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Abstract
This approach deals with the prominent features of Abu Mosa al Ashari character، his interest and cultures.
One main quality of his active thinking is reading, studying and the
Holy Koran besides his other interest in telling the statements of the
prophet Mohammad (mercy on him), his companions and followers as
well. Theology and Iftah are among his interest too.
Abu Mosa al- Ashari was also one of the four famous jurists after
Omar, Ali, Zaid in the beginning of the Islamic era. Some of his social
features and activity appears in his deep love to truth; faith and piety.
They are clearly shown in being ascentic and in leaving all worldly
pleasures. Al - ashari was a wise good-hearted man of well determination. He was eloquent and argumentative to be trusted by the prophet and
his companion and to have his own respected position among them.
Here we have chosen some of his statement, orations and other
magnificent preaches which have been mentioned in the historical
reference. They reveal actually a bright side of his life besides its effect
on people at that time.

الخالصة
 كتتضح،

يتناكؿ البحث أبرز مالمح شخصية أبي مكسى األشعرم كاىتماماتو كثقافتو

 إلى جانب اىتمامو بركاية، ىذه المالمح مف خالؿ اىتمامو بقراءة القرآف الكريـ كحفظو كتفسيره
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الحديث عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كصحابتو

 ،كركل عنو خمؽ كثير مف الصحابة

كالتابعيف.

يضاؼ إلى ذلؾ اىتمامو بالفقو كاإلفتاء  ،كما كاف أحد األربعة الذيف ذاعت شيرتيـ في

مجاؿ القضاء في صدر اإلسالـ كىـ عمر بف الخطاب ر

ضي اهلل عنو كعمي بف أبي طالب

رضي اهلل عنو كزيد بف ثابت كأبك مكسى األشعرم.

أما المالمح االجتماعية فتتضح مف خالؿ ما اتسـ بو أبي مكسى

كشدة كرع  ،يتضح ذلؾ مف زىده في الحياة كعزكفو عف كؿ مغرياتيا

مف صدؽ كايماف

 ،كما عرؼ بحسف نيتو

كطيب قمبو  ،كما امتاز ببالغة كالمو كقكة حجتو  ،كؿ ذلؾ جعمو يكسب ثقة الرسكؿ الكريـ

كيحظى بمنزلة رفيعة بيف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ .كقد اخترنا بعضان مما حفظتو
لنا المصادر التاريخية مف األقكاؿ كالخطب كالمكاعظ التي عرفت عف أبي مكسى األشعرم  ،كىي

كثيرة  ،لتعكس لنا جكانب مضيئة كميمة مف حياة ىذه الشخصية البارزة كتأثيرىا في الناس

آنذاؾ.

مقدمة:
كاف أبك مكسى األشعرم ( )1مف المسمميف األكائؿ الذيف صحبكا رسكؿ اهلل صمى ا هلل
عميو كسمـ كجاىدكا معو كرككا الحديث عنو كما كاف مف دعاتو صمى اهلل عميو كسمـ كقضاتو

م عمكمو كبرز في العيد الراشدم في مجاؿ
البارزيف ككاف إمامنا في قراءة القراف كتعؿ ـ
ال عف ككنو مف المع قادة حركة التحرير العربي
كاإلفتاء  ،فض ن

القضاء

اإلسالمي ككاف كذلؾ مف كالة

الخمفاء الراشديف األربعة الذيف اثبتكا نجاحان كبي انر في اإلدارة كالحكـ  ،يضاؼ إلى ذلؾ انو كاف

احد الحكميف في ـ ؤتمر التحكيـ إلنياء االقتتاؿ بيف المسمميف ،إذ كاف ممثالن لعمي بف أبي طالب

رضي اهلل عنو كأىؿ العراؽ.

أوالًال  /المالمح الفكرية:

 )1االىتمام بقراءة القران وحفظو وتفسيره:

كاف أبك مكسى األشعرم ممف اشتير مف القراء في صدر اإلسالـ كىـ  :عثماف بف عفاف

كعمي ابف أبي طالب كأبي بف كعب كزيد بف ثابت كابف مسعكد كأبك الدرداء  )2(.كلذلؾ جاء ذكره

ضمف قائمة أئمة القراء مف الصحابة  )3(.كمما مكنو بمكغ ذلؾ ما تميز بو مف جماؿ صكتو

تقافق لتالكة القراف الكريـ كتجكيده  ،كخير شيادة لو في ذلؾ ما قالو النبي صمى اهلل عميو كسمـ
كا ػ

عنو(( :يا أبا مكسى لقد أكتيت مزما ار مف مزامير آؿ داكد)) )4(.كركم أف النبي صمى اهلل عميو

كسمـ اخبره يكمان بأنو كاف يستمع لقراءتو فقا ػؿ أبك مكسى ((لك كنت اعمـ انؾ تسمعو لحبرتو لؾ
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تحبي نار ،أم حسنتو كزينتو بصكتي تزيينا )) )5(.ككصفو الجاحظ ( )6بأنو أق ار ىذه األمة  .كسمعو
احد الصحابة فقاؿ ((ما سمعت طنبك انر كال صنجان كال مزما انر أحسف مف صكت أبي مكسى كاف
يصمي بنا فنكد انو ق أر البقرة )) )7(.فكيؼ ال يككف صكتق بيذا الحسف كؽكمو األ شعريكف الذيف
قاؿ عنيـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ

(( :إني ألعرؼ أصكات رفقة األ شعرييف بالقراف حيف

يدخمكف بالميؿ  ،كاعرؼ منازليـ مف أصكاتيـ  ،بالقراف بالميؿ  ،كاف كنت لـ أر منازليـ حيف نزلكا

بالنيار)) )8(.كيعد أبك مكسى فيمف ق أر عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ  ،كقرأ عميو جماعة ـ ف
الصحابة  )9(.ككانت نبرات صكتو في القراءة محزنة كـ

ؤثرة لذلؾ قاؿ عنو أحد أىؿ العمـ :

إال أف يككف ذلؾ حزننا فيق ار بحزف مثؿ صكت أبي مكسى )))10(.
((القراءة باأللحاف ال تعجبني ّال
ككاف أبك مكسى حافظان لمقراف الكريـ ،حفظو ثـ عرضو عمى النبي صمى اهلل عليو كسمـ)11(.
كقد ركم إف أبا مكسى صمى العشاء في جماعة مف الصحابة ثـ

أكتر بركع ة ق أر فييا

مائة آية مف النساء  )12(.إضافة إلى ذلؾ كاف يشجع الناس عمى حفظ القرآف كاتباع تعاليمو ،

فقد ركم ((انو جمع الذيف قر أكا القرآف فإذا ىـ قريب مف ثالث مائة فع ظ ـ القراف كقاؿ إف قذا

القراف كائف لكـ أج ار ككائف عميكـ كز ار فاتبعكا القراف ؼإنو مف اتبع القراف ىبط بو عمى رياض
الجنة كمف تبعو القراف زج في قفاه في النار

)) )13(.كفكؽ ذلؾ كاف أبك مكسى ممف اشتير

بالقكؿ في تفسير القراف إلى جانب الخمفاء األربعة كبعض الصحابة منيـ ابف مسعكد كأبي بف
كعب كزيد بف ثابت)14(.

