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 ملخص البحث: 
المدحةَّالكبرىَّمنَّالكالمَّالقديمَّفيَّحقَّسيدناَّمحمدَّالمصطفىَّعليهَّأفضلَّالصالةَّوأتمَّالتسليمََََّّّّالموسومة:ََّّالرسالةََّّمنَََّّّمستلََّّالبحثََّّهذاََّّإن َّ

ََّّوتحقيقاَََّّّدراسةََّّالبحثَََّّّهذاََّّإختيارََّّإلىََّّدعاناََّّالذيََّّ,(ه1146ََّّلبيرَّمحمدَّددهَّبنَّمصطفىَّبنَّحبيبَّاألرضروميَّالمعروفَّبددهَّأفنديَّ)تََّّ

َّالمؤلفَََّّّسيرةَََّّّعرفناََّّأنََّّوبعدَََّّّالتفسير,َََّّّكتبََّّبطونَََّّّفيََّّمتفرقةََّّكانتََّّأنََّّبعدَََّّّواحدةََّّأيةََّّفيَََََّّّّّهللاََّّرسولََّّفضائلََّّجمعََّّوكذلكََّّتعالى,ََّّهللاََّّبكتابَََّّّتعلقه

ََّّذكرَََّّّحيثََّّوالسالم,ََّّالصالةََّّعليهمََّّوالمرسلينََّّاألنبياءََّّسائرََّّعلىَََََّّّّّمحمدََّّسيدناََّّتفضيلََّّوجوهََّّالبحثََّّتناولََّّمختصرة,ََّّبصورةََّّوالعلميةََّّالشخصية

َّالتفضيل.ََّّدليلََّّحجةََّّكلََّّفيََّّوذكرََّّاألنبياء,ََّّمنََّّغيرهََّّعلىََّّوالسالمََّّالصالةََّّعليهََّّرسولناََّّلتفضيلََّّحجةََّّعشرونَََّّّتعالىَََّّّهللاََّّرحمهََّّأفنديََّّددهََّّالمؤلف
Abstract of the research: 
This research is extracted from my tagged treatise: The Great Praise from the Old Speech in the Right of 
Our Master Muhammad Al-Mustafa, upon Him be the Best of Prayers and the Complete Salutation to Pir 
Muhammad Deddeh bin Habib Al-Arrudumi, known as Deddeh Effendi (d. 1146AH), who called us to 
choose this study and investigation related to the book God Almighty, as well as the collection of the 
virtues of the Messenger of God  in one book after they were scattered in the hearts of the books of 
interpretation, and after we got acquainted with the author’s personal and scientific biography in a short 
way, the research dealt with the aspects of the preference of our master Muhammad  over all the other 
prophets and messengers, peace and blessings be upon them, the author mentioned his Effendi, may God 
have mercy on him, has twenty arguments for the superiority of our Messenger, may God’s prayers and 
peace be upon him, over other prophets, and he mentioned in each argument the evidence of superiority. 

                  املقدمة
لمَّينلَّكتابَِّمنَّالعنايةَّ  الحمدَّهللَّالذيَّأنزلَّعلىَّعبدهَّالكتابَّولمَّيجعلَّلهَِّعوجا,َّوالصالةَّوالسالمَّعلىَّخيرَّالخلقَّعرباَّوعجما.َّوبعد.َََّّّ

وذلكَّألن؛َّعلمَّالتفسيرَّمنَّأشرفَّالعلومَّعلىَّاالطالق,ََّّواالهتمامَّوالدرسَّوالبحثَّكماَّنالهَّكتابَّهللاَّتعالىَّعلىَّمّرَّالعصورَّواألزمان,ََّّ
َّشرفَّالعلمَّيكونَّبشرفَّالمعلومأل ,َّحيثَّبذلَّعلماءَّالمسلمينَّومنهمَّعلماءَّالدولةَّالعثمانيةَّجهوداَّكبيرة,َِّمنَّأجلَّبيانَّعلومَّهذاَّالكتابََّّن 

علىَّسائرَّاألنبياءَّوالمرسلينَّعليهمَّالصالةَّوالسالم,َّوخاصةَّنحنَّفيَّزمنَّيتعرضَّفيهََََّّّّالعظيمَّالمتعلقةَّبه,َّومنهاَّبيانَّأفضليةَّرسولناََّّ
,ََّّحيثَّأّنَّفضائلهََّّإلىَّهجمةَّشرسةَّمنَّقبلَّأعداءَّاإلسالمَّوالمسلمين,َّوهذاَّيدخلَّفيَّبابَّالدفاعَّعنَّالنبيَََََّّّّّبيبَّالمصطفىََّّالح

عليهَّالصالةَّوالسالمَّمتفرقةَّفيَّبطونَّكتبَّالتفسير,ََّّوجاءَّهذاَّالبحثَّليجمعَّهذهَّالفضائل,َّولخدمةَّالتراثَّالتفسيري,َّوالذيَّهوََّّمستلََّّ
دراستهاَّوتحقيقهاَّوهي:َّالمدحةَّالكبرىَّمنَّالكالمَّالقديمَّفيَّحقَّسيدناَّمحمدَّالمصطفىَّعليهَّأفضلَّالصالةَّوأتمََّّمنَّرسالتيَّالتيَّقمتَّب

البحث وهيكليته أن ترتسم على    وغايات اقتضت خطة    أهدافبناًء على ما تقدم من  .ه(1146التسليمَّلبيرَّمحمدَّددهَّالمعروفَّبددهَّأفنديَّ)ََّّ

أما القسم األول: خصص للدراسة  وأهدافهََّّهاختيارَََّّّوأسباب:َّتضمنتَّالحديثَّعنَّأهميةَّموضوعَّالبحثََّّالمقدمةفوقسمينَّوخاتمةَََّّّشكل مقدمة  
َّ                       واشتمل على مبحثين:

 أفندي( حياته الشخصية والعلمية, وفيها ثالثة مطالب: املبحث االول: التعريف باملؤِلف ) العّلامة دده
  املطلب االول: امسه, ونسبه, وِنسبته, وكنيته, ولقبه, وشهرته.                                   

وِنسبته:َّاشتهرَّددهَّأفنديَّرحمهَّ,(1)   األرضروميَّثمَّالقسطنطيني,َّالبرسويَََّّّ:َّهوَّمحمدَّبنَّمصطفىَّبنَّحبيبَّالحنفيوَنسبه وِنسبتهََّّاسمه 
واألرضرومي:َِّنسبةَّإلىَّأرضرومََّّمذهبهَّالفقهيَّوهوَّالمذهبَّالحنفي,ََََّّّّهللاَِّبنسبتهَّإلىَّمذهبهَّالفقهي,َّوإلىَّأماكنَّعدة,َّالحنفي:َِّنسبةَّإلى

فتحهاَّمحمدَّالفاتحَّوسّماهاَّاسالمبولَّأوَّاآلستانة,َّوغيرَّاسمهاَََّّّقسطنطينة،ََََّّّّوالقسطنطيني:َِّنسبةَّإلىََّّ,(2َّ)تقعَّفيَّشمالَّشرقَّتركياََّّوالتي
إلىَّاصطنبول1930أتاتوركَّعام) إلىَََّّّ,(3) م(َّ الصناعيةبروسةََََّّّّوالبرسوي:َِّنسبةَّ كنيته, ولقبه, (4)تقعَّشمالَّغربَّتركيا,َّوهيَّمنَّالمدنَّ

السيدَّالشريف:َّالسيدَّيطلقَّعلىَّالمنتسبينَّإلىَّالبيتَّالنبوي,َّ  أفنديَّبعدةَّألقابَّمنها:ََّّفقدَُّعرفَّدده   :, ولقبه(5)أبوَّالمكارموشهرته: كنيته:  
,َّوالشيخَّالفاضلَّاألوحد:َّهذاَّاللقبَّفيهَّإشارةَّلمكانتهَّ(6) والشريفَّيطلقَّعلىَّمنَّيمتدَّنسبهَّإلىَّسيدناَّعليَّبنَّأبيَّطالبَّرضيَّهللاَّعنه

دده:َّكلمةَّتركيةَّمعناهاَّالجد,َّوهيَّلفظةَّفارسيةََّّ:َّاشتهرَّددهَّأفنديَّبعدةَّأسماءَّمنها:َّددهَّأفندي,َّأّما شهرته,َّ(7)َّزينَّالدين العلميةَّكماَُّلّقب
بمعنىَّهرمَّالشيخَّمحمد,َّبير:ََََّّّّ(10)َّ,َّوكذلكَّبير(9)أفندي:َّتعنيَّالصاحبَّوالمالكَّوالسيدَّوالمولى,َّوحلتَّمحلَّكلمةَّجلبي,ََّّ(8)   معناهاَّالشيخ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(12)ه(1146والبرسويَّنسبةَّالىَّبروسةَّالتيَّعاشَّفيهاَّنحوَّثالثينَّسنة,َّوماتَّفيهاَّمنفياَّسنة)ََّّ,(11)فيَّالفارسية,َّوكذلكَّتطلقَّعلىَّالشيخ
ََّّ
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      املطلب الثاني: موِلده, ونشأته, وكراماته, وتواضعه.
لمَّتذكرَّكتبَّالتراجمَّالتيَّترجمتَّلددهَّأفندي,َّـــَّرحمهَّهللاَّـــَّتاريخَّوالدته,َّولكّنَّمنَّخاللَّبحثيَّفيَّنسخَّ)المدحةَّالكبرى(َّوجدتََََّّّّمولده:

ه(,1301ََّّفيَّكتابَّ)الوسيلةَّالعظمى(َّالمطبوعَّعلىَّهامشَّ)المدحةَّالكبرى(َّوالمطبوعَّفيَّمصرَّببوالقَّفيَّالمطبعةَّالكبرىَّالميريةَّسنة)َّ
وهوَّماَّيعادلََََّّّّم(,1640منَّهذاَّالتأريخَّتكونَّوالدتهَّسنة)ََّّ,(13)َّم(1734-م1640َّتابَّالتيَّيذكرهاَّالموقعَّاأللكترونيَّتأريخا)وفيَّتفاصيلَّالك

َّه(.1049َََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ)
لذلكَّلمَّتسعفناَّالمصادرَّبذكرَّشيوخهَََّّّبدايةَّنشأةَّالمؤلفَّسواءَّنشأتهَّاالجتماعيةَّأوَّنشأتهَّالعلمية،ََّّأيضاََّّالمصادرََّّتلكََّّلمَّتذكرنشأته:  َّ

عاشَّأوائلَّحياتهَّفيَّمدينةَََّّّ,والَّتالمذته,َّولمَّتتناولَّرحالتهَّالعلميةَّإاّلَّماَُّذكرَّمنَّانتقالهَّمنَّموطنَّوالدتهَّإلىَّاستنبولَّونفيهَّإلىَّبورسه
تولىَّمنصبََّّ,َّوكذلكََّّهافيلذلكَّاستدعيَّإلىَّالقسطنطينيةَّلتوليَّالقضاءََََّّّّ,َّحَّمعروفاَّبينَّعلماءَّزمانهوتعلمَّحتىَّأصبََّّفيها,ََّّأرضرومَّودرس

َّ.(14)العسكرَّفيَّواليةَّرومَّأيليََّّقضاء
 :                                                                               وتواضعه كراماته

َّ: كراماته  ََّّ الملفَّ َّذكرَّ هللاَّ لرسولَّ رؤياهَّ إبراهيمَّ سورةَّ تفسيرَّ َّفيَّ بعينيهَّ الرمدَّ منَّ .ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(15)وشفاؤهَّ
(,َّمثالَّذلك,َّقولََّّـــَّفيَّ)المدحةَّالكبرىَََّّّرحمهَّهللاـــََّّماَّتردَّعباراتَّالتواضعَّوهضمَّالنفسَّواالعترافَّبالتقصيرَّفيَّثناياَّكالمهََََّّّّكثيرا َّتواضعه:  

تِهَّوَكْربهَِّالمؤلف:َّ"ََّّ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َّوغيرهاَّمنَّالعبارات,ََّّ(16) "فيقولَّأذنبَّالخلقَّلكن ُهَّالَّييَأسَِّمنََّروِحَّربه,َّواحقُرَّالناِسَّغيرََّأن هَّيلتجئَّاليهَّفيَّشد 
 املطلب الثالث: مؤلفاته ووفاته.                

محمدَّالمصطفىَََّّّماَّكتبهَّفيَّالسيرةَّوشمائلَّالمصطفىَّعليهَّالصالةَّوالسالمَّمنها:ََّّالمدحةَّالكبرىَّمنَّالكالمَّالقديمَّفيَّحقَّسيدناََّّمؤلفاته:َّ
رسالةََّّ,َّوَّ(19)النسخةَّالكبرىَّفيَّوالدةَّخيرَّالورىَّ,َّوَّ(18)خيرَّالورىَََّّّالوسيلةَّالعظمىَّفيَّشمائلَّالمصطفى,َّوَّ(17)َّعليهَّافضلَّالصالةَّواتمَّالتسليم

النبويَّ المولدَّ الفقهَّواصوله:َّك(21)َّالشمائلَّفيَّحقَّخيرَّاالواخرَّواالوائل,َّوَّ(20)فيَّ رسالةَّفيَّ,َّوَّ(22)واالحكامالسياسةََّّ,َّومنهاَّماَّكتبهَّفيَّ
الوصفَّالمحمودَّوَّ,ََّّشرحَّأربعينَّحديثا َّوَّولهَّكتبَّوآثارَّودواوينَّفيَّالفنونَّاألخرى:َّكشرحَّرسالةَّالقياس,ََََّّّّ,حاشيهَّعلىَّشرحَّوقايةوَََّّّ,(23)الفقه

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ .(25)رسيةَّوالتركيةاأشعارَّبالفوَّ ,َّ(24)َّفيَّمناقبَّاآلباءَّوالجدود
َّوفاتهَّكانتَّفيَّسنةََّّاتفقَّالمترجمونَّالذينَّترجموَّوفاته:    .(27)م(1734,وهناكَّمنَّذكرَّأّنَّوفاتهَّ)(26)َّم1733ه/1146اَّللشيخَّددهَّأفنديَّأن 

 جم  يل  ىل مل ُّ في قوله تعالى:    املبحث الثاني: ُخصص لدراسة النص احملقق وهو بيان وجوه تفضيل النيب

   في سورة البقرة من المدحة الكبرى, ويتضمن مطلبين:                                                                                َّ خممم حم
 املطلب األول: التعريف باملدحة الكربى ووصف نسخ املخطوط.          

المدحةَّالكبرىَّمنَّالكالمَّالقديمَّفيَّحقَّسيدناَّهو)ََََّّّّالكتاباسمََََّّّّتمام اَّأنََّّالباحثََّّجزميكادَّيالتحريَّوالتتبُّعََّّبعدََََّّّّالتعريف بالمدحة الكبرى: 
مطابقةَّاسمَّالكتابَّفيَّجميعَّالنسخ,َّمعََََّّّّىيناهَّإلالذيَّتبنَََّّّّالجزمَََّّّويمكنَّأنَّنعزوَّهذا(ََََّّّّمحمدَّالمصطفىَّعليهَّأفضلَّالصالةَّوأتمَّالتسليم

تيَّترجمتَّلددهَّأفنديَّككتابَّسيرَّأعالمَّالنبالءَّللذهبيَّوغيره,َّوكذلكَّيكادََّّ,َّوهذاَّماَّوجدناهَّفيَّالكتبَّال  فروقاتَّبسيطةَّهيَّمنَّبابَّالسقط
نسبتَّالكتابَََّّّددهَّأفنديالمصادرَّالتيَّترجمتَّللمؤلفَّالشيخََّّيجزمَّالباحثَّأّنَّالكتابَّهوَّلمؤلفهَّبيرمحمدَّددهَّأفندي,َّوذلكَّلعدةَّأمورَّمنها:ََّّ

أفنديَّدليلَّقاطعََََّّّّاسمَّمؤلفَّالكتابَّددهََّّعلىََّّةَّمعَّاختالفَّالُنّساخََّّالثالثََّّابالكتََّّنسخَََّّّ,َّوكذلكَّتوافقللبغداديَّوغيره  هديةَّالعارفينَََّّّمثلََّّإليه,
    علىَّصحةَِّنسبةَّإليه.

