؿ صػػمى اهلل عميػػو  (4) ] القيامػػة [يككنػػكف شػػفعاء كال شػػيداء يػػـك القيمػػة  المعػػانيف ال

                                                 
أطي٠ػٔيٖح٣٩ٔيخٕحٓيْٗلي٢ًًيَ،ح٣٩ٔيخًٕظخد،(174:)رَهْ(1/241")ٛل٤لٚ"ك٢كزخٕحرٖأهَؿٚ(1

ًِِٕظَيخدُ(47:)ريَهْ(1/14")ٓٔيظيًٍٚ"كي٢ٝحُليخًْ،ا٣ٔخٗيٚربط٤خٗٚط٘وٚحُظ٢حُوٜخٍرزؼٞ يخ َٔ ٣ ُي٤ْ،ح٩ِْ

حُزَأرٞحد(1755:)رَهْ(1/341")ؿخٓؼٚ"ك٢ٝحُظ١ٌَٓحُز٫ٝ،١ٌحُلخك٫ٖٝحُِؼخ٫ٕٝرخُطؼخٕحُٔئٖٓ

(11/171")حٌُز٤يَٓي٘٘ٚ"كي٢ٝحُز٤ٜوي٢حُِؼ٘يش،كي٢ؿيخءٓيخريخدٝٓيِْ،ػ٤ِيٚهللا٠ِٛهللآٍٍٞػٖٝحُِٜش

:ريَهْ(4/673")ٓٔي٘يٙ"كي٢ٝأكٔييٝٓؼخ٤ُٜيخ،ح٧هي٬مٌٓيخٍّر٤يخٕريخد،حُٜ٘خىحصًظخد،(41631:)رَهْ

،ٝاٗٔخًًيَُٝٙٔئُقحًًَٙح١ٌُرِلع"رخُٔزخد"أؿيُْٙٝ،.ػ٘ٚهللا٢ٍٟٓٔؼٞىرٖهللاػزيٓٔ٘ي،(1714)

 .رِلع"رخُطؼخٕ"
خرَخدُ:رخدح٧ََىِد،ًِظَخدُحُزوخ١ٍ،(ٍٝح2ٙ َْٜ٘ي٠َٓ ُ٣َٖ ي يزَخدِِٓ ِّٔ ،حُ ِٖ حَُِّْؼي :"رِليع،(4122:)ريَهْ،(6/13)َٝ

زَخدُ ِِْٓ ِِ ْٔ ُٔ ،حُ ُٔٞم  هِظَخُُُٚكُ َٝ َ ْل ،ًِظَخدُِْٝٓٔ،،"ًُ َٕ خ َٔ ٣ ِٕرَخدُح٩ِْ ْٞر٤ََخ ٠َِّحَُّ٘ز٢ٍِِِّهَ ِٚهللاَُٛ ََْػ٤َِْ َِّ َٓ زَخدُ:"َٝ ِِْٓ ِِ ْٔ ُٔ ُْ ح

ُٔٞم  هِظَخُُُٚكُ َٝ َ ْل (.42:)رَهْ،(1/61)،"ًُ
ٍٝح3ٙ ًِظَخدُ(4113:)رَهْ،(6/44)حُزوخ١ٍ،( ْٖرَخدُح٧ََىِد،، َََٓ لَّ َِأََهخًَُٙ ٤ْ ـَ َ،رِ ٣ِٝ

َٞطَؤْ خكَُٜ َٔ ًَ، ٍَ :رِليعهَيخ

"ُٖ َُْؼيي َِٖٝ ِٓ ييْئ ُٔ ِٚحُ وَْظِِيي ،ًِظَييخدُ،(111:)رييَهْ،(1/112)ٝٓٔييِْ،،"ًَ َٕ ييخ َٔ ٣ ِِْؿَِييعِرَييخدُح٩ِْ ٣َِ َِطَْليي ِٕهَْظيي ييخ َٔ ْٗ ح٩ِْ

،ُٚ َٔ ََّْٕٗل أَ َْٖٝ َََٓ ُٚهَظَ َٔ ٢ْء،َْٗل َ٘ ٌِّدَرِ ُِٚػ ٍِ،ك٢ِرِ ُحَُّ٘خ أََّٗٚ َٝ٫ََُ َّ٘ش٣ََْيُه ـَ ُْ ح ش ْ َٗلْا٫َِّ َٔ ِِ ْٔ ُٓ. 
ًَِّظخدِْٓٔ،(ٍٝح4ٙ ُْزِ َِشِح ِّٜ حُ ح٥َْىحِد،َٝ ٢ِْٜرَخدَُٝ ْٖحَُّ٘ َِٖػ حدَُِّْؼ َٝ ََِٛخ،حُيَّ َؿ٤ْ :رَهْ،(2/4114)َٝ

٫َُٕ:"رِلع،(4376) ٌُٞ َ٣َٕ خُٗٞ لََؼخءَحَُِّؼَّ ُٗ٫َ َََُّٜٗيحَء،َٝ ْٞ ش٣َِ َٓ ُْو٤َِخ أري٢ٓٔي٘يكي٢ػٞحٗٚٞأرٍٝحٙحُٔئُقُٝلع،"ح

(.1177:)رَهْ،(1/171)ػٞحٗش،
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مػا  ] إلػى [الػى  ] أفضػكا [افضػكا  ] فػإنيـ [فػانيـ  االمكات ] األمػكات [كسمـ ال تسبكا 

 ] فتػؤذكا [فتػكذكا   ] األمػكات [ال تسػبكا االمػكات كقاؿ صػمى اهلل عميػو كسػمـ  (1)قدمكا 

 .(2)  ] األحياء [بو االحياء 

اهلل كػؿ  ] إلػى [الناس الػى ] أبغض [ابغض ] إفَّ [كقاؿ ابف عمر رضي اهلل عنيما اف

فقػػػػاؿ  ] أكصػػػػني [كقػػػػاؿ رجػػػػؿ لمنبػػػػي صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ اكصػػػػني (3)طعػػػػاف لعػػػػاف

 ] أبػػي [كفػػي صػػحيح مسػػمـ عػػف ابػػي ( 4)انػػا ال تكػػكف لع [] أٍف اف ] أكصػػيؾ [اكصػػيؾ

لػػـ  ] إنػػي [ىريػػرة رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ قيػػؿ يارسػػكؿ اهلل ادع عمػػى المشػػركيف قػػاؿ انػػي 

ف اسػتحؽ فنفى عف نفسو انو لـ يبعػث لعانػا حتػى فػي لعػف مػ (5)لعانا ] أبعث [ ابعث 

كقػػد نيػػى صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ عػػف سػػب قتمػػى بػػدر مػػف  المعػػف فكيػػؼ مػػف ال يسػػتحقو

  ( 6) شيء مما تقكلكف  ] إلييـ [المشركيف فقاؿ ال تسبكا ىؤالء فانو ال يخمص الييـ 

                                                 
ِِ،ًِظَخدُحُزوخ١ٍ،(ٍٝح1ٙ َ٘خثِ ـَ خرَخدُحُ َٓ٠َْٜ٘ ُ٣ْٖ حصَِٓذِِّٓ َٞ ْٓ  (.1171:)رَهْ،(4/112)،ح٧َ
رييٚحكظييئًٝأٓٞحط٘ييخطٔييزٞح٫،ػييْٜ٘طؼييخ٠ُهللاٍٟيي٢حُٜييلخرشٓؼَكييشًظييخد"ٓٔييظيًٍٚ"كيي٢حُلييخًْأهَؿييٚ(2

ح"ٝهخٍ،(3244:)رَهْ(1/147)،ح٧ك٤خء ٌَ يِل٤قَُكيِي٣غ َٛ يَ٘خِى،َٛ ْٓ ْْح٩ِْ َُي َؿيخَُٙٝ َِّ حُٔـظزي٠كي٢ٝحُ٘ٔيخث٢،"٣َُو

كي٢ٝحُظَٓي١ٌحُِطٔيش،ٓيٖحُويٞىريخد،ٝحُويٞىحُؤيخٓشًظيخد،(ٛيـ111ُِ٘ٔيخث٢،حُٜيـَٟحُٔيٖ٘=حُٔيٖٖ٘ٓ

(1537:)ريَهْ(4/117)(ريخد،.ٝٓيِْػ٤ِيٚهللا٠ِٛيهللآٍٍٞػٖحُٔ٘خهذأرٞحد"ؿخٓؼٚ" كي٢ٝأكٔيي،

حُ٘زي٢ػيٖػٜ٘ٔخهللا٢ٍٟحُٔطِذػزيرٖحُؼزخّرٖهللاػزيٓٔ٘ي،ػْٜ٘هللا٢ٍٟٛخْٗر٢٘ٓٔ٘ي،"ٓٔ٘يٙ"

،ػٜ٘ٔييخهللاٍٟيي٢ػزييخّحرييٖٓٔيي٘ي")ٓٔيي٘يٙ"كيي٢ٝحُزييِحٍ،(4556:)رييَهْ(4/442)ٝٓييِْػ٤ِييٚهللاٛيي٠ِ

 .(3161:)رَهْ(11/465)(ػزخّحرٖػٖح٤٤ٌُٖٔكي٣غ
خ»٤ِ٣ٚ)حُٔزخٍى٫رٖٝحَُهخثن(حُِٛي3 حَُٙٓ َٝ ٍَُْ َُُٖٗؼ٤ْ خى،ْر َّٔ ِٚكِي٢َك يَوظِ ْٔ حُٗ حثِيي  يخَػَِي٠َُ حَُٙٓ َٝ ٍَُّ١ُِ َٝ َْ ي َٔ

ُْ ِٖح َِٖػي حْري

ىِ ٍَ زَيخ ُٔ ُْ ْٛيييًِِظَيخدِكِي٢ح ُِّ ١ُٝػيْحُظًَي٢حُل٘ظِيي٢،ٝحٟيقريٖحُٔزييخٍىريٖهللاػزييحُييَكٖٔػزييأريٞ،(«حُ َْ حُٔيي

(.461:)رَهْ،(415)ٙر٤َٝص،حُؼ٤ِٔش،حٌُظذىحٍح٧ػظ٢ٔ،حَُكٖٔكز٤ذ:طلو٤ن،(ٛـ161:حُٔظٞك٠)
ٓٔييي٘ي،"هييي١ٞآييي٘خىٙ:"حُٔلوييينٝهيييخٍ،(41456:)ريييَهْ،(12/456")ٓٔييي٘يٙ"كييي٢أكٔييييأهَؿيييٚ(4

:ريَهْ(4/461")حٌُز٤يَ"كي٢ٝحُطزَحٗي٢ػ٘يٚ،هللا٢ٍٟحُٜـ٢ٔ٤ؿَُٓٞكي٣غ،ػْٜ٘هللا٢ٍٟحُز٤٣َٜٖ

 .حُٜـ٢ٔ٤ؿَُٓٞ،حُـ٤ْرخد،(4161)
ًَِّظخدِْٓٔ،(ٍٝح5ٙ ُْزِ َِشِح ِّٜ حُ ح٥َْىحِد،َٝ ٢ِْٜرَخدَُٝ ْٖحَُّ٘ َِٖػ حدَُِّْؼ َٝ ََِٛخحُيَّ َؿ٤ْ :رَهْ،(2/4114)،َٝ

(4377)،.
حُٔييخ١َٓحُوَحثطيي٢ٗييخًَرييٖٓييَٜرييٖٓلٔيييرييٖؿؼلييَرييٖٓلٔيييرٌييَأرييٞٝٓييٌٜٓٞٓخ،ح٧هيي٬مٔييخٝة(6ٓ

ح٧ُٝيي٠،حُطزؼييشؿيييس،ُِظ٣ُٞييغ،حُٔييٞحى١ٌٓظزييشحُ٘ييِز٢،حُٜ٘ييَأرييٞرييٖٜٓييطل٠:طلو٤يين،(ٛييـ145:حُٔظييٞك٠)

كي٢ٓيخطو٣َؾك٢لخٍ،ح٧ٓك٢ح٧ٓلخٍكَٔػٖحُٔـ٢٘ك٢حُؼَحه٢ٝهخٍ،(41:)رَهْ،(23)ٙٛـ،1211
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الغزالػي رضػي اهلل عنػو ال يجػػكز لعػف كػافر كال فاسػػؽ  ] اإلسػػبلـ [كقػاؿ حجػة االسػبلـ 

فَّ [حي كاف  ىذا خطر لما يتضمف مف الرضى بمكتو عمى الكفر كالفسؽ كال لعػف  ] كا 

بػػػكحي مػػػف اهلل تعػػػالى انتيػػػى  ] إال [جيكلػػػة ال تعػػػرؼ اال الخاتمػػػة م ] ألف [ميػػػت الف 

 (1)بمعناه 

ا [كقاؿ ايضا   ]أك[تمعف شيئا ممػا خمػؽ مػف حيػكاف اك  ] أٍف [اف  ] إياؾ [اياؾ  ] أيضن

   القبمػػة بكفػػر اك ] أىػػؿ [مػػف اىػػؿ  ] أحػػد [بعينػػو كال تقطػػع عمػػى احػػد ] إنسػػاف [  انسػػاف

ىك اهلل تعالى انتيػى  ] السرائر [ع عمى السراير نفاؽ فاف المطم ] أك [شرؾ اك  ] أك [

 (2)عمـك الديف ] إحياء [بحذؼ يسير مف كتاب احياء 

جيػؿ  ] كأبػي [لعف الشخص المعػيف الػذم ثبػت لعنػو شػرعا كفرعػكف كابػي ] كأما [ كاما

كمػع ذلػؾ لػـ  ] جػائز [ممف ثبت مكتيـ عمى الكفر كعرؼ ذلؾ شػرعا فػاف لعػنيـ جػايز

كال  ] إلػػييـ [ى بػػالمعف عمػػييـ كال بسػػبيـ كال يخمػػص شػػيء مػػف ذلػػؾ الػػييـيكمفنػػا اهلل تعػػال

المعػػف عمػػى كصػػؼ العمػػـك كمعنػػة اهلل عمػػى  ] كأمػػا [ خطػػر فػػي سػػككتنا عػػف ذلػػؾ كامػػا

 (3)عمػػى الكاشػػمة  ] أك [اك ] البغػػاة [ عمػػى البغػػاه ] أك [الظػػالميف اك ] أك [الكػػافريف اك

                                                                                                                                            

ػزييريٖحُلٔي٤ٖريٖحُيَك٤ْػزييحُيي٣ُٖ٣يٖحُل٠يَأريٞ،(حُي٣ٖػِّٞاك٤خءرٜخٖٓٓطزٞع)ح٧هزخٍٖٓح٩ك٤خء

ح٧ُٝيي٠،حُطزؼيشُز٘ييخٕ،-ر٤يَٝصكيِّ،حرييٖىحٍ،(ٛيـ614:حُٔظييٞك٠)حُؼَحهي٢اريَح٤ْٛرييٖرٌيَأريي٢ريٖحُيَكٖٔ

٤َْٗخحُأر٢حْرٖأهَؿٚ"،(1111)ٙ،ٛـ1244 يَكِي٣غٖٓيُّ َّٔ َل ٬ٓحُزخهََػ٢ِّرُٖٓ َْ ٍَِؿخُُٚٓ ُِٝ٘ٔيخث٢ػِوَخصَٝ

َ٘خىَػزَّخّحْرَٖكِي٣غٖٓ ْٓ ِ ِل٤قرِب َٛ." 
(.1/143(اك٤خءػِّٞحُي٣ٖ،)1
 (.142–1/141(اك٤خءػِّٞحُي٣ٖ،)2
ْٕ:حُْٞٗ(3 رلؼيَطويّٞٓيٖٛي٢ٝحُٞحٗئش٣و٠يَ،أٝأػيَٙمك٤ي٤ٍِٗيَ،أٝرٌلي٣َل٘ي٠ػْربرَس،حُـِي٣ـَُأ

(.3/167)ٝح٧ػَ،حُلي٣غؿ٣َذك٢حُٜ٘خ٣ش:حٗظًَُي،
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ػا [ يضػاأ  ] جػائز [نحك ذلؾ فانػو جػايز  ] أك [اك كمػع ذلػؾ لػـ يكمفنػا اهلل بػذلؾ  ] أيضن

ا [ أيضان    .كال خطر في السككت عف ذلؾ ] أيضن

كقاؿ الحبيب العبلمة عبد اهلل بف عمكم الحداد في بعض مكاتباتػو كالعاصػي عنػدنا ال 

عنػدنا كفػر بػؿ ال يجػكز عنػدنا  ] األئمػة [ يجكز لعنو بعينو كلػيس الخػركج عمػى االيمػة

رحمػة  ] كأفَّ [مػات كػافرا كاف ] أنػو [عممنا انو ] إذا [ اذا ] إال [اال  [] أحدنا  أحدالعف 

كمػػع ذلػػؾ فػػبل فضػػيمة فػػي لعػػف مػػف ىػػذا كصػػفو  ] كػػإبميس [اهلل ال تنالػػو بحػػاؿ كػػابميس

 .(1)كيجكز عندنا لعف العاصيف كالفاسقيف كالظالميف عمكما انتيى 

 كفركا كماتكا كىـ كفار اكليؾالذم  ] إفَّ [بعد قكلو تعالى اف (2)كمف تفسير الخازف

قػػاؿ فصػػؿ فيمػػا  (3) ] أجمعػػيف [عمػػييـ لعنػػة اهلل كالمبلئكػػة كالنػػاس اجمعػػيف  ] أكلئػػؾ [

يتعمػػػؽ بيػػػذه اآليػػػة مػػػف الحكػػػـ قػػػاؿ العممػػػاء ال يجػػػكز لعػػػف كػػػافر معػػػيف ألف حالػػػو عنػػػد 

 كقػػد شػػرط اهلل فػػي ىػػذه ] اإلسػػبلـ [اإلسػبلـعمػػى  ] يمػػكت [الكفػاة ال يعمػػـ فمعمػػو بمػػكت 

المعنة عمى مف مات عمى الكفر كيجػكز لعػف الكفػار يػدؿ عميػو  ] إطبلؽ [اآلية اطبلؽ

                                                 
ر٤ييَٝص،حُ٘خٗييَ،ىحٍحُليييحى،أكٔيييرييٖٓلٔيييرييٖػِيي١ٞرييٖهللاػزييي،حُٜييٞك٤شحُٔٔييخثَكيي٢حُؼ٣ِٞييشحُ٘لييخثْ(1

 (.141-141)ٙٛـ،1214
كيي٢ٌُٔظزيشأ٤ٓ٘ يخًيخ٧ٕٗيٚرخُويخُُٕٝػييَفحُلٔيٖ،أريٞ،حُ٘ي٤ل٢ػٔيَريٖارييَح٤ْٛريٖٓلٔييريٖػِي٢:ٛيٞ(2

ُيكِذ،ٖٓأِٛٚىٓ٘ن، يَٝحُظيؤ٤ُق،ريخُؼِْكخٗيظـَػِٔخثٜيخ،رؼيٞٝٓئغىٓ٘ينٓيٌٖػْرـيحى،ك٢ُٝ َّٔ ُي٣ٝٚ

كي٣ٝ٢يَحُظؤُزيخدطلٔي٤َٜٙٝٓ٘يخحُٔ٘وٍٞ،ٓوزٍٞ:ٜٓ٘خًؼ٤َسٜٓ٘لخصكظَىٝحٌُظخرش،حُظؼِْٓزَحٌُٔظزشك٢ػِٔٚ

يخًؼ٤يَسأٗي٤خءا٤ُيٚٝأٟخفحُزـ١ٞطل٤َُٖٔٓوٜٚحُلـْٓظ٢ٓٞطل٤َٔٝٛٞحُظ٣َِ٘ٓؼخ٢ٗ  ٛ ٣ظؼِينٓيخهٜٞ

:حٗظيَٛيـ،521ٓ٘شرلِذطٞك٢.طل٤َٔٙٓآهًٌُٖٓيكٌخٕٝحُـ٣َزش،حُزخ١ِشٝح٩َٓحث٤ِ٤خصحُظخ٣ٍو٤شرخُوٜٚ

 (.3/3)ح٫ػ٬ّ،

ٔٙٔحُزوَس:چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ       ې  ې  ې         ې  ى  ٹ ٹ چ (3
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( 1)قكلػو صػمى اهلل عميػو كسػمـ لعػف اهلل الييػكد حرمػت عمػييـ الشػحـك فجممكىػا كباعكىػا

معػػيف مػػف الكفػػار بػػدليؿ جػػكاز  ] إنسػػاف [جػػكاز لعػػف انسػػاف ] إلػػى [كذىػػب بعضػػيـ الػػى

   فػػبل يجػػكز لعػػف احػػد ] المػػؤمنيف [مػػف المػػكمنيف صػػاة [] الع العصػػاه ] كأمػػا [قتالػػو كامػػا

 منيـ عمى التعييف  ] أحد [

النبػي صػمى اهلل عميػو  ] أفَّ [فيجػكز لمػا ركم اف ] اإلطػبلؽ [عمى االطبلؽ[] كأمَّا كاما

كقػػاؿ ككػػؿ ىػػذه فػػي الصػػحيح  (2)آخػػر الحػػديث [ ] إلػػىكسػػمـ قػػاؿ لعػػف اهلل السػػارؽ الػػى

 .(3)انتيى

النككم رضي اهلل عنو في كتابو رياض الصالحيف مف كبلـ سػيد  ماـ [] اإلكقاؿ االماـ

رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  ] أفَّ [المرسػػميف كعػػف أبػػي ىريػػرة رضػػي اهلل عنػػو اف

 الدردا  ] أبي [كعف ابي  (4)يككف لعانا ركاه مسمـ  ] أٍف [قاؿ ال ينبغي لصديؽ اف 

ؿ اهلل صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ ال تبلعنػػػكا رضػػػي اهلل عنػػػو قػػػاؿ قػػػاؿ رسػػػك  (5) ] الػػػدرداء [

  (2)كالترمذم (1)داكد ] أبك [بمعنة اهلل كال بغضبو كال بالنار ركاه ابك 

                                                 
ٍٝح1ٙ حد٫َُ:رَخد حُز٤ُُِٞع،ًِظَخدُحُزوخ١ٍ،( ٌَ ُ٣ُْ ْل ٤ْظَشَِٗ َٔ ٫َحُ ُٚ،٣ُزَخعَُٝ ًُ َى ٝٓٔيِْ،(4441:)رَهْ،(1/64)َٝ

خهَخِس،ًِظَخدُ َٔ ُٔ ُْ ِْرَخدُح ٣َِ َِ،ر٤َْيغِطَْل ي ْٔ َو
ُْ ٤ْظَيِش،ح َٔ ُْ ح ُِْوَْ٘ٝ ح َٝ، َِ ،٣ِِي ِّ يَ٘خ ْٛ ح٧َْ ٝحُِليع(1364:)ريَهْ،(1/1415)َٝ

ُٚ. 
ٍٝح2ٙ ِٖرَخدُحُُلُيِٝى،ًِظَخدُحُزوخ١ٍ،( ٍِمَُِْؼي يخ َّٔ ححُ ًَ ْْاِ ،َُي َّْ ي َٔ ًِظَيخدُٝٓٔيِْ،،(4561:)ريَهْ،(6/137)٣ُ

ُُْلُيِٝى، َِهَشَِكيِّرَخدُح َّٔ خرَِٜخ،حُ َٜ ِٗ  (.1465:)هْرَ،(1/1112)َٝ
حُٔؼيَٝفحُلٔيٖ،أرٞح٤ُ٘ل٢ػَٔرٖارَح٤ْٛرٖٓلٔيرٖػ٢ِحُي٣ٖػ٬ءحُظ٣َِ٘،ٓؼخ٢ٗك٢حُظؤ٣َٝ(ُزخد3

ٛيـ،1213ح٧ُٝي٠،حُطزؼشر٤َٝص،حُؼ٤ِٔش،حٌُظذىحٍٗخ٤ٖٛ،ػ٢ِٓلٔي:طٜل٤ق،(ٛـ521:حُٔظٞك٠)رخُوخُٕ

(1/76.) 
ًَِّظخدِْٓٔ،(ٍٝح4ٙ ُْزِ حح َِشَِٝ ِّٜ ح٥َْىحِد،ُ ٢ِْٜرَخدَُٝ ْٖحَُّ٘ َِٖػ حدَُِّْؼ َٝ ََِٛخحُيَّ َؿ٤ْ :رَهْ،(2/4113)،َٝ

(4375)،. 
5)ٞٛ:َ ِٔ ٣ْ َٞ ١ٍِّهي٤ْري٣ُٖييريُٖػ يخ َٜ ْٗ َىحء،أَرُيٞ،حُوٍِؿي٢،ح٧ْ ٍْ ْوظَِيقحُييَّ يْكِي٢ُٓ ْٓ يخأَر٤ِيٚح َٔ اَِّٗ ََٝٞ يٍُُٜٞٛي ْ٘ َٓ

ه٤َر٤ٌ٘ظٚ، َٝ:ٚٔ ْٓ خِكز٢ُوذ،ٝػ٣َََٞٔػخٓح َٕأكيٓ٘خٛيٙأٍٝؿ٤َِ،َٛ خ ًَ حَٝ رييٍ،ؿِٝسرؼيأُِْٓحٛيح ،ػخري 
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رضػػي اهلل عنػػػو قػػػاؿ قػػاؿ رسػػػكؿ اهلل صػػػمى اهلل عميػػو كسػػػمـ لػػػيس  (3)كعػػف ابػػػف مسػػػعكد

 [] أبػػي كعػػف ابػػي  (4)المػػؤمف بالطعػػاف كال المعػػاف كال الفػػاحش كال البػػذم ركاه الترمػػذم 

 ] إفَّ [رضػي اهلل عنػو قػاؿ قػاؿ رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ اف  ] الػدرداء [الدردا 

 ] أبػػكاب [أبػػكابالسػػماء فتغمػػؽ  ] إلػػى [لعػػف شػػيئا صػػعدت المعنػػة الػػى ] إذا [العبػػد اذا 

دكنيػا  ] أبكابيػا [فتغمػؽ ابكابيػا   ] األرض [االرض [] إلػى السماء دكنيا ثـ تيبط الى 

الػذم ليعػف فػاف  ] إلػى [لػـ تجػد مسػاغا رجعػت الػى  ] فػإذا [كشػماال فػاذا ثـ تأخذ يمينا 

ال [ لذلؾ كاال  ] أىبلن [كاف اىبل  داكد  [] أبػك قائمييػا ركاه ابػك  ] إلػى [رجعت الػى ] كا 

                                                                                                                                            

-3/163)حُـخريش،أَٓيي:٣٘ظيَ،(ٛيـ11:)ٝه٤يَ،(ٛيـ14)ٓي٘شطٞك٢ٝرٜخىٓ٘نه٠خء٢ُٝح٧ٓش،ٌٛٙك٤ًٌْٝخٕ

(.1/24)ح٩ٛخرش،،(164
كلييخظأكييحُٔيٖ٘،ٛيخكذ،(ٛيـ441)ٓيي٘شخُزٜيَسرُٝييحُٔـٔيظخ٢ٗ،آيلخمرييٖح٧ٗيؼغريٖٓي٤ِٔخٕ:ٛيٞ(1

خػل٤ل خٗخٌٓخ ،ًخٕحُلي٣غ، خكو٤ٜ خ،ٛخُل   ٔ ٓي٘شطيٞك٢ٓؼي٤ٖ،ٝحريٖأكٔيي،ح٩ٓيخّػيٖحُؼِْأهٌحُلي٣غ،رؼَِػخُ

(.4/116)هٌِخٕ،٫رٖح٧ػ٤خٕٝك٤خص،(7/33)ُِوط٤ذ،رـيحىطخ٣ٍن:حٗظَ،(ٛـ453)
ًِِٕظَيخدُ"ًٚٓٔيظيٍ"ك٢حُلخًْأهَؿٚ(2 يخ َٔ ٣ (1/26)رخُ٘يخٍ،٫ٝهللارـ٠يذ٫ٝهللارِؼ٘يشط٬ػ٘يٞح٫هيخٍ،ح٩ِْ

،(2714:)ريييَهْ،(5/446)حُِؼيييٖ،كييي٢ريييخد،ح٧ىدًظيييخدىحٝى،أرييي٢ٓيييٖ٘كييي٢ىحٝىٝأريييٞ،(131:)ريييَهْ

/1)(حُِؼ٘يشكي٢ؿيخءٓخخدر،.ِْٝٓػ٤ِٚهللا٠ِٛهللآٍٍٞػٖٝحُِٜشحُزَأرٞحد")ؿخٓؼٚ"ك٢ٝحُظ١ٌَٓ
حٝهخٍ،(1754:)رَهْ(317 ٌَ ٖ َكِي٣غ َٛ َٔ ،َك ِل٤ق  ػيْٜ٘،هللاٍٟي٢حُزٜي٤٣َٖٓٔي٘ي،"ٓٔي٘يٙ"كي٢ٝأكٔيَٛ

كيي٢ٝحُطزَحٗيي٢،(41274:)رييَهْ(7/2433)ٝٓييِْ،ػ٤ِييٚهللاٛيي٠ِحُ٘زيي٢ػييٖؿ٘يييدرييٖٓيئَسكييي٣غٝٓييٖ

 (.4636:)رَهْ(5/415")حٌُز٤َ"
حُ٘زي٢ػيٖكييَّعح٧ُٝي٤ٖحُٔيخرو٤ٖٓيٖػزي،حّرخرٖٝحٗظََُٜٛس،ر٢٘ك٤ِق،ح٢ٌُُٜٓٔؼٞىرٖهللاػزي:ٛٞ(3

هللاٍٟيٞحٕحُوطخدرٖػَٔحُٔئ٤ٖ٘ٓأ٤َٖٓٓربٗخٍسرٜخػِٔٚٝرغ،حٌُٞكشٌٖٓرخٌُؼ٤َ،ِْٝٓػ٤ِٚهللا٠ِٛ

ريخُوَإٓؿٜيَٓيٖأٍٝٝٛيٞ،حُٔي٣٘شا٠ُرخَُؿٞعَٓٙٝأػُِٚػْحٌُٞكش،حُوطخدرٖػ٫َٝٔٙهيًٝخٕػ٤ِٜٔخ،

حٜٝٗيحُوزِظ٤ٖ،ا٠ِّٛٝ٠ُحُٜـَط٤ٖ،ٝٛخؿَرٌٔش،  ٍ حري ٓغًِٜخحُٔ٘خٛيٜٝٗيحَُٟٞحٕ،ٝر٤ؼشٝحُو٘يمٝأكي 

-ٝٓيِْػ٤ِيٚهللاٛي٠ِ-حَُٓيٍُٞيٚٝٗيٜيؿٜيَأري٢ػِي٠أؿٜيِحُي١ٌٝٛيٞ-ِْٝٓػ٤ِٚهللا٠ِٛ-هللآٍٍٞ

٫ريٖحُـخرشأٓي،(146/4)حُٜلخرش،ط٤٤ِٔك٢ح٩ٛخرش:٣٘ظَرخُزو٤غٝىكٖ،(ٛـ14)ٓ٘شرخُٔي٣٘شطٞك٢رخُـ٘ش

(.441-1/434)ح٧ػ٤َ
(146(طويّطو٣َـٚٙ)4
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قػػاؿ قػػاؿ رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ سػػباب  (1) رضػػي اهلل عنػػو كعػػف ابػػف مسػػعكد

  (2)المؤمف فسكؽ كقتالو كفر متفؽ عميو 

سػػمع رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو  ] أنػػو [رضػػي اهلل عنػػو انػػو  (3)ذر ] أبػػي [كعػػف ابػػي 

 ]إٍف[ارتػدت عميػو اف  ] إال [الكفػر اال  ]أك[ كسمـ يقكؿ ال يرمػي رجػؿ رجػبل بالفسػؽ اك

الصػحيحة  ] األحاديػث [كقػد كردت االحاديػث  (4)لـ يكف صاحبو كػذلؾ ركاه البخػارم 

السنة كالجماعة  في الحػث عمػى تػرؾ مػا ال يعنػي  ] أىؿ [اىؿ ] أئمة [كنصكص أيمة

 مف فضكؿ الكبلـ ..

المػػػرء تركػػػو مػػػا ال  ] إسػػػبلـ [قػػػاؿ رسػػػكؿ اهلل صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ مػػػف حسػػػف اسػػػبلـ 

بػاهلل كاليػـك اآلخػر فميقػؿ  ] يػؤمف [ كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ مف كػاف يػكمف (5)يعنيو 

                                                 
آي٘خىٙح٧ٍٗيخإ١ٝهيخٍ،(2713:)رَهْ(2/455)حُِؼٖ،ك٢رخد،ح٧ىدًظخد"ٓ٘٘ٚ"ك٢ىحٝىأرٞأهَؿٚ(1

أري٢ػيٖػز٤ييريٖك٠يخُشٍٟٝٓيخ،ػ٘يٚهللاٍٟي٢حُييٍىحءأري٢ٓٔي٘ي،"ٓٔي٘يٙ"ك٢ٝحُزِحٍِظل٤ٖٔ،ُٓلظَٔ

 (.2162:)رَهْ(11/42)،حُيٍىحء
.(146ٙ)(طويّطو٣َـ2ٚ
ِٚ،ه٤َٓخٝأٛقأًؼَٝٛٞؿ٘خىس،رٖؿ٘يد:كو٤ًَؼ٤َح،حهظ٬كخحٓٔٚك٢ِحهظِقحُـلخ١ًٍٍأرٞ(3 ًزيخٍٓيٖك٤ِي

َٕأٍرؼشرؼيأِْٓ:٣وخٍح٬ٓ٩ّهي٣ْٝك٬٠ثْٜ،ُٜلخرشح خ ًَ َّْهخٓٔخ،َٝ َكظَّي٠رَِٜيخ،ٝأهيخّهٞٓيٚري٬ىا٠ُحَٜٗفػُ

٠َِّهللآٍٍَٞػ٠َِهيّ َُٛ ِٚهللاَّ ََْػ٤َِْ َِّ َٓ ٠ِِٛٝٚٝػ٬ػ٤ٖ،حػ٘ظ٤ٖأٝٝػ٬ػ٤ٖ،اكيٟٓ٘شرخَُرٌسطٞك٢حُٔي٣٘ش،َٝ َػ٤َِْ

خ،ػْٜ٘هللا٢ٍٟٓٔؼٞىرٖهللاػزي (.4/114)ح٩ٛخرش،،(4/74)حُـخرش،أٓي:حٗظَؿ٤ٔؼ 
خرَخدُح٧ََىِد،ًِظَخدُحُزوخ١ٍ،(ٍٝح4ٙ َٓ٠َْٜ٘ ُ٣َٖ زَخدِِٓ ِّٔ ،حُ ِٖ حَُِّْؼ  (.4123:)رَهْ،(6/13)َٝ
5
/2)حُوِن،كٖٔك٢ؿخءٓخ،نحُوِكٖٔحُليػخ٢ٗ،ٓؼ٤ي٣ٞٓيرٍٖٝح٣شٓخُيح٩ٓخ١ّٞٓؤك٢ٓخُيأهَؿٚ(

/4)،11رخدِْٝٓ،ػ٤ِٚهللا٠ِٛهللآٍٍٞػٖحُِٛيأرٞحد"ؿخٓؼٚ"ك٢ٝحُظ١ٌَٓ،(650:)رَهْ(472

هللاٍٟٞحٕحُز٤ضأَٛٓٔ٘ي"ٓٔ٘يٙ"ك٢ٝأكٔيُـ٤َٙ،كٖٔ:ح٧ٍٗئ١حُٔلونٝهخٍ،(2317:)رَهْ،(136

"حٌُز٤َ"ك٢ٝحُطزَح٢ٗ،(1756:)رَهْ(1/437)ػٜ٘ٔخ،هللا٢ِ٢ٍٟػرٖحُل٤ٖٔكي٣غأؿٔؼ٤ٖ،ػ٤ِْٜ

 .(2886:)رَهْ(3/128)،ػْٜ٘هللا٢ٍٟأر٤ٚػٖحُل٤ٖٔرٖػ٢ِحُلخء،رخد
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اهلل عميػػػو كسػػػمـ كىػػػؿ يكػػػب النػػػاس فػػػي النػػػار كقػػػاؿ صػػػمى  (1)ليصػػػمت  ] أك [خيػػػرا اك 

 .(3) ] ألسنتيـ [السنتيـ  (2)حصايد  ] إال [عمى مناخرىـ اال 

 الفضؿ مف لسانو كانفؽ  ] أمسؾ [كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ طكبى لمف امسؾ 

  (4)الفضؿ مف مالو  [] كأنفؽ 

 ] إحيػػػاء [يػػػاء الغزالػػػي رضػػػي اهلل عنػػػو فػػػي كتابػػػو اح ] اإلسػػػبلـ [كقػػػاؿ حجػػػة االسػػػبلـ 

 تتكمـ بكؿ ما لك سكت عنو لـ تاثـ  ] أٍف [عمـك الديف كحد الكبلـ فيما ال يعنيؾ اف 

ػػػا [كقػػػاؿ ايضػػػا  (5) كلػػػـ تستضػػػر فػػػي حػػػاؿ ] تػػػأثـ [ حسػػػف  ] إلػػػى [كاعمػػػـ الػػػى  ] أيضن

مػػف جميػع اآلفػػات مػػف الغيبػػة  ] ألفاظػػؾ [تحفػػظ الفاظػؾ  ] أٍف [اف  ] أحكالػػؾ [احكالػؾ 

ذب كالمػػراء كالجػػداؿ كتػػتكمـ فيمػػا ىػػك مبػػاح ال ضػػرر عميػػؾ فيػػو كال عمػػى كالنميمػػة كالكػػ

مسػػتغف عنػػو ال حاجػػة  ] أنػػت [تػػتكمـ بمػػا انػػت  ] ألنػػؾ [النػػؾ  ] أصػػبلن [مسػػمـ اصػػبل 

                                                 
ِّرَخدُح٧ََىِد،ًِظَخدُحُزوخ١ٍ،(ٍٝح1ٙ ح ََ ًْ ٤ِْق،اِ ِٚح٠َُّ ظِ َٓ ِهْي ِٚ،ا٣َِّخَُٙٝ ي ِٔ ٝٓٔيِْ،،(4113:)ريَهْ،(6/14)رَِْ٘ل

،ًِظَخدُ َٕ خ َٔ ٣ َُْلغِّرَخدُح٩ِْ َِّػ٠َِح ح ََ ًْ ٍِاِ خ ـَ ُْ ٤ِْق،ح ح٠َُّ َِّٝ ٝ ُِ ُُ ضَِٝ ْٔ َّٜ حُ ِٖا٫َِّ ََِػ َُْو٤ْ ِٕح ْٞ ي ًَ ُِييََٝ ًَِٚ ِِّي ًَُٖ ي ِٓ، ِٕ يخ َٔ ٣ ح٩ِْ

(.25:)رَهْ،(1/46)
خثِيَ:ك٢حُ٘ٔوشرخ٤ُخءٝٛٞهطؤ،)ٝ(كٜخثي2 َٜ َُْل غُح ْٔ ٤َيس،،َؿ ِٜ ََٞك ُٛ ََُّٝ ٢ْء،ًُ َََٗ ِّكِي٢ه٤ِي ِٕحَُّ٘يخ يخ َٔ هُِطيغَرِخُِِّ َٝ

ِٚ ْْرِ ِٜ  (.4/51(،ٓوخ٤٣ْحُِـش،)َػ٤َِْ
/4)طؼيخ٠ُ،هللآٖٝؿِحثٜخحُٜخُلخصح٧ػٔخٍٓؼظٔخصًًَ،حُظل٤ًَٔظخد"ٓٔظيًٍٚ"ك٢حُلخًْأهَؿٚ(3

حدُ"ٚؿخٓؼ"ك٢ٝحُظ١ٌَٓ،(1347:)رَهْ(214 َٞ ِٕأَْر خ َٔ ٣ ْٖح٩ِْ ٍَِػ يٞ ُٓ ي٠َِّهللاٍَِ َُٛ ِٚهللاَّ ،َػ٤َِْي َْ يَِّ َٓ يخرَيخدَُٝ َؿيخءََٓ

ييشِكِيي٢ َٓ َْ يي٬َِس،ُك َّٜ ح:ٝهييخٍ،(4414:)رييَهْ،(2/116)حُ ٌَ ٖ َكييِي٣غ َٛيي يي َٔ ،َك ييِل٤ق  "ٓيي٘٘ٚ"كيي٢ٓخؿييٚٝحرييَٖٛ

٢ٍٟح٧ٜٗخٍٓٔ٘ي،"ٓٔ٘يٙ"ك٢ٝأكٔي،(1751:)َهْر(3/114)حُلظ٘ش،ك٢حُِٔخًٕقرخد،حُلظٖأرٞحد

 .(44217:)رَهْ(11/3142)،ػ٘ٚهللا٢ٍٟؿزَرٖٓؼخًكي٣غ،ػْٜ٘هللا
حُٙ..حُزـي١ٞأهَؿيٚٝهيخٍح٩ك٤خءأكخى٣غطو٣َؾك٢حُؼَحه٢حُلخكع(4ًًَٙ َٝ ٍَ حٍَٝ َِّ ُْزَي يَ٘يأٗيَْكيِي٣غٓيٖح َٔ رِ

ِؼ٤ق، َٟٙ(1111.) 
5
"ك٢ٗٚكخٍك٢رٚطٔظ٠َ(،ٝهيٓوطضًِٔش"رٚ"ٖٓػزخٍس1/111ُْٝك٤خءػِّٞحُي٣ٖ،)(ا

 ح٩ك٤خء.
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مضيع بو زمانؾ كمحاسب عمى عمؿ لسانؾ كمسػتبدؿ  ] فإنؾ [فانؾ  ] إليو [بؾ اليو 

 لك صرفت زماف الكبلـ الى  نؾ [] ألبالذم ىك خير النؾ  ] أدنى [بالذم ىك ادنى 

ذكػػػر اهلل تعػػػالى لكػػػاف خيػػػرا فكػػػـ مػػػف كممػػػة يبنػػػى بيػػػا قصػػػرا فػػػي الجنػػػة انتيػػػى  ] إلػػػى [

 .(1)مخصا 

ػػا [كقػػاؿ ايضػػا  فضػػكؿ الكػػبلـ ال ينحصػػر بػػؿ الميػػـ محصػػكر  ] أفَّ [كاعمػػـ اف  ] أيضن

مػػف   [] إالفػػي كتػػاب اهلل تعػػالى قػػاؿ اهلل عػػز كجػػؿ ال خيػػر فػػي كثيػػر مػػف نجػػكاىـ اال 

      بػػػػػػػػيف  [] إصػػػػػػػػبلح اصػػػػػػػػبلح  ] أك [معػػػػػػػػركؼ اك  ] أك [بصػػػػػػػػدقة اك  ] أمػػػػػػػػر [امػػػػػػػػر 

 .(3( )2)الناس 

كالػػػـز  كقػػػاؿ شػػػيخنا العبلمػػػة الحبيػػػب عبػػػد اهلل بػػػف حسػػػيف بػػػف طػػػاىر رضػػػي اهلل عنػػػو

مػػذمات  (4)كػػـ كرد مػػف  شػػئت السػػبلـ * مػػف مضػػراتو فػػي كػػؿ آف ] إٍف [الصػػمت اف 

كتيسػير  ] اإلحياء [االحيا  ] فاقرأ [فاقراء  يادم الرسكؿالفضكؿ * عف شفيع الكرل ال

 [] الخبلئػؽىؿ يكب الخبليػؽ  (5)في حفظ المساف شاف  ] أفَّ [* تعرؼ اف  .الكصكؿ

 ثـ مف كاف يؤمف بالرحيـ * فميقؿ خيرا  في الجحيـ * لممناخر سكل القكؿ الذميـ

                                                 
 (.1/114(اك٤خءػِّٞحُي٣ٖ،)1

 ٗٔٔحُ٘ٔخء:چ ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٹ ٹ چ (2

 (.1/112(اك٤خءػِّٞحُي٣ٖ،)3
 ح٢ِٛ٧"ك٢".(ك٢حَُٔؿغ4
5َّٕ كلعحُوٍٞٗؤٕ(.(ٗؤٕٝك٢حَُٔؿغح٢ِٛ٧)طؼظَفأ
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* ترمػػى مػػا لػػيس تػػرل  ] إسػػبلمؾ [بػػؿ كمػػف حسػػف اسػػبلمؾ  يصػػمت يصػػاف ] أك [اك

 (1)آخر ما قالو رضي اهلل عنو  ] إلى [الى  ] كراء [يعنيؾ كرا 

  الصػػحيحة مػػف الكتػػب المعتمػػدة اف ] األحاديػػث [كحاصػػؿ مػػا ذكػػر ىنػػا مػػف االحاديػػث 

النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ نيػػى عػػف المعػػف كالطعػػف كالسػػب كعػػف مػػا ال يعنػػي  ] أفَّ [

 ] أبغػػض [المعػػاف كالطعػػاف ابغػػض  [] بػػأف بػػاف  ] كأخبػػر [مػػف فضػػكؿ الكػػبلـ كاخبػػر 

  ال يكػكف شػفيعا كال شػاىدا يػـك القيامػة كانػو ] كأنػو [اهلل تعػالى كانػو  ] إلػى [الناس الى 

لمعنػػػة  ] أىػػػبلن [لعػػػف شػػػيئا لػػػيس اىػػػبل  ] إذا [اذا  ] كأنػػػو [لػػػيس بمػػػؤمف كانػػػو  ] كأنػػػو [

ا [ايضا  [] كأخبر رجعت المعنة عميو كاخبر  ]أحػدنا[مػف رمػى احػدا  ف [] بػأباف  ] أيضن

 ] كأفَّ [لػػػـ يكػػػف صػػػاحبو كػػػذلؾ كاف  ] إٍف [ الكفػػػر ارتػػػدت عميػػػو اف ] أك [بالفسػػػؽ اك 

 ] حصػائد [سػبب انكبػاب النػاس فػي النػار حصػايد   ] كأفَّ [سباب المؤمف فسكؽ كاف 

صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ  ] إخبػػػاره [اخبػػػاره  ] أفَّ [كالشػػػؾ كالريػػػب اف  ]ألسػػػنتيـ[السػػػنتيـ 

    جميػػع مػػا ذكػػر نيػػي منػػو بػػكحي مػػف اهلل تعػػالى قػػاؿ تعػػالى كمػػا ينطػػؽ عػػف اليػػكل افب

اهلل تعػالى عبػاده باجتنػاب كػؿ  ] أمػر [كقػد امػر  (2)كحػي يػكحى  ] إال [ىػك اال  ] إٍف [

مػػا نيػػى عنػػو رسػػكلو صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ كنيػػاىـ عػػف عصػػيانو كعػػف تعػػدم حػػدكده 

كقػاؿ تعػالى  (3)تعػالى كمػا نيػاكـ عنػو فػانتيكا  العذاب عمى ذلػؾ فقػاؿ ] كأكعد [كاكعد 

                                                 
 (.371(ٓـٔٞعحُلز٤ذػزيهللارٖك٤ٖٔر١ٖخَٛرخػ١ِٞ،ٙ)1

 ٗ-ٖحُ٘ـْ:چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ (2

 ٤حُلَ٘:چ ۀ   ۀ    ہ  ہٹ ٹ چ (3
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فما بعػد بيػاف اهلل كرسػكلو مػف بيػاف فػاهلل  (1)كمف يعص اهلل كرسكلو كيتعد حدكده اآلية 

 .يقكؿ الحؽ كىك ييدم السبيؿ

 
 
 

                                                 

چۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ٹ ٹ چ (1

 ٗٔحُ٘ٔخء:
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 :الثاني المطمب

 .الصحابة بين جرى فيما الموضوعة األحاديث بيان

السػػػػنة كالجماعػػػػة فػػػػي بيػػػػاف  [فصػػػػؿ الرابػػػػع عشػػػػر فػػػػي نصػػػػكص أئمػػػػة اىػػػػؿ ] أىػػػػؿ ال

   :المكضكعة ] اآلحاديث [االحاديث 

رسػػػكؿ اهلل صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ زكرا  ] إلػػػى [أم المختمقػػػة المكذكبػػػة المنسػػػكبة الػػػى 

مميف ضػررا بالمسػ ] كأنكػى [خطرا عمى الديف الحنيفي كانكى  ] أشد [كبيتانا كىك اشد 

اطيا المسػػػتقيـ كيقػػػذؼ بيػػػا فػػػي عػػػف صػػػر  يصػػػرؼ الممػػػة الحنيفيػػػة البيضػػػا ] البيضػػػاء [

 الرجيـ بإغكاء [] ] خبايا الضبلالت باغكاء 

كثيػػرة فػػي الكعيػػد الشػػديد عمػػى مػػف كػػذب عمػػى رسػػكؿ  ] أحاديػػث [كقػػد كردت احاديػػث 

قػاؿ  ] أنػو [اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فمف ذلؾ ما ركم عنو صػمى اهلل عميػو كسػمـ انػو 

كمػا قػاؿ صػمى  ] أك [اك  (1) مقعده مف النار ] فميتبكأ [مف كذب عمي متعمدا فميتبكاء 

الكضػػػع كثيػػػرة فمنيػػػا التػػػي كضػػػعيا  ] أسػػػباب [اسػػػباب  [] إفَّ اهلل عميػػػو كسػػػمـ ثػػػـ اف 

نتصػػار البدعػػة ال ] أك [الشػػريعة كالتبلعػػب بالػػديف اك  ] إفسػػاد [الزنادقػػة لقصػػد افسػػاد 

السػتمالة  ] أك [اك  [] كاألمػراء  لمتقرب مػف السػبلطيف كاالمػراء ] أك [التي ارتكبت اك 

كقػػػد سػػػرل ىػػػذا الػػػداء فػػػي  ] اإلعطػػػاء [االعطػػػاء  ] إلػػػى [الػػػى  [] األغنيػػػاء االغنيػػػاء 

ػػا [بعػػض كتػػب التفاسػػير كالتػػكاريخ كتمقتيػػا العامػػة عػػف سػػبلمة الصػػدر امػػا  لشػػيرة  ] إمَّ
                                                 

ٍٝح1ٙ ِِ،ًِظَخدُحُزوخ١ٍ،( َ٘يخثِ ـَ يخرَيخدُحُ َُٓٙ ََ ي ٌْ ُ٣َٖ ي ٤ِّيِض،َػَِي٠ح٤َُِّ٘خَكيشِِٓ َٔ ٓٔيِْ،،(1471:)ريَهْ،(4/61)حُ

َِك٢ِرَخدُهللا،ٍكِْٔٚٓٔح٩ٓخّٓويٓش ٣ ٌِ َٖحُظَّْل ٌِدِِٓ ٌَ ُْ ٍَِػ٠َِح ُٞٓ َِّهللاٍَِ ِٚطََؼخ٠َُهللا٠َُٛ ،َػ٤َِْ َْ َِّ َٓ َٝ(1/11)،

 (.1:)رَهْ
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كقػاؿ هلل عميػو كسػمـ الستبعاد كذبو عمى الرسكؿ صػمى ا ] أك [اك  ] إليو [ اليو كالمعز 

]األصػحاب[ فػي عقيدتػو كمػا نقػؿ فيمػا شػجر بيػنيـ ) أم االصػحاب  (1)دقيؽ العيد ابف

 (2) انتيى ] إليو [فاختمفكا فيو فمنو ماىك باطؿ ككذب فبل يمتفت اليو 

 ] األحاديػػػػػث [ىػػػػذا كقػػػػد قػػػػاـ الحفػػػػاظ الثقػػػػات رضػػػػي اهلل عػػػػنيـ بضػػػػبطيـ االحاديػػػػث 

ث مػف الطيػب لحػديث ال تػزاؿ الصحيحة حفظا ككتابة بالتصانيؼ العديدة كميزك الخبي

 .(3) ظاىريف عمى الحؽ الحديث  ] أمتي [مف امتي  ] طائفة [طايفة 

الغزالػػي رضػػي اهلل عنػػو فػػي كتابػػػو  ] اإلسػػبلـ [حجػػة االسػػبلـ  ] اإلمػػاـ [كقػػاؿ االمػػاـ 

مػػػا ينقػػػؿ فيمػػػا جػػػرل بػػػيف الصػػػحابة مختػػػرع بالتعصػػػب فػػػي  ] فػػػأكثر [االقتصػػػاد فػػػاكثر 