 )2االىتمام برواية الحديث:

ركل أبك مكسى األشعرم ثالثمائة كستكف حديثا لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ )15(.

اتفؽ البخارم كمسمـ عمى خمسيف حديثان منيا ،كانفرد البخارم بخمسة عشر كمسمـ بخمسة عشر

أيضان )16(.كاف أبك مكسى يميؿ في ركايتو ألحاديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلى الحفظ
دكف التدكيف كذلؾ لكي ال يختمط بآيات القراف الكريـ  ،فقد ركم عف أبي بردة انو قاؿ (( :كتبت

عف أبي أحاديث  ،ففطف بي  ،فمحاىا  ،كقاؿ  :خذ كما أخذنا )) )16(.كقد ركل أبك مكسى عف

النبي صمى اهلل عميو كسمـ كعف
كعمار بف ياسر كمعاذ بف جبؿ

أبي بكر كعمر كعمي  ،كعبد اهلل بف عباس كأبي ابف كعب

( )17كعائشة ( )18رضي اهلل عنيـ  .أما مف ركل عف أبي

مكسى  ،فخمؽ كثير نذكر منيـ  ،أكالده مكسى كابراىيـ كأبك بردة كأبك بكر  ،كزكجتو أـ عبد اهلل ،
كمف الصحابة انس بف مالؾ كأبك سعيد الخدرم كطارؽ بف شياب ( )19كبريدة األ سممي كأسامة

بف شريؾ ( )20كمف كبار التابعيف مف بعدىـ زيد بف كىب كأبك عبد الرحمف السممي كعبيد بف

عمير كسعيد بف المسيب كأبك عثماف النيدم كقيس بف أبي حازـ كأبك رافع الصائغ كأبك عبيدة

بف عبد اهلل بف مسعكد كغيرىـ)21( .

 )3االىتمام بالفقو والقضاء:
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كاف أبك مكسى يفتي بالمدينة عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
الصحاب أبك بكر كعمر كعثماف كعبد الرحمف بف عكؼ
ػة

إلى جانب

كأبي بف كعب كعبد اهلل بف مسعكد

كمعاذ ابف جبؿ كعمار بف ياسر كحذيفة بف اليماف كزيد بف ثابت كسمـ

اف الفارسي كأبك

الدرداء  )22(.فقد كاف فقييان با ر انز فكؽ معرفتو القراف كالحديث  ،ككثي انر ما كاف يجمس في مسجد

المديفة لإلفتاء في أمكر الديف  )23(.كبعد فتح مكة في السنة الثامنة لميجرة  ،رجع رسكؿ اهلل

صمى اهلل عميو كسمـ إلى المدينة بعد أف ((خمؼ معاذ بف جبؿ كأبا مكسى األشعرم يعمماف
الناس القراف كالفقو في الديف )) )24(.كقد جاء ذكر أبي مكسى ضمف الصحابة الذيف حفظت
عنيـ الفتكل مف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  )25(.كقد انتقمت الفتكل كالفقو مف
ىؤالء الصحابة األكلكف إلى التابعيف  )26(.كقد كانت آراء أبي مكسى الفقيية تستند إلى سعة
عممو كاطالعو حتى قيؿ عنو ((ما كاف يش بو كالـ أبي مكسى إالّال بالجزار الذم ال يخطئ

المفصؿ )) )27(.كباإلضافة إلى شيرة أبي مكسى بالفؽػق كاإلفتاء  ،فقد كاف احد أربعة طارت
شيرتيـ بالقضاء كىـ  :عمر كعمي كزيد بف ثابت كأبك مكسى األشعرم  )28(.فكاف أبك مكسى

احد قضاة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ليس في المديفة  ،فحسب ،كانما في اليمف أيضنا  ،حيث
كاف قد كجيو النبي صمى اهلل عميو كسمـ ىك كمعاذ بف جبؿ

إلى اليمف أمي انر كقاضيان  ،كقد

أكصاىما حيف أنفذىما بقكلو (( :يس انر كال تعس انر ،كبش انر كال تنف انر ،كتطاكعان كال تختمفان )) )29(.فكاف
القضاء مف كاجبات األمير  ،كيمكننا القكؿ إف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يعتبر

استقضى القضاة  ،كلكف كاجبات القضاة كانت جزء مف مياـ

أكؿ مف

األمراء كالكالة  ،كاستمر ذلؾ إؿل

عيد عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو  ،حيث عيف لمقضاء أشخاصنا غير الكالة  ،كذلؾ التساع

الدكلة كازدياد مياـ الكالة  .كمما عرؼ عف أبي مكسى انو كاف دقيقان في القضاء ال يتعجؿ في

إصدار ق ارره كحكمو ،كمف أقكالو في القضاء ((ال ينبغي لمقاضي أف يقضي حتى يتبيف لو الحؽ
كما يتبيف الميؿ مف النيار)) )30(.كيمكف القكؿ إف ذلؾ جعؿ أبك مكسى يستمر في القضاء في
اختره بعد ذلؾ قاضينا لو)32(.
اليمف حتى عيد عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو ( )31الذم ا
 )4االىتمام بالعمم:
إف ىذه الفقرة تشمؿ كؿ ما سبؽ ذكره مف مالمح شخصية أبي مكسى األشعرم الفكرية ،
حيث إف سعة إطالعو في مجاؿ حفظ القر آف الكريـ كقراءتو كتفسيره ،كمعرفتو بالحديث الشريؼ

كركايتو ،كدرايتو بأحكاـ القضاء كالفقو اإلسالمي ،كؿ ذلؾ جعؿ أبا مكسى أحد الستة الذيف مؤخذ
عنيـ العمـ مف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  ،فقد ركم عف الشعبي انو قاؿ (( :كاف
العمـ مؤخذ عف ستة مف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  ،ككاف عمر كعبد اهلل كزيد ،
كؾف عمي كاألشعرم كأبي  ،يشبو عمـ
يشبو عمـ بعضيـ بعضا ،ككاف يقتبس بعضيـ مف بعض ،ا
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بعضيـ بعضان  ،ككاف يقتبس بعضيـ مف بعض )) ( )33كقد سئؿ عمي بف أبي طالب عميو

السالـ عف أبي مكسى فقاؿ ((صبغ في العمـ صبغة )) )34( .كما ذكره البخارم ( )35أيضنا

بمفظ العمـ اء ككاف ال يبخ ؿ بما يعمـ عمى احد كال يدع م العمـ بما ال يعؿـ كيفصح بذلؾ فيقكؿ
((مف عممو اهلل عمما فميعممو  ،كال يقكؿف ما ليس لو بو عمـ فيككف مف المتكمفيف كيمرؽ مف

الديف )) )36(.فكاف أبك مكسى األشعرم بحؽ ((عالمان صالحان تاليان لكتاب اهلل إليو المنتيى في
حسف الصكت بالقراف .ركل عممان طيبان مباركان)))37( .

