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ملخ�ص البحث
يعد حتقيق الرتاث ونرشه واجب رشعي ورضورة ملحة ،فهو واجب ألنه يعيننا عىل حفظ

الرتاث الذي خلفه لنا السلف ،واالطالع عىل كنوز حضارتنا العريقة .ورضورة ألنه يساعد عىل

بناء جيل يعتز بأمته من خالل االطالع عىل سري العظامء من العلامء واملفكرين والقادة ،ألخذ العربة

واالقتداء هبم ،ومفيد ألنه يدفعنا للعمل عىل بعث ماضينا وحضارتنا الربانية التي غريت مفهوم
اإلنسان نحو خالقه والكون وأخيه اإلنسان.

وقد ألف سلفنا الصالح ،رمحهم اهلل تعاىل ،يف الكثري من العلوم التي هي من ابداع الفكر

اإلسالمي ،خدمة لإلسالم وأهله ،ومنها؛ كتب الرتاجم ،والطبقات ،والفضائل ،ومن هذه الكتب؛

كتاب “الدرة اليتيمة يف بعض فضائل السيدة العظيمة” (فاطمة بنت النبي ﷺ) للسيد املريغني

(ت1207هـ) .وهي خمطوطة فريدة تتكون من “ ”7لوحات ،فترشفنا بتحقيقها ،لكرامة ومكانة،

هذه السيدة ،فهي بنت من! زوج من! أم من!؟ و َد َّونَّا سرية مؤلف الكتاب ...واهلل ويل التوفيق.
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البحوث املحكمة

الدرة اليتيمة يف بعض فضائل السيدة العظيمة
Abstract

Authenticating heritage and publishing it is considered a legitimate
duty and a necessary need, it’s a duty since its helping us preserving
the heritage that was passed by elders, as well as acknowledging the
treasures of our great civilization. It’s a need because it helps building
a generation that praise its nation through knowing the biography of
its great scholars, thinkers and leaders, taking them as raw models, its
helping since it keep pushing us forward to revive our past and godly
civilization that had changed the understanding of man toward man as
well as toward its creator.
Our scholars have composed texts in many sciences considered as
masterpieces of Islamic Ideology, serving Islam and its people, such
as biography books, levels, virtues, one of these books is the “Lone
Pearl of some of the virtues of the great lady” (Fatima the daughter of
Prophet Mohammed PBUH) for MERGHINI (D 1207 A.H). A unique
script consisted of seven tablets, we had the honor to authenticate it
for the position of this lady, since she was the daughter of who! A wife
of whom! A mother of who! We also had written the biography of the
author.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل سيدنا اهلادي األمني ،وعىل آله وصحبه

األطهار امليامني.
وبعد:

فإن حتقيق الرتاث ونرشه يعد واجب رشعي ورضورة ملحة ،فهو واجب ألنه يعيننا عىل حفظ

الرتاث الذي خلفه لنا السلف ،واالطالع عىل كنوز حضارتنا العريقة .ورضورة ألنه يعيننا عىل بناء

جيل يعتز بأمته من خالل االطالع عىل سري العظامء من العلامء واملفكرين والقادة ،ألخذ العربة

واالقتداء هبم ،ومفيد ألنه يدفعنا للعمل عىل بعث ماضينا وحضارتنا الربانية التي غريت مفهوم
اإلنسان نحو خالقه والكون وأخيه اإلنسان.
وعلامؤنا األقدمون رمحهم اهلل تعاىل ،أ َّلفوا الكتب يف كثري من العلوم التي هي من ابداع الفكر
اإلسالمي ،خدمة للحديث النبوي الرشيف ،مثل؛ كتب املؤتلف واملختلف ،وكتب الطبقات،
والكتب البلدانية ،ومنها كتب الفضائل ،مثل كتاب “فضائل الصحابة” البن حنبل (ت241هـ)،

وللنسائي (ت303هـ) ،وللدار قطني( ،ت385هـ) ،وغريها ،وفضائل عثامن بن عفان لعبد اهلل بن

أمحد (ت290هـ).

وملكانة سيدتنا فاطمة  dيف نفوس املسلمني( ،فهي بنت من؟ زوج من؟ أم من؟) فقد ُأ ِّلفت

فيها مؤلفات كثرية من قبل علامء األمة ،يف القديم واحلديث ،وقد ذكرها الدكتور عبد احلكيم
األنيس ،جزاه اهلل خري اجلزاء ،بالتفصيل عند حتقيقه لكتاب «الثغور الباسمة»( ،)1وال أرى دا ٍع

إلعادة ذكرها.

ونحن يف هذا العمل نقوم بتحقيق أحد كتب الفضائل وهو كتاب «الدرة اليتيمة يف بعض فضائل

السيدة العظيمة» ،للسيد املريغني (ت1207هـ) ،وهي سيدنا فاطمة الزهراء البتول ريض اهلل عنها،
الصعوبات التي واجهتنا:

((( السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ,اخلرضي (ت 911هـ) ،الثغور الباسمة يف مناقب السيدة فاطمة،
حتقيق :د .عبد احلكيم األنيس ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي ،ديب1432 ،هـ 2011 -م .ص.29 -23
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واجهتنا صعوبات كثرية ،يف ترمجة املؤلف لتكرار اسمه واسم أبيه بني عائلة املريغني ،التي

وخصوصا عند غموض تواريخ األحداث.
ينتسب إليها،
ً

وكذلك واجهتنا مشكلة يف منهجه يف كتابة األحاديث ،ألنه ال يذكر السند ،فيصعب

احلكم عليها ،ألنه من املعروف أن بعض األحاديث صحيحة بسند معني ،وهي ضعيفة بغري هذا

السند ،وكذلك أحيا ًنا يذكر حدي ًثا واحدً ا يف حني أنه مقاطع من عدة أحاديث ،مما اضطرنا إىل ختريج

كل مقطع عىل حدة.
خطة البحث:

بام أن عملنا هو «دراسة وحتقيق» فقد اتبعنا املنهجية التالية إلمتام العمل ،وهي أننا قسمنا البحث

عىل مبحثني:

املبحث األول :دراسة يف ترمجة املؤلف ،ومكانته العلمية.

وقد قسمناه عىل ثالثة مطالب:

املطلب األول :نبذة خمترصة للتعريف باملؤلف.

أوال :اسمه ونسبه ولقبه،

ثان ًيا :مولده ونشأته ووفاته وأرسته.
املطلب الثاين :مكانته العلمية.

أوال :شيوخه
ثانيا :أقرانه.

ثالثا :تالميذه.

رابعا :مؤلفاته وآثاره.

املطلب الثالث :التعريف بكتاب “الدرة اليتيمة” ،ومنهجنا يف حتقيقه.