يوجدَّلمخطوطَّالمدحةَّالكبرىَّأربعَّنسخ,َّحيثَّرمزتَّللنسخةَّاألصلَّبالرمزَّ)َّأَّ(,َّوللنسخةَّالثانيةَّبالرمزَّ)َّبَّ(,ََّّوصف نسخ المخطوط:  
َّ وللنسخةَّ َّ,) )جَّ بالرمزَّ الثالثةَّ يأتي:وللنسخةَّ بماَّ َّ وصفهن  ويمكنَّ بوالق(,َّ )مطبعةَّ بنسخةَّ                                                                      المطبوعةَّ

ََّّ, تمَّالتسليمأفضلَّالصالةَّوَّأَّالمدحةَّالكبرىَّمنَّالكالمَّالقديمَّفيَّحقَّسيدناَّمحمدَّالمصطفىَّعليهََََّّّّ:اسمها  رمزهاَّ)َّأَّ(,النسخة األصل:  
تاريخََََّّّّ,(َّلوحة,َّجاءتَّبخطَّالنسخ252ََّّتقعَّفيَّ)ََّّ,ََّّمرحباللونَّاألََّّواآلياتداَّوخطهاَّواضحَّومقروء,َّالمتنَّباللونَّاألسودََّّها:َّجيدةَّجتحال

 . هجرية1098َّكتابتهاَّ
جيدةَّوخطهاَّواضحَّومقروء,َّوالمتنَّباللونَّاألسودََّّ: حالتهاَّ,مدحةَّالكبرىَّفيَّحقَّمحمدَّالمصطفىَّ:اسمهاَّرمزهاَّ)َّبَّ(,َّ:نيةالنسخة الثا 
    .هـ1172َّ: تاريخَّالنسخوََّّ,الحاجَّمحمدَّبنَّابراهيم وناسخهاَّ,بخطَّالفارسي جاءتَّ,(َّلوحة181َّفيَّ)َّ تقعَّ,المدحَّباللونَّاألحمرياتَّآوَّ



   

         

  َّ)تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض( تعاىليف قوله   وجوه تفضيل النيب    

  

  

جيدةَّجداَّوخطهاَّواضحََََّّّّ:تهالحاََّّ,َّمحمدَّالمصطفىَّصلىَّهللاَّعليهَّوسلمََّّ)حق(ََّّالمدحةَّالكبرىَّفيَّمدحََّّ:اسمهاََّّرمزهاَّ)َّج(,:  لثةالنسخة الثا 
 الَّيوجدَّتاريخَّوالَّاسمَّناسخ.َََّّّ,بخطَّالنسخ جاءتوَّ(َّلوحة,124َََّّّتقعَّفيَّ)ََّّوََّّ,باللونَّاألحمرَّواآلياتومقروءَّالمتنَّباللونَّاألسود,ََّّ

تمََّّاسمهاَّالمدحةَّالكبرىَّمنَّالكالمَّالقديمَّفيَّحقَّسيدناَّمحمدَّالمصطفىَّعليهَّافضلَّالصالةَّوا) نسخة مطبعة بوالق(:  النسخة الرابعة
(َّلوحة,َّيوجدَّفيَّحاشيةَّالمخطوطَّكتاب160ََََّّّّفيَّ)ََّّ  تقعََّّ,باللونَّاألسودََّّواآلياتجيدةَّجداَّوخطهاَّواضحَّومقروء,َّوالمتنََّّ:  حالتهاََّّ,التسليم

   .ه1301َّ: تاريخَّالنسخَّ,بخطَّمطبعةَّبوالق جاءتَّ,)الوسيلةَّالعظمى(َّوكذلكَّبعضَّالتعليقات
 املطلب الثاني: منهج املؤلف يف كتابه. 

المؤلفَّلمَّيذكرَّمنهجهَّفيَّالمدحةَّالكبرىَّكماَّيفعلهَّبعضَّالمؤلفين,َّولكنَّمنَّخاللَّتحقيقَّالمدحةَّالكبرى,َّتوصلَّالباحثَّوباالستقراءَّإلىََّّ
ضاويَّمنَّناحيةَّمصادرهَّمنَّكتبَّالتفسيرَّمنهاَّذكرهاَّفيَّكتابهَّونقلَّمنهاَّكتفسيرَّالكشافَّوالرازيَّوالبيمنهجََّّددهَّأفنديَّفيَّكتابهَّوكماَّيأتي:

سيرَّوغيرهم,َّومنهاَّذكرهاَّفيَّكتابهَّولكنَّلمَّينقلَّمنهاَّكتفسيرَّابنَّعطية,َّوالقشيري,َّومحيَّالسنة,َّومنهاَّلمَّيذكرهاَّفيَّكتابهَّونقلَّمنها,َّكتف
, ْهَرَوْرُديُّ فهَّأحيانا,َّأوَّاسمََّّوالحدادي,َّوالنسفي,َّوعندَّنقلهَّمنَّكتبَّالتفسير,َّينقلَّأحياناَّبالنص,َّواحيناَّبالمعنى,َّويذكرَّاسمَّالتفسيرَّومؤلََّّالسُّ

المؤلفَّفقط,َّأوَّاسمَّالتفسيرَّأحياناَّأخرى,َّويرجحَّبينَّاألقوالَّأحيانا,َّويردَّعلىَّبعضهاَّفيَّبعضَّاألحيان,َّوكذلكَّنقلَّمنَّحاشيةَّعصامََّّ
اَّفقطَّالراوي,ََّّاألسفراييني,َّوحاشيةَّسنانَّالمحشي.َّأماَّمنَّناحيةَّكتبَّالحديث,َّفترىَّالمؤلفَّأحياناَّيرويَّالحديثَّذاكراَّالكتابَّوالراوي,َّواحيان

وأحياناَّأخرىَّالَّيذكرَّالكتابَّوراويَّالحديث,َّفيقولَّروّي,َّوالَّيحكمَّعلىَّالحديث,َّومنَّخاللَّتحقيقناَّللمدحةَّالكبرىَّوجدناَّفيهاَّأحاديثَّ
لبالغة,ََّّصحيحة,َّوحسنة,َّوضعيفة,َّوموضوعة,ََّّوماَّالَّأصلَّله,َّوكذلكَّنقلَّالمؤلفَّأقواالَّللصحابةَّرضيَّهللاَّعنهم,َّوالتابعينَّوأهلَّاللغة,َّوا

وأبياتاَّشعريةَّسواءَّذكرَّالشاعرَّأمَّلمَّيذكره,َّوكذلكَّنقلَّمنَّمصادرَّأخرىَّكتابَّالشفاَّللقاضيَّعياض,َّونوادرَّاألصولَّللحكيمَّالترمذي,َّ
َّوتذكرةَّالمحبينَّللرصاع.ََّّ

 القسم الثاني: النص المحقق: 
السورةَّفضلناَّبعضهمَّعلىََََّّّّ(29)هذهََّّأي:َّالرسلَّالتيَّقصصناهمَّعليكَّفي  (28)ََّّ َّ خممم حم جم  يل ىل مل ُّ قالَّهللاَّتعالى:  

القاضيبالَّسفيرَّوهوَّموسى   َّ   َّ حنخن جن  يم ىم  ُّ بعض قالَّ عليهماََّّ:(30),َّ ـــَّ ليلةََََّّّّ(31)وقيل:َّمحمدَّوموسىَّ كّلمَّموسىَّ ـــَّ السالمَّ
َّ(29)ظ/انتهى,َّوأقول:َّكالسمواتََََّّّّ(34)َّالطور,َّومحمداَّليلةَّالمعراجَّحينَّكانَّقابَّقوسينَّأوَّأدنىَّوبينهماَّبونَّبعيدََّّ(33)َّوفيََّّ(32) الحيرة

اآليةَّومنهمََّمنَّرفعهَّعلىَّسائرَّاألنبياء,َّفكانَّبعدَّتفاوتهمَّفيَّالفضلَّأفضلَََََّّّّّ ...ين ىن من ُّ , واألرضينَّوِنعَمَّماَّقالَّالقاضي
ُلَّعليهمَّحيثَُّأوِتَيَّماََّلْمَُّيْؤِتِهََّّدَّمحمداََّّمنهمَّبدرجاتَّكثيرة,َّوالظاهرَّأن هَّأرا منَّاآلياتَّالمتكاثرةََََّّّّ(36)أحدا َّمنهم(35ََّّ)؛َّألن هَّهوَّالُمَفض 

المعجزةَّالباقيةَّعلىَّوجهَََّّّ(39)األنبياء؛َّألّنه(38ََّّ)َّالقرآنَّلكفىَّبهَّفضالَّمنيفاَّعلىَّسائرَّماَُّأوِتيَََّّّ(37)المرتقيةَّإلىَّألٍفَّأوَّأكثر,َّولوََّلْمَُّيْؤَتَّإالَّ
قدرهَّماَّالَّيخفى,َِّلماَّفيهَِّمنَّالشهادةَّأن هَّالَعَلمَّالذيَّالَّيشتبهَّوالمتميزََّّالدهرَّدونَّسائرَّالمعجزات,َّوفيَّهذاَّاإلبهامَّمنَّتفخيمَّفضلهَّوإعالء

لكن اَّنقول:َّلوَّنظرتَّبعينَََّّّولقدَّأحسنَّوأصابَّفيَّبيانَّفضلَّالحبيبَّعلىَّسائرَّاألنبياء,َََّّّ(40)هكذاَّذكرهَّصاحبَّالكشافََّّ,الذيَّالَّيلتبس
ََََّّّّالبصيرةَّلوجدتَّاألسبابَّالُمفّضَلةَّفيَّاألنبياءَّكلهاَّ موجودةَّفيَّنبيناَّعلىَّالوجهَّاألكملَّاألتم,َّقالَّاإلمامَّالرازي:َّاجتمعتَّاأُلم ةَّعلىَّأن 

َّم  مك لك اك ُّ::َّقولهَّتعالىاحدها  عليهَّوجوه:َََّّّأفضلَِّمنَّالكّلَّويدلََّّ حمدابعضَّاألنبياءَّأفضلَِّمنَّالبعض,َّوعلىَّأأن 
 فضلَِّمنَّالعالمين.َّأَّالعالمينَّلزمَّأْنَّيكونَّ(42َّ)َّفلم اَّكانَّرحمةَّلكلَّ (41)َََّّّ يك ىك

 التشهد  وفي  اآلذان   وفي   الشهادة  كلمة  في  بِذْكره  محمد  (44)ِذْكر  قرن   ألنَّه  :فيه  فقيل   (30)و/ََّّ(43)َََّّّ خم  حم جم ُّ     تعالى:ََّّقولهََّّالثانية:  الحجة 

 . كذلكَّاألنبياءَّسائرََّذَكرََّّيكنَّولَمْ 

 ىل مل خلََََُُّّّّّّ :فقالََّّببيعتهََّّوبيعته  ,(45)ََّّ حمخم جم يل ىل مل خل ََُّّّفقال:ََّّبطاعتهََّّطاعتهََّّقرنَََََّّّّّتعالىََّّأن هََّّالثالثة:  الحجة

َّوحققَّطاعتهَّالرسولَّجعلَّتعالىََّأن هَّ:(49) احدهماَّالحظتهما:َّنكتتانَّ(48)لهَّسبحانهَّهللاَّغفرَّ(47)َّالحروفَّراقمَّيقول (46)َََّّّ حم جم يل

 ُّ ُّقال:َّحيثَّوالقصرَّالحصرَّوجهَّعلىَّوأثبتهاَّالرسولَّبيعةَّبيعتهَّجعلَّتعالىَّأن هَّ:وأخرى َّ,(50)َّ َّ حمخم جم يل ُّ ُّ فقال:َّاألمرَّهذاَّمضمونَّ

(51)َََّّّ حم جم يل
 ورضاءه  ,(52)ََّّ  َّ ىل مل يكََََُُّّّّّّ فقال:ََّّبعزتهََّّعزتهََّّوقرنَََّّّكالمي,ََّّانتهىََّّالحبيبَََّّّبحالََّّاعتناءََّّزيادةََّّففيه  
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ََّّ,(54)َّ  َّ  حس جس مخ جخ  مح جحََََُُّّّّّّ فقال:ََّّبإجابتهَََِّّّوإجابتهَََُّّّ,(53)ََّّ  ىم مم  خم حم جم  ُّ  ُّ :فقال  برضائه

 َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاالعتناء.َّعلىَّيدلََّّماَّأيضا ََّّالجارََّّتكريرَّفيَّ:(55)الفضائلَّجامعَّالحروفَّكاتبَّيقول

َّسورةَََّّّالُسَورَّ  وأقصر  ,(56)َّ َّ جغ مع جع مظََََُّّّّّفقال:ََّّالقرآنََُّّسَورَََِّّّمنََّّسورةََّّبكلََّّيتحدىََّّبأنَََّّّمحمداَََّّأَمرَََّّّتعالىََّّهللاََّّأن َََّّّالرابعة:  الحجة

ََُّّمْعِجزَََّّّيكونَََّّّالََّّأنَََّّّلزمََّّ؛(57) آيةََّّ[30]ظ/ََّّآالفََّّستةََّّالقرآنََّّكلَََُّّّّكانََّّولم اََّّالقران,ََّّمنََّّآياتََّّثالثََّّبكلََّّتحداهمََّّهللاََّّفكأن َََّّّآيات؛ََّّثالثََّّوهيََّّالكوثر

َََّّيْحُصلََََّّّفأَلنََّّبينات,ََّّآياتََّّبتسعََّّموسىََّّتشريفَََّّذَكرَََّّّتعالىََّّهللاَََّّّأن َََّّّفنقول:ََّّهذاََّّثبتََّّوإذاََّّ,(59)وأزَيدََّّ(58)َّمعجزََّّألفيَََّّّيكونَََّّّبلََّّواحداََُّّمْعِجزاََّّالقرآن

ََََّّّّأْوَلى.َّالكثيرةََّّاآلياتَّبهذهَََّّّلمحمدَّالتشريف
َّ»ََّّ:ََّّقولهََّّاألول:ََّّبيانََّّاألنبياء,َََّّّأفضلََّّرسولناََّّيكونَََّّّأنَََّّّفوجبَََّّّاألنبياءََّّسائرََّّمعجزاتََِّّمنَََّّأفضلَََّّّ(60) رسولناََّّمعجزةََََّّّأن َََّّّ:الخامسة  الحجة

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالملك.َّعندَّأكرمَّصاحبهاَّكانَّأشرفَّكانتََّّكلماَّ(62)الخلعةَّالثاني:َّبيانَّ,(61)«الموجوداتََّّفيَّكآدمََُّّالكالمََِّّفيَّنَّآالقرَّ
ََّّمعجزتهََّّأن َََّّّالسادسة:  الحجة

َّاأُلمورََّّجنسََِّّمنََّّاألنبياءََّّسائرََّّومعجزاتََّّباقية,ََّّغيرَّأعراضََّّوهيَََّّّواألصواتَّالحروفََّّجنسََِّّمنََّّوهوََّّالقرآنَّ

ََّّالدهرََّّآخرَّإلىَّكيفَّالكتاب:َّمؤلفَّيقولَََُّّّمنقضية,َّفانيةَّاألنبياءَّسائرََّّومعجزةَّالدهر,َّآخرَّىإلَّباقيةَّمحمدَّمعجزةََّّجعلَّسبحانهََّأن هََُُّّثم ََّّالباقية,

ََّّعبدََّّقالََّّكماََّّالقرآن,ََّّأي:ََّّكالمهََُّّيفنيََّّأنَََِّّّمنَََّّّأَجلَََُّّّّسبحانهََّّألن هََّّقلنا؛ََّّماََّّخالفََّّيوهمَََّّّالدهر"ََّّآخرََّّ"إلىََّّوقوله:ََّّاآلبدينََّّأبدََّّإلىََّّ(63)باقيةََّّالقرآنََّّبل

؟؟,َّفكيفَّبماَّفيَََّّّ(68)المصاحفَُّتْرَفعَََُّّّ(67)َّهذهََّّ:قيلََّّ,(66)َُّيْرَفعََّّحتىََّّالساعةََّّ(65)َّتقومََّّالََّّفإن هَََُُّّّيْرَفَع؛ََّّأنَََّّّقبلََّّالقرانََّّ"اقرؤاََّّ:َََّّّ(64)ََّّمسعودََّّبنََّّهللا
,َّوعنََّّ(69)َّفيَّصدورهمَّفيصبحونَّالَّيحفظونَّشيئاَّوالَّيجدونَّفيَّالمصاحفَّشيئا"َََّّّ[31]و/صدورَّالناس,َّقال:َُّسِرَيَّعليهَّليالَّفُيْرَفعَّماََّّ

القرآنَِّمنَّحيثَّنزلَّلهََّدوٌِّيَّحولَّالعرشَّكَدوِِّيَّالن ْحلَّفيقولَّالّرب:َّماَّ(71َّ)الساعةَّحتىَُّيْرَفع(70َّ)َّعبدَّهللاَّبنَّعمروَّبنَّالعاصَّقال:َّ"الَّتقوم
َّفتأمل.َّ(72)َّوالَّيعملون"َّلك؟َّفيقول:َّياَّرّبَّيشرعونَُّأْتَلى

َّهللاَّتعالىَّبعدماَّحكىَّأحوالَّاألنبياءَّـــَّعليهمَّالسالمَّـــَّقال:ََّّالحجة السابعة: ,َّفأمرَّ(73)ََّّ  َّ مفحق خف جفحف مغ جغ مع ُّ  أن 
فيَُّأصولَّالشرعَّوهوَّغيرَّجائز,َّفكيفََّيقتدىَّبهاَّوشرعهََََّّّّ(75)َََّّّقبله,َّفأّماََّأْنَُّيقال:ََّأن هَّكانَّمأمورا َّباالقتداءَّبهمََّّ(74)باإلقتداءَّبِمنَََّّّ محمدا َّ