 ] إليػػو [متطػػرؽ اليػو  ] فالتأكيػؿ [لػػو كمػا ثبػػت نقمػو فالتاكيػػؿ  ] أصػؿ [حقيػـ كال اصػػؿ 

    فالصػػػحيح منيػػػا مخػػػتمط بالباطػػػؿ كاالخػػػتبلؼ اكثػػػره  (4)كمػػػا يػػػركل مػػػف ركات االلحػػػاد 

        الفضػػػػػكؿ الخايضػػػػػيف ] كأربػػػػػاب [اختراعػػػػػات الػػػػػركافض كالخػػػػػكارج كاربػػػػػاب  ] أكثػػػػػره [

   (5)في ىذه الفنكف انتيى ] الخائضيف [

                                                 
(ٝؿييًٙؤر٤ٚ)حُؼ٤يىه٤نرخرٖحُٔؼَٝفحُو١َ٤٘،حُي٣ٖطو٢حُلظق،أرٞٓط٤غ،رٖٝٛذرٖػ٢ِرٖٓلٔي:ٛٞ(1

ح٧كٌيخّ،يسػٔيَٗف:ًظخدُٚٛـ،443ػخّح٧كَٔحُزلَٓخكَػ٣٠ِ٘زغك٢ُٝي..حُٔـظٜيحُلخكعح٤ّٗ٬ٓ٩ن

١زوييخص:٣٘ظييَٛييـ،514ٓيي٘شطييٞك٢ٝؿ٤َٛييخ،ح٫ٛييط٬ف،ر٤ييخٕكيي٢ٝح٫هظييَحفح٧كٌييخّ،أكخى٣ييغكيي٢ٝح٩ُٔييخّ

 (.1262-2/1261)حُللخظ،طًٌَس،(427-7/415)حُ٘خكؼ٤ش،
ٙريٕٝٓؼِٞٓخص،كٔخى١،ػ٢ِرِٖٗحٍ:طلو٤نح٧ٗؼ١َ،حُؼ٤يىه٤نرٖحُي٣ٖطو٢حُٔـظٜيح٩ٓخّ(ػو٤يس2

(4.) 
ًِِّظَخدُحُزوخ١ٍ،(ٍٝح3ٙ خ َٜ ٌِظَخدِح٫ِْػظِ يَِّ٘ش،رِخُ ُّٔ حُ ٍِرَيخدَُٝ ْٞ ي٠َِّحَُّ٘زِي٢ِّهَي ِٚهللاَُٛ ََْػ٤َِْي يَِّ َٓ َٝ«:َ٫ٍُ ح َِ ١َْٖخثِلَيش طَي ي ِٓ

ظ٢ِ َّٓ َٖأُ ٣َِ ِٛ َٕ«حَُلينَِّػَِي٠ظَخ ٣ُْْوَيخطُِِٞ ُٛي ََُٝ ْٛي ِْأَ ِْي ِس،ًِظَيخدُٝٓٔيِْ،،(5111:)ريَهْ،(7/111)،"حُِؼ ٍَ يخ َٓ ح٩ِْ

ِٚرَيخدُ ُِي ْٞ يي٠َِّهَ ِٚهللاَُٛ ََْػ٤َِْي ييَِّ َٓ َٝ«:٫ٍَُ ح َِ ١َْٖخثِلَيش طَي يي ظِي٢ِٓ َّٓ َٖأُ ٣َِ ِٛ َُْلينَِّػَِي٠ظَييخ ٫َْْح ُٛ َُّ ٠َُ٣ْٖيي ي َْْٓ /1)،«َهييخَُلَُٜ

 .ُٚٝحُِلع،(1741:)رَهْ،(1341
(.1/167حَُٞٛ،ٝحُٜل٤قرِٜٔسحُوطغ،حٗظَ:ُٔخٕحُؼَد،):ك٢حُ٘ٔوشرِٜٔس(ح٩ُلخى4
(رخهظٜخٍٖٓحُٔئُق.111(ح٫هظٜخىك٢ح٫ػظوخى،ٙ)5
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 ] أىػؿ [بلمة الشيخ ابف حجر في كتابو الصكاعؽ المحرقة في الرد عمػى اىػؿكقاؿ الع

ٍف [يزعمػػػكف التػػػكاتر فيمػػػا يكافػػػؽ مػػػذىبيـ الفاسػػػد كاف ] أنيػػػـ [البػػػدع كالزندقػػػة انيػػػـ  ] كا 

كػػذب مكضػػكع  ] أنػػو [ عمػػى انػػو ] كاألثػػر [الحػػديث كاالثػػر ] أىػػؿ [اىػػؿ ] أجمػػع [اجمػػع

ٍف [كاف ] آحػػػػاد [ احػػػػاد [] أنػػػػو مختمػػػػؽ كيزعمػػػػكف فيمػػػػا يخػػػػالؼ مػػػػذىبيـ انػػػػو اتفػػػػؽ  ] كا 

   (1)عمى صحة كتكاتر ركاتو كذلؾ تحكما كعنادا كزيفا عف الحؽ انتيى ] أكلئؾ [اكليؾ

يؤفكػكف تنبيػو  ] أنَّػى ال يكتبػكف قػط الػذم عمػييـ قػاتميـ اهلل انػى ] أنيػـ [كقد تقػدـ انيػـ 

 ] األحاديػػث [االحاديػػث [] بػػأف السػػنة كالجماعػػة بػػاف ] أىػػؿ [أئمتنػػا اىػػؿ ] أفتػػى [افتػػى

تعمػؿ ايضػا  ] كأنيػا [كانيػا  ] األعمػاؿ [االعمػاؿ ] فضائؿ [الضعيفة تعمؿ في فضايؿ

ا [ نة فػبل يعتػرض كقد عممكا بذلؾ لمقاصدىـ الحس ] األبرار [في مناقب االبرار ] أيضن

 .(3) ] بصائرىـ [ممف لـ ينكر اهلل بصايرىـ  (2)مف ناكاىـ  ] إال [عمييـ في ذلؾ اال

 
 

                                                 
 (.1/143)ٝحُِٗيهش،ٝح٬٠ٍُحَُكٞأَٛػ٠ِحُٔلَهش(حُٜٞحػن1
ٟ")ٝ:ك٢حُ٘ٔوشريٕٝحُِٜٔسٝٛٞؿ٢ِ،(ٗخٝث2ْٜ َٞ ُْزؼيي"حَُّ٘ي ٟرٜيْٗيطض٣ُوَيخٍا٤ََُِْٜيخٛذ٣يٌٝحُ٘خك٤يشح َٞ حَُّ٘ي

َؼُ٘ٞح ْٓ ُْزؼيك٢ِأَ حٍح حُيَّ ؿٔؼٚ..َٝ ٟٗٞأٗٞحءَٝ (.4/744(،حٗظَ:حُٔؼـْح٢٤ُٓٞ،)َٝ
:أهٞحٍػ٬ػشحُٔٔؤُشٌٛٙك٢ُِؼِٔخء(3

ْٕ:ر٘ي٤١َٖٓطِو يخح٠ُيؼ٤قرخُليي٣غ٣ؼَٔأٗٚ:ح٧ٍٝحُوٍٞ ح،ح٠ُيؼق٣ٌي٫ٕٞأ ْٕٗيي٣ي  حُزيخدكي٢ٞؿيي٫٣ٝأ

.٣ؼخٍٟٚٓخػٔش٫ٌٕٝٞ٣،ؿ٤َٙ

َّٕ:حُؼييخ٢ٗحُوييٍٞ ٝحُظَؿ٤ييذحُل٠ييخثَٓييٖؿ٤َٛييخ٫ٝ،ح٧كٌييخّكيي٫٢،ٓطِوييخ ريي٣ٚؼٔيي٫َح٠ُييؼ٤قحُلييي٣غأ

.ٝحُظ٤َٛذ

ٝحُظ٤َٛيذ،ٝحُظَؿ٤يذح٧ػٔيخٍك٠يخثَكي٢ر٣ٝٚلظـٕٞٝحُلَحّحُل٬ٍٖٓح٧كٌخّك٢رخ٠ُؼ٤ق:حُؼخُغحُوٍٞ

ْٕر١َ٘ ْٕٗيي٣ي،ؿ٤يَح٠ُيؼق٣ٌٕٞأ ْٕػيخّ،أٛيَطليضٓ٘ييٍؿخ ح٠ُيؼ٤ق٣ٌيٕٞٝأ ريٚحُؼٔيَػ٘يي٣ؼظويي٫ٝأ

:حٗظييَحُييَحؿق،حُٞٓيي٢حُويٍٞٛييٞٝٛييٌحح٫كظ٤يخ٣،١ؼظويييرييَ،ٝٓييِْػ٤ِيٚهللاٛيي٠ِحُ٘زيي٢اُي٣٠٘ٔييذُييج٬،ػزٞطيٚ

حُٜٔ٘ييخؽ،ىحٌٍٓظزييشحُو٠يي٤َ،حُييَكٖٔػزيييرييٖهللاػزيييرييٖحٌُيي٣َْػزيييرييٚ،ح٫كظـييخؽٝكٌييْح٠ُييؼ٤قحُلييي٣غ

.ٛـ1243:حَُ٘٘ٓ٘شٓطزٞػش،ٓخؿٔظ٤ٍَٓخُشح٣َُخٝ،
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 :الثالث المطمب

 .المؤرخين جيمة كتب مطالعة من التحذير

السنة كالجماعة في  الخامس عشر في نقؿ نصكص أئمة اىؿ ] أىؿ [الفصؿ 

  ] المؤرخيف [التحذير عف مطالعة كتب جيمة المكرخيف 

 ] المػؤرخيف [السػنة كالجماعػة عػف مطالعػة كتػب المػكرخيف  ] أىػؿ [قد نيى أئمة اىؿ 

المكذكبة التي اخترعتيا الرافضة الشيعة كغيرىـ فيمػا  ] اآلحاديث [الحاديثالتي فييا ا

فمػف ذلػؾ مػا  تػكرث بغػض الصػحابة كالطعػف فػييـ ] ألنيػا [جرل بػيف الصػحابة النيػا 

دحػػبلف فػػي كتابػو السػػيرة النبكيػػة كىػػذا لفظػػو  ] أحمػػد [قالػو شػػيخنا العبلمػػة السػػيد احمػد 

كيتشػػدؽ بػػو  ] المؤرخػػكف [لمػػا ينقمػػو المكرخػػكف  (1)تصػػغى  ] أٍف [اف  ] فإيػػاؾ [فايػػاؾ 

 مػػػػف اصػػػػحاب  ] أحػػػػد [الزيػػػػي كالضػػػػبلؿ مػػػػف الطعػػػػف فػػػػي احػػػػد  ] أىػػػػؿ [بعػػػػض اىػػػػؿ 

 (2) النبي صمى اهلل عميو كسمـ فتككف مف اليالكيف انتيى ]أصحاب[

مػػا ينقػػؿ فيمػػا جػػرل  ] أكثػػر [اكثػػر  ] أفَّ [الغزالػػي اف  ] اإلمػػاـ [كقػػد تقػػدـ عػػف االمػػاـ 

لػػػػو كمػػػػا ثبػػػػت نقمػػػػو  ] أصػػػػؿ [حابة مختػػػػرع بالتعصػػػػب فػػػػي حقيػػػػـ كال اصػػػػؿ بػػػػيف الصػػػػ

 [] اآلحػػػاد االحػػاد  كمػػا يػػركل مػػػف ركايػػات [] إليػػو متطػػرؽ اليػػػو  ] فالتأكيػػؿ [فالتاكيػػؿ 

اختراعػػػػػات الػػػػػركافض  ] أكثػػػػػره [فالصػػػػػحيح منػػػػػو مخػػػػػتمط بالباطػػػػػؿ كاالخػػػػػتبلؼ اكثػػػػػره 

                                                 
 طٜـ٢ك٢حُ٘ٔوشح٧َٛ:(1
 ٝهيطويّ.،(4/444)حُ٘ز٣ٞش،ح٤َُٔس(2
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  فػػػػػي ىػػػػػذه الفتػػػػػكف  ئضػػػػػيف [] الخاالفضػػػػػكؿ الخايضػػػػػيف  ] كأربػػػػػاب [كالخػػػػكارج كاربػػػػػاب 

 .(1) انتيى

كقاؿ ابف دقيػؽ العيػد فػي عقيدتػو كمػا نقػؿ فيمػا شػجر بيػنيـ ) أم الصػحابة ( كاختمفػكا 

كمػا كػاف صػحيحا اكلنػاه بتػاكيبلت  ] إليػو [فيو فمنو ماىك باطؿ ككذب فبل يمتفت اليو 

قػؿ مػف الكػبلـ الثناء عمييـ مف اهلل تعالى سابؽ كمػا ن ] ألف [حسنة الف  ] بتأكيبلت [

كالمشػػػككؾ كالمكىػػػـك ال يبطػػػؿ المحقػػػؽ كالمعمػػػـك  ] التأكيػػػؿ [البلحػػػؽ محتمػػػؿ التاكيػػػؿ 

 .(2) انتيى

كقػػاؿ الشػػيخ ابػػف حجػػر فػػي كتابػػو الصػػكاعؽ قػػاؿ الغزالػػي كغيػػره كيحػػـر عمػػى الػػكاعظ 

عمػى  ] ييػيج [كغيره ركاية مقتؿ الحسيف كحكاياتو كما جػرل بػيف الصػحابة فانػو ييػيح 

الػػديف  ] أئمػػة [الػػديف تمقػػى ايمػػة  ] أعػػبلـ [ة كالطعػػف فػػييـ كىػػـ اعػػبلـ بغػػض الصػػحاب

درايػػة فالطػاعف فػػييـ مطعػػكف طػػاعف  [] األئمػػة  عػنيـ ركايػػة كنحػػف تمقيناىػػا مػف االيمػػة

 .(3) في نفسو كدينو انتيى ممخصا

ا [كقاؿ ايضا  كمابعػده ىػك مػا يفعمػو  (4)كما ذكر مف حرمػة ركايػة مقتػؿ الحسػيف ] أيضن

الكاذبػػػػػة  ] باألخبػػػػػار [باالخبػػػػػار  ] يػػػػػأتكف [يػػػػػاتكف  ] فػػػػػإنيـ [الجيمػػػػػة فػػػػػانيـ الكعػػػػػاظ 

                                                 
.(111(ح٫هظٜخىك٢ح٫ػظوخى،ٙ)1
 (.4،ٙ)حُؼ٤يىه٤نرٖحُي٣ٖطو٢حُٔـظٜيح٩ٓخّ(ػو٤يس2
(.4/421ٝحُِٗيهش،)ٝح٬٠ٍُحَُكٞأَٛػ٠ِٔلَهشحُ(حُٜٞحػن3
هللآٍي٣ٍٞ٘يزًٚيخٕ،ٝٓيِْػ٤ِيٚهللاٛي٠ِهللآٍيٍٞٓز٢-هللاػزيأرٞ-١خُذأر٢رٖػ٢ِرٖحُل٤ٖٔ:ٛٞ(4

حُٔي٘شكي٢ُٝيي،حُيي٤ٗخكي٣ٍٝ٢لخٗظ٤يٚٝٓيِْػ٤ِيٚهللاٛي٠ِهللآٍيٍٞكزي٢ٝأهيٞٙٛيًٞيخِْٕٝٓ،ػ٤ِٚهللا٠ِٛ

طَؿٔظيٚحٗظيَهللا،ىٕٝٓيٖأُٜيٞٙكظي٠حَُحك٠يشك٤يٚؿِيضٝهيٛـ،41ٓ٘شًَر٬ءك٢ٝهظَ،حُٜـَسٖٓحرؼشحَُ

(.311-1/273)حُـخرش،أٓي،(431-4/426)ح٩ٛخرش،:ك٢

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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المكضكعة كنحكىا كال يبينكف المحامؿ كالحؽ الذم يجب اعتقػاده فيكقعػكف العامػة فػي 

 .(1) بغض الصحابة كتنقيصيـ انتيى

يعتمػد عميػو بػؿ  ] أصػؿ [كمف كتاب جامع البياف كما يػذكره القصػاص لػيس لػو اصػؿ 

 (2)قػػاؿ مػػف حػػدثكـ بحػػديث داكد  ] أنػػو [سػػيدنا عمػػي رضػػي اهلل عنػػو انػػو  منقػػكؿ عػػف

 .(4) انتيى (3) كستيف جمدة ] مائة [عمى ما يركيو القصاص جمدتو مأية 

كعصػػػمتيـ عمػػػييـ الصػػػبلة  ] األنبيػػػاء [أم ضػػػعؼ حػػػد القػػػذؼ لعظمػػػة شػػػأف االنبيػػػاء 

المكضػػػكعات مػػػا ال  مػػػف (7) فػػػي تفسػػػير الثعمبػػػي (6) كقػػػاؿ الػػػذىبي (5) كالسػػػبلـ انتيػػػى

                                                 
 (.4/421(حُٜٞحػنحُٔلَهش،)1
َّٕ):حٌٌُٔٝرشحُلٌخ٣ش(ٓلخى2 ْٕكخٓيظل٠ػٜ٘يخُيٚحُ٘يٍِٝٔيؤُٚك،كؤػـزظيٚأ٣ٍٝيخحٓيَأسػِي٠ػ٤٘يٚٝهؼضىحٝىأ أ

ُُْٕظيٚكٌخٗض،أِٜٛخكآػَٙىحٝىهطزٜخػْأ٣ٍٝخهطزٜخٝه٤َىحٝى،كظِٝؿٜخكلؼ٣ََىٙ أه٤يٚهطزيشػِي٠هطيذأ

َّٕح٩َٓحث٤ِ٤خصػٖح٤َُٔٝأٛلخدحُٔل٣َٖٔرؼًًَٞٝهي،ٗٔخثًٚؼَسٓغحُٔئٖٓ رؼيَٓسأ٣ٍٝخأٍَٓىحٝىأ

ْٕكذٝأحُزِوخءؿِٝسا٠َُٓس أػي٬ّرؼيٞػيٖك٬٠ ًُيكؼَرخ٬ُٜفحُٔظ٤ِ٣ٖٖٓ٤ٔٔنك٤ُ،٬ظِٝؿٜخ٣وظَأ

حَُريخ٢ٗ،حُليظقأٓيَحٍٓيٖح٧ٓخ٢ٗرِٞؽٝٓؼٚح٤ُ٘زخ٢ٗك٘زَرٖأكٔيح٩ٓخّٓٔ٘يُظَط٤ذحَُرخ٢ٗحُلظق(،ح٧ٗز٤خء

حُؼخ٤ٗيش،حُطزؼيشحُؼَري٢،حُظيَحعءاك٤يخىحٍ،(ٛيـ1156:حُٔظيٞك٠)حُٔخػخط٢حُز٘خٓلٔيرٖحَُكٖٔػزيرٖأكٔي

(14/121.) 
حُوظ٤زيي٢حُؤييط٢ٗ٬حُِٔيييػزيييرييٖرٌييَأريي٠رييٖٓلٔيييرييٖأكٔيييحُزوييخ١ٍ،ٛييل٤قُ٘ييَفحُٔييخ١ٍ(اٍٗييخى3

حُٔييخرؼش،حُطزؼييشٜٓييَ،ح٣َ٤ٓ٧ييش،حٌُزييَٟ،حُٔطزؼييش(ٛييـ741:حُٔظييٞك٠)حُييي٣ٖٗييٜخدحُؼزييخّ،أرييٞحُٜٔيي١َ،

ٍَ،(1241:)َهْر،(3/177)ٛـ،1141 َُْلخكِعهَخ أكخى٣يغرظو٣َؾحُٔٔخ١ٝحُلظق:٣٘ظَأَِؿيُٙ،ُْ:كـَحْرٖح

:حُٔظييٞك٠)حُٔ٘ييخ١ٝػِيي٢رييٖحُؼييخٍك٤ٖطييخؽرييٖحُييَإٝفرؼزيييحُٔيييػٞٓلٔيييحُييي٣ُٖ٣ييٖحُز٠٤ييخ١ٝ،حُوخٟيي٢

 (.4/744)ح٣َُخٝ،حُؼخٛٔش،ىحٍٓـظز٠،أكٔي:طلو٤ن،(ٛـ1111
حُلٔي٢٘٤حُلٔي٢٘هللاػزييريٖٓلٔييريٖحُيَكٖٔػزييريٖٓلٔييحُويَإٓ،طل٤َٔك٢حُز٤خٕؿخٓغ٢ح٣٩ـ(طل4َ٤ٔ

(.1/251)ٛـ،1242ح٠ُٝ٧،حُطزؼشر٤َٝص،حُؼ٤ِٔش،حٌُظذىحٍ،(ٛـ713:حُٔظٞك٠)حُ٘خكؼ٢ّح٣٩ِـ٢
5َّٕ ُقك٤غ٣٫ٞؿيٌٛححُ٘ٚحُ٘خٍفك٢"حٗظ٠ٜ"حُؼخ٤ٗشهطؤًظخر٢ٖٓحُٔئ(هيٗوَحُ٘وَٝهخٍحٗظ٣ٝ٠ٜزيٝأ

طل٤َٔح٣٩ـ٢ٍكٔٚهللا.
ٗئْهللاػزييأريٞ)حُيٓ٘و٢ػْحُلخٍه٢ح٧َٛحُظًَٔخ٢ٗهللاػزيرٖهخ٣ٔخُرٖػؼٔخٕرٖأكٔيرٖٓلٔي:(6ٞٛ

حُظي٢ٝح٧هطيخٍ،كي٢حُ٘ي٤َٜسحُظٜخ٤ٗقٛخكذريٓ٘ن،(ٛـ451)ٓ٘شُٝيحُٔئٍمحٌُز٤َحُلخكع،(حٌُٛز٢حُي٣ٖ

حُزيح٣يش:٣٘ظَىٓ٘ن،ك٢(ٛـ526)ٓ٘شطٞك٢ٝؿ٤َٛخ،ػظيحٍ،٫ح٤ِٓحٕح٬ٓ٩ّ،طخ٣ٍنحُ٘ز٬ء،أػ٤ّٓ٬َ:ٜٓ٘خ

(.4/131)حُؼٔخى،٫رٖحٌُٛذٌٍٗحص،،(12/443)ٝحُٜ٘خ٣ش،
7ٞٛ حٌُ٘يق"ٔي٠ٔحُٔحُٔ٘يٍٜٞحُظلٔي٤َٛخكذحُؼؼِز٢،ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞآلخمأرٞارَح٤ْٛ،رٖٓلٔيرٖأكٔي:(

٣ٞ١يَريخعُٝيٚرخُؼَر٤يش،ػخُٔيخًخٕح٧ٗز٤خء،هٜٚك٢حُٔـخُْػَحثْ:خأ٠٣ ُٝٚ"حُوَإٓطل٤َٔػٖٝحُز٤خٕ

ٓؼـييْ(،1/57)ح٧ػ٤ييخٕ،ٝك٤ييخص،(15/213)حُ٘ييز٬ء،أػيي٬ّٓيي٤َ:٣٘ظييَ،(ٛييـ245)ٓيي٘شطييٞك٢حُييٞػع،كيي٢

(.4/41)حُٔئُل٤ٖ،
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التنزيػؿ كفركعيػا شػيء  ] كأنػكار [في الكشاؼ كانػكار  (1) يحصى ككذا تمميذه الكاحدم

كالحػػافظ ابػػف حجػػر  (2) الحػػافظ جمػػاؿ الػػديف الزيمعػػي ] اإلمػػاـ [كثيػػر نبػػو عميػػو االمػػاـ 

فػػػي كتابػػػو  (5)كغيػػػرىـ كقػػػد ذكػػػر الحػػػافظ العراقػػػي( 4)كالجػػػبلؿ السػػػيكطي (3) العسػػػقبلني

ينقمػػػكف حػػػديث   ] أنيػػػـ [حثيػػػث عمػػػى الخػػػبلص مػػػف حػػػكادث القصػػػاص انيػػػـالباعػػػث ال

ٍف [ رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ مػػف غيػػر معرفػػة بالصػػحيح كالسػػقيـ كاف اتفػػؽ  ] كا 

عمػػى مػػا لػػـ يعمػػـ  [] بإقدامػػو احػػدىـ نقػػؿ حػػديثا صػػحيحا كػػاف آثمػػا باقدامػػو  ] أفَّ [اف 

المنكػػرة كالصػػحيحة  [] األقػػكاؿ االقػػكاؿ مػػا نقمػػكه فػػي بعػػض التفاسػػير فييػػا  ] كأفَّ [كاف 

كمػػػف ال يميػػػز صػػػحيحيا مػػػف منكرىػػػا ال يحػػػؿ لػػػو االعتمػػػاد عمػػػى الكتػػػب ثػػػـ قػػػاؿ كمػػػف 

                                                 
يرٖأكٔيرٖػ٢ِ:(1ٞٛ ّٔ ػِٔخءٝآخّحُظل٤َٔ،ٛخكذحُ٘خكؼ٢،حُلٖٔأرٞح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ،حُٞحكي٢١ػِرٖٓل

ٝحُيٞؿ٤ِ،ٝحُٞٓي٢٤،حُزٔي٢٤،:حُؼ٬ػيشحُظلخٓي٤َٛي٘ق.حُؼؼِزي٢آيلخمأرخح٧ٓظخًُِّٓخٝس،ٖٓٝأِٛٚحُظؤ٣َٝ،

،(ٛيـ246)ٓي٘شح٥هيَسؿٔيخىٟك٢ر٤٘ٔخرٍٞٓخص.حُٔظ٘ز٢ى٣ٞحَٕٝٗفحُل٠٘ٔ،ح٧ٓٔخءك٢حُظلز٤َ:ًظزٖٚٝٓ

ح٧ػيي٬ّ،،(1/111)ح٧ػ٤ييخٕ،ٝك٤ييخص،(1/111)حُييٌٛذ،ٗييٌٍحص،(16/117)حُ٘ييز٬ء،أػيي٬ّٓيي٤َ:٣٘ظييَ

(3/73.)
٣َِْؼي٢،ٓلٔييريي٣ٖٞٓيقريٖهللاػزيي:(ٛي2ٞ َِّ طويي٣َؾكي٢حَُح٣يشٜٗيذ:ٓئُلخطييٚٓيٖٓلٔيي،أريٞحُييي٣ٖ،ؿٔيخٍحُ

1)حُؼخٓ٘يش،حُٔخثيشأػ٤خٕك٢حٌُخٓ٘شحُيٍٍ:٣٘ظَ،(ٛـ544)ٓ٘شطٞك٢حٌُ٘خف،أكخى٣غطو٣َؾحُٜيح٣ش،أكخى٣غ

 (.4/143)حُٔئُل٤ٖ،ٓؼـْ،(2/125)ح٧ػ٬ّ،،(1/214)،(73/
حُٜٔي١َحُؼٔيو٢ٗ٬حٌُ٘يخ٢ٗحُيي٣ٖٗيٜخدحُل٠يَأرٞأكٔيرٖػ٢ِرٖٓلٔيرٖٓلٔيرٖػ٢ِرٖأكٔي:(3ٞٛ

طٜيي٣ٌذًظييخد:ٓؼييَٝٓ٘ييٍٜٞسػي٣يييسطٜييخ٤ٗقُييٚ(ٛييـ551)ػييخّٜٓييَكيي٢ُيييٝكـييَرييخرٖحُٔؼييَٝفحُ٘ييخكؼ٢

ك٢حُزخ١ٍكظقحُلز٤َ،حُظِو٤ٚحُزوخ١ٍ،ٛل٤قرَ٘فحُزخ١ٍكظقحَُؿخٍ،أٓٔخءك٢حُظ٣ٌٜذطو٣َذحُظ٣ٌٜذ،

/5)حُيٌٛذ،ٗيٌٍحص:٣٘ظيَ،(ٛيـ634)ػيخّٜٓيَك٢طٞك٢حُٜلخرش،ط٤٤ِٔك٢ح٩ٛخرشحُزوخ١ٍ،ٛل٤قَٗف

 (.115-1/141)حُلٜخٍّكَّٜ،(1/156)ح٧ػ٬ّ،،(451
ٗليُٞيٚ،أى٣يذٓيئٍم،كيخكعآيخّ،حُيي٣ٖؿي٬ٍحُٔي٢١ٞ٤حُو١َ٤٠ٓلٔيرٖرٌَأر٢رٖحَُكٖٔػزي:ٛٞ(4

ٓؼـيْ(،6/31)حُيٌٛذ،ٗيٌٍحص:كي٢طَؿٔظي٣ٚ٘ظَ،(ٛـ711)ٓ٘شٝطٞك٢(،ٛـ627)ٓ٘شُٝي،ٜٓ٘ق411

(.114-1/111)٧ػ٬ّ،ح(،3/146)حُٔئُل٤ٖ،
حُل٠يَأريٞحُي٣ُٖ٣ٖحُلخكعارَح٤ْٛ،رٖرٌَأر٢رٖارَح٤ْٛرٖحَُكٖٔػزيرٖحُل٤ٖٔرٖحَُك٤ْػزي:(5ٞٛ

ح٫ػظيييحٍ،٤ٓييِح٣ًٕييَٝح٠٣٩ييخف،حُظو٤٤ييي:ًظييخدُييٚ(ٛييـ543)ٓيي٘شرخُوييخَٛسُٝيييحُ٘ييخكؼ٢،حُٜٔيي١َحُؼَحهيي٢

ٓيي٘شطييٞك٢حُلييي٣غ،ٜٓييطِقكيي٢ح٧ُل٤ييشح٧هزييخٍ،ٓييٖح٩ك٤ييخءكيي٢ٓييخطويي٣َؾكيي٢ح٧ٓييلخٍكٔييَػييٖحُٔـ٘يي٢

(.122/1)٢ًٍُِِِ،ح٧ػ٬ّ،،(5/33)حُؼٔخى،٫رٖحٌُٛذٌٍٗحص:٣٘ظَ،(ٛـ614)
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يحػػػدثكا كثيػػػرا لمعػػػكاـ بمػػػا ال تقبمػػػو عقػػػكليـ فيقعػػػكا فػػػي  ] أنيػػػـ [انيػػػـ  ] آفػػػاتيـ [ افػػػاتيـ

 (2) انتيى (1) االعتقاد الفاسد مف تمؾ الكتب السيئة

 ] المػؤرخيف [في الطبقات الكبػرل قاعػدة فػي المػكرخيف  السبكي اـ [] اإلم كقاؿ االماـ

كرفعػكا اناسػا  ] أناسنػا [التاريخ ربمػا كضػعكا اناسػا  ] أىؿ [اىؿ  [] فإف نافعة جدا فاف 

لمجرد اعتماد عمى نقػؿ مػف ال  ] أك [لجيؿ اك ] أك [لتعصب اك  ] إمَّا [اما  ] أناسنا [

 كالجيػػػػػؿ فػػػػػي المػػػػػكرخيف ] األسػػػػػباب [السػػػػػباب غيػػػػػر ذلػػػػػؾ مػػػػػف ا ] أك [يكثػػػػػؽ بػػػػػو اك 

    الجػػرح كالتعػػديؿ ككػػذلؾ التعصػػب قػػؿ ] أىػػؿ [منػػو فػػي اىػػؿ  ] أكثػػر [اكثػػر []المػػؤرخيف

 (3) تاريخا خاليا مف ذلؾ انتيى ] رأيت [رايت  ] أٍف [اف  ] قىؿَّ [

 ]أطمػػؽ[اهلل غكايتػػو اطمؽ ] أراد [كقػػاؿ الحبيػػب عبػػد اهلل بػػف عمػػر بػػف يحيػػى كمػػف اراد 

ىػػػكاه فػػػي ىػػػذه الميػػػكاه اعاذنػػػا  ] أىػػػكاه [لسػػػانو كقممػػػو كصػػػار يطػػػالع كتػػػب مػػػف اىػػػكاه 

 (4) ] آميف [اهلل كالمسمميف مف ذلؾ بمنو ككرمو اميف  ]أعاذنا[

البػدع يزعمػكف التػكاتر فيمػا يكافػؽ  [] أىػؿ أم اىػؿ ] إنيػـ [كقاؿ الشيخ ابف حجػر انيػـ

ٍف [مػػذىبيـ الفاسػػد كاف   ] كاألثػػر [الحػػديث كاالثػػر  ] أىػػؿ [ اىػػؿ ] أجمػػع [اجمػػع  ] كا 

                                                 
حُزخػغ1 ريٖٓلٔيي:طلو٤نحُل٤ٖٔ،رٖحَُك٤ْػزيحُل٠َأرٞحُي٣ُٖ٣ٖحُوٜخٙ،كٞحىعٖٓحُو٬ٙػ٠ِ(

(.76()73()71)ٙٛـ،1244ح٠ُٝ٧،حُطزؼشىٓ٘ن،ح٤َُ٘ر٤ٖ،ىحٍر٤َٝص،حٍُٞحم،ىحٍزخؽ،حُُٜطل٢
آيلخم(رلؼضػٌٖٛححُ٘وٌَُِٛز٢كِيْأؿييٙك٤ٔيخري٣ٖ٤يي١ٓيًٖظزيٚ،ٍٝحؿؼيضٍٓيخُشػ٤ِٔيشرؼ٘يٞحٕ:"أري2ٞ

كِّْ،4116ٖٓؿخٓؼشحُو١َّٞ،َ،ٓخؿٔظ٤ُوَإٓ"ُِزخكؼش:ٗيٟػزخّٓخُْػزخّ،حُؼؼِز٢ٜٝٓ٘ـٚك٢طل٤َٔح

 أؿيٌٛححُ٘وَك٢رلؼٜخ.
ٓلٔيٞى.ى:طلو٤ين،(ٛيـ551:حُٔظيٞك٠)حُٔيز٢ٌحُي٣ٖطو٢رٖحُٞٛخدػزيحُي٣ٖطخؽحٌُزَٟ،حُ٘خكؼ٤ش(١زوخص3

(.4/44)ٛـ،1211حُؼخ٤ٗش،حُطزؼشٝحُظ٣ُٞغ،ٝحَُُِ٘٘طزخػشٛـَحُلِٞ،ٓلٔيحُلظخفػزي.ىحُط٘خك٢ٓلٔي
ػل٤قحُي٣ٖػزيهللارٖػَٔرٖأر٢رٌَرٖػَٔر٣ٖل٤ي٠حُؼِي١ٞ،طي٣َُِْيٍحٓيخصٝحُ٘٘يَ،،كظخَٟٝٗػ٤ش(4

 (.11)ٙٛـ،1171حُطزؼشح٠ُٝ٧،
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احػاد  ] أنػو [كذب مكضكع مختمؽ كيزعمكف فيما يخػالؼ مػذىبيـ انػو  ] أنو [عمى انو 

ٍف [كاف  ] آحػػاد [ عمػػى صػػحتو كتػػكاتر ركاتػػو كذلػػؾ تحكمػػا  ] أكلئػػؾ [اتفػػؽ اكليػػؾ  ] كا 

 (1) كعنادا كزيفا عف الحؽ انتيى

 ] أىػػؿ [اىػػؿ  ] األئمػػة [االئمػػة  [] ىػػؤالء كحاصػػؿ مػػا تقػػرر ىنػػا مػػف نصػػكص ىػػكالء 

التػي  ] المػؤرخيف [اتفقكا عمى منع قراءة كتب المػكرخيف  ] أنيـ [السنة كالجماعة انيـ 

المكضػكعة التػي اخترعيػا الرافضػة كالشػيعة كغيػرىـ فيمػا  ] اآلحاديػث [فييا االحاديػث 

كػركا عمتيػا التي تحتكم عمى مثػؿ ذلػؾ كذ ( 2)  جرل بيف الصحابة كفي معناىا الجرايد

القػػػػػارم لتمػػػػػؾ الكتػػػػػب  ] ألف [تػػػػػكرث بغػػػػػض الصػػػػػحابة كتنقيصػػػػػيـ الف أنيػػػػػا [ ] انيػػػػػا 

طبػع مصػنفييا كيتخػذىـ قرنػاء فقػد قيػؿ فكػؿ قػػريف  ] يأخػذ [ياخػذ  ] كالجرائػد [كالجرايػد 

 .ىذا في الفصؿ الرابع كالعشركف [] سيأتي بالمقارف يقتدم كما سياتي 

                                                 
 (.1/143)ٝحُِٗيهش،ٝح٬٠ٍُحَُكٞأَٛػ٠ِحُٔلَهش(حُٜٞحػن1
2
 (.1/141ِٔس،حٗظَ:ٓؼـْحُِـشحُؼَر٤شحُٔؼخَٛس،)(حُـَحثي:ك٢حُ٘ٔوشرخ٤ُخء،ٝحُٜل٤قًظخرظٜخرخُٜ
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 :األول المطمب

 معاوية. فضل

 الفصؿ السادس عشر في بياف خطأ الرافضة كمف تبعيـ في سب معاكية بف ابي 

معػػف كتمكيحػػو بالزنػا كشػػرب الخمػػر سػػفياف رضػي اهلل عنػػو كتكفيػػره كاسػتحقاقو ال ] أبػي [

 ] اآلحاديػث [كػذبا كزكرا كضػعفكا االحاديػث  ] اآلحاديػث [كاختمقكا في ذلؾ االحاديث 

مػػف الفصػػكؿ السػػابقة  ] أفعػػاليـ [الصػػحيحة فػػي فضػػؿ معاكيػػة كمػػا يعمػػـ مػػف افعػػاليـ 

 ] أىػػؿ [اىػػؿ  ] أئمػػة [الصػػحيحة التػػي ركتػػو ايمػػة  ] اآلحاديػػث [كىينػػا نقػػؿ االحاديػػث 

السنة كالجماعة رضي اهلل عنيـ مف الكتب المعتمدة كتطيير الجناف لمشيخ ابػف حجػر 

مػػا يعمػػـ منيػػا بػػراءة معاكيػػة ممػػا افترتػػو الرافضػػة كنقمػػة  ] يػػأتي [كمػػا يػػاتي  ( 1) كغيػػره 

كيعمػػـ منيػػا نيػػي النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ عػػف ذلػػؾ  ] المػػؤرخيف [جيمػػة المػػكرخيف 

يا فضؿ معاكيػة رضػي اهلل عنػو فمػف ذلػؾ قكلػو صػمى اهلل النيي كيعمـ من ] أشد [اشد 

فػػػاف مػػػف حفظنػػػي  ] كأصػػػيارم [كاصػػػيارم   ] أصػػػحابي [عميػػػو كسػػػمـ دعػػػكا اصػػػحابي

فػػييـ كػػاف معػػو مػػف اهلل حافظػػا كمػػف لػػـ يحفظنػػي فػػييـ تخمػػى اهلل عنػػو كمػػف تخمػػى اهلل 

 ( 2)  ] يأخذه [ياخذه  ] أٍف [يكشؾ اف 

                                                 
1
ِْأَرُٞٓوط١ٞ،-ٓل٤خٕأر٢رٖٓؼخ٣ٝشحُٔئ٤ٖ٘ٓأ٤َٓك٠خثَ:(ٜٓ٘خ ِٓ ُٖهللاُِػز٤َْيُحُوَخ يِر َّٔ َل ُِٖٓ يَر َٔ ِٖأَْك َ،ر َؿْؼلَ

، َيحِى١ُّ ـْ َّٔوَِط٢ُّحُزَ حُلخٓيرٖأكٔيرٖحُؼ٣ِِػزيٓؼخ٣ٝش،٤ٖحُٔئٓ٘أ١َ٤ٓؼٖػٖ،حُ٘خ٤ٛش(ٛـ214:حُٔظٞك٠)حُ

حُٔظٞك٠)حَُكٖٔػزيأرٞحُِٔظخ٢ٗحُل٣َٜخ١ٍحُو٢َٗ ٓؼخ٣ٝش(ٛـ1417رؼي: حُٔئ٤ٖ٘ٓأ٤َٓٓل٤خٕأر٢رٖ،

٠َِّح٤ٓ٧ٖحُ٘ز٢ٝك٢ًٝخطذ َُٛ ِٚهللاَّ ََْػ٤َِْ َِّ َٓ أر٢رٖٛوَ،ٓؼخ٣ٝشٓلٔيٗلخطشٓلظ٣َخص،ٍٝىّٗزٜخصً٘ق-َٝ

ح٧كخى٣غٓلٔيٓلٔيَػ٢ِٝػَٜٙ،ٗو٤ٜظٚ-ٓل٤خٕ ٬َّر٢، َّٜ ٓل٤خٕ،أر٢رٖٓؼخ٣ٝشك٠خثَك٢حُ٘ز٣ٞشحُ

.حُٔز٤ؼ٤ٟ٢يحٕرٖٓؼيٓل٤خٕ،أر٢رٖٓؼخ٣ٝشػٖحٌُدك٢حُٔ٘خٕحُ٘٘و٤ط٢،َٓح٤ٓ٧ٖٓلٔي
.(144ٙ)(طويّطو٣َـ2ٚ
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 ] كأمػيف [حي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسػمـ كامػيف مف كتاب ك  ] أنو [كمف ذلؾ انو 

يكتػب الػكحي ككػاف معاكيػة يكتػب لمنبػي  ( 2) زيد بف ثابتكاف  ( 1)  كحيو قاؿ المدايني

أم مػف كحػػي  ( 3)  صػمى اهلل عميػو كسػمـ صػمى اهلل عميػو كسػػمـ فيمػا بينػو كبػيف العػرب

مى كحي ربو كناىيػؾ بيػذه رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ع ] أميف [كغيره فيك اميف 

كتبيػا  ( 4)  المػؤمنيف الرتبة الرفيعة ففي الصػحيحيف لمػا نزلػت ال يسػتكم القاعػدكف مػف

 ( 6) كعبػد اهلل بػف ارقػػـ  ( 5) بكػر كعمػر كعثمػاف كعمػي كعػامر بػف فييػرة ] أبػك [لػو ابػك 

                                                 
رخُٔييحث٢٘ػيَفحُٔيحثٖ،٣َِٗؿؼلَ،أرٞحُٜخ٢ٔٗخُذ١أر٢رٖؿؼلَرٖػٕٞرٖحٍُٔٔٞ،رٖهللاػزيٛٞ:(1

ٍٞ،ُٖٓك٢ِ ُٜ ْ٘ َٔ ُْ َٕح خ َٓح٧َْْػزَخصَػٖحُٟٔٞٞػخص١َٝ٣ًَٖٓٔ َْ ُ٣ خح٧َْْهزَخٍَٖٓٝ ََْٓ ٍََُٜٞخ٤َُْ ُٛ َٕأ خ ًَ ٣ل٤ي٠ٝ

ك٤خصح٬ٓ٩ّطخ٣ٍن:٣٘ظَ،(ٛـ111)ٓ٘شطٞك٣٢ٌٌرُٚ،ِٓؼ٤ٖرٖ َٝ ح٧ػ٬ّحُٔ٘خ٤ََٛٝ هللاػزييأرٞحُي٣ْٖٗٔ،َٝ

حىر٘خٍحُيًظٍٞ:طلو٤ن،(ٛـ526:حُٔظٞك٠)حٌُٛز٢هَخ٣ْٔخُرٖػؼٔخٕرٖأكٔيرٖٓلٔي ّٞ حُـيَدىحٍٓؼيَٝف،ػ

(.4/312)ح٫ػظيحٍ،٤ِٓحٕ،(1/224)،4111ّح٠ُٝ٧،حُطزؼشح٢ٓ٬ٓ٩،
هللآَُيًٍٞظيذ،حُيَكٖٔػزييأريٞ:ٝه٤يَ،-٤يٓيؼأريٞ-حُوٍِؿي٢ح٧ٜٗيخ١ٍح٠ُلخىرٖػخرضر٣ُٖي:ٛٞ(2

َٕ،حُييٞك٢ٝٓييِْػ٤ِييٚهللاٛيي٠ِ ييخ ُْؼِييْكِيي٢حَُحٓييو٤ٖٓييًَٖ أكٌييٚٓييًٖٝييخٕ،حُلييَحثٞكيي٢حُٜييلخرشأػِييْٝٓييٖح

،(4/315)ح٫ٓيظ٤ؼخد،:حٗظيَح٧ٗيَٜ،ػ٠ِٛـ23ٓ٘ش-ػ٘ٚهللا٢ٍٟ-طٞك٢،ٝأٝهَْٛٓـِٔٚك٢حُٜلخرش

(.4/271)ح٩ٛخرش،،(4/124)حُـخرش،أٓي
(.4/141)حُٜلخرش،ط٤٤ِٔك٢(ح٩ٛخرش3

4
٥٘حُ٘ٔخء:(  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)(

ٓيًٖٝيخٕح٩ٓي٬ّ،اُي٠حُٔخرو٤ٖٝأكيحُٜي٣ن،رٌَأر٠ُٞٓٞٛلخر٢ػَٔٝ،أرخ٠ٌ٘٣ك٤َٜس،رٖػخَٓ:ٛٞ(5

رٞحح٣ٌُٖحُٔٔظ٠ؼل٤ٖ ٌّ ك٤ٜيَس٫رًٖٝخٕ.٠ُُٞٓٚكٜخٍكؤػظوٚحُٜي٣ن،رٌَأرٞكخٗظَحٙح٬ٓ٩ّ،حػظ٘وٞحُٔخُػ

ح  ٍ حىٝ  ُ حُي١ٌرٌيَأري٢ريٖهللاػزييأهييحّآػخٍرٜخ٣ٔلٞحُظ٢رٌَأر٢ؿ٣َْ٘ػ٠ًخٕك٤غحُ٘ز٣ٞش،حُٜـَسك٢رخٍ

ُي٠اك٤ٜيَسريٖػيخَٓٛيخؿَػيٍٞ،ؿيخٍك٢طول٤ٜٔخأػ٘خءرٌَأر٢ٝأرِْٞٙٝٓػ٤ِٚهللا٠ِٛحُ٘ز٢ػ٣٠ِظَىىًخٕ

:٣٘ظييَ،(ٛيـ2)ٓي٘شطيٞك٢ٓؼٞٗيش،رجيَٓي٣َشكي٢ٝهظيَٝأكيي،رييٍؿِٝطي٢كي٢ٓلٔييحُ٘زي٢ٓيغٝٗيخٍى٣ؼيَد،

 (.1/264)ح٩ٛخرش،،(1/112)حُـخرش،أٓي،(1/574)ح٫ٓظ٤ؼخد،
6) َِػْزي:ٝٛٞح٧ٍهْ: ١َِّ،حُو٣٢َٗـٞعػزيْرٖح٧ٍهْْرٖهللاَّ ْٛ ُِّ يٍٞأّذٝٛير٘ضآٓ٘شًخٗضحُ ُٓ ٍَِ ي٠َِّهللاَّ َُٛ هللاَّ

ِٚ ََْػ٤َِْ يَِّ َٓ ي٠َُِِّ٘زي٢ًٝظيذحُليظق،ػيخّأٓيِْح٧ٍهيْ،أر٤يٚػٔيشَٝ َُٛ ِٚهللاَّ ََْػ٤َِْي يَِّ َٓ هللاٍَّٟي٢ٝػٔيَرٌيَ،٧ٝري٢َٝ

ٍُٓٞٝأػطخٙػٜ٘ٔخ، ٍَِ ٠َِّهللاَّ َُٛ ِٚهللاَّ ََْػ٤َِْي يَِّ َٓ ٝػؼٔيخٕحُٔيخٍ،ر٤يضَِي٠ػَػٔيَٝحٓيظؼِٔٚٝٓيو خ،هٔٔي٤ٖرو٤زيََٝ

ٍُٓٞحٓظٌظزُٚٝٔخكؤػلخٙ،ًُيٖٓػؼٔخٕحٓظؼل٠اٗٚػْرؼيٙ، ٍَِ ٠َِّهللاَّ َُٛ ِٚهللاَّ ََْػ٤َِْ َِّ َٓ كٌيخٕريٚ،ٝٝػينا٤ُيٚأَٖٓٝ

ح٩ٛخرش،،(1/151)حُـخرش،أٓي:حٗظَػ٘يٙ،٧ٓخٗظ٣ٚوَإ٣٫ٝٙوظٔٚ،أ٣ٕؤَٓٙحُِٔٞىرؼٞا٠ًَُُِٚظذاًح

(2/2.) 
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 ( 3) كخالػػػد بػػػػف سػػػعيد بػػػػف العػػػػاص ( 2) كثابػػػت بػػػػف قػػػػيس ( 1)بػػػف كعػػػػب ] كأبػػػػٌي [كابػػػٌي 

  ( 5) كشػػػػرحبيؿ بػػػػف حسػػػػنة كمعاكيػػػػة  كزيػػػػد بػػػػف ثابػػػػت ( 4) حنظمػػػة بػػػػف الربيػػػػع األسػػػػدمك 

 ( 6)  رضي اهلل عنيـ انتيى

قػػػاؿ  ( 7)  ] أسػػػامة [الحػػػافظ بػػػف اسػػػامة  ] أخرجػػػو [كمػػػف ذلػػػؾ الحػػػديث الػػػذم اخرجػػػو 

ثػـ ذكػر  ] كأرحميػا [امتي كارحميػا  ] أرؽ [بكر ارؽ  ] أبك [صمى اهلل عميو كسمـ ابك 

 ] أصػػحابو [ثػػـ مناقػػب جماعػػة آخػػريف مػػف اصػػحابو  [] األربعػػة خمفػػاء االربعػػة بقيػػة ال

                                                 
ححُؼوزشٜٗيأ٠٣َْخ،حُطُّل٤ََْأَرَخ:٠ٌ٘٣ٝ-حٌٍُٔ٘أرٞ-حُوٍِؿ٢ح٧ٜٗخ١ٍه٤ْرًٖؼذرٖأر٢:ٛٞ(1  ٍ ًيخٕ،ٝري

حءٓييي٤ي ََّ ُْوُييي /1)حُـخريييش،أٓيييي:٣٘ظيييَ،(ٛيييـ44:)ٝه٤يييَ(،ٛيييـ17)ٓييي٘ش-ػ٘يييٚهللاٍٟييي٢-طيييٞك٢حُٜيييلخرشكييي٢ح

 (.1/45)،ح٩ٛخرش،(41
يأرخ٠ٌ٘٣حُوٍِؿ٢،ظ٤َٜرٖٗٔخّرٖه٤ْرٖػخرض:ٛٞ(2 َّٔ َل ي،رخرُ٘ٚٓ َّٔ َل .حَُكَٖٔػْزيأرخ٠ٌ٘٣:ٝه٤َُٓ

ير٘ٞٙهظَ َّٔ َل ح٧ٜٗيخٍ،هط٤يذهي٤ْريٖػخريضًٝيخٕحُليَس،٣يّٞٗئخّريٖه٤ْرٖػخرضر٘ٞهللاٝػزي٣ٝل٠٤ُٓ

حٜٗيِْٝٓ،ػ٤ِٚهللا٠ِٛهللآٍٍٞهط٤ذ٣ُٝٚوخٍ حح٤ُٔخٓش٣ّٞٝهظَُٔ٘خٛي،حٖٓرؼيٛخٝٓخأكي  ٍكٔيٚٗي٤ٜي 

،(1/231)حُـخرييش،أٓييي،(1/411)ح٫ٓييظ٤ؼخد،:حٗظييَػ٘ييٚ،هللاٍٟيي٠حُٜييي٣نرٌييَأريي٢ه٬كييشكيي٢هللا

 (.1/311)ح٩ٛخرش،
.ٓيؼ٤يأريخ٣ٌ٘ي٠ح٧ٓي١ٞ،حُو٢َٗه٢ٜرٖٓ٘خفػزيرْٖٗٔػزيرٖأ٤ٓشرٖحُؼخٙرٖٓؼ٤يرٖهخُي:ٛٞ(3

خ،ِْٓأ  ٔ ٓ٘شريٓ٘نحُٜلَرَٔؽحُؼخٙرٖٓؼ٤يرٖهخُيهظَحُوِحػ٤ش،حَٓأطٚٓغحُلز٘شأٍٝا٠ُٛخؿَهي٣

 (.4/142)حُـخرش،أٓي،(4/241)ح٫ٓظ٤ؼخد،:حٗظَػْٜ٘،هللا٢ٍٟػَٔه٬كشٛيٍك٢ػَ٘سأٍرغ
ي٠َُِِّ٘زي٣٢ٌظيذًيخٍٕرؼي٢،أريخ٣ٌ٘ي٠حُظ٤ٔٔي٢،ح٧ٓي٤ي١حٌُخطيذٛي٤ل٢رٖحَُر٤غرٖك٘ظِش:ٛٞ(4 َُٛ ِٚهللاَّ َػ٤َِْي

