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﷽
صحا�ب ل وال�أ �ة ال�آ ّرَ دم�ة م�ب م�ة

الحمـد للَّـه رب العالميـن، وصلى اللَّه وسـلم وبارك علـى نبيِّنا محّمٍد 
وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛

نه العلماء الثقات المشهود لهم بالعلم  فإّن تحقيق التراث العلمي الذي دوَّ
والّدين؛ لمن أجلِّ أنواع االشـتغال العلمي وأنفعه للباحثين المتخصصين، 
وهو األمر الذي يعود بالتجويد على المجال العلمي والدعوي والثقافي، 

الذي يستفيد منه بالضرورة عموُم القراء والمثقفين.

وانتباًهـا مـن مركز البحوث والدراسـات بالمبـرة ألهمية هذا المجال، 
ورغبًة منه في إثراء مجال البحوث والدراسـات المتعلقة بالصحابة وأهل 
البيـت ڤ بشـتى أنواعـه؛ فقد التفتت المبـرُة ممثَّلًة في مركـز بحوثها إلى 
مجـال تحقيـق التـراث، فخاضـت غمـاَر تحقيـق بعـض الكتـب والرسـائل 
النفيسـة التـي يزخـر بها تراثنا العربي اإلسـامي، والتي تتعلـق بمجال اآلل 
واألصحاب على وجه العموم، سواٌء ما كان منها يتناول فضائلهم ومناقبهم، 
أم سيرهم وتراجمهم وتواريخهم، أم بعض الموضوعات العلمية المتعلقة 
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صحا�ب2 ل وال�أ �ة ال�آ ّرَ دم�ة م�ب م�ة

بهـم، وسـواء لـم تـَر النـور من قبـل، أم خرجـت قديًمـا ولكنهـا بحاجة إلى 
إعـادة التحقيـق لِقدمهـا أو لحاجتهـا لمزيٍد مـن الخدمة واالعتنـاء، فكانت 
هـذه السلسـلة: »اآلل واألصحـاب فـي المخطـوط العربي«. وقـد أخرجنا 
في سياق هذه السلسلة بعَض األعمال النافعة، وأحدُثها هذا الكتاب الذي 

بين يديك.

مـه هنـا هـو كتـاب: »إسـعاف الراغبيـن فـي سـيرة  والكتـاب الـذي نقدِّ
المصطفـى وفضائـل أهل بيتـه الطاهريـن«، للعامة أبي العرفـان محمد بن 
علـي المصـري األزهـري الشـهير بالصبَّـان )1147-1206هــ(، من كبار 

علماء القرن الثاني عشر.

وال شـّك أن الكتـب فـي تراثنا اإلسـامي لتسـتمدُّ أهميَتهـا من جهاٍت 
شـتى، إمـا لِقدمهـا، أو إلمامـة مؤلفيهـا، أو ألهميـة موضوعهـا، أو لحسـن 
جْمعهـا وتحريرهـا. والكتـاب الـذي بيـن أيدينـا يسـتمد بـَدْوِره أهميَتـه من 

اعتباراٍت متعددة، منها: 

أواًل: جالة موضوعه: فهو يجمع بين دراسة السيرة النبوية الشريفة، 
وسيرة جماعة من أعام أهل البيت ڤ، وال شّك في َشرف هذا الموضوع.

ثانًيا: الجمع واالختصار: فالكتاب يجمع في بابه األول: أحداَث السيرة 
النبويـة الشـريفة، مـن المولـد إلى الوفـاة باختصار، ثم يبحث في الشـمائل 
واألخـاق والمعجـزات والخصائـص، وسـرد جوامـع الكلـم، وأوالده، 
وأعمامه، وعماته، وأزواجه، وسراريه، وخدمه، ومواليه، وساحه، وحيواناته. 
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3 صحا�ب ل وال�أ �ة ال�آ ّرَ دم�ة م�ب م�ة

وفـي البـاب الثانـي: يعـرض فضائل أهـل البيـت، ومزاياهم، ويبحـث فيها 
ويناقش ما يحتاج إلى المناقشة. ثم يترجم في الباب الثالث: لجماعة من 
أهل البيت المدفونين في مصر، وذكر أخبارهم، وكراماتهم، وزاد عليهم 
بعض أعيان أهل البيت أيًضا. والكتاب يجمع ذلك كلَّه، بصورة مختصرة 
فـه اإلطالـَة والحشـو والتكـرار، فهو علـى طريقة  ب فيـه مؤلِّ مدرسـية، تجنَـّ
المصنِّفين من علمائنا المتأخرين يهتم اهتماًما بالًغا بالحصر واالستقصاء، 
مـع اختصـار العبـارة وجْمعهـا. فالكتـاب مشـحون بالروايـات والمناقـب 
والنصـوص، مـع التعليق على كثيٍر منها وشـرحه وتوجيهه، والنقل عن ُجلِّ 

اح. َمْن كان قبله من العلماء والشرَّ

ثالًثـا: اعتمـاد الكتـاب للتدريـس فـي الجامـع األزهـر الشـريف، لَفْرط 
جالـة مصنِّفـه، وجـودة كتابـه ومـا فيه مـن الجمع واالسـتقصاء، ممـا يدّل 
علـى أهميـة الكتـاب، ومـن َثمَّ لقـي َقبواًل واسـًعا وانتشـاًرا وشـيوًعا، لدى 

جميع المذاهب والطوائف اإلسامية.

م ذكره من اعتبارات أهمية الكتاب، ومع شيوعه وانتشاره؛  ومع ما تقدَّ
إال أنه لم يلَق العنايَة الازمَة، سواء من جهة التنسيق والطباعة، أو من جهة 
الخدمـة العلميـة التـي تليـق به. ومن َثمَّ فقد اسـتلزم هـذا أن يخرج الكتاب 
ًقـا فـي طبعـة علمية، تميِّـز بين الصحيح وغيره مـن رواياته ونصوصه،  محقَّ
وتضبـط متنَـه، وتوثِّـق نقولـه الصريحـة وغيـر الصريحة، وتترجـم لألعام 

والبلدان، وتضع الفهارس العلمية المتعارف عليها لخدمة الباحثين. 
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صحا�ب4 ل وال�أ �ة ال�آ ّرَ دم�ة م�ب م�ة

وقـد وكلـت المبرُة هذا العمـل إلى محّقٍق عـارٍف بالتراث، متخّصص 
فـي الحديـث الشـريف وفـي النصـوص األزهريـة، كليهمـا، وهـو الدكتور 
صـاح الديـن الشـامي، الباحـث بمكتـب تحقيق التـراث بمشـيخة األزهر 
م للكتـاب بدراسـة ضافية،  الشـريف، فأجـاد وأفـاد ووَفـى بالمـراد، ثـم قـدَّ
تبيِّـن الحيـاة العلميـة - أصالًة - والسياسـية واالجتماعيـة واالقتصادية في 
مصر في القرن الثاني عشر، مع ترجمة شاملة حسنة للصبان، ودراسة موجزة 

للكتاب، فخرج الكتاُب في حلة قشيبٍة، تفي بالغرض، وتسّر الناظرين.

نسأل اللَّه أن ينفع بهذا الكتاب، وأن يجعله ذخًرا لنا يوم نلقاه.

صحا�ب ل وال�أ �ة ال�آ ّرَ م�ب
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﷽
الحمد للَّه حمًدا كثيًرا طيِّـًبا ُمبارًكا فيه، كما ينبغي لجالِل وجهه وعظيم 

ٍد وعلى صحبه وآله. الم على سيِّدنا محمَّ الة والسَّ سلطانه، والصَّ

اريِن ُمعلَّقة بطاعِة اللَّه ۵، ومتابعِة َهْدي  عُد: فإنَّ سعادة العبد في الدَّ و�ب
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وكاِلهما ل يتمُّ إلَّ بمعرفِة النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ سيرتِه وهديِه.

كيف ل؟!

ريفة هي البياُن العمليُّ لكتاِب اللَّه -جلَّ ِذكره-، فقد كان  وحياُته الشَّ
-كما قالت ُأمُّ المؤمنين عائشة ڤ-: ُخُلُقه القرآن)1(.

كية هي مفتاح فهم كتاب اللَّه تعالى. وسيرُته الزَّ

ـي برسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، كما أمرنـا اللَّه تعالى  ول سـبيل إلـى ُحصوِل التَّأسِّ
في قوله: ▬وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ی ی ی ی♂ ]األحزاب: 21[ إلَّ بمعرفة سيرتِه وهديِه.

لهذا وجب على كلِّ من َنَصَح نفسـه، وأحبَّ نجاتها، وآثر سـعادتها- 

)1( أخرجه مسلم )746(.
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�ن �ي �ب ا�غ سعا�غ الّرَ اإ 6

أن يعرف مِن سيرتِه وهديِه ما يخرجه عن ُزْمرة الجاهلين به، ويدخله في 
ِعداد أتباعه وحزبه.

يقـول علـي الطنطاوي)1(: »يجـب على ُكلِّ ربِّ ُأسـرة أن يكون في بيته 
يرة النبويَّة، وأن يقرأ فيه دائًما، وأن يتلو منه على  كتاٌب جامٌع من كتب السِّ
أهله وأولده، وأن يجعل لذلك سـاعة ُكلَّ يوم، لَينَشـُئوا على معرفة سـيرة 
الرسـول األعظـم ملسو هيلع هللا ىلص؛ فـإن سـيرَته الينبوع الصافـي لطالب الفقـه، والدليل 
الهادي لباغي الصالح، والَمَثل األعلى لألسلوب البليغ، والدستور الشامل 

لُكلِّ ُشَعب الخير«.

هري: »في ِعلِم المغازي ِعلُم الدنيا واآلخرة«)2(. قال الزُّ

وقال زين العابدين علي بن الحسين: »ُكنَّا ُنَعلَّم مغازي النبي ملسو هيلع هللا ىلص وَسراياه 
كما ُنَعلَّم السورة من القرآن«)3(.

وقـال إسـماعيل بـن محمـد بن سـعد بن أبي وقـاص: »كان أبـي يعلِّمنا 
هـا علينا، وَسـراياه. ويقول: يا َبنِـيَّ هذه مآثُر  مغـازي رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص، وَيُعدُّ

آبائِكم فال ُتَضيِّعوا ِذكَرها«)4(.

)1( في »رجال من التاريخ« )ص21(.
)2( أخرجه الخطيب في »الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع« )1589(.

ابق )1591(. )3( المصدر السَّ

ابق )1590(. )4( المصدر السَّ
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7

النبوية  وإذا كانت العلوم َتشُرف بشرِف موضوعها؛ فإن ِعلَم السيرة 
من أشرِف العلوم وأجلِّها قدًرا، وأرفِعها شأًنا.

كيف ل؟!

وموضوُعه ذات النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وتاريخ حياته، بكلِّ ما فاضت به أسرارها 
من معاني الخير والكمال، وفاحت به رياضها من أسرار العظمة والجمال.

اِغبين في ِسـيرِة الُمصطفى وَفضائـِل أهِل بيتِِه  وهـذا كتـاُب »إسـعاِف الرَّ
بَّـان، من أوجز وأنفع  مـة أبـي الِعرفان محمد بن عليٍّ الصَّ الطَّاِهريـن« للعالَّ
ـريفة، ومـا يتبع ذلك مـن فضائل أهـل بيته،  مـا ُألِّـف فـي السـيرة النبويـة الشَّ
فه، واعتمده  اه النـاس بالَقبول منذ وضعـه مؤلِّ وتراجمهـم الُمنيفـة، وقـد تلقَّ

به. األزهر الشريف في تدريس ُطالَّ

وإنِّـي ألَشـُرف بتقديِم هـذا الكتاِب لُمحبِّي وداِرسـي سـيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
اء  سـائاًل ربـي الَقبـول والنَّْفـع والمزيـد مـن فضله، وأرجـو أن يجد فيـه الُقرَّ
ـا فـي عملـي مـن  الكـرام مـا ينفعهـم، ويسـّد حاجتهـم، وأن يتجـاوزوا عمَّ
شـوائب القصـور والتقصيـر، فهـذا جهـٌد بشـري، والبشـر مجبولـون علـى 

النقـص مهمـا توخـوا الكمال.

م بين يديه بمقدمات  وقد رأيت -بعد الفراغ من تحقيق الكتاب- أن ُأقدِّ
أربعة؛ أتناول فيها:

- الحالـة العلميـة فـي مِصـر واألزهـر فـي القـرن الثاني عشـر الهجري 
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�ن �ي �ب ا�غ سعا�غ الّرَ اإ 8

بَّـان، وقـد َرددتُّ علـى ما ُيثـار عن هذا العصـر من أنه  الـذي عـاش فيـه الصَّ
عصـر ُركـوٍد وتخلُّـٍف وظـالم، وناقشـُت أقـوال بعـض أهـل العلـم الكبار؛ 
اري، وعبد اللَّه المراغي، وعبد المتعال الصعيدي، وَأَبنُْت عن  كعلي العمَّ

نشاط هذا العصر في العلوم العقلية والشرعية على حدٍّ سواء.

ثـت بإيجـاز عـن عصـره مـن الجهـة السياسـية والقتصاديـة  - ثـم تحدَّ
والجتماعيـة، وأثـر ذلـك عليـه.

- ثـم أفضـت فـي ترجمتـه بمـا ل تجـده مجموًعـا فـي كتـاب؛ فتتبعـت 
فاٍت،  -من المصادر المتنوعة الكثيرة- ما له من شيوٍخ، ومقروءاٍت، ومؤلَّ

وتالميذ.

- وختمت ذلك بدراسة الكتاب، ومنهجي في قراءته والتعليق عليه، 
وإسنادي إلى مؤلِّفه.

سـائاًل ربـي -جـلَّ وعـال- أن ينفع بـه، وأن يكتب له الَقبـول عنده، وأن 
يوفقني لخدمة ِدينه على الوجه الذي يرضيه.

وكتبه/

ااشلمي ن  ادل�ي الصح 

الباحث بمكتب تحقيق التراث

بمشيخة األزهر الشريف
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���ت ّدِ الم�ت
1- الحالة العلمية في مصر واألزهر في القرن الثاني عشر.

بَّان. 2- عصر الصَّ

بَّان. 3- ترجمة الصَّ

4- دراسة الكتاب.
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11

]1[

عشر الثاين  القرن  يف  واألزهر  مصر  يف  العلمية  الـحـالة 

اعتـادت كثيـٌر مـن األقـالم علـى َوصـِف الفترة مـن َسـنة )656ـه( بعد 
سـقوط بغـداد، إلـى سـنة )1213ـه( عنـد قدوم نابليـون بأنها »فتـرة ركود« 
أو »فترة انحطاط« في شتى نواحي الحياة المختلفة، وهذه الِحقبة الزمنية 
الممتدة لستة قرون، هي فترة الُحكم العثماني، والُحكم عليها بالركود أو 
النحطـاط حكـم جائـر؛ فالحـق أن هـذه القـرون السـتة ل يصـح أن ُيحَكم 
ة، وسنوات َضعف،  عليها بُحكٍم واحٍد؛ ففيها -كما في غيرها- سنوات قوَّ

وسنوات يقظة، وسنوات غفلة.

لقد دخلت مِصر تحت نفوذ الُحكم العثماني في أواخر سنة )922ـه( 

اري)1( في وصف حال مصر َقبَل العثمانيين وَبعَدهم: »ظلَّت  ويقول علي العمَّ
مصر زهاء ثالثة قرون ترزح تحت نير الحكم المملوكي، وكانت حالتها 
تنتقل من سيء إلى أسوأ في النواحي السياسيَّة والقتصاديَّة والجتماعيَّة، 
ثم أطبقت عليها الظلمات بدخولها تحت الُحكم العثماني، وباتت تتعثَّر 

خطاها في هذا الليل الموحش المظلم زهاء ثالثة قرون أخرى!«.

)1( في »التاريخ األدبي للعصرين العثماني والحديث« )ص5(.
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وتفسير هذا الهجوم على الدولة العثمانيَّة عندي؛ أن كلَّ قيادٍة جديدٍة 
في َمرحلٍة جديدٍة ُتهاجم َصنيع القيادة السابقة في المرحلة السابقة، كأنها 
مـة عليهـا وأوضاعهـا  ـد علـى انسـالِخها مـن المرحلـة الُمتقدِّ تريـد أن تؤكِّ
ـد علـى مـا يميِّزهـا عن َسـلِفها، فهـذا ُبْعٌد سياسـيٌّ لبد أن  وظروفهـا، وتوكِّ
ننتبـه لـه، فإننـا إذا أقمنـا تاريخنـا علـى أسـاس رأي القيـادة المتأخـرة علـى 
سابقتها لصار تاريخنا أنقاًضا على أنقاٍض، بل ينبغي أن ننظر إلى وشائج 
الترابط والتصال بين كل مرحلة وما سبقها، وأثرها فيما تالها؛ فما كان 
ي »عصـر النَّهضة الحديثة« أن يأتي لول ما سـبقه مـن تمهيد لذلك  لمـا ُسـمِّ
في عصر الدولة العثمانيَّة الموصوفة ُظلًما بالظلمات! بل إنني أعدُّ العصر 
ًما منه في العلوم  ي بـ»عصر النهضة الحديثة« أكثر تقدُّ السابق على ما ُسمِّ

والمعارف، وأرقى في السياسة والقتصاد والجتماع)1(.

 Edward -1( انظر: »المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم« إلدوارد وليم لين(
William Lane، و»الحركـة العلميـة فـي مصـر فـي القـرن السـابع عشـر« لناصـر 
اللَّه، و»مصر في القرن الثامن عشر« لمحمود الشرقاوي، و»الفكر المصري  عبد 
العزباوي، و»التعليم في  اللَّه  لعبد  والتجديد«  الجمود  بين  الثامن عشر  القرن  في 
مصر في زمن األيوبيين والمماليك« لعبد الغني محمود، و»تاريخ مصر اإلسالمية« 
لجمـال الدين الشـيال، و»تاريـخ مصر من العصر الفرعوني حتـى العصر الحديث« 
الجواد  لعبد  العثماني«  الُحكم  إبَّان  المنعم ضيفي، و»مجتمع علماء األزهر  لعبد 
صابـر، و»الجذور اإلسـالمية للرأسـمالية فـي مصر بين عامـي )1760-1840م(« 
لبيتر جران، و»الحداثة واإلمبريالية الغزو الفرنسي وإشكالية نهضة مصر« ألحمد 
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وكمـا ُوِصَفـت الدولـة العثمانيَّـة ُعموًما بهـذا الوصف، فقد نـال القرن 
الثانـي عشـر والقرن الثالث عشـر مـن دولتها على وجـه الخصوص وصًفا 
ـه المراغي)1(: »لم يكن القرن الثاني عشـر  ل يقـلُّ عـن سـابقه؛ يقول عبد اللَّ
والثالث عشر الهجريان خيًرا من القرن الحادي عشر في النهضة العلميَّة 
الدينيَّـة بمختلـف البـالد اإلسـالميَّة؛ فقـد كانـت الفتـن سـائدة فيهـا، وكان 
الركـوُد منتشـًرا فـي ربوعهـا، وكانـت مِصـر -علـى األخص- تحـت ُحكم 
العثمانييـن الذيـن لـم يهتمـوا بنشـر العلـوم والمعارف فـي هذه الديـار، بل 
كان هّمهـم جبايـة األمـوال، والتَّمتُّع بخيرات البـالد...، لذلك كان التقليد 

شـائًعا، ولـم يحـاول أحد مـن علماء هذيـن القرنيـن الجتهاد«.

قد تكون فكرة حالة الضعف العلمي في هذا العصر مقبولة إلى حدٍّ 
م والزدهار، أما  ما، خصوًصا إذا قارنَّاه بما سبقه من عصور القوة والتَّقدُّ
أن نبلـغ بـه فـي الضعـف إلـى حدِّ عـدم محاولـة الجتهاد- فهـذا من جملة 

التَّجنِّي الكثير على هذا العصر.

وكمـا هوجمـت الدولـة العثمانيـة، وهوجـم القـرن الثانـي عشـر- فقد 
نـال األزهـر الشـريف نصيبـه مـن هـذه الهجمـة أيًضـا؛ فقـال عبـد المتعـال 

زكريـا الشـلق، و»مـا أخفـاه العلمانيـون مـن تاريـخ مصـر الحديـث« لمعتـز زاهـر، 
و»الحملة الفرنسية استعمار أم تحرير« لمحمد مورو. »مجلة الفيصل« العدد )261( 

سـنة )1419ـه( )ص47-42(.
)1( في »الفتح المبين في طبقات األصوليين« )105/3(.
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الصعيـدي)1(: »أخـذ األزهـر فـي الضعـف منـذ اسـتولت الدولـة العثمانيَّـة 
التركيَّـة)2(! علـى مصـر سـنة )922ـه( وجعلتهـا وليـة تابعـة لهـا، كسـائر 
ولياتهـا، فلـم يأت عليه القرن الثاني عشـر الهجري حتـى كان قد انقطعت 
صلته بماضيه المجيد، ولم يبق فيه وجود لسلفه الصالح الذي كان ُيْعنى 
ق في هذا بين ما يسمى علوم الدنيا،  بالعلوم على اختالف أنواعها، ول يفرِّ
ومـا يسـمى علـوم الديـن؛ ألن كلَّ علٍم نافٍع كان عنده مـن فروض الكفاية، 
ة الهتمام بدرسه؛ ليقوم به أمر دينها ودنياها؛ ألنه  فيجب على علماء األُمَّ

ل غنى ألحدهما عن اآلخر.

فلم يكن ُيدَرس في األزهر على هذا العهد إل قليل من العلوم الدينية؛ 
كعلـم الفقـه، وعلـم التفسـير، وإل قليـل مـن علـوم العربيـة؛ كعلـم النحـو، 
وعلـم الصـرف، وبهـذا لـم يكن فـي األزهر على هـذا العهد عالـٌم يضاهي 
علماء السلف في سعة الطالع، واتساع األفق العلمي، وإنما كان هناك 
ة،  علمـاء قلَّـت بضاعتهـم في العلـم، فال يعرفون إل قشـوًرا، ل تنهـض بُأمَّ

)1( في »تاريخ اإلصالح في األزهر وصفحات من الجهاد في اإلصالح« )ص9(.
)2( هذا الضعف المزعوم إن وقع فإنما ُيسأل عنه علماء األزهر، ل غيرهم، ومما نلفت 
ل في تنصيب شيخ األزهر؛ فال رأينا عالًما  لطة الُعثمانية لم تتدخَّ إليه النظر هنا أن السُّ
من األتراك تولَّى هذا المنصب، فجميع من تولوا هذا المنصب من علماء مصر، 
وكان اختيار شيخ األزهر باتفاق العلماء فيما بينهم، كما أنهم لم يشترطوا في شاغل 
منصب شيخ األزهر أن يكون حنفي المذهب -المذهب الرسمي للدولة- بل ُترك 

األمر مطلًقا دون َقيٍد مذهبي.
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ول تقوم بدولة، وقد انقطعوا بها في عزلة عن العاَلم، فال يشعرون به، ول 
ى تفكيرهـم جـدران األزهـر الـذي صـار عندهم كل  يشـعر بهـم، ول يتعـدَّ

شيء في دنياهم!«.

نعم؛ كان للجامع األزهر الشريف -ول زال- مكانة عظيمة سامقة في 
نفـوس المسـلمين جميًعا، فضـاًل عن المصريين واألزهرييـن منهم؛ فنجد 
ابـن حجـر الهيتمـي المكـي)1( فـي القـرن العاشـر الهجـري يصـف األزهـر 
ة وصلحائهم،  بأنه: »ليس على وجه األرض بقعة جمعت من علماء األُمَّ
والجهد في طلب العلم وتعلُّمه وتعليمه، والدأب في ذلك الليل والنهار- 
مثلـه، بحيـث أجمعـوا علـى أنـه لم يقـع منذ أزمـان وإلى اآلن أنـه خلي عن 
ِعلـٍم أو ِذكـٍر سـاعة مـن ليـل أو نهـار، وفيـه من عـدة الـدروس والمصنفين 
والمفتيـن والعلمـاء والعامليـن مـا يعجـز الوصف عن اإلحاطـة بهم، ومن 

تأمل »الضوء الالمع« للحافظ السخاوي أحاط ببعض ما ذكرته«.

وبقـي األزهـر علـى حالـه هذه في القرن الثاني عشـر؛ يقـول عبد الغني 
النابلسـي فـي رحلتـه)2(: »دخلنـا إلـى الجامـع األزهـر المعمـور بالعلمـاء 

والصلحـاء، وقـراءة القـرآن، ودروس العلـم ليـاًل ونهاًرا«.

)1( في »ثبته« )ص417(.
)2( »الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بالد الشام ومصر والحجاز« )ص225( نسخة 

خطية نشرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة )1986م(.
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الـة الُعثماني أوليـا جلبي)1( في القرن الحادي عشـر  حَّ وهكـذا نجـد الرَّ
الهجـري يقـول فـي وصـف الجامـع األزهـر: »ل يوجـد في مصـر جامع له 
ما لألزهر من جماعة، وإذ هو واقع في عين فعل مصر، أي: محط اهتمام 
مصر، فهو مزدحٌم بالناس لياًل ونهاًرا، فال تجد فيه موضًعا للسجود، يجتمع 
فيه اثنا عشر ألف طالب علم ليل نهار، وتطن أصواتهم كأصوات النحل 
وهم يرتِّلون ويحفظون، مما ُيدِهش اإلنسان، وقد انهمكوا في مباحثات 
علميـة...، ويوجـد بالجامـع مئتـا خزانـة كتـب، ارتفـاع كل منهـا خطوتان، 
وتتألف كل خزانة من ستة أرفف أو سبعة، ويبلغ عدد الخزائن على هذا 
الحساب )9000( خزانة مملوءة كتًبا...)2(، واألماكن المخصصة إللقاء 
باألروقة، ففي جوانبه األربعة يوجد  ى  أواوين األزهر تسمَّ الدروس في 
خمسون رواًقا، هي أماكن أقوام من خمسين بلًدا، والحقيقة أن كل واحد 
مـن تلـك األروقـة حافـل بعلمـاء المسـلمين مـن شـتَّى أجنـاس الدنيـا...، 
ويحفل الجامع األزهر بالعلماء المصريين الذين يقومون بإلقاء الدروس 
فـي سـبعين مكاًنـا...، وخالصة الـكالم: أن باألزهر اثنا عشـر ألف نفر، ول 

يحدث اضطراب في مصر إل وخرج علماء األزهر ثائرين صائلين«.

)1( في »رحلته« )103-101/2(.
مصدًرا  ل  ُتشكِّ الكتب  وبدار  األزهر  بالجامع  المخطوطات  هذه  قوائم  ودراسة   )2(
رئيسيًّا إلثبات صورة »الصحوة الثقافية« التي شهدتها مصر في القرن الثامن عشر، 
فلم يكن األزهر متدهوًرا على نحو ما شاع، كما يقول أحمد زكريا الشلق في »الحداثة 

واإلمبريالية« )ص26(.
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ــد علــى أن الجامــع األزهــر فــي ذلــك الزمــان لــم  فهــذه النصــوص تؤكِّ
ج منه الطالب منغلقين على أنفسهم بين  يكن مجرد مجتمٍع علميٍّ يتخرَّ
جدرانه، متجاهلين صخب الحياة حولهم، بل كان بمثابة البرلمان الذي 
يترجم عن رغبات الشعب، وكان علماؤه يشاركون بَدَأٍب ونشاٍط في تلك 
الحياة، واجتهدوا في تغيير ما رأوه من انحالل وفساد من طبقة المماليك 
والعثمانييــن علــى حــدٍّ ســواء، وحرصــوا كل الحــرص علــى ســيادة قانــون 

الشريعة والعدل بين الناس كافَّة.

ويقول محمود الشرقاوي)1( في معرض حديثه عن الحياة الفكرية في 
القرن الثاني عشر في مصر: »تكاد تكون مقصورة على األزهر؛ فهو مِْحوُر 

هذه الحياة ومنبُعها وبيئتها«.

وإنصاًفا لهذا العصر أزيد فأقول:

إن الناظر في حركة نشاط العلوم العقلية في مصر في القرن الثاني عشر 
ليـدرك بجـالء مالمـح تلـك الصحـوة التـي قادهـا علماء أفـذاذ جمعـوا بين 
علوم النقل وعلوم العقل؛ فنجد من علماء هذا العصر شيخ األزهر أحمد 
ابن عبد المنعم الدمنهوري المذاهبي )ت. 1192ـه()2(، والذي ُلقِّب بهذا 
لبراعته في المذاهب الفقهية األربعة، وتصانيفه في العلوم النقلية لها شهرة 

)1( في »مصر في القرن الثامن عشر« )48/1(.
)2( انظر ترجمته في: »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )27/2(.
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واسعة، وباإلضافة إلى هذا نجد له تآليف في علوم مثل:

- علم الكيمياء، وله فيه: »الدرة اليتيمة في الصنعة الكريمة«)1(.

- وعلم الطب، وله فيه: »إتحاف البرية بمعرفة األمور الضرورية«)2(، 
و»القـول األقـرب فـي عالج لسـع العقـرب«)3(، و»القول الصريـح في علم 
الصريح في  القول  بمضمون  التصريح  التشريح«)4(، ومختصره: »منتهى 

علم التشريح«)5(، و»الكالم اليسير في عالج المقعدة والبواسير«)6(.

ولم يكن علم الكيمياء وعلم الطب قاصًرا على الدمنهوري؛ فقد ألَّف 
في الكيمياء: محمد الغمري )كان حيًّا: 1124ـه()7(، وله فيه: »حل الطلسم 

وكشف السر المبهم«)8(.

)1( مخطوط في المكتبة األزهرية )88-كيمياء(.
)2( ذكره الجبرتي في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )29/2(.
)3( ذكره الجبرتي في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )29/2(.

م بها الباحث وليد اإلمام عبد العليم لنيل  ق هذا الكتاب في رسالة علمية تقدَّ )4( ُحقِّ
درجة الماجستير في علم المخطوطات وتحقيق النصوص بمعهد البحوث والدراسات 
العربية، قسم البحوث والدراسات التراثية )1438ـه( تحت إشراف د: أحمد فؤاد 

باشا.
)5( مخطوط في المكتبة األزهرية )859-طب(.
)6( مخطوط في المكتبة األزهرية )642-طب(.

)7( انظر ترجمته في: »معجم المؤلِّفين« لكحالة )113/11(.
)8( مخطوط في المكتبة األزهرية )17-كيمياء(.
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وألَّـف فـي الطـب: أحمـد بـن عمـر الديربـي )ت. 1151ـه()1(، ولـه 
فيـه: »فتـح الملـك المجيـد المؤلَّـف لنفـع العبيـد«، ويعـرف بـ»مجربـات 

الديربـي«)2(، وصفـه الجبرتـي)3( بأنـه مؤلَّـف ل نظيـر لـه فـي بابـه.

واختصره: علي بن علي الديربي )ت. نحو 1216ـه()4( في »مختصر 
فتح الملك المجيد المؤلَّف لنفع العبيد«)5(.

وألَّف في الطب أيًضا: علي الخياط )كان حيًّا 1213ـه()6(، وله فيه: 
»فتح الرحمن في بدء خلق اإلنسان«)7(.

وأما علم الرياضيات فقد ألَّف فيه جماعة من العلماء، منهم:

م ذكره، وله: »القواعد الحسـابية في تحويالت  محمد الغمري، الُمتقدِّ
فـي  المقنعـة  و»القواعـد  المصريـة«)8(،  األكيـاس  إلـى  الروميـة  األكيـاس 

)1( انظر ترجمته في: »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )184/1(.
)2( طبع في المطبعة الكستلية، مصر )1280ـه( وله نسخ في المكتبة األزهرية )91، 

184، 189-حرف ورمل(.
)3( في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )185/1(.

)4( انظر ترجمته في: »معجم المؤلِّفين« لكحالة )153/7(.
)5( مخطوط في المكتبة األزهرية )7379-حديث!(.

)6( انظر ترجمته في: »معجم المؤلِّفين« لكحالة )89/7(.
)7( مخطوط في المكتبة األزهرية )423-طب(.

)8( مخطوط في دار الكتب المصرية )22-حساب(.
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تحويـالت المقاديـر األربعـة«)1(، وغيرهـا.

ورمضان بن صالح السفطي )ت. 1158()2(، وله: »مطالع البدور في 
الضرب والقسمة والجذور«)3(.

وعبـد اللطيـف بن أحمد الكتبـي )ت. 1162ـه()4(، وله: »منظومة في 
حـلِّ األعـداد«، وشـرحها)5(، و»نخبـة التفاحـة حاوية قواعد المسـاحة«)6(، 
و»شـرح نخبة التفاحـة في علم المسـاحة«)7(، و»المنهج األقرب لتصحيح 

موضع العقرب«)8(.

ومحمد بن أحمد المنفلوطي )كان حيًّا 1163ـه()9(، وله: »الدرر البهية 
بحلِّ ألفاظ السخاوية«)10(.

)1( مخطوط في دار الكتب المصرية )5/187- الخديوية(. 
)2( انظر ترجمته في: »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )186/1(. 

)3( مخطوط في دار الكتب المصرية )31-حساب(. 
و»معجم   )618/1( البغدادي  إلسماعيل  العارفين«  »هدية  في:  ترجمته  انظر   )4(

المؤلِّفين« لكحالة )8/6(.
)5( مخطوط في المكتبة األزهرية )552، 1042-مجاميع(.

)6( مخطوط في المكتبة األزهرية )165-هندسة(.
)7( مخطوط في المكتبة األزهرية )167، 168-هندسة(.

)8( مخطوط في دار الكتب المصرية )1104-ميقات(. 
)9( انظر ترجمته في: »معجم المؤلِّفين« لكحالة )254/8(.

)10( مخطوط في دار الكتب المصرية )12-حساب(. 
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وحسـين بن محمـد المحلي )ت. 1170ـه()1(، ولـه: »فتح رب البرية 

على متن السـخاوية«)2(.

ومحمـد بـن سـالم الِحْفنـاوي )ت. 1181ـه()3(، ولـه: »فوائـد عوائـد 

جبريـة على شـرح السـبط للياسـمينية«)4(.

وحسن بن إبراهيم الجبرتي )ت. 1188ـه()5(، وله: »العقد الثمين فيما 

يتعلـق بالموازيـن«)6(، وقـد وضعه لما فسـدت الموازين بالبـالد، مما أدَّى 

د علـى أن علماء هذا العصر لـم يكونوا بمعزل  لضيـاع الحقـوق، وهـذا يؤكِّ

عن مشاكل عصرهم ومجتمعهم، كما زعم الشيخ عبد المتعال الصعيدي 

في كلمته التي سبق ذكرها.

م ذكره، وله: »إحياء الفؤاد بمعرفة خواص  وأحمد الدمنهوري، الُمتقدِّ

األعداد«)7(.

)1( انظر ترجمته في: »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )251/1(. 
)2( طبع في المطبعة الميمنية، مصر: 1310ـه. 

)3( انظر ترجمته في: »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )334/1(.
)4( مخطوط في المكتبة األزهرية )7، 12، 21، 22-جبر( وغيرها.

)5( انظر ترجمته في: »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )452/1(.
)6( مخطوط في تشستربيتي )4367(.

)7( مخطوط في المكتبة األزهرية )536-حساب(.
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ومحمــد بــن موســى الجناجــي )ت. 1200ـه()1(، ولــه: »رســالة فــي 
تحويل النقود بعضها إلى بعض«، وصفها الجبرتي)2( بأنها »رسالة نفيسة 
ســي  تــدل علــى براعتــه وغوصــه فــي علــم الحســاب«، وكان مــن أهــم ُمَدرِّ

الرياضيات في عصره.

ومحمد بن يوسف الغرقي )ت. 1232ـه( )3(، وله: »حاشية على شرح 
اللمع«)4(، و»اللمع« لبن الهائم، وشرحه لسبط المارديني.

وأما علم الفلك فقد قامت له في مِصر مدرستان كبيرتان:

األولى: مدرسة العالمة المهندس الحيسوب الفلكي الكبير رضوان 
ـه أفندي )ت. 1122ـه()5(، وهو صاحب »تآليف وحسـابيات  ابـن عبـد اللَّ
وتحقيقـات ل يمكـن ضبطهـا لكثرتهـا، وكتـب بخطِّـه مـا ينيـف عـن حمل 
بعير مسودات، وجداول، حسابيات، وغير ذلك«)6(، فمن ذلك: »الزيج 
ره على طريـق »الدر اليتيم« لبـن المجدي على  الرضوانـي«)7(، الـذي حـرَّ

)1( انظر ترجمته في: »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )148/2(.
)2( في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )148/2(.

)3( انظر ترجمته في: »معجم المؤلِّفين« لكحالة )121/12(.
)4( مخطوط في المكتبة األزهرية )365-حساب(.

)5( انظر ترجمته في: »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )87/1(.
)6( كما في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )87/1(.

)7( مخطوط في دار الكتب المصرية )3985-ك(.
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أصول الرصد الجديد السمرقندي، و»بغية الطالب في استخراج األعمال 
الفلكيـة بالحسـاب«)1(، و»دسـتور أصـول علـم الميقات ونتيجـة النظر في 

تحرير األوقات«)2(، وغيرها.

وأخذ عن رضوان الفلكي أغلب المشتغلين بالفلك في مِصر في ذلك 
الوقت، فأغلب المشتغلين بعلم الفلك في القرن الثاني عشر إما تالميذه، 

أو تالميذ تالميذه.

فمـن تالميذه: يوسـف الكالرجـي )ت. 1153ـه( ورمضان السـفطي 
)ت. 1158( ولكلٍّ منهما مؤلَّفات في علم الفلك.

والثانية: مدرسة العالمة الفلكي فيلسوف اإلسالم حسن بن إبراهيم 
الجبرتـي )ت. 1188ـه( الـذي وضـع فـي علـم الفلـك تصانيـف كثيـرة، 
منها: »بلوغ اآلمال في كيفية االستقبال«)3(، و»حقائق الرقائق على رقائق 

الحقائق«)4(.

وهو رأس المدرسة الفلكية في مِصر في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر، والمشتغلون بالفلك بعده إما تالميذه، أو تالميذ تالميذه.

)1( مخطوط في دار الكتب المصرية )4024-ك(.
)2( مخطوط في المكتبة األزهرية )63-فلك وميقات( بخط المؤلف.

)3( ذكره الجبرتي في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )466/1(.
)4( مخطوط في المكتبة األزهرية )380-فلك وميقات(.
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ـجاعي  فمـن تالميـذه: محمـد النََّفـراوي )ت. 1185ـه( وأحمـد السِّ
بَّان )ت.  )ت. 1197ـه( ومصطفـى الخيَّـاط )ت. 1203ـه( ومحمـد الصَّ
1206ـه( وعثمـان الوردانـي )ت. بعـد 1210ـه( وعبد الرحمن الجبرتي 

)ت. 1237ـه( ولـكلٍّ منهـم مؤلفـات وتالميذ.

هـذا وقـد بلـغ عـدد المؤلفـات الفلكية في هـذا العصر الُمشـِرق )69( 
كتاًبا، منها )61( كتاًبا تأليًفا خالًصا، وباقيها شروح ومختصرات)1(.

ــد علــى أن العلــوم العقليــة كانــت موجــودة فــي هــذا العصــر  وهــذا يؤكِّ
تدريًسا وتأليًفا.

وأما العلوم الشرعية وما يقال عن هذا العصر من أنه كان عصر ركود 
علمي، وأن همَّ علمائه كان ُمنصبًّا على تكثير الشروح والحواشي والتقارير، 
دون ابتكار أو تجديد- فهذا بعيٌد كلَّ الُبعد عن الحقيقة، وكأن الشروح 

والحواشي تنافي البتكار والتجديد!

يقول أحمد زكريا الشلق)2(: »ل يعيب كتابات علماء القرنين السابع 
د  عشر والثامن عشر أن معظمها كان حواش وشروح وتقارير، وأنها مجرَّ
أعمال مدرسية، ذلك أننا نستخدم الهوامش في كتاباتنا، كما أن ما نكتبه من 

اللَّه  لعبد  والتجديد«  الجمود  بين  الثامن عشر  القرن  في  المصري  »الفكر  انظر:   )1(
العزباوي )ص96(.

)2( في »الحداثة واإلمبريالية« )ص26(.

01 �������.indd   2401 �������.indd   24 16/05/2022   3:04 PM16/05/2022   3:04 PM



25

نصوص َيعتِمد على ُكتٍب أخرى، ومع ذلك نزعم أن كل ما نكتبه أصيل! 
بينما المسألة ل تخرج عن كونها أسلوًبا للكتابة، وأن هؤلء العلماء كتبوا 

بأسلوب ولغة زمانهم«.

بَّـان حاشـية علـى شـرح األشـموني لأللفيـة، قـال عنها  لقـد وضـع الصَّ
شوقي ضيف)1(: »هي أشبه بدائرة معارف نحوية، وترمز بقوة إلى استمرار 

النشاط النَّْحوي بمصر حتى نهاية أيام العثمانيين«.

إن الشـروح والحواشـي الموضوعـة فـي هذا العصر ُتبطـل هذه النظرة 
القاصـرة لهـا، وحسـبنا أن نذكـر مـا قـام بـه محمـد مرتضـى الزبيـدي )ت. 
1205ـه( مـن وضـع شـرحين عظيمين على كتابيـن َبَلغا الغايـة في الَقبول 

والعتماد:

ـة اإلسـالم الغزالـي )ت.  الكتـاب األول: »إحيـاء علـوم الديـن« لُحجَّ
505ـه( فَشـَرَحه فـي كتـاب »إتحـاف السـادة المتقيـن بشـرح أسـرار حيـاء 

الدين«. علـوم 

والكتــاب الثانــي: »القامــوس المحيــط« للفيروزآبــادي )ت. 817ـه( 
فَشَرَحه في كتاب »تاج العروس من جواهر القاموس«.

وكلُّ واحد من هذين الكتابين ُيمثِّل َمْعَلمة في فنِّه الذي وضع فيه.

)1( في »تاريخ األدب العربي« )120/7(.

01 �������.indd   2501 �������.indd   25 16/05/2022   3:04 PM16/05/2022   3:04 PM



�ن �ي �ب ا�غ سعا�غ الّرَ اإ 26

هـذا النشـاط الكبير والنتاج الوفير الذي شـهده هـذا العصر في مجالي 
العقليـة-  والعلـوم  الشـرعية  العلـوم  والتأليـف، علـى مسـتوى  التدريـس 
يفـوق مثيلـه في فترة ُحكم محمد علي باشـا )1219-1265ـه/1805-

1849م( التـي يعتبرهـا البعـض نهضـة بعد ظالم!

وختاًما أقول: إن َعْصًرا يضم في طبقات أعالمه أمثال:

عبـد الخالـق بـن عبـد الرحمـن المنوفـي )ت. 1110ـه( ومحمـد بـن 
قاسـم الَبَقـري )ت. 1110ـه( وأحمـد بـن محمـد بـن عبد الغنـي الدمياطي 
الشـهير بالبنـاء )ت. 1116( وأحمد بن محمد الَمنَْفلوطـي )ت. 1118ـه( 
ْرقانـي )ت. 1122ـه( وأحمد بن غنيم النََّفراوي  ومحمـد بـن عبد الباقي الزُّ
وي )ت. 1127ـه( وعلي  ـِمالَّ )ت. 1125ـه( وعبد المعطي بن سـالم السِّ
ابـن سـليمان المنصـوري )ت. 1134ـه( ومحمد الُبَدْيـري الدمياطي )ت. 
بـن محسـن  النُّْمُرسـي )ت. 1140ـه( وعلـي  بـن علـي  1140ـه( وعيـد 
َمْيلـي )ت. نحـو 1140ـه( وأحمـد بـن عمـر األَْسـقاطي )ت. 1159ـه(  الرُّ
الَعْشـماوي )ت. 1167ـه(  بـن حجـازي  يحيـى  بـن  أحمـد  بـن  ومحمـد 
وحسـن بـن علـي الَمَدابِغـي )ت. 1170ـه( وحسـين بـن محمـد الَمَحلِّـي 
ـْبراوي )ت. 1171ـه(  ـه بـن محمـد بـن عامـر الشَّ )ت. 1170ـه( وعبـد اللَّ
وعبـد الوهـاب بـن عبـد السـالم الَعفيفـي )ت. 1172ـه( وعلـي بـن خضـر 
الَعْمُروسـي )ت. 1173ـه( ومحمـد بـن محمـد الَبلِيـدي )ت. 1176ـه( 
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ويوسـف بن سـالم الِحْفنـاوي )ت. 1176ـه( ومحمد بن محمـد الَخاِدمي 
)ت. 1176ـه( وأحمـد بـن عبـد الفتاح الَملَّـوي )ت. 1181ـه( وأحمد بن 
ِعيدي )ت. 1189ـه(  حسن الَجْوَهري )ت. 1182ـه( وعلي بن أحمد الصَّ
وأحمـد بـن رجب الَبَقـري )ت. 1189ـه( وعطية اللَّه بـن عطية األُجهوري 
)ت. 1190ـه( وعلـي بـن محمـد الَبـْدري )ت. 1190ـه( وعلي بن شـلبي 
ـجاعي )ت. 1197ـه(  ـبِيني )ت. بعـد 1195( وأحمـد بـن أحمـد السِّ الشِّ
ـه األُجهـوري )ت. 1198ـه( ومحمـد المنيـر  وعبـد الرحمـن بـن عبـد اللَّ
ْرِديـر )ت. 1201ـه(  الدَّ بـن محمـد  ـَمنُّودي )ت. 1199ـه( وأحمـد  السَّ
وحسـن بـن علـي الَكْفـراوي )ت. 1202ـه( وعلـي بـن عمـر الِميهـي )ت. 
بيـدي )ت. 1205ـه( ومحمـد بـن أحمـد  1204ـه( ومحمـد مرتضـى الزَّ
الَخِرْبتـاوي )ت. 1207ـه( ومحمـد بـن أحمـد الجوهـري الصغيـر )ت. 
1215ـه( وسـليمان بـن محمد الَجْمـُزوري )ت. 1227ـه( ومحمد األمير 
الكبيـر )ت. 1232ـه( وحسـن بـن محمـد الَعطَّـار )ت. 1250ـه( وغيرهم 
كثيـر- ل يحـق أبـًدا أن يوصف بأنه عصر انحطاط وظـالم، كيف؟! وبعض 
بيدي، والَعطَّار،  رقانـي، والزَّ د في عصره؛ كالزُّ هـؤلء قـد وصف بأنه الُمجدِّ

وغيرهم.
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]2[

ان بَّ الصَّ َعصُر 

بعد أن ذكرت -فيما سبق- طرًفا من الحالة العلمية في مصر في القرن 
الثاني عشر، بقي أن أشير بإيجاز إلى حالة هذا العصر سياسيًّا واقتصاديًّا 

بَّان: واجتماعيًّا)1(، وأثر ذلك على الصَّ

بَّان في فترة تعاقب على ُحكمها خمسة  ا سياسيًّا؛ فقد عاش الصَّ - أمَّ
من سالطين الدولة العثمانية، وهم:

1- السلطان محمود خان األول )1143-1168ـه(.

2- السلطان عثمان خان الثالث )1168-1171ـه(.

3- السلطان مصطفى خان الثالث )1171-1187ـه(.

4- السلطان عبد الحميد خان األول )1187-1203ـه(.

5- السلطان سليم خان الثالث )1203-1222ـه(.

)1( للمزيد ينظر: »مالمح من الحياة السياسية والقتصادية والجتماعية في مصر في 
العصر العثماني« لمها المعموري، و»فصول من تاريخ مصر القتصادي والجتماعي 
في العصر العثماني« لعبد الرحيم عبد الرحمن، و»الحداثة واإلمبريالية الغزو الفرنسي 

وإشكالية نهضة مصر« ألحمد زكريا الشلق.
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وقد تخلَّل فترة ُحكم السلطان مصطفى أربع سنوات )1183-1187ـه( 
أعلن فيها علي بك الكبير استقالله بمصر عن الدولة العثمانية، وتقلَّد بعده 
محمد بك أبو الذهب، ورغم قصر فترة حكمه )1187-1189ـه( إل أنه 

أعاد األمور إلى ما كانت عليه مع السلطة العثمانية.

كانـت مصـر مـن أهـم وليـات الدولـة العثمانية فـي المشـرق العربي، 
ون مصـر الوليـة الثانيـة فـي الدولـة بعـد  وكان السـالطين العثمانيـون يعـدُّ
بـوا فـي مناصـب  وليـة المجـر، ولهـذا كانـوا يختـارون لهـا ولة ممـن تقلَّ

رئيسـة فـي ُحكـم األقاليـم أو فـي البـالط العثمانـي.

والواقع أن أهمية مصر في العهد العثماني كانت تأتي من ناحيتين:

األولى: موقعها الجغرافي المتوسط بين الوليات العربية.

والثانية: اعتماد الدولة العثمانية عليها في تطبيق السياسة العثمانية في 
الحجاز.

وقد شهدت هذه الفترة من حكم مصر تنازع ثالث سلطات، وهي:

- سلطة الوالي )نائب السلطان(.

- سلطة المماليك.

- سلطة الجيش.

وعلى الرغم من وقوع كثير من الضطرابات السياسية بين العثمانيين 
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والمماليك فقد تمتع الناس باألمن وحسن العيش.

يقول الجبرتي)1( عن هذه الحقيقة: »الوقت في هدوء وسكون وأمن، 
واألحكام في الجملة مرضية، واألسعار رخيصة، وفي الناس بقية، وستائر 

الحياء عليهم مرخية«.

بَّان كانت تربطه عالقات جيدة ببعض رجال  والذي يعنينا هنا أن الصَّ
السلطة الحاكمة في مصر؛ كعبد الرحمن َكْتُخدا، الذي كان وكياًل للوالي، 
و محمد بك أبو الذهب، الذي باشر حكم مصر، وغيرهما، وقد أتاحت له 
هذه الصالت بعض الوظائف من جهة، وَسعة في العيش من جهة أخرى، 

كما سيأتي بيانه.

ــا؛ فقــد كانــت الزراعــة هــي مصدر ثروة مصر في ســائر  ــا اقتصاديًّ - وأمَّ
عصورهــا التاريخيــة، ولــذا عنــي الســالطين العثمانيــون بشــئون الزراعــة، 
وأصدروا أوامرهم إلى الباشاوات والملتزمين بوجوب العناية بحفر الترع 
والمصارف، وإقامة الجسور الالزمة، ومعاملة الفالحين بالعدل والرحمة، 
وكانــت الزراعــة فــي ذلــك الوقــت قائمــة علــى ري الحيــاض، مع رفــع الماء 
بالسواقي، وامتازت األرض المصرية بوفرة طميها وخصوبتها، مما ساعد 
علــى زراعــة المحصــولت الالزمــة لالســتهالك الداخلــي، مــع تصديــر جــزء 

منها إلى الخارج.

)1( في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )452/1(.
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وقد وضعت قوانين لحماية حقوق الفالح.

وأما الصناعة والتي هي الوجه اآلخر للنشاط القتصادي فكان أغلبها 
قائًما على المنتجات الزراعية، ومعتمًدا على القوى العضلية، والمواشي. 

ومـع بقـاء بعـض الصناعـات فـي مصـر إل أنهـا ضعفت في هـذا العهد 
ألسـباب، منها:

- انتقال كثير من مهرة الحرفيين عن مصر إلى عاصمة الخالفة.

- تحـول طريـق التجـارة بيـن الشـرق والغرب عـن البحـر األحمر إلى 
طريـق رأس الرجـاء الصالح.

ز كل صناعة في أسرة  - خضوع الصناعة في مصر لنظام الطوائف، وتركُّ
معينة، فلما انقرضت بعض هذه األسر انقرضت معها صناعتها المتوارثة.

- التقـدم األوربـي الكبيـر فـي الصناعات، وَعْجـز الصناعات األخرى 
عن الصمود أمام منافستها.

وأما التجارة في العهد العثماني فكانت على نوعين:

- تجارة محلية كانت تجري في أسواق تنعقد أسبوعيًّا.

- وتجارة خارجية مع البالد العربية واألوروبية استيراًدا وتصديًرا.

ول شك أن تحول طريق التجارة إلى طريق رأس الرجاء الصالح أدى 
إلى ضعف الحركة التجارية كثيًرا، وأفقد مصر مكاسب مالية كانت تجنيها 
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من فرض الضرائب على السفن التي تمر بسواحلها.

والـذي يعنينـا هنـا أنَّ في تلقيب الشـيخ أبـي العرفان محمد بـن علي بـ: 
بَّـان« ما يشـير إلى اشـتغال أبيـه بتجارة الصابون؛ فهو ينتمي إلى أسـرة  »الصَّ

تجاريـة، ولـم يمنعـه هذا من الشـتغال بالعلـم والنبوغ فيه.

ا اجتماعيًّا؛ فقد اجتمع في مصر العديد من الطبقات والطوائف؛  - وأمَّ
فكان فيها الولة العثمانيون، والمماليك، والجنود، والعلماء، والفالحون، 
ال، وفيها المسلمون، والنصارى، وبعض اليهود،  نَّاع، والتجار، والُعمَّ والصُّ

وفيها من غير أهل البلد من الشوام، والمغاربة، واألوروبيين.

وهـذه الطبقـات كانت تنقسـم إلى: طبقة فوقية، وطبقة وسـطى، وطبقة 
تحتية.

والذي يعنينا هنا أن هذه الطبقات لم تكن منغلقة على أصحابها، بحيث 
بَّان كان في مبدإ أمره فقيًرا،  ل يسمح للفقراء أن يتخطوا حاجز الفقر؛ فالصَّ
أو ميسـور الحـال، ثـم رفـع اللَّـه شـأنه بالعلم، وبما يسـره اللَّه له من حسـن 
العالقات مع بعض ذوي الشأن، مما أتاح له بعض الوظائف، وبسطة في 

الرزق، ووجاهة بين الخلق.

  

01 �������.indd   3301 �������.indd   33 16/05/2022   3:04 PM16/05/2022   3:04 PM



01 �������.indd   3401 �������.indd   34 16/05/2022   3:04 PM16/05/2022   3:04 PM



35

]3[

ان بَّ الصَّ  
ُ

ترمجة

)1147-1206ـه()1(

)1( من مصادر ترجمته: 
- »وصـل أسـانيد جملـة مـن علمـاء الجامـع األزهـر وتراجمهـم« لمحمـد مرتضـى   
الزبيدي )ق93/ب( مخطوط بجامعة اإلمام محمد بن سعود، الرياض )4283( 

بخطِّه.
- »عجائـب اآلثـار فـي التراجـم واألخبـار« لعبـد الرحمـن بـن حسـن الجبرتي )2/   

.)269
- »التحفة البهية في طبقات الشافعية« لعبد اللَّه بن حجازي الشرقاوي )ص481(.  

- »الرحلة الناصرية الكبرى« لبن عبد السالم الناصري )797/2(.  
والشهيرة«  القديمة  وبالدها  ومدنها  القاهرة  لمصر  الجديدة  التوفيقية  »الخطط   -  

لعلي مبارك )84-83/3(.
- »اكتفاء القنوع بما هو مطبوع« لفانديك )ص476(.  

- »تاريخ آداب اللغة العربية« لجورجي زيدان )311/3(.  
- »حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر« لعبد الرزاق البيطار )ص1384(.  

- »معجم المطبوعات العربية والمعربة« لسركيس )1194/2(.  
- »هدية العارفين« )349/2(.  

- »إيضـاح المكنـون فـي الذيـل على كشـف الظنـون« كالهما إلسـماعيل البغدادي   
.)78/3(
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- »فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي« لعبد الستار   
الدهلوي )1612(.

- »نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة« لمحمد الطنطاوي )ص237(.  
- »تاريخ األدب العربي« لكارل بروكلمان )240/8(.  

- »فهـرس الفهـارس واألثبـات ومعجـم المعاجـم والمشـيخات والمسلسـالت«   
.)705/2( الكتاني  لعبد الحي 

- »األعالم« للزركلي )297/6(.  
توتل  لفردينان  والغرب«  الشرق  ألعالم  معجم  والعلوم:  األدب  في  »المنجد   -  

)ص303(.
- »معجم المؤلفين« لعمر كحالة )17/11(.  

- »المعجم األصغر لتراجم ومؤلفات علماء األزهر« ألبي الوفا المراغي )950(.  
- »حسن العطار« لمحمد عبد الغني حسن )ص23(.  

- »المدارس النحوية« لشوقي ضيف )ص361(.  
- »األزهر في ألف عام« لمحمد عبد المنعم خفاجي )169/1(.  

ل في اللغويين العرب« إلميل بديع يعقوب )186/2(. - »المعجم المفصَّ  
إسماعيل  صابر  الجواد  لعبد  العثماني«  الُحكم  إبَّان  األزهر  علماء  »مجتمع   -  

)ص433(.
- »الفكر المصري في القرن الثامن عشر بين الجمود والتجديد« لعبد اللَّه العزباوي   

)ص23، 52، 68(.
- »الموسـوعة الميسـرة فـي تراجـم أئمة التفسـير واإلقراء والنحو واللغـة« لوليد بن   
أحمـد الحسـين الزبيـري، وإيـاد بـن عبـد اللطيـف القيسـي، ومصطفـى بـن قحطـان 

الحبيـب، وبشـير بـن جـواد القيسـي، وعمـاد بـن محمـد البغـدادي )2289/3(.
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التعريف به:  

هـو: شـمس الديـن)1( أبـو الِعْرفـان)2( محمـد بـن علـيِّ بـن ُسـليماَن بن 

- »معجم المعاجم والمشيخات والفهارس والبرامج واألثبات« ليوسف المرعشلي   
.)179/2(

بَّان: حياته وآثاره في النحو والبالغة« لعبد الكريم  - »أبو العرفان محمد بن على الصَّ  
محمد، كتاب مطبوع بالمكتبة الفريقية )1395ـه/1975م(.

بَّان النحوي وآثاره« لعصام مفلح، مقال نشر في مجلة »التراث  - »أبو العرفان الصَّ  
العربي« المجلد )16( العدد )64( يوليو )1996م(.

بَّـان فـي حاشـيته علـى العينـي فـي فرائـد القالئـد في مختصر شـرح  - »تعقبـات الصَّ  
الشواهد« لمحمد عبد الحي عمار السالم، مقال نشر في مجلة الجامعة اإلسالمية، 

.)157( العدد 
بَّان: محمد بن علي« إلبراهيم عبد اللَّه، »الموسوعة العربية، سلسلة أعالم  - »الصَّ  

ومشاهير« )36/12( على رابط:
http://arab-ency.com/detail/6476  

بَّان اللغوي األديب« لمصطفى أحمد قنبر، مقال ببوابة الشرق اإللكترونية  - »الصَّ  
)2017/6/14م(.

)1( أطلق عليه هذا اللقب عبد الرحمن بن حسن الجبرتي في »عجائب اآلثار في التراجم 
واألخبار« )470/1( ترجمة »حسن الجبرتي«، وعلي الخفاجي في »إجازته لمحمد 

أبي خضير« )12/ب( مخطوطة بالمسجد النبوي الشريف )157/80(.
)2( أطلق عليه هذه الكنية شيخه أبو األنوار محمد السادات بن وفا، كما في »عجائب 

اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )270/2(.
اللَّه،  عبد  بأبي  بتكنيته   )797/2( »رحلته«  في  الناصري  السالم  عبد  ابن  وانفرد   
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بَّان)2(. بالصَّ هيُر  الشَّ األزهري،  الِمْصري،  َسعيٍد)1(، 

وقد ُلقِّب بألقاب عديدة تتعلَّق بمذهبه العتقادي والفقهي والسلوكي 
على عادة العلماء في ذلك: 

ففي العتقاد ُلقِّب بـ: »األشعري«)3(.

وفي الفقه ُلقِّب بـ: »الشافعي«)4(.

فلعله كنَّاه بأحد أولده، والذي وقفنا عليه أن له ابنًا اسمه علي، كما سيأتي.
ه وجدِّ أبيه الزبيدي في »وصل األسانيد« )ق93/ب(. )1( انفرد بذكر جدِّ

)2( جاء في »مختصر فتح رب األرباب بما أهمل في ُلبِّ اللباب من واجب األنساب« 
بَّان: كالصابوني؛ لعمل الصابون المعروف وبيعه«. لعباس المدني )ص34(: »الصَّ

افية« )ص49(: »هذه النِّسبة َسَرْت لي من والدي  بَّان في »شرح الكافية الشَّ قال الصَّ
بَّان -رحمه الله تعالى-، وإنَّما ُنِسَب هو إليها ألنَّه كان  يخ عليٍّ الصَّ الح الشَّ التَّقيِّ الصَّ
ُه  ابون، فتَركه خوًفا من أن يقع في َبْخس الميزان فَيغضب اللَّ في ابتداء أمره َيبيع الصَّ
تعالى عليه، كما أخَبرني بذلك، وليست خشيُته من اللَّه فيما ذكر أمًرا مستغَرًبا منه؛ 
ـد كثيـًرا، ويصـوم كثيًرا، وقد شـاهدُت منـه أموًرا كثيرة تـدلُّ على ُنور  فقـد كان يتهجَّ

ده اللَّه برحمته، وفسح له في َجنَّته«. بصيرته، وصفاء َسريرته، تغمَّ
وقد اشتهر بهذا اللَّقب جمٌع، انظر: »خالصة األثر« للمحبِّي )64/3( )153/4(   

يِّين« للمعلِّمي)603/2، 605(. و»أعالم المكِّ
)3( نسبه إلى المذهب األشعري في أصول الدين: عبد الرزاق البيطار في »حلية البشر 

في تاريخ القرن الثالث عشر« )ص1384(.
بَّان في كتابه هذا في موضعين )ص285، 394( عن اإلمام األشعري. وقد نقل الصَّ  
)4( نسـبه للمذهـب الشـافعي: الزبيـدي فـي »وصـل األسـانيد« )ق93/ب( والمرادي 
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وقيل: »الحنفي«)1(.

وقيل: »الشافعي الحنفي«)2(.

وفي السلوك ُلقِّب بـ: »الشاذلي«)3(، و»الوفائي«)4(.

في »سـلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشـر« )102/2( والشـرقاوي في »التحفة 
البهيـة فـي طبقـات الشـافعية« )ص481( والجبرتي في »عجائب اآلثـار في التراجم 
واألخبار« )269/2( وعبد الرزاق البيطار في »حلية البشر في تاريخ القرن الثالث 
عشـر« )ص1384( وعبـد الحـي الكتانـي فـي »فهـرس الفهـارس« )705/2( وأبو 
الوفـا المراغـي فـي »المعجم األصغـر لتراجم ومؤلفـات علماء األزهـر« ألبي الوفا 

المراغي )950(.
بَّـان نفسـه إلـى مذهـب اإلمـام الشـافعي؛ حيـث ذكـر فـي كتابـه هـذا  وقـد َنَسـَب الصَّ  
الشـافعية، ووصفـه بقولـه: »مِـن أصحابنـا«. أئمـة  المـاوردي مـن  )ص444( اإلمـام 
وهـذا هـو المشـهور والمثبـت بخطه نفسـه، كما فـي إجازته لمحمد بن عبد السـالم   
الناصـري المثبتـة في »الرحلة الناصريـة الكبـرى« )797/2-798( وقد وصفه بأنه 

حسن الخط.
)1( نســبه للمذهــب الحنفــي: إســماعيل البغــدادي فــي »هديــة العارفيــن« )349/2( 

و»إيضاح المكنون« )78/3(.
)2( نسـبه للمذهبيـن مًعا: سـركيس فـي »معجم المطبوعـات« )1194/2( وكحالة في 

»معجم المؤلفين« )17/11(.
ول يبعـد أن يكـون جمـع بيـن المذهبيـن على عـادة علماء هـذا العصر، وسـيأتي أنه   

الجبرتي. حسن  عن  الحنفي  المذهب  أخذ 
)3( أخذ الطريقة الشاذلية عن شيخه عبد الوهاب العفيفي، كما سيأتي.

)4( أخذ الطريقة الوفائية عن شيخه أبي األنوار السادات سبط بني الوفا، كما سيأتي.
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أمره: ومبدأ  نشأته   

بَّان بمصر سنة سبع وأربعين ومئة وألف )1147ـه()1(. ُولِد الصَّ

وَحِفظ القرآن، والمتون، واجتهد في طلب العلم، وحضر أشياخ عصره، 
ج بهم في العلوم والسلوك، وقرأ الكتب الُمعتَبرة في  وجهابذة مصره، فتخرَّ

حياة أشياخه، واشتهر بالتحقيق والمناظرة والجدل.

وكان فـي مبـدأ أمـره وعنفوان عمره ُمعانًقا للخمـول واإلمالق، ُمتكاًل 
ة، وَيستدرُّ من غير ُكْلفة. اق، َيستجدي مع الِعفَّ على موله الرزَّ

الحيَّـة«)3( بضريح  ل أياًما فـي وظيفة التوقيت)2( بـ»المدرسـة الصَّ وتنـزَّ

)1( انفرد الزبيدي بالنصِّ على َسنَة مولده في »وصل األسانيد« )ق93/ب(.
العرب«  اللغويين  في  ل  المفصَّ »المعجم  في  فقال  يعقوب  بديع  أميل  ووهم   

)187/2(: »لم تعرف سنة ولدته، إنما قيل: مات دون الثالثين من عمره!«.
ولم أقف على من قال هذا القول، والصواب أنه مات دون الستين.  

)2( أي معرفة مواقيت الصالة.
)3( نسبة لبانيها السلطان صالح الدين األيوبي، وقد أنشأها في مصر سنة )572ـه(.

وقال عنها السيوطي في »حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة« )257/2(:   
»ينبغي أن يقال لها: تاج المدارس، وهي أعظم مدارس الدنيا على اإلطالق؛ لشرفها 
بجوار اإلمام الشافعي؛ وألن بانيها أعظم الملوك، ليس في اإلسالم مثله، ل قبله 

ول بعده«.
المذكور  َكْتُخدا  الرحمن  عبد  أن  الراغبين«  »إسعاف  في خاتمة  بَّان  الصَّ ذكر  وقد   
اشتراها مع أماكن أخرى، وبنى الجميع مسجًدا، وهو مسجد اإلمام الشافعي المعروف 
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ده »عبد الرحمن َكْتُخدا«)1(، وَسَكن هناك  اإلمام الشافعي ڤ، عندما جدَّ
ة، ثم ترك ذلك. ُمدَّ

ل المترَجم  ولما بنى »محمد بك أبو الذهب«)2( مسجده تجاه األزهر تنزَّ
أيًضا في وظيفة توقيته، وعّمر له مكاًنا بسطحه، َسَكن فيه بعياله.

فلمــا اضمحــلَّ َأْمــر وقفــه تركــه، واشــترى لــه منــزًل صغيــًرا بـ»حــارة 
به. وَسَكن  نواني«)3(،  الشَّ

ــه أفنــدي القاضي«، المعــروف بـ»ططــر زاده«)4(،  ولمــا حضــر »عبــد اللَّ

باسمه، والمشهور في الديار المصرية.
)1( هـو: عبـد الرحمن بن حسـن جاويـش القازدغلـي )ت. 1190ـه( َكْتُخدا مصر، أي 
وكيـل الوالـي. انظـر ترجمتـه فـي: »عجائب اآلثار فـي التراجم واألخبـار« للجبرتي 
)3/2( وذكـر جملـة صالحـة من جليل أعماله وإصالحاته وإحسـانه، وعلى رأسـها 
توسـعة وعمـارة الجامـع األزهر الشـريف، التي قـال عنها الجبرتـي )6/2(: »لو لم 
يكن له من المآثر إل ما أنشأه بالجامع األزهر من الزيادة والعمارة التي تقصر عنها 

همم الملوك لكفاه ذلك«.
بَّان في مواضع من كتابه هذا بِذكر بعض أعماله اإلصالحية. وسيشير إليه الشيخ الصَّ  
)2( )ت. 1189ـه( وسبب تلقيبه بذلك أنه لما لبس الخلعة بالقلعة صار يفرق البقاشيش 
ذهًبـا، وفـي حـال ركوبه ومـروره جعل ينثر الذهـب على الفقراء. انظـر ترجمته في: 

»عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )488/1(.
)3( تقع هذه الحارة بين منطقتي الحسـين وباب الشـعرية، وبها مسـجد الشـيخ حسـن 

العدوي. انظر التعريف بها في »الخطط التوفيقية« لعلي مبارك )83/3(.
)4( قاضـي مصـر، ولـه اشـتغال بالعلـم، وصنَّف رسـالة فـي قوله تعالـى: ▬ٺ ٺ ٿ 
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ًعــا مــن الُعلــوم والمعــارف، وســمع بالمترَجم، والشــيخ محمد  وكان ُمتضلِّ
الجناجي)1(، واجتَمعا به، ُأعجب بهما، وشهد بفضلهما، وأكرمهما.

وكذلــك »ســليمان أفنــدي الرئيــس«)2(، فعنــد ذلــك راج أمــر المترَجــم 
وأثرى حاله بالمالبس، وركب البغال.

د إليـه َقبـل  ف أيًضـا بـ»إسـماعيل َكْتُخـدا حسـن باشـا«)3(، وتـردَّ وتعـرَّ
ه، ورتَّب له كفايته  وليته، فلما أتته الولية بمصر زاد في إكرامه، وأوله برَّ
جا من كالره)5( من لحٍم وسـمٍن  في كلِّ يوم بالضربخانة)4( والجزية، وخرَّ

ٿ ٿ♂ ]األنعام: 158[ شـرحها أبو البركات الدردير، والشـرح مخطوط بالمكتبة 
األزهرية )2248-مجاميع( ولم أقف لططر زاده على ترجمة.

)1( هو: محمد بن موسى الجناجي، المعروف الشافعي )ت. 1200ـه( وهو مالكي 
في:  ترجمته  انظر  المشهورين.  والجهابذة  المعدودين،  العلماء  وأحد  المذهب، 

»عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )148/2(.
)2( الظاهر أنه سليمان بن أحمد الصفائي )ت. 1198ـه( المذكور في »عجائب اآلثار 

في التراجم واألخبار« للجبرتي )202/2( في سياق ترجمة أبيه.
)3( كانت فترة وليته من )3 جمادى األولى 1203ـه( إلى )غرة رمضان 1205ـه( 
كما في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )207/2-208، 227( وله ِذكر 

في مواضع تنظر في فهرس »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )97/5(. 
)4( هي الدار التي تسكُّ فيها النقود، فكأنه يقصد أنه يأخذ راتًبا يوميًّا من خزينة الدولة 

من نقودها ونقود الجزية المفروضة على أهل الكتاب في دار اإلسالم.
)5( كلمة يونانية، معناها بيت المؤن، كما في »تكملة المعاجم العربية« لرينهارت بيتر 

.)128/9( :Reinhart pieter Anne Dozy -آن دوزي
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وأرٍز وُخبٍز وغير ذلك، وأعطاه كساوي وفراء، وأقبلت عليه الدنيا، وازداد 
وجاهة وشهرة.

ويذُكـر لنـا الجبرتـي خبـر تزويجـه لبنـه فيقـول)1(: »زوج ابنه »سـيدي 
علـي)2(« فأقبـل عليـه النـاس بالهدايـا، وسـعوا لدعوتـه، وأنعم عليه الباشـا 
إليـه  الزفـاف، وكـذا أرسـل  يـوم  ابنـه فـروة  بدراهـم لهـا صـورة، وألبـس 

ـوا العـروس«. طبلخانتـه)3( وجاويشـيته)4( وسـعاته)5( فزفُّ

ها:
َّ

وتل التي  املناصب   

م معنــا أن المترَجــم شــغل بعــض المناصــب العلميــة الرســمية فــي  تقــدَّ
الدولة، وهي:

- التوقيت في المدرسة »الصالحية«.

- التوقيت في مسجد »محمد بيك أبو الذهب«.

)1( في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )277-276/2(.
)2( وقفت على نسخة من كتاب »تحفة اإلخوان في علم البيان« ألبي البركات الدردير 
بَّان؛  )ت. 1201ـه( في المكتبة األزهرية )2130-بالغة( بخط علي بن محمد الصَّ

فالظاهر أنه هو، وهذا يشير إلى اشتغاله العلمي.
)3( هي الفرقة التي تضرب بالطبول في المناسبات الرسمية للدولة.

)4( هم فرقة من جنود السلطان، وكان من عملهم أن ينشدوا أمام السلطان في مواكبه 
وحفله.

)5( هم الخدم.
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ومن مناصبه أيًضا:

- التدريس بالجامع األزهر المعمور)1(.

ويمكن أن نلحق بأعماله: اإلفتاء؛ فقد ذكر عصام مفلح)2( أن له ُفتيا 
فقهية مهمة تدور حول جواز تقليد غير األئمة األربعة، وهي ُفتيا َيظهر من 
خاللها اقتداره وتمكنه من النظر الُمستقل، والجتهاد النوعي في المسائل 
الدينية الدقيقة، التي كانت وما تزال محتفظة بأهميتها، وحاجة الناس إلى 

معرفة حقيقتها على النحو الصحيح.

شيوخه:  

شـيوخ المـرء آبـاؤه فـي العلـم والمعرفـة، وبمعرفة شـيوخ العالم نقف 
نت ثقافته؛  ن المعرفي لهـذا العالم، وكيـف تكوَّ علـى جـزٍء كبير مـن المكوِّ
فـإن العالِم -بال شـك- َيقتبِس من شـيوخه، كما َيقتبِس مـن أبيه وبيئته وُكتبه 
نه، ولهذا استحب العلماء قديًما اإلكثار من الشيوخ، وعدم القتصار  وِخالَّ

على شيخ واحد)3(.

)1( ذكر ابن عبد السالم الناصري في »الرحلة الناصرية الكبرى« )797/2( أنه حضر 
عليه درًسا له في »مغني اللبيب عن كتب األعاريب« لبن هشام، بالجامع األزهر.

بَّـان النحـوي وآثـاره« )ص153( ولم أوثِّق هـذه الفتوى في  )2( فـي »أبـو العرفـان الصَّ
بَّان لعدم ذكره لمصدرها، وعدم وقوفي على ذلك. مؤلفات الصَّ

)3( انظر: »الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع« للخطيب )87/2( باب استحباب 
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وإذا كان العلمـاء فـي األرض كالنجـوم فـي السـماء)1(؛ فالنجـوم زينـة 

والعلمـاء  للشـياطين،  رجـوٌم  والنجـوم  األرض،  زينـة  والعلمـاء  السـماء، 

رجـوٌم ألهـل الزيـغ، والنجـوم إذا َبـَدْت للنـاس اهتـدوا بهـا، وإذا خفيـت 

عليهـم تحيَّـروا، وكذلك العلماء، فإذا كان األمر كذلك فينبغي على سـالك 

سـبيل العلم أن يسـتكثر من الشـيوخ )النجوم( حتى يضيئوا له جميع أبواب 

المعـارف؛ فهذا شـيخ يأخذ عنه التفسـير، وذاك يأخذ عنـه الحديث، وثالث 

يأخـذ عنـه الفقـه، وآخـر يأخـذ عنـه اللغـة، واألدب، واألصـول، والـكالم، 

ا. وَهُلـمَّ جرَّ

بَّان عن مشاهير علماء عصره، وأكثر من القراءة عليهم  وقد أخذ الصَّ

والتحصيــل، وقــد رأيــت أن أنظــم شــيوخه تحــت قســمين؛ وهمــا مشــايخ 

التحصيل ومشايخ السلوك، مع بيان الكتب والعلوم التي أخذها عنهم)2(:

الرواية عن جماعة، وألَّ َيقتِصر على شيٍخ واحد.
)1( روي هـذا مرفوًعـا مـن حديـث أنـس بـن مالـك ڤ؛ أخرجه أحمد في »المسـند« 

)12600( بسنٍد فيه ضعف.
وقد روي موقوًفا على أبي الدرداء ڤ، ومقطوًعا على أبي مسلم الخراساني وأبي   
قالبة الجرمي بأسانيد صالحة. انظر: »تبييض الصحيفة بأصول األحاديث الضعيفة« 

لمحمد عمرو عبد اللطيف )16(. 
)2( وقد اعتمدت في هذا على ما ساقه الجبرتي في »عجائب اآلثار« )270-269/2( 

وما أنقله من غير هذا المصدر أنصُّ عليه في موضعه.
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أواًل: مشايخ التحصيل:

1- محمد بن أحمد بن يحيى بن حجازي الَعْشماوي الشافعي )ت. 
1167ـه()1(.

أخذ عنه:

ِجْستاني )ت. 275ـه(. نَن«)2(؛ ألبي داود ُسليمان بن األشعث السِّ - »السُّ

- »الجامع«)3(؛ ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي )ت. 279ـه(.

ـفا بتعريـف حقـوق المصطفـى«)4(؛ للقاضي عياض بن موسـى  - »الشِّ
الَيْحُصبي )ت. 544ـه(.

2- حسن بن علي بن أحمد بن الَمَدابِغي الشافعي )ت. 1170ـه()5(.

في  الدرر  و»سلك   )691/2( للزبيدي  المختص«  »المعجم  في:  ترجمته  انظر   )1(
أعيان القرن الثاني عشر« للمرادي )32/4( و»عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« 

للجبرتي )214/1( و»فهرس الفهارس« لعبد الحي الكتاني )832/2(.
الدين  وعماد  محمد،  عادل  بتحقيق:  )1436ـه(  القاهرة  التأصيل،  دار  في  طبع   )2(

عباس، وهي أجود طبعات الكتاب.
)3( طبع في مؤسسة الرسالة، بيروت )1430ـه( بتحقيق: شعيب األرنئوط، وعبد اللطيف 

حرز اللَّه.
)4( طبع في دار البشائر اإلسالمية، بيروت )1434ـه( بتحقيق: عبده علي كوشك.

)5( انظر ترجمته في: »المعجم المختص« للزبيدي )168/1( و»عجائب اآلثار في 
التراجـم واألخبـار« للجبرتـي )238/1( و»فهـرس الفهارس« لعبـد الحي الكتاني 
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أخذ عنه:

ــه محمــد بــن إســماعيل الُبخــاري )ت.  - »الصحيــح«)1(؛ ألبــي عبــد اللَّ
256ـه( بقراءته لكثير منه.

براوي الشافعي، شيخ  3- أبو محمد عبد اللَّه بن محمد بن عامر الشَّ
األزهر )ت. 1171ـه()2(.

أخذ عنه: 

- »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«)3(؛ لناصر الدين البيضاوي )ت. 685ـه(.

- »تفسير الجاللين«)4(؛ لجالل الدين المحلي )ت. 864ـه( وجالل الدين 
السيوطي )ت. 911ـه(.

)563/2( و»األعالم« للزركلي )205/2(.
)1( طبع في المطبعة األميرية ببولق، مصر )1311- 1313ـه( اعتماًدا على النُّسـخة 

اوي، وآخرين، ثم توالت طبعاته.  اليونينية، بتصحيح: محمد علي المكَّ
)2( انظـر ترجمتـه فـي: »المعجم المختـص« للزبيـدي )290/1( و»عجائب اآلثار في 
التراجـم واألخبـار« للجبرتـي )237/1( و»فهـرس الفهارس« لعبـد الحي الكتاني 

)1065/2( و»األعالم« للزركلي )130/4(.
)3( طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة: 1330ـه، بتصحيح لجنة برئاسة: 

محمد الزهري الغمراوي.
)4( طبع في الشركة المصرية العالمية للنشر )لونجمان( القاهرة )2003م( بتحقيق: 

فخر الدين َقَباوة. 
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- »إتحــاف الُمريــد بجوهــرة التوحيــد«)1(؛ لعبــد الســالم بــن إبراهيــم 
اللقاني )ت. 1078ـه(.

4- عبد الوهاب بن عبد السالم بن أحمد المرزوقي العفيفي الُبرهاني 
المالكي )ت. 1172ـه()2(.

أخذ عنه:

- »الصحيح«)3(؛ ألبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت. 
261ـه( بقراءته عليه بـ»األشرفية«)4(.

وسيأتي ِذكره مرة أخرى ضمن مشايخ السلوك.

)1( طبع في المطبعة البولقية، مصر )1282ـه( مع حاشية األمير الكبير )ت. 1232ـه(.
)2( انظر ترجمته في: »المعجم المختص« للزبيدي )473/1( »سلك الدرر في أعيان 
القـرن الثانـي عشـر« للمـرادي )143/3( و»عجائـب اآلثار في التراجـم واألخبار« 

للجبرتي )251/1(.
)3( طبع في المطبعة العامرة، إستانبول )1329-1334ـه( بتصحيح: محمد ذهني، 

ومحمد شكري األنقروي، وآخرين، ثم توالت طبعاته. 
)4( َخَبُر هذا المجلس في »المعجم المختص« للزبيدي )473/1-474( و»عجائب 
اآلثـار فـي التراجـم واألخبـار« للجبرتـي )251/1( وذكر الزبيـدي أنه حضر بعض 
بَّـان، وذكر  تلـك المجالـس، وأنهـا كانـت بقراءة صاحبه الشـيخ محمـد بن علي الصَّ

الجبرتي أنه حضر معهم محمد بن إسماعيل النفراوي.
و»األشـرفية«: جامع ومدرسـة بشـارع المعز عند تالقيه بشـارع جوهر القائد، نسـبة   
.)23/2( مبارك  لعلي  التوفيقية«  »الخطط  انظر:  برسباي.  األشرف  السلطان  لبانيها 
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5- شمس الدين محمد بن محمد الَبلِيدي المالكي )ت. 1176ـه()1(.

أخذ عنه:

- »الصحيح« ألبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري.

- »أنوار التنزيل وأسرار التأويل« لناصر الدين البيضاوي.

- »شرح العقائد النسفية«)2(؛ لسعد الدين التفتازاني )ت. 792ـه(.

- »شرح رسالة الوضع الَعُضِديَّة«)3(؛ ألبي القاسم السمرقندي )ت. 
بعد 888ـه(.

ــي المالكــي )ت.  ــي التون ــن محمــد المغرب ــل ب ــو المرشــد خلي 6- أب
1177ـه()4(.

)1( انظر ترجمته في: »سـلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشـر« للمرادي )110/4( 
و»عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )298/1( و»شجرة النور الزكية 

في طبقات المالكية« لمخلوف )489/1( و»األعالم« للزركلي )68/7(.
سـه بالجامـع األزهـر، ومـات  )2( َذَكـر األميـر الكبيـر فـي »ثبتـه« )ص46( أنـه كان ُيدرِّ

ولـم يكمله.
والكتاب طبع في مطبعة كردستان العلمية، مصر )1329ـه( بتصحيح: جمع من 

أفاضل العلماء، ضمن »مجموعة الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية«.
)3( طبـع فـي دار الطباعـة، باألسـتانة )1267ـه( مع »حاشـية« عالء الدين القوشـجي، 

ومع »الرسالة العضدية«.
)4( انظر ترجمته في: »المعجم المختص« للزبيدي )196/1( و»سلك الدرر في أعيان 
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بَّان، ولم يسعفانا بذكر ما  ذكره الزبيدي)1(، والمرادي)2( في شيوخ الصَّ
اه عنه من كتب أو فنون. تلقَّ

7- شـمس الديـن أبـو عبـد اللَّه محمـد بن سـالم الِحْفناوي الشـافعي، 
شيخ األزهر )ت. 1181ـه()3(.

أخذ عنه:

- »الصحيح« ألبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل البخاري.

الديـن  لجـالل  النذيـر«)4(؛  البشـير  حديـث  مـن  غيـر  الصَّ »الجامـع   -
السـيوطي.

- »فتح الوهاب بشرح منهج الطالب«)5(.

القـرن الثانـي عشـر« للمـرادي )101/2( و»عجائـب اآلثـار في التراجـم واألخبار« 
للجبرتي )301/1( و»شجرة النور الزكية في طبقات المالكية« لمخلوف )489/1( 

و»األعالم« للزركلي )322/2(.
)1( في »وصل األسانيد« )93/ب(.

)2( في »سلك الدرر« )102-101/2(.
)3( انظـر ترجمتـه فـي: »عجائـب اآلثـار فـي التراجـم واألخبـار« للجبرتـي )334/1( 
و»عقود الآللي في األسانيد العوالي« لبن عابدين )ص167( و»فهرس الفهارس« 

لعبد الحي الكتاني )353/1( و»األعالم« للزركلي )134/6(.
)4( طبع في المطبعة البولقية، مصر )1290ـه( مع »حاشية الجامع الصغير« للحفناوي، 

بتصحيح: حسين بك حسني، وآخرين.
)5( طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة )1367ـه(.
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- »فتــح رب البريــة بشــرح القصيــدة الخزرجيــة«)1(؛ كالهمــا لزكريــا 
األنصاري )ت. 926ـه(.

- »قصة المعراج«)2(؛ لنجم الدين الغيطي )ت. 981ـه(.

حبيـة«)3(؛ لعبـد اللَّه بن  - »الفوائـد الشنشـورية في شـرح المنظومـة الرَّ
محمد الشنشوري )ت. 999ـه(.

8- شـهاب الديـن أبـو العباس أحمد بـن عبد الفتاح الَملَّوي الشـافعي 
)ت. 1181ـه()4(.

أخذ عنه:

)1( مخطـوط، وقفـت على نسـخة منه بخط الشـيخ محمد سـالم الحفنـاوي، في مكتبة 
ابن عباس، بالطائف )230(.

)2( طبع في المطبعة الميمنية، مصر )1324ـه(.
)3( طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة )1355ـه( ومعه حاشيته: »التحفة 

الخيرية« للباجوري )ت. 1277ـه(.
بَّان،  وفي المكتبة األزهرية )109-ميراث( نسخة من الكتاب عليها تملُّك بخط الصَّ  

وآخر بخط محمد بن علي الشنواني.
)4( انظـر ترجمتـه فـي: »المعجـم المختـص« للزبيـدي )41/1( و»سـلك الـدرر فـي 
التراجـم  الثانـي عشـر« للمـرادي )116/1( و»عجائـب اآلثـار فـي  القـرن  أعيـان 
واألخبـار« للجبرتـي )331/1( و»عقود الآللي في األسـانيد العوالي« لبن عابدين 
و»األعـالم«   )559/2( الكتــاني  الحـي  لعبـد  الفهــارس«  و»فهـرس  )ص160( 

.)152/1( للزركلـي 
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- الحديث المسلسل باألولية)1(.

- »الموطأ«)2(؛ ألبي عبد اللَّه مالك بن أنس األصبحي )ت. 179ـه(.

- »المسند«)3(؛ ألبي عبد اللَّه محمد بن إدريس الشافعي )ت. 204ـه(.

يباني )ت. 241ـه(. - »المسند«)4(؛ ألبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل الشَّ

- »الصحيح« ألبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل البخاري.

- »الصحيح« ألبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري.

القزويني )ت.  يزيد بن ماجه  بن  اللَّه محمد  - »السنن«)5(؛ ألبي عبد 
273ـه(.

األرض  في  َمن  ارَحموا  حمن،  الرَّ يرحمهم  احمون  »الرَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  حديث  هو   )1(
ماء«، وقد تسلسل بكونه أول حديث يسمعه كل راو من شيخه  يرحمكم َمن في السَّ

إلى سفيان بن ُعَيينة.
)2( طبع في المجلس العلمي األعلى بوزارة األوقاف، المغرب )1434ـه( بتحقيق: 

لجنة من الُمختصين، بإشراف: محمد الراوندي.
عبد  فوزي  رفعت  بتحقيق:  )1426ـه(  بيروت  اإلسالمية،  البشائر  دار  في  طبع   )3(

المطلب، بترتيب السندي، وسنجر.
من  مجموعة  بتحقيق:  )1427ـه(  القاهرة  اإلسالمي،  المكنز  جمعية  في  طبع   )4(

الباحثين، بإشراف: أحمد معبد عبد الكريم.
)5( طبع في دار الصديق، السعودية )1435ـه( بتحقيق: عصام موسى هادي، وفي: 
جمعية المكنز اإلسالمي، القاهرة )1437ـه( بتحقيق: فريق من الباحثين، بإشراف: 

أحمد معبد عبد الكريم.
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ِجْستاني. نَن« ألبي داود ُسليمان بن األشعث السِّ - »السُّ

- »الجامع«.

- »الشمائل«)1(؛ كالهما ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي.

- »السنن«)2(؛ ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت. 303ـه(.

فا بتعريف حقوق المصطفى« للقاضي عياض بن موسى الَيْحُصبي. - »الشِّ

- »األربعون النووية«)3(؛ ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي )ت. 676ـه(.

غير من حديث البشير النذير« لجالل الدين السيوطي. - »الجامع الصَّ

قراءة عليه لبعض هذه الكتب، وإجازة بباقيها)4(.

لَّم الُمنَوَرق«)5(؛ له. - »الشرح الصغير على السُّ

)1( طبع في دار الصديق، السعودية )1431ـه( بتحقيق: عصام موسى هادي.
)2( طبع في دار التأصيل، القاهرة )1433ـه( بتحقيق: فريق من الباحثين، وهي أجود 

طبعات الكتاب.
)3( طبع في دار الحديث الكتَّانية، المغرب )1434ـه( بعناية: نظام يعقوبي.

)4( كما نصَّ على هذا في إجازته لبن عبد السالم الناصري. انظر: »الرحلة الناصرية 
الكبرى« )798/2( وقد انفردت هذه اإلجازة بذكر هذه الكتب، وبقية ما ُيذكر مما 

نصَّ عليه الجبرتي.
بَّان عليه في المطبعة البولقية، مصر )1285ـه( وفي مطبعة  )5( طبع مع »حاشية« الصَّ
مصطفى  مطبعة  وفي  العلماء،  من  جماعة  بتصحيح:  )1355ـه(  القاهرة  صبيح، 

البابي الحلبي، القاهرة )1357ـه( باعتناء: أحمد سعد علي.
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- »شرح األلفية«)1(؛ لعبد الرحمن بن علي المكودي )ت. 807ـه(.

- »موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب«)2(؛ لخالد األزهري )ت. 905ـه(.

- »إتحاف الُمريد بجوهرة التوحيد« لعبد السالم بن إبراهيم اللقاني.

9- شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسن بن عبد الكريم الجوهري 
الشافعي )ت. 1182ـه()3(.

أخذ عنه: 

ــه محمــد بــن يوســف  - »شــرح أم البراهيــن«)4(؛ لُمصنِّفــه أبــي عبــد اللَّ
السنوسي )ت. 895ـه( بقراءته لكثير منه.

10- بدر الدين أبو التداني حسن بن إبراهيم بن حسن الجبرتي الحنفي 
)ت. 1188ـه()5(.

)1( طبع في جامعة الكويت )1413ـه( بتحقيق: فاطمة راشد الراجحي.
)2( طبع في دار الرسالة، بيروت )1415ـه( بتحقيق: عبد الكريم مجاهد.

)3( انظـر ترجمتـه فـي: »سـلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشـر« للمـرادي )97/1( 
و»عجائـب اآلثـار فـي التراجـم واألخبـار« للجبرتـي )359/1( و»عقـود الآللـي 
فـي األسـانيد العوالـي« لبـن عابديـن )ص165( و»فهـرس الفهـارس« لعبـد الحي 

الكتانـي )302/1( و»األعـالم« للزركلـي )112/1(.
)4( طبع في دار البيروتي، دمشق )1430ـه( بتحقيق: محمد صادق درويش.

)5( انظـر ترجمتـه فـي: »عجائـب اآلثـار فـي التراجـم واألخبـار« للجبرتـي )452/1( 
و»معجـم المطبوعـات« لسـركيس )674/2( و»األعـالم« للزركلـي )178/2(.
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أخذ عنه:

الجغميني )ت. نحو  الدين  الهيئة«)1(؛ لشرف  - »الملخص في علم 
618ـه(.

- »المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم«)2(؛ لسعد الدين التفتازاني.

- »التصريح بمضمون التوضيح«)3(؛ لخالد األزهري. 

- »حل الهداية«)4(؛ لمحمد بن شريف الحسيني.

وحضر عليه في كتب مذهب الحنفية؛ كـ:

- »شرح كنز الدقائق«)5(؛ لُمالَّ مسكين )ت. بعد811ـه(.

- »الـدر المختـار شـرح تنويـر األبصـار«)6(؛ لعـالء الديـن الحصكفـي 
1088ـه(. )ت. 

)1( طبع في لكهنئو، الهند )1290ـه( مع »شرح« المولوي محمد عبد الحليم اللكنوي، 
وطبعة أخرى )1292ـه( مع »شرح« موسى محمود الشهير بقاضي زاده.

)2( طبع في مطبعة أحمد كامل، تركيا )1330ـه(.
)3( طبـع فـي المطبعـة البولقيـة، مصـر )1294ـه( مـع حاشـية ياسـين العليمـي )ت. 

1061ـه(.
)4( وهو شرح على »هداية الحكمة« ألثير الدين األبهري، مخطوط له نسخ في المكتبة 

األزهرية، منها )211-فلسفة(.
)5( طبع في المطبعة الوهبية، مصر )1294ـه(.

)6( طبع في بمبئ، الهند )1309ـه( باعتناء: المولوي محمد آزاد علي.
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كما أخذ عنه: فن الميقات وما يتعلق به، وقرأ فيه عليه رسائل عديدة.

قـال عبـد الرحمـن بـن حسـن الجبرتـي)1(: »كان خصيًصـا بالمرحـوم 
الشـيخ الوالـد، اجتمـع بـه مـن سـنة سـبعين ومئـة وألـف )1170ـه( ولـم 
يـزل مالزًمـا لـه مـع الجماعـة ليـاًل ونهاًرا، واكتسـب مـن أخالقـه ولطائفه، 

وكذلـك بعـد وفاتـه لـم يـزل علـى ُحبِّـه ومودتـه مـع الحقيـر«.

فهـم:  الجبرتـي-  حسـن  -أي  لـه  المالزميـن  ـا  »وأمَّ أيًضـا)2(:  وقـال 
بَّان، والشـيخ  الشـيخ محمـد بـن إسـماعيل النفراوي، والشـيخ محمـد الصَّ
محمـد عرفـة الدسـوقي، والشـيخ محمد األمير، والشـيخ محمد الشـافعي 
الجناجـي المالكـي، والشـيخ مصطفـى الريـس البولقـي، والشـيخ محمد 
الشـوبري، والشـيخ عبـد الرحمـن العريشـي، والشـيخ محمـد الفرمـاوي، 
يـن بـه المالزميـن عنـده ليـاًل ونهـاًرا، وخصوًصـا  وهـؤلء كانـوا الُمختصِّ
بَّان، ومحمود أفندي النيشـي، والفرماوي،  الشـيخ محمد النفراوي، والصَّ
والشـيخ محمـد األمير، والشـيخ محمد عرفـة؛ فإنهم كانـوا بمنزلة أولده، 
بَّـان- فانهمـا كانـا ل يفارقانـه  خصوًصـا األوليـن -يعنـي: النفـراوي والصَّ

إل وقـت إقـراء دروسـهما«.

الصعيدي  اللَّه  بن مكرم  بن أحمد  الحسن علي  أبو  الدين  نور   -11

)1( في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )270/2(.
ابق )464/1(. )2( في المصدر السَّ
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العدوي المالكي )ت. 1189ـه()1(.

أخذ عنه:

- »الِحَكم«)2(؛ لبن عطاء اللَّه السكندري )ت. 709ـه(.

مِسيَّة«)3(؛ لقطب الدين  سالة الشَّ - »تحرير القواعد المنطِقيَّة في شرح الرِّ
الرازي )ت. 766ـه(.

- »المختصر على تلخيص مفتاح العلوم«)4(؛ لسعد الدين التفتازاني.

- »فتح الباقي بشرح ألفية العراقي«)5(؛ لزكريا األنصاري، بقراءته ألكثره.

)1( انظـر ترجمتـه فـي: »المعجـم المختـص« للزبيـدي )511/2( و»سـلك الـدرر فـي 
التراجـم  فـي  اآلثـار  للمـرادي )206/3( و»عجائـب  الثانـي عشـر«  القـرن  أعيـان 
واألخبار« للجبرتي )486/1( و»فهرس الفهارس« لعبد الحي الكتاني )712/2( 

و»األعـالم« للزركلـي )260/4(.
)2( طبع في دار المعارف، مصر )1389ـه( بتحقيق: عبد الحليم محمود، ومحمود 

ابن الشريف.
بَّان، وبآخره »تجريد حاشية  )3( طبع في لكهنئو، الهند )1312ـه( مع »حاشية« الصَّ

بَّان« لمصطفى بن محمد البناني. الصَّ
وفي مطبعة كردستان العلمية، مصر )1327ـه( مع »حواشي«: الجرجاني والسيالكوتي   

والدسوقي والدواني.
)4( طبع في المطبعة البولقية، مصر )1317ـه( بتصحيح: أحمد مصطفى الفقي، مع 

»اإليضاح في علوم البالغة« للقزويني )ت. 739ـه(.
)5( طبع في مطبعة فاس، المغرب )1354ـه( مع »شرح التبصرة والتذكرة« للعراقي، 
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- »شرح رسالة البسملة والحمدلة«)1(؛ لبن عبد الحق السنباطي )ت. 
.)995

12- عطية اللَّه بن عطية الُبرهاني األُجهوري الشافعي )ت. 1190ـه()2(.

أخذ عنه: 

- »المختصر على تلخيص مفتاح العلوم« لسعد الدين التفتازاني.

- »البدر الالمع في حل جمع الجوامع«)3(؛ لجالل الدين المحلي.

- »منهج السالك إلى ألفية ابن مالك«)4(؛ ألبي الحسن األشموني )ت. 
نحو 925ـه(.

- »الدقائق المحكمة في شرح المقدمة«)5(.

بتحقيق: محمد بن الحسين العراقي الحسيني، ثم توالت طبعاته.
)1( وهو شرح على رسالة زكريا األنصاري، طبع في المطبعة البولقية، مصر )1317ـه(.
)2( انظر ترجمته في: »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )2/2( و»عقود 
الآللي في األسانيد العوالي« لبن عابدين )ص170( و»فهرس الفهارس« لعبد الحي 

الكتاني )778/2( و»األعالم« للزركلي )238/4(.
)3( طبع في مؤسسة الرسالة، بيروت )1425ـه( بتحقيق: مرتضى علي الداغستاني.

بَّان عليه في المطبعة البولقية، مصر )1273ـه( بتصحيح:  )4( طبع مع »حاشية« الصَّ
نصر الهوريني )ت. 1291ـه(.

)5( وهـو شـرح لمقدمـة ابـن الجـزري فـي التجويـد، طبـع في المطبعـة الميمنيـة، مصر 
)1308ـه(.
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- »فتح الوهاب بشرح منهج الطالب«، مرتين، بقراءته ألكثره، كالهما 
لزكريا األنصاري.

- »شرح السمرقندية«)1(؛ لعصام الدين اإلسفراييني )ت. نحو945ـه(.

- »شرح أم البراهين«)2(؛ لمحمد المأمون الحفصي )ت. 1037ـه(.

- »اللمعة السنية في حلِّ ألفاظ اآلجرومية«)3(؛ لريحان أغا )ت. بعد 
1141ـه(.

لَّم الُمنَوَرق« للَملَّوي )ت. 1181ـه()4(. غير للسُّ - »الشرح الصَّ

نزيل  الشافعي،  باعلوي  العيدروس  مصطفى  بن  الرحمن  عبد   -13
مصر )ت. 1192ـه()5(.

بَّان عليه في المطبعة البهية، القاهرة )1299ـه( وطبع حديًثا  )1( طبع مع »حاشية« الصَّ
في دار نور الصباح، سوريا )1433ـه( بعناية: مرعي حسن الرشيد.

)2( مخطوط له نسخة في خزانة القرويين، الرباط )720( وأخرى بالمكتبة األزهرية 
)2004-مجاميع(.

)3( طبع في دار الرضا، القاهرة )1427ـه( بتحقيق: خالد السويفي.
بَّان في صدر  )4( ولألجهـوري »حاشـية« على »الشـرح الصغيـر« للَملَّوي، ذكرهـا الصَّ

»حاشيته على الشرح الصغير للسلم المنورق« )ص2(.
وحاشية األجهوري مخطوطة في المكتبة األزهرية )760، 951، 2197-منطق(   

)6788-توحيد(.
)5( انظر ترجمته في: »المعجم المختص« للزبيدي )371/1( و»سلك الدرر في أعيان 
القـرن الثانـي عشـر« للمـرادي )328/2( و»عجائـب اآلثـار في التراجـم واألخبار« 
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بَّان، ولم يسعفنا بذكر شيء مما  انفرد الكتاني)1( بذكره في شيوخ الصَّ

تلقاه عنه من كتب أو فنون.

ثانًيا: مشايخ السلوك:

ر( عبد الوهاب بن عبد السالم بن أحمد المرزوقي العفيفي  4- )ُمكرَّ

البرهاني المالكي )ت. 1172ـه(.

ج به أيًضا في السلوك؛  م ذكره ضمن مشايخ التحصيل، وقد تخرَّ تقدَّ

اذلية...،  ادة الشَّ كر على منهج السَّ فقال)2(: »تلقيُت طريَق القوم، وَتْلقيَن الذِّ

ة الطويلة، وانتفعت بمدده ظاهًرا وباطنًا«. وقد لزمته المدَّ

14- شمس الدين أبو األنوار محمد السادات بن عبد الرحمن، سبط 

بني الوفا )ت. 1228ـه()3(.

للجبرتي )30/2( و»فهرس الفهارس« لعبد الحي الكتاني )739/2( و»األعالم« 
للزركلي )338/3(.

)1( في »فهرس الفهارس« )741/2(.
)2( كما في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )270/2(.

)3( انظر ترجمته في: »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )215/4( و»حلية 
البشر في تاريخ القرن الثالث عشر« لعبد الرزاق البيطار )ص97(.

ويراجع: »مناهل الصفا باتصال نسب السادات بالنبي المصطفى« ألبي جابر األيتادي   
لمحمد  الوفا«  بني  سادتنا  ُكنى  عن  الخفا  نقاب  و»مزيل  بعدها،  وما  )ص224( 

مرتضى الزبيدي )ص87( وما بعدها.
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قال عبد الرحمن بن حسن الجبرتي)1(: »لزمه مالزمة كلية، وأشرقت 
عليه أنواره، ولحت عليه مكارمه وأسراره«.

بَّان)2(: »تلقيت طريق ساداتنا آل وفا...، وكتب لي سنده عن  قال الصَّ
خاله السيد شمس الدين أبي اإلشراق، عن عمه السيد أبي الخير عبد الخالق، 
عـن أخيـه السـيد أبي اإلرشـاد يوسـف، عـن والده الشـيخ أبـي التخصيص 
عبد الوهـاب، عـن ولـد عمه السـيد يحيى أبـي اللطف... إلى آخر السـند« 

المنتهي إلى أبي الحسن الشاذلي)3(.

ومعارفه: علومه  سعة   

ع المذهبي: بَّان التَّنوُّ - نالحظ في شيوخ الصَّ

فقد أخذ عن:

شيوخ المذهب الحنفي؛ كحسن بن إبراهيم بن حسن الجبرتي.

وشيوخ المذهب المالكي؛ كعبـد الوهـاب بـن عبـد السـالم بـن أحمـد 
المرزوقي العفيفي البرهاني، ومحمد بن محمد الَبلِيدي، وخليل بن محمد 

)1( في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )270/2(.
)2( كما في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )270/2(.

)3( وتمام اإلسناد يؤخذ من »مناهل الصفا باتصال نسب السادات بالنبي المصطفى« 
ألبي جابر األيتادي )ص224( وما بعدها، و»مزيل نقاب الخفا عن ُكنى سادتنا بني 

الوفا« لمحمد مرتضى الزبيدي )ص87( وما بعدها.
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المغربي المصري، وعلي بن أحمد بن مكرم اللَّه الصعيدي العدوي.

وشـيوخ المذهب الشـافعي؛ كمحمـد بن أحمد بن يحيـى بن حجازي 
ـه الَمَدابِغـي، وعبد اللَّه  العشـماوي، وحسـن بـن علي بـن أحمد بن عبد اللَّ
ابـن محمـد بـن عامـر الشـبراوي، ومحمـد بـن سـالم الِحْفنـاوي، وأحمـد 
ابـن عبد الفتـاح الَملَّـوي، وأحمـد بـن حسـن بـن عبـد الكريـم الجوهـري، 
ـه بـن عطيـة البرهانـي األُجهـوري، وعبـد الرحمـن بـن مصطفى  وعطيـة اللَّ

العيدروس.

فنجـد أن أكثـر شـيوخه الشـافعية؛ علمـاء مذهبـه الذي اشـتهر بانتسـابه 
إليه؛ فعددهم ثمانية.

ويليهم شيوخه المالكية؛ وعددهم أربعة، لكن لم نقف له على تحصيل 
فقهي عليهم، إل أن يكون قرأ في الفقه على شيخه خليل المغربي؛ حيث 

لم تسعفنا المصادر بالكتب أو الفنون التي أخذها عنه.

ولـم يأخـذ إلَّ عـن شـيخ َحنَفـيٍّ واحـد، ومـع ذلـك فلـه عليـه تحصيـل 
فقهـي؛ ممـا جعـل بعـض العلمـاء ينسـبه إلـى المذهـب الحنفي وحـده، أو 

م. مـع المذهـب الشـافعي، كمـا تقدَّ

وليس في شيوخه حنبلي.

واثنـان مـن شـيوخه شـغال منصـب مشـيخة األزهـر الشـريف؛ وهمـا: 
والِحْفنـاوي. الشـبراوي، 
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بَّان خارج الديار المصرية،  وأما سكوت كتب التراجم عن ارتحال الصَّ
وكـون مشـيخته مصريـة؛ من ُخلَّـص أهلهـا، أو ممن رحلوا واسـتوطنوها؛ 
ي الظـن -عندي- بأنه  كخليـل المغربـي، وعبـد الرحمن العيـدروس، ُيقوِّ
لم تكن له رحلة خارج الديار المصرية، وسنجد أيًضا عند ذكر تالميذه أن 
بَّان مصري  ـد أن الصَّ غيـر المصرييـن منهـم ممن رحـل إليها، وكلُّ هذا يؤكِّ

المولد والنشأة والوفاة.

ع العلمي: - كما نالحظ في مقروءاته التَّنوُّ

فقـد بـدأ بحفـظ القـرآن والمتون على عـادة علماء عصره، ثـم قرأ على 
شيوخه في علوم متنوعة؛ وهي:

- التفســير؛ وقــرأ فيــه: »أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل« لناصــر الديــن 
البيضاوي، و»تفسير الجاللين« للمحلي والسيوطي، و»شرح رسالة البسملة 

والحمدلة« لبن عبد الحق السنباطي.

- التجويـد؛ وقـرأ فيـه: »الدقائـق المحكمة في شـرح المقدمـة« لزكريا 
األنصاري.

- الحديـث؛ وقـرأ فيـه: »الصحيـح« للبخـاري، و»الصحيح« لمسـلم، 
و»السنن« ألبي داود، و»الجامع« و»الشمائل« للترمذي، و»السنن« للنسائي، 
و»السنن« لبن ماجه، و»الموطأ« لمالك، و»المسند« للشافعي، و»المسند« 

لبن حنبل، و»األربعون« للنووي، و»الجامع الصغير« للسيوطي.
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- الشـمائل والسـيرة؛ وقـرأ فيـه: »الشـفا بتعريـف حقـوق المصطفـى« 
للقاضـي عيـاض، و»قصـة المعـراج« لنجـم الديـن الغيطـي.

- علـوم الحديـث؛ وقرأ فيه: »فتح الباقي بشـرح ألفيـة العراقي« لزكريا 
األنصاري.

لزكريـا  الطـالب«  منهـج  بشـرح  الوهـاب  »فتـح  فيـه:  وقـرأ  الفقـه؛   -
األنصاري، و»الدر المختار شرح تنوير األبصار« لعالء الدين الحصكفي، 

و»شـرح كنـز الدقائـق« لُمالَّ مسـكين.

حبية«  - الفرائض؛ وقرأ فيه: »الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرَّ
لعبد اللَّه بن محمد الشنشوري.

- أصــول الفقــه؛ وقــرأ فيــه: »البــدر الالمــع فــي حــل جمــع الجوامــع« 
ــي. ــن المحل لجالل الدي

- العقيدة؛ وقرأ فيه: »إتحاف الُمريد بجوهرة التوحيد« لعبد السالم بن 
إبراهيم اللقاني، و»شرح العقائد النسفية« لسعد الدين التفتازاني، و»شرح 
أم البراهين« لمصنفه أبي عبد اللَّه محمد بن يوسف السنوسي، و»شرح أم 

البراهين« أيًضا، للحفصي.

- السلوك؛ وقرأ فيه: »الِحَكم« لبن عطاء اللَّه السكندري.

- النحو والصرف؛ وقرأ فيهما: »شرح األلفية« لعبد الرحمن بن علي 
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المكودي، و»منهج السالك إلى ألفية ابن مالك« لألشموني، و»التصريح 
بمضمون التوضيح« و»موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب« لخالد األزهري، 

و»اللمعة السنية في حل ألفاظ اآلجرومية« لريحان أغا.

- البالغة؛ وقرأ فيه: »المختصر على تلخيص مفتاح العلوم«، و»المطول 
شـرح تلخيـص مفتـاح العلـوم« كالهمـا لسـعد الديـن التفتازاني، و»شـرح 

السـمرقندية« لعصام الدين اإلسـفراييني.

- الَعـُروض؛ وقـرأ فيـه: »فتـح رب البريـة بشـرح القصيـدة الخزرجية« 
لزكريـا األنصاري.

- الوضع؛ وقرأ فيه: »شرح رسالة الوضع العضدية« للسمرقندي.

- الفلسفة؛ وقرأ فيه: »حل الهداية« للشريف الحسيني.

سـالة  - المنطـق؛ وقـرأ فيـه: »تحريـر القواعـد المنطِقيَّـة فـي شـرح الرِّ
الُمنَـوَرق«  ـلَّم  السُّ علـى  الصغيـر  و»الشـرح  الـرازي،  للقطـب  مِسـيَّة«  الشَّ

للَملَّـوي.

- الهيئة والميقات؛ وقرأ فيه: »الملخص في الهيئة« للجغميني، وغيره.

- ونالحظ أيًضا:

ر قــراءة بعــض الكتــب؛ كـ»الصحيحيــن« للبخــاري ومســلم،  أنــه كــرَّ
و»السنن« ألبي داود، و»الجامع« للترمذي، و»الجامع الصغير« للسيوطي، 
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و»الشفا بتعريف حقوق المصطفى« لعياض، و»أنوار التنزيل وأسرار التأويل« 
لناصر الدين البيضاوي، و»المختصر على تلخيص مفتاح العلوم« لسعد الدين 
التفتازاني، و»فتح الوهاب بشرح منهج الطالب« لزكريا األنصاري، و»إتحاف 

الُمريد بجوهرة التوحيد« لعبد السالم بن إبراهيم اللقاني.

وكان يتولـى القـراءة بنفسـه لبعضهـا؛ فقـرأ »الصحيحيـن« للبخـاري، 
ومسـلم، و»فتـح الباقي بشـرح ألفيـة العراقي«، و»فتح الوهاب بشـرح منهج 

الطالب« لزكريا األنصاري، و»شرح أم البراهين« للسنوسي.

وكان يقـرأ أكثـر مـن شـرٍح للمتـن الواحـد؛ فقـد قـرأ »أم البراهين« مرة 
بشـرح مصنفهـا السنوسـي، وأخـرى بشـرح الحفصـي، وكـذا »ألفيـة ابـن 

مالـك«؛ مـرة بشـرح المكـودي، وأخـرى بشـرح األشـموني.

وقرأ بعض مؤلفات شـيوخه عليهم وعلى غيرهم؛ فـ »الشـرح الصغير 
ـلَّم الُمنَـوَرق« قـرأه علـى مؤلفه الَملَّـوي، وقرأه أيًضا على شـيخه  علـى السُّ

مت. عطيـة األُجهـوري، وهو صاحب »حاشـية« على »الشـرح« كما قدَّ

وأفرد قراءة بعض المتون عن شروحها؛ فقرأ »المختصر على تلخيص 
مفتـاح العلـوم« لسـعد الديـن التفتازانـي بمفـرده، وقـرأ شـرحه »المطـول 

شـرح تلخيـص مفتـاح العلـوم« لـه أيًضـا بمفرده.

وسنجد فيما سيأتي أن بعض مؤلفاته ارتبطت بهذه الكتب التي قرأها 
على شيوخه.
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هذا ما وقفت عليه من خالل الكتب التي ذكر الجبرتي وغيره أنه قرأها 
على شـيوخه، ول شـك أن علومه ومطالعاته أوسـع من ذلك، وقد بحثت 
في فهرس المكتبة األزهرية العامرة بذخائر التراث، فوجدت كتًبا عليها 
بَّـان، وأخـرى أوقفهـا علـى طلبة الجامـع األزهر، ول شـكَّ أن  تملُّـك للصَّ

هذه الكتب تركت أثًرا كبيًرا فيه، وساعدت على اتساع علومه ومعارفه.

فمن هذه الكتب التي وقفت على تملُّكه لها:

- »تحفة الطالب بشرح تحرير تنقيح اللباب« لزكريا األنصاري)1(.

- »النكت على األلفية والكافية الشافية« لجالل الدين السيوطي)2(.

ومن الكتب التي أوقفها على طلبة الجامع األزهر:

- »غاية المراد لمن َقُصرت همته من العباد« ألبي العباس الديربي)3(.

العلمية:  آثاره 

التي تحمل طابع  النافعة  المصنفات  بعده مجموعة من  بَّان  الصَّ ترك 
ع والتَّجديد والبتكار، وهي: التَّنوُّ

1- »إتحاف أهل اإلسالم فيما يتعلق بالمصطفى وأهل بيته الكرام«)4(.

)1( المكتبة األزهرية )4763-فقه شافعي(.
)2( »األزهر في ألف عام« لمحمد عبد المنعم خفاجي )261/3(.

)3( المكتبة األزهرية )832-فقه شافعي(.
)4( مخطوط في جامعة اإلمام محمد بن سعود )1444( بخطِّ المصنِّف، وفي المكتبة 
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2- »إجازة البن عبد السالم الناصري«)1(.

3- »إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين«)2(.

وهو هذا الكتاب الذي أعمل على دراسته وتحقيقه.

ريف)3(. رس التَّاريخي باألزهر الشَّ رات الدَّ وهذا الكتاب أحد ُمقرَّ

والظاهر أن هذا الكتاب هو الَمْعنيُّ بقول الجبرتي)4( في تعداد مؤلفاته: 

األزهرية )2771-تاريخ(.
ق في رسالة ماجستير، بكلية اإلمام األعظم ببغداد )1436ـه( بعناية: أحمد  وحقِّ  

جاسم عبد الجليل الدوسري.
)1( ذكرهـا الكتانـي فـي »فهـرس الفهـارس« )705/2( ولبـن عبـد السـالم الناصري 
بها اإلجازة  نت استدعاءه اإلجازة من مشايخه مغاربة ومشارقة، وعقَّ »كناشة« تضمَّ
ص فوائدها،  لـه بخطوطهـم، وهي في مجلـد، وقف عليها عبد الحي الكتانـي، ولخَّ

كما في »فهرس الفهارس« )845/2(.
وقد أورد الناصري نصَّ اإلجازة في »الرحلة الناصرية الكبرى« )798-797/2(.  
)2( طبـع فـي مصـر طبعة حجريـة )1275ـه( وفـي المطبعة الوهبية، مصـر )1290ـه( 
والمطبعة الشرفية، مصر )1298ـه( على هامش »نور األبصار في مناقب آل البيت 
المختـار« لمؤمـن الشـبلنجي، والمطبعة العثمانية، القاهـرة )1307ـه( على هامش 

»مشارق األنوار في فوز أهل العتبار« لحسن العدوي.
)3( انظـر: »لمحـة فـي تاريـخ األزهـر« لعلـي عبـد الواحـد وافـي )ص43( و»تاريـخ 
اإلصـالح فـي األزهـر« لعبد المتعال الصعيـدي )ص54( ضمن علوم الدراسـة قبل 

)1314ـه(. سنة 
)4( في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )271/1(.
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»ورسالة عظيمة في آل البيت«.

4- »تحقيق معيار الوزن«)1(.

مة جمع الجوامع«)2(؛ لتاج الدين السبكي. 5- »تقرير على ُمقدِّ

6- »َثَبت المرويات«)3(.

7- »حاشية على شرح رسالة اآلداب الَعُضدية«)4(؛ للُمالَّ حنفي.

)1( لم أقف على من نسبه إليه، وهو مخطوط في دار الكتب المصرية )2/56(.
)2( ذكــره الزركلــي فــي »األعــالم« )297/6( وهــو مخطــوط فــي المكتبــة األزهريــة 

)1029، 2737، 3453-أصول فقه(.
)3( ذكـره فـي إجازتـه لبن عبد السـالم الناصـري، كما في »الرحلـة الناصرية الكبرى« 

.)797/2(
بَّان؛ فإنـه قال في  والظاهـر أن الجبرتـي نقـل مـن نسـخة مـن هذا »الثبـت« بخـط الصَّ  
ـاه  »عجائـب اآلثـار فـي التراجـم واألخبـار« )270/2( بعـد سـرد شـيوخه ومـا تلقَّ
عنهم: »هكذا نقلته من خط المترجم رحمه اللَّه تعالى«، ويبدو أنه لم يستوعب ما 
بَّان لبن عبد السالم الناصري على مقروءات لم ترد  فيه؛ بدليل اشتمال إجازة الصَّ

الجبرتي. عند 
ر لــه الظهــور سيكشــف عــن معلومــات كثيــرة تخــصُّ مشــيخة  وهــذا »الثبــت« إذا ُقــدِّ  

اللَّه لنا الوقوف عليه بمنِّه وكرمه. بَّان وعلومه، يسر  الصَّ
)4( طبعـت فـي المطبعـة الشـرفية، القاهـرة )1303ـه( وفـي مطبعـة الظاهـر، القاهـرة 
)1326ـه( عني بنشره: أحمد زكي أبو شادي )ت. 1374ـه( ومحمد عمر الخشاب.
ولسيد الشرشيمي )ت. 1288ـه( »تقرير« على هذه »الحاشية«، في المكتبة األزهرية   

)209-آداب البحث(.
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لَّم الُمنوَرق«)1(؛ للَملَّوي. 8- »حاشية على الشرح الصغير على السُّ

بَّان. لَّم الُمنوَرق« في مقروءات الصَّ م ِذكر »شرح السُّ وقد تقدَّ

9- »حاشية على شرح السمرقندية«)2(؛ لعصام الدين اإلسفراييني.

بَّان. م ِذكر »شرح السمرقندية« في مقروءات الصَّ وقد تقدَّ

10- »حاشية على المختصر على تلخيص مفتاح العلوم«)3(، للتفتازاني.

ولشـمس الديـن األنبابـي )ت. 1313ـه( »تقريـر« علـى هـذه »الحاشـية« أيًضـا، فـي   
البحـث(. )209-آداب  األزهريـة  المكتبـة 

)1( طبعت في المطبعة البولقية، مصر )1285ـه( وفي مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 
القاهرة )1357ـه( باعتناء: أحمد سعد علي.

ولمحمد بن عبد الرحمن النابلي )ت. بعد 1285ـه( »تلخيص« لهذه »الحاشية«،   
في المكتبة األزهرية )1976، 1982-منطق(.

ولحسن بن رضوان الخفاجي )ت. 1335ـه( »تقريرات« على هذه »الحاشية«، في   
المكتبة األزهرية )655، 1061، 1224، 2821-منطق(.

وإلبراهيم بصيلة )ت. 1352ـه( »تقريرات« على هذه »الحاشية« أيًضا، في المكتبة   
األزهرية )594-مجاميع(.

ولمحمد بن عبد الرحمن النابلي )ت. بعد 1285ـه( »تلخيص« لهذه »الحاشية«،   
في المكتبة األزهرية )1976، 1982-منطق(.

)2( طبعـت فـي المطبعـة البهيـة، القاهـرة )1299ـه( وفـي دار نـور الصبـاح، سـوريا 
الرشـيد. )1433ـه( بعنايـة: مرعـي حسـن 

)3( ذكرها الجبرتي في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )271/1( باسم »حاشية 
على السعد في المعاني والبيان«.
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بَّان. م ذِكر »المختصر على تلخيص مفتاح العلوم« في مقروءات الصَّ وقد تقدَّ

11- »حاشية على مغني اللبيب عن كتب األعاريب«)1(؛ لبن هشام.

12- »حاشية على منظومة أسماء أهل بدر«)2(.

13- »حاشية على منهج السالك إلى ألفية ابن مالك«)3(؛ لألشموني.

وقد طبع »تجريد شرح التلخيص« للبناني في المطبعة البولقية، مصر )1297ـه(   
بَّان. دها من هوامش نسخة شيخه الصَّ وذكر أنه جرَّ

ريف، كما في »اكتفاء القنوع  رس البالغي باألزهر الشَّ رات الدَّ وهذا الكتاب أحد ُمقرَّ  
بما هو مطبوع« لفانديك )ص358(.

)1( ذكرها ابن عبد السالم الناصري في »الرحلة الناصرية الكبرى« )797/2(.
)2( مخطـوط فـي المكتبـة األزهريـة )680-تاريـخ( وبعـد اطالعي عليها تبيَّـن أنها من 
بَّـان على هذه  وضـع مصطفـى بـن محمـد البناني، وقـد جمع فيها ما كتبه شـيخه الصَّ

المنظومة.
)3( طبعت في المطبعة البولقية، مصر )1273ـه( بتصحيح: نصر الهوريني )ت. 1291ـه(.
ولمنصور بن محمد كساب العدوي )ت. 1280ـه( »تقرير« على هذه »الحاشية«،   

مخطوط في المكتبة األزهرية )1016، 2926-نحو(.
ولشـمس الديـن األنبابـي )ت. 1313ـه( »تقريـر« علـى هـذه »الحاشـية« أيًضـا، في   
8076-نحـو(.  ،6298  ،3599  ،3598  ،2245  ،3601( األزهريـة  المكتبـة 

وإلســماعيل الحامــدي )ت. 1316ـه( »تقريــرات« علــى هــذه »الحاشــية« أيًضــا،   
طبعــت فــي المطبعــة األزهريــة، مصــر )1305ـه(.

وألحمـد بـن محجـوب الرفاعـي )ت. 1325ـه( »تقريـرات« على هذه »الحاشـية«   
كذلـك، طبعـت فـي المطبعـة الخيريـة، مصـر )1305ـه(.
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بَّان. م ِذكر »منهج السالك إلى ألفية ابن مالك« في مقروءات الصَّ وقد تقدَّ

ريف)1(. رس النَّْحوي باألزهر الشَّ رات الدَّ وهذه الحاشية أحد ُمقرَّ

وقـد أثنـى الجبرتـي على هذه الحاشـية فقال)2(: »سـارت بهـا الركبان، 
وشهد بدقَّتها أهل الفضائل والعرفان«.

وقـال شـوقي ضيف)3(: »هي أشـبه بدائـرة معارف نحويـة، وترمز بقوة 
إلى استمرار النشاط النحوي بمصر حتى نهاية أيام العثمانيين«.

14- »رسالة البسملة والحمدلة الصغرى«)4(.

15- »رسالة البسملة الكبرى«)5(.

)1( انظـر: »اكتفـاء القنـوع بمـا هو مطبوع« لفانديـك )ص304( و»تاريـخ اإلصالح في 
األزهر« لعبد المتعال الصعيدي )ص52( ضمن علوم الدراسة قبل سنة )1314ـه(.

)2( في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )270/2(.
)3( في »تاريخ األدب العربي« )120/7(.

بَّــان فــي »رســالة البســملة الكبــرى« )ص86( والجبرتــي فــي »عجائــب  )4( ذكرهــا الصَّ
اآلثار في التراجم واألخبار« )271/2(.

ولألمير الكبير )ت. 1232ـه( »شرح« عليها، في المكتبة األزهرية )503، 687،   
2420، 3079، 3402، 3830، 3871-معارف عامة(.

)5( طبعـت فـي المطبعـة الميمنيـة، مصـر )1308ـه( وبهامشـه »إحـراز السـعد بإنجـاز 
ا بعد« إلسـماعيل بن غنيم الجوهري، بتصحيـح: محمد الزهري  الوعـد بمسـائل أمَّ

الغمراوي )ت. 1337ـه(. 
وفي دار الكتاب العربي، بيروت )1428ـه( بتحقيق: فواز زمرلي، وحبيب المير.  
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16- »الرسالة البيانية«)1(.

وهذا الكتاب أحد مقررات الدرس البالغي باألزهر الشريف)2(.

17- »رسالة في تحقيق ما جاء على وزن مفَعل أو مفِعل«)3(.

18- »رسالة في الهيئة«)4(.

19- »شرح حزب شهد اللَّه المروي عن اإلمام الشافعي«)5(.

)1( طبعـت فـي مصـر طبعـة حجريـة )1281ـه( مـع »حاشـية« عليـش المالكـي )ت. 
بَّان في فـن البيان«،  1299ـه( المسـماة »وسـيلة اإلخـوان علـى رسـالة العالمـة الصَّ
وفي المطبعة الوهبية، القاهرة )1285ـه( مع »حاشية« مخلوف بن محمد البدوي 
)ت. 1295ـه( وفي المطبعة البولقية، مصر )1915م( مع »حاشية« شمس الدين 

األنبابي )ت. 1313ـه(.
وفي دار الكتب العلمية، بيروت )2005م( بتحقيق: مهدي أسعد عرار.  

بَّان، فرغ منها سـنة  ومنهـا نسـخة فـي المكتبـة األزهريـة )555-مجاميع( بخـط الصَّ  
)1183ـه(.

)2( انظـر: »لمحـة فـي تاريـخ األزهـر« لعلـي عبـد الواحـد وافـي )ص42( و»تاريـخ 
اإلصـالح فـي األزهـر« لعبـد المتعـال الصعيـدي )ص54( ضمـن علـوم الدراسـة 

قبـل سـنة )1314ـه(.
)3( ذكرها الجبرتي في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )271/1( وهي مخطوطة 

في المكتبة األزهرية )949-صرف( )1544-مجاميع(.
)4( ذكرها الجبرتي في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )271/1(.

)5( لـم أقـف علـى مـن نسـبه إليـه، وهـو مخطـوط فـي مركـز الملـك فيصـل، الريـاض 
)2183-فلـك(.
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20- »شرح الكافية الشافية في علمي الَعُروض والقافية«)1(.

21- »الكافية الشافية في علمي الَعُروض والقافية«)2(.

وهذه المنظومة أحد مقررات الدرس الَعروضي باألزهر الشريف)3(.

22- »الكواكب الدرية في العالقات المجازية«)4(.

23- »المنظومة التوحيدية«)5(.

24- »منظومة في أسماء أهل بدر واالستغاثة بهم«)6(.

)1( طبع في المطبعة الخيرية، مصر )1321ـه( وفي دار الوفاء، مصر )2000م( بتحقيق: 
فتوح خليل.

م ذكـر شـرحها، طبعت فـي المطبعـة الخيرية، مصر  )2( منظومـة فـي »العـروض«، تقـدَّ
)1306ـه( ضمن »مجموع مهمات المتون«.

ولعلي نجا األبياري »شرح« على هذه المنظومة لخصه من شرح المؤلف، مخطوط   
في المكتبة األزهرية )434-عروض وقوافي(.

وألحمـد بـن محجـوب الرفاعـي )ت. 1325ـه( »حاشـية« على هـذه »المنظومة«، 
ذكرها مخلوف في »شجرة النور الزكية في طبقات المالكية« )587/1(.

)3( انظـر: »لمحـة فـي تاريـخ األزهـر« لعلـي عبـد الواحـد وافـي )ص42( و»تاريـخ 
اإلصـالح فـي األزهـر« لعبد المتعال الصعيدي )ص54، 63( ضمن علوم الدراسـة 

قبل وبعـد سـنة )1314ـه(.
)4( مخطوط في المكتبة األزهرية )2376، 1720-بالغة( )501-مجاميع(.

)5( ذكرهـا محمـد عيـاد الطنطـاوي في »بغيـة الُمريد على رسـالة التوحيد« )ص226( 
ونقل منها أبياًتا، ولم أقف لها على أثر عند غيره.

)6( ذكرهـا الجبرتـي فـي »عجائـب اآلثـار فـي التراجـم واألخبـار« )271/1( وهـي 
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25- »منظومة في ضبط أسماء رواة صحيحي البخاري ومسلم والموطأ«)1(.

26- »منظومة في مصطلح الحديث«)2(، صغيرة.

27- »منظومة في مصطلح الحديث«)3(، كبيرة.

وقـد ُذكـرت منظومتـه فـي مصطلـح الحديـث كأحـد مقـررات الـدرس 

مخطوطة في المكتبة األزهرية )782-أدعية وأوراد(. 
ولمصطفى البناني شرح عليها باسم »روضة الطالبين ألسماء الصحابة البدريين«،   

في المكتبة األزهرية )782-أدعية وأوراد( )430-مجاميع(.
)1( ذكرهـا الجبرتـي فـي »عجائـب اآلثـار فـي التراجـم واألخبـار« )271/1( وهـي 
م  مخطوطـة فـي المكتبـة األزهريـة )1368، 1740-مصطلـح حديـث( وقـد تقـدَّ

ذكرهـا شـرحها.
)2( طبعت في المطبعة الخيرية، مصر )1306ـه( ضمن »مجموع مهمات المتون«، 

وهي )16( بيًتا، أولها: »ِصُلوا صحيَح غراٍم صبُره َضُعَفا«.
واسمها كما في »فهارس المكتبة األزهرية«: »قالئد الدرر في أقسام األثر«.  

ولعباس بن محمد بن أحمد بن رضوان المدني )ت. بعد 1343ـه( شرح عليها   
بَّان« طبع في المطبعة الحميدية )1322ـه(  بعنوان »إتحاف اإلخوان بشرح قصيدة الصَّ

على هامش »فتح البر بشرح بلوغ الوطر في مصطلح أهل األثر« له أيًضا.
وقد عدَّ سركيس في »معجم المطبوعات العربية والمعربة« )1266/2( والزركلي   
بَّان في العروض، وبمطالعته  في »األعالم« )265/3( هذا الشرح على منظومة الصَّ

تبيَّن أنهما َوِهَما في ذلك.
)3( ذكرها الجبرتي في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )271/1( وصفها بأنها 
فـي سـتمئة بيـت، وهـي مخطوطة فـي المكتبـة األزهريـة )364-مصطلـح حديث( 

وأولها: »نحو ُحسنِك ل تقطع وصال فتى«.
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بالعتمـاد،  المقصـود  أيهمـا  أدري  فـال  الشـريف)1(،  باألزهـر  الحديثـي 
واألظهـر أنهـا الكبيـرة.

28- »نظم المثلثات«)2(.

هذا جملة ما وقفت عليه من تصانيفه.

وبعد هذا السرد نجد أنه ترك لنا تراًثا متنوًعا في علوم القرآن، وعلوم 
الحديث، والسيرة النبوية، والنحو، والصرف، والبالغة، والَعُروض، والفقه، 

وأصول الفقه، وآداب البحث والمناظرة، والمنطق، والهيئة.

ونجـد فيهـا الكتـب التـي اعتمـدت للتدريـس فـي األزهر الشـريف)3(؛ 

)1( انظـر: »لمحـة فـي تاريـخ األزهـر« لعلـي عبـد الواحـد وافـي )ص38( و»تاريـخ 
اإلصـالح فـي األزهـر« لعبـد المتعـال الصعيـدي )ص52( ضمـن علـوم الدراسـة 

قبـل سـنة )1314ـه(.
)2( ذكرها الجبرتي في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )271/1( وهي مخطوطة 

في المكتبة الظاهرية )1598( وعدد أبياتها )1732(.
التراجم  كتب  في  فالناظر  فحسب؛  الشريف  األزهر  في  العتماد  هذا  وليس   )3(
واألثبات سيقف على نصوٍص تؤكد على اعتماد مصنفاته في كثير من المدارس 
العلمية، داخل مصر وخارجها، ووقفت أثناء تصفحي لكتاب »حلية البشر« للبيطار 
)ص1217( على قراءة محمد بن محمد بن عبد اللَّه الخاني الشافعي لـ »حاشية 
لَّم الُمنوَرق«  منهج السالك إلى ألفية ابن مالك«، و»حاشية الشرح الصغير على السُّ

على شيخه محمد الطنطاوي الشافعي.
ن« لزكريا بيال  وفي »الجواهر الحسان في تراجم الفضالء واألعيان من أساتذة وِخالَّ  
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وهي: »إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين«، 
و»حاشية المختصر على تلخيص مفتاح العلوم«، و»حاشية منهج السالك 
إلى ألفية ابن مالك« و»الرسالة البيانية«، و»الكافية الشافية في علمي الَعُروض 

والقافية«، و»منظومة في مصطلح الحديث«.

ــد  ــر والتجري ــه خدمــت بالشــروح والحواشــي والتقري ــر مــن كتب وكثي
والتلخيص؛ فمن ذلك: »حاشية شرح رسالة اآلداب الَعُضدية«، و»حاشية 
لَّم الُمنوَرق«، و»حاشية المختصر على تلخيص  الشرح الصغير على السُّ
مفتــاح العلــوم«، و»حاشــية منهــج الســالك إلــى ألفية ابــن مالك«، و»رســالة 

ـلَّم الُمنوَرق«  )169/1( قـراءة محمـود العطـار لـ »حاشـية الشـرح الصغيـر على السُّ
على شيخه محمد بن عبد اللَّه الخاني.

لَّم الُمنوَرق« برواية محمود  فهذه طبقات سماعية لـ »حاشية الشرح الصغير على السُّ  
العطار، عن محمد بن عبد اللَّه الخاني، عن محمد الطنطاوي.

وفي »مختصر نشر النَّْور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن   
الرابـع عشـر« للعامـودي )ص207( قـراءة سـلطان بن هاشـم داغسـتاني لـ »حاشـية 

منهج السالك إلى ألفية ابن مالك« على شيخه محمد بسيوني.
وفي »األنوار الجليَّة في مختصر األثبات الحلبيَّة« لمحمد راغب الطباخ )ص503،   
509( قراءتـه لجمـٍل مـن »حاشـية منهـج السـالك إلى ألفيـة ابن مالك« على شـيخه 

محمد رضا الزعيم.
كما َذَكَر أن من مقروءاته »حاشية على شرح رسالة اآلداب الَعُضدية«.  

بَّــان قديًمــا بالديــار الهنديــة لــم يكــن إل لعتمادهــا  ول يخفــى أن طباعــة كتــب الصَّ
عندهم في المطالعة والتدريس.
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البســملة والحمدلــة الصغــرى«، و»الرســالة البيانيــة«، و»الكافية الشــافية في 
علمي الَعُروض والقافية«، و»منظومة في أسماء أهل بدر واالستغاثة بهم«، 

ول شك أنَّ أعمال العلماء على مؤلفاته مما يكسبها اعتماًدا وَقُبوًل. 

؛ فمـن ذلـك: »إتحـاف أهـل  تأليـٍف ُمسـتِقلٍّ بيـن  وأمـا مؤلفاتـه فهـي 
اإلسـالم فيمـا يتعلـق بالمصطفـى وأهـل بيتـه الكـرام«، و»إسـعاف الراغبين 
فـي سـيرة المصطفـى وفضائـل أهـل بيتـه الطاهريـن«، و»إجـازة ابـن عبـد 
السـالم الناصري«، و»تحقيق معيار الوزن«، و»ثبت المرويات«، و»رسـالة 
والحمدلـة الصغـرى«، و»رسـالة البسـملة الكبـرى«، و»الرسـالة  البسـملة 
البيانية«، و»رسـالة في تحقيق ما جاء على وزن مفَعل أو مفِعل«، و»رسـالة 

فـي الهيئـة«، و»الكواكـب الدريـة فـي العالقـات المجازيـة«.

أو تأليٍف مرتبط بكتاٍب لغيره، كالشروح والحواشي والتقريرات؛ فمن 
مة جمع الجوامع«، و»حاشية شرح رسالة اآلداب  ذلك: »تقرير على ُمقدِّ
لَّم الُمنوَرق«، و»حاشية شرح  الَعُضدية«، و»حاشية الشرح الصغير على السُّ
السمرقندية«، و»حاشية المختصر على تلخيص مفتاح العلوم«، و»حاشية 
مغني اللبيب عن كتب األعاريب«، و»حاشية منهج السالك إلى ألفية ابن 

مالك«، و»شرح حزب شهد اللَّه المروي عن اإلمام الشافعي«.

أو شـرح أو حاشـية علـى مؤلَّـف لـه؛ كــ: »حاشـية منظومة أسـماء أهل 
بـدر«، و»شـرح الكافيـة الشـافية في علمـي الَعـُروض والقافية«.
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كما نجد فيها المنثور؛ كجميع الكتب المتقدمة، ونجد فيها المنظوم؛ 
فمـــن ذلـــك: »الكافيـــة الشـــافية فـــي علمـــي الَعـــُروض والقافيـــة«، و»المنظومـــة 
التوحيدية«، و»منظومة في أسماء أهل بدر واالستغاثة بهم«، و»منظومة في 
ضبط رواة البخاري ومسلم«، و»منظومة في علوم الحديث«، و»منظومة في 

مصطلح الحديث«، و»نظم المثلثات«.

 ِشعره:

.)2(» عر كأٌس َمليٌّ ، وفي الشِّ قال الجبرتي)1(: »له في النثر َكعٌب َعليٌّ

ووصفه عبد الجواد صابر)3( ِشـعره بأنه فاق به شـعراء عصره، وضارع 
به من سـبقه من شـعراء عصره.

ـعرية فتـرك لنـا بعـض المنظومـات  بَّـان موهبتـه الشِّ وقـد اسـتعمل الصَّ
م، ولـه فـي ثنايـا مؤلفاتـه شـعر مفيـد يضبـط بـه مسـائل  العلميـة، كمـا تقـدَّ
ب؛ فمـن ذلـك نظمـه الـذي يحفظـه أكثـر الناس في  بهـا للطُّـالَّ العلـم، ويقرِّ

جـز[: مبـادئ العلـوم)4(  ]مـن الرَّ

)1( في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )271/2(.
)2( أورد أبـو الفـوز إبراهيـم السـندوبي مقطَّعات من شـعره في »التسـانيم الرحيقية في 
المدائح األنوارية الوفوية« )69/ب( وعنه ينقل الجبرتي في »عجائب اآلثار في 

التراجم واألخبار« )276-271/2(.
)3( في »مجتمع علماء األزهر« )ص435(.

)4( انظر: »حاشية شرح السلم المنورق« )ص35(.
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َعَشـــَره: َفـــنٍّ  ُكلِّ  َمبـــادي  ، والموُضـوُع، ُثـمَّ الثََّمـَرهإِنَّ  الَحـدُّ
والَواِضـــْع ونِســـَبٌة،  اِرْعوَفضُلـــُه،  واِلسُم، الْستِْمداُد، ُحكُم الشَّ
ـَرفاَمسائٌِل، والَبعُض بالَبعِض اْكَتَفى وَمـن َدَرى الَجميـَع حاَز الشَّ

ومن نظمه في مدح أبي األنوار بن وفا، يستعطف خاطره عليه بتقصير 
وانقطاع وقعا منه قوله ]من الطويل[:

فهــل مــن رضى عنه تجــوُد به فضالُعبيٌد جنى ذنًبا وَرْحَب الِحَمى حاّل
ومـن ذا الـذي يا سـيدي قـط ما زلإليـك أبـا األنـوار قـد ُأْبـُت مخلًصـا
وتكســوه مــن أجــل ذنــب لــه ُذّلأعيـــذك أن يســـعى لبابـــك عائـــذ
ــٍذ ــارة لئـ ــى حقـ ــذك أن ترضـ ــه وإن جــاّلأعيـ ــاب من لســالف ُجــرم ت
فمن منه نرجو العفو والصفو والبذلإذا أنـت بالغفران والصفح لم َتُجد
مـكارَم أخـالق الُعـال ما طـووا غاّلوكيف وأنت الصدر من سادٍة حووا
دعا لجميل الصفح أكرم بهم نسـالومن معشـٍر هم نسُل أشرِف ُمرَسل
ـــا ـــو الوف ـــى وبن ـــك آل المصطف كنوز الصفا مزن العطاء الذي انهاّلأولئ
وغـوث اللَّهافى والهـداُة لمن ضاّلوهـم بـركات الكـون شـرًقا ومغرًبا
ــلي ــود توسُّ ــتاذ الوج ــد أس ــم عن وَمن أمَّ سادات الوفا لم يخب أصالبه
هو المنهل األصفى لمن كان ُمغتاّلهـو المقصد األسـنى لمن كان آماًل
فمـن بيتـه يدخـل يكـن آمنًـا جـذلهو الكعبة العظمى لحجِّ أولي النُّهى
ــنًا أصـالأجـــلُّ بنـــي الدنيـــا وأبهرهـــم َسـ وأشـرفهم  سـمًتا  وأبهجهـم 
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ــًدا ــطهم يـ ــا وأبسـ ــُم عزًمـ ــا وأوســعهم عقــالوأمضاهـ وأوفرهــم حزًم
ــى ــ ــم تقـ ــ ــا وأكملهـ ــ ــم قلًبـ ــ وأبلغهـــم نطًقـــا وأفضلهـــم نبـــالوأثبتهـ
حالغزيـر المزايـا طيِّب الخيـم خير من حططنا بوادي حيِّه األقدس الرَّ
ــان ســـالحه ــه ألقـــى الزمـ ــاٌم لـ ــا كاّلهمـ ــورى تبًع ــه دون ال ــى ل وأمس
ــماء ســـماحه ـــت سـ على ما حٍل أضحى كأن لم ير المْحالجـــواٌد إذا هلَّ
مــت ــا ببعــدي تصرَّ ــه أوقاًت وى ُيصَلىلحــا اللَّ أبيـت ولـي قلـٌب بنار النَـّ
وديدنهم شـحُن الصـدور بما ُيقَلىوأقـوام سـوٍء دينهـم رفـُض دينهـم
وا وإن ُدعوا لســـيئة مـــدوا لســـاًنا يـــًدا ِرجـــالإذا مــا ُدعوا للخير ُصمُّ
ـــــه أياًمـــــا بهـــــا كنـــــت أجتنـــــي ثماَر الرضى والحظَّ ُمجتِمٌع شمالوللَّ
ه بـودِّ ُأنسـي  روضـات  فـي  آللـــئ مـــدٍح بيـــن منثورهـــا ُتجلـــىوأنظـم 
ِذكـــره بســـؤدد  أشـــعاري  د  َأولـىُأســـوِّ الُمحيَّـا بمـا  ُمبيـضَّ  وأرجـع 
الثقــالفياليـت ِشـعري هـل يعـود لـَي الهنا وأطــرح  بآمالــي  وأحظــى 
ويـا َملِـًكا مثواه فـي الَفَلـك األعلىويـا واحـد األعصـار ل عصره فقط
إليـك انتمـاٌء ليـس َيبَلـى وإن أبلـىأأجَفـى ولـي ُودٌّ مديـد المـدى ولي
ــىأأجَفـى ولي فـي ذا الجنـاِب مدائٌح ــا ُتتلـ ــان آياتهـ ــدد الزمـ ــى مـ علـ
با ـا نثـره الوعـر والسـهالومـا زهـُر روٍض صافحته يـُد الصَّ وهـادت بريَّ
ســـاجعاته أفنائـــه  علـــى  ــت  فنوًنـا مـن األلحـان تسـترق العقـالوغنَـّ
فـــي ورقاتـــه أحاديَث في األشجان عن ُوْرقِه تملىوســـطَّرت األنـــداُء 
ــه ــعر مدحُتـــك طّيـ ــن شـ ــَج مِـ وحاشـا للفـظ أنـت معنـاه أن ُيعلـىبأبهـ
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ــه ــم أنـ ــي ذا واعلـ ــت قولـ ــد قلـ إذا لـم يكـن حـظٌّ يضيـع وإن جـاللقـ
ـافي لمـن كان ُمعتـاّلعلـى أن حظِّـي أن يعـود رضـاك لي وإقبالـك الشَّ
وأسالُفك السادات أسنى الورى فضالول شـافًعا لـي غيـر حلمك سـيدي
ّلسـملت ومـا لقـت عـداك سـالمة وطبت ونال الحاسد الخزي والذُّ
وللخـلِّ جـوٌد مِـن َنـَدى دائـم َوْبـالودمـت كمـا ترضـى لشـانيك غيظة
ك الهـــادي صـــالة إلهـــه وتسـليُمه ما عيٌن استحسنت َشْكالعلـــى جـــدِّ
ــا بـ ــح بالصَّ ــا ترنَّـ ــب مـ معاطـف أغصـاٍن وما هيَّجـت ِخاّلوآل وصحـ

ومنه قوله في حسن الجبرتي في تهنئة له بمولود ]من الطويل[:

من الغيب باألفراح والســعد والنَّداُنهنِّيــك بالنَّجــل الســعيد الــذي بــدا
ـى بالهنــا ُبلُبــل الرضــى ات ُمنشــداأتــاك فغنَـّ وقــام على غصن المســرَّ
داوأشرق من ُأفق العال كوكب الُمنى فأمســـى ببشـــراك الزمـــان ُمغـــرِّ
وقِــْر عيوًنــا بالــذي ُيكِمــد العــداَفطـِـْب ســيدي نفًســا بمــا ترتجــي لــه
ُنهنِّيــك بالنَّجــل الســعيد الــذي بــدافــإن لســان المجــد قــال مؤرًخــا

)1174(
ومنـه تهنئتـه ألبـي الفـوز إبراهيـم السـندوبي بقدومـه مـن سـفره ]مـن 

الطويـل[:

دابروحــي حبيًبــا فــي محاســنه بــدا ت لــه أهــل المحاســن ُســجَّ فخــرَّ
دللــــــــــه ُمـــدام  يثنِّيـــــــــه  تميَّــداوراح  نــان  الدِّ راح  مــن  فخلنــاه 
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أكُبــداومـــرَّ بنـــا فـــي عســـكر مـــن جمالـــه وفتَّــت  أحشــاًء  فقطَّــع 
ســـناهما النيِّريـــن  أعـــار  دامليـــٌح  ــم ُغصــَن البــان كيــف تــأوَّ وعلَّ
ـــي الَقنَـــا والمهنـــداوشاكي سالح ُيرِهب األُسَد لحظه ويرعـــب ِخطِّ
ثغــره باســُم  افتــرَّ  مــا  إذا  ـــداوحلــًوا  ُمنضَّ ا  ُدرًّ أرانـــا عقيًقـــا حـــفَّ 
ــة ــورد ُحلَّ ــن ال ــه م ــه خدي ــا اللَّ داكس ــرَّ ــزلَل المب ــه ال ــي فِي ــكن ف وأس
ورشـــاقة ـــة  رقَّ وغصـــٌن  ــدىنســـيٌم  ــه الن ل ــروض كلَّ ــذا فال ــا ش وأم
اه للنــاس فتنــة ره فــي دولــة الحســن ُمفــردافســبحان مــن ســوَّ وصــوَّ
علــى رغم َغْمر لمنــي فيه واعتدىُشــِغفت بــه قِدًمــا ولــذَّ هــواه لــي
ــه أنفقــت عمــري جميعــه ولم أخش في شرع الَصبابة ُملحداوفــي حبِّ
أبي الفوز إبراهيم شمس ذوي الهدىولم ينســني ذكراه شــيء ســوى ُعال
وُســؤدد مجــٍد  كل  فــي  لــه  مآثـــر ل تســـطيع إنكارهـــا العـــداإمــاٌم 
ــُه فــي النــاس قدره ــداومولــى أجــلَّ اللَّ ــــ ــول وأيَّ ــاج القبــــ ــه تـ جــــ وتوَّ
اكـــــــة مـــن بيانـــــــه ــحر والهــدىونابغـــــــة درَّ وآرائــه المعروفــة السِّ
ــجيَّة ــل سـ ــذُل الجزيـ ــه َبـ ــواد لـ وَبحـُر َنَدى عن َمْوِجه يؤخذ النَّدىجـ
فــال تنثني إل وعنها انجلى الصدىتســـير لـــه قبـــل الجســـوم قلوبنـــا
بــا اقتــدىيمــازج عــزَّ المجــد منــه تواضــع ولطــف بــه فيــه نســيم الصَّ
وســيداإليــه انتهــى جمــع الفضائــل ســالًما مولــى  لألقــران  فأصبــح 
فمــن يتبــع الســادات يــزداد ســؤدداول َغــْرَو إن حــاز الكمــاَل جميعــه
أبعــداومــن ألبــي األنــوار أســتاذنا انتمــى مــا كان  اآلمــال  مــن  ينــال 
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هــو الســند الحامــي إذا عــدت العداهو السـيد السامي على أهل عصره
وتشـــيَّداهــو الجوهــُر الَفــْرد الــذي بوجــوده الُعـــال  إيـــوان  د  تجـــدَّ
هو المنهل األصفى لمن كان ذا صداهــو المقصد األســنى لمن كان آماًل
هو الشرف النامي على مدد الَمَدىهو المورد المقصود من كل وجهة
وكعبــة أهــل الفضــل حــاًل ومبتــدامحــطُّ رحــال العارفيــن وقطبهــم
حميـــدة كلَّ  ـــه  اللَّ حبـــاه  ــداهمـــاٌم  محمَّ العالميــن  بيــن  فأصبــح 
ــــداوأورثه مــــــوله شــــــامخ رتبــــــة آلبائـــــه آل الوفـــــا أبُحـــــِر النَـّ
ــدامصابيح مِصَر بل صباح الوجود بل ــة َمحتِ ــاة الــورى أزكــى البري حي
ــق والتُّقــى ــي والحقائ ــوز المعان شــموس ســموات الوليــة والهدىكن
ولبابهــم المصطفــى  آل  ــداخالصــة  ــة أحم ــراء َبضع ــي الزه ــر بن وس
ــا هــُم ملجأ العانــي إذا َخْطب اعتدىهــُم بــركات الكــون شــرًقا ومغرًب
أعُبــداهــُم القــوم ل ينقــاس غيرهــُم بهــم ُيقايــس  بســادات  ذا  ومــن 
ــؤدداإذا ُأطلــق الســادات كانــوا بني الوفا ــا وس ــًرا صميًم ــذا فخ ــا حب في
وإن كنت كالمهدي إلى الكنز عسجداأبــا الفــوز خذهــا بالقبــول تكرًمــا
ــداوقابْل بحســن العفو ســوء ُقصورها ــه تأكَّ ــُو عن ــب المحــبِّ العف فذن
ــه خيــر صالتــه ــداعلــى خيــر ُرْســل اللَّ ــاب أو ب ــاِرٌق غ ــا ش ــليمه م وتس
داوآل وأصحــــــــاب وكل متابــــــع لمنهاجهــم مــا نــاح طيــر وغــرَّ
بَّان قــال مؤرًخا أبــو الفــوز بشــراه الســرور مؤبَّــداومــا المخلص الصَّ

)1191(
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وله في ديباجة سالم ]من الخفيف[:

ـــل ســـالمي بـــا تحمَّ ــقامييـــا نســـيم الصَّ ــ ــفاء سـ ــ ــه شـ ــ ــٍب بـ ــ لحبيـ

ـــــغ تحيـــــة َصـــــبٍّ ـــراموإليـــــه بلِّ ـــد الغ ـــان عه ـــا خ ـــتهام م ُمس
لئــــــاملـــم يكـــن ناســـًيا وداًدا قديًمـــا مـــالم  ل ول ســــــامًعا 
فـــاق نـــوًرا علـــى بـــدور التمـــامذو اشـــتياق إلـــى لقـــاء ُمحّيـــا
ا فهـــو شـــمس الكمـــال بيـــن األنـــاموجــه مولــى حاز المحاســن ُطرًّ

وله أيًضا ]من الطويل[:

الَكــَدرترحلتـــُم عنـــا وشـــطَّت دياركـــم غايــة  بالصفــا  وبدلتمونــا 
وأصبــح حــزب الصبــر ليــس لــه أثروأعدى علينا الشوق جيش ُخُطوبه
كجســٍم بــال ُروح وعيــن بــال بصــرفـــإن تســـألوا عنـــا فإنـــا لُبْعدكـــم
ـــا ـــا حبيبه ـــس ُلقي ـــاء النَّْف ـــول رج لمــا بقيــت منــا معــان ول ُصــورول

وله ُمتغزًل ]من البسيط[:

ْعر وجنـة الخلـد مع راح اللََّمـى الَعطِروحقِّ صبح المحيا مع دجى الشَّ
قـد كحلـت السـحر  بفنـون  الَخَفـروُمقلـٍة  خمـرة  ـحتها  رشَّ وقامـة 
مـن اليواقيـت عـن ثغـر مـن الـدرروَعـــْرف عنبـــِر خـــاٍل وابتســـام فـــم
ا مضى في سالف الُعُصرمـا غيَّر الُبعد عهدي فـي الغرام ول نسـيت ودًّ
ومذهـب فـي التَّصابـي غيـر ُمندثـرلـي فـي المحبـة شـرع غيـر ُمنتِسـخ
ـلوان يا أملي بالنظـرإن كنُت مِلت إلى السُّ خديـك  مـن  تمتعـُت  فـال 
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وح في جسدي لوُّ وأنت الرُّ والعقُل في َخَلدي والنُّور في بصريكيف السُّ
لـه نظـرت  مـا  لظبـي  ـلوُّ  السُّ إل رأيـت شـقيق الشـمس والقمـركيـف 
فـرقَّ فـي ُحبِّـه ذو البـدو والحضـرغصـن مـن البـان قـد رقَّـت شـمائله
لـه الناظـرون  يقـول  ُحسـن  ــربديـع  ــن البشـ ــذا مـ ــا هـ ــه مـ ـ ــارك اللَّ تبـ
هـواه يحلـو مريـر السـقم والضجـرإلـى محاسـنه تصبـو العقـول وفـي
الَقـَدرشاكي السالح شديد البأس ذو ُمَقل أسـُهم  فـي  أسـهمها  ُتَعـد 
وكل أهــل الهــوى منــه علــى خطــرِريـٌم ولكـن تخـاف األُْسـد سـطوته
وعســكر مــن جمــال غيــر مقتــدريغـزو النفـوس بجيش مـن لواحظه
الِفَكـرمحاســـن حـــار فيهـــا لـــبُّ ناظرهـــا ذوو  منهـا  َدِهشـت  وفتنـة 
ــت ــا ُخلِقـ ــي لطفهـ ــه فـ ــا ذاتـ َحركأنمـ ْحر أو من نسمة السَّ في نفثة السُّ
ومـن يـرى العين َيسـتغني عن األثرُيغنيك عن كل ذي حسـن محاسـنه
ــد ــه أحـ ــا مثلـ ــا مـ ــن رشـ ــه مـ ُعدمـت في حبِّه حلمي وُمصطبريأفديـ
بـه أتيـت  ذنـب  بـال  بالَكـدرأطـال هجـري  الـُودِّ  صفـو  بعـد  وسـاءني 
معتبـرأصغـى إلى قـول أعدائي وَشـْمتهم غيـر  األعـادي  قـول  أن  مـع 
َدِع التَّقلُّـــب واجبـــر قلـــب منكســـريـــا أحمـــَد الفعـــل إل فـــي تقلبـــه
ميتـة فيـك  نفًسـا  بالوصـل  وأبـر بالـود جسـًما مـن جفـاك ُبريوأحـي 
لناظـره الكبـرى  اآليـة  هـو  مـن  العبـريـا  أكبـر  مِـن  غـًدا  بصـبٍّ  رفًقـا 
لول سخاء سـحاب الَجْفن بالمطرتـــكاد تحرقــــــه نيــــــران مهجتــــــه
ــف ــي َدنِـ ــك أننـ ــدك شـ فسل دموعي وسل سقمي وسل سهريإن كان عنـ
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وله أيًضا ]من الوافر[:

ولكـــــنَّ المحبـــــَة أخرســـــتنيأهاُبـــك أن أجيبـــك ل لعجـــز
ولكـــــنَّ الصبابـــــَة أحوجتنـــــيوأحتمـــــل المـــــكاره ل لـــــُذلٍّ

غرامـــي باعنـــي لـــك بيـــع َغبـــنوَقـــدري لســـَت تجهُلـــه ولكـــن
ــيفكـــن يـــا ابـــن األكارم أهـــل ُعرف ول ُتكثـــر علـــيَّ مـــن التَّجنِـّ
ولـــي قلـــب عـــاله كل حـــزنفلي جســـم كســـاه الشـــوق ســـقًما
ـــاق حـــال ـــيولـــي فـــي مذهـــب العشَّ يطـــول بذكرهـــا شـــرحي ومتن

وله قصيدة طويلة في مدح شيخه حسن الجبرتي، أوردها عبد الرحمن 
الجبرتي)1( في ترجمة أبيه، وهي ]من البسيط[:

ــاق قــد َلِعبــا رفًقــا بحالــي فــإن الصبــر قــد هربــايــا مــن بأفئــدة الُعشَّ
ــُل قلبــي فــي الهــوى ُكَرباكم يا َظلومَي تســقيني كئوس أســى وكــم ُتحمِّ
صيرتني في الهوى بين الورى عجبامهــاًل رويدك يكفي مــا صنعَت فقد
بــه قُربــت  لــو  لهيــٌب  لشـاطئ البحر أضحى البحر ُملتهباأمــا كفــاك 
لــه بديــَل  ل  ُســهاٌد  كفــاك  وَمْدَمــٌع كلمــا ُقْلــت: ارتفــْع. َســَكباأمــا 
أمســى وأصبــح بيــن النــاس ُمكتئبــاوفــرُط حــزٍن بــه األســقام قــد قرنت
ــك المحاســن خافيهــا وظاهُرهــا ولــي الهــوى مــا نئــى منــه ومــا َقُربــال
الشــمس والبــدر مــن أنواره اكتســباأفــدي بنفســي وبالدنيــا ُمنيــَر ُدجــى

)1( في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )472-470/1(.
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ممتـــزج بـــاألرواح  أغيـــد  مهفهــٌف مــا رنــا إل ســطا وســباأغـــّن 
ــع ــاق ذو ول ــفك دم الُعشَّ ــٌي بس كأنــه عنــده مــن بعــض مــا وجبــاظب
ــه ــن بـ ــل المغرميـ ــر قتـ ُخِضبــاإن كان ُينكـ قــد  ــاق  الُعشَّ بــدم  فخــّده 
والــذل عبــٌد لــه فانظــر تــرى العجبــاالحســن مملوكــه واللطــف خادمــه
وقطــِف ورٍد علــى خديــه قــد ركبــامن لي برشــِف عتيــق الراح من فمه
وصبــايا فتنة الخلق يا حلو الشــمائل ِصْل أحشــاؤه  ُملئــت  ُمتيًَّمــا 
ال الهــوى أبدا ول إلــى جهــة الســلوان عنــك صبــالــم يســتمع فيك ُعــذَّ
وفــاق ســائر أربــاِب الُعلــى ُرتبــال والـــذي زانـــت األيـــام طلعَتـــه
ــد العصــر أوحــده ــام فري معيــد دهــر المعالــي بعدمــا ذهبــاركــُن األن
َعُذبــاشــمس الكمال ولكن ل كسوَف له العلــوم ولكــن مــاؤه  بحــر 
القصبــاحبــر أطاعتــه أصنــاف الفنــون، ففي الحائــز  تــراه  الفنــون  كل 
إذ كل مــا ُوِهبــوه بعــض مــا ُوِهبــالفضلـــه تذعـــن األعيـــان قاطبـــة
ــدٌة ــق محم ــم يب ــيٍد ل ــن س ــه م أبــاأفدي األنــام  دون  لهــا  وكان  إل 
ــه ــوى بضائع ــم والتق ــم والحل ا اكُتســباالعل واللطــف والِحــْذق منه حقًّ
أشـــــبهه قـــــلَّ  إن  كـــــرٌم  هتَّــان وْدٍق علــى كل الــورى ُســكبالكفـــــه 
إل ونـــال مـــن اآلمـــال مـــا طلبـــامــا جــاءه طالــب يرجــو نوافحــه
ـــة الدهـــر فاعلـــم أنـــه كذبـــالنفســه همــٌم مــن قــاس أصغرهــا بهمَّ
يســمعه ُقٌس يقل: ســبحان من وهباكنــز الفصاحــة أســتاذ البالغــة إن
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َطربــاتــكاد جالســه مــن ُحســن منطقــه يرقصــوا  أن  لطافتــه  ومــن 
ــه ــيم ب ــرَّ النس ــا م ــس م ب النف ــذَّ ُمكتســباُمه األخــالق  مــن  وكان  إل 
يجل مِعشاُرها عن َحصر من حسباوكــم لــه مــن كمــالٍت ومــن ِشــَيم
واجلـس بحضرته يوًما ترى العجبافاحُضــر مجالســه تنظــر محاســنه
ــامحاســن النــاس جــزء من محاســنه ــه إل بعــض مــا وجب ــم أقــل في ول
والذهبــاتِـــْه يـــا زمـــاُن وفاخـــْر إن ســـيدنا ر  الــدُّ يــداه  َدْتــَك  َقلَّ قــد 
كادت جبــرت بــه أن تفُضــل العربــايــا مــن بطلعتــه زان الجبــرت ومــن
هــاك امتداًحــا بذكــراك اعتلــى ُرتبــاومـــن تســـمى كأخـــالٍق لـــه َحَســـنا
الُحُجبــاأتـــاك يرُفـــل فـــي أثـــواِب عزتـــه أســبل  حيــاٍء  مــن  لكنــه 
بَقبـــول منـــك يجبـــره وُغــضَّ عــن عيبــه فالعفــو قــد ُطلبــاَفُجـــد لـــه 
بَّــان ناظمــه بلحظــة منــك، مــن تلحــظ َينـَـْل أربــاواشــمل محمــًدا الصَّ
ول فتئــت عــن األســواء ُمحتِجبــالزلــت فــي ُحَلــِل األفــراح ُمرتفــال
وكل مــن لــك يــا أســتاذنا صحبــاول برحــت بعيــن الســعد ُملتِحظــا

وأورد)1( له قصيدة أخرى يهنئ فيها شيخه بمولد الحسنين، سنة أربع 
وسبعين ومئة وألف ]من البسيط[:

ــاكا ــد الحســنين الســعد هنَّ والوقـت بالعـز واإلقبـال وافـاكابمول

)1( عبد الرحمن الجبرتي في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )472/1(.
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ُمحيَّــاكاوأصبحت مصرنا الغراء مشرقة مــن  ونــوٍر  ذاٍك  بنــوِر 
طـوًرا، وطـوًرا تهادينـا بذكـراكوالـُوْرق بالمولـد األسـنى تهنئنا
َمْحيـاكاأولك مولك ما يرضيك في فرح ـه  اللَّ وفـي هنـاء وأبقـى 
في ضمن بيت يفوق الدر إن حاكاوهــاك مــولي تاريًخــا وتهنئــة
ــاكا يا أزيد الناس في علم وفي عمل ــد الحســنين الســعد هنَّ بمول

أقرانه:  

بَّان الذين حملوا عنه العلم، أحب أن  قبل أن أنتقل إلى ذكر تالميذ الصَّ
م ذكرهم، وهم: أشير إلى بعض أقرانه وأصحابه الذين تقدَّ

1- محمـد بـن إسـماعيل النفـراوي المالكـي )ت. 1185ـه()1(، وقـد 
تصاحبـا فـي مجالـس الشـيخ عبد الوهـاب العفيفـي، وفي مجالس الشـيخ 

حسـن الجبرتي.

2- محمد الشوبري الحنفي )ت. 1184ـه()2(، وقد تصاحبا في مجالس 
الشيخ حسن الجبرتي.

3- عبـد الرحمـن بـن عمـر العريشـي الحنفـي )ت. 1193ـه()3(، وقد 
تصاحبـا فـي مجالس الشـيخ حسـن الجبرتي.

)1( انظر ترجمته في: »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )430/1(.
ابق )426/1(. )2( انظر ترجمته في: المصدر السَّ

ابق )59/2(. )3( انظر ترجمته في: المصدر السَّ
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4- مصطفى الريس البولقي الشافعي، ثم الحنفي )ت. 1194ـه()1(، 

وقد تصاحبا في مجالس الشيخ حسن الجبرتي.

5- محمد بن محمد الفرماوي الشافعي )ت. 1199ـه()2(، وقد تصاحبا 

في مجالس الشيخ حسن الجبرتي.

6- محمـد بـن موسـى الجناجـي، المعروف بالشـافعي، المالكي )ت. 

1200ـه()3(، وقـد تصاحبـا في مجالس الشـيخ حسـن الجبرتي.

7- محمـد مرتضـى الزبيـدي الحنفـي )ت. 1205ـه()4(، وقد تصاحبا 

فـي مجالس الشـيخ عبد الوهـاب العفيفي.

الشـافعي )ت. 1209ـه()5(، وصفـه  الخليفـي  بـن يونـس  8- أحمـد 

ابق )69/2(. )1( انظر ترجمته في: المصدر السَّ
ابق )118/2(. )2( انظر ترجمته في: المصدر السَّ
ابق )148/2(. )3( انظر ترجمته في: المصدر السَّ
ابق )232/2(. )4( انظر ترجمته في: المصدر السَّ

ابق )311/2( و»نزهة الِفَكر فيما مضى من الحوادث  )5( انظر ترجمته في: المصدر السَّ
و الِعَبر« ألحمد بن محمد الحضراوي )133/1(.

بَّان؛ فقال: »وكان من جملة تالمذة الشيخ محمد  وانفرد األخير بذكره في تالمذة الصَّ  
بَّان«. الفضالي، والشيخ الشرقاوي، والشيخ الصَّ

العبـارة تصحيًفـا، وصوابهـا: »وكان مـن جملـة تالمذتـه...«،  فـي  لـي أن  ويظهـر   
فيكـون شـيخهم ل تلميذهـم؛ فـإن الفضالـي توفـي سـنة )1236ـه( والشـرقاوي 
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بـ»صاحبنـا«. بَّـان)1(  الصَّ

9- محمود بن الحسن النيشي الحنفي )ت. 1223ـه()2(، وقد تصاحبا 
في مجالس الشيخ حسن الجبرتي.

10- محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت. 1230ـه()3(، 
وقد تصاحبا في مجالس الشيخ حسن الجبرتي.

11- محمد بن محمد األمير الكبير المالكي )ت. 1232ـه()4(، وقد 
تصاحبا في مجالس الشيخ حسن الجبرتي.

تالميذه:  

إن التالميذ بمحلِّ األبناء، كما أن الشيوخ بمحلِّ اآلباء.

وخيـر مـا يخُلفه العالم مـن َبعده: »تصانيف« و»تالميـذ«؛ فإنهم أولده 
الُمخلَّدون، وثوابه الذي ل ينقطع.

َيْت بالَقُبـول، وكذلك  بَّـان الَحْظوة فـي »تصانيفـه«؛ فُتُلقِّ وقـد ُرزق الصَّ

ر الخـالف فُيلَحـق  بَّـان حتـى يتحـرَّ توفـي سـنة )1227ـه( وسـأبقيه فـي أقـران الصَّ
بالشـيوخ أو التالميـذ.

)1( في »حاشية الشرح الصغير للسلم المنورق« )ص2(.
)2( انظر ترجمته في: »هدية العارفين« إلسماعيل البغدادي )417/2(.

)3( انظر ترجمته في: »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )269/4(.
ابق )331/4(. )4( انظر ترجمته في: المصدر السَّ

01 �������.indd   9201 �������.indd   92 16/05/2022   3:04 PM16/05/2022   3:04 PM



93

ج علـى يديه أكابـر يحملون رايـة الِعلم  ـه لـه فـي »تالميذه«؛ فتخـرَّ بـارك اللَّ
بَّان فقال: »ربَّى التالميذ«. والتَّعليم من َبعده، وقد أثنى الجبرتي)1( على الصَّ

الشيوخ  وذاكرت  الكثيرة،  المتنوعة  المصادر  من  تتبعتهم  وقد  هذا؛ 
الفضالء، حتى وقفت على جمٍع منهم)2(، وهم:

1- موسى البشبيشي الشافعي )ت. 1202ـه()3(.

2- محمد خليل بن علي المرادي الحنفي )ت. 1206ـه()4(.

ابق )270/2(.  )1( في المصدر السَّ
بَّان فوجدتهم أهملوا  )2( وقد نظرت في أعمال بعض المعاصرين ممن ترجموا للصَّ
ـه فـي ترجمة  ذكـر تالميـذه بالكليـة، بـل قـال بعضهـم وهـو األسـتاذ إبراهيـم عبـد اللَّ
بَّان ضمن »الموسوعة العربية، سلسلة أعالم ومشاهير« )36/12(: »ولم تذكر  الصَّ

بَّان أحًدا من تالميذه«. مصادر ترجمة الصَّ
وهـذا صحيـح، لكـن ليـس بالضـروري أن ُيذَكـر التالميذ فـي ترجمة الشـيخ، بل قد 
ُيذَكر أخذهم عن شيٍخ ما في تراجمهم هم، وهذا مشهور في كتب التراجم، فاألمر 

يحتاج إلى طول بحث وصبر.
)3( انظر ترجمته في: »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )197/2( و»حلية 

البشر في تاريخ القرن الثالث عشر« للبيطار )ص1565(.
بَّان، وعبارة البيطار: أجازه كل  وذكر الجبرتي أنه حضر دروس جماعة منهم الصَّ  

بَّان. من ... والصَّ
)4( انظر ترجمته في: »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )277/2( و»حلية 
البشــر فــي تاريــخ القــرن الثالــث عشــر« للبيطــار )ص1393( و»األعــالم« للزركلــي 

.)118/6(
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3- أحمد اللحام اليونسي الحنفي، المعروف بالعريشي )ت. 1218ـه()1(.

4- إبراهيم بن محمد عبد المعطي الحريري الحنفي )ت. 1224ـه()2(.

بَّـان ضمـن اسـتدعاء كبيـر اشـتمل علـى توقيـع جماعة مـن علماء  وقـد أجـاز لـه الصَّ
األزهـر الشـريف، وقـام محمد مرتضـى الزبيدي بوصل أسـانيدهم في جـزء بعنوان 
»وصـل أسـانيد جملـة مـن علمـاء الجامـع األزهـر وتراجمهـم«، مخطـوط بجامعـة 

اإلمام )4283(.
ويتصـل إسـنادنا بـه بروايتنـا عـن عبـد الرحمـن الكتانـي، وآخريـن، عـن عبـد الحـي   
ـه بـن درويـش السـكري، عـن سـعيد الحلبـي، عـن محمـد بن  الكتانـي، عـن عبـد اللَّ

بَّـان. عثمـان العقيلـي، عـن محمـد خليـل المـرادي تدبيًجـا، عـن الصَّ
وبرواية السكري أيًضا، عن عمر اآلمدي الديار بكري، عن محمد مرتضى الزبيدي،   

بَّان. عن محمد خليل المرادي، عن الصَّ
وبرواية عبد الحي الكتاني، عن أحمد الجمل النهطيهي، عن محمد بن أحمد بن   

يوسف البهي الطندتائي، عن محمد مرتضى الزبيدي، به.
)1( انظـر ترجمتـه فـي: »عجائـب اآلثـار فـي التراجـم واألخبـار« للجبرتـي )356/3( 

و»حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر« للبيطار )ص190(.
بَّان وغيره في المعقولت، وأما الجبرتي فأطلق. وذكر البيطار أنه أخذ عن الصَّ  

ويتصل إسنادنا به بروايتنا عن عبد الرحمن الكتاني وآخرين، عن عبد الحي الكتاني،   
عـن فالـح الظاهـري، عن أبي موسـى عمـران الياصلـي، عن أحمد بن عبـد الرحمن 

بَّان. الطبولي، عن محمد بن ريسون الحسني، عن أحمد العريشي، عن الصَّ
)2( انظـر ترجمتـه فـي: »عجائـب اآلثـار فـي التراجـم واألخبـار« للجبرتـي )122/4( 

و»حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر« للبيطار )ص36(.
بَّان وغيره في المعقولت.  وذكرا أنه أخذ عن الصَّ  
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5- أبـو الصـالح إبراهيـم بـن مصطفـى الرحيباني الدمشـقي الشـافعي 
)ت. 1234ـه()1(.

6- عبد الرحمن بن حسن الجبرتي الحنفي )ت. 1237ـه()2(.

7- مصطفـى بـن محمـد بـن عبـد الخالـق البنانـي المالكـي )ت. بعـد 
1237ـه()3(.

8- إبراهيـــم أبـــو عبـــد اللطيـــف بـــن أخـــت الشـــيخ أبـــي بكـــر الخلوتـــي 

)1( انظر ترجمته في: »حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر« للبيطار )ص35(.
وَذَكر أنه سافر إلى الديار المصرية، ليجاور في البقعة الشريفة األزهرية، وأنه قرأ في   
األزهر على السادة الكرام، وأخذ عن العلماء األفاضل األعالم، وأجازوه بجميع 

بَّان. ما تجوز لهم روايته، وتنسب إليهم درايته، وعدَّ منهم الصَّ
)2( انظر ترجمته في: »نزهة الِفَكر فيما مضى من الحوادث و الِعَبر« ألحمد بن محمد 
الحضراوي )137/2( و »فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث 
عشــر والتوالــي« لعبــد الســتار الدهلــوي )577( و»األعــالم« للزركلــي )304/3( 

و»األزهر وأثره في النهضة األدبية الحديثة« لمحمد كامل الفقي )108/2(.
بَّان لم يزل على حبه ومودته  بَّاَن بـ »شيخنا«، وَذَكر أن الصَّ وقد وصف الجبرتيُّ الصَّ  
معه بعد وفاة أبيه، كما في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )269/2، 270(.
)3( انظـر ترجمتـه فـي: »معجـم المطبوعـات العربيـة والمعربـة« لسـركيس )590/2( 
و»األعـالم« للزركلـي )242/7( و»معجـم المؤلفيـن« لكحالـة )279/12( ولـه 

ذكـر فـي »عجائـب اآلثـار فـي التراجـم واألخبـار« للجبرتـي )440/1(.
بَّان؛ كـ: »حاشـية المختصر على تلخيص  وهـو صاحـب اعتناء ببعـض تصانيف الصَّ  

م. مفتـاح العلـوم«، و»حاشـية منظومـة أسـماء أهـل بـدر«، كمـا تقدَّ
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اني الدمشقي الشافعي )ت. 1238ـه()1(. الدارعزَّ

9- محمد بن عبد السالم الناصري الدرعي المالكي )ت. 1239ـه()2(.

للبيطار )ص36(  الثالث عشر«  القرن  تاريخ  في  البشر  ترجمته في: »حلية  انظر   )1(
نـي فضيلـة الشـيخ أحمد عبـد الملك عاشـور المدني على  وفيـه: »الدرغرانـي«، ودلَّ
ترجمته في »إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء« لمحمد راغب الطباخ )221/7( 
انـي« نسـبة إلـى »دار عـزة« مـن أعمال حلـب، وقد ارتحل إلى مصر سـنة  و»الدارعزَّ
)1278ـه( ولزم الشيوخ في الجامع األزهر، واسمه: إبراهيم بن محمد بن دهمان 
الحلبي الشافعي القادري، الملقَّب بـ »الشيخ الكبير«، وانظر: »َثَبت عبد الرحمن 

الكزبري الصغير« )ص331( ضمن »مجموع األثبات الحديثية آلل الكزبري«.
ويتصـل إسـنادنا بـه بروايتنـا عـن عبـد الرحمـن الكتانـي، وآخريـن، عـن عبـد الحـي 
الكتاني، عن عبد اللَّه بن درويش السكري، ومحمد سعيد الحبَّال، عن عبد الرحمن 

بَّان. ابن محمد الكزبري الصغير، عن إبراهيم أبو عبد اللطيف، عن الصَّ
وعن عبد الرحمن الكتاني، وغيره، عن محمد بدر الدين الحسني، عن عبد القادر   

ابن صالح الخطيب، عن عبد الرحمن الكزبري، به.
وعن عبد الرحمن بن شيخ الحبشي، عن محمد أبي النصر الخطيب، عن عبد الرحمن   

الكزبري، به.
)2( انظـر ترجمتـه فـي: »فيـض الملـك الوهـاب المتعالـي بأنبـاء أوائـل القـرن الثالـث 
عشـر والتوالـي« لعبد السـتار الدهلوي )1519( و»شـجرة النور الزكيـة في طبقات 
المالكية« لمخلوف )546/1( و»فهرس الفهارس« لعبد الحي الكتاني )843/2( 

و»األعالم« للزركلي )206/6(.
وقد وفد على مصر في رحلته للحج سنة )1196ـه( وأخذ عن جماعة من علمائها،   
بَّـان، وكتـب له إجـازة، أوردهـا الناصري فـي »الرحلة الناصريـة الكبرى«  منهـم الصَّ

 .)798-797/2(
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10- حسن بن محمد العطار الشافعي، شيخ األزهر )ت. 1250ـه()1(.

11- رضوان بن محمد نجا األبياري الشافعي )ت. 1251ـه()2(.

ويتصل إسنادنا به بروايتنا عن عبد الرحمن الكتاني، وآخرين، عن عبد الحي الكتاني،   
عن فالح الظاهري، عن محمد بن علي السنوسي، عن محمد بن عبد السالم الناصري، 

بَّان. عن الصَّ
وعـن فاطمـة القاوقجية، عـن أبي النصـر القاوقجي، عن أبي المحاسـن القاوقجي، 

عن محمد بن علي السنوسي، به.
)1( انظر ترجمته في: »حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر« للبيطار )ص489( 
و»نزهــة الِفَكــر فيمــا مضــى مــن الحــوادث و الِعَبــر« ألحمــد بــن محمــد الحضراوي 
)325/1( و»فيــض الملــك الوهــاب المتعالــي بأنبــاء أوائــل القــرن الثالــث عشــر 
العربية والمعربة«  المطبوعات  الدهلوي )236( و»معجم  الستار  لعبد  والتوالي« 
ألف عام«  في  للزركلي )220/2( و»األزهر  لسركيس )1335/2( و»األعالم« 
لمحمد عبد المنعم خفاجي )357/2( و»حسن العطار« لمحمد عبد الغني حسن.
ر  وجـاء فـي »حليـة البشـر« نـص إجازة حسـن العطـار لتلميذه حسـن البيطـار، وصدَّ

بَّان. شيوخه فيها بالصَّ
ويتصل إسنادنا به بروايتنا عن عبد الرحمن الكتاني، عن محمد أبو الفضل الجيزاوي 
ويوسف بن إسماعيل النبهاني ومحمد بدر الدين الحسني ومحمد عطاء اللَّه الكسم 
ومحمد إمام السقا، خمستهم عن والد األخير برهان الدين إبراهيم بن علي السقا، 

بَّان. عن حسن بن محمد العطار، عن الصَّ
وعـن فاطمـة القاوقجيـة، عـن أبي النصـر القاوقجي، عن إبراهيم السـقا، عن حسـن 

العطار، عنه.
)2( انظر ترجمته في: »فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر 

والتوالي« لعبد الستار الدهلوي )405(.
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12- حسن بن درويش القويسني الشافعي، شيخ األزهر )ت. 1254ـه()1(.

وجاء في إجازة عبد الهادي نجا بن رضوان األبياري )ت. 1305ـه( لتلميذه محمد 
بَّان، واألمير. انظر: »األزهر  الهجرسي، روايته عن أبيه، عن شيوخه: الجوهري، والصَّ
فـي ألـف عـام« لمحمد عبـد المنعم خفاجـي )117/2-118( و»أعالم منسـية من 

أرض الغربية« لعمر الشريف )ص139-138(.
وفي إجازة أخرى كتبها عبد الهادي نجا بن رضوان األبياري أيًضا، لتلميذه محمد   
ابن مصطفى الطرابلسي، وهي إجازة منظومة، َذَكَر فيها روايته عن أبيه عن شيوخه: 
بَّان، والجوهري، أوردها عمر الشريف في »أعالم منسية  األمير، والدردير، والصَّ
ف عنده »األمير« إلى »األمين«. من أرض الغربية« لعمر الشريف )ص138( وتحرَّ
ويتصل إسنادنا به بروايتنا عن محمد عبد الرحيم بن جاد بدر الدين، عن أبيه، عن   
محمد دويدار الكفراوي التالوي، عن عبد الهادي نجا بن رضوان األبياري، عن 

بَّان. أبيه، عن الصَّ
وعـن حسـن محمـود عبد اللطيف الشـافعي، وغيـره، عن محمد الحافـظ التيجاني،   

عن علي سرور الزنكلوني، عن عبد الهادي نجا بن رضوان األبياري، به.
وأعلـى منـه درجـة روايتنـا عن معـوض عوض إبراهيـم، عن علي سـرور الزنكلوني 

ت-، به. -إن صحَّ
ومثله في العلو روايتنا عن عبد الرحمن الكتاني، عن أحمد رافع الطهطاوي ويوسف   

ابن إسماعيل النبهاني، كالهما عن عبد الهادي نجا األبياري، به.
)1( انظر ترجمته في: »نزهة الِفَكر فيما مضى من الحوادث و الِعَبر« ألحمد بن محمد 
الحضراوي )273/1( و»فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث 
عشــر والتوالــي« لعبــد الســتار الدهلــوي )227( و»األعــالم« للزركلــي )190/2( 

و»األزهر في ألف عام« لمحمد عبد المنعم خفاجي )360/2(.
بَّـان أوقفنـي عليهـا فضيلـة الشـيخ أحمـد عبـد الملك عاشـور، في  وروايتـه عـن الصَّ  
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ــه الخفاجــي العاليلــي الدمياطــي  13- نــور الديــن علــي بــن عبــد اللَّ
الشــافعي )ت. 1262ـه()1(.

14- عثمان بن حسن الدمياطي الشافعي )ت. 1265ـه()2(.

إجازة القويسني ألحمد بن المكرم الطاهر المراكشي.
وفي إجازة محمد أمين رضوان المدني لمحمد سالم السري، وإجازته أيًضا لمحمد 

المهدي الكتاني.
ويتصـل إسـنادنا بـه بروايتنـا عـن عبـد الرحمـن الكتانـي، عـن محمـد أبـو الفضـل   
الجيـزاوي ويوسـف بـن إسـماعيل النبهانـي ومحمـد بـدر الديـن الحسـني ومحمـد 
ـه الكسـم ومحمـد إمـام السـقا، خمسـتهم عـن والـد األخيـر برهـان الديـن  عطـاء اللَّ

بَّـان. إبراهيـم بـن علـي السـقا، عـن حسـن بـن درويـش القويسـني، عـن الصَّ
وعـن فاطمـة القاوقجيـة، عـن أبي النصـر القاوقجي، عن إبراهيم السـقا، عن حسـن 

القويسني، عنه.
)1( انظر ترجمته في: »نزهة الِفَكر فيما مضى من الحوادث و الِعَبر« ألحمد بن محمد 
الحضراوي )235/2( و»فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث 

عشر والتوالي« لعبد الستار الدهلوي )607(.
بَّـان أوقفنـي عليهـا فضيلـة الشـيخ أحمـد عبـد الملك عاشـور، في  وروايتـه عـن الصَّ

إجازة علي الخفاجي لمحمد أبي خضير. 
وفـي إجـازة محمـد أميـن رضـوان المدني لمحمد سـالم السـري، وإجازتـه لمحمد 

المهدي الكتاني.
ويتصل إسنادنا به بروايتنا عن عبد الرحمن الكتاني، وغيره، عن عبد الحي الكتاني،   
عن محمد أمين رضوان المدني، عن محمد بن إبراهيم أبي خضير الدمياطي، عن 

بَّان. علي الخفاجي، عن الصَّ
)2( انظر ترجمته في: »نزهة الِفَكر فيما مضى من الحوادث و الِعَبر« ألحمد بن محمد 
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15- أبو العباس أحمد بن الحسن بن علي، سبط محمد بن ناصر)1(.

الحضراوي )231/2( و»فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث 
عشر والتوالي« لعبد الستار الدهلوي )605( و»فهرس الفهارس« لعبد الحي الكتاني 
)776/2( و»مختصر نشر النَّْور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى 
القرن الرابع عشر« للعامودي )ص336( و»معجم المعاجم والمشيخات« ليوسف 

المرعشلي )255/2(.
وقد ولد سنة )1196ـه( أو )1197ـه( كما في »فهرس الفهارس« )776/2( فإن   
بَّان يكون أخذ عنه وهو ابن نحو عشر سنين، وفي مصادر ترجمته  صحَّ أخذه عن الصَّ
أنه بقي بدمياط إلى سنة )1212ـه( ثم ارتحل إلى مصر؛ فما جاء في »مختصر نشر 
بَّان غريب، ولم يذكر الدهلوي ول الكتاني روايته  النَّْور والزهر« من أخذه عن الصَّ
بَّـان، وإنمـا قال الكتاني: »لـه ثبت يروي فيه عامة عن األمير، والشـرقاوي،  عـن الصَّ
والشـنواني، والدسـوقي، وحسـن البقلي المالكـي، وغيرهم«، فهـل يدخل في قوله 

»وغيرهم«؟!
بَّان عبد الحميد قدس في »المفاخر السنية في األسانيد  وممن جزم بروايته عن الصَّ  

العلية القدسية« )ص32-31(.
ت روايته عنه فيتصل إسنادنا به بروايتنا عن عبد الرحمن الكتاني، وآخرين،  فإن صحَّ  
عن عبد الحي الكتاني، عن محمد بن سليمان حسب اللَّه المصري، عن عثمان بن 

بَّان.  حسن الدمياطي، عن الصَّ
وعن عبد الرحمن الكتاني، عن محمد إمام السقا، ومحمد الطيب النيفر، كالهما   

عن أحمد زيني دحالن، عن عثمان بن حسن الدمياطي، عنه.
اللَّه  النبهاني، عن محمد بن محمد بن عبد  أيًضا، عن يوسف بن إسماعيل  وعنه   

الخاني، عن عثمان بن حسن الدمياطي، عنه.
م ذكره، وقد اسـتجاز الناصـري له من  )1( هـو شـيخ ابـن عبـد السـالم الناصري المتقـدِّ
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عليه: نثاء العلماء   

بَّان واإلشادة بعلمه وتصانيفه: تتابعت ألسنة العلماء في الثناء على الصَّ

فقال عنه محمد مرتضى الزبيدي)1(: »الفاضل المتقن، الفقيه النحوي«.

مة  وقـال عبـد اللَّه بـن حجـازي الشـرقاوي)2(: »اإلمام الكامـل، والعالَّ
اص«. الفاضل، الغوَّ

 وقـال عبـد الرحمـن بـن حسـن الجبرتـي)3(: »اإلمـام الـذي لمعـت ُأفق 
الفضـل بوارقه، وسـقاه من مـورده النمير عذبه ورائقـه، ل يدرك بحر وصفه 
اإلغـراق، ول تلحقـه حـركات األفـكار ولـو كان لهـا فـي مضمـار الفضـل 

مـة...«. السـباق، العالـم النحريـر واللوذعي الشـهير، شـيخنا العالَّ

وقـال أيًضـا)4(: »لـم يـزل المترجـم يخـدم العمـل ويدأب فـي تحصيله 
ـر فـي العلـوم العقليـة والنقليـة، وقـرأ الكتـب المعتبـرة فـي حيـاة  حتـى تمهَّ

بَّـان، كمـا جـاء في نص اإلجـازة المثبت فـي »الرحلة الناصريـة الكبرى«  شـيخه الصَّ
.)798-797/2(

)1( في »وصل أسانيد جملة من علماء الجامع األزهر وتراجمهم« )93/ب(.
)2( في »التحفة البهية في طبقات الشافعية« )ص481(.

