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 هداءاإل
 

 الميَم َصلِّ عمى َسِيِدنا ُمَحَمٍد، الَوْصِف والَوحيِّ والِرسَاِلة والِحْكَمِة، وعمى آلو وَصْحِبِو، وَسمِّْم َتْسِميما
الطامع بكرم مواله، وُأىدي دراستي ىذه، إلى روح األرواح ، وشمس الوجود أتقدم بخطوات المقصر، 

لــى آل  اإلنساني ؛ رحمة اهلل الميداة إلى األكوان ، إمـام اليـدى والنــور ـــــــ صمِّى الـمـو عـميـو وسـمَّــم ـــــــ وا 
يـاًء بشيخي وُأستـاذي الخميفة محمـد المحمـد بـيـتو األطيـــار، عمييم السَّالم ، إبتـداًء بـاإلمـام عـمـّي، وانت

الكسنـزان الحسيني ـــــ قـدَّس اهلل سـره العزيزـــــ وُأعرُِّج عمى الشجـرة المـباركـة، أجدادي مـن آل البيـت 
 الكرام، الحسنيـة والحسينيـة ـــــ رضي اهلل عنيـم وأرضاىـم ـــــ  ونفعــنا ببركاتيم وفضائميم أجمعين

 أتقدم إلى كل من يسعى لغرس محبة النبيِّ الكريم وآل بيتو األطيار في قموب الناسكما و 
لى من كرَّس حياتو وطاقتو لتعميم الناس الخير والفضيمة وخدمة دين اإلسالم  وا 

لى أرواح ساداتنا من الرعيل األول من الصحابة والتابعين وتابعييم  وا 
لى ُأسرتي الكريمة الغالية زوجاتي وأبنائ  ي وبناتي وأحفاديوا 

لى من كان عوًنا بعد اهلل لي في إتمام دراستي  وا 
لى أرواح والديَّ الكرام ووالِد والديَّ    وا 

 أتقدم إلى كل فرد منيم
 ُأىدي ليم ىذا 
 العمل الذي
 أرجو اهلل
 أن يتقبمو 

 ويجعمو في 
 ميزان حسناتيم 

 والحمد هلل رّب العالمين
 الفقير إلى عفو اهلل وكرمو الطالب

 توفيق بن محمد بن عبد المطيف آل سويمم الحسيني
 



 ت
 

 الشكر والتقدير
 

هلل أوال، شكًرا يوافي نعمو، ويكافئ مزيده،  فيو صاحب الكرم والجود والفضل والثناء، ال الشكر       
 نحصي ثناًء عميو كما أثنى عمى نفسو، َخَمَق من العدم، وَربَّى بالنِّعم، ومنَّ باإلسالم عمى من اىتدى

تعالى كمال الدين وتمام اإليمان، وحسن الخاتمة. قال رسول اهلل ـــــ أسألو واقتدى، من ُأمة خير اأُلمم، و 
 (ٔ)" َمْن ال يشكر الّناس ال يشكر اهلل "صمَّى اهلل عميو وسمَّم ــــ 

ـــ إلــى جامعــة القــدس، وبرنامجيــا فــي   ـــ تبــارك وتعــالى ــــ فــيني أتقــدم بالشــكر واالمتنــان بعــد اهلل ــــ
"الدراسـات اإلســالمية المعاصــرة"، وكميـة اطداب بطواقميــا األكاديميــة واإلداريـة المحتــرمين؛ الــذين تمقيــت 

 جزاء في الدنيا واطخرة . عمى أيادييم العمم، ونيمت من معارفيم، فأسأل اهلل ليم الخير، وحسن ال

نَّ موفور الشكر موصواًل لفضيمة      حفظـو اهلل األستاذ الـدكتور مشـيور سـرور الحبـازي كما وا 
ضـافاتو القيمـة، فمـم يتـوانى عـن تقـديم ُجـلَّ لزمني فضمو ما حييت، الذي ، تعالى فقـد أفـادني بيرشـاداتو وا 

نِّي ألو  فمو جزيل الشكر والعرفان،جيده وأفكاره النيِّرة ،    أن يجزيو عنِّي خير الجزاء. دعو اهللا 

كما وأتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من الـدكتور أحمـد داود دعمـس، والـدكتور خالـد     
     قرقور، القائمين عمى مناقشة رسالتي وتصويبيا، واهلل أسأل ليما الخير والثواب وحسن الجزاء.

دوا يوَم لجزيِل إلى أىمي، وأحبابي، وُزَمالئي، الذيَن حضروا ليشيكما وأتوجُو بالشكِر ا            
 .  ركِب العمِم والَتَعُمم ًما فيسأُل اهلَل العميَّ القدير، أن يعينني عمى المضيِّ ُقدأَتخرُّجي وفرحتي، كما و 

كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى أبنائي وبناتي، الذين ما نضبت لمساتيم الداعمة، ودعواتيم     
ّني أسأل اهلل ليم السَّالمة في الدين والدنيا، وحسن ثواب اطخرة.   المخمصة لي، وا 

 اوصمِّى الميُّم عمى سيدنا محمد الوصف والوحيِّ والرسالة والحكمة وعمى آلو وصحبو وسمِّم تسميم
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 

 

                                                           
 (. 5٘ٗٔالترمذي، سنن الترمذي، حديث رقم) ((ٔ
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 صمخالم
 

النبّي اأُلمّي  ،دمحمّ وموالنا التسميِم عمى سيِّدنا  كملالصالِة وأ م، وأتَ رب العالمينهلل  الحمدُ          
 وبعد: األمين

وحقوِقِيم الَّتي  النبّي، رضوان اهلل عمييم، ِف بحقيقِة آِل بيتِ التَّعري إلىىذِه الدِّراسِة تيدف           
، بسبِب ممارساِت بعِض الطَّوائِف ُشوَِّىت وضيَِّعت، وباتت غريبًة َعن دياِرىا، ومسامِع َأىِمَيا

 الباحث دالوالِء المشرقَة والواجبَة عمى اأُلمَِّة، ِتجاَه آِل البيِت، فَأر صورَة ا سالميَِّة، الَّتي َشوَّىتاإل
 لمسمميَن ىمًسا بتمَك الحقوِق، وتذكيًرا بتمَك الواجباِت.طرَق مسامَع ايىذِه، َأْن  وبدراستِ 
وَء عمى إنَّ           عميِو وسمََّم، الموجوديَن  اهللُ  ِة آِل بيِت رسوِل اهلِل، صمَّىسير  ىذِه الدِّراسَة ُتْمِقي الضَّ

عريِف بنسِب بعِض ؛ ِممَّا يسيُم في التَّ في ِمصَر، وآثارىم ومدافنيم ومقاماتيم، وغيِرىا من متعمِّقاتيم
، أضفعائالِت آِل البيِت، المنتشرِة في العالَ   ترفُد المكتبَة العربيََّة اإلسالميَّةَ سإلى ذلَك أنَّيا  ِم اإلسالميِّ

 بكتاٍب جديٍد ذي قيمٍة عاليٍة.
ال ، فاأُلمة التي ال ماضي ليا ال حاضر و الحضاري تراثنا المخطوط ىو أساس وجودنا فينَّ          

ة عبد الرحمن ممعالَّ لمخطوط لكتاب االعمى تحقيق ودراسة  الباحث مستقبل ليا، من ىنا كان إقدام
  ".ارق األنوار في آل البيت األطيارمش"وسوم بــ اأُلجيوري الم

 :ماى ينرئيس جزئينوقد جاء التحقيق في 
خطوط ومصدره، وأكد الم فَ حيث ترجم الباحث لممؤلف، ووصَ  :في الجانب الدراسيجاء  األول: الجزء
عة أبواب، وخاتمتين، أرب التي جائت في المخطوط  كما وبّين أجزاءة إلى الشيخ اأُلجيوري، تنسب

 األولى واألخيرة من المخطوط. تينفي التحقيق ُمثِبًتا الورق ، ووضح عممووتتمة، وفصل
دقق الباحث المخطوط، وأخرجو إخراًجا سميًما خالًيا  الجزءوفي ىذا  :تحقيق المخطوط الثاني: الجزء

المخطوط ترقيما شاماًل، ثم  من من األخطاء المغوية والنحوية واإلمالئية، ثم قام الباحث بترقيم النصِّ 
يث النبوية األحاد عزا، ثم متِن المخطوط إلى سورىا في القرآننية الكريمة الواردة في آاطيات القر  عزا

ترجم ، و إلى مصادرىا الشعر أبياتِ  كما وعزىا، متن المخطوط إلى مصادرىا أيًضاردة في الشريفة الوا
 فعمل س الالزمة لمدراسة؛وقام الباحث بعمل الفيار  .اإلمكانقدر  الواردة في متن المخطوط ألعالمل

 وفيارس فنية أيًضا. ا لممحتويات، وفيرًسا لممصادر والمراجع،يرسً فالباحث 
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التاريخي في تتبع سير األعالم الواردة أسماؤىم في  :المنيجين وفي دراست د الباحثاعتمد وق          
 . يويات التاريخية الواردة فمن الروا قِ قُ حَ المخطوط، والتَ 

 المخطوط.  وفي تحقيق نصِّ  ،والمنيج الوصفي في سرد سيرة مؤلف المخطوط
 .نّيوف رئيسة وفيارس وفيارس ،وخاتمو وجزئين، ة،مقّدموقد جاءت ىذه الدراسة في           

 وقد توصل الباحث بدراستو ىذه إلى بعض النتائج والتوصيات منيا:

: النتائج   أّوًلا
الذين ىاجروا إلى مصر، وعاشوا فييا وماتوا ودفنوا في مشاىد  ،البيت األعالم من آلِ  يوجد مئات -ٔ

 معروفة.
 عبر العصر األموي والعباسي أيًضا.إنَّ آل البيت قد تعرضوا لمظمم واإلضطياد  -ٕ
إنَّ اليجرة التي تعرَّض ليا آل بيت رسول اهلل، صمَّى اهلل عميو وسمَّم، كانت سبًبا في انتشار آِل  -ٖ

 .  البيت في العاَلِم اإلسالميِّ
نة إنَّ آل بيت رسول اهلل، صمَّى اهلل عميو وسمَّم، ىم سادات أىل الجّنة، وىم شفعاء اأُلّمة، وسفي -ٗ

نجاتيا، أوصى سيدنا رسول اهلل، صمَّى اهلل عميو وسمَّم، ِببِرِىم، وحسن الظَّن بمسيئيم أنَّو سييديو اهلل، 
كما أوصى بصمتيم، فيم َرِحمو، صمَّى اهلل عميو وسمَّم، وأوصى باإلحسان في معاممتيم، وتوقيرىم، 

نزاليم منزلة تميق بيم، رضوان اهلل عمييم، كما وبيَّن رسول  اهلل ، صمَّى اهلل عميو وسمَّم، أن حّبيم من وا 
 اإليمان، وأنَّيم وكتاب اهلل لْن يفترقا حتى يردا الحوض عمى رسول اهلل،  صمَّى اهلل عميو وسمَّم.

 ثانياا: التوصيات 
ونشره نشًرا عممًيا، ليتمكن  ،ىتمام بخزائن التراث العربي واإلسالمي المتمثل بالمخطوطضرورة اال -ٔ

  تعزيز ثقتيم بماضي ُأمتيم الزاىر.من اإلطالع عميو و  الناشئة
؛ لما في ذلك من إفادة لمثَّقافة في مختمف فروع المعرفة ه،ونشر  و إلى تحقيق تراثناالتوجُّ ضرورة  -ٕ

 ة.مبشريَّ والحضارة اإلسالميَّة، ول
، صمَّى اهلل عميو  -ٖ وسمَّم، والعمل عمى ما وجوب التعّرف عمى واجبات األّمة تجاه آِل بيت النبيِّ

نزاليم منزلتيم الواجبة. عطائيم حقيم ومستحقيم، والتعريف بيم، وا    يوجب محبتيم واالقتداء بيم، وا 
 سائاًل المولى عز وجّل القبول والتوفيق.
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Mashariq Al'anwar Fi Al Albayt Al'athar (The Lights On The Purity Of 

Al-Bayt ) 

For Al- Sheikh Abd al-Rahman al-Aghawari. 

Prepared by: Toufiq Mohamed Roshdy Abdel Latif Sweilem. 

Supervisor:  Prof. Mashhour Habazi. 

Abstract: 

Praising Almighty Allah, prayers and peace on our prophet Muhammad 

"PBUH" the ocean of sincerity and then: 

This study aims the reality of the Al-Bayt family (the descendants of 

the Prophet) and their rights, which have been distorted and lost. This 

becomes alien to their homes and their peoples due to the practices of some 

Islamic sects, which vague the image of loyalty toward Al-Bayt family. The 

researcher wants Muslims to acknowledge those rights and remind them of 

their duties.  

This study sheds light on the biography of Al-Bayt family, who live in 

Egypt, their monuments, their graves, their places, and other related things. 

This contributes to identify descendants of Al-Bayt in the Islamic world. The 

Arab Islamic library in general will receive a new, valuable published book 

which is going to be funded. 

Our manuscript heritage is the basis of our cultural existence. The 

nation that has no past has no present or future. Hence, it is the researcher 

intention to investigate and study the manuscript of 'Abd al-Rahman al-

Aghawari on his book Mashariq Al'anwar Fi Al Albayt Al'athar (The Lights 

On The Purity Of Al-Bayt ). The search categorized in three main chapters: 
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Chapter One: The analytical study on the manuscript by the researcher, 

who investigates the manuscript and its source. The study shows the ratio of 

the manuscript to Sheikh Al-Aghoury and displays the sections and 

subsections in his manuscript. His work is clearly appeared in the first and last 

page of the manuscript. 

Chapter Two: In this chapter, the researcher investigates the manuscript 

and the sound of the output is free of grammatical and spelling errors. The 

researcher managed to use the the punctuations on the manuscript text in a 

comprehensive evaluation. The researcher points the Quranic verses 

mentioned in the text to the Qur'an to their origin. The outputs of the Hadiths, 

some lines of poetry and some names of known people, sources have been 

scrutinized profoundly as much as possible. 

Chapter Three: Indexing the manuscript, in which the researcher 

categorizes  the Quranic verses, Prophet's Hadiths, lines of poetry, some 

names of known people, sources, names of tribes, Islamic conquests “for the 

purpose of spreading the thoughts of Islam”, places and the books that are 

referred in the manuscript. The sources and references have been proved 

through the authentic investigation. The researcher ends the index section 

with contents. 

The researcher has used two approaches; one is historical approach on 

tracing the names that listed in the manuscript and verifying the historical 

narrative in the manuscript. The second approach is descriptive approach that 

focuses on the biography of the author of the manuscript and scrutinizing the 

text of the manuscript. This study has been categorized as an introduction, 

two chapters, a conclusion, technical indexes, sources and references and 

contents. 

This study has some recommendations and outcomes: 
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First: The Outcomes were There are hundreds of names from Al-Bayt family, 

who migrated to Egypt and lived there, died and were buried in known places. 

And The Al-Bayt has been subjected to injustice and persecution throughout 

the Umayyad and Abbasid periods as well. Also The migration of Al-Bayt 

causes of spreading them in the Islamic world. And The Al-Bayt of the 

essenger of Allah, May Allah bless him and grant him peace, are the masters 

of the people of Paradise, and they are the intercession of the Islamic nations 

and the ship of their deliverance. The Prophet, peace and blessings of Allah 

be upon him, recommended to honor Al-Bayt for blessings. The Prophet of 

Allah “PBUH”, asked people to be with them because they are from his 

offspring. People should behave well with them, give respect and show their 

love to them. Their love is a part of faith. They and the Quran are never 

diverged until their death. 

The main Recommendations were The need of paying attention to the Arab 

and Islamic heritage and culture represented by the manuscript, and publish it 

scientifically, so that the young can see it and enhance their confidence in 

their nation and their prosperous past. And - The need of scientific 

investigation on the heritage and culture, in different branches of knowledge; 

for the benefit of Islamic culture and civilization, and humanity. And Must 

recognize people duties towards Al-Bayt of the Prophet, peace be upon him, 

and work on what requires love and follow them, and give them their right 

and their right, and to identify them.  

Asking the Almighty to accept and reconcile 

Keywords: Reconcile, heritage, manuscript, Al-Bayt family, offspring. 
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 فيرس المحتكيات
 

 رقـ الصفحة المحتكيات
 إقرار

 اإلىداء 
 الشكر كالتقدير

 الممخص
Abstract 

أ              
ب            
ت            

ث              
 ح

 ُ فيرس المحتكيات
 ْ المقدمة

 ٕ الجزء األكؿ مف الرسالة: الجانب الدراسي 
 خطة الجانب الدراسي 

 سيرة عبد الرحمف األجيكرمٌ 
 المخطكط 

 تأكيد نسبة المخطكط إلى صاحبو
 دراسة المخطكط 

 عمؿ الباحث في التحقيؽ
 صكر مف كرقات المخطكط األكلى كاألخيرة

ٕ             
ٗ              
ُّ            
ُْ        
ُٓ        
ُِ        
ِّ          

 ِٔ الجزء الثاني مف الرسالة: تحقيؽ المخطكط 
 المحتكيات الرئيسية لممخطكط:

 مقدمة المخطكط
 الباب األكؿ: فيما يتعمؽ بو، صمَّى ا عميو كسمَّـ

 ىجرة الصحابة الكراـ إلى الحبشة
 ىجرة الرسكؿ، عميو الصبلة كالسَّبلـ، إلى المدينة

 الثاني: في ذكر حميتو، صمَّى ا عميو كسمَّـالباب 

ِٔ           
ِٖ           
ِٖ           
ِٗ            
ُّ 
ِّ           
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 ذكر أكصافو الخمقية كالخمقية، الشريفة                                                                    
   معجزاتو، صمِّى ا عميو كسمَّـ

 ذكر أكالده، صمَّى ا عميو كسمَّـ
 ذكر زكاج السيدة فاطمة مف اإلماـ عمٌي                                            

 ذكر أعمامو، صمَّى ا عميو كسمَّـ
 ذكر عماتو، صمَّى ا عميو كسمَّـ
 ذكر أزكاجو، صمَّى ا عميو كسمَّـ
 التعريؼ بآؿ البيت، عمييـ السَّبلـ 

 الباب الثالث: في بياف مزايا آؿ البيت
 الباب لرابع: فيما يتعمؽ برؤساء أىؿ البيت، كبالمدفكنيف بمصر

 جممة مما يتعمؽ باإلماـ عميٌ 
 جممة مما يتعمؽ بفاطمة الزىراء

 جممة بما يتعمؽ باإلماـ الحسف بف عميٌ 
 جممة بما يتعمؽ بأكالد الحسف بف عميٌ 
 جممة بما يتعمؽ بالسيد الحسيف بف عميٌ 

 الحسيف بف عميٌ جممة بما يتعمؽ بأكالد السيد 
 تتمة 

 عشرة كجكه لمكبلـ في آؿ البيت
 خاتمة في ذكر األشراؼ غير المتميزيف باألماكف

 خاتمة أخرل
 نياية النص المحقؽ

ِّ            
ّٓ         
َْ         
ُْ         
ّْ         
ْٓ         
ْٓ         
ْٖ         
ِٓ         
ٓٗ         
ٓٗ         
ِٔ         
ّٔ         
ٕٔ         
ٔٗ         
ٕٖ         
َٖ         
ِٖ         
ٕٗ        
ُُٔ     
ُُٖ 

 ُُٗ الخاتمة
 ُُِ الجانب الفيرسي كيتضمف الفيارس التالية:

 فيرس المحتكيات
 كالمراجعفيرس المصادر 

 فيرس اآليات القرآنية الكريمة

ُ         
ُِِ     
ُْٓ     
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 فيرس األحاديث النبكية الشريفة
 فيرس األشعار
 فيرس األعبلـ

 فيرس القبائؿ كاألقكاـ كالطكائؼ كاألمـ
 فيرس الغزكات كاألياـ

 فيرس األمكنة كالمدف كالبقاع
 فيرس الكتب الكاردة في المخطكط

ُْٔ      
َُٓ     
ُُٓ     
ُٔٔ     
ُٕٔ     
ُٖٔ     
ُِٕ 
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  بسـ ا الرحمف الرحيـ

 :المقدمة

مّْيِّا ًفٍي مرايىٍا            ، حمدنا أزليِّا بأبديًتًو، كأبديِّا بأزليًتًو، سىٍرمىدنا بإطبلًقًو، ميتىجى الحمدي ً ربّْ العالميفى
، كدىرى  كًد، آفاًقًو، حمدى الحامديفى مىٍى سيًّْدنىٍا محمَّدو أصًؿ الكيجي ، عى ُـّ الصَّبلًة، كأكمؿي التَّسميـً ، كأت الدَّاىريفى

، غايًة الغاياًت، الميتىعىيًَّف بالنَّشآًت، أًب األككاًف بفاعميَّتً  اًليّْ كًج الكىمى ، كميٍنتىيىٍى العيري ًو، مبدًأ األنكاًر األزليّْ
،  كأيْـّ األمكاًف بقابميًَّتًو، فالؽً  إصباًح الغيًب، كرافًع ظيٍممًة الرَّيًب، ميحتىدّْ الًتسعىًة كالًتٍسعيف رىحمةن لمعالىميفى

، كبعدي: ، كصحًبًو البررًة الميكىرًَّميفى مىٍى آلًو الطَّيّْبيفى الطَّاىريفى  كعى

؛ فاأليمَّة عبلمةي  كالمخطكطى ى فإفَّ تراثنىا           حاضرى كال ال  الَّتي ال ماضيى لىيا كجكًدنىا الحضارمّْ
ا، مف ىينا كافى إقدامي ع ، كدراسًتًو، الَّذم بيفى أيدينىا تحقيًؽ الكتاًب المخطكطً  ىممستقبؿى ليا أيضن

، مًة الشَّيًخ، عبًد الرَّحمًف األيجيكرمّْ المىٍكسيكـً  ،ـ"ُْٖٕ"" المكافؽ قُُٖٗ" سنة المتكفى ،المالكي لمعبلَّ
 نكاًر في آًؿ البيًت األطياًر".بًػ: "مشارًؽ األ

 أسباب اختيار البحث: -

ًإلى اختياًر ىذًه الرّْسالًة ىك مكضكعييىا، الَّذم تحدَّثى عف آًؿ بيًت رسكًؿ  الباحث دفع اكممَّ          
، أرًض الًكنىانىًة، رى ًمص ـى، عمكمنا، كعًف الَّذيفى ىاجركا كعاشيكا كماتيكا فياي عميًو كسمَّ  اً، صمَّى
ا،  ر عددنا غير قميؿ مف  المغمكريف كغي الشَّيخ األيجيكرٌم يذكر في المخطكط  كما أفَّ خصكصن

؛ الرغبةى ًفي التَّعرًُّؼ عمى، ـمَّ ى ا عميو كسمَّ المشيكريف مف آؿ بيت الرسكؿ، ص  أضؼ إلى ذلؾى
ًت آًؿ البيًت كعائبلًتًيـ، المنتشرًة فيسي  الى   الببلًد اإلسبلميًَّة. بلى

 أىمِّيَّة الدِّراسة:  -

يّْعى            ـٍ الَّتي شيكّْىىٍت كضي ٍت، كتكمفي أىمّْيَّةي ىذًه الدّْراسًة ًفٍي التَّعريًؼ بحقيقًة آًؿ البيًت كحقكًقًي
 ، الًَّتي شىكَّىىتلطَّكائًؼ اإلسبلميَّةً ، بسبًب ممارساًت بعًض اكباتٍت غريبةن عىٍف دياًرىىا، كمسامًع أىىًميىا

مىى صكرةى الكالًء المشرقةى  اه آًؿ البيًت، فأىرى األيمَّ  كالكاجبةى عى طرؽى مسامعى ي ىذًه، أىف وبدراستً الباحث  ادًة، ًتجى
 المسمميفى ىمسنا بتمؾى الحقكًؽ، كتذكيرنا بتمؾى الكاجباًت.
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، المكجكديفى           مىٍى سيرًة آًؿ بيًت رسكًؿ اً، صمٍَّى اي عميًو كسمَّـى ٍكءى عى إفَّ ىذًه الدّْراسةى تيٍمًقي الضَّ
؛ ًممَّا يسيـي في التَّعريًؼ بنسًب بعًض  ـٍ ، كغيًرىىٍا ًمٍف متعمّْقاًتًي ـٍ ـٍ كمقاماًتًي ـٍ كمدافًنًي ، كآثاًرًى ًفٍي ًمٍصرى

، أضٍؼ إلى ذلؾى أنَّيا عائبلًت آًؿ البيًت، ال ترفدي المكتبةى العربيَّةى اإلسبلميَّةى سمنتشرًة في العالـً اإلسبلميّْ
 بكتابو جديدو ذم قيمةو عاليةو.

 منيج الدِّراسة: -

قىًد اعتمد           ـٍ  وتً في دراس الباحث كى ، في تىتىبًُّع سيًر األعبلـً الكاردًة أسماؤيىي المنيجيًف؛ التَّاريخيَّ
لًّْؼ  ، في سرًد سيرًة ميؤى كاياًت التَّاريخيًَّة الكاردًة فيًو. كالمنيجى الكصفيَّ في المخطكًط، كالتَّحقًُّؽ ًمفى الرّْ

 المخطكًط، كفي تحقيًؽ نىصّْ المخطكًط.

 :ما؛ ىيفرئيس جزئيفةى إلى يًقيَّ التَّحقالدِّراسةى  ىذهً  الباحث ـسَّ كقد ق         

ؿ الجزء -  ، كجاءى في:الجانب الدراسي :األكَّ

عمؿي الباحًث في ، ك وً يدي نسبًة المخطكًط إلى صاًحبتأك، ك كصؼي المخطكًط كمصدىريهي ، ك لّْؼً التَّرجمةي لمميؤى 
 .، كغير ذلؾ مما يمـز الدراسةالتَّحقيؽً 

 ؛ كيتمخَّص في: المخطكطنَّصُّ تحقيؽ  الثَّاني: الجزءكفي  -

ا سميمنا خالينا مفى األخطاءً إخراجي النَّصّْ إخر            ـي النَّ ، ك اجن ، صّْ في المخطكًط ترقيمنا شامبلن ترقي
الكاردًة ريفة األحاديًث النَّبكيًَّة الشَّ  عزك، ك إلى سكرىا في القرآف اآلياًت الكريمًة الكاردًة في النَّصّْ كعزك 

الكمماًت الغامضًة  تكضيحي معاًني، ك الشّْعًر الكاردًة في النَّصّْ  تخريجي أبياتً ، ك إلى مصادرىا في النَّصّْ 
قَّؽالتَّرجمةي لؤلعبلـً ، ك مف خبلًؿ المعاجـً المُّغكيَّة الكاردًة في النَّصّْ   .الكاردًة في النَّصّْ الميحى

  عمى النحك التالي: بعمؿ الفيارس الرئيسة ككذلؾ الفيارس الفنية كقاـ الباحث

فيرسي ، سي اآلياًت القرآنيًَّة الكريمةً فير  ،فيرسي المصادًر كالمراجعً  ،فيرسي المحتكياتً           
، كاألقكاـً كالطَّكائًؼ كاأليمـً  فيرسي القبائؿً ، فيرسي األعبلـً ، فيرسي األشعارً ، بكيًَّة الشَّريفةً األحاديًث الن

 .رسي الكتًب الكاردًة في المخطكطً في، يرسي األمكنًة كالمديًف كالبقاعً ف
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 كبالنِّسبة لممصادًر كالمراجًع: -

مثًؿ: كتيًب الحديًث،  دو ًمفى المصادًر كالمراجًع؛ ًمفعمى عد وفي دراست الباحث لقًد اعتمد         
، ككتيًب السّْيىًر، ككتيًب األنساًب، ككتيًب الخطًط كالم ، ككتيًب التَّاريًخ اإلسبلميّْ زاراًت ككتيًب تراجـً األعبلـً

 .المصادر كالمراجع رسً في كغيًرىا، كما ىيك مبىيَّف في مكانًو مف

 أمَّا ميشًكالت الدِّراسة: -

يٍ  المشكبلتً  فإفَّ أىَـّ           في دراسًة المخطكًط، تشابوي األسماًء كتىٍكرىاريىىٍا؛ ًممَّا  ت الباحثالَّتي كىاجى
ٍا يقكؿي كنساًئيـأدَّل إلى كقكًع المٍَّبًس في أسماًء رجاًؿ آًؿ البيًت  ، كىذا المٍَّبسي يعكدي كىمى ، غيًر المشيكريفى

دىهي أىؿي البيًت رائدي العشيرًة المحمَّديًَّة، محمَّد زكٌي إبراىيـ، إلى ما تى  مٍف تىٍكرىاًر  -رضكافي اً عمييـٍ  -عىكَّ
، ًمٍف قبيًؿ التَّبىرًُّؾ كالتَّيىمًُّف، معى االكتفاًء في التَّمييًز بمفًظ األكبًر أكً  تيًف، كثبلثى مرَّاتو  االسـً الكاحًد مرَّ

غٍ  ٍسطىى، كاألصغًر أًك الصُّ ادؽ، كااًب أحياننا؛ نحكرىل، أك باأللقالكيٍبرىل، كاألكسًط أًك الكي ألبمج، : "الصَّ
: الميثىنَّى، كالمثمَّث، كىكذا..."كالمحض، كالمؤتمف، أك نحك قكًليـ

(ُ). 
كًط، كالمتشابيًة في المخط أسماؤيىـ ةً ر رَّ ي التَّرجمًة لبعًض األعبلـً المككىذا ممَّا أشكؿى األمرى ف         

 . كال سيَّما المغمكريفى منيـ
 

؛  ىذا          ففى اً تعالى، ًإف كافى فيًو سداده؛ فمً فجيدي الميًقؿّْ ؛ فيك مف عنًد نىفسش كىاً  ي، ابىوي التَّقصيري
 .العفكى كالعافيةى عمى كيؿّْ حاؿ كأسأؿي اى 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .َُْينظر: محمَّد زكٌي، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، ص (ُ)
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 يالدراسالجانب  مف الرسالة:األكؿ  الجزء
: سيرة عبد الرحمف األجيكرم  أكًلن

 اسمو كنسبو كمكلده -ُ
 ثقافتو -ِ
 رحبلتو -ّ
 تبلميذه -ْ
 كظائفو -ٓ
 مؤلفاتو -ٔ
 كفاتو -ٕ

 ثانينا: المخطكط
 نسخ المخطكط -ُ
 كصؼ المخطكط -ِ

 لى صاحبو.إثالثنا: تأكيد نسبة المخطكط 
 رابعنا: دراسة المخطكط.

 في التحقيؽ. الباحث خامسنا: عمؿ
 األكلى كاألخيرة مف المخطكط.  تافسادسنا: الكرق
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 ، كتضمف ما يأتي:(الترجمة لممؤلؼسيرة عبد الرحمف األيجيكرم )ًلن: اكَّ 
 اسمو كنسبتو. -ُ
 .العمـك التي برع فييا -ِ
 رحبلتو. -ّ
 تبلميذه. -ْ
 كظائفو. -ٓ
 مؤلفاتو. -ٔ
 كفاتو. -ٕ
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: سيرة عبد الرحمف األي أكَّ   جيكرمًلن

 اسمو كنسبو: -ُ
 جيكرٌم، المصرٌم، األزىرٌم، المالكٌي.عمر األي  ىك: عبد الرحمف بف حسف بف      

 .، كلـ يذكر المؤرخيف عاـ مكلده، فنسب إلييا(ُ) كلد في قرية ) أيجيكر الكرد بالقيمكبيَّة (

 العمـك التي برع فييا: -ِ
ًصؿى عمكمنا عديدة مف شيكخو الذيف درس عمييـ، استطاع الشيخ عبد الرحمف األي        جيكرٌم أف ييحى
 قراءاتو الخاصة، كأىـ العمـك التي برع فييا ىي:كمف 

جيكرٌم عمـ األداء )القراءات( عف عدد مف عمماء عصره : أخذ الشيخ عبد الرحمف األي تعمـ القراءا -أ
منيـ، رتبتيـ  خمسة(، كقد استطعت معرفة قُُٔٓ-ُُّٓما بيف ) ،في مدة تزيد عمى ثبلث سنكات

 حسب األقدمية:

ق(، حيث درس عميو في قمعة ُُّٓ)عاـ  نطيني،محمد بف يكسؼ القسخ عبد ا بف الشي -
ة بالجزائر قاصدنا أداء فريضة الحج، كلكثرة عممو نطينبؿ المقطـ عندما قدـ مف مكطنو قسج

جيكرم، حيث جكَّد ككاف مف تبلميذه الشيخ األي  ،استضافو عمماء مصر، فعمَّـ مٌدة في القاىرة
 "المفمحكف". لتيسير إلى قكلو تعالىكاعميو بطريقتيف ىما: الشاطبية 

جيكرم، عمـ األداء الشيخ شمس الديف السجاعي: تمقى عمى يديو الشيخ عبد الرحمف األي  -
 ق(.ُُّٓ)عاـ )القراءات(، 

ق( عمـ ُُْٓ) عاـ جيكرمالشيخ عبد ربو بف محمد السجاعي: تمقى الشيخ عبد الرحمف األي  -
 القراءات عمى يديو.

جيكرم عمـ القراءات عمى يديو، لسراجي، تمقى الشيخ عبد الرحمف األي الشيخ محمد بف عمي ا -
 ق( في عمـ القراءات.ُُٔٓ) عاـ حيث أجازه 

جيكرم عمى األي  الشيخ الشياب أبي السماح أحمد بف رجب بف محمد البقرم الشافعي، قرأ الشيخ -
ق( ، كميًنحى ُُٖٗ)عاـ جيكرم القراءات(، كأجاز الشيخ البقرم الشيخ األي يديو عمـ األداء )

 (ِ) السند الشريؼ في عمـ القراءات.

 

                                                           
 .    ّٓ/ٓينظر: كحالة، معجـ المؤلفيف،  (ُ)
 .     ٖٓٓ/ُينظر: الجبرتي، عجائب اآلثار،  ((ِ
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 (ُ)جيكرم، الشريؼ في عمـ القراءات، ما يمي:الشيخ األي  كسند

قرأ الشيخ عبد الرحمف األيجيكرم عمى الشيخ الشياب أبي السماح أحمد بف رجب بف محمد البقرم 
زمانو محمد بف قاسـ بف إسماعيؿ اء ىػ(، كىك قرأ عمى شيخ قرٌ  ُُٖٗ - َُْٕالقاىرم الشافعي )

-ٕٓٗاء مصر عبد الرحمف بف شحاذة اليمني ) ىػ (، كىك قرأ عمى شيخ قرٌ  ُُُُػ  َُُٖالبقرم ) 
ىػ(، كىك قرأ عمى الشيخ  ََُْ - َِٗىػ(، كىك قرأ عمى الشيخ عمٌي بف غانـ المقدسي )ََُٓ

الشياب أحمد بف أسد األيٍمييكطي ىػ(، كىك قرأ عمى الشيخ  ِّٗ-ّٖٓمحمد بف إبراىيـ السمديسي )
اء شمس الديف أبي الخير محمد بف محمد بف ىػ(، كىك قرأ عمى اإلماـ الحافظ حجة القرٌ  ِٕٖ-َٖٖ)

ىػ(، مؤلؼ الدرة كالطيبة كالنشر، كىك قرأ عمى أبي  ّّٖػ  ُٕٓمحمد بف يكسؼ الجزرم الشافعي )
أ عمى أبي اليمف الكندم، كىك قرأ عمى عمي الصالحي، كىك قرأ عمى أبي الحسف المقدسي، كىك قر 

كىك قرأ عمى ابف الثمجي، كىك قرأ عمى اإلماـ الحافظ أبي عمرك عثماف بف  ،سبط الخياط البغدادم
بع، كىك قرأ عمى أبي الحسف ىػ( مؤلؼ كتاب التيسير في القراءات الس ْْْػ  ُّٕسعيد الداني )

بف محمد بف كىك قرأ عمى أبي الحسف عمي ػ (، ى ّٗٗبف غمبكف المقرئ ) المتكفى سنة طاىر 
ىػ (، كىك قرأ عمى أبي العباس أحمد بف سيؿ األشناني )  ّٖٔصالح الياشمي ) المتكفى سنة 

ىػ (، كىك  ُِٗىػ (، كىك قرأ عمى أبي محمد عبيد ابف الصبَّاح ) المتكفى سنة  َّٕالمتكفى سنة 
قرأ عمى عاصـ بف  ىػ ( كىك َُٖ) المتكفى سنة  ككفيقرأ عمى حفص بف سميماف بف المغيرة البٌزاز ال

ىػ (، كىك قرأ عمى أبي عبد الرحمف عبد ا بف حبيب ُِٕبيدلة بف أبي النَّجكد ) المتكفى سنة 
ىػ(، كىك قرأ عمى عثماف بف عفاف، كعمي بف أبي طالب، كعبد ا بف ْٕالسُّممي )المتكفى سنة 

ضي ا عنيـ، عف رسكؿ ا، مسعكد، كأيبٌي بف كعب، كزيد بف ثابت، رضي ا عنيـ، كأخذ ىؤالء ر 
 ـ، الذم تمقى القرآف عف جبريؿ عميو السبلـ، عف رب العزة. ى ا عميو كسمَّ صمَّ 

 عمـ الحديث: -ب

سكندرم، حمد اإلأشيخ محمد الدفرم، كالشيخ سمع الشيخ عبد الرحمف األيجيكرم الحديث مف ال 
لعجمكني، كسمع اسماعيؿ إعمى الشيخ  (ِ)كلية(قاؽ الرَّباطي، كما كسمع )األكالشيخ محمد بف محمد الدَّ 

ا .   (ّ)لغيرىـ أيضن
 عمـ التصكؼ:  -ت

                                                           
، أدخمو لمشاممة أبك  www.aldahereyah.net، أعده أبك محمد المصرل  ٖينظر: الشاممة، أرشيؼ ممتقى اىؿ التفسير  (ُ(

 .  ُُٖٗ-ُُٕٗ/ُزرعة حاـز مف أعضاء ممتقى أىؿ الحديث، 
ؿ حديث يمميو الشيخ المسند عمى تبلميذه، كىك عنكاف المشرفة كنص الحديث "الراحمكف يرحميـ الرحمف،  ((ِ االكلية ىي: اكَّ

 (.ُِْٗارحمكا مف في االرض يرحمكـ مف في السماء". ينظر: الترمذم، السنف، حديث رقـ)
 . ّٕٗ-ّٖٕ/ِ. ؛ الكتاني، فيرس الفيارس، ٖٓٓ/ُينظر: الجبرتي، عجائب اآلثار،  ((ّ

http://www.aldahereyah.net/
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 تمقى الشيخ عبد الرحمف األيجيكرم التصكؼ عمى عدد مف الشيكخ، كأجازه بعضيـ، كمنيـ:

 (ُ)ه في األحزاب الشاذلية.االشيخ الجكىرم، كالشيخ يكسؼ بف ناصر، أجاز  -
 (ِ)في الطريقة الخمكتية، كاألكراد السرية.جازه أالسيد الشيخ مصطفى البكرل،  -

 عمـ التفسير:  -ث

جيكرم عمـ التفسير عمى يد بعض شيكخ األزىر الشريؼ، كمدرسة األشرفية بالقاىرة تمقى الشيخ األي 
 كمنيـ:

الشيخ البميدم، حيث درس الشيخ األجيكرم تفسير البيضاكم في مدرسة األشرفية بالقاىرة عمى  -
      (ّ)البميدم يعرؼ مقاـ األجيكرم، فاعتنى بو.يديو، ككاف الشيخ 

 عمـك المغة العربية: -ج

 درس الشيخ األجيكرم عمى عدد مف شيكخ عصره، فأتقف عمـك المغة العربية، كعمـ األصكؿ. -
  (ْ) كاف األيجيكرم يقرض الشعر، فذكر الجبرتي أنو كاف لو سميقة تامة فيو.  -    

 رحالتو: -ّ
 رض الشاـ، كمكث ىنالؾ مدة، كدخؿ حمب،أدخؿ الشيخ عبد الرحمف األيجيكرم            

 (ٓ)كسمع عف جماعة، كعاد الى مصر. 

 تالميذه: -ْ

كاف  إذاأليجيكرم مينة التدريس مٌدة مف الزمف في الجامع األزىر  ةال شؾ في أفَّ ممارس          
قد جعؿ كثيريف مف طمبة العمـ تدريسو،  في سٍ مرنكزا عمميا ميمنا في القرف الثاني عشر اليجرم ، كحي 

يتتممذكف عميو، فيأخذكف مف عممو، كبعضيـ نسخ بعض عمكمو كىك يممييا، كقد أجاز عددنا منيـ، 

                                                           
 .ْْٗ/ُينظر: مخمكؼ، شجرة النكر الزنكية، ((ُ
 .       ٖٓٓ/ُ. ؛ الجبرتي، عجائب اآلثار، ْْٗ/ُينظر: مخمكؼ، شجرة النكر الزنكية، ((ِ
 .ْْٗ/ُ. ؛ ينظر: مخمكؼ، شجرة النكر الزنكية،ٖٓٓ/ُينظر: الجبرتي، عجائب اآلثار،  ((ّ
 .ْْٗ/ُ؛ ينظر: مخمكؼ، شجرة النكر الزنكية،. ٖٓٓ/ُينظر: الجبرتي، عجائب اآلثار،  ((ْ
 .ْْٗ/ُ. ؛ ينظر: مخمكؼ، شجرة النكر الزنكية،ٖٓٓ/ُينظر: الجبرتي، عجائب اآلثار،  ((ٓ
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مف الكصكؿ إلييا لـ تذكر إال تمميذنا كاحدنا منيـ كىك: إبراىيـ  كتمكنتي  ،لكفَّ المصادر التي ترجمت لو
 (ُ)الذم أخذ عنو القراءات العشر الكبرل. بف بدكم العبيدم المصرم المالكي،

 كظائفو: -ٓ

عمؿ األجيكرم في كظائؼ عديده، عرفت منيا كاحدة ىي التدريس، فقد ذكر الجبرتي أٌنو          
 مارس مينة التدريس في جامع األزىر، ككاف ييدرّْس أىنكاع العمكـ التي أتقنيا كبرعى فييا.

س، كبعضيـ كاف يأخذ عنو يفيد الطمبو، فأقبمكا عميو كىك يعظ كيدرّْ كقد كاف جٌيد التدريس،          
. ًإمبلءن    (ِ)بعض العمـك

 (ّ)مؤلفاتو: -ٔ

 لمشيخ عبد الرحمف األيجيكرم عدة مؤلفات منيا:            
 رسالة الممتاذ في األربعة الشكاذ. -أ           
 ا.رسالة في كصؼ أعضاء المحجكب نظمنا كنثرن  -ب           

 شرح تشنيؼ السمع ببعض لطائؼ الكضع لمشيخ العيدركس، شرحيف كامميف،        -ت           
 قرَّظ عمييما عمماء عصره.               

 مشارؽ األنكار في آؿ البيت األطيار كىك مكضكع ىذه الرسالو.  -ث           

 كفاتو:  -ٕ

تكفي الشيخ األجيكرم، رحمو ا تعالى، في السابع كالعشريف مف رجب، سنة            
(ُُٖٗ/ُْٕٖ.)((ْ 

 

 

 

                                                           
 .َُٖ-ُٕٗ/ِينظر: الساعاتي، إمتاىعي الفيضىبلء،  ((ُ
 .  ٖٓٓ/ُينظر: الجبرتي، عجائب اآلثار،  ((ِ
 . ُّٓ/ٓ. ؛ كحالة، معجـ المؤلفيف، ٓٓٓ/ُالبغدادم، ىدية العارفيف،  ((ّ
 . َّْ/ّالزركمي، األعبلـ،  ((ْ
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 ثانينا: المخطكط:

 خ المخطكط:سى ني  -ُ

مشارؽ األىنكار في آؿ البيت  طة "بعد البحث كالتنقيب في المكتبات كفيارسيا عف المخطك           
 نسختيف. الي فكجدت " األطيار

رياض، كقد حصمت عمى نسخة فكتكغرافية منيا. كىي النسخو ال مدينةسعكد باالكلى: في مكتبة الممؾ 
 الكحيدة، كقد اعتمدتيا. 

(. ِْٓ/ٓالثاني: نسخة مكجكدة في دار الكتب المصرية في القاىره كىي مخطكطة تحت رقـ ايداع )
 المطمكب عف المخطكط ،تاالمخطكطختص ببحث المكظؼ الم ،كعندما زرت دار الكتب المصرية

ا ، كما حاكؿ البحث في السجؿ االلكتركني فمـ يكفؽ لذلؾالمذككر فمـ يجده تحت رقـ اإليداع    .  أيضن

 كصؼ المخطكط: -ِ

حصمت عمى نسخة فكتكغرافيو مف مخطكط الكتاب " مشارؽ األنكار في آؿ البيت األطيار"           
كىي مخطكطة  (ِِّٖالمممكة العربية السعكدية، كرقميا ) مف جامعة الممؾ سعكد بمدينة الرياض في

 /أ(.ِِٗتحت تصنيؼ )

مف القطع المتكسط كعمى كؿ كرقة صفحتاف كفي كؿ  ة( كرقِٔكالمخطكط يتككف مف )          
ـ ( سٓ.ُٔ×  ٓ.ِّ( كممة، كمقاسات الصفحة ىي )ُٓ-ُْ، كفي كؿ سطر )ا( سطرن ِٓصفحة )

كتبت كمماتيا بالحبر  ، إذبالخط النسخي، كىك خط كاضح ةالنسخس( كقد كيتبت ِٓ× ؽ ِٕك )
)كىي  ةكيكجد في صفحات المخطكط التعقيبياألسكد، فيما كتبت العناكيف )األبكاب( بالحبر األحمر. 

 ( مما يضمف تسمسؿ أكراقيا.ةلية تكتب في نياية الصفحة السابقالكممة األكلى مف الصفحة التا
الحمد  الذم كسا بيت النبكة "ًف كىك يبدأي بقكؿ ا؛ اذ فييا مقدّْمة، كخاتمت كاممةكالنسخو           

ـٍ تىٍطًييرنا ﴿تبجيبلن كتكقيرنا، كأنزؿ فييـ:  ييطىيِّرىكي ـي الرٍِّجسى أىٍىؿى اٍلبىٍيًت كى ، (ُ)﴾ ًإنَّمىا ييًريدي المَّوي ًلييٍذًىبى عىنكي
 . (ِ)أجمعيف"كصٌمى ا عمى نبيو األميف، كآلو، كصحبو 

خاتمو ػػػ في ذكر األشراؼ غير المتميزيف " ؛في المخطكط الخاتمة األكلىكجاء في           
المسجد القريب مف المطرية، بو رأس الغمر بف عبد ا المحض، بف الحسف  عمـ أفَّ ا: باألماكف

                                                           
 .ّّ/ّّاألحزاب،  (ُ)
 / أ.ُينظر: األجيكرم، مخطكط مشارؽ األنكار، ص ((ِ
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الحسينية، عرفت بيـ، قًدمكا المثنى، بف الحسف السبط ، كبحارة الحسينية المشيكرة طائفة مف األشراؼ 
 .(ُ)"مف الحجاز

ذكر سيدم عبد الكىاب الشعراني: خاتمة أخرل: " في المخطكط؛ الخاتمة الثانيةكجاء في            
يارة مف  أنَّو كاف يعتني بزيارة آؿ البيت كيبلـز ذلؾ، قاؿ: كلـ أرى غيرم يتقيَّد بذلؾ، قمت: ىـ أكلى بالزّْ

إلى ا مف سكاىـ، كتقدَّـ أنَّو يجب تكقيرىـ، كمسؾ المساف عف الخكض في غيرىـ، كىـ أقرب صمة 
  .(ِ)"حقيـ
في سبع  ،كيعكد تاريخ تأليؼ المخطكط عمى يد مؤلفوالمخطكط ما نصو " كجاء في نياية          

فضؿ الصبلة ، عمى صاحبيا أق(َُُٗ) ةكتسعيف مف اليجر  ةلؼ كمائأبقيف مف المحـر سنة 
 . (ّ)"عمى يد كاتبيا ، نسخت مف نسخةو ةكىذه النسخكالتسميـ، 
       يدينا كتبت في القرف الثالث عشر اليجرم. أبيف التي  ةكالنسخ

 لى صاحبو:إثالثنا: تأكيد نسبة المخطكط 

نسبة المخطكط إلى صاحبو الشيخ األيجيكرم نسبة ثابتة كمؤكدة، أكدىا الشيخ األيجيكرم  إفَّ           
فيقكؿ عبد الرحمف األيجيكرٌم، أبك المطائؼ، المالكٌي، مقىدّْمة المخطكط، حيث يقكؿ: "ي نفسو ف

األزىرٌم: قد سألني بعض األحباب، كنخبة الطبلب، عف مقٌر آؿ البيت المدفكنيف بمصر، المشيكريف 
منيـ، كقد كنت فيما سبؽ، صٌنفت ىذه الرسالة، فبدت لي ذيكات كمزايا، كجنحت نفسي لذكر آؿ 

بيت، غير المشيكريف المدفكنيف بمصر، فأحببتي أف أصنعى رسالة في ذلؾ، كسٍميتييا "مشارؽ األنكار ال
 .(ْ)في آؿ البيت األطيار"، كرتٌبتيا عمى: أربعة أبكاب، كخاتمتيف، كتتٌمة، كفصؿ "

عمى  يضاح المكنكف في الذيؿإماعيؿ باشا البغدادم، في كتابو: كأكد ىذه النسبة كؿ مف إس          
في  ةكحال رضا ، كعمر(ٔ)كما كأكد ذلؾ خير الديف الزركمي في األعبلـ ،فقاؿ ... (ٓ)كشؼ الظنكف
 (ٕ)معجـ المؤلفيف.

                                                           
 / ب.ُٗينظر: األجيكرم، مخطكط مشارؽ األنكار، ص ((ُ
 / ب.ِٓينظر: األجيكرم، مخطكط مشارؽ األنكار، ص  ((ِ
 / أ.ِٔ ينظر: األجيكرم، مخطكط مشارؽ األنكار، ص (ّ(

 / أ .ُينظر: األجيكرم، مخطكط مشارؽ األنكار، ص ((ْ
 .  ُْٓ/ِينظر: البغدادم، ايضاح المكنكف،  ((ٓ
 .  َّْ/ّينظر: الزركمي، األعبلـ،  ((ٔ
 . ُّٓ/ٓف، ينظر: كحالة، معجـ المؤلفي ((ٕ
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 رابعنا: دراسة المخطكط: 

 بكابو، كفصكلو، كخاتمتاه.أاسـ المخطكط، ك  -أ
 مزايا المخطكط، كالمآخذ عميو، كمصادره. -ب

 اسـ المخطكط كما كرد في مقدمة األيجيكرم:  -أ
  "ارؽ األنكار في آؿ البيت األطيار" مشاسـ المخطكط: 

 أبكاب المخطكط كفصكلو: يقع المخطكط في أربعة أبكاب، كخاتمتيف، كتتمة، كفصؿ.

 الباب األكؿ: فيما يتعمؽ بو )أٌم الرسكؿ( صٌمى اهلل عميو كسٌمـ: 

ذكر األجيكرم في ىذا الباب اسـ الرسكؿ ، صمى ا عميو كسٌمـ ، مف اسمو محمد ، صمى           
 لى نزار بف معد بف عدناف.إالشريؼ ا عميو كسٌمـ ، حتى أكصؿ نسبو 

بيو عبد ا، كأمو آمنة بنت كىب، كمرضعتو ثكيبة، جارية عمّْو أبي ليب، كتحدث عف أ     
قمبو الشريؼ، كىك ابف أربع سنيف. ثـ تحدث عف حاضنتو أيـ أيمف،  كمرضعتو حميمة السعدية، كشؽ

 سنيف. يككفالة جده عبد المطَّمب لو بمٌكة لعمر ثمان
كلٌما بمغ خمسان كثبلثيف سنة، اختمفت قريش فيمف يضع الحجر األسكد مكضعو، فرضكا بو           

 أف يضعو ىك، فكضعو بيده الشريفة. 
عيف سنة جاءه الكحٌي جبريؿ، كىك في غار حراء، كقاؿ لو: اقرأ، القصة كلٌما بمغ أرب          

 المشيكرة، ككاف ابتداء الكحي في رمضاف، يـك اإلثنيف، لسبع لياؿ مضت مف شير رمضاف.
كلٌما ظير اإلسبلـ، ذىبكا إلى عٌمو أبي طالب، كقالكا لو: أعطنا محٌمدنا نقتمو، كخذ بدلو           

 فأبى، فاشتد أذل قريش لممسمميف.عمارة بف الكليد، 
َـّ  قريشنا حاصرت المسمميف في شعب  إفَّ  فياجر جمع مف المسمميف إلى الحبشة، فأكرميـ النجاشي، ث

بني ىاشـ، ككتبكا بذلؾ صحيفة كعمقكىا في جكؼ الكعبة، كأكمت األرضة الصحيفة، كمحت ما بيا إاٌل 
 حر.  اسـ ا، تعالى، فرجعكا عف ذلؾ كقالكا: إٌنو س

عاـ الحزف، ككاف بثـ إفَّ السيدة خديجة كأبا طالب قد ماتا في عاـ كاحد، فسميَّ العاـ الذم ماتا فيو 
 ذلؾ قبؿ اليجرة بثبلث سنيف.

كلما مات أبك طالب اشتد أذل قريش لمرسكؿ، صٌمى ا عميو كسٌمـ،  كصحبو الكراـ، فخرج           
ثقيؼ، فمـ يجد ذلؾ منيـ، كأغركا بو عبيدىـ كسفياءىـ، فصبر إلى الطائؼ يمتمس النصرة مف قبيمة 

 كاحتسب عند ا.
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ككانت حادثة اإلسراء كالمعراج قبؿ اليجرة بسنة، كلما أراد اليجرة إلى المدينة حاصركه          
مسممكف ال اإلثنيف مف ربيع األكؿ، فتمقاه المدينة يكـ بينيـ كىك يقرأ سكرة "يس"، فقدـ ليقتمكه، فخرج مف

 بظير المدينة، ككانت مغازيو بنفسو سبعنا كعشريف غزكة، كسراياه التي بعىث فييا سبعنا كأربعيف سرية. 
كفتح مٌكة المشرفة في رمضاف سنة ثماف مف اليجرة، ككاف عاـ كفكد العرب إليو، صٌمى ا           

ة  الكداع، كيختـ عميو كسٌمـ، سنة تسع مف اليجرة. ككاف الحج مف السنة العاشرة، ك  سًميَّ حجَّ
يكـ اإلثنيف لميمتيف مضتا مف األيجيكرم ىذا الباب باإلشارة إلى كفاة المصطفى، صٌمى ا عميو كسٌمـ، 

  (ُ).إحدل عشرة مف اليجرةربيع األكؿ، سنة 
كفي ىذا الباب لخَّص األيجيكرم بأكجز عبارة، كأبمغيا، كأدقيا، حياة الرسكؿ كاممة، منذ           

 كالدتو حتى كفاتو، صٌمى ا عميو كسٌمـ، فأبدع في ىذا التمخيص أيَّما إبداع . 

 الباب الثاني: في ذكر "حميتو"، صٌمى اهلل عميو كسٌمـ:

ميًقًو ػػػػػ صٌمى ا كفي ىذا الباب أطنب األيجيكرم في ذك           ر ًخٍمقىًتًو ػػػػػ صٌمى ا عميو كسٌمـ ػػػػػ كخي
الباقي محفكظنا إلى  ،عميو كسٌمـ ػػػػػ، كمعجزاتو الكثيرة الحٌسية كالمعنكية، " العقمية "، كىك القرآف الكريـ

 أف تقـك الساعة . 
، كبناتو، صٌمى ا عميو كسٌمـثـ ذكر عدد أكالده، صٌمى ا عميو كسٌمـ، كأسماءىـ،           

ا في ذكر أعمامو، صٌمى ا عميو كسٌمـ. عنيف، كزيجاًتيف، ككفاتيف، رضٌي ا  كأسيب أيضن
 ثـ ذكر أزكاجو، رضكاف ا عمييف، كأحكاليف معو، صٌمى ا عميو كسٌمـ.          
لجنة، السبلـ، كبأٌنيـ سادات أىؿ اكأنيى ىذا الباب بذكر عظيـ فضؿ آؿ البيت، عمييـ           

 تعالى. كفضؿ قريش العظيـ عند ا
 
 
 

                                                           
قاؿ الكاقدم: حدثنا أبك معشر عف محمد بف قيس، قاؿ: اشتكى رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، يـك األربعاء إلحدل عشرة  ((ُ

ليمة بقيت مف صفر سنة إحدل عشرة في بيت زينب بنت جحش شككل شديدة، فاجتمع عنده نساؤه كميف، فاشتكى ثبلثة عشر 
، كتكفي يـك االثنيف لميمتيف خمتا م  ف ربيع األكؿ سنة إحدل عشرة.يـك

كقاؿ سعد بف إبراىيـ الزىرم: تكفي رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، يـك االثنيف لميمتيف خمتا مف ربيع األكؿ لتماـ عشر سنيف مف 
 .ِّٔ/ّ. ؛ ابك يكسؼ، المعرفة كالتاريخ،  َٕٓ، َٔٓ/ْمقدمو المدينة. ينظر: ابف كثير، السيرة النبكية، 
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 الباب الثالث: في بياف " مزاياىـ " : 

كفي ىذا الباب أسيب في بياف مزايا آؿ البيت، مثؿ: تحريـ الصدقة عمييـ؛ لككنيا أكساخ           
 الٌناس، كتعكيضيـ بالخمس مف الفيء كالغنيمة . 

 كأنيـ أكؿ مف يرد عمى رسكؿ ا، صٌمى ا عميو كسٌمـ، الحكض.          
 كأف منيـ ميدٌم آخر الزَّماف، الذم سيمؤل األرض عدالن بعد إذ ميمئت ظممنا .          

نو لعمـ لمساعة "دؿ عمى ظيكر الميدم بقكلو، تعالىكيست            . (ُ): "كا 
ف، دكف ذكر أسمائيـ: "إنيا نزلت في الميدم" كينيي ىذا قاؿ األيجيكرم نقبلن عف المفسري          

 الباب باإلشارة إلى مكت الميدم، كصبلة عيسى، عميو السبلـ، كدفنو ببيت المقدس.

 الباب الرابع: فيما يتعمؽ برؤساء أىؿ البيت، المدفكنيف بمصر:

لب، كرَّـ ا كجيو في ىذا الباب بدأ بجممة مف الكبلـ تتعمؽ بسيدنا عمٌي بف ابي طا          
سبلمو، كىك ابف عشر سنيف، كمزاياه كصفاتو الكريمة مف أحاديث رسكؿ ا، صٌمى ا عميو كسٌمـ،  كا 

 التي تتعمؽ بمناقب سيدنا عمٌي.
ثـ أكرد طرفنا مف ًحكىـ كأمثاؿ سيدنا عمٌي، كرَّـ ا كجيو، نحك: ما ىمؾ امرؤ عرؼ قدره،           

ٌر، إذا حمَّت المقادير ضمَّت  كقيمة كؿ امرءو ما ييحًسنو، مف عىذيبى لسانو كثرت إخكانو، بالًبًر ييستىعبد الحي
 التدابير.
ـك القيامة و ينادل يثـ انتقؿ لمحديث عف مناقب فاطمة الزَّىراء، رضي ا عنيا، كأكرد أثرنا أنَّ           
رؤكسكـ، كغضكا أبصاركـ، حتى ٌتمر فاطمة بنت يا أىؿ الجمع نكّْسكا أف: " (ِ)( ف العرشاً طنى بي ) مف 

 ".لؼ جارية مف الحكر، كمرّْ البرؽً محمد، صٌمى ا عميو كسمَّـ، عمى الٌصراط، فتمرُّ مع سبعيف أ
لى الحديث عف مناقبو،            ثـ انتقؿ إلى الحديث عف الحسف بف عمٌي، رضي ا عنيما، كا 

تعالى، حقف بو دماء المسمميف. ككيؼ  ا أبي سفياف، ككيؼ أفَّ  ككيؼ أنو تنازؿ بالخبلفة لمعاكية بف
بف معاكية، الو بتشجيع، كتٌرغيب مف يزيد  َـّ رل، كانت كفاتو بدسّْ زكجتو السي كاف كرىمو عظيمنا ال ييجا

الذم كعدىىا بالزكاج منيا إذا قتمت زكجيا الحسف، كأخمؼ يزيد الكعد معيا، قائبلن ليا: " إنا لـ نرضاؾ 
 لمحسف، أفنرضاؾ ألنفسنا ؟! ".  

َـّ أسيب بعد ذلؾ في ذكر أبناء الحسف، رضي ا عنو، كبناتو.            ث

                                                           
 ُٔ/ّْلزخرؼ ا ((ُ
بطناف العرش: أم مف باطنو الذم ال تدركو األبصار. جاء في الصحاح: بطناف الجنة كسطيا. كقاؿ الزمخشرم: تقكؿ العرب  ((ِ

 .ُْٗ/ُىك في بطناف الشباب أم في كسطو. ينظر: المناكم، فيض القدير، 
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َـّ ذكر طرفنا مف كبلمو كحكمو، كمنيا: "            كاعممكا أف المعركؼ ييكسبي حمدنا، فمك رأيتـ ث
، لرأيتمكه رجبلن قبيح المنظر  ، لرأيتمكه رجبلن جميبلن يسرُّ الناظريف، كلك رأيتـ المؤـ رجبلن المعركؼ رجبلن

 تنفر منو القمكب، كتيغضُّ دكنو األبصار ".
ـٌ انتقؿ لمحديث            عف الحيسيف بف عمٌي، رضي ا عنيما، كخركجو مف مكة قاصدنا العراؽ، ث

د يككيؼ عمـ يزيد بخركج الحسيف، رضي ا عنو، إلى العراؽ، فأرسؿ يزيد إلى كاليو عمى الككفة عب
ا بف زياد يأمره بقتاؿ الحسيف، فجيز ابف زياد أربعة آالؼ لقتاؿ الحسيف، فقاتمكه إلى أف قتؿ، كذلؾ 

الجمعة، يكـ عاشكراء، سنة إحدل كستيف، بكرببلء مف أرض العراؽ: كلما قتمكه، جٌزكا رأسو  يكـ
الشريؼ، كأرسمكه إلى ابف زياد، الذم أرسمو إلى يزيد، إلى دمشؽ، حيث سيقت السيدة زينب شقيقة 

 الحسيف كنفر مف آؿ البيت، عمييـ السبلـ، كىناؾ أكقؼ يزيد آؿ البيت مكقؼ السَّبي. 
عكقب في  كيكرد تكفير أحمد بف حنبؿ ليزيد عمى فعمتو ىذه، كمصير قتمة الحسيف، فكؿّّ           

 الدنيا قبؿ اآلخرة، إما بالقتؿ، أك سكاد الكجو، أك تغٌير الخمقة، كزكاؿ الممؾ في مدة يسيرة.
 كيكرد كيؼ انتقؿ الرأس الشريؼ، رأس الحسيف، رضي ا عنو، مف عسقبلف إلى مصر.     
ثَـّ ختـ ىذا الباب بذكر أبناء الحسيف كبناتو، رضكاف ا عمييـ، كمصير ٌكؿ كاحدة منيـ،           

 إما بالقتؿ أك بالمكت.
بدأ  التتمةكبعد أف أنيى األبكاب األربعة، شرح في كتابو " تتمة " لؤلبكاب السابقة، كفي ىذه           

بف عبد الممؾ بف مركاف، ثـ حرقو، كذٌراه في الريح،  ف، كقاتمو: ىشاـيبذكر قتؿ زيد بف عمٌي بف الحس
ف، حيث قتمو، يكقد فعؿ أبك العباس السٌفاح بيشاـ بف عبد الممؾ، ما فعمو ىشاـ بزيد بف عمٌي بف الحس

 كأحرقو، كذٌراه في الريح.
َـّ انتقؿ لمحديث عف زينب بنت عمٌي بف أبي طالب، رضي ا عنيما، كىي شقيقة            ث
سيف، رضي ا عنو، كذكر مدفنيا بقناطر السباع بالقاىرة، نقبلن عف الرسالة الزينبية، لئلماـ الح

 السيكطي، كما كرد فييا مف حديث عف زينب، رضي ا عنيا، كآؿ البيت مف ذريتيا في عشرة كجكه.
ا عنيا،  ثَـّ مضى في الحديث عف السيدة نفيسة، رضي ا عنيا، كالسيدة سكينة، رضي          

 كمدفف كٌؿ كاحدة منيما، ككرميما، كفضائميما، ككراماتيما.
تنزؿ فيو، كتصمي، كيذكر كيؼ أف نفيسة، رضي ا عنيا، قد حفرت قبرىا بيدىا، ككانت           

ؼ ختمة. كيذكر مكاف قبرىا بدرب السباع، بالمراغة. كيذكر شيئنا مف كراماتيا، آلآكقرأت فيو ستة 
 اإلماـ الشافعيُّ كاف يزكرىا، كيترٌدد إلييا، كيطمب منيا الدعاء لو.ككيؼ أف 

ف بف يكانتقؿ بعد ذلؾ في ىذه التتمة إلى الحديث عف زيد بف عمٌي بف زٌيف العابديف بف الحس     
ًرؽ، كلـ يبؽ منو إاٌل رأسو الذم نيقؿ إلى  ًمبى ىنالؾ، كحي عمٌي بف أبي طالب، الذم قيًتؿ بالككفة، كصي

عبد ىشاـ بف و خرج في خمسة عشر ألفنا عمى ، كرأس الحسيف، رضي ا عنو، كسبب قتمو أنَّ مصر
 الثقفٌي. بف عمر عبد الممؾ، فتفرقكا عنو، فقتمو الحجاج بف يكسؼىشاـ بف الممؾ بف مركاف، فطمبو 
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َـّ انتقؿ إلى الحديث عف زيف العابديف بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب، كعف            تقكاه، كأنو ث
كاف يصمي في اليكـ كالميمة ألؼ ركعة حتى مات، كليقّْب بزيف العابديف لكثرة عبادتو كحيسنيا، ككاف 
شديد الخكؼ مف ا، تعالى، ككاف كريمنا. كيذكر األيجيكرم نقبلن عف المصادر أف زيف العابديف لما 

 مات كجدكه يقكت أىؿ مائة بيت.
َـّ يذكر شيئنا مف           إذا نصح العبد  في سرّْه، أطمعو ا عمى حكمو كأمثالو البميغة، كمنيا: " ث

". كمف حكمو، قكلو: "عجبت لمف يعمؿ لدار الفناء، و، فتشاغؿ بذنكبو عف معائب الناسمساكمء عمم
 كيترؾ دار البقاء".

َـّ ينتقؿ في ىذه التتمة إلى الحديث عف السيدة عائشة بنت جعفر الصا           دؽ بف محمد الباقر ث
بف عمٌي زيف العابديف فيذكر أنيا كانت مف العابدات المجاىدات، ككانت تقكؿ: "كعزتؾ كجبللؾ لئف 

دتو فعذبني".   أدخمتني النار آلخذفَّ تكحيدم بيدم، كأطكؼ بو عمى أىؿ النار، كأقكؿ: كحَّ
ُـّ كمثكـ، كعف مدفنيما ىك كينتقؿ بعد ذلؾ إلى الحديث عف القاسـ بف جعفر الصادؽ كبن           تو أ

 بالقرافة، قرب الميث بف سعد.
َـّ يمضي إلى الحديث عف اإلماـ الشافعي، محمد بف إدريس الشافعي، كعف مكلده بغزة سنة            ث

مائة كخمسيف، في السنة التي مات فييا أبك حنيفة النعماف، ثَـّ حمؿ إلى مكة كىك ابف سنتيف، فختـ 
سبع سنيف، كقرأ الحديث، كتفقو بمكة، كحفظ المكطأ، كقدـ المدينة، كدخؿ عمى اإلماـ  القرآف كىك ابف

مالؾ، إماـ دار اليجرة، فرحَّب بو، كقرأ عميو المكطأ مف حفظو، ككاف حفظو لممكطأ كىك ابف عشر 
َـّ قدـ بغداد سنة  خمس سنيف في تسع لياؿ، كأيذف لو في التدريس كاإلفتاء كىك ابف خمس عشرة سنة، ث
 ."  كتسعيف كمائة، فأقاـ بيا سنتيف، كاجتمع عميو عمماؤىا، كاتبعكا مذىبو، كصنَّؼ بيا كتابو "األـي

َـّ يمضي في سرد تقمبات الشافعي في الببلد، إلى أف يصؿ إلى قدكـ الشافعي إ           لى مصر، ث
قامتو بيا إلى أف تكفي  كبلمو كحكمو.  كذكر مناقب الشافعي، كفضمو، كعممو، كطرفنا مف .كا 

مٍخ رجب سنة أربع            كختـ بذكر كفاة اإلماـ الشافعي، التي كانت يكـ الجمعة بعد العصر سى
 كمائتيف كلو أربع كخمسكف سنة.

كانتقؿ إلى الخاتمة الثانية التي عنكنيا بػػػ "خاتمة في ذكر األشراؼ غير المتميزيف باألماكف"           
أماكف قبكر ىؤالء المغمكريف، مف آؿ البيت، كمنيـ: الغمر بف الحسف السبط، في مصر، فشرع يحٌدد 

كغيره مف أمثاؿ: معاذ بف داكد الحسيني، كجده داكد بف محمد، كشرع يحدد أماكف دفنيـ في مصر، 
 كيذكر أف جممة منيـ قد دثرت قبكرىـ، كيذكر بعض كراماتيـ التي حصمت لو، كسدّْ الدٌيف عنو.

َـّ            استمر في الحديث عف ىؤالء األشراؼ غير المشيكريف إلى أف كصؿ إلى ذكر أحمد بف  ث
إبراىيـ بف طباطبا بف الحسيف السبط، ككراماتو ككفاتو، كذكر ابنو كقبره أحمد بف طباطبا، ككيؼ أف 
 ابنو ىذا كاف جميؿ القدر، ككيؼ تصدَّؽ بجميع مالو، ككيؼ كاف كثير الرأفة كالحمـ، يشفع لمناس
كيمشي في حكائجيـ، كمضى يتحدث عف أماكف دفف آؿ طباطبا ككراماتيـ، كانتقؿ كذلؾ إلى ذكر 
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خكانو، كتربة بني الذىبي مف ذرية الحسيف، كغير ذلؾ ممف ىـ مدفكن كف مدافف ذرية مكسى الكاظـ كا 
ٌكاـ كأيمراء كقضاة كسادة كراـ. كذكر أ بقرب آؿ البيت بمصر، رضي ا  فَّ تعالى عنيـ، مف حي

 الفاطمييف كانكا يأتكف إلى ىذه القبكر كالمشاىد، كيتصدقكف عندىا باألمكاؿ الجزيمة.
كأسيب في ذكر أسماء آؿ البيت المغمكريف ككراماتيـ، كمدافنيـ كمشاىدىـ، ذكرنا يكاد ال           

متعددة في يحصر؛ لكثرة أسمائيـ كتشابييا، كتعداد أسماء قبكرىـ كمشاىدىـ، مع ذكر االحتماالت ال
 تداخؿ أسمائيـ كأماكف دفنيـ، كتعدد مزاراتيـ.

عنكنيا باسـ: "خاتمة أيخرل"، ك كما أف أنيى الخاتمة األكلى حتى انتقؿ إلى خاتمة ثانية،           
كابتدأ ىذه الخاتمة بالنقؿ عف عبد الكٌىاب الشعراني، في التأدب مع آؿ البيت، كمسؾ المساف عف 

 الخكض في حقيـ.
ثَـّ كضَّح أف الزيارة عمى كجو العمكـ المطمؽ لؤلكلياء مرغكب فييا، كالتكسؿ بيـ مطمكب،           

 .(ُ)كيكرد آية كدليؿ عمى ما يقكؿ، كىي قكلو، تعالى: "كابتغكا إليو الكسيمة"
كيذكر آداب الزيارة لؤلكلياء بعد مماتيـ. كيستدؿ عمى جكاز زيارة القبكر بما كرد عف أبي           

ىريرة، رضي ا عنو، أنو قاؿ: "إف النبٌي، صٌمى ا عميو كسٌمـ، خرج إلى المقبرة كقاؿ: السبلـ عميكـ 
نا بكـ إف شاء ا الحقكف، نسأؿ ا لنا كلكـ العافية".  دار قكـ مؤمنيف، أنتـ لنا فرط، كا 

كذكر أحاديث أيخرل تجيز زيارة القبكر، كالدعاء لممكتى، كختـ المخطكطة باإلشارة إلى كقت           
: "ككاف الفراغ مف تأليؼ ىذه النسخة عمى يد مؤلفيا في سبع بقيف مف المحـر  الفراع مف تأليفيا، قائبلن

 .(ِ)" عمى صاحبيا افضؿ الصبلة كالتسميـق(، َُُٗ/ُ/ِّ)سنة ألؼ كمائة كتسعيف مف اليجرة 

 مزايا المخطكط، كالمآخذ عميو، كمصادره: -ب

مف مزايا المخطكط، تمؾ الترجمة الكاممة كالكافية كالحافمة بكؿ فضؿ لمرسكؿ، سيدنا محمد،           
صٌمى ا عميو كسٌمـ، في الفصؿ األكؿ مف المخطكط إذ ترجـ فيما يقرب مف ثبلث صفحات لسيدنا 

كسٌمـ، ترجمتو تكتب بماء الذىب، فيي ترجمة مكجزة، في الكقت ذاتو رسكؿ ا، صٌمى ا عميو 
شاممة، ال نقص فييا، كال مزيد عمييا. إذ أحسف في اإلحاطة بسيرة المصطفى، صٌمى ا عميو كسٌمـ، 

 مف الميبلد حتى الكفاة، فيما يقرب مف ثبلث صفحات.
ضع في كتاب مستقؿ، كيطبع ىذا كىذه الترجمة يصمح أف تستؿَّ كتقتبس مف ىذا المخطكط، كتك 

بتدائية؛ حتى يعرؼ لمسمميف، كال سيما في المرحمة االالكتاب، كيعمـ عمى مدارسنا، كمدارس العرب كا
 الطمبة سيرة نبييـ، صٌمى ا عميو كسٌمـ.

                                                           
 .ّٓ/ ٓالمائدة  ((ُ
  / أ.ِٔينظر: األجيكرم، مخطكط مشارؽ األنكار، ص ((ِ
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َـّ إف المخطكط يعدُّ            ف سجبلن حافبل بأسماء آؿ البيت الكراـ األطيار، رضكاف ا عمييـ، م ث
رجاؿ، كنساء، كأطفاؿ كفدكا إلى مصر، كماتكا فييا، أك تكلدكا في مصر، كعاشكا فييا، كماتكا كدفنكا 
فييا، فيك يحدد تاريخ ميبلدىـ، كقدكميـ إلى مصر، كمكاف إقامتيـ، ككراماتيـ كمناقبيـ، كزماف 

ٍف يزكرىـ، كيكضح كفاتيـ في أغمب األحياف، كمدافنيـ، كمشاىدىـ، كيذكر الكرامات التي يحس بيا مى 
آداب زيارتيـ، كؿ ىذا يذكره في ىذا السجؿ الحافؿ بأسماء آؿ البيت األطيار مف المشيكريف، 
كالمغمكريف الذيف تباركت بيـ مصر العزيزة، كآكتيـ كأحسنت مثكاىـ كضيافتيـ، فكانكا غكثنا ليا كرحمة 

 لحياة كبعد الممات.في الممٌمات، كجالبيف لمسعادة كتفريج اليمكـ عف أىؿ مصر في ا
ا كمف مزايا المخطكط  :أيضن

 . و المؤلؼستدالؿ عمى ما يقكلالحكيـ كاألحاديث الشريفو. في االاالستشياد بآم الذكر  -ُ

 إيراد جممة مف حكـ كأمثاؿ آؿ البيت السائدة المفيده في تأديب الناس، كتربيتيـ تربية إيمانية. -ِ
 .األحاديث النبكية الشريفةب االستدالؿ مف خبلؿ السَّبلـ،، عمييـ إظيار مكانة آؿ البيت -ّ

 برز مزايا الكتاب كفضائمو كحسناتو لمقارئيف كالباحثيف.أتمؾ كانت مف      
 المآخذ عمى المخطكط: 

 يؤخذ عمى المخطكط
المدفكنيف في مصر، دكف خطة أك  ،حشد كثير مف األعبلـ المشيكريف كالمغمكريف آلؿ البيت -ُ

 ترتيب ألسمائيـ.
ليس ىذا  ،مما يجعؿ ذكرىـ قميؿ الفائده ،المغمكريف ةلتعريؼ باألعبلـ المذككريف كبخاصعدـ ا -ِ

و ترجـ ليؤالء الذيف ذكرىـ، كلك بسطر أك سطريف ألراح مىٍف جاء بعده في تقصي فحسب بؿ لك أنَّ 
 بشكؿ دقيؽ دكف الخمط بيف أيصكليـ، لتشابو أسماء فركعيـ. سيرىـ، كأمكف مف التعرؼ عمى نسبيـ 

 ةنقكلو، كبخاص كثرة النقكؿ عف المصادر التي زادت عف عشريف مصدرنا، دكف أف يكثؽ بعض -ّ
 عندما يذكر المؤلؼ مف دكف الكتاب أك يذكر الكتاب دكف ذكر المؤلؼ.

 في التحقيؽ:  الباحث خامسنا: عمؿ

 في تحقيؽ المخطكط فيما يمي:  يتمخص
ا سميمنا خالينا مف األخطاء المغكية كالنحكية، كاإلمبلئية، ككفؽ عبلمات الترقيـ.  -ُ  إخراج النص إخراجن
 .إلى سكرىا في القرآف اآليات القرآنية الكريمة الكاردة في النٌص  عزك -ِ

 .إلى مصادرىا األحاديث النبكية الشريفة الكاردة في النٌص  عزك -ّ

 .إلى ذلؾ سبيبل ما استطعت تخريج أبيات الشعر الكاردة في النٌص   -ْ
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 تكضيح معاني الكممات الغامضة الكاردة في النٌص مف خبلؿ المعاجـ المغكية. -ٓ

ا أٌف المؤلؼ  -ٔ التعريؼ بأعبلـ األشخاص كاألماكف في المخطكط ما استطعت إلى ذلؾ سبيبل عممن
 .(ُ)أنَّو تناكؿ أىعبلـ آؿ البيت المغمكريف كغير المشيكريف المدفكنيف في مصر قد ذكر في المخطكط،

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 / أ.ُينظر: األجيكرم، مقدمة مخطكط مشارؽ األنكار، ص ((ُ
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 سادسنا: الكرقة األكلى كاألخيرة مف المخطكط .

