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 :الممخص
البحث ىو دراسة وتحقيق لمخطوط في سيرة وجمال وأخالِق نبينا الكريم 
محمد بن عبداهلل صمى اهلل عميو وسمم إسمو )مناىُل الصفا في جماِل ذاِت 

أحمد بن عبدالحي الحمبي المصطفى صمى اهلل عميو وسمم( ألبي العباس 
ه(، وىو مخطوٌط من تسِع ورقات، تكّمم فيِو المؤلف قبل ٕٓٔٔالفاسي)ت

وصف جمال النبي صمى اهلل عميو وسمم بمقدمة عن معنى الجماِل 
 والجالل في المغة وذكر فييا فوائد وتنبييات،  ثم وصف جمال اهلل تعالى،

عميو وسمم الَخْمقيِة  صوَر جماِل النبي محمِد صمى اهللوبعد ذلك ذكر 
والُخمقية التي فضمو اهلُل تعالى بيا ومّيزُه عن سواه من األنبياء وسائر الناس 
 وجعميا سببًا في كسِب قموِب الكثير من الناس ودخوِليم في ديِن اهلِل تعالى.
واستدل مؤلف المخطوط في كالمو بآياٍت من القرآن الكريم وأحاديٍث من 

من الشعر العربي إضافًة إلى أقوال العمماء البالغية  السنة النبوية وأبيات
منيا والفقيية يوضح من خالليا المعنى المقصود من صور الجمال التي 
ذكرىا أو ذكرىا من سبقو من العمماء، معتمدًا في ذلك عمى مصادر 
مختمفة منيا: كتب تفسير القرآن الكريم، وكتب السيرة النبوية، وكتب 

فقو، وكتب يف، وكتب ومعاجم المغة العربية، وكتب الالحديث النبوي الشر 
 .التصوف واإليمانيات
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Abstract: 

This research is a study and investigation of a manuscript 

on the biography, beauty and morals of our Noble 

Prophet Muhammad bin Abdullah, may God’s prayers 

and peace be upon him, whose name is (Manahil al-Safa 

fi Dhat al-Mustafa, may God’s prayers and peace be 

upon him) by Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Hayy al-

Halabi al-Fassi (d. 1120 AH), which is a manuscript of 

nine papers, in which he spoke. The author before 

describing the beauty of the Prophet, may God’s prayers 

and peace be upon him, with an introduction to the 

meaning of beauty and majesty in the language, and he 

mentioned benefits and warnings in it, then he described 

the beauty of God Almighty, and after that he mentioned 

the images of the Prophet Muhammad, may God’s 

prayers and peace be upon him, physical and moral 

beauty that God Almighty preferred and distinguished 

him from other prophets And other people and made it a 

reason to win the hearts of many people and their entry 

into the religion of God Almighty. 

In his words, the author of the manuscript cited verses 

from the Noble Qur’an, hadiths from the Sunnah, and 

verses from Arabic poetry, in addition to the rhetorical 

and jurisprudential sayings of scholars, through which he 

clarifies the intended meaning of the images of beauty 

mentioned or mentioned by scholars who preceded him, 

relying on various sources, including: Books 

Interpretation of the Noble Qur’an, books of the 

Prophet’s biography, books of the noble Prophet’s 

hadith, books and dictionaries of the Arabic language, 

books of jurisprudence, books of mysticism and faiths 

Keywords: 
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خاتم األنبياء والمرسمين وعمى آلو 

 وبعد . وصحبو وسمم أجمعين
المخطوُط تراٌث زاىٌر فخٌم يطوي السنيَن ويجعُمنا نعيُش في وسِط الحدِث وكأّننا أماَم 
صورٍة مرئيٍة بقراءِة سطٍر مكتوٍب، فيو بذلك يكّون شخصيِة األمة وحياِتيا، ألنو يمثل كلَّ ما 

 وتمدٍن وثقافة.خمََّفْتُو، وكلَّ ما ساعدْت وشاركْت في بنائِو ورعايتِو وتطويرِه، من حضارٍة 
إن المخطوط من أىم اآلثار التي يمكن لمباحث اإلستدالُل من خالليا عمى عمِق  

نما يرجع بناء  حضارة أمٍة من األمم، ومدى تطوِر وازدىار الحياة العممية في تمك األمة، وا 
و الحاضر إلى االعتماد عمى تراث األمة وماضييا، ونحن يحق لنا أن نفتخر بأمتنا لما خمَّفت

من تراث في مختمف العموم وأنواع الفنون، عّبَر عن ىمم األجداد العظام، وصبر الرجال، 
وعزميم عمى إكمال طمب العمم من غير أن يشغميم عنو شاغل، أو يصرفيم عنو صارف، 
عادة تنظيمو  فاستوجب ذلك نيوض المخمصين يعممون عمى جمع شتات ىذا التراث الرائع، وا 

خراجو حّيًا ناطقًا معبرًا عن روح أمتنا ورصيدىا الباقي . وكشف النقاب عن أماكن  وجوده وا 
فظير التحقيق الذي ُيَعدُّ من عوامل إبراز تراث األمة واإلفادة منو، ليكون خير سالح 
تواجو بِو أمتّنا العابثون في تراثيا وطمس معالميا وآثارىا حينًا، ونسبة العموم واآلثار إلى غير 

 أىميا حينًا آخر.
ولكلِّ ما تقّدم كان عممنا لتحقيق ىذا المخطوط )مناىُل الصفا في جماِل ذاِت 
المصطفى صمى اهلل عميو وسمم( ألبي العباس أحمد بن عبدالحي الحمبي الفاسي 

ه(، وىو مخطوٌط لطيٌف صغير من تسِع ورقات، تكّمم فيِو المؤلف عن معنى ٕٓٔٔ)ت
تعالى، وصوِر جماِل النبي محمد صمى اهلل  الجماِل والجالل في المغة، ووصف جمال اهلل

عميو وسمم الَخْمقيِة والُخمقية التي فضمو اهلُل تعالى بيا ومّيزُه عن سواه من البشر وكانت سببًا 
 في كسِب قموِب الكثير من الناس ودخوِليم في ديِن اهلِل.

ّولة، وتضمن البحث دراسة مختصرة لحياة المؤلف ألنَّ البحث ال يحتمل دراسة ُمط
إضافًة إلى أنَّ ىناك دراساٍت كثيرٍة لحياة المؤلف في كتبو الكثيرة التي تم تحقيقيا سابقًا، كما 
تضّمَن وصفًا لممخطوط، وعممنا في تحقيقِو، إضافًة إلى النص المحقق وفَق قواعِد التحقيق 

 معتمدًا عمى مصادَر متنوعٍة كانت ليا قائمًة في نياية البحث.  
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 : دراسة لممؤلف والمخطوط:المبحث األول
 المطمب األول: حياة ابن عبد الحي الحمبي:

كتَب الكثير من المترجمين عن حياة مؤلف المخطوط قيد الدراسة)مناىل الصفا في 
جمال ذات المصطفى( أحمد بن عبد الحي الحمبي، من خالل تحقيقيم لكتبو الكثيرة التي تم 

ورٍة مختصرة في ىذا البحث ومن أراَد أن يطمع عمى ، فكانْت دراستنا لو بص(ٔ)طبعيا ونشرىا
 حياِتِو بشكل أوسع يمكنو اإلنتفاع من تمك الدراسات، ولذلك اشتممت الدراسة ىذه الفقرات :

ىو سراج الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحي  إسمه ونسبه وكنيته ولقبه:أواًل:  
 .(٘)، الشافعي(ٗ)العوفي (ٖ)الفاسي (ٕ)الحمبي

بعد نشأتو في مدينة حمب التي ولد بيا)لم ُتعرف سنة والدتو(  ثانيًا: نشأته ورحالته:
خمقت ونشأت أنا وآبائي وأجدادي في مدينة حمب من أرض "ونشأ كما أخبر ىو عن نفسو: 

الشام وىي األرض المقدسة، وكان أصل أجدادي من مدينة تدمر، وىي مدينة قديمة أزلية بين 
ه ٓٚٓٔ، بعدىا ارتحل ابن عبدالحي في طمب العمم  فقصد العراق سنة (ٙ)الشام والعراق"

، ومن بغداد ارتحل إلى البصرة ونجد من شيوخو (ٚ)وحل ببغداد ووقف عمى جامع الرصافة
، ومن رحالتو أيضًا كانت إلى المدينة (ٛ)محمد الرفاعي الحسيني شيخ مشايخ البصرة في وقتو

من بالد السودان وأخذ عن شيخو أبو محمد  (ٓٔ)إلى برنو ، ثم ارتحل(ٜ)المنورة كما أشار ىو
، ومن السودان إلى مصر ومنيا إلى (ٔٔ)ه(ٛٛٓٔعبداهلل بن عبدالجميل البرناوي الحميري )

 .(ٕٔ)تونس 
ه( ٓٛٓٔوبعد تمك الرحالت كانت رحمتو الطويمة حيث رحل إلى المغرب سنة ) 

كالشيخ عبد القادر بن عمي الفاسي  وسكن فاس واستوطنيا والزم بيا القراءة عمى شيوخيا
، وتزوج وصاىر فييا، وتنقل بينيا وبين مراكش حيث أخذ عن شيخو (ٖٔ)ه(ٜٔٓٔالفيري )

ه(، وخالل استقراره في فاس ذىب بمناسبات إلى أماكن ٜٛٓٔمحمد بن سعيد المرغيثي)
زاوية ، ومنيا إلى تامكروت من بالد المغرب حيث ال(ٗٔ)ه ٜٓٔٔمختمفة منيا تطوان سنة 

التي توجد فييا النسخة الثانية من المخطوط قيد التحقيق ولم أستطع من  (٘ٔ)الناصرية
 الحصول عمييا .

 ثالثًا: عممه وثناء العمماء عميه 
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، برع (ٙٔ)ىو األديب والفقيو الشائع البالغة في المديح النبوي، والعالم الصوفي الكبير
والمعارف كالفقو حيث كان مرجعًا في الفقو ابن عبدالحي الحمبي في كثير من العموم 

، وأحد (ٛٔ)"، والبالغة واألدب، حتى قيل فيو: "فقيٌو أديب، وناثٌر ناظٌم أريب(ٚٔ)الشافعي
وفي المديح ، (ٜٔ)المحدثين بفاس، بحيث تتممذ لو أكابر، وخوطب بوالية الكراسي والمنابر

، وسواىا من صنوف (ٕٓ)النبوي النبوي كانت لو يٌد طولى ولو ديوان شعر كبير في المديح
العمم، ودلَّ عمى ذلك تنوع مصنفاتو وكثرتيا، منيا ما ىو مطبوع ومنيا ال زال مخطوطا، وقد 

 .(ٕٔ)ذكرىا محققو كتبو في كالميم عن مصنفاتو وآثاره
توفي أبو العباس أحمد بن عبد الحي في شير جمادي اآلخرة من سنة  رابعًا: وفاته:

 .(ٕٕ)م(ٛٓٚٔ –هٕٓٔٔ)
 المطمب الثاني: دراسة المخطوط

 أواًل: وصف المخطوط :
ىذا المخطوط في التصوف ومعرفة جمال اهلِل تعالى وسيرة وشمائل النبي محمد صمى 
اهلل عميو وسمم وصور جمالو الَخْمقيِة والُخُمقية وذكر المؤلف فيِو عدَة صوٍر تبيُن جماَلُو صمى 

 بيا عن سواه من األنبياِء عمييم السالم وسائر البشر. اهلل عميو وسمم الذي مّيَزُه اهلُل تعالى
ولممخطوط نسختان األولى في مكتبة أوقاف السميمانية في الجزء األول / مخطوطات 
البابابيين، وىي التي أعمل عمى تحقيقيا، أما الثانية ففي مكتبة الزاوية الناصرية في تامكروت 

صول عمييا بالرغم من المحاوالت العديدة مع : ولم أستطع الحٕٕٚٔفي المغرب العربي برقم 
 موظفين في تمك الزاوية، ومحاولة أشخاص آخرين ولكن لم نفمح في الحصول عمييا.

وتّضمَن المخطوط قبل وصِف جماِل النبي صمى اهلل عميو وسمم كالمًا عن جمال اهلل 
 ت.  تعالى ومقدمًة عن معاني الجمال والجالل في المغِة فييا فوائد وتنبييا

والمخطوط الذي بين أيدينا فيو نقص ألن الورقة األخيرة منو فييا تعقيبة مما يدلُّ عمى 
أنَّ ىناك ورقًة أو أوراقًا أخرى ُفِقدْت، وال يحتوي المخطوط عمى إسم الناسخ وال سنة النسخ 

 ولعمو موجود في الورقة األخيرِة المفقودة من المخطوط. 
بارة عن تسع ورقات في كل ورقة سبعة عشر سطرًا أما الموجود بين أيدينا فيو ع

باستثناء ورقة عنوان الكتاب، وعدد الكممات يختمف من سطٍر آلخر، وتحتوي نياية الورقة 
عمى التعقيبة:) الكممة التي تبدأ بيا الورقة التالية(، وتضمن المخطوط مقدمة فييا فوائد 
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في معنى الجمال في المغة تخمميا ذكُر وتنبييات، ثم بّيَن معنى الجمال والجالل، وفّصَل 
صور جمال النبي صمى اهلل عميو وسمم واختصرىا في آخر الكتاب باثني عشر معنًى وسماىا 

 بابًا، وفي آخر الكتاب بّين معاني الجالل وىي خمسة معاٍن.
ومما يتصف بو المخطوط : يضع الناسخ كممة انتيى عند نياية بعض الفقرات، 

عالمات التنقيط، ويكتب الفاَء بنقطٍة أسفل الحرف، والقاف األولية والوسطى ويندر استخدامو ل
بنقطٍة فوقيا واآلخرية بال نقطة، وقد يقسم الكممة بين سطرين كما في: مخائمو، والخالئق 
وقّمما، ويكتب اليمزة المكسورة ياًء مثل: حقايق ونتايج والخاليق وفايدة والعقايد، وعند 

بوٍي فإنو في الغالِب يذكر راوي الحديث ومن خّرجُو، وفقرات المخطوط استشيادِه بحديٍث ن
 الرئيسية ومصادره يجعميا بخط غامق يميزىا عن سائر كالمو.