)3( في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )269/2( وبنحوه في »حلية البشر في 
تاريخ القرن الثالث عشر« للبيطار )ص1384(.

)4( في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )270/2(.
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أشـياخه، وربَّى التالميذ، واشـتهر بالتحقيق والتدقيق والمناظرة والجدل، 
وشـاع ذكـره وفضلـه بين العلمـاء بمصر والشـام«.

وختم ترجمته بقوله)1(: 

هــور ومــا أتيــَن بمثلـِـه ــهمضــِت الدُّ ولئــْن أتــى لعجــزَن عــن ُنظرائِ

مة، الكامل الفهامة، روضة  وقال إبراهيم السندوبي)2(: »الفاضل العالَّ
المعارف، حديقة التحقيقات واللطائف«. 

مة الفاضـل، والهمام الكامل،  وقـال مصطفـى البناني)3(: »شـيخنا العالَّ
اف الُمشكاِلت، ومزيل الُمعِضالت،  سيد المحققين، وسند المدققين، كشَّ
لوذعي زمانه، وألمعي عصره وأوانه، أستاذنا فخر األقران، وتحفة الزمان، 

المحفوف برعاية المنان«.

مة الهمام«. وقال أيًضا)4(: »شيخنا سيبويه الزمان، العالم العالَّ

مة الشيخ«. ه حسن العطار)5( بـ»العالَّ وحالَّ

مة  وقال محمد بن أحمد عليش)6(: »شمس المتأخرين أبي العرفان، العالَّ

)1( في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )277/2(.
)2( في »التسانيم الرحيقية في المدائح األنوارية الوفوية« )69/ب(.

)3( في »التجريد« )2/1(.
)4( في »حاشية منظومة أسماء أهل بدر« )1/ب(.

)5( كما في »حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر« للبيطار )ص491(.
)6( في »حاشية الرسالة البيانية« )ص11(.

01 �������.indd   10201 �������.indd   102 16/05/2022   3:04 PM16/05/2022   3:04 PM



103

الفاضل، واألستاذ الكامل«.

ـــق،  ـــق، والهمـــام الُمدقِّ وقـــال إســـماعيل الحامـــدي)1(: »اإلمـــام الُمحقِّ
اللوذعي ذي العرفان«.

مة المتفنن«. ووصفه عبد الحي الكتاني)2( بـ»اإلمام العالَّ

وأما الزركلي فاكتفى بقوله)3(: »عالم بالعربية واألدب«.

وقـال عمـر كحالـة)4(: »عالم أديب مشـارك في اللغـة والنحو والبالغة 
والعروض والمنطق والسيرة والحديث ومصطلحه والهيئة، وغير ذلك«.

وقال عبد الجواد صابر)5(: »العالمة األديب الشاعر«.

د علوم العربية على رأس المئة الثالثة عشر. والذي أراه أنه مجدِّ

وفاته:  

ك بالسعال وقصبة الرئة في عام الطاعون، حتى دعاه داعي األنام،  توعَّ
وفاجأه الِحمام.

)1( في »تقريرات حاشية األشموني« )ص2(.
)2( في »فهرس الفهارس« )705/2(.

)3( في »األعالم« )297/6(.
)4( في »معجم المؤلفين« )17/11(.

)5( في »مجتمع علماء األزهر« )ص433(.
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وتوفي ليلة الثالثاء، ثامن)1( شهر جمادى األولى من سنة ست ومئتين 
وألف )1206ـه=1792م()2(.

وُصلِّي عليه بالجامع األزهر الشريف في مشهد حافل، ودفن بالبستان، 
تغمده اللَّه بالرحمة والرضوان.

وخلَّف ولده الصالح الفاضل الشيخ علي.

  

)1( هذه زيادة من إحدى نسخ »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي، كما 
ة،  هامَّ زيادة  وهي   )56( حاشية   )277/2( موريه  شموئيل  الكتاب  محقق  أشار 

ولها أثٌر ظاهٌر في خالف العلماء في تحديد تاريخ وفاته بالتقويم الميالدي.
التأريخ الميالدي من »األعالم« للزركلي )297/6( والتأريخ الهجري المثبت   )2(

نَة المذكورة. يوافق اليوم الثالث من شهر يناير للسَّ
فين«  وفي »اكتفاء القنوع بما هو مطبوع« لفانديك )ص260، 358( و»معجم المؤلِّ  
لكحالة )17/11( و»المعجم األصغر لتراجم ومؤلفات علماء األزهر« ألبي الوفا 
المراغي )950( و» تاريخ األدب العربي« لشوقي ضيف )120/7(: )1791م(.
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بَّان البن عبد السالم النَّاصري إجازة الصَّ

بَّان الشافعي؛  Ç الناصري)1(: الشيخ أبو عبد اللَّه محمد بن علي الصَّ
َحَضرُت درسـه لـ »مغني« ابن هشـام في األزهر، وله »حاشـية« عليه، وبعد 
ـف كثيـًرا على عدم  الفـراغ جالسـته أدراًجـا فرأيـت رجـاًل محبًّا لنا، قد تأسَّ

معرفته لنا َقبل، والتقصير إنما وقع منا.

ه: وكتب بخطِّه في إجازتنا -وكان حسن الخط- ما نصُّ

﷽
ـالم  ـالة والسَّ ة، والصَّ ó، حمـًدا للَّـه علـى مـا َأولـى مـن كلِّ مِنَـّ
ـنَّة، وآلـه وصحبه األخيـار، والتابعين  علـى نبيـه الهادي إليـه بالكتاب والسُّ
لهـم علـى اآلثـار- فـإن العالِم العامـل، والمجتهـد الفاضل الكامـل، أخانا 
ـه بـن محمـد  ـه تعالـى سـيدي محمـد بـن عبـد السـالم بـن عبـد اللَّ فـي اللَّ
ابـن محمـد بـن ناصـر الدرعـي المغربـي -رزقنـا اللَّه وإيـاه خيـر الدارين- 
يرغب ليلة عرضه على السـفر إلى بالده في أن أجيزه هو وشـيخه األسـتاذ 

)1( في »الرحلة الناصرية الكبرى« )798-797/2(.
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النحريـر والعالمـة األوحـد الشـهير سـيدي أبـو العبـاس أحمد بن الحسـن 
ـه بـه-،  ـه تعالـى الشـيخ ابـن ناصـر -نفعنـا اللَّ ابـن علـي حفيـد العـارف باللَّ
ومـا حملـه علـى ذلك إل حسـن ظنـه فيمن هنالـك، وما َدَرى أنه استسـمن 
ذا ورم، واسـتضرم فاقـد ضـرم، وأن مِْثلـي ليـس مـن أهـل هذا الشـان، ول 
مـن فرسـان ذلـك الميدان، لكـن لما لزمتنـي طاعته، ولم تسـعني مخالفته، 
مـع علمـي بـأن الُمجيز قد يفضله الُمَجـاز، وأن البليغ َيْرَتكِـب لغرٍض َكَما 
الَمَجـاز- أجبتـه فقلـت: أجـزت اإلماميـن المذكوريـن بجميـع مـا تجـوز 
لـي روايتـه عـن أشـياخي معقـوًل ومنقـوًل، وأن يـروي عني ما تجـوز عني 
ـه فـي ذلـك ُكلِّـه، والوفـاء بأمانـة العلـم  روايتـه ممـا صنفتـه، مـع تقـوى اللَّ

ه. وحقِّ

وقد أخذت -وللَّه الحمد- عن جهابذة عظام، وأساتذة فخام؛ منهم:

- شيخنا الرحالة شهاب الدين أحمد الَملَّوي.

- وشيخنا العالمة حسن الَمَدابِغي.

- وشيخنا المحقق محمد العشماوي.

- وشيخنا القدوة محمد الحفناوي.

- وشيخنا األوحد أحمد الجوهري.

- وشيخنا المتقي عطية األُجهوري.
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- وشيخنا الفهامة علي الصعيدي.

- وشيخنا األلمعي حسن الجبرتي. 

رحمهم اللَّه تعالى، ونفعنا بهم أجمعين.

لت في »ثبتي« ما أخذته عنهم، ولكن ضيق الوقت داع إلى  وقد فصَّ
الختصار والقتصار على اإلجمال.

ومما رويته عن شيخنا الَملَّوي بقراءة البعض عليه وإجازته في الباقي:

- الكتب الستة.

- و»الموطأ« لإلمام مالك.

- و»الشفا« للقاضي عياض.

- و»األربعون النووية«.

- و»الجامع الصغير« للجالل السيوطي.

ث الحجاز  حلة ُمحـدِّ والحديـث »المسلسـل باألولية«، عن شـيخه الرُّ
ـه بـن سـالم البصـري)1(، عـن الشـمس محمـد بـن العـالء البابلـي،  عبـد اللَّ

المعروفة)2(. بأسانيده 

)1( »اإلمداد في معرفة علو اإلسناد« للبصري )ص66-65(.
ى »منتخب األسانيد في وصل المصنفات واألجزاء والمسانيد«  )2( »ثبت« البابلي= المسمَّ

تخريج عيسى الثعالبي )ص36-35(.

01 �������.indd   10701 �������.indd   107 16/05/2022   3:04 PM16/05/2022   3:04 PM



�ن �ي �ب ا�غ سعا�غ الّرَ اإ 108

- و»الشــمائل« ألبــي عيســى الترمــذي، عــن شــيخه البصــري)1(، عــن 
عيسى بن محمد الثعالبي الجعفري، عن النور علي بن محمد األُجهوري، 
عن الشهاب أحمد الرملي، عن شيخ اإلسالم زكريا بن محمد األنصاري، 

بسنده المعروف)2(.

- و»مسند« اإلمام الشافعي.

- و»مسـند« اإلمام أحمد بن حنبل، عن شـيخه البصري)3(، عن إبراهيم 
ابـن حسـن الكـردي الكورانـي)4(، عـن صفـي الديـن بـن محمـد الُقشاشـي، 
عـن الشـمس محمـد بن أحمد الرملي، عن شـيخ اإلسـالم زكريا، بأسـانيده 

المعروفة)5(.

ر والَعَلن، ويصلح منا ما َظَهر وما َبَطن. واللَّه أسأل أن يغفر لنا السِّ

والحمد للَّه رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله 

)1( »اإلمداد في معرفة علو اإلسناد« للبصري )ص105(.
)2( »ثبت« زكريا األنصاري )ص223-220(.

)3( »اإلمداد في معرفة علو اإلسناد« للبصري )ص128-129( وهذا إسناده لمسندي 
الشافعي وابن حنبل.

الشافعي،  »مسند«  إسناد  )ص18-17(  للكوراني  الهمم«  إليقاظ  »األمم   )4(
و)ص27( إسناد »مسند« ابن حنبل.

)5( »ثبت« زكريا األنصاري )ص171-176( إسناد »مسند« الشافعي، و)ص190-
191( إسناد »مسند« ابن حنبل.

01 �������.indd   10801 �������.indd   108 16/05/2022   3:04 PM16/05/2022   3:04 PM



109

وصحبه والتابعين إلى يوم الدين.

بَّـان الشـافعي، يـوم  كتبـه الفقيـر راجـي الغفـران: محمـد بـن علـي الصَّ
الثنين، لعشـر ليال بقين من ربيع الثاني، َسـنَة سـبع وتسـعين ومئة وألف.
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]4[

الكتاب  
ُ

ِدراسة

- اسم الكتاب:

اِغبين  يُته: »إسعاَف الرَّ مته فقال: سمَّ بَّان على اسم كتابه في ُمقدِّ نصَّ الصَّ
في ِسيرةِ الُمصطفى وَفضائِل أهِل بيتِِه الطَّاِهرين«.

يه بعضهم اختصاًرا »رسالة في آل البيت«. وُيسمِّ

- سبب تأليف الكتاب:

َفَرغ من تأليف كتابه »إتحاف أهِل  مته أنه بعدما  بَّان في ُمقدِّ َذَكر الصَّ
ُق بالُمصطفى وأهِل َبيتِِه الكِراِم« وتداوله الناس واشتهر،  اإلسالِم فيما َيتعلَّ
ِل  ان كتاًبا آخَر، َأطنَب مِن األوَّ دعاه حب اإلكثار إلى أن يؤلِّف في هذا الشَّ

وَأوسَع، وَأشفى لغليِل الطَّالِب وَأجمَع.

- توثيق نسبة الكتاب:

اجتمـع لهـذا الكتـاب مـن دلئل التوثيق مـا يكفي للقطع بصحة نسـبته 
بَّـان؛ فمن ذلك: للصَّ

بَّان. - اتفاق النسخ الخطية على نسبة الكتاب للصَّ
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- إيراد كثير من المترجمين له في قائمة تآليفه، وبعضهم من تالميذه.

ُق بالُمصطفى وأهِل َبيتِِه  - ِذكُره لكتابه »إتحاف أهِل اإلسالِم فيما َيتعلَّ
مة الكتاب، والذي هو محفوٌظ بخطِّه. الكِراِم« في ُمقدِّ

بَّان. - نقُل جماعة من العلماء منه مع التصريح بأنه للصَّ

- عدم وجود ما ُيفيد نسبة الكتاب إلى غيره.

- تاريخ تأليف الكتاب:

ِفها  ت علـى َيِد ُمؤلِّ ه: »تمَّ جـاء فـي خاتمة الكتاب »النسـخة )أ(« ما نصُّ
بَّاِن يوَم الثُّالثاِء،  بَّاِن بِن عليٍّ الصَّ ٍد الصَّ يِخ محمَّ َأفَقِه أهِل َعصِرِه وَزمانِِه الشَّ
لَِعشـِر ليـاٍل َخَلـت مِن شـهِر رمضاَن، سـنَة )1185( خمسـٍة وثمانيـَن ومئٍة 

وألٍف«.

أي قبل وفاته بنحو إحدى وعشرين سنة، وعمره نحو ثمانية وثالثين 
عاًما.

كــتابه: يف  ان  بَّ الصَّ منهـج  من  مالمح   

رتَّب المؤلِّف كتابه على ثالثِة أبواٍب:

ُل: في ِسيرِة الُمصطفى ملسو هيلع هللا ىلص. الباُب األوَّ

الباُب الثَّاني: في فضائِل أهِل البيِت وَمزاياهم.
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الباُب الثَّالُث: فيما يتعلَُّق بجماعٍة مِن أعياِن أهِل البيِت ُدفِنُوا بِمصَر.

وربما أورد فصاًل تحت بعض األبواب.

وقـد َسـَلَك فيـه طريقـة تجعله أشـبه ما يكـون بالمختصـرات الدراسـية؛ 
فتجنَّب فيه اإلطالة والحشـو، واعتنى باسـتيعاب أحداث السـيرة النبوية من 
المولـد إلـى الوفاة باختصـار، مع ما ُيلَحق بذلك من ذكر شـمائله، وأخالقه، 
َكلِمـه، وأولده، وأعمامـه، وعماتـه،  ومعجزاتـه، وخصائصـه، وجوامـع 

وأزواجـه، وسـراريه، وخدمـه، ومواليه، وسـالحه، وحيواناته.

ع واستطرد في مواضع، كما فعل عند حديثه عن المهدي والشافعي. وتوسَّ

ولـم يقتصـر على سـرد األحـداث، بل َجَمـَع إلى ذلك بيـان الِحَكم التي 
من شأنها تثبيت أفئدة المؤمنين.

ه على  وأمـا مـا كان مثار ُشـْبهة فأزال عنه الشـكوك بما َيزيـد اليقين؛ كردِّ
ـيَّة علي ڤ بالخالفة. الشبهات التي يتمسك بها اإلمامية في زعمهم َأحقِّ

واعتنـى بحكايـة الِخـالف فـي مواضعه، مـع بيان ما عنده فـي ذلك من 
َجْمٍع أو ترجيح.

وعند ذكره للخالفات الفقهية فإنه يعرض مذاهب األئمة األربعة.

وفي تراجم آل البيت لم يكتف بالتعريف بهم، بل ضمَّ إلى ذلك ِذكر 
بعض كراماتهم وأقوالهم.
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الكتاب: يف  مصادره   

بَّـان فـي كتابـه إلـى العديـد مـن المصـادر، ُتطالع فـي فهرس  رجـع الصَّ
مصـادر المؤلِّـف، فـي آخر الكتـاب، والذي أريد بيانه هنـا أن أكثر مصادره 

التـي اعتمـد عليها، هي:

- »الصواعق المحرقة« لبن حجر الهيتمي. 

ث بنعمة اللَّه على  - »لطائف المنن واألخالق في بيان وجوب التَّحدُّ
اإلطالق«. 

- »لواقح األنوار في طبقات األخيار« كالهما للشعراني.

يَّة في تراجم السادة الصوفيَّة« للُمنَاوي. رِّ - »الكواكب الدُّ

- »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للَحَلبي.

واعامتده: الكتاب  قيمة   

بَّان، ومن أكبر المراجع العلمية في  يعدُّ هذا الكتاب من أشهر كتب الصَّ
يعة  نَّة والشِّ الروايات الخاصة بأهل البيت، وما زال كثير من علماء أهل السُّ

يرجعون إليه في استشهاداتهم إلى يومنا هذا.

فه أن قال فيه: »ألَّفُت هذا الكتاَب  وقد بلغت قيمة هذا الكتاب عند مؤلِّ
افَي لقلوِب َذِوي الستِبصاِر، الَعلِيَّ عن أن ُيسَبَق بِمثاٍل،  الجليَل المقداِر، الشَّ
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الَخلِيَّ عن َوصَمَتِي اإلخالِل واإلمالِل«.

وقال عنه الجبرتي)1(: »رسالة عظيمة في آل البيت«.

رات التدريس  وقد لقى هذا الكتاب من العتماد ما جعله ُينظم في مقرَّ
بالجامع األزهر الشريف)2(.

كما اعتمد عليه جماعة ممن أتوا بعده في تصانيفهم، منهم:

- رفاعة رافع الطهطاوي )ت. 1290ـه( في »نهاية اإليجاز في سيرة 
ساكن الحجاز«)3(.

- أحمــد فــارس الشــدياق )ت. 1304ـه( فــي »الجاســوس علــى 
القاموس«)4(.

- زينـب فـواز العاملـي )ت. 1332ـه( فـي »الـدر المنثـور في طبقات 
ربات الخـدور«)5(.

)1( في »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« )271/1(.
)2( انظـر: »لمحـة فـي تاريـخ األزهـر« لعلـي عبـد الواحـد وافـي )ص43( و»تاريـخ 
اإلصـالح فـي األزهـر« لعبـد المتعـال الصعيـدي )ص54( ضمـن علـوم الدراسـة 
ة التاريـخ«، و»األزهـر في ألف عام« لمحمـد عبد المنعم  قبـل سـنة )1314ـه( »مـادَّ

خفاجـي )127/3(.
)3( )ص88(.

)4( )ص327، 551(.
)5( )ص521(.
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البشر في  البيطار )ت. 1335ـه( في »حلية  - عبد الرزاق بن حسن 
تاريخ القرن الثالث عشر«)1(.

ين الخالص«)2(. بكي )ت. 1352ـه( في »الدِّ - محمود خطَّاب السُّ

وغيرهم كثير.

  

)1( )ص806(.

.)220/6( )2(
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الخطية: الكتاب  نـسخ   

العاَلم)1(،  مكتبات  في  يَّة  الَخطِّ النسخ  من  العديد  الكتاب  لهذا  توفَّر 
اعتمدت منها على اثنتين، واستأنست باثنتين، وهاك بيانها:

النسخة األولى:

- نسخة مكتبة جامعة اإلمام محمد بن سعود، بالرياض.

- مصدرها: مكتبة الوعي، بالقاهرة.

- رقم النسخة: )3021(.

- الفن: السيرة النبوية.

- عدد اللوحات: 77 = 153 ورقة.

- عدد األسطر: 25.

- حالة النسخة: جيدة، ومقابلة على نسخة المؤلِّف، وتمتاز بالتعقيبة.

- اسم الناسخ: علي مطر المحيلي.

- اسم المقابل: السيد محمد سعيد اليافي.

- تاريـخ انتهـاء النسـخ: يـوم السـبت، 11 خلت من شـهر ربيع اآلخر، 
سنة )1266ـه(.

)1( تحتفظ مكتبة األزهر وحدها بـ )22( نسخة للكتاب.
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- تاريخ انتهاء المقابلة: 13 ذو القعدة، سنة )1266ـه(.

- رمزت لها بـ )أ(.

النسخة الثانية:

- نسخة المكتبة المركزية، وزارة األوقاف، القاهرة، بالسيدة زينب.

- ومصدرها: الجامع األحمدي، بطنطا.

- رقم النسخة: )737-عام( )1262-خاص(.

- الفن: علم الحديث.

- عدد اللوحات: 75 = 150 ورقة.

- عدد األسطر: 19.

، نادرة الخطأ. - حالة النسخة: جيدة الخطِّ

النسخ،  انتهاء  تاريخ  أو  الناسخ،  عن  معلومات  عليها  يتوفر  ولم   -
ويبدو أنها نسخة قديمة.

رمزت لها بـ )ب(.

وأما النسخ التي استأنست بها، فهي:

* نسخة المكتبة األزهرية، بالقاهرة.

- رقم النسخة: )172(.
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- الفن: تاريخ.

- عدد اللوحات: 104 = 208 ورقة.

- عدد األسطر: 19.

- الناسخ: علي بن أحمد بن عمر بن أحمد بن محمد الفقي الميهي 
الشافعي.

- تاريخ انتهاء النسخ: 1189ـه. أي في زمن المؤلف.

* نسخة مكتبة جامعة اإلمام محمد بن سعود، بالرياض.

- مصدرها: مكتبة أحمد خيري.

- رقم النسخة: )112(.

- الفن: تاريخ.

- عدد اللوحات: 93 = 186 ورقة.

- عدد األسطر: 21.

- الناسخ: عبد اللَّه سعد، من تالميذ يوسف صبري.

- تاريخ انتهاء النسخ: أواخر شهر صفر الخير، سنة )1267ـه(.
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الكتاب: طبعات   

دت طبعات هذا الكتاب، وأشهرها: تعدَّ

- طبعة حجرية، مصر )1275ـه(.

- وطبع في المطبعة الوهبية، مصر )1290ـه(.

- وفي المطبعة الشرفية، مصر )1298ـه( على هامش »نور االبصار 
في مناقب آل البيت المختار« لمؤمن الشبلنجي.

- وفي المطبعة العثمانية، مصر )1307ـه( على هامش »مشارق األنوار 
في فوز أهل االعتبار« لحسن العدوي.

وغيرهـا مـن الطبعـات التِّجاريَّـة، ومـع كثـرة طبعـات الكتـاب إلَّ أنـه 
بـه من أيـدي طلبة  ـق تحقيًقـا علميًّا يقرِّ لـم يلـق العنايـة الالئقـة بـه، ولـم ُيحقَّ
د طبعاته فـي ُحكم  الِعلـم والباحثيـن، بـل بقـي الكتـاب رغـم شـهرته، وتعـدُّ
المخطـوط؛ فأحـدث طبعاتـه مـرَّ عليهـا أكثـر مـن مئـة عـام، ومـا تالهـا مـن 
طبعات تجارية فال اعتداد بها، وهذا ما دعاني إلى السعي لخدمته وتحقيقه 
وتقديمـه؛ لُينتَفـع بـه، ويأخـذ مكانـه فـي حلقـات التدريـس والمذاكـرة مـن 

جديد.
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والتعليق: راسة  والدِّ صِّ  النَّ قراءة  يف  منهـجـي   

مت للكتاب بمقدمات تناولت فيها: الحالة العلمية في مصر في  - قدَّ
بَّان، وترجمته، ودراسة كتابه. القرن الثاني عشر، وعصر الصَّ

- واعتمدت في إثبات نصِّ الكتاب على النسـخة )أ( لكونها ُنِسـَخت، 
ثـم قوبلـت بعـد ذلـك على نسـخة المؤلِّـف، وكان جـلُّ اعتمـادي بجوارها 
علـى النسـخة األزهرية المنسـوخة في زمـن المؤلِّف، من نسـخة المؤلِّف، 
ِرهـا عنهـا؛ لكونهـا ُنِسـَخت ثـم  وإنمـا قدمـت النسـخة )أ( عليهـا، مـع تأخُّ

قوبلت)1(.

- ثم قابلت النصَّ على النسخة )ب( واستضأت في بعض المواضع 
الُمشكلة بنسخة مكتبة أحمد خيري.

- ووضعت أرقام النسخة )أ( فقط؛ حتى ل أشوش على القارئ بكثرة 
الرموز واألرقام.

ح عندي أنها من صنيع النساخ)2(،  - وصوبت بعض األخطاء التي ترجَّ
وتركت ما يدخله الحتمال على أصله، مع التعليق عليه.

بَّان من  ـا يلفـت النتباه: أن النسـخة )أ( ذكـرت تاريخ فـراغ الصَّ )1( أمـٌر آخـر، وهـو ممَّ
التأليف، بينما لم تذكر النسخة األزهرية شيًئا من هذا.

)2( ومنهـا أخطـاء نحويـة ظاهـرة، صوبتها مـن كتاب »إتحاف اإلسـالم« للمصنِّف عن 
النسخة التي بخطه.
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بفقراتـه،  بالشـكل، واعتنيـت  الكتـاب كامـاًل  - وقمـت بضبـِط نـصِّ 
اء، بمختلف  وعالمـات ترقيمـه؛ ليكـون تناوله سـهاًل َمْيسـوًرا لجميع القـرَّ

مسـتوياتهم.

- ووضعت عزو اآليات القرآنية في متن الكتاب بين قوسين، هكذا: 
]السورة: رقم اآلية[.

- وُقمت بتخريج األحاديث واآلثار، من مصادرها األصلية، مع بيان 
ـة وضعًفـا؛ بإيـراد أحكام أهـل الِعلـم المعتبرين تارة،  حالهـا -غالًبـا- صحَّ
وبيان سبب الضعف تارة أخرى، وإذا عزا المصنِّف الخبر ألكثر من مصدر؛ 
فإنني أجعل لكلِّ مصدر حاشية لتوثيقه، وأجعل الحكم على الحديث عند 

توثيق المصدر األخير.

- ووثَّقت جميع نقول المؤلِّف، الصريح منها، وغير الصريح، إل ما 
ندر، وقد اضطررت في سبيل ذلك إلى الكشف عن بعض النصوص في 

مصادر مخطوطة، ومن مارس هذا العمل َعلِم قدر صعوبته.

- وترجمـت لألعـالم الذيـن َنَقـَل عنهم، أو َنَسـَب لهم قـوًل، دون من 
عزا إليهم تخريج رواية، إلَّ إذا اقتضى المقام تعيينه فبإيجاز.

- وعلَّقت على بعض المواضع بإيراد فائدة، أو شرح غريب، أو تنبيٍه 
على َوهٍم، أو تكميٍل ألمر.

- وختمـت الكتـاب بفهـارس علمية: لآليـات، واألخبار، واألشـعار، 
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واألعالم المترَجم لهم، ومصادر المؤلِّف، ومصادر الدراسة والتحقيق، 
وموضوعات الكتاب إجماًل وتفصياًل.

ول أنسى في هذا المقام أن أرفع شكري لكلِّ من أعانني أو أفادني في 
ي التي صبرت على انقطاعي، وزوجي التي  عملي هذا، وأخصُّ بالذكر ُأمِّ

صبرت على انشغالي.

كمـا أشـكر فضيلـة الشـيخ أحمـد عبـد الملـك عاشـور المدنـي؛ علـى 
مـا أتحفنـي بـه مـن فوائـد عن بعـض تالميذ المؤلِّـف، وكذلك أشـكر أخي 
رغامي؛ على ما قام بـه من جهد في  وصاحبـي الدكتـور حسـام صـالح الضِّ
تنسـيق الكتـاب رغم انشـغاله بأعمالـه وأبحاثه، كما أشـكر أخي وصاحبي 

األسـتاذ عـالء كمـال؛ علـى معاونته لي فـي أعمـال المقاَبلة.

ـه تعالـى هو المسـئول وحـده أن يجعل هذا العمـَل خالًصا لوجهه  واللَّ
الكريم، ُمستشفًعا به عنده للفوز برضوانه في جنات النعيم، وأن ينفع به 
نيا واآلخرة، وألَّ يجعل ِعلَمنا علينا وباًل،  صاحَبه، وكاتَبه، وقارَئه في الدُّ
وسـعَينا وَنَصبنـا فيـه خيبـًة وخسـراًنا، إنه ل يخيب من رجـاه، ول يضل من 

اًل. هداه، ول َيردُّ سائاًل، ول َيحرُم ُمؤمِّ

والحمد للَّه في البدء والختام

  

01 �������.indd   12301 �������.indd   123 16/05/2022   3:04 PM16/05/2022   3:04 PM



01 �������.indd   12401 �������.indd   124 16/05/2022   3:04 PM16/05/2022   3:04 PM



125

ف
ِّ
املؤل إىل  إسنادي 

بَّان بعض األسانيد الموصلة إلى المؤلِّف  مت عند ِذكر تالميذ الصَّ قدَّ
من طريقهم.

ـادة  ًكا بِذكر السَّ مـة بإسـناد واحـٍد إلـى المؤلِّف ُمتبـرِّ وأختـم هـذه المقدِّ
الحيـن؛ فأقول: الصَّ

الح حسن محمود عبد اللَّطيف  Ä سيِّدي العالم الجليل والوليُّ الصَّ
ـافعيُّ رئيـس مجمـع اللُّغـة العربيَّـة بالقاهـرة، وعضو هيئة كبـار العلماء  الشَّ
ـه ونفعنـا بعلومـه، قـراءة عليـه لطـرٍف منـه،  ـريف، حفظـه اللَّ باألزهـر الشَّ
ـد الحافظ التِّيجانـي، عن علي  وإجـازة بباقيـه، بالجامـع األزهـر، عـن محمَّ
، عن أبيه، عن  ، عن عبد الهادي نجا بن رضوان األبياريِّ سرور الزنكلونيِّ

بَّان، به. الصَّ
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ة الخطيَّ سخ  النُّ من  مناذج 
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َّ
سخ الخطي

ُّ
129نماذج من الن

غالف النسخة )أ(
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إسعاف الر 130

الصفحة األوىل
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سخ الخطي

ُّ
131نماذج من الن

الصفحة األخرية
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إسعاف الر 132

غالف النسخة )ب(
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ُّ
133نماذج من الن

الصفحة األوىل
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إسعاف الر 134

الصفحة األخرية
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سخ الخطي

ُّ
135نماذج من الن

غالف النسخة األزهرية
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الصفحة األوىل
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ُّ
137نماذج من الن

الصفحة األخرية
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إسعاف الر 138

غالف نسخة »أمحد خريي«
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ُّ
139نماذج من الن

الصفحة األوىل
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إسعاف الر 140

الصفحة األخرية
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سخ الخطي

ُّ
141نماذج من الن

فهرس نسخة »أمحد خريي«
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إسعاف الر 142

تابع فهرس نسخة »أمحد خريي«
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﷽
ُ
وبِه اإلعانة

ــٍد -عليــه أفضــُل  ــذي َأنــاَر الوجــوَد بأنــواِر َطلَعــِة نبيِّنــا محمَّ ــِه الَّ الحمــُد للَّ
الِم-، وَخَلَع عليه من ُحَلِل الَجالِل والَجماِل ما َمألَ الُقلوَب  الِة والسَّ الصَّ
َفُه على سائِر  وَأدَهَش األَفهاَم، وَجعَله إماَم َحضرتِه وَعُروَس مملكتِه، وشرَّ
األَناِم، وَرَفَع بَبَركتِه َقدَر الُمنتِميَن إليه، وَمنََحُهم مِن واسِع َفضلِه َسوابَِغ 
ــادِة الكـِـراِم،  َة ُقربــاُه ومحبَّــَة أهــِل بيتـِـِه السَّ تـِـه َمــَودَّ اإلنعــاِم، وفــَرَض علــى ُأمَّ
ُه عليه وعلى آلِِه وأصحابِِه وأحزابِِه َصالًة وَسالًما دائَميِن بَدواِم  صلَّى اللَّ

ِم. الَملِِك الَعالَّ

ó؛

ُه ذنوَبه، وَسـَتَر  بَّاُن، غَفَر اللَّ ُد بُن علـيٍّ الصَّ فيقـوُل راجـي الُغفراِن؛ محمَّ
فـُت في ِسـيرِة الُمصطفى ملسو هيلع هللا ىلص وَفضائـِل َأهِل  اَريـِن ُعيوَبـه: قـد كنُت ألَّ فـي الدَّ
يُته: »إتحـاف أهـِل ]3/أ[  ـاِن، رفيـَع الَمـكاِن، َسـمَّ بيتِـه ُمختَصـًرا َعلِـيَّ الشَّ
ـُق بالُمصطفـى وأهـِل َبيتِِه الكِـراِم«)1(، ثـمَّ بعَد َتـداُوِل ذلك  اإلسـاِم بمـا َيتعلَّ

)1( وهو مخطوط، له نسخة محفوظة بجامعة اإلمام محمد بن سعود، برقم: )1444(، 
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الكِتـاِب واشـتِهاِرِه بيـَن ُجملـِة األصحـاِب َدعانـي ُحـبُّ اإلكثـاِر مِـن َنظـِم 

ـِة -إلـى أن  يـادِة مِـن َقطـِف األزهـاِر النَّبويَّ ـِة، وَشـَغُف الزِّ ديَّ لـِئ المحمَّ اللَّ

ِل وَأوَسـَع، وَأشـفى لغليِل  ـاِن كتاًبا آَخـَر َأطنََب مَِن األوَّ ـَف فـي هـذا الشَّ ُأَؤلِّ

ـافَي لقلـوِب  فـُت هـذا الكتـاَب الجليـَل المقـداِر، الشَّ الطَّالـِب وَأجَمـَع؛ فألَّ

َذِوي االسـتِبصاِر، الَعلِيَّ عن أن ُيسـَبَق بِمثاٍل، الَخلِيَّ عن َوصَمَتِي اإلخالِل 

يُته: وسمَّ واإلمالِل، 

اهِريَن« ضائِل أهِل بيتِِه الّطَ
َ
اِغبيَن في ِسيرةِ الُمصطفى وف »إسعاف الّرَ

ِل على ثاثِة أبواٍب: بُته كالكِتاِب األوَّ ورتَّ

ُل: في ِسيرِة الُمصطفى ملسو هيلع هللا ىلص.  الباُب األوَّ

 الباُب الثَّاني: في فضائِل أهِل البيِت)1( وَمزاياهم على العموِم أو 

خصوِص اثنين منهم فأكثَر.

ـُق بجماعـٍة مِـن أعيـاِن أهـِل البيـِت ُدفِنُـوا   البـاُب الثَّالـُث: فيمـا يتعلَّ

ـيُِّد الُحَسـيُن، وأختاُه:  بِمصـَر، كنـُت ُسـئِلُت فـي الكالِم عليهـم؛ وهـُم: السَّ

ـيِّدُة نفيسُة، وأبوها  ـيِّدُة سكينُة، والسَّ ـيِّدُة ُرقيَُّة، وبنُته السَّ ـيِّدُة زينُب والسَّ السَّ

يُِّد عليٌّ زيُن العابديَن، وابنُه  ٌد األنَوُر، والسَّ يُِّد محمَّ ها السَّ يُِّد َحَسٌن، وعمُّ السَّ

وهي بخطِّ المؤلِّف، وأخرى محفوظة بالمكتبة األزهريَّة، برقم )2771 تاريخ(.
)1( في حاشية )أ(: »في نسخة المؤلف: فضل أهل البيت«. 
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ادِق،  ـيِّدُة عائشـُة بنُت جعفٍر الصَّ ـيُِّد إبراهيُم بُن زيٍد، والسَّ ـيُِّد زيٌد، والسَّ السَّ

ـيِّدُة أمُّ ُكلثـوٍم بنـُت القاسـِم،  ـيُِّد القاسـُم بـُن جعفـٍر، وبنُتـه السَّ وأخوهـا السَّ

ـافعيُّ ڤ أجمعيـن، وال ِعبرَة  ُد بُن إدريَس الشَّ ِه محمَّ واإلمـاُم أبـو عبـِد اللَّ

باالختالِف في دفِن بعِضهم فيها؛ لثبوتِه عنَد أرباِب البصائِر، َكما ستعرُفه.

ـا َمنَّ اللَّه  ـعرانيُّ فـي »ِمنَنِه«)1(: »ممَّ اِب الشَّ ولقـد قاَل سـيِّدي عبـُد الوهَّ

تعالـى بـه علـيَّ زيـارُة أهِل البيـِت الَّذيـن ُدفِنُوا فـي مِصَر -أي: رؤسـائهم- 

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، ولم  اٍت بَقصـِد صلِة َرِحِم رسـوِل اللَّ ـنِة ثـالَث مـرَّ فَأُزوُرهـم فـي السَّ

ـا لَدعـوى  ـا لجهلِهـم بمقابِرهـم، وإمَّ أَر َأَحـًدا مِـن َأقرانـي َيعَتنـي بذلـك؛ إمَّ

]3/ب[ عـدِم ثبـوِت َدفنِهـم فـي مِصـَر، وهذا جمـوٌد منهم؛ فإنَّ الظَّـنَّ َيكفينا 

في مِثِل ذلك«.اـه.

)1( »لطائـف المنـن واألخـالق فـي بيـان وجـوب التحـدث بنعمـة اللَّه علـى اإلطالق« 
.)34/2(

وهو: أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني )ت. 973ـه( أخذ عن:   
زكريا األنصاري، والسيوطي، وغيرهما، وأخذ عنه: عبد الرءوف الُمنَاوي، ومحمد 

حجازي الواعظ، وغيرهما.
ًثا صوفيًّا، ذا كرامات كثيرة، وتأليفات نفيسة،  يق حسن خان: »كان عالًما محدِّ قال صدِّ  

متبًعا للسنة، مجتنًبا عن البدعة، جامًعا بين الشريعة والطريقة«.
يق حسن خان )ص451( و»فهرس الفهارس واألثبات  انظر: »التاج المكلَّل« لصدِّ  
ومعجم المعاجم والمشـيخات والمسلسـالت« للكتانـي )1079/2( و»األعالم« 

.)180/4( ركلي  للزِّ

02 ���� ������.indd   14702 ���� ������.indd   147 17/05/2022   1:13 PM17/05/2022   1:13 PM



�ن �ي �ب ا�غ سعا�غ الّرَ اإ 148

مُت على ِذكِر ما َيتعلَُّق بهؤالِء جملًة َتتعلَُّق بخصوِص أميِر المؤمنين  وقدَّ
هراِء،  ُه َوجَهُه-، وجملًة تتعلَُّق بخصوِص زوجتِه فاطمَة الزَّ َم اللَّ عليٍّ -كرَّ

ٍد الحسِن. وجملًة َتتعلَُّق بخصوِص َوَلِدهما أبي محمَّ

وَأوَسعُت في الباِب الثَّاني الكالَم على اإلماِم الَمهديِّ الُمنتَظِر.

ـيِِّد  ٍد الباقِر، وابنِه السَّ ـيِِّد محمَّ واسـتطردُت فـي الثَّالـِث الكالَم على السَّ
ُه تعالى عِن الجميِع،  يِِّد موسى الكاظِم، َرِضَي اللَّ ادِق، وابنِه السَّ جعفٍر الصَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. وَأماَتنا على ُحبِّهم، وَحَشرنا في ُزمَرتِهم بجاِه سيِِّدنا محمَّ
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يف سيرِته ملسو هيلع هللا ىلص

ـِه بِن عبِد الُمطَّلِِب بِن هاشـِم بن  ـُد بُن عبِد اللَّ  هـو ملسو هيلع هللا ىلص: سـيُِّدنا محمَّ
َة بِن َكعِب بِن ُلَؤيِّ بن غالِب بِن فِهِر  عبِد َمناِف بِن ُقَصيِّ بِن كاِلِب بِن ُمرَّ
ابـِن مالـِك بـِن النَّضـِر بِن كِنانَة بـِن ُخَزيمَة بـِن ُمدِركَة بِن إلياَس بـِن ُمَضَر بِن 

نِزاِر بِن َمَعدِّ بِن َعدناَن.

وفيما فوَق ذلك خالٌف كثيٌر)1(.

وَكِرَه اإلماُم مالٌك َرفَع النََّسِب إلى آَدَم)2(.

)1( انظر: »أمهات النبي« البن حبيب )ص33( و»الثقات« البن حبان )26-22/1( 
و»تهذيب األسماء واللغات« للنووي )21/1(.

)2( انظـر: »الـروض األنف« للسـهيلي )83/1( وفيه: »ُسـئل ]يعنـي مالًكا[ عن الرجل 
يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك، قيل له: فإلى إسماعيل، فأنكر ذلك أيًضا. وقال: ومن 
يخبـره بـه؟! وكـره أيًضـا أن ُيْرَفع في نسـب األنبياء مثل أن يقـال: إبراهيم بن فالن بن 

فالن. قال: ومن يخبره به؟!«.
ز رفع النسب -على ما فيه من خالف- إلى آدم، حكاه السهيلي  وقد خالفه غيره فجوَّ  
يف »الـروض األنـف« )83/1( عـن ابن إسـحاق، والطربي، والبخـاري، والزبير بن 

بكار.
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ُه: آمنُة بنُت َوهِب بِن عبِد َمناِف بِن ُزهرَة بِن كاِلٍب المذكوِر)1(. - وأمُّ

- واسُم عبِد المطَِّلِب: َشيبُة الَحمِد؛ قيَل: ألنَّه ُولَِد وفي رأِسه َشيبٌة)2(، 
مَع رجاِء حمِد النَّاِس لُه)3(.

ا جاء به من ِعنِد  ه الُمطَّلَِب لمَّ وإنَّما قيَل لُه: عبُد الُمطَّلِِب؛ قيَل: ألنَّ عمَّ
ٍة، فصاَر كلُّ  اِر بالمدينِة صغيًرا َأرَدَفُه َخلَفُه، وكاَن بثياٍب َرثَّ أخوالِه بني النَّجَّ

َمن يسأُله عنُه يقوُل لُه: عبدي؛ حياًء مِن أن يقوَل: ابُن أخي)4(.

- واسُم هاشٍم: عمُرو الُعال؛ لُِعُلوِّ مرتبتِه)5(.

َب بهاشٍم لَِهشِمه الثَّريَد للنَّاِس في مجاعٍة َأصاَبتُهم)6(. وُلقِّ

- واسُم عبِد َمناٍف: المغيرُة، وَمناٌف َأصُله: مناة؛ اسُم َصنٍَم كاَن َأعَظَم 
نِم)7(. ه َجَعلتُه خادًما لذلك الصَّ أصنامِهم، وكاَنت أمُّ

)1( انظر: »أمهات النبي« البن حبيب )ص17(.
)2( انظر: »الروض األنف« للسهيلي )44/1(.

)3( قـال الحلبـي في »إنسـان العيون في سـيرة األميـن المأمون«: )6/1( »يدعى شـيبة 
الحمـد لكثـرة حمـد الناس لـه: أي ألنه كان مفـزع قريش في النوائـب وملجأهم في 

األمور، فكان شريف قريش وسيدها كمااًل وفعااًل من غير مدافع«.
)4( أخرجه الطبري في »تاريخ الرسل والملوك« )248/2( بمعناه. 

)5( انظر: »تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس« للديار البكري )156/1( و»إنسان 
العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )7/1(.

)6( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )57/1( بسنده عن ابن عباٍس، بمعناه.
)7( انظر: »الروض األنف« للسهيلي )47/1( و»إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« 

للحلبي )11/1(.
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؛ ألنَّـه َقَصى -أي:  ـَب بـ: ُقَصيٍّ : زيـٌد، وقيـَل: يزيُد، وُلقِّ - واسـُم ُقَصـيٍّ
َبُعَد- عن ]4/أ[ عشيرتِه)1(.

َب بـ: كالٍب؛ ألنَّه كاَن ُيِحبُّ  - واسُم كِاٍب: حكيٌم، وقيَل: عروُة، وُلقِّ
يَد، وكاَن أكثُر صيِده بالكالِب)2(. الصَّ

: بالهمزِة أكثُر مِن َعَدمِها)3(. - َوُلَؤيٌّ

، وَمن  - وفِهٌر: َمجَمُع ُقَريٍش عنَد األكثِر؛ فَمن كاَن مِن َوَلِده فُقرشيٌّ
ال فال)4(.

ُش -أي: ُيفتِّـُش- عن حاجِة  وفهـٌر اسـُمه، َوَلَقُبـه ُقَريـٌش؛ ألنَّـه كاَن ُيقرِّ
ها)5(. الُمحتاِج فَيُسدُّ

وقيَل بالعكِس)6(.

)1( انظر: »الروض األنف« للسهيلي )47/1( و»إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« 
للحلبي )12/1(. 

)2( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )25-24/1(.
)3( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )25/1(.

)4( قال الزهري: »قد اجتمع النساب من قريش وغيرهم أن قريًشا إنما تفرقت عن فهر«. 
انظر: »الروض األنف« )396/1(.

)5( انظــر: »الــروض األنــف« للســهيلي )396/1( و»إنســان العيــون فــي ســيرة األميــن 
المأمون« للحلبي )25/1(.

)6( أي: اسمه قريش، ولقبه فهر، والمناسب أن يكون قريش لقًبا كما قال الحلبي في 
»إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )25/1(.
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َب بـ: النَّضِر؛ لِنَضارتِه وُحسنِه)1(. - َواسُم النَّضرِ: قيٌس، وُلقِّ

َب بـ: ُمدِركَة؛ ألنَّه َأدَرَك كلَّ عزٍّ وفخٍر كاَن  - واسُم ُمدِركَة: عمٌرو، وُلقِّ
في آبائِه)2(.

- وإلياُس: بهمزِة قطٍع مكسورٍة، وقيَل: مفتوحٍة، وقيَل: همزِة وصٍل، 
َي بذلك ألنَّه ُولَِد بعَد كَِبِر سنِّ أبيه)3(. وُنِسَب للجمهوِر، قيَل: ُسمِّ

َة عنَد طلوِع الفجِر، يوَم اإلثنيِن، الثنََتي  حيِح بمكَّ  ُولَِد ملسو هيلع هللا ىلص على الصَّ
ِل عاَم الفيِل)4(. َعْشرَة ليلًة َمَضت مِن ربيٍع األوَّ

قيَل: في يوِم الفيِل)5(.

وقيَل: َقبَلُه)6(، وقيَل: َبعَده)7(.

)1( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )26/1( وقال: »هو جماع 
قريش عند الفقهاء«.

)2( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )26/1(. 
)3( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )27-26/1(.

)4( انظر: »السيرة النبوية« البن هشام )158/1(.
)5( روي هذا القول عن جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس ڤ؛ أخرجه الجورقاني 

في »األباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير« )122(.
وبه قال ابن حبان في »الثقات« )15/1(.  

)6( حكـى عبـد الحـق اإلشـبيلي في »األحكام الوسـطى« )361/4( أنـه ولد قبل قدوم 
الفيل بشهر، وقيل: بأربعين يوًما، وقيل: بخمسين يوًما.

)7( أخـرج ابـن سـعد فـي »الطبقـات الكبيـر« )81/1( مـن طريق أبي جعفـر محمد بن 
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حمِن بِن عوٍف -فهي قابِلُته)1(- رافًعا  ـفاِء أمِّ عبِد الرَّ وَنَزَل على يِد الشِّ
ـماِء، واضًعا َيَديه بـاألرِض)2( -وفي ذلك مَِن اإلشـاراِت ما  بصـَرُه إلـى السَّ
يِن؛  رِّ بضمِّ السِّ ال َيخفى- مكحواًل)3(، نظيًفا)4(، مسروًرا -أي: مقطوَع السُّ

ِة-، مختوًنا)5( أي على صورِة المختوِن.  رَّ وهو ما َتقَطُعه القابلُة مِن السُّ

علي، قال: ولد رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم االثنين لعشـر ليال خلون من شـهر ربيع األول، 
وكان قـدوم أصحـاب الفيـل قبـل ذلك للنصف مـن المحرم، فبين الفيـل وبين مولد 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص خمس وخمسون ليلة.
)1( أخـرج أبـو نعيـم في »دالئـل النبـوة« )77-المنتخب( من حديث عبـد الرحمن بن 
عوف ڤ قال: كنت أنا ورسول الله ملسو هيلع هللا ىلص تربا، وكانت أمي الشفاء بنت عمرو بن 
ثنا عن آمنة بنت وهب أم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، قالت أمي  عوف ابنة عم أبيه، فكانت تحدِّ
الشـفاء بنـت عمـرو: لما ولـدت آمنة محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص وقع على يدي فاسـتهل، فسـمعت 

قائاًل يقول: رحمك ربك...
)2( أخـرج ابـن سـعد فـي »الطبقات الكبير« )83/1( من مراسـيل حسـان بـن عطية أن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص لما ولد وقع على كفيه وركبتيه، شاخًصا بصره إلى السماء.
)3( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )86/1(.

وقريـٌب منه ما أخرجه ابن سـعد في »الطبقـات الكبير« )98/1( من طريق مجاهد، 
وابـن عبـاس، وإبراهيـم بـن إسـماعيل بـن أبي حبيبـة، وفيـه: فيقول أبـو طالب: إنك 

لمبارك، وكان يصبح الصبيان شعًثا رمًصا، ويصبح النبي ملسو هيلع هللا ىلص دهينًا كحياًل.
)4( أخرجـه ابـن سـعد في »الطبقـات الكبير« )82/1( من طريق إسـحاق بن عبد الله، 
أن أمَّ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قالت: لما َوَلَدْتُه خرج مني نور أضاء له قصور الشام، َفَوَلَدْتُه نظيًفا، 

ولدته كما يولد السخل ما به قذر ووقع إلى األرض وهو جالس على األرض بيده.
)5( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )83/1( من طريق العباس بن عبد المطلب 
قـال: ُولِـد النبـي ملسو هيلع هللا ىلص مختوًنـا مسـروًرا، قـال: وأعجـب ذلك عبـد المطلـب، وَحظَِي 
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ه يوَم سابِع والدتِه)1(. وقيَل: َخَتنَُه َجدُّ

ُولَِد مختوًنا ِختاًنا غيَر تامٍّ َكما هو  بأنَّه يجوُز أن يكوَن  بينَهما  وُجِمَع 
ُه ِختاَنُه. َم َجدُّ الغالُب في المولوِد مختوًنا، فَتمَّ

وقيَل: َخَتنَُه جبريُل يوَم شقِّ قلبِه عنَد ُمرِضَعتِه َحلِيمَة)2(.

فيِع«)3(. ه فقاَل: »جاُل ربِّي الرَّ وُرِوَي أنَّه َتكلََّم حيَن ُخروِجه مِن َبطِن ُأمِّ

عنده، وقال: ليكونن البني هذا شأن، فكان له شأن.
وقال الحاكم في »المستدرك« )601/2(: »تواترت األخبار أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ولد   

مختوًنا مسروًرا«. وجزمه بتواتره غريب، كيف وهو مختلف في ثبوته؟!
)1( أخرجـه ابـن عبـد البر في »االسـتيعاب فـي معرفة األصحـاب« )51/1( من طريق 
ابـن عبـاس، أن عبـد المطلـب َخَتـَن النبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يـوم سـابعه، وجعل له مأدبة، وسـماه 

محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص.
وجزم الذهبي في »سير أعالم النبالء« )36/1( بأن هذا أصح مما رواه ابن سعد.  

وقد طال الخالف بين العلماء في هذه المسألة، وكان كمال الدين بن طلحة يثبت   
اه »الملحة  والدته مختوًنا مسروًرا، فردَّ عليه كمال الدين بن العديم في كتاٍب سمَّ
دِّ على ابن طلحة« وهو من منشورات مجلة اإلصالح الجزائرية، عدد )18(  في الرَّ

بعناية: توفيق عمروني.
)2( أخرجـه الطبرانـي فـي »المعجـم األوسـط« )5821( وأبو نعيم في »دالئـل النبوة« 
)93-المنتخـب( وابـن عسـاكر في »تاريخ دمشـق« )410/3( مـن طريق أبي بكرة 

ر قلبه«. »أنَّ جبريل ڠ ختن النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص حين طهَّ
وقال الذهبي في »سير أعالم النبالء« )37/1(: »هذا منكر«.  

)3( أورده الحلبـي فـي »إنسـان العيـون فـي سـيرة األميـن المأمـون« )92/1( نقـاًل عن 
السهيلي، ولم أجده في »الروض األنف«. 
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ـِه ُبكرًة  ِه كثيًرا، وسـبحاَن اللَّ ـُه أكبـُر كبيًرا، والحمـُد للَّ وقيـَل: قـاَل: »اللَّ
وأصيًا«)1(، وُيمكُِن الجمُع.

ُه حيَن َوَضعتُه نوًرا خَرَج منها أضاءت لُه قصوُر ُبصرى، ولم  وَرَأت أمُّ
ِة)2(. تجد في َحملِها به ما َتِجُده النِّساُء مِن المشقَّ

ويعارضه ما أخرجه الحاكم في »المستدرك« )57/3( من طريق الحسين بن علي   
ابن عبد الصمد البزاز الفارسي، حدثنا محمد بن عبد األعلى، حدثنا المعتمر بن 
سـليمان، عن أبيه، عن أنٍس ڤ، أن رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص كان آخر ما تكلَّم به: »جالل 

ربي الرفيع، فقد بلغت«، ثم َقَضى ملسو هيلع هللا ىلص.
وقـال الحاكـم: »هـذا حديـث صحيـح اإلسـناد، إال أن هذا الفارسـي واهـٌم فيه على 

محمد بن عبد األعلى«.
)1( أورده الحلبي في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )92/1(.

وقـد أخرجـه البيهقـي فـي »دالئـل النبـوة« )139/1-140( بلفـٍظ ال يفيـد األوليَّـة   
المطلقـة؛ فأخـرج مـن طريـق عبد الله بن عبـاس، قال: كانت حليمة بنـت أبي ذؤيب 
ث أنهـا لمـا فطمـت رسـول اللـه، ملسو هيلع هللا ىلص تكلَّـم، قالت:  التـي أرضعـت النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، ُتحـدِّ
سـمعته يقـول كالًمـا عجيًبـا: سـمعته يقـول: »اللـه أكبـر كبيـًرا، والحمـد للـه كثيـًرا، 

بكرة وأصياًل«. الله  وسبحان 
وفي إسناده محمد بن زكريا الغالبي، وهو متروك الحديث. انظر: »ميزان االعتدال«   

للذهبي )550/3( و»لسان الميزان« البن حجر )139/7(. 
)2( أخرجـه ابـن سـعد في »الطبقـات الكبير« )81/1( من حديـث ابن عباس ڤ: أن 
آمنـة بنـت وهـب قالـت: لقد علقت بـه -تعني رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص- فما وجدت له مشـقة 
حتى وضعته، فلما فصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب...، 
وقال بعضهم: وقع جاثًيا على ركبتيه رافًعا رأسه إلى السماء، وخرج معه نور أضاءت 

له قصور الشام وأسواقها، حتى رأيت أعناق اإلبل ببصرى.
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وإنَّما َعَرَفت َحمَلها به بإخباِر َمَلٍك أتاها بيَن النَّوِم والَيَقظِة بأنَّها َحَمَلت 

ِة ونبيِّها، مَع ارتفاِع َحيضتِها)1(، وانتقاِل النُّوِر الَّذي  بسيِِّد هذه ]4/ب[ األمَّ

ِه والِدِه إلى َوجِهها)2(. كاَن في َوجِه عبِد اللَّ

وأخـرج شـقه األول ابـن إسـحاق فـي »السـيرة« )28/1( ومـن طريـق الحاكـم فـي 
»المستدرك« )600/2( من حديث جماعة من الصحابة، أنهم قالوا يا رسول الله 
أخبرنا عن نفسك؟ فقال: »دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت 

بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام«. 
م،  ــدِّ ــظ المتق ــو اللف ــارية ڤ، بنح ــن س ــاض ب ــث العرب ــن حدي ــا م ــم أيًض والحاك

حه. وصحَّ
والطبراني في »المعجم الكبير« )24ح545( من حديث حليمة في خبر طويل جاء   
ثِك عني وعنه؛ إني رأيت حين ولدته أنه خرج مني  ه أنها قالت: َأَو ال أحدِّ فيه عن أمِّ

نوٌر أضاءت منه قصور بصرى من أرض الشام.
)1( أخرجـه ابـن سـعد فـي »الطبقـات الكبيـر« )78/1( مـن طريـق علـي بـن يزيـد بـن 
عبد الله بن وهب بن زمعة، عن أبيه، عن عمته قالت: كنا نسمع أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول: ما شعرت أني حملت به، وال وجدت له 
ثقلة كما تجد النساء، إال أني قد أنكرت رفع حيضتي...، وأتاني آت وأنا بين النائم 
واليقظان، فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول: ما أدري، فقال: إنك قد 

حملت بسيِّد هذه األمة ونبيِّها.
)2( أخرجـه ابـن سـعد فـي »الطبقـات الكبيـر« )75/1( مـن طريـق عـروة، ومحمد بن 
صفوان، وسعيد بن محمد بن ُجبير بن ُمطِعم، في قصة المرأة التي عرضت نفسها 
على عبد الله بن عبد المطلب، وهي قتيلة بنت نوفل أخت ورقة بن نوفل، وكانت 
تنظـر وتعتـاف، فمـرَّ بهـا عبـد اللـه بن عبـد المطلـب، فدعته يسـتبضع منهـا، ولزمت 
طـرف ثوبـه، فَأَبـى وقال: حتـى آتيك. وَخَرَج سـريًعا حتى دخل علـى آمنة بنت وهب 
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 وَحَصَلت ليلَة َمولِِده إرهاصاٌت كثيرٌة:

منهـا: خمـوُد نـاِر فـارَس، ولـم َتخَمد قبَل ذلـك بألِف عـاٍم، وارتجاُس 
افًة منُه، وَغيُض ُبَحيرِة  ، وسقَطت أربَع َعْشَرَة ُشرَّ إيواِن كسرى حتَّى انشقَّ

َست عنَد الحمِل به)2(. ُس جميِع األصناِم، وكذا تنكَّ ساوَة)1(، وَتنكُّ

حيـِح الَّذي عليـه أكثُر  ـُه حامـٌل به، علـى الصَّ ـِه وُأمُّ ومـات أبـوه عبـُد اللَّ
ـٍد، والعـاقُّ عنـُه بشـاٍة يوَم سـابِع  ي لـُه بمحمَّ العلمـاِء)3(، وبهـذا كاَن الُمسـمِّ

ه عبَد المطَّلِِب)4(. ِوالدتِه -جدَّ

فوقع عليها، فحملت برسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ثم رجع عبد الله بن عبد المطلب إلى المرأة 
؟ فقالت: ال، مـررت وفي  فوجدهـا تنظـره، فقـال: هـل لِك فـي الذي عرضـِت علـيَّ

وجهك نور ساطع، ثم رجعت وليس فيه ذلك النور.
)1( أخرج -هذه اآليات مجتمعة- الطبري في »تاريخ الرسل والملوك« )166/2-
168( والخرائطـي فـي »هواتـف الجنـان« )ص56-60( وأبـو سـعيد النقـاش فـي 
»فنون العجائب« )69( وأبو نعيم في »دالئل النبوة« )82-المنتخب( والبيهقي في 

اًل.  »دالئل النبوة« )126/1-128( من حديث هانئ المخزومي مطوَّ
)2( لم أقف عليه إال في بعض كتب السيرة المتأخرة كالحلبي في »إنسان العيون في 

سيرة األمين المأمون« )76/1، 114(.
)3( انظر: »السيرة النبوية« البن هشام )158/1( و»الطبقات الكبير« البن سعد )79/1(.
َير ومولد المختار« )429/2(:  قال ابن ناصر الدين الدشقي في »جامع اآلثار في السِّ  
»مـات عبـد اللـه بالمدينـة وتـرك آمنـة حامـاًل برسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، علـى الصحيـح عند 

جمهور أهل السير«.
)4( أخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )32/3( من حديث ابن عباٍس ڤ.
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ه، ثمَّ ُثَويبُة جاريُة  لُهنَّ أمُّ  وَأرَضَعتُه مَِن النِّساِء ثماٍن، وقيَل أكثُر؛ أوَّ
.)1( رتُه بوالدتِه ه أبي لهٍب، وَأعَتَقها حيَن بشَّ عمِّ

ُة، ورأت منُه الخيَر والبركَة؛ ككثرِة  عديَّ وَأكَثُرهنَّ إرضاًعا لُه َحليمُة السَّ
تِـه، وُشـربِه مِن الثَّدِي األيمـِن فقط وَتركِه األيسـَر ألخيِه  َلَبـِن َثدَييهـا بعـَد قلَّ
ضـاِع، وَسـبِق َأتانِها)2( حيَن َرَجَعت به عليها بعَد أن كاَنت مسـبوقًة،  مِـَن الرَّ
وغـزراِة َلَبـِن َغنَِمهـا بعَد َعَدمِه، وَفَطمتُه حيَن ُمِضيِّ سـنتيِن وهو َيِشـبُّ شـبًّا 
َة وهي حريصٌة على ُرجوِعها به،  ِه بمكَّ ال َيِشبُُّه الِغلماُن، فَذَهَبت به إلى ُأمِّ

ُه في رجوِعها به، وَرَجَعت به. فاستأذنت ُأمَّ

ضــاِع َمَلــكاِن؛ قيَل:  ــا كاَن ابــَن َأرَبــِع ســنيَن أتــاُه وهــو مــَع أخيــه مـِـَن الرَّ فلمَّ
اُه وَأخَرجا منُه  َقلَبُه، فشقَّ ا َصدَرُه، واستخرجا  هما جبريُل وميكائيُل فشقَّ
ــيطاِن منــُه؛ أي: َمَحــلُّ مــا ُيلِقيــِه مـِـن  َعَلقــًة ســوداَء، وأخبــراُه بأنَّهــا حــظُّ الشَّ
ُه وأباُه بذلك، َفَأَتيا  تي ال َتنبغي، وَغَسالُه بالثَّلِج، فأخَبَر أخوُه ُأمَّ األموِر الَّ
ِه)3(. اُه إلى ُأمِّ إليه َفَوَجداُه ُمنتِقًعا َوجُهُه، فسأالُه َفَأخَبَرُهما، فخافا عليه، فردَّ

َير ومولد المختار« )244/3( و»سبل الهدى والرشاد  )1( انظر: »جامع اآلثار في السِّ
في سيرة خير العباد« للصالحي )375/1(. 

)2( في حاشية )أ(: »مؤلف: أتانه«. 
)3( أخرجه ابن إسحاق في »السيرة« )26/1-27( ومن طريقه الطبري في »تاريخ الرسل 
والملوك« )158/2-160( واآلجري في »الشريعة« )964( والبيهقي في »دالئل 
النبوة« )132/1-136( من حديث حليمة السعدية بطوله ومعناه، سوى اقتصاره 
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َح بعُضهم بإسـالِم َزوِجها وَبنِيها  واألكثـُر على إسـالِم َحليمَة)1(، وصرَّ
أيًضا)2(، وبعُضهم بإسالِم ُثَويبَة)3(.

ــاِر؛ أي:  ــُه إلــى المدينــِة لزيــارِة َأخوالـِـه مـِـن بنــي النَّجَّ ثــمَّ َخَرَجــت بــه ُأمُّ
ِه عبِد الُمطَّلِِب، فَمِرَضت وهي ]5/أ[ راجعٌة به، وماتت وُدفِنَت  أخواِل َجدِّ

باألَبواِء وُعُمُره ستُّ ِسنيَن على ما قاَلُه ابُن إسحاَق)4(.

ه  تي َوِرَثها مِن أبيه، وَحَملتُه إلى َجدِّ فَحَضنتُه أمُّ َأيَمَن َبَركُة الحَبشيَُّة الَّ
َض للموِت، فَأوصى  َة، فكَفَلُه إلى تماِم ثماِن ِسنيَن، فَتمرَّ عبِد الُمطَّلِِب بمكَّ

على ثديها األيمن وترك األيسر ألخيه، وذكره الحلبي في »إنسان العيون في سيرة 
األمين المأمون« )147/1(.

)1( ولهـذا ترجـم لهـا فـي الصحابـة ابـن منـده فـي »معرفـة الصحابـة« )ص938( وأبو 
نعيـم فـي »معرفـة الصحابة« )3252/6( وابـن عبد البر في »االسـتيعاب في معرفة 
األصحاب« )1812/4( وابن األثير في »أسد الغابة في معرفة الصحابة« )67/6( 

وابن حجر في »اإلصابة في تمييز الصحابة« )289/13(. 
)2( أخـرج أبـو نعيـم فـي »معرفـة الصحابـة« )812/2( خبـًرا يدل على إسـالم زوجها 
ى، وترجـم لـه ابن حجـر فـي »اإلصابة فـي تمييـز الصحابة«  الحـارث بـن عبـد الُعـزَّ
)368/2( وكـذا ترجـم ألبنـاءه: عبـد اللـه )78/6( وعمـرو )356/7( والشـيماء 

.)525/13(
)3( انظـر الخـالف في إسـالمها في »معرفـة الصحابة« ألبي نعيم )3284/6( و»أسـد 
الغابـة فـي معرفـة الصحابـة« البـن األثيـر )46/6( و»اإلصابـة في تمييـز الصحابة« 

البن حجر )227/13(.
)4( في »السيرة« )42/1( من روايته عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، فذكره. 
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ـه أبي طالـٍب؛ لفخامتِه وكونِه شـقيَق َأبيه، فافَتَخَر بشـرِف َكفالتِه  بـه إلـى عمِّ

وتربيتِـه، وكاَن يـرى منـُه الخيـَر والبركـَة؛ َكِشـَبِع عيالِـه إذا َأَكَل ملسو هيلع هللا ىلص مَعهـم، 

وعـدِم ِشـَبِعهم إذا لـم يـأكل مَعهـم)1(، ونزوِل المطـِر الغزيِر حيَن استسـقى 

َة)2(. به لَقحٍط أصاَب أهَل مكَّ

كُب ُبصرى؛ رآُه ملسو هيلع هللا ىلص راهٌب بها ُيقاُل  ا َنَزَل الرَّ ـاِم، فلمَّ وسـافر به إلى الشَّ

لـُه: َبِحيـَرا وهـو في صومعٍة لـُه، وكاَن قِد انتهـى إليه ِعلُم النَّصرانيَّـِة، َفَعَرَف 

ِة، فصنََع للقوِم طعاًما كثيًرا ألجلِه ملسو هيلع هللا ىلص،  فيه  عالماِت النُّبوَّ

ه: ارِجع  ون به فال ُيكلُِّمهم وال َيعِرُض لهم، ثمَّ قاَل لعمِّ وكثيًرا ما كانوا َيُمرُّ

ا َفَرَغ أبو طالٍب من تِجارتِه َرَجَع  بِابِن أخيَك، واحَذر عليه مِن اليهوِد، فلمَّ

َة)3(، وكاَن ُعُمُره  إذ ذاَك ثِنَتي َعْشـَرَة سـنًة  به ُمسـِرًعا إلى مكَّ

على أحِد األقواِل)4(.

)1( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )98/1( من طريق ابن عباس، ومجاهد، 
وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، بمعناه. 

)2( أخرجـه الدينـوري فـي »المجالسـة وجواهـر العلم« )2534( مـن طريق جلهمة بن 
اًل. عرفطة، مطوَّ

)3( أخرجه ابن إسحاق في »السيرة« )55-53/2(.
)4( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )99/1( من طريق داود بن الحصين.

وقيـل: كان ذلـك وللنبـي ملسو هيلع هللا ىلص تسـع سـنين، وهـو قـول هشـام بـن محمد الكلبـي كما 
فـي »تاريـخ الرسـل والملـوك« للطبـري )278/2(، والواقـدي، والطبـري كمـا في 
ـَير ومولـد المختار« البن ناصـر الدين الدمشـقي )394/3(،  »جامـع اآلثـار في السِّ
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ابعِة مِن والدتِه ملسو هيلع هللا ىلص أصاَبُه َرَمٌد شديٌد)1(. نِة السَّ وفي السَّ

ه عبُد الُمطَّلِِب وهو ملسو هيلع هللا ىلص مَعه)2(. وفيها استسقى َجدُّ

َبيـُر والعبَّاُس ابنـا عبـِد الُمطَّلِِب إلى  ـاُه: الزُّ وفـي الثَّالثـَة َعَشـَر سـافَر عمَّ
اليمِن للتِّجارِة، وَصِحَبهما ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َة باألميِن،  ا َبَلَغ  خمًسا وعشرين سنًة وهو ُيدعى في مكَّ ولمَّ
ى  ـاَم مـَع َميسـَرَة ُغالِم خديجـَة بنِت ُخَويلِد بِن َأَسـِد بِن عبـِد الُعزَّ سـافَر الشَّ
تُه عليها، وقالت لميسرَة: ال َتعِص لُه أمًرا، وال  ابِن ُقَصيٍّ في تجارٍة لها َولَّ

ُتخالِف لُه رأًيا، َفَربَِحت ِضعَف ما كاَنت َترَبُح.

فاِت الحميدِة ما ال ُيحصى، وكاَن يرى  ورأى ميسرُة منُه ملسو هيلع هللا ىلص من الصِّ

والماوردي في »أعالم النبوة« )ص198(.
قال البالذري في »أنساب األشراف« )97/1(: »األول أثبت«.  

)1( ذكره ابن الجوزي في »الوفا بتعريف فضائل المصطفى« )ص56(.
َير ومولد المختار« )381/3(،  )2( ذكره ابن ناصر الدين الدمشقي في »جامع اآلثار في السِّ

والحلبي في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )497/3(.
َير ومولد المختار« )67/2(  وذكر ابن ناصر الدين الدمشقي في »جامع اآلثار في السِّ  
رواية أخرجها أبو هاشم بن ظفر في كتابه »أنباء نجباء األبناء« في شأن االستسقاء، 
جـاء فيهـا: »ثـم خـرج من مكة هـو وولد ولده، وفيهم رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو ابن سـت 

سنين أو نحو ذلك...«.
)3( ذكره الحلبي في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )497/3( في حوادث 

السنة الرابعة عشرة.
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ى َنْسـُطورا بأنَّه نبيُّ  ، ]5/ب[ وأخبَرُه راهٌب ُيسـمَّ نِـه وقـَت الحرِّ َمَلَكيـِن ُيظاِلَّ

ِة. هذه األمَّ

َة ورأت خديجـُة إظالَل الَمَلَكيِن، وَأخَبَرها َميسـرُة بما  ـا َقِدُمـوا مكَّ فلمَّ

َج بها  ت لـُه، وَخَطَبتُه فتـَزوَّ رأى ومـا َسـِمَع؛ َأضَعَفـت لـُه ملسو هيلع هللا ىلص مـا كاَنت َسـمَّ

وهو ابُن خمٍس وعشرين سنًة ونحٍو مِن شهَريِن على أحِد األقواِل، وهي 

ُل وليمٍة  بنُت أربعيَن سنًة، وَأوَلَم عليها بَِجُزوٍر، وقيَل: بَِجُزوَريِن، وهي أوَّ

.)1( َأوَلَمها

فيُر)2( بينَهما نفيسَة بنَت ُمنَْيَة)3(. وكاَن السَّ

ها َعمَرو بَن َأَسٍد)4(. ُج لها به عمَّ والُمزوِّ

داُق مَِن  ُه أبا طالٍب، مَع حضوِر حمزَة، وكاَن الصَّ ُج لُه بها عمَّ والُمزوِّ

هِب اثنََتي َعْشرَة ُأوقيًَّة ونصَف ُأوقِيٍَّة؛ وهي أربعون ِدرهًما َشرعيًّا)5(. الذَّ

)1( انظر: »السيرة النبوية« البن هشام )187/1-189( و»الطبقات الكبير« البن سعد 
)107/1-109( و»تذكرة الخواص« لسبط بن الجوزي )ص590( و»المقفى في 
سيرة المصطفى« للبدر الحلبي )ص46( و»جامع اآلثار في السير ومولد المختار« 

البن ناصر الدين الدمشقي )433/3( وما بعدها.
)2( في حاشية )أ(: »السفير أي الواسطة. اـه«. 

)3( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )232/10( و»أنساب األشراف« للبالذري )98/1(.

)4( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )109/1( و»أنساب األشراف« للبالذري )97/1(.
)5( انظر: »أنساب األشراف« للبالذري )97/1(.
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وقيَل: كاَنت عشرين َبْكَرًة)1(.

وال ُمنافاَة؛ لجواِز كوِن الَبَكراِت ِعَوًضا عن ذلك الَقدِر)2(.

وكاَنت خديجُة يومئٍذ َأوَسَط -أي: َأخَيَر- نساِء ُقَريٍش َنسًبا، وَأكثَرهنَّ 
مااًل، وَأوَفَرهنَّ جمااًل)3(.

وكاَنت ُتدعى في الجاهليَِّة بالطَّاهرِة)4(، وبسيِّدِة ُقَريٍش)5(.

ج عليها ملسو هيلع هللا ىلص حتَّى ماتت)6(. ولم َيتزوَّ

َجت َقبَله بَرُجَليِن)7(. وكاَنت َتَزوَّ

)1( انظر: »السيرة النبوية« البن هشام )190/1(.
)2( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )226/1(.

)3( انظر: »السيرة النبوية« البن هشام )189/1( و»الطبقات الكبير« البن سعد )109/1( 
و»إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )224-223/1(.

)4( انظر تلقيبها بـ »الطاهرة« في »الطبقات الكبير« البن سعد )16/10( و»نسب قريش« 
لمصعب الزبيري )ص334(.

)5( انظر تلقيبها بـ »سيدة نساء قريش« في »المعجم الكبير« للطبراني )101/18( من 
قول العباس ڤ، و»تاريخ دمشق« البن عساكر )168/3( من قول جابر ڤ.

)6( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2436( من قول أم المؤمنين عائشة ڤ. 
)7( أخـرج الدوالبـي فـي »الذريـة الطاهـرة« )3( مـن طريـق الزهـري، قـال: تزوجـت 
خديجـة بنـت خويلـد بـن أسـد قبـل رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص رجليـن األول منهمـا: عتيق بن 
عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فولدت له جارية، وهي أم محمد بن صيفي 
المخزومـي، ثـم َخَلـَف علـى خديجة بعـد عتيق بن عائـذ أبو هالة التميمـي، وهو من 

بني أسيد بن عمر، فولدت له هند بن هند.
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ُل َمن آَمَن به على اإلطالِق)1(. وهي أوَّ

ِل َبعَدها)2(. حكى بعُضهم عليه اإلجماَع، قاَل: وإنَّما الخالُف في األوَّ

ــفرُة ثالــَث َثــالِث َســَفراٍت، آَجــَر نفَســه فيهــا لخديجــَة، لكــِن  وهــذه السَّ
فرتاِن األُوَلياِن إلى اليمِن)3(. السَّ

وانظر: »السيرة النبوية« البن هشام )643/2-644( و»الطبقات الكبير« البن سعد   
.)206/10(

ير« )115/1(:  قال ابن سيد الناس في »عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسِّ  
»كذا وقع في هذه الرواية عتيق بن عائذ، والصواب عابد بالباء، قاله الزبير«. 

ر. )1( نقله ابن الصالح في »معرفة علوم الحديث« )ص300( عن الثعلبي الُمفسِّ
وقال ابن أبي خيثمة في »التاريخ الكبير« )157/1(: »كان أول من آمن برسول الله   
الله بن محمد بن عقيل  الزهري، وعبد  ملسو هيلع هللا ىلص فيما قال محمد بن مسلم بن شهاب 
ابن أبي طالب، وقتادة بن دعامة السدوسي، ومحمد بن إسحاق، وأبو رافع، وابن 
عباس - خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى زوجة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص...«، ثم 

أخرج اآلثار عنهم في ذلك.
)2( أخرج ابن سعد في »الطبقات الكبير« )20/3(: عن محمد بن عمر الواقدي قال: 
»َأْصحاُبنا ُمْجِمُعوَن أن أول أهل الِقبَلة الذي استجاَب لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص خديجُة بنت 
، وزيد  ُخويلـد، ثـم اخُتلِـف عندنا فـي ثالثة نفر أيُُّهم أسـلم أواًل؛ في أبي بكـر، وعليٍّ

ابن حارثة«.
)3( يـدل علـى ذلـك ما أخرجه الحاكم فـي »المسـتدرك« )182/3( وصححه ووافقه 
الذهبـي، مـن طريـق جابـر ڤ قـال: اسـتأجرت خديجـة -رضـوان اللـه عليهـا- 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص َسْفَرتين إلى ُجَرَش كلُّ َسْفرة بَقُلوص.
وُجَرش باليمن كما في »معجم البلدان« لياقوت )126/2(، وأما َسْفرته إلى الشام   

م خبرها، فيكون المجموع ثالثة كما قال المؤلِّف.  فقد تقدَّ
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ِة لَِرعِي الَغنَِم، وكـذا ثَبَت في حقِّ  وثَبـَت أيًضـا أنَّـه آَجَر نفَسـه قبَل النُّبـوَّ
غيِره من األنبياِء؛ كُموسى)1(.

قيَل: مِن ِحَكِم ذلك أنَّ راعَي الَغنَِم الَّتي هي أضعُف البهائِم َيسُكُن في قلبِه 
اًل)2(. َب أوَّ أفُة واللُّطُف، فإذا انتَقَل من ذلك إلى رعايِة الَخلِق كاَن قد ُهذِّ الرَّ

ِع  َدت ُقَريٌش بِنـاَء الكعبِة؛ لَِتصدُّ ـا َبَلَغ ملسو هيلع هللا ىلص خمًسـا وثالثين سـنًَة جدَّ ولمَّ
ُجدرانِهـا بسـيٍل دخلهـا بعـَد حريـٍق أصابهـا مِن تبخيـٍر لهـا، وكاَن ملسو هيلع هللا ىلص َينُقُل 
ـا َوَصُلـوا إلى موضـِع الَحَجٍر األسـوِد اختلفـوا فيمن  مَعهـُم الحجـارَة، فلمَّ

َيَضُع الَحَجَر َموِضَعه، ثمَّ َرُضوا بأن َيَضَعُه هو؛ َفَوَضَعُه ]6/أ[ ملسو هيلع هللا ىلص بَِيِده)3(.

)1( أخـرج البخـاري فـي »الصحيـح« )2262( من حديث أبي هريـرة ڤ، عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »مـا بعـث اللـه نبيًّـا إالَّ رعـى الغنم«، فقـال أصحابـه: وأنت؟ فقـال: »نعم، 

كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة«.
وأما بخصوص ثبوت رعي الغنم عن نبي الله موسى؛ فقول الله تعالى: ▬ڇ ڇ   

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ♂ ]طه: 18[.
وأخرج عبد بن حميد في »المسند« )899-المنتخب( من حديث أبي سعيد الخدري   
ڤ قال: افتخر أهل اإلبل وأهل الغنم عند رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: 
»السكينة والوقار في أهل الغنم، والفخر والخيالء في أهل اإلبل«، وقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: 
»بعث موسى وهو يرعى غنًما ألهله«، قال: »وبعثت وأنا أرعى غنًما ألهلي بأجياد«.

)2( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )206/1(. 
)3( أخرجه الطيالسي في »المسند« )115( والبيهقي في »السنن الكبير« )9281( من 
حديث عليٍّ ڤ، وصححه النووي في »تهذيب األسماء واللغات« )124/4(. 

وانظر: »السيرة« البن إسحاق )84-83/2(.   
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اًل آدُم، ثـمَّ إبراهيـُم، ثـمَّ العمالقُة، ثمَّ ُجرُهـم، ثمَّ ُقَصيٌّ  والبانـي لهـا أوَّ

َة المذكورَة،  ُل َمـن َسـَقَفُه، ثمَّ ُقَريـٌش المـرَّ ه ، وهـو أوَّ َجـدُّ

ولِضيـِق النَّفقـِة بهـم عـن ُبنيانِهـا علـى قواعـِد آدَم وإبراهيـَم َأخَرُجـوا منهـا 

الِحجـــَر، وَجَعُلـوا عليـه ِجـداًرا قصيـــًرا؛ عالمـــًة علـى أنَّـه منهـا)1(، ثـمَّ 

ـذي كاَنت  َبيـِر علـى القواعـِد، وَخَفـَض باَبهـا عـِن الباِب الَّ ـِه بـُن الزُّ عبُد اللَّ

ُقَريـٌش َصنَعتـُه، وفَتـَح لهـا باًبا ثانًيـا)2(، لكنَّ بِنـاَء العمالقِة وُجرُهـَم وُقَصيٍّ 

ترميـٌم فقط)3(.

وقاَل بعُضهم: لم َيِصحَّ بِناُء آدَم إيَّاها، َكما لم َيِصحَّ ما قيَل: إنَّ المالئكَة 

)1( أخرج األزرقي في »أخبار مكة« )61/1( والحاكم في »المستدرك« )458/1( 
حديث  من  )2ح438(  المختارة«  »األحاديث  في  المقدسي  والضياء  وصححه، 

عليٍّ ڤ، فذكر بناء إبراهيم والعمالقة وجرهم وقريش.
وأما بناء آدم فأخرجه األزرقي في »أخبار مكة« )36/1( من قول ابن عباس، مطواًل.   

وأما بناء قصي فذكره البكري في »المسالك والممالك« )388/1(.  
وقد أوصلها المؤرخون إلى عشر مرات؛ فقال تقي الدين الفاسي في »العقد الثمين   
عليه  واتفق  األزرقى  أوضحه  مما  لنا  »حصَّ  :)74/1( األمين«  البلد  تاريخ  فى 
المؤرخون اآلخرون: أن الكعبة بنيت عشر مرات وهى: بناية المالئكة، بناية آدم، 
بناية شيث، بناية إبراهيم وإسماعيل، بناية العمالقة، بناية جرهم، بناية قصى، بناية 

قريش، بناية ابن الزبير، بناية الحجاج«.
البخاري في »الصحيح« )1586( ومسلم في »الصحيح« )1333( خبر  )2( أخرج 

بناء عبد الله بن الزبير.
)3( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )279/1(.
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اًل إبراهيُم)2(. َبنَتها قبَل آدَم)1(، بِل الباني لها أوَّ

وكاَن ارتفاُعهــا علــى عهــِد إبراهيــَم تِســعَة َأذُرٍع، فــزاَدت ُقَريــٌش تســعًة 
َبيِر تسعًة ثالثًة؛ فهي اآلَن سبعٌة وعشرون ذراًعا)3(. ثانيًة، وابُن الزُّ

َبيِر فيها من  اُج الثَّقفيُّ ما َأدَخَلُه ابُن الزُّ َبيِر َنَقَض الحجَّ وبعَد قتِل ابِن الزُّ
الِحجٍر، وأعلى باَبها، وسدَّ الباَب الثَّانَي الَّذي َفَتَحُه)4(.

وفي شعباَن سنَة تسٍع وثالثين وألٍف جاء سيٌل عظيٌم َهَدَم ُمعَظَم الكعبِة، 
د باشـا العلماَء،  يها الوزيُر محمَّ وجـاء الخبـُر بذلـك إلى مِصَر؛ فجَمـَع ُمتولِّ

ووقعِت اإلشارُة بالُمباَدرِة بالعمارِة)5(.

ُه إليـه الَخلوَة؛ فـكاَن َيختلي في غاِر  ـاُم الوحـِي حبََّب اللَّ ـا َقُرَبـت أيَّ ولمَّ
كِر، وقيَل: بالفكِر)7(. ِحراٍء، وَيتعبَُّد فيه)6(، قيَل: بالذِّ

)1( أخـرج بنـاء المالئكـة لهـا: األزرقي في »أخبـار مكـة« )32/1-34( من قول علي 
ابن الحسين، مطواًل.

)2( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )279/1(.
)3( جــزم بــه األزرقــي فــي »أخبــار مكــة« )288/1-289( وانظــر: »صحيــح مســلم« 

.)204/1333(
)4( أخرجه مسلم في »الصحيح« )204/1333(.

)5( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )279/1(.
)6( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3( ومسلم في »الصحيح« )160( من حديث 

أم المؤمنين عائشة ڤ. 
)7( انظر: »سفر السعادة« للفيروزآبادي )ص3( وانتصر لمن قال: بالذكر، وردَّ القول اآلخر.
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.)1( َوُردَّ بما هو مبسوٌط في »طبقات« الُمناويِّ

تِـه كاَن  )2( أنَّ َتعبُّـَدُه قبـَل ُنبوَّ
يـِن بـِن َعَربـيٍّ ـيِخ ُمحيـي الدِّ وفـي كالِم الشَّ
الُم)3(. الُة والسَّ الصَّ إبراهيَم، عليهما  بشريعِة 

)1( »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )20/1(.
وهـو: عبـد الـرءوف بـن تـاج العارفيـن بـن علـي الُمنَـاوي )ت. 1031ـه( أخذ عن: 
ـعراني، وشـمس الدين محمد بن أحمد الرملـي، وغيرهما، وأخذ  عبد الوهـاب الشَّ
عنه: علي األُجهوري، وشمس الدين محمد بن عالء الدين البابلي، وغيرهما، وكان 

من أجلِّ أهل عصره، وأعلِمهم، وأكثرهم تصنيًفا وإجادة وتحريًرا.
انظر: »خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر« للمحبي )412/2( و»فهرس   
الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت« للكتاني )560/2( 

و»األعالم« للزركلي )281/6(.
)2( في »الفتوحات المكية« )432/1(.

وهو: محيي الدين أبو عبد الله محمد بن علي الطائي الحاتمي الصوفي، المعروف   
بابـن عربـي )ت. 638ـه( يقـال: سـمع مـن أبـي القاسـم خلـف بـن عبـد الملـك ابن 

َبشُكوال، ومحمد بن خلف بن صاف، وروى عنه ابنه محمد.
واختلف الناس في حاله بين زاعم لواليته، وناسب له إلى الكفر والزندقة، وكثرت   

التصانيف في حاله.
انظر: »عنوان الدراية فيمن ُعرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية« ألبي العباس   
ري )54/3(  الغبريني )ص156( و»أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض« للَمقَّ

و»األعالم« للزكلي )281/6(.
)3( وسبقه إلى ذلك غيره؛ كالخطَّابي في »أعالم الحديث« )1661/3( والمازري 
في »المعلِم بفوائد مسلم« )325/1( وابن الجوزي في »كشف الُمشكِل عن حديث 

حيحين« )597/2(. الصَّ
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وقيَل غيُر ذلك)1(.

بِح)2(، وكاَنت تلك المناماُت  وكاَن ال يرى ُرؤيا إالَّ جاءت مِثَل َفَلِق الصُّ
ُتها ستَُّة أشهٍر)3(. ماٍت للوحِي، قيَل: ُمدَّ ادقُة ُمقدِّ الصَّ

ياطيِن بالنُّجوِم مَع  ا دنا زمُن الوحِي إليه ملسو هيلع هللا ىلص َكُثَر َرجُم الشَّ وثَبَت أنَّه لمَّ
مِع مِن ِحينِئٍذ)4(. ِة استراُق السَّ إصابتِها لهم، وانقَطَع بالمرَّ

ُسـِل؛ فعلى  ومـا ُرِوَي مِـن َرجِمِهـم بهـا ليلـَة َمولِِده وَقبَلهـا في أزمنِة الرُّ
ـا فـي َزَمـِن  ثبوتِـه كاَن قليـاًل، وتـاَرًة ُيصيـُب ]6/ب[ وتـاَرًة ال ُيصيـُب، وأمَّ
- مَع الكثـرِة، قاله الحلبيُّ في  ُقـرِب الوحـِي إليـه ملسو هيلع هللا ىلص فكاَن ُيصيـُب -وال بدَّ

)1( قال القاضي أبو يعلى في »العدة« )757/3(: »اختلف القائلون بأنه كان متعبًدا: 
فقال بعضهم: بشريعة إبراهيم، وقال قوم: بشريعة موسى إال ما ُنسخ، وقال قوم: 
بشـريعة عيسـى؛ ألنها ناسـخة لشـريعة موسى، واألشـبه: أنه كان متعبًدا بكل ماصح 

من شرع من كان قبله من األنبياء«.
وانظر: »البرهان« للجويني )333/1-334( و»اإلحكام في أصول األحكام« للمدي 

ن )255/2(. )137/4( و»التوضيح لشرح الجامع الصحيح« البن الُملقِّ
)2( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3( ومسلم في »الصحيح« )160( من حديث 

أم المؤمنين عائشة ڤ. 
)3( انظـر: »جمـع الوسـائل فـي شـرح الشـمائل« لعلـي القـاري )301/2( و»إنسـان 

العيـون فـي سـيرة األميـن المأمـون« للحلبـي )378/1(. 
)4( أخرجه البخاري في »خلق أفعال العباد« )487( ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة 
في »العرش وما ُرِوي فيه« )22( من حديث نفٍر من األنصار، وأصله في »صحيح 

مسلم« )2229( دون ذكر الرجم. 
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»سيرتِه«)1(.

ِة وهو في غاِر ِحراٍء، فقاَل  ا تمَّ لُه أربعوَن سنًة)2( جاءه جبريُل بالنُّبوَّ فلمَّ
ُه حتَّى َبَلَغ منُه الَجهَد، ثمَّ َأطَلَقُه فقاَل  لُه: اقرأ، فقاَل: »َما َأَنا بقارٍئ«، فضمَّ
ـُه كذلَك، ثـمَّ َأطَلَقـُه فقاَل لـُه: اقرأ،  لـُه: اقـرأ، فقـاَل: »َمـا َأَنـا بقـارٍئ«، فضمَّ

چ  چ  ـُه كذلَك، ثـمَّ َأطَلَقـُه فقاَل لـُه: ▬چ  فقـاَل: »َمـا َأَنـا بقـارٍئ«، فضمَّ
گ♂ ]العلق: 5-1[)3(. ک  ڇ♂ إلى قوله: ▬ک  ڇ 

ثـمَّ نـزل بـه من الجبـِل إلـى األرِض، فَضَرَبهـا بِرجلِه، فنََبَعـت َعيُن ماٍء، 
الُة  َأ وأمَر النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أن َيفَعَل َكِفعلِه، ثمَّ صلَّى به ركعتين، وقاَل: الصَّ فتوضَّ

هكذا، وغاَب)4(.

)1( »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )340/1( بمعناه.
وهو: نور الدين علي بن ابراهيم الحلبي )ت. 1044ـه( أخذ عن شمس الدين محمد   
ابـن أحمـد الرملـي، ونـور الدين علي الزيـادي، وغيرهمـا، وأخذ عنه شـمس الدين 
مة  محمد بن عالء الدين البابلي، ونور الدين علي الشبراملسي، وغيرهما، وكان عالَّ

جليل المقدار جامًعا ألشتات العلوم.
انظر: »خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر« للمحبي )122/3( و»فهرس   
الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت« للكتاني )344/1( 

و»األعالم« للزركلي )251/4(.
)2( انظر: »السيرة النبوية« البن هشام )233/1(.

)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3( ومسلم في »الصحيح« )160( من حديث 
أم المؤمنين عائشة ڤ.

)4( أورده الفيروزآبادي في »سفر السعادة« )ص4-5( وهذا -إن ثبت- ال يتعارض 
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فانطلَق ملسو هيلع هللا ىلص إلى خديجَة َيرُجُف فؤاُده، وَأخَبَرها الخبَر، فثبََّتتُه، وأَتت 

َر في الجاهليَِّة، فَأخبَرُه بما  ها، وكاَن قد َتنصَّ به َوَرقَة بَن َنوَفٍل، وكاَن ابَن عمِّ

َقـُه وقـاَل لـُه: هذا النّامـوُس الَّذي ُأنِزَل على موسـى -أي: َمَلُك  رأى؛ فصدَّ

الوحـِي- يـا ليتنـي فيها َجَذًعا -أي: شـابًّا- يـا ليتني أكوُن حيًّـا إذ ُيخِرُجَك 

َقوُمـَك، فقـاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَوُمخرِِجـيَّ ُهـم؟«، قـاَل: نعـم؛ لم َيجئ أحـٌد بِمثِل ما 

ًرا -أي: قويًّا-  ِجئَت به إالَّ ُعوِدَي، وإن ُيدِركني َيوُمَك َأنُصرَك َنصًرا ُمؤزَّ

ثمَّ لم َيلَبث َوَرقُة أن ُتُوفَِّي)1(.

وَفَتـَر الوحـُي)2( نحـَو ثـالِث ِسـنيَن أو أقـلَّ -خـالٌف)3(- لَِيحُصـَل لـُه 

مع فرضية الصالة في اإلسراء والمعراج.
)1( أخرجـه البخـاري في »الصحيح« )3( ومسـلم في »الصحيـح« )160( من حديث 

أم المؤمنين عائشة ڤ. 
)2( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ. 

)3( جـزم ابـن إسـحاق فـي »السـيرة« )126/2( بأنها ثالث سـنين، وذكر السـهيلي في 
»الـروض األنـف« )433/2( أنـه جـاء فـي بعـض األحاديـث المسـندة أنهـا كانـت 

سنتين ونصف سنة.
اًما، واختلف في مقدارها: وقيل: بل كانت أيَّ  

فقال الثعلبي في »الكشف والبيان« )222/10(: »اختلفوا في مدة احتباس الوحي   
عنـه؛ فقـال ابـن جريج: اثني عشـر يوًمـا، وقال ابن عباس: خمسـة عشـر يوًما، وقيل: 

خمسة وعشرين يوًما، وقال مقاتل: أربعين يوًما«.
وقـال ابـن الجـوزي فـي »زاد المسـير« )249/5-250(: »فـي مقدار احتباسـه عنه 
خمسـة أقـوال: أحدهـا: خمسـة عشـر يوًما وقـد ذكرناه فـي الكهف عن ابـن عباس، 
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وُق إلى الَعوِد)1(، ومِن َثمَّ َحِزَن لذلك ُحزًنا شديًدا؛ حتَّى غدا مِراًرا كي  الشَّ
َيتردَّى مِن ُرءوِس الجباِل، فكاَن إذا َوافى ذروَة جبٍل كي ُيلِقَي نفَسه منها 
ا؛ فَيسُكُن قلُبه، وَتَقرُّ  ِه حقًّ ُد! إنَّك رسوُل اللَّ ى لُه جبريُل، فقاَل: يا محمَّ َتبدَّ
ُة َغَدا لِمثِل ذلك، فإذا وافى ذروَة جبٍل  نفُسه، وَيرِجُع، فإذا طالت عليه المدَّ

ى لُه جبريُل كذلك)2(. تبدَّ

ثمَّ نَزَل عليه جبريُل كذلَك بسورِة: ▬ھ ھ♂ ]المدثر: 1[، وتتابع 
الوحُي)3(.

تِه بثالِث ِسنيَن، وقيَل:  ونزوُلها ابتداُء رسالتِه ملسو هيلع هللا ىلص؛ فهي متأخرٌة عن ُنبوَّ
تِه. ُمقاِرنٌة لنُُبوَّ

ِة ]7/أ[ فترِة الوحِي إسرافيَل، فكاَن  َل به في ُمدَّ َه وكَّ عبيِّ أنَّ اللَّ وعِن الشَّ
َيتراءى لُه وُيعلُِّمه)4(.

ليلة قاله مجاهد،  اثنتا عشرة  والثالث:  والثاني: أربعون يوًما قاله عكرمة ومقاتل، 
الثعلبي«. يوًما حكاه  والخامس: خمسة وعشرون  أيام، حكاه مقاتل،  والرابع: ثالثة 

اًما وإن لم نجزم بتعيينها. واألشبه أن فترة الوحي إنما كانت أيَّ  
)1( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )420/1(.

)2( أخرجه البخاري في »الصحيح« )6982( من بالغات الزهري. 
)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )4( ومسلم في »الصحيح« )161( من حديث 

جابر ڤ. 
)4( أخرجـه ابـن سـعد فـي »الطبقـات الكبيـر« )161/1( من طرق عن الشـعبي، وقال 
عقبه: »ذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر -يعني: الواقدي-، فقال: ليس َيعِرف 
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وُرِوَي أنَّه  قبل مجيِء جبريَل إليه بـ: ▬چ♂ ]العلق: 1[ 
ُد!  ـماِء على صورِة َرُجٍل، وَسـِمَعه يقـوُل: يا محمَّ رأى جبريـَل فـي ُأُفـِق السَّ
ِه، وأنا جبريُل، فأخبَر بذلك خديجَة؛ فثبََّتتُه وأخبرت َوَرقَة،  أنت رسوُل اللَّ

تِه)1(. َر بنُبوَّ فبشَّ

واخُتلَِف في شهِر ابتداِء الوحِي؛ والَّذي عليه األكثُر أنَّه رمضاُن، لَِسبِع 
لياٍل َمَضت منه)2(.

وقِيَل: لَِسبَع َعْشرَة)3(.

أهـل العلـم ببلدنـا أن إسـرافيل قـرن بالنبـي ملسو هيلع هللا ىلص، وإن علماءهـم وأهـل السـيرة منهـم 
يقولون: لم يقرن به غير جبريل من حين أنزل عليه الوحي إلى أن قبض ملسو هيلع هللا ىلص«.

وأخرجـه الطبـري فـي »تاريـخ الرسـل والملـوك« )386/2( وفيـه: »قـرن إسـرافيل 
الواقدي: فذكرت ذلك  »قال  بعده:  الله ملسو هيلع هللا ىلص ثالث سنين...«، وجاء  بنبوة رسول 
لمحمد بن صالح بن دينار، فقال: والله يا بن أخي لقد سمعت عبد الله بن أبي بكر 
ثان في المسجد ورجل عراقي يقول لهما  ابن حزم، وعاصم بن عمر بن قتادة يحدِّ
هذا، فأنكراه جميًعا وقاال: ما سمعنا وال علمنا إال أن جبريل هو الذي قرن به، وكان 

يأتيه بالوحي من يوم نبئ إلى أن توفى«.
وصحح ابن كثير في »البداية والنهاية« )10/4( إسناده إلى الشعبي.  

)1( أخرجـه الطبـري فـي »جامـع البيان عن تأويل آي القـرآن« )528/24( من حديث 
عائشة، واآلجري في »الشريعة« )971( من حديث عبد الله بن الزبير.

َير ومولد المختار« البن ناصر الدين الدمشقي )62/4(.  )2( انظر: »جامع اآلثار في السِّ
)3( هو قول أبي جعفر الباقر، وابن البراء العبدي. انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد 

َير ومولد المختار« البن ناصر الدين )63/4(. )164/1( و»جامع اآلثار في السِّ

02 ���� ������.indd   17502 ���� ������.indd   175 17/05/2022   1:13 PM17/05/2022   1:13 PM



�ن �ي �ب ا�غ سعا�غ الّرَ اإ 176

ُل)1(. وقيَل: ربيٌع األوَّ

وقيَل: رجٌب)2(.

ا اليوُم؛ فالَّذي عليه جمٌع أنَّه في يوم اإلثنيِن والدُته وبِعثُته وخروُجه  وأمَّ
َة ووصوُله المدينَة ووفاُته)3(. مِن مكَّ

والمراُد بالمدينِة ما َيشَمُل ُقباَء؛ لِما َسَيأتي)4(.

أنه نزل ألربعة وعشرين ليلة خلت من  وهناك قول ثالث لم يذكره الصبان، وهو   
شــهر رمضــان، ذكــره ابــن كثيــر فــي »البدايــة والنهايــة« )16/4( وابــن ناصــر الديــن 

المختار« )62/4(. َير ومولد  السِّ في  اآلثار  في »جامع  الدمشقي 
ويؤيده ما أخرجه أحمد في »المسند« )16984( من حديث واثلة بن األسقع أن   
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أنزلت صحف إبراهيم ڠ في أول ليلة من رمضان، وأنزلت 
التوراة لست مضين من رمضان، واإلنجيل لثالث عشرة خلت من رمضان، وأنزل 

الفرقان ألربع وعشرين خلت من رمضان«.
َير ومولد المختار« البن ناصر الدين الدمشقي )61/4(  )1( انظر: »جامع اآلثار في السِّ
ونسـبه البـن عبـاس والجمهـور، واختـاره، وأجاب عن قـول من قال: فـي رمضان، 
واستداللهم بقوله تعالى ▬ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ♂ ]البقرة: 185[ 
بـأن إنـزال القـرآن فـي شـهر رمضان إنمـا كان جملـة واحدة فـي ليلة القـدر إلى بيت 

العزة في سماء الدنيا. 
َير ومولد المختار« البن ناصر الدين الدمشقي )63/4(  )2( انظر: »جامع اآلثار في السِّ

ونسبه ألبي هريرة، والحسين بن علي، والليث بن سعد. 
)3( أخرجـه الطبـري فـي »تاريخ الرسـل والملوك« )393/2( عن ابـن عباس، وانظر: 
»جوامـع السـيرة« البـن حـزم )ص7( و»إنسـان العيـون فـي سـيرة األميـن المأمون« 

)4( انظر )ص204(.للحلبي )71/2(. 
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ِه  اللَّ النَّاَس إلى  ]المدثر: 1[ صاَر يدعو  ھ♂  ▬ھ  َنَزَل عليه:  ا  ولمَّ

تعالى ُخفيًة؛ لعدِم األمِر باإلظهاِر)1(.

ـعاِب لَِيسـتخِفَي  ـالَة َذَهـَب إلـى بعِض الشِّ وكاَن َمـن َأسـَلَم إذا أراَد الصَّ

َلـَع َنَفٌر من المشـركين على سـعِد بِن أبي  بصالتِـه مـن المشـركين، حتَّـى اطَّ

ـعاِب، فنَاَكُروهم  ـاٍص فـي نفٍر من المسـلمين وهم ُيصلُّون في بعِض الشِّ وقَّ

ُه  وعابـوا عليهـم مـا َيصنَُعـوَن، وقاتلوهم؛ فَضَرَب سـعٌد َرُجاًل منهم، فشـجَّ

ُل دٍم ُأهِرَق في اإلسالِم)2(، فعنَد ذلك َدَخَل ملسو هيلع هللا ىلص هو وأصحاُبه في  وهو أوَّ

ُه تعالى بإظهاِر  داِر األرقِم ُمستخِفيَن بصالتِهم وعبادتِهم)3(؛ إلى أن َأَمَر اللَّ

يـِن، وَهـَدى ُعَمـَر بـَن الخطَّـاِب إلى اإلسـالِم بعَد إسـالِم حمـزَة بِن عبِد  الدِّ

اجِح)5(. اٍم)4(، سنَة ستٍّ على الرَّ الُمطَّلِِب بثالثِة أيَّ

)1( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )456/1(. 
)2( انظر: »السيرة« البن إسحاق )129-128/2(.

)3( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )456/1(. 
)4( أخرجه أبو نعيم في »دالئل النبوة« )192- المنتخب( و»حلية األولياء« )40/1( 
ومن طريقه ابن الجوزي في »مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب« )ص171( 
مـن طريـق ابـن عبـاس، قـال: سـألت عمـر بـن الخطـاب ڤ: ألي شـيء سـميت 

الفاروق؟ قال: أسلم حمزة قبلي بثالثة... 
)5( أي من البعثة؛ أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )250/3( ومن طريقه ابن 
الجوزي في »مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب« )ص179( عن أسلم، قال: 

نَة السادسة من النبوة، وهو ابن ستٍّ وعشرين سنة. أسلم في ذي الحجة، السَّ
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ُة إخفائِه ثالَث ِسنيَن)1(. وكاَنت مدَّ

ِة كاَنـت ُقَريٌش ُتؤذيـه ملسو هيلع هللا ىلص)2(، وُتؤذي َمن آَمـَن به؛ حتَّى  وفـي هـذه المـدَّ
 ، ُبوا جماعًة من الُمسَتضَعِفيَن عذاًبا شديًدا؛ كبالٍل، وخبَّاِب بِن األََرتِّ عذَّ
ِه، ثمَّ مات ياسٌر في  ه ُسميََّة، وأخيه عبِد اللَّ اِر بِن ياسٍر، وأبيه ياسٍر، وأمِّ وعمَّ
العذاِب)3(، وَطَعَن أبو جهٍل ُسميََّة سنَة خمٍس بَحربٍة في َفرِجها؛ فماتت، 

ُل شهيدٍة في اإلسالِم)4(. فهي أوَّ

)1( انظر: »السيرة« البن إسحاق )126/2(. 
، وفيـه: »ولقـد رأيـت  )2( أخـرج البـزار فـي »المسـند« )761( خبـًرا طويـاًل عـن علـيٍّ
رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وأخذتـه قريـش فهـذا َيَجـُؤُه وهـذا ُيَتْلتُِلـُه وهم يقولـون: أنت الذي 
جعلت اآللهة إلها واحدا؟! قال: فوالله ما دنا منه أحد إال أبو بكر...«. وقال الهيثمي 

في »مجمع الزوائد« )74/9(: »فيه من لم أعرفه«.
)3( أخرجه البالذري في »أنساب االشراف« )160/1( من حديث أم هاني: أن عمار بن 
ياسر، وأباه ياسر، وأخاه عبد الله بن ياسر، وسمية أم عمار كانوا يعذبون في الله، فمرَّ 
بهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »صبًرا آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة«، فمات ياسر في العذاب، 

وأغلظت سمية ألبي جهل، فطعنها في قبلها، فماتت، ورمي عبد الله فسقط.
)4( أخـرج ابـن سـعد في »الطبقات الكبيـر« )214/3( وابن أبي شـيبة في »المصنف« 
)34570( عـن مجاهـد قـال: أول من أظهر اإلسـالم سـبعة: رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، وأبو 
ـا رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص  بكـر، وبـالل، وخبَّـاب، وصهيـب، وعمـار، وسـمية أم عمـار، فأمَّ
ـه، وأمـا أبـو بكـر فمنعـه قومـه، وأخـذ اآلخـرون فُألبسـوا َأْدَراع الحديـد،  فمنعـه عمُّ
وصهروهم في الشمس حتى بلغ الجهد منهم كل مبلغ، فأعطوهم ما سألوا، فجاء 
إلى كل رجل منهم قومه بأنطاع األدم فيها الماء، فألقوهم فيها، ثم حملوه بجوانبه، 
إال بالاًل، فلما كان العشي جاء أبو جهل فجعل يشتم سمية ويرفث، ثم طعنها في 
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إلـى الحبشـِة  ]7/ب[ منهـم  إيذائهـُم المسـلمين هاَجـَر َجمـٌع  ولكثـرِة 
اَن وزوجُته ُرقيَُّة بنُت  ؛ منهم ُعثماُن بُن عفَّ بإشارتِه ملسو هيلع هللا ىلص؛ فَأكَرَمهُم النَّجاشيُّ
رسـوِل اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(، وعنـَد بلـوِغ ُخروِجهـم ُقَريًشـا َخَرُجـوا فـي َأَثِرهم؛ فلم 
َيِجـُدوا أحـًدا منهـم، وهـذه هـي األُولـى مـن ِهجَرَتـي الحبشـِة، وكاَنت في 

ِة)2(. رجٍب سنَة َخمٍس مَِن النُّبوَّ

ُقُبلِها، فهي أول شهيد استشهد في اإلسالم، إال بالاًل؛ فإنه هانت عليه نفسه في الله 
حتى ملُّوا فجعلوا في عنقه حباًل، ثم أمروا صبيانهم، فاشتدوا به بين أخشبي مكة، 

وجعل يقول: أحد أحد. 
)1( أخرجه عبد الرزاق في »المصنف« )9743( من حديث الزهري، عروة قال: فلما 
ث به المشركون من كفار قريش بمن آمن من  كثر المسلمون، وظهر اإليمان فتحدَّ
قبائلهم يعذبونهم ويسجنونهم، وأرادوا فتنتهم عن دينهم قال: فبلغنا أن رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص قـال للذيـن آمنـوا بـه: »تفرقـوا فـي األرض« قالـوا: فأيـن نذهـب يا رسـول الله؟ 
قال: »هاهنا« وأشار بيده إلى أرض الحبشة وكانت أحب األرض إلى رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص يهاجر قَِبلها، فهاجر ناس ذو عدد، منهم من هاجر بأهله، ومنهم من هاجر 
بنفسه، حتى قدموا أرض الحبشة، قال الزهري: فخرج في الهجرة جعفر بن أبي 
طالب بامرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، وعثمان بن عفان $ بامرأته رقية 

ابنة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص... وذكر جماعة.
)2( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )173/1( من طريق الحارث بن فضيل، 
ا، وكانوا أحد عشر رجاًل وأربع نسوة، حتى انتهوا  وغيره قال: فخرجوا متسلِّلين سرًّ
جاءوا  ساعة  للمسلمين  تعالى  الله  ووفق  والماشي،  الراكب  منهم  َعْيَبِة،  الشُّ إلى 
ار، حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار، وكان مخرجهم  سفينتين للتُّجَّ
الله ملسو هيلع هللا ىلص، وخرجت قريش في  نبئ رسول  الخامسة من حين  السنة  في رجب من 
آثارهم حتى جاءوا البحر حيث ركبوا، فلم يدركوا منهم أحًدا، قالوا: وَقِدمنا أرض 
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ثمَّ بعَد ُمكثِهم هناك دوَن ثالثِة أشهٍر)1( َرَجَع كثيٌر منهم عندما َبَلَغهم 

عِن المشركين بسجوِدهم مَع رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص عنَد قراءتِه سورَة »والنَّجم«، 

وظنُّوا إسالَمهم)2(.

ـِه تعالى وَتضليِل ما عليه المشـركون وَفَشـا  عـاِء إلى اللَّ ـا َجَهـَر بالدُّ ولمَّ

ـه أبي طالٍب َيشـُكون ما  اإلسـالُم وَكُثـَر القـرآُن -َمَشـى كفـاُر ُقَريٍش إلى عمِّ

َر ذلك وهو َيُذبُّ عنُه، وفي  َيسَمُعون منُه مِن سبِّ آلهتِهم وذمِّ ِدينِهم، وتكرَّ

ا على ديننا، وعبدنـا الله، ال ُنْؤَذى، وال نسـمع  الحبشـة، فجاورنـا بهـا خيـر جار، َأمِنَـّ
شيًئا نكرهه.

)1( قال محمد بن عمر الواقدي: »كانوا خرجوا في رجب سنة خمس، فأقاموا شعبان 
وشهر رمضان، وكانت السجدة في شهر رمضان، وَقِدُموا في شوال سنة خمس«. 

»الطبقات الكبير« البن سعد )175/1(. 
)2( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )175/1( من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن 

ابن الحارث بن هشام.
ـا مـا أخرجـه ابـن سـعد في »الطبقـات الكبيـر« )174/1( من حديـث محمد بن  وأمَّ
فضالة الظفري، والمطلب بن عبد الله بن حنطب - من أن سبب سجودهم ما ألقاه 
الشيطان على لسانه: )تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى( وأخرجه أيًضا 
ار في »المسند« )5096( والطبراني في »المعجم الكبير« )12ح12450( من  البزَّ
ة  اِظ بُبطالِن هذه القصَّ حديث ابن عباس ڤ؛ فمردود، وقد َجَزَم جماعة من الُحفَّ
عقاًل، وعدِم ُثُبوتِها َنقاًل، منهم: القاضي عياض في »الشفا بتعريف حقوق المصطفى« 
يلعي  نن« )1111/4( والزَّ )288/2-293( والطيبي في »الكاشف عن حقائق السُّ
راري  اف« )392/2( والكرماني في »الكواكب الدَّ في »اإلسعاف بأحاديِث الكشَّ

في شرح صحيح البخاري« )153/6( وغيرهم. 

02 ���� ������.indd   18002 ���� ������.indd   180 17/05/2022   1:13 PM17/05/2022   1:13 PM



181

ًدا َنقُتلُه، وُخذ َبَدَلُه عمارَة بَن الوليِد؛ فقاَل:  اِت قالوا: َأعطِنا محمَّ آِخِر المرَّ
َأكُفُل ابنَكم وُأعطيُكُم ابني لُِيقَتَل؟! هذا ال يكوُن)1(.

ـا رأى أبـو طالـٍب من ُقَريـٍش ما رأى دعا بني هاشـٍم وبني الُمطَّلِِب  ولمَّ
بِّ عنُه ملسو هيلع هللا ىلص؛ فأجابوه إلى ذلك غيَر أبي لهٍب، فكاَن  إلى ما هو عليه من الذَّ

من الُمجاهرين)2( بالظُّلِم لُه ملسو هيلع هللا ىلص، ولكلِّ َمن آَمَن به)3(.

ـا َعلَِمـت ُقَريـٌش أنَّ أبا طالٍب ال ُيسـلُِمه لهم زادوا فـي إيذائه وإيذاِء  فلمَّ

َمـن َأسـَلَم مَعـه، وَأجَمـَع رأُيهم أن يقولوا: هو سـاحٌر، وجلسـوا في الطُُّرِق 
ِذكـُره زادوا فـي اإليـذاِء  اَس منـُه، وكلَّمـا شـاَع أمـُره وسـاَر  النَـّ ُرون  ُيحـذِّ

والبغِي)4(.

ثـمَّ اجتمعـوا وقالـوا لقومـه: ُخـذوا منَّا ِدَيـًة ُمضاَعفـًة، وَيقُتُلـه َرُجٌل مِن 
غيِر ُقَريٍش، وُتريحونا وُتريحون َأنُفَسكم؛ فأبى بنو هاشٍم وبنو الُمطَّلِِب، 

َة إلى ِشعِب أبي طالٍب)5(. فاجتمعت ُقَريٌش على ُمنابذتِهم وإخراِجهم مِن مكَّ

)1( انظر: »السيرة« البن إسحاق )133/2( و»الطبقات الكبير« البن سعد )171/1(. 
)2( في )أ(: »الُمهاجرين« والمثبت من )ب(.
)3( انظر: »السيرة« البن إسحاق )129/2(.

)4( انظر: »السيرة« البن إسحاق )132-131/2(.
)5( أخرجه ابن عبد البر في »الدرر في اختصار المغازي والسير« )ص53( من حديث 
محمـد بـن عبـد الرحمن أبي األسـود، ويعقوب بن حميد بن كاسـب، وابن شـهاب 

الزهري.
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ـعَب -مؤمنُهـم وكافُرهـم- غيـَر أبي لهٍب وذلك سـنَة  ـا دخلـوا الشِّ فلمَّ
ة من المسلمين أن َيخُرجوا إلى  ِة)1(- أَمَر ملسو هيلع هللا ىلص َمن كاَن بمكَّ سبٍع مَِن النُّبوَّ
أرِض الحبشِة، فانطلق إليها ]8/أ[ غالُب المؤمنين)2(، فكانوا اثنيِن وثمانيَن 

َرُجاًل، وثمانَي َعْشرَة امرأًة، وهذه هي الثَّانيُة مِن ِهجَرَتِي الحبشِة)3(.

ا َبَلَغ ذلك ُقريًشا بعثوا عمارَة بَن الوليِد وَعمَرو بَن العاِص -وكاَن  فلمَّ
؛ لَِيـُردَّ َمـن هاجـَر إليـه َفَلـم َيرَض،  إذ ذاك لـم ُيسـلِم- بهدايـا إلـى النَّجاشـيِّ

ُهما بالهدايا)4(. وَردَّ

)1( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )26/2(.
)2( انظر: »الدرر في اختصار المغازي والسير« البن عبد البر )ص54-53(.

)3( انظـر: »السـيرة النبويـة« البـن هشـام )330/1( و»الطبقـات الكبيـر« البـن سـعد 
)176/1( وغيرهما، ووقع عندهم أن عدد من خرج في هذه الهجرة من الرجال 

وثمانين رجاًل. ثالثة 
لكان قال ابن هشام: »جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين،   
سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغاًرا وولدوا بها، ثالثة وثمانين رجاًل، إن 

كان عمار بن ياسر فيهم، وهو ُيَشكُّ فيه«.
وقال السهيلي في »الروض األنف« )228/3(: »األصح عند أهل السير كالواقدي   

وابن عقبة وغيرهما أنه لم يكن فيهم«.
وأخـرج ابـن سـعد فـي »الطبقـات الكبيـر« )231/3( مـن طريـق سـفيان، عـن أبيه، 

قالوا: هاجر عمار بن ياسر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية.
وممن جزم بهجرته البالذري في »أنساب األشراف« )211/1( والمزي في »تهذيب   

الكمال« )216/21(.
)4( أخرجه سعيد بن منصور في »السنن« )2481( وأحمد في »المسند« )4400( من 
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واجتمعـت ُقَريـٌش علـى أالَّ ُيبايعـوا بنـي هاشـٍم وبنـي الُمطَّلِـِب، وال 
زِق، وَيقطعوا عنهُم األسواَق،  ُيناكحوهم، وال ُيدِخلوا إليهم شيًئا من الرِّ
ِه  وال َيقبلوا منهم ُصلًحا، وال َتأُخَذُهم بهم رأفٌة؛ حتَّى ُيسلُِموا رسوَل اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص للقتـِل، وكتبـوا بذلـك صحيفـًة، وعلَّقوهـا في جـوِف الكعبـِة، وَتماَدوا 
ا  عِب، فلمَّ على العمِل بما فيها ثالَث ِسنيَن؛ فاشَتدَّ البالُء على َمن في الشِّ
ـُه علـى صحيفتِهُم األََرضـَة، فأكَلت ما في  كاَن رأُس ثـالِث سـنيَن َبَعـَث اللَّ

ِه تعالى)1(. حيفِة مِن ميثاٍق وعهٍد، وترَكِت اسَم اللَّ الصَّ

وقيَل بالعكِس)2(.

حيفِة)3(. ِد الصَّ وُجِمَع بجواِز تعدُّ

حديث ابن مسعود ڤ.
وأخرجـه ابـن أبـي شـيبة فـي »المصنـف« )37795( والحاكـم فـي »المسـتدرك«   
أبي موسى األشعري ڤ، وقال: »حديث صحيح على  )309/2( من حديث 

الشيخين«. شرط 
)1( أخرجه ابن سعد يف »الطبقات الكبير« )177/1( من حديث ابن عباس وغيره، بطوله.

)2( أخرجه البيهقي في »دالئل النبوة« )311/2( وما بعدها.
وقـال ابـن إسـحاق فـي »السـيرة« )142/2(: »ثـم إن اللـه ۵ برحمتـه أرسـل علـى   
صحيفة قريش التي كتبوا فيها تظاهرهم على بني هاشم األرضة؛ فلم تدع فيها اسًما 

هو لله ۵ إال أكلته، وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان«. 
)3( قال الحلبي في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )34/2-35(: »ُجمع بين 
الروايتين: بأنهم كتبوا ُنَسًخا فأكلت االرضة من بعض النسخ اسم الله تعالى، وأكلت 

من بعض النسخ ما عدا اسم الله تعالى؛ لئال يجتمع اسم الله تعالى مع ظلمهم«.
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ه أبا طالٍب؛  ُه تعالى على ذلك رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص؛ فأخبَر بذلك عمَّ فَأطَلَع اللَّ
ا رأتُهم ُقَريٌش ظنُّوا  فانطَلَق أبو طالٍب في ِعصابٍة حتَّى َأَتُوا المسجَد، فلمَّ
ِة البالِء لُيسلُِموا رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقاَل أبو طالٍب: إنَّما  أنَّهم خرجوا مِن شدَّ
أتيُت في أمٍر هو َنَصٌف)1( بينَنا وبينَكم: إنَّ ابَن أخي َأخبَرني بأمٍر؛ فإن كاَن 
ِه ال ُنسلُِمه حتَّى نموَت مِن عنِد آِخِرنا، وإن  الحديُث َكما يقوُل، فال واللَّ
ـذي يقـوُل باطاًل دفعنا لكم صاحَبنا؛ فقتلُتم أو اسـتحَييُتم، وأخبَرهُم  كاَن الَّ
حيفـَة فوجُدوهـا َكما  ـذي تقـوُل؛ ففَتُحـوا الصَّ الخبـَر، فقالـوا: قـد َرضينـا الَّ
قـاَل، فقالـوا: هـذا سـحُر ابِن أخيـَك، وزاَدهم ذلك بغًيا، ثمَّ َمَشـى في نقِض 

عِب)2(.  حيفِة قوٌم، وأخرجوا بني هاشٍم وبني الُمطَّلِِب من الشِّ الصَّ

وُرِوَي أنَّ َيَد كاتبِها َشلَّت)3(.

ِه  ثمَّ مات أبو طالٍب فخديجُة في عاٍم واحٍد، فتتابعت على رسوِل اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص ُمصيبتاِن)4(. ]8/ب[

ي ذلك العاَم  وكاَن موُتهما قبَل الهجرِة بثالِث ِسنيَن، وكاَن ملسو هيلع هللا ىلص ُيسمِّ

)1( في حاشية )أ(: »أي من اإلنصاف«. 
المغازي  اختصار  في  و»الدرر   )178/1( سعد  البن  الكبير«  »الطبقات  انظر:   )2(
والسير« البن عبد البر )ص54-55( و»المستخرج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة« البن 

منده )71-68/1(.
)3( انظر: »السيرة النبوية« البن هشام )377/1( و»نسب قريش« لمصعب الزبيري 

)ص254( و»الروض األنف« للسهيلي )354-353/3(.
)4( انظر: »السيرة« البن إسحاق )227/5(.
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عاَم الُحزِن)1(.

وكاَن موُت خديجَة في رمضاَن، وُدفِنَت بالَحُجوِن)2(.

ـا مـات أبـو طالـٍب نالت ُقَريـٌش من النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مِن األذى مـا لم تُكن  ولمَّ
َتطَمـُع فيـه فـي حيـاِة أبـي طالٍب، فخـرج َوحَدُه -وقيـَل: مَعه مـوالُه زيُد بُن 
حارثـَة- إلـى الطَّائـِف َيلتِمـُس النُّصـرَة مِـن َثقيـف، فلـم يجـد منهـم ذلـك، 
وَأغَروا به عبيَدهم وسفهاَءهم؛ َيُسبُّونه وَيصيحون به ويضربونه بالحجارِة؛ 

حتَّى َأدَموا ِرجَليه)3(.

ُه إليه جبريَل ومَعه َمَلُك الجباِل، فقاَل لُه:  ا انصرَف عنهم َأرَسَل اللَّ فلمَّ
َة؛ أي: بعَد نقلِهما إلى  إن شئَت َأطبقُت عليهُم األخشَبيِن -وهما َجَبال مكَّ
َة؛ ألنَّهم سبُب َذهابِه إلى َثقيف)5(-  ميُر إلى أهِل مكَّ الطَّائِف)4(، وقيَل: الضَّ
ـُه تعالى مـن َأصابِهم َمن  فقـاَل : »بـل َأرُجـو أن ُيخـرَِج اللَّ

)1( حكاه ابن سيده في »المحكم والمحيط األعظم« )225/3( عن ثعلب، عن ابن 
األعرابي، ولم أقف على هذه التسمية مسندة إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

)2( في حاشية )أ(: »حاء مقدم على الجيم«، وأخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« 
 .)19/10(

)3( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )180/1( من حديث محمد بن ُجبير بن 
ُمْطِعم.

)4( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )58/2(.
)5( انظـر: »زاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد« البـن قيِّـم الجوزيـة )29/3( و»إنسـان 

العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )57/2(.
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اَك  ِه تعالى ال ُيشرُِك به شيًئا«)1(؛ فقاَل لُه َمَلُك الجباِل: أنت َكما سمَّ َيعُبُد اللَّ
ربَُّك رءوٌف رحيٌم)2(.

ثمَّ سار إلى ِحراٍء، وَبَعَث إلى الُمطِعِم بِن َعِديٍّ لُيِجيَرُه، فأجابه لذلك، 
وَتسـلََّح هـو وأهـُل بيتِـه، وخرجوا حتَّـى َأَتُوا المسـجَد، فبَعـَث إليه ملسو هيلع هللا ىلص: أِن 
ادُخل؛ فَدَخَل ، فطاف بالبيِت، وصلَّى عنده، ثمَّ انصَرَف 

إلى َمنِزلِه)3(.

وفي رجوِعه ملسو هيلع هللا ىلص من الطَّائف مرَّ به نفٌر مِن جنِّ َنِصيبيَن وهو َيقَرُأ سورَة 
، فاستمعوا لُه، وآَمنوا به، ولم َيشُعر بهم ملسو هيلع هللا ىلص حتَّى نزَل عليه: ▬ٱ  الجنِّ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ ♂ اآليَة ]األحقاف: 29[، وكانوا سبعًة)4(، وقيَل: أكثَر)5(.

)1( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3231( ومسلم في »الصحيح« )1795( من 
حديث أم المؤمنين عائشة ڤ. 

)2( أخرج هذه الزيادة ابن أبي حاتم في »التفسير« )1918/6( من طريق عكرمة، ُمرَساًل.
)3( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )180/1( من حديث محمد بن ُجبير بن 

مطعم، وانظر: »السيرة النبوية« البن هشام )381/1(.
)4( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )180/1( من حديث محمد بن ُجبير بن 

مطعم، وانظر: »السيرة النبوية« البن هشام )422-421/1(.
)5( أخرج الطبري في »جامع البيان عن تأويل آي القرآن« )165/21( عن زرٍّ قال: 
كانوا تسعَة َنَفٍر فيهم »َزْوَبَعُة«، وأخرجه الحاكم في »المستدرك« )456/2( فجعله 

، عن ابن مسعود، وصححه. عن زرٍّ
ونسبه الواحدي في »الوسيط« )115/4( إلى الكلبي ومقاتل.  

وتحديدهم بسبعة مروي عن ابن عباس ڤ؛ أخرجه الطبري في »جامع البيان عن   
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 ، َتيِن أو ثالًثا- اجتماُعه بالجنِّ َة -مرَّ َة بعَد هذه المرَّ ووقَع لُه ملسو هيلع هللا ىلص في مكَّ
وقراءُته القرآَن عليهم، وإيماُنهم به)1(.

ومـرَّ بـه فـي ابتداِء الَبعـِث أيًضا جماعٌة مـن الجنِّ وهو يقرُأ، فاسـَتَمعوا 
)2(، وقيَل: َشَعَر  لُه، وآَمنوا به، ولم َيشُعر بهم حتَّى َنَزَلت عليه ُسورُة الجنِّ

ِة، واجتمَع بهم)3(. بهم في هذه المرَّ

ثمَّ صاَر ملسو هيلع هللا ىلص َيعِرُض نفَسه في كلِّ َموِسٍم على قبائِل العرِب، وَيدُعوهم 
ِه تعالى ]9/أ[ وَيطُلُب منهم أن ُيئُووُه وَينُصروه وَيمنَُعوا ُقَريًشا مِن  إلى اللَّ

َتظاُهِرهم عليه؛ فُيعِرضون عنه)4(.

تأويـل آي القـرآن« )165/21( والطبرانـي فـي »المعجم الكبيـر« )11ح11660( 
ف في مطبوعته إلى »تسعة«. وتصحَّ

)1( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )68/2(.
)2( أخرجه البخاري في »الصحيح« )773( ومسلم في »الصحيح« )449( من حديث 

ابن عباس ڤ، بمعناه.
قال البيهقي في »دالئل النبوة« )225/2(: »هذا الذي حكاه عبد الله بن عباس،   
إنمـا هـو فـي أول ما سـمعت الجن قـراءة النبي صلى الله عليه وآله وسـلم، وعلمت 
بحاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم، كما حكاه، ثم أتاه داعي الجن 

مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن«.
)3( يـدل عليـه ما أخرجه مسـلم فـي »الصحيح« )450( من حديث ابن مسـعود ڤ، 

وفيه: »أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن«.
)4( انظر: »السيرة« البن إسحاق )215/4( و»السيرة النبوية« البن هشام )422/1( 

و»الطبقات الكبير« البن سعد )184/1(.
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فبينَما هو كذلَك في بعِض المواسِم عنَد َعَقبِة الجمرِة سنَة إحدى َعْشرَة 
ـُه تعالـى بهم خيـًرا، فكلََّمهم  ِة إذ َلِقـَي َرهًطـا مـن الخـزرِج أراَد اللَّ مِـن النُّبـوَّ
ِه تعالى، فأجابوه، وانصرفوا راجعيَن إلى َبَلِدهم مِن غيِر  ودعاهم إلى اللَّ
ُمبايعٍة، وهؤالِء ُهم أهُل الَعَقبِة األُولى)1(، وكانوا ستًَّة)2(، وقيَل: ثمانيًة)3(.

َة مَِن األنصاِر اثنا َعَشَر َرُجاًل؛ اثناِن مَِن  ا كاَن العاُم الُمقبُِل َقِدَم مكَّ فلمَّ
األوِس، وَعَشرٌة مَِن الَخزَرِج، منهم خمسٌة مِن أهِل الَعَقبِة األُولى، فباَيَعُهم 
-أي: عاهَدهم- رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص عنَد الَعَقبِة على اإلسالِم، وعلى أن ُيئُووُه 
ا َيمنَُعون منُه نساَءهم وأبناَءهم، ثمَّ انصرفوا راجعيَن  وَينُصروه وَيمنَُعوه ممَّ

إلى َبَلِدهم، وهؤالِء هم أهُل الَعَقبِة الثَّانيِة)4(.

ـِه بـَن أمِّ مكتـوٍم، وُمصَعـَب بـَن ُعَميـٍر؛  وَبَعـَث ملسو هيلع هللا ىلص إلـى المدينـِة عبـَد اللَّ
ُيعلِّماِن َمن َأسَلَم القرآَن، وَيدُعواِن َمن لم ُيسلِم إلى اإلسالِم)5(، وفي بعِض 

واياِت: االقتصاُر على ِذكِر ُمصَعٍب)6(. الرِّ

)1( انظر: »السيرة النبوية« البن هشام )428/1( و»الطبقات الكبير« البن سعد )185/1(.

)2( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )187/1( من طريق زكرياء بن زيد، عن أبيه.
)3( حـكاه ابـن سـعد فـي »الطبقات الكبير« )186/1( وانظر »إنسـان العيون في سـيرة 

األمين المأمون« للحلبي )161/2(. 
)4( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )187/1(.

)5( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3925( والطيالسـي في »المسـند« )739( وابن 
سعد في »الطبقات الكبير« )109/3( وغيرهم، من حديث البراء ڤ. 

)6( أخرجه عبد الرزاق في »المصنف« )5146( من حديث الزهري.
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َل ُجُمعٍة في اإلسالِم)1( حيَن َبَلَغ  َع بهم أوَّ وكاَن ُمصَعٌب َيُؤمُّ بهم، وجمَّ
المسلمون منهم أربعيَن َرُجاًل)2( بإرسالِه ملسو هيلع هللا ىلص إليه بالتَّجميِع.

َة- لعدِم  َة -مَع فرِضها وهو بمكَّ قال أبو حامٍد)3(: »ولم َيفَعلها ملسو هيلع هللا ىلص بمكَّ

)1( قال الزهري كما في »المنتخب من مغازي موسى بن عقبة« )ص61(: كان أول من 
جمع الجمع بالمدينة للمسلمين قبل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص -يعني: مصعب بن عمير-.

وانظر »فتح الباري في شرح صحيح البخاري« البن رجب )66-64/8(.  
)2( أخرج أبو داود في »السنن« )1069( وابن ماجه في »السنن« )1082( من حديث 
م ألسعد بن زرارة، فقيل له: إذا  كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحَّ
سمعت النداء ترحمت ألسعد بن زرارة، قال: ألنه أول من جمع بنا في َهْزِم النَّبِيِت من 
ة بني َبَياَضَة في نقيع يقال له: َنِقيِع الَخِضماِت، قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون. َحرَّ
ففي هذه الرواية أن أول من جمع هو أسعد بن زرارة، وأما الرواية بأن أول من جمع   
مصعـب بـن عميـر، فجـاء فيها أن عددهـم كان اثنى عشـر رجاًل. أخرجه أبـو داود في 

»المراسيل« )53( من قول الزهري.
بأن مصعب بن عمير كان أول من جمع بهم في دار  الروايتين  بين  الجمع  ويمكن   
ـَير ومولد  أسـعد بـن زرارة؛ قـال ابـن ناصـر الدين الدمشـقي في »جامع اآلثـار في السِّ
المختـار« )206/4(: »فالزهـري أضـاف التجمـع إلـى مصعـب؛ لكونـه إماًمـا فـي 
بالمدينة أواًل في داره،  لنزول مصعب  إلى أسعد  الجمعة، وكعب بن مالك أضافه 

اإلسالم«. إلى  يدعوهم  األنصار  دور  إلى  به  وخروجه  إياه،  أسعد  ونصرة 
)3( كما في »فتح الباري في شرح صحيح البخاري« البن رجب )66/8(. 

وهو: أبو حامد أحمد بن محمد اإلسفراييني )ت. 406ـه( أخذ عن أبي الحسن ابن   
المرزبان، وأبي القاسم الداركي، وغيرهما، وأخذ عنه أبو الحسن الماوردي، وسليم 

الرازي، وآخرون.
من كبار أئمة الشافعية، وكان الناس يقولون: لو رآه الشافعي لفرح به.  

انظر: »تاريخ بغداد« للخطيب )220/6( و»سير أعالم النبالء« للذهبي )193/17(   
و»األعالم« للزركلي )211/1(. 
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َة«)1(. ِن مِن فِعلِها بمكَّ التَّمكُّ

)2(: »ولـم يأُمر بهـا ُمصَعًبا عنَد إرسـالِه إلـى المدينِة؛ لعدِم 
قـال الَحَلبـيُّ

ُوجوِد َشرطها مِن العدِد المذكوِر حينئٍذ«.

وفشا اإلسالُم في األنصاِر، وَأسَلَم سعُد بُن معاٍذ سيُِّد األوِس، وسعُد 

ابُن ُعبادَة سيُِّد الخزرِج)3(.

ِة- ُأسِرَي بالنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  وفي هذا العاِم -وهو سنُة اثنَتي َعْشرَة)4( مَِن النُّبوَّ

ـمواِت فما فوُق  إلـى المسـجِد األقصى، فـأمَّ باألنبيـاِء)5(، وُعِرَج به إلى السَّ

ِل)7(. بِت لَِسبٍع وعشرين َخَلت مِن ربيٍع األوَّ َيَقظًة)6(، ليلَة السَّ

)1( انظـر: »إنسـان العيون في سـيرة األميـن المأمون« للحلبـي )164/2( وحكاه أيًضا 
ابن حجر في »فتح الباري بشرح البخاري« )354/2( واستغربه. 
)2( في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )169/2( بمعناه.

)3( انظر: »التاريخ األوسط« للبخاري )325/1(.
)4( في حاشية )أ(: »نسخة: إحدى عشرة« والمثبت هو الموافق لـ »الوفا بتعريف فضائل 

المصطفى« البن الجوزي )ص161(.
)5( خبر صالته باألنبياء أخرجه مسلم في »الصحيح« )172( من حديث أبي هريرة ڤ.
)6( وكونهـا يقظـة هـو الذي عليـه جمهور أهل العلم مـن الصحابة والتابعيـن، والفقهاء 
والمحدثين، وغيرهم. انظر: »جامع البيان عن تأويل آي القرآن« للطبري )446/14( 
و»زاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد« البـن قيِّـم الجوزيـة )97/1( و»شـرح عقيـدة 
الطحاوي« )ص223( و»فتح الباري بشرح البخاري« البن حجر )460/1( واستدلوا 

على ذلك بظاهر اآليات واألخبار، وبأنه لو كان مناًما لما أنكرته قريش.
)7( أخرجـه ابـن سـعد فـي »الطبقـات الكبيـر« )182/1( من قـول عبد اللـه بن عمرو، 
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وقيَل: مِن رجٍب)1(، وعليه العمُل اآلَن)2(.

وقيَل غيُر ذلك)3(.

ًة، علــى مــا ذكــَره ســيِّدي  ــا مناًمــا فوقــَع لــُه ذلــك ثالًثــا وثالثيــن مــرَّ وأمَّ
.)4(

عرانيُّ اِب الشَّ عبُد الوهَّ

لواُت الَخمُس، قيَل: َكما هي  يلِة الصَّ وُفِرَضت عليه في تلك ]9/ب[ اللَّ
.)5( َكعاِت وهو األصحُّ اآلَن في عدِد الرَّ

باعيَِّة أربًعا،  وقيـَل: ركعتيـن، ثـمَّ ُفِرَض)6( عاَم الهجـرِة بعُد بها إتمـاُم الرُّ
والثَّالثيَِّة ثالًثا في الحضِر)7(.

وأمِّ سلمة، وعائشة، وأمِّ هانئ، وعبد الله بن عباس ڤ، ووقع عنده: »ليلة سبع 
عشرة من شهر ربيع األول قبل الهجرة بسنة«.

)1( روي عـن القاسـم بـن محمـد كمـا فـي »لطائـف المعـارف فيمـا لمواسـم العـام من 
الوظائف« البن رجب )ص121( وقال: »إسناده ال يصح«.

)2( في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )71/2(.
)3( فقيـل: فـي شـوال، وقيـل: في ذي الحجة، كما في »إنسـان العيون في سـيرة األمين 

المأمون« )71/2(.
)4( نقله عنه الحلبي في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )71/2(. 

ير« البن سيد الناس )245/1(  )5( انظر: »عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسِّ
و»إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )151/2(.

)6( في حاشية )أ(: »نسخة: فرضت«. 
)7( في حاشية )أ(: »قوله: »في الحضر« األظهر ذكره عقب قوله: »أربًعا« فإن الثالثية 
على حالها حضًرا وسفًرا ال تتغير وكانت الصالة أول اإلسالم ركعتين بالغداة. اـه«.
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»أي:   :)1(
الَحَلبيُّ قاَل  بالَغداِة،  َركعَتيِن  اإلسالِم  َل  أوَّ الُة  الصَّ وكاَنِت 

ُغروِب  قبَل  »أي:   : الَحَلبيُّ قاَل   ، بالَعِشيِّ مِس«، وركعتين  الشَّ ُطلوِع  قبَل 
مِس«. الشَّ

واألكثُر على أنَّ الَبداءَة بصالِة ُظهِر اليوِم الثَّاني لتلك اللَّيلِة، ولم َيبَدأ 
بصالِة ُصبِحه؛ لعدِم ِعلِم كيفيَّتِها الُمعلَِّق عليه الوجوُب)2(.

وقيَل: بصالِة ُصبِحه)3(.

إلى  الَخمِس  َلواِت  الصَّ َفرِض  قبَل  صالُته  كاَنت   :)4(
الَحَلبيُّ قال 

الكعبِة، وبعَده إلى بيِت الَمقِدِس، جاعاًل الكعبَة بينَه وبيَن بيِت الَمقِدِس؛ 
ليكوَن ُمستقباًِل لها أيًضا.

ا َقِدَم المدينَة لم ُيمكِنُه هذا الجعُل؛ فَشقَّ عليه استدباُر الكعبِة،  لكن لمَّ

والمثبت في األصل هو الموافق لما في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون«   
 .)150/2(

)1( في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )430/1(. 
)2( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )145/2(.

وأبي  هريرة،  أبي  حديث  من   )9324( األوسط«  »المعجم  في  الطبراني  وأخرج   
سعيد، قاال: أول صالة فرضت على رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الظهر.

أول  قال: كانت  الحسن  »المصنف« )1771( من طريق  في  الرزاق  وأخرج عبد   
صالة صالها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الظهر...

)3( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )148/2(. 
)4( في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )357/2(. 
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فهذا سبُب تحويِل الِقبلِة، وسنتكلَُّم عليه)1(.

ريُف)2(. وُشقَّ في تلك اللَّيلِة صدُره الشَّ

ًة في طفوليَّتِه عنَد َحليمَة، وهي ُمتَّفٌق  اٍت؛ مرَّ ه خمَس مرَّ وقد َوَقَع شقُّ
ًة ليلَة اإلسراِء،  ًة وهو ابُن َعشِر سنيَن وَأشُهٍر، رواها مسلٌم، ومرَّ عليها، ومرَّ

ًة في النَّوِم، كذا في  ًة حيَن جاَءُه الَمَلُك بالوحِي، ذكَرها بعُضهم، ومرَّ ومرَّ
»نوِر النِّبراِس«)3(.

َمُه، ورؤيُة  حيِح- وكلَّ يلِة ربَّه بَِعينَي رأِسه -على الصَّ ورأى في تلك اللَّ
نيا مِن ُخصوصيَّاتِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُمستحيلٌة شرًعا على غيِره)4(. ِه تعالى في الدُّ اللَّ

اِر، وسألوُه عن صفِة بيِت الَمقِدِس،  َبُه الكفَّ ا أصبَح أخبَر النَّاَس، فكذَّ ولمَّ
ولم يُكن رآُه قبُل، فَرَفَعُه لُه جبريُل حتَّى َوَصَفه لهم)5(.

َة،  إلى مكَّ ُعَميٍر  بُن  َرَجَع ُمصَعُب  ِة  النُّبوَّ مِن  َعْشرَة  ثمَّ في سنِة ثالَث 

)1( انظر )ص219(. 
من   )164( »الصحيح«  في  ومسلم   )3887( »الصحيح«  في  البخاري  أخرجه   )2(

حديث مالك بن صعصعة.
)3( »نور النبراس في شرح سيرة ابن سيد الناس« لسبط بن العجمي )239-238/5(.

)4( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )139-138/2(. 
من   )170( »الصحيح«  في  ومسلم   )3886( »الصحيح«  في  البخاري  أخرجه   )5(
َفَطِفقُت  الَمقِدِس،  َبيَت  لِي  اللُه  »َفَجال  وفيه:  ڤ،  الله  عبد  بن  جابر  حديث 

ُأخبِرُهم عن آياتِِه، وأنا َأنُظر إليه«. 
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اِج َقومِهم مِن أهِل  وخَرَج من َخَرَج من ُمسلِمي األنصاِر إلى الَموِسِم مَع ُحجَّ
اِم التَّشريِق. َة واعُدوا رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص الَعقبَة َوَسَط أيَّ ا َقِدُموا مكَّ رِك، فلمَّ الشِّ

ا كاَنت ليلُة الميعاِد ذهبوا ينتظرونه، فجاءهم وباَيَعهم على اإلسالِم،  فلمَّ
ـا َيمنعون منُه نسـاَءهم وأبناَءهم)1(،  وعلـى أن ُيئـُووُه وينصـروه ويمنعوه ممَّ
وجعل منهُم اثنَي َعَشَر نقيًبا؛ ثالثًة ]10/أ[ مَِن األَوِس، وتسعًة من الخزرِج)2(، 
وهؤالِء هم أهُل العقبِة الثَّالثِة، وكانوا ثالثًة وَسْبِعيَن َرُجاًل وامرأتيِن؛ منهم 

َأَحَد َعَشَر َرُجاًل مَِن األَوِس، والباقي مَِن الخزرِج)3(.

ـاِر قومِهم  ا عن كفَّ ـت َبيعـُة هؤالِء لرسـوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص وكاَنت سـرًّ ـا تمَّ فلمَّ
يطاُن: يا معشَر ُقَريٍش! هذه بنو األَوِس والخزرِج،  اِر ُقَريٍش -صاَح الشَّ وكفَّ

ٍد على قتالِكم، فأسَرَع األنصاُر إلى ِرحالِهم)4(. تحالفوا مَع محمَّ

وجاءت أشراُف ُقَريٍش إلى ِشعِب األنصاِر َيُلوُموَنهم على ذلك، فصاَر 
ُمشركو األَوِس والخزرِج َيحلُِفون لهم ما كاَن مِن هذا شيٌء)5(.

)1( انظر: »السيرة النبوية« البن هشام )438/1(. 
)2( انظر: »السيرة النبوية« البن هشام )443/1(. 

)3( انظر: »السيرة النبوية« البن هشام )454/1( و»جوامع السيرة« البن حزم )ص78(. 
)4( أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )250/19ح566( وأبو نعيم في »دالئل 

النبوة« )227-المنتخب( من حديث عروة بن الزبير مطواًل.
وأخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )188/1-190( من حديث جماعة من   

الصحابة والتابعين. 
)5( جاء في الخبر المتقدم تخريجه: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يرعكم هذا الصوت، 
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ُقوه اقَتَفوا  ـا تحقَّ اُس مِن مِنَى، وبحَثت ُقَريـٌش عِن الخبِر، فلمَّ ثـمَّ َنَفـَر النَـّ
ـا سـعٌد  آثاَرهـم، فلـم ُيدِركـوا إالَّ سـعَد بـَن ُعبـادَة، والُمنـذَر بـَن َعمـٍرو؛ فأمَّ

ا الُمنذُر فُأْفلَِت)2(. ُه تعالى، وأمَّ َب)1(، ثمَّ َأنَقَذُه اللَّ فُأمِسَك وُعذِّ

ــيًّا)3(، وَأَمـَر  ـا َقـِدَم األنصـاُر المدينـَة َأظَهـُروا اإلسـالَم إظهـاًرا كلِّ ولمَّ
 َمن كاَن مَعه بالهجرِة إلى المدينِة، فخرجوا َأرسااًل -أي: 
ا)4(، إالَّ ُعَمَر بَن الخطَّاِب، فإنَّه َأعَلَن بالهجرِة، ولم َيمنَعُه أحٌد  قطائَع- ِسرًّ

فإنمــا هــو عــدو اللــه إبليــس، ليــس يســمعه أحــد ممــن تخافــون«. وقــام رســول اللــه 
ابن أزب، أهذا عملك؟ سأفرغ لك« وبلغ قريًشا  »يا  بالشيطان فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص فصرخ 
الحديــث، فأقبلــوا حتــى إنهــم ليتوطئــون علــى رحــل أصحــاب رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص ومــا 
يبصرونهــم، فرجعــت قريــش، وقــال العبــاس بــن عبــادة بــن نضلــة أخــو بنــي ســالم: 
يا رسول الله إن شئت والذي أكرمك مِْلنا على أهل منى بأسيافنا، فقال رسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص: لم أومر بذلك...
جلة  عليهم  غدت  القوم  أصبح  فلما  الكبير«:  »الطبقات  في  سعد  ابن  رواية  وفي   
بلغنا  إنه  الخزرج  معشر  يا  فقالوا:  األنصار،  شعب  دخلوا  حتى  وأشرافهم  قريش 
أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا، وايم الله ما حي من 
العرب أبغض إلينا أن تنشب بيننا وبينه الحرب منكم، قال: فانبعث من كان هناك 

من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان هذا، وما علمنا.
)1( في »الطبقات الكبير«: أدركوا سعد بن عبادة، فجعلوا يده إلى عنقه بنسعة، وجعلوا 

ة، حتى أدخلوه مكة.  ون شعره، وكان ذا جمَّ يضربونه ويجرُّ
)2( انظر: »السيرة النبوية« البن هشام )449/1(. 

)3( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )180/2(.
)4( انظر: السابق.
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ـا َقِدُموا المدينـَة َأنَزلهـُم األنصاُر في  ـاِر، وال َقَصـَدُه بسـوٍء)1(، فلمَّ مـن الكفَّ
ُدوِرهم وواَسوُهم)2(.

َمن  َيتخلَّف مَعه -بعَد  الهجرِة، ولم  لُه في  ُيؤَذَن  أن  َينتظُِر  وأقاَم ملسو هيلع هللا ىلص 
.)3(

ُحبَِس وَمن َعَجَز- إالَّ أبو بكٍر وعليٌّ

ا رأت ُقَريٌش أنَّ رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص قد صارت لُه ِشيعٌة وأصحاٌب مِن  فلمَّ
ُروا  غيِرهم بغيِر َبَلِدهم، وَرَأوا ُخروَج أصحابِه مِن الُمهاِجريَن إليهم؛ تحذَّ
ُخروَجُه ملسو هيلع هللا ىلص إليهم، فاجتمعوا في داِر النَّدوِة؛ لَِيَروا فيه رأًيا، ودَخَل مَعهم 

إبليُس في ُصورِة شيٍخ جليٍل ُمتَطيلًِسا زاعًما أنَّه مِن أهِل نجٍد.

ُجـَل قـد كاَن مِـن َأمِره مـا رأيُتم، وإنا  فقـاَل بعُضهـم لبعـٍض: إنَّ هـذا الرَّ
َبَعـُه مِن غيِرنـا، فَأجِمُعوا فيـه رأًيا؛  ـِه مـا َنأَمنُـه مِـَن الُوثوِب علينـا بَمِن اتَّ واللَّ
فأشار بعُضهم ]10/ب[ بَحبِسه في الحديِد، وبعُضهم بإخراِجه من بالِدهم؛ 

فلم َيرَض بهما إبليُس.

ِه إنَّ لي فيه رأًيا ما ُأراكم َوقعُتم عليه، قالوا: وما هو  فقاَل أبو جهٍل: واللَّ
يا أبا الَحَكِم؟ قاَل: أرى أن َنأُخَذ مِن كلِّ قبيلٍة فًتى شابًّا َجْلًدا َنسيًبا َوسيًطا، 

ابن  المأمون« )183/2-184( وأخرجه  العيون في سيرة األمين  انظر: »إنسان   )1(
عساكر في »تاريخ دمشق« )51/44-52( من طريق علي بن أبي طالب ڤ.

)2( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )183/2( وأخرجه ابن سعد في 
»الطبقات الكبير« )192/1( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.

)3( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )192/1( من حديث عائشة ڤ.
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ثمَّ ُنعطَي كلَّ فًتى منهم سيًفا صارًما، ثمَّ َيعِمُدوا إليه فيضربوه ضربَة َرُجٍل 
َق دُمه في القبائِل  واحٍد؛ فيقتلوه، فنَستِريَح منُه، فإنَّهم إذا فعلوا ذلك َتفرَّ
جميًعـا، فلـم َتقـِدر بنو عبـِد َمناٍف علـى حرِب قومِهـم جميًعـا، فَيرُضوا منَّا 

أُي، وال َأرى َغيَره. بالفعِل الَّذي َفَعلنا، فقاَل إبليُس: هذا هو الرَّ

َق القوُم على ذلك، فأتى جبريُل ڠ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقاَل لُه: ال َتبِْت  فَتفرَّ
ُه  هذه اللَّيلَة على فِراِشَك الَّذي كنَت تبيُت عليه، وَأخبَرُه بَمكِرهم، وَأنَزَل اللَّ

عليه: ▬ک ک گ گ گ ♂ ]األنفال: 30[ اآليَة)1(.

يـُل اجتمعـوا علـى بابِـه َيرُصدونه حتَّى ينـاَم؛ َفَيثُِبـوا عليه،  ـا جـنَّ اللَّ فلمَّ
: »َنـم على فِراِشـي، وَتَسـجَّ  ـا رأى  َمكاَنهـم قـاَل لعلـيٍّ فلمَّ

بِرِدائي، فإنَّه لن َيخُلَص إليك شيٌء َتكَرُهُه منهم«)2(.

وخـَرَج عليهـُم النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وَأَخـَذ حفنـًة مـن ُتـراٍب، فجَعـَل َينُثـُره علـى 
ُرءوِسهم وهو يتلو هذه اآلياِت: ▬ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ♂ إلى قوله: 
ُه تعالى أبصاَرهم عنُه َفَلم َيَروُه. ▬ڻ ڻ ۀ ۀ♂ ]يس: 1-9[، وأَخَذ اللَّ

ثـمَّ انصـَرَف إلـى بيِت أبي بكـٍر فأتاهـم آٍت، فقاَل: ما تنتظـرون هاهنا؟ 

)1( أخرجه عبد الرزاق في »المصنف« )9743( من حديث عروة وغيره مطواًل.
وأخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )193/1-195( من حديث جماعة من   

الصحابة مطواًل، دون ذكر اآلية.
)2( أخرجه أبو نعيم في »دالئل النبوة« )154-المنتخب( من طرٍق عن ابن عبَّاس ڤ.
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ٌد،  ـِه- َخَرَج عليكـم محمَّ ـُه، قد -واللَّ ـًدا، فقـاَل: قـد خيََّبكُم اللَّ قالـوا: محمَّ
ثـمَّ مـا تـَرَك منكـم َرُجـاًل إالَّ وَضـَع علـى رأِسـه ُتراًبا، فوَضـَع كلٌّ منهـم َيَدُه 
على رأِسه، فإذا عليه ُتراٌب، ثمَّ جعلوا َينُظرون إلى الِفراِش فَيُظنُّوَن النَّائَم 
ًدا ملسو هيلع هللا ىلص، ولم يزالوا كذلَك حتَّى َأصَبُحوا، وقام عليٌّ من الِفراِش؛  عليه محمَّ

نُوا الخبَر)1(. فَتيقَّ

َي عنُه الودائَع)2(،  ثمَّ ُأِذَن لرسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص في الهجرِة، فَخلََّف عليًّا لُيؤدِّ
وَأصَحَب مَعه أبا بكٍر، وأعدَّ أبا بكٍر ]11/أ[ ناقَتيِن لهجرتِهما، لكن أبى ملسو هيلع هللا ىلص 
ِه تعالى بنفِسه ومالِه،  أن يأُخَذ إحداهما إالَّ بَثَمنِها)3(؛ لتكوَن هجرُته إلى اللَّ

وإالَّ فقد َأنَفَق أبو بكٍر أكثَر مالِه عليه ملسو هيلع هللا ىلص. 

وانَطَلقا لياًل ماشَييِن، حتَّى َأَتيا غاًرا بَثوٍر)4(، فتواَريا فيه ثالَث لياٍل)5(.

ا دَخَل أبو بكٍر الغاَر صاَر َيلتِمُس بيِده، فكلَّما رأى ُجحًرا شقَّ  قيَل: لمَّ
ُه بها، حتَّـى َفَعَل ذلك بجميِع ثوبِه فَبِقـَي ُجحٌر كاَن فيه  قِطعـًة مِـن ثوبِه وَسـدَّ

)1( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )193/1( وأبو نعيم في »دالئل النبوة« 
)154-المنتخب( من طرٍق عن ابن عبَّاس ڤ.

)2( أخرجه البيهقي في »السنن الكبير« )12822( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ، 
ى إسناده ابن حجر في »التلخيص الحبير« )2087/5(. وقوَّ

)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )2138( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.
)4( في حاشية )أ(: »قوله: »بثور« هو جبل بالقرب من مكة. اـه«. 

)5( أخرجه البخاري في »الصحيح« )2138( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.
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َرت ُدموُعه  ت بَِعِقبِه عليه َلَدَغتُه، فَتحدَّ ا أحسَّ حيٌَّة، فوَضَع َعِقَبُه عليه، فلمَّ
على رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنَّ رأَسُه كاَن في ِحجِر أبي بكٍر، فاستيقظ فقاَل: »ما 

َلَك يا َأبا َبكرٍ؟« فأخبَرُه، فَتَفَل على َمَحلِّ اللَّدغِة؛ فذَهَب ما َيِجُده)1(.

ـِه بُن أبـي بكٍر َيمُكـُث نهاَره مـَع ُقَريٍش،  وفـي هـذه اللِّيالـي كاَن عبـُد اللَّ
ويأتيهمـا ليـاًل بخبـِر ذلـك اليـوِم، وكانـت أسـماُء بنُت أبـي بكـٍر تأتيهما لياًل 
راِب، وكاَن عامُر بُن ُفهيرَة -غالُم أبي بكٍر-  بما يحتاجانِه مَِن الطَّعاِم والشَّ
َيغُدو وَيُروُح عليهما بَغنٍَم ألبي بكٍر؛ لَِيشَربا مِن َلَبنِها)2(، وَيخَتِفَي بَمشيِها 

)1( أورده بنحوه المحب الطبري في »الرياض النضرة في مناقب العشرة« )104/1( 
والحلبي في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )205/2(.

فـي  والاللكائـي  العلـم« )2238(  »المجالسـة وجواهـر  فـي  الدينـوري  وأخرجـه 
»شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« )2426( والبيهقي في »دالئل النبوة« 
)476/2-477( من حديث عمر بن الخطاب ڤ، وفيه: مشى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت رجاله، فلما رآه أبو بكر ڤ أنها قد حفيت 
حملـه علـى كاهلـه، وجعـل يشـتد بـه حتـى أتى به فـم الغـار، فأنزله، ثم قـال: والذي 
بعثك بالحق ال تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك، فدخل فلم 
بكر  أبو  فخشي  وأفاع،  حيات  فيه  خرق  الغار  في  وكان  فأدخله،  فحمله  شيًئا،  ير 
أن يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فألقمه قدمه فجعلن يضربنه ويلسعنه 
الحيات واألفاعي، وجعلت دموعه تنحدر ورسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول له: »يا أبا بكر ال 

تحزن، إن الله معنا«.
وقال ابن كثير في »البداية والنهاية« )450/4(: »في هذا السياق غرابة ونكارة«.  

)2( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيـح« )3905( من حديث أم المؤمنين عائشـة ڤ، 
دون ذكر القدر المتعلق بأسماء، وإنما أخرجه الطبري في »تاريخ الرسل والملوك« 
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ِه وأسماَء َأَثُر َأقدامِهما، وكلُّ ذلك بإشارِة أبي بكٍر)1(. في َمَحلِّ َمشِي عبِد اللَّ

ُه تعالى عنهما،  ـَة، فأعماهُم اللَّ َبتهمـا ُقَريـٌش حيَن َفَقَدتهما مِن مكَّ وتطلَّ
مـَع كونِهـُم انَتَهـوا بالقائـِف)2( إلـى الغـاِر، وَحِزَن عنـَد ذلك أبو بكـٍر؛ خوًفا 

على رسوِل ملسو هيلع هللا ىلص، فقاَل لُه : »ال تحزن إنَّ الّلَه معنا«)3(.

ـَه تعالـى أَمـَر العنكبوَت فنََسـَجت على َفـِم الغاِر  وسـبُب َعماهـم أنَّ اللَّ
َنسًجا ُمتراكًِما، وأَمَر حمامَتيِن وحشيََّتيِن، فَوَقفتا ببابِه)4(.

)377/2-379( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ أيًضا.
)1( أخرجه الطبري في »تاريخ الرسل والملوك« )377/2-379( من حديث أم المؤمنين 

اًل بمعناه. عائشة ڤ مطوَّ
)2( القائـف: هـو الـذي يعـرف اآلثـار وَيْتَبُعها، ويعرف شـبه الرجل في ولـده وأخيه كما 

في »غريب الحديث« البن قتيبة )519/2(.
مين؛  وهذا القائف هو ُكْرز بن علقمة بن هالل الخزاعي، وكان قائًفا بالمعنيين المتقدِّ  
ـا انتهـى إلى باب  فقـد ذكـر ابـن سـعد فـي »الطبقـات الكبيـر« )282/6( أن كـرًزا لمَّ
الغـار، قـال: هاهنـا انقطع األثـر، فرأوا على باب الغار نسـج العنكبـوت، فانصرفوا، 
ونظر كرز إلى قدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: هذه القدم من تلك القدم التي في المقام -يعني: 

قدم إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص-، وأسلم كرز يوم فتح مكة«. 
)3( أخرجه الفاكهي في »أخبار مكة« )51/4( من حديث ابن عباس ڤ.

وفي »صحيح البخاري« )3615( و»صحيح مسلم« )2009( من حديث البراء بن   
عازب ڤ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص تال هذه اآلية لما أدركهما سراقة.

مكة«  »أخبار  في  والفاكهي   )195/1( الكبير«  »الطبقات  في  سعد  ابن  أخرجه   )4(
)52/4( والبزار في »المسند« )4344( والعقيلي في »الضعفاء« )45/5( وغيرهم، 

من حديث زيد بن أرقم، وأنس بن مالك، والمغيرة بن شعبة ڤ.
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ا َرَأوا ذلك َجَزُموا بأن ال  َخ بعُض الَبيِض، فلمَّ وُرِوَي أنَّهما باضتا، وفرَّ
أحَد فيه)1(.

قيَل: وجميُع حماِم الحَرِم من هاتيِن الحمامتيِن)2(.

تُه  ـَه تعالـى أَمـَر شـجرًة أيًضـا فنََبَتـت فـي َوجِه الغاِر، وسـدَّ وُرِوَي أنَّ اللَّ
بُفروِعها)3(.

وأخرج أحمد في »المسند« )3251( من حديث ابن عبَّاس ڤ، ِذكر العنكبوت   
فقط، وقال ابن كثير في »البداية والنهاية« )451/4(: »هذا إسناد حسن، وهو من 
أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار«، وحسنه ابن حجر أيًضا في 

»فتح الباري بشرح البخاري« )236/7(. 
)1( قـال ابـن عبـد البـر في »الدرر في اختصـار المغازي والسـير« )ص81(: »روي من 
حديـث أبـي الـدراء وثوبـان: أن اللـه ۵ أمر حمامـة فباضت على نسـج العنكبوت، 
وجعلـت ترقـد علـى بيضهـا، فلمـا نظـر الكفـار إليها علـى فم الغـار ردَّهـم ذلك عن 
الغار«. وانظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )209-208/2(.
)2( روي ذلـك مـن حديـث زيـد بـن أرقـم، وأنس بن مالـك، والمغيرة بن شـعبة ڤ؛ 
أخرجـه ابـن سـعد فـي »الطبقـات الكبيـر« )195/1( والفاكهـي فـي »أخبـار مكـة« 
)52/4( والبزار في »المسند« )4344( والعقيلي في »الضعفاء« )45/5( ولفظ 
ت عليهمـا، وفرض  الفاكهـي: »َعـَرَف النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أن اللـه تعالـى درأ بهمـا عنـه، فَسـمَّ

جزاءهن، وانحدرن في حرم الله تعالى، وفرخن كل شيء في الحرم«.
)3( أخرجـه ابـن سـعد فـي »الطبقـات الكبيـر« )195/1( والفاكهـي فـي »أخبـار مكة« 
)52/4( والبزار في »المسند« )4344( والعقيلي في »الضعفاء« )45/5( وغيرهم، 

من حديث زيد بن أرقم، وأنس بن مالك، والمغيرة بن شعبة ڤ.
وأخرج أحمد في »المسند« )3251( من حديث ابن عبَّاس ڤ، ِذكر العنكبوت   
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يأتـَي  أن  الطَّريـِق، وواعـداُه  علـى  َيُدلُّهمـا  َرُجـاًل  اسـتأجرا  قـِد  وكانـا 
بِراحلَتيهمـا ]11/ب[ إلـى الغـاِر بعَد ثـالٍث، فأتاُهما، َفَركِبـا، وانطلَق مَعهما 
وا بَخيمِة أمِّ َمعَبٍد عاتكَة وهي ال َتعِرُفهم،  عامُر بُن ُفَهيرَة َيعُقبانِه)1(، حتَّى مرُّ
فاسَتسَقوها لبنًا، فقالت: ما عندي، فنَظَر المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص إلى شاٍة قد َأَضرَّ 

بها الَجهُد وما بها لبٌن، فَمَسَح َضرَعها فَحَلَبت وَشِربوا)2(.

بـِن، وَبِقَيـت إلـى سـنِة ثمانَي  ـاُة مِـن حينئـٍذ كثيـرَة اللَّ وصـارت هـذه الشَّ
َعْشرَة)3(، وقيَل: َسبَع َعْشرَة من الهجرة)4(.

فقـط، وقـال ابـن كثير في »البداية والنهاية« )451/4(: »هذا إسـناد حسـن، وهو من 
أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار«، وحسنه ابن حجر أيًضا في 

»فتح الباري بشرح البخاري« )236/7(. 
)1( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )195/1-196( من حديث زيد بن أرقم، 

وأنس بن مالك، والمغيرة بن شعبة ڤ.
معبد  أبي  الكبير« )196/1-199( من حديث  »الطبقات  في  ابن سعد  )2( أخرجه 

الخزاعي زوج أم معبد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في »اآلحاد والمثاني« )3485( وابن هارون في »صفة النبي   
ملسو هيلع هللا ىلص« )ص19( وما بعدها، وأبو بكر الشافعي في »الغيالنيات« )1140( واآلجري 
في »الشريعة« )1020( والطبراني في »المعجم الكبير« )48/4ح3605( والحاكم 

في »المستدرك« )9/3-10( من حديث حبيش بن خالد أخو أم معبد.
وقال الحاكم: »حديث صحيح اإلسناد«.  

)3( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )273/10( عن أم معبد قالت: بقيت الشاة 
التي لمس رسول الله ضرعها عندنا حتى كان زمان الرمادة زمان عمر بن الخطاب، 

وهي سنة ثماني عشرة من الهجرة. 
)4( وذلك أن عام الرمادة كان في آخر سنة سبع عشرة وأول سنة ثمان عشرة، وكانت 
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ثمَّ ساروا وقد كاَنت قريٌش َجَعَلت لكلِّ َمن قَتَل واحًدا منهما أو َأَسَره 
ِدَيًة، فبينَما هم في الطَّريِق إذ َعَرَض لهم ُسراقُة بُن مالٍك، فساَخت)1( َقَدما 
َفَرِسـه إلـى ُركبَتيهـا، واألرُض ُصلبـٌة، فناداهـم باألمـاِن َفَخُلَصـت، فأتاهـم 
اَد والَمتـاَع َفَأَبـوا، وقالـوا: اخـِف عنَّا، فرَجـَع وصاَر ال  وَعـَرَض عليهـُم الـزَّ

ُه يقوُل: َسَبرُت الطَّريَق فلم َأِجد أحًدا)2(. َيلقى أحًدا إالَّ ردَّ

ِم المروِر بَخيمِة أمِّ َمعَبٍد على ُمالقاِة ُسراقَة هو  وما َمَشينا عليه مِن َتقدُّ
يرِة الحلبيَِّة«)3(. حيُح، َكما في »السِّ الصَّ

وَلِقَيـُه أيًضـا فـي طريِقـه ُبَريدُة بـُن الُحَصيِب األسـلميُّ في نحِو سـبعيَن 
مِـن قومِـه، فدعاهم إلى اإلسـالِم فَأسـَلُموا، وقـد كانوا َخَرُجـوا َطَمًعا في ما 

َجَعلتُه ُقريٌش)4(.

الرمـادة جوًعـا أصـاب النـاس بالمدينـة ومـا حولهـا فأهلكهـم. انظر »تاريخ الرسـل 
والملوك« للطبري )98/4(. 

)1( في )أ(: »فساَقت«. 
)2( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3906( من حديث سراقة، مطواًل. 

)3( »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )230/2(.
)4( أخرجـه ابـن أبـي خيثمـة فـي »التاريـخ الكبيـر« )103/1( والبغـوي فـي »معجـم 
الصحابة« )390/1-391( والحكيم الترمذي في »نوادر األصول« )365( وابن 
عبد البر في »االستيعاب في معرفة األصحاب« )185/1( والبغوي في »األنوار 
في شمائل النبي المختار« )1132( من حديث بريدة ڤ، وفي إسناده أوس بن 
عبد الله بن ُبَريدة، ضعيف الحديث؛ انظر: »ميزان االعتدال« للذهبي )278/1(.
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ثمَّ ساُروا حتَّى َقِدُموا ُقباَء يوَم اإلثنيِن الثنَتي َعْشرَة ليلًة َخَلت مِن ربيٍع 
ِل)1(. األوَّ

وَمن قاَل: دَخُلوا المدينَة في اليوِم المذكوِر أراَد بها ما َيشَمُل ُقباَء، َكما 
.)2(

قالُه الحلبيُّ

ِة، َفَعَدَل بهم ملسو هيلع هللا ىلص ذاَت اليميِن،  اهُم المسلمون بَظهِر الَحرَّ وكانوا قد تلقَّ
حتَّـى نـَزَل بهـم فـي بني َعمِرو بِن َعـوٍف بُقباَء، وهم بطٌن مِـن األوِس، فقام 
ن لم  اِس، وجَلـَس ملسو هيلع هللا ىلص صامًتا، فَطِفـَق َمن جاَء مِن األنصـاِر ممَّ أبـو بكـٍر للنَـّ
مُس رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص،  َيَرُه  ُيحيِّي أبا بكٍر، حتَّى أصابِت الشَّ
فظلََّل عليه أبو بكٍر بردائِه؛ فَعَرَف النَّاُس رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص عنَد ذلك، َفَلبَِث 
َس  ملسو هيلع هللا ىلص ]12/أ[ في بني َعمِرو بِن عوٍف بِضَع َعْشرَة ليلًة -على قوٍل- وأسَّ

َس على التَّقوى، وصلَّى فيه)3(. المسجَد الَّذي ُأسِّ

ثمَّ َركَِب مِن ُقباَء يوَم الُجُمعِة راحلَته، وهي الجدعاُء، وقيَل: العضباُء، 
وقيَل: الَقصواء)4( ُمرِخًيا ِزماَمها، وصاَر َيمشي مَعه النَّاُس حتَّى دَخَل المدينَة.

)1( انظـر: »السـيرة النبويـة« البن هشـام )492/1( وأخرجه البخـاري في »الصحيح« 
)3906( من حديث عروة بن الزبير، دون قوله: »الثنَتي َعْشرَة ليلًة«. 

)2( في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )235/2(.
)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3906( من حديث عروة بن الزبير. 

)4( تعييـن القصـواء أخرجـه ابـن سـعد فـي »الطبقـات الكبيـر« )203/1( مـن حديـث 
أنس بن مالك، ويعقوب بن سـفيان الفسـوي في »المعرفة والتاريخ« كما في »جامع 
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قال جماعٌة: َأدَرَكتُه ملسو هيلع هللا ىلص صالُة الُجُمعِة في َمسيِره مِن ُقباَء إلى المدينِة 
ُل ُخطبٍة َخَطَبها في اإلسالِم)1(. ها، وأوَّ ُل ُجُمعٍة صالَّ ها، وهي أوَّ فصالَّ

َل ُخطبٍة َخَطَبها واضٌح  هـا وأوَّ َل ُجُمعٍة صالَّ )2(: »كوُنها أوَّ
قـال الحلبـيُّ

إن كاَن أقاَم في ُقباَء اإلثنيِن والثُّالثاِء واألربعاِء والخميِس َكما هو قوٌل.

َم -أو أكثَر َكما قيَل- فبعيٌد  ا على أنَّه أقاَم بِضَع َعْشرَة ليلًة َكما تقدَّ وأمَّ
ِة. أنَّه لم ُيَصلِّ الُجُمعَة في ُقباَء في تلك المدَّ

والمناسُب لهذا ما َذَكَرُه بعُضهم أنَّه كاَن ُيصلِّي الُجُمعَة في مسجِد ُقباَء 
َة إقامتِه هناك«. ُمدَّ

سـوِل ملسو هيلع هللا ىلص، وكاَن مِرَبًدا للتَّمِر -بكسـِر  ثمَّ َبَرَكت ناقُته بَمَحلِّ مسـجِد الرَّ
ـَدِة- أي: َمَحـالًّ لَجمِعـه وتجفيِفـه، ليتيميـِن فـي ِحجـر  الميـِم وفتـِح المَوحَّ
ُه  َأسَعَد بِن ُزرارَة، فقاَل  حين َبَرَكت ناقُته: »هذا إن شاَء اللَّ

تعالى الَمنِزُل«)3(.

َير ومولد المختار« البن ناصر الدين الدمشقي )274/5( من حديث  اآلثار في السِّ
عبد الرحمن بن عويم، قال: أخبرني بعض قومي، فذكره. 

وحكى األقوال الثالثة الحلبي في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )240/2(.   
)1( أخرجـه ابـن أبـي خيثمة فـي »التاريخ الكبيـر« )366/1، 367( مـن طريق هند بن 
سـعد بـن سـهل بـن حنيف، ومن طريـق ابن شـهاب الزهري، وأخرجـه الطبراني في 

»المعجم الكبير« )30/6ح5414( من طريق محمد بن إسحاق.
)2( في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )243-242/2(.

)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3906( من حديث عروة بن الزبير. 
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وقد كاَن ملسو هيلع هللا ىلص بعَدما ساَر عن بني عمٍرو، وكلَّما مرَّ بداِر قوٍم َعَرُضوا 
ِة)1( والَمنَعِة، فيقوُل  ِه! َأقِم عندنا في الَعَدِد والُعدَّ لُه، وقالوا لُه: يا رسوَل اللَّ

لهم: »َخلُّوا َسبيَلها؛ فإنَّها مأمورٌة« َيعنِي ناقَته)2(.

ثمَّ نَزَل ملسو هيلع هللا ىلص بداِر أبي أيوٍب، ودعا بالُغالَميِن فساَوَمهما بالِمرَبِد، فقاال: 
ِه، فأبى أن َيقَبَلُه هبًة)3(، وابتاَعه منهما بعْشرِة دنانيَر،  بل َنَهُبُه لك يا رسوَل اللَّ

اها مِن ماِل أبي بكٍر)4(. أدَّ

ثـمَّ بنـى فيه َمسـِجَدُه، وَسـَقَفُه بالجريِد، وجَعـَل ُعُمـَده ُجذوًعا، وجَعَل 
َلـِت الِقبلُة  ارتفاَعـه َقـدَر قامـٍة، وجَعـَل قِبلَتُه إلى بيِت الَمقـِدِس، إلى أن ُحوِّ

فَجَعَلها إلى الكعبِة.

ثمَّ زاد فيه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بعَد فتِح َخيبَر لكثرِة النَّاِس.

ا اسُتخلَِف أبو بكٍر لم ُيحِدث ]12/ب[ فيه شيًئا. فلمَّ

ـَعُه؛ َكلَّـم العبَّـاَس بَن عبـِد الُمطَّلِِب فـي بيِع داِره  واسـُتخلَِف ُعَمـُر فَوسَّ

)1( في حاشية )أ(: »بمعنى السالح«. 
)2( أخرجه سعيد بن منصور في »السنن« )2978( والطبراني في »المعجم األوسط« 

)3544( والبيهقي في »دالئل النبوة« )509/2( من حديث عبد الله بن الزبير.
وأخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )203/1( من حديث أنس بن مالك، ومن   

حديث شرحبيل بن سعد.
)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3906( من حديث عروة بن الزبير. 

)4( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )205/1( من حديث الزهري مرساًل.
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ِه وللمسلمين، فزاَدها ُعَمُر في المسجِد. لَِيزيدها فيه، فَوَهَبها العبَّاُس للَّ

ِة، وجَعَل ُعُمـَده حجارًة،  ثـمَّ َبنـاُه ُعثماُن فـي خالفتِه بالحجـارِة والَقصَّ
اِج، وزاَد فيه، وَنَقَل إليه الَحصباَء مَِن العقيِق)1(. وَسَقَفُه بالسَّ

وَبنــى ملسو هيلع هللا ىلص فــي ذلــك الِمرَبــِد ُحجَرَتــي زوجَتيــِه حينئــٍذ؛ َســودَة وعائشــَة 
ا بقيَّة ُحَجِر زوجاتِه َفَبناها بعُد عنَد الحاجِة إليها)3(. أيًضا)2(، وأمَّ

وَمَكَث ملسو هيلع هللا ىلص في بيِت أبي أيوٍب إلى أن تمَّ بناُء المسجِد والُحجرَتيِن)4(.

نِة القابلِة)5(. ِل إلى َصَفٍر من السَّ وكاَن بِناُء ذلك مِن آِخِر ربيٍع األوَّ

وقيَل غيُر ذلك)6(.

ِة ُمكثِـه فـي بيـِت أبي أيُّـوٍب يأتي إليـه كلَّ ليلـٍة الطَّعاُم مِن  وكاَن فـي ُمـدَّ

وأخرجه  )ص17-16(  البلدان«  »فتوح  في  البالذري  بطوله  السياق  هذا  أورد   )1(
البخاري في »الصحيح« )446( من حديث عبد الله بن عمر ڤ، بنحوه.

)2( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )273/2(.

)3( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )287/2(.
)4( أخرجه ابن أبي خيثمة في »التاريخ الكبير« )367/1( من قول محمد بن إسحاق.
وأخرجه أبو نعيم األصبهاني في »معرفة الصحابة« )1314/3( من قول الزهري.  

ونزوله في دار أبي أيوب األنصاري ڤ أخرجه البخاري في »الصحيح« )3911(   
ومسلم في »الصحيح« )524( من حديث أنس ڤ.

)5( انظر: »الروض األنف« للسهيلي )238/4( من قول ابن إسحاق.
)6( فقيل: مكث في بيته سبعة أشهر؛ أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )203/1( 

من قول شرحبيل بن سعد.

02 ���� ������.indd   20702 ���� ������.indd   207 17/05/2022   1:13 PM17/05/2022   1:13 PM



�ن �ي �ب ا�غ سعا�غ الّرَ اإ 208

سعِد بِن ُعبادَة وأسعَد بِن ُزرارَة وغيِرهما)1(، واستَمرَّ طعاُم سعِد بِن ُعبادَة 
بعَد ذلك يأتي كلَّ ليلٍة إليه ملسو هيلع هللا ىلص وهو في ُبيوِت زوجاتِه)2(.

وأرَسـَل ملسو هيلع هللا ىلص وهـو فـي بيـِت أبـي أيوٍب زيـَد بـَن حارثَة وأبـا رافـٍع، َفَأَتيا 
بفاطمَة وأمِّ ُكلثوٍم بنَتيِه، وَسودَة زوجتِه، وأمِّ أيمَن حاضنتِه زوجِة زيِد بِن 

حارثَة، وابنِها أسامَة بِن زيٍد)3(.

ا بنُته زينُب فَمنََعها من الهجرِة زوُجها ابُن خالتِها أبو العاِص بِن  وأمَّ
َدِة وتشديِد الياِء المفتوحِة« انتهى.  )5(: »بكسِر الُمَوحَّ

بِيع)4(، قال الحلبيُّ الرَّ
والَّذي عليه غيُره أنَّه كـ: أمير.

ا َأسَلَم جَمَع ملسو هيلع هللا ىلص بينَهما)6(. ثمَّ هاجَرت وترَكتُه على شرٍك، ثمَّ لمَّ

)1( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )203/1( من حديث شرحبيل بن سعد.
)2( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )156/10( من حديث أم سلمة، بمعناه.

)3( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )62/10-63( والطبراني في »المعجم 
أم  عن  طرق  من   )5-4/4( »المستدرك«  في  والحاكم  )24/23ح60(  الكبير« 

المؤمنين عائشة ڤ.
)4( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )31/10( وأبو داود في »السنن« )2692( 

من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ، بمعناه.
وأخرجه ابن سعد أيًضا )203/1( من حديث شرحبيل بن سعد. 

)5( في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )452/2(.
الشعبي،  قول  من   )385/5( والكنى«  »األسامي  في  الحاكم  احمد  أبو  أخرجه   )6(
وفيه: »فدفع إليه ابنته بالنكاح األول«، وصححه ابن حجر في »اإلصابة في تمييز 
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ِل البِعثِة؛ ألنَّ تحريَم إنكاِح المشرِك للمسلمِة  ق بينَهما مِن أوَّ ولم ُيفرِّ
إنَّما كاَن بعَد الهجرِة.

اَن)1(. ا بنُته ُرقيَُّة فهاجرت مَع زوِجها ُعثماَن بِن عفَّ وأمَّ

وجاء مَع فاطمَة وَمن ُذكَِر مَعها ِعياُل أبي بكٍر؛ فُهم: زوجُته أمُّ ُروماَن، 
اِم)2(، وهي حاملٌة  َبيِر بِن العـوَّ ِه وعائشـُة وأسـماُء زوجُة الزُّ وأوالُده عبـُد اللَّ
َل  )3(، فكاَن أوَّ َبيِر، وولَدتُه بُقبـاَء على ما في الُبخـاريِّ ـِه بـن الزُّ بابنِهـا عبـِد اللَّ

مولوٍد ُولَِد للمهاجرين بالمدينِة.

وَخطَّ ملسو هيلع هللا ىلص للُمهاجرين في أرٍض ليَست ألحٍد، وفيما َوَهبتُه لُه األنصاُر 
ـن لـم ُيمكِنُه البنـاُء بُقبـاَء عنَد َمن  ]13/أ[ مِـن ِخَططِهـا، وأقـام قـوٌم منهـم ممَّ

نزلوا عليه بها)4(.

الصحابة« )408/12( عن الشعبي، وأعلَّه باإلرسال والشذوذ.
ويعارضـه مـا أخرجـه الدوالبـي »الذريـة الطاهـرة« )58( مـن حديـث أم المؤمنيـن 

ڤ. عائشة 
)1( أخرجه ابن سعد أيًضا )203/1( من حديث شرحبيل بن سعد. 

)2( أخرجـه ابن سـعد في »الطبقـات الكبيـر« )62/10-63( والطبراني في »المعجم 
الكبيـر« )24/23ح60( والحاكـم فـي »المسـتدرك« )4/4-5( مـن طـرق عـن أم 

المؤمنين عائشة ڤ.
)3( في »الصحيح« )3909( ومسلم في »الصحيح« )2146( من حديث أسماء ڤ. 
)4( أورده البالذري في »أنساب األشراف« )270/1( والمقريزي في »إمتاع األسماع« 

.)70/1(
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وآَخى ملسو هيلع هللا ىلص بيَن المهاجرين واألنصاِر على المواساِة والحقِّ والتَّواُرِث 
بعـَد المـوِت دوَن األقـارِب فـي داِر أنِس بـِن مالـٍك)1(، وكانـوا َيتواَرُثون به 

دوَن الَقرابِة ثمَّ ُنِسَخ)2(.

وقيَل: لم َيَقع َتواُرٌث به بالفعِل، بِل الُحكُم ُنِسَخ قبل العمِل به)3(.

َتيِن. وقبَل الهجرةِ آخى ملسو هيلع هللا ىلص بيَن المهاجرين بال َتواُرٍث)4(؛ فاإلخاُء وقع مرَّ

ى إلى الُجحفِة  ُه منها الحمَّ وكاَنِت المدينُة كثيرَة)5( الوباِء فزاَل، ونَقَل اللَّ
بَبركـِة ُدعائِـه ملسو هيلع هللا ىلص حيـَن َأصاَبـت كثيـًرا مِـَن المهاجريـن؛ كأبي بكٍر وعائشـَة 

وبالٍل وعامِر بِن ُفَهيرَة)6(.

)1( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )2294( ومسـلم في »الصحيـح« )2529( من 
حديث أنس ڤ، بنحوه. 

)2( أخرجـه الدارقطنـي فـي »السـنن« )4158( والحاكم في »المسـتدرك« )344/4( 
من حديث الزبير بن العوام ڤ، وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح اإلسناد«. 

وأخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )204/1( من حديث الزهري وغيره.  
)3( ذكره الحلبي في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )295/2( ونسبه لكتاب 
»ينبـوع الحيـاة«، وهـو كتـاب في تفسـير القرآن البـن ظفر، كما في »كشـف الظنون« 

لحاجي خليفة )438/1(.
)4( أخرجه الواقدي في »المغازي« )738/2-739( وابن سعد في »الطبقات الكبير« 
)153/10( من حديث ابن عباس ڤ، وجزم شيخ اإلسالم ابن تيمية في »منهاج 

السنة النبوية« )363/7( ببطالنه.
)5( في )أ(: »كثير« وفي حاشيتها »كثيرة« وأشار إلى أنها نسخة المؤلف. 

)6( أخرج البخاري في »الصحيح« )1889( ومسلم في »الصحيح« )1376( من حديث 
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ِه بـُن أبيٍّ بُن  وقـد نافـَق جماعـٌة مِن أهـِل المدينِة، وكاَن رأَسـهم عبُد اللَّ
َسُلوَل، وهو الَّذي قاَل: ▬ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ ♂ 

]المنافقون: 8[، وفيه نزلت سورُة المنافقين)1(.

واشـَتدَّ حسـُد اليهوِد -أي: يهوِد المدينِة- َوَكُثَر َلَغُطهم في النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
واِب)2(، فما  وامَتَحنُوه بأشياَء كثيرٍة، فأتى بجوابِها على ما َيعِرُفون مِن الصَّ

َيزيُدهم ذلك إالَّ َحَسًدا.

وَسَحَرُه منهم َلبيُد بُن األَعَصِم سنَة سبٍع مَِن الهجرِة في ُمشٍط لُه ملسو هيلع هللا ىلص، 
وُمَشاطٍة من شعِر رأِسه، َأعطاهما لُه غالٌم يهوديٌّ كاَن َيخُدُمه ملسو هيلع هللا ىلص أحياًنا، 
وَعَقـَد فـي َوَتـٍر إحـدى َعْشـرَة ُعقـدًة فيهـا إَِبـٌر مغـروزٌة، وَدَفـَن ذلـك تحـت 

أم المؤمنين عائشة ڤ، خبر إصابة أبي بكر وبالل بالحمى.
وأخرجه الحميدي في »المسند« )225( والنسائي في »السنن الكبرى« )7477(   

بزيادة عامر بن فهيرة.
وأخرج البخاري في »الصحيح« )3918( من حديث البراء ڤ، خبر إصابة أم   

المؤمنين عائشة ڤ.
)1( أخرجه البخاري في »الصحيح« )4903( ومسلم في »الصحيح« )2772( من 

حديث زيد بن أرقم ڤ.
)2( من ذلك ما أخرجه أحمد في »المسند« )2483( والضياء المقدسي في »االحاديث 
المختارة« )69/10ح61( من حديث عبد الله بن عباس ڤ قال: أقبلت يهود 
إلى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا 

بهن، عرفنا أنك نبي... الحديث.
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َصخرٍة في بئِر ذي َذرواَن)1(.

ومَكَث ملسو هيلع هللا ىلص ُمتغيَِّر الِمزاِج مِن ذلك سنًة)2(، وقيَل: ستََّة َأشُهٍر)3(، وقيَل: 
أربعين يوًما)4(، وعنَد اشتِداِد الحاِل َنَزَل جبريُل وَأخبَرُه الَخبَر، فبَعَث عليًّا 
ًة، حتَّى قاَم عنَد انحالِل  فاستخرَج ذلك، وصاَر كلَّما ُحلَّت ُعقدٌة وَجَد ِخفَّ
ُه ماَء تلك البئِر حتَّى  العقدِة األخيرِة كأنَّما َنِشَط مِن ِعقاٍل)5(، وقد َمَسَخ اللَّ

صاَرت كنُقاعِة الحنَّاِء)6(.

ثم َأحَضَر ملسو هيلع هللا ىلص َلبيًدا فاعترَف، واعتذَر بأنَّ الحامَل لُه على ذلك دنانيُر 

)1( أخرجه البخاري في »الصحيح« )5763( ومسلم في »الصحيح« )2189( من 
حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.

للسهيلي )339/4( عن  األنف«  »الروض  في  كما  »الجامع«  في  معمر  أخرجه   )2(
الزهري قال: سحر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص سنة يخيل إليه أنه يفعل الفعل، وهو ال يفعله.

