
الملىاوكإيضاح

العواتكصالإفصاحفي

رخضللةافرليديم!صتفمللم!مة

وشرحتحقيق
بسيونيعمرو

ويليه

حديتتضر-فيوسعالة

العواتك"ابن"أنا



فهرسة

النشراثناءالوطنيةالكويتمكتبة

مك:رد

:الإيداعرقم

والأصحابالآللمبرةمحفوظةالطبعحقوق

العلميةالمادةفيالتصرفعدمبشرطالخيريالتوزيعأرادلمنإلا

الأولىالطبعة

م1102/اص432

والأصحابالآلمبرة

64306522:فاكس04325522-30206522:تفها

الكويت7اآ55البريديالرمزالشامية12421:ب.ص

-Email: almabarrh@ gmail. com

www. almabarrah. net



المداركإيضاح
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مةمقلى

مةمقلى

!

نبينا،المرسلينأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

بعد،أما،الدينيومإلىسبيلهماتبعومنوصحبهالهوعلىمحمد،

ضلقت)وما:قائلمنعزفقال،غايةلأشرفالإنسانخلقتعالىاللهفإن

أددهإن!يالعمونأنأرلدومآزرقيمنمئهمأرلدما!ليغبدونالاوالأدنسألجن

58،.-56:الذارياتأألمتين!القوهذوألرزأقهو

وأنزلالرسلاللهأوسل،الجسيمةوالمهمة،العظيمةالغايةتلكولأجل

معهموأنزلومنذرينلمجثمرفيالبتنأددهفبعثوصذأمةالاس)؟ن:الكتب

أهلقال213،،:البقرةافيه!أختلفوأفيماالضاصسبتنليخكمبالحقالكنف

عليهم،الشركطرألمافاختلفواالتوحيد،علىواحدةأمةكانوا:العلم

ربهعنء!ووالنبيقولعليهويدل،ومنذرينمبشرينالنبييناللهفبعث

الشياطينأتتهموإنهم،كلهمحنفاءعباديخلقت"إني:اسمهتقدس

يشركواأنوأمرتهم،لهمأحللتماعليهموحرمت،دينهمعنفاجتالتهم

سلطانا")1(.بهأنزللممابي

حجةاللهعلىللناسليهونلثلاومنذرينمبمثرين)رسلأ:وتعالىسبحانهقال

أزسقنا)لقذ:وجلعزقالو165،،النساء:اصكيما!عيجمفأأدلهوكانالرسلبغد

صط

25،،الحديد:ابآسلألناسليقوموآلميزانألكختمعهووأنزتنابالبيئترسلنا

!ش.حماربنعياضحديثمن)2865(،مسلمصحيح)1(



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

الله.إلىدعوتهمفيالرسلاتباع،القسطذلكوأجل

وخفوت،الرسلمنانقطاععدىالناسإدىء!وومحمداأرسلاللهإنثم

يبينرسولناضاصئمقذاتكئت)يهأهل:أسماؤهتباركتفالكما،الرسالةلآثار

لمجثمل!جاكمفقذنذيوولابشيرمنماجاناماتقولوأأنالرسلمنفترؤعكلكغ

91،.:المائدةأقدير!2شئصعكوأيلهونذير

،وتوفيرهوتعزيرهونصرهاتباعهوحتم،اللهطاعةمنوطاعتهاتباعهوجعل

علئهغأزسلتكفمآتوكومناللهأطاعفقذالرسوليطح)من:شأنهعزقال

ونصروهوعزروهبهءامنوا)فألذلى:تعالىوقال85،،النساء:أحفينها!

157،.:ا!عرافأ!المفلحونهمأوليهكمعهرأنزلألذى-ألنورواتبعوا

طريقه،إلاورضاهاللهحبإلىتوصلسبيللاإذء!وو،حبهوأوجب

لرويغفرالذيخبئكمفاتبعونياللهتحبونكنترإن)قل:وتعالىتباركقال

يؤمن"لا:ء!ووالنبيوقال،،1r:عمرانالأرحير!غفورواللهبؤلبم

")1(.أجمعينوالناسوولدهوالدهمنإليهأحبأكونحتى،أحدكم

بما،سنتهبمعرفةوذلك،محبتهمنء!ووالنبيأحوالمعرفةأنشكولا

معرفةذلكومن،بهيتعلتصماوكلوعاداتهوصفاتهوأفعالهأفوالهمنتشمل

منصبروصبصلوفهئمرسوالئميغرفوالؤ)أمص:تعالىفالكما،وأصلهنسبه

حجةالجهاتبمختلفالرسولبأحوالالمعرفةفجعل96،،:المؤمنونأ

منأنهكما،صدقهعلىالوقوفيكونفبها،لدعوتهالمعاندينعلى

ادلهفصا)وكات:تعالىفالكما،نبيهعلىتعالىاللهفضلاستشراف

.للبخاريواللفظ،!شأنسحديثمن)44(مسلم)15(،البخاري:عليهمتفق)1(



مقدمة!
اصطفىالله"إن:والسلامالصلاةعليهوقال113،،النساء:أعظيما!عليك

قريشمنواصطفى،كنانةمنقريشاواصطفى،إسماعيلولدمنكنانة

لذلكاستجلاءذلكتدبرففي")1(،هاشمبنيمنواصطفاني،هاشمبني

وأمته.للرسولوتشريفوالاصطفاء،الفضل

الحديثوأهلوالسير،الأخباوأهلمن،العلمأهلسنةمضتولذا

فيوسرده،الشريفبنسبهالاعتناءفي-سنتهممضت-والأثر،

الصلاةعليهبهبرا،تحريرهفيوالمبالغة،وضبطه،الكتبمقدمات

السابق.للحديثوتفسيراواحتفاء،،والسلام

غيرقالكما،الأمةتلكبهاللهاختصممابالنسبالعلمفإن:وبالجملة

والأنساببالإسنادالأمةهذهاختصالله"إن:العذمأهلمنواحد

هو-ريببلا-النسبعلممنبهيشتغلماوأجل")2(،والإعراب

الجانبذلكالعلمأهلأشبعفقدلذاء!وو،الشريفبنسبهالاشتغال

منالصحابةأنساببحثواوكذا،غيرهإلىومجموعامفردابالبحث

وغيرهم.العشرة

بإخراجالاشتغالعلى،همتيوتمت،عزمىمضىفقدكلهذلكأجلمن

الزبيديللعلامةالعواتك"عنالإفصاحفيالمدارك"إيضاحرسالةوتحقيق

فيالعامالبحثمزيةفياندراجهعنفضلا-الكتابوأنسيما،-إ،دله

!ش.الأسقعبنواثلةحديثمن)2276(،مسلمصحيح)1(

وقاله)45(،البغداديللخطيب"الحديثأصحاب"شرففيأحمدبنمحمدبكرأبيعن)2(

rr5)للسخاوي"المغيث"فتحفيكماالغسانيعليأبو / r،)للسيوطي"الراويو"تدريب

/2(.)655



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

وهو،الشريفبنسبهيتعلقمخصوصنصإلىناظرفهو-ونسبهالنبيفضل

المشتغلينمنفائقةعنايةلاقىحديثوهوالعواتك"،ابن"أناحديث

مختلفة.مظانفيكثيرةبحوثافيهفبحثوا،والسيرةبالحديث

لغويمحذثفهو،وتفننهالمؤلفموسوعية،ورغبني،أكثرحفزنيومما

مع،وحديثيةونسبيةلغويةمباحثمنالرسالةفيأثرهظهرمما،مؤرخنسابة

فيالرسالةجودمما،الصحابياتمنوالعواتك،الفواطمذكرفيتتمات

فائدتها.منوعظم،نظري

موضوع-الحديثأنوجدت،نهائيةشبهبصورةالعملمنالفراغوعقب

ليوظهر،عليهاوالحكم،طرقهفيالنظرفيوعنايةتوسعايحتاج-الرسالة

وقطع،لهإثقالمنذلكسيسببهلما،المحققالنصمتنذلكإلحاقعسر

عليه.والحكمالحديثتخريجفيببحثالمحققالنصفأردفت،لسيره

بذلمايجعلوأن،الكتاببهذاينفعأنوجلعزاللهأسألفإني،وأخيرا

عملميزانفي،وشرحهوتحقيقهوخدمته،وتأليفهوضعهفيمجهودمن

سئل،منخيرإنه،الكريملوجههخالصايجعلهوأن،وعملي،المؤلف

به.إلالناقوةولاحولولا،طلبمنوأبر

السبيليهديوهو،الحقيقولوالله

عمرو:وكتب

الخميسظهر/الكويت

14Y"1سنةشعبانمنالسادس

م7/71102/الموافق
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!
المؤلفترجمة

ترجمته:مصادر-أ

المؤلف:اسمبحسبالمعجمحروفعلىمرتبة

كشفعلىالذيلفيالمكنونإيضاح-البغداديالبابانيأمينمحمدبنإسماعيل*-

(.5o)3/-الظنون

.r()2/47-العارفينهدية-البغداديالبابانيأمينمحمدبنإسماعيللأ-

)181(.-النسابينطبقات-زيدأبواللهعبدبنبكر*-

07(.)7/-الأعلام-الزركليمحمودبنالدينخيرحلأ

A(.011)7/-الخواطرنزهة-الطالبيالحسنيالدينفخربنالحيعبدلأ-

)2/-والأخبارالتراجمفيالاثارعجائبتاريخ-الجبرتيحسنبنالرحمنعبدلأ-

301.)

Y9(.14)-عشرالثالثالقرنتاريخفيالبشرحلية-البيطارالرزاقعبد*-

)1/ط(.-العروستاجتحقيقمقدمة-فراجأحمدالستارعبدلأ-

49(.)3/-القاهرةلمصرالجديدةالخطط-مباركعليلأ-

282(.)11/-المؤلفينمعجم-كحالةرضاعمرلأ-

)9/926()1(.-العربيالأدبتاريخ-بروكلمانكارلحلأ

-المختارالنبيبيتالمناقبفيالأبصارنور-الشبلنجيمؤمنبنحسنبنمؤمنلأ-

.)271(

نسبة"البلكرامي"باسموذكرهالهند"،))علماءمن!"التصوف"قسمفيجدامقتضبةترجمة)1(

.الزبيديأو،بالمرتضىشهرتهتخالفجدا،بعيدةنسبةوهي،لمولده



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

المعاجمومعجموالأثباتالفهارسفهرس-الكتانيالكبيرعبدبنالحيعبدمحمدلأ-

526(./1)-والمسلسلاتوالمشيخات

)057(.-العلومأبجد-القنوجيخانصديقمحمدلأ-

)2/1726(.-العربيةالمطبوعاتمعجم-سركيسإليانيوسفلأ-

لترجمة:ا-ب

عنبذلكوأستغني،الترجمةاستفدتومنها،ترجمتهمصادرذكرتقدم

فيهتشتركأغلبهاإنإذالمصادر،تلكإلىمعلومةلكلالتفصيليةالإحالة

المصادرلتلكأعزوولاتكرار،حينئذإليهافالإحالةكلها،المصادرتلك

بقيةعناثنانأومصدزبهانفردماأو،مؤلفهكلاممنبنصهاخذهماإلا

التوفيق.وباللهالمصادر،



المؤلفثرجة

الزبيديمرتضىمحمد

(م5917-1732=ص1255-)1145

!

الحسيني.الرزاقعبدبنمحمدبنمحمدبنمحمد

الرزاقعبدبنمحمدبنمحمدبن)محمد:فهو،النسبعلويحسيني

علاءبنإبراهيمبنالدينجمالبنحسينبنالدينتاجبنالغفارعبدابن

بنمحمدبنمحمدبنمحمدبنالفرجأبيبنالعزأبيبنمحمدبنالدين

بنمحمدبنعليبنمحمدبنالقاسمبنإبراهيمبنالدينناصربنعلي

()1(.السبطالحسينبنالعابدينزينعليبنعيسى

.الأشبالبمؤتمالملقبهووعيسى

عيسىإلىلاالعابدينزينعليبنزيدالإمامإلىنسبهينتهيبل:وقيل

مشاهيرمنبفاسمنعلى"الإشراف)وفي:الكتانيقال،العابدينزينابن

زينعليئابنيعنيالشهيد"،زيدذرية"ومن:الحاجابنللقاضي"الأشراف

()2(.السلامعليهمالحسينبنالعابدين

،الأشبالمؤتمعيسىذريةمنفهوبينهما،تنافيلاأنهوالصحيح:قلت

خطأ.وهو(العابدينزينبنعليبن)عيسى:وفيه)2914(،البشر""حلية)1(

526(.)1/"الفهارس"فهرس)2(



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

نفسه:المترجمقالفقد،مباشرةالعابدينزينلازيدابنهوهذاوعيسى

صاحبوالحسين،الأشبالمؤتمعيسى:ثلاثةمنالشهيدزيذأعقب"وقد

مؤتمعيسىإلىمتصلة-تعالىاللهبحمد-ونسبتي.ويحيى،العبرة

")1(.الأنسابشجرفيذلكبينتوقد،الأشبال

المسألة.فيقاطغنطزوهذا

الهنديأصلا،العراقيالواسطي،الزبيديالواسطي)الحسينيوهو

القادريمذهبا،الحنفي،وفاةالمصري،وشهرةتعلماالزبيديمولدا،

كثيرفينفسهيصفهكذا،عقيدةالأشعريسلوكا،النقشبندي،إرادة

()2(.إجازاتهمن

لقبه:

مرتضى.

كنيته:

الوقت.وبأبيالفيضبأبييكنى

(أص)182سنةالوفائيةالطريقةشيخوفاابنالأنوارأبوالسيدكناهوقد

(.الفيض)أبي:كناهبأشهر

ونشأته:مولده

لفظهمنسمعتهكماوألفومائةوأربعينخمسسنة)ولد:الجبرتيقال

.(8/561)"لعروساتا!"(1)

.(1/725)بقلساا(2)



المؤلفثرجة
!

jjj1(.بخطهايته()

منالغربيالشمالفيبلجرامفيومولده،العراقفيواسطمنأصله

الهند،جنجنهروراءقنوجمنفراسخخمسةعلى)قصبةوهيالهند،

لعمرإجازتهاخرفيولادتهنفسههوأرخكما)5سنةولدوبها

()2(.التونسيالصفارحمودةابن

فيوسافرمرارا،وحجالحجاز،إلىرحلثم،باليمنزبيدفيومنشؤه

العلم.طلب

العلمية:حياته

إلىانتقللماثمالهند،علماءعلىبعامةوالعلمالحديثطلببلدهفي

وقرأللحجارتحلثم،العلمبهاطلب،طويلةفترةبهاوأقامباليمنزبيد

فلزمهالعيدروسالرحمنعبدأهمهم،كثيرينمشايخعلىوالطائفبمكة

فاخرمحمدالمحدثعلى)واشتغل:الكتانيقال،منهوأفادطويلةمدة

الحديثعليهفسمع،الدهلوياللهوليوالشاهالإلهابادييحيىابن

حتىطويلةمدةبهاوأقامزبيدفدخل،العلملطلبارتحلثم،وأجازه

ثلاثمائةمننحوعنوأخذمراراوحجاشتهر،وبها،الزبيديلهقيل

قالحتىوشرحها،السندوألفيةوالصغيرالكبيرمعاجمهفيذكرهمشيخ

"ألفيته":فينفسهعن

بالسنداتصاذفيهوليإلايعتمدكتاباترىأنوقل

1(.54)2/الاثار""عجائب)1(

)1/527(."الفهارس"فهرس)2(



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

()1(عليهتوقفنيوسائظإليهوليإلاعالماأو

بعدها:وماالفترةتلكفيالعلميةحياتهأحداثتفصيلفيالجبرتيوقال

ميرغنياللهعبدوبالشيخ،بمكةالعيدروسالرحمنعبدبالسيد)واجتمع

اليمنإلىذهابهبعدبالطائفونزل،وستينثلاثسنةفيالطائفي

الفقه،فياللهعبدالشيخعلىفقرأ،وستينسثسنةفيورجوعه

العيدروسالرحمنعبدالشيخعلىوقرأ،وأجازه،مؤلفاتهمنوكثيرا

بمروياتهوأجازه،الخرقةوألبسه،كليةملازمةولازمهالسعد،مختصر

منليوصفهبمامصردخولإلىشوقنيالذيوهو:قال،ومسموعاته

نفسيفاشتاقت،الكرامالمشاهدمنفيهاوماوأدبائهاوأمرائهاعلمائها

منطرفاعليهوقرأ،كانالذيوكان،الركبمعوحضرتلرؤياها

()2(.بمروياتهوأجازه"الإحياء"،

1)سنةمصرالزبيديبعدهاودخل -kV)وبها،منهصفرمنالسابعفيأص

المهمةمؤلفاتهكبرىوأنجزوالكبراء،الأمراءوزاره،الآفاقشهرتهطبقت

بعدخبرهالدنيافيوانتشر،أمره)واشتهر:الكتانيقال(،العروس)تاج

الجبرتي:ويقول،(r)1(167سنةلهادخولهأولوكانبمصر،استيطانه

وسكن،وألفومائةوستينسبعسنةتاسصفرفيمصرإلىورد)ثم

علماءمنالحنفيالمقدسيعليالسيدعنهوأخذ،...،الصاغةبخان

وشهدوا،وأجازوهعنهموتلقى،الوقتأشياخدروسوحضرمصر،

)1/527(."الفهارس"فهرس)1(

1(.54)2/الاثار""عجائب(2)

(r)1/527(."الفهارس"فهرس(



المؤلفثرجة

ووالاه،عزبانكتخداإسماعيلبشأنهواعتنى،حفظهوجودةوفضلهبعلمه

،والعامالخاصعندذكرهواشتهر،حالهوترونق،أمرهراجحتىبره

الصعيدإلىوسافر،المسومةالخيولوركب،الفاخرةالملابسولبس

همامالعربشيخوأكرمه،وعلمائهوأعيانهبأكابرهواجتمع،مراتثلاث

وهادوه،وافيوأولادنصيروأولادعليوأبواللهعبدأبووإسماعيل

والمنصورةورشيددمياطمثلالبحريةالجهاتإلىارتحلوكذلك،وبروه

بأكابرها،عامرةبأهلهامزينةكانتحينمراراالعظيمةالبنادروباقي

وتلقى،والسلوكالعلموأربابالنواحيبأكابرواجتمع،الجميعوأكرمه

وأجازهم.وأجازوه،عنهم

علىتحتويوالبحريةالقبليةالبلادفيانتقالاتهفيرحلاتعدةوصنف

ضخما،مجلداكانتجمعتلوونثرا،نظما،ومدائحومحاوراتلطائف

الثلاثاءيوموذلك،الفيضبأبيوفاابنالأنوارأبوالسيدسيدناوكناه

()1(.وألفومائةوثمانيناثنتينسنةشعبانعشرسابم

أ!()2(،181سنةضخمةمجلداتعشرفي"القاموس"شرح)وأكمل

بغيطالوقتوأشياخالعلمطلابفيهاجمعحافلةوليمةأولمأكمله)ولما

،الصعيديعلي)الشيخ:منهم،المشايخعشراتلهوقرظه()3(،المعدية

محمدوالشيخ،العيدروسالرحمنعبدوالسيدالدردير،أحمدوالشيخ

يسير.بتصرف1(،ا-5455)2/الاثار""عجائب)1(

)2/"الجبرتي"فيكمامجلداعشرأربعةفيأنهوالأغلب)1/527(،"الفهارس"فهرس)2(

)2/1727(."المطبوعات"معجمفيسركيسوعنه(،155

(r)1(.55)2/الاثار""عجائب



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

محمدوالشيخ،الزياتمحمدوالشيخ،الأجهوريعطيةوالشيخالأمير،

عبدوالشيخ،المكيمحمدوالشيخ،العوفيمحمدوالشيخ،عبادة

الرحمنعبدوالشيخ،الخربتاويمحمدوالشيخجرجا،مفتيالرحمن

مناخروهو،بالسويديالشهيرالبغداديسعيدمحمدوالشيخ،المقري

ومائةوتسعينأربعسنةالثانيةجمادىمنتصففيوذلك،عليهقرظ

.(وألف

الأزهرمنبالقرببهالمعروفجامعهالذهبأبوبكمحمدأنشأولما

إليهأنهوابهاووضعهاالكتبمنجملةواشترى،للكتبخزانةفيهوعمل

نظامها،كملبالخزانةوضعإذاأنهوعرفوههذا،""القاموسشرح

مائةعنهوعوضهفطلبه،ذلكفيورغبوهغيرها،دونبذلكوانفردت

فيها()1(.ووضعه،فضةدرهمألف

وانقطعت،اندرلستقدسنةبذلكوأحيابمصر،التحديثمجالسوعقد

،دده،-إالزبيديعقدهاثم،حجرابنالحافظإلايحيهاولم،المتقدمينمنذ

ذكرفيالسلفطريقعلىالحديثإملاءفيشرع)ثم:الجبرتيقال

قدممنوكل،مختلفةطرقعلىحفظهمنالمخرجينوالرواةالأسانيد

برواتهالرحمةحديثوهو،بالأوليةالمسلسلالحديثعليهيمليعليه

فيعجبونالحاضرينوسماعوإجازة،بذلكسندالهويكتب،ومخرجيه

()2(و. دلك.من

حافلدرسإلىالأزهرعلماءبعضمنبطلبتحديثهمجلسانقلبثم

باختصار.1(56ا-55)2/الاثار""عجائب)1(

(.'2/56)الاثار""عجائب(2)



المؤلفثرجة

فقال،إجازةمنهوطلبواإليهذهبواالأزهرعلماءبعضإنثمذلك)كبير،

شيخونبجامعالاجتماععلىواتفقوا،الكتبأوائلقراءةمنلابد:لهم

"صحيحفيفشرعوا،الناسعنتباعداوالخميسالإثنينبالصليبة

أهلبعضعليهمواجتمع،الشيخونيحسينالسيدبقراءة"البخاري

وهوالكتبوخازنالمسجد،إمامالشيخونيموسىوالشيخ،الخطة

علماءسعيالناسفيوتناقلوغيرها،الخطةأهلعندمعتبزكبيزرجل

والشيخالطائيمصطفىوالشيخالسجاعيأحمدالشيخمثلالأزهر

،قدرهوعظم،شأنهفازداد،عنهللأخذوغيرهمالاكراشيسليمان

،والأعيانوالأكابرالعامةمنوغيرهاالنواحيتلكأهلعليهواجتمع

درساوصار،الدرايةإلىالروايةمنفانتقل،المعانيتبيينمنهوالتمسوا

عنهماستغنىوقد،الأزهريةأكثرحضورهعنانقطعذلكفعندعظيما،

حديثاالصحيحمنشيءقراءةبعدالجماعةعلىيمليوصارأيضا،هو

منورواتهسندهرجالويسرد،الأعمالفضائلأوالمسلسلاتمن

لملكونهمذلكمنفيتعجبون،كذلكالشعرمنبأبياتويتبعه،حفظه

مسجدفياخردرساوافتتح،المصريينالمدرسينفيسبقفيمايعهدوها

فازدادتالعصر،بعدالمعهودةالأيامغيرفيالشمائلوقرأ،الحنفي

علىلكونهاذاتهومشاهدةلسماعهناحيةكلمنالناسوأقبلت،شهرته

بيوتهم،إلىالأعيانمنكثيزودعاه،وزيهمالمصريينهيئةخلاف

والمقرئالطلبةخواصمعإليهمفيذهب،فاخرةولائمأجلهمنوعملوا

كثلاثياتالحديثيةالأجزاءمنشيئالهمفيقرأالأسماء،وكاتبوالمستملي

وصاحبالجماعةبحضورالمسلسلاتبعضأوالدارميأوالبخاري

وبينالستائرخلفمنونسائهوبناتهوأولادهوأحبابهوأصحابهالمنزل



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

بالصلاةذلكيختمونثم،القراءةمدةوالعودبالعنبرالبخورمجامرأيديهم

الحاضرينأسماءالكاتبويكتبالمعتاد،النسقعلىء!ووالنبيعلى

الشيخويكتب،والتاريخواليوموالبناتوالصبيانالنساءحتىوالسامعين

الزمنفيالمحدثينطريقةكانتوهذهذلك""صحيح:ذلكتحت

()1(.القديمةالكتبفيرأيناهكماالسابق

حجرابنالحافظبموتانقطعتالإملاءسنةكانت)وقد:الكتانيقال

فأحياهالإملاء،ختموبهما،والسيوطيالسخاويكالحافظينوتلاميذه

كان،مجلسأربعمائةنحوإلى"أماليه"ووصلت،مماتهبعدالمترجم

ولكني،مجلداتفيذلكجمعوقد،فقطوخميسإثنينكلفييملي

()2(.الآنإلىبهاأظفرلمالبحثبعد

ووردته،الهداياعليهفأغدقوا،والباكواتالكبراءمنطوائفإليهوتقرب

والمجامرالجواريإليهوأرسلواالأقطار،كلمنوالهداياالمراسلات

العجيبة.والطيوروالحيواناتوالعطور

"إتحافسماهالذيللغزالي"الدينعلوم"إحياءشرحكتابةفيشرعثم

والغربوالشامالرومإلىمنهاوأرسل،أجزاءمنه)وبيض"،المتقينالسادة

()3(.واستنساخهطلبهفيويرغب"القاموس"،شرحمثلليشتهر

والجاهالقدروعظمالصيتوبعدالشهرةمنعليهمزيدلامابلغ)ولما

عليهوأقبلتالأقطارسائرمنالوفودعليهوكثرتوالعامالخاصعند

1(.ا-57)56"الاثار"عجائب)1(

531(.535//?)"الفهارس"فهرس)2(

(r)2/915(."العجائب"عننقلا1553(،)البشر"))حلية(



المؤلفثرجة

يلمكانالذينأصحابهعنواحتجبدارهلزمناحيةكلمنبحذافيرهاالدنيا

والإقراء،الدروسوترك،الأغراضمنلغرضالنادرفيإلاذلكقبلبهم

أكابرمنتأتيهالتيالهداياورد،البابوأغلق،الحريمبداخلواعتكف

.(()1المصريين

ذلكإليهفأرسل،فضاعتتورعافردهاالأمراءبعضمنوردتههديةمنها

كانردهفلولا،المسلمينمالمنالعطاءذلكإليهأرسلأنه،يلومهالأمير

،فضاعردهلكنه،بالثوابفينتفعونوالمساكينللفقراءيجعلهأنأجدر

وقتمنفيهأضاعوماللغزالي"الإحياء"كتابشرحهعلىلامهوكذلك

فيالقادحينالعلماءكلاملهناقلانافععملفييستغلهأنالأحرىكان

بالمفحم.الجبرتيوصفهكلامفي"الإحياء"

خصوممنيخللم،وجللهأمرهواشتهار،وفضلهعلمهذيوعورغم

"القاموس".علىشرحهينتقدكتبمنمنهمإنحتىوأعداء،

ومساكنه:زواجه

سكنقد)سنةمصرنزلماأولوكان،مرتينالزبيديتزوج

بوكالةسكنهبقاءمعالغسالبعطفةوسكنتزوجثم،الصاغةبوكالة

شديدا،حزناعليهافحزن،وتسعينسثسنةزوجتهماتتثم،الصاغة

رقية.السيدةمشهدعندودفنها

مالمنجمعهماوأحرزتعنها،ماتالتيوهيبأخرىبعدهاتزوجثم

أنثى.أوذكرا-إ،ددهيعقبولم،وغيره

11(.ا-ه95)2/الاثار""عجائب(1)



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

مشايخه:

في،وأكبر،صغيرامعجماالمتقدمينالعلماءعادةعلىالزبيديجمعوقد

مشيختهبذكربادئاكاملا،الفهارسفهرسفيالكتانينقله،مشايخهسرد

،الإجازةشيوخبذكرثنىثم،منهمواستفادإليهموسافرلقيهمالذين

مسردهممنمختصراوأذكر،الأولالقسممشايخأكبربقدريعنيناوالذي

الكتاني:فهارسمن

الشافعيخليلبنإبراهيم.الشافعيالملويالفتاحعبدبنأحمد

بنأحمد.الشافعيالعجميأجمدبنمحمدبنأحمد.الزبيدي

المالكي.السجيميمحمدبنأحمد.المذاهبيالدمنهوريالمنعمعبد

الحنفياللهعبدبنإسماعيل.العدويحامدأبيمحمدابنأحمد

الزبيدييحيىبنبكرأبو.المدنيالجعفريخالدبنبكرأبو.المدني

بزبيد.الأشاعرةمسجدإمامالحنفيالمقريمحمدبنإسماعيل.المدني

بنالحسنأبو.العراقيمحمدبنإدرش!.الرفاعيأحمدابنإسماعيل

الشافعي.المدابغيعليئبنالحسن.السنديالمدنيصادقمحمد

الحسنيمنصوربنالحسن.المالكيالرشيديسلامةبنالحسن

.الرشيديالدينشمسبنخليل.الجبرتيإبراهيمبنحسن.المحلي

عمربنيحيىبنسليمان.المالكيالخربتاويأحمدسليمانبنداوود

الخالقعبد.المالكيالنفراويأحمدبنسالم.الزبيديالشافعيالحسني

الشافعيالجرهزيسليمانبناللهعبد.الحنفيالزبيديبكرأبيابن

شيخالشبراويمحمدبناللهعبد.السوسيمحمدابنعلي.الزبيدي

بنعيسى.المالكيالطحلاوييحيىبنعليبنعمر.الأزهرالجامع



المؤلفثرجة

بنعلي.الحسنيالمشيشيعليبنالكريمعبد.الشافعيبيريأحمد

المالكي.البهنسيالحسنيالحسنبنالحيعبد.العطارالحنفيإبراهيم

المالكي.العدويأحمدبنعلي.العيدروسمصطفىبنالرحمنعبد

بنعلي.الحنفيالمزجاجيالزينبنعلي.الأجهوريعطيةبنعطية

بنمشهور.المقدسيالعلميوفابناللهفيض.المالكيالعروسيخضر

بنمحمد.الدمياطيعيسىبنمحمد.الحسينيالأهدلالمستريح

الوهابعبدالشيخأخابنالطنطاويبركاتبنأحمدبنمصطفى

الدينعلاءبنمحمد.الطبريالوهابعبدبنمحمد.الطنطاوي

بنسعيدمحمد.الفاسيالطالببنمحمد.الزبيديالحنفيالمزجاجي

محمدبنفاخرمحمد،العشماويحجازيبنمحمد.المكيالدينأمين

اللهولي.مكةنزيلالحسنياللهعبدبنالحقنور.العباسييحيى

.الدهلوي

الجغرافي،تنوعها-المختصرة-المشيخةتلكعلىويلاحظ

وموسوعيته.،العلميالزبيديثراءيفسرمما،والعلمي،والمذهبي

:تلاميذه

واختصرالبلاد،علىالكتانيصنفهم،كبيرةجملةعنهيرويومنتلامذته

بعضهم:

والشهاب،القلعيوداوود،الونائيوعلي،كالشنواني:المصريينفمن

والشهاب،المصريالدهنيمصطفىالشيخوالعلامة،الدمهوجيأحمد

،المصريالميليوعلي،الطائيمصطفىوالشيخ،السجاعيأحمد

الجبرتي.حسنبنالرحمنوعبد،الحنفيالدمياطيالمولىوعبد



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

العجيميالحفيظوعبد،المكيالزمزميالرئيسكإبراهيم:والحجازيين

وغيرهم.،المكيالعطارالرسولعبدبنوعمر،مكةقاضي

العطار،أحمدوالشهاب،النابلسيالبخاريمحمدكالشمس:والشاميين

الدمشقي.النقيببنحمزةوالسيد،المقدسيبديروابن،الكزبريوالوجيه

بنعثمانالراويةالصالحوالشريف،السويديسعيدكمحمد:والعراقيين

.القادريالهزاريمحمود

فيالمنتضى"السيفولهالمعسكريرأسأبيكالشيخ:والجزائريين

الجندوز،بنمحمدبمستغانمالجماعةوشيخ"،مرتضىالشيخأسانيد

،الراشديدحبنالقادروعبد،الراشديالقادرعبدبنمصطفىوالسيد

المقايسي.وحمودة،التلمسانيسعدوابن،السنوسيومحمد

والشمس،الطرابلسيالطبوليالرحمنعبدبنكأحمد:والطرابلسيين

الأصل،الأندلسيالخولانيغلبونبنمحمدبنخليلبنمحمد

الدار.الطرابلسي

الحسنيحمودةبنومحمد،الشاذليالمؤدببنكعمر:والتونسيين

وغيرهم.،القصريوحسونةبالصفار،الشهيرالتونسي

المراكشي،المصطاعيحمزةبنالعزيزوعبد،الفلانيصالح:والمغاربة

عبدبنوأحمد،الزرهونيقدوروابن،الدرعيالناصريالسلامعبدوابن

الهمزية،شارحبنيسومحمد،الحاجوحمدون،المكناسيمهيرزالكريم

بنالبخاريمحمداللهعبدأبيوالعلامة"الألفية"،شارحوالطرنباطي

الفلالي.النيزاويطاهرأبوالحاج



المؤلفثرجة

إسماعيلبنمحمدوالشمس،الأهدلسليمانالنفيسكأولاد:واليمنيين

.الأعلاممنوغيرهم،الأشعريالربعي

مؤلفاته:

،المقامهذافيحصرهايصعب،الفنونغالبفيجداكثيرةومؤلفاته

منمنهامسرداأختصروتوسعوا،وغيرهماوالكتانيالجبرتيذكرها

الجبرتي:

المتقينالسادةو"إتحاف"،القاموسشرحالعروس"تاج:مطلقاأجلها

فيالمنيفة"الجواهركتاب:منهاكثيرةوتآليف"،الدينعلومإحياءبشرح

"،الستةالأئمةفيهوافقمما!عنيماحنيفةأبيالإماممذهبأدلةأصول

عنهرويماتقديممنالحديثكتبترتيبرتبه،حافلنفيسقكتافيوهو

فيالصدرو"شرح،الفقهكتبترتيبعلىالعملياتفيثمالاعتقاد،في

"،الحبيباثارمصطلحفيالأريبو"بلغةبدر"،أهلأسماءشرح

الرحيقسلافو"رشف"،الحراماللهبيتحجبمناسكالأعلامو"إعلام

"،التابوتلفظتحقيقفيالمثبوتو"القول"،الصديقحضرةنسبفي

شجرةفيالإخوانو"هدية")1(،الخلالإدام"نعم:حديثفيوجزء

أسرارمنالرحمنسورةفيفيماالوفيةالفيوضاتو"منح"،الدخان

هود")2(،شيبتنيحديثتخريجفيالمجهودو"بذل"،الإلهيةالصفة

سورةتفسيرعلىالبرهانيالبحيريمحمدالشيخخطبةعلىوشرح

errا)6ماجهابن3821(،)3825،داودأبو1841(،،5184،)9183الترمذي)1(

39143(.،)91384أحمد3318(،3317،

.r()2/43المستدرك)7932(،الترمذي)2(



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

و"حديقة،الفقهفيوأرجوزة،مستقليونسسورةعلىوتفسيز،يونس

و"الانتصار"،الحفاظ"طبقاتفيورسالة"،المصطفىوالديفيالصفا

علمفيبيتوخمسمائةألففيالسند"و"ألفيةالمختار"،النبيلوالدي

عناللثامو"كشف"،الحديثأصحابو"مناقبوشرحها،،الحديث

"،والنجوىالسرلعالمالشكوىو"رفع"،والإسلامالإيماناداب

"،العللعنالكللو"رفع"،أيوببنيملوكبذكرالقلوبو"ترويح

أحمد،بنللخليل"العين"كتاببهاختصر"،اللغةفيالعينو"مختصر

و"شرح،ضخمينمجلدينفي"للقاموسو"الذيل"والصلةو"التكملة

")2(،الأوديةبحديثيتعلقفيماالجديةو"المواهبزرع")1(،أمحديث

المجليةو"العروس"،بالأوليةالمسلسلالحديثبشرحالعليةو"المرقاة

"،والمناظرةالبحثادابفيالمحاضرةو"إنالة"،الأوليةحديثطرقفي

"،شوالمنالستبصومو"الاحتفال"،الحديثأصولفيو"رسالة

بضرورةو"التعريف"،والحسينالحسنإلىنسبمنبذكرالعينو"إقرار

و"إرشاد"،اليمنقهوةحكمفيالزمنبنيو"إتحاف"،التصريفعلم

فيالمتناثرةو"الأزهار،بيتاوعشرونمائة"الحسانالأخلاقإلىالإخوان

كان"،مماأبدعبالإمكانليسفيالعجلانو"لقطة"،المتواترةالأحاديث

حديثفيو"التحبير"،والتجريحالتعديلمراتبفيالصحيحو"القول

و"معارفالشيخونية"،و"الأمالي"،الحنفيةو"الأماليبالتكبير"،المسلسل

أمهاتفيالمنظمو"العقدالأسرار"،منوالألقابللكنىفيماالأبرار

.(9442)مسلم،(9815)ريلبخاا(1)

السماء"فيمنيرحمكمالأرضفيمنارحموا،الرحمنيرحمهم"الراحمونحديث)2(

.6(4)58أحمد،(1494)داودأبو،(4291)الترمذي



المؤلفثرجة

"،ياقوتلفظةتحقيقفيالمبتوتو"القول"،وسلمعليهاللهصلىالنبي

فيالمداركو"إيضاح"،والقداحالميسرحقيقةبيانفيالارتياحو"نشوة

يديك.بينالذيوهوالعواتك"،عنالإفصاح

وفاته:

المنسوببالضريحودفن،بالطاعونأم()097أهـ()502سنةمات

بقربالدرمسجدتجاهمصر،فيطالبأبيبنعليبنترقيةللسيدة

منأحذرثاهولا،أنثىولاذكرالايعقبولم"ومات،سكينةالسيدة

كانتالتيالشهرةعظيممعالأزهرأهلمنبموتهأحذيعلمولمالقراء،

أحذيرثهلمأنهكما،الطاعونبأمرالناسلاشتغالالمعمورةبأرجاءله

")1(.زوجتهإلاأهلهمن

عليه:الثناء

المحدثينالحفاظخاتمة،المسندين"إمام:الأهدلالوجيهتلميذهعنهقال

القائل:بقولالحريالمعتمدين

ولجينه)2(إبريزهعنويجابوصفهويمكنلهيقالكل

بعينهراهولاالزماندوربنظيرهيأتنالمالذيإلا

رحلتهفيالناصريالسلامعبدابنالحافظالمغربأعلاممنعنهوقال

فيالنظيرعديم"ألفيته":المانعالبارعالجامع"الحافظبفيهاحلاهأنبعد

البلادهذهفيصيتهطارفقد،والأنسابللغةوالحفظالاطلاعكمال

528(.-527)1/"الفهارس"فهرس)1(

الفضة.هوواللجين،الذهبهوالإبريز)2(



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

تونس،،المغرب:وأفريقيةوالحرمينوالشامواليمنبالعراقحتىالمشرقية

،الأرضأقطارمنوغيرهاالحديثيةالأسئلةإليهتأتيوغيرها،،طرابلس

أشتاتمنوغيرهاواللغةوالتفسيرالحديثدواوينمندهاللهجمع

ولاوغربا،شرقاعصرناعلماءمنشاهدنافيماأحذيجمعهلمماالعلوم

يستعير،بالأجرةدائماوينسخيشتريتراه،العراقيإدرش!الحافظشيخنا

ويعطي،يحبسذلكومع،هديةبالكتبإليهويؤتى،البعيدةالأقطارمن

مندهانخرق،زمانهسيوطي-والله-فهو،التأديففيالطودىاليدوده

أنهمولو،والسيوطيحجر،وابن،شاهينلابنانخرقمافيهاالعوائد

."اص.للأولتكنلمالفضيلةأنلتيقنوالديهجمعوا

"إمام:ثبتهفيالكزبريالرحمنعبدالوجيهالشاممحدثعنهوقال

عليبنمحمدالشمسمصرعالمعنهوقال"،المحدثينوخاتمة،المسندين

السنةلواءناشر،الأنامعلامة،الإسلام"شيخ:ثبتهفيالأزهريالشنواني

عالمعنهوقال،"الفيضوأبوالجودأبوالنبويةالأسانيدوواصل،المحمدية

ومرجع،وقتهفيالحفاظ"شيخ:المكيالرسولعبدبنعمرالمكرمةمكة

إليهوجعئ،عميقفبئكلمنإليهارتحلحتى،عنهالأخذكثرمنالأثرأهل

فيوقالاليواقيت"،"عقدفيذكرتلهإجازةمن.اص"سحيقمكانكلمن

وروايته،،لوائهوحامل،ورواتهالحديثعلماء"أشهر:أخرىلهإجازة

تلميذهطنانةترجمةترجمهوقد."اهـ..الشهيرالعالمالكبيرالمسند

متأخريمنلهتجردوقد،حسدهمنسلممالكنه"تاريخه"،فيالجبرتي

"الجوهرسماهصغيرجزءفيالمصريفنيإبراهيممحمد:المصريين

")1(.القاموسشرحصاحبترجمةفيالمحسوس

53(.-ا952)1/"الفهارس"فهرسمنباختصار)1(



المؤلفثرجة

قال،الكاملوالهمامالفاضل"الإمام:والجبرتيالبيطارالرزاقعبدوقال

علمهو:الأخيارمنالمعدودالسيدهذاترجمةفيالآثار""عجائبصاحب

فبئ،كلوالحديثاللغةفيجابالذي،بالأفهاماللاعبوالساحر،الأعلام

الورقلهالشاهد،الكلامسبللهالمذلل،لبئكلالعلممنوخاض

الفهامةالعمدة،الموصوفالعلموهو،والمعروفالمعرفةذو،والأقلام

الأصولي،النحوياللغويالمحدثالفقيه،العلامةالنسابةوالرحلة

المعارفجمعفيكانفإنه،"وبالجملة:البيطاروقالالناثر")1(،الناظم

شمسهوأذنتالعماد،رفيعمنهالدهرقوضلحتىناد،لكلصدرا

")2(.الإقبالمشرقمنطلعتبعدماوغربت،بالزوال

من،والأنسابوالرجالوالحديثباللغة"علامة:الزركليالعلامةوقال

")3(.المصنفينكبار

للمؤلف:العواتك(عنالإفصاحفيالمدارك)إيضاحثبوت

"الفهارس"فهرسفيالكتانيلهفأثبته،ترجمهمنجلالكتابلهأثبت

فيوالباباني،)574("العلوم"أبجدفيخانصديقومحمد،1/953()

الحيوعبد)2/348(،"العارفينو"هدية)3/156(،"المكنون"إيضاح

فيوالزركلي1111(،)7/الخواطر""نزهةفيالطالبيالدينفخرابن

وغيرهم.)181(،"النسابين"طبقاتفيزيدأبووبكر07(،)7/""الأعلام

نسبعنالمدارك"إيضاح:للزركلي"الأعلام"خلاجميعافيهاوهو

/153(.)2الاثار"و"عجائب2914(،)1/البشر""حلية)1(

/1514(.)1البشر""حلية(2)

)7/75(.لام"))الأع)3(



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

وهوالعواتك"،عنبالإفصاحالمدارك"إيضاحالزركليوذكرهالعواتك"،

العواتك"،عنالإفصاحفيالمدارك"إيضاحوهو،أثبتناهالذيمنقريب

النسخطرةعلىالذيوهو،كتابهخطبةفيالمصنفذكرهالذيهوإذ

جميعها.

حم-حم-حم-



العواثكفيالبحث

العواتكفيالبحث

!

فأقدماستقلالا،بالتأليفالعواتكالعلمأهلمنأفردمنبعضعلىووقفت

فذكرم(،981-!402)تالكلبيبنمحمدبنهشام:عليهوقفتمن

.الصفديغيرعندأرهولم"العواتك")1(،كتاب:كتبهمنالصفدي

-752=ص225-)135،اللهعبدبنمحمدبنعلي،المدائنيثم

"العواتك")2(.كتاب:كتبهمنذكرواc(م084

"العواتك"بحثوا،والنسبوالتاريخبالأخبارالمعتنينالعلمأهلوأغلب

:فصولأوبمباحثأفردهفممن،بمباحثأفردوهأو،كلامهمفيتضميناإما

"الطبقاتفيم(845-784هـ=023-)168سعدبنمحمد

(م853-097=ص238-)174حبيببنالملكوعبد")3(،الكبرى

فيم(298=ص927)تالبلاذرييحيىبنوأحمد"المحبر")4(،في

-)795الجوزيابنالفرجوأبو(،")الأشراف"أنساب 05 A=هـ

وعز")6(،والملوكالأممتاريخفي"المنتظمفيم(1114-1012

214(./)27"بالوفيات))الوافي)1(

و"هدية35(،)22/"بالوفياتو"الوافي1856(،)4/الحمويلياقوتالأدباء""معجم)2(

)56(."النسابينو"طبقات671(،)1/"العارفين

)3(/1(.)61

(4)4(v).

)5(/1(32)o.

)6(/2(.)923



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

في"الكاملفيم(1233-0116=!063-ههo)الأثيرابنالدين

")2(،الأنساب"لبابفيهـ(565)تالبيهقيفندقوابن")1(،التاريخ

الهدى"سبلفيم(1536هـ=429)تالصالحييوسفبنومحمد

.والرشاد")3(

حم-حم-حم-

)1(/1()635.

)2(.)291(

(rri/ )o(r).



الكتابفيالعملومنهجالخطيةالنسخوصف
!

الكتابفيالعملىومنهجالخطيةالنسخوصف

الخطيةالنسخوصف

خطية:نسخثلاثعلىالرسالةتحقيقفياعتمدت

:المخطوطاتقسم-والجامعيةالوطنيةاليهوديةالمكتبةنسخة:الأولى

قطاع-الإسلاميةوالمكتباتالمخطوطاتإدارةبمكتبةمنهامصورة-

بدولة،الإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارة-الشرعيةوالبحوثالإفتاء

الكويت.

إدارةفيو"ب"-"أ"هنالهماأرمز-الأصلطبقنسختانالمصورةولهذه-

يلي:ماوبياناتهما،المخطوطات

العواتك:عنالإفصاحفيالمداركإيضاحالعئوا!:-(أ)

الفيضأبو،الرزاقعبدبنمحمدبنمحمدبنمحمد:المؤلف-

.الزبيديمرتضى،الحسيني

والهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،الرحيمالرحمناللهبسم:أوله-

....،وسلم

.أوراق7:الأورادبعدد-

.21:الأسطرعدد-

.179502/:الرقم-



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

.قخلالأا:لموضوعا-

العواتك:عنالإفصاحفيالمداركإيضاحالعئوا!:-)ب(

.الزبيديلمرتضىكلهاورسائلمؤلفاتعلىيشتملمجموعضمن-

ورقة.401مجموعمن(-6)':الأوراقعدد-

.12:الأسطرعدد-

.90468:الرقم-

وعلومه.الحديث:الموصوع-

الشافعي.المنيتينيشرفالمنعمعبد:الناسخ-

.ص5012:النسختاريخ-

النسخة:هذهحولثلاث-كغملاحظ

أولفيالتي)ب(النسخةبينما،تامة،الصغيرة)أ(النسخةأ-

فحسب.الثانيةالورقةمنهاتنقص،ناقصة،المجموع

نأعلىالمخطوطاتإدارةفهرسفيفهرستالصغيرة)أ(النسخة2-

تاريخوهوأ!،491بسنةالنسخأرخوولذا،نفسهالمؤلفهوناسخها

،السقوطبعضفيهاأنالنسخةقراءةأثناءلاحطتثم،التأليفمنالفراغ

بالنسختينبالمقارنةأسطر،الأربعةنحووأحدها،قليلةكلماتبعضها

السقط.هذاوفيها،المؤلفبخطتكونأنجدافاستبعدت،الأخريين

نسختاريخأنوجدت،المجموعفيالتي)ب(للنسخةنظرتفلما

الأولى!منالأصلطبقنسخةوهيأص،502المجموع



الكتابفيالعملومنهجالخطيةالنسخوصف
!

