161 - 152رسالة يف آداب املعلم لإلمام املخدوم الشیخ دمحم حیاة السندي

)ء۱۰۲6 یونیو-(ینایر

دی اسکالر

رسالة يف آداب املعلم
لإلمام املخدوم الشیخ دمحم حیاة السندي

RISALA FI'ĀDĀB AL-MU'ALLIM BY MUHAMMAD HAYYAT
AL-SINDHI

أبوعبدهللا دمحم طاهر عبدالقيوم السندي
DOI: 10.29370/siarj/issue2ar11
Link: https://doi.org/10.29370/siarj/issue2ar11

ABSTRACT:
In the life of all human being, education is an undeniable necessity. Our
need was communicated to us by our Lord when He said: "Read in the
name of your Lord who created (you)”) Surah al-Alaq( In the light of this
need, necessity and responsibility, we can realize the importance and
significance of the role of teachers who enable us fulfill this important
commandment and build nations and civilizations. Teachers are the
means that illuminate us in this world and the next. In order to clearly
articulate the structure and constructs of the Islamic educational system
and utilize it in the spread of the noble message of Islam, a number of
Islamic scholars and scientists delved deep in to the study of teaching and
learning. This includes the likes of Raghib al-Isfahani, Al-Ghazali and
others learned scholars. The role of a teacher is far higher than just
planning lessons and executing lectures and lesson plans. In Islam, the
status of teachers is comparable to that of one's own parents. But what is
it that gives teacher this status? What are the qualities of the teacher that
gives them such a distinguished status? The current article is an effort to
elaborate this. While discussing this, we have focused on the efforts of
Sheikh Muhammad Hayat Sindhi who dedicated his life to teaching the
noble guidance Islam on the scholarly fertile land of Sindh.
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احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  ،سيدان ونبينا دمحم وعلى آله
وصحبه أمجعني .
وبعد  :فإن أول حكم نزل لإلنسانية يف هذا الكون ،هي كلمة (اقرأ) ،فإن أول ما أنزل به جربيل عليه
السالم من كالم رب األرابب على أفضل البشر ،سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص هو قوله تعاىل{ :اقرأ ابسم ربك الذي
خلق* خلق اإلنسان من علق* اقرأ وربك األكرم* الذي علم ابلقلم* علم اإلنسان ما مل يعلم}.1
وإ ن مما ال شك فيه أن التعليم مهم جدا يف حياة اإلنسان ،ألن العلم نور واجلهل ظالم ،قال هللا تعاىل:

{قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون}.2

وأتيت أمهية العلم يف أحاديث كثرية عن املصطفى عليه الصالة والسالم ،منها قول الرسول صلى هللا عليه

وسلم( :طلب العلم فريضة على كل مسلم).3

ونرى علماء األمة احملمدية  -قدميا وحديثا  -عنوا ببيان فضيلة العلم وآداب العامل واملتعلم عناية منقطعة
النظري ،ومل يرتكوا شيئا إال بينوه حق التبيني ،وأوضحوه حق التوضيح.
ومما يتعلق ابلعامل واملتعلم خصوصا :الصدق واإلخالص ،واحرتام علماء احلق مجيعا ،وهي النقطة اليت -
ولألسف الشديد – امنحت من جيلنا هذه األايم إال من رحم هللا ،فمنهم من يتهم العلماء ألشياء
ليست فيهم وإمنا هي اهتامات صنعتها شياطينهم من عقوهلم الزائفة ،ومنهم من يدعي أنه حمقق الزمان،
وجمتهد العصر واألوان ،ويدعي أبنه أعلم وأفضل حتقيقا من العامل الفالين والفالين ،وحدث وال حرج.
وقد شاء هللا تبارك وتعاىل بقدرته أن مررت ذات يوم على املكتبة القامسية مبدينة كندايرو ،وذلك لتصوير
بعض خمطوطات مسند احلجاز ورئيس علماء املدينة املنورة اإلمام دمحم عابد بن أمحد علي السندي،
حيث كنت أحتاجها يف حتقيق مقاليت يف الدكتوراه جبامعة السند ،وهي حتقيق جزء من كتابه :طوالع
األنوار شرح الدر املختار.
فلما صورت املخطوطات والرسائل فوجئت بوجود هذه الرسالة الصغرية يف حجمها والفريدة يف
مضموهنا وموضوعها ضمن تلك اجملموعة القيمة الثمينة ،واليت أان بصدد حتقيقها واستخراجها إىل نور
النشر والطباعة وعامل املكتبات القرآنية واإلسالمية ،وهي يف لوحة ونصف تقريبا ،إلمام التوحيد العامل
اهلمام الشيخ دمحم حياة السندي ،بعنوان ( :رسالة يف آداب املعلم) .فوجدهتا فرصة منحين هللا إايها
فانتهزهتا دون تردد ،وقد حققتها من تلك النسخة الوحيدة ،فاللهم ربنا لك احلمد ولك الشكر.