)3( أخرجه أحمد في »المسند« )24347( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.
)4( جاء ذلك في رواية اإلسماعيلي كما في »فتح الباري بشرح البخاري« البن حجر 

.)226/10(
وقال ابن حجر: »يمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه، واألربعين   

يوًما من استحكامه«.
)5( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )177/2( من حديث ابن عباس ڤ، 
ار، وعند البخاري في »الصحيح« )5763( ومسلم في  وفيه أنه بعث إلى عليٍّ وعمَّ
»الصحيح« )2189( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذهب إلى 

البئر في ُأناس من أصحابه.
)6( أخرجه البخاري في »الصحيح« )5763( ومسلم في »الصحيح« )2189( من 

حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.
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َجَعلتها لُه اليهوُد في ُمقابلِة ِسحِره، فعفا عنه)1(.

حُر في َعقلِه ملسو هيلع هللا ىلص، ]13/ب[ بل في بعِض َجواِرِحه؛ ولهذا  ِر السِّ ولم ُيؤثِّ
واياِت مِن أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص صاَر ُيخيَُّل  ا ما في بعِض الرِّ لم يُكن قادًحا في َمنِصبِه، وأمَّ
)2(: »ال أصَل له«)3(.

يَء وال َيفَعُله فقاَل أبو بكِر بُن العربيِّ إليه أنَّه يفعُل الشَّ

)1( أخرجـه ابـن سـعد فـي »الطبقـات الكبيـر« )176/2( من حديث عمر بـن الحكم، 
مرساًل، وأما عفو النبي ملسو هيلع هللا ىلص عنه؛ فأخرجه البيهقي في »دالئل النبوة« )92/7( من 
حديـث أم المؤمنيـن عائشـة ڤ، وفيـه: فقيـل: يـا رسـول الله، لو قتلـت اليهودي. 

فقال: »قد عافاني الله ۵، وما وراءه من عذاب الله أشد«.
)2( هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري اإلشبيلي المالكي )ت. 453ـه( أخذ 
ار الكالعي،  العلم عن أبيه، وهبة الله بن أحمد األكفاني، ومحمد بن موسى بن عمَّ
وغيرهم، وأخذ عنه ابنه، والقاضي عياض بن موسى اليحصبي، وأبو القاسم خلف 

ابن عبد الملك بن َبشُكوال، وآخرون.
ًما في العلوم والمعارف، له رحلة واسعة، ومؤلفات نفيسة. وكان إماًما مقدَّ  

انظر: »الغنية« للقاضي عياض )ص66( و»تاريخ دمشق« البن عساكر )24/54(   
و»تاريخ اإلسالم« للذهبي )834/11( و»األعالم« للزركلي )230/6(.

)3( ذكـره الحلبـي فـي »إنسـان العيون في سـيرة األمين المأمـون« )319/2( وعبارته: 
»رأيت أبا بكر بن العربي قال: لم يقل كل الرواة: إنه اختلط عليه ملسو هيلع هللا ىلص أمر، وإنما هذا 

اللفظ زيد في الحديث، ال أصل له«.
ولـم أقـف علـى هـذا الـكالم فـي المطبـوع من كتب ابـن العربـي، بل وقفـت له على 
مواضـع ذكـر فيهمـا الحديـث بلفـظ: »يخيَّـل إليـه أنـه كان يفعـل الشـيء وال يفعلـه« 
ولـم يتعقبـه بتضعيـف. انظـر: »أحـكام القـرآن« )433/4( و»عارضـة األحـوذي« 
تـه، و»المسـالك في شـرح موطـأ مالك«  )247/6( وجـزم فـي هـذا الموضـع بصحَّ

)81/7( وقال: »هذا طريق مرضي صحيح«.
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ِه بُن َساَلٍم، وكاَن سيَِّدهم وَحبَرهم،  اللَّ وَأسَلَم مِن يهوِد المدينِة عبُد 
نِة األُولى من الهجرِة)1(. وكاَن إسالُمه في السَّ

وفيها ُشِرَع األذاُن واإلقامُة)2(.

ـِه بغيـِر قتاٍل،  اَس إلى اللَّ ثـمَّ بعـَد ُمكثِـه ملسو هيلع هللا ىلص بِضـَع َعْشـرَة سـنًة َيدُعـو النَـّ
ِه  َة، واليهوِد بالمدينِة، لُه وألصحابِه؛ ألمِر اللَّ صابًرا على إيذاِء العرِب بمكَّ

وهذه اللفظة ثابتة على كل حال في »صحيح البخاري« )3175( و»صحيح مسلم«   
)2189( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ، وهذا التَّخيُّل ال يقدح في رتبة النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص، كما لم يقدح في رتبة نبي الله موسى من َقبلِه فيما حكاه الله عنه ▬ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ♂ ]طه: 66[.
وقد ذكر المازري في »الُمعلِم« )159/3( أن إنكار هذا الحديث صنيع المبتدعة،   
وذكر عياض في »الشفا بتعريف حقوق المصطفى« )412/2( أنه إنما يطعن فيه 

الملحدة، وأجابا على من أنكره. 
)1( انظر: »التاريخ« لخليفة بن خيَّاط )ص29( و»تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن 

َزْبر )64/1(.
على  يدل  ما  ڤ  أنس  حديث  من   )3938( »الصحيح«  في  البخاري  وأخرج   

إسالمه فور قدوم النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدينة.
)2( انظر: »التاريخ« لخليفة بن خيَّاط )ص29(.

ويدل على ذلك: ما أخرجه البخاري في »الصحيح« )604( ومسلم في »الصحيح«   
)377( من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين َقِدموا المدينة يجتمعون 
فيتحيَّنون الصلوات، وليس ينادي بها أحد، فتكلَّموا يوًما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا 
ناقوًسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرًنا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أَوال 

تبعثون رجاًل ينادي بالصالة؟ قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »يا بالل قم فناد بالصالة«.
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بِر، وَوعِده لُه بالفتِح -ُأِذَن بالقتاِل، لكن لَمن قاتَلُه؛ بقوله تعالى:  لُه بالصَّ
ُل آيٍة َنَزَلت  ▬ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ ♂ ]الحج: 39[ اآليَة، وهي أوَّ

نِة الثَّانيِة مِن الهجرِة)1(. في القتاِل، وذلك في َصَفٍر مِن السَّ

ثمَّ ُأِذَن لُه في القتاِل لَمن لم ُيقاتِلُه -لكْن في غيِر األشُهِر الُحُرِم- بقولِه 
تعالى: ▬ہ ہ ھ ھ ♂ ]التوبة: 5[ اآليَة.

ثمَّ ُأِذَن لُه في القتاِل ُمطَلًقا بقوله تعالى: ▬ۅ ۉ 
ۉ ♂ ]التوبة: 36[ اآليَة)1(.

تي غزا فيها بنفِسه- تسٌع وعشرون، على  وعدُد َمغازيِه ملسو هيلع هللا ىلص -وهي الَّ
قوٍل)2(.

تي َبَعَثها ولم يُكن فيها- خمسون، على قوٍل)3(. وعدُد َسراياُه -وهي الَّ

ُة ُمؤتَة، وتسميُة بعِضهم لها غزوًة ُمساَهلٌة)4(. َأعَظُمها َسِريَّ

)1( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )343/2(.
)2( أخرج ابن سعد في »الطبقات الكبير« )382/4( من حديث جابر ڤ أنها سبع 

وعشرون غزوة.
ح بذلك العامري في »بهجة المحافل«  وهو أعلى ما وقفت عليه في عددها، وقد صرَّ  

)173/2( وسيسرد المؤلِّف قريًبا أسماء ثالثين غزوة. 
)3( انظر: »بهجة المحافل وبغية األماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل« 

للعامري )173/2(.
)4( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )134/3(.
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ُة ُأْبنَى، ماَت  بعَد َتهيئتِها وقبَل َسَفِرها، فأمضاها  وَسِريَّ
وِم)2(. ُة ُمؤتَة كالهما لقتاِل الرُّ ا َخَلَف)1(، وهي وَسِريَّ يُق لمَّ دِّ الصِّ

اَن، وهي غزوُة األبواِء)4(، وكاَنت على رأِس  ُل مغازيِه)3(: غزوُة َودَّ فأوَّ
لها  َخَرَج  المدينَة، وهو بمعنى قوِل بعِضهم:  َمقَدمِه  َعَشَر شهًرا مِن  اثنَي 

الثنَتي َعْشرَة ليلًة َمَضت مِن َصَفٍر)5(.

ثمَّ غزوُة ُبواَط.

ثمَّ غزوُة الَعِشيرِة.

ثمَّ غزوُة بدٍر األُولى، وهي غزوُة َسفواَن.

ثمَّ غزوُة بدٍر الُوسطى، وهي الكبرى.

)1( أخرج أحمد في »المسند« )21824( من حديث أسامة بن زيد أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان 
وجهه وجهة، فقبض النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسأله أبو بكر ڤ: ما الذي َعِهَد إليك؟ قال: َعِهَد 

ق.  إليَّ أن ُأِغيَر على ُأْبنَى صباًحا ثم ُأَحرِّ
)2( انظر: »المغازي« للواقدي )1117/3(.

)3( انظــر ســرد الغــزوات فــي: »الطبقــات الكبيــر« البــن ســعد )5/2( و»تاريخ الرســل 
والملــوك« للطبــري )152/3( و»جوامــع الســيرة« البــن حــزم )ص16( و»إنســان 

العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )342/2(.
)4( لم يذكرها الحلبي في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« في سرد المغازي 

)342/2( وإنما أشار إليها في موضع آخر )350/2(. 
)5( انظــر: »االكتفــاء بمــا تضمنــه مــن مغــازي رســول اللــه والثالثــة الخلفــاء« للكالعي 

.)317/1(
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ثمَّ غزوُة َبني ُسَليٍم.

ثمَّ غزوُة بني َقينُقاَع.

ِويِق. ثمَّ غزوُة السَّ

ثمَّ غزوُة قرقرِة الُكدِر.

. ثمَّ غزوُة َغطفاَن، وهي غزوُة ذي َأَمرَّ

ثمَّ غزوُة َنجراَن.

ثمَّ غزوُة ُأُحٍد.

ثمَّ غزوُة حمراَء األسِد.

ثمَّ غزوُة بني النَّضيِر.

قاِع ]14/أ[ وهي غزوُة ُمحاِرٍب وبني َثعلبَة. ثمَّ غزوُة ذاِت الرِّ

ثمَّ غزوُة بدٍر اآلِخرِة، وهي)1( غزوُة بدٍر الموعِد.

ثمَّ غزوُة ُدومَة الَجنَدِل.

ثمَّ غزوُة بني الُمصَطلِِق، وهي غزوُة الُمَريسيِع.

ثمَّ غزوُة الخندِق، وهي غزوُة األحزاِب.

ثمَّ غزوُة بني ُقَريظَة.

)1( في )أ(: »ثم«. 
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ثمَّ غزوُة بني لِحياَن.

ثمَّ غزوُة ذي َقَرٍد)1(، وهي غزوُة الغابِة.

ضواِن)2(. ثمَّ غزوُة الُحَديبيِة، وفيها كاَنت َبيعُة الرِّ

ثمَّ غزوُة َخيبَر.

ثمَّ غزوُة وادي الُقَرى)3(.

ُه تعالى. فها اللَّ َة شرَّ ثمَّ غزوُة فتِح مكَّ

ثمَّ غزوُة ُحنَيٍن، وهي غزوُة هوازَن.

وغزوُة َأوطاٍس)4(.

ثمَّ غزوُة الطَّائِف.

ثمَّ غزوُة تبوَك.

)1( ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر، قاله ابن األثير في »النهاية« )37/4( 
والضبط منه، وقال الحلبي في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )342/2(: 

»ويقال لها: ُقُرد بضمتين، وهو في اللغة الصوف الرديء«.
)2( فــي »إنســان العيــون فــي ســيرة األميــن المأمــون« للحلبــي )342/2( تقديــم غــزوة 

الحديبية على غزوة ذي قرد.
)3( زاد الحلبي في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )342/2( بعدها: غزوة 

عمرة القضاء.
)4( لم يذكرها الحلبي في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )342/2( وإنما 

ذكرها في السرايا )214/3(. 
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ولم َيَقِع القتاُل إالَّ في تسٍع منها بناًء على القوِل بعدِم وقوِع القتاِل في 
غزوِة وادي الُقَرى؛ وهي)1(:

نِة الثَّانيِة من الهجرِة)2(. غزوُة بدٍر الكبرى، وكاَنت في السَّ

َلِت الِقبلُة مِن بيِت المقدِس إلى الكعبِة والنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  نِة ُحوِّ وفي هذه السَّ

ُيصلِّي بأصحابِه صالَة الظُّهِر، عنَد األكثِر، فوَقَع نصُفها إلى بيِت المقدِس 
ونصُفها إلى الكعبِة)3(.

اجُح أنَّه لم يجب صوٌم َقبَلُه، وأنَّ صوَمهم  وفيها ُفِرَض رمضاُن)4(، والرَّ
ابَع عَشَر والخامَس عَشَر، وهي  اٍم مِن كلِّ شهٍر: الثَّالَث عَشَر والرَّ ثالَثَة)5( أيَّ

اُم البِيُض، وعاشوراُء - كاَن على االستحباِب)6(. األيَّ

)1( ذكرها محمد بن إسحاق، وأبو َمْعَشر، وموسى بن عقبة فيما أخرجه ابن سعد في 
»الطبقات الكبير« )5/2(.

)2( انظر: »تاريخ الرسل والملوك« للطبري )418/2( و»جوامع السيرة« البن حزم 
)ص107(. 

)3( انظــر: »تاريــخ الرســل والملــوك« للطبــري )415/2-417( و»تلقيــح فهــوم أهــل 
ير« البن الجوزي )ص39(. األثر في عيون التاريخ والسِّ

)4( انظر: »تاريخ الرسل والملوك« للطبري )417/2( و»تلقيح فهوم أهل األثر في 
ير« البن الجوزي )ص39(. عيون التاريخ والسِّ

)5( في )أ(: »ثالث«. 
)6( وهو قول جمهور أهل العلم؛ قال ابن حجر في »فتح الباري بشرح البخاري« )4/ 
103(: »اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو ال؟ فالجمهور، 
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وفيها ُفِرَضت زكاُة الِفطِر، وُشِرَعت صالُة ِعيِده)1(.

وُفِرَضت زكاُة األمواِل)2(.

وُشِرَعِت التَّضحيُة، وصالُة ِعيِدها)3(.

نِة الثَّالثِة من الهجرِة)4(. وغزوُة ُأُحٍد، وكاَنت في السَّ

َمِت الخمُر)5(. نِة ُحرِّ وفي هذه السَّ

وغزوُة بني الُمصَطِلِق، وغزوُة الخندِق)6(، وغزوُة بني ُقَريظَة، وكاَنِت 
نِة الخامسِة من الهجرِة)7(. الثَّالثُة في السَّ

وهو المشهور عند الشافعية: أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان، وفي وجٍه، 
ا نزل رمضان ُنِسخ«.  وهو قول الحنفية: أول ما فرض صيام عاشوراء فلمَّ

وينظر أيًضا: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )359-358/2(.  
)1( انظر: »تاريخ الرسل والملوك« للطبري )418/2( و»تاريخ الخميس في أحوال 

أنفس نفيس« للديار بكري )360/1(.
)2( انظر: »تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس« للديار بكري )360/1(.

ير« البن سيد الناس )372/2(  )3( انظر: »عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسِّ
و»تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس« للديار بكري )360/1(.

)4( انظر: »تاريخ الرسل والملوك« للطبري )499/2( و»جوامع السيرة« البن حزم 
)ص156(.

)5( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما في »مجموع الفتاوى« )117/14(:»إنَّ الخمر 
مت سنة ثالث بعد ُأُحٍد باتِّفاق النَّاس«.  ُحرِّ

ب ابن حزم في »جوامع السيرة« )ص185( أن غزوة الخندق كانت في السنة الرابعة. )6( صوَّ
ير« البن الجوزي )ص40(. )7( انظر: »تلقيح فهوم أهل األثر في عيون التاريخ والسِّ
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.)2( ُم، وكاَنت قصُة اإلفِك)1(، وُفِرَض الحجُّ نِة ُشِرَع التَّيمُّ وفي هذه السَّ

ابعِة مَِن الهجرِة)3(. نِة السَّ وغزوُة خيبَر، وكاَنت في السَّ

ُسـِل إلى الملـوِك)4(،  ـنِة كاَن اتخـاُذ الخاتـِم، وإرسـاُل الرُّ وفـي هـذه السَّ
القضاِء)5(. وعمرُة 

َة، وغـزوُة ُحنَيٍن، وغـزوُة الطَّائِف، وكاَنـِت الثَّالُث في  وغـزوُة فتـِح مكَّ
نِة الثَّامنِة من الهجرِة)6(. السَّ

ــن َخَشــٍب)7(، ثــالَث  ــًرا مِ ــُه ]14/ب[ ملسو هيلع هللا ىلص مِنب ــنِة اتُِّخــَذ ل وفــي هــذه السَّ
الجلوِس)8(............................................  بَمَحلِّ  َدَرجاٍت، 

)1( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )61/2(.
)2( انظر: »إمتاع األسماع« للمقريزي )255/1( وزاد أقوااًل أخرى فقال: »قيل: سنة 

ست، وقيل: سنة سبع، وقيل: سنة ثمان، وقيل غير ذلك«.
ير« البن الجوزي )ص40(. )3( انظر: »تلقيح فهوم أهل األثر في عيون التاريخ والسِّ

ير« البن سيد الناس )372/2(  )4( انظر: »عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسِّ
وأخرج ابن سعد في »الطبقات الكبير« )222/1( من حديث ابن عباس وغيره، أن 

إرسال الرسل واتخاذ الخاتم كان في ذي الحجة من السنة السادسة.
)5( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )113/2( و»تهذيب األسماء واللغات« للنووي 

.)21/1(
ير« البن الجوزي )ص41-40(  )6( انظر: »تلقيح فهوم أهل األثر في عيون التاريخ والسِّ

ير« البن سيد الناس )372/2(. و»عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسِّ
ير« البن سيد الناس )372/2(. )7( انظر: »عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسِّ
)8( أخـرج أبـو نعيـم فـي »معرفـة الصحابـة« )447/1( من حديـث َباُقوُم مولى سـعيد 
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وقيَل بغيِره)1(، وكاَن َيخُطُب َقبَله على مِنَبٍر مِن طيٍن ثالِث َدَرجاٍت أيًضا، 

جذِع  إلى  ظهرُه  ُمسنًِدا  هذا  قبَل  َيخُطُب  وكاَن  النَّاُس)2(،  َكُثَر  ا  لمَّ لُه  ُبنَِي 

ا َتَرَكُه ملسو هيلع هللا ىلص حنَّ حنيَن الوالِد بصوٍت َسِمَعه  نخٍل من سواريِّ المسجِد، ولمَّ

َمن في المسجِد، حتَّى ارتجَّ المسجُد، وبكى النَّاُس، فنَزَل ملسو هيلع هللا ىلص فَحَضنَُه، 

ُت، فَسَكَت)3(. بيِّ الَّذي ُيسكَّ فجَعَل َيئِنُّ َأنيَن الصَّ

ابـن العـاص قـال: صنعت لرسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص منبًرا مـن طرفاء الغابة؛ ثـالث درجات: 
المقعد، ودرجتين.

فه ابن حجر في »اإلصابة في تمييز الصحابة« )496/1(. وضعَّ  
ويؤيده ما أخرجه أبو داود في »السنن« )1081( بسند صحيح، من حديث ابن عمر،   
ن قـال لـه تميم الـداري: أال أتَِّخُذ لـك منبًرا يا رسـول الله َيجَمُع  أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص لمـا بـدَّ

-أو قال: يحِمُل- ِعظاَمك؟ قال: »بلى« فأتخذ له منبًرا مرقاتين.
)1( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )373/2(.

)2( قـال ابـن حجـر فـي »فتح الباري بشـرح البخـاري« )399/2(: »حكـى بعض أهل 
السير أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر الذي من خشب، 

ر عليه أن في األحاديث الصحيحة أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب«. ويعكِّ
وأجاب السمهودي على هذا االعتراض في »وفاء الوفا« )9/2( فقال: »يحتمل أن   
ذلك المنبر المتخذ من الطين كان إلى جانب الجذع، وكأنه كان بناًء مرتفًعا فقط، 
م في سبب اتخاذ  وليس له درج ومقعدة بحيث يكمل االرتفاق به، فال ينافي ما تقدَّ
المنبر من خشب، ويؤيد ذلك ما ورد في حديث اإلفك في الصحيحين عن عائشة 
قالت: فثار الحيان األوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا، ورسول الله ملسو هيلع هللا ىلص على 

مة على اتخاذ المنبر من الخشب«. المنبر، الحديث. وهذه القصة ُمتقدِّ
)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )2095( من حديث جابر ڤ بنحوه. 
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ولم َيقُتل ملسو هيلع هللا ىلص بيده إالَّ ُأبيَّ بَن َخَلٍف في ُأُحٍد)1(.

ـنِة التَّاسـعِة مِـَن الهجـرِة،  وَقـِدَم غالـُب ُوفـوِد العـرِب عليـه ملسو هيلع هللا ىلص فـي السَّ
َي النَّجاشي، وَهَجَر ملسو هيلع هللا ىلص نساَءه شهًرا،  ى سنَة الوفوِد، وفيها ُتوفِّ وكاَنت ُتسمَّ

وأمر أبا بكٍر أن َيُحجَّ بالنَّاِس)2(.

َة الوداِع، ونَزَل قوُله تعالى: ▬چ چ  وفي العاشرِة حجَّ ملسو هيلع هللا ىلص حجَّ
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ♂ ]المائدة: 3[)3(.

ولم َيُحجَّ بعَد الهجرِة غيَرها.

َتيِن)5(،  اٍت)4(، وقيَل: حجَّ ِة وقبَل الهجرِة فحجَّ ثالَث حجَّ ا بعَد النُّبوَّ وأمَّ

)1( أخرج الحاكم في »المستدرك« )327/2( من حديث المسيب بن حزن ڤ، 
فذكر قصة قتله، وقال الحاكم: »حديث صحيح على شرط الشيخين«.

وأورد ابن كثير في »البداية والنهاية« )403/5-404( عدة مرويات في ذلك.  
ير« البن الجوزي )ص41(. )2( انظر: »تلقيح فهوم أهل األثر في عيون التاريخ والسِّ
ير« البن سيد الناس )372/2(. )3( انظر: »عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسِّ

)4( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )308/3(.
)5( أخرجه الترمذي في »الجامع« )815( وابن ماجه في »السنن« )3076( والحاكم 
فـي »المسـتدرك« )55/3( مـن حديث جابر ڤ، واسـتغربه، ونقـل عن البخاري 

إعالله باإلرسال. 
وأخرجه ابن ماجه في »السنن« )3076( والحاكم في »المستدرك« )55/3( من   
حديث ابن عباس ڤ، ولفظ الحاكم: »حج النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل أن يهاجر حجًجا« ولم 

يقيد بعدد.
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وقيَل: كاَن يُحجُّ كلَّ سنٍة قبل أن ُيهاِجَر)1(.

ِة، وَوَقَف بعَرفاٍت،  )3( أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص حجَّ قبَل النُّبوَّ وفي كالِم)2( ابِن الجوزيِّ
ِه تعالى؛ فإنَّهم  وأفاَض منها إلى الُمزدلِفِة؛ ُمخالًفا لُقَريٍش، توفيًقا مِن اللَّ
كانوا ال َيخرُجوَن مِن الحَرِم، وال ُيعظُِّمون شيًئا من الِحلِّ ُدوَن بقيِة العرِب، 

أنه  فيه  ارتياب  ال  »الذي   :143/4 اللدنية«:  المواهب  »شرح  في  الزرقاني  قال   )1(
لم يترك الحج وهو بمكة قط؛ ألن قريًشا في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج، 
وإنما يتأخر منهم من لم يكن بمكة، أو عاقه ضعف، وإذا كانوا وهم على غير دين 
يحرصون على إقامة الحج، ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من 
العرب، فكيف يظن به ملسو هيلع هللا ىلص أنه يتركه، وقد ثبت حديث جبير بن مطعم أنه رآه ڠ 
إلى  العرب  قبائل  دعاؤه  وثبت  له،  الله  توفيق  من  وأنه  بعرفة،  واقًفا  الجاهلية  في 

اإلسالم بمنى ثالث سنين متوالية، كما بينته في الهجرة«.
ويشهد لذلك ما أخرجه أحمد في »المسند« )14653( من حديث جابر ڤ أن   

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص لبث عشر سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم... الحديث. 
)2( في )أ(: »وكالم«. 

الجوزي )ت.  بن  بن محمد  بن علي  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  )3( هو: جمال 
597ـه( أخذ عن أبي القاسم بن الحصين، وعلي بن عبد الواحد الدينوري، وأبي 
عبد الله الحسين بن محمد البارع، وغيرهم، وأخذ عنه عبد الغني المقدسي، وابن 

الدبيثي، وابن النجار، وآخرون.
وكان إماًما بارًعا في التاريخ والتفسير والوعظ وغيرها من العلوم.  

انظر: »التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد« البن نقطة )422( و»طبقات علماء   
الحديث« البن عبد الهادي )119/4( و»تاريخ اإلسالم« للذهبي )1100/12( 

و»األعالم« للزركلي )316/3(. 
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ويقولون: نحُن أهُل الَحَرِم وُوالُة البيِت؛ فليَس ألحٍد َمنِزلُتنا)1(.

وُعمَرُة  الُحَديبيِة،  ُعمَرُة  الَقعَدِة؛  في ذي  كلُّها  فأربٌع،  ُعَمُرُه ملسو هيلع هللا ىلص  ا  وأمَّ
القضاِء، وُيقاُل لها: ُعمَرُة القضيِة؛ ألنَّه قاضى قريًشا عليها؛ أي: صاَلحهم، 
ُحنَيٍن،  غنائَم  َقَسَم  حيَن  وُعمَرُته  أيًضا،  لِح  الصُّ ُعمَرُة  لها:  ُيقاُل  َثمَّ  ومِن 

ِة الوداِع)2(. وُعمَرُته مَع حجَّ

حيحين«)3(: اعتمَر ملسو هيلع هللا ىلص أرَبَع ُعَمٍر كلُّها في ذي الَقعَدِة  ا ما في »الصَّ وأمَّ
تِه في ذي الَقعدِة بل  تي في َحجَّ تِه؛ فمعناُه أنَّه لم ُيوقِِع الَّ تي في حجَّ إالَّ الَّ
بها فكاَن في ذي  ا إحراُمه  ، وأمَّ َتَبًعا للحجِّ ]15/أ[  ِة  الِحجَّ َأوَقَعها في ذي 

الَقعدِة، لخمٍس َبِقيَن منه)4(.

)1( هذا الكالم قاله الحلبي في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )360/3( 
عقب نقل كالم البن الجوزي عبارته: »حج ملسو هيلع هللا ىلص قبل النبوة وبعدها حجًجا ال ُيعلم 

عددها«.
وانظر: »مثير الغرام الساكن إلى أشرف األماكن« )131/2( و»تلقيح فهوم أهل األثر   
الصحيحين«  حديث  من  المشكل  و»كشف  )ص41(  ير«  والسِّ التاريخ  عيون  في 

)86/2( كلها البن الجوزي.
)2( أخرجه البخاري في »الصحيح« )1778( و مسلم في »الصحيح« )1253( من 

حديث أنٍس ڤ. 
)3( »صحيح البخاري« )4148( و»صحيح مسلم« )1253( من حديث أنٍس ڤ. 
وابن   )1167( »الموطأ«  في  ومالك   )2952( »الصحيح«  في  البخاري  أخرج   )4(
المؤمنين  أم  حديث  من   )601/2( هشام  البن  النبوية«  »السيرة  في  كما  إسحاق 
عائشة ڤ قالت: خرج رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إلى الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة.
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واِل لَِليلَتيِن َمَضتا مِن  وُتُوفَِّي ملسو هيلع هللا ىلص في بيِت عائشَة يوَم اإلثنيِن ُقبيَل الزَّ
ِل)1(، وقيَل: لليلٍة َمَضت منُه)2(، وقيَل: الثنَتي َعْشرَة ليلًة َمَضت  ربيٍع األوَّ
منُه -وعليه الجمهوُر)3(- سنَة إحدى َعْشرَة من الهجرِة)4(، وُعُمُرُه ثالٌث 
ِة، وثالٌث وعشرون بعَدها؛ ثالَث عْشرَة  وستُّون سنًة)5(؛ أربعون قبَل النُّبوَّ
َة، وعشٌر بالمدينِة)6(، وليَس في وجِهه ورأِسه عشرون شعرًة بيضاَء)7(،  بمكَّ

، وأكثُره في َعنَفقتِه، وباقيه في ُصدَغيِه ورأِسه)8(. بل أقلُّ

)1( هو قول الليث بن سعد. »البداية والنهاية« البن كثير )107/8(.
وأخرجه الطبري في »تاريخ الرسل والملوك« )200/3( عن فقهاء أهل الحجاز.   
الزهري،  إبراهيم  بن  وسعد  الزهري،  شهاب  وابن  الزبير،  بن  عروة  قول  هو   )2(
البن  والنهاية«  »البداية  دكين.  بن  والفضل  خياط،  بن  وخليفة  قيس،  بن  ومحمد 

كثير )105/8، 107، 108(. 
»الطبقات  في  ابن سعد  أخرجه عنهم  وابن عباس ڤ؛  قول عليٍّ وعائشة  )3( هو 
الكبير« )237/2، 238( ونسبه السهيلي في »الروض األنف« )579/7( ألكثر 
به بأن يوم الثاني عشر من شهر ربيع األول ال يكون يوم اإلثنين بوجٍه. العلماء، وتعقَّ
)4( انظر: »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن َزْبر )85/1( و»التاريخ« لخليفة بن 

خياط )ص94(.
)5( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3536( ومسلم في »الصحيح« )2349( من 

حديث أم المؤمنين عائشة ڤ. 
)6( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3902( ومسلم في »الصحيح« )2351( من 

حديث ابن عباس ڤ.
)7( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3547( ومسلم في »الصحيح« )2347( من 

حديث أنٍس ڤ.
)8( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2341( من حديث أنٍس ڤ.
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فرِة في بعِض  وُجمع بيَن نفِي َخضبِه في رواياٍت، وإثباِت َخضبِه بالصُّ
ُلهما ُحمَرًة، وثانيهما سواًدا مائاًل  ابِغ؛ أوَّ واياِت، وبالحنَّاِء وبالَكَتِم الصَّ الرِّ

واِد. إلى الحمَرِة، ومجموُعهما لوًنا بيَن الحمَرِة والسَّ

وبعٌض آَخُر َيحِمُل النَّفَي على غالِب األوقاِت؛ لعدِم احتياِج َشيبِه إلى 
تِه، وُحِمَل اإلثباُت على بعِض األوقاِت)1(. الَخضِب لقلَّ

ُة شكواُه ثالثَة عَشَر يوًما على أحِد األقواِل)2(. وكاَنت مدَّ

وقبَل موتِه بأربِع لياٍل َأَمَر أبا بكٍر أن ُيصلَِّي بالنَّاِس)3(، فصلَّى بهم سبَع 
َعشَرَة صالًة)4(، ُأوالها عشاُء ليلِة الُجُمعِة، وُأخراها صبُح يوِم اإلثنين)5(.

وكاَن مرُضه هذا ُصداًعا شديًدا)6(.

)1( انظر: »مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح« لعلي القاري )2829/7(.
)2( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )165/3( والفسوي في »المعرفة والتاريخ« 
)450/1( والبيهقي في »السنن الكبير« )16663( من قول محمد بن قيس، وهو 
َير ومولد المختار« البن ناصر الدين )51/7(  المشهور كما في »جامع اآلثار في السِّ

وَذَكَر األقوال األخرى؛ اثنا عشر يوًما وأربعة عشر يوًما.
من   )418( »الصحيح«  في  ومسلم   )664( »الصحيح«  في  البخاري  أخرجه   )3(

حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.
)4( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )198/2( من حديث رجل من أصحاب 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
)5( في )أ(: »اثنين«، وانظر: »دالئل النبوة« للبيهقي )197/7(.

)6( يدل عليه ما أخرجه أحمد في »المسند« )25908( وابن حبان في »الصحيح« 
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وجَهُه  وَيمَسُح  ماٍء،  َقَدِح  في  يُده  ُيدِخُل  صاَر  األمُر  عليه  اشَتدَّ  ا  ولمَّ

بالماِء، ويقوُل: »اللَّهمَّ َأِعنِّي على َسَكراِت الموِت«)1(.

تِه إذا وَقَع لهم شيٌء من ذلك  وإنَّما اشَتدَّ َكرُبه عنَد الموِت؛ لَِتسليِة ُأمَّ

ِة الموِت عليه  عنَد الموِت ومِن َثمَّ قالت عائشُة: ال أزاُل َأغبُِط المؤمَن بشدَّ

تِه على رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. بعَد شدَّ

ولَِيحُصَل لَمن شاهَدُه مِن أهلِه وغيِرهم مَِن المسلمين مزيُد الثَّواِب، 

ِة عليه، َكما قيَل بِمثِل ذلك في حكمِة اشتَِداِد َكرِب  لِما َيلَحُقه من المشقَّ

ريِف أقوى من  الموِت على األطفاِل؛ وألنَّ َتشبَُّث الحياِة اإلنسانيَِّة بَبَدنِه الشَّ

)6586-اإلحسان( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ قالت رجع إلى رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداًعا فى رأسى، وأنا أقول وارأساه. قال 
»بل أنا وارأساه«. قال »ما ضرك لو مت قبلى، فغسلتك، وكفنتك، ثم صليت عليك، 
فأعرست  بيتى  إلى  لقد رجعت  فعلت ذلك  لو  والله  لكأنى بك  قلت:  ودفنتك«. 
فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ثم بدئ بوجعه الذى مات فيه. 

وأصله في البخاري في »الصحيح« )7217(.
)1( أخرجه الترمذي في »الجامع« )978( وابن ماجه في »السنن« )1623( والحاكم 
في »المستدرك« )56/3( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ، وفي إسناده موسى 
الترمذي:  وقال  تعدياًل،  فيه جرًحا وال  يذكروا  لم  مقل،  مدني  ابن سرجس شيخ 

»هذا حديث غريب«، وخالف الحاكم فقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد«. 
)2( أخرجـه البـالذري فـي »أنسـاب األشـراف« )552/1( والترمـذي فـي »الجامـع« 

بنحوه.  )979(
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َتشبُّثِها ببدِن غيِره؛ ألنَّه أصُل الموجوداِت، فيكوُن انتزاُعها منُه َأصَعَب)1(.

َه العافيَة حتَّـى كاَن مرُضه  ُرِوَي أنَّـه ملسو هيلع هللا ىلص لـم َيشـَتِك َشـكَوى إالَّ سـأَل اللَّ
فاِء)2(. الَّذي مات فيه، فإنَّه لم يُكن َيدُعو بالشِّ

ِق بها)3(. وكاَن عندُه سبعُة دنانيَر -أو ستٌَّة- فأَمَر بالتَّصدُّ

وُرِوَي أنَّه َأعَتَق في مرِضه هذا أربعين َنفًسا)4(.

َم به: »جاُل ربِّي الّرفيِع، قد بلَّغُت«)5(. وُرِوَي أنَّ آِخَر ما تكلَّ

)1( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )469/3(. وكونه »أصل 
الموجودات« لم أقف على ما يدل عليه.

)2( أخرجـه ابـن سـعد فـي »الطبقـات الكبيـر« )225/2( والبيهقي في »دالئـل النبوة« 
)210/7( مـن طريـق أبـي الحويـرث، وزاد: وطفـق يقول: »يا نفس مـا لك تلوذين 

كل مالذ؟«.
في  والذي   )471/3( للحلبي  المأمون«  األمين  سيرة  في  العيون  »إنسان  انظر:   )3(
أو  دنانير  أنها سبعة  الرحمن، عن عائشة  بن عبد  أبي سلمة  أبي حازم، عن  رواية 
تسعة، والشك من أبي حازم؛ أخرجه أحمد في »المسند« )24560( وابن حبان 

في »الصحيح« )715-اإلحسان( وغيرهما.
َير ومولد  )4( أخرجه سيف بن عمر في كتاب »الفتوح« كما في »جامع اآلثار في السِّ
في  الجوزي  ابن  طريقه  ومن   )276/7( الدمشقي  الدين  ناصر  البن  المختار« 

»المنتظم« )33/4( من حديث سهل بن مالك األنصاري ڤ. 
)5( أخرجه الحاكم في »المستدرك« )57/3( من طريق الحسين بن علي بن عبد الصمد 
البزاز الفارسي، حدثنا محمد بن عبد األعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، 
عن أنس ڤ. وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح اإلسناد، إال أن هذا الفارسي 

واهٌم فيه على محمد بن عبد األعلى«.
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حابـِة فَخَبـَل)1( ُعَمُر، وُأخـِرَس ُعثماُن،  وعنـَد موتِـه طاَشـت عقوُل الصَّ
 ، ـا أبو بكـٍر فجاَء َوعينـاُه َتهُمـالِن، فقبَّلُه ، وأمَّ وُأقِعـَد علـيٌّ
ي طِبـَت حيًّا وميًِّتا، ثـمَّ قام َفَصِعَد المنبـَر، وقاَل كالًما  وقـاَل: بأبـي أنـت وأمِّ

َن به نفوَس المسلمين، وثبََّت قلوَبهم)2(. بليًغا سكَّ

ـذي ماَت فيه)3(، ثالَث َغَسـالٍت؛  ـَل ملسو هيلع هللا ىلص ]15/ب[ وعليـه ثوُبه الَّ ثـمَّ ُغسِّ
دِر، وثالثُتها بالماِء والكافوِر)4(،  ُأوالها بالماِء الَقراِح، وثانيُتها بالماِء والسِّ

تي بُقباَء)6(. ُل لُه عليًّا)5(، والماُء من بئِر َغرٍس الَّ وكاَن الُمغسِّ

)1( يقـال: َخَبَلـُه الُحـزُن ونحـُوه؛ أي: َأفَسـَد َعقَلـُه وَأذَهـَب ُفـؤاَدُه، »تـاج العـروس«: 
)389/28( ولـو اسـتعمل المؤلـف غيـر هـذا اللفظ فـي حق الصحابة لـكان أولى، 
والمؤلف في هذا الموضع متابِع للحلبي في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« 

)474/3( ومستعمل لعباراته.
)2( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3667، 3668( من حديث عائشة ڤ.

)3( أخرج إسـحاق بن راهويه في »المسـند« )914( وأحمد في »المسـند« )26306( 
وأبـو داود فـي »السـنن« )3141( وابـن حبان فـي »الصحيح« )6627-اإلحسـان( 

والحاكم في »المستدرك« )59/3( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.
وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح على شرط مسلم«.  

)4( انظر: »مرآة الزمان في تواريخ األعيان« لسبط بن الجوزي )250/4( و»إنسان 
العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )476/3(

)5( وعاونه على ذلك غيره؛ فقد أخرج أحمد في »المسند« )2357( من حديث ابن 
عباس ڤ أن الذين تولوا غسله: عمه العباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، 

والفضل بن العباس، وقثم بن العباس، وأسامة بن زيد بن حارثة، وصالح مواله.
)6( أخرجه ابن ماجه في »السنن« )1468( ومن طريقه الضياء المقدسي في »المختارة« 
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ـَن فـي ثالثـِة أثـواٍب بِيـٍض مِـن الُقطـِن، ُسـُحوليٍَّة؛ أي: مـن َعَمِل  ثـمَّ ُكفِّ
ُسـُحولَة، قريـٌة باليمـِن، ليـَس فيهـا قميـٌص وال ِعمامـٌة)1(؛ أي: لـم يُكن في 

)2(، وجمهوُر العلماِء)3(.
افعيُّ َكَفنِه ذلك َكما قالُه إماُمنا الشَّ

َي)4(، ثمَّ صاَر النَّاُس  ، ثمَّ ُوِضَع على سريٍر وُسجِّ َر بالُعوِد والنِّدِّ ثمَّ ُبخِّ
هم أحٌد)5(. الِة عليه طائفًة بعَد طائفٍة أفذاًذا ال َيُؤمُّ يدخلون للصَّ

ُعوا)6(. وقيَل: لم ُيَصلِّ عليه أحٌد، وإنَّما كاَن النَّاُس َيدُخلون لَِيدُعوا وَيتضرَّ

الَة كاَنت يوَم الثُّالثاِء. وفي »المواهب«)7( أنَّ الُغسَل والتَّكفيَن والصَّ

حابُة في الموضِع الَّذي ُيدَفُن فيه؛ فقاَل بعُضهم: ُيدَفُن  ثمَّ اختلفِت الصَّ
فـي المسـجِد، وبعُضهـم: في البقيـِع، وبعُضهم: ُينَقـُل وُيدَفُن عنـَد إبراهيَم 

)182/2-183ح562( من حديث عليٍّ ڤ.
)1( أخرجــه البخــاري فــي »الصحيــح« )1273( ومســلم فــي »الصحيــح« )941( مــن 

حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.
)2( انظر: »األم« )593/2(.

)3( انظر: »األوسط« البن المنذر )382-377/5(.
ـَير ومولد  )4( أخرجـه سـيف بـن عمر في كتـاب »الفتوح« كما في »جامع اآلثار في السِّ

المختار« البن ناصر الدين الدمشقي )509/6-510( من حديث ابن عباس ڤ.
ا«. وقال ابن كثير في »البداية والنهاية« )124/8(: »هذا السياق فيه غرابة جدًّ  

)5( أخرجه ابن ماجه في »السنن« )1628( وأبو يعلى في »المسند« )22( من حديث 
ابن عباس ڤ، وأخرجه أحمد في »المسند« )20766( من حديث أبي عسيب.
)6( قاله ابن دحية في »مرج البحرين« كما في »البدر المنير« البن الملقن )277/5(.

)7( »المواهب اللدنية بالمنح المحمدية« للقسطالني )581/3(.
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الخليـِل، فقـاَل أبو بكـٍر: ادفِنُوه في الموضِع الَّذي ُقبَِض فيه؛ فإنِّي سـمعُت 
رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل: »ال ُيدَفُن نبيٌّ إالَّ حيُث ُقبَِض«، فاتَّفقوا على ذلك)1(.

َلبِناٍت، ثمَّ  بتِسِع  َقبُره، وُصنَِع لُه لحٌد وُوِضَع فيه، وُأطبَِق عليه  فُحِفَر 
ُأهيَل التُّراُب)2(، وكاَن دفنُه على قوِل األكثِر ليلَة األربعاِء)3(، فيكوُن َمَكَث 
بعَد موتِه بقيََّة يوِم اإلثنيِن وليلَة الثُّالثاِء ويوَم الثُّالثاِء وبعَض ليلِة األربعاِء.

ت. ِر َدفنِه اشتغاُلهم بَبيعِة أبي بكٍر حتَّى تمَّ بُب في تأخُّ والسَّ

وقيَل: عدُم اتِّفاقِهم على موتِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

ـريِف علـى األصـحِّ ُقَثـُم بـُن العبَّاِس  وكاَن آِخـَر َمـن َطَلـَع مِـن َقبـِره الشَّ
حابِة عهًدا به ملسو هيلع هللا ىلص)5(. ُه تعالى عنهما-، وكاَن آِخَر الصَّ -َرِضَي اللَّ

)1( أخرجه ابن ماجه في »السنن« )1628( وأبو يعلى في »المسند« )22( من حديث 
ابن عباس ڤ، بنحوه، وليس فيه ذكر الدفن عن إبراهيم الخليل، وذكره الحلبي 

في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )492/3(.
)2( انظر: »دالئل النبوة« للبيهقي )252/7(.

)3( أخرجه ابن أبي شيبة في »المصنف« )11961( وابن راهويه في »المسند« )993( 
من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ، وابن ماجه في »السنن« )1628( من حديث 

ابن عباس ڤ.
سعد  البن  الكبير«  و»الطبقات   )664/2( هشام  البن  النبوية«  »السيرة  وانظر:   
)252/2( و»التاريخ« لخليفة بن خياط )ص94( و»المعارف« البن قتيبة )ص166( 

و»المعرفة والتاريخ« للفسوي )264/3(.
)4( انظر: »أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل« للهيتمي )ص574(.

)5( أخرجه أحمد في »المسند« )787( من حديث عليٍّ ڤ. 
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ه)1( لا�تِ �غ ه ملسو هيلع هللا ىلص واأَ ِ �ت �تٍ ِم�ن ِ�ل�يَ دغ �ب �غُ كُر  ِ �غ
- َوَرَد أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص َربعٌة، لكنَّه إلى الطُّوِل َأقَرُب، َبعيُد ما بيَن الَمنكَِبيِن)2(.

عِر، لم ُيجاوز شعُره َشحمَة ُأُذنِه، فهو َوفرٌة)3(.  - عظيُم الهاَمِة، َرِجُل الشَّ

ِم-.  ًة)4(، -بكسِر الالَّ وفي روايٍة: أنَّه ُيجاِوُزها، فيكوُن لِمَّ

ًة)5(، -بضمِّ الجيِم. وفي روايٍة: أنَّه َيِصُل إلى َمنكِبِه فيكوُن ُجمَّ

وُجِمَع بأنَّ شعَر رأِسه ملسو هيلع هللا ىلص كاَن َيقُصُر ويُطوُل ]16/أ[ بحَسِب األوقاِت، 
ا عن تقصيِره أو َحلِقه وَصَل إلى َمنكِبِه، وإالَّ فتاَرًة َينِزُل عن  فإذا َبُعَد جدًّ

َشحمِة ُأُذنِه، وتاَرًة ال َينِزُل عنها)6(.

اٍت«. انتهى. قال ابُن القيِِّم)7(: »ولم َيحلِق ملسو هيلع هللا ىلص رأَسُه إالَّ أربَع مرَّ

)1( أفرد المصنف $ مبحًثا مستقالًّ لتفسير غريب هذه النبذة، وسيأتي )ص277(.
)2( أخرجه عبد الرزاق في »الجامع« )20490( والبخاري في »األدب« )1155( من 

حديث أبي هريرة ڤ.
ار في »األخبار الموفقيات« )ص134( والترمذي في »الشمائل«  )3( أخرجه الزبير بن بكَّ
)8( ومحمد بن هارون في »صفة النبي« )ص9-10( من حديث هند ابن أبي هالة ڤ. 

)4( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2337( من حديث البراء ڤ.
)5( أخرجه البخاري في »الصحيح« )5901( من حديث البراء ڤ.

)6( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )435/3(.
)7( في »أحكام أهل الذمة« )1291/3( وعبارته: »لم يكن هديه حلق رأسه في غير 
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أي: في ُنُسكِه؛ إذ لم َيثُبت َحلُق رأِسه في غيِره َكما في »المواهِب«)1(.

اًل َيسُدُل َشعَرُه)2( موافقًة ألهِل الكتاِب)3(، ومخالفًة للمشركيَن  وكاَن أوَّ
الَّذين َيفُرقونه، ثمَّ َفَرَقُه)4(.

- ُمستنيَر)5( الوجِه)6(، مَع بعِض تدويٍر فيه)7(.

نسك، بل لم يحفظ عنه أنه حلق رأسه إال في حج أو عمرة«.
وهـو: شـمس الديـن أبـو عبـد اللـه محمـد بن أبـي بكر بـن أيـوب الزرعي الدمشـقي 
الحنبلي، المشهور بابن قيِّم الجوزية )ت. 751ـه( أخذ عن شيخ اإلسالم تقي الدين 
ابن تيمية، وبدر الدين بن جماعة، وعيسى بن عبد الرحمن المطعم، وغيرهم، وأخذ 

عنه ابن رجب الحنبلي، وغيره.
أحد أعالم اإلسالم، وصاحب مصنفات جليلة في الفقه والحديث واالعتقاد والسلوك.  
انظر: »الوافي بالوفيات« للصفدي )195/2( و»توضيح المشتبه« البن ناصر الدين   

الدمشقي )289/4( و»األعالم« للزركلي )56/6(.
ني )80/2(. )1( »المواهب اللدنية بالمنح المحمدية« للقسطالَّ

الجبين،  على  إرساله  هنا  بسدله  المراد  شعره«  »يسدل  »قوله:  )أ(:  حاشية  في   )2(
واتخاذه كالقصة، وأما الفرق فهو فرق الشعر بعضه من بعض« اـه. 

)3( في حاشية )أ(: »قوله: »موافقة ألهل الكتاب« أي ألنه كان يحب موافقتهم فيما 
لم يؤمر فيه بشيء«. 

)4( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3558( ومسلم في »الصحيح« )2336( من 
حديث ابن عباس ڤ.

)5( في )أ(: »مستمير«. 
)6( أخرجـه ابـن أبـي عاصـم فـي »اآلحـاد والمثانـي« )3485( من حديـث أم معبد في 

وصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وفيه: »رجل ظاهر الوضاءة أبلج الوجه«.
)7( أخرجـه الترمـذي فـي »الجامـع« )3638( مـن حديـث علـي بـن أبـي طالب ڤ، 
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- أزهَر اللَّوِن)1(.

َب بها  تي ُشرِّ مَرِة فيها الُحمَرُة الَّ ا روايُة: كاَن َأسَمَر)2(؛ فالمراُد بالسُّ وأمَّ
بياُضه)3(.

ا روايُة: ليَس باألبيِض)4(؛ فالمراُد بالبياِض الُمنتفي)5( فيها البياُض  وأمَّ
ديُد الخالُص عِن الُحمَرِة، فال َتنافَِي)6(. الشَّ

)7( الحواجِب مِن غيِر َقَرٍن)8(. - واسَع الَجبيَن، أزجَّ

وقال عقبه: »هذا حديث ليس إسناده بمتصل«.
)1( في حاشية )أ(: »قوله: »أزهر اللون« أي أبيض مشرًبا بحمرة« اـه.

»الصحيح«  في  ومسلم   )3547( »الصحيح«  في  البخاري  الوصف  هذا  أخرج  وقد 
)2330( من حديث أنٍس ڤ. 

)2( أخرجه الترمذي في »الجامع« )1754( من حديث أنٍس ڤ، وقال عقبه: »حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه«.

)3( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )435/3(.
)4( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )5900( ومسـلم في »الصحيـح« )2347( من 

حديث أنٍس ڤ.
)5( في حاشية )أ(: »المنفي«.

)6( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )435/3(.
س، وقوله:  )7( في حاشية )أ(: »قوله: »أزج الحواجب« تزججها طولها مع دقة وتقوُّ

»من غير قرن« بالتحريك أي اتصال بهما، وعدمه يسمى بالبلج« اـه. 
ار في »األخبار الموفقيات« )ص134( والترمذي في »الشمائل«  )8( أخرجه الزبير بن بكَّ
)8( ومحمـد بـن هـارون فـي »صفـة النبـي« )ص9-10( مـن حديـث هنـد ابـن أبـي 

ڤ. هالة 
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وفي روايٍة: بَقَرٍن)1(.

تي كاَنت بيَن  ائي؛ ألنَّ الُفرجَة الَّ وُجِمَع بأنَّ االختالَف بحَسِب نظِر الرَّ
َق النَّظَر بينَهما)2(. حاجَبيِه يسيرٌة ال َتبِيَن إالَّ لَمن دقَّ

يِن، ضليَع الَفِم، َأشنََب،  - َأقنى)3( الِعرَنين، لُه نوٌر َيعُلوُه، َسهَل الخدَّ
ُمفلََّج األسناِن، َيفَترُّ عن مِثِل حبِّ الَغماِم)4(.

- َأدَعـَج الَعينَيـِن)5(، مـَع بعـِض ُحمـَرٍة فـي بياِضهمـا، وكـوُن بياِضهمـا 
فيـه بعـُض ُحمـَرٍة هـو المراُد مِـن روايِة: أشـهَل العينَيـِن)6(، وروايِة: َأشـَكَل 

العينَيِن)7(؛ فال َتنافَِي.

ِة، كثَّ اللِّحيِة،  - َدقيَق الَمسُربِة، كأنَّ ُعنَُقُه ِجيُد ُدميٍة، في صفاِء الِفضَّ
ا َأَسنَّ صاَر َأكَثَر لحًما منُه قبَل  َمِن والنِّحافِة، لكنَّه لمَّ ُمعتِدَل الَخلِق في السِّ

)1( أخرجه ابن أبي عاصم في »اآلحاد والمثاني« )3485( من حديث أم معبد ڤ.
)2( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )436/3(.

)3( في حاشية )أ(: »قوله: »أقنى« هو بالقاف« اـه. 
في  والترمذي  )ص134(  الموفقيات«  »األخبار  في  ار  بكَّ بن  الزبير  أخرجه   )4(
»الشمائل« )8، 226( ومحمد بن هارون في »صفة النبي« )ص9-12( من حديث 

هند بن أبي هالة ڤ. 
)5( أخرجـه الترمـذي فـي »الجامـع« )3638( مـن حديـث علـي بـن أبـي طالب ڤ، 

وقال: »هذا حديث ليس إسناده بمتصل«.
)6( أخرجه ابن حبان يف »الصحيح« )6289-اإلحسان( من حديث جابر بن سمرة ڤ. 

)7( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2339( من حديث جابر بن سمرة ڤ. 
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دِر، ضخَم  البطِن والصَّ ُمستِوَي  دِر،  الصَّ َعريَض  اللَّحِم،  ُمتماِسَك  ذلك، 
الَكراِديِس)1(.

اَقيِن)2(. راَعيِن والَفِخَذيِن والسَّ - َعبَِل الَعُضَديِن والذِّ

احِة، سائَل األصابِع)3(. نَديِن، َرحَب الرَّ - طويَل الزَّ

.)4( ه َأليَن مَِن الخزِّ - كفُّ

يِن والَقَدَميِن،  دِر، َشْثَن الكفَّ راَعيِن والَمنكِبيِن وأعالي الصَّ - َأشَعَر الذِّ
ُخمصاَن األَخَمَصيِن، َمِسيَح الَقَدَميِن)5(.

ار في  )1( وردت هذه الصفات في حديث هند بن أبي هالة ڤ؛ أخرجه الزبير بن بكَّ
»األخبار الموفقيات« )ص134( والترمذي في »الشمائل« )8( ومحمد بن هارون 

في »صفة النبي« )ص10-9(. 
)2( أخرجــه البيهقــي فــي »دالئــل النبــوة« )298/1-305( مــن حديــث أم المؤمنيــن 

عائشة ڤ. 
ار في »األخبار الموفقيات« )ص134( والترمذي في »الشمائل«  )3( أخرجه الزبير بن بكَّ
)8( ومحمـد بـن هـارون فـي »صفـة النبـي« )ص9-10( مـن حديـث هنـد ابـن أبـي 

ڤ. هالة 
)4( أخــرج البخــاري فــي »الصحيــح« )1973( مــن حديــث أنــٍس ڤ قــال: »... وال 

مسست خزة وال حريرة، ألين من كف رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص«.
ار في »األخبار الموفقيات« )ص134( والترمذي في »الشمائل«  )5( أخرجه الزبير بن بكَّ
)8( ومحمـد بـن هـارون فـي »صفـة النبـي« )ص9-10( مـن حديـث هنـد ابـن أبـي 

هالة ڤ.
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- سبَّابتاُهما أطوَل أصابِعهما)1(.

ًؤا، كأنَّما َينَحطُّ مِن َصَبٍب، َذِريَع الِمشيِة،  - َيمشي هوًنا، وَيخُطو تكفُّ
إذا التَفَت التَفَت جميًعا، وال َيلوي ُعنَُقُه)2(.

وِت)3(. - َجِهيَر الصَّ

- َحَسَن النََّغمِة)4(.

بنت  ميمونة  حديث  من   )165( االصول«  »نوادر  في  الترمذي  الحكيم  أخرج   )1(
الله ملسو هيلع هللا ىلص  فرأيت رسول  الله ملسو هيلع هللا ىلص،  ها رسول  كردم، وقالت: خرجت في حجٍة حجَّ
على راحلته، وسأله أبي عن أشياء، فلقد رأيتني أتعجب وأنا جاريٌة من طول أصبعه 

التي تلي اإلبهام على سائر أصابعه.
ار في »األخبار الموفقيات« )ص134( والترمذي في »الشمائل«  )2( أخرجه الزبير بن بكَّ
)8( ومحمـد بـن هـارون فـي »صفـة النبـي« )ص9-10( مـن حديـث هنـد ابـن أبـي 

هالة ڤ.
ــَير ومولــد المختــار« البــن ناصــر الديــن الدمشــقي  )3( انظــر: »جامــع اآلثــار فــي السِّ

.)10/5(
)4( أخـرج الترمـذي فـي »الشـمائل« )32( من حديث قتـادة، قال: ما بعث اللـه نبيًّا إالَّ 
حسن الوجه، حسن الصوت، وكان نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص حسن الوجه، حسن الصوت، وكان 

ُع. ال ُيَرجِّ
أنس،  عن  قتادة،  عن   )157-156/1( أصبهان«  »أخبار  في  نعيم  أبو  وأخرجه   

ح الدارقطني في »العلل« )135/12( الوجه األول. مرفوًعا، ورجَّ
وله شاهد من حديث عليٍّ ڤ؛ أخرجه الخرائطي في »اعتالل القلوب« )341(   
وابن األعرابي في »المعجم« )2247( وفي إسناده انقطاع؛ عبد الله بن ُنَجي لم 

يسمع من علي، كما في »المراسيل« البن أبي حاتم )399(.
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يِح )دائًما، وإن لم َيَمسَّ طِيًبا()1(. - طيَِّب الرِّ

- عرُقُه َأطَيَب مَِن الِمسِك)2(.

ــرِف، َنظــُرُه إلــى األرِض ]16/ب[ أطــوَل مـِـن نظــِره إلــى  - خافــَض الطَّ
ماِء، جلُّ َنَظِره المالحظَة)3(. السَّ

ِة مائاًل إلى جهِة الَيساِر الَّتي هي جهُة القلِب)4(؛  - بيَن كتَفيِه خاتُم النُّبوَّ
وهي لحٌم ناتٌئ)5(....................................................... 

)1( زيادة من )ب(. 
ويشهد لذلك ما أخرجه مسلم في »الصحيح« )2329( من حديث جابر بن سمرة   
قال: صليت مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص صالة األولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، 
أنا فمسح  ْي أحدهم واحًدا واحًدا، قال: وأما  فاستقبله ولدان، فجعل يمسح َخدَّ

ي، قال: فوجدت ليده برًدا أو ريًحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. َخدِّ
)2( يشهد لذلك ما أخرجه مسلم في »الصحيح« )2331( من حديث أنٍس ڤ قال: 
دخـل علينـا النبـي ملسو هيلع هللا ىلص فَقـاَل عندنـا، فعـرق، وجاءت أمي بقـارورة، فجعلت تسـلت 
العرق فيها، فاستيقظ النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟« قالت: 

هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. 
ار في »األخبار الموفقيات« )ص134( والترمذي في »الشمائل«  )3( أخرجه الزبير بن بكَّ
)8( ومحمـد بـن هـارون فـي »صفـة النبـي« )ص9-11( مـن حديـث هنـد ابـن أبـي 

هالة ڤ.
)4( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2346( من حديث عبد الله بن سرجس ڤ، بلفظ: 

نظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، عند ناغض كتفه اليسرى.
)5( أخرجـه أحمـد فـي »المسـند« )11656( وحنبـل بـن إسـحاق فـي »جزئـه« )32( 
والترمـذي فـي »الشـمائل« )22( مـن طـرق عـن أبي سـعيد الخـدري ڤ، واللفظ 
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أحمـُر إلـى سـواٍد)1(، نحـُو َبيضـِة الَحمامـِة)2(، عليـه َشـَعراٌت)3(، ُجِعـَل فـي 
تِه)4(. الُكُتِب القديمِة آيًة على ُنبوَّ

- َيُسوُق أصحاَبه َأماَمُه، ويقوُل: »َخلُّوا َظهرِي للمائكِة«)5(.

لحنبل، وعندهما بنحوه.
)1( أخرجـه الترمـذي فـي »الجامع« )3644( من حديث جابر بن سـمرة ڤ، بلفظ: 

ًة َحْمراء، وقال: »هذا حديث حسن صحيح«.  ُغدَّ
)2( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2344( من حديث جابر بن سمرة ڤ.

)3( أخرجه الترمذي في »الجامع« )20( وابن حبان في »الصحيح« )6300-اإلحسان( 
والحاكــم فــي »المســتدرك« )606/2( مــن حديــث أبــي زيــد عمــرو بــن أخطــب 

األنصاري ڤ.
وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح اإلسناد« ووافقه الذهبي.  

في  أحمد  أخرجها  الطويلة؛  ڤ  الفارسي  سلمان  إسالم  قصة  ذلك  على  يدل   )4(
»المسـند« )23737( والبـزار فـي »المسـند« )2500( مـن حديثـه، وفيـه: جئـت 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو ببقيع الغرقد، وقد تبع جنازة من أصحابه، عليه شملتان له، وهو 
جالس في أصحابه، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهره، هل أرى الخاتم 
الذي وصف لي صاحبي؟ فلما رآني رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص استدبرته، عرف أني أستثبت 
فـي شـيء ُوِصـف لـي، قـال: فألقـى رداءه عـن ظهـره، فنظـرت إلـى الخاتـم فعرفته، 

الحديث.  وأبكي...  أقبله  عليه  فانكببت 
)5( أخرجه أحمد في »المسند« )15281( وابن ماجه في »السنن« )246( والحارث 
ابـن أبـي أسـامة فـي »المسـند« )946-بغيـة الباحث( والطحـاوي في »بيان ُمشـكِل 
حديـث النبـي« )2074( وابـن حبان في »الصحيح« )6312-اإلحسـان( والحاكم 

في »المستدرك« )411/2( من حديث جابر ڤ.
وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح اإلسناد«.  
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بياَن)2(. الِم)1(، حتَّى الصِّ - َيبَدُأ َمن َلِقَيُه بالسَّ

- أليَن النَّاِس َعِريكًة)3(.

- وَأحَسنَهم ُخُلًقا)4(.

- وَأعَظَمهم ِحلًما)5(، وَعفًوا)6(.

- وَأرَجَحهم عقاًل)7(.

ار في »األخبار الموفقيات« )ص134( والترمذي في »الشمائل«  )1( أخرجه الزبير بن بكَّ
)8( ومحمـد بـن هـارون فـي »صفـة النبـي« )ص9-11( مـن حديـث هنـد ابـن أبـي 

هالة ڤ.
)2( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )6247( ومسـلم في »الصحيـح« )2168( من 

حديث أنٍس ڤ.
)3( أخرجـه الترمـذي فـي »الجامـع« )3638( مـن حديـث علـي بـن أبـي طالب ڤ، 

وقال عقبه: »هذا حديث ليس إسناده بمتصل«.
)4( أخرجه البخاري في »الصحيح« )6203( ومسلم في »الصحيح« )2150( من 

حديث أنٍس ڤ.
)5( أخرجـه ابـن سـعد فـي »الطبقـات الكبيـر« )99/1( من حديث داود بـن الحصين، 
ُمرَساًل، ويشهد له ما أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )270/5ح5304( من 
حديث ُزَهير أبي ُصَرد أنه أنشد أبياًتا بين يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال فيها: »يا َأعَظَم النَّاِس 

ِحلًما حين ُيخَتَبُر«، واألحاديث في صفة حلمه ملسو هيلع هللا ىلص كثيرة.
)6( أخرج البخاري في »الصحيح« )2125( من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
ڤ في صفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في التوراة، وفيه: ال يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر.

واألحاديث في صفة عفوه كثيرة مشهورة.  
)7( أخرجه الدينوري في »المجالسة وجواهر العلم« )1624( واآلجري في »الشريعة« 

02 ���� ������.indd   24102 ���� ������.indd   241 17/05/2022   1:13 PM17/05/2022   1:13 PM



�ن �ي �ب ا�غ سعا�غ الّرَ اإ 242

ا)1(. - وَأسخاهم كفًّ

- وَأصَدَقهم حديًثا)2(.

- وَأوَفَرهم حياًء)3(.

- وَأكثَرهم إغضاًء واحتمااًل)4(، وتواضًعا)5(.

حبِة)6(. - وَأرعاُهم لحقِّ الصُّ

)1025( من حديث وهب بن ُمنَبِّه قال: قرأت في واحد وسبعين كتاًبا فوجدت في 
جميعها: أن محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص أرجح الناس عقاًل، وأفضلهم رأًيا.

النبي«  في »صفة  وابن هارون  »المصنف« )32465(  في  أبي شيبة  ابن  أخرجه   )1(
)ص15-16( وأبو الشيخ في »أخالق النبي وآدابه« )85( من حديث عليٍّ ڤ، 

ا«. بلفظ: »أجَود النَّاِس َكفًّ
)2( أخرجه إسحاق بن راهويه في »المسند« )1200( وأحمد في »المسند« )25141( 

من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.
)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3562( ومسلم في »الصحيح« )2320( من 

حديث أبي سعيد الخدري ڤ، بلفظ: »أشد حياًء من العذراء في ِخدرها«.
)4( يشهد لذلك ما أخرجه البخاري في »الصحيح« )3560( ومسلم في »الصحيح« 
)2327( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ، قالت: ما انتقم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص لنفسه 

إال أن تنتهك حرمة الله، فينتقم لله بها.
)5( األدلة على تواضعه ملسو هيلع هللا ىلص كثيرة شهيرة؛ منها ما أخرجه النسائي في »السنن الكبرى« 
)10006( أنٍس أن رجاًل قال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا فقال 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »يا أيها الناس قولوا بقولكم، وال تستجرينكم الشياطين، أنا محمد بن 
عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله«. 
)6( يشهد لذلك ما أخرجه ابن األعرابي في »المعجم« )774( والحاكم في »المستدرك« 
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- وَأرقَّهم قلًبا)1(.

ِه تعالى)2(. هم خوًفا من اللَّ - وَأشدَّ

- وَأشَجَعهم عنَد المخاوِف)3(.

- دائَم البِشِر)4(.

)15/1( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ قالت: جاءت عجوز إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
انة  فقال لها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »من أنت؟« قالت: أنا َجثَّامة الُمَزنية قال: »بل أنت َحسَّ
الُمَزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟« قالت: بخير بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله قالت: فلما خرجت قلت: يا رسول الله، ُتقبِل على هذه العجوز هذا 

اإلقبال؟ قال: »إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من اإليمان«.
وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين«، ووافقه الذهبي.  

)1( شواهد ذلك كثيرة؛ منها ما أخرجه البخاري في »الصحيح« )631( ومسلم في 
»الصحيح« )674( واللفظ له، من حديث مالك بن الحويرث، قال: أتينا رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص ونحن َشَبَبة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص رحيًما 

رقيًقا... وذكر الحديث.
وجملة »كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص رحيًما رقيًقا« لها شاهد من حديث عمران بن الحصين   

ڤ؛ أخرجه مسلم في »الصحيح« )1641( في حديث طويل. 
)2( أخرج البخاري في »الصحيح« )6101( ومسلم في »الصحيح« )2356( من حديث 

هم له خشيًة«.  أم المؤمنين عائشة ڤ، وفيه: »فوالله إني ألعلُمهم بالله، وأشدُّ
)3( أخـرج البخـاري فـي »الصحيـح« )2820( ومسـلم فـي »الصحيـح« )2307( مـن 
حديث أنس ڤ، قال: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص أحسن الناس، وأشجع الناس، وأجود الناس، 

ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص سبقهم على فرس، وقال: »وجدناه بحًرا«.
)4( أخرجه الترمذي في »الشمائل« )352( ومحمد بن هارون في »صفة النبي« )ص9 

-14( من حديث هند بن أبي هالة ڤ.
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.)1( نِّ - َضُحوَك السِّ

وفي روايٍة: متواصَل األحزاِن، دائَم الِفكرِة)2(.

َل في وقِت  وُجِمَع بأنَّ االختالَف بحَسِب ُرؤيِة الُمخبِِر)3(، وبأنَّ األوَّ
ِعشرتِه مَع أهلِه، وُمالقاِة القادمِيَن عليه، وتكلُِّمه مَع أصحابِه، والثَّاني في 

وقِت ُسكوتِه وعبادتِه وَخلوتِه)4(.

كوِت ال يتكلَُّم مِن غيِر حاجٍة()5(. - )طويَل السُّ

- َيتكلَُّم بجوامِع الَكلِِم فصاًل ال ُفضوَل)6( فيِه وال تقصيَر)7(.

)1( أخـرج الترمـذي فـي »الشـمائل« )226( مـن حديث هند بن أبـي هالة ڤ، وفيه: 
ـا َيْضَحُكوَن  ـُم«، ومـن حديثه أيًضـا )352( وفيـه: »َيْضَحُك مِمَّ »ُجـلُّ َضِحكِـِه التََّبسُّ

ِحِك«.  مِنُْه«، ومن حديث ابن عباس ڤ )412( وفيه: »َحَسُن الضَّ
ار في »األخبار الموفقيات« )ص134( والترمذي في »الشمائل«  )2( أخرجه الزبير بن بكَّ
)226( ومحمـد بـن هـارون في »صفـة النبي« )ص9-11( من حديـث هند بن أبي 

هالة ڤ.
)3( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )444/3(.

)4( انظر: »جمع الوسائل في شرح الشمائل« لعلي القاري )20/2(.
)5( زيادة من )ب( وأخرجه محمد بن هارون في »صفة النبي« )ص9-11( من حديث 

هند بن أبي هالة ڤ.
)6( في )أ(: »فضواًل«، وهو خالف الجادة، والمثبت من )ب(. 

ار في »األخبار الموفقيات« )ص134( والترمذي في »الشمائل«  )7( أخرجه الزبير بن بكَّ
)226( ومحمـد بـن هـارون في »صفـة النبي« )ص9-12( من حديـث هند بن أبي 

هالة ڤ.
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- وربَّما أعاَد الكلمَة ثالًثا لُِتفَهَم عنه)1(.

ـُم النِّعمـَة وإن دقَّـت، لم يُكـن َيُذمُّ  - ليـَس بالجافـي وال بالَمهيـِن، ُيعظِّ
َذَواًقا وال َيمَدُحه)2(.

بل إن َأعَجَبُه الطَّعاُم َأَكَل منُه وإالَّ َتَرَكُه)3(.

ابِع)5(، وَيلَعُق -إذا َفَرَغ-  - يأُكل بأصابِعه الثَّالِث)4(، وربَّما اسَتعاَن بالرَّ
تي َتلِيها، فاإلبهاَم)6(. الُوسطى، فالَّ

َل كلِّ َنَفٍس،  - وَيشَرُب في ثالثِة َأنفاٍس، وفي َنَفَسيِن)7(، مَع التَّسميِة أوَّ

)1( أخرجه البخاري في »الصحيح« )95( من حديث أنس ڤ.
ار في »األخبار الموفقيات« )ص134( والترمذي في »الشمائل«  )2( أخرجه الزبير بن بكَّ
)226( ومحمـد بـن هـارون فـي »صفـة النبـي« )ص9-12( من حديث هنـد ابن أبي 

هالة ڤ.
)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3563( ومسلم في »الصحيح« )2064( من 

حديث أبي هريرة ڤ.
)4( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2032( من حديث كعب بن مالك ڤ.

)5( أخرجه ابو بكر الشافعي في »الغيالنيات« )961( من حديث عامر بن ربيعة ڤ، 
وإسناده واٍه؛ فيه القاسم بن عبد الله بن عمر، متروك الحديث، ورماه أحمد بالكذب؛ 

انظر: »تهذيب الكمال« )375/23(. 
)6( أخرجه الطبراني في »المعجم األوسط« )1649( وأبو الشيخ األصبهاني في »أخالق 
النبي وآدابه« )604( من حديث كعب بن عجرة ڤ، وأصله في »صحيح مسلم« 

)2032( من حديث كعب بن مالك ڤ، دون تعيين األصابع. 
)7( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )5631( ومسـلم في »الصحيـح« )2028( من 

حديث أنٍس ڤ. 
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ــا)2(، قاعــًدا)3(، وَشــِرَب قائًمــا)4(؛ لُعــذٍر، أو  ــا ال عبًّ والحمــِد آِخــَرُه)1(، مصًّ
لبياِن الجواِز)5(.

- وكاَن يـأُكُل مـا َيِجـُد وال َيتكلَّـُف مـا َفَقـَد)6(، وإذا لـم َيِجد شـيًئا صَبَر 

)1( أخرجه الخرائطي في »فضيلة الشكر لله« )24( والطبراني في »المعجم األوسط« 
الباري  »فتح  في  ابن حجر  الحافظ  أبي هريرة ڤ، وحسنه  )840( من حديث 

بشرح البخاري« )94/10(.
وله شاهد من حديث ابن مسعود ڤ؛ أخرجه ابن أبي خيثمة في »التاريخ« )125/1(   

والشاشي في »المسند« )595، 596(.
)2( أخرجه البيهقي في »شعب اإليمان« )5608( من حديث أنٍس ڤ، وأخرجه أبو 

نعيم في »الطب« )373( من طريق ابن أبي حسين ُمرساًل، وفي أسانيده ضعف.
: الشرب بال تنفس، كما في »النهاية« البن األثير )168/3(.  والعبُّ  

)3( لنهيه ملسو هيلع هللا ىلص عن الشرب قائًما، كما أخرجه مسلم في »الصحيح« )2024، 2025( 
من حديث أنٍس، وحديث أبي سعيد الخدري ڤ.

)4( كمـا أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )1637( ومسـلم في »الصحيـح« )2027( 
من حديث ابن عباس ڤ قال: سقيت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من زمزم، فشرب وهو قائم.
وأخرجه البخاري في »الصحيح« )5615( من حديث علي ڤ أنه أتى على باب   
الرحبة فشرب قائًما، فقال: إن ناًسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص فعل كما رأيتموني فعلت. 
)5( انظر: »كشف الُمشكِل من حديث الصحيحين« البن الجوزي )200/1(.

)6( يشـهد لـه مـا أخرجـه البخـاري فـي »الصحيـح« )6038( واللفـظ لـه، ومسـلم فـي 
»الصحيح« )2309( من حديث أنٍس ڤ قال: خدمت النبي ملسو هيلع هللا ىلص عشر سنين، فما 

قال لي: أف، وال: لم صنعت؟ وال: أال صنعت.
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حتَّـى شـدَّ الَحَجـَر على َبطنِه)1(، وَطـَوى اللَّيالَي المتتابعَة وما َشـبَِع من ُخبٍز، 
اٍم متتابعٍة)3(، وكاَن أكثَر  َتيِن في يوٍم)2(، وال مِن ُخبٍز ثالثَة أيَّ وال مِن لحٍم مرَّ

عيُر)4(، وكاَن أكثَر طعامِه التَّمُر والماُء)5(. ُخبِزه الشَّ

فرِة)7(،  - وما أَكَل ُخبًزا منخواًل)6(، وال على ِخواٍن، بل كاَن يأُكُل على السُّ
وربَّما وَضَع طعاَمُه على األرِض)8(.

)1( أخرجــه البخــاري فــي »الصحيــح« )4101( مــن حديــث جابــر ڤ، ومســلم فــي 
»الصحيح« )2040( من حديث أنٍس ڤ.

ڤ،  عائشة  المؤمنين  أم  حديث  من   )2356( »الجامع«  في  الترمذي  أخرجه   )2(
وقال: »هذا حديث حسن«.

)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )6454( ومسلم في »الصحيح« )2970( من 
حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.

)4( أخرجه الترمذي في »الجامع« )2360( من حديث ابن عباس ڤ، وقال: »هذا 
حديث حسن صحيح«.

)5( أخرجه البخاري في »الصحيح« )2567، 5383، 6458( ومسلم في »الصحيح« 
)2972، 2975( من طرق عن أم المؤمنين عائشة ڤ، بألفاظ متقاربة.

)6( أخرجه البخاري في »الصحيح« )5413( من حديث سهل بن سعد ڤ.
)7( أخرجه البخاري في »الصحيح« )5415( من حديث أنس بن مالك ڤ. 

)8( أخرج مسلم في »الصحيح« )2044( من حديث أنس بن مالك ڤ، قال: رأيت 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص مقعًيا يأكل تمًرا.

وأخرج أبو داود في »السنن« )3773( وابن ماجه في »السنن« )3263( من حديث   
عبد الله بن بسر ڤ، وفيه: جثا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي: ما 

هذه الجلسة؟ فقال: »إن الله جعلني عبًدا كريًما، ولم يجعلني جباًرا عنيًدا«.
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- وال يأُكُل ُمتَّكًِئا، ويقوُل: »آُكُل َكما يأُكُل العبُد، وَأجِلُس َكما َيجِلُس 
العبُد«)1(.

ـِط؛ فقد  ـَل على التَّبسُّ يـُق إالَّ باختيـاِره وإيثـاِره التَّقلُّ - ومـا كاَن هـذا الضِّ
ُه إليه إسرافيَل بمفاتيِح خزائِن األرِض، وعَرَض عليه أن ُيسيَِّر مَعه  َبَعَث اللَّ
َة)2(. ًة، فاختاَر -بإشارِة جبريَل- العبوديَّ ًدا وياقوًتا وذهًبا وفِضَّ جباَل تِهامَة ُزُمرُّ

- وكاَن ُيِحبُّ اللَّحَم)3(،............................................. 

)1( أخرجه أبو يعلى في »المسند« )4920( وعنه أبو الشيخ في »أخالق النبي وآدابه« 
المؤمنين  أم  حديث  من   )3683( السنة«  »شرح  في  البغوي  طريقه  ومن   )617(
عائشة ڤ، وفي إسناده أبو َمْعَشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف 

الحديث، كما في »ميزان االعتدال« للذهبي )246/4(.
ولعدم اتكائه على األكل شاهد من حديث أبي جحيفة ڤ؛ أخرجه البخاري في   

»الصحيح« )5398( بصيغة القول ال الفعل.
»البدر  انظر:  بها؛  يتقوى  وشواهد  طرق  إلخ  العبد...«  يأكل  كما  »آكل  ولجملة   

ن )445/7(.  المنير« البن الُملقِّ
)2( في )أ(: »العبدية«.

والحديث أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في »العرش« )75( والطبراني في   
»المعجم األوسط« )6937( من طريقين عن ابن عباس ڤ.

في  نعيم  وأبو   )13309 )348/12ح  الكبير«  »المعجم  في  الطبراني  وأخرجه   
»حلية األولياء« )256/3( من حديث ابن عمر ڤ.

)3( أخرجـه ابـن المظفـر البـزاز فـي »حديث شـعبة« )187( وابن بشـُكوال فـي »اآلثار 
المروية في األطعمة السرية« )13( من حديث علي بن أبي طالب ڤ، وفي إسناده 

أبو قتادة الحراني، وهو ضعيف، كما في »ميزان االعتدال« للذهبي )517/2(.
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راُع)1(. السيَّما الذِّ

بَّاَء)2(، وَيتتبَُّعها مِن جوانِب الَقصعِة)3(؛ إذ ال َتعاُف النُّفوُس شيًئا  - والدُّ
ا َيِليَك«)5(. منُه )4(، فال َيِرُد: »ُكل ممَّ

- والَبقلَة الحمقاَء)6(.

)1( أخرجـه أبـو الشـيخ األصبهانـي فـي »أخـالق النبـي وآدابـه« )628( مـن حديث أم 
المؤمنين عائشة ڤ، قالت: كان أحب اللحم إلى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الذراع.

وأخرج البخاري في »الصحيح« )4712( ومسلم في »الصحيح« )194( من حديث   
أبي هريرة ڤ، وفيه: ُأتي بلحم َفُرفِع إليه الذراع، وكانت تعجبه... الحديث.

)2( أخرجه أحمد في »المسـند« )12811( والنسـائي في »السـنن الكبرى« )6630( 
من حديث أنس بن مالك ڤ. 

)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )2092( ومسلم في »الصحيح« )2041( من 
حديث أنس بن مالك ڤ.

ب البخاري عليه في »صحيحه« )68/7( »باب من تتبَّع َحَواَلْي القصعة  )4( ولهذا بوَّ
مع صاحبه، إذا لم َيعِرف منه كراهيًة«.

)5( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )5376( ومسـلم في »الصحيـح« )2022( من 
حديث عمر بن أبي سلمة ڤ.

)6( أخـرج السـهمي فـي »تاريخ جرجـان« )ص242( من حديث رجٍل من أهل الشـام 
مـن أصحـاب النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أصابـه وجـع فـي رجلـه، فمـرَّ ببقلـة الحمقـاء 
فوضع النبي ملسو هيلع هللا ىلص قدَمه عليها، فلم يرفع حتى عافاه الله من ذلك الوجع، فدعا النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص لهـا بالبركـة، وقـال: »انبتي حيث شـئت«، وقال: »إن فيها لشـفاء من سـبعين داء 

أدناها الصداع«.
وفي إسناده إسماعيل بن مسلم السكوني، وهو متروك يضع الحديث، كما في »ميزان   
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- والَعَسَل والَحلوى)1(.

جاِج والُحبارى. مائِل«)2(: أنَّه َأَكَل مِن لحِم الدَّ - وفي »الشَّ

ـيخاِن: أنَّـه أَكَل مِـن لحـِم حماِر الَوحـِش)3(، والجمِل)4(،  - وَرَوى الشَّ
واألرنِب)5(.

االعتدال« للذهبي )250/1(.
وأخرج الخطيب البغدادي في »الموضح ألوهام الجمع والتفريق« )555/2( من   

ْجَلَة -يعني البقلة الحمقاء- فإنها لينة«. حديث أنس ڤ، وفيه: »كلوا الرِّ
وفـي إسـناده َيْغنَـم بـن سـالم، يضع الحديـث على أنٍس، كمـا في »ميـزان االعتدال« 

.)459/4(
)1( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )5431( ومسـلم في »الصحيـح« )1474( من 

حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.
)2( للترمذي )ح155، 156( حديث لحم الدجاج عن أبي موسى األشعري، وحديث 

لحم الحبارى عن سفينة. 
وحديث أكل لحم الدجاج أخرجه أيًضا: البخاري في »الصحيح« )4385( ومسلم   

في »الصحيح« )1649( من حديث أبي موسى األشعري ڤ.
وحديث أكل لحم الحبارى أخرجه أيًضا: أبو داود في »السنن« )3797( والترمذي   

في »الجامع« )1828( واستغربه.
والُحبارى: طائر طويل العنق، رمادي اللون، في منقاره بعض طول. »حياة الحيوان«   

للدميري )321/1(.
)3( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )2570( ومسـلم في »الصحيـح« )1196( من 

حديث أبي قتادة األنصاري ڤ.
اًل. )4( أخرجه مسلم في »الصحيح« )1218( من حديث جابر ڤ، مطوَّ

)5( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )2572( ومسـلم في »الصحيـح« )1953( من 
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- وُمسلٌِم)1(: أنَّه أَكَل مِن دوابِّ البحِر.

- وأحبُّ الفاكهِة إليه العنُب والبِطِّيُخ)2(.

ٍر، وَيستعيُن بيَديِه ]17/أ[  )3(: »كاَن يأُكُل البِطِّيَخ بُخبٍز وبسكَّ
قاَل الغزاليُّ

جميًعا«. انتهى.

َر، وخبُر: أنَّه َحَضَر)5( ماَِلَك)6(  كَّ )4(: »لم َيِصحَّ أنَّه رأى السُّ وقاَل الُمناويُّ

حديث أنس بن مالك ڤ.
)1( فـي »صحيحـه« )1935( مـن حديث جابر ڤ، والحديـث أخرجه البخاري في 

»الصحيح« )4362( أيًضا.
)2( أخرجـه أبـو نعيـم فـي »الطـب النبـوي« )808( مـن حديث أميـة بن يزيد، وإسـناده 

ضعيف، كما قال المناوي في »التيسير« )272/2(. 
)3( في »إحياء علوم الدين« )371-370/2(.

وهو: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي )ت. 505ـه( أخذ عن إمام الحرمين أبي   
المعالي عبد الملك الُجَويني، وأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، والفضل بن 
محمد الفاَرَمِذي، وغيرهم، وأخذ عنه أبو سعيد محمد بن يحيى النيسابوري، وأبو 

بكر محمد بن عبد الله بن العربي اإلشبيلي، وعبد القادر الجيالني، وغيرهم.
وهو حجة اإلسالم، ومن كبار أئمة الفقه والفلسفة والتصوف.   

انظر: »وفيات األعيان« البن خلكان: 216/4، و»طبقات الشافعية الكبرى« للسبكي:   
191/6، و»األعالم« للزركلي: 22/7. 

)4( في »فيض القدير بشرح الجامع الصغير« )208/5(.
)5( في )أ(: »حضرته«.

)6( قــال ابــن درســتويه فــي »تصحيــح الفصيــح« )ص305(: »المــالك: عقــد النــكاح 
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)1(: غيُر ثابٍت«)2(. انتهى.
ٌر؛ قاَل الّسهيليُّ أنصاريٍّ وفيه سكَّ

- َيدَفـُع ضـرَر بعـِض األطعمـِة ببعـٍض؛ كتمـٍر بُزْبـٍد)3(، وبِطِّيـٍخ أو قِثَّـاٍء 
بُرَطٍب)4(.

- وال يأُكُل َوحَدُه)5(،............................................... 

والتزويج، على مثال إفعال...، والعامة تقول: شهدنا مالك فالن، بحذف الهمزة، 
وهو خطأ«.

)1( لم أقف عليه في »الروض األنف«، ولم أجده في غير نقل الُمنَاوي.
)2( أخرجه الطحاوي في »شرح معاني اآلثار« )4449( من حديث معاذ بن جبل ڤ، 

فه البيهقي في »معرفة السنن واآلثار« )273/10(. وضعَّ
)3( أخرجه أبو داود في »السنن« )3837( وابن ماجه في »السنن« )3334( من حديث 
ْمنا ُزْبًدا وتمًرا، وكان ُيِحبُّ  لميَّين، قاال: َدَخل علينا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فَقدَّ ابني ُبْسٍر السُّ

ْبَد والتََّمر. الزُّ
وقال ابن قيِّم الجوزية في »زاد المعاد في هدي خير العباد« )292/4(: »في جمعه   

ملسو هيلع هللا ىلص بين التمر وبينه -يعني: الزبد- من الحكمة إصالح كل منهما باآلخر«.
)4( حديث أكل البطيخ بالرطب؛ أخرجه أبو داود في »السنن« )3836( والترمذي في 
»الجامع« )1843( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ، وفي لفظ أبي داود قال: 

»نكِسُر َحرَّ هذا ببرد هذا، وَبْرَد هذا بَحرِّ هذا«. 
وقال الترمذي: »هذا حديث حسن غريب«.   

وحديث أكل القثاء بالرطب؛ أخرجه البخاري في »الصحيح« )5440( ومسلم في   
»الصحيح« )2043( من حديث عبد الله بن جعفر ڤ. 

)5( أخرجه الخرائطي في »مكارم األخالق« )356( من حديث أنٍس ڤ.
فه العراقي في »المغني عن حمل األسفار« )349/1(. وضعَّ  

ويشهد له ويقويه ما أخرجه أحمد في »المسند« )13859( والترمذي في »الشمائل«   
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ونهى عن أكِل الُخبِز َوحَدُه)1(، والنَّوِم َعِقَب األكِل)2(.

- َيلَبُس ما َيِجُد)3(.

)377( وابـن حبـان فـي »الصحيح« )6359-اإلحسـان( من حديث أنـس أيًضا أن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم يجتمع عنده غداء وال عشاء من خبز ولحم إال على َضَفف. 

ونقل الترمذي تفسيره عن شيخه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: »قال بعضهم:   
هو كثرة األيدي«.

ونقل الجوهري في »الصحاح« )1391/4( عن مالك بن دينار قال: »سألت بدويًّا   
عنهـا فقـال: تنـاواًل مـع النـاس«، وعـن الخليـل قـال: »الضفـف: كثـرُة األيـدي على 

الطعام«. 
)1( لـم أقـف عليـه بهـذا اللفظ، ويشـهد له ما أخرجـه الترمذي في »الجامـع« )1841( 
مـن حديـث أم هانـئ بنـت أبي طالـب ڤ قالت: دخل عليَّ رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
بيـه، فما أقفر  »هـل عندكم شـيء؟« فقلت: ال، إال كسـر يابسـة وخـل، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َقرِّ

بيت من ُأْدٍم فيه خل«. 
وقال الترمذي: »هذا حديث حسن غريب«.  

وأقفر الرجل: إذا أكل الخبز وحده. »النهاية« البن األثير )89/4(.   
)2( أخرجه الطبراني في »المعجم االوسط« )4952( وابن السني في »عمل اليوم والليلة« 
)488( وأبو نعيم في »الطب النبوي« )158( والبيهقي في »شعب اإليمان« )5644( 
وغيرهـم، مـن حديـث أم المؤمنين عائشـة ڤ، بلفـظ: »أذيبوا طعامكـم بذكر الله 

۵ والصالة، وال تناموا عليه فتقسو له قلوبكم«.
وقال البيهقي: »هذا منكر تفرد به بزيع، وكان ضعيًفا«.  

)3( يـدل علـى ذلـك ما أخرجه أبو الشـيخ في »أخالق النبـي« )329( من حديث محمد 
ابـن سـيرين قـال: حدثنـي من ال أتَّهم: أن رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص قد لبـس الكتان، والقطن، 

والُيْمنَة، وسنة نبينا أحق أن تتبع.
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- وأكثُر ُلبِسِه َخِشَن ثيابِه)1(؛ إيثاًرا للمسكنِة.

- وكثيًرا ما َلبَِس ثوًبا واحًدا)2(.

- ال ُيسبُِل الَقميَص واإلزاَر؛ بل َيجَعُلهما فوَق َكعَبيِه، أو إلى نِصِف 
ساقِه)3(.

واليمنة: ضرب من ُبُرود الَيَمن. »الفائق في غريب الحديث« للزمخشري )20/2(.   
وقال ابن قيِّم الجوزية في »زاد المعاد في هدي خير العباد« )138/1(: »هديه في   
ر من اللباس من الصوف تارة، والقطن تارة، والكتان تارة«. اللباس أن يلبس ما تيسَّ
ا صلَّى في خميصة لها أعالم، فنظر إلى أعالمها  )1( قد يؤخذ هذا من صنيع النبي ملسو هيلع هللا ىلص لمَّ
نظرة، فلما انصرف قال: »اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية 
أبي جهم، فإنها ألهتني آنًفا عن صالتي«؛ أخرجه البخاري في »الصحيح« )373( 

ومسلم في »الصحيح« )556( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.
واألنبجانية: كساء ُيتَّخذ من الصوف، وله خمل، وال علم له، وهي من أدون الثياب   

الغليظة. »النهاية في غريب الحديث واألثر« )73/1(. 
)2( من ذلك ما أخرجه البخاري في »الصحيح« )357( ومسلم في »الصحيح« )336( 
من حديث أم هانئ ڤ، وفيه: قام فصلَّى ثماني ركعات ُملتحًفا في ثوٍب واحٍد... 

الحديث. 
)3( أخرجـه الترمـذي فـي »الشـمائل« )121( من حديـث رجل من الصحابـة قال: بينا 
أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: »ارفع إزارك؛ فإنه أتقى وأبقى« فإذا هو 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فقلت: يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال: »أما لك في أسوة؟« 

فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه.
وفي رواية عند أحمد في »المسند« )23087(: فنظرت إلى إزاره فإذا فوق الكعبين، 

وتحت العضلة. 
وعيَّن اسم الصحابي: »َعبيدة بن خلف«، وانظر الخالف في اسمه وضبطه في »اإلصابة   
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سِغ، أو األصابِع)1(. - وَيجَعُل ُكمَّ قميِصه إلى الرُّ

ــمائل«)2( عن أمِّ َســَلَمَة  - وأحــبُّ الثِّيــاِب إليــه القميــُص، َكمــا فــي »الشَّ
حيَحيِن«)4( عن أنٍس- أنَّ أحبَّها إليه الِحَبرُة. -وفيها)3(، وفي »الصَّ

وُجِمَع بينَهما بأنَّه أحبُّ ما ِخيَط، وهي أحبُّ ما َيرتدي به)5(.

أو أحبِّـيَُّته حيَن يكوُن بيَن نسائِه، وأحبِّـيَُّتها حيَن يكوُن بيَن َصحبِه)6(.

أو أحبِّـيَُّته من حيُث كوُنه َأسَتَر إلحاطتِه بالَبَدِن بالخياطِة مِن غيِر َتكلُِّف 
ُل)7(. َربٍط أو لفٍّ أو إمساٍك، وأحبِّيَُّتها مِن حيُث التَّجمُّ

في تمييز الصحابة« البن حجر )32/7(.
)1( أخرجه أبو داود في »السنن« )4027( والترمذي في »الجامع« )1765( من حديث 

أسماء بنت يزيد ڤ، قالت: كان ُكمُّ يد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إلى الرسغ.
وقال الترمذي: »هذا حديث حسن غريب«.  

وأخرج ابن األعرابي في »المعجم« )187( وأبو الشيخ في »أخالق النبي« )245(   
ابن  حديث  من  الذهبي،  به  وتعقَّ حه  وصحَّ  )195/4( »المستدرك«  في  والحاكم 
يـن بأطراف  عبـاس قـال: كان النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يلبـس قميًصـا فـوق الكعبين، مسـتوي الُكمَّ

أصابعه.
)2( للترمذي )55، 56( وقال في »جامعه« )289/3(: »هذا حديث حسن غريب«.

)3( يعني الشمائل )2079(.
)4( »صحيح البخاري« )5813( و»صحيح مسلم« )2079(.

)5( انظر: »جمع الوسائل في شرح الشمائل« لعلي القاري )132/1(.
)6( لم أقف على هذا الجمع إال في كالم من تأخر عنه. 

)7( انظر: »دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين« البن عالَّن )266/5(.
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- وَلبَِس مِن الثِّياِب: األبيَض)1(، واألسوَد)2(، واألصفَر)3(، واألحمَر)4( 
-خالًصا، وذا ُخطوٍط مِن غيِر الُحمَرِة)5(-، واألخضَر)6(.

قيَل: المراُد منُه الخالُص، وقيَل: ذو الخطوِط الُخضِر)7(.

وُلبُسـُه األحمـَر)8( الخالـَص والُمزعَفـَر مَع نهيِـه عنهما؛ لبيـاِن الجواِز، 

)1( أخرج البخاري في »الصحيح« )5827( ومسلم في »الصحيح« )94( من حديث 
أبي ذرٍّ ڤ قال: أتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعليه ثوب أبيض... وذكر حديًثا. 

)2( أخرج مسلم في »الصحيح« )2081( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ قالت: 
ل من شعر أسود.  خرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذات غداة وعليه مِرٌط ُمرحَّ

)3( أخـرج الترمـذي فـي »الشـمائل« )67( مـن حديث قيلـة بنت مخرمـة قالت: رأيت 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعليه َأْسماُل ُمَليََّتْيِن كانتا بزعفراٍن وقد َنَفَضْتُه... وفي الحديث قصة.

وأخرج أبو يعلى في »المسند« )6789( والطبراني في »المعجم الصغير« )652( أبو   
حه،  الشيخ في »أخالق النبي« )284( والحاكم في »المستدرك« )567/3( وصحَّ

من حديث عبد الله بن جعفر ڤ قال: رأيت على النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثوبين أصفرين.
)4( أخـرج البخـاري فـي »الصحيـح« )5901( ومسـلم فـي »الصحيـح« )2337( من 
حديث البراء بن عازب ڤ قال: ما رأيت أحًدا أحسن في حلة حمراء من النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
)5( انظر: »زاد المعاد في هدي خير العباد« البن قيِّم الجوزية )132/1( و»فتح الباري 

بشرح البخاري« البن حجر )306/10(.
)6( أخرج أبو داود في »السنن« )4206( والترمذي في »الجامع« )2812( من حديث 

أبي رمثة ڤ قال: رأيت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وعليه بردان أخضران.
وقال الترمذي: »هذا حديث حسن غريب«.   

)7( انظر: »زاد المعاد في هدي خير العباد« البن قيِّم الجوزية )140-139/1(.
)8( في )أ(: »أحمر«.
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واإلشارِة إلى أنَّ النَّهَي للتَّنزيِه)1(.

عفـراِن َحَمـَل َصبغُه  به  َم المصبـوَغ بكثيِر الزَّ وَمـن حـرَّ
بِغ بقليلِه)2(. على الصَّ

- ليَست ِعمامُته كبيرًة وال صغيرًة)3(.

ر في ُطولِها وَعرِضها شيٌء«. انتهى. )4(: »لم َيتحرَّ قاَل الُمناويُّ

فراَء)7(، واألكثُر البيضاُء، وكاَن  وداَء)6(، والصَّ وَلبَِس الِعمامَة البيضاَء)5(، والسَّ
غالًبا ُيرخي لِعمامتِه َعَذبًة بيَن َكتَِفيِه)8(، أقلُّ ما َوَرَد في َقدِرها أربعُة أصابَع)9(، 

)1( انظر: »سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد« للصالحي )301/7(.
)2( انظر: »معالم السنن« للخطَّابي )210/3(.

)3( انظر: »سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد« للصالحي )276/7(.
)4( في »فيض القدير بشرح الجامع الصغير« )213/5(.

)5( قال ابن ُرَشيد في »ملء الَعْيَبة« )254/1(: »ال نعلم في شيء من الحديث أنه ملسو هيلع هللا ىلص 
ه على لباس البياض، ولم نر ألحد من أهل العلم تنبيًها  اعتمَّ بعمامٍة بيضاء مع حضِّ
فلو  بالطيب،  ُيكثِر دهن رأسه  أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان  فيما نرى والله أعلم  على هذا، وذلك 
اعتم بالبياض تغيَّر بكثرة الطيب؛ فلذلك عدل عن البيضاء إلى السوداء والدهماء«.

)6( أخرجه مسلم في »الصحيح« )1358( من حديث جابر ڤ.
)7( أخرج أبو الشيخ في »أخالق النبي« )482( والحاكم في »المستدرك« )189/4( 
حـه، مـن حديـث عبـد الله بـن جعفر ڤ قـال: رأيت النبـي ملسو هيلع هللا ىلص وعليه ثوبان  وصحَّ

مصبوغان بالزعفران؛ رداء وعمامة.
)8( أخرجه مسلم في »الصحيح« )1359( من حديث عمرو بن حريث ڤ.

)9( يدل عليه ما أخرجه البزار في »المسند« )6175( والطبراني في »المعجم األوسط« 
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وأكثُره ذراٌع)1(، وَلبَِسها بَِقَلنُسوٍة وبُدونها، والَقَلنُسوَة بُدوِن ِعمامٍة)2(.

- وكاَن ُيكثُِر التَّقنَُّع)3(.

راويَل)4(، واخُتلَِف في كونِه َلبَِسها)5(. - واشترى السَّ

عمر  ابن  حديث  من  حه،  وصحَّ  )540/4( »المستدرك«  في  والحاكم   )4671(
ره عليها، فأصبح  ڤ، وفيه: قال: ثم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية َأمَّ
قد اعتمَّ بعمامة كرابيس سوداء، فدعاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص فنقضها، فعممه، وأرسل من خلفه 

أربع أصابع، ثم قال : »هكذا يابن عوف فاعتم؛ فإنه أعرب وأحسن«. 
)1( ورد هذا موقوًفا فيما أخرجه ابن أبي شيبة في »المصنف« )25456( والبغوي في 
»حديث علي بن الجعد« )1699( واللفظ له، من طريق محمد بن زيد قال: رأيت 

ابن الزبير يسدل عمامته بين كتفيه ذراًعا، أو عظم الذراع.
)2( أخرجه أبو بكر محمد بن هارون الروياني في كتابه »الغرر« كما في »جامع اآلثار 
ـَير ومولـد المختـار« البـن ناصر الديـن الدمشـقي )18/8( مـن حديث ابن  فـي السِّ
عباس ڤ قال: كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يلبس القالنس تحت العمائم، وبغير العمائم، 

ويلبس العمائم بغير قالنس... الحديث. وفي إسناده راٍو ُمبَهم. 
)3( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )396/1( والترمذي في »الشمائل« )127( 

من حديث أنٍس ڤ.
وأخرجه البيهقي في »شعب اإليمان« )6046( من حديث سهل بن سعد ڤ.  

ـنه لغيـره الشـيخ محمـد حجازي الواعـظ، كما في »السـراج المنيـر« للعزيزي  وحسَّ  
 .)110/4(

)4( أخرجه أبو داود في »السنن« )3336( والترمذي في »الجامع« )1305( النسائي في 
»السنن« )4592( وابن ماجه في »السنن« )2220( من حديث سويد بن قيس ڤ.

وقال الترمذي: »هذا حديث حسن صحيح«.   
ني )212/2(. )5( انظر: »المواهب اللدنية بالمنح المحمدية« للقسطالَّ
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فرُة)1(. بِغ إليه الصُّ - وكاَن أحبَّ الصَّ

ـُه عقيٌق)3(،  ٍة فصُّ ـه منُه)2(، وخاتًمـا من فضَّ ٍة فصُّ - َلبِـَس خاتًمـا مـن فضَّ
في اليميِن تاَرًة)4(، وفي اليساِر ُأخرى)5(، لكنَُّه في اليميِن أكثُر)6(، وَيجَعُل 

ه غالًبا)7(. الفصَّ ِجهَة َبطِن كفِّ

ويؤيد كونه لبسها ما أخرجه أبو يعلى في »المسند« )6162( والطبراني في »المعجم   
األوسط« )6594( والبيهقي في »اآلداب« )509( من حديث أبي هريرة ڤ، 
وفيه: قلت: يا رسول الله، وإنك لتلبس السراويل؟ قال: »نعم، وبالليل والنهار، وفي 
السفر والحضر؛ فإني أمرت بالتستر، فلم أجد شيًئا أستر منه«. وفي إسناده يوسف 

بن زياد، وهو منكر الحديث؛ ينظر: »ميزان االعتدال« للذهبي )465/4(.
وقال ابن قيِّم الجوزية في »زاد المعاد في هدي خير العباد« )134/1(: »الظاهر أنه   
إنما اشتراها ليلبسها، وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسون 

السراويالت بإذنه«.
)1( أخرجه أبو داود في »السنن« )4064( والنسائي في »السنن« )5085( من حديث 

ابن عمر ڤ.
)2( أخرجه البخاري في »الصحيح« )5870( من حديث أنس ڤ.

ه  )3( أخرجـه مسـلم فـي »الصحيـح« )2094( من حديـث أنس ڤ، بلفـظ: كان فصُّ
ـا من جزع أو  حبشـيًّا. قـال النـووي في »شـرح صحيح مسـلم« )71/14(: »أي فصًّ

عقيق«.
)4( كما في »صحيح مسلم« )2094( من حديث أنس ڤ.

)5( كما في »صحيح مسلم« )2095( من حديث أنس ڤ أيًضا.
)6( لكونه كان يحب التيمن في شأنه كله. 

)7( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2094( من حديث أنس ڤ.
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ٌد رسوُل اللَِّه«، ثالثَة َأسُطٍر، قيَل: ُتقَرُأ مِن  - وكاَن نقُش خاتِمِه: »محمَّ
َأسَفُل)1(، وقيَل: من أعلى، كالعادِة)2(.

مائِل« للُمناوي)3(: عن أنٍس: أنَّه  َكِرَه  )وفي »شرِح الشَّ
ه مِن غيِره()4(. ُلبَس الخاتِم الَّذي فصُّ

ُيثنـى  ثـوٍب َخِشـٍن مِـن ُصـوٍف  ليًفـا)5(، أو  َأَدٍم َمحُشـوٍّ  فِراُشـه مِـن   -
طاَقيـِن)6(.

)1( قاله اإلسنوي في »المهمات في شرح الروضة والرافعي« )195/2( وابن رجب 
الحنبلي في »أحكام الخواتيم« )ص65( وتعقَّب ذلك ابن حجر في »فتح الباري 
بشرح البخاري« )329/10( فقال: »لم أر التصريح بذلك في شيء من األحاديث، 
بل رواية اإلسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك؛ فإنه قال فيها: »محمد« سطر، والسطر 

الثاني »رسول«، والسطر الثالث »الله««.
)2( انظر: »إرشاد الساري« للقسطالني )457/8(.

.)138/1( )3(
)4( زيادة من )ب(.

ث الفاصل« )ص514( من حديث أنس  والحديث أخرجه الرامهرمزي في »المحدِّ  
ڤ، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف؛ ينظر: »ميزان االعتدال« 

للذهبي )127/3(. 
)5( أخرجه البخاري في »الصحيح« )6456( ومسلم في »الصحيح« )2082( من 

حديث أم المؤمنين عائشة ڤ. 
)6( أخرجه الترمذي في »الشمائل« )330( من حديث أم المؤمنين حفصة ڤ، أنها 
ُسئَِلت: ما كان فراش رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص في بيتك؟ قالت: مِْسًحا َنْثنِيِه َثنِيََّتْيِن فينام عليه.
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- وربَّما ناَم على الحصيِر)1(، وعلى األرِض جرداَء)2(.

ه)4(، وكاَن  ـُه تحـت خـدِّ - وكاَن ينـاُم علـى َجنبِـه األيمـِن)3(، واضًعـا كفَّ
إذا ناَم َنَفَخ)5(.

اًل وحافًيا)6(، واالنتعاُل أكثُر)7(. - وكاَن َيمشي ُمتنعِّ

- وكاَنت َنعالُه مِن جلِد البقِر ال َشعَر عليهما)8(، ولهما قِباالِن وشراٌك 

)1( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )5843( ومسـلم في »الصحيـح« )1479( من 
قول عمر: دخلت على رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو مضطجع على حصير... الحديث.

)2( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيـح« )475( ومسـلم فـي »الصحيـح« )2100( مـن 
حديث عبد الله بن زيد المازني ڤ أنه رأى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص مستلقًيا في المسجد، 

واضًعا إحدى رجليه على األخرى. 
)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )6315( من حديث حذيفة ڤ.
)4( أخرجه البخاري في »الصحيح« )6314( من حديث حذيفة ڤ.

)5( أخرجه البخاري في »الصحيح« )859( ومسلم في »الصحيح« )763( من حديث 
ابن عباس ڤ. 

)6( يـدل عليـه مـا أخرجه مسـلم في »الصحيح« )925( من حديـث ابن عمر ڤ، في 
عيادته ملسو هيلع هللا ىلص لسعد بن عبادة قال: فقام رسول الله وقمنا معه، ونحن بضعة عشر، ما 
علينا نعال، وال خفاف، وال قالنس، وال ُقُمص... فذكر حديًثا في عيادة المريض.

)7( انظر: »سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد« للصالحي )162/7(.
)8( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )5851( ومسـلم في »الصحيـح« )1187( من 
ـْبتِيَُّة: فإني رأيت رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص  حديـث ابـن عمـر ڤ، وقال فيـه: وأما النِّعال السِّ

يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها.
والِسْبُت، بالكسر: جلود البقر المدبوغة بالَقَرِظ. »الصحاح« للجوهري )251/1(.   
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بَّابِة، واآلَخُر بيَن الُوسطى والبِنَصِر،  َيجَمُعهما)1(؛ أحُدهما بيَن اإلبهاِم والسَّ

ا َيلي  ا َيلي الكعَب سبُع أصابَع، وممَّ ُطوُلهما ِشبٌر وإصبِعاِن، وَعرُضهما ممَّ

.)2(
، ومَِن الَوَسِط خمٌس، كذا قاَل الحافُظ العراقيُّ األصابَع ستٌّ

وأخرج أحمد في »المسند« )20057( وأبو الشيخ في »أخالق النبي« )383( من   
حديث أعرابي قال: رأيت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو يصلي وعليه نعالن من بقر.

)1( أخرجه الترمذي في »الشمائل« )77( من حديث ابن عباس ڤ.
)2( في »ألفية السيرة النبوية«: )ص88( إذ يقول:

الَمُصوَنـــْه الَكريَمـــُة  ُطوبـــى لَمـــْن َمـــسَّ بِهـــا َجبِينَـــْهوَنْعُلـــُه 
وُهَمـــا بَِســـْيٍر  قِبـــاالِن  َشـــْعَرُهَمالهـــا  َســـَبتوا  ِســـْبتِيََّتاِن 
وإْصَبعـــاِن ِشـــْبٌر  ـــا َيلـــي الَكعبـــاِنوُطوُلهـــا  وَعْرُضهـــا مِمَّ
ــَدِم ــُن الَقـ ــَع، وَبْطـ ــْبُع أصابِـ َخْمـــٌس، وَفـــوَق ذا َفِســـتٌّ فاعَلِمَسـ
ٌد، وَعـــْرُض َمـــا َبيَن الِقَباَليِن اْصَبَعاِن، اضبِْطُهَماَوَرْأُســـها ُمَحـــدَّ
النَّْعـــِل تِلـــَك  تِمَثـــاُل  ودورَهـــا، أْكـــِرْم هبـــا مـــن نعـــِلوَهـــذِه 

أخذ  العراقي )ت. 806ـه(  الحسين  بن  الرحيم  الفضل عبد  أبو  الدين  زين  وهو:   
إسماعيل  بن  ومحمد  التُّرُكماني،  بابن  المعروف  المارديني،  عثمان  بن  علي  عن 
األنصاري، المعروف بابن الخبَّاز، وأبو الفتح محمد بن محمد الَمْيُدومي، وأخذ عنه 
ابنه ولي الدين العراقي، ونور الدين الهيثمي، وشهاب الدين بن حجر العسقالني، 

وغيرهم.
يار المصرية، وانتهت إليه معرفة الحديث وعلومه، مع كثرة الفضائل  ث الدِّ وكان ُمحدِّ

والمحاسن والمؤلفات النافعة.
رر الكامنة«  انظـر: »المجمـع المؤسـس للمعجم المفهـرس« )176/2( و»ذيل الـدُّ

البن حجر )ص143( و»األعالم« للزركلي )119/4(.
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)1(: أنَّه كاَن لُه َنعالِن، طاٌق واحٌد، ونعالِن أكثُر مِن  وفي كالم الُمناويِّ
طاٍق.

- يركُب الَفَرَس)2(، والبعيَر)3(، والحماَر)4(، بإكاٍف)5(، وَعِريًّا)6(، لكن 
َليِن)7(. أكثُر ُركوبِه لألوَّ

ا البغُل فكاَن قلياًل في أرِض العرِب، لكن ُأهِدَي لُه َفَركَِبُه)8(. وأمَّ

)1( في »شرح الشمائل« )132/1(.
»الصحيح« )2307( من  »الصحيح« )2866( ومسلم في  البخاري في  )2( أخرجه 
حديث أنس ڤ، استقبلهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص على فرس ُعْرٍي ما عليه َسْرٌج في عنقه سيف.
)3( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )1632( ومسـلم في »الصحيـح« )1272( من 

حديث ابن عباس ڤ، أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص طاف بالبيت وهو على بعير. 
)4( أخرجه البخاري في »الصحيح« )2856( ومسلم في »الصحيح« )30( من حديث 

معاذ ڤ، قال: كنت ِرْدَف النبي ملسو هيلع هللا ىلص على حمار يقال له ُعفير... الحديث.
)5( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )2987( ومسـلم في »الصحيـح« )1798( من 
حديـث أسـامة بـن زيد ڤ، أن رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص ركب على حمار علـى إكاف عليه 

قطيفة.
)6( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )2866( ومسـلم في »الصحيـح« )2307( من 

حديث أنس ڤ، استقبلهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص على فرس ُعْرٍي... الحديث.
)7( انظر: »زاد المعاد في هدي خير العباد« البن قيِّم الجوزية )153/1(.

)8( أخرجـه مسـلم فـي »الصحيـح« )1775( مـن حديث العباس ڤ، قال: شـهدت 
مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فلم نفارقه، ورسول الله ملسو هيلع هللا ىلص على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن 

ُنَفاثة الجذامي.
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- وَركَِب ُمنفِرًدا وُمرِدًفا َخلَفُه َعبَدُه أو زوجَته أو غيَرهما)1(.

- وكاَن أكثُر جلوِسه ُمحتبًِيا بيَديِه)2(.

يَح الَكريَه)3(. - ُيِحبُّ الطَّيَِّب، وَيكَرُه الرِّ

- َيتطيَُّب بالِمسِك)4(، والغاليِة)5(.

م تخريج هذا في النصوص السابقة. )1( تقدَّ
وأخرج البخاري في »الصحيح« )3085( ومسلم في »الصحيح« )1345( واللفظ   
له، من حديث أنس ڤ، قال: أقبلنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنا وأبو طلحة، وصفية رديفته 
على ناقته، حتى إذا كنا بظهر المدينة، قال: »آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون«، 

فلم يزل يقول ذلك حتى َقِدمنا المدينة.
)2( أخرجه البخاري في »الصحيح« )6272( من حديث ابن عمر ڤ، قال: رأيت 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بفناء الكعبة، محتبًيا بيده هكذا.
واالحتباء باليد: هو الجلوس على األلية ناصًبا رجليه، ويشدهما بيديه كالمستند   

على شيء. »النهاية في غريب الحديث واألثر« البن األثير )335/1(.
وجزم بكونه أكثر جلوس القاضي عياض في »إكمال المعلم« )620/6( والنووي   

في »شرح صحيح مسلم« )78/14(.
)3( أخرج أحمد في »المسند« )12293( والنسائي في »السنن« )3940( من حديث 
ة عيني في الصالة«.  أنس ڤ، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ُحبِّب إليَّ النساء، والطيب، وجعل ُقرَّ

وقال الحافظ في »التلخيص الحبير« )2155/5(: »إسناده حسن«.  
من   )1190( »الصحيح«  في  ومسلم   )271( »الصحيح«  في  البخاري  أخرجه   )4(
حديث أم المؤمنين عائشة ڤ، قالت: »كأني أنظر إلى َوبِيِص المسك في َمْفِرق 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو محرم«. هذا لفظ مسلم، وللبخاري: »وبيص الطيب«.
)5( أخرجه إسحاق بن راهويه في »المسند« )982( من حديث أم المؤمنين عائشة 
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النَّوِم  عنَد  باإلثمِد  ويكتحُل  والكافوِر)1(،  والَعنبِر  بالُعوِد  ُر  وَيتبخَّ  -
ثالًثا في كلِّ عيٍن)2(، وَيدُهُن رأَسه)3(، وَيأُخُذ بالِمَقصِّ أطراَف شاربِه)4(، 

ڤ، قالت: طيَّبت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بيدي إلحرامه قبل أن يحرم وإلحالله قبل أن 
ُيِفيَض إلى البيت.

قال القاسم : ولم يكن طيبهم كطيبكم هذا، إنما كان طيبهم الغالية.  
وأخرج ابن عدي في »الكامل« )23/9( وابن َبشُكوال في »اآلثار المروية في األطعمة   
السـرية« )124( مـن حديـث جابـر ڤ، قال: أهدى النجاشـي إلى رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
قارورة من غالية وكان أول من عملت له. وفي إسناده محمد بن ُعبيد الله العرزمي، 

وهو متروك الحديث، كما في »الكامل« وغيره.
ب من مسك وعنبر وعود ودهن. »المطلع على أبواب  والغالية: نوع من الطيب ُمركَّ  

الُمقنِع« للبعلي )ص245(. 
)1( أخرج مسلم في »الصحيح« )2254( من حديث ابن عمر ڤ أنه كان إذا استجمر 
ة« ثم قال: هكذا كان يستجمر  اٍة، وبكافوٍر يطرُحه مع األلوَّ ِة، غير ُمَطرَّ استجمر باألَُلوَّ

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.
م أنه  واأللـوة: العـود، كمـا فـي »النهاية فـي غريب الحديـث واألثـر« )63/1( وتقدَّ

كان يتطيب بالغالية، وهي تفيد هذا المعنى.
وصححه  ڤ،  عباس  ابن  حديث  من   )51( »الشمائل«  في  الترمذي  أخرجه   )2(

الطبري في »تهذيب اآلثار« )472/1(. 
)3( كما أخرج ذلك مسلم في »الصحيح« )2344( من حديث جابر بن سمرة ڤ 
أنه ُسئِل عن شيب النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: كان إذا دهن رأسه لم ُيَر منه شيء، وإذا لم يدهن 

ُرئَِي منه.
)4( أخـرج الترمـذي فـي »الجامـع« )2760( مـن حديـث ابـن عباس ڤ، قـال: كان 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقص -أو يأخذ من- شاربه، قال: وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. 

وقال: »هذا حديث حسن غريب«.
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ُحها ِغبًّا بالُمشِط مَع الماِء)2(. ومِن َعرِض لحيتِه وُطولِها)1(، وُيسرِّ

ُر)4(،  - وُيطلي عانَته بالنَّْورِة)3(، ]17/ب[ وفي روايٍة: كاَن َيحلُِقها وال َيتنوَّ
وُيمكُِن الجمُع بأنَّ هذا تاَرًة وذاك تاَرًة)5(.

- ُيداوي وَيَتداوى باألدويِة الطَّبيعيَِّة واإللهيَِّة)6(.

ڤ.  عمرو  بن  الله  عبد  حديث  من   )2762( »الجامع«  في  الترمذي  أخرجه   )1(
وقال: »هذا حديث غريب«.

)2( هـذا المعنـى مأخـوذ مـن أحاديث؛ منهـا ما أخرجـه الترمذي في »الشـمائل« )36( 
ل ِغبًّا. وما أخرجه الطبراني  من حديث رجل من الصحابة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يترجَّ
في »المعجم األوسط« )6367( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ، قالت: كان 
ال يفـارق مسـجد رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص سـواكه ومشـطه، وكان ينظـر فـي المرآة إذا سـرح 
لحيتـه. ومـا أخرجـه البيهقي في »شـعب اإليمان« )6044( مـن حديث أنس ڤ، 

و)6046( من حديث سهل بن سعد ڤ، وفيهما: ويسرح لحيته بالماء. 
)3( أخرجـه ابـن ماجـه في »السـنن« )3751( من حديث أم سـلمة ڤ، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
د ابن كثير إسناده في  كان إذا اطلى بدأ بعورته، فطالها بالنورة... الحديث. وجوَّ

ام« )ص73(.  »اآلداب واألحكام المتعلقة بدخول الَحمَّ
)4( أخرجه أبو الشيخ في »أخالق النبي« )813( والبيهقي في »السنن الكبير« )716( 
ر، فإذا كثر شعُره حلَقه. وفي إسناده  من حديث أنس ڤ، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان ال يتنوَّ

مسلم الُمالئي، قال عنه البيهقي: »ضعيف فى الحديث«.
)5( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )754/2(.

)6( ورد في ذلك أحاديث منها:
- حديث عثمان ڤ عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص في الرجل إذا اشتكى عينيه، وهو محرم   

ضمدهما بالصبر. أخرجه مسلم في »الصحيح« )1204(.
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- ُيعَرُف في وجِهه غضُبه)1( ورضاُه)2(، ال يغضُب لنفِسه، وال َينتِصُر 
لها)3(، وإنَّما يغضُب للحقِّ حتَّى َينُصَرُه)4(.

َث َضـَرَب  ـَب َقَلَبهـا، وإذا َتحـدَّ ـه كلِّهـا، وإذا تعجَّ - إذا أشـاَر أشـاَر بكفِّ
ه الُيمنى َبطَن إبهاِم الُيسرى)5(؛ دفًعا لِما قد َيعِرُض للنَّفِس من الُفتوِر  بكفِّ

النبي ملسو هيلع هللا ىلص يحتجم، ولم يكن يظلم أحًدا أجره.  - وحديث أنس ڤ يقول: كان   
أخرجه البخاري في »الصحيح« )2280( ومسلم في »الصحيح« )1577(.

ذات  - وحديث عائشة ڤ، أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوِّ  
وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. أخرجه البخاري 

في »الصحيح« )5016( ومسلم في »الصحيح« )2192(.
ذ الحسن والحسين، ويقول:  - وحديث ابن عباس ڤ، قال: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُيعوِّ  
كل  من  ة،  التامَّ الله  بكلمات  أعوذ  وإسحاق:  إسماعيل  بها  ذ  يعوِّ كان  أباكما  »إن 

ة«. أخرجه البخاري في »الصحيح« )3371(. ة، ومن كل عين المَّ شيطان وهامَّ
)1( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3562( ومسلم في »الصحيح« )2320( من 
حديث أبي سعيد الخدري ڤ، يقول: كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أشد حياًء من العذراء 

في ِخْدرها، وكان إذا كره شيًئا عرفناه في وجهه.
)2( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )3556( ومسـلم في »الصحيـح« )2769( من 
حديث كعب بن مالك ڤ، قال: كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إذا ُسرَّ استنار وجهه حتى 

كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه.
)3( أخرجه الترمذي في »الشمائل« )226( من حديث هند بن أبي هالة ڤ.

)4( يشــهد لــه مــا أخرجــه البخــاري فــي »الصحيــح« )6853( ومســلم فــي »الصحيــح« 
)2327( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ، قالت: ما انتقم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص لنفسه 

في شيء ُيْؤتى إليه حتى ُينتَهك من حرمات الله، َفَينَتِقَم لله.
)5( أخرجه الترمذي في »الشمائل« )226( من حديث هند بن أبي هالة ڤ.
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ِث)1(. التَّحدُّ عِن 

ُه أمٌر أكثَر مِن مسِّ لحيتِه)3(. )2(، وإذا َأهمَّ ُه َفَرٌح وال غمٌّ - ال َيستِخفُّ

ي وال يقوُل إالَّ ِصدًقا)5(. ا)4(، وُيورِّ - َيمَزُح وال يقوُل إالَّ حقًّ

)1( انظر: »أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل« البن حجر الهيتمي )316(.
تعليًقا  الشمائل« )317(  فهم  إلى  الوسائل  الهيتمي في »أشرف  ابن حجر  )2( ذكره 
على حديث »إذا فرح غض طرفه« فقال: »ألن الفرح ال يستخفه، وال يحركه، وال 

يجعله متكلًما، وإنما غاية تأثيره فى ذلك الغض«.
)3( أخرجـه البـزار فـي »المسـند« )7914( مـن حديـث أبـي هريرة ڤ، وفي إسـناده 

رشدين بن سعد، ضعيف، كما في »ميزان االعتدال« للذهبي )49/2(.
في  حبان  ابن  أخرجه  ڤ؛  عائشة  المؤمنين  أم  حديث  من  به  ى  يتقوَّ شاهد  وله   
»الصحيح« )6439-اإلحسان( وأبو الشيخ في »أخالق النبي« )155( والبغوي 
ـنه العراقي فـي »المغني عن  فـي »األنـوار في شـمائل النبـي المختـار« )277( وحسَّ

 .)677/1( األسفار«  حمل 
)4( أخرجه الترمذي في »الجامع« )1990( من حديث أبي هريرة ڤ، قال: قالوا: يا 
ا«. وقال: »هذا حديث حسن«. رسول الله، إنك تداعبنا، قال: »إني ال أقول إال حقًّ
)5( كما جاء في خبر أنه وقف على شيخ من العرب، فسأله عن قريش، وعن محمد 
أنتما؟  ممن  تخبراني  حتى  أخبركما  ال  الشيخ:  فقال  عنهم،  بلغه  وما  وأصحابه، 
فقـال رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أخبرتنـا أخبرنـاك«. قـال: أذاك بـذاك؟ قـال: »نعم«، قال 
الشيخ فإنه بلغني أن محمًدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي 
أخبرنـي، فهـم اليـوم بمـكان كـذا وكـذا، للمـكان الـذي بـه رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، وبلغني 
أن قريًشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان 
كـذا وكـذا، للمـكان الـذي فيـه قريـش. فلما فـرغ من خبـره، قـال: ممن أنتمـا؟ فقال 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »نحن من ماء«، ثم انصرف عنه. قال: يقول الشيخ: ما من ماء، أمن 
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ُم)1(. - ُجلُّ َضِحكِِه التَّبسُّ

ِخُر عِن النَّاِس، َيحَذُر النَّاَس، وَيحتِرُس  - ُيكِرُم كريَم كلِّ قوٍم، وال َيدَّ
منهم، مِن غيِر أن َيطِوَي عن أحٍد منهم بِشَرُه)2(.

 ، ـعراِء وُيعطيهـم)3(؛ ألنَّ كلَّ َمدِحهـم فيـه حـقٌّ ـعَر مـن الشُّ - َيسـَمُع الشِّ
اِحيَن التُّراَب«)4(؛  بخالِف غيِره َفَكِذٌب؛ فلهذا قاَل: »احُثوا في ُوجوِه المدَّ

فال َتنافَِي.

ماء العراق؟ »السيرة النبوية« البن هشام )616/1(.
)1( أخرجه الترمذي في »الشمائل« )226( من حديث هند بن أبي هالة ڤ.

)2( أخرجه الترمذي في »الشمائل« )337( من حديث علي ڤ.
)3( كمــا ســمع مــن كعــب بــن زهيــر قصيدتــه »بانــت ســعاد...« وهــي قصيــدة مشــهورة 
أخرجها ابن ديزيل في »حديثه« )15( والحاكم في »المستدرك« )581-579/3( 

حها. وصحَّ
وتناقـل بعـض العلمـاء أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أعطـاه بردتـه، وَنَسـَب ابن كثير ذلـك إلى بعض   
الروايات فقال في »البداية والنهاية« )136/7-137(: »ورد في بعض الروايات 
أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أعطاه بردته حين أنشده القصيدة...، وهذا من األمور المشهورة 

ا، ولكن لم أَر ذلك في شيٍء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه«. جدًّ
ثابت؛  بن  حسان  لشاعره  القبطية  مارية  أخت  سيرين  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إهداء  له  ويشهد   
أخرجه ابن أبي عاصم في »اآلحاد والمثاني« )3123( والطحاوي في »بيان ُمشكِل 
النبي« )2569، 4350( والطبراني في »المعجم األوسط« )3549( من  حديث 

حديث ُبَريدة ڤ.
)4( أخرجه مسلم في »الصحيح« )3002( من حديث المقداد ڤ، بنحوه. 
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ا فيه النَّاُس، ويأمُر بإبالِغه حاجَة  ُد أصحاَبه، وَيسَأُل النَّاَس عمَّ - َيتفقَّ
َمن ال يستطيُع إبالَغها)1(.

- وَينهى عن إبالِغه عن أحٍد من أصحابِه سوًءا ويقوُل: »إنَّي ُأِحبُّ أن 
دِر«)2(. َأخُرَج إليكم وأنا سليُم الصَّ

نُه)3(. ُبه، وُيقبُِّح القبيَح وُيوهِّ ُن الَحَسَن وُيصوِّ - ُيحسِّ

- ال يجلُس وال يقوُم إالَّ على ِذكٍر)4(.

- وال ُيوطُِّن األماكَن، وَينهى عن إيطانِها)5(.

وإذا انتهى إلى قوٍم جلَس حيُث َينتهي به المجلُس، ويأمُر بذلك،   -
ُيعطـي كلَّ جليـٍس لـُه نصيَبـه حتَّـى ال َيحِسـَب جليُسـه أنَّ أحـًدا أكـرَم عليـه 

منُه)6(.

)1( أخرجه الترمذي في »الشمائل« )337( من حديث علي ڤ، بتقديم وتأخير.
من   )3896( »الجامع«  في  والترمذي   )4860( »السنن«  في  داود  أبو  أخرجه   )2(

حديث عبد الله بن مسعود ڤ. وقال الترمذي: »هذا حديث غريب«.
)3( أخرجه الترمذي في »الشمائل« )337( من حديث علي ڤ. 
)4( أخرجه الترمذي في »الشمائل« )337( من حديث علي ڤ.

)5( أخرجه الزبير بن بكار في »األخبار الموفقيات« )ص134-135( وابن هارون 
في »صفة النبي« )ص9-13( من حديث علي ڤ.

وقال الزبير بن بكار: »ال يوطن األماكن: ال يجعل لنفسه موضًعا يعرف، إنما يجلس   
حيث يمكنه في الموضع الذي تكون فيه حاجته«.

)6( أخرجه الترمذي في »الشمائل« )337( من حديث علي ڤ.
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- يعوُد المرضى حتَّى بعَض الكفاِر وأهِل النِّفاِق)1(.

- َيكرُه القياَم لُه، وُيعلُِم أصحاَبه بذلك)2(.

مائِل« عن أنٍس)3(. - كانوا إذا َرَأوُه لم يقوموا، كذا في »الشَّ

أراَد  إذا  ُهَريرَة: كاَن ملسو هيلع هللا ىلص  )4( عن أبي 
البيهقيُّ وُعوِرَض بظاهِر ما رواُه 

االنصراَف عنَّا وقاَم لَِيدُخَل بيَته ُقمنا له.

َر قياُمه  ا غيَر قاصٍد نحَوهم أو تكرَّ وُجِمَع بأنَّهم إذا رَأوه من ُبْعِدهم مارًّ

اًل أِو انصَرَف عنهم  وعوُده إلى المجلِس -لم يقوموا، وإذا َقِدَم عليهم أوَّ

قاموا.

- وما ُخيَِّر بيَن أمَريِن إالَّ اختاَر َأيَسَرُهما ما لم يُكن مأثًما)5(.

)1( كمـا أخـرج البخـاري فـي »الصحيـح« )5657( مـن حديـث أنـس ڤ: أن غالًما 
ليهود، كان يخدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فمرض فأتاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعوده، فقال: »أسلم« فأسلم.

)2( أخرج أبو داود في »السنن« )5229( والترمذي في »الجامع« )2755( من حديث 
معاويـة ڤ، قـال: سـمعت رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من أحـب أن َيمُثل لـه الرجال 

قياًما فليتبوأ مقعده من النار«. وقال الترمذي: »هذا حديث حسن«.
وفــي »ســنن أبــي داود« )5230( مــن حديــث أبــي ُأمامــة ڤ، قــال: خــرج علينــا   
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص متوكًئا على عصى، فقمنا إليه، فقال: »ال تقوموا كما تقوم األعاجم، 

يعظم بعضها بعًضا«.
)3( برقم )336(.

)4( في »شعب اإليمان« )8530( و»المدخل« )716(.
)5( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )3560( ومسـلم في »الصحيـح« )2327( من 
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- وما َأَخَذ أحٌد بيِده فَأرَسَلها حتَّى ُيرِسَلها اآلَخُر)1(.

اعي)3(.  - وَيشَهُد الجنائَز)2(، وُيجيُب َدعوَة الدَّ

ُع ثوَبه)4(، وينقي الهوامَّ عنه)5(، وقيَل: لم يُكن  - َيخِصُف َنعَلُه، وُيرقِّ
في ثوبِه َقمٌل)6(، وَيحُلُب شاَته، وَيخُدُم َأهَلُه)7(.

حديث أم المؤمنين عائشة ڤ، بنحوه.
من   )3716( »السنن«  في  ماجه  وابن   )2490( »الجامع«  في  الترمذي  أخرجه   )1(
حديث أنس بن مالك ڤ، قال: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا استقبله الرجل فصافحه ال ينزع 

يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع... الحديث.
وقال الترمذي: »هذا حديث غريب«.  

)2( أخرجه الترمذي في »الشمائل« )333( من حديث أنس ڤ، بلفظه.
من   )2647( »الصحيح«  في  ومسلم   )4945( »الصحيح«  في  البخاري  وأخرج   
حديث علي ڤ، قال: كنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص في بقيع الغرقد في جنازة... فذكر حديًثا.
)3( أخرجه الترمذي في »الشمائل« )334( من حديث أنس ڤ، قال: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

نَِخة فيجيب. يدعى إلى خبز الشعير واإلهالة السَّ
)4( أخرجه أحمد في »المسند« )24749( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.

)5( أخرجه البخاري في »األدب المفرد« )541( والترمذي في »الشمائل« )343( 
من َعْمَرة، قالت: قيل لعائشة ڤ: ماذا كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يعمل في بيته؟ قالت: 

كان بشًرا من البشر، َيْفلِي ثوبه... الحديث. 
)6( إذ ال يلزم من تفلية الثوب أن يكون من القمل، فلعله كان يفليه مما يعلق به من َشعر 
ونحو ذلك. انظر: »أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل« البن حجر الهيتمي )ص494(. 
)7( أخرجه أحمد في »المسند« )26194( والترمذي في »الشمائل« )343( من حديث 

أم المؤمنين عائشة ڤ، بلفظ: يحلب شاته، ويخدم نفسه.
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- ومـا انَتَهـَر خادًمـا، وال قـاَل لـُه في شـيٍء َصنََعـُه: لَِم َصنعَتـُه؟ وال في 
شيٍء َتَرَكُه: لَِم َتَركَتُه؟)1(.

رداَءيِن،  وال  إزاَريِن،  وال  َقميَصيِن  ال)2(  اثنَيِن،  نوٍع  من  اتََّخَذ  وال   -
وهكذا)3(.

- ُيجالُِس الفقيَر)4(، وُيؤاكُِل المسكيَن)5(،........................... 

وأخرج البخاري في »الصحيح« )676( من حديث األسود قال: سألت عائشة: ما   
كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله -تعني خدمة أهله- 

فإذا حضرت الصالة خرج إلى الصالة.
)1( أخرجه البخاري في »الصحيح« )6038( ومسلم في »الصحيح« )2309( من 

حديث أنس ڤ، بنحوه.
)2( في )أ(: »و« والمثبت من )ب( ومصادر التخريج. 

من  »األمالي« )137(  في  وابن سمعون  »القناعة« )44(  في  السني  ابن  أخرجه   )3(
حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.

)4( كمـا أخـرج أحمـد فـي »المسـند« )11604( واللفـظ لـه، وأبـو داود فـي »السـنن« 
)3666( مـن حديـث أبي سـعيد الخـدري ڤ، قال: كنت في حلقـة من األنصار، 
إن بعضنا ليستتر ببعض من الُعْرِي، وقارئ لنا يقرأ علينا، فنحن نسمع إلى كتاب 
الله، إذ وقف علينا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وقعد فينا؛ ليعد نفسه معهم... وذكر حديًثا في 

فضل الفقراء.
وقال العراقي في »المغني عن حمل األسفار« )619/1(: »إسناده حسن«.  

)5( يـدل عليـه مـا أخرجـه البخـاري فـي »الصحيـح« )6452( مـن حديث أبـي هريرة، 
ة أضياف اإلسالم، ال يأوون إلى أهل وال مال وال على أحد،  فَّ وقال فيه: وأهل الصُّ
إذا أتته صدقة بعث بها إليهم، ولم يتناول منها شيًئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم، 
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اخَل بِوسادتِه)1(، وَيبُسُط لُه َثوَبُه)2(. وُيؤثُِر الدَّ

ًما ُركبَتيِه على ُركبَتي  ا ِرجَليه بيَن أصحابِه)3(، وال ُمقدِّ - ولم ُيَر قطُّ مادًّ
َجليٍس له)4(.

ه إالَّ بها أو بما َيُسرُّ من القوِل)5(. - َمن سأَلُه حاجًة ال َيُردُّ

- وَيسعى في حاجِة ذي الحاجِة)6(.

وأصاب منها وأشركهم فيها... الحديث. 
)1( أخرجه أحمد في »المسند« )5710( من حديث عبد الله بن عمر ڤ، أنه دخل 

على رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فألقى له وسادة من أدم حشوها ليف. 
وقال العراقي في »المغني عن حمل األسفار« )496/1(: »إسناده صحيح«.  

)2( َفَعـَل ذلـك مـع جريـر بـن عبـد اللـه، كما أخرجـه الطبراني فـي »المعجم األوسـط« 
ابنة خالد بن  حه، وفعله مع  )6290( الحاكم في »المستدرك« )291/4( وصحَّ

سنان، كما أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )11ح12250(. 
)3( أخرجـه أبـو نعيـم فـي »حليـة األوليـاء« )250/9( مـن حديـث جابـر ڤ، وقال: 
»غريـب«، وفـي إسـناده عبـد الحكـم بـن ميسـرة، قـال عنـه أبو موسـى المدينـي: »ال 

أعرفه بجرح وال تعديل«. »ميزان االعتدال« للذهبي )537/2(.
وقال:  مالك«  »غرائب  في  الدارقطني  أخرجه  ڤ؛  أنس  حديث  من  شاهد  وله   

»باطل«، كما في »المغني عن حمل األسفار« للعراقي )630/1(.
)4( أخرجـه الترمـذي فـي »الجامـع« )2490( وابـن ماجـه فـي »السـنن« )3716( من 

حديث أنس ڤ. وقال الترمذي: »هذا حديث غريب«.
)5( أخرجه الترمذي في »الشمائل« )337( من حديث علي ڤ.

)6( ليس أدل على هذا من قول أم المؤمنين خديجة ڤ له ملسو هيلع هللا ىلص: إنك لتصل الرحم، 
، وتكِسـب المعـدوم، وَتقـري الضيـف، وُتعيـن علـى نوائـب الحـق.  وتحمـل الـكلَّ
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الحقِّ  أًبا، وصاروا عنده في  لهم  َبسُطُه وُخُلُقُه فصاَر  النَّاَس  َوِسَع   -
سواًء، ُمتفاضلين بالتَّقوى)1(.

وال  األصواُت،  فيه  ُترَفُع  ال  وأمانٍة؛  وحياٍء  ِحلٍم  َمجلُِس  َمجلُِسه   -
َتحُصُل فيه َفَلتاٌت، َيتعاطفون فيه بالتَّقوى ُمتواضعين)2(.

اٍش)4(. اٍب)3(، وال فحَّ - ليَس بسخَّ

- ال َيُذمُّ أحًدا وال ُيعيُِّره، وال يتكلَُّم إالَّ فيما َيرُجو ثواَبه.

َسَكَت  وإذا  الطَّيُر،  ُرءوِسهُم  على  كأنَّما  جلساؤُه  َأطَرَق  َم  َتكلَّ إذا   -
تكلَّموا، ال يتنازعون عندُه الحديَث، بل َمن َتكلََّم أنصتوا لُه حتَّى َيفُرَغ)5(. 

]18/أ[

أخرجه البخاري في »الصحيح« )3( ومسلم في »الصحيح« )160( من حديث أم 
المؤمنين عائشة ڤ.

)1( أخرجه الترمذي في »الشمائل« )337( من حديث علي ڤ، بنحوه.
النبي  في شمائل  »األنوار  في  والبغوي  »الشمائل« )337(  في  الترمذي  أخرجه   )2(

المختار« )457( من حديث علي ڤ.
)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )2125( من قول عبد الله بن عمرو حكاية عن 

صفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في التوراة.
)4( أخرجه البخاري في »الصحيح« )6031( من حديث أنس ڤ.

وأخرجه والذي قبله الترمذي في »الشمائل« )352( من حديث علي ڤ، بلفظ: ال   
اب بمعنى واحد؛ وهو الذي يكثر الصياح.  اب والصخَّ اش. والسخَّ اب وال فحَّ صخَّ

انظر: »النهاية« البن األثير )349/2( و»تحفة األبرار« للبيضاوي )459/3(.
)5( أخرج هذا السياق بطوله الترمذي في »الشمائل« )352( من حديث علي ڤ، بنحوه.
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ُه لُه مكارَم األخالِق)1(. - جمَع اللَّ

َبه فأحسَن تأديَبه)2(. - وأدَّ

- وَعَصَمُه في ِصَغِره وكَِبِره مِن جميِع القبائِح، صلَّى اللَّه عليه وعلى 
آلِه وَصحبِه وسلََّم)3(.

 

)1( فقال تعالى ▬ڱ ڱ ڱ ں♂ ]القلم: 4[.
)2( أخرجه السمعاني في »أدب اإلمالء واالستمالء« )ص1( من حديث عبد الله بن 

مسعود ڤ، بنحوه.
وقال ابن تيمية في »أحاديث القصاص« )ص94(: »المعنى صحيح، لكن ال يعرف   

له إسناد ثابت«. وينظر أيًضا: »األجوبة المرضية« للسخاوي )246/1(.
)3( انظر: »الشفا بتعريف حقوق المصطفى« للقاضي عياض )315/2(.
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َدِة؛ أي: متوسًطا بيَن  اِء وسكوِن المَوحَّ قوُل الواصِف: »َرْبَعة« بفتِح الرَّ
الطَّويِل الُمفِرِط والقصيِر)1(.

الـِة علـى  قوُلـه: »بعيـد مـا بيـَن الَمنكِبيـَن« كنايـٌة عـن َسـَعِة صـدِره الدَّ
النَّجابِة)2(.

أِس؛ ألنَّ ضخامَتـه دليـُل كمـاِل  قوُلـه: »عظيـم الهامـِة« أي: ضخـُم الـرَّ
ماغيَِّة)3(. الدِّ الُقوى 

ـعِر« بكسـر الجيـِم؛ أي: شـعُره متوسـٌط بيـَن شـديِد  قوُلـه: »َرِجـل الشَّ
ـِره- وشـديِد الجعـودِة -وهي  ـعِر وعـدُم َتكسُّ ـبوطِة -وهـي امتـداُد الشَّ السُّ

ُره)4(. تكسُّ

الجبهِة،  مِه على  ُمقدَّ إرساُل  هنا:  بسدلِه  المراُد  َشعَرُه«  »َيسُدُل  قوُله: 

)1( انظر: »مطالع األنوار« البن قرقول )109/3( وحكى فيها سكون »الباء« وفتحها.
)2( انظر: »جمع الوسائل في شرح الشمائل« لعلي القاري )20/1(.
)3( انظر: »جمع الوسائل في شرح الشمائل« لعلي القاري )26/1(.

)4( انظر: »مشارق االنوار« للقاضي عياض )282/1( وحكى في »الجيم« أنها مثلَّثة، 
ـَير ومولد  وحكـى غيـره فيهـا الكسـر والفتح والسـكون؛ انظر: »جامـع اآلثار في السِّ

المختار« البن ناصر الدين الدمشقي )385/4(.
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عِر بعِضه من بعٍض نصفين يمينًا  ا الَفرُق فهو فرُق الشَّ ِة، وأمَّ واتخاُذه كالُقصَّ
ويساًرا)1(.

قوُلـه: »ُموافقـًة ألهـِل الكتـاِب« أي: ألنَّه حيـَن َقِدَم المدينـَة كاَن ُيِحبُّ 
ًفا لهم)2(. موافقَتهم فيما لم ُيؤَمر فيه بشيٍء؛ تألُّ

قوُله: »ثمَّ َفَرَقُه« أي: ألنَّه َأنَظُف وَأبَعُد عِن اإلسراِف في َغسلِه)3(.

ـمائِل«)4( عن أمِّ هانٍئ قالت: رأيُت رسـوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ذا ضفائَر  وفي »الشَّ
أربٍع.

قوُله: »َأزَهَر اللَّوِن« أي: أبيَض ُمشرًبا بُحمرٍة)5(.

قوُلـه: »واسـع الجبيـِن« الجبينَـان مـا اكتنفـا الجبهـَة يمينًـا ويسـاًرا فوق 
دَغيِن)6(. الصُّ

)1( انظر: »شرح صحيح مسلم« للنووي )90/15( و»جمع الوسائل في شرح الشمائل« 
لعلي القاري )43/1(.

العباس  أبو  به  ما جزم  فهذا  التأليف  لغرض  هذا  فعله  وأما كون  تخريجه،  م  تقدَّ  )2(
القرطبي في »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم« )231/8(.

)3( انظر: »فيض القدير بشرح الجامع الصغير« للمناوي )209/1( و»شرح الموطأ« 
للزرقاني )532/4(.

)4( رقم )31(.
)5( انظر: »فتح الباري بشرح البخاري« البن حجر )569/6(.

)6( انظر: »الصحاح« للجوهري )2091/5(.
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ٍس)1(. ٍة وَتقوُّ قوُله: »أزّج الحواجِب« َزَجُجها ُطوُلها مَع دقَّ

ى  قوُلـه: »مِـن غيـر َقـَرٍن« -بالّتحريِك- أِي: اتصـاٍل بينَها، وَعَدُمه ُيسـمَّ
بالَبَلِج)2(.

ـه، أو ما َصُلـَب من َعظِمـه، َوَقناُه  قوُلـه: »أقنـى الِعرَنيـِن« هـو األنُف كلُّ
ُة أرنبتِه َواْحِديداُب َوَسطِه؛ أي: ارتفاُعه)3(. ُطوُله ودقَّ

َمِم، وهو استواُء  وال َتنافَِي بيَن هذا وروايِة: أنَّه كاَن َأَشمَّ األنِف مِن الشَّ
أعلى َقَصبِة األنِف مَع ارتفاِع األرنبِة قلياًل)4(؛ ألنَّ االحديداَب كاَن يسيًرا؛ 

ُح بذلك  )5(، وُيصرِّ ِل أنَّه َأَشمُّ ألنَّ زيادَته غيُر ممدوحٍة، فَيَتراءى قبَل الّتأمُّ

.)6( ل َأَشمَّ قوُل ابُن أبي هالَة في روايتِه: َأقنى الِعرَنيِن، َيحَسُبه َمن لم َيتأمَّ

يِه ُنتوٌء وارتفاٌع، وهذا معنى  يِن« أي: ليَس في خدَّ قوُله: »سهل الخدَّ
يِن)7(. روايِة: َأسَيل الخدَّ

)1( انظر: »تهذيب اللغة«  )244/10( و»غريب الحديث« البن الجوزي )432/1(.
َير ومولد المختار« البن  )2( انظر: »فقه اللغة« للثعالبي )ص84( و»جامع اآلثار في السِّ

ناصر الدين الدمشقي )340/4(.
)3( انظر: »غريب الحديث« البن قتيبة )491/1(.
)4( انظر: »غريب الحديث« البن قتيبة )491/1(.

)5( انظر: »شرح الشفا« لعلي القاري )160/1(.
)6( أخرجه الترمذي في »الشمائل« )8(.

َير ومولد المختار« البن ناصر الدين الدمشقي )467/4(. )7( انظر: »جامع اآلثار في السِّ
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اِد المعجمِة- أي: واِسَعُه، وهذا هو المحموُد  قوُله: »َضليَع الَفِم« -بالضَّ
جاِل عنَد العرِب)1(. في الرِّ

ُتها وتحديُدها)3(،  نَُب َروَنُق األسناِن)2(، وقيَل: دقَّ قوُله: »َأشنَب« قيَل: الشَّ
يِق)4(. وقيَل: ُعذوبُة الرِّ

ــا  َج الثَّنايـ ــرَّ ــِم- أي: ُمفـ ــمَّ الجيـ ــاِء ثـ ــناِن« -بالفـ ــَج األسـ ـ ــه: »ُمفلَّ قوُلـ
باِعَياِت)5(. والرَّ

ـــت أســـناُنه  ـــَك باَن ـــِل حـــبَّ الَغمـــاِم« أي: إذا َضِح ـــرُّ عـــن مِث ـــه: »َيفَت قوُل
كالَبَرِد)6(.

قوُله: »َأدَعَج الَعينيِن« أي: شديُد سواِدهما)7(.

والرواية أخرجها ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )270/3( من حديث أبي هريرة ڤ.  
)1( انظر: »تهذيب اللغة« لألزهري )303/1(.

َير ومولد المختار« البن ناصر الدين الدمشقي )469/4(. )2( انظر: »جامع اآلثار في السِّ
)3( فـي )أ، ب(: »تحريرهـا« والتصويـب مـن كتـب الغريـب وغيرهـا؛ انظـر: »النهايـة 
فـي غريـب الحديـث واألثر« البـن األثير )503/2( و»لسـان العـرب« البن منظور 
ـَير ومولـد المختار« البن ناصر الدين الدمشـقي  )507/1( و»جامـع اآلثـار في السِّ

.)469/4(
)4( انظر: »غريب الحديث« البن قتيبة )497/1(.

)5( انظر: »البارع في اللغة« ألبي علي القالي )ص642( نقالً عن الخليل.
)6( انظر: »غريب الحديث« البن قتيبة )504/1(.

)7( انظر: »الشمائل« للترمذي )ص32( نقالً عن األصمعي.

02 ���� ������.indd   28002 ���� ������.indd   280 17/05/2022   1:14 PM17/05/2022   1:14 PM



281

يِن المهملِة وضمِّ  قوُله: »دقيق)1( الَمسُربِة« -بفتِح الميِم وسكوِن السِّ
ِة)2(. رَّ دِر إلى السُّ عِر الَّذي مَِن الصَّ اِء- خيُط الشَّ الرَّ

ُتتََّخُذ من  اِل المهملِة صورٌة  الدَّ ُدميٍة« هي بضمِّ  قوُله: ]18/ب[ »ِجيُد 
نحِو العاِج، والمراُد مِن تشبيِه ُعنُِقِه بُعنُِقها المبالغُة في ُحسِن ُعنُِقه؛ ألنَّها 

ُيباَلُغ في تحسينِها)3(.

قوُله: »كثَّ اللِّحيِة« أي: كثيَر َشعِرها)4(.

قوُلــه: »ُمتماســَك اللَّحــِم« أي: لحُمــه ُيمِســُك بعُضــه بعًضــا ليــَس 
ُمســترِخًيا)5(.

ــُث ُيســاوي  ــٌر بحي ــه ضام ــدِر« أي: بطنُ ــه: »ُمســتوي البطــِن والصَّ قوُل
صدَره)6(.

قوُله: »ضخَم الكراديِس«: جمُع ُكردوٍس -كُعصفوٍر- وهو كلُّ ُملتقى 

)1( في )أ(: »َرقيق« والمثبت من )ب(. 
)2( انظر: »الشمائل« للترمذي )ص32( نقاًل عن األصمعي، وانظر في ضبطها: »الصحاح« 

للجوهري )147/1(.
)3( انظر: »جمع الوسائل في شرح الشمائل« لعلي القاري )46/1(.

)4( انظـر: »مطالـع األنـوار« البـن قرقـول )339/3( و»لسـان العـرب« البـن منظـور 
.)179/2(

)5( انظر: »غريب الحديث« البن قتيبة )449/1(.
)6( انظر: »جمع الوسائل في شرح الشمائل« لعلي القاري )48/1(.
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كبِة)1(. َعظَميِن كالَمنكِِب والَمرفِِق والرُّ

َدِة؛ أي: َضخم)2(. قوُله: »َعبِل« بكسِر المَوحَّ

احِة« بسـكوِن الحاِء المهملِة؛ أي: واسـَعها، َوَسـَعُتها  قوُله: »َرْحَب الرَّ
عالمُة الجوِد)3(.

َعظِم  طرُف  وهو  َزنٍد،  تثنيُة  اِي-  الزَّ -بفتِح  نَديِن«  الزَّ »طويل  قوُله: 
راَعيِن بُدوِن إفراٍط. )4(، والمراُد: طويُل الذِّ راِع مِن ِجَهِة الكفِّ الذِّ

طويَلها  أي:  ِم؛  الالَّ قبَل  وهمزٍة  مهملٍة  بِسيٍن  األصابِع«  »سائَل  قوُله: 
بدوِن إفراٍط)5(.

ُتفَتُح وقد  ثِة، وقد  المثلَّ المعجمِة وسكوِن  يِن  الشِّ بفتح  »َشْثن«  قوُله: 
ُتكَسر؛ أي: َضخم)6(.

)1( انظر: »النهاية في غريب الحديث واألثر« البن األثير )162/4(.
)2( انظر: »الصحاح« للجوهري )1756/5( وضبطها الفيومي في »المصباح المنير« 
)ص203( بسكون الموحدة، وقال: »َعْبل: مثل َضْخم ضخامة، فهو ضخم وزًنا 

ومعنًى«.
)3( انظر: »غريب الحديث« البن قتيبة )501/1( و»الفائق« للزمخشري )230/2(.

)4( انظر: »الصحاح« للجوهري )481/2( و»المطلع« للبعلي )ص368(.
)5( انظــر: »الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى« للقاضــي عيــاض )317/1( و»جمــع 

الوسائل في شرح الشمائل« لعلي القاري )49/1(.
)6( انظـر: »أعـالم الحديـث« للخطابـي )2156/3( وانظـر في ضبطها: »فتـح الباري 
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قوُله: »ُخمصان)1( األَخَمَصيِن« تثنيُة َأخَمَص بفتِح الميِم؛ وهو َوَسُط 
َبطِن الَقَدِم، وُخمصاُن)2( بضمِّ الخاِء المعجمِة: تجافيِه عِن األرِض)3(.

ٌر وال شقاٌق)4(. قوُله: »َمِسيَح الَقَدَميِن« أي: َأمَلَسهما، ليَس فيهما َتكسُّ

قوُله: »َيمشي هوًنا« أي برفٍق ووقاٍر)5(، فال ُينافي وصَف أبي ُهَريرَة: 
رعِة كأنَّ األرَض ُتطَوى له)6(. مِشيُته بالسُّ

ًؤا« ُيرَوى بفاٍء مضمومٍة بعَدها همزٌة، وبفاٍء مكسورٍة بعدها  قوُله: »َتكفُّ
ًفا)7(. اٍم طبًعا ال َتكلُّ تحتيٌة؛ أي: َيتماَيُل إلى ُقدَّ

قوُله: »كأنَّما َينَحطُّ مِن َصَبٍب« بفتحتيِن؛ أي: َينِزُل مِن موضٍع ُمنحِدٍر، 
ِة المشِي)8(. وذلك عالمُة قوَّ

بشرح البخاري« البن حجر )359/10(.
فة، والتصويب من )ب( والسياق.  )1( في )أ(: »خصمان« محرَّ

فة أيًضا.  )2( في )أ(: »خصمانه« محرَّ
)3( انظر: »النهاية في غريب الحديث واألثر« البن األثير )80/2(.

و»جمع   )318/1( عياض  للقاضي  المصطفى«  حقوق  بتعريف  »الشفا  انظر:   )4(
الوسائل في شرح الشمائل« لعلي القاري )51/1(.

)5( انظر: »الشفا بتعريف حقوق المصطفى« للقاضي عياض )318/1(.
)6( أخرجه الترمذي في »الشمائل« )124( بلفظ: ما رأيت أحًدا أسرع في مِشيته من 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، كأنما األرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا، وإنه لغير مكترث.
َير ومولد المختار« البن ناصر الدين الدمشقي )506/4(. )7( انظر: »جامع األثار في السِّ

)8( انظر: »تهذيب اللغة« لألزهري )88/12(.
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اِل المعجمِة، و()1( كسـِر الميِم؛ أي:  قوُلـه: »َذِريـَع الِمشـيِة« بـ)فتح الـذَّ
واسَعها)2(.

قوُله: »إذا الَتَفَت الَتَفَت جميًعا« أي: بسائِر جسِده)3(.

)5( هذا بالتِفاتِـه وراَءه، أما التفاُته َيمنًة وَيسـرًة  قيـَل)4(: ينبغـي أن ُيَخـصَّ
فالظَّاهُر أنَّه بُعنُِقه.

وقيَل: المراُد أنَّه ال ُيساِرُق النَّظِر)6(.

ِة والطَّيِش)7(. قوُله: »وال َيلوي ُعنَُقه« أي: َكما َيفَعُله أهُل الخفَّ

قوُلـه: »نظـُره« أي فـي حـاِل ُسـكوتِه »إلـى األرِض أطوُل مـن نظِره إلى 
ماِء«؛ ألنَّ النَّظَر إلى األرِض َأجَمُع للفكرِة)8(. السَّ

ماِء حاَل الحديِث،  كوِت ال ُتنافي كثرَة َنَظِره إلى السَّ وَأطَوليَُّته حاَل السُّ
ُث ُيكثِـُر أن َيرَفَع َطرَفُه  الـواردَة فـي خبـِر »أبـي داوَد«: »كاَن إذا َجَلَس َيتحدَّ

)1( زيادة من )ب(.
)2( انظر: »غريب الحديث« البن قتيبة )503/1(.

)3( انظر: »تهذيب اللغة« لألزهري )203/14(.
)4( قاله القرطبي كما في »فيض القدير بشرح الجامع الصغير« للمناوي )79/5(.

)5( في )أ(: »َيحُصُل« والمثبت من )ب(.
)6( انظر: »النهاية في غريب الحديث واألثر« البن األثير )258/4(.

)7( انظر: »تهذيب اللغة« لألزهري )203/14(.
)8( انظر: »فيض القدير بشرح الجامع الصغير« للمناوي )79/5(.
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ماِء«)1(. إلى السَّ

وهذه الجملُة كالتَّفسيِر لَقولِه: »خافَض الطَّرِف«)2(.

ِة الحياِء)3(. وقيَل: خفُض الطَّرِف كنايٌة عن شدَّ

قوُلـه: »ُجـلُّ َنَظـِره المالحظـُة« أي: أكثـُر َنَظـِره النَّظـُر باللَّحـاِظ -بفتِح 
ـذي َيلي األنـَف فالُموُق  ا الَّ ـدَغ، وأمَّ ـا َيلي الصُّ ِم- وهـو شـقُّ الَعيـِن ممَّ الـالَّ

والماُق)4(.

قيَل: هذا في حالِة العبادِة، وقيَل: في غيِر وقِت الخطاِب)5(.

قوُله: »عريكًة« أي: طبًعا)6(.

ِه تعالى«. هم خوًفا مِن اللَّ وقوُله: »وأشدُّ

  قال أبو الَحَسن األشعريُّ في كتابِه »اإليجاز«)7(: »كاَن

)1( أخرجه أبو داود في »السنن« )4837( من حديث عبد الله بن ساَلم ڤ.
وله شاهد في »صحيح مسلم« )2531( من حديث أبي موسى األشعري ڤ، وقال   

فيه: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيًرا مما يرفع رأسه إلى السماء.
َير ومولد المختار« البن ناصر الدين )512/4(. )2( انظر: »جامع اآلثار في السِّ

)3( انظر: »جمع الوسائل في شرح الشمائل« لعلي القاري )53/1(.
)4( انظر: »الغريبين« ألبي عبيد الهروي )1678/5(.

)5( انظر: »جمع الوسائل في شرح الشمائل« لعلي القاري )53/1(.

)6( انظر: »جمع الوسائل في شرح الشمائل« لعلي القاري )53/1(.
)7( لـم أقـف لـه علـى تصنيـف بهـذا االسـم، ولعـل الصـواب »الموجـز«؛ ذكـره النديم 
فـي »الفهرسـت« )ص231( وابـن عسـاكر فـي »تبيين كـذب المفتـري« )ص129( 
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: كاَن خوُفه  َه بال خالٍف، إالَّ أنَّ َخوَفُه كاَن لماذا؟ فقاَل أهُل الحقِّ يخاُف اللَّ
نيا بعـَد تأمينِه، َكما  ُه منُه، ومِـن عقابِه في الدُّ ـِه قبـَل أن آَمنَـُه اللَّ مِـن عقـاِب اللَّ
ا  ـا َأعـَرَض عِن ابِن أمِّ مكتـوٍم: ▬ٱ ٻ♂ اآليَة ]عبـس: 1[، فأمَّ قيـَل لـُه لمَّ
بعَد تأمينِه مِن عقابِه فال يجوُز أن َيخاَفُه؛ ألنَّ ذلك يؤدِّي إلى عدِم الُوثوِق 

بخبِره تعالى«. انتهى)1(.

وقيَل: بل كاَن خوُفه مِن العقاِب؛ لقولِه تعالى: ▬ڳ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ♂ ]األعراف: 99[، وقولِه تعالى: ▬ ے ک ک ک گ 
گ گگ♂ ]األحقاف: 9[، ولقولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّهمَّ إنِّي أعوُذ برضاَك ِمن َسَخطَِك، 
وبُمعافاتِـَك ِمـن ُعقوبتِـَك«)2(، وقولِـه: »اللَّهمَّ إنِّـي أعوُذ بَِك ِمـَن النَّاِر، وِمن 

ووصفـه بأنه يشـتمل على اثني عشـر كتاًبا على حسـب تنوع مقـاالت المخالفين من 
الخارجين عن الملة والداخلين فيها.

وهو: أبو الحسن علي بن إسماعيل األشعري )ت. 324ـه( أخذ عن عبد الرحمن   
الساجي،  يحيى  بن  وزكريا  الجمحي،  الُحباب  بن  والفضل  الضبي،  خلف  ابن 
وغيرهم، وأخذ عنه أبو عبد الله بن مجاهد البصري، وبندار بن الحسين الشيرازي، 

وزاهر بن أحمد السرخسي، وغيرهم.
وهو إمام المتكلمين الذي تنسب إليه إحدى أكبر طوائف أهل السنة والجماعة.  

انظر: »تاريخ بغداد« للخطيب )260/13( و»طبقات الشافعية الكبرى« للسبكي   
)347/3( و»األعالم« للزركلي )263/4(.

القاضي  في شرح شفا  الرياض  »نسيم  في  الخفاجي  الشهاب  المؤلِّف عن  نقله   )1(
ف. عياض« )220/4( بتصرُّ

)2( أخرجه مسلم في »الصحيح« )486( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.
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أو  التَّأميُن امتحاًنا وَمكًرا  الَمحيا والمماِت«)1(، والحتماِل أن يكوَن  فتنِة 

ِه)2(. مشروًطا بشيٍء في ِعلِم اللَّ

وُأِجيــَب: بــأنَّ اآليــَة األُولــى مخصوصــٌة بغيــِر األنبيــاِء والمالئكــِة، 

نيــا، وبأنَّــه  وبــأنَّ الثَّانيــَة منســوخٌة، أو معناهــا: مــا َأدري مــا ُيفَعــُل بــي فــي الدُّ

ــِه لــُه  ــِه تعالــى قــد َيذَهــُل عــن تأميــِن اللَّ ِة خوفـِـه مـِـَن اللَّ  لشــدَّ

ــابَق َطــرٌح للقــويِّ  فَتصــُدُر عنــُه أمثــاُل هــذه االســتعاذاِت، وبــأنَّ االحتمــاَل السَّ

فا« مَع تلخيٍص  هاب على الشِّ ا، وهو ال َيليُق، كذا في »الشِّ عيِف جدًّ ا بالضَّ جدًّ

وبعِض زياداٍت)3(.

)1( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيـح« )1377( ومسـلم فـي »الصحيـح« )588( مـن 
حديـث أبـي هريـرة ڤ، بزيـادات.

)2( هذا االعتراض البن حجر الهيتمي في »الفتاوى الحديثية« )ص522-521(.
)3( »نسيم الرياض في شرح »شفا« القاضي عياض« )220/4(.

والشـهاب هـو: شـهاب الديـن أحمـد بـن محمـد بـن عمـر الخفاجـي الحنفـي )ت.   
1069ـه( أخـذ عـن أبيـه، وعلـي بـن غانـم المقدسـي الحنفـي ومحمـد الصالحـي 
الشـامي، وغيرهم، وأخذ عنه عيسـى بن محمد الثعالبي، وحسـن بن علي العجيمي، 

ومحمـد بـن سـليمان الرودانـي، وغيرهـم.
صاحب التصانيف السائرة، وأحد أفراد الدنيا المجتمع على تفوقه وبراعته.  

انظـر: »خالصـة األثر« للمحبي )331/1( و»األعـالم« للزركلي )238/1( و»فهرس   
الفهـارس واألثبـات ومعجـم المعاجـم والمشـيخات والمسلسـالت« لعبـد الحـي 

الكتانـي )377/1(.
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قوُله: »َفصاًل« أي: مفصواًل ممتاًزا بعُضه مِن بعٍض)1(؛ لَِتأنِّيه في كالمِه 
امع( )2(. بحيُث ال َيخفى منُه حرٌف على السَّ

ال المعجمِة؛ أي: شيًئا مِن طعاٍم أو شراٍب)3(. قوُله: »َذواًقا« بفتِح الذَّ

()4(: شــيٌء  قوُلــه: »وال علــى ِخــواٍن« ]19/أ[ هــو )بكســِر الخــاِء، وُتَضمُّ
ُمرتِفٌع ُيهيَُّأ ألكِل الطَّعاِم عليه)5(.

نـًـا ُمعتِمــًدا علــى ِوطــاٍء تحتــُه)6(، أو  قوُلــه: »وال يــأُكُل ُمتَّكًِئــا« أي: ُمتمكِّ
يِه)7(. مائاًل إلى أحِد ِشقَّ

)8(: »ومـن َفِهـَم أنَّ المتكَئ ليـَس إالَّ المائَل إلـى َأحِدهما  قـاَل الُمنـاويُّ
َفَقْد َوَهَم؛ إذ كلُّ َمِن استوى قاعًدا على ِوطاٍء فهو ُمتَّكٌِئ«.انتهى.

وقاَل في َمَحلٍّ آَخَر)9(: »االتِّكاُء أربعُة أنواٍع:

)1( انظر: »جمع الوسائل في شرح الشمائل« لعلي القاري )14/2(.
)2( ما بين القوسـين سـاقط من )أ( وعليه عالمة اللحق، وفاته أن يذكره في الحاشـية، 

فاستدركته من )ب(. 
)3( انظر: »النهاية في غريب الحديث واألثر« البن األثير )172/2(.

)4( زيادة من )ب(. 
)5( انظر: »جمع الوسائل في شرح الشمائل« لعلي القاري )241/1(.

)6( انظر: »معالم السنن« للخطابي )243/4(.
به الخطابي. )7( انظر: »فتح الباري« البن حجر )541/9( وهذا المعنى تعقَّ

)8( في »فيض القدير بشرح الجامع الصغير« )169/2(.
)9( من »فيض القدير بشرح الجامع الصغير« أيًضا )379/6(.
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ُل: أن َيَضَع َجنَبُه على األرِض َمَثاًل. األوَّ

الثَّاني: أن َيتربََّع.

الثَّالث: أن َيَضَع َيَدُه على األرِض ويعتمَد عليها.

ابع: أن ُيسنَِد َظهَرُه. الرَّ

وكلُّهـا مذمومـٌة حالـَة األكِل، لكنَّ الثَّانـَي ال َينتهي إلـى الكراهِة، وكذا 
ابُع فيما َيظَهُر، بل هما ِخالُف األَولى«. الرَّ

)1(- أن َيقُعَد مائاًل إلى الطَّعاِم ُمنحنًِيا عليه)2(.
نيُّ نَُّة -قاَل الَقسطالَّ والسُّ

وقاَل الحافُظ ابُن َحَجٍر)3( أن َيقُعَد جاثًيا على ُركبَتيِه وُظهوِر َقَدَميِه أو 

)1( هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد الَقْسَطالَّني )ت. 923ـه( أخذ عن 
نجم الدين عمر بن محمد بن فهد، وشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، 
وسـراج الديـن عمـر بـن حسـين العبادي، وغيرهـم، وأخذ عنـه بدر الديـن محمد بن 
محمد الغزي، وشمس الدين محمد بن عبد الرحمن العلقمي، وعبد الوهاب بن 

أحمد الشعراني، وغيرهم.
مـن أكابـر علمـاء الحديـث، وصاحب المصنفات التي سـارت بها الركبـان في حياته 

وبعد مماته. 
انظر: »الضوء الالمع ألهل القرن التاسع« للسخاوي )103/2( و»الكواكب السائرة   

بأعيان المئة العاشرة« للغزي )128/1( و»األعالم« للزركلي )232/1(.
)2( نقله عنه الُمناوي في »فيض القدير بشرح الجامع الصغير« )379/6(. 

)3( في »فتح الباري بشرح البخاري« )542/9(.
وهـو: شـهاب الديـن أبـو الفضل أحمد بـن علي بن حجـر العسـقالني )ت. 852(. 
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جَل الُيمنى وَيجلَِس على الُيسرى«.اـه. َينِصَب الرِّ

يِه ُمعتِمًدا على نحو إحدى َيَديِه  ولو قاَل: الثَّالُث أن َيميَل إلى َأَحِد ِشقَّ
َلكاَن َأحَسَن.

: »أن َيقُعَد...« على ُقعوٍد )ال اتِّكاَء فيه  نيِّ وَينبغي حمُل قوِل الَقسطالَّ
لُِيالئَِم ما َقبَلُه()1(.

قوُلـه: »َكمـا يـأُكُل العبـُد« أي: كأكِل العبِد في هيئِة التَّنـاُوِل، وُمصاَحبِة 
َرِه؛ فالمراُد  ِه، ال َكما يأُكُل أهُل الكِبِر وأهُل الشَّ ضا بما َحَضَر؛ َتواُضًعا للَّ الرِّ

.)2( ُل المتواضُع لربِّه، َكما قالُه الُمناويُّ بالعبِد هنا اإلنساُن الُمتذلِّ

قوُلـه: »وَأجلِـُس« أي: في حالـِة األكِل َكما يجلُس العبـُد؛ ألنَّ التَّخلَُّق 

أخذ عن سراج الدين أبو حفص عمر بن رسالن الُبْلِقيني، وسراج الدين أبو حفص 
ن، زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي،  عمر بن علي بن الُمَلقِّ
وغيرهم، وأخذ عنه برهان الدين إبراهيم بن عمر البِقاعي، وزين الدين زكريا بن 

محمد األنصاري، وشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، وغيرهم.
م والفضل. وهو حافظ عصره، وإمام مصره المشهود له بالتَّقدُّ  

ترجــم لنفســه فــي »رفــع اإلصــر عــن قضــاة مصــر«: 62، وأفــردت كتــب كثيــرة فــي 
ترجمتــه قديًمــا وحديًثــا؛ منهــا: »الجواهــر والــدرر فــي ترجمــة شــيخ اإلســالم ابن 
حجــر« للســخاوي، و»الحافــظ ابــن حجــر العســقالني أميــر المؤمنين فــي الحديث« 

لعبد الستار الشيخ.
)1( زيادة من )ب(. 

)2( في »فيض القدير بشرح الجامع الصغير« )55/1(.
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ِة أشرُف األوصاِف)1(، )ال()2( َكما يجلُس أهُل الكِبِر وأهُل  باألخالِق العبديَّ
َرِه مَِن االتِّكاِء، ولكوِن ُجلوِسهم عنَد األكِل ُذمَّ عنده. الشَّ

بَّاَء« هي الَقرُع)3(. قوُله: »والدُّ

ْجلُة)4(، وإنَّما قيَل لها الحمقاُء؛ ألنَّها  قوُله: »والَبقلَة الحمقاَء« هي الرِّ
يوِل فَتقَطُعها َفَتَطُأها األَرُجُل)5(. َتنُبُت في َمجاري السُّ

قوُله: »والبِطِّيخ« األصحُّ أنَّ المراَد به األصفُر)6(.

وقيَل: األخضُر)7(.

قوُله: »وبِطِّيٍخ أو قِثَّاٍء بُرَطٍب« بأن يأُكَل مِن هذا ُلقمًة، ومِن هذا ُلقمًة، 
.)8( على ما في َخبٍر ضعيٍف ذكرُه الُمناويُّ

)1( انظر: »فيض القدير بشرح الجامع الصغير« للمناوي )55/1(.
)2( زيادة من )ب(.

)3( انظر: »غريب الحديث« البن قتيبة )199/1(.
م تفسيرها في الحديث. )4( تقدَّ

)5( انظر: »المحكم« البن ِسيَده )25/3(.
)6( انظر: »فتح الباري بشرح البخاري« البن حجر )574-573/9(.

)7( انظر: »زاد المعاد في هدي خير العباد« البن قيِّم الجوزية )263/4(.
)8( في »فيض القدير بشرح الجامع الصغير« )192/5(.

والحديث أخرجه أحمد في »المسند« )1749( من حديث عبد الله بن جعفر ڤ،   
قـال: إن آخـر مـا رأيت رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص في إحدى يديـه رطبات، وفـي األخرى قثاء، 

وهو يأكل من هذه، ويعض من هذه... الحديث.
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قوُله: »وأحبُّ الثِّياِب إليه...« إلخ؛ الثَّوُب ما ُيلَبُس ُمطلًقا. 

يِن)1(. والقميُص: ما ِخيَط مِن ُقطٍن أو َكتَّاٍن وأحاَط بالَبَدِن وكاَن ذا ُكمَّ

ـَدِة- ُبرٌد يمانـيٌّ )من()2(  والِحَبـرُة -بكسـِر الحـاِء المهملـِة وفتِح المَوحَّ
ُقطٍن)3(.

ٌن)4(. ُمحبَّـٌر أي: ُمزيٌَّن ُمحسَّ

م()5(، وسكوِن النُّوِن، وضمِّ  قوُله: »بَِقَلنُْسوٍة« هي بفتح القاف )والالَّ
أِس كالَعَرقيَِّة)6(. يِن المهملِة: ما ُتلَبُس في الرَّ السِّ

راُك:  ماُم)7(، والشِّ قوُله: »ولهما قِباالِن...« إلخ؛ الِقباُل -ككِتاب- الزِّ
يُر الَّذي على َظهِر الَقَدِم)8(. السَّ

أِس بَطـَرِف الِعمامِة أو بـِرداٍء ونحِو ذلك،  ُع« هـو تغطيُة الرَّ قوُلـه: »التَّقنُـّ

)1( انظر: »شرح مصابيح السنة« البن ملك )17/5(. 
)2( مكانها بياض في )أ( واستدركتها من )ب(. 

)3( انظر: »المصباح المنير« للفيومي )ص117(.
)4( انظر: »إكمال المعلم« للقاضي عياض )592/6(.

)5( زيادة من )ب(.
)6( انظر: »فتح الباري بشرح البخاري« البن حجر )493/1( و»جمع الوسائل في 

شرح الشمائل« لعلي القاري )204/1(.
)7( انظر: »لسان العرب« البن منظور )543/11(.

)8( انظر: »المصباح المنير« للفيومي )ص311(.
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أُس  ِم- مـا ُيغطَّى به الرَّ وُيقـاُل لـُه: التََّطيُلُس، والِقناُع والطَّيَلسـاُن -بفتح الالَّ
أو وأكثُر الوجِه)1(.

َدِة؛ أي: يوًما دوَن  قوُله: »ِغبًّا« بكسِر الغيِن المعجمِة، وبتشديِد المَوحَّ
ِه. يوٍم)2(؛ ألنَّ المبالغَة في التَّسريِح شأُن أهِل التَّرفُّ

قوُله: »َيخِصُف َنعَلُه« أي: َيخُرُزها)3(.

دٍة ثمَّ  اٍب« بسيٍن ُمهَملٍة مفتوحٍة فخاٍء معجمٍة مشدَّ قوُله: »ليَس بسخَّ
َدٍة؛ أي: سبَّاٍب)4(. مَوحَّ

 

)1( انظر: »مشارق األنوار« للقاضي عياض )187/2( و»مطالع األنوار« البن قرقول 
)291/3( وَحَكى في الطيلسان فتح الالم وكسرها، وَنَقل عن األصمعي إنكار الكسر، 

ره بأنه شبه األردية توضع على الكتفين والظهر. وفسَّ
)2( انظر: »جمع الوسائل في شرح الشمائل« لعلي القاري )265/1(.

)3( انظر: »النهاية في غريب الحديث واألثر« البن األثير )38/2(.
)4( في »النهاية« )349/2( أنه بمعنى الصياح. 
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ه ملسو هيلع هللا ىلص �تِ ا رغ �تٍ ِم�ن ُمع�ب دغ �ب �غُ كُر  ِ �غ
- منها: القرآُن الكريُم، وهو أعظُمها.

َه  ـاُر ُقَريـٍش منـُه ملسو هيلع هللا ىلص آيًة، فَسـَأَل اللَّ - وانشـقاُق القمـِر ]19/ب[ طلـَب كفَّ
تعالـى؛ فانَشـقَّ القمـُر فِرَقَتيِن، فِرقًة فوَق أبـي ُقَبيٍس، وفِرقًة ُدوَنُه)1(، شـاَهَد 
اني والقاصي، واسـتمرَّ كذلَك حتَّى َغُرَب، وكاَن ليلَة َأربَعَة َعشـَر،  ذلك الدَّ

.)2( اُر: هذا ِسحٌر ُمسَتِمرٌّ فزاَد الَّذين آمنوا إيماًنا، وقاَل الكفَّ

وفي روايٍة: فِرقٌة بالمشرِق، وفِرقٍة بالمغرِب)3(.

تي كاَنـت فوق أبي ُقَبيـٍس كاَنت ِجهَة  )4(: »ولعـلَّ الِفرقـَة الَّ
قـاَل الحلبـيُّ

تي ُدوَنُه جهَة المغرِب؛ فال َتنافَِي«. المشِرِق، والَّ

ِة)5(. نِة التَّاسعِة مَِن النُّبوَّ وكاَن انشقاُقه في السَّ

)1( أخرجه الحاكم في »المستدرك« )471/2( من حديث عبد الله بن مسعود ڤ، 
بنحوه، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأصله عند البخاري في »الصحيح« )4864( ومسلم في »الصحيح« )2800(.   
)2( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )491/1(. 

عـي للصحبة  )3( لـم أقـف علـى هـذا اللفـظ إال فـي حديث رتـن الهندي الكـذاب المدَّ
والتعمير في »اإلصابة في تمييز الصحابة« البن حجر )598-596/3(.

)4( في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )491/1(. 
)5( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )521/3(. 
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تبِة)1(. قيَل: وهو الَّذي َيلي من المعجزاِت القرآَن في الرُّ

دِر)2(. - وشقُّ الصَّ

- وإخباُره عن بيِت المقدِس ُصبَح ليلِة اإلسراِء حيَن َسَأَلُه المشركون 
عن ِصَفتِه ولم يُكن رآُه قبُل، فَرَفَعُه)3( لُه جبريُل حتَّى َوَصَفُه لهم)4(.

تـي َلِقَيتُه في  ـمِس لـُه عـِن الغـروِب حتَّـى َقِدَمِت الِعيـُر الَّ - وَحبـُس الشَّ
ـا كاَن ذلك  ُمنَصَرفِـه مِـن المعـراِج، وَأخَبَرهـم بأنَّهـا َتقـَدُم في يـوِم كذا، فلمَّ

مُس للغروِب ولم َتِجِئ الِعيُر)5(. اليوُم َدَنِت الشَّ

ها بعَد غروبِها على عليِّ بِن أبي طالٍب بدعوتِه ملسو هيلع هللا ىلص؛ لُِيدِرَك عليٌّ  - وردُّ
صالَة العصِر أداًء َكما سيأتي َبسُطه)6(.

- وخروُجـه علـى المجتمعيـَن علـى بابِـه لقتلِـه، ووضُعه التُّـراَب على 
ُرءوِسهم مِن غيِر أن َيَروُه)7(.

)1( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )493/1(. 
)2( أخرجــه البخــاري فــي »الصحيــح« )7517( ومســلم فــي »الصحيــح« )162( مــن 

َفُه«.حديث أنس ڤ.  )3( في )أ(: »فعرَّ
)4( أخرجه مسلم في »الصحيح« )172( من حديث أبي هريرة ڤ، بلفظ: فرفعه الله 

لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إال أنبأتهم به.
)5( أخرجه البيهقي في »دالئل النبوة« )404/2( من مرسل إسماعيل بن عبد الرحمن 

القرشي.
)7( تقدم تخريجه )ص197-198(.)6( انظر تخريجه )ص508(.
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ُه  - ورمُيـه يـوَم ُحنَيـٍن بَقبضـٍة مِـن ُتـراٍب في وجـوِه القـوِم، فهزَمَهـُم اللَّ
تعالى)1(.

الوحشيََّتيِن على  الحمامَتيِن  الغاِر، ووقوُف  بَفِم  العنكبوِت  - ونسُج 
جرِة في وجِهه)2(. بابِه، ونباُت الشَّ

ِة الهجرِة)3(. - وما َجَرى لُسراقَة بِن مالٍك وشاِة أمِّ َمعَبٍد في قصَّ

ُه به اإلسالَم؛ فكاَن ذلك)4(. - ودعوُته لُعَمَر أن ُيِعزَّ اللَّ

ُه عنُه الحرَّ والَبرَد فلم َيشَتِك واحًدا منهما بعُد،  - ولعليٍّ أن ُيذِهَب اللَّ
ُر)5(. تاِء وال َيتأثَّ يِف في الشَّ يِف وثياَب الصَّ تاِء في الصَّ وكاَن َيلَبُس ثياَب الشِّ

يِن)6(؛  َهُه فـي الدِّ ـُه التَّأويـَل وُيفقِّ َمُه اللَّ ـِه بـِن عبَّـاٍس بـأنَّ ُيعلِّ - ولعبـِد اللَّ

)1( أخرجه مسلم في »الصحيح« )1777( من حديث سلمة بن األكوع ڤ.
)3( تقدم تخريجه )ص202-203(.)2( تقدم تخريجها )ص201-200(.

)4( أخرجه ابن ماجه في »السنن« )105( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ، بلفظ: 
»اللهم أعز اإلسالم بعمر بن الخطاب خاصة«. 

وأخرجه الترمذي في »الجامع« )3681( من حديث ابن عمر ڤ، أن رسول الله   
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اللهم أعزَّ اإلسالم بأحب هذين الرجلين إليك؛ بأبي جهل، أو بعمر بن 

الخطاب« قال: وكان أحبهما إليه عمر.
وقال الترمذي: »هذا حديث حسن صحيح غريب«.  

)5( أخرجه ابن ماجه في »السنن« )117( والنسائي في »السنن الكبرى« )8483( من 
فه البوصيري في »مصباح الزجاجة« )20/1(. حديث علي ڤ. وضعَّ

)6( أخرجه أحمد في »المسند« )2397( من حديث ابن عباس ڤ. 

02 ���� ������.indd   29602 ���� ������.indd   296 17/05/2022   1:14 PM17/05/2022   1:14 PM



297

فكاَن ذلك.

- ولَِجَمِل جابٍر فصاَر سابًقا بعَد أن كاَن َمسبوًقا)1(.

- وألنـِس بـِن مالـٍك ]20/أ[ بُطـوِل الُعُمِر وكثـرِة الماِل والولـِد؛ فعاَش 
فـوَق الِمَئـِة، وكاَن مِـن أكثـِر األنصاِر مـااًل ولم َيُمت حتَّـى رأى مَِئَة َذَكٍر مِن 

ُصلبِه)2(، َكما في »ُنوِر النِّبراِس«)3(.

َعَشَر  ثالثَة  وَفَضَل  ُغرماَءُه،  فَأوَفى  تمِر حائطِه؛  في  بالبركِة  ولجابٍر   -
َوْسًقا)4(.

ُه عليه َكلًبا؛ فافتَرَسُه األسُد مِن  - وعلى ُعَتيبَة بِن أبي لهٍب أن ُيسلَِّط اللَّ
بيِن القوِم)5(.

من   )2477( »الصحيح«  في  ومسلم   )143( »الصحيح«  في  البخاري  وأخرجه   
حديثه أيًضا، دون قوله: »وعلمه التأويل«.

)1( أخرجه البخاري في »الصحيح« )2718( مسلم في »الصحيح« )715( من حديث 
جابر ڤ. 

)2( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )1982( ومسـلم في »الصحيـح« )2481( من 
حديث أنس ڤ.

)3( »نور النبراس في شرح سيرة ابن سيد الناس« لسبط بن العجمي )304/8(.
)4( أخرجه البخاري في »الصحيح« )2709( من حديث جابر ڤ.

)5( أخرجـه أبـو نعيـم فـي »دالئـل النبـوة« )380- المنتخب منـه( من حديـث هبَّار بن 
األسود ڤ.

حه )539/2( من حديث أبي عقرب ڤ،  وأخرجه الحاكم في »المستدرك« وصحَّ  
نه ابن حجر في »الفتح« )39/4(.  ووقع عنده »لهب بن أبي لهب« وحسَّ
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ـُه عنـُه بـداٍء َيقُتُلـه؛ فأصابُه  َفيـِل)1( بـأن َيشـَغَلُه اللَّ - وعلـى عامـِر بـِن الطُّ
طاعوٌن في ُعنُِقِه وماَت)2(.

- وقوُلـه لَرُجـٍل يـأكُل بشـمالِه: »ُكل بيمينِـَك« فقاَل: ال أسـتطيُع، فقاَل 
لُه: »ال اسَتَطعَت«؛ فلم ُيطِق أن َيرَفَعها إلى فِيِه بعُد)3(.

- وقوُله في امرأٍة َخَطَبها فقاَل أبوها: إنَّ بها َبَرًصا؛ امتناًعا من اإلجابِة، 
ولم يُكن بها برٌص: »َفلَتُكن كذلك«؛ فَبِرَصت حااًل)4(.

- وقوُله للَحَكِم بِن أبي العاِص حيَن جاَءُه يرتعُش مستهزًئا: »كذلَك 
فُكن«؛ فلم َيَزل يرتعُش حتَّى ماَت)5(.

)1( في )أ(: »عامر بن أبي الطفيل« والتصويب من )ب(.
)2( أخرجـه الطبرانـي فـي »المعجـم الكبيـر« )6ح5724( مـن حديـث سـهل بن سـعد 
ڤ، وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس، وهو ضعيف، ينظر: »ميزان االعتدال« 

للذهبي )671/2(.
وأصل الحديث ثابت في »صحيح البخاري« )4091( دون ذكر دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  

)3( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2021( من حديث سلمة بن األكوع ڤ.
)4( أورده ابـن حـزم فـي »جوامـع السـيرة« )ص14( وابـن الجـوزي فـي »تلقيـح فهـوم 
ه السبكي في »طبقات الشافعية  ير« )ص27( وعدَّ أهل األثر في عيون التاريخ والسِّ

الكبرى« )330/6( في جملة أحاديث »إحياء علوم الدين« التي ال أصل لها.
)5( أورده ابن حزم في »جوامع السيرة« )ص14( بنحوه.

وأخرجه أبو نعيم األصبهاني في »معرفة الصحابة« )2755/5( من ُمرَسل هند بن   
هند قال: مرَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالحكم بن أبي العاص، فجعل يغمز في قفاه ويشير بأصبعه، 
فالتفت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »ال أماتك الله -أو: ال مت- إال بالوزغ« قال: فما قام حتى 
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سالِة. ئِب)2( لُه بالرِّ )1( والذِّ بِّ - وشهادُة الضَّ

ارتعش. قال: »والوزغ: االرتعاش«. 
الصغير« )948(  »المعجم األوسط« )5996( و»المعجم  الطبراني في  )1( أخرجه 
النبوة«  المنتخب منه( والبيهقي في »دالئل  النبوة« )275-  وأبو نعيم في »دالئل 
اًل، وفيه قول األعرابي: والالت  )36/6( من حديث عمر بن الخطاب ڤ مطوَّ
ه، وطرحه بين  والعزى ال آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب؟ فأخرج ضبًّا من ُكمِّ
يدي رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: إن آمن بك هذا الضب آمنت بك. فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: 
»يا ضب« فتكلم الضب بكالم عربي مبين، يفهمه القوم جميًعا: لبيك وسعديك يا 
رسول رب العالمين فقال له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »من تعبد؟« قال: الذي في السماء 
عرشه، وفي األرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. 
قال: »فمن أنا يا ضب؟« قال: أنت رسول رب العالمين، وخاتم النبيين، قد أفلح 

من صدقك، وقد خاب من كذبك.
قال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )294/8(: »رواه الطبراني في »الصغير« و»األوسط«   
عن شيخه محمد بن علي بن الوليد البصري. قال البيهقي: والحمل في هذا الحديث 

عليه. قلت: وبقية رجاله رجال الصحيح«.
وانظر: »ميزان االعتدال« للذهبي )651/3(.  