من)أ(الصغيرةالتامةالنسخةأنوهو،الوهمذلكفيالسببعرفتثم

تكنلمولما)ب(،النسخةفيهالذيالمجموعمنجزءالأصلحيث

كاتبه"جمع:عنوانهابعدطرتهاعلىومكتوبالمجموعإلىمضمومة

هذهتحريرمن"فرغ:خاتمتهافيوكذاله"،اللهغفر،الزبيديمرتضى

4901سنة،...،لهاللهغفر،الحسينيمرتضىمحمدمهذبهاالأسطر

فيالتي)ب(الأخرىالنسخةإلىبالنظرأماناسخها،هوأنهظن!"،

حفظهخطهمن"ونقله:نصهماالمجموعاخرفيفوجدت،المجموع

ولوالديه،لهاللهغفر،الشافعيالمنيتينيشرفالمنعمعبدالفقيرالله

هـ"،5012سنةمحرمعشرينتاسع،المباركالسبتيومفيوذلك

نفسه.للمؤلفأنهالظاهر"،مقابلة"بلغتوقيعوعليها

منقولةالناسخهذابخطوأنها،النسختاريخهوهذاأن:إذنفالصواب

الزبيديمرتضىالمؤلفبخطوليست،حياتهفي،نفسهالمؤلفخطمن

خطإلى)أ(الصغيرةالنسخةنسبةفيالوهمهذاسببوأن،نفسه

الأولى،منالأصلطبقصورةوأنها،الثانيةللنسخةالانتباهعدمالمؤلف

المجموعاخرفيكانالمجموعلنسخوتأريخهالناسختوقيعوأن

التوفيق.تعالىوبالله،والنسقالخطبنفسكلهوالمجموع،الكامل

والجامعية-الوطنيةاليهودية)المكتبةإلى)أ(النسخةالفهرسةنسبت3-

(.برنستون)جامعةإلى)ب(النسخةنسبتبينما(،المخطوطاتقسم

المخطوطفيالباحثينعندالمعروفلأن،النسبتينبينتعارضولا

((Princetonuniversityبرنستونجامعةمكتبةأنالعربي

((Library،منالعديدصورتقدالأمريكيةالمتحدةبالولايات



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

"Yahuda"يهودا"عندهاالمسمىالقسمفيالعربيةالمخطوطات

((sectionغاريت"مجموعةمن"((Garrett))،تلكأنوذلك

يهوداشالوملإبراهامملكاالأصلفيكانت،الشرقيةالمخطوطات

7(AV519-أ،)طريقعنبرنستونجامعةمكتبةعليهاوحصلتأم

98)تخرجغاريتروبرتهما،الجامعةطلابمناثنين V،)أخوهوأم

الشرقية،المخطوطاتمنمجموعةوهيأم(،598)تخرجغاريتجون

03وأ،فارسيامخطوطا216و،عربيامخطوطا048)0بالعربيةأغلبها

.()1(بالأردية4و،عثمانيامخطوطا

التنبيهيتمأنالمنبغيمنكانوإن،النسبتينبينتعارضفلاذلكوعلى

ذلك.على

الأصل،هيهذا(ليهودا)نسبةاليهوديةإلىالنسبةتكونعليهوبناء

مصورةالكويتمصورةوتكون،منهاشترتهاأو،عنهمصورةوبرنستون

.الأولالتقديرعلىمصورةعن

الاعتماد،عليهاتمالتيوهيب"الأصل"،لهارمزتالنسخةوهذه-*

عصرفيوكتبت،النسخأقدملأنهانظرالها،وفقاالمقابلةوترقيم

توقيععليهالأنوكذا،نسخهوتاريخ،الناسخكلاميدلكما،المؤلف

كماالأخطاء،بعضمقابلةفيالأخرىالنسخمنأصحوهي،مقابلة

عامالصادر،برنجستونبجامعةيهودا()قسمالعربيةالمخطوطاتفهرسمقدمةإلىيرجع)1(

سبق.مامنهاختصرتفقد،بالإنجليزيةماخ"،"رودلفوضعهوالذي،ام779

.R MACH, Catalogue of Arabic manuscripts (Yahuda section) in

7791.the Garrett colection, Princeton university Library, Princeton
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النسخمنالأفواتأستدركتولكنني،التحقيقسياقفيعليهنبهت

محاله.فيذلكموضحا،الأخرى

يلي:ماوبياناتها،المصريةالكتبدارنسخة:الثانية

العواتك".عنالإفصاحفيالمدارك"إيضاح:المخطوطعنوان

.الزبيديمرتضىمحمدالسيدالعلامة:المؤلف

..ء!وو.نبيهاصطفىالذيللهالحمد:أوله

ص(.)1321:النسختاريخ

.الجعفريهاشمالنصرأبومحمد:الناسخاسم

معتاد.بقلممخطوطة

بيانفيالجمان)عقدرسالةمعمجموعفي(،صفحة)26:الأوراقعدد

.02صفحةإلىأصفحةمنوالرسالة،للمؤلف(الإيمانشعب

.سطرا()15:الأسطرعدد

.(سم61ط5023):المقاس

)41234(.:العموميالرقم

(.تاريخ02)18:والفنالرقم

أيضا.له"الإيمانشعببيانفيالجمان"عقد:ويليه:طرتهوعلى

المصرية.الخديويةالمكتبةخاتمطرتها:وعلى

الأصلبعدثانياأصلاواعتمدناها)أ(،بالرمزلهارمزناالنسخةوهذه



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

اسمعلىوللنص،الأزهريةنسخةمعالخلافمواطنأغلبفيلصحتها

محمد/الشيخللعلامةيسيرةحاشيةعليهاولأن،نسخهوتاريخناسخها

لفائدتها.العزومعالتحقيقحواشيفيأثبتهاوقد،التركزيمحمود

يلي:ماوبياناتها،الأزهريةالمكتبةنسخة:الثالثة

العواتك".عنالإفصاحفيالمدارك"إيضاح:المخطوطعنوان

بنمحمدبنمحمدبنمحمدالسيد،الزبيديمرتضى:المصننساسم

.المصريثماليمنيالفيضأبوالرازقعبد

الذيللهالحمد،ثقتيوبه،الرحيمالرحمناللهبسم:النسخةبداية

...الأنساببيننسبهواختارء!وو،نبيهاصطفى

العبدمهذبهاالأسطرهذهتحريرمنفرغ:مؤلفهوقال...:النسنةنهاية

لأربعالأحديومفياخرهامجلسفيالحسينيمرتضىمحمدالفقير/

هجرية.وتسعينوأربعومائةألفسنةالثانيربيعمنمضين

.(ورقة1)2:الأورادبعدد

.(11):الأسطرعدد

جيد.نسخبخطمعتادبقلممجلدفينسخة

)23107(.:العموميالرقم

64):والفنالرقم 0 oتاريخ.)

أيضا،له"الإيمانشعببيانفيالجمان"عقدويليهطرتها:وعلى

)ب(.بالرمزلهاورمزنا،مشطوبة
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)ج/5175(،رقمتحت(الاسكندرية)بلديةمكتبةفينسخةوللرسالة

،عنديعمالتأخرهابهاأستعنأهـ،لم321نسخهاتاريخ،ورقة17

لاتحادالمصريةالكتبدارنسخةهيهيأنهاظنيعلىغلبلأنهوكذا

أعلم.واللهتقريبا،الأوراقوعدد،النسختاريخ

الجادر،العبدسالممساعد/الفاضلبتحقيق،سابقةطبعةوللكتاب-

المحققفيهااعتمد،م0002-ص1421-أط-الإسلاميةالبشائربدار

علىفيهاووقفتراجعتهاوقد،فحسبالمصريةالكتبدارنسخةعلى

محالها.فيالحاشيةفيأثبتهاالأخطاءبعض

الكتابفيالعملمن!

للتحقيق.أصلاوجعلتها)الأصل(،النسخةنسخت-أ

الفروقوأثبت)ب(،بالنسخةثم)أ(بالنسخةالأصلالنسخةقابلت-2

والتحريف.والتصحيفالخطأعلىالتنبيهمع،الحاشيةفيبينها

كاملا.شكلاالمحققالنصشكلت-3

مبينا،الأصليةمصادرهاإلىالمؤلفيذكرهاالتيالنقولعزوت-4

وجد.إنالاختلاف

ابن"أنا:حديثعدا،المصنفذكرهاالتيالأحاديثخرجت-5

إلىفيهالبحثتفصيلوعزوت،عليهإجمالياحكمافذكرتالعواتك"

عليه.عملتهاالتيالمستقلةالرسالة

مظانها،إلىالمؤلفمعلوماتعزوفيالكتابعلىحواشيعلقت-6

كلامه،منيشكلماوشرح،المؤلفيذكرهمابعضفيالخلافوبيان



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

عليها.التنبيهإلىالحاجةتمسالتيالملاحظاتبعضعلىوالتنبيه

وأحلت،مختصرةترجمةالكتابفيذكرهمالواردالأعلامترجمت-7

ترجمتهم.مصادرأهمعلى

،والمؤلفات،والرواة،والأعلام،للأحاديثمتنوعةفهارسوضعت-8

المحقق.النصفيالواردةوالموضوعاتوالفوائد،

الرسالةتأليفوفي،التحقيقفيالمستخدمةللمراجعثبتاوضعت-9

العواتك.حديثفيالمستقلة

ترجمته.مصادربيانمع،متوسطةترجمةللمؤلفترجمت-01

تخريجفيللبحثصنعيمنخاصةبرسالةالتحقيقنصأردفت-11

ضاقمماواختلافها،طرقهلتعددوذلك،عليهوالحكمالعواتكحديث

المؤلف.رسالةحواشيمنالتحقيقموضععنه

حم-حم-حم-
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المخطوطاتصورمننمافي
!

أثى!هـعب!أثل!،سبعدئ!ولت-د،لط!ث!حص!30ثععححت-.+..-.:

مع!!!إلدحبهتي!فى!حبص!كأ.!!ثعم!الزك!.لم.!

-(نححص؟أيركص!نحععساب+جثعثيص!3ك!!حكجسلأ!)خختة-

لما!صابممه6هـثصثحم-هـ)-ضقككل!تجسص!عئابد-.

.-بش!ل!صححض!-صنىت(لمحخكصجصحىهـ!-+

صطضت!ثصحىسي!.أ-سصصا+ح!صسال!فأمحظا.-.

يبهىأتجي!غص!ىعإممحيماي!ثبعض7خيل"أب!سبهئأ..-..-...+ا

-.جما!بزة،!ثأصس!أثح!فه!دم؟لمحئأف

ح!ا-.-؟لع!بهبحيحمبب-لبه!أ.م!صححرحفلمج!..+

وو!حح!هـجم!ح!أل!عددطحصض!ت!ما)!-ا- سصعبماا

.--صبخضبييمجمعئضصئىت!لوخط!!صإد!عفم5جمب

مص!س!ى!حع.كاح!-جممدمتببم!ع!(!لمجف!ى

/!ضا!هـسحامحسحص!صاكلمه!3ص!حمسم-

،!م!رويخن!ل!.!ع!،.أعع!لم!هصا-3!!)طصأ
-.!

+.-لمحسلص!يبر،خ.!ن!كحص!رلى+طاأكمطد!مثصحمطى

ي!!...للاحم!نر!!+!ولحى-!بغ.أثمه..:!ث!.أ.كلص!مد!حئبلأ

ؤفيتججن!خبم!جمبم؟؟...اخ.-+ت.-...عد!"خ-...1003-؟1..دا::-!:.....-:.بر..؟-:؟!ه.ا.ا0-+..-..كا..-..!...!-اسة.؟لأ!ذ

الكويت(مصورةنسخةمنالأولى)الورقة
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++-؟!مللمإيلفلا!غك!!مهلا!الم..لىدب-11اا000!.ا.؟

.ا.+0901

ربخا.إ!كإلملج!س!شلأأ!ا!وا!؟!؟!،

01لىألا!إر!مم!ادل!إيدالالا!لدد!-.أ!لىأ!الىلد،ا-1/ا.!ااأإ

4.بلإلذلىالى!لم!ل؟لمنل!إالغسص-اكا101/

.ماءالاأشالبلىلبط'دمم!/".001

لم!011+.!لأ/وجمبمبم.-003".!...ا...

!-...!ة.ا!اتطوبهللميمإ.ا..-ا-ا1،

+.ط3ا.لىيدل!نلىلصس-مممع!م!حم!طمال!أي!د+ئط.ا-+....ا؟!ا.،.ا!111.اسه؟!ا%ا

م!/إ

أالعاثما+جم!ا.!طنا!ظلرإالاممادل!لم.!+ءا...

ايطل!إهأطاللهطما+ا.!اا1،.م.ا
01رد!للىس!!..اا11

/.!أا!اجمسممل!لبهى)فيألمبهسط6ا،برا.+-ا!.+-1.1

+.-+11-!.-أ!لغق!!سصي-.101.ج.-!.ا.!-+،

-!3001لف!ع!1!أ.".

0010111نمأل!لمم"ا011

.7!لم!1011اا.ا"اا.!أ

.طسللىبه!اال!إا.لأمالاالىحبما!ه!ل!هأنبم--ول:الم11

لم-4!للإ،االسا!طلى.ا.إم!،لثاالأدلهلما!اد

11!لأمااباألم،مما\،ممدا4إلر!بمكالأإد..،.+ئم011+

ا!ش

39ء11بم-اأ.101+..101111!لمم.

العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح

الم.!0

أيم.أ!ألىشك;ئنكلى.انجأ!دل!

+لماوفالطذافىفننارفم!مم!!جم!

مملالاللىلابر!لىإكلأألنهاذل!.فمالز!

بل!بمشم/أ!آث!ظآلذأ!بمأفيد

رغاجم!اشملمكللدالا!حممئم!خإليلىائمؤ

لم"!فأالم!لنأدلجلمالمأئاذاأ!10

م.أ"ل!3أ،أالدل!ممغمىفلمم!إلمم!

"ك!المطل!الىطآسأ،!لملمما"-نج:

الولملأطاراإركلمإلأول!لم،!لاظ+-.

لال!لم)لىل!أفا!لتث!4ا،!يلالنلى.ا.

رأ!أإ!الم!د!دبرلم،د!3لنى+كللمد!سماأ100

11"أ،لئلإفيلميمئ!4ا!امأإش!-"..ا
+لأكئاا!لتعب!لملع!ق،أدظمالمولاإلىى.

إلدلد،لس!دولمإ3فارأا!ما!إ!إ01

لشه!ا10!.ودمو!مئتسا!ظثما.اا

-اش!لأالئالةنملأ%دلبما.!ط!كد!أخ!ا111.الما0

لمالىاللرأفاو!"،!مالف!ارلم.1

ول.لكل!مو!جم!أفط!طبأنمالم.كشأ..ا

دلى.لىند)ممددكلممااا.كلدلىفابأد)لىإب!.إ

-،ئمإ(و)سئا!ئاليق3لالأالمبل"اللا

وجمزفي.ألما!المفي:رل.)لىصفياالع!فىلألىالم101

-111!.+ابر-01-!1،101

!.،أ.ل...لم

الكويت(مصورةنسخةمنالأخيرة)الورقة
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ا++.نج7،ث-6.3ت39لثل!.016

ا-!7+-!لىأ"17.يا-!اول!!!-+الم+،

!+أ5؟.أ.!...-في176!ه+ة!!
-!.+!أ6!ته!ل!؟!ص!يا:!اا

.!ا.أ!؟3يا-!ئي،و6.فى-!يما.!ا.د)ف!

ا-101)ولج!-ا01دب!.
3،+.+-4

أحما،أء!+،++.!ل!ذ!.!")

هـحم!،.
-اي!أت.!لأ!لىهـ!.جملا.ث!-فى.*ه

6أ-+.3.!

+-صسسعحعيمظ!!-

3ثآ+6!!.ا."..الا.+لا.يأ،ا7!غ601!ثماالت.ا1ص!ثأث!.+لث أ-ا--++!ي!6
ك-!

ا-.قي!.4.لأ*إ!01تي3..يم!ث!!ك؟+،؟91-.

غث!!ا+يا.الم10لمث!ك؟+-طبما.با+هيا؟+-!73!ثإصأ

-!-..ه+-ص!؟

...!ت.!اأةأد!ظ!+37.ت!-.!د،ث.++ث

..ائة.-أ!لافى6!6!9-!ثثيأ.!ة-نا6"6.1.د!++ !6-!+-ث!6

حم!1،ك!اص!م؟هيم+،3.أ؟ك،لأ.+06؟دلأ+أه.
...5051+90+0+5-+؟+.

المصرية(الكتبدارنسخةمنالأولى)الورقة
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ةص!36

!ا-..-أقي
!1.7.!!بولد.

.يالثهثجحم6لأ"لألدةذ.لى+)حمطء -.-صب-الى!ا-15"ت +فى6.+*

ثبن!ا؟.!لةأ؟يأالىفى؟!!0\ث!3تجفي!ولفي

+.!!
+++.06+.حما+0

!.!لإي!-د+ييم+ ث!طى

-7

6.!ضت.د

3+-+.!!ها

ثب!أ-ام!كده
ةث!

!01

المصرية(الكتبدارنسخةمنالأخيرة)الورقة
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أ!اسأص-ثيكل!لمحصس

العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح

ف!2حمك!لعوأنك!أكصك!لإأيحخمأ

.أحا-+!هالم!نضىالمحج!تللحك

ءحميت+

ول6.!،أكلالقجم!داد

.حمي-!!.+!

.اس++(.ص!

-ثتبهخآ!ح!كأ+ول%!3ل!.!سبلى

ا؟7.أث!أ

فى!بنجعد

الأزهرية(المكتبةنسخة)غلاف
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ايس!ي4ير+بر!.!حد+اأ:عتم-

..هـ.دحد

أحلضير-!.أد-ب!.؟د

حا؟ث!يرخىاس-..

الئى.يا!-ثيم-.!7ا

.!كل!؟؟.

ء!ي!د:دبر

.أ!-7+!دةثضف!س

؟6-.فيلا+أ-تيس.

!ي-نعء--31

\!الأر!/!-!!!بما
)-!ةآ+أير.!

!

.7اظ6!بفثث؟تآ!
ولأ6-ول-
لى7.ل!.ج!فف!ثى،

؟الت!!يم-.!"ثت

!أ؟!الى.لض!!ض.+ :6-تالث!وللمت

،!

!ما-ولي-!ثم،3في

يا-ولثى!!لصالفىكض.ا!ت!6ا،كأ

ثبن+!+ا-+بم
.؟.أ)ابر؟!--!-

-/+؟،-بم--+ا:لأ!أ. -+لم
لا17+-،ثملهم-

+-+-ص--ج

لأ7لمحب!،لمحيلط!الما!

لفئ!!.،؟!لى

؟أ-؟ثه!ا!7تدث!+ثض

!ثى!يبما-ول-!م!لزلص
++لى.

ثل!6!ح+؟ي!د!ة.ث!ا!اض

ي!ك!+؟!++!لس!ب
ح!-!ىأ!لي
-ا!!مداس-لىس-!لس+؟لى

:لي!لى!ر-+لمحضأ!أ+!غ

دا؟+!-لمحمأا!-!آ7+7

!ححالاكلضلآ!إ-يد!!6يم

الأزهرية(المكتبةنسخةمنالأولى)الورقة



العمحاتكعنالإفصاحفيالممحارلحلىلضاحبح

!يلفثننت؟لمحصك!!،.)".خا+أ؟--70
6!+!ف!ي!ياالض

ثبم.اد.محىئبم!!!ما!ىئهأأ:بح.محصح!بر

الغايلإلس!أرلمح!.3!ت،.!ض6!!ه
6!+دث!ييا+ا!ب-.ثب+كف

!كضث!6ألمح!.أاازياآا.يبما6حمالض!!!بم

10001("..!+.3..،1ول

!كجغ.ا-!!!+نيب!إدبأ:+-في!الف

!+

أ.-**ا-.-.!--د-
ممص+
-!ح!أ+++ممحفي
؟+ل!-الطجم!ه11!

،!،-..-01!لأح!بم!ة.لأ

--صة.ا؟-!أ ال!(-
في)محسح

بي..يا--حه!6-.-.-

سح،كبم(--إ--

ص-يثى..6-لماأأ

-17!:7-أ-،ل!--لم

.7لأاىلمحي+!!ل!+

ث!دح!د!سحثسح،؟

!االس..قغ!%..).

-مح!سصاسحش،!أ!مح

حذ11حض.ت

إلاؤاأيكأيوالسضيحمفثض

الأمحهرحمة(المحببةنسخةمنالأخبرة)المحرقة
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الملىاوكإيضاح

العواتكصالإفصاحفي

رخضللةافرليديم!صتفمللم!مة

وشرحتحقيق
بسيونيعمرو

ويليه

حديتتضر-فيوسعالة

العواتك"ابن"أنا
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صذرىلىأئثرخرب)!ظل
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الكتابخطبة

أ)1(الكتاباخطبة

!

الرحيمالرحمناللهبسم

ا)2(وسلموآلهمحمدسيدناعلىاللهأوصلى

ورفعةنمواوزاده،نسابلأابينمننسبهواختارء!وونبيهاصطفىالذيدلهالحمد

بعلاذلكمتمسكابهاتصلمنحبلووصل،الأحقابمدىوتشريفاواعتلا

()3(،الأنجابالأخياروأصحابهالأطهارالهوعلىعليهاللهأفصلى،الجناب

)4(يردانحتى،بالكتابالعترةحبلاتصلمامتلازميندائمينوسلاماصلاة

)1(

)2(

(r)

(4)

لفظي.من

ثقتي.وبه)ب(:وفي،فحسبالأصلفي

و)ب(.)أ(منمزيدةوهي،الأصلفيليست

خطأولعله،نونهفتحذف"حتى"بعدمنصوباالفعليكونأنوالأشهر،النسخكلفيهكذا

.النساخمن

والسلامالصلاةملازمةأرادأنهيحتملأنه:الأول:أوجهثلاثةفعلىتخريجهأما:قلت

الحالمفيدةالمضارععلىدخلتإذا"حتى"فإن،الجنةفيهايدخلانالتيالحالةإلىعليهما

تلازمهماأنحينهاالمعنىفيكون؟الغايةعلىللدلالةسبقتهإنمابخلافبعدها،رفعهجاز

لا"وكذلك:هشامابنقالنفسها،الدخولحالةيستمرفلا،الدخولإلىوالسلامالصلاة

فالرفعالتكلمزمنإلىبالنسبةحالتيهكانتإنثمحالا،كانإذاإلا"حتى"بعدالفعليرتفع

حالتيهكانتوإنالذحولحالةفيوأنتذلكقلتإذاأدخلها"حتى"سرت:كقولكواج!ث

حتى)وزلزلوا:نحوالحكايةتقدرلمإذانصبهوجازرفعمحكيةكانتبلحقيقيةليست

معهامنواوالذينالرسولأنحينئذ"حالتهم"حتىبتقديربالرفعنافعقراءة!الرسوليقول

.()175"اللبيب))مغني..وكذاكذايقولون

لغة-وهي،الناصبوجودمعالنونيثبتمنلغةعلىجعلهاالمؤلفإنيقالأن:والثاني



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

ولكنصغيز،حجمهانبذةفهذهبعد)2(،أما)1(،المآبيومفيالحوض

وسلمعليهاللهصلىأمهاتهبيانتتضمنكبيز،-اللهشاءإن-نفعها

بذلكخدمت،وغيرهمسليمبنيمنالعواتكأمنوعظمومجدوشرف

)1(

)2(

محققيمنجماعةذكرهاقييلةلغةالناصبمعالنون)وإثبات:النوويقال،قليلة-

عنهونقلها)2/157(،"مسلم"شرح.(.الصحيحةالأحاديثفيمتكررةوجاءت،النحويين

)قوله::كذلكالشرحفيالنوويوقال914(،)1/"الديباجمسلمعلى"شرحهفيالسيوطي

ليسألانهاالأصولمنكثيرفيهوكذاليسألانها(عنهااللهرضيالمؤمنينأمعائشةعلىدخلا

واضخوهذا،اللامبحذفيسألانهاالأصولمنكثيروفي،قليلةلغةوهي-والنونباللام-

وأن:)قوله:العينيالبدروقال218(،)7/217-.0(العربيةفيالمشهورعلىالجاريوهو

)24/"القاري"عمدة.(.الأفصحخلافلكنه،الناصبمعجائزالنصبوتركيضعونها،لا

أحلبفكنت،والدانليكان"إنه:بلفظالغارفيالثلاثةحديثيرويمنعندوكذا9(،

سنتهماأردأنكراهيةرءوسهماعلىقمتراقدينوجدتهمافإذافاتيهما،إنائهما،فيلهما

للعكبري،)31("الحديثألفاظمنيشكلما"إعرابوانظراستيقظا"متىيستيقظانحتى

الشاعر:قولتوجيهعلىكلامهمفيوابحث

أحداتشعرالاوأن،السلاممنيويحكماأسماءعلىتقرانأن

)942(،للزمخشري5)المفصل"و25(،5/')جنيلابن"الإعرابصناعةسر)):مثلفي

علىالأزهريخالدوشرح1527(،)3/"الكافيةو"شرح465(،)2/للأنباريوالإنصاف

425(.)3/"الأشمونيعلىالصبانو"حاشية)2/363(،هشامابنتوضيح

انظر،"يردانهما"حتى:الكلاموتقدير،محذوفلمبتدأخبرايردان"))يكونأن:الثالث

)31(.للعكبري"الحديثألفاظمنيشكلما"إعراب

منأعظمأحدهما،بعديتضلوالنبهتمسكتمإنمافيكمتارك"إني:حديثإلىإشارة

حتىيتفرقاولن،بيتيأهلوعترتي،الأرضإلىالسماءمنممدودحبلاللهكتاب:الاخر

وأحمد،)الترمذيأخرجهفيهما"تخلفونيكيففانظروا،الحوضعلييردا

صحيححديث:الأرناؤوطشعيبوقال.صحيح:الألبانيوقال،وغيرهما1(،)5725

".الحوضعلييرداحتىيفترقالن"فإنهما:قولهدونبشواهده

وبعد.)ب(:في



الكتابخطبة

نأرجاء()1(،وعظمومجدوشرفوسلمعليهاللهصلىالشريفجنابه

محسوبيه.ضمنفيالخدمعدادوفي،منسوبيهجملةمنأكون

فيالمدارك"إيضاح:وسميتها،وخاتمةومهمةمقدمةعلىورتبتها

.العواتك"عنالإفصاح

الطريق،سدادلسلوك،والتوفيقالإعانةأسألومنه،توكلياللهوعلى

1(01/خيرهإلاخيرولا،غيرهإلهلااللهوهو

حم-حم-حم-

و)ب(.)أ(منمزيدة(1)
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لمقدمةا

)1(ومعناهواشتقاقهعاتكةلفظتحقيقفي

وا

وا

2(

3(

4(

5(

.ومعناهواشتقاقه"عاتكة"لفظتحقيقففي:"المقدمة"أما

،القتالفيالشديدوالحملالكر:فسكونبفتح"()2(أ"العتك:اللغةأئمةقال

والميل،،واليبسوالاشتداد،والغلبةوالعصيان،الشيءعلىلإقدام

بالضم.كالعتوك،واللجاج،والخلوص،والكرم،والاستقامة،لترؤس

كر)4(.:القتالفي"عتك"الأصمعئي)3(:قال

............................................(:دريد)ابنوقال

المقدمة.استهلالفيالمؤلفكلاممناستللتها،لفظيمنوعنوانهاالمقدمة(

و)ب(.)أ(،منمزيدة(

y)الباهليأصمعبنقريببنالملكعبد( 1 i - 1 y Y-هـ-v i-اAr)الفغةأئمةمنم

و"الأضداد"،،"الإبل":له،بالبصرةالنحورؤوسومن،المتقنينالشعرورواة،الكبار

ألماني.مستشرقجمعها،روايتهمنمختارةقصائدمجموعة:و"الأصمعيات"و"الشاء"،

النحويين"العلماء"تاريخ)46(،للسيرافي"البصريينالنحويين"أخبار:فيترجمتهانظر

)3/"الأعيان"وفيات1(،12)2/الوعاة""بغية791(،)2/"الرواة"إنباه2(،91)للتنوخي

162(.)4/للزركلي"الأعلام"175(،1/)5النبلاء"أعلام"سير(،1"5

عنهينهنههلا:يضربهعليهفلانعتك)):العينفيوالذيr(،26)27/"العروس"تاجانظر(

اللغة""تهذيبانظرالعلاء،بنعمرولأبيينسبكر،يعنيعليهوعتك591(،1/)شيء"

"المحكم"فينسبةوبلا55(،)2/سيدهلابن"المخصص"انظرعبيد،ولأبي/791(،1)

.v(it)"و"القاموس(51/634)"و"اللسان35(6)2/القطاعلابد"و"الأفعال266(1/)

ry1)الأزديدريدبنالحسنبنمحمد( - Y Yr-هـirr - ArA)اللغةعلماءمنم

-و"السحاب،جدامشهورةقصيدةوالممدود"و"المقصور""الاشتقاق:له،والأدبوالنحو



ومعناهوامثشقاقهعاثكةلفظلمحقيقفيالفقدمة
!

.(1)رهقهأ:عليه"عتك"

)3(.وعدلمال:كذاموضعإلى"عتك"الحرمازي)2(:وقال

أبيها:وعلى،نشزت:زوجهاعلىالمرأةعتكتالأعرابئي)4(:ابنوقال

عصت)5(.

عودها)6(.فاحمارقدمت:القوسعتكتدريد:ابنوقال

)1(

)2(

(r)

)4(

)0(

)6(

ترتيبتغييرمعالعينطريقةعلىفيهمشىمعروفمعجم"اللغةو"جمهرة"،والغيث-

.الانالمألوفةالطريقعلىالأحرف

"الوعاة))بغية،29()3/"الرواة"إنباه،o(2)2للتنوخي"النحويينالعلماء"تاريخ:فيترجمتهانظر

.8(5)6/""الأعلام،69(/1)5النبلاء"أعلام"سير،323(/4)"الأعيان"وفيات،76(/1)

264(.)27/"العروس"تاجوانظر452(،)1/"اللغة"جمهرة

".الإنسان"خلق:له،البصرةنزل،راويةبدوي،الحرمازيعليبنالحسن

153(،)4/"الرواة"إنباه،319()2/الأدباء""معجم)71(،""الفهرستفيترجمتهانظر

)12/188(."بالوفيات"الوافي515(،)1/الوعاة""بغية

.264(27/)"العروسو"تاج،(5/1463)"العربو"لسان،(891)1/"اللغة"تهذيبانظر

At5,231-)155الأعرابيابنزيادبنمحمد - viv a-=)عالم،هاشمبنيمواليمنم

أمه،زوجالضبيالمفضلوكان،أحولكان،نسابة،للشعرراوية،والأدبواللغةبالنحو

و"النوادر"،،وفرسانها"الخيل"أسماء:له،عبيدةوأبيالأصمعيعلىيحملوكان

و"البئر"."،المعانيو"أبيات،و"الأنواء"

الوعاة""بغية128(،/3)"الرواة"إنباه)255(،"النحويينالعلماء"تاريخ:فيترجمتهانظر

النبلاء"أعلام"سير356(،)4/"الأعيان"وفيات2535(،)6/الأدباء""معجم155(،)1/

.(131)6/""الأعلام،687(/51)

و"لسان354(،)1/و"المخصص"266(،)1/و"المحكم"791(،)1/"اللغة"تهذيبانظر

،بالنونعنكتهوإنما:ثعلبوقال)27/263(،"العروسو"تاج463(،/)15"العرب

.285()27/"و"التاج(51/634)"و"اللسان،2(1/66)""المحكمانظر،تصحيفوالتاء

-)1/791(،"اللغة"تهذيب:وانظر)1/37(،و"الاشتقاق"452(،)1/"اللغة"جمهرة
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الحازر)2()3(.:اللبنمنالعاتكزيد)1(:أبووقال

صفا)4(.إذاعاتذنبيذدريد:ابنوقال

بنيته:وعتك:قال،(COورؤلستشرفت:المرأةعتكت:(عباد)ابنوقال

)1(

)2(

(r)

)4(

)0(

)6(

)4/223(،"اللغةو"مقاييس)1/646(،"اللغةو"مجمل)4/8915(،و"الصحاح"-

.(raw)27/"العروسو"تاج1/463(،)5"العرب"لسان

591(.)1/"العين""وعتققدمإذا:الشيء"عتك:الخليلوقال

اللغةأئمةمنم(835-737هـ-15Y-)911الأنصاريثابتبنأوسبنسعيد

سيبويه:قالإذا:يقولوكان،بالقدريقولوكان،بالبصرةوتوفي9U.،والنحووالأدب

"،القرانو"لغات،و"الشجر"،و"المطر"،"النوادر":له،يعنيفإياي،الثقةأخبرني

الأسماء".5)غريبو"،العربو"بيوتات

النحويين"العلماء"تاريخ)42(،للسيرافي"البصريينالنحويين"أخبار:ترجمتهفيانظر

)2/378(،"الأعيان))وفيات582(،)1/الوعاة""بغية35(،)2/"الرواة"إنباه)224(،

29(.)3/"الأعلام"494(،)9/النبلاء"أعلام"سير9135(،)3/الأدباء""معجم

خطأ.وهوالحاذر،:()بفي

266(،)1/و"المحكم"646(،)1/"اللغةو"مجمل،(1YAV)3/"اللغة"جمهرةانظر

)27/"العروسو"تاج464(،-1/463)5"العربو"لسان)1/791(،"اللغةو"تهذيب

.."شربهمنيمتنعحتىحمض"حزر::دريدابنقال،الحامضهووالحازر263(،

عاتك.:الحامضللنبيذيقالوكذلك:قلت.)1/483("الجمهرة"

نسبةوبلا،(1/791)"اللغة"تهذيبفيالأعرابيابنوعن،263()27/"العروس"تاجانظر

.والجمهرةالاشتقاقفيأجدهولم،(51/463)"العربو"لسان646(/1)"اللغة"مجملفي

المعروفم(599-389هـ-rAo-)326الطالقانيالعباسبنعبادبنإسماعيل

واللغة،الأدبعليهوغلب،الديلميبويهابنالدولةلمؤيدوزيراكانعباد،ابنبالصاحب

وتخريجالعروضفي5)الإقناعو"،المتنبيشعرمساوئعنو"الكشف"الوزراء"،:له

".اللغةفيو"المحيط"،القوافي

)2/الأدباء""معجم،(1/944)"الوعاة"بغية،236(/1)"الرواة"إنباه:فيترجمتهانظر

.316(1/)""الأعلام،51(1/)16النبلاء"أعلامn)سير،228(1/)"الأعيان"وفيات،662(

264(.)27/"العروسو"تاج)489("القاموس"وانظر214(،)1/"اللغةفي"المحيط
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رب

.)1(لوجههاستقام

لون)2(.كلمنوالخالصشيء،كلمنالكريم:والعاتك

الأمر)3(.عنينثنيلاالذياللجوجهو:الأعرابئيابنوقال

.(حال)إلىحالمنالراجعهو)4(:مالكأبووقال

)7(إليهيرجعالمعانيمنعداهوما"العتك"،فيذكرماخلاصةفهذا)6(

)1(

)2(

(r)

)4(

)0(

)6(

)7(

نفسيهما."العروسو"تاج"))القاموس:وانظر2(،)1/01"المحيط"

يدلما)عتق(مادةفيولعل،العينفيوليس)4/223("اللغة"مقاييسفيللخيليمنسوب

"لسانوانظر)1/266(،"المحكم"فينسبةغيرومن)1/146(،"العين"انظر،عندهعليه

264(.)27/"العروسو"تاج463(،1/)5"العرب

264(.)27/"العروسو"تاج791()1/"اللغة"تهذيبانظر

يحفظكان:وقيل،المذهببصريوكان،الباديةمنلغويراوية،البصريكركرةبنعمرو

"خلقكتاب:له،شنيعةمقالاتإليهوتنسب،بمشهورليس:الذهبيوقال.كلهااللغة

."و"الخيل،"الإنسان

الوعاة""بغية365(،)2/"الرواة"إنباه2(،)11"النحويينالعلماء"تاريخ:فيثرجمتهانظر

العارفين""هدية)9/694(،النبلاء"أعلام"سير2132(،)5/الأدباء""معجم232(،)2/

/1(.)852

فيمالكلأبيومنسوبا312(،)2/"الجيم""الراجع:"العاتك:الشيبانيعمروأبوقال

264(،)27/"العروسو"تاج)1/791(،"اللغةو"تهذيب452(،)1/"اللغة"جمهرة

1/463(.)5"العربو"لسان

.فهذه)ب(:في

به،لزق:أيالطيببهعتك:عليهيستدرك"ومما:"العروس"تاجفيالمصنفقال:قلت

وعبق،،عسق:الشيءلزوقبابفيالمصنففيعبيدأبووذكر،والصاغانيئالجوهرفينقله

مناحمرتالقوس:والعاتكة.لزمه:عتكابهوعتك.الحملة:بالفتح،والعتكة.وعتك

الهذلي:المتنخلقال،الجوهرفينقلهالعهد،طول

اللياط-عاتكةالعاجكوقفخلقغيرالبرايةوصفراء
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اللحيافي)2()3(.عنالإبار)1(تقبللاالتي:النخلمنوالعاتكة

)4(.الشيصتحملالصلودهي:غيرهوقال

بهسميت(قيل):أقوالعلىالنساءمنالعاتكة12(1/اشتقاقفيواختلف

)1(

)2(

(r)

)4(

)0(

.الحمرةشديدكانإذا:أقشروأحمرعاتذ،وأحمر.خالصةصفراءأي:ال!كرفيوقال-

أصفر.:عاتذوعرلق

حمزثياث:والعاتكي.عبادابنقاله،عتكةنعجةوكذلك،متلبدة:كفرحة،عتكةوقطيفة

بنوعتيك،عتيكبنالحارثبنوعتيك.عاتكةمشهدإلىنسبت،الشاممنتجلبوصفز

عنهما.تعالىاللهرضيصحابيان:التيهان

وعنه،آنسعنروىتابعيئ:سليمانبنطريف:ويقال،طريفبنسليمانعاتكةوأبو

)27/267-268(.القرشيعطيةبنالحسن

وفيمنها"،ذهبإذا:يعتكالأرضفيعتك:الليث"قال)1/891(:"اللغة"تهذيبوفي

"اللسان":وانظرعليها"،أقدمإذا:فاجرةيمينعلىالرجل")عتك:4(52/)1"اللغة"جمهرة

5(.)1/463

وليس،قبلهالذيمنقريبعلىيدلصحيحأصلوالكافوالتاء"العين:فارسابنوقال

)4/223(."اللغة"مقاييس"والقدمالإقداممنوهو،الإبدالبابمنيكونأنببعيد

خطأ.وهو،الإدبار:)ب(في

م(،825هـ-521)تالختليحازمابن:وقيل.الحسينابن:وقيل.المباركبنعلي

"النوادر".:وله،الكسائيعلىوتتلمذ،الفراءعاصرلغوي

الوعاة"بغية))255(،)2/"الرواة"إنباه)256(،"النحويينالعلماء"تاريخ:ترجمتهفيانظر

المؤلفين""معجم265(،)21/"بالوفيات"الوافي1843(،)4/الأدباء""معجم185(،)2/

)1/668(."العارفين"هدية56(،)7/

،(917)3/الأثيرلابن"و"النهاية،646(/1)"اللغةو"مجمل،(1/791)"اللغة"تهذيبانظر

.265()27/"العروسو"تاج،(51/463)"العربو"لسان

265(،)27/"العروسو"تاج464(1/)5"العربو"لسان)1/891("اللغةn)تهذيبانظر

.5(7/5)""اللسانانظر.التمرردئهو:والشيص.الصلدة:أيوالصلود

.)ب(فيليست
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طيب)1(.ردعبها،عاتكةامرأةقولهممن

:يقال،الصفاتمنمنقوذاسئم:"عاتكة":""الروضفيالسهييئي)2(قال

)3(.الزعفرانمنالمصفرةوهيعاتكةامرأة

منلونهااحمر:أي)4(،الطيبمنالمحمرةهي:"القاموس"وفي

القوسعتكتمنهي(:)قتيبةابنقولويؤيده،الطيباستعمالكثرة

و"تاج1/463(،)5"العربو"لسان993(،)1/و"المخصص"266(،)1/"المحكم"انظر()1

"تهذيبانظر.الزعفران:وقيل،الثوبفيالطيبأثرهو:حوالر.265()27/"العروس

وفي،فوقالمتنفيشكلتهكمابالفتحوهو121(،)8/و"اللسان"121(،)2/"اللغة

غلط.وهوبالكسرالجادرمطبوعة

-oil)السهيليالخثعميأحمدبناللهعبدبنالرحمنعبد)2( 55 A-1114هـ-

وكانوالسير،باللغةوعالم،الحفاظمن،ينتسبوإليها،مالقةفيبسهيلولدم(،'185

الأسماءمنالقرانفيأبهممافيوالإعلامو"التعريف"،يوسفسورة"تفسير:لهضريرا،

شرح"الأنفو"الروض"،المبينالكتابتفسيرمنأبهملماوالتبيينو"الإيضاح"،والأعلام

النحو".فيالفكر"نتائج،هشامابنسيرةفيه

)1/448(،"المغربحلىفي"المغرب)1/367(،"الملتمس"بغية:ترجمتهفيانظر

69(،)4/"الحفاظ"تذكرة143(،)3/"الأعيان"وفيات15(،5)1/"المذهب"الديباج

"هدية211(،)2/"الاستقصا")1/168(،الهميان""نكث1(،8/155)"بالوفيات"الوافي

.3(13)3/""الأعلام،(1/552)"العارفين

الفقيه.النعمانالكوفيلاالدينوريبهوالمراد،حنيفةلأبيونسبه،35(1/2)"الأنف"الروض)3(

A(.)49"المحيط"القاموس)4(

وسكنببغدادولدم(،988-828-ص276-2"11)الدينوريقتيبةبنمسلمبناللهعبد)5(

و"تأويل،"و"المعارف،والشعراء""الشعر:له،مكثرمولف،الكبارالأدبأئمةمن،الكوفة

و"مشكل"،القرانغريب5)تفسيروالأخبار"،و"عيون"،الكاتبو"أدب"،الحديثمختلف

كثير.وغيرها"،الشعوبيةعلىو"الرد5)الأشربة"،و"،القران

/r)"الأعيان"وفيات63(،)2/الوعاة""بغية15(،5)2/"الرواة"إنباه:فيترجمتهفيانظر

441(،)1/"العارفين"هدية326(،)17/"الوافي"692(،)13/النبلاء"أعلام"سير42(،

)4/137(."الأعلام"155(،)6/"المؤلفين"معجم



!
)1(احمرتإذا

العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح

استعمالمنلونهاتغيير:وهوواحدقولإلىراجعةكلهاالأقوالوهذه

ولا،قتيبةابنقالهكما،بحمرةأو،السهيلئيقالهكما،بصفرة4سواالطيب

التأمل.عندفيهماتخالف

ورألستشرفتإذاالمرأةعتكتمنهو:"المحيط"فيعبادابنوقال

عادتهم.علىتفاؤلاالاسمبهذاوعشيرتها،فسمواقومهاعلى:أي

ابنقولوهوصفا،إذاعاتذنبيذ:قولهممنلصفائهاسميت:وقيل

دريد.