 المخطكط: غالؼكرقة  -
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   :مف المخطكط الكرقة األكلى -  
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 مف المخطكط: الكرقة األخيرة -
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 لمخطكطاالجزء الثاني مف الرسالة: تحقيؽ 
 

 بسـ ا الرحمف الرحيـ
 مقدمة المخطكط

 الباب األكؿ: فيما يتعمؽ بو، صمَّى ا عميو كسمَّـ

 ىجرة الصحابة الكراـ إلى الحبشة

 ىجرة الرسكؿ، عميو الصبلة كالسَّبلـ، إلى المدينة

 كسمَّـالباب الثاني: في ذكر حميتو، صمَّى ا عميو 

 ذكر أكصافو الخمقية كالخمقية، الشريفة

   معجزاتو، صمِّى ا عميو كسمَّـ

 ذكر أكالده، صمَّى ا عميو كسمَّـ

 ذكر زكاج السيدة فاطمة مف اإلماـ عميٌ 

 ذكر أعمامو، صمَّى ا عميو كسمَّـ

 ذكر عماتو، صمَّى ا عميو كسمَّـ

 ذكر أزكاجو، صمَّى ا عميو كسمَّـ

 التعريؼ بآؿ البيت، عمييـ السَّبلـ 

 الباب الثالث: في بياف مزايا آؿ البيت

 الباب لرابع: فيما يتعمؽ برؤساء أىؿ البيت، كبالمدفكنيف بمصر

 جممة مما يتعمؽ باإلماـ عميٌ 

 جممة مما يتعمؽ بفاطمة الزىراء
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 جممة بما يتعمؽ باإلماـ الحسف بف عميٌ 

 عميٌ  جممة بما يتعمؽ بأكالد الحسف بف

 جممة بما يتعمؽ بالسيد الحسيف بف عميٌ 

 جممة بما يتعمؽ بأكالد السيد الحسيف بف عميٌ 

 تتمة 

 عشرة كجكه لمكبلـ في آؿ البيت

 خاتمة في ذكر األشراؼ غير المتميزيف باألماكف

 خاتمة أخرل

 نياية النص المحقؽ

 الخاتمة
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سـ اهلل الرحمف الرحيـب  
 

ًإنَّمىا ييًريدي المَّوي  ﴿/ أ ( الحمد  الذم كسا بيت النبكة تبجيبلن كتكقيرنا، كأنزؿ فييـ:  ُ) ؽ          
ـٍ تىٍطًييرنا ييطىيِّرىكي ـي الرٍِّجسى أىٍىؿى اٍلبىٍيًت كى ، كصٌمى ا عمى نبيو األميف، كآلو، كصحبو (ُ)﴾ ًلييٍذًىبى عىنكي

  أجمعيف. أما بعد:
الرحمف األيجيكرٌم، أبك المطائؼ، المالكٌي، األزىرٌم: قد سألني بعض األحباب، فيقكؿ عبد           

كنخبة الطبلب، عف مقرّْ آؿ البيت المدفكنيف بمصر، المشيكريف منيـ، كقد كنت فيما سبؽ، صنَّفت 
بمصر،  ؿ البيت غير المشيكريف المدفكنيفىذه الرسالة، فبدت لي نيكات كمزايا، كجنحت نفسي لذكر آ

ببتي أف أصنعى رسالة في ذلؾ، كسمٌيتييا "مشارؽ األنكار في آؿ البيت األطيار"، كرتٌبتيا عمى: فأح
 أربعة أبكاب، كخاتمتيف، كتتمَّة، كفصؿ. فأقكؿ كبا المستعاف كعميو التكبلف في:

 الباب األكؿ ػػػػ  فيما يتعمَّؽ بو، صمَّى اهلل عميو، كسمَّـ:

ا بف عبد المطَّمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ بف قصٌي بف كبلب بف ىك: محٌمد، بف عبد           
مرَّة بف كعب بف لؤٌم بف غالب بف فير بف مالؾ بف النَّضر بف كنانة بف خزيمة بف مدركة بف إلياس 

 . (ِ)بف مضر بف ًنزار بف معد بف عدناف
كأعتقيا  ،(ْ)، جارية عمّْو أبي ليب(ّ)مات أبكه كأيمُّو حاممة بو عمى الصَّحيح، كأرضعتو ثيكٌيبة          

َـّ أرضعتو بعدىا حميمة السعديَّة ، كفطمتو لمضيّْ سنتيف. كشؽَّ قمبو الشريؼ  ( ٓ)حيف بشَّرتو بكالدتو، ث
ار باألبكاء ، (ٔ)ألربع سنيف، كماتت أيمُّو لست سنيف، كدفنت كىي راجعة مف زيارة أخكالو بني النجَّ

                                                           
 .ّّ/ّّاألحزاب،  (ُ)
 (.َّٖٓينظر: البخارم، الجامع المسند الصحيح، حديث رقـ) (ِ)
ثيكٌيبة ىي: مكالة أبي ليب، عف ابف عباس قاؿ: كانت ثكيبة مكالة أبي ليب قد أرضعت النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، أيامنا قبؿ ّ) )

 . َُٗ-َُٖ/ُحميمة السعدية، ماتت في السنة الثامنة لميجرة، ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، 
سمَّـ، كيكٌنى أبي ليب، مات بعد غزكة بدر بسبع أبي ليب ىك: عبد اٍلعيزَّل بف عبد اٍلمطمب ،  ((ْ مىٍيًو كى كىك عىـ النًَّبي، صمَّى ا عى

 .ُُٔ/ٕٔ.  ؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ، ْٕٔ/ُلياؿ. ينظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية، 
ًميمة السٍَّعًدية ىي: حميمة بنت أبي ذؤيب عبد ا بف الحارث، كىي مرضعة النبي، صمَّ  (ٓ) ى ا عميو كسمَّـ. ينظر: القرطبي، حى

 . ُُّٖ-ُُِٖ/ْاإلستيعاب في معرفة األصحاب، 
األبكاء ىي: قرية في كسط المسافة بيف مكة كالمدينة شرفيما ا تعالى ، كمعنى األبكاء أخبلط مف الناس. كبيا ماتت آمنة ( (ٔ

ُـّ النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، ينظر: الحميرم،  .ٔ/ُالركض المعطار في خبر األقطار،  بنت كىب أ
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سنيف، فتمرَّض، فأكصى بو  يالمطَّمب بمكَّة، فكفمو إلى ثمان، كحممتو إلى جدّْه عبد (ُ)فحضنتو أيُـّ أٌيمف
 إلى عمّْو أبي طالب. كسافر بو إلى الشاـ في تجارة، ككاف عمره اثنتٌي عشر سنة.

كلمَّا بمغ خمسنا كثبلثيف سنة، بنت قريش الكعبة، فممَّا كصمكا إلى مكضع الحجر اختمفكا           
َـّ لو أربعكف سنة جاءه جبريؿ، فيمف يضع و مكضعو، ثَـّ رضكا بأف يضعو ىك، فكضعو بيده، فممَّا ت

، فقاؿ: اقرأ، القصة المشيكرة. كاألشير أفَّ شير ابتداء الكحيّْ كاف في رمضاف،  (ِ)كىك في غار حراء
 يـك االثنيف، لسبع لياؿ مضت منو.

عمّْو أبي طالب يشككف ما يسمعكف منو، مف سبّْ  كلمَّا فشا اإلسبلـ، مشى كفار قريش إلى          
، فأشاعكا بأنَّو (ّ)آليتيـ، كذْـّ دينيـ، كقالكا: أعطنا محمَّدنا نقتمو، كخذ بدلو عمارة بف الكليد، فأبى

 ساحر، كأخذكا في إيذائو، كتعذيب مىٍف أسمىـ، بعد أف أراىـ اآليات.
ٍمعه مف المسمميف إلى الحبشة بإشارتو، فأكرميـ/ ب ( ىاجر  ُكلمَّا اشتدَّ الحاؿ ) ؽ            جى

                                                                                                                                                    (ٓ)، ككانكا اثني عشر رجبلن كخمس نسكة، منيـ: عثماف بف عفاف، كزكجتو رقيَّة(ْ)النجاشيٌ 
َـّ إفَّ كفَّار قريش اتفقكا عمى قتمو، صمَّى ا  بنت رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، ثَـّ رجعكا بعده، ث

 عميو كسمَّـ، فأبى بنك ىاشـ، كبنك المطَّمب، فأخرجكىما مف مكَّة إلى الشعب. 
َـّ            أرض ، صمَّى ا عميو كسمَّـ، مىٍف كاف بمكَّة مف المسمميف أف يخرجكا إلى أمر رسكؿ اهللث
، كثماني عشرة امرأة، كاتفقت قريش الحبشة ، فانطمؽ إلييا عامَّة المؤمنيف، ككانكا اثنيف كثمانيف رجبلن

زؽ حتى عمى: أف ال يبايعكا بني ىاشـ كبني المطَّمب، كال يناكحكىـ، كال ييدخمكا إلييـ شيئنا مف الر 
مّْمكه ليـ، ككتبكا بذلؾ صحيفة، كعمَّقكىا في جكؼ الكعبة، كتمادل األمر عمى ذلؾ ثبلث سنيف،  ييسى

                                                           
و أيُـّ أىٍيمىف ىي: بركة بنت ثعمبة بف عمرك، كىي الحاضنة لرسكؿ المَّو، صٌمى المَّو عميو كآلو كسٌمـ، ككاف رسكؿ المَّو، صٌمى المَّ  ((ُ

 . ّٗٓ-ّٖٓ/ٖعميو كسمَّـ يقكؿ: "أـٌ أيمف أٌمي بعد أٌمي". ينظر: ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، 
غار حراء ىك: المكضع الذم كاف رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، يتعبد كيتفكر فيو قبؿ النبكة، ينظر: أبك بكر اليمداني،  ((ِ

 .َٖٕ/ُاألماكف، 
 . ُِٓ/ُينظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ،  ((ّ
ميف الذيف ىاجركا إليو في صدر اإلسبلـ. ينظر: النجاشي ىك: أصحمة بف أبحر النجاشٌي، ممؾ الحبشة، كقد أحسف إلى المسم ((ْ

 . ّْٕ/ُينظر: ابف حجر،اإلصابة في تمييز الصحابة، 
رقية ىي: بنت رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كأميا خديجة بنت خكيمد رضي ا عنيما، تزكجيا عثماف بف عفاف، رضي  ((ٓ

 . ُّٖ/ٖا عنو، بمكة. ينظر: ابف األثير، أسد الغابة، 
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َـّ إفَّ  (ُ)كأكمت األرضة الصحيفة كمحت ما بيا، إال اسـ ا، فرجعكا عف ذلؾ، كقالكا: إنَّو سحر، ث
 رة بثبلث سنيف.      خديجة كأبا طالب ماتا في عاـ كاحد، لعشر مضت مف المبعث، قبؿ اليج

كلمَّا مات أبك طالب، نالت قريش مف النبيّْ ما لـ تكف تطمع فيو في حياة أبي طالب، فخرج           
، فمـ يجد منيـ ذلؾ، كأغركا بو عبيدىـ كسفياءىـ يسبُّكنو، (ِ)إلى الطائؼ يمتمس النصرة مف ثقيؼ

اه ا منيـ، كفي رجكعو مف  ، فامنكا (ّ)الطائؼ، مرَّ بو نفره مف ًجفّْ نصيبيفكيضربكنو بالحجارة، كنجَّ
 .(ْ)بو

بو قبؿ اليجرة بسنة، ليمة السبت، لسبع كعشريف خمت مف ربيع األكؿ عمى أحد  (ٓ)كعيرجى           
، كشيؽَّ صدره الشريؼ خمس مرات؛ األكلى: في طفكلتو عند حميمة. كالثانية: كىك ابف عشر (ٔ)األقكاؿ

. كالخامسة: في النكـ.سنيف. كالثالثة:   ليمة اإلسراء. كالرابعة: حيف جاءه الممؾ بالكحيّْ
ذا            كلمَّا أراد رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، اليجرة، كانتظر اإلذف، فبينما األمر كذلؾ، كا 

سكؿ ا، بأبي جيؿ أشار عمى كفَّار قريش أف يأخذكا مف كؿ قبيمة رجبلن جميدنا كمعو سيؼ، فيضربكا ر 
صمَّى ا عميو كسمَّـ، ضربة فيقتمكنو، فقاؿ إبميس: ىذا ىك الرأم، "فأتى جبريؿ النبٌي، صمَّى ا عميو 

                                                           
 .ُِِ/ٖاألرضة ىي: دكدة بيضاء شبو النممة تظير في أياـ الربيع. ينظر: ابك الحسف المرسي، المحكـ كالمحيط األعظـ،  ((ُ
 . ُْٓ/ُثىًقيؼ ىك: اسـ لقبيمة عربية كانت تسكف الطائؼ، ينظر: ابف حجر، نزىة األلباب في األلقاب،  ((ِ
زيرة الفراتية، كىناؾ مدينة باسـ نصيبيف الرـك قرب آمد كحٌراف، كنصيبيف قرية تابعة لمدينة حمب.  ((ّ نصيبيف ىي: مدينة بالجى

 .ِٖٖ/ٓينظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمداف،
 . ُِِ-ُُِ/ُينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل،  ((ْ
ا، كقاؿ آخركف: بؿ أسرل بركحو،  أيختمؼ في حادثة اإلسراء عمى قكليف ىما: أنَّو صمَّى ((ٓ ا عميو كسمَّـ، أيسرم بو جسدنا كركحن

كلـ يسر بجسده. حدثنا ابف حميد، قاؿ: ثنا سممة، عف محمد، قاؿ: ثني بعض آؿ أبي بكر، أف عائشة كانت تقكؿ: ما فقد جسد 
-ِّٗ/ُٕامع البياف في تأكيؿ القرآف، رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، كلكف ا أسرل بركحو. ينظر الخبر في: الطبرم، ج

ُّٓ. 
اختمؼ العمماء في تاريخ اإلسراء، كاختمؼ في ذلؾ عمى ابف شياب، فركل عنو مكسى بف عقبة أنو أسرم بو إلى بيت المقدس  ((ٔ

المقدس قبؿ خركجو إلى المدينة بسنة. كركل عنو يكنس عف عركة عف عائشة قالت: تكفيت خديجة قبؿ أف تفرض الصبلة. قاؿ 
سمـ بسبعة أعكاـ. كركم عف الكقاصي قاؿ: أسرم بو بعد مبعثو بخمس سنيف. ابف شياب: كذلؾ بعد مبعث النبي صمى ا عميو ك 

كقاؿ ابف إسحاؽ: أسرم بو مف المسجد الحراـ إلى المسجد األقصى كىك بيت المقدس، كقد فشا اإلسبلـ بمكة في القبائؿ. كركل 
عمر: كىذا يدلؾ عمى أف اإلسراء كاف  عنو يكنس بف بكير قاؿ: صمت خديجة مع النبي صمى ا عميو كسمـ. كسيأتي. قاؿ أبك

قبؿ اليجرة بأعكاـ، ألف خديجة قد تكفيت قبؿ اليجرة بخمس سنيف كقيؿ بثبلث كقيؿ بأربع. كقكؿ ابف إسحاؽ مخالؼ لقكؿ ابف 
ة شياب، عمى أف ابف شياب قد اختمؼ عنو كما تقدـ. كقاؿ الحربي: أسرم بو ليمة سبع كعشريف مف شير ربيع اآلخر قبؿ اليجر 

بسنة. كقاؿ أبك بكر محمد بف عمى ابف القاسـ الذىبي في تاريخو: أسرم بو مف مكة إلى بيت المقدس، كعرج بو إلى السماء بعد 
مبعثو بثمانية عشر شيرا. قاؿ أبك عمر: ال أعمـ أحدا مف أىؿ السير قاؿ ما حكاه الذىبي، كلـ يسند قكؿ إلى أحد ممف يضاؼ 

 .َُِ/َُعو إلى مف يحتج بو عمييـ. ينظر الخبر في: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، إليو ىذا العمـ منيـ، كال رف
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، فممَّا جفَّ الميؿ، اجتمعكا عمى بابو يريدكنو، "فخرج (ُ" )كسمَّـ، كقاؿ: ال تبت ىذه الميمة عمى فراشؾ
تراب، فجعؿ ينثره    عمى رؤكسيـ، كىك يتمك ىذه اآليات عمٌيًيـ، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كأخذ حفنة مف 

 .(ّ)فذىب كلـ يبصركه" ،(ِ)﴾ فيـ ًل يبصركف ﴿إلى قكلو  ﴾ يس ﴿
مَّؼى عميِّا، ِثـ أيًذفى لرسكؿ اهلل ) ؽ           رضي  / أ ( ، صمَّى اهلل عميو كسمَّـ، في اليجرة، فخى

ا عنو، ليؤدم عنو الكدائع، كصحب معو أبا بكر، "فركبا ناقتيف، كأتيا غار ثكر، فتكاريا فيو ثبلث 
لياؿ، كأعماىـ ا عنيما مع مركرىـ عمى الغار، ثـ سارا إٍذ عرض ليما سراقة بف مالؾ، فساخت قدما 

المدينة يكـ اإلثنيف، في ربيع األكؿ،  ، فقىًدما(ْ)فرسو إلى ركبتيا، فناداىما باألىماف، فخمصت، فأكرميما"
 ، فاشتد حسد الييكد لو.             (ٓ)األكؿ، فتمقاىما المسممكف بظير الحرَّة

كأيذف لرسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، في القتاؿ، ككانت مغازيو بنفسو سبعنا كعشريف،           
 . (ٔ)ديفكسراياه التي بىعىثى فييا سبعا كأربعيف عمى خبلؼ في العد

كفىتىح مكَّة شرَّفيا ا، ككاف في رمضاف سنة ثماف مف اليجرة، كلـ يقتؿ أحدنا بيده إالَّ أيبىيُّ           
 .(ٕ)بف خمؼ في أيحد

                                                           
 .ِْٖ/ُينظر: ابف ىشاـ، سيرة ابف ىشاـ،  ((ُ

 .ٗ-ُ/ّٔىنا اقتباس مف اآليات التسع األكلى مف سكرة يس،  (ِ) 
، حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت بو كأرادكا بو ما عف ابف إسحاؽ قاؿ: أقاـ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، ينتظر أمر ا ((ّ

ف أرادكا أتاه جبريؿ، عميو الٌسبلـ، فأمره أف ال يبيت في مكانو الذم كاف يبيت فيو، ثـ دعا رسكؿ ا، صٌمى ا عميو كسمَّـ، عمٌي ب
لقـك كىـ عمى بابو، كخرج معو أبي طالب، فأمره أف يبيت عمى فراشو كيتسٌجى ببرد لو أخضر، ففعؿ، ثـ خرج رسكؿ ا عمى ا

بحفنة مف تراب، فجعؿ يذرىا عمى رؤكسيـ، كأخذ ا، عز كجؿ، بأبصارىـ عف نبيو، كىك يقرأ  "يس كالقرآف الحكيـ إلى قكلو 
 .َْٕ-ْٗٔ/ِفأغشيناىـ فيـ ال يبصركف". ينظر: البييقي، دالئؿ النبكة، 

(، كاف ممف طمب رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كأبا بكر أثناء قِْسراقة بف مالؾ ىك: سراقة بف مالؾ بف جعشـ )ت ((ْ
اليجرة ليسمّْمو لقريش، فساخت رجبل فرسو. كفي ذلؾ حديث شريؼ، ركل ابف عيينة، عف أبي مكسى، عف الحسف، أفَّ رسكؿ ا، 

تو كتاجو؟ " قاؿ: فمٌما أتى عمر بسكارم صمَّى ا عميو كسمَّـ، قاؿ لسراقة بف مالؾ: " كيؼ بؾ إذا لبست سكارم كسرل كمنطق
(. ؛ ابف األثير، َُّّّكسرل كمنطقتو كتاجو، دعا سراقة بف مالؾ كألبسو إياىما. ينظر: البييقي، السنف الكبرل، حديث رقـ)

 . ُِْ/ِأسد الغابة، 
رَّةي ىي: أرض ذات حجارة سكد نخرة كأنيا أحرقت بالنار، كحٌرات العرب كثيرة. ينظر ((ٓ : ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، الحى
ِ/ِْٓ. 
 . ُٖٔ-ُٕٔ/ِفي ذكر غزكاتو، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كسراياه. ينظر: ابف األثير، الكامؿ في التاريخ،   ((ٔ
عف المطَّمب بف حنطب، قاؿ: حىمؿ أيبىٌي بف خمؼ عمى النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، يريد قتمو يـك أيحد، فطعنو رسكؿ ا،  ((ٕ

صمَّى ا عميو كسمَّـ، بحربتو فكقع عف فرسو، فأتاه أصحابو فاحتممكه كىك يخكر. ينظر: الفزارم، السٌير البي اسحاؽ الفزارم، 
نعاني قصة مقتؿ أيبي بف خمؼ في حديث طكيؿ. لئلطبلع ينظر: الصنعاني، مصنؼ عبد الرزاؽ . ؛ أكرد الص َِّ/ُ

 (. ُّٕٗالصنعاني، حديث رقـ)
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كقىًدـ عميو كفكد العرب سنة تسع، كسًميَّ سنة الكفكد، كفييا أمر رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، أبا  
 بكر أف يحج بالناس. 

ـٍ كىأىٍتمىٍمتي ﴿كنزؿ،  ،(ُ)كفي العاشرة، حج، صمَّى ا عميو كسمَّـ، حجة الكداع ـٍ ًدينىكي اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي
ـى ًديننا ٍسالى ـي اْلًٍ رىًضيتي لىكي ـٍ ًنٍعمىًتي كى مىٍيكي ع األكؿ سنو ، كتكفي يـك االثنيف لميمتيف مضتا مف ربي(ِ)﴾عى

 (ّ).إحدل عشرة مف اليجرة

          الثاني ػػػػ في ذكر حميتو، صمَّى اهلل عميو، كسمَّـ:الباب 

قاؿ كاصفو: كاف رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، ريبعة، ليس بالطكيؿ كالقصير، بعيد ما           
مَّةي  ، رىجؿ الشعر(ٓ)كاليامةي ، (ْ)بيف المنكبيف، عظيـ الجي

 ،وره شحمة أيذنو، كلربما بمغ منكب، يبمغ شع(ٔ)
، لو نكر (ٖ)مف غير قرف، كفي ركاية بقرف، أقنى الًعٍرنيف (ٕ)الحاجبيف، أزجُّ الحكاجب أزىر المكف، كاسع

 (ُِ)، مفمَّج األسناف، أدعج العينيف(ُُ)، أشنب(َُ)، أشكؿ العينيف(ٗ)ضميع الفـ، نكر يعمكه، سيؿ الخديف
 (ُِ)العينيف

مؽ في السمنة، كفيو مف صفاء الفضة، كىثي (ُ)،كأفَّ عنقو جيد(ُّ)دقيؽ المسربة  المحية، كمعتدؿ الخى

                                                           
ذكر حجة الكداع: خرج رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، مف المدينة بعد أف صمَّى الظير يـك الخميس لست بقيف لذل القعدة،  ((ُ

 .َِٔ/ُمنيا قارنا بيف الحج كالعمرة. ينظر: القرطبي، جكامع السير، باب حجة الكداع، كبات بذل الحميفة، كأىىىؿَّ 
 .ّ/ٓالمائدة،  ((ِ
قاؿ الكاقدم: حدثنا أبك معشر عف محمد بف قيس، قاؿ: اشتكى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يـك األربعاء إلحدل عشرة ليمة  ((ّ

ليمة بقيت مف صفر سنة إحدل عشرة في بيت زينب بنت جحش شككل شديدة، فاجتمع عنده نساؤه كميف، فاشتكى ثبلثة عشر 
، كتكفي يـك االثنيف لميمتيف خمتا مف ربيع  األكؿ سنة إحدل عشرة. يـك

كقاؿ سعد بف إبراىيـ الزىرم: تكفي رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يـك االثنيف لميمتيف خمتا مف ربيع األكؿ لتماـ عشر سنيف مف 
 .ِّٔ/ّ. ؛ ابك يكسؼ، المعرفة كالتاريخ،  َٕٓ، َٔٓ/ْمقدمو المدينة. ينظر: ابف كثير، السيرة النبكية، 

مَّة ىك: الشعر الكثير. لساف العرب، مادة جمـ.  ((ْ  الجي
 اليامة ىك: الرأس. لساف العرب، مادة ىمـ. ((ٓ
 شىعره رىجبلن أىم: لـ يىكف شديد الجعكدة كال شًديد السبكطة بؿ بينيما. لساف العرب، مادة رجؿ.   ((ٔ
 فو كامتداد. لساف العرب، مادة زجج. أىزجُّ الحكاجب: الزجج ىك: تقكس ًفي ناًصية الحاجب مع طكؿ في طر  ((ٕ

 أقنى العرنيف: القىنا في األنؼ كىك: طكلو كدٌقة أرنبتو مع حدب في كسطو، كالعرنيف األنؼ. لساف العرب، مادة قنا كعرف. ((ٖٖ
ميع الفـ أىم: عظيمو، كقيؿ: كاسعو، كالعرب تحمد ًعظىـ الفـ كسعتو كتذـ صغره. لساف العرب، مادة ضمع. ((ٗ  ضى

 أىشكؿى العينيف ىك: طكيؿ شؽ العيف. لساف العرب، مادة شكؿ. ((َُ
 أىشنب: الشَّنب ىك: البىياض كالبريؽ، كالتحديد في األسناف. لساف العرب، مادة شنب. ((ُُ
 أىدعىجي العينيف: الدعج ىك: شدَّة سكاد سكاد العيف، كشدة بياض بياضيا. لساف العرب، مادة دعج. ((ُِ
 المىسريبة ىي: الشعر المستىًدؽ، الذم يأخذ مف الصدر إلى السرة. لساف العرب، مادة سرب.   ((ُّ



33 
 

، طكيؿ الزنديف، سائؿ (ِ)كالنَّحافة، عريض الصدر، مستكم البطف كالصدر، ضخـ الكراديس 
، أشعر الذراعيف كالمناكب كأعالي الصدر، لو خط مف الشعر يضرب مف نقطة نحره إلى (ّ)األطراؼ

، يمشي تكٌفأ كأنَّما ينحط مف (ٔ)دميف، مسيح الق(ٓ)، خمصاف األخمصيف(ْ)شثف الكفيف كالقدميف ،سرتو
، سريع المشية، إذا التفت جميعنا، خافض الطرؼ، نظره إلى األرض أطكؿ مف نظره إلى (ٕ)صبب

ؿُّ نظره المبلحظة، يسكؽ أصحابىو، كيبدأ مىٍف لقيو بالسبلـ ) ؽ / ب ( حتى الصبياف،  ِالسماء، جي
تكٌمـ مف غير حاجة، يفتتح الكبلـ كيختتمو ميتكاصؿ األحزاف، دائـ الفكر، طكيؿ السككت، ال ي

؛ ال فيضكؿى فيو كال تقصير، كربما أعاد الكممة ثبلثنا, لتفيـ عنو.(ٖ)بأشداقو  ، يتكمَّـ بجكامع الكىًمـ، فصبلن

َـّ ذيكاقنا           ف دقَّت، لـ يكف يىذي كال يمدحو، إف أعجبو  (ٗ)ليس بالجافي كال بالمييف، ييعظّْـ النعمة كا 
اٌل تركو، يأكؿ بأصابعو الثبلثة، كربما استعاف بالرابع، كيشرب في ثبلثة أنفاس، الطَّ  عاـ أكؿ منو كا 

ذا لـ يجد شيئنا صبىر، حتى شدَّ الحجر عمى بطنو، ككاف  ككاف يأكؿ ما كجد، كال يتكمَّؼ ما فقد، كا 
 أكثر طعامو: التمر، كالماء.

احدنا، ال يسبؿ القميص كاإلزار، بؿ يجعميما فكؽ كيمبس ما يجد، ككثيرنا ما لبس ثكبنا ك           
.  كعبيو، أك إلى نصؼ ساقيّْو، ككاف يمشي حافينا كمنتعبلن

، كعرينا، لكفَّ أكثر رككبو األكليّْف، كأما البغؿ فكاف (َُ)كركب الفرس كالبعير كالحمار بإكاؼ          
 قميبلن في يد العرب، لكف أيىدم لو فركبو، كركب منفردنا، كمردفنا خمفو عبده، أك زكجتو، أك غيرىما. 

                                                                                                                                                                                
 الجيد ىك: طكؿ العنؽ كحسنو، كقيؿ: دقتيا مع طكؿ فييا. لساف العرب، مادة جيد.( (ُ

كالكركيف؛ أىراد أنو، صمَّى  الكىراًديس ىي: رؤكس الًعظاـ، ككؿ عظميًف إلتقيا في مفصؿ فيك كردكس، نحك المنكبيف كالركبتيف ((ِ
 ا عميو كسمَّـ، ضخـ األعضاء. لساف العرب، مادة كردس.

 سائؿ األطراؼ أم: ممتدىا. لساف العرب، مادة ساؿ. ((ّ
شىٍثفي الكفيف كالقدميف أم: أنيما تميبلف إلى الغمظ كالقصر، كقيؿ: ىك الذم في أناممو غمظ ببل قصر، كيحمد ذلؾ في الرجاؿ،  ((ْ

 ألنو أشد لقبضيـ. لساف العرب، مادة شثف.
رض، كىك خيٍمصافى األىخمصيف: الخمصاف ىك: شديد التجافي عف األرض. كاألخمىصي ما دخؿ مف باطف القدـ فمـ يصب األ ((ٓ

 المكضع الذم ال يمصؽ باألرض منيا عند الكطء. لساف العرب، مادة خمص.    
مىسيحي القدميف أم: أراد أنيما ممساكاًف لينتاف ليس فييما تكسر كال شقاؽ، إذا أصابيما الماء نبا عنيما. لساف العرب، مادة  ((ٔ

 مسح.
لبدف، فإذا مشى فكأنما يمشي عمى صدكر قدميو مف القكة. لساف يىٍنحط مف صببو أم: في مكضع منحدر، أراد أنو قكم ا ((ٕ

 العرب، مادة صبب.    
نما يككف ذلؾ لرحب شدقيو، كالعرب تمتدح بذلؾ. لساف العرب، مادة شدؽ.   ((ٖ  كيختتمو بأىشداقو: األشداؽ ىي: جكانب الفـ كا 
 ركب. لساف العرب، مادة ذكؽ.ذيكاؽ: مصدر ذاؽ الشيء يذكقو ذكقا، كالذكاؽ ىك: المأككؿ كالمش ((ٗ

كاؼ الحمار ىي البرذعة كنحكىا. لساف العرب، مادة أكؼ. ((َُ  اإلكاؼ: كاألكاؼ كىك: مف المراكب شبو الرحاؿ كاألقتاب، كا 
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كفراشو مف أدـ محشك ليفا، ككاف أحبُّ الثياب إليو القميصى كلبس ، (ُ)ككاف أكثر جمكسو محتبينا بيديو

 السراكيؿ.
ذا أشار أشار            نما يغضب لمحؽ حتى ينصره، كا  كأعجبيو؛ ال يغضب لنفسو, كال ينتصر ليا، كا 

ذا أىمَّو أمره أكثرى مف مىسّْ لحيتو، يمزح كال يقكؿ إاٌل حقنا، كيركم كال  ذا تعجب قمبيا، كا  بكفو كٌميا، كا 
خر عف الناس، كيٍحذىر الناس، كيحترسي يقكؿ إاٌل صدقنا، جيؿُّ ضحكو التبٌسـ، يكـر كريـ كٌؿ قكـ، كال يدَّ 

 منيـ، مف غير أف يطكم عف أحد منيـ ًبٍشره.
بو، كييقىبّْح القبيح كخمقو           سىفى كيصكّْ : يتفقَّد أصحابو، كيسأؿ الناس عمَّا في الناس، ييحىسّْف الحى

ذا انتيى إلى  ، كينيى عف(ِ)كييكىنو، كال يجمس كال يقكـ إاٌل عمى ًذٍكر، كال يكطف األماكف إيطانيا، كا 
قكـ جمس حيث ينتيي بو المجمس، كيأمر بذلؾ، كيعطي كؿ جمسائو نصيبيـ، حتى ال يىحسب جميسو 
أفَّ أحدنا أكـر عميو مف ميجاًلسو، كيىعكد المريض؛ حتى بعض الكفَّار كأىؿ النفاؽ، كما أخذ أحدنا بيده 

  فأرسميا حتى يرسميا اآلخر.
 عنو، كيحمب شاتو، كيخدـ أىمو، كما  (ّ)مو، كيرقع ثكبو، كينقي اليكاـككاف يخصؼ نع          

/ أ ( في شيءو تركو: لـ تركتو؟  ّ) ؽ انتير خادمنا، كال قاؿ لو في شيءو صنعو: لـ صنعتو؟ كال 
، مىٍف سألو حاجة ال يرده إاٌل بيا، أك بما يىسيرى مف القكؿ، كيسعى في حاجًة ذم الحاجة، كسع (ْ)نىٌساكنا

لناس بسطيوي كخمقو، فصار ليـ أبنا، كصاركا عنده في الحؽ سكاء، متفاضميف بالتَّقكل، مجمسو مجمس ا
 حمـ كحبو كأمانة، ال تيرفع فيو األصكات، كال تحصؿ فيو فمتات، يتعاطكف فيو بالتَّقكل، متكاضعيف.

اش           أحدنا، كال يعيّْره، كال يتكمَّـ إاٌل ، ال يذـ (ٓ)دائـ الًبٍشر، لىيّْف الجانب، ليس بصخَّاب كال فحَّ
ذا سكتى تكمَّمكا. ال يتنازعكف عنده  فيما يرجك ثكابو. إذا تكمَّـ أطرؽ جمساؤه كأنَّما عمى رؤسيـ الطَّير، كا 

ميؽً  ٍمًؽ كالخي ٍف تكمَّـ أىنصتكا لو حتى يفرغ. صٌمى ا عميو كسمَّـ، ككاف كامبلن في الخى الحديث، مى
(ٔ). 

                                                           
احتبى كىك: أف يضـ اإلنساف رجميو إلى بطنو بثكب يجمعيما بو مع ظيره كيشده عمييا، كقد يككف االحتباء باليديف عكض  ((ُ

 عف الثكب، كالعرب تقكؿ: الحبا حيطاف العرب. لساف العرب، مادة حبك.
 الى ييكًطفي األماكف أم: ال يتخذ لنفسو مجمسنا يعرؼ ًبًو. لساف العرب، مادة كطف.   ((ِ
ّ)) . ـٍ ىي: الحشرات كالقمؿ كنحكىا. لساف العرب، مادة ىـك  اليىكا
ؿه ناًسؾ أم: عابد. كقد نسؾ كتنسؾ أم تعبد. لساف العرب، مادة نسؾ. ((ْ  كرىجي
 الفىٌحاش ىك: كثير الفحش، الذم يأتي ما نييَّ عنو. لساف العرب، مادة فحش. ((ٓ
الحديث الذم جمع فيو اكصافو الشريفة: ركاه ىند بف أبي ىالة التميمي، كاصفنا حمية النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، ينظر:  ((ٔ

، ُْْالطبراني، المعجـ الكبير، حديث رقـ)  .ْْٖ-ْْْ/ُ(. ؛  المباركفكرم، الرحيؽ المختـك
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 :كمف معجزاتو

خباره عف بيت المقدس لمَّا، (ّ)، كانشقاؽ القمر(ِ)، كشؽُّ الصدر(ُ)القرآف كىك أعظميا            كا 
، كنسيج (ٓ)القكـ كالرمٌي في غزكة حنيف بقبضة مف تراب في كجكه، (ْ)المشرككف صبيحة اإلسراء سألو

، كلعمٌي: أف (ٕ)اإلسبلـكدعكتو لعمر: أفَّ ا يعزُّ بو (ٔ)ككقكؼ الحمامتيف كنسيج العنكبكت بالغار
  (ٗ)كلعبد ا بف عبَّاس: بالتأكيؿ كالفقو في الديف ،(ٖ)ييذىب ا عنو الحرَّ كالبرد

                                                           
آف حجة مستمرة، باقية عمى مرّْ العصكر، كالبراىيف التي كانت معجزة القرآف الكريـ تتميز عف سائر المعجزات؛ ألف القر  ((ُ

لؤلنبياء انقرض زمانيا في حياتيـ كلـ يبؽ منيا إال الخبر عنيا، أمَّا القرآف، فبل يزاؿ حجة قائمة كأنما يسمعيا السامع مف فـ 
 .ٖٓرسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، ينظر: البييقي، دالئؿ النبكة، المقدمة ص

عف أنس، رضي ا عنو، أفَّ جبريؿ عميو السَّبلـ أتى النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كىك يمعب مع الغمماف فأخذه فصرعو فشؽ  ((ِ
، ثـ  بطنو فاستخرجو ثـ استخرج مف قمبو عمقة سكداء فقاؿ: ىذا حظ الشيطاف منؾ، ثـ غسؿ القمب في طست مف ذىب بماء زمـز

ىمىو. قاؿ أنس: فمقد رأيت أثر المخيط في صدره، صمَّى ا عميو كسمَّـ. كقد ثبت عند أىؿ السيَّر تكرار شؽ  أعاده مكانو، ثـ ألى
( ُِّٔ( ؛ المقدسي، األحاديث المختارة، حديث رقـ)ُُِِٔصدره الشريؼ أكثر مف مرة. ينظر: ابف حنبؿ، المسند، حديث رقـ)

 .(ُٖٔ؛ أبك نعيـ األصبياني، دالئؿ النبكة، حديث رقـ)
عف أنس بف مالؾ، رضي ا عنو: "أفَّ أىؿ مكَّة سألكا رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، أف يرييـ آية، فأراىـ القمر شقتيف،  ((ّ

 (.ّٖٖٔحتى رأكا ًحراء بينيما". ينظر: البخارم، الجامع المسند الصحيح، حديث رقـ)
ركمَّ أفَّ أىؿ مكَّة سألكا النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، صبيحة اإلسراء عف بيت المقدس، فجبله ا لو حتى نظر إليو ككصفو  ((ْ

 . ُُِ-َِٗ/ٖ. ؛ المقريزم، امتاع االسماع، ُّْ/ٔليـ. ينظر: ابف كثير، البداية كالنياية، 
ٌمى ا عميو كسٌمـ، كجكه المشركيف بالحصباء يـك حنيف، كقاؿ "أنا الٌنبي عف إياس بف سممة، قاؿ حدثني أبي: رمى الرسكؿ، ص ((ٓ

الٌنبي ال كذب، أنا ابف عبد المطمب .... أخذ حصيات مف األرض ككاف عمى بغمتو الشيباء، فرمى بيا أكجو الكفار، ثـ قاؿ: 
بريف، فيزميـ ا، عزَّ كجٌؿ، كقسَّـ رسكؿ ا، ترابنا بتمؾ القبضة فكلكا مد شاىت الكجكه، فما خمؽ ا منيـ إنساننا إال مؤل عينيو

 (.ُٕٕٕصمَّى ا عميو كسمَّـ، غنائميـ بيف المسمميف". ينظر: مسمـ، المسند الصحيح، حديث رقـ)
ة، عف أبي مصعب المٌكي قاؿ: لما قصَّ المشرككف أثر النبي، صٌمى ا عميو كسٌمـ، كصاحبو، انتيكا إلى الغار، أمر ا بشجر  ((ٔ

ة، فنبتت في كجو النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، فسترتو، كأمر ا العنكبكت فنسجت في كجو النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، بشجر 
. ؛ السيكطي، الخصائص ِْٖ-ُْٖ/ِفسترتو، كأمر ا حمامتيف كحشيتيف فكقفتا بفـ الغار. ينظر: البييقي، دالئؿ النبكة، 

 .َّٔ/ُالكبرل، 
عمر أف رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، قاؿ: "الميـ أعزَّ اإلسبلـ بأحب ىذيف الرجميف إليؾ، بأبي جيؿ أك بعمر بف  عف ابف ((ٕ

بف الخطاب" فكاف عمر بف الخطاب بف نفيؿ بف عبد العزل أبك حفص، أعزَّ ا بو اإلسبلـ، كعف عبد ا بف مسعكد قاؿ: "كاف 
ا، ككانت ىجرتو نص رنا، ككانت إمارتو رحمة، لقد رأيتنا كما نستطيع أف نصمي بالبيت حتى أسمـ عمر، فممَّا أسمـ إسبلـ عمر فتحن

 .َِٕ-ِٗٔ/ّ(. ؛ ابف سعد، الطبقات الكبرل، ُّٖٔعمر قاتميـ حتى ترككنا فصمينا". ينظر: الترمذم، السنف، حديث رقـ)
اء، كثياب الشتاء في الصيؼ، فسيًئؿ، فقاؿ: إف رسكؿ عف عثماف بف أبي شيبة قاؿ: كاف عمٌي يمبس ثياب الصيؼ في الشت ((ٖ

لميـ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، بعث إليَّ كأنا أرمد العيف يـك خيبر، قمت: يا رسكؿ ا، إني أرمد العيف، فتفؿ في عيني، ثـ قاؿ: "ا
 (.ُُٕة، السنف، حديث رقـ)أذىب عنو الحر كالبرد" قاؿ: فما كجدت حرنا كال بردنا بعدي يكمىئذ. ينظر: ابف ماج

عف ابف عباس قاؿ: كضع رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، يده عمى منكبي أك بيف كتفٌي كقاؿ: "الميـ فقيو في الديف كعمّْمو  ((ٗ
 (.ِّٔالتأكيؿ". ينظر: الطبرم، تيذيب اآلثار، حديث رقـ)
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، كلجابر: بالبركة في (ِ)، كألنس بف مالؾ: بطكؿ العمر ككثرة الماؿ كالكلد(ُ)كلجمؿ جابر: فصار سابقنا
  (ّ)في ثمر حائطو

  (ٓ)كردَّ عيف قتادة بف النعماف، (ْ)ترمد أبدنا بعد ذلؾكتفمو في عيف عمٌي، كىك أرمد فعكفي، كلـ 
نباتو لتستره عند قضاء حاجتو(ٔ)كشيادة الشجر لو بالرّْسالة  (ٖ)، كتسميـ الشجر كالحجر عميو(ٕ)، كا 

 

                                                           
عف جابر بف عبد ا قاؿ: خرجت مع رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، في غركة ذات الرقاع فأبطأني جممي، فقاؿ صمَّى ا  ((ُ

عميو كسمَّـ: مالؾ يا جابر؟ قمت: أبطأ بي جممي ىذا. قاؿ: أنخو، قاؿ فأنختو، كأناخ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، ثـ قاؿ: 
مف يدؾ، أك اقطع عصا مف شجرة، ففعمت، فأخذىا، فنخسو بيا نخسات، ثـ قاؿ: اركب، فركبت فخرج، كالذم أعطني ىذه العصا 

 (. َُِٔٓبعثو بالحؽ، يكاىؽ ناقتو مكاىقة. ينظر: ابف حنبؿ، المسند، حديث رقـ)
التي، فقالت أمي: يا رسكؿ ا، عف أنس، قاؿ: دخؿ النبي صمَّى ا عميو كسمَّـ، عمينا كما ىك إال أنا، كأمي، كأـ حراـ خ ((ِ

خكيدمؾ أيدع ا لو، قاؿ: "فدعا لي بكؿ خير، ككاف في آخر ما دعا لي بو" أف قاؿ: "الميـ أكثر مالو ككلده، كبارؾ لو فيو"، فكلد 
، حديث لو مئة كعشركف ذكرنا لصمبو ، ككاف نخمو يحمؿ في السنة مرتيف ، كعاش نحك مئة سنة. ينظر: مسمـ، المسند الصحيح

 (.َٔٔرقـ)
عف جابر بف عبد ا قاؿ: أتيت إلى رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كأخبرتو أفَّ غرماء كالدم بعد استشياده في أيحد قد  ((ّ

خؿ اشتدكا في حقكقيـ، ، فقاؿ صمَّى ا عميو كسمَّـ، "سأغدك عميؾ إف شاء ا"، قاؿ جابر: فغدا عمينا حيف أصبح، فطاؼ في الن
كدعا في ثمره بالبركة، فجٌدٌدتيا فقضيتيـ حقكقيـ، كبقي لنا مف ثمرىا بقية، ثـ جئت رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كىك جالس، 

 (.َُِٔفأخبرتو بذلؾ. ينظر: البخارم، الجامع المسند الصحيح، حديث رقـ)
لراية رجبلن يفتح ا عمى يديو، يحب ا كرسكلو كيحبو ا عف سيؿ بف سعد أفَّ رسكؿ ا قاؿ يـك خيبر: "ألعطيفَّ ىذه ا ((ْ

كرسكلو"، قاؿ: فمما أصبح الناس، غدكا عمى رسكؿ ا، فقاؿ: أيف عمٌي؟  فقالكا: يشتكي عينيو، قاؿ فأرسمكا إليو، فأيتي بو، فبصؽ 
بو كجع، فأعطاه الراية. ينظر: مسمـ، المسند  رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، في عينيو، كدعا لو فبرأ، حتى كأفَّ لـ يكف

 (.َِْٔالصحيح، حديث رقـ)
قتادة ابف النعماف ىك: ابف زيد ابف عامر األنصارم، يقاؿ لو: ذك العينيف، عاش خمسنا كستيف سنة، كمات سنة ثبلث كعشريف  ((ٓ

كؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، فقاؿ: كعشريف عمى الصحيح. كقد ريًميت عيف قتادة يـك أحد ، فسالت حدقتو عمى كجنتو، فأتى رس
ف ىي رأت عيني، خشيت تقذرىا، "فردىا رسكؿ ا بيده"، فاستكت كرجعت، ككانت أقكل  يا رسكؿ ا، إف عندم امرأة أحبيا، كا 

ا الخندؽ، كالمشاىد كميا مع رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ. ينظر: الحاكـ، المستدرؾ  عينيو، كأصحيما بعد أف كبر، كشيد أيضن
 . ْْٓ/ِ(. ؛ ابف حجر، تقريب التيذيب، ُِٖٓعمى الصحيحيف، حديث رقـ)

عف ابف عمر قاؿ: جاء أعرابى إلى رسكؿ ا، صٌمى ا عميو كسٌمـ، كنحف في سفر، فدعاه رسكؿ ا إلى اإلسبلـ، فقاؿ: ىؿ  ((ٔ
بمت، فاستشيدىا، فشيدت أٌنو كما قاؿ ثبلثنا، ثـ رجعت إلى ىؿ مف شاىد عمى ما تقكؿ، فقاؿ: نعـ ىذه الشجرة، ثـ دعاىا فأق

 .ّٕ/ٓ. ؛ المقريزم، إمتاع األسماع، ُُُ/ُمنبتيا. ينظر: أبك العباس الطبرم، خبلصة سيَّر سيد البشر، 
عف جابر قاؿ: نزؿ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كادينا أفيح، كأراد أف يقضي حاجتو كلـ يجد ما يستتر بو سكل شجرتاف  ((ٕ

في شاطيء الكادم، فأخذ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، بأطراؼ الشجرتيف، كجرَّىما حتى جمعيما كقاؿ: "التئما عمٌي بإذف ا 
 (.َُِّمسمـ، المسند الصحيح، حديث رقـ) فالتأمتا". ينظر:

عف جابر بف سمرة قاؿ: قاؿ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ: "إني ألعرؼ حجرنا بمكة كاف يسمـ عميَّ قبؿ أف أبعث، إني  ((ٖ
 (.ِِٕٕألعرفو اآلف" ينظر: مسمـ، المسند الصحيح، حديث رقـ)
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كشكا ، (ْ)، كنطؽ الذراع(ّ)، كتسبيح الطعاـ بيف أصابعو(ِ)، كتسبيح الحصا في كٌفو(ُ)كحنيف الجذع 
كنىبعي الماء مف بيف أصابعو، (ٓ)كشكا لو الجمؿ

كقكلو لرجؿ يأكؿ . (ٕ)تحت قدمو كليف الحجر، (ٔ)
 .(ٖ)أف يرفعيا إلى فيو بعد فمـ ييًطؽ ، فقاؿ لو: ال استطعتبشمالو: كيٍؿ بيمينؾ، فقاؿ: ال أستطيع

ؽُّ ﴿ ، كقاؿ: (ٗ)كتساقط األصناـ المعمَّقة حكؿ الكعبة يكـ الفتح، حيف أشار إلييا اءى اٍلحى زىىىؽى جى كى
طعاـ ألؼ مف صاع شعير بالخندؽ ،(َُ)﴾اٍلبىاًطؿي  ، ككثَّرى ماء البير بتٌفمو فييا(ُ)كا 

كمسحو عمى ، (ِ)
  .(ّ)رأس األقرع فذىب داؤه

                                                           
ًنع لو منبرنا ترؾ الجذع، كصعد المنبر،   عميو كسمَّـ، يخطبعف ابف عباس قاؿ: كاف رسكؿ ا، صمَّى ا ((ُ عمى جذع، فممَّا صي

صدره فسكف،  يئف أنيننا يسمعو أىؿ المسجد جميعنا، فنزؿ مف عمى خطبتو كقطعيا، كضـٌ الجذع إلى كراح يخطب، فإذا بالجذع
 (.َّّْسند، حديث رقـ)كقاؿ : " لك لـ أحتضنو لحفَّ إلى يـك القيامة " ينظر: اإلماـ أحمد، الم

عف أبي ذر الغفارم قاؿ: "إني لشاىد عند النبي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، في حمقة كفي يده حصى، فسبحف في يده، كفينا أبك  ((ِ
 (.ُِْْبكر كعمر كعثماف كعمي، فسمع تسبيحيف مىٍف في الحمقة". ينظر: الطبراني، المعجـ األكسط، حديث رقـ)

في األصؿ: كتبت في اليامش األيمف، عبارة: "بيف يديو". كىي في ركاية ثانية لمحديث. ينظر: ابف جماعة، المختصر الكبير (ّ) 
 . ٕٗ/ُفي سيرة الرسكؿ، صمَّى ا عميو كسمَّـ، 

د دست فييا السُّـ، فقاؿ عف جابر بف عبد ا قاؿ: أىدت ييكدية مف ييكد خيبر شاة مصمية لمنبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كق ((ْ
ليا النبٌي: أسىمىٍمًت ىذه الشاة؟ قالت الييكدية: مىٍف أخبرؾ؟ قاؿ: أخبرتني ىذه في يدم لمذراع، قالت: نعـ، قاؿ: فما أردت إلى ذلؾ 

ف لـ يكف نبينا استرحنا منو، فعفا عنيا. ينظر: أبك داكد، السنف، حديث رق  (.َُْٓـ)؟ قالت: قمت: إف كاف نبينا فمف يضره، كا 
عف عبد ا بف جعفر قاؿ: دخؿ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، حائطا لرجؿ مف األنصار، فإذا فيو ناضح لو. فمما رأل  ((ٓ

رب  النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، حفَّ كذرفت عيناه، فنزؿ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، فمسح ذفراه كسراتو، فسكف فقاؿ: "مىفٍ 
ىذا الجمؿ؟" فجاء شاب مف األنصار، فقاؿ: أنا، فقاؿ: أال تتقي ا في ىذه البييمة التي ممكؾ ا إياىا، فإنو شكاؾ إلٌي، كزعـ 

 (.ُْٕٓأنؾ تجيعو كتدئبو. ينظر: اإلماـ أحمد، المسند، حديث رقـ)
عف أنس بف مالؾ أنو قاؿ: رأيت رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كقد حانت صبلة العصر، فالتمس الناس الكضكء فمـ  ((ٔ

يجدكه، فأتى رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، بكضكء فكضع رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، فى ذلؾ اإلناء يده كأمر الناس أف 
يت الماء ينبع مف تحت أصابعو، فتكضأ الناس، حتى تكضئكا مف عند آخرىـ. ينظر: مسمـ، المسند يتكضئكا منو، قاؿ: فرأ
 (.ِِٕٗالصحيح، حديث رقـ )

عف أبي نعيـ قاؿ: كاف في بعض شعاب مكَّة حجر أصـ إستركح إليو في صبلتو، صمَّى ا عميو كسمَّـ، فبلف لو الحجر حتى  ((ٕ
شيكر، كىذا أعجب ألفَّ الحديد تمينو النار، كلف تر النار تميف الحجر، ىذا كمو كبلـ أبي حتى أثر فيو بذراعيو كساعديو كذلؾ م

 .ُُّ/ِنعيـ. ينظر: السيكطي، الخصائص الكبرل، 
عف سممة ابف األككع قاؿ: أبصر رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، بشر بف راعي العير، يأكؿ بشمالو، قاؿ: كؿ بيمينؾ، فقاؿ:  ((ٖ

 (.ُّْٖٖطيع، فقاؿ لو: ال استطعت، فمـ يطؽ أف يرفعيا إلى فيو بعد. ينظر: البييقي، السنف الكبرل، حديث رقـ)فقاؿ: ال أست
عف ابف عباس قاؿ: دخؿ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، مكَّة يـك الفتح كعمى الكعبة ثبلثة مائة كستكف صنمنا، قد شدَّ ليـ  ((ٗ

إبميس أقداميا برصاص , فجاء كمعو قضيب , فجعؿ ييكم بو إلى كؿ صنـ منيا فيخر لكجيو , فيقكؿ: "جاء  الحؽ كزىؽ 
 (.َُٔٓٔى مرَّ عمييا كميا. ينظر: الطبراني، المعجـ الكبير، حديث رقـ)الباطؿ, إف الباطؿ كاف زىكقا" حت

 .ُٖ/ُٕاإلسراء،  ((َُ
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عطاؤه عكاشة بف محصف           كلـ يزؿ  بيـك بدر جذالن مف حطب، فصار في يده سيفا (ْ)كا 
  يـك أيحد. (ٓ)ككذلؾ كقع لعبد ا بف جحش ،عنده
خباره عف المغيبات، ) ؽ           / ب ( كإخباره عف مصارع المشركيف يكـ بدر، فمـ يعد أحد ّكا 

 . (ٔ)منيـ؛ لمصرعو
ُـّ حراـ بنت ممحاف فَّ طائفةن منيـ يغزكف البحر، منيـ: أ . كأفَّ عثماف تصيبو بمكل شديدة، فأصابتو (ٕ)كا 

 سيد، كلعَّؿ ا أٍف يصمح بو بيف فئتيف عظيمتيف مف . كقكلو في الحسف: "إفَّ ابني ىذا(ُ)كقتؿ

                                                                                                                                                                                
ا شديدا، فانكفأت إلى  ((ُ ، صمَّى ا عميو كسمَّـ، خمصن عف جابر بف عبد ا، رضي ا عنيما، قاؿ: لما حفر الخندؽ رأيت النبيَّ

ا فيو صاع مف شعير، كلنا بييمة داجف فذبحتيا، كطحنت الشعير، ففرغت امرأتي، فقمت: ىؿ عندؾ شيء؟، فأخرجت إليَّ جرابن 
إلى فراغي، كقطعتيا في برمتيا، ثـ كلٌيت إلى رسكؿ ا، فقالت: ال تفضحني برسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كبمف معو، فجئتو 

ندنا، فتعاؿ أنت كنفر معؾ، فصاح النبٌي صمَّى ا فساررتو، فقمت: يا رسكؿ ا ذبحنا بييمة لنا كطحنا صاعا مف شعير كاف ع
 عميو كسمَّـ، فقاؿ: "يا أىؿ الخندؽ، إفَّ جابرنا قد صنع سكرنا، فحي ىبل بيمكـ" فقاؿ: رسكؿ ا صمَّى ا عميو كسمَّـ: "ال تنزلف

يقدـ الناس حتى جئت امرأتي، فقالت: بؾ برمتكـ، كال تخبزف عجينكـ حتى أجيء". فجئت كجاء رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، 
كبؾ، فقمت: قد فعمت الذم قمت، فأخرجت لو عجينا فبصؽ فيو كبارؾ، ثـ عمد إلى برمتنا فبصؽ كبارؾ، ثـ قاؿ: "ادع خابزة 

ف برمتنا لتغط  ف فمتخبز معي، كاقدحي مف برمتكـ كال تنزلكىا" كىـ ألؼ، فأقسـ با لقد أكمكا حتى ترككه كانحرفكا، كا  كما ىي، كا 
 (.َُِْعجيننا ليخبز كما ىك. ينظر: البخارم، الجامع المسند الصحيح، حديث رقـ)

معجزة البئر المالحة؛ شكا قـك ممكحة ماء البئر إلى النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، فجاء صمَّى ا عميو كسمَّـ، فى نفر مف  ((ِ
اء العذب المعيف. ينظر: أبك سعد النيسابكرم، شرؼ المصطفى، حديث أصحابو حتى كقؼ عمى بئرىـ، فتفؿ فيو، فتفجر بالم

 (.ُُْٔرقـ)
معجزة إبراء األقرع؛ كمنيا: أفَّ امرأة أتت النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، بصبي ليا ترجك البركة بأف يمسو كيدعك لو ككانت بو  ((ّ

عره، كبرأ داؤه. ينظر: أبك سعد النيسابكرم، شرؼ عاىة، فرحميا كالرحمة صفتو، فمسح يده عمى رأس الصبي فاستكل ش
 (.ُِٓٔالمصطفى، حديث رقـ)

عكاشة ىك: عكاشة بف محصف بف حرثاف، شيد بدرنا، ككاف فى يـك بدر قد انكسر سيؼ عكاشة، فأعطاه رسكؿ ا، صمَّى ا  ((ْ
عميو كسمَّـ، جذال مف حطب، كقاؿ: قاتؿ بيا يا عكاشة، فمما أخذه مف يد رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، ىزَّه فعاد سيفا في يده 

تف أبيض الحديدة، فقاتؿ بيا حتى فتح ا، تعالى، عمى رسكلو، ثـ لـ يزؿ عنده يشيد بو المشاىد مع رسكؿ طكيؿ القامة شديد الم
ا حتى قتؿ، يعني في قتاؿ أىؿ الردة كىك عنده، ككاف ذلؾ السيؼ يسمى القكم. ينظر: ابف حجر، اإلصابة في تمييز 

 .  ّّٖ/ُالسيكطي، الخصائص الكبرل، . ؛ ٗٗ/ّ. ؛ البييقي، دالئؿ النبكة،َْْ-ّْٗ/ْالصحابة، 
عبد ا بف جحش ىك: عبد ا بف جحش بف رئاب، أحد السابقيف، قاؿ بف حباف: لو صحبة، كقاؿ بف إسحاؽ: ىاجر إلى  ((ٓ

ف الحبشة كشيد بدرنا، ككاف قاًتمو أبك الحكـ بف األخنس بف شريؽ، كدفف ىك كحمزة في قبر كاحد، ككاف لو يـك قتؿ نيؼ كأربعك 
 .ّّ-ِّ/ْسنة، ينظر: ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، 

عف أنس قاؿ: أخبر رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، بأسماء قتمى بدر كأماكف مصرعيـ قبؿ المعركة، فقاؿ رسكؿ ا، "ىذا  ((ٔ
"كىذا مصرع فبلف غدنا" ككضع يده مصرع فبلف غدنا"، ككضع يده عمى األرض، "كىذا مصرع فبلف غدنا" ككضع يده عمى األرض، 

عمى األرض، فقاؿ: كالذم نفسي بيده، ما جاكز أحد منيـ عف مكضع يد رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، فأمر بيـ رسكؿ ا، 
. ينظر: أبك داكد، السنف، حديث رقـ)  (.ُِٖٔصمَّى ا عميو كسمَّـ، فأخذ بأرجميـ، فسحبكا، فألقكا في قىميب بدرو

راـ بنت ممحاف بف خالد بف زيد بف حراـ ، تزكجيا عبادة ٍبف الصامت، كماتت في خبلفة عثماف بف عفاف.  ((ٕ  أيُـّ حى
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خباره: بقتؿ األسكد العنسي، (ْ)كحقف دماء الفئتيف ،(ّ)فصالح معاكية ،(ِ)المسمميف"   كىك بصنعاءى  (ٓ)كا 
  ليمة قتمو

 .(ٔ)كقكلو لثابت بف  قيس: "يعيش حميدنا كيقتؿ شييدنا؛ فقتؿ يكـ اليمامة"

                                                                                                                                                                                

عف أنس بف مالؾ رضي ا عنو، قاؿ: دخؿ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، عمى أيـٌ حراـ، فأطعمتو كجعمت تفمي رأسو، فناـ 
ـ، ثـ استيقظ كىك يضحؾ، قالت: فقمت: ما يضحكؾ يا رسكؿ ا؟ قاؿ: "ناس مف أمتي عيرضكا رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّ 

عميَّ غزاة في سبيؿ ا، يركبكف ثبج ىذا البحر، ممككا عمى األسرة، أك: مثؿ الممكؾ عمى األسرة"، قالت: فقمت: يا رسكؿ ا، أيدع 
أسو، ثـ استيقظ كىك يضحؾ، فقمت: كما يضحكؾ يا رسكؿ ا؟ قاؿ: "ناس ا أف يجعمني منيـ، فدعا ليا رسكؿ ا، ثـ كضع ر 

مف أمتي عيرضكا عميَّ غزاة في سبيؿ ا" قالت: فقمت: يا رسكؿ ا، أيدع ا أف يجعمني منيـ، قاؿ: "أنت مف األكليف"، فركبىٍت 
ر، فيمكت. ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، البحر في زماف معاكية بف أبي سفياف، فصيرعت عف دابتيا حيف خرجت مف البح

 (. ِٖٖٕ. ؛ البخارم، الجامع المسند الصحيح ، حديث رقـ)ّْٓ/ٖ
، صمَّى ا عميو كسمَّـ، فقاؿ: جاء رجؿ إلى رسكؿ ا فاستفتح، فقاؿ النبٌي، صمَّى ا عميو  ((ُ عف أبي مكسى، أنَّو كاف مع النبيَّ

ة عمى بمكل تصيبو أك بمكل تككف". قاؿ: فإذا ىك عثماف رضي ا عنو، ففتحت لو كبشرتو بالجنة كسمَّـ، "افتح لو كبشره بالجن
 (.ُّْٔٗكأخبرتو، فقاؿ: ا المستعاف. ينظر: اإلماـ أحمد، المسند، حديث رقـ)

إلى جنبو، كىك يمتفت إلى الٌناس عف أبك بكرة قاؿ: رأيت رسكؿ ا، صمَّى الٌمو عميو كسمَّـ، عمى المنبر، كالحسف بف عميٍّ معو  ((ِ
ليو مرَّة، كىك يقكؿ: "إف ابني ىذا سٌيد، كلعؿَّ ا أف يصمح ًبو بيف فئتيف مف المسمميف. فصالح مع معاكية كحقف دماء  مرَّة، كا 

 (. ُْْٕالمسمميف. ينظر: أبك نعيـ، معرفة الصحابة، حديث رقـ)
بعد استشياد اإلماـ عمٌي، بكيع الحسف خميفة لممسمميف مف أكثر مف أربعيف ألفنا، ليشتٌد بيـ إلى حرب معاكية، فبمغ الحسف  ((ّ

مسير معاكية إليو في أىؿ الشاـ، فتجيز كجيشو كساركا عف الككفة إلى لقائو، كعمـ الحسف، بما كاف مف أحداث، أَّنو ال يتـ األمر 
الفريقيف، فكتب إلى معاكية عمى أنو يصير األمر إليو عمى شركط، كبعث معاكية إليو برؽ أبيض كقاؿ  ألحدىما حتى يذىب أكثر

: أيكتب ما شئت فيو كأنا ألتزمو ، فاصطمحا عمى ذلؾ ، كاشترط عميو الحسف أف ال يطمبيا أحد بعده، كيككف لو األمر، كأف يكقؼ 
دنا مف أىؿ الحجاز كالمدينة كالعراؽ بشيء كاف في أياـ أبيو، كغير ذلؾ، كرضيَّ سبَّ اإلماـ عمٌي ًمٍف عمى المنابر، كأال يطمب أح

معاكية بالشركط جميعيا، كتسمـ معاكية األمر لخمس بقيف مف ربيع األكؿ ، كقيؿ مف ربيع اآلخر ، كقيؿ مف جمادل األكلى سنة 
ككانت ىذه األشير ىي تماـ مدة الخبلفة إحدل كأربعيف ، ككانت خبلفة الحسف خمسة أشير كنصؼ ، كقيؿ : ستة أشير، 

الراشدة كىي ثبلثكف عاـ، كلـ يىًؼ معاكية لمحسف بشيء مف الشيركط. كقاؿ أبك نعيـ: لمَّا استمـ معاكية الخبلفة، قاؿ: "أنا أكَّؿ 
فة بعدم ثبلثكف سنة ثـ الممكؾ". كعف ابف شؤذب قاؿ: كالسينَّة أٍف يقاؿ لمعاكية ممؾ، كال يقاؿ لو خميفة، لحديث سفينة: " الخبل

تككف ممكا عضكضا " كقد تمت الخبلفة الراشدة بمدة الحسف بف عمٌي رضي ا عنيـ. ينظر: ابف كثير، البداية كالنياية، 
 .َّٔ-ّٖٓ/ٓ. ؛ تقي الديف المقريزم، إمتاع األسماع، ُْْ/ٖ
ذكر تنازؿ الحسف السبط، عف الخبلفة لمعاكية سكؼ استعرض المصالحة كشركطيا كما دبر لمحسف، عميو رضكاف ا، عند  ((ْ

 بف أبي سفياف.
األسكد العنسي؛ ىك: عييمة بف كعب بف عكؼ العنسي، المتنبئ الكذاب، ككانت ردتو أكؿ ردة في اإلسبلـ عمى عيد رسكؿ  ((ٓ

بف عمر: أتي الخبر مف السماء إلي ا، فأخبر رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، بقتؿ األسكد عمي يد فيركز قبؿ أف يقتؿ. قاؿ ا
النبٌي، في ليمتو التي قتؿ فييا، فقاؿ: "قتؿ العنسٌي، قتمو رجؿ مبارؾ مف أىؿ بيت مباركيف، قيؿ: مىٍف قتمو؟ قاؿ: قتمو فيركز". 

 .  ِِٕ-ِِٓ/ُْينظر: المقريزم، إمتاع األسماع، 
قيس؛. شيد لو النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، بالجنة . ككاف ثابت بف قيس ىك: ثابت بف قيس بف شماس بف مالؾ بف امرئ ال ((ٔ

خطيب رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كخطيب األنصار كاستشيد يـك اليمامة سنة اثنتي عشرة لميجرة. كفيو حديث لرسكؿ ا 
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  : ذكر أكًلده

َـّ  .ثبلثة ذككر، كأربع إناث :أنَّيـ سبعة إنَّو صحَّ  َـّ رقيَّة، ث ليـ: القاسـ كبو كاف ييكنَّى، ثَـّ زينب، ث أكَّ
ـٌ كمثكـ، ثَـّ عبد ا، كيسمى: الطيٌ  َـّ أ ًلدكا بمكَّة اب كالطٌ فاطمة، ث مف خديجة، كىي ىر، ككؿ ىؤالء كي

َـّ إبراىيـ بالمدينة مف مارية القبطية، أىداىا لو المقكقس ممؾ .األكلى  .مصر ث
ا.(ُ)فأمَّا القاسـ            : فمات بمكَّة، كىك أكَّؿ ميّْت مف كلده، كيميو عبد ا، مات بيا أيضن

ًلدى في ذم الحجة سنة ثماف مف اليجرة، كمات في ربيع األكؿ (ِ)كأمَّا إبراىيـ           سنة عشر، : فىكي
 كقد بمغ ستة عشر شيرنا، كقيؿ: غير ذلؾ.

بف  فتزكجيا ابف خالتيا، أبك العاص بف الربيع بف عبد العٌزل بف عبد شمس :(ّ)كأمَّا زينب          
عبد مناؼ، كأمُّو: ىالة بنت خكيمد، فكلدت لو عمينا كأيمامة؛ فأمَّا عمٌي: فأردفو النبي، صمَّى ا عميو 
كسمَّـ، كراءه يكـ الفتح كمات مراىقنا، كأمَّا أيمامة: فتزكجيا عمٌي بف أبي طالب بعد خالتيا فاطمة، 

المطَّمب، فكلدت لو يحيى بف المغيرة، كتزكجيا بعد مكت عمٌي؛ المغيرة بف نكفؿ بف الحارث بف عبد 
ًلدىٍت زينب سنة ثبلثيف مف مكلده، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كماتت سنة ثماف مف اليجرة.  كماتت عنده، كي

لىدىٍت لو عبد ا، مات بعدىا كقد بمغ ست سنيف، نقره ديؾ (ْ)كأمَّا رقيَّة : فتزكجيا عثماف بف عفَّاف، فىكى
ًلدىٍت سنة ثبلث كثبلثيف مف مكلده، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كماتت يـك في عينو، فكـر كجيو ف مات، كي

قدكـ زيد بف حارثة بشيرنا بقتمى بدر
(ٓ). 

                                                                                                                                                                                

أف تعيش حميدنا، كتقتؿ شييدا؟". ينظر: ىك: عف ثابت قاؿ: .... فقاؿ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ: "يا ثابت أما تحب 
 .  ََِ/ُ(. ؛ القرطبي، اإلستيعاب في معرفة االصحاب، َُُّالطبراني، المعجـ الكبير، حديث رقـ)

القاسـ ىك: المعركؼ بالعرؼ الناسـ، ابف رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، الذم كاف بو يكنى، مات بمكة صغيرا. ينظر:  ((ُ
 .َُٖ/ُفى مف سيرة المصطفى صمَّى ا عميو كسمَّـ، الحمبي، المقت

إبراىيـ ىك: صاحب الظئر في الجنة، تكفي صغيرنا كدفف بالبقيع. كالظئر ىي المرضعة لغير كلدىا، كناية عف أفَّ إبراىيـ يكمؿ  ((ِ
مف سيرة المصطفى صمَّى . ؛ الحمبي، المقتفى ٕٔ/ُٓرضاعو في الجنة.  ينظر: النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف حجاج،

 . َُٗ/ُا عميو كسمَّـ، 
زينب ىي: أـ عمي، بنت رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، تكفيت بعد اليجرة سنة ثماف، كمضت مع المؤمنيف إلى دار  ((ّ

 .َُٗ/ُاألماف. ينظر: الحمبي، المقتفى مف سيرة المصطفى صمَّى ا عميو كسمَّـ، 
رقية ىي: أـ عبد ا، كزكج عثماف بف عفاف، ماتت سنة اثنتيف مف اليجرة. ينظر: الحمبي، المقتفى مف سيرة المصطفى صمَّى  ((ْ

 .َُٗ/ُا عميو كسمَّـ، 
س، جاء مف حديث البراء أف قتمى بدر مف الكفار كانكا سبعيف، ككأف الذيف طرحكا في القميب كانكا الرؤساء منيـ. كفي ركاية أن ((ٓ

ترؾ رسكؿ ا، قتمى بدر ثبلثة أياـ حتى جيفكا، ثـ أتاىـ فقاـ عمييـ، فقاؿ: "يا أمية بف خمؼ، يا أبا جيؿ بف ىشاـ، يا عتبة بف 
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ُـّ كمثكـ           : فتزكجيا عثماف بعد مكت رقيَّة، فميذا سميَّ ذك النكريف. ركل ابف ماجة، (ُ)كأمَّا أ
، صمَّى ا عميو كسمَّـ، عثماف عند باب المسجد فقاؿ: "يا  كابف عساكر، عف أبي ىريرة قاؿ: أتى النبيُّ

/ أ ( بمثؿ صداؽ رقيَّة كعمى مثؿ  ْعثماف، ىذا جبريؿ لقد أمرني أف أيزكجؾ أيُـّ كمثكـ ) ؽ
 ، كلـ تمد لو، ماتت سنة تسع مف اليجرة.(ِ)صحبتيا"

ي ليب، كاألخرل عتيبة ابف أبي ليب، كاعمـ: "أفَّ رقية، كأيُـّ كمثكـ؛ تزكج إحداىما عتبة بف أب          
يب. قيؿ: الذم أكمو األسد بدعكتو، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كطمَّقاىما قبؿ أف يدخبل بيما بأمًر أبي ل

 .(ّ)كالمتزكج بأيْـّ كمثكـ عتيبة" ،ة عتبةقيٌ كاف المتزكج بري 
 كخمسة أشير، عقب رجكعيـ: فتزكجيا عمٌي كىك ابف إحدل كعشريف سنة (ْ)كأمَّا فاطمة          
مف بدر، أك أيحد عمى الخبلؼ، ككانت كالدتيا قبؿ النبكة بخمس سنيف، أياـ بناًء البيت، كتكفيت بعد  

َـّ أعرض عنيما  أبييا بستة أشير عمى الصحيح. "كقد خطبيا أبك بكر كعمر ث
 
 
 

ؿ، صمَّى ا عميو كسمَّـ، ، "كجع(ِ)"كجعؿ صداقيا درعو كلـ يكف لو غيرىا"، (ُ)فخطبيا عمٌي فأجابو"
 ، ليا كسادة مف أدـ حشكىا ليؼ، كمؤلى البيت رمبلن بىسكطا، كأعطاىا إىاب كبش تفرشو، كخميبلن

رنيف، كما كرد"  . (ّ)كًسقاءن، كجي

                                                                                                                                                                                

ربيعة، يا شيبة بف ربيعة، ىؿ كجدتـ ما كعدكـ ربكـ حقا؟ فإني قد كجدت ما كعدني ربي حقا" ينظر: ينظر: ابف ىشاـ، السيرة 
 (.َُْْٔ. ابف حنبؿ، المسند، حديث رقـ)ّٗٔ/ُالنبكية البف ىشاـ، 

أيـٌ كمثـك ىي: زكج عثماف بف عفاف، رضيَّ ا عنو، تزكجيا بعد أختيا رقية، ككًنيَّ لذلؾ بذم النكريف، ماتت، رضيَّ ا عنيا،  ((ُ
 .َُٗ/ُسنة تسعة لميجرة. ينظر: الحمبي، المقتفى مف سيرة المصطفى صمَّى ا عميو كسمَّـ، 

، صمَّى ا عميو كسمَّـ، لقي عثماف عند باب المسجد، فقاؿ: "يا عثماف، ىذا جبريؿ أخبرني أفَّ ا قد  ((ِ عف أبي ىريرة أفَّ النبيَّ
(. ؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة َُُزكجؾ أيـٌ كمثـك بمثؿ صداؽ رقية، عمى مثؿ صحبتيا". ينظر: ابف ماجو، السنف، حديث رقـ)

 (.ِٕٕٔدمشؽ، حديث رقـ)
لت كاف النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، قد زكَّج ابنتو أُـّ كمثـك مف عتيبة ابف أبي ليب، كزكَّج رقية مف عتبة ابف أبي ليب، فمٌما نز  ((ّ

، سكرة )تبت(، أمر أبك ليب كامرأتو ابنييما عتيبة كعتبة بطبلؽ ابنتي رسكؿ ا، أـٌ كمثـك كرقية فطمقاىما، كأتى عتبة إلى النبيٌ 
صمَّى ا عميو كسمَّـ، فجفا عميو كشؽ قميصو، فدعا عميو النبٌي، بأف يسمّْط ا عميو كمبو، فمضى إلى الشاـ، فقتمو األسد. ينظر: 

 .  ِٓٗ-ِْٗ/ٔ. ؛ ابف كثير، البداية كالنياية، ُْٖٖ/ُِالقرطبي، اليداية إلى بمكغ النياية، 
ـ ا كجيو، كىيَّ أيُـّ الحسف كالحسيف، الشييديف، تكفيت بعد أبييا بثبلثة  ((ْ فاطمة ىي: زكج اإلماـ عمٌي بف أبي طالب، كرَّ

 .َُٗ/ُشيكر، كيقاؿ بستة شيكر. ينظر: الحمبي، المقتفى مف سيرة المصطفى، 
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َـّ أفرغو عمى عمٌي،            كفي مسمـ؛ "ىيَّأ، صمَّى ا عميو كسمَّـ، في عرس فاطمة بماء فتكضأ، ث
َـّ قاؿ: الميـ بارؾ فييما كبارؾ ليما" ، (ٓ)، كقاؿ: "الميـ إني أيعيذىا بؾ كذريتيا مف الشيطاف الرجيـ"(ْ)ث

طىبى عمييا بنت أبي جيؿ، فأنكر ذلؾ رسكؿ ا، صمَّى  كلـ يتزكج عمييا عمٌي حتى ماتت، كقد كاف خى
، فترؾ عمٌي (ٔ)ا عميو كسمَّـ، كقاؿ: "ال تجتمع بنت رسكؿ ا كبنت عدكّْ ا عند رجؿ كاحد أبدنا"

 الخطبة.
؛ ثبلثة ذككر، كثبلثي إناث، فالذككر: الحسف، كالحسيف، (ٕ)كقد كلدت فاطمة مف عمٌي ستة          

 كمثكـ، كرقية.كالمحسف، كاإلناث: زينب، كأيُـّ 
 فأمَّا رقية: فماتت قبؿ البمكغ.           

 : فأعقبا. (ِ)كالحسيف ،(ُ)كأمَّا الحسف          

                                                                                                                                                                                
ـ، فقعد بيف يديو فقاؿ، يا رسكؿ ا، قد عممت عف أنس بف مالؾ، قاؿ: جاء أبك بكر إلى النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّ  ((ُ

مناصحتي كًقدىمي في اإلسبلـ، قاؿ: "كما ذاؾ"؟ قاؿ: تزكجني فاطمة، قاؿ: فسكت عنو، صمَّى ا عميو كسمَّـ، فرجع أبك بكر إلى 
مثؿ الذم طمبت، فأتى عمر، فقاؿ لو: قد ىمكت كأىمكت، قاؿ: كما ذاؾ؟ فقص عميو الخبر، قاؿ: مكانؾ حتى آتي النبي، فأطمب 

عمر إلى النبي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كفعؿ مثؿ صاحبو، فسكت عنو، فرجع إلى أبي بكر فقاؿ لو: إنَّو ينتطر أمر ا فييا، قـ 
ني ألمر، بنا إلى عمٌي حتى نأمره يطمب مثؿ الذم طمبنا. قاؿ عمٌي: فأىتياني كأنا أعالج فسيبل لي، فقاال لو الخبر، قاؿ عمٌي: فنبيا

فقمت أجر ردائي حتى أتيت النبٌي، كقاؿ مثؿ قكؿ صاحبيو، قاؿ رسكؿ ا: "كما ذاؾ"؟ قمت: تزكجني فاطمة، قاؿ: "كعندؾ 
شيء" قمت: فرسي كبدني، قاؿ: "أما فرسؾ، فبل بد لؾ منو، كأما بدنؾ فبعيا" ... ينظر: ابف حباف، صحيح ابف حباف، حديث 

 (. ْْٗٔرقـ)
قاؿ: لما تزكج عميّّ فاطمة، قاؿ النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ: "أعطيا شيئا" قاؿ: ما عندم شيء، قاؿ: "فأيف  عف ابف عباس ((ِ

 (.  ْٓٗٔدرعؾ الحطمية؟ ... ينظر: ابف حباف، صحيح ابف حباف، حديث رقـ)
أدـ حشكىا ليؼ، ينظر: ابف عف عمي بف أبي طالب قاؿ: جيز رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فاطمة في خميمة ككسادة  ((ّ

 (.   ْٕٗٔحباف، صحيح ابف حباف، حديث رقـ)
لـ أجد الركاية في مسمـ، كالذم كجدتو: عف ابف بريدة، عف أبيو قاؿ:  فممَّا كاف ليمة البناء قاؿ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو  ((ْ

ا عميو كسمَّـ، بماء فتكضأ منو، ثـ أفرغو عمى عمٌي، رضي كسمَّـ، لعمٌي: يا عمي ال تيٍحًدث شيئا حتى تمقاني فدعا النبٌي، صمَّى 
(. ؛ البزار، مسند ََُٖٖا عنو، ثـ قاؿ: الميـ بارؾ فييما كبارؾ ليما في شبمييما. ينظر: النسائي، السنف الكبرل، حديث رقـ)

 (. ُْْٕالبزار، حديث رقـ)
إني أيعيذىا بؾ كذريتيا مف الشيطاف الرجيـ، ينظر: الطبراني، المعجـ دعاء الرسكؿ، صمَّى ا عميو كسمَّـ، لفاطمة: الميـ  ((ٓ

 (.ْْٗٔ(. ؛ ابف حباف، صحيح ابف حباف، حديث رقـ)َُُِالكبير، حديث رقـ)
نيا، كا ال تجتمع بنت رسكؿ ا كبنت  ((ٔ نما أكره أف يفتنكىا، كا  قاؿ صمَّى ا عميو كسمَّـ: "إف فاطمة بنت محمد مضغة مني، كا 

 (.  ِْْٗعدك ا عند رجؿ كاحد أبدا". ينظر: مسمـ، المسند الصحيح، حديث رقـ)
لمحسف كزينب كأـ كمثـك كرقيَّة. ينظر: مصطفى القمعاكم، أبناء فاطمة، رضي ا عنيا، كلدت فاطمة: الحسف كالحسيف كا ((ٕ

 . ُٗ-ُٖ/ُمشاىد الصفا ، 
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 فأدرج سقطا.  :كأمَّا محسف          
: فتزكجيا ابف عمّْيا عبد ا بف جعفر، فكلدت لو عميِّا، كعكننا األكبر، كعباسنا، (ّ)كأمَّا زينب          

ُـّ كمثكـ، كيأتي بسطو.   كمحمدنا، كأ
ُـّ كمثكـ           ا : فتزكجيا عمر بف الخطَّاب، ككلدت لو زيدنا، كرقية، كتزكجيا بعده ابف عمّْي(ْ)فأمَّا أ

َـّ نععكف بف جعفر بف أبي طالب فمات  َـّ تزكجيا بعده نعتزكجيا بعده أخكه محمَّد فمات  يا، ث يا، ث
 أخكه عبد ا بف جعفر فماتت عنده، كلـ تمد ألحدو مف الثبلثًة شيئنا.

 :ٓذكر أعمامو 

حمزة، كالعباس، كىما المسمماف. كأبك طالب كالصحيح أنو مات كافرنا، ؛ كىـ إثنا عشر           
/ ب ( كيسمى:  ْكاسمو: عبد مناؼ، كأبك ليب كاسمو: عبد العيٌزل، كالحارث، كالزبير، كحجؿ، ) ؽ

 المغيرة، كعبد الكعبة، كقثـ، كضرار، كالغيداؽ، كالمقكـ، كقيؿ: غير ذلؾ. 
الرضاع، أرضعتيما ثكٌيبة األسممية، ككاف أسىفَّ منو بيسير، كلـ  فيك أخكه مف ،فأمَّا حمزة          

 ييعقب أحد مف أكالده. 