منها:ََََّّّّأنتسبحانهَّقال:َّإّناَّأطلعناكَّعلىَّأحوالهمَّوسيرتهمَّفاخترََّّ(77)َّمحاسنَّاألخالق,َّفكأن هََّّ(76)َّ,َّفلمَّيبقَّإاّلَّأْنَّيكونَّ؟!َََّّنسَخَّسائرَّالشرائع
َّفوجبَّأْنَّيكونَّأفضلَّمنهم.َّكانَّمتفرقا َّفيهم,المرضيةَّماََّّوكنَّمقتدياَّبهمَّفيَّكّلها,َّوهذاَّيقتضيََّأّنهَّاجتمعَّفيهَّمنَّالخصائلأجودهاَّوأحسنها,

َّالخلقَّوذلكَّيقتضيَّأْنَّتكونَّمََََّّأن هَّـَّالثامنة:  :تعالى َشَقَتهَّأكثرَّفيجبَّأنَّيكونَّأفضل,َّأّماَّأن هَُّبِعَثَّإلىَّكّلَّالخلقَّفلقولهُبِعَثَّإلىَّكلِّ
 ىي ني مي زيََََُُّّّّّّ  :(81)تعالى(80ََّّ)ولقولهََّّ[31]ظ/ََّّ(79) يقولَّناظمَّهذهَّالدررَّالغاليةََّّ(78)ََّّ  َّ خئ حئ جئ يي ىيََََُُّّّّّّ
انتهىَّكالمي,ََّّ(83)وغيرَّذلكَِّمنَّاآلياتَّالتيَّسنذكرهاَّـــَّإنَّشاءَّهللاَّتعالىَّـــَّفيَّسورةَّاألعرافَّوفيَّسورةَّالسبأَّ (82)َََّّّ حئ جئ يي

َّذلكَّيقتضيَّأْنَّتكونََّمَشَقَتهَّأكثر؛َّفألن هَّكانَّإنسانا َّفردا َِّمنَّغيرَّمالَّوالَّأعوانَّفإذاَّقالَّلجميعَّالناس:َّياَّأّيها ََََّّّّوأم اَّأن  الكافرون,َّصارَّكلُّ
َّفتكونَََّّّاسَّأعداء َّلهَّفيصيرَّخائفاالنَّّ َّمشقتهَّأعظمَِّمنَّمشقةَّغيره,َّوجبَّأْنَّيكونَّفضلهَّأكثرَِّمنَّفضلََََِّّّّمنَّالكلِّ الَمشقةَّعظيمة,َّوإذاَّثبتَّأن 

 .ََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(84)ََّّ«َأفَضُلَّالِعباداِتََّأحَمُزهاَّ»َّ:غيرهَّلقولهَّ
َّدينَّمحمدَّأفضلَّاألديان,َّفيلزمَّأْنَّيكونَّمحمداَّأفضلَّاألنبياءَّعليهمَّالصلواتَّــــَّ,َّبيانَّذلكَّأن هَّتعالىَّجعلَّدينََّّالحجة التاسعة: َّ(85)أن 

َُّسنَََّّّّ»ََّّ:اإلسالمَّناسخاَّلسائرَّاألديان,َّوالناسخَّيجبَّأْنَّيكونَّأفضلَّلقوله َََّّمنَّعملَّبهاَّإلىَّيومَََِّّّهاَّوأجرَّأجرَََِّّّةَّحسنةَّفلهَّمثلَّمنَّسن 
فليزمَّأْنَََّّّ,(88)كانَّواضعهَّأكثرَّثواباَِّمنَّواضعيَّسائرَّاألديانََّّ(87)ََّّ,َّفلّماَّكانَّهذاَّالدينَّأفضلَّوأكثرَّثوابا َّوأصفىَّسائرَّاألديان(86)«القيامة

َّ.(89)َّيكونَّمحمداَّأفضلَِّمنَّسائرَّاألنبياء
 جه ين  ىن  من ُّ [:  32]و/ُأّمةَّمحمدَّأفضلَّاأُلممَّفوجبَّأْنَّيكونَّمحمداَّأفضلَّاألنبياء,َّبيانَّاألول:َّقولهَّتعالىََّّالحجة العاشرة:  

  ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  :,َّقالَّتعالى الفضيلةَّبمتابعةَّمحمد  هذهََّّ(93)َّهذهَّاألمةَّإّنماَّنالتََّّ(92)إن َََّّّ:الثانيََّّ(91)َّبيانوَّ  ,(90)َّ  َّ مه

,َّواإلّنسََّّالجنَََّّّإلىََّّ(95)َّمبعوثََّّألن هََّّإتباعا؛ََّّأكثرََََّّّّمحمداََّّأن َََّّّوأيضا َّ,ََّّالمتبوعََّّفضيلةََّّتوجبََّّالتابعََّّوفضيلة,ََّّ(94)ََََّّّّ جف رئ ّٰ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.المتبوعَّشأنَُّعلُّوََّّفيَّأثرا ََّّالمستجيبينَّلكثرةََّّألن ََّّأكثر؛ََّّثوابهَّيكونََّّأنََّّفوجب
 ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالعقول.َّفيَّقبيحَّبالمفضولَّالفاضلََّنْسخََُّّألنََّّأفضل؛َّيكونََّّأنََّّفوجبَّ,والرسلَّاألنبياءَّخاتمَََّّّ(97)أن هَّ:(96)َّعشر الحادية الحجة
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َّوقدَََّّّ,لتشريفهمََّّوموجبةََّّصدقهمََّّعلىََّّداّلةََّّهيََّّالتيََّّالمعجزاتََّّكثرةََّّ:منهاََُّّأمورََّّألحدََّّيكونَََّّّبعضََّّعلىََّّبعضَََّّّتفضيلََّّأن َََّّّ:عشر  الثانية  الحجة

ََّّالقليلَََّّّالطعامََّّمنََّّالكثيرََّّالخلقََّّكإشباعَََّّّبالقدرةََّّيتعلقََّّماََّّ:منهاََّّأقسامََّّعلىََّّبالجملةَََّّّوهيََّّ,آالفََّّثالثةََّّعلىَََّّيْفُضلَََّّّماََََّّّّنبيناََّّحقََّّفيََّّحصل

ََّّنسيباَََّّّكونهََّّنحوََّّبالفضائلََّّذاتهََّّفيََّّاختصاصهََّّ:ومنهاََّّ,القرآنََّّوفصاحةََّّالغيوبََّّعنََّّكاإلخبارََّّبالعلومََّّيتعلقََّّماََّّ:ومنهاََّّ,القليلََّّالماءََِّّمنََّّوإروائهم

ََّّكيفَََّّّ»ََّّ:(101)ودَّّ(100)عبدََّّبنََّّ(99)َّلَعْمروََّّ[32/ظ]  َََّّّ(98)عليََّّمحاربةََّّفيََّّ:َّقالَََّّّأن هَََُّّّرِوي َََّّّكماََّّ,الشجاعةََّّغايةََّّفيَََّّّكانََّّوأيضاََّّ,العربََّّأشرافََِّّمن

ََّّفتىَََّّّالواديََّّهذاٍََّّمنََّّيخرجَََّّّفأّنهََّّتأهبََّّ:فقالََّّ,عليهمَََّّّلقدرتَََّّّجانبَََّّّفيََّّوأناََّّجانبَََّّّفيََّّالمدينةََّّأهلََّّكانََّّلوََّّوجدتهاََّّ:قالََّّعلي؟ََّّياَََّّّنفسكَََّّّوجدت

َّ.بفضائلهََّّمملوءةَّالحديثَّوُكُتبَّ,وسخاوتهَّ,وفصاحتهَّ,ووفائهَّ,ووقاِرهََِّّ,وِحْلِمهََِّّ,ُخُلِقهََِّّفيَّ:َّومنهاَّ,مشهورَّالحديثَّ(102)َّ«يقاتلك
ََّّأناَََّّّ»َّ:وقالََّّ,َّأوالدهََّّكلَََّّّوِمنََّّآدمََِّّمنََّّأفضلََّّأن هََّّعلىََّّيدلََّّوذلكََّّ(103)«القيامةََّّيومََّّلوائيََّّتحتََّّدونهََّّوَمنََّّآدم»ََّّ:قولهََّّ:عشر  الثالثة  الحجة

َّأنسَََّّّوَرَوىَََّّّ,(105)َّ«ُأّمتيََّّتدخلهاََّّحتىََّّاأُلممََِّّمنََّّأحدََّّيدخلهاََّّوالََّّأدخلهاََّّحتىََّّالنبيينََِّّمنََّّأحدََّّالجنةََّّيدخلََّّالََّّ»:َّوقالََّّ(104)«فخرََّّوالََّّآدمََّّولدَََّّسيِّد

َّولدََّّأكرمََّّوأناََّّ,بيديََّّالحمدََّّلواءََّّ,أيسواََّّإذاََّّ(106)مبشرهمََّّوأناََّّ,وفدواََّّإذاََّّخطيبهمََّّوأناََّّ,ُبِعثواََّّإذاََُّّخروجا َََّّّالّناسََّّأّولََّّأناََّّ»ََّّ:والسالمََّّالصالةََّّعليهََّّقال

َّ:بعضهمَّفقالَّ,حديثهمَّ هللاَّرسولَّفسمعَّيتذاكرونََّّالصحابةَِّمنَّناسَّجلسََّّعنهماـــَّهللاَّرضيَّـــَّعباسَّابنَّوعنَّ,(107)َّ«فخرَّوالَّربيَّعلىَّآدم
ََّّ,َّوُروُحه؟َََّّّ[ 33/و]ََّّهللاََّّكلمةََّّفعيسىََّّ:آخرََّّوقالََّّ,َتْكليما؟ََّّكل مهََّّموسىَََّّّكالمََِّّمنََّّبأعجبََّّماذاََّّ:آخرََّّوقالََّّ,خليال؟ََّّإبراهيمَََّّّاتخذََّّتعالىََّّهللاََّّأن َََّّّعجبا َّ
ََّّ,َّكذلكَََّّفهوَََّّّهللاَََّّكليمَََُّّّوموسىََّّ,َكذِلكََََّّّفُهوَََّّّهللاََََِّّّخليلَََّّّإبراهيمََََّّّإن َََّّّ,وُحجُتكمََّّكالَمُكمَََّّسِمعتََََّّّقدََََّّّّْ»ََّّ:وقالََّّهللاََّّرسولََّّفخرجََّّ,هللا؟ََّّاصطفاهََّّآدمََّّ:آخرََّّوقال

َّالقيامةَّيومَََّّوُمشف عٍََّّشافعٍََّّأّولََّّوأناَّ,َفخرَّوالَِّلواُءالحمدََِّّحاملََّّوأناَّ,َفخرَّوالَّهللاَََِّّحبيبََّّأناَّأالَّ,كذلكَّفهوَّهللاََِّّصفِّيَّوآدمََُّّ,كذلكََّّفهوَّهللاََِّّروحََُّّوعيسى

َّ.(108)«َفخرَّوالَّواآلخرينََّّاألّولينَََّّّأكرمََُّّوأناَّ,َفخرَّوالَّالُمؤمنينََُّّفقراءََُّّومعيََّّفَندُخلهاَّليَّهللاَّفَيفَتحََُّّ,الجّنةََّحلقةَََُّّيحرِّكََّمنَّأّولََّّوأناَّ,َفخرَّوال
َّـــََّّعائشةََّّفقالتََّّ«العربََّّسّيدََّّهذا»ََّّ: فقالَََّّّبعيدََّّمنََّّطالبََّّأبيََّّبنََّّعليََّّظهرَََّّّأن هََّّالصحابةََّّفضائلَََّّّفيَََََّّّّّالبيهقيََّّروىَََّّّ:عشر  الرابعة  الحجةَّ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ـــَّالسالمَّعليهمَّـــَّاألنبياءَّأفضلَّأن هَّعلىَّيدلََّّوهذاَّ.(109)َّ«العربَّسّيدَّوهوَّالعالمينَّسّيدَّأناَّ»َّ:فقالَّ!,العرب؟ََّسيِّدَّأنتَّأَلْستََّّ:عنهاـــَّهللاَّرضي
َّوالََّّقبليََِّّمنََّّأحدٌَََُّّّيْعَطُهن ََََّّّلمَََّّّْخمساََّّأُْعطيتََّّ»:ََّّهللاََّّرسولََّّقالََّّ:قالََّّـــََّّعنهماََّّهللاََّّرضيََّّـــََّّعباسََّّابنََّّعنََّّمجاهدَََّّرَوىَََّّّ:عشر  الخامسة  الحجة

َّ,(110)ََّشهرَََّّمسيرةََّّفيََّّوأناََّّبالُرْعبََّّوُنِصْرتَََّّّ,وُطهوراََّّمسجداََّّاألرضََّّليََّّوُجِعَلْتَََّّّ,قومهََّّإلىََُّّيْبَعثَََّّّقبليََّّالنبيََّّوكانََّّواألسودََّّاألحمرََّّإلىََُّّبِعْثتَََّّّ,فخر
ََّّ(112َّ)َّ«شيئا َََّّّ(111)َّتعالىََّّباهللََّّيشركَََُّّّالََّّـِلَمنَََّّّتعالىََّّهللاََّّشاءََّّإنََّّـــََّّنائلةََّّفهيََّّفذخرتهاََّّالشفاعةََّّ[33/ظ]ََّّوأُْعطيتَََّّّ,َقبليََّّأَلحدٍََََّّّيُكنََّّوَلمََّّالغنائمََّّليََّّوُأِحل ْتَّ

َّ.غيرهَّعلىَّالفضائلَّبهذهَّفّضلهَّهللاََّّأن ََّّفيَّصريحَّأن هَّاالستداللَّوجه
ََّّفاألميرَََّّّ,رعيتهََّّقدرَََّّّعلىََُّّمؤنتهََّّيكونَََّّّفإن هَََّّّأميرََّّكل َََّّّأن َََّّّالمعنىََّّهذاََّّتقريرََّّفيََّّ:الترمذيََّّ(113)الحكيمََّّعليََّّبنََّّمحمدََّّقالََّّ:عشر  السادسة  الحجة

َّفكذلكََّّ,الموضعََََّّّمِلكَََّّّأموالََِّّمنَّأكثرََّّوذخائرََّّأموالََّّإلىََّّاحتاجََّّوالغربََّّالشرقََََّّّمَلكَََّّّوَمنََّّ,القريةََّّتلكََّّبقدرَُّمؤنتهََّّتكونَََّّّقريةََّّعلىََّّإمارتهََّّتكونَََّّّالذي

َِّمنََّّمخصوصََّّطرفَّفيَّقومهَّإلىَّفالُمْرَسلَّ,الرسالةَّمنََُّّحمِّلََّّماَّقدرَّعلىََّّالمعرفةَّوجواهرََّّالتوحيدَّكنوزََِّّمنََّّفُأعِطيَّقومهَّإلىَُّبعثََّّرسولَّكلَّ

َّالمعرفةَََِّّّمنََّّيعطىََّّأنََّّبد َََّّّالََّّ,وِجنِّهاََّّإْنِسهاََّّوالغربَََّّّالشرقَََّّّكأّلهلََّّإلىََّّوالُمْرَسلََّّ,َّالموضعََّّذلكََّّبقدرََّّالروحانيةََّّالكنوزََّّهذهََِّّمنََُّّيْعطىََّّإن ماََّّاألرض

َّالمشارقَََّّّكلََّّملكََّّكنسبةََّّاألنبياءََّّسائرََّّنبوةََّّإلىََّّ محمدََّّنبوةََّّنسبةََّّكذلكََّّكانَََّّّوإذاََّّ,والغربََّّالشرقَََّّّأهلََّّبأمورََّّبسعتهََّّيقومََّّأنَََُّّّيَمكِّّنهََّّماََّّبقدر

ََّّالعلمَََّّّفيََّّبلغََّّجرمََّّفالََّّ,َّقبلهََّّأحدٌَََُّّّيْعطَََََّّّلمَََّّّْماََّّوالعلمَََّّّالحكمةََّّكنوزََِّّمنََّّأُْعِطي ََََّّّجَرمََََّّّالََّّكذلكَََّّّكانََّّولم اََّّ,المخصوصةََّّالبالدََّّبعضََّّملكََّّإلىََّّوالمغارب

(114)ََّّ رت يب ىب نب مب ُّ  :حقهََّّفيََّّتعالىََّّقالََّّ,[34/و]  البشرََّّمنََّّأحدََّّيبلغهََّّلمََّّالذيََّّالحدََّّإلى
  راقم   الجسيم  العقد   هذا   ناظم  يقول  