انياًال  /المالمح االجتماعية:

 )1إيمانو وحياءه:

كاف أبك مكسى األشعرم كثير التعبد لربو فيقكـ الميؿ كيصكـ النيار كمما ذكر عنو في
ذلؾ أنو كاف ((عمى مدل األياـ طاكيان كصائمان )) ( ،)38كقيؿ في ذلؾ أيضان ((كاف أبك مكسى

عابدا صكامان قكامان كبير القدر )) ( )39كرغـ أنو كاف ضعيؼ الجس ـ ىزيالن ( )40إالّال أنو كاف

قكيان في إيمانو" ،فقد صاـ أبك مكسى حتى عاد كأنو خالؿ (*) ،1فقيؿ لو لك أجمعت نفسؾ فقاؿ

اييات إنما يسبؽ مف الخيؿ المضمرة (*) )41("2فبقي عمى ىذه الحاؿ حتى مات ( ،)42كاألكثر
مف ذلؾ نجده

فيصكمو"(.)43

"يتكخى ذلؾ اليكـ الحار الشديد الحر الذم يكاد ينسؿ

خ فيو اإلنساف

كإليمانو باهلل تعالى فيك مؤمف بقدره كأف ال مفر مف حكمو  ،قاؿ أبك بردة بف قيس أخك
أبي مكسى( :قمت ألبي مكسى األشعرم في طاعكف كقع  :اخرج بنا إلى دابؽ ( )44نبدك ()45
بيا ،فقاؿ أبك مكسى :إلى اهلل آبؽ ( )46ال إلى دابؽ (.)47

ككاف يرل أف ا إليماف باهلل ىك السبيؿ إلى النجاة في اآلخرة فكاف يقكؿ المرأتو عند
خركج ػق مف منزلو( :شدم رحمؾ فميس عمى جسر جينـ معبر)(.)48

ككاف زاىدان في الحياة الدنيا عازفان عف كؿ مغرياتيا ألنو كاف يريد اآلخرة كمف أقكالو

:

(إنما أىمؾ مف كاف قبمكـ ىذا الدينار كالدرىـ  ،كىما ميمكاكـ ) ( )49كركم عف أنس بف مالؾ أف

أبا مكسى سألو يكمنا فقاؿ لو ( :يا أنس ما أبطأ بالناس عف اآلخرة كما ثبرىـ عنيا  ،قاؿ قمت :
الشيكات كالشيطاف ،قاؿ ال كاهلل ! كلكف عجمت ليـ الدنيا كأخرت اآلخرة كلك عاينكا ما عدلكا كما

ميمكا)(.)50

كمما زاد مف كرعو كزىده أنو ؾ اف يرل أف الدنيا ال تجمب إالّال الفتف كاألحزاف كالمصائب فيقكؿ :

ال(*) 3محزننا ،أك فتنة تنتظر)(.)51
(ما ينتظر مف الدنيا ّال
إال َكك ن
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ق
أم ىكل أكجا ،
كمما يحتمو عميو إيمانو أف تأنؼ نفسو مف كؿ ما ىك حراـ كال يثنيو عف ذلؾ ّال
م مف أف يمتمئ مف ريح امرأة ) ( )52كقكلو
فمف أقكالو :ألف يمتمئ منخرم مف ريح جيفة ُ
أحب إؿ ّال
الجر ( )53كلي خراج السكاد سنتيف) (.)54
في ذلؾ أيضنا( :ما يسرني أف أشرب نبيذ ّال
كمما يدؿ عمى صدؽ إيمانو أنو كاف كثير الحياء مف ربو كمما يذكر عنو أنو ( :كاف إذا

ناـ لبس ثيابان عند النكـ مخافة أف تنكشؼ عكرتو

) ( ،)55كقاؿ عف نفسو ( :إني ألغتسؿ في

البيت المظمـ فما أقيـ صمبي حتى آخذ ثكبي حياءان مف ربي عز كجؿ ) ( ،)56كركم عنو أنو

رأل قكمنا يقفكف في الماء بغير أزر فقاؿ ( :ألف أمكت ثـ أُنشر ثـ أمكت ثـ أُنشر

ثـ أمكت ثـ

إلي مف أف أفعؿ مثؿ ىذا) (.)57
أُنشر ُ
أحب ّال
ككاف إيمانو يحتـ ع ؿيو أف ال يتكبر عمى غيره  ،فقد سمع أف قكمان يتأخركف عف الجمعة
ألنو ال ثياب حسنة لدييـ ،فخرج إلييـ بعباءة فصمى بيـ (.)58

 )2سالمة طويتو وفطنتو:
إف ما عرؼ بو أبك مكسى مف حسف سيرتو كصدؽ إسالمو  ،جعمو مضرب األمثاؿ في
ال لعدكه أف يناؿ
سالـ ة البطف ( ،)59كلكنو مع طيبتو كسالمة طكيتو  ،كاف فطننا فال يدع مجا ن

منو ،فعندما يحس بالغدر يحسـ األـ ػر بعزـ قكم  ،فقد حدث ( :أف األشعرم نزؿ بأصبياف (*)4
فعرض عمييـ الجزية فصالحكه عمي قا) ( ،)60فتبيف أنيـ لـ يككنكا صادقيف في صمحيـ حيث
كانكا يبغكف بذلؾ أف يعيدكا استعدادىـ كتنظيميـ ليضربكا

المسمميف ضربة غادرة  ،كلكف فطنة

أبي مكسى لـ تدعيـ فمذلؾ قاتميـ بشدة كلـ تأخذه بيـ رأفة.