ترمجة موجزة للمؤلف

4

امسه ونسبه:
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هو العامل الشهري واحملدث الكبري العالمة الشيخ دمحم حياة بن إبراهيم (املعروف بــ :مال فالريو) بن عبد
الرمحن العادلبوري السندي املدين.

والدته ونشأته:
ولد يف حدود سنة (0101هـ) يف بيت العلم والعلماء ،يف قرية قريبة من عادل بور ،من حمافظةوہگیکٹ
5

من منطقة سكر إبقليم السند  .وينتسب – رمحه هللا – إىل قبيلة (اچچڑ).

نشأ يف قريته وترىب يف حجر والده ،حيث إنه كان من العلماء األفاضل يف املنطقة ،ودرس القرآن الكرمي
ومبادئ اللغة العربية على علماء املنطقة ،مث رحل لدراسة املزيد من العلوم الدينية حىت حل رحله يف
مدينة (تته) ،حيث كانت عاصمة البالد آنذاك ،فأخذ عن علمائها مث رحل إىل احلجاز ،فحج وتوطن
املدينة املنورة ،حيث ظل فيها منعزال عن الناس ،متوجها إىل الدرس والتدريس والوعظ واإلرشاد حىت
انتقل إىل املأل األعلى.

شیوخه:

درس يف احلجاز على مشايخ أجالء من أبرزهم:
 .0احملدث الشهري اإلمام أبو احلسن (الكبري) دمحم بن عبد اهلادي السندي (ت0011:هـ) .الزمه إىل
آخر حياته.
 .2احملدث أبو طاهر دمحم بن إبراهيم الكردي املدين (ت0011:هـ).
 .1حمدث احلجاز الشيخ العالمة عبد هللا بن سامل البصري املكي (ت0011:هـ).
 .1الشيخ الفقيه حسن بن علي العجيمي املكي (ت0001:هـ) وغريهم كثري.

تالمذته:

جلس يف املسجد النبوي الشريف على مسند شيخه العالمة أبو احلسن الكبري بعد وفاته ،فدرس حنوا
من أربع وعشرين سنة إىل آخر حياته ،فتخرج عليه تالمذة ال حيصون من العرب والعجم ،من أهل
احلرمني والسند واهلند والشام ومصر واليمن واجلزائر والروم ،وغريها ،فمن أبرزهم:
 .0الشيخ أبو احلسن غالم حسني بن دمحم صادق السندي (الصغري) ت0001:هـ .جلس للتدريس
مكان شيخه دمحم حياة بعد وفاته.
 .2الشيخ سليمان بن حييي بن عمر مقبول األهدل.
 .1الشيخ عبد الكرمي بن أمحد بن علوان الشراابيت (0010-0011هـ).
 .1مؤرخ اهلند الشيخ غالم علي آزاد بلكرامي (ت0211:هـ).
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 .1الشيخ دمحم بن عبد الوهاب النجدي (ت0211:هـ) .وغريهم كثري.

مؤلفاته:

اهتم الشيخ رمحه هللا  -مع انشغاله ابلتدريس  -جبانب التصنيف والتأليف ،فمن مؤلفاته:
 :0اإليقاف على سبب االختالف .مطبوع.
 .2حتفة احملبني شرح األربعني للنووي .مطبوع.
 .1حتفة األانم حبديث النيب عليه السالم .مطبوع.
 .1الدرة يف إظهار غش نقد الصرة .مطبوع.
 .1رسالة يف آداب التعلم والتعليم (وهي هذه الرسالة).
 .1اجلنة يف عقيدة أهل السنة .مطبوع.
 .1الرد على بدعة التعزية.
 .0شرح الرتغيب والرتهيب للمنذري.
 .1خمتصر كتاب الزواجر البن حجر اهليتمي املكي.
 .01مقدمة يف العقائد .وغريها كثري.