                                                                                                                                                                                
الحسف بف عمٌي، رضي ا عنيما ىك: الحسف السبط، بف عمي بف أبي طالب، كيكٌنى أبا محمد، كأمو فاطمة الزىراء، بنت  ((ُ

ث مف اليجرة كتكفي بالمدينة سنة تسع كأربعيف. رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كلد في النصؼ في شير رمضاف سنة ثبل
 .  ٗٔ/ُينظر: الدكالبي، الذرية الطاىرة، 

الحسيف بف عمٌي، رضي ا عنيما ىك: الحسيف السبط، بف عمٌي بف أبي طالب، كيكنى أبا عبد ا، كأمو فاطمة بنت رسكؿ  ((ِ
سنة كاحد كستكف لميجرة، كذلؾ يـك عاشكراء. كىك ابف خمس كخمسيف  ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كلد سنة أربع لميجرة، كتكفيَّ 
 .ُٕٔ/ُ. ؛ ابف حجر، تقريب التيذيب، ِٓٓ/ُْسنة كأشير. ينظر: ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ، 

. ينظر: ابف السيدة زينب ىي: بنت اإلماـ عمي بف أبي طالب، رضيَّ ا عنو، كلدت في حياة النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ ((ّ
 .    ِّّ/ُ. ؛ زينب العاممي، الدر المنثكر في طبقات ربات الخدكر، ْٖٔ/ٕحجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، 

السيدة أيُـّ كمثـك ىي: بنت اإلماـ عمي بف أبي طالب، رضيَّ ا عنو، كلدت قبؿ كفاة النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كتزكجيا  ((ْ
اب فكلدت لو زيدا كرقية, كتكفيت أـ كمثـك كابنيا زيد في يـك كاحد ككاف زيد قد أصيب في حرب كانت بيف الخميفة عمر بف الخط

بني عدم خرج ليصمح بينيـ فضربو رجؿ منيـ في الظممة فشجو كصرعو, فعاش أياما ثـ مات ىك كأمو، كصمى عمييما عبد ا 
. ؛ زينب العاممي، الدر المنثكر في ْٓٔ/ٖي تمييز الصحابة، بف عمر كقدمو الحسف بف عمي. ينظر: ابف حجر، اإلصابة ف

 .ِٔ/ُطبقات ربات الخدكر، 
أعماـ النبي صمَّى ا عميو كسمَّـ ىـ: أبك الفضؿ العباس: كالد الخمفاء الكراـ، كحمزة: مات يـك أحد شييدنا، كالحارث: أكبر  ((ٓ

، كأبك طالب عبد مناؼ: كالد أمير الم ؤمنيف عمي. كأبك طاىر الزبير، كحجؿ المسمى بالمغيرة، كأبك ىند كلده حضر حفر زمـز
، كأبك نافع ضرار، كمصعب المسمى بالغيداؽ، كعبد الكعبة كقثـ: ىمؾ صغيرنا، كأبك ليب عبد العزل، مات بعد غزكة بدر  المقـك

 .  ِْ-ُْ/ُى، . ؛ الحمبي، المقتفى مف سيرة المصطفْٕٔ/ُبسبع لياؿ. ينظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية، 
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 مَّـ، بسنتيف أك ثبلث، ككاف يكتـفكاف أسىفَّ مف رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كس ،كأمَّا العبَّاس          
إسبلمو إلى يكـ فتح مكَّة، كقيؿ: أسمـ قبؿ يكـ بدر، تكفي سنة اثنتيف كثبلثيف، كصمَّى عميو عثماف، 
ًلدى لو مف الذككر عشرة؛ الفضؿ، ككاف أكبرىىـ، كعبد ا، كعبيد ا، كمعبد، كقثـ، كعبد الرحمف،  ككي

 حبيب، كأيُـّ كمثكـ، كأيميمة.  كالحارث، ككثير، كعكؼ، كتمَّاـ، ككاف أصغرىـ، كمف اإلناث ثبلث: أيُـّ 
ًلدى لو: طالب، كعقيؿ، كجعفر، كعمٌي، كأيُـّ            أسممكا  ىاني، كجمانة، كقد كأمَّا أبك طالب، فىكي

 جميعنا إال طالبنا. 
لد لو: عتبة، كمعتب، كدره، كىؤالء قد أسممكا، كعتيبة عقير األسد           كأمَّا أبك ليب، فىكي

(ُ) . 
كأمَّا الحارث، كىك: أكبر أكالد عبد المطمب، فمـ يدرؾ اإلسبلـ، كأىسمىَـّ مف أكالده أربعة؛           

 نكفؿ، كربيعة، كأبك سفياف، كعبد ا. 
ًلدى لو: عبد ا، كًضباعة، كصفيَّة، كأيُـّ الحكـ، كأيُـّ الزبير، أسممكا جميعنا،            كأمَّا الزبير، فىكي
، صمَّى ا عميو كسمَّـ، يكـ خيبر، كيكـ حنيف، كثبت معو، كمات كلـ ييٍعًقٍب. كشيد عبد ا   مع النبيّْ
ـ.            ًقبيٍو. ككذلؾ المقكّْ ًلدى لو: كانقطع عى  كأمَّا حجؿ، فىكي
 كأمَّا عبد الكعبة، فمـ يدرؾ اإلسبلـ، كلـ ييٍعًقٍب.           
  كأمَّا قثـ، فمات صغيرنا.          
، صمَّى ا عميو كسمَّـ.            كأمَّا ضرار، فإنَّو مات أياـ أيكًحيَّ إلى النبيّْ
          .  كأمَّا الغيداؽ، فكاف أكثر قريش ماالن

 

سبلميا معركؼ محقَّؽ، كىي أيـٌ الزبير بف  :(ُ)كأمَّا عماتو صمَّى ا عميو كسمَّـ، فست؛ صفيَّة، كا 
 كفي إسبلميما خبلؼ، كأيُـّ حكيـ، كبيٍرة، كأيميمة، كال خبلؼ في عدـ إسبلميف.العكاـ، كأركل، كعاتكة، 

                                                           
، صمَّى ا عميو كسمَّـ، عف ابف إسحاؽ كأبك نعيـ  ((ُ عتيبة عقير األسد ىك: عتيبة بف أبي ليب ، كىك الذم أدركتو دعكة النبيّْ

عف محمد بف كعب القرظي، يزيد بعضيـ عمى بعض، أفَّ عتيبة بف أبي ليب قاؿ: يا محمد ىك يكفر بالذم دنا فتدلى، فكاف قاب 
ىٌبار، كفي حديث طاكس كأبك الضحى، كيكفر برب النجـ، إذا ىكل، فقاؿ رسكؿ ا، صمَّى ا  قكسيف أك أدنى، كذا في حديث

؛ يقكؿ ىبَّار: فجاء  عميو كسمَّـ: "الميَـّ سمط عميو كمبنا مف كبلبؾ"، كبينما عتيبة في أرض الشاـ في تجارة، إذ طاؼ بيـ األسد ليبلن
ىزمة ففضخ رأسو، فقاؿ كىك بآخر رمؽ: ألـ أقؿ لكـ إفَّ محمدنا أصدؽ الناس؟ فأكمو  األسد فشَـّ كجكىنا كشَـّ كجو عتيبة، ثـ ىزمو

 .ّْٔ/ِاألسد بحكراف مف أرض الشاـ. ينظر: الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 
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 :(ِ)ذكر أزكاجو، صمَّى اهلل عميو كسمَّـ

ٍكٌجتي أحدنا مف بناتي إال بكحي"           كىٌجتي أك زى كقد كرد في اإلسناد، "ما تىزى
، فأكؿ مىٍف تزكج؛ (ّ)

العاشرة أك الثامنة مف النبكة، كماتت في آخر خبلفة عمر ، في السنة (ٓ)، ثـ سكدة بنت زمعو(ْ)خديجة
 عمى المشيكر، ككانت قد كبرت عنده، فأراد طبلقيا فكىبت يكميا لعائشة.

بنت أبي بكر الصدّْيؽ، رضي ا عنيما، في شكاؿ سنة عشر مف النبكة ككانت  (ٔ)ثـ عائشة          
قيبض عنيا كىي بنت ثماًف عشرةى، كلـ يتزكج بكرنا / أ ( تسع، ك  ٓبنتى سبع، كبنى بيا كىي بنت ) ؽ 

، كقد  (ٕ)غيرىا، تكفيت سنة ست أك سبع أك ثماف كخمسيف، كصمَّى عمييا أبك ىريرة، كدفنت بالبقيع ليبلن
 قاربت سبعنا كستيف سنة.

                                                                                                                                                                                
الرؤيا الصادقة عمات النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ: صفية الكفية، كالبيضاء أـ حكيـ تكأمة كالد النبٌي الكريـ، كعاتكة صاحبة  ((ُ

-ِْ/ُفي كقعة بدر، كأيميمة أـ زينب الطاىرة، كأركل أـٌ طميب، كبيرة أـٌ أبي سممة. ينظر: الحمبي، المقتفى مف سيرة المصطفى، 
ّْ   . 
زكجاتو، صمَّى ا عميو كسمَّـ، الكريمات الطاىرات أيميات المؤمنيف رضكاف ا عمييف. ينظر: القرطبي، جكامع السير،  ((ِ
 (. ٔٔٗ-َْٗ. ؛ النيسابكرم، شرؼ المصطفى، باب ذكر أزكاج النبٌي صٌمى ا عميو كسٌمـ، أحاديث رقـ)ّٖ-ُّ/ُ
عف أبي سعيد الخدرم قاؿ: قاؿ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ: ما تزكجت شيئنا مف نسائي، كال زكجت شيئنا مف بناتي إاٌل  ((ّ

ٌؿ. ينظر: النيسابكرم، شرؼ المصطفى، باب ذكر أزكاج النبٌي، صٌمى ا عميو كسٌمـ، بكحي، جاءني بو جبريؿ عف ربي عٌز كج
 (.  ّٔٗحديث رقـ)

خديجة ىي: السيدة خديجة بنت خكيمد بف أسد بف عبد العزل، امرأة حازمة، شريفة. مع ما أراد ا بيا مف الكرامة كالخير،  ((ْ
زكجيا رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كىك ابف خمس كعشريف سنة، كخديجة كىي يكمئذ أكسط قريش نسبنا، كأعظميـ شرفنا، ت

لدت قبؿ الفيؿ بخمس عشرة سنة، كتكفيت لعشر خمكف مف شير رمضاف، كذلؾ قبؿ اليجرة بثبلث سنيف  يكمئذ بنت أربعيف سنة، كي
 .  ُٖ-ُْ/ٖكىي يكمئذ بنت خمس كستيف سنة. ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، 

سكدة ىي: السيدة سكدة بنت زمعة بف قيس بف عبد شمس القرشية، كأميا الشمكس بنت قيس األنصارية، كسكدة ىي زكج  ((ٓ
 . ُٕٓ/ٕالنبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، تزكجيا بمكة، بعد كفاة خديجة كقبؿ عائشة. ينظر: ابف األثير، أسد الغابة، 

ـٌ المؤمنيف، بنت عبد ا بف أبي قحافة، زكج النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كأفقو نساء األيمة عمى  ((ٔ عائشة ىي: السيدة عائشة أ
اإلطبلؽ، كأيميا ىي: أـٌ ركماف بنت عامر بف عكيمر الكنانية. ثنا عبد ا بف عبد الرحمف بف يزيد بف جابر، عف عمو يزيد بف 

تزكج النبي صمى ا عميو كسمـ عائشة رضي ا عنيا كليا سبع سنيف، كدخؿ بيا كليا تسع سنيف، »اؿ: جابر، عف أبيو، ق
ينظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، «. كقبض عنيا كليا ثماف عشرة سنة، كتكفيت رضي ا عنيا زمف معاكية سنة سبع كخمسيف

 (.ُْٕٔ. ؛ الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، حديث رقـ)ُّٓ/ِ
البقيع: بفتح أٌكلو، ككسر ثانيو، كىك: بقيع الغرقد، مقبرة المدينة. كالغرقد: شجر كاف ينبت ىناؾ. ينظر: أبك عبيد األندلسي،  ((ٕ

 .    ِٓٔ/ُمعجـ ما استعجـ مف أسماء الببلد كالمكاضع، 
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بنت عمر بف الخطَّاب، رضي ا عنيما، في شعباف عمى رأس ثبلثيف شيرنا  (ُ)ثـ حفصة          
اليجرة عمى األشيىٍر، ككاف مكلدىا قبؿ النبكة بخمس سنيف، كتكفيت في شعباف سنة خمس مف 

كأربعيف، كصمَّى عمييا مركاف بف الحكـ، ككاف عميو السَّبلـ طمَّقيا فنزؿ جبريؿ، فقاؿ: راجعيا، فإنَّيا 
نَّيا زكجتؾ في الجنة، فبمغ ذلؾ عمر، فحثى عمى رأسو التراب،  كقاؿ: ما يعبأ ا صكَّامة قكَّامة، كاً 

بعمر كابنتو بعدىا، فنزؿ جبريؿ عميو السبلـ مف الغد كقاؿ لو: إفَّ ا يأمرؾ أف تراجع حفصة رحمة 
 لعمر.

بنت خزيمة، سنة ثبلث، كلـ تمبث عنده إاٌل شيريف أك ثبلثة ثـ ماتت، كصمَّى  (ِ)ثـ زينب          
يا بالبقيع، كقد بمغت نحك ثبلثيف سنة، كلـ يمت مف عمييا رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كدفن

 أزكاجو في حياتو إاٌل ىي، كخديجة، كريحانة عمى القكؿ بأنيا زكجتو.    
كاسميا: ىند بنت أبي أميَّة بف المغيرة في آخر شكاؿ سنة أربع، كتكفيت في  (ّ)ثـ أيُـّ سممة          

 خبلفة يزيد بف معاكية، سنة ستيف عمى الصحيح.
، بنت عمَّتو، صمَّى ا عميو كسمَّـ، أيميمة، ككانت قبمو عند مكاله زيد (ْ)ثَـّ زينب بنت جحش          

وي ا إياىا سنة أربع عمى أحد األقكاؿ، كىي يكمئذ بنت خمس  مٍَّت، زكَّجى زيد بف حارثة، فطَّمقيا فمٌما حى
طىرن ﴿كثبلثيف سنة، بقكلو:  ٍيده ًمٍنيىا كى ى زى ٍجنىاكىيىافىمىمَّا قىضى كَّ اآلية، ككانت تفتخر عمى نسائو  (ٓ)﴾ا زى

 كتقكؿ: إفَّ ا أنكحني إياه مف فكؽ سبع سمكات، كفييا نزؿ الحجاب، كىي أكؿ نسائو لحكقنا بو.

                                                           
يو كسمَّـ، كأميا زينب بنت مظعكف. عف حفصة ىي: السيدة حفصة بنت عمر بف الخطاب بف نفيؿ، زكج النبٌي، صؿَّ ا عم ((ُ

حسيف بف أبي حسيف قاؿ: تزكج رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، حفصة في شعباف عمى رأس ثبلثيف شيرنا قبؿ أحد. ينظر: ابف 
 .  ّٖ-ُٖ/ٖسعد، الطبقات الكبرل، 

ـٌ المساكيف ((ِ ، تزكجيا رسكؿ المَّو، صمَّى الٌمو عميو كسمَّـ، سنة زينب ىي: السيدة زينب بنت خزيمة بف الحارث بف عبد المَّو، أ
 .   ُّٖٓ/ْثبلث، كلـ تمبث عنده شيريف أك ثبلثة، كتكفيت في حياتو. ينظر: ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، 

د ىند ىي: السيدة ىند بنت أبي أمية، أُـّ سممة، زكج النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، أبكىا أبك أيميَّة بف المغيرة، كىىيكى أحد أجكا ((ّ
، كأيميا عاتكة بنت عامر بف ربيعة، تكفيت في شير رمضاف أك شكاؿ سنة تسع كخمسيف. كتاريخ كفاتيا  قريش المشيكريف بالكـر

. ؛ ٔٓ/ٔ. ؛ المقريزم، إمتاع األسماع، ُُِٗ-َُِٗ/ْابف عبد البر، اإلستيعاب في معرفة األصحاب،  محؿ خبلؼ.  ينظر:
 . ُّٕ/ِفتح الديف، عيكف األثر، 

زينب ىي: السيدة زينب بنت جحش بف ًرئاب بف يعمر، زكج رسكؿ المَّو، صمَّى المَّو عميو كسٌمـ، كأـ المؤمنيف، ماتت سنة  ((ْ
ى عمييا عمر بف اٍلخطاب، رضيَّ ا عنو، كىي أٌكؿ مىٍف تكفي بعد الرسكؿ ًمٍف نسائو، كأيميا أيميمة بنت عبد عشريف بالمدينة كصمَّ 

ًممت كنعشت مف النساء في ىذه األمة. ينظر: ابف حباف، الثقات،   . ُْْ/ّالمطمب، كىي أٌكؿ مىٍف حي
 .ّٕ/ّّاألحزاب،  ((ٓ
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َـّ "جكيرية بنت الحارث            في سيـ ثابت بف قيس بف شمَّاس، (ِ)كقعت يـك المريسيع ،(ُ)ث
  فكاتبيا عمى تسع أكاؽ، فأدَّاىا عميو السَّبلـ عنيا، ككانت ذات جماؿ، تكفيت بالمدينة في ربيع 

 . (ّ)األكؿ سنة ست كخمسيف، كقد بمغت سبعيف سنة"
بنت زيد، كقعت في سبي بني قريظة، فاصطفاىا رسكؿ ا، صمَّى ا عميو  (ْ)ثـ ريحانة          

يَّرىا بيف اإلسبلـ كدينيا فاختارت اإلسبلـ، كأعتقيا، كتزكجيا كأعرسَّ كسمَّـ، ككانت جميمة كسيمة،  فخى
/ ب( عميو السبلـ، لشدة غيرتيا عميو، فأكثرت البكاء ٓبيا في المحـر سنة ست، كطمقيا، ) ؽ 

 فراجعيا، كلـ تزؿ عنده حتى ماتت مىٍرًجعىةي مف حجة الكداع، كقيؿ: بممؾ اليميف. 
َـّ أيُـّ حبيبة، رممة           و إياىا النجاشي عمى أربعمائة (ٔ)بنت أبي سفياف صخر بف حرب (ٓ)ث ، زكَّجى

 أربعمائة دينار، سنة سبع عمى خبلؼ في جميع ذلؾ، ماتت سنة أربع كأربعيف. 

                                                           
جكيرية ىي: السيدة جكيرية بنت الحارث بف أبي ضرار المصطمؽ، زكج النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، تكفيت رضي ا عنيا،  ((ُ

. ؛ ابف األثير، اسد الغابة، َُٔ/ُفي ربيع األكؿ سنة ست كخمسيف مف اليجرة. ينظر: الربعي، تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، 
ٕ/ٕٓ  . 
ي: غزكة بني المصطمؽ التي كقعت في السنة الخامسة أك السادسة مف اليجرة. ينظر: ابف حجر، فتح البارم، يـك المريسيع ى ((ِ
ٕ/َّْ    . 
عف عائشة، أنيا قالت: لما قسـ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، سبايا بني المصطمؽ كقعت جكيرية بنت الحارث في السيـ  ((ّ

اتبتو عمى نفسيا، ككانت امرأة حمكة مبلحة، ال يراىا أحد إال أخذت بنفسو، فأتت رسكؿ ا، لثابت بف قيس، أك البف عـ لو، فك
ا صمَّى ا عميو كسمَّـ، تستعينو في كتابتيا، فقالت عائشة: فكا ما ىك إاٌل رأيتيا فكرىتيا، كقمت: سيرل منيا مثؿ ما رأيت، فممَّ 

نت الحارث، سيد قكمو، كقد أصابني مف الببلء ما لـ يخؼ عميؾ، كقد كاتبت عمى دخمت عميو، قالت: يا رسكؿ ا، أنا جكيرية ب
نفسي، فأىعني عمى كتابتي، فقاؿ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ: أكى خير مف ذلؾ؟، أيؤدم عنؾ كتابتؾ كأتزكجؾ؟ فقالت: نعـ، 

 تزكجيا، فقالكا: أصيار رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، فأرسمكا ففعؿ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، فبمغ الناس أفَّ رسكؿ ا
ما كاف في أيدييـ مف بني المصطمؽ، فمقد أيعتؽ بيا مائة أىؿ بيت مف بني المصطمؽ، فما أعمـ امرأة كانت أعظـ بركة عمى 

 .  ْٔٗ-ّٔٗ/ُقكميا منيا. ينظر: ابف مندة، معرفة الصحابة، 
ريحانة بنت شمعكف بف زيد، كقيؿ زيد بف عمرك بف قنافة، مف بني النضير، كقعت في سبٌي بني قريظة، ريحانة ىي: السيدة  ((ْ

ككانت قد دخؿ عمييا رسكؿ ا، فاختبأىت حياءن منو، قالت: فدعاني فأجمسني بيف يديو، كخيرني فاخترت المَّو كرسكلو، فأعتقني 
المَّو، صٌمى المَّو عميو كسٌمـ سنة عشر لميجرة. كقيؿ لٌما رجع مف حجة كتزٌكج بي. كلـ تزؿ عنده حتى ماتت قبؿ كفاة رسكؿ 
 .َُٔ/ُ. ؛ الحمبي، المقتفى مف سيرة المصطفى، ُْٔ/ٖالكداع. ينظر: ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، 

رممة ىي: السيدة رممة بنت أبي سفياف، صخر بف حرب ، أـٌ حبيبة، زكج رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كأيميا صفيَّة بنت  ((ٓ
أبي العاص، عمَّة عثماف بف عفاف، ماتت في كالية أخييا معاكية بف أبي سفياف سنة اثنتيف كقيؿ سنة أربع كأربعيف.  ينظر: ابف 

 .   ُّٕ-ُّٔ/ٗٔشؽ، عساكر، تاريخ مدينة دم
لد قبؿ الفيؿ بعشر سنيف، ككاف مف أشراؼ قريش في الجاىمية،  ((ٔ أىبك سيفياف ىك: صخر بف حرب بف أمية بف عبد شمس، ، كي

ككاف تاجرنا يجيز التجار ًإلى الشاـ كغيرىا، مات بالمدينة سنة إحدل كثبلثيف مف اليجرة. ينظر: إبف خياط، طبقات خميفة بف 
 .   ُٖٕٔ-ُٕٕٔ/ْ؛ ابف عبد البر، اإلستيعاب في معرفة األصحاب،  .ّٗ/ُخياط، 
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ًييّْ            مف  أبكىا بف أخطب، مف سبط ىاركف بف عمراف، عميو السبلـ، كاف (ُ)ثَـّ صفيَّة بنت حى
ضير، فقيًتؿى مع بني قريظة. اصطفاىا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، لنفسو مف سبيّْ خيبر، فأعتقيا، بني الن

كتزكجيا، كجعؿ عتقيا صدىاقىيا، ككانت جميمة لـ تبمغ سبعى عشرةى سنة، ماتت في رمضاف سنة خمسيف 
 أك اثنتيف كخمسيف كدفنت بالبقيع.

َـّ ميمكنة بنت الحارث           سنة سبع، ماتت في سنة إحدل كخمسيف، كقد بمغت في شكاؿ  (ِ)ث
ثمانيف سنة، كقيؿ: غير ذلؾ، كىي آخر مىٍف تزكج بيا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كقاؿ ابف شياب
: ىي (ّ)
 التي كىبت نفسيا لمنبي، فيؤالء نساؤه الآلتي دخؿ بيٍف، إثنتا عشرةى امرأة، تكفي عف تسع منيف.

وي بيا، فنحك ثبلثيف امرأة            كيجي كأمَّا التي لـ يدخؿ بيا، أك كىبتو نفسيا، أك أخطبيا كلـ يتفؽ تزى
الكقؼ، كقيؿ: كؿ كاحدة مختصة بمزايا،  (ْ)مذككرة في الًسيَّر، كاختمؼ في الفضؿ، كنيًقؿى عف األشعرم

شيء، ككذا بيف بناتو بمزايا، فمف حيث تمؾ المزايا أفضؿ، كأمَّا المفاضمة بيف أبنائو فمـ يثبت فييا 
 سكل فاطمة، كىؿ ىي أفضؿ مف أبنائو بقطع النظر عف الذككرة كاألينكثة، لـ يرد نص بذلؾ.

، كقيؿ: الرسكؿ كعمٌي (ٔ)، قاؿ في الصكاعؽ: "بنك ىاشـ كالمطمب"(ٓ)كاختًمؼ في آًؿ البيت          
قيؿ، كآؿ جعفر، كآؿ عباس. كفاطمة كالحسف كالحسيف كىـ أصحاب الًكساء، كقيؿ: آؿ عمٌي، كآؿ ع

                                                           
، مف بني إسرائيؿ، مف سبط ىاركف  ((ُ صفيَّة ىي: السيدة صفية بنت حيي بف أخطب بف سعية بف النضير بف النحاـ بف ينحـك

رسكؿ المَّو، صمَّى ا عميو كسمَّـ،  بف عمراف عميو السبلـ، كاف أبكىا سيد بني النضير فقتؿ مع بني قريظة. ركل أنس بف مالؾ أفَّ 
لمَّا افتتح خيبر كجمع السبي، ... قيؿ: يا رسكؿ ا، إنيا سيدة قريظة كالنضير، ما تصمح إاٌل لؾ. كأخذىا رسكؿ ا، صمَّى ا 

ف األثير، أسد الغابة، عميو كسمَّـ، كاصطفاىا، كحجبيا كأعتقيا كتزكجيا، كقسـ ليا. ككانت عاقمة مف عقبلء النساء. ينظر: اب
 .ّْٕ/ِ. ؛ فتح الديف، عيكف األثر، ُٖٔ/ٕ
ميمكنة ىي: السيدة ميمكنة بنت الحارث بف حزف بف بجير اليبللية، زكج النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، أميا ىند بنت عكؼ بف  ((ِ

 .    ُُٕٗ-ُُٓٗ/ْزىير. ينظر: ابف عبد البر، اإلستيعاب في معرفة األصحاب، 
ابف شياب ىك: محمد بف مسمـ بف عبيد ا الزىرم، ككنيتو أبك بكر، مات سنة خمس كعشريف كمائة، كاف فقيينا كحافظنا،  ((ّ

تقانو كثبتو. ينظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب،   . ْْٓ/ٗمتفؽ عمى جبللتو كا 
الحسف األشعرل البصرل شيخ طريقة أىؿ األشعرم ىك: عمي بف إسماعيؿ بف أبى بشر، شيخنا كقدكتنا إلى ا تعالى، أبك  ((ْ

ماـ المتكمميف، كاف مف أئمة المعتزلة إلى أٍف شاء ا أف ينصر بو طريؽ أىؿ السنة كالجماعة، فأعمف أبك  السنة كالجماعة، كا 
كىي العقيدة  الحسف برائتو مف أإلعتزاؿ، كقاـ مدافعنا عف مذىب أىؿ السنة كالجماعة، فكتب في أصكؿ العقيدة التي سميت باسمو،

األشعرية، التي عمييا عمـك أىؿ السنة كالجماعة مف الرعيؿ األكؿ، تكفي سنة أربع كعشريف كثبلثمائة. ينظر: السبكي، طبقات 
 .    ّْٕ/ّالشافعية الكبرل، 

آؿي البيت ىـ: بنك ىاشـ، كبنك المطمب، رضكاف ا عمييـ، كقيؿ: ىـ بنك ىاشـ فقط .... ينظر: الييتمي، الصكاعؽ المحرقة،  ((ٓ
ِ/ٔٔٔ-ٕٔٔ . 
عف جبير بف مطعـ أنَّو قاؿ: قاؿ رسكؿ ا ، صمَّى ا عميو كسمَّـ: "إنما بنك المطَّمب ، كبنك ىاشـ شيء كاحد" . ينظر:  ((ٔ

 (.َُّْالجامع المسند الصحيح، حديث رقـ)البخارم، 
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: أنو صمَّى ا عميو كسمَّـ، أربعيف صباحا أتى إلى باب فاطمة يقكؿ: "السبلـ (ُ)كفي ركاية ابف مردكية
ـي الرٍِّجسى أىٍىؿى ﴿عميكـ أىؿ البيت كرحمة ا كبركاتو، الصبلة رحمكـ ا"،  ٍنكي ًإنَّمىا ييًريدي المَّوي ًلييٍذًىبى عى

يي  ـٍ تىٍطًييرنااٍلبىٍيًت كى ، كفي ركاية عف ابف عباس: سبعة أشير، كفي ركاية جرير ثمانية (ِ)﴾طىيِّرىكي
 . (ّ)أشير
: إنيا لمَّا نزلت قيؿ: "مىٍف قرابتؾ الذيف نزلت فييـ اآلية قاؿ: عمٌي         (ْ)كركل الطبراني          

كعمٌي بيف يدٌيو، كلىؼَّ     عمييـ / أ( كفاطمة  ٔكفاطمة كابناىما، كقد أجمسيما عمى فخذيو، ) ؽ 
: "فرفعت الًكساء أدخؿ معيـ فجذبو مف يدم كقاؿ: إنؾ مف (ٓ)الًكساء ثـ تبلىا"، كفي ركاية أيُـّ سممة

: "كاف في بيتيا إذ جاءت فاطمة                  (ٔ)أزكاج رسكؿ ا عمى خير"، كفي ركاية ليا
ًببيٍرمىةو 
مف الدقيؽ عمى ىيئة العصيدة، لكف أرؽ منيا، فكضعتيا بيف يديو، فييا خزيرة، كىي ما يتخذ  (ٕ)

يديو، فقاؿ: أيف ابف عمّْؾ كابناؾ؟، فجاؤكا، فجعمكا يأكمكف فأنزليا ا"، كفي ركاية: "أدرج معيـ جبريؿ 
 (ٗ)كفي ركاية: "بناتو كأقاربو كأزكاجو" ،(ٖ)كميكائيؿ"

 (َُ)بالستر مف النار، فأمَّفى عمى دعائو أسكفةكفي حديث: "أنو ستر العباس كبنيو بمبلة كدعا ليـ 
 .(ُُ)الباب، كحكائط البيت ثبلثنا"

                                                           
 (. ُِٕٖلـ أجد ىذه الركاية عند ابف مردكيو في كتابو. ككجدتيا عف الطبراني. ينظر: الطبراني، المعجـ األكسط، حديث رقـ) ((ُ
 .ّّ/ّّاألحزاب،  ((ِ
 (.ْٕٓند عبد حميد، حديث رقـ)الركاية المشيكرة تسعة أشير بدؿ سبعة، أك ثمانية. ينظر: عبد حميد، المنتخب مف مس ((ّ
 (.ُِِٗٓ(، كحديث رقـ)ُِْٔينظر: الطبراني، المعجـ الكبير، حديث رقـ) ((ْ
 (.ِْٔٔينظر: الطبراني، المعجـ الكبير، حديث رقـ) ((ٓ
 (.ِٔٔٔينظر: الطبراني، المعجـ الكبير، حديث رقـ) ((ٔ
البيرمَّة: كفي حديث بريرة "رأل برمة تفكر" البرمة: القدر مطمقنا، كجمعيا براـ، كىي في األصؿ المتخذة مف الحجر المعركؼ  ((ٕ

 ،)  . ُُِ/ُبالحجاز كاليمف. ينظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر، باب )بـر
 لـ أجده. ((ٖ
ـي الرٍّْجسى أىٍىؿى اٍلبىٍيًت ... ىذا نص في دخكؿ أزكاج النبي قاؿ اإلماـ ابف كثير ما ممخصو: قكلو: إً  ( (ٗ نَّما ييًريدي المَّوي ًلييٍذًىبى عىٍنكي

. ؛ َُْ/ٔصٌمى ا عميو كسٌمـ في أىؿ البيت ىا ىنا، ألنيف سبب نزكؿ ىذه اآلية... ينظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، 
 . َِٗ-َِٖ/ُُسيد طنطاكم، التفسير الكسيط، . ؛  محمدِْْ/ِالييتمي، الصكاعؽ المحرقة، 

كاأليٍسكيفَّةي ىي: خشبة الباب التي يكطأ عمييا ، كىي العتبة ، كمنو الحديث : أف امرأة جاءت عمر، رضي ا عنو، فقالت: إف  ((َُ
 .  ِْٓ/ِّزكجي خرج مف أسكفة الباب ، فمـ أحس لو ذكرنا. ينظر: الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس، 

عف أبي أسيد الساعدم، رضي ا عنو، قاؿ: لقي رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، العباس بف عبد المطمب ... ينظر: أبك  ((ُُ
 (.ْٖٓ(. ؛ الطبراني، المعجـ الكبير، حديث رقـ)َّْنعيـ األصبياني، دالئؿ النبكة، حديث رقـ)
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ًميعنا﴿في قكلو تعالى:  (ُ)كأىخرج الثعمبي           ٍبًؿ المًَّو جى أنَّو  عف جعفر الصادؽ (ِ)﴾كىاٍعتىًصميكا ًبحى
 أنَّو قاؿ: "نحف حبؿ ا"، ككرد في قكلو: يحسدكف الناس أنيـ أىؿ البيت.

لىسىٍكؼى ييٍعًطيؾى ﴿ في قكلو: (ّ)كنقؿ القرطبي           اآلية، قاؿ: "رضي محمد أف ال يدخؿ أحد  (ْ)﴾كى
، كفي ركاية "إف فاطمة (ٓ)أحد مف أىؿ بيتو النار"، كما كرد "كعدني ربي في أىؿ بيتي أف ال يعذبيـ"

 لو اليديكتاب ا؛ في تارؾ فيكـ ثقميف، . كفي ركاية "إن(ٔ)أحصنت فرجيا فحـر ذريتيا عمى النار"
 .ركاه مسمـ (ٕ)كالنكر، فتمسككا بكتاب ا كخذكا بو، كأىؿ بيتي، أيذكركـ ا في أىؿ بيتي ثبلثا"

دَّةى ًفي ﴿: قريش كٌميا قربى في تفسير (ٖ)كقاؿ ابف عطية           مىٍيًو أىٍجرنا ًإًلَّ اٍلمىكى ـٍ عى قيٍؿ ًلى أىٍسأىليكي
  .ه البخارمركا (َُ)، كفي ركاية "يا أٌييا الناس أيرقبكا محمدنا في أىؿ بيتو" (ٗ)﴾اٍلقيٍربىى

، (ُِ)، كفي ركاية "ىما ريحانتاف مف الدنيا"(ُُ)ككرد "الحسف كالحسيف سيّْدا شباب أىؿ الجنة"          
 ا كعمييما قميصاف أحمراف يمشياف كيعثراف، فنزؿ فحمميما كاحدؤك "ككاف يخطب إذ جا

ـٍ ًفٍتنىةه ﴿ ، فقاؿ : صدؽ ا(ُّ)شؽ ككاحد مف ذا الشؽ، كصعد المنبرمف ذا ال  ديكي ـٍ كىأىٍكًلى ًإنَّمىا أىٍمكىاليكي
ًظيـه  ككرد "مف أحبَّني كأحبَّ ىذيف كأباىما كأميما كاف معي في درجتي يـك  .(ُْ)﴾كىالمَّوي ًعٍندىهي أىٍجره عى

 .(ُٓ)القيامة"
           

                                                           
 .  ُّٔ/ّينظر: الثعمبي، الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف،  ((ُ
 .َُّ/ّآؿ عمراف،  ((ِ
 .   ٓٗ/َِينظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي، ((ّ
 .ٓ/ّٗالضحى،  ((ْ
 (.  ُْٖٕينظر: الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف ، حديث رقـ) ((ٓ
 (.ُِٖٗر باسـ البحر الزخار، حديث رقـ)ينظر: البزار، مسند البزار المنشك  ((ٔ
 (. َِْٖينظر: مسمـ، المسند الصحيح، حديث رقـ) ((ٕ
 .  َّٓ/ِينظر: ابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،  ((ٖ
 .ِّ/ِْالشكرل،  ((ٗ

 (.ُّٕٓ(، كحديث رقـ)ُّّٕينظر: البخارم، الجامع المسند الصحيح، حديث رقـ) ((َُ
 (.ُُٖينظر: ابف ماجو، السنف، حديث رقـ) ((ُُ
 (.َّٕٕينظر: الترمذم، السنف، حديث رقـ) ((ُِ
 (.َُُٗينظر: أبك داكد، السنف، حديث رقـ) ((ُّ
  ُٓ/ْٔالتغابف،  ((ُْ
 (.ٕٔٓينظر: اإلماـ أحمد، المسند، حديث رقـ) ((ُٓ
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ٍف أكيٍف خصمو، أخصمو ا، كمىٍف ككرد "استكصكا بأىؿ بيتي  ـٍ عنيـ غدنا، كمى خيرنا، فإٌني أيخاًصمىكي
 . (ُ)أخصمو ا أدخمو النار"

ثىؿي أىؿ بيتي فيكـ كسفينة نكح مف ركبيا نجا، كمىٍف تخمَّؼ عنيا غرؽ"           ككرد "مى
 ، كفي(ِ)

ًمف الرأس، كال تيتدم الرأس إاٌل  كمكاف العينيفأخرل: "اجعمكا آؿ بيتي منكـ مكاف الرأس مف الجسد، 
 . (ّ)بالعينيف"

يؤذكنني في نسبي، كذكم رىًحمي، أاٌل كمىٍف آذل نسبي كذكم  كقاؿ عمى المنبر: "ما باؿي أقكاـ          
، كفي ركاية: "ال يؤمف عبد حتى أككف أحٌب إليو مف (ْ)"رىًحمي فقد آذاني، كمىٍف آذاني فقد آذل ا

/ ب ( أحٌب إليو مف أىمو، كذاتي أحٌب إليو  ٔأحٌب إليو مف عترتو، كأىمي ) ؽ  نفسو، كتككف عترتي
 .(ٓ)مف ذاتو"

بنا، حتى استكل عمى المنبر، فحمد            كفي ركاية: "خرج رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، ميٍغضى
بيده ال يؤمف عبد حتى ا كأثنى عميو ثـ قاؿ: ما باؿ رجاؿ يؤذكنني في أىؿ بيتي، فكالذم نفسي 

، كقاؿ أبك بكر الصديؽ: "صمة قرابة رسكؿ ا، صمَّى ا (ٔ)ييحٌبني، كال ييحٌبني حتى يحٌب ذريتي"
  .(ٕ)عميو كسمَّـ، أحب إليَّ مف صمة قرابتي"

، (ٖ)كفي ركاية: "ال يبغضنا كال يحسدنا أحد إاٌل ذيد عف الحكض يكـ القيامة بسياط مف نار"          
حف بنك عبد المطَّمب سادات أىؿ الجنة؛ أنا، كفاطمة، كعمٌي، كجعفر، كالحسف، كالحسيف، "ن

 .(ٗ)كالميدم"

                                                           
نما كجدتو عند الييتمي. ينظر: الييتمي، ((ُ  .ُْْ/ِالصكاعؽ المحرقة،  لـ أجده في كتب الحديث، كا 
(، كعزاه إلى أحمد في المسند، كلـ أجده في مسند ُّٖٔينظر: اليركم، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، حديث رقـ) ((ِ

 أحمد.
عف سمماف، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ: "أنزلكا آؿ محمد، صمَّى ا عميو كسمَّـ، بمنزلة الرأس مف الجسد،  ((ّ

فَّ الرأس ال ييتدم إاٌل بالعينيف". ينظر: الطبراني، المعجـ الكبير،  كبمنزلة العيف مف الرأس، فإفَّ الجسد ال ييتدم إاٌل بالرأس، كا 
 (.َِْٔحديث رقـ)

 .  َِْ/ْٓ(، باب حديث درة بنت أبي ليب)ذكره في الحاشية السفمية(، ِّّْٕينظر: ابف حنبؿ، المسند، حديث رقـ) ((ْ
 (.ٕٕٔٗينظر: الديممي، الفردكس بمأثكر الخطاب، حديث رقـ) ((ٓ
 .  َٔٔ/ِينظر: الييتمي، الصكاعؽ المحرقة، باب الحث عمى حبيـ كالقياـ بكاجب حقيـ،  ((ٔ
فتكمـ أبك بكر فقاؿ: كالذم نفسي بيده، لقرابة رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، أحٌب إلٌي أف أًصؿ مف قرابتي"، ينظر:  ((ٕ

 (.ُِّٕالبخارم، الجامع المسند الصحيح، حديث رقـ)
 (.َِْٓينظر: الطبراني، المعجـ األكسط، حديث رقـ) ((ٖ
 (.َْْٗينظر: الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، حديث رقـ) ((ٗ
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 قاؿ سيدم محيي الٌديف:  
 ] البحر الطكيؿ [                                                           

 عمى رغـ  أىؿ البيعد ييكرثني القيرٍبا       ػةن   رأيػػتي كالئػػػػػػػي آؿى طػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػريػػػػضػػػػػػػػ
 (ُ)بتبػميػغػػػػػو إاٌل المػػػػػػكدة فػػػي القػربػػى     فمػا طمػبى المبعكثي أجرنا عمى اليدل    

كحديث "يا أييا الناس ال تذمكا قريشا فتيمككا،  ،(ِ)كفي ركاية: "مف يرد ىكاف قريش أىانو ا"          
مَّفكا عنيا فتيمككا كتضمكا، كال تىٍكًممكىا، كتعمَّمكا منيا، فإنيـ أعمىـ منكـ، لكال أف تبطر  فتيمككا، كال تخى

 . (ّ)قريش، ألعممتيا بالذم ليا عند ا كا أعمـ"

 ( .  الباب الثالث ػػػ في بياف ) مزاياىـ

دقة عمييـ، لككنيا أكساخ الناس فمنيا تحريـ           ، كتعكيضيـ خمس الخمس مف الفيء (ْ)الصَّ
  (ٔ).كأحمد بني المطَّمب (ٓ)اد الشافعيُّ كقصد مالؾ كأبك حنيفة تحريميا عمى بني ىاشـ، كز  كالغنيمة،
 لبعض ا، كقاؿ أبك يكسؼ: تحٌؿ مف بعضكركم عف أبي حنيفة: جكازىا لبني ىاشـ مطمقن        

 (ٕ)الحنفية مذىب أكثرك 
 
 

                                                           
 .    ْٖٖ/ِينظر: الييتمي، الصكاعؽ المحرقة،  ((ُ
 (.ُّْٕينظر: ابف حنبؿ، المسند، حديث رقـ) ((ِ
 (.  ّٗٗٔينظر: شياب الٌديف الشافعي، إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة، رقـ الحديث) ((ّ
نيا ال تحؿ لمحمد، كال آلؿ محمد"  كلقد سمى رسكؿ ا، صمَّى  ((ْ قاؿ رسكؿ ا: "إف ىذه الصدقات إنما ىي أكساخ الناس، كا 

ا عميو كسمَّـ، الصدقة أكساخ الناس كسمَّاىا غسالة، كقاؿ: يا معشر بني ىاشـ إف ا كره لكـ غسالة أيدم الناس يعني الصدقة. 
 (.َُِٕ. ؛ مسمـ، المسند الصحيح، حديث رقـ)ٕٗ/ُب، ينظر: الشيباني، الكس

قاؿ الشافعي: كقكليـ ال يصمح لنا أم ال يحؿ لنا أف نأخذ الصدقة كنحف أىؿ الفيء كليس ألىؿ الفيء في الصدقة حؽ كمف  ((ٓ
 . َُُ/ِأف ينقؿ عف قـك إلى قـك غيرىـ. ينظر: الشافعي، األـ، 

كالياشمي ىك: كؿ مف كاف مف آؿ عمي كآؿ عباس كآؿ جعفر كآؿ عقيؿ كآؿ الحارث بف عبد المطمب. ينظر: الزيمعي، تبييف  ((ٔ
 .َّّ/ُالحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، 

مَّـى، قاؿ: "إنما الصدقة  ((ٕ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى نيا ال ال يعطى بنك ىاشـ مف الصدقة إال لغزك أك حمالة؛ ألٌف النبٌي، صى أكساخ الناس كا 
ال تحؿ لمحمد كآؿ محمد" كسكاء أعطكا حقيـ مف الخمس أك منعكه لعمـك الخبر، كألف منعيـ لشرفيـ، كشرفيـ باؽ، فينبغي المنع. 
كفي بني المطمب ركايتاف: إحداىما: تحؿ ليـ؛ ألف المنع اختص بآؿ محمد كىـ بنك ىاشـ فبل يمحؽ بيـ غيرىـ. كالثاني: يحـر 

ؿ النبي، صمَّى الٌمو عميو كسمَّـ: "إنما بنك ىاشـ كبنك المطمب شيء كاحد كشبؾ أصابعو". ينظر: المقدسي، الكافي، عميو، لقك 
ُ/ِْٖ. 
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، كفي ركاية عف مالؾ؛ ركم عنو: ًحؿي أخذ الفرض دكف (ُ)كالشافعية كأحمد جكازى أخذىـ صدقة النٍَّفؿ
 التىطكع ألف التذٌلؿى فيو أكثر.

كقاؿ السيكطي في رسالتو الزينبية: "اسـ الشريؼ يطمؽ في الصدر األكؿ عمى كٌؿ مىٍف كاف           
، أك غيره مف أكالد (ِ)حسينينا، أـ حسنينا، أـ عمكينا مف ذرية محمَّد بف الحنفيةمف أىؿ البيت، سكاء كاف 

، كليذا نجد تاريخ الحافظ الذىبي مشحكننا (ٓ)، أـ عباسينا(ْ)، أـ عقيمينا(ّ)عمٌي بف أبي طالب، أـ جعفرينا
فممَّا كًليَّ الخبلفة مشحكننا بذلؾ، فيقكؿ الٌشريؼ العباسٌي العقيمٌي، الٌشريؼ الجعفرٌم، الٌشريؼ الزينبٌي، 

ركا اسـ الٌشريؼ عمى ذرية الحسف كالحسيف فقط، فاستمٌر ذلؾ بمصر إلى  الفاطميُّكف بمصر، قصى
 .(ٔ)اآلف"
كقاؿ الحافظ ابف حجر في كتاب األلقاب: "الٌشريؼ ببغداد لقب لكٌؿ عباسٌي، كبمصر لقب           

ى، كىك الذم عميو السمؼ، كمنيا: أنَّو ييطمىٍب إكراميـ، . كال شؾ أفَّ اإلصطبلح القديـ أكل(ٕ)لكؿّْ عمكٌم"
يثارىـ، كالتجاكز عف مساكييـ، كاعتقاد أفَّ فاسقيـ سييديو ا، ) ؽ  / أ( كما  ٕإكراميـ، كتكقيرىـ، كا 

 يدؿ عميو ما تقدَّـ. 

                                                           
الصدقة في حؽ آؿ البيت: الصدقة المفركضة محرمة عمييـ بدليؿ قكلو صمَّى ا عميو كسمَّـ: " إنا أىؿ بيت ال تحؿ لنا  ((ُ

الخمس ما يغنيكـ عف أكساخ الناس، كأما صدقة التطكع فكانت حبلالن ليـ. كالدليؿ عميو ما ركل  الصدقة " كقكلو لمفضؿ في خمس
الشافعي عف جعفر بف محمد أنَّو كاف يشرب مف ماء السقايات التي بيف مكة كالمدينة، فقيؿ لو في ذلؾ فقاؿ: " إنما حرمت عمينا 

 .ُٕٓ/ٕفقة اإلماـ الشافعٌي،  الصدقة المفركضة ". ينظر: الماكردم، الحاكم الكبير في
محمد بف الحنفية ىك: أبك القاسـ محمد بف عمي بف أبي طالب، رضي ا عنيما، المعركؼ بابف الحنفية، نسبة ألمو الحنفية:  ((ِ

خكلة بنت جعفر بف قيس، كانت مف سبي اليمامة، كصارت إلى عمي رضي ا عنو، تكفيَّ بالمدينة سنة إحدل كثمانيف كلو 
 .ِّٕ/ُس كستكف سنة. ينظر: المسعكدم، التنبية كاإلشراؼ، خم
جعفرينا ىك: نسبة إلى جعفر بف أبي طالب )عبد مناؼ( بف عبد المطمب: صحابي ىاشمي، يقاؿ لو )جعفر الطيار(، كىك أخك  ((ّ

ؿ يـك مؤتو في السنة أخك أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب، ككاف أسٌف مف عمي بعشر سنيف، كىك مف السابقيف إلى االسبلـ، قت
 .  ُِٓ/ِ. ؛ الزركمي، األعبلـ، ُٖٓ/ِالثامنة لميجرة. ينظر: البخارم، التاريخ الكبير، 

عقيمينا ىك: نسبة إلى عقيؿ بف أبي طالب أخك عمي بف أبي طالب، كاف أكبر مف جعفر بعشر سنيف، أسمـ عقيؿ قبؿ الحديبية  ((ْ
. ؛ ابف ْْٕ/ٓة ستيف لميجرة. ينظر: ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، الحديبية كشيد مكتة، ككاف مف أنسب قريش، تكفيَّ سن

 .  ِٓ/ٖكثير، البداية كالنياية، 
عباسينا ىك: نسبة إلى العباس بف عبد المطمب، عـٌ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، ككالد الخمفاء العباسييف، ككاف أسٌف مف  ((ٓ

رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، بسنتيف أك ثبلث، كلد قبؿ الفيؿ بثبلث سنيف، كعاش تسعان كثمانيف سنة، ثـ كؼ بصره كمات 
 . ُُٖ/ٕ. ؛ ابف كثير، البداية كالنياية، َُْ/ٓماف بف عفاف.  ينظر: المطير المقدسي، البدء كالتاريخ، بالمدينة في زمف عث

 .  ّٗ/ِينظر: السيكطي، الحاكم لمفتاكم، باب العجاجة الزرنبية في السبللة الزينبية،  ((ٔ
 .   ٖٖ/ُاإليجاز في سيرة ساكف الحجاز،  . ؛ رفاعة الطيطاكم، نيايةّٗٗ/ُينظر: ابف حجر، نزىة األلباب في األلقاب،  ((ٕ
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كمف ذلؾ قكلو، عميو السَّبلـ: "يا بني عبد المطمب: إني سألت ا لكـ ثبلثا: أف يثيب           
عاًلمىكـ، كأف يىيدم ضالكـ، كأف ييعىمّْـى جاىمكـ"
(ُ) . 

بكر كىك عمى منبر رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ،  يي ركاية: "أفَّ الحسف جاء إلى أبكف          
فقاؿ: انزؿ عف مجمس أبي، قاؿ: صدقت إنو لمجمس أبيؾ، ثـ أخذه كأجمسو في حجره كبكى، فقاؿ 

عمٌي: أمىا كا ما كاف عمى رأيي، فقاؿ أبك بكر: صدقت، كا ما اتيتمؾ"
. "ككقع مثؿ ذلؾ لمحسيف (ِ)

 . (ّ)مع عمر"
"كجاء عبد ا بف الحسف إلى عمر بف عبد العزيز في حاجة، فقاؿ لو: إذا كانت لؾ حاجةه           

 . (ْ)فأرسؿ أك اكتب بيا، فإٌني استحي مف ا أف أراؾ عمى بابي"
كحكى عف بعضيـ قاؿ: "كنت أيبغض بعض أشراؼ المدينة لتظاىرىـ بالرفض، فرأيت           

، صمَّي ا عميو كسمَّـ في المناـ، تجاه القبر الٌشريؼ فقاؿ: يا فبلف باسمي، مالي أراؾ تبغض  النبيَّ
نما أكره ما رأيت مف بعضيـ، مف تعصبيـ عمى أىؿ السنة،  أكالدم؟، فقمت: حاشى  ما أكرىيـ، كا 
فقاؿ لي: مسألة فقيية؛ أليس الكلد العاؽ يمحؽ بالنسب؟ قمت: بمى يا رسكؿ ا، فقاؿ: ىذا كلد عاؽ، 

 .(ٓ)انتبيت صرت ما ألقى أحدان مف بني حسيف إاٌل بالغتي في إكرامو" فممَّا
؛ "أفَّ عمر بف الخطَّاب خطب لنفسو أيـٌ كمثكـ بنت فاطمة مف أبييا عمٌي بف أبي            كقد صحَّ

 ياطالب، فاعتؿَّ بصغرىا، كأنَّو حاًبسييا لكلد أخيو جعفر، فألحَّ عميو عمر، ثـ صعد المنبر، فقاؿ: أيٌ 
، صمَّى ا عميو كسمَّـ،  الناس إنَّو ما حممني عمى اإللحاح عمى عمٌي في ابنتو، إاٌل أنّْي سمعت النبيَّ

يّْنت  ،(ٔ)يقكؿ: "كٌؿ سبب كنسب ينقطع يكـ القيامة إاٌل سببي كنسبي كصيرم" فأمر بيا؟! عمٌي فزي
ا كدعا ليا، فممَّا قامت أخذ بساقيا، كقاؿ كسيؽ بيا إليو، فممَّا رآىا قاـ بيا إليو كأجمسيا في حجره، فقبَّمي

ليا: قكلي ألبيًؾ قد رضيت رضيت، فممَّا جاءىت، قاؿ ليا: ما قاؿ لًؾ؟ فقالت لو: جميع ذلؾ، فانكحيا 
"  . (ٕ)إٌياه، فكلدت لو زيدنا، مات رجبلن

                                                           
 (.ُِْٕينظر: الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، حديث رقـ) ((ُ
 .  َّٕ/َّ(. ؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ،ُّٖينظر: ابف األعرابي، معجـ ابف األعرابي، حديث رقـ) ((ِ
 .  َّٕ/َّينظر: ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ، ((ّ
 .   ُٖٔ/ِينظر: الييتمي، الصكاعؽ المحرقة، باب إكراـ الصحابة كمف بعدىـ ألىؿ البيت،  ((ْ
 .  ٓٗٔ-ْٗٔ/ِالحكاية عف يعقكب المغربي، ينظر ينظر الخبر في: الييتمي، الصكاعؽ المحرقة،  ((ٓ
 (.ُّّّٗينظر: البييقي، السنف الكبرل، حديث رقـ) ((ٔ
 . ِٔ/ُ. ؛ زينب العاممي، الدر المنثكر، ْٖٓ-ْٓٓ/ِ، ينظر: الييتمي، الصكاعؽ المحرقة ((ٕ
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ا تشتيى فيو قاؿ ابف حجر: كتقبيميا كضٌميا عمى كجو اإلكراـ، ألىنَّيا لصغرىا لـ تبمغ حدِّ           
حتى يىحريـ، ذلؾ سنو سبع كعشريف مف اليجره، كدخؿ بيا في ذم القعده مف السنة المذككره، ككاف 

 صداقيا أربعيف ألؼ درىـ كقيؿ: 
 ] البحر الطكيؿ [                                   

ا            تمٌسػػؾى في أخػػراه بال  ٌسبًب األقػػػكلىـي القكـي مىٍف أصفاىـي الكدَّ مخمصن
ـي القػػػػكـي فػاقػػػػكا العػػالػمػػػيػف منػاقػػػػػبن   ػمػػػى كآياتيػػػـ تيػػػركلجا            محػػاسػػػنييػػـ تىػ

ٌد ككدُّىػػػػػػػػػػـ تىػػػقػػػػػػػػكلكطػػػاع            ػػػػرض كحػػػٌبيػػػػػـ ىيػػػػػدلمػػكاآلتػيػػػػػػػـ فػ   ػػتػيػػػػػػـ كي
(ُ) 

( / ب ٕ) ؽ حمكؿ عمى التشديد كالتخكيؼكال ينافي ذلؾ ما ذكر مف بعض أحاديث العصاة، بؿ ىك م
ف  كما قاؿ: الحسف بف الحسف السبط لبعض الغبلة فييـ: "كيحكـ، أحبكنا ، فإٌف أطعنا ا فأحبكنا، كا 
عصينا ا فأبغضكنا، كيحكـ، لك كاف ا نافعنا بقرابةو مف رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، لنفع بذلؾ 

عاصي منَّا العذاب ضعفيّْف، كأف ييؤتى المحسفي مىٍف ىك أقرب إليو منَّا، كا إنّْي أخاؼ أف ييضاعؼ لم
اعىٍؼ ﴿منَّا أجره مٌرتيف، ككأنَّو أخذه مف قكلو تعالى:  يىا ًنسىاءى النًَّبيِّ مىٍف يىٍأًت ًمٍنكيفَّ ًبفىاًحشىةو ميبىيِّنىةو ييضى

 .(ّ)، كذا في الصكاعؽ (ِ)﴾لىيىا اٍلعىذىابي ًضٍعفىٍيفً 
ذا ذىب أىؿ بيتي، ذىب أىؿ  كفي ركاية ألحمد: "إذا           ذىب الٌنجكـ، ذىب أىؿ السماء، كا 
، كمنيا "أنيـ أكؿ مىٍف يدخؿ لجنو"(ْ)األرض"

(ٓ). 
ركل الثعمبي عف عمٌي، كـر ا كجيو، قاؿ: "شككت إلى رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ،           

حسد الناس، فقاؿ لي: أما ترضى أف تككف رابع أربعة؛ أٌكؿ مىٍف يدخؿ الجنة أنا كأنت كالحسف 
 .(ٔ)كالحسيف، كذرارينا خمؼ ًظيًرنا، كأزكاجنا خمؼ ذرارينا، كشيعتنا عف أيماننا كشمائمنا"

                                                           
يذكر أفَّ القائؿ ىك: إبراىيـ بف محمد بف المؤيد بف عبد ا بف عمٌي بف محمد الجكيني الخراساني، مف أعبلـ القرف السابع  ((ُ

 .ُُٔ/ُكالثامف. ينظر: ابف الصباغ، الفصكؿ الميمة في معرفة األئمة/ الحاشية ، 
 .َّ/ّّ، األحزاب ((ِ
 .  َٕ/ُ. ؛ ابك العباس الطبرم، الرياض النضرة ، ُْٔ/ِينظر: الييتمي، الصكاعؽ المحرقة،  ((ّ
عف عمي قاؿ: قاؿ رسكؿ ا، صٌمى ا عميو كسٌمـ: "النجـك أماف ألىؿ السماء، إذا ذىبت النجـك ذىب أىؿ السماء، كأىؿ  ((ْ

 (.ُُْٓبيتي أماف ألىؿ األرض، فإذا ذىب أىؿ بيتي ذىب أىؿ األرض". ينظر: ابف حنبؿ، فضائؿ الصحابة، حديث رقـ)
عف محمد بف عبيد ا بف أبي رافع عف أبيو عف جده  أف رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، قاؿ لعمٌي رضي ا عنو: "إفَّ أكؿ  ((ٓ

أكؿ أربعة يدخمكف الجنة: أنا كأنت كالحسف كالحسيف، كذرارينا خمؼ ظيكرنا، كأزكاجنا خمؼ ذرارينا، كشيعتنا عف أيماننا كعف 
 (.ِِْٔي، المعجـ الكبير، حديث رقـ)شمائمنا". ينظر: الطبران

 .ُُّ/ٖينظر: الثعمبي، الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف،  ((ٔ
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كفي ركاية: "يا معشر بني ىاشـ، كالذم بعثني بالحؽ نبينا، لك أخذت بحمقة الجنة ما بدأت           
. كفي ركايو: "أٌكؿ مىٍف يرد عمىيَّ الحكض أىؿ بيتي، كمىٍف أحٌبني مف أيمتي"(ُ)إاٌل بكـ"

، فييٍحمىؿ ما (ِ)
سًبي أك عمى تكرار الٌدخكؿ، كبو ييجاب كرد في أبي بكر، أنَّو أٌكؿ مىٍف يدخؿ الجنة، عمى الدخكؿ النٌ 

 عٌما تعارض مف الركايات. 
، صمَّى ا عميو كسمَّـ، قاؿ: "قاؿ لي جبريؿ: طيفت مشارؽ            كرد في حديث عائشة أفَّ النبيَّ

األرض كمغاربيا، فمـ أجد أفضؿ مف محمَّد، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كقمىٍبتي مشارؽ األرض كمغاربيا، 
، كفي ركاية: "مىٍف أراد التكسؿ، كأف يككف لو عندم يدنا أشفع (ّ)مـ أجد بني أب أفضؿ مف بني ىاشـ"ف

 . (ْ)لو بيا يكـ القيامًة فميىًصؿ أىؿ بيتي، كيدخؿ السركر عمييـ"
، كفي ركايو: "كٌؿ بني (ٓ)كفي ركايو: "إف ا جعؿ ذريتي في صمب عمٌي بف أبي طالب"          

. كفي ركايو: "كٌؿ بني أينثى (ٔ)ف إلى عصبة، إاٌل كلد فاطمة، فأنا كًليُّيـ، كأنا عصبتيـ"أينثى ينتمك 
 ، كمنيا أٌف منيـ ميدمُّ آخر الزماف.(ٕ)ي أنا أبكىـ كعصبتيـ"عصبتيـ ألبييـ، ما خبل كلد فاطمة، فإنٌ 

كفي ركاية: "ال تذىب ، (ٖ)قاؿ عميو الصبلة كالسَّبلـ: "الميدم مف عترتي مف كلد فاطمة"          
كفي ركايو: "الميدم مٌنا، ، (ٗ)الدنيا كال تنقضي، حتى يممؾ رجؿ مف أىؿ بيتي يكاطئ اسمو اسمي"

 . (َُ)نختـ الٌديف بو كما فتح بنا"
كفي ركاية: "يحؿُّ بأيمتي في آخر الزماف ببلءه شديد مف سمطانيـ، لـ ييسمع ببلءه أشد منو،           

مجأن، فيبعث ا رجبلن مف عترتي أىؿ بيتي، يمؤل األرض قسطنا كعدالن كما ميمئىت حتى ال يجد الرجؿ م

                                                           
 (.َُُٓينظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، حديث رقـ) ((ُ
 (.ْٖٕينظر: ابف أبي عاصـ، السنة، حديث رقـ) ((ِ
 .ِّٕ/ٔينظر: الطبراني، المعجـ األكسط،  ((ّ
كممة "عمييـ" في النص، كالمثبت كضعتو مف الييتمي إلتماـ النص كالمعنى. ينظر: الييتمي، الصكاعؽ  في األصؿ: لـ تكتب ((ْ

 .  ُُٓ/ِالمحرقة، 
 (.َِّٔينظر: الطبراني، المعجـ الكبير، حديث رقـ) ((ٓ
 (.ُْٕٔينظر: أبك يعمى، مسند أبي يعمى، حديث رقـ) ((ٔ
 (.ُِّٔينظر: الطبراني، المعجـ الكبير، حديث رقـ) ((ٕ
 (.ُّٗ(. ؛ الطبراني، المعجـ الكبير، حديث رقـ)ِْْٖينظر: أبك داكد، السنف، حديث رقـ) ((ٖ
 (.َِِّينظر: الترمذم، السنف، حديث رقـ) ((ٗ

ـ ًمف غيرنا يا رسكؿ ا؟ قاؿ: بؿ منا، بنا يىختـ عف عمي بف أبي طالب، أنَّو قاؿ لمنبي، صمَّى ا عميو كسمَّـ: "أىًمنا الميدم أ ((َُ
لّْؼ ا بيف قمكبيـ بعد عداكة بيّْنةو، كما بنا ألَّؼ بيف قمكبيـ بعد عداكة الشرؾ،  ا كما بنا فتح، كبنا ييستنقذكف مف الشرؾ، كبنا يؤى

 (.ُٕٓاألكسط، حديث رقـ)قاؿ عمٌي: أمؤمنكف أـ كافركف؟ فقاؿ: مىٍفتكف ككافر". ينظر: الطبراني، المعجـ 
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/ أ ( السماءي قطرىا، كتخرج األرضي  ٖا كجٍكرا، يحٌبو ساكف األرض، كساكف السماء، كترسؿ ) ؽ ظممن 
مكات فيما صنع نباتيا، ال ييمًسكىفَّ شيئنا، يعيش فييـ سبعى سنيف أك ثمانينا أك تسعنا، يتمنى األحياء األ

ا" .(ُ)ا بأىؿ األرض مف خيره"  . (ِ)كفي ركاية: "أفرؽ الثنايا، أجمى الجبية، ييفيضي الماؿ فيضن
كفي ركاية: "الميدم مف كلدم، كجيو كالكككب الٌدرٌم الممكف، لكنو عربي، كالجسـ جسـ           

، كما ممئت جٍكرنا، يرضى    .(ّ)ًلًخبلفىًتو أىؿ السماء، كأىؿ األرض"إسرائيمٌي، يمؤل األرض عدالن
لماء، بلـ، كأٌنما يقطر مف شعره اكفي ركاية: "يمتفت الميدم، كقد نزؿ عيسى، عميو السٌ           

مي خمؼ رجؿ مف  فيقكؿ الميدم: تقدـ فىصؿّْ  بالناس، فيقكؿ عيسى: إنَّما أيقيمت الصبلة لؾ، فىييصى
  .(ْ)كلدم"

اختبلؼ عند مكت خميفة، فيخرج رجؿ مف المدنية ىاربنا إلى مكة، فيأتيو ناس كقاؿ: "يككف           
مف أىؿ مكة، فيخرجكنو كىك كاره، فيبايعكنو بيف الركًف كالمقاـ، كييٍبعىثي إليو بىٍعثه مف الشاـ، فىييخسىؼي 

أىؿ العراؽ،  (ٔ)بكعىصائ الشاـ أىؿ (ٓ)اس ذلؾ، أتاه أبداؿبيـ بالبيداء بيف مكة كالمدينة، فإذا رأل النَّ 
 الحديث.  (ٕ)العراؽ، فيبايعكنو"

                                                           
 (.ّْٖٖينظر: الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، حديث رقـ)  ((ُ
عف أبي سعيد الخدرم، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ: "الميدم منّْي، أجمى الجبية، أقنى األنؼ، يمؤل األرض  ((ِ

 (.ِْٖٓ: أبك داكد، السنف، حديث رقـ)ًقسطا كعدال، كما ممئت جكرنا كظممنا، يممؾ سبع سنيف". ينظر
 (.ُّْٗينظر: ابف الجكزم، العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية، حديث رقـ) ((ّ
 .  ْٕٓ/ِينظر: الييتمي، الصكاعؽ المحرقة،  ((ْ
ذا صار اإلنساف مف( (ٓ اإلبداؿ ارتقى إلى درجة  األبداؿ ىـ: الذيف يٌبدلكف مف أخبلقيـ كأفعاليـ الذميمة أخبلقان كأفعاالن حميدة، كا 

األحباب، كعندىا تخضع لو البيائـ كالسباع كالكحكش كالحشرات كخضكعيا لسميماف بف داكد عمييما السبلـ، عف ابف عمر قاؿ: 
 قاؿ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ: "خيار أمتي في كؿ قرف خمسمائة، كاألبداؿ أربعكف، فبل الخمسمائة ينقصكف كال األربعكف،
كمما مات رجؿ أبدؿ ا مف الخمسمائة مكانو كأدخؿ مف األربعيف مكانو، قالكا: يا رسكؿ ا: دلنا عمى أعماليـ، قاؿ: يعفكف عمف 
ظمميـ كيحسنكف إلى مف أساء إلييـ كيتكاسكف فيما آتاىـ ا". أخرجو أبك نعيـ. ينظر: الراغب األصفياني، تفصيؿ النشأتيف 

 .    ِٕٗ/ِ. ؛ السيكطي، الحاكم لمفتاكم، ُُِ/ُكتحصيؿ السعادتيف، 
عصائب أىؿ العراؽ ىـ: الجماعة مف الناس مف العشرة إلى األربعيف، التي تعصب بيـ أمكر الناس أم ترد إلييـ كتدار بيـ.  ((ٔ

كقيؿ: أراد جماعة مف الزىاد، سٌماىـ بالعصائب ألنو قرنيـ باألبداؿ كالنجباء، عف ابف عمر قاؿ: قاؿ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو 
رجبل يحفظ ا بيـ األرض كمما مات رجؿ أبدؿ ا مكانو آخر كىـ في األرض كميا. ينظر: جماؿ الديف  كسمَّـ: "ال يزاؿ أربعكف

 .ِٕٗ/ِ. ؛ السيكطي، الحاكم لمفتاكم، َِٔ/ّاليندم، مجمع بحار األنكار، مادة عصب، 
 (. ِْٖٔينظر: أبك داكد، السنف، حديث رقـ) ((ٕ
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كفي ركاية: "لك لـ يبؽى مف الدنيا إاٌل يكـ، لطكَّؿ ا ذلؾ اليكـ، حتى يممؾ رجؿه مف أىؿ           
 ، كفي ركاية: "لف تيمؾ أيمة أنا أكليا، كعيسى (ّ. )"(ِ)كالقسطنطينية (ُ)بيتي، يممؾ جبؿ الدٌيمىـ

 ، كالمراد بالكسط ما قبؿ اآلخر. (ْ)كسطييا"بف مريـ آخرىا، كالميدمُّ ا
، رجؿ مف قريش، مف ًعترتي، يخرج في اختبلؼو مف الناس كزالزؿ،            ككرد "أبشركا بالميدمّْ

فيمؤل األرض قسطنا كعدالن كما ممئت ظممنا كجكرنا، كيرضى عنو ساكف السماًء، كساكف األرض، كيقسـ 
، حتى إٌنو يأمر مناديا فينادم؛ مف لو حاجة"الماؿ بالسكيَّة، كيمؤل قمكب أيمت  (ٓ)ي غنى، كيسعيـ عدالن

 .(ٔ)إلى الحديث، كفي الحديث: "ال خير في الحياة بعده"
كاختمفت الركايات في: أنَّو مف كلد الحسف أك الحسيف، لكف الثانية كاىية. ككقع اختبلؼ في           

ؾ. كأجمعكا عمى أٌف اآليات ال تمتد إلى خمس مائة ككنو يخرج مف جية الشاـ، أك خراساف، أك غير ذل
: ميدمّّ معصكـ، أك ال (ٕ)بعد األلؼ السابعة، كلنا حديث، "ال ميدم إال عيسى" ، فمتكمـ فيو: أكالن

، بأرض بباب ليدٍّ  (ٖ)ميدمَّ عمى اإلطبلؽ، كتكاترت األخبار عمى أنَّو يعاكنو عيسى عمى قتؿ الدجاؿ
ض اآلثار بأنَّو يخرج في ًكٍترو مف السنيف، سنة إحدل أك ثبلث أك خمس أك فمسطيف في الشاـ، كفي بع

سبع أك تسع، كأنَّو بعد أف تعقد لو البيعة بمكَّة، يسير منيا إلى الككفة، ثـ ييفىرّْؽي الجنكد إلى األمصار، 
لو الكنكز، كال كأفَّ السَّنىةى مف ًسنيًنو تككف مقدار عشر سنيف، كيبمغ سمطانو المشرؽ كالمغرب، كتظير 

 يبقى في األرض خراب إاٌل يعمره. 

                                                           
كر مختمفة تنسب جميعيا إلى ببلد الديمـ، يحيط بيا مف شرقييا ببلد خراساف؛ كمف الدٌيمىـ ىي: ببلد كاسعة ذات ألسف كص ((ُ

جنكبييا مدف الجباؿ؛ كمف غربييا آذربايجاف؛ كمف شمالييا بحر الخزر... ينظر: المؤلؼ مجيكؿ، حدكد العالـ مف المشرؽ إلى 
 .  ُّٓ/ُالمغرب، 

، كقد كاف اسميا طكانة ثـ نسبت إلى قسطنطيف... ينظر: الًحميىرم، القسطنطينية ىي: كانت ركمة في القديـ دار مممكة ا ((ِ لرـك
 .   ُْٖ/ُالركض المعطار في خبر األقطار، 

 (. ِٕٕٗينظر: ابف ماجو، السنف، حديث رقـ) ((ّ
الميدم مف أىؿ عف ابف عباس قاؿ: قاؿ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، "كيؼ تيمؾ أمة أنا أكليا كعيسى بف مريـ آخرىا ك   ((ْ

 .     ِِٓ/ْٕأىؿ بيتي في كسطيا". ينظر: ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ، 
 (.ُُِّٔينظر: اإلماـ أحمد، المسند، حديث رقـ) ((ٓ
 ىك نفس الحديث السابؽ، كلكف ذكر المؤلؼ آخر الحديث. المصدر السابؽ. ((ٔ
ا، عف أنس بف مالؾ، أٌف رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، قاؿ: "ال يزداد األمر إال شدة، كال الدنيا إال إدبارنا، كال الناس إال شحن   ((ٕ

ا، كال تقـك الساعة إال عمى شرار الناس، كال الميدم إال عيسى ابف مريـ". ينظر: ابف ماجة، السنف، حديث رقـ)  (.َّْٗشحن
اؿ ((ٖ  (.ِّٕٗ: لمعرفة الخبر ينظر في: مسمـ، المسند الصحيح، حديث رقـ)المسيح الدجَّ
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ـه ﴿/ ب ( مقاتؿ بف سميماف: كمىٍف تابعو مف المفسريف في قكلو تعالى:  ٖكقاؿ ) ؽ            نَّوي لىًعٍم كىاً 
، إٌنيا نزلت في الميدم، ثـ يمكت إلى رحمة ا، تعالى، كيصمّْي عميو عيسى، عميو (ُ)﴾ًلمسَّاعىةً 
  كيدفنو ببيت المقدس.السَّبلـ، 

 الباب الرابع ػػػ فيما يتعمؽ برؤىساء أىؿ البيت، المدفكنيف بمصر:

، كرَّـ ا كجيو، كفاطمة الزىراء، رضيَّ ا عنيا، ككلدىا الحسف؛ ـ جممة تتعٌمؽ بعمي  كلنقدِّ           
ذلؾ، كجمع بينو كبيف  أما عمٌي: فقد أسمـ كىك ابف عشر سنيف، كقيؿ: تسع، كقيؿ: ثماف، كقيؿ: غير

أكَّؿ مف أسمَّـ أبك بكر يحمؿ عمى الصبياف، كأبي بكر مف الرجاؿ، كحكى بعضيـ: اإلجماع عمى أفَّ 
خديجة أكَّؿ مف أسمَّـ عمى اإلطبلؽ، كما في حديث "بعث رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، يـك 

عف الحسف قاؿ: "لـ يعبد األكثاف عميّّ قط  ، كأخرج ابف سعد(ِ)اإلثنيف، كأسممت خديجة يـك الثبلثاء"
مَّؼ عمٌي إاٌل في غزكة تبكؾ، (ّ)لصغره" دّْيؽ في ركاية، كلف يىتىخى ـى ا كجيو، كمثمو الصّْ ، كلذا يقاؿ: كرَّ

 ةعشر  ت، كأصابتو يكـ أيحد س(ْ)بمنزلة ىاركف مف مكسى" مني فإنَّو استخمفو بالمدينة، كقاؿ لو: "أنت
مَّى ا عميو كسمَّـ، المكاء في مكاطف كثيرة، سيَّما يكـ خيبر، كأخبره أفَّ الفتح عمى ضربة، كأعطاه، ص

كه بعد (ٓ)يديو" مىؿ يكمئذ باب حصنيا عمى ظيره حتى صعد المسممكف عميو ففتحكىا، كأنَّيـ جرُّ ، كحى
، كفي ركاية: "أنَّ  َـّ بعد ذلؾ (ٔ)يقاتؿ" كىك س بو فمـ يزؿ في يدهو تترَّ ذلؾ فمـ يحممو إاٌل أربعكف رجبلن ، ث

 أراد ثمانية أف يقمبكه فما استطاعكا، كأفَّ ا أطمىع نبيو عمى ما يككف بعده 

  .ابتميَّ بو عميٌ  ممَّا

َـّ لمَّا اشتدَّ الخطب، كاشتغمت طائفة مف بني أيميَّة بتنقيصو كسبّْو عمى المنابر، ككافقيـ            ث
المحقّْقكف مف الحفَّاظ ببثّْ فضائمو، منيا: أنَّو عميو السَّبلـ،  كفره، اشتغؿالخكارج، لعنيـ ا، بؿ قالكا ب

                                                           
 .   ُٔ/ّْالزخرؼ،  ((ُ
عف أنس بف مالؾ قاؿ: "أينزلت النبكة عمى رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، يـك اإلثنيف، كبعث يـك اإلثنيف، كأسممت خديجة  ((ِ

 .ِٖ/ِْ ليمةن. ينظر: ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ، يـك اإلثنيف، كأسمـ عمي يـك الثبلثاء، ليس بينيما إاٌل 
 .   ُٓ/ّينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل،  ((ّ
 (. َّٖٖينظر: النسائي، السنف الكبرل، حديث رقـ) ((ْ
عف سيؿ بف سعد، رضي ا عنو، سمع النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، يقكؿ: يـك خيبر: "ألعطيف الراية رجبل يفتح ا عمى  ((ٓ

 (. ِِْٗيديو". ينظر: البخارم، الجامع المسند الصحيح، حديث رقـ)
 .   ٖٔ/ِينظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء،  ((ٔ
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بر: "ألعطيفَّ الراية غدنا رجبلن يفتح ا عمى يديو، ييًحبُّ ا كرسكلو، كييًحبُّو ا كرسكلو، قاؿ يـك خيٌ 
ى ا عميو كسمَّـ، كٌميـ فبات النَّاس يتحدثكف أيُّيـ ييعطاىا، فممَّا أصبحكا غدكا إلى رسكؿ ا، صمَّ 

يرجكف أيُّيـ ييعطاىا، فقاؿ عميو السبلـ: أيف عمٌي بف أبي طالب؟، فقيؿ: يشتكي عينيو، فقاؿ: أرسمكا 
كقاؿ: "مىٍف كيٍنتي مكاله فعميّّ مكاله، اٌلميَـّ  (ُ)إليو، فأتى، فبصؽ في عينيو، كدعا لو فبرئ، فأعطاه الراية"

مىٍف أبغضو، كانصر مىٍف نصره، كاخذؿ مىٍف  عاداه، كأحبَّ مىٍف أحبَّو، كابغٍض كاًؿ مف كااله، كعاًد مىٍف 
يِّا، ككثير مف طرقو صحيح أك / أ ( ثبلثكف صحاب ٗ. ركاه ) ؽ (ِ)خذلو، كأدر الحؽَّ معو حيث دار"

  .حسف
عائشة: ألست كركم: "أفَّ عميِّا ظير مف البعد، فقاؿ عميو السبلـ: ىذا سيّْدي العرب، قالت           

  .(ّ)سيّْد العرب، قاؿ: أنا سيّْد العالميف، كىذا سيّْد العرب"
كفي ركاية: "أفَّ ا أمرني بحبّْ أربعة، كأخبرني أنَّو يحٌبيـ، قيؿ: يا رسكؿ ا، سمّْيـ لنا،           

  .(ْ)قاؿ: عمٌي منيـ، يقكؿ ذلؾ ثبلثنا، كأبك ذٌر، كالمقداد، كسمماف"
، كفي ركاية: آخى رسكؿ (ٓ)ركاية: "عمٌي منّْي كأنا مف عمٌي، كال يؤدم عنّْي إاٌل عمٌي" كفي          

ٍيتى بيف  ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، بيف أصحابو، فجاء عمٌي تدمع عيناه، فقاؿ: يا رسكؿ ا آخى
 .(ٔ)ة"أصحابؾ، كلـ تيؤاخ بيني كبيف أحد، فقاؿ عميو السبلـ: "أنت أخي في الٌدنيا كاآلخر 

 كأخرج مسمـ عف عمٌي: "كالذم فمؽ الحٌبة، كبرأ النسمة، أنَّو لعيد النبيّْ األيمٌي، أنَّو ال          
، كسبب قكلو، صمَّى ا عميو كسمَّـ، "أقضاكـ عمٌي" أفَّ (ٕ)يحبني إاٌل مؤمف، كال يبغضني إاٌل منافؽ"

، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كاف جالسنا مع جماعة مف الٌصحابة، فجاءه خصماف، فقاؿ أحدىما: يا  النبيَّ
فَّ بقرتو قتمت حمارم، فبدأ رجؿ مف الحاضريف، فقاؿ: ال  فَّ ليذا بقرة، كا  رسكؿ ا، إفَّ لي حمارنا، كا 

مى البيائـ، فقاؿ، صمَّى ا عميو كسمَّـ: "اٍقًض بينيما يا عمٌي، فقاؿ عمٌي ليما: أكانا ميٍرسميّْف ضماف ع
أـ مٍشدكديّْف، أـ أحدىما مرسبلن كاآلخر مشدكدنا، فقاال: كاف الحمار مشدكدنا، كالبقرة مرسمة، كصاحبيا 

                                                           
 (.ََّٗالصحيح، حديث رقـ)ينظر: البخارم، الجامع المسند  ((ُ
 (.ْْٖٖينظر: النسائي، السنف الكبرل، حديث رقـ) ((ِ
 (. ِْٓٔينظر: الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، حديث رقـ) ((ّ
 (.ُّٖٕينظر: الترمذم، السنف، حديث رقـ) ((ْ
 (. ُُٗينظر: ابف ماجة، السنف، حديث رقـ) ((ٓ
 (.ِْٖٗ(، كحديث رقـ)ِْٖٖحديث رقـ) ينظر: الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، ((ٔ
 (.ٖٕينظر: مسمـ، المسند الصحيح، حديث رقـ) ((ٕ
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، صمَّى ا  عميو كسمَّـ، حكمو، كأمضى معيا،  فقاؿ عمٌي: صاحب البقرة ضامف الحمار، فأقرَّ
 . (ُ)قضاءه"
، (ِ)أحدنا أف يكمّْمو إاٌل عميٌ  ئتر جي غضب الكفي ركاية: "كاف، صمَّى ا عميو كسمَّـ، إذا           

ككاف عمٌي مضطجعنا في المسجد، كقد سقط رداؤه عف شٌقو، فأصابو تراب، فجعؿ النبٌي، صمَّى ا 
ـٍ أبا تراب"عميو كسمَّـ، يمسحو عنو،  ـٍ أبا تراب، قي كيقكؿ: قي

  .كانت ىذه الكنية أحٌب الكنى إليو، ف(ّ)
ـٍ فكا            بىني، كقاؿ: قي كفي ركاية عنو: "جمس النبٌي، صمَّى ا عميو كسمَّـ، في حائط، فقىرى

الجنَّة، أليرضينَّؾ؛ أنت أخي، كأبكؾ كالدم، فقاتؿ عمى سنتي، مىٍف مات عمى عيدم، فيك في كنز 
كمىٍف مات عمى عيدؾ، فقد قضى نحبو، كمىٍف مات بحبّْؾ بعد مكتؾ ختـ ا لو باألىمف كاإليماف، ما 

 . (ٓ)، ككرد: "أنو نزؿ في عميٍّ ثبلثمائة آية"(ْ)طمعت الشمس أك غربت"
: "الناس نياـ، فإذا ماتكا انتبيكا"، "ما ىمؾ امرؤ عرؼ قدره"، (ٔ(كمف كبلمو كما في الصكاعؽ          

قدره"، "قيمة كٌؿ امرمءو ما يحسنو"، "مىٍف عىذيبى لسانو كثرت إخكانو"، "المرء مخبكء تحت لسانو"، ) ؽ 
/ ب ( "بالبر يستعبد الحٌر"، "شٌر ماؿ البخيؿ بحارث أك كارث"، "ال تنظر إلى مىٍف قاؿ كانظر إلى  ٗ

جزع عند الببلء تماـ المحنة"، "ال ظفر مع البغي"، "ال ثناء مع الكبر"، "ال شرؼ مع سكء ما قاؿ"، "ال
األدب"، "ال راحة مع الحسد"، "ال سؤدد مع انتقاـ"، "ال صكاب مع ترؾ المشكرة"، "ال مركءة لمكذكب"، 

رء عدك ما جيمو"، "ال كـر أعٌز مف التقى"، "ال لباس أجمؿ مف العافية"، "ال داء أعيى مف الجيؿ"، "الم
"أكبر األعداء أخفاىـ مكيدة"، "البخؿ جامع لمساكم العيكب"، "إذا حمَّت المقادير ضمَّت التدابير"، "عبد 
الشيكة أذؿ مف عبد الرؽ"، "السَّعيد مىٍف كيًعظى بغيره"، "اإلحساف يقطع المساف"، "ليس العجب مف ىمؾ 

رع العقكؿ تحت بركؽ األطماع"، "إذا قدرت عمى كيؼ ىمؾ، العجب ممَّف نجا كيؼ نجا"، "أكثر مصا
عدكؾ فاجعؿ العفك عنو شكر القدرة عميو"، "ما أضمر أحد شيئنا إاٌل ظير في فمتات لسانو، كعمى 
صفحات كجيو"، "لساف العاقؿ كراء قمبو"، "كقمب األحمؽ كراء لسانو"، "العمـ يرفع الكضيع"، "كالجيؿ 

؛ العمـ يحرسؾ كأنت تحرس الماؿ"، "ما أبردىا عمى كبدم إذا يضع الرفيع"، "العمـ خير مف الماؿ

                                                           
 .   ّٗٓ/ِينظر: الييتمي، الصكاعؽ المحرقة،  ((ُ
 .َّٔ/ِينظر: الييتمي، الصكاعؽ المحرقة،  ((ِ
 (.ُْْينظر: البخارم، الجامع المسند الصحيح، حديث رقـ) ((ّ
 (. ِٖٓينظر: أبك يعمى، مسند أبي يعمى، حديث رقـ ) ((ْ
 (.ِّٕٓينظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد كذيكلو، حديث رقـ) ((ٓ
 . ّٕٗ/ِينظر: الييتمي، الصكاعؽ المحرقة،  ((ٔ
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سيًئمت عف ما ال أعمـ أف أقكؿ: ال أعمـ". كمف كبلمو: "مىٍف كاليتو كجازاؾ بضٌده، فقد أشيدؾ عمى 
 نفسو بنجاسة أصمو".