إال بالجزار
كمما يذكر عف بالغة كالمو كقكة حجتو ( :ما كنا نشبو كالـ أبي مكسى ّال

الذم ال يخطئ المفصؿ ) ( ،)61كركم في ذلؾ أيضان  ،أف مناظرة جرت بيف أبي مكسى كعمرك

ابف العاص  ،فقا ؿ عمرك ( :أيف أجد أحدان أحاكـ إليو ربي؟ فقاؿ أبك مكسى  :أنا ذلؾ المتحاكـ

كلـ؟ قاؿ  :ألنو ال
عمي شيئان ثـ يعذبني عميو؟ قاؿ  :نعـ قاؿ عمرك َ :ك
إليو  ،فقاؿ عمرك َ :كأك يقّالدر ّال
يظممؾ ،فسكت عمرك ،كلـ يحر جكابان) (.)62

 )3صحبتو ومكانتو:
إف أمانة كصدؽ أبي مكسى جعمتو يكس ب حب النبي صمى اهلل عميو كسمـ كثقتو بو
فكاف ثاني اثنيف أذنا عميو ىما  :رباح بف األسكد مكلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 ،كأبك

مكسى األشعرم (.)63
ككرد في أذنو عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ أيضنا

( :عف أبي مكسى أنو كاف مع

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في حائط مف حيطاف المدينة فجاء رجؿ يستفتح فقاؿ النبي صمى
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اهلل عميو كسمـ  :افتح لو كبشره بالجنة  ،فإذا ىك أبك بكر رضي اهلل عنو ثـ استفتح رجؿ آخر
فقاؿ :افتح لو كبشره بالجنة ،فإذا ىك عمر ففتحت لو كبشرتو بالجنة  ،ثـ استفتح رجؿ آخر ككاف

متكئنا فجمس فقاؿ  :افتح ؿػق كبشره بالجفة عمى بمكل تصيبو  ،فإذا عثماف  ،ففتحت لو كبشرتو

بالجنة ،فأخبرتو بالذم قاؿ :فقاؿ اهلل المستعاف) (.)64

كما كرد أنو َكح َكج َكـ (*) 5لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أيضان ( .)65كمما يدؿ عمى
مكانتو عند النبي صمى اهلل عميو كسمـ كتقريبو لو ما كرد في إرشاد الرسكؿ اهلل صؿل اهلل عميو
كسمـ لو كتخصيصو بالقكؿ ،فقد ركل أبك مكسى أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ لو (( :يا عبد

اهلل بف قيس – أك يا أبا مكسى – أال أدلؾ عمى كممة مف كنكز الجنة؟ قمت بمى

يا رسك ؿ اهلل،

قاؿ قؿ ال حكؿ كال قكة إالّال باهلل)) (.)66

كحظي أبك مكسى بتقدير الصحابة لو ،فكانت لو مكانة كاضحة بينيـ فقد كرد ( :عف زيد

فمر عبد اهلل بف مسعكد كأبك مكسى األشعرم ،
ابف كىب قاؿ  :كنت جالسان مع حذيفة بف اليماف ّال
ال كسيرة) (.)67
فقاؿ حذيفة :أشيد أف أشبييما برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فع ن
كذكر أف عبد اهلل بف مسعكد كبعض الصحابة كانكا عند أبي مكسى فحضرت الصالة :

صؿ فأبى فقيؿ لحذيفة تقدـ فأبى فقيؿ ألبي مكسى تقدـ فأنت رب
(فقيؿ لعبد اهلل تقدـ ّال
البيت)(.)68

 )4خطبو ومواعظو:
كثي ار ًالً ما كاف أبك مكسى يفيض عمى الناس مف حكلو بما أتاه اهلل تعالى مف العمـ

،

فيدلي إلييـ بالنصح كالمكاعظ كىي كثيرة ال ندرم ما نأخذ منيا كما ندع  ،كقد اخترنا بعضان منيا

لتعكس لنا جكانب ميمة مف حياة أبي مكسى كتأثيره في الناس آنذاؾ.

كمف مكاعظو قكلو ( :يؤتى بالعبد يكـ القيامة فيستره اهلل تعالى بيده بينو كبيف الناس

،

فيرل خي نار فيقكؿ قد قبمت  ،كيرل ش نار كيقكؿ قد غفرت  ،فيسجد العبد عند الخير كالشر  ،فيقكؿ

الخالئؽ طكبى ليذا العبد الذم لـ يعمؿ سكءنا قط) (.)69

كصمى في الناس يكمان فخطب فييـ ( :أييا الناس إنكـ اليكـ في زماف لمعامؿ فيو هلل

تعالى أجر ،كسيككف بعدكـ زماف لمعامؿ هلل تعالى فيو أجراف) (.)70

كقاؿ عف يكـ القيامة ( :إف الشمس فكؽ الناس مكـ اؿقيامة  ،كأعماليـ تظميـ كتصحييـ
( .)71كقاؿ ( :إنما سمي القمب مف تقمبو أال كاف القمب مثؿ ريشة معمقة بشجرة في فضاء مف
األرض تفيئكىا الريح ظي نار لبطف) (.)72

كمف خطبو في الجميس كاعتزاؿ الفتف قكؿ

ػق( :إف الجميس الصالح خير مف الكحدة

كالكحدة خير مف الجميس السكء  ...أال كاف مف كرائكـ فتنان كقطع الميؿ المظمـ يصبح الرجؿ فييا
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مؤمفان كيمسي كاف انر  ،كالقاعد فييا خير مف القائـ كالقائـ خير مف الماشي كالماشي خير
ػ

مف

الراكب ،قالكا فما تأمرنا؟ قاؿ ككنكا أحالس البيكت (*).)73( )6

كمف مكاعظو عف خركج الركح قكلو( :تخرج نفس المؤمف أطيب مف ريح المسؾ فتنطمؽ

بيا المالئكة الذيف يتكفكنو فتمقاىـ مالئكة مف دكف السماء فيقكؿكف ىذا فالف ابف فالف كاف يعمؿ
كيت ككيت بمحاسف عممو فيقكلكف  :مرحبان بكـ كبو فيقبضكنيا منيـ فيصعد بو مف الباب الذم

ؾ ف يصعد منو عممو فيشرؽ في السماكات كىك كبرىاف الشمس حتى ينتيي بو إلى العرش كأما
ا
الكافر فإذا قبض انطمؽ بركحو فيقكلكف  :مف ىذا؟ فيقكلكف  :فالف ابف فالف كاف يعمؿ كيت

ككيت  ،لمساكئ أعمالو  :فيقكلكف  :ال مرحبنا ال مرحبنا ردكه فيرد إلى أسفؿ األرض إلى الثرل

(.)74

كمف مكاعظو ما كاف يأخذ طابع القصة التي تحمؿ في طياتيا معاف

)