في:أي)3(،الطاهرة:اللغةفيالعاتكة:""الطبقاتفيسعد)2(ابنوقال

وحسبها.نسبها

)4(.لذلكنظرابالطاهرةالجاهليةفييمنىالمؤمنينأمخديجةوكانت

.(2562/)7"التا!"انظر(1)

هاشم،بنيمولىم(،845-784هـ-235-)168الزهريمنيعبنسعدبنمحمد)2(

الطبقات":له،الواقديبكاتبيعرفولذا،كاتبهوكانالواقديصحب،ثقةمورخحافظ

وأ"الكبرىو"الطبقات"،البصريسعيدأبيترجمةفيالقصريو"الزخرف"،الصغرى

باسمه.المعروف"الصحابة"طبقات

/)255(الكمال"تهذيب،r(66)3/بغداد""تاريخ:فيترجمتهانظر 2،)oالأعيان"وفيات"

75(،)3/"الوافي"(،11)2/"الحفاظ"تذكرة664(،1/)5النبلاء"أعلام"سير351(،)4/

136(.)6/"الأعلام"21(،1/)5"المؤلفين"معجم11(،)2/"العارفين"هدية

(r)61(.)1/"الكبرى"الطبقات

)4/"الاستيعاب"انظر،الطاهرةالجاهليةفيتدعىكانتخديجةأنالمشهور:قلت)4(

العوالي"النجومو"سمطC(،/)111النبلاء"أعلامو"سير(،7/5A)"الغابةو"أسدا(،Aا7

قريش-نسبجمهرةمنوالمطبوعبكار،بنللزبيرذلكعزوعلىوالجمهور)1/427(،



ومعناهوامثشقاقهعاثكةلفظلمحقيقفيالفقدمة

وفيه،الأعرابئيابنقولوهذا،نشزتإذابعلهاعلىعتكتمن:وقيل

ب(1/2لمإذاالنخلةعتكتمنإنها:قالمنقولذلكمنوأبعدبعذ،

الإبار)1(.تقبل

)2(.اللفظبتحقيقيتعلقمامجموعفهذا

حم-حم-حم-

)1(

)2(

أولهفييكونأنالمعزوومظنة،والعشرينالثالثإلىعشرالثالثالجزءمنهووأخبارها-

يقالذلكولأجل1(،95ا)حعنه)22/448("الكبير"فيالطبرانيورواه.يصلنالمالذي

بني:لبنيهويقال)334(،للزبيري"قريش"نسبانظر"الطاهرة"ابن:صيفيبنلمحمد

4/)1"الأشراف))أنسابانظر.الطاهرة 5،)Vانظر.هندأمأنهافالمشهوركنيتهاأما

.(5325)6/نعيملأبي"الصحابةو"معرفة15(،)8/"الكبرى"الطبقات

.الأبار:()بفي

221(.)5/للصاغانيالصحاحعلىوالذيلالتكملةيراجع



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

)1(المهمة

مطالب:ثلاثةففيها،المهمةوأما

:الأولالمطلب

اللفظ(هذافيهوردالذيالحديثبيان)في

الصغير")3(:"الجامعفيالسيوطئي)2(الدينجلالالحافظقال

بنسيابةأعن()6((الكبير")"المعجمفيالطبرانئي)4(أخرج

)1(

)2(

(r)

)4(

)0(

)6(

لفظي.من

-ص119-)984السيوطيالخضيريالدينسابقابنمحمدبنبكرأبيبنالرحمنعبد

فحصل،المطلقبالاجتهادوقال،بالقاهرةت90L,.:.ولد،متفننحافظم(،1445-1555

عدفيالكتبألفتبحيثجدا،مكثرمصنف،ومشاحناتخصوماتعصرهأهلوبينبينه

"،القرانعلومفيو"الإتقانبالمأثور"،التفسيرفيالمنثور"الدر:أهمهامن،تصانيفه

والصغير".الكبيرو"الجامع"،الحديثألفيةو""،الراويو"تدريب

اللامع"الضوء"،74(/51)"الذهبشذرات"،227(/)1"السائرةالكواكب":فيترجمتهانظر

.35(1)3/"الأعلام"،(128)5/"المؤلفينمعجم"،534(/1)"العارفينهدية"،65()4/

)9273(.رقم252(،)1/الصغير"الجامعإلىالزيادةضمفيالكبير"الفتح

م(،719-873هـ-365-)265الشامياللخميمطيربنأيوببنأحمدبنسليمان

الحديث.فيالثلاثةالمعاجم:له،وكثرةعلولهفوقعوعمر،بأصبهانوتوفيبعكا،ولد

"تذكرة911(،)16/النبلاء"أعلام"سير4(،)2/57"الأعيان"وفيات:فيترجمتهانظر

121(،)3/"الأعلام")372(،"الحفاظطبقات"213(،)15/"الوافي"85(،)3/"الحفاظ

.(row/4)"المؤلفين"معجم

.(Ivy)4الكبير""المعجم

و)ب(.)أ(،منزدتها،الأصلفيليست



اللفظ(هذافيهوردائذيالحديثبيان)فيالأؤلأ:المطد!ث
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")2(.سليممنالعواتكابن"أنا:قالء!ووالنبيإلىرفعه!عنيما)1(عاصم

مكسورةبمهملة)سيابة(:الكبيرشرحهفي)3(المناويالرؤوفعبدالشيخقال

)ابن.(حجر)لابنتبعابخطه)4(المصنفبضبطموحدةباءثم،تحتيةومثناة

رجالرجاله:الهيثمئي)7(قال،صحبةلهالسلمئي(شيبانبن()6(أعاصم

)1(

)2(

(r)

)4(

)0(

)6(

)7(

."المستقلةالرسالة"راجعوللتوسع1(،39)3/"الإصابة"فيترجمتهانظر

فيه.المستقلةرسالتنافيتفصيلاعليهوالحكم،بتوسعتخريجهراجع:مرسل

القاهريالمناويثمالحداديالعابدينزينبنعليبنالعارفينتاجبنالرؤوفعبدمحمد

الشمائل""شرح:لهبها،وتوفيالقاهرةفيعاشم(1622-1545-ص1531-)529

وهوالصغير"الجامعشرحفيو"التيسير"،التعاريفمهماتعلىو"التوقيف،للترمذي

القدير"."فيضالكبيرشرحهمنمختصر

العارفين""هدية)1/357(،"الطالع"البدر412(،)2/الأثر""خلاصة:فيترجمتهانظر

225(.)5/"المؤلفين"معجم25(،4)6/"الأعلام"51(،5)1/

الصغير.الجامعمصنفالسيوطيأي

الحافظ،ام(،944-1372-صnor-)773العسقلانيالكنانيمحمدبنعليبنأحمد

"،التهذيبو"تهذيب"،الباري"فتح:لهمفيد،مكثرمصنف،بالقاهرةوتوفيولدكبير،إمام

المائةأعيانفيالكامنةو"الدررشرحها،النظر"و"نزهةالفكر"،و"نخبة"،المرامو"بلوغ

".المشتبهبتحريرالمنتبهو"تبصير"،الصحابةتمييزفيو"الإصابة"،الثامنة

،(178)1/الأعلام""،87()1/"الطالعالبدر"،36()2/"اللامعالضوء":فيترجمتهانظر

)1/178(."الأعلام")1/128(،"العارفين"هدية25(،)2/"المؤلفين"معجم

و)ب(.)أ(،فيليست

A5-)735الهيثميسليمانبنبكرأبيبنعلي V-قاهريم(،1455-1335هـ،

مجمعو"،حبانلابن"الثقاتو"ترتيب"،حبانابنزوائدإلىالظمان"موارد:له،حافظ

الفوائد".ومنبعالزوائد

الألحاظ""لحظ441(،)1/"الطالعالبدر"233(،1/)1"اللامعالضوء":فيترجمتهانظر

266(،)4/"الأعلام")1/727(،"العارفين"هدية)246(،"الحفاظطبقات"ذيل)156(،

45(.)7/"المؤلفين"معجم
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.(فيه))4(هشيمعلىاختلف:عساكر)3(كابنالذهبئي)2(وقال،)1(الصحيح

انتهى.

بالفتح--سيابةأن"المشتبه":كتابهفيالذهبئيسياقمقتضى:قلت

أنهحجرابنللحافظ"التبصير"فيولكن)6(،كسحابة

)1(
)2(

(r)

)4(
)0(
)1(

921(.)8/الزوائد""مجمع

V4)الذهبيقايمازبنعثمانبنأحمدبنمحمد A - ivr114"-1274-ص A،)الإمامم

له:،نافعمكثرمصنف،الأصلتركماني،بدمشقووفاتهمولده،الإسلاممورخ،الحافظ

"،الرجالنقدفيالاعتدالو"ميزان"،العلمو"زغلالنبلاء"،أعلامو"سير"،الإسلام"تاريخ

الأسماء".فيو"المشتبهو"الموقظة"،غبر"،منخبرفيو"العبر

الشافعية""طبقات،(o/331)"الوفيات"فوات144(،)2/"الوافي":فيترجمتهانظر

)22(،للحسيني"الحفاظتذكرة"ذيل)921(،"السبكيشيوخ"معجم1(،55)9/للسبكي

"ذيل182(،1/)5"الزاهرةالنجوم"66(،)5/"الكامنةالدرر")227(،الهميان""نكث

تاريخفيالدارس")521(،له"الحفاظ"طبقات)231(،للسيوطي"الحفاظطبقات

العارفين""هدية61(،/1)"الذهب"شذرات11(،5)2/"الطالع"البدر95(،)1/"المدارس

928(.)8/"المؤلفين"معجم326(،)5/"الأعلام"154(،)2/

ولدكبير،حافظمورخم(،1176-1155-ص571-)994اللههبةبنالحسنبنعلي

الحسنأبيإلىنسبمافيالمفتريكذب"تبيين:لهمحدثها،وكانبدمشقوتوفي

."دمشقتاريخو"،"الأشعري

"سير82(،)4/للذهبي"الحفاظتذكرة"935(،)3/"الأعيان"وفيات:فيترجمتهانظر

215(،)7/للسبكي"الشافعية"طبقات216(،)25/"الوافي"4(،55)21/النبلاء"أعلام

"طبقات)2/13(،شهبةقاضيلابن"الشافعية"طبقاتr()96كثيرلابنالشافعيين""طبقات

.273(/4)"الأعلام"،7(1/4)"الدارس"،()475للسيوطي"الحفاظ

المستقلة.الرسالةفيينظروللمزيد272(،)35/للمزي"الكمال"تهذيبفيترجمتهانظر

نفسه.القدير""فيضمنزدتهالمعقوفتينبينوما)3/38(،القدير""فيض

زنةعلىبالكسرفيهاوالشكل،القديمةليدنطبعة)592("الرجالأسماءفي"المشتبهانظر

الكسر،علىفيهينص"المنفعة"تعجيلفيموضعوله،المصنفاستظهرهلماخلافا،كتابة

المستقلة.الرسالةفيينظروللمزيد،والحافظالذهبييختلفلمذلكوعلى
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نأأو،الضبطفيشيخهخالف-إذا-فهو،السيوطئينقلهكمابالكسر)1(،

لشهرته.يضبطهلمالذهبئي

بنالدينتقئيللحافظ"الصحابةو"معجم،الذهبئيللحافظ"التجريد"وفي

حديثهروى،وفادةلهالسلمني(شيبانبنعاصمبن)سيابة:نصهمامافهد)2(

.(العواتك")ابن"أنا:!وله(،سعيد)بن(عمرو)

عليهاختلفإنه:عساكروابنالذهبئيفيهقالالذي[أ3]/هشيئم)6(وأما

ديناربن)8(القاسمبن(بشير)بنهشيممعاويةأبوفهو،الحديثهذافي

سنةوتوفي،ومائةخمسسنةولد،الجماعةلهروى،السلمي

القدماء:منعنهوروى)9(،الزهريعنروى،ومائةوثمانينثلاث

)1(

)2(

(r)

(4)

)0(

)6(

)7(

)8(

)9(

)2/67(،الجادرمطبوعةوفي)2/767(،حجرلابن"المشتبهبتحريرالمنتبه"تبصيرانظر

خطأ.ووه

AV1)الهاشميالعلويمحمدبنمحمدبنمحمد - VAV5-صiii- 1rAنسبهيتصلم(،ا

"،الحفاظطبقاتبذيلالألحاظ«الحظ:له،بمكةوتوفيمصربصعيدولد،الحنفيةبنبمحمد

."الصحابةأسماءو"مختصر،"التهذيبو"تكميل"التقريبو"نهاية،"السيرةفيالساطعو"الباهر

العارفين""هدية925(،)2/"الطالع"البدر281(،)9/"اللامع"الضوء:فيترجمتهانظر

192(./)11"المؤلفين"معجم)7/48(،"الأعلام"255(،)2/

سعيد.بنعمروعنحديثهروىو)ب()أ(في

المستقلة.الرسالةانظرلتحريره

مطبوعا.ليسفهد،لابن"الصحابةو"معجم255(،)1/للذهبي"الصحابةأسماء"تجريد

تحريف.وهو،هيثم:()بفي

خطأ.وهو،بشر:(و)ب،)أ(وفي

خطأ.وهو،)بن(بدونو)ب()أ(في

ابنعنالأعلامأحدبكرأبوالزهريشهاببناللهعبدبناللهعبيدبنمسلمبن"محمد

خديجبنرافعوعن،الترمذيفيهريرةأبيعنوحديثه،المسيبوابنوسهلوأنسعمر

-.عيينةوابنومالكوشعيبوالزبيديومعمروعقيليونسوعنه،مرسلوذلك،النسائيفي
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بنمنصور)4(حديثفيالناسأثبتوهو)3(،ومالك(r)وشعبة)1(الثوري

.)8(وحصين،وسئار)7(،)6(ويونس،(زاذان)

)1(

)2(

(r)

)4(

)0(

)1(

)7(

)8(

ألفانوحديثه،ألفمنأكثرأسند:داودأبووقال.حديثألفينحوله:المدينيابنقال-

921(.)2/"الكاشف".0"()124رمضانفيمات،مسندةنصفها،حديثومائتا

ثابتأبيبنحبيبعنوزهداعلماالأعلامأحدالثورياللهعبدأبوالإمامسعيدبن)سفيان)

قال.الجعدبنوعليوالفريابيوالقطانالرحمنعبدوعنه،المنكدروابنكهيلبنوسلمة

شعبانفيتوفي،نفسهمثلسفيانيرلم:ورقاءوقال.منهأفضلعنكتبتما:المباركابن

)1/944(."الكاشف".0سنة"وستينأربععن)161(

وسكن،بواسطولد،الحديثفيالمؤمنينأميرالعتكيبسطامأبوالحافظالحجاجبن"شعبة

بنوعليالوليدوأبوغندروعنه،كهيلبنوسلمةوالحكمقرةبنمعاويةسمع،البصرة

الأسماءفيويخطئحجةثبت)165(عامأولفيمات،حديثألفيمننحولهالجعد،

.(1/485)""الكاشف..قليلا

ولد،الإمامم(،597-712-ص917-)39الحميريالأصبحيمالكبنأنسبنمالك

تفسيرفيو"كتاب"،القدريةعلىالردفي"رسالة:له"الموطأ"،صاحب،بالمدينةوتوفي

".القرانغريب

الفقهاء"الأئمةالثلاثةفضائلفي"الانتقاء1(،45/)1"المدارك"ترتيب:فيترجمتهانظر

)1/"الحفاظ"تذكرة)8/48(،النبلاء"أعلام"سير135(،)4/"الأعيان"وفيات)9(،

)5/257(."الأعلام")69(،"الحفاظ"طبقات154(،

خطأ.وهو،حديثه:()بفي

وعنه،والحسنالعاليةوأبيأنسعنثقيفمولىالمغيرةأبوالعابدالواسطيزاذانبن"منصور

.692()2/"الكاشف".0"()128مات،جداالقراءةسريع،الشأنكبيرثقة،وهشيمشعبة

وابنالثقفيالوهابعبدوعنه،بردةوأبيالحسنعن،البصرةأئمةأحد:عبيدبن"يونس

4(.53)2/"الكاشف".0"(ص)913سنةمات،الثباتالعاملينالعلماءمن،علية

بواسطتوفي،وهشيمشعبةوعنهوزر،شهاببنطارقعنالعنزيالحكمأبو"سيار

.(1/475)""الكاشف.0"()122

وائل،وأبيسمرةبنجابرعنمنصورعمابنالكوفيالهذيلأبوالسلميالرحمنعبدبن"حصين

.338()1/"الكاشف".0"()136مات،حجةثقة،عاصمبنوعليوهشيمشعبةوعنه
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الثاني:المطلب

سليمبنينسبوبيانالحديثهذاتأويلفي

!

تعريفبلفخرا،بذلكيرد)3(لمالحليمئي)1()2(:قال:المناويقال

تعريفإلابهيريدلافقيها،أبيكان:يقولكمن،المذكوراتمنازل

وابائهنفسهفي)4(تعالىاللهبنعمةالإشارةبهأرادأنهويمكن:قال،حاله

)6(.الولادةبهذه(تفخر)سليموبنو:بعضهمقال،انتهى،وأمهاته

بنقيسقبائلمنكبيرةقبيلة-:مصغرابالضم-سليمبنو:قلت

مضر)7(.بنعيلان

)1(

)2(

(r)

)4(

)0(

)1(

)7(

453)الجرجانيالبخاريحليمبنمحمدبنالحسنبنالحسين - rrA-559هـ-

فيالوجوهأصحابمنالنهر،وراءفيماالمتقدمينمنشافعيفقيهمحدثم(،1512

".الإيمانشعبفي"المنهاج:له،ببخارىوتوفي،بجرجانولد،المذهب

النبلاء"أعلام"سير137(،)2/"الأعيان))وفيات)891(،"جرجان"تاريخ:فيترجمتهانظر

،f()58"الحفاظ"طبقات)12/217(،"الوافي"156(،)3/"الحفاظ"تذكرة231(،)17/

"طبقات)355(،كثيرلابنالشافعيين""طبقات،(rrr)4/للسبكي"الشافعية"طبقات

235(.)2/"الأعلام")1/178(،شهبةقاضيلابن"الشافعية

تحريف.وهو،الحكيمي:()بفي

خطأ.وهو،يروىلم)ب(:في

و)ب(.)أ(،فيليست

خطأ.وهوتفخروا،)ب(:في

الأصل،فيليس(بعضهم)قال:قبل)انتهى(:المؤلفوقولr(،A/)3القدير""فيض

كذلك.وليسعندها،المناويمنالنقلبانتهاءويشعر

سودبنتأسمىأمهمامضر،بنعيلانوقيس:مضربنإلياس:مضر"فولد:حزمابنقال

والصحيح-مضر،بنعيلانبنقيس:قومقالوقد.قضاعةبنالحارثبنأسلمابن
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،-)2(بالنون-")1("الناسواسمه،لقمث:فقيل،كثيرافيهاختلفوعيلان

)4(.السينيشدد)3(المغربيالوزيروكان

ابنالاعيلانإلىمضافاقيسافيجعل،حضنه()لأبيهغلاماسم:وقيل

)1(

)2(

(r)

)4(

)0(

قال،قولانأنهماالظاهر:قلت.1()5"العربأنساب"جمهرة.."عيلانقيس-

الياءوسكونالقافبفتح،وقيس."عيلان"إلى"قيس"بإضافة،عيلان"قيس:القلقشندي

تحتمنالمثناةالياءوسكونالمهملةالعينبفتح،وعيلان.مهملةسينثم،تحتمنالمثناة

.غيرهالمهملةبالعين"عيلان"العربفيوليس،نونثمألفولام

علىفعيلان،عدنانبنمعدبننزاربنمضربن،بالنون:الناسواسمه،عيلانبنقيس:وهو

.(511)الجمان""قلائد.."كلبه:وقيل،خادمه:وقيل،فرسهعيلان:وقيل.قيسأبوهذا

سميمضر،بنعيلانبنقيس:وقيلمضر،بنعيلان"قيس:الجزريالحسنأبووقال

في"اللباب.له"0كانبكلبوقيل،عيلاناسمهحضنهبرجلوقيل،لهكانفرسبعيلان

وفضالةالمبتدي"عجالةفيأيضاالقولينالحازميوأطلق(،5rv)2/"الأنسابتهذيب

انظر،المشهورالصحيحبأنه"عيلان"قيسالقرطبيالحسنأبوووصفo(،15)"المنتهي

12(.)1/"الأحساببذويوالتنويهبالأنساب"التعريف

و"نسب)72(،حبيبلابنوموتلفها"القبائلو"مختلف)7(،للزبيري"قريش"نسبانظر

1(،5)5"المبتديو"عجالة12(،)1/"بالأنساب"التعريف)1(،للمبرد"وقحطانعدنان

4(.45)للقلقشندي"الأنسابمعرفةفيالأرب5)نهايةو11(،)5الجمان"و"قلائد

و)ب(.)أ(،فيليست

i)5الحسينبنعليبنالحسين 18 - rv1-859-ص 5 YV،)الأدباء،العلماءمنوزيرم

شعرو"اختيار،"السياسة":له،ببغدادأشهرعشرةالبويهيالدولةمشرفاستوزره،بمصرولد

.و"الإيناس"،"الخواصو"أدب،"عليهوالطعنالمتنبيشعرو"اختيار،"البحتري

"تاريخ115(،)1/القصر""دمية256(،)الأبارلابن"الكتاب"أعتاب:فيترجمتهانظر

493(،)17/النبلاء"أعلام"سير172(،)2/"الأعيان"وفيات441(،)41/"دمشق

)69(.زيدأبيلبكر"النسابين"طبقات24(،5)2/"الأعلام")12/273(،"الوافي"

فيهيذكرفلم)34(،"بالنون،الناس:عيلان"واسم:"الأنساببعلم"الإيناسفيقال

أعلم.فاللههاهنا،تشديدا

أوضح.أثبتهوما(،أبيه)غلامالأصلوفيو)ب(،)أ(فيكذا
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.جدابعيذوهذا،له)1(

!

ولذوهو،لعيلانولذقيساأنمنالنسابةعليهاتفقماوالصحيح

لمضر)2(.

له)3(.بكلبأو،عليهسابققدلهب(1/3بفرسسمي:وقيل

الطويل،أمن:]'سلمىأبيبنزهيرقولله)4(ويدل،قدمناةماوالصحيح

)6(يسبقإليهايسبقمنالمجدمنغايةعيلانبنقيسابتدرتإذا

)1(

)2(

(r)

)4(

)0(

)1(

الحسنلأبيو"اللباب")243(،"العربأنسابو"جمهرة)1(،"وقحطانعدنان"نسبانظر

1(.56)المبتدي"و"عجالة)12(،"بالأنسابو"التعريف(،5rv)2/الجزريابن

خلافا.المسألةفيأنعرفتقد

و"نهاية،(511)الجمان"و"قلائد،(51)6المبتدي"و"عجالة،375()2/"اللباب"انظر

وكان،فقيراكانلأنه؟عيلانسمي:وقيل:قلت،4(5)4"العربأنسابمعرفةفيالأرب

.()12"بالأنساب"التعريف..عيلانفسمي،عليعيالأنتإنما:لهفقال،أخاهيسأل

عليه.:)ب(في

شاعرم(،965-555هـ-ق13-55)5المزنيرياحبنربيعةسلمىأبيبنزهير

المخضرمة.الشاعرةالخنساءأخو،المعلقاتأصحابمن،مفلقمضريجاهلي

قتيبةلابنوالشعراء""الشعر،(1/163)للجمحيالشعراء"فحول"طبقات:فيترجمتهانظر

.52()3/""الأعلام،323()2/للبغدادي"الأدب"خزانة،226(/51)""الأغاني،(1/137)

9(،)49-هالشنتمريللأعلمزهير"ديوانو"شرح،(2)°"سلمىأبيبنزهير"ديوان

الجاهليين"الثلاثةالشعراءدواوينفيالثمين))العقدو،C)96"ديوانهعلىثعلبو"شرح

قتيبةلابنوالشعراء"و"الشعر(،n)5"الجاهليينالشعراءدواوينفيالثمينو"العقد)33(،

و"التذكرة222(،)4/"التاريخفيو"الطبري1/228(،)5و"الأغاني"138(،)1/

وهو42(،)12/الحديدأبيلابن"البلاغةنهجو"شرح(،1r)4/حمدونلابنالحمدونية"

المؤلف:أوردهماخلافجميعا،فيها

يسودإليهايسبقمنالمجدمنغايةعيلانبنقيسابتدرتإذا

:وبعده
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،-محركةالمعجمةبالخاء-خصفة:ثلاثةفيهذاقيسمنفالعقب

.وعمرو،سعدو

.ومحارب،عكرمة:بطنينمن)1(خصفةمنوالعقب

البيتوهو-عكرمةبنمنصورمن)2(:خصفةبنعكرمةمنوالعقب

وعامر.،مالكوأبيوسعد،-،العدد)3(وفيه،قيسمنالأول

)1(

)2(

(r)

مجلدغيرالغاياتإلىسبوقمبرزطلقكلإليهاسبقت-

التيالرايةوهيغايةإلىسابقتإذا،زهيرممدوحسنانبنهرمقبيلةوهيعيلانبنقيسأنأي

منطلقفرسكلفتسبق،يأخذهامنأولفإنها،المتسابقينأولويأخذهاالسباقموضعفيتكون

وقبيلته.لممدوحهالخيلمنمستعارةالصفاتتلكوكل،وجلدضربغيرمنأي،مجلدغير

مطلعها:التيالطويلمنالشهيرةداليتهمنوالبيت

معبدأممنأقوينقددوارسفثهمدبالبقيعدياراغشيت

)16/417(.انظر"التاج"،فيالصوابعلىذكرهنفسهالمؤلفإنبل

.فوقروايتهفيللخطأوذلك"،المطبوعزهيرديوانفيأجده"لم:الجادرمطبوعةوفي

سيار:بننصربقول"عيلان"قيس:الصوابأنعلى1()5"الجمهرة"حزمابنواستدل

عيلاناقيسوعمىللصالحاتقبائلهاتنمينيخندفابنأنا

اتفاقمنعليهنصمامنهيلزملا،قولهعلىزهيرببيتالمؤلففاستدلالذلكوعلى:قلت

)وعلماء:الزركليوقال،كذلكاللغةفيبهمالمحتجكلاممنبغيرهمعارضقلأنه؟النسابة

هوأم،إليهفنسبتربيتهتولىلأبيهعبدأم"قيس"أبوهوهل"عيلان"فيمختلفونالنسب

سلمى:أبيبنلزهيرإنهقالبشاهدوأتى،الأولالرأيالزبيديورجحله؟فرساسم

يسبقإليهايسبقمنالمجد،منغايةعيلانبنقيسابتدرتإذا

قلت:.2(58)5/""الأعلام.0زهير(شعرمن،وشرحه،ثعلبجمعهفيماالبيتهذاأجدولم

الحمد،ولله،الزركليالعلامةإشكالفيزولوعليه،الصحيحوجههعلىأوردناهقدوالبيت

أعلم.والله،ونثراشعراالعربكلامفيكثيرةشواهدالقولينولكلا،تحريرإلىبحاجةوالمسألة

في.:و)ب(،)أ(في

في.:و)ب(،)أ(في

وإليه.:()بفي
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.ومازن،وسلامان،وسليم،هوزانمن)1(:منصورمنوالعقب

هوماعلىالقبائلتفرعتومنه،سليمبن)2(بهشةفي:سليمومن

)3(.الأنسابكتبفيمشروخ

منهمشهده:أي،مكةفتحيوم)4(الفتأنها:منهامفاخر،سليمولبني

(،COأحمروكان،الألويةعلىيومئذلواءهمقدمء!ووالنبيوأن(،أل!)

)أ(،و)ب(:في.في)1(

النسب.كتبمنالمعروففيولا،النسختينفيكذاوليس،بالتاء،بهتةالجادرمطبوعةفي)2(

(r)1/243(،"العربأنسابو"جمهرةبعدها،وما)12("وقحطانعدنان"نسبانظر(

)791(."المتفقةو"الأنسابا-13(،)2"بالأنسابو"التعريف

)ب(وفي)أ(،فيبالمدمرسومةكذاأثبتهاكماوهي،الأصلفيهمزةغيرمنمهملة)4(

المؤلفوضبطها،العربيةحيثمنمقيسوكلاهمامد،فوقهابهمزةالاحتمالينعلىرسمت

كما"ألفت"بالتشديدوتضبط266(،)27/"ألفت":"العروس"تاجفيتشديددونبالهمز

الدميريعندبالمدورسمت535(،)2/"الإسلامو"تاريخ4(،55)2/"هشامابن"سيرةفي

155(.)2/"الكبرىالحيوان"حياةفي

5(،1/25)و"الاكتفاء"،2(65)7/"الأنفو"الروض،(554)2/"هشامابن"سيرةانظر)5(

كانوا،سليمبنيأنوالصواب.جماعةقالهكذا:الدميريوقال،32(5)4/"والنهايةو"البداية

:قالوا؟"ألفافيوفيكممائةيعملرجلفيلكم"هل:!النبيلهمفقال،تسعمائةالفتحيوم

قيسمنجميعهملأنعليهمجعلهوإنما،رئيسهموكان،سفيانبنبالضحاكفوفاهم،نعم

"جمهرةفيبكاربنالزبيرخرجهالخبرهذا:قلت.(551)2/"الكبرىالحيوان"حياة..عيلان

/f)"والمختلف"المؤتلففيالدارقطنيطريقهومن،r(-1/58rAi)وأخبارها"قريشنسب

اخيابن"فوائدفيالبغداديالحسينوأبو،(2614/)6"دمشق"تاريخفيعساكروابن،61(

"أسدفيالأثيروابن،743()2/""الاستيعابفيالبرعبدابنوذكره،)342("الدقاقميمي

مجاهيل.فيه،ينهضلاوإسناده،386()3/""الإصابةفيوالحافظ،(47)3/"الغابة

دمشق"و"تاريخ،(551)2/"الكبرىالحيوانو"حياة،72()6/"العلموجواهر"المجالسةانظر)6(

.جدامعضلفهو،قتيبةبنمسلمبناللهوعبدالحربيإبراهيمإلىالخبرهذاومنتهى،(571)3/



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

ابعثواأنوالشامومصروالبصرةالكوفةأهلإلىكتب!عنيماعمرأنومنها

مسعودبنبمجاشعالبصرةأهلفبعثرجلا،بأفضلهبلدكلمنإلي

بنبمعنمصروأهلالسلمئ)2(،فرقدبنبعتبةالكوفةوأهلالسلمئ)1(،

.(السلمئ)4()الأعوربأبيالشاموأهلالسلمئ)3(،الأخنسبنيزيد

حم-حم-حم-

55(،/)0"الغابة"أسدفيانظره،الوقعةقبلبالبصرةالجمليومقتل،صحبةله)1(

،(At)3/"المعجم"فيقانعابنوذكره956(،)5/و"الإصابة"1457(،)4/و"الاستيعاب"

)5/9265(.(الصحابة)معرفةفينعيموأبو

لعمرأميراوكان،خيبرشهد:وقيل!،النبيمعغزوتينغزا:وقيل،وروايةصحبةله)2(

561)"الغابةو"أسد1(،952)3/"الاستيعاب"فيانظره.العراقفتوحبعضعلى /،)r

2135(.)4/نعيموأبي)2/268(،قانعوابن364(،)4/"الإصابةو"

لهوكان،دمشقفتحوشهد،الكوفةينزلوكانمصر،ودخل،البخاريفيصحبتهثبتت)3(

و"الإصابة"235(،)5/"الغابةو"أسد1442(،)4/"الاستيعاب"فيانظره،عمرعندمكان

)1422(.البخاريفيوحديثه2541(،)5/نعيموأبي29(،)3/قانعوابن151(،)6/

معحنيناشهد،صحبةلهليسأنهأبيهعنحاتمأبيابننص،سفيانبنعمروهو)4(

فيانظره.المبرزينقوادهومنمعاويةأصحابمنكان،مرسلالنبيعنوحديثه،المشركين

معجمو"،952(4/)"الإصابةو"،2(91)4/"الغابةأسدو"،(3/9171)"الاستيعاب"

25(.15)4/"الصحابةو"معرفة256(،)2/"الصحابة

و"تاريخ155(،)2/"الكبرىالحيوانو"حياة72(،)6/"المجالسة"فيبترتيبهالكلامهذا)5(

1(.ا-5758)3/"دمشق



أسمائهن(ثفصيل)في:الثالثالمطل!ث

الثالث:المطلب

أسمائهن(تفصيلا114/)في

!

فيوالصاغانئي)3(")2("الصحاحفي)1(الجوهريقال

صاحبتبعوإياهم.تسغء!ووالنبيجداتفيالعواتك"العباب")4(:

)1(

)2(

(r)

)4(

منأصله،لغوفيم(،5315-555هـ-393-55)5الجوهريحمادبنإسماعيل

فيومقدمة،العروضفيكتاب:له،ذلكبسببوماتالطيرانحاولمنأول،فاراب

.الصحا!"و"،النحو

)2/الأدباء""معجم5914(،)3/القصر""دمية،(252)الألباء""نزهةفيترجمتهانظر

85(،)17/النبلاء"أعلام"سير446(،)1/الوعاة""بغية922(،)1/"الرواة"إنباه656(،

.3(1/13)"الأعلام"،96(/)9"الوافي"

.(48951/)الصحا!""في

1181-ص655-)577الصاغانيالعمريالعدويحيدربنالحسنبنمحمدبنالحسن

لهببغداد،وتوفيالهندفيولد،محدثحنفيفقيه،باللغةعصرهأهلأعلمم(،1252-

و"شرحو"الأضداد"،"،اللغةفيو"الشوارد"،الصحاحعلىالتكملةو""،البحرين"مجمع

مواضعفيالسحابةو"در"،اللغةأئمةبعضبهتفردو"ماو"يفعول"،"،المفصلأبيات

".اللغةفيالعبابو"معجم"،الصحيحينبينالجمعفيالأنوارو"مشارق"،الصحابةوفيات

"الوافي"282(،)23/النبلاء"أعلام"سير1(،155)3/الأدباء""معجم:فيترجمتهانظر

)1/الوعاة""بغية155(،)1/"التراجم"تاج25(،1)1/المضية"الجواهر"155(،)12/

214(.)2/"الأعلام"19(،)1/الخواطر""نزهة951(،

فيربتحقيقالعراقمجمعطبعةومنهكاملا،يطبعلم،ناقصوهو،العبابفيأجدهلم

وهيياسينالحسينمحمدالشيخحققهاالتيالأجزاءوكذا،للهمزةوهيحسنمحمد

فحسب.والغينوالظاءوالطاءللهمزة

265(.)27/"التاج"فيالزبيديعنهوذكره



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

ذلك.علىواقتصروا")1(،"القاموس

اثنتاهن(:)"الصحاح"حاشيةفيبرفي)4(وابنالأثير)2()3(،ابنوقال

.نسوة)6(عشرة

سليمبنيمننسوةثلاثالعواتك)8(:اليقظانأبوقال:القتبئيقال)7(

)1(

)2(

(r)

(4)

)0(

)6(

)7(

)8(

)489(."المحيط"القاموسفي

-1165-ص5ir-)555الجزريالشيبانيالواحدعبدبنالكريمعبدبنمحمدبنعلي

"،الأنسابفيو"اللباب"،الصحابةمعرفةفيالغابة"أسدله،نسابةمورخم(،1233

".التاريخفيو"الكامل

أعلام"سير،2(99)8/"الكبرىالشافعية"طبقات،3(84)3/"الأعيان"وفيات:فيترجمتهانظر

.33(4/1)""الأعلام،86(2/2)"الوافي"،(4/921)"الحفاظ"تذكرة،3(2/253)"النبلاء

.(1/563)"الكامل"في

ولدم(،1178-1156هـ-582-)994المقدسيالجبارعبدبنبريبناللهعبد

ابنعلىو"الردالفقهاء"،منالضعفاء"غلط:له،العربيةعلماءمنبمصر،وتوفي

".الجوهريصحاحعلى5)حواشو"،الإيضاحشواهدو"شرح"،الخشاب

/f)الأدباء""معجم34(،)2/الوعاة""بغية،1<51)2/"الرواة"إنباه:فيترجمتهانظر

)2/شهبةقاضيلابن"الشافعية"طبقات121(،/7)"الكبرىالشافعية"طبقات151(،5

46(،)17/"الوافي"136(،)21/النبلاء"أعلام"سير1(،)3/58"الأعيان"وفيات26(،

.73(/4)""الأعلام

فيوقععماوالإيضاح"التنبيهبالمعروفالصحاحعلىبريابنحاشيةمنالمطبوع

معلوئم،هوكماالشينحرفبلغتللكتابالعامةالمصريةالهيئةطبعتهاالتي"الصحاح

"،العرب"لسانفيمتضمنةبريابنحاشيةأنالعلمأهلعندالمشهورلكنمفقود،والباقي

ذكرهوما،وأفرده"العرب"لسانمنالشينحرفبعدماالمحققينبعضاستخرجوقد

)15/463(.))اللسان"فيبريابنعنمنظورابننقلههناالمصنف

خطأ.وهو،عشراثنا:)ب(في

.وقال:)ب(في

-،نسابةم(،856-555=هـ591-5)55حفصبنسحيم:ويقال،حفصبنعامر



أسمائهن(ثفصيل)في:الثالثالمطل!ث

)1(:عاتكةمنهنواحدةكلتسمى

!

الكبير".النسبو"كتاب"،تميم"أخبار:له-

255(،)3/"الأعلام"1342(،)3/الأدباء""معجم)123(،"الفهرست":فيترجمتهانظر

)37(."النسابين"طبقات

الحربي،إبراهيمعنفيهماوهو96(،)6/و"المجالسة"1(،)3/57"دمشق"تاريخانظر)1(

اليقظانأبيعنالقتيبيعنوهو،القتبيأوبالقتيبيالمرادوهو،قتيبةبنمسلمبناللهوعبد

فيالجوزيابنعليهواقتصر265(،)27/"العروسو"تاج)1/791(،"اللغة"تهذيبفي

بشرحالمنير"السراجعلىحاشيتهفيالحفنيالشيخوقال)2/67(،"الحديث"غريب

)2/"(سليم"من:قولهلأجل،فقطثلاثةأي"العواتك":)فقوله:للعزيزيالصغير"الجامع

رسالتنا.وراجعأصلا،تصحلاالزيادةتلكإذ،نظروفيه:قلت65(،

خلافوهو،رضاعهووإنما،حقيقةولدنهالعواتكأنيرىلامنالعلمأهلومن:فائدة

ولدنه:نسوةثلاثالعواتككونفيالأولالقولحكىأنبعدالبرعبدابنقال.المشهور

فيفوضعنهاثديهنفأخرجنسليمبنيمنأبكاربنسوةمر!اللهرسولأن:الثاني"والقول

ابن"انا:"قال:السهيليقالوكذا296(،)2/"الاستيعاب".."فدرت!اللهرسولفي

كلهنأرضعنهسليممننسوةثلاثإن:الحديثهذاتأويلفيقيلوقد"سليممنالعواتك

المشهورالقولبالأولومراده،265()1/"الأنف"الروض.0أصخ"والأول،عاتكة:تسمى

"وسيلةفيقنفذابنوذكره222(،)1/"الخميس"تاريخفيالبكريعنهونقله،فوقالذي

أنه"روي:الأولالقولعلىالشهرةومطلقا،عنهناقلاالعصاميإليهوأشار)67(،"الإسلام

سعديةوامرأةأيمنوأمالمنذربنتوخولةوحليمةثويبة:أمهغيرنسوةثمانالنبيأرضعت

ابن"أنا:قولهمنالمرادهو،عاتكةواحدةكلاسمسليممننسوةوثلاثحليمةغير

نأالمشهورلكنالعلماء،بعضعنلهناقلاال!هيليالإمامقالهكذا"سليممنالعواتك

)1/"العواليالنجوم"سمط،ذكرهنثم"...،المذكورالحديثفيإليهنالمشارالعواتك

"الروضةفيالعمريعليهواقتصر)2/613(،"الحلبية"السيرةفيالحلبيوكذا325(،

.613(/2)"السؤل))منتهىفياللحجيوذكره)31(،الفيحاء"



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

ثعلبةبنذكوانابن-)2(بالجيم)1(-فالجبنهلالبنتعاتكة:إحداهن

سليم.بنبهشةابن

و"العباب""الصحاح"فيوقعكذا،هاشمجدأم:وهي

عنالقتبئينقلهوهكذا،قصئبنمنافعبدأم:أيو"القاموس")3(،

.()اليقظان)4(ي!بي

)1(

)2(

(r)

(4)

)0(

ابنعن(96)6/"المجالسة"فيالدينوري:هاشموالدمنافعبدأمأنهاعلىنصممن

(157)3/"دمشق"تاريخفيعساكروابن296(،)2/"الاستيعاب"فيالبرعبدوابن،قتيبة

"غوامضفيبشكوالوابن)2/38(،"المصطفى"شرففيوالخركوشي،قتيبةابنعن

قتيبةابنعن1()/79"اللغة"تهذيبفيالأزهريوذكره،قتيبةابنعن785()2/الأسماء"

الحديث"غريب"فيالجوزيوابن593(،)2/"الفائق"فيوالزمخشري،اليقظانأبيعن

"سبلفيالصالحيوعنه185(،3/)"الحديثغريبفيالنهاية"فيالأثيروابن67(،)2/

شرحفي355()2/"الأمثال"مجمعفيالميدانيذكرهوكذا)1/323(،والرشاد"الهدي

ربهعبدوابن155(،)2/"الكبرىالحيوان"حياةفيوالدميري"،عاتكةمنأنجب":قولهم

فيالفاسيمدينوأبو،r(/rA)القدير""فيضفيوالمناوي)5/6(،الفريد""العقدفي

.(rfr)3/"الأعلام"فيوالزركلي،191(/1)الإخبار"مستعذب"

شرحهفياليمنيالأشخرالدينجمال-فالحبنهلالبنتعاتكةأي-بالحاءوذكره:قلت

)1/"النجوم"سمطفيوالعصامي42(،)1/للعامريالأماثل"وبغيةالمحافل"بهجةعلى

هاشم.والدمنافعبدأمأنهانصوكلاهما)4/146(،315(،

431()1/،السلامي264()1/انظرهبالج؟أمفالجهوهل،تردد"الأنفالروض"وفي

الوكيل.

)489(،"المحيطالقاموس"فيوالفيروزابادي)4/8915(،"الصحاح"فيالجوهريانظر

)27/"القاموسشرح"التاجفيالمصنفإليهعزاهوقدكاملا،ليسأنهعرفتقدوالعباب

464(.)15/"اللسان"فيمنظورابنوذكره265(،

)ب(.منساقطة

إليه.رجوعهفالظاهرصراحةعنهيذكرهالمومن)1(،الحاشيةفيعنهنقلهمنذكرناكما



أسمائهن(ثفصيل)في:الثالثالمطل!ث
!

فيالفاسني)1(الطيببنمحمداللهعبدأبوالمرحومشيخناوقال

نصه:ما"هاشمجد"أم:قولهأعند"القاموس")2(على"حاشيته"

ظاهز.وهو،انتهى.منافعبدأمأو،هاشموالدأم:الصواب

بنالزبيرالنسبشيخفيهخالفهمعليهأجمعواالذيالقولهذاإنثم

،منافعبد:قصئM(4فولد:قالحيث"،قريش"أنسابكتابفيبكار)3(

حبى-وأمهم.-كتنصر-وتخمر،وبرة،وعبدا،الداروعبد،العزىوعبد

ابن-)7(بالضم-()6()حبشيةابن-كزبير-حليلابنة-الأحبتأنيث

)1(

)2(

(r)

)4(

)0(

)1(

-ص1175-)1115المالكيالفاسيالشرقيمحمدبنمحمدبنمحمدالطيببنمحمد

1 A 56 - 916 A،)المؤلف،شيخوهو،بالمدينةوتوفيبفاسولد،أدي!ثلغوفيمحدثم

و"شرح،لثعلبشرح"الفصيحلموطأةالفصيحو"موطئة"،الحديثفي"المسلسلات:له

الراموسو"إضاءة"،الكشافشواهدو"شرح"،المطولعلىو"حاشية"،مالكابنكافية

".الفيروزاباديقاموسعلىحاشية

)6/"الأعلام"(،2/1rr)"العارفين"هدية19(،)4/الدرر""سلك:فيترجمتهانظر

.111()15/"المؤلفين"معجم177(،

)عتك(.مادةإلىتصللممنهالمطبوعةوالقطعةالراموس"،"إضاءةهو

AV5هـ-256-)172المكيالأسديالقرشياللهعبدبنبكاربنالزبير - VAA،)منم

ولي،بمكةوتوفيبالمدينةولد،العربوتاريخبالأنسابعالمراوية،العوامبنالزبيرأحفاد

"،نصيبو"أخبار،كثير"و"أخبار،"جميلو"أخبار،وأيامها"العرب"أخبار:له،القضاءفيها

."قريشنسب"جمهرةباسمالمطبوعوأخبارها"قريش5)نسبو،"ربيعةأبيبنعمرو"أخبار

"معجم486(،)9/بغداد""تاريخ،(l9"1)1/لوكيع"القضاة"أخبار:فيترجمتهانظر

"تذكرة311(،)12/النبلاء"أعلام"سير311(،)2/"الأعيانn)وفيات1322(،3/)الأدباء"

.(24)3/""الأعلام،85()2/"الحفاظ

تصحيف.وهو،قوله:()بفي

حبيشة.:()بفي

(fry)1/"الأنف"الروضفيالسهيليانظر.الكبيرةالسوداءالنملة:-بالضم-الحبشية

.(1)39دريدلابن""الاشتقاقوانظر،الوكيل



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

خزاعة.بنعمروبنكعببنسلول

وكذا،عليهمقتصرا2(""الفاضلية"المقدمةفيالنسابةالجوانئي)1(ابنوتبعه

.(")الطالب"عمدةفيالعراق)4(نسابة)3(عنبةابن

"حبشية:الحافظوقال)1/156(،"حبشية"الفتحالسيرةفيهشامابنفيهوحكى:قلت)1(

وقال)6/548(،"الباري"فتح.نسب"ياءثممعجمةبعدهاالموحدةوسكونالمهملةبفتح

المعجمةالشينوكسرالموحدةالباءوسكونبفتحهاوقيلالمهملةالحاء)بضم:الصالحي

المغربي:الوزيرقال1(،56)1/والرشاد"الهدى"سبل.بتخفيفها(وقيل،الياءوتشديد

قالوقدالياء،مخففالشينمكسورالباءمسكنالحاءمفتوح،حبشية:خزاعةفي:"حبشية

"الأنساببعلم"الإيناس."الصحيحوهو،أثبتهاوالأول،محركامشددا،حبشيةإنه:اخرودط

م(،2911-1131-ص588-)525العلويالعبيديمعمربنعليبنأسعدبنمحمد)2(

فيهاأنتصانيفهحجرابنووصف،الأشرافنقابةوولي،بمصروتوفيولد،بالأنسابعالم

"،النسبفيو"الموجز"،الأنسابو"تاجالطالبيين"،طبقات),:له،كثيرةمجازفات

".الفاضلية5)المقدمةوالطالبيين"،أنسابفيو"الفخري

)5/"الميزان"لسان144(،)2/"الوافي"175(،)2/"البلدان"معجم:فيترجمتهانظر

94(،)9/"المؤلفين"معجم31(،6/)"الأعلام"1(،53)2/"العارفين"هدية74(،

(.A)11"النسابين"طبقات

مشجرةأولفيفيهاذكر"،المحمدية«)الشجرةلهعنديلكن،عنديوليسموخرا،طبع)3(

)2(.صفحة،حليلبنتحبىهيقصيأمأنللنسب

ام(،424-555-ص828-555)الحسنيالطالبئالداوديعنبةبنحسينبنعليبنأحمد)4(

."طالبأبيالأنسابفيالطالبو"عمدة،"الأنساب"بحر:له،عراقينسابةمورخ

/1)""الأعلام1(،167)2/"الظنون"كشف166(،)2/"العارفين"هدية:فيترجمتهانظر

)151(."النسابين"طبقات177(،

خطأ.وهو،كنسابة)ب(:في)5(

:()13الدينيةالثقافةمكتبةطبعةوفي،""حي:()43الحياةمكتبةدارمنشوراتطبعةفي)6(

جملاللواءطبعةوفي!ظاهرخطأوالثلاثة،"مي":)35(الليلجملاللواءطبعةوفي،"حيى"

.!واضحبخط""حبى:المخطوطوفي،المخطوطمنمقابلهاصفحةكلفييوردالليل
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بنموسىعن،الواقديعنالمنذر،بنإبراهيموحدثني:الزبيرقال

النبيزوجسلمةأمسمعت:قال،جدهعن،أبيهعن،الزمعييعقوب

الدارعبدولدت،الخزاعيحليلابنةحبى:قصئنكح"لما:تقولء!وو

بالعزى")2(.)1(العزىوعبد،منافوعبد،قصئابن

ذلك)4(.فتأمل،سلميةلاخزاعيةمنافعبدأمأنعلىداذ)3(السياقفهذا

)1(

)2(

(r)

)4(

تحري!.وهو،العزيزعبد:()بفي

)2/788،"والمختلفالمؤتلف"فيبكاربنالزبيرطريقمنالدارقطنيرواه:جداضعيف

يتوقفلاالخبرومضمون،متروكالواقديأنلولا،تحسينهيمكنالإسنادوهذا598(

،والأنسابالتاريخأئمةمنالواقديوأنسيما،التاليةالحاشيةفيكماكالإجماعفهو،عليه

النبلاء"أعلام"سيرانظر،بهالاعتضادفيمكن،الفنهذافيإليهيحتاجأنهالمحققوننص

(9/fig)27/الإسلاملشيخ"الفتاوىو"مجموع('f)9l.

تحري!.وهو،ال:)ب(في

ابن"سيرةانظر،والنسابينالمؤرخينبينعليهكالمجمع"حبى"هيقصيزوجةوكون:قلت

الخلافوذكر"،الأنفالروضو"46(،)1/"حبانابنسيرةو"،<561،11V)1/"هشام

و"سبل)1/23(،و"الاكتفاء"،السلامي265()1/عاتكةإنهايقولمنوقولالقولهذابين

-285)32،و"المنمق"52(،)"المحبر"فيحبيبوابن274(،-272)1/"الهدى

القولينالمقدسيوذكر254-256(،)2/"الطبريو"تاريخ)23(،"النبيو"أمهات286(،

فيالأثيروابن225(،،2اA)2/"المنتظم"فيالجوزيوابن4(،)5/"والتاريخالبدء"في

عواتكالعلماءبعضذكرهكذا:"قلت:للعواتكذكرهعقبوقال625(،/)1"الكامل"

حليلبنتحبىمنافعبدأمفإنبشيء،وليس،مرةبنتعاتكةمنافعبدأموجعل،سليم

252(،)1/"العواليالنجومو"سمط261(،)2/"والنهايةالبدايةو"636(،)1/الخزاعية"

فيدريدوابن)1/63-75(،سعد"ابنو"طبقات)1/922(،فيالقولينوذكر

فيماكولاوابن)2/788(،"والمختلفالمؤتلف"فيوالدارقطني(،rv)"الاشتقاق"

و"تبصير)3/793(،"المشتبهو"توضيح1(،)3/53"دمشقو"تاريخ)2/583(،"الإكمال"

قريش""نسبفيوالزبيري)26(،الكلبيلابن"العربأنسابو"جمهرة(،or)2/7"المنتبه

4(l،)"235(،"العربأنساب"جمهرةفيحزموابن94(،)1/"الأشرافأنسابو(-



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

ابنبهشةبنثعلبةبنذكوانبنفالجبنهلالبنمرةابنةعاتكة:الثالية

سليم.