، َْ َِّ َٓ :حٗظيَرخُزٜيَس،حُـٔيَهظيخٍكي٢ػ٘يٚهللاٍَّٟي٢ػ٢ِػٖطوِق٤ٖٛٞٛٝٔٓل٢،ْرٖأًؼْأه٢حرَٖٝٛٞٝ

(.4/115)ح٩ٛخرش،،(4/62)حُـخرش،أٓي،(1/157)ح٫ٓظ٤ؼخد،
ََهيّٓٚ،أا٠ُٗٔزشكٔ٘ش،رَٖٗكز٤َ:ٛٞ(5 أريٞٓي٤ٌَِّٜٙٓيخ،اُي٠ٝٓيِْػ٤ِيٚهللا٠ِٛحُ٘ز٫ٍٖٞٓٓ٢ ٜٓ

خّ،كظٞفك٢رٌَ ّ٘ ُٝيٚػ٘يَسػٔيخٕٓي٘شػٔيٞح١ّيخػٕٞكي٢ِٛييٝٓيِْ،ػ٤ِيٚهللا٠َِّّٛحُ٘ز٢ػٍٖٝح٣شُٝٚحُ

(.1/443)ح٩ٛخرش،،(4/171)حُـخرش،أٓي:حٗظَٓ٘ش،ٝٓظٕٞٓزغ
،ًظخد(2372:)رَهْ،(4/26)حُزوخ١ٍ،حُٔئُق،ًًَٙح١ٌُحُِلعرٌٜح٤ٌُُْٖٝل٤ٖحُٜل٤ك٢(حُلي٣غ6

حُـٜيخىٓيو١ٞريخدح٩ٓيخٍس،،ًظيخد(1317:)ريَهْ،(1/1316)ٓٔيِْ،،...(حُوخػيي٣ٕٝٔيظ٫١ٞ:رخدحُظل٤َٔ،

٣َّٕٝزييٝػ٘يٚ،هللا٢ٍٟػخُدرٖرَحءػ٬ًٖٛٔخ،(حُٔؼ٣ٌٍٖٝػٖ حُٔي٘شٜٓ٘يخؽػيٖحُ٘ويَٛيٌحٗويَحُٔئُيقأ

ِٖكَل٢ِ:)ك٤ٚك٤غ(2/245)ط٤ٔ٤ش٫رٖحُ٘ز٣ٞش ِل٤َل٤ْ َّٜ َّٕحُ ٣ْيَأَ ََُٖ خػَخرِض،ْر َّٔ َُضَُْ َِ َٗ{:٫َ١ِٞ يظَ ْٔ َ٣َٕ ُْوَخِػيُيٝ َٖح ي ِٓ

َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ سُ{ح ٍَ خءُِٓٞ َٔ ظَزََٜخحُِّ٘ ظَذَ[.َُُٚ]ًَ ًَ َ،،أَرََُُُٞٚٝ ٌْ ،رَ َُ َٔ ُػ َٝ...)
ٜٓي٘لخطٚٓيٖ،(ٛيـ164)ٓي٘شُٝييحُزـييحى١،ٓلٔييأريٞحُظ٤ٔٔي٢،ىحٛيَأٓيخٓشأر٢رٖٓلٔيرٖحُلخٍع:(7ٞٛ

ح٩ٓي٬ّطيخ٣ٍن،(7/112)حُزـييحىح١،ُِوط٤يذرـييحىطيخ٣ٍن:٣٘ظيَ،(ٛيـ464)ٓ٘شػَكش٤ُِشطٞك٢حُٔٔ٘ي،

 (.4/156)حٌُٛذ،حصٌٍٗ،(1/224)ح٫ػظيحٍ،٤ِٓحٕ،(4/511)ٌُِٛز٢،

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ] أمتػي [امتػي  ] أحمػـ [سفياف احمـ  ] أبي [كذكر منيـ معاكية فقاؿ كمعاكية بف ابي 

 ( 1)  ] كأجكدىا [كاجكدىا 

صػمى اهلل  ] أنػو [في سػيرتو انػو  ( 2) المبل  ] أخرجو [كمف ذلؾ الحديث الذم اخرجو 

بكػػػر  ] أبػػػك [ابػػػك  ] بػػػأمتي [بػػػامتي  ] أمتػػػي [امتػػػي  ] أرحػػػـ [كسػػػمـ قػػػاؿ ارحػػػـ عميػػػو 

 ( 3) حيػاء عثمػاف كاقضػاىـ  ] كأشػدىـ [في ديػف اهلل عمػر كاشػدىـ  ] كأقكاىـ [كاقكاىـ 

سػفياف فمػف  ] أبػي [قػاؿ كصػاحب سػرم معاكيػة بػف ابػي  ] أٍف [ اف ] إلػى [عمي الػى 

 ( 4)  فقد ىمؾ ] أبغضيـ [فقد نجا كمف ابغضيـ  ] أحبيـ [احبيـ 

النبػي صػمى  ] إلػى [كمف ذلؾ عف ابف عباس رضػي اهلل عنيمػا قػاؿ جػاء جبريػؿ الػى 

عمى كتػاب  ] أميف [ اميف ] فإنو [ عميو كسمـ فقاؿ يا محمد استكص بمعاكية فانواهلل 

 (5) اهلل

                                                 
حُوٜيي٤ذحُزـيييحى١حُظ٤ٔٔيي٢ىحٛييَرييٖٓلٔيييرييٖحُلييخٍعٓلٔيييأرييٞحُلييخٍع،ٓٔيي٘يُٝحثيييػييٖحُزخكييغ(رـ٤ييش1

أري٢ريٖٓي٤ِٔخٕريٖرٌيَأر٢رٖػ٢ِحُي٣ٍٖٗٞحُلٖٔأرٞ:،حُٔ٘ظو٢(ٛـ464:حُٔظٞك٠)أٓخٓشأر٢رخرٖحُٔؼَٝف

حُ٘ز٣ٞيش،ٝحُٔي٤َسحُٔي٘شهيٓيشًَٓيِحُزيخ١ًَ،ٛيخُقأكٔيك٤ٖٔ.ى:طلو٤ن،(.ٛـ615:حُٔظٞك٠)ح٤ُٜؼ٢ٔرٌَ

 (.743:)رَهْ،(4/674)ٛـ،1211ح٠ُٝ٧،حٍُٔ٘ٞس،حُطزؼشحُٔي٣٘ش
حُٔيخء٣ٔي٨ًيخ٧ٕٗيٚ(رخ٬ُٔث٢)حُٔؼَٝفح٢ُِٛٞٔكلٚأرٞح٧ٍىر٢ِ٤،ه٠َرٖٓلٔيرٖػَٔح٬ُٔ:(2ٞٛ

خ،رخُٔٞٛيَُٝييٛيٞك٢،خ حكظٔيخرحَُٔٞٛؿخٓغك٢رجَٖٓ  ٌ حٗخٓي حُيي٣ٖٗيٍٞحُٔيِطخُٕٓيٖكي٢حٗيظَٜ،ُحٛيي 

حَُٔٓي٤ِٖ،ٓي٤يٓي٤َسكي٢حُٔظؼزيي٣ٖٝٓي٤ِش:ػيخٍٙآٓيٖٗلخػظٚ،٣ٝوزَه٣َُٜٚٞ٘حًٌٍُٔٞحُِٔطخًٕٝخٕح٤ُٜ٘ي،

(.5/117)حُٔئُل٤ٖ،ٓؼـْ:٣٘ظَ،(ٛـ351)ػخّطٞك٢ح٤ٓ،٬َُٔس
(.٢13/271حُ٘ٔوشرِٜٔسحَُٞٛ،ٝحُٜل٤قحُوطغ،حٗظَ:ُٔخٕحُؼَد،):أٍٝىٛخك(ٝأه٠خ3ْٛ
:حُٔظيٞك٠)حُطزي١َحُيي٣ٖٓليذٓلٔيي،ريٖهللاػزييرٖأكٔيحُؼزخّ،أرٞحُؼَ٘س،ٓ٘خهذك٢ح٠َُ٘س(ح٣َُخ4ٝ

٣ييًٌَحُطزيي١َٓيي٤َطٚ،ُٝييْكيي٢حُٔيي٬ءأهَؿييٚٝهييخٍ،(1/14)حُؼخ٤ٗييش،حُطزؼييشحُؼ٤ِٔييش،حٌُظييذىحٍ،(ٛييـ472

حُِلي٣غ  ُْٝأؿيٙك٢ًظذحُٔ٘شحُٔؼَٝكش.آ٘خى 
ٝهيخٍ،(1714:)ريَهْ،(2/153)ػٜ٘ٔيخ،هللاٍٟي٢ػزيخّحرٖػٖح٢ٓٝ٧،حُٔؼـْك٢حُطزَح٢ٗ(ٍٝح5ٙ

حُٙ":،(13741:)رَهْ،(7/135)حُِٝحثي،ٓـٔغك٢ح٤ُٜؼ٢ٔ َٝ ح٢ٍَُِّٗ ََ ٢ِ،ك٢ِحُطَّزَ َٓ ْٝ َِٚٝح٧َْ ييُك٤ِ َّٔ َل ُُٖٓ َ،ْري كِْطي

ْْ َُ ْكُٚ،َٝ َِ َػ٢ُِِّأَْػ َُٖٝ ِؼ٤ي،ْر َُّٓ١ُِ ح ََّ ِٚحُ ،ك٤ِ  ٖ رَو٤َِّش٤ُُِ َِٝٚ ٍٍَُِؿخُِ ِل٤قٍَِِؿخ َّٜ ،ٝهيأٗيخٍح٤ُٜؼٔي٢كي٢طط٤ٜيَحُـ٘يخٕ"حُ

.(ا٠ُٟؼقٓ٘ي35ٙٙ)
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ف ركىم عػف النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ مائػة حػديث ثػبلث كسػتي ] أنػو [كمف ذلؾ انػو 

 [] بأربعػةكانفػرد البخػارم باربعػة  ] أربعة [حديثا اتفؽ البخارم كمسمـ منيا عمى اربعة 

الصػحابة كفقيػاؤىـ عبػد اهلل بػف عبػاس  ] أٌجػبلء [ كقد ركىل عنػو اجػبلءكمسمـ بخمسة 

كغيػػػرىـ فتأمػػػؿ ىػػػؤالء  ( 2) كجريػػػر البمخػػػي ( 1) كعبػػػد اهلل بػػػف عمػػػر كعبػػػد اهلل بػػػف الزبيػػػر

كػػاف مجتيػػدا  ] أنػو [الػػذيف رككا عنػػو تعمػـ انػػو ] اإلسػبلـ [اإلسػػبلـ ة [] أئمػ األئمػة ايمػػة

ت فقيػػو كفػػي صػػحيح البخػػارم عػػف عكرمػػة قػػاؿ قمػػ] أم [ اممجتيػػد كفقييػػا  ] أم [ام

 ] إنػو [بركعػة فقػاؿ انػو  ] أكتر [معاكية اكتر  ] أفَّ [البف عباس رضي اهلل عنيما اف 

كىػػذا مػػف  ( 4) بػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ صػػحب الن ] أنػػو [كفػػي ركايػػة انػػو  ( 3) فقيػػو 

صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ دعػػػػا  ] أنػػػػو [كمػػػػف ذلػػػػؾ انػػػػو المناقػػػػب لمعاكيػػػػة  ] أجػػػػؿٍّ [اجػػػػؿ 

                                                 
ر٤ََْْرٖهللاػزي:ٛٞ(1 ُِّ َ،أَرَخ٣٠ٌ٘ح٧ٓي١،حُو٢َٗحُؼٞحّْرٖحُ ٌْ خءأٓيٚٛيخؿَصرَ َٔ ي ْٓ ْ٘يضأَ يَأَرِي٢رِ ٌْ ٌٓيش،ٓيٖرَ

َِػْزيرخرٜ٘خكخ٢َٛٝٓ ر٤ََْ،ْرٖهللاَّ ُِّ ُٝيياٗيٚ:ٝه٤يَ.حُظيخ٣ٍنٓيٖٗيَٜحرؼ٣َٖ٘حُٜـَسٖٓحػ٘ظ٤ٖٓ٘شك٢ِكُٞيطٚحُ

َٞح٠ُٝ٧،حُٔ٘شك٢ِ ُٛ ر٤َْيَْريٖهللاُؼزييٝر٣ٞيغرخُٔي٣٘يش،حُٜٔيخؿ٣َٖٓيٖح٩ٓي٬ّكِي٢ُٓٞٞىأٍَٝٝ ُِّ ٓي٘شرخُو٬كيشحُ

،(1/421)حُـخريش،أٓيي،(1/713)ح٫ٓيظ٤ؼخد،:حٗظيَٝٓيزؼ٤ٖ،ػي٬عٓي٘شٓ٘شحُلـخؽهظِٚٝٓظ٤ٖ،أٍرغ

 (.2/55)ح٩ٛخرش،
٢كيآي٬ًٓٚخٕحُزـ٢ِ،ؿخرَرٖهللاَػْزيرٖؿ٣ََك٢حُ٘ٔوشحُزِو٢،ٝٛٞهطؤٝحُٜٞحد"حُزـ٢ِ"ٝٛٞ:(2

٠َِّهللآٍٍٞك٤ٚطٞك٢ح١ٌُحُؼخّ َُٛ ،ػ٤ِٚهللاَّ َْ َِّ َٓ ٝٗيٍِٓؼخ٣ٝيش،اُي٠ػ٘يٚهللاٍٟي٢ػ٢ٍٍِٓٞؿ٣ًََٝخَٕٝ

ؿ٤َٛيخ،ٝه٤يَٝهٔٔي٤ٖ،أٍريغٓي٘شرٜيخٝٓيخصهَه٤ٔي٤خء،اُي٠طليٍٞػيْىحٍ،رٜيخًُٚٝخٌٕٜٝٓ٘خ،حٌُٞكشؿ٣ََ

 (.1/361)ح٩ٛخرش،،(1/347)حُـخرش،أٓي،(1/414)ح٫ٓظ٤ؼخد،:حٗظَ
َِرَييخدُٝٓييِْ،ػ٤ِييٚهللاٛيي٠ِحُ٘زيي٢أٛييلخدًظييخدحُزوييخ١ٍ،(ٍٝح3ٙ يي ًْ ٣َِٝييشًَِ َؼخ يي٢َُٓ ِٟ ٍَُ ْ٘ييُٚ،هللاَّ ،(3/46)َػ

ػ٢َِ٘هخٍ،(1543:)رَهْ َُٖكيَّ شَ،أَر٢ِحْر ٌَ ٤َِْ ََُٓ ِٖه٤ِ ّ،٫ِْر َْ:"َػزَّخ َِكِي٢َُيََٛ ٤ي ِٓ ِٓأَ يْئ ُٔ َٖحُ ٣َِٝيشَ،٤ِ٘ َؼخ يخكَبَِّٗيُُٚٓ َََٓ طَي ْٝ أَ

 حِكَيس،؟ا٫َِّ َٞ ٍَرِ خَد،:»هَخ َٛ ُأَ .«كَو٤ِٚ اَِّٗٚ
:رييَهْ(4/141)ك٤ييٚ،ٝحُو٘ييٞصحُييٞطًٍَؼييخصكِيي٣٢وييَأٓييخ،حُييٞطًَظييخد"ٓيي٘٘ٚ"كيي٢حُيييحٍهط٢٘أهَؿييٚ(4

:رييَهْ(2/244)ًُييي،كيي٢ٍهييٚٓييٖ،حُظطييٞعٛيي٬سأرييٞحدٓييٖ"ٜٓيي٘لٚ"كيي٢ٗيي٤زشأريي٢ٝحرييٖ،(1452)

:رييَهْ(11/142)،ػزييخّحرييٖػيي٤ٌِٖٓييشأريي٢رييٖهللاػزييي،حُؼيي٤ٖرييخد"حٌُز٤ييَ"كيي٢ٝحُطزَحٗيي٢،(4537)

(11425). 
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مىكٍّػػفٍ ] مكػػفلمعاكيػػة فقػػاؿ الميػػـ عممػػو الكتػػاب كالحسػػاب ك  لػػو فػػي الػػببلد كقػػو سػػكء   [ كى

 ( 1) العذاب 

 ( 2)  ميػـ اجعمػو ىاديػا ميػدياصمى اهلل عميو كسمـ دعا لو فقاؿ ال ] أنو [كفي ركاية انو 

 ]ألمتػو[دعػاءه المتػو  ] كأفَّ [ىذا الدعاء مف الصػادؽ المصػدكؽ كاف  ] فتأمؿ [فتامؿ 

 .مقبكؿ غير مردكد ] أصحابو [السيما اصحابو 

كفي ركاية صمى معاكية خمؼ رسكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ فقػاؿ رسػكؿ اهلل صػمى 

فمػػػا بعػػػد ىػػػذا  ( 3)  قػػػاؿ معاكيػػػة ربنػػػا لػػػؾ الحمػػػداهلل عميػػػو كسػػػمـ سػػػمع اهلل لمػػػف حمػػػده ف

   ] األعظـ [الشرؼ االعظـ 

 

 

 
                                                 

ْٖحٌُز٤َ،حُٔؼـْك٢حُطزَح٢ٗ(ٍٝح1ٙ شََػ َٔ َِ ْٔ َِٖٓ ،ْر َوَِّي، ،(17/217)ي،ٓوِيريٖٓٔئِشأٓ٘يٓخ،ح٤ُْٔرخدُٓ

ْٕرؼيحُـ١ُٞحرٖٝهخٍ،(1144:)رَهْ "حُؼِي٣َٜيق،ٓيخٜٓ٘يخُي٤ْح٧كخى٣يغٛيٌٙ:حُليي٣غٌٛح١َمًًَأ

 (.221:)رَهْ،(1/451")حُٔظ٘خ٤ٛش
أري٢ريٖٓؼخ٣ٝيشٓ٘خهيذرخدِْٝٓ،ػ٤ِٚهللا٠ِٛهللآٍٍٞػٖحُٔ٘خهذأرٞحد"ؿخٓؼٚ"ك٢حُظ١ٌَٓأهَؿٚ(2

كيي٣غػيْٜ٘،هللاٍٟي٢حُ٘يخ٤٤ٖٓٓٔي٘ي"ٓٔ٘يٙ"ك٢ٝأكٔي،(1624:)رَهْ(4/135)ػ٘ٚ،هللا٢ٍٟٓل٤خٕ

"ُِٔٔي٘يحُٔلوويٕٞٝهيخٍ(15673:)ريَهْ،(47/244)ػ٘يٚ،هللاٍٟي٢ح٧ُى١ػ٤َٔسأر٢رٖحَُكٖٔػزي

َّٕا٫حُٜل٤ق،ٍؿخٍػوخصٍؿخُٚ هخُيٚك٤ٔخػَٔٙآهَك٢حهظ٢ِػ٤ِٚ،حُلي٣غٓيحٍح١ٌُحُؼ٣ِِ،ػزيرٖٓؼ٤يأ

(1/413)ح٧ريخٍ،ػِي٢ريٖأكٔييح٧ُيق،ريخد"ح٧ٝٓي٢"كي٢حُطزَحٗي٢ٍٝٝحٙ،"ٓؼي٤ٖري٣ٖٝل٤ي٠ٓٔيَٜأرٞ

ُٖحُلييي٣غٛييٌحكيي٢ٝؿٔييِ،(434:)رييَهْ ُٖحُزييَػزيييحريي حُلييظق"ٝ(121-2/124")ح٩ٛييخرش:"٣٘ظييَكـييَ،ٝحريي

("5/112.)
أري٢ريٖٓؼخ٣ٝيش:أك٠يَأ٣ٜٔيخ:ريٖحُٔزيخٍىٍكٔيٚهللآيجَ(ٌٛٙحَُٝح٣شػزخٍسػٖٓئحٍٝؿُٚ٪ٓيخّػزييهللا3

ٝٓيِْػ٤ِيٚهللاٛي٠ِهللآٍيٍٞٓغٓؼخ٣ٝشأٗقك٢ىهَح١ٌُحُـزخٍإٝهللا:كوخٍحُؼ٣ِِػزيرٖػَٔأّٓل٤خٕ

كويخٍكٔييٙ،ُٔيٖهللآئغ:كويخٍٝٓيِْػ٤ِيٚهللاٛي٠ِهللآٍيٍٞهِيقٓؼخ٣ٝيش٠َِٛٓس،رؤُقػَٖٔٓأك٠َ

ٝك٤خصرؼيكٔخحُلٔي،ُٝيٍر٘خ:ؼخ٣ٝشٓ كي٢ح٥ؿي١َػ٘ييٓ٘يٚه٣َذرِلعٝ،(1/11)هٌِخ٫ٕرٖح٧ػ٤خٕ،ٌٛح،

(.1733:)رَهْ،(3/4244)ح٣َُ٘ؼشًظخرٚ
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 :الثاني المطب

 .معاوية في الطعن جواز عدم

مػػػا جػػػرل بػػػيف معاكيػػػة كعمػػػي  ] أفَّ [السػػػنة كالجماعػػػة اف  ] أىػػػؿ [كمػػػف اعتقػػػاد اىػػػؿ 

 رضي اهلل عنيما مف الحركب لـ يكف لمنازعة معاكية لعمي في الخبلفة لبلجماع 

نمػا [عمى حقيتيا لعمي فمـ تيج الفتنة بسػببيا كانمػا  ] لئلجماع [ ىاجػت بسػبب اف  ] كا 

لكػػػكف  ] إلػػػييـ [معاكيػػػة كمػػػف معػػػو طمبػػػكا مػػػف عمػػػي تسػػػميـ قتمػػػة عثمػػػاف الػػػييـ  ] أفَّ [

عمػى الفػكر  ] إلػييـ [تسػميميـ الػييـ  ] أفَّ [معاكية ابػف عمػو فػامتنع عمػي ظنػا منػو اف 

] إلػى [ الػى  ] يػؤدم [كاخػتبلطيـ بعسػكر عمػي يػكدم  رىـ [] عشػائمع كثرة عشػايرىـ 

 ] اإلسػبلـ [الخبلفػة التػي بيػا انتظػاـ كممػة االسػبلـ  ] أمر [اضطراب كتزلزؿ في امر 

 تسػػػػميميـ اصػػػػكب ] تػػػػأخير [تػػػػاخير  ] أفَّ [عمػػػػي رضػػػػي اهلل عنػػػػو اف  ] فػػػػرأل [فػػػػرال 

بعػػد ذلػػؾ يمػػتقطيـ كاحػػدا يرسػػخ قدمػػو فػػي الخبلفػػة ثػػـ  ] أٍف [اف  ] إلػػى [الػػى  ]أصػػكب[

 ( 1)  ] إلييـ [فكاحد كيسمميـ الييـ 

بعػػدم  ] أمتػػي [صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ قػػاؿ رأيػػت مػػا يمقػػى امتػػي  ] أنػػو [كفػػي خبػػر انػػو 

 ] األمػػـ [كسػفؾ بعضػػيـ دـ بعػػض كسػػبؽ ذلػػؾ مػػف اهلل عػز كجػػؿ كمػػا سػػبؽ فػػي االمػػـ 

 ( 2)  قيامة فييـ ففعؿيكليني شفاعة يـك ال [] أٍف اف  ] فسألتو [قبميـ فسالتو 

                                                 
(.4/444ٝحُِٗيهش،)ٝح٬٠ٍُحَُكٞأَٛ(ٌٛححُ٘ٚٓ٘وٍٖٞٓحُٜٞحػنحُٔلَهشػ1٠ِ
.(124ٙ)(طويّطو٣َـ2ٚ
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 مكاتبتػو اعمػـ ] أثنػاء [كقاؿ الحبيب عبد اهلل بف عمكم الحػداد رضػي اهلل عنػو فػي اثنػا 

خبلفتػو بعػد  ] أيػاـ [الذم باشر عمي كػـر اهلل كجيػو قتػاليـ بنفسػو فػي ايػاـ   ] أفَّ [ اف

 ] أىػػػؿ [اىػػػؿ  ] األكلػػػى [االكلػػػى  ] طكائػػػؼ [خرجػػػكا عميػػػو ثػػػبلث طكايػػػؼ  ] أٍف [اف 

البصرة خرجكا عميو بعػد  ] كأىؿ [الجمؿ الزبير كطمحة كعائشة رضي اهلل عنيـ كاىؿ 

بػػايعكه يطمبػػكف بػػدـ عثمػػاف رضػػي اهلل عنػػو كلػػـ يكػػف عمػػي رضػػي اهلل عنػػػو  [] أٍف اف 

ممف قتمػو كلػـ يسػمميـ  ] البيعة [بقتمو كال رضيو كلكف قبؿ البيعو  ] أمر [قتمو كال امر 

لحػػيف فمػػـ فيػػو صػػبلح الػػديف كاجتمػػاع المسػػمميف فػػي ذلػػؾ ا [ ] رألرال  ] ألمػػر [المػػر 

صػػفيف كمعاكيػػة كعمػػرك ابػػف العػػاص  ] أىػػؿ [الثانيػػة اىػػؿ يفطػػف لػػو الخػػارجكف عميػػو 

   كالثالثػػة اىػػؿا كخرجػػكا عميػػو يطمبػػكف بػػدـ عثمػػاف الشػػاـ كلػػـ يبػػايعكا عمٌيػػ ] كأىػػؿ [كاىػػؿ 

يعكه كقػاتمكا معػو ثػـ خرجػكا عميػو يـك صفيف كىـ الخكارج كقد با ( 1) النيراكاف  ] أىؿ [

   مػػف ىػػذه الطكايػػؼ ] أحػػدنا [ينقمػػكف تحكػػيـ الحكػػـ كمػػا قاتػػؿ عمػػي رضػػي اهلل عنػػو احػػدا 

 ] كاأللفػة [االجتماع كااللفة  ] إلى [دعاىـ الى  ] أٍف [بعد اف  ] إال [اال  ] الطكائؼ [

ارجكف بغيػػر حػػؽ ككميػػـ بغػػاة عنػػدنا كمنػػازعكف كخػػ ] فػػأبكا [كالػػدخكؿ فػػي الطاعػػة فػػابكا 

 ]أخػؼ[صريح كصكاب كاضح نعـ مف خػرج مػنيـ كلػو فػي خركجػو شػبية فػأمره اخػؼ 

بنيػػاتيـ كسػػرائرىـ  ] أعمػػـ [كيطمبػػو لنفسػػو كاهلل اعمػػـ  [] األمػػر ممػػف خػػرج ينػػازع االمػػر 

 ] شػأف [قد خمت كقاؿ عمماؤنا فػي شػاف  ] أمة [كسبلمتنا في السككت عنيـ تمؾ امة 

                                                 
1
"رلظقحُٕ٘ٞٝطؼ٤ِغحَُحءٝر٠ٜٔٔخ":ػ٬عه١َر٤ٖٝح٢ٓٝرـيحى،ٝهؼضك٤ٜخٓؼًَشر٤ٖأ٤َٓ:َُٜ٘ٝحٕ(ح

حُٔئ٤ٖ٘ٓػ٢ِػ٤ِٚح٬ُّٔٓغحُوٞحٍؽ،حٗظَ:ٓؼـْٓظٖحُِـش)ٓٞٓٞػشُـ٣ٞشكي٣ؼش(،أكٔيٍٟخ)ػ٠ٞ

 (.341-3/337ٛـ،)1161ر٤َٝص،-حُٔـٔغحُؼ٢ِٔحُؼَر٢ريٓ٘ن(،ىحٌٍٓظزشحُل٤خس



 

 

197 

فميػػـ  [ فػػاخطئكا]اجتيػػدكا فػػاخطؤا  ] أنيػػـ [ة كمػػف معػػو انيػػـ الزبيػػر كمػػف معػػو كمعاكيػػ

 ]أىػؿ[المرتضػى مػف اىػؿ  ] اإلمػاـ [عذر كعمى كؿ حاؿ فغاية مػف خػرج عمػى االمػاـ 

يكػػكف عاصػػيا كالعاصػػي عنػػدنا ال  ] أٍف [التكحيػػد المقيمػػيف لمصػػبلة المػػؤتيف لمزكػػاة اف 

نػدنا كفػر بػؿ ال يجػكز عنػدنا ع ] األئمػة [يجكز لعنو بعينو كلػيس الخػركج عمػى األيمػة 

رحمػة  ] كأفَّ [ كافمات كافرا  ] أنو [عممنا انو  ] إذا [اذا  [] إال اال  ] احد [لعف احد 

كمػػع ذلػػؾ فػػبل فضػػيمة فػػي لعػػف مػػف ىػػذا كصػػفو  ] كػػإبميس [اهلل ال تنالػػو بحػػاؿ كػػابميس 

ب عبػد كيجكز عندنا لعف العاصيف كالفاسقيف كالظػالميف عمكمػا انتيػى مػف كػبلـ الحبيػ

 ( 1)  اهلل الحداد رضي اهلل عنو

       كالبػػػػػاغكف ليسػػػػػكا بفسػػػػػقة كال كفػػػػػرة لكػػػػػنيـ مخطيئػػػػػكف  ] األنػػػػػكار [كمػػػػػف كتػػػػػاب االنػػػػػكار 

   كال يجػػػكز الطعػػػف فػػػي معاكيػػػة النػػػو  ] إليػػػو [فيمػػػا يفعمكنػػػو كيػػػذىبكف اليػػػو  ] مخطئػػػكف [

شػػاء  ] إٍف [هلل اف مشػػيئة ا [] إلػػى الػػى  ] كأمػػره ممػػف كبػػار الصػػحابة كامػػره  ] ألنػػو [

ٍف [ عذبو كاف  ( 3)  كغيرىما انتيى ( 2)  شاء عفا عنو قالو الغزالي كالمتكلي ] كا 

                                                 
 (.141-141)ٙحُٜٞك٤ش،حُٔٔخثَك٢حُؼ٣ِٞشحُ٘لخثْ(1
2ٞٛ :ًظيخدُيٚ،(ٛيـ244)ٓي٘شُٝييٓيؼ٤ي،أرٞح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ،حُ٘خكؼ٢حُٔظ٢ُٞحُٔؤٕٓٞٓلٔيرٖحَُكٖٔػزي:(

،(1/111)ح٧ػ٤ييخٕ،ٝك٤ييخص:٣٘ظييَ،(ٛييـ256)ٓيي٘شطييٞك٢حُلييَحثٞ،كيي٢ٓوظٜييَح٩رخٗييش،طظٔييشحُٔـ٘يي٢،

.(1/136)حٌُٛذ،ٌٍٗحص
ح٠ُيي٤خء،ىحٍحُٔطِيين،ػِيي٠ٓل٠يي٢هِييق:طلو٤يينح٧ٍىر٤ِيي٢،ارييَح٤ْٛريي٣ٖٞٓييقح٧رييَحٍ،٧ػٔييخٍ(ح٧ٗييٞح3ٍ

حُٜلخرشًزخٍٖٓكبٗٚرؼيحُـِٔشٌٛٙحُؼزخٍسٖٓحُٔئُقكٌفٝهي،(1/451)ٛـ،1245ح٠ُٝ٧،حُطزؼش

..(هللا٤٘ٓجشك٢ٝأَٓٙحُٔئ٤ٖ٘ٓؿِٔشٖٓكب٤َٚٗٙ،طٌل٣ِ٣٫ٝيُؼ٣ٖـ٫ُٝٞ)
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ٍف كمػػف تفسػػير الخػػازف بعػػد قكلػػو تعػػالى كاف  مػػف المػػؤمنيف  ] طائفتػػاف [طايفتػػاف  [] كا 

البغػي  ] أفَّ [في ىاتيف اآليتيف دليؿ عمػى اف  ] العمماء [قاؿ العمما   ( 1) اقتتمكا  اآلية

مػؤمنيف  ] إخػكة [اهلل تعالى سػماىـ اخػكة  ] ألف [الف  ] اإليماف [ال يزيؿ اسـ االيماف 

طالػب رضػي اهلل عنػو  [] أبػي مع ككنيـ باغيف كيدؿ عميو ما ركم عػف عمػي ابػف ابػي

الجمػػؿ كصػػفيف  ] أىػػؿ [البغػػي كقػػد سػػئؿ عػػف اىػػؿ  ] أىػػؿ [كىػػك القػػدكة فػػي قتػػاؿ اىػػؿ

مػػف الشػػرؾ فػػركا فقيػػؿ منػػافقكف ىػػـ  ] إنيػػـ [اؿ ال انيػػـ ىػػـ فقػػ ] أمشػػرككف [امشػػرككف 

قمػػػػيبل قيػػػػؿ فمػػػػا حػػػػاليـ قػػػػاؿ  ] إال [المنػػػػافقيف ال يػػػػذكركف اهلل اال  ] ألف [فقػػػػاؿ ال الف 

 ( 3)  انتيى ( 2) بغكا عمينا ] إخكاننا [اخكاننا 

 ال يجكز المعف عمى معاكية الف  ] العقائد [كمف كتاب التمييد حاشية شرح العقايد 

ا [عميا صالح معو كمنو ايضا  ] ألف [ الحسف بػف عمػي صػالح معػو  ] أفَّ [اف  ] أيضن

 ( 4)  رضي اهلل تعالى عنيـ كلك كاف مستحقا لمعف لكاف ال يجكز الصمح معو انتيى

                                                 
ے  ۓ   ۓ    ےڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںٹ ٹ چ (1

 ٓٔ-٥حُلـَحص:چ             ﯁﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼  ﮽       ﮾  ﮿  ﯀  ﮵﮲  ﮳  ﮴

2) ًٍِِظَخدُ"حٌُز٤َٓ٘٘ٚ"ك٢حُز٤ٜو٢ٍٝحٙ َِهِظَخ ْٛ ٢ِأَ ـْ ُْزَ َِرَخدُ،ح ٤ُِ ََّٕػ٠َِحُيَّ ُْلِجَشَأَ ُْزَخِؿ٤َشَح خح َٔ ُْٜ٘ ؽ٫َُِٓ َُ ٢ِطَْو ـْ ُْزَ رِيخ

ْٖ ٤َشَِػ ِٔ ْٔ ،طَ ِّ ٬َ ْٓ ػخث٘يش٤َٔٓك٢،حُـًَٔظخد")ٜٓ٘لٚ"ك٤ٗ٢زشأر٢ٝحرٖ،(14511:)رَهْ(6/111)ح٩ِْ

 (.15541:)رَهْ(5/313)،ػْٜ٘هللا٢ٍَٟٝحُِر١ٝ٤ِلشٝػ٢ِ
 (.2/161)حُظ٣َِ٘،ٓؼخ٢ٗك٢حُظؤ٣َُٝزخد(3
خ٣٘زٜٚكي٢ًظيخدٗيَفحُؼوخثييحُ٘ٔيل٤ش(4  ٜ ُْأؿيٌٛححُ٘ٚك٢ًظخدحُظ٤ٜٔيُوٞحػيحُظٞك٤يُِ٘ٔل٢ٝٝؿيصٗ

رخًٔيظخٕ،–َٕٝ،ٌٓظزشحُٔي٣٘ش،ًَحط٘ي٢ٓغكخ٤ٗظٚؿٔغحُلَحثيربٗخٍسَٗفحُؼوخثي،ػَٔرٖٓلٔيحُ٘ٔل٢ٝآه

ٝحُؼِٔيييخءحُٔـظٜييي٣ٖحُٔييِقػيي٣ٖ٘وييَُييْٝرخُـِٔييش(،رِلييع:"121-124ٛييـ،ٙ)1211حُطزؼييشح٧ُٝيي٠،

َّٕٝأكِحرييٚ ٓؼخ٣ٝييشػِيي٠حُِؼييٖؿييٞحُحُٜييخُل٤ٖ ٣ٞؿييذ٫ٝٛييٞح٩ٓييخّػِيي٠ٝحُوييَٝؽحُزـيي٢أٓييَْٛؿخ٣ييش٧

"...حُِؼٖ
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ا [كمف تطيير الجناف ايضا  مقاتمػة عمػي مػف  ] إلى [كسبقو ) أم معاكية( الى  ] أيضن

عائشػػة كالزبيػػر كطمحػػة كمػػف كػػاف معيػػـ مػػف الصػػحابة مػػف معاكيػػة ك ] أجػػؿٍّ [ىػػك اجػػؿ 

فقػػاتمكا عميػػا يػػـك الجمػػؿ حتػػى قتػػؿ طمحػػة ككلػػى الزبيػػر ثػػـ قتػػؿ كتػػأكيميـ مػػف كػػكف عمػػي 

 ] أفَّ [معاكيػػة بعينػػو فكمػػا اف  ] تأكيػػؿ [منػػع كرثػػة عثمػػاف مػػف قتػػؿ قاتميػػو كىػػك تاكيػػؿ 

عمػي رضػي اهلل عنػو بيػذا  استباحكا قتاؿ [] األجٍّبلء الصحابة االجبل ] أكلئؾ [ اكليؾ 

باحكا اسػػػت ] كأصػػػحابو [ؾ معاكيػػػة رضػػػي اهلل عنػػػو كاصػػػحابو فكػػػذل ] التأكيػػػؿ [التاكيػػػؿ 

كمػػػع اسػػػتباحتيـ لقتػػػاؿ عمػػػي اعتػػػذر عػػػنيـ نظػػػرا  ] التأكيػػػؿ [ قتالػػػو يعنػػػي بيػػػذا التاكيػػػؿ

   عميػػا كػػـر اهلل كجيػػو سػػئؿ يػػـك الجمػػؿ عػػف اىػػؿ ] أفَّ [كلفظػػو اف  ] لتػػأكيميـ [لتػػاكيميـ 

ىػـ فقػاؿ ال مػف الشػرؾ فػركا قيػػؿ  ] أمشػرككف [الجمػؿ المقػاتميف لػو امشػرككف  ] أىػؿ [

قمػػيبل قيػػؿ فمػػا ىػػـ  ] إال [ىػػـ قػػاؿ المنػػافقيف ال يػػذكركف اهلل اال  ] أمنػػافقكف [امنػػافقكف 

  فػدؿ عمػػى بقػاء اسػػبلميـ ] إخكانػػو [بغػػكا عمينػا فسػػماىـ اخكانػو  ] إخكاننػا [قػاؿ اخكاننػػا 

  (1)معذكركف في مقاتمتيـ لو  ] كأنيـ [كماليـ كانيـ بؿ  ] إسبلميـ [

ػػا [كامػػا    لكػػؿ مػػف قاتمػػو فاكليػػؾ  ] الرافضػػة [مػػف الرفضػػة  ] طائفػػة [تكفيػػر طايفػػة  ] كأمَّ

سبيبل فبل يتأىمكف لخطػاب كال  ] أضؿ [بؿ ىـ اضؿ  ] كاألنعاـ [كاالنعاـ  [] فأكلئؾ 

 معانػدكف كعػف الحػؽ نػاكبكف بػؿ اشػبيكا  ] ألنيػـ [   جػكاب النيػـ ] إلػييـ [يكجو الييـ 

 ( 2) حتى لـ تنفع فييـ معجزة كال قرآف كفار قريش في العناد كالبيتاف  ] أشبيكا [

                                                 
 .(143-142)،حُـ٘خٕ(طط1َ٤ٜ
 (.147)حُـ٘خٕ،(طط2َ٤ٜ
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ما يستبيحو بعض المبتدعة مف سػبو كلعنػو ) أم معاكيػة ( فمػو فيػو اسػكة  [] كأمَّا كاما 

بة فػػبل يمتفػػت الصػػحا ] كأكثػػر [بالشػػيخيف كعثمػػاف كاكثػػر  ] أسػػكة [أم اسػػكة أسػػكة [ ] 

جيػبل  ] حمقػى [مػف قػـك حمقػا  [] إال لػـ يصػدر اال  ] فإنو [لذلؾ كال يعكؿ عميو فانو 

كاد ىمكػػكا فمعػػنيـ  ] أم [طغػػاة ال يبػػالي اهلل بيػػـ فػػي ام ] أغبيػػاء [ اغبيػػا ] جيػػبلء [ 

مػف  [ رؤكسػيـ]عمػى رؤسػيـ  ] كأقػاـ [المعنة كالخػذالف كاقػاـ  ] أقبح [اهلل كخذليـ اقبح 

 ] الػػدالئؿ [الػػداليؿ  ] بأكضػػح [السػػنة كحججيػػـ المؤيػػدة باكضػػح  ] أىػػؿ [ؼ اىػػؿ سػػيك 

االعيػاف ] األئمة[  األيمة ] أكلئؾ [كالبرىاف ما يقمعيـ عف الخكض في تنقيص اكليؾ 

 ( 1)  ] األعياف [

مػف  ] أجمعيف [ما كقع بيف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ اجمعيف  ] أفَّ [كالحاصؿ اف 

 في اآلخرة كميـ مجتيدكف مثابكف كانما  [] كأمَّا عمى الدنيا فقط كاما  القتاؿ مقصكر

نما [ ]  كعمػي كػـر  ] كأصاب [مف اجتيد كاصاب  [] إذ التفاكت بينيـ في الثكاب اذ كا 

كمػا فػي  ] أجػكر [بػؿ عشػرة اجػكر  ] أجػراف [فمو اجػراف  ] كأتباعو [اهلل كجيو كاتباعو 

 ] أجػػر [كمعاكيػػة رضػػي اهلل عنػػو لػػو اجػػر  [كأخطػػأ ]  كمػػف اجتيػػد كاخطػػا ( 2)  ركايػػة

كاحػػد فيػػـ كميػػـ سػػاعكف فػػي رضػػى اهلل كطاعتػػو بحسػػب ظنػػكنيـ كاجتيػػاداتيـ الناشػػئة 

عف سعة عمكميـ التي مضكىا مف نبييـ كمشػرفيـ صػمى اهلل عميػو كسػمـ فػتفطف لػذلؾ 

المحػػف كاهلل السػبلمة فػػي دينػػؾ مػػف الفػػتف كاالبتػػداع كالعنػػاد ك أردت [ ] اردت  ] إٍف [اف 

                                                 
(.4/447)ٝحُِٗيهش،ٝح٬٠ٍُحَُكٞأَٛػ٠ِحُٔلَهش(حُٜٞحػن1
2
 .(143ٙ)طويّطو٣َـٜخ(
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سػػكاء السػػبيؿ كىػػك حسػػبنا كنعػػـ الككيػػؿ انتيػػى مػػف كتػػاب تطييػػر  ] إلػػى [اليػػادم الػػى 

 ( 1) اهلل تعالى الجناف لخاتمة المحققيف ابف حجر رحمو 

ػػا كامػػا  الترضػػي عػػف معاكيػػة رضػػي اهلل عنػػو فقػػد ترضػػى عنػػو غيػػر كاحػػد ممػػف  [] كأمَّ

الجماعػة فمػف ذلػؾ مػا نقمنػاه مػف السػنة ك  ] أىػؿ [سمعنا مف مشائخنا كغيرىـ مف اىػؿ 

الغزالػػػي فػػػي الفصػػػؿ الثػػػاني عشػػػر كىػػػك قكلػػػو كمػػػا جػػػرل بػػػيف  ] كاإلمػػػاـ [كػػػبلـ االمػػػاـ 

معاكيػػة كعمػػي رضػػي اهلل عنيمػػا كمػػف ذلػػؾ كػػبلـ الحبيػػب عبػػد اهلل فػػي الفصػػؿ الحػػادم 

كىػػك قكلػػو كبػػيف معاكيػػة كعمػػرك بػػف العػػاص رضػػي اهلل عنيمػػا كمػػف ذلػػؾ قػػكؿ   عشػػر

معاكيػة رضػي اهلل  ] أفَّ [اف ] أحػد [  في ذلؾ الفصػؿ كال يشػؾ احػد الشيخ ابف حجر 

نسػػػبا كمػػػف ذلػػػؾ قػػػكؿ الشػػػيخ عبػػػد القػػػادر الجيبلنػػػي فػػػي  ] أكػػػابرىـ [عنػػػو مػػػف اكػػػابرىـ 

الفصػػؿ الثػػاني عشػػػر كىػػك قكلػػػو مػػف اخػػتبلؼ عمػػػي كطمحػػة كالزبيػػػر كعائشػػة كمعاكيػػػة 

 .رضي اهلل عنيـ كغير ذلؾ ممف يترضي عنو كثير

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(.12)حُـ٘خٕ،(طط1َ٤ٜ
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 الفصل الثالث:
 .أىل السنةصّلح القموب وسعادتيا في منيج 

 وفيو ثّلثة مباحث:
 المبحث األول: صّلح القموب وفسادىا.

 المبحث الثاني: السعادة في اإلمساك والنصيحة.
 المبحث الثالث: نياية الكتاب.
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 المبحث األول:
 صّلح القموب وفسادىا.

 وفيو ثّلثة مطالب:
 المطمب األول: النيي عن المراء والجدال.

 المطمب الثاني: الرجوع إلى الحق.
 المطمب الثالث: صّلح القمب وفساده.
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 :األول المطمب

 .والجدال المراء عن النيي

في النيي عف المراء كالجداؿ مع ذكر آفاتيا كالنيي عف عدـ  ( 1)الفصؿ السابع عشر

 ] كالجرأة [العمماء المنصحيف كالجراءة  قكاؿ [] أقبكؿ الحؽ إذا جيء بو كرد اقكاؿ 

عمى الفتكل بما يكافؽ اليكل انتصارا لمنفس كعدـ االنتفاع بكبلـ الصالحيف كترؾ 

كميا مذمكمة منيي عنيا منصكص عمييا  ] األخبلؽ [مجالس العمـ فيذه االخبلؽ 

       احياء السنة كالجماعة ال سيما في كتاب  ] أىؿ [اىؿ  ] أئمة [مف كبلـ أيمة 

       كمنبعيا مف الجرايد  ] األخبلؽ [ىذه االخبلؽ ( 2) عمـك الديف كمنشا  ] إحياء[

كالمجبلت كىك العمـ الضار كما سيأتي كآفاتو كثيرة منيا ما ذكر ىنا كمنيا ]الجرائد[ 

السنة  ]أىؿ[مف اىؿ  []األئمة التيجـ بالثمب كالتنقيص كالتجييؿ عمى األيمة

كما سبؽ كصفيـ  اهلل ] أنبياء [اهلل ككراث انبياء  ] أكلياء [ذيف ىـ اكلياء كالجماعة ال

 ] بالرأم [عمى تفسير القرآف بالرام  ] الجرأة [كمنيا الجراءة في الفصؿ التاسع 

 ] إلى [عف مكاضعيا الى  ] كاألحاديث [بمكجب اليكل كصرؼ اآليات كاالحاديث 

 .الغرض الفاسد كما سبؽ في الفصؿ الثالث

                                                 
1
ى٣ٝلَرخ٤ُ٘ؼش،حُٔظؤػ٣َُٖوٞٓٚحُٜٞك٤شحُٔ٘خػَك٣ٚ٤وخ١ذ٤ًًشرط٣َوشحُٔئُقػويٙحُلٌَٜٛح(

ُْٜكـخءٝحُِؼٖ،ٝحُٔذٝحُـيحٍحَُٔحءػ٣ٌٖلٞحكظ٠حُلَٜ،ٌٛحك٢ٟٝؼٜخحُظ٢حُؼ٘خ٣ٖٝرٌٜٙٝؿيحْٜٗ

 ..ػ٤ِٜخٝطَرٞح٣لٜٜٔٞٗخحُظ٢رخُط٣َوش
2
(.147(ٝٓ٘٘ؤ:ك٢حُ٘ٔوشريٕٝحُِٜٔس،ٝحُٜٞحداػزخطٜخ،حٗظَ:ٓوظخٍحُٜلخف،ٙ)
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 ] أعظـ [كمنيا دعكل االجتياد بالفمسفيات كبالمغالطات كالتمبيسات فيذا مف اعظـ 

 .البميات كما سبؽ في الفصؿ الخامس

قاؿ الشيخ ابف حجر في كتابو تطيير الجناف تنبيو  ] كأىمو [كمنيا رد الحؽ كاىمو 

بلمات قكة الجداؿ بالباطؿ كالقدرة عميو مف ع [] أفَّ جاء في الحديث الصحيح اف 

جدال بؿ ىـ قـك  ] إال [اال  ؾذلؾ قكلو تعالى ما ضربكه ل ] كأصؿ [الضبلؿ كاصؿ 

 ( 2) انتيى  ( 1) خصمكف 

عمـك ] إحياء [الغزالي رضي اهلل عنو في كتابو احياء  ] اإلسبلـ [كقاؿ حجة االسبلـ 

الجدؿ  ] أكتكا [اكتكا  [] إال الديف في الحديث ما ضؿ قـك بعد ىدل كانكا عميو اال 

كفي  ( 4( )  3) جدال بؿ ىـ قكـ خصمكف  ] إال [ما ضربكه لؾ اال  ] قرأ [ثـ قراء 

 ىـ اىؿ  ( 5) الذيف في قمكبيـ زيي اآلية  ] فأما [الحديث في معنى قكلو تعالى فاما 

                                                 

1
٨٘حُِهَف:    چ وئ    وئ ەئ  ەئ   ائې  ې  ى  ى     ائٹ ٹ چ  ُّ(

2
(.15)ٙحُـ٘خٕ،(طط٤َٜ

3
 ٨٘حُِهَف:    چەئ  ەئ  وئ    وئ    ائې  ې  ى  ى     ائ چ ُّ(

4
:رَهْ(4/225)،(حُـيٍأٝطٞحا٫ٛيٟرؼيهَّٟٞٓخ،حُظل٤ًَٔظخد"ٓٔظيًٍٚ"ك٢حُلخًْ(أهَؿٚ

ٍٓٞسٖٝٓرخد،.ِْٝٓػ٤ِٚهللا٠ِٛهللآٍٍٖٞػحُوَإٓطل٤َٔأرٞحد"ؿخٓؼٚ"ك٢ٝحُظ١ٌَٓ،(1473)

/1)ٝحُـيٍ،حُزيعحؿظ٘خدرخدحُٔ٘ش،أرٞحد"ٓ٘٘ٚ"ك٢ٓخؿٚ،ٝحرٖ(1431:)رَهْ،(3/156)حُِهَف،

رٖحُٜي١حُزخ٢ِٛأٓخٓشأر٢كي٣غػْٜ٘،هللا٢ٍٟح٧ٜٗخٍٓٔ٘ي"ٓٔ٘يٙ"ك٢ٝأكٔي،(26:)رَهْ(11

،(44142:)رَهْ،(14/271)ِْٝٓ،ػ٤ِٚهللا٠ِٛحُ٘ز٢ػٖحُزخ٢ِٛٝٛذحر٣ٖٝوخٍػَٔٝرٖػـ٬ٕ

ٛخكذؿخُذأرٞحُٜخى،رخد"حٌُز٤َ"ك٢ٝحُطزَح٢ٗ،"ٝٗٞحٛيٙرطَهٚكٖٔكي٣غ"ُِٔٔ٘يحُٔلووٕٞٝهخٍ

.(6145:)رَهْ(6/455)،أٓخٓشأر٢ػٖكٍِٝٝحٓٔٚحُٔلـٖ

5
﮹  ﮺     ﮸﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮲ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ  ُّ(

 ٤آٍػَٔحٕ:   چ              ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿       ﯀  ﯁  
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كقاؿ بعض السمؼ  ( 2( )  1) الجدؿ الذيف عناىـ اهلل بقكلو تعالى فاحذرىـ  ] أىؿ [

 ( 3) الزماف قـك يغمؽ عمييـ باب العمؿ كيفتح ليـ باب الجدؿ  خر [] آاخريككف في 

فيو العمؿ  ] أليمتـ [في زمف اليمتـ  ] إنكـ [انكـ  ] األخبار [كفي بعض االخبار 

 الخمؽ الى  ] أبغض مكفي الخبر المشيكر ابغض  (4) الجدؿ كسيأتي قكـ يميمكف

قـك  ] أكتي [كفي الخبر ما اكتي  ( 5) الخصـ  ] األلد [ اهلل تعالى االلد ] إلى [

 (7)  ] اإلحياء [االحياء  انتيى مف(  6) منعكا العمؿ  ] إال [المنطؽ اال 

                                                 

 ٥ٗحُٔخثيس:چ ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ چ(1

2
ٓ٘ير٬حُوٞصٛخكذأٍٝىٌٌٙٛح(:"1/124)حُي٣ٖ،ػِّٞاك٤خءأكخى٣غطو٣َؾك٢حُؼَحه٢ح٩ٓخّ(هخٍ

ًَِِظَخدُػٜ٘خ،هللا٢ٍٟػخث٘شكي٣غٖٓحُٜل٤ل٤ٖ،حُزوخ١ٍك٢حٗظ٠ٜ،ٝأَٛحُلي٣غ" ٤ ِٔ ،طَْل ِٕ آ َْ  رَخدُحُوُ

ٍُط٬ََ:هَخَُضْ،(2325:)رَهْ،(4/11)، ٤آٍػَٔحٕ:چڱ  ڱ  ں  چ  ُٞٓ ٍَِ ٠َِّهللاَّ ِٚهللاَُٛ ََْػ٤َِْ َِّ َٓ َٝ

ِٙ ٌِ ٍَ:هَخَُضْ ٤آٍػَٔحٕ:چڳ  ڱ  ڱ      ڳ   ڳچ :ح٣٥َشََٛ ٍُهَخ ُٞٓ ٍَِ ٠َِّهللاَّ ِٚهللاَُٛ ََْػ٤َِْ َِّ َٓ ح:»َٝ ًَ ِ أ٣َْضِكَب ٍَ

َٖ ٣ ٌِ َٕحَُّ خ٣َظَّزُِؼٞ خرَََٚٓ َ٘ ُْ٘ٚطَ َٖكَؤَُُٝجِيِِٓ ٣ ٌِ ٠حَُّ َّٔ َُٓ ْْهللاَّ ُٛٝ ٍُ ٌَ ،ًظخدِْٓٔ،ٍٝٝحٙ،«كَخْك ِْ ِْ ُِْؼ ٢ِْٜرَخدُح ِٖحَُّ٘ حطِّزَخعَِػ

ِٚ خرِ َ٘ ظَ ُٓ، ِٕ آ َْ ُْوُ َِح ٣ ٌِ حُظَّْل َْٖٝ ِٓ،ِٚ ظَّزِِؼ٤ ُِٓ٢ْٜ حَُّ٘ َِٖٝ ،ك٢ِح٫ِْهظ٬َِفَِػ ِٕ آ َْ ُ (.4443:)رَهْ،(2/4131)حُْو
3
َّٕرِـ٢٘:"هللاٍكٔٚح٧ُٝحػ٢ح٩ٓخّ(٣وٍٞ حروّٞأٍحىاًحٝؿَػِهللاأ  َ ،"حُؼَٔٝٓ٘ؼْٜحُـيٍأُِْٜٓٗ

حرؼزيأٍحىاًح:"حٌَُه٢ٓؼَٝفٝهخٍ،(1554:)رَهْ،(4/711)ٝك٠ِٚحُؼِْر٤خٕؿخٓغ  َ رخدػ٤ِٚكظقه٤

حرؼزيأٍحىٝاًححُـيٍرخدػ٤ِٚٝأؿِنحُؼَٔ  َ ح٣٩ٔخٕ،ٗؼذ"حُـيٍرخدػ٤ِٚكظقٝحُؼَٔرخدػ٤ِٚأؿِنٗ

طلو٤نر٤َٝص،-حُؼ٤ِٔشحٌُظذىحٍحُز٤ٜو٢،حُل٤ٖٔرٖأكٔيرٌَأرٞ حُطزؼشُؿٍِٞ،ر٢ٗٞ٤ٔحُٔؼ٤يٓلٔي:

(.1614:)رَهْ،(4/473)ٛـ،1211ح٠ُٝ٧،
4
هخٍ "34)ٙح٩ك٤خء،أكخى٣غطو٣َؾك٢حُؼَحه٢( ك٢ٝهخٍرٔؼِٚ،"أَِؿيُْٙ(: ٣َِٓٝحُولخءً٘ق

حٌُٔظزش،(ٛـ1144:حُٔظٞك٠)حُليحءأرٞحُيٓ٘و٢،حُؼـ٢ِٗٞحُـَحك٢حُٜخى١ػزيرٖٓلٔيرٖآٔخػ٤َح٩ُزخّ،

:رَهْ،(1/464)ٛـ،1241ح٠ُٝ٧،حُطزؼشٛ٘يح١ٝ،ر٣ٖٞٓقرٖأكٔيرٖحُل٤ٔيػزي:طلو٤نحُؼ٣َٜش،

(552.) 