أوال :وصف نسخه املخطوطة.

ثانيا :نسبة الكتاب ملؤلفه.

ثالثا :منهج املريغني ،ومنهجنا يف التحقيق.
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املبحث الثاين :النص املحقق.

وقد تطلب البحث منا الرجوع إىل مصدر أولية لغرض ضبط النص عزو اآليات إىل سور القرآن

الكريم ،وختريج األحاديث النبوية ،وآثار الصحابة والتابعني ،من كتب احلديث ،وغريها ،واعتمدنا
عىل املراجع الثانوية إلمتامه ،وسيجد القارئ الكريم قائمة هبذه املصادر ،واملراجع يف هناية البحث.
ٍ
حممد وعىل آله
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني،

وصحبه أمجعني.

*

*
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املبحث الأول
�سرية حياة املريغني ومكانته ،والتعريف بكتابه
سنعرض يف هذا املبحث عنارص الرتمجة التي حصلنا عليها من املصادر األصلية ،واملراجع

الثانوية التي عنيت برتمجة املحجوب ،سواء أكانت كتب للرتاجم ،أم كتب التاريخ العام ،أم
املؤلفات التي عنيت بفهرسة الكتب ،وغريها ،وكذلك التعريف بكتاب (الدرة اليتيمة) ومنهج

املؤلف فيه ،ومنهجنا يف حتقيقه .وقد وقع هذا املبحث يف ثالثة مطالب هي:

املطلب الأول
نبذة للتعريف باملريغني رحمه اهلل

أو ً
ال :اسمه ولقبه وكنيته ونسبه

هو عبد اهلل( )1السيد اإلمام العارف القطب عفيف الدين أبو السيادة ابن إبراهيم بن حسن بن

حممد امني بن عيل مريغني بن حسن بن مري خوردابن حيدر بن حسن بن عبد اهلل بن عيل بن حسن
((( تنظر ترمجته عند :اجلربيت ،عبد الرمحن بن حسن( ،ت1237هـ) ،تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار،

دار اجليل – بريوت( ،ت بال) .ج/2ص148 -147؛ البيطار امليداين ،عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم الدمشقي

(ت1335هـ) ،حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش ،حتقيق :حممد هبجة البيطار ،ط ،2دار صادر ،بريوت،

1413هـ 1993 -م .ص1012 -1011؛ البغدادي ،إسامعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباين (ت 1339هـ)،

إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون ،عنى بتصحيحه :حممد رشف الدين بالتقايا ،ورفعت بيلكه الكليسى،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،ت بال) .ج/3ص156؛ أبو اخلري ،عبد اهلل مرداد( ،ت1343هـ) ،املخترص من
كتاب نرش النور والزهر يف تراجم أفاضل مكة ،من القرن العارش إىل القرن الرابع عرش ،حتقيق :حممد سعيد العامودي،

وأمحد عيل ط ،2عامل املعرفة ،جدة1406 ،هـ 1986 -م .ص318؛ الزركيل ،خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل

بن فارس ،الدمشقي (ت1396هـ) ،األعالم ،ط ،15دار العلم للماليني2002 ،م؛ كحالة ،عمر بن رضا بن حممد

راغب بن عبد الغني الدمشقي( ،ت1408هـ) ،معجم املؤلفني ،مكتبة املثنى ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت( ،ت

بال) .ج/6ص16؛ صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،رسالة منشورة عىل موقع
منتديات شباب اخلتمية بأم شجرة ،مكتبة السري والتآليف .عىل الشبكة العنكبوتية “اإلنرتنيت” ،وهذا املوقع خاص

هبذه العائلة الصوفية ،وغريها من الصوفية ،املريغني ،عبد اهلل بن إبراهيم بن حسن بن حممد ،املقاصد ُ
الفخرى يف
بعض مناقب السيدة خدجية الكربى ،درسة وحتقيق :د .عبد احلافظ عبد حممد الكبييس ،جملة كلية العلوم اإلسالمية،

جامعد بغداد ،العدد ( /9 ،)41مجادى اآلخر/30 -1436 /آذار2015/م .ص.20 -12
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بن أمحد بن عيل بن إبراهيم بن حييى بن عيسى بن أيب بكر بن عيل بن حممد بن إسامعيل بن مريخورد
البخاري بن عمر بن عيل بن عثامن بن عيل املتقي بن احلسن ابن عيل اهلادي بن حممد اجلواد ،احلسيني

املتقي املكي الطائفي( ،)1احلنفي امللقب باملحجوب( ،)2املريغني(.)3
ثان ًيا :مولده ونشأته ،وأرسته.

أ -مولده ونشأته.

قال اجلربيت :ولد بمكة سنة 1119هـ ،وهبا نشأ ،وحرض يف مباديه دروس بعض علامئها؛

كالشيخ النخيل( )4وغريه ،واجتمع بقطب زمانه السيد يوسف املهديل ،وكان إذ ذاك أوحد عرصه

يف املعارف ،فانتسب إليه والزمه حتى رقاه ،وبعد وفاته جذبته عناية احلق وأرته من املقامات ما ال
عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش ،فحينئذ انقطعت الوسايط وسقطت الوسائل،
فكان أويس ًيا( ،)5تلقيه من حرضة جده ﷺ ،كام أشار إىل ذلك شيخنا السيد مرتىض( )6عندما اجتمع

((( نسبة إىل الطائف .قال اجلربيت« :وانتقل إىل الطائف بأهله وعياله يف سنة 1166هـ ،وشرَ َّ َف تلك املشاهد “.
عجائب اآلثار.147/2 :

((( لقب باملحجوب ،للزومه العزلة يف داره نحو ثالثني سنة .ينظر :األعالم :الزركيل.64/4 :
((( لقب جدّ وهو عيل بن احلسني بن مريخردي بن حيدر البخاريُ ،ل ِّق َب بذلك من بعده األوالد مرة ونسب له أخرى،
وللطريقة املريغنية .ينظر :آل رضوان ،عباس بن حممد بن أمحد بن السيد رضوان ،املدين الشافعي (ت1346هـ) ،خمترص

فتح رب األرباب بام أمهل يف لب اللباب من واجب األنساب ،مطبعة املعاهد ،مرص1345 ،هـ 1926 -م .ص.60

((( تأيت ترمحته عند ذكر شيوخه.