.)3(،ء!وو)2(اللهرسولدسيدناجذثالثوهو،(1)منافعبدبنهاشمأموهي

)1(

)2(

(r)

وأصحابهالنبينسبفي"الجوهرةفيوالبري285(،)5/"الأنساب"فيوالسمعاني-

)5/"البلدانمعجمفيو"ياقوت)11("الأنساببعلمو"الإيناس58(،-56)1/"العشرة

أمثالمن"المستقصىفيوالزمخشري216()1/"الأمثالمجمعفيالميدانيو"186(،

"نهايةفيوالنويريغبشان"،أبيمنأحمق":العربقولفيكلاهما)1/73(،"العرب

337(.28/،27265/،442)24/"العروستا!فيالمصنفو"935(،)2/الأرب"

)6/548(.انظر،زوجتهأنهاوالصواب،قصيأمحبىفجعل،الفتحفيالحافظوهم:قلت

"حبانابنو"سيرة1(،56)1/"هشامابنو"سيرة،"1(ا4)5"البخاري"صحيحانظر

/)1"الهدىو"سبل)2/38(،"المصطفىو"شرف)1/27(،لهو"الثقات"45(،/1)

62-)1/"الطبقات"فيسعدوابن)26(،"العربأنساب"جمهرةفيالكلبيوابن271(،

)21(،"النبيو"أمهات)43(،و"المنمق"993(،،)48"المحبر"فيحبيبوابن64(،

"حذففيومورج،المشهورخلافوهو،مربنتفيهوهي)37("الاشتقاق"فيدريدوابن

فيقتيبةوابن122(،'114/)"قريش"نسبفيوالزبيري)3(،"قريشنسبمن

"سمط31(،-1355)3/"دمشقتاريخو"241(،)2/الجوزيوابن)135(،"المعارف"

فيحزموابن،533(،61،)1/58"الأشرافأنساب"31(،5)1/"العواليالنجوم

"الأنساب"لبابفيفندقوابن)27(،"الجوهرةفي"البري)14(،"العربأنساب"جمهرة

/)15"العربو"لسان)1/791(،"اللغة"تهذيبفيوالأزهري)37(،دريدوابن)291(،

وابن185(،3/)"النهاية"فيالأثيروابن266(،)27/"العروس"تاجفيوالمصنف464(،

155(.)2/"الكبرىالحيوانو"حياة،(6)5/الفريد""العقدفيربهعبد

62(.)00/1!"النبيإلىالعواتكأقرب"وهي:سعدابنقال:قلت

أعلم.والله،أبثالثأو!،للرسولجذثانيإنهيقالأنالأصخ

التركزيمحمودمحمدالحجةشيخنامحققهقالهكماأبثالثصوابهقلت)أ(:هامشوفي

الله.حفظه

ام(،549هـ-1322)تالشنقيطيالتركزيمحمدبنأحمدبنمحمودمحمد:قلت

)تصحيف-بالتلاميدوالدهاشتهرالنسبأموي،شاعر،والأدباللغةفيعصرهعلامة
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ثعلبةبنذكوانبنفالجبنهلالبنمرةبنالأوقصابنةعاتكة:والثالثة

سليم.بنبهشةابن

عديهاللهصدىالنبيأمامنةوالد،زهرةبنمنافعبدبنوهبأموهي

)2(.أوردوههكذاعنها)1(،ورضيوسلم

)1(

)2(

له:،المشرقإلىوانتقل)موريتانية(شنقيطفيولد.التلاميدبابنفعرفالتلاميذ(-

":المنهلو"عذب،وقصائدهأخبارهمنشيئاضمنها"العلميةالرحلةفيالسنية"الحماسة

أغلاطه.فيهابين،اليمنيلعاكشالعربلاميةشرحعلىحاشية":الحق«)إحقاقو،أرجوزة

بكتابتصحيحاتهفنشرت"الأغاني"منالبولاقيةالطبعةفيالواقعةالأوهامبعضوصحح

".الأغاني"تصحيح:سمي

98(،)7/للزركلي"الأعلام"،)374("شنقيطأدباءتراجمفي"الوسيط:ترجمتهفيانظر

.(313)11/"المؤلفينو"معجم

)راجعتأليفذلكفيوله،الوالدينبإيمانقولهعلىمبنيئالمؤلفمنالترضيهذا:قلت

يا:قالرجلا،أن،أنسعنوغيره)256(مسلمخرجفقد،الصوابخلافوهو(،ترجمته

النار"،فيوأباكأبي"إن:فقال،دعاه،قفىفلماالنار"،"في:قالأبي؟أين،اللهرسول

نأربي"استأذنت:!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعنوغيره)789(أيضاوخرج

لي".فأذنقبرهاأزورأنواستأذنته،لييأذنفلملأميأستغفر

وهو"أرقص"بنتوفيه27(،)1/حبانلابن"5)الثقاتو)131(،قتيبةلابن""المعارفانظر

-)112"دمشقو"تاريختحري!، 15 v/،)rقتيبة،ابنعن)2/38("المصطفىو"شرف

الجوزيوابن،قتيبةابنعن)257("العقبىو"ذخائر،السلامي264()1/"الأنفو"الروض

النجومو"سمط636(،)1/"التاريخفيو"الكامل)17(،الأثر"أهلفهوم"تلقيحفي

"لبابفيفندقوابن55(،)2/و"الجوهرة"146(،4/،5،31424)1/"العوالي

185(،)3/"النهاية"فيالأثيروابن593(،)2/""الفائقفيوالزمخشري)291(،"الأنساب

"الحيوان"حياةفيوالدميري464(،1/)5"العربو"لسان791(،)1/"اللغةو"تهذيب

42(،)1/"المحافل"بهجةعلىحاشيتهفيوالأشخر)1/791(،الفريدوالعقد155(،)2/

925(،)1/للزرقانيوشرحه،قتيبةابنعن522()1/"اللدنية))المواهبفيوالقسطلاني

-222(،،)1/57"الخميس"تاريخفيوالبكري)1/323(والرشاد"الهدىو"سبل
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مأأن"الفاضلية"المقدمةفيالجوانئيابننقلفقدخلا!،الأخيرةوفي

غالببنجزء)2(بنتقيلةء!رو:النبيأم()1(امنةوالدمنافعبدبنوهب

ذلك)3(.فتأمل،الخزاعيغبشانبنالحارثبنعامربن

)1(

)2(

(r)

،OAA)الإخبار""مستعذبفيوالفاسي،عساكرابنعن(62)1/"الحلبيةو"السيرة-

891)27/"العروس"تا!فيوالمصنف ,YAA).

27(،)1/"الثقات".0!"اللهرسولولدناللاتيالعواتكأول"وهي:حبانابنقال

G)الطبقات".0"هلالبنمرةبنت"عاتكةالعواتكأقربأنسعدابنقولخلافوهو:قلت

أصح.حبانابنفقول؟النسبفيومنزلتهماالاسمينكلاصحةفرضوعلى62(،/?)

و)ب(.)أ(مناستدركته،الأصلمنساقط-V(9)صفحةمنوهو-المعقوفتينبينما

تصحيف.وهوحزء،)ب(:في

بنوجزبنت"قيلة:الاسموصواب،والمؤرخينالنسابينعندالمعروفالصحيحوهو:قلت

وهوجزء"،بنتa)قيلة:المصنفعندوالذي"،غالببنوجزقيلةأبيبنتأو"هند"غالب

الناسخ.منغلطأو،وهئم

)261(،للزبيري"قريشو"نسب76(،،)92"العربأنساب"جمهرةفيالكلبيانظر

وابن،الكلبيعن65()1/"الكبرىو"الطبقات(،19)1/"الأشراف"أنسابفيوالبلاذري

23ا)23/بكاربنالزبيروعن15(،5)3/سعدابنطريقمنعنهعساكر i / r5 ، i،)r

1922(،/4)"والمختلف))المؤتلففيوالدارقطني،9Y1(/1)"المحبر"فيحبيبوابن

و"شرف)485(،"الاشتقاق"فيدريدوابن917(،)4/))الإكمال"فيماكولاوابن

الكبير""المختصرفيجماعةوابن)4/391(،"الأنفو"الروض(،1")2/"المصطفى

وفي)1/57(،"الخميسو"تاريخ4(،)5/58"الغابةو"أسد)2/238(،و"المنتظم")91(،

غلط.وهو،الحارثبنغالببنفهر:قيلةأبياسمأن44(،)1/"حبانابن"سيرة

الخزاعي،غبشانبنالحارثبنعامربنغالببنجزء)واسمه:التاجفيالمصنفوقال

"(والمختلف"المؤتلففيالدارقطنيذكرهكما،غالببنوجزأو،الكلبيابنذكرهكما

أعلم.فالله"جزءا"،ليس"وجز"فيهماوهو:قلت1922(،)4/

بنفالجبنهلالبنالأوقصبنتعاتكة:العواتكمن:عبيدةأبو"وقال:البلاذريقال

هندأمهوإنما.غلطهذا:الكوفيمسعودأبووقال.زهرةبنمنافعبدأم،وهببنذكوان

534(.)1/"الأشراف"أنساب"..الخزاعيغالببنجزءقيلةأبيبنت
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)4(.الأخرىعمةوالوسطى،الوسطىعمةالعواتكمنالأولى:قالوا

ب(:14/ذلكصورةوهذه

مذحجيةوأمهاقحطانية-أمهامذحجيقيوأمهاهوازنيةأمها

!وكهـ4رثق

!ر.ثر

ذكوانبنفالجبنهاإلبنب!لممرةالأوقصبنتعاتكة

والصاغانئي:الجوهريقولفعلى،سليمبنيغيرمنالبواقيوالجدات

قريش،مناثنتان:وهن(:قال)،تسئي:برفيابنقولوعلى،لسث

انتهى..وأزدية،وقضاعية،وهذلية،وأسدية،وكنانية،عدوانمنواثنتان

بنظرببنوائلبناللهعبدابنةعاتكة:فهيالأولىالعدواللةأما:قلت

..............)6(عدوانوهو-،الحارثبنيشكربنعائذبنعمرو

)1(

)2(

(r)

غريبفيو"النهاية31(،5)1/"العواليالنجومو"سمطr(،57/)1"دمشق"تاريخانظر

266(.)27/"التاج"فيوالمصنف185(،3/)"الحديث

و)ب(.)أ(فيليست

ا-153(.52)3/عساكرابنطريقهومن،الكلبيعن62()1/سعد"ابن"طبقاتانظر

اللهرسولأبي،اللهعبد)وأم:البلاذريقال،الرسولوالداللهلعبدالخامسةالوالدةهي:قلت

بنتتخمروأمها.مخزومبنعمرانبنعبدبنتصخرةوأمها.عائذبنعمروبنتفاطمة،!

بنوديعةبنعميرةبنعامربنتسلمىوأمها.قصيبنتتخمرعمتهاباسمسميت،قصيعبد

1/5)"الأشراف"أنسابفهر(بنالحارث rr)،الله:عبد)وأم:حبيبلابن"النبي"أمهاتوفي

،مخزومبنعمرانبنعبدبنتصخرة:وأمها،مخزومبنعمرانبنعائذبنعمروبنتفاطمة

بنالحارثبنوديعةبنعميرةبنعامرةبنتسلمى:وأمها،قصيبنعبدبنتتخمر:وأمها

منهن.واحدةنقصففيه،()V1للزبيري"قريشب"نسبوقارن،(91).فهر(

أقوالعلى(الفهريةعامربنت)سلمىأمفيوالتاريخبالنسبالعلمأهلاختلفثم:قلت

عاتكة.أنهاهاهناإليهعزوناعمنفوقالمصنفذكرهمامنها،ثلاثة
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الخامسةالجدةأوهيأ(،15/فقتلهأخيهعلىعدالأنهكسحبان)1(-،

ء!وو)2(.النبيوالداللهلعبد

عمةوهييشكر()3(،أخت-عدوانوهو-الحارثبنتعاتكة:والثانية

)4(.السابقةلعاتكةالخامسالجد

.(ء!وو)اللهرسوللسيدناعشرالثانيالجدكنانةبنالنضربنمالكأموهي

)1(

)2(

(r)

(4)

)0(

قاله،عدوانبنمالكبنالحارثبناللهعبدبنتفاطمةأنهافعلى:الأولالقولوأما-

17(.)موضعفي"قريش"نسبفيالزبيري

وفيه،العدوانيوائلةبنالحارثبنظرببناللهعبدبنتفاطمةعساكر"ابن"تاريخوفي

بنالقيسعبدبنيشكربنعايذبنعمروبنوائلةبنالحارثبناللهعبدبنتفاطمة

112)الطالبيعنرواه،عدوان /.)r

بنعمروبنعدوانبنظرببنوائلةبنالحارثبناللهعبدبنتهندأنها:الثانيوالقول

صراحةعندهالعواتكفيعليهونص)15(،"المحبر"فيحبيبابنحكاه،عيلانبنقيس

قريش""نسبفيالزبيريوالمصعب533(،)1/"الأشراف"أنسابفيوالبلاذري)94(،

بنعمروبنظرببنوائلة:حبيبلابن"النبي"أمهاتوفي)445(،منهاخرموضعفي

)91(.عدوانبنيشكربنعياذ

أعلم.والله،بينطريقفيهللترجيحليس،واختلافكلامالمسألةففي

لابن"اللغة"جمهرةانظر(،وائلسحبانمن)أخطب:فيقال،الخطابةفيالمثلمضرب

)1336(.رقمالمثل924(،)1/للميداني"الأمثالو"مجمع،(Yvv/?)دريد

فراجعها،الفائتةالحاشيةفيسردهنوتقدم،الخامسةالوالدة:يقالأنالصواب:قلت

12)1"دمشق"تاريخانظر،كذلكالسابعة:وقيل /.)r

و)ب(.)أ(،منواستدركته،الأصلمنساقطالمعقوفتينبينما

،السياقعليهيدلالذيالأصحهوفوقأثبتهوما،السابعة:و)أ(،الأصلوفي)ب(،من

)السابعة(.الجادرمطبوعةوفي

عن"سيرته"فيهشامابنعاتكةعلىفنص،عدوانبنتعكرشةأو،عدوانبنتعاتكةهي

بنمالك)وأم:عساكرابنوقال41(،)"الاشتقاق"فيدريدوابن24(،)1/إسحاقابن

عاتكةوالصواب)3/113(،(عيلانبنقيسبنعمروبنعدوانبنعمروبنتعاتكةالنضر

في-حبيبابنعكرشةعلىنصوممن)1/38(،والبلاذريعمرو،بنعدوانبنت



أسمائهن(ثفصيل)في:الثالثالمطل!ث
!

لاقيسيتاناثنتانقلنافإذا،قيسقبائلمنوعدوان،عدوانيتانفهاتان

يضر.

غال!بنلؤيأم،كنانةبنالنضربنيخلدابنةعاتكةفهي:الكئالئةوأما

ء!وو)1(.اللهرسولالتالمعلسيدناالجد

)1(

والبلاذري)11(،"قريش"نسبفيوالزبيري65(،/1)سعدوابن،'(9)"النبي"أمهات-

أهلفهومو"تلقيح)2/227(،و"المنتظم"263(،)2/"التاريخ"فيوالطبري)1/38(،

/)55عساكروابن47(،)1/و"سيرته"92(،)1/"الثقات"فيحبانوابن)17(،الأثر"

143(.)1/"الجوهرة"فيوالبري،77(

عمروبنعدوانبنتالحصانوهيعكرشةوهيعاتكة،النضربنمالك)وأم:حبيبابنوقال

عكرشةوهي،عاتكة:كنانةبنالنضرابنمالك)وأم:البلاذريووقال،5(5).قيس(ابن

.636(/1)الكاملفيعديابنومثله،534(/1)(قيسابنعمروبنعدوانبنت،الحصان

)2/(0عاتكةواسمها،عدوانبنتعاتكةلقبعكرشةإن:)وقيل:فقاللقباالطبريوجعله

فهمبنتهندأمهإن:)وقيل:فقالالنضر،بنمالكأمعناخرقولاالطبريوحكى263(

2/263(.)(عيلانبنقيسبنعمروبن

حبيبابنعليهونص،المؤلفذكرهمامنهما:الأول،قولينعلىغالببنلويأمفياختلف

الجمهرة""فيالكلبيوابن،(1r)"قريش"نسبفيوالزبيري،(Yf-Cr)المحبر""في

حبانوابن،262()2/والطبري،63()1/الكلبيعنسعدوابن،4(5)1/والبلاذري،)23(

172()7/الإكمال""فيماكولاوابن،(451)3/عساكروابن،92()1/الثقات""في

فيالأثيروابن،225()2/"المنتظمو"،(18)1/الزبيريعنالاكتفاء""فيوالكلاعي

الأرب"نهاية"فيوالنويري،(1275)4/"المنتبهتبصير"فيوالحافظ636(،)1/الكامل""

)55(.الإخبار"مستعذب"فيوالفاسي،285()1/والرشاد"الهدىو"سبل،(18/)16

وقال،بعدهالثانيالقولذكرأنهرغم65(،/1)(عليهالمجتمعالقول)وهو:سعدابنوقال

.(rr)2/(قريشمن!اللهرسولولدناللائيالعواتكأولى)وهي:الطبري

عليهونص،الخزاعيةربيعةبن-خزاعة-عمروبنكعببنتسلمىأمهأن:الثانيوالقول

69(،)1/هشاموابن(،3r)"الجمهرة"فيالكلبيوابن)41(،"الاشتقاق"فيدريدابن

-535(،،54)1/والبلاذري262(،)2/والطبري65(،)1/احتمالاسعدابنوذكره



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

ابن)2(حبيبواسمه)1(،همهمةأبيابنةعاتكةأنهافيحتمل:القرشئةوأما

فهر.بنالحارثبنوديعةبن)4(عميرةبنعامربن)3(العزىعبد

كانء!ووالنبيفإنلوصفنجهها)6(،عليئأم(أسد)ابنةلفاطمةالخامسةالجدة

فتأمل.أمي")7(،بعدأمي"هي:يقول

فيحبانابنإسقاطهفيومثلهكعبا،فأسقط،ربيعةبنعمروبنتسلمىعندهوهي-

فيوالكلاعي)2/257(،هشامابنعن"والنهاية"البدايةفيكثيروابن46(،)1/"سيرته"

)1/128(.n)الجوهرة"فيبريوابن)1/18(،إسحاقلابنإياهعازيا"الاكتفاء"

و"شرح)27(،الأصفهانيالفرجلأبيالطالبيين"و"مقاتل)16(،حبيبلابن"المحبر"انظر)1(

)1/13(.الحديدأبيلابن"البلاغةنهج

2)"والمختلف"المؤتلففيالدارقطنيالمصنفذكرهكماحبيباسمهأنعلىنص(2)

فيالكلبيعمرواسمهأنعلىونص324(،)2/"الإكمال"فيماكولاوابن586(،

"الأشراف"أنسابفيوالبلاذري،44()5"قريش"نسبفيوالزبيري)124(،"الجمهرة"

البلاغة"نهج"شرحفيالحديدأبيوابن27(،الطالبيين"))مقاتلفيالفرجوأبو64(،)11/

(or/ p،)أعلم.فالله

تحريف.وهو،العزة:)ب(في)3(

.عمرة:)ب(في(4)

منكانت،طالبأبيعمبنتوهي،الهاشميةمنافعبدبنهاشمبنأسدبنت)فاطمة)5(

وانظر621(،)3/"الإسلام"تاريخ.(بالمدينة!النبيحياةفيتوفيت،المهاجرات

و"سير212(،)7/"الغابةs)أسدو،1(198)4/و"الاستيعاب"51(،)8/"الكبرى"الطبقات

A(.)268/و"الإصابة")2/118(،النبلاء"أعلام

عنها.)ب(:في)6(

أبووعنه)871(،و"الكبير")918(،""الأوسطفيالطبرانياللفظبهذاأخرجه:صغف)7(

"العللفيالجوزيابنالفرجأبونعيمأبيطريقومن)3587(،الأولياء""حليةفينعيم

ضعيف،وهو،صلاحبنروحعلىومدارهمالكبنأنسحديثمن391(،)ص"المتناهية

"مجمعفيالحديثعلىالهيثميوعلق"،المتناهية"العللفيالجوزيابنضعفهوقد

-.)23("الضعيفة"السلسلةفيالألبانيالشيخوضعفه،ضعفاروجفيبأن257()9/الزوائد"



أسمائهن(ثفصيل)في:الثالثالمطل!ث

منافعبدبنتقلابة)1(ره:أبيرأم
)2((r)

!

حم-حم-حم-

عند،حديثغيرفيالمصنفذكرهالذياللفظدونمنأمالهاتسميتهوورد:قلت-

الله،رسوليا:قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرأنوفيه،(581)3/""المستدركفيالحاكم

أميكانتالمرأةهذهإن،عمر«)يا:فقال،أحدعلىتفعلهلمشيئاالمرأةهذهعلىفعلترأيتك

.متروكوهو،الباهليجبلةبنعمروبنالرحمنعبدفيهبإسناد،الحديث،"ولدتنيالتي

أسدبنتفاطمةفيدعوموتهبعدعمهمنزل)يتعهدكان!النبيأن،932()صالبلاذريوعند

دينعلىإلاأموتأنأكرهولكني،وخيراصدقامنكلأعلمإني:وتقول،فتأباهالإسلامإلى

مرسل.مبهمضعيفبإسناد،الحديث،النار(منعليكمشفقإني،أمهيا:فيقول،عمك

نحنبينما:قال،ي!ما،اللهعبدبنجابرعن)364(،"المدينة"تاريخفيشبةأبيابنوعند

قدوعقيلوجعفرعليئأمإن،اللهرسوليا:فقال،اتأتىإذ!اللهرسولمعجلولمق

قائما،قامدفنوهاأنفلما:وفيه"،...أميإلىبنا"قوموا:!اللهرسولفقال،ماتت

بإسناد،الحديثيى"،كنتالربيبةويعم،الأئمفنعمخيرا،وربيبةأممنالله"جزاك:فقال

وقال)3/558(،حاتمأبيلابن"العلل"فيكما،حاتمأبوبالنكارةعليهحكم،متروك

)3954(.جداضعيف:"الضعيفة"السلسلةفيالألباني

عساكرابنأخرجهضعيفمعضلحديثفي،كذلكأمهبعدأماأيمنأمتسميتهوورد:قلت

بنسليمانمنتهاهبإسناد)3287(،"الاستيعاب"فيالبرعبدوابن51(،)8/"التاريخ"في

)9755(."الضعيفة"فيضعفهعلىالألبانيونص،شيخأبي

)أ(.منهناالصوابوأثبت،تحريفوكلاهما،قيلابة:)ب(وفي،قلابية:الأصلفي)1(

فيوالبلاذري44(،)5"قريش"نسبفيوالزبيري)35(،"الجمهرة"فيالكلبيابنانظر(2)

،منافعبدبنتحيةهمهمةأبيأماسمإن:وقيل64(،)11/"الأشراف))أنساب

"الإكمال"فيماكولاوابن586(،)2/"والمختلف"المؤتلففيالدارقطنيالقولينفحكى

/2(.)324

(r)قرشيات"ثلاث:فقال،العدويالطالبياللهعبدأبوقاله،عشرةأربع:العواتكوقيل:قلت

"تاريخ.."خزيمةأسدوأسديةوثقفيةوقضاعيةوقحطانيةوهذليةوعدوانيتانسلمياتوأربع

1(.11)3/"دمشق



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

الفواظما)1(أفيتكميل

ابن"أنا:حنينيومء!ووالنبيقول"التاريخ"فيعساكرابنروى

.")2(الفواطم

قرشية،:ء!ووالنبيولدناللاتيوالفواطم:"القاموس"صاحبقال

نصه.هوهكذا،وخزاعية)4(،وأزدية)3(،ويمانيتان،وقيسيتان

سبغ.فهن

وقيسيتان،،قرشية:"الصحاحعلى"التكملة(COفي(الصاغانئي)ونص

.(ب15/وخزاعية)8(أزدية)7(:ويمانيتان

كلاهماوخزاعة)11(والأزد)01(،ويمانيتان:قولهمنبدذ)9(فالأخيرتان

)1

2)

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)15

)11

لفظي.منالمعقوفتينبينما

مرسل.بإسناد)3/158(،"دمشق"تاريخفيعساكرابنأخرجه:ضعيف

أسدية.:()بفي

)1145(."المحيط"القاموس

فعلية.الجملةتكونأنويحتمل

أجود.الأصلفيوما،بالتكملة)ب(:في

114(.)6/التكملة

أسدية.)ب(:في

تحريف.هذاولعل،للسياقأصحالأصلفيوما،يدلوالاجتهاد)ب(:في

والأسد.:()بفي

وخزاعية.:()بفي



الفواطم،أفيثكميل
!

سياقفيالعاطفةوالواو،سبغلاخصمقهن)1(هذافعلى،اليمنمن

.النساخمنزيادةأوسهؤ،إما"القاموس"

عمرانبنعائذابنةفاطمة:طالبأبيوعمهأبيهأمجدتهفهيالقرشيةفأما

.مخزومابن

بنعمرانبنعائذبنعمروابنةفاطمةهيللسهييئي)2(:"الروض"وفي

)3(و:

.محزوم

بنيمن-محركةبالتحتية-سيلبنسعدبنتفاطمةفهيالأزدية)4(وأما

شنوءة)7(.أزد)6(من(الجادر)عامربنغيمان

)1(

)2(

(r)

(4)

)0(

)6(

)7(

)ب(.فيليست

سلامي.83()2/"الأنفالروض"

1(،52)3/"دمشقتاريخو"،12()1/"الكبرىالطبقات"انظر،إليهالفواطمأقربوهي

بكاربنللزبير"قريشنسبو"جمهرة)92(،"العربأنساب"جمهرةفيالكلبيابنوراجع

النبي"و"أمهات)51(،المحبرفيحبيبوابن)17(،للزبيري"قريشو"نسب)472(،

والبري)15(،حزملابن"العربأنسابو"جمهرة532(،)1/"الأشرافأنسابو"(،)91

وغيرهم.،(6)'/"الجوهرة"في

ية.سدلأا:()بفي

)2/الكبير"واليمنمعد"نسبلذلكالجادرفسميجدارجنبجالسوهوعليهنوديقيل

)1/48(،"الأشراف"أنسابالسيلمنيحميهللكعبةجدارابنىلأنهوقيل621(،

السلامي.2(95/?)للسهيلي"الروضو"،2(41)3/للسمعاني"الأنساب"

خطأ.وهو،أسد:()بفي

المحبر"و"،716()2/الكبير"واليمنمعدنسب"وفي،)25("الجمهرة"فيالكلبيابنراجع

"الأنسابو"،(1/47)"الأشرافأنسابو"،2()9"المنمقو"،)23("النبيأمهاتو"،(54)6

382(،/1)"والمختلفالمؤتلفو"،63(1/)"الكبرىالطبقاتو"،2(41)3/للسمعاني

حمالة.بنخيرسيلواسم،(57/)1"الجوهرةو"،(151)3/"دمشقتاريخو"



!
)2(.البواقي)1(الثلاثأعرفولم

العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح

أجود.الأصلفيوما،الثلاثة)ب(:في)1(

أما،ويمانيتانوقيسيتان)قرشية:"المحبر"فيقال،الخمستمامالمصنفغيرذكر:قلت)2(

.مخزومبنعمرانبنعائذبنعمروبنتفاطمة)أمه(،اللهعبدأبيهقبلمنفولدتهالقرشية

بكربنمعاويةبنجحوشبنربيعةبنرزامبناللهعبدبنتفاطمةعائذ،بنعمرو(و)أم

بنتفاطمةو)أمها(.مضربنعيلانبنقيسبنخصفةبنعكرمةبنمنصوربنهوازنابن

القيسيتان.فهاتان.عكرمةبنمنصوربنسليمبنبهثةبنالحارث

من،حمالةبنخيروهوسيلبنسعدبنتفاطمة،كلاببنقصى()فأماليمانيتانوأما

سلولبنكعببنحبشيةبنحليلبنتحبىقصيبنيوأم.شنوءةأزدمنالجدرة

(.خزاعةمن،حارثةبنربيعةبنعمروبنعوفبننصربنتفاطمةحبى()أم.الخزاعية

635(،)1/"الكامل"فيعديوابن532(،)1/"الأشراف"أنسابفيالبلاذريومثله

عمرانبنعائذبنعمروبنتفاطمة:)والفواطم:فقالباختلافالبيهقيفندقابنوسردهم

جدةجدةعائذةبنعمروبناللهعبدبنتوفاطمة،المطلبعبدبناللهعبدأممخزومابن

المطلب.عبدأمسلمىأموهي،عدوانبنعمروبناللهعبدبنتوفاطمة!النبي

اللهعبدجدمخزومبنوإليهينسبالذيوهو،مخزومأموهي،عديبنعونبنتوفاطمة

بنسعدبنعوفبنتفاطمةقصيأم:وقيل.سهيلبنالسعدبنتوفاطمة.الأمقبلمن

)391(.والأعقاب"والألقابالأنساب"لبابعامر(.بنعثمانبنحجازبنشمل

بنعائذبنعمروبنتفاطمة)فأولاهن:فقالالاختلافببعضساقهمعساكرابنوكذلك

ابنأخبرنافيماهاشمبنالمطلبعبدبناللهعبدأموهي:بكرأبوقال،مخزومبنعمران

معاويةبننصربنيمنجحوشبنرزامبناللهعبدبنتفاطمةوالثانية،الطالبيقالهشام

اللهعبدبنتفاطمةوالثالثة،مخزومبنعمرانبنعائذبنعمروأموهيهوازنبنبكرابن

سلمىأموهيعدوانبنالقيسعبدبنيشكربنعائذبنعمروبنوائلةبنالحارثابن

مأوتخمرقصيبنعبدبنعمرأموسلمىفهربنالحارثبنوديعةبنعميرةبنعامربنت

أخبرنافيماالمطلبعبدبناللهعبدبنأحمدقال،مخزومبنعمرانبنعائذبنتصخرة

وهي-الأزدبارقالبارقيحارثةبنعديبنعوفبنتفاطمةالرابعة:قال،هشامابن



الفواطم،أفيثكميل
!

:وقالسيراء)1(حلةعلياأعطىء!ووالنبيأناخرحديثوفي

")3(.الفواطمبينخمرا"شققها)2(

والثانية:.الزهراءفاطمةالنساءسيدةإحداهن(:القتبئي)قال)4(

أعرفولا:قالعنهما،اللهرضي)6(وإخوتهعليئأمأسدبنتفاطمة

.)7(الثالثة

)1(

)2(

(r)

(4)

)0(

)1(

)7(

الجدرةبنيأحدسيلبنسعدبنتفاطمةوالخامسة،كعببنمرةبنيقظةبنمخزومأم-

اللهعبدبنأحمدقالكنانةبنمناةعبدبنبكربنالدئلبنيفيحلفاءالأسدجعثمةمن

فاطمةوالسادسة،الطالبيقالهشامابنأخبرنافيماكلاببنوزهرةكلاببنقصيأموهي

بنحليلبنتحبىأموهيالخزاعيحارثةبنربيعةبنعمروبنعوفبننصربنعامربنت

العزىوعبدالداروعبدمنافعبدأمحليلبنتحبىهشامابنقالأحمدقالالخزاعيسلول

خمسلناثبتوالذي:أحمدقال،كلاببنقصيبنتوبرةقصيبنتوتخمرقصيوعبد

11(.5ا-)3/58(الفواطممن

هكذا.القد:السيرمنفعلاءفهوكال!يور،حريريخالطهالبرودمن)نوع:السعاداتأبوقال

بأنواحتج،الإضافةعلىسيراءحلةهوإنما:المتأخرينبعضوقال.الصفةعلىيروى

حلةومعناه،الصافيبالحريرالسيراءوشرح.اسماولكن،صفةفعلاءيأتلم:قالسيبويه

اللغة""وتهذيبv(،/)192"العين"وراجع)2/433(،"الحديثغريبفي"النهاية.حرير(

911(.)12/"العروسو"تاج593(،)4/"العربو"لسان35(،)13/

تصحيف.وهوشقفها،)ب(:في

!ش.عليحديثمنوغيرهما)6935(،ماجهوابن257(،)3مسلمأخرجه:صحيح

.وقال:()بفي

النسخ.جميعفيكذاوليس،العتبيالجادرمطبوعةفي

تحريف.وهو،وأخواته:()بفي

)1/"المبهمةالأسماء"غوامضفيبشكوالوابن،سلامي928()2/"الأنف"الروضانظر

)22/18(."القاريو"عمدة1/792(،)5"الباريو"فتح942(،
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)2()3(المطلبعبدبنحمزةبنتفاطمةهيالأثير)1(:ابنوقال

)4(.حمزةبنتأسماءأمفاطمةهي:الصاغانئيوقال

)1(

)2(

(r)

(4)

هـ-656-)544الجزريالشيبانيالكريمعبدبنمحمدبنمحمدبنمحمدبنالمبارك

وقيل،ورجلاهيداهفشلتبالنقرسأصيبالأصولياللغويالمحدثام(،5115-521

فيو"الإنصاف"،الرسولأحاديثفيالأصول"جامع:له،مرضهفيأملاهاتصانيفهكلإن

".الحديثغريبفيو"النهاية"،والكشافالكشفبينالجمع

A(،/)366"الكبرىالشافعية"طبقات141(،)4/"الأعيان"وفيات:فيترجمتهانظر

الوعاةبغيةAA(،4)21/النبلاء"أعلام"سير65()2/شهبةقاضيلابن"الشافعية"طبقات

.272()0/""الأعلام،27(4)2/

)68(،الأزديللحافظ"بكنيتهيعرفمن«)أسماءانظر،أمامةوقيلعمارةاسمهاوقيل

الفضل،أموكنيتهاv(،/)214"الغابةو"أسد(،f"95)6/نعيملأبي"الصحابةو"معرفة

)8/""الإصابةانظر(،الله)أمةاسمهماأنعندهووردA(،/)275"الإصابة"عنهاوانظر

18 c،)(/83)1)سلمى(وكذاAغيرهما.تكونأنويحتمل

458(.)3/"الحديثغريبفي"النهاية

فيالأثيرابنالسعاداتوأبو215(،)2/"الفائق"فيالزمخشريكذلكالقولذلكذكر

)13/68(."المفاتيح"مرقاةفيالقاريعليوملا685(،1/)5"الأصول"جامع

حمزةزوجاتمنعدمنعلىأقفولم،ترجمة-حمزةبنتأسماء-لهاأجدلم:قلت

الأنصارية،قيسبنتخولةهنزوجاتهمنذكرناللائيأنوجدتوبالتتغ،فاطمةتسمىمن

بنأسماءأختعميسبنتوسلمي(،911)8/و"الإصابة"69(،/7)"الغابة))أسدانظر

علىأختهايتزوجولم184(،)8/و"الإصابة"914(،)7/"الغابة"أسدانظر،عميس

الصحيح.

أسماء""أمحمزةبنتفاطمةكنيةأنالقولهذاذكرمنعبارةتكونأنالنصويحتمل:أ"دول

بيد،حمزةبنتفاطمةكنيةعلىالتنبيهلنكتةزادهمنزادهوإنماواحداقولاالقولانويكون

فالله،تقدمكما"الفضل"أمالمعروفوإنماأسماء""أمكنيتهاأننصمنعلىأقفلمأني

أعلم.



الفواطم،أفيثكميل
!

بن)2(ربيعةبنعتبةبنتفاطمةهي)1(:الأزهريقولوفي

،حمزةبنتفاطمةأرادوأراه:قال)4(،معاويةخالةشمس)3(،عبد

.()البيتأهلمنلأنها

)1(

)2(

(r)

(4)

)0(

فيالأئمةمنم(،819-598هـ-375-)282الهرويالأزهريبنأحمدبنمحمد

استعملهاالتيالألفاظ"غريبله،الأزهرلجدهمنسوب،بخراسانبهراةوتوفيولد،اللغة

".اللغةو"تهذيبالفقهاء"،

)237(،الألباء""نزهة)91(،الوعاة""بغية177(،)4/"الرواة"إنباه:فيترجمتهانظر

)3/"الكبرىالشافعية"طبقات334(،)4/"الأعيانو"فيات2321(،)5/الأدباء""معجم

311(.)5/"الأعلام"1(،)1/58"الوافي"315(،)16/النبلاء"أعلام"سير63(،

)ب(.فيليست

114(.)6/التكملةفيالصاغانيقولوهو

الوليدلهفولدتقصيبنمنافعبدبننوفلبنعمروعبدبنقرظة)تزوجها:سعدابنقال

ثم،سفيانأبيبنلمعاويةولدتوفاختةالجمليومقتلومسلماوعتبةوامنةوأبياوهشاما

فاطمةربيعةبنعتبةبنحذيفةأبوزوجثم:قالواكريز،بنعامربناللهعبدعليهاخلف

بيعتهاوقصة:قلت،arn)8/(وبايعتأسلمتحذيفةأبيمولىسالممنعتبةبنت

A(،)2464"المسند"فيأحمدطريقهومن21(،)525"جامعه"فيمعمررواهامعروفة

وأرسلعليهنشزتلمامعروفةوقصتها،طالبأبيبنعقيلتزوجهاثم:قلتوغيرهما،

فيانظرهاتحكيمهما،قبلفتصالحاأهليهما،منحكمينومعاويةعباسبناللهعبدعثمان

،(rrA)8/سعد"ابنو"طبقات125(،)5/للشافعيو"الأم"275(،)2/"مالك"مدونة

فيفقههاوعلىعليهاوالكلام76(،)2/"الأشرافو"أنساب512(،)6/الرزاقوعبد

معاويةوخالةهندأختوهي653(،)9/للماورديو"الحاوي"183(،)6/"الاستذكار"

الغابة"و"أسد(،5591)4/"الاستيعاب"ترجمتهافيوانظر،المصنفكلامفيتقدمكما

/7(rrr)،2(57)8/"و"الإصابة.

وبايعتهاجرتوكانت،ربيعةبنعتبةبنتفاطمةوالثالثة:)قلت:"اللغة"تهذيبفيقال

ولعلها!شالشهداء،سيدالمطلبعبدبنحمزةبنتفاطمة:الفواطمومن!،النبي

r(./1)254(0السلامعليهمالبيتأهلمنلائها؟الثالثة
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)1()2(.طالبأبيبنلعقيلزوجاكانتعتبةبنتوهند:قلت

"بينأ(1/6سعيد)3(:بنالغنئيعبدورواه:للسهييئي"الروض"وفي

لا:وقالتقدمتا،اللتينمعحمزةبنتفاطمةوذكر"،الأربعالفواطم

()6(.والمبهمات")"الغوامضكتابفي)4(قاله،الرابعةمنأدري

)1(

)2(

(r)

(4)

)0(

)6(

غيرهذاذكرمنعلىأقفلمأننيبيد،الأختينعقيلتزوجفقدذلكوعلى:قلت

هذا،سوقتقدموقد،عتبةبنتفاطمةأختهامنزواجههويذكرونهالذيفإن،المصنف

عيونفي،بالإبهامربيعةبنعتبةبنتهيعقيلامرأةأنمنقتيبةابنقالهمايوجدماغاية

زوجاكانتعتبةبنتوفاطمةالمصنفعبارةأصلأنعنديوالأقرب،15(/4)الأخبار

أعلم.والله،النساخمنفتغيرت،لعقيل

ابنلعقيلزوجاكانتعتبةبنتوهندهذامرتضىمحمدالسيدقول:"قلت)أ(:هامشفي

نأعليهالمجمعاليقينالحقوهووالصواب،فاضحمبينوإفك،واضحتحريف:طالبأبي

يتزوجهالم،معاويةأمسفيانأبيزوجهندوإنماهند،لاعتبةبنتفاطمةأختهاعقيلزواج

وكتبه.العلمأهلعندمعلومةالعاصمعوقصتها،المغيرةبنالفاكهإلاقبلهولابعدهأحد

".امينبهتعالىاللهلطفالتركزيمحمودمحمدالثقةالعلامةوأستاذناشيخنامحققه

لا،ثقيلةشدةمنالمتعقبكلامفيمايخفىولا،السابقةالحاشيةفيذلكذكرنا:قلت

ضعيفا،احتمالاولووذكرنا،سبقكماالنساخمنالخطأاحتمالمع،كتلكمسألةتحتملها

وإصلاح،مرتضىيخفىمماهذافليسوإلاذهنسبقأووهمفقصاراهالخطأسلموإن

أعلم.والله،عنهويجادلالأدلةلهتنصبالذيالباطلالقولإصلاحغير،الوهم

945)الأزديسعيدبنالغنيعبد - rry5-449-ص 1A،)بمصرالحفاظشيخالنسابةام

و"الغوامض"،النسبة«)مشتبهو،"والمختلف"المؤتلف:له،بالقاهرةوتوفيولد،عهدهفي

."والمبهمات

"تذكرة،2(68/)17النبلاء"أعلام"سير،r(22)3/"الأعيان"وفيات:فيترجمتهانظر

.)59("النسابين"طبقات،33()4/""الأعلام،(4)12"الحفاظ"طبقات،(167)3/"الحفاظ

بحرفه.للسهيليالروضفيماوهو،للسياقأصحالأصلفيوما،قال)ب(:في

928(.)2/"الأنف"الروض

وذكرالأربععلىنصأنهسعيدبنالغنيلعبدوالمبهمات""الغوامضفيوالذي:قلت

فلعل-،الرابعةنسيأنهزيادأبيبنيزيدعنذكروإنما،الرابعةيعلملاأنهيقررولم،ثلاثة
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مأالأصمابنةفاطمةهيالرابعة:يقال)1(بشكواللابن""المبهماتوفي

)3()4(.الزمانهذاأدركتأراهاولا:قال)2(،خديجة

)1(

)2(

(r)

)4(

فيالحافظعنهيذكرلملذلكولعله،المعنىعلىهيإنماعنهالمذكورينمنذلكحكاية-

بنزيادنسيانوذكر،الأربعةللفظالغنيعبدتخريجعلىاقتصروإنما،اللفظهذا"الفتح"

عبدللحافظوالمبهمات""الغوامضراجع،،د!ههـ-إالحافظمنعلمسعةوهيزياد،أبي

892(.-)15/792"الفتح"فيالحافظصنيعوانظر185(،-)177الغني

-ص578-)494الأندلسيالأنصاريالخزرجيبشكوالبنمسعودبنالملكعبدبنخلف

1115-"Alو"رواة"الصلة"،:له،بأشبيليةالقضاءولي،قرطبةأهلمنمورخام(،ا

.والمبهمات"و"الغوامض،"المنتخبةو"الفوائد،"باللهو"المستغيثين،"الموطأ""

))تذكرة،(ا9r)21/النبلاء"أعلام"سير24(،5)'/"الأعيان"وفيات:فيترجمتهانظر

31(.1)2/"الأعلام")947(،"الحفاظ"طبقات922(،)13/"الوافي"59(،)4/"الحفاظ

نأوالصواب،جندببنزائدةبنتفاطمةبعضهموقال،الأصمبنزائدةبنتفاطمةهي

918(،)1/"هشامابن"سيرةراجع،لقبأحدهماواحد،لشخصاسمان،الأصمهوجندبا

693(،)1/"الأشرافو"أنساب)235(،"قريشn)نسبو)77(،و"المحبر"

/)161"الطبريو"تاريخ14(،)8/"الكبرىو"الطبقات r،)والمختلف"و"المؤتلف

316(،)2/و"المنتظم"158(،)2/"الأنفو"الروض662(،)2/للدارقطني

85(،/7)"الغابةو"أسد)4/1817(،و"الاستيعاب")1/273(،"الإسلامو"تاريخ

.(95)2/"و"الجوهرة،A(/)99"و"الإصابة

النبيجدة)وكانت:هناكوقال435(،-942)1/له"المبهمةالأسماء"غوامضفيانظره

هيخديجةأئموكذلكالوقتهذالحقتولاأرادهاأراهولاالمخزوميةفاطمةلأبيه!

الغنيعبدقالومثله:قلت(،لعلي!النبيقولزمانأدركتأراهاولاالأصمبنتفاطمة

اللهجاروكذلك،عندهالسابقالموضعراجع،الفاطمتينهاتينعن"مبهماته"فيسعيدابن

)155(،"الإشكال"إيضاحفيالمقدسيالفضلوأبو215(،)2/"الفائق"فيالزمخشري

144(.)6/التكملةفيالصاغانيوكذلك

والأزهرفيالهروفيفقالالفواطم)وأما:النوويقال،واستيعابهالخلافتفصيلوفي:قلت

طالبأبيبنعل!أئمأسدبنتوفاطمة!اللهرسولبنتفاطمةثلاثإنهن:والجمهور

-الحافظانوذكرالمطلبعبدبنحمزةبنتوفاطمةلهاشميولدتهاشميةأولوهي
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تنبيه:

أمهما،فاطمة،الفواطمابناوالحسينللحسنوقيل:برفيابنقال

فذكرالأربعالفواطمبينقسمهط!عيياأنبإسنادهماالبرعبدوابنسعيدبنالغنيعبد-

امرأةربيعةبنشيبةبنتفاطمةالرابعةتكونأنيشبه:عياضقالقاضيقال،الثلاثهولاء

منوهيبالمناسبةإليهوقربهابالمصاهرةط!شبعليئلاختصاصهاطالبأبيبنعقيل

واللهورعها،علىتدكالغنائمفيمشهورةقصةولهاحنينا!النبيمعشهدتالمبايعات

مصحخوهو،منهنكانتعليئأئمأسدبنتفاطمةالمذكوراتهذه:القاضيقال.أعلم

55)14/"مسلم"شرح(الهجرةقبلماتتأنهازعملمنخلافاواحدغيرقالهكمالهجرتها

فياليحصبيعياضالقاضيوقول'(25/'14)"التمهيد"فيالبرعبدابنوقول51(،-

957(.)6/"المعلم"إكمال

"الهدية"كتابفيالدنياأبيبنرواهعمهبنتحمزةبنت)وفاطمة:الحافظوقال:قلت

تكونأنيشبه:عياضوقالنظروفيهربيعةبنالوليدبنتفاطمةأيضافيهنالقرطبيوحكى

)1/286(."الفتح"(طالبأبيبنعقيلزوجربيعةبنشيبةبنتفاطمة

المتأخرين:بعض)قال:المفهمفيهوالحافظضعفهالذيالقرطبيالعباسأبيوقول:قلت

وقربها،بالصهرعنهاللهرضىبعليلاختصاصه؟طالبأبيبنعقيلامرأةفاطمة:الرابعة

-crM)5/(.عتبةابنةفاطمة:وقيل.عتبةبنالوليدبنتفاطمة:وقيل.بالمناسبة rAA.