5
ْٖحُزوخ١ٍ(ٍٝحٙ شََػ َ٘ ٢ََػخثِ ِٟ ٍَُ َْٜ٘خ،هللاَّ ًِِْظَخدَػ ظَخُِ َٔ ِذ،حُ ْٜ ـَ حُ ٍِرَخدَُٝ ْٞ ِهَ چچ  ڇ  ڇ  چ :٠طََؼخَُهللاَّ

َّٕ:"رِلع،(4235:)رَهْ،(1/111)،ٕٓحُزوَس: َٞاِ ـَ ٍِأَْر َؿخ َِّ ِا٠َُِحُ ُْح٧ََُيُّهللاَّ ِٜ ِْٓٔ،ٝأهَؿٚ،"حَُو

،ًظخد ِْ ِْ ُِْؼ ،ح٧ََُْيِّك٢ِرَخد ح ِْ ِٜ َُْو  (.4446:)رَهْ،(2/4132)ح
6
هخٍ ٙح٩ك٤خء،أكخى٣غطو٣َؾك٢حُؼَحه٢( (34)، " ١زوخصك٢حُٔز٢ًًٌَٝٙ،"أ٬ٛ َُُٚأؿيُْ:

ِٚؿٔؼضكَٜ::"،ٟٖٔ(4/466)حُ٘خكؼ٤ش، ٤غك٤ِ ِٔ خَؿ ْك٤َخءًظخدك٢َِٓ ََُٜخأؿيُْحَُّظ٢ِح٧ََْكخِى٣غٖٓح٩ِْ

ح َ٘خى  ْٓ ُْؼًِْظخدٖٓاِ  .حَُٝح٣شًًٌَٛٙٓ٘ٚٝ"ح
7
 (.1/21)حُي٣ٖ،ػِّٞاك٤خء(
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ا [كقاؿ ايضا  خمؿ  ] بإظيار [المراء كؿ اعتراض عمى كبلـ الغير باظيار  ] أيضن

المذاىب كتقريرىا  ] بإظيار [يتعمؽ باظيار ] أمر [فيو كالجداؿ عبارة عف امر

العمـ كالفضؿ كالتيجـ عمى الغير  ] بإظيار [ث عمى ذلؾ كمو الترفع باظيار كالباع

 ( 1) نقصو  ] بإظيار [باظيار 

ا [كقاؿ ايضا  مف  ] أًنؼَّ [كميما اتضح الحؽ عمى لساف كاحد منيـ انؼ  ] أيضن

 قبكلو كتشمر لجحده كاحتاؿ لدفعو بما يقدر عميو مف التمبيس كذلؾ مف اخبلؽ 

كصفيـ اهلل تعالى فقاؿ كقاؿ الذيف كفركا ال تسمعكا ليذا  ] إذ [افريف اذ الك ] أخبلؽ [

ذا [كاذا  ( 2) فيو لعمكـ تغمبكف  [] كألغكا القرآف كالغكا   قيؿ لو اتؽ اهلل اخذتو  ] كا 

انتيى مف  ( 3) المياد  ] كلبئس [فحسبو جينـ كبيئس  ] باإلثـ [العزة باالثـ  ] أخذتو [

 ( 4)  حياء [] اإلكتاب االحياء 

عف الذكرل كالمكاعظ كىك مف عبلمات الشقاكة قاؿ  [] اإلعراض كمنيا االعراض 

كقاؿ تعالى كاذا  ( 5) الذم يصمى النار الكبرل ] األشقى [اهلل تعالى كيتجنبيا االشقى 

ذا [  فحسبو جينـ كبيئس  ] باإلثـ [العزة باالثـ  ] أخذتو [قيؿ ليـ اتؽ اهلل اخذتو  ] كا 

                                                 
1
 ،ًَٝطؼ٣َقػ٠ِكيسك٢ح٩ك٤خء.(1/116)،(1/115)حُي٣ٖ،ػِّٞ(اك٤خء

2
 ٕٙكِٜض:  چ ھ  ے  ے           ۓ  ۓ  ﮲  ﮳       ﮴  ﮵    ﮶   ﮷ ٹ ٹ چ(

3
ٕٙٓحُزوَس:    َّچ ڱ  ں  ڱڱ  ڱ  ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ ٹ ٹ چ(
4
َُٖٓكٌَ:"حُؼزخٍسرؼيًًَح٣٥شٌٛٙٓ٘ٚٓوطض،ٝهي(1/125)حُي٣ٖ،ػِّٞ(اك٤خء َِزَش٣َُِ٘خِظ ـَ ِْ ُِِّ ْكَلخ ح٩ِْ َٝ

٫ََْ ظَِ٘ ـْ َُْلن٤ََُِّ حح ًَ ََاِ ِٚظَلِ ْْكَوَيْرِ ُٜ ًَ ٍَ خ حك٢َِٗ ٌَ ُُْوُِنَِٛ ٍِٖٓح٧ٗلشػ٠ًُِي٣لًٌَُٔٝيح ْػعِهَزُٞ َٞ ُْ خح َٔ ًٍََ طََؼخ٠َُ:هَخ

.ٕٙٓحُزوَس: چڱ    ڳڳ    ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ   چ

5
ٕٔ-ٔٔح٧ػ٠ِ:چۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ    ٹ ٹ چ (
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     كقاؿ تعالى كقاؿ الذيف كفركا ال تسمعكا ليذا القرآف كالغكا  ( 1) المياد  [ ] كبئس

 ] أٌيما [كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ايما  ( 2) فيو لعمكـ تغمبكف  [] كألغكا 

 ] إليو [ىي نعمة مف اهلل سبقت اليو  ] إنما [مكعظة في دينو انما  ] أتتو [عبد اتتو 

ٍف [ككاف مف المؤمنيف كاف فاف قبميا شكر  لـ يقبميا فجر ككاف مف الكافريف  ] كا 

 ( 4)  ( 3) لـ تكف مف الكاعظيف  ] أـ [اـ أكعظت [ ] الذيف قالكا سكاء عمينا اكعظت 

 ] إليو [كما تقدـ في الفصؿ الخامس ىك متمـ ليذا الفصؿ فاعد النظر اليو 

 

 
 
 

                                                 

1
 ٕٙٓحُزوَس:  چڱ  ں  ڱڱ  ڱ  ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ ٹ ٹ چ(

2
ٕٙكِٜض:   چ ھ  ے  ے           ۓ  ۓ  ﮲  ﮳       ﮴  ﮵    ﮶   ﮷   ٹ ٹ چ(

ٖٙٔحُ٘ؼَحء:   چ  حت  خت  مت  ىت  يت  جث   مث  ىث  يث  ٹ ٹ چ(3
4
خ:"رِلع،(4/114)ح٤ُٝ٧خء،(ك٤ِش َٔ ِػظَش َؿخَءْطَُٚػْزي،أ٣َُّ ْٞ ََٖٓ ِٚك٢ِهللآِِ َخِى٣ِ٘ ش كَبَِّٜٗ َٔ َِْٖٗؼ ٤وَضْهللآِِ ِِٓٚ ْٕا٤َُِْ ِ كَب

َ،هَزََِِٜخ ٌْ ُ٘ رِ ا٫َِّ خَٗضَْٝ ش ًَ َـّ ُِٚك ََٖػ٤َِْ َىحىَهللآِِ ِْ خرَِٜخ٤َُِ  ٔ َىحىَاِْػ ِْ َ٣ ِٚرَِٜخهللاَُٝ ْوطَش َػ٤َِْ "حُظو٣َؾ:ك٢حُؼَحه٢ٝهخٍ،"َٓ

.(4141:)رَهْ،(1/1146)"ٗخٛقرٖػز٤يرٖأكٔيٝك٤ٚحُوِلخءٓٞحػعك٢حُي٤ٗخأر٢حرٍٖٝحٙ
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 :الثاني المطمب

 .الحق إلى الرجوع

 ] أىـ [الحؽ كىك مف اىـ  ] إلى [امف عشر في كجكب الرجكع الى الفصؿ الث

 ] أجدر [اجدر  ] كأنو [الكماالت كانو  ] أىؿ [اىؿ  ] أخبلؽ [الكاجبات كمف اخبلؽ 

فَّ [عمى مقابمو كاف ] اإلصرار [  مف االصرار ] بأىمو [باىمو  حمؿ النفس عميو  ] كا 

  ( 1) لجنة بالمكاره مما دخؿ في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ حفت ا

لما بمغنا بالنفكس ما شؽ نمنا  ( 2) كما قاؿ العبلمة الحبيب عمي بف عبد اهلل السقاؼ 

فَّ [كاف  ( 3)  المنى بو تحصؿ النصرة لمديف المتيف مف المكفقيف بو كيمتاز  ] كا 

فَّ [المنصؼ مف المعاند المتعسؼ كاف  ال  ] إليو [الحؽ الذم يجب الرجكع اليو  ] كا 

بؿ الحكمة ضالة  ] كاألفضؿ [كاألفضؿ ] األعمـ [يشترط ككف صدكره مف االعمـ

     ضالتو المنشكدة كرب حامؿ فقو الى ] ألنيا [ المؤمف حيث كجدىا التقطيا النيا

  (4)منو ]أفقو[مف ىك افقو  ]إلى[

                                                 
1
َّ٘شًِظخدِْٓٔ،(ٍٝحٙ ـَ ُْ لَشِح ِٛ َٜخَٝ ِٔ َِِْٜٛخ،َِٗؼ٤ أَ (.4644:)رَهْ،(2/4152)ريٕٝطز٣ٞذ،َٝ
2
ٝطٞك٢رل٠َٓٞص،٤ٓجٕٞك٢ُٝيحُٔوخفػو٤َرٖػ٢ِرٖػ٢ِرٖحَُكٖٔػزيرٖهللاػزيرٖػ٢ِ(ٛٞ:

ٝهيأكَىٙػَٔرٖٓوخفحُٔوخفك٢ًظخدهخٙٓٔخٙ"ٓ٘خهذػ٢ِرٖػزيهللاحُٔوخف"،(ٛـ1161)ػخّرٜخ

(.511)ٙحُوٞص،اىحّ:طَؿٔظٚك٣٢٘ظَ
3
ط٘ٔذا٠ُػزيهللارٖأر٢رٌَحُؼ٤يٍّٝ،حُٔظٞك٠ٓ٘ش) حُؼزخٍس ٣٘ظَ:ك٬ٝسحُو١َخ643ّ(ٌٛٙ ،) ٛـ

ٝؿٞحَٛح٧ٗلخّك٢رؼٞٓ٘خهذ٤ٓيٗخحُلز٤ذأر٢رٌَرٖػزيهللار١ٖخُذرٖك٤ٖٔحُؼطخّ،ػزيهللارٖأر٢

 ( )ٓوط١ٞ(، حُؼطخّ، 1رٌَ طللش434/ ًٝظخد: ٓ٘خهذِٖٓٗحٍرًٌَح٧ُزخدأ٢ُٝٝطًٌَسح٧كزخد(،

حُٔخىسٝػٔٞٓظٚٝآرخثٚٓ٘خ٣وَٚٝٓحهذٜٗخدحرٖػ٤يٍّٝرٖػزيهللارٖػ١ِٞحُلز٤ذحُٞٛخدرخهللحُؼخٍف

حُطزؼشُز٘خٕر٤َٝص،ٝحَُ٘٘،ٝحُظ٣ُٞغُِطزخػشحُلخ١ٝىحٍ،حٌُخفرٌَأر٢رٖػ١ِٞرٖػَٔح١٧٘خد،

ح٤ُ٘نػَٔرخٓوَٓشحُٔظٞك٠ٓ٘ش،ًٔخٍأ٣ظٜخك٢ٜٓيٍآهَٓ٘ٔٞرشا٠ُ(136)ٙٛـ،1241ح٠ُٝ٧،

ٛـ(،،٣٘ظًَظخد:٬ًّحُٜ٘خدحُ٘زَحّحُلز٤ذأكٔيرٖكٖٔرٖػزيهللارٖػ٢ِحُؼطخّ،أكٔير734ٖ)

 خس.(،ٝحُٔئُق٣ًٌَأٜٗخُِٔوخف،ٝح٧هَدح٧ٍٝ٧ٗٚأهيْٜٓٝك166)ٓوط١ٞ(ٙ)كٖٔحُؼطخّ،
4
ُْ٘ٚ"ؿِءٖٓكي٣غٍٝحٙأكٔيك٢ٓٔ( ِٓ أَْكوَُٚ َٞ ُٛ ْٖ َٓ ٚ،ا٠َُِ كِْو َِ ِٓ َكخ دَّ ٍُ َٝ ،،ٚ كَو٤ِ َِ ٚ،َؿ٤ْ كِْو َِ ِٓ َكخ دَّ ٍُ َٝ ٘يٙػٖ"

(، ،ْ ْطِؼ ُٓ  ِٖ ْر َِ 14532َِّ(،رَهْ:)45/116ُؿز٤َْ َٛ  ِ هللاَّ ٍِ ُٞٓ ٍَ َلخِد َٛ أَ َِ ك٢ِك٠ََخثِ ٠هللاُ(،حرٖٓخؿش،رَخد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الكاضحة قاؿ  ] األجكبة [في رسالتو االجكبة  (1)قاؿ العبلمة الشيخ عمي بف قاضي 

 ]امتؤل[كضكحو امتبلء  ] أكؿ [ مف تمقى الحؽ بالقبكؿ اكؿ ] العمماء [عض العمما ب

كضكحو  ] أكؿ [قمبو مف نكر اليداية كانقشعت عنو حجب الغكاية كمف عارضو اكؿ 

      فكره في رده قمب اهلل قمبو عنو كما قاؿ تعالى كنقمب افئدتيـ ] كأعمَّؿ [كاعمؿ 

مرة  ] أكؿ [بو اكؿ  ] يؤمنكا [كما لـ يكمنكا  ارىـ [] كأبصكابصارىـ  ] أفئدتيـ [

 ( 2)  كنذرىـ في طغيانيـ يعميكف

 مكعظة في دينو انما  ] أتتو [عبد اتتو  ] أٌيما [قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ايما 

فاف قبميا شكر ككاف مف المؤمنيف كاف  ] إليو [ىي نعمة مف اهلل سيقت اليو  ] إنما [

ٍف [  ] أكعظت [قبميا فجر ككاف مف الكافريف الذيف قالكا سكاء عمينا اكعظت لـ ي ] كا 

 .( 5( )  4( )  3)  لـ تكف مف الكاعظيف ] أـ [اـ 

 

 

                                                                                                                                            

خ،)  ٔ ِْ رَََِّؾِػ ْٖ َٓ ،رَخُد َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ (ػ٣ُٖيرٖػخرض٢ٍٟهللاػ٘ٚ،ٝهخٍح٤ُٜؼ٢ٔك٢"411(،رَهْ:)1/62َػ٤َِْ

 (:"ٍٝحٙحُطزَح٢ٗك٢حٌُز٤َ،ٍٝؿخُٚٓٞػوٕٞ".4/146ٓـٔغحُِٝحثي")
1
ٛـ(ٝطِو٢حُؼِْػ٠ِٓ٘خثوٜخ،1152٘ش)ٛٞ:ػ٢ِرٖػَٔرٖهخ٢ٟ،ُٝيرٔي٣٘شط٣َْٖٓك٠َٓٞصٓ(

ُٚطٜخ٤ٗقًؼ٤َسٜٓ٘خًظخد:حُزٞحطَحُيحٓـشٝحُِٝحؿَحُزخُـش٧َٛحُٔؼخ٬ٓصحُِحثـش،ح٧ؿٞرشحُٞحٟلش،

(،432ٛـ(،٣٘ظَ:اىحّحُوٞص،ٙ)1411حهظٜخٍكظخٟٝحرٖكـَ،ٓوظَٜطللشحُٔلظخؽ،طٞك٢ٓ٘ش)

 (.4/43)طخ٣ٍنحُ٘ؼَحءحُل٤٤َٓ٠ٖ،
2
 ٓٔٔح٧ٗؼخّ:چجئ  حئ  مئ  ىئ          يئ      جب  حب  خب  مب    ىب  يب  جت  حت ٹ ٹ چ (

3
 ٖٙٔحُ٘ؼَحء:چحت  خت  مت  ىت  يت  جث   مث  ىث  يث ٹ ٹ چ(

4
 .(416ٙ)(طويّطو٣َـٚ

5
ُلخصح٤ُ٘ن(ُْأػؼَػ٠ًِظخدح٧ؿٞرشحُٞحٟلشح١ٌُٗوَػ٘ٚحُٔئُق،ٝرلؼضػٌٖٛٙحُؼزخٍسك٢ؿ٤ٔغٓئ

 كِْأؿيٛخ.-حُٔطزٞػشٜٓ٘خٝحُٔوط١ٞش–حُٔظٞكَسػ٢ِرٖهخ٢ٟ
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 :الثالث المطمب

 .وفساده القمب صّلح

الفصؿ التاسع عشر في بياف صبلح القمب كفساده قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ في 

فَّ [ كاف ] أال [حديثو اال  ] أثناء [اثناء  صمحت  ] إذا [في الجسد مضغة اذا  ] كا 

ذا [صمح الجسد كمو كاذا   ( 1) كىي القمب  ] أال [فسدت فسد الجسد كمو اال  ] كا 

 كمعنى فساد القمب قساكتو كككنو مقفبل عف االنتفاع بالذكر كالمكاعظ عف قبكؿ الحؽ

لمكاعظ ال تغني ا ] إفَّ [كقاؿ الحبيب عبد اهلل بف عمكم الحداد رضي اهلل عنو اف 

 ]إذا[ىكل مقفؿ القمب في حيد عف السنف مستكبرا يبطر الصريح اذا  ] أسير [اسير 

 ( 2) لفرط الجيؿ كالشنف  ] إليو [يمقى اليو 

الخمؽ مف اهلل تعالى القمب  ] أبعدَّ [ابعد  ] إفَّ [قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ اف 

  :قاؿ صاحب الزبد ( 3) سمـ كما قاؿ صمى اهلل عميو ك  ] أك [القاسي اك 

فَّ [كاف   .( 4) قمكب الناس * مف ربنا الرحيـ قمب قاسي  ] أبعد [مف ابعد  ] كا 

                                                 
1
،ًِظَخدُحُزوخ١ٍ،(ٍٝحٙ ِٕ خ َٔ َِرَخدُح٣٩ِ ِٖك٠َْ أََٓ ََ ظَْز ْٓ ِٚ،ح خهَخِس،ًِظَخدُِْٓٔ،،(34:)رَهْ،(1/41)ُِِي٣ِ٘ َٔ ُٔ ُْ ح

ٌِرَخدُ ٍِأَْه َُْل٬َ ىِح َْ طَ زَُٜخِص،َٝ ُّ٘ (.1377:)رَهْ،(1/1417)حُ
2
:ح٧ر٤خصٝٗٚ،(416)(ى٣ٞحٕح٩ٓخّحُليحىح٠ُٔٔٔ:حُيٍحُٔ٘ظ١ٌُّٝٞحُؼوٍٞٝحُلّٜٞ،،

َّٕ ٞحِػعَاِ َٔ ََطَـ٫٠٘حُ َِ*َٟٛٞأ٤َٓ ولَ ِٖك٤ي،ك٢حُوَِذُِٓ َِٖػ َ٘ ُٔ حُ

ٔظٌَزَِح  َُُٓ ٣َقَحَُلن٣َُّزِط َٜ ٣َِِٚو٠*اًِححُ ١ََُِِِلَا٤َُِ ٜ ـَ ِٖحُ َ٘ ِ٘ حُ َٝ 
3
حدُحُظ١ٌَٓ،(ٍٝحٙ َٞ ْٛيِأَْر ُِّ ْٖحُ ٍَِػ ُٞٓ ٠َِّهللاٍَِ َُٛ ِٚهللاَّ ،َػ٤َِْ َْ َِّ َٓ خرَخدَُٝ ،ِكْلعِك٢َِؿخءََٓ ِٕ خ َٔ ،(2/164)حُِِّ

َّٕ:"رِلع،(4211:)رَهْ اِ ِّأَْرَؼيََٝ َٖحَُّ٘خ ِْذُهللآِِ ٢حُوَ ِٓ ٌَ،ٝهخٍ"حُوَخ ٣َِذ َكِي٣غ حَٛ ك٫ََُُٚؿ َِ َْٗؼ ْٖا٫َِّ َكِي٣غِِٓ

َْ ٤ِٛ ح ََ ِٖاِْر َِػْزيِْر ِٖهللاَّ ريٕٝحُؼظ٤ز٢،اكٔخٕٝحُٟٔٞٞػش،ح٠ُؼ٤لشح٧كخى٣غٖٓكي٣غٓخثش:َكخ١ِذ،"ٝحٗظَْر

(.42:)رَهْ،(1)ٙٓؼِٞٓخص،
4
ٌٓشحٌَُٔٓش،حُؼوخكش،ٌٓظزشحُ٘خكؼ٬ٍٓ،٢ٕرٖٔيأكحُ٘خكؼ٢،ح٩ٓخٌّٓٛذػ٠ِحُلوٚػِْك٢حُِري(ٓظٖ

 (.7)ٙٛـ،1212ح٠ُٝ٧،حُطزؼش
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فكره في رده قمب اهلل قمبو  ] كأعمؿ [مف عارض الحؽ كاعمؿ  ] أفَّ [كقد تقدـ اف 

 كما لـ يكمنكا  ] كأبصارىـ [كابصارىـ  ] أفئدتيـ [كما قاؿ تعالى كنقمب افيئدتيـ 

 ( 1)  مرة كنذرىـ في طغيانيـ يعميكف ] أكؿ [بو اكؿ  ] يؤمنكا [

جميس السكء يسرم فساده  ] أفَّ [في الفصؿ الرابع كالعشريف اف  ] كسيأتي [كسياتي 

عمى القمب مف حيث ال يشعر كقاؿ الحبيب عبد الرحمف بف عبد اهلل بمفقيو في كتابو 

رجمو بذؿ جيده في  ] أك [تمت يده اك اع ] إذا [الدكائر كالعجب كؿ العجب ممف اذا 

ذا [عبلجيا بكؿ كجو كاذا  مرض لبو ال يتفكر في طبو  ] أك [اعتؿ قمبو اك  ] كا 

كبل بؿ راف عمى قمكبيـ  ] أبدنا [حتى يمكت قمبو كال يفمح ابدا  ] أمره [كييمؿ امره 

فعنكاف القمكب قاؿ  ] أٍف [اف  ] إلى [اآلية الى   ( 3) نسكا اهلل فنسييـ  ( 2) اآلية

ككراىة الكفر كالفسكؽ كالعصياف انتيى  ] كاإليماف [الصالحة الفرح بالرشد كااليماف 

 .( 4) ممخصا 

    اف ] إلى [كقد نظـ بعضيـ في دكاء القمب فقاؿ دكاء قمبؾ خمس عند قسكتو الى

العمـ  ] أىؿ [أم اىؿ  ( 5) الخير كالخبر ] أىؿ [تجالس اىؿ  [] كأٍف قاؿ كاف  ] أٍف [

                                                 

1
 ٓٔٔح٧ٗؼخّ:   چ جئ  حئ  مئ  ىئ          يئ      جب  حب  خب  مب    ىب  يب  جت  حت ٹ ٹ چ(

2
 ٗٔحُٔطلل٤ٖ:چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ      چچ  چڃٹ ٹ چ (

3
 ٤ٙحُظٞرش:چ ڭ  ڭ  ڭٹ ٹ چ (

4
أكٔيرٖهللاػزيرٖحَُكٖٔػزيٝحُؼَكخٕ،ٝح٩كٔخٕٝح٣٩ٔخٕح٬ٓ٩ّىٝحثََٗفك٢ح٩هٞحٕرٜخثَظق(ك

 (.14)ٙٛـ،1247حُؼخ٤ٗش،حُطزؼشٝح٧رلخع،ُِيٍحٓخصحًٍَُِ٘ٞٓرِلو٤ٚ،كٖٔرٖػ٢ِ:رٚحػظ٠٘رِلو٤ٚ،
5
ِْزِيَ(ٗٚح٧ر٤خص:]ىٝحءُ ْ هَ ْ٘يَهٔ ِِٚػ ٞطِ ْٔ َِْػ٤َِٜخكَخْىأَدْ***هَ َِطَلُ َِرخُو٤  ٝحُظل

َِٖه٬ءُ ٕ رَط ٙٝهَآ َُ ح***طََيرَّ ٌَ عًَُ َُّ َِٓخػشَرخى،ط٠ََ َل َّٔ  حُ
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   اهلل تعالى اف  ] فنسأؿ [كالفساد فنساؿ  ] الجرائد [الجرايد ] أىؿ [كالصبلح ال اىؿ 

و في قمكبنا كيكره كيزين ] اإليماف [االيماف ] إلينا [يصمح قمكبنا كيحبب الينا  ] أٍف [

 .( 1) الكفر كالفسكؽ كالعصياف انتيى  ] إلينا [الينا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                            

َّْ ْ٘قَحُظٜـيُػُ َُِؿ َٓطَُٚح٤ُِ ْٝ َْٝإٔ***أ خُِ ـَ ََطُ ْٛ َِأَ َِ[٣٘ظَحَُو٤ْ ح٧ٍرؼ٤ٖرَ٘فحُٞٛز٤شحُلظٞكخص:ٝحَُوزَ

 .٤ًٞ١ٞٓٞهغٖٓٓوط١ٞ(أ/61ُٞكش)حُ٘زَه٤ظ٢ػط٤شرَٖٓػ٢رٖارَح٤ُِْ٘٤ٛنح٣ُٝٞ٘ش
1
ٝهيُو٤ضٓخ٣٘زٌٚٛححُ٘ٚك٢ًظخد:"ًلخ٣شح٧طو٤خءٜٝٓ٘خؽ٣َْ٘حُٔئُقا٠ُٜٓيٌٍٛححُ٘وَ،(ُ

حرٖح٧ٛل٤خءَٗفٛيح٣شح٤ًً٧خءا٣َ١٠ُنح٤ُٝ٧خء،٣ُٖحُي٣ٖرٖػ٢ِحُٔؼز١َح٤ُِٔزخ١ٍ،ط٤ٜ٘ق:أرٞرٌَ

ٛـ(،طلو٤ن:أكٔيك٣َيح٣ُِٔي١،ىحٍحٌُظذحُؼ٤ِٔش،1111ح٤ُٔيٓلٔيٗطخحُي٤ٓخ٢١حُز١ٌَ،حُٔظٞك٠ٓ٘ش)

(.114ر٤َٝص،ٙ)
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 :األول المطمب

 .األبدية السعادة

 ] األبدية [السعادة االبدية  اىما [] إحدالفصؿ العشركف في ذكر السعادتيف احداىما 

 ] األنبياء [التي ىي مطمب جميع االنبياء  ] الحقيقية [كىي السعادة الحقيقيو 

مف المؤمنيف فميس ليـ مطمبة سكاىا كىي مشتممة  ] كاألكياس [كالمرسميف كاالكياس 

 مف ] أكبر [اكبر  ] إحداىما [عمى نعمتيف كبيرتيف ليس كراىما نعمة احداىما 

 .كىك رضى اهلل عز كجؿ كرحمتو كمغفرتو ] األخرل [االخرل 

كالثانية دخكؿ الجنة دار البقاء فيذه ىي السعادة في الحقيقة قد جاء الكتاب كالسنة 

اهلل تبارؾ كتعالى يحب كيرضى كيثنى عمى عباده الذيف يسعكف في  [] بأف باف 

اآلخرة كسعى  ] أراد [اراد طمبيا كيرغبيـ كؿ الترغيب في ذلؾ قاؿ اهلل تعالى كمف 

 .( 1) كاف سعييـ مشككرا  ] فأكلئؾ [ليا سعييا كىك مؤمف فاكليؾ 

كقاؿ تعالى كاآلخرة خير  ( 2) كقاؿ تعالى مف كاف يريد حرث اآلخرة نزد لو في حرثو 

 .كغير ذلؾ مف اآليات ( 4) كقاؿ تعالى كاهلل عنده حسف المآب   ( 3) كابقى

                                                 

1
 ٥ٔح٩َٓحء:  چ ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦٹ ٹ چ (

2
 ٍٕٟٓ٘ٞ:حَُّچگ  ڳ              ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                 ڱ  ڱٹ ٹ چ (

3
٤ٔح٧ػ٠ِ:چپ  پ  پ    ٹ ٹ چ (

4
ٗٔآٍػَٔحٕ:چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ٹ ٹ چ (
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ميو كسمـ الكيس مف تجافى عف دار الغركر كعمؿ لما بعد كقاؿ النبي صمى اهلل ع

          مف اتبع نفسو ىكاىا كتمنى عمى اهلل االماني ] كاألحمؽ [المكت كاالحمؽ 

 ( 1)  [] األماني

كقد جاء الكتاب كالسنة بذكر طريؽ نيميا كىي تقكل اهلل تعالى كترؾ ىكل النفس 

تعالى تمؾ الدار اآلخرة نجعيا لمذيف ال  كترؾ طب العمك كالترفع كالفساد قاؿ اهلل

 .( 2) كال فسادا كالعاقبة لممتقيف  ] األرض [يريدكف عمكا في االرض 

    كقاؿ تعالى كازلفت ( 3) كقاؿ تعالى تمؾ الجنة التي نكرث مف عبادنا مف كاف تقيا

 (5)كاره كقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ حفت الجنة بالم (4)الجنة لممتقيف  ] كأزلفت [

  ( 7) لما بمغنا بالنفكس ما شؽ نمنا المنى  ( 6) كقاؿ الحبيب عمي بف عبد اهلل السقاؽ 

كالثانية مف السعادتيف ىي سعادة الدنيا الفانية التي جبمت النفكس عمى محبتيا 

المغركريف  ] لمحمقى [كطبعت القمكب عمى حب شيكاتيا بتزييف الشيطاف لمحمقا 

 .كطمب العمككمخيا الماؿ كالجاه 

                                                 
1
(،رَهْ:46/131(ُْأؿيٙرٌٜححُِلع،ٝٛٞػ٘يأكٔيك٢حُٔٔ٘يػٖٗيحىرٖأ٢ٍّٟٝهللاػ٘ٚ،)

ُْ"ٟؼ٤ق،رِلع:(،ٝهخٍحُٔلونآ٘خى15141ٙ) ِّ٤ ٌَ ُْ ْٖح ََٕٓ ُٚ،َىح َٔ َِْٔٗل َػ خَََٝ َٔ ِص،رَْؼيَُِ ْٞ َٔ ُْ ُِح َُْؼخِؿ ح َْٖٝ أَْطزَغََٓ

ُٚ َٔ حَٛخ،َْٗل َٞ َٛ٠َّ٘ َٔ طَ ِْٛي،ًِظَخدُٓخؿش،ٝحرٖ"هللاَِػ٠ََِٝ ُِّ َِرَخدُحُ ًْ صًِِ ْٞ َٔ ُْ ظِْؼَيحىِح ْٓ ح٫ِ :رَهْ،(4/1241)َُُٚ،َٝ

(2441.) 

2
٨ٖحُوٜٚ:  چ ۈئ  ۈئ  ۆئۆئې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ٹ ٹ چ (

3
٣َْٖٓٙ:  چی  ی      ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ         يئ  ٹ ٹ چ (

4
٥ٓحُ٘ؼَحء:   چڃ  ڃ     چٹ ٹ چ (
5
.(417ٙ)(طويّطو٣َـٚ
6
 .(417ٙ)(حُٔوخف،ٝهيطويٓضطَؿٔظٚ
7
 (.417(طويّٙ)
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قاؿ الحبيب عبد اهلل بف عمكم الحداد رضي اهلل عنو النفس تعشقيا كالعيف ترمقيا 

ا [لككف ظاىرىا في صكرة الحسف كقاؿ ايضا  فذك الحماقة مف قد ظؿ يجمعيا  ] أيضن

ا [يمف كقاؿ ايضا  [] إلى يعاني السعي مف شاـ الى  كىي التي صغرت قدرا  ] أيضن

ا [جناحا فالحريص غبي كقاؿ ايضا  اإللو [] كزنت عند االلو  كما كال يحرص  ] أيضن

 ( 2( )  1) البصيرة عديـ العقؿ لك كاف يعقؿ كاف افكر ] أعمى [عمييا سكل اعمى 

كقد جاء الكتاب كالسنة بذميا كذـ مف يحبيا كيسعى ليا لككنيا تسد طريؽ السعادة 

الدنيا تؤتو منيا كما لو في  قاؿ اهلل تعالى كمف كاف يريد حرث ] األبدية [االبدية 

 .( 3) اآلخرة مف نصيب 

كقاؿ تعالى مف كاف يريد العاجمة عجمنا لو فييا ما نشاء لمف نريد ثـ جعمنا لو جينـ 

يحبكف العاجمة  ] ىؤالء [ىكالء   ] إفَّ [كقاؿ تعالى اف  ( 4) يصبلىا مذمكما مدحكرا 

 ( 1) كيذركف كراءىـ يكما ثقيبل 

كقاؿ الحبيب عبد اهلل بف  (2)اهلل عميو كسمـ حفت النار بالشيكات كقاؿ النبي صمى 

 (3)شيي كفيو السـ مف حيث ال تدرم ]إنو[عمكم الحداد كال تطمبف الجاه ياصاح انو 
                                                 

1
."ٌََّ  (أكٌَ،ك٢حُي٣ٞحٕ"كَ
2
(.113)،(41)ٝ،(451()451)ٙحُليحى،ّح٩ٓخ(ى٣ٞحٕ

3
ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ںگ  ڳ              ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                 ڱ  ڱٹ ٹ چ (

 ٕٓحٍُٟ٘ٞ:     َّچ ھ

4
چ ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٹ ٹ چ (

 ٨ٔح٩َٓحء:
1
٤ٕح٩ٗٔخٕ:چپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چ  ٹ ٹ(
2
.(414،ٙ)(طويّطو٣َـٚ
3
(.117)ٙحُليحى،ح٩ٓخّ(ى٣ٞحٕ
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  في فتاكيو فمف قكم ايمانو ] يحيى [كقاؿ شيخنا الحبيب عبد اهلل بف عمر بف يحي 

 اهلل الكليائو  ] أعده [بتو فيما اعده بربو ككثر خكفو مف ذنبو كعظمت رغ ] إيمانو [

رادتو [ما سكاه صارت قصكده كارادتو ] إلى [كقؿ التفاتو الى ] ألكليائو [ في  ] كا 

حركاتو تحصيؿ رضى اهلل مف آمف بو كما يبعده مف عقابو كينيمو  ] أغمب [اغمب 

ي كغمبت عميو الشيكات ككثرت رغبتو ف ] إيمانو [ جزيؿ ثكابو كمف ضعؼ ايمانو

رادتو [كالجاىات صارت قصكده كارادتو  ] األمكاؿ [الدنيا كما فييا مف االمكاؿ   ] كا 

ٍف [عمى ذلؾ مقصكرة كاف  ظاىرىا طاعة في  [] بأعماؿ باعماؿ  ] أتى [ اتى ] كا 

 ( 1) الصكرة انتيى 

 ] أنو [كقاؿ في مكضع آخر في فتاكيو فميحتاط كؿ مف القاضي كالعالـ كليقدر انو 

 جتو بيف يدم اهلل بمحضر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فبل يتكمـ يتكمـ بح

 ] إلى [كؿ الحذر مف الميؿ الى ] كليحذر [بما يراه الصكاب كاليحذر ] إال [اال 

ذلؾ ييمؾ الديف  ] فإف [الباطؿ متابعة لميكل كميبل لمجاه كالماؿ كنصرة الدعكل فاف 

  ( 2) ب العالميف انتيىكيدخؿ فاعمو في حزب المفسديف المحاديف لر 

كحاصؿ ما في ىذا الفصؿ مما جاء مف الكتاب كالسنة ككبلـ سيدنا الحداد كبلـ 

طمب الرفعة كالعمك كمحبة  ] أفَّ [شيخنا الحبيب عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيـ اف

يثار [ ] الجاه كايثار ذلؾ عمى ما عند اهلل مف ثكاب اآلخرة ىك غاية الحماقة كالغباكة كا 

                                                 
1
(.14(كظخَٟٝٗػ٤ش،ػزيهللارٖػَٔر٣ٖل٠٤،ٙ)
2
(.136(كظخَٟٝٗػ٤ش،ٙ)
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 []أخيالنظر يا اخي  ] فأمعف [فامعف ] اإليماف [قمة العقؿ كالديف كضعؼ االيماف ك 

[  كاف ( 1) التائب مف الذنب كمف ال ذنب لو ] أفَّ [كاعمـ اف فيما في ىذا الفصؿ  فَّ ]كا 

  مف معاناة العذاب كاف  ] أىكف [حمؿ النفس عمى التكبة كعمى ترؾ المعصية اىكف

فَّ [  ]أجمو[ متى ينقضي اجمو  نساف [] اإلمكاره كال يدرم االنساف الجنة حفت بال ] كا 

عميو فالزمو  ] كأنت [ يأتيؾ المكت كانت ] أٍف [قاؿ بعض العارفيف كؿ شي تحب اف

عميو فاجتنبو  ] كأنت [ المكت كانت ] يأتيؾ [ ياتيؾ ] أٍف [ اآلف ككؿ شي تكره اف

قاؿ الكيس مف  ] أنو [ و كسمـ انوكركم عف النبي صمى اهلل عمي، ( 2) مف اآلف انتيى

] أتبع [  مف اتبع ] كاألحمؽ [ تجافى عف دار الغركر كعمؿ لما بعد المكت كاالحمؽ

  ( 3)  كما قاؿ ] أك [اك  ] األماني [ نفسو ىكاىا كتمنى عمى اهلل االماني

ـ عمك  ] إحياء [الغزالي رضي اهلل عنو في كتابو احياء ] اإلسبلـ [ اإلسبلـكقاؿ حجة 

تقدر نفسؾ في العالـ كحدؾ مع  ] أٍف [اف  (1)الديف كبالجممة فالمرضي عند العقاؿ

                                                 
1
ِْٛي،ًِظَخدُٓخؿش،حرٖ(ٍٝحٙ ُِّ َِرَخدُحُ ًْ رَِش،ًِ ْٞ ْٖحُظَّخثِذُ:"رِلع،(2431:)رَهْ،(3/141)حُظَّ ْٗذِِٓ ٌَّ ْٖحُ َٔ ًَ

ْٗذ٫ََ َّٕا٫ػوخص،ٍؿخُٚآ٘خىٌٝٛحر٘ٞحٛيٙ،ُِظل٤ٖٔٓلظَٔ"كي٣غ:حُٔلونٝهخٍ،"ًََُُٚ هخُيحر٤ٖٛٝذأ

:رَهْ(11/132")حٌُز٤َٓ٘٘ٚ"ك٢ٓٔؼٞى"،ٝحُز٤ٜو٢حرٖأرز٣ٖٓٚٔٔغُْػز٤يسٝأرٞرؤهَس،طـ٤َ

:رَهْ(11/132)حُوخًف،ٜٗخىسرخد،حُٜ٘خىحصًظخد،حُوخًف،ٜٗخىسرخد،حُٜ٘خىحصًظخد،(41444)

(.11461:)رَهْ(11/131)،رخد،حُؼ٤ٖرخد،"(حٌُز٤َ"ك٢ٝحُطزَح٢ٗ(41445)
2
١خُذأر٢ر٢ٌٖٓٓلٔيأرٞػِٞٓٚ،ٕٞكٖ٘ٓٝؿَٔٝأكٌخٓٚ،ٝطل٤َٔٙ،حُوَإٓٓؼخ٢ٗػِْك٢حُٜ٘خ٣شرِٞؽا٠ُ(حُٜيح٣ش

ّٕٞٔ ٍٓخثَٓـٔٞػش:طلو٤ن،(ٛـ215:حُٔظٞك٠)حُٔخ٢ٌُحُو١َز٢ح٧ٗي٢ُٔػْحُو٤َٝح٢ٗحُو٢ٔ٤ٓوظخٍرٖٓلٔيرَٖك

رلٞعٓـٔٞػش:حُز٤ٗٞو٢،حُ٘خَٗحُ٘خٛي:ى.أربَٗحفحُ٘خٍهش،ؿخٓؼشحُؼ٢ِٔ،ٝحُزلغحُؼ٤ِخحُيٍحٓخصر٤ٌِشؿخٓؼ٤ش

(.2/4541)ٛـ،1247ح٠ُٝ٧،حُطزؼشحُ٘خٍهش،ؿخٓؼشح٤ٓ٬ٓ٩ش،ٝحُيٍحٓخصح٣َُ٘ؼش٤ًِش-ٝحُٔ٘شدحٌُظخ
3
.(414ٙ)(طويّطو٣َـٚ
1
 (ك٢ح٩ك٤خء:حُؼو٬ء
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فيما  ] كتأمؿ [اهلل تعالى كبيف يديؾ المكت كالعرض كالحساب كالجنة كالنار كتامؿ 

  (1)يعنيؾ مما لديؾ كد عنؾ ما سكاه كالسبلـ انتيى

مذككرة مع ما شممتيا مف نيؿ ال ] األبدية [السعادة االبدية  ] أفَّ [ثـ ال يخفى اف 

        بمخالفة النفس كاكراىيا ] إال [ال تدرؾ اال  ] أنيا [النعـ العشر المذككرة انيا 

كراىيا  ليككف مف  18الحؽ كما تقدـ كجكبو في الفصؿ  ] إلى [عمى الرجكع الى [] كا 

      نسالوالمؤمنيف الشاكريف كما تقدـ حديثو في ذلؾ الفصؿ فاهلل المكفؽ كالمعيف ك 

 .حسف اليقيف كالسبلمة في الديف آميف الميـ آميف ] كنسألو [

 
 

                                                 
1
 (.1/21)حُي٣ٖ،ػِّٞ(اك٤خء
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 :الثاني المطمب

 .الصحابة بين شجر عما السمف سكوت أسباب

المكجبة لسككت السمؼ  في بياف األسباب ] األسباب [الفصؿ الحادم كالعشركف 

فيما جرل السنة كالجماعة عف الخكض  ] أىؿ [اىؿ  [] أئمة الصالحيف مف ايمة 

 ] أجمعيف [بيف الصحابة رضي اهلل عنيـ اجمعيف 

ياؾ [اعمـ كفقي اهلل كاياؾ  سككتيـ عف ذلؾ ليس عف جيؿ منيـ فيما  ] أفَّ [اف  ] كا 

منؾ كليس عف رضى منيـ ] أعمـ [ اعمـ  ] فإنيـ [يركل في تمؾ المحاربات فانيـ 

نيـ [] منؾ كانيـ  [] أغيَّر  كال عف عدـ الغيرة بؿ ىـ اغير ليسكا مف النكاصب بؿ  كا 

لما سبؽ مف  ] األكؿ [االكؿ  ] أمكر [سككتيـ عف ذلؾ بسبب خمسة امكر 

في األمر بالسككت عف ذلؾ كما في الفصؿ الثاني عشر  ] اآلحاديث [االحاديث 

 .فيـ ممتثمكف لذلؾ األمر

         المكضكعة التي في كتب المكرخيف كالثاني لعمميـ باالحاديث ] باألحاديث [

    بترؾ االلتفات الييا ] األمر [كما تقدـ في الفصؿ الرابع عشر االمر ] المؤرخيف [

 .] إلييا [فيـ عير ممتفتيف الييا  ] إلييا [

كالثالث لتركيـ الفضكؿ المذككر في الفصؿ الخامس عشر كاجتنابيـ المنييات 

 .المذككرة فيو كتكرعيـ عف ذلؾ
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اهلل تعالى مف االجر  ] إلى [الى  ] األمر [فكيض االمر كالرابع لما في كظـ الغيظ كت

  .كالثكاب ] األجر [

اهلل  ] إلى [العباد كالدعكة الى  ] بإرشادىـ [كالخامس الىتماميـ كقياميـ بارشاد 

اهلل تعالى كاستقصاييـ  ] إلى [دينيـ كما يقربيـ الى  ] أمكر [تعالى بتعميميـ امكر 

فعؿ كترؾ يعمـ ذلؾ مف يطالع في كتب سيرىـ  ما يكجب رضى اهلل تعالى مف

      رضي اهلل عنيـ كيرزقنا اتباعيـ  ] ككظائفيـ [ ككظايفيـ] كأعماليـ [ كاعماليـ 

كينظمنا في سمكيـ كال يجعمنا ممف قاؿ اهلل تعالى فييـ فخمؼ مف بعدىـ  [] إتباعيـ 

 ( 1) اآليتيف 

يـ عف الخكض فيما جرل بيف الخمسة كاف سككت ] األسباب [فمف ىذه االسباب 

قد خمت ليا ما  ] أمة [الصحابة رضي اهلل عنيـ ال سيما كقد قاؿ اهلل تعالى تمؾ امة 

 ( 2) كسبت كلكـ ما كسبتـ كال تسألكف عما كانكا يعممكف 

 يسأؿ  ] إنما [انما  ] إنساف [كؿ انساف  ] أفَّ [قاؿ الخازف في تفسيره يعني اف 

كال يظف فييـ  ( 3) ف كسبو كعممو ال عف كسب غيره كعممو يكـ القيامة ع ] يسئؿ [

فيعمـ  نكاصب كما قالت الرافضة ] أنيـ [انيـ  ] أك [ اك ليس فييـ غيرة ] أنيـ [انيـ 

                                                 

1
﯀    ﮿ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾ٹ ٹ چ (

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ڭ        ڭ  ڭ                           ﯁  

 ٤ٓٔ-٥ٙٔح٧ػَحف:   چۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ    حئ  مئ    ىئ 

2
 ٖٗٔحُزوَس:چ   جئ  حئ  مئ  ىئ          يئ  یىئ     ىئ  ىئ          ی  ی  ی  ېئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئٱٹ ٹ چ (

3
 (.1/64ٛ٘خحٗظ٠ٜحُ٘وَٖٓطل٤َٔحُوخُٕ،)(
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ال  ] األئمة [األيمة  ] ىؤالء [سككت ىكالء  ] أسباب [اسباب  ] أفَّ [مما ىنا اف 

لجميع  [] إعذار اعذار  [] إعذارىـ  اعذارىـ ] كأفَّ [اآلف كاف  ] إلى [تنقطع الى 

فبل مرخص ليـ لمخكض في ذلؾ كما  ] دائما [السنة كالجماعة دايما  ] أىؿ [اىؿ 

الصحيحة التي في  ] لآلحاديث [نصكصيـ تبعا لبلحاديث  ( 1) جاءت بذلؾ صرايح 

فيما جرل بيف الصحابة مخالؼ الىؿ  ] فالخائض [الفصؿ الحادم عشر فالخايض 

 .السنة كالجماعة كاهلل يقكؿ الحؽ كىك ييدم السبيؿ [] ألىؿ 

 

 

                                                 
1
٣َق َٛ َٛحثق،حٗظَ:ٓؼـْحُِـشحُؼَر٤شٝؿٔؼٜخ(َٛحثق:ك٢حُ٘ٔوشرخ٤ُخء،ٝحُٜٞحدرخُِٜٔٝٓلَىٛخ

 (.4/1464حُٔؼخَٛس،)
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 :الثالث المطمب

 .النصيحة معنى تحقيق

الفصؿ الثاني كالعشركف في تحقيؽ معنى النصيحة الدينية المركية عف خير البرية 

لمشيخ  ] األربعيف [صمى اهلل عميو كسمـ كفي نقؿ بعض معانييا مف شرح االربعيف 

ؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الديف النصيحة قمنا لمف قاؿ ابف حجر رحمو اهلل قا