ومثري ،اختلقه النقشبند ّيون لي ّتخذوه رض ًبا آخر من دعوى علم الغيب لشيوخهم.
غريب
مصطلح
((( األويسية:
ٌ
ٌ
ٌ
ِ
“األويسية” فيقولون ٍّ
يزعمون ّ
لكل
روحانية َم ْن ماتوا قبلهم؛ ويصفوهنم بـ
أن عد ًدا من قدمائهم تل ّقوا علو َمهم من
ّ
ٌ
أوييس” نسب ًة إىل أويس القرين .وهو “أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرينّ ،من بني قرن بن ردمان
“شيخ
منهم
ٌّ

العباد املقدّ مني من سادات التابعني .أصله من اليمن يسكن القفار والرمال ،وأدرك
بن ناجية ابن مراد ،أحد ّ
النساك ّ
النبي ﷺ ومل يره .فوفد عىل عمر بن ّ
اخلطاب؛ ثم سكن الكوفة وشهد وقعة صفني مع ع ّ
ويرجح
يل ريض اهلل عنه.
ِّ
حياة ّ
النبي ( .فلم يستطع إليه سبيال .وعىل هذا ،زعم النقشبند ّيون أنّه
الكثريون أنّه ُقتِ َل فيها .قيل أنّه كان ّ
يتشوق لزيارة ِّ
تل ّقى عن رسول اهلل ﷺ علو ًما بظهر الغيب .فاتخّ ذوا من هذه املزعمة ذريع ًة ليختلقوا هبا ما اشتهته نفوسهم بوضع
“األويسية” .الشيخ فريد الدين آيدن ،الطريقة النقشبندية بني ماضيها وحارضها .عىل
هذه األسطورة املتمثّلة يف كلمة
ّ

املوقع.http://www.ikraislam.com :

((( هو حممد بن حممد ،.. .ترمجنا له عند ذكر تالمذته.
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به بمكة يف سنة 1163هـ ،وأطلعه عىل نسبه الرشيف وأخرجه إليه من صندوق»(.)1

قال :وطلبت منه االجازة واسناد كتب احلديث فقال عنى عنه (يعني رسول اهلل ﷺ) قال

فعلمت أنه أوييس املقام ومدده من جده ﷺ (.)2

وانتقل إىل الطائف بأهله وعياله يف سنة 1166هـ ،وشرَ َّ َف تلك املشاهد ،ومآثر شهرية ومفاخرة

كثرية وكراماته كالشمس يف كبد السامء ،وكالبدر يف غيهب الظلامء ،وأحواله يف احتجابه عن الناس
مشهورة وأخباره يف زهده عن الدنيا عىل ألسنة الناس مذكورة(.)3
ب -أرسته.

أما أرسته« ،األرسة املريغنية» فتمتد جذورها إىل عائلة من عائالت احلجاز التي هاجرت إىل

تركستان ،ومنها إىل اهلند ،ومن ثم عادت إىل احلجاز ،لتأخذ مكاهنا بني أرس األرشاف هناك(.)4

وتعد األرسة املريغنية من األرس الشهرية يف احلجاز ،إذ توىل عدة أفراد منهم منصب اإلفتاء

باحلرم املكي ،ويعد السيد عبد اهلل املحجوب هو جد األرسة املرغنية املوجودة حال ًيا بني السودان
ومرص وأرترييا ،بداية التاريخ احلديث هلذه األرسة(.)5

ثم ولده الشيخ السيد حممد( )6ياسني بن عبد اهلل املحجوب .الذي ولد بمكة املكرمة ونشأ يف

كنف والده ،وقرأ عليه العلوم ،كام درس باملسجد احلرام احلديث والفقه ،وكان من شيوخه فقيه

((( عجائب اآلثار.147/2 :

((( ينظر :البيطار امليداين :حلية البرش :ص.1011
((( ينظر :اجلربيت :عجائب اآلثار.147/2 :

((( ينظر:الغمري ،الرشيف حممود أبو عائشة ،السادة املراغنة ،من كتاب إمارة سواكن من املنشأ إىل ميناء عثامن
دقة ،موقع منتديات السادة األرشاف بالسودان ،عىل الشبكة العاملية (اإلنرتنيت) ،وسوف ال نتكلم عن أفراد األرسة
ريا.
بتفرعاهتا األعامم واألحفاد ألن الكالم عنها يطول كث ً

((( الغمري :إمارة سواكن :موقع منتديات السادة األرشاف بالسودان.

((( تنظر ترمجته عند :أبو اخلري :املخترص من كتاب نرش النور والزهر :ص492؛ الغمري :إمارة سواكن :موقع
منتديات السادة األرشاف بالسودان؛ رسالة بعنوان الطعن يف األنساب جريمة ،ناهيك عن آل البيت ،يف صحيفة
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مكة وحمققها يف ذلك العرص الشيخ طاهر سنبل ،والشيخ عثامن الشامي ،والسيد أمحد مجل الليل(.)1

وقد ُع ِر َ
ورعا وزهدً ا ،وعندما قبلها ابن أخيه السيد
ض عليه منصب اإلفتاء يف مكة املكرمة فرفضه ً

توبيخا شديدً ا إىل درجة جعلته يعتذر لعمه قائ ً
ً
ال :لقد
عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل املحجوب وبخه

قبلتها مرغماً بعد أن ألح ع َّ
يل شيخي الشيخ عمر عبد رب الرسول ،إال أن السيد حممد ياسني نصحه أن
ال يركب دابة وأن ال يميش خلفه خاد ًما حيمل له نعاله عىل عادة األكابر ،فامتثل لقوله.

تويف يف ربيع األول عام 1255هـ ،ودفن يف املعالة( )2بحوطة املراغنة ،وقد ناهز السبعني سنة،

ومل يعقب(.)3

ثال ًثا :وفاته.

ريا لدرجة أن الزركيل عدَّ هذه الشخصية شخصيتني،
اختلف املؤرخون يف سنة وفاته اختال ًفا كب ً

فرتجم هلام كال عىل انفراد ،مع أنه ذكر االسم والنسبة واللقب عينه لكليهام ،وفرق يف سنة الوفاة،

فجعل وفاة األول سنة 1193هـ ،والثاين سنة 1207هـ(.)4

أما اجلربيت فقد ذكره يف وفيات سنة 1207هـ ،سبع ومائتني وألف وتابعه؛ البيطار امليداين،

وكحالة( ،)5وأضاف أبو اخلري :بالطائف بقرية السالمة باملحل املشهور الذي بناه وأعده لنفسه(.)6

وقال صالح الدين رس اخلتم :وجاء عن العالمة حممد خليل القاوقجي (شارح كتاب “كنوز

((( ينظر :أبو اخلري :املخترص من كتاب نرش النور والزهر :ص.492
((( املَ ْعالةُ :بالفتح ثم السكون :موضع بني مكة وبدر بينه وبني بدر األثيل .ينظر :ياقوت بن عبد اهلل ،شهاب الدين
أبو عبد اهلل الرومي احلموي (ت626هـ) ،معجم البلدان ،ط ،2دار صادر ،بريوت1995 ،م .ج/5ص .158

((( ينظر :الغمري :إمارة سواكن :موقع منتديات السادة األرشاف بالسودان؛ رسالة بعنوان الطعن يف األنساب
جريمة ،ناهيك عن آل البيت ،يف صحيفة الراكوبة ،أخبار السودان حلظة بلحظةwww.alrakoba.n..ﷺt
وللمزيد من معرفة الرجال املشهورين يف هذه األرسةُ ،يرجع إىل كتاب “إمارة سواكن” للغمري ،حتت عنوان:

السادة املراعنة.