وفاته:

تويف يوم األربعاء يف املدينة املنورة ،السادس والعشرين من صفر ،سنة 0011هـ0111 -م ودفن
ابلبقيع.

نسخ الرسالة ووصف املخوو::

حصلت على مصورة النسخة الوحيدة من املكتبة القامسية مبدينة كندايرو من بالد السند ،ضمن جمموعة
أربع رسائل علمية ،وهي كاآليت:
 .0مسلك اإلنصاف ألهل اإلنصاف.
 .2تذكري الغيب يف منع الزكاة للغين ،كالمها للشيخ ميان مسعود البكري.
 .1رسالة يف آداب املعلم ،أتليف الشيخ دمحم حياة السندي (وهي هذه).
 .1رسالة يف حرمة املصيد ابلبندقة الرصاصية ،أتليف الشيخ دمحم عابد السندي.
تتكون الرسالة من صفحة ونصف تقريبا للمخطوط 21 ،سطراً يف الصفحة األوىل و  1أسطر يف
الصفحة الثانية ،خبط الرقعة ،واضحة اخلط ،وهي عبارة عن مصورة فيها الرسائل األربع اليت ذكرانها ،مل
يذكر فيها اسم الناسخ وال اتريخ نسخه ،إال أين الحظت أن اخلط املوجود يف الرسالة األوىل منها -
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وهي [ :مسلك اإلنصاف ألهل اإلنصاف]  -هو نفس خط رسالتنا هذه ،ومما يالحظ يف آخر الرسالة
املذكورة أنه يوجد يف آخرها مالحظة كتب يف آخرها [خمدوم دمحم عارف] .ومبا أن خط رسالتنا أيضا هو
نفس خط تلك الرسالة ،نستطيع أن نقول أن الناسخ واحد وهو :املخدوم دمحم عارف.

توثیق نسبة الرسالة إىل املؤلف:

لدي يف ذلك أدلة متعددة:

أوال :ذكرها والدي الدكتور العالمة الشيخ عبد القيوم بن عبد الغفور السندي (أستاذ القراءات
وعلومها املشارك بكلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة أم القرى مبكة املكرمة) حفظه هللا وابرك فيه ضمن

مؤلفات الشيخ دمحم حياة السندي ،يف حتقيق كتابه[ :اجلنة يف عقیدة أهل السنة] إال أنه ذكر أن
اسم الرسالة هو[ :رسالة يف آداب التعلم والتعلیم] ،فاالمسان مشاهبان ،ونستطيع أن نؤكد أهنا
نفس الرسالة.

اثنیا :ذكر اسم املؤلف رمحه هللا نفسه يف آخر املخطوط ،حيث نسخ امسه هكذا :خمدوم دمحم حياة
السندي مث املدين أحياه هللا تعاىل حياة طيبة ،فيتبني من هذا أن الرسالة كتبت يف حياة املؤلف رمحه هللا.

اثلثا :ذكرها الشيخ املفيت عبد الوهاب جاجر – حفظه هللا – رئيس املدرسة الشرعية ،سكر ،السند،
بعنوان[ :رسالة يف آداب املعلم] ،من ضمن مؤلفات الشيخ دمحم حياة يف كتابه :منار احلسنات يف حياة

الشيخ دمحم حياة.6
رابعا :ذكرها الدكتور رفيق أمحد منكريو أيضا بنفس العنوان [رسالة يف آداب املعلم] ضمن مؤلفات

الشيخ دمحم حياة السندي ،يف رسالته الدكتوراة جبامعة السند جامشورو ،بعنوان :شيخ دمحم حياة

سندي.7

عملي يف التحقیق:

 -0قمت بتبييض النص على الطريقة العلمية احلديثة.
 -2وضعت الكلمات القرآنية بني أقواس مزهرة هكذا . } { :
 -1أشرت يف اهلوامش إىل مواضع اآلايت وأرقامها يف السور.
-1خرجت األحاديث من مصادرها من أمهات الكتب.
 -1كتبت مقدمة موجزة للرسالة مشتملة على :ترمجة خمتصرة للمؤلف  ،ومنهجه يف
الرسالة  ،ووصف املخطوط  ،وعملي يف التحقيق.
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 -1قمت بعمل فهرسة املصادر واملراجع.