عميقة مؤثرة ،

فعندما حضره المكت قاؿ لبنيو ( :اذكركا صاحب الرغيؼ فإف صاح ب الرغيؼ َكعَكب َكد اهلل سبعيف
سنة ثـ فتف بامرأة فخرج تائبنا كمما خطا خطكة بني مسجدنا فصمى فأدركو الجيد كالمساء إلى اثني
عشر مسكيننا كاف يأتييـ رجؿ كؿ ليمة باثني عشر رغيفنا

غيؼ ،فأعطاه
فيعطي كؿ رجؿ منيـ ر نا

فيمف أعطى ،كبقي مسكيف منيـ  ،فقاؿ لو :
عمي رغيفي؟ قاؿ الرجؿ  :أعطيت رجالن
َك
عالـ تح بس ّال
منكـ رغيفيف قالكا  :ال ،فجعؿ يجادلو في ذلؾ الرغيؼ  ،فمما سمع بذلؾ العابد دفع إليو الرغيؼ ،
كأصبح ميتان  ،قاؿ  :فكزنت السبعكف سنة التي َكعَكب َكد اهلل
الرغيؼ بالخطيئة فرجح الرغيؼ) (.)75

فييا بالخطيئة فرجحت الخطيئة  ،فكزف

كركم أنو( :كجع أبك مكسى كجعنا فغشي عميو ،كرأسو في حجر امرأة مف أىمو  ،فصاحت

امرأة مف أىمو  ،فمـ يستطع أف يرد عمييا شيئان  ،فمما أفاؽ قاؿ  :أنا برئ مما برئ منو رسكؿ اهلل

صمى اهلل عميو كسمـ ،فإف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ برئ مف الصالقة (*) 7كالحالقة (*)8
كالشاقة ) ( ،)76كذكر أنو قاؿ لبعض حفدتو ( :إذا انطمقتـ بجنازتي فأسرعكا بي المشي  ...كال
تجعمف عمى لحدم شيئنا يحكؿ بيني كبيف التراب كال تجعمف عمى قبرم بناء) (.)78

اليوامش
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()1

ب (األشعرم ) نسبة إلى (أشعر ) كىي قبيمة معركفة
ىك عبدا هلل بف قيس بف سميـ بف حضار  ،يكنى ػ
باليمف  ،كلد سنة  21قبؿ اليجرة في مدينة زبيد باليمف  ،أما كفاتو فكانت سنة  42ىػ  622 ،ـ بالككفة .
أنظر :ابف سعد ،محمد بف سعد بف منيع البصرم  ،الطبقات الكبرل  ،دار صادر (بيركت / 4 ،)1957 :
.116 – 105

()2
()3

ابف الخطيب ،محمد محمد عبد المطيؼ ،الفرقاف (القاىرة :)1948 :ص .114

طاش كبرل زادة ،أحمد بف مصطفى  ،مفتاح السعادة كمصباح السيادة  ،تحقيؽ كامؿ كامؿ بكرم كعبد

الكىاب أبك النكر.1326 / 2 :
()4

البخارم ،أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ الجعفي  ،صحيح البخارم  ،تصحيح محمد ذىني ،
(د  /ـ112 / 6 :)1897 :؛ مسمـ  ،أبك الحسف بف الحجاج  ،صحيح مسمـ  ،تحقيؽ محمد فؤاد عبد

الباقي ( ،بيركت  .456 / 1 :)1954 :كأنظر  :الشافعي  ،أبك عبد اهلل محمد بف إدريس  ،األـ (مصر :

.215 / 6 :)1904
()5

ابف القيـ الجكزية  ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر ،زاد المعاد في ىدم خير العباد  ،المطبعة
المصرية .134 / 1 ،كأنظر :ابف سعد ،طبقات.108 / 4 :

()6

البياف كالتبييف ،تحقيؽ عبد السالـ ىاركف( ،القاىرة :د  /ت).368 / 1 :

()7

الذىبي ،شمس الديف محمد بف أحمد ،تذكرة الحفاظ( ،حيدر آباد.381 / 1 :)1914 :

()8

صحيح مسمـ.1944 / 4 :

()9

الذىبي ،شمس الديف محمد بف أحمد ،سير أعالـ النبالء ،تحقيؽ شعيب األرنؤكط.381 / 2 :

( )10ابف القيـ الجكزية ،زاد المعاد.134 / 1 :

( )11طاش كبرل زادة ،مفتاح السعادة.13 / 2 :
( )12ابف حنبؿ ،أحمد بف محمد ،مسند أحمد بف حنبؿ ( ،مصر  :د  /ت)419 / 4 :؛ البييقي  ،أبك بكر أحمد
بف الحسيف ،السنف الكبرل (حيدر آباد.395 / 3 :)1928 :
( )13ابف الجكزم  ،جماؿ الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي

 ،صفة الصفكة ( ،حيدر آباد :)1968 :

.226/1
( )14طاش كبرل زادة ،مفتاح السعادة.63 – 62 / 2 :
( )15ابف حزـ األندلسي  ،أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد
النككم  ،محي الديف أبك زكريا يحيى بف شرؼ

 ،269/2الذىبي ،سير.399 / 2 :

 ،جكامع السيرة ( ،مصر  :د/ت) :ص ،276

 ،تيذيب األسماء كالمغات ( ،مصر  :د  /ت) :ؽ،1

( )16النككم ،تيذيب :ؽ.269 / 2 ،1
( )17الذىبي ،سير.390 / 2 :
( )18ابف حجر العسقالني  ،شياب الديف أبك الفضؿ أحمد بف عمي  ،تيذيب التيذيب ( ،بيركت / 5 )1968 :
.362
( )19الزركشي ،بدر الديف ،اإلجابة إليراد ما استدركتو عائشة عمى الصحابة  ،تحقيؽ سعيد األفغاني ( ،بيركت :
 )1970ىامش ( ،)2ص.40
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( )20ابف األثير  ،عز الديف أبك الحسف عمي بف محمد الجزرم

 ،أسد الغابة في معرفة الصحابة

(طيراف :

120 / 4 :)1869؛ ابف حجر ،تيذيب التيذيب.362 / 5 :
( )21ال ارزم ،أبك محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف إدريس  ،الجرح كالتعديؿ ( ،حيدر آباد 5 :)1953 :
.138 /
( )22ابف األثير ،أسد الغابة ،120 / 4 :ابف حجر ،تيذيب التيذيب.362 / 5 :