((( األعالم.64/4 :

((( عجائب اآلثار147/2 :؛ حلية البرش1012 :؛ معجم املؤلفني.16/6 :
((( املخترص من كتاب نرش النور والزهر :ص.319 -318
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احلقائق” للمريغني) ،أن وفاته كانت سنة 1193هـ(.)1

البحوث املحكمة

املطلب الثاين
مكانته العلمية

انام تظهر املكانة العلمية ألي علم من خالل االطالع عىل شيوخه وتالميذه وأقرانه وآثاره

ومؤلفاته .وهذا ما سنبينه يف هذا املطلب من البحث من خالل الفقرات اآلتية:
ً
أوال :شيوخه.
مل تذكر املصادر التارخيية التي ترمجت له سوى شيخني ،ومها:

 .1أمحد بن حممد شهاب الدين أبو العباس النخيل املكي الصويف النقشبندي الشافعي.

()2

ولد بمكة سنة 1044هـ ،وهبا نشأ .قال ابن الغزي « :الشيخ اإلمام احلرب الفقيه شيخنا ،حمدث

الديار املكية له ثبت مشهور ،عمر إىل أن تفرد بأكثر شيوخه( .)3روى عنه  ...والسيد عبد اهلل بن

إبراهيم بن حسن احلنفي( .)4تويف بمكة املرشفة يف أوائل سنة 1130هـ ،ودفن باملعىل(.)5
 .2يوسف املهديل.

ال توجد معلومات عن هذا العامل ،إال ما ذكره اجلربيت عنه وأخذت كل املصادر من قوله ،قال

اجلربيت يف ترمجة السيد املريغني :قطب زمانه وأوحد عرصه يف املعارف ،فانتسب إليه «املحجوب»

والزمه حتى رقاه ،فانتسب عليه والزمه ،وبعد وفاته جذبته عناية احلق وأرته من املقامات ما ال
((( اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،موقع منتديات شباب اخلتمية بأم شجرة ،مكتبة السري والتآليف.

عىل الشبكة العنكبوتية “اإلنرتنيت”.

((( تنظر ترمجته عند :ابن الغزي ،:حممد بن عبد الرمحن بن شمس الدين أبو املعايل( ،ت1167هـ) ،ديوان اإلسالم،

حتقيق :سيد كرسوي حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت1411 ،هـ 1990 -م؛ أبو الفضل احلسيني ،حممد خليل
بن عيل بن حممد بن حممد مراد (ت1206هـ) ،سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش ،ط ،3دار البشائر اإلسالمية،

دار ابن حزم 1408 ،هـ  1988 -م .ج/1ص171؛ اجلربيت :عجائب اآلثار134/1 :؛ الزركيل :األعالم15/8 :؛

كحالة :معجم املؤلفني.73/2 :
((( ديوان اإلسالم.319/4 :

((( اجلربيت :عجائب اآلثار134/1 :؛.

((( ينظر :أبو الفضل احلسيني :سلك الدرر172/1 :
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عني رأت.)1(....
ثان ًيا :أقرانه.

من خالل البحث والتقيص ،وقراءة ما بني السطور ،استطعنا أن نجد أن له عدة أصحاب أشار

إليهم مرتمجوه إشارة تدل عىل أهنم أقرانه ،ومنهم:
 .1حسني بن عبد الشكور ،أبو حممد ،املدين.

()2

ولد سنة 1100هـ .العامل الكبري واألوحد الشهري ...وفد إىل مدينة زبيد داعي ًا ألهلها إىل حسن

الوضوء والصالة وتعريفهم طريق ذلك ،وكان كثري البحث واملذاكرة ،مالزم ًا لدعوة اخللق إىل ما
ينفعهم يف اآلخرة(.)3

قال اجلربيت يف ترمجة؛ أمحد بن يوسف الشنواين املرصي« :وأجاز ولقي بمكة؛ أبا زبد عبد الرمحن

بن أسلم اليمني وأبا حممد ،حسني بن عبد الشكور صاحب الشيخ عبد اهلل املريغني( .)4مات يف

زبيد سنة ألف ومئتني من اهلجرة(.)5

 .2احلسني بن النور عيل بن عبد الشكور احلنفي الطائفي ،ويعرف باملتقي من أوالد الشيخ عيل

املتقي.

()6

ولد بالطائف وهبا نشأ  ...شارك يف العلوم ونافس يف املنطوق واملفهوم إال أنه غلب عليه

فصيحا ،عامل بالفقه واإلنشاء ،مبوب «اجلامع الصغري» ،من أكرب
مفوها
التصوف( .)7وكان إما ًما
ً
ً
أصحاب الشيخ السيد عبد اهلل مريغني وعرف منه ما فيه الكامل والترصف( .)8ورد مرص يف سنة

((( عجائب اآلثار.147/2 :

((( تنظر ترمجته عند :اجلربيت ،تاريخ عجائب اآلثار142/2 :؛ البيطار امليداين :حلية البرش :ص.555
((( ينظر :البيطار امليداين :حلية البرش :ص.555
((( تاريخ عجائب اآلثار.150/2 :

((( ينظر :البيطار امليداين :حلية البرش :ص.556

((( تنظر ترمجته عند :اجلربيت ،تاريخ عجائب اآلثار142/2 :؛ البيطار امليداين :حلية البرش :ص546؛ كحالة:

معجم املؤلفني.32/4 :

((( ينظر :اجلربيت ،تاريخ عجائب اآلثار.142/2 :
((( ينظر :البيطار امليداين :حلية البرش :ص.546
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1174هـ ،ودخل الشام وحلب وهبا أخذ عن مجاعة ،ودخل بالد الروم ،وعاد إىل احلرمني( .)1مات

سنة 1206هـ(.)2

 .3عبد الرمحن بن مصطفى بن شيخ بن عيل زين العابدين بن عبد اهلل ،وجيه الدين أبو املراحم

احلسيني العلوى العيدرويس الرتيمي.