أسدبنتوفاطمة!النبيبنتفاطمةبالفواطمالمرادقتيبةبنمحمدأبو)قال:الحافظوقال

بنحمزةبنتفاطمةأنهاالأزهريمنصورأبووذكرالثالثةأعرفولاعليوالدةهاشمابن

فيسعيدبنالغنيوعبد"الهدايا"كتابفيالدنياأبيوابنالطحاويأخرجوقدالمطلبعبد

يريمبنهبيرةعنفاختةأبيعنزيادأبيبنيزيدطريقمنكلهمالبرعبدوابنالمبهمات

أخمرةأربعةمنهافشققتقالالقصةهذهنحوفيعليعنعظيموزنراءثمأولهبتحتانية

أسدبنتلفاطمةخماراالطحاويروايةوفيالرابعةيزيدونسيقالالمذكوراتالثلاثفذكر

المطلبعبدبنحمزةبنتلفاطمةوخمارا!النبيبنتلفاطمةوخماراعليأمهاشمابن

شيبةبنتوهيطالبأبيبنعقيلامرأةفاطمةلعلهاعياضفقالنسيتهاقدأخرىلفاطمةوخمارا

لماالتيهيهذهعقيلوامرأةعتبةبنالوليدبنت:وقيلربيعةبنعتبةبنت:وقيلربيعةابن

وغيرهالمدونةفيمالكذكرهبينهماحكمينعباسوابنمعاويةعثمانبعثعقيلمعتخاصمت

.253()4/الاثار"معاني"شرحفيالطحاويورواية:قلت.892(-51/792)""الفتح
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النبيجدةالمخزوميةعمرو)1(بنتوفاطمةجدتهما،أسدبنتوفاطمة

)2(.لأبيه!!

رواحةبنهرمبنتفاطمة:هيأسدبنتلفاطمةالثالثةوالجدة:قلت

منقذبنعبيدبنتفاطمة:أيضالهاالخامسةوالجدة)3(،العامرية

الأصم.ابنةفاطمة:خديجةجدتهماوأمالعامرلة)4(،

حم-حم-حم-

الله،عبدأبيهوالدة!،النبيجدة،مخزومبنعمرانبنعائذبنعمروبنتفاطمةهي)1(

و"جمهرة1(،)1/95هشامابنسيرةراجع،صفيةإلاالنساءوجميع،والزبير،طالبوأبي

قتيبةلابنو"المعارف"17(،)"قريشو"نسب)51(،و"المحبر")92(،"الكلبيابن

"الأشرافأنسابو"276(،)3/"والتاريخالمعرفةو"62(،)1/"الكبرىالطبقاتو")991(،

حزم"ابنو"جمهرة69(،)3/"دمشقو"تاريخ923(،)2/"الطبريو"تاريخ532(،)1/

.)15(

)12/"العرب"لسانفيمنظورابننقلهوالمذكورسابقا،بريابنحاشيةعلىالكلامتقدم)2(

.)455

(r)ذكرهكمالا،مباشرةأسدبنتفاطمةأمهيالمذكورةأنالعلمأهليذكرهالذي:قلت

(.)16و"المحبر")19(،"قريشو"نسب51(،)8/"الكبرى"الطبقاتانظر،المؤلف

)15(،"المحبر"راجعأسد،بنتلفاطمةالثانيةالجدةأنهاهذهيذكرونوكذلك:قلت)4(

)27(.الطالبيين"مقاتلو"



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

خاتمة

الصحابياتمنالعواتكبيانفي

يومأسلمت،عتابأختالأمولةالعيصأبيبنأسيدبنتعاتكةفمنهن

)1(.الفتح

الخيمتين.صاحبةالخزاعية)2(خالدبنتوعاتكة

سعيد.أخت)3(نفيلبنعمروبنزيدبنتوعاتكة

أبووقال،الفتحيومأسلمت:إسحاقابنقال.مكةأميرأسيدبنعتابأخت:الحافظقال)1(

/f)"الاستيعابو"انظر226(،)8/"الإصابة".شيئاروتأعلمهاولا،صحبةلها:عمر

.(7/185)"الغابةو"أسد،(1875

()Yحينخيمتهافي!النبيعندهانزلالتيوهيمعبد،أمهيخليد،بنتعاتكة:وقيل

لماخيمتانلهاكانلأنه؟الخيمتينصاحبةوسميت،المدينةإلىالطريقفيمكةمنهاجر

وقصة9(،)3/"المستدرك"حديثفيبهمصرحاوردكماعندها،ونزل!النبيبهامر

وانظر،وغيرهما)3943(،وأحمد)5657(،البخاريفيأصلها،معروفةعندهاالنبي

الاستيعاب"))و34(،55)6/نعيملأبي"الصحابةو"معرفةA(،)288/"الكبرى"الطبقات

.227()8/"و"الإصابة،(7/185)"الغابةو"أسد،(5891)4/

بناللهعبدتزوجت،وهاجرتوبايعتأسلمت،العشرةأحدزيدبنسعيدأختهي)3(

الزبير،ثم،الخطاببنعمرثمنظر،فيهقولعلىالخطاببنزيدثم،الصديقبكرأبي

وقيلالشهداء،بزوجةعرفتحتىعنها،استشهدكل،بعضهمقولفيعليبنالحسنثم

وانظر،مقالمنبعضهيخلولاكانوإنالمشهور،ذكرتلكنهذا،منأكثرأزواجهافي

و"الاستيعاب"،(6/89rr)نعيملأبي"الصحابةو"معرفة265(،)8/"الكبرى"الطبقات

.227()8/"و"الإصابة،(181)7/"الغابةو"أسد،(1876)4/



الضحابياتمنالعواثكبيانفيخاثمة
!

ء!وو،اللهرسولعمةالمطدب)1(عبدبنتوعاتكة

"كتابفيالزبيرذكرها)2(،المشهورةالرؤياصاحبة

وإنما،صفيةغيرعماتهمنيسلملمأنهالعلمأهلعندوالمشهورإسلامها،فياختلفوا)1(

)2(

و"معرفة43(،)8/"الكبرى"الطبقاتانظر،معلومهوكماوأروىعاتكةفياختلف

1885(،)4/"و"الاستيعاب،3251(6/)نعيمولأبي359(،)1/مندهلابن"الصحابة

9)22"و"الإصابة،(0Ar)7/"الغابةو"أسد /)A.

أبيعلىمثلراكبا)رأيت:قالتأنهافعنهابدر،غزوةفيقريشمصابعنرؤياهاوهي

فرمى،قبيسأبيمنصخرةأخذثم،لثلاثانفروافجرالوياغدر،اليا:فصاح،قبيس

دورغيركسرةمنهادخلتهاإلاقريشدارمندازبقيتفما،الصخرةفتفلقت،المركنبها

فلقي،العباسفذهبتذكريها(،ولااكتميها،لرؤياهذه)إن:العباسفقال(،زهرةبني

:العباسقال،الحديثففشا،لأبيهالوليدفذكرها،لهفذكرهاربيعةبنعتبةبنالوليد

أبورانيفلما،عاتكةبرؤيايتحدثونقريشمنرهطفيجهلوأبو،بالكعبةأطوف)فغدوت

حتىأقبلتفرغتفلماإلينا،فأقبل،طوافكمنفرغتإذا،الفضلأبايا:قال،جهل

تتنبأحتىرجالكمتتنبأأنرضيتمأما،المطلبعبدبنييا:جهلأبوفقال،إليهمجلست

فإن،الثلاثهذهفسنتربصلثلاثانفروا:قالأنههذهرؤياهافيعاتكةزعمتقد،نساؤكم

كتاباعليكمكتبنا4شيذلكمنيكنولم،الثلاثتمضوإن،فسيكونحقاتقولماكان

أنيإلا4شيإليهمنيكانما)فوالله:العباسقال(،العربفيبيتأهلأكذبأنكم

منامرأةآلتنيأمسيت)فلما:العباسقالشيئا(،رأتتكونأنوأنكرت،ذلكجحدت

نساءكم،يتناولثم،رجالكميتناولالفاسقهذامنرضيتم:فقالت،المطلبعبدبنات

واللهقد:فقلتقال(،ماقالماحمزةكانلوواللهنكيز،عندكيكنولم،تسمعوأنت

قال،لأكفينكمعادفإن،لهلاتعرضن،اللهوايمشيء،نكيرإليهمنيكانوما،فعل

نأأح!ثأمزفاتنيأنعلى،مغض!ثوانا،عاتكةرؤيامنالثالثاليومفيفغدوت:العباس

حديد،الوجهحديدخفيفا،رجلاوكان،نحوهلأمشيإنيفوالله:قال،منهشيئاأدرك

-،اللهلعنهلهما:نفسيفيفقلتيشتذ،المسجدبابنحوخرجإذالبصر،حديد،اللسان



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

")1(.قريشأنساب

)2(.الرحمنعبدأختعوفبنتوعاتكة

الوليد(.بنخالدأختالوليد)3(بنتوعاتكة

بنتب(1/6زينبعنهاروت)4(العدويةاللهعبدبننعيمبنتوعاتكة

)1(

)2(

(r)

)4(

زرعةبنضمضمصوتسمعأسمعلمماسمعقدهوفإذا،أشاتمهأنمنيفردقهذاأكل-

وهوقميصهوشق،رحلهوحول،بعيرهجدعقدالواديببطنيصرخالغفاريعمروابن

قال،الغوثالغوثتدركونهاأراكمما،أصحابهفيمحمذخرجقدقريشمعشريا:يقول

)1/"الصحابة"معرفةفيمندهابنرواهالأمر(،منجاءماعنيوشغلهعنهفشغلني:العباس

)6/"الصحابة"معرفةفينعيمأبووعنه،لهواللفظ)985(،"الكبير"فيوالطبراني369(،

ابنعنداخرطريقومن،تالفوإسناده،معيطأبيبنعقبةبنتكلثومأمعن3251(،

"التاريخ"فيالطبري:إسحقابنطريقومن)1/857(،إسحقابنعن"سيرته"فيهشام

عن92(،)3/""الدلائلفيالبيهقيوعنه21(،)3/""المستدركفيوالحاكم428(،)2/

فيوالطبراني،المستدركعلىتعليقهفيالذهبيعليهنصضعيفوهو،وعروةعباسابن

"المغازي"فيالواقديوذكره،ضعيفوهو،عروةعنثالثطريقمن)865(،"الكبير"

السير.فيمشهورةوالقصةإسناد،دون92(،)1/

فيومظنتهبكار،بنللزبيروأخبارها"قريشنسب"جمهرةمنالمطبوعالجزءفيهذاليس

المفقود.أوله

مخرمة،بنالمسورأموهي،وهاجرتأسلمت،العشرةأحدعوفبنالرحمنعبدأخت

184(،/7)"الغابةو"أسد1885(،)4/و"الاستيعاب")8/247(،"الكبرى"الطبقاتانظر

.23(5)8/"و"الإصابة

فيوطلقها،منهنهيأربعةفأمسك،ستالجمحيأميةبنصفوانزوجهاوعندأسلمت

.235()8/"و"الإصابة،(7/185)"الغابة"أسدانظر،عمرعهد

الحافظوصوب،الأنصاريةالبرعبدابنوقال،العدويةنعيمأبوفقالنسبتها،فياختلف

))أسدو(،1885)4/و"الاستيعاب"9932(،)6/نعيملأبي"الصحابة"معرفةانظر،الأول

.23(5)8/"و"الإصابة،(7/841)"الغابة



الضحابياتمنالعواثكبيانفيخاثمة

)1()2(العدةفيسلمةأبي

!

المضمار،فيالإكثارعنالقلمواسترسل،الاقتصاروقعالقدرهذاوعلى

والرائب.للفوائدوتوصيلا،الراغبللطالبتسهيلا

وصلى،البركاتتزدادوبشكره،الصالحاتتتمبنعمتهالذيدلهوالحمد

وعظم،وكرمومجدوسلموصحبهالهوعلىمحمدسيدناعلىالله

)3(.امين

الحسينيمرتضىمحمذالمقصرالعبدمهذبهاالأسطرهذهتحريرمنفرغ

ربيعمنمضينلأربعالأحديومفي(اخرهما))4(مجلسينفي،لهاللهغفر

)1(

)2(

(r)

)4(

)0(

وعنه)818(،و"الكبير")8628(،"الأوسط"فيالطبرانيأخرجه،مشهورالعدةحديث

بننعيمبنتأنأخبرتها،سلمةأمأن،زينبعن)7811(،"الصحابة"معرفةفينعيمأبو

المغيرةتحتوكانتزوجها،عنهاتوفيابنتيإن:فقالت!النبيآلتالعدوياللهعبد

ثم،ساعةصمتتثملا"،)):قالأفتكتحل؟عينيها،تشتكيوهيتحذوهي،المخزومي

نألمسلمةيحك"لا:قالثم"لا"،:قالأفتكتحل؟نظنمافوقعينيهاتشتكيإنها:قالت

"الكبير".فيللطبرانيواللفظوعشرا"،أشهرأربعةزوجعلىإلاأيامثلاثةفوقتحد

575)البخاريفي،مستفيضمعروفالحديثوأصل v corrA)،(5941،1941)ومسلم،

وغيرهما.

بنتعاتكة226(،8/)أنيسبنأزيهرأبيبنتعاتكة:"الإصابة"فيالحافظزاد:قلت

.(YYA)8/الصلتأبيبنتعاتكة)8/228(،سفيانأبي

مرتضىمحمذالفقيرالعبدمهذبهاالأسطرهذهتحريرمنفرغ:مولفهوقال)أ(:اخروفي

ومائةألفسنةالثانيربيعمنمضينلأربعالأحديومفيأخرهما،مجلسينفي،الحسينيئ

هجرية.وتسعينوأربع

مجلس.:)ب(في

اخرها.:)ب(في



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

ومستغفرا)1()2(.ومسلماومصلياللهحامدا،4911سنةشهورمنالثاني

حم-حم-حم-

عبدالفقيرتعالىاللهحفظهخطهمنونقله156(:)ق(المجموع-ب)الأصلاخرفي)1(

تاسع،المباركالسبتيومفيوذلك،ولوالديه،لهاللهغفرالشافعيالمنيتينيشرفالمنعم

.ام255سنةمحرمعشرين

)أ(:اخرفي)2(

نسخهامنالفراغوقعقد:النابلسيالجعفريهاشمالنصرأبومحمد:الفقيرناسخهايقول

العلامةالثقةالحجةومولاناشيخنابرسم،القاهرةبمصر1321سنةالثانيةجمادى16في

الله.حفظهالشنقيطيالتركزيمحمودمحمدالشيخ



م!بثنضصببمفحصصالص

العؤنلا،،ابنىأنا11

بسيونيعمرو





العواثك"ابن"أناحديثنحريج

العواتك"ابن"أناحديثتخريج

!

العواتك(:ابن)أذا

بنوجابر،مالكبنوأنس،عاصمبنسيابةحديثمنمرفوعايروى

ومرسلا.،سفيانوأبي،اللهعبد

عاصم:بنسيابة-ا

التخريج:ا(

عاصم،بنسيابةعن،القرشيعمروبنسعيدبنيحىعن،هشيمعن

العواتك".ابن"أنا:حنينيومقالء!وواللهرسولأن

بحثه.يأتياختلا!،السندذلكوفي

جماعة:عنهفرواه،هشيمعلىواختلفوا

منصور(:بن)سعيد-أ

)2841(.)سننه(

أخبرنا:قال)07513("دمشق"تاريخفيعساكرابنالحافظطريقهومن

بنمحمدأنا،الخطيببكرأبوأناأحمد،بناللهعبدبناللههبةالقاسمأبو

أناأحمد،بندعلجأناقالا:بكر،أبيبنوالحسنالأزرقالقاسمأبي

.فذكرهمنصور،ابنسعيدأنا،الصافيزيدبنعليبنمحمد

"تهذيب:انظرمصن!.ثقة،المسلمينأئمةمنمنصوربنسعيد:قلت

بالثقات.مسلسلنظي!،عساكرابنوسند)11/77(،"الكمال
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العتكي(:داودبن)سليمان-ب

عن)65(و"الجهاد")2/958(،"والمثاني"الآحادفيعاصمأبيابن

.فذكره،العتكيداودبنسليمان(الربيع)أبي

"الكمال"تهذيب:انظر.الشيخانلهخرج،ثقةالعتكيسليمان:قلت

.)11/423(

(:الخولانيإدريسبن)إسحق-ج

بنسنانبنمحمدوهو367()ص"شيوخهعنالقزازأحاديثمن"جزء

به.عنهيزيد

الفتحأبوأخبرنا:قال)75131("دمشق"تاريخعساكرابنطريقهومن

.مندهبناللهعبدأبوأنا،عليئبنشجاعأناالواحد،عبدبنيوسف

أنبأبتبريز،الديباجيإبراهيمبنعثمانبنصديقبكرأبووأخبرنا)ح(

إسماعيلأناقالا:،رزقويهبنالحسنأبوأناالبطر،بنأحمدبننصر

.فذكره،إدريسبنإسحاقحدثنا،سنانبنمحمدنامحمد،ابن

)2/"والتعديل"الجرح:انظر.بالوضعمتهئم،ضعي!الخولاني:قلت

فيوالبخاري025(،)4/الدوريبرواية"معينبنيحيى"تاريخ213(،

والذهبي023(،)4/""العللفيوالدارقطني382(،)1/الكبير""التاريخ

بنمحمدوفيه،مجاهيلفيهعساكرابنوإسناد)1/96("المغني"في

انظر:.الكذبداودأبوعليهوأطلقضعي!،-الجزءصاحب-سنان

)25/323(."الكمال"تهذيب

(:الدولابيصباحبن)محمد-د

أيوببناللهعبدحدثنا:قال)655("الصحابة"معجمفيقانعابن



العواثك"ابن"أناحديثنحريج
!

.فذكره،الدولابيالصباحبنمحمدنا،المؤدب

أنبا:قال)396("المبهمةالأسماء"غوامضفيبشكوالابنطريقهومن

:قال،بخطهإليخطابهفيمحمد،بنالحسينعليئأبوالإمامالقاضي

أبوأنا:قالببغداد،فهدبنعليبنالواحدعبدالقاسمأبيعلىقرأت

الباقيعبدالحسينأبوالقاضيأنا:قال،المقريأحمدبنعليالحسن

بنمحمدثنا،المؤدبأيوببناللهعبدثنا:قال،عليهقراءة،قانعابن

"سيابة".لا"شبابة"ووعزاه،فذكره،الدولابيالصباح

بنحبيبحدثنا:قال)9367("الصحابة"معرفةفيالأصبهانينعيموأبو

.فذكره،الصباحبنمحمدثنا،الفسويعليئبنالحسنثنا،الحسن

الحافظ،اللهعبدأبوأخبرنا:قال)1491("النبوة"دلائلفيوالبيهقي

بنإبراهيمحدثنا:قال،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قال

عزاهولكن،فذكره،الصباحبنمحمدحدثنا:قال،البرلسيسليمان

كذلك.""شبابةو

عساكرابنالحافظ"الصحابة"معرفةفيمندهابنالحافظطريقومن

الواحد،عبدبنيوسفالفتحأبوأخبرنا:قال)75132("دمشق"تاريخ

أبونا،حكيمبنعمروأبوأنا،مندهبناللهعبدأبوأنا،شجاغأنا

.فذكره،الصباحمحمذنا،حاتم

.مندهلابن"الصحابة"معرفةمنالجزءذلكيصلنالم:قلت

"الكمال"تهذيب:انظر.حافأثقةالدولابيصباحبنمحمد:قلت

/25(rAA)،نظيفة.بشكوالوابنوالبيهقينعيمأبيوأسانيد



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

(:الخازن)الحارث-!

بنمحمدميسرةأبوحدثناه:قال)655("الصحابة"معجمفيقانعابن

مثله.بإسنادههشيئمنا،الخازنالحارثنا،الحسين

قال،البغداديالهمدانيالخازنإسماعيلبناللهعبدبنالحارث:قلت

يكونأنيشبه،الشيخفيهأخطأ-:لهحديثاذكرأنبعد-عنهزرعةأبو

سعد.بنإبراهيمحديثمنالحديثهذاوليس،حديثفيحديثلهدخل

يبلغنيلمشيخاكان:قال؟الهمذانيالشيخهذاحالما:زرعةلأبيقلت

حديثامعشرأبيعنكتبكانوقدهذا،إلامنكربحديثحدثأنهعنه

فيخطأعدفيابنعليهوحمل)6/165(،"حاتمأبيابن"عللكثيرا.

:وقال"الثقات"فيحبانابنوذكره)5/28(،"الكامل":انظر.حديث

حبانلابن"الثقات":انظر.صدوق:الذهبيوقال.الحديثمستقيم

1(/83)Aخازناكان:الخليليوقال)1/437(،"الاعتدالو"ميزان

634(.)2/"الإرشاد"الخلفاءلبعض

الخطيبقال.الهمدانيالفرجبنالحسينبنمحمدميسرةوأبو

بغداد""تاريخ:انظر.صدوقوهو،الشأنهذايحسنكان:البغدادي

14(/.)r

تنبيه:

الخزز(،)الحارثقاحابنلمعجم"الأثريةالغرباء"دارمطبوعةفيوقع

.الخازن:والصواب

(:الواسطيعوفبن)عمرو-و

الفضلبنالعباسحدثنا:قال)6724(الكبير""المعجمفيالطبراني
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.فذكره،الواسطيعوفبنعمروثنا،الأسفاطي

)22/"الكمال"تهذيبانظرحافأ.ثبثثقةعوفبنعمرو:قلت

من-الصفديوذكره،صدوق:الدارقطنيقالوالأسفاطي177(،

)128(،للدارقطني"الحاكم"سؤالاتانطر.بالصدق-المتأخرين

)16/376(."بالوفياتو"الوافي

(:لوينالأسديسليمانبن)محمد-ز

سليمانبنمحمد"حدثنا:قالi(121)"الصحابة"معجمفيالبغوي

عمربنسعيدبنيحيى:لهيقال،قريشمنشيخعن،هشيمنا،لوين

يومقالء!وواللهرسولأن:السلميسيابةعنالعاصبنسعيدابن

".سليممنالعوابلابن"أنا:حنين

فيه.أنظرحتىرجلبينهماأدخللعلأدريولا:لوينقال

هذا".غيرلسيابةأعلمولا:القاسمأبوقال

منغلطأوسهؤ،هذاوأنعمرو"بنسعيدبن"يحىأنهريبولا:قلت

احتماليأتيلوينوكلام،المعجمتحقيقفيعليهمنبهاوليس،الناسخ

توجيهه.

لابن)3.3("الأوهاممستمر"تهذيبفيالبغداديالخطيبطريقهومن

بناللهعبدثنا،عليئبنعيسىأخبرنا،الجريري"أخبرنا:قالماكولا،

منشيخعن،هشيمثنا،لوينسليمانبنمحمدثنا،البغويمحمد

".السلميسبابةعنالعاصبنعمروبنسعيدبنيحى:لهيقالقريش

حدثنا:قال1(70أ)ص"المحدثين"تصحيفاتفيوالعسكري
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.فذكره،لوينحدثنا،الأصبهانيمسعودأبو

حدثنا:قالo(137)3/"والمختلف"المؤتلففيوالدارقطني

هشيمحدثنا،سليمانبنمحمدابنلوينحدثناصاعد،بنمحمدأبو

السلمي.سيابةعن،رجلعن،العاصبنسعيدبنيحىبنعمروعن

اسمه"يوافقلهأخلاممنصحابيئكلاسم"ذكرفيالأزديالفتحوأبو

بنيحىعنهشيمثنا،لوينثناصاعد،بنيحعى"حدثنا:قال)1/138(،

".السلميسيابةعنسعيدبنعمروعنسعيد،

)8("والهاشميصاعدوابنالبغويحديث"منفيالوراقزنبوروابن

.فذكره،لوينسليمانبنمحمدثناصاعد،بنيحىحدثنا:قال

"تاريخعساكرابنالحافظمحمد(بنالله)عبدالبغويوطريقطريقهومن

أنا،السمرقنديابنالقاسمأبوعاليا"أخبرنا:قال)75133(،"دمشق

طاهرأبوأناقالا:،البسريابنالقاسموأبوالنقوربنالحسينأبو

بنالملكعبدالقاسمأبووأخبرنا)ح(محمد"بناللهعبدنا،المخلص

الدلالحريببنعليبنمحمدطالبوأبوالمغربيداودبناللهعبد

بنإبراهيمبنمحمدبنإبراهيممنصوروأبوالكوفيةبابنالمعروف

عبدبنمحمدبنأحمدبنمحمدبكروأبوالهيثميسالمبنمحمد

أنا،الزينبيعليئبنمحمدبنمحمدنصرأبوأناقالوا:،...بنالسلام

بنمحمدبنيحيىنازنبور،بنخلفابنعمروبنمحمدبكرأبو

.فذكره،لوينسليمانبنمحمدناقالا:صاعد،

محمد-بناللهعبد-)البغوي(أيطريقيهمنيعني"قالا":قوله:قلت

صاعد(.بنمحمدبنو)يحى
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ابنالقاسمأبو"وأخبرنا:فقالأيضامنفرداالبغويطريقومن

اللهعبدأنا،عليئبنعيسىأناالنقور،بنالحسينأبوأنا،السمرفندي

".فذكرهعمرو،أبونا:محمد،ابن

.-لوين-حبيببنسليمانبنمحمدهوعمروأبو:قلت

"يحيىعنبسنده1()490"معجمه"فيعساكرابنزنبورابنطريقومن

منشيخعنهشامثنا،لوينسليمانبنمحمدثناصاعد،بنمحمدابن

السلمي،سيابةعنالعاصبنعمروبنسعيدبنيحيى:لهيقالفريش

".سليممنالعواتكابن"أنا:خيبريوميقولء!ووالنبيسمعت:فال

"".حنين"يوم:والمحفوظ،غريمثحديث"هذا:قال

نسبيئ.فهووالسند،المتنذلكفييعني"المحفوظ":وقوله:قلت

ثم،ريببلاتصحي!أوغلطوهو""هشيملا""هشاموفيه:وأقول

فيوفع:"تنبيةوفالوا:،عليهنصواحاتمأبيابنعللمحققيوجدت

وهو"هشيم"،:بدل"هشام"عساكر":ابنشيوخ"معجممنالمطبوع

)3/993(.:انظر174/ب"(0الالمخطوطفيالصوابعلى

ابنمحمدوأبو)25/792(."الكمال"تهذيب:انظر.ثقةلوين:قلت

الذهبي:وفال.حافأإمائميحيىهووغيرهالدارفطنيإسنادفيصاعد

السلميعبدالرحمن"سؤالات:انظر.بالأثرعنيالحجةالحافظ

)1/487(.غبر"منخبرفي"العبر)326(،للدارفطني"

"،المحدثين"تصحيفاتفيالعسكريإسنادفيالأصفهانيمسعودوأبو

"التاريخ"،فيعساكرابنالقاسمأبوذكره،العسكريمحمدبناللهعبدهو
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له.ترجمةعلىأقفولم)5/154(،حفظهعلىتدلقصصالهوذكر

عبدبنمحمدبنأحمدبنو)محمد(الكوفية)ابنفيهعساكرابنوإسناد

'/819،)2/"شيوخه"معجمفيذكرهما،مجهولانالقصار(السلام

وقال.ضعينثوهو-الجزءصاحب-الوراقزنبورابنوفيه986(،

منوإسناده،)4/57(بغداد""تاريخ..جداضعيفاكان:الخطيب

حسن.منيعابنطريق

الضبي:سليمانبنسعيد:سعدويه-ح

بنأحمدأخبرنا:قال/917(،)3"الحفاظ"تذكرةفيالذهبيرواه

عشرةثمانسنةبأبرقوهالسرقوليالفرجأبيبنالسلامعبدأنا،إسحاق

البيع،عمربنأحمدأنا،شيرويهبنشهردارأناحاضر،وأنامائةوست

الحافظالرحمنعبدبنأحمدبكرأبوأنا،مأمونبنحميدغانمأبوأنا

أنا،علكبنعمربناللهعبدأنا،مائةوثلاثوتسعينخمسسنة

عنسعيدبنيحيىعنهشيمنا،سعدويهنا،الشعرانيمحمدبنالفضل

بنسيابةحدثني،العاصبنسعيدبنعمروعنإبراهيمبنمحمد

فسألناالعواتك"ابن"أنا:حنينيوميقولء!ووالنبيسمعت،عاصم

صحيخهذا.عاتكةاسمهنجداتستء!ووللنبيكان:فقال،الفضل

غريمث.

فيهتكلموا:الهديفيوقال.حافأثقةأنهالحافظوصفهسعدويه:قلت

"تقريب:انظر.مأمونثقة-:تشددهعلى-حاتمأبوفيهوقال.حجةبلا

موثق"وهوفيهيملم"من462(،)1/"الباري"فتح)1/237(،"التهذيب

)4/26(."والتجريح"التعديل)86(،
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:وقال،الدارقطنيفيهتكلمفقد،الثقةعنينزلأنهالصوابدعل:قلت

لامبهئملهالدارقطنيتليين:وقال"الهدي"فيالحافظوتعقبه.فيهيتكلمون

ماتصحيفصاحبكانأحمدقال:قلت)1/504(،"الفتح"..يقبل

تليينعنالإبهامفارتفع)1/427(،الإمامابنبرواية"العلل"..شئت

اللين.بعضفيهصدوقأنهفالأقرب،الدارقطني

وشهردارترجمتهما،علىأقفلمإسنادهفيللذهبيشيخينوأول

"سير)4/38(،"الحفاظ"تذكرة)3/92(،"العبر"انظر..حافأمحدث

سعدلأبيالكبير"المعجمفي"التحبير)02/375(،النبلاء"أعلام

.(rYA)1/السمعاني

172(،)7/"بالوفيات"الوافيانظر..صدوقالبيعبنعمربنوأحمد

)18/9(،النبلاء"أعلام"سير..صدوق:الذهبيقالمأمونبنوحميد

"سير:انظر.مجود.ثقهبحافأالشيرازيهوالرحمنعبدبنوأحمد

"شذرات25(،)7/"بالوفيات"الوافي242(،)17/النبلاء"أعلام

.(47)5/"الذهب

"الحفاظ"تذكرة:انظر..عليهمتفقحافأعلكبنعمربناللهوعبد

بنمحمدبنوالفضل)16/168(،النبلاء"أعلامو"سير)3/59(،

"الحفاظ"تذكرة48/366(،)"دمشق"تاريخ:انظر..صدوقالمسيب

)13/317(.النبلاء"أعلام"سير015(،)2/

البحث:2(

دونفيمامحالها،فيالتخريجفيالمذكورةالطرقسائرعلىتكلمتقد

الطريق.هذاعلىللحكمللخلوص،فوقهفماالمدارهاهناوأبحث،المدار
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يدلسولكنهالكبار،الأئمةمن،السلميبشيرابنهو:هشيم-أ

هذاإلاالحديثيحسنأحذبالعراق"وهل:مالكعنهقال،ويرسل

سعيدبنويحيىمهديبنالرحمنعبدحفظهعلىنص؟"،الواسطي

وقال028(.)03/"الكمال"تهذيب:انظر..هارونبنويزيدالقطان

حديثهفيقالفماكثيرا،يدلس،ثبث،الحديثكثير،ثقةسعد:ابن

ابن"طبقات..بشيءفليسأخبرنا،فيهيقللموما،حجةفهوأخبرنا،

فيهشيمعنيسأللا:حاتمأبووقال.أحمدولزمهv(،/)313سعد"

النسائيونص،هارونبنيزيدمنأحفظ:وقال،وأمانتهوصدقهصلاحه

.بعدهوماالسابقالموضع"الكمال"تهذيب:انظر..تدليسهعلى

وقال)7/587(.مدلساكان:وقال"الثقات"فيحبانابنوذكره

"سير:انظر..يدلسكانلكنه،توثيقهعلىمتفقالأئمةأحد:الذهبي

"ميزان)188(،"موثقوهوفيهتكلم"من،Y()8/98النبلاء"أعلام

انظر:00"الساري"هديفيالحافظقالومثلها)4/603(،"الاعتدال

التدليسكثيرثبثثقة"التقريب":فيوقال.)1/"الباري"فتح

المدلسين""طبقاتفيوذكره574(،)2/انظر..الخفيوالإرسال

)47(."التقديسأهل"تعريف:انظر..ثقتهمعبالتدليسمشهوز:وقال

أبيابنعندبالسماعصرحلكنهالإسناد،ذلكفيعنعنوقد:قلت

الطبراني.وعند"،والمثاني"الآحادفيعاصم

حم-حم-حم-



العواثك"ابن"أناحديثنحريج
!

يرجعكثيز،اضطراث"هشيم"فوقمناسمفيوقعثم:أقول-ب

لأمرين:

فقد،عليهالتنبيهسيأتيكماراومنلأكثرترجمةمنأكثراشتباه:الأول

ثمرجلا"عشرستةسعيدبن"يحيى:-إ،دلهالبغداديالخطيبقال

2(.)3/760"والمفترق"المتفق..عدهم

وأتصرفاإمامبتسرا،الأسانيدتلكبعضفيالراويذكر:الثاني

يسببمما"،العاصبنسعيدبن"عمروجدهإلىنسباأواختصارا،

.الإشكال

يلي:كمافهوالاضطرابذلكحصرأما-

بن)سعيدعند(القرشيعمروبنسعيدبن)يحيىباسمورد-أ

عساكر.ابنطريقهومنمنصور(،

زنبورابنجزءفي(العاصبنعمروبنسعيدبن)يحيىورد-2

عساكر.وابن،الوراق

فيقانعوابن"الكبير"،فيالطبرانيعندسعيد(بن)يحيىورد-3

فيبشكوالوابن(،العاصبنسعيدبن)عمروعن"الصحابة"معجم

و"الآحاد"الجهاد"فيعاصموابن"،المبهمةالأسماء"غوامض

ثم""الدلائلفيوالبيهقي،،نعيملأبي"الصحابةو"معرفة"،والمثاني

سعيدبنعمروبنسعيدبنيحيىعن،هشيمعنقيل)وقد:بعدهقال

عنعنهلكن"الإكمال"فيماكولاابنوذكرهعساكر،وابن(،العاصابن

بنعمروبن)يحيىورجح،حاتمأبيابنوذكره،إبراهيمبنمحمد



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

بنعمروبنسعيدبن)يحبىهووهو،مباشرةسيابةعن(العاصبنسعيد

بحثه.سيأتيكما،جدهإلىنسبهولكنه(،العاصبنسعيد

أبيابنعند(العاصبنسعيدبنعمروبنسعيدبن)يحيىورد-4

عمروبن)يحيى،فذكرهجدهإلىمنسوباذكرهولكنه"العلل"فيحاتم

فيوالعسكريقريبا،ذلكتحريرسيأتيكما(العاصبنسعيدابن

والحافظ"الاستيعاب"،فيالبرعبدابنوعند"،المحدثين"تصحيفات

الصحابةأسماءمنالجوامعالمصنفاتفيلما"الجامعفيالرعيني

".بالوفيات"الوافيفيكذلكالصفديوذكره154(،)3/"الأعلام

القرشيالأمويالعاصبنسعيدبنعمروبنسعيدبن)يحىهو:فأقول

عمرو،ابنهعنهوحدث،جريجوابنالزهريعنحدث،عمروأبو(المكي

)64/"دمشق"تاريخفيترجمتهانظر..أميةبنيأمراءبعضعلىوقدم

بنعمروبنسعيدبن"يحيى:وقال"الكبير"فيالبخاريوذكره238(،

حامدعنهروى،جريجوابنالزهريعنعمرو،أبو:العاصبنسعيد

والتعديل""الجرعفيحاتمأبيوابنA(،)277/البكراوي"عمرابن

152(.)9/تعديلاولاجرحافيهيذكرولم

وقال،صالخ:يحيىعنهقال،ثقةسعيد":بنيحيىبن"عمرووابنه

"الثقات"فيحبانابنوذكره.ثقة:الدارقطنيوقال.بهبأسلا:مرة

)22/"الكمال"تهذيب)025(،للدارقطني"الحاكم"سؤالات:انظر..

A(.)118/"التهذيب"تهذيب)7/217(،"حبانابن"ثقات492(،

منلهليس:وقالبهتفردحديثالهوأورد"الكامل"فيعديابنوذكره

فيثقة:الحافظوقال)6/216(،"الكامل"..القليلإلاالحديث
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ابنوذكره:وقال"الساري"هديفيعديابنوتعقبA(،)42""التقريب

"فتح..توثيقهثبتأنبعدقدحافيهيوجبلاوهذامستند،بلاعدفي

.(1432/)"الباري

وثاقتهينفيمابحديثتفردأومقلاكونهفيوليس،كذلكوهو:قلت

فعلا.مقلوهو،ثبتتإذبعد

يعني-أحاديثهسبرتوفدالمذكور،)يحيى(أبيهعنرواياتهوغالب

يرويهاغالبها،أحاديثالسبعةأوالستةنحولهمكثرا،أجدهفلم-يحيى

خلاشواهدولها،منكرةليستمتونها،ذكرهالسالفعمروابنهعنه

ثلاثة.أوحديثين

بعدوفاتهأنيعنيجريجوابنالزهريعنروى-يحيىأي-وكونه

منأو،التابعينتابعيصغارطبقةمنفهوغالبا،والخمسينالمائة

أعلم.واللهتقدير،أقصىعلىمقبولايكونذلكفمثل،بعدهم

باثنين:فيشتبهمختصرا،يذكرهبعضهمأنالاشتباهومحل-

علىيشتبهوفد،المشهورالمكثرالثقة(الأنصاريسعيدبن)يحيى:الأول

ابنيحيىعنيرويهشيماوأنلاسيما،روايتهمنفيظنهالناظرينبعض

.وغيره"الكمال"تهذيبفيالمزيذكركماسعيد

وذلك(الأمويالسعيديعمروبنسعيدبن)يحىأنهذكرناهماوالصواب

هكذاوهو،والمتنالسيافةبنفسأسانيدهمنكثيرفيبهمصرحاكذاوردلأنه

خرجه.منوأعلىأقدممنصوربنسعيدسننفي

عنيرويهفكيف،الأنصارىسعيدبنيحيىكانلوأنه:ثانيةلنكتةوكذا
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والثانيص(،)143عامتوفيوالأول،الأشدق"العاصبنسعيدبن"عمرو

قبلولديحيىكانوإنفإنه،سنةوسبعونثلاثةفبينهما)07!(،توفي

نأمنهليتحملهيقتضيفإنه)5/468(النبلاء"أعلام"سير..السبعين

وهذا،فوقفماالثمانينإلىعمرقدالأنصاريسعيدبنيحيىيكون

يحيىعنهميرويالذينالصحابةطبقةبل،عليهنصمنأرلمبعيذ

وفوق،الثمانينبعدتوفوا،ربيعةبنعامربناللهوعبدمالكبنكأنس

عبدبهاقتله،بدمشقتوفيأنهإلامدنياكانوإنالأشدقفإنذلك

نأهذافيقتضي)22/36(،"الكمال"تهذيبانطر..مروانبنالملك

نأأحذيذكرولم،حياتهاخرمنهسمعالأنصاريسعيدبنيحيىيكون

دمشق.دخلالأنصارىسعيدبنيحيى

الأشدقليسهذا"العاصبنسعيدبن"عمرويكونأناحتمالعلىأما

نأحقهفهذا(العاصبنسعيدبنعمروبنسعيدبن)يحيىجدهووإنما

عمرواسمهلصحابيئ"الإصابة"فيحجرابن"ترجم:)قلتصحابيايكون

عقبلاأنهإسحاقابنعنوحكى)4/526(،أميةبنالعاصبنسعيدابن

منسعيدبنيحىعنهروىممنيذكروهولميصح(،لاأنهوالظاهرله".

الصحابة.

منالأنصاريسعيدبنيحىعنهروىممنيذكروالمفإنهمالجملةوفي

أعلم.والله،غيرهأوالأشدقسواءسعيد(بن)عمرواسمه

الحارثأبو(الأمويالقرشيأميةبنالعاصبنسعيدبن)يحيى:الثالي

..الحديثبقلةسعدابنوصفه،الأشدقسعيدبنعمروأخوالمدني

،يصدقكانأحمد:الإمامعنهوقال)5/238(."الكبرى"الطبقات
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)14/133(،للخطيببغداد""تاريخانظر..حديثبصاحبوليس

"تاريخه"،فيسفيانبنيعقوبووثقه)4/304(،"العقيلي"ضعفاء

"الكمال"تهذيب:انظر00"الثقات"فيحبانابنوذكره،النسائيووثقه

انظر:الذهبيووثقه522(،)5/"حبانابنو"ثقات)31/327(،

"ضعفاء:انظر00"الضعفاء"فيالعقيليوذكره366(،)2/"الكاشف"

انظر..ثقة"التقريب":فيحجرابنوقال)4/304(."العقيلي

.557()6/انظر..وسطتابعيئ:""الإصابةوفي،195()

الثقة،عدميعنيلاحديثصاحبليسكونهأو،الإقلالومجرد:قلت

مطلقإلىالوثاقةعنالتوهينذلكبهينزلقدكانوإن،وثقوهوقدلاسيما

أعلم.والله،الصدق

فيسعيد"بن"يحيىأنقوتلاي"إبراهيم"خليلالفاضلاعتمدوقد-

"معجممنالمنشورللجزءتحقيقهفي،فوقالمذكورهوالإسناد

نزارمكتبةنشرتهاوالتي،للدكتوراةرسالتهفيقانعلابن"الصحابة

فيالهيثميصنيعظاهروهو0224(،)6/انظر..البازمصطفى

:قالثم"الكبير"فيالطبرانيإلىوعزاهذكرهإذالزوائد""مجمع

بن)يحيى:الطبرانيفيوالذيA(،/)204"الصحيحرجال"ورجاله

الهيثمييريدأنعنديوبعيذ(،العاصبنسعيدبنعمروعنسعيد

رجالمنفهوحالكلوعلى،الأنصاري:أيسعيد،بنبيحيى

منوهو(الأمويالعاصبنسعيدبن)يحيىيريدأنهوالظاهر،الشيخين

رجالمنفليسرجحناكماالسعيديالأمويصاحبناأما،مسلمرجال

مسلمرجالمنفهوالأشدقهوكانفإنسعيدبنعمرووأما،الشيخين
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ولم9156()رقم"الصحيحة"فيعبارتهالألبانيالعلامةونقل،كذلك

هذا،مثلتعقبوعادته،الصحيحرجالموضوعفييتعقبه

كلامهفيسلمانمشهورالشيخكلامظاهروهو،إياهموافقتهفالظاهر

للمجالسةتحقيقهفيكذلكالألبانيالشيخفيهتابعإذ،الحديثهذاعلى

6/9()I'-)V.

بنسعيدبنعمروبنسعيدبن)يحيىأنهمن،ذكرناهماوالصواب

الإسنادبنفسموضعغيرفيبهمصرحاوردلأنه(،الأمويالعاص

وقدبشير،بنهشيمهاهناعنهروىالذيإنثمقدمنا،كماوالمتن

هـ(،)08سنةهذاسعيدبنيحيىوتوفيهـ(،)183سنةهشيمتوفي

والتدليس،بالإرسالمعروفاهشيئمكانوإنوإنه،تابعيئقديئمثقةفهو

إنهثم،الغالبفيالبعدبذلكتدليسيكونولاجدا،بعيذهذاولكن

بنسعيدبن)يحيىأماأصلا،التدليساحتمالفانتفى،بالسماعصرح

المائةبعدوفاتهرجحنافقدذكرناهالذي(العاصبنسعيدبنعمرو

والله،عنهبشيربنهشيمروايةتقربالذيفهذا،تقدمكماوالخمسين

أعلم.