بعنا؛ إفَّ كلٌما ضربو ابف ممجـ، دخؿ عميو الحسف باكينا، فقاؿ: "يا بنيَّ احفظ عني أربعنا كأر           
أغنى الغنى العقؿ، كأكبر الفقر الحمؽ، كأكحش الكحشة العجب، كأكـر الكـر حسف الخمؽ. كاألربع 
ٌياؾ كمصادقة الكٌذاب، فإنَّو يقرّْب  األخرل: إٌياؾى كمصاحبة األحمؽ، فإنَّو يريد أف ينفعؾ فيضرؾ. كا 

ٌياؾ كمصادقة البخيؿ، فإنَّ  يَّاؾ عميؾ البعيد، كيبعّْد عميؾ القريب. كا  و يخذلؾ في أحكج ما تككف إليو. كا 
 . (ُ)كمصادقة الفاجر، فإنَّو يبيعؾ بالتافو"

رىه السيكطٌي، كالشيخ            أقاـ في الخبلفة أربع سنيف، كتسعة أشير، كسبعة أياـ، عمى ما حرَّ
د الشقيّْ ، عمى ييف. كاستشيد يكـ الجمعة سابع عشر رمضاف سنة أربع(ِ)عبد السبلـ عمى الجزائرية

اجح، كقصة استشياده مبسكطة في عبد الرحمف بف ممجـ، كلو مف العمر ثبلثه كستكف سنة عمى الرٌ 
محٌميا، كدفف بقصر اإلمارة بالككفة، عمى أحد األقكاؿ، ثـ قيطّْعت أطراؼ ابف ممجـ، كجعؿ في 
قكصرة، كأيحرؽ بالنار، كقد ذكركا لقتمة عميِّا أسبابنا، منيا: أنو عشؽ امرأة مف الخكارج، يقاؿ ليا: فطاـ، 

 كقتؿ عمٌي. / أ ( ثبلثة آالؼ درىـ،  َُفأصدقيا ) ؽ 
"كرزؽ مف األكالد الذككر، كاحد كعشركف، كمف اإلناث، ثماني عشرة، عمى خبلؼ في ذلؾ،           

كالذيف أعقبكا مف الذككر خمسة: الحسف، كالحسيف، كمحمد بف الحنفية، كالعباس بف الكبلبية، كعمر 
لمشيعة بتقديـ إمامتو عمى أبي  . كما كرد في فضمو ال يشيد(ّ)بف التغمبية، كذا في الرسالة الزينبية"
 بكر، كال بفضمو عميو كما ىك مبيَّف. 

ًلدىت قبؿ النبكَّة بخمس سنيف أياـ بناء البيت، كتزكجيا كأما فاطمة الزىراء           ، فقد تقٌدـ أنَّيا كي
عمٌي كىيَّ بنت خمس عشرة سنة كخمسة أشير، ككاف ابف إحدل كعشريف سنة كخمسة أشير، كتكفيَّت 

عد أبييا بستة أشير عمى الصحيح، ليمة الثبلثاء، لثبلث خمكَّف مف رمضاف، سنة إحدل عشرة، كدفنيا ب
 .  عميّّ ليبلن

                                                           
 .   ّّٖ/ِينظر: الييتمي، الصكاعؽ المحرقة،  ((ُ
الشيخ عبد السَّبلـ البلقاني ىك: عبد الٌسبلـ بف إبراىيـ بف إبراىيـ، المصرم، المالكي، الحافظ المتقف، الفيامة، شيخ المالكية  ((ِ

في كقتو بالقاىرة، لو تآليؼ منيا شرح المنظكمة الجزائرية في العقائد، كثبلثة شركح عمى عقيدة كالده: الجكىرة، ككاف ذا شيامة 
ر حتى ال يقدر أحد مف الحاضريف أف يسألو أك يرد عميو ىيبة، ككاف مشايخ كقتو يحترمكف ساحتو كينقادكف كىيبة كشدة ككقا

. ؛ النفراكم، الفكاكو الدكاني عمى ُْ/ُلرأيو. ينظر: الحنبمي، مشيخة ابي المكاىب الحنبمي، باب عبد السَّبلـ البلقاني األزىر، 
 .ُٓٗ/ُرسالة ابف أبي زيد القيركاني، 

 .    ّٕ/ِالعجاجة الزرنبية في السبللة الزينبية،  -ينظر: السيكطي، الحاكم لمفتاكم ((ّ
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، (ُ)كممَّا كرد في فضميا: أفَّ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، قاؿ: "أحبُّ أىمي إليَّ فاطمة"          
، كفي ركاية: "أفَّ عميِّا قاؿ: يا رسكؿ ا أيُّ  نا أحبُّ إليؾ، أنا أـ فاطمة؟، قاؿ: فاطمة أحبُّ إليَّ منؾى

  .(ِ)كأنت أعزُّ عميَّ منيا"
ـى مف غزكة أك سفر، بدأ بالمسجد، فصمَّى فيو ركعتيف،            كفي ركاية: "كاف عميو السبلـ إذا قىًد

ذا قدـ مف سفره، أكَّؿ  مىٍف يدخؿ عميو فاطمة، رضيَّ ثـ أتى فاطمة، رضيَّ ا عنيا، ثـ أتى أزكاجو، كا 
  .(ّ)"ا عنيا

ف بطناف العرش: "يا أىؿ الجمع نكّْسكا رؤكسكـ، كغضكا م القيامة يكـ منادو  ميناد كركم          
أبصاركـ حتى تمرُّ فاطمة بنت محمَّد عمى الٌصراط، فتمرُّ مع سبعيف ألؼ جارية مف الحكر العيف، 

  .(ْ)كمرّْ البرؽ"
كقالت عائشة: "ما رأيت أحدنا أشبو كبلمنا كحديثنا برسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، مف           

 (ٓ)فاطمة، ككانت إذا دخمت، قاـ إلييا كرحَّب بيا، كأخذ بيدىا، كأجمسيا في مجمسو"
  (ٔ)كفي ركاية: "أفَّ ممىكنا مف السماء أخبرني أفَّ فاطمة سيّْدة نساء أيمتي"

عمٌي أفَّ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، قاؿ لفاطمة: "إفَّ ا يغضب لغضبؾ كعف            
 . (ٖ)ٍكراء آدمية، لـ تحض، كلـ تطمث"كفي ركاية: "أفَّ ابنتي فاطمة حى ، (ٕ)كيرضى لرضاؾ"

ًليى الخبلفة بعد قتؿ أبيو كأمَّا الحسف، رضيَّ اهلل عنو           ، فيك آخر الخمفاء، بنصّْ جدّْه؛ كى
ماـ عدؿو كصدؽ، تحقيقنا لما أخبر بو  بمبايعة أىؿ الككفة، فأقاـ بيا ستة أشير كأٌيامنا، خميفة حٌؽ، كا 

                                                           
 (.ُّٖٗينظر: الترمذم، السنف، حديث رقـ) ((ُ
 (.ْٖٕٖينظر: النسائي، السنف الكبرل، حديث رقـ) ((ِ
 (.ٓٗٓينظر: الطبراني، المعجـ الكبير، حديث رقـ) ((ّ
إذا كاف يـك القيامة نادل مناد مف بطناف العرش: "يا أىؿ الجمع ! نكسكا رؤسكـ كغضكا أبصاركـ حتى تمر فاطمة بنت محمد  ((ْ

عف أبي أيكب(،  -عمى الٌصراط ، فتمر مع سبعيف ألؼ جارية مف الحكر العيف كمر البرؽ". ينظر: البزاز، الفكائد )الغيبلنيات 
 (.َِّْٗحديث رقـ)

 (.ُٕٕٓينظر: الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، حديث رقـ) ((ٓ
عف حذيفة رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ: "نزؿ ممؾ مف السماء فاستأذف ا أف يسمـ عمي لـ ينزؿ  ((ٔ

 (.ُِْٕحيف، حديث رقـ)قبميا، فبشرني أفَّ فاطمة سيدة نساء أىؿ الجنة".  ينظر: الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحي
 (.َّْٕينظر: الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، حديث رقـ) ((ٕ
ذكر طيارتيا مف حيض اآلدميات؛ عف أسماء قالت قبمت أم كلدت فاطمة بالحسف فمـ أرى ليا دما فقمت: يا رسكؿ ا، إٌنى لـ  ((ٖ

أما عممت أفَّ ابنتى طاىرة مطيرة ال يرل ليا دـ في طمث كال لـ أرى ليا دما في حيض كال في نفاس فقاؿ صمَّى ا عميو كسمَّـ: "
 .ْْ، ّٔ/ُ(. ؛ الطبرم، ذخائر العقبى في مناقب ذكل القربى، ٕٕٕٔكالدة". ينظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، حديث رقـ)
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ادؽ المصدكؽ، بقكلو: "الخبلفة بعدم ثبلثكف سنة" / ب ( َُؽ )، فإفَّ تمؾ األشير ىي (ُ)جدُّه، الصَّ
  .مة لتمؾ السنيفالمكمّْ 

ثـ لمَّا بمغو أفَّ معاكية يريدي الخبلفة، كييشىدّْد في طمبيا، "فسار إلى معاكية في أربعيف ألفنا،           
ف، حيف يذىب أكثر لحسف أنَّو ال تغمب إحدل الفئتيكسار إليو معاكية، فممَّا تراءل الجمعاف، عمـ ا

يّْ  ر األمر إليو، عمى أف تككف الخبلفة لو مف بعده، كعمى أف األخرل، فكتب إلى معاكية يخبره أنَّو ييصى
بشيءو ممَّا كاف أيَّاـ أبيو، كعمى أف يقضي عنو  ،ال يطمب أحدنا مف أىؿ المدينة، كالحجاز، كالعراؽ

ديكنو، كعمى أف يدفع إليو في كؿّْ عاـ مائة ألؼ، فبعث إليو معاكية برؽو أبيض، كقاؿ لو: اكتب ما 
 ، كذا في السير. (ِ)شئت، فأنا ألتزمو"

كلٌما نزؿ عنيا ابتغاء كجو ا، عكَّضو ا عنيا بالخبلفة الباطنة، حتى ذىب قكـ أفَّ قطب           
َـّ انتقمت منيا  ،(ْ)في كؿّْ زماف ال يككف إاٌل مف نسمو" (ّ)األكلياء كىؿ أكَّؿ األقطاب الحسف أك فاطمة، ث

 منيا لمخمفاء األربعة، خبلؼ. 
أىؿ النبٌي كأحبُّيـ إليو، يأتي إليو كىك ساجد، فيركب رقبتو أك كممَّا كرد في فضمو: أنَّو أشبو           

ظيره، فما يينزلوي حتى ينزؿ بنفسو، كتارة يفرّْج بيف رجميو حتى يخرج مف الجانب اآلخر، كتارة يرفعو 
 رفعنا رفيقنا، فقيؿ لو في ذلؾ فقاؿ: "إفَّ ىذا ريحانتي، كأفَّ ىذا ابني، كسيّْد، كحسبي أف يصمحى ا بو

 . (ٓ)بيف فئتيف مف المسمميف"

                                                           
 .   ُٕ/ٖينظر: ابف كثير، البداية كالنياية،  ((ُ
. كلئلطبلع عمى ما تضمنو االتفاؽ كشركطو بيف الحسف بف عمي، رضي ِٖٕ-ِٕٕ/ّينظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء،  ((ِ

ا عنيما، كمعاكية بف أبي سفياف، مف شأف تنازلو عف الخبلفة لمعاكية، كما آلت اليو؛ مف قتؿ اإلماـ الحسف سمِّا... ينظر: أبك 
 . ُٖ -ْٔ/ُف، الفرج األصبياني، مقاتؿ الطالبيي

القطب ىك: يسمى غكثا باعتبار إلتجاء المميكؼ إليو، كىك الكاحد الذم ىك محؿ نظر ا في كؿّْ زماف؛ كقطب األكلياء يسمى  ((ّ
يسمى قطب األقطاب: كىي القطبية الكبرل ، فيك باطف نبكة سيدنا محمد، عميو الصبلة كالسبلـ، فبل يككف إاٌل لكرثتو؛ 

ية، فبل يككف خاتـى الكالية، كقطب األقطاب إاٌل عمى باطف خاًتـ النبكة. ينظر: عمي الجرجاني، كتاب الختصاصو عميو باألكمم
 .ْٔ/ّ. ؛ عبد النبي نكرم، جامع العمـك في اصطبلحات الفنكف، ُٖٕ/ُالتعريفات، 

لو، عٌكضكا )آؿ البيت( عنيا لٌما ذىبت الخبلفة الظاىرة مف يد الحسف، رضي ا عنو، لككنيا صارت ممكا عضكضا كلـ تتـ  ((ْ
بالخبلفة الباطنة، كىى القطبية، فمـ يكف قطب إاٌل منيـ في كؿّْ زماف، كىك المختار. ينظر: رفاعة الطيطاكم، نياية اإليجاز في 

 .ٕٖ/ُسيرة ساكف الحجاز، 
، صمَّى ا عميو كسمَّـ، يخطب، ج ((ٓ اء الحسف، فقاؿ النبٌي، صمَّى ا عميو قاؿ الحسف: كلقد سمعت أبا بكرة، قاؿ: بينما النبيُّ

 (.َُٕٗكسمَّـ: "ابني ىذا سيد، كلعؿَّ ا أف يصمح بو بيف فئتيف مف المسمميف". ينظر: البخارم، الصحيح، حديث رقـ)
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           ، كعف أبي ىريرة أنَّو قاؿ: "ما رأيت الحسف إاٌل فاضت عينام دمكعنا، ألٌني كنت مع النبيّْ
صمَّى ا عميو كسمَّـ، ذات يـك في المسجد، إذ جاء الحسف ككقع في حجره، فجعؿ، عميو السبلـ، يفتح 

ـ إٌني أحبُّو، كأحبُّ مىٍف يحبُّو ثبلث مىٌرات"فاه، ثـ يدخؿ فمو في فمو، كيقكؿ: الميَّ 
(ُ) . 

عطي خفاءن، تقاد بيف يديو، ككاف يي  (ِ)"كقد مشى إلى بيت ا خمسنا كعشريف حٌجة، كالٌنجائب          
. كاشترل حائطنا مف قكـ مف األنصار بأربعمائة ألؼ، (ّ)عطي عمننا، كيمسؾ عمننا"كيمسؾ خفاءن، كيي 

، كسمع رجبلن يسأؿ عشرة آالؼ درىـ، فبعث (ْ)احتاجكا إلى ما في أيدم الناس، فردَّه إلييـفبمغو أنَّيـ 
بيا إليو، كأضافتو ىك كالحسيف كعبد ا بف جعفر عجكز، فأعطاىا ألؼ دينار كألؼ شاه، كأعطاىا 

 الحسيف مثؿ ذلؾ، كأعطاىا عبد ا بف جعفر مثميما.
زكّْجكا ، "كنادل عميو أبكه، ال تي (ٓ)ربعمائة أك سبعمائة، كقيؿ: تسعيف"كقد تزكج كثيرنا؛ قيؿ: "أ          

، فما رضيَّ أمسؾ، كما كره / أ ( فقاؿ رجؿ مف ىمداف: نيزكّْجو ُُبلؽ، ) ؽ الحسف، فإنَّو رجؿه ًمطٍ 
 . (ٔ)ككاف ال يفارؽ امرأة إاٌل كىيَّ تحبُّو" طمَّؽ

ما  رعوي الحسيف: أتبًؾ بو، كقد كٍنتى تجفي جنازتو، فقاؿ لو  (ٕ)كلمَّا مات بكى مركاف          
؟!، فقاؿ: أنا كنت أفعؿ ذلؾ مع أحمـ مف ىذا، كأشار إلى الجبؿ، ككاف عطاؤه مائة ألؼ، رعوتج

فحبسيا عنو معاكية في بعض السّْنيف، فحصؿ لو فاقة شديدة، قاؿ: "فدعكت بدكاة ألىكتب إلى معاكية 
َـّ  أمسكت، فرأيت رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، في المناـ فقاؿ: كيؼ أنت يا  أليذىكّْره نفسي، ث

ر الماؿ عنّْي، فقاؿ: أدعكت بدكاة لتكتب إلى مخمكؽ قمت: بخي حسف؟، ر يا أبت، كشككت إليو تأخُّ
كاقطع مثمؾ تيذكّْره ذلؾ؟ فقمت: نعـ يا رسكؿ ا، فكيؼ أصنع؟ قاؿ: قؿ اٌلميَـّ اقذؼ في قمبي رجاءؾ، 

رجائي عمَّف سكاؾ، حتى ال أرجك أحدنا غيرؾ، اٌلميَـّ كما ضعفت عنو قكتي، كقصَّر عنو عممي، كلـ 
تنتو إليّْو رغبتي، كلـ تبمغو مسألتي، كلـ يجًر عمى لساني، ممَّا أعطيت أحدنا مف المخمكقيف األكليف 

                                                           
 (.ُّٔينظر: ابف المقرئ، المعجـ، حديث رقـ) ((ُ
 .ِِّ/ّدة نجب، النجائب ىي: اإلبؿ الكريمة. ينظر: ابف منظكر، لساف العرب ، ما ((ِ
 (. ِْٖٖ. ؛ البييقي، السنف الكبرل، حديث رقـ)ِّْ-ِِْ/ُّينظر: ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ،  ((ّ
 .ّْ/ُينظر: الشعراني، الطبقات الكبرل،  ((ْ
عدد زكجات السيد الحسف السبط ، رضي ا عنو، محٌؿ خبلؼ. ينظر: عمٌي الصبلبي، أمير المؤمنيف الحسف: شخصيتو  ((ٓ

 .ِٖ/ُكعصره، 
 .َِّ/ُينظر: ابف سعد ، الجزء المتمـ لطبقات بف سعد،  ((ٔ
قرشي األمكم، يكنى أبا عبد مركاف بف الحكـ ىك: مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ ال ((ٕ

الممؾ، كلد عمى عيد الرسكؿ، صمَّى ا عميو كسمَّـ، سنة اثنتيف مف اليجرة. كقيؿ: عاـ الخندؽ، كقاؿ مالؾ: كلد مركاف بف الحكـ 
 .ُّٕٖ/ّيـك أحد. كقاؿ غيره: كلد مركاف بمكة. ينظر: القرطبي، اإلستيعاب في معرفة األصحاب، 
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ني بو يا أرحـ الراحميف، فكا ما أل ححت بو أسبكعنا حتى بعث إلي معاكية كاآلخريف مف اليقيف، فىخيصَّ
بألؼ ألؼ كخمسمائة ألؼ، فقمت: الحمد ، الذم ال ينسى مىٍف ذكره، كال يخيّْب مىٍف دعاه، فرأيت 
، صمَّى ا عميو كسمَّـ، فقاؿ: يا حسف، كيؼ أنت؟ فقمت بخير يا رسكؿ ا، كحدَّثتو بحديثي،  النبيَّ

: ىكذا مىٍف رجا الخ  . (ُ)الؽ، كلـ يرج المخمكؽ"فقاؿ: يا بنيَّ
كلد، رضيَّ ا عنو، في النّْصؼ مف شير رمضاف سنة ثبلث مف اليجرة عمى األصح،           

 .ف، كرجَّحو بعضيـ، كقيؿ: غير ذلؾكمات سنة خمسيف عمى ما عميو األكثر، كقيؿ سنة تسع كأربعي
  .لى جنب أيمّْو، رضيَّ ا عنيماكديفف بالبقيع إ
بنت األشعث بف قيس الكندٌم، دسَّ إلييا يزيد أف  (ِ)ككاف سبب مكتو؛ أفَّ زكجتو جعدة          

تسمَّو، كيتزكَّجيا، كبذؿ ليا مائة ألؼ درىـ، ففعمت فمرض أربعيف يكمنا، فممَّا مات، بعثت إلى يزيد 
د بو أخكه أف يخبره عف تسألو الكفاء بما كعدىا، فقاؿ: إنَّا لـ نرضؾ لمحسف، أفنرضاؾ ألنفسنا، كجي

 . (ّ)سٌمو، فمـ يخبره، كقاؿ: ا أشدُّ نقمة"
صبلح الحاؿ، كاإلخاء كالمكاساة في الشدَّ            خاء ، ككف ة كالرٌ كمف كبلمو: المكدة كالعفاؼ، كا 

 في الدنيا بيديؾ، كفي اآلخرة بقمبؾ.
ف ال تطمب الخبلفة، فإٌني، كا ما : أكصيؾ يا أخي أ(ْ)كلمَّا احتضر قاؿ ألخيو الحسيف           

  / ب ( فيخرجكؾ ُُياء الككفة ) ؽ أرل أف يجمع ا فينا النبكَّة كالخبلفة، فإٌياؾ أف يستخفَّؾ سف
 

                                                           
مىًمو في دعاء طكيؿ عند اإلماـ الترمذم، حيث يركيو الترمذم عف حبر األمة ابف عباس رضي ا  ((ُ ىذا الحديث كردت بعض جي

. ؛ المناكم، ُْٖ-ُْٕ/ُ. ؛ السيكطي، تاريخ الخمفاء، ُٕٔ-ُٔٔ/ُّعنيما. ينظر: ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ، 
 .  َُْ/ُالطبقات الكبرل، 

بنت األشعث بف قيس الكندل، كانت تحت الحسف السبط، بف عمٌى بف أبي طالب، فزعمكا أٌنيا سٌمتو بطمب جعدة ىي: جعدة  ((ِ
مف معاكية، كقيؿ:  بعث إلييا يزيد: إف احتىمًت في قتؿ الحسف، كٌجيت إليؾ مائة ألؼ درىـ، كتزكجتؾ، فكاف ىذا الذم بعثيا عمى 

إٌنا لـ نرضؾ لمحسف، فكيؼ نرضاؾ ألنفسنا. ينظر: الديار بكرم، تاريخ الخميس  سمو، فمٌما مات، كٌفى ليا بالماؿ، كأرسؿ إلييا:
 .َُِ/ّ. ؛ عبد الممؾ المكي، سمط النجـك العكالي في أنباء األكائؿ كالتكالي، ِّٗ/ِفي احكاؿ انفس النفيس، 

فة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، . ؛ شمس الديف السخاكم، التحُّ/ِينظر: ابف األثير، أسد الغابة في تمييز الصحابة،  ((ّ
 . َُْ-ُّٗ/ُ. ؛ المناكم، الطبقات الكبرل، ِّٖ-ُِٖ/ُ
، صٌمى ا عميو كسٌمـ، كألقابو الرشيد  ((ْ الحسيف السبط ىك: أبي عبد ا الحسيف بف اإلماـ عمي بف أبي طالب، ريحانة النبيّْ

ف أشبو الخمؽ بالنبيّْ صٌمى ا عميو كسمَّـ، قاؿ الٌزبير بف بٌكار: قتؿ الحسيف كالطيب كالرضي كالسيد كالزكي كالمبارؾ كالبسيط، كا
رضي ا عنو شييدان يـك الجمعة يـك عاشكراء في المحـر سنة إحدل كستيف كىك ابف ست كخمسيف سنة، ككذا قاؿ الجميكر. 

 .ِٕ/ِاإلصابة في تمييز الصحابة، . ؛ ابف حجر، ّْٖ/ٓينظر: جماؿ الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ، 
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 .(ُ)فتندـ حيث ال ينفعؾ الندـ
، عف ابف سعد في طبقاتو؛ "أنَّو كاف (ِ)كنقؿ سبط ابف الجكزم في كتابو تذكرة الخكاص         

، (ٗ)، كزيد(ٖ)كمحمَّد األكبر ،(ٕ)كحمزة ،(ٔ)كجعفر ،(ٓ)محمَّد األصغر :(ْ)مف األكًلد (ّ)لمحسف
 (َُ)كالحسف

                                                           
: يا أخي إفَّ أباؾ استشرؼ ليذا األمر فصرفو ا عنو، ككلييا أبك  ((ُ قاؿ الحسف السبط كىك يحتضر، يكصي أخيو الحسيف قائبلن

تعدكه، فصرفت بكر، رضيى ا عنو، ثَـّ استشرؼ ليا فصيرفت عنو إلى عمر، رضيى ا عنو، ثَـّ لـ يشؾَّ كقت الشكرل أنَّيا ال 
ني كا ما أرل أف يجمع ا د السيؼ، فما صفت لو، كا   عنو، فممَّا قتؿ عثماف، رضيَّ ا عنو، بكيع لو بالخبلفة ثَـّ نكزع حتى جرَّ

 .َُْ/ُفينا بيف النبكة كالخبلفة، فبل يستخفَّنَّؾ سفياء الككفة. ينظر: المناكم، الطبقات الكبرل، 
 . ُٓٗ-ُْٗ/ُذكرة الخكاص، ينظر: ابف الجكزم، ت ((ِ
الحسف السبط ىك: أبك محمد الحسف بف اإلماـ عمي بف أبي طالب، رضي ا عنو، كاف لو مف األكالد ثبلثة عشر ذكرنا كست  ((ّ

بنات، عمى أحد األقكاؿ مع خبلؼ، إاٌل أفَّ العقب منيـ البنيف كبنت: أبك محمد الحسف بف الحسف، كأبك الحسيف زيد بف الحسف، 
. ؛ ابف سعد، ُْٗ/ُ. ؛ ابف الجكزم، تذكرة الخكاص، ِٕ/ّالببلذرم، أنساب األشراؼ،  كأـ عبد ا بنت الحسف. ينظر:

 .ِِٔ-ِِٓ/ُالطبقات الكبرل متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، 
 .ْٕٔ-ْْٕ/ِفي ذكر أكالد الحسف السبط، رضي ا عنيـ. ينظر: ابف الصٌباغ، الفصكؿ الميمة في معرفة األئمة،  ((ْ
محمد األصغر ىك: محمد بف الحسف السبط بف عمي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ، كقد درج أم مات كلـ يعقب، كأمو ىي  ((ٓ

أـ كمثـك بنت الفضؿ بف العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ. ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، 
 .ُْٗ/ُ. ؛ الببلذرم، أنساب األشراؼ، ِِٓ/ُ
جعفر ىك: جعفر بف الحسف السبط بف عمي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ، كقد درج ، كلـ يعقب، كأمو ىي أـ كمثـك بنت  ((ٔ

. ؛ ِِٓ/ُالفضؿ بف العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ. ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، 
 .ُْٗ/ُالببلذرم، انساب األشراؼ، 

حمزة ىك: حمزة بف الحسف السبط بف عمي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ، كقد درج، كلـ يعقب، كأمو ىي أـ كمثـك بنت  ((ٕ
. ؛ ِِٓ/ُالفضؿ بف العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ. ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، 

 .ُْٗ/ُالببلذرم، أنساب األشراؼ، 
ألكبر ىك: محمد بف الحسف السبط بف عمي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ، كبو كاف يكٌنى، كأيمو خكلة بنت منظكر أك محمد ا ((ٖ

. ؛ ينظر: سبط ابف الجكزم، ِِٓ/ُأك منصكر بف زباف. ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، 
 .ُْٗ/ُتذكرة الخكاص، 

ق، أمو أـ بشير َُِالسبط بف عمي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ، ككنيتو أبك الحسيف، تكفي سنة  زيد ىك: زيد بف الحسف ((ٗ
فاطمة بنت أبي مسعكد، كقد كلد لزيد بف حسف المثنى؛ محمد ىمؾ، كال بقية لو، كحسف بف زيد، كليى المدينة ألبي جعفر 

كأميا ليبابة بنت عبد ا بف العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ.  المنصكر، كنفيسة بنت زيد تزكجيا الكليد بف عبد الممؾ بف مركاف،
 . ِِٔ/ُ. ؛ ابف سعد، الطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، ّْٕ/ُٗينظر: ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ، 

الحسف المثنى ىك: الحسف بف الحسف السبط، بف اإلماـ عمٌي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ، المكنَّى عبد ا، تكفي سنة  ((َُ
براىيـ الغمر، ٕٗ ق، كأمو خكلة بنت منظكر، تزكج مف فاطمة، ابنة عمّْو الحسيف، كلدت لو عبد ا المحض، كحسننا المثمث، كا 

. ينظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد كذيكلو، كلو مف الركمية: داكد كجعفر. جر  ا مميتنا ثـ شفيَّ . ؛ ْ/ّح في كرببلء جرحن
 .ِِٔ/ُ. ؛ ابف سعد، الطبقات الكبرل، متمـ الصحابة الطبقة الخامسة، ّٗٔ/ُالمنصكرفكرم، رحمة لمعالميف، 
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ُـّ الحسف(ُ)كفاطمة ُـّ عبد الرحمف(ّ)، كأـ الخيّْر(ِ)، كأ ُـّ سممة(ْ)، كأ ُـّ عبد ا(ٓ)، كأ سماعيؿ(ٔ)، كأ ، (ٕ)كا 
سماعيؿ(ٔ)ا   .(ُِ)كعبد ا ،(ُُ)، كطمحة(َُ)، كأبك بكر(ٗ)كالقاسـ ،(ٖ)كيعقكب، (ٕ)كا 

                                                           
عنيـ،  كقد درجت، كأميا أـ كمثـك بنت فاطمة ىي: فاطمة بنت الحسف السبط بف اإلماـ عمٌي بف أبي طالب، رضي ا  ((ُ

. ؛ ِِٓ/ُالفضؿ بف العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ. ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، 
 .ُْٗ/ُسبط ابف الجكزم، تذكرة الخكاص، 

يـ،  كأميا ىي أـ بشير بنت أبي مسعكد: كىك أيـٌ الحسف ىي: بنت الحسف السبط بف اإلماـ عمٌي بف أبي طالب، رضي ا عن ((ِ
كىك عيقبىة بف عمرك بف ثعمبة األنصارم، ككانت عند عبد ا بف الزبير. ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، 

 .ّٕ/ّ. ؛ الببلذرم، جمؿ مف أنساب األشراؼ، ِِٔ/ُالطبقة الخامسة، 
نت الحسف السبط بف اإلماـ عمٌي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ،  كأميا ىي أـ بشير بنت أيـٌ الحسيف ىي: المكٌناة بأيْـّ الخير ب ((ّ

. ؛ ِِٔ/ُبنت أبي مسعكد: كىك عيقبىة بف عمرك بف ثعمبة. ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، 
 .ْٕٔ/ِي معرفة األئمة، . ؛ ابف الصباغ، الفصكؿ الميمة فُْٗ/ُسبط ابف الجكزم، تذكرة الخكاص، 

أيـٌ عبد الرحمف ىي: بنت الحسف السبط بف اإلماـ عمٌي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ. ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل،  ((ْ
 .ِِٔ/ُمتمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، 

ظمياء كىي أـ كلد. ينظر: ابف سعد،  أيـٌ سممة ىي: بنت الحسف السبط بف اإلماـ عمٌي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ، كأميا ((ٓ
 .ُْٗ/ُ. ؛ سبط ابف الجكزم، تذكرة الخكاص، ِِٔ/ُالطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، 

أـ عبد ا ىي: بنت الحسف السبط بف عمي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ، تزكجيا عمٌي بف الحسيف، كىي أـ أبي جعفر:  ((ٔ
، كأميا أـ كلد، تدعى صافية. ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، محمد بف عمي بف حسيف

 .ّٕ/ّ. ؛ الببلذرم، جممة مف أنساب األشراؼ، ِِٔ/ُ
إسماعيؿ ىك: إسماعيؿ بف الحسف السبط بف عمٌي بف أبي طالب ، رضي ا عنيـ، كأمو جعدة بنت األشعث بف قيس بف  ((ٕ

. ؛ المقريزم، اتعاظ الحنفاء ِِٔ/ُمعدم كرب الكندم. ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، 
 .ٖ/ُبأخبار األئمة الفاطمييف الخمفاء، 

يعقكب ىك: يعقكب بف الحسف السبط بف عمٌي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ، كأمو جعدة بنت األشعث بف قيس بف معدم  ((ٖ
. ؛ المقريزم، اتعاظ الحنفاء بأخبار ِِٔ/ُكرب الكندم. ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، 

 .ٖ/ُاألئمة الفاطمييف الخمفاء، 
سـ ىك: القاسـ بف الحسف السبط بف عمي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ، كأيمو نفيمة كىي أـٌ كلد، كلـ يعقب، استشيد يـك القا ((ٗ

. ؛ الطبرم، ّٗ/ُكرببلء، قتمو عمرك بف سعيد بف نفيؿ األزدم، ككاف غبلمنا. ينظر: أبك فرج األصبياني، مقاتؿ الطالبييف، 
 .ِِٔ/ُلطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، . ؛ ابف سعد، أْٖ/ٓتاريخ الطبرم، 

أبك بكر ىك: بف الحسف السبط بف اإلماـ عمٌي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ، كأمو نفيمة كىي أـٌ كلد، قتمو عبد ا بف عقبة  ((َُ
. ؛ ابف ْٖٔ/ٓ، تاريخ الطبرم، . ؛ الطبرمِّ/ُالغنكم يـك كرببلء كلـ يعقب. ينظر: ابك فرج األصبياني، مقاتؿ الطالبييف، 

 .ّٕ/ّ. ؛ الببلذرم، جممة مف أنساب األشراؼ، ِِٔ/ُسعد، الطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، 
طمحة الخير ىك: طمحة بف الحسف السبط بف عمي بف ابي طالب، رضي ا عنيـ، كأمو أـ إسحاؽ بنت طمحة بف عبيد ا  ((ُُ

. ؛ ابف ّّٖ/ُكاف طمحة الخير مطعاما لمطعاـ، كلـ يعقب. ينظر: البغدادم، المنمؽ في أخبار قريش، بف عثماف التيمي، ك 
 .ّٕ/ّ. ؛ الببلذرم، جممة مف أنساب األشراؼ، ِِٔ/ُسعد، الطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، 

 عنيـ، كأمو نفيمة، كىي أـٌ كلد، كلـ يعقب، قتمو عبد ا ىك: عبد ا بف الحسف السبط بف عمي بف أبي طالب، رضي ا ((ُِ
حرممة بف كاىؿ األسدم بسيـ يـك كرببلء، كلو مف العمر إحدل عشرة سنة. ينظر: أبك الفرج األصبياني، مقاتؿ الطالبييف، 

 .ِِٔ/ُ. ؛ ابف سعد، الطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، ْٖٔ/ٓ. ؛ الطبرم، تاريخ الطبرم، ّٗ/ُ
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و؛ عمٌي األكبر، كعمٌي األصغر، كجعفر، كعبد ا، كالقاسـ، كزيد، كعبد كعف األسممي أنَّ           
سماعيؿ، كالحسيف، كعقيؿ، كالحسف، كفاطمة، كسكٌينة ُـّ الحسف. (ُ)الرحمف، كا   ، كأ

، (ْ)كعبد ا، (ّ)عمى ذكر: الحسف، كزيد، كحسيف األثـر (ِ)كاقتصر الببلذرم في األنساب          
، كأحمد، (ٕ)كعبد ا األصغر، (ٔ)كزيد، كمعمَّر، ، كالقاسـ، كالحسف(ٓ)، كأبك بكر، كعبد الرحمف(ْ)ا

سماعيؿ، كالحسيف  ، كأيُـّ الحسف.(ٗ)، كعقيؿ(ٖ)كأحمد، كا 
"فيك أبك عبد ا الحسيف السبط، كلد لخمس خمكف مف شعباف سنة  كأٌما السيِّد الحسيف:          

أربع عمى األصح، ككانت فاطمة قد عمقت بو بعد كالدة الحسف بخمسيف ليمة، كحنَّكو، صمَّى ا عميو 

                                                           
سكينة ىي: سكينة بنت الحسف السبط بف اإلماـ عمٌي بف أبي طالب ، رضي ا عنيـ، ينظر: سبط ابف الجكزم، تذكرة  ((ُ

 .ُْٗ/ُالخكاص، 
ذيرم، جمؿ مف أنساب األشراؼ،  ((ِ  .ٓ/ّينظر: البىبلى
، كقيؿ: انقرض كلد  ((ّ حسيف األثـر ىك: حسيف بف الحسف السبط بف عمٌي بف أبي طالب ، رضي ا عنيـ، كالممقب باألثـر

، إاٌل مف قبؿ بناتو، كأمو الظمياء كىي أـ كلد، ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة،  الحسيف األثـر
 .ُْٗ/ُ. ؛ سبط ابف الجكزم، تذكرة الخكاص، ّٕ/ّساب األشراؼ، . ؛ الببلذرم، جممة مف أنِِٔ/ُ
عبد ا ىك: عبد ا بف الحسف السبط بف عمٌي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ، لو مف األكالد الميعقبيف ستة، كأمو الظمياء  ((ْ

. ؛ سبط ابف ِٕ/ُية الطاىرة النبكية، . ؛ أبك بشر الرازم، الذر ّٕ/ّكىي أـ كلد. ينظر: الببلذرم، جممة مف أنساب األشراؼ، 
 .ُْٗ/ُالجكزم، تذكرة الخكاص، 

عبد الرحمف ىك: عبد الرحمف بف حسف السبط بف اإلماـ عمٌي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ، كأمو أـ كلد، كىي الظمياء، كال  ((ٓ
. ؛ ابف سعد، َٓ/ِم، نسب قريش، . ؛ أبك عبد ا الزبير ّٕ/ّكال بقية لو. ينظر: الببلذرم، جممة مف أنساب األشراؼ، 

 .ٖ/ُ. ؛ المقريزم، اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطمييف الخمفاء، ِِٔ/ُالطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، 
عمرك ىك: عمرك بف الحسف السبط بف عمي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ، كالصحيح أنَّو عٌمر كما أكرده الطبراني، ككانت  ((ٔ

أمو ثقفية، كىي أـٌ كلد، كلـ يقتؿ يـك كرببلء لصغر سنو، كقد انقرض أكالده. ينظر: ابف حباف، السيرة النبكية كأخبار الخمفاء، 
. ؛ ابف سعد، الطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، ّٕ/ّأنساب األشراؼ، . ؛ الببلذرم، جممة مف ٖٓٓ/ِ
ُ/ِِٔ. 
عبد ا األصغر ىك: عبد ا بف الحسف السبط بف اإلماـ عمٌي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ، كأمو زينب بنت سبيع بف عبد  ((ٕ

. ؛ سبط ابف ِِٔ/ُعبد ا أخك جرير بف عبد ا البجمي. ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، متمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، 
 .ُْٗ/ُالجكزم، تذكرة الخكاص، 

الحسيف ىك: الحسيف بف الحسف السبط بف اإلماـ عمٌي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ، كأمو أـ كلد، كىي الظمياء، كقد  ((ٖ
. ؛ المقريزم، اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطمييف الخمفاء، َٓ/ِانقرض عقبو. ينظر: أبك عبد ا الزبيرم، نسب قريش، 

 .ِِٔ/ُمتمـ الصحابة، الطبقة الخامسة، . ؛ ابف سعد، الطبقات الكبرل، ٖ/ُ
عقيؿ ىك: عقيؿ بف الحسف السبط بف اإلماـ عمي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ، ينظر: سبط ابف الجكزم، تذكرة الخكاص،  ((ٗ
ُ/ُْٗ. 
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، كاف (ُ)كسمَّـ، بريقو، كأذَّف في أيذنو، كتفؿ في فمو، كدعا لو، كسمَّاه حسيننا يـك السابع، كعؽَّ عنو"
. شجا  عنا مقدامنا، مف حيف كاف طفبلن
، صمَّى ا عميو كسمَّـ، قاؿ: "الحسيف منّْي كأنا مف حسيف، الميَـّ أحبَّ            أخرج الحاكـ أفَّ النبيَّ

، كركمَّ أنَّو قاؿ: "مف سره أف ينظر إلى رجؿ مف أىؿ (ِ)مف أحبَّ حسينا، حسيف سبط مف األسباط"
  .(ّ)شباب أىؿ الجنة، فمينظر إلى الحسيف بف عمي"الجنَّة، كفي ركاية إلى سيد 

حجره، فجعؿ أصابعو  فجاء الحسيف يمشي حتى سقط في ،كفي ركاية: "جمس في المسجد          
ثـ قاؿ:  ،في فيو ة رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، ففتح صمَّى ا عميو كسمَّـ فمو، فأدخؿ فاهفي لحي

كفي ركاية: "يمصُّ لعاب الحسيف كما يمصُّ الرجؿ  .(ْ)و"حبٌ يي  فٍ مى  حبٌ و كأى حبٌ فأى و، ميَـّ إنّْي أيحبٌ الٌ "
  .(ٓ)التمرة"

أىؿ األرض إلى  فقاؿ: "ىذا أحبُّ  ،إذ جاء الحسيف ،الكعبة ككاف ابف عمر جالسنا في ظؿّْ           
"  . (ٔ)أىؿ السماء اليـك

فاعتذر إليو، فذىب  ،كجاء رجؿ إلى الحسف يستعيف بو في حاجة، فكجده معتكفنا في خمكة          
إليَّ مف اعتكافي  كقاؿ: "لقضاء حاجة في ا أحبُّ  ،إلى أخيو الحسيف، فاستعاف بو، فقضى حاجتو

 .(ٕ)شيرا"
ٌمكا مف حكائج الناس إليكـ مف نعـ "إعممكا أف  :كمف كبلمو، رضيَّ ا عنو           ا عميكـ، فبل تىمى

،  / أ ( كاعممكا أفَّ المعركؼ ييكسبي حمدنا، فمك رأيتـ المعركؼ ُِ) ؽ  تمؾ النعـ، فتعكد نقمنا، رجبلن
، لرأيتمكه رجبلن قبيح المنظر تنفر منولرأيتمكه رجبلن جميبلن يسرُّ النَّ   اظريف، كلك رأيتـ المؤـ رجبلن

 . (ٖ)القمكب، كتيغىضُّ دكنو األبصار" 
           

                                                           
 .ّّٔ/ٓينظر: المقريزم، إمتاع األسماع بما لمنبي مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة كالمتاع،  ((ُ
 (.َِْٖاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، حديث رقـ)ينظر: الح ((ِ
 (.َُُُٓ(. ؛ ابك الحسف الييتمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، حديث رقـ)ُْٕٖينظر: أبك يعمى، المسند ، حديث رقـ) ((ّ
 . ُٕ/ُُينظر: الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، في سيرة خير العباد،  ((ْ
 (.ٖٖينظر: ابف شاىيف، الجزء الخامس مف األفراد، حديث رقـ) ((ٓ
 (. ََّٓٔينظر: ابف أبي شيبة، المصنؼ في األحاديث كاآلثار، حديث رقـ) ((ٔ
 (.ْٕٔينظر: ابف المبارؾ، الزىد كالرقائؽ، حديث رقـ ) ((ٕ
 . ٖٕ/ُُينظر: الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد في سيرة خير العباد،  ((ٖ
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كبقي  ،، رضي ا عنو، بالمدينة إلى أف خرج مع أبيو إلى الككفة، فشيد معو مشاىده(ُ)كانت إقامتو
َـّ مع أخيو إلى أف انفصؿ، بيا حتى مات معاكية،  كاستمرَّ  ،فرجع إلى المدينة معو إلى أف قتؿ، ث

كخرج إلى مكة، فأتت إليو كتب أىؿ العراؽ بأنيـ بايعكه  ،فامتنع ،يأخذ بيعتو فٍ مى  (ِ)فأخرج إليو يزيد
فأرسؿ إلييـ ، بعدمو (ٓ)كابف عمر (ْ)بالخركج، كابف عبَّاس (ّ)بعد مكت معاكية، فأىشار إليو ابف الزبير

فأخذ بيعتيـ، كأرسؿ إليو يستقدمو، فخرج الحسيف مف مكة قاصدنا  (ٔ)إلييـ ابف عمّْو مسمـ بف عقيؿ
جو ابف عمر، "فخرج خمفو، فأدركو عمى ميميّْف مف مكَّة، فقاؿ: ارجع، فأبى، العراؽ، كلـ يعمـ بخرك 

، صمَّى ا عميو كسمَّـ، فخيَّره بيف الدنيا كاآلخرةفقاؿ: إنٌ  فاختار  ،ي محدّْثؾ حديثنا؛ إفَّ جبريؿ أتى النبيَّ
نَّؾ بضعة منو، كا ال يمييا كتب أىؿ العراؽ ببيعتيـ، ف مف أحد منكـ، فقاؿ: إفَّ معي حممي اآلخرة، كا 

فقاؿ: ما تصنع بقكـ قتمكا أباؾ، كخذلكا أخاؾ، فأبى إال المضٌي، فاعتنقو كبكى، كقاؿ: استكدعتؾ ا 
 . (ٕ)مف قتيؿ"

ا-ثـ سافر، فكاف ابف عمر يقكؿ: غمبنا الحسيف بالخركج، كمنعو            عف الخركج جماعة  -أيضن
 .(ٖ)يـمف كجكه الصحابة، فمـ يطع أحدنا من

                                                           
. ، ابف كثير، البداية كالنياية، ٗٓٓ-ٓٓٓ/ِالحسيف كطمبو لمخبلفة : ينظر: ابف حباف، السيرة النبكية كأخبار الخمفاء،  إقامة ((ُ
ٖ/ُُٔ-ُٖٓ. 
يزيد بف معاكية بف أبي سفياف ىك: أبك خالد األمكم كلد سنة خمس أك ست كعشريف كمات سنة ستيف أك أربع كستيف ىجرم،  ((ِ

 .ُٕٓ/ُثير الشعر، كأمو ميسكف بنت بحدؿ الكميبة. ينظر: السيكطي، تاريخ الخمفاء، كاف ضخما كثير المحـ، ك
عبد ا ىك: عبد ا بف الزبير بف العكاـ أبك خبيب، القرشى األسدل أكؿ مكلكد فى المدينة بعد اليجرة، كأمو أسماء بنت أبي  ((ّ

( ىجرية، ككانت لو مع األمكييف كقائع ىائمة انتيت بقتمو ْٔبكر، رضي ا عنيـ، ذات النطاقيف، بكيع لو بالخبلفة سنو )
 .ُٕ/ّ( ىجرية. ينظر: ابف خمكاف، كفيات األعياف كأنباء ابناء الزماف، ّٕ)كصمبو، رضى ا عنو، سنة 

عبد ا ىك: عبد ا بف عباس بف عبد المطمب، يكنى أبا العباس، كىك حبر األمة، كلد قبؿ اليجرة بثبلث سنيف. كبنك عبد  ((ْ
دينة. ينظر: الببلذرم، جمؿ مف أنساب األشراؼ، المطمب في الشعب، كذلؾ قبؿ ىجرة النبٌي،صمَّى ا عميو كسمَّـ، إلى الم

ْ/ِٕ . 
عبد ا ىك: عبد ا بف عمر بف الخطاب بف نفيؿ بف عبد العزل، كيكنى أبا عبد الرحمف، مات بمكة، كدفف في مقبرة  ((ٓ

خطيب البغدادم، تاريخ المياجريف بذم طكل سنة أربع كسبعيف، عف عمر يناىز أربع كثمانيف سنة، كقيؿ سبعنا كثمانيف. ينظر: ال
 . ُْٖ/ُبغداد، 

مسمـ ىك: مسمـ بف عقيؿ بف أبي طالب بف عبد المطمب بف ىاشـ: تابعي، مف ذكم الرأم كالعمـ كالشجاعة. كاف مقيما بمكة،  ((ٔ
، تاريخ ق(. ينظر: الذىبئَكقيؿ ُٓكانتدبو الحسيف )السبط( ليتعرؼ لو حاؿ أىؿ الككفة حيف كردت عميو كتبيـ، تكفيَّ سنة )

 .ِِِ/ٕ. ؛ األعبلـ، الزركمي، ّٖٓ/ِاإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ، 
 . ُْْ-ُّْ/ُ(. ، المناكم، الطبقات الكبرل، َِْٗينظر: ابف األعرابي، معجـ ابف األعرابي، حديث رقـ ) ((ٕ
 .ُْْ/ُينظر: المناكم، الطبقات الكبرل،  ((ٖ
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، كاليو عمى الككفة، يأمره بطمب مسمـ كقىٍتًمو، (ُ)فعمـ يزيد بخركج الحسيف، فأرسؿ إلى عبيد ا بف زياد
بف  ثبلثة أمياؿ، كلقيَّ الحرٌ  (ّ)كلـ يبمغ حسيننا ذلؾ حتى صار بينو كبيف القادسية، (ِ)فظفر بو كقتىمىو"
خمفي خيرنا، كأخبره الخبر"ي لـ أدع لؾ ارجع فإنٌ "فقاؿ لو:  (ْ)يزيد التميمي

فسألو،  (ٔ)كلقيَّ الفرزدؽ ،(ٓ)
َـّ أف يرجع،  فسألو، فقاؿ: قمكب الناس معؾ، كسيكفيـ مع بني أميَّة، كالقضاء ينزؿ مف السماء، "فيى

 ككاف معو أخكة مسمـ، فقالكا: ال نرجع حتى نصيب بثأره أك نقتؿ، فساركا.
ككاف ابف زياد جيَّز أربعة آالؼ، كقيؿ عشريف ألفنا لمبلقاتو، فكافكه بكرببلء، فنزؿ كمعو           

بف سعد بف أبي كقاص، ككاف  ة راجؿ، كلقيو الجيش كأميرىـ عمرخمسة كأربعكف فارسنا، كنحك مائ
السبلح، قاؿ لو حارب الحسيف كارجع، فممَّا التقيا كأرىقو  ، ككتب لو بو، أفٍ (ٕ)ابف زياد كاٌله الرمٌ 

مَّا أف أرجع إلى أى / ب (  ُِدل ثبلث؛ إمَّا أف ) ؽ الحسيف: اختر منّْي إح لحؽ بثغر مف الثغكر، كا 
مَّا أف أضع يدم في يد ابف معاكية، فقبؿ ذلؾ عمرك منو، ككتب بو إلى ابف زياد، فكتب  المدينة، كا 

بكا لقتالو؛ ككاف أكثر مقاتميو الكاتبيف إليو: ال أقبؿ منو حتى يضع يده في يدم، فامتنع الحسيف، فتأى
 .(ٖ)كالمبايعيف لو"

ثـ قاؿ: "قد نزؿ مف  ،فحمد ا كأثنى عميو ،فممَّا أيقف أنَّيـ قاًتمكه قاـ في أصحابو خطيبنا          
فَّ الدنيا تغيَّ   كصبابة كأدبر معركفيا، كانشمرت حتى لـ يبؽ منيا إالٌ  ،كتنكرت ،رتاألمر ما تركف، كا 

                                                           
عبيد ا ىك: عبيد ا بف زياد بف أبيو أمير العراؽ، أبك حفص، أمو مرجانة مف بنات ممكؾ الفرس كلي البصرة سنة خمس  ((ُ

 .َٖٓ/ْكخمسيف، كلو اثنتاف كعشركف سنة، قتؿ يـك عاشكراء سنة سبع كستيف. ينظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 
 .ُْْ/ُينظر: المناكم، الطبقات الكبرل،  ((ِ
 . ِّٗ/ُالقادسية ىي: بميدة بقرب الككفة عمى سابمة الحجاج. ينظر: زكريا القزكيني، اثار الببلد كأخبار العباد،  ((ّ
الحر ىك: الحر بف يزيد التميمي اليربكعي: قائد، مف أشراؼ تميـ. أرسمو الحصيف بف نمير التميمي في ألؼ فارس مف  ((ْ

فة، فالتقى بو. كلما أقبمت خيؿ الككفة، تريد قتؿ الحسيف كأصحابو، أبى الحٌر أف يككف القادسية، العتراض الحسيف في قصده الكك 
 .ُِٕ/ِفييـ، فانصرؼ إلى الحسيف، فقاتؿ بيف يديو قتاال عجيبا حتى قتؿ. ينظر: الزركمي، األعبلـ، 

 . ّٖٗ/ٓينظر: الطبرم، تاريخ الطبرم،  ((ٓ
الفرزدؽ ىك: ىماـ بف غالب بف صعصعة، كيكنى أبا فراس ، كاف قصيرنا غميظا فشبو بالفرزدقة، ككاف سبب قكلو الشعر في  ((ٔ

 .ٓٔ/ُِبدايتو، أف األشيب بف ربيمة النيشمي كاف ييجك غالبا أباه. ينظر: الببلذرم، جمؿ مف أنساب األشراؼ، 
يست منو. كىي أقرب إلى خراساف، كىي كثيرة الكنكز ألف أىميا كانكا يبنكف الرٌم ىي: منطقة معركفة، تنسب إلى الجبؿ، كل ((ٕ

 . َٗٔ/ِبيكتيـ في داخؿ األرض. ينظر: ابك عبيد األندلسي، معجـ ما استعجـ، 
جاء في تذكرة خكاص األمة، لسبط ابف الجكزم، أفَّ الركاية فييا نظر كبعضيا منكر.  ينظر: سبط ابف الجكزم، تذكرة خكاص  ((ٖ

 .َّٗ-ّٖٗ/ٓ. ؛ الطبرم، تاريخ الطبرم، ِِْ-ِِّ/ُألمة، خكاص ا
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سيسي عيش كالمرعى الكبيؿ، أال تركف الحؽَّ  ال خى اىى عنو لييٍرغىبى عمؿ بو، كالباطؿ ال ييتىنال يي  اإلناء، كا 
نٌ  ا" سعادة كالحياة مع الظالميف إالٌ ي ال أرل المكت إالٌ في لقاء ا، كا   جرمن

(ُ).  
مف أرض العراؽ ما "فقاتمكه إلى أف قتؿ، كذلؾ يكـ الجمعة يكـ عاشكراء سنة إحدل كستيف بكرببلء 

ة كالككفة، قتمو سناف بف أنس النخعي، كقيؿ: غيره، كقتؿ يكمئذ مع الحسيف مف أىؿ بيتو بيف الحمٌ 
 .(ِ)ثبلثة كعشركف رجبلن كما قيؿ"

كا رأسو           أىؿ بيتو إلى يزيد، كمنيـ  معو مف فٍ كأتكا بو إلى ابف زياد، فأرسمو كمى  ،كلمَّا قتؿ جزُّ
، كأىانيـ، كصار يضرب  رَّ تو زينب، فسي كعمَّ  بف الحسيف،عمٌي  سركرنا كثيرنا، كأكقفيـ مكقؼ السىٍبيّْ

 ثـ ندـ؛ لمَّا مىقىتىوي  ،ريؼ بقضيب كاف معو، كيقكؿ: لقيت بغٌيؾ يا حسيف، كبالغ في الفرحالرأس الشَّ 
 . (ّ)ـالمسممكف عمى ذلؾ، كأبغضو العال

صمَّى ا عميو كسمَّـ، "إفَّ أىؿ بيتي سيمقكف بعدم مف أمتي  ،كفي ىذه القصة تصديؽ لقكلو          
" ا بنك أميَّة كبنك مخزـك فَّ أشٌد قكـ بغضن كما ذيًكر مف أف الضارب لرأس الحسيف ،  (ْ)قتبلن كتشريدنا، كا 

 ،و كاف عنده أنسو ابف زياد، كأنَّ بالقضيب يزيد، ىك ما في طبقات المناكم، "لكف نقؿ في الصكاعؽ أنَّ 
فقاؿ  ،(ٓ)و كاف عنده زيد بف أرقـكقاؿ: كاف أشبييـ برسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كركم أنَّ  ،بكىف

ؿ ما بيف ىاتيف الشفتيف، قبّْ فكالٌمو لطالما رأيت رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، يي  ،رفع قضيبؾالو: 
  .(ٔ)كبكى، فأغمظ لو ابف زياد القكؿ، فأغمظ لو زيد الجكاب"

با: "إفَّ عندنا في خزانة في ديّْر حافر حمار تعجّْ فقاؿ مي  ،ككاف بالمجمس رسكؿ قيصر          
فأشيد أنكـ عمى  ،مكف كعبتكـعظّْ مو كما تي كنعظٌ  ،عاـ مف األقطار إليو كؿٌ  عيسى، كنحف نحجُّ 

 / أ ( مف يزيد. ُّثـ كقع ثانينا ) ؽ  ،كيمكف الجمع بأف ىذا الفعؿ كقع أكالن مف ابف زياد .(ٕ)باطؿ"
 د ا بف زياد ىك كف سنة، كقضى ا أف قيًتؿى عبيككاف لمحسيف يـك قتؿ ثماف كخمس          

                                                           
 .ّٗ/ِينظر: أبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء،  ((ُ
 .ِِٔ/ُينظر: سبط ابف الجكزم، تذكرة خكاص األمة،  ((ِ
 .ِْ/ِينظر: ابف األثير، أسد الغابة،  ((ّ
 (.ََٖٓينظر: الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، حديث رقـ) ((ْ
زيد ىك: زيد ابف أرقـ بف زيد بف قيس األنصارم الخزرجي مف بني الحارث بف الخزرج، اختمؼ في كنيتو اختبلفا كثيرا فقيؿ:  ((ٓ

 .ّّٕٗ/ٗأبك عمرك، كقيؿ غيره. ينظر: عمر بف العديـ، بغية الطمب في تاريخ حمب، 
 . َِٔ/ُكرم، األخبار الطكاؿ، . ؛ أبك حنيفة الدينٖٕٓ-ٕٕٓ/ِينظر: الييتمي، الصكاعؽ المحرقة،  ((ٔ
 .َٖٓ/ِينظر: الييتمي، الصكاعؽ المحرقة ،  ((ٕ
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جيشنا، فقتمو إبراىيـ بف  (ُ)كأصحابو يكـ عاشكراء سنة سبع كستيف، جيَّز إليو المختار بف أبي عبيد
في الحرب، كبعث برأسو إلى المختار، كبعث بو المختار إلى ابف الزبير، فبعثو ابف الزبير  (ِ)األشتر
  .بف الحسيفعمي  إلى

 ،كركل الترمذم: "أنَّو لمَّا جيءى برأسو كنصب في المسجد مع رؤكس أصحابو، جاءت حيَّة          
، (ّ)تيف أك ثبلثنا"ثـ خرجت، فعمت ذلؾ مرَّ  ،فمكثت ىنيية ،فتخممت الرؤكس حتى دخمت في منخره

                        .بييا في محؿ نىصًب رأس الحسيفككاف نص
، صمَّى ا عميو كسمَّـ، بأفَّ الحسيف يقتؿ،            كقد كرد كمف طرؽ عديدة: "أفَّ جبريؿ أخبر النبيَّ

، كقيؿ بشاطئ (ْ)لطؼاكقيؿ بأرض  ،حمراءكأراه األرض التي يقتؿ بيا، فأخرج لو مف يده تربة 
 ، كال تعارض لتقاربيا كيركل: "أفَّ قاتؿ الحسيف لمَّا قتمو كأتى إلى ابف زياد قاؿ:(ٓ)الفرات"

 ]البحر الرجز [                                 
ة كذىب                     إني قتمت الممؾ المحجبا  أكقر ركابي فضَّ

 أمنا كأبنا                     كخيرىػـ إذ يذكركف نسبػاقتمت خير الناس 
فغضب ابف زياد كقاؿ: إذا عممت ذلؾ فمـ قتمتو؟ كا ال نمت منّْي خيرنا كأللحقنؾ بو، ثـ ضرب  

 .(ٔ)عنقو"
، عميو السَّبلـ، كفي ركاية: "أكحى ا           نٌ إنٌ  إلى محٌمدو ي ي قتمت بيحيى بف زكريا سبعيف ألفنا، كا 

 "قاتؿ الحسيف في تابكتو مف نار عميو نصؼ كفي ركاية:  .)ٕ)قاتؿ بابف بنتؾ سبعيف ألفنا كسبعيف ألفنا"
 

                                                           
المختار ىك: المختار بف أبي عبيد، مسعكد بف عمرك أبا إسحاؽ، كىك أخك صفية زكجة عبد ا بف عمر بف الخطاب، خرج  ((ُ

 .ٕٔ/ٔكالممكؾ، طالبا بدـ الحسيف رضي ا عنو. ينظر: ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ األمـ 
إبراىيـ ىك: إبراىيـ بف األشتر، مالؾ بف الحارث النخعي الككفي، كاف أبكه مف كبار أمراء عمي، ككاف إبراىيـ مف األمراء  ((ِ

المشيكريف بالشجاعة كالرأم، كلو شرؼ كسيادة، كىك الذم قتؿ عبيد ا بف زياد يـك الخازر، ثـ كاف مع مصعب بف الزبير، فكاف 
 .ٕٕٗ/ّسنة اثنتيف كسبعيف لميجرة. ينظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، مف أكبر أمرائو، كقتؿ معو 

 (.َّٖٕينظر: الترمذم، سنف الترمذم، حديث رقـ ) ((ّ
الٌطٌؼ ىك: في المغة ما أشرؼ مف أرض العرب عمى ريؼ العراؽ. كالٌطٌؼ: أرض مف ضاحية الككفة في طريؽ البرية، فييا  ((ْ

و عنو، كىناؾ المكضع المعركؼ بكرببلء، اٌلذم قتؿ فيو الحسيف بف عمي رضي المَّو عنو. كاف مقتؿ الحسيف بف عمٌي، رضي المَّ 
 .ُٖٗ/ّينظر: أبك عبد ا البكرم، معجـ ما استعجـ، 

 (.َِِٖ(. ؛ الحاكـ، المستدرؾ، حديث رقـ)ُِِٖينظر: الطبراني، المعجـ الكبير، حديث رقـ) ((ٓ
 .ِٕٓ/ُينظر: عبد الحٌي الحنبمي، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب،  ((ٔ
 (.ِِْٖ(، كحديث رقـ )ُِْٓ(، كحديث رقـ )ُّْٕينظر: الحاكـ، المستدرؾ، حديث رقـ ) ((ٕ
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  .(ُ)عذاب أىؿ النار"
قاؿ اإلماـ أحمد  كقد .(ِ)يقاؿ لو يزيد" ،ؿ سنتي، رجؿ مف بني أميَّةدّْ بى يي  فٍ : "أكؿ مى كركم          

، كأمَّا فسقو فأجمعكا (ّ)بف الجػكزم كغيرهاككافقػو عمى ذلؾ جماعة، كعممنا، بكفره، كناىيػؾ بو كرعنا ك 
 (  .ٓبخصكص اسمو")، ْ) )وي ٍعنى قكـ مف العمماء، لى عميو، "كقد أجاز 

معنة، كذكر منيـ يستحؽ الَّ  فٍ قاؿ ابف الجكزم: صنَّؼ القاضي أبك يعمى كتابنا في بياف مى           
مع األكليف، كأمَّا لعنو ببل تسمية فمتفؽ عميو، كما  كالحؽُّ  :قمت .يزيد. كذىب آخركف إلى عدـ الجكاز

 . (ٔ)جماالن اكنحكىما  ،كآكؿ الربا ،يجكز لعف شارب الخمر
ْـّ البعكض طاىر أك ال، كقيؿ: سألو عف الميٍحًرـٍ  كرد عف ابف عمر: أفَّ            رجبل سألو عف دى

/ ب ( ماذا يمزمو إذا قتمو؟ قاؿ لو: ممَّف أنت، فقاؿ: مف أىؿ العراؽ،  ُّبالحج يقتؿ الذباب ) ؽ 
كقد أفرطكا كقتمكا ابف نبيّْيـ مع جبللتو، كقد  ،قاؿ: انظركا إلى ىذا يسألني عف دْـّ البعكض مع حقارتو

 .    (ٕ)الحسناف ريحانتام مف الدنيا "يقكؿ: " ،صمَّى ا عميو كسمَّـ عت رسكؿ ا،سم
كقاؿ ابف عباس: " رأيت رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، في المناـ نصؼ النيار، أشعث           

أغبر بيده قػػاركرة فييا دـٌ، قمت: يا رسكؿ ا ما ىذا؟، قػػاؿ: دُـّ الحسيف كصحبو أرفعو إلى ا، فجاء 
 ، كفي تمؾ الساعة. (ٖ)الخبر بعد أياـ أنَّو قيًتؿ في ذلؾ الػيكـ "

، (ٗ)كسيًمعت الجف تنكح عميو، ككيسفت الشمس؛ كقت كىٍسفو بىدىت الككاكب نصؼ النيار          
ثار ذلؾ، آؿ إفَّ الحمرة التي في الشفؽ مف ت آفاؽ السماء ستة أشير ييرل فييا كالدـ، كقد قيكاحمرَّ 

نَّيا لـ تكف قبؿ، كمكثت الشمس سبعة أيَّاـ تيرل عمى الحي و لـ نَّ إطاف كالمبلحؼ المعصفرة، كقيؿ: كا 

                                                           
 (.ّٕٓينظر: السخاكم، المقاصد الحسنة، حديث رقـ ) ((ُ
 (.ّٔبي عاصـ، األكائؿ، حديث رقـ )كرد لفظ: "أكؿ مىٍف يغير سنتي رجؿ مف بني أمية". ينظر: ابف أ ((ِ
 .ُْٗ-ُّٗ. ؛ الييتمي، الفتاكل الحديثية، صَّٓ-ّْٖ/ِينظر: زيف الديف الحنبمي، ذيؿ طبقات الحنابمة،  ((ّ
 /أ( كممة قؼ عمى الخبلؼ مف جكاز لعف يزيد بف معاكية. ُّفي األصؿ: كتبت عمى اليامش األيمف مف الصفحة ) ((ْ

 .َُِ/ِيرة الحمبية، ينظر: الحمبي، الس (ٓ) 
 .ِْ/ٔينظر: المناكم، فيض القدير،  ((ٔ
 (.ْٗٗٓ(، كحديث رقـ)ّّٕٓكرد بمفظ: "ىما ريحانتام مف الدنيا". ينظر: البخارم، الجامع المسند الصحيح، حديث رقـ) ((ٕ
 (.ِّٓٓ(، كحديث رقـ)ُِٓٔينظر: أحمد، المسند، حديث رقـ) ((ٖ
 .ِّ/ٔينظر: المناكم، فيض القدير،  ((ٗ
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 كجد تحتو دـه عبيطيقمب حجر ببيت المقدس يكمئذ إالٌ 
. كنحركا ناقة في عسكرىـ فصاركا يركف في (ُ)

 .(ِ)في لحميا مثؿ النيراف ، كطبخكىا فصارت كالعمقـ"
خرة، إمَّا  عكقب في الدنيا قبؿ اآلكعف الزىرم: لـ يبؽ أحد ممَّف حضر قتؿ الحسيف إالٌ           

ا حضر قىٍتمىو بالقتؿ، أك سكاد الكجو، أك تغيٌ  ر الخمقة، أك زكاؿ الممؾ في مدة يسيرة، كقيؿ: " إفَّ شخصن
 ،فقاؿ: رأيت رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، حاسرنا عف ذراعيو، كبيده سيؼ ،فعميَّ فسئؿ عف سببو

كحمني بمركدو مف دْـّ أني، ثـ مذبكحيف، ثـ لعنني كسبَّ ، كعميو عشرة ممَّف قىتىؿى الحسيف؛ (ّ)كبيده نطع
  .(ْ)الحسيف، فأصبحت أعمى"

ا عمَّؽ رأس الحسيف في لبب           سكادنا  فرسو، فرؤمَّ بعد أياـ كجيو أشدُّ  (ٓ)كفي ركاية: "إفَّ شخصن
النار في ، كيقاؿ: إفَّ رجبلن أنكر ذلؾ كقاؿ بضده، فكثبت (ٔ)سكادنا مف القار، كمات عمى أقبح حالة"

  .فأحرقتو ،جسده
 : "أنَّو حيف حمؿ رأسو سمع رجؿ يقرأ سكرة الكيؼ إلى قكلو (ٕ)كركم عف األعمش          

أىمو إلى  ، ثـ إفَّ ابف معاكية أمر بردّْ (ٗ)اآلية، فنطؽ الرأس فتمى أعجب مف ذلؾ" (ٖ)﴿أـ حسبت﴾
 المدينة.

، إلى أيف سار، كفي أمّْ مكضع استقر، (َُ)كاختمفكا في رأس الحسيف بعد مسيره إلى الشاـ          
/ أ ( فطيؼ بو حتى انتيى إلى  ُْفذىبت طائفة إلى أفَّ يزيد أمر أف يطاؼ برأسو في الببلد، ) ؽ 

ع بف ئطبلح فدفنيا أميرىا بو، فممَّا غمب اإلفرنج عمى عسقبلف، افتداه منيـ الصال ،(ُُ)عسقبلف
                                                           

 دـ عبيط أم: دـ طرٌم لـ يتغٌير . ينظر: ابف منظكر، لساف العرب، مادة عبط. ((ُ
 .ُٕٓ/ُينظر: السيكطي، تاريخ الخمفاء،  ((ِ
 نطع: النطع ىك: ما يتخذ مف الجمد كالحصير أك البساط. ينظر: ابف منظكر، لساف العرب، مادة نطع. ((ّ
 .ِٕٓ/ِينظر: الييتمي، الصكاعؽ المحرقة،  ((ْ
 لبب: لبب الشيء ىك: خالصو كأفضمو. ينظر: ابف منظكر، لساف العرب، مادة لبب.  ((ٓ
 .ِٕٓ/ِينظر: الييتمي، الصكاعؽ المحرقة،  ((ٔ
األعمش ىك: سميماف بف ميراف كيكنى أبا محمد األسدم مكلى بني كاىؿ، كلد سنة ثماف كخمسيف، كمات سنة سبع كأربعيف  ((ٕ

 .ّّْ/ٔكمائة. ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، 
 .ٗ/ُٖالكيؼ،  ((ٖ
 . َّٕ/َٔينظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ،  ((ٗ

/ب( عبارة: "قؼ عمى الخبلؼ في مكضع رأس الحسيف، رضي ا ُّ)في األصؿ: كتب في اليامش األيسر مف الصفحة  ((َُ
 عنو".

عسقبلف ىي: مدينة عمى ضفة البحر عمى تمة، كىي مف أجمؿ مدف الساحؿ كليس ليا مينا، كبينيا كبيف غٌزة اثنا عشر ميبل،  ((ُُ
 .ََُ/ُكبينيا كبيف الرممة ثمانية عشر ميبل . ينظر: الحسف العزيزم، المسالؾ كالممالؾ، 
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ة مراحؿ، كزير الفاطمييف بماؿ جزيؿ، قيؿ أربعكف ألؼ دينار، كمشى إلى لقائو مف عدَّ  (ُ)رزيؾ
ككضعو في كيس حرير أخضر، عمى كرسيّْ مف خشب األبنكس، كفرش تحتو المسؾ كالطيب، كبنى 

  .(ِ)عميو المشيد الحسيني المعركؼ بالقاىرة قريبنا مف خاف الخميمي

كالعبلء  ،(ْ)اربف بكٌ اقبر أيمو كأخيو الحسف، كىك مذىب : دفف بالبقيع عند (ّ)كقيؿ          
بعد أربعيف يكمنا مف  ءة كدفف بكرببلإلى أنَّو أيعيد إلى الجثَّ  (ٔ)كغيرىما، كذىب اإلمامية (ٓ)اليمداني
 القتؿ.