()3

ولد سنة 1135هـ ،باليمن ،وهبا نشأ وقرأ ،وارحتل إىل مرص وتوطنها ،ثم قدم دمشق ،وطاف

يف غريها من البالد وعاد إىل مرص( .)4نشأ عىل عفة وصالح يف حجر والده وجده وأجازه والده

وجده وألبساه اخلرقة وصافحاه( .)5زار جده املصطفى ﷺ .. .ثم ذهب اىل الطائف وزار احلرب بن

عباس ،ومدحه بقصائد ،واجتمع اذ ذاك بالشيخ السيد عبد اهلل مريغني وصار بينهام الود الذى ال
يوصف( .)6مات بمرص ،سنة 1192هـ(.)7
ثال ًثا :تالمذته.

نظرا ملكانة املحجوب العلمية العالية بني أهل زمانه ،ولكونه من آل بيت الرسول ﷺ ،واعتقاد
ً

الناس فيه أنه صاحب كرامات ،فقد كثر تالميذه ،ولكن املصادر التارخيية ذكرت لنا عد ًدا قلي ً
ال
منهم ،مبثوثني يف كتب التاريخ املختلفة ،فاستطعنا أن نعثر عىل قسم منهم ،وهم:
 .1إبراهيم بن حممد بن عبد السالم الرئيس الزمزمي املكي الشافعي)8(.

((( ينظر :اجلربيت ،تاريخ عجائب اآلثار.142/2 :
((( ينظر :اجلربيت ،تاريخ عجائب اآلثار.142/2 :

((( تنظر ترمجته عند :أبو الفضل احلسيني :سلك الدرر328/2 :؛ اجلربيت ،تاريخ عجائب اآلثار526/1 :؛

الزركيل :األعالم.338/3 :

((( ينظر :اجلربيت ،تاريخ عجائب اآلثار.328/2 :

((( ينظر :اجلربيت ،تاريخ عجائب اآلثار.526/1 :
((( ينظر :اجلربيت :عجائب اآلثار.527/1 :

((( ينظر :أبو الفضل احلسيني :سلك الدرر.329/2 :

((( تنظر ترمجته عند :اجلربيت ،تاريخ عجائب اآلثار560/1 :؛ القنوجي ،حممد صديق خان بن حسن بن عيل ابن

لطف اهلل أبو الطيب احلسيني البخاري( ،ت1307هـ) ،التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول ،وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر1428 ،هـ 2007 -م .ص478 :؛ البيطار امليداين :حلية البرش :ص.33
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ُّ
“العيل املنصب واملقدار ،تصدى يف
املكي املولد والدار ،ولد سنة (1110هـ) .قال القنوجي:
ُّ
أم القرى لإلفتاء والتدريس ،وكان يقرىء ويفيد ،ويبدىء ويعيد ،ويتكلم يف سائر العلوم ً
لفظا

ومعنى ،وعىل أصوهلا وفروعها ً
حفظا(.)1

وقال اجلربيت :وأخذ عن السيد عبد اهلل مريغني ،ومن الواردين من أطراف البالد ...مات سنة

1195هـ(.)2

 .2سليامن بن حييى بن عمر مقبول األهدل الزبيدي.

()3

اإلمام العالمة املحدث الصويف مسند اليمن مفتي زبيد ،قرأ عىل أبيه ،وأجازه( .)4ومشاخيه من

أهل اليمن واحلرمني ومرص والشام وغريهم جم واسع ،منهم .. :السيد الصويف عبد اهلل مريغني،

ذكرهم يف رحلته املسامة بـ “ويش حرب السمر يف يشء من أحوال السفر» .ونقل فيها إجازات هؤالء
أثري املذهب،
وم ْس ِم ًعا له ،وعاملاً به( .)6تويف يف
له مجيع ًا( .)5وكان َّ
سلفي املرشب ،قارئًا للحديثُ ،
َّ
زبيد سنة 1197هـ ،رمحه اهلل تعاىل(.)7

 .3الشيخ حممد بن أمحد بن حسن بن عبد الكريم اخلالدي الشافعي الشهري بابن اجلوهري.

()8

ولد سنة 1151هـ .حج مع والده يف سنة 1168هـ ،وجاور معه ،فاجتمع بالشيخ السيد عبد

اهلل املريغني صاحب اللطائف ،واقتبس من فوائده واجتنى من ثامره ،وكان آية يف الفهم والذكاء،
((( التاج املكلل :ص.507 :

((( تاريخ عجائب اآلثار.560 /1 :

احلي بن عبد الكبري بن حممد احلسني
((( تنظر ترمجته عند :القنوجي :التاج املكلل :ص478؛ الكتاين ،حممد عبد ّ
اإلدرييس( ،ت1382هـ) ،فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت ،حتقيق :إحسان
عباس ،ط ،2دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1982 ،م .ج/1ص1128 /2 .478؛ الزركيل :األعالم.138/3 :

((( ينظر :القنوجي :التاج املكلل :ص478

((( ينظر :الكتاين :فهرس الفهارس.1129 /2 :
((( ينظر :القنوجي :التاج املكلل.253/1 :
((( ينظر :الزركيل :األعالم.138 /3 :

((( تنظر ترمجته عند :اجلربيت :تاريخ عجائب440 /2 :؛ البيطار امليداين :حلية البرش :ص 1321؛ الزركيل:
األعالم.16/6 :
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والغوص واالقتدار عىل حل املشكالت ،وأقرأ الكتب وألقى الدروس باألرشفية( .. .)1ومن
درسا( .)2مات
مؤلفاته رشح «املعجم الوجيز» لشيخه السيد عبد اهلل املريغني ،وقد اعتنى به وقرأه ً

سنة 1215هـ(.)3

 .4حممد بن زين بأحسن مجل الليل احلسيني باعلوى.

()4

الرتيمي األصل ،نزيل احلرمني ،سكن هبام مدة واتصل بمشايخ وقته من الصوفية؛ .. .والشيخ

عبد اهلل مريغني ومجاعة كثرية ،والواردين عىل احلرمني من االفاضل ،وله حماورة لطيفة ولديه

حمفوظة ،ومعرفة بدقائق علم الطب وسليقة يف التصوف .ورد إىل مرص سنة 1181هـ ،وعائد من
الروم واجتمع بأفاضلها .وبآخرة سافر إىل الديار اهلندية وهبا تويف يف سنة 1196هـ(.)5

 .5حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق أبو الفيض الشهري بمرتىض احلسيني الزبيدي
ولد سنة 1145هـ .قال اجلربيت عنه :شيخنا علم األعالم  ...كان عاملًا باللغة واحلديث.. . ،
)6(.