( )23الدميرم  ،كماؿ الديف  ،حياة الحيكاف الكبرل ( ،مصر  98 / 1 :)1911 :؛ المقريزم  ،تقي الديف أبك
العباس أحمد ،الخطط المقريزية( ،بغداد :د  /ت).332 / 2 :
( )24الذىبي ،سير.389 / 2 :
( )25الكاقدم ،محمد بف عمر بف كاقد ،المغازم ،تحقيؽ مارسدف جكنس( ،لندف.959 / 3 :)1966 :
 ،أعالـ المكقعيف عف رب العالميف ،

( )26ابف القيـ الجكزية  ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر
(بيركت.12 / 1 :)1973 :
( )27زيداف جرجي ،تاريخ التمدف اإلسالمي (بيركت.78 / 3 :)1967 :

( )28ابف األثير ،أسد الغابة.246 :34 :

( )29الجاحظ  ،أبك عثماف عمرك بف بحر  ،العثمانية  ،تحقيؽ عبد السالـ ىاركف (مصر  :)1955 :ص ،88
الذىبي ،سير ،389 / 2 :لبف حجر ،تيذيب التيذيب.363 / 5 :
( )30صحيح مسمـ ،191/ 3 :البييقي ،السنف الكبرل.155 / 8 :
( )31ابف سعد ،طبقات.113 / 4 :
( )32ككيع ،محمد بف خمؼ بف حياف ،أخبار القضاة (بيركت :د  /ت).102 / 1 :
( )33الثعالبي  ،أبك منصكر عبد الممؾ بف محمد

 ،لطائؼ المعارؼ  ،تحقيؽ إبراىيـ األبيارم كحسف كامؿ

الصيرفي _ د  /ـ :)1960 :ص .67
الصالح  ،تقي الديف عثماف بف عبد الرحمف  ،مقدمة ابف الصالح كمحاسف االصطالح  ،تحقيؽ د .
( )34ابف
ّال
عائشة عبد الرحمف (بغداد :)1974 :ص.431

( )35الشيرازم  ،أبك إسحاؽ الشيرازم الشافعي  ،طبقات الفقياء  ،تحقيؽ إحساف عباس ( ،بيركت :)1981 :
ص44؛ الذىبي ،تذكرة الحفاظ.23 / 1 :
( )36ابف سعد ،طبقات 110 – 109 / 4 :كأنظر :ابف حزـ ،أبك محمد عمي بف أحمد ،ممخص أبطاؿ القياس
كالرأم كاالستحساف كالتقميد كالتعميؿ

 ،تحقيؽ سعيد األفغاني

(بيركت  :)1969 :ص 60؛ ابف القيـ

الجكزية ،أعالـ المكقعيف.60 / 1 :
( )37الذىبي ،تذكرة الحفاظ.22 / 1 :
( )38المناكم  ،عبد الرؤكؼ  ،الككاكب الدرية في تراجـ ا لسادة الصكفية  ،تصحيح كتعميؽ محمكد حسف ربيع ،
(مصر.48 / 1 :)1938 :

( )39الذىبي ،تذكرة الحفاظ.23 / 1 :
( )40ابف سعد ،طبقات.115 / 4 :
(*) 1خالؿ  :ىي ما تبقى في أصكؿ السعؼ مف التمر

 ،أنظر  :الزبيدم  ،محب الديف أبي الفيض محمد

مرتضى ،تاج العركس مف جكاىر القامكس (مصر :د  /ت).307 / 7 :
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(*) 2المضمرة  :اليزيمة كالضعيفة ( .ابف منظكر  ،محمد بف مكرـ بف عمي  ،لساف العرب  ،إعداد كتصنيؼ
يكسؼ خياط (بيركت :د  /ت).)547 / 2 :
( )41ابف الجكزم ،صفة الصفكة.227 / 1 :
( )42ابف عساكر ،أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل  ،تبييف كذب المفترم فيما نسب إلى اإلما ـ الحسف
األشعرم( ،دمشؽ :)1928 :ص.85

( )43ابف الجكزم ،صفة الصفكة.227 / 1 :
( )44دابؽ  :قرية قرب حمب  ،الحمكم  ،شياب الديف أبك عبد اهلل  ،معجـ البمداف ( ،بيركت /20 :)1955 :
.416
( )45نبدك :أم نخرج إلى البادية( ،ابف منظكر ،لساف العرب.)178 / 1 :
( )46ابؽ :أىرب( ،ابف منظكر ،لساف العرب.)7 / 1 :
( )47ابف سعد ،طبقات.111 / 4 :
( )48ابف الجكزم ،صفة الصفكة.227 / 1 :
( )49األصبياني ،أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل ،حمية األكلياء كطبقات األصفياء( ،بيركت.261 / 1 :)1967 :
( )50المصدر نفسو.259 / 1 :

(*) 3الكؿ :المصيبة( ،ابف منظكر ،لساف العرب.)287 / 1 :

( )51األصبياني ،حمية.260 / 1 :
( )52ابف سعد ،طبقات ،114 / 4 :الذىبي ،سير.399 / 2 :
الجر :جمع الجرة مف الخزؼ كالجرار( ،الزبيدم ،تاج العركس.)92 / 3 :
()53
ّال
( )54ابف سعد ،طبقات.110 / 4 :
( )55المصدر نفسو.111 / 4 :
( )56ابف الجكزم ،صفة الصفكة.226 / 1 :
( )57ابف سعد ،طبقات.114 / 4 :

( )58المصدر نفسو ،113 –112 / 4 :ابف األثير ،أسد الغابة.246 / 3 :
( )59القمقشندم ،أبك العباس أحمد بف عمي بف أحمد بف عبد اهلل  ،صبح األعشى في صناعة االنشا ( ،القاىرة :
 ،453 / 1 ،)1963الذىبي ،سير.396 / 2 :
(*) 4أصبياف  :كىي مدينة عظيمة مف أعالـ المدف كأعيانيا

 ،كىي مف نكاحي الجبؿ ( .الحمكم  ،معجـ

اؿبمداف.)206 / 1 :
( )60البالذرم ،أحمد بف جابر ،فتكح البمداف ،مراجعة رضكاف محمد رضكاف( ،مصر :)1959 :ص.309
( )61ابف سعد ،طبقات.111 / 4 :
( )62الشيرستاني  ،أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ

 ،الممؿ كالنحؿ  ،تحقيؽ محمد سعيد كيالني ( ،بيركت :

.94 / 1 :)1980

( )63ابف حزـ  ،جكامع السيرة  :ص ،27كأنظر  :ابف القيـ الجكزية  ،زاد المعاد  ،32/1 :حيث كرد أف أنس بف
مالؾ كاف يأذف عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ أيضان.

