
 



  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ9341مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة ،      ح

 ك فهد الوطنية أثناء النرش فهرسة مكتبة املل

 الفريوز ابادي ، حممد بن يعقوب

 املغانم املطابة يف معامل طابة. / حممد بن يعقوب الفريوز ابادي

 هـ 9341املدينة املنورة ،  -. .2ط-

 مج. 5

 )جمموعة( 199-104-19019-4-1ردمك: 

 ( 9)ج 1-3-19019-104-199  

 املدينة املنورة-4          معاجم –املدينة املنورة -2          اجم البلدانمع -9

 أ. العنوان         تاريخ-

 9959/9341                                                  195٫ 4922ديوي 

 9959/9341 :رقم اإليداع

 )جمموعة( 199-104-19019-4-1 ردمك:

 (9)ج 1-3-19019-104-199       

 

 

 م 2002هـ /  9324الطبعة األوىل 

 م 2099/ هـ9341 ثانيةالطبعة ال

 مجيع احلقوق حمفوظة



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة الطبعة الثانية

بادي آكتاب املغانم املطابة يف معامل طابة ملجد الدين الفريوز طبع

قسم اقترص يف إخراجه عىل و بتحقيق: محد اجلارس،  م9191هـ/9831عام 

ب املنورة بتحقيق الكتا املدينةدراسات و املواضع فقط، ثم قام مركز بحوث

نسخ  نفدتمنذ سنوات و ،م4004هـ/9248 تم نرشه عامو ،كاملا 

 الباحثني قام مركز بحوثو علمريين من طلبة الحلاح الكثبإو الكتاب،

 .بإعادة حتقيق الكتاب دراسات املدينة املنورةو

لكنا مل نجد و بذلنا كل اجلهد يف احلصول عىل نسخ للمخطوطلقد 

ه  نسخة و ،خطوطة الكتاب بخط عمر بن فهد املك سوى نسخة فريدة مل

     كان هلا األثر الكبري و ،أجزائها باخلط األمحرو بعض فقراهتاملونة كتب 

 امديف الطبعة األوىل حيث كان اعت اكان نلذيلالنقص او يف تليف السقط

         كتب باألمحر عىل صورة غري ملونة، فكل ما  املحققني يف تلك الطبعة

بالنقل من التحفة عاجلوه اجتهاداا و ال يظهر يف الصورة، فظنوا أنه سقط،

 وعىل سبيل املثال:...، أو نقاط مكان السقطالكلامت، ببعض أو اللطيفة، 

o 4من ط 4/550 قارهنا: بـ   4/292 ،9سقطت مخسة أسطر من ط. 

o 4من ط 4/570  : بـ قارهنا  4/273  ،9ط يف سقطت ثلث لوحات. 
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o  سقطت ستة أسطر من ترمجة )عزالدين الواسط ( بسبب الطمس  

 تقد متو ،8/9427 : 9يف النسخة املصورة املعتمد عليها يف ط

 .4من ط 2/9980 بـ  إضافة السقط يف الرتمجة قارهنا:

o  ،)ا، وه  ترمجة )عبد الرمحن اجلربيت سقط بمقدار أحد عرش سطرا

: 9وذلك بسبب الطمس يف النسخة املصورة املعتمد عليها يف ط

 . 4من ط 2/9984بـ إضافة الرتمجة قارهنا:  تمتقد ، و8/9423

o ه  و ،يف النسخة املصورة –ليها املحقق إأشار  –رقة و سقط بمقدار

 ترمجة )حممد بن فرحون( كاملة،و جزء من ترمجة )ابن األميوط (،

إضافة  تمتو ،8/9430 : 9 ( يف طجزء من ترمجة )حممد السبتو

 .4من ط ما بعدهاو 2/9972 بـ قارنه:  ،الرتاجم الساقطة

o حممدو ه  ترمجة كل من  )حممد األمني األقشهري(،ورقة، و سقطت( 

 ،8/9415 : 9حممد احلزاز( يف طو  )حممد العصيايت(، و البليس(،

 .9911 – 2/9919 : 4يف طإضافة الرتاجم الساقطة  تمتو

 ،األوىلاألحاديث الت  مل خترج يف الطبعة  من كام تم ختريج الكثري

 مثال: من التخريج ىل مزيدإ أو كانت بحاجة

o  :9/40 ،4يقارن بـ ط ،9/93، 9ط «ا...ل حممدا ن اهلل فض  إ»حديث. 

o :9/810 ،4، يقارن بـ ط9/883، 9ط «ا...لقد رزقك اهلل طيبا » حديث. 
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o :يقارن بـ 9/919 ،9ط «مازال جربيل يوصين  باجلار...» حديث ،

 .9/933 ،4ط

o :4، يقارن بـ ط9/848 ،9ط «املدينة قبة اإلسلم...» حديث ،

9/829. 

أمثلة من صحيحة، ويرتجم هلم، أو أن ترمجتهم غري كام ترجم ألعلم مل 

 ذلك:

o 9/470 ،4، يقارن بـ ط9/450 ،9املثلم بن قرط البلوي. ط. 

o 4/980 ،4، يقارن بـ ط4/597 ،9أبو إسحاق بن شعبان، ط. 

o 4/980 ،4، يقارن بـ ط4/593، 9ابن احلاج املالك ، ط. 

o انظر تصويبه ، 8/9992 ،9خطأ يف ط عبد اهلل القرصي أليب ترجم

 .2/9549 ،4ط يف

o 4، انظر تصويبه يف ط8/9880 ،9ترجم البن بطال خطأ يف ط ،

2/9729. 

 ةالت  يف غالبها نافدو ،قديمة الطبعاتإىل استبدال املصادر إضافة 

 الت ىل طبعات حديثة حمققة، كام بينا حال كثري من الكتب إ ةغري حمققو

 .خمطوطة كانت أم مطبوعة كوهناردت يف النص من حيث و
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للفهارس  اا دفراا مجملد نافقد خصصبالغة، وملا للكتاب من أمهية 

 .التفصيلية

   م هذا السفر املهم ذ يقد  إمركز بحوث ودراسات املدينة املنورة  ن  إو

لرئيس جملس نظارة  والتقديرالشكر  وافرجيزي  فإنه يف تاريخ املدينة املنورة

فيصل /صاحب السمو امللك  األمري ،مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة

بن سلامن بن عبد العزيز أمري منطقة املدينة املنورة عىل دعمه الكبري ملسرية ا

 املركز العلمية وأوجه نشاطاته البحثية بام خيدم تاريخ وحضارة املدينة املنورة.

مركز بحوث ودراسات املدينة عام ر والشكر موصول لسعادة مدي

 مصطفى النعامن عىل دعمه وتشجيعه.بن األستاذ/حممد  ،املنورة

 ،مراجعةا و ،ذا الكتاب قراءةا فريق حتقيق الطبعة الثانية هلشكر يكام 

سعادة مدير قطاع التواصل العلم  والثقايف  بإرشاف ،فهرسةا و ،اخترجيا و

 هم:و ،اهلادي الشيباين حممد بن عبداألستاذ الدكتور/ ،باملركز

o د. حممد األمني اإلدرييس o  .حممد وسيم د 

o .حممد عبد املالك بن عبد الرمحن  د o .عي اش العمريبن رشيد  أ 

o .مروان قصاصبن حممد  أ o .بكر قوته أيببن عبد العزيز  أ 

 .نسأل اهلل أن ينفع هبذا العمل

 .صحبه أمجعنيو عىل آلهحممد، وعىل نبينا سلم و وصىل اهلل

 دراسات املدينة املنورةو مركز حبوث



 مقدمة الطبعة األوىل

 أوىل العلامء املسلمون تاريخ املدن عناية فائقة، فقد ألفوا عن املدن

املدينة و حظيت بالد احلرمني مكةو البالد اإلسالمية مؤلفات عديدة،و

للمدينة املنورة منزلة و بأكرب قدر من هذه املؤلفات يف تراثنا اإلسالمي،

التي هاجر إليها الرسول صىل اهلل كبرية يف نفوس املسلمني عمومًا، فهي 

فيها و دفن يف ثراها الطاهر،و أصحابه،و أقام فيها هوو سلم،و عليه

سلم و أصبحت يف عهده صىل اهلل عليه، ومسجده الذي تشد إليه الرحال

 سلم يف الدعوةو منطلق أعامله صىل اهلل عليهو عاصمة اإلسالم األوىل،

سلم، ملعرفة و الرسول صىل اهلل عليهمهوى أفئدة املتطلعني إىل ، واجلهادو

 ال غرو إذًا أن تكون مناط اهتامم العلامءو االقتداء به،و توجيهاته،و سننه

التعرف عىل كل معلم من و املؤرخني، حيث حرصوا عىل تدوين تارخيها،و

وحديثًا،  هلا قديامً الدراسات حوو البحوثو معاملها، فكثرت املؤلفات

ابة يف معامل طابة( لعامل جليل يعد من أشهر علامء املغانم املطمنها كتاب )و

هو حممد بن يعقوب الفريوزابادي و التاسع اهلجري،و القرن الثامن

الشريازي الشافعي اللغوي املشهور صاحب القاموس املحيط، له عناية 

 التاريخ، إىل جانب عنايته الفائقة باللغة العربيةو التفسريو الفقه،و باحلديث

يعد كتابه و العلوم،و يزيد عىل مخسني كتابًا يف هذه الفنون ما علومها، تركو
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تأيت أمهيته من أنه أوسع  مصدر و هذا من املصادر القيمة يف تاريخ املدينة،

لتاريخ املدينة قبل جهود السمهودي، إىل جانب اعتامده عىل مؤلفات قيمة 

ليه ُفقد بعضها مثل: تاريخ املدينة للزبري بن بكار الذي مل يقف ع

املدينة لرزين و أخبار مكة و تاريخ املدينة البن زبالة،و السمهودي،

مل يغفل املؤلف توجيه النقد ملا جيده جماالً للنقد عند و غريها،و العبدري

           فات بعضهم كام فعل  حينًا آخر يستدرك ماو بعض املؤلفني حينًا،

عىل الرغم و ملدينة،األماكن يف او مع ياقوت احلموي فيام يتصل باملواضع

    هو يعيش طي الكتامن طوياًل، ومن أمهية هذا الكتاب إال أنه بقي زمنًا 

    قف و حيث -ردمه اهلل- له شيننا العالمة دمد اجلار إىل أن قيض اهلل

حقق الباب اخلامس منه الذي و حتّدث عنه،و عّرف بهو عىل خمطوطته،

صدر و يقرب من ثلث الكتاب، ايمثل مو مساكنها،و يتعلق بأماكن املدينة

بقيت األبواب و م،9191-هـ9831عن دار الياممة يف طبعته األوىل عام 

   تتطلع و أو نرش،حتقيق، تراجم أعالمها دون و التي  تتعلق بتاريخ املدينة

كم كنت أود لو تسنى يل حتقيق الكتاب بعد و نرشه،و إىل من يتوىل حتقيقه،

 نرش منه، غري أن املشاغل ماو خالل خمطوطتهأمهيته من و أن عرفت قيمته

حتيط يب مل تتح يل هذه الفرصة، فالكتاب يف و األعباء العلمية التي تالزمنيو

 ( صفحة،747أو )ورقة،  نصفو ( 378إذ يقع يف )كبري، أصله املنطوط 
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قد يرس اهلل و التعليق عليه،و توثيقه،و حيتاج إىل جهد كبري لتحرير نصه،و

دراسات املدينة املنورة، حيث تم اقرتاح حتقيقه من قبل و وثذلك ملركز بح

صاحب  وافق عىل ذلك جملس اإلدارة برئاسةو املجلس العلمي للمركز،

، ثم تابع األمر بعد ذلك السمو امللكي األمري عبداملجيد بن عبدالعزيز

من ثم رشع املجلس و ،صاحب السمو امللكي األمري مقرن بن عبدالعزيز

اقرتح و ضع اخلطة العلمية املناسبة لتحقيق الكتاب،و كز يفالعلمي للمر

تابع املركز و الدراية للقيام بتحقيقه،و عددًا من املحققني من ذوي اخلربة

عمله يف اإلرشاف عىل حتقيق الكتاب حتى تم إنجازه عىل أسس علمية 

تربزه يف ثوب علمي قشيب لتتحق و أمهيته،و تتناسب مع قيمة الكتاب

ترامى خربه إىل الرجل و حينام عزم املركز عىل طباعتهو املرجوة منه،الفائدة 

عىل أن يتوىل  -جزاه اهلل خرياً  -، حرص السيد حبيب حممود أمحداملفضال 

فقد بدعًا، ليس ذلك و قفًا هلل تعاىل،و جيعلهو طباعته عىل نفقته اخلاصة،

ة الرسول سريو يتعلق بتاريخ املدينة طباعة ماو حرص منذ سنني عىل نرش

هو اجتاه و مؤلفات عىل نفقته اخلاصة،و سلم من كتبو صىل اهلل عليه

إليه الرسول صىل به، وحممود نابع من حبه للمدينة، ذلك احلب الذي دعا 

، «أو أشدمكة، اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا » سلم حني قال: و اهلل عليه

ينبغي أن  سلم الذيو هو حب منبثق من حب الرسول صىل اهلل عليهو
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سلم قال: و أي يشء يف الدنيا كام جاء يف توجيهه صىل اهلل عليهحب، يفوق 

« الناس أمجعنيو ولدهو الدهو يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ال»

كل من شارك يف و املثوبة هوو أجزل له األجرو فجزاه اهلل خري اجلزاء

 .نرشهو أو حتقيقهالكتاب، إخراج هذا 

 .هو اهلادي إىل سواء السبيلو القصد،راء و اهلل منو 

 أ.د. عبداهلل بن عبدالرحيم عسيالن                                  

 عضو املجلس العلمي                                 

 )سابًقا( دراسات املدينة املنورةو بمركز بحوث

. 

 



 الطبعة األوىل العاملون يف  

  اإلرشاف العام : -أ

 د. عبدالباسط بدر.                         

 التحقيق والدراسة: -ب

 .عبداهلل صالح الفالح د. سليامن بن إبراهيم العايد. أ.د.

 مصطفى عامر منال. د. فريح.بن حممد عبدالعزيز  د.

 ألبان بن حمفوظ. د. حسن حممد عبه جي. د.

 إياد حاج إبراهيم. د. صفوان داودي. أ.

ــــون: -جـ  ــ ـــ ــ  املراجعـ

 الرحييل.بن عامر د. إبراهيم  عسيالن.بن عبد الرحيم أ.د. عبداهلل 

 القريويت.عبد اهلل د. عاصم  د. أمحد سعد الغامدي.

 النارص.بن نارص د. زهري  مرية.أمحد حممود  د.

 كزارة.د. صالح  د. عبدالعزيز فاخر.

 فريق املســاندة: -د

 د. مصطفى عامر منال  :إرشاف

 رفعت ناصـر السحاب.أ.  إبراهيم عايش احلـمد. أ.

 عبدالسالم حممد احلسني.أ.  عبداإلله صربي الصالح. أ.

 ســر فاروق الفقي.أ. يا حممـد عزيز شنـدي. أ.
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 باديآترمجة الفريوز

ــــاته ــــ  حيــــ

 نسبه ونسبته:

الفريوزابادي  (1)هو حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن عمر

الشريازي اللغوي الشافعي. يكنى أبا طاهر، ويلقب باملجد، وينسب إىل 

 .)*( .(2)فريوزاباد

 والدته:

يف بالد فارس، وهي مدينة صغرية  (3) ولد املؤلف يف مدينة )كارزين(

 .(4) كم(051غري مشهورة تقع جنويب شرياز وتبعد عنها قرابة )

                                                           

، بغية 01/99، الضوء الالمع2/49، إنباء الغمر4/99، طبقات ابن قايض شهبة 2/292العقد الثمني  (0)

 .4، ري الصادي8/010، روضات اجلنات9/021، الشذرات2/281، البدر الطالع0/292الوعاة

جم بكرس الفاء أو فتحها، ثم السكون، وبعد الراء واو، ثم زاي، فألف موحدة، وآخره ذال معجمة. مع (2)

 ، القاموس )فرز( وهي بلد بفارس قرب شرياز.2/080البلدان

أبا  "كان يرفع نسبه إىل الشيخ أيب إسحاق الشريازي صاحب )التنبيه(، ويذكر أن بعد عمر: "قال ابن حجر:  )*(

ومل أزل أسمع مشاهري مشاخينا يطعنون يف ذلك  "بكر أمحد بن أمحد بن فضل اهلل بن الشيخ ايب إسحاق

 .2/49. إنباء الغمر"بل مل يتزوج فضالً عن أن يعقب" "إىل أن الشيخ أبا إسحاق مل يعقبمستندين 

وقال يف موضع آخر : ثم ارتقى الشيخ جمد الدين درجة، فادعى بعد أن َويَل قضاء اليمن بمدة طويلة أنه   

 .2/49السابق من ذرية أيب بكر الصديق، ومل يكن مدفوعًا عن معرفة إال أن النفس تأبى قبول ذلك. 

 . 4/428. وكارزين بفتح الراء وكرس الزاي وياء ثم نون. معجم البلدان 522القاموس )كرز( ص (2)

 ، مقدمة الشيخ محد اجلارس للمغانم ص )ل(.4/428معجم البلدان  (4)
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فذكروا أنه ولد يف مدينة  (1)وقد وهم بعض املؤلفني القدامى

 .(3)وهي مدينة أخرى. وذكر بعضهم أن اسمها )كارزيات(  (2)كازرون

 .(4)وذكر تلميذه الفايس أنه ولد بشرياز

 وفاته :

ليلة الثالثاء، العرشين من شهر شوال سنة  -رمحه اهلل  -تويف 

 (7) هـ801يف العام فذكر أنه تويف يف سنة  (6)، وخالف بعضهم(5)هـ809

 .(8)وتردد بعض آخر بني العامني املذكورين السادس والسابع عرش

                                                           

، الشذرات 009، بغية الوعاة ص8/010، روضات اجلنات 2/281، البدر 01/99الضوء الالمع  (0)

9/021. 

كازرون بتقديم الزاي وآخره نون: مدينة بفارس )إيران( ، تقع شامل غرب شرياز وتبعد عنها   (2)

 .229، أطلس تاريخ اإلسالم حلسني مؤنس ص4/429(كم تقريبًا. معجم البلدان 211)

وذكر ياقوت قوالً آخر )كارزيات( ثم قال: وما أظنها إال )كارزين( أو يكون فيها لغتان. معجم البلدان (2)

4/429. 