ََّّأعلمَََّّّهللاََّّفنقول:ََّّ,(115) ترىَََّّّكماََََّّّّعلمهََُّّوفورَََّّّعلىََّّلالستدالل  َّ رت يب ىب نب مب ُّ ُّ تعالى:ََّّقولهََّّالرازيَََّّّاإلمام  فذكرََّّالحروف:

  قوله   في  كما  البشر  يدركه  ال  كأنَّه  التفخيم؛  ِمن  اإلبهام  في  ِلما  َّ رت يب ََُّّّقوله:َََّّّفيَََّّّ يب ُّ ََُّّّلفظةََّّإبهامََّّفيََّّذلكَََّّّعلىََّّالداللةَََّّّأن َََّّّالحالََّّبحقيقة

(116)ََّّ  َّ  ٰذ يي ىي مي خي ُّ ُّ:تعالى
(117)ََّّلقلموا  الحظته  

ُأوِتيُتَّ»  :قال  أنْ   إلى  الفصاحة  في  وبلغ  ,كالمي  انتهىََّّالَكتْبَة  عند(118)بيدي  
(119) «َجَواِمَعَّاْلَكِلمَِّ

َّ.الكتب  على مهيمنا كتابه وصار 
(120)َّالترمذيََّّالحكيمََّّعليََّّبن  محمد  َرَوى  :عشر  السابعة  الحجة

َّ النبيََّّعنَّ(123) هريرةََّّأبيََّّعنََّّ(122)النوادرََّّكتابَََّّّفيََّّ(121)َّتعالىََّّهللاَّرحمه  

ََّحِبيِبيََّعَلىََّخِليِلي،ََّوَنِجيِّيَّ(125َّ)َََُّّّثم ََّقاَل:ََّوِعز ِتيََّوَجاَلِليََّّ,َوات َخَذِنيََّحِبيب اَوُموَسىََّنِجيًّاََََّّّّ,(124)ََّّاتَخَذَِّإْبَراِهيَمََّخِليال َََّّّتعالىََّّهللاََّّإن َََّّّ»ََّّقال:ََّّأن ه َّأَلُوِثَرن 

ََّّبلي,َّقََََّّّنمَََِّّّاألنبياءَََّّّمثلَََّّّ»ََّّ:ََّّهللاَََّّّرسولََّّقالََّّقال:َََّّّ(128) هريرةََّّأبيََّّعنََّّ(127)َّمنبهََّّبنََُّّهمامََّّعنََّّالصحيحينََّّفيََّّعشر:  الثامنة  الحجة(126)«

َّنيان,البَََُّّّمهَُّوُيْعجبَََُّّّبهاََّّطوفونَّيََََّّّالناُسََََّّّفَجَعلََّّ[,34]ظ/ََّّ«واياهازَََِّّّمنََّّزاويةٍَََِّّّمنََّّنةٍَّبَِّلََََّّّعَُّوِضَّمََََّّّإالَََّّّلها,وأكمََََّّّلهاوأجمََََّّّنهافأحسَََّّّبيوتا َََّّّنىبََََّّّرجلَََّّّمثلَّكََّ

َّ.َّ(130)«ةنََّاللبََِّّلكَّتََِّّكنتََّّ(129)َّناأَََّّ»َّ: محمدَّفقالَّ,كََّناؤَُّبَََِّّّفتم ََّّنةبَِّلَََّّهناَّعتَّوَضََّّأالَّفيقولون:
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 ُّ ُّ,(132)َّ مم خم حم ُّ ُّ,(131)َََّّّ مث هتََََََُُّّّّّّّّ:مثلََّّباسمهََّّناداهَََّّّالقرآنََّّفيََّّنبيا َََّّّنادىََّّكل ماََّّتعالىََّّهللاََّّأن َََّّّعشر:  التاسعة  الحجة

(134)ََََّّّّ  نئ مئ ََُّّّبقوله:ََّّتعالىََّّهللاََّّناداهَََّّّفإن هَََّّّ النبيَََّّّوأّما  ,(133)َََّّّ جغ مع جع  * حط
ََّّالفضلَََّّّيفيدََّّوذلك(135)ََّّ مل يك  ُّ ,  

َّوقدََّّعنها,ََّّالمقامََّّيستغنيََّّالََّّكلماتَّعنديَِّمنَّفيهََّّأدرجتَّأن يََّّإالَّ ,(136)َّالكبيرَّالتفسيرََّّفيََّّمذكورَّكّلهََّّهللاَّحبيبَّفضلَّبيانَّفيََّّذكرناهَّالذيَّهذا

ةٌَََّّّالَكْتَبةََّّعندََّّخاطريَََّّّفيََّّالح َّالمسجدََّّإلىََّّاللياليََّّبعضََّّفيََّّإّياهََّّسبحانهََّّهللاََّّإسراء  وهيَََّّّـــََّّالسالمََّّعليهمََّّــــََّّاألنبياءََّّسائرََّّعلىََّّالحبيبََّّفضلَََّّّفيََُّّحج 

َّهللاََّّإلىَََّّّالحبيبََّّسيرََّّعنََّّوالمقربونَََّّّاألمينََّّوعجزََّّالعلى,ََّّوأهلََّّالسمواتََّّخلقََِّّمنََّّ(137) عالَََّّمنََّّكلَََّّّعلىََّّفعلىََّّالُعلى,َََّّّالسمواتََّّإلىََّّومنهََّّاألقصى
 ربُّه  وكلّمه  أدنى  أو  قوسين  قاب  فكانََّّإليهََّّربهََّّفقربهََّّعليهم,ََّّ(138)عالََّّإالَََّّّّمرسلََّّنبيَََّّّوالَََّّّمقربََّّملكَََِّّّمنََّّيبقَََّّّفلمَََّّّعليه,ََّّيقدرواََّّلمََّّبحيثََّّسبحانه

(139)ََّّ  َّ ني مي زي ري ٰى ُّ : فيه  قال   حتى   جماله   عن   له   وكشف
َّذلكََّّيتيسرََّّوَلمَََّّّْ,(140) المعراجََّّحديثََّّفيََُّّبيِّنََّّماََّّعلى  وَمّجدَه  وأكرمه  [35]و/  

َّكاملةَََّّّعشرونَََّّّفتلكََّّاألنبياء,ََّّسائرََّّعلىََّّالحبيبََّّلفضلَََّّّحجةَََّّّذكرتهََّّالذيََّّهذاََّّالمكرم,ََّّللحبيبََّّفضالََّّكفىََّّفهذاََّّالسالم,ََّّعليهمََّّاألنبياءَََّّّمنََّّلغيره

   َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالعباد.َّخيرَّتفضيلَّفيَّالمرادَّعلىََّّأعونََّّلكونهَّ(141)َّالكبيرَّالتفسيرَّفيَّالمذكورةََّّالحججَّبذكرََّّالكالمَّأطنبناَّوإن ماَّحجة,َّألفَّمقامَّقائمةَّحجة
 :                                                                                                                 اخلامتة

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالتالية:َّالنتائجَّإلىَّالخلوصَّيمكنََّّبحثنا,ََّّمنَّتقدمَّماَّخاللَّمنََّّ
ََّّالعلماء,َََّّّبعضََّّأقوالََّّعلىََّّالمؤلفََّّردودََّّوكذلكََّّمرات,ََّّعدةََّّالقضاءََّّمنصبَََّّّوتوليهََّّمؤلفاته,ََّّخاللََّّمنَََّّّالعلمية,ََّّأفنديََّّددهََّّالمؤلفََّّمكانةََّّ-1ََّّ

َّوترجيحه َّلبعضَّ َّاألقوال,َّ َّ َّوكذلكَّ َّتأثرهَّ َّبالظروفَّ َّالسياسيةَّ َّالتيََّّ َّأدتَّ َّإلىَّ َّنفيهَّ َّبروسةَّ َّوالتيَّ َّماتَّ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفيها.ََّّ

ََّّكتبَََّّّبطونَََّّّفيََّّمتفرقةََّّكانتَََّّّأنََّّبعدََّّواحد,ََّّكتابَََّّّفيََّّاالنبياءََّّسائرََّّعلىََّّوالسالمََّّالصالةََّّعليهََّّهللاََّّرسولََّّفضائلََّّتعالىََّّهللاََّّرحمهََّّالمؤلفََّّجمعََّّ-2

َّالتفسير, َّحيثَّ َّذكرَّ َّعشرونََّّ َّحجةَّ َّيتفضلَّ َّبهاَّ َّسيدناَّ َّمحمدَّ َّعلىَّ َّغيرهَّ َّمنَّ َّاألنبياءََّّ َّوالمرسلين,َّ َّوذكرَّ َّدليلَّ َّكلََّّ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحجة.ََّّ

َّأوََّّ,ََََّّّّمحمدََّّسيدناََّّبحقََّّنزلتََّّاآليةََّّهذهََّّأن َََّّّعلىََّّالمفسرونَََّّّعليهََّّاتفقََّّماََّّوهوََّّمباشراََّّتفسيراََّّيكونَََّّّإّماََّّالفضائل,ََّّآلياتََّّأفنديََّّددهََّّتفسيرََّّ-3

ََّّالكتاب,ََّّفيََّّماََّّألطفََّّوهوََّّإشارياََّّتفسيراََّّيكونَََّّّأوََّّالقول,ََّّهذاََّّفيختارََّّبعيداََّّولوََّّآخرََّّقوالََّّوفيهاََّّ,ََّّلنارسوَََّّّبحقََّّليسََّّأنَََّّّأي:ََّّبعيدا,ََّّتفسيراََّّيكونَّ

ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّإليه.َّأحدَّيسبقهَّلمَّحيث
 املصادر واملراجع:

َّبعدَّالقرآنَّالكريم
،َّدار3ََّّهـ(,َّ)ط1206يني،َّ)تََّّسلكَّالدررَّفيَّأعيانَّالقرنَّالثانيَّعشر,َّأبوَّالفضلَّمحمدَّخليلَّبنَّعليَّبنَّمحمدَّبنَّمحمدَّمرادَّالحس -1

َّم(.1988َّهـَّ/1408ََّّالبشائرَّاإلسالمية،َّدارَّابنَّحزم,َّ
هـ(,َّ)َّ)د.َّط(,َّطبع1399َّهديةَّالعارفينَّأسماءَّالمؤلفينَّوآثارَّالمصنفين,َّإسماعيلَّبنَّمحمدَّأمينَّبنَّميرَّسليمَّالبابانيَّالبغداديَّ)تََّّ -2

َّم(.1951َّروت,َّدارَّإحياءَّالتراثَّالعربي,َّبعنايةَّوكالةَّالمعارفَّالجليلةَّفيَّمطبعتهاَّالبهيةَّاستانبول,َّبي
فهرسَّمخطوطات,َّقامَّبإصدارهَّمركزَّالملكَّفيصل,َّنبذة:َّفهارسَّالمخطوطاتَّاإلسالميةَّفيَّالمكتباتَّوالخزاناتَّومراكزََََّّّّ-خزانةَّالتراثََّّ -3

َّالمية.َّالمخطوطاتَّفيَّالعالمَّتشتملَّعلىَّمعلوماتَّعنَّأماكنَّوجودَّالمخطوطاتَّوأرقامَّحفظهاَّفيَّالمكتباتَّوالخزائنَّالع
هـ(َّ,المنسوب852ََّّخريدةَّالعجائبَّوفريدةَّالغرائب,َّسراجَّالدينَّأبوَّحفصَّعمرَّبنَّالمظفرَّبنَّالوردي،َّالبكريَّالقرشي،َّالمعريَّثمَّالحلبيَّ)تََّّ -4

أنورَّمحمودَّزناتي,َّ)ط القرشي,َّتحقيق:َّ البكريَّ الورديَّ الدينَّعمرَّبنَّ للقاضيَّزينَّ َّ: الثقافةَّاالسالمية,1خطأَّ القاهرة,َّمكتبةَّ َّ,1428ََّّ
َّم(.2008َّه/

َّهـ(.1270َّغرائبَّاالغترابَّونزهةَّاأللبابَّفيَّالذهابَّواإلقامةَّواإلياب,َّشهابَّالدينَّمحمودَّبنَّعبدَّهللاَّالحسينيَّاأللوسيَّ)تَّ -5
هـ(,739ََّّمراصدَّاالطالعَّعلىَّأسماءَّاألمكنةَّوالبقاع,َّصفّيَّالدينَّعبدَّالمؤمنَّبنَّعبدَّالحقَّابنَّشمائلَّالقطيعيَّالبغدادي،َّالحنبليَّ)تََّّ -6

َّهـَّ(.1412ََّّرَّالجيل،َّ،َّبيروت,َّدا1)ط
،َّبيروت,َّدارَّالنفائس،1ََّّهـ(,َّتحقيق:َّإحسانَّحقي,َّ)ط1338تاريخَّالدولةَّالعليةَّالعثمانية,َّمحمدَّفريدَّبكَّابنَّأحمدَّفريدَّباشا،َّالمحاميَّ)تََّّ -7

َّمَّ(.1981َّه/1401َّ
،َّمكتبةَّالمثنى,َّبيروت,َّدارَّهـ(,َّ))َّد.َّط(,َّبيروت1408معجمَّالمؤلفين,َّعمرَّبنَّرضاَّبنَّمحمدَّراغبَّبنَّعبدَّالغنيَّكحالةَّالدمشقيَّ)تََّّ -8

َّإحياءَّالتراثَّالعربي,َّ)د.َّت((.َّ
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َّم(.1924َّه/1517األلقابَّوالوظائفَّالعثمانية,َّمصطفىَّبركات,)َّ)د.َّط(,َّالقاهرة,َّدارَّغريب,َّ -9
)تََّّ-10 عمرَّ الحميدَّ عبدَّ مختارَّ أحمدَّ دَّ المعاصرة,َّ العربيةَّ اللغةَّ ط1424معجمَّ الكتب،1ََّّهـ(,)َّ عالمَّ َّ َّ,1429ََََّّّّ/ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ. م(2008َََّّّهـَّ
َّم(.2004َّه/1425,َّالقاهرة,َّالدارَّالثقافيةَّللنشر,1معجمَّالدولةَّالعثمانية,َّحسينَّمجيدَّالمصري,)ط-11
,َّبيروت,3ََّّ)طََّّ,ََّّهـ(711محمدَّبنَّمكرمَّبنَّعلى،َّأبوَّالفضل،َّجمالَّالدينَّابنَّمنظورَّاألنصاريَّالرويفعىَّاإلفريقىَّ)تََََّّّّ,لسانَّالعرب  -12

  ه(.1414دارَّصادر,َّ
هـ(,َّتحقيق:1094َّالكلياتَّمعجمَّفيَّالمصطلحاتَّوالفروقَّاللغوية,َّأيوبَّبنَّموسىَّالحسينيَّالقريميَّالكفوي،َّأبوَّالبقاءَّالحنفيَّ)تَََّّّ-13

َّ(َّ(.َّد.ت),َّبيروت,َّمؤسسةَّالرسالة,َّ(طَّد.)َّ,محمدَّالمصري,)َّعدنانَّدرويش
)د.َّط(,َََّّّ)ََّّ,:َّعبدَّالسالمَّمحمدَّهارونَّتحقيقهـ(395ََّّمعجمَّمقاييسَّاللغة,َّأبوَّالحسينَّأحمدَّبنَّفارسَّبنَّزكرياَّالقزوينيَّالرازي،َّ)تََََّّّّ-14

َّ(.َّم1979/هـ1399َّ,دارَّالفكر
َّ,َّبيروتََّّ,1)طَّهـ(,َّتحقيق:َّجماعةَّمنَّالعلماءَّبإشرافَّالناشر,816ََََّّّّتالجرجانيَّ)التعريفات,َّعليَّبنَّمحمدَّبنَّعليَّالزينَّالشريفََّّ-15َّ

َّ(.َّم1983/هـ1403َّدارَّالكتبَّالعلميةَّ
َّم(.1965هـَّ/1385َّ,َّمؤسسةَّالحلبيَّوشركاهَّللنشرَّوالتوزيع,2َّه(,َّ)ط1408تحقيقَّالنصوصَّونشرها,َّعبدالسالمَّهارون)تَّ-16
َّط(,َََّّّ)د.ََّّ)ََّّ(,ََّّهـ977ََََّّّّ)تََّّالشربينيََّّالخطيبََّّأحمدََّّبنََّّمحمدََّّ,ََّّالخبير,ََّّالحكيمََّّربناََّّكالمََّّعانيمََّّبعضََّّمعرفةََّّعلىََّّاالعانةََّّفيََّّالمنيرََّّالسراج-17َّ

 ـَّت(َّ)د.َّالعلمية,َّالكتبَّدارَّبيروت,
:َّمحمدَّعبدََّّ,َّتحقيقهـ(685ََّّتَّناصرَّالدينَّأبوَّسعيدَّعبدَّهللاَّبنَّعمرَّبنَّمحمدَّالشيرازيَّالبيضاويَّ)ََّّ,أنوارَّالتنزيلَّوأسرارَّالتأويل-18َّ