)2( أخرج الدارمي في »السنن« )16( وابن حبان في »الصحيح« )6505-اإلحسان( 
أعرابي،  فأقبل  الله ملسو هيلع هللا ىلص في سفر،  قال: كنا مع رسول  ابن عمر، ڤ  من حديث 
فلمـا دنـا منـه قـال لـه رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص: »أيـن تريـد؟« قـال: إلى أهلـي قـال: »هل لك 
وأن  له،  الله وحده ال شريك  إال  إله  أن ال  »تشهد  قال:  قال: وما هو؟  في خير؟« 
َلَمة« فدعاها  محمًدا عبده ورسوله« فقال: ومن يشهد على ما تقول؟ قال: »هذه السَّ
ا حتى قامت بين يديه،  رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهي بشاطئ الوادي فأقبلت تخد األرض خدًّ
فاستشهدها ثالًثا، فشهدت ثالًثا أنه كما قال، ثم رجعت إلى منبتها ورجع األعرابي 

إلى قومه، وقال: إن اتبعوني أتيتك بهم، وإال رجعت، فكنت معك.
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ــى َقضــى  ــَتَرُه حتَّ ــه فَس ــه إلي ســالِة)1(، وإتياُن ــُه بالرِّ ــَجِر ل - وشــهادُة الشَّ
حاجَتُه)2(.

.)3( ُه من الحرِّ - وإتياُنه إليه فَأظلَّ

وأخـرج الترمـذي فـي »الجامـع« )3628( مـن حديـث ابـن عبـاس ڤ قـال: جاء 
أعرابي إلى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فقال بم أعرف أنك نبي؟ قال: »إن دعوت هذا العذق 
مـن هـذه النخلـة تشـهد أنـي رسـول اللـه؟« فدعاه رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، فجعـل ينزل من 

النخلة حتى سقط إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال: »ارجع« فعاد، فأسلم األعرابي.
وقال الترمذي: »هذا حديث حسن غريب صحيح«.  

)1( أخرج الدارمي في »السنن« )16( وابن حبان في »الصحيح« )6505-اإلحسان( 
مـن حديـث ابـن عمـر، ڤ قـال: كنـا مع رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص في سـفر، فأقبـل أعرابي، 
فلمـا دنـا منـه قـال لـه رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص: »أيـن تريـد؟« قـال: إلى أهلـي قـال: »هل لك 
وأن  له،  الله وحده ال شريك  إال  إله  أن ال  »تشهد  قال:  قال: وما هو؟  في خير؟« 
َلَمة« فدعاها  محمًدا عبده ورسوله« فقال: ومن يشهد على ما تقول؟ قال: »هذه السَّ
ا حتـى قامـت بيـن  رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهـي بشـاطئ الـوادي فأقبلـت تخـد األرض خـدًّ
يديـه، فاستشـهدها ثالًثـا، فشـهدت ثالًثـا أنه كما قال، ثـم رجعت إلـى منبتها ورجع 

األعرابي إلى قومه، وقال: إن اتبعوني أتيتك بهم، وإال رجعت، فكنت معك.
وأخرج الترمذي في »الجامع« )3628( من حديث ابن عباس ڤ قال: جاء أعرابي 
إلى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فقال بم أعرف أنك نبي؟ قال: »إن دعوت هذا العذق من هذه 
النخلة تشهد أني رسول الله؟« فدعاه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فجعل ينزل من النخلة حتى 

سقط إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال: »ارجع« فعاد، فأسلم األعرابي.
وقال الترمذي: »هذا حديث حسن غريب صحيح«.  

)2( أخرجه مسلم في »الصحيح« )3012( من حديث جابر ڤ.
)3( أخرجـه الترمـذي فـي »الجامـع« )3620( من حديث أبي موسـى األشـعري ڤ 
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جِر والَحَجِر عليه)1(. - وتسليُم الشَّ

ا َضَرَبُه  بِرجلِه، وقاَل لُه حيَن  - وسكوُن َجَبِل ُأُحٍد لمَّ

قـال: خـرج أبـو طالب إلى الشـام وخـرج معه النبي ملسو هيلع هللا ىلص في أشـياخ مـن قريش، فلما 
أشرفوا على الراهب هبطوا فحلُّوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك 
يمرون به فال يخرج إليهم وال يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم 
الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول 
رب العالميـن، يبعثـه اللـه رحمـة للعالميـن، فقـال له أشـياخ مـن قريش: مـا ِعلُمك، 
فقـال: إنكـم حيـن أشـرفتم مـن العقبـة لـم يبـق شـجر وال حجـر إال خـرَّ سـاجًدا وال 
يسجدان إال لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، 
ثم رجع فصنع لهم طعاًما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية اإلبل، قال: أرسلوا إليه، 
فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، 
فلمـا جلـس مـال فـيء الشـجرة عليـه، فقـال: انظروا إلـى فيء الشـجرة مـال عليه... 

وذكر خبًرا طوياًل. قال الترمذي: »هذا حديث حسن غريب«.
)1( أخرجه الطيالسي في »المسند« )1643( وابن راهويه في »المسند« )1689( من 
حديث أم المؤمنين عائشة ڤ، وفيه: »ثم جئت إلى منزلي فما يلقاني حجر وال 
شجر إال قال: السالم عليك يا رسول الله حتى دخلت على خديجة، فقالت: السالم 

عليك يا رسول الله«.
وله شاهد من حديث علي ڤ؛ أخرجه الدارمي في »السنن« )21( قال: كنا مع 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص بمكـة فخرجنـا معـه في بعض نواحيهـا، فمررنا بين الجبال والشـجر، فلم 

نمر بشجرة وال جبل إال قال: السالم عليك يا رسول الله.
ويشهد لبعضه ما أخرجه مسلم في »الصحيح« في »الصحيح« )2277( من حديث   
جابر بن سمرة ڤ قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »إني ألعرف حجًرا بمكة كان يسلِّم 

علي قبل أن أبعث إني ألعرفه اآلن«. 
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َصِعَد عليه هو وأبو بكٍر وُعَمُر وُعثماُن فاضطَرَب بهم: »اثُبت ُأُحُد؛ فإنَّما 
يٌق وشهيدان«)1(. عليَك نبيٌّ وِصدِّ

ا فارقُه للمنبِر)2(. - وحنيُن الِجذِع الَّذي كاَن َيخُطُب إليه لمَّ

ِة الباِب وحوائِط البيِت على ُدعائه َكما َسيأتي)3(. - وتأميُن ُأسُكفَّ

َة الَعَلِف وكثرَة العمِل)4(. - وشكوى بعيِر أعرابيٍّ لُه قلَّ

ه)5(. - وشكوى بعِض الطُّيوِر لُه أخَذ َبيِضه، فأَمَر َمن َأَخَذُه بردِّ

)1( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3686( من حديث أنس ڤ.
م تخريجه )ص222(. )2( تقدَّ
)3( انظر تخريجه )ص414(. 

)4( أخرجـه أبـو داود فـي »السـنن« )2549( مـن حديـث عبـد الله بن جعفـر ڤ قال: 
ث بـه أحـًدا مـن  أردفنـي رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص خلفـه ذات يـوم، فأسـرَّ إلـيَّ حديًثـا ال ُأحـدِّ
النـاس، وكان أحـب مـا اسـتتر بـه رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص لحاجتـه هدًفـا، أو حائـَش نخـل، 
قـال: فدخـل حائًطـا لَرُجٍل من األنصار فـإذا َجَمٌل، فلما رأى النبـي ملسو هيلع هللا ىلص َحنَّ وَذَرَفْت 
عينـاه، فأتـاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص فمسـح ِذفراه فسـكت، فقـال: »من ربُّ هذا الجمـل، لمن هذا 
الجمـل؟«، فجـاء فًتـى مـن األنصـار فقـال: لـي يا رسـول الله. فقـال: »أفال تتقـي الله 
ـَكَك اللُه إياها؟ فإنه شـكا إليَّ أنـك ُتجيُعه وُتدئُِبـه«. وأصله  فـي هـذه البهيمـة التي َملَّ

فـي »صحيـح مسـلم« )342( دون قصـة الَجَمل.
)5( أخرجه أبو داود في »السنن« )2675( من حديث ابن مسعود ڤ قال: كنا مع 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا ُحْمَرة معها َفْرَخان، فأخذنا فرخيها، 
فجـاءت الحمـرة فجعلـت َتْفـِرش، فجـاء النبـي ملسو هيلع هللا ىلص فقـال: »مـن َفَجَع هـذه بولدها؟ 

وا ولَدها إليها«. وصححه النووي في »رياض الصالحين« )1610(. ردُّ
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ه)1(. - وتسبيُح الحصى في كفِّ

- وتسبيُح الطَّعاِم بيَن أصابِعه)2(.

- ونبُع الماِء من َبينِها حتَّى َرِوَي الجيُش العظيُم، وَسَقوا إِبَِلُهم وَخيَلُهم، 
وَمَلُئوا َأسِقَيَتُهم)3(، وقد َوَقَع منُه ذلك مراًرا)4(.

- وإطعاُم ألٍف مِن صاِع شعيٍر بالَخنَدِق)5(.

)1( أخرجه ابن أبي عاصم في »السنة« )1180( والبزار في »المسند« )4044( والطبراني 
في »المعجم األوسط« )1244( من حديث أبي ذر ڤ.

وأخرجه خيثمة بن سليمان في »حديثه« )ص106( من حديث أنس ڤ.  
وأخرجه الحكيم الترمذي في »نوادر األصول« )881( من حديث ابن عباس ڤ.  
فه ابن حجر في »فتح الباري بشرح البخاري« )592/6(. والحديث على شهرته ضعَّ  

)2( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3579( من حديث ابن مسعود ڤ.
)3( أخرجـه ابـن أبـي عاصـم فـي »اآلحـاد والمثانـي« )2005( والدوالبي فـي »الكنى 
واألسماء« )275( والطبراني في »المعجم الكبير« )1ح575( من حديث أبي عمرة 
االنصاري ڤ، وفيه: لقد رأيت أصابع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص تفجر ينابيع من الماء، ثم 

أمر الناس فشربوا، وسقوا، ومألوا قربهم، وأداويهم... الحديث.
وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )20/1(: »رجاله ثقات«.  

)4( من ذلك ما أخرجه البخاري في »الصحيح« )169( ومسلم في »الصحيح« )2279( 
من حديث أنس ڤ.

والبخاري في »الصحيح« )3579( من حديث عبد الله بن مسعود ڤ.   
)5( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )4102( ومسـلم في »الصحيـح« )2039( من 

حديث جابر ڤ.
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وَمَلُئوا  َشبُِعوا  حتَّى  يسيٍر  أزواٍد  فضِل  مِن  العظيِم  الجيِش  وإطعاُم   -
َأوِعَيَتُهم)1(، وقد وَقَع منُه تكثيُر ]20/ب[ الطَّعاِم القليِل مِراًرا)2(.

ه؛ فكاَنت َأحَسَن  - َوَردُّ َعيِن قتادَة بِن النُّعماِن بعَد أن سالت على َخدِّ
َعينَيِه)3(.

- وَتفُله في َعيِن عليٍّ وهو َأرَمُد يوَم َخيبَر؛ فُعوفَِي مِن ساعتِه)4(، ولم 
َترَمد بعَد ذلك)5(، وعلى َأَثِر سهٍم أصاَب َوجَه أبي قتادَة، فما ضَرَب عليه 

وال قاَح)6(.

)1( أخرجه مسلم في »الصحيح« )27( من حديث أبي هريرة، أو أبي سعيد ڤ.
»الصحيح«  في  ومسلم   )2618( »الصحيح«  في  البخاري  أخرجه  ما  ذلك  من   )2(

)2056( من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ڤ.
)3( أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )19ح12( وأبو يعلى في »المسند« )1549( 

من حديث قتادة بن النعمان ڤ.
)4( أخرجه البخاري في »الصحيح« )2942( ومسلم في »الصحيح« )2406( من 

حديث سهل بن سعد ڤ.
)5( أخرجه أحمد في »المسند« )579( من حديث علي ڤ قال: ما َرمِْدُت منذ تفل 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص في عيني.
)6( في )أ(: »فاح« وفي )ب(: »قام« والمثبت موافق لما في مصادر التخريج.

أخرجه الواقدي في »المغازي« )545/2( وابن سعد في »الطبقات الكبير« )378/4(   
والحاكم في »المستدرك« )480/3( من طريق عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه.

وأخرجه ابن األثير في »أسد الغابة في معرفة الصحابة« )250/5( من طريق عبد الله   
ابن رباح، عن أبي قتادة.

وضرب الُجرح: إذا اشتد وجعه. انظر: »أساس البالغة« للزمخشري )577/1(.   
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ِه بِن ُأَنيٍس َفَلم ُتؤلِمُه)1(. ِة عبِد اللَّ - وعلى شجَّ

- وعلى ضربٍة بساِق َسَلمَة بِن األكوِع َفَبِرَئت)2(.

- وعلى ِرْجِل ورأِس َزيِد بِن ُمعاٍذ ِحيَن ُأصيبا بسيٍف َفَبِرئا)3(.

- وعلى يِد ُمعاِذ بِن َعفراَء وقد ُقطَِعت، فالتَصَقت)4(.

ه مكاَنه)5(. ُه فَبِرَئت وارتدَّ ِشقُّ - وعلى ضربٍة بعاتِق ُخَبيٍب َأماَلت ِشقَّ

ة إذا لم يخالطها دٌم. انظر: »الصحاح«  وقاح الُجرح َقْيًحا: إذا صار فيه القيح، يعني: الِمدَّ
للجوهري )398/1(.

)1( أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )13ح14917( من حديث عبد الله بن أنيس 
ڤ، وفـي إسـناده عبـد العزيـز بـن عمـران، وهو متـروك الحديث، كما فـي »ميزان 

االعتدال« للذهبي )632/2(.
)2( أخرجه البخاري في »الصحيح« )4206( من حديث سلمة بن األكوع ڤ، وهو 

من عوالي البخاري الثالثيات.
)3( أخرجه عبد بن حميد في »التفسير« كما في »اإلصابة في تمييز الصحابة« البن حجر 
)112/4( و»سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد« للصالحي )42/10( من 
طريق عكرمة... فذكر القصة. وذكر ابن حجر أنه لم يَر من اسمه زيد بن معاذ في 

الصحابة إال في هذه الرواية.
وأخرجه الواقدي في »المغازي« )190/1( والطبري في »تاريخ الرسل والملوك«   

)490/2-491( ووقع عندهما: الحارث بن أوس بن معاذ، بدل زيد بن معاذ. 
)4( أخرجه ابن وهب كما في »الشفا بتعريف حقوق المصطفى« للقاضي عياض )1/ 

622( والخبر في »السيرة النبوية« البن هشام )634/1-635( دون ذكر َلْصِقها.
)5( أخرجه البيهقي في »دالئل النبوة« )97/3-98( من حديث خبيب بن عبد الرحمن، 

فذكره.
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َتا حتَّى لم ُيبِصر بهما شيًئا؛ فَأبَصَر وكاَن وهو  - وعلى َعينَي َرُجٍل ابيضَّ
ابُن ثمانيَن ُيدِخُل الَخيَط في اإلبرِة)1(.

ُر ماِء البئِر وانقالُبه َعذًبا بَتفلِه فيها)2(. - وَتفجُّ

- وَمسُحه على رأِس األقرِع فذهَب داُؤه)3(.

.)4( ِه بن َعتيٍك وقِد انكسَرت؛ فكأنَّها لم َتنكِسر قطُّ - وعلى ِرجِل عبِد اللَّ

الطِّيِب  رائحُة  منُه  ُيَشمُّ  فكاَن   ، َلميِّ السُّ َفرَقٍد  بِن  ُعتبَة  - وعلى جسِد 
دائًما وال َيَمسُّ طِيًبا)5(.

ُفَوْيٍك.  بن  َحبِيب  حديث  من   )24029( »المصنف«  في  شيبة  أبي  ابن  أخرجه   )1(
وقال البوصيري في »إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة« )105/7(: 

»هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة بعض رواته«.
)2( أخرجه أبو نعيم في »دالئل النبوة« )68-المنتخب منه( من حديث راشد بن عبد 

ربه، بمعناه.
ومن طريف هذا الباب ما أخرجه ابن أبي الدنيا في »اإلشراف في منازل األشراف«   
)489( بسنده عن الشعبي قال: بلغ مسيلمة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا تفل في بئر َعُذب، 
فتفل في بئر فصارت أجاًجا، وبلغه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يحنِّك الصبيان فحنَّك صبيًّا 
فَخِرس، وبلغه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا ُأتَِي بصبي مسح رأسه قال: فمسح رأس صبي 

فَقَرَع.
)3( أورده ابن سعد في »الطبقات الكبير« )226/6( وسماه الهلب بن يزيد.

اًل. )4( أخرجه البخاري في »الصحيح« )4039( عن البراء بن عازب ڤ، مطوَّ
)5( أخرجـه ابـن أبـي عاصم في »اآلحـاد والمثاني« )1387( والطبرانـي في »المعجم 
الكبير« )17ح329، 330( وأبو نعيم في »الطب النبوي« )480( من حديث أم عاصم 
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َة حيَن َأشاَر ملسو هيلع هللا ىلص  - وتساقُط األصناِم الُمعلَّقِة حوَل الكعبِة يوَم فتِح مكَّ
إليها، وقاَل: ▬ ڱ ڱ ڱ ڱں♂ ]اإلسراء: 81[)1(.

- وإعطاؤُه ُعكاشَة بِن مِحَصٍن يوَم بدٍر ِجذاًل مِن َحَطٍب فصاَر في َيِدِه 
سيًفا، ولم َيَزل عنده)2(.

ِه بِن َجحٍش يوَم ُأُحٍد)3(. - وكذلَك َوَقَع لعبِد اللَّ

- وإحياُء بنٍت دعا أباها إلى اإلسالِم، فقاَل: ال ُأومُِن بك حتَّى ُتحيَِي 
لـي بنتـي، فذَهـَب مَعه إلى َقبِرهـا، فناداها فقالـت: لبَّيَك وَسـعَديَك، فقاَل: 
َه خيًرا  ِه؛ إنِّي وجـدُت اللَّ نيا؟« فقالـت: ال واللَّ »َأُتحبِّيـَن أن َترِجعـي إلـى الدُّ

امرأة عتبة بن فرقد، عن زوجها.
وقال ابن حجر في »األمالي المطلقة« )ص6(: »هذا حديث حسن رجاله موثَُّقون«.  
)1( أخرجه البخاري في »الصحيح« )4720( ومسلم في »الصحيح« )1781( من 

حديث عبد الله بن مسعود ڤ، وفيه: فجعل يطعنها بعود في يده...
الظمآن«  »موارد  في  كما  في »صحيحه«  ابن حبان  فأخرجها  اإلشارة؛  رواية  وأما   
)1702( والطبراني في »المعجم األوسط« )7933( من حديث عبد الله بن عمر 

ڤ، بلفظ: فيسقط الصنم وال يمسه.
وأخرجه ابن هشام في »السيرة« )417/2( واألزرقي في »أخبار مكة« )121/1(   

من حديث عبد الله بن عباس ڤ.
)2( أخرجه الواقدي في »المغازي« )193/1( وابن سعد في »الطبقات الكبير« )1/ 

158( من طرق عن عكاشة.
)3( أخرجه عبد الرزاق في »الجامع« )20539( من طريق جماعة من األشياخ.
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نيا)1(. ، ووجدُت اآلِخرَة خيًرا مَِن الدُّ لي مِن أبويَّ

- وإحياُء َأبَويِه حتَّى آَمنَا به، َكما قيَل)2(.

)1( أخرجه -بهذا اللفظ- البيهقي في »دالئل النبوة« كما في »المواهب اللدنية بالمنح 
القاري )651/1( ولم  لعلي  الشفا«  للقسطالني )296/2( و»شرح  المحمدية« 

أقف عليه في المطبوع من »الدالئل«.
وأورده القاضي عياض في »الشفا بتعريف حقوق المصطفى« )614/1( من ُمرَسل   

الحسن البصري، بنحوه.
ـه أن  )2( قـال السـهيلي فـي »الـروض األنـف« )187/2(: »روي حديـث غريـب لعلَّ
يصح؛ وجدته بخط جدي أبي عمران أحمد بن أبي الحسن القاضي $ بسند فيه 
مجهولون، ذكر أنه نقله من كتاٍب انُتِسخ من كتاِب معوذ بن داود بن معوذ الزاهد، 
يرفعـه إلـى عبـد الرحمـن بـن أبـي الزناد، عن هشـام بـن عروة، عـن أبيه، عن عائشـة 
ڤ، َأْخَبـَرْت أن رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص سـأل ربـه أن يحيي أبويـه، فأحياهما لـه، وآمنا به، 

ثم أماتهما. 
والله قادر على كل شيء، وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء، ونبيه ڠ أهل   
أن يخصه بما شاء من فضله، وينعم عليه بما شاء من كرامته -صلوات الله عليه 

وآله وسلم-«.
قلت: وهذا إسناده من كتاب »خالصة سيرة سيد البشر« لمحب الدين الطبري )ص21( 
قال: »أخبرنا بذلك الشيخ اإلمام الصالح أبو الحسن علي بن أبي عبد الله ابن أبي 
المقير قراءة عليه بالمسجد الحرام وأنا أسمع سنة ست وثالثين وستمئة، قال: أخبرنا 
الشيخ الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر السالمى أجازة، قال: أخبرنا أبو منصور 
محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرزاق الحافظ الزاهد، قال: أخبرنا القاضي أبو بكر 
محمـد بـن عمـرو بـن محمد بن األخضـر، حدثنا أبـو غزية محمد بن يحـى الزهري، 
قال: حدثنا عبد الوهاب بن موسى الزهري، قال، حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد، 
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َيِر. - وإبراُء األمراِض)1(، َكما ُبيَِّن في السِّ

ماُء ُأسبوًعا، فَشَكوا لُه من المطِر، فاستصحى  - واستسقاؤُه؛ فَأمَطَرِت السَّ
حاُب)2(. لهم َفانَجاَب السَّ

ه فقط. عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة...« فذكر فيه إحياء ُأمِّ
وكذلك أخرجه ابن شاهين في »الناسخ والمنسوخ« )656( ومن طريقه الخطيب   
البغـدادي فـي »السـابق والالحـق« )ص344-نصـوص ملحقـة( والجورقانـي فـي 
»األباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير« )207( من حديث أم المؤمنين عائشة 
ڤ أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص نزل إلى الَحُجون كئيًبا حزينًا، فأقام به ما شاء ربه ۵، ثم 
رجع مسروًرا، فقلت يا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، نزلت إلى الَحُجون كئيًبا حزينًا فأقمت به 
ي فآمنت بي، ثم  ما شاء الله، ثم رجعت مسروًرا؟ قال: »سألت ربي ۵ فأحيا لي ُأمِّ

ها«. ردَّ
وقال الجورقاني: »هذا حديث باطل...« وتكلَّم على رواته وأبان عن ضعفهم.  

ا، وإن  وقال ابن كثير في »البداية والنهاية« عقب إيراده )429/3(: »حديث منكر جدًّ  
كان ممكنًا بالنظر إلى قدرة الله تعالى، لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه«.

إحياءهما  ألن  لله؛  والحمد  تعارض  »ال   :)26/1( »التذكرة«  في  القرطبي  وقال   
متأخر عن النهي باالستغفار لهما، بدليل حديث عائشة ڤ أن ذلك كان في حجة 

الوداع، وكذلك جعله ابن شاهين ناسًخا لما ُذكِر من األخبار«.
وفي الباب أحاديث أخرى أوردها ابن ناصر الدين الدمشقي في »جامع اآلثار في   
َير ومولد المختار« )374/3-378( وللسيوطي تصانيف كثيرة في نصرة هذا  السِّ

القول.
، وساق سلمَة، وغير ذلك.  م تخريج بعضها قريًبا؛ كإبراء عين عليٍّ )1( تقدَّ

)2( أخرجه البخاري في »الصحيح« )1019( ومسلم في »الصحيح« )897( من حديث 
أنٍس ڤ.
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- قيـَل: وتأثيـُر قَدَميـِه فـي بعِض األحجـاِر)1(، ]21/أ[ وعدُم تأثيـِر َقَدمِه 
مـِل)2(، قـاَل بعُضهـم)3(: لعلَّ ذلك كاَن ليلـَة الغاِر؛ إلخفاِء َأَثِر َسـيِره  فـي الرَّ

عِن المشركين.

- وإخباُره عِن الُمغيَّباِت:

كإخباِره عن َمصاِرِع المشركين يوَم بدٍر، فلم َيعُد أحٌد منهم َمصَرَعُه)4(.

تِه َيغُزوَن البحَر؛ منهم أمُّ َحراٍم بنُت مِلحاَن؛ فكاَن  وبأنَّ طائفًة مِن أمَّ
ذلك)5(.

وبموِت النَّجاشيِّ يوَم موتِه، وصلَّى عليه مَع أصحابِه)6(.

)1( أورده أبو نعيم األصبهاني في »دالئل النبوة« )ص594( ولم يذكر له سنًدا مكتفًيا 
ببقاء أثره.

وقال السيوطي في »إتحاف الفرقة برفو الخرقة« ضمن »الحاوي للفتاوي« )129/2(:   
»لم أقف له على أصل وال سند وال رأيت من خرجه في شيء من كتب الحديث«. 
)2( ذكـر ذلـك السـبكي فـي »تائيته« كما في »إنسـان العيون في سـيرة األميـن المأمون« 

للحلبي )179/1(.
)3( نسبه الحلبي في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )179/1( إلى شارح 

التائية.
)4( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2873( من حديث عمر بن الخطاب ڤ.

)5( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )2788( ومسـلم في »الصحيـح« )1912( من 
حديث أم حرام ڤ.

من   )952( »الصحيح«  في  ومسلم   )3877( »الصحيح«  في  البخاري  أخرجه   )6(
حديث جابر ڤ.
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َة وهو بصنعاَء ليلـَة َقتلِه، وبَمن  وبقتـِل األسـوِد الَعنسـيِّ الَّذي ادَّعـى النُّبوَّ

َقَتَلُه)1(.

وبقتِل كِسرى وهو بفارَس يوَم َقتلِه)2(.

وقوُلـه لثابـِت بـِن َقيـٍس: »تعيـُش حميـًدا، وُتقَتـُل شـهيًدا«؛ فُقتِـَل يـوَم 

يـِق)3(. دِّ اِب، فـي خالفـِة الصِّ اليمامـِة، فـي قتـاِل ُمسـيلِمَة الكـذَّ

َه ُيصِلُح به بيَن  : »إنَّ ابنِي هذا سيٌِّد، ولعلَّ اللَّ وقوُله في الَحَسِن بِن عليٍّ

فئتيِن عظيمتيِن من المسلميَن«)4(؛ فصاَلَح ُمعاويَة وَحَقَن دماَء الفئتيِن، َكما 

سيأتي َبسُطه)5(.

)1( أخرجه الطبري في »تاريخ الرسل والملوك« )236/3( من طريق سيف بن عمر 
التميمي بسنده.

الله بن شداد،  ابن أبي شيبة في »المصنف« )37781( من حديث عبد  )2( أخرجه 
وأخرجه أحمد في »المسند« )20438( والبزار في »المسند« )3647( من حديث 
أبي بكرة، وأخرجه أبو نعيم في »دالئل النبوة« )240-المنتخب منه( من حديث 

دحية الكلبي.
وأخرجه ابن هشام في »السيرة« )69/1( عن الزهري بالًغا.  

)3( أخرجـه عبـد الـرزاق في »الجامـع« )20425( وابن المبارك فـي »الجهاد« )123( 
والرويانـي فـي »المسـند« )1001، 1002( وابـن حبـان فـي »الصحيـح« )7167- 

اإلحسان( من طرق عنه.
)4( أخرجه البخاري في »الصحيح« )2704( من حديث أبي بكرة ڤ.

)5( انظر )ص533(.
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اَن ُتصيُبه َبلوى شديدٌة)1(، فأصابتُه؛ ُحوِصَر  وإخباُره بأنَّ ُعثماَن بَن عفَّ
في داِره وُقتَِل)2(.

المغيرِة،  عبُد  لؤلؤَة  أبو  قيُّ  الشَّ َفَطَعنَُه  شهيًدا)3(؛  يموُت  ُعَمَر  وبأنَّ 
فماَت)4(.

: »ُتقاتُِله وأنت ظالٌم لُه«)5(؛ فكاَن  اِم في حقِّ عليٍّ َبيِر بِن العوَّ وقوُله للزُّ
ذلك مِن َوقعِة الَجَمِل حيَن َخَرَج هو وطلحُة وعائشُة وجيُشهم على عليٍّ 

اَن. ُمطالِبِيَن بدِم ُعثماَن بِن عفَّ

صاحبـُة  ُتُكـنَّ  َأيَّ الَحـوَأِب؟  كاُب  َتنَبُحهـا  ُتُكـنَّ  »َأيَّ لزوجاتِـه:  وقوُلـه 
ـعِر- ُيقَتُل حوَلها  َدتيِن؛ أي: كثيِر الشَّ الجمـِل األَدَبـِب؟ -بداٍل مهملٍة فمَوحَّ
كثيـٌر، وَتنُجـو بعَدمـا كادت«)6(؛ فكاَنـت تلـك عائشـَة، جـرى لهـا ذلك في 

)1( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )3674( ومسـلم في »الصحيـح« )2403( من 
حديث أبي موسى األشعري ڤ.

)2( خبر مقتله بطوله في »المصنف« البن أبي شيبة )37690( و»فضائل الصحابة« البن 
حنبل )765( و»الصحيح« البن حبان )6919-اإلحسان( وغيرهم، من رواية أبي 

سعيد مولى أبي أسيد األنصاري.
)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3675( من حديث أنس ڤ.

)4( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3700( من رواية عمرو بن ميمون.
ح بعضها، ووافقه  )5( أخرجه الحاكم في »المستدرك« )366/3، 367( من طرق صحَّ

الذهبي.
)6( أخرجـه البـزار فـي »المسـند« )4777( والطحاوي في »بيان ُمشـكِل حديث النبي« 
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الجمِل. َوقعـِة 

ـاِر بِن ياسـٍر: »َتقُتُلـك الِفئُة الباغيـُة«)1(؛ فَقَتَلُه جيـُش ُمعاويَة  وقوُلـه لعمَّ
. اٌر مَع عليٍّ يَن، وكاَن عمَّ بِصفِّ

اِس َرُجاِن: الَّذي َعَقـَر النَّاقَة،  وقولـه لعلـيِّ بـِن أبي طالٍب: »َأشـَقى النَـّ
والَّذي سَيضرُِبَك على هذه -وأشار إلى يافوِخه- حتَّى َتبَتلَّ منُه هذه -وأشار 

إلى لحيته«)2(؛ فَوَقَع لُه ذلك وُقتَِل، َكما سيأتي َبسُطُه)3(.

ِه: ُأبايُِعَك على ما  وقوُله لَقيٍس ]21/ب[ الَقيسيِّ وقد قاَل لُه يا رسوَل اللَّ
هُر أن َيِلَيَك  : »يا قيُس، عسى إن مرَّ بَك الدَّ ِه وعلى أن أقوَل الحقَّ جاَء مَِن اللَّ
ِه، ال ُأبايُِعَك على  «، فقاَل قيٌس: ال واللَّ ُوالٌة ال تستطيُع أن تقوَل مَعهُم الحقَّ
َك َبَشٌر«؛ فكاَن قيٌس يعيُب  شيٍء إالَّ وفَّيُت به، فقاَل لُه ملسو هيلع هللا ىلص: »إذن ال َيُضرَّ
ِه)4( بَن زياٍد، وأرسَل  ِه)4(، وأمثاَلهما، فَبَلَغ ذلك عبيَد اللَّ زياًدا وابنَه عبيَد اللَّ

)5611( من حديث عبد الله بن عباس ڤ، بنحوه.
وأخرجه أحمد في »المسند« )24254( وابن حبان في »الصحيح« )6732- اإلحسان( 

من طريق قيس بن أبي حازم، عنها. دون لفظ الجمل األدبب.
)1( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2916( من حديث أم سلمة ڤ.

)2( أخرجه أحمد في »المسند« )18321( والنسائي في »السنن الكبرى« )8485( 
والحاكم في »المستدرك« )140/3( والمغازلي في »مناقب علي« من حديث عمار 

ابن ياسر ڤ.
وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح على شرط مسلم« ووافقه الذهبي.  

)4( في )أ(: »عبد الله«.)3( انظر )ص522(.
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ِه،  إليـه، فقـاَل لـُه: أنـت الَّذي َتفتـري على اللَِّه وعلى رسـولِه؟ فقـاَل: ال واللَّ
ولكـن إن شـئَت َأخبرُتـَك بَمـن َيفتـري على اللَِّه وعلى رسـولِه، قـاَل: وَمن 
ِه وُسـنَِّة رسـولِه ملسو هيلع هللا ىلص، قـاَل: وَمن ذاك؟  هـو؟ قـاَل: َمن َتَرَك العمَل بكتاِب اللَّ
َك َبَشٌر؟  َرُكما، قاَل: وأنت الَّذي َتزُعُم أنَّك ال َيُضرُّ قاَل: أنت وأبوك فَمن أمَّ
قاَل: نعم، قاَل: لَِتعَلَمنَّ اليوَم أنَّك كاذٌب، ائتوني بصاحِب العذاِب، فمال 

َقيٌس عنَد ذلك فماَت)1(.

وُمعجزاُته ملسو هيلع هللا ىلص أكثُر مِن أن ُتحصى.

 

)1( أخرجه الحسن بن سفيان في »المسند« كما في »اإلصابة في تمييز الصحابة« البن 
حجر )97/9( والطبراني في »المعجم الكبير« )18ح878( وأبو نعيم في »معرفة 

الصحابة« )2322/4( من حديث محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي.
وقال ابن حجر: »رجاله ثقات، لكن في السند انقطاع، ورجل لم يسم«.  

وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )265/7(: »هو مرسل«.  
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ه ملسو هيلع هللا ىلص صِ صا�أ ِم�ن �غَ �تٍ  دغ �ب �غُ كُر  ِ �غ
هي أربعُة أنواٍع:

ــِه أنَّــه  َأقــَوُم بــه   مــا اخَتــصَّ بوجوبـِـه عليــه؛ لِعلــِم اللَّ
وَأصَبُر عليه مِن غيِره، ولزيادِة ثواِب الفرِض على ثواِب النَّفِل غالًبا.

ُل  ومِـن غيـِر الغالِب: إبراُء الُمعِسـِر، فإنَّه ُسـنٌَّة، وإنظاُره واجـٌب، واألوَّ
أفضُل.

ُل أفضُل. والتَّطهيُر قبَل الوقِت، فإنَّه ُسنٌَّة، وبعَدُه واجٌب، واألوَّ

ُل أفضُل)1(. ه واجٌب، واألوَّ الِم، فإنَّه ُسنٌَّة، وردُّ وابتداُء السَّ

ِه أنَّه َأصَبُر على تركِه، ولزيادِة ثواِب   وما اخَتصَّ بتحريِمه؛ لِعلِم اللَّ
ترِك الحراِم على ترِك المكروِه والمباِح.

 وما اخَتصَّ بإباحتِه تسهياًل عليه.

 وما اخَتصَّ باتِّصافِه به لمزيِد فضلِه وشرفِه.

)1( انظر: »مرقاة المفاتيح« لعلي القاري )1954/5(.
وذكر العزيزي في »السراج المنير« )374/1( منها: إبراء المعسر، وابتداء السالم،   

وتفضيل األذان على اإلمامة، مكان التطهير قبل الوقت.
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ِل: ّوَ وِع الاأ �غِم�نَ ال�غَّ
حى، وركعتا الفجِر، وصالُة الوتِر، والتَّضحيُة، وُنظَِر في  - ركعتا الضُّ

يرِة الَحَلبيَِّة«)1(. وجوِب األربعِة عليه بما هو ُمبيٌَّن في »السِّ

ه. ُد، وقيَل)2(: ُنِسَخ وجوُبه ]22/أ[ في حقِّ - والتَّهجُّ

- والعقيقُة.

واُك. - والسِّ

- وُغسُل الُجُمعِة.

- وُمشاورُة الُعقالِء في األموِر االجتهاديَِّة.

- وُمصابرُة العُدوِّ في الحرِب، وإن َكُثَر.

- وقضاُء َديِن َمن ماَت ُمعِسًرا مِن المسلمين.

ن َلِزَمتُه مِن ُمعِسري المسلمين. اراِت عمَّ - وأداُء الجناياِت والكفَّ

نيا، وإمساُك  نيا واآلِخرِة، وطالُق َمِن اختارِت الدُّ - وتخييُر نسائه بيَن الدُّ
مِن اختارِت اآلِخرَة)3(.

)1( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )372/3(.
ن  )2( نـصَّ عليـه الشـافعي كمـا فـي »غايـة السـول فـي خصائـص الرسـول« البـن الُملقِّ

)ص89( وانظـر: »األم« للشـافعي )150-149/1(.
)3( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )374-372/3(.
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وقيـَل: ال يجُب عليه إمسـاُكها، قاَل شـيُخ اإلسـالِم)1( وغيـُره)2(: »وهو 
.» األصحُّ



)1( في »الغرر البهية في شرح البهجة الوردية« )84/4(.
وهو: زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد األنصاري )ت. 926ـه( أخذ عن أحمد   
ابن علي بن حجر العسقالني، ورضوان بن محمد الُعْقبي، ومحمد بن علي الَقاَياتي، 
ْملـي، وشـهاب الدين أحمـد الَهْيَتمي،  وغيرهـم، وأخـذ عنـه شـهاب الديـن أحمد الرَّ

ْعراني، وغيرهم. وعبد الوهاب الشَّ
د على رأس المئة التاسعة. وُعدَّ المجدِّ  

انظر: »الضوء الالمع ألهل القرن التاسع« للسخاوي )457/3( و»النور السافر عن   
أخبار القرن العاشر« للعيدروس )ص111( و»األعالم« للزركلي )46/3(.

)2( كالشمس الرملي في »نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج« )178/6(.
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: �ي ا�غ وِع ال�ثَّ وِم�نَ ال�غَّ
ارِة، والموقوِف، إالَّ على  دقِة -ولو َمنذورًة أو نفاًل-، والكفَّ - أكُل الصَّ
دقِة الواجبِة  ٍة كاآلباِر الموقوفِة على المسلمين، وُيشاِرُكه في الصَّ جهٍة عامَّ

فقط آُله ملسو هيلع هللا ىلص.

وهل بقيَُّة األنبياِء ُيشاَركون في ذلك بنبيِّنا ملسو هيلع هللا ىلص أو ال؟

ِل، وسفياُن بُن ُعَيينَة إلى الثَّاني)1(. ذهَب الَحَسُن البصريُّ إلى األوَّ

- وأن ُيعطَِي شيًئا ألْجِل أن يأُخَذ أكثَر منه.

ُم الكتابِة. - َوَتعلُّ

عِر، وروايُته، ال التَّمثُُّل به. - وإنشاُء الشِّ

وايِة علـى قولِه: قاَل فالٌن؛  والَفـرُق بيـَن روايتِه والتَّمثُِّل به: اشـتماُل الرِّ
عِر المطلوِب منُه  ُن رفَع شأِن الشِّ ففيِه ِرفعٌة للقائِل بسبِب قولِه، وهذا َيتضمَّ

ملسو هيلع هللا ىلص ترُك َرفِع شأنِه، بخالِف التَّمثُِّل)2(.

ن )ص126( و»إنسان العيون  )1( انظر: »غاية السول في خصائص الرسول« البن الُملقِّ
في سيرة األمين المأمون« للحلبي )376/3(.

)2( ويرد على هذا ما أخرجه البخاري في »الصحيح« )6147( ومسلم في »الصحيح« 
)2256( من حديث أبي هريرة ڤ، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أصدق كلمة قالها الشاعر 

كلمة َلبِيد: أال كلُّ شيٍء ما خال اللَه باطُل«.
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ه،  ــُه بينـَـه وبيــَن عــُدوِّ - ونــزُع أَلَمتـِـه إذا َلبَِســها للقتــاِل قبــل أن َيحُكــَم اللَّ
وُيشاِرُكه في هذا بقيَُّة األنبياِء.

- وخائنُة األَعُيِن؛ وهي اإليماُء إلى ُمباٍح مِن قتٍل أو ضرٍب، مَع إظهاِر 
ِخالفِه.

ُح ِخالُفه. ي بها، والمرجَّ - ونكاُح الكتابيَِّة، قيَل: والتَّسرِّ

- ونكاُح األََمِة المسلمِة)1(.



فالظاهر أنه لم يقله على سبيل التَّمثُّل، بل على سبيل الرواية.  
وبهـذا اعتـرض ابـن دحية في »نهاية السـول في خصائص الرسـول« )ص201( على 

عر«. عدِّ هذا في خصائصه، وقال: »فالمنفي عنه َصنْعة الشِّ
)1( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )377-376/3(.

02 ���� ������.indd   31902 ���� ������.indd   319 17/05/2022   1:14 PM17/05/2022   1:14 PM



�ن �ي �ب ا�غ سعا�غ الّرَ اإ 320

: ِ ال�ث وِع ال�ثَّ وِم�نَ ال�غَّ
هوِة. وِم مَع الشَّ - الُقبلُة في الصَّ

- والَخلوُة باألجنبيَِّة.

ٍج منُه،  خوُل بامرأٍة َخلِيٍَّة َرِغَب فيها، من غيِر لفِظ نكاٍح أو َتَزوُّ - والدُّ
َجُه اهَّلُل  تـي زوَّ ٍج منُه يف غيـِر الَّ وهبـٍة منهـا -وقيـَل: ُيشـرَُط لفـُظ نـكاٍح أو َتـَزوُّ
، وشـهوٍد، ومِن غيـِر ِرضاها، وِرضا  إيَّاهـا، واعتمـدوُه)1(-، ومِـن غيـِر وليٍّ

وليِّها. ]22/ب[

جــٍة َرِغــَب فيهــا، أو َأَمــٍة َرِغــَب فيهــا، مــَع وجوِب  - وطلــُب امــرأٍة متزوِّ
يِِّد. وِج، والهبِة على السَّ الطَّالِق على الزَّ

ُجـه حـاَل إحرامِـه -وقيـَل: َيحُرُم عليـه كغيِره، واعتمـدوُه)2(-،  - وَتزوُّ
وبال َمهٍر. 

)1( قـال شـيخ اإلسـالم زكريـا األنصـاري في »الغـرر البهية في شـرح البهجـة الوردية« 
)89/4(: »إباحة نكاحه بلفظ الهبة من جهة المرأة لقوله تعالى: ▬ڭ ڭ♂ 
]األحزاب: 50[ اآلية، أما من جهته ملسو هيلع هللا ىلص فال ُبدَّ من لفظ النكاح أو التزوج على األصح 

فـي أصـل »الروضـة«، وحـكاه الرافعـي عـن ترجيح الشـيخ أبـي حامد؛ لظاهـر قوله 
تعالى: ▬ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ♂ ]األحزاب: 50[ وكانت المرأة تحل له بتزويج 
ظ بعقد، كما في قصة امرأة زيد: ▬ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  الله تعالى من غير تلفُّ

ژ♂ ]األحزاب: 37[«.
)2( انظر: »الغرر البهية في شرح البهجة الوردية« لزكريا األنصاري )89/4( .
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«)3(، وغيِره)4(،  قون)2(: معنى ما في »الُبخاريِّ )1(: »قاَل المحقِّ
قاَل الحلبيُّ

َجها بال َمهٍر. أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص جَعَل ِعتَق صفيََّة َصداَقها: أنَّه َأعَتَقها بال ِعَوٍض، وَتزوَّ

وقوُل َأَنٍس: »َأمَهَرهـا نفَسـها« معنـاُه: أنَّه لم ُيصِدقها شـيًئا؛ فكاَن الِعتُق 
كأنَّه المهُر، وإن لم يُكن في الحقيقِة كذلك«. انتهى.

ُجه أكثَر مِن أربٍع، ومِثُله في هذا بقيَُّة األنبياِء. - وَتزوُّ

- وتزويُجـه المـرأَة لَمـن شـاَء بغيـِر رضاهـا ورضـا وليِّهـا، وبغيـِر ولـيٍّ 
َرَفيـِن. ـى الطَّ وِج؛ فَيتولَّ وشـهوٍد، وبغيـِر َمهـٍر، وبغيـِر حضـوِر الـزَّ

- واصطفاؤُه مَِن الغنيمِة قبَل الِقسمِة ما شاَء.

َة بال إحراٍم. - ودخوُل مكَّ

- وقضاؤُه بِعلِمه ولنَفِسه ولولِده.

- وشهادُته لنفِسه ولولِده.

اهِد. عاُه مَع عدِم ِعلِم الشَّ هادُة لُه بما ادَّ - والشَّ

- وقياُمه َمقاَم شاهَديِن.

)1( في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )377/3(.
)2( كالنووي في »روضة الطالبين« )11/7(.

)3( في »صحيحه« )947( من حديث أنٍس ڤ.
)4( كمسلم في »صحيحه« )1365( من حديث أنٍس ڤ أيًضا.
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- وقضاؤُه حاَل َغَضبِه.

- وإقطاُعه األرَض قبَل أن َيفَتَحها.

- وأخُذ طعاٍم أو شراٍب احتاَج إليه مِن مالكِه المحتاِج إليه.

الُة بعَد النَّوِم -قيَل: واللَّمِس)1(- بال تجديِد ُطهٍر. - والصَّ

- وعدُم إخراِج زكاِة الماِل، وشاركُه في هَذيِن بقيُة األنبياِء)2(.



)1( انظر: »غاية السول في خصائص الرسول« البن الُملقِّن )ص178(.
)2( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )379-377/3(.
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؛ وهو أكثُر األنواِع: عِ ا�ب وِع الّرَ وِم�ن ال�غَّ
ُل األنبياِء َخلًقا، وآِخُرهم َبعًثا. - أنَّه أوَّ

ـَه َخَلـَق ُروَحـُه قبـَل سـائِر األرواِح،  َلهـم َخلًقـا: أنَّ اللَّ ومعنـى كونِـه أوَّ
ُة صفُة ُروِحه، فهي باقيٌة  ِة؛ إعالًما للمأِل األعلى بُرتبتِه، فالنُّبوَّ َفها بالنُّبوَّ وشرَّ
بعَد موتِه، وال َيُضرُّ انقطاُع الوحِي بعَد كماِل ِدينِه، وعلى ما ُذكَِر ُحِمَل ما 
َه َخَلَق ُنوَرُه قبَل أن َيخُلَق آدَم بأربعَة َعَشَر ألِف عاٍم)1(، كذا في  َوَرَد: أنَّ اللَّ

فا«)2(. هاب على الشِّ »شرِح الشِّ

ُة االستعداِد  ِة: قوَّ واألوفُق بقولِه: »فهي باقيٌة بعَد موتِه« أنَّ ُمراَده)3( بالنُّبوَّ
لإليحاِء بشرٍع، ال نفُس اإليحاِء.

)1( يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في »فضائل الصحابة« )1130( من حديث 
سلمان ڤ قال: سمعت حبيبي رسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »كنا أنا وعليٌّ نوًرا بين يدي 
م ذلك النور  الله ۵، قبل أن َيخُلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلما َخَلَق الله آدم ُقسِّ

جزءين، فجزء أنا، وجزء علي ڠ« .
وفـي إسـناده الحسـن بن علي البصـري، يضع الحديـث، كما في »ميـزان االعتدال« 

للذهبي )506/1(.
 )131( » المغازلي في »مناقب عليٍّ أبي ذرٍّ ڤ؛ أخرجه  وله شاهد من حديث   

بسند واٍه
)2( »نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض« للشهاب الخفاجي )251/1(. 

)3( في )أ(: »مراد« والمثبت من )ب(. 
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وِح والَجَسِد«)1(. وال ُينافي ما مرَّ حديُث: »كنُت نبيًّا وآدُم بيَن الرُّ

وفي روايٍة: »وإنَّ آَدَم لُمنَجِدٌل في طِينتِه«)2(، أي ُملًقى على الَجَدالِة -أِي 
ٍر ال ُينافي حصوَلها في  ِة في وقٍت متأخِّ األرِض- ألنَّ اإلخباَر بُحصوِل النُّبوَّ

وقٍت سابٍق عليه أيًضا.

ُل َمـن ُأِخـَذ عليـه الميثـاُق يـوَم: ▬ڄ ڄڄ♂ ]األعـراف:  - وأنَّـه أوَّ
▬ڃڃ♂)3(. قاَل:  َمن  ُل  وأوَّ  ،]172

.)4( ِعٍ ُل ُمشفَّ ُل شافٍع، وأوَّ ُل َمن َينَشقُّ عنُه القبُر، وأوَّ - وأوَّ

)1( أخرجه ابن معين في »جزء من حديثه« )25( والطحاوي في »بيان ُمشكِل حديث 
النبـي« )5977( واآلجـري فـي »الشـريعة« )945( من حديث ميسـرة الَفجر ڤ، 

بلفظه.
وبنحوه أخرجه الترمذي في »الجامع« )3609( من حديث أبي هريرة ڤ، وقال:   

»هذا حديث حسن غريب«.
)2( أخرجـه أحمـد فـي »المسـند« )17150( وابـن حبـان فـي »الصحيـح« )6404- 
اإلحسان( والحاكم في »المستدرك« )600/2( من حديث العرباض بن سارية ڤ.

وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح اإلسناد«، ووافقه الذهبي.  
)3( أخرج أبو سهل القطان في »جزء من أماليه« كما في »الخصائص الكبرى« للسيوطي 
)7/1( عـن سـهل بـن صالـح الهمداني، قال: سـألت أبا جعفر محمـد بن علي كيف 
صار محمد ملسو هيلع هللا ىلص يتقدم األنبياء وهو آخر من بعث؟ قال: إن الله تعالى لما أخذ من 
بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ كان محمد 

ملسو هيلع هللا ىلص أول من قال: بلى. ولذلك صار يتقدم األنبياء، وهو آخر من بعث.
)4( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2278( من حديث أبو هريرة ڤ.
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ُل َمن ُيكسى في الموقِف مِن ُحَلِل الجنَِّة -أي بعَد كسوِة إبراهيَم  - وأوَّ
َم جـزاًء لِما َفَعَلُه  الخليـِل- َكمـا في حديٍث في »ُمسـنَِد أحمـَد«)1(، وإنَّما ُقدِّ

هاُب)3(. اُه لُِيلِقَيُه في النَّاِر، قالُه الشِّ ُنْمُروُذ)2( حين َعرَّ

جوِد)4(. ُل َمن ُيؤَذُن لُه في السُّ - وأوَّ

.)5( بِّ ُل َمن َينُظُر إلى الرَّ - وأوَّ

راِط)6(. ُل َمن َيُمرُّ على الصِّ - وأوَّ

ُل َمن يدُخُل الجنََّة)7(، ومَعُه فقراُء المسلمين)8(. - وأوَّ

)1( حديث )3787( والدارمي في »السنن« )2842( والحاكم في »المستدرك« )2/ 
حه، من حديث عبد الله بن مسعود ڤ. 364( وصحَّ

)2( بالذال المعجمة، والدال المهملة أيًضا؛ لغتان صحيحتان. انظر: »اإلبانة« للصحاري 
)236/1( و»تاج العروس« للزبيدي )240/9(. 

)3( الخفاجي في »نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض« )345/2(.
)4( أخرجه أحمد في »المسند« )21737( من حديث أبي الدرداء ڤ، والحاكم في 
»المستدرك« )478/2( وقرن به أبا ذرٍّ ڤ. وقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد«.
)5( هـذا مأخـوذ مـن حديـث الشـفاعة، وفيـه: »فأنطلق حتى أسـتأذن على ربـي، فيؤذن 
لـي، فـإذا رأيـت ربي وقعت سـاجًدا...« أخرجه البخاري فـي »الصحيح« )4476( 

ومسلم في »الصحيح« )193( من حديث أنس ڤ.
)6( أخرجه البخاري في »الصحيح« )806( ومسلم في »الصحيح« )182( من حديث 

أبي هريرة ڤ.
)7( أخرجه مسلم في »الصحيح« )196( من حديث أنس ڤ.

)8( أخرجه أحمد في »المسند« )6570( وابن حبان في »الصحيح« )7421-اإلحسان( 
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ِه)1(. - وأنَّه أكرُم الَخلِق على اللَّ

نيا خراًبا)2(. تي هي المدينُة آِخُر الدُّ - وأنَّ داَر هجرتِه الَّ

- وأنَّ جميَع ما في الكوِن ُخلَِق ألجلِه)3(.

الله  الجنة من خلق  يدخل  »أول من  بلفظ:  بن عمرو ڤ،  الله  من حديث عبد 
الفقراء المهاجرون«.

مسعود  بن  الله  عبد  قول  من   )32343( »المصنف«  في  شيبة  أبي  ابن  أخرجه   )1(
ڤ، وابن حبيب في »وصف الفردوس« )112( من قول عبد الله بن ساَلم ڤ. 
 -6776( »الصحيح«  في  حبان  وابن   )3919( »الجامع«  في  الترمذي  أخرجه   )2(

اإلحسان( من حديث أبي هريرة ڤ.
وقال الترمذي: »هذا حديث حسن غريب«.  

نَّة« )316( وأبو الشيخ األصبهاني في »طبقات المحدثين  ل في »السُّ )3( أخرج الخالَّ
بأصبهان« )287/3( والحاكم في »المستدرك« )614/2( من حديث عبد الله بن 
عباس ڤ قال: أوحى الله F إلى عيسى صلى الله عليه فيما أوحى: أْن 
تك من أدركه منهم أن يؤمنوا به، فلوال محمد ما خلقت آدم،  ْق محمًدا، وأمر ُأمَّ َصدِّ
ولوال محمد ما خلقت النار، ولقد خلقت العرش على الماء، فاضطرب، فكتبت ال 

إله إال الله محمد رسول الله فسكن.
»أظنه  فقال:  بالظَّنِّ  الذهبي  به  وتعقَّ اإلسناد«  صحيح  حديث  »هذا  الحاكم:  قال   

موضوًعا على سعيد«!
ولشيخ اإلسالم ابن تيمية كالم نفيس في »مجموع الفتاوي« )96/11-97( في   
نبينا على  »قد ظهر فضل  قال:  النظر عن صحته،  بقطع  النقل  معنى هذا  تصويب 
على  وعال  األقالم،  صريف  فيه  َيسَمع  بمستوى  صار  لما  المعراج  ليلة  المالئكة 
مقامات المالئكة، والله تعالى أظهر من عظيم قدرته وعجيب حكمته من صالحي 
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- وأنَّ اسَمُه مكتوٌب على الَعرِش)1(، وعلى كلِّ سماٍء وما فيها، وعلى 

اآلدميين من األنبياء واألولياء ما لم يظهر مثله من المالئكة، حيث َجَمَع فيهم ما 
ق فـي المخلوقـات؛ فخلق بدنـه مـن األرض، وروحه من المـأل األعلى؛ ولهذا  تفـرَّ
يقال: هو العاَلم الصغير، وهو نسخة العالم الكبير، ومحمد سيد ولد آدم، وأفضل 

الخلق، وأكرمهم عليه. 
ومن هنا قال من قال: إن الله خلق من أجله العاَلم، أو: إنه لوال هو لما خلق عرًشا   
وال كرسيًّا وال سماء وال أرًضا وال شمًسا وال قمًرا، لكن ليس هذا حديًثا عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم، ال صحيًحا وال ضعيًفا، ولم ينقله أحد من أهل العلم 
بالحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، بل وال يعرف عن الصحابة بل هو 

كالم ال يدرى قائله. 
ويمكن أن يفسر بوجه صحيح كقوله. ▬ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ♂   
]لقمان: 20[، وقوله: ▬ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ 
]إبراهيم:  ڀڀ♂  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
32- 34[، وأمثـال ذلـك مـن اآليـات التـي يبيـن فيها أنه خلـق المخلوقـات لبني آدم، 

ومعلـوم أن للـه فيهـا ِحَكًمـا عظيمة غير ذلـك، وأعظم من ذلك، ولكن يبيـن لبني آدم 
ما فيها من المنفعة، وما أسبغ عليهم من النعمة؛ فإذا قيل: فعل كذا لكذا. لم يقتِض 
أن ال يكون فيه ِحْكمة أخرى. وكذلك قول القائل: لوال كذا ما ُخلِق كذا. ال يقتضي 
أن ال يكـون فيـه ِحَكـم أخـرى عظيمـة، بـل يقتضـي إذا كان أفضـل صالحـي بني آدم 
محمد، وكانت خلقته غاية مطلوبة، وحكمة بالغة مقصودة أعظم من غيره، صار 

تمام الخلق، ونهاية الكمال حصل بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم«.
)1( روي في هذا بعض األخبار الواهية، منها ما أخرجه الختلي في »الديباج« )1( وأبو 
بكر العشاري في »فضائل أبي بكر« )55( والخطيب في »تاريخ بغداد« )547/11( 

بسند جزم الحافظ ابن حجر في »اللسان« )114/5( بوضعه.
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ـَجِر،  الِجنـاِن ومـا فيهـا، وعلـى بعِض األحجـاِر، وبعـِض أوراِق ]23/أ[ الشَّ
وبعِض الحيواناِت.

، وخواتيَم  - وأنَّه ُأعطَِي مِن َكنٍز تحَت الَعرِش: ُأمَّ الكتاِب، وآيَة الُكرِسيِّ
سورِة البقرِة، وسورَة الكوثِر، ولم ُيعَط منُه غيُره)1(.

ِة ُأعطَِيـُه ملسو هيلع هللا ىلص،  ـورِة: نهـٌر فـي الجنَـّ واألصـحُّ أنَّ المـراَد بالكوثـِر فـي السُّ
َأحلى مِن العسـِل، وَأبيُض مَِن الثَّلِج، طينُه مِسـٌك، وَحصاُه ُدرٌّ وياقوٌت)2(، 
يسيُح على وجِه األرِض بال ُأخدوٍد كبقيَِّة أنهاِر الجنَِّة)3(، َيُصبُّ منُه مِيزاباِن 

في َحوِضه  الَّذي هو خارَج الجنَِّة)4(.

َير ومولد المختار« )1/  وأورد ابن ناصر الدين الدمشقي في »جامع اآلثار في السِّ  
475( بعض األخبار في هذا المعنى. 

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما في »مجموع الفتاوى« )150/2(: »روي أن الله   
كتب اسمه على العرش، وعلى ما في الجنة من األبواب والقباب واألوراق، وروي 
في ذلك عدة آثار توافق هذه األحاديث الثابتة التى تبين التنويه باسمه وإعالء ِذكره«.
)1( أخرجه ابن الضريس في »فضائل القرآن« )148( والطبراني في »المعجم الكبير« 

)7920( من حديث أبي ُأمامة ڤ.
)2( أخرجه الترمذي في »الجامع« )3361( من حديث عبد الله بن عمر ڤ، وقال: 

»هذا حديث حسن صحيح«.
)3( أخرجه أحمد في »المسند« )12542( وابن حبان في »الصحيح« )6471- اإلحسان( 
مـن حديـث أنـس ڤ، وفيـه: »هو نهر يجـري كذا على وجـه األرض، حافتاه قباب 

اللؤلؤ، ليس مشقوًقا«.
)4( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2300، 2301( من حديث أبي ذر وثوبان ڤ.
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- وأنَّــه َيحــُرُم نــكاُح أزواِجــه -وإن لــم يدُخــل بهــنَّ علــى الُمعتَمــِد)1(- 

ِه على غيِره، ومِثُله في ذلك بقيَُّة األنبياِء، َكما قالُه جماعٌة)2(. وَسراِريِّ

- ورؤيُة أشخاِصهنَّ في األُُزِر، وُسؤاُلهنَّ مِن غيِر حجاٍب)3(.

َه تعالى أَخَذ الِميثاَق على سائِر النَّبيِّيَن أن ُيؤمنوا به وَينُصروه  - وأنَّ اللَّ

إن َأدَرُكوه، وأن يأُخذوا العهَد على ُأَمِمهم بذلك)4(.

.)5( وابِّ ا بقيَُّة األنبياِء فعلى الدَّ - وأنَّه ُيحَشُر على الُبراِق، وأمَّ

)1( انظر: »الغرر البهية في شرح البهجة الوردية« لزكريا األنصاري )87/4( وانظر ما 
يخالفه في: »غاية السول في خصائص الرسول« البن الُملقِّن )ص225( وما بعدها.

اج كما في »معاني القرآن وإعرابه« )183/3(. جَّ )2( منهم: الزَّ
ـاف والُقَضاعـي علـى مـا هـو مذكور فـي »غاية السـول في  وخالـف فـي ذلـك الخصَّ
ـن )ص224( فاألمـر في هـذه الخصيصـة دائر بين  خصائـص الرسـول« البـن الُملقِّ
اإلطـالق والتقييـد؛ فهـي إما من خصائصه دون سـائر البشـر، أو مـن خصائصه التي 

ته. د بها عن ُأمَّ تفرَّ
)3( لقوله تعالى: ▬ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې♂ ]األحزاب: 53[.

)4( لقوله تعالى: ▬ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ♂ ]آل عمران: 81[.
)5( أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )3ح2629( والحاكم في »المستدرك« )3/ 

152( من حديث أبي هريرة ڤ.
وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح على شرط مسلم«، وتعقبه الذهبي فقال: »أبو   

جوا له«. مسلم لم يخرِّ
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ا غيُره مَِن األنبياِء فلم يقع لُه  اِت العديدَة)1(، وأمَّ - وأنَّه ُشقَّ صدُره المرَّ
ذلك رأًسا على قوٍل، ووَقَع بال َتكراٍر على قوٍل آَخَر)2(.

ا  يطاُن لغيِره، وأمَّ ِة بظهِره بإزاِء قلبِه حيُث يدُخُل الشَّ - وأنَّ خاتَم النُّبوَّ
بقيَُّة األنبياِء فخواتُمهم في َأيمانِهم، على نزاٍع في ذلك)3(.

- وأنَّه ال فيَء له)4(.

)1( تقدم بيان ذلك )ص193(.
على  ويدل   )75/2( للحلبي  المأمون«  األمين  سيرة  في  العيون  »إنسان  انظر   )2(
المشاركة ما أخرجه الطبري في »جامع البيان عن تأويل آي القرآن« )470/4( من 
طريق ابن عباس ڤ، في قوله تعالى: ▬ې ې ى ى♂ ]البقرة: 

248[ قال: طست من ذهب من الجنة، كان يغسل فيه قلوب األنبياء.

)3( انظر »أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب« للسيوطي )ص27( و»إنسان العيون 
في سيرة األمين المأمون« للحلبي )160/1-161( وأخرج الحاكم في »المستدرك« 
)577/2( من طريق وهب بن منبه قال: لم يبعث الله نبيًّا إالَّ وقد كانت عليه شامة 
النبوة في يده اليمنى، إال أن يكون نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص؛ فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه.
)4( أخرج أحمد بن عبد اللَّه الغدافي كما في »إمتاع األسماع« )170/2( قال: أخبرنا 
عمرو بن أبي عمرو، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عباس ڤ: 
لم يكن لرسول الّله ظل، ولم يقم مع شمس قط إال غلب ضوؤء الشمس، ولم يقم 

مع سراج قط إال غلب ضوءه على ضوء السراج.
ومحمد بن السائب هو الكلبي: متروك الحديث، كما في »ميزان االعتدال« للذهبي   

.)556/3(
وأخرج الحكيم الترمذي في »نوادر األصول« من طريق عبد الرحمن بن قيس، وهو   
اب، عن عبد الملك بن عبد الله بن الرائد، وهو مجهول، عن ذكوان، أن  اع كذَّ وضَّ
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باَب ال َيَقُع على ثيابِه فضاًل عن جسِده)1(. - وأنَّ الذُّ

- وأنَّ نحــَو الَبعــوِض والَقمــِل ال َيمَتــصُّ َدَمــُه)2(، وإن كاَن يوجــُد فــي 
ثيابِه، ومِن َثمَّ كاَن  َيفلي َثوَبُه)3(.

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص لم يكن يرى له ظل في شمس وال قمر، وال أثر قضاء حاجة. كما 
في »مناهل الصفا« للسيوطي )ص42(.

وقال المرداوي في »اإلنصاف« )91/20(: »ذكر ابن عقيل، أنه لم يكن له فيء في   
شمس وال قمر؛ ألنه نوراني، والظل نوع ظلمة«.

ـاف القنـاع« )211/11( فقـال: »يشـهد له أنه سـأل الله أن  وأيَّـده الُبُهوتـي فـي »كشَّ  
نورا«. »واجعلني  بقوله:  وختم  نوًرا،  وجهاته  أعضائه  جميع  في  يجعل 

بن  أنس  حديث  من   )892( »الصحيح«  في  خزيمة  ابن  أخرجه  ما  هذا  ويعارض   
مالك ڤ قال: صلينا مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص صالة الصبح قال: فبينما هو في الصالة 
رها، فلما فرغ من الصالة، قلنا: يا رسول الله، صنعت في صالتك  مدَّ يده، ثم أخَّ
، ورأيت فيها  هذه ما لم تصنع في صالة قبلها قال: »إني رأيت الجنة قد عرضت عليَّ
دالية، قطوفها دانية، حبها كالدباء، فأردت أن أتناول منها، فأوحي إليها أن استأخري، 
َفاْسَتْأَخَرْت، ثم عرضت عليَّ النار، بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم، فأومأت 
وهاجرت  وأسلموا،  أسلمت  فإنك  ُهْم،  َأقِرَّ أن  إلي  فأوحي  استأخروا،  أن  إليكم 

وهاجروا، وجاهدت وجاهدوا، فلم أَر لي عليكم فضال إال بالنبوة«.
)1( أورده القاضي عياض في »الشفا بتعريف حقوق المصطفى« )732/1(. ولم أقف 

على ما يشهد لذلك.
)2( أورده الفخــر الــرازي كمــا فــي »المواهــب اللدنيــة بالمنــح المحمدية« للقســطالني 

)343/2(. ولم أقف على ما يشهد لذلك.
)3( تقدم أنه ال يلزم من تفلية الثوب أن يكون من القمل، فلعله كان يفليه مما يعلق به 

من َشعر ونحو ذلك.
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- وأنَّه إذا َركَِب دابًَّة ال تبوُل وال َتُروُث وهو راكُبها)1(.

- وأنَّه إذا ماشاُه الطَّويُل طالُه، فإذا فاَرَقُه كاَن َربعًة)2(.

- وأنَّه إذا جلَس تكوُن َكتُِفُه أعلى مِن أكتاِف الجالِسين)3(.

يطاَن ال َيتمثَُّل به في المناِم)4(. - وأنَّ الشَّ

تي كاَن  ـُه إذا رآُه النَّائُم بصورتِه المعروفـِة الَّ لكـِن اختلفـوا، فقيـَل: َمَحلُّ
عليهـا قبـَل موتِـه، وقيَل: ال َيتمثَُّل به، سـواٌء رآُه النَّائُم بُصورتِـه المعروفِة أو 

بغيِرها)5(.

ا لم َتختلِف أحكاُمه الثَّابتُة لُه؛ كمضاعفِة  ـَع جدًّ - وأنَّ مسـجَدُه لو ُوسِّ
َة. ، ومِثُله َمسِجُد مكَّ األجِر على األصحِّ

ًة؛ إنِسها وِجنِّها، إجماًعا، وكذا المالئكُة على  - وأنَّه ُأرِسَل للنَّاِس كافَّ
األصحِّ عنَد جماعٍة)6(.

)1( ُنِقل ذلك عن ابن إسحاق، كما في »أنموذج اللبيب« للسيوطي )ص214(.
دمشق«  »تاريخ  في  عساكر  وابن   )298/1( النبوة«  »دالئل  في  البيهقي  أخرجه   )2(

)356/3( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ. 
)3( أورده ابن سبع في »الخصائص« كما في »الخصائص الكبرى« للسيوطي )116/1(.
من   )2266( »الصحيح«  في  ومسلم   )110( »الصحيح«  في  البخاري  أخرجه   )4(

حديث أبي هريرة ڤ.
)5( انظر الخالف في ذلك في: »فتح الباري بشرح البخاري« البن حجر )384/12(.
)6( للحافظ جالل الدين السيوطي رسالة في ذلك بعنوان: »تزيين اآلرائك في إرسال 
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َه تعالى لم ُيخاطِبُه بِاسِمه َكما خاطَب غيَرُه مَِن األنبياِء، حيُث  - وأنَّ اللَّ
قاَل: ▬ ک♂ ]البقرة: 33[، ▬ڳ♂ ]هود: 46[، ▬ڍ♂ ]هود: 76[، 
▬ېئ♂ ]ص: 26[، ▬ڎ♂ ]مريـم: 7[، ▬ٱ♂ ]مريـم: 12[، 
ڃ♂  بــ▬ڃ  ]23/ب[  ملسو هيلع هللا ىلص  خاطبـُه  بـل   ،]55 عمـران:  ]آل  ▬ ٹ♂ 
]األنفـال: 64[، ▬گ گ♂ ]المائـدة: 41[، ▬ھ ھ♂ ]المدثـر: 1[، 

▬ٱ ٻ♂ ]المزمل: 1[.

- وأنَّه تعالى َأقَسَم بحياتِه حيُث قاَل: ▬پ پ ڀ ڀ ڀ♂ 
]الحجر: 72[.

ًة  َتيِن)1(؛ مرَّ ُه تعالى عليها مرَّ تي َخَلَقُه اللَّ - وأنَّه رأى جبريَل في صورتِه الَّ
ُة هـي الَمعنِيَُّة  حيـَن سـألُه أن ُيِرَيـُه نفَسـه، وذلك في أوائـِل البِعثِة، وهذه المرَّ

بقولِه تعالى: ▬ھ ے ے ۓ♂ ]التكوير: 23[، وقولِه تعالى: ▬ڤ ڤ 
ًة ليلَة اإلسراِء، وهي  ]النجم: 6، 7[، ومرَّ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ♂ 
الَمعنِيَُّة بقولِه تعالى: ▬ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ♂ ]النجم: 

13، 14[، ولم يرُه نبيٌّ غيُره على صورتِه.

- وأنَّ إسرافيَل َهَبَط عليه، ولم َيهبِط على نبيٍّ َقبَلُه)2(.

النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى المالئك« مطبوعة ضمن »الحاوي للفتاوي« )168/2-177( ونسب 
القول به إلى التقي السبكي والبارزي.

)1( أخرجه البخاري في »الصحيح« )4855( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.
)2( أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )12ح13309( وأبو نعيم في »حلية األولياء« 
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ًة)1(. ُج على بناتِه، وقيَل: على فاطمَة خاصَّ - وأنَّه َيحُرُم التَّزوُّ

ــَل  ي عليهنَّ فلم َأقِف على ُحكِمه، وما ُعلِّ ا التَّسـرِّ )2(: »وأمَّ
قاَل الحلبيُّ

َق«. انتهى. ي إالَّ أن ُيفرَّ به منُع التَّزويِج عليهنَّ حاصٌل في التَّسرِّ

- وأنَّ َفَضالتِه طاهرٌة، قاَل بعُضهم)3(: وكذا بقيَُّة األنبياِء.

- وأنَّــه َيخَتــصُّ َمن شــاَء بما شــاَء مَِن األحــكاِم؛ كَجعلِه شــهادَة ُخزيمَة 

اثنيِن)4(.........................................................  بشهادِة 

)256/3( من حديث عبد الله بن عمر ڤ.
وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )19/9(: »فيه يحيى بن عبد الله البابلتي، وهو   

ضعيف«.
)1( قال الحافظ ابن حجر في »فتح الباري بشرح البخاري« )329/9(: »الذي يظهر 
ج على بناته، ويحتمل أن  لي أنه ال يبعد أن يعد في خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن ال ُيتزوَّ

ا بفاطمة عليها السالم«. يكون ذلك خاصًّ
)2( في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )383/3(. 

)3( كالزركشي كما في »فتاوى الرملي« )67/1( والهيتمي في »تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج« )173/1( والفتوحي في »منتهى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح 

وزيادات« )113/1( وغيرهم.
)4( أخرجه البخاري في »الصحيح« )2807( من حديث زيد بن ثابت ڤ.

وأخرجه أبو داود في »السنن« )3607( والنسائي في »السنن« )4647( وغيرهما   
سبب ذلك، من حديث خزيمة بن ثابت ڤ، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ابتاع فرًسا من أعرابي، 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ليقضيـه ثمـن فرسـه، فأسـرع رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص المشـي وأبطـأ  فاسـتتبعه 
األعرابـي، فطفـق رجـاٌل يعترضـون األعرابـي فيسـاومونه بالفـرس وال يشـعرون أن 
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وَترخيِصه ألمِّ عطيََّة في النِّياحِة على جماعٍة مخصوصٍة)1(.

- وأنَّه خاتُم األنبياِء)2(.

فيُع في فصِل القضاِء)3(. - وأنَّه الشَّ

النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ابتاعـه، فنـادى األعرابـيُّ رسـوَل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، فقـال: إن كنـت مبتاًعـا هـذا 
الفـرس وإال بعتـه؟ فقـام النبـي ملسو هيلع هللا ىلص حيـن سـمع نـداء األعرابـي، فقـال: »أو ليـس قـد 
ابتعته منـك؟« فقـال األعرابـي: ال واللـه مـا بِْعُتَكُه، فقـال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بلـى، قد ابتعته 
منـك« فطفق األعرابي، يقول هلمَّ شهيًدا، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد 
بايعته، فأقبل النبي ملسو هيلع هللا ىلص على خزيمة فقال: »بم تشهد؟«، فقال: بتصديقك يا رسول 

الله، فجعل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص شهادة خزيمة بشهادة رجلين.
)1( أخرجه البخاري في »الصحيح« )4892( ومسلم في »الصحيح« )936( من حديث 
أم عطية ڤ قالت: لما نزلت هذه اآلية: ▬پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ♂ 
▬ڤ ڤ ڤ ڦڦ♂ ]الممتحنة: 12[ قالت: كان منه النياحة، قالت: فقلت: 
يا رسول الله، إال آل فالن؛ فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فال ُبدَّ لي من أن 

أسعدهم، فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »إال آل فالن«.
وقولها: »أسعدوني« معناه أعانوني في النياحة. »مطالع األنوار« )525/5(.  

قال النووي في »شرح صحيح مسلم« )238/6(: »هذا محمول على الترخيص   
ألم عطية في آل فالن خاصة، كما هو ظاهر، وال تحل النياحة لغيرها، وال لها في 
غير آل فالن، كما هو صريح في الحديث، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء، 

فهذا صواب الحكم في هذا الحديث«.
)2( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3535( ومسلم في »الصحيح« )2286( من 

حديث أبي هريرة ڤ.
)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )7510( ومسلم في »الصحيح« )193( من حديث 

أنس ڤ.
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- وأنَّه صاحُب لواِء الحمِد يوَم القيامِة)1(.

- وأنَّه خطيُب األمِم وإماُمهم في ذلك اليوِم)2(.

- وأنَّ لُه الوسيلَة؛ وهي أعلى درجٍة في الجنَِّة)3(.

والَمقاَم المحموَد؛ وهو قياُمه على َيميِن العرِش على أحِد األقواِل)4(؛ 
أنَّه َيجلُِس على  ُرِوَي  ُينافي ما  أي: إقامُته وُمكُثُه على َيميِن العرِش؛ فال 

من   )4308( »السنن«  في  ماجه  وابن   )3615( »الجامع«  في  الترمذي  أخرجه   )1(
حديث أبي سعيد الخدري ڤ.

قال الترمذي: »هذا حديث حسن«.  
وقال ابن ُقرُقول في »مطالع األنوار« )300/2-301(: »يحتمل أن يكون بيده لواء 
حقيقة يسمى لواء الحمد، ويحتمل أن يريد به انفراده يوم القيامة بالحمد، وشهرته 
به على رءوس الخلق، والعرب تضع اللواء موضع الشهرة، وهو أصل ما وضع له، 

وهو ملسو هيلع هللا ىلص يبعثه الله المقام الذي يحمده فيه جميع الخلق«.
)2( أخرجه ابن أبي شيبة في »المصنف« )32297( وأحمد في »المسند« )21249( 
أبي  وابن   )4314( »السنن«  في  ماجه  وابن   )3613( »الجامع«  في  والترمذي 

عاصم في »السنة« )806( من حديث ُأَبي بن كعب ڤ.
وقال الترمذي: »هذا حديث حسن صحيح غريب«.  

)3( أخرجه ابن أبي شيبة في »المصنف« )32444( وأحمد في »المسند« )7598( 
والترمذي في »الجامع« )3612( من حديث أبي هريرة ڤ.

وقال الترمذي: »هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقوي«.  
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو ڤ؛ أخرجه مسلم في »الصحيح« )384(.  
)4( روي هــذا المعنــى مــن حديــث أبــي هريــرة ڤ؛ أخرجــه الترمــذي فــي »الجامــع« 

)3611( وقال: »هذا حديث حسن غريب«.
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هاِب)2(. فا« للشِّ منبٍر على يميِن العرِش)1(، َكما في »شرِح الشِّ

َتُه خيُر األمِم، وكتاَبه خيُر الُكُتِب، ولساَنه خيُر األلَسنِة. - وأنَّ أمَّ

- وأنَّه ال ُيقَرُأ في الجنَِّة إالَّ كتاُبه)3(، وال ُيتكلَُّم فيها إالَّ بلسانِه)4(.

)1( أخرجه أسد بن موسى في »الزهد« )44( والحاكم في »المستدرك« )568/4( 
مـن طريـق عبـد اللـه بن سـاَلم ڤ، وفيه: حتى ينتهـي إلى ربـه F، فيلقى له 

.F كرسي عن يمين الله
قال الحاكم: »هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه وليس بموقوف فإن عبد الله   
ابـن سـاَلم -علـى تقدمـه فـي معرفة قديمـة- من جملـة الصحابـة، وقد أسـنده بذكر 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص في غير موضع«.
ل )209/1( وما  وينظـر فـي مرويـات إقعاد النبي ملسو هيلع هللا ىلص على العرش: »السـنة« للخـالَّ

بعدها، من باب ِذكر المقام المحمود.
)2( »نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض« )343/2(.

)3( الظاهـر أن هـذا مأخـوذ مـن قولـه ملسو هيلع هللا ىلص: »يقال لصاحـب القرآن: اقـرأ، وارتق، ورتل 
كمـا كنـت ُترتِّـل فـي الدنيـا؛ فـإن منزَلك عند آخـر آية تقرؤهـا«؛ أخرجه أبـو داود في 
»السـنن« )1464( والترمـذي فـي »الجامـع« )2914( وقـال: »هـذا حديث حسـن 

صحيح« من حديث عبد الله بن عمرو ڤ.
قال السيوطي في »أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب« )ص132(: »يخرج من   
ذلـك خصيصـٌة أخـرى: وهـو أنـه ال يقرأ في الجنـة إال كتابه، وال يتكلم فـي الجنة إال 

بلسانه«.
وهذا الحصر غير الزم.   

)4( قال ابن تيمية كما في »مجموع الفتاوى« )300/4(: »ال ُيعَلم بأي لغة يتكلم الناس 
يومئذ، وال بأي لغة يسمعون خطاب الرب جلَّ وعال؛ ألن الله تعالى لم يخبرنا بشيء 
من ذلك، وال رسوله عليه الصالة والسالم، ولم يصح أن الفارسية لغة الجهنميين، 
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- وأنَّـه لـم ُيـَر أثـٌر لقضاِء حاجتِـه، بل كاَنـِت األرُض َتبَتلُِعه، وُيَشـمُّ مِن 
مكانِه رائحُة المسِك)1(.

- وأنَّه كاَن ينظُر مِن ِخلِفه َكما ينظُر مِن أمامِه)2(.

قيل: وكاَن ينظُر في الظُّلمِة َكما ينظُر في النُّوِر)3(.

لِه قائًما)4(. َلُه قاعًدا كَتنفُّ - وأنَّ َتنفُّ

وِت عنده، ونداؤُه بِاسِمه مِن وراِء الُحُجراِت)5(. - وأنَّه َيحُرُم رفُع الصَّ

وال أن العربية لغة أهل النعيم األبدي، وال نعلم نزاًعا في ذلك بين الصحابة ڤ، 
بل كلهم يكفون عن ذلك؛ ألن الكالم في مثل هذا من فضول القول«.

)1( أخرجه الحاكم في »المستدرك« )72/4( من حديث ليلي موالة أم المؤمنين عائشة.
)2( أخرجه البخاري في »الصحيح« )418( ومسلم في »الصحيح« )424( من حديث 

أبي هريرة ڤ.
)3( أخرجه البيهقي في »دالئل النبوة« )75/6( من حديث عبد الله بن عباس ڤ.

)4( أخـرج مسـلم فـي »الصحيـح« )735( مـن حديـث عبـد اللـه بـن عمـرو ڤ قال: 
ثت أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »صالة الرجل قاعًدا نصُف الصالة«، قال: فأتيته،  ُحدِّ
فوجدتـه يصلـي جالًسـا، فوضعـت يـدي علـى رأسـه، فقـال: »ما لـك يا عبـد الله بن 
ثت يا رسول الله أنك قلت: »صالة الرجل قاعًدا على نصِف  عمرو؟«  قلت: ُحدِّ

الصالة«، وأنت تصلي قاعًدا، قال: »أجل، ولكني لست كأحد منكم«.
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ▬ڻ  )5( لقوله تعالى: 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ♂ 

]الحجرات: 4-2[.
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ي بُكنيتِـه المشـهورِة -أبـي القاسـِم- ُمطلًقا علـى األصحِّ مِن  - والتَّكنِـّ
.)1(

افعيِّ مذهِب الشَّ

وقيَل: في حياتِه ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنَّ النَّهَي عنُه لئالَّ َيِجَد المنافقون فرصًة ألذاُه، 
.)2( َحُه النَّوويُّ بإجابتِه َمن دعا بها غيره، وهذا يزوُل بوفاتِه ملسو هيلع هللا ىلص، ورجَّ

ى باِسـمي فا  ـٌد فقـط)3(؛ لحديـِث: »َمـن َتسـمَّ وقيـَل: لَمـِن اسـُمُه محمَّ

وقـد جـزم السـادة الشـافعية بتحريمـه كمـا في »أسـنى المطالـب« لزكريـا األنصاري 
)105/3( و»نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج« للرملي )180/6(. 

)1( انظر: »السنن الكبير« للبيهقي )19354( و»التهذيب« للبغوي )224/5( و»العزيز 
شرح الوجيز« للرافعي )462/7( و»المجموع« للنووي )439/8(.

)2( في »المجموع« )440/8( ونسبه لمذهب مالك، وينظر: »المنتقى في شرح الموطا« 
للباجي )296/7( و»إكمال الُمعلِم« للقاضي عياض )7/7( و»الُمفِهم« ألبي العباس 

القرطبي )493/7(.
وهـو: محيـي الديـن أبـو زكريـا يحيـى بن شـرف النـووي )ت. 676ـه( أخـذ عن أبي 
إبراهيـم إسـحاق بـن أحمـد بـن عثمـان المغربـي، وأبـى إسـحاق إبراهيم بن عيسـى 
الُمراِدي، وأبى البقاء خالد بن يوسف النابلسي، وغيرهم، وأخذ عنه عالء الدين 
اج  علـي بـن إبراهيـم بن الَعطَّار، وأبـو العباس أحمد بـن َفْرٍح اإلشـبيلي، وأبو الحجَّ

ي، وغيرهم. يوسف بن عبد الرحمن المزِّ
وهو إمام األئمة األعالم، وقطب األولياء الكرام.  

انظر: »تاريخ اإلسالم« للذهبي )324/15( و»طبقات الشافعية الكبرى« للسبكي   
)395/8( و»األعالم« للزركلي )149/8(.

)3( رواه محمـد بـن الحسـن الشـيباني في »الحجـة على أهل المدينـة« )1/3-2( عن 
إبراهيم النََّخعي، واختاره الرافعي في »العزيز شرح الوجيز« )462/7(. 
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بُكنَيتي«)1(. َيتكنَّـى 

الِة يجُب عليه إجابُته قواًل وفعاًل، وإن َكُثَر)2(،  - وأنَّ َمن دعاُه في الصَّ
وكذا بقيَُّة األنبياِء، وال َتبُطُل صالُته بالنِّسبِة لنبيِّنا فقط)3(.

- وأنَّه ال يقُع منُه ذنٌب، كبيًرا أو ]24/أ[ صغيًرا، عمًدا أو سهًوا، ال قبَل 
ِة وال بعَدها، على نزاٍع في بعِض ذلك. النُّبوَّ

- وال ُيوَرُث.

- وال يتثاءُب.

- وال َيحتلُِم.

- وكذا بقيَُّة األنبياِء في األربعِة)4(.

 

)1( أخرجه أبو داود في »السنن« )4966( من حديث جابر ڤ.
)2( لحديــث أبــي ســعيد بــن الُمَعلَّــى ڤ قــال: كنــت أصلــي فــي المســجد، فدعانــي 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، فقال: »ألم يقل الله: 
▬ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې♂ ]األنفال: 24[«؛ أخرجه البخاري 

في »الصحيح« )4474(.
ووقع مثل هذا مع ُأبي بن كعب فيما أخرجه الترمذي في »الجامع« )2875( من   

حديث أبي هريرة ڤ، وقال: »هذا حديث حسن صحيح«. 
)3( انظر: »المجموع« للنووي )81/4( و»الغرر البهية في شرح البهجة الوردية« لزكريا 

األنصاري )351/1(.
)4( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )390-379/3(.
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ه ملسو هيلع هللا ىلص ِ �بَراعا�تِ �ت ا�أ ه وَر�ت ِ �ت ارا واِمعِ ��ب َ ِم�ن �ب �تٍ  دغَ �ب �غُ كُر  ِ �غ
ُه تعالى، وقِد اشَتَمَل  اعَلم أنَّ كالَمُه  ال ُيحصيِه إالَّ اللَّ

هذا الكتاُب -فيما مرَّ وما َسَيأتي- على ُجملٍة منُه، وَنذُكُر هنا -زيادًة على 

ذلـك- مَِئـَة حديٍث مِـن جوامِع عباراتِـه، ورقائِق براعاتِه؛ لَِينكِشـَف للنَّاظِر 

وجُه قولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُأوتِيُت َجواِمَع الَكِلَم، واخُتِصَر لَي الَكاُم اختصاًرا«)1(.

)1( أخرجه عبد الرزاق في »المصنف« )10163( وأبو داود في »المراسيل« )455( 
من ُمرَسل أبي قالبة، عن عمر بن الخطاب ڤ، بنحوه.

وأخرجـه العقيلـي فـي »الضعفـاء« )244/2( والضيـاء المقدسـي فـي »األحاديـث 
المختـارة« )1ح 115( مـن طريـق خالـد بـن عرفطـة، عـن عمر بـن الخطـاب أيًضا، 

بنحوه، وضعفه العقيلي.
والبيهقي في »شعب اإليمان« )1367( من طريق األحنف بن قيس، عن عمر بن 

بنحوه. أيًضا،  الخطاب 
ولـه شـاهد مـن حديـث عبـد الله بـن عبـاس ڤ؛ أخرجـه الدارقطني في »السـنن«   

.)4275(
وللبخاري في »الصحيح« )2977( ومسلم في »الصحيح« )523( من حديث أبي   

هريرة ڤ، بلفظ: »بعثت بجوامع الكلم« دون باقيه.
وجوامـع الَكلِـم فيمـا قـال الخطابـي فـي »أعـالم الحديـث« )1422/2(: »إيجـاز   
الـكالم فـي إشـباع للمعانـي، يقـول الكلمـة القليلـة الحـروف، فتنتظـم الكثيـر مـن 

األحـكام«.  مـن  أنواًعـا  وتتضمـن  المعنـى، 
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: فنقوُل: قال -

- »إنَّما األعماُل بالنِّيَّاِت، وإنَّما لكلِّ امرٍِئ ما َنَوى«)1(.

يِّئَة الَحَسنَة َتمُحها، وخالِق النَّاَس  َه حيُثما كنَت، وَأتبِِع السَّ ِق اللَّ - »اتَّ

بُخُلٍق َحَسٍن«)2(.

نيا، فوالَّذي َنفسي بَيِده إنَّها ألَسَحُر ِمن هاروَت وماروَت«)3(. ُقوا الدُّ - »اتَّ

ٌر لِما ُكتَِب له«)4(. نيا؛ فإنَّ كاًّ ُمَيسَّ - »َأجِمُلوا في َطَلِب الدُّ

.)5(» ِه تعالى َأدَوُمها وإن قلَّ - »َأَحبُّ األعماِل إلى اللَّ

وَأبِغض  ما،  يوًما  َبغيَضَك  يكوَن  أن  ما عسى  َهوًنا  َحبيَبَك  - »َأحبِب 

)1( أخرجه البخاري في »الصحيح« )1( ومسلم في »الصحيح« )1907( من حديث 
عمر بن الخطاب ڤ.

)2( أخرجه الترمذي في »الجامع« )1987( من حديث أبي ذر ڤ. وقال: »هذا حديث 
حسن صحيح«.

)3( أخرجه الحكيم الترمذي في »نوادر األصول« )104( من طريق بقية بن الوليد، عن 
عتبة بن أبي حكيم، عن أبي الدرداء الرهاوي،عبد الله بن بسٍر المازني ڤ. 

وعتبة فيه مقال، وذكره ابن حبان في »الثقات« )272/7( وقال: »يعتبر حديثه من 
غيـر روايـة بقيـة بن الوليد عنـه«. وأبو الدرداء الرهـاوي ال ُيعَرف، كمـا في »المغني« 

للذهبي )7450(.
)4( أخرجه ابن ماجه في »السنن« )2142( من حديث أبي حميد الساعدي ڤ.

)5( أخرجه مسلم في »الصحيح« )783( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.
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َبغيَضَك َهوًنا ما َعسى أن يكوَن َحبيَبَك يوًما ما«)1(.

َه َيحَفْظَك«)2(. - »احَفِظ اللَّ

- »َأخِلص ِدينَك َيكِفيَك القليُل ِمَن الَعَمِل«)3(.

- »أدِّ األمانَة إلى َمِن ائَتَمنََك، وال َتُخن َمن َخاَنَك«)4(.

ُه قوًما ابتاهم«)5(. - »إذا أحبَّ اللَّ

)1( أخرجه الترمذي في »الجامع« )1997( من حديث أبي هريرة ڤ.
وقـال: »هـذا حديـث غريـب ال نعرفـه بهـذا اإلسـناد إال مـن هـذا الوجـه، وقـد روي 
هـذا الحديـث عـن أيوب، بإسـناد غير هذا، رواه الحسـن بن أبـي جعفر وهو حديث 
ضعيف أيًضا، بإسناد له عن علي، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، والصحيح عن علي موقوٌف قوله«، 

والموقوف أخرجه البخاري في »األدب المفرد« )1321(.
)2( أخرجـه الترمـذي فـي »الجامـع« )2516( من حديث ابن عبـاس ڤ. وقال: »هذا 

حديث حسن صحيح«.
حه، وأبو نعيم في »حلية األولياء«  )3( أخرجه الحاكم في »المستدرك« )306/4( وصحَّ
)244/1( والبيهقي في »شعب اإليمان« )6443، 6444( من حديث معاذ ڤ، 

وأعلَّه باإلرسال، كما تعقَّب الذهبي تصحيح الحاكم.
)4( أخرجه أبو داود في »السنن« )3535( والترمذي في »الجامع« )1264( من حديث 

أبي هريرة ڤ. وقال الترمذي: »هذا حديث حسن غريب«.
)5( أخرجه أحمد في »المسند« )23633( من حديث محمود بن لبيد ڤ.

ولـه شـاهد من حديث أنس ڤ، بنحوه؛ أخرجـه الترمذي في »الجامع« )2396( 
نه، وابن ماجه في »السنن« )4031(. وحسَّ
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يِن وَألَهَمُه ُرشَدُه«)1(. َهُه في الدِّ ُه بعبٍد خيًرا فقَّ - »إذا أراَد اللَّ

َع  تـي َتهـاُب الظَّالِـَم أن تقـوَل لـُه: إنَّـك ظالـٌم؛ فقـد ُتـُودِّ - »إذا رأيـَت ُأمَّ

منهم«)2(.

تَك َحَسنُتَك وساَءتَك سيِّئُتَك فأنَت مؤمٌن«)3(. - »إذا سرَّ

)1( أخرجه ابن أبي الدنيا في »اإلشراف في منازل األشراف« )31( وعبد الله بن أحمد 
فـي »زوائـد الزهـد« )885( والبـزار فـي »المسـند« )1700( والبيهقي فـي »القضاء 
والقدر« )164( من حديث عبد الله بن مسعود ڤ. وأعلَّه الشيخ محمد عمرو 
عبـد اللطيـف فـي »تبييـض الصحيفة« )ص13( بمـا رواه ابن أبي شـيبة في »مصنفه« 

)31695( عن عبيد بن عمير موقوًفا.
)2( أخرجه أحمد في »المسند« )6521( والترمذي في »العلل الكبير« )716-ترتيبه( 
وابن أبي الدنيا في »األمر بالمعروف والنهي عن المنكر« )3( والحاكم في »المستدرك« 
حه، وغيرهم من طريق أبي الزبير، عن عبد الله بن عمرو ڤ. وقال  )96/4( وصحَّ
الترمذي: »سألت محمًدا عن هذا الحديث قلت له: أبو الزبير سمع من عبد الله بن 

عمرو؟ قال: قد روى عنه، وال أعرف له سماًعا منه«.
ولـم ينفـرد بـه أبـو الزبيـر؛ فقـد أخرجـه البـزار فـي »المسـند« )2374( والعقيلي في 
»الضعفاء« )173/6( والطبراني في »المعجم الكبير« )13ح 14314( من طريق 
مجاهد، عن عبد الله بن عمرو ڤ. لكن مدار الطريقين على الحسن بن عمرو 

الفقيمي، واخُتلف عليه، والوجه األول -على انقطاعه- هو الصحيح.
)3( أخرجه أحمد في »المسند« )22166( وابن حبان في »الصحيح« )176- اإلحسان( 

والحاكم في »المستدرك« )14/1( من حديث أبي ُأمامة ڤ.
وقال الحاكم بعد تخريج طرقه: »هذه األحاديث كلها صحيحة متصلة على شرط   

الشيخين«.
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- »إذا َغِضَب َأَحُدُكم َفَليسُكت«)1(.

ْم بـكاٍم َتعتِذُر  ٍع، وال َتكلَّ - »إذا ُقمـَت فـي صاتِـَك فَصـلِّ صـاَة ُمـودِّ
ا في َأيدي النَّاِس«)2(. منُه، واجَمِع اإلياَس ممَّ

- »إذا لم َتسَتِح فاصنَع ما ِشئَت«)3(.

اس ُيِحّبك  ـُه، وازَهـد فيمـا في أيـدي النَـّ نيـا ُيِحّبـك اللَّ - »ازَهـد فـي الدُّ
النَّاُس«)4(.

- »اسَتِعدَّ للموِت قبَل نزوِل الموِت«)5(.

)1( أخرجه أحمد في »المسند« )2136( والبخاري في »األدب المفرد« )245( من 
حديث ابن عباس ڤ. وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )131/1(: »فيه ليث 

ابن أبي سليم، وهو ضعيف«.
وله شاهد من حديث أبي هريرة ڤ؛ أخرجه ابن شاهين في »الفوائد« )1( وآخر   
»طبقات  في  األصبهاني  الشيخ  أبو  أخرجه  ڤ؛  حصين  بن  عمران  حديث  من 

ى بهما. المحدثين بأصبهان« )250/4( فيتقوَّ
)2( أخرجه أحمد في »المسند« )23498( وابن ماجه في »السنن« )4171( من حديث 
أبـي أيـوب األنصـاري ڤ. وقال البوصيري فـي »مصباح الزجاجـة« )227/4(: 

»هذا إسناد ضعيف«.
)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3484( من حديث أبي مسعود ڤ.

)4( أخرجه ابن ماجه في »السنن« )4102( من حديث سهل بن سعد الساعدي ڤ. 
وقال البوصيري في »مصباح الزجاجة« )210/4(: »هذا إسناد ضعيف«.

)5( أخرجه ابن أبي عاصم في »اآلحاد والمثاني« )1323( والحاكم في »المستدرك« 
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- »اســتعينوا علــى إنجــاِح الحوائــِج بالكتمــاِن؛ فــإنَّ كلَّ ذي نعمــٍة 
.)1 محسوٌد«)

دقِة«)2(. زَق بالصَّ - »اسَتنِزُلوا ]24/ب[ الرِّ

ِه َأشَكُرهم للنَّاِس«)3(. - »َأشَكُر النَّاِس للَّ

- »َأفَضُل الجهاِد كلمُة حقٍّ عنَد ُسلطاٍن جائرٍ«)4(.

)312/4( من حديث طارق بن عبد الله المحاربي ڤ. وقال الحاكم: »صحيح« 
ووافقه الذهبي. لكن في إسناده إسحاق بن ناصح، نقل الذهبي في »ميزان االعتدال« 

)200/1( عن أحمد أنه قال: كان من أكذب الناس.
)1( أخرجه الروياني في »المسند« )1449( والطبراني في »المعجم الكبير« )20 ح 183( 
وغيرهم، من حديث معاذ بن جبل ڤ. وقال أحمد وابن معين: »هذا موضوع، 

وليس له أصل«. »المنتخب من علل الخالل« البن قدامة )ص83(. 
)2( أخرجـه ابـن شـاهين فـي »الفوائد« )23( والبيهقي في »شـعب اإليمـان« )1152( 
من حديث علي بن أبي طالب ڤ. وقال البيهقي: »هذا حديث ال أحفظه على 

ة«. هذا الوجه إال بهذا اإلسناد، وهو ضعيف بمرَّ
)3( أخرجه الطيالسي في »المسند« )1144( وأحمد في »المسند« )21846( والخرائطي 
في »فضيلة الشكر« )79( والبيهقي في »السنن الكبير« )12160( والضياء المقدسي 

في »األحاديث المختارة« )4ح 1490( من حديث األشعث بن قيس ڤ.
)4( أخرجه أحمد في »المسند« )11143( وأبو داود في »السنن« )4344( والترمذي 
في »الجامع« )2174( وابن ماجه في »السنن« )4011( والحاكم في »المستدرك« 
)505/4-506( من حديث أبي سعيد الخدري ڤ. وقال الترمذي: »هذا حديث 

حسن غريب«.
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اِت؛ الموِت، فإنَّه لم َيذُكرُه أحٌد في ضيٍق ِمَن  - »َأكثُِروا ذكَر هادِم اللَّذَّ

َعُه عليه، وال َذَكَرُه في َسَعٍة إالَّ ضيََّقها عليه«)1(. الَعيِش إالَّ َوسَّ

- »إنَّ الّلَه تعالى كريٌم ُيِحبُّ الكريَم، وُيِحبُّ معالَي األخاِق، وَيكَرُه 

َسفساَفها«)2(.

- »إنَّ الّلَه تعالى ال َينُظُر إلى ُصَوِرُكم وأموالِكم، ولكن إنَّما َينُظُر إلى 

ُقلوبكم وأعمالِكم«)3(.

دمِة األُولى«)4(. بَر عنَد الصَّ - »إنَّ الصَّ

)1( أخرجـه ابـن حبـان فـي »الصحيـح« )2993-اإلحسـان( والطبرانـي فـي »المعجم 
األوسـط« )8560( والُقضاعي في »مسـند الشـهاب« )668( والبيهقي في »شـعب 
اإليمان« )10076( من حديث أبي هريرة ڤ، بنحوه. وقال الهيثمي في »مجمع 

الزوائد« )309/10(: »إسناده حسن«.
والحديث يروى بهذا اللفظ، وبلفظ: »هاذم اللذات«، قال الفيومي في »المصباح   
المنير« )ص328(: »هذمت الشيء هذًما، من باب ضرب: قطعته بسرعة، وسكين 

هذوم: يهذم اللحم أي يقطعه بسرعة، ومنه: »أكثروا من ذكر هاذم اللذات«.
)2( أخرجـه الطبرانـي فـي »المعجـم الكبيـر« )6ح 5928( والحاكم في »المسـتدرك« 
حـه، مـن حديث سـهل بن سـعد ڤ. وصححه أيًضـا العراقي في  )48/1( وصحَّ

»المغني عن حمل األسفار« )903/2(.
)3( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2564( من حديث أبي هريرة ڤ.

)4( أخرجه البخاري في »الصحيح« )1283( ومسلم في »الصحيح« )926( من حديث 
أنس ڤ.

02 ���� ������.indd   34702 ���� ������.indd   347 17/05/2022   1:14 PM17/05/2022   1:14 PM



�ن �ي �ب ا�غ سعا�غ الّرَ اإ 348

ائِم القائِم«)1(. - »إنَّ المؤمَن َلُيدِرُك بُحسِن الُخُلِق درجَة الصَّ

- »إنَّ أشدَّ النَّاِس ندامًة يوَم القيامِة َرُجٌل باَع ِدينَُه بُدنيا َغيرِه«)2(.

يأتي  بَر  الصَّ الُمؤنِة، وإنَّ  َقدِر  للعبِد على  ِه  اللَّ ِمَن  تأتي  المعونَة  - »إنَّ 
ِه على َقدِر المصيبِة«)3(. ِمَن اللَّ

- »َأنِزُلوا النَّاَس َمناِزَلُهم«)4(.

- »إنَّ ِمن كنوِز البِرِّ كِتماُن المصائِب«)5(.

)1( أخرجه أحمد في »المسند« )25013( وأبو داود في »السنن« )4798( وابن حبان 
في »الصحيح« )480-اإلحسان( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.

)2( أخرجه البخاري في »التاريخ الكبير« )128/6( من حديث أبي هريرة وأبي ُأمامة 
ڤ، بنحوه.

)3( أخرجه ابن البختري في »مجالس من أماليه« )58( من حديث أنس ڤ، وأخرجه 
الحكيم الترمذي في »نوادر األصول« )442( وابن عدي في »الكامل« )460/2( 
وابن شاهين في »فضائل األعمال« )273( والُقضاعي في »مسند الشهاب« )992( 
نه الُمناوي  والبيهقي في »شعب اإليمان« )9483( من حديث أبي هريرة ڤ. وحسَّ

في »التيسير بشرح الجامع الصغير« )301/1(.
)4( أخرجه أبو داود في »السنن« )4842( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ. وَحَكَم 

بانقطاعه فقال: »ميمون لم يدرك عائشة«.
)5( أخرجـه الرويانـي فـي »المسـند« )1447( والسـلمي في »األربعين فـي التصوف« 
)ص8( وأبـو نعيـم فـي »حليـة األوليـاء« )197/8( والبيهقـي في »شـعب اإليمان« 
)9574( مـن حديـث ابـن عمر ڤ. وضعفه الُمناوي في »التيسـير بشـرح الجامع 

الصغير« )383/2(.
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ُد إلى النَّاِس نِصُف العقِل،  - »االقتصاُد في النَّفقِة نِصُف المعيشِة، والتَّودُّ
ؤاِل نِصُف الِعلِم«)1(. وُحسُن السُّ

وا عِن النِّساِء َتِعفَّ نساُؤكم، وَمن  ُكم َأبناُؤُكم، وِعفُّ وا آباَءكم َتَبرَّ - »بِرُّ
َل إليه فلم َيقَبل َفَلن َيرَِد عليَّ الحوَض«)2(. ُتنُصِّ

رِّ َصَدقٌة«)3(. - »ترُك الشَّ

ِة«)4(. دَّ خاِء َيعرِفَك في الشِّ ِه في الرَّ ف إلى اللَّ - »َتعرَّ

)1( أخرجه الطبراني في »المعجم األوسط« )6744( والُقضاعي في »مسند الشهاب« 
)33( والبيهقي في »شعب اإليمان« )6148( من حديث ابن عمر ڤ. وقال أبو 

حاتم الرازي كما في »العلل« البنه )99/6(: »هذا حديث باطل«.
)2( أخرجــه ابــن عمشــليق فــي »جزئــه« )33( وابــن عــدي فــي »الكامــل« )138/8( 
والحاكم في »المستدرك« )154/4( من حديث جابر ڤ. وفي إسناده علي بن 
قتيبة الرفاعي، قال ابن عدي: »منكر الحديث«. وله شاهد من حديث أبي هريرة 
به الذهبي فقال:  حه، وتعقَّ ڤ؛ أخرجه الحاكم في »المستدرك« )154/4( وصحَّ

»بل سويد ضعيف«.
)3( أخرجه ابن حبان في »المجروحين« )184/1( من حديث أنس ڤ. وفي إسناده 
ابن حبان: »كتبت عنه شبيًها بخمسمئة  قال  القيسي،  الفضل  بن  أحمد بن محمد 

حديث، كلها موضوعة«.
ويشهد لمعناه ما أخرجه البخاري في »الصحيح« )2518( من حديث أبي ذر ڤ،   

وفيه: »تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك«.
)4( أخرجه أبو عبيد في »الخطب والمواعظ« )124( وعبد بن حميد في »المسند« 
)636-المنتخب( والحاكم في »المستدرك« )541/3( من حديث ابن عباس ڤ. 
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بما  َتعَمُلوا)1(  حتَّى  ُه  اللَّ َينَفَعُكُم  َفَلن  َتعلَُّموا،  أن  شئُتم  ما  »َتَعلَُّموا   -

َتعَلمون«)2(.

- »التَُّؤدُة في كلِّ شيٍء خيٌر إالَّ في َعَمِل اآلِخرِة«)3(.

- »َجفَّ الَقَلُم بما َأنَت الٍق«)4(.

وقال الحاكم: »هذا حديث كبير عال«.  
)1( في )أ(: »تعلموا«. 

)2( أخرجه ابن عدي في »الكامل« )434/2( وأبو نعيم في »حلية االولياء« )236/1( 
والخطيب في »تاريخ بغداد« )300/11( من حديث معاذ بن جبل ڤ، بنحوه. 

فه العراقي في »المغني عن حمل األسفار« )40/1(. وضعَّ
وله شاهد من حديث أبي الدرداء ڤ؛ أخرجه الدارقطني في »األفراد« )4671-   
أطرافـه( مـن طريقـه ابن عسـاكر فـي »تاريـخ دمشـق« )342/52( وفي إسـناده بكر 
فـه غيـره كمـا فـي »ميـزان االعتـدال« للذهبـي  ابـن خنيـس، تركـه الدارقطنـي، وضعَّ

.)344/1(
وشاهد آخر من حديث أنس ڤ؛ أخرجه أبو القاسم الحلبي في »حديثه« )ق114/  
ث عن أنس بنسخة أكثرها  أ-ب( وفي إسناده عباد بن عبد الصمد، بصري واٍه، حدَّ
موضوعة، كما في »ميزان االعتدال« للذهبي )369/2( فال يرتقي بهذه الطرق عن 

ضعفه.
)3( أخرجه الدورقي في »مسند سعد« )69( وأبو داود في »السنن« )4810( وأبو يعلى 
في »المسند« )792( والحاكم في »المستدرك« )63/1( والبيهقي في »السنن الكبير« 
)20840( من حديث سعد بن أبي وقاص ڤ. وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح 

على شرط الشيخين«، ووافقه الذهبي.
)4( أخرجه البخاري في »الصحيح« )5076( من حديث أبي هريرة ڤ.
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.)1(» يَء ُيعمي وُيِصمُّ - »ُحبَُّك الشَّ

وا للباِء  دقِة، وَأِعدُّ كاِة، وَداُووا َمرضاُكم بالصَّ نُوا َأمواَلُكم بالزَّ - »حصِّ
عاَء«)2(. الدُّ

َهواِت«)3(. ِت النَّاُر بالشَّ ِت الجنَُّة بالَمكارِه، وُحفَّ - »ُحفَّ

- »الحرُب ُخدعٌة«)4(.

- »الحياُء خيٌر كلُّه«)5(.

)1( أخرجه أحمد في »المسند« )21694( وأبو داود في »السنن« )5130( من حديث 
فه العراقي في »المغني عن حمل األسفار« )720/2(. أبي الدرداء ڤ. وضعَّ

وأخرجه أبو داود في »الزهد« )208( موقوًفا على أبي الدرداء ڤ.  
)2( أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )10ح 10196( وابن عدي في »الكامل« 
)531/9( والبيهقـي فـي »السـنن الكبيـر« )6667( مـن حديث ابن مسـعود ڤ. 
وقال البيهقي: »إنما يعرف هذا المتن عن الحسن البصرى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُمرساًل«، 

والمرسل أخرجه أبو داود في »المراسيل« )105(.
وله شاهد من حديث أبي أمامة ڤ؛ أخرجه البيهقي في »شعب اإليمان« )3279(   

من طريق فضال بن جبير، عنه. وقال: »فضال بن جبير صاحب مناكير«.
وشاهد آخر من حديث سمرة بن جندب ڤ؛ أخرجه البيهقي في »شعب األيمان«   

)3280( وفي إسناده غياث بن كلوب الكوفي، قال البيهقي: »مجهول«.
)3( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2822( من حديث أنس ڤ.

)4( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3030( ومسلم في »الصحيح« )1739( من 
حديث جابر ڤ.

)5( أخرجـه البخـاري في »الصحيح« )6117( ومسـلم في »الصحيـح« )37( واللفظ 
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- »خيُر األموِر َأوَسُطها«)1(.

- »خيُر النَّاِس َمن طاَل ُعُمُرُه وَحُسَن َعَمُلُه، وشرُّ النَّاِس َمن طاَل ُعُمُرُه 
وساَء َعَمُلُه«)2(.

يُِّئ ُيفِسُد العَمَل َكما ُيفِسُد الخلُّ العسَل«)3(. - »الُخُلُق السَّ

ُه ُيِحبُّ إغاثَة اللَّهفاِن«)4(. الُّ على الخيرِ كفاعِله، واللَّ - »الدَّ

نيا ِسجُن المؤمِن وجنَُّة الكافرِ«)5(. - »الدُّ

له، من حديث عمران ڤ.
)1( أخرجـه أبـو نعيـم فـي »معرفـة الصحابـة« )3170/6( مـن روايـة معبـد الجهنـي، 
كما  الحديث،  متروك  الفزاري،  الحكم  إسناده  وفي  بنحوه.  الصحابة،  بعض  عن 
فـي »ميـزان االعتـدال« للذهبـي )571/1( وانظـر »المقاصـد الحسـنة« للسـخاوي 

)ص332(. 
)2( أخرجه الترمذي في »الجامع« )2330( من حديث أبي بكرة ڤ. وقال: »هذا 

حديث حسن صحيح«.
)3( أخرجه عبد بن حميد في »المسند« )800( والقدوري في »جزء من حديثه« )13( 
مـن حديـث ابـن عمـر ڤ، وهـو حديـث محتمل التحسـين كما بينت فـي تحقيقي 

لجزء القدوري.
)4( أخرجـه ابـن أبـي الدنيـا فـي »اصطنـاع المعـروف« )79( والبـزار فـي »المسـند« 
)7521( مـن حديـث أنـس ڤ. وقال الهيثمـي في »مجمع الزوائـد« )137/3(: 
فـه جماعة،  »فيـه زيـاد النميـري؛ وثقـه ابن حبـان، وقـال: يخطئ، وابن عـدي، وضعَّ

وبقية رجاله ثقات«.
)5( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2956( من حديث أبي هريرة ڤ.
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يَن أحٌد إالَّ َغَلَبُه«)1(. يُن ُيسٌر، ولن ُيغالَِب الدِّ - »الدِّ

يُن النَّصيحُة«)2(. - »الدِّ

َهُر، وُربَّ صائٍم حظُُّه ِمن ِصياِمِه الُجوُع  - »ُربَّ قائٍم حظُُّه ِمن قياِمه السَّ
والَعَطُش«)3(. ]25/أ[

ُه عبًدا قاَل خيًرا فَغنَِم، أو َسَكَت َفَسِلَم«)4(. - »َرِحَم اللَّ

ُجُل على ِديِن خليِله؛ َفلَينُظر َأحُدكم َمن ُيخالِل«)5(. - »الرَّ

- »ُزر ِغبًّا َتزَدد ُحبًّا«)6(.

)1( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيـح« )39( والبيهقي في »شـعب اإليمـان« )3598( 
واللفظ له، من حديث أبي هريرة ڤ.

)2( أخرجه مسلم في »الصحيح« )55( من حديث تميم الداري ڤ.
)3( أخرجه أحمد في »المسند« )8856( وابن أبي الدنيا في »فضائل رمضان« )38( 
وابن خزيمة في »الصحيح« )1997( وابن حبان في »الصحيح« )3481-اإلحسان( 
والحاكم في »المستدرك« )431/1( من حديث أبي هريرة ڤ. وقال الحاكم: 

»هذا حديث صحيح على شرط البخاري«.
)4( أخرجه ابن المبارك في »الزهد« )380( وابن أبي الدنيا في »الصمت« )64( من 

ُمرَسل خالد بن أبي عمران.
)5( أخرجــه أبــو داود فــي »الســنن« )4833( والترمــذي فــي »الجامــع« )2378( مــن 

حديث أبي هريرة ڤ. وقال الترمذي: »هذا حديث حسن غريب«.
)6( أخرجه وكيع في »نسخته« )1( والطيالسي في »المسند« )2658( والبزار في »المسند« 
)9315( مـن حديـث أبـي هريـرة ڤ. وقال البـزار: »ليس في: »زر غبًّـا تزدد حبًّا« 
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عيُد َمن ُوِعَظ بَغيرِه«)1(. - »السَّ

كينُة َمغنٌَم، وَترُكها َمغَرٌم«)2(. - »السَّ

تاُء َربيُع المؤمِن؛ َقُصَر نهاُرُه َفصاَمُه، وطاَل ليُله فقاَمُه«)3(. - »الشِّ

رِّ ُتطِفُئ َغَضَب  وِء، وصدقُة السِّ - »صنائُع المعروِف َتقي َمصاِرَع السُّ

عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حديث صحيح«.
)1( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2645( من حديث عبد الله بن مسعود ڤ.

)2( أخرجـه المطـرز في »الفوائد« )90( واإلسـماعيلي فـي »المعجم« )433/1( من 
حديث أبي هريرة ڤ، وفي إسناده سفيان بن وكيع، قال عنه الذهبي في »الكاشف« 

)2005(: »ضعيف«.
وأخرجه الحسين المروزي في »البر والصلة« )299( وأبو داود في »الزهد« )153(   

موقوًفا على عبد الله بن مسعود ڤ.
)3( أخرجـه أحمـد فـي »المسـند« )11716( واآلجـري فـي »فضـل قيام الليـل« )13( 
اج، عن أبـي الهيثم، عن أبي  والبيهقـي فـي »شـعب اإليمـان« )3655( من روايـة درَّ
سـعيد الخـدري ڤ. وهـذه نسـخة ضعيفـة؛ انظـر: »الكاشـف« للذهبـي )1473( 

و»التقريب« البن حجر )1824(.
الله بن مسعود ڤ قال: كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إذا جاء  وله شاهد من حديث عبد   
الشتاء قال: مرحبا بالشتاء، فيه تنزل البركة، أما ليله فطويل للقائم، وأما نهاره فقصير 
اجي. للصائم. أخرجه ابن عدي في »الكامل« )69/6( )139/10( واستنكره السَّ

ويشهد لبعض معناه ما أخرجه أحمد في »المسند« )18959( والترمذي في »الجامع«   
)797( من حديث عامر بن مسعود الجمحي قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »الصوم في 
الشـتاء الغنيمـة البـاردة«. وقـال الترمذي: »هذا حديث ُمرَسـل؛ عامر بن مسـعود لم 

يدرك النبي ملسو هيلع هللا ىلص«.
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ِحِم َتزيُد في الُعُمرِ«)1(. ، وصلُة الرَّ بِّ الرَّ

ابرِ«)2(. ائِم الصَّ اكُر بمنزلِة الصَّ - »الطَّاعُم الشَّ

- »الظُّلُم ُظُلماٌت يوَم القيامِة«)3(.

لَمن  فُطوبى  جاُل؛  الرِّ مفاتيُحها   ، رِّ والشَّ الخيرِ  خزائُن  ِه  اللَّ »عنَد   -

رِّ  ُه ِمفتاًحا للشَّ ، وَويٌل لَمن َجَعَلُه اللَّ رِّ ُه ِمفتاًحا للخيرِ ِمغاًقا للشَّ َجَعَلُه اللَّ

ِمغاًقا للَخيرِ«)4(.

)1( أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )8ح 8014( من حديث أبي ُأمامة ڤ. 
وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )115/3(: »إسناده حسن«.

الترمذي في »الجامع« )2486( وابن ماجه في »السنن« )1764( وابن  )2( أخرجه 
حبان في »الصحيح« )315-اإلحسان( من حديث أبي هريرة ڤ. وقال الترمذي: 

»هذا حديث حسن غريب«. 
)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )2447( ومسلم في »الصحيح« )2579( من 

حديث عبد الله بن عمر ڤ. 
»المسند« )7526( والروياني في  يعلى في  »السنن« وأبو  ابن ماجه في  )4( أخرجه 
»المسند« )1049( والطبراني في »المعجم الكبير« )6ح 5812( من حديث سهل 

ابن سعد ڤ، بنحوه.
وقـال البوصيـري فـي »إتحـاف الخيـرة المهـرة« )247/1(: »هـذا إسـناد ضعيـف؛   
عبد الرحمـن بـن زيـد بـن أسـلم المدنـي ضعفـه أحمـد وابـن معيـن وابـن المدينـي 
والنسـائي، وقـال الحاكـم: يـروي عن أبيـه أحاديث موضوعـة، وقال ابـن الجوزي: 

أجمعـوا علـى ضعفـه«.
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.)1(» ِه، وهو مَع َمن َأَحبَّ - »العبُد عنَد ظنِّه باللَّ

- »فضُل العالِِم على العابِد كَفضلي على َأدناُكم«)2(.

ٌة لك أو عليك«)3(. - »القرآُن ُحجَّ

- »القناعُة ماٌل ال َينَفُد، وَكنٌز ال َيفنَى«)4(.

)1( أورده السيوطي في »الجامع الصغير« )5669( باللفظ المذكور، من حديث أبي 
هريرة ڤ، وعزاه ألبي الشيخ، ورمز لحسنه.

وأورده ابـن قيِّـم الجوزيـة فـي »تهذيـب السـنن« )25/8( فقـال: »رواه غسـان بـن 
الربيع، عن موسى بن مطير، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوًعا: »العبد عند ظنه بالله، 
وهـو مـع أحبابه يـوم القيامة«. وابن مطير متـروك الحديث؛ انظر: »ميـزان االعتدال« 

.)223/4(
ويشهد ألوله حديث أبي هريرة ڤ، مرفوًعا: »قال الله: أنا عند ظن عبدي بي«؛   

أخرجه البخاري في »الصحيح« )7505( ومسلم في »الصحيح« )2675(.
ويشـهد آلخـره حديـث عبـد الله بـن مسـعود ڤ، مرفوًعا: »المرء مـع من أحب«، 

أخرجه البخاري في »الصحيح« )6168( ومسلم في »الصحيح« )2640(.
)2( أخرجه الترمذي في »الجامع« )2685( من حديث أبي ُأمامة ڤ. وقال: »هذا 

حديث حسن صحيح غريب«.
)3( أخرجه مسلم في »الصحيح« )223( من حديث أبي مالك األشعري ڤ.

)4( أورده الديلمي في »فردوس األخبار« )4699( بهذا اللفظ، من حديث جابر ڤ.
وأخرجـه العقيلـي فـي »الضعفـاء« )176/3( والطبرانـي فـي »األوسـط« )6922( 
وابن عدي في »الكامل« )532/6( من حديثه أيًضا، دون قوله: »كنز ال ينفد«، وقال 

أبو حاتم كما في »العلل« البنه )73/5(: »حديث باطل«.
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َث بكلِّ ما َسِمَع«)1(. - »كفى بالمرِء إثًما أن ُيحدِّ

- »كفى بالمرِء إثًما أن ُيضيَِّع َمن َيُقوُت«)2(.

ـَه، وكفى بالمرِء جهـًا أن َيعَجَب  - »كفـى بالمـرِء ِعلًمـا أن َيخشـى اللَّ
بنفِسه«)3(.

- »كما َتِديُن ُتداُن«)4(.

نيا كأنََّك غريٌب، أو عابُر َسبيٍل«)5(. - »ُكن في الدُّ

)1( أخرجـه مسـلم فـي »مقدمـة الصحيح« )10/1( وأبـو داود في »السـنن« )4992( 
وابن حبان في »الصحيح« )30-اإلحسان( والحاكم في »المستدرك« )112/1( 

من حديث أبي هريرة ڤ. 
)2( أخرجـه مسـلم فـي »الصحيـح« )996( بلفـظ قريـب، وبلفظـه أخرجـه أبـو داود 
فـي »السـنن« )1692( وابـن حبـان فـي »الصحيـح« )4240-اإلحسـان( والحاكم 
فـي »المسـتدرك« )415/1( مـن حديـث عبـد الله بـن عمرو ڤ. وقـال الحاكم: 

اإلسناد«.  »صحيح 
)3( أخرجه البيهقي في»شعب اإليمان« )733( من قول مسروق، ولم أقف عليه مرفوًعا.
)4( أخرجـه ابـن المقيـر فـي »جـزء مـن أحاديثـه« )1331( وابـن عـدي فـي »الكامـل« 
)146/9( مـن حديـث عبـد اللـه بن عمر ڤ. وفي إسـناده محمد بـن عبد الملك 
األنصاري، قال عنه ابن عدي: »كل أحاديثه مما ال يتابعه الثقات عليه، وهو ضعيف 

ا«. جدًّ
وأخرجه عبد الرزاق في »الجامع« )20262( والبيهقي في »الزهد« )710( من ُمرَسل   

أبي قالبة.
)5( أخرجه البخاري في »الصحيح« )6416( من حديث عبد الله بن عمر ڤ.
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َأتَبَع  - »الكيُِّس َمن داَن َنفَسُه وَعِمَل لِما بعَد الموِت، والعاجُز)1( َمن 
.)2(» ِه األمانيَّ َنفَسُه هواها، وَتمنَّى على اللَّ

- »لو َتعَلُموَن ما َأعَلُم َلَضِحكُتم قليًا، َوَلَبَكيُتم كثيًرا«)3(.

- »ليَس الَخبُر كالُمعاَينِة«)4(.

ديُد َمن َغَلَب َنفَسُه«)5(. ديُد َمن َغَلَب النَّاَس، إنَّما الشَّ - »ليَس الشَّ

.)6(» - »ليَس ِمنَّا َمن َغشَّ

)1( في )أ(: »الفاجر«. 
)2( أخرجه الترمذي في »الجامع« )2459( وابن ماجه في »السنن« )4260( من حديث 

شداد بن أوس ڤ. وقال الترمذي: »هذا حديث حسن«.
)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )4621( ومسلم في »الصحيح« )2359( من 

حديث أنس ڤ.
)4( أخرجه أحمد في »المسند« )1842( وابن حبان في »الصحيح« )6213-اإلحسان( 
والحاكـم فـي »المسـتدرك« )321/2( مـن حديث عبد الله بن عبـاس ڤ. وقال 

الحاكم: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين«. 
)5( أخرجه إسحاق بن راهويه في »المسند« )516( وابن حبان في »الصحيح« )717- 

اإلحسان( من حديث أبي هريرة ڤ.
وهو في »صحيح البخاري« )6114( و»صحيح مسلم« )2609( من حديثه أيًضا،   

بلفظ قريب. 
)6( أخرجه أبو داود في »السنن« )3454( وابن ماجه في »السنن« )2224( والحاكم 
فـي »المسـتدرك« )8/2( مـن حديث أبي هريرة ڤ. وقـال الحاكم: »هذا حديث 
صحيـح على شـرط مسـلم«. وهـو في »صحيـح مسـلم« )101( من حديثـه، بلفظ: 
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بالمعروِف،  وَيأُمر  كبيَرنا،  ر  وُيوقِّ َيرَحم صغيَرنا،  لم  َمن  ِمنَّا  »ليَس   -
وَينَْه عِن الُمنَكرِ«)1(.

ا  ُه ِرداَءها؛ إن خيًرا فخيٌر، وإن شرًّ - »ما َأَسرَّ عبٌد َسريرًة إالَّ َألَبَسُه اللَّ
.)2(» فشرٌّ

- »ما خاَب َمِن اسَتخاَر، وال َنِدَم َمِن اسَتشاَر، وال عاَل َمِن اقتَصَد«)3(.

ا ِمن َبطنِِه«)4(. - »ما َمَلَ ابُن آَدَم ِوعاًء شرًّ

وما  ا،  ِعزًّ إالَّ  بعفٍو  عبًدا  ُه  اللَّ زاَد  وما  ماٍل،  ِمن  َصَدقٌة  َنَقَصت  »ما   -

نا فليس منا«. »من غشَّ
)1( أخرجه الترمذي في »الجامع« )1921( من حديث عبد الله بن عباس ڤ. وقال: 

»هذا حديث غريب«.
)2( أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )2ح 1702( من حديث جندب بن سفيان، 
ا؛ فيه محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك الحديث، كما  وإسناده ضعيف جدًّ

في »ميزان االعتدال« )635/3(.
)3( أخرجه الطبراني في »المعجم األوسط« )6627( والُقَضاعي في »مسند الشهاب« 
)774( من طريق عبد القدوس بن عبد السالم بن عبد القدوس، حدثني أبي، عن 
جـدي، عـن الحسـن، عـن أنس بن مالك ڤ. وقـال الهيثمي في »مجمـع الزوائد« 

ا«. )96/8( عن عبد السالم وأبيه: »كالهما ضعيف جدًّ
)4( أخرجه أحمد في »المسند« )17186( والترمذي في »الجامع« )2380( وابن 
ماجه في »السنن« )3349( وابن أبي الدنيا في »إصالح المال« )350( من حديث 

المقدام بن َمْعدي َكِرب ڤ. وقال الترمذي: »هذا حديث حسن صحيح«.
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ِه إالَّ َرَفَعُه الّلُه«)1(. َتواَضَع أحٌد للَّ

- »ُمداراُة النَّاِس َصَدقٌة«)2(.

يِن الَوَرُع«)3(. - »ِماُك الدِّ

- »ِمن ُحسِن إساِم ]25/ب[ المرِء َترُكُه ما ال َيعنِيِه«)4(.

- »َمن َأَحبَّ ُدنياُه َأَضرَّ بآِخَرتِِه، وَمن َأَحبَّ آِخَرَتُه َأَضرَّ بُدنياُه؛ فآثُِروا 

)1( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2588( من حديث أبي هريرة ڤ.
)2( أخرجه ابن أبي الدنيا في »مداراة الناس« )3( وابن حبان في »الصحيح« )471- 
اإلحسـان( وابـن السـني فـي »عمـل اليـوم والليلـة« )325( من حديـث جابر ڤ. 
وقال أبو زرعة الدمشقي في »الفوائد المعللة« )105(: »ليس هذا المحفوظ وهو 
معضل غليظ«. وقال أبو حاتم الرازي كما في »العلل« )2359(: »هذا حديث باطل 

ال أصل له«.
)3( أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )11ح 10969( وابن عدي في »الكامل« 
)63/6( من حديث عبد الله بن عباس ڤ. وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« 

ا«. )120/1(: »فيه سوار بن مصعب؛ ضعيف جدًّ
وله شاهد من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ؛ أخرجه البيهقي في »شعب اإليمان«   
)5367(، وشـاهد آخـر مـن حديـث حذيفـة بـن اليمـان ڤ؛ أخرجـه الترمذي في 
»العلل الكبير« )633- ترتيبه( وقال: »سألت محمًدا عن هذا الحديث فلم يعد هذا 
الحديـث محفوًظـا«، وعـن سـعد بن أبـي وقـاص ڤ؛ أخرجه الحكيم فـي »نوادر 

األصول« )1125( والحاكم في »المستدرك« )92/1(. 
)4( أخرجـه الترمـذي فـي »الجامـع« )2317( وابـن ماجـه فـي »السـنن« )3976( من 

حديث أبي هريرة ڤ. وقال الترمذي: »هذا حديث غريب«.
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ما َيبقى على ما َيفنَى«)1(.

َه  ُه إلى النَّاِس، وَمن َأرَضى اللَّ ِه َوَكَلُه اللَّ - »َمن َأرَضى النَّاَس بَسَخِط اللَّ
ُه ُمؤنَة النَّاِس«)2(. بَسَخِط النَّاِس كَفاُه اللَّ

- »َمن َأبَطَأ به َعَمُلُه لم ُيسرِع به َنَسُبُه«)3(.

- »منهوماِن ال َيشَبعاِن: طالُب ِعلٍم، وطالُب ُدنيا«)4(.

- »الُمجاِهُد َمن جاَهَد َنفَسُه«)5(.

)1( أخرجه أحمد في »المسند« )19697( وابن حبان في »الصحيح« )709-اإلحسان( 
والحاكم في »المستدرك« )308/4( من حديث أبي موسى األشعري ڤ. وقال 
الحاكم: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين«، وتعقبه الذهبي، وكذا تعقبه 

العراقي في »المغني عن حمل األسفار« )873/2( فجزما بانقطاعه.
)2( أخرجه الترمذي في »الجامع« )2414( وابن حبان في »الصحيح« )276- اإلحسان( 
وأبو نعيم في »حلية األولياء« )188/8( من حديث عائشة ڤ، بنحوه. وقال ابن 

حجر في »األمالي المطلقة« )ص119(: »هذا حديث صحيح«.
)3( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2699( من حديث أبي هريرة ڤ، بنحوه.

)4( أخرجه الشاشي في »المسند« )692( والطبراني في »المعجم الكبير« )10ح 10388( 
فه  والُقَضاعي في »مسند الشهاب« )322( من حديث عبد الله بن مسعود ڤ. وضعَّ

العراقي في »المغني عن حمل األسفار« )894/2(.
وله شاهد من حديث أنس ڤ؛ أخرجه الحاكم في »المستدرك« )91/1( والبوشنجي   
في »المنظوم والمنثور« )19( والبيهقي في »المدخل« )451( وقال الحاكم: »هذا 

حديث صحيح على شرط الشيخين«، ووافقه الذهبي.
)5( أخرجه الترمذي في »الجامع« )1621( من حديث فضالة بن عبيد ڤ. وقال: 
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- »المستشاُر ُمؤَتَمٌن؛ فإذا اسُتِشيَر َفلُيِشر بما هو صانٌع لنفِسه«)1(.

- »المسلُم َمن َسِلَم المسلمون ِمن لسانِه وَيِدِه، والمهاجُر َمن َهَجَر ما 
ُه عنه«)2(. َنهى اللَّ

- »المؤمُن َمن َأِمنَُه النَّاُس«)3(.

- »ال إيماَن لَمن ال َأمانَة لُه، وال ِديَن لَمن ال َعهَد له«)4(.

ُه وَيبَتِلَيَك«)5(. ماتَة ألخيَك؛ َفَيرَحَمُه اللَّ - »ال ُتظِهرِ الشَّ

»حديث حسن صحيح«.
)1( أخرجه الطبراني في »المعجم األوسط« )2195( من حديث علي ڤ. وقال: 

»هو حديث غريب«.
وله شاهد من حديث َسُمَرَة بن ُجنُدٍب ڤ؛ أخرجه ابن األعرابي في »المعجم«   
الشهاب« )4(  »العزلة« )ص46( والُقَضاعي في »مسند  )1033( والخطابي في 
ا؛ فيه الحسن بن محمد البلخي، وهو شديد الضعف؛  بنحوه، وإسناده ضعيف جدًّ

انظر: »ميزان االعتدال« )519/1(.
)2( أخرجه البخاري في »الصحيح« )10( من حديث عبد الله بن عمرو ڤ.

من   )4995( »السنن«  في  والنسائي   )2627( »الجامع«  في  الترمذي  أخرجه   )3(
حديث أبي هريرة ڤ. وقال الترمذي: »هذا حديث حسن صحيح«.

)4( أخرجه أحمد في »المسند« )12383( وابن حبان في »الصحيح« )194-اإلحسان( 
والضياء المقدسي في »األحاديث المختارة« )5ح 1699( وغيرهم، من حديث 

أنس ڤ.
)5( أخرجه الترمذي في »الجامع« )2506( من حديث واثلة بن األسقع ڤ. وقال: 

»هذا حديث حسن غريب«.
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.)1(» حمُة إالَّ ِمن َشِقيٍّ - »ال ُتنَزُع الرَّ

- »ال خيَر في ُصحبِة َمن ال َيرى لك ِمثَل ما َترى له«)2(.

- »ال ُيؤِمُن َأحُدكم حتَّى ُيِحبَّ ألخيِه ما ُيِحبُّ لنَفِسه«)3(.

- »ال َيبُلُغ الَعبُد أن يكوَن ِمَن الُمتَِّقيَن حتَّى َيَدَع ما ال بأَس به؛ َحَذًرا 
لِما به بأٌس«)4(.

- »ال َيجنِي جاٍن إالَّ على َنفِسِه«)5(.

)1( أخرجــه أبــو داود فــي »الســنن« )4942( والترمــذي فــي »الجامــع« )1923( مــن 
حديث أبي هريرة ڤ. وقال الترمذي: »هذا حديث حسن«.

)2( أخرجه ابن عدي في »الكامل« )188/5( والخطيب في »الموضح ألوهام الجمع 
والتفريق« )124/2( من طريق سليمان بن عمرو النخعي، عن أبي حازم، عن سهل 
ابـن سـعد ڤ. وقـال ابـن عـدي: »هـذه األحاديث عن أبـي حازم كلهـا مما وضعه 

سليمان بن عمرو عليه«.
»األمثال« )47( من حديث  في  الشيخ  وأبو  أيًضا )191/5(  ابن عدي  وأخرجه   
أنس ڤ. وفي إسناده سليمان بن عمرو النخعي أيًضا، وقد ختم ابن عدي ترجمته 

بقوله: »اجتمعوا على أنه يضع الحديث«. 
)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )13( ومسلم في »الصحيح« )45( من حديث 

أنس ڤ.
)4( أخرجه الترمذي في »الجامع« )2451( من حديث عطية السعدي ڤ. وقال: 

»هذا حديث حسن غريب«.
)5( أخرجه الترمذي في »الجامع« )2159، 3087( وابن ماجه في »السنن« )2669، 
3055( من حديث عمرو بن األحوص ڤ. وقال الترمذي: »حديث حسن صحيح«.
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- »ال ُيغنِي َحَذٌر ِمن َقَدٍر«)1(.

َتيِن«)2(. - »ال ُيلَدُغ المؤمُن ِمن ُجحرٍ مرَّ

 

)1( أخرجه الطبراني في »المعجم األوسط« )2498( وابن عدي في »الكامل« )5/ 
118( والحاكم في »المستدرك« )492/1( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ. 
وقـال الحاكـم: »هـذا حديـث صحيـح اإلسـناد«، وتعقبـه الذهبـي كما فـي »مختصر 
ن )116( فقال: »فيه زكريا بن منظور مجمع على  تلخيص المستدرك« البن الُملقِّ
ضعفه«، وناقشه ابن الملقن في »البدر المنير« )173/9( في دعوى اإلجماع دون 

التضعيف.
)2( أخرجه البخاري في »الصحيح« )6133( ومسلم في »الصحيح« )2998( من حديث 

أبي هريرة ڤ، بنحوه.
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ولاِ�� ملسو هيلع هللا ىلص كُر اأ ِ �غ
األصحُّ عنَد العلماِء أنَّ أوالَدُه ملسو هيلع هللا ىلص سبعٌة)1(؛ ثالثُة ذكوٍر وأربعُة إناٍث؛ 

ُل َمن ُولَِد لُه القاسُم، وبه كاَن ُيكنى، ثمَّ زينُب، ثمَّ ُرقيَُّة، ثمَّ فاطمُة، ثمَّ  فأوَّ

أمُّ كلثوٍم، واسُمها ُكنيُتها.

يُِّب  يَِّب والطَّاهَر، وقيَل: الطَّ ى الطَّ ِه، وكاَن ُيسمَّ ثمَّ في اإلسالم: عبُد اللَّ

ِه المذكوِر، ُولَِدا في بطٍن َقبَل البِعثِة، وقيَل غيُر ذلك،  والطَّاهُر غيُر عبِد اللَّ

َة مِن خديجَة، ثمَّ إبراهيُم بالمدينِة مِن ماريَة الِقبطيَِّة. وكلُّ هؤالِء ُولُِدوا بمكَّ

، وقيَل: أكثَر، وهو  َة وقد َبَلَغ سنَتيِن، وقيَل: أقلَّ ا القاسُم فماَت بمكَّ فأمَّ

ا ماَت  َة صغيًرا، ولمَّ ِه ماَت أيًضا بمكَّ ُل ميٍِّت مات مِن َوَلِده، ثمَّ عبُد اللَّ أوَّ

ُه تعالى: ▬ک  قاَل العاُص بُن وائٍل: قِد انَقَطَع ولُده فهو َأبَتُر؛ فأنزَل اللَّ

ک ک ک♂ ]الكوثر: 3[)2(.

)1( انظـر فـي ذكـر أوالده: »الطبقـات الكبيـر« البـن سـعد )110/1( و»الوفـا بتعريـف 
فضائـل المصطفـى« البـن الجـوزي )421/1( و»نسـاء رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص وأوالده« 
للدمياطي )ص34( وما بعدها، و»إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبـي 

.)391/3(
)2( أخرجه ابن إسحاق في »السيرة« )252/5-253( عن يزيد بن رومان، رفعه.
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ِة سنَة ثماٍن من الهجرِة، وعقَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ا إبراهيُم ]26/أ[ َفُولَِد في ذي الِحجَّ وأمَّ
َق بِِزَنِة شعِره  اه يومئٍذ، وَحَلَق رأَسه، وَتصدَّ عنَد يوِم سابِعه بكبَشيِن، وسمَّ
ًة، وَدَفنُوا َشعَرُه في األرِض)1(، ومات سنَة َعشٍر وقد َبَلَغ سنًة وَعَشرَة  فِضَّ

َأشُهٍر، وقيَل: سنًة وستََّة َأشُهٍر، وُدفَِن في الَبقيِع.

ى  بيِع بِن عبـِد الُعزَّ َجهـا ابـُن خالتِها أبـو العاِص بـُن الرَّ ـا زينـُب فَتزوَّ وأمَّ
ه هالُة بنُت ُخَويلٍد، فَوَلَدت لُه عليًّا  ابِن عبد شمِس)2( بِن عبِد َمناٍف، وُأمُّ
ا  ـا علـيٌّ فَأرَدَفـُه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وراءُه يوَم الفتِح، ومـاَت ُمراِهًقا، وأمَّ وُأمامـَة؛ فأمَّ
َجها عليُّ بُن أبي طالٍب بعَد خالتِها فاطمَة بوصيٍَّة مِن فاطمَة،  ُأمامُة فَتزوَّ
َجها بعَد موِت عليٍّ المغيرُة بُن نوفِل بِن الحارِث بِن عبِد الُمطَّلِِب بوصيٍَّة  وَتزوَّ
  فولَدت لُه َيحيى بَن الُمغيرِة، وماتت عنده، وكاَن ، مِن عليٍّ

الِة. ُيِحبُّها كثيًرا حتَّى َحَمَلها في الصَّ

ُولَِدت َزينُب سنَة ثالثين مِن مولِده ملسو هيلع هللا ىلص، وماتت سنَة ثماٍن مَِن الهجرِة.

ـاَن، قيَل: فـي الجاهليَِّة، وقيـَل: بعَد  َجهـا ُعثمـاُن بُن عفَّ ـا ُرقيَّـُة فَتزوَّ وأمَّ
ِه، ماَت بعَدها وقد  إسالمِه، وهاجَر بها ِهجَرَتِي الحبشِة، وولَدت لُه عبَد اللَّ
َبَلـَغ سـتَّ سـنين، َنَقَرُه ِديـٌك في َعينِه َفـَوِرَم َوجُهه فماَت، ُولَِدت سـنَة ثالٍث 
وثالثيـن مِـن مولـِده ملسو هيلع هللا ىلص، وماتـت يـوَم ُقـدوِم زيـِد بِن حارثـَة المدينَة بشـيًرا 

)1( انظر: »المنتخب من كتاب أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص« للزبير بن بكار )ص65(.
)2( في )أ(: »بن شمس«.
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ِه َدفُن البناِت  ا غزا فيها ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »الحمُد للَّ بقتلى بدٍر مِن المشركين، ولمَّ
ِمَن الَمكُرماِت«)1(.

َي ذا النُّوَريِن،  َجها ُعثماُن بعَد موِت ُرقيََّة؛ ولهذا ُسمِّ ا أمُّ ُكلثوٍم فتزوَّ وأمَّ
َرَوى ابُن ماجه)2( وابُن عساكَر)3( عن أبي ُهَريرَة قاَل: أتى النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُعثماَن 
َجَك أمَّ  عنَد باِب المسجِد، فقاَل يا ُعثماُن: هذا جبريُل؛ لقد َأمَرني أن ُأزوِّ

كلثوٍم بِمثِل َصداِق ُرقيََّة، وعلى مِثِل ]26/ب[ ُصحبتِها.

 : ا ماتت قاَل ولم َتلِد لُه، ماتت سنَة تسٍع من الهجرِة، ولمَّ
جُته إالَّ بوحٍي ِمَن  جُته إيَّاها، وما زوَّ ُجوا ُعثماَن، لو كاَن لي ثالثًة َلزوَّ »زوِّ

ِه تعالى«)4(. اللَّ

َج إحداهما ُعتبُة بُن أبي لهٍب، واألُخرى  واعَلم أنَّ ُرقيََّة وأمَّ ُكلثوٍم َتزوَّ
ُعَتيبُة بُن أبي لهٍب الَّذي َأَكَلُه األسُد بدعوتِه ملسو هيلع هللا ىلص، وطلَّقاهما قبَل أن َيدُخال 

)1( أخرجـه الدوالبـي فـي »الذرية الطاهـرة« )73( والطبراني في »المعجم األوسـط« 
)2263( وابن عدي في »الكامل« )55/8( من حديث عبد الله بن عباس ڤ. 

وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )11/3(: »فيه عثمان بن عطاء الخراساني، وهو   
ضعيف«.

فه البوصيري في »مصباح الزجاجة« )18/1(. )2( في »السنن« )110( وضعَّ
)3( في »تاريخ دمشق« )153-152/3(.

)4( أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )17ح490( من حديث عصمة بن مالك ڤ.

وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )83/9(: »فيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف«.
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كلثوٍم  بأمِّ  ُج  والمتزوِّ ُعتبَة،  بُرقيََّة  ُج  المتزوِّ كاَن  قيَل:  لهٍب،  أبي  بأمِر  بهما 
ُعَتيبَة.

َجهـا علـيٌّ وهـو ابـُن إحـدى وعشـرين سـنًة وخمسـِة  ـا فاطمـُة فتزوَّ وأمَّ
َأشـُهٍر، وهي بنُت خمَس َعْشـرَة سـنًة وخمسـِة َأشـُهٍر، َعِقَب ُرجوِعِهم مِن 
ِة بنحِو  ـيرِة الَحلبيَِّة«)1(، وعليـه تكوُن والدُتهـا قبَل النُّبـوَّ بـدٍر، كـذا فـي »السِّ

سنٍة، وقيَل غيُر ذلك)2(.

حيِح، ليلَة الثُّالثاِء لثالٍث َخَلوَن  وُتُوفَِّيت بعَد َأبيها بستَِّة َأشُهٍر على الصَّ
مِن َرمضاَن سنَة إحدى َعْشرَة، وَدَفنَها عليٌّ لياًل)3(.

ٌة مَِن الَفطِم؛ وهـو القطُع -أِي  وفاطمـُة -َكمـا قـاَل ابـُن ُدَريٍد)4(- ُمشـتقَّ

)1( »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )471/2(.
)2( ذكر ابن سعد في »الطبقات الكبير« )20/10( والمدائني كما في »االستيعاب في 
معرفة األصحاب« البن عبد البر )1899/4( أنها ولدت قبل النبوة بخمس سنين. 
وهو الموافق لقول العباس ڤ الذي أخرجه الدوالبي في »الذرية الطاهرة« )210(   
بسند ضعيف؛ فيه يحيى بن شبل قال عنه الذهبي في »ميزان االعتدال« )385/4(: 

»ال يعرف«.
)3( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )29/10( و»تاريخ الرسل والملوك« للطبري 
)598/11( و»االستيعاب في معرفة األصحاب« البن عبد البر )1899/4( و»سير 

أعالم النبالء« للذهبي )128/2(.
)4( في »االشتقاق« )ص33(.

وهو: أبو بكر محمد بن الحسن بن ُدَريد األزدي )ت. 321ـه( أخذ عن عبد الرحمن   
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َيت بذلك  َبَن؛ ُسـمِّ : إذا َقَطَعت عنُه اللَّ بيَّ المنـُع- ُيقـاُل: َفَطَمِت المـرأُة الصَّ

اِر َكمـا َوَرَدت بـه األخبـاُر اآلتيـُة فـي الباِب  ـَه تعالـى َفَطَمهـا عـِن النَـّ ألنَّ اللَّ

الثَّاني)1(، فهي فاطمٌة بمعنى مفطومٍة.

ـا  وقـد كاَن َخَطَبهـا َقبَلـُه أبـو بكـٍر، ثـمَّ ُعَمـُر، فَأعـَرَض ملسو هيلع هللا ىلص عنهمـا، فلمَّ

َخَطَبها عليٌّ َأجاَبُه)2(، وَجَعَل َصداَقها ِدرَعُه، ولم يُكن لُه غيُرها)3(، وبِيَعت 

بأربعِمَئِة درهٍم وثمانيَن ِدرهًما)4(، وجَعَل لها ملسو هيلع هللا ىلص ِوسادًة مِن َأَدٍم َحشُوها 

ابن أخي األصمعي، وأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني، وأبي الفضل العباس 
ابن الفرج الرياشي، وغيرهم، وأخذ عنه أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي، وأبو 
بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذن، وأبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، وغيرهم.

م في حفظ اللغة واألنساب وأشعار العرب. وكان رأس أهل العلم، والُمقدَّ  
انظر: »تاريخ بغداد« للخطيب )594/2( و»سير أعالم النبالء« للذهبي )96/15(   

و»األعالم« للزركلي )80/6(.
)1( انظر )ص419-418(.

)2( أخرجه النسائي في »السنن« )3221( وابن حبان في »الصحيح« )6948( والحاكم 
في »المستدرك« )167/2( من حديث بريدة ڤ، بمعناه. وقال الحاكم: »هذا 

حديث صحيح على شرط الشيخين«، ووافقه الذهبي.
)3( أخرجه أبو داود في »السنن« )2125( والنسائي في »السنن« )3376( وابن حبان 

في »الصحيح« )6945-اإلحسان( من حديث عبد الله بن عباس ڤ، بمعناه.
)4( أخرجه الطبراني في »المعجم األوسط« )2870( وفيه: قال ابن أبي رواد: قال 

مت الدرع أربعمئة وثمانين درهًما«. أبي: »فُقوِّ
ووقع عند أبي يعلى في »المسند« )353( والضياء المقدسي في »األحاديث المختارة«   
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لِيٌف، وَمأَلَ البيَت َرماًل َمبسوًطا)1(،  وأعطاها إهاَب َكبٍش َتفِرُشه)2(، وَخميلًة 
واياُت)4(. َتيِن)3(، َكما جاءت بذلك الرِّ وِسقاًء وَجرَّ

وفـي حديـِث ُمسـلٍم)5( عـن جابـٍر قـاَل: َحَضرنـا ُعـرَس علـيِّ بـِن أبـي 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، فما َرَأينا ُعرًسـا َأحَسـَن منـُه؛ هيََّأ لنا  طالـٍب وفاطمـَة بنـِت رسـوِل اللَّ

)2ح684( من طريق علباء بن أحمر، وفيه: فباع عليٌّ درًعا له، وبعض ما باع من 
متاعه، فبلغ أربعمئة وثمانين درهًما. فجعله ثمنًا للدرع وبعض المتاع.

)1( أخرجه النسائي في »السنن الكبرى« )8456( من حديث عبد الله بن عباس ڤ.
)2( أخرجـه وكيـع فـي »الزهـد« )114( وأحمـد فـي »الزهـد« )149( عـن عليٍّ ڤ، 

وليس فيه أنه من عطايا النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
)3( أخرجه أحمد في »المسند« )819( وابن ماجه في »السنن« )4152( من حديث 

عليٍّ ڤ.
)4( انظر هذا السياق بطوله في »الصحيح« البن حبان )6944-اإلحسان( من حديث 

أنس ڤ.
)5( عبارة المؤلف توهم أن الحديث رواه مسلم في »صحيحه« وليس كذلك، وإنما 
أخرجه الطبراني في »المعجم األوسط« )6441( من طريق مسلم بن خالد الزنجي، 

حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، فذكره بنحوه.
 :)42/11( العباد«  خير  سيرة  في  والرشاد  الهدى  »سبل  في  الصالحي  قال  وقد   
»روى الطبراني من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن جابر« كذا، فلعل المؤلف 

وقف على عبارة الصالحي المختصرة فزادها اختصاًرا، فأوهم.
ولم ينفرد به مسلم بن خالد؛ فقد تابعه عبد الله بن ميمون القداح، وهو أشد ضعًفا   
منه؛ أخرجه البزار في »المسند« كما في »كشف األستار« )1408( وابن عدي في 

»الكامل« )516/6(.
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ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َزبيًبـا وَتمـًرا. رسـوُل اللَّ

ا ُأهِدَيت فاطمُة  )1( ]27/أ[ مِن حديِث أسماَء قالت: لمَّ
وَرَوى الطَّبرانيُّ

إلى عليِّ بِن أبي طالٍب َلْم نِجْد فِي َبْيتِِه إاِلَّ َرْماًل َمْبُسوًطا، َوِوَساَدًة َحْشُوَها 
ًة وُكوًزا، َفَأْرَسَل ملسو هيلع هللا ىلص يقول له: »اَل َتْقَرَبنَّ َأْهَلَك َحتَّى آتَِيَكما«،  لِيٌف، َوَجرَّ
ُه َأْن َيُقوَل، ُثمَّ َمَسَح صدَر عليٍّ  ى فِيِه، َوَقاَل َما َشاَء اللَّ فجاء َفَدَعا بإناٍء فسمَّ
ووجَهُه، ُثمَّ َدَعا َفاطَِمَة َفَقاَمْت َتْعُثُر فِي مِْرطَِها مَِن اْلَحَياِء، َفنََضَح َعَلْيَها مِْن 

َذلَِك.

َأفَرَغُه  ثمَّ  منُه،  َأ  فَتوضَّ بماٍء  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  ُبَريدَة: فدعا رسوُل  وفي حديِث 
، ثمَّ قاَل: »اللَّهمَّ باِرك فيهما، وباِرك لهما في َنسِلِهما«)2(. على عليٍّ

إنِّي  َثدَييها، وقاَل: »اللَّهمَّ  وفي روايٍة: فنََضَح الماَء على رأِسها وبيَن 
جيِم«)3(. يطاِن الرَّ يََّتها ِمَن الشَّ ُأعيُذها بَك وُذرِّ

)1( في »المعجم الكبير« )24ح 365( وأخرجه أيًضا عبد الرزاق في »المصنف« )9781(، 
وأسماء هي بنت عميس ڤ، وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد«: »رجاله رجال 

الصحيح«.
)2( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )21/10( والبزار في »المسند« )4471( 
والروياني في »المسند« )35( والدوالبي في »الذرية الطاهرة« )94( والطحاوي 
في »بيان مشكل حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص« )5947( ولفظ البزار والدوالبي: »وباِرْك َلُهما 
ن السيوطي إسناده في »الثغور الباسمة في مناقب سيدتنا فاطمة«  في ِشْبَلْيِهما«، وحسَّ

)ص40(.
)3( أخرجه ابن حبان في »الصحيح« )6944-اإلحسان( والطبراني في »المعجم الكبير« 
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أبي  بنَت  عليها  َخَطَب  كاَن  وقد  ماتت،  عليها عليٌّ حتَّى  ج  َيتزوَّ ولم 
ِه  ِه ال تجتمُع بنُت َرسوِل اللَّ جهٍل، فأنَكَر ذلك رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص وقاَل: »واللَّ

ِه عنَد َرُجٍل واحٍد أبًدا«، فَتَرَك عليٌّ الِخطبَة)1(. وبنُت عُدوِّ اللَّ

 وقـد َوَلـَدت فاطمـُة مِـن علـيٍّ ڤ سـتًَّة؛ ثالثـَة ذكـوٍر وثالثـَة إنـاٍث؛ 
ُن -بضمِّ الميِم وفتِح الحاِء وتشديِد  كوُر: الَحَسُن والُحَسيُن والُمحسِّ فالذُّ
ـيِن مكسـورًة-، واإلنـاُث: زينـُب وأمُّ كلثـوٍم وُرقيَّـُة، كـذا زاد اللَّيُث بُن  السِّ

.)3( َنَقَلُه ابُن الجوزيِّ سعٍد: ُرقيََّة)2(، قاَل: »وماتت ولم َتبُلغ«. 

فأما الَحَسُن والُحَسيُن فَأعَقبا الكثيَر الطَّيَِّب، وَسَيأتي الكالُم عليهما)4(.

ٌن فُأدِرَج سقًطا)5(. ا ُمحسِّ وأمَّ

)22ح1021( وابن المغازلي في »مناقب علي« )399( والحاكم في »فضائل فاطمة« 
)69( من حديث أنس ڤ. 

)1( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )3729( ومسـلم في »الصحيـح« )2449( من 
حديث المسور بن مخرمة ڤ.

)2( أخرجه عن الليث؛ الدوالبي في »الذرية الطاهرة« )89(.
ير« )ص30( و»صفة الصفوة«  )3( في »تلقيح فهوم أهل األثر في عيون التاريخ والسِّ

.)308/1(
)4( انظر )ص545، 567(.

)5( انظر: »المعارف« البن قتيبة )ص211( و»الجمهرة« البن حزم )ص38(.
وهـو الـذي زعـم مـن ال درايـة لهـم أن فاطمـة ڤ أسـقطته مـن ضربـة عمـر، كمـا 
فـي »البـدء والتاريـخ« للمطهـر المقدسـي )20/5( وممـن زعـم هـذا أيًضـا النَّظَّـام 
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ِه بُن جعفِر بِن أبي طالٍب، َفَوَلدت  ها عبُد اللَّ َجها ابُن عمِّ ا زينُب فتزوَّ وأمَّ

يُتها موجودون إلى  ًدا وأمَّ ُكلثوٍم، وُذرِّ لُه عليًّا وعوًنا األكبَر وعبَّاًسا ومحمَّ

اآلَن بكثرٍة، وسيأتي الكالُم عليها)1(.

ُه تعالـى عنُه-،  َجهـا ُعَمـُر بـُن الخطَّاِب -َرِضـَي اللَّ ـا أمُّ ُكلثـوٍم فَتَزوَّ وأمَّ

ها عـوُن بُن جعفِر  َجها بعَدُه ابُن عمِّ ووَلـَدت لـُه زيـًدا وُرقيَّـَة ولم ُيعِقبـا، وَتزوَّ

ٌد فماَت  َجها بعَدُه أخوه محمَّ ابِن أبي طالٍب، فماَت مَعها، ]27/ب[ ثمَّ تزوَّ

َجها بعَدُه أخوه عبُد اهَّللِ فماتت عنَدُه، ولم َتلِد ألحٍد مَِن الثَّالثِة  مَعها، ثمَّ َتزوَّ

ينبيَِّة«)2(. يوطيُّ في »رسالتِه الزَّ شيًئا، ذكَرُه السُّ

مـن المعتزلـة، كما في »الملل والنحل« للشهرستاني )52/1( وهي فرية ال مستند 
عليها. 

)1( انظر )ص570(.
)2( »العجاجة الزرنبية في الساللة الزينبية« ضمن »الحاوي للفتاوي« )38-37/2( 
وانظر في عدم والدتها ألحد من الثالثة: »الطبقات الكبير« البن سعد )429/10(.
وهو: جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت. 911ـه( أخذ عن َعَلم الدين   
صالح بن عمر الُبْلِقيني، وشرف الدين يحيى بن محمد الُمناوي، ومحيي الدين محمد 
ي، وعمر بن أحمد  ابن سليمان الَكافَِيِجي، وغيرهم، وأخذ عنه بدر الدين محمد الَغزِّ

اع الحلبي، وبرهان الدين إبراهيم الَعْلَقمي، وغيرهم. مَّ الشَّ
وهو عالم متفنِّن، متنوع العلوم والمعارف، وله تصانيف في أكثر أبواب اعلم.   

ث بنعمة الله«، وانظر: »الضوء الالمع ألهل القرن التاسع«  ترجم لنفسه في »التَّحدُّ  
للسخاوي )65/4( و»النور السافر عن أخبار القرن العاشر« للعيدروس )ص51( 
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وفي »المواهِب«)1( أنَّها َوَلَدت للثَّاني بنًتا ماتت صغيرًة.

 

و»األعالم« للزركلي )301/3(.
)1( »المواهب اللدنية بالمنح المحمدية« للقسطالني )484/1(.

وهو الموافق لقول الزهري فيما أخرجه الدوالبي في »الذرية الطاهرة« )87( والبيهقي   
في »السنن الكبير« )13553( و»دالئل النبوة« )282/7( وفيه: ثم َخَلَف على أم 
كلثوم بعد عوِن بن جعفر محمُد بن جعفر، فولدت له جارية يقال لها: نبتة، ُنِعَشْت 

من مكة إلى المدينة على سرير، فلما قدمت المدينة توفيت.
وفي رواية البيهقي في »السنن« اسمها: بثنة، وفي »الدالئل«: بثينة.  
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ه ِ ا�ت عماِمه ملسو هيلع هللا ىلص وعّمَ اأ كُر  ِ �غ
ـا أعماُمـه ملسو هيلع هللا ىلص َفاثنا َعَشـَر)2(: حمـزُة والعبَّاُس وهما الُمسـلِماِن، وأبو  أمَّ
حيُح أنَّه ماَت كافًرا، واسُمه عبُد مناٍف، وأبو لهٍب واسُمه عبُد  طالٍب والصَّ
َبيـُر وَجْحٌل -بتقديـِم الجيِم المفتوحـِة على الحاِء  ى، والحـارُث والزُّ الُعـزَّ
ـاكنِة)2(، وقيـَل: بتقديـِم الحاِء المهملـِة المفتوحـِة على الجيِم  المهملـِة السَّ
ثٍة  ى المغيرَة، وعبَد الكعبِة، وُقَثُم -بقاٍف مضمومٍة فمثلَّ اكنِة)3(- وُيسمَّ السَّ
مفتوحـٍة- وِضـراٌر، والَغيـداُق -بفتِح الَغيـِن المعجمِة- وهو َلَقُبه، واسـُمه 

ُمصَعٌب، وقيَل: نوفٌل والُمقّوُم -بفتِح الواِو وكسِرها-.

هم َعَشرًة، ويجعُل عبَد الكعبِة والُمقّوَم واحًدا،   ومِن النَّاِس َمن َيُعدُّ
وَجْحاًل والَغيداَق واحًدا.

ضاعِة، َأرَضَعتُهما ُثَويبُة األسلميَُّة،  ه ملسو هيلع هللا ىلص وأخوُه مَِن الرَّ ا حمزُة فهو عمُّ فأمَّ

)2( انظر في ذكر أعمامه: »االستيعاب في معرفة األصحاب« البن عبد البر )370/1( 
و»إنسان  )ص171(  الطبري  للمحب  القربى«  ذوى  مناقب  في  العقبى  و»ذخائر 

العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )400/3(.
)2( هكذا قيَّده السهيلي في »الروض األنف« )436/1( وقال: »هكذا رواية الكتاب«.
)3( هكــذا قيَّــده الدارقطنــي فــي »المؤتلــف والمختلــف« )806/2( وابــن ماكــوال فــي 

»اإلكمال« )50/2(.
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وكاَن َأَسنَّ منُه ملسو هيلع هللا ىلص بيسيٍر.

ِه وأسَد رسولِه، َكما جاَء في الخبِر)1(، َشِهَد بدًرا وُأُحًدا،  وكاَن أسَد اللَّ
، وَوَجُدوا فيه يومئٍذ بِضًعا وثمانين ُجرًحا،  وبها اسُتشِهَد على يِد َوحشيٍّ

ما بيَن ضربِة سيٍف وطعنِة ُرمٍح ورميِة َسهٍم.

ولم ُيعِقب أحٌد مِن أوالِده.

هداِء)2(. وَوَرَد أنَّه سيُِّد الشُّ

ــهداِء مـِـن  ــهداِء يــوَم القيامــِة حمــزُة«)3( أي: الشُّ وفــي روايــٍة: »خيــُر الشُّ
هداِء يوَم القيامِة يحيى بُن زكريَّا،  ِة، فال ُينافي ما جاَء أنَّ سيَِّد الشُّ هذه األمَّ

»المجالسـة  فـي  والدينـوري  الصحابـة« )72/2(  »معجـم  فـي  البغـوي  أخرجـه   )1(
وجواهـر العلـم« )1246( والطبرانـي في »المعجم الكبيـر« )3ح2952( والحاكم 
في »المستدرك« )198/3( وغيرهم، من حديث أبي لبيبة ڤ. وفي إسناده يحيى 
ابـن عبـد الرحمـن بـن أبـي لبيبـة، قـال عنه ابـن معين: ليـس حديثة بشـيء، وقـال أبو 
حاتـم: ليـس بقـوى. كما فـي »الجرح والتعديـل« البن أبي حاتـم )166/9( وذكره 

ابن حبان في »الثقات« )609/7(. 
اه  )2( أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )3ح2958( من حديث عليٍّ ڤ، وقوَّ

ابن حجر في »فتح الباري بشرح البخاري« )368/7(.
وأخرجه الطبراني أيًضا في »المعجم األوسط« )4079( من حديث ابن عباس ڤ.  

حه. وأخرجه الحاكم في »المستدرك« )195/3( من حديث جابر ڤ، وصحَّ  
)3( أخرجه ابن مخلد في »المنتقى من حديثه« )37( والحاكم في »المستدرك« )195/3( 

حه، والخطيب في »تاريخ بغداد« )557/6( من حديث جابر ڤ، بنحوه. وصحَّ
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وقائُدهــم إلــى الجنَّــِة، وذابــُح المــوِت يوَم القيامــِة، ُيضِجُعــه وَيذَبُحه بَشــفرٍة 
في َيِده، والنَّاُس ينُظرون إليه)1(، وإنَّما اخُتصَّ دون غيِره مَِن األنبياِء بَذبِح 

ه. الموِت؛ الشتقاِق اسِمه مِن ِضدِّ

هداِء«)2(؛  وال ُينافي ما مرَّ قوُله  يوَم بدٍر: »ِمْهَجٌع سيُِّد الشُّ
هداِء ]28/أ[ يوَم بدٍر. إلمكاِن إرادِة الشُّ

وَوَرَد أيًضا: »خيُر َأعمامي حمزُة«)3(.

وعن سعيِد بِن المسّيِب أنَّه كاَن يقوُل: كنُت َأعَجُب لقاتِل حمزَة كيف 
يَخيِن)4(. ارقطنيُّ على شرِط الشَّ َينُجو حتَّى مات غريًقا في الخمِر، رواُه الدَّ

)1( أورده الديار بكري في »تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس« )178/1( والحلبي 
في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )403/2(. 

وذبح يحيى بن زكريا للموت أورده القرطبي في »التذكرة« )ص928( وعزاه لصاحب   
»خلـع النعليـن« وهـو أبو القاسـم بن َقِسـي األندلسـي، مـن كبار متصوفـة األندلس، 

وكتابه هو »خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين«.
)2( أخرجـه الثعلبـي فـي »الكشـف والبيـان« )270/7( عـن مقاتـل. ومهجـع هـو ابـن 
ي، مولى عمر بن الخطاب ڤ، وكان قتل في يوم بدر. انظر ترجمته  عبد الله الَعكِّ

في »اإلصابة في تمييز الصحابة« البن حجر )350/10(.
)3( أخرجـه أبـو نعيـم فـي »معرفـة الصحابـة« )678/2( مـن حديث عابس بـن ربيعة، 
ُمرَسـاًل. وفـي إسـناده عمـرو بـن ثابـت الكوفـي، متـروك الحديـث كمـا فـي »ميـزان 

للذهبي )249/3(. االعتدال« 
)4( نسـبه إلـى الدارقطنـي المحب الطبري في »ذخائر العقبـى في مناقب ذوى القربى« 
)ص179( وقال: »على شرط الشيخين«، وتابعه القسطالني في »المواهب اللدنية 
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وقاَل ابُن هشاٍم)1(: بلغني أنَّ وحشيًّا لم َيَزل ُيَحدُّ في الخمِر حتَّى ُخلَِع 
َه لم يُكن لَِيَدَع قاتَل َحمزَة. يواِن؛ فكاَن ُعَمُر يقوُل: لقد َعلِمُت أنَّ اللَّ من الدِّ

ا العبَّاُس فكاَن أصغَر أعمامِه، وأسنَّ منُه  بسنَتيِن  وأمَّ
أو ثالٍث، َشِهَد بدًرا مَع المشركين ُمكَرًها، وُأِسَر مَع َمن ُأِسَر، وَفَدى يومئٍذ 

َة. َنفَسُه، وَأسَلَم قبَل فتِح َخيبَر، وكاَن َيكُتُم إسالَمُه إلى يوِم فتِح مكَّ

وقيَل: َأسَلَم يوَم بدٍر، وكاَن َيكُتُم ذلك.

ُه وَيمَدُحه)2(. وَشِهَد يوَم ُحنَيٍن، وَثَبَت، وكاَن ملسو هيلع هللا ىلص ُيِجلُّ

ُتُوفَِّي سنَة اثنين وثالثين وهو ابُن ثماٍن وثمانين سنًة، وصلَّى عليه عثماُن.

بالمنح المحمدية« )514/1( على العزو والُحكم، والحلبي في »إنسان العيون في 
سيرة األمين المأمون« )538/2( زاد نسبته إليه في »صحيحه«!

وأخرجه البيهقيُّ في »دالئل النبوة« )243-242/3(.   
)1( في »السيرة النبوية« )73/2(.

وهو: جمال الدين أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري )ت. 213ـه( أخذ عن   
زياد بن عبد الله البكائي، وعبد الوارث التنوري، وأخذ عنه أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرحيم بن البرقي، وأخوه عبد الرحيم، ومحمد بن الحسن القطان، وغيرهم.

و كان عالًما باألنساب واللغة والسير والمغازي وأخبار العرب.  
انظر: »وفيات األعيان« البن خلكان )177/3( و»تاريخ اإلسالم« للذهبي )387/5(   

و»األعالم« للزركلي )166/4(.
)2( من ذلك ما أخرجه النسـائي في »السـنن الكبرى« )8118( وغيره، بإسـناد حسـن، 
مـن حديـث سـعد بـن أبـي وقـاص ڤ قال: قـال رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص للعباس بـن عبد 

ا وأوصُلها«. المطلب: »هذا العباس بن عبد المطلب أجوُد قريش كفًّ
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ِه،  ِه، وُعَبيُد اللَّ كوِر َعَشرٌة: الفضُل وكاَن أكبَرهم، وعبُد اللَّ وُولَِد لُه مَِن الذُّ
وكاَن  اٌم  وتمَّ وعوٌف،  وكثيٌر،  والحارُث،  حمِن،  الرَّ وعبُد  وُقَثُم،  وَمعَبٌد، 

أصغَرهم، ومَِن اإلناِث ثالٌث: أمُّ حبيٍب، وأمُّ ُكلثوٍم، وُأَميمُة.

َرَوى ابـُن عسـاكَر)1( وغيـُره)2( أنَّ النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »اللَّهـمَّ انُصرِ العبَّاَس 
ًقا راضًيا  ، َأَما َعِلمَت أنَّ الَمهديَّ ِمن َوَلِدَك ُموفَّ وَوَلَد العبَّاِس -ثالًثا- يا عمِّ

َمرضيًّا«.

ُة)4( على أنَّ الَمهديَّ مِن  اِظ)3(: األحاديُث النَّاصَّ لكن قاَل بعُض الحفَّ
ولِد فاطمَة أصحُّ إسناًدا.

وسيأتي في الكالِم على الَمهديِّ ما ُيدَفُع به التَّنافي)5(.

وَرَوى ابُن ماجه)6( والحاكُم)7( وأبو ُنَعيٍم)8(........................... 

)1( في »تاريخ دمشق« )298/26-299( من حديث العباس ڤ، وفي إسناده محمد 
ابن يونس الكديمي، متروك الحديث كما في »ميزان االعتدال« للذهبي )74/4(.
)2( كالهيثم بن كليب كما في »سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد« للصالحي 

)101/11( وقال: »سنده رجاله ثقات«، فال أدري إن كان فيه الكديمي أم ال.
)3( منهم القرطبي في »التذكرة« )ص1205(. 

ُة«.  )5( انظر )ص471(. )4( في )أ(: »التَّامَّ
فه البوصيري في »مصباح الزجاجة« )21/1(. )6( في »السنن« )141( وضعَّ

)7( هـو أبـو أحمـد الحاكـم فـي »األسـامي والكنى« كما في »سـبل الهدى والرشـاد في 
سيرة خير العباد« )102/11(.

)8( في »فضائل الخلفاء الراشدين« )142(.
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َخـَذ إبراهيَم  ـَه اتََّخذنـي خليـًا َكمـا اتَّ عـِن ابـِن ُعَمـَر)1( أنَّـه ملسو هيلع هللا ىلص قـاَل: »إنَّ اللَّ
خليًا، وَمنِزلي وَمنِزُل إبراهيَم في الجنَِّة َكهاَتيِن، والعبَّاُس بينَنا؛ مؤمٌن بيَن 

خليَليِن«.

، وكلٌّ منهم  ـا أبـو طالـٍب فُولَِد لُه: طالـٌب، وَعِقيٌل، وَجعفٌر، وعلـيٌّ وأمَّ
ـن َيليـِه بَعشـِر ِسـنيَن، وأمُّ هانـٍئ، واسـُمها فاختـُة علـى األشـهِر،  أكبـُر ممَّ
، فَذَهَب  وُجمانُة، ]28/ب[ وقد َأسَلُموا جميًعا إالَّ طالًبا فإنَّه اخَتَطفتُه الجنُّ

ولم ُيعَلم إسالُمه.

ُة، وهــؤالِء قــد َأســَلُموا،  ــا أبــو لهــٍب فُولـِـَد لــُه: ُعتبــُة، وُمعتـِـٌب، وُدرَّ وأمَّ
وُعتيبُة عقيُر األسِد.

ـا الحـارُث -وهـو أكبـُر أوالِد عبـِد الُمطَّلِـِب، وبـه كاَن ُيكنـى- فلم  وأمَّ
ُيدِرِك اإلسالَم، وَأسَلَم مِن أوالِده أربعٌة: نوفٌل، وَربيعُة، وأبو ُسفياَن -وكاَن 

ِه.  ن َثَبَت مَعه يوَم ُحنَيٍن- وعبُد اللَّ أخاُه مِن َرضاِع َحليمَة، وكاَن ممَّ

)2(: »خمسٌة«؛ خامُِسهُم الُمغيرُة، وقيَل غيُر ذلك. وقاَل ابُن عبِد الَبرِّ

)1( كذا في النَُّسخ، وفي مصادر التخريج: »عبد الله بن عمرو«. 
ق  )2( في »االستيعاب في معرفة األصحاب« )1444/4-1445( حيث ترجم له، وفرَّ

بين وبين أبي سفيان.
، أخذ عن عبد الوارث  وهو: أبو عمر يوسف بن عبد الله النَّمري، المشهور بابن عبد الَبرِّ  
ابـن سـفيان بـن جبـرون، وعبـد الله بن محمـد بن عبـد المؤمن التجيبي، وسـعيد بن 
ز الَمعافِـري، وخليص بن  نصـر بـن أبـي الفتـح، وغيرهـم، وأخذ عنـه طاهر بـن ُمَفـوِّ
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وكاَن نوفٌل أسنَّ إخوتِه، وأسنَّ َمن َأسَلَم مِن بني هاشٍم.

ــِه، وُضباعــُة، وَصفيَّــُة، وأمُّ الَحَكــِم، وأمُّ  َبيــُر فُولـِـَد لــُه: عبــُد اللَّ ــا الزُّ وأمَّ
َبيِر، َأسَلُموا جميًعا. الزُّ

ا َجْحٌل فُولَِد لُه وانَقَطَع َعِقُبه، وكذلَك الُمقّوُم. وأمَّ

ا عبُد الكعبِة فلم ُيدِرِك اإلسالَم ولم ُيعِقب. وأمَّ

ا ُقَثُم فماَت صغيًرا. وأمَّ

اَم ُأوِحَي إلى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ولم ُيسلِم، وكاَن مِن  ا ِضراُر فإنَّه ماَت أيَّ وأمَّ
فِتياِن ُقَريٍش جمااًل وسخاًء.

َب  ـا الَغيـداُق فـكاَن أجوَد ُقَريـٍش وَأكَثَرُهـم طعاًما ومااًل؛ ولهـذا ُلقِّ وأمَّ
بالَغيداِق.

َبيُر،  ِه والِد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مِن هؤالِء ثالثٌة: أبو طالٍب، والزُّ اُء لعبِد اللَّ واألشقَّ
وعبُد الكعبِة.

ـٌق؛ وهي أمُّ  )1(: َصفيَُّة، وإسـالُمها معروٌف ُمحقَّ اُتـه ملسو هيلع هللا ىلص فِسـتٌّ ـا عمَّ وأمَّ

عبد الله الَعبَدري، وعلي بن عبد الله بن َموِهب، وغيرهم.
ُثها، وفقيُهها، وأديُبها. وهو حافُظ المغرب، ومحدِّ  

انظـر: »ترتيـب المـدارك« للقاضي عياض )127/8( و»سـير أعالم النبالء« للذهبي 
)153/18( و»األعالم« للزركلي )240/8(.

)1( انظر في ذكر عماته: »المعارف« البن قتيبة )ص118( و»معرفة الصحابة« ألبي 
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اِم. َبيِر بِن العوَّ الزُّ

وأَرَوى، وعاتكُة، وفي إسالمِهما خالٌف.

. ُة، وُأَميمُة، وال خالَف في عدِم إسالمِهنَّ وأمُّ َحكيٍم، وَبرَّ

ِه والِد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. وهذه الَخمُس شقيقاُت عبِد اللَّ

 

ير« البن الجوزي  نعيم )3250/6( و»تلقيح فهوم أهل االثر في عيون التاريخ والسِّ
ـَير ومولـد المختـار« البـن ناصر الدين الدمشـقي  )ص21( و»جامـع اآلثـار فـي السِّ
)384/2-388( و»إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )400/3(.
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ه ِه ملسو هيلع هللا ىلص وسرار�يِّ وا�بِ رغ اأ كُر  ِ �غ
)1( بَسنَِده عن أبي سعيٍد الخدريِّ  ٍد النَّيسابوريُّ َرَوى عبُد الَملِِك بُن محمَّ
جُت شيًئا ِمن  جُت شيًئا ِمن نِسائي وال َزوَّ قاَل: قاَل رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »ما َتزوَّ

بناتي إالَّ بوحٍي جاءني به جبريُل عن ربِّي ۵«.

َم ِذكُرها)2(. َج ملسو هيلع هللا ىلص خديجُة، وقد َتقدَّ ُل َمن َتزوَّ  فأوَّ

َرها ببيٍت في الجنَِّة مِن  وقد جاَء أنَّ رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ]29/أ[ ُأمَِر أن ُيبشِّ
َقَصٍب؛ ال َصَخَب فيه وال َنَصَب)3(.

فٍة، ليَس فيه َرفُع صوٍت وال تعٌب«.  ٍة ُمجوَّ )4(: »أي: مِن ُدرَّ
قاَل الحلبيُّ

انتهى.

)1( هو أبو سعد الَخركوشي، والرواية في كتابه »شرف المصطفى« )936( معلَّقة عن 
عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري ڤ.

وأخرجه من هذا الوجه موصواًل: ابن عدي في »الكامل« )108/2( وأبو نعيم في   
»حلية األولياء« )251/7( وابن عساكر في »تاريخ دمشق« )149/69( وقال ابن 

عدي: »هذا الحديث باطٌل بهذا اإلسناد«.
)2( انظر )ص164(.

)3( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )3820( ومسـلم في »الصحيـح« )2432( من 
حديـث أبـي هريرة ڤ.

)4( في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )401/3(.
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وقالت عائشُة لُه ملسو هيلع هللا ىلص يوًما -وقد َمَدح خديجَة-: ما َتذُكُر مِن عجوٍز 

ُه خيًرا منها؛ فَغِضَب رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص وقاَل:  َلَك اللَّ دَقيِن، قد بدَّ حمراَء)1( الشِّ

َبني النَّاُس، وواَستني بمالِها  ُه خيًرا منها؛ آَمنَت بي ِحيَن َكذَّ َأبَدَلني اللَّ »ما 

حيَن َحَرمنِي النَّاُس، وُرِزقُت منها الولَد، وُحرِمُته ِمن غيرِها«)2(.

ِة، كاَنت تحَت ابِن  نِة العاشرِة مَِن النُّبوَّ  ثمَّ َسودُة بنُت َزمعَة في السَّ

كراِن بِن َعمٍرو، وَأسَلَم مَعها قديًما، وهاَجَر إلى الحبشِة الهجرَة  ها السَّ عمِّ

ا َكبَِرت عندُه أراَد طالَقها؛ فسألتُه أالَّ  َجها ملسو هيلع هللا ىلص، ولمَّ ا مات َتزوَّ الثَّانيَة، فلمَّ

َيفَعَل، وَجَعَلت َيوَمها لعائشَة؛ فَأمَسَكها)3(.

ماتت في آِخِر خالفِة ُعَمَر على المشهوِر)4(.

)1( في )أ(: »همز«. 
)2( أخرجه أحمد في »المسند« )24864( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ، بنحوه. 

وقال ابن كثير في »البداية والنهاية« )320/4(: »إسناده ال بأس به«.
وأصله في »صحيح البخاري« )3821( و»صحيح مسلم« )2437( مختصًرا.   

)3( لم أقف على رواية فيها همُّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص بتطليقها، إنما فيها أنها وهبت يومها لعائشة 
لما أسنَّت، تلتمس بذلك رضى رسول الله؛ أخرجه البخاري في »الصحيح« )2593( 

ومسلم في »الصحيح« )1463( من حديث عائشة ڤ.
وفي »سنن أبي داود« )2135( من حديثها أيًضا، أنها وهبت يومها لعائشة خشية أن   

يفارقها النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وليس في هذا ما يثبت أنه همَّ بطالقها.
)4( انظر: »رجال صحيح البخاري« للكالباذي )837/2( وقال: كانت آخر خالفته 

تصرم سنة ثالث وعشرين من الهجرة. 
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ُه تعالـى عنهما-، في  يـِق -َرِضَي اللَّ دِّ  ثـمَّ عائشـُة بنـُت أبي بكـٍر الصِّ
ِة على قوٍل، وكاَنت بنَت سـبٍع على قوٍل،  اٍل سـنَة اثنَتي َعْشـرَة مِن النُّبوَّ شـوَّ
اٍل علـى رأِس ثمانيِة َأشـُهٍر مِـَن الهجرِة على قـوٍل، وهي  وَبنـى بهـا فـي شـوَّ
ج بكـًرا غيَرها،  بنـُت تِسـٍع، وُقبِـَض عنها وهي بنـُت ثمانَي َعْشـرَة، ولم َيتزوَّ
وكاَنـت أحبَّ نسـائِه إليـه، وَمناقُبها كثيـرٌة، كاَنت ُتكنى بابِن أختِها أسـماَء؛ 

َبيِر. ِه بِن الزُّ عبِد اللَّ

ُتُوفَِّيت سنَة ستٍّ أو سبٍع أو ثماٍن وخمسين، وصلَّى عليها أبو ُهَريرَة، 
وُدفِنَت بالبقيِع لياًل، وقد قاربت سبًعا وستِّين سنًة)1(.

َج عائشَة قبَل َسودَة، وَحَمَلُه بعُضهم على  ومِن النَّاِس َمن يقوُل: َتزوَّ
.)2( خوِل بسودَة؛ فال ُينافي ما مرَّ أنَّ المراَد َعَقَد على عائشَة قبَل الدُّ

ُه تعالى عنهما-، في   ثمَّ حفصُة بنُت ُعَمَر بن الخطَّاِب -َرِضَي اللَّ
شعباَن على رأسِ  ثالثين شهًرا مَِن الهجرِة على األَشهِر.

ِة بخمِس سـنين، وُتُوفَِّيت في شـعباَن ]29/ب[  وكاَن مولُدهـا قبـَل النُّبـوَّ
سنَة خمٍس وأربعين، وصلَّى عليها َمْرواُن بُن الَحَكِم أميُر المدينِة يومئٍذ)3(، 

وَحَمَل سريَرها بعَض الطَّريِق، ثمَّ َحَمَلُه أبو ُهَريرَة إلى قبِرها.

)1( انظر: »تهذيب الكمال« للمزي )235/35(.
ن )520/20(. )2( انظر: »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« البن الُملقِّ

)3( انظر: »تهذيب الكمال« للمزي )154-153/35(.
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ُه إليها لعائشَة، وكاَن بينَهما  وقد كاَن ملسو هيلع هللا ىلص طلََّقها؛ ألنَّها َأفَشت أمًرا َأسرَّ
ُمصادقٌة وُمصافاٌة، فنََزَل عليه جبريُل ڠ وقاَل لُه: راِجع حفصَة؛ فإنَّها 

امٌة، وإنَّها َزوجُتَك في الجنَِّة)1(. امٌة قوَّ صوَّ

وفي روايٍة: طلََّق ملسو هيلع هللا ىلص حفصَة، َفَبَلَغ ذلك ُعَمَر، فَحثى على رأِسه التُّراَب 
ُه بُعَمَر وابنتِه بعَدها، فنََزَل جبريُل على النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مَِن الغِد،  وقاَل: ما َيعَبُأ اللَّ

َه يأُمُرك أن ُتراِجَع حفصًة؛ رحمًة لُعَمَر)2(. وقاَل لُه: إنَّ اللَّ

 وقاَل جماعٌة: لم ُيطلِّقها، بل همَّ بتطليِقها فقط؛ وعليه ُيراُد بُمراجعتِها 
ضا عنها)3(. ُمصالحُتها والرِّ

 ثـمَّ زينـُب بنـُت ُخَزيمـَة سـنَة ثالٍث، وكاَنـت ُتدعى فـي الجاهليَِّة أمَّ 

الباحث( والطبراني  أبي أسامة في »المسند« )1000-بغية  )1( أخرجه الحارث بن 
في »المعجم الكبير« )18ح934( والحاكم في »المستدرك« )15/4( من حديث 

قيس بن زيد. 
وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )245/9(: »رجاله رجال الصحيح«، وهو خبٌر   
مرسل؛ فقيس بن زيد تابعي صغير. انظر: »اإلصابة في تمييز الصحابة« البن حجر 

 .)226/9(
)2( أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )17ح804( وأبو نعيم في »حلية األولياء« 

)50/2( من حديث عقبة بن عامر ڤ.
وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )334/4(: »فيه عمرو بن صالح الحضرمي،   

ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات«.
)3( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )406/3(.
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المساكيِن إلطعامِها إيَّاهم، ولم َتلَبث عندُه إالَّ شهَريِن أو ثالًثا، ثمَّ ماتت، 
وصلَّى عليها رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، ودَفنَها بالَبقيِع، وقد َبَلَغت نحَو ثالثين سنًة، 
ولم َيُمت مِن أزواِجه ملسو هيلع هللا ىلص في حياتِه إالَّ هي وخديجُة وَريحانُة على القوِل 

بأنَّها زوجُته، وسيأتي)1(.

اٍل سنَة أربٍع،   ثم أمُّ َسَلَمَة هنُد بنُت أبي ُأميََّة بِن المغيرِة في آِخِر شوَّ
ِه، إنَّ فيَّ ِخالاًل ثالًثا:  ا َأرَسَل إليها ملسو هيلع هللا ىلص َيخُطُبها قالت: مرحًبا برسوِل اللَّ ولمَّ
أنا امرأٌة شديدُة الَغيرِة، وأنا امرأٌة ُمصبِيٌة، وأنا امرأٌة ليَس لي هنا أحٌد من 
ا مـا َذَكرِت ِمـن َغيَرتِِك فإنِّي  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص فقـاَل لها: »أمَّ َأوليائـي، فأتاهـا رسـوُل اللَّ
ا ما  ا ما َذَكرِت ِمن ِصبَيتِِك فإنَّ الّلَه سَيكِفيِهم، وأمَّ َه أن ُيذِهَبها، وأمَّ َأرُجو اللَّ
ج  َذَكرِت ِمن أوليائِِك فليَس أحٌد ِمن أوليائِِك َيكَرُهني«، فقالت البنِها: َزوِّ

َجُه بها)2(. رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص؛ فَزوَّ

ِه)3(، وهو خالُف َمذَهبِنا معاشَر  واسُتِدلَّ به على أنَّ االبَن َيلي َعقَد ُأمِّ
ها َكما ُبيَِّن  َجها بالعصوبِة؛ ألنَّه ابُن ابِن عمِّ افعيَِّة)4(، وُدفَِع بأنَّه إنَّما زوَّ الشَّ

)1( انظر )ص390(.
)2( أخرجه أبو يعلى في »المسند« )6908( وابن الجارود في »المنتقى« )706( من 

حديث أم سلمة ڤ، وأصله في »صحيح مسلم« )918(.
)3( هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد؛ انظر: »فتح القدير« البن الهمام )277/3( 
و»القوانين الفقهية« البن جزي )ص134( و»المختصر« ألبي القاسم الخرقي )ص93(.

)4( انظر: »منهاج الطالبين« للنووي )ص207(.
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َيِر)1(. في السِّ

حيِح، وقد  ُتُوفَِّيت في خالفِة يزيَد بِن ُمعاويَة ]30/أ[ سنَة ستِّين على الصَّ

بَلَغت أربًعا وثمانين سنًة، وُدفِنَت بالَبِقيِع، وصلَّى عليها أبو هريرَة)2(.

َة،  تِـه ملسو هيلع هللا ىلص ُأَميمـَة، وكاَن اسـُمها َبـرَّ  ثـمَّ زينـُب بنـُت جحـٍش؛ بنـُت عمَّ

َة)3(، وكاَنت َقبَلُه عنَد  اها ملسو هيلع هللا ىلص زينَب؛ خشيَة أن ُيقاَل: َخَرَج مِن عنِد َبرَّ فسمَّ

ُه إيَّاها سـنَة أربٍع على  َجـُه اللَّ ا َحلَّت َزوَّ مـوالُه زيـِد بـِن حارثَة، فطلََّقهـا، فلمَّ

أحِد األقواِل، وهي يومئٍذ بنُت خمٍس وثالثيَن سنًة بقولِه: ▬ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ♂ ]األحزاب: 37[، وكاَنت َتفَخُر على نسائِه ملسو هيلع هللا ىلص؛ تقوُل: 
اُه مِن فوِق َسبِع َسَمواٍت)4(. ، وإنَّ الّلَه تعالى َأنَكَحني إيَّ إنَّ آباَءُكنَّ َأنَكُحوُكنَّ

ُل نسائِه ملسو هيلع هللا ىلص ُلحوًقا به َكما أشاَر إلى ذلك  وفيها َنَزَل الحجاُب، وهي أوَّ

ــادُق المصــدوُق؛ ففــي ُمســلٍم)5( عن عائشــَة أنَّ بعــَض أزواِج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  الصَّ

)1( انظر: »المواهب اللدنية بالمنح المحمدية« للقسطالني )499/1( و»إنسان العيون 
في سيرة األمين المأمون« للحلبي )411/3(.