 ( 1) المسمميف كعامتيـ  ] كألئمة [هلل كلكتابو كلرسكلو كاليمة 

مف  مف الرأم ] إخبلصيـ [قاؿ الشيخ ابف حجر في معنى النصيحة كشرعا اخبلص 

يثار [  مة عمى مصمحتو كحيازة الخير لو كدلت ىذه الجمالغش لممنصكح كايثار ] كا 

 النصيحة تسمى دينا ] أفَّ [اف 

ثـ فسر معنى قكلو هلل القياـ بطاعتو كتجنب معصيتو كفسر قكلو لكتابو بالذب عنو 

بجميع ما جاء بو  ] باإليماف [المحرفيف كفسر قكلو لرسكلو بااليماف  ] تأكيؿ [تاكيؿ 

 صحابو [] كأكاصحابو  ] آلو [كنييو كنصرة دينو كمحبة الو  ] أمره [في امره 

 مف صحابتو  ] أحدنا [انتقص احدا  ] أك [ كمجانبة مف ابتدع في سنتو اك

                                                 
1
،ًِظَخدُِْٓٔ،(ٍٝحٙ َٕ خ َٔ ٣ ِٕرَخدُح٩ِْ َّٕر٤ََخ َٖأَ ٣ ٤َلشُ،حُيِّ ِٜ (.33:)رَهْ،(1/52)حَُّ٘
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يحب ليـ  ] كأٍف [كترؾ غشيـ كاف ] بإرشادىـ [كفسر قكلو لعامة المسمميف بارشادىـ

ما يحب لنفسو مف الخير كيكره ليـ ما يكره لنفسو مف الشر انتيى ممخصا مف كبلـ 

 .(1)ابف حجر 

النصيحة الدينية عند اهلل تعالى كعند رسكلو ىي  ] أفَّ [ني اف فيعمـ مف ىذه المعا

ني [التي جمعت ىذه المعاني كاني  اهلل تعالى بفضمو كرحمتو اف  [] أرجكا ارجكا  ] كا 

تككف ىذه الرسالة شاممة لجميع ىذه المعاني كميا فتككف ىي نصيحة لممسمميف  ]أٍف[

يف كما ذكر في آخر الفصؿ الثاني ال سيما في ترؾ الغش المفسر بالبدعة في الد

المحرفيف كما في الفصؿ الثالث كالنيي عف  ] تأكيؿ [كالذب عف كتاب اهلل مف تاكيؿ

صمى اهلل عميو كسمـ كما في الفصؿ  ] أصحابو [مف اصحابو ] أحدنا [  انتقاص احد

 .فالراحمي ] أرحـ [ارحـ  ] إنو [العاشر كما بعده حقؽ اهلل ذلؾ بفضمو كرحمتو انو 

 

 

 

 

 
                                                 

1
٤ٗنحُي٣ٖٜٗخدح٧ٜٗخ١ٍ،حُٔؼي١ح٤ُٜظ٢ٔكـَرٖػ٢ِرٖٓلٔيرٖأكٔيح٧ٍرؼ٤ٖ،فرَ٘حُٔز٤ٖ(حُلظق

أرٞ،حُل٬مٍّٗٞٓلٔيه٢ٜحُٔلٔيٓلٔيؿخْٓأكٔي:رٚػ٢٘،(ٛـ752:حُٔظٞك٠)حُؼزخّأرٞح٬ٓ٩ّ،

ح٠ُٝ٧،حُطزؼش٣ش،حُٔؼٞىحُؼَر٤شحٌُِٔٔشؿيس،حُٜٔ٘خؽ،ىحٍحُّيحؿٔظخ٢ٗ،ح٤ُ٘و٢رٌَأر٢رٖأٍٗٞكِٔس

(.435-433)ٙٛـ،1246
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 :األول المطمب

 .الرسالة تأليف عمى الباعث

 ]أربعة[الثالث كالعشركف في بياف الباعث عمى تأليؼ ىذه الرسالة كىك اربعة  الفصؿ

 .مف ميمات الديف ]أمكر[امكر 

حكـ اهلل كرسكلو في البدعة في  ] إظيار [منيا كجكب اظيار  [] فاألكؿ فاالكؿ 

 .ظيرت في الناس ليحذركا كيسممكا منيا ] إذا [الديف اذا 

عمى مف  ] كالمبلئكة [ليفيا خكؼ لعنة اهلل كالمبليكة تأ ] أسباب [كالثاني مف اسباب 

ثـ الحديث الذم في صدر ىذه الرسالة  لـ يظير حكـ اهلل كرسكلو في ذلؾ كما في

ما لفظو كقد ركم  ( 1) رأيت في رسالة العبلمة السيد عمر المحجكب  ] إني [اني 

 بدع كشتـ اصحابي ال ] أمتي [حدث في امتي  ] إذا [عنو عميو الصبلة كالسبلـ اذا 

 فميظير العالـ عممو فمف لـ يفعؿ ذلؾ منيـ فعميو لعنة اهلل كالمبليكة  ] أصحابي [

 .( 2)  ] أجمعيف [كالناس اجمعيف  ] كالمبلئكة [

                                                 
1
ٝحُيٙػ٘ي٣ل٤ًًَ٠ خًٝخٕحُؼِْ،١ِذك٢ٝحُيٙر٤ٖٗ٘ؤحُٔٔخ٢ً٘حُٔلـٞدحُلخؽرٖحُوخْٓرٖػَٔ(ٛٞ:

خ،ٓ٘ خٓ٘ٚأٛـَأٗٚٓغأه٤ٚٓغ  ٔ ًُّٕيٝٓغٝػِ ػِٔخءًٖٓؼ٤َػ٠ِٝهَأحًٌُخء،رل٣َُٚ٠ٜ٘يٝحُيٙكب

حُٔ٘خٍ،ٓـِشك٢ٍٟخ٤ٍٗيٓلٔيح٤ُ٘نػ٤ِٜخٍىّحُٞٛخدػزيرٖٓلٔيح٤ُ٘نػ٠ِحَُىك٢خُشٍُٓٝٚػَٜٙ،

ٓلٔيرٖػؼٔخٕرٖٓلٔيحُظؼ٣َق،رلٖٔحُظ٣َقٓٔخَٓحص:طَؿٔظٚك٣٢٘ظَرظْٞٗ،(ٛـ1222)ٓ٘شطٞك٢

(.12/393)حُٔ٘خٍ،ٓـِشريٕٝٓؼِٞٓخص،(ٛـ1318:حُٔظٞك٠)هللاػزيأرٞح٢ُٓٞ٘ٔ،
2
،(1/273)حُٔ٘ش،ك٢ٝحُو٬ٍ،(4153)رَهْ:(3/4344)،ح٣َُ٘ؼشًظخدك٢رٔ٘يٙح٥ؿ١َ(ٍٝحٙ

".ٟؼ٤قآ٘خىٙ"حَُِٛح٢ٗػط٤ش.ىحٌُظخدٓلون(،ٝهخ565ٍرَهْ:)
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العمـ فقاؿ  ] إظيار [ما اظيار  (2)قمت لمكليد بف مسمـ  (1)قاؿ عبد اهلل بف الحسيف  

 [] أفضؿ كعيد العظيـ مف النبي عميو افضؿالسنة فتأمؿ ىذا ال ] إظيار [اظيار 

 ( 3) التسميـ انتيى  ] كأزكى [الصبلة كازكى 

البدع  ] أىؿ [فصكؿ ىذه الرسالة بذكر كصؼ اىؿ  ] بدء [كليذيف السببيف كاف بدؤ 
يعرؼ الناس ما جاء عف  ] ألجؿ [مف الرافضة كالكىابية مف الفرؽ الضالة الجؿ 

السنة كالجماعة في  ] أىؿ [اىؿ  ] أئمة [ف أيمة النبي صمى اهلل عميو كسمـ كع
 ] أىؿ [كبلب اىؿ  ] كأنيـ [شر خمؽ اهلل كانيـ  ] كأنيـ [كانيـ  ] شأنيـ [شانيـ 

 ] كأنيـ [الديف كانيـ  ] أئمة [يسبكف الصحابة كيسبكف أيمة  ] كأنيـ [النار كانيـ 
 ] إلى [مشرككف الى  [ ] كأنيـ يمرقكف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية كانيـ

عمـ الناس  ] فإذا [غير ذلؾ مف خباثتيـ التي ذكرت في فصكؿ ىذه الرسالة فاذا 
الشر ال لمشر كلكف ال  ( 4)  شرىـ كخباثتيـ فيبعدكا عنيـ كؿ البعد كما قيؿ عممت

  ( 6( )  5)  كمف ال يعرؼ الشر مف الناس يقع فيو ] لتكقيو [ تكقيو

                                                 
1
،(32/61)ػٔخًَ،٫رٖىٓ٘نطخ٣ٍن:٣٘ظًَخك٤ش،رظَؿٔشُٚأظلَُْٝحُٔخك٢ِ،حُل٤ٖٔرٖهللاػزي(ٛٞ:

(.ٝح٢٘٤ُٜٝحُل٤ٔيحُ٘و٤َطلو٤ن)،(1/142)ُِ٘خ١ز٢،ح٫ػظٜخّ
2

ٓ٘شُٝيحُؼِْ،أٝػ٤شًٖٓخٕٝهيٝكخكظْٜ،حُ٘خّأَٛػخُْحُؼزخّ،أرٞحُيٓ٘و٢،ِْٓٔرٖح٤ُُٞي(ٛٞ:

(.5/251)ٓؼيحر١ٖزوخص،(7/411)حُ٘ز٬ء،أػ٤ّٓ٬َ:٣٘ظَ،(173)ٓ٘ش،طٞك٢(ٛـ117)
3
(ُْأؿيٌٛححُ٘ٚك٢ٍٓخُشحُٔلـٞدحُٔطزٞػشرؼ٘ٞحٕ:ٍٓخُشػِٔخءطْٞٗا٠ُح٠ُخٍحُٞٛخر٢،ػَٔحرٖ

ٛـ،ٝٝؿيطٚك٢ًظخدح٣َُ٘ؼش1246حُٔلظ٢هخْٓحُٔلـٞدحُظ٢ٔٗٞ،ًَٗشىحٍحُٔ٘خ٣ٍغ،حُطزؼشحُؼخ٤ٗش،

 .(3/4344)٦ُؿ١َ،
4
 ك٢حُي٣ٞحٕ"ػَكض".(
5
حُؼخ٤ٗش،حُطزؼشر٤َٝص،حُؼَر٢،حٌُظخدىحٍحُي٢ٜ٣ٝ،ه٤َِحُيًظٍَٞٗفحُلٔيح٢ٗ،كَحّأر٢(ى٣ٞحٕ

(.134)ٙٛـ،1212
6
حٖٓحُٔوخ٫صٝح٫طٜخٓخصحُظ٢ُْطٜق،ٝهخّرظ٣َِ٘ (ٗٔذحُٔئُقٍكٔٚهللاا٤ٔٔ٣ٖٓ٠ُْٜرخُٞٛخر٤شػيى 

حُلٌْٟيْٛرٔـَىرؼٞح٩ٗخػخصٝح٫كظَحءحصرؼٞح٧كخى٣غحُظ٢ٍٝىصك٢حُوٞحٍؽػ٤ِْٜ،ٝطلخَٓك٢

ٓلٔيح٤ُ٘نُيػٞسحُٔ٘خٝث٤ًٖظزضك٢ًُيٍٓخثَػ٤ِٔشٖٓأَٜٗٛخ"ىػخ١ٝهيحُظ٢أٌَٗٝٛخٝهخٓٞحرَىٛخ،ٝ

حُؼَر٤شحٌُِٔٔشح٣َُخٝ،ح١ُٖٞ،ىحٍحُِط٤ق،ػزيآٍػ٢ِرٖٓلٔيرٖحُؼ٣ِِػزي:طؤ٤ُقحُٞٛخد،ػزيرٖ

"..حُٔؼٞى٣ش
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يغتاب صاحب بدعة فيك كتابو تنبيو الغافميف كالرابع  في ( 1) كقاؿ الشيخ السمرقند

عرفكا حالو  ] إذا [ يحذركف منو اذا ] أنيـ [انيـ  ] ألجؿ [الجؿ  ] مأجكر [ماجكر 

 ( 2)  انتيى

لرحـ كمكدة القربى التي مف تأليفيا قصد المؤلؼ صمة ا ] أسباب[كالثالث مف اسباب 

طريؽ اليدل كما قاؿ بذلؾ إلى [ ] الى  [] إرشادىـ  ارشاده ] أفضميا [ افضمو

في رسالتو تذكرة المؤمنيف في  ] يحيى [شيخنا الحبيب عبد اهلل بف عمر بف يحي 

 .( 3) حقكؽ ذرية سيد المرسميف

 ] ألخيو [كجكب محبة المسمـ الخيو  ] تأليفيا [تاليفيا  ] أسباب [كالرابع مف اسباب 

كسمـ اليككف المؤمف مؤمنا حتى يحب الخيو ما يحبو لنفسو كما قاؿ صمى اهلل عميو 

 ] إلخكانو [فالمؤلؼ بتكفيؽ اهلل تعالى يحب الخكانو  ( 4) ما يحب لنفسو  ] ألخيو [

  .] أمكر [ما يحب لنفسو في خمسة امكر 

                                                 
1
حُِٛخى،ٍٖٓٝحثيحُل٘ل٤شأثٔشٖٓح٤ُِغ،أرٞحَُٔٔه٘ي١،حُزوخ١ٍارَح٤ْٛرٖأكٔيرٖٓلٔيرَٖٜٗٛٞ:(

،حُـخك٤ِٖط٘ز٤ٚحُؼظ٤ْ،حُوَإٓطل٤َٔ:ًظخدُٚحُٔظؤه٣َٖ،ًٖٓؼ٤َػ٣ٚ٘٘وَٓلَٔٝٛٞرٜخ،ٝكيعرـيحىهيّ

6)٢ًٍُِِِ،ح٧ػ٬ّ،(11/111)رـيحىطخ٣ٍن:٘ظ٣َ،(ٛـ151)ٓ٘شطٞك٢حُؼخٍك٤ٖ،رٔظخٕحُلوٚ،ك٢حُ٘ٞحٍُ
(.11/71)حُٔئُل٤ٖ،ٓؼـْ،(45/
2
ارَح٤ْٛرٖأكٔيرٖٓلٔيرَٖٜٗح٤ُِغأرَُِٞٔٔه٘ي١،ٝح٤َُِٖٓٔح٧ٗز٤خء٤ٓيرؤكخى٣غحُـخك٤ِٖ(ط٘ز٤ٚ

حُؼخُؼش،حُطزؼشر٤َٝص،-ىٓ٘نًؼ٤َ،حرٖىحٍري١ٞ٣،ػ٣٢ِٞٓق:طلو٤ن،(ٛـ151:حُٔظٞك٠)حَُٔٔه٘ي١

(.146)ٙٛـ،1241
3
حًٍَُِ٘ٞٓرخر٤َٜ،ٓؼ٤يرٖحُز٣َش،ٓلٔيه٣ًٍَ٤شك٠خثَك٢حُ٘و٤شحُيٍٍ"ًظخدٟٖٔ(ٓٞؿٞىس

 (.75-65)ّ،4112ٙط٣َْ،ٝح٧رلخع،ُِيٍحٓخص
4
،ًِظَخدُحُزوخ١ٍ،حُٜل٤ل٤ٖ،ك٢ٝأِٛٚحُِلعرٌٜحأؿيُْٙ( ِٕ خ َٔ َٖ:خد رَح٣٩ِ ِِٕٓ خ َٔ ْٕح٣٩ِ ٣ُِِٚلذَّأَ خ٧َِِه٤ ٣ُِلذَُّٓ

،ِٚ ِٔ ٫َُٖ:"رِلع،(11:)رَهْ،(1/14)َُِْ٘ل ِٓ ،٣ُْئ ْْ ًُ ٣ُِِٚلذََّكظ٠َّأََكُي خ٧َِِه٤ ٣ُِِٚلذَُّٓ ِٔ ًِظَخدُِْٓٔ،،"َُِْ٘ل

، َٕ خ َٔ ٣ َِرَخدُح٩ِْ ٤ُِ ََّٕػ٠َِحُيَّ ْٖأَ ٍِِٓ خ َٜ َِٔه ٣ ِٕح٩ِْ ْٕخ ٣ُِِٚلذَّأَ ٧َِِِْه٤ ِِ ْٔ ُٔ ُْ خح ٣ُِِٚلذَُّٓ ِٔ ََُِْٖ٘ل ِٓ،َِ َو٤ْ
ُْ ،(1/45)ح

(.23:)رَهْ
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التي  [] األبدية نيؿ السعادة االبدية  ] أعظميا [منيا كىك اعظميا  ] فاألكؿ [فاالكؿ 

  .كفذكرت في الفصؿ العشر 

 .السنة كالجماعة ] أىؿ [كالثاني متابعة السمؼ الصالحيف مف اىؿ 

كىاجر  ( 1) بف عيسى  ] أحمد [سيدنا احمد  ] منيا [كالثالث ترؾ البدع التي فر ميا 

 .حضرمكت ] إلى [بسببيا مف البصرة الى 

 .كالرابع تعظيـ الصحابة كمحبتيـ كترؾ الخكض فيما جرل بينيـ

ينتج بباقييا  ] األمكر [األمكرالحؽ فبالثاني مف ىذه  ] إلى [ى كالخامس الرجكع ال

 .معناه كتفصيمو ] كسيأتي [ كسياتي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
ٖٓحُزَٜسهيّك٠َٓٞص،ك٢حُؼ٤٣ِٖٞٗٔذ٣٘ظ٢ٜا٤ُٚرخُٜٔخؿَ،حُِٔوذٓلٔيرٖػ٠ٔ٤رٖأكٔي(ٛٞ:

ٖٓرخُوَدحٓظ١ٖٞػْرل٠َٓٞص،ٝػٖىٝحى١ك٢ٍِٝٗحُٜـ١َ،حَُحرغحُوَٕك٢ك٠َٓٞصا٠ُرخُؼَحم

حُظخ٣ٍنٖٓٛللخص،(1/171)٢ًٍُِِِ،ح٧ػ٬ّ،:٣٘ظَ،(ٛـ123)ٓ٘شرٜخطٞك٢كظ٠ط٣َْ،ٓي٣٘ش

 (.32)ٙ،ٛـ1211ٓؼ٤يػٞٝرخ٣َُٝ،ىحٍحُٞكخم،ػيٕ،حُطزؼشحُؼخُؼش،،حُل٢َٓ٠،
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 :الثاني المطمب

 .السابقين متابعة وجوب

الفصؿ الرابع كالعشركف في بياف كجكب متابعة سيرة السمؼ الصالحيف مف ساداتنا 

السنة كالجماعة  ] أىؿ [اىؿ  أئمة [] ايمة  ] أجؿَّ [العمكييف الذيف ىـ مف اجؿ 

في متابعتيـ متابعة الرسكؿ صمى  [] ألف المذككر كصفيـ في الفصؿ التاسع الف 

في قكلو تعالى قؿ اف  ] األمة [عمى جميع االمة  ] المأمكرة [اهلل عميو كسمـ المامكرة 

 ] أتاكـ [كـ كقكلو تعالى كما اتا (1)كنتـ تحبكف اهلل فاتبعكني يحببكـ اهلل  ] إٍف [

 ( 2) الرسكؿ فخذكه كما نياكـ عنو فانتيكا 

 ] أك [ترؾ اك  ] أك [الديف مف فعؿ اك  [] أمكر فكؿ ما جاء عف السمؼ في امكر 

مف الكتاب كالسنة كىـ حممة ] فأصمو [ نيي فاصمو  ] أك [اك    ] أمر [ امر

ـ في الفصؿ التاسع كما تقدـ كصفي ] األنبياء [الشريعة المحمدية ككرثة االنبياء 

  .ذلؾ تجب متابعتيـ في سيرتيـ في العمـ كالعمؿ ] فؤلجؿ [فبلجؿ 

       قاؿ سيدنا الحبيب عبد اهلل بف عمكم الحداد رضي اهلل عنو في كتابو النصايح

 ] أقـك [عمكم اقـك  ] أبي [طريؽ السادة آؿ ابي  ] أفَّ [الدينية اف  [] النصائح 

النيا  ] كأمثميا [السير كامثميا  ] أحسف [كسيرتيـ احسف  ا [] كأعدليالطرؽ كاعدليا 

المرضية كسيرة  ] كاآلثار [التي يشيد ليا الكتاب كالسنة الكريمة كاالثار  ] ألنيا [
                                                 

1
 ٖٔػَٔحٕ:آٍ َّ چڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ ٹ ٹ چ (

2
٤حُلَ٘:چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہٹ ٹ چ (
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النبي  ] إلى [عف جد الى  ] كأب [ السمؼ الكمؿ تمقكا ذلؾ خمؼ عف سمؼ كاب

 ( 1) صمى اهلل عميو كسمـ 

يتبعكا سيرتيـ كينتيجكا  ] أٍف [لسمؼ عمى خمفيـ اف ا ] ىؤالء [كقد حث ىكالء 

عف السيد  ( 2) بف حسف جمؿ الميؿ المدني  ] أحمد [منيجيـ قاؿ الحبيب احمد 

يتبعكا سمفيـ  ] أٍف [البيت اف ] ألىؿ [رضي اهلل عنيما ينبغي الىؿ  ( 3) السميكدم

)  نكارىـ [] كأكاالىتداء بيدييـ كانكارىـ  ] آثارىـ [ في اقتفاء اثارىـ
4

كاقكاليـ  ( 

الناس بذلؾ ليككنكا  [] أكلى   اكلى ] فإنيـ [فانيـ  ] كأفعاليـ [كافعاليـ  ]كأقكاليـ[

كيدخمكف بذلؾ  ] كأعماالن [كاعماال  ] كأخبلفنا [كاخبلفا  ] أسبلفنا [اسبلفا  خير الناس

السركر عمى مشرفيـ صمى اهلل عميو كسمـ كبقية سمفيـ عند عرض اعماليـ 

 ( 5) انتيى  ]أعماليـ[

                                                 
1
(.117)ٙ(طويٌّٛححُ٘وَ
2
ٍٓخُش:ًظخدُٚ،(ٛـ1151)ٓ٘شحٍُٔ٘ٞسحُٔي٣٘شك٢ُٝيح٤َُِ،ؿَٔرخكٖٔٓلٔيرٖػ١ِٞرٖأكٔي(ٛٞ:

ٓ٘شك٢طٞح٧ؿ٤َ،كؾكٌْك٢ٗزٌساكَحّ،ر٬ح٤ُٔوخصٓـخُٝسكٌْػٖحَُٔح٤َّٗ :٣٘ظَ،(ٛـ1414)

 (.1/45)حُـ٣َٜش،ح٤ُٞحه٤ضػوي،(1/141)حُلٜخٍّ،كَّٜ،(1/151)ح٧ػ٬ّ،
3
ك٢ُٝيٝٓلظ٤ٜخ،حٍُٔ٘ٞسحُٔي٣٘شٓئٍم:حُلٖٔأرٞحُي٣ٍٖٗٞحُ٘خكؼ٢ّ،حُل٢٘ٔأكٔيرٖهللاػزيرٖػ٢ِ(ٛٞ:

ٓ٘ش،(َٜٓرٜؼ٤ي)ٜٓٔٞى ٖٓ(ٛـ711)ٓ٘شرٜخٝطٞك٢حُٔي٣٘شحٓظ١ٖٞػُْوخَٛس،حك٢ٝٗ٘ؤ(ٛـ622)

ح٧ٓجِشأؿٞرشك٢ح٤ُ٘ٔشحُؼوي٣ٖ،حُلظخٟٝ،ح٧ٗٞحٍؿٞحَٛأُٞكخ،ه٬ٛشحُٜٔطل٠،ىحٍرؤهزخٍأُٞكخٝكخء:ًظزٚ

 (.5/147)حُٔئُل٤ٖ،ٓؼـْ،(2/115)٢ًٍُِِِ،ح٧ػ٬ّ:٣٘ظَحُظو٤ِي،أكٌخّك٢حُل٣َيح٤٘ٔ٤ُش،
4
(ك٢حَُٔؿغحُٔوط١ٞح١ٌُٗوَػ٘ٚحُٔئُق)ٝح٩هظيحءرؤهٞحُْٜٝأكؼخُُْٜٝٛيٍْٛٝٝػْٜٝطلووْٜرٔؼَكش

 كْٜٜٔكبْٜٗأ٠ُٝ..(
5
(ًه٤َسحُو٤َك٤ٔخٓجَػ٘ٚٓلٔيرخه٤ْٝػَٔرخؿ٤َٔ،أكٔيرٖػ١ِٞرخكٖٔؿَٔح٤َُِ،)ٓوط١ٞ(،

ك٢حُِؼْوَي٣ٖ(،٣ٝ٘ظَ:ؿٞح44َٛ(،ٙ)4613ف،رَهْ:)ٌٓظزشح٧كوخفُِٔوط١ٞخصرظ٣َْ،هْٔحُظٜٞ

ك٤َٖك٠َ ََ َِْٗفِـحُ٘ ِْ َٔذِحُـ٢ِّ،حُِؼ ُٜٞى١ّػزيهللارٖػ٢ِّحُي٣ٍٖٗٞحُ٘ز١ّٞ،ٝحَُّ٘ ْٔ َّٔ ىٍحٓش،(ٛـ711ص)حُ

4)،(4/423)ٛـ،1213ٓ٘شح٠ُٝ٧،حُطزؼشر٤َٝص،حُؼ٤ِّٔش،حٌُظذىحٍػطخ،ػزيحُوخىٍٜٓطل٠:ٝطلو٤ن
 حُ٘ٚك٢ًظخدآىحد(222/ ٝهيٝؿيصٓؼٌَٛح رٖحُوخْٓرخهللحٍُٜٔ٘ٞرٖحُل٤ٖٔٝحُٔظؼ٤ِٖٔ،حُؼِٔخء،

(.47)ٙريٕٝٓؼِٞٓخص،،(ٛـ1131:حُٔظٞك٠)ح٢٘ٔ٤ُػ٢ِرٖٓلٔي
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التحذير قاؿ  ] أشد [السمؼ خمفيـ مف مخالفتيـ اشد ] ىؤالء [ كقد حذر ىكالء 

ينتيجكا  ] أٍف [الحبيب عبد اهلل بف عمكم الحداد رضي اهلل عنو ال ينبغي لخمفيـ اف 

يميمكا عف طريقيـ  ] أٍف [كال اف  ] أسبلفيـ [بغير المنيج الذم درج عميو اسبلفيـ 

 .( 1) غيرىـ كاالنجرار بجره انتيى  ] بإتباع [ـ باتباع كسيرى

بف جعفر الحبشي رضي اهلل عنو كمف اخترع  ] أحمد [كقاؿ الحبيب محمد بف احمد 

 ] فآخره[كارتضى غير ما سمككه فاخر  ] أكالدىـ [مييعا لنفسو خصكصا مف اكالدىـ 

رفع ليـ مف منار فمف تبعيـ  مافع لالخيبة كاالنحطاط كال ير  ] إلى [الى  ] أمره [ امره

 ( 2) سمـ كمف خالفيـ ندـ انتيى 

يكفقنا جميعا لبلقتداء بيـ كاالىتداء بيدييـ  ] أٍف [فالمرجك مف المكلى الكريـ اف 

بيـ  ] كألحقنا [كاالنتظاـ في سمكيـ حتى ندخؿ معيـ في قكلو عز كجؿ كالحقنا 

 (3)اآلية  ] ذريتيـ [ ذرياتيـ

خالفتيـ كمباينتيـ لئبل ندخؿ في قكلو تعالى فخمؼ مف بعدىـ كنستعيذ باهلل مف م

 ( 4) خمؼ اآليتيف 

                                                 
1
(.117(طويّٙ)
2
 (.111(طويّٙ)

3
   چگ    گ  ڳ  ڳ          ڳ   گک  ک  ک  ک  گڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ٹ ٹ چ (

 ٕٔحُطٍٞ:
4
  ﮿ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾ٱٹ ٹ چ (

ڭ  ۇ  ۇ    ڭ        ڭ  ڭ  ﯀  ﯁                           

٤ٓٔ-٥ٙٔح٧ػَحف:    َّچ ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ    حئ  مئ    ىئ
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السمؼ العمؿ بما عممكا بو مف الكاجبات  ] ىؤالء [المراد بمتابعة ىكالء  ] إفَّ [ثـ اف 

المحمكدة فنذكر  ] باألخبلؽ [كالتخمؽ باالخبلؽ  ] كآدابيا [الدينية كمندكباتيا كادابيا 

السمؼ فييا كيككف  ] ىؤالء [التي تجب متابعة ىكالء   ] األمكر [ ىينا مف االمكر

العمـ  ] أخذ [اخذ  مف متابعتيـ ] األكؿ [االكؿ  ] فاألمر [فاالمر  عكسيا مخالفة ليـ

كما كاف خبلؼ  ] يقرأكنيا [عف المشايخ العارفيف المرشديف كمف الكتب التي يقراكنيا 

 (1)العمـ بالتعمـ  ]إنما[ى اهلل عميو كسمـ انما ذلؾ فيك مخالفة ليـ قاؿ رسكؿ اهلل صم

في حاشيتو عمى مختصر البخارم قكلو صمى اهلل عميو  (2)قاؿ الشيخ محمد الشنكاني 

يتعمـ العمـ  ] اإلنساف [يككف االنساف  ] أٍف [العمـ بالتعمـ أم اف  ] إنما [كسمـ انما 

 .(3)انتيى مف غيره مف العارفيف كليس العمـ بالمطالعة في الكتب 

* يكف عف الزيي  العمـ عف شيخ مشافية ] يأخذ [مف ياخذ  (4)كقاؿ بعضيـ 

لمعمـ مف كتب * فعممو عند اىؿ العمـ  ] آخذنا [كمف يكف اخذا كالتصحيؼ في حـر 

 .كالعدـ

                                                 
1
(.1/42)ٝحُؼَٔ،حُوٍٞهزَحُؼِْرخدحُؼِْ،ًظخدحُزوخ١ٍ،(ٛل٤ق
2
كخ٤ٗشُُٚٓخٗٚ،ك٢ح٧َُٛػِٔخءًزخٍأكيح١َُٜٔ،حُ٘خكؼ٢حُ٘٘ٞح٢ٍٜٗٓ٘ٞرٖػ٢ِرٖٓلٔي(ٛٞ:

فَٗػ٠ِكخ٤ٗشحُـَٞٛس،ػ٠ِحُِوخ٢َٗٗفػ٠ِكخ٤ٗشح٤ُ٘ٔش،حُيٍٍُٝٚؿَٔس،أر٢حرٖٓوظَٜػ٠ِ

/4)حُلٜخٍّ،كَّٜ:٣٘ظَ،(ٛـ1411)ٓ٘شطٞك٢،حَُٔٔه٘ي٣شَٗفػ٠ِكخ٤ٗشحُزلغ،آىحدك٢حُؼ٠ي٣ش

(.11/41)حُٔئُل٤ٖ،ٓؼـْ،(4/475)ح٧ػ٬ّ،،(1156
3
 (.35)ُٙز٘خٕ،ر٤َٝص،حُوِْ،ىحٍكِٔس،أر٢حرٖٓوظَٜػ٠ِحُ٘٘ٞح٢ٗٓلٔيح٤ُ٘ن(كخ٤ٗش
4
حُي٣ٖحُظخٓغ،ْٗٔحُو٧ََٕٛح٬ُٓغح٠ُٞء:٣٘ظَ(ٛـ641)ح٢ُ٘ٔ٘حُٔظٞك٠ٓ٘شحُي٣ًٖٔخٍٛٞ:(هخثِٜخ

،(ٛـ714:حُٔظٞك٠)حُٔوخ١ٝٓلٔيرٖػؼٔخٕرٖرٌَأر٢رٖٓلٔيرٖحَُكٖٔػزيرٖٓلٔيحُو٤َأرٞ

 (.7/53)ر٤َٝص،–حُل٤خسٌٓظزشىحٍٍٓ٘٘ٞحص
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كالمكتفي بمجرد العقؿ  ] اإلحياء [الغزالي في االحياء  ] اإلسبلـ [كقاؿ حجة االسبلـ 

 (1)القرآف كالسنة مغركر انتيى  ] أنكار [عف انكار  ] اإللياـ [لياـ الذم ىك مجرد اال

مف قاؿ يميمني اهلل ما احتاج   ] اإلعبلـ [كقاؿ الشيخ ابف حجر في كتابو االعبلـ 

فيك مبتدع  ] كالعمماء [العمـ كالعمما  ] إلى [الى ] أحتاج [مف أمر ديني فبل احتاج 

 (2)كذاب انتيى 

مف كتب الفقو المشيكرة كمف  ] القراءة [تككف القراة  ] أٍف [اف  ا [] أيضن كالبد ايضا 

 ] األصؿ [االصؿ  ] كاألربعيف [عمـك الديف كاالربعيف  ] كإحياء [كتب السيرة كاحيا 

الغزالي ككتب الحبيب عبد اهلل بف عمكم الحداد كالنصايح اإلسبلـ [ ] لحجة االسبلـ 

السمؼ فيي التي تكرث  ] يقرأىا [مما يقراىا  كالدعكة التامة كغيرىا ] كالنصائح [

مجرد الفصاحة  ] كأما [النكر في القمب كتكرث الخشية كىك العمـ النافع كاما 

الجدؿ  [] كآلو كالببلغة مف غير ما ذكر كال سيما مع الفمسفة فيك عمـ المساف كالة 

 ]إني[الميـ اني كىك العمـ الضار الذم استعاذ منو النبي صمى اهلل عميو كسمـ بقكلو 

عنو بحفظ اهلل تعالى فالسمؼ مبعدكف  ( 3) بؾ مف عمـ ال ينفع  ] أعكذ [اعكذ 

قاؿ الحبيب عبد اهلل بف عمكم الحداد في كتابو الدعكة التامة اعمـ انو كيحذركف منو 

                                                 
1
 (.1/15(اك٤خءػِّٞحُي٣ٖ،)
2
ح٤ُٜظ٢ٔكـَرٖػ٢ِرٖٓلٔيرٖأكٔيٌٓلَ،طؼ٤ِنأ٤ٗٝشأٝكؼَأٝهٍٖٞٓح٬ٓ٩ّروٞح١غ(ح٩ػ٬ّ

ىحٍحُؼٞحى،ػٞحىٓلٔي:طلو٤ن،(ٛـ752:حُٔظٞك٠)حُؼزخّأرٞح٬ٓ٩ّ،٤ٗنحُي٣ٖٜٗخدح٧ٜٗخ١ٍ،حُٔؼي١

 (.412)ٙٛـ،1246ح٠ُٝ٧،حُطزؼش٣ٍٞٓخ،حُظوٟٞ،
3
ًَِظخدِْٓٔ،ٍٝحٙ( ًْ ٌِّ َػخءِحُ حُيُّ رَشَِٝ ْٞ حُظَّ َٝ،ٍِ لَخ ـْ ظِ ْٓ ح٫ِ ًِرَخدَُٝ ُّٞ ْٖحُظََّؼ َِِّٓ خَٗ َََٓ ِٔ ُْٖػ ِٓ ََِّٝ خَٗ َْْٓ َُ، َْ َٔ /2)٣ُْؼ

(.4544):رَهْ،(4166
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    العمـ الغركر كالفتف كاستكلى عمييـ االعراض  ] أىؿ [قد غمب عمى اىؿ  ] إنو [

كالغفمة كترككا العمؿ بالعمـ كصار العمـ عمى ألسنتيـ دكف قمكبيـ كفي  ] اإلعراض [

 .فصار العمـ بذلؾ حجة اهلل عمييـأفعاليـ [ ] دكف افعاليـ  ] أقكاليـ [اقكاليـ

كما قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ العمـ عمماف عمـ في القمب فذلؾ ىك العمـ النافع كعمـ 

كفي دعائو عميو الصبلة كالسبلـ الميـ  ( 1) في المساف كذلؾ حجة اهلل عمى ابف آدـ 

كاستعاذ صمكات اهلل كسبلمو عميو مف  ( 2) عمما نافعا  ] اسألؾ [اسئمؾ  ] إني [اني 

نافع كغير نافع  ] إلى [فتبيف بذلؾ انقساـ العمـ الى  ( 3) عمـ ال ينفع كقمب ال يخشع 

قاؿ  ] أٍف [اف  ] إلى [ع الى منتفع كغير منتف ] إلى [العمـ الى  ] أىؿ [كانقساـ اىؿ 

 ] اإلماـ[ثـ العمـ الذم يككف عند العالـ السكء ليس ىك العمـ الحقيقي كما قاؿ االماـ 

نما [مالؾ رحمة اهلل عميو ليس العمـ بكثرة الركاية كانما  العمـ نكر يقذفو اهلل تعالى  ] كا 

 ( 2) كفي كبلـ ابف مسعكد رضي اهلل عنو العمـ خشية  ( 1) في القمب 

                                                 
1
حُؼ٣ِْطِذُُٖٔظٞر٤نحرخد،حُٔئُقٓويٓش،(حُيح٢ٍٖٓٓ٘)رـحُٔؼَٝفحُيح٢ٍٓٓٔ٘يك٢حُيح٢ٍٓ(أهَؿٚ

ٍٝٝحٙ،"ػ٤ِٚٓٞهٞفٝٛٞحُلٖٔا٠ُٛل٤قآ٘خىٙ:"حُٔلونٝهخٍ،(154:)رَهْ(1/151)هللا،ُـ٤َ

:رَهْ،(5/64)حُِٛي،ك٢ِْٝٓػ٤ِٚهللا٠ِٛٗز٤٘خػًًَٖٓخ،حُِٛيًظخد،"ٜٓ٘لٚ"ك٤ٗ٢زشأر٢ٝحرٖ

ك٢حُـ١ُٞحرٖٝأٍٝىٙ،(1131:)رَهْ،(1/441)حُزَ،ػزير٫ٖٝك٠ِٚحُؼِْر٤خٕؿخٓغ(،12141)

 .(1/52)"٣ٜق٫كي٣غٌٛح:"ٝهخٍحُٞح٤ٛش،ح٧كخى٣غك٢حُٔظ٘خ٤ٛشحُؼَِ
2
هللا٣ٔؤٍإٔحَُٔءػ٣٠ِـذٓخًًَ،حُؼًِْظخد،(64:)رَهْ(1/461")ٛل٤لٚ"ك٢كزخٕحرٖأهَؿٚ(

٫ػِْٖٓح٫ٓظؼخًسح٫ٓظؼخًس،ًظخد"حٌُزَٟ"ك٢ٝحُ٘ٔخث٢ِْٓٔ،ًَٝا٣خٙهللاٍُه٘خكغحُ٘خحُؼِْٝػ٬ؿَ

هللا٠ِٛهللآٍٍٞٓ٘ٚطؼًٞٓخرخدحُيػخء،أرٞحد"ٓ٘٘ٚ"ك٢ٓخؿٚٝحرٖ،(5616:)رَهْ(5/413)٣٘لغ،

 .،(742:)رَهْ(4/63")ٟؼ٤قآ٘خىٙ:"ٌُِظخدحُٔلووٕٞٝهخٍِْٝٓ،ػ٤ِٚ
3
.(414ٙ)(طويّطو٣َـٚ
1
ِْأَرُُِٞـ١َٛٞ،ح١ُٞٔؤ(ٓٔ٘ي ِٓ َِٖػْزيُحُوَخ َٔ ْك ََّ ُٖحُ ِٖهللاَِػْزيِر ي،ر َّٔ َل ُٓ، خكِو٢ُِّ ـَ ١َُِّحُ َٛ ْٞ ـَ :حُٔظٞك٠)حُٔخ٢ٌُحُ

٠ُٝ٧،ححُطزؼشر٤َٝص،ح٢ٓ٬ٓ٩،حُـَدىح٣ٍَٓق،رُٞػ٢ِر١ٖٚحُٜـ٤َ،ٓلٔيرُٖطل٢:طلو٤ن،(ٛـ161

.(12)رَهْ،(66)ّٙ،1775
2
(.1211:)رَهْ،(1/536)ٝك٠ِٚ،حُؼِْر٤خٕ(ؿخٓغ
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 ] أخاؼ [ أخاؼما  ] أخكؼ [ اخكؼ ] إفَّ [كقاؿ سيدنا عمر رضي اهلل عنو اف

ثـ قاؿ  (2)انتيى ( 1) فاجر عميـ المساف ] األمة [ قاؿ ىذه االمة ] أك [ عميكـ اك

ما ضرب اهلل المجيد في  ] كأشنع [مف ىذا كمو كاشنع ] كأشد [رضي اهلل عنو كاشد

 ] بأخس [حيث شبييـ باخس ] األمثاؿ [ف االمثاؿكتابو العزيز لمعمماء السكء م

 التكراة[] الذيف حممكا التكرات ] قائؿ [الدكاب الحمير كالكبلب حيث يقكؿ عز مف قايؿ

] أسفارنا [ ثـ لـ يحممكىا كمثؿ الحمار يحمؿ اسفارا
  كقاؿ تعالى كاتؿ عمييـ نبا ( 3)  

قكلو فمثمو كمثؿ  ] إلى [فانسمخ منيا الى ] آياتنا [اياتنا  ] آتيناه [الذم اتيناه  ] نبأ [

كقاؿ عميو الصبلة  ( 4) تتركو يميث ] أك [تحمؿ عميو يميث اك  ] إٍف [الكمب اف 

انتيى مف  ( 1) بعدا  ] إال [كالسبلـ مف ازداد عمما كلـ يزدد ىدل لـ يزدد مف اهلل اال 

  ( 2) كتاب الدعكة التامة 

                                                 
1
آٔخػ٤َحُليحءأرٞحُؼِْ،أرٞحدػ٠ِٝأهٞحُٚػ٘ٚهللا٢ٍٟحُوطخدرٖػَٔكلٚأر٢حُٔئ٤ٖ٘ٓأ٤َٓ(ٓٔ٘ي

حُٞكخء،ىحٍهِؼـ٢،حُٔؼط٢ػزي:٤ن،طلو(ٛـ552:حُٔظٞك٠)حُيٓ٘و٢ػْحُز١َٜحُو٢ًَٗؼ٤َرٖػَٔرٖ

 (.4/441)ٛـ،1211ح٠ُٝ٧،حُطزؼشحٍُٜٔ٘ٞس،
2
ش(حُيَّػٞس َّٓ سحُظَّخ ََ ًِ ش،ٝحُظٌَّ َّٓ  (41-37)ٙحُؼخ

3
٘حُـٔؼش:چ ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک               گ     گ  گٹ ٹ چ (

4
ہ  ہ  ہ  ھ    ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ ٹ ٹ چ (

چ ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻    ﮼   ﮽  ﮳ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ﮲

٤ٙٔ-٤٘ٔح٧ػَحف:
1
ٍٞأَرُٞأهَؿٚ،(54)ٙح٩ك٤خءأكخى٣غطو٣َؾك٢حُؼَحه٢(هخٍ ُٜ ْ٘ ٘يك٢ِحُي٢ِٔ٣َٓ ْٔ َكِي٣غحُلَىُّٝٓ َٝ

َ٘خىَػ٢ِّ ْٓ ِ ِؼ٤قرِب َٟ. 
2
 (.44-41)ؼخٓش،حُٝحُظًٌَحُظخٓش(حُيػٞس
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عمـك  ] أسرار [اسرار في كتابو ( 1) دركس كقاؿ الحبيب محمد بف عبد اهلل العي

في زماننا ىذا ال  ] أحدثت [كثيرا مف العمـك التي قد احدثت  ] أفَّ [المقربيف كاعمـ اف

يحصؿ  ] إنما [منيا ال خمؽ حميد كال عمؿ صالح انما  ] ألربابيا [يحصؿ الربابيا 

الستطالة عمى الناس الذميمة مف ا ] األخبلؽ [منيا االخبلؽ  ] لئلنساف [لبلنساف 

 احدا  ] أفَّ [في نفسو اف  ] لئلنساف [بما يتخيؿ لبلنساف  ] األنفس [كخبث االنفس 

 ( 2) انتيى  ] إليو [ما صار اليو  ] إلى [ال يصؿ الى  ] أحدنا [

كقاؿ العبلمة السيد حسيف بف محمد الجسر الطرابمسي رحمو اهلل تعالى في كتابو 

الفمسفة الحديثة التي  ] األخيرة [ىذه العصكر االخيرة  الحصكف الحميدية ظيرت في

 كاعتمدكا في ذلؾ اصكال  ] أسبلفيـ [طريقة اسبلفيـ  ] أربابيا [خالؼ فييا اربابيا 

لـ تكف معيكدة قبؿ ىذا الحيف كانتشرت ىذه الفمسفة بكاسطة المطبكعات  ] أصكالن [

بو لـ تكف معيكدة في غابر كنشأت عنيا ش ] اإلسبلـ [االسبلـ  ] أىؿ [بيف اىؿ 

الضعفاء مف  ] إيماف [كصار كؿ عاقؿ يخشى عمى ايماف  ] األعكاـ [االعكاـ 

 .( 1) ىذه الشبو الجديدة انتيى  ] غكائؿ [غكايؿ 

                                                 
1
ٝحٓظوَحُٜ٘يا٠ُٓخكَػْ،(ٛـ751)ٓ٘شط٣َْك٢ُٝيحُؼ٤يٍّٝ،هللاػزير٤ٖٗنرٖهللاػزيرٖٓلٔي(ٛٞ:

حُٔوَر٤ٖ،ػِّٞأَٓحٍك٢طَؿٔظ٣ٚ٘ظَ،(ٛـ1111)ٓ٘شطٞك٢حُٔوَر٤ٖ،ػِّٞأَٓحٍا٠٣خف:ٓئُلخطٖٚٓرٜخ،

ٙٛـ،1214ّٝ،ىحٍحُلخ١ُِٝطزخػشٝحُظ٣ُٞغٝحَُ٘٘،حُطزؼشح٠ُٝ٧،ٓلٔيرٖػزيهللار٤ٖٗنحُؼ٤يٍ

(.4/421،ح٧ػ٬ّ،)(5)
2
 (.156)ٙحُؼ٤يٍّٝ،٤ٗنرٖهللاػزيرٖٓلٔيحُٔوَر٤ٖ،ػِّٞأَٓحٍ(ا٠٣خف
1
،(2-1)ٙ،ٛـ1141َٜٓ،حُظٞك٤ن،ٓطزؼشحُـَٔ،ك٤ٖٔح٤ٓ٬ٓ٩ش،حُؼوخثئُلخكظشحُل٤ٔي٣ش(حُلٜٕٞ

 ..".هزَطؼَفطٌُْٖٝحُطز٤ؼخصح٣َُخ٤ٟخصك٢أ٫ٞٛ "ًِٔشرؼيحُٔئُقٗوَٖٓٓوطضٝهي
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قد غمب عمى اىؿ  ] أنو [كحاصؿ ما ذكره الحبيب عبد اهلل بف عمكم الحداد انو 

ككذا ما قالو الحبيب محمد بف عبد اهلل آخره  ] إلى [العمـ الغركر كالفتف الى  ]أىؿ[

 ] إلى [في زماننا الى  ]أحدثت[كثيرا مف العمـك التي قد احدثت  ] إفَّ [العيدركس اف 

 ] األخيرة [آخره ككذا ما قالو السيد حسيف الجسر ظيرت في ىذه العصكر االخيرة 

رة السمؼ في جميع ذلؾ مخالفا لسي ] أفَّ [آخره اف  ] إلى [ الفمسفة الحديثة الى

كمكافقا لما في  ] كأعماليـ [العمـ كمخالفا ليـ في عمكميـ كاعماليـ  ] أخذىـ [اخذىـ 

لديف كاالستدالؿ كالمجبلت التي فييا تتبع الرخص تساىبل في ا ] الجرائد [الجرايد 

 ]أئمة[كانتقاص ايمة  [] األجانب كفييا استحساف تمدف االجانب بحديث الديف يسر 

و مف اعتمد عمى كبلميـ بالييكد كالنصارل الذيف اتخذكا احبارىـ الديف كتشبي

فالذم يعتمد عمى ما في تمؾ  ( 1) مف دكف اهلل ] أربابنا [كرىبانيـ اربابا  ]أحبارىـ[

جميسو كقرينو فيسرم ال  ] أربابيا [ كيعكؿ عمييا يجعؿ اربابيا ] الجرائد [الجرايد

بيد كما قيؿ عف المرء ال  يدنا إليو [] يو محالة خبث الطبع كفساد العقيدة منيـ ال

 ( 1) عف قرينو فكؿ قريف بالمقارف يقتدم  ] كاسأؿ [تساؿ كاسئؿ 

الفكائد بؿ  ] فرائد [كقاؿ شيخنا الحبيب عبد اهلل بف حسيف بف طاىر في رسالتو فرايد 

صرح بذلؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمؾ حيث قاؿ مثؿ الجميس السكء كمثؿ 

                                                 

1
ٖٔحُظٞرش:چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ٹ ٹ چ (

1
كَشحُؼزي،ر١َٖكش(حُوخث١ََٞٛكشرٖحُؼزي،ى٣ٞحٕ ََ ػَٔٝأرٞحُٞحث٢ِحُز١ٌَٓؼيرٖٓل٤خٕرٖحَُؼْزير١َٖ

حُؼخُؼش،:حُؼ٤ِٔش،حُطزؼشحٌُظذىحٍحُي٣ٖ،ٗخَٛٓلٔيٜٓي١:طلو٤ن،(342ّ:حُٔظٞك٠)حُـخ٢ِٛخػَحُ٘

 (.14)ّٙ،4114-ٛـ1241
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 ] أفَّ [فكما اف  ( 1) لـ يحرقؾ بشرره عمؽ بؾ مف ريحو  ] إٍف [كير اف صاحب ال

 (2) الريح يعبؽ بالثكب كال يشعر بو فكذلؾ يسرم الفساد عمى القمب كىك ال يشعر بو

الثاني مف متابعة السمؼ السككت عف  [] األمر االمر عافانا اهلل جميعا مف ذلؾ 

 12نيـ كما تقدـ مستكفيا في الفصؿ الخكض فيما جرل بيف الصحابة رضي اهلل ع

النظر فييا تسمـ مف الكعيد الذم يترتب  ] فأعد [مع الفصؿ الحادم كالعشريف فاعد 

مخالؼ لمسمؼ  ] فالخائض [بالخكض فيو فالخايض  ] يتجرأ [عمى الذم يتجرل 

 ] آميف [كناىج طريؽ الرافضة في بغض الصحابة سممنا اهلل جميعا مف ذلؾ اميف 

عف مطالعة كتب  ] اإلعراض [الثالث مف متابعة السمؼ االعراض  األمر[ ]االمر 

المكضكعة التي  ] اآلحاديث [كىي التي فييا االحاديث  ] المؤرخيف [جيمة المرخيف 

 اخترعيا الرافضة كما تقدـ مستكفيا في الفصؿ الخامس عشر فارجع البصر اليو 

 .ر مخالفة السمؼمافييا كمف خط تسمـ مف غكايؿ ] غكائؿ [ ]إليو[

الرابع مف متابعة السمؼ تعظيـ جميع الصحابة كمحبتيـ كتعظيـ  ] األمر [االمر 

السنة كالجماعة كاالقتداء بيـ كحسف الظف بيـ كالبعد كؿ  ] أىؿ [اىؿ أئمة [ ]  أيمة

 [] إلى البدع كماىـ فيو مما ذكر مف الفصؿ الثاني الى  ] أىؿ [ البعد مف اىؿ

بف  ] أحمد [ يسمؾ في شيء مف مسالكيـ فيككف عاقا لسيدنا احمد الفصؿ الثامف فبل
                                                 

1
ْلزَشِرَخدُٛل٤لٚ،ك٢كزخٕحرٖ(ٍٝحٙ ُّٜ ِش،حُ َٔ خَُ ـَ ُٔ ُْ ح ََُٝ ًْ ًَِِ ؼ٤ِ ْٔ طَل٠َطَ ْٜ ُٔ ُْ ٠َِّح َُٛ ِٚهللاَّ ََْػ٤َِْ َِّ َٓ َٝ٤ِِ ـَ ُْ َْح

خُِقَ َّٜ ٍِحُ َُْؼطَّخ ١ٌِرِخ ْٖحَُّ َُٓٚ َٔ َِٚػِِنََؿخَُ ٣ٍُِْٕلُٚ،رِ اِ َْْٝ ََُْ ََ٘٣،ُْٚ٘ حُلي٣غ،ٝأَٛ(357:)رَهْ،(4/121)ِٓ

ػِّٞاك٤خءأكخى٣غطو٣َؾ:حٗظَحَُٝح٣ش،ٌٛٙك٢حُٔيٍؿشح٧ُلخظرؼٞٗٔزشك٢حُهظِقٌُٖحُٜل٤ل٤ٖك٢

حؽ،(ٛـ1413-1123)حُِر٤ي١،(ٛـ551-545)حُٔز٠ٌحرٖ،(ٛـ614-543)حُِؼَحه٢حُي٣ٖ، ََ أر٢:حٓظِو

ُٔٞىهللاَّػزي ل يرَِٖٓ ّٔ َل  (.1/1453)ٛـ،1216ح٠ُٝ٧،حُطزؼشح٣َُخٝ،-َُِ٘٘حُؼخٛٔشىحٍحَُلّيحى،ُٓ
2
 (.421(ٓـٔٞعحُلز٤ذػزيهللارٖك٤ٖٔر١ٖخَٛرخػ١ِٞ،ٙ)
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الضبلؿ  ] أىؿ [اىؿ  ] ىؤالء [كبقية سمفو زيادة عمى معصية مشابية ىكال  (1)عيسى

عمى  ] كجرأتيـ [كجرائتيـ يتجرأ [ ] ففي الحديث مف تشبو بقـك فيك منيـ فبل يتجرل 

منو فقد تقدـ في الفصؿ الثالث ما عمى  ] األحكاـ [تفسير القرآف كاستنباط االحكاـ 

   كال يتجرل ] إليو [النظر اليو  ] فأعد [كالعقكبة فاعد  ] اإلثـ [المتجرئيف مف االثـ 

السنة كالجماعة بالتنقيص كنسبة النصب  ] أىؿ [اىؿ  ] أئمة [عمى أيمة  ] يتجرأ [

كال ينكر  ] األكلياء [ تبعا لمرافضة كال ينكر كرامات االكلياء ] إلييـ [كالجيؿ الييـ

كما  ( 2) ذلؾ تبعا لمكىابية  ؿعمى زيارة قبكرىـ كالتكسؿ بيـ كال يكفر المسمميف مف فع

                                                 
1
.(443ٙ)أكٔيرٖػ٠ٔ٤حُٜٔخؿَؿيحُؼ٤٣ِٖٞرل٠َٓٞص،ٝهيطويٓضطَؿٔظٚ(٣وٜي
2
ح حُوَحكخص ٌَٕٝ٘٣ ٝاٗٔخ ٣ٌَٜ٘ٝٗخ ٫ٝ ح٤ُٝ٧خء رٌَحٓخص ٣وُٕٞٞ أْٜٗ حُلو٤وش حٌَُحٓخص،( رخْٓ ط٘خع ُظ٢

حٖٓح٤ُِٖٔٔٔ ا٫رٞؿٞىح٣ٝ١َُٝ٘لَهّٕٞك٣ُ٢خٍسحُوزٍٞر٤ٖح٣ُِخٍسحَُٔ٘ٝػشٝحُٔٔ٘ٞػش،٣٫ٌٝلَّٕٝأكي 

هيٓل٤ْر٤ِٖٓٔخٍٕٓخُشإٔرِـ٢٘أٗٚػ٤ٌِْ،٣ول٫٠ػْ:)حُٞٛخدػزيرٖٓلٔيح٤ُ٘نٝحٗظلخءحُٔٞحٗغ،٣وٍٞ

أهِٜخ،ُْأٍٓٞح ػ٢َِّحكظَٟحَُؿَأ٣ٕؼِْٝهللاؿٜظٌْ ك٢ُِؼِْحُٔ٘ظ٤ٖٔرؼٞٝٛيهٜخهزِٜخٝأٗٚا٤ٌُْ،ِٝٛض

.رخ٢ُػ٠ِأًؼَٛخ٣ؤصُْٝ

ٝا٢ٗ..٢ٗء،ػ٤ُ٠ِٔٞحٓ٘شٓظٔخثشٖٓحُ٘خّإ:أهٍٞٝا٢ٗح٧ٍرؼش،حٌُٔحٛذًظذٓزطَا٢ٗ:هُٞٚ:كٜٔ٘خ

ٓلٔيح رٜضٖٓٝهزِٚ!ػظ٤ْرٜظخٌٕٛحٓزلخٗي:أهٍٞإٔحُٔٔخثَ،ٌٛٙػٖؿٞحر٢رخُٜخُل٤ٖ،طَٖٞٓٓأًلَّ

.حٍُِٝٝهٍٞحٌٌُدرخكظَحءهِٞرْٜ٘خرٜضكظحُٜخُل٤ٖ،٣ٝٔذ٣َْٓرٖػ٣٠ٔ٤ٔذأِْٗٚٝٓػ٤ِٚهللا٠ِٛ

.ٛل٤لشؿ٤َأٌٗلظْٜإٔٝأُػْحطزؼ٢٘،ٖٓا٫حُ٘خّؿ٤ٔغأًلَّأ٢ٗ:ًًَطْٓخٜٝٓ٘خ:)آهَٟٓٞغك٣ٝ٢وٍٞ

ػـزخ ٣ٝخ (ٓـٕ٘ٞ؟أٝػخٍفأًٝخكَأٌِْٝٓٔٛح٣وٍَٞٛػخهَ؟ػوَك٢ٌٛح٣يه٤ًَق! حَُٓخثَ،!