فييذكرولا،هشيئم(العاصبنسعيدبن)يحيىتلاميذفييذكرولا

.أخوهالأشدقشيوخه

العاصبنسعيدبنيحىوليسذكرنا،منكونهعلىكذلكيدلومما

/)3حاتمأبيلابن"العلل"فيقولهإنإذ،حاتمأبيكلام=الأموي

بنيحيىعن،هشيئمروىحديتاوذكر:يقول،أبي)سمعت693(:

النبئيأن،السلمنيسيابةأخبرنا،العاصبنسعيدبنعمروعنسعيد،
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عن،هشيمأصحاببعض:أبيقال.العواتك"ابن"أنا:حنينيومقالء!وو

سيابةأخبرنا:قال،العاصبنسعيدبنعمروبنيحىأخبرنا:قال،هشيم

الحديثهذاوعلى،أشبهوهذا:أبي.ء!ووالنبيعن،السلميعاصمابن

نقولماأدريما:زرعةأبوء!وو.النبيأصحابمنليسسيابةأن:دليل

(.الصباحبنمحمدسوىأحدعنأكتبهلم!لك

سعيد(بن)يحىهوحاتمأبيعندالإسنادينفيالمرادأنعلىداذفقوله

العاصبنسعيدبن)يحيىعندهالمرادكانلولأنه،رجحناهالذي

كوناحتماللكانكذلككانفلوهـ(،)08عامتوفيفإنه(،الأموي

منهمالصحابةمنجماعةعنيرويفالأمويجدا،قريباصحابياسيابة

يكونفلا)31/326("الكمال"تهذيبانظر..وعثمانوأنسعائشة

أعلم.والله،معنىصحابياليسسيابةأنحاتمأبيلترجيح

بن"يحىأنهمن-حاتمأبيكلامعليهيدلوالذي-رجحناهالذيأما

المذكورلأن،حاتمأبيلاستدلالالموافقالصحيحفهوعمرو"بنسعيد

بن"يحيىبخلافشيئا،الصحابةعنيرويولاقطعا،الطبقةتلكدون

حاتم.أبيكلامفقهفي-اللهشاءإن-كلائمويأتي"،العاصبنسعيد

سمعت"2421(:""المراسيلفيلأبيهحاتمأبيابنمنالسؤالنفسورد

بنعمروعنسعيد،بنيحىعن،هشيئمروىحديثاوذكر:يقول،أبي

"أنا:حنينيومقالء!ووالنبيأن،السلميسيابةأخبرنا،العاصبنسعيد

يحىعن،هشيمعن،هشيمأصحاببعضحدثنا:أبيقالالعواتك"،ابن

عاصمبنسيابةأخبرنا:قال،العاصبنسعيدبنعمروعنسعيدابن
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دليلالحديثوهذا:قال"،أشبه"هذا:أبيقالء!وو،النبيعنالسلمي

ء!وو.النبيأصحابمنهوليسسيابةأنعلى

سعيدبنعمروعنسعيدبنيحيىبأنيعني:حاتمأبيبنمحمدأبوقال

تابعيئ.أنهبانبروايتهصحابيا،يلحقأنيشبهيكنلمالعاصابن

رواه،العاصبنسعيدبنعمروعنسعيدبنيحيىعنهشيموحديث

".روايتهفيفغلط،بالدولابيالمعروفالبزازالصباحبنمحمد

:قالحاتمأباأن،نقلناهكما""العللفيماوالصواب،غلطوهذا:قلت

بنعمروبنسعيدبنيحيىعن،هشيمعن،هشيمأصحاببعض"حدثنا

محقققالوقد"،السلميعاصمبنسيابةأخبرنا:قال،العاصبنسعيد

)يحيىعلىتعليقا،قوجانياللهنعمةبناللهشكر/الفاضل"المراسيل"

في،حاتمأبيكلاممنالتيالثانيةسعيد(بنعمروعنسعيدبن

بنسعيدبنعمروبنسعيدبن)يحيىالمطبوعة"في)7(:الحاشية

)96(.:انظر.(".عمرو)عنوالصوابخطأ،(العاص

عليهاقابلالتيالسامرائيمطبوعةيعنيبالمطبوعةومراده:قلت

فيمافإن،المخطوطةفيمالاالمطبوعةفيماوالصواب،المخطوط

هوفأخذ(،العاصبنسعيدبنعمروعن)يحيىهوذكركمامخطوطته

وإنوهيو)عمرو(،)يحيى(بينفجعلها،السامرائيمطبوعةمن)سعيد(

تركثم،نسختهفيليستلكنهاالراوينسبفيصحيحةزيادةكانت

وهومخطوطتهفيالخطأعلىوحافظ)ابن(،وهوالمطبوعةفيالصواب

الإسنادعلىحاتمأبيابناستدراكيكونكيفشعريوليت،إإ)عن(

.؟!يكررهالإسنادبنفسالأول
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بن)يحيىعنكانالسؤالأنلأبيهحاتمأبيابنسؤالفيفالصواب

بأنكانوالجوابسيابة(،عنالعاصبنسعيدبنعمروعنسعيد

هناهاوالنسبسيابة(،عنالعاصبنسعيدبنعمروبن)يحيىالأشبه

عمروبنسعيدبن"يحىفهوفهووإلا،جدهإلىنسبهأنهعلىمحموذ

تابعيا.كانسيابةأنحاتمأبواستدلوبهذا"،العاصبنسعيدابن

هوجميعها،الأسانيدفيالمذكورسعيد(بن)يحيى!ذلكوعلى

ذكرهومن(،الأمويالعاصبنسعيدبنعمروبنسعيدبن)يحيى

أعلم.والله،ذكرناهلمناختصازهوفإنما(العاصبنسعيدبن)يحيى

حم-حم-حم-

العاصبنسعيدبنعمروبنسعيدبن)يحيىوفوق:أقولثم-ج

عنيرويهوتارة،مباشرة)سيابة(عنيرويهفتارة،اضطراث(القرشي

عنوتارة(،إبراهيمبن)محمدعنوتارة(،العاصبنسعيدبن)عمرو

سيابة.عنرخرعنوتارةجده(،عن)أبيه

و"معجممنصور"بنسعيد"سننفيمباشرة"سيابة"عنفرواه-أ

"،البغداديالخطيبعنالأوهاممستمرو"تهذيب،للبغوي"الصحابة

القزاز"،أحاديثو"جزء،الأزديالفتحلأبيالأسماء"و"ذكر

أربعة.منمواضعثلاثةفيعساكروابن"،المحدثينو"تصحيفات

عاصمأبيابنعند،جدهيعني"العاصبنسعيدبن"عمروعنورواه-2

فينعيموأبو"،"المعجمفيفانعوابنو"الجهاد"،"،والمثاني"الآحادفي

وابن،"الكبير"فيوالطبراني،""الدلائلفيوالبيهقي،"الصحابة"معرفة

.""الغوامضفيبشكوالوابن،""التاريخفيموضعفيعساكر
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"العاصبنسعيدبن"عمروعن"إبراهيمبن"محمدعنورواه-3

"الإكمال"فيماكولاابنوذكره)3/917(،للذهبي"الحفاظ"تذكرةفي

/5(.)14

"الاستيعاب"فيالبرعبدابنذكرهكذاجده"،عن"أبيهوعن-4

"الوافيفيوالصفدي،154()3/"الجامع"فيوالرعيني)1/902(،

:فقالالبرعبدابن"وأغرب:فقالالحافظوتعقب181(،)5/"بالوفيات

عنأبيهعنالعاصبنعمروبنسعيدبنيحيىعنهشيمحديثهروى

233)""الإصابة.0"كذلكهشيمعنأرهولم.انتهىسيابةعنجده /.)r

الإسناد.بهذامسندايوجدليس،كذلكوهو:قلت

1375(،)3/"والمختلف"المؤتلفالدارقطنيفرواه،"رجل"وعن-5

حدثنا،سليمانبنمحمدبنلوينحدثناصاعد،بنمحمدأبوحدثنا:فقال

سيابةعن،رجلعن،العاصبنسعيدبنيحيىبنعمروعن،هشيم

.فذكره،السلمي

أبيابن"عللفيذكرناكماسعيد(بن)عمروبزيادةالإسنادحاتمأبووغلط-

بنمحمدرواه"حديثعن،زرعةوأبا،أبي)وسألت:693()3/"حاتم

بنسعيدبنعمروعنسعيد،بنيحيىعن،هشيمعن،البزازالصباح

."العواتكابنأنا":حنينيومقال،ء!ووالنبيأن،السلميسيابةأخبرنا،العاص

بنيحيىأخبرنا:قال،هشيمعن،هشيمأصحاببعضحدثنا:أبيقال

ء!وو.النبيعن،السلميعاصمبنسيابةأخبرنا:قال،العاصبنسعيدبنعمرو

منليسسيابةأنعلىدليلالحديثهذاوعلى،أشبهوهذا:أبيقال
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ء!وو.النبيأصحاب

بنمحمدسوىأحدعنأكتبلم،لكنقولماأدريما:زرعةأبووفال

الصبا!(.

أبو)قال:بعدهازادثم)96-.7(حاتمأبيلابن""المراسيلفيومثله

العاصبنسعيدبنعمروعنسعيدبنيحيىبأنيعنيحاتمأبيابنمحمد

عنهشيموحديث،تابعيئأنهبانوبروايتهصحابيايلحقأنيشبهيكنلم

الصباحبنمحمدرواهالعاصبنسعيدبنعمروعنسعيدبنيحيى

(.روايتهفيفغلط،بالدولابيالمعروفالبزار

ابنمحمدأبو"قال:كذلكحاتمأبيابنكلامفيوالصواب:قلت

لمالعاصبنسعيدبنعمرو)بن(سعيدبنيحيىبأنيعنيحاتمأبي

عنهشيموحديث،تابعيئأنهبانوبروايتهصحابيايلحقأنيشبهيكن

الصباحبنمحمدرواهالعاصبنسعيدبنعمروعنسعيدبنيحيى

".روايتهفيفغلط،بالدولابيالمعروفالبزار

عنه،هشيمأصحابمنجماعةرواهفالحديث:بحثمحلوهنا:أقول

و)محمدداود(بنو)سليمان(إدريسبنو)إسحقمنصور(بن)سعيدوهم

(.سليمانبنو)محمدعوف(بنو)عمروو)الحارث((الصباحابن

حاتمأبيابنابنهوحملسعيد(،بن)عمرو:زيادةحاتمأبوأعلوفد

إقراروالظاهر،ذلكفيفغلطه(الدولابيالصباحبن)محمدعلىذلك

)عمروبزيادةرووهوالذين،الدولابيتغليطفيحاتمأبيقولزرعةأبي

الصباحبنمحمدغيرو)سيابة(سعيد(بن)يحيىبينسعيد(ابن

عوف(بنو)عمرو،عاصمأبيابنعندداود(بن)سليمان،الدولابي
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عالماثقةكان:شيبةبنيعقوبقال.ثقةالصباحبنومحمد،الطبرانيعند

ثقهب.عوفبنوعمرو،ثقةداودبنسليمانوكذا،بهشيم

بن)يحىعنفرووهسعيد(بن)عمروبإسقاطهشيمعنرووهوالذين

بنو)إسحقمنصور(بن)سعيد:همواسطةبلا)سيابة(عنسعيد(

إدرش!بنوإسحقكبيز،ثقةمنصوربنوسعيد(،والوين(إدريس

ثقة.ولوينمتروذ،ضعي!

بن)عمروتابعهوقد،إسنادهفيبالغلط(الصباحبن)محمدفتخصيص

ثقة،نفسهوهو،ثقتانوهماالعتكي(داودبنو)سليمان(الواسطيعوف

فتخصيصه093(،)25/"الكمال"تهذيب:انظر..هشيمفيوثبت

زرعةأبيعبارةإليهتشيركما4،شيمنهالنفسفي=ذلكفيبالغلط

مثلفيوتقليده،-إ،دلهحاتمأبيلابنتقليدايكونأنإلا،اللهيرحمه

أما،الدولابيتغليطنصهإنإذقطعا،الشأنأئمةمنفهو،سائغذلك

فكونكلوعلىفيها،بالغلطالدولابيتخصيصفيهفليسأبيهنص

نفسهحاتموأبولاسيما،عليهغلطهيحيللابراوعالماولوثقةالراوي

"الكمال"تهذيب:انظر..(بحديثهيحتجممن)ثقة:عنهوقال،وثقه

)ابنه(.حاتمأبيابنعلىيخفىلاذلكومثل،نفسه

:(491)3/""الإصابةفيفقال،،دده-إحجرابنالحافظذلكإلىأشاروقد

بنإسحاقوتابعه،تقدمكمامنصوربنسعيدعنهفقال،عليهاختلف"وإنما

عنهوحدثنا،هكذاعنههشيمأصحاببعضحدثنا:حاتمأبووقال.إدريس

عنسعيد،بنعمروعنسعيد،بنيحىعن:فقال،الصباحبنمحمد

أشبه.الأول:حاتمأبوقال.سيابة
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،عوفبنعمروالصباحبنمحمدتابعوقدضعي!،إسحاق:قلت

الطبراني.أخرجه

عمروبنسعيدبنيحىعنهشيمعنلوينعنالبغويوأخرجه:قلت

رجلا".بينهمالعل،أدريلا:لوينقال.سيابةعنسعيد،ابن

.الصباحبنلمحمدالواسطيعوفبنعمروبمتابعة-إ،ددهفدفع

يردولكنإدرش!،بنإسحقبضعفوكذاداود،بنسليمانوكذا:قلت

بنسعيدتابعلوينالكنضعيفا،إسحقكانوإنأنه-إ،ددهالحافظعلى

أبيتغليطذلكإلىانضاففإذا،ثقةوهوالأولالإسنادعلىمنصور

منأعلىمنصوربنسعيدوأنسيما،القولتوجهالأطولللسندحاتم

عليه.وقفتفيمامرفوعاالأثرهذاخرج

البزازالصباحبن"محمدعلىالحملفيهفليسحاتمأبينصأما

الذيفهوتغليطهأما،فحسبأشبهالإسقاطروايةأنفيهبل"الدولابي

كانإنماالدولابيبوثاقةوالدفع،حاتمأبيبنالرحمنعبدابنهاستظهره

-إ،لله.زرعةأبيمن

سعدويه،طريقمنالذهبيعندفورد،إبراهيمبنمحمدبروايةأما-

عبارةمعنىوهذاشذوذها،والصواب،مجاهيلفيهإليهالطريقولكن

الإسناد.بهذاغريبيعني،غريمثصحيخ:الذهبي

فهي،والصفديالبرعبدابنذكرهاالتيجدهعنأبيهعنبروايتهوأما-

حديثهروى:فقالالبرعبدابن)وأغرب:الحافظقالكما،كذلكمنكرة

عنجدهعنأبيهعنالعاصبنعمروبنسعيدبنيحيىعنهشيئم

)3/233(."الإصابة".0(كذلكهشيمعنأرهولم.انتهى.سيابة
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:فقال"،والمختلف"المؤتلففيالدارقطنيساقهالذيالإسنادوأما-

حدثنا،سليمانبنمحمدبنلوينحدثناصاعد،بنمحمدأبوحدثنا

السلمي.سيابةعن،رجلعن،العاصبنسعيدبنيحيىبنعمروعن،هشيئم

هذاففي،ابنهعنلاسعيدبنيحيىعنيرويههشيماأنوالمشهور

لكانأيضاهكذاهشيمعنيروىأنهذكرالبخاريأنولولانطز،الإسناد

مرسل.سعيد،بنعمروعنهشيئم"قاله،الناسخخطأالأقرب

للبخاريالكبير""التاريخعمرو".بنيحىعنهشيمعن:بعضهموقال

سيابة.عنيرويسعيدبنعمروأنيذكرونغيرهوكذلك021(/)4

الدارقطنينقلعلىاعترضفقدالإسناد،هذافيالدارقطنيتعقبوقد

عليه،وأجابماكولاابناعتراضهونقل،البغداديالخطيبالإسنادذلك

روىالسلميعاصمبنسيابة:الحسنأبوقال:الخطيب"قال:فقال

،سليمانبنمحمدلوينثناصاعد،بنمحمدأبوحدثناء!وو،النبيعن

سيابةعنرجلعن،العاصبنسعيدبنيحيىبنعمروعن،هشيئمثنا

".سليممنالعواتكابن"أناء!وو:النبيقال:قال،السلميعاصمابن

،الجريريأخبرنا،إسنادهفيغيرهصاعدابنخالفقد:قلت:قال

بنمحمدثنا،البغويمحمدبناللهعبدثنا،عليئبنعيسىأخبرنا

بنسعيدبنيحيى:لهيقالقريشمنشيخعنهشيمثنا،لوينسليمان

حنين:يومقالء!وواللهرسولأنالسلميسبابةعن،العاصبنعمرو

رجلابينهمأدخللعلأدريولا:لوينقال".سليممنالعواتكابن"أنا

فيه.أنطرحتى

ثنا،القرشيعمروبنسعيدبنيحيىعن،هشيمعنحديثاروىثم
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ص)1(
العواتك".ابن"أنا:حنينيومقالء!وواللهرسولأنعاصمبنبه.

معين2بنيحيىعنهشيئمقالهء!وو،النبيعنسيابة:البخاريوقال

مرسل.

منإلىالحديثهذايقعلئلاالخلافهذاذكرتوإنما:الخطيبقال

ماعلىويجعلهفيغيره،الحسنأبورواهمابخلافالصنعةأهلمنليس

الخطيب.كلاماخرهذا..فيهخلافلاأنهمنهظناعليهاعتماداذكره

ذلك،فيللدارقطنيوهمفأيذكرها،التيالعلةلهذهنقلهقدكانوإذا

مستمر"تهذيب..الموفقتعالىوالله،وهمفقدأوهامهفيجمعهومن

.3(!3-4)30"الأوهام

ذكرثمصاعد،ابنطريقمنباسنادهالحديثساقإذعساكر،ابنوكذا

أبو-عاليا-"أخبرنا:قال،عليهوتعقبه،بعدهالمذكورالدارقطنيإسناد

البسري،القاسموأبوالنقور،بنالحسينأبوأنا،السمرقنديبنالقاسم

أبووأخبرنا)ح(محمد.بناللهعبدنا،المحزطاهرأبوأناقالا:

بنمحمدطالبوأبو،المفريداودبناللهعبدبنالملكعبدالقاسم

بنإبراهيممنصوروأبو،الكوفيةبابنالمعروفالدلالحريببنعلي

أحمدبنمحمدبكروأبو،الهيثميسالمبنمحمدبنإبراهيمبنمحمد

محمدبنمحمدنصرأبوأناقالوا:،....بنالسلامعبدبنمحمدابن

نازنبور،بنخلفبنعمروبنمحمدبكرأبوأنا،الزينبيعليابن

خطأ.وهوالمطبوعةفيكذا)1(

مرسل،سعيد،بنعمروعنهشيم)قاله:للبخاريالكبير""التاريخفيوالذيخطأ،وهذا)2(

l(.52)4/عمرو(0بنيحيىعنهشيمعن:بعضهموقال
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وأخبرنا)ح(.لوينسليمانبنمحمدناقالا:صاعد،بنمحمدبنيحيى

أنا،عليئبنعيسىأناالنقور،بنالحسينأبوأنا،السمرقنديبنالقاسمأبو

يقالقريشمنشيخعن،هشيمناعمرو،أبوناقالا:محمد،بناللهعبد

اللهرسولأنالسلميسيابةعن،العاصبنعمروبنسعيدبنيحيى:له

".سليممنالعواتكابن"أنا:حنينيومقالء!وو

فيه.أنظرحتىرجلابينهماأدخللعلأدريولا:لوينقال:البغويقال

سكنالسلميوسيابةهذا،غيرلسيابةأعلمولا:البغويقال:عيسىزاد

.الشام

هشيم،عن،لوينعنصاعد،بنيحيىعنالدارقطنيالحسنأبورواه

سيابة.عنرخر،عن،العاصبنسعيدبنيحيىبنعمروعن

/85-86(.73)قدمناهماوالصحيح:عساكرابنقال

ابن"جزءفيماوكذاصاعد،ابنعنالأزديالفتحأبيعندوالذي:قلت

ابن"شيوخو"معجم"دمشق"تاريخفيطريقهمنوالذي،للوراقصاعد"

عنهوبلعمرو،فيهليسإذ،الدارقطنيذكرهكماليسعساكر،

قدمهمابأنعساكرابنتعقبولذلك،المبهمالرجلفيهوليس،يحيى

عندماأنذلكعلىيردوقد،الصحيحهوصاعدطريقمنهو

البغويحديثو"جزءسيمااخر،إسنادصاعدابنطريقمنالدارقطني

أبيالحافظطريقيبقىولكنضعي!،والوراق،للوراقصاعد"وابن

الحسنأبيعندللذيمخالفاصحيحاصاعدبنيحيىعنالأزديالفتح

اخر.إسناداأووهما،يكونأنفإما،الدارقطني
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أدخللعل،أدرى)ولا:لوينكلامهذاالدارقطنيإسنادعلىويحمل

الرجلذلكوهل،البغويفيذكرهكمافيه(أنظرحتىرجلابينهما

بن)يحيىبينسعيد(بن)عمروفيهالذيالمزيدالإسنادعلىيحملبالإبهام

بنمحمدلأن،الأول:الأقرب،(إبراهيمبن)محمدأم،و)سيابة(سعيد(

لوين،لا،""التذكرةفيالذهبيعندسعدويهروايةفيهوإنماإبراهيم

يمكنفلاهاهنا،الرجلعنالإبهاميرفعلااحتمالمجردالقربولكن

محمد.أوعمروهوهذاالدارقطنيإسنادفيبالرجلالمرادأنالقطع

فيهيرويوالذي،منصوربنسعيدإسنادهوالأسانيدتلكفأرجحوعليه

.مباشرةسيابة"عنسعيدبنعمروبنسعيدبنيحىعن"هشيم

حم-حم-حم-

سيابة:أما:قلت-د

ذلك:غيرأمبفتحهاأمالمهملةبكسرهوهل،اسمهضبظفياختلففقد(أ

والحافظ03(،4)"الفاصل"المحدثفيالرامهرمزيبالكسرعليهافنص

فيوالصالحي)3/391(،و"الإصابة")2/767(،"المنتبه"تبصيرفي

)1/323(.العباد"خيرسيرةفيوالرشادالهدى"سبل

)092(."الرجالأسماءفي"المشتبهفيالذهبيعندبالكسروضبط

حين(جبيرةأبيبن)حبيبترجمةفيالكسرعلىالذهبيونص:قلت

بكسر-سيابةابنيقالالذي"وهو:فقال،سيابةبنيعلىذكر

"تعجيل-»موحدةالألفوبعدتحتمنالمثناةوتخفيفالمهملة

نصكماالصغير"،"الجامعفيالسيوطيضبطهوكذا422(،)1/"المنفعة

،()3/38القدير""فيض،بخطهالمؤلفبضبطأنهاالشرحفيالمناوي
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)96(."حاتمأبيابن"مراسيلفيبالكسروضبط

271(،)5/"المشتبه"توضيحفيالدينناصرابنبالفتحعليهاونص

نصقدوكان271(،)5/"الهدي"سبلمناخرموضعفيوالصالحي

603(،)6/داود"أبيسنن"شرحفيوالعيني،تقدمكمابالكسرعليها

)شبابةبابفي"والمختلف"المؤتلففيسعيدبنالغنيعبدالحافظوذكره

1(،)18كشبابةبالفتحعندهضبطهاأنعلىداذالسياقفذلكوسيابة(

1374(.)3/"والمختلف"المؤتلففيالدارقطنيعندبالفتحوضبط

مناللغةفيالسيابةإنإذاللغةأهلكلاميقتضيهالذيهوبالفتحوالضبط

ويعزى،الأخضرالبسر:وقيل،البلحواحدةهيوالسيابة"سيب"،مادة

الرجل،يسمىبهذاأنهوينصون،النباتكتابفيالدينوريحنيفةلأبي

)13/"اللغةو"تهذيب)2/73(،قتيبةلابنالمنسوب"الجراثيم"راجع

)1/947(فارسلابن"اللغةو"مجمل'(1/015)و"الصحاح"68(،

)8/588(،سيدهلابنو"المحكم"012(،)3/له"اللغةو"مقاييس

802(،)للأجدابي"المتحفظو"كفاية022(،)3/لهو"المخصص"

غريبفيو"النهاية511(،)1/الجوزيلابن"الحديثو"غريب

المحيط"و"القاموس،4(197/)"العربو"لسان432(،)2/"الحديث

)3/98(."العروسو"تاج)1/99(،

فعلت"ماالأرضمنسيابةسألني"لو:الحديثوردذلكوعلى:قالوا

يكونأنبشرطيسلمأنء!ووالنبيمنطلبالذيالطفيلبنعامرعلىردا

عنمرسلبإسناد)88491(راشد"بنمعمر"جامع..بعدهالخليفة

أرسلالذيالحنفيعليئبنهوذةعلىالردنفسوردوكذلك،عكرمة
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فيسعدابن..بجعلإلافأبىليسلمالعامريعمروبنسليطء!ووالنبيإليه

)1/258(.بأسانيدهالواقديعن"الطبقات"

هكذا،عليهنصمنأرلملكنني)سيابة(،بالتشديدالاسمبعضهموضبط

)8/"المحيط"فيعبادابنخلا،الحديثعلماءأواللغويينمن4سوا

"السياب":منالواحدةأنعلىنصاإذ"التاج"فيوالزبيدي693(،

لذا،المحققينعملمنبهالاسمضبطأنظنيوغالبوسيابة"،"سيابة

أتتبعه.لم

يا4بعدهامهملةبسين-سيابة"وأما"الإكمال":فيماكولاابنوقال

فهوبواحدةمعجمةباءالألفوبعدتحتها،منباثنتينمعجمةمفتوحة

الضبط.فيشيئايذكرفلم)5/14(،"السلميعاصمبنسيابة

وهو،أ(4s)4"عاصمبن"شبابة:"الدلائل"فيالبيهقيعندووقع2(

المبهمة"الأسماء"غوامضفيبشكوالابنعندوكذاتصحي!،أووهئم

عن"شبابةعندهفوقع"،والنهاية"البدايةفيكثيرابنوالحافظ)2/977(،

376(،)4/"التراث"إحياء6(328،)4/"الفكر":)ط"السلميعاصمابن

فيوالذي،الموضعينفيتحري!وهو"الكبير"،فيللطبرانيوعزاه

ابنسيابة"عن:كلهاالحديثهذاطرقمنوالمعروف،الطبراني

الشيخذلكواستدرك،التوفيقوبالله)بن(،=)عن(فأصل"،عاصم

كثير/ابن:)ط.الصوابعلىفكتبها،طبعتهفيالأرناؤوطالقادرعبد

فيالذيأنالحاشيةفيأشارإذوأحسن،طبعتهفيالتركيوكذا195(

)ط:التخريجمصدرمنالتصحيحوأن"عاصمابنعن"شبابة:النسخة

21(.7/هجر
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كذلكتصحي!أووهئموهوالفريد""العقدفيربهعبدابنعندوكذا

/5(.)292

بنالباقيعبدروى:)فائدة:فقال،بالنون"سيالة"الدميريعندووقع

السلفيأحمدبنمحمدبنأحمدطاهرأبووالحافظ"معجمه"،فيقانع

تحتمنمثناةياءثممهملةبسين-وسيانة،عاصمبنسيانةحديثمن

"أنا:حنينيومقالء!ووالنبيأنصحبةله-،هاءثمنونالألفوبعد

015(.)2/"الكبرىالحيوان"حياة...(."سليممبئالعواتكابن

كذلك.خطأوهو:قلت

1/46(،)"الخطاببمأثور"الفردوس.0"سبابة":الديلميعندووقع

)1/926(،الكبير"و"الفتحالفكر،)4736("الجامع"فيالسيوطيوكذا

إنه:وقال،الشرحفيصحيحاذكرهالمناويلأن،نساختصحيفوهو

المؤلف.خطمنقرأه

سهيلالدكتورتحقيقفيكذا"شيبان"،:خياطبنخليفةطبقاتوفي

أكرمالدكتور/تحقيقفيالصوابعلىوهو1(،00الفكر:)طزكار

.(05طيبة:)طالعمري

الأكثرأنيظهرفالذي،الفتحأوبالكسر"سيابة"بينينحصروالترجيح3(

هوالاشتقاقبحسباللغويينعندوالأكثربالكسر،هوإنماالمحدثينعند

ذإترجيحا،يقوىلماأهتدولم،الرجليسمىبهأنهعلىوينصون،الفتح

فياللغويينقولأنإلا،فنهملأنه،أقوىالمحدثينقول:يقالأنالأصل

الرجل،بهيسمىماهذاوأن،الاشتقاقعلىينصونلأنهممعتبز،هذامثل

عليهيدلوكذا،بالفتحعليهنصالحافظالدمشقيناصرابنأنملاحظةمع



العواثك"ابن"أناحديثنحريج
!

الاشتقاقأصلإن:يقالقدولكن،تقدمكماالغنيعبدالحافظسياق

بأنتعقبهيمكنوكذايتغير،قدبلالأسماء،فيإمضاؤهيجبلااللغوي

،-داودبنأحمد-الدينوريحنيفةأبيعناللغويونيحكيهإنماهذا

الكلامفصيحفيوردأنهعليهويرد،يسلملااللغةفيحجةهكلاموكون

،أوردناهالحديثمنشاهدفيوكذاونثرا،شعرا،الفتععلىيدلما

محلهيبهذاالتسميةكونلكنينكر،لاهذاإنيقالأنويمكن

.النقاشفيهاالتيوهي،الدينوريحنيفةأبيكلاممنالتيوهي،النزاع

هلالبنمرةبنمحارببنخزاعيبنشيبانبنعاصمبن"سيابةوهو4(

"معجمانظر.هذانسبهعلىنصوا"سليمبنبهثةبنثعلبةبنذكوانبنفالجابن

فيومثله)شيبان(،منبدلا)سباع(وفيه203(،1/)قانعلابن"الصحابة

"معرفةفيالمشهوروعلى05(،:طيبة:)ط"خياطبنخليفة"طبقات

دمشق""تاريخفيعساكروابن1(،444)3/نعيملأبي"الصحابة

/73(At)،جامعفيكثيروابن206(،)2/"الغابة"أسدفيالأثيروابن"

العلميةالكتب:)ط""الإصابةفيوالحافظ175(،)4/المسانيد"

تحريفأووهئموهو،)خزاعي(منبدلا)خزاخى(وعنده،(391)3/

553(.)4/هجر:طالصوابعلىطبعتهفيالتركياستدركهاوقد،نساخ

الكبير""التاريخعمرو"ابنأراهالسلمي"سيابة:البخاريالإماموقال

وهوقطعا،فليس،عبارتههيكماالبخاريمنظربوهو)4/902(،

عمرو(ابن)أراه:"وقوله:عساكرابنقال.قدمناكماعليهالمتفقخلاف

)73/59(."دمشق"تاريخ.".عاصمابنوهو،الظنقبيلمن

حم-حم-حم-
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":عاصمبن"سيابةصحبةفيالخلاف-!

الصحبة:لهأثبتمنا(

حديثالنبيعنروىإنهخياطبنخليفةفقال،جماعبهالصحبةلهأثبت

إنه:خيثمةأبيابنوقال1(،01،10)0"خياطبنخليفة"طبقاتالعواتك

203(،)1/الثانيالسفرالكبير""التاريخالنبيعنروواالذينالسلميينمن

)118(،"والمختلف"المؤتلففيالأزديالغنيعبدالحافظعليهاونص

r(،/)59"والمثاني"الآحادفيعاصمأبيابنصنيعمنالظاهروهو

منالمفردةالأسماء"طبقاتمنالأولىالطبقةفيذكرهحيثوالبرديجي

الصحابةهمالأولىوالطبقة"،الحديثوأصحابوالتابعينالصحابة

يوافقلهأخلاممنصحابيئكلاسم"ذكرالأزديالفتحوأبو)37(،

"المؤتلفء!ووالنبيعنروىإنهوقالالدارقطنيوذكره)137(،"اسمه

الصحابة""معجمفيالبغويالقاسمأبووذكره1374(،)3/"والمختلف

نعيموأبو)1/203(،"الصحابة"معجمفيقانعوابن)3/277(،

"الاستيعاب"فيالبرعبدابنوالحافظ1444(،)3/"الصحابة"معرفة

كما"نسبهوفيه84(،/)73/"دمشق"تاريخعساكروابن،19)2/

".النسبهذافذكر،مندةبناللهعبدأبوذكرناه

الصحابة""معرفةمنوصلناالذيالجزءفيمذكورا"سيابة"وليس:قلت

.مندهلابن

فهوم"تلقيحفيالجوزيوابن14(،)5/""الإكمالفيماكولاابنوذكره

فيوالرعيني206(،)2/"الغابة"أسدفيالأثيروابن)346(،الأثر"أهل

الكلاموتقدم،مندهابنعندأنهللترجمةرموزهوفي154()3/"الجامع"
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"معرفةفيالحروفكتابوهو،السكنلابنالصحابةفيوكذا،عليه

يصلنا.لمنادزمخطوطوهو"،الصحابة

025(،)1/"الصحابةأسماء"تجريدفيوفادةلهأنونص،والذهبي

"توضيحفيالدينناصروابن)16/36(،"الوافي"فيوالصفدي

علىونص491(،)3/"الإصابة"فيالحافظوذكره271(،)5/"المشتبه

"فيضفيالمناويوذكره)2/767(،"المنتبه"تبصيرفيصحبةلهأن

فذكره"سيب"،مادةفياللغويينبعضوذكره)3/38(،القدير"

والفيروزابادي2-242(،1,)"المعربترتيبفي"المغربفيالمطرزي

)3/98(."العروس"تاحفيوالزبيدي)99(،"المحيط"القاموسفي

وسأله،الحجاجعلىوفدأنهمروانبنالملكعبدزمنقصةلهوذكروا

)2/"والتاريخ"المعرفةفيانظرها..الشامفيالمطرحالعن

و"العقد175(،)3/"الحديث"غريبفيوالخطابي،995(،895

الأولياء"و"حليةتصحي!،وهو"شبابة"فيهوهو292(،)5/الفريد"

دمشق"و"تاريخ)366(،"والأمكنة"الأزمنةفيوالمرزوقي325(،)4/

إليهاوأشار315(،314،)4/النبلاء"أعلامو"سير04(،004-أ)25/

.(491)3/""الإصابةفيالحافظ

الصحابة:منليسإنهالقائلينذكر-2(

مرسلةالنبيعنروايتهأنالكبير""التاريخفيجزمحيث،البخاريالإمام

علىالاختلافالبخاري"وذكر:"الإصابة"فيالحافظقال)4/902(،

491)"مرسلالحديثبأنوجزم،الواسطةفي"هشيم" /.)r
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)3/696(،"العلل"فيحاتمأبو=لهواستدل،تابعيئأنهعلىونص

ابن"أنا:ء!ووالنبيعنيرويالذي)سيابة)96(:"المراسيل"فيوقال

(.صحبةلهليستالعواتك"

)4/"الثقات"المراسيليرويوقال،التابعينفيعدهحبانابنوكذا

المراسيل"أحكامفيالتحصيل"جامعفيالعلائيالحافظوذكره035(،

رواةفيالتحصيل"تحفةفيالعراقيالدينوليوالحافظ)391(،

المختلفمعرفةإلى"الإنابةفيمغلظايوالحافظ)142(،"المراسيل

274(.)2/"الصحابةمنفيهم

".اللهرسولأصحاب"تسميةفيالترمذييذكرهولم:قلت

الكبير":"التاريخفيالبخاريكلامعلىعساكرابناستدركقد:تنبيه

عنهشيمعن:بعضهموقال،مرسلسعيد،بنعمروعنهشيم"قاله

وقال:"وصوابه:"دمشق"تاريخفيفقال021(،/)4عمرو"ابنيحيى

)1(
73/59(.)سعيد"بنيحبىيعنيعمرعنيحبىعنهشيمعنبعضهم

)وقال:ومرادهظاهرها،علىالبخاريعبارةبل،يلزمولا:قلت

،جدهإلىفنسبهعمرو(،بنسعيدبنيحيىعنهشيمعن:بعضهم

كثيز.هذاومثل

الترجيح:3(

منذكروهالذينفإن،المتجهالصحيحهوالصحابةمنليسوكونه:قلت

إثباتفينصاليسوهذاء!وو،النبيعنروىأنهيذكرغالبهمالمتقدمين

عمرو.:والصحيح،غلطوهو،المطبوعةفيكذا(1)
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منإلايذكرونلاأنهمشرطهممنليسأنهعلى،المحققينعندالصحبة

.البابفييعرفونمنكليذكرونوإنماقطعا،صحبتهعندهمتثبت

منذلكيخلوفلا،الغنيعبدكالحافظوفادتهأوصحبتهعلىنصمنأما

إثباتفيالعلمأهلعندكالمعروف،للصحبةمعلومطريقعلىالاعتماد

تابعيئأو،بالصحبةصحابيئلهيشهدأنأواستفاضةأوكتواترالصحبة

فيفليس)1(،عدالتهمعصحابيئأنهنفسهعنإخبارهأو،الراجحعلى

كثيزلعدوإلا،الصحبةإثباتعلىدليلالنبيإلىبالرفعالروايةمجرد

لإثباتالمعلومالطريقوذلك!صحابة:يرسلونالذيالتابعينمن

.يفيدهماكلامهمفيليسالصحبة

فالمصيرويرد،يصدروعنهم،الشأنأئمةفمنحاتموأبوالبخاريأما

وأما،مقبولةحجةعنخلاإنسيما،خالفهممنقولمنأصحلقولهم

عنفكلهمالصحبةلهيثبتونالذينمنالطبقةتلكعنالمتأخرون

ينقل.المتقدمين

للصحابة،وهو"الإصابة"منالأولالقسمفيذكرهالحافظإن:قيلفإن

يلقوالمالذيللمخضرمينجعلهالذيالثالثالقسمفيلوردكذاكانولو

الغلطوجهعلىالصحبةلهأثبتلمنجعلهالذيالرابعالقسمفيأو،النبي

والوهم.

لمنالحافظجعله"الإصابة"منالأولالقسملأن،يسلملاهذا:قلت

"التبصرة"شرحراجع،العلمأهلعندومعرفتهاالصحبةثبوتطرقفيالنظرفيللتوسع)1(

165(،/1)و"الإصابة"59(،)4/للسخاوي"المغيثو"فتح)2/128(،"للعراقيالتذكرةو"

.(619A/)للزركشي"المحيطالبحرو"
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فيمن-الأول"فالقسم:الحافظقال،كانطريقبأيلهالصحبةإثباتورد

الطريقكانتسواء،غيرهعنأو،عنهالروايةبطريقصحبتهوردت

بأيالصحبةعلىيدلبماذكرهوقعأو،ضعيفةأو،حسنةأو،صحيحة

.كانطريق

نأليبداثم،أقسامثلاثةعلىالواحدالقسمهذارتبتأولاكنتوقد

تمييزفي"الإصابة".ترجمةكلفيذلكوأميزواحدا،قسماأجعله

الغنيعبدالحافظنصبعدترجمتهفيذكروقد/155(،)1"الصحابة

فوفى،صحبتهفيحاتموأبيالبخاريكلامذكر،ووفادةصحبةلهأن

بشرطه.الحافظ

،مروانبنالملكعبدزمنقصتهمنذكروهماقولهمعلىيدلومما-

وذكر،بالشامكانأنهفالأصل،الحجاجعلىووفادته،الشاممنوقدومه

بطريقعليهالتدليلفيجب،الأصللذلكمخال!ء!ووالنبيعلىوفادته

بعضهاسنذكركما-الصحابيمعرفةمنهايستفادالتيالتدليلطرقمن

المطرعنمنهواستفسارهالحجاجمعقصتهسياقأنعلى-،قريبا

الكوفةمنوفادتهذكرواوكذا!صحابيئأنهعلىتدللاالشعبيبحضور

حكيم.بنالجحافأخيهابنمع

قبولفوجبعدذ،وهوء!وو،النبيمنالسماععنهورد:قيلفإن-

صحبته.

عاصم،أبيابنعندإلابالسماعالتصريحالرواياتفيليس:قلت-

صاعد.بنيحيىلحديثالوراقوجزء
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لمالسماعذلكأنإلاكبيرا،إماماثقةكانوإنفهوعاصمأبيابنفأما-

عنعلىالكلامفيسترىماعلى-عندهإلاصحيحةطرقمنيرد

طريقهفيوردمنأقدموهو-الوراقزنبورابنطريقمنصاعدبنيحى

لكن،التخريجفيتقدمكما"والمثانيو"الآحاد"الجهاد"فيالسماعذلك

أعلىسعيداأنبيد،كذلككبيزثقةإمائموسعيد،خالفهمنصوربنسعيد

أحمدأما،واسطةدونمنهشيمعنيرويهإذالخبرذلكروايةفيمنه

داودبنسليمانعنيرويهفإنه(عاصمأبي)ابنالضحاكبنعمروابن

عننازذفإسناده،هشيمعن،الشيخانلهخرج،ثقةوهو،العتكي

سعيداتابعقد)العتكي(فيهعاصمأبيابنشيخإذمنصور،بنسعيد

أئمةمنثقةفهو،العتكيمنأجلمنصوربنوسعيد،هشيمعلى

عندهفما،الشيخانلهخرجحافأ،مكثزمصن!،الأثباتالمسلمين

.وأقرب،أولى

الأزديالفتحأبو:صاعدبنيحىعلىوخالفهفضعي!،الوراقوأما-

الأداءلفظفيوليس،التخريجفيتقدمكما"المعرفة"فيالمشهورالحافظ

ابنأسانيدفيوكذاقال"،اللهرسول"أنكغيرهبل"سمعت"،:سندهفي

"سمعت"،دونمنكلهاصاعد،ابنطرقمنالتي"التاريخ"فيعساكر

ففيها"،الشيوخ"معجمفيالوراقزنبورابنطريقمنروايتهبخلاف

خيبر،ذكرفيهاشاذةروايةالوراقفروايةذلكوفوق،بالسماعالتصريح

الفتحأبيعندماصاعدابنطريقفيالأداءلفظفيفالراجح،يصحولا

"التاريخ".فيعساكرابناختارهوماالأزدي

وليس،لوينعنهوإنماصاعدبنيحيىطريقفيسبقماكلأنعلى-
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بنيحيىطريقمنالخلافبذلكإلابسماعالتصريحلوينطريقفي

ظرقهمفيفليسلوينعنروىممنصاعدبنيحيىغيرأماصاعد،

وليس،واسطةبلالوينعنروىفإنهمثلا،كالبغوي،بسماعتصريخ

.قلناهماترجيحيظهروبذا"سمعت"،لفظعنده

إلاعسز،دقيقباثوالتحملالأداءفيالصيغترجيحبابفإن،وبالجملة

سماعلاالجمهورعندالإسنادسياقةأن،إليهخلصنابماالثقةيورثالذيأن

أبوعليهاتكلمالتيفهي،النقدةالجهابذةيعرفهاالتيالصيغةوهيفيها،

"سيابة"ديعرفونكانواولو،البخاريعليهاعلقوالتي،وابنهحاتم

يدخلهمماالأداءصيغأنناهيك،بهلصرحواء!ووالنبيعنثابتاسماعا

وعاناها.الأسانيدسبرلمنمعلوئمهوكماكثيرا،بالمعنىالرواية

حم-حم-حم-



العواثك"ابن"أناحديثنحريج
!

مالك:بنأنس-2

بنأحمدثنا:قال)42(،"واسط"تاريخفيالرزازسهلبنأسلمرواه

حماد،بنثابتثنا:قالداود،بناللهعبدثنا:قال،الباهليعليئبنسهل

:قال،البكري...بواسطمالكبنأنسرأيت:قال،فلفلبنالمختارعن

".سليممنالعواتكابن"أنا:حنينيومء!وواللهرسولقال

..ترجمةعلىلهأقفلممجهوذ،الباهلي،بمرةواهمتروكوهذا:قلت

16يعرفهولمحديثسندفي"المجمع"فيالهيثميوذكره o 9/،)N

82)الكبير""التاريخ:انظر..ضعيفداودبناللهوعبد /)o،الجرح"

في"الكامل34(،)2/حبانلابن""المجروحين)5/48(،"والتعديل

"تهذيب)1/336(،الضعفاء"في"المغنيo(،)993/الضعفاء"

علىومتفق،بالوضعمتهئمحمادبنوثابت002(،)5/"التهذيب

)1/"العقيلي"ضعفاء203(،)2/الضعفاء"في"الكامل:انظر..تركه

012(.)1/الضعفاء"في«)المغني)1/363(،"الاعتدال"ميزان176(،

حم-حم-حم-
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الله:عبدبنجابر-3

الحسينبنمحمدترجمةفي)9624("دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه

:فقال،السجستانيثم،الآبريالحسنأبواللهعبدبنعاصمبنإبرهيمبن

،الأنصاريالهاديعبدالوالمعبنعبدبنالخلاقعبدالفتوحأبوأخبرنا

بنيحيىحدثنا،العميريمحمدبنعليبنمحمداللهعبدأبوأنبأنا

بنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثناإملاء،عماربنيحيىبنعمار

حدثنا،الحرانيمعشرأبيبنالحسينعروبةأبوحدثنا،الآبريعاصم

حدثنا،حمزةبنيحيىحدثنا'المباركبنمحمدحدثنازيد،بنإسحاق

عندينتميأحداألوملا:قالجابر،عنمكحولعنالحارثبنالعلاء

اللهرسولرأيتأنيوذلك،قتالهوعند،فرسهإجرائهعند:خصلتين

فيبسيفهضربيوماورأيتهلبحر""إنه:فقال،فسبقفرسهأجرىء!رو

سليم.بنيمنجداتهإلىانتمىالعواتك"ابنوأنا"خذها:فقالاللهسبيل

003(.)16/النبلاء"أعلام"سيرفيالذهبيوذكره

ضعي!.طريقوهذا:قلت

"خذها:بلفظشاهدالهوجدتوقد:"قلت:-إ،ددهالألبانيالشيخقال

زيد،بنإسحاقعن1(عساكر)15/128/ابنرواهالعواتك".ابنوأنا

بنالعلاءحدثنا،حمزةبنيحيىحدثنا،المباركبنمحمدحدثنا

عند)1(ينتهيأحداألوملا:قالجابر،عن،مكحولعن،الحارث

اللهرسولرأيتأنيوذلك،قتالهوعند،فرسهإجرائهعند:خصلتين

)ينتمي(.عساكرابنعندالصواب)1(
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فيبسيفهيضربيوماورأيتهلبحرإ""إنه:فقال،فسبقفرسهأجرىء!رو

سليم.بنيمنجداتهإلىانتمى،فذكره:فقالاللهسبيل

الخطابيوهوزيد،بنإسحاقغيرثقاثرجالهإسنادوهذا:قلت

:وقال،جمععنبروايته022(1/)1/حاتمأبيابنترجمه،الحراني

"السلسلة..تعديلاولاجرحافيهيذكرولم".بحرانأبيمنه"سمع

،79(.)4/69"الصحيحة

الشامإمامكانوإنمكحولالأننظر،الشاهدبهذاالاعتباروفي:قلت

فقهاءمن"وكان:حبانابنقال،يدلسكانأنهبيد،الثبتالفقيهالتابعي

"عامة:الحاكموقال)5/447(،"الثقات".دلس"0وربماالشامأهل

)111(،"الحديثعلوم"معرفة.."حوالةالصحابةعنمكحولحديث

يحتجلاالتيالثالثةالطبقةفي"المدلسين"طبقاتفيالحافظذكرهوقد

،i(4)"التقديسأهل"تعريف:راجع..بالتحديثصرحتإنإلابها

فيوالعراقي)56(،"المدلسينلأسماء"التبيينفيالعجميابنوسبط

)285(."التحصيل"جامعفيوالعلائي59(،،)49"المدلسين"

يذكرونالعلمأهلفإنجابرا،يسمعلممكحولاأنالظاهرإنثم:قلت

"تهذيب:راجع..جابراسمعأنهأحذيذكرولم،الصحابةمنسمععمن

والعراقي)285(،"التحصيل"جامعفيوالعلائي،464(/)28"الكمال

)315(."التحصيل"تحفةفي

زرعةأبوقال،بالسماعمصرحاجابرعنروىأنهذلكعلىيردلا:قلت

منتسعةمنبسماعهالتصريحللطبراني"الشاميين"مسند"في:العراقي

وأبو،وواثلة،أنسوهم،إليهمالإسنادصحةفيالشأنلكن،الصحابة
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وجابر،،هريرةوأبو،عمروابن،ومعاوية،الداريهندوأبو،أمامة

)315(."التحصيل"تحفة.".وثوبان

وجدناهأنناإلاالإسناد،صحةعدىوعلقهاحتمالا،أوردهوإنوالعراقي

ذكرهمممنوغيرهجابرمنهمجماعةمنسماعهبنفيالبزارمنتصريحا

جماعةعنمكحولروى:البزاربكرأبو"وقال:الحافظقال.العراقي

يسمعولموجابر،هريرةوأبيوحذيفةالدرداءوأمعبادةعنالصحابةمن

"تهذيب.".حدثنا:عنهمحديثفييقلولم،عنهمأرسلوإنما،منهم

.292(/01)"التهذيب

واحدحديثفيإلاجابرعنبالسماعتصريخلمكحولفليسكلوعلى

أحمدحدثنا:قال)3476(،)1513(،"الشاميين"مسندفيالطبرانيعند

بنالعلاءعن،أبيهعن،أبيحدثني،حمزةبنيحيىبنمحمدابن

كراءعن،اللهعبدبنجابرسألت:قال،مكحولعن،الحارث

نهىحتى،الإسلاموفي،الجاهليةفيالأرضنؤاجركنا:قال؟الأرض

ليمنحهاأوفليعملها،أرضقلهكانت"من:فقالعنها،ء!وواللهرسول

.ليتركها"أو،أخاه

إسنادوهذا،العراقيزرعةأبوقالكماإليهبالإسنادوالعبرة:قلت

قدكانوأبوهمناكير،لهضعي!يحيىبنمحمدبنأحمدفيهضعي!،

)5/423(.592(،)1/"الميزان"لسانانظر..اختلط

للطبراني"الشاميين"مسندانظر..عنعنةجابرعنمكحولروايةوسائر

291(،)2/نعيملأبي"أصبهان"أخبار)3474(،34(،)75)9118(،
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و"تاريخ)174(،دلواحدي"النزول"أسباب)255(،دلهروي"الكلام"ذم

)9624(."دمشق

تنبيه:

اللهرسولأن-عنهتعالىاللهرضي-عليئعن"وروي:الصالحيقال

العواتك،ابن"أنا:فقال،فسبقه،الأنصاريأيوبأبيمعفرسهأجرىء!رو

r(.132/)والرشاد"الهدى."سبل.فرسهيعنيالبحر"الجوادلهوإنه

أيوبأبيمعفرسهأجرىء!وواللهرسولأنقتادة"فعن:الحلبيوقال

لهوإنه،العواتكابن"أنا:ء!ووفقال،المصطفىفرسفسبقته،الأنصاري

)1/67(."الحلبية"السيرة..فرسهيعنىالبحر"الجواد

مرسلاويروىجابر،عنالقصةبهذهالمعروففإن،غلطوهذا:قلت

فيوليس،عليئعنمعروفاالمتنهذافليس،السياقهذابغيرفتادةعن

وذكرالفرسإجراءبينالجمعفيالسيافةتلككذلكفتادةعنالمرسل

.الغزوة

واحدا،متناوجعلهماالمتنينالراويركبأنوهواخر،غلطافيهإنثم

سبقلمافالالنبيأنجابرطريقمنعساكرابنتاريخمنذكرناهالذيفإن

فركبالعواتك"،ابن"أنا:الرجلنازللما:وفالالبحر"،لهو"إنه:فرسه

بعضمنالحديثبروايةالاعتناءفلةسببهخطأ،وهو،حادثتينمنالمتنين

أعلم.والله،المتأخرين

حم-حم-حم-
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:سفيانأبو-4

بنحكيمبنجحاف:قال51(:)72/عساكرابنعندهذاوردوقد

بنفالجبنهلالبنمحارببنخزاعيبنسباعبنقيسبنعاصم

السلمي.منصوربنسليمبنبهثةبنثعلبةبنذكوان

خليفة،وهومروانبنالملكعبدعلىدخلت:حكيمبنالجحافقال

قلت::قال؟وتغلبقيسحربفيقلتما:ليفقال

يصبرمننجدلمجزعنا!إذاوعامرللطعانسليمصبرت

قلت:ثم:قالكثيز.يصبرمن،كذبت:قال

يفخروالمعلوا!إنالطعانيوميضجروالمعلواإذاالذيننحن

الناسانهزملما:قالسفيانأبيعن،أبيحدثنيكذلك،صدقت:قال

أيديهمفيسليمببنيفبصرحنينواديعلىء!وواللهرسولأشرفورجعوا

الحالتلكعلىإليهمنظرفلماينهزموا،ولموالسيوفوالرماحالحجف

فخر".ولاسليممنالعواتكابن"أنا:قال

ابن"استدركه:الحافظقالصحابيا،ليسحكيمبنوالجحاف:قلت

بنيخيولفيهايصفأبياتمنبقولهواستدل،تقدمهمنعلىالأثير

بنيبقومهافتخروإنما،صحبتهعلىهذافيدلالةولا:قلت...،سليم

ذلكفيالسلميمرداسبنالعباسوقصةكثيرا،حنينيوموكانوا،سليم

.مشهورة

ابنفروى،منهأعلمهومنردهتولىلكن،سلفاالأثيرلابنوجدتوقد

أبانليقال:قال،الجمحيسلامبنمحمدإلىصحيحبسندعساكر
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لقوله:فقالذلك؟تقوللم:لهفقلت.الجاهليةالجحافأدركقد:الأعرج

بنيقومهخيلعنىإنما:فقلت:سلامبنمحمدقال-البيتهذافذكر-

باختصار.64(14/)""الإصابة"00سليم

بالوهمذكرفيمنأي"الإصابة"،منالرابعالقسمفيالحافظذكرهوقد

مجهوذ.فهو،روايةلهتعرفلاوهو،والغلط

وقال،مرة"الثقات"فيحبانابنذكره،مروانبنالملكوعبد:قلت

فيمتشددلكنهo(،/)012"أشبهالثقاتبغير"وهو:أخرىعنه

والعلماء،الفقهاءجالسقدالملكعبد"وكانسعد:ابنوقال،التجريح

i(،22)5/"الكبرى"الطبقات."0الحديثقليلوكان،عنهموحفظ

أحمدووصفه234(،)5/"الخلافةقبلناسكاعابدا"وكان:وقال

أحمد"الإمامأقوال"موسوعة..المدينةأهلفقهاءمنكانوأنه،بالفقه

بهااشتغلثم،الخلافةقبلعلمطالب"كان:الحافظوقال093(،)2/

عليه.يعتمدلاانهفالظاهر)365(،"التقريب"."0حالهفتغير

"موسوعةانظر.صدوقوهو،الصحيحعلىصحبةلهتثبتلاوأبوه

c)7/الكبير"و"التاريخ)3/336(،أحمد"الإمامأقوال (r' IAو"الطبقات

النبلاء"أعلام"سير224(،)57/"دمشقو"تاريخ،35(5/)"الكبرى

y(.5)5"التهذيبو"تقريب026(،)8/"الباريو"فتح)3/476(،

معضلسنذفهذامفاوز،الملكوعبدوالجحافعساكرابنالحافظوبين

به.يعتبرولا،فيهحجةلاجدا،

منكز.وهذاأحد،فيكانذلكأنهناالحكايةسياقإنثم:قلت

حم-حم-حم-



!
-مرسلا:)1(
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:يلزهرا-ا

،شهابابنعن،عقيلعن:قال(11)"الحديثفي"الجامعفيوهبابن

."سليممنالعواتكابن"أنا:حنينغزوةفيقالء!وواللهرسولأن

أصحابأثبتمنخالدبنعقيل،الزهريإلىصحيخإسنادوهذا:قلت

)02/243(."الكمال"تهذيب:انظر.الزهري

السدوسي:دعامةبنقتادة-2

ثلاثة:عوانةأبيوعن(،عوانة)أبوعنهرواه

حم-حم-حم-

منصور:بنسعيد-أ

نأ،قتادةعن،عوانةأبونا:قال)0284(،"سننه"فيمنصوربنسعيد

عبدابنأنا،كذبلاالنبي"أناالمشاهد:بعضفيقالء!وواللهرسول

العواتك".ابنأنا،المطلب

إليه.صحيخإسنادوهذا:قلت

سعيد:بن-قتيبةب

الحافظ،اللهعبدأبوأخبرنا:قال)1591("النبوة"دلائلفيالبيهقي

:قال،الجرجانياللهعبيدبنمحمدبنمحمداللهعبدأبوأنبأنا:قال

خلافا،الجمهورطريقةمرسلاطبقتهمامنالمرفوعوتسمية،صغيرانتابعيانوقتادةوالزهري)1(

منقطعا.ذلكمثلفيسمونالكبير،بالتابعييخصهلمن
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حدثنا:قالسعيد،بنقتيبةحدثنا:قال،إبراهيمبنإسحاقبنمحمدأنبأنا

به.قتادةعن،عوانةأبو

إليه.صحيخإسنادوهذا:قلت

حماد:بنليث-ج

القاسمأبوأخبرنا:قال)9015(،"دمشق"تاريخفيعساكرابنالحافظ

أنبأنا،المخلصطاهرأبوأنبأناالنقور،بنالحسينأبوأنبأنا،السمرقنديابن

عن،عوانةأبوأنبأناالصفار،حمادبنليثنا،منيعبنمحمدبناللهعبد

عبدابنأنا،كذبلاالنبي"أنا:مغازيهبعضفيقالء!ووالنبيأن،قتادة

العواتك".ابنأنا،المطلب

إليه.حسنإسنادوهذا:قلت

بنالبراءحديثمنعليهمتفق،ثابثصحيخالحديثهذاوصدر

وغيرهما.،()1777ومسلم،2864()البخاري،عازب

حم-حم-حم-

الهاشمي:الرحمنعبدبنالفضل-3

فيالمدينيموسىأبايعني-موسىأبيإلىوعزاه،الأثيرابنعنهذكره

يعني-مسعودأبيوالحافظ-مندهلابن"الصحابة"معرفةعلىذيله

بنالسريروى.الهاشميالرحمنعبدبن"الفضل:فقال-،الدمشقي

الرحمنعبدبنالفضلعن-لهعئمابن-أسيربنحرملةعنيحيى

العواتك".ابن"أنا:ويقولالحربفييعتزيكانء!ووالنبيأن:الهاشمي

يتأمل.:وقالمسعود،أبوالحافظأورده:وقال،موسىأبوأخرجه
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يعاصرمنفيهميكنلمهاشمبنيفإن!تأملهإلىحاجةلاهذا:قلت

والله.عباسبنالفضلإلا،الفضلولا،الرحمنعبداسمهء!ووالنبي

.898(1/)"الغابة"أسد"..أعلم

ونقل)7/56(،والمسانيد"السنن"جامعفيكثيرابنالحافظوأورده

عليه.الأثيرابنكلام

يخفىفلاغير،لاالمسانيدجمعلأجللهكثيرابنالحافظإيراد:قلت

الأثير.ابنكلامأوردوقدهذا،عليه

الهاشمي:الرحمنعبدبن"الفضل:وقال"الإصابة"،فيالحافظوذكره

طريقمنالأصبهانيمسعودأبوروى:وقال،الذيلفيموسىأبوذكره

الهاشميالرحمنعبدبنالفضلعنأسيربنحرملةعنيحىبنالسري

أبوقالالعواتك"ابن"أنا:ويقولالحربفييعتزيكانء!ووالنبيأن

فيه.يتأمل:موسى

ولأبيهلهليست،التابعينأتباعمنأوتابعيئالرحمنعبدبنالفضل:قلت

وهذا،المطلبعبدبنالحارثبنربيعةبنالعباسجدهواسم،صحبهب

..ومائةوعشرينتسعسنةهذاالفضلومات،معضلأومرسلالسند

.993(/5)""الإصابة

ليسمجهوذ،وهو،الحافظذكركماهوالرحمنعبدبنوالفضل:قلت

ابنقال)2682(،"دمشق"تاريخفيعساكرابنعندواحذحديثإلاله

بناللهعبدبنمحمدبكرأبوأنبأناالحداد،عليئأبو"أنبأنا:عساكر

حنبل،بنأحمدبناللهعبدحدثناأحمد،بنسليمانحدثنا،ريذة

بنعبدوسبنمحمدوحدثنا:قال،الجرميمحمدبنسعيدحدثنا
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حدثناالحداد،عبيدةأبوحدثنا:قالا،الخرازعونبناللهعبدحدثنا،كامل

عن،كثيرةأبيبناللهعبدحدثني،الطويلحميدختناللهعبدبناللهعبد

جدهعن،أبيهعن،بردةأبيبنبلالعن،عباسبنالرحمنعبدبنالفضل

المدينة،سككبعضفيموسىأبيبيداخذاكاناللهنبيأن:موسىأبي

أبولهافقالوجهها،فيالرياحتسفي،الطريقظهرفيسائلةعلىفأتى

لهالطريقهذا:فقالت،%اللهرسولسننعلىتنحي:موسى

لذلك،بكىحتىموسىأبيعلىذلكفشقشاء،حيثفليأخذمعرضا،

ماعليكاشتد،موسىأبا"يا:فقال،وجههفيء!وواللهنبيوعرف

شقدقد،اللهرسولياوأميأنتبأبي،نعم:قلت؟"السائلةهذهقالت

"لا:فقالء!وو،اللهرسولأمرمنلهاقلتبمااستخفتحينعلي

"إنه:قالجبارةتجفتكونهذهما،وأميبأبي:قلتجبارةآ(،فإنهايملمها،

الحديثوذلكشواهد،ولهقلبها"،فيفإنهقدرتهافيذلكيكونلاإن

في"أخرجه:الفضلعنوقال61(،)10""الضعيفةفيالألبانيذكره

4)3/"دمشق"تاريخفيعساكرابنترجمته )Mوغيرهالطبرانيطريقمن

أبيجدهعنأبيهعنعنهعباسبنالرحمنعبدبنالفضلعنمظلمبسند

موسى.

لهأجدولم،بردةأبيبنبلالعنالرواةفيالمزيذكرههذاوالفضل

".ترجمة

حرملةأنعلى،الحافظنصكما،ريبلامعضلأومرسلالإسنادوهذا

ترجمة.لهأجدلممجهوذهذاأسيرابن

فعلتكماالصحابةفيأذكرهولم،المراسيلفيالطريقهذاذكرتوإنما
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الحافظوذكره،لائخفيهفالغلط،جليئظاهزهذافيالشأنلأن"سيابة"،في

"سيابة"حديثبخلاف،فيهمللمتوهميعني"الإصابة"فيالرابعالقسمفي

ونظز.ترجيخفيهكانإذ

وتتمة:تنبيه

أو:،مفقودةلمصادرعزوهالعلمأهلبعضعندالحديثتخريجفيوقع

إلىعزاهفقد،لتخريجهتتميمالذلكالإشارةفوددت،كاملةتصلنالم

عدادفيوهو"الجامع"،فيالسيوطي:الشيرازيبكرلأبي"الألقاب"

فضللابن"الألقاب"معرفةالمعروفمختصرهفيونظرتالمفقود،

السيوطي:المقدسيللضياء"المختارة"إلىوعزاه،أجدهفلمالمقدسي

"الهدى"سبل"المختارة"فيصححهإنه:الصالحيوقال"الجامع"،في

فييصلناولم،المختارةفيإخراجهنفسالمرادولعل323(،/1)

:مندهلابنالصحابةمعرفةإلىوعزاه،المختارةمنالمطبوعةالقطعة

فيوالرعيني،طريقهمنفرواه"دمشق"تاربعفيعساكرابنالحافظ

)12/"العمال"كنزفيوالهندي"،"الجامعفيوالسيوطي"،"الجامع

منه.المطبوعةالقطعةفيذلكيصلناولم438(،

فيبهالمرادأنليوالظاهر"،"الجامعفيالسيوطي:الخطيبإلىوعزاه

الفن،هذافيللمصنفينتعقباالخطيبكتبهالذي"المؤتلفتكملة"المؤتنف

مستمر"تهذيبفيوجدتهوقد،مفقودوهو"،"مؤتلفهفيالدارقطنيومنهم

وأثبته،الخطيبكتابعلىوإجابةاختصازوهوماكولا،ابنللأمير"الأوهام

سيابة.طربتفي

حم-حم-حم-
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الحديثعلىالحكم

!

والمضعفين:المصححينذكرا(

والباحثينالمحققينمنفكثيزوإلا،مستقلقوذفيهلهمالذينأذكروإنما

إليهأشاريقولأو،الهيثميقولإلىيشيرأومجردا،الألبانيكلامينقل

تضعيفاأوتصحيحاإليهمأعزولاهؤلاءفمثل،بالصحةالسيوطي

قوذلهيكنلممنالمتفدمينفيوكذاتبعا،أذكرهموربمااستفلالا،

يكونبحيث،يتعقبهولمغيرهكلامنقلإنأذكره،الحديثفيمستقل

الإقرار.صنعهمنالظاهر

:المصححون-ي!

الضياءأن)1/323(والرشاد"الهدى"سبلفيالصالحيخبى-أ

إخراجهالتصحيحبذلكالمرادأنعنديوالظاهر"المختارة"،فيصححه

الصحة.فيهاالتزملأنه"الصحيحة"،فيله

)3/917(."الحفاظ"تذكرةفيغريمثصحيخ:قال:الذهبي-2

"في.(.الصحيحرجالورجاله،الطبراني)رواه:قال:الهيثمي-3

بنيحيىأنعلىمبنيئوهذا)8/921(،الفوائد"ومنبعالزوائدمجمع

أنهوترجيحهذا،بحثتفدموقد،الأشدقأخوالحارثأبوهوسعيد

نإإذ،الصحيحرجالمنرجالهإنقولهيسلمفلاوعليه،السعيدي

عبارةوظاهر،الصحيحينرجالمنليسالسعيديسعيدبنيحيى

تلك.عبارتهمنالمشهورهوكماالإسنادتصحيحالهيثمي
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.38()3/القدير""فيضانظر،""صح:بالصحةعليهأشار:السيوطي-4

فالحديث)وبالجملة:قالحيث"،الصحيحة"السلسلةفيالألباني-5

الجامع"صحيحوفي)4/79(،(الدرجاتأقلعلىحسنالطرقبهذه

تحقيقفيالسلفيالمجيدعبدونقلها403(،)1/"وزياداتهالصغير

مشهوزوكذلكV(،)168/يقرهأنهوالظاهر،للطبرانيالكبير""المعجم

71(.)6/""المجالسةتحقيقفي

)وهو:قال"،والنهاية"البدايةتحقيقفيالأرناؤوطالقادرعبد-6

كثير.ابندار:ط195()4/(وشواهدهبطرقهحسنحديث

V-تحقيقهفيالجميدالراشدسليمانبنمساعدالدكتورفيهتوقف

(،ضعفهولاالحديثبصحةأجزمالم:وقال،عاصمأبيلابن"للجهاد"

هذافمتن)وعليها:قالثمبالشواهد،لمجموعهالألبانيتحسينذكرثم

)2/706(."الجهاد"(أعلموالله-اللهشاءإن-حسنالحديث

:المضعفون-ب

ونقل021(،)4/الكبير""التاريخبإرسالهجزمحيثالبخاري-أ

491(،)3/"الإصابة"(مرسلالحديثبأن)جزم:قائلا،كلامهالحافظ

اللهعبدبنالملكعبدالدكتورواستظهر،إقرارهفالظاهر،يعقبولم

المسانيد""جامعتحقيقهفي،الحافظمنتضعي!هذاأنالدهيش

كذلك.وهوالخبر(،إسنادضعفحجرابن)ولكن:قال)4/175(،

عدموالظاهر،بالإرسالالرازيانفجزم،زرعةوأبو،وابنه،حاتمأبو-2

ونقله)07(،و"المراسيل"693-893(،/)3""العللزرعةأبيمعارضة

التحصيل""تحفةالعراقيزرعةوأبو،91(')"التحصيل"جامعالعلائي
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بشيء.يعقباولم)142(،

ابن"معجمتحقيقفي،هشيمبعنعنةضعفه:قوتلايإبراهيمخليل-3

أسانيدفيبالتحديثصرحهشيمالأننظز،وفيه2241(،)6/"فانع

ذلك.علىمتوقفاالحديثضعفوليس،أخرى

الحديثفي"الجامعتحقيقفيالخيرأبومصطفىالدكتورضعفه-4

علىوكلامه،صحيخوهو،الزهريلإرسال44(،)1/وهب"لابن

فحسب.الزهريطريق

لترجيح:ا-ج

إليه:ننتهيفالذي

مرسل."سيابة"حديثمنالحديثهذاأن-أ

عن،العاصبنعمروبنسعيدبنيحبىعن،"هشيمطرفهأصحأن-2

نإلقلناالطرقتلكضعفولولا،فمعلولةالأسانيدمنسواهوماسيابة"،

مضطرفي.إسناده

صحبتهكثرةأوراويهابحفظالروايتينإحدىرجحت"فإن:النوويفال

مضطربا"يكونولا،للراجحةفالحكم:ذلكغيرأو،عنهالمروي

.(4)5""التقريب

منإما،ضربينعلىلهالمخالفةالأسانيدلأنالإسناد،ذلكورجحنا

النقادلكن،الحسنأوالصحةظاهرهاطرقوإما،تصحلاضعيفةطرق

ويصارالكبار،الشأنهذاأئمةبهينفردالإعلالمنالنوعوذلكأعلوها،

أغمضالفنوهذا:"قال:العلائيعنناقلاالحافظقال،فيهقولهمإلى
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غائصا،فهمااللهمنحهمنإلابهيقومولامسدكا،وأدقها،الحديثأنواع

ثاقبة.ومعرفة،الرواةلمراتبوإدراكا،حاوياواطلاعا

المدينئيكابنوحذاقهمالشأنهذاأئمةأفرادإلافيهيتكلملمولهذا

وأمثالهم.حاتموأبيزرعةوأبيوالبخاري

عدمعند-الصحةظاهرهفيمايعني-بالتعليلالقوليقوىطنما

إذافأماالأظهر،أنهأوالتعليلبتقديمالمعلليجزموحيث،المعارض

:الموصولفي-مثلا-القولبأنفقطالعلةإلىالإشارةعلىاقتصر

هوفهذا،أرجحالروايتينأييبينولا،ذلكنحوأومرسلافلانرواه

..الوصلعلىالإرسالرجحانمنهيلزمولا،كلامهمفيكثيراالموجود

التيالطريقرجحناوبهذا/777(،)2"الصلاحابنكتابعلى"النكت

ذكرنا.

جزءفيزنبورابن:سيابةطريقمنخرجها"سليم"منزيادةأن-3

في"التاريخ"فيعساكرابنطريقهومنصاعد،بنيحيىحديث

"معجمفيوالبغوي،البغداديوالخطيب"معجمه"،وفي،موضع

فيبشكوالوابن"،المحدثين"تصحيفاتفيوالعسكري"،الصحابة

فيالرزاز:أنسطريقمنوخرجها.قانعابنطريقمن"الغوامض"

"التاريخ".فيعساكرابن:سفيانأبيطريقمنوذكرها".واسط"تاريخ

"الجامع".فيوهبابن:الزهريطريقمنوخرجها

هذافيروى)وقد:البرعبدابنالحافظقال،تصحلازيادةوهي

سليم"منالعواتكابن"أناء!وو:النبيعنعاصمبنسيابةعنالحديث

196(.)2/"الاستيعاب".فيه(.سليمذكريصحولا



والآثارالأحاديثفهرس
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عندماهذايبينوالذي،تفسيرامدرجةأنهاوالتحقيق،كذلكوهو:قلت

نا،المؤدبأيوببناللهعبدحدثنا:قال)655(،"معجمه"فيقانعابن

بنعمروعنسعيد،بنيحىعن،هشيئمنا،الدولابيالصباحبنمحمد

ء!وو:اللهرسولقال:قال،السلميسيابةحدثني:قال،العاصبنسعيد

سليم.منيعنيالعواتك"ابن"أنا

بابنوقارن،المتنفيالأخرىالرواياتفيأدرجثمتفسيز،فهذا:قلت

فيوأدرجه،قاحلابنالطريقهذامنرواهفإنه"الغوامض"،فيبشكوال

تفسيز.أنهتبييندونالمتن

تنبيه:

روايةفي"سليم"ذكريقعلم:"تنبيه:الغماريالصديقبنأحمدقال

قالوقد،الطبرانيعندإلاتقعلمفكأنها،والاكثرينمنصوربنسعيد

)3/63(."المداوي"0"0فيه"سليم"ذكريصحلا:البرعبدابن

كما،الطبرانيعند"سليم"من:لفظفليس،واضخغلطوهذا:قلت

.تقدم

"حنين".فيكانأنهالمتنذلكفيالمعروفأن-4

منكز.فهوخيبرفيرواهمنفأما-

يوميقولء!ووالنبيسمعت..."":الشيوخ"معجمفيعساكرابنفال

"".سليممنالعواتكابن"أناخيبر:

087(.)2/"حنين"يوم:والمحفوظ،غريمثحديثهذا

صاعد"،بنيحيى"حديثمنالوراقزنبورابنطريقمنوهو:قلت
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عساكرابنعندالذيوكذا"حنين"،بل"خيبر"فيهليسالجزءفيوالذي

نفسه.زنبورابنطريقمن"التاريخ"فينفسه

نسبيئ.فهووالسند،المتنذلكفييعني"المحفوظ":وقوله

ذكرهوقد،عليهيعتمدإسنادلهوليس"أحد"،فيذلكقال61aوورد-

تبينوقد-سفيانأبيعنحديثمن"دمشق"تاريخفيعساكرابن

الحلبيوقال164(،)1/"الأسماع"إمتاعفيالمقريزيوذكره-،ضعفه

لاالنبي"أنا:قالء!ووأنهالإمتاع"وفي:-أحدأخبارعنكلامهفي-

أنهالمحفوظفإن.فليتأملالعواتك"ابنأنا،المطلبعبدابنأنا،كذب

الحلبية""السيرة."التعدد.منمانعلاكانوإن،حنينفيذلكقالإنما

031(/ Y).

فيلهمدخللالكنه،ممكنللتعددالعقليالاحتمالومجرد:قلت

قال،الإمكانلاالثبوتالحديثعلموموضوع،الواقعيالثبوت

"..الفنهذافيلهامدخللاالمجردةالعقلية"والاحتمالات:الحافظ

)1/45(."الفتح"

فلاوعليه،يصحلا،سفيانوأبي،وجابر،أنسطريقمنالحديث-5

.مرفوعطريقمنالحديثيصح

فلا،الفضلطريقخلامرسلا،وقتادةالزهريطرقمنيصح-6

يصح.

ويصحمرفوعا،يصحلاأنهطرقهبكلعليهالإجماليالحكمفيكون-7

حديثفهوفعليه،المحدثينعندالضعيفمنقسئموالمرسلمرسلا،

ضعيف.
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سيما،السيرةمنقصةفيإنهإذمتنهفيالبحثمنذلكيمنعولا:قلت

منكثيرعملعليه،الجملةفيمقبولفالمتنذلكوعلىمرسلا،صحوأنه

نسبيةالمسألةلأن،ذكرهنفيوفصلوا،العواتكعنبحثواأنهمالعلبمأهل

أعلم.والله.عملولااعتقادعليهايترتبولا،شرعيةلا

إحسانهعلىللهوالحمد

عمرو

لأحداعصر/الكويت

.اص422سنةشعبانمنالتاسع

.م02??7//01الموافق
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الفواطم"ابن"أنا

ياولرا

عاصمبنسيابة
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الصفحة

65،67

59

،ا?"00.فيكمتارك"إني

اح،0(0.قبيسأبيعلىمثلراكبا)رأيت

الفواطم"بينخمرا"شققها

ا!،؟""أفتكتحل:علىجوابا،"لا"

(...حبىقصينكحالما

أمي"بعدأمي"هي

ط!شأرقمبنزيد

ط!شطالبأبيبنعلي

رضماجميهاسلمةأم
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153
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أثر.؟مفردينقوسينبينوما،حديث؟مزدوجينقوسينبينما)1(

إليه.أشارأوبالمعنىالمتنقيالمؤلفوذكره،الحاشيةقيالحديثيعني:اح،الرمز



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

)1(والرواة،الأعلامفهرس-ب

-15

-11

-12

-13

-14

لاسما

(!النبي)والدة-وهببنتامنة

ار،المنذربنإبراهيم

(!النبي)عم-المطلبعبدبنطالبأبو

عكرمةبنمالكأبو

ات،(عنبة)ابن-حسينبنعليبنأحمد

ات،حجر()ابن-محمدبنعليبنأحمد

ا؟،حمزةبنتأسماء

ات،)الجوهري(=الجوهريحمادبنإسماعيل

ات،عباد()ابن-العباسبنعبادبنإسماعيل

قصيبنتبرة

سليمبنبهشة

قصيبنتتخمر

)عدوان(-عمروبنقيسبنالحارث

حليلبنتحبى

الصفحة

83

Al

72

85

85 ، Vo

58،62،63

97

73

97

،85،86AV

،9781

له.مترجمالعلمأنيعنيات،:زالرم)1(

.الرواةمنأنهيعنير،]الرمز

المتن.فيالمؤلفاستخدمهماأو،للعلمالشهرةاسم)(القوسينبينما



فهرس

-15

-16

-17

1A-

-91

-25

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-92

-35

31-

-32

-33

-34

والرواةملأعلا

همهمة()أبو-العزيعبدبنحبيب

ات،)الحرمازي(-الحرمازيعليبنالحسن

ي!ماعليبنالحسن

ات،)الصاغاني(-حيدربنالحسنبنمحمدبنالحسن

ت،])الحليمي(-محمدبنالحسنبنالحسين

ات،(المغربي)الوزير-الحسينبنعليبنالحسين

ي!ماعليبنالحسين

ر،ات،1الرحمنعبدبنحصين

!شالوليدبنخالد

المؤمنين()أمضماعنهاخويلدبنتخديجة

قيسبنخصفة

ات،(بشكوال)ابن-مسعودبنالملكعبدبنخلف

ات،بكاربنالزبير

ات،سلمىأبيبنزهير

ات،ضماعنهاسلمةأبيبنتزينب

وائلبنسحبان

قيسبنسعلى

عكرمةبنسعد

ات،(زيد)أبو=ثابتبنأوسبنسعيد

ط!شزيلىبنسعيد

-رب

88،98

57

89

،75،85،5949

96

75

89

68

152

62،99 ، W

72

79

،97،81151

71

152

Al

72

72

58

155



!
ر،ات،1)الثوري(-سعيدبنسفيان

منصوربنسلامان

سليم()بنومنصوربنسليم

العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح

68

73

45،65،96،،7376

ات،)الطبراني(-أبوببنأحمدبنسليمان

رات،عاصمبنسيابة

ر،ات،1حاتمبنسيار

ر،ات،1الحجاجبنشعبة

همهمةأبيبنتعاتكة

ات،رضماعنهاأسيدبنتعاتكة

مرةبنالأوقصبنتعاتكة

الحارثبنتعاتكة

ات،معبد()أم-ضماعنهاالخزاعيةخالدبنتعاتكة

ات،رضماعنهاعمروبنزيدبنتعاتكة

وائلبناللهعبدبنتعاتكة

(!النبي)عمة-المطلبعبدبنتعاتكة

ات،رضماعنهاعوفبنتعاتكة

هلالبنمرةبنتعاتكة

ات،رضماعنهانعيمبنتعاتكة

فالجبنهلالبنتعاتكة

ات،ضماعنهاالوليدبنتعاتكة

64

،64،65،6667

IA

68

AA

155

83،85

Al

155

155

85

151

152

82،85

152

85 ، VA

152



فهرس

-00

-10

-57

-58

-95

-65

-61

-62

-63

-64

-65

-66

-67

-68

-96

-75

-71

vr-

-73

-74

الكتابفيالواردةالمؤلفات

النضربنيخلدبنتعاتكة

ات،(اليقظان)أبو-حفص(بن)سحيم-حفصبنعامر

عكرمةبنعامر

قصيبنالدارعبد

ات،)السيوطي(-محمدبنبكرأبيبنالرحمنعبد

ات،)السهيلي(-الخثعمياللهعبدبنالرحمنعبد

!شعوفبنالرحمنعبد

قصيبنالعزىعبد

ات،الأزديسعيدبنالغنيعبد

ات،بري()ابن-الجبارعبدبنبريبناللهعبد

(!النبي)والد=المطلبعبدبناللهعبد

ات،(قتيبة)ابن-قتيبةبنمسلمبناللهعبد

ار،زمعةبنوهببناللهعبد

ت،])الأصمعي(-قريببنالملكعبد

قصيعبدبن

قصيبنمنافعبد

ات،السلميفرقدبنعتبة

ط!شأسيدبنعتاب

ط!شطالبأبيبنعقيل

خصفةبنعكرمة

!

87

،76VA

72

،9781

64،67

،61،62،1969

152

،9781

69

،7689 ، Ao

Al

61،62،،7639 ، VA

Al

10

97

،78،9781

74

155

69

72



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

ات،)الهيثمي(-سليمانبنبكرأبيبنعلي

بضشطالبأبيبنعلي

ات،عساكر()ابن=اللههبةبنالحسنبنعلي

ت،])اللحياني(-المباركبنعلي

ات،الأثير()ابن-الكريمعبدبنمحمدبنعلي

ط!شالخطاببنعمر

ر،ات،1سعيدبنعمرو

ت،](السلميالأعور)أبو-السلميسفيانبنعمرو

ت،](ماللب)أبو-كركرةبنعمرو

قيسبنعمرو

الجادرعامربنغيمان

فماعنها(علي)أمأسدبنتفاطمة

الأصمبنتفاطمة

المطلبعبدبنحمزةبنتفاطمة

سيلبنسعدبنتفاطمة

عائذ(بنعمروبنت)فاطمة-عمرانبنعائذبنتفاطمة

منقذبنعبيدبنتفاطمة

ربيعةبنعتبةبنتفاطمة

رضماعنهامحمدبنتفاطمة

رواحةبنهرمبنتفاطمة

65

88،39

،66،6759

65

vi

74

67

74

95

72

19

99 ، 39 ، AA

79،89

،4969 o9C

19

،1999

99

59

39،89

99



فهرس

-59

-69

-79

AA-

-99

-155

-151

-152

-153

-154

-155

-156

-157

-158

-915

-11"

-11ا

-112

-113

-114

والبحوثئدالفوا

كلاببنقصي

منافعبدبنتقلابة

)بنو(-)عيلان(-(عيلان)قيس-عيلانبنقيس

قيلة(أبيبنت)هند-غالببنوجزبنتقيلة

غالببنلوي

منصوربنمازن

كنانةبنالنصربنمالك

ات،ار،أنسبنمالك

ت،]الأثير()ابن-محمدبنمحمدبنالمبارك

ات،السلميمسعودبنمجاشع

خصفةبنمحارب

ت،])الأزهري(=الأزهريبنأحمدبنمحمد

ات،)الذهبي(=عثمانبنأحمدبنمحمد

ات،الجواني()ابن-عليبنأسعدبنمحمد

ات،دريد()ابن=دريدبنالحسنبنمحمد

ات،الفاسيالطيببنمحمد

ات،(الأعرابي)ابن-زيادبنمحمد

ات،سعد()ابن-منيعبنسعدبنمحمد

ار،الواقديعمربنمحمد

ات،فهد()ابن-العلويمحمدبنمحمدبنمحمد

!

،9781

98

96،،75،71،7287

84

AV

73

Al

68

74

72

6667 L

،8584

)0،58 ، 5 V

97

،5795

62

Al

67



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

ر،[]ت])الزهري(-اللهعبيدبنمسلمبنمحمد

ات،)المناوي(-العارفينتاجبنالرؤوفعبدمحمد

نزاربنمضر

!شسفيانأبيبنمعاوية

ات،السلميالأخنسبنيزيدبنمعن

ر،ات،1زاذانبنمنصور

عكرمةبنمنصور

ار،الزمعييعقوببنموسى

الناس

منافعبدبنهاشم

ات،ار،بشيربنهشيم

المؤمنين(أم)(سلمة)أم-ك!عنهاالمغيرةبنحذيفةبنتهند

ربيعةبنعتبةبنتهنلى

منصوربنهوازن

امنة()والد-زهرةبنمنافعبدبنوهب

الحارثبنيشكر

ار،زمعةبنوهببناللهعبدبنيعقوب

ات،ار،عبيدبنيونس

حم-حم-حم-حم-حم-

67

،6596

71

59

74

IA

72،73

Al

75

82 ، 97 ، VA

66،67

81

69

73

83،84

Al

Al

IA



المراجعثبت

)1(الكتابفيالواردةالمؤلفاتفهرس-ج

دب

-15

-11

-12

-13

-14

lo-

الكتاباسم

(القاموسعلى)حاشية-الراموسإضاءة

)الصحاح(-العربيوصحاحاللغةتاج

)التاريخ(-دمشقتاريخ

)التبصير(-المشتبهبتحريرالمنتبهتبصير

)التجريد(-الصحابةأسماءتجريد

الصحاح)تكملة-العربيةوصحاحاللغةلتاجوالصلةوالذيلالتكملة

(الصحاح)حاشية-الصحاحفيوقععماوالإيضاحالتنبيه

الصغيرالجامع

قريش()أنساب-وأخبارهاقريشنسبجمهرة

)الروض(-الأنفالروض

)الطبقات(-الكبرىالطبقات

)اللباب(-الفاخرواللبابالزاخرالعباب

طالبأبيالأنسابفيالطالبعمدة

)المبهمات(-المبهمةالأسماءغوامض

الغني(العبد-والمبهماتالغوامض

الصفحة

97

،75VA

67

vi

64

،97115

،61،1969

62

،75VA

85

79

69

المتن.فيالمؤلفاستخدمهماأو،للكتابالشهرةاسم)(القوسينبينما)1(



-16

-17

1A-

91-

-25

-21

-22

!

الكبير()الشرح-القديرفيض

)القاموس(-المحيطالقاموس

)المحيط(-اللغةفيالمحيط

)المشتبه(-الرجالأسماءفيالمشتبه

الصحابةمعجم

الكبيرالمعجم

الفاضليةالمقدمة

العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح

65

19 1 59 6، I

62

66

67

64

،8584

حم-حم-حم-حم-حم-



المراجعثبت

)1(والبحوثالفوائدفهرس-د

.اح،الناصبوجودمعالخمسةالأمثالمنالمضارعنونإثبات

!

الصفحة

or

-15

-11

-12

-13

-14

26اح،.ولقبها،خديجةالسيدةكنيةتحقيق

6اح،.المشتبهفيالذهبيعند"سيابة"اسمضبطفيالمؤلفعلىاستدراك

96.وللتعريفلذكرها،؟اللهبنعمةالتحدثجواز

57اح،.المغربيالوزيرعند"الناس"اسمضبطفيالمؤلفعلىاستدرك

57اح،0"عيلانبن"قيسأم؟بالإضافة"،عيلان"قيسفيالخلافبيان

17اح،.الأولعلىالنسابيناتفاقالمؤلفحكايةعلىالاستدراك

27اح،.الزركلييجدهلم،مختلفبلفظالمؤلفأوردهلزهيربيتتصحيح

37.سليمبنيمفاخر

77أح،.بالرضاعوإنما،!بالنسبجداتهمنلسنالعواتكيرىمن

VAاح،.المهملةأم،بالمعجمة"فالج"فيالخلاف

97.الصحاحعلىالمؤلفاستدراك

97.منافعبدأمفيالخلاف

58اح،"حبشية"0ضبطفيالخلاف

الشرعية.أو،الحديثيةأو،النسبيةأو،اللغويةالفوائد(1)

الحاشية.فيالفائدةأنيعنياح،الرمز



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

28اح،"حبى"0فيالفتحفيللحافظوهم

أح،82.ثانيوالصواب!،للنبيجدثالثهاشماأن،المؤلفعلىاستدراك

Arاح،.الوالدينفيالمؤلفمذهبعلىاستدراك

48.امنةوالدمنافعبدبنوهبأمفيالخلاف

Al.بعدوانالحارثتسميةمناسبة

Alاح،"0الفهريةعامربنت"سلمىأمفيالخلاف

AVا!،.غالببنلويأمفيالخلاف

98أح،.الرواياتعلىوالحكم،!للنبيأماتسميتهالسنةفيوردفيمناستطراد

98اح،.العواتكعدفيالأقوالفيزيادة

وتوجيه،الفواطمعدفي،التكملةوصاحبالقاموسصاحبصنيعبينخلاف

19.المؤلفمنالخلافسبب

29اح،.معرفتهنفيالمؤلفتوقفاللاتيالخمسالفواطمتتمة

49اح،.!شحمزةوزوجات،حمزةبنتفاطمةفيالتحقيق

69اح،.ي!ماعقيلمنعتبةبنتهندزواجفيالمؤلفعلىالاستدراك

الحافظوصنيعسعيد،بنالغنيلعبدقولنسبةفيالمؤلفعلىاستدراك

AlILI.الفتحفي

79اح،.الحديثفيبالفواطمالمرادفيالخلافاستيعاب

99اح،.أسدبنتلفاطمةالثالثةالجدةهرمبنتفاطمةأنالمؤلفعلىاستدراك

99اح،.أسدبنتلفاطمةالخامسةالجدةعبيدبنتفاطمةأنالمؤلفعلىاستدراك

حم-حم-حم-حم-حم-



المراجعثبت

المراجعثبت-ص

!

السائح:تحقيق-المتلفظونهايةالمتحفظكفاية-الأجدابيإسماعيلبنإبراهيم

الليبية-الجماهيرية-طرابلس-والترجمةوالنشرللطباعةاقرأدار-حسينعلى

.بدون

معرفةفيالمذهبالديباج-(فرحون)ابناليعمريمحمدبنعليبنإبراهيم

.r'89آ-اص417-بيروت-العلميةالكتبدار-المذهبعلماءأعيان

لأسماءالتبيين-(العجميابن)سبطالطرابلسيخليلبنمحمدبنإبراهيم

اط-بيروت-العلميةالكتبدار-حسنشفيقيحيى:تحقيق-المدلسين

-1869-O-- fام.

تحقيق:-الشافعيةطبقات-(شهبةقاضي)ابنالدمشقيالشهبيأحمدبنبكرأبو

.اص704-اط-بيروت-الكتبعالم-خانالعليمعبدالحافظد.

العلميةالكتبدار-الأخباربأطيبالإخبارمستعذب-الفاسيأحمدبنمدينأبو

.م4002-ص5241-اط-بيروت-

-(خيثمةابيابن)تاريخ"الثاني"السفرالكبيرالتاريخ-خيثمةأبيبنأحمد

والنشر-للطباعةالحديثةالفاروقدار-هلالفتحيبنصلاح:تحقيق

.م6002-ص4271-طا-القاهرة

-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-النبوةدلائل-البيهقيالحسينبنأحمد

.اص504

والسلامالصلاةعليهبالنبيالإسلاموسيلة-قنفذ()ابنالقسنطينيحسينبنأحمد

-اط-بيروت-الإسلاميالغربدار-المحاميالعيدسليمان:تحقيق-

.ام849-اص404



01

11

I?

13

14

15

16

17

18

!
العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح

وعلله-الحديثرجالفيأحمدالإمامأقوالموسوعة-الشيبانيحنبلبنأحمد

محمدمحمودعيد،عبدالرزاقأحمد،النوريالمعاطيأبوالسيد:وترتيبجمع

.ام799-اص417-اط-بيروت-الكتبعالم-خليل

قاسمبنالرحمنعبد:تحقيق-الفتاوىمجموع-تيميةبنالحليمعبدبنأحمد-

اهـ-4اآ-النبويةالمدينة-الشريفالمصحفلطباعةفهدالملكمجمع-

.ام599

رواةذكرفيالتحصيلتحفة-(العراقيزرعة)أبوالمصريالرحيمعبدبنأحمد-

-اص914-اط-الرياض-الرشدمكتبة-نوارةاللهعبد:تحقيق-المراسيل

.ام999

رواةذكرفيالتحصيلتحفة-(العراقيزرعة)أبوالمصريالرحيمعبدبنأحمد-

اط-القاهرة-الخانجيمكتبة-المطلبعبدفوزيرفعت:تحقيق-المراسيل

.م0002-اص042-

.د:تحقيق-المدلسين-(العراقيزرعة)أبوالمصريالرحيمعبدبنأحمد-

اهـ-415-اط-الوفاءدار-حمادحسيننافذد.،المطلبعبدرفعت

م.5991

دار-الأصفياءوطبقاتالأولياءحلية-(نعيم)أبوالأصبهانياللهعبدبنأحمد-

.ام889-اص904-اط-بيروت-العلميةالكتب

بنعادل:تحقيق-الصحابةمعرفة-(نعيم)أبوالأصبهانياللهعبدبنأحمد-

.ام899-اص941-اط-الرياض-للنشرالوطندار-العزازييوسف

تحقيق:-(أصبهان)تاريخأصبهانأخبار(نعيم)أبوالأصبهانياللهعبدبنأحمد-

.ام099-اص041-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-حسنكسرويسيد

القدسيمكتبة-القربىذويمناقبفيالعقبىذخائر-الطبرياللهعبدبنأحمد-

.ص6135-القاهرة-

الكتبدار-الأدبفنونفيالأربنهاية-النويريالوهابعبدبنأحمد-



-91

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

لمراجع
!

.اص1Y"4-اط-القاهرة-القوميةوالوثائق

تحقيق:-الصحابةتمييزفيالإصابة-حجر()ابنالعسقلانيعليبنأحمد

بيروت-العلميةالكتبدار-معوضمحمدعليالموجود،عبدأحمدعادل

.اص415-اط-

الثامنة-المائةأعيانفيالكامنةالدرر-حجر()ابنالعسقلانيعليبنأحمد

ابادبحيدرالعثمانيةالمعارفدائرةمجلس-ضانالمعيدعبدمحمد:تحقيق

.امivy-ص"2911-2ط-الهند-الدكن

تحقيق:-الصلاحابنكتابعلىالنكت-حجر()ابنالعسقلانيعليبنأحمد

المدينة-الإسلاميةبالجامعةالعلميالبحثعمادة-المدخليهاديبنربيع

.م8491-!4041-طا-المنورة

تحقيق:-المشتبهبتحريرالمنتبهتبصير-حجر()ابنالعسقلانيعليبنأحمد

.بدون-بيروت-العلميةالمكتبة-النجارعليمحمد

الأئمةرجالبزوائدالمنفعةتعجيل-حجر()ابنالعسقلانيعليبنأحمد

-اط-بيروت-البشائردار-الحقإمداداللهإكرامد.:تحقيق-الأربعة

fMI.

المدلسين()طبقاتالتقديسأهلتعريف-حجر()ابنالعسقلانيعليبنأحمد

-اط-عمان-المنارمكتبة-القريوتياللهعبدبنعاصمد.:تحقيق-

.ام839-اص304

عوامة-محمد:تحقيق-التهذيبتقريب-حجر()ابنالعسقلانيعليبنأحمد

.م8691-ص6041-طا-سوريا-الرشيددار

المعارفدائرةمطبعة-التهذيبتهذيب-حجر()ابنالعسقلانيعليبنأحمد

.ص1336-طا-الهند-النظامية

-البخاريصحيحبشرحالباريفتح-حجر()ابنالعسقلانيعليبنأحمد

بازبنالعزيزعبدالعلامةتعليقاتومعه-الخطيبالدينمحب:عليهأشرف



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاح!

28

92

03

31

32

33

rf

ro

6r

rv

.ص9371-بيروت-المعرفةدار-

النظامية-المعارفدائرة-الميزانلسان-حجر()ابنالعسقلانيعليبنأحمد

.ام719-9"11-.-2ط-بيروت-للمطبوعاتالأعلميمؤسسة-الهند

-الزمانعرببقبائلالتعريففيالجمانقلائد-القلقشنديعليبنأحمد

2ط-اللبنانيالكتابدار-المصريالكتابدار-الإبياريإبراهيم:تحقيق

.r'9'2-اص204-

تحقيق:-العربأنسابمعرفةفيالأربنهاية-القلقشنديعليبنأحمد

.ام089-اص004-2ط-بيروت-اللبنانيالكتابدار-الإبياريإبراهيم

بشارد.:تحقيق-بغدادتاريخ-(البغدادي)الخطيبثابتبنعليبنأحمد

م.2002-ص4221-1ط-بيروت-الإسلاميالغربدار-معروف

.د:تحقيق-والمفترقالمتفق-(البغدادي)الخطيبثابتبنعليبنأحمد

دمشق-والتوزيعوالنشرللطباعةالقادريدار-الحامديايدنصادقمحمد

.م7991-ص1417-اط-

تحقيق:-الحديثأصحابشرف-(البغدادي)الخطيبثابتبنعليبنأحمد

.بدون-أنقرة-النبويةالسنةإحياءدار-أوغليخطيسعيدمحمدد.

طالبأبيالأنسابفيالطالبعمدة-الطالبيعنبةبنحسينبنعليبنأحمد

م.1002اهـ-421-اط-القاهرة-الدينيةالثقافةمكتبة-

طالبأبيالأنسابفيالطالبعمدة-الطالبيعنبةبنحسينبنعليبنأحمد

.بدون-لبنان-الحياةمكتبةدار-

طالبأبيالأنسابفيالطالبعمدة-الطالبيعنبةبنحسينبنعليبنأحمد

مكتبة-الليلجمليوسفاللواء:بهاعتنى-الماردينيملابنموسى:كتبه-

م.3002-اص424-6.1-الرياض-التوبةمكتبة-المعرفةجل

الأحوالمنللنبيبماالأسماعإمتاع-المقريزيالقادرعبدبنعليبنأحمد

الكتبدار-النميسيالحميدعبدمحمد:تحقيق-والمتاعوالحفدةوالأموال
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021-اط-بيروت-لعلميةا 9 9 9 _- uم.