 .2/292العقد الثمني  (4)

، حلظ األحلاظ بذيل 2/299، طبقات املفرسين01/81، الضوء2/51، إنباء الغمر2/411العقد   (5)

، تاريخ 22، ري الصادي ص8/014، روضات اجلنات9/020، الشذرات251طبقات احلفاظ ص

 .0/50األدب للعزاوي 

 (.8/09هـ )809وفاته يف شوال  "وفيه: -خ-.. العقيق اليامين "حاشية األعالم يف  (1)

 .2/418، الزهر 008بغية الوعاة ص  (9)

 .0491، معجم املطبوعات ص22ري الصادي ص  (8)
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وهو  -بزبيد  (1)وكان يرجو وفاته بمكة فام قدر له ذلك، و تويف 

فيها بمقربة الشيخ إسامعيل  (4)، ودفن(3)البلد بموتهوأغلقت  -(2)قاضيها

 ،بـ ) باب سهام( .(5)اجلربيت

وهو متمتع  -وكانت وفاته عن عمر يبلغ الثامنية والثامنني، ومات

 .(6)بحواسه برصًا وسمعًا، بحيث إنه قرأ خطًا دقيقًا قبيل موته بيسري
وقد عقب اثنني من الولد، أوهلام ابن اسمه عبدالرحيم حممد وهو ناسخ 

املوجودة يف مكتبة حسن حسني  (7)نسخة )الغرر املثلثة والدرر املبثثة(

يقول  (8) عبدالوهاب وقد كتب له وصية وجدهتا يف آخر كتابه )املرقاة الوفية..(

ببذل اجلهد يف رصف األوقات يف أفضل العبادات  أوصيك ياولدي"يف أوهلا: 

وأجل الطاعات، وقد اختلف العلامء يف ذلك فقالت طائفة: أفضلها أصعبها 

 ."وأشقها متمسكني بحديث ال أصل له أفضل العبادات.. إلخ

فإذا فهمت حقك فاعلم أن األفضل يف كل وقت  " ويقول يف آخرها:

                                                           

 .020-9/021، الشذرات 251، حلظ األحلاظ 01/81الضوء   (0)

 .0491معجم املطبوعات ص  (2)

 .22ري الصادي ص  (2)

 .22، ري الصادي ص2/411العقد   (4)

 .0491، معجم املطبوعات ص008، بغية الوعاة ص 2/51إنباء الغمر  (5)

 . 2/411العقد    (1)

 .048فهرس مكتبة حسن حسني عبدالوهاب ص (9)

 ، وهي صحيفة واحدة.192نسخة مكتبة رسول باآلستانة حتت رقم:  (8)
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لك الوقت واحلال. واالشتغال بواجب يف ذ -تعاىل -وحال إيثار مرضاة اهلل 

ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه فكن من أهل التعبد املطلق ال من أهل التعبد 

 ."واملوفق هو اهلل سبحانه -إن شاء اهلل تعاىل -املقيَّد تكن من  املفلحني

 وثانيهام: ابنة له زوجها األرشف إسامعيل صاحب اليمن.

 رحالته وشيوخه:

ياته العلمية يف كارزين مسقط رأسه عىل يد والده   بدأ الفريوزابادي ح

الذي مل أعثر له عىل ترمجة وافية، سوى أنه كان من علامء شرياز يف  (1)يعقوب 

 هـ.941اللغة واألدب وتويف سنة 

 ثم انتقل مع أرسته إىل شرياز حيث أخذ العلم عن:

 .(2)عبداهلل بن حممد بن النجم القوام-0

سن األنصاري الزرندي املدين احلنفي، حممد بن يوسف بن احل -2

 ، وقرأ عليه صحيح البخاري، وجامع(3)هـ(949-192شمس الدين )

كام قرأ عليه املشارق  (4) هـ(945الرتمذي درسًا بعد درس يف شهور سنة )

 كام التقى بغريهم من علامء شرياز.؛ (5)للصاغاين

                                                           

 .2/281، البدر 2/294، طبقات املفرسين 0/99الضوء الالمع  (0)

 .2/281، البدر2/294، طبقات املفرسين 01/99الضوء الالمع   (2)

 .291-2/292ترمجته يف الدرر الكامنة  (2)

 .2/281، البدر 01/99، الضوء 2/292العقد الثمني  (4)

 .9ري الصادي ص (5)
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 هـ(:577-547العراق ) -

يف شرياز ثامين سنني ثم رحل عنها طلبًا ملزيد من العلم والعلامء  مكث

 هـ ويدخل واسط ثم بغداد.945إىل بالد الرافدين يف سنة 

فتلقى   (1)والتقى يف واسط بالشيخ شهاب الدين أمحد بن عيل الديواين

 عنه القراءات العرش.

مجاعة ومن ثم رحل إىل بغداد، وأخذ عن بعض مشاخيها، ومن هؤالء 

من أصحاب الشيخ رشيد الدين حممد بن أيب القاسم السالمي احلنبيل املتصوف، 

 فكان ممن لقيهم: (2)هـ(919-122شيخ املستنرصية )

التفتازاين، وسمع عليه صحيح  (3)( إبراهيم بن حممد بن حممد0

 البخاري.

التسرتي، قايض بغداد،  (4)( الشيخ رشف الدين عبداهلل بن بكتاش 2

من  -لنظامية، وقد سمع منه كتاب )بحر الفناوي يف نرش الفتاويومدرس ا

 .(5)وعمل املصنف معيدًا عنده يف املدرسة النظامية -تأليفه

                                                           

 مل أعثر عىل ترمجته يف املراجع التي بني يدي. (0)

 .01-1/05، الشذرات 2/212، والدرر الكامنة 254-2/252احلنابلة ترمجته يف ذيل طبقات   (2)

 وفيه: ولد بعد السبعامئة، ومات بعد الستني. 19-0/11ترمجته يف الدرر الكامنة   (2)

 ويف ري الصادي : مكناس.  (4)

 .9، ري الصادي ص2/021، الشذرات01/81الضوء الالمع    (5)
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( عيل بن أيب اليمن تاج الدين حممد بن السباك احلنفي مدرس 2

 .(1)هـ( وقرأ عليه املشارق للصاغاين949-110املستنرصية)
ن عمر القزويني احلافظ الكبري ( الشيخ رساج الدين عمر بن عيل ب4

روى عنه مجاعة من آخرهم  "، قال ابن حجر:(2)هـ(951-182حمدث العراق )

إذ سمع  "(3)شيخنا جمد الدين حممد بن يعقوب الشريازي، صاحب القاموس

، وروى (5)، وقرأ عليه قطعة من أول املشارق، وتناول مجيعها(4)عليه الصحيح

 .(6)هـ(458لقايض أيب يعىل احلنبيل )ت عنه كتاب األحكام السلطانية ل
( الشيخ حممد بن احلسن بن يوسف املطهر احليل، وسمع عليه كتاب 5

 .(7)املشارق للصاغاين
( الشيخ حممد بن عبداهلل بن حممد بن عيل بن محاد... حمي الدين 1

 .(8)هـ(918الواسطي األصل، البغدادي، املعروف بابن العاقويل... املتوىف سنة 

                                                           

 .2/294طبقات املفرسين  (0)

 .0/50، تاريخ األدب للعزاوي 2/081ترمجته يف الدرر الكامنة  (2)

 .2/081الدرر الكامنة  (2)

 .2/081، البدر 01/81الضوء الالمع  (4)

 .8ري الصادي ص  (5)

 8األحكام السلطانية ص (1)

 .8-9ري الصادي  (9)

 .2/482ترمجته يف الدرر الكامنة  (8)
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لشيخ حممد بن يوسف بن عيل الكرماين، امللقب بشمس الدين ( ا9

. وقد كانت بينهام صحبة، وترافقا يف بعض األسفار، (1)هـ(909-981)

 "فاستجاب هلا املجد، قال التقي الكرماين : -واقرتح عليه بعض االقرتاحات 

، واجتمع بوالدي وقرأ عليه، ورحل معه إىل (2)هـ954ورد بغداد يف حدود سنة 

وورد بغداد من  "الشام، ثم إىل مرص، وسمعا بالقاهرة الصحيح عىل الفارقي 

 ."(3)ثم ذهب إىل اهلند -أيضاً  -مكة يف حدود نيف وثامنني، واجتمع بوالدي 
وكان املجد جيل الشمس الكرماين، ويأخذ بتوجيهاته ويفيد من تنبيهاته 

س املحيط مطوالً يف ومالحظاته ويستشريه فيام يؤلفه، فقد ألف يف مكة القامو

جملدات عديدة، ثم أمره الشمس الكرماين باختصاره، فاخترصه يف جملد 

 .(4)"ضخم
 هـ(.802-922( الشيخ نرص اهلل بن حممد الكتبي )8

ومن كالم الكرماين السابق نعلم أنه دخل بغداد مرة ثانية فيام بني 

 هـ.989الثامنني والتسعني، وأظن ذلك كان حوايل سنة 

هـ مع الركب العراقي الذي 992ها مرة ثالثة بعد حج سنة كام دخل

صحبه إثر رسالة جاءته من السلطان أمحد بن أويس صاحب العراق فقد 

 استدعاه بكتاب كتبه إليه، وأثنى عليه ثناًء وافرًا، ومن مجلة كتابه:

                                                           

 .2/212، الفتح املبني 1/294، الشذرات021ص ترمجته يف بغية الوعاة (0)

 .01/99هـ كام يف الضوء الالمع 945لعل الصواب أنه دخلها سنة  (2)

 .01/82الضوء    (2)

 . 01/82الضوء     (4)
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 القائل القول لو فاه الزمان به

 

 كانت لياليه أيامًا بال ظلم 

 الفعلة الغراء لو مزجت والفاعل 

 

 بالنار مل يك مابالنار من محم 

 وفيه بعد ذكر هدية إليه من مستدعيه: 

 ولو نطيق لنهدي الفرقدين لكم

 

 والشمس والبدر والعيوق والفلكا 

 .(1)وما عرف خربه بالتفصيل مع السلطان القان أمحد 

 الشـام: -

 هـ ومكث فيها عدة سنوات.955دخلها سنة 

 أشهر هؤالء العلامء الذين أفاد منهم: وكان من

بن حممد بن يونس الدمشقي املعروف بابن  (2)( أبو إسحاق إبراهيم0

 .(3)هـ( وقد سمع عليه سنن أيب داود910-199القواس )

بن حممد بن عبداهلل بن حممد  (5)بن عبدالرمحن (4)( الشيخ أمحد2

منه املنتقى من أربعني  (6)هـ( وسمع989-902املرداوي، احلنبيل، قايض محاة )

 .(7)عبداخلالق الشحامي

                                                           

 .9، ري الصادي ص2/298العقد الثمني   (0)

 وفيه القواس بدالً من ابن القواس. 90-0/91ترمجته يف الدرر الكامنة  (2)

 .01/80لضوء ا (2)

 .1/295، الشذرات 0/018ترمجته يف الدرر الكامنة  (4)

 يف العقد عبداملؤمن . (5)

 .02، تاج العروس م ص 01/81، الضوء2/292العقد  (1)

 .9/292العقد  (9)



   هللمه احر فؤللمة ارجمت 

 

 م 21

-194( اإلمام شهاب الدين أمحد بن أيب حممد بن مظفر النابليس، )2

 .(2)وسمع منه معجم ابن مجيع (1)هـ(958
( عبداهلل بن حممد بن إبراهيم بن نرص الدمشقي، ثم الصاحلي، 4

بابن قيم الضيائية احلنبيل، املروزي، العطار، أبو حممد، تقي الدين، املعروف 

سمع منه، وقرأ عليه. فمام سمعه مشيخة الفخر بن  (3)هـ(119-910)

 .(5)عنه، ومما قرأه الرتمذي (4)البخاري، ختريج ابن الظاهري
عبدالوهاب بن عيل بن عبدالكايف أبو نرص، تاج الدين السبكي ( 5

 منه فيها. (7)، وسمع(6)هـ(990-929صاحب )طبقات الشافعية الكربى( )

( عيل بن عبدالكايف السبكي، تقي الدين، والد التاج، صاحب 1

 .(9)وسمع منه فيها (8)هـ(951-182)الطبقات الكربى( السابق ذكره )
( عمر بن عثامن بن سامل بن خلف بن فضل املقديس، احلنبيل، 9

 .(11)وسمع منه سنن أيب داود (10)(911-198املؤدب، أبو حفص )
                                                           

 .208-0/209ترمجته يف الدرر الكامنة  (0)

 .02، تاج العروس م ص 01/81، الضوء 2/292العقد  (2)

 .2/282ترمجته يف الدرر الكامنة  (2)

 . 02، تاج العروس م ص2/292العقد  (4)

 .2/281، البدر 01/81الضوء  (5)

 .00/018، النجوم الزاهرة 222-1/220، الشذرات 25-0/4ترمجته يف طبقات السبكي  (1)

 .02تاج العروس م ص  (9)

 .0/402، طبقات املفرسين 90-2/12منة ، الدرر الكا228-01/029ترمجته يف طبقات الشافعية الكربى  (8)

 .8، ري الصادي ص2/281، البدر 2/294، طبقات املفرسين 01/81الضوء  (9)

 .2/095ترمجته يف الدرر الكامنة  (01)

 .80-01/81الضوء  (00)
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إبراهيم بن سامل بن بركات بن سعد بن بركات ( حممد بن إسامعيل بن 8

وأخذ عليه بعض صحيح مسلم قراءة  (1)هـ(951-119املعروف بابن اخلباز )

 .(3)وجزء ابن عرفه، وعوايل مالك للخطيب (2)وسامعاً 

( حممد بن إسامعيل بن عمر بن املسلم بن حسن عز الدين بن 9

 (5)ح البخاري، وسمع منه، وقرأ عليه صحي(4)هـ(959-181احلموي )

 .(6)والسنن للبيهقي بفوت

( أبو عبداهلل حممد بن جهبل نارص الدين، وقد قرأ عليه  صحيح 01

 ، وذكر ذلك يف ثالثة أبيات، فقال:(7)مسلم يف ثالثة أيام

 قرأت بحمد اهلل جامع مسلم

 

 بجوف دمشق الشام جوفًا إلسالم 

 عىل نارص الدين اإلمام ابن جهبل 

 

 مشاهري أعالم بحرضة حفاظ 

 وتم بتوفيق اإلله وفضله 

 

                      (8)قراءة ضبط يف ثالثة أيام 

. 

                                                           

 .285-2/284ترمجته يف الدرر الكامنة  (0)

 .02، تاج العروس م ص 2/292، العقد 01/81الضوء  (2)

 . 2/292العقد  (2)

 .2/289ترمجته يف الدرر الكامنة  (4)

 .01/81الضوء  (5)

 .2/292العقد  (1)

 .04، تاج العروس م ص2/295، طبقات املفرسين 01/81الضوء  (9)

 .04تابع العروس م ص  (8)
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( حممد السعودي، املعروف بالشمس، سمع عليه صحيح البخاري 00

 .(1)بقراءة الشهاب أيب حممود احلافظ
( حييى بن عيل بن أيب احلسن جميل بن أيب الفرج الصاحلي ابن احلداد 02

األربعني النووية، عن النووي سامعًا  (3)سمع منه (2)هـ(959-111)احلنفي 

 .(4)بدعواه، وما قبل ذلك منه
 القدس : -

هـ، ولعل ذلك 911خرج من دمشق ميماًم شطر بيت املقدس قبل سنة 

هـ، والتقى هناك بكثري من العلامء، أخذوا عنه، وأخذ 959هـ أو951كان عام 

ويل هبا تداريس  "القدس، فبلغت عرش سنني عنهم، وقد طالت أيام إقامته يف 

وتصادير، وحج منها إىل مكة املرشفة عدة مرات... وجاور ثم رجع إىل بيت 

 .(5)"املقدس، فأقام هبا مدة يسرية
 وأشهر من أخذ عنهم خالل هذه املدة:

( إسامعيل بن عيل بن احلسن بن سعيد بن صالح القلقشندي، ثم 0

وقد سمع منه، وقرأ عليه  (6)هـ(998-912دين )املرصي، نزيل القدس، تقي ال

                                                           

 .01/81الضوء  (0)

 .4/422ترمجته يف الدرر الكامنة  (2)

 .02، تاج العروس م ص 01/81الالمع  ، الضوء2/292العقد  (2)

 .2/292العقد  (4)

 . 8ري الصادي ص (5)

 .0/291ترمجته يف الدرر الكامنة  (1)
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 .(1)بعض صحيح البخاري
-191( خليل بن أيبك بن عبداهلل الصفدي صالح الدين )2

صاحب التصانيف الكثرية املمتعة، ومصنف )الوايف بالوفيات(  (2)هـ(914

 يقول الفايس:

ولقي مجعًا كثريًا من الفضالء، وأخذ عنهم، وأخذوا عنه، منهم  "

 .(3)"الصالح الصفدي
( احلافظ خليل بن كيكلدي بن عبداهلل العالئي الدمشقي، أبو سعيد، 2

، (5)فقد قرأ عليه بعض صحيح البخاري (4)هـ(910-194صالح الدين )

 .(6)واألول من مسلسالته، وغري ذلك

 (8)وقد قرأ عليه (7)هـ(911-181( حممد بن إبراهيم البياين الشاهد)4
األقىص يف أربعة عرش جملسًا وسمع عليه الصحيحني،  صحيح مسلم باملسجد

 .(9)ويشك الفايس يف حمل السامع أهو مرص أم غريها

                                                           

 .01/81الضوء  (0)

  .210-1/211، الشذرات 88-2/89، والدرر الكامنة 22-01/5ترمجته يف طبقات الشافعية الكربى  (2)

 .2/292العقد  (2)

 .1/091، الشذرات 2/91، الدرر الكامنة 28-01/25ترمجته يف طبقات الشافعية الكربى (4)

 .02، تاج العروس م ص01/81الضوء  (5)

 .2/292العقد  (1)

 .2/295ترمجته يف الدرر الكامنة  (9)

 .02، تاج العروس م ص01/81الضوء  (8)

 . 2/292العقد  (9)
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إىل البلدان  -ملدة قصرية -أحياناً  -وخالل إقامته يف القدس، كان يرحتل 

القريبة منه، فنراه تارة يف غزة، وأخرى يف الرملة وثالثة يف حلب، ورابعة يف محاة 

 بعلبك، كام قد نراه أحيانًا يف مكة، أو يف مرص.وخامسة يف 

وخالل هذه الرحالت القصرية كان يلتقي ببعض العلامء يأخذ عنهم، 

 فكان ممن أخذ عنهم يف محاة: (1)ويفيد منهم

عبدالرحيم بن إبراهيم بن هبة اهلل بن البارزي   (2)( الشيخ أبو حممد0

صحيح مسلم، وبعضه هـ( فقد قرأ عليه بعض 914-918امللقب بالنجم )

 .(4)وقرأ جامع الرتمذي (3)سامعاً 

 أخو املتقدم. -بن البارزي  (5)( أبو حفص الزين2

( ويف بعلبك أخذ عن عاملها وحمدثها الشيخ عبدالكريم بن عبدالكريم 2

، وقرأ عليه (6)هـ(911-191ابن أيب طالب البعلبكي، صفي الدين، أبوطالب)

 .(7)سنن ابن ماجه

                                                           

 .2/281البدر  (0)

 .2/252ترمجته يف الدرر الكامنة  (2)

 .01/81الضوء  (2)

 .01/81الضوء (4)

 .01/81الضوء (5)

 .011-0/015، طبقات املفرسين 2/299ترمجته يف الدرر الكامنة  (1)

 .02، وانظر تاج العروس م ص 01/80الضوء  (9)
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 مصــر : -

مرص أكثر من مرة والتقى بعدد كبري من علامئها وأساطينها كام  دخل

 وكان ممن لقيهم: -أثناء إقامته يف القدس  -التقى بعدد آخر يف زياراته هلا

 (1)هـ(911( أمحد بن حممد بن احلسن اجلزائري ابن املرصدي )ت0

 منه اجلزء الثاين من مشيخة يوسف بن املبارك اخلفاف. (2)وقد سمع

-914الرحيم بن احلسن اإلسنوي الشافعي، مجال الدين )( عبد 2

 .(3)هـ(992

القايض عبدالعزيز بن حممد بن إبراهيم بن مجاعة الكناين، احلموي ( 2

 (4)هـ(919-194األصل، الدمشقي املولد، ثم املرصي، عزالدين، احلافظ )

أربعينية  (6)بعض صحيح مسلم، وقرأ بعضًا، وسمع منه (5)وسمع منه

 التساعيات، وجزءه الكبري، ومنسكه الكبري، والربدة للبوصريي عنه.