إضافًة إلى استشياده بالقرآن الكريم واألحاديث الشريفو إستشيد بالشعر العربي ومنو 
 ردة البوصيري.  شعر عبد اهلل بن رواحة، وُكثير عزة، وعبدالسالم بن مشيش، وب

 ثانيًا: مصادر ابن عبد الحي في تأليف المخطوط: 
اعتمد المؤلف في مخطوطو عمى مصادر متنوعة أشار إلى قسم منيا وصرح بذكرىا 
أو ذكر مؤلفيا، فإضافًة إلى القرآن الكريم حيث يستدل باآليات القرآنية في كالمو، فمن 

النبوية كصحيح مسمم وسنن الترمذي ومسند  المصادر التي اعتمدىا وأشار إلييا كتب السنة
أحمد بن حنبل، والمعجم الكبير لمطبراني، والمستدرك لمحاكم النيسابوري، وتاريخ دمشق البن 
عساكر وفتخ الباري البن حجر العسقالني، وكتب التفسير كتفسير الثعمبي الكشف والبيان عن 

السبع المثاني لألقميشي، وكتب الرقائق  تفسير القرآن، وتفسير العموم والمعاني المستودعة في
واإليمانيات مثل كتاب المواىب المدنية بالمنح المحمدية لمقسطالني، وكتاب حل الرموز 
وكشف الكنوز ألبي يزيد البسطامي، والحكم العطائية البن عطاء السكندري، وعوارف 

كتب السيرة والشمائل المعارف لمسيروردي، وشعب اإليمان لعبد الجميل القصري، إضافًة إلى 
ككتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى لمقاضي عياض، وأشرف الوسائل إلى فيم الشمائل، 

 وغيرىا من الكتب.
 ثالثًا: عممي في التحقيق: 

بدأُت عممي في المخطوط بإعتماد نسخة مكتبة أوقاف السميمانية كنسخٍة فريدة لعدِم 
ِة الناصرية، فنسختيا وضبطُت كتابتيا، وأشرُت التمكن من الحصول عمى نسخِة مكتبِة الزاوي
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إلى رقم اآلياِت القرآنية وسوِرىا، ورجعُت إلى كتب التفسير التي اعتمدىا المؤلف في تفسير 
اآليات القرآنية ووثقت ذلك، وخرجت األحاديث النبوية الشريفة من مصادرىا، وترجمُت 

من كتب البمدان، وخّرجُت األشعار من  لألعالم من كتب التراجم واألعالم، وعّرْفُت بالمدن
دواوين الشعر وكتب األدِب، وعّرْفُت بالكممات والمصطمحات الغريبة من كتِب معاجم المغِة 
وغريب الفقِو، كما رجعُت إلى المصادر التي اعتمدىا المؤلف أحمد بن عبد الحي في تأليف 

 كتابِو ووثقت ذلك.    
 المبحث الثاني: التحقيق:

 هل الصفا في جمال ذات المصطفى عميه أفضل الصالة وأزكى السالم.كتاب منا
تأليف الكامل الفاضل األديب المحّب الحبيب العالم األريب موالنا الشيخ األمجد 
شياب الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحي الحمبي دارًا، الشافعُي مذىبًا، الفاسُي توطنًا، ُقدس 

 .(ٖٕ)سره ونفعنا بو آمين آمين آمين تم
ب[بسم اهلل الرحمن الرحيم  صمى اهلل عمى سيدي وموالي محمد وعمى آلو وصحبو ٔ]
 أجمعين.

نحمُد مْن استودَع الجماَل األوحد، في كنِز حبيبِو موالنا ُمحمد، صمى اهلُل عميِو وسمم، 
وجعمُو مصبَّ بحاِر النوِر األول، فكان في حضرِة الُقْدس صدر الصدور وعميِو الُمعّول، 
الُمخِبُر عنُو بأصدِق المقال، بأنُو تعالى جميٌل يحُب الجمال، واّتصَف بالجماِل قبل كلِّ جميل، 
وتجّمى بصفاِت جالِلِو وال جميل وال جميل، القديُم جماُلُو، األزلي الباقي جمالُو وجاللُو، أفاض 

من تمّقى من نوِر  أواًل من بحِر جمالِو األعظم، عمى روِح حبيبِو النبيِّ األكرم، فكاَن أولَ 
أ[ ٕالجمال، من كنوِز أنواِر ذي الجالل، فمذلَك صورُتُو الكريمُة كانت سيدُة الصور، إذ ]

انفردْت بجماٍل لم يشارْكيا فيو البشر، ونشكُر من أبرَق لنا لواِمَع جماِلِو الفتّان، وأْورَدنا بحَر 
م ُنْدرْك من ذلَك إاّل رشفًة من أفكار، كماِلِو اليتّان، ُنْنِفُق في وصِفِو نفائَس األعمار، ول

ونصمي ونسمم عمى الحبيب المختار، ما تعاقَب الميُل والنيار، وما َلَثَم الُمْزُن أنامَل األزىار، 
وما رقَص الُغْصُن لغناِء األطيار، عمى صفحاِت األنيار، وعمى ِعْتَرِتِو األطيار، وأصحاِبِو 

 األخيار.
 تعالى أحوَج خمِقِو إلى عْفِوِه ورحمِتِو المؤلف أحمد بن عبد أما بعُد: فيقوُل ُعبيداهلل

الحي الحمبي الشافعي: لّما كانت ذاُت اهلِل تعالى المقدسة القديمة األزلية موصوفٌة بالجماِل 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)ٕٖٖٔ ) 
 

وبالجالِل والكماِل التاّمِة القديمة أيضًا، وجاَء وصُفُو تعالى بيا في الكتاِب والسنِة، ففي الكتاب 
ْكَراِم(قوُلُو تع في ( ٕ٘)، وفي السنِة ما خّرجُو مسممٌ (ٕٗ)الى: )َوَيْبَقى َوْجُو َربَِّك ُذو اْلَجاَلِل َواإْلِ

صحيحِو عن النبي صمى اهلل عميِو وسّمَم أنو قال: ) إنَّ اهلَل جميٌل يحبُّ الجمال(، ىذا الحديُث 
 (ٖٓ)، والحاكمُ (ٜٕ)أمامة عن أبي (ٕٛ)، والطبرانيُّ (ٕٚ)عن ابِن مسعود (ٕٙ)خرجُو مسمم والترمذيُّ 

 . (ٖٗ)وعن ابِن عمر (ٖٖ)عن جابرٍ  (ٕٖ)، وابُن عساكر(ٖٔ)عن ابن عمروٍ 
وأسماُء أوصاُفُو تعالى كميا مشتممٌة عمى الجماِل والجالِل والكماِل، وىذا الوصُف 

 األخير_ أعني 
 : من الصفاِت المفردِة ولكّن معناه التام، ولو ورَد لكان(ٖ٘)الكمال_ قال األقميشيُ 
ب[ ذاتُو وصفاتُو وأفعاُلُو تامة، والموجوداُت من حيُث أنيا ال ٕمعنى إتصافِو بو تعالى أّن ]

 تقوُم بنفِسيا ناقصة، 
 .(ٖٙ)فيو التامُّ الكامُل حقًا، ذاتًا ووصفًا وفعالً 

: وكاَن أولُّ من تمّقى من نوِر ىذا الجماِل األخالقي (ٖٚ)صحَّ من كتابي فتح الفتاح
صمى اهلُل عميِو وسمم قبَل جميع المخموقات وجميع العوالِم العموّية والسفمّية حبيبُو المصطفى 

من مبتدى الوجود إلى انقضائِو، بل ىو المفيض من جمالِو عمى جميع أجزاِء الوجود بأسرِه 
 دائمًا وأبدًا، وىو الواسطُة لُو في َنْيِل كلِّ جمال وكمال وجالٍل لم يشارْكُو فيِو أحٌد من العالمين

 البّتة.
وسيأتي الكالُم عمى حسِن يوسَف عميِو السالم وأّنُو لم يشارْكُو في جماِلِو يوسُف عميِو 

 السالُم وال غيرُه.
وقاَل العمماُء رضَي اهلُل عنيم: إنَّ من تماِم اإليماِن بِو صمى اهلُل عميِو وسمَم اإليماُن  

 .(ٖٛ)بأّن اهلَل تعالى جعَل خْمَق بدنِو الشريف عمى وجٍو لْم يظيْر قبَمُو وال بعَدُه خْمُق آدميٍّ مثمو
ِق نفسِو الكريمة، فيكوُن ما نشاىُدُه من خْمِق بدنِو آياٍت عمى ما يّتضُح من عظيِم خمْ 
 وما يتضُح من عظيِم أخالِق نفسِو آياٌت عمى ما تحّقَق من سرِّ قمبِو المقّدس.

ومن ىذا المعنى ما روَي عن الترمذيِّ وابِن قانٍع وغيِرىما بأسانيِدىم أّن عبَداهلل بن 
نظَر إليِو فمّما اْسَتبْنُت أل ساّلم قال: لّما َقِدَم رسوُل اهلِل صمى اهلُل عميِو وسمَم عمى المدينِة جئُتوُ 

 .(ٜٖ)وجَيُو عرْفُت أّن وجَيُو ليَس بوجِو كذابٍ 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)ٕٖٖٕ ) 
 

أ[ التيمي: أتـيُت النبيَّ صمى اهلُل عميِو وسمَم ومعَي ابٌن لي ٖرمثَة ] (ٓٗ)وعن أبي
 فُأِريُتُو، فمما رأيتُو 

 .(ٔٗ)قمت: ىذا نبيُّ اهلل
مَم بالمدينِة فقال: ىل معكم شيٌء النبيَّ صمى اهلل عميِو وس أّنُو رأى (ٕٗ)وأخبَر طارقٌ 

من تمٍر، وأخَذ بِخطامِو وساَر ( ٖٗ)تبيعونُو؟ فقمُت: ىذا البعيُر، فقال: ِبَكْم؟ قمنا: بكذا وكذا وسقاً 
فقالت: أنا ضامنٌة لثمِن  (ٗٗ)إلى المدينِة، فُقْمنا: ِبْعنا من رجٍل ال ندري من ىو، ومعنا ظعينة

 .  (٘ٗ)القمِر ليمَة البدِر... الحديث ىذا البعيِر، رأيُت وجَو رجٍل مثل
، ىذا مثٌل (ٚٗ)في قوِلِو تعالى: )َيَكاُد َزْيُتَيا ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُو َناٌر( (ٙٗ)وقال ِنْفَطَوْيو

ْن لم  ضرَبُو اهلُل تعالى لنبيِو عميِو السالَم، يقوُل: يكاُد منظُرُه عميِو السالُم يدلُّ عمى نبوءتِو وا 
: لو لْم تكْن فيِو آياٌت مبّينٌة لكاَن منظُرُه ُيْنبيَك (ٜٗ)، كما قاَل ابُن رواحةَ (ٛٗ)يتُل قرآناً 
 .(ٓ٘)بالخبرِ 

وسيأتي زيادُة بياٍن في ىذا المعنى، وفي القرآِن ما يدلُّ عمى ذلَك وىو قوُلُو تعالى: 
: الشاىُد ىنا صورُة النبيِّ (ٔ٘) )َأَفَمْن َكاَن َعَمى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّو َوَيْتُموُه َشاِىٌد ِمْنُو( ، قال الثعمبيُّ

 (ٖ٘)، ألنَّ كلَّ مْن كاَن لُو عقٌل ونظَر إليِو َعِمَم أّنُو نبيٌ (ٕ٘)صمى اهلُل عميِو وسمَم ووجيُو ومخائمو
 .. انتيى.