النص احملقق

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده :
فينبغي لإلنسان أن يكون للعلم وتعليمه إايه هلل تعاىل يريد فيها وجه هللا تعاىل ،والعمل مبقتضاه ،ويسعى
يف تعليمه ما جهله ما يقرب إليه وما يبعد عنه .
ولإلخالص عالمات ،منها:

 .1أن ال حيسد من فوقه ،ومن هو مثله.8
.2
.3
.4
.5
.6
.7

وال حيقر من دونه.
وال يفرح بكثرة تالمذته وأهل درسه وأتباعه من حيث منتسبون إليه.
وال يغتم بكثرة تالمذة غريه وال جباهه.
وال ينكر فضله.
وال يكره مساع من كالمه.
وال يكره لذهاب تالمذته إىل غريه لطلب العلم.
9

 .8بل يفرح بذلك و [حيرض] على طلب العلم من صغري وكبري.
 .9وال مينع منهم من فعل ذلك ،وال مينع عنه التعليم؛ ألن العلم أمانة هللا تعاىل عند العلماء ،و
10

طلبته أهلها ،وقال هللا تعاىل{:إن هللا أيمركم أن تؤدوا األماانت إىل أهلها)  .وقال هللا

تعاىل{:وإذ أخذ هللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب  }....اآلية.11

العربة لعموم اللفظ ال خلصوص السبب ،فمن طلب أمانته من غريه ال يستحق األجر ،12بل وال
مينع أمانته إذا طلبها ،فمن هجر أهله أو منعه أمانته فقد ابء إبمث عظيم.
 .11وال يغضب ،وال يهجر ،وال مينع العلم إذا آذاه تلميذه ولو أشد اإليذاء ،بل ينبغي له أن
يتفكر يف قوله تعاىل { :ليس لك من األمر شيء  } ...اآلية .13وقوله تعاىل { :قل إن

األمر كله هلل}.14

 .11ويتذكر أنه ملسو هيلع هللا ىلص مل يضرب أحدا من نسائه وجواريه وخادميه ،15أو مل يقل خلادمه أنس رضي
هللا تعاىل عنه ( :أف) ،16ومل يكن كل أمره كما جيب ،وأنه مل ينتقم لنفسه قط،بل يعامل
أشد املوذين أبعلى [املعاملة] ،17وهكذا كان السلف الصاحل ،وهم الذين يقتدى هبم.
157

دی اسکالر

(ینایر -یونیو۱۰۲6ء)

رسالة يف آداب املعلم لإلمام املخدوم الشیخ دمحم حیاة السندي161 - 152

 .12وقَ َّل من ترى من أهل العلم يف هذا الزمان موصوفا هبذه األوصاف ،بل زيد منهم احلقد،
واحلسد ،والعداوة ،واهلجر عليهم ،والغرية على التالمذة كغرية الضرائر بعضهم على بعض.
 .13وينبغي للعامل إذا ساق هللا تعاىل إليه الطلبة املنة له تعاىل ،وإذا ساق إليه من يكون سببا
خلالص ذمته من األمانة والتقرب إليه لزايدة [ ]1يف العلم[ ،وشكر]

18

الطلبة إذا كانوا

أسباب ثوابه يف مآبه ،و(من مل يشكر الناس مل يشكر هللا تعاىل) .19وقد أمره صلى هللا

.14
.15
.16
.17

عليه وسلم ابالستيصاء هبم خريا.20

ويعاملهم معاملة األخ الصادق.
وال يتفوق عليهم.
وال يرى هلم منة عليهم ،بل املنة هلل تعاىل عليه.
وال يريد منهم املنافع الدنيوية ،لئال يصري متبدال ألدىن ابألعلى.
وهللا تعاىل املوفق واملعني.

خمدوم دمحم حیاة السندي مث املدين أحیاه هللا تعاىل حیاة طیبة.

اخلالصة:

ثبت مما تقدم أن على املعلم أن يكون حامال لصفات األنبياء عليهم السالم؛ ألنه حيمل رسالتهم ،وهو
يف مصافهم ،وهم ورثة األنبياء .وأيضا ثبت أن علماء السند قد تركوا لنا وراثة ال مثيل هلا يف التاريخ،
حىت أن املسلمون يف شىت بقاع األرض يهتمون بكتبهم ويكتبون حبوث ورسائل جامعية ودكتوراه على
علماء السند ،فما ابلنا حنن السنود ال هنتم هبا حق االهتمام .حىت ال تضيع خزانتنا الثمينة لعلمائنا
الذين هم فخر لنا يف احلقيقة ،ال بد للجيل احلاضر أن يهتم بوراثة علماءه وخزانتهم الدفينة يف
املخطوطات إىل اليوم ويظهرها إىل عامل النشر والطباعة.
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فهرس املصادر واملراجع
.1

القرآن الكرمي.