( عبداهلل بن عبدالرمحن هباء الدين بن عقيل القريش، اهلاشمي، إمام 4

 .(7)هـ(919-194النحاة، وصاحب الرشح املشهور )
                                                           

 .0/212ترمجته يف الدرر الكامنة  (0)

 .01/81، والضوء 2/292العقد الفريد  (2)

 .0/252، البدر 214، بغية الوعاة ص2/254ترمجته يف الدرر الكامنة  (2)

 . 1/218، الشذرات 225، بغية الوعاة ص2/298ترمجته يف الدرر الكامنة  (4)

 .01/81الضوء  (5)

 .02، تاج العروس م ص 2/281، البدر 2/295، طبقات املفرسين 2/292العقد  (1)

 .0/281، البدر 284، بغية الوعاة ص2/211ترمجته يف الدرر الكامنة  (9)
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( عبداهلل بن يوسف بن امحد بن عبداهلل بن يوسف، أبو حممد، امللقب، 5

 .(1)هـ(910-918بابن هشام ) بجامل الدين، املعروف

 .(2)( العز بن املظفر، وقرأ عليه سنن ابن ماجه1
( عيل بن أمحد بن حممد بن صالح بن ندي العرض عالء الدين، املسند 9

وقد سمع منه ) كتاب الظهور أليب عبيد،  (3)هـ(914-199التاجر الدمشقي)

 .(4)ومعجم ابن مجيع، وبعض املسند البن حنبل
يب القاسم بن إسامعيل الفارقي، نارص الدين املحدث، ( حممد بن أ8

وبعض  (6)ـه955عليه صحيح البخاري بجامع األزهر يف رمضان سنة  (5)قرأ

عليه رباعيات الرتمذي، وكتاب  (8)قراءة وسامعًا، وسمع (7)صحيح مسلم

عليه وعىل القالنيس ثالثيات املعجم  (9)املنتقى الكبري من الغيالنيات وسمع

 الصغري للطرباين، وغري ذلك.

                                                           

 .292، بغية الوعاة ص01/221، النجوم الزاهرة 2/218ترمجته يف الدرر الكامنة  (0)

 .01/80الضوء  (2)

 .2/21ترمجته يف الدرر الكامنة  (2)

 .2/292العقد  (4)

 .01/81الضوء  (5)

 .01/81الضوء  (1)

 صح هذا فإنه يكون قد دخل مرص قبل دخوله القدس. إن  (9)

 .2/292العقد  (8)

 .2/292العقد  (9)
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( حممد بن حممد بن أيب القاسم بن مجيل الربعي، التونيس، ثم املرصي، 9

 .(1)هـ(912-180نارص الدين، املالكي )
 احلجــاز )مكة( : -

تردد عىل مكة أثناء إقامته يف القدس ، ولعل أول دخوله مكة كان قبل  

حيث رجع ، وعاد إىل بيت املقدس، ليعود إليها مرة أخرى  (2)هـ911عام 

أي إىل  (3)هـ فيقيم هبا مخس سنني أو ست )الشك من تلميذه الفايس(991سنة

الفرتة ألف هـ. يرحل بعدها إىل أمكنة غري حمددة، ويف هذه 991أو  995سنة 

كتاب ) الغرر املثلثة والدرر املبثثة( فقد ذكر يف هناية القسم األول ) املثلث املتفق 

كان الفراغ من إمتام الكتاب ضحوة هنار الثالثاء، سابع عرش مجادى  "املعنى( : 

من اهلجرة النبوية، وكان ذلك يف املسجد احلرام جتاه الكعبة 990األوىل، سنة 

 قول يف هناية الكتاب:. وي254ص "املعظمة

كان الفراغ من إمتامه ضحوة هنار الثالثاء حادي عرش ذي القعدة لسنة  "

 .541ص "اثنتني وسبعني وسبعامئة بمنزيل برباط السدرة بمكة املرشفة

، خيرج (4)هـ فيجاور هبا عرش سنني999سنة  -تقديراً  -ويعود إىل مكة 

هـ 992يف هنايتها إىل مكة سنة بعدها إىل اهلند ممضيًا هناك مخس سنني، يعود

                                                           

 .9/299، األعالم 249-4/241ترمجته يف الدرر الكامنة  (0)

 .2/298انظر العقد  (2)

 .2/298انظر العقد  (2)

رشح  ثم جاور بمكة عرش سنني أو أكثر وصنف هبا تصانيف منها "وفيه  01/82انظر الضوء  (4)

 ."البخاري
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وخيرج منها يف السنة نفسها إىل الطائف، ليدخلها مع الركب العراقي الذي حيمل 

يدخل مع الركب حاجًا،  - (1)إليه رسالة من السلطان أمحد بن أويس

 .(2)ليصحبهم إىل العراق

هـ حاجًا من اليمن بعد أن استأذن 812ويعود إىل مكة مرة أخرى سنة 

ان األرشف إسامعيل فأذن له، فيحج وجياور فيها بقية العام ، وشيئًا من السلط

 من أول السنة التالية.

وقد جعل داره التي أنشأها عىل الصفا مدرسة يقوم بتموينها ودفع 

نفقاهتا امللك األرشف، وقّدر هبا طلبة، وثالثة مدرسني للحديث والفقه 

 الشافعي والفقه املالكي.

وينشئ  -عىل ساكنها أفضل الصالة والسالم -ة ويزور املدينة النبوي

هـ فيها مدرسة عىل غرار مدرسة مكة، ويشرتي حديقتني بظاهرها، 812سنة 

 .(3)يوقفهام عليها 
ثم يعود إىل مكة قاصدًا اليمن، ويف طريقه إليها يصله نعي األرشف 

كام كان مع أبيه، ويقيم يف اليمن حتى  -بعد أبيه -إسامعيل، ويستمر مع النارص 

السنة اخلامسة بعد الثامنامئة، وفيها يستأذن للسفر إىل مكة، فيدخلها يف رمضان، 

ذه السنة ويقيض السنة السادسة ويسافر يف بقيتها إىل الطائف قبل احلج. وحيج ه

                                                           

 .2/298العقد  (0)

 .04ري الصادي ص  (2)

 .05-04ري الصادي ص (2)
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ثم يسافر إىل املدينة مع احلاج لتقرير   -أيضاً  -بني مكة والطائف، وحيج تلك السنة

 .(1)ماكان اشرتاه هبا، فإنه نوزع فيه، ثم يمم وجهته لليمن مارًا بمكة
وتشاء إرادة اهلل أن تكون هذه الزيارة خامتة زياراته لبيت اهلل احلرام، 

وهو عىل أحّر من اجلمر شوقًا إىل مكة، وتطلعًا إىل بيته احلرام،  - ويدمهه املنون

 .(2)فقد كان يتمنى أن يموت بمكة، كام سبق بيان ذلك
ومن خالل ماتقدم نستطيع أن نتبني أنه أقام عدة سنوات يف جوار بيت 

اهلل، مقتديًا يف ذلك ببعض علامء اللغة الذين سبقوه إىل هذا العمل، مثل جار اهلل 

 هـ(.151-599هـ(، واحلسن بن حممد الصغاين )528-419لزخمرشي )ا

وكان حيبُّ االنتساب إىل مكة، ويكتب عن نفسه: امللتجئ إىل حرم اهلل 

 . (3)مقتديًا بالريض الصغاين -تعاىل  -

 وخالل إقامته املتقطعة يف مكة أخذ عن مشاخيها، ومن أشهر من أخذ عنه:

 .(4)( بكر بن خليل املالكي0
خليل بن عبدالرمحن بن حممد القسطالين املكي املالكي، إمام املالكية ( 2

 .(5)هـ(911-188باحلرم الرشيف )

                                                           

 .05ري الصادي ص (0)

 .28ري الصادي ص (2)

... وأنا الفقري "فقد قال فيه:  "الغرر املثلثة ". وانظر الورقة األخرية من كتابه 2/299العقد الثمني    (2)

 ."احلقري امللتجئ إىل حرم اهلل العظيم...

 .02تاج العروس ص (4)

 .01/81، والضوء 2/292، وانظر يف سامعه العقد 228-4/224ترمجته يف العقد  (5)
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( عبداهلل بن أسعد بن عيل اليافعي، اليمني، نزيل مكة، وشيخ احلرم، 2

 .(1)ـه(918-191امللقب عفيف الدين، ويكنى بأيب السيادة )
عبداملعطي بن مكي بن طراد ( حممد بن أمحد بن عبداهلل بن حممد بن 4

.. وسمع عليه (2)هـ(991-912األنصاري اخلزرجي، املكي، مجال الدين )

 مسلم كله باملسجد احلرام جتاه الكعبة.(3)صحيح 

( حممد بن أمحد بن قاسم بن عبدالرمحن بن أيب بكر العمري قايض 5

-911مكة، وخطيبها تقي الدين احلرازي الشافعي، يكنى أبا اليمن )

 .(4)هـ(915

 (5)( نور الدين القسطالين، وقرأ عليه املوطأ، رواية حييى بن حييى1
 وسمع عىل آخرين غريهم.

 اليمن: -

علم  "هـ، وأقام هبا مدة، حتى 991وصل إىل عدن يف ربيع األول سنة 

وكتب  "تعز "به ملك اليمن األرشف إسامعيل بن األفضل فاستدعاه إىل مدينته 

جيهزه بألف دينار، فجهزه هبا، وطلع إىل )تعز( فوصلها  إىل ناظر عدن يومئذ أن

                                                           

 .2/599، طبقات اإلسنوي 01/22، طبقات الشافعية الكربى 5/014ترمجته يف العقد  (0)

 .2/228ترمجته يف الدرر الكامنة  (2)

 .01/81الضوء  (2)

 .01/81، الضوء 2/292ر يف سامعه العقد ، وانظ218-0/219ترمجته يف العقد  (4)

 .01/81الضوء  (5)
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يف اليوم الرابع والعرشين من رمضان. فأكرمه السلطان، وأنزله منزلة تليق 

 .(1)"بحاله، ومحل إليه للفور أربعة آالف درهم ضيافة له
 وأقبل عليه السلطان فأكرم مثواه.

عىل القضاء األكرب وبعد أن أقام أربعة عرش شهرًا يف تعز، عينه السلطان 

فقد  (2)هـ999يف أقطار املامليك اليمنية يف اليوم السادس من ذي احلجة سنة 

كان هذا املنصب شاغرًا منذ وفاة القايض مجال الدين بن حممد بن عبداهلل الريمي 

هـ وكتب له منشورًا بذلك، بلغ إىل أقطار املاملك اليمنية، وبعد هذا 992سنة 

 قوم بعمله اجلديد.التعيني يغادر تعز لي

وبالغ السلطان يف إكرامه، وتزوج ابنته ، ومتسك به حبًا له وتقديرًا، 

حتى أوديبه هذا احلب أن حيول بينه وبني بعض مايشتهي، فقد طلب املجد من 

هـ يف رسالة كتبها إليه. فأجابه السلطان 999السلطان أن يأذن له باحلج سنة 

أن هذا » ىل بقائه يف اليمن وكان مما قاله: بعبارات تظهر شدة تعلقه به وحرصه ع

يشء الينطق به لساين، والجيري به قلمي، فقد كانت اليمن عمياء فاستنارت، 

قد أحيا بك ما كان ميتًا  -أن اهلل تعاىل -وأنت تعلم- (3)فكيف يمكن أن تتقدم

 -ياجمد الدين -من العلم، فباهلل عليك إال ما وهبت لنا بقية هذا العمر، واهلل

 «.يمينًا بارًة، إين أرى فراق الدنيا ونعيمها، والفراقك أنت اليمن وأهله

                                                           

 .2/214العقود اللؤلؤية  (0)

 .2/298انظر العقود  (2)

 كذا، ولعل املراد: أن تتقدم باإلذن. (2)
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هـ أعاد الكرة بطلب اإلذن 812واستجاب املجد لطلب امللك، ويف سنة 

للحج، فإذن له السلطان فحج تلك السنة، وجاور بمكة بقيتها، وشيئًا من أول 

رسة للملك األرشف، السنة التي تليها، وجعل داره التي أنشأها عىل الصفا مد

كام زار املدينة، وأنشأ هبا مدرسة كتلك التي يف مكة، ثم قرر العودة إىل اليمن 

مارًا بمكة ويف طريقه إليها علم بموت  امللك األرشف، وَتَقلُّد  أزّمة احلكم بعده 

ابنه النارص، فالزمه املجد وسار معه كام سار مع أبيه وخيلص له الود كام 

لريحيه من البحث  "األحاديث الضعيفة "اه يؤلف كتاب أخلص ألبيه، فنر

 والتنقيب عنها يف كتب احلديث.

هـ( حج مرة أخرى، ومكث بعد إهناء حجه، بني مكة 815ويف سنة )

هـ( فحج من الطائف، ثم توجه إىل املدينة، 811والطائف، حتى وافاه حج سنة )

 "و "باحللف "رساة، وأقام ثم عاد إىل اليمن مارًا بمكة، آخذًا يف طريقه طريق ال

 ."زبيد"تسعة أشهر، واصل بعدها سفره إىل  (1)"احلليف

املقام يف اليمن، يرى مرة يف زبيد، وتارة يف تعز،  -هذه املرة -واستقر به

حيث فّوض التدريس يف بعض املدارس فيها كاملدرسة املؤيدية واملدرسة 

 املجاهدية وغري ذلك.

بمنصب رئيس قضاة اليمن، حتى لقد  ورغم كثرة أسفاره، ظل حمتفظاً 

كانت الكتب والرسائل توّقع بتوقيعه نيابة عنه، وكان ينوب عنه يف القضاء 

 ، يف أوائل دولة النارص.(2)القايض مجال الدين حممد بن أمحد املقري

                                                           

 مل أجد حتديدًا هلذا املوضع، واهلل أعلم. (0)

 مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مراجع، واهلل أعلم. (2)
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وكانت مدة واليته قضاء  القضاة باليمن عن امللك األرشف إسامعيل  "

 .(1)"لنارص عرشين سنةابن األفضل وعن ولده امللك ا
وأكرمه السلطان األرشف وابنه السلطان النارص، لعلمه، وفضله، حتى 

إنه صنّف لألرشف كتابًا، وأهداه له، عىل أطباق، فمألها له دراهم، وصنّف 

 "و "تسهيل الوصول  إىل األحاديث الزائدة عىل جامع األصول "للنارص كتايب 

 .(2)أربعة أسفاريف  "اإلصعاد إىل رتبة االجتهاد
: "العقود اللؤلؤية "هذا ماذكره ابن حجر، عىل حني يذكر اخلزرجي يف 

يف اليوم اخلامس عرش من شعبان  "اإلصعاد "أن املجد أفرغ كتابه املسمى بـ  "

هـ( ومحل إىل باب السلطان مرفوعًا بالطبول واملغاين، وحرض سائر 811سنة )

وكان  -ام الكتاب، إىل باب السلطانالفقهاء والقضاة، والطلبة، وساروا أم

حيمله ثالثة رجال عىل رؤوسهم، فلام دخل عىل  -الكتاب ثالثة جملدات

 .(3)"السلطان، وتصفحه أجاز مصنفه املذكور بثالثة آالف دينار
إن املصنف أهدى مؤلفه  "ومن ظاهر هذا النص نستطيع أن نقول:

 لنارص، كام ذكر ابن حجر.)اإلصعاد( إىل السلطان األرشف، ال إىل السلطان ا

ومل يقترص اإلكرام عىل السلطان وابنه، بل أكرمه وأحبه الناس مجيعًا، 

كام حظي بتقدير وحمبة العلامء والقضاة، والفقهاء وطالب العلم، ملا جيدونه 

                                                           

 ..08الصادي ص ري (0)

 .2/48إنباء الغمر   (2)

(2) 2/299. 
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عنده من علم جّم يفيض عليهم من سحابته.. فقد قصده الطلبة، والعلامء، 

هـ( 810ففي أول يوم من رجب سنة ) " والقضاة، والفقهاء، يأخذون منه

اجتمع الفقهاء بزبيد، وقصدوا القايض جمد الدين حممد بن يعقوب، الشريازي 

قايض القضاة يومئذ، وسألوا منه أن يسمعهم )صحيح البخاري( فأجاهبم إىل 

يف البستان الذي له عند باب النخل،  -يومئذ -ذلك، وكانت القراءة يف منزله

كثري من الفقهاء، واألعيان، واستمرت قراءة الكتاب إىل أن فاجتمع لذلك خلق 

 ."(1)ختمه
وظل مقياًم يف اليمن بقية عمره، حتى وافاه األجل يف شوال سنة 

 هـ.809

وقد جال يف البالد رشقًا وغربًا، وجنوبًا وشامالً، والتقى بعدد كبري من 

 "اعندهم علامء وقته، ومشايخ زمانه، غري من ذكر أخذ عنهم، واستفاد مم

ابن  "و (3)"غضنفر "و (2)فقد قرأ عليه املصابيح "كحمزة بن حممد

النجيب  "وتالميذ  (1)"الرشف الدمياطي "، وتالميذ (4)"البخاري

 .(4)، وخرجها اجلامل بن موسى املراكيش(3).وقد مجع مشيخته(2)"احلراين

                                                           

 . 214-2/212العقود  (0)

 .01/80الضوء  (2)

 .02تاج العروس م ص  (2)

 .01/81الضوء  (4)
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 تالميذه :

شيوخه، ويف عدد كان لرحالته اآلنفة الذكر أثر كبري يف ضخامة عدد 

 تالميذه أيضًا.