)2( انظر: »تهذيب الكمال« للمزي )320-319/35(.
)3( أخرجه البخاري في »الصحيح« )6192( ومسلم في »الصحيح« )2141( من حديث 

أبي هريرة ڤ، بنحوه.
)4( أخرجه البخاري في »الصحيح« )7421( من حديث أنس ڤ.

)5( في »صحيحه« )2452( والبخاري أيًضا )1420( من حديث أم المؤمنين عائشة 
ڤ.
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نا َأسَرُع بَك ُلحوًقا، قاَل: »َأطَوُلُكنَّ يًدا«، فكاَن َأسَرُعُهنَّ لحوًقا  ُقلن لُه: أيُّ
بــه َزينَــَب بنــَت َجحــٍش، فَعلُِمــوا أنَّ ُطــوَل َيِدهــا بســبِب أنَّهــا كاَنــت تعمــُل 

ُق كثيًرا. وَتتصدَّ

ُتُوفَِّيت سنَة عشرين، أو إحدى وعشرين، وقد بلَغت ثالًثا وخمسين 
سنًة، وُدفِنَت بالبقيِع، وصلَّى عليها ُعَمُر بُن الخطَّاِب)1(.

تـي ُتسـاويني فـي المنزلـِة عنـَدُه ملسو هيلع هللا ىلص، وما  وكاَنـت عائشـُة تقـوُل: هـي الَّ
ـِه، وأصـَدَق حديًثا،  يـِن مِـن َزينـَب، وأتقى للَّ رأيـُت امـرأًة قـطُّ خيـًرا فـي الدِّ

ِحِم، وأعظَم َصَدقًة)2(. وَأوَصَل للرَّ

 ثمَّ ُجَويريُة بنُت الحارِث، َوَقَعت يوَم الُمَريسيِع في َسهِم ثابِت بِن َقيِس 
  اها َهِب، فأدَّ اٍس، فكاَتَبها على تِسِع َأواٍق مَِن الذَّ ابِن شمَّ
َم)3(، وكاَنت  اها ملسو هيلع هللا ىلص ُجَويِريَة؛ لِما َتقدَّ َة، فسمَّ َجها، وكاَن اسُمها َبرَّ عنها، وَتَزوَّ
اُس في حـقِّ بني الُمصَطلِـِق: أصهاُر  َجهـا قـاَل النَـّ ذاَت جمـاٍل، وعنَدمـا َتزوَّ
رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وَأرَسُلوا ما بَأيِديهم مِن َسبايا بني الُمصَطلِِق ]30/ب[ قالت 

عائشُة: َفَلم َنعَلِم امرأًة كاَنت أكثَر بركًة على َقومِها منها)4(.

)1( انظر: »تهذيب الكمال« للمزي )185/35(.
)2( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2442( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ، بنحوه.

)3( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2140( من حديث عبد الله بن عباس ڤ.
)4( أخرجه أبو داود في »السنن« )3931( وابن الجارود في »المنتقى« )4054( وابن 

حبان في »الصحيح« )4054-اإلحسان( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.
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ِل سنَة ستٍّ وخمسين، وقد َبَلَغت سبعيَن  ُتُوفَِّيت بالمدينِة في ربيٍع األوَّ
سنًة، وصلَّى عليها َمْرواُن بُن الَحَكِم)1(.

 ثـمَّ ريحانـُة بنـُت زيـٍد مِن بنـي النَّضيِر، لكـن كاَنت تحـَت َرُجٍل مِن 
بنـي ُقَريظـَة، فَوَقَعـت في َسـبي بنـي ُقَريظـَة، فاصطفاها ملسو هيلع هللا ىلص لنفِسـه، وكاَنت 
جميلًة وسـيمًة، وخيََّرها بيَن اإلسـالِم وِدينِها؛ فاختارِت اإلسـالَم، فَأعَتَقها 
ِة  ، وطلََّقها ملسو هيلع هللا ىلص لِشدَّ ِم سنَة ستٍّ َجها وَأصَدَقها وَأعَرَس بها في الُمحرَّ وَتزوَّ

َغيَرتِها عليه، فأكثرِت البكاَء؛ َفَراَجَعها)2(.

ِة الوداِع، وَدَفنَها بالبقيِع)3(. ولم َتَزل عنَده حتَّى ماتت َمرِجَعُه مِن حجَّ

وقيَل: كاَنت موطوءًة لُه بِملِك اليميِن)4(.

 ثـمَّ أمُّ َحبيبـَة َرملـُة بنـُت أبـي سـفياَن صخِر بـِن حرٍب، هاجـَرت مَع 
ِه بِن َجحٍش إلى الحبشِة الهجرَة الثَّانيَة؛ فَوَلَدت لُه َحبيبَة،  زوِجها ُعَبيِد اللَّ
ـَر هـو، وَثَبَتـت هـي علـى اإلسـالِم؛ فَبَعـَث النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعمـَرو بـَن ُأميَّـَة  وَتنصَّ
َجـُه إيَّاها وَأمَهَرها عنـُه أربَعِمَئِة ديناٍر، وَتولَّى  ، فَزوَّ مـريَّ إلى النَّجاشـيِّ الضَّ
َعقـَد نِكاِحهـا خالـُد بـُن سـعيِد بِن العـاِص؛ لكونِـه ابَن عـمِّ َأبيها، وَأرَسـَلها 

)1( انظر: »تهذيب الكمال« للمزي )146/35(.
)2( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )126/10( من رواية محمد كعب ُمرَسالً.

)3( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )125/10(.
)4( أورده ابـن سـعد فـي »الطبقـات الكبيـر« )127/10( نقـالً عـن الواقـدي قال: وقد 

سمعت من يروي... فذكره.
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النَّجاشيُّ إليه سنَة سبٍع على خالٍف في جميِع ذلك)1(.

ماتت سنَة أربٍع وأربِعيَن)2(.

 ثمَّ صفيَُّة بنُت ُحَييِّ بِن َأخَطَب، مِن ِسبِط هاروَن بِن ِعمراَن ڠ، 
كاَن أبوها سيَِّد بني النَّضيِر، فُقتَِل مَع بني ُقَريظَة، اصطفاها ملسو هيلع هللا ىلص لنفِسه مِن 
َجها، وَجَعَل ِعتَقها َصداَقها)3(، وكاَنت جميلًة لم  َسبِي َخيبَر، فَأعَتَقها وَتزوَّ

َتبُلغ سبَع َعْشرَة سنًة.

ماتت في رمضاَن سنَة خمسيَن، أو اثنتيِن وخمسيَن، وُدفِنَت بالبقيِع)4(.

َجهـا ملسو هيلع هللا ىلص وهو  اٍل سـنَة سـبٍع، َتَزوَّ  ثـمَّ ميمونـُة بنـُت الحـارِث في شـوَّ
اها  َة، فسمَّ ُمحِرٌم في ُعمَرِة القضاِء، َكما عليه الجمهوُر ]31/أ[ وكاَن اسُمها َبرَّ

َم)5(. ملسو هيلع هللا ىلص ميمونَة لِما َتقدَّ

ماتـت سـنَة إحـدى وخمسـيَن، وقـد َبَلَغـت ثمانيـَن سـنًة، وقيـَل غيـُر 

)1( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )176/1( و»نساء الرسول وأوالده« للدمياطي 
)ص71( و»إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )414/3(.

)2( انظر: »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن َزْبر )142/1(.
)3( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )4200( ومسـلم في »الصحيـح« )1365( من 

حديث أنس ڤ.
ير« البن الجوزي )ص25-24(. )4( انظر: »تلقيح فهوم أهل األثر في عيون التاريخ والسِّ
)5( أخرجه البخاري في »األدب المفرد« )832( وابن أبي خيثمة في »التاريخ الكبير« 

)1839( من حديث أبي هريرة ڤ. 
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َي مِـن أزواِجه، وقاَل  َج بها ملسو هيلع هللا ىلص، وآِخـُر َمن ُتُوفِّ ذلـك)1(، وهـي آِخـُر َمـن َتزوَّ
تـي َوَهَبـت َنفَسـها للنَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(. ابـُن شـهاٍب: هـي الَّ

َي  ؛ اثنتا َعْشرَة امرأًة، ُتُوفِّ تي دَخَل بهنَّ ولم ُيطلِّقُهنَّ فهؤالِء نساُؤُه الالَّ
.)3( عن تسٍع منهنَّ

ـن َوَهَبتـُه نفَسـها، أو َخَطَبهـا ولـم َيعِقد عليهـا، أو َعَقَد  ـا غيُرهـنَّ ممَّ وأمَّ
ولـم َيدُخـل بهـا لمـوٍت أو طـالٍق، أو دَخـَل وطلََّقهـا -فنحُو ثالثيـَن امرأًة، 

َيِر)4(. ُمبيَّنًَة في السِّ

ا َسراِريُُّه ملسو هيلع هللا ىلص فأربٌع)5(: وأمَّ

)1( انظر: »المختصر الكبير في السيرة« البن كثير )ص103(.
)2( أخرجه عبد الرزاق في »المصنف« )12267(.

)3( روي هذا عن عبد الله بن عباس ڤ؛ أخرجه البخاري في »المسند« )1109- 
ترتيب سنجر(.

ير« )376/2(  )4( نقله ابن سيد الناس في »عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسِّ
عن الدمياطي، وتعقب ابن قيِّم الجوزية ذلك في »زاد المعاد في هدي خير العباد« 
)110/1( فقال: »أما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها؛ 
فنحو أربع أو خمس، وقال بعضهم: هن ثالثون امرأة! وأهل العلم بسيرته وأحواله 
ملسو هيلع هللا ىلص ال يعرفون هذا، بل ينكرونه، والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها 
فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجها، وكذلك الكلبية، وكذلك 
التي رأى بكشحها بياًضا فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على 

سور من القرآن، هذا هو المحفوظ«.
)5( انظر: »المستدرك« للحاكم )41/4( نقالً عن أبي عبيدة معمر بن المثنى.
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 ماريُة الِقبطيَُّة، وكاَن  ُمعَجًبا بها؛ ألنَّها كاَنت بيضاَء 
َم، جاء أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »سُتفَتُح عليكم  جميلًة، وهي أمُّ َوَلِده إبراهيَم، َكما َتقدَّ
ِحِم  ِمصُر، فاسَتوُصوا بأهِلها خيًرا؛ فإنَّ لهم َرِحًما وِصهًرا«)1(، والمراُد بالرَّ
هِر أمُّ  ه ملسو هيلع هللا ىلص؛ فإنَّها كاَنت قِبطيًَّة، والمراُد بالصِّ أمُّ إسماعيَل بِن إبراهيَم َجدِّ

َوَلِده إبراهيَم؛ فإنَّها كاَنت قِبطيًَّة َكما َعلِمَت)2(.

َم مَِن الخالِف)3(.  وَريحانُة، على ما َتقدَّ

 وجاريٌة َوَهَبتها لُه زينُب بنُت َجحٍش.

 وُأخرى اسُمها زليخُة الُقَرظيَُّة)4(.

هتٌ : ّمَ �ت �تَ
اختَلـَف العلمـاُء فـي أفضـِل أزواِجه ملسو هيلع هللا ىلص، بل فـي أفضِل النِّسـاِء ُمطَلًقا، 
واألقـرُب عنـَد كثيـٍر أنَّ أفضـَل النِّسـاِء َمرَيـُم، ثـمَّ خديجـُة، ثـمَّ فاطمـُة، ثـمَّ 

عائشـُة، ثـمَّ آِسـيُة امـرأُة فرعوَن.

)1( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2543( من حديث أبي ذر ڤ، بنحوه.
)2( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )362-361/3(.

)3( انظر )ص390(.
)4( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )419/3( ووقع عند ابن 
ـير« )ص28(: »ربيحة  الجـوزي فـي »تلقيـح فهوم أهـل األثر في عيـون التاريخ والسِّ

القرظية«.
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وقاَل شيُخ اإلسالِم في »َشرِح الَبهجِة«)1(: »الَّذي أختاُره أنَّ األفضليََّة 

محمولٌة على أحواٍل؛ فعائشُة أفضُل مِن حيُث الِعلُم، وخديجُة مِن حيُث 

اِت، وفاطمُة مِن حيُث الَبضعيَُّة والقرابُة،  ُمها وإعانُتها لُه ملسو هيلع هللا ىلص في الُمِهمَّ َتقدُّ

تِهــا، وِذكُرهــا فــي القــرآِن مَع  وَمرَيــُم مـِـن حيــُث االختــالُف ]31/ب[ فــي ُنبوَّ

تِها، وإن لم ُتذَكر مَع األنبياِء«. األنبياِء، وآسيُة من حيُث االختالُف في ُنبوَّ

انتهى.

وُنِقَل عِن األشعريِّ الوقُف)2(.

قال صاحُب »نوِر النِّبراِس«)3(: »الَّذي َيظَهُر أنَّ األفضَل مِن أزواِجه ملسو هيلع هللا ىلص 

ُه أعلُم«. انتهى. بعَد خديجَة وعائشَة: زينُب بنُت َجحٍش، واللَّ

ــا الُمفاَضلــُة بيــَن أبنائـِـه ملسو هيلع هللا ىلص َفَلــم َيثُبــت فيهــا شــيُء، وكذا بيــَن بناتِه،  وأمَّ

سوى فاطمَة، َكما سَيظَهُر، وهل هي أفضُل مِن أبنائِه ملسو هيلع هللا ىلص بقطِع النَّظِر عِن 

)1( كذا في )أ، ب( والصواب: »شرح البخاري« كما في »شرح الجوهرة« لعبد السالم 
اللقاني )ص152( وكالم شيخ اإلسالم زكريا األنصاري في »منحة الباري بشرح 
صحيح البخاري« )86/7-87( فقال: »قد بسطت الكالم على من هي أفضل النساء 
فـي »شـرح البهجـة« وغيره، والـذي أختـاره اآلن: أن األفضليـة...« فذكـره، وانظر: 

»الغرر البهية في شرح البهجة الوردية« )92/4(.
)2( انظر: »شرح الجوهرة« لعبد السالم اللقاني )ص152( و»إدرار الشروق على أنواء 

الفروق« البن الشاط )362/2(.
)3( »نور النبراس في شرح سيرة ابن سيد الناس« لسبط بن العجمي )143/6(.
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َض لذلك، وقد ُيؤَخُذ مِن حديِث: »َأَحبُّ  كورِة واألُُنوثِة؟ لم َأَر َمن َتعرَّ الذُّ
ُه أعلُم. َأهلي إليَّ فاطمُة«)1( أنَّها أفضُل منهم، واللَّ

 

)1( أخرجـه الترمـذي فـي »الجامـع« )3819( وابن أبي عاصم فـي »اآلحاد والمثاني« 
)2950( والبزار في »المسند« )2620( والبغوي في »مسند أسامة بن زيد« )10( 
والطبراني في »المعجم الكبير« )22ح 1007( والحاكم في »المستدرك« )417/2( 

من حديث أسامة بن زيد ڤ.
وقال الترمذي: »هذا حديث حسن، وكان شعبة يضعِّف عمر بن أبي سلمة«.  

وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح اإلسناد«، وتعقبه الذهبي فقال: »عمر بن أبي   
ص ابن  سلمة ضعيف«، لكنه ترجم له في »من ُتكلِّم فيه وهو موثَّق« )263( ولخَّ

حجر حاله في »التقريب« )4910( فقال: »صدوق يخطئ«.
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ِه َدِمه ملسو هيلع هللا ىلص وَموال�ي ِر ِم�ن �غَ اه�ي كُر الم�ث ِ �غ
ه ِ ا�ت وا�غ وِسلاِ�ه وح�ي

ا َخَدُمه)1(؛ فِمن ِرجالِهم: أمَّ

هم، وَخَدَمُه ملسو هيلع هللا ىلص مِن حيَن  ، كاَن مِن َأخصِّ  أنُس بُن مالٍك األنصاريُّ
َقِدَم المدينَة إلى أن ُتُوفَِّي.

ـِه بـُن مسـعوٍد، وكاَن صاحـَب ِسـواكِه وَنعَليـِه، إذا قاَم ملسو هيلع هللا ىلص   وعبـُد اللَّ
َألَبَسـُه إيَّاهمـا، وإذا َجَلـَس َجَعَلَهما فـي ِذراَعيِه، وكاَن َيمشـي أماَمُه بالَعصا 

حتَّى َيدُخَل الُحجرَة.

، كاَن صاحَب خاتِمه ملسو هيلع هللا ىلص. وسيُّ  وُمَعيِقيٌب الدَّ

، كاَن صاحَب َبغلتِه ملسو هيلع هللا ىلص، َيُقوُدها في األسفاِر.  وُعقبُة بُن عامٍر الُجَهنيُّ

 وَأسَلُع)2( بُن شريٍك، كاَن صاحَب راحلتِه ملسو هيلع هللا ىلص، كاَن َيرَحُلها له.

)1( انظر في ذكر خدمه: »تركة النبي« للجهضمي )ص109( و»تهذيب األسماء واللغات« 
للنووي )29/1( و»خالصة سير سيد البشر« لمحب الدين الطبري )ص156( و»سبل 
الهـدى والرشـاد في سـيرة خيـر العباد« للصالحـي )414/11( و»إنسـان العيون في 

سيرة األمين المأمون« للحلبي )419/3(.
)2( في )أ(: »أصلع«.
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وبالٌل، وكاَن على َنَفقاتِه.

ُة الُمثنَّى  باِب، وماريـُة َجدَّ ِه، وَخولـُة، وماريُة أمُّ الرَّ وِمـَن النِّسـاِء: َأَمـُة اللَّ
تي قبََّلها)1(. ابِن صالٍح، وقيَل: هي الَّ

ا َمواليِه الَّذين َأعَتَقهم)2(؛ فِمن ِرجالِهم: وأمَّ

ِة، فَتبنَّــاُه، وكاَن ِحبَّــُه   زيــُد بــُن حارثــَة، َوَهبتــُه لــُه خديجــُة قبــَل النُّبــوَّ
.

 وابنُه أسامُة.

ِه أيمُن بُن أمِّ أيمَن بركَة الحبشيَِّة.  وأخو أسامَة ألمِّ

َرُه بإسالِم العبَّاِس. ا بشَّ  وأبو رافٍع وكاَن قِبطيًّا، ]32/أ[ وَأعَتَقُه ملسو هيلع هللا ىلص لمَّ

يرِة الحلبيَِّة«)4(-  يِن، َكما في »المواهِب«)3( و»السِّ  وُشقراُن -بضمِّ الشِّ
واسُمه صالٌح، وكاَن حبشيًّا، وقيَل: فارسيًّا)5(.

)1( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )420/3(.
)2( انظـر فـي ذكـر مواليـه: »تهذيـب األسـماء واللغـات« للنـووي )28/1( و»خالصة 
سير سيد البشر« لمحب الدين الطبري )ص149( و»إنسان العيون في سيرة األمين 

المأمون« للحلبي )421/3(.
.)529/1( )3(
.)585/2( )4(

)5( انظر »المواهب اللدنية بالمنح المحمدية« للقسطالني )529/1(.
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 وثوباُن، وَأنَجشُة، وكاَن أسوَد وكاَن َيحُدو بالنِّساِء.

 وَرباُح، وكاَن أسوَد.

وَيساُر، وكاَن ُنوبيًّا، وكاَن على لقاِح رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وهو الَّذي   
َقَتَلُه الُعَرنيُّون.

ـذي َلِقَيـُه َسـُبٌع حيـن ضـلَّ في بعِض   وسـفينُة، وكاَن أسـوَد، وهـو الَّ
األمكنـِة، فقـاَل لـُه: يـا أبا الحارِث! أنا َمولى رسـوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، فَمَشـى َأماَمُه 

حتَّى َأقاَمُه على الطَّريِق)1(.

؛ ألنَّـه ملسو هيلع هللا ىلص هـو الَّذي أدَّى عنُه نجـوَم كتابتِه، لكنَّه   وسـلماُن الفارسـيُّ
ُحرٌّ في األصِل، واسُتِرقَّ ُظلًما.

 وَخِصـيٌّ أهـداُه لـُه الُمَقوقِـُس، ُيقـاُل لـُه: مأبـوٌر، لم ُيسـلِم، بـل َبِقَي 
نصرانيًّا.

 وآَخُر ُيقاُل لُه: َسنَْدُر.

تـاِن َأهداهما لُه  وِمـَن النِّسـاِء: أمُّ أيمـَن، وُأَميمُة)2(، وسـيريُن وَقيَسـُر اللَّ

)1( أخرجه الروياني في »المسند« )662( والبغوي في »معجم الصحابة« )1630( 
والطبراني في »المعجم الكبير« )7ح6432( والحاكم في »المستدرك« )619/2( 

من رواية سفينة ڤ.
وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح اإلسناد«، ووافقه الذهبي.  

)2( في )أ(: »أمية«. 
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الُمَقوقُِس مَع ماريَة، وهما ُأختاها.

ان بِن ثابٍت، وَوَهَب َقيَسَر ألبي  وذَكَر بعُضهم)1( أنَّه َوَهَب ِسيريَن لحسَّ

. جهِم بِن َقيٍس العبدريِّ

َم أنَّه ُرِوَي أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأعَتَق في مرِض موتِه أربعين َرقبًة)2(. وَتقدَّ

ا ِساُحه)3(: وأمَّ

ـيوِف تسـعٌة؛ منها سـيٌف ُيقـاُل لُه: مأثـوٌر -بهمزٍة  فـكاَن لـُه ملسو هيلع هللا ىلص مـن السُّ

.)5( فُمثلَّثٍة- َوِرَثُه مِن أبيِه، وَقِدَم بِه)4( المدينَة، وُيقاُل: إنَّه مِن َعَمِل الجنِّ

وسيٌف ُيقاُل لُه: ُذو الَفقاِر، كاَن في َوَسطِه مِثُل َفَقراِت الظَّهِر، وكاَنت 

ير« )381/2(. )1( كابن سيد الناس في »عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسِّ
ووهبه سيرين لحسان أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )112/1( عن عبد الله   
ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، والحاكم في »المستدرك« )38/4( عن مصعب 

ابن عبد الله الزبيري.
وانظر ذكر قيسر القبطية في »اإلكمال« البن ماكوال )284/4(.  

)2( انظر )ص229(.
)3( انظر في ذكر سالحه: »خالصة سير سيد البشر« للمحب الطبري )ص173( و»جامع 
ـَير ومولد المختار« البن ناصر الدين الدمشـقي )473/7( و»إنسـان  اآلثـار فـي السِّ

العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )427/3(.
)4( زيادة من )ب(.

م )ص17(. )5( انظر: »السالح« ألبي عبيد القاسم بن سالَّ
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ًة، وكاَن ال ُيفاِرُقه يف حرٍب مَِن الحروِب،  قائمُته وَقبيعُته وَحلَقُته وَعالقُته فضَّ

وُيقاُل: إنَّ َأصَلُه مِن حديدٍة ُوِجَدت مدفونًة عنَد الكعبِة)1(.

مشهوًرا  كاَن  الُمهمَلِة-،  اِد  الصَّ -بفتِح  مصامُة  الصَّ لُه:  ُيقاُل  وسيٌف 

عنَد العرِب.

ـيِن الُمهَملـِة- أحُد  اِء وضمِّ السِّ ُسـوُب -بفتِح الـرَّ وسـيٌف ُيقـاُل لـُه: الرَّ

. تي َأهَدتها بِلِقيُس لُسليماَن يوِف الَّ السُّ

روِع سبعٌة؛ منها ِدرٌع ُيقاُل لها)2(: ذاُت الَفضوِل -بفتِح  وكاَن لُه من الدُّ

تي ماَت وهي مرهونٌة عنَد  اِد المعجمِة-، وهي الَّ الفاِء ]32/ب[ وضمِّ الضَّ

يُن إلى سنٍة. حِم اليهوديِّ على ثالثيَن صاًعا من شعيٍر، وكاَن الدَّ أبي الشَّ

المعجمِة-  الغيِن  وسكوِن  الُمهَملِة  -بضمِّ  ْغديَُّة  السُّ لها:  ُيقاُل  وِدرٌع 

تي َلبَِسها لقتاِل جالوَت. ُيقاُل: إنَّها مِن ُدروِع)3( داوَد الَّ

ماِح خمسـٌة،  وكاَن لـُه مِـَن الِقِسـيِّ سـتٌَّة، ومِـَن األتراِس ثالثـٌة، ومن الرِّ

اَز، ُيقاُل لهـا: الَعنََزُة  ومِـَن الِحـراِب خمسـٌة؛ منهـا َحربـٌة صغيرٌة ُتشـبُِه الُعـكَّ

اي- كاَنت ُتحَمُل بيَن يَديِه يوَم العيِد،  -بفتِح العيِن المهملِة والنُّوِن والزَّ

)1( انظر: »الروض األنف« للسهيلي )239/1(.
)2( في )أ(: »له«. 

)3( في )أ(: »درع«.
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ُز بيَن يَديِه، وُيصلِّي إليها في أسفاِره)1(. وُتركَّ

وكاَن لُه مِحَجٌن قدَر ذراٍع أو أكثَر بيسيٍر، ُذو رأٍس، َيمشي به، وُيعلَُّق 

بيَن يَديِه على َبِعيِره.

وكاَن لُه قضيٌب مِن َشوَحٍط)2(، قيَل: هو الَّذي َتداَوَلُه الخلفاُء)3(.

اِد  وكاَن لُه مِْخَصرٌة -بكسِر الميِم وسكوِن الخاِء المعجمِة وفتِح الصَّ

المهملِة- وهي ما ُيمِسُكه بيِده مِن َعصا أو مِقَرعٍة.

مِثَل  رِد  الزَّ مِن  أِس  الرَّ على  ُيجَعُل  ما  والُخوذُة:  ُخوَذتاِن،  لُه  وكاَن 

الَقَلنُسوِة.

ا حيواناُته)4(: وأمَّ

فكاَن لُه ملسو هيلع هللا ىلص مَِن الَخيِل سبعُة أفراٍس، وقيَل: أكثُر.

)1( أخرجه البخاري في »الصحيح« )494( ومسلم في »الصحيح« )501( من حديث 
عبد الله بن عمر ڤ.

)2( أخرجـه الطبرانـي فـي »المعجـم الكبيـر« )11ح11208( مـن حديـث عبـد الله بن 
عباس ڤ.

)3( انظر: »الوفا بتعريف فضائل المصطفى« البن الجوزي )ص432(. 
)4( انظر في ذكر دوابه: »تركة النبي« للجهضمي )ص99( و»خالصة سير سيد البشر« 
للحلبي  المأمون«  األمين  سيرة  في  العيون  و»إنسان  )ص166(  الطبري  للمحب 

.)429/3(
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ــكُب؛ تشــبيًها لهــا بَســكِب المــاِء وانصبابِه)1(  منهــا َفــَرٌس ُيقــاُل لها: السَّ
ــاًل َطلــَق اليميــِن  ُل َفــَرٍس َمَلَكــُه ملسو هيلع هللا ىلص، وكاَن أغــرَّ ُمحجَّ ة َجريـِـه، وهــو أوَّ لشــدَّ

َتيِن مِن لِيٍف)2(. َجُه ملسو هيلع هللا ىلص دفَّ وداِء والُحمَرِة، وكاَن َسرَّ ُكَميًتا؛ أي: بيَن السَّ

اَليِن  ؛ منها بغلٌة شهباُء ُيقاُل لها ُدلُدُل -بضمِّ الدَّ وكاَن لُه مِن البغاِل ستٌّ
ُل َبغلٍة ُركَِبت في اإلسالِم، وكاَن  المهَملَتيِن-، أهداها لُه الُمَقوقُِس، وهي أوَّ
 َيرَكُبها في المدينِة، وفي األسفاِر، وعاشت حتَّى ذهَبت 
ـُه  َم اللَّ ـعيُر، وَعِمَيـت، وقاَتـَل عليهـا علـيٌّ -كرَّ أسـناُنها، وكاَن ُيـَدقُّ لهـا الشَّ
َوجَهُه- الخوارَج بعَد أن َركَِبها ُعثماُن، وَركَِبها بعَد عليٍّ ابنُه الَحَسُن، ثمَّ 

ُد بُن الحنفيََّة. الُحَسيُن، ثمَّ محمَّ

الِح)3(:...............................................  وُسئَِل ابُن الصَّ

)1( في )أ(: »والضبابة«. 
)2( في )أ(: »معاليف«. 

بابن  المعروف  ْهَرُزوري،  الشَّ الرحمن  عبد  بن  أبو عمرو عثمان  الدين  تقى  )3( هو: 
ُقدامة،  بن  ين  الدِّ معاني، وموفَّق  السَّ ر  المظفَّ أبي  أخذ عن  الصالح )ت. 643ـه( 
َهاِوي، وغيرهم، وأخذ عنه شمس الدين بن َخلِّكان، وشهاب الدين  وعبد القادر الرُّ

ابن الُخَويِّي، وتاج الدين بن الِفْركاح، وغيرهم.
وكان من كبار األئمة َشَغَل العديد من المناصب الرفيعة، وتولَّى التدريس بكثير من   

المدارس العلمية، كدار الحديث األشرفية.
الكبرى« للسبكي  الشافعية  للذهبي )149/4( و»طبقات  الحفاظ«  انظر: »تذكرة   

)326/8( و»األعالم« للزركلي )301/3(.  
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ِل)2(. أكاَنت ُأنثى أم َذَكًرا والتَّاُء للَوحَدِة)1(؟ فأجاَب باألوَّ

قــاَل بعُضهــم: وإجمــاُع أهــِل الحديــِث علــى أنَّها كاَنــت َذَكــًرا، وموُتها 
بَسهٍم َرماها به َرُجٌل)3(.

وكاَن لُه حماراِن ]33/أ[ ُيقاُل ألحِدهما: َيعُفوٌر، وللَخِر ُعَفيٌر -بضمِّ 
واِب-، وعدَّ بعُضهم ُحُمَره أربعًة)4(. العيِن الُمهَملِة على الصَّ

كوِب ثالثٌة: ِة للرُّ وكاَن لُه من اإلبِِل الُمعدَّ

ناقٌة ُيقاُل لها: الَقْصواُء.

اِل الُمهَملِة-. وناقٌة ُيقاُل لها: الَجْدعاُء -بفتِح الجيِم وسكوِن الدَّ

اِد المعجمِة-،  وناقٌة ُيقاُل الَعْضباُء -بفتِح العيِن المهملِة وسكوِن الضَّ
تــي كاَنــت ال ُتســَبُق فُســبَِقت؛ فَشــقَّ ذلــك علــى المســلمين، فقــاَل  وهــي الَّ
نيا إالَّ َوَضَعُه«)5(. ِه أالَّ َيرَفَع شيًئا من الدُّ ا على اللَّ : »إنَّ حقًّ

وُيقاُل: إنَّ العضباَء هذه لم تأُكل ولم َتشَرب بعَد وفاتِه ملسو هيلع هللا ىلص حتَّى ماتت)6(.

َدة«.  )1( في )أ(: »المَوحَّ
)2( انظر: »فتاوى ابن الصالح« )ص155-154(. 

)3( نقله الصالحي في »سبل الهدى والرشاد« )419/11( عن بعضهم. 
)4( انظر: المصدر السابق )420/11(.

)5( أخرجه البخاري في »الصحيح« )6501( من حديث أنس ڤ.
)6( انظر: »الشفا بتعريف حقوق المصطفى« للقاضي عياض )601/1(.
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تي كاَنت ال ُتسَبُق فُسبَِقت هي الَقْصواء)1(. وقيَل: الَّ

وقيَل: األسماُء الثَّالثُة لواحدٍة)2(.

وقيَل: الَقصواء واحدٌة، والجدعاُء والعضباُء واحدٌة)3(.

وكاَن لُه من الَغنَِم، قيَل: مَِئٌة)4(.

وقيَل: سبعُة َأعنٍُز، كاَنت َترعاها أمُّ َأيَمَن)5(.

وكاَن لُه شاٌة َيخَتصُّ بُشرِب َلَبنِها)6(.

ا البقُر َفَلم ُينَقل أنَّه اقَتنى شيًئا منها)7(. وأمَّ

)1( أخرجه الدارقطني في »السنن« )4828( من حديث أبي هريرة ڤ. وأعلَّه أبو 
زرعة الرازي باإلرسال كما في »العلل« البن أبي حاتم )194/5(.

)2( هو قول محمد بن إبراهيم التيمي، كما في »الطبقات الكبير« البن سعد )424/1( 
واستغربه ابن كثير في »الفصول في سيرة الرسول« )ص257(.

)3( انظر: »زاد المعاد في هدي خير العباد« البن قيِّم الجوزية )129/1( و»سبل الهدى 
والرشاد في سيرة خير العباد« للصالحي )420/11(.

)4( أخرجـه أبـو داود فـي »السـنن« )142( والحاكـم في »المسـتدرك« )110/4( من 
حديث لقيط بن صبرة ڤ.

وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح اإلسناد«.  
)5( أخرجـه ابن سـعد فـي »الطبقات الكبيـر« )426/1( والجهضمي في »تركة النبي« 
)ص105( والبالذري في »أنساب األشراف« )513/1( من حديث ابن عباس ڤ.
َير ومولد المختار« البن ناصر الدين الدمشقي )89/8(. )6( انظر: »جامع اآلثار في السِّ

)7( انظر: »خالصة سير سيد البشر« للمحب الطبري )ص170(.
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ُه تعالى  يَك األبيَض، وكاَن يبيُت مَعه في البيِت)1(، واللَّ واقتنى ملسو هيلع هللا ىلص الدِّ
َأعَلُم.

 

)1( أخرجه الحارث بن أبي أسامة في »المسند« )878-بغية الباحث( والطبراني في 
»مسند الشاميين« )1428( من حديث أبي زيد األنصاري ڤ.

والحديث أودعه ابن الجوزي في »الموضوعات« )4/3(.  
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اهم عل� الُعموِم ا�ي ِ وَمرغ �ت �ي َ هِل ال�ب ِل اٲ صغ �ي �غَ �غ

ك�ثَر اٲ ِ �غ �ن �ي �غَ صوِص ا �ث و �غُ اٲ
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يف َفضِل أهِل الَبيِت وَمزاياهم على الُعموِم

أو ُخصوِص اثَننِي َفأَكَثَر

ُه تعالى: ▬ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ♂ ]الشورى: 23[. قال اللَّ

ه األقرِب  قـاَل فـي »المواهـِب«)1(: »المراُد بالُقربى َمن ُينَسـُب إلـى َجدِّ
عبد الُمطَّلِِب«.انتهى.

واعِق«)2(: »المراُد بأهِل البيِت واآلِل وَذوي الُقربى في  وقاَل في »الصَّ
كلِّ ما جاَء في َفضلِهم: ُمؤمنو بني هاشٍم والمطَّلِِب«.انتهى.

وكالثَّالثِة الِعترُة؛ فاأللفاُظ األربعُة بمعنًى واحٍد َكما في »المواهِب«)3(.

وقاَل ابُن عطيََّة)4(: »ُقَريٌش كلُّها عندي ُقربى، وإن كاَنت َتتفاَضُل«.

)1( »المواهب اللدنية بالمنح المحمدية« للقسطالني )682/2(.
)2( »الصواعق المحرقة« البن حجر الهيتمي )428/2(.

)3( »المواهب اللدنية بالمنح المحمدية« للقسطالني )690/2(.
)4( في تفسيره »المحرر الوجيز« )34/5(.

وهو: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية األندلسي )المتوفى:   
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)1( وابـُن أبي حاتٍم 
وخيـُر األقـواِل َأوَسـُطها، وُينافيها مـا َرَوى الطََّبرانيُّ

ِه! َمن  ـا َنَزَلت قالـوا: يا رسـوَل اللَّ وابـُن َمرُدوَيـه)2(؛ عـِن ابـِن عبَّـاٍس أنَّها لمَّ

َقراَبُتَك الَّذين َنَزَلت فيهُم اآليُة؟ قاَل: »عليٌّ وفاطمُة وابناهما«.

إالَّ أن ُيجَعَل هذا الحديُث ونحُوه مِن باِب: »الحجُّ َعَرفُة«)3(. ]33/ب[ 

واالسـتثناُء فـي اآليـِة ُمنقطِـٌع، والمعنى: ال َأسـأُلكم عليه أجـًرا أبًدا، ولكن 

َأسَأُلكم أن َتَودُّوني في َذِوي الُقربى)4(.

فرج  بن  ومحمد  الصدفي،  محمد  بن  الحسين  علي  وأبي  أبيه،  أخذ عن  542ـه( 
بن  الرحمن  وعبد  اإلشبيلي،  خير  بن  محمد  عنه  وأخذ  وغيرهم،  الطالع،  مولى 
محمد بن حبيش األنصاري، عبد المنعم بن محمد بن الفرس األنصاري، وغيرهم.

وكان إماًما في الفقه، وفي التفسير، وفي العربية.  
انظر: »الصلة« البن بشكوال )ص367( و»معجم أصحاب أبي علي الصدفي« البن   
األبار )ص263( و»سير أعالم النبالء« للذهبي )587/19( و»األعالم« للزركلي 

.)282/3(
)1( في »المعجم الكبير« )3ح2641(.

)2( عزاه إليهما السيوطي في »الدر المنثور في التفسير بالمأثور« )148/13( وقال: 
»بسند ضعيف«. 

)3( أخرجه أحمد في الترمذي في »الجامع« )889( وابن ماجه في »السنن« )3015( 
والنسائي في »السنن« )3044( وابن خزيمة في »الصحيح« )2822( والحاكم في 
»المستدرك« )463/1( وغيرهم، من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي ڤ.

)4( انظر: »جامع البيان عن تأويل آي القرآن« للطبري )502/20(. 
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ونــي  وفــي اآليــِة تفســيٌر آَخــُر؛ وهــو أنَّ المعنــى: ولكــن َأســَأُلكم أن َتَودُّ
وا عنِّي َأذاُكم بسبِب ما َبيني وبينَكم مِن الَقرابِة، وال َبطَن مِن ُقَريٍش  وَتُكفُّ
إالَّ لُه  َقرابٌة بهم؛ فالُقربى على كلٍّ بَمعنى الَقرابِة مَع تقديِر 

ِل. ُمضاٍف على األوَّ

وقاَل ۵: ▬ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
نــَب، وبالتَّطهيــِر التَّطهيــَر مـِـن  جــِس الذَّ ک♂ ]األحــزاب: 33[، أراَد بالرِّ

.)1(» المعاصي، َكما في »البيضاويِّ

ُرِوَي مِن ُطُرٍق عديدٍة صحيحٍة)2( أنَّ رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص جاَء ومَعُه عليٌّ 
وفاطمـُة وَحَسـٌن وُحَسـيٌن، قـد أخـَذ كلُّ واحـٍد منهمـا بيـِده، حتَّـى َدَخـَل، 
فَأدنـى عليًّـا وفاطمـَة، وَأجَلَسـهما بيـَن يَديـِه، وَأجَلـَس َحَسـنًا وُحَسـينًا كلَّ 

)1( »أنوار التنزيل وأسرار التأويل« )231/4(.
عن  أخذ  685ـه(  )ت.  البيضاوي  عمر  بن  الله  عبد  سعيد  أبو  الدين  ناصر  وهو:   
أبيه، وعمر البوشكاني، ومحمد الكتحتائي، وغيرهم، وأخذ عنه أحمد بن الحسن 

الجاربردي، وعمر بن إلياس المراغي، ومحمد بن أبي بكر الكسائي، وغيرهم.
ًزا نظَّاًرا خيًِّرا صالًحا. وكان إماًما ُمبرَّ  

انظر: »طبقات الشافعية الكبرى« للسبكي )157/8( و»البداية والنهاية« البن كثير   
)606/17( و»األعالم« للزركلي )110/4(.

)2( أخرجه الترمذي في »الجامع« )3205، 3787( من حديث عمر بن أبي سلمة 
ڤ، وقـال: »هـذا حديـث غريـب«، وأخـرج لـه شـاهًدا من حديث أم سـلمة ڤ 

)3871( وقال: »هذا حديث حسن صحيح«.
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▬ڎ  َفِخِذه، ثمَّ لفَّ عليهم كِساًء، ثمَّ تال هذه اآليَة:  واحٍد منهما على 
]األحزاب:  ک♂  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
رهم  جـَس، وطهِّ 33[، وقـال: »اللَّهـمَّ هـؤالِء أهُل بيتـي، فَأذِهب عنهم)1( الرِّ

تطهيًرا«.

ٍد، فاجَعل َصَلواتَِك وَبَركاتَِك على  وفي روايٍة: »اللَّهمَّ هؤالِء آُل محمَّ
ٍد، َكما َجَعلَتها على إبراهيَم، إنَّك حميٌد َمجيٌد«)2(. آِل محمَّ

وفي روايِة أمِّ َسَلَمَة قالت: فَرَفعُت الكساَء أِلَدُخَل مَعهم، فَجَذَبُه مِن 
النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِه، فقاَل: »إنَِّك ِمن أزواِج  اللَّ َيِدي، فُقلُت: وأنا َمَعكم يا رسوَل 

على خيرٍ«)3(.

وفي روايٍة لها: أنَّ رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص كاَن في بيتِها إذ جاَءت فاطمُة بُبْرمِة 
-بضمٍّ فُسكوٍن- قِدٍر مِن َحَجٍر فيها َخِزيرٌة -بخاٍء ُمعَجمٍة مفتوحٍة فزاٍي 
قيِق على هيئِة الَعصيدِة لكن  مكسورٍة فتحتيٍَّة ساكنٍة َفَراٍء: ما ُيتََّخُذ مَِن الدَّ
ِك وابناِك؟« فقالت: في  َأَرقُّ منها- فَوَضَعتها بيَن يَديِه، فقاَل: »أيَن ابُن عمِّ
البيِت، فقاَل: »ادِعيِهم«، فجاءت إلى عليٍّ وقالت: َأِجب رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص 

)1( في )أ(: »عنكم«. 
)2( أخرجه أحمد في »المسند« )26746( من حديث أم سلمة ڤ. 

 )3871( »الجامع«  في  والترمذي   )26746( »المسند«  في  أحمد  أخرجه   )3(
والطحاوي في »بيان ُمشكِل حديث النبي« )768( من حديث أم سلمة ڤ، بنحوه.

وقال الترمذي: »هذا حديث حسن صحيح«.  
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يأكلون  فَدَخلوا عليه، فجعلوا  وابناَك، فجاَء عليٌّ وَحَسٌن وُحَسيٌن،  أنت 
مِن تلك الَخزيرِة تحَت الكِساِء، فَأنَزَل اللَُّه ۵ هذه اآليَة: ▬ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک♂ ]األحزاب: 33[)1(.
وفي روايٍة: أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص َأدَرَج جبريَل وميكائيَل)2(.

وفي روايٍة: أنَّه َأدَرَج مَعهم بقيََّة بناتِه وأقاربِه وأزواِجه)3(.

وفي ]34/أ[ روايٍة: أنَّ ذلك الفعَل كاَن في بيِت فاطمَة)4(.

)1( أخرجــه أحمــد فــي »المســند« )26508( وفــي »فضائــل الصحابــة« )994، 995، 
996( من طرق عن أم سلمة ڤ.

)2( أخرجــه الطحــاوي فــي »بيــان ُمشــكِل حديــث النبــي« )765( وابــن األعرابــي فــي 
»المعجم« )1505( وابن عدي في »الكامل« )212/5( وابن مردويه في »التفسير« 
كمــا فــي »الــدر المنثــور فــي التفســير بالمأثــور« للســيوطي )38/12( مــن حديــث أم 

سلمة ڤ.
)3( أخرج ابن قانع في »معجم الصحابة« )73/2( والطبراني في »المعجم األوسط« 
)4071( وأبــو نعيــم فــي »معرفــة الصحابــة« )1746/3( مــن حديــث عبــد اللــه بــن 

الغسيل أنه أدخل العباس وستة من بنيه.
وفي حديث أم سلمة عند أبي الشيخ في »أخالق النبي« )278( ما يفيد أنها دخلت   

معهم.
)4( أخرجــه أحمــد فــي »المســند« )26508( وفــي »فضائــل الصحابــة« )994، 995، 

996( من طرق عن أم سلمة ڤ.
وفي رواية الترمذي في »الجامع« )3205( من حديث عمر بن أبي سلمة ڤ،   
ورواية الطحاوي في »بيان ُمشكِل حديث النبي« )765( وابن األعرابي في »المعجم« 

)1505( من حديث أم سلمة ڤ، أن ذلك كان في بيت أم سلمة.
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تِر مَِن  وفي حديٍث َحَسٍن أنَّه َسَتَر العبَّاَس وَبنِيِه بُمالءٍة، ودعا لهم بالسَّ
ُة الباِب وحوائُط البيِت ثالًثا)1(. َن على دعائِه ُأسُكفَّ النَّاِر، وأنَّه أمَّ

َر منُه ملسو هيلع هللا ىلص، وبه ُجِمَع بيَن  )2( إلى أنَّ هذا الفعَل َتكرَّ وقد أشاَر المحبُّ
االختــالِف فــي هيئــِة اجتماِعهــم، ومــا َســَتَرهم بــه، ومــا دعــا بــه لُهــم، وفــي 

الَمْجُموِعيَن، وَمَحلِّ الجمِع، وَكونِه قبَل نزوِل اآليِة أو بعَدها.

ِه  )4( عن أبي سعيٍد الخدريِّ قاَل: قاَل رسوُل اللَّ
وَرَوى أحمُد)3( والطََّبرانيُّ

)1( أخرجه ابن ماجه في »السنن« )3711( مختصًرا، واآلجري في »الشريعة« )1734( 
والطبراني في »المعجم الكبير« )19ح 584( وابن السني في »عمل اليوم والليلة« 
)185( من حديث أبي أسيد الساعدي. وحسنه الحافظ ابن حجر في »موافقة الُخبر 

الَخبر« )219/1(.
)2( في »ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى« )ص22(.

وهو: محب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري )ت. 694ـه(   
يزي، عبد اللطيف بن أبي  أخذ عن علي بن هبة الله بن سالمة المعروف بابن الُجمَّ
الفرج الُقبيَّطي، علي بن وهب بن مطيع بن دقيق العيد القشيري، وغيرهم، وأخذ 
عنه ابنه جمال الدين محمد، وحفيده نجم الدين محمد، وعبد المؤمن بن خلف 

الدمياطي، وغيرهم.
وكان شيخ الحرم وحافظ الحجاز بال مدافعة.  

انظـر: »طبقـات علمـاء الحديث« البن عبد الهـادي )258/4( و»طبقات الشـافعية 
الكبرى« للسبكي )18/8( و»األعالم« للزركلي )159/1(.

)3( لم أقف عليه عنده، وقد عزاه المحب الطبري في »ذخائر العقبى في مناقب ذوى 
القربى« )ص24( له في »المناقب« ولم أجده فيه.

)4( في »المعجم الكبير« )3ح2673( من قول أبي سعيد الخدري ڤ.
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ملسو هيلع هللا ىلص: »ُأنِزَلت هذه اآليُة في خمٍس: فيَّ وفي عليٍّ وَحَسٍن وُحَسيٍن وفاطمَة«.

نَُه، وابُن جريٍر)4(  )3( وحسَّ وَرَوى ابُن أبي َشيبَة)1( وأحمُد)2( والتِّرمذيُّ

ِه  َحُه، عِن أنٍس، أنَّ رسوَل اللَّ )6( والحاكُم)7( وصحَّ
وابُن الُمنِذِر)5( والطََّبرانيُّ

ــاَة  ملسو هيلع هللا ىلص كاَن َيُمــرُّ ببيــِت فاطمــَة إذا َخــَرَج إلــى صــالِة الفجــِر، يقــوُل: »الصَّ

▬ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  البيــِت،  أهــَل 

ک♂«.

، أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص جاَء أربعيَن  وفي روايٍة ابِن َمرُدوَيه)8(، عن أبي سعيٍد الخدريِّ

ِه  ـاُم عليكـم أهـَل البيـِت ورحمـُة اللَّ صباًحـا إلـى بـاِب فاطمـَة يقـوُل: »السَّ

ـُه: ▬ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  اَة َيرَحمُكُم اللَّ وبركاُتـه، الصَّ

ڑ ک ک ک♂«.

وأخرجه مرفوًعا الطبري في »جامع البيان عن تأويل آي القرآن« )101/19( والبزار   
)1( في »المصنف« )32938(.في »المسند« )2611-كشف األستار(.

)3( في »الجامع« )3206(.)2( في »المسند« )13728(.
)4( في »جامع البيان عن تأويل آي القرآن« )102/19(.

)5( في »التفسير« كما في »الدر المنثور في التفسير بالمأثور« للسيوطي )42/12(.
)6( في »المعجم الكبير« )3ح 2671(.

حه على شرط مسلم. )7( في »المستدرك« )158/3( وصحَّ
)8( في »التفسير« كما في »الدر المنثور في التفسير بالمأثور« للسيوطي )43/12(.

وأخرجه أيًضا الطبراني في »المعجم االوسط« )8127( والدارقطني في »المؤتلف   
والمختلف« )2121/4( والخطيب البغدادي في »المتفق والمفترق« )1421/3(.
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وفي روايٍة لُه)1( عِن ابِن عبَّاٍس: سبعَة َأشُهٍر.

)4(: ثمانيَة َأشُهٍر.
وفي روايٍة البِن َجريٍر)2( وابِن الُمنِذِر)3( والطََّبرانيِّ

)6( عن زيِد بِن َأرَقَم قاَل: قاَم رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص 
وَرَوى مسلٌم)5( والنَّسائيُّ

ـَه فـي أهِل بيتي« ثالًثـا، فقيَل لزيِد بـَن َأرَقَم: َمن  ُركـُم اللَّ خطيًبـا فقـاَل: »ُأذكِّ
دقَة بعده، قيَل: وَمن هم؟ قاَل:  أهُل البيِت؟ قاَل: أهُل البيِت َمن ُحِرَم الصَّ

آُل عليٍّ وآُل َعِقيٍل وآُل جعفٍر وآُل عبَّاٍس.

واعـِق«)7( أنَّ المـراَد بالبيـِت ما َيشـَمُل بيَت نسـِب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  وفـي »الصَّ

)1( أي البن مردويه في »التفسير« كما في »سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد« 
للسيوطي  بالمأثور«  التفسير  في  المنثور  »الدر  في  ووقع   )14/11( للصالحي 

)44/12(: »تسعة أشهر«.
الحمراء،  أبي  القرآن« )103/19( من حديث  آي  تأويل  البيان عن  في »جامع   )2(
ولفظه: »سبعة أشهر«، وفي »الدر المنثور في التفسير بالمأثور« للسيوطي )44/12(: 

»ثمانية أشهر«.
)3( عزاه إليه الصالحي في »سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد« )13/11( وأما 

السيوطي فعزاه في »الدر المنثور في التفسير بالمأثور« )44/12( البن مردويه.
)4( في »المعجم الكبير« )3ح2672( بلفظ: »ستة أشهر«، وهو خبر موضوع كما في 

»نزهة األلباب في قول الترمذي: وفي الباب« للوائلي )3472/6(.
)5( في »صحيحه« )2408(.

)6( في »سننه الكبرى« )8119(.
)7( »الصواعق المحرقة« البن حجر الهيتمي )425/2( بتصرف.
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. 34/ب[ وبيَت ُسكناُه، فَتشَمُل اآليُة أزواَجُه[

)2(، ويدلُّ عليه ما َقبَل اآليِة وما  )1( والبيضاويُّ مخشريُّ وهو ما َذَكَرُه الزَّ
َم الجواُب عنُه  مِة َتقدَّ َبعَدها، وما ُيوِهُم خالَف ذلك مَِن األحاديِث الُمتقدِّ

فافهم.

)3( عـِن ابِن عبَّاٍس في قولِـه تعالى: ▬ڌ ڌ 
ونَقـَل الُقرُطبـيُّ

)1( في »الكشاف« )538/3(.
وهو: جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري )ت. 538ـه( أخذ عن أبي   
مضر محمود بن جرير الضبي األصبهاني، وأبي الحسن علي بن المظفر النيسابوري، 
وأبي منصور نصر الحارثي، وغيرهم، وأخذ عنه أبو الحسن علي بن محمد العمراني 
الخوارزمي، وأبو يوسف يعقوب بن علي البلخي، وزينب بنت عبد الرحمن الشعري.

وكان إماًما في التفسير والنحو واللغة واألدب، معتزلي المذهب مجاهًرا بذلك.  
انظر: »معجم األدباء« لياقوت )2687/6( و»تاريخ اإلسالم« للذهبي )697/11(   

و»األعالم« للزركلي )178/7(.
)2( في »أنوار التنزيل وأسرار التأويل« )231/4(.

)3( في »الجامع ألحكام القرآن« )95/20(.
وهـو: شـمس الديـن أبـو عبـد اللـه محمـد بـن أحمـد القرطبـي )ت. 671ـه( أخـذ 
عـن أبـي العبـاس أحمـد بـن عمر القرطبـي، وعلي بن هبـة الله بن سـالمة المعروف 
يـزي، وعبـد الوهـاب بـن رواج اإلسـكندراني، وغيرهـم، وأخـذ عنـه ابنه  بابـن الُجمَّ

أحمد. شهاب الدين 
وهو إمام متفنٌِّن متبحٌر في العلم، وله تصانيف مفيدة.  

انظر: »الوافي بالوفيات« للصفدي )87/2( و»طبقات المفسرين« للسيوطي )ص92(   
و»األعالم« للزركلي )322/5(.
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ٍد ملسو هيلع هللا ىلص أالَّ َيدُخَل أحٌد مِن أهِل  ڎ ڎ♂ ]الضحى: 5[، أنَّه قاَل: ِرضا محمَّ
بيتِه النَّاَر)1(.

َحُه أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »َوَعدني ربِّي في أهِل بيتي  وَأخَرَج الحاكُم)2( وصحَّ
َبهم«. َمن َأَقرَّ منهم بالتَّوحيِد ولي بالباِغ أالَّ ُيعذِّ

)5( وأبو ُنعيٍم)6(، أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »إنَّ 
اُر)4( والطََّبرانيُّ اٌم)3( والَبزَّ وَأخَرَج تمَّ

يََّتها على النَّاِر«. ُه ُذرِّ َم اللَّ فاطمَة َأحَصنَت َفرَجها؛ فَحرَّ

يََّتها على النَّاِر«)7(. ُه وُذرِّ َمها اللَّ وفي روايٍة: »فَحرَّ

ـَه  َيت فاطمـُة فاطمـَة؛ ألنَّ اللَّ )8( مرفوًعـا: »إنَّمـا ُسـمِّ
يلمـيُّ وأخـَرَج الدَّ

)1( أخرجه الطبري في »جامع البيان عن تأويل آي القرآن« )488/24( والثعلبي في 
»الكشف والبيان« )224/10(.

به الذهبي فقال: »بل منكر لم يصح«. )2( في »المستدرك« )150/3( وتعقَّ
)3( في »الفوائد« )356، 357، 358(.

)4( في »المسند« )1829(.
)5( في »المعجم الكبير« )22ح1018(.

)6( في »حلية األولياء« )188/4( جميعهم من حديث عبد الله بن مسعود ڤ، وهو 
ن )1569/3(. حديث ضعيف كما في »مختصر تلخيص المستدرك« البن الُملقِّ

)7( أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )22ح1018(.
)8( فـي »الفـردوس« )1385( وأخرجـه ابن الجوزي فـي »الموضوعات« )421/1( 
مـن حديـث أبـي هريرة ڤ، وقـال الذهبي عن رواته فـي »تلخيص الموضوعات« 

اب«. )326(: »الغالبي ُمتَّهم، وبِشٌر َكذَّ
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اِر«. َفَطَمهـا وُمحبِّيهـا عـِن النَـّ

َه غيُر  )1( بَسنٍَد رجاُله ثقاٌت، أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل لها: »إنَّ اللَّ
وأخَرَج الطََّبرانيُّ

بِِك وال أحٍد ِمن َوَلِدِك«. ُمعذِّ

)2( في تفسيِر قولِه تعالى: ▬ڦ ڄ ڄ ڄ♂ 
وأخَرَج الثَّعلبيُّ

ادِق أنَّه قاَل: نحُن حبُل الّلِه. ]آل عمران: 103[، عن َجعَفٍر الصَّ

وأخَرَج بعُضهم)3( عِن الباقِر في قولِه تعالى: ▬ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ♂ ]النساء: 54[، أنَّه قاَل: أهُل البيِت هُم النَّاُس.

ِد بِن الحنفيَِّة في قولِه ۵: ▬ٱ ٻ  )4( عن محمَّ
َلفيُّ وأخرَج السِّ

أنَّه قاَل:  ]مريم: 96[،  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ♂ 
ال َيبقى مؤمٌن إالَّ وفي قلبِه ُودٌّ لعليٍّ وأهِل بيتِه.

اُش في »تفسيرِه«)5(........................................  وذَكَر النَّقَّ

)1( في »المعجم الكبير« )11ح11685( ومن طريقه الضياء المقدسي في »األحاديث 
المختـارة« )12ح156( مـن حديـث ابـن عبـاس ڤ، وقـال الهيثمـي فـي »مجمع 

الزوائد« )202/9(: »رجاله ثقات«.
)2( في »الكشف والبيان« )163/3(.

)3( كابن المغازلي في »مناقب علي« )314(.
)4( في »الطيوريات« )702(.

)5( »شفاء الصدور«كما في »المحرر الوجيز« البن عطية )34/4( و»المواهب اللدنية 
بالمنح المحمدية« للقسطالني )684/2(.
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.)1(
أنَّها نزلت في عليٍّ

َه وَأثنى  وعن زيِد بِن َأرَقَم قاَل: قاَم رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص خطيًبا، فَحِمَد اللَّ
عليه، ثمَّ قاَل: »أيُّها النَّاُس! إنَّما أنا بشٌر ِمثُلكم ُيوِشُك أن َيأتَِيني رسوُل ربِّي 
ِه فيه الُهدى  ۵ -َيعنِي الموَت- فُأِجيَبُه، وإنِّي تارٌك فيكم َثَقَليِن؛ كتاَب اللَّ
ُرُكم ]35/أ[ اللََّه  كوا بكتاِب اللَِّه ۵، وُخُذوا به، وأهَل َبيتي، ُأذكِّ والنُّوُر فتمسَّ
َه في أهِل بيتي« رواُه  ُركُم اللَّ َه في أهِل بيتي، ُأذكِّ ُركم اللَّ في أهِل بيتي، ُأذكِّ

مسلٌم)2(.

ِه وِعترتي«)3(. وفي روايٍة: »إنِّي تارٌك فيكُم الثََّقَليِن؛ كتاَب اللَّ

ٌك َكما في »القاموِس«)4(- وهو كلُّ شيٍء نفيٍس َمُصوٍن. والثََّقُل -ُمحرَّ

وهو: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي البغدادي النقاش )ت. 351ـه(   
بن  والحسين  النسوي،  سفيان  بن  والحسن  الحلواني،  زهير  بن  إبراهيم  عن  أخذ 
إدريـس الهـروي، وغيرهـم، وأخـذ عنـه أبو الحسـن علي بـن عمر الدارقطنـي، وأبو 
حفص عمر بن أحمد بن شاهين، وأبو علي  الحسن بن أحمد بن شاذان، وغيرهم.

وكان عالًما بحروف القرآن، حافًظا للتفسير.  
انظر: »تاريخ بغداد« للخطيب )602/2( و»سير أعالم النبالء« للذهبي )573/15(   

و»األعالم« للزركلي )81/6(.
)1( وهو قول عبد الله بن عباس ڤ كما في »المعجم الكبير« للطبراني )12ح12655( 

والبراء بن عازب ڤ كما في »مناقب علي« للمغازلي )374(.
)2( في »صحيحه« )2408(.

)3( أخرجه أحمد في »فضائل الصحابة« )1383( من حديث أبي سعيد الخدري ڤ.
)4( »القاموس المحيط« للفيروزآبادي )ص972(.
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َه في شأِن أهِل بيتي. ُركُم اللَّ َه في أهِل بيتي«: ُأحذِّ ُركُم اللَّ ومعنى: »ُأذكِّ

ولفُظ روايِة اإلماِم أحمَد)1(: »إنِّي ُأوِشُك أن ُأدَعى َفُأِجيَب، وإنِّي تارٌك 
ــماِء إلــى األرِض، وِعترتي  ــِه، حبــٌل ممــدوٌد ِمــن السَّ فيكــُم الثََّقَليــِن؛ كتــاُب اللَّ
أهــُل َبيتــي، وإنَّ اللَّطيــَف الخبيــَر َأخَبرنــي أنَّهمــا لــن َيفترِقــا حتَّــى َيــرَِدا علــيَّ 

الحوَض يوَم القيامِة، فانُظروا بما َتخُلُفوني فيهما«.

وفي روايٍة: »َحوضي ما بيَن ُبصرى وَصنعاَء، عدُد آنيتِه عدُد النُّجوِم، 
ِه وأهِل بيتي؟«)2(. إنَّ الّلَه سائُلكم: كيف َخَلفُتموني في كتاِب اللَّ

ُه تعالى عنـُه-، أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قـاَل: »يا أيُّها  يِق -َرِضـَي اللَّ دِّ وعـن أبـي بكـٍر الصِّ
.)3( ًدا في أهِل بيتِه«، رواُه الُبخاريُّ النَّاُس ارقُبوا محمَّ

أِي: احَفُظوني فيهم فال ُتؤُذوهم.

َه لِما َيغُذوُكم)4( به، وَأِحبُّوني  وعِن ابِن عبَّاٍس قاَل: قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأِحبُّوا اللَّ
َحُه  )5(، والحاكُم)6(، وصحَّ ِه، وَأِحبُّوا أهَل َبيتي بُحبِّي« رواُه التِّرمذيُّ بُحبِّ اللَّ

)1( في »المسند« )11131( والترمذي في »الجامع« )3788( من حديث أبي سعيد 
الخدري ڤ. وقال الترمذي: »هذا حديث حسن غريب«.

)2( أخرجه بقي بن مخلد في »الحوض والكوثر« )16( من حديث حذيفة بن َأسيد 
)3( في »صحيحه« )3713(.ڤ، بنحوه.

)4( في النسخ: »يغذيكم«، والمثبت من مصادر التخريج.
)5( في »الجامع« )3789( وقال: »هذا حديث حسن غريب«.

)6( في »المستدرك« )149/3(. 
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يخيِن. على شرِط الشَّ

وأخَرَج الحاكُم)1(، عن أبي ُهَريرَة، أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »خيُركم خيُركم 
ألهلي ِمن َبعدي«.

وأخـَرَج ابـُن سـعٍد)2(، والُمالَّ فـي »سـيرتِه«)3( أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »اسـَتوُصوا 
بأهِل َبيتي خيًرا؛ فإنِّي ُأخاِصُمكم عنهم غًدا، وَمن َأُكن َخصَمُه َأخَصَمُه اهَّللُ، 

ُه َأدَخَلُه النَّاَر«. وَمن َأخَصَمُه اللَّ

حابِة، أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ٍة مَِن الصَّ نَِن)4(، عن ِعدَّ وَرَوى جماعٌة مِن أصحاِب السُّ

)1( في »المستدرك« )311/3( وقال: »هذا حديث صحيح على شرط مسلم«، وأخرجه 
أيًضا ابن أبي عاصم في »السنة« )1414( وأبو يعلى في »المسند« )5924( وابن 

األعرابي في »المعجم« )717(.
)2( كذا في النسخ، وفي »ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى« للمحب الطبري )ص18(: 
المصطفى«  كتابه »شرف  الخركوشي، والحديث في  أبو سعد  »أبو سعد«، وهو: 

)2246( بدون إسناد.
)3( كما في »ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى« للمحب الطبري )ص18( والُمالَّ 
هـو: عمـر بـن محمـد بـن خضـر اإلربلـي، وكتابه »وسـيلة المتعبدين في سـيرة سـيد 

المرسلين«.
ونقل ابن حجر الهيتمي في »الصواعق المحرقة« )657/2( عن السخاوي أنه قال:   

»لم أقف له على أصل أعتمده«.
)4( منهم: أحمد في »فضائل الصحابة« )1402( والحاكم في »المستدرك« )343/2( 

من حديث أبي ذر ڤ، وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح على شرط مسلم«.
والبزار في »المسند« )5142( من حديث ابن عباس ڤ.  
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قاَل: »َمَثُل أهِل َبيتي فيُكم َكَسفينِة نوٍح؛ َمن َركَِبها َنجا، وَمن َتخلََّف عنها 
َهَلَك«.

وفي روايٍة: »َغرَِق«)1(.

وفي ُأخرى: »ُزجَّ في النَّاِر«)2(.

وفي ُأخرى عن أبي ذرٍّ زيادُة: وَسِمعُته يقوُل: »اجَعلوا أهَل َبيتي منكم 
أِس، وال َتهتدي  أِس مـن الَجَسـِد ]35/ب[ ومكاَن العينَيـِن ِمَن الـرَّ مـكاَن الـرَّ

أُس إالَّ بالعينَيِن«)3(. الرَّ

ُتغنَِي  لها: لن  قيَل  المدينِة  إلى  ا هاَجَرت  لمَّ أبي لهٍب  بنَت  أنَّ  وصحَّ 
اِر، َفَذَكَرت ذلـك للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ فاشـَتدَّ  عنـِك ِهجَرُتـِك؛ أنـِت بنـُت َحَطـِب النَـّ
غضُبه، ثمَّ قاَل على المنبِر: »ما باُل أقواٍم ُيؤُذوني في َنَسبي وَذِوي َرِحمي، 

والدوالبي في »الكنى واألسماء« )419( من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة ڤ.  
والطبراني في »المعجم األوسط« )5870( من حديث أبي سعيد الخدري ڤ.  

والخطيب في »تاريخ بغداد« )569/13( من حديث أنس ڤ.  
وابن المغازلي في »مناقب علي« )174( من حديث سلمة بن األكوع ڤ.  

)1( أخرجه البزار في »المسند« )3900، 5142( من حديث أبي ذر وابن عباس ڤ.
)2( أخرجه ابن السري من حديث علي ڤ، كما في »ذخائر العقبى في مناقب ذوى 

القربى« للمحب الطبري )ص20(.
)3( أخرجه الطوسي من أئمة الشيعة في »األمالي« )1053(.

وأخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )3ح2640( من حديث سلمان ڤ، بنحوه، 
وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )172/9(: »فيه زياد بن المنذر، وهو متروك«.
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َه«،  َأال وَمـن آذى َنَسـبي وَذِوي َرِحمـي فقـد آذانـي، وَمـن آذاني َفَقـد آذى اللَّ
)4( بألفاٍظ 

)2( وابُن َمنـَده)3( والبيهقـيُّ
أخرجـُه ابـُن أبـي عاصـٍم)1( والطََّبرانـيُّ

ُمتقاِربٍة.

ُل َمـن أشـفُع لـُه ِمـن  )6( مرفوًعـا: »أوَّ
ارقطنـيُّ )5( والدَّ

وأخـَرَج الطََّبرانـيُّ
تي أهُل بيتي، ثمَّ األقرُب فاألقرُب ِمن ُقَريٍش، ثمَّ األنصاُر، ثمَّ َمن آَمَن  ُأمَّ
اًل  َبعنـي ِمـَن الَيَمِن، ثمَّ سـائُر العرِب، ثـمَّ األعاجُم، وَمن َأشـَفُع لُه أوَّ بـي واتَّ

َأفَضُل«. 

ُل  )8( وغيُرهما: »أوَّ
اُر)7( والطََّبرانيُّ وال َتنافَي بيَن هذا وبيَن ما رواُه الَبزَّ

ـَة، ثمَّ أهـُل الطَّائِف«؛ فإنَّ  تي أهُل المدينـِة، ثمَّ أهُل مكَّ َمـن َأشـَفُع لـُه ِمـن ُأمَّ

)1( في »اآلحاد والمثاني« )3165(.
)2( في »المعجم الكبير« )24ح660(.

)3( كما في »اإلصابة في تمييز الصحابة« البن حجر )366/13(.
فه ابن  )4( في »مناقب الشافعي« )63/1( جميعهم من حديث أبي هريرة ڤ، وضعَّ
حجر في »اإلصابة في تمييز الصحابة« )366/13( واللفظ المذكور رواية البن منده.

)5( في »المعجم الكبير« )12ح13551(.
)6( في »الجزء الرابع من الفوائد واألفراد والغرائب الحسان« )1( من حديث عبد الله 

ابن عمر ڤ. وقال: »هذا حديث غريب...«.
)7( في »المسند« )3470-كشف األستار(.

)8( في »المعجم األوسط« )1827( من حديث عبد الملك بن عباد بن جعفر، وفي 
صحبته خالف.
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هـذا ترتيـٌب مِـن حيُث الُبلـداُن، وذاك مِن حيُث القبائُل، فُيحَتَمـُل أنَّ المراَد 
َة، ثـمَّ الطَّائِف، وكذا فـي األنصاِر  الَبـداءُة فـي ُقَريـٍش بأهـِل المدينـِة، ثمَّ مكَّ

فَمن َبعَدهم.

)1( وابُن عسـاكَر)2( أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »أنا وفاطمُة والَحَسـُن 
وَرَوى الطََّبرانيُّ

ُه بيَن  َق اللَّ والُحَسيُن نجتمُع وَمن َأحبَّنا يوَم القيامِة؛ نأكُل ونشرُب حتَّى ُيفرِّ
العباِد«.

تــي  وَوَرَد أنَّــه ملسو هيلع هللا ىلص قــاَل: »َيــرُِد الحــوَض أهــُل بيتــي وَمــن َأحبَُّهــم ِمــن ُأمَّ
بَّابَتيِن«)3(. كهاَتيِن السَّ

.)4(» وَيشَهُد لُه خبُر: »المرُء مَع َمن َأَحبَّ

َتنـا أهـَل البيـِت؛ فإنَّه َمن َلِقـَي اللََّه ۵  وُرِوَي أنَّـه ملسو هيلع هللا ىلص قـاَل: »الَزُمـوا مودَّ
نا دَخَل الجنََّة بشفاعتِنا، والَّذي نفسي بَِيِده ال َينَفُع عبًدا َعَمُلُه إالَّ  وهو َيَودُّ

نا«)5(. بَمعرِفِة حقِّ

)1( في »المعجم الكبير« )3ح2623(.
)2( في »تاريخ دمشق« )227/13( من حديث علي ڤ.

)3( أخرجـه ابـن أبـي عاصـم فـي »السـنة« )766( مـن حديـث عليٍّ ڤ بنحـوه، وفي 
ِريُّ بن إسماعيل؛ متروك كما في »ميزان االعتدال« )117/2(. إسناده السَّ

)4( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )6168( ومسـلم في »الصحيـح« )2640( من 
حديث ابن مسعود ڤ.

)5( أخرجه الطبراني في »المعجم األوسط« )2230( من حديث الحسن بن علي ڤ.
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وصحَّ أنَّ العبَّاَس شكا إلى رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ما َتفَعُل ُقَريٌش مِن َتعبيِسِهم 
في ُوجوِههم وَقطِعهم حديَثهم عنَد لقائِهم؛ فَغِضَب ملسو هيلع هللا ىلص غضًبا شديًدا حتَّى 
احمرَّ وجُهه وَدرَّ َعَرٌق بيَن عينَيه، وقاَل: »والَّذي نفسي بيِده، ال يدُخُل قلَب 

ِه ولرسولِه«)1(. َرُجٍل اإليماُن حتَّى ُيِحبَّكم للَّ

ثون ]36/أ[ فإذا َرَأُوا  وفي روايٍة صحيحٍة أيًضا)2(: »ما باُل أقواٍم َيتحدَّ
ـِه ال يدُخُل قلَب َرُجـٍل اإليماُن  ُجـَل ِمـن أهـِل بيتي َقَطُعـوا حديَثهم، واللَّ الرَّ

حتَّى ُيِحبَّهم لَقرابتِهم منِّي«.

َة حتَّـى ُيؤمنوا، وال  وفـي ُأخـرى: »والَّـذي نفسـي بَِيـِده ال يدُخلـوا الجنَـّ
ِه ولرسولِه، َأَيرُجوَن شفاعتي وال َترُجوها بنو عبِد  ُيؤمنوا حتَّى ُيِحبُّوكم للَّ

المطَِّلِب؟!«)3(.

وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )172/9(: »فيه ليث بن أبي سليم وغيره«.  
)1( أخرجه الترمذي في »الجامع« )3758( وقال: »هذا حديث حسن صحيح«.

)2( أخرجـه ابـن ماجـه فـي »السـنن« )140( والحاكـم فـي »المسـتدرك« )75/4( من 
حديث العباس ڤ أيًضا.

إال  ثقات،  رجاله  إسناد  »هذا   :)21/1( الزجاجة«  »مصباح  في  البوصيري  وقال   
أن محمد بن كعب روايته عن العباس يقال مرسلة«، فلعل المؤلف قصد صحتها 

بمجموع طرقها.
)3( أخرجه الاللكائي في »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« )1687( وطراد 
ام السنة األصبهاني  الزينبي في »مجلس من أماليه« )173/ب-نسخة الظاهرية( وقوَّ

في »الترغيب والترهيب« )39( من حديث العباس ڤ، بنحوه.
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 )4(
ـيِخ بـُن حيَّـاَن)3( والبيهقيُّ )2( وأبـو الشَّ

)1( والطََّبرانـيُّ
يلمـيُّ وَرَوى الدَّ

-مرفوًعـا- أنَّـه ملسو هيلع هللا ىلص قـاَل: »ال ُيؤِمـُن عبـٌد حتَّـى أكـوَن أحـبَّ إليه ِمن نِفِسـه، 
وتكـوَن ِعتَرتـي أحـبَّ إليـه ِمـن ِعترتِـه، وأهلي أحـبَّ إليـه ِمن أهِلـه، وذاتي 

أحبَّ إليه ِمن ذاتِه«.

ِه  ُه َوجَهُه-، قاَل: َخَرَج رسوُل اللَّ َم اللَّ يِخ)5( عن عليٍّ -كرَّ وَرَوى أبو الشَّ
ـَه، وَأثنى عليـه، ثمَّ قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ُمغَضًبـا، حتَّـى اسـَتَوى علـى الِمنَبـِر، فَحِمَد اللَّ
»ما باُل رجاٍل ُيؤُذونني في أهِل بيتي، والَّذي نفسي بَِيِده ال ُيؤِمُن عبٌد حتَّى 

يَّتي«. ُيِحبَّني، وال ُيِحبُّني حتَّى ُيِحبَّ ُذرِّ

ِه  ُه تعالى عنُه-: ِصلُة َقرابِة رسوِل اللَّ ولذلك قاَل أبو بكٍر -َرِضَي اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص أحبُّ إليَّ مِن ِصلِة َقرابتي)6(.

وَرَوى أحمُد)7( مرفوًعا: »َمن َأبَغَض أهَل البيِت فهو ُمنافٌق«.

)1( في »فردوس األخبار« )7796(.
)2( في »المعجم األوسط« )5790(.

)3( في كتاب »الثواب« كما في »سبل الهدى والرشاد« للصالحي )8/11(.
)4( في »شعب اإليمان« )1420( من حديث أبي ليلى.

وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )88/1(: »فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي   
ليلى، وهو سيئ الحفظ، ال يحتج به«.

)5( عزاه إليه الصالحي في »سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد« )9/11( بنحوه.

)6( أخرجه البخاري في »الصحيح« )4035( ومسلم في »الصحيح« )1759( بنحوه.
)7( في »فضائل الصحابة« )1126( من حديث أبي سعيد الخدري ڤ، بلفظ: »من 
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ُه  وعن أبي سعيٍد أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »ال َيبَغُضنا أهَل البيِت أحٌد إالَّ َأدَخَلُه اللَّ
يَخيِن. َحُه على شرِط الشَّ النَّاَر«، رواُه الحاكُم)1( وصحَّ

ِه على َمن آذاني في ِعترتي«،  وعن أبي سعيٍد أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »اشَتدَّ غضُب اللَّ
.)2(

يلميُّ رواُه الدَّ

وعن عليٍّ -َرِضَي اهَّلُل تعالى عنُه-، أنَّه قاَل لُمعاويَة ڤ: إيَّاَك وُبغَضنا؛ 
فإنَّ رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »ال َيبَغُضنا وال َيحُسُدنا أحٌد إالَّ ِزيَد عِن الَحوِض 

يوَم القيامِة بِسياٍط ِمن ناٍر«، رواُه الطََّبرانيُّ في »َأوَسطِه«)3(.

وعـن علـيٍّ قاَل: قاَل رسـوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّهـمَّ ارُزق َمن َأبَغَضني وأهَل 
.)4(

يلميُّ بيتي كثرَة الماِل والِعياِل« رواُه الدَّ

أبغضنا أهل البيت فهو منافق«.
)1( في »المستدرك« )150/3( وابن حبان في »الصحيح« )6978-اإلحسان(.

)2( كما في »الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس« البن حجر )371( وأخرجه أيًضا 
ابن المغازلي في »مناقب علي« )334(.

وقال الُمناوي في »فيض القدير بشرح الجامع الصغير« )515/1(: »فيه أبو إسرائيل   
فوه«. المالئي قال الذهبي: ضعَّ

)3( حديث رقم )2405( من حديث الحسن بن علي أنه قال لمعاوية بن ُحَديج إيَّاك 
وبغضنا، فذكره.

وقـال الهيثمـي فـي »مجمـع الزوائـد« )172/9(: »فيه عبـد الله بن عمـرو الواقفي، 
وهو كذاب«.

المحرقـة«  »الصواعـق  فـي  الهيتمـي  ونـص   )2007( األخبـار«  »فـردوس  فـي   )4(
ابنه. وعند  عنده  إسناد  بدون  أنه  على   )486/2(
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قـاَل ابـُن حجـٍر)1(: »َكفاُهم أن َيكُثـَر ماُلهم فَيُطوَل حسـاُبهم، وأن َتكُثَر 

عاِء ألَنٍس بِمثِل ذلك)2(؛ ألنَّ  ِعياُلهم فَتكُثَر شياطينُهم، وال ُيشكُِل هذا بالدُّ

ُل بهـا إلى كثيٍر مـن األموِر المطلوبـِة بخالفِه في  ـه َيتوصَّ ذلـك نعمـٌة فـي حقِّ

حقِّ ُمبِغِضهم«.

)3( وغيـُره)4( أنَّـه ملسو هيلع هللا ىلص قـاَل: »نحـُن بنـو عبـِد الُمطَِّلِب، 
يلمـيُّ وأخـَرَج الدَّ

)1( في »الصواعق المحرقة« )486/2( بتصرف.
الهيتمي )ت.  العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر  أبو  الدين  وهو: شهاب   
الدين محمد  السنباطي، وكمال  الحق  األنصاري، وعبد  زكريا  أخذ عن  974ـه( 
ابن حمزة الحسني، وغيرهم، وأخذ عنه محمد بن عبد العزيز الزمزمي، والشهاب 

أحمد البقاعي، والشهاب أحمد السنهوري، وغيرهم.
وكان بحًرا في علم الفقه وتحقيقه ال تكدره الدالء.  

و»فهرس  )ص258(  للعيدروس  العاشر«  القرن  أخبار  عن  السافر  »النور  انظر:   
الحي  لعبد  والمسلسالت«  والمشيخات  المعاجم  ومعجم  واألثبات  الفهارس 

الكتاني )337/1( و»األعالم« للزركلي )234/1(.
)2( أخرجه البخاري في »الصحيح« )6334( ومسلم في »الصحيح« )2481( من 
حديث أنس ڤ قال: قالت أم سليم للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: أنس خادمك، قال: »اللهم أكثر 

ماله، وولده، وبارك له فيما أعطيته«.
)3( في »فردوس األخبار« )6840(.

)4( كابن ماجه في »السـنن« )4087( وأبي الشـيخ األصبهاني في »طبقات المحدثين 
بأصبهان« )290/2( والحاكم في »المستدرك« )211/3( والاللكائي في »شرح 
أصـول اعتقـاد أهـل السـنة والجماعـة« )2741( والمسـتغفري فـي »دالئـل النبـوة« 
)115( والخطيـب فـي »تلخيـص المتشـابه في الرسـم« )197/1( وابـن المغازلي 
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ساداُت أهِل الجنَِّة؛ أنا وحمزُة ]36/ب[ وعليٌّ وجعفٌر والَحَسُن والُحَسيُن 
.» والَمهديُّ

وأخَرَج مسلٌم)1( من حديِث أبي ُهَريرَة، أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل في َحَسٍن وُحَسيٍن: 
»اللَّهمَّ إنِّي ُأِحبُّهما، وُأِحبُّ من ُيِحبُّهما«.

)2( عن ُأسامَة، أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص َأجَلَس الَحَسَن والُحَسيَن يوًما  وأخَرَج التِّرمذيُّ
على َفِخَذيِه وقاَل: »هذاِن ابناَي، َوابنا ابنَتِي؛ اللَّهمَّ إنِّي ُأِحبُّهما َفَأِحبَُّهما«.

)3( عن أنٍس، أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص ُسئَِل: أيُّ أهِل بيتَِك أحبُّ إليك؟  وأخَرَج التِّرمذيُّ
فقاَل: »الَحَسُن والُحَسيُن«.

وَرَوى الطََّبرانـيُّ فـي »الكبيرِ«)4( وابُن أبي َشـيبَة)5(، أنَّـه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل فيهما: 

في »مناقب علي« )71( من حديث أنس ڤ.
به الذهبي فقـال: »ذا  وقـال الحاكـم: »هـذا حديـث صحيح على شـرط مسـلم«، وتعقَّ

موضوع«.
وقال البوصيري في »مصباح الزجاجة« )205/4(: »هذا إسناد فيه مقال؛ علي بن   

زياد لم أَر من جرحه وال من وثقه، وباقي الرجال ثقات«.
)1( فـي »صحيحـه« )2421( بلفـظ: أنـه قال لحسـن: »اللهـم إني أحبـه فأحبه وأحبب 

من يحبه«.
)2( في »الجامع« )3769( وقال: »هذا حديث حسن غريب«.

)3( في »الجامع« )3772( وقال: »هذا حديث غريب«.
)4( »المعجم الكبير« )3ح 2651(.

)5( في »المصنف« )32839( عن أبي هريرة ڤ، دون قوله: »وابغض من أبغضهما«.
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»اللَّهمَّ إنِّي ُأِحبُّهما َفَأِحبَّهما، وابَغض َمن َأبَغَضُهما«.

وُرِوَي مـن ُطـُرٍق عديدٍة)1( صحيحٍة، أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »الَحَسـُن والُحَسـيُن 
سيِّدا شباِب أهِل الجنَِّة«)2(.

وفي روايٍة: »إالَّ ابنَِي الخالِة عيسى بَن َمرَيَم، ويحيى بَن زكريَّا«)3(.

وفي روايٍة: »وإنَّ فاطمَة سيِّدُة نساِء أهِل الجنَِّة إالَّ ما كاَن ِمن َمرَيَم ابنِة 
ِعمراَن«)4(.

وفي روايٍة: »وَأُبوهما خيٌر منهما«)5(.

وَرَوى ابُن عساكَر)6( وابُن َمنَده)7( عن فاطمَة بنِت رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، أنَّها 

)1( في )أ(: »عددية«. 
)2( أخرجه الترمذي في »الجامع« )3768، 3781( من حديث أبي سعيد الخدري، 
نه، وابن ماجه في »السنن« )118( من حديث  حه، ومن حديث حذيفة، وحسَّ وصحَّ

ابن عمر، والنسائي في »السنن الكبرى« )8462( من حديث أبي هريرة، ڤ.
)3( أخرجه في »النسائي« في »السنن الكبرى« )8113( من حديث أبي سعيد ڤ.
)4( أخرجه في »النسائي« في »السنن الكبرى« )8461( من حديث أبي سعيد ڤ.

)5( أخرجه ابن ماجه في »السنن« )118( من حديث ابن عمر ڤ.
)6( في »تاريخ دمشق« )230-229/13(.

)7( نسبه إليه المتقي الهندي في »كنز العمال« )670/13( من حديث فاطمة ڤ، 
وقـال: »سـنده ليـن«، وأخرجـه أيًضا ابن أبي عاصـم في »اآلحـاد والمثاني« )408( 
فه أيًضا ابـن كثير في »البداية  والطبرانـي فـي »المعجـم الكبير« )22ح1041( وضعَّ

والنهاية« )475/11(.
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ا  ثهما شيًئا، فقاَل: »أمَّ ابناَك فَورِّ ِه، هذاِن  اللَّ بِابنَيها فقالت: يا رسوَل  َأَتت 
ا ُحَسيٌن فلُه ُجرأتي وُجودي«. َحَسٌن فلُه َهيَبتي وُسؤدِدي، وأمَّ

الُحَسيُن  ا  وأمَّ وَهيَبتي،  ِحلمي  َنَحلُته  فقد  الَحَسُن  ا  »أمَّ روايٍة)1(:  وفي 
فقد َنَحلُته َنجَدتي وُجودي«.

نيا«،  وعن أنٍس، أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »الَحَسُن والُحَسيُن هما َريحاَنتاَي ِمن الدُّ
)3(، وقاَل: »صحيٌح«. )2(، والتِّرمذيُّ

رواُه النَّسائيُّ

ُه  وَرَوى ابـُن أبـي َشـيبَة)4( وأحمـُد)5( واألربعـُة)6( عن ُبريدَة -َرِضـَي اللَّ
تعالى عنُه-، قاَل: كاَن رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيخُطُب إذ جاَء الَحَسُن والُحَسيُن 
عليهما قميصاِن أحمراِن َيمِشياِن وَيعُثراِن وَيُقوماِن، فنَـَزَل ملسو هيلع هللا ىلص فَحَمَلهما؛ 
ُه:  ، ثمَّ َصِعَد الِمنَبـَر فقاَل: »صَدَق اللَّ قِّ ، وواحٌد مِن ذا الشِّ قِّ واحٌد مِن ذا الشِّ
▬ڱ ں ں ڻڻ♂ ]التغابن: 15[، إنِّي َنَظرُت إلى هَذيِن الُغاَميِن 

َيمشياِن وَيعُثراِن فلم َأصبِر، فَقَطعُت كامي، ونزلُت إليهما«.

)1( في »تاريخ دمشق« )129-128/14(.
)2( في »السنن الكبرى« )8477(.

)3( في »الجامع« )3770( من حديث ابن عمر ڤ.
)4( في »المصنف« )32853(.

)5( في »المسند« )22995(.
)6( أبو داود في »السنن« )1109( والترمذي في »الجامع« )3774( وقال: »حديث 

حسن غريب«، والنسائي في »السنن« )1413( وابن ماجه في »السنن« )3600(.
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ُه ]37/أ[ َوجَهُه-، قاَل:  َم اللَّ )2( عن عليٍّ -كرَّ وَرَوى أحمُد)1( والتِّرمذيُّ
هما كاَن معي  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن َأحبَّنـي وَأَحبَّ هَذيِن وَأباهمـا وُأمَّ قـاَل رسـوُل اللَّ

في َدَرجتي يوَم القيامِة«.

هوُد، ال معيَُّة المكاِن  قاَل ابُن حجٍر)3(: »ومعنى المعيَِّة هنا الُقرُب والشُّ
والمنزلِة«. انتهى.

وال ُينافي ذلك قوُله: »في َدَرجتي«؛ إلمكاِن َحملِه على أنَّ المعنى كاَن 
قريًبا منِّي ُمشاهًدا إلّي حاَل كونِه في َدَرجتي.

)4( أنَّ أهَل بيتِه ملسو هيلع هللا ىلص ساَووُه في خمسِة أشياَء: ازيُّ وذَكَر الفخُر الرَّ

ِد. الِة عليه وعليهم في التَّشهُّ - في الصَّ

)1( في »المسند« )576(.
)2( في »الجامع« )3733( وقال: »هذا حديث غريب«.

)3( الهيتمي في »الصواعق المحرقة« )448/2(.
)4( نقله عنه ابن حجر الهيتمي في »الصواعق المحرقة« )436/2(.

وهـو: فخـر الديـن محمد بن عمر بن الحسـين الـرازي )ت. 606ـه( أخـذ عن أبيه، 
وكمال الدين أحمد بن زيد السمناني، ومجد الدين الجيلي، وغيرهم، وأخذ عنه 
قطـب الديـن إبراهيـم بـن علـي المصـري، وشـمس الديـن عبـد الحميـد بـن عيسـى 

الخسروشاهي، وأثير الدين المفضل بن عمر األبهري، وغيرهم.
وقد فاق أهل زمانه في علم الكالم والمعقوالت.  

انظر: »معجم األدباء« لياقوت )2585/6( و»وفيات األعيان« البن خلكان )249/4(   
و»األعالم« للزركلي )313/6(. 
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، وقاَل تعالى:  د: سالٌم عليَك أيُّها النَّبيُّ الِم؛ ُيقاُل في التَّشهُّ - وفي السَّ
▬ٺ ٺ ٺ ٿ♂ ]الصافات: 130[.

- وفي الطَّهارِة: ▬ڄ♂ ]طه: 1[؛ أي: طاهٌر، وقاَل تعالى: ▬ک 
ک♂ ]األحزاب: 33[.

دقِة. - وفي تحريِم الصَّ

 ،]31 عمران:  ]آل   ♂ ڄ  ڄ  ▬ڄ  تعالى:  قاَل  المحبَِّة،  وفي   -
وقاَل تعالى: ▬ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ♂ ]الشورى: 23[.

: يِن بن عربيٍّ يِخ األكبِر ُمحيي الدِّ ا ُنِسَب إلى الشَّ وممَّ

على َرغِم َأهِل الُبعِد ُيوِرُثنِي الُقرَبىَرَأيـــُت َوالئِـــي آَل َطـــَه َفريضـــًة
َة فـــي الُقرَبـــى)1(َفما َطَلَب المبعوُث َأجًرا َعَلى الُهَدى بَِتبلِيِغـــه إالَّ الَمـــَودَّ

ُد بُن عليِّ بِن يوسَف األنصاريُّ  ِه محمَّ ا قالُه اإلماُم اللُّغويُّ أبو عبد اللَّ وممَّ
: )2( لِزبينَا بِن إسحاَق النَّصرانيِّ

اطبيُّ الشَّ

)1( نقله عنه ابن حجر الهيتمي في »الصواعق المحرقة« )488/2(.
)2( رضي الدين )ت. 684ـه( أخذ عن محمد بن أحمد بن مسعود األزدي الشاطبي، 
وأبي الحسن علي بن الحسين بن المقير، وبهاء الدين علي بن الجميزي، وغيرهم، 
عبد  بن  يوسف  الحجاج  وأبو  األندلسي،  يوسف  بن  محمد  حيان  أبو  عنه  وأخذ 

الرحمن المزي، وأبو الحسين علي بن محمد اليونيني، وغيرهم.
وكان إمام عصره في اللغة، عالي اإلسناد في القرآن.  

انظر: »تاريخ اإلسالم« للذهبي )30/15( و»غاية النهاية« البن الجزري )213/2(   
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لهاشــِمعــديٌّ وتيــٌم ال ُأحــاِوُل ِذكَرهــم ُمِحــبٌّ  ـي  ولكنِـّ بُســوٍء 
ــه ــيٍّ وَرهطِ ــي عل ــي ف ــا َيعَتِرين ــِه لومــُة الئــِموم إذا ُذكِــُروا فــي اللَّ
وأهــُل النُّهى مـِـن َأعــُرٍب وَأعاِجِميقولــون مــا بــاُل النَّصــارى ُتِحبُُّهم
َسَرى في قلوِب الَخلِق حتَّى البهائِم)1(فُقلــُت لهــم: إنِّــي أَلَحَســُب ُحبَّهم

افعيُّ ڤ: وقاَل إماُمنا الشَّ

ــِب مِن مِنَى واهتِف بســاكِِن ِخيِفهــا والنَّاهِضيــا راكًبــا قِف بالُمَحصَّ
ــراِت الفائــِضَسَحًرا إذا فاَض الحجيُج إلى مِنى ــِم الُف َفيًضــا كُملَتطِ
ــٍد آِل ُمحمَّ َرفًضــا ُحــبُّ  َفلَيشــَهِد الثََّقــالِن َأنِّــَي رافضــي)2(إن كاَن 

ــافعيُّ ذلــك مـِـن نســبِة الخــوارِج لــُه إلى  )3(: »إنَّمــا قــاَل الشَّ
قــال البيهقــيُّ

و»األعالم« للزركلي )283/6(.
)1( انظر: »البحر المحيط« ألبي حيان )305/7( و»المواهب اللدنية بالمنح المحمدية« 

للقسطالني )685-684/2(.
)2( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )71/2( وفيه: »واهتف بقاعد«.

وسيختم المؤلف كتابه بترجمته.  
)3( في »مناقب الشافعي« )71/2(.

وهو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الَبْيَهِقيُّ )ت. 458ـه( أخذ عن   
َلمي،  السُّ الرحمن  عبد  وأبي  الحاكم،  الله  عبد  كأبي  العلم  أهل  أكابر  من  جماعة 
وأبي بكر بن ُفوَرك، وغيرهم، وأخذ عنه أبو إسماعيل األنصاري، وزاهر بن طاهر 

الشحامي، وأبو زكريا يحيى بن َمنَْده، وغيرهم.
وكان إماًما فقيًها حافًظا، َجَمَع بين معرفة الحديث وفقهه، وتتبَّع نصوص الشافعي،   
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افضِة حَسًدا وَبغًيا«. الرَّ

ولبعِضهم:

بِب األَقَوىهُم القوُم َمْن أصفاهُم الُودَّ ُمخلَِصا َك في ُأخراُه / بالسَّ تمسَّ
َمحاِســنُهم ُتحَكــى وآياُتهــم ُترَوىهــُم القــوُم فاُقــوا العاَلِميــَن َمناقَِبــا
ــًدى ــُم ُه ــرٌض وُحبُُّه ــم َف ُهـــُم َتقـــَوى)1(ُمواالُتُه وطاعُتهـــم ُودٌّ وُودُّ

َفالَزم يا أخي َمحبََّتهم، واحذر َعداوَتهم، أو أن َتَقَع فيهم بشيٍء؛ َمخافَة 
َم مَِن الوعيِد. أن َتَقَع فيما َتقدَّ

واعَلـم أنَّ المحبَّـَة الُمعتَبـرَة الممدوحـَة هـي مـا كاَنـت مـَع اتِّبـاِع ُسـنَِّة 
ـيعُة  ُد َمحبَّتِهـم مِـن غيـِر اتِّبـاٍع لُسـنَّتِهم -َكما َتزُعُمه الشِّ المحبـوِب؛ إذ ُمجـرَّ
عَيهـا شـيًئا مـن  ـنَِّة- ال ُتفيـُد ُمدَّ افضـُة مِـن َمحبَّتِهـم مـَع ُمجاَنَبتِهـم للسُّ والرَّ
نيـا واآلِخـرِة، علـى أنَّ هـذه  الخيـِر، بـل تكـوُن عليـه وبـااًل وعذاًبـا فـي الدُّ
ليَسـت محبَّـًة فـي الحقيقـِة؛ إذ حقيقـُة المحبَِّة الَميـُل إلى المحبـوِب، وإيثاُر 
محبوباتِـه وُمرِضَياتِـه على محبوباِت النَّفـِس وُمرِضَياتِها، والتَّأدُب بأخالقِه 

وخدم مذهبه خدمة جليلة.
انظر: »التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد« البن نقطة )157( و»سير أعالم النبالء«   

للذهبي )163/18( و»األعالم« للزركلي )116/1(.
)1( األبيات ألبي الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح اإلربلي من علماء اإلمامية، في 

كتابه »كشف الغمة« )4/1(. 
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ـُه َوجَهُه-: ال يجتمُع ُحبِّـي وُبغُض أبي  َم اللَّ وآدابِـه، ومِـن َثـمَّ قـاَل عليٌّ -كرَّ

اِن وهمـا ال َيجتمعـاِن. بكـٍر وُعَمـَر)1(؛ أي: ألنَّهمـا ِضـدَّ

ا أنَت وِشــيَعُتَك في  )2( مرفوًعــا: »يــا أبــا الَحَســن! أمَّ
ارقطنــيُّ وأخــَرَج الدَّ

الجنَِّة، وإنَّ قوًما َيزُعموَن أنَّهم ُيِحبُّونك، ُيصغِّرون اإلساَم، ثمَّ َيلُفُظوَنُه، 

افضُة، فإذا  ِميَِّة، لهم َنَبٌز ُيقاُل لهُم الرَّ هُم ِمَن الرَّ َيمُرُقوَن منُه َكما َيمُرُق السَّ

َأدَركَتُهم فَقاتِلُهم فإنَّهم ُمشركون«.

)3(: »ولهذا الحديِث عنَدنا ُطُرقاٌت كثيرٌة«.
ارقطنيُّ قال الدَّ

)1( أخرجه اآلجري في »الشريعة« )1812( والطبراني في »المعجم األوسط« )3920(. 
)2( عـزاه إليـه العامـري في »بهجـة المحافـل« )125/1( ونقل قـول الدارقطني، ومن 
طريـق الدارقطنـي أخرجه ابن عسـاكر فـي »تاريخ دمشـق« )335/42( من حديث 

علي ڤ، وأخرجه أيًضا عبد الله بن أحمد في »السنة« )1272( وغيره.
)3( هو: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني )ت. 385( أخذ عن أبي القاسم عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز البغوي، وأبي محمد يحيى بن م0حمد بن صاعد البغدادي، 
وأبـي جعفـر أحمـد بـن إسـحاق بـن البهلـول القاضـي، وغيرهـم، وأخذ عنـه أبو بكر 
أحمـد بـن محمـد بـن غالـب البرقانـي، وأبو ذرٍّ عبـد بن أحمـد الهـروي، وأبو محمد 

عبد الغني بن سعيد األزدي، وغيرهم.
وكان فريــد عصــره، ونســيج وحــده فــي معرفــة علــل الحديــث، وأســماء الرجــال،   

وأحوال الرواة.
انظر: »تاريخ بغداد« للخطيب )487/13( و»سير أعالم النبالء« للذهبي )449/16(   

و»األعالم« للزركلي )314/4(.
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ٌه: �ي �ب
�ن
�ت

ابقِة ُوجوُب محبَِّة أهِل الَبيِت، وتحريُم ُبغِضِهُم  ُعلَِم مَِن األحاديِث السَّ
قاَل  بل   ،)2( والَبَغويُّ  )1(

البيهقيُّ َح  صرَّ َمَحبَّتِهم  وبُِلُزوِم  الغليَظ،  التَّحريَم 
افعيُّ فيما ُحكَِي عنُه من قولِه)3(: الشَّ

ــِه ُحبُُّكــُم ــِه فــي الُقــرآِن َأنَزَلــُهيــا آَل بيــِت َرُســوِل اللَّ َفــرٌض مـِـَن اللَّ
ــِم الَفخــِر َأنَُّكــُم َمــن لــم ُيَصــلِّ َعَليُكــْم ال َصــالَة َلُهَيكِفيُكــُم مِــن َعظِي

.)4(
افعيِّ أي: كاملًة، أو صحيحًة على قوٍل مرجوٍح للشَّ

)1( في »االعتقاد« )ص327(.
)2( في »معالم التنزيل« )191/7(.

وهو: ركن الدين أبو محمد الحسين بن مسعود البغوّي )ت. 516ـه( أخذ عن أبي   
علي الحسين بن محمد الَمْرَوزي، وأبو الحسن عبد الرحمن بن محمد البوَشنْجي، 
وأبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي، وغيرهم، وأخذ عنه أبو محمد عبد الرحمن 
ابن عبد الله النِّيهي، وأبو منصور محمد بن أسعد العطاري، وأبو الفتوح محمد بن 

محمد بن علي الطائي، وغيرهم.
نَّة، وإمام من أئمة النَّْقل والفقه والتفسير. وهو شيخ اإلسالم، ومحيي السُّ  

انظر: »سير أعالم النبالء« للذهبي )439/19( و»طبقات الشافعية الكبرى« للسبكي   
)75/7( و»األعالم« للزركلي )259/2(.

)3( نسبه السخاوي في »القول البديع« )ص91( لمحمد بن يوسف الشافعي، والمؤلف 
نقل ما نقل عن »الصواعق المحرقة« للهيتمي )507-506/2(.

)4( انظر: »القول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع« للسخاوي )ص90-89(.
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وقــد َوَرَد فــي فضــِل ُقَريــٍش ُمطَلًقــا أحاديــُث؛ منهــا مــا أخرجــُه اإلمــاُم 
أحمــُد)1( ومســلٌم)2(، عــن جابــٍر، أنَّ النَّبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قــاَل: »النَّــاُس َتَبــٌع لُقَريــٍش في 

.» رِّ الخيرِ والشَّ

)4( والحاكُم)5(، عن سـعٍد  ومنهـا مـا أخرجُه اإلمـاُم أحمُد)3( والتِّرمـذيُّ
]38/أ[ أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »َمن ُيرِد َهواَن ُقَريٍش أهانُه الّلُه«.

)8( عن 
ومنهـا مـا أخرجُه الُبخاريُّ في »األدِب«)6( والحاكُم)7( والبيهقيُّ

ُه ُقَريًشا بَسبِع ِخصاٍل لم ُيعطِها أحًدا َقبَلهم  َل اللَّ أمِّ هانٍئ، أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »فضَّ
َة فيهم، وأنَّ  ُه ُقَريًشا بأنِّي منهم، وأنَّ النُّبوَّ َل اللَّ وال ُيعطِيها أحًدا َبعَدهم؛ فضَّ
ُه على الِفيِل، وَعَبُدوا اللَّه َعشَر  قايَة فيهم، وَنَصَرُهُم اللَّ الِحجابَة فيهم، والسِّ
أحًدا  فيها  َيذُكر  لم  القرآِن  ِمَن  فيهم سورًة  وَأنَزَل  َيعُبُده غيُرهم،  ِسنيَن ال 

غيَرهم: ▬ ٱ ٻ♂ ]قريش: 1[«.

)1( في »المسند« )15049(.

)2( في »الصحيح« )1819(.
)3( في »المسند« )1473(.

)4( في »الجامع« )3905( وقال: »هذا حديث غريب«.
المناهج  »كشف  في  الُمناوي  الصدر  إسناده  د  وجوَّ  )74/4( »المستدرك«  في   )5(

والتناقيح« )248/5(.
)6( لم أقف عليه في »االدب المفرد«، وال على من عزاه له.

)7( في »المستدرك« )536/2( وقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد«.
)8( في »مناقب الشافعي« )35-34/1(.
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)1( إسقاُط: »أنِّي منهم« وذكُر أنَّ الخالفَة فيهم.
وفي روايٍة للطَّبرانيِّ

يخاِن)2( عن جابٍر، أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »النَّاُس َتَبٌع لُقَريٍش؛ ُمسِلُمهم  وَرَوى الشَّ
في  خياُرهم  َمعاِدُن  النَّاَس  وإنَّ  لكافرِهم،  تبع  وكافُرهم  لُمسِلِمهم،  َتَبٌع 

الجاهليَِّة خياُرهم في اإلساِم إذا َفُقُهوا«.

ُفوا عنها  وا ُقَريًشـا َفَتهِلُكـوا، وال َتَخلَّ وفـي روايـٍة: »يا أيُّها النَّاُس! ال َتُذمُّ
َفَتِضلُّوا، وال ُتعلُِّموها وَتَعلَُّموا منها؛ فإنَّهم َأعَلُم منكم، لوال أنَّ َتبَطَر ُقَريٌش 

أَلُعِلُمها بالَّذي لها عنَد اللَِّه ۵«)3(.

 

)1( في »المعجم األوسط« )9173( من حديث الزبير بن العوام ڤ.
)2( البخاري في »الصحيح« )3495، 3496( ومسلم في »الصحيح« )1818( من 

حديث أبي هريرة ڤ، وحديث جابر تقدم بلفظ آخر.
)3( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )22/1-23( من حديث جبير بن مطعم 
ڤ، وقال العراقي في »محجة القرب في فضل العرب« )ص217(: »هذا حديث 

حسن«. 
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صٌل �غ
وا بها يف بياِن َمزاياُهُم الَّتي اخُتصُّ

هم عال� ��غ �يَ الّلَ �ت ِ َر�غ

دقِة عليهم؛ لكونِها أوساَخ النَّاِس، وتعويُضهم ُخُمَس  فمنها: تحريُم الصَّ

ُه تعالى  الُخُمِس مَِن الَفيِء والغنيمِة، وَقَصَر مالٌك)1( وأبو حنيفَة)2( -َرِضَي اللَّ

عنهما- تحريَمها على بني هاشٍم.

)1( هـو: مالـك بـن أنـس األصبحي الحميري المدنـي )ت. 179ـه( إمـام دار الهجرة، 
وفقيههـا، ونجـم السـنة النبويـة، أخـذ عـن نافـع مولـى ابـن عمـر، وسـعيد المقبـري، 
وعامـر بـن عبـد اللـه بـن الزبيـر، وخالئـق ال يحصـون كثـرة، وأخـذ عنـه جماعة من 
شيوخه وأقرانه وطالبه منهم ابن شهاب الزهري، وشعبة بن الحجاج، ومحمد بن 

إدريس الشافعي، وغيرهم.
انظر: »سير أعالم النبالء« للذهبي )48/8( و»األعالم« للزركلي )257/5(.  

)2( هو: النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي )ت. 150ـه(
فقيه الملة، والناس عيال عليه في ذلك. أخذ عن: عطاء بن أبي رباح، وحماد بن أبي   
سليمان، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وغيرهم، وأخذ عنه: ُزَفر 
ابن الهذيل التميمي، ومحمد بن الحسن الشيباني، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 

القاضي، وغيرهم.
انظر: »سير أعالم النبالء« للذهبي )390/6( و»األعالم« للزركلي )36/8(.  
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بتحريِمها على  تعالى عنهما-  ُه  اللَّ افعيُّ وأحمُد)1( -َرِضَي  الشَّ وقاَل 
بني هاشٍم وبني المطَّلِِب.

وُرِوَي عن أبي حنيفَة جواُزها لبني هاشٍم مطلًقا.

وقاَل أبو يوُسَف)2(: َتِحلُّ مِن بعِضهم لبعٍض.

افعيَِّة وأحمَد جواُز أخِذهم صدقَة النَّفِل،  ومذهُب أكثِر الحنفيَِّة والشَّ
وهو روايٌة عن مالٍك.

لَّ فيه أكثُر)3(. ِع؛ ألنَّ الذُّ وُرِوَي عنُه ِحلُّ َأخِذ الَفرِض دوَن التَّطوُّ

ومنها: االصطالُح على إطالِق األشراِف عليهم دون غيِرهم.

)1( هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )ت. 241ـه( إمام أهل السنة، والثابت في 
المحنة، أخذ عن محمد بن إدريس الشافعي، وُهَشيم بن َبشير، وسفيان بن ُعيينة، 
وغيرهم، وأخذ عنه محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج، وأبو داود 

سليمان بن األشعث السجستاني، وخالئق من شيوخه وأقرانه وطالبه.
انظر: »سير أعالم النبالء« للذهبي )177/11( و»األعالم« للزركلي )203/1(.  

)2( هو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري القاضي )ت. 182ـه( اإلمام المجتهد، 
صاحـب أبـي حنيفـة، وأنبـل تالمذتـه، وأعلمهم، وناشـر مذهبـه، أخذ عـن عطاء بن 
السائب، وهشام بن عروة، ويحيى بن سعيد األنصاري، وغيرهم، وأخذ عنه أحمد 

بن حنبل، وعلي بن الجعد، ويحيى بن معين، وغيرهم.
انظر: »سير أعالم النبالء« للذهبي )535/8( و»األعالم« للزركلي )193/8(.   

)3( انظر: »الصواعق المحرقة« البن حجر الهيتمي )657-656/2(.
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ينبيَِّة«)1(:  ُه تعالى- فـي »رسـالتِه الزَّ ـيوطيُّ -رحمـُه اللَّ قـاَل الجالُل السُّ
ِل على كلِّ َمن كاَن مِن أهِل  دِر األوَّ ريِف ]38/ب[ ُيطَلُق في الصَّ »اسُم الشَّ
ـِد بـِن الَحنَفيَِّة أو  ـِة محمَّ يَّ ـا، مِـن ذرِّ البيـِت، سـواٌء َحَسـنيًّا أم ُحَسـينيًّا أم َعَلويًّ

ا أم َعِقيليًّا أم عبَّاسيًّا. غيِره، مِن أوالِد عليِّ بِن أبي طالٍب أم جعفريًّ

)2( مشـحوًنا فـي التَّراِجِم بذلك، 
هبيِّ ولهـذا َتِجـُد »تاريـَخ« الحافـِظ الذَّ

 )5(» ريُف الجعفريُّ «)4(»الشَّ ريُف الَعِقيليُّ «)3( »الشَّ ريُف العبَّاسيُّ يقوُل: »الشَّ
اسَم  َقَصُروا  بِمصَر  الفاطميُّون  الخالفَة  َولَِي  ا  فلمَّ  ،)6(» ينبيُّ الزَّ ريُف  »الشَّ

)1( »العجاجة الزرنبية في الساللة الزينبية« ضمن »الحاوي للفتاوي« )39/2(.
)2( هو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت. 
748ـه( أخذ عن تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري، المعروف 
ي،  بابـن دقيـق العيـد، وجمـال الديـن أبـو الحجـاج يوسـف بـن عبـد الرحمـن الِمـزِّ
اني،  وتقـي  الديـن أبـو العبـاس أحمد بن عبـد الحليم بن عبد السـالم بن تيميَّـة الحرَّ
وغيرهم، وأخذ عنه ابنه شهاب الدين أبو هريرة عبد الرحمن، وصالح الدين خليل 

ْبكي، وغيرهم. َفدي، وتاج الدين عبد الوهاب بن علي السُّ ابن أيبك الصَّ
ثين في عصره، وصاحب التصانيف الفائقة. وهو مؤرخ اإلسالم، وشيخ المحدِّ  

ترجم لنفسه في »المعجم المختص بالمحدثين« )ص97( وانظر: »الوافي بالوفيات«   
للصفدي )114/2( و»الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة« البن حجر )66/5( 

و»األعالم« للزركلي )326/5(.
)3( انظر: »تاريخ اإلسالم« )794/13( )161/14(.

)4( لم أجده عند الذهبي، وقد استعمله ابن شاكر الكتبي في »فوات الوفيات« )18/3(.
)5( انظر: »تاريخ اإلسالم« )488/15(.

)6( انظر: »تاريخ اإلسالم« )372/8( )48/13، 172، 324(.
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ِة الَحَسِن والُحَسيِن فقط، فاستمرَّ ذلك بِمصَر إلى اآلَن. يَّ ريِف على ذرِّ الشَّ

ريُف ببغداَد لقٌب  وقاَل الحافُظ ابُن َحَجٍر في كتاِب »األلقاِب«)1(: »الشَّ
«. انتهى. ، وبِمصَر لقٌب لكلِّ َعَلويٍّ لكلِّ عبَّاسيٍّ

وال شــكَّ أنَّ الُمصَطَلــَح القديــَم َأولــى؛ وهــو إطالُقــه علــى كلِّ َعَلــويٍّ 
 )2( ، وكما أشاَر إليه الماَورِديُّ هبيُّ ، َكما صنعُه الذَّ وَجعفريٍّ وَعِقيليٍّ وعبَّاسيٍّ
اُء)3( مِــَن الحنابلــِة، كالهمــا فــي  مِــن أصحابِنــا، والقاضــي أبــو َيعلــى الفــرَّ

)1( »نزهة األلباب في األلقاب« )399/1(.
)2( في »األحكام السلطانية« )ص155(.

وهو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي )ت. 450ـه( أخذ عن الحسن 
ابن علي بن محمد الجبلي، ومحمد بن عدي بن زحر المنقري، وجعفر بن محمد بن 
الفضل البغدادي، وغيرهم، وأخذ عنه أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، 
وأبو الفرج محمد بن عبيد الله بن الحسين قاضي البصرة، وأبو العز أحمد بن عبيد 

الله بن كادش العكبري، وغيرهم.
وكان من وجوه الفقهاء الشافعيين، حافًظا للمذهب.

انظر: »تاريخ بغداد« للخطيب )587/13( و»طبقات الشافعية الكبرى« للسبكي 
)267/5( و»األعالم« للزركلي )327/4(.

)3( في »األحكام السلطانية« )ص90(.
وهو: أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الحنبلي )ت. 458ـه(   
أخذ عن علي بن عمر الحربي، وعيسى بن علي بن عيسى الوزير، وإسماعيل بن 
سعيد بن سويد، وغيرهم، وأخذ عنه ابنه أبو الحسين محمد، وأبو الوفاء بن عقيل، 

والخطيب البغدادي، وغيرهم.
وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي، وصنَّف في خدمته أصواًل وفروًعا كتًبا كثيرة.  
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لطانيَِّة«. »األَحكاِم السُّ

ونحُوه قوُل ابِن مالٍك في »األلفيَِّة«)1(:

ــَرَفا......................... وآلِــِه الُمســَتكِمِليَن الشَّ

ـَرُف أنواٌع؛ عـامٌّ لجميِع أهِل  وقـد ُيقـاُل علـى اصطالِح أهـِل مِصَر: الشَّ
ينبيُّون وجميُع أوالِد بناتِه، وأخصُّ  ِة، فَيدُخُل فيه الزَّ يَّ رِّ البيِت، وخاصٌّ بالذُّ

ِة الَحَسِن والُحَسيِن«. انتهى)2(. يَّ منُه وهو شرُف النِّسبِة، وهذا مختصٌّ بُذرِّ

يِّدِة زينَب الكالُم على العالمِة الخضراِء إن شاَء  وسيأتي عنَد ذكِر السَّ
ُه تعالى)3(. اللَّ

انظر: »تاريخ بغداد« للخطيب )55/3( و»سير أعالم النبالء« للذهبي )89/18( 
و»األعالم« للزركلي )99/6(.

)1( البيت )2(.
وهـو: جمـال الديـن أبـو عبد الله محمد بن عبـد الله بن مالك الطائـي الجياني )ت. 
672ـه(. أخـذ عـن أبـي الحسـن علـي بن محمد السـخاوى، وأبي المظفـر ثابت بن 
محمـد الكالعـي، وأبـي البقـاء يعيـش بن علي بن يعيـش األسـدي، وغيرهم، وأخذ 
عنه محيي الدين يحيى بن شرف النووي، وبدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة 

الكناني، وشرف الدين علي بن محمد اليونيني، وغيرهم.
وكان إمام عصره في علم النحو والعربية، ولم يكن في زمنه من يجري مجراه علًما   

وفضاًل.
انظـر: »ذيـل مـرآة الزمان« للقطـب اليونينـي )76/3( و»البداية والنهايـة« البن كثير   

)513/17( و»األعـالم« للزركلـي )233/6(.  
)3( انظر )ص574(. )2( آخر النقل عن اإلمام السيوطي.
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ومنها: أنَّه)1( ُيطَلُب إكراُمهم وتوقيُرهم وإيثاُرهم والتَّجاوُز عن مساوئِهم، 
ُه تعالى؛ ألجِل َقرابتِهم مِن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص،  واعتقاُد أنَّ فاسَقهم سَيهِديِه اللَّ
َم مَِن األخباِر، وعلى)2( بعِضه قوُله تعالى:  َكما دلَّ على بعِض ذلك ما َتقدَّ
ک♂  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ▬ڎ 

]األحزاب: 33[.

َه لكم ثاًثا: أن ُيثبَِّت  وقوُله ملسو هيلع هللا ىلص: »يا َبني عبِد الُمطَِّلِب، إنِّي سألُت اللَّ
قائَمكم، وأن َيهِدَي ضالَُّكم، وأن ُيعلَِّم جاهَلكم...« الحديَث، ]39/أ[ رواُه 

َحُه. الحاكُم)3(، وصحَّ

وفي َخَبٍر حسٍن: »أال إنَّ َعيبتي وَكرِشي أهُل بيتي واألنصاُر، َفاقَبُلوا 
ِمن ُمحِسنِهم، وَتجاَوُزا عن ُمسيئِهم«)4(.

أي في غيِر الحدوِد وحقوِق اآلدميِّيَن.

)1( في )أ(: »أن«. 
)2( في )أ(: »وعليه«. 

)3( في »المستدرك« )148/3( من حديث عبد الله بن عباس ڤ، وقال: »هذا حديث 
حسن صحيح على شرط مسلم«، ووافقه الذهبي، وأخرجه أيًضا الفاكهي في »أخبار 
مكة« )1038( والفسوي في »المعرفة والتاريخ« )505/1( وابن أبي عاصم في 

»السنة« )1546( وحكم أبو حاتم بنكارته كما في »العلل« البنه )407/6(.
من   )537( »الكفاية«  في  والخطيب   )3904( »الجامع«  في  الترمذي  أخرجه   )4(

حديث أبي سعيد الخدري، بنحوه، وقال الترمذي: »هذا حديث حسن«.
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ه، وَمعِدٌن مِن َمعارفِه؛  والمراُد بكونِهم َعيَبَتُه وَكِرَشُه: أنَّهم موضُع سرِّ
َتشبًُّها بالَعيبِة الَّتي هي اسٌم لِما يحوُز نفيَس األمتعِة، والَكِرُش الَّذي)1( هو 

اسٌم لُمستَقرِّ الغذاِء الَّذي به النُُّموُّ وقياُم البِنيِة.

)2(: أنَّ الَحَسـَن جـاَء إلـى أبـي بكـٍر وهـو علـى مِنَبِر 
ارقطنـيُّ وأخـَرَج الدَّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل: انِزل عـن َمجلِِس أبي، فقاَل: صدقـَت؛ إنَّه َلمجلُِس  رسـوِل اللَّ
ـِه ما كاَن  : أما واللَّ أبيـَك، ثـمَّ َأخـَذُه وَأجَلَسـُه فـي ِحجـِره وبكـى، فقاَل علـيٌّ

ِه ما اتَّهمُتَك. على)3( َرأيي، فقاَل أبو بكٍر: صدقَت، واللَّ

ووَقَع نحُو ذلك للُحَسيِن مَع ُعَمَر وهو على الِمنَبِر)4(.

يِق، وكماِل توقيِره آلِل البيِت، وعدِم  دِّ فانظر يا أخي ِعَظَم محبَِّة الصِّ
ُه تعالى عنهما-. ا قاَل الَحَسُن -َرِضَي اللَّ ِره ممَّ َتكدُّ

َق منهُم  اِن بلِده ملسو هيلع هللا ىلص وإن َتحقَّ َح العلماُء)5( بأنَّه ينبغي إكراُم سكَّ وقد صرَّ

)1( في )أ(: »التي«. 
)2( نسـبه الهيتمـي فـي »الصواعـق المحرقـة« )515/2( للدارقطنـي، ولـم أجـده فـي 
كتبه المطبوعة، ولعله يقع ضمن القدر المفقود من كتابه »فضائل الصحابة«، وقد 
أخرجه الجابري في »جزئه« )7( وابن األعرابي في »المعجم« )831( وابن عساكر 

في »تاريخ دمشق« )307-306/30(.
)3( في مصادر التخريج: »عن«.

)4( أخرجه الدارقطني في »فضائل الصحابة« )4(.
)5( كما في »الصواعق المحرقة« للهيتمي )508/2(.
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تِه الَّذيَن هم بِضعٌة  يَّ ابتداٌع أو نحُوه؛ رعايًة لُحرمِة ِجواِره ملسو هيلع هللا ىلص، فما باُلَك بُذرِّ
منُه، ولو كاَن بينَهم وبينَه وسائُط.

وقد ُرِوَي في قولِه تعالى: ▬ې ې ى ♂ ]الكهف: 82[ أنَّ األَب 
الَّذي ُحِفَظا مِن َأجلِه كرامًة لُه كاَن سابًعا أو تاسًعا)1(.

ِه بن الَحَسِن بِن عليِّ بِن أبي طالٍب قاَل: أتيُت ُعَمَر بَن  وعن عبِد اللَّ
عبِد العزيِز في حاجٍة لي، فقاَل لي: إذا كاَنت لك حاجٌة فَأرِسل أِو اكُتب 

ِه أن َيراَك على بابي)2(. بها، فإنِّي َأستِحي مَِن اللَّ

وُحكَِي عن بعِضهم قاَل: كنُت َأبَغُض أشـراَف المدينِة -بني ُحَسـيٍن- 
ـريِف،  فـِض؛ فرأيـُت النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فـي المنـاِم تجـاَه القبـِر الشَّ لَِتظاُهِرهـم بالرَّ
ِه،  فقاَل: »يا فاُن -باسمي- ما لي أراَك َتبَغُض أوالدي«، فقلُت: حاشا للَّ
نَِّة، فقاَل لي  بِهم على أهِل السُّ ما َأكَرُهُهم، وإنَّما َكِرهُت ما رأيُت مِن َتعصُّ
مسألًة فقهيًَّة: »أليَس الولُد العاقُّ ُيلَحُق بالنََّسِب« فقلُت: بلى يا رسوَل الّلِه، 
ا انتبهُت ِصرُت ال َألقى مِن بني ُحَسيٍن  «، فلمَّ ]39/ب[ فقاَل: »هذا ولٌد عاقٌّ

أحًدا إالَّ بالغُت في إكرامِه)3(.

فينبغي أنَّ الفاسَق مِن أهِل البيِت -وإن كاَن ُيبَغُض مِن حيُث فِعُله- 

)1( أورده ابن عساكر في »تبيين كذب المفتري« )ص372( نقالً عن القشيري.
)2( أخرجه أبو الفرج األصفهاني في »األغاني« )303-302/9(.

)3( أخرجه المقريزي في »رسائله« )ص210(.
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ُيَحبُّ وُيحتَرُم مِن حيُث َقرابُته منهم ملسو هيلع هللا ىلص.

وجاء في بعِض الطُُّرِق: تحريُمهم على النَّاِر)1(.

واعلـم أنَّ مقتضـى االحتيـاِط أن ُتِحـبَّ وتحتـرَم المنسـوَب إليـه ملسو هيلع هللا ىلص 
)2( وغيُره؛ 

ـعرانيُّ مِـن حيـُث َقرابُتـه منـُه، وإن ُطِعـَن في َنَسـبِه، َكمـا قالـُه الشَّ
ِة النََّسِب في الواقِع، بل َمَحبَُّته واحتراُمه مِن  الحتماِل ُبطالِن الطَّعِن وصحَّ
حيـُث َقرابُتـه َأبَلـُغ في رعايِة جانبِـه  من محبَّـِة واحتراِم َمن 

ال َطعَن في َنَسبِه، فافهم.

ومنهـا: انتفاُعهـم بنَسـبِهم لـُه ملسو هيلع هللا ىلص، وانتفـاُع َمـن صاهَرهـم بُمصاهَرتِهم 
يوَم القيامِة؛ إذ ُمصاَهرُتهم ُمصاهرٌة لُه ملسو هيلع هللا ىلص.

ِه  صحَّ أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل على المنبِر: »ما باُل أقواٍم يقولوَن: إنَّ َرِحَم رسوِل اللَّ
نيـا واآلِخرِة، وإنِّي  ملسو هيلع هللا ىلص ال َتنَفـُع يـوَم القيامـِة، بـل إنَّ َرِحمي موصولـٌة في الدُّ

-أيُّها النَّاُس- َفَرٌط لكم على الَحوِض«)3(.

)1( أخرجه الحاكم في »فضائل فاطمة الزهراء« )50( من حديث علي رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة: يا فاطمة تدرين لم سميت 
فطمها  قد  الله ۵  »إن  قال:  فاطمة؟  لم سميت  الله  يا رسول  قال علي:  فاطمة؟ 

)2( في »لطائف المنن« )34/2(.وذريتها عن النار يوم القيامة«.
)3( أخرجـه أحمـد فـي »المسـند« )11138( والحاكم في »المسـتدرك« )74/4( من 
حديـث أبـي سـعيد الخدري ڤ، وقـال الحاكم: »هـذا حديث صحيح اإلسـناد«، 

ووافقـه الذهبي.
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وصحَّ أنَّ ُعَمَر بَن الخطَّاِب َخَطَب لنفِسه أمَّ ُكلثوٍم بنَت فاطمَة مِن َأبيها 
عليِّ بِن أبي طالٍب، فاعتلَّ بِصَغِرها، وبأنَّه حابُسها لولِد أخيه جعفٍر، فألحَّ 
ِه ما َحَمَلني على اإللحاِح  عليه ُعَمُر ثمَّ َصِعَد المنبَر فقاَل: أيُّها النَّاُس، واللَّ
علـى علـيٍّ فـي ابنتِـه إالَّ أنِّـي سـمعُت النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل: »كلُّ سـبٍب ونَسـٍب 
؛  وِصهـرٍ َينقطِـُع يـوَم القيامـِة إالَّ سـببي وَنَسـبي وِصهـري«، فَأَمـَر بهـا علـيٌّ
ا رآها قاَم وَأجَلَسها في ِحجِره وقبََّلها ودعا لها،  فُزيِّنَت وُبِعَث بها إليِه فلمَّ
ا جاءت  ـا قاَمـت َأَخـَذ بسـاقِها وقاَل لهـا: ُقولي ألبيِك قـد َرِضيـُت، فلمَّ فلمَّ
اُه)1(،  قاَل لها: ما قاَل لِك؟ فذكَرت لُه جميَع ما َفَعَلُه وما قاَلُه، فَأنَكَحها إيَّ

فوَلَدت لُه زيًدا، ماَت َرُجاًل.

ها على وجِه اإلكراِم؛ ألنَّها لِِصَغِرها  قال ابُن َحَجٍر)2(: »وَتقبيُلها وضمُّ
ا ُيشتهى حتَّى َيحُرَم ذلك، ولوال ِصَغُرها ما َبَعَث بها أبوها«. لم َتبُلغ حدًّ

بَّاِغ)3(: »وكاَن ذلك في سنِة َسبَع َعْشرَة مَِن الهجرِة،  لذلك قاَل ابُن الصَّ

)1( أخرجه اآلجري في »الشريعة« )1711، 1712، 1713( من طرق، بنحوه.
)2( الهيتمي في »الصواعق المحرقة« )457/2(.

)3( في »الفصول المهمة في معرفة األئمة« )154/1(.
وهو: نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله السفاقسي المالكي،   
الوهاب  وعبد  الفاسي،  الرحمن  عبد  عن  أخذ  الصباغ )ت. 855ـه(  بابن  الشهير 
الهاشمي،  فهد  بن  عمر  عنه  وأخذ  وغيرهم،  ظهيرة،  بن  الدين  وجمال  اليافعي، 

ومحمد بن عبد الرحمن السخاوي، وغيرهما.
وكان عالًما فاضاًل مشتغاًل بالتدريس والتصنيف.  
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ـنِة المذكـورِة، وكاَن َصداُقهـا أربعيـَن  ودخـل بهـا فـي ِذي الَقعـدِة مِـَن السَّ
ألَف ِدرهٍم«.

ٌه: �ي �ب
�ن
�ت

ما في  إليه ملسو هيلع هللا ىلص-  االنتساِب  نفِع  ما في هذه األحاديِث -مِن  ُينافي  ال 
ِه تعالى وطاعتِه وأنَّ  أحاديَث ُأَخَر مِن حثِِّه ]40/أ[ ألهِل بيتِه على خشيِة اللَّ
ِه شيًئا:  القرَب إليه يوَم القيامِة إنَّما هو بالتَّقوى، وأنَّه ال ُيغني عنهم مَِن اللَّ

ــا َنــَزَل قوُلــه تعالــى: ▬ڇ ڇ  حيــِح أنَّــه لمَّ كالحديــِث الصَّ
، وطَلَب منهم  ڇ♂ ]الشعراء: 214[ دعا ُقَريًشا فاجتمعوا، فَعمَّ وَخصَّ
ٍد، يا صفيَُّة  أن ُينِقُذوا َأنُفَسهم مَِن النَّاِر، إلى أن قاَل: »يا فاطمُة بنَت محمَّ
ِه شيًئا غيَر أنَّ  بنَت عبِد الُمطَِّلِب، يا َبني عبِد الُمطَِّلِب؛ ال َأمِلُك لكم ِمَن اللَّ

بِبِالِها«)1(، أي: َسَأِصُلها بِِصَلتِها. لكم َرِحًما َسَأُبلُّها 

يِخ)2(: »يا بني هاشٍم، ال َيأتَِينَّ النَّاُس يوَم  وكالحديِث الَّذي رواُه أبو الشَّ

انظر: »الدر الكمين بذيل العقد الثمين« البن فهد )ص1056( و»الضوء الالمع ألهل   
القرن التاسع« للسخاوي )283/5( و»األعالم« للزركلي )8/5(.

من   )204( »الصحيح«  في  ومسلم   )2753( »الصحيح«  في  البخاري  أخرجه   )1(
حديث أبي هريرة ڤ.

)2( كمـا فـي »الصواعـق المحرقـة« للهيتمـي )458/2( وأخرجـه بنحـوه الطبراني في 
ـار فـي »جزئـه« )124( والثقفـي فـي  »المعجـم الكبيـر« )18ح354( وهـالل الحفَّ

»األربعين« )ص169( من حديث عمران بن حصين ڤ.
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نيا على ُظهوِرُكم)1(  القيامِة باآلخرِة َيحِمُلونها على ُظهورهم، وتأتون بالدُّ
ِه شيًئا«. ال ُأغني عنكم ِمَن اللَّ

وكالحديِث الَّذي رواُه الُبخاريُّ في »األدِب المفرِد«)2(: »إنَّ َأوليائي 
ــاُس  يــوَم القيامــِة المتَُّقــوَن، وإن كاَن َنَســٌب َأقــَرَب ِمــن َنَســٍب، ال يأتــي النَّ
ُد، فأقوُل  نيا َتحِمُلونها على ِرقابِكم فتقولوَن: يا محمَّ باألعماِل وتأتون بالدُّ

هكذا« وَأعَرَض في كال ِعطَفيِه.

)3(: »إنَّ أهَل بيتي هؤالِء َيَروَن أنَّهم 
وكالحديِث الَّذي أخرجُه الطََّبرانيُّ

َأولى النَّاِس بي، وليَس كذلَك؛ إنَّ َأوليائي منهُم المتَُّقون َمن كانوا وحيُث 
كانوا«.

ُه  يخاِن)4( عن عمِرو بِن العاِص -َرِضَي اللَّ وكالحديِث الَّذي أخرجُه الشَّ
تعالى عنُه-، قاَل: سمعُت رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِجهاًرا غيَر سرٍّ يقوُل: »إنَّ آَل بني 
 : الُبخاريُّ زاد  المؤمنين«،  ُه وصالُِحو  اللَّ وليَِّي  إنَّما  بأوليائي،  ليُسوا  فاٍن 

»لكْن لهم َرِحٌم َسَأُبلُّها ببِالِها«.

أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص ال َيملُِك   -)5( ووجُه عدِم الُمنافاِة -َكما قالُه المحبُّ الطَّبريُّ

)1( في )أ(: »ظهورهم«. 
)2( )ح897( من حديث أبي هريرة ڤ.

)3( في »المعجم الكبير« )20ح241( من حديث معاذ بن جبل ڤ.
)4( البخاري في »الصحيح« )5990( ومسلم في »الصحيح« )215(.

)5( في »ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى« )ص9(.
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ا، لكنَّ اللََّه ۵ ُيَملُِّكه نفَع أقاربِه، بل وجميِع  ألحٍد شيًئا، ال نفًعا وال ضرًّ
ِة. ِة والخاصَّ فاعِة العامَّ تِه بالشَّ ُأمَّ

فهو ال َيملُِك إالَّ ما ُيَملُِّكه لُه موالُه، َكما أشاَر إليه بقولِه: »غيَر أنَّ لُكم 
ِه شيًئا«،  اللَّ ِمَن  ُأغني عنكم  بِبِالِها«، وكذا معنى قولِه: »ال  َسَأُبلُّها  َرِحًما 

ُه مِن نحِو شفاعٍة أو مغفرٍة. ِد نفسي مِن غيِر ما ُيكِرُمني به اللَّ أي: بُمجرَّ

وخاَطَبهم بذلك رعايًة لَمقاِم ]40/ب[ التَّخويِف، والحثِّ على العمِل، 
اِس حظًّـا في تقـوى اللَِّه وخشـيتِه، ثمَّ  والحـرِص علـى أن يكونـوا َأولـى النَـّ

َأوَمَأ إلى حقِّ َرِحِمه؛ إلدخاِل َنوِع ُطمأنينٍة عليهم.

وقيَل: هذا قبَل ِعلِمه بنفِع االنتساِب إليه، وبأنَّه شفيٌع في إدخاِل قوٍم 
الجنََّة بغيِر حساٍب، ورفِع َدَرجاِت آَخِريَن، وإخراِج آَخِريَن مَِن النَّاِر)1(.

ابِق: »َأوليائي منُكُم المتَّقون«،  نعم ُيستفاُد مِن قولِه ملسو هيلع هللا ىلص في الحديِث السَّ
ُه وصالُِحو المؤمنيَن« -أنَّ َنفَع َرِحِمِه وَقرابتِه وإن لم  وقوُله: »إنَّما وليَِّي اللَّ
لُكفرانِهم  ورسولِه؛  اللَِّه  واليُة  ِعصيانِهم  بسبِب  عنهم  َينتفي  لكْن  َينَتِف، 
نِعمَة ُقرِب النَّسب إليه بارتكابِهم ما َيُسوُءُه ملسو هيلع هللا ىلص عنَد َعرِض َعَملِهم عليه، 
في  َكما  ُد،  محمَّ يا  القيامِة:  في  منهم  لُه  يقوُل  ن  عمَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُيعِرُض  َثمَّ  ومِن 

ِم)2(. الحديِث الُمتقدِّ

)1( انظر: »الصواعق المحرقة« للهيتمي )460/2(.
ابق )460/2(. )2( السَّ
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ـبِط لبعـِض الُغـالِة فيهـم: َويَحُكـم!  وقـد قـاَل الَحَسـُن بـُن الَحَسـِن السِّ
َه فَأبِغُضونـا، َويَحُكم!  ـَه فَأِحبُّونـا، وإن َعَصينا اللَّ ـِه، فـإن َأطعنا اللَّ َأِحبُّونـا للَّ
ُه نافًعا بَِقرابٍة مِن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بغيِر عمٍل بطاعتِه؛ َلنََفَع بذلك  لو كاَن اللَّ
ِه إنِّي أخـاُف أن ُيضاَعَف للعاصـي منَّا العذاَب  َمـن هـو أقرُب إليـه منَّا، واللَّ

َتيِن)1(. ِضعَفيِن، وَأرُجو أن ُيؤتى الُمحِسُن منَّا َأجَرُه مرَّ

وكأنَّــُه أَخــَذ ذلــك مِــن قولِــه تعالــى: ▬ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ♂ ]األحــزاب: 30[، كــذا فــي 

واِعِق«)2(. »الصَّ

بِط نفِسه،  )3( حكايُة هذا الكالِم عِن الَحَسِن السِّ وفي »َطَبقاِت« الُمناويِّ
َد. ُه« بعَد قولِه »َمن هو َأقَرُب إليه منَّا«)4(، فلعلَّ القوَل َتَعدَّ زيادُة: »أباُه وأمَّ

واَعَلم أنَّه ال َينبغي لمنسوٍب إليه ملسو هيلع هللا ىلص أن َيتَّكَِل على ما ُذكَِر؛ ألنَّه إنَّما 
َثَبَت لَمن هو في الواقِع ُمتَِّصٌل به  ومِن آِل بيتِه، ومِن أيَن 
ـَق ذلـك؛ لقيـاِم احتمـاِل َزَلـِل بعِض النِّسـاِء وَكِذِب بعـِض األصوِل في  َتحقَّ
االنتسـاِب، وإن كانـا خـالَف الظَّاهـِر، علـى أنَّ المأثوَر عن أكابـِر آِل البيِت 

)1( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )314/7(. 
)2( »الصواعق المحرقة« للهيتمي )461/2(.

)3( »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )97/1(.
»شرح  في  والاللكائي   )1226( »نوادراألصول«  في  الترمذي  الحكيم  أخرجه   )4(

أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« )2690(.
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ـِفهم  ـِه تعالـى، وِعَظـُم َخوفِهم مِـن عذابِه، وكثرُة َتأسُّ ُة َخشـَيتِهم مِـَن اللَّ شـدَّ
ُه تعالى عنهم، وَنَفَعنا بهم. على َأدنى تقصيٍر َوَقَع منهم، َرِضَي اللَّ

ومنهـا: أنَّ ُوجوَدهـم أمـاٌن ألهـِل األرِض، َأخـَرَج جماعـٌة كلُّهم بسـنٍد 
ـماِء، وأهـُل بيتـي أمـاٌن  ضعيـٍف، أنَّـه ملسو هيلع هللا ىلص قـاَل: »النُّجـوُم أمـاٌن ألهـِل السَّ

تي«)1(. ألُمَّ

وفي روايٍة ضعيفٍة: »أهُل بيتي أماٌن ألهِل األرِض؛ فإذا َهَلَك أهُل بيتي 
جاَء أهَل األرِض ِمَن اآلياِت ما كانوا ُيوَعُدوَن«)2(.

وإذا  ماِء،  السَّ أهُل  َذَهَب  النُّجوُم  َذَهَب  »إذا  ألحمَد)3(:  ُأخرى  وفي 
َذَهَب ]41/أ[ أهُل بيتي َذَهَب أهُل األرِض«.

يَخيِن: »النُّجوُم أماٌن ألهِل  َحها الحاكُم)4( على شرِط الشَّ وفي روايٍة صحَّ
األرِض ِمن الَغَرِق، وأهُل بيتي أماٌن ألهِل األرِض؛ أماٌن ِمَن االختاِف«.

)1( أخرجه الفسوي في »المعرفة والتاريخ« )538/1( والحكيم الترمذي في »نوادر 
فه الهيتمي في »الصواعق  األصول« )1132( من حديث سلمة بن األكوع ڤ، وضعَّ

المحرقة« )445/2(.
)2( أورده بهذا اللفظ الهيتمي في »الصواعق المحرقة« )445/2(.

)3( في »فضائل الصحابة« )1145( من حديث علي ڤ.
)4( فــي »المســتدرك« )149/3( مــن حديــث ابــن عبــاس ڤ، وقــال: »هــذا حديــث 
صحيــح اإلســناد«، وأورده الذهبــي فــي »موضوعــات المســتدرك« )ص18( فقــال: 

؛ فخليد واٍه«. »كالَّ
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وقـد ُيشـيُر إلـى هذا المعنـى قوُله تعالـى: ▬ائ ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئۇئ ♂ ]األنفـال: 33[؛ ُأقِيـَم أهـُل بيتِـه َمقاَمُه في األمـاِن؛ ألنَّهم منُه وهو 

منهم، َكما َوَرَد في بعِض الطُُّرِق.

ُه  َم اللَّ )1( عن عليٍّ -كرَّ
ُل َمن َيدُخُل الجنََّة، َرَوى الثَّعلبيُّ ومنها: أنَّهم أوَّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َحَسـَد النَّاِس؛ فقاَل لـي: »َأَما  َوجَهـُه-، قـاَل: شـكوُت إلى رسـوِل اللَّ
َة أنـا وأنـَت والَحَسـُن  ُل َمـن َيدُخـُل الجنَـّ َترضـى أن تكـوَن رابـَع أربعـٍة؛ أوَّ

َأزواِجنا«. ُتنا خلَف  يَّ َأيمانِنا وشمائِلنا، وُذرِّ والُحَسيُن، وأزواُجنا عن 

ُل أربعٍة  : »أنــا أوَّ )2( عــن أبــي رافــٍع، أنَّــه ملسو هيلع هللا ىلص قــاَل لعلــيٍّ
وَرَوى الطََّبرانــيُّ

نــا خلــَف َظهرِنــا،  َيدُخلــوَن الجنَّــَة؛ أنــا وأنــت والَحَســُن والُحَســيُن، وَذراِريُّ
وأزواُجنا خلَف َذراِريِّنا، وِشيَعُتنا عن َأيمانِنا وشمائِلنا«.

قال موسى بُن عليِّ بِن الُحَسيِن بِن عليٍّ -وكاَن فاضاًل- عن أبيِه، عن 
َه، وَعِمَل َأعماَلنا)3(. ِه: إنَّما ِشيَعُتنا َمن أطاَع اللَّ َجدِّ

ِة  يَّ رِّ وايَتيِن في َمرَتبَتِي األزواِج والذُّ وما َيتراءى مِن التَّنافي بيَن هاتيِن الرِّ

)1( في »الكشف والبيان« )311/8( من حديث علي ڤ، وفي إسناده عمر بن موسى 
الَوِجيهي، كان ممن يضع الحديث، كما في »ميزان االعتدال« )224/3(.

)2( في »المعجم الكبير« )1ح950( وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )174/9(: 
»فيه يحيى بن يعلى األسلمي، وهو ضعيف«.

)3( أورده الهيتمي في »الصواعق المحرقة« )469/2( وأخرجه أبو نعيم في »حلية 
األولياء« )184/3( عن أبي جعفر، دون ِذكر آخره.
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ُيمكِـُن َدفُعـُه بَحمـِل)1( بعـِض كلٍّ منهما على كذا، وبعِضـه اآلَخِر على كذا، 
ُه أعلُم. واللَّ

وأخـرَج أحمـُد)2(، أنَّـه ملسو هيلع هللا ىلص قـاَل: »يـا معشـَر بنـي هاشـٍم! والَّـذي َبَعَثني 
بالحقِّ نبيًّا، لو أخذُت بَِحْلقِة الجنَِّة ما بدأُت إالَّ بكم«.

ُل َمن َيرُِد عليَّ الحوَض  ، أنَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »أوَّ )3( عن عليٍّ
وَرَوى الطََّبرانيُّ

ُل  : »أوَّ تي«، لكن هذا ضعيٌف)4(، والَّذي صحَّ أهُل بيتي، وَمن َأحبَّني ِمن ُأمَّ
ِل ُيحَمُل  ـِة األوَّ َمـن َيـرُِد عليَّ الحوَض فقـراُء الُمهاِجريَن«)5(، وبفرِض صحَّ

ُل َمن َيِرُد بعَد هؤالِء، َكما قاَل ابُن َحَجٍر. على أنَّ أولئك أوَّ

َة)6(، وكذا في  ُل َمـن َيدُخُل الجنَـّ هـذا وقـد َوَرَد فـي حـقِّ أبي بكـٍر أنَّه أوَّ
ليَُّة  َل علـى الحقيقِة هـو ملسو هيلع هللا ىلص، وأوَّ حـقِّ ُعَمـَر)7(، وقـد ُيدَفـُع التَّنافـي بـأنَّ األوَّ

)1( في )أ(: »لحمل«. 
)2( في »فضائل الصحابة« )1058، 1139( من حديث علي ڤ.

)3( في »األوائل« )38(.
)4( في إسناده السرى بن إسماعيل، وهو متروك كما في »الميزان« )117/2( وسفيان 

ابن الليل، وهو ضعيف الحديث كما في »الميزان« )171/2(.
)5( أخرجه الترمذي في »الجامع« )2444( والحاكم في »المستدرك« )184/4( من 
حديث ثوبان ڤ، وقال الترمذي: »هذا حديث غريب من هذا الوجه«، وصححه 

الحاكم ووافقه الذهبي.
)6( أخرجه أبو داود في »السنن« )4652( من حديث أبي هريرة ڤ. 

)7( أخرجه ابن ماجه في »السنن« )104( من حديث ُأبي بن كعب ڤ.
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]41/ب[ ماعداُه نِسبيٌَّة.

ُل الُعُمـَر، وُتبيِّـُض الوجـَه يوَم القيامـِة، وبضدِّ  ومنهـا: أنَّ َمَحبََّتهـم ُتطـوِّ
واعـِق«)1( أنَّـه ملسو هيلع هللا ىلص قـاَل: »َمـن  ذلـك ُبغُضهـم، َكمـا فـي خبـٍر َأوَرَدُه فـي »الصَّ
َلُه َفلَيخُلْفني في َأهلي  َر- َأَجُلُه، وأن ُيَمتََّع بما ُخوِّ َأَحبَّ أن ُينَسَأ -أي: ُيؤخَّ
خافـًة حسـنًة؛ فَمـن لـم َيخُلْفنـي فيهـم ُبتِـَر ُعُمـُرُه، وَوَرَد علـيَّ يـوَم القيامـِة 

َوجُهُه«. ا  ُمْسَودًّ

ومنها: أنَّهم أشرُف الَخلِق َنَسًبا؛ أخرَج اإلماُم أحمُد)2( بسنٍد جيٍِّد عِن 
ِه،  العبَّـاِس، أنَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصِعـَد الِمنَبـَر فقـاَل: »َمـن أنـا؟«، قالـوا: أنت رسـوُل اللَّ
َه َخَلَق الَخلَق،  ِه بِن عبِد الُمطَِّلِب، إنَّ اللَّ ُد بُن عبِد اللَّ فقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا محمَّ
فَجَعَلنـي فـي َخيرِ َخلِقـِه، وَجَعَلُهم فِرَقَتيـِن، َفَجَعَلنِي في َخيـرِ فِرقٍة، وَخَلَق 
القبائَل، َفَجَعَلنِي في َخيرِ َقبيلٍة، وَجَعَلُهم ُبيوًتا، َفَجَعَلنِي في َخيرِهم بيًتا«.

ُه تعالى  )4( وغيُرهما عن عائشَة -َرِضَي اللَّ
وأخَرَج أحمُد)3( والَمحامِليُّ

عنها-، أنَّها قالت: قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »قاَل جبريُل: َقَلبُت َمشاِرَق األرِض وَمغارَبها؛ 

)1( »الصواعـق المحرقـة« للهيتمـي )543/2( والحديث أخرجه أبو نعيم في »معرفة 
الصحابة« )440/1( من حديث بدر الخطمي.

)2( في »المسند« )1788( والترمذي في »الجامع« )3607( وقال: »هذا حديث حسن«.
)3( في »فضائل الصحابة« )1073(.

)4( في »األمالي« )84-رواية ابن مهدي( واللفظ له، وفي إسناده موسى بن ُعبيدة، 
وهو ضعيف، كما في »ميزان االعتدال« )213/4(.
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ـٍد ملسو هيلع هللا ىلص، وَقَلبـُت َمشـاِرَق األرِض وَمغارَبها؛ فلم  فلـم َأِجـد َأفَضـَل مِـن محمَّ
َأِجد َبني َأٍب َأفَضَل مِن بني هاشٍم«.

ومنها: أنَّ َمن َصنََع مَع أحٍد منهم معروًفا كافَأُه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يوَم القيامِة؛ 
َل وأن يكوَن لُه عندي يٌد َأشَفُع لُه  )1( مرفوًعا: »َمن أراَد التَّوسُّ

يلميُّ َرَوى الدَّ
روَر َعَليِهم«. بها يوَم القيامِة َفْلَيِصْل أهَل بيتي، وُيدِخِل السُّ

وَن َأبناَءُه ملسو هيلع هللا ىلص، وُينَسُبوَن إليه نِسبًة  يََّتهم ُيَسمَّ ومنها: أنَّ أوالَد فاطمَة وُذرِّ
يََّة كلِّ نبيٍّ في  )2( مرفوًعا: »إنَّ اللََّه ۵ َجَعَل ُذرِّ

صحيحًة؛ أخَرَج الطََّبرانيُّ
يَّتِي في ُصلِب عليِّ بِن أبي طالٍب«. َه تعالى َجَعَل ُذرِّ ُصلبِِه، وإنَّ اللَّ

)3( وغيُره أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »كلُّ بني أمٍّ َينتُموَن إلى َعَصبٍة، 
وأخَرَج الطََّبرانيُّ

إالَّ َوَلَد فاطمَة؛ فأنا َولِيُّهم، وأنا َعَصَبُتُهم«.

وفي روايٍة صحيحٍة: »كلُّ بني ُأنثى َعَصَبُتهم ألبيهم، ما خا ولَد فاطمَة؛ 
فإنِّي أنا َأُبوهم وَعَصَبُتهم«)4(.

)1( كما في »الصواعق المحرقة« للهيتمي )511/2( وأخرجه أيًضا الطوسي اإلمامي 
في »األمالي« )947( من طريق أبي جعفر الباقر، عن أبيه، عن جده.

)2( في »المعجم الكبير« )3ح2630( من حديث جابر ڤ.
وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )172/9(: »فيه يحيى بن العالء، وهو متروك«.  

)3( في »المعجم الكبير« )3ح2632( من حديث فاطمة الكبرى ڤ.
وقــال الهيثمــي فــي »مجمــع الزوائــد« )173/9(: »فيــه شــيبة بــن نعامــة، وال يجــوز 

االحتجاج به«.
)4( أخرجـه أحمـد فـي »فضائـل الصحابـة« )1070( والطبراني في »المعجـم الكبير« 
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وهذه الخصوصيَُّة ألوالِد فاطمَة فقط، دون أوالِد بقيَِّة بناتِه؛ فال ُيطَلُق 
عليه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه أٌب لهم ]42/أ[ وأنَّهم َبنُوُه، َكما ُيطَلُق ذلك في أوالِد فاطمَة.

تِه وَنسـلِه وَعِقبِه، وسـيأتي لهـذا الَمقاِم  يَّ نعـم ُيطَلـُق عليهـم أنَّهـم مِن ُذرِّ
زيادُة كالٍم عنَد ِذكِر زينَب بِنتِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ماِن؛ أخَرَج مسلٌم)2( وأبو داوَد)3( والنَّسائيُّ  ومنها: أنَّ منهم َمهديَّ آِخِر الزَّ
وابُن ماجه)4( والبيهقيُّ وآَخُروَن: »الَمهديُّ ِمن ِعتَرتي ِمن َوَلِد فاطمَة«.

وأخَرَج أحمُد)5( وأبو داوَد)6( والتِّرمذيُّ وابُن ماجه)7(: »لو لم َيبَق ِمَن 
ـُه فيـه َرُجًا ِمن ِعتَرتـي -وفي روايٍة- َرُجـًا ِمن َأهِل  هـرِ إالَّ يـوٌم َلَبَعـَث اللَّ الدَّ

)3ح2631( من حديث عمر بن الخطاب ڤ، وقال السخاوي في »األجوبة المرضية« 
)343/1(: »رجاله موثقون«.

)1( انظر: )ص572(.
)2( لم أقف عليه عند مسلم وال النسائي، ولم يعزه إليهما المزي في »تحفة األشراف« 
)7/13( وكذا لم أقف عليه عند البيهقي، والمؤلف تابع الهيتمي في »الصواعق 

المحرقة« )472/2( في العزو.
)3( في »السنن« )4284(.

)4( في »السنن« )4086( من حديث أم سلمة ڤ.
)5( في »المسند« )773(.

)6( في »السنن« )4283( من حديث علي ڤ.
)7( لم أقف عليه في »جامع الترمذي« وال »سنن ابن ماجه«، ولم يعزه إليهما المزي 
فـي »تحفة األشـراف« )392/7( وعـزو المؤلف مأخوذ مـن »الصواعق المحرقة« 

للهيتمي )472/2(.
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بيتي؛ َيمَلُؤها َعداًل، َكما ُمِلَئت َجوًرا«.

نيـا وال َتنقضـي حتَّـى  وفـي روايـٍة لمـن عـدا األخيـَر)1(: »ال تذهـُب الدُّ
ُيواطُِئ اسُمه اسمي«. بيتي،  َرُجٌل ِمن أهِل  َيمِلَك 

نيـا إالَّ يوٌم  )3(: »لـو لـم َيبَق ِمـَن الدُّ وفـي روايـٍة ألبـي دواَد)2( والتِّرمـذيِّ
ـُه َرُجًا ِمـن أهِل بيتـي ُيواطُِئ  ـُه ذلـك اليـوَم حتَّـى َيبَعَث اللَّ َل اللَّ واحـٌد َلَطـوَّ
اسـُمه اسـمي، واسـُم َأبيِه اسـَم أبي، َيمَلُ األرَض ِقسـًطا وَعداًل، َكما ُمِلَئت 

َجوًرا وُظلًما«.

يُن به َكما ُفتَِح بنا«. )4(: »الَمهديُّ منَّا، ُيخَتُم الدِّ
وأخَرَج الطََّبرانيُّ

ماِن باٌء  تي في آِخـرِ الزَّ وأخـَرَج الحاكـُم فـي »صحيِحـه«)5(: »َيِحـلُّ بأمَّ
ُجُل َملَجًأ،  شديٌد ِمن ُسلطانِهم، لم ُيسَمع باٌء أشدُّ منُه، حتَّى ال َيِجَد الرَّ
ـُه َرُجـًا ِمن ِعتَرتـي -أهِل بيتي- َيمَلُ األرَض ِقسـًطا وعداًل َكما  فَيبَعـُث اللَّ
ماُء  ماِء، وُترِسُل السَّ ُمِلَئت ُظلًما وَجوًرا، ُيِحبُّه ساكُن األرِض وساكُن السَّ

)1( »مسند« أحمد )3573( و»سنن« أبي داود )4282( و»جامع« الترمذي )2230( 
من حديث ابن مسعود ڤ، وقال الترمذي: »هذا حديث حسن صحيح«.

)2( في »السنن« )4282(.
)3( في »الجامع« )2230( وهو نفس الحديث المتقدم.

)4( كما في »المقاصد الحسنة« للسخاوي )ص680( من حديث علي ڤ.
)5( »المسـتدرك« )465/4( بنحـوه، والدانـي فـي »السـنن الواردة فـي الفتن« )564( 
بلفـظ قريـب، مـن حديـث أبـي سـعيد الخـدري ڤ، وقـال الحاكم: »هـذا حديث 

صحيح اإلسناد«. 
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َقطَرهـا، وُتخـرُِج األرُض نباَتها، ال ُيمِسـكَن شـيًئا، يعيُش فيهم سـبَع ِسـنيَن 
ُه بأهِل األرِض ِمن  ا صنََع اللَّ أو ثمانًيا أو تسًعا، َيتمنَّى األحياُء األمواَت ممَّ

خيرِه«.

اُر)1( نحَوه، وفيه: »َيمُكُث فيهم سبًعا أو ثمانًيا،  وَرَوى الطََّبرانيُّ والَبزَّ
فإن َأكَثَر فتِسًعا«.

وفـي روايـٍة ألبـي داوَد)2( والحاكـِم)3(: »َيمِلـُك َسـبَع ِسـنيَن أو تِسـًعا؛ 
! َأعطِني َأعطِني، فَيحثِي لُه في َثوبِه ما  ُجُل، فيقوُل: يا َمهديُّ فَيجيُء إليه الرَّ

استطاَع أن َيحِمَلُه«.

مـاِن خليفـٌة  وأخـَرَج أحمـُد)4( ومسـلٌم)5(: »يكـوُن فـي آِخـرِ ]42/ب[ الزَّ
ا«. ُه عدًّ َيحثِـي المـاَل َحْثًيـا، وال َيُعـدُّ

ابن عدي في  أيًضا  للهيتمي )2/ 473( وأخرجه  المحرقة«  )1( كما في »الصواعق 
»الكامل« )455/4( وابن عساكر في »تاريخ دمشـق« )296/49( من حديث قرة 
اد بالتضعيف والترك؛ انظر:  المزنـي، وفـي إسـناده داود بن المحبـر، وقـد تناوله النُّقَّ

»ميزان االعتدال« )20/2(.
)2( في »السنن« )4285( بنحوه.

)3( في »المستدرك« )558/4( من حديث أبي سعيد الخدري ڤ، وأخرجه أيًضا 
الترمذي في »الجامع« )2232( وابن ماجه في »السنن« )4083( وقال الترمذي: 

»هذا حديث حسن«.
)4( في »المسند« )14406(.

)5( في »الصحيح« )2913( من حديث جابر ڤ.
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ُه َرُجًا ِمن ِعتَرتِي؛ َأفَرَق الثَّنايا، َأجلى  وأخَرَج أبو ُنَعيٍم)1(: »َلَيبَعَثنَّ اللَّ
عُر عن َجبَهتِه- َيمَلُ األرَض عداًل، َيِفيُض الماَل  الَجبهِة -أِي: انَحَسَر الشَّ

َفيًضا«.

)2( وغيُرهما: »الَمهديُّ ِمن َوَلدي، َوجُهُه 
ويانيُّ والطََّبرانيُّ وأخَرَج الرُّ

، والِجسـُم ِجسـُم إسـرائيليٍّ -أي:  ـوُن لـوُن عربـيٍّ ، اللَّ يِّ رِّ كالكوكـِب الـدُّ
ماِء  طويٌل- َيمَلُ األرَض عداًل َكما ُمِلَئت َجوًرا، َيرضى لِخافتِه أهُل السَّ

األرِض«. وأهُل 

وَوَرَد أيًضـا فـي ِحلَيتِـه أنَّه شـابٌّ َأكَحـُل الَعينَيـِن، َأَزجُّ الحاجَبيِن، َأقنَى 
ِه األيمِن خاٌل، وعلى َيِدِه الُيمنى خاٌل)3(. األَنِف، كثُّ اللِّحيِة، على َخدِّ

)1( في »األربعين في المهدي« كما في »العرف الوردي في أخبار المهدي« للسيوطي 
ضمن »الحاوي للفتاوي« )76/2( وابن عدي في »الكامل« )575/5( من حديث 

عبد الرحمن بن عوف ڤ.
وفي إسناده سويد بن إبراهيم البصري في حديث ضعف؛ راجع ترجمته في »الميزان«   

للذهبي )247/2(.
أيًضا  وأخرجه   )475/2( المحرقة«  »الصواعق  في  الهيتمي  إليهما  عزاه   )2(
الجوزي  ابن  والمشاهير« )297(  والصحاح  والمناكير  »األباطيل  في  الجورقاني 
في »العلل المتناهية في األحاديث الواهية« )375/2( من حديث حذيفة ڤ، 
وقال الجورقاني: »هذا حديث باطٌل؛ ومحمد بن إبراهيم الصوري لم يسمع من 

التَّشيُّع«. في  غالًيا  كان  هذا  ومع  يره،  ولم  شيًئا،  رواد 
)3( أخـرج ذلـك نعيـم بـن حماد فـي »الفتـن« )1072، 1073( مـن حديث علي ڤ 

وغيره.
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َم تفسيُر غريِب ذلك في الكالِم على ِحلَيتِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. وَتَقدَّ

)2( مرفوًعا: »َيلتِفُت الَمهديُّ وقد َنَزَل عيسى بُن َمرَيَم 
وأخرَج الطََّبرانيُّ

م َفَصلِّ بالنَّاِس،  : َتقدَّ ڠ، كأنَّما)3( َيقُطُر ِمن َشعرِه الماُء، فيقوُل الَمهديُّ
اُة لك، فُيصلِّي خلَف َرُجٍل ِمن َوَلدي...«  فيقوُل عيسى: إنَّما ُأِقيَمِت الصَّ

الحديَث.

وفي »صحيِح ابِن ِحبَّاَن«)4( في إمامة الَمهديِّ نحُوه.

: تعاَل  وصحَّ مرفوًعا: »َينِزُل عيسى بُن َمرَيَم، فيقوُل َأميُرهُم الَمهديُّ
َة«)5(. ِه هذِه األُمَّ ٌة على بعٍض؛ َتكرِمَة اللَّ صلِّ بنا، فيقوُل: ال؛ إنَّما بعُضكم َأئِمَّ

وصـحَّ أنَّـه ملسو هيلع هللا ىلص قـاَل: »يكـوُن اختاٌف عنَد مـوِت خليفٍة، فَيخـُرُج َرُجٌل 
َة، فُيخرُِجوَنُه وهو كاِرٌه،  َة، َفَيأتيِه ناٌس ِمن أهِل مكَّ ِمن المدينِة هارًبا إلى مكَّ
اِم، فُيخَسُف بهم  كِن والَمقاِم، وُيبَعُث إليهم َبعٌث ِمَن الشَّ فُيبايُِعوَنُه بيَن الرُّ
ـاِم،  اُس ذلـك َأتـاُه َأبداُل أهِل الشَّ ـَة والمدينـِة، فـإذا رأى النَـّ بالَبيـداِء بيـَن مكَّ

)1( انظر )ص277( وما بعدها.
)2( كمـا فـي »الصواعـق المحرقـة« البـن حجـر الهيتمـي )475/2( وعـزاه صاحـب 
»عقـد الـدرر فـي أخبـار المنتظـر« )ص73( للدانـي فـي »سـننه« مـن حديـث حذيفـة 

ڤ.
)3( في )أ(: »كما«. 

)4( كما في »اإلحسان« )6819( من حديث جابر ڤ.
)5( أخرجه مسلم في »الصحيح« )156( من حديث جابر ڤ.
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وعصائُب أهِل العراِق؛ فُيبايُِعوَنُه...« الحديَث)1(.

فُعلَِم منُه -ومِن أحاديَث ُأَخَر- أنَّه َيخُرُج مَِن الَمشِرِق مِن بالِد الحجاِز، 
.)3(

والقوُل بأنَُّه َيخُرُج مِن المغرِب)2( ال أصَل لُه، َكما َنبََّه عليه الَعلَقميُّ

ُه  َل اللَّ نيا إالَّ يوٌم لَطوَّ وأخَرَج ابُن ماجه)4(، أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »لو لم َيبَق ِمَن الدُّ
يَلِم  ذلـك اليـوَم حتَّـى َيمِلـَك َرُجٌل ِمـن أهـِل ]43/أ[ َبيتي، َيمِلـُك َجَبـَل الدَّ

والُقسَطنطِينيََّة)5(«.

)1( أخرجه أبو داود في »السنن« )4286( وابن حبان في »الصحيح« )6757- اإلحسان( 
من حديث أم سلمة ڤ.

)2( هو قول القرطبي في »التذكرة« )ص1206( وتعقبه السيوطي في »العرف الوردي« 
ضمن »الحاوي للفتاوي« )103/2(.

)3( نقله عنه البيطار في »حلية البشر« )ص806( والظاهر أنه قاله في »الكوكب المنير 
شرح الجامع الصغير«.

وهـو: شـمس الديـن محمد بن عبـد الرحمـن العلقمي الشـافعي )ت. 969ـه( أخذ 
عن زكريا األنصاري، وجالل الدين السيوطي، وشهاب الدين الرملي، وغيرهم، 
وأخـذ عنـه أخـوه إبراهيـم، وعبد الله بن علي بن طاهر الحسـني السجلماسـي، وعبد 

الواحد بن أحمد الحسني السجلماسي، وغيرهم. 
وكان أحد المدرسين بجامع األزهر، متضلًعا من العلوم العقلية والنقلية.  

انظر: »الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة« للغزي )40/2( و»األعالم« للزركلي   
)195/6( و»فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت« 

لعبد الحي الكتاني )827/2(.
)4( فـي »السـنن« )2779( مـن حديـث أبي هريرة ڤ، وفي إسـناده قيـس بن الربيع، 

)5( في )أ(: »والُقسَطنينيََّة«. وهو ضعيف، كما في »ميزان االعتدال« )393/3(.
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ِزيَد في رواياٍت: »وُروِميََّة«)1(.

ــِه ملسو هيلع هللا ىلص: »لــن  وأخــَرَج أبــو ُنَعيــٍم)2( عــِن ابــِن عبَّــاٍس قــاَل: قــاَل رســوُل اللَّ
ُلها، وعيسى بُن َمرَيَم آِخُرها، والَمهديُّ َوَسُطها«، والمراُد  ٌة أنا أوَّ َتهِلَك ُأمَّ

بالَوَسِط: ما َقبَل اآلِخِر.

، َرُجٌل  )4(، أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »َأبِشُروا بالَمهديِّ وأخَرَج أحمُد)3( والباورديُّ
ِمن ُقَريٍش ِمن ِعتَرتي، َيخُرُج في اختاٍف ِمن النَّاِس وِزلزاٍل، فَيمَلُ األرَض 
ماِء وساكُن  َعداًل وِقسًطا َكما ُمِلَئت ُظلًما وَجوًرا، وَيرضى عنُه ساكُن السَّ
ٍد ِغنًى، وَيَسـُعُهم  ـِة محمَّ ـويَِّة، وَيمـَلُ قلوَب ُأمَّ األرِض، وَيقِسـُم المـاَل بالسَّ
؟ فما يأتيـِه أحٌد، إالَّ  ـه يأُمـُر ُمناِدًيا فُينـاِدي: َمن لُه حاجـٌة إليَّ َعدُلـه؛ حتَّـى إنَّ
اِدَن حتَّى ُيعطَِيَك، فيأتيِه فيقوُل:  َرُجٌل واحٌد يأتيِه فَيسأُله، فيقوُل: ائِت السَّ
؛ َأرَسـَلني إليـك لُِتعطَِينـي، فيقـوُل: احـُث، فَيحثِـي، ال  أنـا رسـوُل الَمهـديِّ
يستطيُع أن َيحِمَلُه، فُيلقي)5( حتَّى يكوَن َقدَر ما يستطيُع أن َيحِمَل، فَيخُرُج 

)1( أخرجه خيثمة األطرابلسي في »حديثه« )ص192( من حديث عمرو بن عوف ڤ.
)2( في »أخبار المهدي« كما في »الجامع الصغير« للسيوطي )7384( وأخرجه أيًضا 
الثعلبي في »الكشف والبيان« )82/3( وابن المغازلي في »مناقب علي« )448( 

وابن عساكر في »تاريخ دمشق« )521/47-522( من حديث ابن عباس ڤ. 
)3( في »المسند« )11326، 11484( من حديث أبي سعيد الخدري ڤ.

)4( فـي النسـخ: »المـاوردي«، والمثبـت مـن »الجامـع الصغيـر« للسـيوطي )1051( 
الصحابة«. »معرفة  صاحب  هو  والباوردي 

)5( في )أ(: »فيأتي«. 
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ٍد َنفًسا، كلُّهم ُدِعَي إلى هذا الماِل  ِة محمَّ به، فَينَدُم فيقوُل: أنا كنُت َأجَشَع ُأمَّ
ا ال َنقَبُل شـيًئا َأعَطينـاُه، فَيلَبُث في ذلك  فَتَرَكـُه غيـري، فُيـَردُّ عليـه فيقوُل: إنَّ

ستًّا أو سبًعا أو ثمانًيا أو تسَع ِسنيَن، وال خيَر في الحياِة َبعَدُه«.

ُه َترُك الِخالفِة  وَرَوى أبو داوَد في »ُسنَنِه«)1( أنَّه مِن َوَلِد الَحَسِن، وكأنَّ سرَّ
ِة الحاجِة  ُه القائَم بالخالفِة الحقِّ عنَد شدَّ ِة، فَجَعَل اللَّ للَِّه ۵؛ شفقًة على األمَّ

إليه مِن َوَلِدِه؛ لَِيمألَ األرَض عداًل.

وروايُة كونِه مِن ولد الُحَسيِن واهيٌة)2(.

؛  وجاء في رواياٍت: أنَّه عنَد ُظهوِره ُينادي فوَق رأِسِه َمَلٌك: هذا الَمهديُّ
ِه، فاتَّبُِعوه، فَيذَعُن لُه النَّاُس، وُيشَرُبوَن ُحبَُّه)3(. خليفُة اللَّ

وأنَّه َيملُِك األرَض َشرَقها وَغرَبها)4(.

كِن والَمقاِم بعَدِد أهِل بدٍر، ثمَّ يأتيِه أبداُل  اًل بيَن الرُّ وأنَّ الَّذيَن ُيبايُِعوَنُه أوَّ
ُه إليه  اِم، وُنَجباُء مِصَر، وعصائُب أهِل الَمشِرِق وَأشباُههم، وَيبَعُث اللَّ الشَّ

اِم)5(. ُه إلى الشَّ جيًشا مِن ُخراساَن بِراياٍت ُسوٍد، ثمَّ َيتوجَّ

)1( حديث رقم )4284( من حديث أم سلمة ڤ.
)2( انظر: »الصواعق المحرقة« للهيتمي )481/2(.

)3( أخرجه نعيم بن حماد في »الفتن« )965( عن علي، نحوه.
)4( يؤخذ هذا من قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يمأل األرض عداًل«؛ أخرجه أبو داود في »السنن« 

)4290( من حديث علي ڤ.
)5( أخرجـه ابـن أبـي شـيبة فـي »المصنـف« )8328( والطبراني في »المعجـم الكبير« 
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وفي روايٍة: ]43/ب[ إلى الكوفِة)1(، والجمُع ُممكٌِن.

ُه بثالثِة آالٍف مَِن المالئكِة)2(. َه تعالى ُيِمدُّ وأنَّ اللَّ

وأنَّ أهَل الكهِف مِن أعوانِِه)3(.

ِة: إكراُمهم  ـَر تأخيُرهـم إلـى هـذه المـدَّ )4(: »وحينَئـٍذ ُفسِّ
ـيوطيُّ قـال السُّ

. ِة«.انتهى. أي: وإعانُتهم للخليفِة الحقِّ بَشَرِف ُدخولِهم في هذه األمَّ

مِة جيِشه َرُجاًل مِن تميٍم خفيَف اللِّحيِة، ُيقال لُه: ُشَعيُب  وأنَّ على ُمقدِّ
ابُن صالٍح)5(.

مِة جيِشه، وميكائيُل على ساقتِِه)6(. وأنَّ جبريَل على ُمقدِّ

اِم جيًشا؛ فُيخَسُف بهم بالَبيداِء، فال  َيبَعُث إليه مَِن الشَّ فيانيَّ  وأنَّ السُّ

)3ح656( والحاكم في »المستدرك« )431/4( من حديث أم سلمة ڤ.
)1( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )132/8( وابن أبي شيبة في »المصنف« 
)33121( عن عبد الله بن عمرو ڤ قال: يا أهل الكوفة، أنتم أسعد الناس بالمهدي.

)2( أخرجه نعيم بن حماد في »الفتن« )1073( عن علي ڤ، موقوًفا. 
ـن )624/19(  )3( رواه ابـن مردويـه فـي »تفسـيره« كمـا فـي »التوضيـح« البـن الُملقِّ
مـن حديـث ابـن عبـاس ڤ، وضعفه ابن حجر فـي »فتح الباري بشـرح البخاري« 

.)503/6(
)4( في »الفوائد الكامنة في إيمان السيدة آمنة« )ص207(.
)5( أخرجه نعيم بن حماد في »الفتن« )897( عن الحسن.
)6( أخرجه نعيم بن حماد في »الفتن« )1030( عن كعب.
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فيانيِّ  فيانيُّ بَمن مَعه، ويسيُر إلى السُّ َينُجو منهم إالَّ الُمخبُِر، فَيسيُر إليه السُّ
.)1(

فيانيُّ ، وُيذَبُح السُّ بَمن مَعه، فتكوُن النُّصرُة للَمهديِّ

)2(-: َرُجٌل مِن 
ـيِخ المجدولـيِّ وهـو -َكمـا في »الَمسـائِِل الظَّريفِة« للشَّ

 ، َوَلـِد خالـِد بـِن َيِزيـَد بـِن أبي ُسـفياَن، ضخـُم الهاَمـِة، بوجِهـِه أثُر الُجـَدريِّ
وبَعينِه ُنكتٌة بيضاُء، َيخُرُج مِن ناحيِة ِدَمشَق)3(.

ُة َمن َيتَبُعُه مِن َكلٍب، َيفَعُل األفاعيَل، وَيقُتُل قبيلَة َقيٍس)4(. وعامَّ

كينِة مِن غاِر أنطاكَيَة)5(. وأنَّ الَمهديَّ َيستخِرُج تابوَت السَّ

اِم، ُيحاجُّ بها اليهوَد، فُيسلُِم كثيٌر منهم)6(. وأسفاُر التَّوراِة مِن جبٍل بالشَّ

؛ َرُجٌل مِن أهِل اليمِن، َيعِدُل  وأنه يكوُن بعَد موِت الَمهديِّ القحطانيُّ
ًة ثمَّ ُيقَتُل)7(. ، َيمُكُث مدَّ في النَّاِس، ويسيُر فيهم بَسيِر الَمهديِّ

)1( أخرجه الحاكم في »المستدرك« )520/4( من حديث أبي هريرة ڤ، وصححه، 
دون ذكـر ذبـح السـفياني فأخرجه الداني في »السـنن الواردة فـي الفتن« )596( من 

حديث حذيفة ڤ. 
)2( لعله علي بن محمد المجدولي المالكي )ت. في حدود 1106ـه( ولم أقف على 

كتابه المذكور.
)3( أخرجه نعيم بن حماد في »الفتن« )1976( عن علي ڤ.

حه. )4( أخرجه الحاكم في »المستدرك« )520/4( من حديث أبي هريرة ڤ، وصحَّ
)5( أخرجه نعيم بن حماد في »الفتن« )1022( عن كعب.

)6( أخرجه نعيم بن حماد في »الفتن« )586( عن ابن شوذب.
)7( أخرجه نعيم بن حماد في »الفتن« )1137( عن كعب.
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وجاَء في روايٍة تفضيل الَمهديِّ على أبي بكٍر وُعَمَر، بل على بعِض 
األنبياِء)1(.

َل  «)2(: »وتأويُلُه بِمثِل ما ُأوِّ قال في »الَعرِف الَورديِّ في أخباِر الَمهديِّ
ِك فيه أجُر َخمسيَن شهيًدا  به حديُث: »إنَّ ِمن َورائُِكم زماَن َصبرٍ؛ للُمتمسِّ
ِة الِفَتـِن،  منكـم«)3(، وحاصُلـه: أنَّ َأفضليََّتـُه مِـن جهـِة زيـادِة صبـِره فـي شـدَّ
ِجَهِة  لُه، ال مِن  اِل  جَّ الدَّ وِم عليه، وُمحاَصرِة  الرُّ الُكروِب؛ التِّفاِق  وزيادِة 

فعة عنَد اللَّه تعالى«.انتهى. زيادِة الثَّواِب والرِّ

نيا إالَّ إدباًرا،  ًة، وال الدُّ ا حديُث أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »ال يزداُد األمُر إالَّ شدَّ وأمَّ

)1( أخرجـه نعيـم بـن حمـاد فـي »الفتـن« )1036( عن ابن سـيرين أنه ذكـر فتنة تكون، 
فقـال: إذا كان ذلـك فاجلسـوا فـي بيوتكـم حتـى تسـمعوا علـى الناس بخيـر من أبي 
بكر وعمر ڤ، قيل: يا أبا بكر خير من أبي بكر وعمر؟! قال: قد كان يفضل على 

بعض األنبياء.
وابـن أبـي شـيبة في »المصنـف« )38805( والداني في »السـنن الـواردة في الفتن« 
)504( عنـه قـال: يكـون فـي هـذه األمـة خليفـة ال يفضـل عليـه أبـو بكـر وال عمـر. 

ث« في أوله. وفي رواية الداني زيادة »كنا نتحدَّ
)2( للسيوطي ضمن »الحاوي للفتاوي« )93/2( وتتمة كالمه: »فاألحاديث الصحيحة، 

واإلجماع على أن أبا بكر وعمر أفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين«. 
نه،  )3( أخرجه أبو داود في »السنن« )4341( والترمذي في »الجامع« )3058( وحسَّ

وابن ماجه في »السنن« )4014( من حديث أبي ثعلبة الخشني ڤ.
والبزار في »المسند« )1776( والطبراني في »المعجم الكبير« )10ح10394( من 

حديث عبد الله بن مسعود ڤ.
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اِس، وال َمهـديَّ  ـاعُة إالَّ علـى شـراِر النَـّ ا، وال تقـوُم السَّ اُس إالَّ ُشـحًّ وال النَـّ
تِه ُيحَمـُل على أنَّ  ـٌم فيه، وعلـى تقديِر صحَّ إالَّ عيسـى بـَن َمرَيـَم«)1(؛ فُمتكلَّ
المـراَد: ال َمهـديَّ علـى اإلطـالِق سـواُه؛ لَِوضِعـه الِجزيـَة، وإهالكِـِه الِمَلَل 
ت به األحاديُث، أو: ال َمهديَّ معصوًما  تِنا، َكما صحَّ الُمخالِفَة ]44/أ[ لِملَّ

إالَّ هو)2(.

اٌع. ي«)3( في إسناِده وضَّ : »الَمهديُّ ِمن َوَلِد العبَّاِس عمِّ وخبُر ابِن َعِديٍّ

ُه تعالى عنهما-: منَّا  وما صحَّ عنَد الحاكِم)4( عِن ابِن عبَّاٍس -َرِضَي اللَّ
. اُح، ومنَّا الُمنِذُر، ومنَّا المنصوُر، ومنَّا الَمهديُّ فَّ أهَل البيِت أربعٌة؛ منَّا السَّ

المـراُد بأهـِل البيـِت فيـه: مـا َيشـَمُل جميـَع بني هاشـٍم، وتكـوُن الثَّالثُة 
األَُوُل مِن َنسِل العبَّاِس، واألخيُر مِن َنسِل فاطمَة؛ فال إشكاَل.

)1( أخرجه ابن ماجه في »السنن« )4039( والحاكم في »المستدرك« )441/4( من 
حديث أنس بن مالك ڤ.

)2( انظر: »المنار المنيف« البن قيِّم الجوزية )ص148-141(.
)3( لم أقف عليه في »الكامل« البن عدي، وأخرجه الدارقطني في »األفراد« )26( 
المتناهية  وابن عساكر في »تاريخ دمشق« )414/53( وابن الجوزي في »العلل 

في األحاديث الواهية« )373/2( من حديث عثمان ڤ.
وفي إسناده محمد بن الوليد مولى بني هاشم، جزم الدارقطني بتفرده به، قال عنه   
ويقلب  ويسرق،  ويوصله،  الحديث  »يضع   :)411/9( »الكامل«  في  عدي  ابن 

األسانيد والمتون«.
)4( في »المستدرك« )514/4( وقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد«، وتعقبه الذهبي 

فقال: »أين منه الصحة وإسماعيل مجمع على ضعفه وأبوه ليس بذاك؟!«.
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وعلى تقديِر أنَّ المراَد أنَّ األربعَة مِن َوَلِد العبَّاِس ُيحَمُل الَمهديُّ في 
كالمِـه علـى ثالـِث خلفاء بنـي العبَّاِس؛ ألنَّه فيهـم َكُعَمَر بِن عبـِد العزيِز في 
ـيرِة الَحَسـنِة؛ وألنَّه صحَّ أنَّ اسـَم  بنـي ُأميَّـَة؛ لِمـا ُأوتَِيـُه مِن الَعدِل التَّامِّ والسِّ

الَمهديِّ ُيوافُِق اسَمه ملسو هيلع هللا ىلص، واسُم أبيِه اسَم أبيِه، والَمهديُّ هذا كذلك)1(.

واعِق«)2(: »األظهُر أنَّ خروَج الَمهديِّ قبَل نزوِل عيسى،  قال في »الصَّ
وقيَل: َبعَدُه«.

وقد َتواَتَرِت األخباُر عِن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بُخروِجه، وأنَّه مِن َأهِل بيتِه، وأنَُّه 
ـاِل بباِب ُلدٍّ بأرِض  جَّ َيمـأَلُ األرَض عداًل، وأنَّه ُيسـاِعُد عيسـى على قتِل الدَّ

َة، وُيصلِّي عيسى َخلَفُه)3(. فَِلسطيَن، وأنَّه َيُؤمُّ هذه األُمَّ

يادِة  كُّ في الزِّ ِق ُملكِِه سبَع ِسنيَن، والشَّ واياِت ُمتَِّفقٌة على َتحقُّ وأكثُر الرِّ
َم كلُّ ذلك. ؛ َكما َتقدَّ ُق ستٍّ إلى تماِم تِسٍع، وفي روايٍة َتحقُّ

نيَن، سنَة إحدى أو ثالٍث  وفي بعِض اآلثاِر: أنَّه َيخُرُج في ِوتٍر مَِن السِّ
أو خمٍس أو سبٍع أو تسٍع)4(.

ُق  ــَة، َيســيُر منهــا إلــى الكوفــِة، ثــمَّ ُيفرِّ وأنَّــه بعــَد أن ُتعَقــَد لــُه الَبيعــُة بمكَّ

)1( انظر: »الصواعق المحرقة« للهيتمي )477/2- 478(.
)2( »الصواعق المحرقة« للهيتمي )480/2(.

)3( نقله الهيتمي في »الصواعق المحرقة« )480/2( عن أبي الحسن اآلبري.
)4( أخرجه النعماني اإلمامي في »الغيبة« )ص462( عن أبي جعفر الباقر.
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الجنوَد إلى األمصاِر)1(.

نََة مِن ِسنِيِه تكوُن مِقداَر َعشِر ِسنيَن)2(. وأنَّ السَّ

َيبقى  لُه الُكنوُز، وال  َيبُلُغ ُسلطاُنُه الَمشِرَق والمغرَب)3(، وَتظَهُر  وأنَّه 
في األرِض خراٌب إالَّ َيعُمُرُه)4(.

ريَن في قولِه تعالى: ▬ٱ  قال ُمقاتُِل بُن سليماَن وَمن َتبَِعُه مَِن الُمفسِّ
«. انتهى)5(. ٻ ٻ ♂ ]الزخرف: 61[: »إنَّها َنَزَلت في الَمهديِّ

تِِه على ما ُذكَِر؛ ففي روايٍة: أنَّها أربعوَن  وجاَء في روايٍة ُأخرى زيادُة ُمدَّ
سنًة، وفي روايٍة: أنَّها إحدى وعشرون سنًة، وفي روايٍة: أنَّها أربَع َعْشرَة 

سنًة، ]44/ب[ وُرِوَي غيُر ذلك أيًضا.

قـال ابـُن َحَجـٍر فـي رسـالتِه: »القـول المختصـر فـي عامـاِت الَمهديِّ 

)1( أخرجه نعيم بن حماد في »الفتن« )999( عن أبي جعفر، وال يصح، فيه )سعيد 
بن عثمان الّشحام( وهو مجهول انفرد بتوثيقه ابن حبان وجابر الجعفي وهو متَّهم.
)2( أورده المفيد اإلمامي في »اإلرشاد في معرفة حجج الله على العباد« )355/1( 

باب ذكر عالمات قيام القائم ڠ.
)3( يؤخذ هذا من قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يمأل األرض عداًل«؛ أخرجه أبو داود في »السنن« 

)4290( من حديث علي ڤ.
)4( أخرجه المجلسي في »بحار األنوار« )191/52( عن أبي جعفر الباقر.

)5( نقاًل من »الصواعق المحرقة« للهيتمي )469/2(.
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الُمنَتَظـر«)1(: »روايـاُت: »سـبع سـنين« أكثـُر وَأشـَهُر، وُيمكِـُن الجمُع على 
ِة؛ فاألربعون  واياِت بأنَّ ملَكه ُمتفاِوُت الظُّهوِر والقوَّ ِة جميِع الرِّ تقديِر صحَّ
تِِه،  بُع وَنحُوها باعتباِر غايِة ظهوِر ُملكِِه وقوَّ َمَثاًل باعتباِر ُجملِة ُملكِِه، والسَّ

والعشـرون ونحُوهـا باعتبـاِر األمِر الَوَسـِط«. انتهى.

: عن جعفـٍر وغيـِره أنَّ الَمهديَّ  ـيوطيِّ وفـي »الكشـِف«)2( للحافـِظ السُّ
يقوُم سنَة مَِئَتيِن)3(.

وعن أبي قبيٍل: أنَّ النَّاَس يجتمعون عليه سنَة أربٍع ومئَتيِن)4(. انتهى.

: أنَّ ظهوَره يكوُن في يوِم عاشوراَء)5(. وفي كالِم المجدوليِّ

عرانيُّ في كتابِه »الَيواِقيت والجواهر«)6(:  اِب الشَّ وقاَل سيِّدي عبُد الوهَّ
مِن  النِّصِف  ليلَة  ومولُده   ،)7( العسكريِّ َحَسٍن  اإلماِم  َوَلِد  مِن  »الَمهديُّ 

)1( )ص27(.
)2( »الكشف عن مجاوزة هذه األمة األلف« ضمن »الحاوي للفتاوي« )110/2(.

ابن  محمد  عن  و)1946(  جعفر،  أبي  عن   )953( »الفتن«  في  حماد  بن  نعيم   )3(
الحنفية، وكالهما ال يصح.

)4( أخرجه نعيم بن حماد في »الفتن« )962( عن أبي قبيل.
)5( أخرجه النعماني اإلمامي في »الغيبة« )ص461( عن أبي عبد الله.