كالشيكد، أنَّو حصؿ لو ، كأرباب الكشؼ (ٖ)الثاني، كالذم عميو طائفة مف الصكفية (ٕ)كاعتمد القرطبيٌ 
ألفَّ حكـ الحاؿ  ؛الرأس بعد ذلؾ بالمشيد القاىرمٌ  اطبلع عمى أنَّو ديًفف مع الجثة بكرببل، ثـ ظير

 بالبرزخ حكـ اإلنساف الذم تدلى في تيَّارو جارو فيٍطؼي بعد ذلؾ في مكاف آخر. 
أنَّو في مشيده القاىرم ببل شؾ؛ لكجكد ىذه الركحانية  :قمت: الذم تكاتر مف أىؿ الكشؼ          

  (ٗ)دم عبد الكىاب الشعرانيكاألنكار التي تبير العقكؿ، كممَّا يدؿ لذلؾ: ما ذكره سيٌ 
 

                                                           
زّْيؾ:) ((ُ ًئع ىك: طبلئع بف ري ىػ(، الممقب بالممؾ الصالح، أبي الغارات: كزير عصامي، يعد مف الممكؾ، أصمو  ٔٓٓ،  ْٓٗطىبلى

ىػ(، كاستقؿ بأمكر الدكلة، كنعت  ْٗٓمف الشيعة اإلمامية في العراؽ. قدـ مصر فكلي كزارة الخميفة الفائز )الفاطمي( سنة )
 .ِِٖ/ّالمسمميف، نصير الديف. ينظر: الزركمي، األعبلـ، بالممؾ الصالح، فارس 

 .ْٓ-ُْ. ، محمد زكي، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، صْٖٕينظر: الشعراني، لطائؼ المنف كاألخبلؽ، ص ((ِ
 .ُٖٗ-ُْٖ/ُينظر: المناكم، الطبقات الكبرل،  ((ّ
ؿ العاممي الدّْمىٍشًقي قىاًضي دمشؽ، ) ت ((ْ مَّد بف بكار بف ًببلى ق(. ينظر: الصفدم، الكافي بالكفيات،  ُِٔاٍبف بكار ىك: ميحى
ِ/ُٖٓ. 
محمد ىك: محمد بف العبلء بف كريب اليمداني، مشيكر بكنيتو، ثقة حافظ مف الطبقة العاشرة، مات سنة سبع كأربعيف كىك ابف  ((ٓ

 . ََٓ/ِ. ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، ابف سبع كثمانيف سنة
اإلمامية ىـ: القائمكف بإمامة عمي، رضي ا عنو، بعد النبي، عميو السبلـ؛ نصا ظاىرا، كتعيينا صادقا، مف غير تعريض  ((ٔ

. ينظر: كقد أطمؽ عمييـ اإلمامية ألنيـ جعمكا مف اإلمامة القضية األساسية التي تشغمو بالكصؼ بؿ إشارة إليو بالعيف
  .ُِٔ/ُالشيرستاني، الممؿ كالنحؿ، 

 .ُْٗ/ُينظر: المناكم، الطبقات الكبرل،  ((ٕ
الصكفية مف التصكؼ كىك: اسـ يطمؽ عمى جماعة مف أىؿ السنة، كالتصكؼ ىك: الدخكؿ في كٌؿ خمؽ سىًنٌي، كالخركج مف  ((ٖ

 .ِٔ/ٓكؿّْ خمؽ دنٌيء. ينظر: الغزالي، إحياء عمـك الديف)عكارؼ المعارؼ(، 
عمي الشعراني، الشافعي، فقيو، ىػ( ، كىك: عبد الكىاب بف أحمد بف  ّٕٗ،  ٖٖٗعبد الكىاب الشعراني، عاش ما بيف ) ((ٗ

، كلد في قمقشندة بمصر، سنة ) ق(، كنشأ بساقية أبي شعرة، مف قرل  ٖٖٗأصكلي، محٌدث، صكفي، مشارؾ في أنكاع مف العمـك
 .ُِٖ/ٔق(. ينظر: عمر كحالة، معجـ المؤلفيف،  ّٕٗالمنكفية، كتكفي بالقاىرة سنة )
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قاؿ: جئت يكمنا مع سيدم أحمد الحنفي
ل أفر  ، ككاف ممَّف ذىؿَّ ، نزكر الحسيف، فناـ أحمد الحنفي،(ُ)

ا مف الضريح أفر  ، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كىك تجاه القبرالشٌ ل رجبلن خارجن فقاؿ: ما  ،ريؼ إلى النبيّْ
ؿ ا منيما، فانتبو أحمد ي جاءا يزكراف، فقاؿ: تقبَّ عرانٌ ىذاف الرجبلف؟، فقاؿ: أحمد الحنفي كالشٌ 

مكث ك  ،كأخبرني بما رأل، كممَّا ييحكى: أفَّ رجبلن كاف خادـ الكسكة، ككاف قد عميَّ  ،الحنفي مف نكمو
، صمَّى ا عميو ل الحسيف يقكؿ أ، فجاء ذات يكـ فناـ، فر مدنة طكيمة يتكسؿ بالحسيف في شفائو لمنبيّْ

.  :كسمَّـ مو فشفيى مو يا عمٌي، فكحَّ  ىذا الرجؿ يشتكي بعينيو، فقاؿ: كحّْ
أصحابو، فقاـ ييركؿ زىر يكمنا مع كاف بالجامع األ (ِ)كممَّا يحكى: أفَّ أبا المكاىب التكنسيّْ           

فكقؼ يدعك كالرجؿ مف خمفو يدعك، ثـ رجع فأخبره بأنَّو  ،مف بينيـ كذىب إلى المشيد، فتبعو رجؿ
 ؾ، كاف القطب يزكره في ذلؾ الكقت. ءفقاؿ: استجاب ا دعا ،تبعو
، كقيؿ كيقكؿ: إنَّو يزكره كؿٌ            ف يعتاد كؿ ثبلثنا، حتى اتفؽ لبعض الصالحيف أنَّو كا :يـك

 / ب ( كنت مشغكال بجدم. ُْي) ؽ فعاتبو بعد فقاؿ: إنٌ  ،السبلـ عميو كالردَّ منو، فمـ يىريدَّ عميو يكمنا
   (ٔ)كجعفر ،كلو العقب (ٓ)كعمٌي األصغر (ْ): عمٌي األكبر(ّ)كرزؽ الحسيف مف األكًلد خمسة          

   (ٔ)كجعفر

                                                           
الفقيو، أحد العمماء المبرزيف في الفقو كاألصكؿ،درس كأفاد مدة عمره، كصار المرجع  الشيخ العالـ أحمد الحنفي السرىندم ىك: ((ُ

كالمقصد في اإلفتاء، مات سنة ست كثمانيف كتسعمائة. ينظر: عبد الحٌي الطالبي، نزىة الخكاطر كبيجة المسامع كالنكاظر، 
ْ/َّٖ. 
تكفي ق(، َِٖدقؽ الصالح الشاذلي، نزيؿ مصر، كلد سنة )أبك المكاىب التكنسي ىك: محمد بف أحمد، الشيخ اإلماـ، الم ((ِ

رحمو ا تعالى. ينظر: نجـ الديف الغزم، الككاكب  ىػ (, كدفف بتربة الشاذلٌية بالقرافة ِٖٖالشيخ أبك المكاىب بالقاىرة سنة )
 .ِٗ/ُالسائرة بأعياف المئة العاشرة، 

 .َُٓ/ُ. ؛ المناكم، الطبقات الكبرل،ٕٓ/ِ. ؛ الزبيرم، نسب قريش، ِّٖ/ٕينظر: البييقي، دالئؿ النبكة،  ((ّ
عمٌي األكبر ىك: عمٌي بف الحسيف السبط بف عمي بف أبي طالب، كأمو ليمى بنت أبي مرة بف عركة الثقفي، ككاف أكؿ قتيؿ مف  ((ْ

 .ْْٔ/ٓخ الطبرم ، بني أبي طالب يـك كرببلء. ينظر: الطبرم، تاري
عمي األصغر ىك: عمٌي بف الحسيف السبط بف عمي بف أبي طالب، الممقب بزيف العابديف، كأمو أـ كلد اسميا غزالة، ككاف  ((ٓ

يسمى بعمٌي األكسط، ، كما منع مف قتمو إاٌل أنو كاف مريضا، كقد أعقب عمي األصغر: الحسف بف عمي، درج، كالحسيف األكبر، 
، كأميـ أـ عبد ا بنت الحسف السبط بف عمي بف أبي طالب، كعمر، كزيدا المقتكؿ درج، كمحمد أبا جعفر الفقيو، كعبد ا

بالككفة، قتمو يكسؼ بف عمر الثقفي في خبلفة ىشاـ بف عبد الممؾ كصمبو، كعمي بف عمي، كخديجة كأميـ أـ كلد، كحسينا 
، كسميماف ال عقب لو، كمميكة ألميات أكالد، األصغر بف عمي كأـ عمي بنت عمي، كىي عمية، كأميما أـ كلد، ككمثـ بنت عمي

. ؛ الببلذرم، ُُِ/ٓكالقاسـ، كأـ الحسف، كىي حسنة، كأـ الحسيف، كفاطمة ألميات أكالد. ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، 
 . ُْٔ/ّجمؿ مف أنساب األشراؼ، 

لسبلفة كىي قضاعية، ينظر: سبط ابف جعفر ىك: جعفر بف الحسيف السبط بف عمي بف أبي طالب، ال عقب لو، كأمو ا ((ٔ
 .ِْٗالجكزم، تذكرة خكاص األمة، ص
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المدفكنة بالمىٌراغىة، (ُ)كسكينة ،كفاطمة
عميِّا ، كزاد أفَّ (ّ)ذكره المناكم كالشعراني .بقرب نفيسة (ِ)

  .األصغر ىك زيف العابديف
: كاف لمحسيف مف األكالد الذككر ستة، كمف األناث ثبلث. فأما (ْ)كقاؿ الشيخ كماؿ الديف بف طمحة

، (ٕ)كعبد ا ،(ٔ)، كىك زيف العابديف، كعمٌي األصغر، كمحمد(ٓ)الذككر: فعمٌي األكبر، كعمٌي األكسط
 كجعفر.، (ٕ)ا
فأمَّا عمٌي األكبر؛ فإنَّو قاتؿ بيف يدٌم أبيو حتى قتؿ، كأمَّا عمٌي األصغر؛ فجاءه سيـ كىك            

ا إلى مكٌ  ا بكرببلء، كرجع مريضن   ة، كأمَّا عبد ا؛طفؿ فقتمو بكرببلء، كأمَّا عمٌي األكسط؛ فكاف مريضن
ا، كجعفر؛ مات في حياة   .(َُ)، كسكينة(ٗ)، كفاطمة(ٖ)أبيو، كأمَّا البنات: فزينبفقتؿ مع أبيو شييدنا أيضن

ا كا أعمـ .. ػأى .(َُ)كسكينة  كىكذا ذكره غيره أيضن
 

                                                           
 /ب(، عبارة "قؼ عمى مشيد السيدة سكينة بنت اإلماـ الحسيف" .ُْفي األصؿ: كتب عؿ اليامش األيسر مف الصفحة ) ((ُ
سكر كزراعات كبساتيف.  المرَّاغة ىي:  مكقع مف أرض مصر، كىي بمد صغير غربي النيؿ يسمى المراغة، بو نخؿ كقصب ((ِ

 .ُِٓ/ُينظر: الشريؼ اإلدريسي، نزىة المشتاؽ في إختراؽ اآلفاؽ، 
 .ّْ/ُينظر: الشعراني، الطبقات الكبرل،  ((ّ
كماؿ الديف ىك: العبلمة األكحد، أبك سالـ محمد بف طمحة القرشي، الشافعي، كلد: سنة اثنتيف كثمانيف كخمس مائة، تكفي  ((ْ

 .ِّٗ/ِّبحمب، في رجب، سنة اثنتيف كخمسيف كست مائة. ينظر: سير أعبلـ النببلء، ج
عميو السبلـ، ىك عمٌي األصغر ، كأمو مف بنات عمي األكسط، كىك: الذم أعقب، كأمو أـ كلد تسمى سبلفة، كالمشيكر أنو  ((ٓ

، كعمي األصغر استشيد رضيعا في كقعة كرببلء. ينظر: الببلذرم، جمؿ مف أنساب األشراؼ، «شير بانكية»كسرل تسمى 
 .ُْٔ/ّج
ف مكسى كقع ذكره في ترجمة أحمد بف عمي الترمذم السيد الشريؼ العفيؼ أحمد بف عمي بف الحسيف بف محمد بف الحسف ب ((ٔ

كاف مف السادة. ينظر: عبد الحٌي الطالبي، نزىة  -عمى جده كعميو السبلـ -بف عمي بف الحسيف بف محمد بف الحسيف السبط
 . ٖٓ/ُالخكاطر كبيجة المسامع كالنكاظر، 

ير رجب عاـ بف عمي بف أبي طالب، المعركؼ بعبد ا الرضيع أك عمي األصغر، كلد في ش عبد ا ىك: بف الحسيف السبط ((ٕ
خكانو َٔ حكالي ستة أشير يـك كرببلء بسيـ مف حرممة بف كاىؿ األسدم  عاشكراء، كعمره  في لميجرة، كاستشيد مع كالده كا 

 .ُْٓ. ينظر: محمد أبك العرب، المحف، صكرببلء كدفف عمى صدر كالده في السنة ك الشيعة ركايات الككفي حسب
زينب ىي: بنت الحسيف السبط بف اإلماـ عمي بف أبي طالب بف عبد المطمب بف ىاشـ، قدمت دمشؽ مع عماؿ أبييا بعد  ((ٖ

 .ُٖٔ/ٗٔابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ، قتمو.  ينظر: 
فاطمة ىي: بنت الحسيف السبط بف عمي بف أبي طالب رضي ا عنيـ، أميا أـ إسحاؽ بنت طمحة بف عبيد ا، تزكجيا  ((ٗ

الحسف المثنى بف الحسف بف عمي بف أبي طالب، فكلدت لو عبد ا، ثـ مات عنيا، فتزكجيا عبد ا بف عمرك بف عثماف بف 
 .ّْٕ/ّ. ؛ ينظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ُِٖ/ٕخ الممكؾ كاألمـ، عفاف. ينظر: ابف الجكزم، المنتظـ في تاري

سكينة ىي: بنت الحسيف السبط، بف عمي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ، كاسميا: آمنة، كقيؿ: أميمة. كسكينة لقب عرفت  ((َُ
 .ُٕٓ/ٕظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ، بو، كأميا الرباب بنت امرئ القيس بف عدم بف أكس الكمبي. ينظر: ابف الجكزم، المنت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
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 تتمة: 

، ككاف كثيرنا ما (ِ)ىشاـ بف عبد الممؾ بف الحسيف كما كقع لجده، قىتىمىوبف عمٌي  (ُ)كقع لزيد           
اه في اليكاء، ففعؿ ذلؾ، فممَّا قتمو حرقو كذرٌ ، فكره منو كيضيّْؽ عميو عمٌي كفؽ الحؽٌ  ،كينياه ،ما يعظو
 كذلؾ، كقتؿ زكجتو جزاءن كفاقا.  (ّ)بو السَّفاح

  فقاؿ لو: سمعت أفَّ عمينا قسَّـ ،(ْ)حكى أفَّ زيد بف مكسى الكاظـ كاف جالسنا مع المأمكفيي            
كذكر لو حديثنا بسنده، كمعناه؛ يقكؿ يكـ القيامة لمجنة: ىذا لي كىذا  ،، فقاؿ لو: نعـ(ٓ)الجنة كالنار"

فظفر بو  ،كقع ، كبيف المأمكف ما(ٕ)بف مكسى الكاظـ (ٔ)لؾ، كلمنار كذلؾ. "كقد كقع بيف عميّْ الرضا
نحف بيت النبكَّة ال يميؽ بنا ذلؾ، كصار  :فأرسؿ إلى أخيو زيد، فكتب لو ،كأراد البطش بو ،الرضا

 كا أعمـ. .(ٖ)"يعظو إلى أف أطمقو

                                                           
ًلد بالمدينة عاـ  ((ُ زيد بف عمى بف الحسيف ىك: أبك الحسف زيد بف عمٌي، زيف العابديف بف الحسيف بف عمى بف أبى طالب، كي
( ْْـ(، كلو مف العمر )َْٕىػ =ُِِـ(، كخرج زيد عمى ىشاـ بف عبد الممؾ، كاستشيد زيد فى المعركة عاـ )ٖٗٔىػ = ٕٗ)
 .ّٖ-ّٓ/ِنة. ينظر: صبلح الديف، فكات الكفيات، س
ىشاـ ىك: ىشاـ بف عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية، األمكم الدمشقي، أمير المؤمنيف، كأمو أـ ىشاـ  ((ِ

شريف كمائة، كىك بنت ىشاـ بف إسماعيؿ المخزكمي، ككانت كفاة بالرصافة يـك األربعاء لست بقيف مف ربيع اآلخر سنة خمس كع
 .ّٖٔ/ٗابف بضع كخمسيف سنة، كقيؿ إٌنو جاكز الستيف. ينظر، ابف كثير، البداية كالنياية، 

السفاح ىك: عبد ا، ابف محمد بف عمي السٌجاد ابف عبد ا الحبر بف العباس بف عبد المطمب أمير المؤمنيف، كأمو ريطة،  ((ّ
ف مكلد السفاح بالحميمة مف أرض الشراة مف البمقاء باألردف، تكفي بالجدرم باألنبار سنة كيقاؿ رايطة، بنت عبيد ا الحارثي، كا

 .ّٔ/َُست كثبلثيف كمائة، ككاف عمره إحدل كثبلثيف سنة. ينظر: ابف كثير، البداية كالنياية، 
كٌناه بيا أبكه، فمما كليَّ الخبلفة بعد أمير المؤمنيف المأمكف ىك: أبك العباس، عبد ا بف ىاركف الرشيد، كأبك العباس كنيتو  ((ْ

ق كمات سنة َُٕ، كلد سنة «مراجؿ»ق( تكٌنى بأبي جعفر، كأمو أـ كلد كانت طٌباخة كاسميا  َِِ - ُُِمكت أبيو عاـ )
 .  ٔٗ. ؛ ابف العمراني، اإلنباء في تاريخ الخمفاء، صِِٖ/ّّىػ. ينظر: ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ، ُِٖ

 .َِّ/ُك يعمى، طبقات الحنابمة، ينظر: أب ((ٓ
عمي الرضا ىك: اإلماـ أبك الحسف عمٌي بف مكسى الكاظـ بف جعفر الصادؽ بف محمد الباقر بف عمي زيف العابديف بف  ((ٔ

الحسيف السبط ، مات سنة ثبلث كمائتيف ىجرم، عف خمسيف سنة بطكس، مف سـ سقاه إياه المأمكف، كمشيده مقصكد بالزيارة، 
 .ُُْ-ُّٖ/ُْ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، . ْٔٓ/ٖرحمو ا. ينظر: ابف حباف، الثقات، 

ىػ( ىك: أبك الحسف مكسى الكاظـ بف جعفر الصادؽ بف محمد الباقر بف عمي زيف العابديف ابف  ُّٖ - ُِٖمكسى الكاظـ ) ((ٕ
 .َّٖ/ٓابف الحسيف بف عمي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ. ينظر: ابف خمكاف، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، 

ت الركاية بمفظ مغاير، كأظف أف ركاية األجيكرم في المخطكط أصكب، كذلؾ لما ترتب عميو فعؿ المأمكف مف دسّْ السْـّ كجد ((ٖ
لمرضا. كالركاية الثانية ىي"ذكر أف زيد بف مكسى الكاظـ خرج عمى المأمكف، فظفر بو فبعث بو ألخيو عمى الرضى، فكبخو 

ؿ ا إذا سفكت الدماء، كأخفت السبؿ، كأخذت الماؿ مف غير حمو؟! غرؾ أنو قاؿ: الرضى كقاؿ لو: يا زيد، ما أنت قائؿ لرسك 
)إف فاطمة أحصنت فرجيا فحرميا ا كذريتيا عمى النار(" ؟!. ينظر: زيف الديف المناكم، اتحاؼ السائؿ بما لفاطمة مف المناقب 

 .َٔكالفضائؿ، ص
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ا كجيو، شقيقة الحسيف،  فيي بنت اإلماـ عمٌي بف أبي طالب، كرَّـ ،(ُ)كأمَّا السيدة زينب           
 ب بمقب أبيو جعفر الطٌيار، ذم الجناحيف، ابف أبي طالب. مقٌ ، تي (ِ)يا عبد ا الجكادبف عمّْ ازكجة 
كأنشدت  ،: لمَّا قتؿ أخكىا الحسيف، أخرجت رأسيا مف الخباء(ّ)ذكر ابف األنبارم، رحمو ا          

   (ْ) تيا:كأنشدت رافعة صك 
 ] البحر البسيط [                                                         

 تقػػػكلػػػكف إف قػػػاؿ الػنػبػػػػٌي لػكػػػػػػـ          مػػػاذا فػعػػػػػمػػتػػػػـ كأنػتػػػػػـ آخػػػػػػر األمػـمػاذا 
 بػعػػػػػػتػرتػػػي كبػأىػػمػػػػػي بعػػػػػد فػػرقػتػػكػػػػػػػـ          منيـ أيسارل كمنيػـ خًضبػكا بدمي

 أف تخمفكني بسكءو في ذكم رحمي         ػي إٍذ نصحت لكـ ذا جزائػاف ىػكا ػػم
 / أ (ُٓ) ؽ : أخبرني سيدم عمٌي الخٌكاص أفَّ السيدة زينب المدفكنة بقناطر(ٓ)قاؿ الشعراني

كيمشي حافينا  ،، ككاف يخمع نعمو في عتبة الدرب(ٕ)بنة اإلماـ عمٌي في ىذا المكاف ببل شؾا ؛(ٔ)السباع
  ػحافينا حتى يجاكز مسجدىا، كيقؼ تجاه كجييا، كيتكسؿ في أفَّ ا تعالى يغفر لو. أى

لىدىٍت لعبد ا بف جعفر: عميِّا(ٖ)قاؿ السيكطي في "رسالتو الزينبية"           : إفَّ زينب المذككرة كى
(ٗ)  

 

                                                           
ـ ا كجيو، شقيقة السبطيف الحسف كالحسيف، شيدت مع ق( ىي: زينب بنت االماـ عمي ب ِٔالسيدة زينب ) ((ُ ف أبي طالب كرَّ

 .ٔٔ/ّاخييا كرببلء، كتزكجيا ابف عميا عبد ا بف جعفر بف أبي طالب كماتت عنده، كأعقبت لو. ينظر: الزركمي، األعبلـ، 
 نب" . /ب(، عبارة "قؼ عمى مشيد السيدة زيُْ*في األصؿ كتب عمى اليامش األيسر مف الصفحة )

عبد ا ىك: بف جعفر بف أبي طالب ابف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ كيكنى أبا جعفر، كأمو أسماء بنت عميس بف  ((ِ
معد بف تيـ، ًكًلد بأرض الحبشة، تزكج ابنة عمو السيدة زينب بنت اإلماـ عمي بف أبي طالب، ككلد لو منيا: عمٌي، كعكننا األكبر، 

، تكفي بالمدينة سنة ثمانيف عاـ الجحاؼ، كقاؿ المدائني: سنة أربع كثمانيف. ينظر: ابف سعد، الطبقات كعباسنا، كمحمد، كأ ـٌ كمثـك
 .َُٓٔ/ّ. ؛ ابك نعيـ األصبياني، معرفة الصحابة، ٓ/ِمتمـ الصحابة،  -الكبرل

 .ٕٔ/ّينظر: الزركمي، األعبلـ،  ((ّ
 .ِِِ/ُينظر: يحيى الجرجاني، ترتيب األمالي الخميسية لمشجرم،  ((ْ
 .ِّّ/ُ. ؛ زينب العاممي، الدر المنثكر في طبقات ربات الخدكر، ْٕٕينظر: الشعراني، لطائؼ المنف كاألخبلؽ، ص ((ٓ
قناطر السباع ىي:  التي انشأىا الممؾ الظاىر ركف الديف بيبرس في منطقة مرتفعة، كنصب عمييا سباعنا مف الحجارة، كلذلؾ  ((ٔ

 .َِٔ/ّسميت قناطر السباع. ينظر: المقريزم، المكاعظ كاإلعتبار، 
 . ِّّ/ُينظر: زينب العاممي، الدر المنثكر،  ((ٕ
 .ّٖ/ِلرسالة الزرنبية في السبللة الزينبية، ا -ينظر: السيكطي، الحاكم لمفتاكم ((ٖ
عمي ىك: بف عبد ا بف جعفر بف أبي طالب بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ، كقد أعقب، كيكنى أبك الحسف ، كأمو  ((ٗ

 . ُْ/ّْزينب بنت اإلماـ عمٌي بف أبي طالب. ينظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، 
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ُـّ كمثكـ(ِ)كعباسنا، كمحمدنا ،(ُ)كعكننا األكبر كنتكمـ عنيـ مف ، كذريتيا إلى اآلف مكجكدكف بكثرة، (ّ)، كأ
 : (ْ)مف عشرة كجكه

، صمَّى ا : أنَّ أحػػػدىػػػػا ىـ المؤمنكف مف  آلوً  ألفَّ  :عميو كسمَّـ، كأىؿ بيتو باإلجماعيـ مف آؿ النبيّْ
 كالمطَّمب عند الشافعٌي. ،بني ىاشـ
في ذريتو كأكالده، حتى  ألف أكالد بنات اإلنساف معدكدكف ؛كأكالده باإلجماع ،أنَّيـ مف ذريتو الػثػانػػػػي:
 ألكالد فبلف، دخؿ فيو أكالد بناتو. لك أكصى 
، عميو السبلـ، ميو السبلـ، ألحسف كالحسيف في االال يشارككف أكالده، ع الػثػالػػػػث: نَّما خصَّ نتساب، كا 

 يف لـ يعقبف. أكالد فاطمة دكف غيرىا مف بناتو ألنَّ 
 سـ األشراؼ عمى االصطبلح القديـ. امىؽ عمييـ : أنَّو ييطٍ الػػػػػرابػػػع
دقة.الخامس  : تحـر عمييـ الصَّ
 يستحقكف سيـ ذكم القربى.  السادس:
ٍمسأنَّيـ يستحقٌ  السػابػػػع:  ألنيا ليست خاصة بأكالد الحسيف.  :كف مف بركة الخي
كالجكاب أفَّ ىذه العبلمة ليس ليا أصؿ في الشرع كال في  .ىؿ يمبسكف العمامة الخضراء؟ الػثػامػػػف:

نَّما حدثت سنة ثبلث كسبعيف كسبعمائة بأمر الممؾ األشرؼ  السنة، كال كانت في الزمف القديـ، كا 
ندلسي مف ذلؾ قكؿ جابر بف عبد ا األ كقاؿ في ذلؾ جماعة مف الشعراء، .(ٓ)شعباف بف حسيف

 (ٔ) :مشيكر باألعمى كالبصيراألعمى، صاحب شرح األلفية، ال

                                                           
الجكاد بف جعفر بف أبي طالب، كأمو ىي جمانة بنت المسيب بف نجبة بف فزارة، قتؿ بكرببلء،  عكف األكبر ىك: بف عبد ا ((ُ

كالطمب بدـ الحسيف، فقتؿ بعيف  -لعنو ا -قتمو عبد ا بف قطنة التيياني، كالمسٌيب أحد الذيف دعكا إلى الخركج عمى ابف زياد
 . ُِِ، ٓٗ/ ُ، الكردة. ينظر: ابك الفرج األصبياني، مقاتؿ الطالبييف

محمد ىك: بف عبد ا بف جعفر بف أبي طالب، كأمو الخكصا بنت حفصة بف ثقيؼ، قتمو عامر بف نيشؿ التميمي. ينظر:  ((ِ
 .ٔٗ-ٓٗ/ُ. ؛ ابك الفرج األصبياني، مقاتؿ الطالبييف، ََِ/ّالببلذرم، جمؿ مف أنساب األشراؼ، 

أـ كمثـك ىي: بنت عبد ا الجكاد بف جعفر بف أبي طالب، كأميا زينب بًنت عمي بف أبي طالب،  تزكجت )القاسـ( بف محمد  ((ّ
بف جعفر. ثـ )الحجاج( بف يكسؼ الثقفي، فمـ يدخؿ بيا،  ثـ )عمي( بف عبد ا بف العباس بف عبد المطمب. ينظر: محمد 

 .َُْجميرة انساب العرب، ص. ؛ القرطبي، ّْٗالبغدادم، المحبر، ص
 .ُْ-ّٖ/ ِالعجاجة الزرنبية في السبللة الزينبية،  -ينظر: السيكطي، الحاكم لمفتاكم ((ْ
الممؾ األشرؼ شعباف بف حسيف ىك: أبك المفاخر زيف الديف شعباف ابف الممؾ األمجد حسيف ابف السمطاف الممؾ الناصر  ((ٓ

كلد األشرؼ في سنة أربع كخمسيف كسبعمائة بقمعة الجبؿ، كقتؿ فى سنة ثماف  محمد ابف السمطاف الممؾ المنصكر قبلككف،
 .ٖ/ُّ، ِْ/ُُكسبعيف كسبعمائة. ينظر: ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، 

 .ٕٓ/ُُينظر: يكسؼ ابك المحاسف، النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة،  ((ٔ
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 ]البحر الكامؿ[                                                                            
 ػػػيػػرً ػشٍ ػف لػػـ يي ػٍ مى  شػػأفي  إفَّ العػػػػبلمػػػػػػػةى          جعػػمػػػػػػكا ألبػنػػػاء الػرسكؿ عػػبلمػػػػػػػػةن 

 كسػػػػػيػـ كجػػكىػػػػػيـ         ييغني الشريؼ عف الطراز األخضرنػػػكر الػنػبػكة فػي 
كاف مف ذرية الحسيف أـ ال، كما يؤمر العاًلـ أكغاية القكؿ: إنَّو ال بأس بيا لكؿ شريؼ، سكاء 

 بالتمييز.
كالجكاب أنَّو إٍف كجد في  .لكصية عمى األشراؼ كالكقؼ عمييـ؟ىؿ يدخمكف في ا التاسع كالعاشر: 

الٌ   .كالعمدة في ذلؾ العرؼ . فبلكبلـ المكصي كالكاقؼ نصّّ يقتضي دخكليـ أك خركجيـ أيتيًبع كا 
 . (ُ)كعرؼ مصر مف عيد الخمفاء الفاطمييف إلى اآلف؛ أفَّ الشَّريؼ لقب لكؿ حسنٌي كحسينٌي خاصة

يا ماتت قبؿ بنت اإلماـ عمٌي، كرَّـ ا كجيو، فقد تقدـ أنٌ  (ِ)/ ب ( كأٌما السيدة رقية ُٓ) ؽ       
مسجد شجرة  تجاه ،(ّ)عمى يميف الطالب لمسيدة نفيسة، يا بعد السيدة سكينة بشيءو يسيرالبمكغ، كمحمٌ 

 . (ْ)الدر
، بنة اإلماـ اأفَّ السيدة رقية  :: أخبرني سيّْدم عمي الخىكاص(ٓ)قاؿ الشعراني في مننو           عميّْ

 كمعيا جماعة مف أىؿ البيت اه.  ،كرَّـ ا كجيو، في المشيد القريب مف دار الخميفة
 : (ٕ): ففي طبقات الشعراني الكبرل(ٔ)بنة الحسيفاكأمَّا السيدة سكينة           
 

                                                           
 .ُْ|ِالعجاجة الزرنبية في السبللة الزينبية،  -ينظر: السيكطي، الحاكم لمفتاكم ((ُ
ـ ا كجيو، في المشيد القريب مف جامع دار الخميفة أمير المؤمنيف كمعيا  ((ِ رقية ىي: بنت اإلماـ عمٌي بف أبي طالب كرَّ

 .ّٓ/ِجماعة مف أىؿ البيت ىناؾ. ينظر،الشعراني، لطائؼ المنف، 
 /ب(، عبارة: "قؼ عمى مشيد السيدة رقية". ُٓألصؿ: كتب في اليامش األيسر مف الصفحة )* في ا

السيدة نفيسة ىي: ابنة الحسف األنكر، ابف زيد األبمج، ابف الحسف السبط، ابف اإلماـ عمى بف أبى طالب ابف عبد المطمب،  ((ّ
عركؼ بالمنصكر با، تزكجت ابف عميا إسحاؽ المؤتمف بف مف اليجرة النبكية فى خبلفة أبى جعفر، الم ُْٓكلدت السيدة سنة 

، كتزكجت بعده الحسف بف زيد  جعفر الصادؽ بف محمد الباقر كذلؾ فى سنة إحدل كستيف كمائة كرزقت منو القاسـ كأـ كمثـك
المنثكر في طبقات . ؛ زينب العاممي، الدر ُُٔ-ُٗٓ/ُفمدت لو نفيس. ينظر: مكفؽ الديف، مرشد الزكار إلى قبكر األبرار، 

 .ُِٓربات الخدكر، ص
شجرة الدر ىي: بنت عبد ا، جارية السمطاف الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب كزكجتو كأـ كلده خميؿ؛ ككانت حظية عنده إلى  ((ْ

كستمائة.  الغاية، كآؿ أمرىا إلى أف قتمت كألقيت تحت قمعة مصر مسمكبة، كلـ يدر قاتميا، ثـ دفنت بتربتيا سنة خمس كخمسيف
 .ِٓٓينظر: زينب العاممي، الدر المنثكر في طبقات ربات الخدكر، ص

 .ْٕٕينظر: الشعراني، لطائؼ المنف كاألخبلؽ، ص ((ٓ
 .َِْينظر: زينب العاممي، الدر المنثكر في طبقات ربات الخدكر، ص ((ٔ
 .ّْ/ُينظر: الشعراني، الطبقات الكبرل،  ((ٕ
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  .بقرب السيدة نفيسة (ُ)أنَّيا مدفكنة بالقرافة
ككذا في سيرة  .بقرب السيدة نفيسة (ّ)مدفكنة بالمراغة: أنَّيا (ِ)ككذا في طبقات المناكم          

بنة اا دخمت السيدة نفيسة مصر، كانت فيف، قاؿ الشعراني: لمَّ الشاميّْ كالحمبيّْ كما نقمو بعض المصنٌ 
عمّْيا السيدة سكينة، المدفكنة قريبنا مف دار الخبلفة، مقيمة بمصر قبميا، كليا الشيرة العظيمة، فخمعت 

  (ْ) كاختفت، رضي ا عنيا. ،كالنذكر عميياالشيرة 
: أفَّ الحسف بف الحسف بف عمٌي، (ٓ)كفي الفصكؿ الميمة في فضائؿ األئمة البف الصباغ          

اىما، فقاؿ الحسيف: قد خطب مف عمّْو الحسيف إحدل بنتيو؛ فاطمة أك سكينة، كقاؿ: إختر لي إحد
 بنتي فاطمة، فيي أكثرىما شبينا بأيمي فاطمة بنت رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ. ااخترت لؾ 

بف زيد بف الحسف بف عمٌي بف أبي طالب؛ كلدت بمكَّة  (ٕ)بنت حسف (ٔ)كأمَّا السيدة نفيسة          
ؿ، ككانت ذات سنة خمس كأربعيف كمائة، كنشأت بالمدينة في العبادة كالزىد؛ تصكـ النَّيار كتقكـ المي

 جماؿ، ككانت تتصدؽ كثيرنا.
  فكلمَّا جاء اإلماـ الشافعٌي إلى مصر، صارت تحسف إليو، ككانت تصمّْي خمفو في رمضا          
 

                                                           
القرافة ىي: مدفف مشيكر في الببلد المصرية يسكنو الناس كيعمركنو، فيو مشاىد لؤلنبياء عمييـ السبلـ كأىؿ البيت كالصحابة  ((ُ

كالتابعيف كالعمماء كالزٌىاد كاألكلياء، كالقرافة عمى نحك ميميف مف القاىرة، كفكؽ القرافة مف شرقييا جبؿ المقطـ كأنَّو حائط مف 
القرافة بمصر اسـ لمكضعيف، القرافة الكبيرة حيث الجامع الذم يقاؿ لو جامع األكلياء، كالقرافة الصغيرة كبيا قبر كرائيا، كاعمـ أف 

. ؛ أبك عبد ا الحميىرم، الركض ُّّ-َّّ/ْاإلماـ الشافعٌي. ينظر: أحمد المقريزم، المكاعظ كاإلعتبار بذكر الخطط كاآلثار، 
 . ٖٔمحمد كبريت، رحمة الشتاء كالصيؼ، ص . ؛َْٔالمعطار في خبر األقطار، ص

 .َُٓ/ُينظر: المناكم، الطبقات الكبرل،  ((ِ
المراغة ىي: منطقة نحك السبع سقايات كما يقابؿ ذلؾ مف بٌر الخميج الغربٌي كاف غامرا بالماء، ككاف في المكضع الذم تجاه  ((ّ

د السيدة نفيسة. ينظر: أحمد المقريزم، المكاعظ كاإلعتبار بذكر مشيد زيف العابديف، كخط المراغة مجاكر لباب القرافة إلى مشي
 .ّٓٓ. ؛ أبك عبد ا الحميىرم، الركض المعطار في خبر األقطار، صِّٕ/ّ، ُُٕ/ِالخطط كاآلثار، 

 تيف.  خبر قدـك السيدة نفيسة إلى مصر، حيث كانت تقيـ ابنة عمّْيا السيدة سكينة، كرره مؤلؼ المخطكط فذكر الخبر مر  ((ْ
 .َٕٓ/ِينظر: ابف الصباغ، الفصكؿ الميمة في معرفة االئمة،  ((ٓ
 .َٖٖ-َٖٔ. ؛ زينب العاممي، الدر المنثكر في طبقات ربات الخدكر، صِّٕينظر: المناكم، الطبقات الكبرل، ص ((ٔ

 عمييا"./ب(، عبارة: "السيدة نفيسة رضكاف ا ُٓ* في األصؿ: كتب في اليامش األيسر مف الصفحة )
حسف األنكر ىك: ابف زيد األبمج ابف الحسف السبط : كاف إمامنا عادالن مف كبار األشراؼ معدكدا مف طبقة التابعيف، كليَّ  ((ٕ

المدينة مف قبؿ المنصكر، ككاف يسمى بسخٌي األسخياء، قدـ مصر مع ابنتو السيدة نفيسة كبقي بيا إلى أف رحمت نفيسة إلى 
 .ُّالمدينة. ينظر: شمس الديف ابف الزيات، الككاكب السيارة في ترتيب الزيارة، ص جكار ربيا ثـ عاد إلى
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َـّ قدمت مصر كبيا (ِ)بف جعفر الصادؽ (ُ)ؽ المؤمفكتزكجت إسح ُـّ كمثكـ، ث ، فكلدت منو: القاسـ، كأ
مىعىتيا ليا كاختفت، كماتت بمصر سنة ثماف كمائتيف بنت عمّْيا السيدة سكينة، كليا شيرة  ،عظيمة، فخى

فقالت: كاعجباه لي، منذ ثبلثيف سنة أسأؿ ا أٍف ألقاه صائمة، أأفطر  ،كىي صائمة، فألزمكىا الفطر
ـً ًعٍندى ﴿سكرة األنعاـ، فممَّا كصمت إلى قكلو تعالى: اآلف! ىذا ال يككف، كقرأت  ـٍ دىاري السَّالى ـٍ لىيي بًِّي رى
ـٍ ًبمىا كىانيكا يىٍعمىميكفى  ًليُّيي   (ْ)ماتت. (ّ)﴾كىىيكى كى

المعركؼ أخت الحسيف، كنيعىقّْب بأف  (ٓ)/ أ ( في منف الشعراني: أفَّ سكينة ُٔ) ؽ كالذم           
أكالد عمٌي الذككر كاإلناث سبعة كعشريف، كلـ  (ٔ)دَّ في الفصكؿ الميمةكقد عى  .أفَّ سكينة بنتو ال أختو

 يذكر فييـ سكينة، كقاؿ األكثركف: إفَّ سكينة بنت الحسيف تكفيت بالمدينة.
سميا أميمة، كقيؿ: أمينة، كقيؿ: آمنة، قدمت دمشؽ اعبارة النككم: سكينة بنت الحسيف ك           

كالصحيح أنَّيا بالمدينة أه.  .كأفَّ قبرىا بيا : عادت إلى دمشؽمع أىميا ثَـّ خرجت إلى المدينة، كيقاؿ
 قمت الذم تكاتر سمفنا كخمفنا، أفَّ سكينة التي بمصر؛ بنت الحسيف ببل شؾ، فتأمؿ. 

ة، تت تنزؿ فيو كتصمّْي، كقرأت فيو سكنرجع إلى نفيسة؛ كأنيا قد حفرت قبرىا بيدىا، كصار           
مف القرل كالبمداف، كأكقدكا الشمكع تمؾ الميمة، كسيًمع البكاء مف ، فممَّا ماتت اجتمع الناس (ٕ)ؼ ختمةآلا

، كدي  مف كؿٌ  ًميَّ عمييا بمشيدو حافؿو فنت بذلؾ المحؿ دار بمصر، كسيًمع األسؼ كالحزف عمييا، كصي

                                                           
إسحاؽ ىك: بف جعفر الصادؽ، يمقب بالمؤتمف كيكنى أبا محمد كىك شقيؽ اإلماـ مكسى الكاظـ. تزكج السيدة نفيسة بنت  ((ُ

بنائو: محمد كالحسف كالحسيف. ينظر: محمد الحسف األنكر، كأنجبت لو القاسـ كأـ كمثـك كلـ يعقبا،  كأعقب إسحاؽ مف أ
 .ْ-ّ. ؛ محمد عبد الخالؽ سعد، الجكاىر النفيسة في مناقب السيدة نفيسة، صّٕٓالمنصكرفكرم، رحمة لمعالميف، ص

اإلماـ جعفر الصادؽ ىك: بف محمد بف عمٌي بف الحسيف السبط، رضي ا عنيـ: اسمو جعفر كيمقب بالصادؽ كيكنى أبا عبد  ((ِ
. كالدتو أـ فركة بنت القاسـ الفقيو حفيد أبي بكر الصديؽ رضي ا عنو. ينظر: جماؿ الديف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الؤلمـ ا

 .ّٕٓ. ؛ محمد المنصكرفكرم، رحمة لمعالميف، صَُُ/ٖكالممكؾ، 
 .ُِٕ/ٔاألنعاـ،  ((ّ
 .ّّينظر: شمس الديف ابف الزيات، الككاكب السيارة في ترتيب الزيارة، ص ((ْ
السيدة سكينة رضي ا عنيا ىي: بنت الحسيف، مدفكنة في الزاكية التي عند الدرب قريبنا مف دار الخميفة عند الحماصيف.  ((ٓ

 .  ْٕٕينظر: الشعراني، لطائؼ المنف كاألخبلؽ، ص
: أكالد اإلماـ عمٌي بف أبي طالب سبعة كعشركف كلدنا ما بيف ذكر كأنثى، كقد عدَّىـ ذىكىرى ابف الصباغ في ا ((ٔ لفصكؿ الميمة أفَّ

باإلسـ كاحدنا تمك اآلخر، كلـ يذكر سكينة مف بينيـ. بينما ذكر أبك محمد الدينكرم في كتابو المعارؼ، ذكر أنيا بنت اإلماـ عمي:  
 .                        ْٕٔ-ُْٔ/ِلصباغ، الفصكؿ الميمة في معرفة االئمة، . ؛ ابف أَِينظر: الدينكرم، المعارؼ، ص

: السيدة نفيسة قرأت مائة كتسعيف ختمة، بينما أكرد المناكم في طبقاتو أنَّيا قرأت في قبرىا ستة  ((ٕ المثبت عند ابف الزيات أفَّ
 .ّّابف الزيات، الككاكب السيارة في ترتيب الزيارة، ص. ؛ شمس الديف ِْٕآالؼ ختمة. ينظر:  المناكم، الطبقات الكبرل، ص
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كليا كرامات منيا: "أفَّ النيؿ تكقؼ عف أكراده الكفا، فأتكىا فأعطتيـ  .اشتيرت بيذا الذم حفرتو، لكنَّيا
 .(ُ)طرحكه فيو، فأكفى مف ساعتو"اكقالت:  ،ياًقناع
معركؼ، فخاطبيا بعضيـ بيذا القبر اآلف،  كقبرىا األكؿ: بدرب السباع بالمراغة، محؿٌ           

 أفَّ حكـ الحاؿ في البرزخ حكـ تيار جار.  ،ـكبعضيـ باألكؿ كما تقدٌ 
ٍمتي أنا ليا مرة           فكقىٍفتي عمى باب مشيدىا األكؿ أدبا، كدخؿ أصحابي  ،قاؿ الشعراني: كقد دخى

، جاءتني كعمى رأسيا مئزر صكؼ أبيض، كقالت لي: أنا نفيسة، فإذا جئت  إلى قبرىا، فمىمَّا ًنٍمتي
 (ِ)كأنا أدخؿ إلى زيارتيا، كأجمس تجاه كجييا ،فقد أذنت لؾ، فًمف ذلؾ اليكـ ،فادخؿ إلى قبرم ،لمزيارة
تىيا جكىرة خرجت ليمة، ذات مطرو كثير، لتأًتيىيا بماء الكضكء             كًمٍف كراماتيا: أفَّ أىمى

 (ّ) فخاضت بالمطر، كلـ يىٍبتىؿَّ قدميا.

، كترككىا اا قدمت مصر، نزلت ببيت ييكدم لو أنيا لمَّ  :كمنيا                بنة مقعدة، فذىبكا إلى الحمَّاـً
كضكئيا، كجعمتو عمى مكاف كجعيا، فقامت تمشي كأنَّما نشطت مف عقاؿ، عندىا، فأخذت مف فضؿ 

 .(ْ)فممَّا شاىدكا ىذه الكرامة أسممكا كميـ"
، صمَّى ا أنَّ  :(ٓ)كقاؿ الشعراني: رأيت في كبلـ الشيخ أبي المكاىب الشاذلي           و رأل النبيَّ

كلك بدرىـ، يقضي ا  ،حاجة، فأىنذر لنفيسة الطاىرةعميو كسمَّـ، فقاؿ: يا محمَّد، إذا كاف لؾ إلى ا 
  حاجتؾ.

ًتيا جكىرة: ىؿ رأيت مف سيدتؾ كرامة؟ قالت:  :/ ب ( ُٔكقاؿ األكزاعي، ) ؽ            قمت ألىمى
ذا بتنيف قد جاءني، ككاف معي ماؤىا، فصار ذلؾ التنيف ييمىرّْغي خدَّيو   كنت في يكـ شديد الفيض، كا 

 
 
 

                                                           
 .ِّينظر: شمس الديف ابف الزيات، الككاكب السيارة في ترتيب الزيارة، ص ((ُ
 .ّٓ/ِالشعراني، لطائؼ المنف،  ((ِ
 .ِْٕينظر: المناكم، الطبقات الكبرل، ص ((ّ
 .ِّيارة، صينظر: شمس الديف ابف الزيات، الككاكب السيارة في ترتيب الز  ((ْ
أبى المكاىب الشاذلى ىك: القطب الغكث صفى الديف أبى المكاىب محمد ابف الشيخ شياب الديف أحمد ابف الشيخ شمس الديف  ((ٓ

ىػ، كقرأ العمـ بيا، ثـ تحٌكؿ إلى الديار المصرية، ككاف  َِٖالديف محمد ابف الشيخ داكد العمرل التكنسى، كلد فى تكنس فى سنة 
لقرب مف الجامع األزىر، يقع ضريحو عمى بعد أمتار مف مسجد أبي المكاىب الشاذلي المسمى باسمو، في رحمو ا، مقيما با

 .ّٖ/ِ، ِٗالقرافة الجنكبية. ينظر: الشارعي، مرشد الزكار إلى قبكر األبرار، المقدمة ص



87 
 

  (ُ) اإلبريؽ.عمى 
يف ليا، ككاف ككاف مف المحبٌ  ،الغبلـ الزائر (ِ)يفقيؿ: تجاه قبرىا قبر الشيخ شياب الدٌ           

كأراد قتمو، كجذب  ،كترؾ ذلؾ، فغضب عميو سيده ،أستاذه ممؾ األيمراء قد ككَّمو، فأصبح قاصدنا الزيارة
تى ىذا الغبلـ ألىضربنؾ بيذه الربكبية، إف عرَّضٌ زة كقالت: كع ،الحساـ ليقتمو، فأشارت إليو نفيسة

تككني؟، فقالت: نفيسة بنت الحسف األىنكر، فقاؿ: إني تائب عف معارضة  فٍ الحربة، فقاؿ ليا: مى 
  .دل عشرة سنة، كبقبره يجاب الدعاءكأعتقو، فخدميا إح ،أحباب أكليائو

تييا قريبن            . مف نساء الصحابة كثيرب كليا صحبة ،مشيكرةكلؾ إلى الباب، ا منيا، قبؿ دخكأىمى
بنت أخييا يحيى المتكج: "خدمت عمتي نفيسة  (ّ)ت ثبلثيف حجة أكثرىا ماشية. قالت زينبكحجٌ 

، كال أفطرت نيارنا، فقمت ليا: يا عمَّتاه ما ترفقيف بنفسؾ؟ قالت: يا ابنة  أربعيف سنة ما رأيتيا نامت ليبلن
 . (ْ) الفائزكف، كمجابة في الكركب"عقبة ال يقطعيا إالٌ أخي؛ كيؼ أرفؽ بنفسي كأمامي 

كىي بنت ستة أشير، فأشارت بردىا،  ،: ازدحمٍت الخيؿ عمى أيميا(ٓ)كقاؿ الٌصبلح الصفدم          
 بردىا، فردىـ ا عنيا، كأنشدت في معرضيا تقكؿ: 

 ] البحر مجزكء رمؿ [                                                             
     كدعكني كحبيبي                   رفكا عني بمىاص

 ي كنحيبيػكعزلت               وػزادني شكقي إلي                          

                                                           
عبد الرحمف األكزاعي ىك: أبك عمرك عبد الرحمف بف عمرك بف يحمد األكزاعى مف كبار تابعى التابعيف. كلقب باألكزاعى  ((ُ

ـ( بقرية بعمبؾ فى لبناف كربتو أمو  َٕٔىػ =  ٖٖنسبة إلى األكزاع كىى بطف مف ذل الكبلع باليمف كقيؿ بالشاـ. كلد سنة )
. َِٖ/ُـ( فى بيركت. ينظر: ابك حاتـ الرازم، الجرح كالتعديؿ،  ّٕٕىػ = ُٕٓكزاعى سنة )يتيمان، ثـ استقر بدمشؽ، كتيكفى األ

 .ِّٓ-ُّْ/ُْ؛ ابف منظكر، مختصر تاريخ دمشؽ، 
 .ِّٕ/ُالشيخ شياب الديف المجذكب ىك: الذم قبره بباب الشعرية رضي ا عنو. ينظر: الشعراني، الطبقات الكبرل،  ((ِ
المتكج بف الحسف األنكر بف زيد األبمج بف حسف البسط، خادمة السيدة نفيسة كبنت أخييا، كمشيد زينب ىي: بنت يحيى  ((ّ

 .ٕٔ/ّالسيدة زينب معركؼ بأخى نفيسة،  كمكتكب عمى حجر الرخاـ عند رأسيا تاريخ كفاتيا. ينظر: الزركمي، األعبلـ، 
 .ُِٔ/ُينظر: الشارعي، مرشد الزكار إلى قبكر األبرار،  ((ْ
ٓ ـ( ىك: خميؿ بف ايبؾ بف عبد ا الصفدم الشافعي. لو      ُِّٔىػ ْٕٔبلح الديف الصفدم المتكفى بدمشؽ سنة )ص ((

ا سنة َُِٖ"دمعة الباكي كلكعة الشاكي" فييا نظـ كنثر طبعت في القاىرة سنة  ىػ، كقد قرأ الصفدم كتاب كفيات َُِّىػ، كايضن
كرأل أف يستدرؾ ما فات ابف خمكاف مف الفترة الزمنية التي فصمت بينيما فأنشأ  -كثقة كىك أكثر التراجـ دقة-األعياف البف خمكاف 

 .ُّٗمكسكعتو النفيسة "الكافي بالكفيات". ينظر: إدكارد فانديؾ، اكتفاء القنكع بما ىك مطبكع، ص
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، رضيَّ ا عنو،  .كراسنار في مناقبيا مائة كخمسيف كقد ألؼ ابف حج           "ككاف اإلماـ الشافعيُّ
مت عميو مأمكمة في يزكرىا كيتردٌ  د إلييا، كلمَّا مات أىمىرى أمير مصر أف يمركا بو عمى بابيا، فصَّ

 . (ُ)جماعة مف النساء"
ؿ بو إلييا، كأراد زكجيا نقميا بعد مكتيا            كفي حسف المحاضرة "إنيا ىي التي أمرت أف ييٍدخى

 ، إلى المدينة كدفنيا بالبقيع، فسألو أىؿ مصر في تركيا عندىـ لمتبرؾ، كبذلكا لو ماالن كثيرنا فمـ يرضى
، صمَّى ا عميو كسمَّـ، فقاؿ لو: يا إسحاؽ؛ ال تعارض أىؿ  مصر في نفيسة، فإفَّ الرحمىة فرأل النبيَّ
ُـّ كمثكـ، كسافر إلى المدينة"  . (ِ)تنزؿ عمييـ ببركتيا، فخرج بكلدييا القاسـ كأ

؛ ففي طبقات المناكم، نقبلن عف الذىبي أنَّو كاف مف (ّ)كأمَّا السيد حسف كالد السيدة نفيسة          
المدينة خمس سنيف لممنصكر، ثـ حبسو حتى مات / أ ( كأشرافيـ، كأنَّو كًليَّ  ُٕأعياف العمكيّْيف ) ؽ 

 (ْ) المنصكر، فأخرجو الميدم كأكرمو، كلـ يزؿ معو حتى مات في طريؽ الحؽ.
: أخبرني إفَّ لو ركاية في سنف النسائي. كقاؿ الشعراني في مننو :كفي حسف المحاضرة          

أفَّ اإلماـ الحسف كالد السيدة نفيسة، في التربة المشيكرة قريبنا مف جامع القرابيف  :سيّْدم عمٌي الخٌكاص
  (ٓ) مجراة القمعة، كجامع عمرك.

عـ السيدة  ،بف أبي طالبابف زيد بف الحسف بف عمٌي ا: فيك (ٔ)كأمَّا السيد محمَّد األنكر          
السيدة  عـٌ  ،األنكر انفيسة. قاؿ الشعراني في مننو: أخبرني سيدم عمٌي الخٌكاص؛ أفَّ اإلماـ محمَّدن 

                                                           
 .ُُٓ/ُينظر: السيكطي، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة،  ((ُ
ذكر السيكطي في حسف المحاضرة: أفَّ نفيسة دخمت مصر مع زكجيا المؤتمف إسحاؽ بف جعفر الصادؽ، فأقامت بيا، ككانت  ((ِ

ٍمني كالمرضى كعمـك الناس. كلٌما كرد الشافعي مصر، كانت  عابدة زاىدة، كثيرة الخير، ككانت ذات ماؿ؛ فكانت تيحسف إلى الزَّ
رمضاف. كلٌما تكفي: أمرت بجنازتو فأيدخمت إلييا المنزؿ، فصمت عميو. ماتت في رمضاف  تحسف إليو، كربما صمَّى بيا في شير

سنة ثماف كمائتيف. ككاف عـز زكجيا عمى أف ينقميا فيدفنيا بالمدينة النبكية؛ فسألو أىؿ مصر أف يدفنيا عندىـ، فدفنت بمنزليا 
. ؛ السيكطي، حسف المحاضرة، ُّٕ/ُزكار إلى قبكر األبرار، بدرب السباع؛ محمة بيف مصر كالقاىرة. ينظر: الشارعي، مرشد ال

ُ/ُُٓ. 
 .ْٖ-ْٕ/ٕينظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ،  ((ّ

 /ب(، عبارة: "السيد حسف كالد السيدة نفيسة". ُٔ* في األصؿ: كتب في اليامش األيسر مف الصفحة ) 
 .ُّارة، صينظر: شمس الديف ابف الزيات، الككاكب السيارة في ترتيب الزي ((ْ
 .ْٕٕالشعراني، لطائؼ المنف كاألخبلؽ، ص ((ٓ
 .السيد محمد األنكر"/أ(، عبارة: "ُٕفي األصؿ: كتب في اليامش األيمف مف الصفحة ) ((ٔ
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، ممَّا يمي دار الخميفة في الزاكية التي ىناؾ (ُ)نفيسة، في المشيد القريب مف عطفة جامع إبف طكلكف
ٍؿ ليا بدرج  اىػ. كىي صفتو قديمنا.  (ِ)ييٍنزى

أخبرني سيدم عمٌي "؛ فقاؿ سيدم عبد الكىاب الشعراني في مننو: (ّ)كأمَّا السيد إبراىيـ          
، (ْ)الخكَّاص؛ أفَّ رأس السيد إبراىيـ بف اإلماـ زيد، في المسجد الخارج بناحية المطرية ممَّا يمي الخانقاه

 اىػ. (ٓ)"إلماـ مالؾ، كاختفى مف أجمو كذا كذا سنةا، كىك الذم قاتؿ معو (ْ)الخانقاه
ا، إٍف اكمف ككنو            بف اإلماـ زيد، ييعمىـ أنَّو أخك سيدم محمَّد األنكر، كعُـّ السيدة نفيسة أيضن

بف أبي طالب، أمَّا إف كاف المراد بو زيد بف عمٌي، زيف امراد بزيد زيد بف الحسف بف عمٌي كاف ال
الٌ العابديف، بف الحسيف بف عمٌي بف أبي طالب، كلع    كا أعمـ.  فبلؿ ىذا أقرب كا 

قاؿ الشريؼ بف  بف الحسيف بف عمٌي بف أبي طالب.ابف عمٌي زيف العابديف ا: فيك (ٔ)كأمَّا اإلماـ زيد
فانكشفت عكرتو، فنسج عمييا  ،زيد بف عمٌي استشيد بالككفة، كصمب"أسعد في كتابو الجكىر المكنكف: 

 الرأس، الذم نقؿ إلى في الريح، كلـ يبؽى منو إالٌ  مفسترىا كرامة لو، ثـ أينزؿ كحرؽى كذرّْ  ،العنكبكت
، كشؼ (ٕ)بف أمير الجيكشالكف، قد أظير محمَّو األفضؿ ك بف طامصر، بيف الككميف بطريؽ جامع 

                                                           
جامع أحمد بف طكلكف: أحمد بف طكلكف ىك: األمير أبك العباس أحمد بف طكلكف، صاحب الديار المصرية كالشامية كالثغكر؛  ((ُ

كاف المعتز با قد كاله مصر، ككاف أحمد عادالن جكادان شجاعان حسف السيرة، كالجامع مكضعو بجبؿ يشكر، كابتدأ األمير ببناء 
ي مدينة بناىا ما بيف سفح الجبؿ حيث القمعة اآلف، كبيف كقناطر السباع. ينظر: ابف خمكاف، كفيات الجامع بعد بنائو القطائع، كى

 .ِْٔ/ِ. ؛ السيكطي، حسف المحاضرة، ُّٕ/ُاألعياف، 
 .ْٕٕالشعراني، لطائؼ المنف كاألخبلؽ، ص ((ِ
 بف اإلماـ زيد". /أ(، عبارة: "السيد ابراىيـ ُٕفي األصؿ: كتب في اليامش األيمف مف الصفحة ) ((ّ
الخكانؽ كالربط كالزكايا ىي: بيكت لمعبادة كالعمـ عند الصكفية، عرؼ بعضيا بالخكانؽ كبعضيا اآلخر بالربط كقسـ ثالث  ((ْ

بالزكايا. كىي تيمننا بسقيفة أىؿ الصفة في عيد النبٌي، صمى ا عميو كسمـ، ألنيا تقـك بنفس الدٌكر، كتكاد تنعدـ التفرقة بيف 
ات ىذه األسماء حتى كقع خمط فييا لدل المؤرخيف فذكر ابف بطكطة أفَّ الخانقاه ىي الزاكية كأف المصرييف يطمقكف عمى مسمي

 . ُٔ/ُزكاياىـ اسـ خانقاكات أك خكانؽ. ينظر: طاىر سميماف حمكة، جبلؿ الديف السيكطي عصره كحياتو كآثاره، 
 . ْٕٕينظر: الشعراني، لطائؼ المنف كاألخبلؽ، ص ((ٓ
زيد ىك: زيد بف عمى زيف العابديف، الذم بقرافة زيف العابديف، كقد كتب عمى باب المسجد: ىذا مسجد كمقاـ سيدل عمٌي زيف  ((ٔ

العابديف ابف مكالنا اإلماـ الحسيف السبط رضى ا عنيما. كالثابت تاريخٌيا أفَّ عمٌيا، زيف العابديف مدفكف بالبقيع فى المدينة 
ىػ،  كبعث برأسو إلى مصر في مشيد باب الككرييف  ُِِالمشيد لزيد ابنو، حيث قتؿ بالككفة كصمب كأحرؽ سنة المنكرة. كىذا 

. ؛ ُّْ. ؛ السخاكم، تحفة األحباب كبغية الطبلب، صُِٕ/ِبمصر. ينظر: عمي اليركم، اإلشارات إلى معرفة الزيارات، 
 .َّّ-َِّ/ْالمناكم، الطبقات الكبرل، 

 /أ(، عبارة: "اإلماـ زيد".   ُٕ* في األصؿ: كتب في اليامش األيمف مف الصفحة )
الممؾ االفضؿ بف أمير الجيكش ىك: أبك القاسـ شاىنشاه بف الممؾ أمير الجيكش بدر الجمالي األرمني، كاف أبكه نائبا بعكا،  ((ٕ

تنصر صاحب دعكة الباطنية كأتابكو أفتكيف متكلي الثغر، إلى أف مات، فقاـ بعده ابنو ىذا، كعظـ شأنو، كأىمؾ نزارا كلد المس
 .ِ-ُ/ٖق(. ينظر: ابف كثير، البداية كالنياية، ُٓٓككاف بطبل شجاعا، كافر الييبة، اغتيؿ عاـ )
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محراب، فكجد الرأس  العف المسجد الذم فيو الرأس، بعد أف سيًترى بيف الككميف كلـ يبؽى منو إالٌ 
مّْ   خى بالطيب كعيطٍّْر كحمؿ إلى داره. الشريؼ، فىضي

/ ب ( عبد الممؾ بف مركاف،  ُٕكسبب قتمو أنَّو خرج في خمسة عشر ألفنا عمى ) ؽ           
اج، كتقدَّـ أفَّ القاتؿ لو ىشاـ ، فتفرقكا عنو فقتمو الحجَّ  ، كتقدَّـ عف الخٌكاص (ُ)كىذه ركاية أخرل ،فىطيًمبى

ا.  (ِ)أفَّ فيو رأس زيف العابديف  أيضن
  ؛ طائفة مف طكائؼ الشيعة، ليـ خركج عف(ّ)كاإلماـ زيد ىك الذم تينسىب إليو الزيدية          

 الشريعة، كاإلماـ زيد برمء منيـ. 
الذم  بف الحسيف بف عمٌي بف أبي طالب، تقدَّـ أنَّو ىكااإلماـ عمٌي زيف العابديف: فيك  كأمَّا          

كلد بالمدينة يكـ الخميس الخامس مف شعباف سنة ثماف كثبلثيف، في أياـ  .لو العًقب مف أكالد الحسيف
 كٌرـ ا كجيو، أشير كناه أبك الحسف، كأشير ألقابو زيف العابديف.  ،ه عميٌ ًخبلفىة جدٌ 
          

 

                                                           
ًلد بالمدينة عاـ  ((ُ ىػ، ككاف سببو ىك خركجو عمى ُِِىػ ، كاستشيد عاـ ٕٗزيد ىك: بف عمى بف الحسيف كخبر استشياده: كي

ـ بف عبد الممؾ إثر الخبلؼ الذم كقع بينيما، عندما ذيكر ليشاـ أفَّ زيدنا يذكر الخبلفة، فبعث لو ىشاـ كقاؿ لو: "لقد بمغني يا ىشا
ٌنؾ ابف أٌمة"، فقاؿ زيد: "إٌف لؾ يا أمير المؤمنيف جكابا"، قاؿ: "فتكٌمـ بو"، قاؿ: "إٌنو لي س أحد زيد، أٌنؾ تذكر الخبلفة كتتمٌناىا، كا 

با، كال أرفع عنده منزلة مف نبٌي ابتعثو، كقد كاف إسماعيؿ مف خٌير األنبياء، ككاف ابف أمة، كأخكه إسحاؽ، ابف صريحة  أكلى
مثمؾ، فاختاره ا إسماعيؿ عميو، ككلد خير أنبياء ا محٌمدا صٌمى ا عميو كسٌمـ، فأخرج منو خير البشر، كما عمى أحد مثؿ 

صٌمى ا عميو كسٌمـ، كما كانت أيٌمو"، فقاؿ لو ىشاـ: "أخرج عٌنى"، قاؿ: "إف خرجت ال تراني إاٌل حيث  -ذلؾ، جٌده رسكؿ ا
تكره"، ثـ كاف بينو كبيف خالد بف عبد الممؾ كالي المدينة خصكمة، أدت إلى خركجو لمككفة، التي كاف لزيد مف كالييا  يكسؼ بف 

يطمب الخبلفة، فبايعو أربعكف ألفنا عمى نصرتو، فنبَّو ىشاـ بف عبد الممؾ كاليو يكسؼ عمر الثقفي، مكقفنا، فأغرل بو أىؿ الككفة ل
بف عمر باألمر، فطمبو يكسؼ. فنكث المبايعكف بيعتيـ، تذرعنا بمكقؼ اإلماـ زيد، بإقراره بخبلفة الصديؽ كعمر الفاركؽ، ككانت 

جزَّ يكسؼ بف عمر الثقفي رأس زيد، كبعث بو إلى ىشاـ، فأمر ( سنة، فْْتمؾ الكاقعة التي أدت إلى استشياده كلو مف العمر )
ىشاـ بنصبو عمى باب دمشؽ، كصمبت جثتو أربع سنكات بالكناسة، كلـ يزؿ بدنو منصكبنا حٌتى مات ىشاـ، فأمر بو الكليد، فأنزؿ 

. ؛ األصبياني، ُٖٗ-َُٖ، ُٕٔ-َُٔ/ٕكأحرؽ. كىذا ىك القكؿ الراجح في التاريخ. ينظر الخبر في: الطبرم، تاريخ الطبرم، 
-ّٓ/ِ. ؛ صبلح الديف، فكات الكفيات،ُْٖ-ُِٖ/ّ. ؛ مسككيو، تجارب األمـ كتعاقب اليمـ، ُّٗ-ُِْ/ُمقاتؿ الطالبييف، 

 .ِّٔ-ّٖٓ/ٗ. ؛ ابف كثير، البداية كالنياية، ّٖ
 .ْٕٕينظر: الشعراني، لطائؼ المنف كاألخبلؽ، ص ((ِ

 /ب(، عبارة: "اإلماـ عمٌي زيف العابديف". ُٕر مف الصفحة )* في األصؿ: كتب في اليامش األيس
الٌزيدية ىـ: منتسبكف إلى زيد بف عمى زيف العابديف المقتكؿ ) الشييد (، ككاف مف مذىبو : جكاز إمامة المفضكؿ مع قياـ  ((ّ

أبي بكر لمصمحة رأكىا  األفضؿ فقاؿ : كاف عمي بف أبي طالب رضي ا عنو أفضؿ الصحابة إال أٌف الخبلفة فكضت إلى
 .ِّٔ. ؛ أبك محمد الدٌينكرم، المعارؼ، صٕٖ/ُكقاعدة دينية راعكىا. ينظر: الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ، 
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 ."ما رأيت أكرع"، كقاؿ ابف المسيّْب: (ّ)"ما رأينا قرشيا أفضؿ منو": (ِ)كابف عيينة ،(ُ)قاؿ الزىرم 
كقد كالزىرم، كأبك الزناد، كغيرىـ،  ركل عف أبيو، كعائشة، كأبي ىريرة كغيرىـ، كعنو بنكه،          

ليكـ كالميمة اي في صمٌ ، ككاف يي امعكنسكو ما يدىش السٌ  ،كصبلتو ،كضكئو" :جاء عنو مف خشكعو في
العابديف، لكثرة عبادتو كحسنيا، كاف شديد الخكؼ مف ا بحيث أنَّو ، كليًقبى بزيف حتى ماتألؼ ركعة 

، ككاف إذا ىاجت  فٍ لكنو، كارتعد، فيقاؿ لو: ما ىذا؟ فيقكؿ: أتدركف بيف يدٌم مى  إذا تكضأ اصفرَّ  أقـك
، ككقع حريؽ في بيتو كىك ساجد، فجعمكا يقكلكف لو النار، فما رفع رأسو (ْ)"عميو الريح سقط ميٍغمىن 

 . (ٓ")ى أيطفئت، فقيؿ لو أشعرت؟ قاؿ: أليتني عنيا النار الكبرلحت
ف كاف كاذبنا ،ككاف إذا انتقصو أحد قاؿ: الميـ إف كاف صادقنا           فاغفر لو.  ،فاغفر لي، كا 

فمقيو  ،أنَّو خرج يكمنا مف المسجد" :منيا ،في الحمـ، كلو فيو حكايات عجيبة ككاف ييٍضرىبي بو المثؿ
كقاؿ لو: ما سيًترى عنؾ مف  ،رجؿ فسبَّو، كبالغ كأفرط، فبادر إليو العبيد كالمكالي فكفَّيـ، كأقبؿ عميو

فألقى لو خميصتو، كأمر لو بخمسة آالؼ درىـ،  ،أمرنا أكثر، ألؾ حاجة نعينؾ عمييا؟ فاستحى الرجؿ
 . (ٔ)"فقاؿ: أشيد أنَّؾ مف أكالد المصطفى، صمَّى ا عميو كسمَّـ

                                                           
ق ( ىك: اسمو محمد بف مسمـ بف عبيد ا بف عبد ا األصغر بف شياب بف عبد ا بف ُِْ –ق ٖٓابف شياب الزىرم )  ((ُ

المدني. قاؿ مالؾ بف أنس ما أدركت بالمدينة فقييا محدثا غير كاحد فقيؿ مف ىك: قاؿ ابف شياب الحرث بف زىرة بف كبلب 
 .ّٖٔ/ٓٓالزىرم. ينظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، 

ق ( ىك: سفياف بف عيينة بف أبي عمراف أبك محمد مكلى  محمد بف مزاحـ، كعيينة أبكه ىك ُٖٗ –ق َُٕابف عيينة )  ((ِ
، كلد سفياف بالككفة، كسكف مكة، ككاف لو في العمـ قدر كبير، كمحؿ خطير، أدرؾ نيفا كثمانيف نفسا مف المكنى أبا عمراف

 .ّْٖ/ٕ. ؛ الذىبي، سير أعبلـ النببلء، ِْْ/َُالتابعيف، كسمع ابف شياب الزىرم. ينظر الخبر في: البغدادم، تاريخ بغداد، 
لحسيف، كما رأيت أحدان كاف أفقو منو. ينظر: محمد الجكزم، صفكة الصفكه، قاؿ الزىرم: لـ أرى ىاشميان أفضؿ مف عمي بف ا ((ّ
ُ/ّٕٓ. 
عف أبي جعفر قاؿ: كاف عمي بف الحسيف رحمو ا يصمي في كؿ يـك كليمة ألؼ ركعةو كتييج الريح فيسقط مغشيان عميو، كعف  ((ْ

خذه، كال يخطر بيده، ككاف إذا قاـ إلى الصبلة أخذتو عبد ا بف أبي سميـ قاؿ: كاف عمي بف الحسيف إذا مشى ال تجاكز يده ف
 .ّٕٓ-ّْٓ/ُرعدة، فقيؿ لو: مالؾ؟ فقاؿ: ما تدركف بيف يدم مىف أقـك كمف أناجي؟. ينظر: محمد الجكزم، صفكة الصفكه، 

. ؛ عبد العزيز المميبارم، إرشاد العباد إلى سبؿ الرشاد، ُٔٔابف خمير، تنزيو األنبياء عما نسب الييـ حثالة األغبياء، ص ((ٓ
 .ِٓص

 /ب(، عبارة: "لعمو أتدركف بيف يدٌم مف أقؼ أىػ".    ُٕ* في األصؿ: كتب في اليامش األيسر مف الصفحة )
ي بف الحسيف خارجان مف المسجد، فمقيو رجؿ فسبو، فثارت إليو العبيد كالمكالي، فقاؿ عف عبد الغفار بف القاسـ قاؿ: كاف عم ((ٔ

عمي بف الحسيف: ميبلن عف الرجؿ. ثـ أقبؿ عمى الرجؿ فقاؿ: ما ستر عنؾ مف أمرنا أكثر. ألؾ حاجة نعنيؾ عمييا؟ فاستحيا 
ذلؾ يقكؿ: أشيد أنؾ مف أكالد الرسكؿ. ينظر: محمد  الرجؿ، فألقى عميو خميصة كانت عميو كأمر لو بألؼ درىـ فكاف الرجؿ بعد

 .ّٕٓ/ُالجكزم، صفة الصفكة، 
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فما أيبالي بما قمت،  ،فقاؿ لو: يا ىذا، بيني كبيف جينَّـ عقبة، إف أنا جزتيا ،كلقيو رجؿ فسبو          
ف لـ أجزىا، فأنا أكثر ممَّا تقكؿ، ألؾ حاجة  فخجؿ الرجؿ.  ؟كا 

 كقت ككاف ال ييعينو عمى طىيكًره أحد، كال يىدٍع قياـ الميؿ حضرنا كال سفرنا، كقرب إليو طىيكره مرة في
كالككاكب،  ،كالقمر ،/ أ ( السماء ُٖ) ؽ  ىليتكضأ ثـ رفع رأسو فنظر إلكرده، فكضع يده في اإلناء 

 . (ُ)ر في خمقيا حتى أصبح، كأذف المؤذف كيده في اإلناء فمـ يشعرفجعؿ يتفكٌ 
كلمَّا مات، كجدكه يقكت أىؿ مائة بيت، كدخؿ عميو في مرض مكتو محمَّد بف أيسامة فبكى،           

 اىا. فقاؿ: ما يبكيؾ؟ قاؿ: عميَّ ديف خمسة عشر ألؼ دينار، فقاؿ: ىي عميَّ ككفٌ 
فنياه، كقاؿ: أخشى أف تككف المقتكؿ  ،كمف كراماتو: "أفَّ زيدنا إبنو استشاره في الخركج          

 قتؿ مكانو، فكاف كما إالٌ  (ِ)المصمكب، أمىا عممت أنَّو ال يخرج أحد مف كلد فاطمة قبؿ خركج السفياني
، حممو إلى المدينة مقيدنا مغمكالن في أثقؿ قيكدو كأغبلؿ، فدخؿ (ْ). كمنيا "أفَّ عبد الممؾ بف مركاف(ّ)قاؿ"

ى، كقاؿ: كددت أنّْي مكانؾ، فقاؿ: تظفُّ أفَّ ذلؾ يكربني؟ لك شئت لما فدخؿ عميو الزىرم لكداعو فبك
َـّ أخرج يديو كرجميو مف القيد ثـ أعادىا"  . (ٓ)كاف، كأنو ليذكرني عذاب ا، ث

كمف كبلمو: إذا نصح العبد  في سره، أطمعو ا عمى مساكئ عممو، فتشاغؿ بذنكبو عف           
 كيترؾ دار البقاء.  ،قد األحبة غربة، كعجبت لمف يعمؿ لدار الفناءمعائب النَّاس، كقاؿ: ف

                                                           
 .َُٖ/ُينظر: الزمخشرم، ربيع األبرار كنصكص األخيار،  ((ُ
كركل الحاكـ عف أبي ىريرة رضي ا عنو، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ: "يخرج رجؿ يقاؿ لو السفياني في عمؽ  ((ِ

كعامة مف تبعو مف كمب، فيقتؿ حتى يبقر بطكف النساء، كيقتؿ الصبياف، فتجمع ليـ قيس فيقتميا حتى ال يمنع ذنب تمعة دمشؽ 
كيخرج رجؿ مف أىؿ بيتي في الحرة، فيبمغ السفياني، فيبعث إليو جندا مف جنده، فييزميـ بنفسو، فيسير إليو السفياني بمف معو 

ؼ بيـ فبل ينجك منيـ إال المخبر عنيـ". ينظر: الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، حتى إذا صاركا ببيداء مف األرض خس
 (.ٖٖٔٓحديث رقـ)

 . ِّٓ/ِينظر: الييتمي، الصكاعؽ المحرقة عمى أىؿ الرفض كالضبلؿ كالزندقة،  ((ّ
شة بنت معاكية بف المغيرة بف عبد الممؾ ىك: عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية أمير المؤمنيف، كأمو عائ ((ْ

بف أبي العاص بف أمية، بكيع سنة خمس كستيف بالشاـ، ككاف يكنى: أبا الكليد، كيمٌقب: رشح الحجر، لبخمو، تكفي عبد الممؾ 
. ؛ ابف كثير، ُُِ. ؛ ابف العبرم، تاريخ مختصر الدكؿ، صّٓٓسنة ست كثمانيف. ينظر: ابك محمد الدينكرم، المعارؼ، ص

 .ُٔ/ٗنياية ط الفكر، البداية كال
. ؛ الييتمي، الصكاعؽ المحرقة عمى أىؿ الرفض كالضبلؿ كالزندقة، ِِٗينظر: سبط ابف الجكزم، تذكرة الخكاص، ص ((ٓ
ِ/ِٖٓ. 
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مات رضيَّ ا عنو، سنة أربع كتسعيف، عف ثماف كخمسيف سنة، كدفف في البقيع، في "          
 . (ُ)"القبر الذم فيو عمُّو الحسف بف عميٌ 

القديمة، بيًنيَّ عمى رأس زيد بف كالمشيد الذم بقرب مجراة القمعة بقرب مصر "قاؿ المناكم:           
حمبة ىذا  اعمٌي بف الحسيف بف عمٌي بف أبي طالب، قدـ برأسو سنة اثنتيف كعشريف كمائة، كبنك 

 اىػ.  (ِ)"المشيد، قاؿ بعضيـ: كالدعاء عنده مستجاب كاألنكار ترل عميو
زيد بف الحسف، في  أخبرني سيدم أف رأس زيف العابديف، كرأس"كقاؿ الشعراني في مننو:           

القبة التي بيف األتؿ، قريبنا مف مجراة القمعة. إفَّ ىذا لىفظيو، كىك صريح في أفَّ زيد المدفكف رأسو 
، كسيأتي عف الشريؼ أسعد أنَّو اإلماـ زيد (ّ)"بالمحؿ المذككر؛ زيد بف الحسف بف عمٌي بف أبي طالب

بف عمٌي زيف العابديف، فمعؿ في عبارة المنف سقطنا كتحريفنا مف الناسخ، كاألصؿ زيد بف عمٌي بف 
 الحسيف، أك يجمع بيف كبلمييما بأف رؤكس الثبلثة في ىذا المحؿ كا أعمـ. 