في كتاِب الصالِة عن بعضيم أنُو قال: لْم يظيْر لنا تماُم حسِنِو ( ٗ٘)وقد حكى القرطبيُّ 
وسمَم ألنُو لو ظيَر لنا تماُم حسنِو لما أطاقْت أعيُننا رؤيَتُو صمى اهلل عميِو صمى اهلُل عميِو 

 .(٘٘)وسممَ 
ب[ وتعالى ستَر جماَل صورِة سيدنا ٖوعن بعِضيم أّنُو قال: ولوال أّن اهلَل تبارَك ]

لنظَر محمدٍّ صمى اهلل عميِو وسمَم كما قيل بالييبِة والوقاِر وأعمى عنو آخرين لما استطاَع أحٌد ا
 . (ٙ٘)إليِو بيذِه األبصاِر الدنيوية الضعيفة
: لو بدا لمخمِق من النبيِّ صمى اهلُل عميِو وسمَم ذرٌة لْم يقْم (ٚ٘)وقاَل أبو يزيد الُبسطامي

 . (ٛ٘)بيا ما دوَن العرشِ 
وكيَف ال ونوُر الوجوِد وجمالُو، وخيرُه في البواطِن والظواىِر، إّنما استمدَّ ويستِمدُّ من 

 ذاتِو،  نورِ 
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كما آدُم أبو األجساِد وسبُبيا، فذاُتُو صمى اهلُل عميِو  (ٜ٘)فيو آدُم األرواِح ويْعسوُبيا
وسمَم شمُس الوجود، منيا يستمدُّ جماَلُو ونوَرُه وُحسَنُو كلُّ موجود، قال صمى اهلُل عميِو وسمَم: 

 .(ٓٙ) )أولُّ ما خمَق اهلُل نوري، ومن نوِري خمَق كلَّ شيٍء(
في ُشعب اإليمان: يعني ذاَتُو النورانية  (ٔٙ)سيدي أبو محمد عبُد الجميل القصريُّ قال 

 ..انتيى.(ٕٙ)الباطنة
وأّلْفُت ىذا الكتاَب المطيف وبدأُت فيِو بذكِر جماِل اهلِل الشريف، ألنُو تعالى منُو صاَر 

ّنما أناَرُه بقولِو: الكو  (ٖٙ)كلُّ موجوٍد في الوجود، كما أشاَر إلى ىذا إبُن عطاِء اهلل ُن كمُُّو ظممٌة وا 
 .  (ٗٙ)وجوُد الحقِّ فيو

ُثمَّ ثَنَّْيُت بذكِر جماِل الحبيِب المصطفى صمى اهلُل عميِو وسمَم، واْقَتصْرُت عمى جماِل 
ذاتِو الشريفة، إذ االقتصاُر عمى معرفِة ذاتِو ألحبابِو من أجلِّ ما ُيَتوّصُل بِو إلى جنابِو، وأعظُم 

أ[ ٗالمتقرِّبون، ويتحبُب الُمتحبِّبون، إْذ بدُنُو الشريف عنصُر عناصِر المعادِن]ما يتقّرُب بو 
الشريفة، ومستودُع ذخائِر األسراِر األليية الُمنيفة، ومظيُر غوامِض الممك والممكوت، 

 .(٘ٙ)ومستخرج كنوِز الجبروت، من عيِن بحِر الرحموت
مفترقاُت سّرِه، فمْن عرَف ذاتُو عميِو  فذاتُو في الحقيقِة ىي الوجود بأسرِه، إجتمَع فيوِ 

السالم وما اشتممْت عميِو من األوصاِف الشريفِة، واألخالِق النفيسة الطيبة، فقد عرَف الوجوَد 
 بأسرِه ضرورًة.

إّن من عرَف األصَل عرَف الفرَع وذاَتُو أيضًا أصُل وصوِل الخيراِت إلى جميِع 
نبياِئيا ورسِميا ومالئكِتيا، فانتفعْت بو أجزاُء الوجوِد كمِّيا دائمًا الخالئِق كمِّيا خاّصِتيا وعاّمِتيا أ

من مبتدى الكوِن لمنتياُه، فيو صمى اهلُل عميِو وسمَم واسطُة جميِع العالمين في اإلمداد، فال 
 (ٙٙ)شيٌء إال وىو بِو منّوٌط، كما قاَل القطُب الكبير الشريف أبو محمد عبد السالم بن مشيش

 .(ٚٙ)المشيورة في طائيتوِ 
واجتمعْت في ذاتِو أيضًا أجزاُء النبوءاِت كمِّيا ولذلَك كان خاتمًا ليا، كما ُعِمَم ذلَك 

، وشاىدْت جماَل الحقِّ في (ٛٙ)ضرورًة، وكانْت ذاُتُو أيضًا قاَب قوسيِن منُو تعالى أْو أدنى
الذاِت الشريفِة كما مرَّ العالِم األسنى، إلى غيِر ذلَك من الخواصِّ الُمحّمدّية، فكانْت ىذِه 

جامعَة حقائِق األسراِر الرحمانية، وغوامَض دقائَق األنوار الربانية، ونتائج األسماِء األليية، 
 مّما ال عيٌن رأْت وال أُذٌن سمعْت وال خطَر عمى قمِب بشر.
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َرَأى ِمْن  (ٜٙ)َلَقدْ فائدة: قاَل في المواىِب المدنية: قال بعُض العمماِء في قولِو تعالى: )
، أّنُو عميِو السالُم رأى صورَة ذاِتِو المباركِة في الممكوت فإذا ىو (ٓٚ)(ب[ َربِِّو اْلُكْبَرىٗآَياِت]

 .. انتيى.(ٔٚ)عروُس المممكة
: وقد صحَّ أيضًا قطعًا أّنُو عروُس المممكِة في عالِم الممِك أيضًا، فيو عروُس (ٕٚ)قمتُ 

 المممكِة في العالمين.
ىذا أنَّ لُو عميِو السالُم صورتين، صورٌة ظاىرٌة في عالِم الُممك، وصورٌة  قمُت: وظاىرُ 

باطنٌة في عالِم الممكوت، والباطنُة حقيقُة الظاىرة، وىي التي ُيْكَشُف بيا عن أسراِر وأحواِل 
ي العبِد ومحمِِّو وبموِغِو عنَد اهلل، وكذلَك رأى األنبياَء المذكوريَن في المعراِج متفاوتيَن ف

السماواِت بحسِب درجاِتيم وبموِغيم عنَد اهلِل، وغير ذلك، وكاَن المصطفى ىو عروُس المممكِة 
عميِو وعمييم أفضُل الصالُة والسالم سمطاُنُيم األعظم، وأميُرُىم األفخم، وسيُدىم األكرم، ألنُو 

الظاىِر، َففاَقيْم ظيرْت سمطنُة صورتِو الباطنِة والظاىرِة عمييم السالُم في العالِم الباطِن و 
 بالجماِل الظاىِر والباطِن في جميِع المواطِن.

فحينئٍذ يجُب عمى المؤمنيَن معرفُة أوصاَف أعضاِء ىذِه الّذات الشريفة، وأجزاَء بدنِو  
ِو محبَِّتِو لذاِت نبيِو  الطيب الطاىر، واإلقتصاُر عمى معرفِة أوصافِو الظاىرة كاٍف لمُموِقِن بتوجِّ

إنَّ الظواِىَر عنواُن الباطِن، فمْن ذاَق أثماَن معاني أوصاَف نبيِو الظاىرة، ذْوقًا الطاىرة، ف
بسريرٍة زاىرة، فإّنُو ُيْدِرُك بحْوِل اهلِل سوَابَق باطنيا، ويْجني بفكرِه السديد نائياِت أثماِر محاسنيا، 

مى معرفتِو ومحبتِو أجمَل فيكتفي ُمِحبُّ نبيِو بذلك، ويسمُك حينئٍذ في اتباِع سنتِو، والُعكوف ع
جالَلُو في سريرتِو، إْذ الحكُم عمى الشيِء فرُع تصوِرِه ٘] أ[ المسالك، ويتصّوُر عظمَتُو وا 

 ومعرفتِو.
لى ىذا أشاَر صاحُبُو المحبوُب الشييُد الشييُر الفضِل والسماحة، سيُدنا عبُداهلل بن  وا 

آياٌت ُمبّينٌة                  َلكاَن َمْنظُرُه ُيْنبيَك  رضَي اهلُل عنُو بقولِو: لْو لْم َتُكْن فيوِ  رواحة
 . (ٖٚ)بالخبرِ 

ومْن حصَل لُو معرفَة نبّيِو ومحبتِو فاَز بالرضواِن األكبِر مَن اهلِل تعالى ومن نبيِو ذي 
يجوُز وما النوِر األزىر، وقْد ُعِمَم في العقائد أّنُو يجُب أْن ُيْعَمَم في حقِّ اهلِل تعالى ما يجُب وما 

َيْسَتحيل، وكذلك األنبياُء عمييُم السالم، ومْن ذلَك وصُف ذواِتيم بالكماِل، وتنزيِييا من نقٍص 
ما، فيجُب أْن ُيْعَمم كماُل أعضائِو عميِو السالم، وُيبّيُن أوصاَفُو المروّية عن أصحابِو الذين 
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بما ال يجوُز في حّقِو، أْو ما  شاىدوُه، وال ُييجُم عمى وصفِو من غيِر عمٍم، فرّبما َوَصَفوُ 
 .(ٗٚ)َيْقتضي نقصًا في حقِِّو َفَيْكفُر َوُيْطَرُد عن اإليمانِ 

 .(ٙٚ): وْصُفُو بغيِر صفِتو اأَلصميِة المالزمِة لُو كفٌر وَنْفٌي لُو وَتْكذيب(٘ٚ)قاَل الشِّْمنيُّ 
 ومنُو ُيْعَمُم أنَّ كلَّ صفٍة ثبتْت لُو بالتواتِر َنْفُييا كفٌر. 

تبديُل صفتِو عميِو  -من أئمِة المالكية -(ٚٚ)شفا عياض: قاَل حبيُب بن ربيع وفي
 -ومكَة والمدينَة  (ٛٚ)التي كاَن بيا كتيامةَ  -السالُم المشيورِة َكَوْصِفِو ِبَمْوٍن غيِر َلْونِو ومواضعوِ 

 .(ٜٚ)ُكْفرٌ 
وآخرًا بالمدينِة وغيُر قال ابُن َحَجر: وىذا يشمُل إنكاَر اليجرِة وَكْوُنُو كاَن أواًل بمكَة 

ب[ وىو ُمَتِجٌو، وفي موضع آخر منيما: َيْكفُر مْن قاَل أّنُو كاَن أسود، أو ٘ذلَك مّما ُيشاِكُمُو]
ماَت قبَل أْن يمتحي، أْو ليَس الذي بمكَة أوْ  بالحجاِز، أو ليس ِبُقَرشّين ألنَّ وصَفُو صمى اهلُل 

 .. انتيى.(ٓٛ)لُو وتكذيٌب بوِ  عميو وسمَم بغيِر صفاِتِو المعمومِة َنْفيٌ 
فمن ىنا يجُب أْن يعمَم الماِدَح لُو سيرَتُو وشمائَمُو وصفاَتُو التي جاءْت بيا اآلثاُر 
واألحاديُث أْو يسأَل العمماَء إْن لْم يُكْن مْن أىِل العمِم، فال ييجم بالجيِل فيقَع فيما ُذِكَر مَن 

 الخطِر.
العامِة يتعّرضوَن لممديِح من غيِر عمٍم، فرأيُتيم ولقْد رأيُت في عصِرنا جماعًة من 

وقعوا فيما ال يجوُز في حقِِّو عميِو السالُم ويقتضي الكْفَر الُصراح، أجارنا اهلُل من ذلَك ِبَمنِِّو 
 وَكَرِمِو.

قوَل بعِض أصحاِبِو في  (ٔٛ)قال ابُن حجٍر وغيُرُه من العمماِء: ولّما فّسَر األصمعيُّ 
بالخشونِة، قيَل لُو: أنَُّو ورَد في وصفِو صمى اهلل  (ٖٛ)الَكفِّ  (ٕٛ)َشْثنُ  –سالُم أنُو وصِفِو عميِو ال
  -عميِو وسمَم أّنوُ 

 .(٘ٛ)، فآلى عمى نفِسِو أاّل ُيَفسَِّر شيئًا في الحديث(ٗٛ)لّيُن الكفِّ 

 (ٙٛ)فيذا األصمعيُّ مع جاللِة منصِبِو في عمِم المغِة وىو معاصٌر لإلماِم زيِن العابدينَ  
حاَطِتِو بمغاِت العرِب خاَف عمى نفِسِو ورجَع عّما ذكَر فما باُلَك بمْن لْم  في الصدِر األوِل وا 
يقرْا شيئًا من العموِم أصاًل، وىو جاىٌل غايَة، فيذا واهلِل جرأٌة في حقِّ النبوءِة، ليَس ىو مَن 

َيْقِدَم عمى أمٍر حتى يعمَم حكَم اهلِل  التعظيِم كما قاَل عميِو السالُم: )ال َيِحلُّ الْمِريٍء مسمٍم أنْ 
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أ[ ذنوَبنا، ونّوَر قموَبنا حتى نرى الحقَّ حقًا فنتَِّبَعُو، ٙ، ستَر اهلُل عيوَبنا وغفَر بمنِِّو](ٚٛ) فيِو(
 والباطَل باطاًل فَنْجتِنَبُو.

يِر إفراِط والّداعي لُيْم إلى ما ُذِكَر حبُّ الرياسِة والظيور، ويا ليَت ذلَك ِبشروِطِو مْن غ
 المجترئ فيِو وتفريطِو، فْمنْرِجْع إلى ما نحُن بصدِدِه.