 ومن أشهر من أخذ عنه :

 .(5)هـ(851إبراهيم بن رضوان الشيخ برهان الدين احللبي الشافعي. )ت (0
أبو احلسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن عيل بن أيب بكر البقاعي   (2

 .(6)هـ(819-885)

 .(7)املوفق األيب    (2

 .(8)هـ(829أمحد بن إسامعيل بن العباس، امللك الرسويل )ت  (4
                                                           

= 

هـ وهو 102أنه أخذ عنه وأجزم أنه مل يأخذ عنه وإنام أخذ عن أصحابه ألنه ولد سنة  01/81يف الضوء  (0)

، وقد رّصح يف كتابه 022-01/012انظر ترمجته يف طبقات الشافعية الكربى هـ .915تويف سنة

( بروايته عن أحد تالميذه فقال أنبأنا أبو احلسن عيل بن عبدالكايف أنبأنا 90)املرقاة الوفية( )لوحة

 احلافظ الدمياطي، قال: أنشدنا ابن غازي لنفسه: أال من.. إلخ.

هـ وتويف 589ي يف أخذه عنه رأيي فيام قبله، فقد ولد احلراين سنة ، أنه أخذ منه ورأ01/81يف الضوء  (2)

 .082-4/082، األعالم 5/221هـ وترمجته يف الشذرات 192سنة 

 .01/81الضوء  (2)

هـ. ترمجته 822هـ وتويف سنة 989حممد بن موسى، أبو الربكات، أبو املحاسن الشافعي، ولد بمكة سنة   (4)

 .58-01/51يف الضوء 

 .9/219، الشذرات 0/51ترمجته يف الضوء  (5)

 .0/51، األعالم 0/09. البدر 000-0/010ترمجته يف الضوء  (1)

 .0/81الضوء  (9)

 .94-0/92، األعالم 240-0/241ترمجته يف الضوء  (8)
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 .(1)هـ(852-992أمحد بن عيل بن حجر احلافظ )  (0
أمحد بن عيل بن عبدالقادر، تقي الدين، املقريزي، احلنفي ، مؤرخ الديار   (2

 .(2)هـ(845-911املرصية ، صاحب كتاب )خطط املقريزي( )
املتقدم، من ملوك الدولة  األرشف إسامعيل بن العباس، أبو النارص   (2

 .(3)(812-910الرسولية، )

 .(4)خليل بن أيبك بن عبداهلل الصفدي، صالح الدين   (4

 .(5)التقي بن فهد املكي (5
عبدالرحيم اإلسنوي الشافعي، أبو حممد مجال الدين، صاحب الطبقات  (1

(914-992)(6). 

 .(7)هـ(919-194عبداهلل بن عبدالرمحن بن عقيل )  (9

 .(8)هـ(881عبداهلل النارشي، اليمني، نزيل مكة )ت   (8

 .(9)هـ(910-918عبداهلل بن يوسف، املعروف بابن هشام )   (9
                                                           

 .0/98، البدر 2/21، الضوء 221ترمجته يف الترب املسبوك ص (0)

 .0/99، البدر 2/20، الضوء 20ترمجته يف الترب املسبوك  (2)

 .52، بلوغ املرام ص2/299، الضوء 2/012ترمجته يف العقود اللؤلؤية  (2)

 سبقت ترمجته يف مشاخيه . (4)

 .01/81الضوء  (5)

 .0/252، البدر 214، بغية الوعاة ص2/252ترمجته يف الدرر الكامنة  (1)

 تقدم يف مشاخيه . (9)

 .00عه ري الصادي ص، وانظر يف سام99-5/91ترمجته يف الضوء  (8)

 سبق يف مشاخيه . (9)
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نور الدين عيل بن حممد بن احلسن املعروف بـ )العليف(، العكي،    (01

 .(1)هـ(849-891العدناين، املكي، الشافعي )

 .(2)ابن قحروان املقرئ   (00
أيب بكر بن عبدالوهاب، اجلامل، أبو  حممد بن إبراهيم بن أمحد بن   (02

 هـ(.829-991املحاسن، املكي، احلنفي )

 .(3)هـ(822-995تقي الدين حممد بن أمحد احلسني الفايس املكي )   (02

حممد بن عبد اهلل بن ظهرية بن أمحد بن عطية ، بن  ظهرية ، القريش  (04

 هـ (. 809املكي )

الربكات ، سبط الشيخ مجال الدين حممد بن موسى املراكيش املكي، أبو  (05

 .(4)هـ( 822-989عبد اهلل اليافعي )

حييى بن حممد بن يوسف السعيدي ، تقي الدين ابن الكرماين ، أبوه  (01

 . (5) هـ(822-912شمس الدين الكرماين )

 

 

                                                           

 .299-5/298ترمجته يف الضوء  (0)

 .00ري الصادي ص (2)

 .2/210، تاريخ آداب اللغة العربية 290،299، ذيل الطبقات 9/08ترمجته يف الضوء  (2)

 .01/51، الضوء  290 -2/214ترمجته يف العقد  (4)

 .541، كشف الظنون 01/259ترمجته يف الضوء  (5)
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 تصانيفه :

 أوالً: يف التفسري:

 تذكر املصادر أنه ألف يف التفسري عددًا من الكتب والرسائل وهي:

 .(1)بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز   (0

 .(2)تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس   (2

 .(3)كتاب تيسري فاحتة اإلهاب يف تفسري فاحتة الكتاب   (2

 .(4)حاصل كورة اخلالص يف فضائل سورة اإلخالص   (4

 .(5)الدر النظيم املرشد إىل مقاصد القرآن العظيم   (5

 ."قطبة اخلشاف حلل خطبة الكشاف "أوهلام:رشحان خلطبة الكشاف،  (1

 .(6)نغبة الرشاف من خطبة الكشاف "وثانيهام: 

                                                           

الوجيز يف  "هذا هو االسم الذي ورد عىل الكتاب، وقد اختلفت كتب الرتاجم يف اسمه، فمن قائل(0)

 "لطائف ذوي التمييز من لطائف الكتاب العزيز". ومن قائل: 008البغية  "لطائف الكتاب العزيز

 .2/280البدر 

 .512،كشف الظنون ص01/80، الضوء 2/295العقد  (2)

 .2/280، البدر 2/295العقد (2)

 .01/80، الضوء 2/282، البدر 124الكشف ص (4)

 .01/80، الضوء 2/282، البدر 921الكشف ص(5)

رشح  " 008وبغية الوعاة ص "رشح قطبة احلشاف، رشح خطبة الكشاف "، بلفظ 2/295العقد  (1)

رشح قطبة اخلشاف يف رشح  "، وفيه 2/282، البدر9/029وكذا يف الشذرات  "خطبة الكشاف

 .2/0481والكشف  "خطبة الكشاف
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 ثانيًا: يف احلديث:

يتصل به من علوم، وكانت  كتب املجد عددًا من املؤلفات يف احلديث وما

معظم مؤلفاته مجعًا ألحاديث يف موضوع معني أو رشحًا  لكتاب يف احلديث، 

 وأمهها: وقد اختفت أكثر كتبه،

قال صاحب الري الصادي: يف أربع  -(1)جملدات -األحاديث الضعيفة  (0

 .(3)، وقد عمله للنارص(2)جملدات
 أرجوزة يف مصطلح احلديث. (2

 .-(4)جملد -امتضاض السهاد يف افرتاض اجلهاد (2

 .(5)بالغ التلقني يف غرائب اللعني (4
يف فوائد متعلقة بأحاديث املصابيح، واملصابيح هي مصابيح السنة  التجاريح (5

 .(6)هـ(501 -للبغوي )  
ألفه  "تسهيل طريق الوصول إىل األحاديث الزائدة عىل جامع األصول  (1

 .(8)، وهي يف أربعة جملدات(7)للنارص بن األرشف
                                                           

 .04، الكشف ص2/282، البدر 2/294العقد  (0)

 .21ص  (2)

 .01/82الضوء  (2)

 .019، كشف الظنون ص2/282، البدر 01/82باإلعجام، الضوء  "الشهاد "، وفيه 2/291العقد  (4)

 "ويف حاشيته كذا يف األصول ويف الضوء بالغ..  "بالغ التلقني يف غرائب امللغني " 2/291العقد  يف (5)

 .01/82العبارة املذكورة أعاله . انظر الضوء 

 .0199، الكشف ص01/82، الضوء 2/299العقد  (1)

 .01/82، الضوء 2/48، إنباء الغمر 2/291العقد (9)

 .2/291العقد  (8)
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 .(1)تعنيُّ الغرفات للمعني عىل عني عرفات (9

 .(2)ث العوايلالّدرُّ الغايل يف األحادي (8
 رسالة يف بيان مامل يثبت فيه حديث صحيح من األبواب. (9

شوارق األرسار العلية، يف رشح مشارق األنوار النبوية، من صحاح  (01

رشح لكتاب الصغاين  -كام يدل عليه اسمه-. وهو (3)األخبار املصطفوية

 .(5)وهو أربع جملدات "(4)مشارق األنوار.. "

 .(6) خري البرشالصالت والبرش يف الصالة عىل (00
وهو رشح لعمدة  -جملدان  "ُعّدة احلكام يف رشح عمدة األحكام (02

 .(7)ـه(111لعبدالغني عبدالواحد ) -األحكام عن سيد األنام

 .(8) فتح الباري بالسيح الفسيح اجلاري، يف رشح صحيح البخاري (02

 .(9)كراس يف علم احلديث، قال الفايس : رأيته بخطه (04

 .(10)منية السول يف دعوات الرسول  (05
                                                           

 ."تعيني الغرفات للمعني عىل عرفات " 425، ويف الكشف ص01/82، انظر الضوء 2/291العقد  (0)

 .922، الكشف ص 2/282، البدر 01/82، الضوء 2/294انظر العقد  (2)

 نسبة خاطئة، صواهبا املصطفية. (2)

 .01/82، الضوء 2/49، إنباء الغمر 2/295العقد  (4)

 .2/295العقد  (5)

 .0180، الكشف ص01/82، الضوء 2/291الكتاب صاحب العقد نسب له هذا  (1)

 .008، البغية 01/82، الضوء 2/291انظر العقد  (9)

 .551، الكشف ص009، بغية الوعاة ص01/82الضوء  (8)

 .01/82، الضوء 2/294العقد  (9)

 .0885، الكشف ص01/82، الضوء 2/291العقد  (01)
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 ثالثًا: يف الفقه والعقائد:

 تذكر املصادر أسامء كتب قليلة له يف الفقه والعقائد هي:

: وهو يف ثالث جملدات، أّلفه سعاد باإلصعاد إىل درجة االجتهاداإل  (0

 .(1)لألرشف إسامعيل
 فتوى يف ابن عريب . (2

 .(2)كتاب العقائد (2
 رابعًا: يف الرتاجم والتاريخ واجلغرافية:

تذكر املصادر أن له سبعة عرش مؤلفًا يف الرتاجم والتاريخ واجلغرافيا ، 

وتتداخل هذه املوضوعات يف عدد من كتبه بحيث جتتمع يف الكتاب الواحد 

 بنسب متفاوتة، وهي:

 .(3)إثارة احلجون لزيارة احلجون  (0

 .(4)أحاسن اللطائف يف حماسن الطائف (2

 .(5)البلغة يف تاريخ أئمة اللغة (2

 .(6)تاريخ مرو (4
                                                           

اإلسعاد إىل رتبة االجتهاد. انظر البدر  "، 2/295، ويف العقد 58، الكشف ص2/291 انظر العقد (0)

 ."اإلسعاد إىل رتبة االجتهاد "، وفيها008، البغية 2/282

 .20الري الصادي ص   (2)

 .2/294العقد   (2)

 .04، الكشف ص01/82، الضوء 2/291العقد  (4)

انظر الضوء  "البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة "لرتاجمكذا العنوان للمطبوع ، أما عنوانه يف كتب ا(5)

 .252-252والكشف  "لطيف رأيته بمكة "، وفيه 008، البغية 2/282، البدر  01/82

 .212الكشف ص   (1)
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 .(1)حتفة األبيه فيمن نسب إىل غري أبيه (5

 .(2)روضة الناظر يف ترمجة الشيخ عبدالقادر (1

 .(3)فضل الدرة من اخلرزة يف فضل السالمة عىل اخلبزة (9

 .(4)الفضل الويف يف العدل األرشيف (8

 .(5)املتفق وضعًا واملختلف صعقاً  (9
 القيس يف الفتح القديس.خمترص الفيح (01

 .(6)املرقاة األرفعية يف طبقات الشافعية(00

 .(7)املرقاة الوفية إىل طبقات احلنفية(02
 املغانم املطابة يف معامل طابة.(02

 .(8)مهيج الغرام إىل البلد احلرام(04

 .(9)نزهة األذهان يف تاريخ إصبهان(05
                                                           

 .0/99نوادر املخطوطات  (0)

 .922، الكشف ص01/82، الضوء 2/291انظر العقد  (2)

ومها  "فضل السالمة عىل اخلبزة كفضل الدر عىل اخلرزة ": -أيضاً  -2/295، وفيه 2/291العقد  (2)

 .0211، الكشف ص01/82قريتان يف منطقة الطائف. وانظر الضوء 

 .2/282، البدر 01/82، الضوء 2/299العقد  (4)

 .008، البغية ص01/82، الضوء 2/294العقد  (5)

 .0151، 0012الكشف ص (1)

، 0159-0198والكشف ص "طبقات احلنفية"، البغية، باسم 01/82، الضوء 2/294انظر العقد  (9)

 ."األلطاف اخلفية يف أرشاف احلنفية "، باسم249ويف 

 ."هيج، بدل مهيج "2148، ويف ص 0901، الكشف ص01/82، الضوء 2/291العقد  (8)

 .0929، الكشف 01/82، الضوء 2/299العقد  (9)
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 .(1)النفحة العنربية يف مولد خري الربية(01

 .(2)منى الوصل واملنى يف فضائل(09
 خامسًا: يف اللغة واألدب :

 تذكر املصادر أسامء مؤلفات كثرية له يف هذا امليدان، وهي:

 .(3)أسامء احلمد (0

 .(4)أسامء الرداح يف أسامء النكاح (2

 .(5)أسامء الطويل (2

 .(6)أسامء الغادة (4

 .(7)اإلشارات إىل ما يف كتب الفقه من األسامء واألماكن واللغات (5

 .(9)أسامء الليث "ويف بعض املصادر . (8)الليثأنواء الغيث يف أسامء  (1

 .(10)حتبري املوشني يف التعبري بالسني والشني (9

                                                           
 .0919، الكشف ص01/82، الضوء 2/291العقد  (0)

 .219،2104، والكشف 01/82منه، والضوء  294، وانظر ص2/291العقد  (2)

 .01/82الضوء  (2)

وانظر  "أسامء الرساج " 01/82ويف الضوء  "أسامء الرباج.. "2/299، ويف العقد 05الغرر لوحة  (4)

 .91، الكشف 008البغية 

 ."دت ألسامء الطويل كتابًا جامعاً وقد أفر "، وفيه: 09الغرر لوحة  (5)

 .008، البغية 01/82، الضوء 2/299العقد  (1)

 ، وذكر أنه خمطوط.8/09األعالم   (9)

 .089-081، الكشف 01/82، الضوء 2/299العقد  (8)

 .008البغية  (9)

 .01/82والضوء ، 2/49وانظر إنباء الغمر  "حتبري املوشني فيام يقال بالسني والشني "2/295يف العقد  (01)
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 التحبري الكبري. (8

 .(1)حتفة القامعيل فيمن يسمى من املالئكة والناس بإسامعيل (9
 .(2)ترقيق األسل لتصفيق العسل (01
 .(3)اجلليس األنيس يف أسامء اخلندريس (00
 رسالة يف معاين بعض احلروف. (02

 .(4)املسلوف فيام له اسامن إىل ألوف الروض (02
 رشح مثلثة قطرب النحوي. (04

 الغرر املثلثة ، والدرر املبثثة . (05

 القاموس املحيط. (01

الالمع املعلم العجاب اجلامع بني املحكم والعباب.  "كتاب  (09

 .(5)"وزيادات امتأل هبا الوطاب، واعتىل منها اخلطاب
 .(6)رشحه يف جملدين ". وزاد املعاد يف وزن بانت سعاداملزادمزاد  (08
 .(8)جملد (7)"مقصود ذوي األلباب يف علم اإلعراب (09

                                                           
 .292والكشف ص "من تسمى بإسامعيل "، وفيها 008، البغية ص01/82، الضوء 2/291العقد  (0)

، ويف الكشف 01/82، الضوء 410وكذا يف الكشف ص ".. يف تصفيق .. "، وفيه2/295العقد  (2)

، وقال يف القاموس 0/419وما أثبته عن املزهر  "تثقيف األسل يف تفضيل العسل " 418، 244ص

 وأفردت ملنافعه ) العسل( وأسامئه كتابًا. ")عسل(:

 .008، البغية ص01/82، الضوء 2/299العقد  (2)

 .01/82، الضوء 2/49، إنباء الغمر 219، 2/294العقد  (4)

 .008، البغية ص 01/82، الضوء 2/291العقد   (5)

 .01/82الضوء  (1)

 .0811، الكشف ص2/282، البدر 008، البغية ص2/299العقد   (9)

 .0811الكشف ص (8)
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 .(1)النخب الطرائف يف النكت الرشائف (21
 كتب نسبت إليه :

o  (2)ابتهاج النفوس بذكر ما فات القاموس. 

o  (3)الفرائد. 

o (4)جممع السؤاالت من صحاح اجلوهري. 
ويتبني لنا من استعراض املؤلفات السابقة أن اللغة واألدب مها ميدان 

إبداعه األوىف، يليه الرتاجم والتاريخ واجلغرافية، حيث تداخلت هذه العلوم يف 

معظم ماكتبه فيها، ومنها كتاب املغانم الذي نحن بصدده، يليه ميدان احلديث، 

ًا لكتب أخرى، ومل تكن له مجعًا ورشح -كام أسلفنا -وقد كانت مؤلفاته فيه 

خربة عميقة يف األسانيد، وأقل ميادين إبداعه يف الفقه والعقائد، وقد ظهر أثر 

 ذلك يف عدد من الروايات التي نقلها يف الباب األول من هذا الكتاب.