الشاهد له الورق واالقالم ،ذو املعرفة واملعروف ،وهو العلم املوصوف ،العمدة الفهامة ،والرحلة

النسابة ،الفقيه املحدث اللغوي النحوي األصويل الناظم الناثر( .)7رشح «القاموس» حتى أمته يف عدة

سنني يف نحو أربعة عرش جملد ًا ،وسامه «تاج العروس»( .)8نشأ ببالده ،وارحتل يف طلب العلم وحج

مرارا واجتمع .. .وبالشيخ عبد اهلل مريغني الطائفي يف سنة 1163هـ ،ونزل بالطائف بعد ذهابه إىل
ً

ريا من مؤلفاته وأجازه(.)9
اليمن ورجوعه يف سنة 1166هـ ،فقرأ عىل الشيخ عبد اهلل يف الفقه وكث ً
((( ينظر :اجلربيت :عجائب اآلثار440/2 :؛ البيطار امليداين :حلية البرش :ص.1322
((( ينظر :البيطار امليداين :حلية البرش :ص.1323
((( ينظر :اجلربيت :عجائب اآلثار.440/2 :

((( تنظر ترمجته عند :اجلربيت :تاريخ عجائب اآلثار566/1 :؛ الكتاين :فهرس الفهارس.535/1 :
((( ينظر :اجلربيت :تاريخ عجائب اآلثار.566/1 :

((( تنظر ترمجته عند :احلربيت :تاريخ عجائب اآلثار104 -103/2 :؛ البيطار امليداين :حلية البرش :ص.1492
((( تاريخ عجائب اآلثار.103/2 :

((( ينظر :البيطار امليداين :حلية البرش :ص .1494وكناب «تاج العروس» حققه جمموعة من املحققني ،ونرشته دار
اهلداية( ،بال ت).

((( ينظر :احلربيت :تاريخ عجائب اآلثار.104 /2 :
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تويف يف شهر شعبان املعظم سنة 1205هـ ،ودفن يف جانب زوجته باملشهد املعروف بالسيدة

رقية( )1يف القرب الذي أعده لنفسه(.)2
رابعا :مؤلفاته وآثاره.

َك ُثرت مؤلفات املحجوب وذلك ألنه انحجب عن الناس ملدة ثالثني سنة ،انكب خالهلا عىل

القراءة والتأليف يف علوم شتى ،وقد ذكر العلامء الذين ترمجوا له ،أنه ألف أكثر من تسعني كتا ًبا،
وبعد البحث والتقيص يف الكتب التي ترمجت له ،والكتب التي فهرست للمؤلفات السابقة ،وعرب

شبكة املعلومات العاملية (اإلنرتنيت) ،استطعنا أن نعثر عىل أكثر من مخسني كتا ًبا ،رتبناها حسب
احلروف اهلجائية ،وهي:

 .1كتاب «إحتاف اإلنابة فيِ َم َو ِ
اضع اإلجابة»(.)3
 .2كتاب “إحتاف احلنفاء بمناقب اخللفاء”(.)4

 .3كتاب “األربعني حدي ًثا”(.)5

 .4كتاب “األسئلة النفسية واألجوبة القدسية”(.)6

 .5كتاب “ إهلام املنان بالنفحة العنربية من املشكاة النبوية يف آداب املعية”( .)7تصوف.
((( مسجد ورضيح السيدة رقية بحى اخلليفة بالقاهرة .. ..هبذا املشهد طائفة من األرشاف والعلامء ،منهم املحقق
النسابة اللغوى املحدّ ث (أبو الفيض حممد املرتىض الزبيدى) احلنفى الرشيف احلسينى ،ومعه زوجته أم الفضل زبيدة

وغريمها ،ويسمى مشهد السيدة رقية ببقيع مرص .ينظر :موفق الدين الشارعي ،حممد بن عبد الرمحن ،ابن الشيخ
أيب احلرم ّ
مكي بن عثامن الشافعي (ت615هـ) ،مرشد الزوار اىل قبور االبرار ،الدار املرصية اللبنانية ،القاهرة،

1415هـ .ج/2ص.277

((( ينظر :البيطار امليداين :حلية البرش :ص.1516
((( ذكره :البغدادي :هدية العارفني.487/1 :

((( خمطوطة بنسختني يف مكتبة جامعة الرياض ،قسم املخطوطات ،األوىل برقم  .1131وعندنا نسخة مصورة عنها،
واألخرى باسم “إحتاف احللفاء يف مناقب أول اخللفاء” وبرقم .1688

((( ذكره :صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،موقع منتديات شباب اخلتمية بأم شجرة.
((( ذكره :صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،موقع منتديات شباب اخلتمية بأم شجرة.

((( خمطوط يف مكتبة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية ،الرياض ،رقم احلفظ .1-01271 :ينظر:
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 .6كتاب “األنفاس القدسية فيِ بعض َمن ِ
َاقب العباسية»(.)1

البحوث املحكمة

 .7كتاب “اإليضاح املبني برشح فرائض الدين”(.)2

 .8كتاب “البدر املنري”(.)3

 .9كتاب “بحر احلقائق”( ،)4منظومة يف أصول الدين.
 .10كتاب “البشائر اخلامتة يف حسن اخلامتة”(.)5

 .11رسالة بعنوان “حتريض األغبياء عىل االستعانة باألنبياء واألولياء»( .)6تصوف.

 .12كتاب “تسلية الكبد احلراء بذكر أكباد فاطمة الزهراء”(.)7

 .13كتاب “ تنبيه احلق يف حني الفرق وفتح املتعايل يف وقت اغفايل»(.)8

 .14كتاب “تنزيل الرمحات”(.)9

خزانة الرتاث ،فهرس خمطوطات ،976 /1 :تسلسل ،983 :برتقيم الشاملة آليا.

((( ذكره :البغدادي :هدية العارفني.134/3 :

((( ذكره :البغدادي :إيضاح املكنون .156/3 :وهو خمطوط يف مكتبة مركز البحث العلمي واحياء الرتاث
االسالمي ،مكة املكرمة ،رقم احلفظ 568 :عن مكتبة مكة املكرمة 87؛ ونسخة أخرى يف مكتبة مكة املكرمة،
رقم احلفظ 87 :فقه حنفي ،تسلسل  .99411ونسخة ثالثة يف املكتبة االزهرية ،القاهرة ،رقم احلفظ]2571[ :

36888؛ينظر :خزانة الرتاث ،فهرس خمطوطات ،12/99 .برتقيم الشاملة آليا.

((( ذكره :البغدادي :إيضاح املكنون.171/3 :

((( ذكره :البغدادي :إيضاح املكنون .165/3 :أوله باسم اإلله أبدأ يف الكتاب الخ ،ثم رشحه املصنف وسامه “كنز الفوائد”
أوله احلمد هلل املنفرد بحقيقة التوحيد إلخ ،يأيت.