: واْقَتَصْرُت عمى الجماِل الظاىِر ألنَّ األلباَب عَجزْت عْن إدراِك ما وراِء  قاَل المؤلفُّ
الجماِل الظاىِر، فاكَتَفْينا بالجماِل الصوري الظاىر وفاقًا ِلما يقتضيِو الحاُل من ُقُصوِر العمِم، 

ْيُتُو مناىُل الصفا في فم ا ذكرناُه في ىذا الكتاِب َغرفٌة مْن َبْحِر، وَرْشَفٌة مْن وابِل الَقْطِر، وَسمَّ
جماِل ذاِت المصطفى صمى اهلُل عميِو وسمَم، ُمشتماًل عمى مقدمٍة جميمٍة، تحتوي عمى فوائد في 

ثنى عشر منياًل ُمشتممًة عمى عّدِة أ بواب، يؤّدي استيعاَبيا إلى ىذا الكتاِب الئقٍة جميمٍة، وا 
اإلطناب، جعمُو اهلُل ُذْخرًا َمْقطوعًا لو بالقبول، بجاِه سيِدنا وموالنا محمٍد أكرَم نبٍي ورسول، 
بًا من رحمِتِو، ُمْنِتجًا محّبَة حبيِبِو والموَت عمى ممتِو والحشِر في  خالصًا لوجيِو تعالى ُمقرِّ

الّرحمُة، فما بالَك بذكِر عيِن الرحمِة وأصِميا، ومنبُعيا أواًل ُزْمرتِو، فعنَد ذكِر الصالحيَن تنزُل 
وآخرًا، وىو الواسطُة فييا، فَوحقِّ وجيِو الوجيو، فعنَد ذكِرِه وذكِر أْوصاِفِو أْولى أْن تنِزَل الرحمُة 

ٌد من الشاممُة عمى ذاكريِو ومحبيِو وواصفيِو، وذلَك قميُل في جنِب كرمِو وخطرِه، إْذ لْم ُيداِن أح
 األصفياِء جاللَة قدرِه، وىذا أواُن الشروِع واهلُل المستعان.

 مقدمٌة في معنى الجماِل والجالِل والكماِل وتواِبِعها.ب [ ٙ]
إعمْم أّن الجماَل لغًة لُو معاٍن: أحُدىا: جماُل الصورِة والِخْمَقِة، ُيقال: َجُمَل الرجُل 

 ، الثاني: جماُل األخالِق، يقال: ُخُمٌق جميٌل وُخُمٌق َحَسٌن.(ٛٛ)يجُمُل ُجْممًة إذا كاَن َحَسُن الَوْجوِ 
الثالث: أْن يكوَن جميٌل بمعنى ُمْجِمل فعيل، بمعنى ُمفِعل، وىذا كثيٌر في المساِن 

، (ٜٓ)، والُمجاممُة المعاممُة بالجميلِ (ٜٛ)كبديٍع ونْحوِه، وُيْطَمُق عمى الّزينِة ومنُو يتجّمل، إذا َتَزّين
 ، واإلجماُل يكوُن بمعنى التُّأّدةِ (ٜٔ)الِعْشرِة، وجاَمَمَك أْن ال تـفعَل كذا أْي ألَزَمَك األجملوحسِن 

، وبمعنى اإلعتداِل ُيقاُل أجمَل إذا اعتدَل فمْم ُيْفِرْط، وبمعنى (ٕٜ)منو وأجمموَك في الطمبِ 
 .(ٖٜ)الجمِع، ُيقاُل أجمَل الشيَء َجَمَعُو عن َتْفِرقةٍ 

: أّما جماُل (ٜٗ)لى المعنى األوِل فنقوُل: قاَل اإلماُم أبو بكر بن العربيُثمَّ َنْرِجُع إ
الصورِة فإنَّ اهلَل تعالى َخَمَق في القموِب اِلعْمَم بجماِل الصورِة، فترى الصورَة الجميمَة ُيَميُِّزىا كلُّ 

يا بالمعرفِة من غيِرىا لُموافقِتيا لمقموِب ال لألبصاِر مْن غيرِ  معرفٍة بوجِو السبِب  أحٍد، وَيْختصُّ
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في اسِتْحساِنيا، وقْد يكوُن الجماُل عاّمًا في جميِع أجزاِء الصورِة، وقْد يكوُن خاصًا في أكثِرىا 
أو في بعِضيا، فِممَشعِر أوصاٌف، األسوُد األسبُط أحسُنيا، ولموِن أوصاٌف األبيُض الُمْشربُّ 

أ[ أحسُنيا، وىكذا ٚولمُعْنِق أوصاٌف، الغيُد ]بحمرٍة أحسُنيا، ولألنِف أوصاٌف الّشمُم أحسُنيا، 
في جميِع أجزائِو، فإذا كانْت الصورُة عمى وصٍف جميٍل في بعِض األعضاِء فأْدَركيا البصُر 
ْن قمياًل  فألقى إلى النْفِس ما أدرَك مالْت النفُس إلْييا بحسِب ذلَك الِمْقداُر، إْن كثيرًا فكثيرًا، وا 

الجماُل  (ٜ٘)ْن يكوَن كلُّ جزٍء من الصورِة مختصًا بوصِف جماٍل فيكونُ فقمياًل، حتى لو اتفَق أ
َبًة منيا ُمْسَتْغِرَقًة فييا  .(ٜٙ)عاّمًا فييا، لكانْت النْفُس ُمَتعجِّ

ُقْمُت: وىذا ىِو جماُل مْوالنا محمٍد صمى اهلُل عميِو وسمَم، وسيأتي بياُنُو إْن شاَء اهلُل 
 تعالى.

ين، قالوا: ما َخال يوسَف عميِو السالُم ألّنُو وَرَد أّنُو ُأوتَي َشْطَر ُثمَّ جماُل الحوِر العِ 
، (ٜٜ)، والُجزُء عند األكثِر، ومنُو حديُث اإلسراِء: )فوَضَع شْطَرىا((ٜٛ)، وىو الِنصفُ (ٜٚ)الُحْسنِ 

، وفيِو  أْي بعضيا، والضميُر في شْطِرىا لمصالِة، وعنَد بعض أّن الّشْطَر القْصُر وىو الكلُّ
 َنظٌر واهلُل أعمُم.
إعمْم أنَّ َشْطَر الُحْسِن الذي ُأوِتَيُو يوسُف عميِو السالُم ىو َشْطُر ُحْسِن الَخمِق،  تْنبيه:

 رضَي اهلُل عنُو: (ٓٓٔ)وُحْسُن النبّي عميو السالُم َغْيُر داِخٌل فيِو، كمال قاَل الُبوصيريُّ 
 .    (ٔٓٔ)َفَجْوىُر الُحْسِن فيِو غيُر ُمْنَقِسمِ   ُمَنزٍَّه عْن شريٍك في َمحاسِنِو                  

اّل فَيْمزُم أْن يكوَن جماُل النبيِّ عميِو السالُم ناقصًا عن الّتماِم، وذلَك غيُر ُمْعَتَقٍد، قالُو  وا 
 .(ٕٓٔ)غيُر واحٍد من األئمِة الُمحّققيَن الُمْعتبريَن بيذا الجناِب العظيمِ 

ب[ المحمودِة وىي معمومٌة وقْد ٚعمى الصفاِت ] وأّما جماُل األخالِق: فيو كوُنيا
 .(ٖٓٔ)اْجتمعْت في موالنا محمٍد صمى اهلل عميِو وسمَم المْبعوِث بإْتماِميا

رضَي اهلُل عنيا عْن ُخُمِقِو فقالت: كاَن ُخُمُقُو القرآن..  (ٗٓٔ)وقْد ُسِئمْت عائشةُ 
 .(٘ٓٔ)الحديث

ِم عائشَة الُمتقّدم َرْمٌز غاِمٌض إلى قاَل الَسْيَروْرديُّ في عوارِف المعارِف: في كال
األخالِق الرّبانيِة واْحَتَشمْت مَن الَحْضرِة األلييِة، أْن تقوَل كاَن ُمَتخمِّقًا بأخالِق اهلِل تعالى، 
فَعبََّرْت عن المعنى بقوِليا: كاَن ُخُمُقُو القرآَن إْسِتْحياًء من ُسُبحاِت الجالِل، وِسْتِر الحاِل، 

 .. إنتيى. (ٙٓٔ)ِل، وىذا مْن ُوفوِر عْقِميا، وكماِل أدِبياِبمطيِف المقا
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وأّما معنى جميٌل بمعنى ُمْجِمٌل فيو اسُم فاعٍل وىو ُيْكِسُب غيره وَيِيبُو من جماِلِو 
 بإجماِلِو. 

وأّما كوُنُو بمعنى الّزينِة فيو في الُمطاِوِع، يقاُل جّمْمُتُو َفَتجّمَل إذا تزّيَن، أي مددتُُّو بما 
زّيُن بِو من ُحميٍّ وِحَمٍل ونحو ذلك، وأّما الُمجاَمَمُة فاْشِتقاُقيا من الجماِل وىي َترِجُع إلى يت

أألْفعاِل واألخالِق أيضًا ألنيا تكوُن بمعنى ُحْسِن الُمعاشرِة، وبمعنى الُمعاممِة بالجميِل، كقوِل 
 الشاعِر: 

 .(ٚٓٔ)ضرَّ َمِزيَد الجاَم لْو جاَمَمنا كمُُّكْم قْد أخَذ الجاَم وال جاَم لنا       ما اّلذي
أي: عاَمَمنا بِو، والجاُم َجْمُع جامة، وىي إناٌء مْن ُزجاٍج، وىذا صحيٌح في نعِت موالنا 

 محمٍد صمى اهلُل عميِو وسمَم.
وأما معنى جاَمَمَك أاّل تفعل أْي فألزَمَك األجمَل فيذا َنْعٌت عميو مراُد ِبْعثِة موالنا محمد 

أ[ ألنَّ فيِو إْلزاُم األْجمل وترُك ما ال َيْجُمُل شرعًا، وعميِو قولُو تعالى: ٛعميو وسمم ]صمى اهلل 
عْن ( ٜٓٔ)، وقْد ُسِئَل َسْيُل بُن عبُداهللِ (ٛٓٔ))َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَياُكْم َعْنُو َفاْنَتُيوا(

 .(ٔٔٔ) وُه(الرسوُل فخذ (ٓٔٔ)شرائِع اإلسالِم فقال: ) وما آتاكمْ 
ومعنى اإلجماُل ىنا أي إذا أْلَزَمُكم الرسوُل أْمرًا فُخذوُه فيو جميٌل عندنا ألنَّ الرسوَل 
ذا أْلزَمُكم ترَك شيٍء فاتُركوُه فيو قبيٌح عندنا ألنَّ الرسوَل ال يْنيى إال  ال يْأمُر إال بالجميِل، وا 

بكون المجاممِة بأن ال يفعَل كذا إلى معنى  عن القبيِح ألّنُو ُمَبمٌِّغ عّنا، وىذا التأويُل يرِجعُ 
الّطيارِة الِحْسّيِة والمعنوّيِة، فيكوُن ىذا الوْصِف جماُل الّطيارِة وىو إْلزاُمُو عميِو السالُم المؤمنيَن 

 األجمَل الُمطّيَر مّما كاَن عميِو المشركوَن في الجاىميِة من النجاسِة الحسّيِة والَمْعنوّيِة.
قيَل َكْوُنُو عميِو السالُم ُبِعَث باألجمِل وُأِمَر بِو فُيوِىُم ذلك أّن غيُرُه جميٌل فإْن  َتْنبيه:

ألّن أجمُل من أْفعِل التفضيِل، قمت: الُمراُد بُمقابِل األجمِل ما كان عميِو أْىُل الكتاِب قبَل 
بِو محمٌد صمى التحريِف وِمّمْن كاَن من العرِب عمى مّمِة إبراىيَم كذلك فيو جميٌل، وما جاَء 

اهلُل عميِو وسمَم أْكمُل وأْجمُل، كما قاَل عميِو الصالُة والسالُم: )أحبُّ األدياِن إلى اهلِل الحنيفّيُة 
 .   (ٗٔٔ)عن ابِن عّباسٍ ( ٖٔٔ)وغيُرهُ  (ٕٔٔ)الَسْمَحُة( َخّرَجُو اإلماُم أحمدُ 

السالِم من التحريِف كان الُمحّرُف فمّما ُقوِبَل ىذا الّديِن بَكْوِنِو أجمُل من غيِرِه بالجميِل 
ب[ في َحّيِز الَعَدِم لّما ناَب عنُو الجميُل الَمْخصوُص فكان ٛوغيُرُه مّما كاَن عميِو الُمْشركوَن ]

أْولى ىو بالّنْسِخ  من الّذْكِر والُمقابمِة، يعني ما كاَن عميِو أىُل الباطِل من التحريِف، أو يكوُن 
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بمعنى فاضُل، وذلك ساِئٌغ، أو يكوُن األْجمُل راِجعًا إلى اإِلتِّباِع، أجمُل بمعنى جميل كأفضُل 
يعني أنَّ آتِّباَع النبيِّ صمى اهلُل عميِو وسمَم في دينِو أجمُل من اتِّباِع غيرِه من األنبياِء عمييم 

ْن كاَن جمياًل لكّنُو منسوٌخ بشريعِة النبيِّ صمى اهلُل عميِو وسمَم، ويؤيُدُه  قوُلُو تعالى: السالم وا 
، فُموِجُب َكْوُنيم َخْيَر أّمٍة اتِّباُعيم النبيَّ صمى اهلُل عميِو (٘ٔٔ))ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس(

 وسمَم اّلذي ىو خيُر الّنبّييَن عمييم الصالُة والسالُم.
محالَة من اتّباِع غيرِه ، فيذا أْجمُل ال (ٙٔٔ)َوَوَرَد أيضًا أّنيم أقلُّ أعمااًل وأكثُر ُأجوراً  

صمى اهلل عميو وسمم، وَلُيم خصائُص كثيرٌة ال ُتْحصى، إْذ فضيمُة التّاِبِع ناِشئٌة عن فضائِل 
 الَمْتبوِع.  