.2

صحيح مسلم :مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،حتقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

.3

سنن أيب داود :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاين ،حتقيق :دمحم حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،صيدا –
بريوت.

.4

سنن الرتمذي :دمحم بن عيسى بن سورة الرتمذي ،أبو عيسى ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بريوت 1998م.

.5

مسند اإلمام أمحد بن حنبل :أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون،
إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي :مؤسسة الرسالة ،ط 1421 ،1هـ.

.6

سنن الدارمي :أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي ،حتقيق :حسني سليم أسد الداراين ،دار املغين للنشر والتوزيع ،السعودية ،ط
2111 ،1م.

.7

شعب اإلميان :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي ،حتقيق :د عبد العلي عبد احلميد حامد :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،
الرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ،بومباي ،اهلند.

.8

املصنف :أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن انفع الصنعاين ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي – بريوت ،ط،2
1413هـ.

.9

اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان :دمحم بن حبان بن أمحد بن حبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،1
1988م.

.11

األدب املفرد :دمحم بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،حتقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار البشائر اإلسالمية – بريوت ،ط–3
1989م.

.11

السنن الكربى :أمحد بن احلسني بن علي البيهقي ،حتقيق :دمحم عبد القادر عطا :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط-،3
2113م.

.12

الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر :أبو بكر بن أيب شيبة ،حتقيق :كمال يوسف احلوت ،مكتبة الرشد – الرايض ،ط،1
1419هـ.

.13

مسند أيب يعلى :أبو يعلى أمحد بن علي املوصلي ،حتقيق :حسني سليم أسد ،دار املأمون للرتاث – دمشق ،ط1984 –1م.

.14

املعجم األوسط :سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ،حتقيق :طارق بن عوض هللا بن دمحم  ,عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين ،دار
احلرمني – القاهرة.

.15

املعجم الصغري :سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ،حتقيق :دمحم شكور حممود احلاج أمرير ،املكتب اإلسالمي ،دار عمار  -بريوت،
عمان ،ط1985 –1م.

.16

شرح السنة :أبو دمحم احلسني بن مسعود بن دمحم البغوي ،حتقيق :شعيب األرنؤوط-دمحم زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي  -دمشق،
بريوت ط1983 -2م.

.17

حلية األولياء وطبقات األصفياء :أبو نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاين ،السعادة  -جبوار حمافظة مصر1974 ،م مث صورهتا عدة دور
دار الكتاب العريب – بريوت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت ،دار الكتب العلمية -بريوت.

.18

مكارم األخالق للطرباين (مطبوع مع مكارم األخالق البن أيب الدنيا) :سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري الطرباين ،أمحد مشس

.19

الدين الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط1989 - 1م.
مسند أيب داود الطيالسي :أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي ،الناشر :دار هجر – مصر :ط1999 - 1م.

.21
.21

املعجم الكبري :سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ،حتقيق :محدي بن عبد اجمليد السلفي ،مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،ط.2
مسند اإلمام أيب حنيفة رواية أيب نعيم :أبو نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاين ،حتقيق :نظر دمحم الفاراييب ،مكتبة الكوثر – الرايض،
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ط1415 ،1هـ.
.22

مسند البزار :أبو بكر أمحد بن عمرو املعروف ابلبزار ،حتقيق :حمفوظ الرمحن زين هللا ،عادل بن سعد ،صربي عبد اخلالق الشافعي،
مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة املنورة ،ط1988 ،1م2119،م.

.23

جامع بيان العلم وفضله :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب ،حتقيق :أيب األشبال الزهريي ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،ط- 1
1994م.