واحد من أصحاب الثقافات املوسوعية يف  هو والشك أن الفريوزابادي

 ة العربية باملؤلفات املتميزة.تراثنا ومن الذين َأْثَروا املكتب

 

 
                                                           

 .0925، الكشف ص01/82الضوء   (0)

 .21ري الصادي ص   (2)

 "، كتب عىل غالفه  152، وخاص يف قسم األدب 2209كتبة الظاهرية حتت رقم عام منه نسخة يف امل (2)

 للفريوزابادي. "كتاب الفرائد

 .21-09ري الصادي ص  (4)



 مكانة هذا الكتاب

بدأ التأليف عن املدينة النبوية منذ القرن اهلجري الثاين، ويعترب كتاب 

أخبار املدينة ملحمد بن احلسن بن زبالة املتوىف قبل سنة مائتني أول كتاب يف 

 هذا الباب.

ثم توالت املؤلفات وكثرت، ولست هنا بصدد رسد أسامئها، فقد 

أذكر منهم: الدكتور عبدالرزاق الصاعدي اعتنى بذلك عدد من الباحثني؛ 

يف كتابه: معجم ما ألف عن املدينة املنورة قدياًم وحديثًا، واألستاذ 

الدكتور: عبداهلل عسيالن يف كتابه: املدينة املنورة يف آثار املؤلفني والباحثني 

 قدياًم وحديثًا.

 ؟فامهي منزلة كتاب املغانم املطابة يف معامل طابة بني هذه الكتب

 متيز هذا الكتاب بخصائص ثالث:

مجع املؤلف مادة كتابه من عدد كبري من  :كثرة املصادر وتنوعها -1

املصادر بعضها مفقود اآلن مثل: أخبار املدينة ملحمد بن احلسن، وأخبار 

 املدينة للزبري بن بكار، وأخبار املدينة ليحيى بن احلسن بن جعفر العلوي.

ملدينة البن شبة، وإحتاف الزائر وبعضها موجود مثل: أخبار ا 

وإطراف املقيم للسائر لعبد الصمد بن عبدالوهاب ابن عساكر، وكتاب ابن 

 النجار، واملطري، ومعجم البلدان، ونصيحة املشاور، وغري ذلك كثري.
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وقد تفّرد كتاب املغانم املطابة عن  الكتب التي سبقته بكثرة 

ة وشموهلا، وجاء الكتاب عىل ستة املعلومات ووفرهتا، وتنوع املادة العلمي

 أبواب،يعرض كل باب منها معلومات متميزة عن املدينة املنورة.

قسم الفريوزابادي كتابه إىل أبواب حسن التبويب والرتتيب:  -2

وفصول ومباحث ومطالب فخرج كتابه منضبطًا يف ترتيب املادة وتبويبها؛ 

 ومتيزها وعدم تداخلها .

الذي يعترب  -ا صنف كتابه وفاء الوفالذا حرص السمهودي عندم

عىل تتبع ُخَطا الفريوزابادي يف معظم كتابه،  -من أهم مصادر تاريخ املدينة

 واالستفادة من منهجه يف تقسيم املادة وتبويبها وترتيبها.

وعىل نحو هذا املنهج الذي خطه الفريوزابادي يف املغانم سار أغلب 

إن خالفوه بيشء فإنام يكون بتقديم أو من ألفوا يف تاريخ املدينة بعده، ف

 تأخري.

مل يقترص الفريوزابادي يف توثيق املعلومات باملشاهدة والسامع: -3

مصادره عىل مؤلفات من قبله وإن كان قد حرص عىل استيعاهبا، فقد زخر 

كتابه املغانم بكثري من املعلومات املستمدة من الرؤيا والسامع، وخاصة يف 

وتتنوع هذه املعلومات فتكون يف  (1)كررة إىل املدينة املنورةأثناء رحالته املت

                                                           

 .451، 434انظر: ص (1)
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أو تعريفًا  (3)أو حتديدًا ملوقعة (2)أو وصفًا له (1)حني توثيقًا ملعلم من املعامل

، أو بوسائل (5)، أو قياسًا لطوله وعرضه، وذلك بذرعه باليد (4)بمالكه 

 . (6)أخرى

ماشاهده بنفسه فيه، وقد خص املسجد النبوي بمزيد عناية ووصف 

، كام وصف جملس ختم القرآن يف (7)والتوسعة التي كانت تتم يف عهده

، وغري ذلك من التفصيالت املشاهدة وخاصة يف فرتة (8)الروضة الرشيفة

 .(9)هـ، وغري ذلك287تأليف الكتاب سنة 

وحرص مع املشاهدة عىل السامع، وذلك بسؤال أهل العلم يف 

 .(11)إن لزم األمر، مع مكاتبة بعضهم لزيادة التوثيق ، أو العامة(10)املدينة

                                                           

 مكرر. 434، 478انظر: ص (1)

 .1551، ص131، ص271، ص455، ص552، ص533، ص442انظر: ص (7)

 .442،ص444، ص435انظر: ص (3)

 .441،1523، 444، ص438انظر ص (4)

 .532،545،451،485انظر: ص (5)

 .548انظر: ص (4)

 .451ص  (2)

 .1344انظر ص  (8)

 .1455، 434انظر ص (1)

 .258، 441،487،482انظر: ص (15)

 .155، 551انظر: ص (11)
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أما أعالم املدينة فكان حيرص عىل وصفهم بدقة، ثم يتوسع يف 

 .(1)أخبارهم، فيصف أحياءهم ومساكنهم

 

 

 

 

                                                           

 .1381، 1324،1384انظر: ص  (1)



 منهج التحقيق

أراد املركز أن يكون هذا الكتاب نتيجة جهود مجاعية منهجية، فشكل 

منهجًا  -بالتعاون معهم  -فريق عمل من حمققني متخصصني، ووضع 

موحدًا للتحقيق، اعتمده املجلس العلمي للمركز، وقّسم املخطوط أقسامًا 

منهم القسم الذي عهد به إليه، وطّبق  متكاملة ووزعها عليهم ليحقق كل

األسلوب نفسه يف املراجعة، فوزع التحقيق عىل مراجعني متخصصني، 

واستفاد من مالحظاهتم يف تدقيق العمل وتصويبه، وقام يف بعض احلاالت 

باستدراك مامل جيد املحقق فرصة الستدراكه، وتوىل التنسيق العام ومتابعة 

 بروح واحدة، وأعد الفهارس الالزمة. تطبيق املنهج، ليخرج الكتاب

 وقد تضمن منهج التحقيق األمور التالية:

 نسخ النص وضبطه: -1

تم النسخ من النسخة اخلطية الوحيدة للكتاب، ورجع املحققون إىل 

مصادر املؤلف، والكتب التي نقلت عنه، ووفقوا بحمد اهلل تعاىل يف 

ية، والتزموا بالنص الوارد الوصول إىل معظمها، وقابلوها مع النسخة اخلط

يف املخطوط، إال ماثبت هلم تصحيفه وحتريفه، حيث أثبتوا الصواب يف 

املتن، وأشاروا إىل التصحيف والتحريف يف احلاشية، وقد تبني أن 

 التصحيفات والتحريفات قليلة، وأن أكثرها يف الباب اخلامس.
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والشعر كام وثقوا النصوص املنقولة، وضبطوا اآليات واألحاديث 

 -رمحه اهلل -واملفردات املشتبهة، واستفادوا من توثيق العالمة محد اجلارس 

لألماكن يف القسم الذي حققه من الكتاب، وأشاروا لذلك يف كل موضع 

أخذوا منه، وبذلوا اجلهد يف فك الطمس املتناثر يف أماكن متفرقة من 

ه من السقط استطاعوا تدارك املخطوط، ووفقوا يف معظمه، وتداركوا ما

 والنقص، ووضعوه بني معقوفتني.

 عزو اآليات القرآنية:  -2

وذلك باإلشارة إىل اسم السورة ورقم اآلية فيها، مع مراعاة كتابتها 

 بالرسم العثامين.

فإن وجد حتريف أو تصحيف يف رسم اآلية، أو سقط، ُأثبت النص 

 صحيحًا دون اإلشارة يف اهلامش إىل هذا اخلطأ أو السقط.

 ختريج األحاديث واآلثار: -3

ضم كتاب املغانم عددًا كبريًا من األحاديث واآلثار، أكثرها مرفوع 

عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ورغبًة يف عدم إثقال احلوايش فقد اعتمد 

يف املنهج ختريج  األحاديث واآلثار بإسلوب خمترص، فإن كان احلديث يف 

تخرجيه من الصحيحني أو أحدمها، و إن الصحيحني أو يف أحدمها فيكتفى ب

مل يكن يف الصحيحني أو يف أحدمها، ُيتوسع يف دراسته للوقوف عىل أشهر 

طرقه، ثم ُُيكم عىل السند من خالل أقوال احلفاظ يف كتب التخريج، فإن مل 

 يعثر عىل حكم هذا السند، ُيدرس السند وُتبني علله باختصار.
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 ترمجة األعالم: -4

مجة العلم: ذكر اسمه كاماًل، وأبرز صفة ُاشتهر هبا، ثم اعتمد يف تر

العزو إىل مصادر الرتمجة، مع االلتزام بعدم اإلطالة، وعدم ترمجة األعالم 

 فائقي الشهرة.

 التعريف باملعامل: -5

املعامل ضبط شكل، أو ضبط حرف، وحددت أمكنتها، وذكر  ضبطت

اسمها احلديث إن كان هناك تغيري عىل اسمها، مع ذكر أسامء املصادر التي 

 اعتمد عليها.

 رشح األلفاظ الغريبة: -6

اهتم املنهج ببيان معنى كل لفظ غريب، مع ضبطه، واعتمد يف ذلك 

ن اللفظ يف القاموس املحيط عىل القاموس املحيط للفريوزابادي، فإن مل يك

 ُينظر  يف املصادر األخرى، مثل: لسان العرب، وتاج العروس، والصحاح.

أما غريب احلديث فكان عىل بيان معناه من كتب غريب احلديث، 

عىل هذا الرتتيب: النهاية البن األثري ، الفائق للزخمرشي، غريب احلديث 

 للهروي.

 الشعر: -7

إذا كان الشعر لشاعر له ديوان مطبوع، فيكون العزو إليه، وإال كان 
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العزو إىل كتب األدب، وإن كان الشعر غري منسوب وعرف قائله فسوف 

يذكر اسمه يف اهلامش مع ذكر املصدر، وإذا ورد يف النص صدر بيت الشعر 

 أو عجزه أكمل البيت يف اهلامش.

ة يف الشامئل واملديح، ومل ويالحظ أن املؤلف قد ذكر أبياتًا كثري

يعزها ألحد، وقد ُبذلت جهود كبرية يف البحث عنها دون جدوى، والظن 

 للمؤلف نفسه. -أهنا أو أكثرها -واهلل أعلم -

 الفهارس: -8

 قام املركز بإعداد الفهارس العلمية التالية:

 فهرس اآليات القرآنية. 

 فهرس األحاديث واآلثار. 

 فهرس األعالم. 

 فهرس القبائل واألرس. 

 والبلدان. رس األماكنفه 

 األبيات الشعرية.القصائد وفهرس  

 .واملصنفات فهرس الكتب 

 فهرس املوضوعات. 

 .املصادر واملراجعفهرس  

 



 ترمجة ناسخ خمطوط " املغامن املطابة "

عبد اهلل     ناسخ املخطوط هو أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن

 حمب الدين أبو بكر، اهلاشمي املكي الشافعي، الشهري كسلفه بابن فهد .

ينتمي إىل بيت علم ودين بمكة املرشفة، عرف أفراده بخدمة التاريخ  

املكي، فوالده حممد بن حممد بن حممد، تقي الدين، أبو الفضل، الشهري بابن فهد، 

أحد أبرز علامء مكة املرشفة يف القرن التاسع اهلجري، وعميد عائلة بني فهد، 

لت منهال للباحثني والعلامء واملؤسس الرسمي ملكتبة العائلة الشهرية، والتي ظ

 قرابة ثامنني سنة أو أكثر .

كام تعد العائلة إحدى أبرز العوائل املكية، التي أسهمت بشكل واضح وكبري 

يف خدمة التاريخ املكي، وشاركت يف تدوينه لفرتة زمنية قاربت عرشة قرون، بدء 

إحتاف الورى  ببمؤلفات عميد العائلة تقي الدين، وكذا ولده النجم ابن فهد، صاح

بلوغ القرى يف ذيل إحتاف  "، وأمته بعده ولده العز ابن فهد يف كتابه بأخبار أم القرى

نيل املنى بذيل بلوغ "، والذي أمته بعده ولده جار اهلل يف كتابه "الورى بأخبار أم القرى

 هـ.649انتهى فيه إىل سنة  "القرى لتكملة إحتاف الورى

 .بمكة املرشفة هـ 906م رمضان عا 51ولد يوم اخلميس 

نشأ يف البلد احلرام، وتعلم فيه، فحفظ القرآن يف سن مبكرة، ودرس عىل 

 علامء مكة والوافدين إليها .

: وبّكر به والده، فأحرضه وأسمعه الكثري من قال شقيقه النجم ابن فهد

 .  (1)مشايخ بلده والقادمني إليها

                                                           

 .5/141عمر ابن فهد، الدر الكمني بذيل العقد الثمني  (5)
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عىل علامء مكيني فدرس علم احلديث، وقرأ متونا ومصنفات فيه 

 .وغريهم

ودرس يف أول حياته الفقه احلنفي، ثم اجته إىل دراسة الفقه الشافعي، كام 

 فهد.هو شأن باقي أفراد عائلة بني 

ومن مشاخيه يف احلديث : والده تقي الدين، ومجال الدين ابن ظهرية، 

وعيل بن مسعود بن عيل بن عبد املعطي، وزين الدين أبو بكر بن احلسني 

املراغي، وزين الدين عبد الرمحن بن عيل بن يوسف الزرندي، وعفيف الدين 

 . (1)عبد اهلل بن صالح الشيباين، وغريهم

قال شقيقه نجم الدين : واستجاز له والده عدة من شيوخ احلرمني، 

والقدس، واخلليل، والقاهرة، ومرص، ودمشق، والصاحلية، وحلب، ومحص، 

 . انتهى(2)وزبيد، وتعز، وغريهم من البالدومحاة، وبعلبك، واإلسكندرية، 

ودرس الفقه الشافعي عىل أيب السعادات، ووجيه الدين عبد الرمحن 

 .ي، والربهان الزمزمياملرص

 .زمي، واجلالل عبد الواحد املرشديودرس النحو عىل الشيخ الزم

ومل تذكر مصادر الرتمجة له رحالت علمية سوى رحلة واحدة إىل القاهرة، 

سمع فيها بعض أمايل احلافظ ابن حجر العسقالين، وسافر إىل اهلند مرتني، مرة إىل 

 .(3)هـ، وذلك لغرض التنّـزه974ة عام هـ، ومرة إىل كنباي940كاليكوت عام 
                                                           

 .69 – 65النجم ابن فهد، معجم الشيوخ  (5)

 69، معجم الشيوخ 5/110الدر الكمني  (9)

 55/69 الالمع الضوء ‘5/115الدر الكمني  (9)
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ومل خيلف املرتجم مؤلفات علمية، إال أنه اشتهر بنسخ الكتب، قال شقيقه 

نجم الدين : وكتب بخطه الرسيع الصحيح الكثري من الكتب الكبار، كرشح 

صحيح البخاري لشيخنا ابن حجر مرتني، وخمترصه أليب الفتح املراغي، ورشح 

فسري القرآن البن كثري، وتاريخ ابن األثري واليافعي، وتاريخ ابن ماجه للدمريي، وت

 .  (1)، ورشح املنهاج للدمريي مرتني، وأليب الفتح املراغي"العقد"الفايس 

َوأَقام بَِبَلِدِه مالزما للنساخة ِِلَبِيِه وأخيه َوَغريمَها  وقال احلافظ السخاوي:

َتْْيِ َحتَّى كتب بَِخطِِّه اْلكثري من اْلكتب اْلكِبَ  ار كرشح الُبَخاِرّي لَشْيِخنَا مرَّ

َوَتْفِسري اْبن كثري وتاريخ اْبن االثري َورشح املِْنَْهاج للدمريي َوِليب اْلَفْتح املراغي 

ة  حَّ َوَما يفوق اْلَوْصف َوُهَو أحسن خطا من َأِخيه َمَع ُمَشارَكة َلُه يِف الرسعة َوالصِّ

اوَرة اِلوىل ثمَّ َلقيته يِف املجاورتْي بْعدَها َوكتب يل َوقد محلت َعنُه َأْشَياء يِف املَُْج 

 .  (2)َأْشَياء من تصانيفي

ـه بمكة  960ربيع األول عام  97ليلة األربعاء  -رمحه اهلل  -تويف املرتجم 

املرشفة بعد كرس يف إحدى ساقيه، وصىل عليه القايض برهان الدين ابن ظهرية عند 

 . (3)رتبة العائلة بجوار مصلب عبد اهلل بن الزبري باب الكعبة، ودفن باملعالة ب

 
                                                           

 .5/115الدر الكمني  (5)

 .55/69الضوء الالمع  (9)

 .999 – 5/997، العز ابن فهد، بلوغ القرى يف ذيل إحتاف الورى 119 – 5/115الدر الكمني  (9)



 المغانم المطابة في معالم طابة
 

 م 45

 وصف النسخة الفريدة والوحيدة
 5196أصل النسخة حمفوظ يف خزانة فيض اهلل باستانبول برقم : 

 بخط أيب بكر أمحد بن حممد ابن فهد

من صفحتني )أ و ب(، حتتوي كل صفحة  979عدد ورقات املخطوط 

( كلمة، وكتبت مجيع العناوين باخلط 51 – 59( سطرا، ويف كل سطر )91عىل )

 األمحر، إضافة اىل قال أو حدثني، أو الفواصل أو غري ذلك.

وقد تعرضت النسخة للرطوبة فأثرت يف بعض أوراقه فساح احلرب عىل 

 قراءة الكلامت.بعضه مما صّعب بعض 

كتبت النسخة بخط واضح مقروء ال يكاد يوجد خطأ واحد يف النسخة، 

وال يستغرب هذا االتقان استنادا ملعرفة وقدرات الناسخ فهو عامل ومن عائلة 

 علمية شهرية.