وأّما كوُن اإلجماِل بمعنى التُّأّدِة، فمادُتُو مَن التّْيِد، وىو الِرْفُق، ُيقاُل: َتْيُدَك يا ىذا، أْي 
ّما إسُم فعٍل والكاُف لْمِخطابِ إتَِّئْد، وَتْيدَك َزيْ  ، (ٚٔٔ)ٌد أْي أْمِيْمُو، إّما َمْصدٌر والكاُف مجرورٌة، وا 

ْفُق فَيْرِجُع إلى الّرْحَمِة، قاَل (ٜٔٔ): ال يكوُن إاّل إسُم فعلٍ (ٛٔٔ)إبُن ماِلك ، وُيقاُل: َتْيُد زيٍد، أّما الرِّ
ُة فمْرِجعيا إلى اإلْمياِل والِحْمِم، فقاَل تعالى: ، وأّما التّأدَّ (ٕٓٔ)تعالى )ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف َرِحيٌم(

نََّك َلَعَمى ُخُمٍق َعِظيٍم( ، وَسيْأتي أْيضًا بياُنُو إْن شاَء اهلُل تعالى، وِمْن ىذا اإلْجماِل قوُلُو (ٕٔٔ))َواِ 
 .(ٕٕٔ)عميِو السالُم: ) وَأْجِمموا في الّطَمِب(

ِر إْفراٍط فيذا أيضًا من أعظِم ُنعوِتِو أ[ اإلْجماِل بمعنى اإلْعِتداِل من غيٜوأّما كوُن]
صمى اهلُل عميِو وسمَم فإّنُو ُمْعتدٌل في خْمِق الّذاِت الُمقّدسِة الُمطّيرِة، ُمْعتِدٌل في صفاتِو الُمَنوَّرِة، 
معتدٌل في َخْوفِو وَرجائِو، ُمعتدٌل في جميِع محاِسِنِو وبيائِو، وِخياُر األموِر أْوسُطيا، وليَس 

باألوسِط الّناقُص عن الّتماِم كما ُيَتّوَىُم، إّنما ُيراُد بِو األْعظُم األفضُل، وِمْنُو َقْوُلُو تعالى:  الُمرادُ 
 )َوَكَذِلَك َجَعْمَناُكْم 

 . (ٕٗٔ)، أْي ُعدواًل ِخيارًا عمى ما قاَلُو غيُر واحٍد من الُمفّسرينَ (ٖٕٔ)ُأمًَّة َوَسًطا(
ى اهلل عميو وسمم جامُع خالل الكماِل، وأما كوُن اإلجماِل بمعنى الجمع فيو صم

 وجامُع أشتاَت محاسِن الخصال، في نفِسِو ووصِفِو وغيرِه كما سيأتي.
وأما معنى اإلجمال المقابل لمتفضيل فيو أيضًا صحيح في نعِتِو إْذ ىو بمعنى الُكّمي، 

، وىي جميع أفراد وقد َعِمْمَت بأنَّ ذاَت موالنا محمد صمى اهلل عميو وسمم كميٌة تحتيا جزئيات
 العالم السفمية والعموية.
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وانحصرْت أنواُع معاِن الجماِل لغًة في اثني عشَر معنًى وىي: جماُل الصورِة، باب: 
وجماُل األخالِق، وجماٌل بمعنى ُمْجِمل وىو في األفعاِل كجماِل اليدايِة واإلرشاد، وجماُل 

ياِل الزينِة، وجماُل الِعْشَرِة، وجماُل إْلزاِم األجمل وىو جماُل الطيارة، وجماُل الرفِق، وجماُل اإلم
ب[ صمى اهلل ٜوالتأّدِة، وجماُل اإلعتداِل، وجماُل الجمِع، وجماُل الفصاحِة، وقد سّمى النبي ]

 عميو وسمم الفصاحَة ُجْممًة في 
عن العباس رضي اهلل عنو  (ٕٙٔ)رضي اهلل عنو كما عند العسكري (ٕ٘ٔ)حديِث العباس

 قمت: يا 
، وىذا النعُت ظاىٌر في (ٕٚٔ)نِو(رسول اهلِل ما الجماِل في الرجِل؟ قال: ) فصاحُة لسا

وصِفِو صمى اهلل عميو وسمم ال يحتاُج إلى دليٍل ألنو بمَغ مبمَغ التواتر والقطِع عند األمة، 
 وجماٌل كمٌي، وكمُّيا صحيحٌة في نعِت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم.

 وأما وصُف الجالِل:
، ولُو خمسُة معاٍن:    فَـِفعمُو َجلَّ

، أي: (ٕٛٔ)طى ُمْطَمقًا، ومنو قولو: إنَّ ِلي فرسًا أجمُّيا كلَّ يوٍم َفْرقاً األول: َجلَّ أع
أعطييا إياه عمفًا، الثاني: أنَّ أَجلَّ أعطى كثيرًا، قال يعقوُب: ءاتيُو فما أَجمَّني وال 

، ومنو الحديث الشريف: (ٜٕٔ)أخشاني ، أي ما أعطاني قمياًل وال كثيرًا، الثالث: َجلَّ بمعنى أَسنَّ
: وُجنَّ المواتي ُقْمَن (ٖٔٔ)، أي: ُمِسن، ومنو قوُل ُكثيرٍ (ٖٓٔ)َء إبميُس في صورِة شيٍخ جميٍل()جا

 ، أي أَسّنْت.(ٕٖٔ)ليمى َجمَّتِ 
 .(ٖٗٔ)، الخامس: َجلَّ إْلَتقَط الجمَة وىي الَبْعر(ٖٖٔ)الرابع: َجلَّ َعُظَم َقْدُرهُ 

يانو أنَّ ىذا عندىم عمى قال اإلماُم أبو بكر بن العربي: وىذا محموٌل عمى الِعَظم، وب
. (ٖ٘ٔ)رسِم التفاؤل، ُمْجمٌل َجلَّ إذا التقَط البعَر عمى َجلِّ قدِرِه، وكحمِل المفازِة عمى الفوزِ 

 انتيى.
قال المؤلُف أحمُد بن عبد الحي الحمبي كان اهلل لو: الح في ِسّري أن أْذكَر ألفاظًا مختمفًة في 

أعني لفَظ الجالل لئال تذىُب األلفاُظ ضياعًا، أصِل المادِة واإلشتقاِق من ىذا المبنى 
  .(ٖٙٔ)وحّممتيا
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من كتبو التي فييا ترجمة وافية لو: عرائس األفكار في مدائح المختار، تقديم ودراسة: محمد حمزة الكتاني، ( ٔ

م؛ والدر النفيس والنور األنيس في مناقب اإلمام إدريس بن إدريس، ٕٚٓٓدار الكتب العممية، بيروت، 
ل بالصالة عمى أكرم نبي م؛ معارج الوصو ٕ٘ٔٓتحقيق: محمد بوخنيفي، دار الكتب العممية، بيروت، 

، وغيرىا من  مٕٚٓٓىـ/  ٕٛٗٔبرانت، فاس، المغرب،  –، مطبعة آنفو ٔتحقيق: خالد الصقمى. طورسول، 
 الكتب.

نسبًة إلى مدينة حمب الشييرة وىي موطن آباءه وأجداده، من حارٍة فييا تسمى قمعة الشريف كما أخبر ىو  (ٕ
بد الحي، فتح الفتاح عمى مراتع األرواح، مخطوط في المكتبة الحمبي، أبو العباس أحمد بن ع عن نفسو.

 .ٕٖ٘-ٕٖٗك، ٕ٘ٗالوطنية، الرباط، رقم 
( حيث سكن فاس واستوطنيا وتزوج وصاىر فييا، والزم بيا القراءة عمى شيوخيا كالشيخ عبد القادر بن ٖ

الحادي عشر والثاني،  القادري محمد بن الطيب، نشر المثاني ألىل القرنه(. ٜٔٓٔعمي الفاسي الفيري)
؛ المراكشي، اإلعالم بمن حل ٜٛٔ-ٜٚٔم، ص ٜٙٛٔ –هٚٓٗٔمكتبة ودار الطالب، الرباط، 

 .ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٕمراكش،
 ( حيث ينتيي نسبو إلى الصحابي الجميل عبد الرحمان بن عوف أحد الصحابة العشرة المبشرين بالجنةٗ

المراكشي، العباس بن إبراىيم، اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم، الطبعة الممكية، الرباط، 
 .ٖٖٔ/ٕم، ٜٗٚٔ-هٜٖٗٔ

. الكتاني، محمد بن جعفر، سموة األنفاس ومحادثة األكياس، دار حيث كان مرجعًا في الفقو الشافعي( ٘
 .ٗٙٔ/ٕم، ٕٗٓٓالثقافة، 

 .ٜٕٕ/ٕ؛ الحمبي، الدر النفيس، ٕٖٗص( الحمبي، فتح الفتاح، ٙ
 .ٜٕٕ/ٕ( الحمبي، الدر النفيس والنور األنيس، ٚ
 .ٖٜٔ، صٛٓٙ( الحمبي، كشف المثام، مخطوط في المكتبة الوطنية بالرباط رقم: ٛ
 .ٔٓٔ/ٔ( الحمبي، الدر النفيس، ٜ

س تواصل وىدايا. ( إحدى ممالك السودان أىميا قبائل كانم وكان بين ممكيا وبين المنصور صاحب فآٔ
ىـ(، االستقصا ألخبار دول ٖ٘ٔٔالسالوي، أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري الدرعي )ت: 
 .ٗٓٔ-ٖٓٔ/٘الدار البيضاء   -المغرب األقصى، المحقق: جعفر الناصري/ محمد الناصري، دار الكتاب 

 .ٖٜٔ( الحمبي، كشف المثام، صٔٔ
 .ٓٗ( ابن أبي زرع، األنيس المطرب، صٕٔ
( القادري محمد بن الطيب، نشر المثاني ألىل القرن الحادي عشر والثاني، مكتبة ودار الطالب، الرباط، ٖٔ

 . ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٕ؛ المراكشي، اإلعالم بمن حل مراكش،ٜٛٔ-ٜٚٔم، ص ٜٙٛٔ –ه ٚٓٗٔ
 .ٛٔٔ/ٖم، ٜٜ٘ٔ( محمد داود، تاريخ تطوان، معيد موالي الحسن، المغرب، ٗٔ
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، طمعة المشتري في النسب الجعفري، المؤسسة الناصرية، )مٜٚٛٔ- ٖ٘ٛٔخالد )الناصري، أحمد بن ( ٘ٔ

 .ٙٚ/ٕم ٜٙٛٔ-هٚٓٗٔالمغرب، 
الكتاني، محمد بن جعفر بن إدريس، سموة األنفاس ومحادثة األكياس بمن أقبر من العمماء والصمحاء ( ٙٔ

ه(، األنيس المطرب ٕٖٙٔ؛ ابن أبي زرع عمي بن عبداهلل الفاسي)ٗٛٔ/ٕ، مٕٗٓٓبفاس، دار الثقافة، 
 .ٕ٘م، صٕٜٚٔ، دار المنصور، الرباط، بروض القرطاس في أخبار مموك المغرب وتاريخ مدينة فاس

 .ٗٙٔ/ٕ( الكتاني، محمد بن جعفر، سموة األنفاس، ٚٔ
 .ٕٖٖ/ٕ( المراكشي، اإلعالم بمن حل مراكش، ٛٔ
 .ٗٙٔ/ٕ( الكتاني، سموة األنفاس، ٜٔ
 .ٖٕٙ/ٔ، مكتبة المثنى، بيروتم(، معجم المؤلفين، ٜٛٛٔ -هٛٓٗٔ( كحالة، عمر بن رضا الدمشقي)ٕٓ
 .ٖٔ-ٕٗ/ٔ( الحمبي، أحمد بن عبدالحي، الدر النفيس والنور األنيس، ٕٔ
ىـ( ىدية العارفين أسماء المؤلفين ٜٜٖٔ( البغدادي، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سميم الباباني )تٕٕ

 .ٖٕٙ/ٔ؛ كحالة، معجم المؤلفين، ٛٙٔ/ٔم، ٜٔ٘ٔين، وكالة المعارف الجميمة، استانبول، وآثار المصنف
 ( أغمب الظنِّ أن ىذا الكالم لمناسخ وليس لممؤلف.ٖٕ
 .ٕٚ( سورة الرحمن: ٕٗ
ىـ(، صحيح مسمم، المحقق: محمد فؤاد عبد ٕٔٙ( مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت ٕ٘

 .ٖٜ/ٔ، ٜٔء التراث العربي، بيروت، رقم الباقي، دار إحيا
ىـ(، السنن، تحقيق وتعميق: إبراىيم عطوة ٜٕٚ( الترمذي أبو عيسى، محمد بن عيسى بن َسْورة)ت ٕٙ

 .ٖٔٙ/ ٗم،  ٜ٘ٚٔ -ىـ ٜٖ٘ٔ، ومطبعة مصطفى البابي الحمبي، مصر، ٕعوض، ط
ليجرتين إلى الحبشة وشيد المشاىد ( الصحابي الجميل أبو عبد الرحمن عبداهلل بن مسعود اليذلي ىاجر إٚ

ىـ(، ٖٕٓه. ابن سعد أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الياشمي )تٕٖكميا مع رسول اهلل، توفي سنة 
م، ٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔالطبقات الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط

ىـ(، فضائل الصحابة، ٖٖٓشعيب بن عمي الخراساني)ت؛ النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن ٕ/٘؛ ٔٔٔ/ٖ
 .ٙٗم، صٜ٘ٛٔ -ه٘ٓٗٔ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔط
ىـ(، المعجم الكبير، المحقق: حمدي ٖٓٙ( الحديث عند الطبراني، أبو القاسم سميمان بن أحمد المخمي)تٕٛ

 .ٕ٘ٗ/ٛ، ٕٜٙٚ، مكتبة ابن تيمية، القاىرة، برقم: ٕبن عبد المجيد السمفي، ط
ه. ابن سعد، الطبقات ٙٛ( الصحابي الجميل ُصَديُّ ْبُن َعْجاَلَن الباىمي، سكن الشَّاِم وُتُوّفي بيا َسَنَة ٜٕ

ىـ(، معجم الصحابة، المحقق: ٖٚٔ؛ البغوي، أبو القاسم عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز)ت ٕٛٛ/ٚالكبرى،
 .ٖٔٛ/ٖم، ٕٓٓٓ -ىـٕٔٗٔلكويت، ، مكتبة دار البيان، أمحمد األمين بن محمد الجكني، ط
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ىـ(، المستدرك عمى الصحيحين، ٘ٓٗ( الحاكم أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن محمد النيسابوري، )ت ٖٓ

، ٓٚم، رقم: ٜٜٓٔ –ه ٔٔٗٔ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط
ٔ/ٚٛ. 
ه .ابن سعد، ٜٙن العاص السيمي القرشي، توفي سنة ( الصحابي الجميل أبو محمد عبداهلل بن عمرو بٖٔ

 . ٜ٘ٗ/ٖ؛ البغوي، معجم الصحابة، ٜٚٔ/ٗالطبقات الكبرى، 
ىـ(، تاريخ دمشق، المحقق: عمرو بن ٔٚ٘( ابن عساكر، أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل )تٕٖ

 .ٗٛ/ٖٗ ؛ٖٚٙ/ٖٛ، ٜٙ٘ٗم، رقم: ٜٜ٘ٔ -ىـ  ٘ٔٗٔغرامة العمروي، دار الفكر لمطباعة، 
( الصحابي الجميل أبو عبد اهلل جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري، شيد أغمب الغزوات مع ٖٖ

 .ٖٛٗ/ٔه. البغوي، معجم الصحابة، ٛٚرسول اهلل صمى الو عميو وسمم، نزل المدينة، توفي سنة 
اْلَخطَّاِب أسمم في مكة ولم يبمغ وىاجر مع أبيو َعْبُد المَِّو ْبُن ُعَمَر ْبِن ( الصحابي الجميل أبو عبد الرحمن ٖٗ

 .ٕ/٘؛ البخاري، التاريخ الكبير، ٘ٓٔ/ٗه . ابن سعد، الطبقات الكبرى، ٖٚوتوفي سنة 
( أبو العباس َأْحمد بن معد بن ِعيَسى التِجيِبي النَّْحِوّي، الْمَحِدِث المغوي اأْلََديب الورع الزاىد، لو شرح ٖ٘

اِلَحات َوغيرىا، توفي سنة اأْلَْسَماء اْلحسنى،  ه. الصفدي، صالح الدين خميل بن أيبك ٓ٘٘شرح اْلَباِقَيات الصَّ
ىـ(، الوافي بالوفيات، المحقق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، ٗٙٚبن عبد اهلل)ت

في طبقات  ىـ(، بغية الوعاةٜٔٔ؛ السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر )تٜٔٔ/ٛم ٕٓٓٓ -ىـٕٓٗٔبيروت،
 . ٕٜٖ/ٔالمغويين والنحاة، المحقق: محمد أبو الفضل إبراىيم، المكتبة العصرية، لبنان،  

ه(، تفسير العموم والمعاني المستودعة في ٓ٘٘( األقميشي أبو العباس َأْحمد بن معد بن ِعيَسى التِجيِبي)ٖٙ
 .ٕٕم، صٕٓٔٓ، السبع المثاني، تحقيق: أحمد محمد الجندي، دار الكتب العممية، بيروت

ه(، فتح الفتاح عمى مراتع األرواح، مخطوط في الخزانة ٕٓٔٔ( الحمبي، أبو العباس أحمد بن عبد الحي )ٖٚ
 .ٕٖ٘-ٕٖٗ، صٕ٘ٗالعامة في االرباط برقم ك 

، شرح المواىب المدنية بالمواىب المحمدية ىـ(ٕٕٔٔالزرقاني، أبي عبد اهلل محمد بن عبد الباقي)ت( ٖٛ
؛ الشرقاوي، محمد ٜٖٕ/٘م، ٕٕٔٓ، دار الكتب العممية، بيروت، بن عبد العزيز الخالديمحمد  :المحقق

م(، شمائل النبي )صمى اهلل عميو وسمم( من ذخيرة المحتاج في ٙٙٚٔ –هٓٛٔٔالمعطي بن صالح العمري )
، مٕٛٓٓالصالة عمى صاحب المواء والتاج، تحقيق:عبد المجيد بوكاري، دار الكتب العممية، بيروت، 

ٔ/ٖٙ. 
؛ ابن قانع، أبو الحسين عبد الباقي ٕ٘ٙ/ٗ، ٕ٘ٛٗ( الحديث صحيح وىو عند الترمذي، السنن، برقم: ،ٜٖ

مكتبة الغرباء  ٔىـ(، معجم الصحابة، المحقق: صالح بن سالم المصراتي، طٖٔ٘بن قانع البغدادي)ت
 .ٕٖٔ/ٕ، ٜٛ٘م، برقم:ٜٜٛٔ -هٛٔٗٔاألثرية، المدينة المنورة، 

رمثة، وما أثبتناه ىو الصحيح، وىو  َأُبو رمثة التَّْيِمّي واْسمو حبيب بن َحيَّان َوُيَقال يثربي بن  ( في األصل:ٓٗ
ىـ(، المنفردات ٕٔٙ؛ مسمم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري )تٕٖٔ/ِٖرَفاَعة. البخاري، التاريخ الكبير، 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)ٕٖٗٗ ) 
 

                                                                                                                                        

م، ٜٛٛٔ –ه ٛٓٗٔالعممية، بيروت، ، دار الكتب ٔوالوحدان، المحقق: عبدالغفار سميمان البنداري، ط
 .ٕٔٔ/ٕ؛ البغوي، معجم الصحابة، ٔٛص
، ٖٜٗ؛ والبغوي، معجم الصحابة، برقم: ٖٕٛ/ٕٕ، ٕٗٚ( الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، برقم:ٔٗ
ٕ/ٕٔٔ. 
( الصحابي طارق بن عبد اهلل المحاربي سكن الكوفة، روى عنو ربعي بن حراش وأبو صخرة جامع بن ٕٗ
 .ٕٖ٘/ٖ؛ البغوي، معجم الصحابة، ٕٖ٘/ٗاد. البخاري، التاريخ الكبير، شد
ىـ(، العين، ٓٚٔ( الَوْسُق: حمل ستين صاعًا. الفراىيدي، أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن عمرو )تٖٗ

؛ الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوىري)ت ٜٔٔ/٘المحقق: ميدي المخزومي، دار اليالل، 
، دار العمم لمماليين، ٗصحاح تاج المغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، طىـ(، الٖٜٖ

 .ٙٙ٘ٔ/ٗم، ٜٚٛٔ -  ىـٚٓٗٔبيروت، 
ىـ(، فقو المغة ٜٕٗ( الظعينة: إمرأٌة في ىودج. الثعالبي، أبو منصور عبد الممك بن محمد بن إسماعيل )تٗٗ

؛ ٖ٘م، صٕٕٓٓ -ىـٕٕٗٔدار إحياء التراث العربي، ، ٕوسر العربية، المحقق: عبد الرزاق الميدي، ط
ىـ(، المزىر في عموم المغة وأنواعيا، المحقق: فؤاد عمي ٜٔٔالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت 

 .ٖٖٗ/ٔم، ٜٜٛٔ -ىـٛٔٗٔ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔمنصور، ط
ىـ(، الزىد والرقائق، ٔٛٔمْروزي )ت( ابن المبارك، أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن المبارك بن واضح ال٘ٗ

 .ٓٔٗ، صٗٙٔٔبيروت، برقم: –تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، دار الكتب العممية 
ه( كان عمى ٖٕٖ( ىو إبراىيم بن محمد بن عرفة أبو عبد اهلل العتكي األزدي النحوي الفقيو المحدث)تٙٗ

ألنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن ؛ اٖٜ/ٚمذىب سيويو في النحو. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 
، ٖىـ(، نزىة األلباء في طبقات األدباء، المحقق: إبراىيم السامرائي، طٚٚ٘محمد بن عبيداهلل األنصاري )ت
 .ٜٗٔم، صٜ٘ٛٔ -ىـ ٘ٓٗٔمكتبة المنار، الزرقاء، األردن، 

 .ٖ٘( سورة النور: ٚٗ
ىـ(، الشفا بتعريف حقوق ٗٗ٘صبي، )ت ( عياض، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحٛٗ

 .٘ٛٗ/ٔم، ٜٚٛٔ-ىـٚٓٗٔ، دار الفيحاء، عمان، ٕالمصطفى، ط
( الصحابي الجميل عبد اهلل بن رواحة بن ثعمبة األنصاري شاعر النبي صّمى اهلل عميو وسمم وقائده الثالث ٜٗ

ىـ. ابن سعد، الطبقات ٛة بعد زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب في سرية مؤتو وبيا قتل بعد صاحبيو سن
 .ٖٗ؛ النسائي، فضائل الصحابة، صٜٖٛ/ٖالكبرى، 

؛ ٜٗم، صٕٜٛٔ -هٕٓٗٔ( عبداهلل بن رواحة، الديوان، دراسة وتحقيق: وليد قصاب، دار العموم، ٓ٘
 .٘ٛٗ/ٔالقاضي عياض، الشفا، 

 .ٚٔ( سورة ىود: ٔ٘
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لمباني وافتراق المعاني، المحقق: يحيى ىـ(، اتفاق أٖٙالدقيقي سميمان بن بنين بن خمف المصري )ت ( ٕ٘

 .ٕٕ٘، صمٜ٘ٛٔىـ ٘ٓٗٔ، دار عمار، األردن، ٔعبد الرؤوف، ط
ه(، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: ٕٚٗ( الثعمبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراىيم )تٖ٘

 .ٕٙٔ/٘م، ،ٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٔأبو محمد بن عاشور، ط
أبو عبداهلل محّمد بن َأْحمد بن أبي بكر اأْلْنَصاِرّي الخزرجي اْلُقْرُطِبّي َأَمام متفنن متبحر مصنف، توّفي  (ٗ٘

ه( بصعيدِ مْصر، لو تفسير َعِظيم، َولو كتاب اأْلَْسَنى ِفي َأسَماء اهلل اْلحسنى َوَأْشَياء تدل عمى ٔٚٙسنة )
 .ٕٜ؛ السيوطي، طبقات المفسرين، صٚٛ/ٕ، لوافي بالوفياتالصفدي، ا أمامتو َوَكْثَرة أطالعو.

، ٔىـ(، شرف المصطفى، طٚٓٗ( الخركوشي، أبو سعد عبد الممك بن محمد بن إبراىيم النيسابوري)ت ٘٘
أحمد بن محمد بن أبى أبو العباس  ؛ القسطالني،ٗٓٔ/ٕم، ٕٗٓٓ-ىـٕٗٗٔدار البشائر اإلسالمية، مكة، 

 .٘/ٕىـ(، المواىب المدنية بالمواىب المحمدية، المكتبة التوفيقية، القاىرة، ٖٕٜالممك،)تبكر بن عبد 
ه(، اإللمام واإلعالم بنفثة من بحور عمم ما تضمنتو ٗٗٔٔ( الفاسي، محمد بن عبد الرحمن بن زكري)تٙ٘

 . ٕ٘ٗم، صٕٓٔٓصالة القطب موالنا عبد السالم، تحقيق: ىشام بن محمد الحسني، دار الكتب العممية، 
أبو عبدالرحمن  ه( الزاىد المشيور من أىل بسَطام. السممي،ٕٔٙ( طيفور بن ِعيَسى بن سروشان)تٚ٘

، دار الكتب ٔىـ(، طبقات الصوفية، المحقق: مصطفى عبد القادر، طٕٔٗمحمد بن الحسين بن محمد )ت
ىـ(، ٔٛٙبن إبراىيم)ت؛ ابن خمكان أبو العباس أحمد بن محمد ٛٙم، صٜٜٛٔىـ ٜٔٗٔالعممية، بيروت، 

 .ٖٔ٘/ٕبيروت،  -وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، المحقق: إحسان عباس، دار صادر 
ه(، حل الرموز وكشف الكنوز، ٘ٚٛ( البسطامي، أبو يزيد عمي بن محمود بن محمد الشيرودي)تٛ٘