((( ذكره :صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،موقع منتديات شباب اخلتمية بأم شجرة.

((( ذكرها :خالد حممد حامد ،القبور واألرضحة دراسة وتقويم ،جملة البيان ،تصدر عن املنتدى اإلسالمي .العدد

 ،132ص .70املكتبة الشاملة ،وهي منشورة عىل موقع “شباب اخلتمية بأم شجرة” عىل الشبكة العنكبوتية العاملية

“اإلنرتنيت”.

((( ذكره :صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،موقع منتديات شباب اخلتمية بأم شجرة.

((( خمطوط يف مكتبة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية ،الرياض ،رقم احلفظ 2106 :فك.

تسلسل .22988 :ينظر :خزانة الرتاث ،فهرس خمطوطات ،672 /24 .برتقيم الشاملة آليا.

((( ذكره :صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،موقع منتديات شباب اخلتمية بأم شجرة.
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 .15كتاب “التوسالت االهلية فيِ اخللوات السمرية واجللوات السحرية(.)1
 .16كتاب “جواذب القلوب لذكر عالم الغيوب”(.)2

 .17كتاب “جواهر القالئد”(.)3

 .18كتاب “اجلوهرة اللمعة يف فضائل اجلمعة”(.)4

 .19كتاب “اجلوهرة النقطة يف أن الكون نقطة”(.)5
 .20كتاب “احلكم”(.)6

 .21كتاب «الدرة اليتيمة يف بعض فضائل السيدة العظيمة»( )7ألفها سنة أربع وستني ومائة

وألف ،وكتب بخطه الرشيف عىل ظهرها:
در

هلل

م�������ؤل�������ف

ك�������م درة ي����ت����م����ت ب���ه
�����اع� ُ
�����ل م���ق���ا َم���ه
ي�����ا رب ف�
ْ

درس����������ت ب������ه درر امل��ل�ا
ح�����ت�����ى أف�������اق�������ت ل��ل��أىل
ك������ال������در يف ت�������اج ال���ع�ل�ا

 .22رسالة «ذات اجلنب يف معنى الذنب»(.)8
 .23كتاب “رفع الحْ جب َعن ا ْل َك ْو َكب الثاقب َل ُه»(( .)9رشح كتاب الكوكب الثاقب).

((( ذكره :البغدادي :هدية العارفني .486/1 :طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية ،استانبول،
1951م ،أعادت طبعه باألوفست :دار إحياء الرتاث العريب بريوت( ،ت بال).

((( ذكره :صالح صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،موقع منتديات شباب اخلتمية بأم
شجرة.

((( ذكره :صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،موقع منتديات شباب اخلتمية بأم شجرة.
((( ذكره :صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،موقع منتديات شباب اخلتمية بأم شجرة.

((( ذكره :صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،موقع منتديات شباب اخلتمية بأم شجرة.
((( ذكره :صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،موقع منتديات شباب اخلتمية بأم شجرة.

((( هذا هو الكتاب الذي نقوم بتحقيقه.

((( رسالة ذكرها متوكل حسن ،عىل موقع منتديات شباب اخلتمية بأم شجرة ،مكتبة السري والتآليف .عىل الشبكة

العنكبوتية “اإلنرتنيت”.

((( ذكره :البغدادي :هدية العارفني.578/3 :
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 .24كتاب “زهر الرياحني من رياض الصاحلني»(.)1

البحوث املحكمة

 .25رسالة «السهم الالحظ»( .)2وهذه ألفها بعد خروجه من مكة لقصة جرت بينه وبني أهلها

يف مجادى سنة ست وستني ومائة وألف للهجرة.

 .26كتاب «سواد العينني يف رشف النسبني”( ،)3وهلا قصة يف ضمنها كرامة قال يف آخرها أنه

فرغ من تأليفها يف رجب سنة 1157هـ.

 .27رسالة يف «رشح أبيات ملحيي الدين بن العريب»(.)4

 .28كتاب “رشح األنوار املرتاكمة”(.)5
 .29كتاب “رشح ِص َيغة القطب ا ْبن مشيش»(.)6
 .30كتاب “رشح املعجم الوجيز”(.)7

 .31كتاب “عدة اإلنابة يف أماكن اإلجابة”(.)8

 .32كتاب “الفتح املبني” رشح عىل “متن فروض الدين”(.)9

 .33كتاب «فرائض وواجبات اإلسالم لعامة املؤمنني»( ،)10يف العقائد والفقه ،وقد كتب عىل

((( خمطوط يف مكتبة برنستون ،يف مدينة برنستون ،الواليات املتحدة االمريكية ،رقم احلفظ .h 1061 :تسلسل:
 .111038ينظر :خزانة الرتاث  -فهرس خمطوطات ،506 /110 .برتقيم الشاملة آليا.

((( ذكره :صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،موقع منتديات شباب اخلتمية

بأم شجرة.

((( ذكره :البغدادي :هدية العارفني.30/4:

((( خمطوط يف مكتبة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية ،الرياض ،رقم احلفظ2-01271 :
تسلسل ،1701 :خزانة الرتاث ،فهرس خمطوطات ،688 /2 .برتقيم الشاملة آليا.

((( ذكره :البغدادي :إيضاح املكنون.120/3 :
((( ذكره :البغدادي :هدية العارفني.486 /1 :
((( ذكره :البغدادي :هدية العارفني.353 /2 :

((( خمطوط يف مكتبة مكة املكرمة ،رقم احلفظ 16 :ادعية .تسلسل .105425 :ينظر :خزانة الرتاث ،فهرس

خمطوطات ،966 /104 .برتقيم الشاملة آليا.

((( ذكره :أبو اخلري :املخترص من كتاب نرش النور والزهر :ص.319

( ((1ذكره :البيطار امليداين :حلية البرش1012 :؛ الزركيل :األعالم.64/4 :
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ظهرها بخطه الرشيف:

ف���������روض ال�����دي�����ن أن�������واع
ٍ
ب�����ن�����اج�����ذ ف��ي��ه��ا
ف����ع����ض

وه������������ذا دره������������ا ف���ي���ه���ا

وق�������ل ي������ا رب ص���اف���ي���ه���ا

وهذه النبذة عجيبة يف باهبا ،جامعة مسائل العقائد والفقه ،ورشحه شيخنا املذكور (املريغني)

رشح ًا نفيس ًا(.)1

 .34كتاب «الفروع اجلوهرية يف األئمة االثني عرشية”(.)2
 .35كتاب “قره العني يف اوصاف احلرمني»(.)3