حُٞٛخدػزيرٖٓلٔي:طؤ٤ُق،(حُٔخىّحُـِءحُٞٛخد،ػزيرٖٓلٔيح٤ُ٘نصٓئُلخٟٖٔٓطزٞع)حُ٘و٤ٜش

ٛخُقرٖٓلٔيحُلُٞحٕ،ػزيهللارٖكُٞحٕرٖٛخُق:طلو٤ن،(ٛـ1414:حُٔظٞك٠)حُ٘ـي١حُظ٤ِٓ٢ٔ٤ٔٔخٕرٖ

(.15)ٙ،(14-11)ٙحُٔؼٞى٣ش،حُؼَر٤شحٌُِٔٔشح٣َُخٝ،ٓؼٞى،رٖٓلٔيح٩ٓخّؿخٓؼشحُؼ٤ِو٢،

)ٝحٌَُحٓخص حُؼ٤يٍّٝ: هللا ػزي رٖ ٓلٔي حُؼ٬ٓش ٣وٍٞ حٌَُحٓخص ُٟٔٞٞع أ٣ي١ػ٠ِطـ١َاٗٔخٝرخُ٘ٔزش

ٝح٤ُٜ٩ش،ُِٔٞحٛذهخرَٓلَكْٜحُٜخُلش،ح٧ػٔخ٣ٌٍٖٝٓؼَٕٝحُٖٔ٘،٬٣ُٕٓٞح٣ٌُٖٝحُِٜلخءح٧ه٤خٍ

ٛئ٫ءٗؤٕك٢حُ٘خّطل٤َّهيٛ٘خٖٝٓحُو٤ٖٔٔ،ر٤ٖمحُلَكخكْٜ،(حٌُظخدأّٝػ٘ي٣ٝٙؼزض٣٘خءٓخهللا٣ٔلٞح)

ُْٝأَْٓٛ،ػ٤ِْٜأٌَٗهي١ٝخثلش!ٝٗلٞٛخًّخ٬ُٜسحُي٣ُٖوٞحػيِٓظ٤ِٖٓؿ٤َْٝٛحٌُ٘ٞفْٜٓ٘طظَٜح٣ٌُٖ

هيحُ٘خ١ّٖٝٓخثلشحُي٣ُٖوٞحػيِٓظ٤ِٖٓؿ٤َأٍرخرٜخٍأٝحهيك٤غحٌُ٘ٞفٌٛٙأ٣َٓلِٕٔٞٓخًحػ٣٠ِيٍٝح

..هطؤٌٝٛحٌٛحُٓخٗ٘خػٞحًّْٝٛخٕ،ًٖٓخث٘خ حٌُ٘ٞفٌٛٙٓ٘ٚطظًََٜٖٓك٢ح٣٫ُٞشظويٝححػ

ٝحُظ٠ٌٜٛحُٓخٗ٘خك٢حُ٘خّأكٞحٍحُٜخُل٤ًَٖحٓخصط٘زٚحُظ٢رخُٔـ٤ّزخصٝح٩هزخٍحٌُ٘ٞكخصٌٛٙأكٔيصٝهي

حٗظـخ٫ حُٔظوي٤ٖٓحُٜخُل٤ٖأػٔخٍك٢ظَٝحُِْ٘ٝٓ،ػ٤ِٚهللا٠ٍُِٛٓٞٚٝٓ٘شطؼخ٠ُهللاًظخدػٖرٜخحُ٘خّ

ّٕك٬حُوَحكخص،رٌٜٙ ػٖطٜيٍهيحُوٞحٍمٌٛٙكبٕأٍرخرٜخ،ا٠ُطوِي٫ٝحُوٞحٍم،رٌٜٙحُٜخُقح٧مأ٣ٜخطـظَ

حُظٖك٤لًَٕٔ٘ٞحٓخص،ح٫٬٠ُص٣ٌٙٛلٔزٕٞحُٔٔخ٤ًٖحُؼٞحّٛئ٫ءػُِْٝوِش!حُ٘خّرٜخ٣ويػٕٞهزؼخءهّٞ

٣٘ؼ٫َْٕٝٝٛرٔظخرؼظْٜك٠٤ِٕٞخ،أٍرخرٜك٢
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   ال تتحقؽ متابعة السمؼ اال ] أنو [تقدـ جميع ذلؾ في الفصؿ الثامف فبالجممة انو 

دـ الخامس مف متابعة السمؼ ع ] األمر [ االمربمجانبة ىذه المناكر كميا  ] إال [

تدؿ عمى قمة العقؿ كالديف كما تقدـ في  ] ألنيا [التجرم بدعكل االجتياد النيا 

      الميـ احفظنا جميعا كانت ( 1)  الفصؿ الخامس فالسمؼ محفكظكف مف ذلؾ كمو

  .ارحـ الراحميف ] كأنت [خير حافظا كانت  ] كأنت [

الصحابة كما عميو السادس مف متابعة السمؼ الترضي عمى جميع  ] األمر [االمر 

 ]المنائر[في المناير  ( 2) كاالمصار  ( 1) العمؿ في الحرميف كحضرمكت كاالعصار 

 ] كأمَّا [استقبلال كاما  ] األئمة [كالمنابر ككذا الترضي عمى غيرىـ مف األيمة 

تبعا لمصبلة كالسبلـ عمى  ] إال [بيما ليـ اال  ] يأتكف [الصبلة كالتسميـ فبل ياتكف 

     البدع فانيـ  ] ألىؿ [صمى اهلل عميو كسمـ ىكذا عمؿ السمؼ خبلفا الىؿ  النبي

بالتسميـ عمى سيدنا عمي رضي اهلل عنو استقبلالن فيقكلكف  ] يأتكف [ياتكف  ] فإنيـ [

 السنة كالجماعة فيكره ذلؾ استقبلالن  [] أىؿ  عند اىؿ [] كأمَّا عمي عميو السبلـ كاما 

                                                                                                                                            

٣ْٚ٘ٓ٤ُٝظو٣ٌِٚخى٫ؿيح ػ٤َٔحُلظّخ٤ٖٗحُوزؼخءٛئ٫ءػ٣ٖٜيٍٝٓخح٤ُٝ٧خء،ًَحٓخصر٤ٖحُظ٤٤ٌُِٖٔٝ

ْٕا٫ٓز٤ًَُيٓؼَكشا٠ُ ٝكٖٔأكؼخُٚ،ٓيحىٖٓحُوخٍهشح٧كؼخٌٍٛٙػ٘ٚطٜيٍح١ٌُح٩ٗٔخٕكخ٣ٍؼظزَأ

إط٘ظلغُٚكظ٘زٚىه٤نػٌِْٝٛحح٧َٗحٍ،ٝكظٖح٧ه٤خًٍَحٓخصإًػ٤ِيطِظزْطٌخىكٔخ١َحثوٚٝك٤ٔيطي٣٘ٚ،

(.75-74)رخػ١ِٞ،ٙحُؼ٤ي٤ٍّٗٝنرٖهللاػزيرٖٓلٔيحُٔوَر٤ٖ،ػِّٞأَٓحٍا٠٣خف(طؼخ٠ُهللاٗخء

ٓط٤ش " رؼ٘ٞحٕ: ٍٓخُش ٗلٔٚ ٤ُِ٘نػؼٔخٕرٖػو٤َ َّٕ أ ٝحُـٞح٣شح٣٫ُٞشر٤ٖحُظلَهشك٢شٝحَُٝح٣حُيٍح٣شًٔخ

ٝح٫ٓظيٍحؽ"،ٝهيًًَطٜخٟٖٔٓئُلخطٚ.حٌَُحٓشر٣ٖ٤لَمُٔخح٫ٓظوَحؽ٣َ١ٝن
1
أكٌخّك٢حُو٬ٛش:٣٘ظَح٧ٍرؼش،حٌُٔحٛذأَٛر٤ٖه٬ك٤شحؿظٜخى٣شٓٔؤُشروخثٚأٝح٫ؿظٜخىطٞهق(ٓٔؤُش

(.45)ٙ،ريٕٝٓؼِٞٓخص،حُ٘لٞىٗخ٣قرٖػ٢ِ:اػيحىٝحُظو٤ِي،ح٫ؿظٜخى
1
غُ ْٔ ـَ ُْ ح َٝ ( حُوطغ، رِٜٔس ك٢حُ٘ٔوشرخَُٞٛ،ٝحُٜل٤قأٜٗخ أٍٝىٛخ َ (ٝح٧ػٜخٍ: ُٜ ٝأَْػٜخٍ(،ُٔخٕأَْػ

(.2/354حُؼَد،)
2
 (.473(ٝح٧ٜٓخٍ:أٍٝىٛخك٢حُ٘ٔوشرخَُٞٛ،ٝحُٜل٤قأٜٗخرخُوطغ،حٗظَ:ٓوظخٍحُٜلخف،ٙ)
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 [] كأمَّا كاما  ] األذكار [النككم رحمو اهلل في كتابو االذكار  ] اإلماـ [قاؿ االماـ 

ال يصمي عمييـ ابتداء فبل يقاؿ  ] أنو [فالجميكر عمى انو  ] األنبياء [غير االنبياء 

 ]أصحابنا[بكر صمى اهلل عميو كسمـ كاختمؼ في ىذا المنع فقاؿ اصحابنا  ] أبك [ابك 

 []أىؿشعار اىؿ ] ألنو [  كىة كراىة تنزيو النومكر  ] أكثرىـ [ ىك حراـ كقاؿ اكثرىـ

  .البدع كقد نيينا عف شعارىـ

ىك في  ] أصحابنا [مف اصحابنا  ( 1) السبلـ فقاؿ الشيخ الجكيني  ] كأمَّا [كاما 

 ] األنبياء [كال يفرد بو غير االنبياء  ] الغائب [معنى الصبلة فبل يستعمؿ في الغايب 

  ] كاألمكات [كاالمكات  ] األحياء [ االحياءكسكاء في ىذا  فبل يقاؿ عمي عميو السبلـ

عميكـ كىذا مجمع عميو  ] أك [الحاضر فيخاطب بو فيقاؿ سبلـ عميؾ اك ] كأمَّا [كاما 

 ( 1) ممخصا  ] األذكار [انتيى مف كتاب االذكار 

  إال [] كتكره عمى غير نبي كممؾ اال  ] اإلرشاد [في االرشاد  ( 2) كقاؿ ابف المقرم 

 
                                                 

1
ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ،حُٔؼخ٢ُأرٞحُي٣ٖ،٤ٟخءحُـ٣،٢٘٣ٞٞٓقرٖهللاػزير٣ٖٞٓقرٖهللاػزيرٖيحُِٔػزي(ٛٞ:

ػًًَْٙ،ك٘خعػْٜ٘ٝىحكغح٧ٗخػَسأكخىح٬ٌُّػِْك٢حُظٜخ٤ٗقٛخكذحُل٤َٖٓ،ربٓخّحُِٔوذحُ٘خكؼ٢،

حُزَٛخٕ،:ٜٓ٘لخطٖٚٓ،(ٛـ217)ٓ٘شُٝيحُل٤َٖٓربٓخّك٢ٔٔحُؼ٤َ٘ٓ٘٘٣ِْٖأٍرغرٜخكـخٌٍٝٓشا٠ُهَؽ

،(16/415)حُ٘ز٬ء،أػ٤ّٓ٬َ:٣٘ظَ،(ٛـ256)ٓ٘شطٞك٢ح٤ٓ٬ٓ٩ش،ح٧ًٍخٕك٢حُ٘ظخ٤ٓشحُؼو٤يسح٩ٍٗخى،

 (.2/141)ح٧ػ٬ّ،،(1/136)حٌُٛذ،ٌٍٗحص،(1/427)ُِٔز٢ٌ،حُ٘خكؼ٤ش١زوخص
1
ح٤َُِك٢حُٔٔظلزشٝح٧ًًخٍحُيػٞحصطِو٢ٚ٤كح٧ه٤خٍٝٗؼخٍح٧رَحٍك٤ِش»أٝح٣ُٝٞ٘ش(ح٧ًًخٍ

حرٖىحٍٓٔظٞ،حُي٣ٖٓل٢٤:طلو٤ن،(ٛـ454:حُٔظٞك٠)ح١َُٝٞ٘ٗفر٣ٖل٠٤حُي٣ٖٓل٣ًَُ٢٤خٝحُٜ٘خٍ،أرٞ

 (.411-417)ٛـ،1211حُؼخ٤ٗش،حُطزؼشر٤َٝص،ىٓ٘ن،ًؼ٤َ،
2
حُ٘خ١ٍٝحُ٘لي١ٍػط٤ٚرٖػ٠ِرٖح٤ْٛارَرٖحُٔوَةػزيهللارٖرٌَأر٢رٖآٔخػ٤َ(حُٔوَةٝٛٞ

ٛـ(532ُٝيٓ٘ش)ٓلٔي،أرٞحُي٣َٖٗفحُٔوَة،رخرٖحُٔؼَٝفح١ٞٓ٧حُ٘خكؼ٢حُل٢٘٤ٔح٤ُٔخ٢ٗحَُ٘ؿ٢

ح٣َُ٘ؼش،َٜٗا٠ُح٣ٌٍُؼشح٧ٝٛخّ،ٖٓحَُُٝٝٔخك٢ح٩ُٜخّحُلخ١ٝ،ٓٔخُيك٢حُـخ١ٝحٍٗخى:ًظخدُٚ

،(1/222)حُٞػخس،(،٣٘ظَ:رـ٤شٛـ 837حُزي٣ؼ٤ش،طٞك٢ٓ٘ش)حٌُخك٤شَٗفك٢ح٧ُل٤شط٤٘ٔشحُـَٔ،ٗظخثؾ

(.4/444)حُٔئُل٤ٖ،ٓؼـْ
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  .( 2( )  1) تبعا انتيى 

الحؽ كالتشكر  ] إلى [السابع مف متابعة السمؼ كجكب الرجكع الى  ] األمر [االمر

قمبؾ  ] يمتم  [لمف دؿ عميو فانظر ما في الفصؿ الثامف عشر كاعمؿ بما فيو يمتمي 

ياؾ [بنكر اليداية كتككف مف المؤمنيف الشاكريف كفقني اهلل كاياؾ  يو رضى لما ف ] كا 

 .رب العالميف

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
1
ػزير٤ُٖٝي:طلو٤نحُٔو١َ،رخرٖحُٔؼَٝفهللاػزيرٌَأر٢رٖآٔخػ٤َحُلخ١ٝ،ٓٔخُيا٠ُحُـخ١ٝ(اٍٗخى

(.141-144)ٙٛـ،٠ُ1212،ح٧ٝحُطزؼشحُٜٔ٘خؽ،ر٤َٝص،ىحٍحَُر٤ؼ٢،حَُكٖٔ
2
َ َّٜ ح٧ٗخّه٤َٓلٔيػ٠ِح٬ُٜسك٠َك٢ح٧كٜخّؿ٬ء"ًظخرٚك٢هللاٍكٔٚحُـ٣ُٞشه٤ْحرٖحُٔٔؤُشٌٛٙ(ك

ٛـ،1215حُؼخ٤ٗش،حُطزؼشح٣ٌُٞض،حُؼَٝرش،ىحٍح٧ٍٗخإ١ٝ،حُوخىٍػزي-ح٧ٍٗخإ١ٝٗؼ٤ذ:طلو٤ن"

ٙ(235.)
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 :الثالث المطمب

 .واالعتذار االعتراف

 الفصؿ الخامس كالعشركف في االعتراؼ كاالعتذار

يقبؿ عذرم  ] أٍف [اف  ] اإلخكاف [اطمب ممف اطمع عمى ىذه الرسالة مف االخكاف 

كؼ مع خ ] األكؿ [كىك الكجكب المذككر في الفصؿ االكؿ  ] تأليفيا [عمى تاليفيا 

 الكعيد الشديد عمى السككت عنو 

ا [كاطمب منو ايضا   اك  ] ألفاظيا [لحنا في الفاظيا  ] رأل [رال  ] إذا [اذا  ] أيضن

يسبؿ الستر  ] أٍف [ركة في عباراتيا لقمة معرفتي بالعمـك العربية كآالتيا اف ] أك [

باب كال يخفى يقنع بالمباب المستطاب كيرمي القشر كراء ال ] كأٍف [ عمى ذلؾ كاف

كعيف الرضى  ] القائؿ [مع قكؿ القايؿ ( 1) عميو خبر المؤمف يقبؿ المعاذير الحديث

 (2) عف كؿ عيب كميمة الخ

غمطا في  ] أك [خطأ في الحكـ اك  ] رأل [رال  ] إذا [اذا  ] أنو [انو  ] إال [اال 

بنص صريح  ينبيني عمى ذلؾ ] أٍف [منو اف  ] أطمب [اطمب  ] فإني [ النقؿ فاني

 [] بأف السنة كالجماعة باف  ] أىؿ [المعتبريف مف اىؿ  ] األئمة [مف كبلـ االيمة 

                                                 
1
حٓزؼ٧ٖ٤ه٤يحُظْٔ)حُٔؼ٠ٌ٘ٛحٖٓه٣َزخحُِلعٝؿخء(ُْأؿيٙرٌٜح  ٍ ٖٓحٌُؼ٤َأُٔ٘شػ٠ِطوخٍك٤غ(ػٌ

رٖحُل٤ٖٔرٖػ٢ِرٖٓلٔيرُٖـؼلَٓوُٞش٢ٛرَِْٝٓ،ػ٤ِٚهللا٠ِٛهللآٍٍٞػٖكي٣ؼخ٤ُٝٔضـحُ٘خّ

 (.6122:)رَهْ،(4/141)ح٣٩ٔخٕ،ٗؼذك٢حُز٤ٜو٢ح٩ٓخ١ّخُذ٢ٍٟهللاػْٜ٘،ًًَٛخأر٢رٖػ٢ِ
2
ح٩ٓخّْٜٓ٘حُ٘ؼَحءًٖٓؼ٤َحهظزٔٚٝهيؿؼلَ،رٖهللاػزيرٖٓؼخ٣ٝشرٖهللاػزيا٠ُٓ٘ٔٞدحُز٤ض(ٌٛح

حُطزؼشر٤َٝص،حُؼ٤ِٔش،حٌُظذىحٍُِـخكع،حُل٤ٞحًٕظخدك٢حُز٤ض٣٘ظَُٚ،ه٤ٜيسك٢هللاٍكٔٚحُ٘خكؼ٢

ُٖ:حُز٤ضٝٗٚ(71)ريٕٝٓؼِٞٓخص،ٙٓؼخ٣ٝش،رٖهللاػزي٣ٞحٕى،(1/414)ٛـ،1242حُؼخ٤ٗش، َػ٤ َٝ

َِٟخ ََِّػٖحُ ٤َِِش َػ٤ذ،ًُ ًَ...َّٖ ٌِ َُ ََٖٝ ُٔو٢َِػ٤ ٣ِٝخ.طُزي١حُ ٔخ َٔ  حُ
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خبلؼ ما يقكلو فبلف  ] فإنو [كمانقمتو مف قكؿ فبلف فانو  ] أك [يقكؿ كما ذكرتو اك 

 ] أقكل [اقكل  ] أك [اك  ] أصح [كاف ما نقمتو اصح  ] فإف [في كتابو الفبلني فاف 

الحؽ  ] أقبؿ [شاء اهلل تعالى اقبؿ  [] إٍف عند ذلؾ اف  ] فإني [اني مما نقمتو ف

ياىـ [  مف يدلني عميو جعمني اهلل كاياىـ] كأشكر [ كاشكر  ] إليو [كارجع اليو  مف ] كا 

     المتعاكنيف عمى البر كالتقكل المتكاصيف بالحؽ كالصبر المتحابيف في اهلل اميف 

 .] آميف [الميـ اميف ] آميف [
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 :الرابع المطمب

 .الكتاب خاتمة

 الخاتمة

التحابب كالتراحـ الذىيف يحبيما اهلل كرسكلو  [] إلى نسأؿ اهلل تعالى حسنيا تدعكا الى 

 ] اإلخكاف [مف االخكاف  ] أطمب [اطمب بيما كىك اني ] أني [  ] كيأمراف [كيامراف 

خبلصيا [لي بحسف المقاصد كاخبلصيا  ] الدعاء [الدعا   ذه الرسالة كبساير بي ] كا 

كبحسف الخاتمة عند خكاتيميا كبالمغفرة مف اهلل  ] األعماؿ [االعماؿ  ] كبسائر [

 ] إليو [اليو  ( 1) تعالى كاالنابة 

شاء اهلل تعالى داع ليـ بذلؾ كتككف ىذه الرسالة معينة  ] إٍف [اف  ] إني [كما اني 

رضى الرب  ] إلى [كسائقة ليـ الى كالميالؾ  ( 2) ليـ عمى ذلؾ كدافعة عنيـ البكابؽ 

      المالؾ آميف الميـ اجعمنا ىاديف ميتديف غير ضاليف كال مضميف برحمتؾ يا ارحـ

 الراحميف آميف كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو اجمعيف  ] أرحـ [

 .كالحمد هلل رب العالميف ] أجمعيف [

 
 

                                                 
1
 (.1/553(ٝح٩ٗخرش:ك٢حُ٘ٔوشرِٜٔسحَُٞٛ،ٝحُٜٞحدرِٜٔسحُوطغ،حٗظَ:ُٔخٕحُؼَد،)
2
٤َِٛشُ،:ٝحُزخثِوَشُ)شرخ٤ُخء،ٝحُٜٞحدرخُِٜٔ،(حُزٞحثن:ك٢حُ٘ٔو /1)حُٔل٢٤،حُوخّٓٞ(رَٞحثِنُ:ٝؿٔؼٜخحُيح

647.)
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 الخاتمة ) النتائج والتوصيات (

راسة التي قادتني إلى دراسة كتحقيؽ كتاب ) إعانة المسترشديف عمى اجتناب كبعد الد

 البدع في الديف( لمشيخ عثماف بف عقيؿ بف يحيى، تكصمت بحمد اهلل إلى اآلتي:

 أواًل: النتائج:

  عاش الشيخ عثماف في عصر بدأت فيو عكامؿ السقكط كاالنحدار كضعؼ الدكلة

 ثار سيئة عمى جميع مجاالت الحياة األخرل..اإلسبلمية العثمانية مما كاف لو آ

  العممية في كثرة لمشيخ مكانة عممية مرمكقة في عصره، كقد تركزت جيكده

بعض التجاكزات السياسية كاألخطاء االجتماعية التي جعمتو  ، كلومؤلفاتو كرسائمو

 عرضة لمنقد مف قبؿ بعض عمماء أىؿ السنة كالجماعة في عصره.

  عف منيج أىؿ السنة كالجماعة في باب الصحابة  -اهلل رحمو  -دافع الشيخ

ا كبيرنا في زمف بدأت فيو بذكر التشيع تنتشر في تمؾ الحقبة بيف أكساط  دفاعن

 قكمو.

  تعرض كتابو لمرد مف قبؿ بعض المتشيعة الحضارمة، إال أنو ظؿ مدافعنا عف

 منيجو كثابتنا عميو، كباذالن ليـ التكجيو كالنصيحة.

   كبير في تثبيت عقيدة أىؿ السنة كالجماعة في الصحابة الكراـ بيف  لكتابو أثره

أكساط الحضارمة في ذلؾ العصر؛ نظرنا لندرة المؤلفات الحضرمية التي تبيف 

 كمفارقتيـ ألىؿ السنة في ىذه المسألة. الرافضةشذكذ 
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  حرص المؤلؼ عمى تنبيو قكمو المنتميف إلى أىؿ البيت مف االلتقاء مع

بيانو لفكرىـ المنحرؼ كتطاكليـ عمى الصحابة الكراـ رضي اهلل الركافض، ك 

 عنيـ.

 ثانًيا: التوصيات:

 إبراز ىذا الكتاب كنشره بيف أكساط أكصي أىؿ الخير كالمحسنيف في حضرمكت ب

الحضارمة، كخاصة العمكييف منيـ، بسبب الحممة الشرسة التي يقـك بيا الشيعة 

أىؿ البيت مف الحضارمة كأىؿ اليمف  في عصرنا الحاضر لجمب المنتسبيف إلى

 إلى فكرىـ كمنيجيـ.

 مف منيج في تمؾ الجيات بمؤلفات عممائيـ الداعية إلى التحذير  أذكٍّر أىؿ العمـ

التنقيب عف الكتب السنية التي أيلٍّفت في الرد عمى أىؿ ، ك الشيعة كتبييف معتقداتيـ

 البدع، كاالىتماـ بتحقيقيا كنشرىا.

 التركيز عمى ذكر أكجو االفتراؽ كأتباع الجماعات اإلسبلمية ب أكصي طبلب العمـ

كالمخالفة بيف المنيج الصكفي كالشيعي في ىذا العصر، بدالن مف التركيز عمى 

 .الخطاب الدعكم لبعض الدعاةو كااللتقاء، كما ىك حاصؿ ذكر أكجو الشبى 

  ىؿ أيضـ جميع تنسيقي نشاء مركز إل بالسعي في اليمف أكصي أىؿ السنة

لرصد الحمبلت الشيعية  –رضكاف اهلل عمييـ  –السنة المحبيف لمصحابة الكراـ 

 .ببلدىـعمى أىؿ السنة في 
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 الوالحق:

 مخطوطصور من ال
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  الفيارسالفيارس

 فيرس اآليات القرآنية. أواًل:

 فيرس األحاديث واآلثار. ثانًيا:

 فيرس  األعّلم المترجم ليم. ثالثًا:

 األماكن والقبائل. فيرس  رابًعا: 

 فيرس  الحدود والمصطمحات.خامًسا: 

 فيرس المصادر والمراجع. سادًسا: 

 فيرس الموضوعدددات.سابًعا: 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

254 



  فهرس اآليات القرآنية فهرس اآليات القرآنية أوالً: أوالً: 

 الصفحة الرقم اآلية
 سورة البقرة

206ٕٓ چچ  ڇ  ڇ  چ 

      جئ  حئ  مئ  ىئ      یىئ     ىئ  ىئ          ی  ی  ی  ېئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ 

 چيئ     
134

157،

222

123ٖٗٔ چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ 

ې  ې  ې         ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ 

 چۇئ      
ٔٙٔ171

ڱ    ڱڱ  ڱ  ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ چ

 چ ں
ٕٓٙ207

٨ٕ110ٕ چىئ  ی  ىئېئ   ىئچ 

ٍٓٞسآٍػَٔحٕ

7206 چڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  چ 

7206 چڱ  ں    ڱچ 

7147 چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  چ 

﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽     ﮸﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮲ۓ  ۓچ 

 چ﮾
7

146،

205

880 چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  چ 
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215ٗٔ چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ 

232ٖٔ َّ چڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ چ 

93ٙٓٔ چۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈچ 

122ٓٔٔ چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 

ٍٓٞسحُ٘ٔخء

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  چ 

 چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
14178

95190 (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)

83 چڱ  ڱ  ں  ں چ
104،

105

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  چ 

 چڭ ۇ  چٺ  ٺ  ٺ
114176

ٍٓٞسحُٔخثيس

٥206ٗ چ ائۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ   چ

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ 

﯀     ﮿﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮸ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷

 چ﯁      

٘ٗ126

ٍٓٞسح٧ٗؼخّ

جئ  حئ  مئ  ىئ          يئ      جب  حب  خب  مب    ىب  يب  چ 

 چجت  حت 
110

210،2

12
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11695 چۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ 

ٍٓٞسح٧ػَحف

٥ٙٔ   چے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ھ  چ 
222،

234

٤٘238ٔ چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

ٍٓٞسح٧ٗلخٍ

124ٗٙ چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   چ 

ٍٓٞسحُظٞرش

شَكَوَخطُِِٞحچ َّٔ َِأ٣َِ ْل ٌُ ُْ 92ٕٔ چ ح

240ٖٔ چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ 

67212 چڭ  ڭ  ڭچ 

پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پچ 

 چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
100

124،

146

12295 چەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ 

ٍٓٞس٣ْٞٗ

٤ٔ112 چٿ   ٹ  چ 

ٍٓٞسٛٞى

147ٖٗ چۓ  ڭ       ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ          ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ 

ٍٓٞسحُلـَ

٤159ٗ چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   چ 

ءٍٓٞسح٩َٓح
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ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ 

 چ ٺ  ٺ  ٿ
18217

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ 

 چ ڦ  ڦ
19215

ٍٓٞسحٌُٜق

116٘ٙ چڎ  ڈ  ڈ  ژ    چ 

ٍٓٞس٣َْٓ

216ٖٙ چی  ی      ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ         يئ  چ 

ٍٓٞسحُ٘ؼَحء

90216 چڃ  ڃ     چچ 

136 چحت  خت  مت  ىت  يت  جث   مث  ىث  يث    چ
208،

210

ٍٓٞسحُوٜٚ

ۈئ    ۆئې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئچ 

 چ ۈئ
٨ٖ216

ٍٓٞسكِٜض

26 چ ھ  ے  ے           ۓ  ۓ  ﮲  ﮳       ﮴  ﮵    ﮶   ﮷   چ
207،

208

ٍٓٞسحُِهَف

٨205٘   چ ەئ  ەئ  وئ    وئ  ائې  ې  ى  ى     ائچ 

ٍٓٞسحٍُٟ٘ٞ

20215 چگ  ڳ              ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                 ڱ  ڱچ 
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ٍٓٞسحُلظق

٨124ٔ چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    چ

29125 چ   ڀٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻچ 

ٍٓٞسحُلـَحص

٥198 (ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ 

ٍٓٞسحَُكٖٔ

99ٓٔ چ ڱ  ڱ  ڱ   چ 

 سورة النجم                 

–ٖ چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ 

ٗ
177

ٍٓٞسحُلَ٘

7177 چۀ   ۀ    ہ  ہچ 

8125 چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   چ 

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  چ 
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  كاآلثاركاآلثار  النبكيةالنبكية  فيرس األحاديثفيرس األحاديثثانينا: ثانينا: 

 الصفحة طرؼ الحديث أك األثر ـ
 206 أبغض الخمؽ إلى اهلل تعالى األلد الخصـ  1
 169 لعاف أبغض الناس إلى اهلل كؿ طعاف  2
 191 أبك بكر أرؽ أمتي كأرحميا  3
 189، 152 احفظكني في أصحابي كأصيارم  4
 206 إذا أراد بعبد خيرنا فتح عميو باب العمؿ  5
 228 إذا حدث في أمتي البدع كشتـ أصحابي  6

، 152، 136 إذا ذكر أصحابي فأمسككا  7
157 ،164 

 192 أرحـ أمتي بأمتي أبك بكر  8
 152، 130 ييـ اقتديتـ اىديتـأصحابي كالنجكـ بأ  9
فَّ في الجسد مضغة  10  211 أال كا 
 138 أمر اهلل باالستغفار ألصحاب محمد  11
 162 أمرتـ باالستغفار ألصحاب محمد  12
 211 إفَّ أبعد الخمؽ مف اهلل تعالى القمب القاسي  13
 160 يفإفَّ ابني ىذا سيد كسيصمح اهلل تعالى بو ب  14
 238 خاؼ عميكـ أك قاؿ ىذه األمة فاجرأإفَّ أخكؼ ما   15
 162 إفَّ الحاكـ إذا اجتيد فأصاب فمو  16
 173 إفَّ العبد إذا لعف شيئنا صعدت المعنة  17
 130 إفَّ اهلل اختار أصحابي عمى العالميف  18
 158 إفَّ اهلل عز كجؿ اختارني كاختار لي أصحابي  19
 206 لعمؿ كسيأتي إنكـ في زمف أليمتـ فيو ا  20
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 الصفحة طرؼ الحديث أك األثر ـ
 235 إنما العمـ بالتعمـ  21
 193 إنو صحب النبي صمى اهلل عميو كسمـ  22
 169 أكصني فقاؿ أكصيؾ أف ال تككف لعاننا  23
 208 أيما عبد أتتو مكعظة في دينو  24
 165 بؿ عشرة أجكر  25
 206 ميـ الجدؿبمغني أفَّ اهلل عز كجؿ إذا أراد بقـك شرنا ألز   26
 219 التائب مف الذنب كمف ال ذنب لو  27
 93 تبيض كجكه أىؿ السنة كالجماعة، كتسكد كجكه أىؿ البدعة  28
مَّـى ىىًذًه اآليىةى   29 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  206 تىبلى رىسيكؿي المًَّو صى
 162 تمؾ دماء طير اهلل يدم منيا فبل  30
 246 التمس ألخيؾ سبعيف عذرنا  31
 116 ثبلثة ال يستخؼ بيـ إال منافؽ  32
 192 جاء جبريؿ إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ يامحمد  33
 209 حفت الجنة بالمكاره  34
 217 حفت النار بالشيكات  35
 194 دعا لمعاكية فقاؿ الميـ عممو الكتاب كالحساب  36
 224 الديف النصيحة قمنا لمف قاؿ هلل  37
 142 رأيت ما يمقى أمتي بعدم كسفؾ بعضيـ دـ بعض  38
 168 سباب المؤمف فسكؽ   39
 163 ستككف بيف أصحابي فتنة  40
 198 سئؿ عف أىؿ الجمؿ كصفيف أمشرككف ىـ؟  41
 194 معاكية خمؼ رسكؿ اهلل صمى  42
 175 لفضؿ مف لسانوطكبى لمف أمسؾ ا  43
 157 طكبى لمف رآني كمف رأل مف رآني  44
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 الصفحة طرؼ الحديث أك األثر ـ
 237 العمـ خشية  45
 237 العمـ عمماف عمـ في القمب فذلؾ  46
 104 العمماء كرثة األنبياء  47
 138 قالت لي عائشة رضي اهلل عنيا يا ابف أختي  48
 193 قمت البف عباس إفَّ معاكية أكتر  49
 138 ب رسك ؿ اهللقيؿ لعائشة أفَّ أناسنا يتناكلكف أصحا  50
 169 قيؿ يارسكؿ اهلل ادع عمى المشركيف  51
 96 كميا في النار إال كاحدة  52
 216 الكيس مف تجافى عف دار الغركر  53
 219 الكيس مف تجافى عف دار الغركر كعمؿ لما بعد المكت  54
 97 ال تجتمع أمتي عمى ضبللة  55
 180 أمتي عمى الحؽ ظاىريفال تزاؿ طائفة مف   56
 137 ال تسبكا أحدنا مف أصحابي  57
 139 ال تسبكا أصحاب محمد فإف اهلل   58
 140 ال تسبكا أصحاب محمد فممقاـ أحدىـ  59
 141 ال تسبكا أصحابي فإنو يج  قكـ في آخر الزماف  60
 135 ال تسبكا أصحابي فمف سبيـ فعميو لعنة اهلل  61
 131 تسبكا أصحابي فك الذم بيده ال  62
 158 ال تسبكا أصحابي كمف سبيـ فعميو لعنة اهلل  63
 169 ال تسبكا األمكات فإنيـ أفضكا  64
 169 ال تسبكا األمكات فتؤذكا بو األحياء  65
 169 ال تسبكا ىؤالء فانو ال يخمص إلييـ  66
 172 اهلل كال بغضبو كال بالنارال تبلعنكا بمعنة   67
 174 ال يرمي رجؿ رجبلن بالفسؽ  68
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 الصفحة طرؼ الحديث أك األثر ـ
 172 ال ينبغي لصديؽ أٍف يككف  69
 230 اليككف المؤمف مؤمننا حتى يحب ألخيو  70
 168 المعانيف ال يككنكف شفعاء كال شيداء يكـ  71
 172 لعف اهلل السارؽ   72
 172 عمييـ الشحكـ لعف اهلل الييكد حرمت  73
 168 لعف المسمـ كقتمو  74
٫َ١ِٞ}لمَّا نزلت   75 ظَ ْٔ َ٣َٕ ُْوَخِػُيٝ َٖح َِٖٓ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ  191 {ح

 140، 130 اهلل اهلل في أصحابي  76
147 

 194 الميـ اجعمو ىادينا ميدينا    77
ا نافعنا  78  237 الميـ إني اسألؾ عممن
 236 ي أعكذ بؾ مف عمـ ال ينفعالميـ إن  79
نما العمـ نكر  80  237 ليس العمـ بكثرة الركاية كا 
 168 ليس المؤمف بالسباب كال المعاف  81
 206 ما أكتي قـك المنطؽ إال منعكا العمؿ  82
 205 ما ضؿ قـك بعد ىدل كانكا عميو إال  83
 241 كيرمثؿ الجميس السكء كمثؿ صاحب ال  84
 114 مف آذل لي كلينا  85
 238 مف ازداد عمما كلـ يزدد ىدل لـ يزدد  86
 242 مف تشبو بقـك فيك منيـ  87
 184 مف حدثكـ بحديث داكد  88
 174 مف حسف إسبلـ المرء تركو ماال يعنيو  89
 141 مف شتـ أحدنا مف أصحاب النبي  90
 176 كاف يؤمف باهلل كاليكـ اآلخر فميقؿ خيرنا مف  91
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 الصفحة طرؼ الحديث أك األثر ـ
 179 مف كذب عمي متعمدنا   92
 246 المؤمف يقبؿ المعاذير  93
 206 ىـ أىؿ الجدؿ الذيف عناىـ اهلل  94
ياكـ كما شجر بيف أصحابي  95  157 كا 
 209 حامؿ فقو إلى مف ىك أفقو منوكرب   96
 175 كىؿ ييكب الناس في النار عمى مناخرىـ  97
 206 يككف في آخر الزماف قـك يغمؽ عمييـ باب العمؿ  98
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  فيرس  األعبلـ المترجـ ليـفيرس  األعبلـ المترجـ ليـثالثنا: ثالثنا: 

 

 الصفحة اسـ العمػػػػػػػـ ـ
 121 ابف خطؿ    1
 111 أبك بكر محمد بف عمي بف محمد بف عربي الحاتمي    2
 76 أبكبكر بف عبد الرحمف بف محمد بف شياب العمكم    3
 191 أبي بف كعب   4
 46 أحمد الدمياطي المكي   5
 112 أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف القرافي   6
 75 بؿ بف ىبلؿ الذىمي الشيبانيأحمد بف حن   7
 84 أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ، ابف تيمية   8
 233 أحمد بف عمكم بف محمد باحسف جمؿ الميؿ  9
 185 أحمد بف عمي بف محمد بف محمد العسقبلني  10
 231 أحمد بف عيسى بف محمد الممقب بالمياجر  11
 184 مد بف إبراىيـ الثعمبيأحمد بف مح  12
 121 أحمد بف محمد بف أبي بكر القسطبلني  13
 60 أحمد بف محمد بف عمٌي بف حجر الييتمي  14
 143 أحمد بف محمد بف يكنس القشاشي  15
 45 أحمد زيني دحبلف  16
 103 إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد بف إبراىيـ التَّميميي   17
 20 إسحاؽ بف عقيؿ بف عمر بف عقيؿ بف يحيى  18
 244 إسماعيؿ بف أبي بكر بف عبداهلل المقرئ  19
 157 أنس بف مالؾ  20
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 الصفحة اسـ العمػػػػػػػـ ـ
 191 ثابت بف قيس  21
 139 جابر بف عبد اهلل األنصارم  22
 193 جرير بف عبد اهلل البجمي  23
 174 جندب بف جنادة، أبك ذر   24
 191 الحارث بف محمد بف أبي أسامة داىر التميمي  25
 47  سف بف صالح بف عيدركس البحر الجفرم ح  26
 76 حسف بف عمكم بف شياب آؿ باعمكم  27
 159 الحسف بف عمي بف أبي طالب  28
 183 الحسيف بف عمي بف أبي طالب  29
 49 حسيف بف محمد بف مصطفى اٍلجٍسر  30
 191 حنظمة بف الربيع بف صيفي األسيدم  31
 191 خالد بف سعيد بف العاص  32
 103 داكد بف عمي بف خمؼ األصبياني   33
 151 الزبير بف العكاـ  34
 106 زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا السنيكي  35
 190 زيد بف ثابت  36
 48  سالـ بف عبد اهلل بف سعد بف سمير الحضرمي  37
 36 سالـ بف محمد بف سالـ بف حميد الكندم  38
 41 سعكد بف عبد العزيز بف محمد بف سعكد  39
 102 سفياف بف عيينة  40
 102 سفياف بف مسركؽ الثكرم   41
 32 السمطاف عبد الحميد خاف الثاني  42
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 الصفحة اسـ العمػػػػػػػـ ـ
 147 سميماف بف أحمد بف أيكب الطبراني  43
 173 سميماف بف األشعث بف إسحاؽ السجستاني  44
 87 سميماف بف عمر بف منصكر العجيمي  45
 191 حسنة شرحبيؿ بف  46
 54 شيخ بف أحمد بف عبد اهلل بف شيخ بافقيو  47
 108 طاىر بف حسيف بف طاىر باعمكم   48
 151 طمحة بف عبيد اهلل بف عثماف    49
 190 عامر بف فييرة  50
 138 عائشة بنت أبي بكر الصديؽ  51
 185 عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد السيكطي  52
 114 د الرحمف بف صخر الدكسي، أبك ىريرة رضي اهلل عنوعب  53
 98 عػبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد بمفقيو  54
 36 عبد الرحمف بف عبيد اهلل السقاؼ   55
 102 عبد الرحمف بف عمرك األكزاعي  56
 197 عبد الرحمف بف محمد المأمكف المتكلي   57
 48  عبد الرحمف بف محمد بف حسيف المشيكر  58
 140 حمف بف ميدم بف حساف العنبرمالر عبد   59
 185 عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف العراقي  60
 156 عبد القادر بف أبي صالح الجيمي  61
 190 عبد اهلل بف األرقـ  62
 229 عبد اهلل بف الحسيف الساحمي  63
بىٍير ٍبف العكاـعبد اهلل   64  193 ٍبف الزي
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 الصفحة اسـ العمػػػػػػػـ ـ
 190 عبد اهلل بف المسكر  65
 48 عبد اهلل بف حسيف بمفقيو  66
 44  عبد اهلل بف حسيف بف طاىر العمكم  67
 138 عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب  68
 139 عبد اهلل بف عثماف بف عامر، أبك بكر الصديؽ رضي اهلل عنو  69
 75 عبد اهلل بف عمكم بف محمد الحداد  70
 47 عبد اهلل بف عمر بف أبي بكر بف عمر بف طو بف يحيى  71
 140 عبد اهلل بف عمر بف الخطاب القرشي  72
 21 عبد اهلل بف محسف بف أحمد بف عمي بف أبي طكيرؽ  73
 173 عبد اهلل بف مسعكد  74
ٍنـ المزني  75  147 عبد اهلل بف مغفؿ بف عبد غى
ٍيمىعيعبد اهلل ب  76  185 ف يكسؼ بف محمد الزَّ
 244 عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني  77
 114 عبد الممؾ بف عمى بف أبى المنى البابى  78
 98 عبد الكىاب بف أحمد بف عمي الشعراني  79
 85 عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي السبكي  80
 127 عبيد اهلل بف عبد الكريـ القرشي  81
 112 رحمف بف مكسى الكردمعثماف بف عبد ال  82
 141 عثماف بف عفاف  83
 138 عركه بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدم  84
 70 عمكم بف أحمد بف حسف الحداد  85
 48  عمكم بف سقاؼ بف محمد الجفرم  86
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 الصفحة اسـ العمػػػػػػػـ ـ
 37  ر الحدادعمكم بف طاىر بف عبد اهلل اليدا  87
 107 عمي بف أبي بكر السكراف بف عبد الرحمف السقاؼ  88
 150 عمٌي بف أبي طالب  89
 36 عمي بف أحمد باصبريف النكحي السيباني  90
 185 عمي بف أحمد بف محٌمد الكاحدم النيسابكرم  91
 115 عمي بف الحسف بف ىبة اهلل بف الحسيف، أبك القاسـ بف عساكر  92
 86 عمي، أبك الحسف الحسيني الكنائي عمي بف عبد البر بف  93
 233 عمي بف عبد اهلل بف أحمد الحسني الشافعي  94
 107 عمي بف عبد اهلل بف عبد الرحمف السقاؼ  95
 210 عمي بف عمر بف قاضي  96
 171 عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي  97
 34 عمي محمد محمد الصبلبي  98
 139 عمر بف الخطاب  99
 228 الحاج المحجكب المساكني عمر بف القاسـ بف  100
 46 عمر بف عبد اهلل الجفرم المدني  101
 151 عمرك بف العاص  102
اًرٌم، أبك الدرداء  103 ٍيًمر بف زيد بف قيس اأٍلٍنصى  172 عيكى
 135 عياض بف مكسى بف عياض  104
 22 غالب بف محسف بف أحمد بف محمد الكثيرم  105
 82 كرستياف سنكؾ ىرخركنيو  106
 103 عبد الرٍَّحمىف الفيمي المٍَّيث بف سعد بف  107
 75 مالؾ بف أنس بف مالؾ  108
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 الصفحة اسـ العمػػػػػػػـ ـ
 47 محسف بف عمكم بف سقاؼ بف محمد السقاؼ  109
 47 محمد العزب الدمياطي  110
 98 محمد بف أبي بكر الشمي باعمكم  111
 111 محمد بف أحمد بف جعفر الحبشي  112
 184 محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي  113
 49 عىبَّاس بف شىاًفع بف السَّاًئب الشافعيمحمد بف ًإٍدًريس بف الٍ   114
 87 محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ الجعفي البخارم  115
 50 محمد بف حسف بف أحمد عيديد  116
 46 محمد بف حسيف بف عبد اهلل بف شيخ الحبشي  117
 56 محمد بف سعيد بف حمَّاد البكصيرم  118
 56 محمد بف سعيد بف سالـ بف أحمد بابصيؿ  119
 49 الجكاد بف الحسف النظيفيمحمد بف عبد   120
 43 محمد بف عبد القادر بامطرؼ  121
 239 محمد بف عبد اهلل بف شيخ العيدركس  122
 65 محمد بف عقيؿ بف يحيى   123
 235 محمد بف عمي بف منصكر الشنكاني  124
 180 محمد بف عمي بف كىب بف مطيع، ابف دقيؽ العيد  125
 20 بف محسف أبي نمي محمد بف عكف  126
 130 محمد بف عيسى بف سكرة الترمذم  127
 116 محمد بف محمد ابف شىرىؼ الديف الخميمي  128
 98 محمد بف محمد بف أحمد الطكسي الغزالي  129
 40 محمد ضياء بف عمي بف شياب الديف  130
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 الصفحة اسـ العمػػػػػػػـ ـ
ٌي بف عبد الكبير، المعركؼ بعبد الحي الكتاني  131 ٍبد الحى  58 محمد عى
ٍردو القشيرم النيسابكرممسمـ بف الحجاج   132  87 بف مسمـ بف كى
 29 مصطفى رشيد باشا  133
 151 معاكية بف أبي سفياف    134
 192 المبل عمر بف محمد بف خضر األردبيمي  135
 230 نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ البخارم  136
 75 النعماف بف ثابت بف زكطي التيمي الككفي، أبك حنيفة  137
 229 الكليد بف مسمـ الدمشقي  138
 97 يحيى بف شرؼ بف مرم، بف حسف النككم  139
 56 يكسؼ بف إسماعيؿ النبياني  140
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 فيرس  األماكف كالقبائؿرابعنا: 

 

 الصفحة اسـ المكاف أك القبيمة ـ
 43  بتافيا  1
 42  بتاكم  2
 67 تريـ  3
 42  جاكرتا  4
 17 جاكة  5
ديدة  6  20 الحي
 17 حضرمكت  7
 58 سنقافكرة  8
 21 الشحر  9
 22  شىرمة  10
 2 العمكيكف  11
 42 الغيرؼٍ   12
 20 المخا  13
 21 المكبل  14
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  فيرس  الحدكد كالمصطمحاتفيرس  الحدكد كالمصطمحاتخامسنا: خامسنا: 
 

 الصفحة الكممػػػػػػػػػػػػػػػة ـ
 18 اإلتاكات  1
 149 أخبتَّ   2
 145 أزالن   3
 105 االستنباط  4
 109 األىٍفيىح  5
 100 االقتداء  6
 107 األقطاب  7
 132 أمناء  8
 107 كتاداأل  9
 248 البكائؽ    10
 117 التٍَّعزير  11
 54  التٍقًريظ   12
 115 الثٍَّمبي   13
 19 القعيطية الدكلة  14
 19 الكثيرية الدكلة  15
 107 السكراف  16
 99 صاحب البقرة   17
 114 الصحابي  18
 128 العصابة  19
 110 العمـ المدني  20
و    21  136 غىمىصى
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 الصفحة الكممػػػػػػػػػػػػػػػة ـ
 108 الفىٍحؿي   22
 116 الميٍقًسطي   23
ةي   24  127 الميٍيجى
 109 المىٍييىع  25
 181 ناكئيـ  26
 96 النكاجذ  27
 196 نيركافال  28
 80 ًنيشاف  29
 170 الكاشمة    30
 41 يحتقبكف الناس  31
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  فيرس  الفرؽ كالمذاىبفيرس  الفرؽ كالمذاىبسادسنا: سادسنا: 
 

 الصفحة الكممػػػػػػػػػػػػػػػة ـ
 59 األشاعرة 1
 38 البركتستانت 2
 59 التصكيؼ 3
 71 الرافضة 4
 70 الشيعة اإلمامية       5
                                                                                                                                                                                                                                                                                     38 كليؾالكاث 6
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  فيرس المصادر كالمراجعفيرس المصادر كالمراجعسابعنا: سابعنا: 
 أوال: القرآى الكرين.