احلواشي والتعلیقات:
:1
2
 :الزمر.9 :
3
 :أخرجه اإلمام ابن ماجه يف سننه ،ابب فضل العلماء واحلث على طلب العلم ،81/1 :كما أخرجه :البيهقي يف شعب اإلميان ،ابب طلب
سورة العلق :اآلايت .5-1

العلم ،195/3 :والبزار يف مسند أنس بن مالك ،45/14 :والطرباين يف املعجم الكبري ،195/11 ،واألوسط ،57/3 :والصغري،36/1 :

وأبو نعيم يف مسند اإلمام أيب حنيفة ،ولفظه  :حدثنا أبو احلسن دمحم بن دمحم بن أمحد املؤذن احلبلي ،ثنا إبراهيم بن دمحم بن عمرويه ،ثنا أمحد بن
أيب الصلت بن املغلس ،ثنا بشر بن الوليد ،ثنا يعقوب بن إبراهيم ،عن أيب حنيفة ،مسعت أنس بن مالك ،يقول :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يقول :طلب العلم فريضة على كل مسلم .يف ابب ذكر من رأى من الصحابة وروى عنهم ، 24/1 :وابن عبد الرب يف جامع بيان بيان
العلم وفضله :ابب قوله ملسو هيلع هللا ىلص :طلب العلم فريضة على كل مسلم ، 25/1 :والبغوي يف شرح السنة ،ابب التفقه يف الدين ،291/1 :و أبو نعيم
يف حلية األولياء.323/8 :

:4

مصادر ترمجته :الزركلي ،خري الدين بن حممود ،األعالم ،111/6 ،دار العلم للماليني ،ط2112 ،15ـ و :الكتاين ،دمحم عبد احلي ،فهرس

الفهارس ،356/1 ،حتقيق :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي بريوت ،ط1982 ،2م ،و :الكتاين ،دمحم بن أبو الفيض جعفر بن إدريس،
الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة ،181/1 ،حتقيق :دمحم املنتصر بن دمحم الزمزمي ،دار البشائر اإلسالمية ،ط2111 ،6م ،و:
البغدادي ،إمساعيل بن دمحم ،هدية العارفني ،327/2 ،وكالة املعارف استانبول1951 ،م ،و :احلسيين ،دمحم خليل بن علي دمحم ،سلك الدرر يف

أعيان القرن الثاين عشر ،34/4 ،دار البشائر اإلسالمية ،ط 1988 ،1م ،و  :بلكرامي ،غالم علي ،آزاد ،سبحة املرجان يف آاثر هندوستان،
ص  ، 55طبع ابهلند ابهتمام املرزا دمحم الشريازي سنة  1313هـ ،و :احلسين :عبد العلي بن فخر الدين ،نزهة اخلواطر مبن يف اتريخ اهلند من
األعالم ،815/6 ،دار ابن حزم بريوت ،ط 1999 ،1م ،و :القامسي ،غالم مصطفى ،عالمة :مقاالت قامسي ،ص  ،473طبعه :نظري أمحد
قامسي ،ط ، 1997 ،1و :السندي :عبد القيوم بن عبد الغفور ،دكتور ،حتقيق كتاب :اجلنة يف عقيدة أهل السنة للشيخ دمحم حياة السندي ص:
 ،11ط  ،1مكتبة األسدي مكة املكرمة  2114م ،و :السندي ،عبد القيوم بن عبد الغفور ،دكتور ،حبث ،سطور من حياة الشيخ العالمة
احملدث دمحم حياة السندي ،غري مطبوع ،و :راجرب ،دمحم أنس ،دكتور :املخدوم دمحم معني التتوي وفلسفته ،ص  ،68رسالة دكتوراه ،مركز الدكتور
نيب خبش بلوش بتعاون وزارة النوادرات ،حكومة السند ،ط2113 ،1م.

:5

انظر :السندي ،عبد القيوم بن عبد الغفور ،دكتور ،حتقيق كتاب :اجلنة يف عقيدة أهل السنة للشيخ دمحم حياة السندي ص ،11 :ط ،1

مكتبة األسدي مكة املكرمة 2114م.

:6

انظر :السندي ،عبد الوهاب جاجر ،املفيت :منار احلسنات يف حياة الشيخ دمحم حياة ،ص ،116 :شريعت ببليكيشن سكر ،ط،1

.2114

:7
 : 8الرتقيم مين وليس من املؤلف رمحه هللا.
9
 :الكلمة غري واضحة يف املخطوط ،وختمنتها هكذا حسب السياق ،وهللا أعلم.