 . ٕٖٖم، صٖٕٔٓتحقيق: يوسف أحمد، دار الكتب العممية، بيروت، 
أبو منصور محمد بن أحمد بن األزىري  ، وسمي كل رئيس يعسوب. اليروي،الناس ليعسوب: سيد( اٜ٘
، مٕٔٓٓ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٔالمحقق: محمد عوض مرعب، طتيذيب المغة،  ىـ(،ٖٓٚ)ت
 .ٖٓ٘/ٔ؛ ابن سيده، المحكم والمحيط األعظم، ٛٙ/ٕ
الفداء، إسماعيل بن محمد بن عبد اليادي  ( الحديث موضوع، وقال األلباني: باطل. العجموني، أبوٓٙ
، المكتبة العصرية، ٔىـ(، كشف الخفاء ومزيل اإللباس، تحقيق: عبد الحميد بن أحمد، طٕٙٔٔ)ت

؛ األلباني أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن نوح، ٕٖٓ/ٔم، ٕٓٓٓ -ىـٕٓٗٔ
، مكتبة المعارف، الرياض، ٔىـ(، سمسمة األحاديث الصحيحية وشيء من فقييا، طٕٓٗٔاألشقودري)ت

 .ٕٓٛ/ٔم، ٜٜ٘ٔ -ىـ  ٘ٔٗٔ
، الَقْصِريُّ الزاىد، َكاَن ُمَتَقدِّمًا ِفي عمم الَكاَلم، عمل "َتْفِسْير القُ ٔٙ ْرآن، ( َعْبُد الَجِمْيل بُن ُمْوَسى، اأَلْنَدُلِسيُّ

ىـ(، ٛٗٚعثمان )ت  ه. الذىبي، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بنَٛٓٙوِكَتاب "شعب اإليمان"، توفي سنة 
 .ٖٔ/ٛٔ؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ٜ/ٙٔم، ٕٙٓٓ-ىـٕٚٗٔالقاىرة،  -سير أعالم النبالء، دار الحديث
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( القصري، عبد الجميل بن موسى، شعب اإليمان، تحقيق: أحمد مرعي عبد اليادي، جامعة أم القرى، ٕٙ

 .ٕٔ٘/ٕم، ٜٗٛٔ-هٗٓٗٔالمممكة العربية السعودية، 
ن ُمَحمَّد بن عبد اْلَكِريم بن َعطاء اهلل الشَّْيخ اْلَعاِرف َأُبو اْلفضل السكندري، َكاَن رجال َصالحا َولو ( َأْحمد بٖٙ

وِفيَّة وآثار الّسمف توفي سنة  ؛ ابن حجر العسقالني أبو ٖٛ/ٛه. الصفدي، الوافي، َٜٓٚمْعِرَفة ِبَكاَلم الصُّ
امنة في أعيان المائة الثامنة، المحقق:محمد عبد ىـ(، الدرر الكٕ٘ٛالفضل أحمد بن عمي بن محمد )ت

 .ٕٖ٘/ٔم، ٕٜٚٔىـ/ٕٜٖٔ، دائرة المعارف العثمانية، حيدر اباد، اليند، ٕالمعيد ضان، ط
ه(، الحكم العطائية، شرح الشرقاوي، ٜٓٚ( ابن عطاء اهلل  أحمد بن محمد بن عبد الكريم السكندري )تٗٙ

 .ٓ٘يروت، الحكمة الرابعة عشر: صعبد اهلل حجازي،  دار الكتب العممية، ب
الرازي، مختار  ُيَقاُل: َرَىُبوٌت َخْيٌر ِمْن َرَحُموٍت. َأْي أِلَْن ُتْرَىَب َخْيٌر ِمْن َأْن ُتْرَحَم.( الرحموت: من الرحمة، ٘ٙ

 .ٕٓٔالصحاح، ص
سالة لو ( أبو محمد عبد السالم بن مشيش بن منصور بن عمي االدريسي الحسني، ناسك مغربي، اشتير بر ٙٙ

ه. الزركمي، خير الدين بن محمود بن محمد بن ٕٕٙتدعى"الصالة المشيشية ولد في جبل العمم، توفي سنة 
 .ٓٛٔ/ٔم،  ٕٕٓٓ، دار العمم لمماليين، ٘ىـ(، األعالم، طٜٖٙٔعمي، الدمشقي )ت

 .ٖ٘، صشموس األنوار ومعادن األسرار( محمد المرون، ٚٙ
 .ٜ-ٛ(. سورة النجم: َدَنا َفَتَدلَّى . َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى ثُمَّ ( إشارًة إلى قولو تعالى: )ٛٙ
 ( في األصل: ولقد، وىو خطأ، ٜٙ
 .ٛٔ(  سورة النجم: ٓٚ
 . ٕٙٗ/ٕ( القسطالني، المواىب المدنية، ٔٚ
73

 الكالم لمؤلف المخطوط.  (
 ( سبق ذكره.ٖٚ
72

 ( هذا الرأي لصاحب المخطوط .
ىـ(، فقيو محدث ٕٚٛ -ٔٓٛمحمد الشمني، نسبة لمزرعة في بالد المغرب )( ىو أحمد بن محمد بن ٘ٚ

لغوى، من تصانيفو: المنصف من الكالم عمى مغني ابن ىشام، ومزيل الخفا عن ألفاظ الشفا. ابن العماد، ابو 
ىـ( شذرت الذىب في أخبار من ذىب، حققو: محمود ٜٛٓٔالفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبمي)ت

، الزركمي، األعالم، ٖٖٔ/ٚم، ٜٙٛٔ -ىـٙٓٗٔبيروت،  -، دار ابن كثير، دمشق ٔاؤوط، طاألرن
ٔ/ٕٖٔ. 
أبي العباس أحمد بن محمد  ؛ الييثمي،ٜٓٙ/ٕالشفا بتعريف حقوق المصطفى، ( القاضي عياض، ٙٚ
 .ٖٗ، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العممية، صأشرف الوسائل إلى فيم الشمائل(، هٜٗٚ)

( مولى أحمد بن أبي سميمان الفقيو، كان فقييًا عابدًا، يميل إلى الحجة، عالمًا بكتبو، حسن األخالق توفي ٚٚ
ىـ(، ترتيب المدارك وتقريب ٗٗ٘ه. عياض، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي )ت ٜٖٖسنة 

 .ٖٖٗ/٘م، ٜٔٛٔ، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، ٔالمسالك، تحقيق: محمد بن شريفة، ط
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( قطعة من اليمن وىى جبال مشتبكة أّوليا مشرف عمى بحر القمزم مّما يمى غربّييا وشرقّييا بناحية صعدة ٛٚ

ىـ(، المسالك ٖٙٗوجرش ونجران وشمالّييا حدود مّكة. اإلصطخري، أبو اسحاق إبراىيم بن محمد الفارسي)ت
بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحسني  ؛ اإلدريسي، محمدٖٕم، صٕٗٓٓوالممالك، دار صادر، بيروت، 

 .ٛٗٔ/ٔىـ، ٜٓٗٔ، عالم الكتب، بيروت، ٔىـ(، نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق، طٓٙ٘)ت 
 .ٗٔ٘/ٕ( القاضي عياض، الشفا، ٜٚ
 .ٖٗ/ٔ( ابن حجر الييثمي، أشرف الوسائل إلى فيم الشمائل، ٓٛ
ه. البخاري، ٕٙٔاْلَبْصِرّي الشاعر والنحوي الشيير، توفي ( َعْبد الممك ْبن قريب َأُبو َسِعيد األصَمِعي ٔٛ

ىـ(، أخبار النحويين ٖٛٙ؛ السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد اهلل بن المرزبان)ت ٕٛٗ/٘التاريخ الكبير، 
 .ٙٗ/ٔم ، ٜٙٙٔ -ىـٖٖٚٔالبصريين، المحقق: طو محمد الزيني وآخرون، مصطفى البابي الحمبي، 

؛ الزمخشري، ٕٓ٘/ٙفي أناممو غمٌظ من غير قصر وال خشونة. الفراىيدي، العين،  ( الشثن: الرجل الذيٕٛ
ىـ(، الفائق في غريب الحديث واألثر، المحقق: عمي محمد ٖٛ٘أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد)ت 

 .ٖٕٓ/ٕالبجاوي ومحمد أبو الفضل إبراىيم، دار المعرفة، لبنان، 
نن في باب ما جاء في وصف النبي صمى اهلل عميو وسمم برقم: ( حديث صحيح أخرجو الترمذي في السٖٛ

 .ٔٓٔ/ٕ، ٗٛٙ؛ وأحمد في مسنده باب مسند عمي رضي اهلل عنو برقم:ٜٛ٘/٘، ٖٖٚٙ
، عن أنس رضي اهلل ٖٔٙ٘( أخرجو البخاري في صحيحو باب صفة النبي صمى اهلل عميو وسمم برقم: ٗٛ

؛ ومسمم في ٜٛٔ/ٗاًجا َأْلَيَن ِمْن َكفِّ النَِّبيِّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم(، َما َمِسْسُت َحِريًرا واََل ِديبَ عنو قال: )
 .٘ٔٛٔ/ٗ، ٖٖٕٓصحيحو باب طيب رائحة النبي صمى اهلل عميو وسمم برقم: 

 . ٜٖ٘/ٓٔ( ابن حجر العسقالني، فتح الباري، ٘ٛ
ه وكان مع أبيو الحسين ٖٛسنة عمي بن الحسين بن عمي بن أبي طالب الياشمي، أبو محمد، ولد في  (ٙٛ

الشييد يوم كربالء وكان يومئذ موعوًكا فمم يقاتل، وال تعرضوا لو بل أحضروه مع آلو إلى دمشق ثم ذىب إلى 
المدينة، كان لو جاللة عجيبة، فقد كان أىاًل لإلمامة العظمى لشرفو وسؤدده وعممو وكمال عقمو، وفاتو في 

ىـ(، اليداية واإلرشاد في ٜٖٛأبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين )ت ه. الكالباذي، ٜٗربيع األول سنة 
؛ ٕٚ٘/ٕم، ٜٚٛٔ-هٚٓٗٔبيروت،  -، دار المعرفة ٔمعرفة أىل الثقة والسداد، تحقيق: عبد اهلل الميثي، ط

 .ٖٓٙ/ٔٗابن عساكر، تاريخ دمشق، 
ُي اإلجماَع عمييا. القرافي، أبو ( ىذا القول ليس حديثًا نبويًا بل ىو قاعدة فقيية ذكر الشافعُي والغزالٚٛ

؛ ٛٗٔ/ٕىـ(، الفروق، عالم الكتب، دون طبعة،ٗٛٙالعباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  )ت
، دار ٔىـ(، البحر المحيط في أصول الفقو، طٜٗٚالزركشي أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن بيادر )ت

 .ٖٕٕ/ٔم، ٜٜٗٔ -ىـ ٗٔٗٔالكتبي، 
، ٖىـ(، لسان العرب، طٔٔٚمحمد بن مكرم بن عمي الرويفعى اإلفريقى )ت أبو الفضل  منظور،( ابن ٛٛ

 .ٕٙٔ/ٔٔم، ٜٜٗٔ-هٗٔٗٔدار صادر، بيروت، 
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ىـ(، مشارق األنوار عمى صحاح ٗٗ٘( عياض، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي )ت ٜٛ

 .ٕ٘ٔ/ٔاآلثار، المكتبة العتيقة ودار التراث، دون طبعة، 
 .ٕٙٔ/ٔٔ( ابن منظور، لسان العرب، ٜٓ
ىـ[، المحكم والمحيط األعظم، ٛ٘ٗ( ابن سيده، أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده المرسي ]ت: ٜٔ

 .ٓ٘ٗ/ٚم، ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔالمحقق: عبد الحميد ىنداوي، ط
 .ٕ٘ٔ/ٔ( عياض، مشارق األنوار، ٕٜ
 .ٔ٘ٗ/ٚمحيط األعظم، ( ابن سيده، المحكم والٖٜ
ه( َصنََّف َوَجَمَع، ٖٗ٘ –ه ٛٙٗ( الحافظ القاضي محمد بن عبد اهلل بن محمد بن األندلسي اإلشبيمي )ٜٗ

؛ السيوطي، عبد ٘ٗ/َ٘ٔوِفي ُفُنْون الِعْمم َبَرَع، َوَكاَن َفِصْيحًا َبِمْيغًا َخِطْيبًا. الذىبي، سير أعالم النبالء، 
، مكتبة وىبة، ٔ(، طبقات المفسرين العشرين، المحقق: عمي محمد عمر، طىـٜٔٔالرحمن بن أبي بكر )ت

 .٘ٓٔم، صٜٙٚٔ-ه ٜٖٙٔالقاىرة، 
 ( في األصل : فيكون فيكون.ٜ٘
، المكتبة ٔه(، األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى، طٔٚٙ( القرطبي، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد )تٜٙ

 .ٕٕٚم، صٕ٘ٓٓ-هٕٙٗٔالعصرية، بيروت، 
قول رسول اهلل: )َفِإَذا  ٜٕ٘مسمم في صحيحو في باب اإلسراء برسول اهلل في حديث طويل برقم ( أخرج ٜٚ

 .٘ٗٔ/َٔأَنا ِبُيوُسَف َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم، ِإَذا ُىَو َقِد ُاْعِطَي َشْطَر اْلُحْسِن(، 
 .ٕ٘ٚ/ٕالشَّْطر: الّنْصف من كل َشْيء. ابن دريد، جميرة المغة، ( ٜٛ
؛ ومسمم في ٛٚ/ٔ، ٜٖٗجو البخاري في صحيحو باب كيف فرضت الصالة بحديث طويل برقم:( أخر ٜٜ