 .َّ(هـ1418َّدارَّإحياءَّالتراثَّالعربي,َََّّّ,,َّبيروت1)طَّ,َّالرحمنَّالمرعشلي
دارَّالكتابَََّّّ,,َّبيروت3)طَّه(,538ََّّأبوَّالقاسمَّمحمودَّبنَّعمروَّبنَّأحمدَّالزمخشريَّجارَّهللاَّ)تََّّ,الكشافَّعنَّحقائقَّغوامضَّالتنزيل-19َّ

 .َّ(ه1407العربي,َّ
السيوطي-20َّ الرحمنَّ عبدَّ الدينَّ جاللَّ القرآن,َّ علومَّ فيَّ المندوب,ََّّه(911)تاإلتقانَّ سعيدَّ َّ: لبنان,1)طََّّ,تحقيقَّ الفكر,ََََّّّّ,َّ دارَّ

 (َّ.َّم1996َّهـ/1416
هـ(,َّتحقيق:َّمكتبَّتحقيقَّالتراثَّفيَّمؤسسةَّالرسالة,817ََّّالقاموسَّالمحيط,َّمجدَّالدينَّأبوَّطاهرَّمحمدَّبنَّيعقوبَّالفيروزآبادىَّ)تََّّ-21َّ

 (.َّم2005َََّّّ/هـ1426َََّّّزيع،َّبيروت,َّمؤسسةَّالرسالةَّللطباعةَّوالنشرَّوالتوَّ,8َّ)طبإشراف:َّمحمدَّنعيمَّالعرقُسوسي,َّ
هـ(,َّتحقيق:َّالدكتورَّعبدَّالعلي458ََّّشعبَّاإليمان,َّأبوَّبكرَّأحمدَّبنَّالحسينَّبنَّعليَّبنَّموسىَّالُخْسَرْوِجرديَّالخراساني،َّالبيهقيَّ)تََّّ-22

هـَّ/1423ََََََّّّّّّالهندََّّ،1)طََََّّّّعبدَّالحميدَّحامد,َّأشرفَّعلىَّتحقيقهَّوتخريجَّأحاديثه:َّمختارَّأحمدَّالندوي،َّصاحبَّالدارَّالسلفيةَّببومباي,
 (.َّم2003َّ

مسندَّالدارميَّالمعروفَّبـَّ)سننَّالدارمي(َّ,َّأبوَّمحمدَّعبدَّهللاَّبنَّعبدَّالرحمنَّبنَّالفضلَّبنََّبهرامَّبنَّعبدَّالصمدَّالدارمي،َّالتميميََّّ-23
 .َّم(2000َّهـ/1412ََّّ,َّالسعودية,َّدارَّالمغنيَّللنشرَّوالتوزيع,1َّهـ(,َّتحقيق:َّحسينَّسليمَّأسدَّالداراني,)ط255السمرقنديَّ)تَّ

:َّالسعيدَّبنَّتحقيقهـ(509ََّّتالفردوسَّبمأثورَّالخطاب,َّأبوَّشجاعَّشيرويهَّبنَّشهردارَّبنَّشيروَّيهَّبنَّفناخسرو،َّالديلمّيَّالهمذانيَّ)-24َّ
 (.َّم1986َّ/هـ1ََّّ،1406ََّّطَّ,)بسيونيَّزغلول

النهايةَّفيَّغريبَّالحديثَّواألثر,َّمجدَّالدينَّأبوَّالسعاداتَّالمباركَّبنَّمحمدَّبنَّمحمدَّبنَّمحمدَّابنَّعبدَّالكريمَّالشيبانيَّالجزريَّابنَّ-25َّ
 .َّ(م1979هـَّ/1399َّبيروت،َّالمكتبةَّالعلميةَّ,َّ))َّد.َّط(,َّمحمودَّمحمدَّالطناحي,ََّّهـ(,َّتحقيق:َّطاهرَّأحمدَّالزاوى,606األثيرَّ)تَّ

فيَّاألخبارَّالموضوعةَّالمعروفَّبالموضوعاتَّالكبرى,َّأبوَّالحسنَّنورَّالدينَّعليَّبنَّسلطانَّمحمدَّالمالَّالهرويََّّاألسرارَّالمرفوعةََّّ-26َّ
 ََّّ,َّ)د.َّت(َّ(.دارَّاألمانةَّ,بيروت,َّمؤسسةَّالرسالة)َّ)د.َّط(,َّهـ(,َّتحقيق:َّمحمدَّالصباغ,1014َّالقاريَّ)تَّ

)َّ)د.َّه(,902ََََّّّّمحمدَّبنَّعبدَّالرحمنَّالسخاويَّ)تََََّّّّ,َّشمسَّالدينالمقاصدَّالحسنةَّفيَّبيانَّكثيرَّمنَّاألحاديثَّالمشتهرةَّعلىَّاأللسنة-27َّ
 ,َّ)د.َّت(َّ(.َّدارَّالكتابَّالعربيط(,َّبيروت,ََّّ

المسندَّالصحيحَّالمختصرَّبنقلَّالعدلَّعنَّالعدلَّإلىَّرسولَّهللاَّصلىَّهللاَّعليهَّوسلم,َّأبوَّالحسنَّمسلمَّبنَّالحجاجَّالقشيريَّالنيسابوريَّ-28َّ
 قي,َّ)َّ)د.َّط(,َّبيروت,َّدارَّاحياءَّالتراثَّالعربي,َّ)د.َّت(َّ(.هـ(,َّتحقيق:َّمحمدَّفؤادَّعبدَّالبا261)تَّ
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هـ(,َّتحقيق:َّالدكتور311َّصحيُحَّابنَُّخَزيمة,َّأبوَّبكرَّمحمدَّبنَّإسحاقَّبنَّخزيمةَّبنَّالمغيرةَّبنَّصالحَّبنَّبكرَّالسلميَّالنيسابوريَّ)تََّّ-29َّ
 م(.2003ََّّهـَّ/1424ََّّ,َّالمكتبَّاإلسالمي,1َّمحمدَّمصطفىَّاألعظمي,َّ)ط

هـ(,َّتحقيق:230ََّّ,َّأبوَّعبدَّهللاَّمحمدَّبنَّسعدَّبنَّمنيعَّالهاشميَّبالوالء،َّالبصري،َّالبغداديَّالمعروفَّبابنَّسعدَّ)تََّّالطبقاتَّالكبرىَّ-30َّ
 (.َّم1990هـَّ/1410َّ،َّبيروت,َّدارَّالكتبَّالعلمية,1)طمحمدَّعبدَّالقادرَّعطا,َّ

دارَّإحياءََّّ,1)طَّ,:َّعليَّشيريَّتحقيقهـ(,774ََّّتالبدايةَّوالنهايةَّأبوَّالفداءَّإسماعيلَّبنَّعمرَّبنَّكثيرَّالقرشيَّالبصريَّثمَّالدمشقيَّ)-31َّ
 (.َّم1988َّ/َّهـ1408َََّّّ,التراثَّالعربي

:َّمجموعةَّمنَّالمحققينََّّ,َّتحقيقهـ(748ََّّتسيرَّأعالمَّالنبالءَّ,َّشمسَّالدينَّأبوَّعبدَّهللاَّمحمدَّبنَّأحمدَّبنَّعثمانَّبنََّقاْيمازَّالذهبيَّ)-32
 .َّ(م1985َّهـَّ/1405ََّّمؤسسةَّالرسالة،َََّّّ,3)طََّّ,بإشرافَّالشيخَّشعيبَّاألرناؤوط

,5ََّّم(,َّ)ط1976ه/1396عالمَّقاموسَّتراجمَّألشهرَّالرجالَّوالنساءَّمنَّالعربَّوالمستعربينَّوالمستشرقين,َّخيرَّالدينَّالزركلي)تاأل-33َّ
 م(.1980,بيروت,َّدارَّالعلمَّللماليين

هـ(,َّتحقيق:َّمحمدَّعبدَّالقادر458ََّّالخراسانيَّالبيهقيَّ)تََّّالسننَّالكبرى,َّأبوَّبكرَّأحمدَّبنَّالحسينَّبنَّعليَّبنَّموسىَّالُخْسَرْوِجرديََّّ-34َّ
 . م(2003ََّّهـَّ/1424ََّّ,َّبيروت,َّدارَّالكتبَّالعلمية،3عطا)ط

ََّّومحمدَّ  (2  ،1  )جـشاكرََّّمحمدََّّأحمدََّّتحقيق:ََّّه(,279السلمي)تََّّالترمذيََّّعيسىََّّبنََّّمحمدََّّعيسىََّّأبوََّّي,الترمذََّّسننََّّ=الصحيحَََّّّالجامع-35َّ

 م(.1975ََّّ/َّهـ1395َّ,َّالحلبيَّالبابيَّمصطفىَّومطبعةَّمكتبةَّشركةَّمصر,َّ,2)طَّ(,5َّ،4َّ)جـَّعوضَّعطوةَّوإبراهيمَّ(3َّ)جـَّالباقيَّعبدََّّفؤاد
هـ(,َّتحقيق:َّشعيبَّاألرنؤوط,َّعادلَّمرشد,َّمحم د273َّسننَّابنَّماجه,َّأبوَّعبدَّهللاَّمحمدَّبنَّيزيدَّ)ماجةَّاسمَّأبيهَّيزيد(َّالقزوينيَّ)تََّّ-36

 م(.2009ََّّهـ/1430َََّّّ,َّدارَّالرسالةَّالعالمية,1ََّّكاملَّقرهَّبللي,ََّعبدَّالّلطيفَّحرزَّهللا,)ط
هـ(,َّتحقيق:235َّدَّهللاَّبنَّمحمدَّبنَّإبراهيمَّبنَّعثمانَّبنَّخواستيَّالعبسيَّ)تََّّالمصنفَّفيَّاألحاديثَّواآلثار,َّأبوَّبكرَّبنَّأبيَّشيبةَّعب-37َّ

 (.َّه1409َّ,،َّالرياض,َّمكتبةَّالرشد1)طكمالَّيوسفَّالحوت,َّ
هـ(,َّتحقيق:َّطارقَّبنَّعوضَّهللا360ََّّالمعجمَّاألوسط,َّسليمانَّبنَّأحمدَّبنَّأيوبَّبنَّمطيرَّاللخميَّالشامي،َّأبوَّالقاسمَّالطبرانيَّ)تَّ-38َّ

 محسنَّبنَّإبراهيمَّالحسيني,َّ)َّ)د.َّط(,َّالقاهرة,َّدارَّالحرمين,َّ)د.ت(َّ(.َّبنَّمحمدَّ,َّعبدَّال
ََّّبيروت,ََّّ،1)طََّّ,َّعطاََّّالقادرََّّعبدََّّمصطفىََّّتحقيق:ََّّ,ه(405)النيسابوريَََّّّالحاكمََّّعبدهللاَََّّّبنََّّمحمدََّّعبدهللاََّّأبوََّّالصحيحين,ََّّعلىََّّالمستدرك-39َّ

 م(.1990ََّّ/َّه1411َّالعلمية,َّالكتبَّدار
البّزازمجموعَّفيهَّثالثةَّأجزاءَّحديثية,َّفوَّ-40 القاضيَّالبغداديَّ)َََّّّ,ائدَُّمْكَرمَّ فوائدََََّّّّهـ(,345ََّّأبيَّبكرَّمكرمَّبنَّأحمدَّبنَّمحمدَّبنَّمكرمَّ

حامدَّبنَّمحمدَّبنَّعبدهللاَّبنَّمحمدَََّّّ,فوائدَّأبيَّعليَّالر ف اءَََََّّّّّ,َّهـ(348ََّّأبيَّمحمدَّجعفرَّبنَّمحمدَّبنَّنصيرَّبنَّقاسمَّالبغداديَّ)ََّّ,الُخْلدي
 .َّ(م2010َّهـَّ/1431ََّّ,َّدارَّالبشائرَّاإلسالمية,1َّ)طدَّالدينَّجرار,َّهـ(,َّتحقيق:َّنبيلَّسع356َّبنَّمعاذَّالهرويَّ)

القاهرة,َّ)َّ)د.َّط(,ََّّمسندَّاإلمامَّأحمدَّبنَّحنبل,َّأبوَّعبدهللاَّأحمدَّبنَّحنبلَّالشيباني,َّاألحاديثَّمذيلةَّبأحكامَّشعيبَّاألرنؤوطَّعليها,ََّّ-41
 ,َّ)د.َّت(َّ(.َّمؤسسةَّقرطبة

د.َّعبدَّالفتاحََّّ,:َّد.َّمحمودَّمحمدَّالطناحيتحقيقهـ(,771ََّّتبنَّتقيَّالدينَّالسبكيَّ)َّطبقاتَّالشافعيةَّالكبرى,َّتاجَّالدينَّعبدَّالوهاب-42
 (.َّهـ1413،َّهجرَّللطباعةَّوالنشرَّوالتوزيع,2َّ)طمحمدَّالحلو,َّ

المدينةََََّّّّ,1)طَّعبدالرحمنَّمحمدَّعثمان,ََََّّّّ:تحقيقََّّه(,597ََّّالموضوعات,َّاالمامَّأبىَّالفرجَّعبدالرحمنَّبنَّعلىَّبنَّالجوزيَّالقرشىَّ)تََّّ-43َّ
 (.َّم1968َََّّّ/هـ3ََّّ:1388َََّّّم,َّج1966َََّّّ/ه2,1َّ1386جَّ,محمدَّعبدَّالمحسنَّصاحبَّالمكتبةَّالسلفيةَّ,المنورة

َّأبوَّعبدهللاََّّمحمدَّبنَّإسماعيلَّالجعفي,ََّّالجامعَّالمسندَّالصحيحَّالمختصرَّمنَّأمورَّرسولَّهللاَّصلىَّهللاَّعليهَّوسلمَّوسننهَّوأيامه-44َّ
 (.َّه1422,،َّدارَّطوقَّالنجاة1)طََّّ.قيق:َّمحمدَّزهيرَّبنَّناصرَّالناصر,َّتحالبخاريَّ

 . )د.َّت(()َّد.َّط(,َّ)َّالمعجمَّالوسيط,َّ,إبراهيمَّمصطفى,َّأحمدَّالزيات,َّحامدَّعبدَّالقادر,َّمحمدَّالنجار,-45َّ
 اهلوامش

 

َّ.49/325َّ؛َّخزانةَّالتراث,َّمركزَّالملكَّفيصل:2/321َّ؛َّهديةَّالعرفين,َّالبغدادي:1/66ينظر:َّسلكَّالدرر,َّمرادَّالحسيني:َّ(1َّ)



   

         

  َّ)تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض( تعاىليف قوله   وجوه تفضيل النيب    

  

  

 

(2)َّ َّينظر:َّ الوردي:َّ ابنَّ العجائب,َّ األلوسي1/171خريدةَّ االغتراب,َّ غرائبَّ 1/47َّ:؛َّ َّ,"ارضروم"؛َّ َّموسوعةَّ ََّّويكيبيدياََّّ
https://ar.m.wikipedia.org/i%َّ(َّ,َّ12َّ/7/2022الموقع:َََّّّعلىََّّتأريخَّالدخول)َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

َّ. 164-1/163:تاريخَّالدولةَّالعليةَّ,َّفريدَّبكَّ؛3/1092ابنَّشمائلَّالبغدادي:ََّّ,مراصدَّاالطالع ينظر:َّ(3)
تأريخََّّ)َّ,islam.com-http://www.al :1َّ/362َّ,َّموقعَّاالسالم"تعريفَّباألماكنَّالواردةَّفيَّالبدايةَّوالنهايةَّالبنَّكثيرَّ" ينظر:َّ(4)

الموقع:ََّّعلىَّتأريخَّالدخولَََّّّ)َّ,  https://ar.m.wikipedia.org/wويكيبيدياَََّّّموسوعة"َّبورسة"ََّّ(؛24/6/2022الموقع:ََََّّّّعلىالدخولََّّ
12/7َّ/2022َّ)    

َّ.299َّ-9َّ/298؛َّمعجمَّالمؤلفين,َّكحالة:1/66ينظر:َّسلكَّالدرر,َّمرادَّالحسيني:َّ(5)
تأريخَََّّّ),https://ar.m.wikipedia.org/wiki ويكيبيدياَّموسوعةَّ",شريف" َّ؛216-213َّاأللقاب,َّمصطفىَّبركات:َّ:ينظرَّ( 6)

     (12/7/2022الموقع:ََََّّّّعلىََّّالدخول

 .299َّ-9َّ/298معجمَّالمؤلفين,َّكحالة:َّ؛1/66:َّمرادَّالحسينيَّ,ينظر:َّسلكَّالدرر ((7
َّ.209؛َّاأللقاب,َّمصطفىَّبركات:67-1/66َّينظر:َّسلكَّالدرر,َّمرادَّالحسيني:َّ(8َّ)
َّ.1/104َّ؛َّمعجمَّاللغةَّالعربيةَّالمعاصر,َّاحمدَّمختار:150.َّينظر:َّاأللقاب,َّمصطفىَّبركات:َّ(9َّ)
بير:َّبمعنىَّهرمَّالشيخَّفيَّالفارسيةَّ,َّوكانتَّتطلقَّعلىَّاألسرىَّالطاعنينَّفيَّالسن.َّينظر:َّمعجمَّالدولةَّالعثمانية,َّحسينََّّ( 10)