قاؿ فبف عمٌي زيف العابديف،  بف محمَّد الباقر فيي بنت جعفر الٌصادؽ (ْ)كأمَّا السيدة عائشة          
كانت مف العابدات المجاىدات، ككانت تقكؿ: كعزتؾ كجبللؾ لًئف أدخمتني النار آلخذف "المناكم: 

، ) ؽ  ماتت سنة خمس  .أىؿ النار كأقكؿ: كٌحدتو فعذبني / ب ( كأطكؼ بو عمى ُٖتكحيدم بيدمَّ
 . (ٓ)"كأربعيف كمائة
أخبرني سيدم عمٌي الخٌكاص أفَّ السيدة عائشة إبنة جعفر "كقاؿ الشعراني في مننو:           

باب  يريد الخركج مف الرميمة إلى فٍ الٌصادؽ، في المسجد الذم لو المنارة القصيرة، عمى يسار مى 
 اىػ. كىذه صفتو القديمة.  (ٔ)"القرافة

                                                           
كفاة زيف العابديف: تكفي بالمدينة سنة أربع كتسعيف، كقيؿ ثنتيف كتسعيف، كدفف بالبقيع كىك ابف ثمافو كخمسيف سنة. رضي ا  ((ُ

 .ّٖٓ/ُعنو. ينظر: محمد الجكزم، صفة الصفكة، 
 .ْٓ. ؛ القمعاكم، مشاىد الصفا في المدفكنيف بمصر مف أىؿ المصطفى، صْٕٕالمناكم، الطبقات الكبرل، ص ((ِ
 .ّٓ/ِالشعراني، لطائؼ المنف،  ((ّ
السيدة عائشة رضى ا عنيا ىي: بنت اإلماـ جعفر الصادؽ بف اإلماـ محمد الباقر بف اإلماـ عمى زيف العابديف بف اإلماـ  ((ْ

مىيدة، كأبييا اإلماـ جعفر الصادؽ، كأخييا اإلماـ مكسى ال كاظـ، تكفيت الحسيف بف اإلماـ عمي بف أبي طالب، أميا السيدة حي
ق كليا مسجد معمكر كمشيد عظيـ بمنطقة القمعة بباب القرافة بمصر المحركسة. ينظر: زينب العاممي، ُْٓرضي ا عنيا سنة 

 . ِِٗ-ُِٗالدر المنثكر في طبقات ربات الخدكر، ص
ادؽ". ُٖ* في األصؿ: كتب في اليامش األيمف مف الصفحة )  /أ(، عبارة: "السيدة عائشة بنت جعفر الصَّ

 .ِِٗ-ُِٗ. ؛ زينب العاممي، الدر المنثكر في طبقات ربات الخدكر، صُّٗ-َّٗ/ُالمناكم، الطبقات الكبرل،  ((ٓ
 . ْٕٕالشعراني، لطائؼ المنف كاألخبلؽ، ص ((ٔ
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ُـّ كمثكـ           بنت القاسـ، فقد قاؿ المناكم في طبقاتو في  (ُ)كأمَّا  القاسـ بف جعفر الصادؽ كبنتو أ
ُـّ كمثكـ"ترجمة جعفر الٌصادؽ:  ، كىما المدفكناف بالقرافة، (ِ)كلو كلد إسمو القاسـ، كلقاسـ بنت إسميا أ

 . "(ْ)إنتيى، عمى يسار الداخؿ مف الدرب المكصؿ منو إليو (ّ)بقرب الميث بف سعد
فيك أبك عبد ا محمَّد بف إدريس بف العباس بف " عنو: ، رضي ا(ٓ)كأمَّا  اإلماـ الشافعي          

 ،بف عبد مناؼ القرشيٌ  عثماف بف الشافع بف السائب بف عبيد بف عبد يزيد بف ىاشـ بف الميطًَّمب
، صمَّى ا عميو كسمَّـ، المطمبيٌ  يـك بدر، كاف السائب  مترغرغ، كأسمـ أبكه سائبكىك ، لقي شافع النبيَّ

  ثـ أسمـ. ،كفدل نفسو ،صاحب راية بني ىاشـ، فأيسر
كلد رضيَّ ا عنو بغزة سنة خمسيف كمائة عمى األصٌح، كقيؿ بعسقبلف، كقيؿ باليمف، كىي           

أجده إال في الركايات، أمَّا النقيبة السىنة التي مات فييا أبك حنيفة. قاؿ البييقي: ىذه النقيبة في اليكـ لـ 
ًمؿ إلى مكَّة كىك ابف سنتيف، كلمَّا سمَّمكه إلى المعمـ، ما كانكا  بالعاـ فمشيكر بيف أىؿ التكاريخ. ثـ حي
يجدكف أيجرة المعمـ، ككاف المعمـ يقصر في التعميـ، إال أفَّ المعمـ كممَّا عمَّـى صبيا تمقؼ الشافعيُّ ذلؾ 

َـّ إذ ا قاـ المعمـ مف مكانو، أخذ الشافعيُّ ييعمّْـ الصبياف تمؾ األشياء، فنظر المعمـ فرأل الٌشيء، ث
الشافعٌي يكفيو أمر الصبياف أكثر مف األجرة التي كاف يطمع فييا منو، فترؾ طمب األجرة. كاستمر 

  .(ٔ)"ع سنيفاألمر عمى ذلؾ حتى تعمَّـ القرآف لسب

                                                           
".     ُٖي اليامش األيسر مف الصفحة )في األصؿ: كتب ف ((ُ  /ب(، عبارة: "القاسـ بف جعفر الصادؽ كبنتو أـٌ كمثـك
أـ كمثـك ىي: الصالحة الراجحة الشريفة أـ كمثـك بنت القاسـ الطيب بف محمد المأمكف بف جعفر الصادؽ، أخت السيد يحيى  ((ِ

جدٌم الشافعي كالميث، قريبنا مف مشيد أخييا يحيى ثـ قبر أختيا الشبيو، كأخت فاطمة العيناء، ماتت بمصر كدفنت فييا بيف مس
 . ُِٗالعيناء، رضكاف ا عمييـ أجمعيف. ينظر: محمد زكي إبراىيـ، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، ص

كنيتو: أبك  الميث بف سعد ىك: اإلماـ الحافظ شيخ اإلسبلـ كعالـ الديار المصرية: الميث بف سعد بف عبد الرحمف الفيمي، ((ّ
ىػ بقرقشندة "بمدة مصرية تقع جنكب مدينة طكخ؛ بمحافظة القميكبية، كقيؿ قمقشندة"، كتكفي الميث بف ْٗالحارث الفيمي، كلد سنة 
ىػ، ليمة الجمعة لمنصؼ مف شعباف. ينظر: عبد الرحمف الصدفي، تاريخ ابف يكنس المصرم، ُٕٓسعد رحمة ا عميو سنة 

 .ُّٔ-َّٔ/ٕابف حباف،  . ؛ الثقات،َِْ-ُْٖ/ُ
 .ِّٓ/ُالمناكم، الطبقات الكبرل،  ((ْ
محمد بف إدريس الشافعي ىك: محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف السائب بف عبيد ابف عبد يزيد بف ىاشـ بف  ((ٓ

بف المطمب بف عبد مناؼ بف قصي، كأمو أزدية. كلد بالشاـ بغزة. كقيؿ باليمف سنة خمسيف كمائة كحمؿ إلى مكة كسكنيا كتردد 
استكطنيا، كمات فييا  سنة أربع كمائتيف، ككاف يسكف مكة ثـ تحكؿ إلى مصر، سمع بالحجاز كالعراؽ كغيرىا. ثـ قدـ مصر ك 

. ؛ اليحصبي، َّٓ/ُمالؾ بف أنس، كابف عيينة، كالدراكردم، ركل عنو أحمد بف حنبؿ كحرممة. ينظر: مسمـ، الكنى كاألسماء، 
 .ُْٕ/ّترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ، 

 .  ّٕ-ُٕ/ُ. ؛ ابك اسحاؽ الشيرازم، طبقات الفقياء، َُّ-ِْٗجقة، صينظر: عمي الصبلبي، دكلة السبل ((ٔ
 /ب(، عبارة: "اإلماـ الشافعي رضي ا عنو".       ُٖ* في األصؿ: كتب في اليامش األيسر مف الصفحة )
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القرآف، دخمت المسجد، فكنت أيجالس العمماء، كأحفظ الحديث أك  لمَّا ختمت"قاؿ الشافعٌي:           
المسألة، ككاف منزلنا بمكَّة في شعب الخيؼ، ككنت فقيرنا بحيث ما أممؾ أف أشترم القراطيس، فكنت 

 .(ُ)"آخذ العظـ كأكتب عميو
كتفقو في أكؿ األمر بمكَّة، ثَـّ كصمو خبر اإلماـ مالؾ بالمدينة، قاؿ الشافعٌي: فكقع في قمبي           

َـّ قىًدمت المدينة فدخمت عميو أٍف أذىب إليو، فاستعرت المكطأ مف رجؿ بمكَّة كحفظتو، / أ (  ُٗ) ؽ ث
ا سمع كبلمي نظر إليَّ ككذا، فممَّ  ،كذا :فقمت: أصمحؾ ا؛ إني رجؿي مىٍطمىبي، كمف حالتي كقصتي

ساعة، ككاف ًلمالؾ فراسة فقاؿ لي: ما اسمؾ؟ فقمت: محمَّدنا، فقاؿ لي: يا محمَّد اتًؽ ا كاجتنب 
ى قمبؾ نكرنا فبل تطفئو و يككف لؾ شأف، فقمت: نعـ ككرامة، فقاؿ: إفَّ ا تعالى ألقى عمالمعاصي، فإنَّ 

َـّ قاؿ: إذا كاف غدنا تجيءي ن .بالمعصية قرأي لؾ المكطأ، فقمت: إني أقرأه مف الحفظ، كرجعت إليو مف ث
 ،فيقكؿ: يا فتى ،قراءتي سفي الغد، كانبعثت بالقراءة، فكمما أردت قطع القراءة خكفنا مف مىبلًلو، أعجبو حي 

َـّ أقمت بالمدينة إلى أف تكفيَّ مالؾ. .زد  حتى قرأتو في أياـ يسيرة، ث
بف عشر سنيف، في تسع لياؿ، كقيؿ: في ثبلث، كأيذف لو في اككاف ًحفظيو لممكطأ، كىك           

 اإلفتاء كالتدريس كىك ابف خمس عشرة سنة.
مىماؤىا، كرجع كثيره            َـّ قًدـ بغداد سنة خمس كتسعيف كمائة، فأقاـ بيا سنتيف، كاجتمع عميو عي ث

ة، فأقاـ بيا مدٌ  ،و، كصنَّؼ بيا كتابو القديـ، ثَـّ عاد إلى مكَّةمنيـ عف مذاىب كانكا عمييا، إلى مذىب
ثـ خرج إلى مصر، كأقاـ بيا إلى أف  ،ثـ عاد إلى بغداد سنة ثماف كتسعيف كمائة، فأقاـ بيا شيرنا

 تكفي. 
ا" :كىرىدى في حقو           حممت ، قاؿ أحمد: ىك الشافعٌي، كلمَّا (ِ)"عاًلـ قريش يمؤل طباؽ األرض عممن

،  .ببطنؾ عاًلـ :ه، فقالكا لياؤ قت أجزاكتفرٌ  ،لمشترم خرج مف بطنيابو أيمو، رأت ا كقاؿ: رأيت النبيَّ
، فقاؿ: يا غبلـ، ممَّف أنت؟ فقمت: منؾ، فقاؿ: أيدف منّْي، فدنكت (ّ)نكـصمَّى ا عميو كسمَّـ، في ال
 مًش، بارؾ ا فيؾ.اكقاؿ:  .كشفتي ،كفمي ،لساني :منو، فأخذ مف ريقو فمرَّ عمى

                                                           
 المصدر السابؽ. ((ُ
بكا قريشا فإفَّ عالميا يمؤل األرض عممنا، الميـ إنؾ أخرجو أبك داكد الطيالسي بمفظ: قاؿ رسكؿ ا صمَّى ا عميو كسمَّـ: "ال تس ((ِ

"، ينظر: أبك داكد الطيالسي، المسند، حديث رقـ)  (.َّٕأذقت أكليا عذابنا أك كباالن فأًذؽ آخرىا نكاالن
".           ُٗفي األصؿ: كتب في اليامش األيمف مف الصفحة )  ((ّ  /أ (، عبارة: "في النـك
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زينة العمماء التكفيؽ، كحميتيـ "، كقاؿ: "عزه التقكل فبل ًعزَّ لولـ تي  فٍ مى ": (ُ)كمف كبلمو رضيَّ ا عنو 
ال يىٍطمب "، كقاؿ: " مف طمبو في الذّْلةما أىفىمح في الًعمـ إالٌ "، كقاؿ: "حسف الخمؽ، كجماليـ كـر النفس

ال عٌيب بالعمماء أقبح مف رغبتيـ فيما زىَّدىىيـ ا فيو، كزيٍىديىيـ "، كقاؿ: "فيعمىميوة نفس أحده ىذا الًعمـ بًعزٌ 
ـي ما حي "، كقاؿ: "فيما رغَّبىييـ ا فيو ـي ما نفعليس الًعم فقر العمماء فقر اختيار، "، كقاؿ: "فظ، إنَّما الًعم

ازدحاـ الكبلـ في  تيٍحًكمىوي، فإفَّ  ال تخرج مف عمـو إلى غيره حتى"، كقاؿ: "كفقر الجيبلء فقر اضطرار
مَّ   . (ِ)"ة كاحدة مرٌ ما شبعت منذ ستة عشر سنة إالٌ "، كقاؿ: "ةه في الفيـالسمًع مىضى

فتمكت في  ،/ ب ( دخؿ عميو جماعة فقاؿ: أٌما أنت يا أبا يعقكب ُٗكلمَّا احتضر ) ؽ           
فقاؿ لو: كيؼ  ،توفي عمَّ  (ّ)قيكدؾ، كصار يذكر لكؿ كاحدو شيئنا، فحصؿ ما قالو، كدخؿ عميو الميزني

، كإلخكاني مفارقنا، كلكأس المكت شاربنا، كلسكًء أعمالي  أصبىٍحت؟، قاؿ: أصبحتي مف الدنيا راحبلن
ييا، ثـ بكى فأىنييا، أك إلى النار فأعزٌ  ،مبلقينا، كعمى ا كاردنا، فبل أدرم ركحي تصير إلى الجنة

 ] البحر الطكيؿ [                                                                       (ْ:)كأنشأ يقكؿ
 جعمت الرجا مني لعفكؾ سٌمما          كلما قسا قمبي كضاقت مذاىبي    

 (ٓ)بعفكؾ ربي كاف عفكؾ أعظما         يػعػػػارضػني ذنبػػػػػي فمػمػػػا قػػػرنػتػػػػو      

مخى  تكفيَّ رحمو           رجب، سنة أربع كمائتيف، كلو أربع كخمسكف  ا يكـ الجمعة بعد العصر سى
 سنة، كمناقبو ككراماتو كمزاياه ال تنحصر كا أعمـ. 

 

 

 

                                                           
 . ُّ-ُِ/ُينظر: النككم، المجمكع شرح الميذب مع تكممة السبكي،  ((ُ
 .ٗٗ – ٕٗ/َُينظر: الذىبي، سير ، أعبلـ النببلء،  ((ِ
إسماعيؿ بف يحيى المزىني ىك: أبك إبراىيـ إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ بف عمرك بف إسحاؽ المزنّْي، أثبت أصحاب  ((ّ

ني الشافعي كأصحيـ نقبلن لمذىبو. ككاف ز  نَّؼى كيتيبان كثيرة. قاؿ الشافعُّي: المزى اىدان، عالمان، مجتيدان، غىٌكاصان عمى المعاني الدَّقيقة، صى
 . ُٕٗ/ُِناصري مذىبي. مات بمصر سنة أربع كستيف كمائتيف. ينظر: ابف األثير، جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، 

 .ُّْ/ِينظر: يحيى الشجرم، ترتيب األمالي الخميسية،  ((ْ
 .َُِينظر: الشافعي، ديكاف الشافعي، قافية الميـ، ص ((ٓ
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           زيف باألماكفػػػ في ذكر األشراؼ غير المتميٌ  ةخاتم

بف  المثنىبف الحسف  (ِ)بف عبد ا المحض (ُ)رأس الغمر :بو عمـ أف المسجد القريب مف المطريةإ
  .(ّ)الحسف السبط 

المشيكرة طائفة مف األشراؼ الحسينية، عرفت بيـ، قًدمكا مف الحجاز  (ْ)كبحارة الحسينية          
كبيا قبر أمير مكَّة السيد الشريؼ شمس  ،، بيذه األىٌمكنة(ٔ)، فنزلكا خارج باب النصر(ٓ)في أياـ الكامؿ

الٌطريؽ  كىناؾ مسجد عمى .أبك بكر القباني العرياف ،يفبف السيد الشريؼ زيف الدٌ  (ٕ)يفشمس الدٌ 
بو قبكر السادةي األشراؼ الحسينييف، كبالقرب مف تربة الممؾ الظاىر  ،بالقرب مف زقاؽ المراغة

بنت أحمد بف عبد ا بف جعفر الٌصادؽ بف  (ٗ)قديمة، كفييـ قبره مكتكبه عميو زينب قبكر (ٖ)برقكؽ
 محمَّد بف عميٌ 

                                                           
، إبراىيـ الغمر ىك: إبراىيـ بف عبد ا المحض بف الحسف المثنى بف الحسف السبط،  ((ُ لقب بالغمر إلغماره الناس بالجكد كالكـر

سماعيؿ، : القمر لجمالة كقيؿ قتميما أبك جعفر المنصكر في سجنو سنة ، كقد أعقب إبراىيـ الغمر أربعة أكالد، كىـ: محمد كا 
سحاؽ كعمٌي، كلكف العدد كالبيت في إسماعيؿ الذم يمقب بالديباج. ينظر: ابف طباطبا، أبناء اإلماـ في  خمس كأربعيف كمائة، كا 

 .ِٗمصر كالشاـ، ص
حبسو المنصكر كمات سجيننا عبد ا المحض ىك: أبك محمد، عبد ا بف الحسف، شيخ بني ىاشـ في زمانو، كلساف أىمو،  ((ِ

 .ٕٖبالككفة سنة خمس كأربعيف كمائة عف خمسة كسبعيف عامنا. ينظر: ابف طباطبا، أبناء اإلماـ في مصر كالشاـ، ص
 /ب(، عبارة: "الغمر بف عبد ا المحض المدفكف بالحسينية" .ُٗفي األصؿ: كتب في اليامش األيسر مف الصفحة ) ((ّ
حارة الحسينية ىي: حارة عرفت بطائفة مف عبيد الشراء يقاؿ ليـ الحسينية. ينظر: المقريزم، المكاعظ كاإلعتبار بذكر الخطط  ((ْ

 .َْ/ّكاآلثار، 
ق(،  كاف عالمان فاضبلن شجاعنا ّٓٔ-ٕٔٓالممؾ الكامؿ ىك: محمد: بف الممؾ المظفر غازم بف الممؾ العادؿ،عاش ما بيف ) ((ٓ

إلى الرعية، ذا عبادة ككرع، ممؾ عشريف سنة، أسركه التتار، كضربكا عنقو، كطيؼ برأسو، ثـ عمؽ عمى باب  عادالن محسننا
. ينظر: اليافعي، مرآة الجناف، بمصر المدرسة الكاممية مف آثارهالفراديس بعد أخذ حمب، ثـ دفف  بدمشؽ، كلو ستكف سنة، ك 

ْ/ُُْ. 
ىػ( ، كأكؿ تربة بنيت ىناؾ  َْٖباب النصر ىك: إحدل مداخؿ القاىرة األثرية القديمة، كبو مدفف قديـ يرجع تاريخو إلى سنة ) ((ٔ

 .َْىناؾ ىي تربة أمير الجيكش بدر الجمالي. ينظر: السخاكم، تحفة األحباب كبغية الطبلب، ص
ق(. ينظر:  ْٕٖالديف، أبي بكر القباني العرياف )ت: شمس الديف ىك: السيد الشريؼ شمس الٌديف محمد بف الشريؼ زيف ((ٕ

 .ُٖالسخاكم، تحفة األحباب كبغية الطبلب، ص
الممؾ الظاىر برقكؽ ىك: السمطاف الممؾ الظاىر أبك سعيد، سيؼ الديف، برقكؽ بف آنص العثماني اليمبغاكم الجاركسي القائـ  ((ٖ

بدكلة الجراكسة بالديار المصرية. كىك السمطاف الخامس كالعشركف مف ممكؾ الترؾ بالديار المصرية، جمس عمى تخت الممؾ سنة 
ق . ينظر: يكسؼ بف تغرم بردم،  َُٖإلى سنة  ْٖٕلممؾ الظاىر برقكؽ مصر مف سنة أربع كثمانيف كسبعمائة، كحكـ ا

ّ/ِٖٓ-ِٖٖ. 
ٗ معبد الست زينب: ىكذا يعرؼ، كىك: مزار مشيكر عمى خط المراغة. ينظر: السخاكم، تحفة األحباب كبغية الطبلب،  ((
 . َْ-ّٗص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 . ، كقد كقع فيو نزاع(ُ)كىك محمَّد بف الحنفية 
ادؽكأ            أخت رقية، فصحيح، كىناؾ تربة  (ِ) بنة عميٌ اكزينب  ،مَّا قبر زينب بنت جعفر الصَّ

بف أبي العشائر، كمدرستو جية  (ْ)األسمر، فٌراش بف السيعكدٍ  (ّ)يفالشيخ الصالح الشريؼ بدر الدٌ 
 :المدرسة عمى الطريؽكتكب عمى ىذه ، م(ٓ)الجامع األزىر، قبمية حارة العبيدية التي عرفت بالبرقية

دُّه داكد بف محمَّد بف عمر بف الحسيف بف (ٔ)ىذا مشيد قبر السيد الشريؼ معاذ بف داكد الحسيني ، كجى
  ، صكرة قبرو بيف البيكت(ٖ)كحارة الركـ (ٕ)كقيؿ: ذلؾ بيف حارة الدٌيمـ عمٌي بف أبي طالب

 

                                                           
بف محمد الحنفية بف اإلماـ عمي كـر ا كجيو. ينظر:  كزينب ىي: بنت أحمد بف محمد بف عبد ا بف جعفر الصادؽ ((ُ

 .ْٕ. ؛ القمعاكم، مشاىد الصفا، صَْالسخاكم، تحفة األحباب كبغية الطبلب، ص
 /ب(، عبارة: "السيدة زينب بنت أحمد" .ُٗ* في األصؿ: كتب في اليامش األيسر مف الصفحة )

دىا، صٌمى ا عميو كسٌمـ، كىي مدفكنة عند قناطر السباع بمصر. كقد السيدة زينب ىي: بنت اإلماـ عمٌي كلدت في حياة ج ((ِ
ذكره الشعراني في مننو، كقاؿ جماعة إنيا مدفكنة في المدينة المنكرة بعد رجكعيا مف الشاـ بعد قتؿ الحسيف عميو السبلـ. ينظر: 

 .ُّ-َّالقمعاكم، مشاىد الصفا بالمدفكنيف بمصر مف آؿ المصطفى، ص
ادؽ، كالسيدة زينب بنت ُٗكتب في اليامش األيسر مف الصفحة ) في األصؿ: * /ب(، عبارة: "السيدة زينب بنت جعفر الصَّ

 عمٌي". 
السيد الشريؼ بدر الديف األسمر ىك: أبك محمد، حسف بف محمد بف عبد ا الحسينى، الشيير باألسمر، كاف خادمنا لحضرة  ((ّ

. ؛ مكفؽ الشارعي، مرشد الزكار إلى قبكر األبرار، ِٓ-ُٓاألحباب كبغية الطبلب، القطب أبي السعكد. ينظر: السخاكم، تحفة 
ُ/ّْٕ. 
ق(. ينظر: السخاكم، تحفة األحباب كبغية الطبلب،  ٓٔٔابف السعكد ىك: القطب القدكة أبك السعكد بف أبي العشائر، )ت:  ((ْ

 .ِٓ-ُٓص
ق(،  َُٖالبرقكقية ىي: تربة البرقكقية المنسكبة إلى أكؿ ممكؾ الجراكسة الذيف حكمكا مصر، كىك الممؾ الظاىر برقكؽ، )ت:  ((ٓ

ق(، كأكصى أف يدفف فييا تحت قدـ شيخو، القطب عبد ا الجبرتي، كما كدفف فييا كلدا الممؾ الظاىر كىما فرج كعبد العزيز، 
 . ْٔ-ْٓحفة األحباب كبغية الطبلب، صتحت قبة كبيرة. ينظر: السخاكم، ت

ىك: السيد الشريؼ معاذ بف داكد بف محمد بف عمرك بف اإلماـ الحسيف، رضي ا عنو، تكفي في  معاذ بف داكد الحسيني ((ٔ
سيني ق( كدفف بضريحو بالقاىرة في الشارع المعركؼ باسمو في منطقة الدراسة المجاكرة لمنطقة المشيد الحِٓٗربيع األكؿ عاـ )

 .ُِٕ/ُعمى شماؿ القاصد إلى شارع صبلح سالـ، كشارع المنصكرية. ينظر: محمد زكي، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، 
 /ب(، عبارة: "السيد معاذ بف داكد الحسيني" .ُٗ* في األصؿ:  كتب في اليامش األيسر مف الصفحة )

لذم كاف يدخؿ منو إلى المشيد الحسيني، كمكضعو اآلف درج ينزؿ منيا حارة الديمـ ىي: نسبة إلى باب الديمـ األثرم القديـ، كا ((ٕ
منيا إلى المشيد تجاه الفندؽ الذم كاف دار الفطرة، كلـ يبؽ ليذا الباب أثر البتة. ينظر: المقريزم، المكاعظ كاإلعتبار بذكر 

 .ّْٓ/ِالخطط كاآلثار، 
رة الرـك الجٌكانٌية، كىى التى بقرب باب النصر عمى يسار الداخؿ إلى حارة الرـك كىما: حارتاف؛ حارة الرـك اآلف المشيكرة، كحا ((ٖ

فمى، إلى القاىرة، ثـ استثقؿ الناس قكؿ حارة الرـك الجٌكانية، فحذفكا صدر الكممة، كقالكا الجٌكانية ؛ كالكٌراقكف يكتبكف حارة الرـك الس
 .ِْ/ْالنجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، كحارة الرـك العميا المعركفة بالجٌكانية. ينظر: يكسؼ بف تغرم بردم، 
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 . (ِ)، كفيو نزاع(ُ)فَّ فيو يحيى بف عقب بف الحسيفإيقاؿ: 

، كالسيد الشريؼ أبك (ّ)لسيد الشريؼ حيدرةأ/ أ ( المتقدمة،  َِد سكينة ) ؽ كفي مشي          
 .(ٓ)بف بممكة النىسَّابة، كالسيدة الشريفة زينب (ْ)إسحاؽ إبراىيـ

ُـّ محمَّد،  كالدرب الذم بجانب شجرة الدُّر  زاكية، كيمييا أخرل أرضية إلى جانب السَّقاييف، قبر السيدة أ
  .(ٔ)بنت محمَّد الييثـ

َـّ تمضي إلى مشيد السيدة نفيسة           ، بنت (ٕ)كأمَّا الذيف بالقبر الطكيؿ فقيؿ: سادة أشراؼ، ث
كعندىا قبر السيد الشريؼ، عبد  زيد، عمَّة السيدة نفيسة، بنت الحسف، كمىٍشيىديىا مقابؿ القبر الطكيؿ،

ادؽ ا قبر السيد الشريؼ سعد ا(ٖ)ا، بف جعفر الصَّ ، المعركؼ بابف فارس الشاـ، (ٗ)، كمعيا أيضن
 ة، كعندىا جماعة مف األشراؼ كالصالحيف دثرت قبكرىـ. كىك غير الذم بالقاىرة بخط الغماسيٌ 

األنكر، مف الباب الشرقي، تجد حكشنا عمى كعند خركجؾ مف السيدة نفيسة بنت حسف           
 ، كقيؿ: إنو قبر محمَّد(َُ)بف الحسف الحسيني فة تحتيا قبر السيد الشريؼ، محمديسارؾ، بو قبة لطي

                                                           
السيد يحيى بف عقب ىك: شقيؽ فاطمة العيناء، يحيى بف القاسـ بف الطيب بف محمد المأمكف بف جعفر الصادؽ بف محمد  ((ُ

بف سعد ، الباقر بف عمي زيف العابديف بف الحسيف السبط، لما تكفيَّ دفف في مشيده المعركؼ بالقرب مف مسجد اإلماـ الميث 
 .ُِّ/ُكدفف معو أخكه عبد ا كطائفة مف األشراؼ. ينظر: محمد زكي، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، 

 /ب(، عبارة: "السيد يحيى بف عقب". ُٗ* في األصؿ: كتب في اليامش األيسر مف الصفحة )
ينسب لئلماـ الحسيف السبط ، عمييـ السبلـ  سبب النزاع ىك: أف األسـ )يحيى بف عقب( مرة ينسب لئلماـ الحسف السبط كمرة ((ِ

، كالراجح ىك أنو مف أبناء الحسيف لما أثبتو األجيكرم في متف المخطكط. ينظر: محمد زكي، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، 
ُ/ُِّ. 
لحسيف األصغر، ككانكا الشريؼ حيدرة ىك: حيدرة بف ناصر، مف الفكاطـ السميمانية، أبناء اإلماـ الحسيف األكبر مف حفيده ا ((ّ

بصنياجة المغرب، كقد جاء مصر زائرنا فمات بيا، كصمَّى عميو الخميفة العزيز با المعٌز لديف ا الفاطمٌي، كدفف في باب 
 .َُِالمشيد السكينٌي. ينظر:  محمد زكي، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، ص

الشريؼ إبراىيـ ىك: أبك إسحاؽ إبراىيـ بف يحيى بف بممكة النىسَّابة، أقاـ مدة حياتو في المشيد السكيني، كدفف بباب المشيد  ((ْ
 .َُّمحمد زكي، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، صالسكيني. ينظر: 

فيدة الشريؼ ابراىيـ، خادـ المشيد السكيني الشريفة زينب ىي: بنت السيد حسف بف السيد ابراىيـ بف يحيى بف بممكة النسابة ، ح ((ٓ
ا. ينظر: محمد زكي، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، ص  .َُّالسكيني كالمدفكف  فيو، كالسيدة زينب مدفكنة فيو أيضن

 /أ(، عبارة: "السيدة أُـّ محمد بنت محمَّد الييثـ".   َِفي األصؿ: كتب في اليامش األيمف مف الصفحة ) ((ٔ
ألحسف أمير المدينة، بنت زيد الجكاد، أبي الحسيف، أخ الحسف المثنى بف الحسف السبط بف عمٌي بف أبي نفيسة ىي: أخت  ((ٕ

 . ٖٖطالب، رضي ا عنيـ. ينظر: حسف محمد قاسـ، تاريخ كمناقب كمآثر الست الطاىرة البتكؿ السيدة زينب، ص
 "السيده نفيسة بنت زيد عٌمة السيدة نفيسة بنت الحسف"./أ (، عبارة: َِ* في األصؿ: كتب في اليامش األيمف مف الصفحة )

 /أ(، عبارة: "السيد عبد ا بف جعفر".     َِفي األصؿ: كتب في اليامش األيمف مف الصفحة ) ((ٖ
 /أ(، عبارة: "كالسيد سعد ا بف فارس الشاـ". َِفي األصؿ: كتب في اليامش األيمف مف الصفحة ) ((ٗ

 /أ(، عبارة: "السيد محمد بف الحسف الحسيني". َِي اليامش األيمف مف الصفحة )في األصؿ: كتب ف ((َُ
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َـّ  يّْؽ عمىيَّ فييا، فجئت المشيد النفيسي، ث ميّْدم: كاف عمىيَّ سبعكف درىما، فضي بف طاىر، قاؿ الحي
ذا بامرأة قد أقبمت كبيدىا قبلدة كقالت لي: خذ خرجت إليو، كدنكت مف القبة،  فقرأت شيئنا كبكيت، كا 

فكجدت صاحب  ،ىذه أكًؼ بيا ما عميؾ مف الدٌيف، ألجؿ ىذا الرجؿ الذم أنت عنده، كمشيت خطكة
قاؿ: رأيت رجبلن فأنا أكلى، قمت لو: لماذا؟ ا، كقاؿ: ريدَّ عمى المرأة ما أخذت منيا، الدٌيف مبتسمن 
َـّ دفع لي فضة في يدم  بقدر ىذا. عنؾى  قصر مف الجنة إٍف صفحتي  عاىدني عمى  . ث
 .ألشراؼ، كىك معركؼ بإجابة الدعاءكبو جماعة مف الخمفاء العباسيّْيف، كطائفة مف ا          

بف محمَّد  بف يحيى ف، تربة شرؼ الديٌ (ُ)كحدثني بعضيـ عف ذلؾ الحائط: أفَّ خمؼ تربة بني المصمى
 .ف حسف، المعركؼ بالعريافقبر ألسيد الشريؼ بدر الديٌ  (ِ)محمَّد الحسيني، كيميف تربة أشيب

كحمدكنة، دفنت بصحراء مصر، كقبرىا مقابؿ تربة أشيب، تكفيت سنة ثمانيف كمائة كخفي قبرىا، 
عشريف عامنا، كىي بنت الحسيف، كبتمؾ الجية قبكر السادة األشراؼ  (ّ)كأقامت منقطعة بالمقطَّـ

ُـّ الشريؼ طباطبا في ذلؾ المكاف، كقيؿ: إفَّ بيذا القبر مدفف فاطمة بنت (ْ)الطباطبا ، كقيؿ: أ
 . (ٓ)القاسـ

َـّ تسير خطكات تجد قبكر السادة المياسره            حمد، كعبد ا، كيحيى،محمَّد، كأ :، كىـ(ٔ)ث
سماعيؿ ؽ ، المعركفة بمجيرة الخائؼ، نسبيا) (ٕ)كبتمؾ الحكمة قبة لطيفة فييا قبر فاطمة الصغرل .كا 

 بف الحسف السبط.  / ب ( متصؿ بعبد ا المحض بف الحسف المثنى َِ

                                                           
تربة بني المصمى ىي: تربة ييدخؿ الييا مف تربة الخمفاء كىي مف المدفف القديـ، كسمكا بني المصمى بيذا اإلسـ لكثرة عبادة  ((ُ

 . ّٔأبييـ. ينظر إبف الزيات، الككاكب السيارة، ص
تربة أشيب ىي: نسبة إلى الشيخ اإلماـ الفقيو المحدّْث أشيب بف عبد العزيز بف داكد بف إبراىيـ القيسي، المكنى أبا عمر، كلد  ((ِ

كلد أشيب سنة أربعيف كمائة، كتكفى سنة أربع كمائتيف، حيث قبره في الجانب الشرقي مف التربة. ينظر: ابف الزيات، الككاكب 
 . ِْٗ-ِْٓ/ُ. ؛ مكفؽ الديف الشافعي، مرشد الزماف إلى قبكر األبرار، ّٕالسيارة في ترتيب الزيارة، ص

، فيتصؿ بالغرب إلى أرض مقراكة، كقاؿ القضاعي:  ((ّ المقطـ ىك: جبؿ يمٌر عمى جانبٌي النيؿ إلى النكبة كيعبر مف فكؽ الفيـك
 .ُِْ/ُينظر: المقريزم، المكاعظ كاإلعتبار،  سميَّ بالمقطـ نسبة إلى المقطـ بف مصر بف بيصر بف حاـ بف نكح، عميو السبلـ.

الطباطبا ىـ: نسبة إلى أبي إسحاؽ السيد إبراىيـ بف إسماعيؿ الديباج بف إبراىيـ الغمر، الشييد المقتكؿ بف عبد ا بف الحسف  ((ْ
لى طاء، كلو قصة الحسف المثنى بف الحسف السبط بف عمٌي بف أبي طالب، رضي ا عنيـ، ككاف في لسانو لثغة، يقمب القاؼ إ

 . ِٓ. ؛ القمعاكم، مشاىد الصفا، صُّٗمع ىاركف الرشيد. ينظر: محمد زكي إبراىيـ، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، ص
فاطمة بنت القاسـ ىي: فاطمة بنت القاسـ بف محمد بف أبي بكر ، المعركفة بأـ الصادؽ، كىي مف ربات التقى كالصبلح .  ((ٓ

 .َٗ/ْالنساء،  ينظر: عمر كحالة، أعبلـ
 /أ(، عبارة: "السادة المياسره". َِفي األصؿ: كتب في اليامش األيمف مف الصفحة ) ((ٔ
 /أ(، عبارة: "السيدة فاطمة الصغرل". َِفي األصؿ: كتب في اليامش األيمف مف الصفحة ) ((ٕ
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َـّ قبر السيدة فاطمة مف            ُـّ الخير، ابنة عمٌي بف الحسيف، ث َـّ تسير خطكات كثيرة تجد قبر أ ث
َـّ تمشي مع ذيؿ الككـ مستقبؿ القبمة تجد عمى يمينؾ، قبر السيد الشريؼ إسماعيؿ  آؿ البيت، ث

كىناؾ جماعة مف العباسيّْيف  .بف إبراىيـ الغمر بف الحسف المثنى بف الحسف السبط (ُ)الدبَّاج
 كالقرشيّْيف. 
كيمي ذلؾ تربة األشراؼ أكالد ابف  .كىناؾ قبر السيدة أركل بنت عمٌي بف عبد ا المصرم          

ادؽ، كالشريؼ(ِ)طباطبا ابف  طباطبا ىك: أبك القاسـ إبراىيـ ، قيؿ: إفَّ بيا جماعة مف ذرية جعفر الصَّ
كيقاؿ: الشبيو، كقيؿ: غير ذلؾ، كليذا الشريؼ إبراىيـ، لو أيخكة  .إسماعيؿ الديباج بف إبراىيـ الغمر

براىيـ، مف أبيو، كىـ: إسماعيؿ الديباج، كمحمَّد، كأبك الفضائؿ حسف، كلو أكالد كىـ: محمَّد،  كقاسـ، كا 
 دخؿ مف فركع ىذه األصكؿ مصر، السيد الشريؼ  فٍ كأكؿ مى  .انقرضكا جميعنا

ه الشريؼ المرسيّْيف، قريتو مف قرل المدينة، كدخؿ معو كالد بالمرسي، جدٌ  ، عيرؼى (ّ)يف قاسـترجماف الدٌ 
ا ؿّْ بيكت الشريؼ الذيف سكنكا، ككاف دخكؿ  ؛الشريؼ إسماعيؿ، كأكالده أيضن فكانكا ىؤالء الستة مف أجى
َـّ  ،بف القاسـ بف إبراىيـ طباطبا (ْ)يف قاسـ، كىـ: الشريؼ إسماعيؿأكالد السيد الشريؼ ترجماف الدٌ  ث

بنو، السيد الشريؼ أحمد، ككاف مف أكالده الشريؼ عمٌي، كالشريؼ حسيف، كقيؿ: إنيـ اتكلى بعده 
 بالمراغة. 
ككاف لو النقابة  ،بف الحسيف السبط، فإنَّو دخؿ مصر كأمَّا السيد الشريؼ أبك الحسف عميٌ           

بف إسماعيؿ بف إبراىيـ طباطبا بف  كالتقدـ، كدفف مع الطباطبا، ككذا بيا الشريؼ أبك عبد ا محمَّد

                                                           
بط بف عمٌي بف أبي طالب، رضكاف ا إسماعيؿ الديباج ىك: اسماعيؿ بف إبراىيـ الغمر بف الحسف المثنى بف الحسف الس ((ُ

براىيـ طباطبا . ينظر: إبف طباطبا، أبناء اإلماـ في مصر كالشاـ،  عمييـ أجمعيف، كإلسماعيؿ الديباج عقب مف كلدية الحسف كا 
 .ِٗص
ب مف أربعة أكالد ىـ: طباطبا ىك: إبراىيـ بف إسماعيؿ الديباج بف إبراىيـ الغمر بف الحسف المثنى، كيكنى أبك القاسـ، كقد أعق ((ِ

محمد بف إبراىيـ، القاسـ الرسي بف إبراىيـ، أحمد الرئيس بف إبراىيـ، الحسف بف إبراىيـ. ينظر: إبف طباطبا، أبناء اإلماـ في 
 .ّٗ،ِٗمصر كالشاـ، ص

ف ال يتكمـ إال بالقرآف ترجماف الديف قاسـ ىك: السيد الشريؼ القاسـ، كاف أكثر أىؿ زمانو عممنا، ككاف كثير الخضكع ، كا ((ّ
 .َُْىػ. ينظر: محمد زكي إبراىيـ، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، صَِِكالحديث، قيؿ أنَّو عاد إلى الحجاز كمات بالرٌس سنة 

الشريؼ إسماعيؿ ىك: إسماعيؿ بف القاسـ الرسي بف إسماعيؿ بف إبراىيـ طباطبا، ككاف نقيبنا لؤلشراؼ في مصر، كقد أعقب  ((ْ
بنو أبي عبد ا محمد الشعراني بف إسماعيؿ، ككاف رئيسنا لؤلشراؼ بمصر. ينظر: إبف طباطبا، أبناء اإلماـ في مصر مف ا

 .ٔٗ-ٓٗكالشاـ، ص 
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كفييـ  .(ُ)جاكرة لتربة بني سناف البصريّْيفبف الحسيف السبط، كىي م إسماعيؿ بف إبراىيـ بف الحسف
بف الحسف السبط، كالدعاء  ف الحسف المثنىىيـ طباطبا بف إسماعيؿ بف إبراىيـ الغمر بأحمد بف إبرا
 مجاب عنده.
ٍر قبر عبد ا قاؿ بعضيـ: فاتتني الزيارة لمرسكؿ في عاـ مف السنيف،           بف  فرأيتو يقكؿ: زي

ككاف جكادنا معظَّمنا. مكلده سنة ست كثمانيف كمائتيف، كتكفي  .أحمد بف طباطبا، ككاف ذا ثركة عظيمة
، عرؼ باألزرؽ فمات، كفي (ِ)سنة ثماف كأربعيف كثبلثمائة، كلـ يعقب، كقيؿ: كاف لو كلد اسمو محمَّد

 / أ ( بنك األزرؽ غير ىذا.  ُِبني طباطبا، ) ؽ 
بف طباطبا، كانت لو مكانة كجبللة، ككجد لو بعد مكتو مف  بف الحسف عميٌ "كبيذه التربة قبر الشريؼ 

النقد ثبلث قناطير كنصؼ مف الذىب، كسبعة قناطير فضة، كمائة عبد، كأربعيف أمىة، ككاف قد أمر 
 . (ّ)"أف ييتصدؽ بعد كفاتو بثمث مالو

إبف طباطبا، كاف جميؿ القدر، كلو كبلـه  بف عمٌي بف الحسف كبيا قبر كلده الشريؼ أحمد          
كشعره رايؽ، جاءه سائؿ، فقاؿ: ما عندنا شيء، كلكف خذني فبعني، فجيءى بو إلى الكزير،    ،فايؽه 

َـّ أمر لمرجؿ بألؼ دينار منو، الرد  ، ككاف يقكؿ: لمخجمة خجمة، كأشدفقاؿ: ال أجد ماالن يككف ثمنؾ، ث
 . (ْ)خائبنا

ا أبك القاسـ يحيى كفي القبة           سيف بف بف الح بف عمٌي بف محمَّد بف جعفر بف الحسف أيضن
 . (ٓ)ككاف مف أكابر العمكيّْيف ،عمٌي بف أبي طالب

بف الحسف السبط، نقيب العمماء  بف محمَّد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ (ُ)كبيا قبر السيد أبك القاسـ أحمد
 بمصر. 

                                                           
أبك عبد ا محمد ىك: محمد الشعراني بف إسماعيؿ بف القاسـ الرسي بف إسماعيؿ بف إبراىيـ طباطبا، كمنو تكاثرت الذرية  ((ُ

إبنو إسماعيؿ بعد أبيو محمد الشعراني النقابة بمصر ، ثـ كلييا بعده أخكه أبك القاسـ أحمد. ينظر: إبف طباطبا، بمصر، كقد كليَّ 
 .ٔٗ-ٓٗأبناء اإلماـ في مصر كالشاـ، ص

محمد ىك: محمد بف عبد ا بف أحمد بف عمٌي بف الحسف بف طباطبا، عيرؼ باألزرؽ الصغير. ينظر: محمد زكي إبراىيـ،  ((ِ
 . ُّْد أىؿ البيت في القاىرة، صمراق
 .َُْمحمد زكي إبراىيـ، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، ص ((ّ
 .َُْينظر: محمد زكي إبراىيـ، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، ص ((ْ
بف أبك القاسـ يحيى ىك: يحيى بف عمٌي، بف محمَّد، بف جعفر، بف الحسف، بف جعفر، بف الحسف، بف جعفر، بف الحسف،  ((ٓ

بف عمٌي ابف أبي طالب، ككاف ابك القاسـ مف كبار العمكييف، حيث إنتيت إليو الرئاسة في زمنو. ينظر: محمد زكي  الحسيف السبط
 .ُِْإبراىيـ، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، ص
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 بف طباطبا، ككاف  بف محمَّد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف الحسف (ِ)كبيا قبر الشريؼ أحمد          
َـّ إفَّ ابف طكلكف جميؿ القدر، قيؿ: إنَّو تصدَّؽ بجميع مالو، حتى كاف يأكؿ في اليكـ مرٌ  ة عند المساء، ث

 أعطاه قرية ييحمىؿ إليو خراجيا، ككاف يشفع لمناس، كيمشي في حكائجيـ، كثير الرأفة كالحمـ.
: شفع أبي عند صاحب مصر في أىميا، ككاف قد طمب منيـ، (ّ)قاؿ ابنو الشريؼ عبد ا          

، صمَّى ا عميو كسمَّـ، في النكـ، كقاؿ لو:  ، فأبى أف يقبؿ شفاعتو، فممَّا جاءى الميؿ، رأل النبيَّ ماالن
اقبؿ شفاعة أحمد، فممَّا أصبح رفع عف أىؿ مصر ما طمبو منيـ. كىذا الشريؼ ىك: كالد الشريؼ عبد 

 ذكره، كمات قبمو، كمف كبلمو  ا المتقدـ
 [  الطكيؿ ] البحر

 ػراػػكا خمػػا شربػػػكم ؿػػػبل عقػػػبارل كػػس      لدنيا أناسنا فأصبحكا د غرَّت اػػػلق

 (ْ)كابدكا ضرا قدغػدكا منو في كرب ك      ػما  ػدعػتيػػـ مف زخارفػػيا بػلقػػػد خ 

 الشككر بف ، أخ الشيخ عبد ا(ٓ)بف أحمد قبر السيد الشريؼ طباطبا األصغر كفي القبة          
بف الحسف بف عمٌي بف محمَّد بف أحمد بف  بف أحمد األزرؽ أحمد بف طباطبا، كبيا قبر السيد عميٌ 

لى جانبو قبر السي عمٌي بف الحسف د الشريؼ أبي القاسـ عمٌي األزرؽ بف الحسف بف بف طباطبا، كا 
لى جانبو قبر أبيو، أبي محمَّد محمَّد بف أحمد بف الحسف عمٌي بف بف عمٌي بف  (ٔ)الحسف بف طباطبا، كا 
( التربة أعني الحسف األزرؽ، قبر كالدتو الشريفة / ب ُِحمد المذككر، كمعو في ) ؽ بف أ محمَّد

                                                                                                                                                                                
اىيـ بف الحسف المثنى بف الشريؼ أحمد ىك: أبك القاسـ أحمد بف محمد بف ًإسماعيؿ بف ًإبراىيـ طباطبا بف ًإسماعيؿ بف ًإبر  ((ُ

الحسف السبط ابف عمي بف أبي طالب رضي ا عنو، كاف نقيب الطالبييف بمصر، ككاف مف أكابر رؤسائيا، كلو شعر مميح في 
. ؛ ُٔٓ/ِالزىد كغيره. تكفيَّ سنة ثماني عشرة كأربعمائة، كدفف في تربة أشيب. ينظر: أبك الفداء، المختصر في أخبار البشر، 

 .ُُْكي إبراىيـ، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، صمحمد ز 
 ىك نفسو أحمد أبك  القاسـ، السالؼ ذكره.   ((ِ
عبد ا ىك: عبد ا بف أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف طباطبا، المعركؼ بصاحب السيادة، كاف صاحب ضياع كنعمة  ((ّ

 .ُُْنظر: محمد زكي إبراىيـ، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، صكثيرة، ككاف مع ىذا مف الصالحيف، يقـك الميؿ كيصـك النيار. ي
 .ُُْينظر: محمد زكي إبراىيـ، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، ص ((ْ
ىػ ، ّّّىك: طباطبا األصغر بف أحمد، أخك عبد ا الشككر، تكفي قبؿ كفاة أخيو في جمادم األكؿ سنة  طباطبا األصغر ((ٓ

 .ُّْد زكي إبراىيـ، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، صكقبره تحت رجمٌي أخيو. محم
الحسف ىك: أبك محمد الحسف بف عمٌي بف الحسف المعركؼ باألزرؽ الكبير، حيث أخذ كنية جده، الحسف األزرؽ الكبير.  ((ٔ

 .ُّْينظر: محمد زكي إبراىيـ، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، ص
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بف طباطبا، كمعيـ قبر السيدة الشريفة  بنت الحسف بف محمَّد بف أحمد بف عمٌي بف الحسف (ُ)آمنة
بف  اني األزرؽ بف الحسف بف عمٌي بف محمَّد بف أحمد بف عمٌي بف الحسيفبنت عمٌي الث (ِ) نفيسة

 طباطبا. 
ا، كمعيـ قبر بف طباطب كبيا قبر كالده الشريؼ محمَّد بف محمَّد بف أحمد بف عمٌي بف الحسف          

حسف بف جعفر بف بف ال بف محمَّد بف جعفر بف الحسف بف جعفر أبي القاسـ بف يحيى بف عميٌ 
  (ّ)بف الحسيف السبط. الحسف

بف  بنت محمَّد بف إسماعيؿ (ْ)كعند باب ىذه القبة مف ىذه التربة، قبر الشريفة خديجة          
عنيا  القاسـ المرسي، كانت زاىدة عابدة، كلـ تيرى حبمى قط، ككاف زكجيا الشريؼ عبد ا، يذكر

 عجائب. 
 بف محمَّد بف محمَّد بف أحمد بف عمٌي بف الحسف (ٓ)كعندىا قبر الشريؼ أبي الحسف عميٌ           

بف طباطبا، يعرؼ بصاحب الحكرية، كفي القرافة صاحب الحكرية غيره، كسبب ذلؾ: أنَّو رأل ليمة 
الجنة، كرأل حكرية أعجبتو، فقاؿ: لمف أنت؟ قالت: لمف يعطي ثمني، فقاؿ: كما ثمنؾ؟ قالت: مائة 

زتو، كمات بذلؾ كقالت: أنت ضيفنا ليمة غد، فىشىرىع في جنا ،ختمة، فقرأىا، فممَّا فرغ، جاءتو مناما
 اليكـ. 

 بف الحسف بف عمٌي بف محمَّد بف أحمد بف عمٌي بف الحسف كبيذه التربة قبر الشريؼ محمَّد          
، صمَّى ا عميو كسمَّـ،  بف طباطبا المتقدـ، تكفيَّ سنة أربع كخمسيف كثبلثماية، قيؿ: إنَّو رأل النبيَّ

ترؾ الدنيا كراء ظيره، كجعؿ اآلخرة نصب عينيو،  فٍ أقرب أىمؾ إليؾ؟ قاؿ: مى  فٍ مى فقاؿ لو: يا سيدم 
  (ٔ) كلقيني ككتابو مطَّير مف الذنكب.

                                                           
الشريفة آمنة ىي: السيدة آمنة ابنة الحسف األزرؽ بف عمٌي بف أحمد بف عمٌي بف الحسف بف طباطبا. كىي: أخت عمٌي بف  ((ُ

 .ُْْالحسف األزرؽ. ىكذا في كتاب مراقد أىؿ البيت. ينظر: محمد زكي إبراىيـ، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، ص
 .ُْْىرة، صمحمد زكي إبراىيـ، مراقد أىؿ البيت في القا ((ِ
 .ُّْمحمد زكي إبراىيـ، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، ص ((ّ
السيدة خديجة ىي: بنت محمد بف إسماعيؿ بف القاسـ المرسي بف إبراىيـ طباطبا، زكجيا عبد ا بف أحمد بف محمد بف  ((ْ

ىػ ، كقبرىا ترياؽ مجرب. ينظر: محمد زكي َِّإسماعيؿ بف طباطبا، كانت صالحة، زاىدة، عابدة، تكفيت رضي ا عنيا سنة 
 .ُّْصإبراىيـ، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، 

أبك الحسف عمٌي ىك: عمٌي ابف الحسف بف عمٌي بف محمد بف أحمد بف عمٌي ابف الحسف بف طباطبا، ىكذا في كتاب مراقد أىؿ  ((ٓ
 .ُُْالبيت، كىك المعركؼ بصاحب الحكرية، كلو قصة. ينظر: محمد زكي إبراىيـ، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، ص

 .ُِْىؿ البيت في القاىرة، صينظر: محمد زكي إبراىيـ، مراقد أ ((ٔ
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بف طباطبا، إلى االحسف بف محمَّد بف أحمد بف القاسـ المرسي  كمعو في قبره كالدتو، ابنة          
عمييـ أمر، قالكا: الميـ بحرمة فرج فرّْج عنَّا، جانبيـ الشيخ فرج، غبلميـ، تكفي قبميـ، ككاف إذا اشتدَّ 

  (ُ) فيفىرّْج ا عنيـ ببركتو.
         
بالعقبة جماعة ك  ،عميو عامكد رخاـ ،بف الحسف (ِ)كبالقرب منيـ قبر السيد الشريؼ أبي الطاىر يس  

ا قبر السيد الشريؼ زيف الدٌ  .مف األىؿ كاألقارب محمَّد بف عبد ا بف أحمد  ،أبي بكر ،يفكبيا أيضن
بالمراز المالكي، كخمؼ الحائط الغربي قبكر،  المعركؼ بف محمَّد بف عمٌي بف الحسيف بف طباطبا

 عمييا ألكاح رخاـ بأسماء األشراؼ مف ذرية طباطبا. 
ـ ذكرىـ عند المراغة، فييـ جماعة ذىكىرىىيـ ابف زكالؽكأمَّا الذيف تقدَّ           

/ أ(  ِِؽ  فمنيـ )، (ّ)
 .السيدة الشريفة مريـ بنت عبد ا بف محمَّد بف أحمد بف إسماعيؿ بف القاسـ المرسي بف طباطبا

ألنَّو كاف يرل عمى قبرىا عمكدنا مف النكر صاعدنا، كبجية غربيا،  :كمشيدىا يعرؼ بمشيد النكر
بنت  الجامع الظاىرم؛ قبر السيدة رقيةيا، كقيؿ: بتمؾ الجية أربعكف شريفنا، كبًقبميّْ شريفاف لـ ييسىمَّ 
 شرؼ الديف. 

فتقدمت، مف كراماتيا؛ أنَّيا لمَّا جاءت مف المدينة، اعترضيا  ،كأمَّا رقية بنت اإلماـ عميٌ           
 كمات في ركابو.  ،كأراد قتميا، فكقفت يده في اليكاء ،رجؿه مف آؿ يزيد

 ؛، ًحذا معتكؽ كصدّْيؽ القرشييّْفكبتربة بني المصمَّي جماعة مف األشراؼ كال تعرؼ أسماؤىـ          
مف كرامات صدّْيؽ أنَّو كاف بسفينة أشرفت عمى الغرؽ، فقاؿ لمريح: أيسكف، كلممركب، البىرُّ يا مباركة، 

 فحصؿ. 
كفاطمة بنت العبَّاس بف مرداس، كفاطمة بنت عبد الحميد،  كىناؾ قبر خديجة الشريفة،          

كأخييا أبي الحسف عمٌي، كبيذه المقبرة الشريؼ إبراىيـ المكسكم، مف ذرية مكسى الكاظـ، كأخكه 
القاسـ، كأبك محمَّد الحسيف بف طاىر، كالمبارؾ بف جعفر، كابنو محمَّد، كأخكه الحسيف، كالمبارؾ، 

                                                           
 .ُْْمحمد زكي إبراىيـ، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، ص ((ُ
ىػ ، كاف إمامنا زاىدنا عابدنا، تكفيَّ سنة ّْٔأبك الطاىر يس ىك: محمد بف أحمد المعركؼ بابف النصير، كليَّ القضاء سنة  ((ِ

 .ُْٓ-ُْْراىيـ، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، صىػ ، كدفف في تربة طباطبا المباركة. ينظر: محمد زكي إبّٗٔ
ابف زكالؽ ىك: أبك محمد الحسف بف إبراىيـ الميثي المصرم المعركؼ بابف زكالؽ كىك مؤرخ مصرم لو فيو مصنؼ جيد كلو  ((ّ

ق(.  ّٕٖ -َّٔ، كلد في مصر كتكفيَّ فييا سنة ) الفاطميو ك االخشيديو كتاب في خطط مصر القديمة، عاصر الدكلتيف
 .ُْْكي إبراىيـ، مراقد أىؿ البيت في القاىرة، صينظر: محمد ز 

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%87_%D9%81%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%87_%D9%81%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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براىيـ، كابف عمّْو: عبد ا بف  كيحيى، كأبك مسمـ جعفر، خكتو: عيسى، كالقاسـ، كأبك عبد ا، كا  كا 
، كاشتير منيـ: محمَّد بف عمٌي الجاركدم، محمَّد، كميـ أشراؼ، كليـ أكالد كذريَّة كثيرة بيذا المحؿٌ 

ييف قبر كاألربع قبكر حكلو، كقريب مف مصمَّى الجاركدم السيدة فاطمة الكبرل، كبقبميّْ مصٌمى الخكالن
عميو رخاـ بو السيدة عائشة، أُـّ صاحبة العبد، جية الشبيو المنتسب لزيف العابديف، كىناؾ نحك أربعيف 

 نَّيا مف ذرية طباطبا.إلؾ تربة بيا إمرأة شريفة، يقاؿ: شريفنا، كتجاه ذ
َـّ تأتي إلى قبة بيا السيدة فاط           محمَّد بف  مة الكبرل، كالسيدة فاطمة الصغرل بنت السيدث

الحسف السبط، كبيا بف  عيسى بف محمَّد بف إسماعيؿ بف القاسـ بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف إبراىيـ
 بف عمَّة السيدة فاطمة الكبرل. الشريؼ الحسيف بف إبراىيـ المرسي الطباطبي

َـّ تمشي قميبلن تجد قبر ال           سيد أبي بكر، كفي القبة زكجيا أخك الشريؼ نسيب الدكحة محمَّد، ث
َـّ قبر السيد أبي إبراىيـ، كيقاؿ: إنَّ  َـّ قبر السيد أبي الطاىر بف السيد أبي عبد ا، ث و أيمكٌم، ث

ُـّ محمَّدالحسيني، المعركؼ بابف الماكر  َـّ قبر السيدة أ  بنت أحمد الحسينية. دم، ث
مف ذرية الحسيف، كأقارب أمير المؤمنيف  (ُ)/ ب ( تربة بني الذىبي ِِكبجانبيا ) ؽ           

كمف بني العباس، كسبع قيبىبو بيا قبر الشريؼ الخطيب، كاف مف  ،الفاطمٌي، كجماعة مف األشراؼ
ُـّ ىيطؿ العابدة الشريؼ الخطيب، كبيا مف الفاطمييف  ،(ّ)، ثَـّ جكسؽ(ِ)القيراء، كبجانبو الشريفة زكجتو أ

ا، كىناؾ قبر الشريؼ  الحسيني.  (ٓ)، مف ذرية مكسى الكاظـ، كقبر الشريؼ المنتجب(ْ)المعصكـ أيضن

                                                           
تيٍربىة بني الذىبي ىي: تربة في الجية الشرقية مف مسجد الفتح بجكار تربة الماكردم، كبني الذىبي ىـ مف األشراؼ، كىـ أىؿ  ((ُ

 .ُْٕ،ُِٕبيت معركؼ بمصر. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، ص
لشريؼ الخطيب، المعركفة بأـ ىيطؿ، كانت عابدة زاىدة، كليا مف الكرامات المركية، عدىا أـ ىيطؿ ىي: الشريفة زكجة ا ((ِ

 .ُٖٕالقرشٌي في طبقة األشراؼ. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، ص
ا،  ((ّ الجكسؽ ىك: الحصف، كقيؿ: ىك شبيو بالحصف، معرب كأصمو ككشؾ بالفارسية. كالجكسؽ: البناء المسطح سقفو أيضن
 ظر: ابف منظكر، لساف العرب، مادة جسؽ.ين
الشريؼ المعصـك ىك: الشريؼ المعصـك مف ذرية الشريؼ مكسى الكاظـ، لو منزلة عند الفاطمييف،أكقؼ عميو إبف رزيؾ  ((ْ

 .ُٖٕكعمى ذريتو أرض بمقس. ينظر: إبف الزيات، الككاكب السيارة، ص
الخطيب كبيا مف الفاطمييف أيضان، كىناؾ قبر (، عبارة: " /بِِفي األصؿ: كتب في اليامش األيسر مف الصفحة )  *

 ". كبجانبيا كممة صح.الشريؼ
 .ُٖٕالشريؼ المنتجب ىك: السيد الشريؼ المنتجب بف عمٌي الحسيني. ينظر: إبف الزيات، الككاكب السيارة، ص ((ٓ



117 
 

القرشي، كالسيد  (ُ)كىناؾ عقكد بيا جماعة مف أيسر الفاطمييف، كجكار ذلؾ قبر الحمكم          
فاطمة  ، كالشريفة الخضراء مف جزيرة األندلس، كالشريؼ أبك الدالالت النٌسابة، كالشريفة(ِ)يفشياب الدٌ 

 الكبرل، كالشريفة فاطمة الصغرل، كجماعة مف األشراؼ. 
كعند مسجد الزقميط أشراؼ كثير، منيـ: السيد محمَّد، كمسمـ السندم مف كلد الحسيف           

دّْثالسبط، كالسيد عبد ا العمك   يف، كخمفاء فاطميكف. أبك محمَّد نجـ الدٌ  م، قتؿ بمصر شييدنا، كالميحى
، مف أقارب اإلماـ الشافعٌي، كاسـ غازم ثبلثة،  (ّ)الجية األخرل قبر أبي عبد ا محمَّدكب          

كىـ أشراؼ ىناؾ، كغربٌي قبة اإلماـ الشافعٌي، قبر في كسط الطريؽ، بو السيدة فاطمة بنت عبد ا 
القرشي العثماني، كالسيدة المعركفة  (ْ)يف الدمشقي، كقاضي دمشؽ يحيىالكاسطي، كىناؾ رشيد الدٌ 

 بصاحبة الدجاجة، كعندىا جماعة مف األشراؼ ال تيعرؼ أسماؤىـ. 
كىناؾ تربة الشريؼ القسطنطكني، كتربة ابف نافع الياشمي، عند عمرك بف العاص، حكي:           

سنة  انت كفاتوأيصيب في الحاؿ، ككأفَّ رجبلن سأؿ آخر عف قبر ابف العاص، فأشار إليو برجمو، ف
ثبلثة كأربعيف، كترؾ لكلده عبد ا مائة إردب ذىب، كسبع قناطير فضة، فتكرع عنيا     كلـ ييمًسؾ 

 منيا شيئنا. 
كالزينبيكف منسكبكف  .ت يحيى المتٌكج، بف الحسف األنكربن كبتمؾ الدائرة مشيد السيدة زينب          

فأكفى، كبيذا المشيد  ،ا إليياك فَّ النيؿ تكقؼ فجاؤ إ فة، التي بجكار ابف العاص، قيؿ:لزينب الشري
، مف ذرية الحسيف السبط، ككانت تشبو فاطمة الزىراء، كالدعاء (ٓ)السيدة فاطمة المعركفة بالعيناء

دَّاميا غمط في القراءة، فردتو        مف عندىا مي  جاب، كمصحفيا عند رأسيا، ركمَّ أفَّ رجبلن مف خي
 قبرىا. 

                                                           
ا، ذكره ابف عطايا في تاريخو. ينظر: السيد الحمكم ىك: أبي عبد ا محمد بف عبد ا بف يحيى القرشي، كاف رج ((ُ بلن صالحن

 .ُُٖإبف الزيات، الككاكب السيارة، ص
شياب الديف ىك: شياب الديف أحمد، كاف كثير البشر حسف الخمؽ كثير الحياء، كىك مدفكف بالمشيد الذم يقابؿ باب الزاكية،  ((ِ

 .ُُٖرضي ا عنو. ينظر: إبف الزيات، الككاكب السيارة، ص
السيد محمد ىك: السيد أبي عبد ا محمد بف محمد بف طباطبا عطاء الشافعٌي، صاحب المزني كعميو تفقو. ينظر: إبف  ((ّ

 .َُٗالزيات، الككاكب السيارة، ص
كب السيد يحيى ىك: السيد أبي عبد ا محمد بف عبد ا بف يحيى القرشي، كاف رجبلن صالحا زاىدنا. ينظر: إبف الزيات، الككا ((ْ

 .ُُٖالسيارة، ص
السيدة فاطمة ىي: السيدة فاطمة ابنة القاسـ الطيب بف محمد المأمكف بف جعفر الصادؽ بف محمد الباقر بف عمٌي زيف  ((ٓ

العابديف إبف اإلماـ الحسيف بف عمٌي بف أبي طالب، عمييـ جميعا الٌسبلـ، ككانت تعرؼ بالعيناء كذلؾ لجماؿ عينييا. ينظر: إبف 
 .ٖٖككاكب السيارة، صالزيات، ال
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، نقمكا أمكاتنا إلى ىذا المشيد، يعرفكف ببني زىرة، كبو       (ُ)كلمَّا بيًنيَّ مشيد الشافعيٌ           
 الشريؼ محمَّد مف ذرية الحسف السبط 

 / أ ( محمَّد الحسيني، كبو أبك  ِّبف محمَّد الحسيني، كبو أبك القاسـ ) ؽ  (ِ)كمثمو إبراىيـ، كزيد
  الخير، كمحمَّد بف حمزة، شريفاف طالب

تيخفه في خدكد  :، كليـ عقب ييعرفكف بالكمثكمييف كالطٌياريف، كالكمثمة(ّ)كقيؿ: كميـ بمشيد السيدة كمثكـ
 الكجو. 
َـّ تخرج مف ىذا المشيد لجية الغرب قبر السيدة ىند           ، ثـ قبكر الفقياء بني زىرة، كقبر (ْ)ث

كالد الشريؼ أسعد النٌسابة، ككاف إمامنا كلو ذرية بمصر، مات بعد الستمائة، السيد الشريؼ النحكم، 
 محمَّد بف الحسيف.  ،كفي طبقتو الشريؼ عمٌي، أبك عبد ا

كبمشيد كمثكـ، الشريؼ عمٌي المنتجب، كجماعة مف بني المنتجب، كعند ذلؾ قبر أحمد           
الذم مشيده بالقاىرة، أك مف أقاربو، كبو السيد ىاشـ  ،محمَّد الحسيني، كقيؿ: أخك الشريؼ سعد ا

 كبنتو السيدة زينب.  ،الحسيني
محمَّد، مف ذرية عبد ا المحض، كالشريؼ أحمد  ،كعمى الباب قبر الشريؼ أبي عبد ا          
ادؽ، بناه الظافر الفاطمٌي؛ كالفاطما ٌيكف كانكا بف محمَّد الحسيني، كىناؾ قبر إسماعيؿ بف جعفر الصَّ

نت كفاتو سنة خمس كعشريف كا .كيتصدقكف عندىا باألمكاؿ الجزيمةيأتكف إلى ىذه المشاىد، 
عى قاؿ السعد بف النٌسابة: كؿ مف ادٌ  .ارة، انقرضكا جميعاة، ككاف لو عقب يقاؿ ليـ: بنك طبٌ ئكثبلثما

 نسبنا ليؤالء فقد كذب. 
َـّ تجاه ذلؾ، مشيد السيدة زينب           َـّ الشريؼ حيدرة، كمقابمو جماعة  (ُ)ث بنت محمد الحسنية، ث

  .بف زيد البارٌ امف األشراؼ يعرفكف بأكالد 

                                                           
مشيد الشافعي ىك: مدفف في مصر، عندما بنيَّ حمؿ إليو جماعة مف األمكات مف حكلو كدفنكا بو صفنا إلى جانب بعضيـ.  ((ُ

 .ٖٖينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، ص
بف الحسف المثنى ابف الحسف زيد ىك: الشريؼ زيد بف أحمد بف يحيى بف محمد بف عمي بف إسماعيؿ ابف عبد ا المحض إ ((ِ

 . ٖٖالسبط ، رضي ا عنيـ أجمعيف. ينظر: إبف الزيات، الككاكب السيارة، ص
مشيد السيدة أـ كمثـك ىك: تربة ضمت كثير مف آؿ البيت، منيـ: أبي القاسـ ابف عمٌي ابف الحسف ابف عمٌي، كينتيي إلى  ((ّ

ا قبر السيد أبي طالب الحسف ا ا جماعة الحسف السبط، كأيضن بف جعفر، كبو قبر السيد محمد ابف حمزة بف محمد، كبالمشيد أيضن
، كليـ عقب يعرفكف بالكمثمٌييف كالطٌيارة. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، ص  . ٖٖمف ذرية السيدة أـ كمثـك

بمدفف بني  زىرة. ينظر: ابف  السيدة ىند ىي: ىند بنت عبد ا بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم، كىي بالمدفف المعركؼ ((ْ
 .ٖٖالزيات، الككاكب السيارة، ص
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ُـّ القاسـ  الحسنية، كقيؿ: ىك قبر الشريفة مف ذرية  (ّ)الحسيب كالسيدة مريـ (ِ)كبالحكمة قبر السيدة أ
العباس المخمع، كاف إمامنا، كبيا ، مف ذرية أبي (ٓ)الحسنية، كيمييا الشريؼ إبراىيـ (ْ)إدريس األصغر

دّْث، كالد الشريؼ، عز الدٌ  يف نقيب األشراؼ، كاف الشريؼ أبي العباس المخمع، كالشريؼ الزاىد الميحى
 معتكفنا في بيتو حتى مات، كبيا مقبرة القرشييف. 

أفَّ أبا سفياف قاؿ: حججت  :بنت مكسى الكاظـ، كمف مناقب كالدىا (ٔ)كىناؾ السيدة آمنة          
سنة مف السنيف، فممَّا أتيت الكثيب األحمر، رأيت رجبلن يأخذ الرمؿ كيجعمو في إناء كيصب عميو الماء 

قنا كسكَّرنا، فسألت عنو، فقيؿ لي: إنَّو مكسى الكاظـ، كمات فسقاني سكيٍ  ،كيشرب، فقمت لو: أسقني
كى خاًدمييا،  :ببغداد، كمناقب بنتو كثيرة جدنا، منيا ف بالميؿ، كجاء آأنَّو كاف يسمع عندىا قراءة القر ما حى

/ ب ( كأتتو في المناـ، كقالت لو: ريدَّ الزيت  ِّرجؿ إلى خاًدًميا بزيت ليكقده عندىا فمـ يكقد، ) ؽ 
 . (ٕ) الطيب، فقاؿ لو الخادـ: أخبرني بشأنؾ؟، قاؿ: أنا مكَّاسلصاحبو، فإنَّا ال نقبؿ إالٌ 

ٍكلىيا جماعة مف (ٖ)كعندىا قبر زينب الكمثكمية           ، كذريتيا يعرفكف بالطيارة كالكمثكمييف، كحى
 بنت عبد ا، مف أكالد قاسـ الرٌس، كالحؽ ما تقدَّـ.  (ٗ)األشراؼ، كذكر البعض: أفَّ ىناؾ آمنة

                                                                                                                                                                                
السيدة زينب ىي: زينب ابنة محمد بف عمٌي بف عبد ا بف محمد بف يحيى بف إدريس بف عبد ا المحض بف الحسف المثنى  ((ُ

 .ُٗالسيارة، ص بف الحسف السبط بف عمٌي ابف أبي طالب، رضي ا عنيـ أجمعيف. ينظر: ابف الزيات، الككاكب
أـ القاسـ الحسيب ىي: أـ القاسـ بف عبد ا بف عمٌي بف القاسـ، كىي حسنية، مدفكنة في القبر الرخاـ الذم بالقرب مف مشيد  ((ِ

 .ُٗالسيد عمٌي. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، ص
ا، الحسنية. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، السيدة مريـ ىي: السيدة الطاىرة مريـ ابنة عبد ا بف عمٌي بف عبد  ((ّ
 . ُٗص
السيد إدريس األصغر ىك: إدريس األصغر بف إدريس األكبر بف عبد ا المحض بف الحسف المثنى بف الحسف السبط بف  ((ْ

ـ ا كجيو كرضي عنيـ أجمعيف. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، ص  .ُٗعمٌي ابف أبي طالب، كرَّ
الشريؼ إبراىيـ ىك: السيد إبراىيـ بف محمد، مف ذرية أبي العباس المخمع، كاف إمامنا في عمـ المغة، ككاف كثيرنا ما يتمثؿ  ((ٓ

باألشعار، كتربتو معركفة بيف الشيديف بالقرب مف قبر الشريؼ أبي العباس المخمع. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، ص 
ُٗ . 
: السيدة آمنة ابنة مكسى الكاظـ بف جعفر الصادؽ بف محمد الباقر. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، السيدة آمنة ىي ((ٔ

 .ِٗص
 .ِٗ. ؛ ابف الزيات، الككاكب السيارة، صُِْ-َِْ/ُينظر: الشارعي، مرشد الزكار إلى قبكر األبرار،  ((ٕ
ا بالطيارة، كقبرىا عمى  ((ٖ الشريفة زينب الكمثكمية ىي: زينب بنت القاسـ الطيب، كذرية القاسـ يعرفكف بالكمثمييف كيعرفكف أيضن

 . ِٗجانب الطريؽ عند مشيد آمنة. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، ص
أكالد القاسـ الرسي، يقكؿ ابف الزيات : كالذم أراه أنيا السيدة آمنة ىي: الشريفة آمنة ابنة عبد ا بف الحسف بف عبد ا مف  ((ٗ

 .ّٗفي حكش طباطبا. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، ص
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ا ثَـّ خطكات تجد مشيد الحسف كالحسيف، قاؿ بعضيـ:            بف جعفر  (ُ)الطيّْببنا قاسـ اىمى
َـّ تستقبؿ القبمة، تجد عمى يمينؾ قبر الشريؼ أبي عبد ا ادؽ، كبو جماعة مف األشراؼ، ث  (ِ)الصَّ

َـّ السيدة أسماء   ،بف مركاف، المعركفة بصاحبة المصحؼ بف عبد العزيز (ّ)بنة أبي بكراالحسيني، ث
 بالجامع العتيؽ، ككانت كفاتيا سنة ستيف كمائة. 

ككاف أىؿ مصر إذا نزؿ بيـ أمر، فتحكا مصحفيا في النيار، ككاف في مكانو مصحؼ           
 عثماف بف عفاف. 

كبيذه الحكمة قبر الشريؼ أبي الحسيف أًخ الشريؼ طباطبا، كبيا قبر الشريؼ إبراىيـ           
يف، رضٌي بيا قبر الشريؼ أميف الدٌ  كيبلصقيا مف جية القبمة تيٍربىة بيًنيى  كجماعة طباطبيكف، ،الحسيني

 يف. يف المصٌمي، كالسيدة نفيسة بنت أميف الدٌ الدٌ 
َـّ تمشي معتدالن تجد عمى يمينؾ           حكشنا بو جماعة مف األشراؼ، كعند الدرب، قريبنا مف  (ْ)ث

لرضى بف ، كالصحيح أنَّو مع ا(ٓ)يحيى الشبيو، جماعة مف األشراؼ، كقيؿ: فييـ الشريؼ التاجكرم
 الخشاب، بشقة أبي الربيع، بالقرب مف أبي محمَّد المقترح. 

َـّ تمشي ميغىرّْ            بنا، تجد قبريف متبلصقيف يعرفاف بالطراز الغاسؿ، لكف لـ ييعمىـ شرفيما بمشيد ث
ادؽ (ٔ)الشبيو بف القاسـ الطيّْب ككاف لمشبيو، شامىةي خاتـى بيف كتفيو  .بف محمَّد المأمكف بف جعفر الصَّ

                                                           
الشريؼ قاسـ الطيب ىك: السيد الشريؼ اإلماـ العالـ، القاسـ الطيب ابف محمد المأمكف، يمقب بالديباج بف جعفر الصادؽ،  ((ُ

ابف النحكم: كاف القاسـ الطيب مف أحفظ الناس لحديث رسكؿ ا، صٌمى ا عميو كسٌمـ،  ذكره القرشي في طبقة األشراؼ، قاؿ
 .ٔٗكيعرؼ أكالده بالكمثمييف كالطٌيارة. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، ص

الصادؽ، رضي ا  الشريؼ أبي عبد ا ىك: الشريؼ أبي عبد ا محمد بف عمٌي بف عبد ا بف القاسـ بف محمد بف جعفر ((ِ
 .ّٗعنيـ. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، ص

أسماء ابنة أبي بكر: قاؿ القضاعى في الخطط: إنيا أسماء بنت أبى بكر بف عبد العزيز بف مركاف، بنت أخ سيدنا عمر بف  ((ّ
عبد العزيز، اإلماـ العادؿ، كىي التي كضعت المصحؼ بالجامع العتيؽ بمصر، ماتت سنة ستيف كمائة، كتربتيا بالقرب مف تربة 

 . ّٗ. ؛ ابف الزيات، الككاكب السيارة، صُْٗ/ُرعي، مرشد الزكار إلى قبكر األبرار، يحيى الشبيو بف القاسـ. ينظر: الشا
/ب (، عبارة: "لعمو يمينؾ أىػ "، لتصحيح نص المتف الذم كتب فيو ِّفي األصؿ: كتب في اليامش األيسر مف الصفحة )  ((ْ

 عمى عينؾ.  
كرم، تكفٌي سنة إثنيف كخمسيف كخمسمائة. ينظر: ابف الزيات، الشريؼ التاجكرم ىك: الشريؼ عبد القكم المعركؼ بالتاج ((ٓ

 .ْٗالككاكب السيارة، ص
يحيى الشبيو ىك: يحيى الشبيو بف القاسـ الطيب بف محمد المأمكف الممٌقب بالديباج بف جعفر الصادؽ بف محمد الباقر بف  ((ٔ

 عميو كسٌمـ، كبيف كتفيو شامة مثؿ خاتـ النبكة. ينظر: عمى زيف العابديف، عمييـ السبلـ، ككاف شبيينا برسكؿ ا، صٌمى ا
 .ٓٗ. ؛ ابف الزيات، الككاكب السيارة، صُٕٗ-ُٔٗ/ُالشارعي، مرشد الزكار إلى قبكر األبرار، 
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كخاتـ النبكة، ككاف شبيينا برسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، ككاف الناس إذا شاىدكه عند دخكؿ 
، أكثركا الصبلة عمى رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، ككاف لقدكمو شيكده عجيب  .(ُ)الحمَّاـً

لكح رخاـ فيو نفيسة،  ،قاسـ الطيّْب، كىك في كسط القبة، كعند رأسوبف ال (ِ)كبو قبر عبد ا          
 ككانت كفاتو سنة إحدل كستيف كمائتيف، ككاف يكازم أخاه في العبادة. 

ُـّ الذريَّة       ا قبر السيدة أ ا  .لقاسـ الطيّْب، كانت مف العابدات، زكجة ا(ّ)كبالمقبرة أيضن كبالتربة أيضن
ؽ )      رىشٌي: كليس مف إخكتيا بمصرقبر السيد يحيى بف الحسف األنكر، أخك السيدة نفيسة، قاؿ القي 

 ( سكاه، كال عقب لو، كىك معركؼ بإجابة الدعاء. أ /ِْ
قابؿ الصيريج، جماعة مف األشراؼ، كقيؿ: بو البنات السبع كعند خركجؾ مف ىذا المشيد مي           

َـّ تخرج مف الدرب تجد حكشنا بو  الجماؿ المكسكمٌ  (ْ)جعفر :األبكار، كغيرىٌف، ث
 بحكمة اإلماـ.  (ٓ)كال تخفى عميؾ السادة الثعالبة

: كاف مف أحفظ الناس لحديث رسكؿ ا، (ٔ)بف النحكماا القاسـ الطيب المتقدّْـ، قاؿ كأمَّ           
"قاؿ  ،الطيَّارةبرة، قيؿ: أكالده ييعرفكف بالكمثكميّْيف ك أربعمائة محمَّـ، كلقد كتب عنو صمَّى ا عميو كس

ابف عمر: رأيت القاسـ يدعك ا كقد اقشعرَّ جمده، فقمت لو: ما ىذا يا ابف بنت رسكؿ ا، صمَّى ا 
 . (ٕ)شكره" عميو كسمَّـ؟، فقاؿ: إنّْي ألستحي أف ادعكه بمسافو ما أديت بو حؽٌ 

                                                           
 . ُٕٗ/ُذكر كرامات كمناقب يحيى بف القاسـ الطيب. ينظر: الشارعي، مرشد الزكار إلى قبكر األبرار،  ((ُ
ىك: الشريؼ عبد ا بف القاسـ الطيب بف محمد المأمكف بف جعفر الصادؽ، اخك يحيى الشبيو، تكفي يـك الشريؼ عبد ا  ((ِ

 . ٓٗاإلثنيف الثنتى عشرة ليمة خمت مف شير رمضاف سنة إحدل كستيف كمائتيف. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة،ص
أـ الذريَّة ىي: أـ عبد ا كزكجة القاسـ الطيب، كقبرىا بجانب قبر كلدىا، كانت مف الصالحات الزاىدات العابدات، قاؿ  ((ّ

 .ٓٗالمؤلؼ: كىي شريفة ذكرىا القرشي في طبقة األشراؼ. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، ص
الجماؿ، كىك مف كلد مكسى الكاظـ ابف جعفر الصادؽ، حكى الشريؼ جعفر ىك: السيد الشريؼ جعفر المكسكم المعركؼ ب ((ْ

-ٓٗاألسعد النسابة أنو حج ثمانيف حجة، ككاف نقيب مكة، كلو عقب في أماكف شتى. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، ص
ٗٔ . 
ٓ جية المدخؿ الرئيسي لضريح السادة الثعالبة بحكمة اإلماـ: ضريح كمدرسة السادات الثعالبة بجبانة اإلماـ الشافعي، ككا ((

 .ِِْ/ِإسماعيؿ بف حصف الديف ثعمب، كمدرسة السادة الثعالبة. ينظر: الشارعي، مرشد الزكار إلى قبكر األبرار، 
إبف النحكم ىك: اإلماـ عمر بف عمي بف أحمد بف محمد بف عبد ا، سراج الديف أبك حفص األنصارم، الكادم آشي،  ((ٔ

ا بابف الممقف. األندلسي، التكريرم األ صؿ، ثـ المصرم الشافعي، المعركؼ بابف النحكم؛ ألف أباه كاف عالمنا بالنحك، كيعرؼ أيضن
 .ٖ/ُينظر: السخاكم، التكضيح األبير، 

 .ٔٗابف الزيات، الككاكب السيارة، ص ((ٕ
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ُـّ كمثـك           ؛ قيؿ: تزكجت كجاءت بأكالد كانقرضت ذريتيا، كىـ معيا في قبر كاحد، كبيا (ُ)كأمَّا أ
 جماعة مف األشراؼ العباسييف. 

َـّ ىناؾ تربة األشراؼ، كعند بابيا حكش بو الشريؼ شكر، كالشريؼ مطر، كجماعة مف            ث
ا، كبو الشريؼ األشراؼ، كبالحكمة حكش متسع بو جماعة أشراؼ عباسيك  ، (ِ)بف عيف الغزاؿاف أيضن

كبظاىر كمثـك تربة ببابيف عمى جانب الخندؽ، فييا الشريؼ محمَّد بف محمَّد، كعنده جماعة مف أقاربو 
 أشراؼ. 

بف إسماعيؿ المحٌدث،  (ّ)محمَّد :كبالقرافة الكبرل كالصغرل جماعة أشراؼ عباسيّْيف، منيـ          
حسف الحسيني، كبالتربة أشراؼ  ،(ْ)يفحكشنا بو عمكد بو قبر السيد فتح الدٌ  ثـ تخرج مف التربة تجد

ككذا بالحكمة، كبيا قبر السيدة زينب بنت الميذَّب، كبذلؾ المكاف تربة بيا أشراؼ، كًقبميّْ الميث، قبر 
 السيدة سكينة بنت زيف العابديف. 