لقد قوبل الكتاب وروجع وتم استدراك القليل من النقص وتم 

 التصحيح بإشارة حرف )ص( كام ورد يف:

 .977، 914، 991، 545، 590، 507، 501، 99، 99، 17، 9ق

ويف الشعر أحيانا يضع الناسخ كلامت مرادفة أو بديلة، أو تفسري لبعض 

، 591الكلامت الواردة يف الشعر، وعّلم عليها بحرف )ح( كام ورد يف ق

 ويظهر أن ذلك اجتهادا منه حسب متكنه واطالعه العلمي.

( ورد 997 ترمجة هبة بن مجاز )قكام يصوب النقص يف الكالم فمثاًل يف

 . "كان سبب واليته انتقاله من مذهب االمام املطلبي..." يف النص:

لعله من مذهب الشيعة اىل مذهب الشافعي، فإن سياق "فعلق يف احلاشية:

 ."الكالم يدل عىل ذلك
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 متلكات النسخة:
 جاء عنوان الكتاب وهو بخط الناسخ:

 امُلطابة يف َمَعاملم طابةكتاب املغانم "

تأليف شيخنا االمام العالمة اللَُّغوي أصمعي زمانه قايض األقضية جمد 

الدين أيب الطاهر حممد بن يعقوب بن حممد الفريوزابادي الشريازي الشافعي 

 ."تغمده اهلل بالرمحة والرضوان آمني

 وحتت هذا العنوان:

طرف األيرس من ورقة ثم تعدد ماّلك هذه النسخة كام هو مسجل يف ال

 الغالف وهم:

عيل بن حممد احلراس، حممد بن أمحد العالئي الدوادار احلنفي، أمحد بن 

 النجار احلنبيل، عبد الرمحن البهويت احلنبيل.

 ثم آلت هذه النسخة اىل فيض اهلل أفندي:

من كتب الفقري السيد فيض اهلل املفتي يف السلطة العلية العثامنية عفى  "  

 "عنه

 م أوقفها عىل خزانة مدرسته وختمت بختمه وفيه:ث

وقف السيد فيض اهلل أفندي غفراهلل له ولوالديه برشط أن ال خيرج من "

 ."5559املدرسة التي أنشأ بالقسطنطينية سنة 
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 الصفحة األخرية من املخطوط



 هــيــبــنــت
احلمد هلل رب العاملني الذي ليس كمثله يشء وهو السميع البصري، والصالة 

 والسالم عىل سيدنا ونبينا حممد وآله وصحبه أمجعني، وبعد : 

فقد اقتىض هذا التنبيه وجود بعض احلكايات والعبارات يف الكتاب، غفل 

احلكايات املؤلف رمحه اهلل عن معارضتها لقواعد الرشع األساسية، وهذه 

والعبارات نشأت عن جتاوز احلدود الرشعية الذي وقع فيه املتأخرون من عوام 

األمة، وبعض املنتسبني إىل العلم. وجماوزة احلدود الرشعية بالزيادة يعرب عنه يف 

 نصوص القرآن والسنة بالغلّو، واإلرساف، واالعتداء .

منه يف مثل  وقد توافرت النصوص عىل النهي عن الغلو وذمه والتحذير

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :قوله تعاىل

 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم ُّٱ، وقوله تعاىل : (1)َّحن

 . (2) َّ مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه

يف تفسري هذه اآلية : ))أي : ال جتاوزوا احلد يف اتباع احلق وال  (3)قال ابن كثري

تطروا من ُأِمْرُتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى خترجوه عن حيز النبوة إىل مقام اإلهلية 

كام صنعتم يف املسيح وهو نبي من األنبياء فجعلتموه إهلًا من دون اهلل، وما ذاك إال 

 لذين هم سلفكم ممن ضل قدياًم(( انتهى .القتدائكم بشيوخكم شيوخ الضالل ا

                                                           

 .  171سورة النساء، آية رقم :   (1)

 .  77سورة املائدة، آية رقم :   (2)

 هـ .1041. ط : دار الفكر، بريوت  2/33تفسري ابن كثري :   (3)
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وتكرر يف القرآن النهي عن اإلرساف وما يف معناه وذم املرسفني يف أكـثر من 

 مخس وعرشين آية، كام تكرر النهي عن االعتداء وذم املعتدين يف زهاء ثالثني آية.

ويف النصوص الصحيحة من السنة النبوية ما يبلغ التواتر املعنوي يف النهي 

جماوزة احلدود الرشعية باإلفراط أو التفريط. وهذه العناية البالغة هبذا األمر  عن

 ألمرين : –واهلل أعلم  -كانت 

: إن اإلنسان بطبيعته البرشية يميل إىل الغلو واإلرساف، ويقع فيه ما  األول

مل يوجد لديه رادع ذايت من الفقه بالرشيعة، أو رادع خارجي ينبهه إىل جتاوزه 

 احلد، وحيمله عىل الوقوف عنده .

: اخلطر العظيم للغلو عىل الرشيعة عقيدة وعماًل، كام تثبت وقائع  الثاين

 التاريخ.

فالرشك إنام حدث يف البرش بسبب الغلو، كام جاء يف صحيح البخاري عن 

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ُّٱيف قوله تعاىل:  ابن عباس 

)) هذه أسامء رجال صاحلني من قوم نوح  قال : (1)  َّ حت جت  هب مب

جيلسون فلام هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم : أِن انصبوا إىل جمالسهم التي كان 

وها بأسامئهم )يعني لكي تتذكروهم فتقتدوا هبم( ففعلوا، فلم تعبد،  أنصابًا وسمُّ

خ العلم ُعبدتحتى إذ  . (2)((ا هلك أولئك وتنسَّ

                                                           

 .  23سورة نوح، آية رقم :   (1)

  .3/535 ،0224عًا وال يغوث ويعوق، رقم : أخرجه البخاري، يف التفسري، باب : وّدًا وال سوا  (2)
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: ملا ماتوا عكفوا عىل قبورهم ثم صّوروا احد من السلفوقال غري و

 متاثيلهم ثم طال عليهم األمد فعبدوهم.

ىل هذا : ))وما زال الشيطان يوحي إىل عباد قال أحد العلامء يف التعليق ع

القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عىل القبور من حمبة أهل القبور من األنبياء 

والصاحلني، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من ـهذه املرتبة إىل الدعاء هبا 

يسأل بأحد من  واإلقسام عىل اهلل هبا، فإن شأن اهلل أعظم من أن يقسم عليه أو

خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم دعاهم إىل دعاء املقبور وسؤاله الشفاعة من دون اهلل 

واختاذ قربه وثنًا تعلق عليه القناديل والستور، ويطاف به ويستلم ويقبل، وحيج 

إليه، ويذبح عنده، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إىل دعاء الناس إىل عبادته، 

سكًا، ورأوا أن ذلك أنفع هلم يف دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما واختاذه عيدًا ومن

من جتريد  ملسو هيلع هللا ىلصقد ُعلم باالضطرار من دين اإلسالم أنه مضاد ملا بعث اهلل به رسوله 

ر ذلك عندهم نقلهم منه إىل أن َمن هنى عن  التوحيد وأن ال يعبد إال اهلل، فإذا تقرَّ

ص أهل هذه ا لرتب العالية، وحطهم عن مـنزلتهم، وزعم أنه ال ذلك فقد تنَقَّ

 زي ُّٱ :حرمة هلم وال قدر، فغضب املرشكون واشمأزت قلوهبم، كام قال تعاىل

 خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي

ورسى ذلك يف نفوس كثري من  (1) َّ هت مت خت حت جت  هب مب

اجلهال والطغام، وكثري ممن ينتسب إىل العلم والدين، حتى عاَدْوا أهل التوحيد، 

                                                           

 .  05سورة الزمر، آية رقم :   (1)
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ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الرشك وعظموهم، وزعموا 

 ىن خنمن حن جن ُّٱأهنم أولياء اهلل وأنصار دينه ورسوله، ويأبى اهلل ذلك 

 اـه. (2) (((1) َّ  مه جه ين

وقال آخر عن احلجرة النبوية الرشيفة : ))وكانت احلجرة يف زمن الصحابة 

فيها، وبعد ذلك إىل أن بنى احلائط  يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة 

ال يدخلون  ملسو هيلع هللا ىلصاآلخر، وكان الصحابة مع ذلك التمكن من الوصول إىل قربه 

، وال للدعاء ألنفسهم أو غريهم، وال لسؤال عن عليه ال للسالم وال للصالة

حديث أو علم، وال كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كالمًا أو سالمًا 

كلمهم  وأفتاهم، وبنّي هلم األحاديث، أو أنه رّد عليهم  ملسو هيلع هللا ىلصفيظنون أنه هو 

ند السالم بصوت يسمع من خارج، كام طمع الشيطان يف غريهم فأضلهم ع

قربه وقرب غريه، حتى ظنوا أن صاحب القرب يأمرهم وينهاهم ويفتيهم وحيدثهم 

يف الظاهر، وأنه خيرج من القرب ويرونه خارجًا منه، ويظنون أن نفس أبدان 

املوتى خرجت تكلمهم، وأن روح امليت جتسدت هلم فرأوها، كام رآها النبي 

 اهـ . (3)ليلة املعراج ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 .  30األنفال، آية رقم : سورة   (1)

 . 175-173فتح املجيد رشح كتاب التوحيد ص :   (2)

 .  123املصدر السابق ص :   (3)



   تنــــــــــبيه 

 

 م 26

ول انحراف نشأ يف اإلسالم ناشئًا عن الغلو يف الدين حينام خـرج وكان أ

فقتلوه، ثم خرجوا يف عهد اخلليفة  – –اخلوارج عىل اخلليفة الراشد عثامن 

 فقاتلهم، ثم قتلوه. – –الراشد عيل 

طبيعة وملا كان الغلو هبذه املثابة من اخلطورة عىل التوحيد واإلسالم وأن ال

البرشية عادًة غالبُة امليل إليه رسيعة االستجابة لدواعيه فقد كان من الطبيعي 

توقع أن تقع هذه األمة يف الغلو وتصيبها آثاره شأن األمم السـابقة، لذا فإن النبي 

وقد أرسله اهلل رمحة للعاملني وكان يعز عليه ما يعنت أمته وحيرص عىل - ملسو هيلع هللا ىلص

أشد  ملسو هيلع هللا ىلصرؤوف رحيم باملؤمنني، لذلك كان  -األخطار التي هتددها وقايتها من

ما يكون حرصًا عىل حتذير أمته من الغلو يف شخصه الكريم، فباإلضافة إىل 

 جه هن من خن  حن  ُّٱإبالغه ما أمر بإبالغه من القرآن من مثل قوله تعاىل : 

 مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ ميهي خي حي جي ٰه مه

 ني مي زي  ري ٰى ين ىن ُّٱ، وقوله : (1) َّ  مك لك هش مش هس

 يل ىل مل خل ُّٱ، وقوله : (2) َّجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 يه ىه مه جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم

 ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ: ، وقوله(3)  َّحي جي

                                                           

 .  114سورة الكهف، آية رقم :   (1)

 .  54سورة األنعام، آية رقم :   (2)

 .  133سورة األعراف، آية رقم :   (3)
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 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل

 خم  حم جم هل مل خل ُّٱ، وقوله (1) َّ خبمب حب جب  هئ مئ خئ حئ

 ىل مل خل  خي حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم

 .(2) َّ ينجه ىن من خن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل

فباإلضافة إىل هذا كان يف أمره وهنيه وتأديبه ألصحابه أشد ما يكون حرصًا 

عىل محاية جانب التوحيد، وتنبيهًا إىل التحذير من الغلو الذي يقـدح فيه، فمن 

إياكم والغلو قال: )) ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ذلك : احلديث الصحيح عن ابن عباس 

 . (3) ((يف الدين فإنام أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين

هلك : )) ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اهلل  ويف صحيح مسلم عن عبد اهلل 

))املتنطعون أي : . قال اإلمام النووي يف رشحه : (4)(( قاهلا ثالثااملتنطعون

 اـه (5)الغالون املجاوزون احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم((املتعمقون 

 

                                                           

 .  23، 22، 21، 24سورة اجلن، آية رقم :   (1)

 .  147، 141سورة يونس، آية رقم :   (2)

، وابن ماجه يف 5/213، 3457أخرجه النسائي يف املناسك، باب التقاط احلىص، رقم :  (3)

، والبيهقي 1/011، واحلاكم 2/1443، 3422املناسك، باب قدر حىص الرمي، رقم : 

 .3/171صححه النووي يف املجموع  ، وغريهم .5/127

 . 0/2455، 2174علم، باب هلك املتنطعون، رقم : أخرجه مسلم يف ال  (0)

 .  11/22صحيح مسلم برشح النووي  (5)
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))ال تطروين يقول :  ملسو هيلع هللا ىلصأنه سمع  النبي   ويف صحـيح البخاري عن عــمر 

 . (1) ((كام أطرت النصارى ابن مريم فإنام أنا عبد، فقولوا : عبد اهلل ورسوله

 وزة احلد يف املدح والكذب فيه((.قال أبو السعادات : ))اإلطراء جما

))ال جتعلوا بيوتكم قبورًا، وال جتعلوا :  وأخرج أبو داود عن أيب هريرة 

 . (2) ((قربي عيدًا، وصلوا عيّل فإّن صالتكم تبلغني حيث كنتم

عن عيل بن احلسني أنه رأى رجاًل جييء إىل فرجة كانت  (3)ويف املختارة

فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال : ))أال أحدثكم حديثًا سمعته  ملسو هيلع هللا ىلصعند قرب النبي 

ال تتخذوا قربي عيدًا، وال بيوتكم ؟ قال :  ملسو هيلع هللا ىلصمن أيب عن جدي عن رسول اهلل 

 . (4) ((يبلغني أينام كنتم قبورًا وصلوا عيّل فإن تسليمكم

قاال: ملا نزل برسول اهلل  ويف الصحيحني عن عائشة وعبد اهلل بن عباس 

: وجهه، فقالطفق يطرح مخيصة له عىل وجهه، فإذا اغتم هبا كشفها عن  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ: أخرجه البخاري يف أحاديث األنبياء، باب قول اهلل   (1)

 .  1/551، 3005، رقم :  َّ رب

أخرجه أبو داود يف املناسك، باب يف الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم وزيارة قربه، رقم :   (2)

2435 ،2/504  . 

 .2/02األحاديث املختارة  (3)

، 2/317، وأمحد 2/375،3/305(، وابن أيب شيبة 1721)3/577أخرجه عبدالرزاق   (0)

 وغريهم.
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والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد(( : )) لعنة اهلل عىل اليهود  وهو كذلك

 . ولوال ذلك أبرز قربه غري أنه خيش أن يتخذ مسجدًا .(1)حيذر ما صنعوا

اللهم ال جتعل قربي وثناً قال : )) ملسو هيلع هللا ىلصوروى مالك يف املوطأ أن رسول اهلل 

 . (2) ((ُيعَبد، اشتدَّ غضُب اهلل عىل قوٍم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

قال : قال أيب : انطلقت يف وفد بني عامر إىل   وعن عبد اهلل بن الشخري 

((، قلنا : السيد اهلل تبارك وتعاىل، فقلنا : أنت سيدنا، فقال : ))ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

بعض قولكم وال (( أو ))قولوا بقولكموأفضلنا فضالً وأعظمنا طوالً، فقال : ))

 . (4) ((الشيطان (3)كمَيْسَتْجري

: ما شاء اهلل وشئت، فقال له ملسو هيلع هللا ىلص قال للنبي أن رجالً   وعن ابن عباس

 .(5) (())أجعلتني هلل َعْدالً، بل ما شاء اهلل وحده:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

                                                           

. ومسلم يف املساجد 1/133، 031، 035م : ، رق55أخرجه البخاري يف الصالة، باب   (1)

ومواضع الصالة، باب النهي عن بناء املساجد عىل القبور، واختاذ الصور فيها، والنهي عن 

 .  1/377، 531اختاذ القبور مساجد، رقم : 

 .  172/ 1، 35أخرجه مالك يف قرص الصالة يف السفر، باب جامع الصالة، رقم :   (2)

 : أي اليستغلبنكم، فيتخذكم َجريًا: أي رسوالً ووكياًل. 1/210قال يف النهاية  (3)

 .  5/172، 0773أخرجه أبو داود يف األدب، باب كراهية التامدح، رقم :   (0)

، وأمحد 2117أخرجه ابن ماجه، يف الكفارات، باب النهي أن يقال ماشاء اهلل وشئت، رقم: (5)

 . وغريهم.3/217، والبيهقي 1/210-220

 قال يف الزوائد: يف إسناده األجلح بن عبداهلل، خمتلف فيه، وباقي رجال اإلسناد ثقات. .  
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مـن الغلو وآثاره من احلذر  ملسو هيلع هللا ىلصوما زال السلف الصالح عىل منهج الرسول 

: ))سمعت عيسى بن يونس يقول : أمر عمر  (1)والتحذير منه. قال ابن وضاح

، فقطعها ؛ ألن الناس ملسو هيلع هللا ىلصبقطع الشجرة التي بويع حتتها النبي  بن اخلطاب 

 كانوا يذهبون فيصلون حتتها، فخاف عليهم الفتنة((. 

بطريق مكة  ))صليت مع عمر بن اخلطاب  وقال املعرور بن سويد : 

: هب، فقال : أين يذهب هؤالء، فقيلصالة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذا

فهم يصلون فيه، فقال: إنام هلك  ملسو هيلع هللا ىلصيا أمري املؤمنني مسجد صىل فيه رسول اهلل 

ويتخذوهنا كنائس وبيعًا،  من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم

 . (2)فمن أدركته الصالة يف املساجد فليصل ومن ال فليمض وال يتعمدها((

 . وسبق حديث عيل بن احلسني 

وعن سهيل بن أيب سهيل قال : رآين احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب 

  عند القرب فناداين وهو يف بيت فاطمة هلم إىل العشاء. يتعشى، قال :

قال :  ملسو هيلع هللا ىلصقلت : ال أريده، قال : مايل رأيتك عند القرب . قلت : سلمت عىل النبي 

قال : ال تتخذوا قربي عيدًا  ملسو هيلع هللا ىلصإذا دخلت املسجد فسلم ثم قال : إن رسول اهلل 

تم، لعن اهلل وال تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا عيل فإن صالتكم تبلغني حيث كن

                                                           

 . 33يف كتابه : البدع والنهي عنها، ص  (1)

رواه ابن وضاح يف كتاب البدع والنهي عنها، من عدة طرق عن املعرور بن سويد، بإسناد   (2)

 . 37،33صحيح، ص



 المغانم المطابة في معالم طابة
 

 م 67

اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن باألندلس إال 

 . (1) سواء((

وبالرغم من ذلك فإن قدر اهلل نافذ، وقد وقع متأخرو األمة فيام خاف 

ما هو  حتى نسبوا إليه ملسو هيلع هللا ىلصوالسلف الصالح، فبالغوا يف إطرائه  ملسو هيلع هللا ىلصعليهم نبيهم 

من خصائص اإلهلية بل ما هو من صفات الربوبية، وشاهبوا النصارى فيام 

نسبوه للمسيح، فورد يف بعض الصلوات املخرتعة )الصالة عىل حممد عني 

الذات( ونسبوا إليه إنه قال : أنا أمحد بدون ميم، وكثر ذلك ال سيام يف أشعار 

ودعاءه واالستغاثة به عند امللامت،  ملسو هيلع هللا ىلصاملدائح واعتادوا طلب الشفاعة منه 

واستندوا يف ذلك إىل حكايات ومنامات بل واعتقدوا مثل هذه االعتقادات 

من الصاحلني أو ممن يظنوهنم صاحلني، فنسبوا هلم  ملسو هيلع هللا ىلصفيمن هو دون رسول اهلل 

 علم الغيب والترصف يف الكون وأن أرواح املشايخ حارضة تعلم. 