 ثانيًا: الوراجع األخري.
 
 

 الكتة الوطثىعح: . أ

إتحاؼ المستفيد بذكر مف أخػذ عػنيـ ككاخػاىـ السػيد محمػد بػف حسػف بػف أحمػد   (1)
 عيديد، مبارؾ بف عمير باحريش، دار األصكؿ، تريـ.

حيح ابف حباف، محمد بف حباف بف أحمد بػف حبػاف بػف اإلحساف في تقريب ص  (2)
ٍعبػػػدى، التميمػػػي، أبػػػك حػػػاتـ، الػػػدارمي، البيسػػػتي )المتػػػكفى:  ىػػػػ(، 354معػػػاذ بػػػف مى

ىػػ(، حققػو  739ترتيب: األمير عبلء الديف عمػي بػف بمبػاف الفارسػي )المتػكفى: 
كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: شعيب األرنػؤكط، مؤسسػة الرسػالة، بيػركت، الطبعػة 

 ىػ. 1408ألكلى، ا

، عبػد الحػؽ بػف عبػد الػرحمف بػف عبػد «الصػحيحة»األحكاـ الشػرعية الصػغرل   (3)
اهلل بػػف الحسػػيف بػػف سػػعيد إبػػراىيـ األزدم، األندلسػػي األشػػبيمي، المعػػركؼ بػػابف 

ىػػػ(، تحقيػػؽ: أـ محمػػد بنػػت أحمػػد اليمػػيس، مكتبػػة ابػػف  581الخػػراط )المتػػكفى: 
المممكػة العربيػة  -ة، مكتبػة العمػـ، جػدة جميكرية مصر العربيػ -تيمية، القاىرة 

 ـ. 1993 -ىػ 1413السعكدية، الطبعة األكلى، 
اإلحكػػػاـ فػػػي أصػػػكؿ األحكػػػاـ، أبػػػك محمػػػد عمػػػي بػػػف أحمػػػد بػػػف سػػػعيد بػػػف حػػػـز   (4)

ىػػػ(، تحقيػػؽ: الشػػيخ أحمػػد محمػػد 456األندلسػػي القرطبػػي الظػػاىرم )المتػػكفى: 
 شاكر، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت.

لػػػديف، أبػػػك حامػػػد محمػػػد بػػػف محمػػػد الغزالػػػي الطكسػػػي )المتػػػكفى: إحيػػػاء عمػػػـك ا  (5)
 ىػ(، دار المعرفة، بيركت. 505

أخرجػػػو الحػػػاكـ فػػػي المسػػػتدرؾ عمػػػى الصػػػحيحيف، اإلمػػػاـ الحػػػافظ أبػػػك عبػػػد اهلل   (6)
بيػػػػركت، بإشػػػػراؼ: د. يكسػػػػؼ  -ىػػػػػ(، دار المعرفػػػػة  405الحػػػػاكـ النيسػػػػابكرم )

 المرعشمي.

ت، البػػف عبيػػداهلل السػػقاؼ، دار المنيػػػاج، إداـ القػػكت فػػي ذكػػر بمػػداف حضػػرمك   (7)
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 ـ.2005 -ىػ 1425الطبعة األكلى، 

أدكار التػػػػاريخ الحضػػػػرمي، محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد الشػػػػاطرم، عػػػػالـ المعرفػػػػة لمنشػػػػر   (8)
 ىػ.1415كالتكزيع بجدة، الطبعة الثالثة، 

حميػػػػة األبػػػػرار كشػػػػعار األخيػػػػار فػػػػي تمخػػػػيص الػػػػدعكات »األذكػػػػار النككيػػػػة أك   (9)
ة فػػي الميػػؿ كالنيػػار،أبك زكريػػا محيػػي الػػديف يحيػػى بػػف شػػرؼ كاألذكػػار المسػػتحب

ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: محيػػػػػي الػػػػػديف مسػػػػػتك، دار ابػػػػػف كثيػػػػػر، 676النػػػػػككم )المتػػػػػكفى: 
 ىػ.1410دمشؽ، بيركت، الطبعة الثانية،

إرشػػاد السػػارم لشػػرح صػػحيح البخػػارم، أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أبػػى بكػػر بػػف عبػػد   (10)
اس، شػػػػياب الػػػػديف )المتػػػػكفى: الممػػػػؾ القسػػػػطبلني القتيبػػػػي المصػػػػرم، أبػػػػك العبػػػػ

 ىػ.1323ىػ(،المطبعة الكبرل األميرية، مصر، الطبعة السابعة، 923

إرشػػاد الغػػاكم إلػػى مسػػالؾ الحػػاكم، إسػػماعيؿ بػػف أبػػي بكػػر عبػػد اهلل المعػػركؼ   (11)
بػػػابف المقػػػرم، تحقيػػػؽ: كليػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف الربيعػػػي، دار المنيػػػاج، بيػػػركت، 

 ىػ.1434الطبعة األكلى،  

لفحػػكؿ إلػػي تحقيػؽ الحػػؽ مػػف عمػـ األصػػكؿ، محمػػد بػف عمػػي بػػف محمػػد إرشػاد ا  (12)
ىػػ(، تحقيػؽ: الشػيخ أحمػد عػزك 1250بف عبد اهلل الشػككاني اليمنػي )المتػكفى: 

 ىػ.1419كفر بطنا، دار الكتاب العربي، الطبعة األكلى  -عناية، دمشؽ 
االستيعاب فػي معرفػة األصػحاب، أبػك عمػر يكسػؼ بػف عبػد اهلل بػف محمػد بػف   (13)

ىػػ(، تحقيػؽ: عمػي محمػد 463عبد البػر بػف عاصػـ النمػرم القرطبػي )المتػكفى: 
 ـ.1992 -ىػ 1412البجاكم، دار الجيؿ، بيركت، الطبعة األكلى، 

أسػػد الغابػػة فػػي معرفػػة الصػػحابة، أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف أبػػي الكػػـر محمػػد بػػف   (14)
ثيػػر محمػػد بػػف عبػػد الكػػريـ بػػف عبػػد الكاحػػد الشػػيباني الجػػزرم، عػػز الػػديف ابػػف األ

عػادؿ أحمػد عبػد المكجػكد،  -ىػ(، تحقيؽ: عمي محمػد معػكض 630)المتكفى: 
 ىػ.1415دار الكتب العممية، الطبعة األكلى، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

278 

أسػػػرار عمػػػـك المقػػػربيف، محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف شػػػيخ العيػػػدركس، دار الحػػػاكم   (15)
 ىػ.1416لمطباعة كالتكزيع كالنشر، الطبعة األكلى، 

ي العيػػد العثمػػاني ، إسػػماعيؿ حقػػي جارشػػمي، أشػػراؼ مكػػة المكرمػػة كأمرائيػػا فػػ  (16)
 ـ.2003ترجمة خميؿ عمي مراد ، الدار العربية لممكسكعات ، بيركت ، 

اإلصػػابة فػػي تمييػػز الصػػحابة، أبػػك الفضػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف أحمػػد   (17)
ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: عػػػادؿ أحمػػػد عبػػػد المكجػػػكد 852بػػػف حجػػػر العسػػػقبلني )المتػػػكفى: 
 -بيػػػػػركت، الطبعػػػػػة: األكلػػػػػى  -ب العمميػػػػػة كعمػػػػػى محمػػػػػد معػػػػػكض، دار الكتػػػػػ

 ىػ،.1415

اصطبلحات الصكفية، لكماؿ الديف القاشاني، ضبطو مكفؽ فكزم الجبػر، دار   (18)
 ـ. 1995ىػ،1415الحكمة، دمشؽ، سكريا، الطبعة األكلى،

اصػػػػػطبلحات الصػػػػػكفية، لمحيػػػػػي الػػػػػديف ابػػػػػف عربػػػػػي، مكتبػػػػػة لبنػػػػػاف، بيػػػػػركت،   (19)
 ـ.1985

الجنػػة بتخػػريج أصػػكؿ السػػنة، أبػػك عبػػد اهلل محمػػد أصػػكؿ السػػنة، كمعػػو ريػػاض   (20)
نًػػيف  مى بػػف عبػػد اهلل بػػف عيسػػى بػػف محمػػد المػػرم، اإللبيػػرم المعػػركؼ بػػابف أبػػي زى

ىػػػ(، تحقيػػؽ كتخػػريج كتعميػػؽ: عبػػد اهلل بػػف محمػػد عبػػد 399المػػالكي )المتػػكفى: 
المممكػػة  -الػػرحيـ بػػف حسػػيف البخػػارم، مكتبػػة الغربػػاء األثريػػة، المدينػػة النبكيػػة 

 ىػ.1415عربية السعكدية، الطبعة األكلى، ال

إعانة المسترشديف عمى اجتناب البدع في الديف، عثماف بف عبد اهلل بػف عقيػؿ   (21)
 ىػ.1339بف يحيى، المطبعة المباركة، بتاكم، 

اعتقػػػػػاد األئمػػػػػة األربعػػػػػة، محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػرحمف الخمػػػػػيس، دار العاصػػػػػمة،   (22)
 ىػ.1412ى، المممكة العربية السعكدية، الطبعة األكل

أعػبلـ المكيػيف مػف القػػرف التاسػع إلػى القػرف الرابػػع عشػر اليجػرم، عبػد اهلل بػػف   (23)
، دار الغػػرب اإلسػػبلمي بيػػركت،  -عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد الػػرحيـ الميعىمًٍّمػػي المىكٍّػػيٍّ

 ـ.2000 -ىػ1421الطبعة األكلى، 
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بػػف  اإلعػػبلـ بقكاطػػع اإلسػػبلـ مػػف قػػكؿ أك فعػػؿ أك نيػػة أك تعميػػؽ مكفػػر، أحمػػد  (24)
محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف حجػػػر الييتمػػػي السػػػعدم األنصػػػارم، شػػػياب الػػػديف شػػػيخ 

ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: محمػػػد عػػػكاد العػػػكاد، دار 974اإلسػػػبلـ، أبػػػك العبػػػاس )المتػػػكفى: 
 ىػ.1428التقكل، سكريا، الطبعة األكلى، 

األعػػػػبلـ، خيػػػػر الػػػػديف بػػػػف محمػػػػكد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف فػػػػارس، الزركمػػػػي   (25)
 -دار العمػػـ لممبليػػيف، الطبعػػة الخامسػػة عشػػر  ىػػػ(،1396الدمشػػقي )المتػػكفى: 

 ـ.2002أيار / مايك 

أعيػػاف القػػرف الثالػػث عشػػر فػػي الفكػػر كالسياسػػة كاالجتمػػاع ، خميػػؿ مػػردـ بػػؾ،   (26)
 ـ.1971لجنة التراث العربي ، بيركت ، 

إفػػادة األنػػاـ بػػذ كػػر أخبػػار بمػػد اهلل الحػػراـ مػػع تعميقػػو المسػػمى: بإتمػػاـ الكػػبلـ،   (27)
ىػػ، تحقيػؽ: عبػدالممؾ 1365 - 1290د الغازم المكي الحنفي،عبداهلل بف محم

 بف عبداهلل بف دىيش، مكتبة األسدم، الطبعة األكلى. 

االقتصاد في االعتقاد، أبك حامػد محمػد بػف محمػد الغزالػي الطكسػي )المتػكفى:   (28)
ىػ(، كضع حكاشيو: عبد اهلل محمػد الخميمػي، دار الكتػب العمميػة، بيػركت، 505

 ىػ.1424األكلى،  لبناف، الطبعة

اإلماـ الحداد مجػدد القػرف الثػاني عشػر اليجػرم، مصػطفى حسػف البػدكم، دار   (29)
 الحاكم لمطباعة كالنشر.

األنػػكار ألعمػػاؿ األبػػرار، يكسػػؼ بػػف إبػػراىيـ األردبيمػػي، تحقيػػؽ: خمػػؼ مفضػػي   (30)
 ىػ. 1427عمى المطمؽ، دار الضياء، الطبعة األكلى، 

كاالقتصػػػػػػػادية كالسياسػػػػػػػية فػػػػػػػي حضػػػػػػػرمكت األكضػػػػػػػاع االجتماعيػػػػػػػة كالثقافيػػػػػػػة   (31)
ـ(، عبداهلل سعيد سميماف الجعيدم، دار الكفاؽ، عػدف، الػيمف، 1918-1945)

 ـ. 2012-ىػ 1433الطبعة األكلى، 

الباعػػػث عمػػػى الخػػػبلص مػػػف حػػػكادث القصػػػاص، زيػػػف الػػػديف أبػػػك الفضػػػؿ عبػػػد   (32)
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الػػرحيـ بػػػف الحسػػػيف، تحقيػػؽ: محمػػػد بػػػف لطفػػي الصػػػباغ، دار الػػػكراؽ، بيػػػركت، 
 ىػ.1422دار النيربيف، دمشؽ، الطبعة األكلى، 

البدايػػة كالنيايػػة، أبػػك الفػػداء إسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كثيػػر القرشػػي البصػػرم ثػػـ   (33)
ىػػػ(، تحقيػػؽ: عمػػي شػػيرم، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي، 774الدمشػػقي )المتػػكفى: 

 ىػ. 1408الطبعة األكلى 

أبي بكػر السػكراف، طبػع  البرقة المشيقة في ذكر لباس الخرقة األنيقة، عمي بف  (34)
 ىػ. 1347في مصر، 

بغية الباحث عف زكائد مسند الحػارث، أبػك محمػد الحػارث بػف محمػد بػف داىػر   (35)
التميمػػػػػػػػػي البغػػػػػػػػػدادم الخصػػػػػػػػػيب المعػػػػػػػػػركؼ بػػػػػػػػػابف أبػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػامة )المتػػػػػػػػػكفى: 

ىػ(،المنتقي: أبك الحسف نكر الديف عمي بػف أبػي بكػر بػف سػميماف بػف أبػي 282
ىػػػ( .، تحقيػػؽ: د. حسػػيف أحمػػد صػػالح البػػاكرم،  807بكػػر الييثمػػي )المتػػكفى: 

 ىػ. 1413مركز خدمة السنة كالسيرة النبكية، المدينة المنكرة، الطبعة األكلى، 

بغيػػة الكعػػاة فػػي طبقػػات المغػػكييف كالنحػػاة، عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر، جػػبلؿ   (36)
 ىػ(، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبػراىيـ، المكتبػة911الديف السيكطي )المتكفى: 

 صيدا. -لبناف  -العصرية 

البمداف اليمنية عند ياقكت الحمكم، جمػع كتحقيػؽ: إسػماعيؿ بػف عمػي االكػكع،   (37)
صػػػنعاء، الطبعػػػة الثانيػػػة،  -بيػػػركت، مكتبػػػة الجيػػػؿ الجديػػػد  -مؤسسػػػة الرسػػػالة 

 ىػ.1408

تػاج األعػػراس عمػى مناقػػب الحبيػػب القطػب صػػالح بػػف عبػد اهلل العطػػاس، عمػػي   (38)
 طاس، مطبعة منارة قدس، أندكنيسيا.بف حسيف بف محمد الع

االزدىػػار كفػػؽ المصػػادر العثمانيػػة المعاصػػرة  -تػػاريخ الدكلػػة العثمانيػػة النشػػأة   (39)
كالدراسات التركيػة الحديثػة،  سػيد محمػد السػيد محمػكد، مكتبػة اآلداب، القػاىرة، 

 ق.1428الطبعة األكلى، 



 

 

281 

مػػػػد فريػػػػد )باشػػػػا( ، تػػػػاريخ الدكلػػػػة العميػػػػة العثمانيػػػػة، محمػػػػد فريػػػػد )بػػػػؾ( ابػػػػف أح  (40)
 -ىػػ(، تحقيػؽ: إحسػاف حقػي، دار النفػائس، بيػركت 1338المحامي )المتكفى: 

 ـ.1981 -ىػ 1401لبناف، الطبعة األكلى، 

 -تػػاريخ الدكلػػة الكثيريػػة، محمػػد بػػف ىاشػػـ، تػػريـ لمدراسػػات كالنشػػر، حضػػرمكت   (41)
 ىػ.1423تريـ، الطبعة األكلى، 

بػػػػف محمػػػػد السػػػػقاؼ، مكتبػػػػة المعػػػػارؼ، تػػػػاريخ الشػػػػعراء الحضػػػػرمييف، عبػػػػد اهلل   (42)
 ىػ.1418الطائؼ، الطبعة الثالثة، 

التاريخ الكبير، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبػد اهلل   (43)
الػدكف، طبػع تحػت  -ىػ(، دائرة المعػارؼ العثمانيػة، حيػدر آبػاد 256)المتكفى: 

 مراقبة: محمد عبد المعيد خاف.

يكلػػػو، أبػػػك بكػػػر أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف ثابػػػت بػػػف أحمػػػد بػػػف ميػػػدم تػػػاريخ بغػػػداد كذ  (44)
بيػػركت، دراسػػة  -ىػػػ(، دار الكتػػب العمميػػة 463الخطيػػب البغػػدادم )المتػػكفى: 

 ىػ،.1417كتحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة األكلى، 
 تاريخ حضرمكت السياسي، صبلح البكرم، مكتبة الصنعاني، الطبعة األكلى.   (45)

لمسمى بالعدة المفيػدة الجامعػة لتػكاريخ قديمػة كحديثػة ، سػالـ تاريخ حضرمكت ا  (46)
بف محمد بف سالـ ابف حميػد الكنػدم، تحقيػؽ: عبػد اهلل محمػد الحبشػي ، مكتبػة 

 ـ.1991اإلرشاد ، صنعاء، 
تبييف كذب المفترم فيما نسب إلى اإلماـ أبي الحسف األشعرم، ثقة الديف، أبػك   (47)

ىػػ(، 571المعركؼ بابف عساكر )المتكفى: القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل 
 ىػ.1404دار الكتاب العربي، بيركت، الطبعة الثالثة، 

تحفة األحباب كتذكرة أكلي األلباب بذكر نزار مف مناقب العارؼ باهلل الكىاب   (48)
الحبيب عمكم بف عبداهلل بف عيدركس ابف شياب كمراقب مشايخو كآبائو 

مكم بف أبي بكر الكاؼ ، دار الحاكم كعمكمتو السادة األطناب، عمر بف ع
 ىػ.1423لمطباعة كالتكزيع كالنشر، بيركت، لبناف الطبعة األكلى، 
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تحفة المحتاج فػي شػرح المنيػاج، أحمػد بػف محمػد بػف عمػي بػف حجػر الييتمػي،   (49)
 ىػ.1357المكتبة التجارية الكبرل، مصر،الطبعة: بدكف طبعة، 

ىػػػ(، ابػػف السػػبكى  806 - 725اقػػي )تخػػريج أحاديػػث إحيػػاء عمػػـك الػػديف، الًعر   (50)
ىػػػ(، اسػػًتخرىاج: أبػػي عبػػد المَّػػو  1205 - 1145ىػػػ(، الزبيػػدم ) 771 - 727)

ػػػٌداد، دار العاصػػػمة لمنشػػػر  ٌمػػػد الحى ػػػكد بًػػػف ميحى الريػػػاض، الطبعػػػة األكلػػػى،  -مىحمي
 ىػ. 1408

تذكرة الحفاظ، شمس الػديف أبػك عبػد اهلل محمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف بػف قىاٍيمػاز   (51)
لبنػاف، الطبعػة األكلػى، -ىػ(، دار الكتػب العمميػة بيػركت748ذىبي )المتكفى: ال

 ىػ.1419

ىػػػػ(، دار الغػػػرب  1408تػػػراجـ المػػػؤلفيف التكنسػػػييف، محمػػػد محفػػػكظ )المتػػػكفى:   (52)
 ـ.1994لبناف، الطبعة الثانية،  -اإلسبلمي، بيركت 

مػػة خاصػػة ترجمػػة الشػػيخ العبلمػػة عثمػػاف بػػف يحيػػى، إبػػراىيـ اإلندكنيسػػي، ) ترج  (53)
قاـ بيا أحد الطبلب اإلندكنيسييف اقتبسيا مف ترجماتو مف كتػب المؤلػؼ بالمغػة 

 اإلندكنيسية (

الترياؽ النافع بإيضاح كتكميؿ مسائؿ جمع الجكامػع، أبػك بكػر بػف عبػد الػرحمف   (54)
بػػػف شػػػياب الػػػديف العمػػػكم الحسػػػيني الشػػػافعي، مطبعػػػة مجمػػػس دائػػػرة المعػػػارؼ 

 ىػ.1317األكلى،  النظامية، حيدر أباد، الطبعة

تطييػػػر الجنػػػاف كالمسػػػاف عػػػف ثمػػػب معاكيػػػة بػػػف أبػػػي سػػػفياف مػػػع المػػػدح الجمػػػي   (55)
ثبػػػات الحػػػؽ عمػػػي، ابػػػف حجػػػر الييتمػػػي، تحقيػػػؽ: أبػػػك عبػػػد الػػػرحمف المصػػػرم  كا 

 ىػ.1413األثرم، دار الصحابة لمتراث بطنطا، الطبعة األكلى، 

)المتػػػػكفى: التعريفػػػػات، عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي الػػػػزيف الشػػػػريؼ الجرجػػػػاني   (56)
-ىػػػػػػ 1403لبنػػػػػاف، الطبعػػػػػة األكلػػػػػى -ىػػػػػػ(، دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة بيػػػػػركت 816

 ـ.1983
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تفسير اإليجي جامع البياف في تفسير القرآف، محمد بف عبػد الػرحمف بػف محمػد   (57)
ىػػ(، دار الكتػب 905بف عبد اهلل الحسني الحسيني اإًليجي الشافعٌي )المتػكفى: 

 ىػ.1424العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 

تفسير القرآف العظػيـ، أبػك الفػداء إسػماعيؿ بػف عمػر بػف كثيػر القرشػي البصػرم   (58)
ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد حسػػػػيف شػػػػمس الػػػػديف، دار 774ثػػػػـ الدمشػػػػقي )المتػػػػكفى: 

 -بيػػػركت، الطبعػػػة األكلػػػى  -الكتػػػب العمميػػػة، منشػػػكرات محمػػػد عمػػػي بيضػػػكف 
 ىػ.1419

بػػف فتػػكح بػػف عبػػد اهلل تفسػػير غريػػب مػػا فػػي الصػػحيحيف البخػػارم كمسػػمـ، محمػػد   (59)
ًميدم )المتكفى:  ىػ(، تحقيػؽ: الػدكتكرة: زبيػدة محمػد سػعيد عبػد 488األزدم الحى

 ىػ.1415العزيز، مكتبة السنة ،القاىرة، الطبعة األكلى،

تقكية اإليماف برد تزكية ابف أبي سفياف، محمد بف عقيؿ بػف عبػداهلل بػف يحيػى،   (60)
 ىػ.1363مطبعة العرفاف صيدا، 

الشػػػافي مػػػف تػػػاريخ آؿ طػػػو بػػػف عمػػػر الصػػػافي، عمػػػكم بػػػف عبػػػد اهلل التمخػػػيص   (61)
 ىػ.1408السقاؼ، الطبعة األكلى، 

تنبيو الغافميف بأحاديث سيد األنبياء كالمرسميف لمسمرقندم، أبك الميث نصػر بػف   (62)
ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: يكسػػػؼ 373محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ السػػػمرقندم )المتػػػكفى: 

 ىػ.1421بيركت، الطبعة الثالثة،  -عمي بديكم، دار ابف كثير، دمشؽ

تنبيػػػػو الغبػػػػي إلػػػػى تكفيػػػػر ابػػػػف عربػػػػي، كتحػػػػذير العبػػػػاد مػػػػف أىػػػػؿ العنػػػػاد ببدعػػػػة   (63)
االتحػػػاد، إبػػػراىيـ بػػػف عمػػػر بػػػف حسػػػف الربػػػاط بػػػف عمػػػي بػػػف أبػػػي بكػػػر البقػػػاعي 

 -ىػ(، تحقيؽ: عبدالرحمف الككيػؿ، الناشػر: عبػاس أحمػد البػاز 885)المتكفى: 
 مكة المكرمة.

يػػػذيب، أبػػػك الفضػػػؿ أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف حجػػػر تيػػػذيب الت  (64)
ىػ(، مطبعة دائػرة المعػارؼ النظاميػة، الينػد، الطبعػة 852العسقبلني )المتكفى: 
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 ىػ.1326األكلى، 

تيػػػذيب الكمػػػاؿ فػػػي أسػػػماء الرجػػػاؿ، يكسػػػؼ بػػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف يكسػػػؼ، أبػػػك   (65)
اٍلًمػزٌٍّم )المتػكفى: الحجاج، جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد القضػاعي الكمبػي 

بيػػركت، الطبعػػة  -ىػػ(، تحقيػػؽ: د. بشػار عػػكاد معػركؼ، مؤسسػػة الرسػالة 742
 ـ.1980 - 1400األكلى، 

التيسير بشرح الجامع الصغير، زيف الديف محمد المدعك بعبػد الػرؤكؼ بػف تػاج   (66)
العػػػارفيف بػػػف عمػػػي بػػػف زيػػػف العابػػػديف الحػػػدادم ثػػػـ المنػػػاكم القػػػاىرم )المتػػػكفى: 

 ىػ.1408الرياض، الطبعة الثالثة،  -مكتبة اإلماـ الشافعي  ىػ(،1031

الثركة السمكية في الػيمف الديمقراطيػة، عمػي عبػد األميػر، دار اليمػداني، عػدف،   (67)
 ـ. 1983

جػػػامع األصػػػكؿ فػػػي أحاديػػػث الرسػػػكؿ، مجػػػد الػػػديف أبػػػك السػػػعادات المبػػػارؾ بػػػف   (68)
ابػػػػف األثيػػػػر محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد ابػػػػف عبػػػػد الكػػػػريـ الشػػػػيباني الجػػػػزرم 

ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ : عبػػػػد القػػػػادر األرنػػػػؤكط، التتمػػػػة تحقيػػػػؽ بشػػػػير 606)المتػػػػكفى : 
عيػػػكف، مكتبػػػة الحمػػػكاني، مطبعػػػة المػػػبلح، مكتبػػػة دار البيػػػاف، الطبعػػػة األكلػػػى، 

 ـ.1972

الجػػامع المسػػند الصػػحيح المختصػػر مػػف أمػػكر رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ   (69)
ف إسػػػماعيؿ أبػػػك عبػػػداهلل البخػػػارم كسػػػننو كأيامػػػو   صػػػحيح البخػػػارم، محمػػػد بػػػ

الجعفػػي، تحقيػػؽ: محمػػد زىيػػر بػػف ناصػػر الناصػػر، دار طػػكؽ النجػػاة )مصػػكرة 
عػػف السػػمطانية بإضػػافة تػػرقيـ تػػرقيـ محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي(، الطبعػػة األكلػػى، 

 ىػ،. 1422

جامع بياف العمـ كفضمو، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بػف محمػد بػف عبػد البػر   (70)
ىػػ(، تحقيػؽ: أبػي األشػباؿ الزىيػرم، 463م القرطبي )المتكفى: بف عاصـ النمر 

 ىػ. 1414دار ابف الجكزم، المممكة العربية السعكدية، الطبعة األكلى، 

الجػػػامع، محمػػػد عبػػػد القػػػادر بػػػامطرؼ، دار اليمػػػداني لمطباعػػػة كالنشػػػر، عػػػدف،   (71)
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 ـ.1984الطبعة الثانية، 

، منشػأة المعػارؼ، اإلسػكندرية، جغرافية الدكؿ اإلسبلمية، جكدة حسيف كآخركف  (72)
 ـ.1999

جػػػبلء األفيػػػاـ فػػػي فضػػػػؿ الصػػػبلة عمػػػى محمػػػد خيػػػػر األنػػػاـ " تحقيػػػؽ: شػػػػعيب   (73)
عبػػػػد القػػػػادر األرنػػػػاؤكط، دار العركبػػػػة، الككيػػػػت، الطبعػػػػة الثانيػػػػة،  -األرنػػػػاؤكط 

 ىػ. 1407

جمػػػػع الجكامػػػػع أك الجػػػػامع الكبيػػػػر، عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر، جػػػػبلؿ الػػػػديف   (74)
 ىػ( بدكف معمكمات.911متكفى: السيكطي )ال

جمػػػػع الفرائػػػػد بإنػػػػارة شػػػػرح العقائػػػػد، عمػػػػر بػػػػف محمػػػػد النسػػػػفي كآخػػػػركف، مكتبػػػػة   (75)
 ىػ. 1430باكستاف، الطبعة األكلى،  –المدينة، كراتشي 

ىػػػ(، 321جميػرة المغػػة، أبػػك بكػػر محمػػد بػف الحسػػف بػػف دريػػد األزدم )المتػػكفى:   (76)
بيػػػركت، الطبعػػػة األكلػػػى،  -يػػػيف تحقيػػػؽ: رمػػػزم منيػػػر بعمبكػػػي، دار العمػػػـ لممبل

 ـ.1987

جني القطاؼ مف مناقب كأحكاؿ اإلماـ العبلمة خميفة األسبلؼ عبػد القػادر بػف   (77)
أحمد السقاؼ، أبك بكر بف عمي المشيكر، دار المياجر لمنشػر كالتكزيػع، جػدة، 

 ق. 1419الطبعة األكلى، 

فىيف ػ شػرًؼ الًعٍمػـً الجمػ  (78) ٌي، كالنَّسىػًب النبػكٌم، نػكر جػكاىر الًعٍقػدىيف فػي فضػؿ الشػرى
ىػػػ (، دراسػػة كتحقيػػؽ: مصػػطفى 911الػػديف عمػػٌي بػػف عبػػداهلل السَّػػٍمييكدٌم ) ت 

 ىػ.1415عبدالقادر عطا، دار الكتب العممٌية، بيركت، الطبعة األكلى، سنة 

حاشية الشيخ محمد الشنكاني عمى مختصر ابف أبي حمػزة، دار القمػـ، بيػركت،   (79)
 لبناف.

اف المحجػػػة كشػػػرح عقيػػػدة أىػػػؿ السػػػنة، إسػػػماعيؿ بػػػف محمػػػد بػػػف الحجػػػة فػػػي بيػػػ  (80)
الفضؿ بف عمي القرشي الطميحي التيمي األصبياني، أبك القاسـ، الممقػب بقػكاـ 
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ىػػػ(، تحقيػػؽ: محمػػد بػػف ربيػػع بػػف ىػػادم عميػػر المػػدخمي، 535السػػنة )المتػػكفى: 
 ىػ. 1419السعكدية، الرياض، الطبعة الثانية،  -دار الراية 

عيؼ كحكـ االحتجاج بو، عبد الكريـ بػف عبػد اهلل بػف عبػد الػرحمف الحديث الض  (81)
 ىػ.1425الخضير، مكتبة دار المنياج، الرياض، 

 ىػ.1409حركة التجديد كاإلصبلح في نجد، عبد اهلل العجبلف، الطبعة األكلى   (82)

الحصػػػػػكف الحميديػػػػػػة لمحافظػػػػػػة العقائػػػػػػد اإلسػػػػػبلمية، حسػػػػػػيف الجسػػػػػػر، مطبعػػػػػػة   (83)
 ػ.ى1323التكفيؽ، مصر، 

حضػػرمكت الكاقػػع السياسػػي كاالجتمػػاعي كاالقتصػػػادم مػػا بػػيف الحػػربيف، أحمػػػد   (84)
 عكض باكزير، مف الندكة التاريخية بكمية التربية بالمكبل. 

حميػػػة األكليػػػاء كطبقػػػات األصػػػفياء، أبػػػك نعػػػيـ أحمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف أحمػػػد بػػػف   (85)
ىػػػػػػ(، السػػػػػعادة، 430إسػػػػػحاؽ بػػػػػف مكسػػػػػى بػػػػػف ميػػػػػراف األصػػػػػبياني )المتػػػػػكفى: 

 ـ. 1974 -ىػ 1394

الحيػػػػاة االجتماعيػػػػة فػػػػي الكاليػػػػات العربيػػػػة أثنػػػػاء العيػػػػد العثمػػػػاني، عبػػػػد الجميػػػػؿ   (86)
التميمي، مركز الدراسات كالبحكث العثمانية كالمكريسكية كالتكثيػؽ كالمعمكمػات، 

 ـ.1988زغكاف، 

 ىػ.1424الحيكاف لمجاحظ، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة الثانية،   (87)

 فيرس مخطكطات، قاـ بإصداره مركز الممؾ فيصؿ. -تراث خزانة ال  (88)

خبلصػػة األثػػر فػػي أعيػػاف القػػرف الحػػادم عشػػر، محمػػد أمػػيف بػػف فضػػؿ اهلل بػػف   (89)
محػػػػػػب الػػػػػػديف بػػػػػػف محمػػػػػػد المحبػػػػػػي الحمػػػػػػكم األصػػػػػػؿ، الدمشػػػػػػقي )المتػػػػػػكفى: 

 بيركت.  -ىػ(، دار صادر 1111

بلف، المطبعػػػػة خبلصػػػة الكػػػػبلـ فػػػي بيػػػػاف أمػػػػراء البمػػػد الحػػػػراـ، أحمػػػػد زينػػػي دحػػػػ  (90)
 ىػ. 1305الخيرية، مصر، الطبعة األكلى، 
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الخبلصػػة فػػي أحكػػاـ االجتيػػاد كالتقميػػد، إعػػداد :عمػػي بػػف نػػايؼ الشػػحكد، بػػدكف   (91)
 معمكمات.

الخػػبلؼ العمػػكم اإلرشػػادم، أسػػباب كنتػػائج، حسػػيف بػػف صػػالح بػػف عيسػػى بػػف   (92)
 سمماف، بحث مطبكع عمى اآللة الكاتبة. 

المائػػة الثامنػػة، أبػػك الفضػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد الػػدرر الكامنػػة فػػي أعيػػاف   (93)
ىػػػ(، تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد المعيػػد 852بػػف أحمػػد بػػف حجػػر العسػػقبلني )المتػػكفى: 
صػػيدر ابػػاد/ الينػػد الطبعػػة الثانيػػة،  -ضػػاف، مجمػػس دائػػرة المعػػارؼ العثمانيػػة 

 ىػ.1392

الػػػدرر النقيػػػة فػػػي فضػػػائؿ ذريػػػة خيػػػر البريػػػة، محمػػػد بػػػف سػػػعيد بابصػػػيؿ، مركػػػز   (94)
 ـ.2004النكر لمدراسات كاألبحاث، تريـ، 

دراسات في األدياف الييكدية كالنصػرانية، سػعكد بػف عبػد العزيػز الخمػؼ، مكتبػة   (95)
أضػػػػػػػكاء السػػػػػػػمؼ، الريػػػػػػػاض، المممكػػػػػػػة العربيػػػػػػػة السػػػػػػػعكدية، الطبعػػػػػػػة الرابعػػػػػػػة، 

 ـ.2004ىػ/1425

أحمػػد الحػػداد، الػدعكة التامػػة، كالتَّػػذًكرىة العامَّػة، عبػػد اهلل بػػف عمػكم بػػف محمػػد بػف   (96)
 ىػ.1421دار الحاكم لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة الرابعة، 

 الدكؿ العربية كالدكلة العثمانية، ساطع الحصرم، دار العمـ لممبلييف، بيركت.  (97)

مػػػػي محمػػػػد محمػػػػد  -الدكلػػػػة العيثمانيػػػػة   (98) عىكىامػػػػؿ النييػػػػكض كأسػػػػباب السيػػػػقكط، عى
 ىػ.1421مية، مصر، الطبعة األكلى، الصَّبلَّبي، دار التكزيع كالنشر اإلسبل

ـ، خمػؼ بػف دبػبلف  1909ىػػ 1327الدكلة العثمانية كالغزك الفكرم حتى عاـ   (99)
بػػػػػػف خضػػػػػػر الكذينػػػػػػاني، رسػػػػػػالة دكتػػػػػػكراه، جامعػػػػػػة أـ القػػػػػػرل، مكػػػػػػة المكرمػػػػػػة، 

 ىػ.1410
الػػديباج المػػػذىب فػػػي معرفػػػة أعيػػػاف عممػػػاء المػػػذىب، برىػػػاف الػػػديف إبػػػراىيـ بػػػف   (100)

 فرحكف اليعمرم المالكي، دار الكتب العممية، بيركت.عمي بف محمد بف 
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ديكاف أبي فراس الحمداني، شرح الػدكتكر خميػؿ الػدكييي، دار الكتػاب العربػي،   (101)
 ىػ. 1414بيركت، الطبعة الثانية، 

ديكاف أشعار نفيس مشتمؿ عمى ثػبلث كعشػريف رسػالة كديػكاف كمنظكمػة، عبػد   (102)
 تب العربية الكبرل، مصر.اهلل بف حسيف بف طاىر باعمكم، دار الك

، عبػػداهلل بػػف   (103) ديػػكاف اإلمػػاـ الحػػداد المسػػمى الػػديري المىٍنظيػػكـٍ ًلػػذىٍكم العيقيػػكؿ كىالفيييػػكـٍ
 عمكم بف محمد بف أحمد الحداد، بدكف معمكمات.

فىػة بػف العىٍبػد بػف سػفياف بػف سػعد البكػرم الػكائمي أبػك   (104) ديكاف طرفػة بػف العبػد، طىرى
ـ(، تحقيػػػػػؽ: ميػػػػػدم محمػػػػػد ناصػػػػػر 564المتػػػػػكفى: عمػػػػرك الشػػػػػاعر الجػػػػػاىمي )

 ـ. 2002 -ىػ 1423الديف، دار الكتب العممية، الطبعة: الثالثة، 

 ديكاف عبد اهلل بف معاكية، بدكف معمكمات.  (105)

 رجاؿ ككتب، عمي بف سالـ بكٌير، دار حضرمكت لمدراسات كالنشر.  (106)

بػػف محمػػد بػػف سػػالـ  رحمػػة األشػػكاؽ القكيػػة إلػػى مػػكاطف السػػادة العمكيػػة، عبػػد اهلل  (107)
 ،  ىػ.1358باكثير، مطبعة العمـك

الرسالة المدنية )الجزء الرابع مف القصكر العػكالي( ألبػي حامػد الغزالػي، تحقيػؽ   (108)
 كتخريج: محمد مصطفى أبك العبل، مكتبة الجندم، القاىرة.

رسػػالة عممػػاء تػػكنس إلػػى الضػػاؿ الكىػػابي، عمػػر ابػػف المفتػػي قاسػػـ المحجػػكب   (109)
 ىػ.1428دار المشاريع، الطبعة الثانية، التكنسي، شركة 

الرسػػػائؿ الشخصػػػية )مطبػػػكع ضػػػمف مؤلفػػػات الشػػػيخ محمػػػد بػػػف عبػػػد الكىػػػاب،   (110)
الجػػزء السػػادس(، تػػأليؼ: محمػػد بػػف عبػػد الكىػػاب بػػف سػػميماف التميمػػي النجػػدم 

ىػػػ(، تحقيػػؽ: صػػالح بػػف فػػكزاف بػػف عبػػداهلل الفػػكزاف، محمػػد بػػف 1206)المتػػكفى: 
مػػػػاـ محمػػػػد بػػػف سػػػػعكد، الريػػػاض، المممكػػػػة العربيػػػػة صػػػالح العيمقػػػػي، جامعػػػة اإل

 السعكدية.

رشػػػفة الصػػػادم مػػػف بحػػػر فضػػػائؿ بنػػػي النبػػػي اليػػػادم، أبػػػك بكػػػر شػػػياب الػػػديف   (111)
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العمػػكم الحضػػرمي، تحقيػػؽ: السػػيد عمػػي عاشػػكر، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت، 
 ىػ.1418الطبعة األكلى، 

بػف عبػد اهلل بػف محمػد، الرياض النضرة في مناقب العشرة، أبػك العبػاس، أحمػد   (112)
 ىػ(، دار الكتب العممية، الطبعة الثانية.694محب الديف الطبرم )المتكفى: 

ًتًو زىائًػػدنا »الزىػػد كالرقػػائؽ البػػف المبػػارؾ )يميػػو   (113) ػػادو ًفػػي نيٍسػػخى مَّ ـي ٍبػػفي حى كىاهي نيعىػػٍي ػػا رى مى
ًؾ ًفػػي ًكتىػػاًب  ػػًف اٍبػػًف اٍلميبىػػارى ًزمي عى ػػٍركى كىاهي اٍلمى ػػا رى مىػى مى (، أبػػك عبػػد الػػرحمف « الزيٍىػػدً عى

عبػػػػد اهلل بػػػػف المبػػػػارؾ بػػػػف كاضػػػػح الحنظمػػػػي، التركػػػػي ثػػػػـ المػػػػٍركزم )المتػػػػكفى: 
 ىػ(، تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي، دار الكتب العممية، بيركت.181

الزكاجػػػػر عػػػػف اقتػػػػراؼ الكبائر،أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف حجػػػػر الييتمػػػػي   (114)
بلـ، أبػػػػػك العبػػػػػاس )المتػػػػػكفى: السػػػػػعدم األنصػػػػػارم، شػػػػػياب الػػػػػديف شػػػػػيخ اإلسػػػػػ

 ىػ.1407ىػ(، دار الفكر، الطبعة األكلى، 974

، جػػبلؿ الػػديف «ذيػػؿ اآللػػ  المصػػنكعة»الزيػػادات عمػػى المكضػػكعات، كيسػػمى   (115)
ىػػػ(، تحقيػػؽ: رامػػز خالػػد  911عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر السػػيكطي )المتػػكفى: 

لعربيػػػػة المممكػػػػة ا -حػػػػاج حسػػػػف، مكتبػػػػة المعػػػػارؼ لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع، الريػػػػاض 
 ىػ.1431السعكدية، الطبعة األكلى، 

سػػػبؿ السػػػبلـ شػػػرح بمػػػكغ المػػػراـ، محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ بػػػف صػػػبلح بػػػف محمػػػد   (116)
الحسػني، الكحبلنػػي ثػـ الصػػنعاني، أبػك إبػػراىيـ، عػز الػػديف، المعػركؼ كأسػػبلفو 

 ىػ(، دار الحديث.1182باألمير )المتكفى: 

ىػػ، 287عاصـ، المتكفى:  السنة، أبك بكر أحمد بف عمرك المعركؼ بابف أبي  (117)
الريػػاض، الطبعػػة األكلػػى،  -تحقيػػؽ: باسػػـ بػػف فيصػػؿ الجػػكابرة، دار الصػػميعي 

 ىػ.1419

ؿ البغػدادم الحنبمػي   (118) ػبلَّ السنة، أبك بكر أحمػد بػف محمػد بػف ىػاركف بػف يزيػد الخى
الريػاض، الطبعػة  -ىػ(، تحقيؽ: د. عطية الزىراني، دار الراية 311)المتكفى: 
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 ػ. ى1410األكلى، 
أبػػك عبػد اهلل محمػػد بػػف  -كماجػة اسػػـ أبيػو يزيػػد  -سػنف ابػػف ماجػو، ابػػف ماجػػة   (119)

 -عػادؿ مرشػػد  -ىػػ(، تحقيػؽ: شػػعيب األرنػؤكط 273يزيػد القزكينػي )المتػػكفى: 
ػػد كامػػؿ قػػره بممػػي  بػػد الٌمطيػػؼ حػػرز اهلل، دار الرسػػالة العالميػػة، الطبعػػة  -محمَّ عى

 ـ. 2009 -ىػ  1430األكلى، 

، أبك داكد سميماف بف األشػعث السجسػتاني، دار الكتػاب العربػي سنف أبي داكد  (120)
 ػ بيركت،.

سػػنف أبػػي داكد، أبػػك داكد سػػميماف بػػف األشػػعث بػػف إسػػحاؽ بػػف بشػػير بػػف شػػداد   (121)
 -ىػػ(، تحقيػؽ: شػعىيب األرنػؤكط 275بف عمرك األزدم السًٍّجٍسػتاني )المتػكفى: 

مَّد كاًمؿ قره بممي، دار الرسالة العالمية، الطبع  ىػ.1430ة األكلى، محى

سػنف الترمػذم، محمػد بػف عيسػى بػف سىػٍكرة بػف مكسػى بػف الضػحاؾ، الترمػػذم،   (122)
ىػػػػ(،تحقيؽ كتعميػػػؽ: أحمػػػد محمػػػد شػػػاكر كآخػػػركف، 279أبػػػك عيسػػػى )المتػػػكفى: 

مصػػػػػر، الطبعػػػػػة الثانيػػػػػة،  -شػػػػركة مكتبػػػػػة كمطبعػػػػػة مصػػػػػطفى البػػػػابي الحمبػػػػػي 
 ـ.1975 -ىػ  1395

سىػٍكرة بػف مكسػى بػف الضػحاؾ، الترمػػذم، سػنف الترمػذم، محمػد بػف عيسػى بػف   (123)
ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: بشػػػػار عػػػػكاد معػػػػركؼ، دار الغػػػػرب 279أبػػػػك عيسػػػػى )المتػػػػكفى: 

 ـ.1998بيركت،  -اإلسبلمي 

سنف الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بػف ميػدم بػف مسػعكد بػف   (124)
ىػػ(، حققػو كضػبط نصػو 385النعماف بف دينار البغػدادم الػدارقطني )المتػكفى: 

عمؽ عميو: شعيب االرنؤكط، حسف عبد المنعـ شمبي، عبد المطيػؼ حػرز اهلل، ك 
، مؤسسة الرسالة، بيركت   ىػ.1424لبناف، الطبعة األكلى،  -أحمد برىـك

سنف الدارمي،أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضػؿ بػف بىيػراـ بػف عبػد   (125)
حقيػؽ: حسػيف سػميـ ىػػ(، ت255الصمد الدارمي، التميمي السػمرقندم )المتػكفى: 

أسػػد الػػداراني، دار المغنػػي لمنشػػر كالتكزيػػع، المممكػػة العربيػػة السػػعكدية، الطبعػػة 
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 ىػ .1412األكلى، 

ٍكًجردم الخراساني،   (126) ٍسرى السنف الكبرل، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػد القػػػادر عطػػػا، دار 458أبػػػك بكػػػر البييقػػػي )المتػػػكفى: 

 ىػ.1424لبنات، الطبعة الثالثة،  -مية، بيركت الكتب العم
سػػير أعػػبلـ النػػببلء، شػػمس الػػديف أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف   (127)

ىػػػ(، تحقيػػؽ: مجمكعػػة مػػف المحققػػيف بإشػػراؼ 748قىاٍيمػػاز الػػذىبي )المتػػكفى : 
 ىػ. 1405الشيخ شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

كية، أحمد بف زيني دحبلف، دار القمـ العربي، سكريا، حمب، الطبعػة السيرة النب  (128)
 ىػ.1417األكلى، 

السػػػيؼ المسػػػمكؿ عمػػػى مػػػف سػػػب الرسػػػكؿ، تقػػػي الػػػديف عمػػػي بػػػف عبػػػد الكػػػافي   (129)
 -ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: إيػػػاد أحمػػػد الغػػػكج، دار الفػػػتح )عمػػػاف  756السػػػبكي )المتػػػكفى 

 ىػ.1421األردف(،الطبعة األكلى، 

مىػى الفىٍجػًر اآلًخػًر، عبػد اهلل بػف عمػر السٍّييكؼي البىك   (130) ٍبًح عى ةى الصي بلى ـي صى اًتري ًلمىٍف ييقىدٍّ
ىػػػػػ( 1265بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر بػػػػف يحيػػػػى العمػػػػكم الحضػػػػرمي الشػػػػافعي )المتػػػػكفى: 

تحقيػػؽ: صػػالح عبػػد اإللػػو بمفقيػػو، مركػػز تػػريـ لمدراسػػات كالنشػػر، الػػيمف، الطبعػػة 
 األكلى. 

دكلػػة حضػػاـر فػػي المحػػيط الينػػدم  الشػػتات الحضػػرمي تجػػار، عممػػاء، كرجػػاؿ  (131)
ـ  ترجمػػػػػػة: د. عبػػػػػػد اهلل بػػػػػػف عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف الكػػػػػػاؼ، مراجعػػػػػػة 1750-1960

صػػػياغة: د. عبػػػد الخطيػػػب أحمػػػد جبػػػر، تحريػػػر: ألريكػػػي فراتيػػػؾ كلػػػيـ كبلرنػػػس 
 سميث، تريـ لمدراسات كالنشر، حضرمكت. 

شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، عبد الحي بف أحمػد بػف محمػد ابػف العمػاد   (132)
ىػػ(، تحقيػؽ: محمػكد األرنػاؤكط، 1089العىكرم الحنبمػي، أبػك الفػبلح )المتػكفى: 

 ىػ.1406بيركت، الطبعة األكلى،  -دار ابف كثير، دمشؽ 

شػػرح أصػػكؿ اعتقػػاد أىػػؿ السػػنة كالجماعػػة، أبػػك القاسػػـ ىبػػة اهلل بػػف الحسػػف بػػف   (133)
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عد ىػػػ(، تحقيػػؽ: أحمػػد بػػف سػػ418منصػػكر الطبػػرم الػػرازم البللكػػائي )المتػػكفى: 
ىػػػػػ / 1423السػػػػعكدية، الطبعػػػػة الثامنػػػػة،  -بػػػػف حمػػػػداف الغامػػػػدم، دار طيبػػػػة 

 ـ.2003

شرؼ المحيا في تػراجـ عػدد مػف عممػاء كأدبػاء آؿ بػف يحيػى، محمػد عمػكم بػف   (134)
 ىػ. 1428أحمد بف يحيى العمكم، تريـ لمدراسات كالنشر، الطبعة األكلى، 

ػرٍّمي البغػدادم )المتػكفى:   (135) الشريعة، أبك بكػر محمػد بػف الحسػيف بػف عبػد اهلل اآلجي
ىػ(، تحقيؽ: الدكتكر عبد اهلل بف عمر بػف سػميماف الػدميجي، دار الػكطف، 360

 ىػ. 1420الرياض، السعكدية، الطبعة الثانية، 

 -شػػػعب اإليمػػػاف، أبػػػك بكػػػر أحمػػػد بػػػف الحسػػػيف البييقػػػي، دار الكتػػػب العمميػػػة   (136)
 ىػ.1410ركت، تحقيؽ: محمد السعيد بسيكني زغمكؿ، الطبعة األكلى، بي

الشػػفا بتعريػػؼ حقػػكؽ المصػػطفى، عيػػاض بػػف مكسػػى بػػف عيػػاض بػػف عمػػركف   (137)
ىػ(، دار الفيحػاء عمػاف، الطبعػة 544اليحصبي السبتي، أبك الفضؿ )المتكفى: 

 ىػ،.1407الثانية، 
اطمػة الزىػراء كأميػر شمس الظييرة في نسب أىؿ البيت مف بنػي عمػكم فػركع ف  (138)

المػػؤمنيف عمػػي رضػػي اهلل عنػػو، عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف حسػػيف المشػػيكر، 
 ىػ. 1404تحقيؽ: محمد ضياء شياب، عالـ المعرفة، جدة، الطبعة األكلى، 

، نشػكاف بػف سػعيد الحميػرل اليمنػي   (139) شمس العمـك كدكاء كػبلـ العػرب مػف الكمػـك
مطيػػر بػػف عمػػي  -اهلل العمػػرم  ىػػػ(، تحقيػػؽ: د حسػػيف بػػف عبػػد573)المتػػكفى: 
لبنػػاف(،  -د يكسػػؼ محمػػد عبػػد اهلل، دار الفكػػر المعاصػػر )بيػػركت  -اإلريػػاني 

 ىػ. 1420سكرية(، الطبعة األكلى،  -دار الفكر )دمشؽ 

الصػحاح تػػاج المغػة كصػػحاح العربيػة، أبػػك نصػر إسػػماعيؿ بػف حمػػاد الجػػكىرم   (140)
غفػػػػكر عطػػػػار، دار العمػػػػـ ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: أحمػػػػد عبػػػػد ال393الفػػػػارابي )المتػػػػكفى: 

 ـ.1987 -  ىػ1407بيركت، الطبعة الرابعة  -لممبلييف 



 

 

293 

صػػفة جزيػػرة العػػرب، ابػػف الحائػػؾ، أبػػك محمػػد الحسػػف بػػف أحمػػد بػػف يعقػػكب بػػف   (141)
 -ىػػػ( طبعػػة مطبعػػة بريػػػؿ 334يكسػػؼ بػػف داكد الشػػيير باليمػػداني )المتػػكفى: 

 ـ.1884ليدف، 

كزير، دار الكفػاؽ، عػدف ، صفحات مف التاريخ الحضػرمي، ، سػعيد عػكض بػا  (142)
 ىػ.1433الطبعة الثالثة، 

الصػػكاعؽ المحرقػػة عمػػى أىػػؿ الػػرفض كالضػػبلؿ كالزندقػػة، أحمػػد بػػف محمػػد بػػف   (143)
عمػػي بػػف حجػػر الييتمػػي السػػعدم األنصػػارم، شػػياب الػػديف شػػيخ اإلسػػبلـ، أبػػك 

كامػؿ  -ىػػ(، تحقيػؽ: عبػد الػرحمف بػف عبػد اهلل التركػي 974العباس )المتكفى: 
 ىػ.1417اط، مؤسسة الرسالة، لبناف، الطبعة األكلى، محمد الخر 

الضػػػكء البلمػػػع ألىػػػؿ القػػػرف التاسػػػع، شػػػمس الػػػديف أبػػػك الخيػػػر محمػػػد بػػػف عبػػػد   (144)
الػػػرحمف بػػػف محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف عثمػػػاف بػػػف محمػػػد السػػػخاكم )المتػػػكفى: 

 بيركت. –ىػ(، منشكرات دار مكتبة الحياة 902

الكىػػػػاب بػػػػف تقػػػػي الػػػػديف السػػػػبكي  طبقػػػػات الشػػػػافعية الكبػػػػرل، تػػػػاج الػػػػديف عبػػػػد  (145)
ىػػػ(، تحقيػػؽ: د. محمػػكد محمػػد الطنػػاحي د. عبػػد الفتػػاح محمػػد 771)المتػػكفى: 

 ىػ.1413الحمك، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية،  

طبقػػػػات الشػػػػافعية الكبػػػػرل، تػػػػاج الػػػػديف عبػػػػد الكىػػػػاب بػػػػف تقػػػػي الػػػػديف السػػػػبكي   (146)
حمػػد الطنػػاحي د. عبػػد الفتػػاح محمػػد ىػػػ(، تحقيػػؽ: د. محمػػكد م771)المتػػكفى: 

 ىػ. 1413الحمك، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية، 

عقػػػد اليكاقيػػػت الجكىريػػػة كسػػػمط العػػػيف الذىبيػػػة بػػػذكر طريػػػؽ السػػػادات العمكيػػػة،   (147)
عيػػدركس بػػف عمػػر بػػف عيػػدركس الحبشػػي، المطبعػػة العػػامرة الشػػرقية، الطبعػػة 

 ىػ. 1317األكلى، 

ت الجكىرية كسمط العػيف الذىبيػة فػي ذكػر طريقػة السػادات العمكيػة، عقد اليكاقي  (148)
 ىػ.1317عيدركس بف عمر بف عيدركس الحبشي، الطبعة األكلى، مصر،
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عقيػػدة اإلمػػاـ المجتيػػد تقػػي الػػديف بػػف دقيػػؽ العيػػد األشػػعرم، تحقيػػؽ: نػػزار بػػف   (149)
 عمي حمادم، بدكف معمكمات.

-1265لعثمانيػػػػػػػة خػػػػػػػبلؿ عػػػػػػػامي عبلقػػػػػػػة الدكلػػػػػػػة الكثيريػػػػػػػة الثالثػػػػػػػة بالدكلػػػػػػػة ا  (150)
ـ دراسػة كثائقيػة مػف خػبلؿ بعػض الكثػائؽ العثمانيػػة، 1849 -1848/ػػ1266ٛ

 نبيؿ عبد الحي رضكاف، بدكف معمكمات.

عبلمة حضرمكت كجػدة، اإلمػاـ عمػي بػف أحمػد باصػبريف أنػكر عمػي بػاحميش،   (151)
 ـ.2013مكتبة تريـ الحديثة، 

د الػرحمف بػف عمػي بػف الجػكزم، دار العمؿ المتناىيػة فػي األحاديػث الكاىيػة، عبػ  (152)
 ىػ.1403الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى ، 

العمػػـ النبػػراس فػػي التنبيػػو عمػػى مػػنيج السػػادة األكيػػاس، عبػػد اهلل بػػف عمػػكم بػػف   (153)
 حسف العطاس، بدكف معمكمات.

عمػػػي بػػػف عقيػػػؿ أنشػػػكدة الػػػكطف كالثػػػكرة، اتحػػػاد األدبػػػاء كالكيتٌػػػاب اليمنيػػػيف، فػػػرع   (154)
 ىػ.1409 حضرمكت،

ـ 1936-1922عمر بف عكض القعيطي سػمطاف الدكلػة القعيطيػة الحضػرمية   (155)
حياتػػو، عيػػده، آثػػاره، محمػػد سػػعيد بػػف عمػػي الحػػاج، دار جامعػػة عػػدف لمطباعػػة 

 ـ.201كالنشر، عدف، 

ػػاـ، إبػػراىيـ بػػف مكسػػى بػػف محمػػد المخمػػي الغرنػػاطي الشػػيير بالشػػاطبي   (156) االٍعًتصى
سػػػػة: )الشػػػػقير كالحميػػػػد كالصػػػػيني(، دار ابػػػػف ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ كدرا790)المتػػػػكفى: 

 -ىػػ 1429الطبعة األكلى، ، الجكزم لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية
 ـ2008

العػػكد الينػػدم عػػف أمػػالي فػػي ديػػكاف الكنػػدم مجػػالس أدبيػػة فػػي ديػػكاف المتنبػػي،   (157)
عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف عبيػػػػد اهلل السػػػػقاؼ، دار المنيػػػػاج، بيػػػػركت، الطبعػػػػة األكلػػػػى، 

 ىػ.1432
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غرر الخصائص الكاضحة، كعرر النقائض الفاضحة، أبك إسػحؽ برىػاف الػديف   (158)
ىػػػ(، 718محمػػد بػػف إبػػراىيـ بػػف يحيػػى بػػف عمػػي المعػػركؼ بػػالكطكاط )المتػػكفى: 

ضػػػبطو كصػػػححو كعمػػػؽ حكاشػػػيو ككضػػػع فيارسػػػو: ابػػػراىيـ شػػػمس الػػػديف، دار 
 .ـ2008 -ىػ 1429لبناف، الطبعة األكلى،  -الكتب العممية، بيركت 

الغنيػػة لطػػالبي طريػػؽ الحػػؽ عػػز كجػػؿ، عبػػد القػػادر بػػف مكسػػى بػػف عبػػد اهلل بػػف   (159)
جنكػػػي دكسػػػت الحسػػػني، أبػػػك محمػػػد، محيػػػي الػػػديف الجيبلنػػػي، أك الكيبلنػػػي، أك 

ىػػػ(، تحقيػػؽ: أبػػك عبػػد الػػرحمف صػػبلح بػػف محمػػد بػػف  561الجيمػػي )المتػػكفى: 
 ىػ. 1417عكيضة، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى، 

ػػػرىؼ الػػػديف   (160) فتػػػاكل الخميمػػػي عمػػػى المػػػذىب الشػػػافعي، محمػػػد بػػػف محمػػػد، ابػػػف شى
ىػػػػ(، طبعػػػة مصػػػرية قديمػػػة، بػػػدكف 1147الخميمػػػي الشػػػافعٌي القػػػادرم )المتػػػكفى: 

 معمكمات.

فتػػػػػاكل الرممػػػػػي، شػػػػػياب الػػػػػديف أحمػػػػػد بػػػػػف حمػػػػػزة األنصػػػػػارم الرممػػػػػي الشػػػػػافعي   (161)
مد بف أبي العباس أحمػد بػف ىػ(، جمعيا: ابنو، شمس الديف مح957)المتكفى: 

 ىػ(، المكتبة اإلسبلمية.1004حمزة شياب الديف الرممي )المتكفى: 

فتاكل السبكي، أبػك الحسػف تقػي الػديف عمػي بػف عبػد الكػافي السػبكي )المتػكفى:   (162)
 ىػ(، دار المعارؼ.756

فتاكل شرعية، عفيؼ الػديف عبػد اهلل بػف عمػر بػف أبػي بكػر بػف عمػر بػف يحيػى   (163)
 ىػ.1391يـ لمدراسات كالنشر، الطبعة األكلى، العمكم، تر 

فػػػػتح البػػػػارم شػػػػرح صػػػػحيح البخػػػػارم، أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف حجػػػػر أبػػػػك الفضػػػػؿ   (164)
 ىػ.1379بيركت،  -العسقبلني الشافعي، دار المعرفة 

الفتح الرباني لترتيب مسػند اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ الشػيباني كمعػو بمػكغ األمػاني   (165)
ف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد البنػػػا السػػػاعاتي مػػػف أسػػػرار الفػػػتح الربػػػاني، أحمػػػد بػػػ

 ىػ(، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية. 1378)المتكفى: 

الفػػتح السػػماكم بتخػػريج أحاديػػث القاضػػي البيضػػاكم، زيػػف الػػديف محمػػد المػػدعك   (166)
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ىػػ(، تحقيػؽ: 1031بعبد الرؤكؼ بف تاج العػارفيف بػف عمػي المنػاكم )المتػكفى: 
 مة، الرياض.أحمد مجتبى، دار العاص

فػػتح العمػػي المالػػؾ فػػي الفتػػكل عمػػى مػػذىب اإلمػػاـ مالػػؾ، محمػػد بػػف أحمػػد بػػف   (167)
 ىػ(، دار المعرفة.1299محمد عميش، أبك عبد اهلل المالكي )المتكفى: 

الفػػػتح المبػػػيف بشػػػرح األربعػػػيف، أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف حجػػػر الييتمػػػي   (168)
 974بػػاس )المتػػكفى: السػػعدم األنصػػارم، شػػياب الػػديف شػػيخ اإلسػػبلـ، أبػػك الع

ىػػػ(، عنػػي بػػو: أحمػػد جاسػػـ محمػػد المحمػػد قصػػي محمػػد نػػكرس الحػػبلؽ ، أبػػك 
حمػػػزة أنػػػكر بػػػف أبػػػي بكػػػر الشػػػيخي الٌداغسػػػتاني، دار المنيػػػاج، جػػػدة، المممكػػػة 

 ىػ. 1428العربية السعكدية، الطبعة األكلى، 

، عبػد فتح بصائر اإلخكاف في شرح دكائر اإلسبلـ كاإليماف كاإلحسػاف كالعرفػاف  (169)
الػرحمف بػػف عبػد اهلل بػػف أحمػد بمفقيػػو، اعتنػى بػػو: عمػي بػػف حسػف بمفقيػػو، مركػػز 

 ىػ.1429النكر لمدراسات كاألبحاث، الطبعة الثانية، 

 الفتكحات المكية محيي الديف بف عربي، نسخة مكقع الكراؽ.  (170)

الفتػػكل فػػي الشػػريعة اإًلسػػبلمية، عبػػد اهلل بػػف محمػػد آؿ خنػػيف، مكتبػػة العبيكػػاف،   (171)
 ىػ.1429رياض، الطبعة األكلى، ال

فػػرؽ معاصػػرة تنتسػػب إلػػى اإلسػػبلـ كبيػػاف مكقػػؼ اإلسػػبلـ منيػػا، د. غالػػب بػػف   (172)
عمي عكاجي، المكتبة العصرية الذىبية لمطباعة كالنشر كالتسكيؽ، جدة،الطبعػة 

 ىػ. 1422الرابعة، 

فضػػائؿ الصػػحابة، أبػػك عبػػد اهلل أحمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ بػػف ىػػبلؿ بػػف أسػػد   (173)
ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ:د. كصػػػػي اهلل محمػػػػد عبػػػػاس، مؤسسػػػػة 241اني )المتػػػػكفى: الشػػػػيب

 ىػ. 1403بيركت، الطبعة األكلى،  -الرسالة 

الفكػر كالثقافػػة فػي التػػاريخ الحضػػرمي، سػعيد عػػكض بػاكزير، مكتبػػة الصػػالحية،   (174)
 ككتاب: الفكر كالمجتمع في حضرمكت، كرامة مبارؾ سميماف بامؤمف.
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 كرامة مبارؾ سميماف بامؤمف، الطبعة األكلى.الفكر كالمجتمع في حضرمكت،   (175)

ٍبػد   (176) فيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشػيخات كالمسمسػبلت، محمػد عى
ػػػٌي بػػػف عبػػػد الكبيػػػر ابػػػف محمػػػد الحسػػػني اإلدريسػػػي، المعػػػركؼ بعبػػػد الحػػػي  الحى

 -ىػ(، تحقيؽ: إحساف عبػاس، دار الغػرب اإلسػبلمي 1382الكتاني )المتكفى: 
 بيركت.

ػػا مػػف التنػػاحر السػػبلطيني الػػذم أدل إلػػى فػػرض  فػػي  (177) سػػبيؿ الحكػػـ، خمسػػكف عامن
الحمايػػة البريطانيػػة عمػػى حضػػرمكت، محمػػد عبػػد القػػادر بػػامطرؼ، الجميكريػػة 

 ـ.2008اليمنية، دار حضرمكت لمدراسات كالنشر، الطبعة األكلى 

فيض القدير شرح الجامع الصغير، زيف الديف محمػد المػدعك بعبػد الػرؤكؼ بػف   (178)
اج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثػـ المنػاكم القػاىرم )المتػكفى: ت

 لبناف. –ىػ(، دار الكتب العممية بيركت 1031
فػػيض الممػػؾ الكىػػاب المتعػػالي بأنبػػاء أكائػػؿ القػػرف الثالػػث عشػػر كالتػػكالي، عبػػد   (179)

السػتار بػػف عبػػد الكىػاب البكػػرم الصػػديقي الينػػدم المكػي الحنفػػي، تحقيػػؽ: عبػػد 
 ممؾ بف عبد اهلل بف دىيش، مكتبة األسدم.ال

القػػػػامكس المحػػػػػيط، مجػػػػد الػػػػػديف أبػػػػك طػػػػػاىر محمػػػػد بػػػػػف يعقػػػػكب الفيركزآبػػػػػادل   (180)
ىػ(، تحقيؽ: مكتب تحقيػؽ التػراث فػي مؤسسػة الرسػالة، بيػركت 817)المتكفى: 

 ـ.2005 -ىػ 1426لبناف، الطبعة: الثامنة،  -

 القرآف الكريـ.   (181)

البريػػة، عبػػد اهلل محمػػد البكصػػيرم، دار الرشػػاد  قصػػيدة اليمزيػػة فػػي مػػدح خيػػر  (182)
 الحديثة، الدار البيضاء.

 -ـ 1839قيػػػػػاـ السػػػػػمطنة القعيطيػػػػػة كالتغمغػػػػػؿ االسػػػػػتعمارم فػػػػػي حضػػػػػرمكت )   (183)
 ـ.1987ـ (، محمد عبد الكريـ عكاشة، دار ابف رشد، عماف، 1918

محمد بػف كتاب آداب العمماء كالمتعمميف، الحسيف بف المنصكر باهلل القاسـ بف   (184)
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 ىػ(، بدكف معمكمات.1050عمي اليمني )المتكفى: 

كشػػؼ الخفػػاء كمزيػػؿ اإللبػػاس، إسػػماعيؿ بػػف محمػػد بػػف عبػػد اليػػادم الجراحػػي   (185)
ىػػػػػػ(، المكتبػػػػػة العصػػػػػرية، 1162العجمػػػػػكني الدمشػػػػػقي، أبػػػػػك الفػػػػػداء )المتػػػػػكفى: 

تحقيػػػػػؽ: عبػػػػػد الحميػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف يكسػػػػػؼ بػػػػػف ىنػػػػػداكم، الطبعػػػػػة األكلػػػػػى، 
 ىػ.1420

ية األتقياء كمنياج األصػفياء شػرح ىدايػة األذكيػاء إلػى طريػؽ األكليػاء، زيػف كفا  (186)
الػػديف بػػف عمػػي المعبػػرم المميبػػارم، تصػػنيؼ: أبػػك بكػػر ابػػف السػػيد محمػػد شػػطا 

ىػػػ (، تحقيػػػؽ: أحمػػػد فريػػػد المزيػػػدم، 1310الػػدمياطي البكػػػرم، المتػػػكفى سػػػنة ) 
 .دار الكتب العممية، بيركت

نزيػػؿ، عػػبلء الػػديف عمػػي بػػف محمػػد بػػف إبػػراىيـ بػػف لبػػاب التأكيػػؿ فػػي معػػاني الت  (187)
ىػػػ(، تصػػحيح: 741عمػػر الشػػيحي أبػػك الحسػػف، المعػػركؼ بالخػػازف )المتػػكفى: 

 ىػ.1415محمد عمي شاىيف، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 

لساف العرب، محمػد بػف مكػـر بػف عمػى، أبػك الفضػؿ، جمػاؿ الػديف ابػف منظػكر   (188)
بيػػػػػركت،  -ىػػػػػػ(، دار صػػػػػادر 711اإلفريقػػػػػى )المتػػػػػكفى: األنصػػػػػارم الركيفعػػػػػى 

 .ىػ1414 -الطبعة الثالثة 

لسػػػػاف الميػػػػزاف، أبػػػػك الفضػػػػؿ أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف حجػػػػر   (189)
الينػػػػػد،  -ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: دائػػػػػرة المعػػػػػرؼ النظاميػػػػػة 852العسػػػػػقبلني )المتػػػػػكفى: 

 ىػ.1390لبناف، الطبعة الثانية،  -مؤسسة األعممي لممطبكعات بيركت 

مػػػػتف الزبػػػػد فػػػػي عمػػػػـ الفقػػػػو عمػػػػى مػػػػذىب اإلمػػػػاـ الشػػػػافعي، أحمػػػػد بػػػػف رسػػػػبلف   (190)
 ىػ. 1404الشافعي، مكتبة الثقافة، مكة المكرمة، الطبعة األكلى، 

مػػػػػتف العقيػػػػػدة السنكسػػػػػية المسػػػػػماة أـ البػػػػػراىيف، محمػػػػػد بػػػػػف يكسػػػػػؼ السنكسػػػػػي   (191)
 الحسسني، بدكف معمكمات.

ئي، أبػػػك عبػػػد الػػػرحمف أحمػػػد بػػػف المجتبػػػى مػػػف السػػػنف   السػػػنف الصػػػغرل لمنسػػػا  (192)
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ىػػػ(، تحقيػػؽ: عبػػد الفتػػاح 303شػػعيب بػػف عمػػي الخراسػػاني، النسػػائي )المتػػكفى: 
 ىػ. 1406أبك غدة، مكتب المطبكعات اإلسبلمية، حمب، الطبعة الثانية، 

مجمػػػة المنػػػار، مجمكعػػػة مػػػف المػػػؤلفيف، محمػػػد رشػػػيد بػػػف عمػػػي رضػػػا )المتػػػكفى:   (193)
 ىػ( كغيره مف كيتاب المجمة.1354

مجمػػػع الزكائػػػد كمنبػػػع الفكائػػػد، أبػػػك الحسػػػف نػػػكر الػػػديف عمػػػي بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف   (194)
ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: حسػػػػاـ الػػػػديف القدسػػػػي، مكتبػػػػة 807سػػػػميماف الييثمػػػػي )المتػػػػكفى: 

 ـ.1994ىػ، 1414القدسي، القاىرة، 

مجمع بحػار األنػكار فػي غرائػب التنزيػؿ كلطػائؼ األخبػار، جمػاؿ الػديف، محمػد   (195)
ىػػ(، مطبعػة 986لينػدم الفىتَّنًػي الكجراتػي )المتػكفى: طاىر بف عمػي الصػديقي ا

 ىػ. 1387مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، الطبعة الثالثة، 

مجمػػػػكع األعمػػػػاؿ الكاممػػػػة لمؤلفػػػػات كفتػػػػاكل كرسػػػػائؿ اإلمػػػػاـ العبلمػػػػة الحبيػػػػب   (196)
حضػػػػػرمكت، الطبعػػػػػة  -عبػػػػػدالرحمف بػػػػػف عبػػػػػد اهلل بمفقيػػػػػو، دار التػػػػػراث، تػػػػػريـ 

 ىػ،. 1436األكلى، 
مجمػػكع الحبيػػب عبػػد اهلل بػػف حسػػيف بػػف طػػاىر بػػاعمكم، عبػػد اهلل بػػف حسػػيف بػػف   (197)

طػػػاىر بػػػاعمكم، دار السػػػنابؿ، دمشػػػؽ، دار الحػػػاكم، بيػػػركت، الطبعػػػة األكلػػػى، 
 ىػ.1429

مختػػار الصػػحاح، زيػػف الػػديف أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػد القػػادر   (198)
شػػػػيخ محمػػػػد، المكتبػػػػة ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: يكسػػػػؼ ال666الحنفػػػػي الػػػػرازم )المتػػػػكفى: 

 ىػ. 1420العصرية، الدار النمكذجية، بيركت، صيدا، الطبعة الخامسة، 

المختصػػر مػػف كتػػاب نشػػر النػػكر كالزىػػر فػػي تػػراجـ أفاضػػؿ مكػػة، عبػػداهلل مػػرداد   (199)
أبػػك الخيػػر، تحقيػػؽ: محمػػد سػػعيد العػػامكدم كأحمػػد عمػػي، عػػالـ المعرفػػة لمنشػػر 

 جدة.  -كالتكزيع 
يػػاؾ نسػػتعيف، محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف مػػدارج السػػالكيف بػػيف   (200) منػػازؿ إيػػاؾ نعبػػد كا 

ىػ(، تحقيػؽ: محمػد 751أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى: 
المعتصػػػػػػـ بػػػػػػاهلل البغػػػػػػدادم، دار الكتػػػػػػاب العربػػػػػػي، بيػػػػػػركت، الطبعػػػػػػة الثالثػػػػػػة، 
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 ىػ.1416
ف مراحػػػؿ التطػػػكر الحضػػػارم لمػػػنظـ االجتماعيػػػة فػػػي العيػػػد العثمػػػاني، ناصػػػر بػػػ  (201)

 سعيد بف سيؼ السيؼ، بدكف معمكمات. 

مسامرات الظريؼ بحسف التعريػؼ، محمػد بػف عثمػاف بػف محمػد السنكسػي، أبػك   (202)
 ىػ( بدكف معمكمات.1318عبد اهلل )المتكفى: 

مسػػاكئ األخػػبلؽ كمػػذمكميا، أبػػك بكػػر محمػػد بػػف جعفػػر بػػف محمػػد بػػف سػػيؿ بػػف   (203)
صػػػػطفى بػػػػف أبػػػػك ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: م327شػػػػاكر الخرائطػػػػي السػػػػامرم )المتػػػػكفى: 

 ىػ.1413النصر الشمبي، مكتبة السكادم لمتكزيع، جدة، الطبعة األكلى، 

ىػػػ(، 505المستصػػفى، أبػػك حامػػد محمػػد بػػف محمػػد الغزالػػي الطكسػػي )المتػػكفى:   (204)
تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد السػػبلـ عبػػد الشػػافي، دار الكتػػب العمميػػة، الطبعػػة األكلػػى، 

 ىػ.1413

ىػػ، 316ف إسػحاؽ اإلسػفرائيني المتػكفى: مسند أبي عكانػة، أبػك عكانػة يعقػكب بػ  (205)
بيػػػركت، الطبعػػػة األكلػػػى،  -تحقيػػػؽ: أيمػػػف بػػػف عػػػارؼ الدمشػػػقي، دار المعرفػػػة 

 ـ.1998

مسػند اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ، أبػك عبػػد اهلل أحمػد بػف محمػد بػف حنبػؿ بػف ىػػبلؿ   (206)
عػادؿ مرشػد،  -ىػ(، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط 241بف أسد الشيباني )المتكفى: 

 ىػ.1421سسة الرسالة، الطبعة األكلى، كآخركف، مؤ 

المسػػػند الصػػػحيح المختصػػػر بنقػػػؿ العػػػدؿ عػػػف العػػػدؿ إلػػػى رسػػػكؿ اهلل صػػػمى اهلل   (207)
عميػػػػو كسػػػػمـ، مسػػػػمـ بػػػػف الحجػػػػاج أبػػػػك الحسػػػػف القشػػػػيرم النيسػػػػابكرم )المتػػػػكفى: 

 بيركت. -ىػ(، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 261
، مسند المكطأ لمجك   (208) مَّػدو الغىػاًفًقيي ٍبًد اهلًل بػًف ميحى ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي عى ىرم، أىبيك القىاًسـً عى

ػػٍكىىًرمي المػػالكي )المتػػكفى:  ىػػػ(، تحقيػػؽ: لطفػػي بػػف محمػػد الصػػغير، طػػو 381الجى
 ـ. 1997بف عمي بيك سريح، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، الطبعة األكلى، 
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بف الخطاب رضػي اهلل عنػو كأقكالػو عمػى مسند أمير المؤمنيف أبي حفص عمر   (209)
أبػػػػكاب العمػػػػـ، أبػػػػك الفػػػػداء إسػػػػماعيؿ بػػػػف عمػػػػر بػػػػف كثيػػػػر القرشػػػػي البصػػػػرم ثػػػػـ 

ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: عبػػػػػد المعطػػػػػي قمعجػػػػػي، دار الكفػػػػػاء، 774الدمشػػػػػقي )المتػػػػػكفى: 
 ىػ.1411المنصكرة، الطبعة األكلى، 

بكػر الشػمي المشرع الػركم فػي مناقػب السػادة الكػراـ آؿ بػاعمكم، محمػد بػف أبػي   (210)
 ىػ.1319باعمكم، طبع بالمطبعة العامرة الشرقية، الطبعة األكلى، 

مصادر الفكر اإلسػبلمي فػي الػيمف، عبػد اهلل محمػد الحبشػي، المجمػع الثقػافي،   (211)
 ىػ.1425أبك ظبي، 

مصػػػباح األنػػػاـ كجػػػبلء الظػػػبلـ فػػػي رد شػػػبو البػػػدعي النجػػػدم التػػػي أضػػػؿ بيػػػا   (212)
 ىػ،.1216اد، تاريخ التأليؼ العكاـ، عمكم بف أحمد بف حسف الحد

المصنؼ في األحاديث كاآلثار، أبك بكػر بػف أبػي شػيبة، عبػد اهلل بػف محمػد بػف   (213)
ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: كمػػػاؿ 235إبػػػراىيـ بػػػف عثمػػػاف بػػػف خكاسػػػتي العبسػػػي )المتػػػكفى: 

 ىػ.1409الرياض، الطبعة األكلى،  -يكسؼ الحكت، مكتبة الرشد 

أبك سػميماف حمػد بػف محمػد بػف إبػراىيـ معالـ السنف، كىك شرح سنف أبي داكد،   (214)
ىػػ(، المطبعػة العمميػة 388بف الخطاب البسػتي المعػركؼ بالخطػابي )المتػكفى: 

 ىػ. 1351حمب، الطبعة األكلى  -
المعجػػـ األكسػػط، سػػميماف بػػف أحمػػد بػػف أيػػكب بػػف مطيػػر المخمػػي الشػػامي، أبػػك   (215)

بػف محمػد ،  ىػ(، تحقيؽ: طػارؽ بػف عػكض اهلل360القاسـ الطبراني )المتكفى: 
 القاىرة. –عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف 

معجػػـ البمػػداف، شػػياب الػػديف أبػػك عبػػد اهلل يػػاقكت بػػف عبػػد اهلل الركمػػي الحمػػكم   (216)
 ـ.1995ىػ(، دار صادر، بيركت، الطبعة الثانية، 626)المتكفى: 

مػػػػر معجػػػػـ الصػػػػكاب المغػػػػكم دليػػػػؿ المثقػػػػؼ العربػػػػي، الػػػػدكتكر أحمػػػػد مختػػػػار ع  (217)
 ىػ.1429بمساعدة فريؽ عمؿ، عالـ الكتب، القاىرة، الطبعة األكلى، 

معجػػـ الفػػركؽ المغكيػػة، أبػػك ىػػبلؿ الحسػػف بػػف عبػػد اهلل بػػف سػػيؿ بػػف سػػعيد بػػف   (218)
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ىػػػ(، تحقيػػؽ: الشػػيخ بيػػت اهلل 395يحيػػى بػػف ميػػراف العسػػكرم )المتػػكفى: نحػػك 
لجماعػػػة  بيػػػات، كمؤسسػػػة النشػػػر اإلسػػػبلمي، مؤسسػػػة النشػػػر اإلسػػػبلمي التابعػػػة

 ىػ. 1412، الطبعة األكلى، «قـ»المدرسيف بػ 

ىػػػػػ، 360المعجػػػػـ الكبيػػػػر، أبػػػػك القاسػػػػـ سػػػػميماف بػػػػف أحمػػػػد الطبرانػػػػي المتػػػػكفى:   (219)
تحقيػػػؽ: حمػػػدم بػػػف عبػػػد المجيػػػد السػػػمفي، دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي، الطبعػػػة 

 ـ.1983الثانية، 

نتشػار العربػي، معجـ الكممػات الصػكفية، أحمػد النقشػبندم الخالػدم، مؤسسػة اال  (220)
 ـ.1997بيركت، الطبعة األكلى، 

المعجػػـ المطيػػؼ ألسػػباب األلقػػاب كالكنػػى فػػي النسػػب الشػػريؼ، محمػػد بػػف أحمػػد   (221)
 ىػ.1409بف عمر الشاطرم، عالـ المعرفة، جدة، الطبعة الثانية، 

معجػػػػـ المغػػػػة العربيػػػػة المعاصػػػػرة، أحمػػػػد مختػػػػار عبػػػػد الحميػػػػد عمػػػػر )المتػػػػكفى:   (222)
 -ىػػػػ 1429يػػػؽ عمػػػؿ، عػػػالـ الكتػػػب، الطبعػػػة األكلػػػى، ىػػػػ( بمسػػػاعدة فر 1424
 ـ.2008

معجػػػػـ المطبكعػػػػات العربيػػػػة كالمعربػػػػة، يكسػػػػؼ بػػػػف إليػػػػاف بػػػػف مكسػػػػى سػػػػركيس   (223)
 ـ.1928 -ىػ 1346ىػ(، مطبعة سركيس بمصر 1351)المتكفى: 

معجػػػػـ المطبكعػػػػات العربيػػػػة كالمعربػػػػة، يكسػػػػؼ بػػػػف إليػػػػاف بػػػػف مكسػػػػى سػػػػركيس   (224)
 ـ.1928 -ىػ 1346كيس، مصر، ىػ(، مطبعة سر 1351)المتكفى: 

معجـ المؤلفيف، عمر بف رضا بػف محمػد راغػب بػف عبػد الغنػي كحالػة الدمشػؽ   (225)
بيػػػػركت، دار إحيػػػػاء التػػػػراث العربػػػػػي  -ىػػػػػ(، مكتبػػػػة المثنػػػػػى 1408)المتػػػػكفى: 

 بيركت.

 المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية بالقاىرة، دار الدعكة.  (226)

يثػة(، أحمػد رضػا )عضػك المجمػع العممػي معجـ مػتف المغػة )مكسػكعة لغكيػة حد  (227)



 

 

303 

 .ىػ1380بيركت،  -العربي بدمشؽ(، دار مكتبة الحياة 

معجـ مقاييس المغة، أحمػد بػف فػارس بػف زكريػاء القزكينػي الػرازم، أبػك الحسػيف   (228)
 ىػ.1399ىػ(، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر، 395)المتكفى: 

بػػامطرؼ، دار اليمػػداني، عػػدف، الطبعػػة  المعمػػـ عبػػد الحػػؽ، محمػػد عبػػد القػػادر  (229)
 ـ.1983الثانية، 

المغني عف حمؿ األسفار في األسفار، في تخػريج مػا فػي اإلحيػاء مػف األخبػار   (230)
)مطبػػكع بيػػػامش إحيػػػاء عمػػػـك الػػػديف(، أبػػػك الفضػػؿ زيػػػف الػػػديف عبػػػد الػػػرحيـ بػػػف 

ىػػ(، 806الحسػيف بػف عبػد الػرحمف بػف أبػي بكػر بػف إبػراىيـ العراقػي )المتػكفى: 
، بيركت   ىػ.1426لبناف، الطبعة األكلى،  -دار ابف حـز

المقاصػػد الحسػػنة فػػي بيػػاف كثيػػر مػػف األحاديػػث المشػػتيرة عمػػى األلسػػنة، شػػمس   (231)
الػػػػػديف أبػػػػػك الخيػػػػػر محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػف محمػػػػػد السػػػػػخاكم )المتػػػػػكفى: 

ىػ(، تحقيػؽ: محمػد عثمػاف الخشػت، دار الكتػاب العربػي، بيػركت، الطبعػة 902
 ىػ.1405األكلى، 

مقػػػاالت اإلسػػػبلمييف كاخػػػتبلؼ المصػػػميف، أبػػػك الحسػػػف عمػػػي بػػػف إسػػػماعيؿ بػػػف   (232)
إسػػحاؽ بػػف سػػالـ بػػف إسػػماعيؿ بػػف عبػػد اهلل بػػف مكسػػى بػػف أبػػي بػػردة بػػف أبػػي 

ىػػػ(، تحقيػػؽ: نعػػيـ زرزكر، المكتبػػة العصػػرية، 324مكسػػى األشػػعرم )المتػػكفى: 
 ىػ. 1426الطبعة األكلى، 

طبلح، عثمػاف بػف الصػبلح عبػدالرحمف بػف مقدمة ابف الصػبلح كمحاسػف االصػ  (233)
ىػػ(، تحقيػؽ: د عائشػة عبػد  643 -ىػػ  577مكسى بف أبػي النصػر الشػافعي )

 الرحمف، دار المعارؼ.

الممػؿ كالنحػؿ، أبػك الفػتح محمػد بػف عبػد الكػريـ بػف أبػى بكػر أحمػد الشيرسػػتاني   (234)
 ىػ(، مؤسسة الحمبي.548)المتكفى: 

ضػػػػػي الػػػػػزكاكم، تحقيػػػػػؽ: الطػػػػػاىر محمػػػػػد مناقػػػػػب اإلمػػػػػاـ مالػػػػػؾ بػػػػػف أنػػػػػس، لمقا  (235)
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 ىػ.1411الدرديرم، مكتبة طيبة بالمدينة، الطبعة األكلى 

مناىؿ الصفا في تخريج أحاديث الشفا، عبد الرحمف بف أبي بكر، جػبلؿ الػديف   (236)
ىػػػ(، تحقيػػؽ: الشػػيخ سػػمير القاضػػي، مؤسسػػة الكتػػب 911السػػيكطي )المتػػكفى: 

 ىػ.1408الطبعة األكلى، الثقافية، دار الجناف لمنشر كالتكزيع، 

منيػػاج السػػنة النبكيػػة فػػي نقػػض كػػبلـ الشػػيعة القدريػػة، تقػػي الػػديف أبػػك العبػػاس   (237)
أحمد بف عبد الحميـ بف عبػد السػبلـ بػف عبػد اهلل بػف أبػي القاسػـ بػف محمػد ابػف 

ىػ(، تحقيؽ: محمد رشاد سػالـ، 728تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 
 ىػ.1406سعكد اإلسبلمية، الطبعة األكلى،  جامعة اإلماـ محمد بف

المنيػػػاج شػػػرح صػػػحيح مسػػػمـ بػػػف الحجػػػاج، أبػػػك زكريػػػا محيػػػي الػػػديف يحيػػػى بػػػف   (238)
 ىػػ،.1392شرؼ النككم، دار إحياء التراث العربي، بيركت، الطبعة الثانية، 

المكافقػػات، إبػػراىيـ بػػف مكسػػى بػػف محمػػد المخمػػي الغرنػػاطي الشػػيير بالشػػاطبي   (239)
ىػػ(، تحقيػؽ: أبػػك عبيػدة مشػيكر بػػف حسػف آؿ سػمماف، دار ابػػف 790)المتػكفى: 

 ىػ.1417عفاف، الطبعة األكلى 
المكاىب المدنية بالمنح المحمديػة، أحمػد بػف محمػد بػف أبػى بكػر بػف عبػد الممػؾ   (240)

القسػػػػػػػػطبلني القتيبػػػػػػػػي المصػػػػػػػػرم، أبػػػػػػػػك العبػػػػػػػػاس، شػػػػػػػػياب الػػػػػػػػديف )المتػػػػػػػػكفى: 
 ىػ(،المكتبة التكفيقية، القاىرة، مصر. 923

مػػػكم بػػػف عبػػػد ا  (241) لمكسػػػكعة التاريخيػػػة، مجمكعػػػة مػػػف البػػػاحثيف بإشػػػراؼ الشػػػيخ عى
 .dorar.netالقادر السقاؼ، الناشر: مكقع الدرر السنية عمى اإلنترنت  

مكسكعة الغػزك الفكػرم كالثقػافي كأثػره عمػى المسػمميف، عمػي بػف نػايؼ الشػحكد،   (242)
 بدكف معمكمات. 

األحػػزاب المعاصػرة ، النػدكة العالميػػة المكسػكعة الميسػرة فػػي األديػاف كالمػذاىب ك   (243)
لمشباب اإلسبلمي، إشراؼ كتخطيط كمراجعػة: د. مػانع بػف حمػاد الجينػي، دار 

 ىػ.1420الندكة العالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة: الرابعة، 

، محمػػػد بػػػف عمػػػي ابػػػف القاضػػػي   (244) مكسػػػكعة كشػػػاؼ اصػػػطبلحات الفنػػػكف كالعمػػػـك
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فػػػػػاركقي الحنفػػػػػي التيػػػػػانكم )المتػػػػػكفى: بعػػػػػد محمػػػػػد حامػػػػػد بػػػػػف محٌمػػػػػد صػػػػػابر ال
بيػػركت، الطبعػػة  -ىػػػ(، تحقيػػؽ: د. عمػػي دحػػركج، مكتبػػة لبنػػاف ناشػػركف 1158
 ـ.1996 -األكلى 

 ىػ.1421مكسكعة مؤلفي اإلمامية، مجمع الفكر اإلسبلمي،   (245)

مكطػػػػأ اإلمػػػػاـ مالػػػػؾ ركايػػػػة سػػػػكيدبف سػػػػعيد الحػػػػدثاني، اإلمػػػػاـ مالػػػػؾ بػػػػف أنػػػػس   (246)
د المجيػػد تركػػي، دار الغػػرب اإلسػػبلمي، الطبعػػة األكلػػى، ىػػػ(، تحقيػػؽ: عبػػ179)

 ـ.1994

ميػزاف االعتػػداؿ فػي نقػػد الرجػػاؿ، شػمس الػػديف أبػك عبػػد اهلل محمػػد بػف أحمػػد بػػف   (247)
ىػػػ(، تحقيػػؽ: عمػػي محمػػد البجػػاكم، 748عثمػػاف بػػف قىاٍيمػػاز الػػذىبي )المتػػكفى: 
 -ىػػػػ 1382لبنػػػاف، الطبعػػػة األكلػػػى،  -دار المعرفػػػة لمطباعػػػة كالنشػػػر، بيػػػركت 

 ـ.1963

الميػػػزاف، عبػػػد الكىػػػاب الشػػػعراني، تحقيػػػؽ: عبػػػد الػػػرحمف عميػػػرة، عػػػالـ الكتػػػب،   (248)
 ىػ.1409بيركت، الطبعة األكلى، 

نزىػػة النػػاظريف فػػي تفسػػير آيػػات مػػف كتػػاب رب العػػالميف كأحاديػػث مركيػػة عػػف   (249)
سػػػػيد المرسػػػػميف كآثػػػػار منقكلػػػػة مػػػػف الصػػػػحابة المنتخبػػػػيف كحكايػػػػات مػػػػأثكرة عػػػػف 

لعممػػاء كالصػػالحيف، تقػػي الػػديف بػػف عبػػد الممػػؾ بػػف أبػػي المنػػى البػػابي األنبيػػاء كا
 الحمبي، المطبعة األزىرية، مصر.

نزىة النظر في رجاؿ القرف الرابع عشر، محمد بف محمد يحيػى زبػارة، تحقيػؽ:   (250)
عبػػػد اهلل بػػػف عبػػػد الكػػػريـ الجرافػػػي، مكتبػػػة اإلرشػػػاد، صػػػنعاء، الطبعػػػة األكلػػػى، 

 ىػ.1431

فػي محافظػة حضػرمكت، سػالـ مبػارؾ العكبثػاني، بحػث مقػدـ  النشاط الصناعي  (251)
إلػػػػػػػى النػػػػػػػدكة العمميػػػػػػػة بعنػػػػػػػكاف: " التركيػػػػػػػب الجغرافػػػػػػػي كاألىميػػػػػػػة االقتصػػػػػػػادية 

 لحضرمكت ".
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النصػػػائح الدينيػػػة كالكصػػػايا اإليمانيػػػة، عبػػػد اهلل بػػػف عمػػػكم بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد   (252)
 ىػ.1418، الحداد، دار الحاكم لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية

ـي الميٍسػػتىٍعذىبي ًفػػي تٍفًسػػير غريػػًب أٍلفىػػاًظ الميىػػٌذًب، محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد   (253) الػػنٍَّظ
بػػػػف سػػػػميماف بػػػػف بطػػػػاؿ الركبػػػػي، أبػػػػك عبػػػػد اهلل، المعػػػػركؼ ببطػػػػاؿ )المتػػػػػكفى: 

ػػػػاًلـ، المكتبػػػػة 633 ىػػػػػ(، دراسػػػػة كتحقيػػػػؽ كتعميػػػػؽ: د. مصػػػػطفى عبػػػػد الحفػػػػيظ سى
 ـ. 1988التجارية، مكة المكرمة، 

النفػػائس العمكيػػة فػػي المسػػائؿ الصػػكفية، عبػػد اهلل بػػف عمػػكم بػػف محمػػد بػػف أحمػػد   (254)
 ىػ.1412الحداد، دار الناشر، بيركت، 

نياية المحتاج إلى شرح المنياج، شمس الديف محمد بػف أبػي العبػاس أحمػد بػف   (255)
ىػػػػ(، دار الفكػػػر، بيػػػركت، طبعػػػة 1004حمػػػزة شػػػياب الػػػديف الرممػػػي )المتػػػكفى: 

 ـ.1984ىػ/1404 -أخيرة 
النياية في غريب الحديث كاألثر، مجد الػديف أبػك السػعادات المبػارؾ بػف محمػد   (256)

بػػف محمػػد بػػف محمػػد ابػػف عبػػد الكػػريـ الشػػيباني الجػػزرم ابػػف األثيػػر )المتػػكفى: 
محمػػػػكد محمػػػػد الطنػػػػاحي، المكتبػػػػة  -ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: طػػػػاىر أحمػػػػد الػػػػزاكل 606

 ىػ.1399بيركت،  -العممية 

ر القػػرف العاشػػر، محػػي الػػديف عبػػد القػػادر بػػف شػػيخ بػػف النػػكر السػػافر عػػف أخبػػا  (257)
كس )المتػػػػػػكفى:  بيػػػػػػركت،  -ىػػػػػػػ(، دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة 1038عبػػػػػػد اهلل العىٍيػػػػػػدىري

 ىػ.1405الطبعة: األكلى، 

اليدايػػة إلػػى بمػػكغ النيايػػة فػػي عمػػـ معػػاني القػػرآف كتفسػػيره، كأحكامػػو، كجمػػؿ   (258)
ٌمػكش  بػف محمػد بػف مختػار مف فنكف عمكمو، أبػك محمػد مكػي بػف أبػي طالػب حى

ىػػػ(، تحقيػػؽ: 437القيسػػي القيركانػػي ثػػـ األندلسػػي القرطبػػي المػػالكي )المتػػكفى: 
مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا كالبحث العممي، جامعة الشػارقة، 
 -بإشػػػراؼ أ. د: الشػػػاىد البكشػػػيخي، الناشػػػر: مجمكعػػػة بحػػػكث الكتػػػاب كالسػػػنة 

 ىػ. 1429ة، جامعة الشارقة، الطبعة األكلى، كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمي
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الكجيز فػي أصػكؿ الفقػو اإلسػبلمي، األسػتاذ الػدكتكر محمػد مصػطفى الزحيمػي،   (259)
سػػػػػػكريا، الطبعػػػػػػة الثانيػػػػػػة،  -دار الخيػػػػػػر لمطباعػػػػػػة كالنشػػػػػػر كالتكزيػػػػػػع، دمشػػػػػػؽ 

 ىػ.1427

الكسػػيط فػػي عمػػـك كمصػػطمح الحػػديث، محمػػد بػػف محمػػد بػػف سػػكيمـ أبػػك شيػػيبة،   (260)
 كر العربي.دار الف

كفيات أعػبلـ الشػيعة، محمػد محسػف الشػيير بآغػا بػرزؾ، مؤسسػة اسػماعيمياف،   (261)
 قـ، إيراف.

كفيػػات األعيػػاف كأنبػػاء أبنػػاء الزمػػاف، أبػػك العبػػاس شػػمس الػػديف أحمػػد بػػف محمػػد   (262)
ىػػػػ(، 681بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف أبػػػي بكػػػر ابػػػف خمكػػػاف البرمكػػػي اإلربمػػػي )المتػػػكفى: 

 بيركت. -تحقيؽ: إحساف عباس، دار صادر 

اليمف عبر التاريخ، أحمد حسيف شرؼ الديف، مطبعة السنة المحمدية، القػاىرة،   (263)
 ـ. 1964الطبعة الثانية، 
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 :الوخطىطحالكتة  . ب

إطباؽ الكرامة لمف أحػب لنفسػو عػف الكقيعػة فػي الصػحابة السػبلمة، أحمػد   (264)
طػكط ( مكتبػة األحقػاؼ لممخطكطػات، بف الشيخ محمد المدني  القشاشػي، )مخ

 (. 2707تريـ، قسـ المجاميع، برقـ: ) 

بضائع التابكت في نتؼ مػف تػاريخ حضػرمكت، عبػد الػرحمف بػف عبيػد اهلل   (265)
 ىػ(، مخطكط.1375السقاؼ، )ت: 

حبلكة القرطاس كجكاىر األنفاس في بعض مناقب سيدنا الحبيب أبي بكػر   (266)
اس، عبػػد اهلل بػػػف أبػػي بكػػػر العطػػػاس، بػػف عبػػػد اهلل بػػف طالػػػب بػػف حسػػػيف العطػػػ

 )مخطكط(.
ذخيرة الخير فيما سئؿ عنػو محمػد بػاقيس كعمػر باجسػير، أحمػد بػف عمػكم   (267)

باحسػػػف جمػػػؿ الميػػػؿ، ) مخطػػػكط (، مكتبػػػة األحقػػػاؼ لممخطكطػػػات بتػػػريـ، قسػػػـ 
 (. 2835التصكؼ، برقـ: ) 

(، مخطػػػػػػػػػكط، مكتبػػػػػػػػػة األحقػػػػػػػػػاؼ  1شػػػػػػػػػجرة أنسػػػػػػػػػاب آؿ يحيػػػػػػػػػى رقػػػػػػػػػـ )   (268)
 (. 86تريـ، قسـ المجاميع، برقـ: ) لممخطكطات ب

فتاكل العبلمة عبد اهلل بف عمر بف أبي بكر بف يحيػى العمػكم، ) مخطػكط   (269)
 (. 889(، مكتبة األحقاؼ لممخطكطات بتريـ، قسـ الفقو، برقـ ) 

الفتكحػػػات الكىبيػػػة بشػػػرح األربعػػػيف النككيػػػة لمشػػػيخ إبػػػراىيـ بػػػف مرعػػػي بػػػف   (270)
 خطكط مف مكقع طككيك./ أ( م 80عطية الشبرخيتي )لكحة 

كبلـ الشياب النبراس الحبيب أحمد بف حسف بف عبد اهلل بف عمي   (271)
 العطاس، أحمد بف حسف العطاس، ) مخطكط (.

 
 الرسائل العمميةج. 

أبك إسحاؽ الثعمبي كمنيجو في تفسػير القػرآف " لمباحثػة: نػدل عبػاس سػالـ   (272)
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 ،  ـ.2008عباس، ماجستير، مف جامعة الخرطـك

ـ (، 1915/1988عبػػد القػػادر بػػامطرؼ سػػيرتو كمنيجػػو التػػاريخي ) محمػػد بػػف  (273)
 ـ.2004أحمد فرج أحمد بامطرؼ، ماجستير، جامعة حضرمكت، 

 المواقع االلكترونية:د. 

 .www.marefa.orgمكقع باب المعرفة،     (274)

(275)      https://ar.wikipedia.org/wiki يا. مكسكعة كيكبيد  
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 الصفحة المكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع
 أ الكريمة اآلية

 ب اإلىداء

 ج كالتقدير الشكر
 د الممخص بالمغة العربية

Abstract ق 
 1 مةمقدال

 14 القسـ األكؿ: الدراسة )عثماف بف يحيى عصره كسيرتو (
 15 : الشيخ عثماف بف يحيى عصره كحياتو ككتابواألكؿ الفصؿ

 16  عصر الشيخ العبٌلمة عثماف بف يحيى.المبحث األكؿ: 
 17 المطمب األكؿ: الحالة السياسية

 24 المطمب الثاني: الحالة االقتصادية
 28 لحالة االجتماعيةالمطمب الثالث: ا

 33 المطمب الرابع : الحالة العممية كالثقافية
 39 المبحث الثاني: حياة الشيخ عثماف بف يحيى

 40 المطمب األكؿ: اسمو، كنسبو، ميبلده، نشأتو كطمبو لمعمـ
 46 المطمب الثاني: مشايخو كتبلمذتو

 51 المطمب الثالث: مصنفاتو
المطمب الرابع: مكانتو العممية كاإلجازات التي تمقاىا عف مشايخو كالثناء 

 54 عميو
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 59 المطمب الخامس: مذىبو العقدم كالفقيي ككفاتو
 62 الفصؿ الثاني: الشيخ عثماف بف يحيى ككتابو

 63 : دراسة عف الكتاب المحقؽ األكؿالمبحث 
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 84   المطمب الثاني: المبلحظات المنيجية العممية
 89 (مف الفصؿ التاسع إلى نياية الكتابالقسـ  الثاني: التحقيؽ )
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