29َّالمصري:
 29ينظر:َّمعجمَّالدولةَّالعثمانية,َّحسينَّالمصري:َّ(11َّ)

 ََّّ.2/321هديةَّالعارفين,َّالبغدادي:َّ؛1/66َّسلكَّالدرر,َّمرادَّالحسيني: (َّينظر:(12
َّه(,1301المطبوعَّعلىَّهامشَّ)المدحةَّالكبرى(َّوالمطبوعَّفيَّمصرَّببوالقَّفيَّالمطبعةَّالكبرىَّالميريةَّسنة)َّينظر:َّالوسيلةَّالعظمىَّ(13)

   (.5/2َّ/2022َّالموقع:َّعلىََّّالدخولَّتأريخَّ)َّ, COM.BOOK-NOOR.WWW://HTTPSموقعَّمكتبةَّنور,

ومعناهاَّاألراضيَّالرومية,َّوهوَّاسمَّأطلقهَّالعثمانيونَّعلىَّأراضيَّالدولةَّالعثمانيةَّالواقعةَّفيَّأوربا,َّوتشملَّحالياَّمنطقةَّالبلقان:ََََّّّّ(14ََّّ)
َّ ينظر:َّ والبوسنة.َّ وبلغارياَّ األسودَّ والجبلَّ وصربياَّ وكوسوفوَّ والبانياَّ ومقدونياَّ ويكيبيديااليونانَّ ايليَّ ََّّ,َّرومَّ

https://ar.m.wikipedia.org/wikiَّ,ََّّ:(16/1/2022)َّتأريخَّالدخولَّعلىَّالموقع.َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ
َّ(113ََّّينظر:َّالمدحةَّالكبرى,َّسورةَّابراهيم:َّ)و:ََّّ(15َّ)
َّ,3َّينظر:َّالمدحةَّالكبرى,َّالقسمَّالتحقيقي,َّالمقدمة:ََّّ(16َّ)

 .2/321ََّّينظر:َّهديةَّالعارفين,َّالبغدادي:(َّ(17
 .2/321ََّّينظر:َّهديةَّالعارفين,َّالبغدادي:(َّ(18
 .2/321ََّّينظر:َّهديةَّالعارفين,َّالبغدادي:َّ((19
 المصدرَّنفسه ( 20)

 .2/321ََّّينظر:َّهديةَّالعارفين,َّالبغدادي:(َّ(21
 67-1/66:َّنييالحسَّمرادينظر:َّسلكَّالدرر,َّ(َّ(22
 .1/67َّ:َّنييالحسَّمرادينظر:َّسلكَّالدرر,َّ(َّ(23
 .2/321ََّّينظر:َّهديةَّالعارفين,َّالبغدادي:َّ((24
َّ.2/321ََّّينظر:َّهديةَّالعارفين,َّالبغدادي:َّ؛1/67:َّنييالحسَّمراد(َّينظر:َّسلكَّالدرر,25ََّّ)

 67-1/66َّ:َّنييالحسَّمرادسلكَّالدرر,ََّّ؛2/321َََّّّهديةَّالعارفين,َّالبغدادي:؛12َّ/26َََّّّمعجمَّالمؤلفين,َّكحالةَّا:(َّينظر:َّ(26
َّه(,1301المطبوعَّعلىَّهامشَّ)المدحةَّالكبرى(َّوالمطبوعَّفيَّمصرَّببوالقَّفيَّالمطبعةَّالكبرىَّالميريةَّسنة)َّينظر:َّالوسيلةَّالعظمى( 27)

 (.5/2َّ/2022ََّّالموقع:َّعلىََّّالدخولَّتأريخَّ)َّ, COM.BOOK-NOOR.WWW://HTTPSموقعَّمكتبةَّنور,

 .253ََّّاآلية:َّمنَّالبقرة,َّسورةَّ((28

 ب.َّأ,َّمنَّسقطَّ)هذه(َّقوله:َّ((29

https://ar.m.wikipedia.org/wiki%25
http://www.al-islam.com/
https://www.noor-book.com/
https://ar.m.wikipedia.org/wiki
https://www.noor-book.com/
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 ب.ََّّمنَّسقطَّالقاضي(َّقالَّ)َّقوله:َّ((30

 )عليه(.ََّّج:َّفيَّ((31

(32
ََّّالمنير,َََّّّالسراج  ينظر:ََّّمصر.ََّّإلىََّّمدينََّّمنََّّمسيرهََّّمنََّّطريقهََّّمعرفةََّّفي ََّّموسىََّّفيهاََّّتحيرََّّالتيََّّالليلةََّّوهيََّّالحاء،ََّّبفتحََّّوهي  :الَحيرةََّّليلةََّّ(  

 .1/139ََّّالشربيني:

 )في(.ََّّب:َّأ,َّفيَّ((33

 .1/152َّالبيضاوي:َّالتنزيل,َّأنوارَّينظر:َّ((34

 ََّّ)يعطه(.َّج:َّفيَّ((35

 ج.ََّّمنَّسقطَّ)منهم(َّقوله:َّ؛َّب.ََّّمنََّّسقطَّمنهم(َّ)احدَّقوله:َّ((36

 )من(.َّب:َّفيَّ((37

 وتأخير.َّتقديمَّسائر(َُّأوِتيََّّج:)ماَّفيَّ((38

(39
 )ألّن(.َّب:َّفي ( 

 .1/297ََّّالزمخشري:َّالكشاف,َّينظر:َّ((40

 .107ََّّاآلية:َّاألنبياء,َّسورةَّ((41

 ج.َّ,َّبََّّمنَّسقطَّ)لكل(َّقوله:َّ((42

 .4َّاآلية:َّمنَّالشرح,َّسورةَّ((43

 ج.َّمنَّسقطَّ)ذكر(َّقوله:َّ((44

 .80ََّّاآلية:َّمنَّالنساء,َّسورةَّ((45

 .10ََّّاآلية:َّمنَّالفتح,َّسورةَّ((46

 تعالىَّهللاَّرحمهَّافنديَّددهَّالشيخَّالمخطوط,َّمؤلفَّوهوَّالحروف",َّراقمَّيقولَّ"َّ((47

 ب.َّأ,َّمنَّسقطَّقوله:)ههنا( ؛  جَّأ,َّمنَّسقطَّوبينهما(َّقوله:)َّ((48

َّفيََّّوردََّّوكذلكََّّمقصورة,ََّّبألفََّّتنتهيََّّ)إحدى(ََّّالكلمةََّّأصلََّّألنَََّّّوذلكََّّإحداهماََّّأحدهما,ََّّلغةََّّ.األدقََّّ()احديهماََّّج:ََّّفيََّّ؛ََّّ)إحداهما(ََّّب:ََّّفيََّّ)ََّّ((49

ََّّاللغة,ََّّأهلََّّملتقىََّّموقعََّّواألخرى,ََّّإحداهماََّّواآلخر,ََّّأحدهماََّّينظر:ََّّاللفظين.ََّّهذينََّّالكريمََّّالقرآن َّCOM.AHLALLOGHAH://HTTP,ََّّ(َََّّّتأريخ

 (.6َّ/1/2022َّالموقع:َّعلىَّالدخول

 .80ََّّاآلية:َّمنَّالنساء,َّسورةَّ((50

 .10َّاآلية:َّمنَّالفتح,َّسورةَّ((51

 .8َّاآلية:َّمنَّالمنافقون,َّسورةَّ((52

 .62َّاآلية:َّمنَّالتوبة,َّسورةَّ((53

 ََّّ.24اآلية:َّمنَّاألنفال,َّسورةَّ((54

 ج.َّمنَّسقطَّالفضائل(َّ)جامعَّقوله:َّ((55

 .23َّاآلية:َّمنَّالبقرة,َّسورةَّ((56

ََّّحينئذَََّّّالسامعََّّفيحسبََّّللتمام,ََّّوصلََّّمحلهاََّّعلمََّّفإذاََّّللتوقيف,ََّّاآلياتََّّرؤوسََّّعلىََّّيقفََّّكانََّّالنبيََّّأنََّّاآليات,ََّّعددََّّفيََّّاالختالفََّّسبب  (57)

َّالقرآنََّّآياتََّّعددََّّأنََّّعلىََّّأجمعوا  آية,ََّّعشرةََّّوستَََّّّوستمائةََّّآالفََّّستةََّّالقرآنََّّآياتََّّجميعَََّّّقال:ََّّعنهماََّّهللاََّّرضيََّّعباسََّّابنََّّعن  فاصلة,ََّّليستَََّّّأنها

ََّّوقيل:ََّّعشرةََّّوتسعَََّّّوقيل:ََّّعشرةََّّوأربعََّّوقيل:ََّّآياتََّّوأربعََّّآيةََّّومائتاََّّقال:ََّّمنََّّومنهمَََّّّيزدََّّلمََّّمنََّّفمنهمََّّذلكََّّعلىََّّزادََّّفيماََّّاختلفواََّّثمََّّآيةََّّآالفََّّستة

 .232َّ-1/231السيوطي:َّاإلتقان,َّينظر:َّوثالثون.َّوستَّوقيل:َّوعشرونََّّوخمس

 )معجزة(.َّج:َّفيَّ؛َّبَّمنَّسقطَّ)معجز(َّقولهَّ((58

 أزيد(.َّ)أوَّج:َّفيَّ((59

 ب.َّأ,َّفيَّيردَّلمَّ()َّقوله:َّ((60

http://ahlalloghah.com/
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 َّالحديث.َّهذاَّأجدَّلمَّوالتتبعَّالبحثَّبعدََّّ((61

 .1/713َّالفيروزآبادي:َّالمحيط,َّالقاموسَّينظر: الماِل.َِّخيارََّّبالكسر:َّالِخْلَعُة، (62)

 باقية(.َّمعجزةَّالقرآنَّبلَّالصواب)َّولعلَّالنسخ,َّجميعَّفيَّهكذا (63)

  ب.َّمنَّسقطَّ(َّقوله:)َّ((64

 .َّ)يقوم(َّأ:َّفيَّ((65

 ََّّ)ترفع(.َّج:َّفيَّ((66

 )هذا(.ََّّب:َّفيَّ((67

 .ََّّ)يرفع(َّأ:َّفيَّ((68

َّللبيهقيَّاإليمانَّشعبَّففيَّالدارمي,َّومسندَّللبيهقيَّاإليمانَّشعبَّفيَّوأصلهَّ,مسعودَّبنَّهللاَّعبدَّعنَّبالمعنىَّالمؤلفَّذكرهَّالحديثَّهذاَّ((69

ََّّفُيْرَفعَََّّّْليال َََّّّعليهََُّّيْعدىََّّ"ََّّقال:ََّّاس؟النَََّّّّصدورَََّّّفيََّّبماََّّفكيَفَََُّّّتْرَفعَََّّّْالمصاحفََّّهذهََّّقالوا:ََّّ"َََُّّّيْرَفعَََّّّْحتىََّّالساعةََّّتقومََّّالََّّفإنًّهََُّّيْرَفْع؛ََّّأنَََّّّقبلََّّالقرآنََّّاقرؤاََّّ"

ََّّفكيفَََّّّترفع،َََّّّالمصاحفََّّهذهََّّقالوا:ََّّيرفع«.ََّّأنََّّقبلََّّالقرآنََّّتالوةََّّأكثرواََّّ"ََّّالدارميََّّمسندََّّوفيََّّشيئا",ََّّنعلمَََُّّّكّناََّّلكأناََّّفيقولون:ََّّصبحونَّفيَََُّّّصدورهم،ََّّنمَِّ

ََّّحينََّّوذلكَّوأشعارهم،َّالجاهليةَّقولَّفيَّويقعونََّّهللا،َّإالَّإلهَّالَّقولَّوينسونََّّفقراء،ََّّمنهََّّفيصبحونََّّليالَّعليهَّيسرىََّّ"َّقال:َّالرجال؟َّصدورَّفيَّبما

ََّّضعيفََّّإسنادهََّّالدارمي:ََّّمسندََّّمحققََّّوقالََّّ,هذاََّّغيرََّّحديثََّّلهََّّليسََّّمسعودََّّبنََّّعتبةََّّبنََّّهللاََّّعبدََّّبنََّّناجيةََّّهذاََّّبكر:ََّّأبوََّّقال  القول",ََّّعليهمََّّيقع

َّالدارمي,َََّّّمسندََّّ؛(1868رقم)َََّّّ,3/397:ََّّالقرآن,ََّّتالوةََّّإدمانََّّفيََّّفصلََّّالبيهقي,ََّّاإليمان,ََّّشعبَََّّّينظر:ََّّ.ثقاتََّّرجالهََّّوباقيََّّعبيدةَََّّّبنََّّموسىََّّلضعف

 (,3384َّرقم)ََّّ,4/2105القرآن:َّتعاهدَّباب

 َّ)يقوم(.َّأ:َّفيَّ((70

 ََّّ)ترفع(.َّج:َّفيَّ((71

َّالقرآنَََّّّيرجعََّّحتىََّّالساعةََّّتقومََّّ"الَّ  للديلميََّّالفردوسََّّفيََّّعنه  وأصلهََّّالعاص,ََّّبنََّّعمروََّّبنََّّهللاََّّعبدََّّعنََّّبالمعنىََّّالمؤلفََّّذكرهََّّالحديثََّّهذاََّّ((72

ََّّفعندََّّبي,ََُّّيْعَملَََّّّوالََُّّأْتلىَََّّّأعودََّّوإليكََّّخرجتََّّمنكََّّفيقول:ََّّماَلَك؟ََّّوجلَََّّّعزََّّالّربََّّلهََّّفيقول:ََّّالنحل,َََّّّكَدّويَََّّّالعرشََّّحولَََّّدوِّيَََّّّلهََّّفيكونَََّّّجاء,ََّّحيثََّّمن

َّ=َّضعيف.َّديثحَّالسيوطي:َّقالَّالقرآن".َّيرفعَّذلك
 ََّّ.1/44السيوطي:َّالمقدمة,َّالجوامع,َّجمعَّينظر:َّ,َّ(,7513رقم)َّ,5/80َّألف:َّالمَّبابَّالديلمي:َّالخطاب,ََّّبمأثورَّالفردوسَّينظر:َّ

 .90َّاآلية:َّمنَّاألنعام,َّسورةَّ((73

 )لمن(.ََّّب:َّفيَّ((74

 ب.َّأ,َّمنَّسقطَّ)بهم(َّقوله:َّ((75

 ب.ََّّمنَّسقطَّيكون( )أنََّّقوله:َّ((76

 )فكأّن(.ََّّج:َّأ,َّفيَّ((77

 (.28َّ)َّاآليةَّسبأ:َّسورةَّ((78

(79
 )العالية(.ََّّب:َّفي ( 

 )كقوله(ََّّب:َّفيَّ؛َّ)وكقوله(َّج:َّفيَّ((80

 ج.َّب,َّفيَّيردَّلمَّ)تعالى(َّقوله:َّ((81

 .158ََّّاآلية:َّمنَّاألعراف,َّسورةَّ((82

(83
 (.160ظ:  ) لوحة سبأ: سورة (؛28)و: لوحة :األعرافَّسورةَّدده,َّمحمدَّبيرَّالكبرى,َّالمدحةَّينظر: ( 

ََّّغرائبََّّمنََّّهوََّّالحسنة:ََّّالقاصدََّّفيََّّالمزيَََّّّعنهََّّقالوَََّّّالسيوطي,ََّّعليهََّّوسكتََّّيعرفَََّّّالَََّّّالكبرى:ََّّالموضوعاتََّّفيَََّّّالقاريَََّّّعنهََّّقالََّّالحديثََّّهذاََّّ((84

َّاألعمالَََّّّأيَََّّّ:َّ هللاََّّرسولََّّسئلََّّعباسََّّابنََّّعن  األثيرََّّالبنََّّالنهايةََّّفيََّّالحديثََّّهذاََّّوردََّّوكذلكََّّالستة,ََّّالكتبََّّمنََّّشيءَََّّّفيََّّيروَََّّّولمََّّاألحاديث،

 ََّّ.1/100القاري:َّالكبرى,َّالموضوعاتَّ؛1َّ/130السخاوي:َّالحسنة,َّالمقاصدََّّ؛1/440األثير:َّابنَّالنهاية,َّينظر:َّ»أحمزها«َّفقال:َّأفضل؟