بالعريضي، ينسب إلى عمٌي المعركؼ  (ٓ)كبتمؾ الدائرة قبر خشب، بو الشريؼ عميٌ           
قاؿ القرشي: كاف عابدنا زاىدنا، كقيؿ:  .مف قرل المدينة المنكرة :كعريضة .بف جعفر الصادؽ العريضي

 (ٕ)بف إبراىيـ، بف عبد ا الحسني، كبجانبو قبر الشريؼ محمَّد (ٔ)مكتكب في الطراز الخشب، يكسؼ

                                                           
ا جميعنا، ليا أكالد إنقرضكا، كمعيا في السيدة أـ كمثـك ىي: السيدة كمثـ إبنة القاسـ الطيب بف محمد المأمكف، رضي ا عنيم ((ُ

 . ٔٗقبرىا جماعة مف أكالدىا. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، ص
ابف عيف الغزاؿ ىك: الشريؼ عمي بف أحمد بف خميؿ الصكفي، المعركؼ  بابف عيف الغزاؿ الحسيني. ينظر: السخاكم، الضكء  ((ِ

 .ِِٔ/ُُالبلمع ألىؿ القرف التاسع، 
السيد محمد ىك: السيد محمد بف إسماعيؿ القرشي العباسي المحدث، تكفي سنة أربع كستيف كأربعمائة، كىك معدكد مف  ((ّ

 .ٕٗالمحدثيف. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، ص
الممؾ أبي الحسف السيد فتح الديف ىك: السيد الشريؼ فتح الديف حسف بف تاج الديف عمٌي بف أبي عبد ا بف عمٌي ابف تاج  ((ْ

عمٌي بف ىبة ا بف الحسف بف محمد بف عمٌي بف محمد بف عمر بف حسف بف عمٌي األصغر بف عمٌي زيف العابديف ابف اإلماـ 
ـ ا كجيو كرضي عنيـ أجمعيف، تكفيَّ سنة خمس كتسعيف كستمائة. ينظر: ابف  الحسيف السبط بف عمٌي بف أبي طالب، كرَّ

 .ٕٗارة، صالزيات، الككاكب السي
الشريؼ عمٌي ىك: السيد الشريؼ عمٌي بف العريضي بف جعفر الصادؽ،  كيعرؼ بالعريضي، كعريضة ىي قرية مف قرل  ((ٓ

 .  َُٕالمدينة، ككاف الشريؼ عمٌي زاىدنا عابدنا. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، ص
 الحسيني، تكفيَّ سنة تسع كخمسيف كستمائة. ينظر: ابف الشريؼ يكسؼ ىك: السيد الشريؼ يكسؼ بف إبراىيـ بف عبد ا ((ٔ

 .  َُٕالزيات، الككاكب السيارة، ص
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ا، كبو قبر الش (ُ)محمَّد ، ركل (ِ)ريؼ الحسيني المعركؼ بقاضي العسكرالكاتب الخياط، كاف صالحن
 عنو جماعة مف مصر مف المحدثيف. 

 ، كبالجية الغربية قبر الشريؼ المعركؼ بالخطيب؛ (ّ)يفكبالحكمة قبر الشريؼ زيف الدٌ           
 

بنت  (ٓ)لى جانبو السيدة فاطمةا  أبي العباس، أحمد بف جعفر بف حيدرة الحسيني، ك  (ْ)يفشرؼ الدٌ 
       / ب ( ككانت كفاتيا سنة خمس كتسعيف كستمائة.    ِْالزعفراني، ) ؽ  (ٔ)الشيخ عبد ا

كيمييا قبراف سىمىا، كسرة الخير          
لدا القاسـ، كقيؿ: مف ذريتو، كىما(ٕ) شريفاف، كالقاسـ ىذا  ، كى

جعفر  و مفنَّ إشىرَّؼ، قيؿ: ف المب (ٖ)بف محمَّد المأمكف المتقدّْـ، كقيؿ: ىناؾ المفٌضؿ ىك: الطٌيب
 الصادؽ، كاف ناسكنا كرعنا. 

 يبف النعماف، كىناؾ قبر السيد أب كبالحكمة جماعة مف األشراؼ، كيمي ذلؾ قبر الشريؼ          
الحسيني، نقيب النقباء بمصر، المعركؼ بالزيدم مف كلد الحسيف السبط، كلـ يبؽى لو عقب،  (ُ)عبد ا

                                                           
ا شريفنا. ينظر: ابف الزيات،  ((ُ الشريؼ محمد الخٌياط ىك: السيد الشريؼ أبي عبد ا محمد الكاتب الخٌياط، كاف رجبلن صالحن

 .  َُٕالككاكب السيارة، ص
الشريؼ قاضي العسكر ىك: القاضي أبك عبد ا العمكم، شمس الديف الحسيني األرمكم، ثـ المصرم، الشافعي، المعركؼ  ((ِ

 .ْْٗ/ْٕىػ . ينظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ،  َٓٔق كتكفى عاـ ٖٕٓبقاضي العسكر. كلد عاـ 
الديف أبك عمي، الحسف بف محمد بف عدناف الحسيني نقيب االشراؼ، كاف فاضبل  الشريؼ زيف الديف ىك: السيد الشريؼ زيف ((ّ

بارعا فصيحا متكمما، يعرؼ طريقة االعتزاؿ كيباحث االمامية، كيناظر عمى ذلؾ بحضرة القضاة كغيرىـ، تكفي يـك الخامس مف 
 .ٓٓ/ُْذم القعدة عف خمس كخمسيف سنة. ينظر: ابف كثير، البداية كالنياية، 

السيد شرؼ الديف ىك: السيد الشريؼ شرؼ الديف أبي العباس أحمد بف جعفر بف حيدرة بف إسماعيؿ بف حمزة بف عمٌي بف  ((ْ
عمر ابف يحيى بف أحمد بف عبد ا بف الحسف بف الحسف بف عمٌي األصغر بف عمٌي زيف العابديف أبف اإلماـ الحسيف بف عمٌي 

 .ُُْ. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، صبف أبي طالب ، رضيَّ ا عنيـ أجمعيف
السيدة فاطمة ىي: السيدة فاطمة بنت السيد الشيخ الفقيو اإلماـ العالـ أبي عبد ا محمد بف الحسيف، المعركؼ بالزعفراني،  ((ٓ

لسيارة، صاحب اإلماـ الشافعٌي، رضي ا عنو، تكفيت سنة خمس كتسعيف كستمائة. ينظر: ابف الزيات، الككاكب ا
 .ُِْ،ُُْص
الشيخ عبد ا ىك: السيد الشيخ الفقيو اإلماـ العالـ أبي عبد ا محمد بف الحسيف، المعركؼ بالزعفراني، تكفيَّ سنة ست  ((ٔ

 .ُِْ،ُُْكخمسيف كستمائة. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، ص
يب، قاؿ صاحب المصباح إنما مف ذرية القاسـ الشيخ، كقاؿ سما كسرة الخير ىما: سيداف شريفاف، كىما كلدا القاسـ الط ((ٕ

المألؼ: كال يكجد بالقرافة مف إسمو القاسـ الشيخ غير القاسـ الطيب ابف محمد المأمكف، كىما شريفاف. ينظر: ابف الزيات، 
 .ُُٕالككاكب السيارة، ص

فر الٌصادؽ، يقاؿ لو ابف حركات، ككاف ناسكنا، كرعنا، السيد المفضَّؿ ىك: السيد الشريؼ المفضَّؿ بف المشرَّؼ، مف كلد جع ((ٖ
 .ُُٖزاىدنا، عابدنا، كأىؿ مصر يزكركنو كيتبرككف بو. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، ص



114 
 

لى جانبو تربة ا بف اإلماـ عمٌي،  لشريؼ أبي عبد ا محمَّد بف الحسيف بف مسمـ كلد الحسيفعقب، كا 
ا  كيعرؼ بالخشَّاب.  ،كاف كرعنا صالحن

بف عماد الشريؼ المحدّْث، جمع  يف محمَّددٌ كتحت القاضي بٌكار في ىذه الحكمة، فتح ال          
كىناؾ مريـ بنت  .ني الحسف، قكـه أشراؼ، كبحكمتو تربة ب"الفتح القريب في سيرة الحبيب"كتابنا كسٌماه 

، ككالدىا (ِ)ناصر مف كلد الحسيف، كقبر السيدة بنت أبي العباس الطبجي :حرب السرَّاج، كاسمو
مدفكف بجبَّانة مصر، ككاف مشيكرنا بالًعمـً كالصبلح، كيمي ذلؾ السيدة حمدكنو، كمف كراماتيا: استغاث 

 بيا مف ظالـ، فأتتو بحربة فٌخمي سبيمو. 
بف النعماف، كالشريؼ سناف اركؼ بالعرياف، كيميو قبر الشريؼ يف المعكيمييا الشريؼ بدر الدٌ           

بف سناف، كالحؽ أفَّ تربة بني سناف كخكالف، جية احمَّد بف سناف، كالشريؼ إبراىيـ بف م الحسف
الشافعي كىـ أشراؼ، كمف كرامات بني سناف أفَّ بساتينيـ إذا عطشت أتتيا سحابة فتسقييا، ككانت 

ا بالغنا، كجدكا في أرضيـ فتاة، طكليا أربعة عشر شبرنا كأيترحة ممتدة عمى جمميف، كمف كر  امات خراجن
سناف؛ أنَّو كاف لو جار بو سكادنا، يطحف معو الشعير عمى الرحا، كيعجنو بيده، كيأكبلف منو بعد 

 نضجو كينصرفاف. 
قنديؿ في الميالي  صاحب القنديؿ، كاف ييرل عمى قبره :ىك كىناؾ قبره عميو رخاـ، قيؿ          

كبالقرب مف ذلؾ قبر الشيخ أبي  .لعباسي، كقيؿ: أبك العباس أحمد امحمَّد الزرع :ىك المظممة، كقيؿ
الحسف عمٌي القرشٌي، كبمعبد سيدم عمر الفارضي قبر الشريؼ مكسى بف أبي القاسـ، كىناؾ تربة 

 جماعة حسنيكف.  محمَّد بف الحنفية، كحكؿ ذلؾلؤلشراؼ، كتربة بني المنتجب، كىـ أشراؼ مف نسؿ 
بف طاىر الحسيني، كاف مف أىؿ ( الحسيف بيا قبر الشريؼ عميّْ  / أ ِٓكتربة ) ؽ           

، كقبر السيدة عائشة، كأيـٌ الخير بنت إبراىيـ القرشٌي، (ّ)كجكار ذلؾ إبراىيـ القرشٌي الياشميٌ  ،مصر

                                                                                                                                                                                
، السيد عبد ا ىك: السيد الشريؼ أبك عبد ا الحسيف بف أبي القاسـ ابف عمٌي نقيب النقباء بمصر مف كلد الحسيف بف عميٌ  ((ُ

 . ُِّعميو السبلـ، كالمعركؼ بالزيدم، كلـ يبؽ لو عقب بمصر. ينظر: ابف الزيات، الككاكب السيارة، ص
بنت أبي العباس ىي: السيدة العابدة الزاىدة فاطمة بنت الشيخ أبي العباس الطبجي، ككاف كالدىا مف أىؿ العمـ كالصبلح،  ((ِ

 . ُِْالسيارة، ص كمدفكف بجبانة مصر. ينظر:  ابف الزيات، الككاكب
إبراىيـ القرشي ىك: محمد أبك عبد ا الياشمي، بف أحمد بف إبراىيـ القرشي الياشمي االندلسي، مف الجزيرة الخضراء، لو  ((ّ

كرامات فيما يقاؿ كأحكاؿ، نزؿ بيت المقدس، كصحبو الصالحكف، مات في ذم الحجة سنة تسع كتسعيف كخمس مئة رحمو ا. 
 .ََْ/ُِينظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 
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كالسيدة خديجة أيـٌ عبد اليادم زكجة ابف السعكد
بف أبي العشائر، مدفكنة معو، كعنده الزكجة  (ُ)

 دة مكفَّقة، كانت مف الصالحات. األخرل السي
كلد سيدم أبي الفضؿ بف سيدم أحمد كفا  (ِ)كىناؾ بالحكمة سيدم عمي كفا، كأبك المراحـ          

الشاذلي، كبيا أبك الفضؿ محمَّد بف أبي المراحـ، متأخر الكفاة سنة ثماف كثمانيف كثمانمائة، كبيا 
 المعركؼ بابف أبي افظ أبي محمَّد بف أسعد بف أحمدـ، ثـ بيف ذلؾ الحجماعة مف أقاربيـ كخدَّامي

 
 
 يف. شمس الدٌ  (ْ)، كقيؿ: ابف أبي جبرة، كدفف بالقرب منو سبطو(ّ)جمرة 

 (ٓ)كانت مقيمة و شريؼ، كقد تزكج بزينب التيكىناؾ قبر سيدم عبد ا األنصارم، قيؿ: إنَّ           
 بقناطر السباع الشامية، المعركفة بصاحبة الدجاجة. 

ادؽ؛ شفع لرجؿ، ككاف قد أراد سمبو  بف عبد ا بف القاسـ (ٔ)كأمَّا كرامات السيد عميٌ  بف جعفر الصَّ
 فقبؿ. 
، جماعة مف (ِ)كبحكش عطاء ا السكندرم، (ُ)ثعمب ككخمؼ ذلؾ حكش بو األشراؼ بن          

األشراؼ، كقريب مف ذلؾ قبر الشريؼ السمرقندم، كىناؾ السيدة فاطمة بنت عبد ا الكاسطي، 
 كالسادة الحنفية، قيؿ: أشراؼ. 

                                                           
ضريح سيدل أبى السعكد ابف أبى العشائر: فى سفح المقطـ، كبجكار مسجد السادات الكفائية، يقع ضريح الشيخ أبى السعكد  ((ُ

ىػ . ينظر: مكفؽ الديف  ٕٕٓبف أبى العشائر بف شعباف بف الطيب الباذبينى، رضى ا عنو. كاف مكلده فى شير شعباف سنة 
 .ٗٔ/ِقبكر األبرار، الشافعي، مرشد الزكار إلى 

أبك المراحـ ىك: محمد بف أبي الفضؿ عبد الرحمف محمد بف الشياب أحمد ابف الشيخ محمد بف محمد بف كفا، القاىرم  ((ِ
الشاذلي المالكي، كالد أبي الفضؿ محمد الماضي كيعرؼ كآؿ بيتو بابف كفا، مات في جمادل األكلى سنة سبع كستيف كتسعمائة، 

لبحريف كحمؿ إلى القرافة فدفف ببيتيـ ككاف يكمان مشيكدان رحمو ا. ينظر: السخاكم، الضكء البلمع ألىؿ القرف في الركضة بيف ا
 .ِٖٔ/ٕالتاسع، 

أبك محمد بف أبي جمرة ىك: عبد ا بف سعد بف أبي جمرة ، أبك محمد ، األزدم ، األندلسي، المالكي، الزاىد، شيخ فاضؿ،  ((ّ
 .ِٖٓ/ِٓىػ . ينظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ،  ٓٗٔسنة  مشيكر بالقاىرة، تكفي

/أ (، عبارة: "لعمو سبطو أىػ". لتصحيح ما جاء في المتف الذم كتب ِٓفي األصؿ: كتب في اليامش األيمف مف الصفحة )  ((ْ
 فيو بسطو.  

 ارة: "التي كانت مقيمة". كبجانبيا كممة صح./أ (، عبِٓفي األصؿ: كتب في اليامش األيمف مف الصفحة )  ((ٓ
الشريؼ عمٌي ىك: الشريؼ عمٌي بف عبد ا بف القاسـ بف محمد بف جعفر الصادؽ، رضي ا عنيـ، ككاف مف أىؿ الصبلح  ((ٔ

ينظر: ابف كالديف، مات سنة خمس كعشريف كثبلثمائة، كتربتو في المشيد الذم بناه الظافر الفاطمي، كعقبيـ بمصر انقرضكا. 
 . َٗالزيات، الككاكب السيارة، ص
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كبجية باب النصر قبر الشريؼ أبك الدالالت النٌسابة، كًجية األزىر قبر السيد معاذ، كمزكر           
جماالن يذه جممة األشراؼ الالسامع، قبر كبو جماعة مف األشراؼ، ف  ؛كارديف إلى مصر تفصيبلن كا 

 كغير المشيكريف، إذا عممت ذلؾ كنت عمى بصيرة مف أماكنيـ.  ،المشيكريف منيـ
كأمَّا سعد ا الذم بالقاىرة بخط الغماسية؛ فيك شريؼ ببل شؾ كما تقدَّـ ما يدؿ عميو، غير           

ي أك عمكم، كما سيًمع مف أنَّو نجؿ زيف العابديف غير صحيح، أنَّو لـ ييعمىـ ىؿ ىك حسيني أـ حسن
قاؿ بعض      .ى النياية، إفَّ أبا أحمد محمَّد بف عبد ا بف الحسف المثنى بف الحسف السبطكنىقديـ عم

الذم بالقاىرة، فيذا ينتفي أنو حسينٌي، كقكلو فيما بعد: كييحتىمؿ أف يككف مف  ،الزكَّار: إنَّو أخك سعد ا
ألف جممتيـ أقارب  :طمؽ عمييـ اسـ الشريؼأقاربو، يككف دائرنا بيف ككنو عمكيِّا أك حسينيِّا أك ممَّف يي 

 في نفس األمر. 
ف السبط، المدفكنة خمؼ / ب ( كبقي أشياء أيخرل؛ منيا: أفَّ فاطمة بنت الحسي ِٓ) ؽ           

عرؼ بزقاؽ فاطمة النبكية، في مسجد جميؿ، كمقاميا عظيـ، عميو الميابة الدرب األحمر، في زقاؽ يي 
كالجبلؿ كالكقار، كلنا فييا أيرجكزة عظيمة، كلنا بيا زيارات، كما اشتير مف أفَّ فاطمة النبكية بدرب 

عبدىا، كيحتمؿ أف تككف فاطمة أخرل مف سعادة، غير صحيح؛ كعمى تقدير صحتو يحتمؿ أف يككف م
 بيت النبكة، كاألكؿ أصح. 

كبدرب سعادة عطفة بيا قبر كمزار عظيـ، يقاؿ: إفَّ فيو إمرأة شريفة، يقاؿ ليا: صفية،           
كبعضيـ لـ ييثبت شرفيا، كبجية الجامع األزىر تجاه الصنَّاد فيو قبر، يقاؿ: إفَّ بو رجبلن يسمى الشيخ 

عضيـ قاؿ، إنَّو شريؼ مف آؿ البيت، كالظاىر أف بشمس الدكلة جماعة مف األشراؼ، كذلؾ جعفر، ب
 المكاف مشيكر. 

: كسبب مجيء األشراؼ إلى مصر مف القطر الحجازم، ًلما شاع أفَّ ألىىؿ قاؿ في النياية          
فجاءكا إلى مصر طائفة بعد طائفة،  ؛كؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـمصر محبة زائدة في آؿ بيت رس

                                                                                                                                                                                
ُ الثعالبة ىـ: عشيرة معركفة ببني ثعمب الداككدم الحجازم، ينسبكف إلى ثعمب الحجازم بف داكد بف مكسى بف إبراىيـ  ((

سماعيؿ بف جعفر بف إبراىيـ بف محمد بف عمي بف عبد ا بف جعفر بف أبي طالب رضى ا تعالى عنيـ، فييـ عشيرة نزلت  كا 
جعفر، كيقاؿ فيمف ىك في بني ثعمب الجعفرم الزينبي. ينظر: المقريزم، الباف بحرجة ميرمف أعماؿ أسيكط يعرفكف بطمحة ك 
 .ُِ-َِكاإلعراب عما بأرض مصر مف األعراب، ص

ابف عطاء ا السكندرم ىك: اإلماـ العارؼ، كالعالـ الزاىد، صاحب اإلشارات كالكرامات، تاج الديف، أبك الفضؿ، أحمد بف  ((ِ
ا السكندرل، الجذامى نسبا، المالكى مذىبا، الشاذلى طريقة، كىك مف أصؿ عربى، كلد ابف  محمد بف عبد الكريـ بف عطاء

ىػ  كضريحو بالقرافة الكبرل بجبؿ المقطـ. ينظر: الشارعي، مرشد َٕٗعطاء ا بمدينة اإلسكندرية حيث تقيـ أسرتو، تكفيَّ سنة 
 .ُٕ-ُِ/ِالزكار إلى قبكر األبرار، 
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 فٍ كلد، منيـ مى  ـ ا كجيو، عمى ألفيف كمائتيلمَّا تسامعكا بذلؾ، حتى انتيت أكالد اإلماـ عمٌي، كرَّ 
ساح في األقطار كميا. ذكره ابف زكالؽ. كالذم  فٍ رجع إلى الحجاز، كمنيـ مى  فٍ مات بمصر، كمنيـ مى 

اج مف كثرة سفكو آلؿ البيت، حتى قتؿ منيـ جمِّا عف الحجَّ يظير أفَّ لمقتضى مجيئيـ؛ ما اشتير 
 غفيرنا، قيؿ: إنَّو قتؿ عشريف ألفنا بيف عاًلـ كشريؼ . 

 خاتمة أخرل: 
ذكر سيدم عبد الكىاب الشعراني: أنَّو كاف يعتني بزيارة آؿ البيت كيبلـز ذلؾ، قاؿ: كلـ أرى           

غيرم يتقيَّد بذلؾ، قمت: ىـ أكلى بالزّْيارة مف غيرىـ، كىـ أقرب صمة إلى ا مف سكاىـ، كتقدَّـ أنَّو 
أبمغ كجو، ألفَّ  يـ، كتكجيو مساكئ مسيئيـ عمىيجب تكقيرىـ، كمسؾ المساف عف الخكض في حقٌ 

ًإفَّ الًَّذيفى ييٍؤذيكفى المَّوى كىرىسيكلىوي لىعىنىييـي المَّوي ًفي الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىًة كىأىعىدَّ ىـ، قاؿ تعالى: ﴿خبلؼ ذلؾ يؤذم جدٌ 
ـٍ عىذىابنا ميًييننا  . (ُ)﴾لىيي

ثـ عف الزيارة لمطمؽ األكلياء مطمكبة مرغكب فييا، كالتكسؿ بيـ مطمكب، قاؿ تعالى:              
ًسيمىةى ﴿  ، كىؿ يجكز القرب مف الكليّْ عند الزيارة؟ (ِ)﴾كىاٍبتىغيكا ًإلىٍيًو اٍلكى

: الظاىر أفَّ ذلؾ يختمؼ باختبلؼ مقامات الزائريف، كمقامات المزكريف، كأجاز بعضي           ـ أكالن
 / أ ( تقبيؿ األىعتاب كالمقاصير، إذا كاف عند الزائر حسف اعتقاد، كلـ يكف مقتدنل بو. ِٔ) ؽ 
كينبغي زيارة األقارب كأمكات المسمميف عمى سبيؿ االستحباب، فقد ركم مف حديث أبي           

، صمَّى ا عميو ك  عميكـ دار قكـ مؤمنيف أنتـ لنا السبلـ سمَّـ، خرج إلى المقبرة، كقاؿ: "ىريرة: أفَّ النبيَّ
نَّا بكـ إف شاء ا الحقكف، نسأؿ ا لنا كلكـ العافية"  .  (ّ)فرط كا 

بقبر أخيو المؤمف كاف يعرفو في الدنيا  كعف ابف عبد البر بسند صحيح: "ما مف أحد يمرُّ           
 . (ْ) عرفو كرد عميو السبلـ"فيسمـ عميو، إالٌ 

، صمَّى ا عميو كسمَّـ،" زار قبر أيمو"ككرد أفَّ             . (ُ)"كزار قبر عثماف بف مظعكف" ،(ٓ)النبيَّ
                                                           

 ٕٓ/ّّاألحزاب،  ((ُ
 ّٓ/ٓالمائدة،  ((ِ
لـ أجده بيذه الركاية، كالذم كجدتو ىك: عف سميماف بف بريدة عف أبيو قاؿ: كاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ إذا خرجكا إلى  ((ّ

نا إف شاء ا بكـ لبلحقكف، أنتـ لنا فرط كنح ف لكـ المقابر يعمميـ أف يقكلكا: "الٌسبلـ عمى أىؿ الدار مف المؤمنيف كالمسمميف كا 
 (.ُّّٕتبع، نسأؿ ا لنا كلكـ العافية". ينظر: ابف حباف، صحيح ابف حباف، حديث رقـ)

 (. َِٖٔ. ؛ السيكطي، الجامع الصغير، حديث رقـ)ُٖٓ/ُينظر: ابف عبد البر، اإلستذكار،  ((ْ
صمَّى ا عميو كسمَّـ، زار قبر أمو في ألؼ  لـ أجده بيذا الركاية، كالذم كجدتو ىك: عف سميماف بف بريدة، عف أبيو، "أفَّ النبٌي، ((ٓ

". ينظر: الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، حديث رقـ)  (.ُِْٗميقىٌنع فما ريئي أكثر باكيا مف ذلؾ اليـك
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، صمَّى ا عميو كسمَّـ، بالقبكر بالمدينة، فأىقبؿ عمييـ بكجيو،  كعف ابف عباس: مرَّ            النبيَّ
كقاؿ : "السبلـ عميكـ يا أىىؿ القبكر، يغفر ا لنا كلكـ، أىنتـ لنا سمؼ كنحف لكـ تبع، نسأىؿ ا لنا 

 . (ِ)كلكـ العافية، أنتـ سمفنا كنحف باألثر"
          
 
أنَّو رأل إمرأة تبكي عند قبر، فقاؿ ليا: "اتًؽ ا يا أمىةى ا، كاصبرم" :كجاء في صحيح البخارم 

(ّ) . 
كقاؿ: "ادفنكا مكتاكـ  ،كركم عنو عميو السَّبلـ أىنَّو قاؿ: "إفَّ الميت ليتأىذل بالجار السكء"          

 ، فانظر الجمع بينيما كا أعمـ. (ْ)بجكار قكـ صالحيف"
بف محمكد السخاكم  يف، عمٌي بف أحمد بف عمر بف خمؼنىقؿ غالبو أبك الحسف نكر الدٌ           

 النخعي، مف كتابو المسمى: بتحفة األحباب كبغية الطبلب، ألفو في القرف الثامف. 
 بف عمٌي  بف حسف العسكرم (ٔ): إفَّ الميدم(ٓ)قاؿ السعد التفتزاني في شرح عقائد النسفي          

                                                                                                                                                                                
لـ أجده بيذا الركاية، كالذم كجدتو ىك: عف المطمب، قاؿ: لٌما مات عثماف بف مظعكف، أخرج بجنازتو فدفف، فأمر النبٌي،  ((ُ

 صمَّى ا عميو كسمَّـ، رجبل أف يأتيو بحجر، فمـ يستطع حممو، فقاـ إلييا رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، كحسر عف ذراعيو، قاؿ
قاؿ الذم يخبرني ذلؾ: عف رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، قاؿ: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسكؿ ا، كثير: قاؿ المطمب: 

صمَّى ا عميو كسمـ، حيف حسر عنيما، ثـ حمميا فكضعيا عند رأسو، كقاؿ: "أتعمـ بيا قبر أخي، كأدفف إليو مف مات مف أىمي" 
 (.َِّٔ. ينظر: ابي داكد، السنف، حديث رقـ)

لـ أجد ىذه الركاية، كالذم كجدتو ىك: عف ابف عباس قاؿ: مرَّ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ، بقبكر المدينة فأقبؿ عمييـ  ((ِ
بكجيو، فقاؿ: "الٌسبلـ عميكـ يا أىؿ القبكر، يغفر ا لنا كلكـ، أنتـ سمفنا، كنحف باألثر". ينظر: الترمذم، سنف الترمذم، حديث 

 (.َُّٓرقـ)
لـ أجده بيذا الركاية، كالذم كجدتو ىك: عف أنس بف مالؾ رضي ا عنو، قاؿ: مرَّ النبٌي صمَّى ا عميو كسمَّـ، بامرأة عند قبر  ((ّ

 (.ُِِٓكىي تبكي، فقاؿ: "اتقي ا كاصبرم". ينظر: البخارم، الجامع المسند الصحيح: حديث رقـ) 
ىك: عف أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا، صمَّى ا عميو كسمَّـ: "ادفنكا مكتاكـ كسط قـك لـ أجده بيذه الركاية، كالذم كجدتو  ((ْ

صالحيف، فإٌف الميت يتأذل بجار السكء كما يتأذل الحي بجار السكء". ينظر: ابك نعيـ األصبياني، حمية األكلياء كطبقات 
 (.ُِّْٕ. ؛ المتقي اليندم، كنز العماؿ، حديث رقـ)ّْٓ/ٔاألصفياء، 

لئلطبلع عمى السعد التفتزاني في شرح عقائد النسفي، كآراء العمماء كاختبلفاتيـ في بعض المسائؿ. ينظر: السفاريني، لكامع  ((ٓ
 .َْٕ-ََْ/ِاألنكار البيية، 

الميدم ىك: إفَّ الميدم الذم صحت بو األخبار، اسمو محمد بف عبد ا، كلـ يعمـ لو مكلدنا حتى اآلف. أٌما ميدم الشيعة فقد  ((ٔ
كلد منذ ألؼ عاـ كأكثر لكنو مختفي في نظر الشيعة. ال ريب فيو أفَّ اإليماف بالميدم عمى أنَّو اإلماـ الثاني عشر، محمد بف 

ؿ في السرداب كينتظر إلى اليـك خركجو منو؛ ىك تشيع كاضح ال يجادؿ فيو إال مغالط. أٌما الميدم الحسف العسكرم الذم دخ
الذم كردت بو السنة الصحيحة فإنَّو ليس حينا منذ مئات السنيف كما ىك عند الشيعة، كأسمو ىك محمد بف عبد ا كليس ابف 

 .َِْ-ّٓٗ/ُالحسف العسكرم. ينظر: عمي عكاجي، فرؽ معاصرة، 
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ادؽ بف محمَّد الباقرالتقٌي  بف زيد بف  بف محمَّد الجكاد عمٌي الرضا بف مكسى الكاظـ بف جعفر الصَّ
 أىنَّو ه األعمى البعيد، إالٌ قمت: ىذا جدٌ  .كرَّـ ا كجيو ،بف اإلماـ عميٌ  عمٌي زيف العابديف بف الحسيف

ث " اسمو كاسمي، كاسـ أبيو ابف العسكرم مباشرة كما ىك المعمكـ ضركرة، كذلؾ أىنَّو كرد في األحادي
 فيككف محمَّد بف عبد ا، كا أعمـ.  (ُ)كاسـ أبي"

ككاف الفراغ مف تأليؼ ىذه النسخة عمى يد مؤلفيا في سبع بقيف مف المحٌرـ، سنة ألؼ           
كمائة كتسعيف مف اليجرة، عمى صاحبيا أفضؿ الصبلة كالتسميـ، كىذه النسخة نسخت مف نسختو 

 يفلممسمم/ ب ( الميَـّ اغفر لو كلكالديو ك  ِٔكأحكجيـ إلى غفرانو، ) ؽ  ،عمى يد كاتبيا أفقر العباد
 يـ، كصمَّى ا عمى سيدنا محمَّد، كعمى آلو كصحبو كسمَّـ، آميف آميف ـ ـ ـ . كمٌ 
 

 الخاتمة

ُـّ  الحمد  رب العالميف في البداية كالنياية، كفي كٌؿ كقت كحيف، كفي المؤل األعمى إلى يـك الديف، كأت
ُـّ الٌتسميـ عمى سيدنا محمد كآلو الٌطيبيف الٌطاىريف،   كبعد:الٌصبلة، كأت

الشيخ  إفَّ المخطكط الذم بيف أيدينا، المكسـك  بػػ "مشارؽ األنكار في آؿ البيت األطيار"  كمف تأليؼ
ؼ بآؿ بيت النبكة عمييـ الٌسبلـ، مف خبلؿ اآليات القرآنية الكريمة، عبد الرحمف األيجيكرم، عرَّ 

، عمييـ السَّبلـ، الكاجبة عمى كاألحاديث النبكية الشريفة، كما صكرتو لنا مف فضؿ كمكانة آؿ البيت
األمة، ككيؼ أفَّ حٌبيـ شرط مف شركط اإليماف، كأفَّ حٌبيـ يكرث الجنَّة، كما كبيَّف مكانتيـ عند ا، 
َـّ أكرد جممة مف سيَّرىـ كمآثرىـ، كما تحدَّث المؤلؼ عمَّا تعرَّض لو آؿ البيت، عمييـ  تبارؾ كتعالى، ث

ا. ثـ انتقؿ لمحديث عف أىؿ مصر السَّبلـ، مف ظمـ كقتؿ كتشريد ، عمى يد األمكيّْيف كالعباسيّْيف أيضن
كحبّْيـ آلؿ بيت النبكة، رضكاف ا عمييـ، ككيؼ كانكا الحضف الدافئ آلؿ البيت، عمييـ السَّبلـ، 
كتحدث األيجيكرٌم في المخطكط عف رجاؿ كنساء آؿ البيت المشيكريف كالمغمكريف، كعف مراقدىـ 

 شاىدىـ، كأىثىًرىـ عمى الببلد كالعباد.كتيرىبيـ كم

                                                           
لـ أجده بيذه الركاية، كالذم كجدتو ىك: عف عبد ا، عف النبٌي، صٌمى ا عميو كسمَّـ قاؿ: "لك لـ يبؽ مف الدنيا إال يـك لطكؿ  ((ُ

ا ذلؾ اليـك حتى يبعث فيو رجبل مني أك مف أىؿ بيتي يكاطئ اسمو اسمي، كاسـ أبيو اسـ أبي، يمؤل األرض قسطنا، كعدالن كما 
 (.ِِْٖ". ينظر: ابك داكد، السنف، رقـ الحديث)ممئت ظمما كجكرا
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خرج ، مما جعمني أدينيٌ كالعممٌي عمى الصعيد ال ،ايجابيةد ابعأ لو ىذا المخطكط،كتحقيؽ دراسة إفَّ 
 كأىميا:ببعض النتائج كالتكصيات 

 :   النتائجأكالن

كدفنكا في مشاىد يكجد عشرات األعبلـ مف آؿ البيت الذيف ىاجركا إلى مصر، كعاشكا فييا كماتكا  -ُ
 معركفة.

 . ، تدؿ عمى كثرة كجكدىـ فيياتكجد مشاىد كمزارات كثيرة آلؿ البيت في مصر -ِ

 . ، ينبض بالمحبَّة ليـتعاميؿ أىؿ مصر مع آؿ البيت أحياءنا كأمكاتنا كاف تعامبلن ايجابينا -ّ

مغمكريف كلـ يعرَّؼ بيـ، يـ يكجد بعض األعبلـ مف آؿ البيت الذيف ذكرىـ المؤلؼ في كتابو، لكنَّ  -ْ
 مما ييبقي حاليـ عمى ما ىك عميو.

 في بقائيـ كانتشارىـ في العالـ اإلسبلمي. إفَّ ىجرة آؿ البيت إلى مصر كغيرىا؛ أسيـ -ٓ

  التكصياتثانينا: 

 يمكنني أٌف أكصي زمبلئي طبلب الدراسات العميا في جامعو القدس كغيرىا بعدة أمكر ىي:

كالحضارة  عرفة لما في ذلؾ مف إفادة لمثقافةكنشر تراثنا في مختمؼ فركع الم التكجو إلى تحقيؽ -ُ
 االسبلمية كالبشرية. 

البحث عف أعبلـ آؿ البيت كمشاىدىـ كمزاراتيـ، كالتعريؼ بيـ، فمعؿ بعض الباحثيف يقع عمى  -ِ
 كتب تترجـ لمف لـ يترجـ ليـ المؤلؼ. 

اإلىتماـ بتحقيؽ التراث العربي بكأىؿ فمسطيف خاصة  ،أكصي الباحثيف العرب كالمسمميف -ّ
اإلسبلمي، حيث يعالج قضايا تخص فمسطيف مثؿ: فضائؿ القدس، كغيرىا مف المقدسات كالمدف 

سكاء مف حيث نشر مؤلفاتيـ أك  ،الفمسطينية، كأنساب أىؿ فمسطيف، كالعمماء الذيف عاشكا في فمسطيف
 دراسة سيرىـ. 
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ائف التراث العربي كاإلسبلمي المتمثؿ بالمخطكط كنشره نشرنا عممينا، ليتمكف ضركرة اإلىتماـ بخز  -ْ
الناشئة مف اإلطبلع عميو كتعزيز ثقتيـ بماضي أيمتيـ الزاىر، كبخاصة في أكاخر العيد العثماني الذم 

 ظممو كثير مف الباحثيف بكصفو بأنَّو عصر انحطاط. 

ٌسبلـ، كالتعرؼ عمى حقكقيـ ككاجباتيـ عمى األمة، ضركرة اإلىتماـ بسيرة آؿ البيت، عمييـ ال -ٓ
كالعمؿ عمى بث فضائميـ كمآثرىـ بيف الناس، ليتسنى لمعامَّة مف النَّاس حبيـ كالتمٌسؾ بيـ ، فيـ حبؿ 

 ا الممدكد مف السماء إلى األرض. 

 كآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف.

 
 
 
 
 
 
 

 :الفيارس
 :التاليةفيارس الكيتضمف  األبتثية، حسبكىك مرتب  الفيرسي الجانب 
 فيرس المحتكيات -ُ
 فيرس المصادر كالمراجع -ِ
 فيرس اآليات القرانية الكريمة. -ّ
 فيرس األحاديث النبكية الشريفة. -ْ
 فيرس األشعار. -ٓ
 فيرس األعبلـ. -ٔ
 فيرس القبائؿ كألقكاـ كالطكائؼ كاألمـ. -ٕ
 كاألياـ.فيرس الغزكات  -ٖ
 فيرس األمكنة كالمدف كالبقاع. -ٗ

 فيرس الكتب الكاردة في المخطكط. -َُ
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 فيرس المصادر كالمراجع -ُ
 

 فيرس المصادر كالمراجع
 
 

 الكتاب الرقـ
 ء 
سني الطالبي، المعركؼ بالشريؼ محمد بف محمد بف عبد ا بف إدريس الح دريسي,اإل ُ

عالـ  , بيركت:ُ)د,ت(,ط, نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ ,ىػ(َٔٓ:ت) ,دريسياإل
 .ىػ َُْٗ, الكتب

)ت:  ,, أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيبانياإلماـ احمد ِ
عادؿ مرشد، كآخركف  -ىػ(, مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ , تحقيؽ: شعيب األرنؤكط ُِْ
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 ـ. ََُِ -ىػ  ُُِْ, مؤسسة الرسالة , ُ, ط
, أبك سعيد بف األعرابي أحمد بف محمد بف زياد بف بشر بف درىـ البصرم ابف األعرابي ّ

ىػ(, معجـ ابف األعرابي , تحقيؽ : عبد المحسف بف إبراىيـ بف أحمد َّْ)ت:  ,الصكفي
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ, المممكة السعكدية : دار ابف الجكزم، ُالحسيني,ط

األصفياني, عمي بف الحسيف بف محمد بف أحمد بف الييثـ القرشي، األصفياني, أبك  ْ
تفصيؿ النشأتيف ,ىػ(َِٓ)ت:  ,يانىالقاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصف

 ـ. ُّٖٗ,)د,ط(, بيركت: دار مكتبة الحياة، )د,ت(,كتحصيؿ السعادتيف
مقاتؿ الطالبييف, تحقيؽ: السيد أحمد  ،ىػ(ّٔٓ)ت:  ,أبك الفرج األصبيانياألصبياني،  ٓ

 .صقر,)د,ط( الناشر: دار المعرفة، بيركت
أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف  أبك نعيـ أحمد بف عبد ا بف,األصبياني ٔ

, ُمعرفة الصحابة, تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ العزازم ,ط ,ىػ(َّْ)ت:  ,األصبياني
 .ـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗالراض: دار الكطف لمنشر, 

أبك نعيـ أحمد بف عبد ا بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف  ,األصبياني ٕ
 ,السعادة , مصر:ُ,)د,ت(,طكطبقات األصفياءحمية األكلياء  ,ىػ(َّْ: ت) ,األصبياني

 ـ.ُْٕٗ -ىػ ُّْٗ
أبك نعيـ أحمد بف عبد ا بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف  ,األصبياني ٖ

محمد ركاس  د.: , تحقيؽدالئؿ النبكة ألبي نعيـ األصبياني ,ىػ(َّْ:ت) ،األصبياني
 .ـ ُٖٔٗ -ىػَُْٔ, بيركت: دار النفائس، ,بيركتِطس، قمعيجي، عبد البر عبا

 التأليؼىػ(, اكتفاء القنكع بما ىك مطبكع، أشير ُُّّ)ت:  ,كرنيميكسفانديؾ،ادكارد ٗ
)د,ط(, مصر:  ,تحقيؽ: السيد محمد عمي البببلكم العربية في المطابع الشرقية كالغربية,

 ـ. ُٖٔٗ -ىػ  ُُّّ ,مطبعة التأليؼ اليبلؿ
أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد  , أبك الحسف عمي بفابف األثير َُ

 ىػ(, أسد الغابة في معرفة الصحابةَّٔ)ت:  ,الشيباني الجزرم، عز الديف ابف األثير
, دار الكتب العممية, ُعادؿ أحمد عبد المكجكد, ط -تحقيؽ: عمي محمد معكض ,

 ـ. ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ
الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد ابف األثير, أبك الحسف عمي بف أبي  ُُ

ىػ(, الكامؿ في التاريخ, تحقيؽ: عمر َّٔ)ت:  ,الشيباني الجزرم، عز الديف ابف األثير
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ, بيركت: دار الكتاب العربي , ُعبد السبلـ تدمرم,ط

لكريـ محمد ابف عبد اابف األثير,مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف  ُِ
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ىػ(, النياية في غريب الحديث كاألثر, تحقيؽ: َٔٔ)ت:  ر,الشيباني الجزرم ابف األثي
بيركت،  -محمكد محمد الطناحي,)د,ط( , بيركت: المكتبة العممية  -طاىر أحمد الزاكل 

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ
ف محمد ابف عبد ابف األثير, مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد ب ُّ

ىػ(, جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ, َٔٔ)ت :  ر,لكريـ الشيباني الجزرم ابف األثيا
, مكتبة الحمكاني كمطبعة ُالتتمة تحقيؽ بشير عيكف,ط -تحقيؽ : عبد القادر األرنؤكط 

 المبلح كمكتبة دار البياف .
 ب 

بيد ا العتكي المعركؼ بف ع أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خبلد,البزار ُْ
تحقيؽ: محفكظ الرحمف , ىػ(,مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخارِِٗ)ت: ,بالبزار

 ـ(ََِٗـ، كانتيت ُٖٖٗ, المدينة المنكرة: مكتبة العمكـ كالحكـ,  )بدأت ُزيف ا،ط
ٍيو البغدادم أبك بكر محمد بف عبد ا بف إبراىيـ بف عب ,زازبال ُٓ )ت: زالشافعي البزَّادكى

, ُ)الغيبلنيات(, تحقيؽ: حممي كامؿ أسعد عبد اليادم,ط ,ىػ(, كتاب الفكائدّْٓ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕالرياض: دار ابف الجكزم , 

ىػ(, تاريخ الخميس في أحكاؿ ٔٔٗ)ت:  ,حسيف بف محمد بف الحسف الدّْيار بىٍكرم ,بكرم ُٔ
 ر.أنفس النفيس,)د,ت(,)د,ط(,بيركت : دار صاد

ىػ( معجـ ْٕٖ)ت:  ,, أبك عبيد عبد ا بف عبد العزيز بف محمد البكرم األندلسيالبكرم ُٕ
 ىػ.َُّْ, بيركت:عالـ الكتب,ّت( ط ما استعجـ مف أسماء الببلد كالمكاضع,)د,

ذيرم ُٖ ذيرم, أحمد بف يحيى بف جابر بف داكد البىبلى ىػ(, جمؿ مف أنساب ِٕٗ)ت:  ,البىبلى
 -ىػ  ُُْٕ ر,, بيركت: دار الفكُاض الزركمي,طاألشراؼ, تحقيؽ: سييؿ زكار كري

 ـ. ُٔٗٗ
 ,البغدادم, محمد بف حبيب بف أمية بف عمرك الياشمي، بالكالء، أبك جعفر البغدادم ُٗ

عالـ , بيركت: ُىػ(, المنمؽ في أخبار قريش, تحقيؽ: خكرشيد أحمد فاركؽ,طِْٓ)ت: 
 ـ. ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓالكتب, 

 ,البغدادم, محمد بف حبيب بف أمية بف عمرك الياشمي، بالكالء، أبك جعفر البغدادم َِ
 تحقيؽ: إيمزة ليختف شتيتر,)د,ط(, بيركت: دار اآلفاؽ الجديدة.,المحبر ,ىػ(ِْٓ)ت: 

، البغدادم، ثـ البغدادم, زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السىبلمي ُِ
ىػ(, ذيؿ طبقات الحنابمة تحقيؽ: عبد الرحمف بف سميماف ٕٓٗ)ت:  ,الدمشقي، الحنبمي

 ـ. ََِٓ -ىػ  ُِْٓ, الرياض : مكتبة العبيكاف ،ُالعثيميف,ط



125 
 

 ,ىػ(ُّٗٗ: ت) ,إسماعيؿ بف محمد أميف بف مير سميـ الباباني البغدادم البغدادم, ِِ
: محمد شرؼ الديف بالتقايا رئيس , تحقيؽإيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف

 .دار إحياء التراث العربي,)د,ط(, بيكت:  أمكر الديف، كالمعمـ رفعت بيمكيالكميسى
: ت) ,أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم البغدادم, ِّ

دار الكتب , بيركت: ُ,ط: مصطفى عبد القادر عطا,تحقيؽوتاريخ بغداد كذيكل,ىػ(ّْٔ
 .ىػ ُُْٕ, العممية

ىػ(، ُّٗٗ)ت:  ,البغدادم، إسماعيؿ بف محمد أميف بف مير سميـ الباباني البغدادم ِْ
إحياء التراث  دار ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف،)د,ت(,)د,ط(, بيركت:

 ـ.ُُٓٗالعربي, 
ٍكًجردم ,البييقي ِٓ ٍسرى الخراساني، أبك بكر البييقي  أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

 الكتبدار , بيركت: ُىػ(, دالئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة,)د,ت(,طْٖٓ)ت:,
 ىػ. َُْٓالعممية , 

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر , البييقي ِٔ ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
: دار ,بيركتّ,ط: محمد عبد القادر عطا, تحقيؽالسنف الكبرل, ىػ(ْٖٓ: ت),,البييقي

 .ـ ََِّ -ىػ  ُِْْ, الكتب العممية
ىػ(, ُّّٓ)ت:  ,, عبد الرزاؽ بف حسف بف إبراىيـ البيطار الميداني الدمشقيابف البيطار ِٕ

بيركت: دار , ِحمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر, تحقيؽ: محمد بيجة البيطار,ط
 ـ. ُّٗٗ -ىػ  ُُّْصادر, 

البخارم, محمد بف إسماعيؿ أبك عبدا البخارم الجعفي,)د,ك(, الجامع المسند الصحيح  ِٖ
المختصر مف أمكر رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كسننو كأيامو = صحيح البخارم, 

 ىػ.ُِِْ, دار طكؽ النجاة ، ُط,  تحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر
 ت 

: ت) ,محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى الترمذم, ِٗ
,)د,ط(, بيركت: : بشار عكاد معركؼ, تحقيؽسنف الترمذم -الجامع الكبير  ,ىػ(ِٕٗ

 .ـ ُٖٗٗ, دار الغرب اإلسبلمي 
جماؿ  ,يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد ا الظاىرم الحنفي، أبك المحاسف،تغرم بردم َّ

ىػ(, النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة,)د,ت(,)د,ط( مصر: دار ْٕٖ)ت:  ,الديف
 .الكتب

 ث 
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ىػ( الكشؼ كالبياف ِْٕ: ت) ,أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ الثعمبي, ُّ
: دار إحياء التراث , بيركتُط، تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر, عف تفسير القرآف
 .ـ ََِِ -، ىػ ُِِْ, العربي، بيركت 

 ج 
ىػ( ٕٗٓ)ت: ,لرحمف بف عمي بف محمد الجكزمالجكزم, جماؿ الديف أبك الفرج عبد ا ِّ

تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر ، المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ
 ـ. ُِٗٗ -ىػ  ُُِْبيركت: دار الكتب العممية ,  ُعطا,ط

ىػ( ٕٗٓ: ت) ,جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم الجكزم, ّّ
إدارة  ,فيصؿ آباد, ُ,طإرشاد الحؽ األثرم , تحقيؽ,العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية

 .ـُُٖٗ-ىػَُُْ, العمـك األثرية
 .ُُْٖ-ُّٕٔ,ت(, )د,ط(,ابف الجكزم, العبلمة سبط الجكزم, )د,ك(,تذكرة الخكاص,)د ّْ
ىػ( كتاب ُٖٔ)ت:  ,الجرجاني, عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني ّٓ

, بيركت: دار ُالتعريفات, تحقيؽ: ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر,ط
 .ـُّٖٗ-ىػ َُّْالكتب العممية , 

الكناني، الحمكم األصؿ، , عبد العزيز بف محمد بف إبراىيـ، ابف جماعة ابف جماعة ّٔ
ىػ( ,المختصر الكبير في سيرة ٕٕٔ)ت:  ,الدمشقٌي المكلد، ثـ المصرم، عز الديف

, عماف: دار البشير , ُالرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ,تحقيؽ: سامي مكي العاني,ط
 ـ.ُّٗٗ

ق(، عجائب اآلثار في التراجـ ُِّٕ) ت:  ,الجبرتي، عبد الرحمف بف حسف الجبرتي ّٕ
 بيركت:دار الجيؿ., خبار،)د,ت(,)د,ط(كاأل

 ح 
الحاكـ, أبك عبد ا الحاكـ محمد بف عبد ا بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ  ّٖ

ىػ(, المستدرؾ عمى َْٓ:)ت ,الضبيالطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع
ممية ,  , بيركت: دار الكتب العُ,تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا, طالصحيحيف

 ـ. َُٗٗ -ق ُُُْ
)ت:  ,الحمبي، الحسف بف عمر بف الحسف بف حبيب، أبك محمد، بدر الديف الحمبي ّٗ

ىػ(، المقتفى مف سيرة المصطفى صمى ا عميو كسمـ، تحقيؽ: د مصطفى محمد ٕٕٗ
 ـ.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔ، القاىرة: دار الحديث، ُحسيف الذىبي، ط 

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ،  ,  محمد بف حباف بفابف حباف َْ أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
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ىػ(, السيرة النبكية كأخبار الخمفاء , تحقيؽ: الحافظ السيد ّْٓ)ت:  ,الدارمي، البيستي
 ىػ. ُُْٕ,بيركت الكتب الثقافية, ّعزيز بؾ كجماعة مف العمماء,ط

محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مىٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ،  ابف حباف، ُْ
شعيب في تقريب صحيح ابف حباف, تحقيؽ: اإلحساف ,ىػ(ّْٓ)ت:  ,الدارمي، البيستي

 .ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ, بيركت: مؤسسة الرسالة,ُاألرنؤكط,ط
التميمي، أبك حاتـ،  محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مىٍعبدى، ابف حباف، ِْ

، دائرة المعارؼ العثمانية, حيدرآباد: الثقات,)د. ط(، ىػ(ّْٓ: ت) ,الدارمي، البيستي
 ـ.ُّٕٗ=   ى ُّّٗ

صحيح ابف حباف ,)د,ك(, محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي ابف حباف, ّْ
 ُُْْة الرسالة ، مؤسس , )د,ط(, بيركت:تحقيؽ : شعيب األرنؤكط, بترتيب ابف بمباف

 ـ.ُّٗٗ ق =
)ت:  ,, أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني ابف حجر ْْ

, ُنزىة األلباب في األلقاب,تحقيؽ: عبد العزيز محمد بف صالح السديرم,ط ,ىػ(ِٖٓ
 ـ.ُٖٗٗ-ىػَُْٗالرياض: مكتبة الرشد,

العسقبلني الشافعي,)د,ك(, فتح البارم , أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ ابف حجر ْٓ
 شرح صحيح البخارم ,تحقيؽ: محب الديف الخطيب ,)د,ط( بيركت: دار المعرفة .

)ت:  ,, أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلنيابف حجر ْٔ
لمكجكد كعمى محمد ىػ(, اإلصابة في تمييز الصحابة, تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد آِٖ

 ىػ. ُُْٓ ,, بيركت: دار الكتب العمميةُمعكض,ط

)ت:  ,سقبلني, أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العابف حجر ْٕ
سكريا ,  –, سكريا: دار الرشيد ُ,تحقيؽ: محمد عكامة, طتقريب التيذيب ,ىػ(ِٖٓ
 ـ. ُٖٔٗ –قَُْٔ

ىبلؿ بف أسد الشيباني أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف  ؿ,نبابف ح ْٖ
: دار , القاىرةُ,ط: أحمد محمد شاكر, تحقيؽمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ,ىػ(ُِْ:ت),

 .ـ ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔ, الحديث 
ىػ(, الركض ََٗ)ت:  ,, أبك عبد ا محمد بف عبد ا بف عبد المنعـ الًحميرلالحميرم ْٗ

, بيركت : مؤسسة ناصر لمثقافة, ِالمعطار في خبر األقطار, تحقيؽ: إحساف عباس, ط
 .ـ َُٖٗ

تحقيؽ: عبد  ,األخبار الطكاؿ ,ىػ(ِِٖ)ت:  ,,أبك حنيفة أحمد بف داكد الدينكرمابك حنيفة َٓ
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 ـ. َُٔٗ ,القاىرة: دار إحياء الكتب العربي,ُالمنعـ عامر,ط
 ,عمي بف إبراىيـ بف أحمد الحمبي، أبك الفرج، نكر الديف ابف برىاف الديف الحمبي, ُٓ

,)د,ت(, السيرة الحمبية = إنساف العيكف في سيرة األميف المأمكف ,ىػ(َُْْ)المتكفى: 
 .ىػُِْٕ ,دار الكتب العممية , بيركت:ِط

جبلؿ الديف السيكطي عصره كحياتو كآثاره كجيكده  ,)د,ك(,طاىر سميماف حمكدة حمكدة, ِٓ
 .ـُٖٗٗ -ىػ  َُُْاإلسبلمي,المكتب ,بيركت: ُ,)د,ت(, طفي الدرس المغكم

, أبك محمد عبد الحميد بف حميد بف نصر الكىٌسي كيقاؿ لو: الكىٌشي بالفتح بف حميد ّٓ
ؽ: صبحي تحقي, , المنتخب مف مسند عبد بف حميد, ىػ(ِْٗ)المتكفى:  ,كاإلعجاـ

 -قَُْٖ: مكتبة السنة , , القاىرةُط ,عيدممحمكد محمد خميؿ الص ,البدرم السامرائي
 .ـ ُٖٖٗ

ىػ(، مشيخة أبي ُُِٔ، محمد بف عبد الباقي الحنبمي البعمي الدمشقي، )ت: الحنبمي ْٓ
 .)د، ط( ،(د، تالمكاىب الحنبمي،)

 خ 
)ت:  "،ابف خمير"ابف خمير, أبك الحسف عمي بف أحمد السبتي األمكم المعركؼ بػ  ٓٓ

, ُىػ(, تنزيو األنبياء عما نسب إلييـ حثالة األغبياء, تحقيؽ: محمد رضكاف الداية,طُْٔ
 .ـَُٗٗ -ىػ ُُُْلبناف: دار الفكر المعاصر , 

أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف  ابف خمكاف, ٔٓ
: إحساف , تحقيؽكفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف,ىػ(ُٖٔ: ت) ,البرمكي اإلربمي

 .: دار صادر , بيركتُ, طعباس
 د 

رازم أبك ًبٍشر محمد بف أحمد بف حماد بف سعيد بف مسمـ األنصارم الدكالبي ال ,الدكالبي ٕٓ
الدار , بيركت: ُ,ط: سعد المبارؾ الحسف, تحقيؽالذرية الطاىرة النبكية ,ىػ(َُّ: ت),

 ق.َُْٕ ,السمفية 
 ,,سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًّْجٍستانيابك داكد ٖٓ

ىػ(, سنف أبي داكد, تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد,)د,ط(, بيركت: ِٕٓ)ت: 
 المكتبة العصرية.

تحقيؽ:  ،جميرة المغة ،ىػ(ُِّ)ت: ،لحسف بف دريد األزدم, أبك بكر محمد بف اابف دريد ٗٓ
 ـ.ُٕٖٗ ,, بيركت: دار العمـ لممبلييفُط ,رمزم منير بعمبكي

, المعارؼ ,ىػ(ِٕٔ: ت) ،عبد ا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرمأبك محمد , الدينكرم َٔ
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 .ـ ُِٗٗ, : الييئة المصرية العامة لمكتاب, القاىرةِ,طتحقيؽ: ثركت عكاشة
مسند  ,ىػ(َِْ: ت) م,أبك داكد سميماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي البصر  ,ابك داكد ُٔ

دار  , مصر:ُ,طالدكتكر محمد بف عبد المحسف التركي , تحقيؽ,أبي داكد الطيالسي
 .ـ ُٗٗٗ -ىػ  ُُْٗ, ىجر 

 ذ 
)ت :  ,الذىبي,  شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي* ِٔ

: مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب ىػ( ,سير أعبلـ النببلء, تحقيؽْٖٕ
 ـ. ُٖٓٗىػ /  َُْٓالرسالة ، , مؤسسة ّاألرناؤكط,ط

)ت:  ,الذىبي, شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي ّٔ
تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ, تحقؽ: عمر عبد السبلـ ، ىػ(ْٖٕ

 ـ. ُّٗٗ -ىػ  ُُّْ, بيركت:دار الكتاب العربي, ِالتدمرم,ط
 ر 

الرازم, أبك ًبٍشر محمد بف أحمد بف حماد بف سعيد بف مسمـ األنصارم الدكالبي الرازم  ْٔ
, الككيت: الدار ُىػ( الذرية الطاىرة النبكية, تحقيؽ: سعد المبارؾ الحسف, طَُّ)ت: ,

 ـ.َُْٕالسمفية, 
زم الرازم,أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظمي، الرا ٓٔ

ث , بيركت: دار إحياء التراُالجرح كالتعديؿ, )د,ت(, ط ،ىػ(ِّٕ)ت: ، ابف أبي حاتـ
 .ـ ُِٓٗ=  ىػ  ُُِٕ, العربي

 ز 
ربيع األبرار كنصكص (,ىػّٖٓ )ت:,جار ا الزمخشرم الزمخشرم, ٔٔ

 .ىػ ُُِْ, : مؤسسة األعممي,بيركتُ,)د,ت(,طاألخيار
ىػ(، ّْٕر الديف الزيمعي الحنفي، )ت: البارعي، فخالزيمعي، عثماف بف عمي بف محجف  ٕٔ

، )د،ـ(، ط  ٍمًبيّْ ، القاىرة: المطبعة الكبرل ُتبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشّْ
 ىػ. ُُّّبكالؽ،  –األميرية 

)ت:  ,الزركمي, خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي ٖٔ
 .ـ ََِِ, دار العمـ لممبلييف, َُد,ت(, طىػ(, األعبلـ,)ُّٔٗ

نسب قريش , ، ك(، )د ,عبد ا بف المصعب الزبيرم الزبيرم, أبك عبد ا المصعب بف ٗٔ
 : ليفي بركفساؿ,)د,ط(, القاىرة : دار المعارؼ .تحقيؽ

ي ابف الزيات, شمس الديف محمد ابف الزيات, )د,ك(,الككاكب السيارة في ترتيب الزيارة ف َٕ
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 ـ.َُٕٗ-قُِّٓ، القرافتيف الكبرل كالصغرل,)د,ت(,)د,ط(, مصر: المطبعة األميرية
, الزَّبيدمي ، أبك الفيض ، الممٌقب بمرتضىمحٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسينالزبيدم,  ُٕ

دار ,)د,ط(, تحقيؽ : مجمكعة مف المحققيف, تاج العركس مف جكاىر القامكس)د,ك(, 
 .اليداية

 س 
)ت:  ,السخاكم, شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد السخاكم ِٕ

تحقيؽ:  ,ف األحاديث المشتيرة عمى األلسنةىػ(, المقاصد الحسنة في بياف كثير مَِٗ
 ـ.ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓ, بيركت: دار الكتاب العربي ، ُط ,محمد عثماف الخشت

: )ت ,مد بف سالـ السفاريني الحنبميأح , شمس الديف، أبك العكف محمد بفالسفاريني ّٕ
ىػ(, لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد ُُٖٖ

 .ـُِٖٗ -ىػ َُِْ:مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا, دمشؽ,ِ)د,ت(,ط، الفرقة المرضية
بف عثماف  السخاكم, شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر ْٕ

ىػ(, التكضيح األبير لتذكرة ابف الممقف في عمـ َِٗ)ت: ,بف محمد السخاكم
 ـُٖٗٗ -ىػ  ُُْٖاألثر,)د,ت(, )د,ط(, مكتبة أضكاء السمؼ, 

السخاكم, شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف  ٕٓ
ىؿ القرف التاسع,)د,ت(,)د,ط(, ىػ(, الضكء البلمع ألَِٗبف محمد السخاكم, )ت: 

 بيركت:دار مكتبة الحياة.
شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف  ,السخاكم ٕٔ

)د,ت( ,  ,ىػ(, التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفةَِٗ)ت:  ,بف محمد السخاكم
 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْ،العممية, بيركت: الكتب ُط

السخاكم, ابي الحسف نكر الديف عمى بف أحمد بف ىمر بف خمؼ بف محمكد السخاكم  ٕٕ
, ّالحنفي,)د,ك(,تحفة االحباب كبغية الطبلب, تحقيؽ: محمكد ربيع ك حسف قاسـ,ط

 ـ.ُّٕٗ-قُّٔٓ
ابف سعد, أبك عبد ا محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، البصرم، البغدادم  ٖٕ

, بيركت: ُالطبقات الكبرل, تحقؽ: إحساف عباس,ط ,ىػ(َِّ)ت:  ,المعركؼ بابف سعد
 .ـ ُٖٔٗدار صادر، 

ابف سعد, أبك عبد ا محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، البصرم، البغدادم  ٕٗ
في  [الجزء المتمـ لطبقات ابف سعد ]الطبقة الخامسة ,ىػ(َِّ)ت:  ,المعركؼ بابف سعد

تحقيؽ: محمد بف  , عميو كسمـ. كىـ أحداث األسنافصمى ا ،مف قبض رسكؿ ا
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 ـ. ُّٗٗ -ىػ  ُُْْ, , الطائؼ: مكتبة الصديؽُطصامؿ السممي,
ق(, الجكاىر النفيسة في مناقب السيدة نفيسة, ُّٕٔ)ت  ,سعد, محمد عبد الخالؽ سعد َٖ

 ق.ُُّٓ, مصر: السعادة, ْط ,حقيؽ: احمد محمد عبد الخالؽت
بف سميماف بف مقبكؿ عمي  اس بف أحمد حسيف الشيير بالساعاتيالساعاتي، إلي ُٖ

)د,ت(, ,إمتاىعي الفيضىبلء بتىراًجـ القٌراء ًفيما بىعدى القىرف الثاًمف الًيجرم ,البرماكم، )د, ك(
 ـ. َََِ, دار الندكة العالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ُط

بف سميماف بف مقبكؿ عمي  -الشيير بالساعاتي  -إلياس بف أحمد حسيف  الساعاتي, ِٖ
 ,)د,ت(,إمتاىعي الفيضىبلء بتىراًجـ القٌراء ًفيما بىعدى القىرف الثاًمف الًيجرم ,)د,ك(,البرماكم

 .ـ َََِ -ىػ  ُُِْ , دار الندكة العالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ُط
الخصائص  ,ىػ(ُُٗ: ت) ,بكر، جبلؿ الديف السيكطيعبد الرحمف بف أبي  السيكطي, ّٖ

 .دار الكتب العممية ,)د,ت(, )د,ط(, بيركت:الكبرل
ىػ(, حسف ُُٗ:عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت :السيكطي ْٖ

, مصر : ُالمحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة , تحقيؽ : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ, ط
 ـ. ُٕٔٗ -ىػ  ُّٕٖربية , دار إحياء الكتب الع

ق(,إحياء الميت بفضائؿ اىؿ البيت, تحقيؽ : ُُٗالسيكطي, جبلؿ الديف السيكطي,)ت: ٖٓ
 ـ.ُٗٗٗ-قَُِْ, دار المديف المنكرة ,ُعباس احمد صقر الحسيني, ط

ىػ( , تاريخ ُُٗالسيكطي, عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت:  ٖٔ
 ـ.ََِْ-ىػُِْٓ ,, مكتبة نزار مصطفى البازُط ,حمدم الدمرداشلخمفاء, تحقيؽ: ا

: حقيؽ,تالحاكم لمفتاكم ,)د,ك(,جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي السيكطي, ٕٖ
 .ـَََِ -ىػ ُُِْ ،دار الكتب العممية, بيركت: ُ, طعبد المطيؼ حسف عبد الرحمف

طبقات الشافعية  ,ىػ(ُٕٕ:)ت ,الديف السبكيالسبكي,تاج الديف عبد الكىاب بف تقي  ٖٖ
, ىجر ِط ,تحقيؽ: د. محمكد محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحمك ,الكبرل

 ىػ.ُُّْلمطباعة كالنشر كالتكزيع , 
 ش 

يحيى )المرشد با( بف الحسيف )المكفؽ( بف إسماعيؿ بف زيد الحسني الشجرم ,الشجرم ٖٗ
تحقيؽ: محمد حسف محمد  ,ىػ(, ترتيب األماليالخميسية لمشجرم ْٗٗ)ت:  ,الجرجاني

 ـ. ََُِ -ىػ  ُِِْ,بيركت: دار الكتب العممية، بيركت , ُحسف إسماعيؿ,ط
أبك العباس شياب الديف أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ بف سميـ بف قايماز  ,شياب الديف َٗ

إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد  ,ىػ(َْٖ: ت) ,بف عثماف البكصيرم الكناني الشافعي
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العممي بإشراؼ أبك تميـ ياسر  دار المشكاة لمبحث ,تحقيؽ:المسانيد العشرة
 .ـ ُٗٗٗ -ىػ  َُِْ, دار الكطف لمنشر,الرياض: ُ,طإبراىيـبن

-ٖٖٗ) ت: ,الشعراني, اإلماـ العارؼ با أبي المكاىب سيدم عبد الكىاب الشعراني ُٗ
كاألخبلؽ في كجكب التحدث بنعمة ا عمى اإلطبلؽ= المنف  (,لطائؼ المنفّٕٗ

, سكريا: دار التقكل لمطباعة كالنشر كالتكزيع , ُالكبرل , تحقيؽ: أحمد عزك عناية,ط
 ـ.ََِْ-قُِْٓ

مى فتكال الشعراني,سيدم عبد الكىاب الشعراني, )د,ك(, درر الغكاص في الرد ع ِٗ
 االزىرية لمتراث.,)د,ت(,)د,ط(,المكتبة الخكاص

الشعراني, عبد الكىاب الشعراني,)د,ك(, ارشاد الطالبيف الى مراتب العمماء كالعامميف,  ّٗ
 , القاىرة : دار الكرز.ُتحقيؽ: د.محمد عبد القادر نصار ك احمد فريد المزيدم,ط

أبك بكر بف أبي شيبة، عبد ا بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي أبي شيبة,  ْٗ
, ط كماؿ يكسؼ الحكت, تحقيؽ, المصنؼ في األحاديث كاآلثار(  ىِّٓ)ت: العبسي 

 ق.َُْٗالرياض: مكتبة الرشد،  , ُ
إحساف  , تحقيؽ,طبقات الفقياء, ىػ( ْٕٔ: ت) ,أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي ,الشيرازم ٓٗ

 ـ.َُٕٗ,دار الرائد العربي , بيركت,ُ,طسعبا
: ت) ,أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد الشيرستاني ,الشيرستاني ٔٗ

 , القاىرة : دار الكتب العممية.ُ, تحقيؽ: أحمد فيمي محمد , طالممؿ كالنحؿ(,ىػْٖٓ
كالرشاد، في ىػ(, سبؿ اليدل ِْٗ: ت) ,الشامي, محمد بف يكسؼ الصالحي الشامي ٕٗ

سيرة خير العباد، كذكر فضائمو كأعبلـ نبكتو كأفعالو كأحكالو في المبدأ كالمعاد, تحقيؽ: 
, بيركت: دار الكتب ُالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، الشيخ عمي محمد معكض,ط

 .ـ ُّٗٗ -ىػ  ُُْْالعممية بيركت , 
عثماف بف شافع القرشي المكي الشافعي، أبك عبد ا محمد بف إدريس بف العباس بف  ٖٗ

 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْىػ(، األـ، ) د، ط( ، بيركت: دار المعرفة، َِْ،)ت: 
الشافعي، محمد بف إدريس الشافعي,)د,ك(, ديكاف الشافعي,)د,ت(, اعتنى بو:عبد الرحمف  ٗٗ

 ق.ُِْٔ, بيركت: دار المعرفة, ِالمصطاكم، ط
أبي بكر بف إسماعيؿ بف سميـ بف قايماز بف  الشافعي,أبك العباس شياب الديف أحمد بف ََُ

ىػ(, إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد َْٖ:)ت ,عثماف البكصيرم الكناني الشافعي
,  ُالعشرة , تحقيؽ دار المشكاة لمبحث العممي بإشراؼ أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ, ط

 .ـ ُٗٗٗ -ىػ  َُِْالرياض: دار الكطف لمنشر، الرياض ,
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الشيباني, أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني  َُُ
تحقيؽ: محمد بف ناصر العجمي, )د,ط(,  ,ىػ(, األكائؿ البف أبي عاصـِٕٖ)ت: 

 الككيت: دار الخمفاء لمكتاب اإلسبلمي .
, ىػ(ُِْت: ) ,اني,أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيبانيبالشي َُِ

 َُّْ,بيركت: مؤسسة الرسالة ، ُفضائؿ الصحابة,تحقيؽ :كصي ا محمد عباس,ط
 ـ.ُّٖٗ –

ىػ(,الكسب, تحقؽ: ُٖٗاني, أبك عبد ا محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني, )ت: بيالش َُّ
 ,دمشؽ.ُد. سييؿ زكار,ط

الضحاؾ بف مخمد الشيباني رك بف الشيباني, أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عم َُْ
, بيركت: المكتب ُاني, ط: محمد ناصر الديف األلب, تحقيؽالسنة, ىػ(ِٕٖت:)

 ق. ََُْ, اإلسبلمي
, مكفؽ الديف أبك محمد بف عبد الرحمف، ابف الشيخ أبي الحـر مٌكي بف عثماف رعيالشا َُٓ

, القاىرة: ُت(, طمرشد الزكار إلى قبكر األبرار, )د, ,ىػ(ُٓٔ)ت:  ,الشارعي الشافعي
 ىػ. ُُْٓالدار المصرية المبنانية, 

، ، أعده أبك محمد المصرلٖأرشيؼ ممتقى اىؿ التفسير  شاممة،ال َُٔ
www.aldahereyah.net  أدخمو لمشاممة أبك زرعة حاـز مف أعضاء ممتقى أىؿ ،

 . ُُٖٗ – ُُٕٗ، صُالحديث، ج
 ص 

ىػ( سبؿ اليدل كالرشاد، ِْٗمحمد بف يكسؼ الصالحي الشامي )المتكفى:  ,الصالحي َُٕ
, في سيرة خير العباد، كذكر فضائمو كأعبلـ نبكتو كأفعالو كأحكالو في المبدأ كالمعاد

دار  , بيركت:ُ,طالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، الشيخ عمي محمد معكض :تحقيؽ 
 .ـ ُّٗٗ -ىػ  ُُْْ,الكتب العممية 

محمد بف شاكر بف أحمد بف عبد الرحمف بف شاكر بف ىاركف بف شاكر  ,صبلح الديف َُٖ
, بيركت ُىػ(, فكات الكفيات, تحقيؽ: إحساف عباس, طْٕٔالممقب بصبلح الديف, )ت:

 ـ.ُّٕٗ: دار صادر 
مي محمد محمد الصَّبلَّبي,)د,ك(, دكلة السبلجقة كبركز مشركع  َُٗ  يإسبلمالصبلبي, عى

, مؤسسة اقرأ لمنشر كالتكزيع ُلمقاكمة التغمغؿ الباطني كالغزك الصميبي ,)د,ت(, ط
 ـ ََِٔ -ىػ  ُِْٕكالترجمة، القاىرة , 

مي محمد محمد الصَّبلَّبي,)د,ك(, أمير المؤمنيف الحسف بف عمي بف أبي  َُُ الصبلبي, عى

http://www.aldahereyah.net/
http://www.aldahereyah.net/


134 
 

زيع كالنشر , مصر: دار التك ُشخصيتو كعصره, )د,ت(, ط -طالب رضي ا عنو 
 ـ. ََِْ -ىػ  ُِْٓاإلسبلمية, 

ىػ(, تاريخ ابف ّْٕ)ت:  ,الصدفي, عبد الرحمف بف أحمد بف يكنس الصدفي، أبك سعيد ُُُ
 ىػ. ُُِْ, بيركت: دار الكتب العممية ,ُيكنس المصرم,)د,ت(, ط

ىػ(, الكافي ْٕٔ)ت:  ,الصفدم, صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد ا الصفدم ُُِ
)د,ط(, بيركت: دار إحياء التراث ,  ,بالكفيات, تحقيؽ: أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى

 .ـَََِ -ىػَُِْ
: ت) ,الصنعاني, أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني ُُّ

لعممي, المجمس ا :, اليندِتحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي ,ط ,ىػ(, المصنؼُُِ
 .ـ َُّْ

المعركؼ ابف الصباغ,)د,ك(,  د المالكي المكيابف الصباغ, عمٌي بف محمد بف أحم ُُْ
, دار الحديث لمطباعة ُالفصكؿ الميمة في معرفة األئمة, تحقيؽ سامي الغريرم, ط

 . قُِِْكالنشر, 
 ط 

الفخرم في  ,ىػ(َٕٗ)ت:  ,الطقطقي, محمد بف عمي بف طباطبا المعركؼ بابف الطقطقي ُُٓ
, بيركت: دار ُعبد القادر محمد مايك,ط: سمطانية كالدكؿ اإلسبلمية, تحقيؽاآلداب ال

 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖالقمـ العربي,
سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني )ت: الطبراني،  ُُٔ

, القاىرة : مكتبة ابف ِط ,سمفيتحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد ال, ىػ(, المعجـ الكبيرَّٔ
 تيمية.

الطبراني, سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني )ت:  ُُٕ
عبد المحسف بف  ,ىػ( المعجـ األكسط, تحقيؽ: طارؽ بف عكض ا بف محمدَّٔ

 .إبراىيـ الحسيني ,)د,ط(, القاىرة: دار الحرميف
,القاىرة ُ,)د,ت(,طالتفسير الكسيط لمقرآف الكريـ ,)د,ك(,محمد سيد طنطاكم الطنطاكم, ُُٖ

 ـ.ُٖٗٗ,دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الفجالة:
نياية اإليجاز في  ,ىػ(َُِٗ)ت:  ,رفاعة رافع بف بدكم بف عمي الطيطاكم ,الطيطاكم ُُٗ

 ىػ. ُُْٗ, القاىرة : دار الذخائر, ُسيرة ساكف الحجاز,)د,ت(, ط
الطبرم، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )ت:  َُِ
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، مؤسسة ُىػ(، جامع البياف في تأكيؿ القرآف، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، ط َُّ
 ـ. َََِ -ىػ  َُِْالرسالة، 

ذخائر العقبى في مناقب ، ىػ(ْٗٔ)ت:  ,محب الديف أحمد بف عبد ا الطبرم ,الطبرم ُُِ
 ق. ُّٔٓذكل القربى,)د,ـ(,)د,ط(, دار الكتب المصرية, 

ىػ(, ْٗٔ)ت:  ,الطبرم,أبك العباس، أحمد بف عبد ا بف محمد، محب الديف الطبرم ُِِ
, مكة المكرمة: مكتبة ُعي, طتحقيؽ: طبلؿ بف جميؿ الرفا,خبلصة سير سيد البشر
 .ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٖنزار مصطفى الباز , 

الطبرم, محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )ت:  ُِْ
, ِىػ(, تاريخ الطبرم = تاريخ الرسؿ كالممكؾ، كصمة تاريخ الطبرم,)د,ت( ,طَُّ

 ىػ. ُّٕٖبيركت: دار التراث  , 
)ت:  ,محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرمالطبرم،  ُِٓ

ىػ(, تيذيب اآلثار كتفصيؿ الثابت عف رسكؿ ا مف األخبار, تحقيؽ: محمكد محمد َُّ
 شاكر,)د,ط(, القاىرة :مطبعة المدني.