لشيخ صنع اهلل احلنفي رمحه اهلل : ))قد ظهر اآلن فيام بني املسلمني قال ا

مجاعات يدعون أن لألولياء ترصفًا يف حياهتم وبعد مماهتم، ويستغاث هبم يف 

الشدائد والبليات ومهمهم تكشف امللامت فيأتون قبورهم وينادون يف قضاء 

 احلاجات، وجوزا هلم الذبائح والنذور . 

                                                           

وعنه أبو يعىل يف مسنده، وإسامعيل القايض يف فضل  3/305و 2/375أخرجه ابن أيب شيبة   (1)

 . 1/150، ورواه الضياء املقديس يف املختارة 34الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم، رقم:
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م فيه تفريط وإفراط، بل فيه اهلالك األبدي والعذاب قال : ))وهذا كال

الرسمدي، ملا فيه من روائح الرشك املحقق، ومصادمة الكتاب العزيز، وخمالفة 

 لعقائد األمة، وما اجتمعت عليه األمة.

فأما قوهلم : إن لألولياء ترصفات يف حياهتم وبعد املامت فريده قوله تعاىل : 

ونحوها  (2) َّ متزت رت  يب ىب ُّٱٱو (1) َّ ميزي ريٰىين ُّٱ

من اآليات الدالة عىل أنه املتفرد باخللق والتدبري والترصف والتقدير، وال يشء 

لغريه يف يشء ما بوجه من الوجوه، فالكل حتت ملكه وقهره ترصفا وملكا 

(( إىل أن قال : وأما القول بالترصف بعد املامت فهو أشنع من …وإحياء وإماتة 

     (3) َّحن جن مم خم ُّٱالقول بالترصف يف احلياة، قال جل ذكره: 

إذا مات اإلنسان انقطع ، ويف احلديث : ))(4) َّ  زيري ٰى ين ىن ُّٱٱو

. مجيع ذلك وما هو نحوه دال عىل انقطاع  (5)((عمله إال من ثالثة أشياء...

                                                           

 .  50سورة األعراف، آية رقم :   (1)

 . 132سورة آل عمران، آية رقم :   (2)

 .  34ية رقم : سورة الزمر، آ  (3)

 .  135سورة آل عمران، آية رقم :   (0)

 من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، مرفوعًا: (5)

. 1131أخرجه مسلم، يف الوصية، باب مايلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، رقم: 

، والرتمذي، يف 2372،3/041وأبوداود، يف الوصايا، باب يف الصدقة عن امليت، رقم:

 . 1371اب يف الوقف، رقم:األحكام، ب
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احلس واحلركة من امليت وإن أرواحهم ممسكة وإن أعامهلم منقطعة فدل ذلك 

عىل أنه ليس للميت ترصف يف ذاته فضاًل عن غريه فإذا عجز عن حركة نفسه 

فكيف يترصف يف غريه، فاهلل سبحانه خيرب أن األرواح عنده، وهؤالء امللحدون 

 .(1) َّخض حض جض مص خص ُّٱرواح مطلقة مترصفة يقولون إن األ

وأما قوهلم : يستغاث هبم يف الشدائد فهذا أقبح مما قبله ؛ ملصادمته لقوله 

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱجل ذكره : 

 (( اهـ باختصار . (2) َّجض مص  خص حصمس خس

ومع األسف الشديد أن مثل هذه األوهام واملعتقدات اخلاطئة ترسبت إىل 

املسلمني، حتى كادت تكون اجتاها عامًا، فلم يسلم منها عقول كثري من عوام 

حتى عدد من املنتسبني للعلم الرشعي، شأن كل االجتاهات الفكرية العامة، التي 

 هيرم عليها الكبري وينشأ عليها الصغري .

وقد تأثر الفريوزابادي مؤلف هذا الكتاب بعض التأثر بام يشاع يف عرصه من 

يف قربه التي  ملسو هيلع هللا ىلصمثار جدل كبري هي قضية حياته ذلك، وتعرض لقضية كانت 

يعتقدها املسلم من حيث طبيعة هذه احلياة أهي حياة برزخية، اهلل أعـلم بكيفيتها 

 وآثارها، أم هي حياة عادية كالتي كان حيياها قبل موته .

                                                           

 .  104سورة البقرة، آية رقم :   (1)

 .  12سورة النمل، آية رقم :   (2)
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(( فإنه املغانم املطابةومع أن هذه القضية خارجة عن موضوع كتاب ))

حرشها حرشًا يف فقرة كاملة من فقرات الفصل األول، وحشد هلا شواهد عجيبة 

ال تتفق مع أي منهج علمي. هذه الشواهد حكايات منقولة عن بعض 

املجاورين واألعراب يف عرصه، معظمها منامات تتضمن يف الغالب أن 

ثه، فجاءه بعد ذلك رجل من وشكا إليه حاجته واستغا ملسو هيلع هللا ىلصالشخص جلأ إىل قربه 

 أهل البيت يلبي طلبه. 

بعد أن  ملسو هيلع هللا ىلصويف إحدى الروايات، وهي أغرهبا، ينام السائل عند قربه 

 يعطيه النقود فيستيقظ وجيدها يف يده. ملسو هيلع هللا ىلصيستغيث به فريى يف منامه الرسول 

 أوساط العامة وال وكل هذه احلكايات من الشائعات التي تدور عادة يف

سند هلا، ومل ختضع للمراجعة أو التحقيق، ولكنها حتظى بتصديق العامة عادهتم 

 يف تصديق الغرائب، والغرام بروايتها كام لو كانت حقائق.

وقد غفل املؤلف رمحه اهلل عن أن مثل هذه احلكايات التي لو صحت نسبتها 

ألصول ال تصلح دليــاًل يف عن من رويت عنه، فإن املنامات كام قرر علامء ا

األحكام الرشعية، فضاًل عن أهنا حتى لو اعتربت دلياًل فال يمكن أن تعارض 

هبا األدلة من النصوص الرشعية، فضالً عن أن يعارض هبا القواعد الرشعية 

 األساسية، التي يقوم عليها بناء التوحيد وما جيب هلل سبحانه وتعاىل من حقوق .

ذه احلكايات لعقيدة التوحيد إذا تصورت أنه ال يتـم ويتضح لك معارضة ه

حارض ناظر جييب املضطر إذا  ملسو هيلع هللا ىلصالتصديق هبذه احلكايات إال باعتقاد أن النبي 
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دعاه ويسمع دعاء املحتاج وشكواه، وما اختذ الناس مريم إهلا من دون اهلل إال 

 بمثل هذا االعتقاد.

حلكايات فقد وردت يف الكتاب عبارات قليلة وباإلضافة إىل عنايته هبذه ا

، وقد تأثر فيها بام شاع يف ملسو هيلع هللا ىلصمتناثرة، ظاهر ألفاظها الغلو يف شخص الرسول 

 عرصه .

ولعل عذره رمحه اهلل أنه كان عامل لغة، أما باعه يف احلديث والفقه فهو كام 

))وكانت له باحلديث بقوله :  تقي الدين حممد بن أمحد احلسني الفايسوصفه 

 .(1) عناية غري قوية، وكذا بالفقه ((

ويؤيد ما ذكره الفايس وجود األحاديث الضعيفة واملوضوعة يف كتابه كام 

 سيالحظ القارئ .

وقد وقع الرتدد يف نرش الكتاب بسبب هذه احلكايات والعبارات املنكرة 

 ألمرين :

الشديدة لصيغ من اإلطراء  ملسو هيلع هللا ىلصما تدل عـليه النصوص من كراهية النبي  .1

هي أقل مما يدل عليه ظاهر العبارات التي أرشنا إليها، فينبغي لكل 

 مسلم صادق املحبة لرسول أن يكره ما يكرهه . 

وما تضمنته احلكايات التي أرشنا إليها من نسبة أقوال أو أفعال يقطع 

 رد يف ذلك من الوعيد الشديد.، وقد علم ما وملسو هيلع هللا ىلصبكذهبا إىل النبي 

                                                           

 .  2/310العقد الثمني :   (1)
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خشية اغرتار بعض القراء الذين ينقصهم الفقه يف الدين واالطالع عىل  .2

 النصوص بتلك العبارات واحلكايات .

إال أنه بعد االستخارة رأينا من املصلحة أن ال نحجب هذا السفر الضخم 

نة املنورة من اهلام من تراث املدينة املنورة، وأن ال نحرم الدارسني وحمبي املدي

االطالع عليه، ويف الوقت نفسه أن ننبه إىل خطأ إيراد تلك العبارات 

واحلكايات، ووجه معارضتها لقواعد الرشع احلنيف ونصوص القرآن والسنة، 

موقنني بأن من قصده احلق، سيكون له يف ما ذكرنا عاصم من االغرتار بتلك 

 احلكايات والعبارات .

وصىل اهلل    ا ويلهمنا الصواب يف القول والعمل .ونسأل اهلل أن يسدد خطان

 عىل سيدنا ونبينا حممد وآله وصحبه وسلم،،،

 * لزيادة اإليضاح يف موضوع هذا التنبيه يمكن القارئ الرجوع إىل :

o الدّر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد((،  :رسالة اإلمام الشوكاين بعنوان((

 هـ .1303املنريية القاهرة، إدارة الطباعة 

o  ،))رسالة اإلمام الصنعاين بعنوان : ))تطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد

 هـ .1332، الرياض، مؤسسة النور، 2تعليق إسامعيل األنصاري ط

o  رسالة املقريزي بعنوان : ))جتريد التوحيد املفيد((، حتقيق : حممد بن عبد

 هـ .1013الرمحن أبو سيف، املدينة املنورة، 

o  رسالة اإلمام حميي الدين الربكوي احلنفي بعنوان : ))زيارة القبور الرشعية

 والرشكية((.

o  ترمجة الشيخ أيب احلسن الندوي لكتاب ))تقوية اإليامن(( لإلمام الشهيد

 لوي بعنوان : ))رسالة التوحيد((إسامعيل بن عبد الغني الده
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حيم محن الرَّ  بسم اهلل الرَّ

 وصَّلَّ اهلل عَّل سيِدنا حممٍد وآله وصحبه وسلَّم، ربِّ َيّسر وأعْن يا َكريُم.

ُه، وأرنرافر عىل سائر الُبْلداِن  لردر حبيبه وأرطرابر فر بر َّ احلمُد هلِل الِذي َشر

نِطرابرهُ 
(1)

تِيِق  هر بِِه ِمنر اْلبرْيِت العر أرْوجر ابره، ور ه ونرصـربر فِيِه ِِمْرر ، ورفع فيه ِمنربر

تِهِ  ُه وِميرزابره، وأمطر عىل نرالر ِحْجرر
(2)

الِهِ   من جـزيل نر
(3)

ه،    ابر ـحر  أدرَّ سر

ى وضـاعف ملن ثرور
(4)

[ به  ابره، وجعل ]دواءر فيه من عظيم  فضله  ثرور
(5)

اآلالم   

ه هُ تر طِين اءر األسـقاِم ُترابر وِشفر
(6)

عر ، و أْمرر
(7)

ْود  من جر
(8)

الوجود جـُوِد سـِر   
(9)

 

                                                                        

 . 131)نطب( ص املحيط القاموس : الرأس.-بالكرس -( الن طاب 1)

 . 1611)نول( ص املحيط ( النالة: ما حول احلرم. القاموس2)

 السابق. النال والنوال: العطاء(:( )3)

. القاموس املحيط )ثوى( ص( 4)   .1211ثوى: أقام باملكان طويًلا

 يف األصل: داء، والصواب ما أثبتناه. ( 5)

عن أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان إذا اشتكى اإلنساُن ( 1)

ْرٌح، قال النبي صىل اهلل عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع  ٌة أو جر اليشءر منُه أو كانت به قرْرحر

. «اهلل، ُتْرَبُة أرضنا بِريَقِة بعضنا لُيْشَفى َسِقيُمنا بإذن ربنابسم »سفيان سبابته باألرض، ثم رفعها: 

. ومسلم واللفظ 5445أخرجه البخاري، يف الطب، باب رقية النبي صىل اهلل عليه وسلم رقم:

 .2114له، يف السًلم، باب استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة، رقم:

ه وسلم:)تربة أرضنا( مجيع األرض أو أرض املدينة خاصة، فيه وهل املراد بقوله صىل اهلل علي  

، وفتح 14/114، وَشح النووي لصحيح مسلم 4/114قوالن، وينظر لذلك: زاد املعاد 

 .16/264الباري 

 .413أمرع: أخصب، واملريع اخلطيب. القاموس املحيط )مرع( ص (4)

 .245القاموس )جود( ص اجلرْود: املطر الغزير. (1)

يعرفه السلف وال األئمة املعتربون املشهود هلم باخلري  )رس الوجود( مصطلح متأخر ِمدث ال( 1)

= 
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ه اصر ِعرر
(1)

ابره، وأ  عر تْ وِرحر رر
(2)

ْضِل   ةر الفر ابره، وكسى أرْهلره أرْرِدير ه وأْكور به ُكُؤوسر

هم عر رَّ ابره، ودر أرْثور ور
(3)

ِف وِجْلبرابره، وفتح هلم من جزيل اخلرِي   ر سوابغر الَّشَّ

ابره. ِيِل اْلرِب  ِصعر  أْبوابره، وذلَّلر هلم ِمْن مجر

ه  ه اهلُل ُحلَّتره وِجلبابره، أرسلر جر اِكنِِه ِمّمٍد الذي تروَّ ًلُم عىل سر ًلُة والسَّ والصَّ

ابره ْعبُد من دون اهلل أْنصر واخللُق تر
(4)

ُم من النُّْصح يف اهلل ، فلم يزْل يرقتحِ 

ِعقابره
(5)

ْأسر اهللِ وِعقابره ، وُينِذُر الناسر بر
(6)

،حتى قطع ُظُفر الكفِر ونابره، 

ًلَّ جر ونطق من جوامع الكلِم باِم أفحمر به فرسانر اخلطابة، فر 
(7)

بِبيانِه خواطرر  

                                                                        
= 

سورة ] چڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ: داللة َشعية عليه، بل جاء يف قوله تعاىل وال

 بيان احلكمة من خلق اخللق. [51الذاريات: 

ْرصة، وهي: كل بقعة بني الدور واسعة ليس فيها بناء. السابق  (1)  الِعراص مجع عر

 .123)عرص( ص

 .461،413مأل. القاموس )مرع( و)ترع( ص ( )أترع(:2)

ه تدريعاا: ألبسه الدرع.( 3) عر  .415السابق )درع( ص درَّ

لُّ عليها، وُيْذبرُح ل األنصاب: (4) ُيهر ب فر  القاموس غري اهلل تعاىل.حجارة كانت حول الكعبة ُتنْصر

 .131)نصب( ص املحيط

بة 5) قر اب مجع: عر  ،111 ص( عقب)السابق .اجلبال من صعب مرقى: وهي ،-بالتحريك–( الِعقر

 .الدعوة نَّش سبيل يف وسّلم عليه اهلل صىّل  يعرتضه كان ما: واملراد

تص بالعذاب.  (1) الِعقاب هنا: مصدر قيايس من عاقب الذي هو بِمعنى املجازاة، والعقاب َير

 . 545ص املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين،

 .1241)جلو( ص املحيط جًلَّ: صقل. القاموس (4)
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ْلبابره اخللِق وأر
(1)

ْأُوه باق فلم ُيْلحق شر ْيدان الس  ، وجرى يف مر
(2)

حتى جابره 
(3)

 ،

وأكرِم صحابرة، من كل  صىل اهلل وسلم عليه وعىل آله وصحابته أَشِف آلٍ 

ى غر نْفٍر يف الور غضر
(4)

ةِ   ابر إىل ما ينـزل من الوثَّ
(5)

ابره  وثر
(6)

. 