انظر :منكريو ،رفيق أمحد ،دكتور ،شيخ دمحم حياة سندي ،ص ،423 :رسالة دكتوراة ،سندي اديب بورد جامشورو ،ط.2119 ،1
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: 10
11
 :آل عمران.187 :
12
 :يف املخطوط [احلجر] ولعله سهو من الناسخ.
13
 :آل عمران.128 :
14
 :آل عمران.154 :
15
 :احلديث أخرجه اإلمام مسلم يف ابب مباعدته ملسو هيلع هللا ىلص لآلاثم واختياره من املباح أسهله وانتقامه هلل عند انتهاك حرماته ،1814/4 :وأبو
النساء.58 :

داود يف سننه ابب يف التجاوز يف األمر ،251/4 :وابن ماجه يف سننه يف ابب ضرب النساء ،638/1 :والبيهقي يف سننه الكربى يف ابب ما
أمره هللا تعاىل به من أن يدفع ابلليت هي أحسن ،72/7 :والدارمي يف سننه ابب يف النهي عن ضرب النساء ،1424/3 :وابن أيب شيبة يف
مصنفه يف الرجل يؤدب امرأته  223/5وأبو يعلى املوصلي يف مسنده يف مسند عائشة  ،339/7والطرباين يف املعجم الصغري  78/2واملعجم
األوسط  ،321/5والبغوي يف شرح السنة يف ابب حسن خلقه ملسو هيلع هللا ىلص  ،236/13وأبو نعيم يف حلية األولياء  ،366/7والطرباين يف مكارم
األخالق يف ابب فضل العفو عن الناس .333/1

: 16

احلديث أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه :حدثنا سعيد بن منصور ،وأبو الربيع ،قاال :حدثنا محاد بن زيد ،عن اثبت البناين ،عن أنس

بن مالك ،قال:خدمت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عشر سنني ،وهللا ما قال يل :أفا قط ،وال قال يل لشيء :مل فعلت كذا؟ وهال فعلت كذا؟ " زاد أبو

الربيع :ليس مما يصنعه اخلادم ،ومل يذكر قوله :وهللا .ابب :كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحسن الناس خلقا ،1814/4 ،و اإلمام أبو داود يف سننه:
حدثنا عبد هللا بن مسلمة ،حدثنا سليمان يعين ابن املغرية ،عن اثبت ،عن أنس ،قال« :خدمت النيب صلى هللا عليه وسلم عشر سنني ابملدينة
وأان غالم ليس كل أمري كما يشتهي صاحيب أن أكون عليه ما قا ل يل فيها أف قط ،وما قال يل مل فعلت هذا أو أال فعلت هذا» ،ابب يف
احللم وأخالق النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،247/4 :والرتمذي يف ابب :ما جاء يف خلق النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،حدثنا قتيبة ،قال :حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي ،عن
اثبت ،عن أنس قال :خدمت النيب ملسو هيلع هللا ىلص عشر سنني فما قال يل أف قط ،وما قال لشيء صنعته مل صنعته ،وال لشيء تركته مل تركته ",وكان رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أحسن الناس خلقا ،وال مسست خزا قط وال حريرا وال شيئا كان ألني من كف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وال مشمت مسكا قط وال عطرا كان
أطيب من عرق النيب ملسو هيلع هللا ىلص .ويف الباب عن عائشة ،والرباء .وهذا حديث حسن صحيح ،436/3 ،واإلمام أمحد يف مسنده :يف مسند أنس بن

مالك هنع هللا يضر ،334/21 :والدارمي يف سننه :ابب يف حسن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،215/1 :والبیهقي يف شعب اإلميان :ابب يف خلق رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ،18/3 :وعبد الرزاق يف مصنفه :يف ابب :ضرب النساء واخلدم ،443/9 :صحيح ابن حبان ،153/7 :واإلمام البخاري يف :
األدب املفرد :ابب سخاوة النفس.115/1 :

: 17
18
 :يف املخطوط[ :واشكر] ،وما أثبته أنسب للسياق.
19
 :احلديث[ :ال يشكر هللا من ال يشكر الناس] :أخرجه أبو داود ابب يف شكر املعروف  ،255/4مسند أمحد  ،322/13صحيح ابن
يف املخطوط[ :املالوعة] ،ولعله سهو من الناسخ ،واملثبت مين حسب السياق.

حبان  ،198/8شعب اإلميان  ،375/11مسند أبو داود الطيالسي  ،332/4املعجم الكبري للطرباين .195/1
20

:

إشارة إىل حديث ( :استوصوا ابلنساء خريا) أخرجه مسلم ،ابب الوصية ابلنساء ،1191/2 ،و :ابن ماجه ،ابب حق املرأة على

زوجها ،594/1 ،و :النسائي يف سننه الكربى ،ابب كيف الضرب 264/8 ،وغريهم.

161