( )64ابف الجكزم ،جماؿ الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي  ،الكفا بأحكاؿ المصطفى  ،تحقيؽ مصطفى عبد
الكاحد (مصر.311 / 1 :)1971 :
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(*)َ 5كح َكج َكـ :مف الحجامة كىي طريقة قديمة تستخدـ في عالج بعض اآلالـ حيث يشرط مكضع األلـ كيمتص
منو الدـ( ،ابف منظكر ،لساف العرب.)577 / 1 :
()65

 ،الكناية كالتعريض  ،تصحيح محمد بدر الديف الحمبي ،

الثعالبي  ،أبك منصكر عبد الممؾ بف محمد

(مصر :)1908 :ص45؛ ابف خمكاف  ،أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد  ،كفيات األعياف كأنباء
أبناء الزماف ،تحقيؽ إحساف عباس.11 / 3 ،

( )66الذىبي ،سير.397 / 2 :

( )67بحشؿ ،أسمـ بف سيؿ الرزاز الكاسطي ،تاريخ كاسط ،تحقيؽ ككركيس عكاد( ،بغداد ،)1967 :ص.168
( )68السجستاني ،أبك بكر عبد اهلل بف أبي داؤد ،المصاحؼ ،تصحيح أثر جفرم( ،مصر ،)1936 :ص.14
( )69األصبياني ،حمية.262 / 1 :
( )70المصدر نفسو.264 / 1 :
( )71المصدر نفسو.261 / 1 :
( )72المصدر نفسو.263 / 1 :
(*) 6أحالس البيكت :الذيف يمزمكىا فال يبرحكىا اعت ازالن منيـ لمفتف (ابف منظكر ،لساف العرب.)695/1 :

( )73ابف الجكزم ،صفة الصفكة.226 / 1 :

( )74ابف القيـ الجكزية  ،شمس الدمف أبك عبد اهلل  ،الركح  ،تحقيؽ عبد الفتاح محمكد عمر ( ،عماف :)1985 :
ص.254
( )75ابف زنجكيو  ،حميد بف مخمد بف عبد اهلل

 ،األمكاؿ  ،تحقيؽ شاكر ديب فياض ( ،الرياض :)1986 :

.768/2
(*) 7الصالقة :كىي المرأة التي ترفع صكتيا كتصرخ عند المصيبة( ،ابف منظكر ،لساف العرب.)466/2 :
(*) 8الحالقة :كىي المرأة التي تحمؽ شعرىا عند المصيبة( ،ابف منظكر ،لساف العرب.)699 / 1 :
( )76صحيح مسمـ.100 / 1 :
( )77ابف سعد ،طبقات.116 / 4 :

( )78البييقي ،السنف الكبرل.395 / 3 :
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المصادر
)1

ابف األثير ،عز الديف أبك الحسف عمي بف محمد الجزرم ( ،ت  630ىػ 1232 /ـ) .أسد
الغابة في معرفة الصحابة ،المطبعة اإلسالمية( ،طيراف) 1869 -1868 :

 430( ،ىػ  .)1038 /حمية األكلياء كطبقات

)2

األصبياني  ،أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل

)3

البخارم  ،أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ الجع

األصفياء ،دار الكتاب العربي،المجمد األكؿ ،ط( ،2بيركت.)1967 :
صحيح البخارم ،تصحيح محمد ذىني( ،د  /ـ.)1897 :

في (ت 256ىػ  869 /ـ).

(ت  292ىػ  904 /ـ) .تاريخ كاسط  ،تحقيؽ

)4

بحشؿ  ،أسمـ بف سيؿ الرزاز الكاسطي

)5

البالذرم  ،أحمد بف يحيى (ت 279ىػ  892/ـ) .فتكح البمداف  ،مراجعة كتعميؽ رضكاف

ككركيس عكاد ،مطبعة المعارؼ (بغداد.)1967 :
محمد رضكاف ،مطبعة السعادة (مصر.)1959 :

(ت 458ىػ  1065 /ـ) .السنف الكبرل ،

)6

البييقي  ،أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي

)7

الثعالبي  ،أبك منصكر عبد الممؾ بف محمد

)8

لطائؼ المعارؼ ،تحقيؽ إبراىيـ األبيارم كحسف كامؿ الصيرفي  ،دار إحياء الكتب العربية

)9

الجاحظ ،أبك عثماف عمرك بف بحر ( ،ت  255ىػ  868 /ـ) .البياف كالتبييف  ،تحقيؽ عبد

دائرة المعارؼ العثمانية ،ط( ،1حيدر آباد.)1928 :

(ت 429ىػ 1037 /ـ) .الكناية كالتعريض ،

تصحيح محمد بدر الديف النعساني الحمبي ،مطبعة السعادة ،ط( ،1مصر.)1908 :

(القاىرة.)1960 :

السالـ ىاركف ،مطبعة السعادة ،ط( 3القاىرة :د  /ت).

 )10العثمانية  ،تحقيؽ عبد السالـ ىاركف
.)1955

 ،دار الكتاب العربي  ،الكتاب الثالث (مصر :

 )11ابف الجكزم ،جماؿ الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي (ت  597ىػ  1200/ـ) .صفة

الصفكة ،بمراقبة د .محمد عبد المعيف خاف  ،مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية ( ،حيدر آبا د:

.)1968

 )12الكفا بأحكاؿ المصطفى  ،تحقيؽ مصطفى عبد الكاحد  ،مطبعة السعادة  ،ط( ،1مصر :
.)1966

 )13ابف حجر العسقالني  ،شياب الديف أبك الفضؿ أحمد بف عمي
تيذيب التيذيب ،دار صادر( ،بيركت.)1968 :

 )14ابف حزـ األندلسي  ،أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد

(ت 852ىػ 1448/ـ).

(ت 456ىػ 1063 /ـ) .جكامع

السيرة ،تحقيؽ د .إحساف عباس ك د .ناصر الديف األسد ،دار المعارؼ (مصر :د/ت).