ىػ( ْٗٔ)ت:  ,الطبرم, أبك العباس، أحمد بف عبد ا بف محمد، محب الديف الطبرم ُِٔ
 , الناشر: دار الكتب العممية.ِ,الرياض النضرة في مناقب العشرة ,)د,ت( ,ط

ابف طباطبا, أبي المعمر يحيى بف محمد بف القاسـ الحسيني العمكم الشيير بابف  ُِٕ
(,أبناء اإلماـ في مصر كالشاـ الحسف كالحسيف عمييـ السبلـ, تحقيؽ: ْٖٕطباطبا,)ت:

كراؽ ك ابك العكف محمد السفاريني ك محمد بف نصار ابراىيـ ابف صدقة الشيير بال
 ـ.ََِْ-قُِْٓ,المممكة السعكدية : مكتبة التكبة ,ُالمقدسي, ط

ىػ(، ُُّْ)ت:  ,الطالبي, عبد الحي بف فخر الديف بف عبد العمي الحسني الطالبي ُِٖ
جة المسامع اإلعبلـ بمف في تاريخ اليند مف األعبلـ المسمى بػ )نزىة الخكاطر كبي

, ُكالنكاظر(,)د,ت(, ط  .ـُٗٗٗىػ،  َُِْ,بيركت: دار ابف حـز
 ع 

غريغكريكس )كاسمو في الكالدة يكحنا( ابف أىركف )أك ىاركف( بف تكما ابف العبرم،  ُِٗ
ىػ(, تاريخ مختصر الدكؿ, تحقيؽ: ٖٓٔ)ت:  ,الممطي، أبك الفرج المعركؼ بابف العبرم

 ـ. ُِٗٗيركت: دار الشرؽ، , بّأنطكف صالحاني اليسكعي,ط
فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ  ،عكاجي,غالب بف عمي عكاجي,)د,ك( َُّ

, جدة: المكتبة العصرية الذىبية لمطباعة كالنشر كالتسكيؽ, ْاإلسبلـ منيا,)د,ت(,ط
 ـ. ََُِ -ىػ  ُِِْ
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اإلنباء  ,ىػ(َٖٓ: ت) ,محمد بف عمي بف محمد المعركؼ بابف العمراني ابف العمراني, ُُّ
 -ىػ  ُُِْ,دار اآلفاؽ العربية, القاىرة: ُ,ط: قاسـ السامرائي, تحقيؽفي تاريخ الخمفاء

 .ـ ََُِ
ق(,الدرر المنثكر في ُِّّالعاممي, زينب بنت عمي بف حسيف فكاز العاممي, )ت: ُِّ

سعكدية: ,الممكمة العربية الُطبقات ربات الخدكر, تحقيؽ: منى محمد زياد الخراط,ط
 ـ.َََِ-قُُِْمكتبة التكبة,

, أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي ابف عطية ُّّ
المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز,تحقيؽ: عبد السبلـ  ,ق(ِْٓ)ت:  ,المحاربي

 ىػ. ُِِْ, بيركت: دار الكتب العممية , ُعبد الشافي محمد, ط
: تعمر بف أحمد بف ىبة ا بف أبي جرادة العقيمي، كماؿ الديف ابف العديـ )ابف العديـ,  ُّْ

 .: دار الفكر, )د,ط(: د. سييؿ زكار, تحقيؽبغية الطمب في تاريخ حمب,ىػ(َٔٔ
)ت:  ,, عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد العىكرم الحنبمي، أبك الفبلحالعكرم ُّٓ

, بيركت: ُط ,ب في أخبار مف ذىب , تحقيؽ: محمكد األرناؤكطشذرات الذى ,ىػ(َُٖٗ
 ـ. ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔدار ابف كثير, 

: ت) ,أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة ا المعركؼ بابف عساكرابف عساكر،  ُّٔ
دار الفكر لمطباعة , ُ,ط: عمرك بف غرامة العمركمتحقيؽ، دمشؽمدينة تاريخ ,ىػ(ُٕٓ

 .ـ ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓ, كالنشر كالتكزيع
ىػ(, سمط ُُُُ)ت:  ,العصامي, عبد الممؾ بف حسيف بف عبد الممؾ العصامي المكي ُّٕ

عمي محمد  -النجكـ العكالي في أنباء األكائؿ كالتكالي , تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد
 ـ. ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗ, بيركت: دار الكتب العممية , ُمعكض, ط

د بف األعرابي أحمد بف محمد بف زياد بف بشر بف درىـ البصرم , أبك سعيابف العربي ُّٖ
محسف بف إبراىيـ معجـ ابف األعرابي, تحقيؽ كتخريج: عبد ال ,ىػ(َّْ)ت:  ,الصكفي

 -ىػ  ُُْٖلعربية السعكدية: دار ابف الجكزم, , المممكة اُ,طبف أحمد الحسيني
 ـ.ُٕٗٗ

: ت) ,المغربي اإلفريقي، أبك العربمحمد بف أحمد بف تميـ التميمي  ابك العرب, ُّٗ
 -ىػ َُْْ ,دار العمكـ, الرياض: ُ,ط: د عمر سميماف العقيمي, تحقيؽالمحف ,ىػ(ّّّ
 .ـُْٖٗ

أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف ابف خمكاف،  َُْ
الزماف, تحقيؽ: إحساف عباس ىػ(, كفيات األعياف كأنباء أبناء ُٖٔالبرمكي اإلربمي )ت: 
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 ., بيركت: دار صادرُ,ط
ق(, عمدة الطالب ِٖٖابف عنبة , جماؿ الديف احمد بف عمي الحسني الداككدم ,)ت: ُُْ

 ق.َُّْ, ُالصغرل في نسب ابي طالب,تحقيؽ السيد ميدم الرجافي,ط
ىػ(, العزيزم أك المسالؾ كالممالؾ, َّٖ)ت:  ,العزيزم, الحسف بف أحمد الميمبي العزيزم ُِْ

 )د,ت(,)د,ط(.
 غ 

ق(, احياء َٓٓلغزالي )ت سنة الغزالي, ابي حامد محمد بف محمد ا ُّْ
 الديف,د,ت(,)د,ط(, بيركت: دار المعرفة .عمكم

ىػ(, الككاكب السائرة بأعياف المئة َُُٔ)ت:  ,الغزم, نجـ الديف محمد بف محمد الغزم ُْْ
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ, بيكت: دار الكتب العممية، ُتحقيؽ خميؿ المنصكر,ط ,العاشرة

 ؼ 
عماد الديف إسماعيؿ بف عمي بف محمكد بف محمد ابف عمر بف شاىنشاه بف  ،أبك الفداء ُْٓ

ي أخبار البشر, )د,ت(, ىػ(, المختصر فِّٕ)ت:  ,أيكب، الممؾ المؤيد، صاحب حماة
 , المطبعة الحسينية المصرية.ْط

الفزارم, أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف الحارث بف أسماء بف خارجة بف حصف الفزارم  ُْٔ
, بيركت: مؤسسة ُىػ(, السير ألبي إسحاؽ الفزارم, تحقيؽ: فاركؽ حمادة,طُٖٖ)ت: 

 ـ.ُٕٖٗالرسالة ، 
الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم  أبك عبد الرحمفالفراىيدم،  ُْٕ

, ُ,طإبراىيـ السامرائي .ميدم المخزكمي، د. د ,تحقيؽ:كتاب العيف ,ىػ(َُٕ)المتكفى: 
 .دار كمكتبة اليبلؿ

 ؽ 
آثار الببلد كأخبار  ,ىػ(ِٖٔ: ت) ,زكريا بف محمد بف محمكد القزكينيالقزكيني،  ُْٖ

 .دار صادر  بيركت:,)د,ت(, )د,ط(, العباد
القرطبي, أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي  ُْٗ

ىػ(, االستذكار, تحقيؽ: سالـ محمد عطا، محمد عمي ّْٔ)المتكفى: 
 ـ.َََِ –ق ُُِْ,بيركت: دار الكتب العممية ,  ُمعكض,ط

 ,د بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبيالقرطبي, أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف محم َُٓ
, ُاالستيعاب في معرفة األصحاب, تحقيؽ: عمي محمد البجاكم ,ط, ىػ(ّْٔ)ت: 

 .ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُِْبيركت: دار الجيؿ, 
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)ت:  ,, أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرمالقرطبي ُُٓ
,تحقيؽ: إحساف عباس,طىػ(, جكامع السيرة كخمس رسائؿ أْٔٓ , مصر ُخرل البف حـز

 ـ. ََُٗ: دار المعارؼ, 
القرطبي, أبك عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس  ُِٓ

الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي, تحقيؽ: أحمد  ,ىػ(ُٕٔ)ت:  ,الديف القرطبي
براىيـ أطفيش, ط  ـ. ُْٔٗ -ىػ ُّْٖ, القاىرة: دار الكتب المصرية , ِالبردكني كا 

)ت:  ,القرطبي,أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم ُّٓ
, بيركت: دار الكتب العممية, ُجميرة أنساب العرب تحقيؽ: لجنة مف العمماء,ط ,ىػ(ْٔٓ
 ـ.ُّٖٗ-قَُّْ

ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي القيركاني ثـ  ُْٓ القرطبي, أبك محمد مكي بف أبي طالب حى
اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف  ,ىػ(ّْٕ)ت:  ,األندلسي القرطبي المالكي

كتفسيره، كأحكامو، كجمؿ مف فنكف عمكمو , تحقيؽ: مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية 
 .الدراسات العميا كالبحث

ق(,مشاىد الصفا َُِّالقمعاكم, مصطفى بف محمد بف يكسؼ الصفكم القمعاكم, )ت: ُٓٓ
, القاىرة : مكتبة ُط ,د. عمى عمر تحقيؽ ,في المدفكنيف بمصر مف آؿ المصطفى

 ـ.ََِِ-قُِِْالثقافة الدينية ,
ي نف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيأبك محمد مكفؽ الديف عبد ا ب ابف قادمة, ُٔٓ

الكافي في  ,ىػ(َِٔ: ت) ,المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي
 ـ.ُْٗٗ -ىػ  ُُْْ , العمميةدار الكتب , ُ,طفقو اإلماـ أحمد

 ؾ 
ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي، )ت:  ُٕٓ

، دار طيبة لمنشر ِىػ(، تفسير القرآف العظيـ، تحقيؽ: سامي بف محمد سبلمة، ط ْٕٕ
 ـ. ُٗٗٗ -ىػ َُِْكالتكزيع، 

كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى:  أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بفابف كثير،  ُٖٓ
األكلى , دار إحياء التراث العربي(, ُ,)ط,: عمي شيرم, تحقيؽالبداية كالنياية ,ىػ(ْٕٕ
 .ـُٖٖٗ -، ىػ َُْٖ

السيرة  ,ىػ(ْٕٕ ت:) ,أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي ابف كثير, ُٗٓ
: دار ,)د,ط(, بيركتتحقيؽ: مصطفى عبد الكاحد,ف كثير(النبكية )مف البداية كالنياية الب

 .ـ ُٕٔٗ -ىػ  ُّٓٗ, المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت 
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فيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ  )د، ك(، الكتاني، عبد الحي بف عبد الكبير الكتاني، َُٔ
, بيركت: دار الغرب ِالمعاجـ كالمشيخات كالمسمسبلت، تحقيؽ: إحساف عباس، ط

 ـ.ُِٖٗاإلسبلمي، 
ىػ(, َُْٖ)ت:  ,كحالة, عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة الدمشقي ُُٔ

 معجـ المؤلفيف, )د,ت(,)د,ط(, بيركت: دار إحياء التراث العربي .
جيرة النسب , تحقيؽ: د  ,ق(َِْالكمبي, ابي المنذر ىشاـ بف محمد بف السائب ,)ت: ُِٔ

 ناجي حسف,)د,ط(, مكتبة النيضة .
كبريت, محمد بف عبد ا بف محمد، مف أحفاد شرؼ الديف بف يحيى الحمزم الحسيني  ُّٔ

ؽ: األستاذ رحمة الشتاء كالصيؼ, تحقي ,ىػ(ََُٕ)ت:  ,المكلكم المعركؼ بػ ًكٍبًريت
 .ىػ ُّٖٓ, بيركت: المكتب اإلسبلمي لمطباعة كالنشرِمحمَّد سىعيد الطنطاكم, ط

بالفتح  ىكيقاؿ لو: الكىشٌ  ىبد الحميد بف حميد بف نصر الكىسٌ أبك محمد ع ,الكىسى ُْٔ
: صبحي البدرم , تحقيؽالمنتخب مف مسند عبد بف حميد ,ىػ(ِْٗ: ت) ,كاإلعجاـ
 -ق َُْٖ, مكتبة السنة, القاىرة: ُ,طمحمكد محمد خميؿ الصعيدم ,السامرائي
 ـ.ُٖٖٗ

 ـ 
المكصمي, أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف عيسى بف ىبلؿ التميمي،  ُٓٔ

, دمشؽ: دار ُىػ(, مسند أبي يعمى, تحقيؽ: حسيف سميـ أسد, طَّٕ)ت:  ,المكصمي
 ـ.ُْٖٗ –ق َُْْالمأمكف لمتراث, 

, )د,ت(, رحمة لمعالميف, ىػ(ُّْٖ: ت) ,محمد سميماف المنصكرفكرمالمنصكرفكرم,  ُٔٔ
 .: دار السبلـ لمنشر كالتكزيع ياضر , الُط

, )د,ت(,طُِْٕ)ت:  ,صفي الرحمف المباركفكرمالمباركفكرم،  ُٕٔ , ُىػ(, الرحيؽ المختـك
 .بيركت: دار اليبلؿ

 حقيؽ: دكتكر محمد محمد أميف,)د,ط(.المنيؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافي, ت ُٖٔ
ىػ(, تجارب األمـ ُِْ)ت:  ,مسككيو, أبك عمي أحمد بف محمد بف يعقكب مسككيو ُٗٔ

 ـ.َََِ, سركش:طيراف.ُكتعاقب اليمـ, تحقؽ: أبك القاسـ إمامي, ط
 ,ىػ(ّْٔ: ت) ,ضياء الديف أبك عبد ا محمد بف عبد الكاحد المقدسي المقدسي, َُٕ

, ِ,ط: معالي األستاذ الدكتكر عبد الممؾ بف عبد ا بف دىيش, تحقيؽالمختارةاألحاديث 
 .ـ َََِ -ىػ  َُِْ: دار خضر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت

البدء كالتاريخ,)د,ت(,)د,ط(,  ,ىػ(ّٓٓ)ت: نحك  ,المقدسي,المطير بف طاىر المقدسي ُُٕ
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 بكر سعيد: مكتبة الثقافة الدينية.
ىػ(,تحقيؽ: عبد ْٖٓ)ت: , المرسي, أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ُِٕ

 -ىػ  ُُِْ, بيركت: دار الكتب العممية , ُالحميد ىنداكم, المحكـ كالمحيط األعظـ,ط
 ـ. َََِ

قريزم, أحمد بف عمي بف عبد القادر، أبك العباس الحسيني العبيدم، تقي الديف مال ُّٕ
,بيركت: ُ(, المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار, )د,ط(, طىػْٖٓ)ت:  ,المقريزم

 ىػ. ُُْٖدار الكتب العممية, 

أحمد بف عمي بف عبد القادر، أبك العباس الحسيني العبيدم، تقي الديف المقريزم،  ُْٕ
ىػ(, اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطمييف الخمفاء, تحقيؽ: د جماؿ ْٖٓ)ت:  ,المقريزم
, المجمس األعمى لمشئكف ُلشياؿ ك د محمد حممي محمد أحمد، أستاذ التاريخ ,طالديف ا

 اإلسبلمية : لجنة إحياء التراث اإلسبلمي.
المقريزم, أحمد بف عمي بف عبد القادر، أبك العباس الحسيني العبيدم، تقي الديف  ُٕٓ

كالحفدة  ىػ(, إمتاع األسماع بما لمنبي مف األحكاؿ كاألمكاؿْٖٓ)ت:  ,المقريزم
, ُ,بيركت: دار الكتب العممية , طُكالمتاع,تحقيؽ: محمد عبد الحميد النميسي, ط

 .ـ ُٗٗٗ -ىػ  َُِْ
المقريزم, أحمد بف عمي بف عبد القادر، أبك العباس الحسيني العبيدم، تقي الديف  ُٕٔ

ىػ(, البياف كاإلعراب عما بأرض مصر مف األعراب, تحقؽ: فردناد ْٖٓالمقريزم ,)ت: 
)مستشرؽ ألماني(,)د,ط(,جكتنجف: ألمانيا  Ferdinand Wüstenfeldكاسطكف فيمد 

 .ـ ُْٕٖ
 ,المعافرم, عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم، أبك محمد، جماؿ الديف ُٕٕ

براىيـ األبيارم كعبد  ,ىػ(ُِّ)ت:  السيرة النبكية البف ىشاـ, تحقيؽ: مصطفى السقا كا 
, مصر:شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده , ِط ,الحفيظ الشمبي

 ـ. ُٓٓٗ -ىػ ُّٕٓ
ىػ(, حدكد العالـ مف المشرؽ إلى المغرب, تحقيؽ : السيد يكسؼ ِّٕ: بعد ت) ,مجيكؿ ُٖٕ

 ىػ. ُِّْاىرة: الدار الثقافية لمنشر, الق,  اليادم,)د,ط(
, أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف عمي بف عاصـ بف زاذاف األصبياني الخازف، ابف المقرئ ُٕٗ

ىػ(, المعجـ البف المقرئ ,تحقيؽ: أبي عبد الحمف عادؿ ُّٖ)ت:  ,المشيكر بابف المقرئ
 -ىػ  ُُْٗع , , الرياض: مكتبة الرشد، شركة الرياض لمنشر كالتكزيُبف سعد,ط

 .ـ ُٖٗٗ
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, عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم الدمشقي الصالحي )ت : المرداكم َُٖ
ىػ(, اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد بف ٖٖٓ

 ىػ.ُُْٗ, بيركت: دار إحياء التراث العربي,ُحنبؿ,)د,ت(,ط
سمط , ىػ(ُُُُ: ت) ,بد الممؾ العصامي المكيعبد الممؾ بف حسيف بف عالمكي,  ُُٖ

عمي محمد  -عادؿ أحمد عبد المكجكد , تحقيؽ:النجكـ العكالي في أنباء األكائؿ كالتكالي
 .ـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗ, : دار الكتب العممية , بيركتُ,طمعكض

الديف , محمد زكي ابراىيـ,)د,ك(,مراقد اىؿ البيت في القاىرة, تحقيؽ: محيي محمد زكي ُِٖ
 ـ.ََِّ-ق ُِْْ, مؤسسة إحياء التراث الصكفي,ِحسيف يكسؼ اإلسنكم,ط

المسند الصحيح  ,ىػ(ُِٔ: ت) ,مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم مسمـ, ُّٖ
: محمد فؤاد , تحقيؽالمختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ

 .دار إحياء التراث العربي ,)د,ط(, بيركت: عبد الباقي
أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير الماكردم، ُْٖ

ىػ(الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر َْٓ: تبالماكردم )
الشيخ عادؿ أحمد عبد  -المزنيالماكردم, , تحقؽ: الشيخ عمي محمد معكض 

 .ـ ُٗٗٗ-ىػ  ُُْٗركت: درا الكتب العممية, ,بيُالمكجكد,ط
التنبيو  ,ىػ(ّْٔ: تأبك الحسف عمى بف الحسيف بف عمى المسعكدم ) المسعكدم, ُٖٓ

 .دار الصاكم,)د,ط(, القاىرة : عبد ا إسماعيؿ الصاكم ,تحقيؽ:كاإلشراؼ
شجرة  ,ىػ(َُّٔ: ت) ,محمد بف محمد بف عمر بف عمي ابف سالـ مخمكؼ مخمكؼ, ُٖٔ

: دار الكتب , لبنافُ,ط: عبد المجيد خيالي, تحقيؽالنكر الزكية في طبقات المالكية
 .ـ ََِّ -ىػ  ُِْْالعممية، 

أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير  الماكردم, ُٕٖ
 , العمميةدار الكتب , ُ, )د,ت(,طالحاكم في فقو الشافعي ,ىػ(َْٓ ت) ,بالماكردم
 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْْ

, زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف المناكم ُٖٖ
ىػ(, اتحاؼ السائؿ بما لفاطمة مف المناقب َُُّ)ت:  ,الحدادم ثـ المناكم القاىرم

ع كالنشر القاىرة: مكتبة القرآف لمطب, )د,ط(,كالفضائؿ, تحقيؽ: عبد المطيؼ عاشكر
 كالتكزيع.

زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف  المناكم, ُٖٗ
, فيض القدير شرح الجامع الصغير ,ىػ(َُُّ: ت) ,الحدادم ثـ المناكم القاىرم
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 ق. ُّٔٓ, المكتبة التجارية الكبرل , مصر: ُ)د,ت(,ط
ق(,الككاكب الدرية في تراجـ َُُِعبد الرؤكؼ المناكم,)ت:المناكم, زيف الديف محمد  َُٗ

 ـ.ُٗٗٗ, بيركت: دار صادر, ُتحقيؽ : محمد اديب الجاكر,ط ,السادة الصكفية
المميبارم, عبد العزيز المميبارم,)د,ك(, إرشاد العباد إلى سبيؿ الرشاد, )د,ت(, )د,ط(,  ُُٗ

 at.netwww.almeshkالمصدر: مكقع شبكة مشكاة اإلسبلمية, 
ٍندىه العبدمابف منده ُِٗ )ت:  ,,أبك عبد ا محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف مى

, ُط ,ىػ(, معرفة الصحابة البف منده , تحقيؽ: األستاذ الدكتكر عامر حسف صبرمّٓٗ
 ـ ََِٓ -ىػ  ُِْٔمطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة , 

د ا بف المبارؾ بف كاضح الحنظمي، التركي ثـ أبك عبد الرحمف عب ابف المبارؾ، ُّٗ
مَّادو ًفي »ىػ(, الزىد كالرقائؽ البف المبارؾ )يميو ُُٖ)ت:  ,المٍركزم ـي ٍبفي حى كىاهي نيعىٍي مىا رى

ًف اٍبًف اٍلميبىارىًؾ ًفي ًكتىاًب الزٍُّىدً  كىاهي اٍلمىٍركىًزمُّ عى مىى مىا رى ًتًو زىاًئدنا عى تحقيؽ: حبيب « (, نيٍسخى
 الرحمف األعظمي,)د,ط(, بيركت: دار الكتب العممية.

سنف ابف  ,ىػ(ِّٕ: ت) ,أبك عبد ا محمد بف يزيد القزكيني -ابف ماجة  ابف ماجو, ُْٗ
بد الٌمطيؼ حرز  ,محمَّد كامؿ قره بممي  ,عادؿ مرشد  -: شعيب األرنؤكط تحقيؽماجو  عى
 .ـ ََِٗ -ىػ  َّْ, دار الرسالة العالمية ,ُ,طا

ابف منظكر, محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم  ُٓٗ
, بيركت: دار ّىػ(, لساف العرب, )د,ت(, طُُٕ)المتكفى:  ,الركيفعىاإلفريقى

 ق.ُُْْصادر,
محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر االنصارم  ,ابف منظكر ُٔٗ

ركحية  , تحقيؽ:مختصر تاريخ دمشؽ البف عساكر, ىػ(ُُٕ: ت) ,الركيفعىاإلفريقى
دار الفكر لمطباعة كالتكزيع  , دمشؽ:ُ,طالنحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع

 .ـُْٖٗ -ىػ  َُِْ, كالنشر
 ف 

المجمكع شرح  ,ىػ(ٕٔٔ: ت) ,أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم النككم, ُٕٗ
 .دار الفكر, )د,ت(,)د,ط(, السبكي كالمطيعي( الميذب )مع تكممة

ىػ(, َّّ)ت:  ,النسائي, أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي ُٖٗ
ىػ  ُُِْ, بيركت: مؤسسة الرسالة, ُتحقيؽ: حسف عبد المنعـ شمبي, ط ,السنف الكبرل

 .ـ ََُِ -
دستكر العمماء  ,ىػ(ُِ: ؽ ت) ,القاضي عبد النبي بف عبد الرسكؿ األحمد نكرم نكرم, ُٗٗ
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دار  , بيركت:ُ, ط: حسف ىاني فحص, تحقيؽ= جامع العمكـ في اصطبلحات الفنكف
 .ـَََِ -ىػ ُُِْ ,الكتب العممية

الكنى  ,ىػ(ُِٔ: ت) ,مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم ,النيسابكرم ََِ
عمادة  , المممكة العربية السعكدية:ُ,طعبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم تحقيؽ:، كاألسماء

 .ـُْٖٗ-ىػَُْْ ,البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية
: ت) ,عبد الممؾ بف محمد بف إبراىيـ النيسابكرم الخرككشي، أبك سعد النيسابكرم, َُِ

 .ىػ ُِْْ, لبشائر اإلسبلمية دار ا, مكة: ُ,)د,ت(,طشرؼ المصطفى ,ىػ(َْٕ
أحمد بف غانـ )أك غنيـ( بف سالـ ابف مينا، شياب الديف النفراكم األزىرم  النفراكم, َِِ

ىػ(,الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني,)د,ت(,)د,ط(, ُُِٔالمالكي,)ت: 
 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓدار الفكر، 

 ق 
: ت) ,عمي بف )سمطاف( محمد، أبك الحسف نكر الديف المبل اليركم القارم اليركم, َِّ

, بيركت: دار الفكر, ُ,)د,ت(, طمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ,ىػ(َُُْ
 ـََِِ -ىػ ُِِْ

)ت:  ,جماؿ الديف، محمد طاىر بف عمي الصديقي اليندم الفىتًَّني الكجراتي اليندم، َِْ
, مطبعة ّ)د,ت(,ط ,ىػ(, مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ كلطائؼ األخبارٖٔٗ

 ـ.ُٕٔٗ -ىػ  ُّٕٖمجمس دائرة المعارؼ العثمانية , 
اليندم, عبلء الديف عمي بف حساـ الديف ابف قاضي خاف القادرم الشاذلي اليندم  َِٓ

ىػ(, كنز العماؿ في ٕٓٗ)ت:  ,البرىانفكرم ثـ المدني فالمكي الشيير بالمتقي اليندم
-ىػَُُْ, مؤسسة الرسالة, ُتحقؽ: بكرم حياني, صفكة السقا,ط، سنف األقكاؿ كاألفعاؿ

 ـ.ُُٖٗ
اليمداني , أبك بكر محمد بف مكسى بف عثماف الحازمي اليمداني، زيف الديف )ت: * َِٔ

د بف محمد ىػ( األماكف أك ما اتفؽ لفظو كافترؽ مسماه مف األمكنة, تحقيؽ: حمْٖٓ
 ىػ. ُُْٓالجاسر, )د,ط(, دار اليمامة لمبحث كالترجمة كالنشر, 

 ,اني,شيركيو بف شيردار بف شيرك يو بف فناخسرك، أبك شجاع الديممٌي اليمذانيدمالي َِٕ
, ُىػ(, الفردكس بمأثكر الخطاب, تحقيؽ: السعيد بف بسيكني زغمكؿ, طَٗٓ)ت: 

 ـ.ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔبيركت: دار الكتب العممية , 
 ,ىػ(َٕٖ: ت) ،أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي الييثمي, َِٖ

 مكتبة القدسيرة :,القاىُ,ط: حساـ الديف القدسي, تحقيؽمجمع الزكائد كمنبع الفكائد
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 .ـ ُْٗٗىػ، ُُْْ
أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي السعدم األنصارم، شياب الديف شيخ الييتمي, َِٗ

الصكاعؽ المحرقة عمى أىؿ الرفض كالضبلؿ  ,ىػ(ْٕٗ: ت) ,اإلسبلـ، أبك العباس
 لبناف:, ُ,طكامؿ محمد الخراط ,: عبد الرحمف بف عبد ا التركي تحقيؽ، كالزندقة

 .ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ، مؤسسة الرسالة
أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي السعدم األنصارم، شياب الديف  الييتمي, َُِ

 لحديثية,)د,ت(,)د,ط(, دار الفكر.ىػ(, الفتاكل إْٗ)ت:  ,شيخ اإلسبلـ، أبك العباس
 م 

ىػ (، ِٕٕيكسؼ، )ت:بك يكسؼ، يعقكب بف سفياف بف جكاف الفارسي الفسكم، أبك أ ُُِ
 َُُْ، بيركت: مؤسسة الرسالة،  ِالمعرفة كالتاريخ، تحقيؽ: أكـر ضياء العمرم، ط 

 ـ. ُُٖٗ -ىػ
ترتيب  ,ىػ(ْْٓ: ت) ,أبك الفضؿ القاضي عياض بف مكسى اليحصبي صبي,اليح ُِِ

 , المغرب:مطبعة فضالة.ُ,)د,ت(,طالمدارؾ كتقريب المسالؾ
, يعيش بف عمي بف يعيش ابف أبي السرايا محمد بف عمي، أبك البقاء، مكفؽ  ابف يعيش ُِّ

شرح  ,ىػ(ّْٔ)ت:  ,الديف األسدم المكصمي، المعركؼ بابف يعيش كبابف الصانع
 ـ. ََُِ -ىػ  ُِِْ, بيركت :دار الكتب العممية, ُالمفصؿ لمزمخشرم,)د,ت(, ط

)ت:  ,أسعد بف عمي بف سميماف اليافعياليافعي, أبك محمد عفيؼ الديف عبد ا بف  ُِْ
, ُىػ(, مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر مف حكادث الزماف,)د,ت( ,طٖٕٔ

 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕبيركت: دار الكتب العممية , 
 , طبقات الحنابمة ,ىػ(ِٔٓ: ت) ,أبك الحسيف ابف أبي يعمى، محمد بف محمد ابي يعمى, ُِٓ

 .دار المعرفة ,)د,ط(, بيركت: محمد حامد الفقي تحقيؽ:
محمد بف محمد بف محمد بف أحمد، ابف سيد الناس، اليعمرم الربعي، أبك  اليعمرم, ُِٔ

 , تحقيؽ:عيكف األثر في فنكف المغازم كالشمائؿ كالسير ,ىػ(ّْٕ: ت) ,الفتح، فتح الديف
 .ـُّٗٗ-ُُْْدار القمـ، , بيركت: ُ,طإبراىيـ محمد رمضاف

أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف عيسى بف ىبلؿ التميمي،  ،ابك يعمى ُِٕ
: دار , دمشؽُ,ط: حسيف سميـ أسد, تحقيؽمسند أبي يعمى ,ىػ(َّٕ: ت) ,المكصمي

 .ـُْٖٗ –ق َُْْ، المأمكف لمتراث
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 الكاردة في المخطكط فيرس اآليات القرانية -ّ
 

 الصفحة يارقم اآلية يارقم السكرة التسمسؿ
ًميعنا كىالى تىفىرَّقيكا ّ آؿ عمراف ُ ٍبًؿ المًَّو جى  َٓ َُّ ... كىاٍعتىًصميكا ًبحى
ـٍ ...  ٓ المائدة ِ مىٍيكي ـٍ كىأىٍتمىٍمتي عى ـٍ ًدينىكي اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي

ـى ًديننا ٍسبلى ـي اإٍلً  ... ًنٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكي
ّ ِّ 

ًسيمىةى ...  ٓ المائدة ّ  ُُٔ ّٓ ... كىاٍبتىغيكا ًإلىٍيًو اٍلكى
بًّْيـٍ ...  ٔ األنعاـ ْ ـً ًعٍندى رى ـٍ دىاري السَّبلى  ْٖ ُِٕ ... لىيي
ؽُّ كىزىىىؽى اٍلبىاًطؿي ...  ُٕ اإلسراء ٓ اءى اٍلحى قيٍؿ جى  ّٕ ُٖ ... كى
ابى اٍلكىٍيًؼ  ُٖ الكيؼ ٔ ًسٍبتى أىفَّ أىٍصحى ـٍ حى ًقيـً كىانيكا أى كىالرَّ

بنا  ًمٍف آيىاًتنىا عىجى
ٗ ٕٔ 

ًنسىاءى النًَّبيّْ مىٍف يىٍأًت ًمٍنكيفَّ ًبفىاًحشىةو ميبىيّْنىةو  يىا ّّ األحزاب ٕ
اعىٍؼ لىيىا اٍلعىذىابي   ... ييضى

َّ ٓٓ 
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ـي الرٍّْجسى أىٍىؿى ...  ّّ األحزاب ٖ ٍنكي ا ييًريدي المَّوي ًلييٍذًىبى عى ًإنَّمى
ـٍ تىٍطًييرنا كي ييطىيّْرى  اٍلبىٍيًت كى

ّّ ِٖ ،
ْٗ 

كٍَّجنىاكىيىا ّّ األحزاب ٗ طىرنا زى ٍيده ًمٍنيىا كى ى زى  ْٔ ّٕ ... ... فىمىمَّا قىضى
ًإفَّ الًَّذيفى ييٍؤذيكفى المَّوى كىرىسيكلىوي لىعىنىييـي المَّوي ًفي  ّّ األحزاب َُ

ـٍ   عىذىابنا ميًيينناالدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىًة كىأىعىدَّ لىيي
ٕٓ ُُٓ 

ًكيـً  ّٔ يس ُُ ًميفى *يس * كىاٍلقيٍرآًف اٍلحى * ًإنَّؾى لىًمفى اٍلميٍرسى
كفى .....  ـٍ الى ييٍبًصري ـٍ فىيي  فىأىٍغشىٍينىاىي

ُ-ٗ ُّ 

دَّةى ًفي اٍلقيٍربىى ِْ الشكرل ُِ مىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىكى ـٍ عى  قيٍؿ الى أىٍسأىليكي
... 

ِّ َٓ 

ًة فىبلى تىٍمتىريفَّ ًبيىا ّْ الزخرؼ ُّ ـه ًلمسَّاعى نَّوي لىًعٍم  ٖٓ ُٔ ... كىاً 
ـٍ ًفٍتنىةه كىالمَّوي ًعٍندىهي أىٍجره  ْٔ التغابف ُْ ديكي ـٍ كىأىٍكالى ا أىٍمكىاليكي ًإنَّمى

 عىًظيـه 
ُٓ َٓ 

بُّؾى فىتىٍرضىى ّٗ الضحى ُٓ لىسىٍكؼى ييٍعًطيؾى رى  َٓ ٓ كى
 

 

 

 الكاردة في المخطكط النبكية الشريفةفيرس األحاديث  -ْ
 

 الصفحة طرؼ الحديث التسمسؿ
  ء 
 ٖٓ ...رجؿ مف قريش مف عترتيالميدم بأبشركا  ُ
 ُُٔ تًؽ ا يا أمة ا ...ا ِ
 ُٓ اجعمكا آؿ بيتي منكـ مكاف الرأس مف الجسد ... ّ
 ِٔ أحبُّ أىمي إليَّ فاطمة ... ْ
 ُُٕ صالحيف ...دفنكا مكتاكـ بجكار قـك ا ٓ
 ٓٓ ... السماءإذا ذىب النجـك ذىب أىؿ  ٔ
 ٗٓ و ...يفبصؽ في عين ، فأتى،أرسمكا إليو ٕ
 َٓ استكصكا بأىؿ بيتي خيرنا ... ٖ
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  ُُٕ اسمو كاسمي ... ٗ
 ُْ أخرؽ الثنايا ... َُ
 َٔ إقض بينيما يا عمٌي ... ُُ
 َٔ أقضاكـ عمٌي ... ُِ
 ُٔ ألست سيد العرب ؟ ُّ
 َٕ،ْٔ كأحب مف يحبو .... الميـ إني أحبو  ُْ
 ِْ يـالميـ اني أعيذىا كذريتيا مف الشيطاف الرج ُٓ
 ِْ الميـ بارؾ فييما كبارؾ ليما  ُٔ
 ٓٓ أما ترضى أف تككف رابع أربعة ... ُٕ
 ّٔ إٌف إبنتي حكراء آدمية  ُٖ
 ٔٓ إٌف ا جعؿ ذريتي في صمب عمي ابف أبي طالب  ُٗ
 ّٔ إٌف ا يغضب لغضبؾ كيرضى لرضاؾ  َِ
 ْٔ إٌف ا يأمرؾ أف تراجع حفصة رحمة لعمر ُِ
 ّٕ إٌف أىؿ بيتي سيمقكف بعدم مف أمتي قتبلن كتشريدنا ِِ
 َٔ إف ا امرني بحب أربعة  .....  ِّ
مىكنا مف السماء أخبرني أف فاطمة سيدة نساء ِْ  ّٔ  .. إٌف مى
 ُُٕ بالجار السكءإف الميت ليتأذل  ِٓ
 َٔ أنت أخي في الدنيا كاآلخرة ِٔ
 ٗٓ بمنزلة ىاركف مف مكسى  مني أنت ِٕ
 َٓ إٌف فاطمة أحصنت فرجيا فحٌرـ ذريتيا عمى النار ِٖ
 ْٔ إٌف ىذا ريحانتي  ِٗ
 َٓ إٌني تارؾ فيكـ ثقميف ... َّ
 ْٕ أكؿ مف يبدؿ سنتي رجؿ مف بني أمية يقاؿ لو: يزيد ُّ
ميَّ الحكض أىؿ بيتي  ِّ  ٓٓ أكؿ مف يىًردي عى
  ب 
 ٗٓ ...يـك اإلثنيف ،صٌمى ا عميو كسٌمـ ،بيًعث الرسكؿ ّّ
  ح 
 ٕٓ الحسناف ريحانتي مف الدنيا  ّْ
 ٗٔ كأنا مف حسيف .... ف ًمٍنييالحس ّٓ
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 َٓ الحسف كالحسيف سيدا أىؿ الجنة ّٔ
  خ 
 ّٔ الخبلفة بعدم ثبلثكف سنة ّٕ
  س 
 ْٗ الٌسبلـ عميكـ أىؿ البيت كرحمة ا كبركاتو ... ّٖ
 ُُٔ الٌسبلـ عميكـ دار قكـ مؤمنيف ... ّٗ
 ُُٔ الٌسبلـ عميكـ يا أىؿ القبكر  َْ
  ص 
 ُٓ ...أحب اليَّ  عميو الٌسبلـ، ،ًصمىة قرابة رسكؿ ا ُْ
  ط 
 ٔٓ طفت مشارؽ األرض ... ِْ
  ع 
 ٓٗ عالـ قريش يمؤل طباؽ األرض عممنا  ّْ
 َٔ عمٌي مني كأنا مف عمٌي  ْْ
  ؼ 
 ِٔ فاطمة أحب اليَّ منؾ  ْٓ
  ؽ 
 ْٕ قاتؿ الحسيف في تابكت مف نار  ْٔ
 ُٔ قـ يا أبا تراب ْٕ
 ُٔ قـ فكا ألرضينؾ ... ْٖ
  ؾ 
 َٔ ...  ال يجترئ كاف إذا غضب ْٗ
 َٓ كعمييما قميصاف أحمراف ...ا كاف يخطب إذ جاؤك  َٓ
 ٔٓ كؿ بني أنثى عصبتيـ ألبييـ ... ُٓ
 ٔٓ كؿ بني أينثى  ينتمكف إلى عصبة ... ِٓ
 ْٓ كؿ سبب كنسب ينقطع يـك القيامة إال سببي كنسبي  ّٓ
  ؿ 
 ٗٓ أليعطيفَّ الراية غدنا رجبلن يفتح ا عميو  ْٓ
 ِْ  ا عند رجؿ... كبنت عدكّْ ال تجتمع بنت رسكؿ ا ٓٓ
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 ٖٓ ال ميدم إال عيسى ٔٓ
 ُٓ  ...ال يبغضنا كال يحسدنا أحد إال ذيد عف الحكض ٕٓ
 ُٓ ... ال يؤمف عبد حتى أككف أحب إليو مف نفسو ٖٓ
 ِٓ ال تذمكا قريشنا فتيمككا ..... ٗٓ
 ٔٓ ال تذىب الدنيا كال تنقضي حتى .... َٔ
 ٗٓ لـ يعبد األكثاف عمٌي قط ... ُٔ
 ٖٓ لف تيمؾ أيمة أنا أكليا ... ِٔ
 ٕٓ ... ؿ ا ذلؾ اليكـلطكَّ  ،ال يكـإلك لـ يبؽ مف الدنيا  ّٔ
  ـ 
 ُٓ ما باؿ أقكاـ ييؤذكنني في نسبي ... ْٔ
 ُٓ ما باؿ رجاؿ ييؤذكنني في أه بيتي ... ٓٔ
 ْٓ ما تزكجت أك زكجت أحدنا مف بناتي إال بكحيٌ  ٔٔ
 ْٔ ما رأيت الحسف إال فاضت عينام ...  ٕٔ
 ُُٔ ما مف أحد يمر بقبر أخيو المؤمف ... ٖٔ
 ُٓ مثؿ أىؿ بيتي فيكـ كسفينة نكح ... ٗٔ
 َٓ مىٍف أحبني كأحب ىذيف كأباىما ...  َٕ
 ٔٓ مىٍف أراد التكسؿ كأف يككف لو عندم يدنا ... ُٕ
 َٕ مىٍف سره أف ينظر إلى رجؿ مف أىؿ الجنة ... ِٕ
 ٗٓ مىٍف كنت مكاله فعمٌي مكاله ... ّٕ
 ِٓ مىٍف يرد ىكاف قريش أىانو ا ...  ْٕ
 ٔٓ الميدم منا نختـ الديف بو ...  ٕٓ
 ٔٓ الميدم مف عترتي مف كلد فاطمة  ٕٔ
 ٕٓ الميدم مف كلدم كجيو كالكككب الدُّرمٌ  ٕٕ
  ف 
 ُٓ سادات أىؿ الجنة ...  ،نحف  ٖٕ
  ق 
 َٕ ىذا أحب أىؿ األرض إلى أىؿ السماء ...  ٕٗ
 َٔ ىذا سيّْدي العرب  َٖ
 َٓ ىما ريحانتاف مف الدنيا  ُٖ
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  ك 
بَّة كالذم ف ِٖ  َٔ ...كبرأمؽ الحى
 َٓ كعدني ربي في أىؿ بيتي أاٌل يعذبيـ  ّٖ
  م 
 ُٕ يا أىؿ الجمع نكّْسكا رؤكسكـ ...  ْٖ
 َٓ يا أييا الناس ارقبكا محمدنا في آؿ بيتو  ٖٓ
 ِٓ يا أييا الناس ال تذمكا قريشنا  ٖٔ
 ّٓ يا بني عبد المطَّمب إني سألت ا لكـ ثبلثنا ...  ٕٖ
 ُْ يا عثماف ىذا جبريؿ لقد أمرني أف أيزكجؾ أيـٌ كمثكـ  ٖٖ
ف ليذا بقرة ... ٖٗ  َٔ يا رسكؿ ا إف لي حمارنا، كا 
 ٓٓ معشر بني ىاشـ ...يا  َٗ
 ْٔ يأتي إليو كىك ساجد فيركب رقبتو ... ُٗ
 ٔٓ يحؿ بأيمتي في آخر الزماف ببلء ... ِٗ
 ٕٓ يمتفت الميدم كقد نزؿ المسيح عميو السَّبلـ ... ّٗ
 ٕٓ يككف اختبلؼ عند مكت خميفة.... ْٗ

 

 فيرس األشعار الكاردة في المخطكط -ٓ
 

 الصفحة الشعر الرقـ
 لقػػػػك ب األػسبػػراه بالػػي أخػؾ فػػػسػمػـك مف أصفاىـ الكد مخمصا       تػػالق ىـ ُ

 ركلػـ تػػػػػػػػيػػػػػمػػػى كآياتجػػـ تػحػػاسػػػنيػم      با ػػػػىػـ القػػػػـك فػاقػػػػكا العػػالػمػػػيػف منػاقػػػ
 ػكلػػػػػػػػػػػػقػـ تػػػػػػػػػـ كٌد ككدُّىػػػػػػػػػػيػػتػػػاعػػكطػػ       دلػػػػػػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػػرض كحبيػػػـ فػػػػكآلتيػػػم

 

ْٓ،ٓٓ 

 اػػبػػػػػػػػػػجػحػػػػمػؾ الػػمػػػمػػت الػػمػػػػػتػػي قػػػػػػػػػػب      إنػػػػػة كذىػػػػػػػػػػضػػابي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػرك ػػػػػػػػرأكق ِ
 ػاػػػبػػػػػسػػػركف نػػػػػػػػػػذكػػػػػـ إذ يػػػػػػػػرىػػػيػػػػػػػػػػكخ ا     ػػػػػا كأبػػػاس أمػػػػػػنػػر الػػػيػػػػػػػػػػت خػػػػمػػػػػػتػػق

 

ْٕ 

 اػػػى رغـ  أىؿ البعد يكرثني القربػػػعم   ة  ػػػػػػػػػو فػػػريػػػضػػػػػػػي آؿ طػػػػػػػػػػت كالئػػػػػرأيػػ ّ
 ىػػػػػػربػػػػػكدة فػػػي القػػػػػػغو إال المػػػػبػمػيػػتػب     عكث أجران عمى اليدلبفما طمب الم

ِٓ 
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 يػي إليو كعزلتي كنحيبػػكقػػػزادني ش    ى كدعكني كحبيبي ػػكا عني بمػػػػاصرف ْ

 
ٖٕ 

 رػشيػػـ يػػف لػػػأف مػػػػة شػػػػػػبلمػػػػػػػػعػػإف ال     ػػػػةبلمػػػػػػكؿ عػػػػػػػرسػػػاء الػػػػػػػنػػمكا ألبػػػػجع ٓ
 رػػػاألخض ييغني الشريؼ عف الطراز    ـ  ػػػػػػػـ كجكىيػػػػػػكة في كسيػػػػػػكر النبػػػػػػػػػن

 

ِٖ 

 ـ سكرل كما شربكا خمراػػارل كىػػكا      حيػػػػػػػػػػرت الدنيا أناسا فأصبحػػػػد غػػػػػلق ٔ
 دكا منو في كرب كما كابدكا ضراػػا      غػػػػػا بمػػػػيػػػػػـ مف زخارفػػػػػػػدعتيػػػد خػػػػػلق

 

َُِ 

 ـػػػػػػر األمػػػػػػػػػـ آخػػػػػـ كأنتػػػػػػمتػػعػاذا فػػم  ؾ     ػٌي لػػػاؿ النبػػػػػػكف إف قػػػػػػكلػػػقػاذا تػػػم ٕ
 يػػػػدمػكا بػمنيـ أيسارل كمنيـ خًضب   ـ    ػػػػػػػػػػد فرقتكػػػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػبعترتي كبأىم

 يػػؤ في ذكم رحمػسػي بػػػكنػمفػػما كاف ىذا جزائي إٍذ نصحت لكـ       أف تخ
 

ُٖ 

 اػػمػػفكؾ سمٌ ػػا مني لعػػػرجػػػػػػػػمت الػػػػجع      ي ػػػت مذاىبػػػي كضاقػػػا قمبػػا قسػػكلم ٖ
 اػكؾ أعظمػػػػاف عفػػػػك يػػكؾ ربػػػػػػعفػب     و  ػػػػػػرنتػػػػا قػػػػمػػػي فمػػػػػػي ذنبػػػػػػارضنػػػػعػي

 

ٗٔ 

 

 فيرس األعالـ الكاردة في المخطكط -ٔ

 أ: )الرجاؿ( 

 رقـ الصفحة اإلسـ الرقـ
  ء  
 ّٕ إبراىيـ بف األشتر ُ
 َُٗ إبراىيـ الحسيني ِ
 ُُّ إبراىيـ بف سناف ّ
 ُُّ إبراىيـ القرشي الياشمي ْ
 َُْ إبراىيـ المكسى ٓ
 َْ صٌمى ا عميو كسمـ  ،إبراىيـ بف النبيٌ  ٔ
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 َُٗ يرضٌي الديف المصمٌ  ،أميف الديف ٕ
 ّٔ أنس بف مالؾ ٖ
 ٕٔ األعمش ٗ
 ّٖ األقرع َُ
 ِٖ إلياس ُُ
 ََُ إسماعيؿ بف القاسـ  ُِ
 ََُ المياسره  ُّ
 ّٗ األسكد العنسي ُْ
 ْٖ األشعرم ُٓ
 َُٕ أسعد النسَّابة ُٔ
ادؽ ُٕ  َُٕ إسماعيؿ بف جعفر الصَّ
 ٖٔ إسماعيؿ بف الحسف  ُٖ
 ََُ إسماعيؿ بف الديباج ُٗ
 َُٖ إدريس األصغر َِ
 َُٕ أحمد بف محمد الحسيني ُِ
 َُِ,َُُ أحمد بف طباطبا ِِ
 ََُ أحمد المياسرة ِّ
ادؽ ِْ  ْٖ إسحاؽ المؤمف بف جعفر الصَّ
 ِٖ، ُْ األيجيكرم، عبد الرحمف ِٓ
 ُٗ أحمد بف إبراىيـ بف طباطبا ِٔ
 ُٖ أحمد بف حنبؿ ِٕ
 ٕٕ أحمد الحنفي ِٖ
 ٕٔ ابف بكار ِٗ
  ب 
 ٕٗ بدر الجماليالشريؼ  َّ
 ٕٗ بدر الديف األسمر ُّ
 ُُّ بدر الديف المعركؼ بالعرياف ِّ
 ْٗ البييقي ّّ
 ٖٔ أبك بكر ّْ
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  ت 
 ََُ ترجماف الديف قاسـ  ّٓ
 ْْ تمَّاـ العباس ّٔ
  ث 
 َْ ثابت بف قيس ّٕ
  ج 
 ِٖ جابر بف عبد ا ّٖ
 ِٖ جابر بف عبد ا األندلسي ّٗ
 ْٔ جبريؿ ػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػ َْ
 ٕٔ جعفر بف الحسف ُْ
 ٖٕ جعفر بف الحسيف ِْ
 ّْ جعفر بف أبي طالب  ّْ
 َُُ جعفر الجماؿ المكسكم ْْ
ادؽ ْٓ  ْٖ جعفر بف الصَّ
 َُٓ  الجكسؽ ْٔ
  ح 
 ّْ الحارث بف العباس  ْٕ
 َْ الحارث بف عبد المطَّمب ْٖ
 ُٖ الحجاج بف يكسؼ  ْٗ
 ْْ,ّْ حجؿ كسيًميَّ المغيرة َٓ
 ِٕ الحر بف يزيد التميمي ُٓ
 ٕٔ الحسف بف الحسف السبط ِٓ
 ٔٔ,ّْ الحسف بف عميٌ  ّٓ
 َُٓ الحسيف بف إبراىيـ المرسي ْٓ
 ٗٔ,ٔٔ الحسيف بف الحسف ٓٓ
 ّْ بف عميٌ الحسيف  ٔٓ
 ٗٔ حسيف األثـر ٕٓ
 ٕٔ حمزة بف الحسف ٖٓ
 ّْ حمزة عـٌ النبٌي ػػػػػ صٌمى ا عميو كسٌمـ ػػػػػ ٗٓ
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 َُْ الحمكم القرشي  َٔ
 ٗٗ الحميدم ُٔ
 ٖٗ حيدرة السيد الشريؼ ِٔ
  خ 
 ِٖ خزيمة ّٔ
  د 
 ٕٗ داكد بف محمد بـ عمٌي بف أبي طالب ْٔ
  ذ 
 ّٓ,َُٓ,ٖٖ الذىبي ٓٔ
  ر 
 ْْ ربيعة بف الحارث بف عـٌ الرسكؿ  ٔٔ
 ُُِ,َُٗ الرضي بف الخشاب ٕٔ
  ز 
 ّْ الزبير بف عبد المطَّمب ٖٔ
 ُٕ الزبير بف العكَّاـ ٗٔ
 ,ِٗ,,َٗ,ٕٓ الزىرم َٕ
 ّٕ زيد ابف أرقـ  ُٕ
 َُْ ابف زكالؽ ِٕ
 ,ْٔ,ُْ زيد بف حارثة ّٕ
 ٕٔ زيد بف الحسف ْٕ
 ٖٗ بف زيف العابديفزيد  ٕٓ
 َُْ، ٔٗ زيف الديف أبك بكر ٕٔ
 ٖٗ,ٕٗ زيد بف عمٌي بف الحسيف ٕٕ
 َٖ زيد بف مكسى الكاظـ ٖٕ
 َُْ,,ٔٗ زيف الديف الشريؼ ٕٗ
 ُُُ زيف الديف بف طباطبا َٖ
 ُُْ,ُُُ زيف العابديف بف الحسيف ُٖ
 ُُُ الشريؼ زيف الديف ِٖ
  س 



155 
 

 ٕٔ سبط بف الجكزم ّٖ
 ُّ سراقة بف مالؾ ْٖ
 ٗٗ سعد ا المعركؼ: بابف فارس الشاـ  ٖٓ
 َُٕ السعد بف النسَّابة ٖٔ
 ُُٕ السعد التفتزاني ٕٖ
 ُٗ السفياني ٖٖ
 ٔٗ سمماف الفارسي  ٖٗ
 ِٕ سناف بف أنس النخعي " قاتؿ الحسيف " َٗ
 ُُّ سناف الحسف بف محمد بف سناف ُٗ
 ُٖ,ِٔ,ّٓ السيكطي ِٗ
 َٖ السفاح ّٗ
  ش 
 ْٗ شافع  ْٗ
ُُ,َُٔ,ٓٗ,ْٗ,ٕٖ,ْٖ,ِٖ,ِٓ,ّٗ الشافعي ٓٗ

ّ, 
 ُُِ شرؼ الديف أحمد بف حيدرة الحسيني ٔٗ
 ِٗ الشريؼ أسعد ٕٗ
 ُُُ الشريؼ الحسيني ٖٗ
 ُُّ الشريؼ السمرقندم ٗٗ
 َُُ الشريؼ شكر ََُ
,ّٗ,ِٗ,ٖٖ,ٖٔ,ٖٓ,ّٖ,ُٖ,ٖٕ,ٕٕ الشعراني َُُ

ُُٓ 
 ٔٗ شمس الديف بف السيد الشريؼ زيف الديف  َُِ
 ٖٔ شياب الديف الغبلـ الزائر َُّ
 ْٖ ابف شياب َُْ
 ُُٓ الشيخ جعفر َُٓ
  ص 
 ٕٔ الصالح طبلئع بف رزيؾ َُٔ
 ْٖ ابف الصبَّاغ  َُٕ
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 ٕٖ الصبلح الصفدم َُٖ
  ض 
 ْْ ضباعة بف الزبير َُٗ
 ْْ,ّْ ضرار عـٌ النبٌي ػػػػػ صٌمى ا عميو كسمَّـ ػػػػػ  َُُ
  ط 
 ْْ طالب بف أبي طالب  ُُُ
 َُِ طباطبا األصغر ُُِ
 ََُ,ٗٗ طباطبا الشريؼ  ُُّ
 ٖٔ طمحة بف الحسف ُُْ
 ُُِ الطيب بف محمد المأمكف ُُٓ
  ظ 
 ُٖ، ٕٗ الظاىر الفاطمي ُُٔ
 ٕٗ الظاىر برقكؽ ُُٕ
  ع 
 ُُِ عبَّاس بف عبد ا بف جعفرأبي ال ُُٖ
 ُُِ الطبجيالعبَّاس  ُُٗ
 ِٔ العبَّاس بف الكبلبية َُِ
 ّٓ العباس العقيمي ُُِ
 ٗٔ األصغرعبد ا  ُِِ
ادؽ ُِّ  ّْ عبد ا بف جعفر الصَّ
 ّٖ عبد ا بف جحش  ُِْ
 َٖ عبد ا بف الجكاد ُِٓ
 َُٔ الكاسطيعبد ا  ُِٔ
 ٗٔ,ٖٔ عبد ا بف الحسف  ُِٕ
 ٕٗ، ْٓ عبد ا بف الحسيف ُِٖ
 ُٕ عبد ا بف الزبير ُِٗ
 ّٕ، ُٕ د ا بف زياد يعب َُّ
 َُُ عبد ا بف طباطبا ُُّ
 ُٕ، ّٓ عبد ا بف العبَّاس ُِّ
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 ََُ محضعبد ا ال ُّّ
 َُِ الشككرعبد ا  ُّْ
 ُٕ عبد ا بف عمر ُّٓ
 َُٗ ا بف القاسـ عبد ُّٔ
 ٔٗ عبد ا بف المحصف ُّٕ
 ٗٔ عبد ا األصغر  ُّٖ
 ََُ عبد ا بف المياسر ُّٗ
 ٗٔ عبد الرحمف بف الحسف  َُْ
 ٖٔ عبد ا بف الحسف ُُْ
 ِٔ، ُٔ عبد الرحمف بف ممجـ ُِْ
 ِٖ عبد المطَّمب ُّْ
 ِٗ عبد الممؾ بف مركاف ُْْ
 ِٖ عبد مناؼ ُْٓ
 ٕٕ عبد الكعاب الشعراني ُْٔ
 ُٕ عيبيد بف زياد ُْٕ
 ُْ عتبة بف أبي ليب  ُْٖ
 ْْ عتيبة بف أبي ليب ُْٗ
 َُٗ، َْ، ِٗ عثماف بف عفَّاف  َُٓ
 ُُٔ عثماف بف مظعكف ُُٓ
 ِٖ عدناف ُِٓ
 ْْ عقيؿ بف أبي طالب ُّٓ
 ٗٔ عقيؿ بف الحسف ُْٓ
 ّٖ عكاشة بف محسف ُٓٓ
 ٕٕ اليمذانيالعبلء  ُٔٓ
 َٗ بف الحسيف زيف العابديفعمٌي  ُٕٓ
 ٗٓ,ٔٓ,ْٓ,ّٓ,َْ عمٌي بف أبي طالب ُٖٓ
 ٕٗ، ٖٕ، ٖٔ عمٌي األصغر بف الحسف ُٗٓ
 ٖٕ عمٌي األصغر بف الحسيف َُٔ
 ٕٗ، ٖٕ، ٖٔ عمٌي األكبر بف الحسيف ُُٔ
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 َُُ، ّٕ عمٌي بف الحسيف ُِٔ
 َُِ عمٌي بف أحمد األزرؽ ُّٔ
ادؽ عميٌ  ُْٔ  ُُّ,ُُُ بف جعفر الصَّ
 َُُ عمٌي بف الحسف بف طباطبا ُٓٔ
 ّٗ,ٖٗ,ُٖ عمٌي الخكَّاص ُٔٔ
 َٖ عمٌي الرضا بف مكسى الكاظـ ُٕٔ
 ُُٕ، ّٗ، ِٗ، َٗ، ٖٗ، ٕٗ، ٖٕ عمٌي زيف العابديف ُٖٔ
 ُُّ طاىر الحسيني بف عميٌ  ُٗٔ
 ُٖ عمٌي بف عبد ا بف جعفر َُٕ
 ُُّ عمي كفا ُُٕ
 ِٗ عمارة بف الكليد  ُِٕ
 ِٔ عمر بف التغمبية ُّٕ
 ّٓ,ْٔ,ّْ عمر بف الخطَّاب ُْٕ
 ْٓ عمر بف عبد العزيز ُٕٓ
 ٗٔ عمر بف الحسف ُٕٔ
 ُُّ عمر الفارضي ُٕٕ
 ِٕ عمرك بف سعد بف أبي كقَّاص ُٖٕ
 ٕٗ بف عميٌ بف الحسيف عمر  ُٕٗ
 ُٖ عكف بف جعفر بف أبي طالب َُٖ
 َُٔ  العمكمعبد ا  ُُٖ
 ٖٓ,ٕٓ عيسى بف مريـ ػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػ ُِٖ
 ُُْ ابف عطاء السكندرم ُّٖ
  غ 
 ِٖ صٌمى ا عميو كسمَّـ  ،غالب مف أجداد الرسكؿ ُْٖ
 َُُ,ََُ الغمر بف عبد ا ُٖٓ
 ْْ,ّْ صٌمى ا عميو كسمَّـالغيداؽ عُـّ النبٌي،  ُٖٔ
  ؼ 
 ٖٔ الحسفعبد ا بف  ُٕٖ
 ُُِ، ُُُ فتح الديف محمد بف عماد الشريؼ المحدّْث ُٖٖ



159 
 

 ِٕ الفرزدؽ ُٖٗ
 ّْ الفضؿ بف العباس  َُٗ
 ِٖ صٌمى ا عميو كسمَّـ  ،ًفًيٍر مف أجداد الرسكؿ ُُٗ
  ؽ ُِٗ
 َْ القاسـ  ُّٗ
 َْ صٌمى ا عميو كسمَّـ  ،القاسـ، مف أبناء الرسكؿ ُْٗ
ادؽ  ُٓٗ  ّٗ القاسـ بف جعفر الصَّ
 ٖٔ القاسـ بف الحسف  ُٔٗ
 ٕٓ القاضي أبك يعمى ُٕٗ
 ّٔ قتادة بف النعماف ُٖٗ
 ْْ قثـ بف العبَّاس  ُٗٗ
 ّْ صٌمى ا عميو كسمَّـ  ،قثـ، عـٌ الرسكؿ ََِ
 ُُُ الشريؼ قاضي العسكر َُِ
صٌمى ا  ،قصٌي بف كبلب، مف أجداد الرسكؿ َِِ

 عميو كسمَّـ 
ِٖ 

  ؾ 
 ٔٗ,ِٖ الكامؿ َِّ
 ْْ ر كثي َِْ
 ِٖ كبلب بف مرة َِٓ
 ٖٕ كماؿ الديف بف طمحة  َِٔ
 ِٖ صٌمى ا عميو كسمَّـ  ،كنانة، مف أجداد الرسكؿ َِٕ
  ؿ 
 ّٗ الميث بف سعد  َِٖ
 ِٖ صٌمى ا عميو  ،لؤم، مف أجداد الرسكؿ َِٗ
  ـ 
 َٗ بف أنسمالؾ  َُِ
 َٖ المأمكف ُُِ
قدّْـ  ،صٌمى ا عميو كسٌمـ ،محمد رسكؿ ا ُِِ

 لفضمو 
ِٖ 
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 ََُ محمد أبك الفضائؿ ُِّ
 ُٗ محمد بف أيسامة  ُِْ
 َُُ محمد بف إسماعيؿ المحدّْث ُِٓ
 ٕٔ محمد األصغر بف الحسف ُِٔ
 ٕٔ محمد األكبر بف الحسف ُِٕ
 ٖٗ، ٖٖ بف زيد بف الحسف بف عمٌي بف أبي طالب  ُِٖ
 ُُٕ,ّٗ محمد الباقر ُِٗ
 َُُ محمد بف جعفر بف أبي طالب َِِ
 ٗٗ محمد بف الحسف ُِِ
 َُٕ محمد بف حمزة ِِِ
 ّٓ محمد بف الحنفية ِِّ
 ّْ بف جعفرمحمد  ِِْ
 ٗٗ محمد بف الطاىر  ِِٓ
 ُٖ محمد بف عبد ا بف جعفر ِِٔ
 َُْ محمد بف عبد ا بف طباطبا ِِٕ
 ُُْ محمد بف عبد ا الميدمٌ  ِِٖ
 َُٓ محمد بف عمٌي الجاركدم ِِٗ
 ُُُ محمد الكاتب الخيَّاط َِّ
 َُٔ محمد بف محمد بف طباطبا ُِّ
 ََُ ) السادة المياسرة( محمد المياسرة ِِّ
 ِْ مف أبناء فاطمة رضي ا عنيا ""المحسف  ِّّ
 ّٕ المختار بف أبي عيبيد ِّْ
 ُُِ المفضؿ ِّٓ
 ِٖ مدركة ِّٔ
 ِٖ مرة ِّٕ
 ٓٔ مركاف بف الحكـ ِّٖ
 ٓٗ المزني ِّٗ
 َٔ، َٓ، ِْ مسمـ ) اإلماـ مسمـ( َِْ
 ِٕ، ُٕ مسمـ ابف عقيؿ  ُِْ
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 ََُ المياسره ِِْ
 َُُ مطر الشريؼ ِّْ
 ٕٗ معاذ بف داكد الحسيني  ِْْ
 ,ّٔ,ّٗ سفيافمعاكية بف أبي  ِْٓ
 ْْ معبد بف العبَّاس  ِْٔ
 ْْ ب بف أبي ليبمعت ِْٕ
 ِٖ صٌمىا عميو ،معد،مف أجداد الرسكؿ ِْٖ
 َْ نكفؿ بف عبد المطَّمب  المغيرة بف ِْٗ
 ٖٓ مقاتؿ بف سميماف َِٓ
 َٔ المقداد ُِٓ
 َْ المقكقس ِِٓ
 ْْ صٌمى ا عميو كسٌمـ ػ ،المقٌكـ عـٌ النبيٌ  ِّٓ
 ِٖ الممؾ األشرؼ ِْٓ
 ,ّٗ,ِٖٖٗ,ّٖ,ٖٕ,ّٕ المناكم ِٓٓ
 ٖٕ أبك المكاىب التكنسي ِٔٓ
 ٖٔ أبي المكاىب الشاذلي ِٕٓ
 ٖٖ المنصكر ِٖٓ
 ُُٕ الميدم بف الحسف العسكرم ِٗٓ
 ُُٕ الميدم محمد بف عبد ا َِٔ
 ُُّ مكسى بف أبي القاسـ  ُِٔ
 َٖ مكسى الكاظـ ِِٔ
 ْٗ ميكائيؿ ِّٔ
  ف 
 ِٗ النجاشي  ِْٔ
 َُٕ النحكم ) الشريؼ( ِٓٔ
 ِٖ صٌمى ا عميو كسٌمـ  ،نزار مف أجداد الرسكؿ ِٔٔ
 ِٖ صٌمى ا عميو كسٌمـ  ،النضر مف أجداد الرسكؿ ِٕٔ
صٌمى ا عميو  نكفؿ بف الحارث عـٌ الرسكؿ، ِٖٔ

 كسٌمـ ػ 
َْ 
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  ق 
 ْٖ ىاركف بف عمراف  ِٗٔ
 ِٖ صٌمى ا عميو كسٌمـ  ،النبيٌ ىاشـ جد  َِٕ
 ِٓ، ْٖ، ِٗ ىشاـ بني  ُِٕ
 ٖٗ، ٕٗ ىشاـ بف عبد الممؾ  ِِٕ
  م 
 ٓٗ أبك يعقكب ِّٕ
 ِٓ أبك يكسؼ ِْٕ
 ْٕ يحيى بف زكريا  ِٕٓ
 َُٔ يحيى القرشي  ِٕٔ
 َْ يحيى بف المغيرة ِٕٕ
 ٖٗ يحيى بف عقب ِٖٕ
 ََُ يحيى المياسرة ِٕٗ
 َٕ معاكيةيزيد بف  َِٖ
 ٖٔ يعقكب بف الحسف ُِٖ
 َُُ  إبراىيـيكسؼ بف  ِِٖ

 

 ب: )النساء(
 

 رقـ الصفحة االسـ الرقـ
  ء 
 ََُ أركل بنت عميٌ  ِّٖ
 ٕٔ أـ الحسف ِْٖ
 ْٓ ػصٌمى ا عميو كسٌمـ  ،أركل عٌمة النبيٌ  ِٖٓ
 َُٗ أسماء بنت أبي بكر بف عبد العزيز  ِٖٔ
 ِٗ أيـٌ أيمف ِٕٖ
 ٖٔ أـ سممة ِٖٖ
 َْ أيمامة ِٖٗ
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 َُّ آمنة بنت الحسف بف طباطبا َِٗ
 َُٖ آمنة بنت مكسى الكاظـ ُِٗ
 َُٖ آمنة بنت عبد ا ِِٗ
 ٖٓ الحسيفأيميمة بنت  ِّٗ
 ْٓ  أميمة عمة النبيٌ  ِْٗ
  ب 
 ْٓ صٌمى ا عميو كسمَّـ  ،بيرَّه عمَّة النبيٌ  ِٓٗ
  ث 
 ِٖ ثكيبة األسممية ِٔٗ
  ج 
 ٔٔ جعدة بنت األشعث بف قيس الكندم ِٕٗ
 ْْ جمانة بنت أبي طالب ِٖٗ
 ٖٔ، ٖٓ جكىرة أىمىةي نفيسة بنت الحسيف  ِٗٗ
 ْٕ جكيرة بنت الحارث  ََّ
  ح 
 ّٗ بنت حراـ بنت ممحاف َُّ
 ْٔ حفصة بنت عمر بف الخٌطاب َِّ
 ِٖ حميمة السعدية َّّ
 ٗٗ حمدكنة َّْ
  خ 
 ٗٓ، ْٓ بنت خكيمدخديجة  َّٓ
ـٌ عبد اليادم  َّٔ  ُُّ خديجة أ
 َُٖ خديجة بنت محمد المرسي َّٕ
  د 
 ُٓ درة بنت أبي ليب َّٖ
  ر 
 ّٖ رقية بنت اإلماـ عميٌ  َّٗ
 ْٕ رممة بنت أبي سفياف َُّ
 َْ,ِٗ صٌمى ا عميو  ،رقية بنت رسكؿ ا ُُّ
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 َُْ رقية بنت شرؼ الديف ُِّ
 ْٕ بنت زيدريحانة  ُّّ
صٌمى ا عميو  ،ريحانة زكجة النبيٌ  ُّْ

 كسٌمـ 
ْٕ 

  ز 
 ْٔ زينب بنت جحش ُّٓ
 ٕٗ زينب بنت جعفر الٌصادؽ ُّٔ
 ٕٗ زينب بنت الحسيف  ُّٕ
 ْٔ زينب بنت خزيمة ُّٖ
 ٕٗ,َٖ,ّْ,َْ زينب بنت عمٌي بف أبي طالب ُّٗ
 ٕٗ جعفر الصادؽزينب بنت  َِّ
 ْٔ جحشزينب بنت  ُِّ
 َٖ عميزينب بنت  ِِّ
 ٕٖ زينب بنت يحيى ِّّ
 ٕٗ الحسيفبنت زينب  ِّْ
 ٕٖ بنت يحيى المتكجزينب  ِّٓ
  س 
 ٖٔ الحسفسكٌينة بنت  ِّٔ
 ٖٓ,ٕٗ,ٖٔ سكٌينة بنت الحيسيف  ِّٕ
 ْٓ سكدة بنت زمعة ِّٖ
  ش 
 ّٖ شجرة الٌدثر  ِّٗ
 َُٔ الشريفة الخضراء َّّ
  ص ُّّ
 ُُْ، َُٔ صاحبة   ِّّ
 ْٖ صفية بنت حيٌي بف أخطب ّّّ
 ْْ صفية بنت الزبير ّّْ
 ْٓ صٌمى ا عميو كسٌمـ  ،صفية عٌمة النبيٌ  ّّٓ
  ع 
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 ٖٔ أيـٌ عبد ا بنت الحسف  ّّٔ
 ٖٔ أـ عبد الرحمف ّّٕ
 ُُِ بنت أبي العٌباس ّّٖ
 ّٗ عائشة بنت جعفر الٌصادؽ ّّٗ
صٌمى ا عميو  ،عائشة زكجة الرسكؿ َّْ

 كسٌمـ 
ْٓ 

 ْٓ صٌمى ا عميو كسٌمـ  ،عٌمة النبيٌ  ُّْ
  ؼ ِّْ
صٌمى ا عميو  ،فاطمة بنت رسكؿ ا ّّْ

 كسٌمـ 
ُْ 

 ٕٔ فاطمة بنت الحسف  ّْْ
 ٕٗ فاطمة بنت الحسيف بف عميٌ  ّْٓ
 َُٕ فاطمة بنت الشيخ عبد ا الزعفراني ّْٔ
 َُْ مرداسفاطمة بنت العٌباس بف  ّْٕ
 َُْ فاطمة بنت عبد الحميد ّْٖ
 ُُْ,َُٔ فاطمة بنت عبد ا الكاسطي ّْٗ
 ٗٗ فاطمة بنت القاسـ َّٓ
 َُٔ,َُٓ,ََُ فاطمة الصُّغرل ُّٓ
 َُٔ,َُٓ فاطمة الكيبرل ِّٓ
 َُٔ فاطمة المعركفة بالعيناء ّّٓ
 ََُ فاطمة مف آؿ البيت ّْٓ
  ؽ 
 َُٕ أيـٌ القاسـ الحسيب ّٓٓ
  ؾ 
 ُٖ بف جعفر  عبد اأيُـّ كمثكـ بنت  ّٔٓ
 ْْ أيـٌ كمثكـ بنت العبَّاس  ّٕٓ
 ّْ أيـ كمثكـ بنت فاطمة  ّٖٓ
 ّٗ،ُٗ أيـٌ كمثكـ بنت القاسـ بف جعفر الٌصادؽ ّٗٓ
 ُْ صٌمى ا عميو  ،أيـٌ كمثكـ بنت النبيٌ  َّٔ
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 ُٖ أيـٌ كمثكـ بنت عبد ا بف جعفر ُّٔ
  ـ 
 َُٕ مريـ بنت عبد ا بف طباطبا ِِٔ
 ْٖ ميمكنة بنت الحارث ّّٔ
  ف 
 َُٗ نفيسة بنت أميف الديف  ّْٔ
 ّٖ نفيسة بنت الحسف  ّٓٔ
 ٖٗ نفيسة بنت زيد ّٔٔ
  ق 
 ْْ أيـٌ ىاني بنت أبي طالب ّٕٔ
 َْ ىالة بنت خكيمد ّٖٔ
 ْٔ ىند بنت أبي أمية ّٗٔ

 

 

 

 

 كالطكائؼ كاألمـ الكاردة في المخطكطفيرس القبائؿ كاألقكاـ  -ٕ
 

 الرقـ
 رقـ الصفحة 

  ء 
 ُُٓ، ََُ، ْٖ، ِٖ آؿ البيت ُ
 ْٖ آؿ جعفر ِ
 ِٓ، ْٖ آؿ العبَّاس ّ
 ْٖ آؿ عقيؿ ْ
 ْٖ آؿ عميٌ  ٓ
 ٕٕ اإلمامية ٔ
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 ٓٔ األنصار ٕ
 ّٖ، ٖٓ، ّٓ أىؿ البيت ٖ
    ُُٓ،ْٔ أىؿ الحجاز ٗ
 ٕٓ، ُٕ، َٕ، ٕٓ أىؿ العراؽ َُ
 ْٔ أىؿ المدينة ُُ
  ب 
  ْٕ، ّٕ، ِٕ، ٗٓ بنك أمية ُِ
 ُُْ بنك ثعمب ُّ
 َُٕ، َُٔ بنك زىرة ُْ
 َُٕ بنك طبَّارة ُٓ
 َُٓ بنك العبَّاس ُٔ
 ّٓ، ُٓ بنك عبد المطَّمب ُٕ
 ْٖ، ْٕ بنك قريظة  ُٖ
 ّٕ بنك مخزـك ُٗ
 ُُّ، َُٕ، َُٓ ببنك المنتج َِ
 ْٖ بنك النضير ُِ
 ْٗ، ِٖ، ٔٓ، ٓٓ، ِٓ، ْٖ، ِٗ بنك ىاشـ ِِ
  ث 
 َّ ثقيؼ ِّ
  خ 
 ِٔ، ٗٓ الخكارج ِْ
  ؼ 
 َُٕ، َُٓ، ِٖ، ٕٔ، ّٓ الفاطميُّكف ِٓ
  ؽ 
 ٓٗ، ٖٓ، ِٓ، َٓ، ْْ، َّ، ِٗ قريش ِٔ
  ق 
 ٓٔ ىمداف ِٕ
  م 
 ٖٔ، ُّ الييكد ِٖ



168 
 

   
  

 

 فيرس الغزكات كاألياـ -ٖ
 

 رقـ الصفحة اليـكاسـ الغزكة اك  الرقـ
 ّٖ، ُّ أيحدغزكة    ُ
 ْْ، ُْ، ّٖ بدرغزكة    ِ
 ٗٓ تبكؾغزكة    ّ
 ْْ، ّٓ حنيفغزكة    ْ
 ُُُ، ّٖ الخندؽغزكة    ٓ
 ٗٓ، ْٖ، ْْ خيبريػػػػػػـك    ٔ
 ْٕ اك بني المصطمؽ سيعيالمر يػػػػػـك    ٕ
 

 

 فيرس األمكنة كالمدف كالبقاع -ٗ
 

 رقـ الصفحة ء الرقـ
 ِٖ األبكاء ُ
 ْٕ أرض الطؼ ِ
 ُُٗ، ٖٓ أرض فمسطيف ّ
 َُٔ، ِٖ األندلس ْ
  ب 
 ٖٓ باب ليدٍ  ٓ
 ُُْ، ٔٗ باب النصر ٔ
  البندقية  ٕ
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 ِٗ، ٕٖ، ٕٔ، ٔٔ، ْٖ، ْٔ، ْٓ البقيع ٖ
 َُٖ، ٓٗ، ّٓ بغداد ٗ
 ٕٓ، ٖٓ، ّٓ بيت المقدس َُ
  ت 
 َُُ، ََُ تربة األشراؼ ُُ
 ٗٗ المصمىبني تربة  ُِ
 ُُُ تربة ببابيف ُّ
 ُُِ تربة بني حسف ُْ
 ُُّ تربة بني سناف ُٓ
 ُُّ بتربة بني المنتج ُٔ
 ٗٗ أشيبتربة  ُٕ
 ٗٗ تربة شرؼ الديف الحسيني ُٖ
 َُٔ تربة الشريؼ القسطنطكني ُٗ
 ٕٗ تربة الممؾ الظاىر َِ
 َُٔ نافع الياشميابف تربة  ُِ
  ج 
 َُِ، ٖٗ، ٖٖ جامع بف طكلكف ِِ
 ُُٓ، ٕٗ، ٖٕ الجامع األزىر  ِّ
 َُٗ الجامع العتيؽ ِْ
 َُٔ جامع عمرك بف العاص ِٓ
 ٖٖ جامع القرابيف ِٔ
 ٕٓ جبؿ الديمـ ِٕ
 َُٔ جزيرة األندلس ِٖ
  ح 
 ٔٗ حارة الحسينية ِٗ
 ٖٗ ـكحارة الر  َّ
 ٖٗ حارة الدَّيمـ ُّ
 ٕٗ حارة العبيدية ِّ
 ِٗ الحبشة ّّ
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 ُُٓ، ٔٗ، ْٔ الحجاز ّْ
 ُّ الحرَّة ّٓ
 ِٕ الحمَّة ّٔ
 ُُْ حكش عطاء ا اإلسكندرم ّٕ
مة ّٖ  ْٓ الحكَّ
  خ 
 ٕٔ خاف الخميمي ّٗ
 ٖٖ الخانقاه َْ
 ٖٓ خراساف ُْ
 ُُْ، ٗٗ خط الغماسية ِْ
  د 
 ْٖ دار الخبلفة ّْ
 ُُٓ الدرب األحمر ْْ
 ٖٓ درب السّْباع ْٓ
 ُُٓ درب سعادة ْٔ
 َُٔ، ٖٓ دمشؽ ْٕ
  ر 
 ِٕ الرمٌ  ْٖ
  ز 
 ُُٓ زقاؽ فاطمة النبكية ْٗ
  ش 
 ْٕ شاطئ الفرات َٓ
 ٕٔ، ٖٓ، ٕٓ، ِٗ الشاـ ُٓ
 ِٗ الًشعب ِٓ
 ْٗ شعب الخيؼ بمكة ّٓ
  ص 
 ُُٓ الصنَّاد ْٓ
 ّٗ صنعاء ٓٓ
  ط 
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 َّ الطائؼ ٔٓ
  ظ 
 ُّ ظير الحرَّة ٕٓ
  ع 
 ُٕ، َٕ، ْٔ، ٕٓ العراؽ ٖٓ
 ُُُ المنكرةعريضة مف قرل المدينة  ٗٓ
 ْٗ، ٕٔ عسقبلف َٔ
  غ 
 ُّ غار ثكر ُٔ
 ِٗ غار حراء ِٔ
  ؼ 
 ُُٗ، ٖٓ فمسطيف ّٔ
  ؽ 
 ُٕ القادسية ْٔ
 ُُٓ، ُُْ، َُٕ، ٗٗ، ٕٔ القاىرة ٓٔ
 ُُُ القرافة الكبرل ٔٔ
 ُُُ القرافة الصغرل ٕٔ
 ٕٓ القسطنطينية ٖٔ
 ِٔ اإلمارةقصر  ٗٔ
 ُُٓ القطر الحجازم َٕ
 ِٗ، ٖٖ القمعة مجراة  ُٕ
 ُُْ قناطر السّْباع ِٕ
  ؾ 
 ٕٗ، ٕٕ، ِٕ كرببلء ّٕ
 ٖٗ، ِٕ، ُٕ، َٕ، ٔٔ، ّٔ، ِٔ، ٖٓ الككفة ْٕ
  ـ 
 ٗٗ مدفف فاطمة بنت القاسـ ٕٓ
، ِٕ، َٕ، ْٔ، ٗٓ، ٕٓ، ْٓ، ْٕ، ْٓ، َْ، ُّ المدينة ٕٔ

ٕٔ ،ْٖ-ٖٖ ،َٗ ،ِٗ ،ْٗ ،ََُ ،َُْ ،ُُُ ،
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ُُٔ  
 َُْ، ََُ، ٕٗ، ٖٓ، ّٖ، ٖٕ المراغة ٕٕ
 َُٔ يطقلمسجد الز  ٖٕ
 ّٖ مسجد شجرة الدُّر ٕٗ
 ٖٗ مشيد سكينة َٖ
 َُٔ مشيد الشافعي ُٖ
، ٓٗ، ِٗ، ٖٗ، ٕٖ-ِٖ، ٖٓ، ّٓ، َْ، ِٖ مصر ِٖ

ٗٗ-َُِ ،َُٔ ،َُٕ ،َُٗ-ُُٓ ،ُُٖ 
 َُٓ مصٌمى الخكالنييف ّٖ
 ٔٗ، ٖٖ المطرية ْٖ
 َُٖ مقبرة القرشييف ٖٓ
 ٗٗ المقطـ ٖٔ
 ٔٗ-ْٗ، َٕ، ٖٓ، ٕٓ، ْْ، َْ، ُّ، ِٗ مكة ٕٖ
  ف 
 َّ بيفيً نصٌ  ٖٖ
  م 
 ْٗ اليمف ٖٗ
 فيرس الكتب الكاردة في المخطكط -َُ

: القرآف الكريـ.  أكالن
 

 ثانينا: كتب التفسير، كىي: 

 رقـ الصفحة اسـ الكتاب الرقـ
 ٓٓ، َٓ تفسير الثعمبي ُ
 َٓ تفسير إبف عطية ِ
 ٕٕ، َٓ تفسير القرطبي ّ
 ٖٓ تفسير مقاتؿ بف سميماف ْ
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 ثالثنا: كتب العقيدة، كىي:

 رقـ الصفحة اسـ الكتاب الرقـ
 ُُٕ شرح العقائد النسفية، لسعد الديف التفتزاني ُ
 
 

 رابعنا: كتب الحديث النبكم الشريؼ، كىي:

 رقـ الصفحة اسـ الكتاب الرقـ
 ٖٖ سنف النسائي ُ
 ُُٔ صحيح البخارم ِ
 ْٕ صحيح الترمذم ّ
 ٗٔ المستدرؾ لمحاكـ ْ
 ْٗ المكطأ لئلماـ مالؾ ٓ
 
 
 

 خامسنا: كتب السّْير كالطبقات كاألنساب كاأللقاب كالمناقب كالتاريخ، كىي:

 رقـ الصفحة اسـ المؤلؼ اسـ الكتاب الرقـ
 ْٓ، ّٓ لمحافظ بف حجر  األلقاب  ُ
 ٗٔ الببلذرم األنساب ِ
 ٖٖ، ّٓ الحافظ الذىبي تاريخ الحافظ الذىبي ّ
 ُُٕ، َُٕ لمسخاكم تحفة األحباب كبغية الطبلب ْ
 ٕٔ سبط بف الجكزم تذكر الخكاص ٓ
 ٖٗ إبف سعد الجكىر المكنكف ٔ
 ِٔ السيكطي الرسالة الزينبية ٕ
 ّٕ، ُٔ، ٓٓ، ْٖ الييتميابف حجر  المحرقةالصكاعؽ  ٖ
 ٕٔ إبف سعد طبقات بف سعد ٗ
 ّٗ، ِٗ، ٖٖ، ّٖ، ٖٕ، ّٕ لممناكم طبقات المناكم َُ
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 ُُٓ، ٖٔ، ٖٓ، ّٖ لمشعراني طبقات الشعراني الكبرل ُُ
 ٖٓ، ْٖ إبف الصبَّاغ الفصكؿ الميمة في األئمة ُِ
  ِٗ، ٖٖ، ٖٓ، ّٖ، ُٖ، ٕٕ لمشعراني منف الشعراني ُّ
 

 سادسنا: دكاكيف الشعر، كمنيا:

 رقـ الصفحة اسـ الديكاف الرقـ
 ِٖ ديكاف جابر بف عبد ا األعمى صاحب شرح األلفية ُ
 ُٓ بف عربيمحي الديف  ديكاف ِ
 
 

 
 
 
 
 
 