تلخيصمنأشكللماالمفهم-(العباس)أبوالقرطبيإبراهيمبنعمربنأحمد

أحمد،بديويعلىيوسفمستو،ديبالدينمحيي:تحقيق-مسلمكتاب

الطيب-الكلمدار-كثيرابندار-بذالإبراهيممحمودالسيد،محمد

.م991آ-ص1741-طا-بيروت،دمشق

باسم:تحقيق-والمثانيالاحاد-(عاصمأبي)ابنالشيبانيعمروبنأحمد

.ام199-اص411-اط-الرياض-الرايةدار-الجوابرةفيصل

سليمانبنمساعد:تحقيق-الجهاد-(عاصمأبي)ابنالشيبانيعمروبنأحمد

.اص904-اط-المنورةالمدينة-والحكمالعلوممكتبة-الجميدالراشد

المحسنعبدزهير:تحقيق-اللغةمجمل-الرازيالقزوينيفارسبنأحمد

.ام89آاهـ-4آ.-2ط-بيروت-الرسالةمؤسسة-سلطان

السلامعبدمحمد:تحقيق-اللغةمقاييس-الرازيالقزوينيفارسبنأحمد

99979"11-بيروت-الفكردار-هارون - Xام.

تحقيق:-الأقصىالمغربدولةلأخبارالاستقصا-السلاويمحمدبنأحمد

.ام549-البيضاءالدار-الكتابدار-الناصريمحمد،الناصريجعفر

المكتبة-المحمديةبالمنحاللدنيةالمواهب-القسطلانيمحمدبنأحمد

.بدون-القاهرة-التوفيقية

-بيروت-العلميةالكتبدار-والأمكنةالأزمنة-المرزوقيمحمدبنأحمد

.اص417-اط

أبناءوأنباءالأعيانوفيات-(خلكان)ابنالإربليإبراهيمبنمحمدبنأحمد

.بدون-بيروت-صادردار-عباسإحسان:تحقيق-الزمان

بذويوالتنويهبالأنسابالتعريف-القرطبيإبراهيمبنمحمدبنأحمد

-اط-المناردار-ظلامالمقصودعبدبنسعدد.:تحقيق-الأحساب

.fM.
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وشرحيالصغيرالجامعلعللالمداوي-الغماريالصديقبنمحمدبنأحمد

.م991آ-اط-مصر-الكتبيدار-المناوي

زهريمحمد:تحقيق-الاثارمعانيشرح-الطحاويسلامةبنمحمدبنأحمد

-_1414-\ط-بيروت-الكتبعالم-الحقجادسيدمحمدالنجار،

fMi.

العلمية-الكتبدار-الفريدالعقد-الأندلسيربهعبدبنمحمدبنأحمد

.ص4041-طا-بيروت

محييمحمد:تحقيق-الأمثالمجمع-النيسابوريالميدانيمحمدبنأحمد

.بيروت-المعرفةدار-الحميدعبدالدين

حسنبنمشهور:تحقيق-العلموجواهرالمجالسة-الدينوريمروانبنأحمد

-بيروت-حزمابندار-البحرين-الإسلاميةالتربيةجمعية-سلمانال

ص.9141

الصحابةمنالمفردةالأسماءطبقات-البرديجيروحبنهارونبنأحمد

للدراساتطلاس-الشهابيسكينة:تحقيق-الحديثوأصحابوالتابعين

.ام879-اط-والنشروالترجمة

.د:تحقيق-سلمىأبيبنزهيرشعرشرح-(النحوي)ثعلبيحمىبنأحمد

-ص4281-3ط-دمشق-للتوزيمالرشيدهارونمكتبة-قباوةالدينفخر

م.8002

تحقيق:-(الأشراف)أنسابالأشرافأنسابمنجمل-البلاذرييحمىبنأحمد

_-u\v-اط-بيروت-الفكردار-الزركليرضا،زكارسهيلد.

fMI.

دار-الأندلسأهلرجالتاريخفيالملتمسبغية-الضبييحيىبنأحمد

._v191-القاهرة-العربيالكاتب

العامةالهيئة-الأبياريإبراهيم:تحقيق-الجيم-الشيبانيمراربنإسحاق
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.ام749-ص4913-القاهرة-الأميريةالمطابعلشوءن

الكتب-عالم-عوادكوركيس:تحقيق-واسطتاريخ-الرزازسهلبنأسلم

.elf.6-اط-بيروت

الغفورعبدأحمد:تحقيق-الصحاح-الفارابيالجوهريحمادبنإسماعيل

04-4ط-بيروت-للملايينالعلمدار-عطار Vاص-iAVام.

ياسينالحسنمحمد:تحقيق-اللغةفيالمحيط-الطالقانيعبادبنإسماعيل

.ام759-ص5913-اط-بغداد-المعارفمطبعة-

بناللهعبد:تحقيق-والنهايةالبداية-الدمشقيكثيربنعمربنإسماعيل

اص418-اط-والتوزيعوالنشرللطباعةهجردار-التركيالمحسنعبد

.ام799

القادرعبد:تحقيق-والنهايةالبداية-الدمشقيكثيربنعمربنإسماعيل

-اط-بيروت-دمشق-كثيرابندار-معروفبشار.د،الأرناؤوط

2 0 70 --OiYAم.

دار-الشيريعلي:تحقيق-والنهايةالبداية-الدمشقيكثيربنعمربنإسماعيل

.ام889-اص804-اط-العربيالتراثإحياء

-اص704-الفكردار-والنهايةالبداية-الدمشقيكثيربنعمربنإسماعيل

.ام869

عبدد.:تحقيق-والسننالمسانيدجامع-الدمشقيكثيربنعمربنإسماعيل

صا941-2ط-بيروت-والتوزيعوالنشرللطباعةخضردار-الدهيشالملك

.fا899-

.د:تحقيق-الشافعيينالفقهاءطبقات-الدمشقيكثيربنعمربنإسماعيل

الدينية-الثقافةمكتبة-عزبمحمدزينهمد.محمد،هاشمعمرأحمد

.ام399-اص134-بورسعيد

كشفعلىالذيلفيالمكنونإيضاح-البغداديالبابانيأمينمحمدبنإسماعيل
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96
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71

72

73

74

vo

76

إحياءدار-الكليسيبيلكهرفعتى،بالتقاياالدينشرفمحمد:تصحيح-الظنون

.بدون-بيروت-العربيالتراث

واثارالمؤلفينأسماءالعارفينهدية-البغداديالبابانيأمينمحمدبنإسماعيل

5191باستنابولالبهيةمطبعتهافيالجليلةالمعارفوكالةبعنايةطبع-المصنفين

.بدون-بيروت-العربيالتراثإحياءدار:بالأوفستطباعتهأعادت-

اللهلطف:بنفقةطبع-الجاهليينالثلاثةالشعراءدواوينفيالثمينالعقد-بدون

.م188آ-بيروت-اللبنانيةالمطبعة-الوطنيةالمكتبةصاحبالزهار

الكليةالمدرسة-الجاهليينالستةالشعراءدواوينفيالثمينالعقد-بدون

.م9981-غريفزولد-الملكية

-اط-الرياض-الرشددار-النسابينطبقات-زيدأبواللهعبدبنبكر

.ام879-اص704

والواعي-الراويبينالفاصلالمحدث-الرامهرمزيالرحمنعبدبنالحسن

.اص404-3ط-بيروت-الفكردار-الخطيبعجاجمحمدد.:تحقيق

محمدطه:تحقيق-البصريينالنحويينأخبار-السيرافياللهعبدبنالحسن

ص1373-الحلبيالبابيمصطفىمكتبة-خفاجيالمنعمعبدمحمد،الزيني

-f1ill.

أحمدمحمود:تحقيق-المحدثينتصحيفات-العسكرياللهعبدبنالحسن

._ا204-اط-مصر-الحديثةالعربيةالمطبعة-ميرة

-الطاء()حرفالفاخرواللبابالزاخرالعباب-الصاغانيمحمدبنالحسن

فيوالإعلامالثقافةوزارةمنشورات-ياسينالحسنمحمد:تحقيق

.م9791اص004-العراق-الرشيددار-العراقيةالجمهورية

-(الغين)حرفالفاخرواللبابالزاخرالعباب-الصاغانيمحمدبنالحسن

دار-والإعلامالثقافةوزارةمنشورات-ياسينالحسنمحمد:تحقيق

.ام089-العراق-للنشرالرشيد
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-(الهمزة)حرفالفاخرواللبابالزاخرالعباب-الصاغانيمحمدبنالحسن

اط-بغداد-بالعراقالعلميالمجمعمنشورات-حسنفيرمحمد:تحقيق

.ام789-ص8913-

وصحاحاللغةتاجلكتابوالصلةوالذيلالتكملة-الصاغانيمحمدبنالحسن

الكتب-دارمطبعة-اللهخلفمحمد،الأبياريإبراهيم:تحقيق-العربية

.م7191-القاهرة

مكتبة-الأنساببعلمالإيناس-(المغربي)الوزيرالحسينبنعليبنالحسين

م.0002-اط-بورسعيد-الدينيةالثقافة

دار-النفيسأنفسأحوالفيالخميستاريخ-بكريالديارمحمدبنحسين

.بدون-بيروت-والتوزيعللنشرشعبانمؤسسة-بيروت-صادر

المعيدعبدمحمد:تحقيق-جرجانتاريخ-الجرجانيالسهمييوسفبنحمزة

04-4ط-بيروت-الكتبعالم-خان Vام879-اص.

بمضمون)التصريحالتوضيحعلىالتصريحشرح-الأزهرياللهعبدبنخالد

م.0002-ص1421-1ط-بيروت-العلميةالكتبدار-(التوضيح

الواقعةالمبهمةالأسماءغوامض-(بشكوال)ابنالأندلسيالملكعبدبنخلف

كمالمحمدالسيد،عليالدينعزد.:تحقيق-المسندةالأحاديثمتونفي

.اص704-اط-بيروت-الكتبعالم-الدينعزالدين

ضياءأكرمد.:تحقيق-خياطبنخليفةطبقات-الشيبانيخياطبنخليفة

.ام829-اص204-2ط-الرياض-طيبةدار-العمري

-زكارسهيلد.:تحقيق-خياطبنخليفةطبقات-الشيبانيخياطبنخليفة

.ام399-اص414-والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار

.د،المخزوميمهديد.:تحقيق-العينكتاب-الفراهيديأحمدبنالخليل

.بدون-الهلالومكتبةدار-السامرائيإبراهيم

تركي،الأرناؤوطأحمد:تحقيق-بالوفياتالوافي-الصفديأيبكبنخليل
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.م0002-_0241-بيروت-ثلترااحياءإارد-مصطفى

عبدمصطفى:تحقيق-العمياننكتفيالهمياننكث-الصفديأيبكبنخليل

م.7002-اص428-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-عطاالقادر

تحقيق:-المراسيلأحكامفيالتحصيلجامع-العلائيكيكلدىبنخليل

اهـ-704-2ط-بيروت-الكتبعالم-السلفيالمجيدعبدحمدي

م.8691

بيروت-للملايينالعلمدار-اهط-الأعلام-الزركليمحمودبنالدينخير

محمدمحمود:تحقيق-وأخبارهاقريشنسبجمهرة-الأسديبكاربنالزبير

.ص1381-المدنيمطبعة-شاكر

وشرحه:بهاعتنى-سلمىأبيبنزهيرديوان-المزنيسلميأبيبنزهير

.م5002-اص42آ-2ط-بيروت-المعرفةدار-طماسأحمدو

الشنتمريالأعلمشرحمعسلميأبيبنزهيرديوان-المزنيسلميأبيبنزهير

.ص013آ-ليدن-بريلمطبعة-السويدعمرالشيخ:جمع-

الأعظمي-الرحمنحبيب:تحقيق-منصوربنسعيدسنن-منصوربنسعيد

.م8291ص3014-اط-الهند-السلفيةالدار

عبدبناللهعبدبنسعدد.:تحقيق-منصوربنسعيدسنن-منصوربنسعيد

.بدون-اط-الرياض،العصيميدار-حميدالالعزيز

عبدحمدي:تحقيق-الشاميينمسند-اللخميالطبرانيأحمدبنسليمان

.ام849-اص504-بيروت-الرسالةمؤسسة-السلفيالمجيد

عوضطارق:تحقيق-الأوسطالمعجم-الطبرانياللخميأحمدبنسليمان

اهـ415-القاهرة-الحرميندار-الحسينيإبراهيمبنالمحسنعبد،الله

.ام599-

عبدحمدي:تحقيق-الكبيرالمعجم-الطبرانياللخميأحمدبنسليمان
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اهـ-204-2ط-الموصل-والحكمالعلوممكتبة-السلفيالمجيد

.ام839

اللهرسولمغازيمنتضمنهبماالاكتفاء-الحميريالكلاعيموسىبنسليمان

اهـ.042-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-الخلفاءوالثلاثة

بنالسعيد:تحقيق-الخطاببمأثورالفردوس-الديلميشهرداربنشيرويه-

.ام89آ-اص4آ.-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-زغلولبسيوني

قوتلايإبراهيمخليل:تحقيق-الصحابةمعجم-البغداديقانعبنالباقيعبد-

n991P-\U-?اط-المكرمةمكة-البازمصطفىنزارمكتبة- n.

سالمبنصلاح:تحقيق-الصحابةمعجم-البغداديقانعبنالباقيعبد-

.اص418-اط-المنورةالمدينة-الأثريةالغرباءمكتبة-المصراتي

العلميةالكتبدار-البلاغةنهجشرح-الحديدأبيبناللههيبةبنالحميدعبد-

.89r'4-ص1841-طا-بيروت-

ذهبمنأخبارفيالذهبشذرات-العماد()ابنالحنبليأحمدبنالحيعبد-

كثير-ابندار-الأرناؤوطالقادرعبد:تخريج-الأرناؤوطمحمود:تحقيق-

.ماiAl-ص041آ-طا-بيروت،دمشق

والنواظرالمسامعوبهجةالخواطرنزهة-الطالبيالدينفخربنالحيعبد-

اط-بيروت-حزمابندار-(الأعلاممنالهندتاريخفيبمن)الإعلام

.ام999-اص042-

-الحجاجبنمسلمصحيحعلىالديباج-السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد-

-اط-الخبر-والتوزيعللنشرعفانابندار-الحوينيإسحقأبو:تحقيق

.ام699-اص416

-والنحاةاللغويينطبقاتفيالوعاةبغية-السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد-

13-2ط-بيروت-الفكردار-إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق i iص-

.ام979
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-النواويتقريبشرحفيالراويتدريب-السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد

.اص415-2ط-الرياض-الكوثرمكتبة-الفريابينظر:تحقيق

زكريا:تحقيق-الحفاظطبقاتذيل-السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد

.ام899-اص941-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-عميرات

العلمية-الكتبدار-الحفاظطبقات-السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد

.ص3041-طا-بيروت

الكبير-والجامعوزوائدهالصغيرالجامع-السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد

.بدون-الفكردار-الجوادعبدأحمدصقر،أحمدعباس:وترتيبجمع

للجامعالزيادةضمفيالكبيرالفتح-السيوطيبكرأبيبيبنالرحمنعبد

اهـ1Y"4-اط-بيروت-الفكردار-النبهانييوسف:تحقيق-الصغير

م.3002-

-هشامابنسيرةشرحفيالأنفالروض-السهيلياللهعبدبنالرحمنعبد

اص421-اط-العربيالتراثإحياءدار-السلاميالسلامعبدعمر:تحقيق

-هشامابنسيرةشرحفيالأنفالروض-السهيلياللهعبدبنالرحمنعبدا-14

ص1387-اط-القاهرة-الإسلاميةالكتبدار-الوكيلالرحمنعبد:تحقيق

-ilvام.

فيالمتناهيةالعلل-(الجوزي)ابنالجوزيمحمدبنعليبنالرحمنعبدا-15

الأثرية-العلومإدارة-الأثريالحقإرشاد:تحقيق-الواهيةالأحاديث

.ام819-اص104-2ط-باكستان-ابادفيصل

الأثرأهلفهومتلقيح-(الجوزي)ابنالجوزيمحمدبنعليبنالرحمنعبدا-اآ

-اط-بيروت-الأرقمأبيبنالأرقمدارشركة-والسيرالتاريخعيونفي

.ام799

الحديث-غريب-(الجوزي)ابنالجوزيمحمدبنعليبنالرحمنعبدا-17
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121

122
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124
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-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-القلعجيأمينالمعطيعبدد.:تحقيق

.ام859-اص804

تاريخفيالمنتظم-(الجوزي)ابنالجوزيمحمدبنعليبنالرحمنعبد

عطا-القادرعبدمصطفىعطا،القادرعبدمحمد:تحقيق-والملوكالأمم

12299-اط-بيروت-العلميةالكتبدار - _ uام.

النحويينبينالخلافمسائلفيالإنصاف-الأنباريمحمدبنالرحمنعبد

م.3002-اص424-اط-صيدا-العصريةالمكتبة-والكوفيينالبصريين

تحقيق:-الأدباءطبقاتفيالألباءنزهة-الأنباريمحمدبنالرحمنعبد

.ام859-اص504-3ط-الزرقاء-المنارمكتبة-السامرائيإبراهيم

والتعديل-الجرح-(حاتمأبي)ابنالرازيإدريسبنمحمدبنالرحمنعبد

التراثإحياءدار-الهند-الدكنابادبحيدرالعثمانيةالمعارفدائرةمجلس

.م5291-ص1371-طا-بيروت-العربي

تحقيق:-المراسيل-(حاتمأبي)ابنالرازيإدريسبنمحمدبنالرحمنعبد

.ص7913-اط-بيروت-الرسالةمؤسسة-قوجانياللهنعمةاللهشكر

العلل-كتاب-(حاتمأبي)ابنالرازيإدريسبنمحمدبنالرحمنعبد

الجريسي-الرحمنعبدبنخالدد.الحميد،اللهعبدبنسعدد.:تحقيق

م.002آ-اص427-اط-الرياض-الحميضيمطابح

الأعظمي-الرحمنحبيب:تحقيق-المصنف-الصنعانيهمامبنالرزاقعبد

.اص3i.-2ط-بيروت-الإسلاميالمكتب

-الرسولسيرةفيالكبيرالمختصر-جماعةبنإبراهيمبنمحمدبنالعزيزعبد

.ام399-اط-عمان-البشيردار-العانيمكيسامي:تحقيق

-النبويالحديثفيوالمبهماتالغوامض-الأزديسعيدبنالغنيعبد

-المنارةدار-النعيميمحمدقاسم،حسينبنالفتحأبوحمزةد.:تحقيق

م.0002-اص421-اط
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133

134

135

136

محمدد.:تحقيق-والمختلفالمؤتلفكتاب-الأزديسعيدبنالغنيعبد

م4991-ص4141-1ط-القاهرة-الأميندار-عربعززينهم

تحقيق-العربلسانلبابولبالأدبخزانة-البغداديعمربنالقادرعبد

-اص418-4ط-القاهرة-الخانجيمكتبة-هارونالسلامعبد:وشرح

.ام799

إبراهيم:تحقيق-المدارسأخبارفيالدارس-النعيميمحمدبنالقادرعبد

.م991.-ص141.-1ط-بيروت-العلميةالكتبدار-الدينشمس

الحنفيةطبقاتفيالمضيةالجواهر-القرشياللهنصربنمحمدبنالقادرعبد

.بدون-كراتشي-خانهكتبمحمدمير-

يحمىبنالرحمنعبد:تحقيق-الأنساب-السمعانيمحمدبنالكريمعبد

الهند-الدكنابادبحيدرالعثمانيةالمعارفدائرةمجلس-اليمانيالمعلمي

.م6291-ص1382-اط-

منيرة:تحقيق-الكبيرالمعجمفيالتحبير-السمعانيمحمدبنالكريمعبد

.ام759-ص5913-اط-بغداد-الأوقافديوانرئاسة-سالمناجي

-النبويالحديثألفاظمنيشكلماإعراب-العكبريالحسينبناللهعبد

-القاهرة-والتوزيمللنشرالمختارمؤسسة-هنداويالحميدعبدد.:تحقيق

.م9991-ص0142-اط

ابن)حاشيةالصحاحفيوقععماوالإيضاحالتنبيه-المصريبريبناللهعبد

.امiA.-اط-القاهرة-المصريةالكتبدار-(الصحاحعلىبري

إلىالوصولوسائلعلىالسولمنتهى-الحضرمياللحجيسعيدبناللهعبد

م.5002-اص42آ-3ط-جدة-المنهاجدار-الرسولشمائل

أحمدعادل:تحقيق-الرجالضعفاءفيالكامل-الجرجانيعديبناللهعبد

-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-معوضمحمدعليالموجود،عبد

.ام799-اص418
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محمدبنالأمينمحمد:تحقيق-الصحابةمعجم-البغويمحمدبناللهعبد-

م.0002-اص421-اط-الكويت-البياندارمكتبة-الجكني

العزيزعبدىبنالرحمنعبد:تحقيق-الكلامذم-الهرويمحمدبناللهعبد-

.ام899-اص418-اط-المنورةالمدينة-والحكمالعلوممكتبة-الشبل

المصريةالهيئة-عكاشةثروت:تحقيق-المعارف-قتيبةبنمسلمبناللهعبد-

.ام299-2طج-القاهرة-للكتابالعامة

-بيروت-العلميةالكتبدار-الأخبارعيون-قتيبةبنمسلمبناللهعبد-

.اص418

-القاهرة-الحديثدار-والشعراءالشعر-قتيبةبنمسلمبناللهعبد-

iYrاص.

جاسممحمد:تحقيق-الجراثيم-)منسوب(قتيبةبنمسلمبناللهعبد-

.ام799-سوريا-الثقافةوزارة-الحميدي

حسينحسنمصطفىد.:تحقيق-الحديثفيالجامع-وهببناللهعبد-

.ام99آ-اط-الرياض-الجوزيابندار-الخيرأبو

الأعاريب-كتبعناللبيبمغني-(هشام)ابنأحمدبنيوسفبناللهعبد-

-طآ-دمشق-الفكردار-اللهحمدعليمحمد،المباركمازند.:تحقيق

.ام859

والتواليالأوائلأنباءفيالعواليالنجومسمط-العصاميحسينبنالملكعبد-

العلميةالكتبدار-معوضمحمدعليالموجود،عبدأحمدعادل:تحقيق-

.م8991-ص9141-طا-بيروت-

البشائردار-المصطفىشرف-الخركوشيإبراهيمبنمحمدبنالملكعبد-

.ص4421-طا-مكة-الإسلامية

تحقيق:-(هشامابن)سيرةالنبويةالسيرة-المعافريهشامبنالملكعبد-

ومطبعةمكتبةشركة-الشلبيالحفيظعبد،الإبياريإبراهيمالسقا،مصطفى
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.ام559اهـ-375-2ط-بمصروأولادهالحلبيالبابيمصطفى

-الكبرىالشافعيةطبقات-السبكيالكافيعبدبنعليبنالوهابعبد

للطباعةهجردار-الحلوالفتاحعبدد.،الطناحيمحمودد.:تحقيق

.اص134-2ط-والتوزيعوالنشر

بشارد.:تحقيق-الشيوخمعجم-السبكيالكافيعبدبنعليبنالوهابعبد

الغربدار-الأعظميإسماعيلمصطفى،العنبكييوسفرائد،معروف

.م4002-طا-بيروت-الإسلامي

بيروت-العلميةالكتبدار-الإعرابصناعةسر-الموصليجنيبنعثمان

م.0002-اص421-اط-

الأمينسيرةفيالعيون)إنسانالحلبيةالسيرة-الحلبيإبراهيمبنعلي

اهـ.427-2ط-بيروت-العلميةالكتبدار-(المأمون

المرعشيمكتبة-الأنسابلباب-(فندق)ابنالبيهقيالقاسمأبيبنعلي

.م7002-اص428-2ط-قم-النجفي

تحقيق:-الفوائدومنبعالزوائدمجمع-الهيثميسليمانبنبكرأبيبنعلي

.ام499-_1414-القاهرة-القدسيمكتبة-القدسيالدينحسام

دار-شعبانصالحأيمن:تحقيق-النزولأسباب-الواحديأحمدبنعلي

م.A991-4ط-القاهرة-الحديث

العلمية-الكتبدار-العربأنسابجمهرة-حزمبنسعيدبنأحمدبنعلي

.م8391-ص3041-طا-بيروت

الجامعشرحالمنيرالسراج-العزيزيإبراهيمبنمحمدبنأحمدبنعلي

عطىبحوشالخيريةالمطبعة-الحفنيمحمدالشيخحاشيةومعه-الصغير

هـ.ا403-اط-مصر-بالجمالية

تحقيق:-الأعظموالمحيطالمحكم-المرسيسيدهبنإسماعيلبنعلي

.م0002-_\142-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-هنداويالحميدعبد
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جفالإبراهيمخليل:تحقيق-المخصص-المرسيسيدهبنإسماعيلبنعلي-

.ام799-اص417-اط-بيروت-العربيالتراثإحياءدار-

-بيروت-الكتبعالم-الأفعالكتاب-(القطاع)ابنالسعديجعفربنعلي-

.م8391-ص3014-اط

بنعمرو:تحقيق-دمشقتاريخ-عساكر()ابناللههبةبنالحسينبنعلي-

-اط-بيروت-والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار-العمرويغرامة

.ام899-اص941

وفاءد.:تحقيق-الشيوخمعجم-عساكر()ابناللههبةبنالحسينبنعلي-

م.0002-اص21i-اط-دمشق-البشائردار-الدينتقي

إبراهيم،عباسإحسان:تحقيق-الأغاني-الأصفهانيالحسينبنعلي-

.م2002-ص4231-اط-بيروت-صادردار-عباسبكر،السعافين

دار-صقرأحمدالسيد:تحقيق-الطالبيينمقاتل-الأصفهانيالحسينبنعلي-

.بدون-بيروت-المعرفة

الجيل-دار-العصرأهلوعصرةالقصردمية-الباخرزيالحسينبنعلي-

.ص4141-طا-بيروت

تحقيق:-النبويةالأحاديثفيالواردةالعلل-الدارقطنيعمربنعلي-

م.'859-ص5041-اط-الرياض-طيبةدار-السلفياللهزينالرحمنمحفوظ

بناللهعبدبنموفق:تحقيق-والمختلفالمؤتلف-الدارقطنيعمربنعلي-

.ام89آ-اص04آ-اط-بيروت-الإسلاميالغربدار-القادرعبد

بنموفقد.:تحقيق-للدارقطنيالحاكمسؤالات-الدارقطنيعمربنعلي-

-_ا404-اط-الرياض-المعارفمكتبة-القادرعبدبناللهعبد

f1iAi.

بنسعدد.:تحقيق-للدارقطنيالسلميسؤالات-الدارقطنيعمربنعلي-

.اص427-اط-الجريسيالرحمنعبدبنخالدد.الحميد،اللهعبد



العواتكعنالإفصاحفيالمداركلىلضاحآه

-916

-017

-171

-172

173-

-174

-175

-176

177-

WA-

محمدعلي:تحقيق-الكبيرالحاوي-)الماوردي(البغداديمحمدبنعلي

-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-الموجودعبدأحمدعادل،معوض

911fام999-ص.

مشكاةشرحالمفاتيحمرقاة-(القاريعلي)ملاالقاريمحمدبنعلي

.م2002-ص4221-اط-بيروت-الفكردار-المصابيح

تحقيق:-الغابةأسد-الأثير(ابنالدين)عزالجزريمحمدبنمحمدبنعلي

.ام079-الشعبدار-عاشورأحمد،البنامحمد

التاريخ-فيالكامل-الأثير(ابنالدين)عزالجزريمحمدبنمحمدبنعلي

-اط-بيروت-العربيالكتابدار-تدمريالسلامعبدعمر:تحقيق

.ام799-اص417

تهذيبفياللباب-الأثير(ابنالدين)عزالجزريمحمدبنمحمدبنعلي

.بدون-بغداد-المثنىمكتبة-الأنساب

شوقيد.:تحقيق-المغربحلىفيالمغرب-الأندلسيموسىبنعلي

5591-القاهرة-المعارفدار-ضيف - riم.

سيد:تحقيق-الأوهاممستمرتهذيب-ماكولابنجعفربناللههبةبنعلي

.اص041-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-حسنكسروي

المؤتلفعنالارتيابرفعفيالإكمال-ماكولابنجعفربناللههبةبنعلي

المعارفدائرةمجلسمطبعة-والألقابوالكنىالأسماءفيوالمختلف

.ام9آ2-ص1382-2ط-الهند-الدكنابادبحيدرالعثمانية

المؤتلفعنالارتيابرفعفيالإكمال-ماكولابنجعفربناللههبةبنعلي

اط-بيروت-العلميةالكتبدار-والألقابوالكنىالأسماءفيوالمختلف

.ام099-اص411-

صيدا-العصريةالمكتبة-النحاةأنباهعلىالرواةإنباه-القفطييوسفبنعلي

.اص424-اط-
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إحياءدار،بيروت-المثنىمكتبة-المؤلفينمعجم-كحالةرضابنعمر

.بدون-بيروت-التراث

علىطبع-شلتوتمحمدفهيم:تحقيق-المدينةتاريخ-البصريشبةبنعمر

13-جدة-أحمدمحمودحبيبالسيدنفقة i iص.

تحقيق:-المسالكوتقريبالمداركترتيب-اليحصبيموسىبنعياض

-اط-المغرب-المحمدية-فضالةمطبعة-المحققينمنمجموعة

.ام839:م6591

تحقيق:-مسلمبفوائدالمعلمإكمال-اليحصبيعياضبنموسىبنعياض

-اط-المنصورة-والتوزيعوالنشرللطباعةالوفاءدار-إسماعيليحيى.د

.ام899-اص941

منالجوامعالمصنفاتفيلماالجامع-)الرعيني(الأندلسيسليمانبنعيسى

مصر--الإسلاميةالمكتبة-والأحلامالفضلأولىالأعلامالصحابةأسماء

02.-اط 90 - cur.م

خيرمحمد:تحقيق-الحنفيةطبقاتفيالتراجمتاج-قطلوبغابنقاسم

.ام299-اص413-اط-دمشق-القلمدار-يوسفرمضان

الدينصلاحد.:تحقيق-قريشنسبمنحذف-السدوسيعمروبنمؤرج

.بدون-القاهرة-العروبةدارمكتبة-المنجد

-1ط-بيروت-العلميةالكتبدار-المدونة-الأصبحيأنسبنمالك

.ام499-اص415

غريبفيالنهاية-الأثير(ابنالدين)مجدالجزريمحمدبنمحمدبنالمبارك

-الزاويأحمدطاهرد.،الطناحيمحمودد.:تحقيق-والأثرالحديث

.ام979-ص9913-بيروت-العلميةالمكتبة

وأصحابهالنبينسبفيالجوهرة-)البري(التلمسانيبكرأبيبنمحمد

والتوزيعوالطباعةللنشرالرفاعيدار-التونجيمحمدد.:تعليق-العشرة
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.م8391-ص3041-اط-الرياض-

فيالمنتهيوفضالةالمبتديعجالة-الهمدانيالحازميعثمانأبيبنمحمد

مصر--الأميريةالمطابعلشئونالعامةالهيئة-كنوناللهعبد:تحقيق-النسب

.ام739-ص3913-2ط

مرعب-عوضمحمد:تحقيق-اللغةتهذيب-الأزهريبنأحمدبنمحمد

م.1002-اط-بيروت-العربيالتراثإحياءدار

العلمية-الكتبدار-الحفاظتذكرة-الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمد

.م8991-ص9141-طا-بيروت

محمد:تحقيق-غبرمنخبرفيالعبر-الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمد

.بدون-بيروت-العلميةالكتبدار-زغلولبسيونيبنالسعيد

الكتبفيروايةلهمنمعرفةفيالكاشف-الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمد

للثقافةالقبلةدار-الخطيبنمرمحمدأحمد،عوامةمحمد:تحقيق-الستة

.م2991-ص1341-اط-الإسلامية

بريل-مطبعة-الرجالأسماءفيالمشتبه-الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمد

هم.1881-ليدنمدينة

وأنسابهم-أسمائهمالرجالفيالمشتبه-الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمد

-اط-القاهرة-العربيةالكتبإحياءدار-البجاويعليمحمد:تحقيق

م.6291

الديننورد.:تحقيق-الضعفاءفيالمغني-الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمد-

.بدون-قطر-الإسلاميالتراثإحياءدار-عتر

المعرفة-دار-الصحابةأسماءتجريد-الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمد-

.بدون-بيروت

دار-(الحفاظ)طبقاتالحفاظتذكرة-الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمد-

.ام899-اص941-اط-بيروت-العلميةالكتب
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شعيب:إشراف-النبلاءأعلامسير-الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمد-

.ام859-اص504-3ط-الرسالةمؤسسة-الأرناؤوط

محمد:تحقيق-موثقوهوفيهتكلممن-الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمد-

.ام89آ-اص04آ-اط-الزرقاء-المنارمكتبة-الميادينيشكور

تحقيق:-الرجالنقدفيالاعتدالميزان-الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمد-

.ام9آ3-ص1382-اط-بيروت-المعرفةدار-البجاويعليمحمد

اهـ-041-بيروت-المعرفةدار-الأم-الشافعيإدربربنمحمد-

.fM.

-رمضانإبراهيم:تحقيق-الفهرست-(النديم)ابنالبغداديإسحقبنمحمد-

.م7991-ص1741-2ط-بيروت-المعرفةدار

حسنعامرد.:تحقيق-الصحابةمعرفة-(منده)ابنالعبديإسحقبنمحمد-

اهـ-42آ-اط-المتحدةالعربيةالإماراتجامعةمطبوعات-صبري

اط-الزيدسعودخالد:تعليق-المحمديةالشجرة-الجوانيأسعدمحمدملن-

.ام699-

بحيدرالعثمانيةالمعارفدائرة-الكبيرالتاريخ-البخاريإسماعيلبنمحمد-

.ام89آ-بيروت-العلميةالكتبدار-الهند-الدكناباد

ديبمصطفىد.:تحقيق-البخاريصحيح-البخاريإسماعيلبنمحمد-

.ام879-اص704-3ط-بيروت-اليمامة-كثيرابندار-البغا

الدكن-ابادبحيدرالعثمانيةالمعارفدائرة-الثقات-الدارميحبانبنمحمد-

.م7391-ص3913-اط-الهند

الثقافية-الكتب-الخلفاءوأخبارالنبويةالسيرة-الدارميحبانبنمحمد-

.ص1741-3ط-بيروت

والمتروكين-والضعفاءالمحدثينمنالمجروحينكتاب-الدارميحبانبنمحمد-
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214

215

216
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218
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022

.ص6913-اط-حلب-الوعيدار-زايدإبراهيممحمود:تحقيق

الافاقدار-شتيترليختنإيلزة:تحقيق-المحبر-البغداديحبيببنمحمد

.بدون-بيروت-الجديدة

أحمدخورشيد:تحقيق-قريشأخبارفيالمنمق-البغداديحبيببنمحمد

.ام859-اص504-اط-بيروت-الكتبعالم-فاروق

يوسفرمضانخيرمحمد:تحقيق-النبيأمهات-البغداديحبيببنمحمد

.ام699-ا!416-اط-حزمابندار-

الأبياريإبراهيم:تحقيق-ومؤتلفهاالقبائلمختلف-البغداديحبيببنمحمد

اللبنانيالكتابدار-القاهرةتالمصريالكتابدار-الإسلاميةالكتبدار-

.بدون-بيروت-

السلامعبد:وشرحتحقيق-الاشتقاق-الأزديدريدبنالحسنبنمحمد

م.1991-ص1141-1ط-بيروت-الجيلدار-هارون

بعلبكي-منيررمزي:تحقيق-اللغةجمهرة-الأزديدريدبنالحسنبنمحمد

.امiAV-اطتبيروتتللملايينالعلمدار

الرحمنعبدأبو:تحقيق-بكنيتهيعرفمنأسماء-الأزديالحسينبنمحمد

.م9891-ص0141-اط-الهند-السلفيةالدار-إقبال

صحابيكلاسمذكر-(الأزديالفتح)أبوالأزديالموصليالحسينبنمحمد

حزمابندار-السلفيمحمدالحسنضياء:تحقيق-اسمهيوافقلهأخلاممن

.بدون-طا-بيروت-

العزيزعبد:وتعليقتصحيح-القضاةأخبار-)وكيع(الضبيخلفبنمحمد

اهـ-3آآ-اط-القاهرة-الكبرىالتجاريةالمكتبة-المراغيمصطفى

f1Uv.

صادردار-عباسإحسان:تحقيق-الكبرىالطبقات-منيعبنسعدبنمحمد

.م6891-اط-بيروت-
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محمدمحمود:تحقيق-الشعراءفحولطبقات-الجمحيسلامبنمحمد-

.بدون-جدة-المدنيدار-شاكر

)ضمنشيوخهعنالقزازأحاديثمنجزء-القزازيزيدبنسنانبنمحمد-

السميععبدمحمودخلاف:تحقيق-(مندهلابنالفوائدباسممطبوعمجموع

م.2002-اص423-بيروت-العلميةالكتبدار-

-صادردار-عباسإحسان:تحقيق-الوفياتفوات-الكتبيشاكربنمحمد-

.م4791-م7391-اط-بيروت

باسم.د:تحقيق-الإشكالإيضاح-(القيسراني)ابنالمقدسيطاهربنمحمد-

.-8014-اط-الكويت-المعلامكتبة-الجوابرة

عدنان:تحقيق-الألقابمعرفة-(القيسراني)ابنالمقدسيطاهربنمحمد-

.م1002-اص422-اط-بورسعيد-الدينيةالثقافةمكتبة-زيدأبوحمود

يد:تحقيق-المتفقةالأنساب-(القيسراني)ابنالمقدسيطاهربنمحمد-

.م18آ5هـ-ا282-ليدن-يونج

إضاءةعلىالناموسوإضافةالراموسإضاءة-الفاسيمحمدالطيببنمحمد-

مطبعة-الهاشميالراجيالتهامي،الفاسيالسلامعبد:تحقيق-القاموس

.ام839-اط-المحمديةفضالة

بالمنحاللدنيةالمواهبعلىالزرقانيشرح-الزرقانيالباقيعبدبنمحمد-

699\7-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-المحمدية - _ uام.

التاسع-القرنلأهلاللامعالضوء-السخاويالرحمنعبدبنمحمد-

.بدون-الحياةمكتبةدارمنشورات

تحقيق:-الحديثألفيةبشرحالمغيثفتح-السخاويالرحمنعبدبنمحمد-

م.3002-اص424-طا-مصر-السنةمكتبة-عليحسينعلي

نبيل:تحقيق-الدقاقميمياخيابنفوائد-()الدقاقالبغدادياللهعبدبنمحمد-

.م5002-ص4261-طا-الرياض-السلفأضواءدار-جرارالدينسعد
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234

235

236

237

238
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024
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صالحد.:تحقيق-الكتابإعتاب-الأبار()ابنالقضاعياللهعبدبنمحمد

.ام9آا-ص0138-اط-بدمشقالعربيةاللغةمجمعمطبوعات-الأشتر

علوممعرفة-(الحاكماللهعبد)أبوالنيسابوريحمدويهبناللهعبدبنمحمد

-2ط-بيروت-العلميةالكتبدار-حسينمعظمالسيد:تحقيق-الحديث

.ام779-ص7913

المستدرك-(الحاكماللهعبد)أبوالنيسابوريحمدويهبناللهعبدبنمحمد

عبدمصطفى:تحقيق-(الذهبيللحافظالتلخيص)وبذيلهالصحيحينعلى

.ام099-اص411-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-عطاالقادر

فيالمشتبهتوضيح-(الدينناصر)ابنالدمشقيمحمدبناللهعبدبنمحمد

العرقسوسينعيممحمد:تحقيق-وكناهموألقابهموأنسابهمالرواةأسماءضبط

i-اط-بيروت-الرسالةمؤسسة- irام.

من)المستخرجالمختارةالأحاديث-)الضياء(المقدسيالواحدعبدبنمحمد

تحقيق:-صحيحيهما(فيومسلمالبخارييخرجهلممماالمختارةالأحاديث

-3ط-بيروت-والتوزيعوالنشرللطباعةخضردار-الدهيشالملكعبد

م.0002-اص042

-بيروت-العلميةالكتبدار-الحفاظتذكرةذيل-الحسينيعليبنمحمد

.م8991-ص9141-اط

دار-السابعالقرنبعدمنبمحاسنالطالعالبدر-الشوكانيعليبنمحمد

.بدون-بيروت-المعرفة

ابنألفيةعلىالأشمونيشرحعلىالصبانحاشية-الصبانعليبنمحمد

.ام2!آ_-u\v-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-مالك

الصغير-الجامعشرحالقديرفيض-المناويعليبنالرؤوفعبدمحمد

.ص13آه-1ط-مصر-الكبرىالتجاريةالمكتبة

دار-عشرالثانيالقرنأعيانفيالدررسلك-المراديعليبنخليلمحمد
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.امiAA-ا!804-3ط-بيروت-حزمابندار،الإسلاميةالبشائر

الأعلمي-دار-جونسمارسدن:تحقيق-المغازي-الواقديعمربنمحمد-

.ماiAi-ص9041-3ط-بيروت

وابنالبغويحديثمن-(الوراقزنبور)ابنالبغداديخلفبنعمربنمحمد-

عمرزيادمحمد:تخريج-(الحديثيةالأجزاءجمهرة)ضمنوالهاشميصاعد

م.1002-اص421-اط-السعودية-العبيكانمكتبة-تكلة

قلعجي-أمينالمعطيعبد:تحقيق-الكبيرالضعفاء-العقيليعمروبنمحمد-

.ام849-اص404-اط-بيروت-العلميةالمكتبةدار

شاكرمحمدأحمد:تحقيق-الترمذيجامع-الترمذيعيسىبنمحمد-

.بدون-بيروت-العربيالتراثإحياءدار-واخرون

الدينعماد:تحقيق-اللهرسولأصحابتسمية-الترمذيبنعيسىبنمحمد-

.ام89آ-اص4آ.-اط-بيروت-الثقافيةالكتبمؤسسة-حيدر

عشرالحاديالقرنأعيانفيالأثرخلاصة-المحبياللهفضلبنأمينمحمد-

.بيروت-صادردار-

المنعمعبد:تحقيق-الشافيةالكافيةشرح-الجيانيالطائيمالكبنمحمد-

بدون.-1ط-المكرمةمكة-القرىأمجامعة-هريديأحمد

القاموسجواهرمنالعروستاج-(الزبيدي)مرتضىالزبيديمحمدبنمحمد-

!.\385-بيروت-الهدايةدار-

تحقيق:-العاشرةالمائةبأعيانالسائرةالكواكب-الغزيمحمدبنمحمد-

.ام799-اص418-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-المنصورخليل

طبقاتبذيلالألحاظلحظ-فهد()ابنالمكيمحمدبنمحمدبنمحمد-

.ام899-اص941-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-الحفاظ

-بيروت-صادردار-العربلسان-منظور()ابنالإفريقيمكرمبنمحمد-

.اص414-3ط
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261
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العلميةالكتبدار-الكبريالحيوانحياة-الدميريعيسىبنموسىبنمحمد

.ص4241-2ط-بيروت-

فقههامنوشيءالصحيحةالأحاديثسلسلة-الألبانيالدينناصرمحمد

اهـ-415-14/-اط-والتوزيعللنشرالمعارفمكتبة-وفوائدها

م.2002-اص422-7-م6991-اص416-6-م5991

السمىءوأثرهاوالموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلة-الألبانيالدينناصرمحمد

.م2991-ص2141-طا-الرياض-والتوزيعللنشرالمعارفدار-الأمةفي

المكتب-وزياداتهالصغيرالجامعصحيح-الألبانيالدينناصرمحمد

.م8891هـ-ا804-3ط-بيروت-الإسلامي

الميمنيالعزيزعبد:تحقيق-وقحطانعدناننسب-المبرديزيدبنمحمد

اهـ-354-الهند-والنشروالترجمةالتأليفلجنةمطبعة-الراجكوتي

iriام.

عبدفؤادمحمد:ترقيم-ماجهابنسنن-(ماجه)ابنالقزوينييزيدبنمحمد

.بيروت-الفكردار-الباقي

نعيممحمد:إشراف-المحيطالقاموس-الفيروابادييعقوببنمحمد

اهـ-42آ-8ط-والتوزيعوالنشرللطبعالرسالةمؤسسة-العرقسوسي

تحقيق-العبادخيرسيرةفيوالرشادالهدىسبل-الصالحييوسفبنمحمد

العلمية-الكتبدار-معوضمحمدعلىالموجود،عبدأحمدعادل:وتعليق

.م3991-ص4141-اط-بيروت

دار-البخاريصحيحشرحالقاريعمدة-العينيموسىبنأحمدبنمحمود

م.3002-اص424-اط-بيروت-العربيالتراثإحياء

الكتبدار-العربأمثالمنالمستقصى-الزمخشريعمروبنمحمود

.م8791-2ط-بيروت-العلمية



الموضوعاتفهرس

علي:تحقيق-والأثرالحديثغريبفيالفائق-الزمخشريعمروبنمحمود2-آ3

.بدون-2ط-لبنان-المعرفةدار،إبراهيمالفضلأبومحمد،البجاويمحمد

علي.د:تحقيق-الإعرابصناعةفيالمفصل-الزمخشريعمروبنمحمود2-آ4

3i-اط-بيروتتالهلالمكتبة-ملحمبو iام.

oالباقي-عبدفؤادمحمد:ترقيم-مسلمصحيح-القشيريالحجاجبنمسلم2-آ

.بدون-بيروت-العربيالتراثإحياءدار

دار-بروفنسالديفي:تحقيق-قريشنسب-الزبيرياللهعبدبنمصعب2-آآ

.بدون-3ط-القاهرة-المعارف

بورسعيد--الدينيةالثقافةمكتبة-والتاريخالبدء-المقدسيطاهربنالمطهر2-آ7

.بدون

-268

-926

-027

-271

-272

-273

المجلس-الأعظميالرحمنحبيب:تحقيق-الجامع-الأزديراشدبنمعمر

.اص304-2ط-بيروت-الإسلاميالمكتب-باكستان-العلمي

الصحابة-منفيهمالمختلفمعرفةإلىالإنابة-المصريقليجبنمغلطاي

الخالقعبدمجدي،القاضيإسماعيلإبراهيم،مرسيعزتالسيد:تحقيق

.بدون-الرياض-الرشدمكتبة-الشافعي

والكوفيينالبصريينمنالنحويينالعلماءتاريخ-التنوخيمحمدبنالمفضل

والتوزيعوالنشرللطباعةهجردار-الحلوالفتاحعبدد.:تحقيق-وغيرهم

.م2991-ص1241-2ط-القاهرة-والإعلان

الكتابدار-المعربترتيبفيالمغرب-المطرزيالسيدعبدبنناصر

.بدون-العربي

حسين-ناجيد.:تحقيق-النسبجمهرة-الكلبيالسائببنمحمدبنهشام

م.4002-اص425-بيروت-الكتبعالم

ناجي.د:تحقيق-الكبيرواليمنمعدنسب-الكلبيالسائببنمحمدبنهشام

.ام889-اص804-اط-العربيةالنهضةمكتبة-الكتبعالم-حسين
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275

276

277

278

927

028

281

282

283

رجاء:تحقيق-النساءتواريخفيالفيحاءالروضة-العمرياللهخيربنياسين

i-اط-للموسوعاتالعربيةالدار-السامرائيمحمود AVاص.

-2ط-بيروت-صادردار-البلدانمعجم-الحموياللهعبدبنياقوت

.ام599

-(الأريبمعرفةإلىالريب)إرشادالأدباءمعجم-الحموياللهعبدبنياقوت

.م3991-ص4141-اط-بيروت-الإسلاميالغربدار-عباسإحسان:تحقيق
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