 )15ممخص أبطاؿ القياس كالرأم كاالستحساف كالتقميد كالتعميؿ
الفكر ،ط( 2بيركت.) 1969 :
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)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22

)23
)24
)25
)26
)27
)28
)29

)30
)31

الحمكم  ،شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل (ت 626ىػ  1228 /ـ) .معجـ
البمداف ،دار صادر ،دار بيركت( ،بيركت.)1957 – 1955 :
ابف حنبؿ  ،أحمد بف محمد (ت  241ىػ  855 /ـ) .مسند أحمد بف حنبؿ  ،مكتبة البابي
الحمبي ،ج( 4مصر :د  /ت ).
ابف خمكاف  ،أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد (ت  681ىػ  1282 /ـ) .كفيات
األعياف كأنباء أبفاء الزماف ،تحقيؽ د .إحساف عباس( ،بيركت.)1970 :
الدميرم  ،كماؿ الديف (ت  808ىػ  1405 /ـ) .حياة الحيكاف الكبرل  ،مطبعة السعادة
(مصر.)1911 :
الذىبي ،شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف (ت  748ىػ  1347 /ـ) .تذكرة الحفاظ ،
مطبعة مجمس دائرة المعارؼ النظامية( ،مصر.)1914 :
سير أعالـ النبالء ،تحقيؽ شعيب األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة( ،بيركت.)1981 :
الرازم ،أبك محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف إدريس (ت 327ىػ  938/ـ) .الجرح
كالتعديؿ  ،مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية  ،المجمد الثاني  ،ط( 1حيدر آباد :
.)1953
ق  1790/ـ) .تاج
الزبيدم ،محب الديف أبك ا لفيض محمد مرتضى الحسيني (ت  1205ػ
العركس مف جكاىر القامكس ،دار صادر( ،بيركت.)1966 :
الزركشي  ،بدر الديف  .اإلجابة إليراد ما استدركتو عائشة عمى الصحابة  ،تحقيؽ سعيد
األفغاني ،مطابع دار القمـ ،ط( ،2بيركت.)1970 :
ابف زنجكيو ،حميد بف مخمد بف عبد اهلل ( .ت  251ىػ  865 /ـ) .األـ كاؿ ،تحقيؽ شاكر
ديب فياض( ،الرياض.)1986 :
السجستاني  ،أبك بكر عبد اهلل بف أبي داؤد سميماف بف األشعث (ت  316ىػ 928 /ـ).
المصاحؼ ،تصحيح د .آثر جفرم ،المطبعة الرحمانية ،ط( 1مصر.)1936 :
ابف سعد ،محمد بف سعد بف منيع البصرم (ت  230ىػ  844 /ـ) .الطبقات الكبرل  ،دار
صادر( ،بيركت.)1958 – 1957 :
( 204ىػ  819 /ـ) .األـ ،المطبعة الكبرل
الشافعي  ،أبك عبد اهلل محمد بف إدريس
األميرية ،ط( ،1بكالؽ.)1904 :
الشيرستاني ،أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبي بكر أحمد (ت  584ىػ 1188 /ـ).
الممؿ كالنحؿ  ،تحقيؽ محمد سعيد كيالني  ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر  ،ج( ،1بيركت :
.)1980
الشيرازم ،أبك إسحاؽ الشيرازم الشافعي (ت  476ىػ  1083 /ـ) .طبقات الفقياء  ،تحقيؽ
د .إحساف عباس ،ط( 2بيركت.)1981 :
الصالح  ،تقي الديف عثماف بف عبد الرحمف (ت  643ىػ  1245 /ـ) .مقدمة ابف
ابف
ّال
الصالح كمحاسف االصطالح  ،تحقيؽ د  .عائشة عبد الرحمف  ،مطبعة دار الكتب (د  /ـ:
.)1974
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 )32طاش كبرل زادة ،أحمد بف مصطفى .مفتاح السعادة كمصباح السيادة في مكضكع العمكـ ،
تحقيؽ كامؿ كامؿ بكرم كعبد الكىاب أبك النكر ،مطبعة االستقالؿ( ،القاىرة.)1968 :
 )33ابف عساكر  ،أبك القاسـ ع لي بف الحسيف بف ىبة اهلل (ت  571ىػ  1175 /ـ) .تبييف
كذب المفترم فيما نسب إلى اإلماـ الحسف األشعرم،مطبعة التكفيؽ (دمشؽ.)1928 :
 )34القمقشندم ،أبك العباس أحمد بف عمي بف أحمد بف عبد اهلل (ت 821ىػ  1418/ـ) .صبح
األعشى في صناعة االنشا ،مطابع ككستاتسكماس كشركاه( ،اؿقاىرة.)1963 :
ق 1350/ـ).
 )35ابف القيـ الجكزية  ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر (ت  751ػ
أعالـ المكقعيف عف رب العالميف  ،تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد  ،مطبعة السعادة ،
ج ،1ط( ،1مصر.)1955 :
 )36الركح ،تحقيؽ عبد الفتاح محمكد عمر ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع( ،عماف.)1985 :
 )37زاد المعاد في ىدم خير العباد ،المطبعة المصرية ،ج( 1مصر.)1959 :
 )38مسمـ ،أبك الحسف بف الحجاج القشيرم النيسابكرم (ت  261ىػ  874 /ـ) .صحيح مسمـ ،
تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،ج ،1ط( ،1بيركت.)1954 :
 )39المقريزم  ،تقي الديف أبك العباس أحمد بف عمي (ت  845ىػ  1441 /ـ) .الخطط
المقريزية ،مكتبة المثنى ،ج( 2بغداد :د  /ت).
 )40المناكم  ،عبد الرؤكؼ (ت 1022ىػ  1613 /ـ) .الككاكب الدرية في تراجـ السادة
كعمؽ عميو محمكد حسف ربيع ،مطبعة دكرسة ،ج( 1مصر.)1938 :
الصكفية ،صححو ّال
 )41ابف منظكر  ،محمد بف مكرـ بف عمي (ت 711ىػ  1311 /ـ) .لساف العرب  ،إعداد
كتصنيؼ يكسؼ خياط ،دار لساف العرب ،ج( 2 ،1بيركت :د /ت).
 )42النككم  ،محي الديف أبك زكريا يحيى بف شرؼ الشافعي

(676ىػ 1277 /ـ ) .تيذيب

األسماء كالمغات ،إدارة الطباعة المنيرية ،ؽ ،1ج( 2مصر :د  /ت).
 )43الكاقدم  ،محمد بف عمر بف كاقد (ت 207ىػ  822 /ـ) .المغازم  ،تحقيؽ د  .مارسدف
جكنس ،مطبعة جامعة اكسفكرد ،ج( 3لندف.)1966 :

 )44ككيع  ،محمد بف خمؼ بف حياف

(ت  306ىػ  918 /ـ) .أخبار القضاة  ،تحقيؽ عبد

العزيز مصطفى المراغي ،عالـ الكتب ،ج( ،1بيركت :د/ت).

المراجع
)1

ابف الخطيب  ،محمد محمد عبد المطيؼ ا لفرقاف  ،مطبعة دار الكتب المصرية  ،ط1

(القاىرة.)1948 :
 )2زيداف ،جرجي تاريخ التمدف اإلسالمي ،ج( 3بيركت.)1967 :
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