)6( »اليواقيت والجواهر في بيان عقائد األكابر« )562/2(.
)7( أخبار المهدي تدل على خالف هذا الكالم من كونه ولد الحسن العسكري،وكذا 

وجوده وحياته.
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بعيسى  َيجتِمَع  أن  إلى  باٍق  وهو  ومائَتيِن،  وخمسين  خمٍس  سنَة  شعباَن 
يش  يُخ حسٌن العراقيُّ المدفوُن فوَق كوم الرِّ بِن َمرَيَم، هكذا أخبَرني الشَّ

حيَن  الَمهديِّ  اإلماِم  عِن  المحروسِة،  بِمصَر  طليِّ  الرَّ بِركِة  على  الُمطِلِّ 

ُه تعالى«. اِص َرِحَمهما اللَّ اجتَمَع به ووافَقُه على ذلك سيِّدي عليٍّ الخوَّ

يـِن فـي »الفتوحـات«)1(: »اعلموا أنَّـه البدَّ مِن  ـيُخ ُمحيـي الدِّ وقـاَل الشَّ

خـروِج الَمهـديِّ ڠ، لكـن ال َيخـُرُج حتَّـى ُتمـأَلَ األرُض َجـوًرا وُظلًما؛ 

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص؛ مِـن ولـِد فاطمـَة  فَيملُؤهـا قِسـًطا وعـداًل، وهـو مِـن ِعتـرِة رسـوِل اللَّ

ُه الُحَسـيُن بُن عليِّ بِن أبي طالـٍب، ووالُده  ـُه تعالـى عنهـا-، َجدُّ -َرِضـَي اللَّ

ٍد  اإلماُم حسٌن العسكريُّ ابُن اإلماِم عليٍّ النَّقيِّ -بالنُّوِن- ابِن اإلماِم محمَّ

ضا ابِن اإلماِم موسى الكاظِم ابِن اإلماِم  التَّقيِّ -بالتَّاِء- ابِن اإلماِم عليٍّ الرِّ

ٍد الباقِر ابِن اإلماِم َزيِن العابديَن ابِن اإلماِم  ادِق ابِن اإلماِم محمَّ جعفٍر الصَّ

ُه تعالى عنهم-، ُيواطُِئ  عليِّ بِن الُحَسيِن بِن عليِّ بِن أبي طالٍب -َرِضَي اللَّ

كـِن والَمقاِم، ُيشـبُِه  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُيبايُِعـه المسـلمون بيَن الرُّ اسـُمه اسـَم رسـوِل اللَّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص فـي الَخلـِق -بفتـِح الخـاِء- وَينـِزُل عنُه فـي الُخُلـِق ]45/أ[  رسـوَل اللَّ

ها- إذ ال يكوُن أحٌد مِثَل رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص في َأخالقِِه، َأسَعُد النَّاِس  -بضمِّ

عيَِّة، َيمشي الَخِضُر  ِة، وَيعِدُل به في الرَّ ويَّ به أهُل الكوفِة، َيقِسُم الماَل بالسَّ

)1( )61/9-62( ط. المجلس األعلى للثقافة - مصر، بنحوه، وفيه: أن جده الحسن 
ابن علي، وسيأتي تعليق المصنف على ما في هذا النقل من أمور فيها نظر.
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ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، ال  بيـَن يديـِه، يعيـُش َخمًسـا أو َسـبًعا أو تِسـًعا، َيقُفـو َأَثـَر رسـوِل اللَّ

وميََّة بالتَّكبيِر مَع  ُده مِن حيُث ال يراُه، َيفَتُح المدينَة الرُّ ُيخطُِئ لُه ُملٌك ُيسدِّ

ا  ِه بَمرِج عكَّ سبعيَن ألًفا مَِن المسلمين، َيشَهُد الَملَحمَة الُعظمى َمأُدبَة اللَّ
ـِه، وُيحيِيـِه بعَد َموتِـِه، وَيَضـُع الِجزيـَة، وَيدُعو  ـُه بـه اإلسـالَم بعـَد ُذلِّ َيِعـزُّ اللَّ
يِن الخالِص  يِف؛ فَمن َأبى ُقتَِل، وَمن ناَزَعُه ُخِذَل، َيحُكُم بالدِّ ِه بالسَّ إلى اللَّ
أِي، وُيخالِـُف في غالـِب أحكامِِه مذاهـَب العلمـاِء، فَينَقبُِضوَن منُه  عـِن الـرَّ

تِهم مجتهًدا«. َه تعالى ال ُيحِدُث بعَد َأئمَّ لذلك؛ لَِظنِّهم أنَّ اللَّ

وأطـاَل فـي ِذكـِر وقائِعـه مَعهم، ثـمَّ قال: »واعلـم أنَّ الَمهـديَّ إذا َخَرَج 
ُتُهـم، وله رجاٌل إلهيُّوَن، ُيقيمون  ُتهم وعامَّ َيفـَرُح به جميُع المسـلمين خاصَّ
ُلوَن أثقاَل المملكِة عنُه، وُيعينوَنُه  َدعوَتُه، وَينُصُرونه، هُم الوزراُء لُه، َيتَحمَّ
ـُه، َينـِزُل عليـه عيسـى بـُن َمرَيـم  بالَمنارِة  ـَدُه اللَّ علـى مـا َقلَّ
البيضـاِء َشـرقِيَّ ِدَمشـَق ُمتَّكًِئـا علـى َمَلَكيـِن -َمَلـٍك عـن َيِمينِـِه وَمَلـٍك عـن 
ُم  ـى لـُه اإلماُم مِـن َمقامِـِه؛ فَيتقدَّ اُس فـي صـالِة العصـِر، َفَيتنحَّ َيسـاِره- والنَـّ
ليَب، وَيقُتُل  ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، َيكِسُر الصَّ فُيَصلِّي بالنَّاِس، َيُؤمُّ النَّاُس بُسنَِّة سيِِّدنا محمَّ

ًرا. ُه إليه الَمهديَّ طاهًرا ُمطهَّ الخنزيَر، وَيقبُض اللَّ

فيانيُّ عنَد شجرٍة بُغوَطِة ِدَمشَق، وُيخَسُف بَجيِشه  وفي زمانِِه ُيقَتُل السُّ
في الَبيداِء؛ فَمن كاَن مجبوًرا مِن ذلك الجيِش ُمكَرًها ُيحَشُر على نيَّتِه«.
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ُه تعالى للَمهديِّ  وقاَل في َمَحلٍّ آَخَر مِن »فتوحاتِه«)1(: »قِد اسَتوَزَر اللَّ
ـُه تعالى لُه فـي َمكنوِن َغيبِه، َأطَلَعُهم َكشـًفا وُشـهوًدا على  طائفـًة خبََّأُهـُم اللَّ
ِه في عباِده؛ فال َيفَعُل الَمهديُّ شيًئا إالَّ بُمشاَوَرتِِهم،  الحقائِق، وما هو َأمُر اللَّ
َه عليه،  حابـِة الَّذين َصَدُقـوا ما عاهـدوا اللَّ وهـم علـى َأقـداِم ِرجـاٍل مَِن الصَّ
، لكن ال َيتكلَّمون إالَّ بالعربيَِّة،  ]45/ب[ وهم مِن األعاجِم؛ ليَس فيهم عربيٌّ

، هو أخصُّ الُوزراِء«. َه قطُّ لهم حافٌظ مِن غيِر ِجنِسهم ما َعَصى اللَّ

َينُقُصوَن عن  تسعٍة، وال  َيزيدون عن  الُوزراُء ال  قاَل)2(: »وهؤالِء  ثمَّ 
ِة إقامتِـه خليفـًة مِـن خمـٍس إلى  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص شـكَّ فـي ُمـدَّ خمسـٍة؛ ألنَّ رسـوَل اللَّ
كِّ الَّذي وَقَع في ُوزرائِِه؛ فلُِكلِّ وزيٍر مَعُه إقامُة سنٍة؛ فإن كانوا  تسٍع؛ للشَّ
خمسـًة عاش خمًسـا، وإن كانوا سـبعًة عاش سـبًعا، وإن كانوا تسـًعا عاش 
تسـًعا، ولـكلِّ سـنٍة أحـواٌل مخصوصـٌة وِعلٌم َيخَتصُّ بـه وزيُرهـا، وُيقَتُلون 
ُه تعالى  تـي َجَعَلهـا اللَّ ا في المأُدبـِة اإللهيَِّة الَّ كلُّهـم إالَّ واحـًدا فـي َمـرِج عـكَّ
، وذلك الواحُد الَّذي َيبقى ال َأدري هل هو  باِع والطُّيوِر والَهوامِّ مائدًة للسِّ

ِن استثنى اللَّه في قولِه: ▬ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ممَّ
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ♂ ]الزمر: 68[، أو هو يموُت في تلك النَّفخِة؟ 

نيا؛ ألنَّي ما َطلبُت  ِة إقامِة الَمهديِّ إماًما في الدُّ وإنَّما َشَككُت في مدَّ

.)63/9( )1(
)2( في »الفتوحات المكية« أيًضا )67-66/9، 72(.
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ـِه تحقيـَق ذلـك؛ َأَدًبا مَعُه تعالى أن َأسـَأَلُه في شـيٍء مِن ذاِت نفسـي،  مِـَن اللَّ
ـُه تعالى واحـًدا مِن أهـِل اللَِّه ۵،  ـا َسـَلكُت مَعـه هـذا األدَب قيَّـَض اللَّ ولمَّ
، وَذَكـَر لـي عـدَد هـؤالِء الـُوزراِء ابتـداًء، وقاَل لي: هم تسـعٌة،  فَدَخـَل علـيَّ
فقلُت لُه: إن كانوا تسعًة فإنَّ بقاَء الَمهديِّ ال بدَّ أن يكوَن تِسَع ِسنيَن...« 

وأطاَل في بياِن ذلك.

وقـاَل فـي َمَحلٍّ آَخـَر مِن »فتوحاتِـه«)1(: »إنَّه َيحُكُم بما َألقـى إليه َمَلُك 
؛ فَيحُكُم به؛ َكما  ديَّ رَع المحمَّ ريعِة؛ وذلك أنَّه ُيلِهُمُه الشَّ اإللهاِم مَِن الشَّ
َفنا ملسو هيلع هللا ىلص أنَّـه ُمتَّبٌِع  أشـاَر إليـه حديـُث: »الَمهديُّ َيقُفـو َأَثري، ال ُيخطِـُئ«، فَعرَّ
ُم القيـاَس مـَع وجـوِد  ال ُمبَتـِدٌع، وأنَّـه معصـوٌم فـي ُحكِمـِه، فُعلِـَم إنَّـه ُيحـرِّ
بعُض  َم  َحرَّ بل  اإللهاِم،  َمَلِك  لساِن  إيَّاها على  ُه  اللَّ َمنََحُه  تي  الَّ النُّصوِص 
ِه؛ ليكوَن رسـوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص مشـهوًدا  ِقيـَن القيـاَس علـى جميـِع أهِل اللَّ المحقِّ
ِة حديٍث أو ُحكٍم َرَجُعوا إليه في ذلك، فَأخَبَرهم  وا في صحَّ لهم، فإذا َشكُّ
باألمِر الحقِّ َيَقظًة وُمشاَفهًة، وصاحُب هذا المشهِد ال يحتاُج ]46/أ[ إلى 

ِة غيِر رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص«. انتهى. تقليِد أحٍد مَِن األئمَّ

ِه الُحَسيَن- ُمناٍف لِما مرَّ مِن ترجيِح  وال َيخفى أنَّ ما َذَكَرُه مِن َكوِن َجدِّ
ِه الَحَسَن)2(. روايِة َكوِن َجدِّ

.)82/9( )1(
م أن الثابت في مطبوعة »الفتوحات« أنه الحسن على الصواب.  )2( تقدَّ
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- ُمناٍف لِما مرَّ في بعِض  وأنَّ ما َذَكَرُه مِن َكوِن والِدِه حسَن العسكريِّ
واياِت مِن َكوِن اسِم َأبيِه ُيواطُِئ اسَم أِب َرسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. الرِّ

ِة إقامتِه إماًما خمَس ِسنيَن- ُمناٍف  ِق في مدَّ وأنَّ ما َذَكَرُه مِن َكوِن المحقَّ
ِق  ـابقِة مِن كـوِن المحقَّ واعـِق«)1( أخًذا مَِن األحاديِث السَّ لِمـا مـرَّ عـِن »الصَّ

ستَّ ِسنيَن.

وأنَّ ما َذَكَرُه مِن كونِه َيَضُع الِجزيَة وَيقُتُل َمن لم ُيسلِم- ُمناٍف لِما مرَّ 
مِن كوِن ذلك لعيسى.

وأنَّ ما َذَكَرُه مِن كوِن عيسى هو الَّذي ُيصلِّي بالنَّاِس حيَن َينِزُل- ُمناٍف 
. لِما مرَّ مِن كوِن الَّذي ُيصلِّي بهم حينئٍذ الَمهديُّ

 ثمَّ ما َذَكَرُه مِن أنَّ عيسى َينِزُل والنَّاُس في صالِة العصِر- ُمناٍف لِما في 
يرِة الحلبيَِّة«)2( مِن أنَّه َينِزُل والنَّاُس في صالِة الفجِر. »السِّ

ولداِن؛  لُه  وُيوَلُد  باليمِن،  قبيلٍة  ُجذاَم،  مِن  بامرأٍة  ُج  َيتزوَّ أنَّه  وفيها)3( 
ًدا، واآلَخُر موسى. ى أحُدهما محمَّ ُيسمَّ

َة ُمكثِِه سبُع ِسنيَن على ما في »ُمسلٍم«)4(. وأنَّ مدَّ

)2( )314/1(.)1( انظر )ص472(.
)3( أي في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )314-313/1(.

)4( في »صحيحه« )2940( من حديث عبد الله بن عمرو ڤ.
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ُة حياتِِه في األرِض أربعين؛ لَِتنبيئِِه وهو ابُن ثالثيَن سنًة،  وبها يكوُن مدَّ
وَرفِعِه وهو ابُن ثالِث وثالثيَن.

وأنَّه ُيدَفُن عنَد نبيِّنا ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ِل ليلـٍة مِـن رمضاَن،  وأنَّ ُظهـوَر الَمهـديِّ بعـَد أن ُيكَسـَف القمـُر فـي أوَّ

ُه  ـمُس فـي النِّصِف منـُه، فإنَّ مِثَل ذلـك لم ُيوَجد منـُذ َخَلَق اللَّ وُتكَسـُف الشَّ

مواِت واألرَض)2(. انتهى. السَّ

يوطيِّ مِن ُطُرٍق عديدٍة أنَّ عيسى َيمُكُث  وفي »الَكشِف«)3( للحافِظ السُّ

بعَد ُنزولِِه أربعيَن َسنًَة)4(.

)1( أخرجه ابن الجوزي في »العلل المتناهية في األحاديث الواهية« )433/2( من 
حديث عبد الله بن عمرو ڤ.

وقال: »هذا حديث ال يصح؛ واإلفريقي ضعيف بمرة«، واإلفريقي هو عبد الرحمن   
ابن زياد بن أنعم، وحاله يحتمل تحسين حديثه، فقد كان البخاري يقوي أمره ويقول: 

»هو مقارب الحديث« كما في »جامع« الترمذي )273/1(.
وله شاهد عن عبد الله بن سالم ڤ، بلفظ: »مكتوب في التوراة« فذكره؛ أخرجه   
نعيم بن حماد في »الفتن« )1621( والترمذي في »الجامع« )3617( وقال: »هذا 

حديث حسن غريب«.
)2( أخرجه الدارقطني في »السنن« )1795( عن محمد بن علي.

)3( »الكشف عن مجاوزة هذه األمة األلف« ضمن »الحاوي للفتاوي« )104/2(.
حه  )4( منها ما أخرجه أبو داود في »السنن« )4324( من حديث أبي هريرة ڤ، وصحَّ

الحافظ ابن حجر في »فتح الباري بشرح البخاري« )493/6(.
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ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، َكما  وفي »اإلعام«)1( لُه: أنَّ عيسى إنَّما َيحُكُم بشرِع نبيِّنا محمَّ

نصَّ عليه العلماُء وَوَرَدت به األحاديُث وانعَقَد عليه اإلجماُع، وأنَّه ال َيِصحُّ 

ًدا في ُحكِمِه مذهًبا مَِن المذاهِب. أن يكوَن ُمقلِّ

ديَة ُطُرًقا؛ منها: أنَّه ُيمكُِن أن َيفَهَم  ريعَة المحمَّ ثمَّ َذَكَر)2( لمعرفتِه الشَّ
ريعِة مَِن القرآِن مِن غيِر احتياٍج إلى الحديِث َكما َفِهَمها  جميَع أحكاِم الشَّ
ـِة  منـُه نبيُّنـا ملسو هيلع هللا ىلص؛ النطوائِـِه ]46/ب[ علـى جميِعهـا وإن َقُصـَرت أفهـاُم األمَّ
ِة، ويدلُّ على َفهـِم نبيِّنا جميَعهـا منُه قوُل  عـن َفهـِم مـا َيفَهُمـُه صاحُب النُّبـوَّ
ا  ُه تعالى عنُه-: »جميُع ما َحَكَم به النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فهو ممَّ افعيِّ -َرِضَي اللَّ الشَّ
َفِهَمـُه مِـَن القـرآِن«)3(، ومِـن َثـمَّ قـاَل : »إنِّـي ال ُأِحـلُّ إالَّ ما 

ُه في كتابِه«)4(. َم اللَّ ُم إالَّ ما َحرَّ ُه في كتابِِه، وال ُأحرِّ َأَحلَّ اللَّ

ومنهـا: أنَّ عيسـى إذا َنـَزَل يجتمـُع بـه ملسو هيلع هللا ىلص؛ فـال مانـَع أن يأُخـَذ عنـُه مـا 

)1( »اإلعالم بحكم عيسى ڠ« ضمن »الحاوي للفتاوي« )189-188/2(.
)2( في »اإلعالم بحكم عيسى ڠ« ضمن »الحاوي للفتاوي« )189-188/2(.

)3( فـي »الرسـالة« )ص110( بلفـظ: »أنـه -يعنـي: النبـي ملسو هيلع هللا ىلص- ال يقول أبًدا لشـيء إال 
بحكم الله«. 

وفي )ص19( عبارة: »ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إالَّ وفي كتاب الله   
الدليل على سبيل الهدى فيها«.

واللفظ المثبت أورده ابن تيمية في »مقدمة أصول التفسير« )ص39(.  
)4( أخرجه الطبراني في »المعجم األوسط« )5741( من حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.
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ـرعيَِّة، وكـم مِن وليٍّ َثَبـَت أنَّه اجتَمَع بـه َيَقظًة  يحتـاُج إليـه مِـَن األحكاِم الشَّ
وَأَخـَذ عنـُه؛ فعيسـى َأولى)1(.

ثمَّ ذَكَر)2( أنَّه بعَد ُنزولِه ُيوحى إليه -بجبريَل- وحًيا حقيقيًّا، وأطاَل في 
دِّ على ُمنكِِرِه. االحتجاِج لذلك، والرَّ

هذا ويجوُز أن تكوَن طريُق َمعِرفتِِه لألحكاِم اإللهاَم، نظيُر ما مرَّ عِن 
ُه أعلُم. ، واللَّ ابِن عربيٍّ في الَمهديِّ

 

)1( »اإلعالم بحكم عيسى ڠ« ضمن »الحاوي للفتاوي« )197/2(.
)2( في »اإلعالم بحكم عيسى ڠ« ضمن »الحاوي للفتاوي« )197/2(.

02 ���� ������.indd   48202 ���� ������.indd   482 17/05/2022   1:14 PM17/05/2022   1:14 PM



ِمصر �ن �ب �ي و�غ ِ م��غ �ت �ي هل ال�ب ماعهتٍ م�ن اأ �ي الكلام عل� �ب �غ

02 ���� ������.indd   48302 ���� ������.indd   483 17/05/2022   1:14 PM17/05/2022   1:14 PM



02 ���� ������.indd   48402 ���� ������.indd   484 17/05/2022   1:14 PM17/05/2022   1:14 PM



يف الكالِم على جماعٍة ِمن أَهِل البيِت

َمدُفوِننَي مبِصَر

بخصوِص  َتتعلَُّق  جملًة)1(  ذلك  على  م  َولنُقدِّ إجمااًل،  ِذكُرهم  َم  َتقدَّ
هراِء -َرِضَي  ُه َوجَهُه- و)2(جملًة َتتعلَُّق بخصوِص فاطمَة الزَّ َم اللَّ عليٍّ -كرَّ
ٍد الَحَسِن -َرِضَي  ُه تعالى عنها-، وجملًة َتتعلَُّق بخصوِص َوَلِدهما أبي محمَّ اللَّ

ُه تعالى عنُه-. اللَّ

وُل: �ت �غ �غ
: فقد َأسَلَم وهو ابُن ثماِن ِسنيَن -وقيَل غيُر ذلك- قديًما،  ا عليٌّ  أمَّ
 )6(

بل قاَل ابُن عبَّاٍس)3( وأنُس بُن مالٍك)4( وزيُد بُن َأرَقَم)5( وَسلماُن الفارسيُّ

مدفونين  غير  البيت  أهل  أعالم  من  جماعة  بترجمة  الباب  لهذا  المصنِّف  قّدم   )1(
بمصر، كما سيأتي، فاقتضى التنويه.

)2( من قوله: »جملة« إلى هنا زيادة من )ب(. 
)3( أخرجه عبد الرزاق في »الجامع« )20392(.

)4( أخرجه البغوي في »معجم الصحابة« )2533( والحاكم في »المستدرك« )112/3( 
بلفظ: بعث النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم االثنين وأسلم علي يوم الثالثاء.

)5( أخرجه الترمذي في »الجامع« )3735( وقال: »هذا حديث حسن صحيح«.
)6( أخرجه الحاكم في »المستدرك« )136/3(.
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ُل َمن َأسَلَم. وَنَقَل بعُضُهُم اإلجماَع عليه)1(. وجماعٌة آخرون: إنَّه أوَّ

ُل َمن َأسـَلَم:  والجمـُع بيـَن هـذا اإلجماِع واإلجمـاِع على أنَّ أبا بكٍر أوَّ
جاِل)2(. ُل َمن َأسَلَم مَِن الرِّ بياِن، وأبا بكٍر أوَّ ُل َمن َأسَلَم مَِن الصِّ بأنَّ عليًّا أوَّ

ُل َمن َأسَلَم  َم عن بعِضهم حكايُة اإلجماِع على أنَّ خديجَة أوَّ وقد َتقدَّ
ِل َمن َأسَلَم بعَدها، َفلُيحَفظ)3(. على اإلطالِق، وأنَّ الخالَف في أوَّ

ــِه ملسو هيلع هللا ىلص يــوَم اإلثنيــِن،  ــا قــاَل: ُبِعــَث رســوُل اللَّ َرَوى أبــو َيعلــى)4( أنَّ عليًّ
وَأسَلمُت يوَم الثُّالثاِء.

سالَة َتقاَرَنتا،  َة والرِّ )5(: »هذا إنَّما يأتي على القوِل بأنَّ النُّبوَّ
قاَل الحلبيُّ

ِة، وأنَّ بينَهما فترَة الوحِي«.انتهى. َرت عِن النُّبوَّ سالَة َتأخَّ ال على أنَّ الرِّ

وُيمكُِن أن ُيراَد البعُث بعَد فترِة ]47/أ[ الوحِي بـ▬ھ ھ♂ ]المدثر: 1[، 
لكنَّ هذا َيتوقَُّف على أنَّه كاَن أيًضا يوَم اإلثنيِن، َفلُينَظر.

وأخَرَج ابُن سعٍد)6( عِن الَحَسن بِن زيِد بِن الَحَسِن قاَل: لم َيعُبد عليٌّ 

)1( انظر: »الصواعق المحرقة« للهيتمي )351/2(.
)2( حكاه ابن الصالح في »معرفة علوم الحديث« )ص300( وقال السخاوي في »فتح 

المغيث« )137/3(: »هو أحسن ما قيل؛ الجتماع األقوال به«.
)3( انظر )ص166(.

)4( في »المسند« )446( من حديث علي ڤ.
)5( في »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« )433/1(.

)6( في »الطبقات الكبير« )19/3(.
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األوثاَن قطُّ لِِصَغِرِه.

ُه َوجَهُه-)1(. َم اللَّ أي: ومِن َثمَّ ُيقاُل فيه: -كرَّ

، َكما قيَل)2(. يُق؛ فإنَّه لم َيعُبد َصنًَما قطُّ دِّ ومِثُلُه في ذلك الصِّ

يرِة الحلبيَِّة«)3(: »وإنَّما صحَّ إسالُم عليٍّ مَع أنَّهم َأجَمُعوا  قال في »السِّ
ِفيَن؛ ألنَّ القلَم  بياَن كانوا إذ ذاك ُمكلَّ على أنَّه لم يُكن َبَلَغ الُحُلَم؛ ألنَّ الصِّ

بيِّ عاَم َخيبَر. إنَّما ُرفَِع عِن الصَّ

َقــت بالبلــوِغ في عــاِم الخندِق،  )4(: أنَّ األحــكاَم إنَّمــا َتعلَّ
وعــِن البيهقــيِّ

وفي لفٍظ: في عاِم الُحَديبِيِة، وكاَنت قبَل ذلك َمنُوطًة بالتَّمييِز«. انتهى.

وهو أحُد العَشرِة المشهوِد لهم بالجنَِّة، وأخو رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بالُمؤاخاِة، 
جعاِن  بَّانيِّيَن والشُّ وِصهُرُه على فاطمَة سيِّدِة نساِء العاَلِميَن، وأحُد العلماِء الرَّ
اِد المذكوريَن والُخَطباِء المعروفين، وأحُد َمن َجَمَع القرآَن  هَّ المشهورين والزُّ

وَعَرَضُه على رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.

َشِهَد مَع رسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص المشاهَد كلَّها إالَّ تبوَك، فإنَُّه اسَتخَلَفُه على 

)1( ذكره سبط ابن الجوزي في »مرآة الزمان في تواريخ األعيان« )434/6( نقالً عن 
أبي عبد الله الحاكم.

)2( أخرجه أبو الحسن الزبيرى في »معالي الفرش إلى عوالي العرش« كما في »كنز 
الدرر وجامع الغرر« البن أيبك الدواداري )155/3( من حديث أبي هريرة ڤ.

.)434-433/1( )3(
)4( في »السنن الصغير« )349/2( بنحوه.
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المدينِة، وقاَل لُه حينئٍذ: »أنت منِّي بمنزلِة هاروَن ِمن موسى«)1(.

وله في جميِع الَمشاهِد اآلثاُر المشهورُة.

وأصابتُه يوَم ُأُحٍد ستَّ َعْشرَة َضربًة)2(.

يوُم خيبَر، وأخبَر ملسو هيلع هللا ىلص  كثيرٍة، ال سيِّما  مواطَن  في  اللِّواَء  وأعطاُه ملسو هيلع هللا ىلص 
َيَديِه، َكما في  ِل ُحصونِها، ثمَّ ألَصَعبِها- يكوُن على  الفتَح -أي: ألوَّ أنَّ 

ِحيَحيِن«)3(. »الصَّ

وَحَمـَل يومئـٍذ بـاَب الحصـِن علـى َظهـِره حتَّـى َصِعَد المسـلمون عليه 
َفَدَخُلوها، وأرادوا بعَد ذلك َحمَلُه َفَلم َيحِملُه إالَّ أربعون َرُجاًل)4(.

َس بباِب الحصِن عن نفِسه، فلم َيَزل في  وأخَرَج ابُن عساكَر)5(: أنَّه َتَترَّ
يقلِّوُه)6( فما  ثمانيٌة أن  أراَد  ثمَّ  فألقاُه،  ُه عليه  اللَّ فتَح  ُيقاتُِل حتَّى  َيِدِه وهو 

 )2404( »الصحيح«  في  ومسلم   )3706( »الصحيح«  في  البخاري  أخرجه   )1(
واللفظ له، من حديث سعد بن أبي وقاص ڤ.

»تهذيب  في  النووي  وأورده   )93/20( األنوار«  »بحار  في  المجلسي  أخرجه   )2(
األسماء واللغات« )345/1(.

بن  سهل  حديث  من   )2406( مسلم«  و»صحيح   )2942( البخاري«  »صحيح   )3(
سعد ڤ.

)4( أخرجه البيهقي في »دالئل النبوة« )212/4( عن جابر ڤ.
المحرقة«  »الصواعق  في  الهيتمي  وأورده  كتبه،  من  المطبوع  في  عليه  أقف  لم   )5(

)352/2( بدون عزو.
)6( في )ب(: »يقلبوه«.
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استطاعوا.

لكن قاَل بعُضهم)1(: طرُق حديِث الباِب كلُّها واهيٌة.

وفضائُلـه كثيـرٌة ]47/ب[ شـهيرٌة حتَّـى قـاَل أحمـُد: »مـا جـاَء ألحـٍد مَِن 
.)2(» الفضائِل ما جاَء لعليٍّ

)5(: »لم  )4( وأبو عليٍّ النَّيسابوريُّ
وقاَل إسماعيُل القاضي)3( والنَّسائيُّ

)1( كالسخاوي في »المقاصد الحسنة« )ص313-312(.
)2( أخرجه الحاكم في »المستدرك« )107/3(.

)3( هو: أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي )ت. 
282ـه( أخذ عن إسماعيل بن أبي أويس، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ومحمد بن 
ال، وعبد الله بن  عبد الله األنصاري، وغيرهم، وأخذ عنه موسى بن هارون الحمَّ

أحمد بن حنبل، وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، وغيرهم.
وكان من الفقهاء على مذهب مالك، ومن أهل العلم والحديث.  

انظـــر: »أخبـــار القضـــاة« لوكيـــع )280/3( و»تاريـــخ بغـــداد« للخطيـــب )272/7( 
و»األعالم« للزركلي )310/1(.

)4( هو: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي )ت. 303ـه( أخذ 
عن إسحاق بن راهويه، وعيسى بن حماد زغبة، وهشام بن عمار، وغيرهم، وأخذ 

عنه ابنه عبد الكريم، وأبو بشر الدوالبي، وأبو جعفر الطحاوي، وغيرهم.
نَّة الستة، وكان بحًرا من بحور العلم. وهو صاحب أحد أصول السُّ  

انظر: »األنساب« للسمعاني )87/13( و»سير أعالم النبالء« للذهبي )125/14(   
و»األعالم« للزركلي )171/1(.

)5( هو: أبو علي الحسين بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري )ت. 349ـه( أخذ عن 
أحمد بن شـعيب النسـائي، والحسـن بن سـفيان النسـوي، وعلي بن الحسن الصفار، 
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.)1(» ا جاَء في عليٍّ حابِة باألسانيِد الِحَساِن أكثُر ممَّ َيِرد في حقِّ َأَحٍد مَِن الصَّ

ـَه تعالى  ُه أعلـُم- أنَّ اللَّ قـال بعـُض أهـِل البيـِت)2(: »سـبُب ذلـك -واللَّ
، وما َوَقَع مِـَن االختالِف  ا ابُتلَِي به علـيٌّ َأطَلـَع نبيَّـُه علـى مـا يكوُن َبعـَدُه ممَّ
ِة بإشهاِر تلك الفضائِل؛  ا آَل إليه أمُر الخالفِة، فاقتضى ذلك نصَح األمَّ لمَّ
ا َوَقَع ذلك االختـالُف والخروُج عليه  ـَك بـه َمـن َبَلَغتُه َفَينُجـَو، ثمَّ لمَّ لَِيَتمسَّ
ا  ِة أيًضا، ثمَّ لمَّ حابِة وبثَّها؛ نصًحا لألمَّ َنَشَر تلك الفضائَل َمن َسِمَع مِن الصَّ
اشـَتدَّ الَخطـُب واشـَتَغَلت طائفـٌة مِـن بني ُأميَّـَة بَتنقيِصِه وسـبِِّه علـى المنابِر 
ُه تعالـى -بل قالوا بُكفِرِه- اشـَتَغَلت جهابذٌة  وواَفَقُهـُم الخـوارُج لَعنَُهـُم اللَّ

.» ِة وُنصرًة للحقِّ نَِّة ببثِّ فضائلِِه حتَّى شاَعت ُنصًحا لألُمَّ مِن أهِل السُّ

ه زيادًة على ما َسَبَق)3(: وهذه جملٌة مَِن األحاديِث واآلثاِر الواردِة في حقِّ

وغيرهـم، وأخـذ عنـه أبـو بكـر أحمـد بـن إسـحاق الصبغـي، وأبـو عبـد اللـه الحاكم 
النيسابوري، وأبو عبد الرحمن السلمي، وغيرهم.

اظ الحديث ونقاده. وهو أحد حفَّ  
انظر: »تاريخ بغداد« للخطيب )622/8( و»سير أعالم النبالء« للذهبي )51/16(   

و»األعالم« للزركلي )244/2(. 
)1( انظر: »فتح الباري بشرح البخاري« البن حجر )71/7(. 

)2( كما في »الصواعق المحرقة« للهيتمي )353/2(. 
)3( هذه األحاديث منقولة بعزوها والتعليق عليها -مع بعض التصرف- من »الصواعق 

المحرقة« للهيتمي )354/2( وما بعدها، فأستغني بهذا التنبيه عن تكرار العزو.
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يخاِن)1( عن سعِد بِن أبي وقَّاٍص، وغيُرهما عن غيِرِه)2(: أنَّ  أخَرَج الشَّ
رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص خلََّف عليَّ بَن أبي طالٍب في غزوِة تبوَك، فقاَل: يا رسوَل 
بياِن؟ فقاَل: »َأَما َترضى أن تكوَن منِّي بمنزلِة  ِه، ُتخلُِّفني في النِّساِء والصِّ اللَّ

ُه ال نبيَّ بعدي«. هاروَن ِمن موسى، غيَر أنَّ

وليَس المراُد مَِن الحديِث أنَّ جميَع المنازِل الثَّابتِة لهاروَن مِن موسى 
ِة ثابتٌة لعليٍّ مَِن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص -وإالَّ َلما صحَّ االستثناُء- َكما َتزُعُمُه  سوى النُّبوَّ
يَن به على استحقاقِِه الخالفَة َبعَدُه ملسو هيلع هللا ىلص، بِل المراُد  افضُة، ُمستِدلِّ يعُة والرَّ الشِّ
َة َغيبتِِه بتبوَك، َكما كاَن هاروُن خليفًة عن  أنَّ عليًّا خليفٌة عِن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مدَّ

َة َغيبتِِه للُمناجاِة. موسى مدَّ

ـا االسـتثناُء فُمنَقطِـٌع، والمعنـى: لكنََّك لسـَت نبيًّا كهـاروَن؛ ألنَّه ال  وأمَّ
نبـيَّ بعدي.

َم أنَّ الحديَث ]48/أ[ َيُعمُّ المنازَل كلَّها فهو عامٌّ مخصوٌص؛  َوَلئِن ُسلِّ
ٍة في الباقي،  إذ مِن َمناِزِل هاروَن كوُنه أًخا نبيًّا، والعامُّ المخصوُص غيُر ُحجَّ

ٌة ضعيفٌة على الخالِف)3(. أو ُحجَّ

)1( البخاري في »الصحيح« )3706( ومسلم في »الصحيح« )2404(.
)2( كالترمذي في »الجامع« )3730( من حديث جابر ڤ، وقال: »هذا حديث حسن 

غريب...، وفي الباب عن سعد، وزيد بن أرقم، وأبي هريرة، وأم سلمة«.
)3( انظر: »الصواعق المحرقة« للهيتمي )121/1، 122(.
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ِه  يخاِن)1( عن سهِل بِن سعٍد، وغيُرهما عن غيِره أنَّ رسوَل اللَّ وأخَرَج الشَّ
َه  ُه على َيِدِه ُيِحبُّ اللَّ ايَة غًدا َرُجًا َيفَتُح اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل يوَم خيبَر: »أَلُعطَِينَّ الرَّ
اُس َيُدوُكـون -أي: يخوضـون  ـُه ورسـوُلُه«، فبـاَت النَـّ ورسـوَله، وُيِحبُّـه اللَّ
ِه  ا َأصَبَح النَّاُس َغَدوا على رسوِل اللَّ ثون- َليَلَتُهم أيُّهم ُيعطاها، فلمَّ وَيتحدَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، كلُّهم َيرُجو أن ُيعطاها، فقاَل رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »أين عليُّ بُن أبي طالٍب؟«، 
فقيل: َيشتكي َعينَيِه، قاَل: »َأرِسُلوا إليه«، فُأتَِي به فَبَصَق رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص في 

ايَة. َعينَيِه ودعا لُه، َفَبِرَئ حتَّى كأن لم يُكن به َوَجٌع، فأعطاُه الرَّ

ُه تعالى عنها-، قالت: كاَنت  )2( عن عائشَة -َرِضَي اللَّ وأخَرَج التِّرمذيُّ
جاِل إليه. فاطمُة أحبَّ النِّساِء إلى رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وزوُجها عليٌّ أحبَّ الرِّ

: »َمن ُكنُت موالُه فعليٌّ موالُه، اللَّهمَّ واِل َمن  وقاَل ملسو هيلع هللا ىلص يوَم َغديِر ُخمٍّ
واالُه، وعـاِد َمـن عـاداُه، وَأِحـبَّ َمن َأَحبَّـُه، وَأبِغض َمن َأبَغَضـُه، وانُصر َمن 
َنَصَرُه، َواخُذل َمن َخَذَلُه، وَأِدِر الحقَّ مَعه حيُث داَر«)3(، رواُه عِن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

البخاري في »الصحيح« )4210( ومسلم في »الصحيح« )2406( من حديث   )1(
سهل بن سعد ڤ.

)2( فــي »الجامــع« )3868( مــن حديــث بريــدة ڤ، و)3874( مــن حديــث عائشــة 
نهما. ڤ، وحسَّ

)3( أخرجه أحمد في »المسند« )950، 951( والنسائي في »السنن الكبرى« )8430( 
والبزار في »المسند« )786( من حديث علي بن أبي طالب ڤ، دون قوله: »وأدر 
وقال:  أيًضا،  حديثه  من   )3714( »الجامع«  في  الترمذي  فأخرجه  معه...«  الحق 

»هذا حديث غريب«.
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ثالثون صحابيًّا)1(، وكثيٌر مِن ُطُرقِِه صحيٌح أو َحَسٌن.

وليَس في هذا الحديِث تنصيٌص على خالفِة عليٍّ َبعَدُه ملسو هيلع هللا ىلص َكما َزَعمتُه 
ملسو هيلع هللا ىلص،  لُه  ما  ِة  األَولويَّ مَِن  َفلَِعليٍّ  األَولى؛  بالَمولى  المراُد  قائلين:  يعُة  الشِّ
بدليِل قولِه في صدِر الحديِث: »َأَلسُت َأولى بُكم ِمن َأنُفِسُكم«)2(، وبدليِل 

عاِء لُه. الدُّ

دُّ عليهم ِمن ُوجوٍه)3(: والرَّ

َفُقـوا على اعتبـاِر التَّواُتِر فيما ُيسـتَدلُّ به علـى اإلمامِة،  أحُدهـا: أنَّهـُم اتَّ
ُل  تِِه، وإن كاَن الُمعوَّ وهذا الحديُث ليَس بُمتواتٍِر، بل ناَزَع بعُضهم في صحَّ

عليه أنَّه صحيٌح.

ُم أنَّ المراَد بالَمولى ]48/ب[ األَولى؛ إذ لم ُيعَهد كوُن  ثانيها: أنَّا ال ُنسلِّ
الَمولى بَمعنى األَولى؛ ال شرًعا -وهو واضٌح- وال لغًة؛ إذ لم َيذُكر أحٌد 
ِة العربيَِّة أنَّ »َمفَعاًل« بمعنى »َأفَعَل«، بل المراُد به النَّاصُر، والغرُض  مِن أئمَّ

)1( نقله الهيتمي في »الصواعق المحرقة« )1/ 106( عن اإلمام أحمد.
)2( أخرجه ابن أبي عاصم في »السنة« )1403( والحاكم في »المستدرك« )533/3( 
من حديث زيد بن أرقم ڤ، وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح اإلسناد«، ووافقه 

الذهبي.
)3( انظـر هـذه الوجـوه في »الصواعـق المحرقـة« للهيتمي )106/1-121( واعتبرها 

أقوى شبههم.
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دُّ على َمن  َمزيِد َشَرفِِه، والرَّ ُبغِضِه، والتَّنبيُه على  التَّحذيُر مِن  ياِق  السِّ مَِن 
ن كاَن مَعه باليمِن، َكما َنَقَلُه غيُر واحٍد: أنَّ سبَب هذا الحديِث  َتكلََّم فيه ممَّ
وكذا  َقبولِِهم،  على  َأبَعَث  ليكوَن  »َأَلسُت...«  بـ:  َرُه  وصدَّ التُّكلُُّم،  ذلك 

عاُء لُه لذلك أيًضا، مَع أنَّ َأكَثَر ُرواتِِه لم َيرُووا َصدَرُه هذا. الدُّ

ُم أنَّ المــراَد أنَّــه َأولى  ثالُثهــا: ســلَّمنا أنَّ المــراَد أنَّــه َأولــى، لكــن ال ُنســلِّ
باإلمامِة، بل باالتِّباِع لُه والُقرِب منُه، فهو كقولِه تعالى: ▬ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ♂ ]آل عمران: 68[.

رابُعهـا: سـلَّمنا أنَّـه َأولـى باإلمامـِة؛ فالمـراُد: فـي المـآِل حيـَن ُتعَقـُد لُه 
ِة الثَّالثِة عليه؛ النعقاِد اإلجماِع حتَّى مِن عليٍّ  البيعُة؛ فال ُتنافي َتقديَم األئمَّ
عليه، وُيرِشُد إليه عدُم احتجاِج عليٍّ أو غيِرِه به عنَد االختالِف بعَد موتِِه ملسو هيلع هللا ىلص 

مَع َمِسيِس الحاجِة إليِه، وإنَّما احَتجَّ به عليٌّ في خالفتِِه.

امِعيَن لهذا الحديِث مَع ُقرِب  حابِة السَّ وتجويُز النِّسياِن على سائِر الصَّ
الُبعِد،  غايِة  في  ملسو هيلع هللا ىلص  منُه  َسِمُعوه  فيما  َتفريطِِهم  وعدِم  َسماِعِه  مِن  الَعهِد 

حابَة َعلُِموا هذا النَّصَّ ولم َينقاُدوا لُه عناٌد باطٌل. وَزعُم أنَّ الصَّ

َح  ا في إمامِة عليٍّ مَع أنَّ عليًّا نفَسُه صرَّ خامُسها: كيف يكوُن ذلك نصًّ
ُه  «)1( وغيِره، واللَّ بأنَّـه ملسو هيلع هللا ىلص لـم َينُـصَّ عليه وال على غيـِره، َكما في »الُبخـاريِّ

أعلُم.

)1( رقم )4447( من حديث علي ڤ.
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)1( أنَّ عليًّا َظَهَر مَِن الُبعِد، فقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »هذا سيُِّد الَعَرِب«، 
وَرَوى البيهقيُّ

فقاَلت عائشـُة: َأَلسـَت سـيَِّد الَعَرِب، فقاَل: »أنا سـيُِّد العاَلَميِن، وهذا سـيُِّد 
الَعَرِب«.

ورواُه الحاكُم في »صحيِحه«)2( عِن ابِن عبَّاٍس بلفِظ: »أنا سيُِّد َوَلِد آدَم، 
وعليٌّ سيُِّد الَعَرِب«، وقاَل: »إنَّه صحيح«.

قي الحديِث)3(: شـواهُده كلُّها ضعيفـٌة، بل َجنََح  لكـن قـاَل بعـُض ُمحقِّ
هبيُّ إلى الُحكِم عليه ]49/أ[ بالوضِع)4(. الذَّ

تِِه فسيادُته لهم مِن حيُث النَّسُب أو نحُوه، فال يستلزُم  وعلى َفرِض صحَّ
َأفضليًَّة على الخلفاِء الثَّالثِة َقبَلُه.

)1( في »فضائل الصحابة« كما في »المواهب اللدنية بالمنح المحمدية« للقسطالني 
.)510/2(

)2( »المستدرك« )124/3( من حديث عائشة، ال ابن عباس، ولكن وقع في بعض 
المصــادر نســبة الحديــث إلــى ابــن عبــاس؛ انظــر: »المقاصــد الحســنة« للســخاوي 

)ص395-394(.
وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، وفي إسناده عمر بن الحسن   

وأرجو أنه صدوق، ولوال ذلك لحكمت بصحته على شرط الشيخين«.
أحمد  اإلمام  أنكره  والحديث  )ص395(  الحسنة«  »المقاصد  في  كالسخاوي   )3(

إنكاًرا شديًدا كما في »المنتخب من علل الخالل« البن قدامة )ص206(.
)4( وعبارته في »تلخيص المستدرك«: »أظن أن عمر بن حسن الراسبي الذي وضع 

هذا«.
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ا ما َأخَرَجُه الحاكُم في »ُمسَتدَركِه«)1( من أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص ُأتَِي بَطيٍر َمشويٍّ  وأمَّ

فأتاُه  الطَّيرِ«،  ِمن هذا  َمعي  يأُكُل  إليك  َخلِقَك  بأحبِّ  ائتِني  »اللَّهمَّ  فقاَل: 

افضُة مِن َتفِضيلِهم عليًّا- حديٌث  ا َتشبََّثت به الرَّ ، فهو -وإن كاَن ممَّ عليٌّ

باطٌل، ذكرُه ابُن الجوزيِّ في »الموضوعاِت«)2(.

هبيُّ بُجزٍء)3( وقاَل: »إنَّ ُطُرَقُه كلَّها باطلٌة، واعَتَرَض  وَأفَرَدُه الحافُظ الذَّ

النَّاُس على الحاكِم حيُث َأدَخَلُه في »الُمسَتدَرك««.

ِه  َحُه عن ُبَريدَة قاَل: قاَل رسوُل اللَّ )4( والحاكُم)5( وصحَّ وأخَرَج التِّرمذيُّ

ِه  ه ُيِحبُّهم«، قيَل: يا رسوَل اللَّ َه َأَمَرني بُحبِّ أربعٍة، وَأخَبرني أنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اللَّ

هم لنا، قاَل: »عليٌّ منهم -يقول ذلك ثالًثا- وأبو ذرٍّ والمقداُد وَسلماُن«. َسمِّ

)1( )130/3( من حديث أنس ڤ، وقال: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين«.
)2( لم أقف عليه في »الموضوعات«، وإنما أخرجه في »العلل المتناهية في األحاديث 

الواهية« )225/1(.
)3( أشار الذهبي إلى هذا الجزء في »سير أعالم النبالء« )233/13( فقال: »حديث 
ة، وقد أفردتها في جزء، ولم يثبت، وال أنا بالمعتقد  الطير على ضعفه- فله طرق جمَّ

بطالنه«.
ا، قـد أفردتهـا فـي  وقـال فـي »تذكـرة الحفـاظ« )1043/3(: »لـه طـرق كثيـرة جـدًّ  
ف، ومجموعهـا هـو يوجـب أن يكـون الحديـث لـه أصـل«، فكأنـه رجـع عـن  مصنَـّ

ببطالنـه. الجـزم 
)4( في »الجامع« )3718( وقال: »هذا حديث حسن غريب«.

)5( في »المستدرك« )130/3( وقال: »هذا حديث صحيح على شرط مسلم«.
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)3( وابُن ماَجه)4( عن ُحْبِشيِّ بِن 
)2( والنَّسائيُّ وأخَرَج أحمُد)1( والتِّرمذيُّ

، وال ُيؤدِّي عنِّي  ي وأنا ِمن علـيٍّ جنـادَة قـاَل: قـاَل رسـوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »عليٌّ منِـّ
.» إالَّ عليٌّ

)5( عـِن ابـِن ُعَمـَر قاَل: آخـى النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بيـَن أصحابِِه؛  وأخـَرَج التِّرمـذيُّ
ـِه، آَخيـَت بيَن أصحابِـَك ولم  فجـاء علـيٌّ َتدَمـُع عينـاُه، فقـاَل: يا رسـوَل اللَّ

نيا واآلِخرِة«. ُتؤاِخ بيني وبيَن أحٍد؛ فقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »أنت أخي في الدُّ

وأخَرَج مسلٌم)6( عن عليٍّ قاَل: والَّذي َفَلَق الحبََّة وَبَرَأ النََّسمَة؛ إنَّه َلَعهُد 
: أنَّه ال ُيِحبُّني إالَّ مؤمٌن، وال َيبَغُضني إالَّ منافٌق. يِّ النَّبيِّ األمِّ

)7( عن أبي سعيٍد الُخدريِّ قاَل: كنَّا َنعِرُف المنافقين  وأخَرَج التِّرمذيُّ
بُبغِضهم عليًّا.

ِه،  اُر والطََّبرانـيُّ في »األَوسـِط«)9( عـن جابِر بِن عبـِد اللَّ وأخـَرَج)8( الَبـزَّ

)1( في »المسند« )17505(.
)2( في »الجامع« )3719( وقال: »هذا حديث حسن غريب صحيح«.

)3( في »السنن الكبرى« )8091(. 
)4( في »السنن« )119(.

)5( في »الجامع« )3720( وقال: »هذا حديث حسن غريب«.
)6( في »صحيحه« )78(.

)7( في »الجامع« )3717( وقال: »هذا حديث غريب«.
)8( هذا العزو بما فيه من أوهام مأخوذ من »الصواعق المحرقة« للهيتمي )357/2(.
)9( لم أقف عليه من حديث جابر في المصدرين المثبتين، وأخرجه الحاكم في »المستدرك« 
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)4( عِن ابِن  عفاء«)3( وابُن َعِديٍّ )1( والحاكُم)2( والُعَقيليُّ في »الضُّ
والطََّبرانيُّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا  )5( والحاكـُم)6( عـن علـيٍّ قـاَل: قاَل رسـوُل اللَّ ُعَمـَر، والتِّرمـذيُّ
مدينـُة الِعلِم، وعلـيٌّ باُبها«.

وفي روايٍة: »َمن أراَد الِعلَم َفلَيأِت الباَب«)7(.

: »أنا داُر الِحكمِة وعليٌّ باُبها«. )7( عن عليٍّ وفي ُأخرى عنَد التِّرمذيِّ

)8(: »عليٌّ باُب ِعلمي«. وفي ُأخرى عنَد ابِن َعِديٍّ

وقــِد اضَطــَرَب النَّــاُس فــي هــذا الحديــِث؛ فجماعــٌة ]49/ب[ علــى أنَّــه 
.)10( )9( والنَّوويُّ موضوٌع، منهُم ابُن الجوزيِّ

)127/3( وقال: »إسناد صحيح«.
)1( في »المعجم الكبير« )11ح11061(.

)2( في »المستدرك« )126/3( وقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد«.
.)124/4( )3(

)4( في »الكامل« )434/1( جميعهم من حديث ابن عباس ڤ، ولم أقف عليه من 
حديث ابن عمر. 

)5( في »الجامع« )3723( وقال: »هذا حديث غريب منكر«.
قريًبا، ولم  م تخريجه  »المستدرك« من حديث جابر، وتقدَّ الحاكم في  لفظ  )6( هذا 

. )7( تقدم تخريج هذا اللفظ قريًبا.أقف عليه عنده من حديث عليٍّ
)8( لم أقف عليه عند ابن عدي، وأخرجه الديلمي في »الفردوس« )4181( من حديث 

أبي ذر ڤ.
)9( في »الموضوعات« )349/1(.

)10( في »تهذيب األسماء واللغات« )348/1( وعبارته: »حديث باطل«.
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وبالغ الحاكُم على عادتِه فقاَل)1(: »إنَّ الحديَث صحيٌح«.

ثِيَن)2( أنَّه َحَسٌن. رين الُمطَّلِِعيَن مِن الُمحدِّ قي المتأخِّ َب بعُض ُمحقِّ وصوَّ

َحُه عن عليٍّ قاَل: َبَعَثني رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إلى  وأخَرَج الحاكُم)3( وصحَّ

ِه، َبَعثتني وأنا شابٌّ َأقضي بينَهم، وال َأدِري ما  اليمِن، فقلُت: يا رسوَل اللَّ

القضاُء؛ فَضَرَب صدري، ثمَّ قاَل: »اللَّهمَّ اهِد َقلَبُه، وثبِّت لِساَنُه«، فوالَّذي 

َفَلَق الحبََّة ما َشَككُت في قضاٍء بيَن اثنَيِن.

«)4( ما ُرِوَي أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص كاَن جالًسا  وسبُب قولِِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأقضاُكم عليٌّ

حابِة، فجاَءُه َخصماِن؛ فقاَل أحُدهما: يا رسوَل اللَِّه،  مَع جماعٍة مَِن الصَّ

إنَّ لـي ِحمـاًرا، وإنَّ لهـذا بقـرًة، وإنَّ َبَقَرَتـُه َقَتَلـت ِحمـاري، فَبـَدَأ َرُجـٌل مَِن 

)1( في »المستدرك« )126/3، 127(.
)2( كالعالئي في »النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح« )ص55( وابن 
حجر في »لسان الميزان« )465/2( والسخاوي في »األجوبة المرضية« )880/2( 

و»المقاصد الحسنة« )ص170( وغيرهم.
)3( في »المستدرك« )153/3( وقال: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين«، 
فالحديث   )358/2( المحرقة«  »الصواعق  في  للهيتمي  تبًعا  العزو  في  أبعد  وقد 
وحكم   )912( »المسند«  في  والبزار   )2310( »السنن«  في  ماجه  ابن  أخرجه 

بانقطاعه فقال: »أبو الَبْخَتري ال يصح سماعه من علي«.
)4( أخرجه ابن ماجه في »السنن« )154( من حديث أنس ڤ، بنحوه، وأبو يعلى في 
»المسند« )5763( من حديث ابن عمر ڤ، بنحوه، وابن األعرابي في »المعجم« 

)2192( من حديث أبي سعيد الخدري ڤ، بنحوه.
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«؛  الحاضِريَن فقاَل: ال ضماَن على البهائِم، فقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »اقِض بينَهما يا عليُّ

َأحُدُهما مشدوًدا واآلَخُر  أم  َمشُدوَديِن  أم  ُمرَسَليِن  كانا  لهما:  فقاَل عليٌّ 

ُمرَساًل؟ فقاَل: كاَن الحماُر مشدوًدا والبقرُة ُمرَسلًة وصاحُبها مَعها، فقاَل 

: صاحُب البقرِة ضامُن الحماِر، فَأَقرَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُحكَمُه وَأمضى َقضاَءُه)1(. عليٌّ

َحـُه، عـن أمِّ َسـَلَمَة قالت: كاَن  )2( والحاكـُم)3( وصحَّ
وأخـَرَج الطََّبرانـيُّ

. َمُه إالَّ عليٌّ رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إذا َغِضَب لم َيجَترْئ أحٌد أن ُيكلِّ

)4( والحاكـُم)5( بإسـناٍد َحَسـٍن، عـِن ابـِن مسـعوٍد: أنَّ 
وأخـَرَج الطََّبرانـيُّ

النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »النََّظُر إلى عليٍّ عبادٌة«.

ـاٍص قـاَل: قـاَل  اُر)7( عـن سـعِد بـن أبـي وقَّ وأخـَرَج أبـو َيعلـى)6( والَبـزَّ

رسـوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمـن آَذى عليًّـا فقـد آَذانـي«.

)1( أورده الهيتمي في »الصواعق المحرقة« )358/2، 359(.
)2( في »المعجم األوسط« )4314(.

)3( في »المستدرك« )130/3( من حديث أم سلمة ڤ، وقال: »هذا حديث صحيح 
اإلسناد«.

)4( في »المعجم الكبير« )10ح10006(.
به  حه، من حديث عبد الله بن مسعود ڤ، وتعقَّ )5( في »المستدرك« )141/3( وصحَّ

الذهبي في »التلخيص« فقال: »ذا موضوع«.
)6( في »المسند« )770(.

)7( في »المسند« )1166( من حديث سعد بن أبي وقاص ڤ.
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)1( بَسنٍَد َحَسٍن عن أمِّ َسَلَمَة عن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: 
وأخَرَج الطََّبرانيُّ

َه، وَمن َأبَغَض عليًّا  »َمن َأَحبَّ عليًّا فقد َأَحبَّني، وَمن َأَحبَّني فقد أحبَّ اللَّ
َه«. فقد َأبَغَضني، وَمن َأبَغَضني فقد َأبَغَض اللَّ

َحـه عن أمِّ َسـَلَمَة قالت: سـمعُت  وأخـَرَج أحمـُد)2( والحاكـُم)3( وصحَّ

رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل: »َمن سبَّ عليًّا فقد سبَّني«.

)4( بسنٍد ]50/أ[ ضعيٍف أنَّ عليًّا قاَل: إنَّ خليلي ملسو هيلع هللا ىلص 
وأخَرَج الطََّبرانيُّ

ِه أنت وِشيعُتك راِضيَن َمرضيِّيَن، وَتقَدُم  ، إنَّك سَتقَدُم على اللَّ قاَل: »يا عليُّ
أعداُؤَك ِغضاًبا ُمقَمِحيَن«، ثمَّ َجَمَع عليٌّ َيَدُه إلى ُعنُِقِه ُيريهُم اإلقماَح.

ُه ورسـوُله ال  ـنَِّة؛ ألنَّهُم الَّذيـن أحبُّوُه َكمـا أَمَر اللَّ وِشـيعُته هـم أهـُل السُّ
ـاِم، ال  َم، وأعـداُؤُه هـُم الخـوارُج ونحُوهـم مِـن أهِل الشَّ افضـُة َكمـا َتقـدَّ الرَّ
ُلون، غايُة األمِر أنَّهم َأخَطُئوا في  حابِة؛ ألنَّهم ُمتأوِّ ُمعاويُة ونحُوه مَِن الصَّ

اجتهاِدهم َفَلُهم أجٌر، وله هو وِشيعُتُه أجراِن)5(.

نه الهيثمي في  )1( في »المعجم الكبير« )23ح901( من حديث أم سلمة ڤ، وحسَّ
)2( في »المسند« )26748(.»مجمع الزوائد« )132/9(.

)3( في »المستدرك« )121/3( من حديث أم سلمة ڤ، وقال: »هذا حديث صحيح 
اإلسناد«.

)4( في »المعجم األوسط« )3934( وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )131/9(: 
»فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف«.

)5( انظر: »الصواعق المحرقة« للهيتمي )449/2(.
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وأخـَرَج الُمـالَّ فـي »سـيرتِِه«)1( أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص َأرَسـَل أبـا ذرٍّ ُينادي عليًّـا، َفَرأى 
َرًحى َتطَحُن في بيتِه، وليَس مَعها أحٌد، فَأخَبَر النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، فقاَل: »يا 
ُلوا بُمعاونِة آِل  ِه مائكًة سيَّاِحيَن في األرِض، قد ُوكِّ ، َأما َعِلمَت أنَّ للَّ أبا ذرٍّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص«. محمَّ

اُر)2( وأبــو يعلــى)3( والحاكــُم)4( عــن علــيٍّ قــاَل: َدعانــي  ــزَّ وأخــَرَج الَب
)5( فيــَك َمَثــًا ِمــن عيســى؛ َأبَغَضتــُه اليهــوُد حتَّــى  رســوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص فقــاَل: »إنَّ
وإنَُّه  أال  به«،  ليَس  الَّذي  بالَمنِزِل  ُلوه  َنزَّ النَّصارى حتَّى  وَأَحبَّتُه  ُه،  أمَّ َبَهُتوا 
، وُمبِغٌض َيحِمُلُه َشنَآني  َيهلُِك فيَّ اثناِن: ُمِحبٌّ ُمفِرٌط ُيفِرُطني بما ليَس فيَّ

على أنَّ َيبَهَتني.

ِه  وأخَرَج الطََّبرانيُّ في »األوسِط«)6( عن أمِّ َسَلَمَة قالت: سمعُت رسوَل اللَّ

)ص98(  الطبري  للمحب  القربى«  ذوى  مناقب  في  العقبى  »ذخائر  في  كما   )1(
و»الصواعق المحرقة« للهيتمي )512/2(.

      وتقدم أن الُمالَّ هو: عمر بن محمد بن خضر اإلربلي، وكتابه »وسيلة المتعبدين في 
سيرة سيد المرسلين«. 
)2( في »المسند« )758(.
)3( في »المسند« )534(.

)4( في »المستدرك« )123/3( وقال: »صحيح اإلسناد«.
وقد أبعد المصنف في العزو؛ فالحديث أخرجه النسائي في »السنن الكبرى« )8434(   

)5( زيادة من )ب(. وأحمد في »المسند« )1376(.
)6( حديث )4880( وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )134/9(: »فيه صالح بن 

أبي األسود، وهو ضعيف«.
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، ال يفترقاِن حتَّـى َيرَِدا عليَّ  ملسو هيلع هللا ىلص يقـوُل: »علـيٌّ مـَع القرآِن، والقرآُن مـَع عليٍّ

الحوَض«.

قاَل  النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّ  ُطُرٍق عديدٍة منها صحيٌح وَحَسٌن)1(  ُرِوَي من  وقد 

اِس َرُجـاِن: الَّذي َعَقـَر النَّاقَة والَّـذي َيضرُِبَك على هذه  : »أشـقى النَـّ لعلـيٍّ

-وأشاَر إلى َياُفوِخه- حتَّى َتبَتلَّ منُه هذِه -وأشار إلى لِحَيتِه-«؛ فكاَن عليٌّ 

َب  َر منهم: َوِددُت أنَّه قِد انَبَعَث َأشقاكم؛ فَخضَّ يقوُل ألهِل العراِق إذا َتَضجَّ

هذه -َيعني لِحَيَتُه- مِن هذه، وَيَضُع َيَدُه على َمقَدِم رأِسِه.

)2( والحاكــُم)3( عــن ِعمــراَن بــِن ُحَصيــٍن ]50/ب[ أنَّ  وأخــَرَج التِّرمــذيُّ

؟ ما ُتريدون  ؟ ما ُتريدون ِمن عليٍّ رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »ما ُتريدون ِمن عليٍّ

؟ إنَّ عليًّا منِّي وأنا منُه، وهو وليُّ كلِّ مؤمٍن بعدي«. ِمن عليٍّ

)1( قـال الزيلعـي فـي »اإلسـعاف بتخريـج أحاديـث الكشـاف« )465/1(: »روي من 
حديـث عمـار بـن ياسـر، ومـن حديـث جابر بن سـمرة، ومـن حديث صهيـب، ومن 

جها. حديث علي...« ثم خرَّ
ومنها ما أخرجه النسائي في »السنن الكبرى« )8485( من حديث عمار بن ياسر   

ڤ، بنحوه. 
)2( في »الجامع« )3712( وقال: »هذا حديث حسن غريب«.

)3( فـي »المسـتدرك« )110/3( مـن حديـث عمـران بـن حصيـن ڤ، وقـال: »هـذا 
حديـث صحيـح على شـرط مسـلم«.
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ا ُيوِهُمُه ظاهُره مِن َتقديِمِه على غيِره واستحقاقِِه اإلمامَة  والجواُب عمَّ

ا ذكرناُه في حديِث: »َمن كنُت َموالُه...«. َعِقَب وفاتِِه ملسو هيلع هللا ىلص -ُيؤَخُذ ممَّ

وأخــَرَج الحاكــُم)1( عــن جابــٍر، أنَّ النَّبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قــاَل: »علــيٌّ إمــاُم الَبــَررِة، 

وقاتُل الَفَجرِة، منصوٌر َمن َنَصَرُه، مخذوٌل َمن َخَذَلُه«.

)2( عِن ابِن عبَّاٍس، أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »عليٌّ منِّي بمنزلِة 
يلميُّ وأخَرَج الدَّ

رأسي ِمن َبَدني«.

)4( عن أنٍس، أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »عليٌّ َيزَهُر 
يلميُّ )3( والدَّ

وأخَرَج البيهقيُّ

نيا«. بِح ألهِل الدُّ في الجنَِّة كَكوكِب الصُّ

)1( في »المستدرك« )129/3( وقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد«، وتعقبه الذهبي 
فقال: »بل والله موضوع«.

)2( فـي »الفـردوس« )4174( وإسـناده في »الغرائب الملتقطـة« البن حجر )2112( 
فه ابن الجوزي في »العلل المتناهية في األحاديث الواهية« )208/1(. وضعَّ

وله شاهد من حديث البراء ڤ؛ أخرجه الخطيب في »تاريخ بغداد« )462/7(   
وابن الجوزي في »العلل المتناهية في األحاديث الواهية« )207/1-208( وقال: 

»في إسناده مجاهيل«. 
 )366/2( للهيتمي  المحرقـة«  »الصواعـق  فـي  كمـا  الصحابـة«  »فضائـل  فـي   )3(
في  المتناهية  »العلل  في  الجوزي  وابن   )184( علي«  »مناقب  في  والمغازلي 
الله ملسو هيلع هللا ىلص؛  الواهية« )250/1( وقال: »هذا حديث ال يصح عن رسول  األحاديث 

متروك«. يحيى  أبي  بن  وإبراهيم  متهم،  والفاطمي 
)4( في »الفردوس« )4178(.
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)1( والحاكُم)2(، أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »إنَّ الجنََّة َلَتشتاُق  وأخَرَج التِّرمذيُّ
اٍر وَسلماَن«. إلى ثاثٍة؛ عليٍّ وعمَّ

يخاِن)3( عن سهٍل، أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَجَد عليًّا ُمضَطِجًعا في  وأخَرَج الشَّ
ِه، فأصابُه تراٌب، فجَعَل النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيمَسُحُه  المسجِد وقد َسَقَط رداُؤه عن ِشقِّ

عنُه ويقوُل: »ُقم أبا ُتراٍب، ُقم أبا ُتراٍب«.

فكاَنت هذه الُكنيُة أحبَّ الُكنى إليه؛ ألنَّه ملسو هيلع هللا ىلص َكنَاُه بها.

وأخَرَج أحمُد في »الَمناقِب«)4( عن عليٍّ قاَل: َجَلَس النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص في حائٍط، 
ـِه ألُرِضَينََّك، أنت َأخـي، وأبوك والِدي،  فَضَربنـي بِِرجلِـِه وقـاَل: »ُقم؛ فواللَّ
فَقاتِل على ُسنَّتِي، َمن ماَت على َعهدي فهو في َكنِز الجنَِّة، وَمن ماَت على 
ـُه لُه باألمِن  َعهـِدَك فقـد َقضـى َنحَبـُه، وَمن مـاَت ُيِحبَُّك بعَد َموتِـَك َخَتَم اللَّ

واإليماِن ما َطَلَعت شمٌس أو َغَرَبت«.

ُه تعالى عنُه-، قاَل: سمعُت  ماِن)5( أنَّ أبا بكٍر -َرِضَي اللَّ وَرَوى ابُن السَّ

)1( في »الجامع« )3797( وقال: »هذا حديث حسن غريب«.
)2( في »المستدرك« )137/3( وقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد«.
)3( البخاري في »الصحيح« )441( ومسلم في »الصحيح« )2409(.

)4( »فضائل الصحابة« )1118( وأبو يعلى في »المسند« )528( وقال البوصيري في 
»إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة« )203/7(: »رواته ثقات«.

)5( في »الموافقة« كما في »الرياض النضرة« للمحب الطبري )137/3(.
ولعله أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين بن زنجويه السمان الحنفي، شيخ المعتزلة 
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راَط إالَّ َمن َكَتَب لُه عليٌّ الجواَز«. النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل: »ال َيُجوُز الصِّ

ُل  ُه تعالى عنُه-، أنَّه قاَل: أنا أوَّ )1( عن عليٍّ -َرِضَي اللَّ وأخَرَج الُبخاريُّ
حمِن للخصومِة يوَم القيامِة. َمن َيجُثو بيَن َيَدِي ]51/أ[ الرَّ

وأخَرَج ابُن سعٍد)2( عن سعيِد بِن المسّيِب قاَل: كاَن ُعَمُر بُن الخطَّاِب 
ِه مِن ُمعِضلٍة ليَس لها أبو الَحَسِن؛ يعني عليًّا. ُذ باللَّ َيتعوَّ

وأخـــَرَج ابـــُن عســـاكَر)3( عـــِن ابـــِن مســـعود قـــاَل: َأفـــَرُض أهـــِل المدينـــِة 
. وَأقضاها عليٌّ

ُه:  )4( وابُن أبي حاتٍم)5( عِن ابِن عبَّاٍس قاَل: ما َأنَزَل اللَّ
وأخَرَج الطََّبرانيُّ

ُه  ▬ڭ ڭ ڭ♂ إالَّ وعلـيٌّ َأميُرهـا وشـريُفها، ولقـد عاتَب اللَّ

ٍد في غيِر مكاٍن، وما َذَكَر عليًّا إالَّ بخيٍر. أصحاَب محمَّ

بالرى )ت. 445ـه( فله كتاب »الموافقة بين أهل البيت والصحابة«، وترجمته في 
»تاريخ اإلسالم« للذهبي )668/9(.

الميزان«  »لسان  في  حجر  وابن   )28/1( االعتدال«  »ميزان  في  الذهبي  وجزم   
)269/1( ببطالن هذا الخبر. 

)1( في »صحيحه« )3965(.
)2( في »الطبقات الكبير« )293/2(.
)3( في »تاريخ دمشق« )405/42(.

)4( في »المعجم الكبير« )11ح11687(.
)5( كمـا فـي »تاريـخ الخلفـاء« للسـيوطي )ص133( و»الصواعق المحرقـة« للهيتمي 

.)372/2(
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ِه تعالى ما  وأخَرَج ابُن عساكَر)1( عنُه قاَل: ما َنَزَل في أحٍد مِن كتاِب اللَّ
. َنَزَل في عليٍّ

وأخَرَج)2( عنُه أيًضا قاَل: َنَزَلت في عليٍّ َثالُثِمَئِة آيٍة.

وأخَرَج الطََّبرانّي)3( عنُه قاَل: كاَنت لعليٍّ ثمانَي َعْشرَة َمنَقبًة ما كاَنت 
ِة. ألحٍد مِن هذه األمَّ

نَِّة)4(. وُذكَِر عنَد عائشَة فقالت: إنَّه َأعَلُم َمن َبِقَي بالسُّ

ِه ما َنَزَلت آيٌة إالَّ وقد َعلِمُت فيَم َنَزَلت،  وأخَرَج ابُن سعٍد)5( عنُه قاَل: واللَّ
وأين َنَزَلت، وعلى َمن ُأنِزَلت، إنَّ ربِّي َوَهَب لي قلًبا عقواًل ولساًنا ناطًقا.

: َسـُلوني  وأخـَرَج ابـُن سـعٍد)5( وغيُره)6( عـن أبي الطَُّفيِل قاَل: قاَل عليٌّ
ِه؛ فإنَّه ليَس مِن آيٍة إالَّ وقد َعَرفُت بليٍل َنَزلت، أم بنهاٍر، أم في  عن كتاِب اللَّ

َسهٍل، أم في جبٍل.

)1( في »تاريخ دمشق« )363/42(.

)2( في »تاريخ دمشق« )364/42(.
)3( في »المعجم األوسط« )8432(.

)4( أخرجه الَبالُذري في »أنساب األشراف« )124/2( والباغندي في »األمالي« )30( 
والطبري في »تهذيب اآلثار« )656( وابن عساكر في »تاريخ دمشق« )407/42، 

.)408
)5( في »الطبقات الكبير« )292/2(.

)6( كالَبالُذري في »أنساب األشراف« )99/2(.
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وِمن َكراماتِِه:

ا كاَن رأُس النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في ِحجِرِه، والوحُي  مَس ُردَّت عليه لمَّ - أنَّ الشَّ

َي عنــُه ملسو هيلع هللا ىلص إالَّ وقــد َغَرَبــِت  َينــِزُل عليــه، وعلــيٌّ لــم ُيَصــلِّ العصــَر، فمــا ُســرِّ

مُس، فقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّهمَّ إنَّه كاَن في طاعتَِك وطاعِة َرُسولَِك فارُدد عليه  الشَّ

مَس«؛ فَطَلَعت بعدما َغَرَبت)1(. الشَّ

فا«)3(. )2(، والقاضي في »الشِّ َحُه الطَّحاويُّ وحديُث َردِّها صحَّ

)1( أخرجه الطحاوي في »بيان ُمشكِل حديث النبي« )1067( والطبراني في »المعجم 
الكبيـر« )24ح390( وابـن المغازلـي فـي »مناقـب علـي« )140( والجورقانـي في 
بنـت  أسـماء  حديـث  مـن   )154( والمشـاهير«  والصحـاح  والمناكيـر  »األباطيـل 

عميس ڤ.
)2( في »بيان ُمشكِل حديث النبي« )96-94/3(.

وهو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطَّحاِوي المصري )ت. 321ـه( أخذ   
عن خاله إسماعيل بن يحيى الُمَزني، والربيع بن سليمان الُمَرادي، وأحمد بن أبي 
عمران الحنفي، وغيرهم، وأخذ عنه سليمان بن أحمد الطبراني، وأحمد بن القاسم 

اب، و يوسف بن القاسم الَمَيانِجي، وغيرهم. الَخشَّ
ث الديار المصرية وفقيهها، وصاحب التصانيف النافعة. وهو ُمحدِّ  

انظر: »طبقات الفقهاء« للشيرازي )ص142( و»سير أعالم النبالء« للذهبي )15/   
27( و»األعالم« للزركلي )206/1(.

)3( »الشفا بتعريف حقوق المصطفى« )549/1(.
وهو: أبو الفضل عياض بن موسى الَيْحُصبِي )ت. 544ـه( أخذ عن أبي علي الحسين   
َدفي، وأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد، وأبو بكر محمد بن  ابن محمد الصَّ
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نَُه شيُخ اإلسالِم أبو ُزرعَة)1(، وَتبَِعُه غيُره)2(. وحسَّ

وا على جمٍع قالوا: إنَّه موضوٌع)3(. وَردُّ

وَزْعُم َفواِت الوقِت بُغروبِها -فال فائدَة لَِردِّها- في َمَحلِّ المنِع؛ لعوِد 

عبد الله بن العربي، وغيرهم، وأخذ عنه أبو الحسن علي بن عتيق األنصاري، وأبو 
إسحاق إبراهيم بن يوسف بن ُقرُقول، وأبو بكر محمد بن خير األشبيلي، وغيرهم.
وهو إمام الحديث في وقته، وأعرف الناس بعلومه، وبالنحو واللغة وكالم العرب   

وأيامهم وأنسابهم.
انظر: »معجم أصحاب أبي علي الصدفي« البن األبَّار )ص294( و»سير أعالم النبالء«   

للذهبي )212/20( و»األعالم« للزركلي )99/5(.
)1( في »طرح التثريب« )247/7(.

وهو: ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي )ت. 826ـه(   
أخـذ عـن أبيـه، وأبـو الحـرم محمد بـن محمد القالنسـي، وجمـال الديـن محمد بن 
محمد بن ُنباتة، وغيرهم، وأخذ عنه ابن حجر العسقالني، وشرف الدين يحيى بن 

محمد الُمناوي، وأبو زيد عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي، وغيرهم.
ثين والفقهاء في عصره، وصاحب مصنفات نافعة. وكان من أكابر المحدِّ  

انظر: »رفع اإلصر عن قضاة مصر« البن حجر )ص60( و»الضوء الالمع ألهل القرن   
التاسع« للسخاوي )336/1( و»األعالم« للزركلي )148/1(.

)2( كعلي القاري في »األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة« )ص208(.
)3( ممن جزم ببطالنه أو وضعه؛ أحمد بن حنبل كما في »المقاصد الحسنة« للسخاوي 
)ص365( والجورقاني في »األباطيل والمناكير« )308/1( وقال: »هذا حديث 
منكر مضطرب«، وابن الجوزي في »الموضوعات« )356/1( وقال: »هذا حديث 

موضوع بال شك«.
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الوقِت بَعوِدها، َكما َذَكَرُه ابُن العماِد)1( واعَتَمَدُه غيُره)2(، وإِن اقتضى كالُم 
ركشيِّ ِخالَفُه)3(. الزَّ

وعلى تسليِم عدِم َعوِد الوقِت نقوُل: َكما أنَّ ردَّها ُخصوصيٌَّة كذلَك 
إدراُك العصِر أداًء خصوصيٌَّة.

)1( في »القول التام في أحكام المأموم واإلمام« )ص173(.
الشافعي )ت. 808ـه(  األقفهسي  بن يوسف  بن عماد  الدين أحمد  وهو: شهاب   
أخذ عن جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن اإلسنوي، وخليل بن طرنطاي الزيني، 
وزيـن الديـن أبـي الحسـن علـي بـن محمـد األيوبـي، وغيرهـم، وأخذ عنـه ابن حجر 

العسقالني، وبرهان الدين إبراهيم بن محمد الحلبي، وغيرهما. 
وهو أحد كبار أئمة الفقهاء الشافعية في عصره، وله تصانيف نافعة.  

انظر: »المجمع المؤسس للمعجم المفهرس« البن حجر )62/3( و»الضوء الالمع   
ألهل القرن التاسع« للسخاوي )47/2( و»األعالم« للزركلي )184/1(. 

)2( كالهيتمي في »تحفة المحتاج بشرح المنهاج« )419/1(.
)3( كما في »تحفة المحتاج بشرح المنهاج« للهيتمي )419/1(.

وهـو: بـدر الديـن محمـد بـن عبـد اللـه بـن بهـادر الزركشـي )ت. 794ـه( أخـذ عـن 
جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن اإلسنوي، ومغلطاي بن قليج الحنفي، وعماد الدين 
بن  محمد  شمس الدين  عنه  وأخذ  وغيرهم،  الدمشقي،  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل 
ُمنِّي، ونجم الدين عمر بن  عبد الدائم البرماوي، وكمال الدين محمد بن حسن الشُّ

الدمشقي، وغيرهم. حجي 
وهو صاحب مشاركة في عديد من الفنون، ومؤلفات تدل على إمامته وتبحره.  

و»شذرات   )133/5( حجر  البن  الثامنة«  المئة  أعيان  في  الكامنة  »الدرر  انظر:   
الذهب« البن العماد )572/8( و»األعالم« للزركلي )60/6(.
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واعِق«)1(: وِمن كاِمِه، كما في »الصَّ

- النَّاُس ]51/ب[ نِياٌم؛ فإذا ماتوا انتبهوا)2(.

- النَّاُس بَِزمانِِهم َأشَبُه منهم بآبائِهم)3(.

- لو ُكِشَف الِغطاُء ما ازَددُت يقينًا)4(.

)1( »الصواعق المحرقة« البن حجر الهيتمي )2/ 379( وما بعدها، وأورد جّلها أيًضا 
العزو،  تكرار  عن  فأغنى  بعدها،  وما  )ص28(  واإليجاز«  »اإلعجاز  في  الثعالبي 

وسأنبه على بعض ما أقف عليه.
)2( جزم جمٌع بأنه من قول علي ڤ، كالسخاوي في »المقاصد الحسنة« )ص691( 
وابن عبد الهادي في »التخريج الصغير والتحبير الكبير« )1073( والسيوطي في 
»الـدرر المنتثـرة« )ص197( وزاد العامـري فـي »الجد الحثيث« )ص246( نسـبته 

إلى ابن عساكر. 
وأخرجه أبو الفضل الزهري في »حديثه« )742( من قول بشر بن الحارث.  

وأبو نعيم في »حلية األولياء« )52/7( من قول سفيان الثوري.  
)3( قال علي القاري في »األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة« )ص367(: »قيل: 

إنه من كالم عمر ڤ، وقيل: إنه قول علي، وهو األشهر األظهر«.
وأخرجه الخالل في »األمالي« )20( من قول عمر بن الخطاب.  

وابـن األعرابـي فـي »المعجـم« )889( والخطابـي فـي »العزلـة« )ص68( من قول 
عبد الله بن عباس.

)4( نسبه ابن قيِّم قيم الجوزية في »مدارج السالكين« )400/2( لعامر بن عبد قيس، 
ثم قال: »ليس هذا من كالم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وال من قول علي كما يظنه من ال علم 

له بالمنقوالت«.
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- ما َهَلَك امُرٌؤ قد َعَرَف َقدَرُه.

فا«)1( مِن كالمِِه ملسو هيلع هللا ىلص. - وَجَعَل هذا في »الشِّ

- قيمُة كلِّ امِرٍئ ما ُيحِسنُُه)2(.

- َمن َعُذَب لساُنُه َكُثَرت إخواُنُه.

- المرُء مخبوٌء تحت لسانِِه)3(.

. - بالبِرِّ ُيستعَبُد الُحرُّ

ر ماَل البخيِل بحادٍث أو وارٍث)4(. - بشِّ

- ال َتنُظر إلى َمن قاَل، وانُظر إلى ما قاَل)5(.

- الَجَزُع عنَد البالِء تماُم الِمحنِة.

- ال َظَفَر مَع الَبغِي)6(.

في  السمعاني  البن  عزاه  )ص49(  للسيوطي  الصفا«  »مناهل  وفي   )174/1(  )1(
»تاريخه« من حديث علي، وقال: »بسند فيه من ال يعرف حاله«.

)2( أخرجه الخطيب في »تاريخ بغداد« )178/6(.
)3( أخرجه الشجري في »األمالي« )661(.

والمقولة  المعتز،  بن  الله  عبد  قول  من   )312( »البخالء«  في  الخطيب  أخرجه   )4(
منسوبة لعلي في »نهج البالغة« )251/19(.

األحاديث  في  المنتثرة  »الدرر  في  كما  »التاريخ«  في  السمعاني  ابن  أخرجه   )5(
المشتهرة« للسيوطي )ص210(.

)6( أخرجه الدينوري في »المجالسة وجواهر العلم« )1536( عن حكماء الهند.
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- ال ثناَء مَع الكِبِر)1(.

َة مَع النََّهِم والتََّخِم. - ال صحَّ

- ال َشَرَف مَع ُسوِء األدِب.

- ال راحَة مَع الحَسِد.

- ال ُسؤدَد مَع انتقاٍم.

- ال صواَب مَع َترِك المشورِة)2(.

- ال ُمروءَة للكذوِب.

- ال َكَرَم أعزُّ مِن التُّقى.

- ال شفيَع َأنَجُح مَِن التَّوبِة.

- ال لباَس َأجَمُل مَِن العافيِة.

- ال داَء َأعيا مِن الجهِل.

- المرُء عُدوُّ ما َجِهَلُه.

ُه عبًدا َعَرَف َقدَرُه ولم َيتَعدَّ َطوَرُه. - َرِحَم اللَّ

)1( أخرجه أبو علي القالي في »األمالي« )198/1( عن األصمعي، نسبه للعرب. 
)2( أخرج هذه النصوص األربعة الدينوري في »المجالسـة وجواهر العلم« )1536( 

عن حكماء الهند، بنحوها.
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نِب. - إعادُة االعتذاِر تذكيٌر بالذَّ

- النُّصُح بيَن المأِل تقريٌع.

- نِعمُة الجاهِل َكَروضٍة على َمزَبلٍة.

- أكبُر األعداِء َأخفاُهم َمكِيدًة.

ُة المؤمِن)1(. - الحكمُة ضالَّ

- الُبخُل جامٌع لَمساوي العيوِب.

- إذا حلَِّت المقاديُر ضلَِّت التَّدابيُر.

. قِّ هوِة أذلُّ مِن عبِد الرِّ - عبُد الشَّ

- الحاسُد ُمغتاٌظ على َمن ال َذنب له.

نِب شفيًعا للُمذنِِب. - كفى بالذِّ

عيُد َمن ُوِعَظ بغيِره)2(. - السَّ

- اإلحساُن َيقَطُع اللِّساَن.

ن نجا كيف نجا. ن َهَلَك كيَف َهَلَك، الَعَجُب ممَّ - ليَس الَعَجُب ممَّ

- أكثُر َمصارِع العقوِل تحَت ُبروِق األطماِع.

)1( أورده ابن عبد البر في »جامع بيان العلم وفضله« )621( بنحوه.
)2( أخرجه مسلم في »الصحيح« )2645( من قول ابن مسعود ڤ.
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َك فاجعِل العفَو عنُه ُشكَر القدرِة عليه. - إذا َقَدرَت على عُدوِّ

- ما َأضَمَر أحٌد شيًئا إالَّ َظَهَر في َفَلتاِت لسانِِه وعلى َصَفحاِت َوجِهِه.

نيا َعيَش الفقراِء، وُيحاَسُب  - البخيُل َيستعِجُل الفقَر، ويعيُش في الدُّ
في اآلِخرِة حساَب األغنياِء.

- لساُن العاقِل وراَء قلبِه، وقلُب األحمِق وراَء لِسانِِه)1(.

فيَع. - الِعلُم َيرَفُع الوضيَع، والجهُل َيَضُع الرَّ

- الِعلُم خيٌر مِن الماِل؛ الِعلُم َيحُرُسَك وأنت َتحُرُس الماَل)2(.

- الِعلُم)3( ]52/أ[ حاكٌم، والماُل محكوٌم عليه)4(.

ُر النَّاَس بَِتهتُّكِِه،  ٌك؛ هذا ُينفِّ - َقَصم َظهري: عالٌِم ُمتهتٌِّك، وجاهٌل ُمتنسِّ
كِِه. وهذا ُيِضلُّ النَّاَس بَِتنسُّ

- يا َحَملَة القرآِن، اعَمُلوا به؛ فإنَّ العالَِم َمن َعِمَل بما َعلَِم، وواَفَق ِعلُمه 
َعَمَلُه، وَسَيكوُن أقواٌم َيحِمُلون الِعلَم ال ُيجاِوُز َتراقَِيُهم، ُتخالُِف سرائُرهم 

)1( أخرجه الدينوري في »المجالسة وجواهر العلم« )3114( من قول الحسن، بزيادة.
)2( أخرجه أبو بكر األبهري في »الفوائد« )16( أبو نعيم في »حلية األولياء« )79/1( 

اًل.  والخطيب في »الفقيه والمتفقه« )182/1( مطوَّ
)3( في )أ(: »العالم«.

)4( أخرجه أبو بكر األبهري في »الفوائد« )16( أبو نعيم في »حلية األولياء« )79/1( 
اًل. والخطيب في »الفقيه والمتفقه« )182/1( مطوَّ
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َعالنَِيَتهم، وُيخالُِف َعَمُلهم ِعلَمُهم، يجلسون ِحَلًقا فُيباهي بعُضهم بعًضا، 

ُجَل َيغَضُب على َجليِسِه أن َيجلَِس إلى غيِره وَيَدَعُه، أولئك ال  حتَّى إنَّ الرَّ

ِه تعالى، وَأبَرُدها على َكبِدي إذا  َتصَعُد أعماُلهم في َمجالِسهم تلك إلى اللَّ

ُه أعلُم)1(. ا ال أعلم أن أقوَل: اللَّ ُسئِلُت عمَّ

ُة التَّثاؤِب،  ُة الُعطاِس، وشدَّ ُة الَغَضِب، وشدَّ يطاِن: شدَّ - سبٌع مَِن الشَّ

كِر)2(. عاُف، والنَّجوى، والنّوُم عنَد الذِّ والَقيُء، والرُّ

يُق في المعيشـِة، والنَّقُص  - جـزاُء المعصيـِة الَوهـُن في العبـادُة، والضِّ

ِة؟ قاَل: ال َيناُل شهوًة حالاًل إالَّ جاءُه  ِة، قيَل: وما النَّقُص في اللَّذَّ في اللَّذَّ

ما َينُقُصه إيَّاها)3(.

ه فقد َأشـَهَدَك على نفِسـه بنجاسـِة  - َمـن َواَليَتـُه معروًفـا وجـازاَك بضدِّ

َأصلِِه)4(.

. - الحزُم بسوِء الظَّنِّ

)1( أخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )509/42(.
)2( أخرجه عبد الرزاق في »الجامع« )20290( والبيهقي في »شعب اإليمان« )7940(.
)3( أخرجه ابن أبي الدنيا في »التوبة« )142( والدوالبي في »الكنى واألسماء« )719( 

وابن عساكر في »تاريخ دمشق« )518/42(.
)4( لم أقف عليه، وال هو في المطبوع من »الصواعق المحرقة« للهيتمي.
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:)1( وِمن كاِمِه، َكما في »طبقاِت« الُمناويِّ

- احفظوا عنِّي: ال َيرُجو عبٌد إالَّ ربَُّه، وال يخاُف إالَّ َذنَبُه، وال َيستحي 

ـا ال َيعَلُم أن  ـا ال َيعَلـُم، وال َيسـتحي عالٌِم إذا ُسـئَِل عمَّ جاهـٌل أن َيسـأَل عمَّ

ُه أعلُم)2(. يقوَل: اللَّ

نيا ِجيفٌة؛ فَمن َأراَدها َفلَيصبِر على ُمخاَلطِة الكالِب)3(. - الدُّ

اخُط عليه، وَمن ضيََّعُه األقرُب ُأبِيَح لُه  - َمن َرِضَي عن نفِسِه َكُثَر السَّ

األبعـُد، وَمـن باَلـَغ فـي الخصومِة َأثِـَم، وَمن َقُصـَر عنها ُظلَِم، وَمـن َكُرَمت 

عليه َنفُسُه هانت عليه َشهَوُتُه.

ُه بكِباِرها. - َمن َعظََّم صغاَر المصائِب ابتالُه اللَّ

ُلُه ُنطفٌة، وآِخُرُه ِجيفٌة، ال َيرُزُق َنفَسُه، وال  - ما البِن آَدَم والفخَر! َأوَّ

َيدَفُع َحتَفُه.

- القلُب ُمصَحُف البصِر؛ كلُّ ُمقتِصٍر عليه كاٍف.

هُر يوماِن؛ يوٌم لك ويوٌم عليَك، فإذا كاَن لك فال َتبَطْر، وإذا كاَن  - الدَّ

عليك ]52/ب[ فال َتضَجر.

)1( »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )70/1( وما بعدها.
)2( أخرجه أبو نعيم في »حلية االولياء« )75/1(.

)3( أخرجه أبو نعيم في »حلية االولياء« )238/8(.
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- القبُر ُصندوُق العمِل، وبعَد الموِت يأتيك الخبُر)1(.

كُر ِزينُة الِغنى. - العفاُف ِزينُة الفقِر، والشُّ

نوِب ما اسَتَخفَّ به صاحُبُه. - َأعَظُم الذُّ

ن َيهلُِك ومَعُه النَّجاُة! قيَل: وما هي؟ قاَل: االستغفاُر. - الَعَجُب ممَّ

َيتكاَتُبوَن بثالٍث ليَس  كاَنِت األنبياُء والعلماُء والُحَكماُء واألولياُء   -
ُه َعالنَِيَتُه، وَمن َأحَسَن فيما بينَُه  لهنَّ رابعٌة: َمن َأحَسَن َسريرَتُه َأحَسَن اللَّ
ُه  ُه كفاُه اللَّ ُه ما بينَُه وبيَن النَّاِس، ومن كاَنِت اآلِخرُة همَّ ِه َأحَسَن اللَّ وبيَن اللَّ

أمَر ُدنياُه)2(.

- ال َتعَمُل الخيَر ِرياًء، وال َتتُركُه حياًء.

ــم؛ فإنَّــه قــلَّ َمــن َيتشــبَّه بقــوٍم إالَّ َأوَشــَك أن  - إن لــم تُكــن حليًمــا فَتحلَّ
يكوَن منهم.

ُحوا القلوَب؛ فإنَّها إذا ُأكِرَهت َعِمَيت. - روِّ

- التَّوفيُق خيُر قائٍد، وُحسُن الُخُلِق خيُر قريٍن، والعقُل خيُر صاحٍب، 
واألدُب خيُر مِيراٍث، وال وحشَة أشدُّ مَِن الُعجِب)3(.

)1( أخرجه الدينوري في »المجالسة وجواهر العلم« )278(.
َلفي في »المشيخة البغدادية« )866( بنحوه. )2( أخرجه السِّ

)3( أخرجه ابن حبان في »الثقات« )175/8( والبيهقي في »شعب اإليمان« )4339( 
وابن عساكر في »تاريخ دمشق« )509/42(.
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- لن َيِقلَّ َعَمٌل مَع التَّقوى)1(.

- إنَّ للنََّكباِت نهاياٍت، ال بدَّ ألحِدكم إذا ُنكَِب أن َينتِهَي إليها؛ فَينبغي 
ُتها)2(. للعاقِل إذا ُنكَِب أن يناَم لها حتَّى َتنقِضَي ُمدَّ

َدتُه العداوُة  ُة وإن َبُعَد َنَسُبُه، والبعيُد َمن بعَّ َبتُه المودَّ - الغريُب َمن قرَّ
وإن َقُرَب َنَسَبُه)3(.

- َمــن َنَظــَر إلــى ُعيــوِب النَّــاِس فَكِرَههــا ثــمَّ َرِضَيهــا لنفِســِه فذلــك هــو 
األحمُق بَعينِِه.

يرِة الحلبيَِّة«)4(: وِمن كاِمِه، َكما في »السِّ

ُر التَّوبَة لُِطوِل األمِل. ن يرجو اآلِخرَة بغيِر عمٍل، ويؤخِّ - ال تُكن ممَّ

الحين وال َتعَمُل بَعَملِِهم. - تحبُّ الصَّ

بُر قبُر الُعيوِب، والغالُب بالظُّلِم مغلوٌب. ِة، والصَّ - البشاشُة ُمخُّ المودَّ

ن َيدُعو وَيستبطُِئ اإلجابَة، وقد سدَّ ُطُرَقها بالمعاصي. - العجُب ممَّ

نَّة األصبهاني في »الترغيب والترهيب« )791( وابن عساكر في  ام السُّ )1( أخرجه قوَّ
»تاريخ دمشق« )511/42( بنحوه.

)2( أخرجه البيهقي في »شعب اإليمان« )9616(.
)3( أخرجــه الخرائطــي فــي »اعتــالل القلــوب« )753( والخطيــب فــي »تاريــخ بغــداد« 

.)159/4(
)4( »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )445/1(.
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، احَفظ  - ولما َضَرَبُه ابُن ُملِجٍم دَخَل عليه الَحَسُن باكًيا، فقاَل: يا ُبنيَّ
وَأوَحُش  الُحمُق،  الفقِر  وأكبُر  العقُل،  الِغنى  َأغنى  إنَّ  وأربًعا:  أربًعا  عنِّي 
الَوحشِة الُعجُب، وَأكَرُم الَكَرِم ُحسُن الُخُلِق، واألَرَبُع األَُخُر: إيَّاَك وُمصاَحبَة 
ُب  اِب؛ فإنَّه ُيقرِّ َك، وإيَّاك وُمصاَدقَة الكذَّ األحمِق؛ فإنَّه ُيريُد أن َينفَعَك فَيُضرَّ
فإنَّه  البخيِل؛  وُمصاَدقَة  وإيَّاك  القريَب،  عليَك  ُد  وُيبعِّ البعيَد  ]53/أ[  عليك 
َيخُذُلَك في َأحَوِج ما تكوُن إليه، وإيَّاك وُمصاَدقَة التَّاجِر؛ فإنَّه َيبيُعَك بالتَّافِِه)1(.

- وُسئَِل عِن الَقَدِر فقاَل: هو -واللَِّه- طريٌق ُمظلٌِم ال َتسُلكُه، بحٌر عميٌق 
َه َخَلَقَك لِما  ائُل: إنَّ اللَّ ِه قد َخِفَي عليَك فال ُتفِشِه، أيُّها السَّ ال َتلِجُه، ِسرُّ اللَّ

شاَء أو لِما شئَت؟ قاَل: بل لِما شاَء، قاَل: فَيسَتعِمُلَك َكما شاَء)2(.

ا ما كاَن عن مسألٍة  خاِء فقاَل: ما كاَن منُه ابتداًء، فأمَّ - وُسئَِل عِن السَّ
ٌم)3(. فحياٌء وَتكرُّ

- وَأثنى عليه عُدوٌّ لُه فَأطراُه فقاَل: إنِّي لسُت َكما تقوُل، وأنا فوَق ما 
في َنفِسَك)4(.

- وقيل لُه: أال َنحُرُسَك؟ فقاَل: حارُس كلِّ امِرٍئ َأَجُلُه.

)1( أخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )562-561/42(.
)2( أخرجه اآلجري في »الشريعة« )422( وابن بطة في »اإلبانة« )1583( والاللكائي 

في »شرح أصول اعتقاد أهل السنة« )1123( بنحوه.

)3( أخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )517/42(.
)4( أخرجه ابن أبي الدنيا في »الصمت« )607( والخطَّابي في »العزلة« )ص80( بنحوه.
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ُجِل محسوٌب عليه  وقيل لُه: ما باُل العقالِء فقراَء؟ فقاَل: َعقُل الرَّ  -
مِن ِرزقِِه.

وقاَل لبعِض الُملِحِديَن الُمنكِِريَن للَمعاِد: إن كاَن الَّذي َتُظنُّ أنَت   -
َنَجونا نحُن وأنَت، وإالَّ َنَجونا وَهَلكَت أنت َوحَدك.

، فحاَكَمُه إلى قاضيِه  يَن، فَوَجَدها عنَد يهوديٍّ - وافَتَقَد ِدرًعا وهو بِصفِّ
ُشَريٍح، وَجَلَس بَِجنبِِه، وقاَل: لوال أنَّ َخصمي يهوديٌّ السَتَويُت مَعُه في 
وا بينَهـم فـي  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص يقـوُل: »ال ُتَسـوُّ ي َسـِمعُت رسـوَل اللَّ المجلـِس، ولكنِـّ
ـُه«، ثمَّ ادَّعى  المجالـِس«، وفـي روايـٍة: »َأصِغُروهم ِمـن حيُث َأصَغَرهُم اللَّ
، فُأتَِي بُقنُبٍر والَحَسِن،  ، فَطَلَب ُشَريٌح بيِّنًَة مِن عليٍّ ، فَأنَكَر اليهوديُّ بها عليٌّ
: أميُر المؤمنين  فقاَل لُه ُشَريٌح: شهادُة االبِن ال تجوُز لألِب؛ فقاَل اليهوديُّ
ُه، وأشهُد أنَّ  مني إلى قاضيِه، وقاضيِه قضى عليِه! أشهُد أن ال إلَه إالَّ اللَّ َقدَّ

رَع ِدرُعَك)1(. ِه، وإنَّ الدِّ ًدا رسوُل اللَّ محمَّ

ا ُعِزَي له: وممَّ

ــك ــن َكاَن َمَع ــقَّ َم ــاَك الَح لَِينَفَعـــكإنَّ َأخ َنفَســـُه  َيُضـــرُّ  َوَمـــن 
َعـــك مـــاِن َصدَّ َشـــتََّت فِيـــَك َشـــمَلُه لَِيجَمَعـــك)2(َوَمـــن إذا َريـــُب الزَّ

)1( قال السيوطي في »تاريخ الخلفاء« )ص143(: »أخرج الدراج في جزئه المشهور 
بسند مجهول عن ميسرة عن شريح القاضي« فذكره بنحوه. 

)2( انظر: »إحياء علوم الدين« للغزالي )172/2(.
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ــُه َوجَهــُه- أكثــُر مـِـن أن ُتحصــى، وفــي هــذا  َم اللَّ وفضائُلــه ومآثـِـُرُه -كــرَّ

الَقدِر كفايٌة.

َرُه  أيَّاِم، على ما حرَّ َأربَع ِسنيَن وتسعَة َأشُهٍر وسبعَة  أقاَم في الخالفِة 

الِم)3(. يُخ عبُد السَّ ِة«)2( الشَّ َح به شارُح »الجزائريَّ )1(، وصرَّ
يوطيُّ السُّ

اعَتَرَضـُه وهـو خـارٌج لصـالِة ُصبـِح يـوِم الُجُمعـِة سـابَع َعَشـَر رمضاَن 

حمِن بُن ُملِجٍم، فَضَرَبُه بسيٍف فأصاَب  قيُّ عبُد الرَّ ]53/ب[ سنَة َأربِعيَن الشَّ

ـبَت، وماَت ليلَة األحِد)4(،  َوجَهـُه، وَوَصـَل إلـى ِدماِغِه، فأقاَم الُجُمعَة والسَّ

)1( نقله عنه عبد السالم اللقاني في »فتح المجيد بكفاية المريد شرح المنظومة الجزائرية 
فى العقائد والتوحيد« )ق112/أ( والعدوي في »حاشيته على كفاية الطالب الرباني« 

.)119/1(
والتوحيد«  العقائد  فى  الجزائرية  المنظومة  شرح  المريد  بكفاية  المجيد  »فتح   )2(
)ق112/أ( نسخة  المكتبة األزهرية )6174-توحيد( فرغ من نسخها داود بن عامر 

الدستي سنة )1070ـه( في حياة المؤلف.
)3( هو: عبد السالم بن إبراهيم اللقاني المالكي )ت. 1078ـه( أخذ عن أبيه برهان الدين، 
وسالم السنهوري، وغيرهما، وأخذ عنه أخوه خليل بن إبراهيم اللقاني، وحسن بن 

علي العجيمي، شاهين بن منصور بن عامر األرمناوي، وغيرهم.
وكان شيخ المالكية في وقته بالجامع األزهر.  

انظر: »خالصة األثر« للمحبي )416/2( و»هدية العارفين« إلسماعيل البغدادي   
)571/1( و»األعالم« للزركلي )355/3(.

)4( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )35/3(.
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اجِح)1(. وله مِن الُعُمِر ثالٌث وستُّون سنًة على الرَّ

وُدفِـَن بَقصـِر اإلمـارِة بالُكوفِة علـى َأَحِد األقـواِل)2(، وُأخِفَي َقبـُرُه لَِئالَّ 

َتنُبَشُه الخوارُج)3(.

بِح يومئٍذ صاَح اإلَوزُّ في َوجِهِه، فُطِردَن  ا َخَرَج لصالِة الصُّ ُرِوَي أنَّه لمَّ

؛ فإنَّهنَّ نوائُح)4(. عنُه، فقاَل: َدُعوُهنَّ

ٍة، وُأحِرَق بالنَّاِر)5(. ثمَّ ُقطَِّعت أطراُف ابِن ُملِجٍم، وُجِعَل في َقوَصرَّ

وقد َذَكُروا لقتلِِه عليًّا أسباًبا؛ منها أنَّه)6( َعِشَق امرأًة مَِن الخوارِج ُيقاُل 

.)7(
لها َقطاِم؛ فَأصَدَقها ثالثَة آالٍف، وَقْتَل عليٍّ

)1( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )36/3(.
)2( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )134/8(.

ومن األقوال في موضع قبره قول العجلي: »دفن علي بالكوفة فال يعلم أين موضع   
قبره«، وقول أبي نعيم: »دفن بالكوفة أواًل ثم نقله ابنه الحسن إلى المدينة«. انظر: 

»تاريخ بغداد« للخطيب )464،465/1(. 
)3( انظر: »تاريخ بغداد« للخطيب )465/1( و»النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة« 

البن تغري بردي )120/1(.
)4( أخرجه البغوي في »معجم الصحابة« )2556(.

)5( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )38/3(.
)6( أي ابن ملجم.

)7( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )34/3(.
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هتٌ : ّمَ �ت �تَ
كـوِر إحدى وعشـرون، ومَِن اإلنـاِث ثمانَي  ُرِزَق علـيٌّ مِـَن األوالِد الذُّ
كوِر خمسـٌة: الَحَسـُن،  َعْشـرَة، على خالٍف في ذلك، والَّذين َأعَقُبوا مَِن الذُّ
ُد بُن الَحنَفيَِّة، والعبَّاُس بُن الكاِلبيَِّة، وُعَمُر بُن التَّغلبيَِّة،  والُحَسيُن، ومحمَّ

ينبيَِّة«)1(. سالِة الزَّ كذا في »الرِّ

 

)1( »العجاجة الزرنبية في الساللة الزينبية« ضمن »الحاوي للفتاوي« )37/2(.
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هراُء الَبُتوُل بنُت َرسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: ا فاطمُة الزَّ  وأمَّ

ِجها ووفاتِها)1(. َم ِذكُر َزَمِن والدتِها وَتزوُّ فقد َتقدَّ

ها زيادًة على ما َسَبَق. وهذه ُجملٌة مَِن األحاديِث واآلثاِر الواردِة في حقِّ

أبـو داوَد)2( والطََّبرانـيُّ فـي »الكبيـرِ«)3( والحاكـُم)4( والتِّرمـذيُّ  َرَوى 
ـنَُه)5( عـن أسـامَة بـِن َزيـٍد، أنَّ رسـوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص قـاَل: »أحـبُّ أهلي إليَّ  وحسَّ

.» فاطمُة

)6( عن أبي ُهَريرَة، أنَّ عليَّ بَن أبي طالٍب قاَل: يا رسوَل 
وَرَوى الطََّبرانيُّ

نا َأَحبُّ إليك؛ أنا أم فاطمُة؟ قاَل: »فاطمُة أحبُّ إليَّ منك، وأنت  ِه، أيُّ اللَّ

أعزُّ عليَّ منها«.

)1( انظر )ص368(.
)2( لم أقف عليه في »سنن« أبي داود من حديث أسامة بن زيد، وإنما أخرج )5063( 
مـن طريـق أبـي الـورد بـن ثمامـة، قـال: قال علي البـن أعبـد: أال أحدثـك عني وعن 

فاطمة بنت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت أحب أهله إليه.
)3( )22ح 1007(.

)4( في »المستدرك« )417/2( وقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد«، وقال الذهبي 
في »التلخيص«: »عمر بن أبي سلمة ضعيف«.

)5( في »الجامع« )3819( وقال: »هذا حديث حسن، وكان شعبة يضعف عمر بن 
م على الطبراني في العزو. أبي سلمة« وكان حقه أن يقدَّ

)6( في »المعجم األوسط« )7675( وهو من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي 
كثير، وروايته عنه ضعيفة. انظر »ميزان االعتدال« للذهبي )91/3(.
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وَرَوى أبو ُعَمَر)1( عن أبي َثعلبَة قاَل: كاَن رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إذا َقِدَم مِن 
غزوٍة أو َسَفٍر َبَدَأ بالمسجِد؛ فصلَّى فيه ركعتيِن، ثمَّ َأتى فاطمَة ڤ، ثمَّ 

َأتى َأزواَجُه.

)3( عن ثوباَن قاَل: كاَن رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إذا ساَفَر 
وَرَوى أحمُد)2( والبيهقيُّ

ُل َمن َيدُخُل لُه ملسو هيلع هللا ىلص ]54/أ[ إذا َقِدَم -فاطمُة. آِخُر عهِده إتياُن فاطمَة، وأوَّ

حابِة، أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »إذا كاَن  ٍة مَِن الصَّ وُرِوَي مِن ُطُرٍق عديدٍة عن عدَّ
ُسوا ُرءوَسُكم،  يوُم القيامِة نادى ُمناٍد ِمن ُبطناِن العرِش: يا أهَل الَجمِع، نكِّ

راِط«)4(. ٍد على الصِّ وا َأبصاَركم؛ حتَّى َتُمرَّ فاطمُة بنُت محمَّ وُغضُّ

وفي روايٍة: »إلى الَجنَِّة«)5(.

وفي روايٍة أبي بكٍر في »الَغيانيَّاِت«)6( عن أبي أيُّوٍب: »فَتُمرُّ مَع َسبعيَن 

)1( في »االستيعاب في معرفة األصحاب« )1895/4( وابن األعرابي في »القبل والمعانقة 
والمصافحة« )19( والطبراني في »المعجم الكبير« )22ح595(.

فه كما في »العلل المتناهية« البن الجوزي )315/2(. )2( في »المسند« )22363( وضعَّ
)3( في »السنن الكبير« )96( والحديث في »سنن« أبي داود )4213( ورواية البيهقي 

من طريقه.
)4( أخرجه اآلجري في »الشريعة« )1619( والنقاش في »فوائد العراقيين« )63( من 

حديث أبي أيوب األنصاري ڤ.
)5( أخرجه أبو بكر الشافعي في »الغيالنيات« )686( من حديث أبي هريرة ڤ.

)6( حديث رقم )1109( وله شواهد أخرى أخرجها ابن الجوزي في »العلل المتناهية 
من  يصح  ال  حديث  »هذا  وقال:  بعدها،  وما   )260/1( الواهية«  األحاديث  في 
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ألَف جاريٍة ِمن الُحوِر الِعيِن َكَمرِّ الَبرِق«.

وَرَوى ابُن ِحبَّاَن)1( عن عائشَة قالت: ما رأيُت أحًدا َأشَبَه كالًما َوحَديًثا 
َب بها، وَأَخَذ  برسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص مِن فاطمَة، وكاَنت إذا َدَخَلت قاَم إليها ورحَّ

بَِيِدها، وَأجَلَسها في َمجلِِسِه.

)2(: ما رأيُت أحًدا َأشَبَه َسمًتا وال َهدًيا  نها التِّرمذيُّ وفي روايٍة عنها حسَّ
وال حديًثا برسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص مِن فاطمَة، وفي قيامِها وُقُعوِدها.

)3( وابـُن ِحبَّـاَن)4( عـن أبي ُهَريـرَة قاَل: قاَل رسـوُل اللَِّه 
وَرَوى الطََّبرانـيُّ

َرني  ماِء لم يُكن َزاَرني، فاسَتأَذَن ربِّي في زيارتي؛ فَبشَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ َمَلًكا ِمَن السَّ
تي«. وَأخَبَرني أنَّ فاطمَة سيِّدُة نساِء ُأمَّ

؛ أنَّ رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  )5( وغيُره)6( بإسناٍد حسٍن عن عليٍّ
وَرَوى الطََّبرانيُّ

جميع طرقه«، وتكلَّم عن عللها.
)1( في »الصحيح« )6953-اإلحسان(.

)2( في »الجامع« )3872( وقال: »هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، 
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عائشة«.

)3( في »المعجم الكبير« )22ح 1006(.
له  وإنما وقفت على شاهد  الوجه،  هذا  كتبه من  من  المطبوع  في  عليه  أقف  لم   )4(
من حديث عائشة ڤ )6952-اإلحسان( والحديث أخرجه النسائي في »السنن 

الكبرى« )11949( من حديث أبي هريرة أيًضا، فالعزو إليه أولى. 
)5( في »المعجم الكبير« )1ح 182(.

)6( كالحاكـم فـي »المسـتدرك« )153/3( وقـال: »هـذا حديـث صحيـح اإلسـناد«، 
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َه َيغَضُب لَِغضبِِك، وَيرضى لِرِضاِك«. قاَل لفاطمَة: »إنَّ اللَّ

اُر)1( عن عليٍّ قاَل: كنُت عنَد رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، فقاَل النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  وَرَوى الَبزَّ
شيٍء  أيُّ  لفاطمَة:  ُقلُت  َرَجعُت  ا  فلمَّ فَسَكُتوا،  للمرأِة؟«  خيٌر  شيٍء  »أيُّ 
جاُل، فَذَكَرت ذلك للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل: »إنَّ  خيٌر للنِّساِء؟ قالت: أالَّ َيراُهنَّ الرِّ

فاطمَة بضعٌة منِّي«.

َدِة وكسِرها- القطعُة)2(. والبضعُة -بفتِح المَوحَّ

)3(: »فاطمُة بضعٌة منِّي؛ فَمن َأغضَبها َأغَضَبني«. وَرَوى البخاريُّ

)4(، أنَّــه ملسو هيلع هللا ىلص قــاَل: »إنَّ ابنتــي فاطمــَة حــوراُء آدميَّــٌة، لــم 
وَرَوى النَّســائيُّ

َتِحض ولم َتطِمث«.انتهى.

هـراَء؛ أِي: الطَّاهـرَة؛ فإنَّهـا لـم َتـر لهـا دًمـا، ال فـي  َيِت الزَّ ولذلـك ُسـمِّ

وتعقبه الذهبي فقال: »بل حسين بن زيد منكر الحديث«، والمؤلف تابع في تحسينه 
الهيثمي في »مجمع الزوائد« )203/9(.

فه الهيثمي في »مجمع الزوائد« )255/4(. )1( في »المسند« )526( وضعَّ
)2( انظر: »النهاية« البن األثير )133/1(.

)3( في »الصحيح« )3714( من حديث المسور بن مخرمة ڤ.
)4( كـذا فـي »ذخائـر العقبـى فـي مناقـب ذوى القربـى« للمحـب الطبـري )ص26( 
و»الصواعـق المحرقـة« للهيتمـي )465/2( والظاهر أنه وهٌم، والحديث أخرجه 
الخطيب في »تاريخ بغداد« )288/14( من حديث ابن عباس ڤ، وقال: »في 

بثابت«. إسناد هذا الحديث من المجهولين غير واحد، وليس 
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حيـٍض، وال فـي والدٍة، وكاَنـت َتطُهُر في سـاعِة ]54/ب[ الـوالدِة وُتصلِّي؛ 
، والمحـبُّ  ـِة« الحنفـيُّ فـال َيُفوُتهـا وقـٌت، قالـُه صاحـُب »الفتـاوى الظَّهيريَّ

.)1( الطَّبريُّ

ا َتسِمَيُتها بالَبُتوِل َفاِلنقطاِعها عن نساِء زمانِها فضاًل وِدينًا وَنَسًبا. وأمَّ

)2(، أنَّ أبا بكٍر قاَل لفاطمَة: ما مَِن الَخلِق أحٌد أحبَّ 
ارقطنيُّ وأخَرَج الدَّ

إلينا مِن َأبيِك، وما أحٌد أحبَّ إلينا منِك بعَد أبيِك.

ومــع َكونِهــا بتلــك الَمنزلــِة كاَنــت فــي غايــٍة مـِـن َضيــِق الَعيــِش؛ تنبيًهــا 
نيا ليَست َمطَمَح َنَظِر الكامِلِيَن. للغافِلِيَن على أنَّ الدُّ

بـِح، فقاَل لـُه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  وَرَوى أحمـُد)3( أنَّ بـالاًل َأبَطـَأ عـن صـالِة الصُّ
بيُّ َيبكـي، فقلُت:  »مـا َحَبَسـَك؟« قـاَل: َمـَررُت بفاطمـَة وهي َتطَحـُن والصَّ
، فقالت: أنا َأرَفُق بِابني  بيَّ َحى، وإن ِشئِت َكَفيُتِك الصَّ إن ِشئِت َكَفيُتِك الرَّ

مِنَك، فذاك الَّذي َحَبَسني عنَك.

، أنَّه قاَل لفاطمَة: قد جاَء أباِك َخَدٌم  وَرَوى أحمُد)4( بسنٍد جيٍِّد عن عليٍّ

)1( كما في »سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد« للصالحي )486/10(.
)2( كما في »الصواعق المحرقة« للهيتمي )2/ 520( ولم أقف عليه في شيء من كتبه 
المطبوعة، ووقفت عليه في »فضائل الصحابة« ألحمد بن حنبل )532( بنحوه، غير 

أنه من قول عمر لها.
)3( في »المسند« )12524( من حديث أنس بن مالك ڤ.

)4( في »المسند« )838(.
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كثيـٌر؛ فاذَهبِـي فاسـَتخِدمِيِه، ثـمَّ َأَتيـا إليـه جميًعـا، فقالـت فاطمُة: يا رسـوَل 
ُه بَِسـعٍة فَأخِدمنا، فقاَل:  ـِه، لقـد َطَحنُت حتَّـى َكلََّت َيِدي، وقد جـاَءك اللَّ اللَّ
ـِة َتطَوى ُبطوُنُهم ِمَن الُجـوِع«، ثمَّ قاَل:  فَّ ـِه ال ُأعطِيُكـم وَأَدُع أهـَل الصُّ »واللَّ
َمنِيِهنَّ  ا َسـألُتماني؟« فقـاال: بلى، قاَل: »كلمـاٍت َعلَّ »َأال ُأخبُِركمـا بخيـرٍ ممَّ
، وسبَِّحا ثاًثا وثاثيَن،  جبريُل؛ إذا َأتيُتما إلى فِراِشُكما فاقَرآ آيَة الُكرِسيِّ

واحَمَدا ثاًثا وثاثين، وكبَِّرا أربًعا وثاثين«.
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ُه تعالى عنُه- ِسـبُط رسـوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  ـا الحَسـُن: فهـو -َرِضـَي اللَّ  وأمَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص. اشِديَن بنصِّ َجدِّ وَريحانُتُه، وآِخُر الخلفاِء الرَّ

ُه َحرًبا؛ فقاَل المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص: »بل هو الَحَسُن«، ولم يُكن ُيعَرُف  تُه ُأمُّ سمَّ
هذا االسُم في الجاهليَِّة، وكذا اسُم الُحَسيِن)1(.

ًة)2(. َق بِِزَنِة َشعِرِه فضَّ وعقَّ ملسو هيلع هللا ىلص يوَم سابِعِه، وَحَلَق رأَسُه، وَأَمَر أن ُيتصدَّ

وكاَن َأشـَبَه النَّاِس به ؛ أي: مِن ِجهِة َأعالُه، والُحَسـيُن 
وايَتيِن. مِن ِجهِة َأسَفلِِه ]55/أ[ َكما قالُه بعُض الفضالِء)3( جامًعا به بيَن الرِّ

اًما  َولَِي الخالفَة بعَد قتِل أبيه بُمبايعِة أهِل الكوفِة، فأقاَم بها ستََّة َأشُهٍر وأيَّ
  ه ، وإماَم عدٍل وِصدٍق؛ تحقيًقا لِما َأخَبَر به َجدُّ خليفَة حقٍّ
ـادُق المصـدوُق بقولِـه: »الخافـُة بعـدي ثاثـون سـنًة«)4(، فـإنَّ تلـك  الصَّ

)1( أخرجــه الطيالســي فــي »المســند« )131( وأحمــد فــي المســند )769( والبخــاري 
في »األدب« )823( وابن حبان في »الصحيح« )6958-اإلحسان( والحاكم في 
»المستدرك« )265/3( من حديث علي ڤ، وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح 

اإلسناد«، وافقه الذهبي.
)2( أخرجه الترمذي في »الجامع« )1519( من حديث علي ڤ، وقال: »هذا حديث 

حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل«.
)3( روي هــذا المعنــى عــن ســيدنا علــي ڤ؛ أخرجــه أحمــد فــي »المســند« )774( 
والترمذي في »الجامع« )3779( وابن حبان في »الصحيح« )6974-اإلحسان( 

وغيرهم، وقال الترمذي: »هذا حديث حسن غريب«. 
)4( أخرجـه أبـو داود فـي »السـنن« )4646( والترمـذي فـي »الجامـع« )2226( مـن 
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نين؛ فكاَنت ِخالفُتُه منصوًصا عليها. لُة لتلك السِّ األَشُهَر هي المكمِّ

وبعد تلك األَشُهِر ساَر إلى ُمعاويَة في أربعيَن ألًفا، وسار إليه ُمعاويُة، 
ا َتراءى الجمعاِن َعلَِم الَحَسُن أنَّه لن َتغلَِب إحدى الِفَئتَيِن حتَّى َيذَهَب  فلمَّ
أكثُر األُخرى؛ فَكَتَب إلى ُمعاويَة ُيخبُِرُه أنَّه يصيُر األمُر إليه، على أن تكوَن 
الخالفـُة لـُه مِـن َبعـِدِه، وعلـى أالَّ َيطُلـَب أحـًدا مِن أهـِل المدينـِة والحجاِز 
ـاَم َأبيـِه، وعلـى أن َيقِضـَي عنُه ُديوَنـُه، وعلى أن  ـا كاَن أيَّ والعـراِق بشـيٍء ممَّ
َيدَفَع إليه في كلِّ عاٍم مَِئَة ألٍف، فَبَعَث إليه ُمعاويُة بَِرقٍّ أبيَض، وقاَل: اكُتب 

َيِر)1(. ما ِشئَت؛ فأنا َألتِزُمُه، كذا في ُكُتِب السِّ

ُه  «)2( عِن الَحَسـِن البصـريِّ -َرِضـَي اللَّ ـذي فـي »صحيـح الُبخـاريِّ والَّ
تعالى عنُه-، قاَل: استقَبَل الَحَسُن بُن عليٍّ ُمعاويَة بكتائَب َأمثاِل الجباِل، 
ـي حتَّـى ُيقَتـَل  فقـاَل عمـُرو بـُن العـاِص لُمعاويـَة: إنِّـي أَلَرى كتائـَب ال ُتولِّ
ُجَليِن-: أي عمُرو، إن َقَتَل  ِه خيَر الرَّ أقراُنها، فقاَل لُه ُمعاويُة -وكاَن واللَّ
هؤالِء هؤالِء، وهؤالِء هؤالِء، َمن لي بأموِر المسلمين؟ َمن لي بِعصيانِهم؟ 
َمـن لـي بَِضْيَعتِِهـْم؟ َفَبَعـَث إَِلْيـِه َرُجَلْيـِن مِـْن ُقَرْيـٍش مِـْن َبنِـي َعْبـِد َشـْمٍس؛ 
حمِن)3( ْبـَن َعامِِر، َفَقاَل: اْذَهَبـا إَِلى َهَذا  ْحَمـِن ْبـَن َسـُمَرَة، َوَعْبـَد الرَّ َعْبَد الرَّ

حديث سفينة ڤ، وقال الترمذي: »هذا حديث حسن«.
)1( انظر: »االستيعاب في معرفة األصحاب« البن عبد البر )385/1( و»سير أعالم 

النبالء« للذهبي )277/3( و»إمتاع األسماع« للمقريزي )358/5(.
«: »عبد الله بن عامر بن ُكَريٍز«. )2( رقم )2704(. )3( في »صحيح الُبخاريِّ
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ُجِل، َفاْعِرَضا َعَلْيِه، َوُقوال َلُه: َواْطُلَبا إَِلْيِه، َفَدَخالَ َعَلْيِه وَتَكلََّما، َوَقاال  الرَّ
َلـُه: َيْعـِرُض َعَلْيـَك َكـَذا َوَكـَذا، َوَيْطُلـُب إَِلْيَك َوَيْسـَأُلَك َقـاَل: َمْن لِـي بَِهَذا، 
َقاال: َنْحُن َلَك بِِه، َفَما َسَأَلُهَما َشْيًئا إاِلَّ َقاال: َنْحُن َلَك بِِه، َفَصاَلَحُه. انتهى.

اًل، فكَتَب الَحَسُن إليه َيطُلُب ما  وُيمكُِن الجمُع بأنَّ ُمعاويَة َأرَسَل لُه أوَّ
ــا َتصالحــا علــى ذلــك َكَتــَب بــه الَحَســُن كتاًبــا ]55/ب[ لُمعاويــَة،  ُذكـِـَر، ولمَّ
والَتَمَس ُمعاويُة مَِن الَحَسِن أن َيتكلََّم بجمٍع مِن النَّاِس، وُيعلَِمهم أنَّه قد 

َم إليه األمَر، فَفَعَل ذلك. باَيَع ُمعاويَة، وسلَّ

لِح ظهَرت معجزُة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في قولِه  ُه َصَدَرُه بهذا الصُّ وبما َشَرَح اللَّ
ه بِِه َبْيَن فَِئَتْيِن َعظِيَمَتْيِن  في حقِّ الحسِن: »إِنَّ اْبنِي َهَذا َسيٌِّد، َوسُيْصِلَح اللَّ

.)1( ِمَن الُمْسِلِميَن«، رواُه البخاريُّ

بَِيِدي؛  العرِب  جماجُم  كاَنت  قاَل:  الَحَسَن  أنَّ   ،)2(
والبيُّ الدُّ وأخرَج 

ِه  ُيسـالِمون َمـن سـالمُت، وُيحاِربـون َمـن حاربـُت؛ فَتركُتهـا ابتغاَء وجـِه اللَّ
تعالى، وحقِن دماِء المسلمين.

ِل، وقيَل: في  وكاَن ُنزوُله عنها سنَة إحدى وأربعين، في شهِر ربيٍع األوَّ
ُجمادى األُولى؛ فكاَن أصحاُبه يقولون لُه: يا عاَر المؤمنين؛ فيقوُل: العاُر 

خيٌر مَِن النَّاِر)3(.

)1( في »الصحيح« )2704( من حديث أبي بكرة ڤ.
)2( في »الذرية الطاهرة« )110( وأخرجه أيًضا ابن سعد في »الطبقات الكبير« )380/6(. 

)3( أخرجه ابن عبد البر في »االستيعاب في معرفة األصحاب« )386/1(.
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ثـمَّ ارتَحـَل مِـَن الكوفـِة إلـى المدينـِة، وأقـاَم بهـا، فصـاَر أميُرهـا َيسـبُُّه 
وَيُسـبُّ أبـاه علـى المنبِر وغيـِره، وُيبالُِغ فـي َأذاُه بما الموُت ُدوَنـُه وهو صابٌر 

ُمحتِسٌب.

ُه وأهـَل بيتِه عنهـا بالخالفِة  َضُه اللَّ ـِه عوَّ ـا َنـَزَل عنهـا ابتغاَء وجـِه اللَّ ولمَّ
الباطنـِة، حتَّـى َذَهـَب قـوٌم أنَّ ُقطـَب األوليـاِء فـي كلِّ زماٍن ال يكـوُن إالَّ مِن 

أهِل البيِت.

ن قاَل: يكوُن من غيرهُم األستاُذ أبو العبَّاِس الُمرسي)1(، َكما َنَقَلُه  وممَّ
ِه)2()3(. عنُه تلميُذه التَّاُج ابُن عطاِء اللَّ

)1( هـو: شـهاب الديـن أبو العباس أحمـد بن عمر الُمْرِسـي )ت. 686ـه( أخذ عن أبي 
الحسن علي بن عبد الله الشاذلي، واختص به، وأخذ عنه ابن عطاء الله السكندري، 

والبوصيري، والعز بن عبد السالم، وغيرهم.
وكان قطب زمانه، وعالمة أوانه في العلوم اإلسالمية.  

ن  انظر: »ذيل مرآة الزمان« للقطب اليونيني )318/4( و»طبقات األولياء« البن الُملقِّ  
)ص418( و»األعالم« للزركلي )186/1(.

َكنَْدِري  )2( هو: تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السَّ
المالكـي الشـاذلي )ت.709ـه( أخـذ عـن أبـي العبـاس أحمـد بـن محمد بـن الُمنَّير 
َكنَْدِري، وأبي العباس أحمد بن عمر الُمْرِسي، وغيرهما، وأخذ عنه تقي الدين  السَّ

بكي، وأحمد بن الحسن بن الُمبلِّق الواسطي، وغيرهما. علي بن عبد الكافي السُّ
وكان جامًعا ألنواع العلوم والمعارف، وله اليد الطولى في الوعظ والسلوك.  

انظر: »طبقات الشافعية الكبرى« للسبكي )23/9( و»الدررالكامنة« البن حجر )1/   
324( و»األعالم«للزركلي )221/1(.

)3( انظر: »الصواعق المحرقة « للهيتمي )426/2(.
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ى الُقطبانيََّة مِن المصطفى  ُل َمن َتلقَّ ُل األقطاِب الَحَسُن؟ أو أوَّ وهل أوَّ

َة حياتِهـا، ثـمَّ انتَقَلـت منها إلـى أبي بكٍر ثـمَّ ُعَمَر ثمَّ  هـراُء مـدَّ ملسو هيلع هللا ىلص فاطمـُة الزَّ

ُعثماَن ثمَّ عليٍّ ثمَّ الحسِن؟

 ،)1(
ِل أبو العبَّاِس الُمرسي، وإلى الثَّاني أبو المواهِب التُّوُنسيُّ ذَهَب إلى األوَّ

.)2( َكما في »طبقاِت« الُمناويِّ

كان الَحَسُن ڤ سيًِّدا، حليًما، كريًما، زاهًدا، ذا َسكِينٍة ووقاٍر وِحشمٍة، 

َجواًدا، ممدوًحا.

ه زيادًة على ما َسَبَق: وهذه ُجملٌة مَِن األحاديِث واآلثاِر الواردِة في حقِّ

يخاِن)3( عِن الَبَراِء قاَل: رأيُت رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص والَحَسُن على  أخرَج الشَّ

عاتِِقِه وهو يقوُل: »اللَّهمَّ إنِّي ُأحبُّه فَأِحبَُّه«.

)1( هو: أبو المواهب محمد بن أحمد بن داود اليزلتيني التونسي ثم القاهري المالكي 
الشاذلي، المعروف بابن ُزغدان )ت. 882ـه( أخذ عن ابن حجر العسقالني، ويحيى 
ابن أبي الوفاء، وعمر بن محمد القلشاني وغيرهم، وأخذ عنه شمس الدين السخاوي، 

وق، وغيرهم. وأبو الطيب إبراهيم بن محمود األقصرائي، وأحمد زرُّ
وكان صاحب اقتدار على التقرير، وبالغة في التعبير.  

انظر: »الضوء الالمع ألهل القرن التاسع« للسخاوي )66/7( و»الكواكب الدرية في   
تراجم السادة الصوفية« للمناوي )176/3( و»معجم المؤلفين« لكحالة )5/9(.

)2( »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )99-98/1(.
)3( البخاري في »الصحيح« )3749( ومسلم في »الصحيح« )2422(.
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ـــي  ـــاَل: »اللَّهـــمَّ إنِّ ـــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ق ـــرَة، أنَّ النَّب ـــي ُهَري وَأخَرجـــا)1( ]56/أ[ عـــن أب
الَحَسِن بعَد أن قاَل  ُيِحبُُّه«؛ فما كاَن أحٌد أحبَّ إليَّ من  ُأِحبُُّه وُأِحبُّ من 

رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ما قاَل.

َحَمَل  وقد  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  َأقَبَل  قاَل:  عبَّاٍس  ابِن  عِن  الحاكُم)2(  وأخرَج 
الَحَسَن على َرَقبتِِه، َفَلِقَيُه َرُجٌل، فقاَل: نِعَم الَمرَكُب َركِبَت يا غالُم، فقاَل 

اكُب هو«. رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »ونِعَم الرَّ

َبيِر قاَل: َأشَبُه أهِل)4( النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِه بِن الزُّ وأخَرَج ابُن سعٍد)3(، عن عبِد اللَّ
به وَأَحبُّهم إليه الَحَسُن، َرَأيُتُه َيجيُء وهو ساجٌد، فَيرَكُب َرَقبَتُه -أو قاَل: 
ُج لُه  َظهَرُه- فما ُينِزُلُه حتَّى يكوَن هو الَّذي َينِزُل، ولقد رَأيُتُه وهو راكٌع ُيفرِّ

بيَن ِرجَليِه حتَّى َيخُرَج من الجانِب اآلَخِر.

وأخَرَج الحاكم)5( عن ُزهيِر بِن األَرَقِم قاَل: قاَم الَحَسُن بُن عليٍّ َيخُطُب؛ 

)1( البخاري في »الصحيح« )5884( ومسلم في »الصحيح« )2421(.
)2( في »المستدرك« )170/3( وقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد«، وتعقبه الذهبي 
قائاًل: »ليس بصحيح«، والحديث أخرجه الترمذي في »الجامع« )3784( وقال: 
فه بعض  »هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه، وزمعة بن صالح قد ضعَّ

أهل الحديث من قَِبل حفظه«.
)3( في »الطبقات الكبير« )359/6(.

)4( زيادة من »ب«. 
)5( في »المستدرك« )173/3( وأخرجه أيًضا أحمد في »المسند« )23106( والبخاري 

في »خلق أفعال العباد« )418(.
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ـِه ملسو هيلع هللا ىلص واضَعُه  فقـاَم َرُجـٌل مِن َأزِد َشـنُوءَة فقاَل: َأشـَهُد لقد رَأيُت رسـوَل اللَّ
اهُد الغائَب«، ولوال  على َحبوتِِه وهو يقوُل: »َمن َأحبَّني َفلُيِحبَُّه، َولُيبِلِغ الشَّ

ثُت به َأحًدا. َكرامُة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ما حدَّ

وأخـَرَج أبـو ُنَعيـٍم فـي »الِحليـِة«)1( عن أبي بكـرة)2( قـاَل: كاَن النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ُيصلِّي بنا، فَيجيُء الَحَسُن وهو ساجٌد -وهو إذ ذاك صغيٌر- فَيجلُِس على 
الِة  ـا َفَرَغ مِـَن الصَّ ًة علـى َرَقبتِـِه، فَيرَفُعـُه النَّبـيُّ رفًعـا رفيًقا، فلمَّ ظهـِرِه، ومـرَّ
بيِّ شـيًئا ال َتصنَُعـُه بأحٍد، فقاَل  ـِه، إنَّك َتصنَـُع بهذا الصَّ قالـوا: يـا رسـوَل اللَّ
ُه  النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ هـذا َريحانتِـي، وإنَّ هـذا ابنِي سـيٌِّد، وَحْسـبي أن ُيصِلَح اللَّ

تعالى به بيَن فئَتيِن ِمَن المسلمين«.

)3( عـن أبـي ُهَريرَة قـاَل: ما رأيُت الَحَسـَن بَن 
ـَلفيُّ وأخـَرَج الحافـُظ السِّ

علـيٍّ قـطُّ إالَّ فاَضـت َعينـاَي ُدموًعـا، وذلك أنَّ رسـوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َخـَرَج يوًما 
وأنا في المسجِد، وَأَخَذ بَِيِدي واتََّكَأ عليَّ حتَّى ِجئنا ُسوَق َقينُقاَع، فنََظَر فيه 
ثـمَّ َرَجـَع، حتَّـى َجَلَس في المسـجِد، ثمَّ قـاَل: »ادُع ابنِي«؛ فأتى الَحَسـُن بُن 
عليٍّ َيشَتدُّ ]56/ب[ حتَّى َوَقَع في ِحجِرِه، فَجَعَل رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيفَتُح َفَمُه 

)1( )35/2( وأخرجه أيًضا أحمد في »المسند« )20516( وابن حبان في »الصحيح« 
)6964-اإلحسان(.

)2( في )أ، ب(: »بكر«، والتصويب من مصادر التخريج.
)3( كما في »ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى« للمحب الطبري )ص122( وأخرجه 

أيًضا ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )193/13(.
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-أِي الَحَسِن- ثمَّ ُيدِخُل َفَمُه في َفِمِه، ويقوُل: »اللَّهمَّ إنِّي ُأِحبُُّه وُأِحبُّ َمن 
اٍت. ُيِحبُّه« ثالَث مرَّ

وأخَرَج أبو ُنَعيٍم في »الِحليِة«)1( عِن الَحَسِن أنَّه قاَل: إنِّي أَلَسَتحيِي مِن 
ًة. ربِّي أن َألقاُه َوَلم َأمِش إلى بيتِِه؛ فَمَشى ِعشِريَن َحجَّ

ِه بن ُعَميٍر قاَل: لقد حجَّ الَحَسُن خمًسا  وأخَرَج الحاكُم)2( عن عبِد اللَّ
ًة ماشًيا، وإنَّ النجائَب َلَتنقاُد)3( بيَن َيَديِه. وِعشريَن َحجَّ

ِه  َتيـِن، وقاَسـَم للَّ ـِه تعالى مرَّ وأخـَرَج أبـو ُنَعيـٍم)4( أنَّـه َخـَرَج مِـن مالِـِه للَّ
اٍت، حتَّى إن كاَن َلُيعطي َنعاًل وُيمِسُك َنعاًل، وُيعطي  تعالى ماَلُه ثالَث مرَّ

ا. ا وُيمِسُك ُخفًّ ُخفًّ

: ال، وكاَن ال َيأَنُس به أحٌد َفَيَدُعُه يحتاُج إلى غيِره،  ولم َيُقل لِسائٍل قطُّ
واشترى حائًطا مِن قوٍم مَِن األنصاِر بأربعِمَئِة ألٍف، َفَبَلَغُه أنَّهُم احتاجوا ما 

ُه إليهم)5(. في َأيدي النَّاِس؛ َفَردَّ

ومرَّ بِصبياٍن يأُكُلون كَِسًرا مَِن الُخبِز، فاسَتضاُفوُه؛ َفنََزَل وَأَكَل مَعهم، 
ثمَّ َحَمَلهم إلى َمنِزلِه، وَأطَعَمُهم أنواًعا، َوَكساُهم، وقاَل: الَيُد لهم؛ ألنَّهم 

.)37/2( )1(
)2( في »المستدرك« )169/3( وسكت عنه هو الذهبي.

)3( في )ب(: »لتقاد«، وفي »المستدرك«: »لتقاد معه«.
)4( في »حلية األولياء« )37/2(.

)5( انظر: »سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد« للصالحي )68/11(.
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ا َأعَطيناهم)2(. لم)1( َيِجُدوا غيَر ما َأطَعُموني، ونحُن َنِجُد كثيًرا ممَّ

وَسِمَع َرُجاًل يسأُل ربَُّه ۵ َعْشرَة آالِف ِدرَهٍم، َفَبَعَث بها إليه)3(.

ــِه بــَن جعفــٍر عجــوٌز، َفَأعطاهــا ألــَف  وَأضافتــُه هــو والُحَســيَن وعبــَد اللَّ
ِه بُن َجعَفٍر  ِديناٍر وألَف شاٍة، وَأعطاها الُحَسيُن مِثَل ذلك، وَأعطاها عبُد اللَّ

مِثَليِهما؛ َألَفي شاٍة وَألَفي ِديناٍر)4(.

وأخَرَج ابُن سعٍد)5( عن ُعَميِر بِن إسحاَق، أنَّه لم َيسَمع منُه َكلِمَة ُفحٍش 
اَن ُخصومٌة في أرٍض، فقاَل:  ًة؛ كاَن بينَه وبيَن عمِرو بِن ُعثماَن بِن عفَّ إالَّ مرَّ
)6( ما َرِغَم َأنُفه)7(، قاَل: فهذه أشدُّ كلمِة ُفحٍش قاَلها)8(،  ليَس لُه عندنا إالَّ

. ما َسِمعُتها منُه قطُّ

ُجــوا  وأخــَرَج ابــُن ســعٍد)9( عــن علــيٍّ أنَّــه قــاَل: يــا أهــَل الكوفــِة، ال ُتزوِّ

)1( زيادة من )ب(.
)2( انظر: »مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان« لليافعي 

.)123/1(
)3( أخرجه ابن حبان في »روضة العقالء« )ص254(.

)4( انظر: »المستجاد من فعالت األجواد« للتنوخي: 12-11.
)5( في »الطبقات الكبير« )368/6(.

)6( زيادة من )ب(. 
)7( في )أ(: »أنفسهم«. 

)8( في )أ(: »قال«. 
)9( في »الطبقات الكبير« )375/6(.
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َجنَُّه، فما َرِضَي  َلنُزوِّ الَحَسَن؛ فإنَّه َرُجٌل مِطالٌق، فقاَل َرُجٌل مِن َهمداَن: 
َأمَسَك، وما َكِرَه طلََّق.

وكاَن ال ُيفاِرُق امرأًة إالَّ وهي ُتِحبُُّه)1(، وَأحَصَن تِسعيَن امرأًة)2(. ]57/أ[

ا ماَت بكى َمرواُن في جنازتِِه، فقاَل لُه الُحَسيُن: َأتبكِيِه وقد كنَت  ولمَّ
ُعُه؟! فقاَل: إنِّي كنُت َأفَعُل ذلك مَع َأحَلَم مِن هذا، وأشاَر  ُعُه ما ُتجرِّ ُتجرِّ

إلى الجبِل)3(.

وَوَقَع بيَن الَحَسِن والُحَسيِن شيٌء فَتهاجرا، ثمَّ َأقَبَل الَحَسُن على الُحَسيِن؛ 
َفَأكبَّ على رأِسِه ُيقبُِّلُه، فقاَل لُه الُحَسيُن: إنَّ الَّذي َمنَعنِي مِِن ابتدائَِك بهذا 

أنَّك أحقُّ بالفضِل منِّي، وَكِرهُت أن ُأناِزَعَك ما أنت أحقُّ به منِّي)4(.

وأخــَرَج ابــُن عســاكَر)5( أنَّــه قيــَل لــُه: إنَّ أبــا ذرٍّ يقــوُل: الفقــُر َأَحــبُّ إلــيَّ 
ا أنا  ، أمَّ ُه أبا ذرٍّ ِة، فقاَل: َرِحَم اللَّ حَّ َقُم َأَحبُّ إليَّ مِن الصِّ مَِن الِغنى، والسَّ
تي  ِه لُه لم َيتَمنَّ أنَّه في غيِر الحالِة الَّ فأقوُل: َمِن اتََّكَل على ُحسِن اختياِر اللَّ

ُه له. اختاَرها اللَّ

)1( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )375/6(.
)2( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )377/6(.

)3( أخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )252/13(.
)4( أخرجه الخرائطي في »مساوئ األخالق« )536( وابن عساكر في »تاريخ دمشق« 

.)181/14(
)5( في »تاريخ دمشق« )253/13(.
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نيَن،  وكاَن عطاؤُه كلَّ سنٍة مَِئَة ألٍف، فَحَبَسها عنُه ُمعاويُة في بعِض السِّ
َرُه  فَحَصَل لُه إضاقٌة شديدٌة، قاَل: فَدَعوُت بَِدواٍة أِلَكُتَب إلى ُمعاويَة أِلُذكِّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص في الَمنـاِم، فقاَل: »يا َحَسـُن،  نفسـي، ثـمَّ َأمسـكُت فرأيـُت رسـوَل اللَّ
كيف أنت؟« فقلُت: بخيٍر يا َأَبِت، وشكوُت إليه تأخيَر الماِل عنِّي، فقاَل: 
ِه،  ُره؟« قلُت: َنَعم يا رسوَل اللَّ »َأَدَعوَت بَِدواٍة لَِتكُتَب إلى مخلوٍق ِمثِلَك ُتذكِّ
ن  فكيَف َأصنَُع؟ فقاَل: »ُقِل: اللَّهمَّ اقِذف في َقلبي رجاَءك، واقَطع رجائي عمَّ
تي وَقُصَر عنُه  سواَك، حتَّى ال َأرُجو أحًدا غيَرَك، اللَّهمَّ وما َضُعَفت عنُه قوَّ
ا َأعَطيَت  ِعلمي ولم َتنَتِه إليه َرغبتي ولم َتبُلغُه َمسأَلتِي ولم َيجرِ على لِساني ممَّ
احِميَن«، قاَل:  نِي به يا َأرَحَم الرَّ لِيَن واآلِخرِيَن ِمن اليقيِن فُخصَّ أحًدا ِمَن األوَّ
ـِه، مـا َألَححـُت بـه ُأسـبوًعا حتَّى َبَعـَث ُمعاويُة بألـِف ألٍف وَخمِسـِمَئِة  فواللَّ
ـِه الَّذي ال َينسـى َمـن َذَكـَرُه، وال َيِخيُب َمـن دعاُه،  ألـٍف، فقلـُت: الحمـُد للَّ
فرأيُت النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص في الَمناِم فقاَل: ]57/ب[ »يا َحَسُن، كيف أنت؟« فقلُت: 
، هكذا َمن رجا الخالَق  ثُتُه بحديثي، فقاَل: »يا ُبنيَّ ِه، َوحدَّ بخيٍر يا رسوَل اللَّ

ولم َيرُج المخلوَق«)1(.

وِمن ِشعرِِه:

ــُه ــاَس ُيغنُوَنـ ــنَّ أنَّ النَـّ ــن َظـ حمـــِن بِالَواثِـــِق)2(َمـ َفَليـــَس بالرَّ

)1( أخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )166/13، 167(.
)2( نسبه للحسن تبًعا لـ»إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )360/3( 
وفي المصادر القديمة نسبته ألخيه الحسين؛ كما في »تاريخ دمشق« البن عساكر 
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ُه تعالى عنُه- في النِّصِف مِن شهِر رمضاَن سنَة ثالٍث  ُولَِد -َرِضَي اللَّ
.)1( مِن الهجرِة على األصحِّ

ومـاَت سـنَة خمسـيَن علـى ما عليـه األكثُر، وقيَل: سـنَة تسـٍع وأربعيَن، 
ُه  ِه -َرِضَي اللَّ َحُه بعُضهم، وقيَل غيُر ذلك، وُدفَِن بالبقيِع إلى َجنِب أمِّ ورجَّ

تعالى عنها-)2(.

وكاَن سـبُب َموتِـِه أنَّ َزوجَتـُه َجعـدَة بنـَت األشـعِث بـِن َقيـٍس الكنـديِّ 
َجها، وَبَذَل لها مَِئَة ألِف درهٍم؛ لَِيكوَن األمُر  ُه وَيتزوَّ دسَّ إليها يزيُد أن َتُسمَّ
لـُه بعـَد أبيـِه ُمعاويَة، وَيبُطُل شـرُط أن يكوَن للحسـِن بعَد ُمعاويـَة، َفَفَعَلت؛ 
ا ماَت َبَعَثت إلى يزيَد َتسـَأُلُه الوفـاَء بما َوَعَدها،  فَمـِرَض أربعيـَن يوًمـا، فلمَّ

فقاَل: إنَّا لم َنرَضِك للَحَسِن؛ َأفنَرضاِك ألَنُفِسنا؟!)3(.

ِريَن)5(. مِيَن)4( والُمتأخِّ وبَموتِِه مسموًما شهيًدا َجَزَم غيُر واحٍد مَِن الُمتقدِّ

ُه َأَشدُّ نِقمًة  وَجِهَد به أخوُه أن ُيخبَِرُه بَمن سقاُه، فلم ُيخبِرُه، وقاَل: اللَّ

)186/14( و»بغية الطلب في تاريخ حلب« البن العديم )2595/6(.
)1( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )253/6(.

)2( انظر: »االستيعاب في معرفة األصحاب« البن عبد البر )389/1(.
للمطهر  والتاريخ«  »البدء  بـ  وقارن   )226/5( الجوزي  البن  »المنتظم«  انظر:   )3(

المقدسي )5/6(.
)4( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )386/6(.

)5( انظر: »تاريخ الخلفاء« للسيوطي )ص169(.
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، وإالَّ فال ُيقَتُل بي بريٌء)1(. إن كاَن الَّذي َأُظنُّ

ُه تعالى عنه-: وِمن كاِمِه -َرِضَي اللَّ

- المروءة العفاف وإصالح الحال)2(.

خاِء)3(. ِة والرَّ دَّ وِمن كاِمِه: اإلخاُء المواساُة في الشِّ

نيا)4(. هادُة في الدُّ غبُة في التَّقوى، والزَّ وِمن كاِمِه: الغنيمُة الباردُة الرَّ

نيا بَِبَدنَِك، وفي اآلِخرة بَقلبَِك)5(. وِمن كاِمِه: ُكن في الدُّ

وِمن كاِمِه: الطَّعاُم َأهَوُن مِن أن ُيقَسَم عليه)6(.

- وكاَن يقوُل لَبنِيِه وبني َأخيِه: َتعلَُّموا الِعلَم؛ فإن لم تستطيعوا ِحفَظُه 
فاكُتُبوه وَضُعوُه في ُبيوتِكم)7(.

)1( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )386/6(.
الطبراني في  ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )254/13-255( وأخرجه  )2( أخرجه 
»المعجم الكبير« )3ح2688( وأبو نعيم في »حلية األولياء« )35/2( بلفظ: »المال«.
)3( أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )3ح2688( وأبو نعيم في »حلية األولياء« 

.)35/2(
)4( تخريجه كسابقه.

)5( أخرجه أبو نعيم في »حلية األولياء« )37/2( من كالم علي للحسن.
)6( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )386/6( وأبو نعيم في »حلية األولياء« 

.)268/2(
)7( أورده المناوي في »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )96/1(.
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ا احَتَضَر قاَل ألخيِه الُحَسيِن: يا أخي، ُأوِصيَك أالَّ َتطُلَب الخالفَة؛  - ولمَّ
َك  َة والخالفَة؛ فإيَّاَك أن َيستِخفَّ ُه فينا النُّبوَّ ِه ما َأرى أن َيجَمَع اللَّ فإنِّي واللَّ

سفهاُء الكوفِة وُيخِرُجوَك فَتنَدَم حيُث ال َينَفُعَك النََّدُم)1(.

وِمن كراماتِه:

، وَجَعَل َينَبـُح َكما َتنَبُح الـكالُب، ثمَّ  َط علـى قبـِره َفُجـنَّ أنَّ َرُجـاًل َتغـوَّ
ماَت فُسِمَع مِن َقبِرِه َيعِوي، أخرجُه أبو ]58/أ[ ُنَعيٍم)2( وابُن عساكَر)3( عِن 

األعمِش.

ٌه: �ي �ب
�ن
�ت

«)4( عِن ابِن سـعٍد  َنَقـَل ِسـبُط ابـُن الجـوزيِّ في كتابِـه »تذكرِة الَخـواصِّ

)1( أورده المناوي في »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )97/1( بنحوه 
مطواًل.

)2( كما في »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )98/1( ولم أقف 
عليه عنده، وأخرجه ابن األعرابي في »المعجم« )773(.

)3( في »تاريخ دمشق« )305/13(.
)4( صفحة )486( وقد اختصر سياق ابن سعد.

وهـو: شـمس الديـن أبو المظفر يوسـف بن قزأوغلي الحنفي، سـبط أبـي الفرج ابن 
الجـوزي )ت. 654ـه( أخـذ عـن جـده، وعبـد المنعم بـن كليب، وعبد اللـه بن أبي 
المجد الحربي، وغيرهم، وأخذ عنه عبد المؤمن الدمياطي، وعبد الحافظ الشروطي، 

وموسى الشقراوي، وغيرهم.
َير. مة في التاريخ والسِّ وكان إماًما فقيًها، واعُظا وحيًدا في الوعظ، عالَّ  
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ـٌد األصغـُر، وجعفـٌر،  فـي »َطَبقاتِـِه«)1( أنَّـه كاَن للَحَسـِن مِـَن األوالِد: محمَّ
ـٌد األكبُر، وزيٌد، والَحَسـُن الُمثنَّى، وفاطمُة، وأمُّ الَحَسـِن،  وحمـزُة، ومحمَّ
ـِه، وإسـماعيُل،  اللَّ َسـَلَمَة، وأمُّ عبـِد  حمـِن، وأمُّ  الرَّ الخيـِر، وأمُّ عبـِد  وأمُّ 

ويعقـوُب، والقاسـُم، وأبـو بكـٍر، وطلحـُة، وعبـُد اللَِّه.

ِه،  وعِن األسلميِّ أنَّهم: عليٌّ األكبُر، وعليٌّ األصغُر، وجعفٌر، وعبُد اللَّ
وعقيٌل،  األَثرُم،  والُحَسيُن  وإسماعيُل،  حمِن،  الرَّ وعبُد  وَزيٌد،  والقاسُم، 

والَحَسُن، وفاطمُة، وسكينُة، وأمُّ الَحَسِن)2(.

الَحَسِن وزيٍد وُحَسيٍن  ِذكِر  الَبالُذِريُّ في »األَنساِب«)3( على  واقَتَصَر 
حمِن والقاسِم وطلحَة وُعَمَر. ِه وأبي بكٍر وعبِد الرَّ وعبِد اللَّ

انظر: »ذيل مرآة الزمان« للقطب اليونيني )39/1( و»تاريخ اإلسالم« للذهبي )14/   
767( و»األعالم« للزركلي )246/8(.

)1( »الطبقات الكبير« )352/6(.
)2( انظر: »سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد« للصالحي )70/11(.

)3( »أنساب األشراف« )73-72/3(.
وهو: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود الَبالُذري )ت. 279ـه( أخذ عن عفان بن   
مسلم، وعلي بن المديني، وهشام بن عمار، وأخذ عنه جعفر بن قدامة، وعبد الله 

اق، ويعقوب بن نعيم قرقارة، وغيرهم. ابن أبي سعد الورَّ
ًخا، وكاتًبا بليًغا، وأديًبا فاضاًل، وشاعًرا ُمحسنًا. ابة مؤرِّ وكان نسَّ  

انظر: »تاريخ دمشق« البن عساكر )74/6( و»سير أعالم النبالء« للذهبي )162/13(   
و»األعالم« للزركلي )267/1(.
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)2( أنَّهــم: حســٌن، 
والبــيِّ )1( عــن أبــي بِشــٍر الدُّ ونَقــَل المحــبُّ الطَّبــريُّ

راِع)3( أنَّهم:  حمِن، وُعَمُر، وزيٌد، وإبراهيُم، وعن أبي بكِر بِن الدَّ وعبُد الرَّ
ــِه، وأحمُد،  حمــِن، والقاســُم، والَحَســُن، وزيــٌد، وَمعَمــٌر، وعبــُد اللَّ عبــُد الرَّ

وإسماعيُل، والُحَسيُن، وعقيٌل، وأمُّ الحَسِن.

والَحَسِن  لزيٍد  بُط  السِّ الَحَسِن  مَِن  اآلَن  الموجوُد  حيُح  الصَّ والَعِقُب 
الُمثنَّى ال غيُر.

ِه  ا زيٌد فكاَن أكبَر ِسنًّا مِن أخيه الَحَسِن الُمثنَّى، وباَيَع بعَد قتِل عمِّ فأمَّ
ِه وأبيِه أمَّ الَحَسـِن  َبيـِر بالخالفـِة؛ ألنَّ أخَتُه مِـن أمِّ ـِه بـَن الزُّ الُحَسـيِن عبـَد اللَّ

كاَنت تحَت عبِد اللَِّه، وعاش مَِئَة سنٍة على أحِد األقواِل.

ه الُحَسيِن، وُأثِخَن بالِجراِح،  ا الَحَسُن الُمثنَّى فَحَضَر الطَّفَّ مَع عمِّ وأمَّ
 : ءوِس َوَجُدوه وبه َرَمٌق، فقاَل أسماُء بُن خارجَة الَفزاريُّ ا أرادوا َأخَذ الرُّ فلمَّ
ُه أعلُم. َدُعوُه لي؛ فَحَمَلُه إلى الكوفِة، وعالَجُه حتَّى َبِرَئ، َولَِحَق بالمدينِة، واللَّ

 

)1( في »ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى« )ص143( وذكر مكان »عبد الرحمن« 
»عبيد الله«.

)2( في »الذرية الطاهرة« )115( نقالً عن أبي إسحاق الجوزجاني، وفيه »عبد الله« 
مكان »عبد الرحمن«.

)3( في كتاب »مواليد أهل البيت« كما في »ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى« للمحب 
الطبري )ص143( وعنده »عمر« مكان »معمر«.
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ِه الُحَسيُن ِسبُط رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  ا الُحَسيُن: فهو ڤ أبو عبِد اللَّ  وأمَّ
وَريحاَنُتُه.

.)1( ُولَِد لخمٍس َخَلوَن مِن شعباَن سنَة َأرَبٍع على األصحِّ

وكاَنت فاطمُة قد َعلَِقت به بعَد والدِة الحسِن ]58/ب[ بخمسيَن ليلًة)2(.

اُه  َن في ُأُذنِِه)4(، وَتَفَل في َفِمِه، ودعا لُه، وسمَّ وحنََّكُه ملسو هيلع هللا ىلص بِِريِقِه)3(، وَأذَّ
ابِع)5(، وعقَّ عنُه)6(. ُحَسينًا يوَم السَّ

كاَن شجاًعا مِقداًما مِن حيَن كاَن طِفاًل.

ِه: وهذه ُجملٌة ِمن األحاديِث واآلثاِر الواردِة في حقِّ

النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل:  أنَّ   ، العامريِّ َيعلى  َحه)7( عن  - أخَرَج الحاكُم وصحَّ

)1( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )399/6( و»التاريخ الكبير« البن أبي خيثمة 
.)1495(

)2( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )399/6(.
)3( نسبه ابن األثير في »جامع األصول« )383/1( لرزين.

)4( أخرجه أبو داود في »السنن« )5105( والترمذي في »الجامع« )1514( من حديث 
أبي رافع ڤ، وقال الترمذي: »هذا حديث حسن صحيح«.

)5( انظر: »البداية والنهاية« البن كثير )474/11(.
)6( أخرجه أبو داود في »السنن« )2841( والنسائي في »السنن« )4219( من حديث 
»إسناده على  »المحرر« )ص420(:  في  الهادي  ابن عبد  ابن عباس ڤ، وقال 

شرط البخاري«.
)7( في »المستدرك« )177/3(.
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»ُحَسيٌن منِّي وأنا ِمن ُحَسيٍن، اللَّهمَّ َأِحبَّ َمن َأَحبَّ ُحَسينًا، ُحَسيٌن ِسبٌط 
ِمَن األسباِط«.

- وَرَوى ابـُن ِحبَّـاَن)1( وابـُن سـعٍد)2( وأبـو َيعلى)3( وابُن عسـاكَر)4( عن 
ُه أن َينُظَر  ِه قاَل: سـمعُت رسـوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يقـوُل: »َمن َسـرَّ جابـِر بـِن عبـِد اللَّ
ِة؛ َفلَينُظر  إلـى َرُجـٍل ِمـن أهِل الجنَِّة -وفي لفٍظ: إلى سـيِِّد شـباِب أهِل الجنَـّ

.» إلى الُحَسيِن بِن عليٍّ

- وَرَوى َخيثمُة بُن ُسليماَن)5( عن أبي ُهَريرَة، أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َجَلَس في 
المسـجِد فقاَل: »أين ُلَكُع؟« فجاَء الُحَسـيُن يمشـي حتَّى َسـَقَط في ِحجِرِه، 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص؛ فَفَتـَح ملسو هيلع هللا ىلص َفَمُه -أِي الُحَسـيِن-  فَجَعـَل َأصابَِعـُه فـي لِحيـِة رسـوِل اللَّ

فَأدَخَل فاُه في فِيِه، ثمَّ قاَل: »اللَّهمَّ إنِّي ُأِحبُُّه فَأِحبَُّه، وَأِحبَّ َمن ُيِحبُّه«.

ِه  اِك)6( عن أبي ُهَريرَة قاَل: رأيُت رسوَل اللَّ حَّ - وَرَوى أبو الَحَسِن بُن الضَّ

)1( في »الصحيح« )6966-اإلحسان(.
)2( في »الطبقات الكبير« )402/6(.

)4( في »تاريخ دمشق« )136/14(.)3( في »المسند« )1874(.
)5( في »سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد« للصالحي )71/11( نسبته البن 
أبي خيثمة، وأخرجه البخاري في »الصحيح« )5884( من حديث أبي هريرة أيًضا، 

لكن في شأن الحسن.
)6( هو: أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الضحاك الفزاري، المعروف 
بابن النَّفزي )ت. 557ـه( له مؤلفات كثيرة منها »زواهر األنوار وبواهر ذوي البصائر 

واالستبصار، في شمائل النبي المختار«، فيظهر أن النقل بواسطته.

02 ���� ������.indd   54802 ���� ������.indd   548 17/05/2022   1:14 PM17/05/2022   1:14 PM



549

ُجُل التَّمرَة)1(. ملسو هيلع هللا ىلص َيمَتصُّ ُلعاَب الُحَسيِن َكما َيمَتصُّ الرَّ

- وكاَن ابُن ُعَمَر جالًسا في ظلِّ الكعبِة إذ رأى الُحَسيَن ُمقباًِل، فقاَل: 
ماِء اليوَم)2(. هذا أحبُّ أهِل األرِض إلى أهِل السَّ

- وجـاَء َرُجـٌل إلـى الَحَسـِن يسـتعيُن بـه فـي حاجـٍة َفَوَجـَدُه ُمعتكًِفا في 
َخلوٍة، فاعتَذَر إليه؛ فَذَهَب إلى أخيِه الُحَسيِن، فاستعاَن به، فقضى حاَجَتُه، 

وقاَل: َلقضاُء حاجٍة في اللَِّه ۵ أحبُّ إليَّ مِِن اعتكافي شهًرا)3(.

ُه تعالى عنه-: وِمن كاِمِه -َرِضَي اللَّ

ِه عليكم؛ فـال َتَملُّوا مِن  اِس إليكـم مِن نَِعـِم اللَّ - اعَلُمـوا أنَّ حوائـَج النَـّ
تلك النَِّعِم فتعوَد نَِقًما، واعلموا أنَّ المعروَف ُيكِسُب حمًدا ]59/أ[ وُيعِقُب 
أجًرا، فلو رأيتُم المعروَف َرُجاًل َلَرأيتموُه َرُجاًل جمياًل َيُسرُّ النَّاظرين، ولو 
القلوُب، وُتَغضُّ  منُه  َتنِفُر  الَمنَظِر  قبيَح  َرُجاًل  َلَرأيتموُه  َرُجاًل  اللُّؤَم  رأيتُم 

ُدوَنُه األبصاُر)4(.

)1( أخرجه ابن شاهين في »شرح مذاهب أهل السنة« )179( وأبو نعيم في »فضائل 
الخلفاء« )136( بنحوه.

)2( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )406/6( وابن أبي شيبة في »المصنف« 
)31292( لكن عن عمرو بن العاص ڤ، وأخرجه ابن األعرابي في »المعجم« 
)2205( والطبراني في »المعجم األوسط« )3917( عن عبد الله بن عمرو، بنحوه.

)3( أخرجه ابن المبارك في »الزهد« )746(.
)4( أورده أبو سعد اآلبي في »نثر الدر« )228/1( والصالحي في »سبل الهدى والرشاد 
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ُه تعالى عنه-: وِمن كاِمِه -َرِضَي اللَّ

.)1( - َمن جاَد ساَد، وَمن َبِخَل َذلَّ

َل ألخيه خيًرا َوَجَدُه إذا َقِدَم على ربِّه غًدا)2(. - وَمن َتعجَّ

أهَل  إنَّا  فقاَل:  ذلك؛  في  فُعوتَِب  كآبٌة،  عليه  ُتَر  فلم  لُه  ابٌن  ومات   -
َه فُيعطِينا، فإذا أراَد ما َنكَرُه فيما ُيِحبُّ َرِضينا)3(. البيِت َنسأُل اللَّ

َتِجدني شاكًرا،  فلم  مَتني  نعَّ إلهي،  الكعبِة وقاَل:  ُركَن  يوًما  والَتَزَم   -
وال  كِر،  الشُّ بَترِك  النِّعمَة  َسَلبَت  أنت  فال  صابًرا؛  َتِجدني  فلم  وابَتَليتني 

بِر، إلهي ما يكوُن من الكريِم إالَّ الكرُم)4(. َة بَترِك الصَّ دَّ َأَدمَت الشِّ

أبيه  مَع  َخَرَج  أن  إلى  بالمدينِة  عنُه-  تعالى  ُه  اللَّ إقامُته -َرِضَي  كاَنت 
إلى الكوفِة، فَشِهَد مَعه َمشاِهَدُه، وَبِقَي مَعه إلى أن ُقتَِل، ثمَّ مَع أخيِه إلى أِن 
انَفَصَل َفَرَجَع إلى المدينِة، واسَتَمرَّ بها حتَّى ماَت ُمعاويُة، فأخَرَج إليه يزيُد 

في سيرة خير العباد« )78/11( لكن أخرجه البيهقي في »شعب اإليمان« )7284( 
من قول أخيه محمد بن الحنفية، بنحوه.

)1( أورده أبو سعد اآلبي في »نثر الدر« )228/1( والصالحي في »سبل الهدى والرشاد 
في سيرة خير العباد« )78/11(.

)2( أورده أبو سعد اآلبي في »نثر الدر« )229/1( والصالحي في »سبل الهدى والرشاد 
في سيرة خير العباد« )78/11(.

)3( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )180/2( من قول الشافعي.
)4( أورده المناوي في »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )105/1( وفي 

»الرسالة« للقشيري )314/1( نسبته ألخيه الحسن.
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َة، فَأَتت إليه ُكُتُب أهِل العراِق بأنَّهم  َمن يأُخُذ َبيَعَتُه، فامَتنََع وخَرَج إلى مكَّ
َبيِر بالخروِج، وابُن عبَّاٍس وابُن  باَيُعوُه بعَد موِت ُمعاويَة، فأشاَر إليه ابُن الزُّ
ِه ُمسلَِم بَن َعِقيٍل، فَأَخَذ َبيَعَتُهم، وَأرَسَل إليه  ُعَمَر بَعَدمِِه، فَأرَسَل ابَن عمِّ
َة قاصًدا للعراِق، ولم َيعَلم بُخروِجِه ابُن  َيسَتقِدُمُه، فخَرَج الُحَسيُن مِن مكَّ
َة، فقاَل: ارِجع، فأبى، فقاَل:  ُعَمَر، فَخَرَج َخلَفُه فَأدَرَكُه على مِيَليِن مِن مكَّ
نيا واآلِخرِة،  ُثـَك حديًثـا؛ إنَّ جبريَل أتى النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فخيََّرُه بيـَن الدُّ إنِّـي ُمحدِّ
ِه ال َيليها أحٌد منكم، فقاَل: إنَّ َمعي  فاختاَر اآلِخرَة، وإنَّك َبضعٌة منُه، واللَّ
ِحمَليـِن مِـن ُكُتـِب أهـِل العـراِق بَِبيعتِِهـم، فقـاَل: مـا َتصنَُع بقـوٍم َقَتُلـوا أباَك 
َه  ، فاعَتنََقُه وبكـى، وقاَل: اسـَتوَدعُتَك اللَّ وَخَذُلـوا أخـاَك، فأبـى إالَّ الُمِضـيَّ
مِن َقتيٍل، ثمَّ ساَفَر فكاَن ابُن ُعَمَر يقوُل: َغَلَبنا الُحَسيُن بالخروِج، َوَلَعمري 

لقد رأى في أخيِه وأبيِه ِعبرًة)1(.

ِه وأبو سعيٍد  حابِة جابُر بُن عبِد اللَّ َمُه في ذلك أيًضا مِن ُوجوِه الصَّ وكلَّ

الَمسيِر،  ]59/ب[ على  َم  ُيطِع أحًدا منهم، وصمَّ وأبو واقٍد وغيُرهم؛ فلم 

ِه إنِّي أَلَظنَُّك سُتقَتُل بيَن نسائَِك وأبنائَِك وَبناتَِك  فقاَل لُه ابُن عبَّاٍس: واللَّ
ا َرَجَع  َبيِر، فلمَّ َكما ُقتَِل ُعثماُن، فلم َيقَبل، َفَبكى وقاَل: َأقَررَت عيَن ابِن الزُّ
َبيِر: قد جاَء ما َأحَببَت؛ َخَرَج الُحَسيُن وَتَرَكَك والحجاَز، َفَعلَِم  قاَل البِن الزُّ
ِه بِن ِزيـاٍد َواليِه علـى الكوفِة  يزيـُد بُخـروِج الُحَسـيِن؛ فَأرَسـَل إلـى ُعَبيـِد اللَّ

)1( انظر: »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )101-100/1(.
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َيأُمُره بَِطَلِب ُمسلٍم وَقتلِِه، فَظِفَر به، فَقَتَلُه ولم َيبُلغ ُحَسينًا ذلك حتَّى صاَر 
لُه:  فقاَل   ، التَّميميَّ يزيَد  بَن  الُحرَّ  وَلِقَي  َأمياٍل،  ثالثُة  القادسيَِّة  وبيَن  بينَه 
ارِجع؛ فإنِّي لم َأَدع لك خلفي خيًرا، وَأخَبَرُه الَخَبَر، وَلِقَي الَفَرزدَق َفَسَأَلُه، 
اِس معـك، وُسـيوُفهم مـَع بنـي ُأميَّـَة، والقضـاُء َينـِزُل مِـَن  فقـاَل: قلـوُب النَـّ
ماِء َفَهمَّ أن َيرِجَع وكاَن مَعه إخوُة ُمسلٍِم فقالوا: ال َنرِجُع حتَّى ُنِصيَب  السَّ
َز أربعَة آالٍف، وقيَل: عشريَن ألًفا  بَثأِرِه أو ُنقَتَل، فساُروا وكاَن ابُن زياٍد جهَّ
لُمالقاتِـِه، َفواَفـوُه بَِكرَبـالَء، فنََزَل ومَعه خمسـٌة وأربعون فارًسـا، ونحُو مَِئِة 
ـاٍص، وكاَن ابُن زياٍد  راجـٍل، وكاَن أميـُر الجيـِش َعمـَرو بَن سـعِد بِن أبي وقَّ
ـا التَقَيا وَأرَهَقُه  ، وكَتـَب لـُه بـه: أن حاِرِب الُحَسـيَن، وَرَجَع، فلمَّ يَّ ُه الـرَّ والَّ
ـا أن َألَحـَق بَثغٍر مَِن  ـالُح قـاَل لـُه الُحَسـيُن: اخَتـر منِّي إحدى ثـالٍث؛ إمَّ السِّ
ا أن َأَضَع َيِدي في يِد ابِن ُمعاويَة،  ا أن َأرِجَع إلى المدينِة، وإمَّ الثُّغوِر، وإمَّ
فَقبَِل ذلك عمٌرو منُه، وكَتَب به إلى ابِن زياٍد، فكَتَب إليه: ال َأقَبُل منُه حتَّى 
ُبـوا لِِقتالِـِه، وكاَن أكثـُر ُمقاتِلِيـِه  َيَضـَع َيـَدُه فـي َيـِدي، فامَتنَـَع الُحَسـيُن؛ فَتأهَّ
ا َأيَقَن أنَّهم قاتِلوُه قاَم في أصحابِه خطيًبا؛  الكاتبِيَن إليه والُمبايِِعيَن لُه، فلمَّ
نيا َتغيََّرت  َه وَأثنى عليه، ثمَّ قاَل: قد َنَزَل مَِن األمِر ما َتَروَن، وإنَّ الدُّ فَحِمَد اللَّ
ـَرت، وَأدَبـَر معروُفها واَنَشـَمَرت حتَّى لم َيبَق منهـا إالَّ َكُصبابِة اإلناِء،  وَتنكَّ
وإالَّ خسيُس َعيٍش كالَمرعى الوبيِل، أال َتَروَن الحقَّ ال ُيعَمُل به والباطَل 
ال ُيتناهى عنُه لَِيرَغَب المؤمُن ]60/أ[ في لقاِء اللَِّه ۵، وإنِّي ال َأرى الموَت 
إالَّ سعادًة والحياَة مَع الظَّالِِميَن إالَّ ُجرًما، فَقاَتُلوه إلى أن ُقتَِل، وذلك اليوُم 
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يوُم الُجُمعِة يوَم عاشوراَء سنَة إحدى وستِّيَن بَكرَبالَء من أرِض العراِق ما 
، وقيَل غيُره، وُقتَِل َيوَمئٍذ  بيَن الِحلَّة والكوفِة، َقَتَلُه ِسناُن بُن أنٍس النََّخعيُّ

مَع الُحَسيِن مِن أهِل بيتِه ثالثٌة وعشرون َرُجاًل َكما قيَل)1(.

وا َرأَسُه وَأَتوا به إلى ابِن زياٍد، فَأرَسَلُه وَمن مَعُه مِن أهِل  ا ُقتَِل َجزُّ ولمَّ
َزينُب، فُسرَّ ُسروًرا كثيًرا،  ُتُه  الُحَسيِن وَعمَّ بُن  َيزيَد؛ ومنهم عليُّ  بيتِِه إلى 
ريَف بقضيٍب  أَس الشَّ بِي، وَأهاَنهم وصاَر َيضِرُب الرَّ وَأوَقَفهم َموقَِف السَّ
ا َمَقَتُه  كاَن مَعُه، ويقوُل: َلِقيَت َبغَيَك يا ُحَسيُن، وباَلَغ في الَفَرِح، ثمَّ َنِدَم لمَّ

المسلمون على ذلك، وَأبَغَضُه العاَلُم)2(.

ِة تصديٌق لقولِِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ أهَل بيتي سَيلَقوَن َبعدي ِمن  وفي هذه القصَّ
تي َقتًا وتشديًدا)3(، وإن أشدَّ َقوِمنا لنا ُبغًضا بنو ُأميََّة وبنو مخزوٍم« رواُه  ُأمَّ

الحاكُم)4(.

ـارَب لِـَرأِس الُحَسـيِن بالقضيـِب يزيـُد هـو مـا في  ومـا ُذكِـَر مـن أنَّ الضَّ

)1( انظر: »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )102-101/1( 
باختالف يسير.

)2( انظر: »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )102/1(.
)3( في »المستدرك«: »وتشريًدا«.

)4( في »المسـتدرك« )487/4( من حديث أبي سـعيد الخدري، وقال: »هذا حديث 
صحيح اإلسناد«، وتعقبه الذهبي كما في »مختصر تلخيص المستدرك« البن الملقن 
)3366/7( فقـال: »ال واللـه، كيـف وفيـه إسـماعيل بـن رافـع متـروك، ولـم يصـح 

المسند إليه«.
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واِعـِق«)2( أنَّه ابُن زيـاٍد، وأنَّه كاَن  )1(، لكـن َنَقَل في »الصَّ »َطَبقـاِت« الُمنـاويِّ
 )3( ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، رواُه التِّرمـذيُّ عنـدُه َأَنـٌس َفَبكـى، وقـاَل: كاَن َأشـَبَهُهم برسـوِل اللَّ

وغيُره)4(.

نيـا)5(: أنَّـه كاَن عنـَدُه زيـُد بـُن َأرَقـَم، فقـاَل لـُه: ارَفـع  وَرَوى ابـُن أبـي الدُّ
ـَفَتيِن،  ـِه لطاَلما رأيُت رسـوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُيقبُِّل ما بيَن هاَتيِن الشَّ َقِضيَبـَك؛ فواللَّ
وبكى؛ فَأغَلَظ لُه ابُن زياٍد القوَل، فَأغَلَظ لُه زيٌد الجواَب، وكاَن بالمجلِس 
ًبا: إنَّ عنَدنا في ِخزانٍة في ديٍر حافر ِحماِر عيسى،  رسوُل َقيَصَر، فقاَل ُمتعجِّ
ونحُن َنُحجُّ إليه كلَّ عاٍم مِن األقطاِر وُنعظُِّمُه َكما ُتعظُِّموَن َكعَبَتُكم، فَأشَهُد 

أنَّكم على باطٍل.انتهى.

اًل مِِن ابِن زياٍد، ثمَّ َوَقَع ثانًيا مِن َيزيَد. وُيمكُِن الجمُع بأنَّ هذا الفعَل َوَقَع أوَّ

ُه تعالى  وكاَن للُحَسيِن ]60/ب[ يوَم ُقتَِل ثماٍن وخمسون سنًة)6(، وقضى اللَّ
َز  ِه بُن زياٍد وأصحاُبه يوَم عاشوراَء، سنَة سبٍع وستِّيَن، جهَّ أن ُقتَِل ُعبيُد اللَّ

)1( »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )102/1(.
)2( »الصواعق المحرقة« للهيتمي )577/2(.

)3( في »الجامع« )3778( وقال: »هذا حديث حسن صحيح غريب«.
)4( كالبخاري في »الصحيح« )3748(.

)5( الظاهر أنه أخرجه في كتابه »مقتل الحسين«، وأخرجه أيًضا الطبراني في »المعجم 
الكبير« )5ح5107( مختصًرا.

)6( انظر: »مقاتل الطالبيين« ألبي الفرج األصفهاني )ص85(.
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إليه المختاُر بُن أبي ُعَبيٍد جيًشا فَقَتَلُه إبراهيُم بُن األَشَتِر في الحرِب، وَبَعَث 
َبيِر إلى  َبيِر؛ فَبَعَثُه ابُن الزُّ برأِسِه إلى المختاِر، وَبَعَث به المختاُر إلى ابِن الزُّ

عليِّ بِن الُحَسيِن)1(.

َب في المسجِد مَع ُرءوِس  ا ِجيَء برأِسِه وُنصِّ )2( أنَّه لمَّ وَرَوى التِّرمذيُّ
ءوَس حتَّى َدَخَلت في مِنَخِرِه، فَمَكَثت  َلِت الرُّ أصحابِِه جاءت حيٌَّة، فَتخلَّ

َتيِن أو ثالًثا. ُهنَيهًة، ثمَّ َخَرَجت، َفَعَلت ذلك مرَّ

وكاَن َنصُبها في َمَحلِّ َنصِب رأِس الُحَسيِن)3(.

وقـد َوَرَد مـن ُطـُرٍق عديـدٍة أنَّ ِجبريـَل َأخَبــَر النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بـأنَّ الُحَسـيَن 
تـي ُيقَتـُل بهـا، فَأخَرَج لُه مِن َيـِدِه ُتربًة حمراَء)4(، وفي  ُيقَتـُل، وَأراُه األرَض الَّ
واياِت أنَّها أرُض  واياِت التَّصريُح بأنَّها َكرَبالُء)5(، وفي بعِض الرِّ بعِض الرِّ
واياِت أنَّه ُيقَتُل بشـاطِئ الُفـراِت)7(، وال َتعاُرَض  )6(، وفـي بعـِض الرِّ الطَّـفِّ

)1( انظر: »االستيعاب في معرفة األصحاب« البن عبد البر )397/1(.
)2( في »الجامع« )3780( وقال: »هذا حديث حسن صحيح«.

)3( انظر: »الصواعق المحرقة« للهيتمي )578/2(.
)4( أخرجه الحاكم في »المستدرك« )176/3( )398/4( من حديث أم الفضل بنت 

الحارث، ومن حديث أم سلمة.
)5( أخرجه أحمد في »المسند« )13794( من حديث أنس ڤ.

)6( أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )3ح2814( و»المعجم األوسط« )6316( 
من طرق عن أم المؤمنين عائشة ڤ.

)7( أخرجه أحمد في »المسند« )648( من حديث علي ڤ.
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؛  وِم، ثـمَّ َيُمرُّ بـأرِض الطَّفِّ بينَهـا؛ ألنَّ الُفـراَت َيخـُرُج مِـن آِخـِر حـدوِد الـرُّ
.)1( وهي مِن بالِد َكرَبالَء، كذا في »َطَبقاِت« الُمناويِّ

ا َقَتَلُه وأتى إلى ابِن زياٍد قاَل: وُيرَوى أنَّ قاتَل الُحَسيِن لمَّ

ــًة َوَذَهَبــا َباَأوقِــْر ِرَكابِــي فِضَّ إنِّـي َقَتلـُت الَملِـَك الُمَحجَّ
ــا َوَأَبــا َنَسـَبا)2(َقَتلــُت َخيــَر النَّــاِس ُأمًّ َيذُكـُروَن  إذ  َوَخيَرُهـم 

ِه ال نِلَت منِّي  َفَغِضَب ابُن زياٍد، وقاَل: إذا َعلِمَت ذلك َفلَِم َقَتلَتُه؟ واللَّ
خيًرا، وألُلِحقنََّك به، ثمَّ َضَرَب ُعنَُقُه)3(.

هبـيُّ فـي  َحـه -وقـاَل الذَّ وأخـَرَج الحاكـُم فـي »الُمسـَتدَرِك«)4( وصحَّ
ـُه إلى  »التَّلخيـِص«: »علـى شـرِط مسـلٍم«- عـِن ابـِن عبَّـاٍس قـاَل: َأوحى اللَّ
ـٍد ملسو هيلع هللا ىلص: إنِّـي قتلـُت بيحيى بِن زكريَّا سـبعيَن ألًفا، وإنِّي قاتـٌل بابِن بِنتَِك  محمَّ

سـبعين ألًفـا وسـبعيَن ألًفا.

وقاَل الحافُظ ابُن حجٍر)5(: َوَرَد مِن طريٍق واٍه عن عليٍّ عِن المصطفى 
ملسو هيلع هللا ىلص أنَّـه قـاَل: »قاتـُل الُحَسـيِن فـي تابـوٍت ِمـن نـاٍر عليـه نصُف عـذاِب أهِل 

)1( »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )102/1(.
)2( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )441/6(.

)3( انظر: »التذكرة« للقرطبي )280/2(.
.)178/3( )4(

)5( كما في »المقاصد الحسنة« للسخاوي )ص483( و»فيض القدير بشرح الجامع 
الصغير« للمناوي )204/1(.
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نيا«)1(. الدُّ

تـي قائًما  وأخـَرَج أبـو يعلـى)2( عن أبـي ُعَبيـدَة مرفوًعا: »ال َيـزاُل أمُر ُأمَّ
َل َمن َيثِلُمُه َرُجٌل ِمن بني ُأميََّة ُيقاُل لُه: يزيُد«. بالقسِط حتَّى يكوَن أوَّ

ُل ُسنَّتي َرُجٌل ِمن بني  ُل َمن ُيبدِّ )3( مرفوًعا: »أوَّ
ويانيُّ وأخَرَج ]61/أ[ الرُّ

ُأميََّة ُيقاُل لُه: يزيُد«.

وقد قاَل اإلماُم أحمُد بُكفِرِه، وناهيَك به ورًعا وعلًما َيقَتِضياِن أنَّه لم 
َيُقل ذلك إالَّ لِما َثَبَت عنَدُه مِن أموٍر صريحٍة َوَقَعت منُه ُتوِجُب ذلك)4(.

)1( أخرجه ابن المغازلي في »مناقب علي« )95(.
)2( في »المسند« )871( وفي إسناده انقطاع كما في »مجمع الزوائد« للهيثمي )5/ 

.)242-541
)3( فـي »المسـند« كمـا فـي »الصواعـق المحرقـة« للهيتمي )632/2-633( وأخرجه 
ابن أبي شيبة في »المصنف« )37027( والدوالبي في »الكنى واألسماء« )922( 
والبيهقي في »دالئل النبوة« )446/6( من حديث أبي ذر ڤ، دون قوله »يقال 

له: يزيد«، وقال البيهقي: »في هذا اإلسناد إرسال بين أبي العالية وأبي ذر«.
)4( لـم أقـف علـى ما يفيد تكفير اإلمام أحمد إياه، وهـذه العبارة منقولة من »الكواكب 

الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )103/1(.
وقـال الهيتمـي فـي »الصواعـق المحرقـة« )635/2( نقـاًل عـن »تذكـرة الخـواص« 
لسبط بن الجوزي )ص574( نقاًل عن جده أبي الفرج بن الجوزي في »الرد على 
المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد«: 40-41: »روى ابن الجوزي عن القاضي 
أبـي يعلـى الفـراء أنـه روى فـي كتابـه »المعتمـد فـي األصـول« بإسـناده إلـى صالـح بن 
أحمـد بـن حنبـل قـال: قلـت ألبـي: إن قوًمـا ينسـبوننا إلـى تولـي يزيـد فقـال: يـا بنـي 
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وواَفَقُه على ذلك جماعٌة؛........................................... 

وهـل يتولـى يزيـد أحـد يؤمـن باللـه؟ ولـم ال يلعـن مـن لعنـه الله فـي كتابـه؟ فقلت: 
وأين لعن الله يزيد في كتابه؟ فقال: في قوله تعالى: ▬ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

]محمد: 22، 23[ فهل يكون فساد أعظم من القتل؟«. ک ک♂ 
وهذه الرواية في »منهاج السنة النبوية« لشيخ اإلسالم ابن تيمية )566/4( وزاد في   
آخرها: »ونهب المدينة ثالثة أيام وسبي أهلها وقتل جمًعا من وجوه الناس فيها من 
قريش واألنصار والمهاجرين من يبلغ عددهم سبعمئة، وقتل من لم يعرف من عبد 
أو حر أو امرأة عشرة آالف، وخاض الناس في الدماء حتى وصلت الدماء إلى قبر 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وامتألت الروضة والمسجد، ثم ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدمها 

وأحرقها«.
وفي »اإلشارات اإللهية إلى المباحث األصولية« للنجم الطوفي )ص584( قال   
عقب ِذكر قول الله تعالى ▬ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک♂ ]محمد: 22، 
23[: »ُيحَتـج بـه علـى جـواز لعـن يزيـد، وقد اختلـف فيهـا؛ فمنهم من منعه؛ حسـًما 

لمادة التَّرقِّي إلى من فوقه، ومنهم من أجازه؛ لفجوره، وقطعه الرحم الواجب صلتها، 
وقد ُحكي عن أحمد أنه سئل عن لعن يزيد؛ فقال: أال يجوز لعن من لعنه الله في 
كتابه؟ ثم تال هذه اآلية. فقيل له: لم ال تلعنه أنت؟ فقال: ومن لعنت أنا حتى ألعن 

يزيد؟!«.
وهذه النصوص عن اإلمام أحمد ال تفيد تكفيره إياه، ال سيما وقد جاء في رواية أبي   
طالب سألت أحمد بن حنبل عمن قال: لعن الله يزيد بن معاوية؟ فقال: ال تكلَّم 
. انظر: »طبقـات الحنابلـة« للفـراء )246/1( و»الرد  فـي هـذا، اإلمسـاك أحب إلـيَّ
على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد« البن الجوزي )ص73( وعلَّق عليها ابن 
الجوزي قائاًل: »هذه الرواية ال تناقض األولى؛ ألن هذه تدل على اشتغال اإلنسان 
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)1( وغيِره)2(. كابِن الجوزيِّ

ا فِسُقه فقد َأجَمُعوا عليه)3(. وأمَّ

وأجاَز قوٌم مِن العلماِء َلعنَُه بُخصوِص اسِمِه، وُرِوَي ذلك عِن اإلماِم 
أحمَد)4(.

َف القاضـي أبـو َيعلـى)6( كتاًبا في بيـاِن َمن  )5(: »صنَـّ قـاَل ابـُن الجـوزيِّ

بنفسه عن ِذكر غيره«.
)1( فـي »دفـع شـبه التشـبيه بأكـف التنزيـه« )ص102( قـال: »ثـم زيَّنتـم مذهبكـم أيضا 
بالعصبية ليزيد بن معاوية، ولقد علمتم أن صاحب المذهب أجاز لعنته«، كما ألَّف 

ابن الجوزي كتاًبا بعنوان »الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد«.
)2( كابـن أبـي يعلـى الفـراء؛ قـال ابن الجـوزي في »الرد علـى المتعصب العنيـد المانع 
من ذم يزيد« )ص41(: »صنَّف كتاًبا فيه بيان من يستحق اللعن، وذكر فيهم يزيد«.
)3( ونسب ابن خلدون في »المقدمة« )216/1( تفسيقه إلى الكافَّة من أهل عصره.

م ذلك عنه قريًبا. )4( تقدَّ
)5( في »الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد«: 41.

)6( فـي »الـرد علـى المتعصـب العنيـد المانـع مـن ذم يزيـد«: »أبـي الحسـين محمـد بن 
القاضي أبي يعلى بن الفراء«.

وهو: أبو الحسين محمد بن محمد، المعروف بابن أبي يعلى الفراء )ت. 526ـه(   
أخـذ عـن أبيـه، والخطيـب البغـدادي، وأبو الحسـين بـن المهتدي، وغيرهـم، وأخذ 
عنه أبو علي ضياء بن أحمد بن الحسن النجار، وأبو نجيح محمود بن أبي المرجا 

األصبهاني الحنبلي، عبد المغيث بن زهير الحربي الحنبلي، وغيرهم.
نة، وله تصانيف في األصول والفروع. وكان عارفا بالمذهب، متشددا في السُّ  

انظر: »سير أعالم النبالء« للذهبي )601/19( و»ذيل طبقات الحنابلة« البن رجب   
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َيستِحقُّ اللَّعنَة، وَذَكَر منهم يزيُد«.

وذَهَب آخرون إلى أنَّه ال يجوُز)1(؛ إذ لم َيثُبت عنَدهم ما َيقتضيِه، إذ 
حقيقـُة اللَّعـِن الطَّـرُد مِـن رحمِة الّلِه، وهـو ال يكوُن إالَّ لَمن ُعلِـَم موُتُه على 

الُكفِر؛ كأبي جهٍل وَأضرابِِه.

ا جواُز َلعِن َمن قَتَل الُحَسيَن أو أَمَر بقتلِِه أو َأجاَزُه أو َرِضَي به مِن غيِر  وأمَّ
با ونحِوهما  تسميٍة -فُمتََّفٌق عليه، َكما يجوُز لعُن شارِب الخمِر وآكِِل الرِّ
إجمااًل)2(؛ ألنَّ ذلك لعٌن على الوصِف، وهو محموٌل على اإلهانِة والطَّرِد 

)391/1( و»األعالم« للزركلي )23/7(.
)1( منهم: أبو سعد عبد الرحمن بن المأمون المتولي الشافعي )ت. 478ـه( في كتابه 

»الغنية في أصول الدين« )ص65(. 
وأبو حامد الغزالي )ت. 505ـه( في كتابه »إحياء علوم الدين« )125/3(.   

وعبد المغيث بن زهير الحربي الحنبلي )ت. 583ـه( حيث صنَّف كتاًبا في فضائل   
يزيد بن معاوية، وقد رد عليه أبو الفرج بن الجوزي )ت. 597ـه( في كتابه »الرد 
على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد«. انظر: »مرآة الزمان في تواريخ األعيان« 
لسبط بن الجوزي )346/21( و»المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد« 

البن مفلح )136/2(.
وأبو عمرو بن الصالح )ت. 643ـه( في »فتاويه« )ص216(.  

وزكريا األنصاري )ت. 926ـه( في كتابه »الغرر البهية في شرح البهجة الوردية«   
.)71/5(

)2( انظر: »الصواعق المحرقة« للهيتمي )638/2(.
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عن مواطِن الكرامِة، ال على حقيقتِِه مِن الطَّرِد عن رحمِة اللَِّه.