 ب..ََّّأ,َّمنَّسقطَّ)دين(َّقوله:َّ((85
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ََّّ  »  مسلمََّّصحيحَََّّّففيََّّ,َََّّّهللاََّّعبدََّّبنََّّجريرََّّعنََّّخزيمةََّّابنََّّوصحيحََّّمسلمََّّصحيحَََّّّفيََّّوأصلهََّّبالمعنى,ََّّالمؤلفََّّذكرهََّّالحديثََّّهذاََّّ((86 َمْنََّسن 

ْساَلِمَُّسن ة ََّحَسَنة ،ََّفَلُهََّأْجُرَها،ََّوَأْجُرََّمْنََّعِمَلَِّبَهاََّبْعَدُه،َِّمْنََّغْيِرََّأْنََّيْنُقَصَِّمْنَُّأجَُّ َّة َّنَّّسََّّسن َََّّّنَّمَََّّ»َّخزيمةَّابنَّصحيحَّوفيَّ«,وِرِهْمََّشْيءٌَِّفيَّاإْلِ
َشْيءٌَِّمْنََََّّّّبهاََّّلَّمَِّعََََّّّنمََََّّّوأجرَََّّّهاأجرََََّّّلهَََُّّّفإن َََّّّ؛حسنة َّ ُأُجوِرِهْمَّ ِمْنَّ َيْنُقَصَّ َأْنَّ َّسّنةَََّّّسن َََّّّمنََّّبابَََّّّالعلم,ََّّكتابََّّمسلم,ََّّصحيحََّّينظر:ََّّ«َََّّغْيِرَّ

 ََّّ(,.2477)ََّّرقمَّ,4َّ/112بالصدقة:َّاإلعالنَّاستحبابََّّبابَّخزيمة,َّابنَّصحيحَّ(؛1017رقم)َّ,4/2059حسنة:

 .َّبَّأ,َّمنَّسقطَّاألديان(َّ)سائرَّقوله:َّ((87

 ج.ََّّمنَّسقطَّاألديان(ََّّ...َّواضعهَّ)كانَّقوله:َّ((88

 .6/523ََََّّّّالرازي:َّالكبير,ََّّالتفسيرَّينظر: (89) 

 .110ََّّاآلية:َّمنَّعمران,َّآلَّسورةَّ((90

 )وبيان(.َّج:َّفيَّ((91

 ب.َّمنَّسقطَّإن(َّ)َّقوله:َّ((92

 )نزلت(.َّب:ََّّفيَّ((93

 .31َّاآلية:َّمنَّعمران,َّآلَّسورةَّ((94

 .َّ)أرسل(َّج:َّفيَّ((95

 .جَّمنَّسقطَّعشر(َّالحاديةَّ)َّقوله:َّ((96

 .محمد(َّ)أن ََّّج:َّفيَّ((97

 .بَّمنَّسقطَّ(عنهَّهللاََّّرضيَّ)َّ:قولهَّ((98

 .)لعمر(َّج:َّفيَّ((99

 .)عبدة(َّج:َّفيَّ((100

َّأدركََّّالجاهلية,َّفيَّوشجاعهاَّقريشَّفارسَّقريش:َّمنَّم(،627ه/5تَّ)َّلؤيََّّبنيَّمنَّالعامريََّّودَّعبدَّبنَّعمروَََّّّج؛َّمنَّسقطَّود(َّقوله:)ََّّ((101

َّأبيَََّّّبنََّّعليَََّّّقتلَََّّّوقصةََّّ, طالبََّّأبيََّّبنَََّّّعليََّّفقتلهََّّالثمانين،ََّّتجاوزََّّوقدََّّفحضرهاََّّالخندقََّّوقعةََّّكانتََّّأنَََّّّإلىََّّوعاشََّّيسلم،ََّّولمََّّاإلسالم

َّ=َّكثيرََّّابنَّذكرهاَّالعامريََّّودَّعبدَّبنَّلعمروَّ طالب
ََّّالذهبي:ََّّالنبالء,ََّّأعالمََّّ,17/324كثير:ََّّابنََّّوالنهاية,ََّّالبدايةََّّ؛2/52سعد:ََّّابنََّّالكبرى,ََّّالطبقاتََّّينظر:ََّّطبقاته,ََّّفيََّّسعدََّّوابنََّّوالنهايةََّّالبدايةََّّفيَّ

 .10/302َّالزركلي:َّاألعالم,ََّّ,1/492َّ-493

ََّّفيَََّّّوالبيهقيََّّمستدركهََّّفيََّّالحاكمََّّرواهاََّّالعامريَََّّّودََّّعبدََّّبنََّّلعمروََّّ طالبََّّأبيََّّبنََّّعليََّّقتلَََّّّوقصةََّّبالمعنى,ََّّالمؤلفََّّذكرهََّّالحديثََّّهذاََّّ((102

ََّّفلماََّّأحدا،َّيشهدَّولمَّالجراحة،َّأثبتتهَّحتىَّبدرَّيومَّقاتلَّقدَّوكانَّقريش،َّثالثََّّودَّعبدَّبنَّعمروَّ"كانَّإسحاقَّابنَّعنَّالحاكمَّمستدركَّففيَّسننه,

َّإالََُّّخلتينََّّإلىََّّرجلََّّيدعوََّّالََّّأنََّّلقريشََّّهللاََّّتعاهدََّّكنتََّّقدََّّعمروََّّياََّّ:عليََّّلهََّّقالََّّوخيلهََّّهوََّّوقفََّّفلماََّّمشهده،َّليرىَََّّّمعلماََّّخرجََّّالخندقََّّيومََّّكان

ََّّذلك،َََّّّفيََّّليََّّحاجةََّّالََّّفقال:ََّّواإلسالم،ََََّّّّرسولهَََّّّوإلىََّّوجلَََّّّعزََّّهللاََّّإلىََّّأدعوكََّّفإنيََّّ:ََّّعليََّّلهََّّفقالََّّأجل،ََّّعمرو:ََّّفقالََّّأحدهما،ََّّمنهََّّقبلت

ََّّفرسهََّّعنََّّفاقتحمَّعمروَّفحميَّأقتلك،َّأنَّأحبَّلكنيَّ:عليَّفقالَّأقتلك،َّأنَّأحبَّماَّفوهللاَّلم؟َّخي،أَّابنَّياَّقال:ََّّالبراز،َّإلىَّأدعوكَّفإنيَّقال:

َّاجلس،َََّّّودََّّعبدََّّبنََّّعمروََّّإنهَََّّّفقال:ََّّهللا،ََّّينبََّّياََّّلهََّّأناََّّفقال:ََّّالحديد،ََّّفيََّّمقنعََّّوهوََّّعليََّّفقامََّّيبارز؟ََّّمنََّّوقال:ََّّعلي،ََّّإلىَََّّّفجاءََّّأقبلََّّثمََّّفعقره،

َّ"   قومه,ََّّمنََّّرجالََّّعنََّّيهوذاََّّبنََّّوعثمانََّّالقرظيََّّكعبََّّبنََّّمحمدََّّعن  للبيهقيَََّّّالكبرىَََّّّسننََّّوفيََّّ  ,ََّّهللاََّّرسولََّّلهََّّفأذنَََّّّرجل؟َََّّّأالََّّعمرو:ََّّفنادى
َّالخطابََّّبنََّّعمرََّّفقالََّّيتهللََّّووجههََََّّّّهللاََّّرسولََّّنحو ََّّعليََّّأقبلََّّثمََّّودََّّعبدَََّّّبنََّّعمروََّّطالبََّّأبيََّّبنََّّعليََّّوقتلََّّالخندقََّّقصةََّّفذكرََّّقالوا

ََََّّّّكتابَََّّّالذهبي,ََّّبتعليقََّّالمستدركََّّأستلبه".ََّّأنََّّعميََّّبنََّّفاستحييتََّّبسوادهََّّفاتقانيََّّضربتهََّّفقالََّّمنهاَََّّّخيرََّّدرعََّّللعربََّّليسََّّفإنهََّّدرعهََّّاستلبتَََّّّهال

َّالسلبََّّبابَََّّّالبيهقي,ََّّالكبرى,ََّّالسننََّّيخرجاه؛ََّّولمََّّاإلسنادََّّصحيحََّّحديثََّّاهذََّّالحاكم:ََّّقالََّّ(,4329رقم)ََّّ,91-4/90والسرايا:ََّّالمغازيَّ

ََّّالسنََّّفارقََّّمنَّالرغمَّعلىَّودَّعبدَّبنَّعمروَّبمقاتلةَّطالبَّأبيَّبنَّلعليَّأذنهََّّهوَّالنبيََّّشجاعةَّداللةَّوجهَّ(,12551)َّرقمَّ,6/308للقاتل:

 ََّّقريش.َّفرسانَّمنَّفارسَّعمروَّوكذلكَّبينهم,
آَدُمََّفَمْنَُّدوَنُهَََّّّ»ََّّعباسََّّابنََّّعنََّّاحمدََّّاإلمامََّّمسندََّّففيََّّالترمذي,ََّّوسننََّّاحمدََّّاإلمامََّّمسندََّّفيََّّوأصلهََّّبالمعنى,ََّّالمؤلفََّّذكرهََّّالحديثََّّهذاََّّ((103

ََّتْحَتَِّلَواِئيََّّ»ََّّ:الخدريَََّّّسعيدََّّأبيََّّعنََّّالترمذيَََّّّسننََّّوفيََّّ«,َََّّتْحَتَِّلَواِئي ََّّقولَََّّّدونَََّّّلغيره,ََّّحسنََّّ:ََّّاالرنؤوطََّّشعيبََّّقالََّّ«,ََّّآَدُمََّفَمْنَِّسَواُهَِّإال 
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َّهذاََّّوإسنادََّّذنبا,ََّّلهََُّّيعدََّّالََّّهذاََّّإنَََّّّثمََّّذنباََّّيذكرَََّّلمََّّعيسىََّّأنَََِّّّمنََّّالصحيحََّّفيََِّّلماََّّمخالفََّّفإّنهََّّ"ََّّهللاََّّدونَََِّّّمنََّّإلها َََّّّاتخذتََّّإّنيََّّ"ََّّالسالمََّّعليهََّّعيسى

َّابنََّّمسندََّّاألرناؤوط,ََّّبأحكامََّّأحمدََّّاإلمامََّّندَّمسََّّينظر:َََّّّ.حسنََّّحديثَََّّّالترمذي:ََّّوقالََّّ,جدعانََّّابنََّّوهوََّّزيد,ََّّبنَََّّّعليََّّلضعفََّّضعيفََّّالحديث

 (,.3615َّ)ََّّالرقمَّ,:5َّ/587َّالنبيَّفضلَّفيَّبابََّّالترمذيَّالصحيح,َّالجامعََّّ(؛2692رقم)َّ,:2/189عباس

ََّّضعيفَّإسنادَّوهذاَّلغيره،َّصحيحَّاالرنؤوط:َّشعيبَّوقالَّصحيحه,َّفيَّحبانَّوابنَّسننه,َّفيَّماجهَّابنَّرواهََّّحديثَّمنََّّجزءَّالحديثَّهذاَّ (104) 

ََّّالشفاعة:َََّّّذكرََّّبابََّّماجة,ََّّابنََّّالسنن,ََّّينظر:َََّّّالصحيح.ََّّشرطََّّعلىََّّصحيحََّّإسنادهََّّاألرنؤوط:؛ََّّشعيبََّّقالََّّ,َُّجدعانََّّبنََّّزيدََّّبنََّّعليََّّلضعف

ََّّواثلةَََّّّعنََّّ(,6242رقم)َََّّّ,14َََّّّ/135المصرح:ََّّالخبرََّّذكرََّّالخلق,ََّّبدءََّّبابََّّحبان,ََّّابنََّّصحيحََّّ؛ََََّّّّالخدريَََّّّسعيدََّّأبيََّّعنَََّّّ(,4308َّرقم)ََّّ,5/362

 ََّّ.ََّّسقعاألَّبن

َّففيََََّّّّالخطابََّّبنََّّعمرََّّعنََّّوكالهماََّّاألوسطََّّمعجمهََّّفيََّّوالطبرانيََّّمصنفهََّّفيََّّشيبةََّّابنََّّرواهَََّّّوأصلهََّّبالمعنى,ََّّالمؤلفََّّذكرهَََّّّالحديثََّّهذاََّّ((105

َمٌةََّعَلىَّاأَلْنِبَياِءََّحت ىََّأْدُخَلَهاَّ,ََّوِهيََّّ»َّعنَّشيبةَّابنَّمصنف َّاْلَجن َةَُّمَحر  َمٌةََّعَلىَّاأُلَمِمََّحت ىََّتْدُخَلَهاَُّأم ِتي َبَلىَّإن  ََّّالطبرانيَّمعجمَّوفيََّّ«,ُمَحر 

َّعنََّّوالََّّعقيلََّّبنََّّإالََّّالزهريَََّّّعنََّّالحديثََّّهذاََّّيروََّّلمََّّ,تي«مَّّأَََُّّّلهاَّدخَُّتََََّّّحتىََّّاألممَََِّّّعلىََّّمترَّّوحَََُّّّلهاأدخَََُّّّحتىََّّاألنبياءَََّّّعلىََّّتَُّحّرمَََِّّّ»الجّنةََّّاألوسط

ََّّ(؛32462َّ)ََّّرقمََّّ,:11َّ/511ََّّمحمدا َََّّّهللاََّّأعطىََّّماََّّبابََّّشيبة,ََّّأبيََّّابنََّّالمصنف,ََّّينظر:ََّّ.عمروََّّبهََّّتفردََّّصدقةََّّإالََّّزهيرََّّعنََّّوالََّّزهيرََّّإالََّّعقيلََّّبن

 .َّ(946)َّرقمَّ,1/288احمد:َّاسمهَّمنَّاأللفَّبابََّّالطبراني,َّاألوسط,َّالمعجم

 مغيثهم(ََّّ)وأناَّفيهاََّّروايةَّأجدَّلمَّ(.مغيثهمَّ:)جَّفيَّ((106

ُلََََََّّّّّّمالكََّّبنََّّأنسََّّعنََّّوكالهماََّّسننهََّّفيََّّوالدارميََّّالكبير,ََّّالجامعََّّفيََّّالترمذيََّّرواهَََّّّوأصلهََّّبالمعنى,ََّّالمؤلفََّّذكرهََّّالحديثََّّهذاََّّ((107 »َأَناََّأو 
اَِّإَذاَُّبِعُثوا ُرُهْمَِّإَذاََّأِيُسوا،َِّلَواُءَّالَحْمِدََّيْوَمِئٍذَِّبَيِدي،ََّوَأَناََّأكَّْالن اِسَُّخُروج  ََّّوقالَََّّّ,َرُمََّوَلِدَّآَدَمََّعَلىََّربِّيََّواَلََّفْخَر«،ََّوَأَناََّخِطيُبُهْمَِّإَذاََّوَفُدوا،ََّوَأَناَُّمَبشِّ

ََّّبابَََّّّالترمذي,ََّّ,صحيحالََّّالجامع  ينظر:ََّّسليم.ََّّأبيَََّّّبنََّّليثََّّلضعفََّّضعيفََّّإسنادهََّّالدارمي:ََّّسننََّّمحققََّّوقالََّّغريب,َََّّّحسنََّّحديثََّّهذاََّّالترمذي:

 ََّّ(.49)َّرقمَّ,1َّ/196:الفضلَّمنََّّالنبيَّأعطيَّماَّبابَّالدارمي,َّسننََّّ؛َّ(,3610رقم)ََّّ,:5/585َّالنبيَّفضلَّفي

َّسننََّّففيَّعنهما,َّهللاَّرضيَّعباسَّابنَّعنَّوكالهماَّمسندهَّفيَّوالدارميَّسننهَّفيَّالترمذيَّرواهََّّوأصلهَّبالمعنى,َّالمؤلفَّذكرهَّالحديثَّهذاَّ((108

ََِّوُهَوَّكََََّّّالترمذي ََّّللا  ََِّوُهَوََّكَذِلَكََّوُموَسىََّنِجيُّ َِّإْبَراِهيَمََّخِليُلََّّللا  َذِلَك،ََّوِعيَسىَُّروُحُهََّوَكِلَمُتُهََّوُهَوََّكَذِلَكََّوآَدُمََّّ»َقْدََّسِمْعُتََّكاَلَمُكْمََّوَعَجَبُكْمَِّإن 
ََِّواَلََّفْخَر،ََّوَأَناََّحاِمُلَِّلَواِءَّالَحْمِدََّيْوَمَّالِقيََّ ُلَُّمَشف ٍعََّيوَّْاْصَطَفاُهََّّللا ََُّوُهَوََّكَذِلَك،ََّأاَلََّوَأَناََّحِبيُبََّّللا  ُلََّشاِفٍعََّوَأو  َمَّالِقَياَمِةََّواَلََّّاَمِةََّواَلََّفْخَر،ََّوَأَناََّأو 