ِم اهلل تعاىل ِممُد بُن يعقوبر بِن ِممٍد  ُئ تجِ امُللْ وبعد، يقول  إىل حرر

ضر منَّ اهلل تعاىل عليه ب-الفريوزاباديُّ  اإلنابة، وال قروَّ
(7)

له من ساحة  

احلرمنِي أْقترابرهُ 
(8)

، ووطَّدر به أوتادر ُسْكناه وأْطنابره
(9)

، فالنفع ُُضٌّ إال ملن قصد 

بابره، والعيُش ُمرٌّ إال ملن حلَّ أعتابره
(10)

- : 

                                                                        
 . 133)لبب( ص املحيط العقل. القاموس األلباب: مجع ُلبٍّ وهو: (1)

ْأو: السبق  (2)  .1211والغاية. السابق )شأو( صالشَّ

ُوُبه، واجلرْوب: القطع. السابق )جوب( ص (3)  .46جابر امليدان َير

ر: األسد. القاموس4) نْفر ضر ى، 451ص املحيط ( الغر غر  .1343)وغي(ص السابق: احلرب. والور

 .4/333 )وثب( تاج العروسالوثابة: الفرس الرسيعة الوثب.  (5)

مل من أجلقد جازاه اهلل خرياا عىل مالعل ثابه هنا بمعنى:  (1)  .تبليغ اإلسًلم م وَتر

ض البناء: (4)  .153)قوض( ص املحيط هدمه، أو التقويض: نقض من غري هدم. القاموس قوَّ

نام البعري. السابق )قتب(ص (1) ْدر سر ترٍب وهو اإلكاف الصغري عىل قر  . 122األقتاب: مجع قر

ُد.األطناب: مجع ُطنُب، وهو حبل  (1) تر دُّ به رُساِدُق البيِت، أو الور  السابق )طنب( طويل ُيشر

 .161ص

الريب أن العيش مٌر ملن ابتعد عن َشع اهلل عز وجل، وأما من وفقه اهلل هلدي كتابه وسنة نبيه  (16)

 ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ  فهو السعيد، قال تعاىل:

 [.14 ةالنحل: اآلي]سورة  چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

التوفيق أن يوفق املسلم لزيارة املساجد الثًلث التي تشد إليها الرحال وأما من تيرس له  ومن متام 

يقال فيه )عيشه مر( لكونه مل يشد الرحال لزيارة  زيارة البعض دون اآلخر فًل ضري عليه وال

 مسجد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
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ْفُت يف عام اثنني ُ إيِن  ملرَّا َشر
(1)

وثرامنني 
(2)

ه،   نرابر فر اهلل جر َّ بِجواِر من َشر

در نرظرري فيام ُوِضعر عىل ِذْكِر معاملِ املدينِة من تعليٍق وكتابة، فلم أرر كتاباا  جتدَّ

مع من تاريِخ البلِد الكريِم ُصيرابره حاوياا َير
(3)

ْضِع كتاٍب  ، فذهبُت إىل ور

دا  بر يف ُكتِب املتقدمني بردر هر اجامٍع ملا ذر
(4)

ه، ُمتجن باا  ، إطنابر القــوِل وإسهابر

ْطيابره ْذُكـُر البلدر الكــريمر وفضلرُه وتر أر وإنَّمـا ُأْثبُِت مـن ُكل  فرصـٍْل ُلبرابره، ور
(5)

 ،

ْصـباءه ه وأبـوابره، وحر ُه وِِمرابره، وُعـُمدر سر ومنربر  وُأْتبِعُه املسجدر املقدَّ

ابه ـدر وعر
(6)

ـراءه ْرســه وعر ، وغر
(7)

اصر  ، وِعرر
(8)

هُ   اضر م وأعـْرر احلـرر
(9)

ه ، وِحــرارر
(10)

  

                                                                        
 أثبتناه. يف األصل: )اثنتني(، والصواب ما (1)

 سبعامئة. بعد  (2)

يراب: اخلالص والصميم واألصل واخليار من اليشء. (3)  .161القاموس )صيب(ص الصُّ

داا: متفرقاا. السابق )بدد(ص (4)  . 211بردر

 .116كا. السابق )طيب( صزلذَّ و التَّْطياب: مصدر طاب يطيب، بمعنى: (5)

اب  (1) در حاب-العر  .112ص (عدب) السابق. الرمل من اسرتقَّ  ما: -كسر

اُء ( 4) رر  .1311ص(عري) السابق. بيشء فيه ُيسترت ال الفضاء: (باملد)العر

يقصد عرصة املدينة: وهي األرض املنبسطة التي تقع بعد مجاء أم خالد، ويكتنفها من الغرب ( 1)

تتميز العرصة بخصوبتها مجاء العاقل ِماذية لوادي العقيق من اجلهة الغربية وحي اجلرف، 

وخصوبتها، وكان األمويون يمنعون البناء بالعرصة، وال يقطع وايل وبجامل تزينها احلمراء، 

: مروان بن احلكم، وسعيد املدينة يوقد سكنها والي، من العرصة إال بإذن من اخلليفة املدينة شيئاا

  بن العاص، وهلام فيها مزارع وقصور.ا

صة الصغرى، وهي بعد مجاء تسمى عرصة املاء سامها بعضهم بالعروالعرصة عرصتان األوىل 

ويف العرصة  .أم خالد يف رومة حيث ختتلط بالعرصة الثانية وهي عرصة املاء التي متتد يف اجلرف

  اليوم مباين اجلامعة اإلسًلمية، وقرص أمري منطقة املدينة املنورة. 

لسان  وأعراض املدينة: قراها التي يف أوديتها.كل واد فيه شجر.  األعراض مجع: ِعْرض، وهو( 1)

 .4/142،143العرب )عرض( 

ٍة: وهي أرض ذراُت حجارٍة نرِخرة سود. (16) رَّ  .344)حرر( ص املحيط القاموس احِلرار: مجع حر
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والبره
(1)

ه ، وآطامر
(2)

ه  وآكامر
(3)

ه  وأعًلمر
(4)

ه  وأوداءر
(5)

ه  ابر وِشعر
(6)

، وُأويِف ُكًلًّ 

ه،  ابر حيِح أْنسر ُح بالبيان الصَّ ح  ابره، وُأصر رير اللفِظ وتبينِي املعنى ِحسر من َتر

حتى أْجُلور 
(7)

من حنادس 
(8)

برابرهو/  التحريف  التَّصحيِف ضر
(9)

وأرُدلُّ عىل  ،

الِحِب 
(10)

طراءهُ   ي ُز بتوفيق اهلل الكريم خر ه وُمْرتابره، وُأمر التَّحقيِق حائرر
(11)

 

وصوابره، وأرْمأُل من الفرائِد األنيقِة والفوائِد الرشيقِة ِوطرابره
(12)

، وُأْعِِل من 

                                                                        

 .135)لوب(ص املحيط البة، وهي: احلرة. القاموس الًلب مجع:( 1)

القاموس  .مبني بِحجارة، وكل بيت مربع ُمسطَّحالقرص، وكلُّ حصن  اآلطام: مجع ُأطم، وهو:( 2)

 وعرفت املدينة باآلطام، وهي احلصون. .1641)أطم(صاملحيط 

اآلكام: مجع أكمة، وهي دون اجلبال، أو هي املوضع يكون أشد ارتفاعاا مما حوله. السابق  (3)

 .1641)أكم(ص

لرم، وهو اجلبل الطويل، (4)  .1146السابق )علم(صاجلبل مطلقاا.  أو: األعًلم مجع: عر

 .1342األوداء: مجع واٍد، والوادي: مفرج ما بني جبال أو تًِلل أو آكام. السابق )ودى( ص (5)

ِسيل املاء يف بطن أرض، أو ما (1) عاب: مجع ِشْعٍب، وهو الطريق يف اجلبل، ومر انفرج بني  الش 

 .161ص السابق )شعب( جبلني.

:جًل األمرر وجأله وجىلَّ عنه:  (4) )جلَّو(  لسان العربواضح.  كشفه وأظهره..؛ وأمر جِلٌّ

14/156. 

 . 546)حندس(ص املحيط احلنادس مجع ِحندس، وهو: الليل املظلم، والظُّْلمة. القاموس (1)

بُّ والّتضبيب: تغطية اليشء ودخول بعضه يف بعض.  (1)  .1/546)ضبب( لسان العربالضَّ

 .1/434)حلب( لسان العربالًلحب: الواضح.  (16)

 .31)خطأ( ص املحيط اخلرْطُء، واخلرطرُأ، واخلرطراُء: ضد الصواب. القاموس (11)

من  (12) قُّ الذي يكون فيه السَّ ْطب، وهو: الز  الِوطراب وكذلك: األرْوُطب واألْوطاب مجع: ور

 .1/411)وطب(  لسان العرب واللبن.

 [أ/2]
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لِِم الطَّي ِب ِخطرابره، وُأطري ُب بعبرِي ُحسن  ْيلرهالكر التعبري ذر
(1)

وِقطرابره 
(2)

 ،

يِه:  م  بِجاه نبيهِ « املغانَِم املُطاَبِة، يف َمَعاِِلِ َطاَبة»وُأسر
(3)

أله   العظيِم الذي ما سر

ابرة، وأن  ِة والنَّجر عادر عله خالصاا لوجِهِه جالباا أسباب السَّ ه، أْن َير إال أجابر

امر  ينفعر به ُروَّ
(4)

ابرة.العلِم وُطًّلبره، وهو سبحانر   يلُّ اإلجر ور ُبوِل ور ُه ويلُّ القر
 

                                                                        

 .11/216 )ذيل( لسان العرب الذيل: آخر كل يشء. (1)

ولعل املعنى:  121مجيعاا. القاموس )قطب( ص الِقطراُب: جممع اجليب... وجاؤوا قاطبة: (2)

 وأطيب بعبري حسن التعبري ذيله ومِجاعه، واهلل أعلم.

التوسل باجلاه ليس عليه دليل من الكتاب وال من السنة، بل ثبت يف السنة ويف اآلثار عن  (3)

 أو مستحباا لسبقونا إىل فعله. ولو كان مَّشوعاا ، يدل عىل تركه السلف ما

 والذي دل عليه الدليل الصحيح من الكتاب والسنة النبوية مَّشوعية التوسل يف ثًلث:  

]سورة  { نئىئ مئ زئ رئ ّٰ} تعاىل:توسل املؤمن بأسامء اهلل وصفاته، ومنه قوله   -1

 [. 081األعراف:

البخاري، يف األدب، توسل املؤمن بالعمل الصالح كام يف حديث الغار املشهور الذي رواه   -2

 .5144باب إجابة دعاء من بر والديه، برقم: 

توسل املؤمن إىل اهلل تعاىل بدعاء أخيه املؤمن، ومنه حديث توسل األعمى، إذ توسل   -3

بذاته كام يف الواقعة، ويدل عىل ذلك أن عمل الصحابة بعد وفاة  األعمى بدعاء النبي ال

بجاهه، وإنام استسقوا بدعاء  ل به وال بذاته والالنبي صىل اهلل عليه وسلم مل يكن بالتوس

العباس ريض اهلل عنه. وانظر لتفصيل ذلك كتاب )التوسل والوسيلة( لشيخ اإلسًلم ابن 

 تيمية.

 .12/251رام اليشء: طلبه. اللسان )روم(  (4)
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يفِة، وآداِِبا، وبيان وجوِِباالباُب األوُل  : يف فضِل الزيارِة الَّشَّ
(1)

ِد  ، وتأكُّ

رْب الزائرين  استحباِِبا، وذكر يشء من لطاِئفها وأرسارها، واحلض  عىل صر

عىل ألْواِئها
(2)

 أيامر جواِرها. 

ِة : يف تاريِخ البلِد االباُب الثاين الا ِمن التَّترابِعر نرُه أوَّ كر ْن سر ِس، وِذْكِر مر ملقدَّ

ّراا، إىل أن فتحر اهلُل تعاىل بالقرآِن لنبيِه الكريِم ما كانر فيها  ُلمَّ جر والعامليِق، وهر

 من املغاليِق.

سِة ومعانِيها، وبيان اشتقاِق الباب الثالث : يف ِذْكِر أسامء املدينِة امُلقدَّ

 ِدِرها ومبانِيها.ألفاظِها ِمْن مصا

ينا الباب الرابع من األحاديث واآلثار : يف الفضائل املأثورة، وِذكِر ما ُرو 

[واحدٍ ]ل  واحٍد يف فرْضِل كُ 
(3)

 من األماكِن املذكورِة. 

                                                                        

( زيارة مسجد النبي صىل اهلل عليه وسلم وشد الرحال إليه مستحبة، وليست بواجبة، وشد 1)

الرحال إىل قرب النبي صىل اهلل عليه وسلم أمر منهي عنه، ملا ثبت يف عموم قوله صىل اهلل عليه 

تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: املسجد احلرام، ومسجد الرسول صَّل اهلل عليه  ال»وسلم: 

واملؤلف عفا اهلل عنه حشد أدلة كثرية، واستدل بام يصح وماال  «.وسلم، ومسجد األقىص

وأرسف يف ذلك وبالغ، والتحقيق أن املؤمن ينوي بسفره زيارة مسجد رسول اهلل صىل  يصح،

اهلل عليه وسلم، وإذا وفقه اهلل بعد ذلك، ووصل ساملاا يسّلم عىل نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلم، 

 يقع يف املحذور. لدينه حتى ال وهذا هو األسلم له واألبرأ

 .4/221النهاية يف غريب احلديث واألثر )ألي( ألوائها: الشدة وضيق املعيشة.  (2)

 كذا يف األصل املخطوط، ولعلها مكررة. (3)
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: يف ذكر أماكِن املدينِة، ومساكنِها، وُنُزهِلاالباُب اخلامس
(1)

اها ، وُذرر
(2)

 ،

ودوِرها، وقصوِرها، ومناظِرها، ومقابِرها، ومساِجِدها، ومشاِهِدها، 

ومزارِعها، ومواضِعها، وجباهِلا، وتًلهِلا، وِسبراِخها
(3)

ورماهِلا،  ،

اِسيِجها وطرسر
(4)

اِصها ، اِصها، وأْخصر وأعامهِلا، وِعرر
(5)

، وِغيراِضها
(6)

 ،

ا، وُعيوِِنا، وُضُبوِِنا وأعراِضها، وآطاِمها، وآكاِمها، وأوديتِها، وأنديتِهر
(7)

 ،

نرواِِتا وقر
(8)

نرواِِتا ، وصر
(9)

، وآباِرها، وأِْناِرها، ومساحاِِتا، ومسافاِِتا، 

ومراِحلِها، ومناهلِها
(10)

، وتًِلِعها
(11)

 ، وِقًلِعها.

                                                                        

 .1612: املنـزل، وما ُهي ئ للضيف أن ينـزل عليه. القاموس )نزل( ص-بضمتني -النُُّزل  (1)

ى اليشء  (2)  .1214ذروة بالضم والكرس. القاموس )ذرا( ص :أعاليه، الواحدة:-بالضم  -ُذرر

(3 ): ْبخة، وهي: أرض ذات نرزٍّ وملح. والنرزُّ برخة وسر باخ مجع: سر  يتحلَُّب من األرض من املاء. ما الس 

 .524. و)نزز( ص252القاموس )سبخ(ص

ب. (4) رَّ وج: الناحية، ُمعر وٍج، والطَّسُّ اِسيج: مجع طرسَّ  .114ص السابق )طسج( الطَّسر

، وهو (5) اُص: مجع ُخصٍّ ُف عليه  قصب، وقيل:بيت من شجر أو  األْخصر اخلُصُّ البيت الذي ُيسقَّ

 .4/21بخشبة. اللسان )خصص( 

 .156الِغيراُض: مجع غيضة، وهي الشجر امللتف. القاموس )غيض( ص (1)

بِن: إذا كان مشفوهاا 4) ْبن... وضر ْبن: ضيق. القاموس  ال -رقيقاا  -( ماء ضر فضل فيه. ومكان ضر

 .1211)ضبن(ص

 .2/414والقنوات مجع: قناة، وهي: جمرى للامء ضيق أو واسع. املعجم الوسيط  يف األصل: قنواوِتا،( 1)

نْو: املاء القليل بني اجلبلني. القاموس )صنو(ص (1)  .1364الصَّ

ل(ص مناهل: مجع منهل، وهو املوضع الذي فيه املَّشب. (16)  .1611السابق )ِنر

ِسيل املاء، وما -ِضدٌّ -اِْنبط منهاالت ًلع: مجع ترْلعة، وهي: ما ارتفع من األرض، وما  (11) ع  ومر اتَّسر

هة الوادي، والقطعة املرتفعة من األرض .السابق )تلع(ص  .464من ُفوَّ
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رر لنا أشياُخنا الباب السادس كر : يف ِذْكِر مجاعٍة ممن أدركناهم باملدينِة، أو ذر

ُم أدركوهم ِبا، عىل اخ تًلف طبقاِِتم، وتباُيِن املدنيون وغرُيُهم أِنَّ

اداِت األولياء، واألئمِة العلامء، واألكابر الفضًلء،  درجاِِتم، من السَّ

لحاء،  اء، واألَشاِف األمراء، والُعبَّاِد الصُّ  الُقرَّ
ِ
اِم الُكرباء، والفقهاء واحلُكَّ

، مْستوفياا عىل ترتيب حروِف اهل
ِ
ناء ننير األُمر براء، واملؤذ  اِم النُجر . واخلُدَّ

ِ
 جاء

مل  / وقد ذكرُت يف هذا الباب مجاعةا ممن هلم باملدينِة آثاٌر صاحلٌة وإِنْ 

را ْزِنر طرؤوا حر اٌت جاريٌة وإن مل ير ربَّ يساكنوا أهلها، وهلم ِِبا مر
(1)

ْهلرها،   وسر

كِذْكري
(2)

وارعِ   لطاِن الرُّ للملِك املطاع، والسُّ
(3)

، وخاقانِ 
(4)

خواقنِي البسيطِة  

اه ُشجاع بلساِن اإلمجاع، جًلل الدين والدنيا أيب الفوارِس شر
(5)

 ،

وكِذْكري
(6)

ين األصبرهاين  باين، مجاِل الد  للجواِد الرَّ
(7)

عيِد  ، والسلطاِن السَّ

                                                                        

ُلظ من األرض. احلرْزن: ما( 1)  .1111القاموس )حزن(ص غر

 أثبتناه. يف األصل: )لذكري(، ولعل الصواب ما( 2)

اٌع: رجل (3) ُع وُرور . أرْرور يُّ النفس ذكيٌّ  .1/134للسان ) روع(ا حر

نه الرتُك عىل أنفسهم، أي: (4) قَّ  .1114ص مّلكوه ورأسوه. القاموس )خقن( خاقان: اسم لكل ملك خر

 تأيت ترمجته يف الباب السادس. (5)

 أثبتناه. يف األصل : )لذكري(، ولعل الصواب ما (1)

كان يلقب باجلواد هو ِممد بن عِل بن أيب منصور، وزير صاحب املوصل زنكي األتابك،  (4)

يكفي الفقراء، وأجرى املاء إىل عرفات أيام  لكرمه ونبله، وكان يرسل يف السنة إىل احلرمني ما

= 

 [ب/2]
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هيدِ  يِن الشَّ تقي  الد 
(1)

 اإلحساِن إىل قاطني 
ِ
ُغفر بإسداء ، وأُضاِِبِم ممن شر

بإسباِل أذياِل االمتناِن إىل واطني رحبتِها، فشمل كتايب بذلك ُتربتِها، وأولعر 

، وأصبح بحمد اهلل تعاىل كالبدِر يف التَّاممِ  والبحِر يف  ،اخلصوصر والعمومر

الطُّموم
(2)

.  ، واهللُ يقول احلقَّ وهو هيدي السبيلر

 

 

                                                                        
= 

سري أعًلم النبًلء ، 5/143هـ. وفيات األعيان 551املواسم، وأنشأ مدرسة باملدينة. تويف سنة 

 .4/115شذرات الذهب  .26/341

 تأيت ترمجته يف الباب السادس. (1)

( طمَّ اليشُء:( 2) ُثر حتى عًل وغلب. القاموس )طمَّ  .1133ص كر