ن قاَتَل الُحَسيَن  وصحَّ عن إبراهيَم النََّخعيِّ أنَّه كاَن يقوُل: لو كنُت ممَّ
ثمَّ ُأدِخلُت الجنََّة السَتَحيُت أن َأنُظَر إلى وجِه المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

)3( وغيُرهمـا)4( عـِن ابـِن ُعَمـَر، أنَّه سـأَلُه  )2( والتِّرمـذيُّ وَرَوى الُبخـاريُّ
َرُجـٌل عـن َدِم الَبعـوِض؛ طاهـٌر أو ال؟ وفـي روايـٍة: أنَّـه سـأَلُه عـِن الُمحـِرِم 
ن أنَت؟ فقاَل: مِن  باَب؛ ماذا َيلَزُمُه إذا َقَتَلُه؟ فقاَل لُه: ممَّ بالحجِّ َيقُتُل الذُّ

أهِل العراِق، فقاَل: انُظُروا إلى هذا َيسأُلنِي عن دِم البعوِض)5(.

باِب مَع َحقارتِِه وقد َأفَرُطوا وَقَتُلوا ابَن  وايِة الثَّانيِة: عن َقتِل الذُّ وفي الرِّ
نبيِّهم مَع َجاللتِه، وقد سمعُت رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل: »الحسناِن َريحاَنتاَي 

نيا«. ِمن الدُّ

وقاَل ابُن عبَّاٍس: رأيُت رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص في الَمناِم نِصَف النَّهاِر َأشَعَث 
ِه، ما هذا؟ قاَل: »دُم  َأغَبَر بَِيِدِه قارورٌة فيها دٌم ]61/ب[ قلُت: يا رسوَل اللَّ
ُقتَِل ذلك  أنَّه  اٍم  أيَّ بعَد  الَخَبُر  اللَِّه ۵«، فجاَء  َأرَفُعُه إلى  الُحَسيِن وَصحبِِه 

)1( أخرجـه ابـن األعرابـي فـي »المعجـم« )1435( والطبرانـي فـي »المعجـم الكبير« 
)3 ح2829(.

)2( في »الصحيح« )5994(.
)3( في »الجامع« )3770( وقال: »هذا حديث صحيح«.

)4( كالنسائي في »السنن الكبرى« )8477(.
)5( أخرجه البخاري في »الصحيح« )3753( بنحوه.
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.)1(
اعِة، رواُه البيهقيُّ اليوَم وفي تلك السَّ

وُسِمَعِت الجنُّ َتنُوُح عليه، َكما َأخَرَجُه أبو ُنَعيٍم)2( وغيُره)3(.

مُس وقَت َقتلِِه َكسفًة َأْبَدِت الكواكَب نِصَف النَّهاِر)4(. وُكِسَفِت الشَّ

ِم)5(. ماِء ستََّة َأشُهٍر ُيَرى فيها كالدَّ ت آفاُق السَّ واحَمرَّ

َفِق مِن آثاِر ذلك، وإنَّها لم تُكن قبَل  تي في الشَّ وقد قيَل: إنَّ الُحمرَة الَّ
قتِل الُحَسيِن)6(.

ٌه عِن  قيَل)7(: وِحكمُة ذلك أنَّ الَغَضَب ُيؤثُِر ُحمرَة الوجِه، والحقُّ ُمنزَّ
الِجسميَِّة، فَأظَهَر تأثيَر َغَضبِِه على َمن َقَتَل الُحَسيَن بُحمَرِة األُُفِق.

)1( في »دالئل النبوة« )471/6( وأخرجه أيًضا أحمد في »المسند« )2165( والطبراني 
في »المعجم الكبير« )3ح2822( والحاكم في »المستدرك« )397/4( وقال: »هذا 

حديث صحيح على شرط مسلم«.
)2( في »معرفة الصحابة« )668/2( عن ميمونة.

)3( كابـن أبـي عاصـم فـي »اآلحاد والمثانـي« )426( والطبراني فـي »المعجم الكبير« 
)3ح2868(.

)4( أخرجـه الطبرانـي في »المعجـم الكبير« )3ح2838( والبيهقي في »السـنن الكبير« 
)6423( عـن أبـي قبيـل، وقـال الهيثمـي في »مجمـع الزوائد« )197/9(: »إسـناده 

حسن«. 
)5( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )455/6( عن األسود بن قيس. 

)6( أخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )228/14( وابن الجوزي في »التبصرة« 
)16/2( عن محمد بن سيرين. 

)7( قاله ابن الجوزي في »التبصرة« )16/2(. 
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اٍم ُترى على الِحيطاِن كالَمالِحِف الُمَعصفرِة،  مُس سبعَة أيَّ وَمَكَثِت الشَّ

والكواكُب َيضِرُب بعُضها بعًضا)1(.

وقيل: إنَّه لم ُيقَلب َحَجٌر بَبيِت الَمقِدِس يومئٍذ إالَّ ُوِجَد تحتُه دٌم عبيٌط)2(.

وكاَن يف َعسَكِرهم َوْرٌس فصاَر َرماًدا، وَنَحُروا ناقًة يف َعسَكِرِهم فصاُروا 

َيَروَن في َلحِمها مِثَل الِفئراِن)3()4(، وَطَبُخوها فصاَرت كالَعلَقِم)5(.

نيا  ن َحَضَر قتَل الُحَسيِن إالَّ ُعوقَِب في الدُّ : لم َيبَق أحٌد ممَّ هريِّ وعِن الزُّ

ا بالقتِل، أو بسـواِد الوجِه، أو َتغيُِّر الِخلقـِة، أو زواِل الُملِك  قبـَل اآلِخـرِة؛ إمَّ

ٍة يسيرٍة)6(. في ُمدَّ

)7( أنَّ شيًخا َحَضَر َقتَلُه فقط فَعِمَي، فُسئَِل عن  وَرَوى ِسبُط ابُن الجوزيِّ

َسَببِِه فقاَل: رأيُت النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص حاسًرا عن ِذراَعيِه وبَِيِدِه سيٌف، وبيَن َيِدِه نِْطٌع 

)1( أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )3ح2839( عن عيسى بن الحارث الكندي.
)2( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )432/7( والطبراني في »المعجم الكبير« 

)3ح2834( عن ابن شهاب الزهري.
)3( في »تاريخ دمشق«: »فكانوا يرون في لحمها النيران«.

)4( أخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )230/14( عن يزيد بن أبي زياد.
)5( أخرجه البيهقي في »دالئل النبوة« )472/6( عن حميد بن مرة.

)6( انظر: »تذكرة الخواص« لسبط بن الجوزي )568/1( و»منهاج السنة النبوية« البن 
تيمية )518/4(.

)7( في »تذكرة الخواص« )569/1( نقالً عن الواقدي، عن ابن الرماح.
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ن َقَتَل الُحَسيَن َمذُبوِحيَن، ثمَّ َلَعنَني وسبَّني، ثمَّ َأكَحَلني  وعليه َعَشرٌة ممَّ

بِمرَوٍد مِن دِم الُحَسيِن؛ فَأصَبحُت أعمى.

َفَرِسِه؛ فُرِؤَي  َلَبِب  أيًضا)1( أنَّ شخًصا علََّق رأَسُه الكريَم في  وأخَرَج 

ـاٍم ووجُهـُه أشـدُّ سـواًدا مِن القـاِر، فقيَل لـُه: إنَّك كنَت َأنَضـَر العرِب  بعـَد أيَّ

أَس إالَّ واثناِن  ت عليَّ ليلـٌة مِن حيَن َحَملـُت ذلك الـرَّ وجًهـا، فقـاَل: مـا مـرَّ

ُج، فَيدفعاني فيها وأنا َأنكُِص  يأُخذاِن بَضُبعيَّ ثمَّ َينتِهياِن بي إلى ناٍر تتأجَّ

فَتسَفُعني َكما َترى ]62/أ[ ثمَّ ماَت على َأقَبِح حالٍة.

ُروا أنَّه ما  يِّ أنَّه ضـاَف َرُجاًل بَكرَبـالَء، فَتذكَّ ـدِّ وأخـَرَج أيًضـا)2( عِن السُّ

يـُف وقاَل: أنا  َب الضَّ َشـَرَك أحـٌد في دِم الُحَسـيِن إالَّ مـاَت َأقَبَح موتٍة، فكذَّ

ـراَج  يـِل ُيصلُِح السِّ ـن َحَضـَر موَتـُه ولـم َيحُصـل لي شـيٌء، فقام آِخـَر اللَّ ممَّ

ِه رأيُته  ُي: فأنا واللَّ دِّ فَوَثَبِت النَّاُر في َجَسِدِه فَأحَرقتُه وهو َيتكلَُّم، قاَل السُّ

كأنَّه ُحَممٌة.

َل مرحلٍة َجَعُلوا  ـريِف ُيريدون يزيَد وَنَزُلـوا أوَّ أِس الشَّ ولمـا سـاُروا بالرَّ

يشـربون الخمـَر، فبينَمـا هـم كذلَك إذ َخَرَجـت عليهم مَِن الحائـِط يٌد مَعها 

قلٌم حديٌد فَكَتَب سطًرا بدٍم:

)1( في »تذكرة الخواص« )569/1-570( نقاًل عن هشام بن محمد عن القاسم بن 
األصبغ المجاشعي.

)2( في »تذكرة الخواص« )570/1(.
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ــٌة َقَتَلــت ُحَســينًا ِه َيـوَم الِحسـاِب)1(َأَترُجــو ُأمَّ َشـفاَعَة َجـدِّ

وَرَوى ابن َخاُلوَيْه، عِن األعمِش، عن مِنهاِل بِن َعمٍرو األسديِّ قاَل: 
ـِه رأيـُت رأَس الُحَسـيِن ِحيـَن ُحِمَل وأنا بِِدَمشـَق وبيـَن َيَديِه َرُجـٌل َيقَرُأ  واللَّ

سـورَة الكهـِف، حتَّى َبَلـَغ: ▬ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ـريُف بلسـاٍن عربـيٍّ فصيـٍح  أُس الشَّ ژ ژ ڑ♂ ]الكهـف: 9[ فنََطـَق الـرَّ

فقاَل ِجهاًرا: َأعَجُب مِن أصحاِب الكهِف َقتلي وَحملي!)2(.

ُه تعالى عنهم- إلى المدينِة. ثمَّ إنَّ ابَن ُمعاويَة َأَمَر بردِّ َأهلِِه -َرِضَي اللَّ

ـاِم إلى أيـَن صاَر وفي  واختلفـوا في رأِس الُحَسـيِن بعَد َمسـيِرِه إلى الشَّ
ريِف  ؛ فَذَهَبت طائفٌة إلى أنَّ يزيَد َأَمَر أن ُيطاَف برأِسِه الشَّ أيِّ َموِضٍع اسَتقرَّ
ا َغَلَب  في البالِد، َفطِيَف به حتَّى انتهى إلى َعسقالَن، َفَدَفنَُه أميُرها بها، فلمَّ
الفاطميِّين بماٍل  الُح طالئُع وزيُر  الصَّ افتداُه منهُم  اإلفرنُج على َعسقالَن 
ِة َمراِحَل، ووَضَعُه في كِيٍس حريٍر َأخَضَر  جزيٍل، وَمَشى إلى لقائِِه مِن عدَّ
علـى ُكرِسـيٍّ مـن خشـِب اآلَبنُـوِس، وَفـَرَش َتحَتُه الِمسـَك والطِّيـَب، وبنى 
، وإلى  عليه الَمشَهَد الُحَسينيَّ المعروَف بالقاهرِة قريًبا مِن خاِن الخليليِّ

الَح. ذلك أشاَر القاضي الفاضُل في قصيدٍة َمَدَح بها الصَّ

)1( أخرجـه الطبرانـي فـي »المعجـم الكبيـر« )3ح2873( وابن المغازلـي في »مناقب 
علي« )442( عن أبي قبيل.

)2( أخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )369/60-370( من طريق األعمش به.
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اٍر)1(، و]أبو[)2( الَعالِء الَهَمذانيُّ إلى  َبيُر بُن بكَّ وذَهَب آخرون منهُم الزُّ
ِه وَأخيِه الَحَسِن. َن وُدفَِن ]62/ب[ بالبقيِع عنَد َقبِر ُأمِّ أنَّه ُحِمَل إلى َأهلِِه فُكفِّ

وذَهَبـِت اإلماميَّـُة إلـى أنَّـه ُأعيَد إلـى الُجثَّـِة وُدفِـَن بَِكرَبالَء بعـَد َأربِعيَن 
يوًما مَِن الَمقَتِل.

)3( الثَّانَي.
واعَتَمَد الُقرُطبيُّ

. وفيَِّة أنَّه بالمشهِد القاهريِّ والَّذي عليه طائفٌة مِن الصُّ

ه  )1( هو: أبو عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي )ت. 256ـه( أخذ عن عمِّ
مصعب بن عبد الله الزبيري، وسفيان بن عيينة، وعلي بن محمد المدائني، وغيرهم، 

وأخذ عنه ابن ماجه، وأبو حاتم الرازي، وابن أبي الدنيا، وغيرهم.
مة باألنساب، خبيًرا بأخبار العرب. وكان عالَّ  

انظر: »تاريخ بغداد« للخطيب )486/9( و»سير أعالم النبالء« للذهبي )311/12(   
و»األعالم« للزركلي )42/3(.

)2( زيادة من »التذكرة« للقرطبي )ص1122(.
وهو: أبو العالء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني المقرئ )ت. 569ـه( أخذ   
عن أبي علي الحسن بن أحمد الحداد المقرئ، وعبد الرحمن بن حمد الدوني، 
ومحمد بن الفضل الفراوي، وغيرهم، وأخذ عنه عبد القادر بن عبد الله الرهاوي، 

ويوسف بن أحمد الشيرازي، ومحمد بن محمود الحمامي، وغيرهم.
وكان إماًما في القراءات والحديث، وله تصانيف في الحديث والزهد.  

انظر: »معجم األدباء« لياقوت )825/2( و»سير أعالم النبالء« للذهبي )40/21(   
و»األعالم« للزركلي )181/2(.

)3( في »التذكرة« )ص1122(.
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.)1( وذَكَر بعُضهم أنَّ الُقطَب َيُزوُرُه كلَّ يوٍم بالمشهِد القاهريِّ

ـهوِد  وقاَل الُمناويُّ في »َطَبقاتِِه«)2(: »َذَكَر لي بعُض أهِل الكشـِف والشُّ

أُس بعَد  أنَّه َحَصَل لُه اطِّالٌع على أنَّه ُدفَِن مَع الجثَِّة بَِكرَبالَء، ثمَّ َظَهَرِت الرَّ

؛ ألنَّ ُحكـَم الحـاِل بالبـرزِخ ُحكـُم اإلنسـاِن الَّذي  ذلـك بالمشـهِد القاهـريِّ

أُس ُمنفِصاًل  ا كاَن الرَّ َتَدلَّى في تيَّاٍر جاٍر َفَيطِفُّ بعَد ذلك في مكاٍن آَخَر، فلمَّ

طفَّ في هذا الَمَحلِّ مَِن الَمشَهِد وَذَكَر أنَّه خاَطَبُه منه«.

ٌه: �ي �ب
�ن
�ت

قال الُمناويُّ في »طبقاتِِه«)3(: »ُرِزَق الُحَسيُن مَِن األوالِد خمسًة؛ وهم: 

علـيٌّ األكبـُر، وعلـيٌّ األصغـُر -ولـه الَعِقُب-، وجعفـٌر، وفاطمُة، وسـكينُة 

المدفونُة بالَمراغِة بُقرِب َنِفيسَة«. انتهى.

)4(، وزاَد: أنَّ عليًّا األصغَر هو َزيُن العابِديَن.
عرانيِّ وكذا في »طبقاِت« الشَّ

)1( انظـر: »الكواكـب الدريـة في تراجم السـادة الصوفية« للمنـاوي )104-103/1( 
وقارن بـ »التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة« )ص1122(.

)2( »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )104/1(.
ـد درويـش الحوت في »أسـنى المطالب في أحاديـث مختلفة المراتب«  وقـال محمَّ
ا قول أهل الباطن: إنَّ الميِّت في البرزخ كالَحَجر في تيَّار الماء...؛  )ص353(: »أمَّ

ة بذلك؛ فال ُيلَتَفت إليه«. ة صحيحة، وال ُحجَّ فهذا ال يثبت إالَّ بُحجَّ
)3( »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )105/1(.

)4( »لواقح األنوار في طبقات األخيار« )34/1، 40(.
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ِه)1(. وقاَل كثيرون: أوالُدُه ستٌَّة، وزادوا: عبَد اللَّ

ا عليٌّ األكبُر فقاَتَل بيَن َيَدي أبيه حتَّى ُقتَِل)2(. - فأمَّ

ــا علــيٌّ األصغــُر َزيــُن العابِديــَن فــكاَن مريًضــا بَِكرَبــالَء، وَرَجــَع  - وأمَّ
َة، وستأتي َترجمُتُه)3(. مريًضا إلى مكَّ

ا َجعفٌر فماَت في حياِة أبيه دارًجا. - وأمَّ

ِه فجاَءُه َسهٌم وهو طفٌل فَقَتَلُه بَِكرَبالَء. ا عبُد اللَّ - وأمَّ

بِن  ِه  اللَّ بعبِد  ثمَّ  الُمثنَّى،  الَحَسِن  ها  عمِّ بابِن  َجت  فَتزوَّ فاطمُة  ا  وأمَّ  -
اَن، وُولَِد لكلٍّ منهما)4(. عمِرو بِن ُعثماَن بِن عفَّ

ا سكينُة َفَسيأتي ترجمُتها)5(. - وأمَّ

يـِن بـُن طلحـَة)6(: »كاَن للُحَسـيِن مِـَن األوالِد  ـيُخ كمـاُل الدِّ وقـاَل الشَّ

)1( انظـر: »ذخائـر العقبـى في مناقـب ذوى القربى« للمحب الطبـري )ص151( لكنه 
جعلهم ست بنين وثالث بنات، وخولف في بعض ذلك بما تراه في »سبل الهدى 

والرشاد في سيرة خير العباد« للصالحي )81/11(.
)3( انظر )ص591(.)2( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )209/7(.

)5( انظر )ص581(.)4( انظر: »نسب قريش« لمصعب الزبيري )ص59(.
)6( في »مطالب السئول في مناقب آل الرسول« )ص257(.

وهو: كمال الدين محمد بن طلحة النصيبي )ت. 652ـه( أخذ عن المؤيد الطوسي،   
الدمياطي،  الدين  الرحمن الشعرية، وغيرهما، وأخذ عنه شرف  وزينب بنت عبد 

وجمال الدين بن الجوخي، وغيرهما.
وكان ممن جمع بين العلم والوزارة والزهد.  
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كوُر فعليٌّ األكبُر، وعليٌّ األوسُط  ا الذُّ كوِر ستٌَّة، ومن اإلناِث ثالٌث؛ فأمَّ الذُّ
ٌد، وعبُد اللَِّه، وجعفٌر«. وهو َزيُن العابدين، وعليٌّ األصغُر، ومحمَّ

ـهِم وهو طفٌل علـيٌّ األصغُر، وأنَّ  ثـمَّ ذَكـَر أنَّ المقتـوَل في َكرَبالَء بالسَّ
ِه ُقتَِل مَع أبيه شهيًدا. ]63/أ[ عبَد اللَّ

ا البناُت فزينُب وفاطمُة وسكينُة«. انتهى. ثم قاَل: »وأمَّ

ُه أعلُم. وكذا َذَكَر غيُره أيًضا)1(، واللَّ

َد ذلك المشهَد الُحَسينيَّ القاهريَّ سنَة خمٍس وسبعين ومَِئٍة  وقد جدَّ
حمِن َكْتُخدا)2(  هيُر حضرُة األميِر عبُد الرَّ وألٍف األميُر الكبيُر والَكْتُخدا الشَّ
َد للمسلمين سروًرا  ُه مِن مكايِد الِعدا، فزاَدُه نوًرا على نوٍر، وجدَّ َحِفَظُه اللَّ

اَريِن َأمَلُه. َغُه في الدَّ ُه منُه َعَمَلُه، وَبلَّ على سروٍر، َتقبََّل اللَّ

 

انظر: »مجمع اآلداب في معجم األلقاب« البن الفوطي )230/4( و»سير أعالم   
.)175/6( للزركلي  و»األعالم«   )293/23( للذهبي  النبالء« 

)1( كالمحب الطبري في »ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى« )ص151(.
)2( كتخدا: وكيل الوالي، هو: األمير عبد الرحمن بن حسن جاويش القازدغلي )ت. 
1190ـه( وهـو صاحـب تاريـخ حافـل، ودور بـارز فـي الحركـة المعماريـة خـالل 
العصـر العثمانـي، وسيشـير المؤلِّـف إلى بعض المشـاهد التي عمل علـى تجديدها 

في مواضع من كتابه.
انظر: »عجائب اآلثار في التراجم واألخبار« للجبرتي )3/2(.  
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ــُه َوجَهــُه-،  َم اللَّ ــيِّدُة َزينــُب: فهــي بنــُت اإلمــاِم علــيٍّ -كــرَّ ــا السَّ  وأمَّ
يَّاِر ِذي  ِه الَجواِد بِن جعفٍر الطَّ ها عبِد اللَّ شقيقُة الَحَسنَيِن، وزوجُة ابِن عمِّ

الَجناَحيــِن، ابــِن أبــي طالــٍب.

ـا ُقتِـَل أخوهـا الُحَسـيُن  ـُه تعالـى- أنَّهـا لمَّ )1( -رحمـُه اللَّ ذَكـَر األنبـاريُّ
الِخباِء وَأنَشَدت رافعًة َصوَتها: َرأَسها من  َأخَرَجت 

مــاذا َفعلُتــم وَأنُتــم آِخــُر األَُمــِممـاذا َتُقوُلـون إن قـاَل النَّبـيُّ لكـم:
ُفرَقتُِكــم بعــَد  َوبَِأهلــي  ُبوا)2( بَِدِمبِعترتــي  منهم ُأساَرى ومنهم ُخضِّ
أن َتخُلُفونِي بُِسوٍء في َذِوي َرِحِمي)3(ما كاَن هذا َجزائي إذ َنَصحُت لكم

اُص  الخوَّ عليٌّ  سيِّدي  »أخبرني  »مننه«)4(:  في  عرانيُّ  الشَّ يُخ  الشَّ قال 

)1( هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار األنباري النحوي )ت. 328ـه( 
أخذ عن أحمد بن يحيى ثعلب النحوي، وإسماعيل بن إسحاق الجهضمي، وأحمد 
ابن الهيثم البزاز، وغيرهم، وأخذ عنه أبو الحسن الدارقطني، وأبو مسلم الكاتب، 

وأبو الحسين بن البواب، وغيرهم.
وكان من أعلم الناس بالنحو واألدب، وأكثرهم حفًظا له.  

انظر: »تاريخ بغداد« للخطيب )299/4( و»سير أعالم النبالء« للذهبي )274/15(   
و»األعالم« للزركلي )334/6(.  

جوا«. )2( في »تاريخ دمشق«: »ُضرِّ
)3( أخرجه عنه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )178/69(.

ونسبت هذه األبيات أيًضا لزينب الصغرى بنت عقيل بن أبي طالب، فيما أخرجه   
الشجري في »األمالي« )803( وابن عساكر في »تاريخ دمشق« )178/69(.

)4( »لطائف المنن واألخالق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على اإلطالق« )35/2(.
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وأنَّها في هذا   ، اإلماِم عليٍّ ابنُة  باِع  السِّ بَِقناطِر  المدفونَة  َزينَب  يِّدَة  السَّ أنَّ 

رِب وَيمشـي حافًيا حتَّى  ، وكاَن َيخَلـُع َنعَلـُه فـي َعَتبِة الـدَّ المـكاِن بـال شـكٍّ

َه  ِه تعالى في أنَّ اللَّ ُل إلى اللَّ ُيجاِوَز َمسِجَدها، وَيِقَف تجاَه َوجِهها، وَيتوسَّ

يغفـُر لـه«. انتهى.

ــَعُه حضــرُة  َد ِرحاَبهــا ووسَّ وفــي ســنِة ثــالٍث وســبعين ومَِئــٍة وألــٍف جــدَّ

ٍد  الُمشاِر إليه، َأحَسَن اللَّه ُوقوَفُه بيَن َيَديِه، وَبنى أيًضا ِرحاَب سيِّدي محمَّ

ُه بهما، وَأنَشَأ الَحوَض  َنَفَعنا اللَّ  ، سوقيِّ الَعتريِس أخي سيِّدي إبراهيَم الدُّ

ُه كلَّ خيٍر، وَدَفَع عنُه كلَّ مكروٍه وَضيٍر. اقيَة هناك، جزاُه اللَّ والسَّ

ٌه: �ي �ب
�ن
�ت

ينبيَّــِة«)1(: إن َزينــَب المذكــورَة َوَلــَدت  ــيوطيُّ فــي »رســالتِِه الزَّ قــال السُّ

ــًدا، وأمَّ ُكلثــوٍم  ــِه بــِن جعفــٍر عليًّــا، وعوًنــا األكبــَر، وعبَّاًســا، ومحمَّ لعبِد اللَّ

يُتها إلى اآلَن موجودوَن بكثرٍة. ]63/ب[ وذرِّ

وَنتكلَُّم عليهم مِن َعَشرِة ُوجوٍه:

أحُدها: أنَّهم آُل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأهُل بيتِه باإلجماِع؛ ألنَّ آَلُه هُم المؤمنون 

مِـن بنـي هاشـٍم وبني الُمطَّلِـِب، وفي »صحيِح مسـلٍم«)2( عن زيِد بـِن َأرَقَم 

)1( »العجاجة الزرنبية في الساللة الزينبية« ضمن »الحاوي للفتاوي« )38/2(.
)2( حديث رقم )2408(.
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َدقَة، وأنَّ منهم أوالَد جعفٍر. تفسيُر أهِل بيتِِه بَمن ُحِرَمت الصَّ

يتِـِه وأوالِده باإلجمـاِع؛ ألنَّ أوالَد بنـاِت اإلنسـاِن  الثَّاني: أنَّهـم مِـن ذرِّ
يتِِه؛ َدَخَل  يتِِه وأوالِدِه، حتَّى لو ُأوِصَي ألوالِد فالٍن أو ذرِّ معُدوُدون في ذرِّ

فيه أوالُد بناتِِه، وهذا المعنى أخصُّ مِن الَّذي َقبَلُه.

الثَّالُث: أنَّهـم ال ُيشـاِركوَن أوالَد الَحَسـِن والُحَسـيِن فـي انتسـابِِهم إليه 
ُجِل، وبيَن َمن ُينَسُب إليه؛  ى َولًدا للرَّ َق الفقهاُء بيَن َمن ُيسمَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وقد فرَّ
ولهـذا َأدَخُلـوا أوالَد البنـاِت فـي »وقفُت علـى َأوالدي« دوَن »وقفُت على 
َمن ُينَسُب إليَّ مِن َأوالدي«، لكن َذَكُروا من َخصائِصِه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه ُينَسُب إليه 
أوالُد بنتِِه فاطمَة، ولم َيذُكُروا مِثَل ذلك في أوالِد بناِت بنتِِه، َفَجرى األمُر 
ـُه؛ ولهذا  ـرِع فـي أنَّ الولـَد َيتَبُع أباُه في النََّسـِب، ال ُأمَّ فيهـم علـى قاعـَدِة الشَّ
ـريفِة ال يكوُن شـريًفا إذا لم يُكن  ـَلُف والَخَلـُف علـى أنَّ ابـَن الشَّ َجـَرى السَّ
أبوُه شريًفا؛ فأوالُد فاطمَة ُينَسُبوَن إليه، وأوالُد الَحَسِن والُحَسيِن ُينَسُبوَن 
ِه  إليهما وإليه، وأوالُد ُأخَتيِهما زينَب وأمِّ ُكلُثوٍم ُينَسُبوَن إلى َأَبَويِهم عبِد اللَّ
، وال إلـى َأبيهمـا ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنَّهـم  ابـِن جعفـٍر وُعَمـَر بـِن الخطَّـاِب، ال إلـى األمِّ
ليُل على تلك الخصوصيَِّة المذكورِة ما  أوالُد بنِت بنتِِه، ال أوالُد بِنتِِه، والدَّ
مناُه سابًقا مِن قولِِه ملسو هيلع هللا ىلص: »لكلِّ بني أمٍّ َعَصبٌة، إالَّ ابنَي فاطمَة؛ أنا وليُّهما  قدَّ

وَعَصَبُتهما«)1(.

)1( أخرجه الحاكم في »المستدرك« )164/3( من حديث جابر ڤ، وقال: »هذا حديث 
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وفي روايٍة: »كلُّ بني أمٍّ َينَتُموَن إلى َعَصبٍة، إالَّ ولَد فاطمَة؛ فأنا وليُّهم 
وَعَصبُتهم«)1(.

بناتِِه ألَفضليَّتِهما؛  بقيَِّة  ُدوَن غيِرها مِن  وإنَّما َخصَّ ملسو هيلع هللا ىلص أوالَد فاطمَة 
ألنَّهنَّ لم ُيعِقبَن ذكًرا -أي: ذا َعِقٍب- حتَّى يكوَن كالَحَسِن والُحَسيِن في 

ذلك.

ابع: أنَّهم ُيطَلُق عليهُم اسُم »األشراِف« بناًء على االصطالِح القديِم،  الرَّ
ـريِف« علـى كلِّ َمـن كاَن مِن أهِل البيـِت، وإن ُخصَّ  مِـن إطالِق اسـِم »الشَّ

ِة الَحَسِن والُحَسيِن. يَّ اآلَن بذرِّ

مَِن  َجعفٍر  بني  ألنَّ  باإلجماِع؛  دقُة  الصَّ عليهُم  ُتحَرُم  أنَّهم  الخامُس: 
اآلِل َقطًعا.

ون سهَم َذوي الُقربى باإلجماِع. ادُس: أنَّهم َيستِحقُّ السَّ

ون ]64/أ[ مِن َوقِف بِركِة الَحَبِش؛ ألنَّها لم ُتوَقف  ابُع: أنَّهم َيستِحقُّ السَّ
ُل  ًة، بـل ُوقَِفت نِصَفيـِن؛ النِّصُف األوَّ علـى أوالِد الَحَسـِن والُحَسـيِن خاصَّ

ن  به الذهبي فقال كما في »مختصر التلخيص« البن الُملقِّ صحيح اإلسناد«، وتعقَّ
)1638/4(: »ليس بصحيح؛ فإن فيه يحيى بن العالء، قال أحمد: كان يضع الحديث، 

والقاسم بن أبي شيبة، وهو متروك«.
 3( الكبير«  »المعجم  في  والطبراني   )6741( »المسند«  في  يعلى  أبو  أخرجه   )1(
ح2632( من حديث فاطمة ڤ، وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )173/9(: 

»فيه شيبة بن نعامة، وال يجوز االحتجاج به«.
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يُة  علـى أوالِد الَحَسـِن والُحَسـيِن، والنِّصُف الثَّاني على الطَّالبيِّيـَن؛ وهم ذرِّ
ـِة جعفٍر وَعِقيٍل  يَّ ِد بـِن الحنفيَِّة وَأَخويِه، وذرِّ علـيِّ بـِن أبي طالـٍب، مِن محمَّ

ابنَي أبي طالٍب.

الثَّامُن: هل َيلَبُسوَن العالمَة الخضراَء؟

نَِّة، وال  رِع وال في السُّ والجواُب: أنَّ هذه العالمَة ليَس لها أصٌل في الشَّ
َمِن القديِم، وإنَّما َحَدَثت سنَة ثالٍث وسبعيَن وَسبِعِمَئٍة)1(، بأمِر  كاَنت في الزَّ
عراِء ما  الَملِِك األشرِف شعباَن بِن ُحَسيٍن)2(، وقاَل في ذلك جماعٌة مَِن الشُّ
ِه)3( األندلسيُّ األعمى، صاحُب  َيُطوُل ِذكُرُه؛ مِن ذلك قوُل جابِر بِن عبِد اللَّ

)1( انظر: »إنباء الغمر بأبناء العمر« البن حجر )11-10/1(.
الدين شعبان بن حسين بن محمد بن قالوون )ت.  الملك األشرف ناصر  )2( هو: 

778ـه(.
المئة  أعيان  في  الكامنة  و»الدرر   )676/18( كثير  البن  والنهاية«  »البداية  انظر:   

الثامنة« البن حجر )342/2( و»األعالم« للزركلي )163/3(. 
)3( كذا في النسخ، والصواب: »أبي عبد الله بن جابر« كما عند السيوطي في »العجاجة 
الزرنبيـة فـي السـاللة الزينبيـة«، ومـن قبلـه ابن حجـر في »إنبـاء الغمر بأبنـاء العمر«، 

وغيرها من المصادر.
وهو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن جابر األندلسي )ت.   
780ـه( أخذ عن أبي الحسن علي بن محمد بن أبي العيش، وأبي عبد الله محمد بن 
سعيد الرندي، وأبي عبد الله محمد الزواوي، وغيرهم، وأخذ عنه محمد بن أحمد 
ابن الحريري، ومحمد بن علي السالمي، وأبو بكر بن أحمد بن عمر العجلوني، 

وغيرهم.
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»َشرِح األلفيَِّة«)1(، المشهوُر باألعمى والبصيِر)2(:

َعاَلمــًة ُســوِل  الرَّ ــَهِرَجَعُلــوا ألبنــاِء  ــم ُيش ــن َل ــأُن َم ــَة ش إنَّ العالم
ِة فــي َوســيِم ُوجوِهِهــم ريَف َعِن الطِّراِز األَخَضِرُنــوُر النُّبــوَّ ُيغنِي الشَّ

:)3(
مشقيُّ ُد بُن إبراهيَم الدِّ يِن محمَّ وقاَل األديُب شمُس الدِّ

ُخضـــٍر بأعـــالٍم علـــى األشـــراِفأطــراُف تِيجــاٍن َأَتــت مـِـن ُســنُدٍس

وهو شاعر كبير، وإمام من أئمة العربية، وقد أكثر من النظم في المديح النبوي.  
انظر: »الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة« البن حجر )70/5( و»بغية الوعاة في   

طبقات اللغويين والنحاة« للسيوطي )34/1( و»األعالم« للزركلي )328/5(.  
)1( يعني: ألفية ابن معطي في النحو، وقد ذكرها السيوطي في »بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة« )35/1( وله شرح آخر على ألفية ابن مالك، ذكره المكناسي 
في »درة الحجال في أسماء الرجال« )242/2( وهو مخطوط في المكتبة األزهرية 

)2780، 3267-نحو(.
)2( ابن جابر يلقب باألعمى، وصاحبه أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني يلقب بالبصير 
)ت. 779(؛ ألنهما ترافقها في حياتهما طوياًل، وكان ابن جابر يؤلِّف وينظم، والرعيني 

يكتب. انظر: »بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة« للسيوطي )34/1(.
)3( هو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن بركة الُمزيِّن الَعْبَدلي الدمشقي 
)ت. 811ـه( أخذ عن ابن الوردي، والصفدي، وغيرهما، وأخذ عنه ابن ناصر الدين 

الدمشقي، وابن حجر العسقالني، وغيرهما.
وهو شاعر مشهور، وأديب فاضل.  

انظر: »توضيح المشتبه« البن ناصر الدين الدمشقي )103/6( و»إنباء الغمر بأبناء   
العمر« البن حجر )412/2( و»الضوء الالمع« للسخاوي )250/6(.
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ُهُم)1( بها لطاُن َخصَّ ــراِفواألشرُف السُّ ــَن األَطـ ــم مِـ ــَرًفا لَِيفِرَقُهـ َشـ

وحظُّ الفقيِه في ذلك إذا ُسئَِل أن يقوَل: ُلبُس هذه الِعمامِة بِدعٌة مباحٌة، 
ال ُيمنَُع منها َمن َأرادها مِن شريٍف وغيِرِه، وال ُيؤَمُر بها َمن َتَرَكها مِن شريٍف 
اِس كائنًا َمن كاَن ليَس أمًرا شـرعيًّا؛ ألنَّ  وغيـِرِه، والمنـُع منهـا ألحٍد مِن النَـّ
ا َوَرَد به شـرٌع  اَس مضبوطـون بأنسـابِهُم الثَّابتِة، وليـَس ُلبُس الِعمامِة ممَّ النَـّ
فُيتََّبـُع إباحـًة ومنًعـا، َأقصى مـا في الباِب أنَّـه ُأحِدَث التَّمييُز بهـا لهؤالِء َعن 
غيِرهم، فِمن الجائِز أن ُيَخصَّ ذلك بُخصوِص األبناِء الُمنتِسبيَن إلى النَّبيِّ 
َم فيهم، وفي كلِّ  ُة)2( الَحَسِن والُحَسيِن، ومِن الجائِز أن ُيعمَّ يَّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ وهم ذرِّ
ـَم فـي كلِّ أهِل  ينبيَّـِة، ومـن الجائـِز أن ُيعمَّ تِـِه وإن لـم َينَتِسـُبوا إليـه؛ كالزَّ يَّ ذرِّ

ِة والَعِقيليَِّة، كلٌّ جائٌز شرًعا. ِة والجعفريَّ البيِت؛ كباقي الَعَلويَّ

ڻ  ڻ  ں  ں  ▬ڱ  وقـد ُيسـتأَنُس فيهـا بقولِـِه تعالـى: 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے♂ 
]األحزاب: 59[؛ ]64/ب[ فقِد اسَتَدلَّ بها بعُض العلماِء على تخصيِص أهِل 

الِعلـِم بلبـاٍس مِـن َتطويِل األكمـاِم وإدارِة الطَّيلسـاِن، ونحِو ذلـك؛ لُِيعَرُفوا 
ُه أعلُم. َفُيَجلُّوا تكريًما للِعلِم، وهذا وجٌه حسٌن، واللَّ

التَّاسُع والعاشُر: هل يدخلون في الوصيَِّة على األشراِف والوقِف عليهم؟ 

صهم«. )1( في »إنباء الغمر بأبناء العمر« و»العجاجة الزرنبية في الساللة الزينبية«: »خصَّ
)2( زيادة من )ب( و»العجاجة الزرنبية في الساللة الزينبية«. 
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والجواُب: إن ُوِجَد في كالِم الُموصي والواقِف نصٌّ َيقتضي ُدخوَلهم 

أو ُخروَجهُم اتُّبَِع، وإن لم ُيوَجد ما َيُدلُّ على هذا وال هذا فقاعدُة الفقِه أنَّ 

الوصايا واألوقاَف َتنِزُل على ُعرِف البلِد، وُعرُف مِصَر مِن َعهِد الخلفاِء 

ًة؛ فال  َحَسنيٍّ وُحَسينيٍّ خاصَّ َلَقٌب لكلِّ  ريَف  الشَّ أنَّ  اآلَن  إلى  الفاطميِّيَن 

ًصا. يدخلون على ُمقتضى هذا الُعرِف. انتهى ُملخَّ

تي اسُتؤنَِس بها في ُلبِس الِعمامِة الخضراِء  ابقِة الَّ  لكن ُيؤَخُذ مِن اآليِة السَّ

ُر ذلك على قولِِه: »بدعٌة ُمباحٌة«، اللَّهمَّ  استحباُب ُلبِسها لألشراِف، فُيَعكِّ

إالَّ أن ُيجَعَل قوُلُه: »وقد ُيسَتأَنُس...« إلى آِخِرِه بياًنا لوجٍه آَخَر ُمخالٍِف لِما 

َقبَلُه في الُحكِم.

والَّذي َينبغي اعتماُده أنَّها ُمستَحبٌَّة لألشراِف، مكروهٌة لغيِرهم؛ ألنَّ 

خُص في نفِس األمِر،  فيها انتساًبا بلساِن الحاِل إلى غيِر َمن ُينَسُب إليِه الشَّ

ٌر منه. خِص إلى غيِر َمن ُينَسُب إليه يف نفِس األمِر منهيٌّ عنُه ُمحذَّ وانتساُب الشَّ

هذا ولم ُيكَتَف في هذه األعصاِر بتلَك العالمِة الخضراِء، بل ُجِعَلِت 

الِعمامُة كلُّها خضراَء، وُحكُمها ُحكُم تلك الَعالمِة.

يوطيُّ  ولعلَّ اختياَر هذا اللَّوِن لكونِِه أفضَل األلواِن، على ما قاَلُه السُّ

يلِة«)1(. في »وظائِف اليوِم واللَّ

)1( »عمل اليوم والليلة« )ص40(. 
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تي ُيكسـاها فـي الوقِف نبيُّنا ملسو هيلع هللا ىلص كمـا في حديٍث  ـِة الَّ أو كونِـِه لـوَن الُحلَّ
فا«)1(. َأوَرَدُه عياٌض في »الشِّ

أو َكونِِه لوَن ثياِب أهِل الجنَِّة كما في آيِة الكهِف)2(.

؛ المراُد به  ـيوطيِّ مِن أنَّ النََّسـَب إلـى األِب ال األمِّ ومـا مـرَّ في كالِم السُّ
ـرِع الُمَرتَُّب عليه الُعصوبـُة والَعقُل واإلرُث ونحُوها  النََّسـُب فـي ُعرِف الشَّ

مَِن األحكاِم، ال النََّسُب اللُّغويُّ الحاصُل بُمطَلِق الوالدِة.

ا قوُله تعالى: ▬ڳ ڳ♂ ]األحزاب: 5[: انُسبوهم؛ فالمراُد  وأمَّ
  ؛ فقد َنَسَب نفُي ُحكِم التَّبنِّي، ال نفُي ُمطَلِق النََّسِب إلى األمِّ
تي ما َرِضـَي لها ابُن  ـِه؛ حيُث قـاَل: »َرِضيُت ألمَّ ـِه بـَن مسـعوٍد إلى أمِّ عبـَد اللَّ
ُن بليٍل؛  ِه بُن أمِّ مكتوٍم؛ حيُث قاَل: »إنَّ بااًل ُيؤذِّ أمِّ عبٍد«)3(، وكذا عبُد اللَّ

)1( )419/1( وهـو حديـث أخرجـه أحمـد فـي »المسـند« )15783( وابـن حبان في 
»الصحيـح« )6479-اإلحسـان( مـن حديـث كعـب بـن مالـك، أن رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
 F ويكسوني ربي ، قال: »يبعث الناس يوم القيامة، فأكون أنا وأمتي على تلٍّ

ُحلَّة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذاك المقام المحمود«.
)2( قوله تعالى: ▬ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ♂ ]الكهف: 31[.
)3( أخرجه البزار في »المسند« )1986( والطبراني في »المعجم األوسط« )6879( 
والحاكم في »المستدرك« )317/3( من حديث ابن مسعود ڤ، وقال الحاكم: 

به الذهبي فأعلَّه باإلرسال. »هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين«، وتعقَّ
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فُكلوا واشربوا حتَّى َتسَمُعوا أذاَن ابِن أمِّ مكتوٍم«)1(.

ريفِة ال  َلِف والَخَلِف على أنَّ ابَن الشَّ وما مرَّ في كالمِِه مِن َجَرياِن السَّ
يكوُن شريًفا إذا لم يُكن أبوُه شريًفا لعلَّ ُمراَدُه ُجمهوُرهم، وإالَّ فقد ذَهَب 
رُف األقوى؛ ألنَّه الَّذي مِن جهِة  جماعٌة)2( إلى كونِِه شريًفا، أو المراُد الشَّ
األِب، لكنَّ هذا ال ُيوافُِق قوَل بعِض هؤالِء الجماعِة بِعَدِم بكونِِه مِن جهِة 
؛ ألنَّـه مِـن حيـُث االنتمـاِء إليـه ملسو هيلع هللا ىلص بالـوالدِة، وهـو ال َيتَفـاَوُت  األمِّ أو األمِّ

ُه أعلُم. ، فاعِرف ذلك، واللَّ بكونِِه مِن جهِة األِب أو األمِّ

 

)1( أخرجـه البخـاري فـي »الصحيح« )2656( ومسـلم في »الصحيـح« )1092( من 
حديـث ابـن عمر ڤ.

)2( منهـم: محمـد بـن عبد الرحمن بن أبي زيد المراكشـي الضريـر )ت. 807ـه( حيث 
م في إثبات الشرف من قَِبل األم«، ومحمد بن أحمد  صنَّف كتاًبا بعنوان »إسماع الصُّ
ابـن مـرزوق الحفيـد التلمسـاني )ت. 842ـه( حيث صنَّف كتاًبا بعنـوان »المهم من 
إثبات الشرف من قبل األم«، وانظر: »الضوء الالمع ألهل القرن التاسع« للسخاوي 

.)48/8(
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ُه َوجَهُه-: َم اللَّ يِّدُة ُرَقيَُّة بنُت اإلماِم عليٍّ -كرَّ ا السَّ  وأمَّ

يِّدِة سكينَة بشيٍء  َم أنَّها ماتت قبَل البلوِغ)1(، وَمَحلُّها بعَد السَّ فقد َتقدَّ
. رِّ يِّدِة نفيسَة ُتجاَه مسجِد شجرِة الدُّ يسيٍر على يميِن الطَّالِب للسَّ

يِّدَة  اُص أنَّ السَّ عرانيُّ في »ِمنَنِِه«)2(: »َأخَبَرني سيِّدي عليٌّ الخوَّ قاَل الشَّ
ُه َوجَهُه- في المشهِد القريِب مِن داِر الخليفِة،  َم اللَّ ُرقيََّة ابنَة اإلماِم عليٍّ -كرَّ

ومَعها جماعٌة مِن أهِل البيِت«. انتهى.

وقـد بنـى هـذا الَمَحـلَّ سـنَة ثالٍث وسـبعين ومَِئـٍة ]66/أ[ وألـٍف حضرُة 
الُمشاِر إليه، َأسَبَل اللَُّه جميَل َستِرِه عليه.

 

)1( انظر )ص524(.
)2( »لطائـف المنـن واألخـالق فـي بيـان وجـوب التحـدث بنعمـة الله علـى اإلطالق« 

.)35/2(
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يِّدُة سكينُة بنُت الُحَسيِن: ا السَّ  وأمَّ

يِّدِة  عرانيِّ الكبرى«)1( أنَّها مدفونٌة بالَقرافِة بُقرِب السَّ ففي »طبقاِت الشَّ
يِّدِة  )2( أنَّها مدفونٌة بالَمراغِة بُقرِب السَّ نفيسَة، وكذا في »طبقاِت« الُمناويِّ

، َكما َنَقَلُه بعُض المصنِّفين)3(. نفيسَة، وكذا في »ِسيرِة« الّشاميِّ والحلبيِّ

ها  ـيِّدُة نفيسـُة مِصـَر كاَنـِت ابنـُة عمِّ ـا َدَخَلـِت السَّ )4(: »لمَّ
ـعرانيُّ قـاَل الشَّ

ـيِّدُة سـكينُة المدفونـُة قريًبـا مـن داِر الخالفـِة ُمقيمـًة بِمصـَر َقبَلهـا، ولها  السَّ
ُه  ذوَر عليها، واخَتَفـت -َرِضَي اللَّ ـهرَة والنُـّ ـهرُة العظيمـُة، فَخَلَعـِت الشُّ الشُّ

تعالى عنها-«.

بَّاِغ)5(: أنَّ الَحَسَن  ِة« البِن الصَّ ِة في فضائِل األئمَّ وفي »الُفصوِل الُمهمَّ
ِه الُحَسيِن إحدى بِنَتيِه فاطمَة أو سكينَة،  ابَن الَحَسِن بِن عليٍّ َخَطَب مِن عمِّ
وقاَل: اخَتر لي إحداهما، فقاَل الُحَسيُن: قِد اخترُت لك ابنتي فاطمَة؛ فهي 
يِن فَتُقوُم اللَّيَل  ا في الدِّ ي فاطمَة بنِت رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص؛ أمَّ أكثُرهما َشَبًها بأمِّ
ا سـكينُة  ـا فـي الجمـاِل فُتشـبُِه الُحـوَر الِعيَن، وأمَّ ـُه، وتصـوُم النَّهـاَر، وأمَّ كلَّ

)1( »لواقح األنوار في طبقات األخيار« )34/1(.
به بما سيأتي نقله عن  )2( »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )105/1( وتعقَّ

اإلمام النووي.
)3( لم أقف عليه في السيرتين »الشامية« و»الحلبية«؛ فلعله من أوهام هذا الناقل عنهما.
اإلطالق«  على  الله  بنعمة  التحدث  وجوب  بيان  في  واألخالق  المنن  »لطائف   )4(

.)35/2(.)750/2( )5(
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ِه تعالى؛ فال َتصُلُح لَِرُجٍل. فغالٌب عليها االستغراُق مَع اللَّ

بِن  ِه  اللَّ عبِد  ها  عمِّ بابِن  َجت  َتزوَّ سكينَة  أنَّ  واحٍد)1(:  غيِر  كالِم  وفي 
َجت بعدُه بأزواٍج. ، ثمَّ َتزوَّ الَحَسِن؛ فُقتَِل عنها بِالطَّفِّ

إليه،  الُمشاِر  َمَحلَّها سنَة ثالٍث وسبعيَن ومَِئٍة وألٍف حضرُة  وقد بنى 
اَس، وَأظَهَر َمزاَرها  ـُه َأجَرُه َلَديِه، وَأنَشـَأ لها مسـجًدا عـمَّ َنفُعُه النَـّ َأجـَزَل اللَّ

بعَد أن كاَن في َزوايا ااِلنِدراِس.

يِن وكسِر الكاِف-  والمشهوُر على األلسنِة في اسِمها أنَّه ُمكبٌَّر -بفتِح السِّ
ٌر -بضمِّ  لكن في »القاموِس«)2(، و»شرِح أسماِء رجاِل الِمشكاِة«)3( أنَّه ُمصغَّ

يِن وفتِح الكاِف-. السِّ

؛ فإنَّ فيها أنَّ  عرانيِّ الكبرى« ُمخالٌِف لِما مرَّ واعَلم أنَّ ما في »ِمنَِن الشَّ
ِم أخُت الُحَسيِن. سكينَة المدفونَة بالَمَحلِّ الُمتقدِّ

بَّاِغ  َب بأنَّ المعروَف ]66/ب[ أنَّ سكينَة بنُتُه ال ُأخُتُه؛ وقد عدَّ ابُن الصَّ وُتُعقِّ
كوَر واإلناَث سبعًة وعشرين)5(، ولم  ِة«)4( أوالَد عليٍّ الذُّ في »الُفصوِل الُمِهمَّ

َيذُكر فيهم سكينَة.

)1( كالبالذري في »أنساب االشراف« )195/2( وابن الجوزي في »المنتظم« )175/7(.
)2( للفيروزآبادي )ص1206(.

)3( للطيبي )14/ب( مخطوط مكتبة نور عثمانية بتركيا.
)5( في )أ(: »عشرون«. )4( )647-640/1(.
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َدُه بتصريِح النَّوويِّ في  َل بعُض َمشايِِخنا على ما في »الِمنَن«، وَأيَّ وعوَّ
حيــَح وقــوَل األكثرين: إنَّ ســكينَة  »تهذيــِب األســماِء واللُّغــاِت«)1( بــأنَّ الصَّ
الُحَسيِن  بنُت  )2(: »سكينُة  النَّوويِّ بالمدينِة، وعبارُة  ُتُوفَِّيت  الُحَسيِن  بنَت 
اســُمها ُأَميَمــُة، وقيــَل: َأمِينــُة، وقيــَل: آمنــُة، َقِدَمــت ِدَمشــَق مــَع َأهلِهــا، ثــمَّ 
حيُح  َخَرَجت إلى المدينِة، وُيقاُل: عادت إلى ِدَمشَق، وإنَّ َقبَرها بها، والصَّ

وقوُل األكثريَن: إنَّها ُتُوفَِّيت بالمدينِة«. انتهى.

ينبيَِّة«)3( أنَّ  يوطيُّ في »رسالتِِه الزَّ َذَكَرُه السُّ ُم بما  ُب المتقدِّ وُدفَِع التَّعقُّ
كوُر َأَحٌد وعشرون، واإلناُث ثمانيَة َعْشرَة،  أوالَد عليٍّ تسعٌة وثالثون؛ الذُّ
ِة« لهم في سبعٍة وعشرين؛  وهذا َيقَدُح في َحصِر صاحِب »الُفصوِل الُمِهمَّ

ٌة على َمن لم َيحَفظ. ن َأهَمَلُه، وَمن َحِفَظ ُحجَّ فتكوُن سكينُة ممَّ

وُيمكـِـُن الجمــُع بيــَن مــا مــرَّ ومــا فــي »الِمنَــِن« بَدفــِن كلَتيهمــا فــي ذلك 
حيُح وقوُل األكثرين:  : »الصَّ ، لكن ُيَزيُِّف هذا الجمَع قوُل النَّوويِّ الَمَحلِّ
بعيٌد  هذا  بعَد  َنقلِها  واحتماُل  بالمدينِة«،  ُتُوفَِّيت  الُحَسيِن  بنَت  إنَّ سكينَة 

ُه أعلُم. ا، واللَّ جدًّ

 

)2( في نفس المصدر.)1( )163/1(.
)3( »العجاجة الزرنبية في الساللة الزينبية« ضمن »الحاوي للفتاوي« )37/2(.
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يِّدُة نفيسُة: ا السَّ  وأمَّ

 ،)1(
هبيُّ فهي بنُت حسِن بن زيِد بِن الَحَسِن بِن عليِّ بِن أبي طالٍب، قاَلُه الذَّ

وهو المشهوُر بِمصَر.

.)2(
ابِيَن: هي بنُت زيِد بِن الَحَسِن بِن عليٍّ وقاَل جمهوُر النَّسَّ

العبادِة  َة سنَة خمٍس وأربعين ومَِئٍة، وَنَشَأت بالمدينِة في  ُولَِدت بمكَّ
هِد، تصوُم النَّهاَر وتقوُم اللَّيَل، وكاَنت ذاَت ماٍل؛ فكاَنت ُتحِسُن إلى  والزُّ

ْمنَى والَمرضى وُعموِم النَّاِس)3(. الزَّ

ـافعيُّ مِصـَر كاَنـت ُتحِسـُن إليـه، وربمـا صلَّـى بهـا فـي  ـا َوَرَد الشَّ ولمَّ
رمضـاَن)4(.

القاسَم  منُه  َفَوَلَدت  ادِق؛  الصَّ ابَن جعفٍر  المؤتمَن  َجت إسحاَق  وَتزوَّ
وأمَّ ُكلثوٍم، لم ُيعِقبا)5(.

ُة  هرُة التَّامَّ يِّدُة سكينُة، ولها بها الشُّ ها السَّ ثمَّ َقِدَمت مِصَر وبها بنُت عمِّ

)1( في »سير أعالم النبالء« )106/10(.
)2( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )313/7( و»نسب قريش« لمصعب الزبيري 

)133( و»أنساب األشراف« للبالذري )65/8(.
و»شرح   )89-88/1( للشعراني  األخيار«  طبقات  في  األنوار  »لواقح  انظر:   )3(

المواهب اللدنية« للزرقاني )340/4(.
)4( انظر: »البداية والنهاية« البن كثير )171/14(.

)5( انظر: »لواقح األنوار في طبقات األخيار« للشعراني )89/1(.
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هرة واخَتَفت)1(. بالواليِة، فَخَلَعت عليها الشُّ

، وماتت في  يِّدِة نفيسَة الَقبوُل التَّامُّ ]67/أ[ بيَن الخاصِّ والعامِّ صاَر للسَّ
رمضاَن بِمصَر سنَة ثماٍن ومئَتيِن)2(.

احَتَضـَرت وهـي صائمـٌة، فَألَزُموهـا الِفطـَر، فقالت: َواَعَجبـاْه! لي منُذ 
َه أن َألقاُه وأنـا صائمٌة، ُأفطُِر اآلَن؟! هـذا ال يكوُن، ثمَّ  ثالثيـن سـنًة َأسـَأُل اللَّ

ـا َوَصَلت قوَلـُه تعالـى: ▬چ چ چ ڇ ڇ  َقـَرَأت سـورَة األنعـاِم، فلمَّ
ڇڇ ♂ ]األنعام: 127[ ماتت، وكاَنت قد َحَفَرت َقبَرها بَِيِدها، وصارت َتنِزُل 

فيه وُتصلِّي، وَقَرَأت فيه ستََّة آالِف َختمٍة)3(.

ــموَع  ــَن الُقــرى والُبلــداِن، وَأوَقــُدوا الشُّ ــاُس مِ ــا ماتــت اجتَمــَع النَّ فلمَّ
بِمصَر، وَعُظَم)4( األسُف والُحزُن  داٍر  الُبكاُء مِن كلِّ  اللَّيلَة، وُسِمَع  تلك 
عليها، وُصلَِّي عليها في َمشَهٍد حافٍل لم ُيَر مِثُلُه؛ بحيُث امتألِت الَفَلواِت 
باِع بِالَمراغِة؛  والِقيعاِن، ثمَّ ُدفِنَت في َقبِرها الَّذي َحَفَرتُه في بيتِها بدرِب السِّ
َمَحلٌّ معروٌف بينَه وبيَن َمشَهِدها الَّذي ُيزاُر اآلَن مسافٌة، ثمَّ َظَهَرت في هذا 

)1( انظر: »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )494/1(.
)2( انظر: »لواقح األنوار في طبقات األخيار« للشعراني )89/1( و»الكواكب الدرية 
في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )494/1( و»شرح المواهب اللدنية« للزرقاني 

.)340/4(
)3( انظر: »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )494/1(.

)4( زيادة من )ب( و»الكواكب الدرية«. 
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المكاِن الَّذي ُيزاُر اآلَن؛ ألنَّ ُحكَم الحاِل في الَبرَزِخ ُحكُم إنساٍن َتَدلَّى في 
ــت يف هــذا الموضــِع  تيَّــاٍر جــاٍر، فَيطـِـفُّ بعــَد ذلــك يف مــكاٍن آَخــَر، فهــي َطفَّ
ــذي هــي فيــه اآلَن، خاَطَبهــا منــُه بعــُض األوليــاِء، وخاَطَبهــا بعُضهــم مـِـن  الَّ

ِل أيًضا)1(. األوَّ

ًة، فوقفُت على باِب َمشَهِدها  )2(: »وقد َدَخلُت أنا لها مرَّ
عرانيُّ قال الشَّ

ا نِمُت جاءتني وعلى رأِسـها  ِل أدًبـا، ودَخـَل أصحابـي إلى َقبِرهـا، فلمَّ األوَّ
يـارِة فادُخـل  مِئـَزُر ُصـوٍف أبيـُض، وقالـت لـي: أنـا نفيسـُة، فـإذا ِجئـَت للزِّ
إلـى َقـربي، فقـد َأِذنُت لك؛ فِمـن ذلك اليـوِم َأدُخُل لِزيارتِهـا، وأجلُس تجاَه 

وجِهها«.

ولها كراماٌت كثيرٌة ظاهرٌة:

اُس وَأَتوها، فَأعَطتهم  منهـا: أنَّ النِّيـَل َتوقََّف فـي أواِن الوفاِء، فَضجَّ النَـّ
قِناَعها وقالِت: اطَرُحوه فيه؛ فَفعلوا فَأوفى مِن ساعتِِه.

ومنها: أنَّ َأَمَتها جوهرَة خَرَجت ليلًة ذاَت َمَطٍر كثيٍر لَِتأتَِيها بماٍء للُوضوِء، 
فخاضت ماَء المطِر ولم َتبَتلَّ َقَدُمها.

ا َقِدَمت مِصَر َنَزَلت ببيِت يهوديٍّ ]67/ب[ لُه ابنٌة ُمقَعَدٌة،  ومنها: أنَّها لمَّ

)1( انظر: »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )495-494/1(.
)2( في »لطائف المنن واألخالق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على اإلطالق« 

.)35/2(
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اِم وَتَرُكوها عنَدها، فأَخَذت مِن َفضِل َوضوئِها، وَجَعَلتُه  فَذَهُبوا إلى الحمَّ
ا شاهدوا  على مكاِن َوَجِعها، فقامت َتمشي كأنَّما َنِشَطت مِن ِعقاٍل، فلمَّ

هذه الكرامَة َأسَلُموا كلُّهم.

عاِء)1(. وقبُرها معروٌف بإجابِة الدُّ

ـيِخ أبي  )2(: »رأيـُت في كالِم الشَّ
ـعرانيُّ ـاِب الشَّ وقـاَل سـيِّدي عبـُد الوهَّ

ـُد، إذا كاَن لـك إلـى  ـاُذليِّ أنَّـه رأى النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فقـاَل: يـا محمَّ المواهـِب الشَّ
ـُه تعالى  ـِه تعالـى حاجـٌة فانـِذر لِنَفيسـَة الطَّاهـرَة ولـو بِِدرَهـٍم؛ َيقضـي اللَّ اللَّ

حاجَتَك«.

ُد إليها)3(. ُه تعالى عنُه- َيُزوُرها وَيتردَّ افعيُّ -َرِضَي اللَّ وكاَن اإلماُم الشَّ

وا به عليها فَصلَّت  وا به على باَبها؛ فَمرُّ ا ماَت َأَمَر أميُر مِصَر أن َيُمرُّ ولمَّ
.)4( عليه مأمومًة في جماعٍة مَِن النِّساِء، كذا في »طبقاِت« الُمناويِّ

تي َأَمَرت أن ُيدَخَل إليها.  وفي »ُحسِن الُمحاَضرِة«)5(: أنَّها هي الَّ

)1( انظر: »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )495/1(.
)2( في »لواقح األنوار في طبقات األخيار« )68/2(.

فـي شـرح  الوهـاج  بالوفيـات« للصفـدي )101/27( و»النجـم  »الوافـي  انظـر:   )3(
للمنـاوي )495/1(. الدريـة«  و»الكواكـب  للدميـري )386/7(  المنهـاج« 

)4( »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )495/1(.
)5( »حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة« للسيوطي )511/1( وكذا في »البداية 

والنهاية« البن كثير )171/14(.
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وأراَد زوُجها َنقَلها بعَد َموتِها إلى المدينِة وَدَفنَها بالبقيِع، فسأَلُه أهُل 
ِك، وَبَذُلوا لُه مااًل كثيًرا، َفَلم َيرَض، فرأى النَّبيَّ  مِصَر في َتركِها عنَدهم للتَّبرُّ
حمَة  ملسو هيلع هللا ىلص، فقـاَل لـُه: يـا إسـحاُق، ال ُتعـاِرض أهـَل مِصـَر في نفيسـَة؛ فـإنَّ الرَّ

َتنِزُل عليهم ببركتِها)1(.

فَخَرَج بَوَلَديها، وساَفَر إلى المدينِة.

َد ِرحاَبهــا وَروَنَقــُه حضــرُة  وفــي ســنِة ثــالٍث وســبعين ومَِئــٍة وألــٍف جــدَّ
ُه نَِعَمُه عليه. الُمشاِر إليه، أداَم اللَّ

 

)1( انظر: »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )495/1( و»شرح 
المواهب اللدنية« للزرقاني )340/4(.
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يِّدِة نفيسَة: يُِّد َحَسٌن والُد السَّ ا السَّ  وأمَّ

يَن  )2( أنَّه كاَن من أعياِن الَعَلويِّ
هبيِّ )1( نقاًل عِن الذَّ ففي »طبقاِت« الُمناويِّ

وأشرافِهم، وأنَّه َولَِي المدينَة للمنصوِر خمَس ِسنيَن، ثمَّ َحَبَسُه حتَّى ماَت 
المنصـوُر، فأخرَجـُه الَمهـديُّ وأكَرَمـُه، ولم َيـَزل مَعه حتَّى مـاَت في طريِق 

. الحجِّ

.)4(» وفي »ُحسِن الُمحاضرِة«)3( أنَّ لُه روايًة في »ُسنَِن النَّسائيِّ

اُص أنَّ اإلماَم  عرانيُّ في »ِمنَنِِه«)5(: »أخبرني سيِّدي عليٌّ الخوَّ وقاَل الشَّ
اِء بيَن  يِّدِة نفيسَة في التُّربِة المشهورِة قريًبا مِن جامِع الُقرَّ الَحَسَن والَد السَّ

َمجراِة القلعِة وجامِع عمٍرو«.

وقد َأشَهَر هذه التُّربَة وَبنى عليها ُقبًَّة ]68/أ[ جليلًة حضرُة الُمشاِر إليه، 
ُه ُسراِدقاِت ُلطِفِه عليه. َأسَبَل اللَّ

 

)1( »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )495/1(.
)2( في »تاريخ اإلسالم« )333/4(.

)3( للسيوطي )511/1( وكذا في »تاريخ اإلسالم« للذهبي )333/4(.
)4( »الكبــرى« )3202( بروايتــه عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس، أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص »احتجم 

وهو صائم«.
)5( »لطائف المنن واألخالق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على اإلطالق« )35/2(.
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ٌد األَنَوُر: يُِّد محمَّ ا السَّ  وأمَّ

يِّدِة نفيسَة  فهو ابُن زيِد بِن الَحَسِن بِن عليِّ بِن أبي طالٍب، فهو عمُّ السَّ
.)1(

هبيِّ على ما مرَّ عِن الذَّ

اُص أنَّ اإلماَم  ـعرانيُّ في »ِمنَنِِه«)2(: »أخبرني سـيِّدي عليٌّ الخوَّ قال الشَّ
ـيِّدِة نفيسـَة في المشـهِد القريِب مِن عطفِة جامِع ابِن  ًدا األَنَوَر عمَّ السَّ محمَّ

تي هناك ُينَزُل لها بَِدَرٍج«. اـه. اويِة الَّ ا َيلي داَر الخليفِة في الزَّ ُطوُلوَن ممَّ

بمسجٍد  اويَة  الزَّ تلك  َل  َبدَّ فقد  اآلَن  ا  وأمَّ قديًما،  فة  الصِّ كاَنِت  وهذه 
ُه ما َيرتجيِه َلَديِه. َغُه اللَّ ُمرتِفٍع وَروَنَق َمقاَم ذلك اإلماِم حضرُة الُمشاِر إليه، َبلَّ

ٍد هذا فـي أوالِد زيِد بِن  ـابِيَن)3( عدُم ِذكـِر محمَّ هـذا والمنقـوُل عـِن النَّسَّ
ُه أعلُم. الَحَسِن واللَّ

 

م، وعلى القول  ابنة الحسن بن زيد، فيما تقدَّ )1( مقصده: باعتبار أن الذهبي جعلها 
اآلخر: إنها ابنة زيد بن الحسن؛ يكون -محمد األنور- أخوها.

)2( »لطائف المنن واألخالق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على اإلطالق« )35/2(.
)3( انظر: »نسب قريش« لمصعب الزبيري )ص56( و»جمهرة انساب العرب« البن 

حزم )ص39(.
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يُِّد عليٌّ زيُن العابدين:  ا السَّ  وأمَّ

َم)1( أنَّه الَّذي لُه الَعِقُب  فهو ابُن الُحَسيِن بِن عليِّ بِن أبي طالٍب، َتقدَّ
مِن أوالِد الُحَسيِن.

ُولَِد بالمدينِة يوَم الخميِس، لَِخمِس لياٍل َمَضت مِن شعباَن سنَة ثماٍن 
ُه َوجَهُه-. َم اللَّ ِه عليٍّ -كرَّ وثالثين في أيَّاِم ِخالفِة َجدِّ

ُه إحدى بناِت  َأشَهُر ُكناُه أبو الَحَسِن، وَأشَهُر ألقابِِه َزيُن العابدين، وأمُّ
ـا ِجـيَء ببنـاِت كِسـرى -وُكـنَّ  ـيرِة الحلبيَّـِة«)2(: »لمَّ كِسـرى، قـاَل فـي »السِّ
ثالًثـا- مـَع أموالِـِه وذخائـِره إلـى ُعَمـَر، َوَقفـَن بيـَن َيَديـِه، وَأَمَر الُمنـاِدَي أن 
؛ لَِيزيـَد المسـلمون فـي  ، وأن ُيِزيـَل نقاَبهـنَّ عـن ُوجوِهِهـنَّ ُينـاِدَي عليهـنَّ
، َوَوَكزَن الُمنادي في َصـدِرِه، فَغِضَب  ، فامَتنَعـَن مِن كشـِف نِقابِهـنَّ َثَمنِهـنَّ
ِة، وهنَّ َيبكِيَن، فقاَل  رَّ ُه تعالى عنُه-، وأراَد أن َيعُلَوهنَّ بالدِّ ُعَمُر -َرِضَي اللَّ
ِه  ُه َوجَهُه-: َمهاًل يا أميَر المؤمنين، فإنِّي سمعُت رسوَل اللَّ َم اللَّ لُه عليٌّ -كرَّ
، وَغنِيَّ قوٍم افَتَقَر«)3(، فَسَكَن َغَضُبُه، فقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل: »ارَحُموا عزيَز قوٍم َذلَّ

)1( انظر )ص567(.
)2( »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )221/2-222( وانظر القصة 
بنحوها في »ربيع األنوار« للزمخشري )350/3-351( و»وفيات األعيان« البن 

خلكان )267/3(.
)3( أخرجه ابن الجوزي في »الموضوعات« )236/1( وما بعدها، من ُطرٍق َحَكَم عليها 
بالوضع، وضعَّف جميع طرقه البيهقي في »المدخل إلى كتاب السنن« )ص394(.
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وقِة، فقاَل  : إنَّ بناِت الملوِك ال ُيعاَملَن ُمعاملَة غيِرهنَّ مِن بناِت السُّ لُه عليٌّ
مَن ومهما َبَلَغ َثَمنُُهنَّ  ؟ فقاَل: ُيقوَّ لُه ُعَمُر: كيف الطَّريُق إلى العمِل مَعهنَّ
مَن وَأَخَذُهنَّ عليٌّ ڤ، فَدَفَع واحدًة  ]68/ب[ فُقوِّ َيُقوُم به َمن َيختاُرُهنَّ 
بِن أبي بكٍر،  ِد  ُعَمَر، فجاَء منها بولِدِه سالٍِم، وُأخرى لمحمَّ بِن  ِه  اللَّ لعبِد 
عليٍّ  بولِدِه  منها  فجاء  الُحَسيِن،  لولِدِه  والثَّالثَة  القاسِم،  بولِدِه  منها  فجاء 
زيِن العابدين، وهؤالِء الثَّالثُة فاُقوا أهَل المدينِة ِعلًما َوَوَرًعا، وكاَن أهُل 
ا نَشَأ هؤالِء الثَّالثُة منهنَّ َرِغبوا  ي، فلمَّ المدينِة قبل ذلك َيرَغُبون عِن التَّسرِّ

فيه«. انتهى.

َرَوى عليٌّ َزيُن العابدين عن: أبيِه، وعائشَة، وأبي ُهَريرَة، وغيِرهم.

ناد، وغيُرهم)1(. ، وأبو الزِّ هريُّ وعنه: َبنُوه والزُّ

هريُّ وابُن ُعَيينَة: ما َرَأينا ُقَرشيًّا َأفَضَل منه)2(. قال الزُّ

وقاَل ابُن المسّيِب: ما رأيُت َأوَرَع منه)3(.

امَِع)4(. وقد جاء عنُه مِن ُخُشوِعِه في ُوضوئِِه وصالتِِه وُنُسكِِه ما َيدَهُش السَّ

)1( انظر: »تهذيب الكمال« للمزي )384-383/20(.
)2( أخرجه الفسوي في »المعرفة والتاريخ« )554/1( وابن أبي خيثمة في »التاريخ« 
)2275( من رواية ابن عيينة عن الزهري، وليس من قولهما مًعا، ولعل المؤلِّف 

تابع ما في »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )252/1(.
)3( أخرجه أبو نعيم في »حلية األولياء« )141/3(.

)4( انظر: »حلية األولياء« ألبي نعيم )133/3( وما بعدها.
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ــَب بَزيــِن  يلــِة ألــَف َركعــٍة حتَّــى مــاَت، وُلقِّ وكاَن ُيصلِّــي فــي اليــوِم واللَّ
العابدين لكثرِة عبادتِِه وُحسنِها)1(.

َأ اصَفرَّ لوَنُه وارَتَعَد،  ِه تعالى بحيُث إنَّه إذا َتوضَّ كان شديَد الخوِف مَِن اللَّ
فُيقاُل لُه: ما هذا؟ فيقوُل: َأَتدُروَن بيَن َيَدي َمن َأُقوُم؟)2(.

يُح َسَقَط ُمغًمى عليه)3(. وكاَن إذا هاَجِت الرِّ

َرَفَع  النَّاُر، فما  َبيتِِه وهو ساجٌد، فَجَعُلوا يقولون لُه:  وَوَقَع حريٌق في 
رأَسُه حتَّى ُطِفَئت، فقيل لُه: َأَشَعرَت؟ قاَل: َألَهتنِي عنها النَّاُر الُكبرى)4(.

وكاَن إذا َنَقَصــُه أحــٌد قــاَل: اللَّهــمَّ إن كاَن صادًقــا فاغفــر لــي، وإن كاَن 
كاذًبا فاغِفر له)5(.

وكاَن ُيضَرُب به الَمَثُل في الِحلِم، وله فيه حكاياٌت عجيبٌة؛ منها: 

أنَّه َخَرَج يوًما مِن المسجِد، َفَلِقَيُه َرُجٌل فَسبَُّه وباَلَغ وَأفَرَط، فباَدَر إليه 

)1( أخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )378/41-388( عن مالٍك بالًغا.
)2( أخرجه أبو نعيم في »حلية األولياء« )133/3(.

)3( انظر: »مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان« لليافعي 
)191/1( و»الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )253/1(.

)4( أخرجه الدوالبي في »الكنى واألسماء« )1933( بلفظ: »النار األخرى«، وانظر: 
»مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان« لليافعي )1/ 

191( و»الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )253/1(. 
)5( انظر: »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )253/1(.
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هم وَأقَبَل عليه وقاَل: ما ُستَِر عنك مِن َأمِرنا َأكَثُر، َأَلَك  العبيُد والموالي، فَكفَّ
ُجُل َفَألَقى لُه َخميصًة، وَأَمَر لُه بخمسِة  حاجٌة ُنعينُك عليها؟ فاسَتَحى الرَّ

آالِف ِدرَهٍم، فقاَل: َأشَهُد أنَّك مِن أوالِد الُمصطفى ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َوَلِقَيُه َرُجٌل فَسبَُّه، فقاَل لُه: يا هذا بيني وبيَن جهنََّم َعَقبٌة ]69/أ[ إن أنا 
ا تقوُل، َأَلَك حاجٌة؟  ُجزُتها فما ُأبالي بما ُقلَت، وإن لم َأُجزها فأنا أكثُر ممَّ

ُجُل)2(. فَخِجَل الرَّ

وكاَن ال ُيعينُُه على ُطهوِرِه أحٌد، وال َيَدُع قياَم اللَّيِل حضًرا وال سفًرا)3(.

َأ،  ًة في وقِت ِورِدِه، فَوَضَع َيَدُه في اإلناِء لَِيتوضَّ َب إليه َطهوُرُه مرَّ وُقرِّ
ُر في َخلِقها  ماِء والقمِر والكواكِب، فَجَعَل َيتفكَّ ثمَّ َرَفَع َرأَسُه فنََظَر إلى السَّ

ُن وَيُدُه في اإلناِء، َفَلم َيشُعر)4(. َن الُمؤذِّ حتَّى َأصَبَح وَأذَّ

ا ماَت َوَجُدوُه َيُقوُت أهَل مَِئِة بيٍت)5(. ولمَّ

ُد بُن أسامَة بِن زيٍد، َفَبكى، فقاَل: ما  وَدَخَل عليه في َمَرِض موتِِه محمَّ

)1( أخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )394/41( بنحوه.
)2( انظر: »التبر المسبوك في نصيحة الملوك« للغزالي )ص25( و»الكواكب الدرية 

في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )254/1(.
)3( أخرجه ابن الجوزي في »المنتظم« )328/6(.

)4( انظر: »التذكرة الحمدونية« البن حمدون )116/1(
)5( أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبير« )219/7( وأبو نعيم في »حلية األولياء« 

.)136/3(
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، ووفَّاها)1(. ُيبكِيَك؟ قاَل: عليَّ َديٌن خمسَة َعَشَر ألَف ِديناٍر، فقاَل: هي عليَّ

وِمن كراماتِِه)2(:

- أنَّ زيــًدا ابنـَـُه استشــاَرُه فــي الخــروِج فنَهــاُه، وقــاَل: َأخشــى أن تكــوَن 
المقتــوَل المصلــوَب، َأَمــا َعلِمــَت أنَّــه ال َيخــُرُج أحــٌد مـِـن َوَلــِد فاطمــَة قبــَل 

فيانيِّ إالَّ ُقتَِل مكاَنُه؟ فكاَن َكما قاَل. ُخروِج السُّ

- ومنها أنَّ عبَد الَملِِك بِن َمْرواَن َحَمَلُه مَِن المدينِة ُمقيًَّدا مغلواًل في 
هريُّ لَِوداِعِه َفَبكى، وقاَل: َوِددُت أنِّي  َأثَقِل قيوٍد وأغالٍل، فَدَخَل عليه الزُّ
ُرني  َلُيذكِّ وإنَّه  كاَن،  َلما  لو شئُت  َيكُرُبني؟  أنَّ ذلك  َأَتُظنُّ  فقاَل:  مكاَنَك، 

ِه، ثمَّ َأخَرَج َيَديِه وِرجَليِه مَِن الَقيِد، ثمَّ َأعاَدها. عذاَب اللَّ

وِمن كاِمِه)3(:

ُه على ُمساوِئ َعَملِِه؛ فَتشاَغَل  ِه َأطَلَعُه اللَّ ِه في ِسرِّ - إذا َنَصَح العبُد للَّ
بُذنوبِِه عن َمعايِِب النَّاِس.

- وقاَل: فقُد األحبَِّة ُغربٌة)4(.

- وقاَل: عبادُة األحراِر ال تكوُن إالَّ شكًرا للَِّه، ال خوًفا وال رغبًة.

)1( أخرجه أبو نعيم في »حلية األولياء« )141/3(.
)2( انظر: »الصواعق المحرقة« للهيتمي )532/2، 582-583( و»الكواكب الدرية 

في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )253/1(.
)3( انظر: »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )254-253/1(.

)4( أخرجه أبو نعيم في »حلية األولياء« )134/3(.
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- وقــاَل: إنَّ قوًمــا َعَبــُدوُه َرهبــًة؛ فتلــك عبــادُة العبيــِد، وآخريــَن َعَبــُدوُه 
اِر، وقوًما َعَبُدوُه شكًرا؛ فتلك عبادُة األحراِر)1(. رغبًة؛ فتلك عبادُة التُّجَّ

- وقاَل: َعِجبُت للُمتكبِِّر الَفُخوِر الَّذي كاَن باألمِس ُنطفًة، وسيكوُن 
ِه وهو يرى َخلَقُه، وعجبُت  ِجيفًة، وَعِجبُت كلَّ الَعَجِب لَمن شكَّ في اللَّ
لَمــن َأنَكــَر النَّشــأَة األُخــرى وهــو َيــَرى النَّشــأَة األُولــى، وَعِجبــُت لَمــن َعِمَل 

لداِر الفناِء وَتَرَك داَر البقاِء)2(.

ـُه تعالـى عنـُه- سـنَة أربٍع ]69/ب[ وتسـعيَن عـن ثماٍن  مـات -َرِضـَي اللَّ
 ، ُه الَحَسـُن بُن عليٍّ وخمسـيَن سـنًة، وُدفِـَن في البقيِع في القبـِر الَّذي فيه عمُّ

قاَلُه غيُر واحٍد)3(.

وقِد اشَتَهَر أنَّ الَمشَهَد القريَب مِن َمجراِة الَقلعِة بُقرِب مِصَر القديمِة 
عرانيُّ في »طبقاتِِه«)4(. َمشَهُد زيِن العابدين، وَجَرى عليه الشَّ

وهذا على ُثبوتِِه ال ُينافي ما مرَّ مِن َدفنِِه في البقيِع؛ لجواِز أن يكوَن َظَهَر 
بهذا المشهِد لِما َعلِمَت سابًقا مِن أنَّ الحاَل في الَبرَزِخ كالحاِل في التَّيَّاِر.

)1( أخرجه أبو نعيم في »حلية األولياء« )134/3(.
)2( أورده ابن الجوزي في »صفة الصفوة« )95/2(.

)3( انظر: »التاريخ الكبير« البن أبي خيثمة )3881( و»الجوهرة في نسب النبي وأصحابه 
العشرة« للتلمساني )224/2( و»تهذيب الكمال« للمزي )404/20( و»الكواكب 

الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )255/1(.
)4( »لواقح األنوار في طبقات األخيار« )41/2(.
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ـذي عليـه كثيـٌر -كالُمنـاويِّ فـي »طبقاتِـِه«)1(، والِمقريـزيِّ فـي  لكـنَّ الَّ
ريِف بِن َأسَعَد)3(- أنَّ الَّذي في هذا الَمشَهِد رأُس َزيِد  »ُخَططِِه«)2(، والشَّ

ابِن عليٍّ َزيِن العابدين، َكما َسيأتي)4(.

 

)1( »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )255/1(.
)2( »المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار« )317-316/4(.

وهـو: تقـي الديـن أحمـد بن علـي بن عبـد القـادر المقريـزي )ت. 845ـه( أخذ عن   
برهـان الديـن إبراهيـم بـن أحمـد الشـامي، وناصر الديـن محمد بن علـي الحراوي، 
وسـراج الديـن عمـر بـن رسـالن البلقينـي، وغيرهـم، وأخـذ عنـه يوسـف بـن تغـري 

بـردي، ومحمـد بـن عبـد الرحمـن السـخاوي، وآخرون.
وقال ابن حجر: »كان إماًما بارًعا مفننًا متقنًا ضابًطا دينًا خيِّـًرا، محبًّا ألهل السنة،   

يميل إلى الحديث والعمل به«.
انظر: »إنباء الغمر بأبناء العمر« البن حجر )187/4( و»الضوء الالمع« للسخاوي   

)21/2( و»البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع« للشوكاني )79/1(.
)3( في كتابه »الجوهر المكنون في ذكر القبائل والبطون« كما في »المواعظ واالعتبار 

بذكر الخطط واآلثار« )317-316/4(.
)ت.  النحوي  بابن  المعروف  اني،  الجوَّ أسعد  بن  محمد  ابة  النَّسَّ الشريف  وهو:   
588ـه( أخذ عن أبيه، وعبد الرحمن بن الحسين بن الجباب، ومحمد بن إبراهيم 
ابن الكيزاني، وغيرهم، وأخذ عنه يونس بن محمد الفارقي، وعبد الرحمن بن مكي 
َلفي، وكمال الدين علي بن شجاع الهاشمي الضرير، وغيرهم. اإلسكندراني سبط السِّ

وكان عالمة النسب في عصره.  
انظر: »تاريخ اإلسالم« للذهبي )858/12( و»لسان الميزان« البن حجر )562/6(   

)4( انظر )ص602(.و»األعالم« للزركلي )31/6(.
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يُِّد َزيٌد: ا السَّ  وأمَّ

فهـو ابـُن علـيٍّ َزيـِن العابدين بِن الُحَسـيِن بـِن عليِّ بِن أبـي طالٍب، فهو 
ُة؛ طائفٌة  يديَّ ادِق، وهو الَّذي ُينَسُب إليه الزَّ ٍد الباقِر، وعمُّ جعفٍر الصَّ أخو محمَّ

ريعِة، وسيُِّدنا َزيٌد َبِرَئ منهم)1(. يعِة، لهم خروٌج عِن الشَّ مَِن الشِّ

ـن َأَخـَذ عـن واصِل بِن عطـاٍء، اآلِخِذ عِن  كان إماًمـا مجتهـًدا، وكاَن ممَّ
ا َأثَبَت واصُل بُن عطاٍء »المنزلَة بيَن المنزلَتيِن« َأَمَرُه  ، ولمَّ الَحَسِن البصريِّ
، وصاَر ُيقاُل ألصحابِِه:  الحسُن البصريُّ باعتزاِل َمجلِِسِه، فقيَل لُه: ُمعتزليٌّ

ُمعتِزلُة)2(، وال َيلَزُم مِن كوِن َشيِخ َزيٍد ُمعتِزليًّا أن َيسُلَك َزيٌد َمسَلَكُه)3(.

وكاَن ُيقاُل لُه: زيُد األزياِد)4(.

)1( انظر: »مقاالت اإلسالميين« ألبي الحسن األشعري )ص65( و»تاريخ اإلسالم« 
للذهبي )415/3(.

)2( انظر: »فضل االعتزال وطبقات المعتزلة« للقاضي عبد الجبار )ص122(.
)3( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )207/2(.

وقال ابن أبي الدم في »الفرق اإلسالمية«: »كان زيد قد آثر تحصيل علم األصول،   
فتتلمذ لواصل بن عطاء رأس المعتزلة، فقرأ عليه واقتبس منه علم االعتزال، وصار 
زيد وجميع أصحابه معتزلة في المذهب واالعتقاد، وكان أخوه محمد الباقر يعيب 
ز الخطأ  عليه كونه قرأ على واصل بن عطاء وتتلمذ له واقتبس منه، مع كونه ُيجوِّ
على جده علي بن أبي طالب، بسبب خروجه إلى حرب الجمل والنهروان، وألن 
واصاًل كان يتكلم في القضاء والقدر على خالف مذهب أهل البيت«. انظر: »فوات 

الوفيات« البن شاكر الكتبي )37/2(. 
)4( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )208/2(.
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ِسنيَن،  أربَع ِسنيَن، وقيَل: خمُس  َزيٌد ُعرياًنا، وَأقاَم مصلوًبا  وُصلَِب 
ريَف  فنََسَجت على َعورتِِه العنكبوُت؛ فلم ُتَر َعوَرُتُه)1(، وقيَل: إنَّ َبطنَُه الشَّ

ارَتَخى على َعورتِِه فَغطَّاها، وال مانَع مِن وجوِد األَمَريِن)2(.

تـي ُصلَِب  ُهـوه إلـى غيـِر الِقبلِة، َفداَرت َخَشـَبُتُه الَّ وكاَن عنـَد َصلبِـِه وجَّ
عليها إلى أن صاَر َوجُهُه إلى الِقبلِة)3(.

يِح على شـاطِئ  ثـمَّ َأحَرُقـوا َخَشـبَة َزيـٍد وَجَسـَدُه، وُأذِرَي َرمـاُدُه في الرِّ
الُفراِت)4(.

وسـبُب ذلـك أنَّـه َخـَرَج على هشـاِم بـِن عبِد الَملِِك، وقد َسـَمت نفُسـُه 
للخالفـِة، َفحاَرَبـُه يوسـُف بـُن ُعَمـَر الثَّقفـيُّ أميـُر ]70/أ[ الِعراقيِّين مِـن قَِبِل 
هشـاِم بـِن عبـِد الَملِـِك، فانهـَزَم أصحـاُب َزيـٍد عنـُه بعـَد أن َخَذَلـُه أكثُرهم؛ 
ـيَخيِن  َأ مِن الشَّ فإنَّـه قـد باَيَعُه نـاٌس كثيٌر مِن أهِل الُكوفِة، وَطَلُبوا منُه أن َيتبرَّ
ُهما، فقـاَل: إذن َنرُفَضَك،  أبـي بكـٍر وُعَمـَر لَِينُصـُروُه، فقـاَل: كال، بـل َأَتوالَّ
وا »رافضـَة« مِن حينئٍذ، وجـاءت طائفٌة  افضُة؛ فُسـمُّ فقـاَل: اذهبـوا فأنتُم الرَّ
وا  َأ منهما؛ فَقبَِلهم وقاتلوا مَعه، فُسمُّ ن َتبرَّ ُأ ممَّ هما وَنتبرَّ وقالوا: نحُن َنتوالَّ

)1( أخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )479/19(.
)2( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )207/2(.

)3( أخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )479/19(.
)4( انظر: »أنساب األشراف« للبالذري )257/3( و»إنسان العيون في سيرة األمين 

المأمون« للحلبي )207/2(.
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َة)1(. يديَّ الزَّ

يخيِن وَيكَرُهُهما  الشَّ مَِن  وَيبَرُأ  بَمذَهِب زيٍد  َيَتَمذَهُب  ن  والَعَجُب ممَّ
وَيكَرُه َمن َيذُكُرهما بخيٍر، بل ربَّما سبَّهما)2(.

ُه تعالى عنُه- أصابتُه ِجراحاٌت، وأصاَبُه سهٌم  وعنَد ُمقاَتلتِِه -َرِضَي اللَّ
اًما مِن بعِض الُقرى لَِينَزَع  في َجبينِه، وحاَل اللَّيُل بيَن الفريَقيِن، فَطَلُبوا حجَّ
لُه النَّصَل، فاستخرَجُه فماَت مِن ساعتِِه، فَدَفنُوُه مِن ساعتِِه، وَأخَفوا َقبَرُه، 
اُم َمَشى  ا َأصَبَح الحجَّ اَم ذلك، فلمَّ وَأجَروا عليِه الماَء، واسَتكَتُموا الحجَّ
َقبِرِه، فاستخرَجُه وبَعَث  ُه على موِضِع  ُعَمَر، وَأخَبَرُه ودلَّ بِن  إلى يوسَف 

برأِسِه إلى هشاٍم، فبَعَث إليه هشاٌم أِن اصُلبُه ُعرياًنا، َفَصَلَبُه كذلك)3(.

ُه تعالى عنُه- :  وُيقاُل: إنَّ هشاَم بَن عبِد الَملِِك قاَل يوًما لزيٍد -َرِضَي اللَّ
َبَلَغنـي أنَّـَك ُتريـُد الخالفـَة، وال َتصُلـُح لـك؛ ألنَّك ابـُن َأَمٍة، فقـاَل: قد كاَن 
ٍة، فُأخـِرَج مِن ُصلِب إسـماعيَل خيُر  إسـماعيُل ابـَن َأَمٍة، وإسـحاُق ابـَن حرَّ

ولِد آَدَم، فقاَل لُه هشاٌم: ُقم، فقاَل: إَذن ال َتراني إالَّ حيُث َتكَرُه)4(.

)1( أخرجـه ابـن عسـاكر فـي »تاريخ دمشـق« )464/19( وانظر: »مـرآة الجنان وعبرة 
اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان« لليافعي )202/1( و»إنسان العيون 

في سيرة األمين المأمون« للحلبي )207/2(.
)2( انظر: »إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )207/2(.

)3( انظر: »أنساب األشراف« للبالذري )251/3( و»مروج الذهب« للمسعودي )3/ 
207( و»إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )207/2(.

)4( أخرجه الطبري في »تاريخ الرسل والملوك« )165/7-166( وانظر: »إنسان العيون 
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ُه تعالى عنُه-: وِمن ِشعرِِه -َرِضَي اللَّ

ــا َوُنكِرَمُكــم َوَأن َنُكــفَّ األََذى َعنُكم َوُتؤُذوَنا)1(ال َتطَمُعــوا َأن ُتِهينُوَن

ـريُف إلـى مِصـَر، وُدفَِن بيَن  ـريُف بـُن َأسـَعَد)2(: ُنِقَل رأُسـُه الشَّ قـال الشَّ
الكوَميـِن بَِطريـِق جامِع ابـِن ُطوُلوَن.

ُه األفضُل بُن أميِر الجيوِش؛ َكَشـَف عِن المسـجِد الَّذي  قـد َأظَهـَر َمَحلَّ
أُس بعَد أن ُسـتَِر بيـَن الكوَميـِن ]70/ب[ ولم َيبَق منـُه إالَّ المحراُب،  فيـه الـرَّ
ـَخ بالطِّيِب، وُعطَِّر وُحِمَل إلـى داِرِه، إلى أن  ـريُف، فُضمِّ أُس الشَّ فُوِجـَد الرَّ

َر هذا الَمشَهُد. انتهى)3(. ُعمِّ

ـذي بُقرِب َمجـراِة القلعِة  وقـاَل الُمنـاويُّ فـي »طبقاتِـِه«)4(: »المشـهُد الَّ
بُقرِب مِصَر القديمِة ُبنَِي على رأِس َزيِد بِن عليِّ بِن الُحَسيِن بِن عليِّ بِن أبي 
طالٍب ڤ، ُقِدَم برأِسِه سنَة اثنَيِن وعشرين ومَِئٍة، وَبنَوا عليه هذا المشهَد، 

عاُء عنَدُه ُمستَجاٌب، واألَنواُر ُترى عليه«. انتهى. قال بعُضهم: والدُّ

في سيرة األمين المأمون« للحلبي )208/2(.
)1( انظر: »عيون األخبار« البن قتيبة )313/1( و»تاريخ دمشق« البن عساكر )19/ 

471( و»إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« للحلبي )208/2(.
)2( في كتابه »الجوهر المكنون في ذكر القبائل والبطون« كما في »المواعظ واالعتبار 

بذكر الخطط واآلثار« للمقريزي )317-316/4(.
)3( نقالً من »المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار« للمقريزي )317/4( بتصرف.

)4( »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )255/1(.
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وفي »الُخَطِط« للِمقريزيِّ ما يوافقه)1(.

اِص- أنَّ زيًدا الَّذي  )2( -نقاًل عن شيِخِه الخوَّ
عرانيِّ وفي »الِمنَِن« للشَّ

رأُسُه في الَمَحلِّ المذكوِر َزيُد بُن الَحَسِن بِن عليِّ بِن أبي طالٍب، وأنَّ فيه 
ُه أعلُم. َزيَن العابدين أيًضا، والجمُع بإمكاِن اجتماِع الثَّالثِة ُممكٌِن، واللَّ

 

)1( »المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار« للمقريزي )317/4(.
)2( »لطائف المنن واألخالق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على اإلطالق« )35/2(.
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يُِّد إبراهيُم: ا السَّ  وأمَّ

عرانيُّ في »ِمنَنِِه«)1(: »َأخَبَرني سيِّدي  اِب الشَّ فقد قاَل سيِّدي عبُد الوهَّ
يِِّد إبراهيَم ابِن اإلماِم زيٍد في المسجِد الخارِج  اُص أنَّ رأَس السَّ عليٌّ الخوَّ
ا َيلي الَخاْنقاه، وهو الَّذي قاَتَل مَعه اإلماُم مالٌك، واختفى  ِة ممَّ بناحيِة المطريَّ

مِن َأجلِِه كذا كذا سنًة«. اـه.

اُبوَن؛ فإنَّهم لم َيذُكروا في أوالِد َزيِد بِن عليٍّ  وهذا خالُف ما عليه النَّسَّ
َزيِن العابدين، وال في َأوالِد َزيِد بِن الَحَسِن َمِن اسُمُه إبراهيُم، فال َيظَهُر 
أنَّ زيًدا أبا إبراهيَم المذكوَر َزيُد بُن عليٍّ َزيِن العابدين وال زيُد بُن الَحَسِن.

ــذي قاَتــَل مَعــُه مالــٌك -أي: َأفتــى النَّــاَس بالخــروِج مَعــه  وَذَكــُروا أنَّ الَّ
ِه المحِض)3( بِن الَحَسِن  ُب بالَمهديِّ ابُن عبِد اللَّ ٌد الملقَّ وباَيَعُه)2(- هو محمَّ

بط. الُمثنَّى بِن الَحَسِن السِّ

)1( »لطائف المنن واألخالق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على اإلطالق« )35/2(.
)2( أخـرج الطبـري فـي »تاريـخ الرسـل والملـوك« )560/7( قـال: حدثنـي سـعد بـن 
عبد الحميـد بـن جعفـر بـن عبـد اللـه بـن الحكـم بن سـنان الحكمـي أخـو األنصار، 
قـال: أخبرنـي غيـر واحـد أن مالـك بـن أنس اسـتفتي في الخـروج مع محمـد، وقيل 
لـه: إن فـي أعناقنـا بيعـة ألبـي جعفـر، فقـال: إنمـا بايعتـم مكرهيـن، وليـس على كل 

مكـره يميـن فأسـرع النـاس إلـى محمد، ولـزم مالـك بيته.
)3( قـال ابـن عنبـة فـي »عمـدة الطالب في نسـب آل أبـي طالـب« )ص63(: »إنما ُلقِّب 
»المحـض« لمكانـه مـن »الحسـنين« ڽ؛ أبـوه الحسـن بـن الحسـن، وأمـه فاطمـة 

بنت الحسـين«.
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ٍد الَمهديِّ  ِه المحِض، أخو محمَّ فلعلَّ إبراهيَم هذا هو إبراهيُم بُن عبِد اللَّ
يرِة مِن كباِر العلماِء في فنوٍن كثيرٍة. المذكوِر، كاَن مرِضيَّ السِّ

مَعه،  بالخروِج  النَّاَس  ]71/أ[ وأفتى  باَيَعُه  أبا حنيفَة  اإلماَم  أنَّ  وُرِوَي 
ٍد)1(. ومع أخيه محمَّ

ِة سنَة خمٍس  )2(: »ُقتَِل إبراهيُم في ذي الِحجَّ قاَل أبو الَحَسِن العمريُّ
وأربعين ومَِئٍة، وهو ابُن ثماٍن وأربعين سنًة، وَحَمَل ابُن أبي الكِراِم رأَسُه 

ريَف إلى مِصَر«. انتهى. الشَّ

 

)1( أخـرج العقيلـي فـي »الضعفـاء« )158/6( عن عبد الله بن إدريس، قال: سـمعت 
أبـا حنيفـة، وهـو قائم على درجتـه ورجالن يسـتفتيانه في الخروج مـع إبراهيم، وهو 

يقول لهما: اخرجا اخرجا.
وينظر أيًضا: »مقاتل الطالبيين« ألبي الفرج األصفهاني )ص310، 314، 325(.  

)2( في »الَمْجدي في أنساب الطالبيين« )ص227(.
ابة أبو الحسن علي بن محمد بن علي العمري، المعروف بابن  وهو: الشريف النَّسَّ  
الصوفي )كان حيًّا سنة 344ـه( تنظر ترجمته في مقدمة كتابه المذكور، و»معجم 

ابين« لبكر أبو زيد )ص105(. المؤلفين« لكحالة )221/7( و»طبقات النسَّ
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يِّدُة عائشُة: ا السَّ  وأمَّ

ٍد الباقِر بِن عليٍّ زيِن العابدين، وُأخُت  ادِق بِن محمَّ فهي بنُت جعفٍر الصَّ
موسى الكاظِم.

تَِك  )1(: »كاَنت من العابداِت الُمجاِهداِت، وكاَنت تقوُل: َوِعزَّ قاَل الُمناويُّ
أهِل  به على  بَِيِدي وأطوُف  َتوحيدي  النَّاَر آلُخَذنَّ  َأدَخلَتني  َلئِن  وَجاللَِك 

بني«، ماتت سنَة خمٍس وأربعين ومَِئٍة«. انتهى. دُتُه فعذَّ النَّاِر وأقوُل: َوحَّ

اُص أنَّ  ـعرانيُّ فـي »ِمنَنِـِه«)2(: »أخبرنـي سـيِّدي علـيٌّ الخـوَّ وقـاَل الشَّ
ـذي لُه المنـارُة القصيرُة  ادِق في المسـجِد الَّ ـيِّدَة عائشـَة ابنـَة جعفـٍر الصَّ السَّ

علـى َيسـاِر َمـن ُيريـُد الُخـروَج مِـن الّرميلـِة إلـى بـاِب الَقرافـِة«. انتهى.

َعُه وأعلى َمناَرَتُه وبنى بجانبِِه َحوًضا عامَّ  َد هذا المسجَد ووسَّ وقد جدَّ
َد اللَُّه جزيَل  النَّفِع سنَة خمٍس وسبعين ومَِئٍة وألٍف حضرُة المشاِر إليه، خلَّ

نَِعِمِه عليه.

َولنَذُكر َطَرًفا مَِن الكالِم على َأخيها اإلماِم موسى الكاظِم، وَأبيها اإلماِم 
ٍد الباقِر على سبيِل االستطراِد فنقوُل: ها اإلماِم محمَّ ادِق، وَجدِّ جعفٍر الصَّ

 

)1( في »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )264/1(.
)2( »لطائف المنن واألخالق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على اإلطالق« )35/2(.
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ا ُموسى الكاظُم:   أمَّ

ِه)1(، وكاَن  فكاَن معروًفا عنَد أهِل العراِق بباِب قضاِء الحوائِج عنَد اللَّ
من َأعَبِد أهِل زمانِِه، ومِن أكابِر العلماِء األَسِخياِء.

شـيُد: كيـَف تقولـون: نحـُن أبنـاُء المصطفـى ملسو هيلع هللا ىلص! وأنتـم أبناُء  سـأَلُه الرَّ
؟ فقـرأ: ▬چ چ چ ڇ♂ ]األنعـام: 84[ إلـى أن قـاَل:  علـيٍّ

▬ژ♂ ]األنعام: 85[ وليَس لُه أٌب.

َب بالكاظِم لكثرِة َتجاُوِزه وِحلِمِه)2(. وُلقِّ

)4( عن شقيٍق  اَمُهرُمِزيُّ )3( والرَّ ومِن بديِع كراماتِِه ما حكاُه ابُن الجوزيِّ

في  الدرية  و»الكواكب   )337/1( للقرماني  األول«  وآثار  الدول  »أخبار  انظر:   )1(
تراجم السادة الصوفية« للمناوي )307/1(.

)2( انظر: »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )307/1(.
)3( في »صفة الصفوة« )185/2-186( و»مثير الغرام الساكن إلى أشرف األماكن« 

)364( بسياق أتم.
)4( كما في »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )307/1(.

اَمُهْرُمزي )ت. 360ـه( أخذ  د الرَّ وهو: أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خالَّ  
وغيرهم،  الُجَمحي،  الُحباب  بن  والفضل  ال،  الحمَّ هارون  بن  وموسى  أبيه،  عن 
وأخذ عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن ُجَميع الصيداوي، وأبو بكر أحمد بن 

موسى بن مردويه، وأبو علي المحسن بن علي التنوخي، وغيرهم.
وهو من أئمة الحديث، وفرسان األدب، وأعيان الفضل.  

انظر: »معجم األدباء« لياقوت )923/2( و»سير أعالم النبالء« للذهبي )73/16(   
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ـا فرآُه بالقادسـيَِّة منفرًدا عـِن النَّاِس، فقاَل  ، أنَّـه َخـَرَج حاجًّ ]71/ب[ الَبلخـيِّ

وفيَِّة يريُد أن يكوَن كالًّ على النَّاِس، أَلَُوبَِّخنَُّه،  في نفِسِه: هذا فًتى مَِن الصُّ

؛ إن بعـَض الظَّـنِّ  فمضـى إليـه، فقـاَل: يـا شـقيُق، اجتنِبـوا كثيـًرا مِـَن الظَّـنِّ

إثـٌم، فـأراَد أن ُيعانَِقـُه فغـاَب عن َعينَيِه، ثـمَّ رآُه بعُد على بئٍر َسـَقَطت َركَوُتُه 

ـَأ وصلَّى، ثـمَّ ماَل إلـى َكثِيٍب  فيهـا، فدعـا َفَطـفَّ المـاُء حتَّـى َأخَذها، فَتوضَّ

ُه،  ا َرَزَقـَك اللَّ مـِل، فَطـَرَح منـُه فيها وَشـِرَب؛ فقلـُت لُه: َأطِعمنـي ممَّ مِـَن الرَّ

ِه علينا ظاهرًة وباطنًة، فَأحِسن ظنََّك بربَِّك،  فقاَل: يا شقيُق، لم َتَزل نَِعُم اللَّ

اًما ال َأشتهي شراًبا وال  ٌر، فأقمُت أيَّ فناَوَلنِيها فَشِربُت، فإذا هو َسويٌق وُسكَّ

َة. طعاًما، ثمَّ لم)1( َأَرُه إالَّ بمكَّ

شـيُد سـعى به إليه، وقيـَل لـُه: إنَّ األمواَل ُتحَمـُل إليه من  ـا حـجَّ الرَّ ولمَّ

شيُد حين رآُه  كلِّ جانٍب حتَّى اشترى َضيعًة بثالثيَن ألَف ِديناٍر، فقاَل لُه الرَّ

ا؟ قاَل: أنا إماُم القلوِب  جالًسا عنَد الكعبِة: أنت الَّذي ُيبايُِعَك النَّاُس سرًّ

وأنت إماُم الُجسوِم)2(.

 ، شيُد: سالٌم عليَك يا ابَن عمِّ ريِف قاَل الرَّ ا اجَتَمعا أماَم الوجِه الشَّ ولمَّ

و»األعالم« للزركلي )194/2(. 
)1( زيادة من )ب(. 

)2( انظـر: »الصواعـق المحرقـة« للهيتمـي )2/ 592( و»الكواكب الدرية في تراجم 
للمناوي )307/1(. الصوفية«  السادة 
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إلى  فَحَمَلُه  شيُد،  الرَّ لها  َيَتحمَّ فلم  َأَبِت،  يا  عليَك  الُم  السَّ موسى:  وقاَل 
بغداَد ُمقيًَّدا، وَحَبَسُه، فلم َيخُرج من َحبِسِه إالَّ ُمقيًَّدا ميًِّتا مسموًما)1(.

 

)1( أخرجه ابن الجوزي في »المنتظم« )88/9( دون ِذكر: »مسموًما«.
تراجم  في  الدرية  و»الكواكب   )593/2( للهيتمي  المحرقة«  »الصواعق  وانظر: 

. مِّ السادة الصوفية« للمناوي )307/1( وهو الذي ذكر قضية السَّ
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ادُق: ا جعفٌر الصَّ  وأمَّ

ِد  ِه القاسِم بِن محمَّ ِه ألمِّ فكاَن إماًما نبياًل، أَخَذ الحديَث عن: أبيه، وَجدِّ
. هريِّ يِق، وعروَة، وعطاٍء، ونافٍع، والزُّ دِّ ابِن أبي بكٍر الصِّ

فياناِن، ومالٌك، والقطَّاُن. وعنُه، السُّ

.)1( َج لُه الجماعُة سوى الُبخاريِّ َخرَّ

قاَل أبو حاتٍم)2(: »ثقٌة ال ُيسَأُل عن مِثلِِه«.

ها أسماُء بنُت  يِق، وأمُّ دِّ ِد بِن أبي بكٍر الصِّ ُه أمُّ َفرَوَة بنُت القاسِم بِن محمَّ وأمُّ
َتيِن«)3(. يُق مرَّ دِّ ديِق، فكاَن يقوُل: »َوَلَدني الصِّ حمِن بن أبي بكٍر الصِّ عبِد الرَّ

َه شيًئا ال َيتِمُّ قوُله إالَّ وهو بيَن َيَديِه. عوِة؛ إذا سأَل اللَّ وكاَن ُمجاَب الدَّ

وِمن ]72/أ[ كراماتِِه:

يـُث بُن سـعٍد، قاَل: َحَججُت سـنَة ثـالَث َعْشـرَة ومَِئٍة،  َث بـه اللَّ مـا حـدَّ
يـُت العصـَر َرقِيـُت أبـا ُقَبيـٍس، فـإذا َرُجـٌل جالـٌس يدعو، فقـاَل: يا  ـا صلَّ فلمَّ
، حتَّى انَقَطَع َنَفُسُه،  ، حتَّى انقَطَع َنَفُسُه، ثمَّ قاَل: يا حيُّ يا حيُّ ربِّ يا ربِّ

)1( انظر: »تهذيب الكمال في أسماء الرجال« للمزي )75/5-76، 97( و»الكواكب 
الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )177/1(.

)2( كما في »الجرح والتعديل« البنه )487/2(.
تراجم  في  الدرية  و»الكواكب   )165/1( للهيتمي  المحرقة«  »الصواعق  انظر:   )3(

السادة الصوفية« للمناوي )177/1(.
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ثمَّ قاَل: إلهي إنِّي َأشتهي العنَب فَأطِعمنيِه، وإنَّ ُبرَديَّ قد َخَلَقا فاكُسني، 
ٍة مملوءٍة عنًبـا وليَس على  قـاَل اللَّيـُث: فمـا تـمَّ كالُمُه حتَّى نظـرُت إلى َسـلَّ
ـَجِر يومئـٍذ عنـٌب، وإذا بُِبرَديـِن لـم أر مِثَلهمـا، فـأراَد األكَل، فقلـُت: أنا  الشَّ
ِخر، ثمَّ دَفَع  ُن، قاَل: ُكْل وال ُتخبِّئ وال َتدَّ شريُكَك؛ ألنَّك دَعوَت وأنا ُأؤمِّ
إليَّ َأَحَد الُبرَديِن فقلُت: لي عنُه ِغنًى، فاتََّزَر بأحِدهما وارَتَدى باآلَخِر، ثمَّ 
ِه، َفَدَفَعُهما  أَخَذ الَخلَِقيِن وَنَزَل، َفَلِقَيُه َرُجٌل، فقاَل: اكُسني يا ابَن رسوِل اللَّ

ادُق)1(. إليه، فقلُت: َمن هذا، قاَل: جعفٌر الصَّ

وِمن كاِمِه)2(:

َلُه)3(. - ال َيتِمُّ المعروُف إالَّ بثالٍث؛ أن ُتصِغَرُه في َعينَِك، وَتسُتَرُه، وُتعجِّ

- وقاَل: ال تأُكُلوا من يٍد جاَعت ثمَّ َشبَِعت.

نيا: َمن خَدَمني فاخِدميِه، وَمن لم َيخِدمني  ُه إلى الدُّ - وقاَل: َأوحى اللَّ
فاسَتخِدميِه)4(.

)1( أخرجه الاللكائي في »كرامات األولياء« )126( وابن قدامة في »الرقة« )231(.
 )196/12( الجوزي  بن  لسبط  األعيان«  تواريخ  في  الزمان  »مرآة  وانظر: 
السادة  تراجم  في  الدرية  و»الكواكب   )589/2( للهيتمي  المحرقة«  و»الصواعق 

الصوفية« للمناوي )178/1(.
)2( انظر: »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )178/1( وما بعدها.

)3( أخرجه أبو نعيم في »حلية األولياء« )198/3( بنحوه.

)4( أخرجه أبو نعيم في »حلية األولياء« )194/3( بنحوه.
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ِه وامتثِل َأوامَِرُه تُكن عابًدا، َوارَض بما  اللَّ وقاَل: ُكفَّ عن َمحارِم   -
ُقِسَم لك تُكن ُمسلًِما، َواصَحِب النَّاَس على ما ُتِحبُّ أن َيصَحُبوَك عليه 
تكوُن مؤمنًا، وال َتصَحِب الفاجَر فُيَعلَِّمَك من ُفجوِرِه، وشاِور في َأمِرَك 

َه)1(. الَّذين َيخَشوَن اللَّ

ُذلِّ  مِن  َفلَيخُرج  ُسلطاٍن  بال  وَهيبًة  عشيرٍة  بال  ا  عزًّ أراَد  َمن  وقاَل:   -
المعصيِة إلى عزِّ الطَّاعِة)1(.

َمدَخَل  َيدُخل  وَمن  َيسَلم،  ال  وِء  السُّ صاحَب  َيصَحب  َمن  وقاَل:   -
وِء ُيتَّهم، وَمن ال َيملِك لساَنُه َينَدم)1(. السُّ

با أالَّ َيَتمانَع النَّاُس المعروَف)2(. - وقاَل: حكمُة تحريِم الرِّ

ماَت أيًضا مسموًما)3( سنَة ثماٍن وأربعيَن ومَِئٍة)4(.

 

)1( أخرجه ابن بابويه القمي في »الخصال« )222( والمعافى النهرواني في »الجليس 
الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي« )ص194( بنحوه.

)2( أخرجه أبو نعيم في »حلية األولياء« )194/3( بنحوه.
)3( انظر: »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )179/1(.

)4( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )544/7( و»تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« 
البن َزْبر )347/1(.
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ٌد الباقُر:  ا محمَّ  وأمَّ

قائـِق واللَّطائـِف، ظَهـَرت كراماُتُه،  فهـو صاحـُب المعـارِف، وأخو الدَّ

ُه،  ـَب بالباقـِر؛ ألنَّـه َبَقـَر الِعلَم؛ أي: شـقَّ ـلوِك إشـاراُته، وُلقِّ وَكُثـَرت فـي السُّ

فَعَرَف َأصَلُه وَخِفيَُّه)1(.

وِمن كاِمِه)2(:

ـِه ]72/ب[  واعـُق ُتصيـُب المؤمـَن َوَغيـَرُه، وال ُتصيـُب ذاكـَر اللَّ - الصَّ

.)3(۵

نيا شيٌء َأعَوَن مِن اإلحساِن إلى اإلخواِن. - وقاَل: ليَس في الدُّ

- وقاَل: بئَس األُخ َيرعاك غنيًّا وَيقَطُعَك فقيًرا)4(.

مات أيًضا ڤ مسموًما سنَة سبَع َعْشرَة ومَِئٍة، عن نحو ثالٍث وسبعين، 

)1( أخرج أبو علي الجياني في »تقييد المهمل وتمييز المشكل« )1088/3( بسنده 
إلى الزبير بن بكار يقول: كان يقال لمحمد بن علي بن الحسين بن علي: باقر العلم.
وذكر أبو عمر الزاهد المطرز صاحب ثعلب قال: إنما سمي محمٌد باقًرا؛ ألنه شق   

العلم وفتحه وأظهره وبيَّنه.
وانظر: »تهذيب اللغة« لألزهري )118/9( و»الكواكب الدرية في تراجم السادة   

الصوفية« للمناوي )294/1(.
)2( انظر: »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )295-294/1(.

)3( أخرجه أبو نعيم في »حلية األولياء« )181/3(.
)4( أخرجه ابن أبي الدنيا في »اإلخوان« )179(.
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َن في قميِصِه الَّذي كاَن ُيصلِّي فيه)1(. وَأوصى أن ُيكفَّ

 

)1( انظر: »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )295/1( والمذكور 
أحد األقوال في تاريخ وفاته، وللخالف في تعيينه ينظر: »تهذيب األسماء واللغات« 
للنووي )87/1( و»تهذيب الكمال« للمزي )141/26( والذي جزم به الذهبي 
في »سير أعالم النبالء« )409/4( وصححه الصفدي في »الوافي بالوفيات« )77/4( 
أنه توفي سنة أربع عشرة ومئة، وهو قول الفضل بن دكين، وسعيد بن عفير، ومصعب 

الزبيري.
وأما موته مسوًما فقد ذكره الهيتمي في »الصواعق المحرقة« )586/2( والمنـاوي 

فـي »الكواكـب الدريـة فـي تراجـم السـادة الصوفيـة« )307/1(.
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ادِق وبنُته أمُّ ُكلُثوٍم: ا القاسُم بُن جعفرٍ الصَّ  وأمَّ

ادِق: »وله -أي  فقد قاَل الُمناويُّ في »طبقاتِِه«)1( في ترجمِة جعفٍر الصَّ
ادِق- ولٌد اسُمُه القاسُم، ولقاسٍم بنٌت اسُمها أمُّ ُكلثوٍم، وهما  لجعفٍر الصَّ
رِب  اِخِل مَِن الدَّ المدفوناِن بالَقرافِة بُقرِب اللَّيِث بِن سعٍد، على يساِر الدَّ

ِل منُه إليِه«. الُمتوصَّ

ابِيَن أنَّه ليَس مِن أوالِد جعفٍر َمِن اسُمُه القاسُم، وأنَّ  وَذَكَر بعُض النَّسَّ
ُه أعلُم)2(. أمَّ ُكلثوٍم بنُت جعفٍر لُصلبِِه، واللَّ

 

)1( »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )179/1(.
)2( لم أقف على من عدهما في أوالده؛ انظر: »الَمجدي في أنساب الطالبيين« للعمري 
)ص284( و»الفصول المهمة في معرفة األئمة« البن الصباغ )929/2( و»عمدة 

الطالب في نسب آل أبي طالب« البن عنبة )ص100(.
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افعيُّ ڤ: ا اإلماُم الشَّ  وأمَّ

ُد بُن إدريَس بِن العبَّاِس بِن ُعثماَن بِن شافِع بِن  ِه محمَّ فهو أبو عبِد اللَّ
ـائِب بـِن ُعَبيـِد بـِن عبـِد يزيَد بِن هاشـِم بـِن عبـِد الُمطَّلِِب بِن عبـِد َمناٍف  السَّ

الُقرشيُّ الُمطَّلبُي، ابُن عمِّ المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُه  َم اللَّ ِه بِن الُحَسيِن بِن عليِّ بِن أبي طالٍب -كرَّ ُه فاطمُة بنُت عبِد اللَّ وُأمُّ
َوجَهُه-)2(.

ٌة)3(. وقيَل: إنَّها أزديَّ

ائُب كاَن يوَم بدٍر  َلِقَي شافٌع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو ُمتَرعِرٌع وَأسَلَم، وأبوُه السَّ
ؤساِء، وال  تي كاَن ُيقاُل لها: الُعقاُب، ورايِة الرُّ صاحَب رايِة بني هاشٍم الَّ
َيحِمُلها إالَّ رئيُس القوِم، وكاَنت ألبي سفياَن، فإن لم يُكن حاضًرا َحَمَلها 
ائُب لَِشرفِِه، وُأِسَر يومئٍذ  رئيٌس مِثُلُه، ولَِغيبِة أبي ُسفياَن في الِعيِر َحَمَلها السَّ

وَفَدى َنفَسُه، ثمَّ َأسَلَم بعَد ذلك)4(.

)1( انظر في نسب اإلمام الشافعي: »آداب الشافعي ومناقبه« البن أبي حاتم )ص29( 
و»مناقب الشافعي« للبيهقي )76/1(.

)2( في »مناقب الشافعي« للبيهقي )85/1( و»طبقات الشافعية الكبرى« للسبكي )1/ 
193( وغيرها: فاطمة بنت عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

)3( انظر: »منازل األئمة األربعة« للسلماسي )ص201( و»طبقات الشافعية الكبرى« 
للسبكي )193/1( و»حاشية المنهج« لسليمان الجمل )62/1(.

)4( انظر: »تاريخ بغداد« للخطيب )395/2( و»إنسان العيون في سيرة األمين المأمون« 
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؛ ألنَّ أباه وغيـَرُه مِن  َة سـنَة خمسـين ومئـٍة علـى األصـحِّ ُولِـَد ڤ بغـزَّ
ُقَريٍش كانوا َيَتعاهدونها)1(.

وقيَل: ولد بِِمنى)2(، وقيَل: بَِعسقالَن)3(، وقيَل: باليمِن)4(.

تـي مـاَت فيهـا أبـو حنيفـَة، وقيـَل: إنَّـه ُولِـَد يوَم مـاَت أبو  ـنُة الَّ وهـي السَّ
حنيفَة.

بعِض  في  إالَّ  َأِجدُه  لم  باليوِم  ]73/أ[  التَّقييُد  »هذا   :)5(
البيهقيُّ قاَل 

ا التَّقييُد بالعاِم فمشهوٌر بيَن أهِل التَّواريِخ«. واياِت، أمَّ الرِّ

ـا سـلَُّموُه إلـى  ـَة وهـو ابـُن سـنَتيِن)6(، وَنَشـَأ بهـا، ولمَّ ثـمَّ ُحِمـَل إلـى مكَّ
ُر فـي التَّعليِم،  ـُم ُيقصِّ ـِم مـا كانـوا َيِجـُدون ُأجـرَة الُمعلِِّم؛ فـكاَن الُمعلِّ الُمعلِّ
يَء، ثمَّ إذا قاَم  افعيُّ ذلك الشَّ َن الشَّ َتلقَّ الُمعلُِّم صبيًّا شيًئا  َم  لكن كلَّما علَّ

للحلبي )456/2(.
)1( انظر: »مناقب الشافعي« للبيهقي )71/1(.

)2( لم أقف على من قال بهذا القول. 
)3( روي هذا القول عن الربيع بن سليمان على سبيل الشك فقال: »غزة أو عسقالن«، 
وعـن الشـافعي قـال: »ولـدت بغـزة، وحملتنـي أمـي إلى عسـقالن«؛ انظـر: »مناقب 

الشافعي« للبيهقي )71/1(.
ح  )4( روي هذا القول عن الشافعي؛ انظر: »مناقب الشافعي« للبيهقي )73/1( وصحَّ

البيهقي األول.
)5( في »مناقب الشافعي« )72/1(.

)6( روي عن الشافعي؛ انظر: »مناقب الشافعي« للبيهقي )73/1(.
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ُم  بياَن تلك األشياَء فنََظَر المعلِّ ُم الصِّ ُيعلِّ افعيُّ  َأَخَذ الشَّ الُمعلُِّم مِن مكانِِه 
تي كاَن َيطَمُع فيها منُه،  بياِن َأكَثَر مِن األجرِة الَّ افعيَّ َيكفيِه أمَر الصِّ فرأى الشَّ

َم القرآَن لسبِع ِسنِيَن)1(. فتَرَك طَلَب األجرِة، واستمرَّ ذلك حتَّى َتعلَّ

ـا ختمـُت القـرآَن دخلُت المسـجَد، فكنـُت ُأجالُِس  : »لمَّ ـافعيُّ قـال الشَّ
َة في ِشعِب الِخيِف،  العلماَء، وَأحَفُظ الحديَث أِو المسألَة، وكاَن َمنِزُلنا بمكَّ
وكنـُت فقيـًرا بحيـُث مـا َأملِـُك أن َأشـتِرَي القراطيـَس، فكنـُت آُخـُذ الَعظـَم 

وَأكُتُب فيه«)2(.

ـَة  نجـيِّ ُمفتـي مكَّ ـَه علـى ُمسـلِِم بـِن خالـٍد الزَّ ِل األمـِر َتفقَّ وكاَن فـي أوَّ
ِة ُشـقرتِِه؛ فهـو مـن أسـماِء األضـداِد)3(- وَأِذَن لُه  نجـيُّ لشـدَّ -وقيـَل لـُه: الزَّ

َعْشرَة سنًة)4(. ابُن خمَس  مسلٌم المذكوُر في اإلفتاِء والتَّدريِس وهو 

ثمَّ وَصَل إليه خبُر اإلماِم مالٍك بالمدينِة.

َأ« مِن  : فَوَقَع في قلبـي أن َأذَهَب إليه، فاسـتعرُت »الموطَّ ـافعيُّ قـاَل الشَّ
َة وَحِفظُته، ثمَّ قدمُت المدينَة، فدخلُت عليه، فقلُت: أصلَحَك  َرُجٍل بمكَّ
ا َسـِمَع كالمي  تـي كذا وكذا، فلمَّ ، مِن حالتي وقصَّ ـُه، إنِّـي َرُجـٌل ُمطَّلِبـيٌّ اللَّ

)1( انظر: »مناقب الشافعي« للبيهقي )94/1(.
)2( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )92/1(.

)3( انظر: »الطبقات الكبير« البن سعد )60/8( و»طبقات الشافعية« لإلسنوي )18/1(.
)4( أخرجه ابن أبي حاتم في »آداب الشافعي ومناقبه« )ص30( والبيهقي في »مناقب 

الشافعي« )338/1(.
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ٌد،  نَظَر إليَّ ساعًة، وكاَن لمالٍك فِراسٌة، فقاَل لي: ما اسُمَك؟ فقلُت: محمَّ
َه، واجتنِب المعاصَي؛ فإنَّه سيكوُن لك شأٌن،  ُد، اتَِّق اللَّ فقاَل لي: يا محمَّ
َه تعالى َألقى على قلبَِك نوًرا؛ فال ُتطِفئُه  فقلُت: َنَعم، وكرامًة، فقاَل: إنَّ اللَّ
َأ« ]73/ب[ فقلُت:  بالمعصيِة، ثمَّ قاَل: إذا كاَن الغُد َتجيُء َنقَرُأ لك »الموطَّ
إنِّـي َأقـَرُؤُه مِـن الحفـِظ، ورجعـُت إليه مِـَن الغِد، وابتـدأُت القـراءَة، وكلَّما 
أردُت قطـَع القـراءِة خوًفـا مِـن َماللِـِه َأعجَبُه ُحسـُن قراءتي، فيقـوُل: يا فتى 
ُتُوفَِّي مالٌك)1(،  اٍم يسيرٍة، ثمَّ أقمُت بالمدينِة إلى أن  أيَّ ِزد، حتَّى قرأُتُه في 
ـأِ« وهو ابُن عشـِر سـنيَن، في تسـِع ليـاٍل)2(، وقيَل: في  وكاَن حفُظـُه لـ»الموطَّ

ثالٍث)3(.

ثمَّ َقِدَم بغداَد سنَة خمٍس وتسعيَن ومَِئٍة، فأقاَم بها سنتيِن، فاجتمَع عليه 
علماُؤها، ورَجَع كثيٌر منهم عن مذاهَب كانوا عليها إلى مذهبِِه، وصنََّف 
ًة، ثمَّ عاَد إلى بغداَد سنَة  َة، فأقاَم بها مدَّ القديَم، ثمَّ عاَد إلى مكَّ بها كتاَبُه 
ثماٍن وتسعيَن ومَِئٍة، فأقاَم بها شهًرا، ثمَّ َخَرَج إلى مِصَر وصنََّف بها ُكُتَبُه 

الجديدَة، وأقاَم بها إلى أن ُتُوفَِّي)4(.

)1( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )103-102/1(.
)2( أخرجه القاضي عياض في »ترتيب المدارك« )176/3( وابن عساكر في »تاريخ 

دمشق« )285/51( 
)3( انظر: »الديباج المذهب« البن فرحون )157/2(.

)4( انظر: »مناقب الشافعي« للبيهقي )220/1(.
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ـُه لـُه مِـَن  نيـا وعالِـَم األرِض شـرًقا وغرًبـا، َجَمـَع اللَّ كاَن ڤ إمـاَم الدُّ
سِة،  العلوِم والَمفاِخِر وكثرِة األتباِع -ال سيَّما في الَحَرَميِن واألرِض المقدَّ
وهـذه الثَّالثـُة أفضـُل األرِض- مـا لـم َيجَمـع إلماٍم َقبَلـُه وال َبعَدُه، وانتَشـَر 
َينتِشر ألحٍد سواُه؛ ولذلك ُحِمَل عليه حديُث: »عالُِم  كِر ما لم  لُه مَِن الذِّ

ُقَريٍش َيمَلُ طِباَق األرِض ِعلًما«)1(.

؛ ألنَّه لم ُيحَفظ  افعيُّ قاَل اإلماُم أحمُد)2( وغيُرُه)3(: هذا العالُِم هو الشَّ
. افعيِّ لقرشيٍّ مِِن انتشاِر ِعلِمِه في اآلفاِق ما ُحِفَظ للشَّ

كأنَّ  َرَأت  به  َحَمَلت  ا  لمَّ افعيِّ  الشَّ أمَّ  إنَّ  الَحَكِم:  عبِد  بُن  ُد  قاَل محمَّ
الُمشترى َخَرَج مِن َبطنِها وانقضَّ فَوَقَع منُه في كلِّ مكاِن َشظِيٌَّة، فقاَل لها 

الُمعبُِّر: إنَّه َيخُرُج منِك عالٌِم عظيٌم)4(.

ن  وِم، فقاَل لي: »يا غـاُم، ممَّ : رأيـُت النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فـي النَـّ ـافعيُّ وقـاَل الشَّ
أنـَت؟« فقلـُت: منـَك، فقـاَل: »ادُن منِّـي«، فَدَنـوُت منـُه، فأَخـَذ مِـن ِريِقـِه، 
وفتحـُت َفِمـي، فَأَمـرَّ مِـن ِريِقـِه علـى لسـاني وَفِمـي ]74/أ[ وَشـَفتِي، وقاَل: 

ُه فِيـَك«)5(. »امـِش بـاَرَك اللَّ

)1( أخرجه الطيالسي في »المسند« )307( وابن أبي عاصم في »السنة« )1522( من 
حديث ابن مسعود ڤ، بنحوه.

)2( كما في »مناقب الشافعي« للبيهقي )54/1(.
)3( كالبيهقي في »مناقب الشافعي« )56/1(.

)4( أخرجه الخطيب في »تاريخ بغداد« )396-395/2(.
)5( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )98/1(.
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َة؛  بـا بمكَّ وقـاَل أيًضـا ڤ: رأيـُت النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فـي المنـاِم فـي زمـِن الصِّ
ـا فَرَغ مِن صالتِـِه َأقَبَل  اَس في المسـجِد الحراِم، فلمَّ َرُجـاًل ذا هيئـٍة َيـُؤمُّ النَـّ
ِه  ُكمِّ مِن  مِيزاًنا  فأخَرَج  فقلُت: علِّمني،  منُه  فَدَنوُت  ُيعلُِّمهم،  النَّاِس  على 
ؤيا علـى الُمعبِّـِر، فقاَل لـي: إنَّك  فأعطانـي، وقـاَل: هـذا لـك، فعرضـُت الرُّ
نَِّة؛ ألنَّ إماَم المسجِد الحراِم أشرُف  تصيُر إماًما في الِعلِم، وتكوُن على السُّ

يء)1( في نفِسِه)2(. ا الميزاُن فإنَّك َتعَلُم حقيقَة الشَّ ِة، وأمَّ األئمَّ

نَِّة  َلْت بأنَّ َمذَهَبُه َأعَدُل المذاهِب وَأوَفُقها للسُّ )3(: »فُأوِّ وعبارُة الُمناويِّ
الَّتي هي أعدُل الِمَلِل«. 

؟ فإنِّي  افعيُّ ُجِل كاَن الشَّ ِه بُن أحمَد بِن حنبٍل ألبيه: أيَّ الرَّ وقاَل عبُد اللَّ
مِس في النَّهاِر،  افعيُّ كالشَّ ، كاَن الشَّ عاَء لُه، فقاَل: يا ُبنيَّ َسِمعُتَك ُتكثُِر الدُّ

وكالعافيِة للنَّاِس، فانُظر؛ هل لهذيِن مِن َخَلٍف أو عنهما ِعَوٌض؟)4(.

افعيُّ يوًما إلى أبي َيُعوُدُه وكاَن  وقاَل أخوُه صالُح بُن أحمَد: جاَء الشَّ
علياًل، فَوَثَب إليه أبي وقبََّلُه بيَن َعينَيِه، ثمَّ َأجَلَسُه في مكانِِه، وَجَلَس بيَن 
ـافعيُّ وَركِـَب َأَخـَذ أبـي  ـا قـاَم الشَّ َيَديـِه، ثـمَّ َأَخـَذ َيسـَأُلُه سـاعًة فسـاعًة، فلمَّ
بِرَكابِـِه، ومشـى مَعـه، فَبَلـَغ يحيـى بـَن َمِعيـٍن ذلـك، فقـاَل: يـا سـبحاَن اللَّه! 

)1( تحرفت في )أ( إلى »الشافعي«.
)2( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )99/1(.

)3( في »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )480/1(.
)4( أخرجه الخطيب في »تاريخ بغداد« )406/2(.

02 ���� ������.indd   62002 ���� ������.indd   620 17/05/2022   1:14 PM17/05/2022   1:14 PM



621

ا لو َمَشيَت  لَِم َفَعلَت ذلك؟ فقاَل: إنِّي لو َمَشيُت مِن جانٍب وأنت يا أبا زكريَّ
مِن جانٍب آَخَر النتفعت به، َمن أراَد الِفقَه َفلَيَشمَّ َذَنَب هذه البغلَة)1(.

وقاَل أحمُد بُن حنبٍل: ما َأعَلُم أحًدا َأعَظَم منًَّة على اإلسالِم في زمِن 
َلواِت؛ اللَّهمُّ اغفر لي  ، وإنِّي أَلَدُعو لُه في َأدباِر الصَّ افعيِّ افعيِّ مَِن الشَّ الشَّ

.)2(
افعيِّ ولوالديَّ والبِن إدريَس الشَّ

، خرجُت مَعه ليلَة عيٍد مَِن  افعيِّ : ما رأيُت َأكَرَم مَِن الشَّ وقاَل الُمَزنيُّ
المسجِد وأنا ُأذاكُِره في مسألٍة، حتَّى أتيُت ]74/ب[ باَب داِرِه، فأتاُه ُغالٌم 
الَم ويقوُل لَك: ُخذ هذا الكِيَس، فَأَخَذُه  بكِيٍس، فقاَل له: سيِّدي ُيقِرُئَك السَّ
اعَة وليس عندي  ِه، َوَلَدِت امرأتي السَّ منه، فأتاُه َرُجٌل فقاَل: يا أبا عبِد اللَّ

شيٌء، فَدَفَع إليه الكِيَس وَصِعَد وليس َمَعُه شيٌء)3(.
َة بعَشرِة آالف)4( في)5(  افعيُّ مِن َصنعاَء إلى مكَّ : َقِدَم الشَّ وقال الُحَميديُّ
َبِرحت)6(  فما  يأتوَنُه  النَّاُس  فكان  َة،  مكَّ مِن  ِخباَءُه خارًجا  فَضَرَب  منديٍل 

َة)7(. حتَّى َذَهَبت كلُّها، ثمَّ َدَخَل مكَّ

)1( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )253/2(.

)2( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )255/2(.
)3( أخرجه أبو نعيم في »حلية األولياء« )132/9(.

)4( في مصادر التخريج زيادة: »دينار«.
)5( زيادة من )ب(. 

)6( في مصادر التخريج: »برح«، سوى »تاريخ دمشق« فموافق لما في النسخ. 
)7( أخرجـه أبـو نعيـم فـي »حليـة األوليـاء« )130/9( والبيهقـي في »شـعب اإليمان« 
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ِة حياتِِه طاعوٌن، ال بِمصَر  وَنَقَل ابُن َحَجٍر)1( وغيُره)2( أنَُّه لم َيَقع في ُمدَّ

وال بغيِرها.

جاعِة  ا)3(، في غايٍة مَِن الَكَرِم)4(، والشَّ وِت جدًّ وكان ڤ َجهَوِريَّ الصَّ
ِة الِفراسِة)6(، وُحسِن األخالِق)7(. مِي)5(، وصحَّ وَجودِة الرَّ

ًة في اللُّغِة؛ كامِرِئ الَقيِس وَلبِيٍد ونحِوهما، كما  وكان كالُمُه ڤ ُحجَّ
يرِة«. الِح)8( عِن ابِن هشاٍم)9( صاحِب »السِّ َنَقَلُه ابُن الصَّ

)10456( وابن عبد البر في »االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقهاء« )ص95( 
وابن عساكر في »تاريخ دمشق« )402/51(.

)1( في »بذل الماعون في فضل الطاعون« )ص364(.
)2( كالبرزنجي في »اإلشاعة ألشراط الساعة« )ص127(.

)3( انظر: »مناقب الشافعي« للبيهقي )217/1(.
)4( عقد البيهقي في »مناقب الشافعي« )220/2( باًبا في ما يستدل به على سخاوته، 

م إيراد ما يدل على ذلك قريًبا. وتقدَّ
)5( عقـد البيهقـي فـي »مناقـب الشـافعي« )127/2( باًبا في ما يسـتدل بـه على معرفته 

بالرمي والفروسية. 
)6( عقـد البيهقـي فـي »مناقـب الشـافعي« )130/2( باًبـا فـي مـا يؤثـر عنـه في فراسـته 

فيها.  وإصابتـه 
)7( عقد ابن أبي حاتم في »آداب الشافعي ومناقبه« )ص93( باًبا فيما ذكر من سخاء 

ُخلقه. الشافعي وحسن 
)8( في »طبقات الفقهاء الشافعية« )235/1(.

)9( أخرجـه عـن ابن هشـام؛ البيهقي في »مناقب الشـافعي« )54/2( وابن عسـاكر في 
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وكان أعجوبًة في الِعلِم بأنساِب الَعَرِب وأيَّامِها وَأحوالِها)1(.

ُل َمن صنََّف في أصوِل الفقِه)2(. وهو أوَّ

مِي)3(. بِق والرَّ ُل َمن صنََّف في أبواٍب مَِن الفقِه معروفٍة؛ َكباِب السَّ وأوَّ

ـًدا، وُيكنَـى أبـا ُعثمـاَن، َذَكـَرُه ابـُن ُيوُنَس يف  ى محمَّ ـَه لـه ابـٌن ُيسـمَّ وَتفقَّ
َي بِمصَر سنَة إحدى وثالثين ومئَتيِن«،  »تاريِخ ِمصَر«)4( فقاَل: »كان فقيًها، ُتُوفِّ

)5(: »إنَّه َأَخَذ عن أبيِه«.
ارُقطنيُّ وقاَل الدَّ

»تاريخ دمشق« )373/51( وغيرهما.
)1( عقـد البيهقـي فـي »مناقـب الشـافعي« )486/1( باًبا في ما يسـتدل بـه على معرفته 

باألسامي واألنساب والتواريخ.
)2( قاله البيهقي في »مناقب الشافعي« )368/1(.

)3( قاله المزني كما في »مناقب الشافعي« )273/2(.
)4( )461/1( وحصل هنا خلط من المؤلف بين ابنين لإلمام الشافعي، كالهما اسمه 
محمد، أحدهما يكنى بأبي الحسن، وهو الذي قدم مع أبيه إلى مصر، وتوفي بها 
فـي شـعبان سـنة إحـدى وثالثيـن ومائتين، واآلخـر -وهـو أكبـر أوالده- يكنى بأبي 
وا على سماعه من  عثمان، وتوفي بالجزيرة بعد سنة أربعين ومئتين، وهو الذي نصُّ

أبيه، وعبد الرزاق، وسفيان بن عيينة.
وانظر أيًضا: »تاريخ بغداد« للخطيب )322/4-323( و»طبقات الشافعية الكبرى«   

للسبكي )73-71/2(.
)5( كمـا فـي »طبقـات الشـافعيين« البن كثيـر )ص156( والظاهـر أن كالم الدارقطني 
فـي كتابـه »مـن لـه روايـة عـن الشـافعي« المذكـور في »سـير أعـالم النبـالء« للذهبي 

.)8/10(
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ُه تعالى عنُه-)1(: وِمن كاِم اإلماِم -رضَي اللَّ

ُه التَّقوى فال ِعزَّ له)2(. - َمن لم ُتِعزَّ

- وقـاَل: ِزينـُة العلمـاِء التَّقـَوى)3(، وِحلَيُتُهم ُحسـُن الُخُلـِق، وَجماُلُهم 
َكَرُم النَّفِس)4(.

ِة)5(. - وقاَل: ما َأفَلَح في الِعلِم إالَّ َمن َطَلَبُه في الِقلَّ

ِة نفٍس فَيفَلَح)6(. - وقاَل: ال َيطُلب أحٌد هذا الِعلَم بعزَّ

َدُهُم اهَّلُل فيِه، وُزهِدِهم  - وقاَل: ال َعيَب بالعلماِء َأقَبَح مِن َرغبتِِهم فيما زهَّ
َبَهم فيه)7(. فيما رغَّ

- وقاَل: ليس الِعلُم ما ُحِفَظ، إنَّما ]75/أ[ الِعلُم ما َنَفَع)8(.

)1( انظر: »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« للمناوي )481/1(.
)2( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )168/2( وابن عساكر في »تاريخ دمشق« 

)3( في )أ(: »التوفيق«.)397/51(.
)4( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )148/2(.

)5( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )141/2( بنحوه.
)ص202(  والواعي«  الراوي  بين  الفاصل  »المحدث  في  الرامهرمزي  أخرجه   )6(
والبيهقي في »المدخل إلى كتاب السنن« )513( والخطيب في »الفقيه والمتفقه« 

)184/2( بنحوه.
)7( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )148/2(.

)8( أخرجه اآلجري في »جزء الحكايات عن الشافعي وغيره« )7( وأبو نعيم في »حلية 
األولياء« )123/9( والبيهقي في »المدخل إلى كتاب السنن« )516(. 
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- وقاَل: فقُر العلماِء فقُر اختياٍر، وفقُر الجهالِء فقُر اضطراٍر)1(.

- وقاَل: ال َتخُرج مِن علٍم إلى غيِره حتَّى ُتحكَِمُه؛ فإنَّ ازدحاَم الكالِم 

ٌة في الَفهِم)2(. مِع َمِضلَّ في السَّ

ُه بها أهَل التَّوحيِد)3(. نيا عقوبٌة ُيعاقُِب اللَّ - وقاَل: طلُب ُفضوِل الدُّ

عَف ناَل االستقامَة)4(. - وقاَل: َمن َشِهَد في َنفِسِه الضَّ

ِة األكِل، وترِك  ُه َقلَبُه فعليِه بالَخلوِة، وقلَّ َر اللَّ - وقاَل: َمن أحبَّ أن ُينوِّ

فهاِء، وُبغِض أهِل العلِم الَّذين ليس مَعهم إنصاٌف وال أدٌب)5(. مخالطِة السُّ

ًة واحدًة، فَطَرحُتها مِن  - وقاَل: ما َشبِعُت منُذ ستَّ عْشرَة سنًة إالَّ مرَّ

ساعتِها)6(.

ياَء إالَّ الُمخلِصون)7(. - وقاَل: ال َيعِرُف الرِّ

)1( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )149/2(.
)2( أخرجه أبو نعيم في »حلية األولياء« )147/9( بنحوه.

)3( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )169/2(.

)4( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )170/2(.
)5( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )172-171/2(.

)6( أخرجه ابن أبي حاتم في »آداب الشافعي ومناقبه« )ص78( وأبو نعيم في »حلية 
في  عساكر  وابن   )166/2( الشافعي«  »مناقب  في  البيهقي   )127/9( األولياء« 

.)394/51( دمشق«  »تاريخ 
)7( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )173/2( بنحوه.
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اِد)1(. هَّ - وقاَل: لو ُأوِصَي ألعقِل النَّاِس ُصِرَف للزُّ

- وقاَل: لو َعلِمُت أنَّ ُشرَب الماِء َينُقُص ُمروءتي ما َشِربُتُه)2(.

ا ال َيعنِيها)3(، وأركاُنها  ُة الجوارِح عمَّ - وُسئَِل عِن المروءِة فقاَل: هي عفَّ
خاُء، وُمخاَلفُة النَّفِس)4(. أربعٌة: ُحسُن الُخُلِق، والتَّواُضُع، والسَّ

َر  - وقيَل له: ما لَك ُتدمُِن إمساَك الَعصا ولسَت بضعيٍف؟ قاَل: ألَتذكَّ
اِر)5(. أنِّي ُمسافٌِر مِن هذه الدَّ

.)6( وابِّ - وقاَل: سياسُة النَّاِس أشدُّ مِن سياسِة الدَّ

- وقاَل: ال َتتكلَّْم إالَّ فيما َيعنِيَك؛ فإنََّك إذا َتكلَّمَت بالكلمِة َمَلَكتَك 
ولم َتملِكها)7(.

)1( أورده الماوردي في »الحاوي الكبير« )895/8( فقال: إذا قال: اعطوا ثلثي ألعقل 
الناس؛ الوصية بغير معين، فقد حكى عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن الربيع، عن 

الشافعي أنه قال: ُيعطي أزهد الناس.
الشافعي ومناقبه« )ص63-64( والبيهقي في  أبي حاتم في »آداب  ابن  )2( أخرجه 

»مناقب الشافعي« )188/2( بنحوه.
)3( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )188/2(.

)4( أخرجـه البيهقـي فـي »مناقـب الشـافعي« )188/2( بنحوه، وذكر »النسـك« مكان 
»مخالفة النفس«.

)5( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )169/2-170( بنحوه.
)6( أخرجه ابن أبي حاتم في »آداب الشافعي ومناقبه« )ص207( والبيهقي في »مناقب 

الشافعي« )187/2(.
)7( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )172/2(.
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- وقاَل: العاقُل َمن َعَقَلُه َعقُلُه عن كلِّ مذموٍم)1(.

- وقاَل: ليَس بَأِخيَك َمِن احتجَت إلى ُمداراتِِه)2(.

ِة أخيِه ُقبَِل َعَمُلُه وُغِفَر َزَلُلُه)3(. - وقاَل: َمن َصَدَق في ُأُخوَّ

ه)4(  ديِق أن يكوَن لصديِق صديِقِه صديًقا، ولو عدَّ - وقاَل: َعالمُة الصَّ
ا)5(. عُدوًّ

- وقاَل: ال ُسروَر َيعِدُل ُصحبَة اإلخواِن، وال غمَّ َيعِدُل فِراَقُهم)6(.

تِِه)7(. ر في حقِّ َأِخيَك اعتماًدا على مودَّ - وقاَل: ال ُتقصِّ

َك)7(. - وقاَل: ال َتبُذل َوجَهَك لَمن َيُهوُن عليه َردُّ

َوَعَظُه  وَمن  ]75/ب[  َوَزاَنُه  َنَصَحُه  فقد  ا  سرًّ أخاُه  َوَعَظ  َمن  وقاَل:   -
جهًرا فقد َفَضَحُه َوَشاَنُه)8(.

)1( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )187/2(.

)2( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )194/2(.
)3( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )194/2( بنحوه.

ِه«.  )4( في )ب(: »ولعدوِّ
)5( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )196/2( دزن قوله: ولو عّده عدًوا.

)6( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )195/2(.

)7( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )197/2(.
)8( أخرجـه أبـو نعيم فـي »حلية األوليـاء« )140/9( والبيهقي في »مناقب الشـافعي« 

.)198/2(
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- وقاَل: َأرَفُع النَّاِس قدًرا َمن ال َيَرى َقدَرُه، وأكثُرهم فضاًل َمن ال َيَرى 

َفضَلُه)1(.

- وقاَل: ُصحبُة َمن ال َيخاُف العاَر عاٌر)2(.

ُه إلى قِيمتِِه)3(. ُه اللَّ - وقاَل: َمن ساَم َنفَسُه فوق ما ُتساوي َردَّ

- وقاَل: ما ُضِحَك مِن خطأِ َرُجٍل إالَّ َثَبَت صواُبُه في قلبِِه)4(.

- وقاَل: ما أكرمُت أحًدا فوَق َقدِرِه إالَّ اتََّضَع مِن َقدري عنَدُه بقدِر ما 

ِزدُت في إكرامِِه)5(.

ا فُكن كما َخَلَقَك)6(. َه َخَلَقَك حرًّ - وقاَل: إنَّ اللَّ

- وقاَل: ُمداراُة األحمِق غايٌة ال ُتدَرُك)7(.

- وقاَل: الكريُم َمن َراعى ِوداَد لحظٍة، وانتمى لَمن أفاَد لفظًة)8(.

)1( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )201/2(.
)2( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )193-192/2(.

)3( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )199/2(.

)4( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )214/2(.
)5( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )190/2( بنحوه.

)6( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )197/2(.
)7( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )202/2، 203(.

)8( أورده الخرشي في »شرح مختصر خليل« )267/3(.
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ِمِه)1(. ئيُم َمن إذا ارتَفَع َجَفا َأقاِرَبُه، وَأنَكَر َمعاِرَفُه، وَنِسَي َفضَل ُمعلِّ واللَّ

ئاَم ُنِسَب لِلُّؤِم)2(. - وقاَل: َمن عاَشَر الكِراَم صاَر كريًما، وَمن عاَشَر اللِّ

احَة)3(. - وقاَل: التَّواُضُع ُيوِرُث المحبََّة، والقناعُة ُتوِرُث الرَّ

- وقاَل: الظُّلمُة َأجَلى للَقلِب)4(.

ي هـذا الِعلـُم مِـن غيـِر أن ُينَسـَب إلـيَّ منـُه  - وقـاَل: َوِددُت لـو ُأِخـَذ عنِـّ
شيٌء)5(.

ــُن الحــقُّ علــى لســانِِه أو  - وقــاَل: مــا ناظــرُت أحــًدا إالَّ ولــم ُأبــاِل َيبِي
لساني)6(.

ُه الحقَّ على َيَديِه)7(.  وفي روايٍة: ما ناظرُت أحًدا إالَّ أحببُت أن ُيظِهَر اللَّ

)8(- أنَُّه ال َيستنكُِف مِن األخِذ به إذا َظَهَر 
وِحكمُتُه -كما قالُه البيهقيُّ

)1( أخرجه ابن عبد البر في »االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقهاء« )ص99( بنحوه.
)2( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )193/2( بنحوه.
)3( أورده النووي في »تهذيب األسماء واللغات« )56/1(.

)4( أخرجه أبو نعيم في »حلية األولياء« )104/9(.
)5( أخرجه ابن أبي حاتم في »آداب الشافعي ومناقبه« )ص68( والبيهقي في »مناقب 

الشافعي« )258/1(.
)6( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )174/2-175( بنحوه.

)7( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )173/2( بنحوه.
)8( في »مناقب الشافعي« )175/1( بمعناه.
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على يِد غيِرِه، بخالِف َخصِمِه، فإنَُّه قد ال َيأُخُذ به إذا َظَهَر على يِد غيِره.

َك فقد َأوَثَقَك، وَمن َجفاَك فقد َأطَلَقَك)1(. - وقاَل: َمن َبرَّ

- وقاَل: الكيُِّس العاقُل الَفطُِن الُمتغافُِل)2(.

وِء، واالنقباُض عنهم  - وقاَل: االنبساُط إلى النَّاِس ُمجلِبٌة للُقَرناِء السُّ

ُمكِسبٌة للَعداوِة؛ فُكن بيَن ُمنبِسٍط وُمنَقبٍِض)3(.

وله نظٌم بديٌع اشَتَهَر منه كثيٌر)4(.

ن َأفَرَد  وفضائُلُه ومآثُِرُه أكثُر مِن أن ُتحَصى؛ قد ُأفِرَدت بتآليَف كثيرٍة، وممَّ

ـاجي)6(، وابُن أبـي حاتٍم)7(،  )5(، والسَّ ذلـك بالتَّأليـِف: اإلمـاُم داوُد الظَّاهـريُّ

)1( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )197/2(.

)2( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )198/2(.
)3( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )190/2( بنحوه.

)4( وقد َعِمل جمٌع على جمعه وتحقيقه؛ منهم: مجاهد مصطفى بهجت، وطبع بدار 
القلم بدمشق، الطبعة األولى: 1419ـه-1999م.

)5( توفي )270ـه( ذكر النووي في »تهذيب األسماء واللغات« )182/1( أنه صنَّف 
كتابين في فضائل الشافعي والثناء عليه. 

)6( زكريا بن يحيى، توفي )307ـه( ذكر كتابه: النووي في »تهذيب األسماء واللغات« 
.)44/1(

)7( توفي )327ـه( طبع في مكتبة الخانجي بالقاهرة )1372ـه( باسم »آداب الشافعي 
ومناقبـه«، بتحقيـق: عبـد الغنـي عبـد الخالـق )ت. 1403ـه( وتقديـم: محمـد زاهد 

الكوثري )ت. 1371ـه(. 
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)3(، ]76/أ[ والقطَّـاُن)4(، واألسـتاُذ 
)1(، والحاكـُم)2(، واألصفهانـيُّ واآلُبـريُّ

)7(، وابُن المقرئ)8(،  ازيُّ )6(، واإلماُم الرَّ
)5(، والبيهقيُّ أبو منصوٍر البغداديُّ

)1( محمـد بـن الحسـين، توفـي )363ـه( طبـع القـدر الموجـود منـه فـي الـدار األثريـة 
باألردن )1430ـه( باسم »مناقب اإلمام الشافعي«، بتحقيق: جمال عزون.

)2( أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عبد الله النيسـابوري، توفـي )405ـه( ذكر كتابـه: ابن قيِّم 
الجوزية في »مفتاح دار السعادة« )219/2(.

)3( أبو نعيم أحمد بن عبد الله، توفي )430ـه( ذكر كتابه: الفخر الرازي في »مناقب 
اإلمام الشافعي« )ص225( كما ترجم له ترجمة طويلة في كتابه »حلية األولياء« 

 .)63/9(
)4( محمد بن أحمد بن شاكر المصري، توفي )407ـه( ذكر كتابه: الذهبي في »تاريخ 

اإلسالم« )123/9(.
)5( عبـد القاهـر بـن طاهـر، توفـي )429ـه( ذكـر كتابه: السـبكي في »طبقات الشـافعية 

الكبرى« )334/1(.
)6( أبو بكر أحمد بن الحسين، توفي )458ـه( طبع في دار التراث بالقاهرة )1390ـه( 
باسـم »مناقـب الشـافعي«، بتحقيـق: السـيد أحمـد صقـر )ت. 1410ـه( وقـال عنـه 
النـووي فـي »تهذيـب األسـماء واللغـات« )44/1(: »مـن أحسـنها وأثبتهـا كتـاب 
البيهقى، وهو مجلدان ضخمان مشتمالن على نفائس من كل فن، استوعب فيهما 

معظم أحواله ومناقبه باألسانيد الصحيحة والدالئل الصريحة«.
)7( فخر الدين محمد بن عمر، توفي )606ـه( طبع في مكتبة الكليات األزهرية بالقاهرة 

)1406ـه( باسم »مناقب اإلمام الشافعي«، بتحقيق: أحمد حجازي السقا.
)8( أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن أبي زيد الغانمي، توفي )600ـه( له 
بعنوان  الشافعي«، وكتاب آخر  بعنوان »ما رواه أحمد بن حنبل في مناقب  كتاب 
»مناقب الشافعي«، ذكرهما ابن قاضي شهبة في »مناقب اإلمام الشافعي وطبقات 

أصحابه« )ص66، 89(.
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 ،)4(
رخسـيُّ )3(، والسَّ يُّ )2(، واآلُجـرِّ

اَرُقطنـيُّ )1(، والدَّ البغـداديُّ والخطيـُب 

 ،)8( مخشريُّ )6(، وإماُم الَحَرَميِن)7(، والزَّ
والصاحُب ابُن عبَّاٍد)5(، ونصٌر الَمقِدسيُّ

)1( أحمد بن علي بن ثابت، توفي )463ـه( ترجم للشافعي ترجمة مطولة في »تاريخ 
بغداد« )392/2( وختمها بقوله: »لو استوفينا مناقب الشافعي، وأخباره الشتملت 
التخفيف،  إلى  مياًل  المقدار،  هذا  منها على  اقتصرنا  لكنا  األجزاء،  على عدة من 
وإيثاًرا لالختصار، ونحن نورد معالم الشافعي ومناقبه على االستقصاء في كتاب 
نفرده لها إن شاء الله«، وطبع له جزء بعنوان »مسألة االحتجاج بالشافعي« في الرئاسة 
العامـة إلدارة البحـوث العلميـة واإلفتـاء والدعـوة واإلرشـاد بالريـاض )1400ـه( 

بتحقيق: خليل مال خاطر. 
)2( أبو الحسن علي بن عمر، توفي )385ـه( ذكر كتابه: النووي في »تهذيب األسماء 

واللغات« )44/1(.
)3( أبو بكر محمد بن الحسين، توفي )360ـه( طبع في دار ضمن سلسلة لقاء العشر 
األواخر بالمسجد الحرام )144( دار البشائر ببيروت )1431ـه( باسم »جزء فيه 

حكايات عن الشافعي وغيره«، بتحقيق: إبراهيم بن منصور الهاشمي.
)4( أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم القراب، توفي )414ـه( ذكر كتابه: السبكي في 

»طبقات الشافعية الكبرى« )266/4(.
)5( توفي )385ـه( ذكر كتابه: البيهقي في »مناقب الشافعي« )178/2( والنووي في 

»تهذيب األسماء واللغات« )44/1(.
)6( توفي )490ـه( ذكر كتابه: النووي في »تهذيب األسماء واللغات« )44/1(. 

)7( أبـو المعالـي عبدالملـك بـن عبداللـه الجويني، توفـي )478ـه( والظاهـر أنه يقصد 
كتابه »مغيث الخلق في ترجيح القول الحق« الذي وضعه في مدح الشافعي واالنتصار 

لمذهبه، طبع في المطبعة المصرية بالقاهرة )1352ـه(. 
)8( جار الله أبو القاسم محمود بن عمر، توفي )538ـه( ذكر كتابه: الفيروزآبادي في 
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مـا  كثيـرون  وخالئـُق   ،)2(
العسـقالنيُّ ابـُن حجـٍر  والحافـُظ   ،)1(

ـبكيُّ والسُّ
ٍر. ومتأخِّ ٍم  ُمتقدِّ بيـَن 

ـُه تعالى عنه- يـوَم الُجُمعِة بعَد العصِر َسـلَخ رجٍب،  ـَي -َرِضـَي اللَّ ُتُوفِّ
سنَة أربٍع ومئَتيِن، وله أربٌع وخمسون سنًة)3(.

َحماِت والَمهابِة  وُدفَِن بالَقرافِة في القبَِّة المشهورِة، عليه مَِن األُنِس والرَّ
ما ال َيخَفى، وقد ُدفَِن حوَل ُقبَّتِِه أولياُء كثيرون.

ا َحَضُروا َعَبَقت رائحٌة عظيمٌة عطََّلت  ٍة َنقُلُه إلى بغداَد، فلمَّ وُأِريَد بعَد ُمدَّ
حواسَّ الحاضريَن، َفَتَرُكوا ذلك)4(.

تي ماَت فيهـا، فقلُت:  تِـِه الَّ ـافعيِّ فـي علَّ : دخلـُت على الشَّ قـاَل الُمزنـيُّ

العي في مناقب  اه »شافي  النحو واللغة« )ص291( وسمَّ أئمة  »البلغة في تراجم 
الشافعي«.

)1( تـاج الديـن عبـد الوهـاب بن تقـي الدين علي بن عبـد الكافي، توفـي )771ـه( فقد 
تنـاول فـي مقدمـة كتابـه »طبقـات الشـافعية الكبـرى« )190/1-204( طرًفـا مـن 

مناقبه، سوى ما ذكره في ثنايا كتابه.
)2( شـهاب الديـن أحمـد بـن علـي، توفـي )852ـه( طبـع فـي دار ابـن حـزم ببيـروت 
)1429ـه( باسـم »توالـي التأنيـس بمعالـي ابـن إدريـس«، بتحقيق: عبـد الله محمد 

الكندري.
)3( انظر: »آداب الشافعي ومناقبه« البن أبي حاتم )ص56( و»مناقب الشافعي« للبيهقي 

)298/2( و»المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار« للمقريزي )357/4(.
)4( انظر: »المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار« للمقريزي )358/4(.
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نيا راحاًل وإلخواني ُمفاِرًقا، َولَِكأِس  كيف أصبحَت؟ قاَل: أصبحُت مَِن الدُّ
ِه وارًدا، فال َأدِري ُروِحي  الموِت شارًبا، َولُِسوِء َأعمالي ُمالقًِيا، وعلى اللَّ

َيها، ثمَّ َبَكى وَأنَشَد يقوُل: إلى الجنَِّة َتِصيُر فُأهنَِّيها، أو إلى النَّاِر َفُأعزِّ

ا َقَسى َقلبِي َوَضاَقت َمَذاِهبِي َجَعلُت َرجائي َنحَو َعفِوَك ُسلََّماولمَّ
َقَرنُتـُه ـا  َفلمَّ َذنبـي  بَعفـِوَك ربِّـي كاَن َعفـُوَك َأعَظَمـاُيعاِرُضنـي)1( 
نِب َلم َتَزل َمـــاَفما ِزلَت ذا َعفٍو عِن الذَّ َوَتكرُّ ــًة  مِنَـّ وَتعُفـــو  َتُجـــوُد 
وَكيـَف َوَقد َأغَوى َصِفيَّـك آَدَما)2(َفَلوالَك َلم َيسَلم مِِن ابلِيَس َعابٌِد

وِمن َكراماتِِه:

ا أنت يا أبا يعقوَب فتموُت  ا احَتَضَر َدَخَل عليه جماعٌة، فقاَل: أمَّ أنَّه لمَّ
ُمَزنيُّ فيكوُن لك بِمصَر هنَاٌت وهنَاٌت، وأنت يا  ا أنت يا  في ُقيوِدَك، وأمَّ
نشِر  في  َأنَفُعُهم  ربيُع  يا  وأنت  أبيَك،  مذهِب  إلى  َترِجُع  الَحَكِم  عبِد  ابَن 

الُكُتِب)3(.

]76/ب[  أبا  َم الَحْلقَة فكاَن األمُر كما قاَل؛ فإنَّ  ثمَّ إنَّ أبا يعقوَب َتسلَّ
يـِث الحنفيُّ قاضـي مِصَر،  يعقـوَب وهـو الُبَويطـيُّ كان َيحُسـُدُه ابـُن أبي اللَّ
بَحملِِه  فَأَمَر  القرآِن،  بَخلِق  بالَقوِل  الِمحنِة  اَم  أيَّ ِه  باللَّ الواثِق  إلى  به  َفَسَعى 

)1( في »مناقب الشافعي«: »َتعاَظَمني«. 
)2( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )293/2-294( بنحوه، وزيادة في األبيات.

)3( أخرجه البيهقي في »مناقب الشافعي« )136/2(.
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لبغداَد مع جماعٍة آَخِريَن مَِن العلماِء، فُحِمَل إليها على َبغٍل َمغلواًل ُمقيًَّدا 
ُمَسلَسـاًل فـي أربعيـَن ِرطـاًل مِـن حديـٍد، وُطلِـَب منـه القـوُل بذلـك فامَتنََع؛ 
فُحبِـَس ببغـداَد وهـو علـى تلـك الحالـِة إلـى أن مـاَت سـنَة إحـدى وثالثيَن 

ومئَتيِن، وكان ذلك يوَم ُجُمعٍة)1(.

افعيِّ عنَد الملوِك فَمن ُدوَنها)2(. ا الُمَزنيُّ فَعُظَم شأُنُه بعد الشَّ وأمَّ

ِه بِن عبِد الَحَكِم فانَتَقَل قبَل وفاتِِه إلى مذهِب  ُد بُن عبِد اللَّ ا محمَّ وأمَّ
َيفَعل  فلم  َحْلَقتِِه  في  َبعَدُه  َيسَتخلُِفُه  افعيَّ  الشَّ أنَّ  َيُروُم  كان  ألنَُّه  مالٍك؛ 
ِه على مذهِب مالٍك، ومِن أكابِر  )3(، وكان أبوه عبُد اللَّ

واسَتخَلَف الُبَويطيَّ
افعيِّ أشياَء قليلًة)4(. أصحابِِه، وَرَوى عِن الشَّ

افعيِّ  - فعاَش بعَد الشَّ بيُع الُمراديُّ بيُع -والمراُد به حيُث ُأطلَِق الرَّ ا الرَّ وأمَّ
قريًبـا مِن سـبعيَن سـنًة، وَرَحَلت إليـه النَّاُس مِن َأقطـاِر األرِض لَِيأُخُذوا عنه 

، وَيرُووا عنه ُكُتَبُه)5(. افعيِّ َمذَهَب الشَّ

)1( انظر: »االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقهاء« البن عبد البر )ص110-109(.
)2( انظر: »طبقات الشافعية« لإلسنوي )19/1(.

)3( انظـر: »قـوت القلوب« ألبي طالب المكي )381/2( و»مناقب الشـافعي« للبيهقي 
)341/2( و»تاريـخ بغـداد« للخطيـب )441/16( و»ترتيـب المـدارك« للقاضـي 

عيـاض )160/4(.
)4( انظر: »تهذيب األسماء واللغات« للنووي )300/2(.

)5( انظـر: »مناقـب الشـافعي« للبيهقـي )358/2-362( وفيه أنه توفي في شـوال سـنة 
سبعين ومئتين.
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ـاٍم أنَّ آَدَم مـاَت  ـافعيِّ بأيَّ بيـُع: رأيـُت فـي الَمنـاِم قبـَل مـوِت الشَّ قـال الرَّ
وُيريدون أن َيخُرجوا بجنازتِِه، فسألُت أهَل الِعلِم فقالوا: هذا موُت َأعَلِم 
َم آَدَم األسماَء كلَّها، فما كان إالَّ يسيٌر حتَّى  َه تعالى علَّ أهِل األرِض؛ ألنَّ اللَّ

.)1(
افعيُّ ماَت الشَّ

ـافعيَّ في الَمنـاِم فقلُت: يـا أخي، ما  وقـاَل أحمـُد بـُن حنبـٍل: رأيـُت الشَّ
َجني، وقاَل لي: هـذا بما لم َتزُه  َجنـي وَزوَّ ـُه بـك؟ قـاَل: َغَفَر لي وَتوَّ َفَعـَل اللَّ

بما َأرَضيُتَك، ولم َتتكبَّر فيما َأعَطيُتَك)2(.

الحيَّـَة)3(، قد ُهِجَرت  ى الصَّ هـذا، وقـد كاَن بجانِب الُقبَِّة مدرسـٌة ُتسـمَّ
وَتعطََّل غالُب شعائِرها، وقلَّ ]77/أ[ االنتفاُع منها، فَهَدَمها حضرُة الُمشاِر 
ُه ُوقوَفُه بيَن َيَديِه مَع أماكَن قِد اشتراها، وَبنى الجميَع مسجًدا  إليه َأحَسَن اللَّ
ـعائَر،  عظيًمـا)4( ُمتَِّسـًعا سـنَة خمـٍس وسـبعيَن ومِئـٍة وألـٍف، وأقـاَم تلك الشَّ

ـيًّا. ائرون انتفاًعا كلِّ اكنون والزَّ فانتَفَع بها السَّ

ُه  َه أن َيختَِم لنا باإليماِن، إنَّه على ما يشاُء قديٌر، وصلَّى اللَّ ونسأُل اللَّ

)1( أخرجه البيهقي »مناقب الشافعي« )301/2(.
)2( أخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )435/51(.

)3( نسبة لبانيها السلطان صالح الدين األيوبي، سنة اثنتين وسبعين وخمسمئة؛ انظر: 
»حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة« للسيوطي )257/2(.

الصليبية  الحروب  عصر  في  العقلية  »الحياة  انظر:  الشافعي؛  اإلمام  مسجد  هو   )4(
بمصر والشام« ألحمد أحمد بدوي )ص43(.
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يِّ وعلى آلِِه وَصحبِِه وَسلََّم. ٍد النَّبيِّ األُمِّ على سيِِّدنا محمَّ

ٍد يِخ محمَّ ِفها َأفَقِه أهِل َعصِرِه وَزمانِِه الشَّ ت على َيِد ُمؤلِّ تمَّ

بَّاِن، يوَم الثُّالثاِء لَِعشِر لياٍل بَّاِن ابِن عليٍّ الصَّ الصَّ

َخَلت مِن شهِر رمضاَن سنَة )1185(
خمسٍة وثمانيَن ومئٍة وألٍف)1(

 

ه: )1( وكان في ختام النسخة )أ( ما نصُّ
بِت الُمباَرِك )11( َخَلت مِن  سالِة الُمباَركِة يوَم السَّ »وكاَن الفراُغ مِن كتابِة هذه الرِّ  
ِه تعالى علي مطر  اللَّ إلى  العباِد  َأفَقِر  َيِد كاتبِها  آَخَر سنَة )1266( على  شهِر ربيع 
ُه له ولِوالَديِه ولَِمشايِخِه ولجميِع المسلمين، آميَن، والحمُد للَِّه  المحيلي، َغَفَر اللَّ

ربِّ العاَلِميَن، آمِيَن.
ُه تعالى- على يِد الفقيِر إليه -عزَّ شأُنُه-  بلغت مقابلة على نسخِة المؤلِِّف -رحمُه اللَّ  
، باسِم موالنا أقَضى قضاِة األَناِم وَعيِن الجهابذِة  د سعيد اليافي الحنفيِّ يِِّد محمَّ السَّ
سنَة  المحروسِة  بِمصَر  القاضي  حمدي  مصطفى  يِِّد  السَّ موالنا  الِفخاِم  قيَن  المحقِّ

)1266( في )13( ِذي الَقعدِة«.
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ة
َّ
ةفهرس اآليات القرآني
َّ
فهرس اآليات القرآني

ڑک

333▬ک♂ ]33[

506▬ڭ ڭ ڭ♂ ]104[

ڑ_
434▬ڄ ڄ ڄ ♂ ]31[

333▬ٹ♂ ]55[

494▬ۅ ۉ ۉ ې ې ې ♂ ]68[

419▬ڦ ڄ ڄ ڄ♂ ]103[

ڑ`
419▬ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ♂ ]54[

aڑ
223▬چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ...♂ ]3[

333▬گ گ♂ ]41[
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bڑ

606▬چ چ چ ڇ♂ ]84[

585▬ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ♂ ]127[

cڑ
286▬ڳ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ♂ ]99[

324▬ڄ ڄڄ♂ ]172[

324▬ڃڃ♂ ]172[

dڑ
197▬ک ک گ گ گ ♂ ]30[

456▬ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ♂ ]33[

333▬ڃ ڃ♂ ]64[

eڑ
215▬ہ ہ ھ ھ ♂ ]5[

215▬ۅ ۉ ۉ ♂ ]36[

ڑڳ
333▬ڳ♂ ]46[
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333▬ڍ♂ ]76[

kڑ
333▬پ پ ڀ ڀ ڀ♂ ]72[

mڑ
307▬ڱ ڱ ڱ ڱ♂ ]81[

nڑ
565▬ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ♂ ]9[

448▬ې ې ى ♂ ]82[

oڑ
333▬ڎ♂ ]7[

333▬ٱ♂ ]12[

419▬ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ♂ ]96[

pڑ
434▬ڄ♂ ]1[
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rڑ

215▬ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ♂ ]39[

vڑ
451▬ڇ ڇ ڇ♂ ]214[

ڑ}
578▬ڳ ڳ♂ ]5[

454▬ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ...♂ ]30[

446▬ڎ ڈ ڈ ژ♂ ]33[

▬ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک...♂ ]33[

 ،411
 ،412
 ،413
415

434▬ک ک♂ ]33[

388▬ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ♂ ]37[

576▬ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ♂ ]59[

ڑ¡
197▬ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ♂ ]1، 2[
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197▬ڻ ڻ ۀ♂ ]9[

ڑ¢
434▬ٺ ٺ ٺ ٿ♂ ]130[

ڑڭ
333▬ېئ♂ ]26[

ڑڭ
477▬ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ♂ ]68[

ڑ§

▬ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ♂ ]23[
 ،409
434

ڑ¨
473▬ٱ ٻ ٻ ♂ ]61[

ڑۈ
286▬ے ک ک ک گ گ گگ♂ ]9[
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186▬ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ♂ ]29[

ڑۉ
333▬ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ♂ ]6، 7[

333▬ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ♂ ]13، 14[

ڑەئ
211▬ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک♂ ]8[

ڑېئ
333▬ٱ ٻ♂ ]1[

ڑېئ

▬ھ ھ♂ ]1[

 ،174

 ،177

 ،333

486

ڑی
286▬ٱ ٻ♂
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ڑی

333▬ھ ے ے ۓ♂ ]23[

ڑيب
417▬ڌ ڌ ڎ ڎ♂ ]5[

ڑخت

▬چ چ چ ڇ ڇ♂ ]1[
 ،172

175
172▬ک ک گ♂ ]5[

ڑجح
439▬ٱ ٻ♂ ]1[

ڑجخ
365▬ک ک ک ک♂ ]3[
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فهرس األحاديث واآلثارفهرس األحاديث واآلثار)1(

، َرُجٌل مِن ُقَريٍش مِن ِعتَرتي...« 466»َأبِشُروا بالَمهديِّ

نيا؟« 307»َأُتحبِّيَن أن َترِجعي إلى الدُّ

َه حيُثما كنَت...« 342»اتَِّق اللَّ

نيا، فوالَّذي َنفسي بَيِده إنَّها ألَسَحُر مِن هاروَت وماروَت« 342»اتَُّقوا الدُّ

يٌق وشهيدان« 302»اثُبت ُأُحُد؛ فإنَّما عليَك نبيٌّ وِصدِّ

أِس من الَجَسِد ...« 423»اجَعلوا أهَل َبيتي منكم مكاَن الرَّ

ٌر لِما ُكتَِب له« نيا؛ فإنَّ كلًّ ُمَيسَّ 342»َأجِمُلوا في َطَلِب الدُّ

» ِه تعالى َأدَوُمها وإن قلَّ 342»َأَحبُّ األعماِل إلى اللَّ

»أحبُّ أهلي إليَّ فاطمُة«
 ،395
525

342»َأحبِب َحبيَبَك َهوًنا ما عسى أن يكوَن َبغيَضَك يوًما ما...«

َه لِما ُيغذوكم به...« 421»َأِحبُّوا اللَّ

اِحيَن التُّراَب« 269»احُثوا في ُوجوِه المدَّ

َه َيحَفْظَك« 343»احَفِظ اللَّ

343»َأخلِص ِدينَك َيكِفيَك القليُل مَِن الَعَمِل«

)1( وقد ميَّزُت األحاديث المرفوعة إلى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بأن جعلتها بين علمتي تنصيص »«.
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343»أدِّ األمانَة إلى َمِن ائَتَمنََك، وال َتُخن َمن َخاَنَك«

537»ادُع ابنِي«

ُره؟« 541»َأَدَعوَت بَِدواٍة لَِتكُتَب إلى مخلوٍق مِثلَِك ُتذكِّ

412»ادِعيِهم«

619»ادُن منِّي«

ُه قوًما ابتلهم« 343»إذا أحبَّ اللَّ

يِن وَألَهَمُه ُرشَدُه« َهُه في الدِّ ُه بعبٍد خيًرا فقَّ 344»إذا أراَد اللَّ

514إذا حلَِّت المقاديُر ضلَِّت التَّدابيُر

ماء...« 455»إذا َذَهَب النُّجوُم َذَهَب أهُل السَّ

تي َتهاُب الظَّالَِم ...« 344»إذا رأيَت ُأمَّ

تَك َحَسنُتَك وساَءتَك سيِّئُتَك فأنَت مؤمٌن« 344»إذا سرَّ

345»إذا َغِضَب َأَحُدُكم َفَليسُكت«

َك فاجعِل العفَو عنُه ُشكَر القدرِة عليه 515إذا َقَدرَت على عُدوِّ

ٍع...« 345»إذا ُقمَت في صلتَِك فَصلِّ صلَة ُمودِّ

526»إذا كاَن يوُم القيامِة نادى ُمناٍد مِن ُبطناِن العرِش...«

345»إذا لم َتسَتِح فاصنَع ما ِشئَت«

َه في أهِل بيتي« ُركُم اللَّ 416، »ُأذكِّ
421

َك َبَشٌر« 313»إذن ال َيُضرَّ
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، وَغنِيَّ قوٍم افَتَقَر« 591»ارَحُموا عزيَز قوٍم َذلَّ

554ارَفع َقِضيَبَك...

نيا ُيِحّبك اللَُّه...« 345»ازَهد في الدُّ

345»اسَتِعدَّ للموِت قبَل نزوِل الموِت«

532استقَبَل الَحَسُن بُن عليٍّ ُمعاويَة بكتائَب َأمثاِل الجباِل...

دقِة« زَق بالصَّ 346»اسَتنِزُلوا الرِّ

422»اسَتوُصوا بأهِل َبيتي خيًرا...«

ُه ِرداَءها...« 359»َأَسرَّ عبٌد َسريرٌة إاّلَ َألَبَسُه اللَّ

461»اسُمه اسمي، واسُم َأبيِه اسَم أبي...«

536َأشَبُه أهِل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص به وَأَحبُّهم إليه الَحَسُن

ِه على َمن آذاني في ِعترتي« 428»اشَتدَّ غضُب اللَّ

313، »أشقى النَّاِس َرُجلِن...«
504

ِه َأشَكُرهم للنَّاِس« 346»َأشَكُر النَّاِس للَّ

389»َأطَوُلُكنَّ يًدا«

نِب 514إعادُة االعتذاِر تذكيٌر بالذَّ

346»َأفَضُل الجهاِد كلمُة حقٍّ عنَد ُسلطاٍن جائٍر«

» 500»اقِض بينَهما يا عليُّ

» 499»َأقضاُكم عليٌّ
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514أكبُر األعداِء َأخفاُهم َمكِيدًة

514أكثُر َمصارِع العقوِل تحَت ُبروِق األطماِع

248»آُكُل َكما يأُكُل العبُد، وَأجلُِس َكما َيجلُِس العبُد«

452»آَل بني فلٍن ليُسوا بأوليائي...«

431»إاّلَ ابنَِي الخالِة عيسى بَن َمرَيَم، ويحيى بَن زكريَّا«

ا َسألُتماني؟« 530»َأال ُأخبُِركما بخيٍر ممَّ

446»أال إنَّ َعيبتي وَكِرشي أهُل بيتي واألنصاُر...«

514اإلحساُن َيقَطُع اللِّساَن

349»االقتصاُد في النَّفقِة نِصُف المعيشِة...«

514الُبخُل جامٌع لَمساوي العيوِب

نيا َعيَش الفقراِء، وُيحاَسُب 515البخيُل َيستعِجُل الفقَر، ويعيُش في الدُّ

بُر قبُر الُعيوِب، والغالُب بالظُّلِم مغلوٌب ِة، والصَّ 517البشاشُة ُمخُّ المودَّ

350»التَُّؤدُة في كلِّ شيٍء خيٌر إاّلَ في َعَمِل اآلِخرِة«

512الَجَزُع عنَد البلِء تماُم الِمحنِة

514الحاسُد ُمغتاٌظ على َمن ال َذنب له

410»الحجُّ َعَرفُة«

351»الحرُب ُخدعٌة«

516الحزُم بسوِء الظَّنِّ

431»الَحَسُن والُحَسيُن سيِّدا شباِب أهِل الجنة«
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نيا« 432»الَحَسُن والُحَسيُن هما َريحاَنتاَي مِن الدُّ

430»الَحَسُن والُحَسيُن«

نيا« 560»الحسناِن َريحاَنتاَي مِن الدُّ

ُة المؤمِن 514الحكمُة ضالَّ

ِه َدفُن البناِت مَِن الَمكُرماِت« 367»الحمُد للَّ

351»الحياُء خيٌر كلُّه«

531»الخلفُة بعدي ثلثون سنًة«

يُِّئ ُيفِسُد العَمَل َكما ُيفِسُد الخلُّ العسَل« 352»الُخُلُق السَّ

ُه ُيِحبُّ إغاثَة اللَّهفاِن« الُّ على الخيِر كفاعلِه، واللَّ 352»الدَّ

نيا ِسجُن المؤمِن وجنَُّة الكافِر« 352»الدُّ

يُن النَّصيحُة« 353»الدِّ

يَن أحٌد إالَّ َغَلَبُه« يُن ُيسٌر، ولن ُيغالَِب الدِّ 353»الدِّ

ُجُل على ِديِن خليلِه؛ َفلَينُظر َأحُدكم َمن ُيخالِل« 353»الرَّ

َتنا أهَل البيِت...« 425»الَزُموا مودَّ

493»َأَلسُت َأولى بُكم مِن َأنُفِسُكم؟«

عيُد َمن ُوِعَظ بغيِره 514السَّ

عيُد َمن ُوِعَظ بَغيِره« 354»السَّ

كينُة َمغنٌَم، وَترُكها َمغَرٌم« 354»السَّ

لَة َيرَحمُكُم اللَُّه« ِه وبركاُته، الصَّ لُم عليكم أهَل البيِت ورحمُة اللَّ 415»السَّ
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تاُء َربيُع المؤمِن؛ َقُصَر نهاُرُه َفصاَمُه، وطاَل ليُله فقاَمُه« 354»الشِّ

ابِر« ائِم الصَّ اكُر بمنزلِة الصَّ 355»الطَّاعُم الشَّ

355»الظُّلُم ُظُلماٌت يوَم القيامِة«

» ِه، وهو مَع َمن َأَحبَّ 356»العبُد عنَد ظنِّه باللَّ

ن َيدُعو وَيستبطُِئ اإلجابَة، وقد سدَّ ُطُرَقها بالمعاصي 517العجُب ممَّ

515الِعلُم حاكٌم، والماُل محكوٌم عليه

515الِعلُم خيٌر مِن الماِل؛ الِعلُم َيحُرُسَك وأنت َتحُرُس الماَل

فيَع 515الِعلُم َيرَفُع الوضيَع، والجهُل َيَضُع الرَّ

540الفقُر َأَحبُّ إليَّ مَِن الِغنى...

ٌة لك أو عليك« 356»القرآُن ُحجَّ

356»القناعُة ماٌل ال َينَفُد، وَكنٌز ال َيفنَى«

358»الكيُِّس َمن داَن َنفَسُه وَعِمَل لِما بعَد الموِت...«

ِه ُبكرًة وأصيًل« ِه كثيًرا، وسبحاَن اللَّ ُه أكبُر كبيًرا، والحمُد للَّ 157»اللَّ

347»الّلَه تعالى كريٌم ُيِحبُّ الكريَم...«

428»اللَّهمَّ ارُزق َمن َأبَغَضني وأهَل بيتي كثرَة الماِل والِعياِل«

379»اللَّهمَّ انُصِر العبَّاَس وَوَلَد العبَّاِس...«

508»اللَّهمَّ إنَّه كاَن في طاعتَِك وطاعِة َرُسولَِك...«

535»اللَّهمَّ إنِّي ُأحبُّه فَأِحبَُّه«

536»اللَّهمَّ إنِّي ُأِحبُُّه فَأِحبَُّه، وَأِحبَّ َمن ُيِحبُّه«
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548»اللَّهمَّ إنِّي ُأِحبُُّه وُأِحبُّ من ُيِحبُُّه«

538»اللَّهمَّ إنِّي ُأِحبُُّه وُأِحبُّ َمن ُيِحبُّه«

431»اللَّهمَّ إنِّي ُأِحبُّهما َفَأِحبَّهما، وابَغض َمن َأبَغَضُهما«

430»اللَّهمَّ إنِّي ُأِحبُّهما، وُأِحبُّ من ُيِحبُّهما«

286»اللَّهمَّ إنِّي أعوُذ برضاَك مِن َسَخطَِك، وبُمعافاتَِك مِن ُعقوبتَِك«

286»اللَّهمَّ إنِّي أعوُذ بَِك مَِن النَّاِر، ومِن فتنِة الَمحيا والمماِت«

جيِم« يطاِن الرَّ َتها مَِن الشَّ يَّ 371»اللَّهمَّ إنِّي ُأعيُذها بَك وُذرِّ

499»اللَّهمَّ اهِد َقلَبُه، وثبِّت لِساَنُه«

496»اللَّهمَّ ائتِني بأحبِّ َخلِقَك إليك يأُكُل َمعي مِن هذا الطَّيِر«

371»اللَّهمَّ باِرك فيهما، وباِرك لهما في َنسلِِهما«

ٍد...« 412»اللَّهمَّ هؤالِء آُل محمَّ

412»اللَّهمَّ هؤالِء أهُل بيتي...«

361»الُمجاِهُد َمن جاَهَد َنفَسُه«

513المرُء عُدوُّ ما َجِهَلُه

512المرُء مخبوٌء تحت لسانِِه

» 425»المرُء مَع َمن َأَحبَّ

543المروءة العفاف وإصلح الحال

362»المستشاُر ُمؤَتَمٌن...«

362»المسلُم َمن َسلَِم المسلمون مِن لسانِه وَيِدِه...«
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460»الَمهديُّ مِن ِعترتي مِن َوَلِد فاطمَة«

ي« 471»الَمهديُّ مِن َوَلِد العبَّاِس عمِّ

463»الَمهديُّ مِن َوَلدي...«

يُن به َكما ُفتَِح بنا« 461»الَمهديُّ منَّا، ُيخَتُم الدِّ

478»الَمهديُّ َيقُفو َأَثري، ال ُيخطُِئ«

362»المؤمُن َمن َأمِنَُه النَّاُس«

511النَّاُس بَِزمانِِهم َأشَبُه منهم بآبائِهم

» رِّ 439»النَّاُس َتَبٌع لُقَريٍش في الخيِر والشَّ

440»النَّاُس َتَبٌع لُقَريٍش؛ ُمسلُِمهم َتَبٌع لُمسلِِمهم...«

511النَّاُس نِياٌم؛ فإذا ماتوا انتبهوا

وُم أماٌن ألهِل األرِض مِن الَغَرِق...« 455»النجُّ

تي« ماِء، وأهُل بيتي أماٌن ألُمَّ 455»النُّجوُم أماٌن ألهِل السَّ

514النُّصُح بيَن المأِل تقريٌع

500»النََّظُر إلى عليٍّ عبادٌة«

مَتني فلم َتِجدني شاكًرا، وابَتَليتني فلم َتِجدني صابًرا... 550إلهي، نعَّ

448»أليَس الولُد العاقُّ ُيلَحُق بالنََّسِب؟«

ا الَحَسُن فقد َنَحلُته ِحلمي وَهيَبتي...« 432»أمَّ

456»َأَما َترضى أن تكوَن رابَع ...«

491»َأَما َترضى أن تكوَن منِّي بمنزلِة هاروَن ...«
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ا َحَسٌن فلُه َهيَبتي وُسؤدِدي...« 432»أمَّ

ا ما َذَكرِت مِن َغيَرتِِك ...« 387»أمَّ

ُه فِيَك« 619»امِش باَرَك اللَّ

528»إنَّ ابنتي فاطمَة حوراُء آدميٌَّة، لم َتِحض ولم َتطِمث«

533»إِنَّ اْبنِي َهَذا َسيٌِّد، َوسُيْصلَِح اللَّه بِِه ...«

َه ...« 311»إنَّ ابنِي هذا سيٌِّد، ولعلَّ اللَّ

348»إنَّ أشدَّ النَّاِس ندامًة يوَم القيامِة َرُجٌل باَع ِدينَُه بُدنيا َغيِره«

اٍر وَسلماَن« 505»إنَّ الجنََّة َلَتشتاُق إلى ثلثٍة؛ عليٍّ وعمَّ

دمِة األُولى« بَر عنَد الصَّ 347»إنَّ الصَّ

َة كلِّ نبيٍّ في ُصلبِِه...« يَّ 459»إنَّ اللََّه ۵ َجَعَل ُذرِّ

َه اتََّخذني خليًل َكما اتََّخَذ إبراهيَم خليًل« 380»إنَّ اللَّ

م« َه َأَمَرني بُحبِّ أربعٍة، وَأخبَرني أنَّه ُيِحبهُّ 496»إنَّ اللَّ

347»إنَّ الّلَه تعالى ال َينُظُر إلى ُصَوِرُكم وأموالِكم...«

بِِك وال أحٍد مِن َوَلِدِك« َه غيُر ُمعذِّ 419»إنَّ اللَّ

َه َيغَضُب لَِغضبِِك، وَيرضى لِِرضاِك« 528»إنَّ اللَّ

ِه للعبِد على َقدِر الُمؤنِة...« 348»إنَّ المعونَة تأتي مَِن اللَّ

ائِم القائِم« 348»إنَّ المؤمَن َلُيدِرُك بُحسِن الُخُلِق درجَة الصَّ

تي َقتًل وتشديًدا ...« 553»إنَّ أهَل بيتي سَيلَقوَن َبعدي مِن ُأمَّ

452»إنَّ أهَل بيتي هؤالِء َيَروَن أنَّهم َأولى النَّاِس بي...«
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452»إنَّ َأوليائي يوَم القيامِة المتَُّقوَن...«

ُن بليٍل...« 578»إنَّ بلًل ُيؤذِّ

نيا إالَّ َوَضَعُه« ِه أاّلَ َيرَفَع شيًئا من الدُّ ا على اللَّ 403»إنَّ حقًّ

َتها على النَّاِر« يَّ ُه ُذرِّ َم اللَّ 418»إنَّ فاطمَة َأحَصنَت َفرَجها؛ فَحرَّ

528»إنَّ فاطمَة بضعٌة منِّي«

502»إنَّ فيَك َمَثًل مِن عيسى...«

ماِء لم يُكن َزاَرني...« 527»إنَّ َمَلًكا مَِن السَّ

348»إنَّ مِن كنوِز البِرِّ كِتماُن المصائِب«

470»إنَّ مِن َورائُِكم زماَن َصبٍر...«

537»إنَّ هذا َريحانتِي، وإنَّ هذا ابنِي سيٌِّد...«

َه فُيعطِينا...« 550»إنَّا أهَل البيِت َنسأُل اللَّ

ُل أربعٍة َيدُخلوَن الجنََّة...« 456»أنا أوَّ

498»أنا داُر الِحكمِة وعليٌّ باُبها«

495»أنا سيُِّد العاَلَميِن، وهذا سيُِّد الَعَرِب«

ِه بِن عبِد الُمطَّلِِب...« ُد بُن عبِد اللَّ 458»أنا محمَّ

498»أنا مدينُة الِعلِم وعليٌّ باُبها«

425»أنا وفاطمُة والَحَسُن والُحَسيُن...«

نيا واآلِخرِة« 497»أنت أخي في الدُّ

488»أنت منِّي بمنزلِة هاروَن مِن موسى«
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415ُأنِزَلت هذه اآليُة في خمٍس: فيَّ وفي عليٍّ وَحَسٍن وُحَسيٍن وفاطمَة

348»َأنِزُلوا النَّاَس َمناِزَلُهم«

412»إنَِّك مِن أزواِج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص على خيٍر«

342»إنَّما األعماُل بالنِّيَّاِت، وإنَّما لكلِّ امِرٍئ ما َنَوى«

َيت فاطمُة فاطمَة...« 418»إنَّما ُسمِّ

453»إنَّما وليَِّي اللَُّه وصالحو المؤمنيَن«

دِر« 270»إنَّي ُأِحبُّ أن َأخُرَج إليكم وأنا سليُم الصَّ

421»إنِّي ُأوِشُك أن ُأدَعى َفُأِجيَب...«

ِه وِعترتي« 420»إنِّي تارٌك فيكُم الثََّقَليِن؛ كتاَب اللَّ

ُه في كتابِِه...« 481»إنِّي ال ُأِحلُّ إاّلَ ما َأَحلَّ اللَّ

538إنِّي أَلَسَتحيِي مِن ربِّي أن َألقاُه َوَلم َأمِش إلى بيتِِه

455»أهُل بيتي أماٌن ألهِل األرِض...«

341»ُأوتِيُت َجوامَِع الَكلَِم، واخُتِصَر لَي الَكلُم اختصاًرا«

تي أهُل المدينِة...« 424»أول َمن َأشَفُع لُه مِن ُأمَّ

تي أهُل بيتي...« ُل َمن أشفُع لُه مِن ُأمَّ 424»أوَّ

ُل ُسنَّتي َرُجٌل مِن بني ُأميََّة ُيقاُل لُه: يزيُد« ُل َمن ُيبدِّ 557»أوَّ

تي« ُل َمن َيِرُد عليَّ الحوَض أهُل بيتي، وَمن َأحبَّني مِن ُأمَّ 457»أوَّ

ُل َمن َيِرُد عليَّ الحوَض فقراُء الُمهاِجريَن« 457»أوَّ

453»َأوليائي منُكُم المتَّقون«
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173»َأَوُمخِرِجيَّ ُهم؟«

528»أيُّ شيٍء خيٌر للمرأِة؟«

ُتُكنَّ َتنَبُحها كلُب الَحوَأِب؟...« 312»َأيَّ

ِك وابناِك؟« 412»أيَن ابُن عمِّ

492»أين عليُّ بُن أبي طالٍب؟«

548»أين ُلَكُع؟«

420»أيُّها النَّاُس! إنَّما أنا بشٌر مِثُلكم ...«

512بالبِرِّ ُيستعَبُد الُحرُّ

َه، وكفى بالمرِء جهًل أن َيعَجَب بنفِسه« 357»بالمرِء ِعلًما أن َيخشى اللَّ

ُكم َأبناُؤُكم...« وا آباَءكم َتَبرَّ 349»بِرُّ

كاِة...« نوا َأمواَلُكم بالزَّ 351»حصِّ

ر ماَل البخيِل بحادٍث أو وارٍث 512بشِّ

ُه تعالى من َأصلبِهم ...« 185»بل َأرُجو أن ُيخِرَج اللَّ

531»بل هو الَحَسُن«

الحين وال َتعَمُل بَعَملِِهم 517تحبُّ الصَّ

رِّ َصَدقٌة« 349»ترُك الشَّ

ِة« دَّ خاِء َيعِرفَك في الشِّ ِه في الرَّ ف إلى اللَّ 349»َتعرَّ

311»تعيُش حميًدا، وُتقَتُل شهيًدا«

350»تعلَّموا ما شئُتم أن َتعلَُّموا«
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312»ُتقاتُِله وأنت ظالٌم لُه«

313»َتقُتُلك الِفئُة الباغيُة«

516جزاُء المعصيِة الَوهُن في العبادُة

350»َجفَّ الَقَلُم بما َأنَت الٍق«

فيِع« 156»جلُل ربِّي الرَّ

229»جلُل ربِّي الّرفيِع، قد بلَّغُت«

» يَء ُيعمي وُيِصمُّ 351»ُحبَُّك الشَّ

548»ُحَسيٌن منِّي وأنا مِن ُحَسيٍن...«

370َحَضرنا ُعرَس عليِّ بِن أبي طالٍب وفاطمَة بنِت رسوِل اللَِّه...