 .ٛٗٔ/ٔ، ٖٕٙباب اإلسراء برقم 
( أبو القاسم وابو الكرم، ىبة اهلل بن عمي بن مسعود بن ثابت بن ىاشم األنصاري الخزرجي، المنستيري، ٓٓٔ

 .ٜٙٗ/٘ٔذىبي، سير أعالم النبالء، ؛ الٚٙ/ٙه(. ابن خمكان، وفيات األعيان، ٜٛ٘ -هٙٓ٘المصري )
ىـ(، حدائق ٖٜٓ؛ بحرق، محمد بن عمر بن مبارك الحميري )ت٘/ٕ( القسطالني، المواىب المدنية، ٔٓٔ

، دار المنياج، جدة، ٔاألنوار ومطالع األسرار في سيرة النبي المختار، تحقيق: محمد غسان نصوح، ط
،  ٖٛٓباب من دعا اهلل أن يحسن خمقو برقم ؛ والبخاري في األدب المفرد ٖٔٗم، صٜٜٜٔ-ىـٜٔٗٔ

 .٘ٔٔص
َوَنِبيَنا صمى اهلل َعَمْيِو َوسمم ُأوِتَي من اْلجمال َما لم يؤتو أحد َولم ُيْؤت ُيوُسف ِإالَّ ( حيث قال العمماء: ٕٓٔ

الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل . السيوطي، شطر اْلحسن وأوتي َنبيَنا صمى اهلل َعَمْيِو َوسمم َجِميعو
؛ القسطالني، المواىب ٜٖٓ/ٕىـ( الخصاِئص الكبرى، دار الكتب العممية، بيروت، ٜٔٔالسيوطي )ت

 .ٖٛٓ/ٕالمدنية، 
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َم َصاِلَح اأْلَْخاَلِق(. أخرجو أحمد فيٖٓٔ  ( لقولو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم في الحديث الصحيح: )ِإنََّما ُبِعْثُت أِلَُتمِّ

؛ والبخاري في األدب المفرد، باب حسن الخمق برقم: ٖٔ٘/ٗٔ، ٕٜ٘ٛيرة برقم: مسنده باب مسند أبي ىر 
ٕٖٚ ،ٔ/ٖٔٗ. 
كان الوحي ينزل عمى النبي صمى اهلل عميو ( أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي اهلل عنيا ٗٓٔ

ه. ابن ٚ٘يت سنة وسمم وىو بقربيا، وقد توفي النبي صمى اهلل عميو وسمم بين ذراعييا ودفن في حجرتيا توف
 . ٔٛٛٔ/ٗ؛ ابن عبدالبر، االستيعاب في معرفة األصحاب، ٜٖٜمندة، معرفة الصحابة، ص

ىـ(، المسند، ٕٔٗ( حديث صحيح أخرجو أحمد أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )ت٘ٓٔ
سة الرسالة، ، مؤسٔالمحقق: شعيب األرنؤوط  وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، ط

 .ٛٗٔ/ٔٗ، ٕٔٓٙٗم في باب مسند الصديقة عائشة برقم ٕٔٓٓ -ىـ ٕٔٗٔ
ه( عوارف المعارف، ضبطو ٕٖٙ( السيروردي، أبو حفص عمر بن محمد بن عبد اهلل البغدادي )تٙٓٔ

 .ٖٛٔم، صٕ٘ٔٓوصححو: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العممية، 
ىـ(، مفتاح ٕٙٙأبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد الحنفي)ت ( البيت ألبي الفتح البستي. السكاكي،ٚٓٔ

 .ٖٓٗم، صٜٚٛٔ -ىـ ٚٓٗٔ، دار الكتب العممية، بيروت، ٕالعموم، ضبطو وعمق عميو: نعيم زرزور، ط
 .ٚ( سورة الحشر: ٛٓٔ
وم الرياضات ه( أحد َأِئمَّة اْلَقْوم وعممائيم ِفي ُعمُ ٖٕٛ( أبو محمد سيل بن عبد اهلل بن ُيوُنس التستري )تٜٓٔ

ْخاَلص وعيوب اأْلَْفَعال. السممي، طبقات الصوفية، ص  .ٖٖٓ/ٖٔ؛ الذىبي، سير أعالم النبالء، َٙٙٔواإْلِ
 ( في األصل: ءاتيكم.ٓٔٔ
 .ٛٔ/ٕ( عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ٔٔٔ
 ره.؛ والحديث صحيح لغيٚٔ/ٗ، ٕٚٓٔ( أحمد بن حنبل، المسند، باب مسند عبد اهلل بن عباس برقم ٕٔٔ
 .ٗٚ/ٔ، ٖٕٛ( كما أخرجو عبد الرزاق الصنعاني في المصنف، باب الوضوء برقم ٖٔٔ
( أبو العباس َعْبد المَّو ْبن َعبَّاس ْبن َعْبد اْلمطمب ْبن َىاشم ْبن َعْبد مَناف ولد قبل الِيْجَرة ِبَأْرَبع ِسِنين َقاَل ٗٔٔ

ه ِبالطَّاِئف. أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن ٛٙمَّ عممو اْلِحْكَمة( َماَت سنة َلُو النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم )المَّيُ 
دار الوطن، الرياض،  ٔىـ(، معرفة الصحابة، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، طٖٓٗأحمد األصبياني )ت

 .ٜٜٙٔ/ٖم، ٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔ
 .ٓٔٔ( سورة آل عمران: ٘ٔٔ
َصمَّى اهلُل َعَمْيِو  ، عنوٚٙٗٚفي المشيئة واإلرادة، برقم: ( ومن ذلك ما روى البخاري في صحيحو باب: ٙٔٔ

َن َصاَلِة الَعْصِر ِإَلى َوَسمََّم  َوُىَو َقاِئٌم َعَمى الِمْنَبِر، َيُقوَل: )ِإنََّما َبَقاُؤُكْم ِفيَما َسَمَف َقْبَمُكْم ِمَن اأُلَمِم، َكَما َبيْ 
التَّْوَراَة، َفَعِمُموا ِبَيا َحتَّى اْنَتَصَف النََّياُر ثُمَّ َعَجُزوا، َفُأْعُطوا ِقيَراًطا ِقيَراًطا،  ُغُروِب الشَّْمِس، ُأْعِطَي َأْىُل التَّْوَراةِ 

يُتُم يَراًطا، ثُمَّ ُأْعطِ ثُمَّ ُأْعِطَي َأْىُل اإِلْنِجيِل اإِلْنِجيَل، َفَعِمُموا ِبِو َحتَّى َصاَلِة الَعْصِر ثُمَّ َعَجُزوا، َفُأْعُطوا ِقيَراًطا قِ 
بََّنا َىؤاَُلِء َأَقلُّ َعَماًل الُقْرآَن، َفَعِمْمُتْم ِبِو َحتَّى ُغُروِب الشَّْمِس، َفُأْعِطيُتْم ِقيَراَطْيِن ِقيَراَطْيِن، َقاَل َأْىُل التَّْوَراِة: رَ 
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اَل: َفَذِلَك َفْضِمي ُأوِتيِو َمْن َأَشاُء(؛ وأحمد بن َوَأْكَثُر َأْجًرا؟ َقاَل: َىْل َظَمْمُتُكْم ِمْن َأْجِرُكْم ِمْن َشْيٍء؟ َقاُلوا: اَل، َفقَ 
 .ٕٕٗ/ٓٔ، ٜٕٓٙحنبل في مسنده، باب مسند عبداهلل بن عمر برقم: 

 .ٖٗٗ/ٖ، ٔٓٔ/ٖ؛ ابن منظور، لسان العرب، ٖ٘ٗ/ٜ( ابن سيده، المحكم والمحيط األعظم، ٚٔٔ
 -هٓٓٙمالك الطائي األندلسي الشافعي )( اإلمام النحوي أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن ٛٔٔ

 .ٖٓٔ/ٔ؛ السيوطي، بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة، ٚٙ/ٛه(. السبكي، طبقات الشافعية، ،ٕٚٙ
ىـ(، ٚٔٛ( أي وقال ابن مالك: ال يكون إال إسم فعل. الفيروزآبادي، أبو طاىر محمد بن يعقوب)تٜٔٔ

، ٛث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، طالقاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق الترا
 .ٕٓٚم، صٕ٘ٓٓ-ىـ ٕٙٗٔمؤسسة الرسالة، بيروت، 

 .ٕٛٔ( سورة التوبة: ٕٓٔ
 .ٗ( سورة القمم: ٕٔٔ
 ٕٗٗٔىـ(، سنن ابن ماجة، برقم ٖٕٚ( صحيح أخرجو ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني )تٕٕٔ

؛ ٕ٘ٚ/ٕشة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، في باب االقتصاد في طمب المعي
 .٘/ٕ، ٖٕ٘ٔوالحاكم في المستدرك باب البيوع برقم 

 .ٖٗٔ( سورة البقرة: ٖٕٔ
ىـ(، الوجيز في تفسير ٛٙٗ( الواحدي أبو الحسن عمي بن أحمد بن محمد بن عمي، النيسابوري )ت ٕٗٔ

؛ الرازي أبو ٖ٘ٔ، صٜٜ٘ٔ -ىـ٘ٔٗٔ، دار القمم، دمشق، ٔطالكتاب العزيز، تحقيق: صفوان عدنان، 
،  دار إحياء التراث العربي، ٖىـ(، مفاتيح الغيب، طٙٓٙعبداهلل محمد بن عمر بن الحسن التيمي )ت 

 .ٜٔٙ/ٖٓم، ٕٓٓ -ىـٕٓٗٔبيروت، 
ّن منو بثالث ( أبو الفضل اْلَعبَّاُس ْبُن عبد المطمب بن ىاشم عم النبي صمى اهلل عميو وسمم وكان أسٕ٘ٔ

؛ البخاري، التاريخ الكبير، ٖٕ-ٖ/ٗىـ، َوُدِفَن ِباْلَبِقيِع. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ٕٖسنين، وتوفي سنة 
ٚ/ٕ. 

( أبو ىالل الحسن بن عبد اهلل بن سيل بن سعيد العسكري المغوي األديب صاحب المصنفات )ت نحو ٕٙٔ
 .ٙٓ٘/ٔوطي، بغية الوعاة، ؛ السيٜٛٔ/ٕىـ(. ياقوت الحموي، معجم األدباء، ٜٖ٘
( الحديث لو طرق كميا ضعيفة. الحوت أبو عبد الرحمن محمد بن محمد درويش الشافعي )المتوفى: ٕٚٔ

، دار الكتب ٔىـ(، أسنى المطالب في أحاديث مختمفة المراتب، المحقق: مصطفى عبد القادر عطا، طٕٚٚٔ
 .ٙٙٗ/ٚسمة األحاديث الضعيفة: موضوع، م؛ وقال األلباني في سمٜٜٚٔ-ىـ  ٛٔٗٔبيروت،  -العممية 

ىـ(، غريب الحديث، ٖٛٛبو سميمان حمد بن محمد بن إبراىيم بن الخطاب البستي )تأ ( الخطابي،ٕٛٔ
ىـ ٕٓٗٔالمحقق: عبد الكريم إبراىيم الغرباوي، خرج أحاديثو: عبد القيوم عبد رب النبي، دار الفكر، دمشق، 

 .ٜٕٛ/ٔفي غريب الحديث واألثر،  ؛ ابن األثير، النيايةٖٖٛ/ٔم، ٕٜٛٔ -
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، ٔىـ( إصالح المنطق، المحقق: محمد مرعب، طٕٗٗ( ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )تٜٕٔ

 .ٕٓٚم، صٕٕٓٓ -ىـ ٖٕٗٔدار إحياء التراث العربي، 
ىـ(، السيرة النبوية، تحقيق: ٖٕٔ( إبن ىشام، أبو محمد عبد الممك بن ىشام بن أيوب المعافري )ت ٖٓٔ
؛ ٓٛٗ/ٔم، ٜ٘٘ٔ -ىـٖ٘ٚٔ، مطبعة مصطفى البابي الحمبي، مصر، ٕطفى السقا واخرون، طمص

 .ٕٖٔالقرطبي، األسنى في شرح األسماء الحسنى، ص
( الشاعر المشيور ُكثير بن عبد الرحمن بن األسود أبو صخر الممحي شاعر أىل الحجاز في اإلسالم ال ٖٔٔ

 .ٖٓ٘ني، معجم الشعراء، صىـ . المرزبا٘ٓٔيقدمون عميو أحدًا توفي سنة 
، وتمام البيت: أَصاَب الرَّدى مْن َكاَن َيْيَوى لِك الرََّدى ... َوُجنَّ ٕٔٔ/ٕ( الخطابي، غريب الحديث، ٕٖٔ

 الّمواتي ُقْمَن عزة جّمِت.
 .ٓٙٙٔ/ٗ( الفارابي، الصحاح، ٖٖٔ
 .ٜٔٔ/ٔٔ( ابن منظور، لسان العرب، ٖٗٔ
ىـ(، تاج العروس من جواىر ٕ٘ٓٔعبد الرّزاق الحسيني)ت ( الزبيدي، أبو الفيض محّمد بن محّمد بنٖ٘ٔ

 .ٕٗٚ/٘ٔالقاموس، المحقق: مجموعة من المحققين، دار اليداية، دون طبعة، 
( كممة )وحممتيا( تعقيبة وضعيا المؤلف أو الناسخ أسفَل يسار الصفحة األخيرة من المخطوط، وىو ما  ٖٙٔ

 يبين لنا أن في المخطوط نقص 
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