ُلََّمْنَُّيَحرُِّكَِّحَلَقَّالَجن ِةََّفَيْفَتُحََّّللا َُِّليََّفُيْدِخُلِنيَهاََّوَمِعيَُّفَقَراُءَّالُمْؤِمِني ِليَنََّواآلِخِريَنََّواَلََّفْخَر«ََّفْخَر،ََّوَأَناََّأو  ََّّوفيَََّّّ=،َنََّواَلََّفْخَر،ََّوَأَناََّأْكَرُمَّاأَلو 

ِ،ََّوُهَوََّكَذِلَك،ََّوُموَسىََّنِجيُُّه،ََّوُهَوََّكَذِلَك،ََّوِعيَسىَّرَّ»َقْدََّسِمْعُتَّكََّ  الدارميََّّمسند َِّإْبَراِهيَمََّخِليُلََّّللا  وُحُهََّوَكِلَمُتُه،ََّوُهَوََّكَذِلَك،ََّّاَلَمُكْمََّوَعَجَبُكْم،ََّأن 
ُلَُّمَشف ٍعََّوآَدُمَّاْصَطَفاُهََّّللا ََُّتَعاَلى،ََّوُهَوََّكَذِلَك،ََّأاَلََّوَأَناََّحِبيُبََّّللا ِ،ََّواَلََّفخَّْ ُلََّشاِفٍع،ََّوَأو  َر،ََّوَأَناََّحاِمُلَِّلَواِءَّاْلَحْمِدََّيْوَمَّاْلِقَياَمِة،ََّواَلََّفْخَر،ََّوَأَناََّأو 

ُلََّمْنَُّيَحرُِّكَِّبَحَلِقَّاْلَجن ِةََّواَلََّفْخَر،ََّفَيْفَتُحََّّللا ََُّفُيْدخَِّ ِليَنََّواآْلِخِريَنَُّلِنيَهاَّوََّيْوَمَّاْلِقَياَمِةََّواَلََّفْخَر،ََّوَأَناََّأو  َمِعيَُّفَقَراُءَّاْلُمْؤِمِنيَنََّواَلََّفْخَر،ََّوَأَناََّأْكَرُمَّاأْلَو 
ََّّالكبير,َََّّّالجامع  ينظر:َََّّّ.زمعهََّّلضعفََّّضعيفَََّّّإسنادهََّّالدارمي:ََّّمسندََّّمحققَََّّّوقال  غريب,َََّّّحسنََّّحديثَََّّّهذاََّّالترمذي:ََّّوقالََّّ.َعَلىََّّللا ِ،ََّواَلََّفْخَر«

 ََّّ(,.48رقم)ََّّ,1/194الفضل:َََّّّمنَّالنبيَّأعطيََّّماَّبابَّالدارمي,َّمسندَّ؛َّ(,3616رقم)ََّّ,:5/587النبيَّفضلَّفيَّبابَّالترمذي,
 ,عنهاََّّهللاَّرضيَّعائشةَّعنَّوكالهماََّّحديثيةَّأجزاءَّثالثَََّّّفيهَّمجموعََّّوفيَّ,الحاكمَّمستدركَّفيَّوأصلهَّبالمعنى,ََّّالمؤلفَّذكرهَّالحديثَّهذاَّ((109
َّألستَََّّّهللِا،ََّّرسولَََّّّياََّّقلُت:ََّّالعرِب«ََّّسيدَََُّّّ»هذاََّّاََّّحديثيةََّّأجزاءََّّثالثةََّّفيهََّّمجموعََّّوفيََّّ,العرب«  سيد  وعلي  آدم،  ولد   سيد  »أنا   الحاكمََّّمستدركََّّففي

َّوأرجوَََّّّالحسنََّّبنََّّعمرََّّإسنادهََّّفي  الذهبي:ََّّوعّلقََّّيخرجاه,ََّّولمََّّصحيحََّّحديثََّّالحاكم:ََّّقالََّّ,العرِب«ََّّسيدَََُّّّوهذاََّّآدَم،ََّّولدَََِّّّسيدَََُّّّ»َأناََّّقاَل:ََّّالعرِب؟ََّّسيدََّ

ََّّعلىََّّالمستدركََّّينظر:ََّّعنها.ََّّهللاََّّرضيََّّعائشةََّّعنََّّعروة،ََّّحديثََّّمنََّّشاهدََّّولهََّّالشيخين,ََّّشرطََّّعلىََّّبصحتهََّّلحكمتََّّذلكََّّولوالََّّصدوق،ََّّأنه

َّالبّزاز,ََُّّمْكَرمََّّفوائد(,ََّّ)ََّّحديثيةََّّأجزاءََّّثالثةََّّفيهََّّمجموعََّّ؛ََّّ(,4625)ََّّرقمََّّ,3َّ/133البيعة:ََّّعنََّّريَّاألنصاََّّسلمةََّّبنََّّمحمدََّّاعتزالََّّقصةََّّالصحيحين,

 ََّّ(.579رقم)ََّّ,1/266الر ف اء:َّعليَّأبوَّالُخْلدي,

 ..أَّمنَّسقطَّ(شهر)َّ:قولهَّ((110

 .بَّ,أََّّفيَّيردَّلمَّ(تعالى:)قولهَّ((111

ََّقْبِلي،ََََّّّّ»ََّّعنهماَّهللاَّرضيََّّعباسََّّابنَََّّّعنَّاحمدََّّاإلمامََّّمسندََّّفيَّوأصلهََّّى,بالمعنََّّالمؤلفََّّذكرهََّّالحديثَّهذاََّّ((112 ََّنِبيٌّ اََّلْمَُّيْعَطُهن  أُْعِطيُتََّخْمس 
ََّفْخر ا:َُّبِعْثُتَِّإَلىََّّ َّأِلََحٍدََّقْبِلي،ََّوُجِعَلْتَِّليََّّالن اِسََّكاف ة ،َّاأْلَْحَمِرََّواأْلَْسَوِد،ََّوُنِصْرُتَِّبالرُّْعِبََّمِسيَرَةََّشْهٍر،ََّوُأِحل ْتَِّليَّاْلَغَناِئُم،ََّوَلْمَّتَََّوالََّأُقوُلُهن  ِحل 

ْرُتَهاَّأِلُم ِتي،ََّفِهيَّ َفاَعَة،ََّفَأخ  اََّوَطُهور ا،ََّوأُْعِطيُتَّالش  ََِّشْيئ اََّّاأْلَْرُضََّمْسِجد  ََّّضعيفَََّّّإسنادََّّوهذاََّّحسنََّّاألرنؤوط:ََّّشعيبََّّقالََّّ«,ِلَمْنَّاَلَُّيْشِرُكَِّباهلل 



   

         

  َّ)تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض( تعاىليف قوله   وجوه تفضيل النيب    

  

  

 

ََّّ,2/204َّعباس:َّابنَّندمسَّحنبل,َّبنَّأحمدَّاإلمامَّمسندَّينظر:َّ.الصحيحََّّرجالَّثقاتَّرجالهَّوباقيَّبعمتاَّلكنهَّالهاشميَّزيادَّأبيَّبنَّيزيدَّلضعف
 .َّ(2742)َّالرقم

 .َّجَّمنَّسقطَّ(الحكيمَّ)َّ:قولهَّ((113

 .10َّاآلية:َّالنجم,َّسورةَّ((114

 الرازي:َّالكبير,َّالتفسيرَّ(115)

 .78َّاآلية:َّمنَّطه,َّسورةَّ((116

 )والعلم(.ََّّب:َّفيَّ((117

 يدي(.َّ)فيَّج:َّفيَّ((118

َّ:َّؤوطااألرنََّّشعيبََّّمحققهََّّقالََّّ,ه«مََّواتَِّوخََََّّّهحََّوفواتَََِّّّ»زيادةََّّمعََّّمصنفهََّّفيََّّشيبةََّّأبيََّّابنََّّرواهَّوَََّّّمسنده,ََّّفيََّّأحمدََّّاإلمامََّّرواهَََّّّالحديثََّّهذاََّّ((119
ََّّماَََّّّبابَََّّّشيبة,َََّّّأبيََّّابنََّّالمصنف,ََّّ؛ََّّ(,9705)ََّّالرقمََّّ,2/250:هريرةََّّأبوََّّمسندََّّحنبل,َََّّّبنَََّّّاحمدََّّاإلمامَََّّّمسندَََّّّينظر:َََّّّحسن.ََّّإسنادََّّوهذاََّّصحيح

 .َّاألشعريََّّموسىَّأبيَّعنَّ(,31735رقم)َّ,:6/318َّمحمداَّتعالىَّهللاَّأعطى

َّمنَّمصنفاته:ََّّباحث،َّصوفي،َّعالمَّبالحديثَّوأصولَّالدين,َََّّّ,َّشافعي,حمدَّبنَّعليَّبنَّالحسنَّبنَّبشرَّالحكيمَّالترمذيمأبوَّعبدَّهللاََّّهوََّّ(120)
2/246َّ؛َّطبقاتَّالشافعية,َّالسبكيَّ:13ََّّ/439ينظر:َّسيرَّاعالمَّالنبالء,َّالذهبي:َّه(.320المتوفىَّسنة),ََّّنوادرَّاالصولغرسَّالموحدين,َّ

 ج.ََّّفيَّيردَّلمَّ(َّ)تعالىَّقوله:َّ؛َّبَّمنَّسقطَّتعالى(َّهللاَّ)رحمهَّقوله:َّ((121

َّثالثمائةََّّالترمذي:ََّّالحكيمََّّذكرََّّوقدََّّهـ(,255الترمذي)تََّّالحكيمََّّعليََّّبنََّّمحمدَََّّّكتبََّّمنََّّهوََّّالرسول,ََّّأخبارََّّمعرفةََّّفيََّّاألصولََّّنوادرََّّكتاب  (122)

 .2/1979َّخليفة:ََّّحاجيََّّالظنون,ََّّكشفََّّينظر:ََّّثلثه,ََّّقدرََّّعلىََّّمختصرََّّولهََّّالموحدين,ََّّوبستانََّّالعارفين،ََّّبسلوةََّّالملقب:ََّّوهوََّّعشر,ََّّاثنيََّّإالَََّّّأصل

 ب.َّمنَّسقطَّه(عنَّهللاَّ)رضيَّقوله:َّ((123

 ََّّب.َّمنَّسقطَّخليال(َّقوله:)َّ((124

 َّب.َّأ,َّفيَّيردَّلمَّقوله:)وجاللي(َّ((125

َّأبيََّّعنََّّوكالهماَََّّّالجوزيَََّّّالبنََّّوالموضوعاتََّّللبيهقيََّّاإليمانََّّشعبََّّفيََّّوجدتهََّّبلََّّالترمذي,ََّّللحكيمََّّاألصولََّّوادرنََّّفيََّّأجدهََّّلمََّّالحديثََّّهذاََّّ((126

َّقالََّّمسلمة,ََّّزيدَََّّّعنََّّبروايتهََّّانفردََّّيصحََّّالََّّحديثََّّهذا  الجوزي:ََّّابنََّّوقالََّّالحديث؛ََّّأهلََّّعندََّّضعيفََّّعليََّّبنََّّمسلمةََّّمحققه:ََّّوقالََّّ, هريرة

ََّّ,3/81َّالنبوة:ََّّفيََّّنبيناََّّبراءةََّّفيََّّفصلََّّالبيهقي,ََّّاإليمان,ََّّشعبَََّّّينظر:ََََّّّّ.متروكََّّ:يواألزدََّّوالدارقطنيََّّالنسائيََّّوقال  بشيء,َََّّّليسََّّمسلمةََّّيحيى:
 .َََّّّ,1/290والمثالب:ََّّالفضائلَّكتابَّالجوزي,ََّّابنَّالموضوعات,َّ(,1413الرقم)َّ

َّسنةََّّالمتوفىََّّعنهماــــ,ََّّهللاََّّرضيََّّـــََّّهريرةََّّوأبوََّّعباسََّّابنََّّسمع  المتقن,ََّّالمحدث,ََّّالصنعاني,ََّّسيجََّّبنََّّكاملََّّبنََّّمنبهََّّبنََّّهمامَََّّعَبقةََّّأبوََّّهوََّّ((127

 .312َّ-5/311َّالذهبي:َّالنبالء,َّأعالمَّسيرَّ؛6/71َّ:سعدَّابنَّالكبرى,َّالطبقاتَّينظر:َّه(.132)

 ب.َّمن:َّسقطَّعنه(َّهللاَّ)رضيَّقوله:َّ((128

  )أني(.َّج:َّفيَّ((129

َمَثِليََّوَمَثَلَّاألَْنِبَياِءَِّمْنََّقْبِلي،ََّكَمَثِلَّ»ََََّّّّهريرةََّّأبيََّّعنََّّالبخاريَََّّّففيَََّّّالصحيحين,ََّّفيََّّواصلهََّّبالمعنى,ََّّالمؤلفََّّذكرهََّّالحديثََّّهذاََّّ((130
ََّمْوِضَعََّلِبَنٍةَِّمْنََّزاِوَيٍة،ََّفَجَعَلَّالن اُسََّيُطوُفوَنَِّبِه،ََّوَيْعَجُبوَنََّلُه،َّوََّرُجٍلََّبَنىََّبْيت اََّّ َُّوِضَعْتََّفَأْحَسَنُهََّوَأْجَمَلُه،َِّإال  َيُقوُلوَنََّهال 

َمَثِليََّوَمَثُلَّاأْلَْنِبَياِءََّكَمَثِلََّرُجٍلََّبَنىَُّبْنَيان اََّّ»ََّّةهريرَََّّّأبيََّّعنََّّمسلمََّّصحيحَََّّّوفيََّّ؛«ََّهِذِهَّالل ِبَنُة؟ََّقاَل:ََّفَأَناَّالل ِبَنُةََّوَأَناََّخاِتُمَّالن ِبيِّينَّ
ََّّ«.َََّّهِذِهَّالل ِبَنَة،ََّفُكْنُتََّأَناَِّتْلَكَّالل ِبَنةَََّفَأْحَسَنُهََّوَأْجَمَلُه،ََّفَجَعَلَّالن اُسَُّيِطيُفوَنَِّبِه،ََّيُقوُلوَن:ََّماََّرَأْيَناَُّبْنَيان اََّأْحَسَنَِّمْنََّهَذا،َِّإال َّ

ََّّخاتمَََّّّكونهَََّّّذكرََّّبابََّّالفضائل,ََّّكتابََّّمسلم,ََّّصحيحََّّ؛ََّّ(3535)ََّّرقمََّّ,4/186ََّّالنبيين:ََّّخاتمَََّّّبابََّّبخاري,الََّّالصحيح,ََّّالمسندََّّالجامعََّّ:ينظر

 (.2286)َّرقمَّ,4/1790َّاألنبياء:
 .35َّاآلية:َّمنَّالبقرة,َّسورةَّ((131

 .104ََّّاآلية:َّمنَّالصافات,َّسورةَّ((132

 .11,12َّاآليتين:َّمنَّطه,َّسورةَّ((133



   

         

  َّ)تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض( تعاىليف قوله   وجوه تفضيل النيب    

  

  

 
 .64ََّّاآلية:َّمنَّاألنفال,َّسورةَّ((134

 َّ.41َّاآلية:َّمنَّالمائدة,ََّّسورة َّالرسل(؛َّأيهاَّ)ياَّب:َّفيَّ((135

 .525َّ-6/521َّالرازي:ََّّالكبير,َّالتفسيرَّينظر:َّ((136

(137
الشيءَّعلواَّارتفعَّفهوَّ  عال:ََّّوتكتبَّألفهَّمقصورة,ََّّحرفَّجرَّبمعنىَّفوقَّالشيءََّّ:علىََّّالفرقَّبينَّعالَّوعلى:ََّّ)على(.ََّّج:ََّّب,َََّّّفيََّّ(  

محمدَََّّّ,َّحامدَّعبدَّالقادرََّّ,أحمدَّالزياتََّّ,إبراهيمَّمصطفىََّّينظر:َّالمعجمَّالوسيط,ََّّ.فعلَّبمعنىَّارتفع,َّفتكتبَّألفهَّممدودة,َّفهوََّّعالَّوعليَّ
 .2/625َّ:النجار

 (َّفيَّج:َّ)على(.َََّّّ(138

 .17َّ(َّسورةَّالنجم,َّاآلية:َّ(139

عنَّأنسَّبنَّ  (,3887)  رقم,  5/52المعراج:حديثَّالمعراج.َّينظر:َّالجامعَّالمسندَّالصحيح,َّالبخاري,َّكتابَّمناقبَّاألنصار,َّبابََّّ  (140)
إلىَّالسماواتَََّّّاإلسراءَّبرسولَّهللاََّّباب,  اإليمان  كتاب,  مسلم,  المختصر  الصحيح  المسند  ؛مالك،َّعنَّمالكَّبنَّصعصعةَّرضيَّهللاَّعنهما

 . َّعنَّأنسَّبنَّمالكَّ (,259)رقم, 1/145: وفرضَّالصلوات

 .525َّ-6/521َّينظر:َّالتفسيرَّالكبير,َّالرازي:َّ(َّ(141