َهواِت« ِت النَّاُر بالشَّ ِت الجنََّة بالَمكارِه، وُحفَّ 351»ُحفَّ

421»َحوضي ما بيَن ُبصرى وَصنعاَء...«

206»َخلُّوا َسبيَلها؛ فإنَّها مأمورٌة«

240»َخلُّوا َظهِري للملئكِة«

377»خيُر َأعمامي حمزُة«

352»خيُر األموِر َأوَسُطها«

هداِء يوَم القيامِة حمزُة« 376»خيُر الشُّ

352»خيُر النَّاِس َمن طاَل ُعُمُرُه وَحُسَن َعَمُلُه...«

422»خيُركم خيُركم ألهلي مِن َبعدي«

560»دُم الُحَسيِن وَصحبِِه َأرَفُعُه إلى اللَِّه ۵«
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548رأيُت رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيمَتصُّ ُلعاَب الُحَسيِن...

278»رأيُت رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ذا ضفائَر أربٍع«

َهُر...« 353»ُربَّ قائٍم حظُُّه مِن قيامِه السَّ

ُه عبًدا َعَرَف َقدَرُه ولم َيتَعدَّ َطوَرُه 513َرِحَم اللَّ

ُه عبًدا قاَل خيًرا فَغنَِم، أو َسَكَت َفَسلَِم« 353»َرِحَم اللَّ

تي ما َرِضَي لها ابُن أمِّ عبٍد« 578»َرِضيُت ألمَّ

353»ُزر ِغبًّا َتزَدد ُحبًّا«

ُجوا ُعثماَن...« 367»زوِّ

يطاِن... 516سبٌع مَِن الشَّ

393»سُتفَتُح عليكم مِصُر...«

ُه: ▬ڱ ں ں ڻڻ♂...« 432»صَدَق اللَّ

وِء...« 354»صنائُع المعروِف َتقي َمصاِرَع السُّ

619»عالُِم ُقَريٍش َيمَلُ طِباَق األرِض ِعلًما«
قِّ هوِة أذلُّ مِن عبِد الرِّ 514عبُد الشَّ

346»على إنجاِح الحوائِج بالكتماِن...«

504»عليٌّ إماُم الَبَررُة...«

498»عليٌّ باُب ِعلمي«

503»عليٌّ مَع القرآِن...«

496»عليٌّ منهم وأبو ذرٍّ والمقداُد وَسلماُن«
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504»عليٌّ منِّي بمنزلِة رأسي مِن َبَدني«

» ، وال ُيؤدِّي عنِّي إالَّ عليٌّ 497»عليٌّ منِّي وأنا مِن عليٍّ

نيا« بِح ألهِل الدُّ 504»عليٌّ ُيزِهُر في الجنَِّة كَكوكِب الصُّ

»... رِّ 355»عنَد اللَِّه خزائُن الخيِر والشَّ

453»غيَر أنَّ لُكم َرِحًما َسَأُبلُّها بِبِللِها«

525»فاطمُة أحبُّ إليَّ منك، وأنت أعزُّ عليَّ منها«

528»فاطمُة بضعٌة منِّي؛ فَمن َأغضَبها َأغَضَبني«

526»فَتُمرُّ مَع َسبعيَن ألَف جاريٍة مِن الُحوِر الِعيِن َكَمرِّ الَبرِق«

َتها على النَّاِر« يَّ ُه وُذرِّ َمها اللَّ 418»فَحرَّ

356»فضُل العالِِم على العابِد كَفضلي على َأدناُكم«

ُه ُقَريًشا بَسبِع ِخصاٍل ...« َل اللَّ 439»فضَّ

298»َفلَتُكن كذلك«

556»قاتُل الُحَسيِن في تابوٍت مِن ناٍر...«

ٌك... 515َقَصم َظهري: عالٌِم ُمتهتٌِّك، وجاهٌل ُمتنسِّ

541»ُقِل: اللَّهمَّ اقِذف في َقلبي رجاَءك «

505»ُقم أبا ُتراٍب، ُقم أبا ُتراٍب«

ِه ألُرِضَينََّك... « 505»ُقم؛ فواللَّ

512»قيمُة كلِّ امِرٍئ ما ُيحِسنُه«

ماِء« ُث ُيكثُِر أن َيرَفَع َطرَفُه إلى السَّ 284»كاَن إذا َجَلَس َيتحدَّ
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526كاَن رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إذا ساَفَر...

526كاَن رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إذا َقِدَم مِن غزوٍة...

298»كذلَك فُكن«

نِب شفيًعا للُمذنِِب 514كفى بالذِّ

َث بكلِّ ما َسِمَع« 357»كفى بالمرِء إثًما أن ُيحدِّ

357»كفى بالمرِء إثًما أن ُيضيَِّع َمن َيُقوُت«

»كلُّ بني أمٍّ َينتُموَن إلى َعَصبٍة...«
 ،459
573

459»كلُّ بني ُأنثى َعَصَبُتهم ألبيهم...«

298»ُكل بيمينَِك«

450»كلُّ سبٍب ونَسٍب وِصهٍر َينقطُِع يوَم القيامِة ...«

ا َيلِيَك« 249»ُكل ممَّ

َمنِيِهنَّ جبريُل...« 530»كلماٍت َعلَّ

357»كما َتِديُن ُتداُن«

نيا كأنََّك غريٌب، أو عابُر َسبيٍل« 357»ُكن في الدُّ

وِح والَجَسِد« 324»كنُت نبيًّا وآدُم بيَن الرُّ

298»ال اسَتَطعَت«

ِه شيًئا« 453»ال ُأغني عنكم مَِن اللَّ

362»ال إيماَن لَمن ال َأمانَة لُه، وال ِديَن لَمن ال َعهَد له«
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200»ال تحزن إنَّ الّلَه معنا«

نيا وال َتنقضي ...« 461»ال تذهُب الدُّ

ُه وَيبَتلَِيَك« ماتَة ألخيَك؛ َفَيرَحَمُه اللَّ 362»ال ُتظِهِر الشَّ

371»اَل َتْقَرَبنَّ َأْهَلَك َحتَّى آتَِيَكما«

ن يرجو اآلِخرَة بغيِر عمٍل... 517ال تُكن ممَّ

» حمُة إاّلَ مِن َشِقيٍّ 363»ال ُتنَزُع الرَّ

512ال َتنُظر إلى َمن قاَل، وانُظر إلى ما قاَل

513ال ثناَء مَع الكِبِر

363»ال خيَر في ُصحبِة َمن ال َيرى لك مِثَل ما َترى له«

513ال داَء َأعيا مِن الجهِل

513ال راحَة مَع الحَسِد

513ال ُسؤدَد مَع انتقاٍم

513ال َشَرَف مَع ُسوِء األدِب

513ال شفيَع َأنَجُح مَِن التَّوبِة

َة مَع النََّهِم والتََّخِم 513ال صحَّ

513ال صواَب مَع َترِك المشورِة

512ال َظَفَر مَع الَبغِي

513ال َكَرَم أعزُّ مِن التُّقى

513ال لباَس َأجَمُل مَِن العافيِة
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513ال ُمروءَة للكذوِب

ُه النَّاَر« 428»ال َيبَغُضنا أهَل البيِت أحٌد إاّلَ َأدَخَلُه اللَّ

428»ال َيبَغُضنا وال َيحُسُدنا أحٌد ...«

363»ال َيبُلُغ الَعبُد أن يكوَن مَِن الُمتَِّقيَن ...«

363»ال َيجنِي جاٍن إالَّ على َنفِسِه«

راَط إالَّ َمن َكَتَب لُه عليٌّ الجواَز« 506»ال َيُجوُز الصِّ

232»ال ُيدَفُن نبيٌّ إاّلَ حيُث ُقبَِض«

تي قائًما بالقسِط ...« 557»ال َيزاُل أمُر ُأمَّ

ًة...« 470»ال يزداُد األمُر إالَّ شدَّ

364»ال ُيغنِي َحَذٌر مِن َقَدٍر«

َتيِن« 364»ال ُيلَدُغ المؤمُن مِن ُجحٍر مرَّ

363»ال ُيؤمُِن َأحُدكم حتَّى ُيِحبَّ ألخيِه ما ُيِحبُّ لنَفِسه«

427»ال ُيؤمُِن عبٌد حتَّى أكوَن أحبَّ إليه مِن نِفِسه...«

ايَة غًدا َرُجًل...« 492»ألُعطَِينَّ الرَّ

515لساُن العاقِل وراَء قلبِه، وقلُب األحمِق وراَء لِسانِِه

ًة ماشًيا 538لقد حجَّ الَحَسُن خمًسا وِعشريَن َحجَّ

549َلقضاُء حاجٍة في اللَِّه ۵ أحبُّ إليَّ مِِن اعتكافي شهًرا

572»لكلِّ بني أمٍّ َعَصبٌة، إاّلَ ابنَي فاطمَة؛ أنا وليُّهما وَعَصَبُتهما«

452»لكْن لهم َرِحٌم َسَأُبلُّها ببِللِها«
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ُلها...« ٌة أنا أوَّ 466»لن َتهلَِك ُأمَّ

358»لو َتعَلُموَن ما َأعَلُم َلَضِحكُتم قليًل، َوَلَبَكيُتم كثيًرا«

511لو ُكِشَف الِغطاُء ما ازَددُت يقينًا

نيا إالَّ يوٌم...« »لو لم َيبَق مَِن الدُّ
 ،460
 ،461
465

ُه َرُجًل مِن ِعتَرتِي...« 463»َلَيبَعَثنَّ اللَّ

358»ليَس الَخبُر كالُمعاَينِة«

ديُد َمن َغَلَب َنفَسُه« ديُد َمن َغَلَب النَّاَس، إنَّما الشَّ 358»ليَس الشَّ

ن َهَلَك ... 514ليَس الَعَجُب ممَّ

539ليَس لُه عندنا إالَّ ما َرِغَم َأنُفه

» 358»ليَس مِنَّا َمن َغشَّ

359»ليَس مِنَّا َمن لم َيرَحم صغيَرنا...«

ُه خيًرا منها...« 384»ما َأبَدَلني اللَّ

515ما َأضَمَر أحٌد شيًئا إالَّ َظَهَر في َفَلتاِت لسانِِه وعلى َصَفحاِت َوجِهِه

172»َما َأَنا بقارٍئ«

ثون ...« 426»ما باُل أقواٍم َيتحدَّ

449»ما باُل أقواٍم يقولوَن...«

423»ما باُل أقواٍم ُيؤُذوني في َنَسبي...«
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427»ما باُل رجاٍل ُيؤُذونني في أهِل بيتي...«

؟...« 504»ما ُتريدون مِن عليٍّ

جُت شيًئا مِن نِسائي...« 383»ما َتزوَّ

529»ما َحَبَسَك؟«

359»ما خاَب َمِن اسَتخاَر...«

527ما رأيُت أحًدا َأشَبَه َسمًتا ...

527ما رأيُت أحًدا َأشَبَه كلًما َوحَديًثا ...

199»ما َلَك يا َأبا َبكٍر؟«

ا مِن َبطنِِه« 359»ما َمَلَ ابُن آَدَم ِوعاًء شرًّ

529ما مَِن الَخلِق أحٌد أحبَّ إلينا مِن َأبيِك...

359»ما َنَقَصت َصَدقٌة مِن ماٍل...«

512ما َهَلَك امُرٌؤ قد َعَرَف َقدَرُه

423»َمَثُل أهِل َبيتي فيُكم َكَسفينِة نوٍح...«

360»ُمداراُة النَّاِس َصَدقٌة«

يِن الَوَرُع« 360»مِلُك الدِّ

361»َمن َأبَطَأ به َعَمُلُه لم ُيسِرع به َنَسُبُه«

427»َمن َأبَغَض أهَل البيِت فهو ُمنافٌق«

458»َمن َأَحبَّ أن ُينَسَأ َأَجُلُه...«

360»َمن َأَحبَّ ُدنياُه َأَضرَّ بآِخَرتِِه...«
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501»َمن َأَحبَّ عليًّا فقد َأَحبَّني...«

اهُد الغائَب« 537»َمن َأحبَّني َفلُيِحبَُّه، َولُيبلِِغ الشَّ

433»َمن َأحبَّني وَأَحبَّ هَذيِن...«

500»َمن آَذى عليًّا فقد آَذاني«

َل وأن يكوَن لُه عندي يٌد...« 459»َمن أراَد التَّوسُّ

498»َمن أراَد الِعلَم َفلَيأِت الباَب«

361»َمن َأرَضى النَّاَس بَسَخِط اللَِّه...«

ى باِسمي فل َيتكنَّى بُكنَيتي« 339»َمن َتسمَّ
550َمن جاَد ساَد، وَمن َبِخَل َذلَّ

360»مِن ُحسِن إسلِم المرِء َترُكُه ما ال َيعنِيِه«

ُه أن َينُظَر إلى َرُجٍل مِن أهِل الجنَِّة...« 548»َمن َسرَّ

512َمن َعُذَب لساُنُه َكُثَرت إخواُنُه

492»َمن ُكنُت موالُه فعليٌّ موالُه...«

504»َمن كنُت َموالُه...«

ه ... 516َمن َواَليَتُه معروًفا وجازاَك بضدِّ

439»َمن ُيِرد َهواَن ُقَريٍش أهانُه الّلُه«

361»منهوماِن ال َيشَبعاِن: طالُب ِعلٍم، وطالُب ُدنيا«

هداِء« 377»مِْهَجٌع سيِِّد الشُّ

429نحُن بنو عبِد الُمطَّلِِب ساداُت أهِل الجنَِّة...
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514نِعمُة الجاهِل َكَروضٍة على َمزَبلٍة

197»َنم على فِراِشي...«

ماِء اليوَم 549هذا أحبُّ أهِل األرِض إلى أهِل السَّ

ُه تعالى الَمنِزُل« 205»هذا إن شاَء اللَّ

» 448»هذا ولٌد عاقٌّ

430»هذاِن ابناَي، َوابنا ابنَتِي؛ اللَّهمَّ إنِّي ُأِحبُّهما َفَأِحبَُّهما«

431»وَأُبوهما خيٌر منهما«

426»والَّذي نفسي بَِيِده ال يدُخلوا الجنََّة حتَّى ُيؤمنوا...«

426»والَّذي نفسي بيِده، ال يدُخُل قلَب َرُجٍل اإليماُن...«

ِة َتطَوى ُبطوُنُهم مَِن الُجوِع« فَّ ِه ال ُأعطِيُكم وَأَدُع أهَل الصُّ 530»واللَّ

ِه وبنُت عُدوِّ اللَِّه...« 372»واللَِّه ال تجتمُع بنُت َرسوِل اللَّ

324»وإنَّ آَدَم لُمنَجِدٌل في طِينتِه«

431»وإنَّ فاطمَة سيِّدُة نساِء أهِل الجنَِّة...«

417»َوَعدني ربِّي في أهِل بيتي...«

543وكاَن يقوُل لَبنِيِه وبني َأخيِه: َتعلَُّموا الِعلَم...

َل ألخيه خيًرا َوَجَدُه إذا َقِدَم على ربِّه غًدا 550وَمن َتعجَّ

اكُب هو« 536»ونِعَم الرَّ

ا أنَت وِشيَعُتَك في الجنَِّة...« 437»يا أبا الَحَسن، أمَّ

، َأما َعلِمَت...« 502»يا أبا ذرٍّ
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ُجوا الَحَسَن 539يا أهَل الكوفِة، ال ُتزوِّ

ًدا في أهِل بيتِه« 421»يا أيُّها النَّاُس ارقُبوا محمَّ

وا ُقَريًشا...« 440»يا أيُّها النَّاُس، ال َتُذمُّ

446»يا َبني عبِد الُمطَّلِِب، إنِّي سألُت اللََّه...«

451»يا بني هاشٍم، ال َيأتَِينَّ النَّاُس يوَم القيامِة...«

، هكذا َمن رجا الخالَق ولم َيرُج المخلوَق« 541»يا ُبنيَّ

541»يا َحَسُن، كيف أنت؟«

515يا َحَملَة القرآِن، اعَمُلوا به...

، إنَّك سَتقَدُم على اللَِّه...« 501»يا عليُّ

ن أنَت؟« 619»يا غلُم، ممَّ

ٍد، يا صفيَُّة بنَت عبِد الُمطَّلِِب...« 451»يا فاطمُة بنَت محمَّ

448»يا فلُن، ما لي أراَك َتبَغُض أوالدي«

هُر ...« 313»يا قيُس، عسى إن مرَّ بَك الدَّ

457»يا معشَر بني هاشٍم، والَّذي َبَعَثني بالحقِّ نبيًّا...«

ماِن بلٌء شديٌد مِن ُسلطانِهم...« تي في آِخِر الزَّ 461»َيِحلُّ بأمَّ

بَّابَتيِن« تي كهاَتيِن السَّ 425»َيِرَد الحوَض أهُل بيتي وَمن َأحبَُّهم مِن ُأمَّ

464»يكوُن اختلٌف عنَد موِت خليفٍة...«

ا« ُه عدًّ ماِن خليفٌة َيحثِي الماَل َحْثًيا، وال َيُعدُّ 462»يكوُن في آِخِر الزَّ

464»َيلتِفُت الَمهديُّ وقد َنَزَل عيسى بُن َمرَيَم ڠ...«
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462»َيمُكُث فيهم سبًعا أو ثمانًيا، فإن َأكَثَر فتِسًعا«

462»َيملُِك َسبَع ِسنيَن أو تِسًعا...«

»... 464»َينِزُل عيسى بُن َمرَيَم، فيقوُل َأميُرهُم الَمهديُّ
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فهرس األشعارفهرس األشعار

َرغ�ِم َأه�ِل الُبع�ِد ُيوِرُثنِ�ي الُقرَب�ىَرَأي�ُت َوالئِ�ي آَل َط�َه َفريضًة َعَلى
الُقرَب�ىَفما َطَلَب المبعوُث َأجًرا َعَلى الُهَدى يف  َة  الَم�َودَّ إالَّ   بَِتبلِيِغ�ه 

434

ِذكَره�م ُأح�اِوُل  ال  وتي�ٌم  لهاش��ِمع�ديٌّ  ُمِح��بٌّ  ولكنِّ��ي  بُس��وٍء 
وَرهطِ�ه عل�يٍّ  يف  َيعَتِرين�ي  الئ��ِموم�ا  لوم��ُة  اهَّللِ  يف  ُذكِ��ُروا  إذا 
وأه�ُل النُّه�ى مِن َأع�ُرٍب وَأعاِجِميقول�ون ما ب�اُل النَّص�ارى ُتِحبُُّهم
َسَرى يف قلوِب الَخلِق حتَّى البهائمِفُقل�ُت له�م: إنِّي أَلَحَس�ُب ُحبَّهم

434

ِب مِن مِنَى واهتِ��ف بس��اكِِن ِخيِفها والنَّاهِضي��ا راكًبا قِ��ف بالُمَحصَّ
َفيًض��ا كُملَتطِ��ِم الُف��راِت الفائ��ِضَسَحًرا إذا فاَض الحجيُج إلى مِنى
��ٍد رافض��يإن كاَن َرفًض��ا ُح��بُّ آِل ُمحمَّ َأنِّ��َي  الثََّق��اِن  َفلَيش��َهِد 

434

��بِب األَقَوىه��ُم القوُم َمِن اصفاهُم الُودَّ ُمخلَِصا ��َك يف ُأخ��راُه بالسَّ تمسَّ

َمحاِس��نُهم ُتحَك��ى وآياُته��م ُت��رَوىه��ُم الق��وُم فاُق��وا العاَلِمي��َن َمناقَِب��ا

َتق��َوىُمواالُتُه��م َف��رٌض وُحبُُّه��ُم ُه��َدى ُه��ُم  وُودُّ ُودٌّ  وطاعُته��م 

436

ُحبُُّك�ُم اهَّللِ  َرُس�وِل  بي�ِت  آَل  َأنَزَل�ُهي�ا  الُق�رآِن  يف  اهَّللِ  مِ�َن  َف�رٌض 

َم�ن ل�م ُيَص�لِّ َعَليُكْم ال َص�لَة َلُهَيكِفيُك�ُم مِ�ن َعظِي�ِم الَفخ�ِر َأنَُّك�ُم

438
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���َرَفا............................... الشَّ الُمس���َتكِملِيَن  445وآلِ���ِه 

لَِينَفَع��كإنَّ َأخ��اَك الَح��قَّ َم��ن َكاَن َمَع��ك َنفَس��ُه  َيُض��رُّ  َوَم��ن 
َع��ك م��اِن َصدَّ لَِيجَمَع��كَوَم��ن إذا َري��ُب الزَّ َش��مَلُه  فِي��َك  َش��تََّت 

521

ُيغنُوَن��ُه النَّ��اَس  أنَّ  َظ��نَّ  بِالَواثِ���ِقَم��ن  حم���ِن  بالرَّ 541َفَلي���َس 

َوَذَهَب��ا ��ًة  فِضَّ ِرَكابِ��ي  َب��اَأوقِ��ْر  الُمَحجَّ الَملِ��َك  َقَتل��ُت  إنِّ��ي 
َوَأَب��ا ��ا  ُأمًّ النَّ��اِس  َخي��َر  َنَس��َباَقَتل��ُت  َيذُك��ُروَن  إذ  َوَخيَرُه��م 

556

ُحَس��ينًا َقَتَل��ت  ��ٌة  ُأمَّ الِحس��اِبَأَترُج��و  َي��وَم  ِه  َج��دِّ 565َش��فاَعَة 

م��اذا َفعلُت��م وَأنُت��م آِخ��ُر األَُم��ِمم��اذا َتُقوُل��ون إن ق��اَل النَّبيُّ لكم:
ُفرَقتُِك��م بع��َد  َوبَِأهل��ي  ِمبِع��ريت  ُبوا بِدَ منهم ُأس��اَرى ومنهم ُخضِّ
أن َتخُلُفونِي بُِسوٍء يف َذِوي َرِحِميما كاَن هذا َجزائي إذ َنَصحُت لكم

570

ُس��وِل َعَلم��ًة إنَّ العلم��َة ش��أُن َم��ن َل��م ُيش��َهِرَجَعُل��وا ألبن��اِء الرَّ
ِة يف َوس��يِم ُوجوِهِه��م ريَف َعِن الطِّراِز األَخَضِرُن��وُر النُّب��وَّ ُيغنِي الشَّ

575

575ُخض���ٍر بأع���اٍم عل���ى األش���راِفأط��راُف تِيج��اٍن َأَتت مِن ُس��نُدٍس

ُه��ُم َخصَّ ��لطاُن  السُّ 576هب��ا َش��َرًفا لَِيفِرَقُهم مِ��َن األَطراِفواألش��رُف 

601َوَأن َنُك��فَّ األََذى َعنُكم َوُتؤُذوُناَتطَمُع��وا َأن ُتِهينُوَن��ا َوُنكِرَمُك��م
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ا َقَس��ى َقلبِي َوَضاَقت َمَذاِهبِي َجَعلُت َرجائي َنحَو َعفِوَك ُس��لََّماولمَّ

َقَرنُت��ُه ��ا  َفلمَّ َذنب��ي  بَعف��ِوَك ربِّ��ي كاَن َعف��ُوَك َأعَظَم��اُيعاِرُضن��ي 

نِب َلم َتَزل َم��اَفما ِزلَت ذا َعفٍو عِن الذَّ َوَتكرُّ مِنَّ��ًة  وَتعُف��و  َتُج��وُد 

وَكي��َف َوَق��د َأغ��َوى َصِفيَّ��ك آَدَم��اَفَلوالَك َلم َيس��َلم مِِن ابلِيَس َعابٌِد

634
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فهرس األعالمفهرس األعالم

، أبو بكر 435أحمد بن الحسين الَبْيَهِقيُّ
509أحمد بن عبد الرحيم العراقي، أبو زرعة 

، أبو نعيم 631أحمد بن عبد الله األصفهانيُّ

597أحمد بن علي المقريزي، تقي الدين

289أحمد بن علي بن حجر العسقلني، أبو الفضل

632أحمد بن علي بن ثابت، الخطيُب البغداديُّ 

510أحمد بن عماد األقفهسي، شهاب الدين

، أبو العبَّاِس 534أحمد بن عمر الُمرسيُّ

189أحمد بن محمد اإلسفراييني، أبو حامد

287أحمد بن محمد الخفاجي، شهاب الدين 

289أحمد بن محمد القسطلني، أبو العباس

ِه السكندري 534أحمد بن محمد المالكي، ابُن عطاِء اللَّ

545أحمد بن يحيى البلُذري

، أبو محمد رخسيُّ 632إسماعيل بن إبراهيم السَّ

، أبو الَعلء 566الحسن بن أحمد الَهَمذانيُّ

، أبو محمد اَمُهرُمِزيُّ 606الحسن بن عبد الرحمن الرَّ
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438الحسين بن مسعود البغوي، أبو محمد
اٍر القرشي، أبو عبد الله َبيُر بُن بكَّ 566الزُّ

317زكريا بن محمد األنصاري، أبو يحيى
632الصاحُب ابُن عبَّاٍد

170عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي الُمنَاوي 
، أبو الفضل 262عبد الرحيم بن الحسين  العراقيُّ

َقاني  522عبد السلم بن إبراهيم اللَّ
، أبو منصوٍر  631عبد القاهر بن طاهر البغداديُّ

411عبد الله بن عمر البيضاوي، أبو سعيد
632عبد الملك بن عبد الله الجويني، إماُم الَحَرَميِن 
، أبو المواهب عرانيُّ اِب بن أحمد  الشَّ 147عبُد الوهَّ

172علي بن إبراهيم الحلبي
286علي بن إسماعيل األشعري، أبو الحسن 

437علي بن عمر الدارقطني، أبو الحسن
450علي بن محمد السفاقسي، أبو الحسن
444علي بن محمد الماوردي، أبو الحسن

، أبو عبد الله مشقيُّ ُد بُن إبراهيَم الدِّ 575محمَّ
233محمد بن أبي بكر، ابُن قيِِّم الجوزية

574محمد بن أحمد األندلسي، أبو عبد الله
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، أبو المواهِب 535محمد بن أحمد التُّوُنسيُّ
443محمد بن أحمد الذهبي، أبو عبد الله

417محمد بن أحمد القرطبي، أبو عبد الله
631محمد بن أحمد القطَّاُن 

597محمد بن َأسَعَد الجواني، ابن النحوي
368محمد بن الحسن األزدي، ابُن ُدَريٍد 

420محمد بن الحسن النقاش 
631محمد بن الحسين اآلُبريُّ 

، أبو بكر يُّ 632محمد بن الحسين اآلُجرِّ
444محمد بن الحسين الفراء، أبو يعلى 

465محمد بن عبد الرحمن العلقمي
631محمد بن عبد الله الحاكُم، أبو عبد الله 
510محمد بن عبد الله الزركشي، بدر الدين

213محمد بن عبد الله المعافري، أبو بكِر بُن العربيِّ 
، أبو عبد اللَِّه اطبيُّ 434محمد بن علي الشَّ

يِن بِن َعَربيٍّ  170محمد بن علي الطائي، ُمحيي الدِّ
، فخر الدين ازيُّ 433محمد بن عمر الرَّ

631محمد بن محمد الغانمي، ابُن المقرئ
251محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد
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559محمد بن محمد الفراء، ابن أبي يعلى

417محمود بن عمرو الزمخشري، أبو القاسم

632نصر بن إبراهيم الَمقِدسيُّ 

339يحيى بن شرف النووي، أبو زكريا

442يعقوب بن إبراهيم القاضي، أبو يوسف 

544يوسف بن قزأوغلي الحنفي، سبط ابن الجوزي 
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ف
ّ
ففهرس مصادر المؤل
ّ
فهرس مصادر المؤل

439األدب المفرد للبخاري

480اإلعلم بحكم عيسى ڠ للسيوطي

445ألفية ابن مالك

545أنساب األشراف للبلُذري

172إنسان العيون في سيرة األمين المأمون للحلبي = السيرة الحلبية

411أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي

285اإليجاز ألبي الحسن األشعري

443تاريخ اإلسلم للذهبي

623تاريخ مِصر البن يونس

544تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي

419شفاء الصدور = تفسير النقاش 

556التلخيص للذهبي

587ُحسن الُمحاَضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي

537الحلية ألبي نعيم

ينبيَّة 373العجاجة الزرنبية في السللة الزينبية للسيوطي = الرسالة الزَّ

467ُسنن أبي داود
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589ُسنن النَّسائيِّ

622السيرة النبوية البن هشام

582شرح أسماء رجال الِمشكاة للطيبي
فت�ح المجي�د بكفاي�ة المري�د ش�رح المنظوم�ة الجزائري�ة ف�ي العقائ�د 

والتوحي�د = ش�رح الجزائري�ة للقان�ي
522

مائل للُمناوي 260شرح الشَّ

فا هاب على الشِّ 287نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض = شرح الشِّ

575شرح ألفية ابن معطي لشمس الدين األندلسي

508الشفا للقاضي عياض

مائل للترمذي 255الشَّ

464صحيح ابن ِحبَّان

321صحيح البخاري

388صحيح مسلم

409الصواعق المحرقة

498الضعفاء للعقيلي

عرانيِّ الكبرى 581لواقح األنوار في طبقات األخيار = طبقات الشَّ
545الطبقات الكبير البن سعد

470الُعرف الَوردّي في أخبار الَمهدّي للسيوطي
526الغيلنيات ألبي بكر الشافعي
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529الفتاوى الظَّهيريَّة
475الفتوحات المكية البن عربي

بَّاغ ة البن الصَّ ة في فضائل األئمَّ 581الُفصول الُمهمَّ
420القاموس المحيط للفيرزآبادي

474القول المختصر في علماِت الَمهديِّ الُمنَتَظر للهيتمي
474الكشف عن مجاوزة هذه األمة األلف للسيوطي

170الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي

469المسائل الظَّريفة للمجدوليِّ
لطائ�ف المن�ن واألخ�لق ف�ي بي�ان وج�وب التح�دث بنعم�ة اللَّ�ه عل�ى 

147اإلط�لق للش�عرانيِّ
461مستدرك الحاكم

325مسند أحمد
428المعجم األوسط للطبراني

430المعجم الكبير للطبراني
505المناقب لإلمام أحمد

597المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار= خطط المقريزي 
231المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلني

496الموضوعات البن الجوزي

618الموطأ لإلمام مالك
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444نزهة األلباب في األلقاب البن حجر

297ُنور النِّبراس في شرح سيرة ابن سيد الناس لسبط بن العجمي

502وسيلة المتعبدين في سيرة سيد المرسلين للملَّ عمر بن محمد اإلربليِّ

577وظائف اليوم واللَّيلة للسيوطي

عرانيِّ اب الشَّ 474الَيواقِيت والجواهر لعبد الوهَّ
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ِراسة
ّ

حقيق وادل
َّ
ِراسةفهرس مصادر الت

ّ
حقيق وادل

َّ
فهرس مصادر الت

األباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، ألبي عبد الله الحسين بن إبراهيم - 	
دار  الفريوائي،  الجبار  عبد  بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  )ت.543ـه(  الجورقاني 
الصميعي، الرياض، مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية، الهند، الطبعة الرابعة: 

1422ـه/2002م.
اإلبان�ة الُكب�رى، ألب�ي عب�د الل�ه عبي�د الل�ه ب�ن محم�د ب�ن بطَّ�ة الُعكَب�ري )ت. - 	

اي�ة، الري�اض، الطبع�ة األول�ى:  387ـه( تحقي�ق: رض�ا نعس�ان، وغي�ره، دار الرَّ
1426/1415ـه.

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ألبي العباس أحمد بن أبي بكر - 	
ابن إسماعيل البوصيري )ت.840ـه( دار المشكاة للبحث العلمي، بإشراف: 

ياسر بن إبراهيم، دار الوطن، الرياض، األولى، 1420ـه.
القاسم خلف بن - 	 العطرية، ألبي  المروية في األطعمة السرية واآلالت  اآلثار 

عبد الملك بن َبْشُكوال األندلسي )ت.578ـه( تحقيق: أبي عمار محمد ياسر 
الشعيري، أضواء السلف، الرياض، الطبعة األولى: 2004م.

األجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية، لشمس الدين - 	
محمد بن عبد الرحمن السخاوي )ت.902ـه( تحقيق: محمد إسحاق محمد 

إبراهيم، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى: 1418ـه.
الجوابرة، دار - 	 أبي عاصم )ت.287ـه( تحقيق: باسم  اآلحاد والمثاني، البن 

الراية، الرياض، الطبعة األولى: 1411ـه.
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الحراني - 	 تيمية  ابن  الحليم،  عبد  بن  أحمد  الَعباس  ألبي  اص،  الُقصَّ أحاديث 
بيروت:  اإلسلمي،  المكتب  الصباغ،  لطفي  بن  محمد  تحقيق:  )ت.728ـه( 

الطبعة الثالثة: 1408ـه/1988م.
ين المقدسيِّ )ت.643ـه( تحقيق: عبد الملك - 	 األحاديث المختارة، لضياء الدِّ

ابن دهيش، دار خضر، بيروت، الطَّبعة الثَّالثة: 1420ـه.
أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة )ت.141ـه( انتخاب: يوسف بن - 	

تحقيق: مشهور حسن سلمان،  ـه(  قاضي شهبة )ت.789  بن  بن عمر  د  ُمَحمَّ
مؤسسة الريان، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى: 1991م.

َبَلبان )ت.739ـه( - 		 اإلحسان في تقريب صحيح ابن ِحبَّان، لعلء الدين بن 
سالة، بيروت، الطبعة األولى: 1408ـه. سة الرِّ تحقيق: شعيب األَرَنؤوط مؤسَّ

األحكام السلطانية، ألبي الحسن علي بن محمد الماوردي )ت.450ـه( دار - 		
الحديث، القاهرة، د.ت.

األح�كام الس�لطانية، ألب�ي يعل�ى محم�د بن الحس�ين بن الف�راء )ت.458ـه( - 		
تصحي�ح: محم�د حام�د الفق�ي، دار الكت�ب العلمي�ة، بي�روت، الطبع�ة الثاني�ة: 

1421ـه/2000م.
القرآن، ألبي بكر بن العربي المعافري )ت.543ـه( تحقيق: محمد - 		 أحكام 

عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة: 1424ـه/2003م.
األحكام الوسطى، لعبد الحق بن عبد الرحمن األشبيلي )ت.581 ـه( تحقيق: - 		

حمدي السلفي، صبحي السامرائي، مكتبة الرشد، الرياض: 1416ـه/1995م.
اآلمدي - 		 علي  أبي  بن  علي  الحسن  ألبي  األحكام،  أصول  في  اإلحكام 

)ت.631ـه( تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب اإلسلمي، بيروت: 1402ـه.
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إحياء علوم الدين، ألبي حامد الغزالي )ت.505ـه( مطبعة مصطفى البابي - 		
الحلبي، القاهرة: 1939م.

أخبار أصبهان، ألبي نعيم أحمد بن عبد الله االصبهاني )ت.430ـه( تصوير - 		
دار الكتاب اإلسلمي، بيروت عن طبعة مطبعة بريل، ليدن : 1934م. 

أخب�ار ال�دول وآث�ار األول ف�ي التاري�خ، ألحم�د ب�ن يوس�ف القرمان�ي )ت. - 		
1019ـه( تحقي�ق: فهم�ي س�عد، أحم�د حطي�ط، عال�م الكت�ب، الطبع�ة األول�ى: 

1412ـه/1992م.
)ت. - 		 بوكيع  الُملقَّب  حيَّان،  بن  خلف  بن  محمد  بكر  ألبي  القضاة،  أخبار 

306ـه( تحقيق: عبد العزيز مصطفى المراغي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 
الطبعة األولى: 1366ـه/1947م.

األخب�ار الموفقي�ات، للزبي�ر بن بكار القرش�ي األس�دي المك�ي )ت.256ـه( - 		
تحقي�ق: س�امي مك�ي العان�ي، عال�م الكتب، بي�روت، الطبع�ة الثاني�ة: 1416ـه/ 

1996م.
أخبار مكة، لمحمد بن إسحاق الفاكهي )ت.272( تحقيق: عبد الملك بن - 		

دهيش، طبعة دار خضر، بيروت: الطبعة الثانية: 1414ـه.
أخب�ار مك�ة وم�ا ج�اء فيها من اآلثار، ألب�ي الوليد محمد بن عب�د الله األزرقي - 		

)ت.250ـه( تحقي�ق: رش�دي الصال�ح ملح�س، دار األندل�س للنش�ر، بي�روت، 
الطبعة األول�ى: 1403ـه/1983م.

أخلق النَّبيِّ وآدابه، ألبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري، - 		
المعروف بأبي الشيخ األصبهاني )ت.369ـه( تحقيق: صالح بن محمد الونيان، 

دار المسلم، الطبعة األولى: 1419ـه.
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آداب الش�افعي ومناقب�ه، ألب�ي محم�د عب�د الرحم�ن ب�ن محم�د ب�ن إدري�س - 		
ازي، المش�هور باب�ن أب�ي حات�م )ت.327( تحقي�ق: عبد الغني عب�د الخالق،  ال�رَّ

مكتب�ة الخانج�ي، مص�ر، الطبع�ة الثالث�ة: 1421ـه.
الفداء إسماعيل بن عمر - 		 المتعلقة بدخول الحمام، ألبي  اآلداب واألحكام 

ابن كثير القرشي )ت.774ـه( تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله، دار الوطن 
للنشر، الرياض، الطبعة األولى: 1418ـه/1997م.

أدب اإلم�لء واالس�تملء، ألب�ي س�عد عب�د الكري�م ب�ن محم�د الس�معاني - 		
)ت.562ـه( تحقي�ق: ماك�س فايس�فايلر، دار الكت�ب العلمي�ة، بي�روت، الطبع�ة 

1401ـه/1981م. األول�ى: 
)ت.256ـه( - 		 الُبخاريِّ  إسماعيل  بن  د  محمَّ الله  عبد  ألبي  الُمفَرد،  األدب 

تحقيق: علي عبد الباسط مزيد، وعلي عبد المقصود رضوان، مكتبة الخانجي، 
مصر، الطَّبعة األُولى: 1423ـه.

ف، ألبي عبد الرحمن السلمي )ت.412ـه( مطبعة مجلس - 		 األربعون في التَّصوُّ
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، الطبعة الثانية: 1401ـه.

إرشاد األريب إلى معرفة األديب= »معجم األدباء«، ألبي عبد الله شهاب الدين - 		
الغرب  الله  الحموي )ت.626ـه( تحقيق: إحسان عباس، دار  ياقوت بن عبد 

اإلسلمي، بيروت، الطبعة األولى: 1414ـه/1993م.
محمد - 		 بن  أحمد  الَعبَّاس  ألبي  البخاري،  صحيح  لشرح  اِري  السَّ إرشاد 

ني )ت.923ـه( تصحيح: محمد بن محمد البلبيسي، المطبعة  الكبرى  الَقسطلَّ
األميرية، بوالق: 1323ـه. 

اإلرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ألبي عبد الله محمد بن محمد بن - 		
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النعمان المفيد )ت.413ـه( دار المفيد، بيروت: 1414ـه.
مكتبة - 		 )ت.1427ـه(  خفاجي  المنعم  عبد  لمحمد  عام،  ألف  في  األزهر 

الكليات األزهرية، القاهرة، الطبعة الثانية: 1408ـه. 
أساس البلغة، لجار الله محمود بن عمرو الزمخشري )ت.538ـه( تحقيق: - 		

محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى: 1419ـه.
االستيعاب في معرفة األصحاب، ألبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر - 		

النمري )ت.463ـه) تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة 
األولى: 1412ـه/1992م.

أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين علي بن أبي الكرم بن األثير )ت. - 		
630ـه( دار الفكر، بيروت: 1409ـه/1989م.

األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة= »الموضوعات الكبرى«، للُملَّ - 		
علي بن سلطان القاري )ت.1014ـه( تحقيق: محمد لطفي الصباغ، المكتب 

اإلسلمي، بيروت: 1406ـه.
اف، ألبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي )ت. - 		 اإلسعاف بأحاديث الكشَّ

762ـه( تحقيق: سلطان بن فهد الطبيشي، وتقديم: عبد الله بن عبد الرحمن السعد، 
دار ابن خزيمة، الرياض، الطبعة األولى: 1414ـه، وُنشر خطًأ باسم: »تخريج 
«، واالسم المذكور هو  مخشريِّ اف للزَّ األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشَّ

اية«. يلعيُّ في »َنصب الرَّ واب كما َنصَّ عليه الزَّ الصَّ
اإلشارات اإللهية إلي المباحث األصولية، لنجم الدين سليمان بن عبد القوي - 		

الطوفي )ت.716 ـه( تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، 
الطبعة األولى: 1426ـه/2005م.
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اإلشاعة ألشراط الساعة، لمحمد بن رسول البرزنجي )ت.1103ـه( تحقيق: - 		
المنهاج،  دار  الكاندهلوي،  حسين محمد علي شكري، وتعليق: محمد زكريا 

جدة، الطبعة الثالثة: 1426ـه/2005م.
االشتقاق، ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد )ت.321ـه( تحقيق: عبد السلم - 		

هارون، دار الجيل، بيروت: 1411ـه.
اإلش�راف ف�ي من�ازل األش�راف، ألب�ي بك�ر عب�د الل�ه ب�ن محم�د البغ�دادي، - 		

المع�روف باب�ن أب�ي الدنيا )ت.281ـه( تحقيق: نجم عب�د الرحمن خلف، مكتبة 
الرش�د، الري�اض، الطبع�ة األول�ى: 1411ـه/1990م.

أش�رف الوس�ائل إل�ى فه�م الش�مائل، ألب�ي العب�اس أحمد بن محم�د بن علي - 		
اب�ن حج�ر الهيتم�ي )ت.974ـه( تحقي�ق: أحم�د بن فري�د المزي�دي، دار الكتب 

العلمي�ة، بي�روت، الطبعة األول�ى: 1419ـه/1998م.
حاب�ة، ألب�ي الفض�ل أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن ب�ن حج�ر - 		 اإلصاب�ة ف�ي تميي�ز الصَّ

العس�قلني )ت.852ـه( تحقي�ق: مجموع�ة من الباحثين المصريي�ن، دار هجر، 
القاه�رة، الطبع�ة األول�ى: 1429ـه.

القادر عطا، - 		 الدنيا )ت.281( تحقيق: محمد عبد  إصلح المال، البن أبي 
مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة األولى: 1414ـه/1993م.

أطراف الغرائب واألفراد، ألبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، المعروف - 		
التدمرية،  دار  السريع،  الله  عبد  بن  تحقيق: جابر  الَقْيَسراني )ت.507ـه(   بابن 

الرياض، الطبعة األولى: 1428ـه. 
الَبيَهقي - 		 الحسين  بن  أحمد  بكر  ألبي  شاد،  الرَّ سبيل  إلى  والِهداية  االعتقاد 

)ت.458ـه( دار اآلفاق الجديدة، بيروت، الطبعة األولى: 1401ـه.
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اعت�لل القل�وب، ألبي بك�ر محمد بن جعفر الخرائط�ي )ت.327ـه( تحقيق: - 		
حم�دي الدم�رداش، مكتب�ة ن�زار مصطف�ى الب�از، مك�ة المكرم�ة، الطبع�ة الثاني�ة: 

1421ـه/2000م.
اإلعجاز واإليجاز، ألبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي )ت.429ـه( - 		

دار الغصون، بيروت، الطبعة الثالثة: 1405ـه/1985م.
أعلم الحديث، ألبي سليمان حمد بن محمد الخطابي )ت.388ـه( تحقيق: - 		

حمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، جامعة أم القرى، مركز البحوث العلمية 
وإحياء التراث اإلسلمي، مكة المكرمة، الطبعة األولى: 1409ـه/1988م.

أعلم النبوة، ألبي الحسن علي بن محمد الماوردي )ت.450ـه( دار الكتاب - 		
العربي، بيروت، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، الطبعة األولى: 1987م.

)ت.1370ـه( - 		 الطباخ  راغب  لمحمد  الشهباء،  حلب  بتاريخ  النبلء  إعلم 
المطبعة العلمية، حلب، الطبعة األولى: 1345ـه/1926م.

األعلم، لخير الدين بن محمود الزركلي )ت.1396ـه(، دار العلم للمليين، - 		
الطبعة الخامسة عشر: 2002 م.

األغاني، ألبي الفرج علي بن الحسين األصبهاني )ت.356ـه( تحقيق: علي - 		
مهنا، وسمير جابر، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية: 1415ـه.

االكتف�اء بم�ا تضمنه من مغازي رس�ول الله ملسو هيلع هللا ىلص والثلثة الخلف�اء، ألبي الربيع - 		
س�ليمان ب�ن موس�ى الكلع�ي )ت.634ـه( دار الكت�ب العلمي�ة، بي�روت الطبعة 

األولى: 1420ـه.
وزاد - 		 صححه  )ت.1313ـه(  فانديك  إدوارد  مطبوع،  هو  بما  القنوع  اكتفاء 

عليه: السيد محمد علي الببلوي، مطبعة التأليف، مصر: 1313ـه/1896م.
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إكمال الُمْعلِم بفوائد مسلم، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي )ت.544( - 		
باعتناء: يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، الطبعة األولى: 1419ـه.

األم، ألبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )ت.204ـه( تحقيق: رفعت - 		
فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، مصر، الطبعة األولى: 1422ـه.

األمالي، ألبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي )ت.460ـه( تحقيق: قسم - 		
الدراسات اإلسلمية، دار الثقافة، قم: 1414ـه.

الدين - 		 محيي  ترتيب:  ـه(  )ت.499  الشجري  الحسين  بن  ليحيى  األمالي، 
دار  إسماعيل،  حسن  محمد  تحقيق:  )ت.610ـه(  العبشمي  أحمد  بن  محمد 

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى: 1422ـه/2001م.
العسقلني - 		 حجر  بن  علي  بن  أحمد  الدين  لشهاب  المطلقة،  األمالي 

)ت.852ـه( تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، المكتب اإلسلمي، بيروت، 
الطبعة األولى: 1416ـه.

إمتاع األسماع بما للنبي من األحوال واألموال والحفدة والمتاع، لتقي الدين - 		
أحمد بن علي المقريزي )ت.845ـه( تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي، دار 

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى: 1420ـه/1999م.
أمثال الحديث، ألبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري، - 		

المعروف بأبي الشيخ األصبهاني )ت.369ـه( تحقيق: عبد العلي عبد الحميد 
حامد، الدار السلفية، بومباي: 1402ـه. 

أمهات النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ألبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي )ت.245ـه( تحقيق: - 		
محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، الطبعة األولى: 1416ـه/1996م.

العسقلني - 		 الدين أحمد بن علي بن حجر  العمر، لشهاب  بأبناء  الغمر  إنباء 
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)ت.852ـه( تحقيق: حسن حبشي، المجلس األعلى للشئون اإلسلمية، لجنة 
إحياء التراث اإلسلمي، مصر: 1389ـه/1969م.

االنتقاء في فضائل األئمة الثلثة الفقهاء، ألبي عمر يوسف بن عبد الله بن - 		
غدة،  أبو  الفتاح  عبد  بعناية:  )ت.463(  الُقرطبي  النََّمري  الَبرِّ  عبد  بن  محمد 

مكتب المطبوعات اإلسلمية، حلب، الطبعة األولى: 1417ـه/1997م.
معاني )ت.562ـه( تحقيق: - 		 األنساب، ألبي سعد عبد الكريم بن محمد السَّ

المعارف  دائرة  مجلس  وغيِره،  اليماني،  الُمعلِّمي  يحيى  بن  عبد الرحمن 
الُعثمانيَّة، حيدر آباد، الطبعة األولى: 1382ـه.

أنساب األشراف، ألحمد بن يحيى بن جابر بن داود الَبَلُذري )ت.279ـه( - 		
األولى:  الطبعة  بيروت،  الفكر،  دار  الزركلي،  ورياض  زكار  سهيل  تحقيق: 

1417ـه/1996م.
الحلبي - 		 الدين  برهان  بن  لعلي  المأمون،  األمين  سيرة  في  العيون  إنسان 

)ت.1044ـه( دار المعرفة، بيروت: 1400ـه.
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخلف، لعلء الدين أبي الحسن علي بن - 		

سليمان الَمْرداوي )ت.885 ـه( تحقيق: عبد الفتاح الحلو، وعبد الله التركي، 
دار هجر، القاهرة، الطبعة األولى: 1415ـه/1995م.

)ت.685ـه( - 		 البيضاوي  عمر  بن  الله  لعبد  التأويل،  وأسرار  التنزيل  أنوار 
الطبعة األولى:  بيروت،  العربي،  التراث  المرعشلي، دار إحياء  تحقيق: محمد 

1418ـه.
األن�وار الجلي�ة ف�ي مختص�ر األثب�ات الحلبي�ة، لمحم�د راغ�ب الطب�اخ )ت. - 		

1370ـه( تحقي�ق: عب�د الس�تار أب�و غ�دة، ومحمد إبراهيم الحس�ين، دار البش�ائر 
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اإلس�لمية، بي�روت، الطبع�ة األول�ى: 1432ـه/2011م.
األنوار في شمائل النبي المختار، لمحيي السنة الحسين بن مسعود البغوي - 		

األولى:  الطبعة  دمشق  المكتبي،  دار  اليعقوبي،  إبراهيم  تحقيق:  )ت.516ـه( 
1416ـه/1995م.

األوسط من السنن واإلجماع واالختلف، ألبي بكر محمد بن إبراهيم بن - 		
المنذر النيسابوري )ت.319ـه( تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الفلح، 

مصر، الطبعة األولى: 1430ـه/2009م.
البغدادي - 		 باشا  إلسماعيل  الظنون،  كشف  على  الذيل  في  المكنون  إيضاح 

)ت.1399ـه( تحقيق: محمد شرف الدين، ورفعت بيلكه، تصوير دار العلوم 
الحديثة، بيروت، د.ت.

البارع في اللغة، ألبي علي القالي )ت.356ـه( تحقيق: هشام الطعان، مكتبة - 		
النهضة بغداد، دار الحضارة العربية بيروت، الطبعة األولى: 1975م.

المجلسي - 		 باقر  لمحمد  األطهار،  األئمة  أخبار  لدرر  الجامعة  األنوار  بحار 
)ت.1111ـه( دار إحياء الكتب اإلسلمية، قم: 1430ـه.

البحر المحيط في التفسير، ألبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان - 		
األندلسي )ت.745ـه( تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت: 1420ـه.

البداية والنهاية، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي )ت.774ـه( - 		
األولى،  الطبعة  القاهرة،  دار هجر،  المصريين،  الباحثين  تحقيق: مجموعة من 

1418ـه/1997م.
الب�در الطال�ع بمحاس�ن م�ن بع�د الق�رن الس�ابع، لمحم�د ب�ن عل�ي الش�وكاني - 		

)ت.1250ـه( دار المعرف�ة، بي�روت، الطبع�ة األول�ى: 1369ـه.
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الب�در المني�ر ف�ي تخري�ج أحادي�ث الش�رح الكبي�ر، لس�راج الدي�ن أب�ي حف�ص - 		
�ن )ت.804( تحقيق: مصطف�ى أبو الغيط،  عم�ر اب�ن عل�ي، المعروف باب�ن الُمَلقِّ
وعب�د الله س�ليمان، وياس�ر كم�ال، دار الهج�رة، الري�اض، الطبعة األول�ى: 1425ـه.

حجر - 		 ابن  علي،  بن  أحمد  الفضل  ألبي  الطاعون،  فضل  في  الماعون  بذل 
العسقلني )ت.852ـه( تحقيق: أحمد عصام عبد القادر الكاتب، دار العاصمة، 

الرياض، الطبعة األولى: 1411ـه.
البره�ان ف�ي أص�ول الفق�ه، ألب�ي المعالي عب�د الملك ب�ن عبد الل�ه الجويني، - 		

تحقي�ق: عب�د العظي�م محم�ود الدي�ب، دار الوف�اء، المنص�ورة، الطبع�ة الرابع�ة: 
1418ـه.

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث )ت.282( للهيثمي )ت.807( تحقيق: - 		
حسين الباكري، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة، الطبعة األولى: 

1413ـه/1992م.
بغية الطلب في تاريخ حلب، لكمال الدين ابن العديم )ت.660ـه( تحقيق: - 		

سهيل زكار، دار  الفكر، بيروت: 1978م. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجلل الدين عبد الرحمن بن أبي - 		

عيسى  مطبعة  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  )ت.911ـه(  السيوطي  بكر 
البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة األولى: 1964-1965م. 

والشمائل، - 		 والسير  المعجزات  تلخيص  في  األماثل  وبغية  المحافل  بهجة 
ليحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضي )ت.893ـه( دار صادر، 

بيروت، د.ت.
د بن سلمة الطَّحاِويِّ - 		 بيان ُمشكِل حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ألبي جعفر أحمد بن محمَّ
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سالة، بيروت، الطبعة األولى:  )ت.321ـه( تحقيق: شعيب األَرَنؤوط، مؤسسة الرِّ
1415ـه.

بِيديِّ )ت.1205ـه( - 		 د ُمرتضى الزَّ تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمَّ
1385ـه  الكويت،  األعلم،  وزارة  طبعة  العلماء،  من  مجموعة  تحقيق: 

-1422ـه.
ل، ألب�ي الطي�ب محم�د - 		 الت�اج المكل�ل م�ن جواه�ر مآث�ر الط�راز اآلخ�ر واألوَّ

صديق خان الِقنَّوجي )ت.1307ـه( وزارة األوقاف والش�ؤون اإلس�لمية، قطر، 
الطبعة األول�ى: 1428ـه/2007م.

التاريخ، ألبي عمرو خليفة بن خياط الشيباني العصفري البصري )ت.240ـه( - 		
تحقيق: أكرم ضياء العمري، دار القلم، مؤسسة الرسالة، دمشق، بيروت، الطبعة 

الثانية: 1397ـه.
تاريخ األدب العربي، لكارل بروكلمان )ت.1375ـه( تحقيق: عبد الحليم - 		

النجار، ورمضان عبد التواب، دار المعارف، مصر: 1977م.
مصر - 		 المعارف،  دار  )ت.1426ـه(  ضيف  لشوقي  العربي،  األدب  تاريخ 

الطبعة األولى: 1960م.
)ت. - 		 العماري  حسن  لعلي  والحديث،  العثماني  للعصرين  األدبي  التاريخ 

1419ـه( اإلدارة العامة للمعاهد األزهرية، القاهرة: 1399ـه.
تاريخ اإلصلح في األزهر صفحات من الجهاد في اإلصلح، لعبد المتعال - 		

الصعيدي )ت.1386ـه( تصوير الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر: 2011م.
التاريخ األوسط، ألبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ت.256ـه( - 		

تحقيق: تيسير بن سعد، دار الرشد، الرياض، الطبعة األولى: 2005/1426م.
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هبي )ت.748ـه( تحقيق: - 		 د بن أحمد الذَّ ين محمَّ تاريخ اإلسلم، لشمس الدِّ
، بيروت، الطبعة األولى: 1424ـه. اد معروف، دار الغرب اإلسلميِّ ار عوَّ بشَّ

تاري�خ بغ�داد، ألحم�د ب�ن عل�ي ب�ن ثاب�ت الخطي�ب البغ�دادي )ت.463ـه( - 		
تحقي�ق: بش�ار ع�واد مع�روف، دار الغ�رب اإلس�لمي، بي�روت، الطبع�ة األول�ى: 

1422ـه.
همي )ت.427ـه( تحقيق: عبد الرحمن - 		 تاريخ جرجان، لحمزة بن يوسف السَّ

ابن يحيى الُمعلِّمي اليماني )ت.1386ـه( دائرة المعارف الُعثمانيَّة، حيدر آباد 
كن، الطبعة األولى: 1370ـه. الدَّ

تاريخ الخلفاء، لجلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت.911ـه( - 		
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة األولى: 

1371ـه/1952م.
َبْكري - 			 يار  الدِّ د  بن محمَّ لحسين  نفيس،  أنفس  أحوال  في  الخميس  تاريخ 

الطبعة  مصر،  الوهبيَّة،  المطبعة  د،  محمَّ بن  مصطفى  تصحيح:  )ت.966ـه( 
األولى: 1283ـه.

تاريخ الرسل والملوك، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري )ت.310ـه( - 			
دار التراث، بيروت، الطبعة الثانية: 1387ـه.

عساكر - 			 ابن  الله،  هبة  بن  الحسن  بن  علي  القاسم  ألبي  دمشق،  تاريخ 
)ت.571ـه( تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت: 1415ـه/ 

1995م.
التاريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل البخاري )ت.256ـه( تحقيق: عبد الرحمن - 			

كن،  ابن يحيى المعلمي اليماني، وغيره، دائرة المعارف الُعثمانيَّة، حيدر آباد الدَّ
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الطبعة األولى: 1360-1378ـه.
التاريخ الكبير، ألبي بكر أحمد بن أبي خيثمة )ت.279ـه( تحقيق: صلح - 			

فتحي هلل، الفاروق الحديثة، القاهرة، الطبعة األولى: 1427ـه/2006م.
تاريخ مصر، ألبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصري )ت. - 			

347ـه( دار الكتب العلمية،  بيروت، الطبعة األولى: 1421ـه. 
تاري�خ مول�د العلم�اء ووفياته�م، ألب�ي س�ليمان محم�د ب�ن عبد الل�ه الربعي - 			

)ت.379ـه( تحقي�ق: عب�د الل�ه أحمد س�ليمان الحم�د، دار العاصم�ة، الرياض، 
الطبعة األول�ى: 1410ـه.

الغزالي - 			 بن محمد  الملوك، ألبي حامد محمد  نصيحة  في  المسبوك  التبر 
)ت.505ـه( تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

األولى: 1409ـه/1988م.
التبصرة، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، ابن الجوزي )ت. - 			

597ـه( دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى: 1406ـه/1986م.
ألبي - 			  ، األشعريِّ الحسن  أبي  اإلمام  إلى  َنسب  فيما  الُمفتري  كذب  تبيين 

القاسم بن عساكر )ت.571ـه( تحقيق: محمد زاهد الَكوثري، مطبعة التَّوفيق، 
دمشق، الطَّبعة األُولى: 1347ـه.

تحفة األبرار شرح مصابيح السنة، للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر - 			
البيضاوي )ت.685ـه( تحقيق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب، وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسلمية بالكويت: 1433ـه/2012م.
تحفة األشراف بمعرفة األطراف، ألبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن - 			

اإلسلمي،  المكتب  الدين،  شرف  الصمد  تحقيق:  عبد  )ت.742ـه(  المزي 
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بيروت، والدار القيمة، الهند، الطبعة الثانية: 1403ـه/ 1983م. 
الله بن حجازي الشرقاوي )ت. - 			 البهية في طبقات الشافعية، لعبد  التحفة 

1227ـه( دار كشيدة، القاهرة، الطبعة األولى: 2015م.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ألبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن - 			

حجر الهيتمي )ت.974ـه( المكتبة التجارية الكبرى، مصر: 1357ـه.
التخريج الصغير والتحبير الكبير، ليوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي، - 			

المعروف بابن الِمْبَرد )ت.909ـه( تحقيق: لجنة مختصة من المحققين، إشراف: 
نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، الطبعة األولى: 1432ـه/2011م.

التذك�رة بأح�وال الموت�ى وأم�ور اآلخ�رة، ألب�ي عب�د الل�ه محم�د ب�ن أحم�د - 			
القرطب�ي )ت.671ـه( تحقي�ق: الصادق محمد إبراهي�م، دار المنهاج، الرياض، 

الطبعة األول�ى: 1425ـه.
تذك�رة الحف�اظ، ألب�ي عب�د الل�ه محم�د ب�ن أحمد ب�ن عثم�ان الذهب�ي )ت. - 			

748ـه( تحقي�ق: عب�د الرحم�ن ب�ن يحي�ى الُمعلِّم�ي، دائ�رة المع�ارف العثماني�ة، 
ك�ن، الطبع�ة األول�ى: 1374ـه. حي�در آب�اد الدَّ

التذكرة الحمدونية، لبهاء الدين محمد بن الحسن البغدادي )ت.562ـه( - 			
دار صادر، بيروت، الطبعة األولى: 1417ـه.

تذكرة خواص األمة في خصائص األئمة، لسبط ابن الجوزي )ت.654 ـه( - 			
تحقيق: عامر النجار، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة األولى: 1429ـه/2008م.

ترتي�ب الم�دارك وتقري�ب المس�الك، للقاضي ِعياض بن موس�ى الَيحصبي - 			
�ة،  )ت.544ـه( تحقي�ق: اب�ن تاوي�ت الطَّنج�ي، وغي�ره، مطبع�ة فضال�ة المحمديَّ

المغ�رب، الطَّبعة األُول�ى: 1965-1983م.
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شاهين - 			 بن  أحمد  بن  عمر  حفص  ألبي  األعمال،  فضائل  في  الترغيب 
ام،  مَّ الدَّ الجوزي،  ابن  دار  الوعيل،  أحمد مصلح  تحقيق: صالح  )ت.385ـه( 

الطبعة األولى: 1415ـه/1995م.
ترك�ة النب�ي والس�بل الت�ي وجهه�ا فيه�ا، ألب�ي إس�ماعيل حم�اد ب�ن إس�حاق - 			

اب�ن إس�ماعيل الجهضم�ي )ت.267ـه( تحقي�ق: أك�رم ضي�اء العم�ري، المكتب 
اإلس�لمي، بي�روت، الطبع�ة األول�ى: 1404ـه.

)ت. - 			 األصبهاني  محمد  بن  إسماعيل  السنة  ام  لقوَّ والترهيب،  الترغيب 
األولى:  الطبعة  القاهرة،  الحديث،  دار  شعبان،  صالح  أيمن  تحقيق:  535ـه( 

1414ـه.
تصحي�ح الفصي�ح وش�رحه، ألب�ي محم�د عب�د الل�ه ب�ن جعف�ر بن درس�تويه - 			

للش�ئون  األعل�ى  المجل�س  المخت�ون،  ب�دوي  محم�د  تحقي�ق:  )ت.347ـه( 
1419ـه/1998م. القاه�رة:  اإلس�لمية، 

تفس�ير الق�رآن العظي�م، ألب�ي محم�د عب�د الرحم�ن ب�ن محم�د ب�ن إدري�س - 			
ازي، المش�هور باب�ن أبي حات�م )ت.327ـه( مكتب�ة نزار مصطف�ى الباز، مكة  ال�رَّ

المكرم�ة، الطبع�ة الثالث�ة: 1419ـه.
تقري�ب التهذي�ب، لش�هاب الدي�ن أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر العس�قلني - 			

األول�ى:  الطبع�ة  س�وريا،  الرش�يد،  دار  عوام�ة،  محم�د  تحقي�ق:  )ت.852ـه( 
1406ـه/1986م.

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لمحمد بن عبد الغني، الشهير بابن - 			
األوقاف،  وزارة  التشادي،  صالح  شريف  تحقيق:  )ت.629ـه(  الحنبلي  نقطة 

قطر، الطبعة األولى: 1435ـه.
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الجياني - 			 محمد  بن  الحسين  علي  ألبي  المشكل،  وتمييز  المهمل  تقييد 
)ت.498 ـه( تحقيق: علي بن محمد العمران، ومحمد عزير شمس، دار عالم 

الفوائد، الرياض، الطبعة األولى: 1421ـه/2000م.
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، لشهاب الدين أحمد - 			

الثاني عمر، مكتبة  العسقلني )ت.852ـه( تحقيق: محمد  ابن علي بن حجر 
أضواء السلف، الرياض، الطبعة األولى: 1428ـه.

التصحيف - 			 بوادر  عن  منه  أشكل  ما  وحماية  الرسم  في  المتشابه  تلخيص 
)ت.463ـه(  البغدادي  الخطيب  بن  ثابت  علي  بن  أحمد  بكر  ألبي  والوهم، 

تحقيق: سكينة الشهابي، دار طلس، دمشق، الطبعة األولى: 1985م. 
َير، ألبي الفرج عبد الرحمن - 			 تلقيح فهوم أهل األثر في عيون التاريخ والسِّ

ابن علي بن محمد، ابن الجوزي )ت.597ـه( شركة دار األرقم بن أبي األرقم، 
بيروت، الطبعة األولى: 1997م.

تهذي�ب اآلث�ار وتفصي�ل الثاب�ت ع�ن رس�ول الل�ه م�ن األخب�ار، ألب�ي جعفر - 			
محم�د ب�ن جري�ر الطب�ري )ت.310ـه( تحقي�ق: محم�ود محم�د ش�اكر، مطبع�ة 

المدن�ي، القاه�رة، د.ت.
تهذيب األسماء واللغات، ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي )ت.676ـه) - 			

الطباعة  إدارة  بمساعدة  العلماء  شركة  عليه:  والتعليق  وتصحيحه  بنشره  ُعنيت 
المنيرية، القاهرة: 1344ـه.

التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، لمحيي السنة الحسين بن مسعود البغوي - 			
دار  معوض،  محمد  وعلي  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  تحقيق:  )ت.516ـه( 

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى: 1418ـه/1997م.
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تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لجمال الدين يوسف بن عبد الرحمن - 			
بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  معروف،  اد  عوَّ ار  بشَّ تحقيق:  )ت.742ـه(  المزي 

الطبعة األولى: 1400ـه/1980م.
)ت.370ـه( - 			 األزه�ري  أحم�د  ب�ن  محم�د  منص�ور  ألب�ي  اللغ�ة،  تهذي�ب 

تحقي�ق: محم�د عوض مرع�ي، دار إحياء التراث العربي، بي�روت، الطبعة األولى: 
2001م.

توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس، لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر - 			
حزم،  ابن  دار  الكندري،  محمد  الله  عبد  تحقيق:  ـه(  )ت.852  العسقلني 

بيروت، الطبعة األولى: 1429ـه/2008م.
تحقيق: - 			 )ت.281ـه(  الدنيا  أبي  بن  محمد  بن  الله  عبد  بكر  ألبي  التوبة، 

مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، مصر، د.ت. 
التوضي�ح لش�رح الجام�ع الصحيح، لس�راج الدين أبي حف�ص عمر بن علي، - 			

للبح�ث  الف�لح  دار  تحقي�ق:  )ت.804ـه(  الش�افعي  �ن  الُمَلقِّ باب�ن  المع�روف 
العلم�ي، الطبع�ة األول�ى: 1429ـه/2008م.

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، لشمس الدين - 			
تحقيق:  )ت.842ـه(  الدمشقي  الدين  ناصر  بابن  الشهير  الله،  عبد  بن  محمد 

محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى: 1993م.
ثبت، ألبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي )ت.974ـه( - 			

تحقيق: أمجد رشيد، دار الفتح، األردن، الطبعة األولى: 1435ـه/2014م.
الباسمة في مناقب سيدتنا فاطمة، لجلل الدين السيوطي )911( - 			 الثغور 

تحقيق: السيد حسن الحسيني، دار البشائر اإلسلمية ]طبع ضمن سلسلة لقاء 
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العشر األواخر بالمسجد الحرام )137([ الطبعة األولى: 1431ـه/2010 م.
الثقات، ألبي حاتم محمد بن حبان الُبستي )ت.354ـه( طبع بإعانة: وزارة - 			

المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، الطبعة األولى: 1393ـه/1973م.

َير ومولد المختار، لشمس الدين محمد بن عبد الله، - 			 جامع اآلثار في السِّ
نشأت  يعقوب  أبي  تحقيق:  ـه(  )ت.842  الدمشقي  الدين  ناصر  بابن  الشهير 

كمال، دار الفلح، الطبعة األولى: 1431ـه/2010م.
جام�ع األص�ول ف�ي أحاديث الرس�ول، ألب�ي الس�عادات المب�ارك بن محمد - 			

اب�ن محم�د ب�ن محمد بن  عب�د الكريم الج�زري، ابن األثي�ر )ت.606ـه( تحقيق: 
عبد الق�ادر األرن�ؤوط، والتتم�ة تحقي�ق: بش�ير  عي�ون، مكتب�ة الحلوان�ي، مطبع�ة 

الم�لح، مكتب�ة دار البي�ان، بي�روت: 1389ـه/1969م.
جامع بيان العلم وفضله، ألبي عمر ابن عبد البر )ت.463( تحقيق: حسن - 			

أبي األشبال، دار التوعية اإلسلمية، الجيزة، الطبعة األولى: 1414ـه.
الطَّبري - 			 جرير  بن  محمد  جعفر  ألبي  القرآن،  آي  تأويل  عن  البيان  جامع 

القاهرة،  هجر،  دار  المصريين،  الباحثين  من  مجموعة  تحقيق:  )ت.310ـه( 
الطبعة األولى: 1422ـه.

بن - 			 الرحمن  عبد  الدين  لجلل  النذير،  البشير  حديث  من  الصغير  الجامع 
الثانية:  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  )ت.911ـه(  السيوطي  بكر  أبي 

1425ـه/2004م.
الجامع الكبير، ألبي عيسى محمد بن عيسى بن َسوَرة التِّرمذي )ت.279ـه( - 			

، بيروت، الطبعة األولى: 1998م. اد معروف، دار الغرب اإلسلميِّ ار عوَّ تحقيق: بشَّ
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�د ب�ن أحم�د الُقرُطب�ي )ت. - 			 الجام�ع ألح�كام الق�رآن، ألب�ي عب�د الل�ه محمَّ
�ة،  المصريَّ الكت�ب  دار  ، وإبراهي�م أطفي�ش،  البردون�يِّ 671ـه( تحقي�ق: أحم�د 

الثاني�ة: 1384ـه. الطبع�ة  القاه�رة، 
الجامع ألخلق الراوي وآداب السامع، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت - 			

المعارف،  مكتبة  الطحان،  محمود  تحقيق:  )ت.463ـه(  الخطيب  البغدادي 
الرياض: 1403ـه. 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه= - 			
بعناية:  البخاري )ت.256ـه(  إسماعيل  بن  الله محمد  عبد  »الصحيح«، ألبي 
محمد زهير الناصر، مع ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي دار طوق النجاة، بيروت: 

1422ـه، مصورة عن الطبعة السلطانية األولى.
الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث، ألحمد بن عبد الكريم بن سعودي - 			

الغزي العامري )ت.1143ـه( تحقيق: بكر عبد الله أبو زيد، دار الراية، الرياض، 
الطبعة األولى: 1412ـه.

ازي، - 			 الجرح والتعديل، ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرَّ
المشهور بابن أبي حاتم )ت.327ـه( تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى الُمعلِّمي، 

دائرة المعارف العثمانية، الهند، الطبعة األولى: 1371ـه.
)ت.428ـه( - 			 القدوري  محمد  بن  أحمد  الحسين  أبي  حديث،  من  جزء 

تحقيق: صلح الدين الشامي، دار الصالح، مصر، الطبعة األولى: 1438ـه.
الَجْعِديَّ�ات= »حدي�ث عل�ي ب�ن الجع�د«، ألب�ي القاس�م عبد الله ب�ن محمد - 			

البغ�وي )ت.317ـه( تحقي�ق: رفع�ت ف�وزي عب�د المطل�ب، مكتب�ة الخانج�ي، 
القاه�رة، الطبع�ة األول�ى: 1415ـه/1994م.
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الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي، ألبي الفرج المعافى بن - 			
النهرواني )ت.390ـه( تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب  زكريا 

العلمية، بيروت، الطبعة األولى: 1426ـه/2005م.
اله�روي، - 			 ب�ن س�لطان محم�د  �مائل، لعل�ي  الشَّ الوس�ائل ف�ي ش�رح  جم�ع 

المش�هور بُم�لَّ عل�ي الق�اري )ت.1014ـه( المطبع�ة العام�رة الش�رفية، الطبع�ة 
1318ـه. األول�ى: 

جمه�رة أنس�اب الع�رب، ألب�ي محم�د عل�ي ب�ن أحم�د ب�ن س�عيد ب�ن ح�زم - 			
العلمي�ة،  الكت�ب  المختصي�ن، دار  األندلس�ي )ت.456ـه( تحقي�ق: لجن�ة م�ن 

األول�ى:   1983/1403م.  الطبع�ة  بي�روت، 
جوام�ع الس�يرة، ألب�ي محم�د عل�ي ب�ن أحمد بن س�عيد ب�ن حزم األندلس�ي - 			

الظاه�ري )ت.456ـه( تحقي�ق: إحس�ان عب�اس، دار المع�ارف، مص�ر، الطبع�ة 
األول�ى: 1900م.

ن، لزكريا - 			 الجواهر الحسان في تراجم الفضلء واألعيان من أساتذة وِخلَّ
ابن عبد الله بيل )1413ـه( تحقيق: عبد الوهاب أبو سليمان، ومحمد إبراهيم 
أحمد علي، مؤسسة الفرقان، مكة المكرمة، الطبعة األولى: 1427ـه/2006م.

الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة، لمحمد بن أبي بكر بن عبد الله - 			
محمد  عليها:  وعلَّق  نقحها  645ـه(  بعد  )ت.  ي  بالُبرِّ المعروف  التِّلمساني، 

التونجي، دار الرفاعي، الرياض، الطبعة األولى: 1403ـه/1983م.
حاشية األمير )ت.1232ـه( على شرح الشيخ عبد السلم )ت.1078ـه( - 			

على الجوهرة، تصحيح: محمد قاسم، مطبعة بوالق: 1296ـه.
)ت. - 			 حبيب  الماوردي  بن  محمد  بن  علي  الحسن  ألبي  الكبير،  الحاوي 
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450ـه( تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد  عبد الموجود، دار الكتب 
العلمية، بيروت، الطبعة األولى: 1419ـه/1999م. 

الح�اوي للفت�اوي، لج�لل الدي�ن عبد الرحم�ن بن أبي بكر الس�يوطي )ت. - 			
911ـه( دار الفك�ر، بيروت: 1424ـه/2004م.

)ت.189ـه( - 			 الشيباني  الحسن  بن  لمحمد  المدينة،  أهل  على  ة  الُحجَّ
تحقيق: مهدي حسن الكيلني، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة: 1403ـه.

الفرنسي وإشكالية نهضة مصر، ألحمد زكريا - 			 الغزو  الحداثة واإلمبريالية 
الشلق، دار الشروق، مصر، الطبعة األولى: 1427ـه/2006م.

البزاز - 			 الحسين  ألبي  المظفر،  بن  لمحمد  الحجاج،  بن  شعبة  حديث 
البغدادي )ت.379ـه( تحقيق: صالح عثمان اللحام، الدار العثمانية، األردن، 

الطبعة األولى: 1424ـه/2003م.
المعارف، - 			 دار  )ت.1405ـه(  حسن  الغني  عبد  لمحمد  العطار،  حسن 

مصر، الطبعة الثانية، د.ت.
الرحمن - 			 عبد  الدين  لجلل  والقاهرة،  مصر  أخبار  في  المحاضرة  حسن 

ابن أبي بكر السيوطي )ت.911ـه( تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة 
عيسى البابي الحلبي، مصر، الطبعة األولى: 1387ـه/1967م.

ِحلية األولياء، ألبي نعيم أحمد بن عبد الله األصبهاني )ت.430( مطبعة - 			
السعادة، مصر: 1349ـه.

اق البيطار )ت.1335ـه( - 			 زَّ ِحلية البشر في تاريخ القرن الثَّالث عشر، لعبد الرَّ
تحقيق وتعليق حفيده: محمد بهجة البيطار )ت.1396ـه( دار صادر، بيروت، 

الطبعة الثانية: 1413ـه.
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الحوض والكوثر، ألبي عبد الرحمن بقي بن مخلد األندلسي )ت.276ـه( - 			
تحقيق: عبد القادر محمد عطا صوفي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 

الطبعة األولى: 1413ـه.
الحي�اة العقلي�ة ف�ي عص�ر الح�روب الصليبي�ة بمص�ر والش�ام، أحم�د أحمد - 			

ب�دوي، دار نهض�ة مص�ر، القاه�رة: 1972م.
الُخَطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلدها القديمة والشهيرة، - 			

لعلي باشا مبارك )ت.1311ـه( المطبعة البوالقية، مصر، الطبعة األولى: 1305ـه.
الخصائص الكبرى، لجلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت. - 			

911ـه( دار الكتب العلمية، بيروت: 1405ـه.
الخصال، ألبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي )ت.281ـه( منشورات - 			

جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم المقدسة: 1303ـه/1363م.
الله - 			 التعطيل، ألبي عبد  العباد والرد على الجهمية وأصحاب  خلق أفعال 

محمد بن إسماعيل البخاري )ت.256 ـه( تحقيق: فهد بن سليمان الفهيد، دار 
أطلس الخضراء، الطبعة األولى: 2005 ـه.

الخلصة= »األلفية«، لجمال الدين بن مالك )ت.672ـه( تحقيق: سليمان - 			
العيوني، دار المنهاج، الرياض، الطبعة األولى: 1432ـه.

الله - 			 فضل  بن  أمين  لمحمد  عشر،  الحادي  القرن  أعيان  في  األثر  خلصة 
المحبي )ت.1111ـه( المطبعة الوهبية، مصر: 1284ـه.

الله - 			 عبد  بن  أحمد  العباس  أبي  الدين  لمحب  البشر،  سيد  سيرة  خلصة 
مصطفى  نزار  مكتبة  الرفاعي،  جميل  بن  طلل  تحقيق:  )ت.694ـه(  الطبري 

الباز، مكة المكرمة، الطبعة األولى: 1418ـه/1997م.
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ال�درر المنتث�رة ف�ي األحادي�ث المش�تهرة، لج�لل الدي�ن عب�د الرحم�ن ب�ن - 			
أب�ي بك�ر الس�يوطي )ت.911ـه( تحقي�ق: محم�د لطف�ي الصب�اغ، عمادة ش�ؤون 

المكتب�ات، جامع�ة المل�ك س�عود، الري�اض: 1415ـه.
)ت.911ـه( - 			 يوطي  السُّ الدين  لجلل  بالمأثور،  التَّفسير  في  المنثور  رُّ  الدُّ

األولى:  الطبعة  القاهرة،  دار هجر،  المصريين،  الباحثين  تحقيق: مجموعة من 
1424ـه.

َير، ألبي عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق: - 			 َرر في اختصار المغازي والسِّ الدُّ
شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية: 1403 ـه.

َرر الكامنة في أعيان الِمئة الثَّامنة، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر - 			 الدُّ
العسقلني )ت.852ـه( تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى الُمعلِّمي اليماني، وغيره، 

كن، الطبعة الثانية: 1392ـه. دائرة المعارف الُعثمانيَّة، حيدر آباد الدَّ
دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، - 			

ابن الجوزي )ت.597ـه( تحقيق: حسن السقاف، دار اإلمام النووي، األردن: 
1413ـه.

ة، وهو »المنتخب« منه، ألبي ُنعيم أحمد بن عبد الله األصبهانيِّ - 			 دالئل النُّبوَّ
النَّفائس،  دار  عبَّاس،  الَبرِّ  عبد  جي،  قلعه  اس  روَّ محمد  تحقيق:  )ت.430ـه( 

بيروت، الطبعة الثانية: 1406ـه.
تحقيق: - 			 )ت.458ـه(  الَبيَهقي  الحسين  بن  أحمد  بكر  ألبي  ة،  النُّبوَّ دالئل 

يَّان للتُّراث، الطبعة األولى: 1408ـه. عبد المعطي قلعجي، دار الرَّ
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، لمحمد علي بن محمد بن علن - 			

بيروت،  المعرفة،  دار  شيحا،  مأمون  خليل  باعتناء:  )ت.1057ـه(  الصديقي 

sssssss.indd   706sssssss.indd   706 17/05/2022   1:25 PM17/05/2022   1:25 PM



ة
َّ
707الفهارس العملي

الطبعة الرابعة: 1425ـه/2004م.
تحقيق: - 			 )ت.283ـه(  الُختُّلي  إبراهيم  بن  إسحاق  القاسم  ألبي  يباج،  الدِّ

إبراهيم صالح، دار البشائر، بيروت، الطبعة األولى: 1994م.
إبراهيم - 			 الدين  لبرهان  المذهب،  أعيان علماء  المذهب في معرفة  الديباج 

ابن علي اليعمري، المعروف بابن فرحون )ت.799ـه( تحقيق:  األحمدي أبو 
النور، دار التراث، القاهرة، د.ت. 

الله - 			 عبد  بن  أحمد  الدين  لمحب  القربى،  ذوى  مناقب  في  العقبى  ذخائر 
الطبري )ت.694ـه( مكتبة القدسي، القاهرة: 1356ـه.

الذرية الطاهرة، ألبي بشر محمد بن أحمد الدوالبي )ت.310ـه( تحقيق: - 			
سعد المبارك الحسن، الدار السلفية، الكويت، الطبعة األولى: 1407ـه.

ذي�ل طبق�ات الحنابلة، لزين الدين عبد الرحم�ن بن أحمد بن رجب الحنبلي - 			
العبي�كان،  العثيمي�ن، مكتب�ة  ب�ن س�ليمان  الرحم�ن  )ت.795ـه( تحقي�ق: عب�د 

 الري�اض، الطبع�ة األول�ى: 1425ـه/2005م. 
ذيل مرآة الزمان، لقطب الدين أبي الفتح موسى بن محمد اليونيني )ت.726ـه( - 			

دار الكتاب اإلسلمي، القاهرة، الطبعة الثانية: 1413ـه/1992م.
الرحلة إلى مصر والسودان وبلد الحبش، ألوليا جلبي )ت.نحو 1095ـه( - 			

المركز القومي للترجمة، القاهرة: 2010م.
الرحلة الكبرى، لمحمد بن عبد السلم الناصري )ت.1239ـه( تحقيق: - 			

المهدي الغالي، وزارة األوقاف والشؤون االسلمية، المغرب، الطبعة األولى: 
1434ـه/2013م.

الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد، ألبي الفرج عبد الرحمن بن - 			
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الكتب  ابن الجوزي )ت.597ـه( تحقيق: هيثم محمد عبد السلم، دار  علي، 
العلمية، الطبعة األولى: 1426ـه/2005م.

الرسائل، ألبي العباس أحمد بن علي المقريزي )ت.845ـه( دار الحديث، - 			
القاهرة، الطبعة األولى: 1419ـه.

الرسالة، ألبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري )ت.456ـه( باعتناء: - 			
عبد الحليم محمود، ومحمود بن الشريف، سلسلة ذخائر العرب، رقم: 75، دار 

المعارف، مصر: 1994م.
قَّة، لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي )ت. - 			 الرِّ

620ـه( تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، 
بيروت، الطبعة األولى: 1415ـه/1994م.

ال�روض األن�ف ف�ي ش�رح الس�يرة النبوي�ة، ألب�ي القاس�م عب�د الرحم�ن ب�ن - 			
عب�د الل�ه الس�هيلي )ت.581ـه( دار إحي�اء الت�راث العرب�ي، بي�روت، تحقي�ق: 

عب�د الرحم�ن الوكي�ل، الطبع�ة األول�ى: 1412ـه.
روض�ة الطالبي�ن وعم�دة المفتي�ن، لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن ش�رف - 			

الن�ووي )ت.676ـه( تحقي�ق: زهي�ر الش�اويش، المكت�ب اإلس�لمي، بي�روت، 
الطبعة الثالث�ة: 1412ـه/1991م.

البستي )ت.354ـه( تحقيق: - 			 بن حبان  العقلء، ألبي حاتم محمد  روضة 
محمد محيي الدين  عبد الحميد، وغيره، دار الكتب العلمية، بيروت: 1397ـه/ 

1977م. 
الرياض النضرة في مناقب العشرة، ألبي العباس أحمد بن عبد الله، محب الدين - 			

الطبري )ت.694ـه( دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية: 1405ـه.
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زاد المسير في علم التفسير، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، - 			
ابن الجوزي )ت.597ـه( المكتب اإلسلمي، بيروت، الطبعة الثالثة: 1404ـه.

ابن - 			 بكر،  أبي  بن  محمد  الدين  لشمس  العباد،  خير  هدي  في  المعاد  زاد 
اإلسلمية،  المنار  مكتبة  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  )ت.751ـه(  الجوزية  قيم 

الكويت، الطبعة السابعة والعشرون: 1415ـه/1994م.
الرؤاس�ي )ت.197ـه( تحقي�ق: - 			 الج�راح  ب�ن  الزه�د، ألب�ي س�فيان وكي�ع 

الطبع�ة  المن�ورة،  المدين�ة  ال�دار،  مكتب�ة  الفريوائ�ي،  الجب�ار  عب�د  عبد الرحم�ن 
1404ـه/1984م. األول�ى: 

الزهد، ألبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي )ت.181ـه( تحقيق: - 			
حبيب الرحمن األعظمي، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت: 1419ـه. 

هد، ألحمد بن حنبل )ت.241ـه( تحقيق: يحيى سوس األزهري، دار - 			 الزُّ
ابن رجب، مصر، الطبعة الثانية: 2003م.

الرحمن - 			 عبد  تحقيق:  )ت.243ـه(  ِري  السَّ بن  َهنَّاد  ِري  السَّ ألبي  الزهد، 
الفريوائي، دار الخلفاء للكتاب اإلسلمي، الكويت، الطبعة األولى: 1406ـه.

ِجستانيِّ )ت.275ـه( تحقيق: - 			 الزهد، ألبي داود سليمان بن األشعث السِّ
ياسر ابراهيم، وغنيم عباس غنيم، وتقديم ومراجعة: محمد عمرو عبد اللطيف، 

دار المشكاة، حلوان، الطبعة األولى: 1414ـه/1993م.
الزه�د الكبي�ر، ألب�ي بك�ر الحس�ين ب�ن عل�ي الَبيَهق�ي )ت.458ـه( تحقي�ق: - 			

عام�ر أحمد حيدر، مؤسس�ة الكتب الثقافية،  بي�روت، الطبعة األولى: 1408ـه/ 
1987م.

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلم نبوته وأفعاله - 			
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وأحواله في المبدأ والمعاد، لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي )ت.942ـه( 
العلمية  الكتب  دار  معوض،  محمد  وعلي  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  بعناية: 

بيروت، لبنان، الطبعة األولى: 1414ـه/1993م.
الفيروزآبادي )ت.826ـه( - 			 الدين محمد بن يعقوب  سفر السعادة، لمجد 

دار العصفور، مصر: 1332ـه.
الثاني عشر، لمحمد خليل بن علي المرادي - 			 سلك الدرر في أعيان القرن 

)ت.1206ـه( تصحيح: محمد الحسيني، المطبعة البوالقية، مصر: 1301ـه، 
تصوير دار البشائر اإلسلمية، ودار ابن حزم، بيروت، الطبعة الثالثة: 1408ـه/ 

1988م.
السنة، ألبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم )ت.287ـه(  تحقيق: باسم - 			

فيصل الجوابرة، دار الصميعي، الرياض، الطبعة األولى: 1419ـه/1998م.
عطية - 			 تحقيق:  ـه(  )ت.311  ل  الخلَّ هارون  بن  أحمد  بكر  ألبي  السنة، 

الزهراني، دار الراية، الرياض، الطبعة الثانية: 1994م.
نن، لسعيد بن منصور )ت.227ـه( تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، - 			 السُّ

الدار السلفية، الهند، الطبعة األولى: 1403ـه، وقطعة منه بتحقيق: سعد الُحميد، 
دار الصميعي، الرياض، الطبعة األولى: 1417ـه.

اِرمي )ت.255ـه( تحقيق: - 			 نن، ألبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدَّ السُّ
اراني، دار المغني، الرياض، الطبعة األولى: 1412ـه. حسين سليم أسد الدَّ

�نن، لمحم�د ب�ن يزي�د بن ماج�ه الَقزوين�ي )ت.273ـه( تحقيق: ش�عيب - 			 السُّ
س�الة، بي�روت، الطبع�ة األول�ى:  األَرَن�ؤوط، وع�ادل مرش�د، وغيرهم�ا، دار الرِّ

1430ـه.
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ِجستانيِّ )ت.275ـه( تحقيق: - 			 نن، ألبي داود سليمان بن األشعث السِّ السُّ
سالة، بيروت، الطبعة األولى:  شعيب األَرَنؤوط، ومحمد كامل قره بللي، دار الرِّ

1430ـه.
نن، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت.303ـه( باعتناء: - 			 السُّ

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسلمية، حلب، الطبعة الثانية: 1406ـه.
نن، ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني )ت.385ـه( تحقيق: شعيب - 			 السُّ

األرنؤوط، وغيره، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى: 1424ـه.
السنن الصغير، ألبي بكر أحمد بن الحسين الَبيَهقي )ت.458ـه( تحقيق: - 			

األولى:  الطبعة  كراتشي،  اإلسلمية،  جامعة  الدراسات  قلعجي،  المعطي  عبد 
1410ـه/1989م. 

نن الكبرى، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت.303ـه( - 			 السُّ
تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، بإشراف: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 

بيروت، الطبعة األولى: 1421ـه.
الَبيَهقي )ت.458ـه( تحقيق: - 			 الحسين  الكبير، ألبي بكر أحمد بن  نن  السُّ

مجموعة من الباحثِين الِمصريِّين، دار َهَجر، القاهرة، الطَّبعة األُولى: 1432ـه.
والساعة وأشراطها، - 			 الفتن وغوائلها واألزمنة وفسادها  في  الواردة  السنن 

ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداني )ت.444ـه( تحقيق: رضاء الله بن محمد 
إدريس المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األولى: 1416ـه.

م اله�روي )ت.224ـه( تحقيق: حاتم - 			 �لح، ألب�ي ُعبيد القاس�م بن س�لَّ السِّ
صال�ح الضام�ن، مؤسس�ة الرس�الة للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع، الطبع�ة الثاني�ة: 

1405ـه/1985م.
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ِسَير أعلم النبلء، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان - 			
ابن َقاْيماز الذهبي )ت.748ـه( تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب 

األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة: 1405ـه/1985م.
المعافري )ت.213ـه( - 			 الملك بن هشام  النبويَّة، ألبي محمد عبد  يرة  السِّ

مطبعة  الشلبي،  الحفيظ  وعبد  األبياري،  وإبراهيم  السقا،  مصطفى  تحقيق: 
مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية: 1375ـه/1955م.

هب في أخبار من َذهب، البن العماد الحنبلي )ت.1089ـه( - 			 شذرات الذَّ
تحقيق: عبد القادر األَرَنؤوط )ت.1425ـه( ومحمود األَرَنؤوط، دار ابن كثير، 

دمشق الطبعة األولى: 1406ـه.
نَّة والجماعة، ألبي القاسم ِهبة الله بن الحسن - 			 شرح ُأصول اعتقاد أهل السُّ

، دار َطيبة،  َلكائِيِّ )ت.418ـه( تحقيق: أحمد بن سعد بن َحمدان الغامِِديِّ اللَّ
السعودية، الطبعة الثامنة: 1423ـه.

شرح السنة، لمحيي السنة حسين بن مسعود البغوي )ت.516ـه( باعتناء: - 			
شعيب األرنؤوط، ومحمد زهير شاويش، المكتب اإلسلمي، بيروت، الطبعة 

األولى: 1403ـه.
شرح عقيدة الطَّحاوي )ت.321ـه( لعلي بن علي بن محمد بن أبي الِعزِّ - 			

أحاديثها:  ج  وَخرَّ العلماء،  من  جماعة  وراجعها:  حققها  )ت.792ـه(  الَحنَفي 
محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسلمي، بيروت، الطبعة الثامنة: 1404ـه/ 

1984م.
نَّة، ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين - 			 شرح مذاهب أهل السُّ

األولى:  الطبعة  قرطبة، مصر،  بن محمد، مؤسسة  تحقيق: عادل  )ت.385ـه( 
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1415ـه/1995م.
نَّة، لمحمد بن عبد اللطيف بن فرشتا الكرماني، المعروف - 			 شرح مصابيح السُّ

بابن ملك )ت.854 ـه( تحقيق: لجنة مختصة من المحققين، إشراف: نور الدين 
طالب، إدارة الثقافة اإلسلمية، الطبعة األولى: 1433ـه/2012م.

الطحاوي - 			 سلمة  بن  محمد  بن  أحمد  جعفر  ألبي  اآلثار،  معاني  شرح 
عالم  الحق،  جاد  سيد  محمد  النجار،  زهري  محمد  تحقيق:  )ت.321ـه( 

الكتب، الطبعة األولى: 1414ـه.
شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني - 			

)ت.1122ـه( دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى: 1417ـه/1996م.
تحقيق: - 			 )ت.1122ـه(  الزرقاني  الباقي  عبد  بن  لمحمد  الموطأ،  شرح 

األولى:  الطبعة  القاهرة،  الدينية،  الثقافة  مكتبة  سعد،  الرءوف  عبد  طه 
1424ـه/2003م.

ش�رف المصطف�ى، ألب�ي س�عد عب�د المل�ك ب�ن أب�ي عثم�ان الخركوش�ي - 			
األول�ى:  الطبع�ة  البش�ائر،  دار  الغم�ري،  هاش�م  نبي�ل  تحقي�ق:  )ت.406ـه( 

2003م. 1424ـه/
ي )ت.360ـه( تحقي�ق: - 			 �د ب�ن الُحس�ين اآلُج�رِّ �ريعة، ألب�ي بك�ر محمَّ الشَّ

الثاني�ة: 1420ـه. الطبع�ة  ي�اض،  الرِّ الوط�ن،  دار  الدميج�ي،  عبد الل�ه 
ُشعب اإليمان، ألبي بكر أحمد بن الحسين الَبيَهقي )ت.458ـه( تحقيق: - 			

لفيَّة،  ار السَّ شد، الرياض، بالتعاون مع الدَّ عبد الَعلِيِّ عبد الحميد حامد، مكتبة الرُّ
بومباي، الطبعة األولى: 1423ـه.

اليحصبي - 			 موسى  بن  عياض  للقاضي  المصطفى،  حقوق  بتعريف  الشفا 
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)ت.544ـه( تحقيق: عبده كوشك، دار الفيحاء، عمان، الطبعة الثانية: 1407ـه.
)ت.279ـه( - 			 الترمذي  َسْورة  بن  عيسى  بن  محمد  عيسى  ألبي  الشمائل، 

المكرمة،  مكة  البا،  أحمد  مصطفى  مكتبة  الجليمي،  عباس  بن  سيد  تحقيق: 
الطبعة األولى: 1413ـه/1993م.

الصحاح، ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )ت.393ـه( تحقيق: - 			
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمليين، بيروت، الطبعة الرابعة: 1407ـه / 

1987م.
تحقيق: - 			 )ت.311ـه(  ُخزيمة  بن  إسحاق  بن  د  محمَّ بكر  ألبي  الصحيح، 

محمد مصطفى األعَظمي، المكتب اإلسلمي، بيروت، الطبعة الثالثة: 1424ـه.
صفة الصفوة، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي، ابن الجوزي )ت.597ـه( - 			

بيروت،  دار  المعرفة،  فاخوري،  ومحمود  قلعجي،  رواس  محمد  د.  تحقيق: 
الطبعة الثانية: 1399ـه/1979م. 

)ت. - 			 الدمشقي  األنصاري  هارون  بن  محمد  علي  ألبي  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  صفة 
الثانية: 1423ـه/  البزرة، دار المأمون للتراث، الطبعة  353ـه( تحقيق: أحمد 

2003م.
الصمت، ألبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا )ت.281ـه( تحقيق: - 			

أبي إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى: 1410ـه.
الصواعق المحرقة، ألبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي - 			

)ت.974ـه( تحقيق: عبد الرحمن ابن عبد الله التركي، وكامل محمد الخراط، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى: 1417ـه/1997م.                                                                  
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الُعَقيلي )ت. - 			 الضعفاء، ألبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
322( تحقيق: مازن السرساوي، دار ابن عباس، مصر، الطبعة الثانية: 2008م.

ين محمد بن عبد الرحمن - 			 الدِّ التَّاسع، لشمس  الَقرن  مع ألهل  وء اللَّ الضَّ
، مصر: 1355ـه. خاوي )ت.902ـه( طبعة مكتبة الُقدسيِّ السَّ

طبق�ات األولي�اء، لس�راج الدي�ن أب�ي حفص عمر ب�ن علي، المع�روف بابن - 			
الدي�ن ش�ريبة، مكتب�ة الخانج�ي،  ن�ور  �ن الش�افعي )ت.804ـه( تحقي�ق:  الُمَلقِّ

القاه�رة، الطبع�ة الثاني�ة: 1415ـه/1994م.
طبقات الحنابلة، ألبي الحسين محمد بن محمد، المعروف بابن أبي يعلى - 			

القاهرة،  المحمدية،  السنة  مطبعة  الفقي،  حامد  محمد  تحقيق:  )ت.526ـه( 
الطبعة األولى: 1371ـه.

طبق�ات الش�افعية، لجم�ال الدي�ن عب�د الرحي�م ب�ن الحس�ن اإلس�نوي )ت. - 			
772ـه( تحقي�ق: كم�ال يوس�ف الح�وت، دار الكت�ب العلمي�ة، بي�روت، الطبع�ة 

األول�ى: 1407ـه.
طبقات الشافعيين، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت. - 			

774ـه(  تحقيق: أحمد عمر هاشم، ومحمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة 
الدينية، القاهرة، الطبعة األولى: 1413ـه/ 1993م.

بكي )ت. - 			 السُّ اب بن عليٍّ  ين عبد الوهَّ الدِّ الُكبرى، لتاج  افعيَّة  الشَّ طبقات 
771ـه( تحقيق: محمود الطَّناحي، وعبد الفتَّاح الُحلو، دار هجر، مصر، الطبعة 

الثانية: 1413ـه.
طبقات الفقهاء الشافعية، تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن، المعروف بابن - 			

الصلح )ت.643ـه( تحقيق: محيي الدين علي نجيب، دار البشائر اإلسلمية، 
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بيروت، الطبعة األولى: 1992م.
علي - 			 تحقيق:  )ت.230ـه(  الزهري  سعد  بن  لمحمد  الكبير،  الطبقات 

محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى: 2001م.
طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، ألبي محمد عبد الله بن محمد - 			

ابن جعفر بن حيان األنصاري، المعروف بأبي الشيخ األصبهاني )ت.369ـه( 
تحقيق: عبد الغفور عبد الحق البلوشي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية: 

1412ـه/1992م.
الطب النبوي، ألبي نعيم أحمد بن عبد الله األصبهاني )ت.430ـه( تحقيق: - 			

مصطفى خضر دونمز، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى: 2006م.
َلفي )ت.576ـه( - 			 الطيوريات= »الفوائد«، ألبي طاهر أحمد بن محمد السِّ

السلف،  أضواء  مكتبة  الحسن،  صخر  وعباس  معالي،  يحيى  دسمان  تحقيق: 
الرياض، الطبعة األولى: 1425ـه/2004م.

)ت. - 			 المعافري  العربي  بن  بكر  ألبي  الترمذي،  بشرح  األحوذي  عارضة 
543ـه( دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.

عجائ�ب اآلث�ار ف�ي التراج�م واألخب�ار، لعب�د الرحم�ن ب�ن حس�ن الجبرت�ي - 			
المحتل�ة:  الق�دس  برينتي�ف،  )ت.1237ـه( تحقي�ق: ش�موئيل موري�ه، مطبع�ة 

2013ـه.
العدة في أصول الفقه، ألبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء )ت.458ـه( - 			

تحقيق: أحمد المباركي، الرياض، الطبعة الثانية: 1410ـه.
العبسي - 			 أبي شيبة  بن  بن عثمان  فيه، ألبي جعفر محمد  ُرِوي  العرش وما 

)ت.297ـه( تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي، مكتبة الرشد، الرياض، 
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الطبعة األولى، 1418ـه/1998م.
العزل�ة، ألب�ي س�ليمان حم�د ب�ن محم�د الَخطَّاب�ي )ت.388ـه( المطبع�ة - 			

الثاني�ة: 1399ـه. الطبع�ة  القاه�رة،  الس�لفية، 
العزيز شرح الوجيز= »الشرح الكبير«، ألبي القاسم عبد الكريم بن محمد - 			

الرافعي )ت.623ـه( تحقيق: علي محمد عوض، وعادل أحمد عبد الموجود، 
دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى: 1417ـه/1997م.

العقد الثمين في تاريخ البلد األمين، لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني - 			
الفاسي المكي )ت.832ـه( تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

بيروت، الطبعة األولى: 1998م.
)ت.بع�د - 			 الس�لمي  يحي�ى  ب�ن  ليوس�ف  المنتظ�ر،  أخب�ار  ف�ي  ال�درر  عق�د 

658ـه( تحقي�ق: مهي�ب صال�ح البورين�ي، مكتبة المن�ار، األردن، الطبع�ة الثانية: 
1410ـه/1989م.

ازي، المش�هور - 			 الِعل�ل، ألب�ي محم�د عبد الرحم�ن بن محمد ب�ن إدريس الرَّ
باب�ن أب�ي حات�م )ت.327ـه( تحقي�ق: فري�ق م�ن الباحثي�ن، مطاب�ع الحميض�ي، 

الري�اض، الطبعة األول�ى: 1427ـه.
العلل المتناهية في األحاديث الواهية، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي، - 			

األثرية،  العلوم  دار  األثري،  الحق  إرشاد  تحقيق:  )ت.597ـه(  الجوزي  ابن 
فيصل آباد، الطبعة األولى: 1979م. 

ارُقطني - 			 الِعلل الواردة في األحاديث النَّبويَّة، ألبي الحسن علي بن عمر الدَّ
الطبعة  الرياض،  َطيبة،  دار  الله،  زين  الرحمن  محفوظ  تحقيق:  )ت.385ـه( 
بَّاسي، دار ابن  األولى: 1405ـه، وتكملة الكتاب بتحقيق: محمد بن صالح الدَّ
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ام، الطبعة األولى: 1427ـه. مَّ الجوزي، الدَّ
عمدة الطالب الصغرى في نسب آل أبي طالب، ألحمد بن علي الداودي - 			

)ت.828ـه( تحقيق: السيد عهدي الرجائي، قم: 2009م.
�نِّي - 			 عم�ل الي�وم والليل�ة، ألحم�د ب�ن محمد بن إس�حاق، المع�روف بابن السُّ

)ت.364ـه( تحقيق: كوثر البرني، دار القبلة للثقافة اإلس�لمية، جدة، ومؤسس�ة 
علوم القرآن، بي�روت: 1418ـه.

الدين السيوطي )ت.911ـه( مطبعة مصطفى - 			 اليوم والليلة، لجلل  عمل 
البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة األولى: 1364ـه.

بن - 			 محمد  الفتح  ألبي  َير،  والسِّ مائل  والشَّ المغازي  فنون  في  األثر  عيون 
محمد اليعمري الربعي، المعروف بابن سيد الناس )ت.734ـه( تحقيق: محمد 
العيد الخطراوي، ومحيي الدين مستو، مكتبة دار التراث المدينة المنورة، ودار 

ابن كثير دمشق، الطبعة األولى: 1413ـه.
)ت. - 			 الدينوري  ُقتيبة  بن  مسلم  بن  الله  عبد  محمد  ألبي  األخبار،  عيون 

276ـه( دار الكتب العلمية، بيروت: 1418ـه.
غاية السول في خصائص الرسول، لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي، - 			

البشائر،  دار  الدين،  بحر  الله  عبد  تحقيق:  )ت.804(  ن  الُمَلقِّ بابن  المعروف 
بيروت، الطبعة األولى: 1414ـه.

اء، لشمس الدين محمد بن محمد بن الجزري - 			 غاية النِّهاية في طبقات الُقرَّ
)ت.833ـه( باعتناء: برجستراسر، الطَّبعة األُولى: 1351ـه، تصوير: دار الكتب 

الِعلميَّة، بيروت.
الغ�رر البهي�ة ف�ي ش�رح البهج�ة الوردي�ة، زكري�ا ب�ن محمد األنص�اري )ت. - 			
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926ـه( المطبع�ة الميمني�ة، مص�ر: 1315ـه.
م الهروي )ت.224ـه( تحقيق: - 			 غريب الحديث، ألبي ُعبيد القاسم بن سلَّ

حسين محمد محمد شرف، ومراجعة: عبد السلم هارون، الهيئة العامة لشئون 
المطابع األميرية، القاهرة، الطبعة األولى: 1404ـه/1984م.

الدينوري )ت. - 			 قتيبة  بن  بن مسلم  الله  عبد  الحديث، ألبي محمد  غريب 
األولى:  الطبعة  بغداد،  العاني،  مطبعة  الجبوري،  الله  عبد  تحقيق:  276ـه( 

1397ـه.
غريب الحديث، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، ابن الجوزي - 			

)ت.597ـه( تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
األولى: 1405ـه/1985م.

الغنية، لعياض بن موسى الَيحصبي )ت.544ـه( تحقيق: ماهر زهير جرار، - 			
دار الغرب اإلسلمي، بيروت، الطبعة األولى: 1402ـه/1982م.

النيسابوري - 			 مأمون  بن  الرحمن  عبد  سعد  ألبي  الدين،  أصول  في  الغنية 
واألبحاث  الخدمات  أحمد حيدر، مؤسسة  الدين  تحقيق: عماد  )ت.478ـه( 

الثقافية، بيروت، الطبعة األولى: 1407ـه.
)ت.نحو - 			 النعماني  زينب  أبي  بابن  المعروف  إبراهيم،  بن  لمحمد  الغيبة، 

360ـه( تحقيق: فارس حسون، نشر مدين، قم: 1426ـه. 
الغيلني�ات= »الفوائ�د«، ألب�ي بكر محم�د بن عبد الله ب�ن إبراهيم البغدادي - 			

از )ت.354ـه( تحقي�ق: حلم�ي كام�ل أس�عد، وتقدي�م ومراجع�ة  الش�افعي الب�زَّ
ام، الطبعة األولى:  مَّ وتعليق: مش�هور بن حس�ن آل س�لمان، دار ابن الجوزي، الدَّ

1417ـه/1997م.
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الله محمود بن عمر الزمخشري - 			 الفائق في غريب الحديث واألثر، لجار 
الفكر،  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  البجاوي، ومحمد  تحقيق: علي  )ت.538ـه( 

بيروت: 1993م.
الصلح - 			 بابن  المعروف  الرحمن،  عبد  بن  عثمان  الدين  لتقي  الفتاوى، 

)ت.643ـه( تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر، عالم الكتب، بيروت، الطبعة 
األولى: 1407ـه.

د بن علي بن حجر الهيتمي )ت.974ـه( - 			 الفتاوى الحديثيَّة، ألحمد بن محمَّ
طبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة األولى: 1356ـه.

فتح الباري بشرح البخاري، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلني - 			
)ت.852ـه( بعناية: عبد العزيز بن باز، ومحب الدين الخطيب، ومحمد فؤاد 

عبد الباقي، المكتبة السلفية، القاهرة، الطَّبعة األُولى: 1380ـه.
فتح الباري شرح صحيح البخاري، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن - 			

المقصود، وآخرين،  الحنبلي )ت.795ـه( تحقيق: محمود شعبان عبد  رجب 
مكتبة الغرباء األثرية، المدينة المنورة، الطبعة األولى: 1417ـه.

الهمام - 			 بابن  المعروف  الواحد،  عبد  بن  محمد  الدين  لكمال  القدير،  فتح 
الحنفي )ت.861ـه( دار الفكر، بيروت، د.ت.

طبعة - 			 المراغي،  مصطفى  الله  لعبد  األصوليين،  طبقات  في  المبين  الفتح 
أنصار السنة المحمدية، مصر: 1366ـه/1947م.

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن - 			
السخاوي )ت.902ـه( تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة، مصر، الطبعة 

األولى: 1424ـه/2003م.

sssssss.indd   720sssssss.indd   720 17/05/2022   1:25 PM17/05/2022   1:25 PM



ة
َّ
721الفهارس العملي

الفتن، لنعيم بن حماد الخزاعي )ت.228ـه( تحقيق: سمير أمين الزهيري، - 			
مكتبة التوحيد، القاهرة، الطبعة األولى: 1412ـه.

فتوح البلدان، ألحمد بن يحيى بن جابر بن داود الَبَلُذري )ت.279ـه( دار - 			
الهلل، بيروت: 1988م.

الطائي - 			 علي  بن  محمد  الله  عبد  أبي  الدين  لمحيي  المكية،  الفتوحات 
سلطان،  العزيز  عبد  تحقيق:  )ت.638ـه(  عربي  بابن  المعروف  الحاتمي، 

المجلس األعلى للثقافة، مصر: 2017م.
)ت.509ـه( - 			 الديلمي  شيرويه  شجاع  ألبي  الخطاب،  بمأثور  الفردوس 

األولى:  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  زغلول،  بسيوني  السعيد  تحقيق: 
1406ـه/1986م.

الفصول المهمة في معرفة األئمة، لعلي بن محمد ابن الصباغ )ت.855ـه( - 			
تحقيق: سامي الغريري، دار الحديث، قم: 1379ـه.

الحنبلي - 			 العشاري  علي  بن  محمد  طالب  ألبي  الصديق،  بكر  أبي  فضائل 
طنطا،  للتراث،  الصحابة  دار  سليم،  المنعم  عبد  عمرو  تحقيق:  )ت.451ـه( 

الطبعة األولى: 1413ـه/1993م.
األصبهاني - 			 الله  عبد  بن  أحمد  نعيم  ألبي  األربعة،  الخلفاء  فضائل 

والتوزيع،  للنشر  البخاري  دار  العقيل،  بن محمد  تحقيق: صالح  )ت.430ـه( 
المدينة المنورة، الطبعة األولى: 1417ـه/1997م.

حابة، ألحمد بن حنبل )ت.241ـه( تحقيق: وصي الله عباس، - 			 فضائل الصَّ
مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى: 1403ـه.

فضائل فاطمة الزهراء، ألبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري - 			
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)ت.405ـه( تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضا، دار الفرقان، القاهرة، 
الطبعة األولى : 1429ـه.

الضريس - 			 بن  يحيى  بن  أيوب  بن  محمد  الله  عبد  ألبي  القرآن،  فضائل 
)ت.294ـه( تحقيق: غزوة بدير، دار الفكر، دمشق، الطبعة األولى: 1408ـه/ 

1987م.
)ت.349ـه( - 			 الَبلِخيِّ  القاسم  ألبي  الُمعتزلة،  وطبقات  االعتزال  َفضُل 

تحقيق:  )ت.494ـه(  الُجَشميِّ  والحاكم  )ت.415ـه(  الجبَّار  عبد  والقاضي 
يِّد، الدار التُّونسيَّة للنشر، تونس، الطبعة األولى: 1393ـه/1974م. فؤاد السَّ

الخرائطي )ت. - 			 لله على نعمته، ألبي بكر محمد بن جعفر  الشكر  فضيلة 
اليافي، دار الفكر، دمشق،  327ـه( تحقيق: محمد مطيع الحافظ، عبد الكريم 

الطبعة األولى: 1402م.
الثعالبي )ت. - 			 الملك بن محمد  العربية، ألبي منصور عبد  اللغة وسر  فقه 

429ـه( تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة 
األولى: 1422ـه/2002م.

الفقي�ه والمتفق�ه، ألب�ي بك�ر أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن ثاب�ت الخطي�ب البغ�دادي - 			
�ام،  مَّ   )ت.463ـه( تحقي�ق: ع�ادل ب�ن يوس�ف  الع�زازي، دار اب�ن الج�وزي، الدَّ

الطبع�ة الرابع�ة: 1428ـه. 
الفك�ر المص�ري ف�ي الق�رن الثام�ن عش�ر بي�ن الجم�ود والتجديد، لعب�د الله - 			

العزب�اوي، دار الش�روق، مص�ر، الطبع�ة األول�ى: 2006م.
فنون العجائب، ألبي سعيد محمد بن علي النقاش )ت.414ـه( تحقيق: - 			

الطبعة  بيروت،  ابن حزم،  الخراز، جدة، دار  مشهور بن حسن آل سلمان، دار 
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األولى: 1422ـه/2001م.
فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلت، - 			

لعبد الحي الَكتَّاني )ت.1382ـه( تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسلمي، 
بيروت، الطبعة الثانية: 1982م.

تجدد، - 			 باعتناء: رضا  النَِّديم )ت.438ـه(  إسحاق  بن  لمحمد  الِفهرست، 
طبعة طهران: 1391ـه.

إحسان - 			 تحقيق:  )ت.764ـه(  الكتبي  شاكر  بن  لمحمد  الوفيات،  فوات 
عباس، دار الثقافة، بيروت: 1974م.

فيض القدير بشرح الجامع الصغير، لعبد الرءوف المناوي )ت.1031ـه( - 			
المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة األولى 1356ـه.

في�ض المل�ك الوه�اب المتعال�ي بأنب�اء أوائل الق�رن الثالث عش�ر والتوالي، - 			
لعب�د الس�تار ب�ن عب�د الوه�اب الدهل�وي )ت.1355ـه( تحقي�ق: عبدالمل�ك بن 

عبد الل�ه ب�ن دهي�ش، مكتبة األس�دي، مك�ة المكرم�ة: 1430ـه/2009م.
القام�وس الُمحي�ط، لمج�د الدي�ن محم�د ب�ن يعق�وب الَفيروزآب�ادي )ت. - 			

س�الة، بي�روت، الطبع�ة  س�ة الرِّ 817ـه( تحقي�ق: محم�د نعي�م العرقُسوس�ي، مؤسَّ
الثامن�ة: 1426ـه.

)ت.458ـه( - 			 البيهق�ي  الحس�ين  ب�ن  أحم�د  بك�ر  ألب�ي  والق�در،  القض�اء 
تحقي�ق: محم�د بن عبد الل�ه آل عامر، مكتبة العبيكان،  الري�اض، الطبعة األولى: 

1421ـه/2000م. 
نِّي )ت.364ـه( - 			 القناعة، ألحمد بن محمد بن إسحاق، المعروف بابن السُّ

تحقيق: عبد الله يوسف الجديع، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى: 1409ـه.
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دار - 			 )ت.741ـه(  الَغرناطي  ُجَزي  بن  أحمد  بن  د  لمحمَّ الِفقهيَّة،  القوانين 
الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى: 1418ـه.

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، - 			
ألبي طالب محمد بن علي بن عطية المكي )ت.386ـه( تحقيق: عاصم إبراهيم 

الكيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية: 1426ـه/2005م.
بن - 			 محمد  الدين  لشمس  الشفيع،  الحبيب  على  الصلة  في  البديع  القول 

عبد الرحمن السخاوي )ت.902ـه( تحقيق: محمد عوامة، دار الريان للتراث، 
بيروت: 1422ـه.

عماد - 			 بن  أحمد  الدين  لشهاب  واإلمام،  المأموم  أحكام  في  التام  القول 
مكتبة  تحقيق: مصطفى عاشور،  الشافعي )ت.808ـه(  األقفهسي  ابن يوسف 

القرآن، القاهرة: 1989م.
الطيبي - 			 الله  عبد  بن  الحسين  الدين  لشرف  السنن،  حقائق  عن  الكاشف 

مكة  الباز،  مصطفى  نزار  مكتبة  هنداوي،  الحميد  عبد  تحقيق:  )ت.743ـه( 
المكرمة، الرياض، الطبعة األولى، 1417ـه/1997م.

الكامل في التاريخ، لعز الدين بن األثير الجزري )ت.630ـه( تحقيق: عمر - 			
1417ـه/  األولى:  الطبعة  بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  تدمري،  السلم  عبد 

1997م.
عفاء، ألبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني )ت.365ـه( - 			 الكامل في الضُّ

رساوي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى: 1434ـه. تحقيق: مازن السِّ
َلكائِيِّ )ت.418ـه( - 			 كرامات األولياء، ألبي القاسم ِهبة الله بن الحسن اللَّ

تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثامنة 1423ـه.
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كشاف القناع عن متن االقناع، لمنصور بن يونس البهوتي )ت.1051ـه( - 			
تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل، طبعة وزارة العدل، المملكة العربية 

السعودية، الطبعة األولى: 1421ـه/2000م.
اف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، ألبي القاسم - 			 الكشَّ

محمود الزمخشري )ت.538ـه( دار الكتاب العربي، بيروت: 1407ـه.
كش�ف األس�تار ع�ن زوائ�د البزار، لن�ور الدين عل�ي بن أبي بكر بن س�ليمان - 			

الرس�الة،  األعظم�ي، مؤسس�ة  تحقي�ق:  حبيب الرحم�ن  الهيثم�ي )ت.807ـه( 
بي�روت، الطبع�ة األول�ى: 1399ـه/1979م. 

اإلربلي - 			 عيسى  بن  علي  الحسن  ألبي  األئمة،  معرفة  في  ة  الُغمَّ كشف 
)ت.692ـه( دار األضواء، بيروت: 1405ـه.

كشف المشكل من حديث الصحيحين، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي - 			
بن محمد، ابن الجوزي )ت.597ـه( تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن، 

الرياض، الطبعة األولى: 1418ـه.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ألبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي - 			

)ت.427ـه( تحقيق: أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي، 
دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة األولى: 1422ـه/2002 م.

الكِفاية في معرفة أصول علم الرواية، ألحمد بن علي بن ثابت الخطيب - 			
البغدادي )ت.463ـه( تحقيق: ماهر الفحل، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة 

األولى: 1432ـه.
الدواداري )ت. - 			 أيبك  الله بن  الغرر، ألبي بكر بن عبد  الدرر وجامع  كنز 

736ـه( تحقيق: مجموعة من المحققين، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة: 
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1960-1994م.
كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، لعلء الدين علي، الشهير بالمتقي - 			

الرسالة،  مؤسسة  السقا،  وصفوة  حياني،  بكري  تحقيق:  )ت.975ـه(  الهندي 
بيروت، الطبعة الخامسة: 1401ـه/1981م.

الكنى واألسماء، ألبي بِْشر محمد بن أحمد الدوالبي )ت.310ـه( تحقيق: - 			
نظر محمد الفاريابي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى: 1421ـه/2000م.

بن - 			 محمد  الدين  لشمس  البخاري،  صحيح  شرح  في  الدراري  الكواكب 
المطبعة  اللطيف،  الكرماني )ت.786ـه( تصحيح: محمد محمد عبد  يوسف 

البهية، مصر، الطَّبعة األُولى: 1356ـه.
لعبد - 			 الكبرى«،  »الطبقات  الصوفية=  السادة  تراجم  في  الدرية  الكواكب 

المكتبة  الحميد صالح حمدان،  المناوي )ت.1031ـه( تحقيق: عبد  الرءوف 
األزهرية للتراث، د.ت.

لسان العرب، ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي - 			
المصري )ت.711ـه(، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة: 1414ـه.

لسان الميزان، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلني )ت.852ـه( - 			
تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة، دار البشائر اإلسلمية، الطبعة األولى: 2002م.

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، لزين الدين عبد الرحمن - 			
ابن أحمد الحنبلي )ت.795ـه( دار ابن حزم، الطبعة األولى: 1424ـه/2004م.

لطائف المنن واألخلق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على اإلطلق، - 			
لعبد الوهاب الشعراني )ت.973ـه( المطبعة الميمنية، تصحيح: محمد الزهري 

الغمراوي: 1321ـه.
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لمحة في تاريخ األزهر، لعلي عبد الواحد وافي )ت.1412ـه( د.ن، الطبعة - 			
الثانية: 1355ـه/1936م. 

)ت.973ـه( - 			 الشعراني  الوهاب  لعبد  األخيار،  طبقات  في  األنوار  لواقح 
طبعة حجرية، مصر: 1277ـه.

القمري، - 			 دار  زاهر،  لمعتز  الحديث،  تاريخ مصر  العلمانيون من  أخفاه  ما 
مصر، 1435ـه.

البغدادي - 			 الخطيب  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  ألبي  والمفترق،  المتفق 
دمشق،  القادري،  دار  الحامدي،  آيدن  صادق  محمد  تحقيق:  )ت.463ـه( 

الطبعة األولى: 1417ـه/1997م.
مثير العزم الساكن إلى أشرف األماكن، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي - 			

ابن محمد، ابن الجوزي )ت.597ـه( تحقيق: مرزوق علي إبراهيم، وتقديم: 
حماد بن محمد األنصاري، دار الراية، الطبعة األولى: 1415ـه/1995م.

ينََوري )ت.333ـه( - 			 المجالسة وجواهر العلم، ألبي بكر أحمد بن َمْروان الدِّ
ابن  البحرين، دار  التربية اإلسلمية،  تحقيق: مشهور حسن آل سلمان، جمعية 

حزم، بيروت، الطبعة األولى: 1419ـه.
مجتمع علماء األزهر إبَّان الحكم العثماني )1517-1797م(، لعبد الجواد - 			

صابر إسماعيل، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة: 2017م.
المجدي في أنساب الطالبيين، ألبي الحسن علي بن محمد العلوي، من - 			

علماء القرن الخامس، تحقيق: حمدي الدامغاني، السيد محمود المرعشي، قم: 
1380ـه.

المجروحي�ن، ألب�ي حات�م محم�د ب�ن حب�ان الُبس�تي )ت.354ـه( تحقي�ق: - 			
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محم�ود إبراهي�م زاي�د، دار الوع�ي، حل�ب، الطبع�ة األول�ى: 1396ـه.
مجم�ع اآلداب ف�ي معج�م األلق�اب، لكم�ال الدي�ن عب�د الرزاق ب�ن أحمد، - 			

المع�روف باب�ن الفوط�ي )ت.723 ـه( تحقي�ق: محم�د الكاظ�م، وزارة الثقاف�ة 
واإلرش�اد اإلس�لمي، إي�ران، الطبع�ة األول�ى: 1416ـه.

بكر - 			 أبي  بن  علي  الدين  نور  الحسن  ألبي  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  مجمع 
الطبعة  جدة،  المنهاج،  دار  أسد،  سليم  حسين  تحقيق:  ـه(  )ت.807  الهيثمي 

األولى: 1436ـه.
المجم�ع المؤس�س للمعج�م المفه�رس، لش�هاب الدي�ن أحم�د ب�ن عل�ي - 			

اب�ن حج�ر العس�قلني )ت.852 ـه( تحقي�ق: يوس�ف المرعش�لي، دار المعرفة، 
بي�روت، الطبع�ة األول�ى: 1413-1415ـه.

مجموع األثبات الحديثية آلل الكزبري، جمع وتحقيق: عمر النشوقاتي، - 			
دار البشائر اإلسلمية، بيروت: 1428ـه/2007م.

النووي - 			 شرف  بن  يحيى  الدين  لمحيي  ب،  الُمهذَّ شرح  المجموع 
)ت.676ـه( مع تتمة تقي الدين السبكي )ت.756( ومحمد نجيب المطيعي 

)ت.1406ـه( مكتبة اإلرشاد، جدة: 1405ـه.
الحراني - 			 تيمية  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  ألبي  الفتاوى،  مجموع 

)ت.1392ـه(  قاسم  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  وجمع:  اعتناء  )ت.728ـه( 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة: 1416ـه.

محجة القرب في فضل العرب، لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي - 			
)ت.806 ـه( تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله آل حمد، دار العاصمة، الرياض، 

الطبعة األولى: 1420ـه/2000م.
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المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ألبي محمد الحسن بن عبد الرحمن - 			
ابن خلد الرامهرمزي )ت.360ـه( تحقيق: محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، 

بيروت، الطبعة الثالثة: 1404ـه.
المحرر في الحديث، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي - 			

)ت.744ـه( تحقيق: يوسف المرعشلي، ومحمد سليم سمارة، وجمال حمدي 
الذهبي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة: 1421ـه/2000م.

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ألبي محمد عبد الحق بن غالب - 			
ابن عطية األندلسي )ت.542ـه( تحقيق: عبد السلم عبد الشافي محمد، دار 

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى: 1422ـه.
سيده - 			 بن  إسماعيل  بن  علي  الحسن  ألبي  األعظم،  والمحيط  المحكم 

المرسي )ت.458ـه( تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
الطبعة األولى: 1421ـه/2000م.

المختصر، ألبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي )ت.334ـه( - 			
تحقيق: زهير الشاويش، المكتب اإلسلمي، بيروت، الطبعة األولى: 1403ـه.

علي، - 			 بن  عمر  حفص  أبي  الدين  لسراج  المستدرك،  تلخيص  مختصر 
ن )ت.804ـه( تحقيق: عبد الله بن حمد اللحيدان، وسعد  المعروف بابن الُملقِّ

ابن عبد الله آل حميد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األولى: 1411ـه.
مختصر فتح رب األرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب األنساب، - 			

لعباس بن محمد بن أحمد بن رضوان المدني )ت.1346ـه( مطبعة المعاهد، 
مصر: 1345ـه.

مختصر نشر النَّْور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن - 			
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الرابع عشر، لعبد الله بن أحمد أبو الخير مرداد )ت.1343ـه( اختصار: محمد 
سعيد العامودي، وأحمد علي، مطبوعات النادي األدبي، الطائف: 1398ـه.

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لشمس الدين محمد - 			
ابن أبي بكر، المعروف بابن قيم الجوزية )ت.751ـه( تحقيق: محمد المعتصم 
بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة: 1416ـه/1996م.

الم�دارس النحوي�ة، لش�وقي ضي�ف )ت.1426ـه( دار المع�ارف، مص�ر: - 			
1968م.

)ت. - 			 الَبيَهقي  الحسين  بن  أحمد  بكر  ألبي  السنن،  كتاب  إلى  المدخل 
458ـه( تحقيق: محمد ضياء الرحمن األعظمي،  دار الخلفاء للكتاب اإلسلمي، 

الكويت، الطبعة األولى: 1404ـه. 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، ألبي محمد عبد الله ابن - 			

أسعد بن علي اليافعي )ت.768ـه( دار الكتاب اإلسلمي، القاهرة: 1413ـه/ 
1993م.

مرآة الزمان في تواريخ األعيان، سبط ابن الجوزي )ت.654ـه( تحقيق: فريق - 			
من الباحثين، دار الرسالة العالمية، دمشق، الطبعة األولى: 1434ـه/2013م.

)ت.275ـه( - 			 ِجستانيِّ  السِّ األشعث  بن  سليمان  داود  ألبي  المراسيل، 
تحقيق: شعيب األَرَنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى: 1408ـه.

ازي، المشهور - 			 المراسيل، ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرَّ
مؤسسة  قوجاني،  الله  نعمة  الله  شكر  تحقيق:  )ت.327ـه(  حاتم  أبي  بابن 

الرسالة، بيروت، الطبعة األولى: 1397ـه. 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للُملَّ علي القاري )ت.1014ـه( - 			
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دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى: 1422ـه/2002م.
الزبيدي - 			 مرتضى  لمحمد  الوفا،  بني  سادتنا  ُكنى  عن  الخفا  نقاب  مزيل 

)ت.1206ـه( تحقيق: محمود مهدي بدوي، مراجعة: أنس عطية الفقي، جامعة 
مصر للعلوم والتكنولوجيا. مركز تحقيق التراث العربي، القاهرة: 2017م. 

المسالك في شرح موطَّأ مالك، ألبي بكر بن العربي المعافري )ت.543ـه( - 			
ليماني،  ليماني، وعائشة بنت الحسين السُّ قرأه وعلَّق عليه: محمد بن الحسين السُّ
األولى:  الطبعة  بيروت،  اإلسلمي،  الغرب  دار  الَقَرضاوي،  يوسف  له:  م  وقدَّ

1428ـه/2007م.
)ت. - 			 األندلسي  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  عبيد  ألبي  والممالك،  المسالك 

487ـه( دار الغرب اإلسلمي: 1992م.
)ت. - 			 الخرائطي  جعفر  بن  محمد  بكر  ألبي  ومذمومها،  األخلق  مساوئ 

327ـه( تحقيق: مصطفى بن أبي النصر الشلبي، مكتبة السوادي، جدة، الطبعة 
األولى: 1413ـه/1993م.

جال للمعرفة، - 			 المسَتخرج من كتب النَّاس للتَّذكرة والمستطرف من أحوال الرِّ
ألبي القاسم عبد الرحمن بن محمد، ابن منده األصبهاني )ت.470ـه( تحقيق: 
إدارة  البحرين،  العدل والشئون اإلسلمية  التميمي، وزارة  عامر حسن صبري 

الشئون الدينية، الطبعة األولى: 1432ـه.
الحاكم - 			 الله  عبد  بن  محمد  الله  عبد  ألبي  الصحيحين،  على  المستدرك 

النيسابوري )ت.405ـه( تحقيق مجموعة من الباحثين المصريين، دار الميمان، 
الرياض، الطَّبعة األُولى: 1435ـه.

المس�ند، ألب�ي داود س�ليمان ب�ن داود بن الج�ارود الطيالس�ي )ت.204ـه( - 			
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تحقي�ق: عب�د الل�ه ب�ن عب�د المحس�ن الترك�ي، دار هج�ر، مص�ر، الطبع�ة األولى: 
1419ـه/1999م.

الزبير الحميدي )ت.219ـه( تحقيق: حسين سليم - 			 الله بن  المسند، لعبد 
أسد، دار السقا، دمشق، الطبعة األولى: 1996م.

الغفور - 			 عبد  تحقيق:  )ت.238ـه(  الحنظلي  راهويه  بن  إسحاق  المسند، 
البلوشي، مكتبة اإليمان، المدينة المنورة، الطبعة األولى: 1412ـه/1991م.

المسند، ألبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني )ت.241ـه( تحقيق: شعيب - 			
األَرَنؤوط، وعادل مرشد، وغيرهما، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى: 

1421ـه.
المسند، ألبي بكر أحمد بن عمرو البزار )ت.292ـه( تحقيق: محفوظ الرحمن - 			

زين الله، )حقق األجزاء من 1 إلى 9( وعادل بن سعد )حقق األجزاء من 10 
إلى 17( وصبري عبد الخالق الشافعي )حقق الجزء 18( مكتبة العلوم والحكم، 

المدينة المنورة، الطبعة األولى: 1988-2009م.
)ت.307ـه( - 			 الموصلي  المُثنى  بن  علي  بن  أحمد  يعلى  ألبي  المسند، 

تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة األولى: 1404ـه.
وياني )ت.307ـه( تحقيق: أيمن - 			 المسند، ألبي بكر محمد بن هارون الرُّ

علي أبو يماني، مؤسسة قرطبة، القاهرة، الطبعة األولى: 1416ـه.
)ت. - 			 الطبراني  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  القاسم  ألبي  الشاميين،  مسند 

الرسالة،  السلفي )ت.1433ـه( مؤسسة  عبدالمجيد  تحقيق: حمدي  360ـه( 
بيروت، الطبعة األولى: 1405ـه.

)ت.454(، - 			 القضاعي  سلمة  بن  محمد  الله  عبد  ألبي  الشهاب،  مسند 

sssssss.indd   732sssssss.indd   732 17/05/2022   1:25 PM17/05/2022   1:25 PM



ة
َّ
733الفهارس العملي

تحقيق: حمدي عبد المجيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 1407ـه/ 
1986م.

المس�ند الصحي�ح المختص�ر بنق�ل العدل ع�ن العدل إلى رس�ول الله ملسو هيلع هللا ىلص = - 			
»الصحي�ح«، ألبي الحس�ين مس�لم ب�ن الحج�اج القش�يري )ت.261ـه( باعتناء: 

محم�د ف�ؤاد عب�د الباقي، مطبعة عيس�ى الباب�ي الحلبي، القاه�رة، د.ت.
الَيحصبي - 			 مشارق األنوار على صحاح اآلثار، للقاضي عياض بن موسى 

)ت.544ـه( المكتبة العتيقة، تونس: 1333ـه.
)ت.576ـه( - 			 َلفي  السِّ محمد  بن  أحمد  طاهر  ألبي  البغدادية،  المشيخة 

تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الرسالة، القاهرة، الطبعة األولى: 1432ـه.
أحمد - 			 الدين  شهاب  العباس  ألبي  ماجه،  ابن  زوائد  في  الزجاجة  مصباح 

ابن أبي بكر البوصيري )ت.840ـه( تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، الدار 
العربية، بيروت، الطبعة الثانية: 1403ـه.

محمد - 			 بن  أحمد  العباس  ألبي  الكبير،  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح 
الفيومي )ت.نحو 770ـه( المكتبة العلمية، بيروت، د.ت.

الُمَصنَّف، ألبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني )ت.211ـه( تحقيق: - 			
حبيب الرحمن األعظمي، المجلس العلمي، الهند، والمكتب اإلسلمي، بيروت، 

الطبعة الثانية: 1403ـه.
الُمَصنَّف، ألبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي )ت. - 			

235 ـه( دار القبلة، تحقيق: محمد عوامة، الطبعة األولى: 1427ـه.
مطالب السئول في مناقب آل الرسول، ألبي سالم محمد بن طلحة القرشي - 			

العدوي )ت.652ـه( مؤسسة البلغ، طبع بإشراف عبد العزيز الطباطبائي، د.ت.
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بن - 			 يوسف  بن  إبراهيم  إسحاق  ألبي  اآلثار،  صحاح  على  األنوار  مطالع 
الطبعة  مصر،  الفلح،  دار  الباحثين،  من  فريق  تحقيق:  )ت.569ـه(  ُقْرُقول 

األولى: 1433ـه/2012م.
المطل�ع عل�ى ألف�اظ المقن�ع، ألب�ي عب�د الله محم�د بن أب�ي الفت�ح الحنبلي - 			

بي�روت:  اإلس�لمي،  المكت�ب  األدلب�ي،  بش�ير  محم�د  تحقي�ق:  )ت.709ـه( 
1401ـه/1981م.

ينَوري )ت.276ـه( - 			 المعارف، ألبي محمد عبد الله بن مسلم بن ُقتيبة الدِّ
تحقيق: ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانية: 

1412ـه.
معالم التنزيل، لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي )ت.516ـه( - 			

تحقيق: محمد النمر، وآخرين، دار طيبة، الرياض: الطبعة الرابعة: 1417ـه.
معالم الس�نن، ألبي سليمان حمد بن محمد الُبْستِي بالَخطَّابي )ت.388ـه( - 			

األول�ى:  الطبع�ة  حل�ب،  العلمي�ة،  المطبع�ة  الطبَّ�اخ،  راغ�ب  محم�د  تصحي�ح: 
1932م. 1351ـه/ 

الزجاج - 			 إبراهيم بن السري بن سهل  القرآن وإعرابه، ألبي إسحاق  معاني 
الطبعة  بيروت،  الكتب،  عالم  شلبي،  عبده  الجليل  عبد  تحقيق:  )ت.311ـه( 

األولى: 1408ـه/1988م.
المعجم، ألبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن األعرابي )ت.340ـه( - 			

الطبعة  ام،  مَّ الدَّ الجوزي،  ابن  دار  الحسيني،  إبراهيم  بن  المحسن  تحقيق: عبد 
األولى: 1418ـه/1997م. 

معج�م أصح�اب القاض�ي أب�ي عل�ي الصدف�ي، لمحمد ب�ن عبد الل�ه بن أبي - 			
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بك�ر القضاع�ي، المعروف بابن األب�ار )ت.658ـه( مكتبة الثقاف�ة الدينية، مصر، 
الطبع�ة األولى: 1420ـه/2000م.

المراغي، - 			 الوفا  ألبي  األزهر،  علماء  ومؤلفات  لتراجم  األصغر  المعجم 
مخطوط، المكتبة األزهرية، القاهرة )77130-تاريخ(. 

الطبراني )ت.360ـه( - 			 أحمد  بن  القاسم سليمان  األوسط، ألبي  المعجم 
تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، 

دار الحرمين، القاهرة: الطبعة األولى: 1415ـه.
معجم البلدان، لياقوت الحموي )ت.626ـه( دار صادر، بيروت، الطبعة - 			

الثانية: 1415ـه.
معج�م الصحاب�ة، ألب�ي القاس�م عب�د الله ب�ن محمد ب�ن عبد العزي�ز البغوي - 			

)ت.317 ـه( تحقي�ق: محم�د ع�وض المنق�وش، وإبراهي�م إس�ماعيل القاض�ي، 
مب�رة اآلل واألصح�اب، الكوي�ت، الطبعة األول�ى: 1432ـه/2011م.

معج�م الصحابة، ألبي الحس�ين عب�د الباقي بن قانع البغدادي )ت.351ـه( - 			
تحقي�ق: ص�لح المصرات�ي، مكتب�ة الغرب�اء األثري�ة، المدين�ة المن�ورة، الطبع�ة 

األول�ى: 1418ـه.
المعج�م الكبي�ر، ألب�ي القاس�م س�ليمان ب�ن أحم�د الطبران�ي )ت.360ـه( - 			

تحقي�ق: حم�دي ب�ن عبد المجيد الس�لفي، دار النش�ر: مكتبة ابن تيمي�ة، القاهرة، 
الطبع�ة الثانية: د.ت.

المعجم المختص، لمحمد مرتضى الزبيدي )1205ـه( تحقيق: محمد عدنان - 			
الملك فيصل  إبراهيم باجس، مركز  السوارية، ومراجعة:  البخيت، ونوفان رجا 

للبحوث والدراسات اإلسلمية، الرياض، الطبعة األولى: 1431ـه/2010م.
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ب�ة، ليوس�ف س�ركيس )ت.1351ـه( - 			 معج�م المطبوع�ات العربي�ة والُمعرَّ
مطبع�ة س�ركيس، مص�ر: 1346ـه.

ليوسف - 			 واألثبات،  والبرامج  والفهارس  والمشيخات  المعاجم  معجم 
المرعشلي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى: 1423ـه/2002م.

الكتب - 			 دار  يعقوب،  بديع  إلميل  العرب،  اللغويين  في  المفصل  المعجم 
العلمية، بيروت: 1418ـه/1997م.

المثن�ى، - 			 ب�ن رض�ا كحال�ة )ت.1408ـه( مكتب�ة  لعم�ر  المؤلفي�ن،  معج�م 
1387ـه. الثاني�ة:  الطبع�ة  بي�روت، 

معرف�ة الس�نن واآلث�ار، ألب�ي بك�ر أحمد بن الحس�ين البيهق�ي )ت.458ـه( - 			
المعط�ي قلعج�ي، جامع�ة  الدراس�ات اإلس�لمية، كراتش�ي، دار  تحقي�ق: عب�د 

الوع�ي، حل�ب، دار قتيب�ة، دمش�ق، الطبع�ة  األول�ى: 1412ـه/1991م.
يحيى - 			 بن  محمد  بن  إسحاق  بن  محمد  الله  عبد  ألبي  الصحابة،  معرفة 

تحقيق: عامر حسن صبري، مطبوعات جامعة  العبدي )ت.395ـه(  َمنَْده  ابن 
اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األولى:   1426ـه/2005م.  

)ت.430ـه( - 			 األصبهاني  الله  عبد  بن  أحمد  ُنعيم  ألبي  الصحابة،  معرفة 
تحقيق: عادل العزازي، دار الوطن، الرياض، الطبعة األولى: 1419ـه.

الص�لح )ت.643ـه( تحقي�ق: - 			 ب�ن  الحدي�ث، ألب�ي عم�رو  معرف�ة عل�وم 
بي�روت: 1406ـه. المعاص�ر،  الفك�ر  دار  الفك�ر، س�وريا،  دار  نور الدي�ن عت�ر، 

المعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان الفسوي )ت.277(، تحقيق: أكرم - 			
ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية: 1401ـه/1981م.

الُمْعلم بفوائد مسلم، ألبي عبد الله محمد بن علي المازري )ت.536ـه( - 			
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-1988 الثانية:  الطبعة  للنشر،  التونسية  الدار  النيفر،  الشاذلي  محمد  تحقيق: 
1991م.

المغازي، لمحمد بن عمر الواقدي )ت.207ـه( تحقيق: مارسدن جونس، - 			
دار األعلمي، بيروت، الطبعة الثالثة: 1409ـه/1989م.

الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز - 			 المغني في الضعفاء، ألبي عبد 
اإلسلمي،  التراث  إحياء  إدارة  عتر،  الدين  تحقيق:  نور  )ت.748ـه(  الذهبي 

قطر، الطبعة األولى: 1407ـه. 
المغني عن حمل األسفار في األسفار في تخريج ما في اإلحياء من األخبار، - 			

ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي )ت.806ـه( تحقيق: 
أشرف عبد المقصود، مكتبة طبرية، الرياض، الطبعة األولى: 1415ـه.

المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم، ألبي العباس أحمد بن عمر - 			
علي  مستو، ويوسف  الدين  محيي  تحقيق:  القرطبي )ت.656ـه(  إبراهيم  ابن 
األولى:  الطبعة  دمشق،  الطيب،  الكلم  ودار  كثير،  ابن  دار  وغيرهما،  بديوي، 

1417ـه/1996م.
)ت.356ـه( - 			 األصبهاني  الحسين  بن  علي  الفرج  ألبي  الطالبيين،  مقاتل 

تحقيق: السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة األولى: 
1368ـه/1949م.

المقاص�د الحس�نة ف�ي بي�ان كثي�ر م�ن األحادي�ث المش�تهرة عل�ى األلس�نة، - 			
لش�مس الدي�ن محم�د ب�ن عب�د الرحم�ن الس�خاوي )ت.902( تحقي�ق: محم�د 

عثم�ان الُخْش�ت، دار الكت�اب العرب�ي، بي�روت، الطَّبع�ة األُول�ى: 1405ـه.
مقاالت اإلسلميين واختلف المصلين، ألبي الحسن علي بن إسماعيل - 			
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األشعري )ت.324ـه( تصحيح: هلموت ريتر، دار فرانز شتايز، ألمانيا، الطبعة 
الثالثة: 1400ـه.

المقدم�ة، الب�ن خل�دون )ت.808ـه( تحقي�ق: إحس�ان عب�اس، وإبراهي�م - 			
ش�بُّوح، دار القي�روان للنش�ر، تون�س، الطبع�ة األول�ى: 1427-1428ـه. 

المقتف�ى م�ن س�يرة المصطف�ى، ألب�ي محم�د الحس�ن ب�ن عم�ر، ب�در الدين - 			
الحلب�ي )ت.779ـه( تحقي�ق: مصطف�ى محم�د حس�ين الذهب�ي، دار الحدي�ث، 

القاه�رة، الطبع�ة األول�ى: 1416ـه/1996م.
المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد، لبرهان الدين إبراهيم بن - 			

محمد بن مفلح )ت.884ـه( تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة 
الرشد، الرياض، الطبعة األولى: 1410ـه/1990م.

الخرائط�ي )ت.327ـه( - 			 ب�ن جعف�ر  بك�ر محم�د  األخ�لق، ألب�ي  م�كارم 
تحقي�ق: عب�د الل�ه الحمي�ري، مكتب�ة الرش�د، الري�اض، الطبع�ة األول�ى: 2006م.

ْهَرْستاني - 			 الشَّ أحمد  بن  الكريم  بن عبد  الفتح محمد  والنَِّحل، ألبي  الِمَلل 
)ت.548ـه( حقق نصوصه وعارض أصوله وانفرد بتقسيمه: محمد بن فتح الله 

بدران، مطبعة األزهر، القاهرة، الطبعة األولى: 1951-1956م.
من�ازل األئم�ة األربع�ة أب�ي حنيف�ة ومال�ك والش�افعي وأحم�د، ألب�ي زكري�ا - 			

يحي�ى ب�ن إبراهي�م السلماس�ي )ت.550ـه( تحقي�ق: محم�ود ب�ن عب�د الرحم�ن 
ق�دح، الجامع�ة اإلس�لمية، المدين�ة المن�ورة: 1422ـه.

مناق�ب أمي�ر المؤمني�ن عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب، لعل�ي ب�ن محم�د الجلب�ي، - 			
المع�روف باب�ن المغازل�ي )ت.483ـه( تحقي�ق: أب�ي عب�د الرحم�ن ترك�ي ب�ن 
األول�ى: 1424ـه/2003م. الطبع�ة  اآلث�ار، صنع�اء،  دار  الوادع�ي،  الل�ه  عب�د 
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مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي - 			
التميمي،  صبري  حسن  عامر  تحقيق:  )ت.597ـه(  الجوزي  ابن  محمد،  ابن 

المجلس األعلى للشئون اإلسلمية، البحرين، الطبعة األولى: 1435ـه.
)ت.363ـه( - 			 اآلبري  الحسين  بن  محمد  الحسن  ألبي  الشافعي،  مناقب 

تحقيق: جمال عزون، الدار األثرية، األردن، الطبعة األولى: 1430ـه/2009م.
مناقب الشافعي، ألبي بكر أحمد بن الحسين الَبيَهقي )ت.458ـه( تحقيق: - 			

السيد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، الطبعة األولى: 1390ـه/1970م.
مناهل الصفا باتصال نسب السادات بالنبي المصطفى، ألبي جابر علي بن - 			

عامر األيتادي )ت.القرن الثاني عشر( تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب 
العلمية، بيروت: 2008م.

مناه�ل الصف�ا ف�ي تخري�ج أحادي�ث الش�فا، لج�لل الدي�ن عب�د الرحم�ن ب�ن - 			
أبي بكر الس�يوطي )ت.911ـه( تحقيق: س�مير القاضي، مؤسس�ة الكتب الثقافية، 

بي�روت، الطبع�ة األول�ى: 1408ـه/1988م.
ل )ت.311ـه( البن ُقدامة )ت.620ـه( تحقيق: - 			 المنتخب من علل الخلَّ

طارق بن عوض الله، دار الراية، الرياض، الطبعة األولى: 1998م.
منتخب من كتاب أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، للزبير بن بكار القرشي )ت.256ـه( - 			

تحقيق: سكينة الشهابي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى: 1403ـه.
المنتخ�ب م�ن المس�ند، لعب�د بن حمي�د )ت.249 ـه( تحقيق: أب�ي عبد الله - 			

أحم�د ب�ن إبراهي�م ب�ن أب�ي العيني�ن، مكتب�ة دار اب�ن عب�اس، المنص�ورة، الطبع�ة 
األول�ى: 1430ـه/2009م.

المنتظ�م ف�ي تاري�خ المل�وك واألم�م، ألبي الفرج عب�د الرحمن ب�ن علي بن - 			
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محم�د ب�ن الجوزي )ت.597ـه( دار ص�ادر، بيروت، الطبع�ة األولى: 1358ـه.
المنتقى، ألبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود )ت.307ـه( تحقيق: - 			

أبي إسحاق الحويني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى: 1417ـه.
من ُتكلِّم فيه وهو موثَّق، ألبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي )ت.748ـه( - 			

تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، د.ن: 1426ـه/2005م.
منتهى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، لتقي الدين محمد - 			

ابن أحمد الفتوحي الحنبلي، الشهير بابن النجار )ت.972ـه( تحقيق: عبد الله 
التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى: 1419ـه/1999م.

األنصاري - 			 محمد  بن  لزكريا  البخاري،  صحيح  بشرح  الباري  منحة 
)ت.926ـه( تحقيق: سليمان بن دريع العازمي، مكتبة الرشد، الرياض الطبعة 

األولى: 1426ـه/2005م.
منهاج السنة النبوية في نقض كلم الشيعة القدرية، ألبي العباس أحمد بن - 			

عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي )ت.728ـه( تحقيق: محمد رشاد سالم، 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسلمية، الطبعة األولى: 1406ـه/1986م.

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن - 			
شرف النووي )ت.676ـه( تصوير: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة 

الثانية: 1392ـه.
علي - 			 بن  أحمد  العباس  ألبي  واآلثار،  الخطط  بذكر  واالعتبار  المواعظ 

المقريزي )ت.845ـه( دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى: 1418ـه.
محم�د - 			 ب�ن  أحم�د  الدي�ن  لش�هاب  المحمدي�ة،  بالمن�ح  اللدني�ة  المواه�ب 

القس�طلني )ت.923ـه( المكت�ب اإلس�لمي، بي�روت، الطبع�ة األول�ى: 1425ـه.
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المؤَتلِف والمخَتلِف، ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني )ت.385ـه( - 			
الطبعة  بيروت،  اإلسلمي،  الغرب  دار  القادر،  عبد  الله  عبد  موفق  تحقيق: 

األولى: 1406ـه/1986م.
»من - 			 واللغة  والنحو  واإلقراء  التفسير  أئمة  تراجم  في  الميسرة  الموسوعة 

لوليد  طرائفهم،  من  وشيء  لعقائدهم  دراسة  مع  المعاصرين  إلى  األول  القرن 
ابن أحمد الحسين الزبيري، إياد بن عبد اللطيف القيسي، مصطفى بن قحطان 
الحكمة،  مجلة  البغدادي،  محمد  بن  عماد  القيسي،  جواد  بن  بشير  الحبيب، 

بريطانيا، الطبعة األولى: 1424ـه/2003م.
الموضوعات، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، ابن الجوزي - 			

المدينة  السلفية،  المكتبة  عثمان،  محمد  الرحمن  عبد  تحقيق:  )ت.597ـه( 
المنورة: 1386-1388ـه.

اد معروف، - 			 ار عوَّ الموطأ، لمالك بن أنس األصبحي )ت.179ـه( تحقيق : بشَّ
دار الغرب اإلسلمي، بيروت، الطبعة الثانية: 1417ـه.

الذهبي - 			 أحمد  بن  محمد  الله  عبد  ألبي  الرجال،  نقد  في  االعتدال  ميزان 
الطبعة  بيروت،  المعرفة،  دار  البجاوي،  محمد  علي  تحقيق:  )ت.748ـه( 

األولى: 1382ـه/1963م.
الناسخ المنسوخ، ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين )ت. - 			

385ـه( تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المنار، األردن، الطبعة األولى: 
1408ـه/1988م.

نثر الدر في المحاضرات، ألبي سعد منصور بن الحسين اآلبي )ت.421ـه( - 			
تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى: 
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1424ـه/2004م.
مِيري - 			 النجم الوهاج في شرح المنهاج، لكمال الدين محمد بن موسى الدَّ

)ت.808ـه( تحقيق: لجنة علمية، دار المنهاج، جدة، الطبعة األولى: 1425ـه/ 
2004م.

نزهة األلباب في األلقاب، لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلني - 			
الرياض،  الرشد،  مكتبة  السديري،  محمد  العزيز  عبد  تحقيق:  )ت.852ـه( 

الطبعة األولى: 1409ـه/1989م.
نزهة الِفَكر فيما مضى من الحوادث والِعَبر في تراجم رجال القرن الثاني - 			

عشر والثالث عشر، ألحمد بن محمد الحضراوي )ت.1327ـه( تحقيق: محمد 
المصري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق: 1996م.

الدين - 			 الله وأوالده ومن سالفه من قريش وحلفائهم، لشرف  نساء رسول 
عبد المؤمن بن خلف الدمياطي )ت.705ـه( تحقيق: فهمي سعد، عالم الكتب، 

بيروت، الطبعة الثانية: 1417ـه/1997م.
)ت.236ـه( - 			 الزبيري  الله  عبد  بن  مصعب  الله  عبد  ألبي  قريش،  نسب 

تحقيق: ليفي بروفنسال، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة: 1999م.
الخفاجي - 			 الدين  لشهاب  عياض،  القاض  شفا  شرح  في  الرياض  نسيم 

)ت.1069ـه( المطبعة األزهرية، مصر: 1327ـه.
نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، لمحمد الطنطاوي )ت.1379ـه( تحقيق: - 			

اإلسلمي،  التراث  إحياء  مكتبة  إسماعيل،  بن محمد  الرحمن  عبد  أبي محمد 
مصر، الطبعة األولى: 1426ـه/2005م.

الحسين - 			 بن  الرحيم  الدين عبد  لزين  كيَّة،  الزَّ يرة  السِّ في  نِيَّة  السَّ رر  الدُّ نظم 
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العراقي )ت.806ـه( تحقيق: محمد علوي المالكي، دار المنهاج، جدة، الطَّبعة 
األُولى: 1426ـه.

الدين خليل - 			 المصابيح، لصلح  أحاديث  من  اعترض  لما  الصحيح  النقد 
ابن كيكلدي العلئي )ت.761ـه( تحقيق: عبد الرحمن محمد أحمد القشقري، 

د.ن، الطبعة األولي: 1405ـه/1985م.
األثير - 			 ابن  السعادات  أبي  الدين  الحديث واألثر، لمجد  النهاية في غريب 

المكتبة  الطناحي،  محمد  محمود  الزاوي،  أحمد  طاهر  تحقيق:  )ت.606ـه( 
العلمية، بيروت: 1399ـه/1979م.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي - 			
)ت.1004ـه( دار الفكر، بيروت: 1404ـه.

ن�وادر األص�ول، للحكي�م محم�د ب�ن عل�ي ب�ن الحس�ن الترم�ذي )ت.نح�و - 			
األول�ى:  الطبع�ة  س�وريا،  الن�وادر،  دار  ُتكل�ة،  محم�د  توفي�ق  تحقي�ق:  320ـه( 

1431ـه/2010م.
افِر عن أخبار الَقرن العاِشر، لعبد القادر الَعيدروس )ت.1038ـه( - 			 النُّور السَّ

دار الكتب الِعلميَّة، بيروت، الطبعة األولى: 1405ـه.
بن - 			 إبراهيم  الدين  لبرهان  الناس،  َسيِّد  ابن  سيرة  شرح  في  النبراس  نور 

تحت  المختصين،  من  لجنة  تحقيق:  )ت.841ـه(  العجمي  ابن  سبط  محمد، 
إشراف: نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، الطبعة األولى: 2014ـه.

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إلسماعيل باشا البغدادي - 			
)ت.1399ـه( دار إحياء  التراث العربي، مصورة عن الطبعة التركية: 1951م.

هواتف الِجنَّان، ألبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي )ت.327ـه( تحقيق: - 			
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إبراهيم صالح، دار البشائر، الطبعة األولى: 1421ـه/2001م.
)ت.764ـه( - 			 الصفدي  أيبك  بن  خليل  الدين  لصلح  بالوَفيات،  الوافي 

تحقيق: أحمد األَرَنؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت: 1420ـه.
وص�ل أس�انيد جملة من علماء الجامع األزه�ر وتراجمهم، لمحمد مرتضى - 			

الزبي�دي )ت.1205ـه( مخط�وط بجامع�ة اإلم�ام محم�د ب�ن س�عود، الري�اض 
)4283( بخ�طِّ المصنِّ�ف.

الواحدي - 			 القرآن المجيد، ألبي الحسن علي بن أحمد  الوسيط في تفسير 
)ت.468ـه( تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، وأحمد 
محمد صيرة، وأحمد عبد الغني الجمل، وعبد الرحمن عويس، وتقديم: عبد الحي 
الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى: 1415ـه/1994م.

بن - 			 علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  ألبي  المصطفى،  فضائل  بتعريف  الوفا 
محمد، ابن الجوزي )ت.597ـه( دار المعرفة، بيروت: 1386ـه.

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، لعلي بن عبد الله السمهودي )ت.911ـه( - 			
دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى: 1419ـه.

د بن َخلِّكان - 			 مان، ألبي العبَّ�اس أحمد بن محمَّ َوَفَي�ات األعي�ان وأنب�اء أبناء الزَّ
األول�ى:  الطبع�ة  بي�روت،  ص�ادر،  دار  عبَّ�اس،  إحس�ان  تحقي�ق:  )ت.681ـه( 

1900-1994م.
الشعراني )ت. - 			 الوهاب  لعبد  األكابر،  عقائد  بيان  في  والجواهر  اليواقيت 

973ـه( دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، د.ت.

  

sssssss.indd   744sssssss.indd   744 17/05/2022   1:25 PM17/05/2022   1:25 PM



ة
َّ
745الفهارس العملي

فصييل لموضوعات الكتاب
َّ
فصييل لموضوعات الكتابالفهرس الت
َّ
الفهرس الت

7تمهيد
9المقدمات

		الحالة العلمية في مصر واألزهر في القرن الثاني عشر
11ضرورة التفصيل في الحكم على الفترة من )656ـه( إلى )1213ـه(

11وصف حال مصر قبل العثمانيين وبعدهم
12تفسير الهجوم على الدولة العثمانية

13النهضة العلمية في القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجريان
عشر  الثاني  القرن  في  الشريف  األزهر  في  الصعيدي  المتعال  عبد  رأي 

الهجري

14

15رأي ابن حجر الهيتمي في األزهر الشريف في القرن العاشر الهجري
وصف الرحالة العثماني أوليا جلبي الجامع األزهر في القرن الحادي عشر 

الهجري

16

17الحياة الفكرية في القرن الثاني عشر في مصر
17القول المنصف في الحكم على الحالة العلمية في القرن الثاني عشر الهجري

		عصر الشيخ الصبان
29الحالة السياسية في مصر في القرن الثاني عشر

30عوامل أهمية مصر في العهد العثماني
31علقة الشيخ الصبان برجال السلطة الحاكمة في مصر
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29الحالة االقتصادية في مصر في القرن الثاني عشر
32أسباب بعض الصناعات في مصر في القرن الثاني عشر

33الحالة االجتماعية في مصر في القرن الثاني عشر
33أقسام الطبقات االجتماعية في مصر في القرن الثاني عشر الهجري

		ترجمة الشيخ الصبان
37التعريف بالشيخ الصبان

40نشأة الشيخ الصبان ومبدأ أمره
43المناصب التي توالها الصبان

44شيوخ الصبان
		أوال: مشايخ التحصيل

146- محمد بن أحمد العشماوي الشافعي )ت.1167ـه(
246- حسن بن علي المدابغي الشافعي )ت.1170ـه(

الشافعي  الشبراوي  محمد  بن  الله  عبد  محمد  أبو  األزهر  شيح   -3

1171ـه( )ت.
47

448- عبد الوهاب بن عبد السلم المرزوقي المالكي )ت.1172ـه(
549- شمس الدين محمد بن محمد البليدي المالكي  )ت.1176ـه(

649- أبو المرشد خليل بن محمد المغربي المالكي )ت.1177ـه(
الحفناوي  سالم  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  شمس  األزهر  شيخ   -7

)ت.1181ـه( الشافعي 
50

الشافعي  الملوي  الفتاح  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  شهاب   -8

1181ـه( )ت.

51
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الشافعي  الجوهري  حسن  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  شهاب   -9

)ت.1182ـه(

54

1054- بدر الدين أبو التداني حسن بن إبراهيم الجبرتي الحنفي )ت.1188ـه(
المالكي  العدوي  الصعيدي  أحمد  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  نور   -11

)ت.1189ـه(

56

1258- عطية الله بن عطية البرهاني األجهوري الشافعي )ت.1190(
1359- عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس باعلوي الشافعي )ت.1192ـه(

ثانيا: مشايخ السلوك
160- عبد الوهاب بن عبد السلم المرزوقي المالكي )ت.1172ـه(

الرحمن، سبط بني  السادات بن عبد  أبو األنوار محمد  الدين  2- شمس 

)ت.1228ـه( الوفا 
60

61سعة علوم العلمة الصبان ومعارفه
63التنوع العلمي عند الشيخ الصبان

67اآلثار العلمية للشيخ الصبان
76التنوع العلمي في تراث الشيخ الصبان

79شعر الشيخ الصبان
90أقران الشيخ الصبان

190- محمد بن إسماعيل النفراوي المالكي )ت.1185ـه(
290- محمد الشوبري الحنفي )ت.1184ـه(

390- عبد الرحمن بن عمر العريشي الحنفي )ت.1193ـه(
491- مصطفى الريس البوالقي الشافعي، ثم الحنفي )ت.1194ـه(
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591- محمد بن محمد الفرماوي الشافعي )ت.1199ـه(
)ت.  المالكي  بالشافعي،  المعروف  الجناجي،  موسى  بن  محمد   -6

1200ـه(

91

791- محمد مرتضى الزبيدي الحنفي )ت.1205ـه(
891- أحمد بن يونس الخليفي الشافعي )ت.1209ـه(

992- محمود بن الحسن النيشي الحنفي )ت.1223ـه(
1092- محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت.1230ـه(

1192- محمد بن محمد األمير الكبير المالكي)ت.1232ـه(
92تلميذ الشيخ الصبان

193- موسى البشبيشي الشافعي )ت.1202ـه(
293- محمد خليل بن علي المرادي الحنفي )ت.1206ـه(

394- أحمد اللحام اليونسي الحنفي، المعروف بالعريشي )ت.1218ـه(
494- إبراهيم بن محمد عبد المعطي الحريري الحنفي )ت.1224ـه(

595- أبو الصالح إبراهيم بن مصطفى الرحيباني الشافعي )ت.1234ـه(
695- عبد الرحمن بن حسن الجبرتي الحنفي )ت.1237ـه(

795- مصطفى بن محمد بن عبد الخالق البناني المالكي )ت.1237ـه(
8- إبراهيم أبو عبد اللطيف بن أخت الشيخ أبي بكر الخلوتي الدارعزاني 

الدمشقي الشافعي )ت.1238ـه(

96

996- محمد بن عبد السلم الناصري الدرعي المالكي )ت.1239ـه(
1097- شيخ األزهر حسن بن محمد العطار الشافعي )ت.1250ـه(

1197- رضوان بن محمد نجا األبياري الشافعي )ت.1251ـه(
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1298- شيخ األزهر حسن بن درويش القويسني الشافعي )ت.1254ـه(
الشافعي  الدمياطي  العليلي  الخفاجي  الله  بن عبد  الدين علي  نور   -13

)ت.1262ـه(

99

1499- عثمان بن حسن الدمياطي الشافعي )ت.1265ـه(
15100- أبو العباس أحمد بن الحسن بن علي، سبط محمد بن ناصر

101ثناء العلماء على الشيخ الصبان
103وفاة الشيخ الصبان

105إجازة الصبان البن عبد السلم الناصري
			دراسة الكتاب

111اسم الكتاب
111سبب تأليف الكتاب

111توثيق نسبة الكتاب
112تاريخ تأليف الكتاب

112ملمح من منهج الشيخ الصبان في كتابه
114مصادر الشيخ الصبان في كتابه

114قيمة الكتاب واعتماده
117وصف نسخ الكتاب الخطية المعتمد عليها في التحقيق

117النسخة األولى: نسخة مكتبة جامعة اإلمام محمد بن سعود، بالرياض
القاه�رة،  األوق�اف،  وزارة  المركزي�ة،  المكتب�ة  نس�خة  الثاني�ة:  النس�خة 

زين�ب بالس�يدة 

118

118وصف نسخ الكتاب الخطية المستأنس بها في التحقيق
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118النسخة األولى: نسخة المكتبة األزهرية بالقاهرة
119النسخة الثانية: نسخة مكتبة جامعة اإلمام محمد بن سعود، بالرياض

120طبعات الكتاب
121منهج تحقيق النص ودراسته والتعليق عليه

125إسناد المحقق إلى المؤلف
127نماذج من النسخ الخطية

143النص المحقق
			مقدمة الكتاب

146ترتيب مباحث الكتاب
الباب األول: في سيرة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص

أو خصوص  العموم  ومزاياهم على  البيت  أهل  في فضائل  الثاني:  الباب 

فأكثر منهم  اثنين 
الباب الثالث: فيما يتعلق بجماعة من أعيان أهل البيت دفنوا بمصر

			الباب األول: في سيرته ملسو هيلع هللا ىلص
151النسب الشريف إلى عدنان

152أسماء آل بيته ملسو هيلع هللا ىلص
154مولده الشريف ملسو هيلع هللا ىلص

159إرهاصات مولده الشريف ملسو هيلع هللا ىلص
160مرضعاته ملسو هيلع هللا ىلص

160حادثة شق صدره الشريف ملسو هيلع هللا ىلص
161خروجه ملسو هيلع هللا ىلص مع أمه لزيارة أخواله من بني النجار
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161موت أمه ملسو هيلع هللا ىلص
161كفالة جده عبد المطلب له ملسو هيلع هللا ىلص

162كفالة عمه أبي طالب له ملسو هيلع هللا ىلص
162سفره ملسو هيلع هللا ىلص مع عمه أبي طالب إلى الشام

163السنة السابعة من والدته ملسو هيلع هللا ىلص
163سفره ملسو هيلع هللا ىلص مع عميه الزبير والعباس إلى اليمن

163سفره ملسو هيلع هللا ىلص مع ميسرة إلى الشام
164زواجه ملسو هيلع هللا ىلص من السيدة خديجة ڤ

165من صفات السيدة خديجة ڤ
167ذكر رعيه ملسو هيلع هللا ىلص للغنم قبل النبوة

167بناء الكعبة المشرفة
169صفة الكعبة المشرفة

169عمارة الكعبة المشرفة في عهد الوزير محمد باشا
169ذكر اختلئه ملسو هيلع هللا ىلص في غار حراء قبل البعثة

170تعبده ملسو هيلع هللا ىلص بشريعة إبراهيم ڠ
171إرهاصات الوحي

172نزول الوحي عليه ملسو هيلع هللا ىلص في غار حراء
173فتور الوحي عنه ملسو هيلع هللا ىلص

174ذكر نزول سورة المدثر عليه ملسو هيلع هللا ىلص
175ذكر نزول سورة العلق عليه ملسو هيلع هللا ىلص

175االختلف في شهر ابتداء الوحي
176يوم ابتداء الوحي
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ا 177الدعوة إلى التوحيد سرًّ
178إيذاء المشركين

179الهجرة األولى إلى الحبشة
180الدعوة إلى التوحيد جهرا

181إيذاء أبي لهب
181افتراءات المشركين في وصفه ملسو هيلع هللا ىلص

181تآمر المشركين على قتله ملسو هيلع هللا ىلص
182وفد المشركين إلى الحبشة

183صحيفة مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب
184إطلع الله نبيه ملسو هيلع هللا ىلص على أمر الصحيفة

184عام الحزن
185اشتداء إيذاء المشركين بعد موت أبي طالب

185ذهابه ملسو هيلع هللا ىلص إلى الطائف
185ذكر رحمته ملسو هيلع هللا ىلص بالمشركين

186إجارة المطعم بن عدي له ملسو هيلع هللا ىلص
186خبر جن نصيبين

187دعوته ملسو هيلع هللا ىلص قبائل العرب في مواسم الحج
188بيعة العقبة األولى

188بعثه ملسو هيلع هللا ىلص ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير إلى المدينة
190ذكر فشو اإلسلم في األنصار

190إسلم سعد بن معاذ سيد األوس
190إسلم سعد بن عبادة سيد الخزرج
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190ذكر اإلسراء والمعراج
191فرض الصوات الخمس

193حادثة شق صدره الشريف ملسو هيلع هللا ىلص
194بيعة العقبة الثانية

195بدايات ظهور اإلسلم في المدينة
196انتظاره ملسو هيلع هللا ىلص اإلذن بالهجرة إلى المدينة

196تآمر المشركين عليه ملسو هيلع هللا ىلص لمنعه من الهجرة
197فشل مساعي المشركين في اغتياله ملسو هيلع هللا ىلص

198اإلذن له ملسو هيلع هللا ىلص بالهجرة إلى المدينة
198ذكر الغار

199تدابير أمر الهجرة
200طلب قريش للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وأبي بكر

200طمأنته ملسو هيلع هللا ىلص لصحبه أبي بكر
200حماية الله لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص

202مروره ملسو هيلع هللا ىلص بخيمة أم معبد أثناء الهجرة
203قصة سراقة بن مالك

203ذكر إسلم بريدة بن الحصيب األسلمي وسبعين من قومه
204قدوم قباء

204نزوله ملسو هيلع هللا ىلص في بني عمرو بن عوف
204دخوله ملسو هيلع هللا ىلص المدينة

205ذكر بروك ناقته ملسو هيلع هللا ىلص بمحل مسجده
206نزوله ملسو هيلع هللا ىلص بدار أبي أيوب األنصاري
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206بناء المسجد
207خدمة أبي أيوب األنصاري له ملسو هيلع هللا ىلص

208ذكر مجيء بنتيه وزوجته وحاضنته ملسو هيلع هللا ىلص
209ذكر مجيء رقية مع زوجها عثمان

209ذكر مجيء فاطمة مع أبناء أبي بكر وزوجته
209تقسيمه ملسو هيلع هللا ىلص أرضا للمهاجرين

210مؤاخاته ملسو هيلع هللا ىلص بين المهاجرين واألنصار
211بداية ظهور النفاق في المدينة

211حسد اليهود عليه ملسو هيلع هللا ىلص
211سحر لبيد بن األعصم له ملسو هيلع هللا ىلص

214إسلم عبد الله بن سلم
215اإلذن له ملسو هيلع هللا ىلص بالقتال

215عدد مغازيه ملسو هيلع هللا ىلص
215عدد سراياه ملسو هيلع هللا ىلص

216ذكر مغازيه ملسو هيلع هللا ىلص على الترتيب الزمني
219غزوة بدر الكبرى

219تحويل القبلة
219فرض الصيام
220فرض الزكاة

221مشروعية التيمم
221قصة اإلفك

221فرض الحج
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221اتخاذ المنبر
223قدوم وفود العرب

223حجة الوداع
224ذكر حجه ملسو هيلع هللا ىلص قبل النبوة

225ذكر عمره ملسو هيلع هللا ىلص
226وفاته ملسو هيلع هللا ىلص

230أثر وفاته ملسو هيلع هللا ىلص على الصحابة
230ذكر غسله وتكفينه والصلة عليه ملسو هيلع هللا ىلص

231ذكر دفنه ملسو هيلع هللا ىلص
			ذكر نبذة من حليته ملسو هيلع هللا ىلص وأخالقه 

233صفاته الخلقية ملسو هيلع هللا ىلص
241صفاته الخلقية ملسو هيلع هللا ىلص

245صفة طعامه وشرابه ملسو هيلع هللا ىلص
254صفة لبسه ملسو هيلع هللا ىلص

257صفة عمامته ملسو هيلع هللا ىلص
264صفة طيبه ملسو هيلع هللا ىلص

269صفة ضحكه ملسو هيلع هللا ىلص
270أخلقه ملسو هيلع هللا ىلص مع أصحابه

272أخلقه ملسو هيلع هللا ىلص في بيته
			فصل: في ذكر نبذة من معجزاته ملسو هيلع هللا ىلص

294القرآن الكريم
294انشقاق القمر
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295شق الصدر
295حبس الشمس وردها 

295خروجه على المجتمعين على بابه لقتله
296رميه يوم حنين بقبضة من تراب في وجوه القوم

296نسج العنكبوت بفم الغار
296شاة أم معبد في قصة الهجرة 

296دعاؤه المستجاب ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه 
299شهادة الضب والذئب له بالرسالة

300شهادة الشجر له بالرسالة
301تسليم الشجر والحجر عليه

301سكون جبل أحد لما ضربه ملسو هيلع هللا ىلص برجله
302حنين الجذع الذي كان يخطب

302تأمين أسكفة الباب وحوائط البيت على دعائه
302شكوى بعير أعرابي له ملسو هيلع هللا ىلص

302شكوى بعض الطيور له ملسو هيلع هللا ىلص
303تسبيح الحصى في كفه ملسو هيلع هللا ىلص

303تسبيح الطعام بين أصابعه ملسو هيلع هللا ىلص
303نبع الماء من أصابعه ملسو هيلع هللا ىلص 

303إطعام ألف من صاع شعير بالخندق ملسو هيلع هللا ىلص
304إطعامه ملسو هيلع هللا ىلص الجيش العظيم من فضل أزواد يسير 

304 مداواته ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه
307تساقط األصنام المعلقة حول الكعبة بإشارته ملسو هيلع هللا ىلص
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إعط�اؤه ملسو هيلع هللا ىلص عكاش�ة ب�ن محص�ن ي�وم ب�در ج�ذاًل م�ن حط�ب فصار ف�ي يده 

سيًفا
307

307وإحياءه ملسو هيلع هللا ىلص بنتا دعا أباها إلى اإلسلم
308إحياء أبويه ملسو هيلع هللا ىلص حتى آمنا به

310 إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن المغيبات
			فصل: في ذكر نبذة من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص

316ذكر ما اختص بوجوبه عليه ملسو هيلع هللا ىلص
318ذكر ما اختص بتحريمه عليه ملسو هيلع هللا ىلص

320ذكر ما اختص بإباحته تسهيل عليه ملسو هيلع هللا ىلص 
323ذكر ما اختص باتصافه به لمزيد فضله وشرفه ملسو هيلع هللا ىلص

			فصل: في ذكر نبذة من جوامع عباراته ورقائق براعاته ملسو هيلع هللا ىلص
341ذكر مائة حديث من جوامع كلمه ملسو هيلع هللا ىلص

			فصل: في ذكر أوالده ملسو هيلع هللا ىلص
365أوالده ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة
365أوالده ملسو هيلع هللا ىلص بعد البعثة
365القاسم ابن النبي ملسو هيلع هللا ىلص
366إبراهيم ابن النبي ملسو هيلع هللا ىلص
366زينب بنت النبي ملسو هيلع هللا ىلص

366رقية بنت النبي ملسو هيلع هللا ىلص
367أم كلثوم بنت النبي ملسو هيلع هللا ىلص

368فاطمة الزهراء بنت النبي ملسو هيلع هللا ىلص
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369ذكر خطبة فاطمة الزهراء من علي بن أبي طالب
372ذكر أبناء السيدة فاطمة الزهراء

			فصل: في ذكر أعمامه وعماته ملسو هيلع هللا ىلص
375حمزة عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص

378العباس عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص
380أبو طالب عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص

380ابو لهب عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص
380الحارث عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص

381الزبير عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص
381جحل عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص

381عبد الكعبة عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص
381قثم عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص

381ضرار عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص
381الغيداق عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص

381صفية عمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص
382أروى عمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص
382عاتكة عمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

382أم حكيم عمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص
382برة عمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

382أميمة عمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص
			فصل: في ذكر أزواجه ملسو هيلع هللا ىلص وسراريه

383خديجة بنت خويلد
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384سودة بنت زمعة
385عائشة بنت أبي بكر الصديق

385حفصة بنت عمر بن الخطاب
386زينب بنت خزيمة

387أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة
388زينب بنت جحش

389جويرية بنت الحارث
390ريحانة بنت زيد

390أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب
391صفية بنت حيي بن أخطب

391ميمونة بنت الحارث
393مارية القبطية

393المفاضلة بين زوجاته ملسو هيلع هللا ىلص
394المفاضلة بين أبنائه ملسو هيلع هللا ىلص

			فصل: في ذكر المشاهير من خدمه ملسو هيلع هللا ىلص ومواليه وسالحه وحيواناته
369خدمه ملسو هيلع هللا ىلص من الرجال

396أنس بن مالك األنصاري
396عبد الله بن مسعود

396معيقيب الدوسي
396عقبة بن عامر الجهني

396أسلع بن شريك
397بلل بن رباح
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397خدمه ملسو هيلع هللا ىلص من النساء
397مواليه ملسو هيلع هللا ىلص من الرجال

397زيد بن حارثة
397أسامة بن زيد 

397أيمن بن أم أيمن 
397أبو رافع

397شقران
398وثوبان
398ورباح 
398ويسار 
398وسفينة

398وسلمان الفارسي
398مواليه ملسو هيلع هللا ىلص من النساء

399سلحه ملسو هيلع هللا ىلص
401حيواناته ملسو هيلع هللا ىلص

الباب الثاني: في فضل أهل البيت ومزاياهم على العموم أو خصوص اثنين 

فأكثر
			

409المراد بأهل البيت ڤ
421توصيته ملسو هيلع هللا ىلص بأهل بيته

438وجوب محبة أهل بيته ملسو هيلع هللا ىلص
			فصل: في بيان مزاياهم التي اختصوا بها ڤ
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441تحريم الصدقة على أهل بيته ملسو هيلع هللا ىلص
442االصطلح على إطلق األشراف عليهم دون غيرهم

446وجوب إكرامهم وتوقيرهم وإيثارهم والتجاوز عن مساوئهم
449انتفاعهم بنسبهم له ملسو هيلع هللا ىلص

الجمع بين األحاديث الدالة على نفع االنتساب إليه ملسو هيلع هللا ىلص واألحاديث الدالة 

على أن القرب إنما يكون بالتقوى

451

454صفة المنتسب إليه ملسو هيلع هللا ىلص وما ينبغي له أن يعمل
455وجود أهل بيته ملسو هيلع هللا ىلص أمان ألهل األرض

456ما ورد من أن أهل بيته ملسو هيلع هللا ىلص أول من يدخل الجنة
458محبة أهل بيته ملسو هيلع هللا ىلص تطيل العمر

458أهل بيته ملسو هيلع هللا ىلص أشرف الخلق نسبا
459مكافأة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم القيامة من صنع معروفا ألهل بيته

459أوالد فاطمة وذريتهم يسمون أبناءه ملسو هيلع هللا ىلص
460مهدي آخر الزمان من أهل بيته ملسو هيلع هللا ىلص

461ذكر أخبار ظهور المهدي في آخر الزمان
465خروج المهدي من المشرق من بلد الحجاز

467المهدي من ولد الحسن والحسين ڤ
472ملك المهدي يبلغ سبع سنين

475كلم ابن عربي في »الفتوحات« عن المهدي ومناقشته
481اجتماع عيسى ڠ بعد نزوله بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص

			الباب الثالث: في الكالم على جماعة من أهل البيت مدفونين بمصر
			علي بن أبي طالب ڤ
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485إسلم علي ڤ
487علي بن أبي طالب أحد العشرة المشهود لهم بالجنة

487شهوده ڤ المشاهد كلها إال غزوة تبوك
488علي ڤ ويوم خيبر

489فضائل علي ڤ
490أسباب فضائل علي ڤ

490جملة من األحاديث واآلثار الواردة في حق علي ڤ
493الرد على الشيعة القائلين بخلفة علي بعده ملسو هيلع هللا ىلص

508من كرامات علي ڤ
511من كلم علي ڤ

521من أشعار علي ڤ
522خلفة علي ڤ

522وفاة علي ڤ
524أبناء علي ڤ

			فاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
525جملة من األحاديث واآلثار الواردة في حق فاطمة الزهراء

528علة تسميتها بالزهراء ڤ
529علة تسميتها بالبتول ڤ
529زهد الزهراء البتول ڤ

			الحسن بن علي ڤ
531مولده وتسمية النبي ملسو هيلع هللا ىلص له

531خلفة الحسن ڤ
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532بين الحسن ومعاوية ڤ
535جملة من األحاديث واآلثار الواردة في حق الحسن ڤ

541من شعر الحسن ڤ
542موت الحسن ڤ

543من كلم الحسن ڤ
544من كرامات الحسن ڤ

545أوالد الحسن ڤ
			الحسين بن علي ڤ

547مولده ڤ
547جملة من األحاديث واآلثار الواردة في حق الحسين ڤ

549من كلم الحسين ڤ
551مقتل الحسين ڤ

565اختلف العلماء في مستقر رأس الحسين ڤ
567أوالد الحسين ڤ

			السيدة زينب بنت اإلمام علي ڤ
571أبناء السيدة زينب ڤ وفضائلهم

572أبناء الحسن والحسين وأبناء زينب ڤ
574لبس العلمة الخضراء

576دخول أبناء زينب في الوصية على األشراف والوقف عليهم
			السيدة رقية بنت اإلمام علي ڤ

580مدفن السيدة رقية ڤ
			السيدة سكينة بنت الحسين ڤ
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581مدفن السيدة رقية ڤ
581من صفات السيدة سكينة ڤ

582زواج السيدة سكينة ڤ
583أوالد السيدة سكينة ڤ

			السيدة نفيسة بنت حسن بن زيد بن الحسن بن علي ڤ
584مولد السيدة نفيسة ڤ

584قدوم السيدة نفيسة ڤ إلى مصر
585وفاة السيدة نفيسة ڤ

586من كرامات السيدة نفيسة ڤ
587تردد اإلمام الشافعي على السيدة نفيسة ڤ

			السيد حسن والد السيدة نفيسة ڤ
589ذكر واليته للمدينة المنورة

589مدفن السيد حسن ڤ
			السيد محمد األنور ڤ

590مدفن السيد محمد األنور ڤ
			السيد علي زين العابدين ڤ

591مولد السيد علي زين العابدين ڤ
592ذكر عبادته وزهده وورعه ڤ

593ذكر حلمه ڤ
594ذكر موته ڤ

595من كراماته ڤ
595من كلمه ڤ
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			السيد زيد بن علي ڤ
598نسب السيد زيد ڤ

598ذكر إمامته في العلم ڤ
599وفاته ڤ

601من شعره ڤ
			السيد إبراهيم بن اإلمام زيد ڤ

603مدفن السيد إبراهيم ڤ
603نسب السيد إبراهيم ڤ

604فتوى اإلمام أبي حنيفة بالخروج مع السيد إبراهيم
			السيدة عائشة بنت جعفر الصادق ڤ

605نسب السيدة عائشة ڤ
605ذكر عبادتها ڤ

605مدفن السيدة عائشة ڤ
			السيد موسى الكاظم ڤ

606من صفات السيد موسى الكاظم ڤ
606من كراماته ڤ

607بين السيد موسى الكاظم والرشيد
			السيد جعفر الصادق ڤ

609ذكر شيوخه وتلميذه ڤ
609من كرامات السيد جعفر ڤ

610من كلم السيد جعفر ڤ
			السيد محمد الباقر ڤ
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612من صفات كلم السيد محمد الباقر
612من كلم السيد محمد الباقر

			السيد القاسم بن جعفر الصادق ڤ
614أبناء السيد القاسم ڤ

614نسب السيد القاسم ڤ
			اإلمام الشافعي ڤ

615نسب اإلمام الشافعي ڤ
616مولد اإلمام الشافعي ڤ

617بداية تلقي اإلمام الشافعي ڤ العلم في الصبى
617رحلة اإلمام الشافعي ڤ إلى اإلمام مالك في المدينة

618قدوم اإلمام الشافعي ڤ بغداد
619ذكر علم اإلمام الشافعي ڤ وثناء األئمة عليه

622صفات اإلمام الشافعي ڤ
623من كلم اإلمام الشافعي ڤ

630من فضائل اإلمام الشافعي ڤ
633وفاة اإلمام الشافعي ڤ

634من كرامات اإلمام الشافعي ڤ
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