 .36كتاب “ كنز الفوائد رشح بحر العقائد»(.)4

 .37كتاب «كنوز احلقائق”( ،)5وهو يف أربعة كراريس ،وقد رشحه العالمة سيدي حممد

اجلوهري وقرأ دروس ًا ،ومنها رشحه صيغة القطب ابن مشيش ممزوج ًا وهو من غرائب الكالم.
 .38كتاب «الكوكب الثاقب»(.)6

 .39كتاب “الآلىل املفردات يف أذكار عرفات»( ،)7اوهلا احلمد هلل الذي جعل الدعاء مخ العبادة
((( ينظر :البيطار امليداين :حلية البرش :ص.1012

((( ذكره :البيطار امليداين :حلية البرش1012 :؛ البغدادي :إيضاح املكنون189/4 :؛ األعالم للزركيل.64/4 :

((( خمطوط يف مكتبة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية ،الرياض ،رقم احلفظ -1203 :فب،
تسلسل .20581 :ينظر :خزانة الرتاث ،فهرس خمطوطات ،301 /22 :برتقيم الشاملة آليا)

((( خمطوط يف املكتبة املركزية ،الرياض ،رقم احلفظ3975 :؛ ونسخة أخرى يف املكتبة املركزية ،مكة املكرمة ،رقم

احلفظ ،452 :تسلسل .59544 :ينظر :خزانة الرتاث ،فهرس خمطوطات ،397/59 :برتقيم الشاملة آليا .يعمل
عىل حتقيقه جمموعة من طلبة املاجستري يف كلية اإلمام األعظم ،رمحه اهلل.

((( ذكره :صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية .وقال :رشحه العالمة حممد خليل

القاوقجي يف جملدين ،وسامه “الذهب اإلبريز رشح املعجم الوجيز” ،طبع باملطبعة األدبية ببريوت سنة 1316هـ،

وأضاف“ :وقد روى العالمة حممد خليل القاوقجي هذا الكتاب بسنده عن السيد حممد عثامن املريغني اخلتم ،وعمه
السيد يس ،عن والده صاحب الكتاب السيد عبد اهلل املريغني املحجوب”.

((( ذكره :صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،موقع منتديات شباب اخلتمية بأم شجرة.

((( ذكره :البغدادي :إيضاح املكنون.397/4 :
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ومفتاح الفالح .. .الخ.

البحوث املحكمة

 .40كتاب “خمترص السري”(.)1

 .41كتاب “مراقي الوصول إىل معايل الرسول”(.)2

 .42كتاب «مشارق األنوار يف الصالة والسالم عىل النبي املختار”(.)3
 .43كتاب “مشكاة األنوار فيِ اوصاف المْ ُ ْختَار»(.)4

 .44كتاب «املعجم الوجيز يف أحاديث النبي العزيز ﷺ “ ،اخترصه من اجلامع وذيله”(.)5

 .45كتاب “املقاصد ُ
الفخرى يف بعض مناقب السيدة خدجية الكربى”(.)6

 .46كتاب “مناقب عثامن بن عفان .)7(“ a

 .47كتاب “منتهى السري يف االختصار”(.)8

 .48كتاب “منهاج امللوك إىل معراج السلوك إىل ملك امللوك”(.)9

 .49كتاب “النسامت األنسية” وقد مجع فيه األحاديث القدسية(.)10

“ .50كتاب “النفحات العنربية ،رشح أدب املعية”(.)11

((( ذكره :صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،موقع منتديات شباب اخلتمية بأم شجرة.
((( ذكره :صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،موقع منتديات شباب اخلتمية بأم شجرة.

((( ذكره :البغدادي :إيضاح املكنون.134/3 :
((( ذكره :البغدادي :هدية العارفني.487 /1 :

((( ذكره :البيطار امليداين :حلية البرش1012 :؛ األعالم للزركيل ،64/4 :قال :خمطوطة يف مكتبة عارف حكمت

باملدينة (الرقم  65حديث) نسخت سنة 1166؛ وهناك نسخة يف مكتبة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
االسالمية ،الرياض ،رقم احلفظ -0521 :فح .تسلسل .55892 :ينظر :خزانة الرتاث ،فهرس خمطوطات/56 :

 ،713برتقيم الشاملة آليا.

((( ذكر ضمن املصادر التي ترمجت للمريغني.

((( ذكره :أبو اخلري :املخترص من كتاب نرش النور والزهر :ص.319
((( ذكره :البغدادي :إيضاح املكنون.573 /4 :

((( ذكره :صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،موقع منتديات شباب اخلتمية بأم شجرة.

( ((1ذكره :صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،موقع منتديات شباب اخلتمية بأم شجرة.

( ((1ذكره :صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،موقع منتديات شباب اخلتمية بأم شجرة.
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 .51كتاب “النفحات القدسية من احلرضة العباسية ىف رشح الصلوات املشيشية»(.)1
 .52رسالة “نقطة نقط التحقيق يف بيان مقالة الصديق”(.)2

وأما يف جمال الشعر فقد ذكر الزركيل“ :أن له نظم ضعيف يف «ديوانني»( ،)3ولكن بعد التقيص

وجدنا له أربعة دواوين (قد تكون اثنان وقد تكررت ،ألن أسامءها خمتلفة ،واهلل أعلم) ،وهي:
 .53ديوان “الرس العجيب يف مدح احلبيب»(.)4
 .54وديوان «عقد اجلواهر يف نظم املفاخر»(.)5

 .55وديوان آخر اسمه “العقد املنظم عىل حروف املعجم”(.)6
 .56وديوان باسم “ديوان املحجوب”( .)7أدب.

املطلب الثالث
التعريف بكتاب “الدرة اليتيمة» ومنهج امل�ؤلف فيه.

سنخصص الكالم يف هذا املطلب املخصص لدراسة الكتاب ونسخه املخطوطة ومنهج

املؤلف ،ثم منهجنا يف حتقيقه من خالل الفقرات اآلتية:
ً
أوال :وصف املخطوط ،والنص املنسوخ املوجود عىل اإلنرتنيت:
أ -وصف املخطوط.

 .1مصدر املخطوطة :مكتبة مركز خمطوطات جامعة الرياض.

 .2رقم احلفظ ،1386 :مناقب.

((( موقع منتدى األلوكة  ،4برقم .9492

((( ذكره :صالح الدين رس اخلتم ،اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،موقع منتديات شباب اخلتمية بأم شجرة.

((( األعالم.64 /4 :

((( ذكره :البغدادي :إيضاح املكنون.11/4 :

((( ذكره :البيطار امليداين :حلية البرش :ص1012؛ كحالة :معجم املؤلفني.16/6 :

((( ذكره :البيطار امليداين :حلية البرش :ص1012؛ كحالة :معجم املؤلفني.16/6 :

((( خمطوط يف مكتبة معهد املخطوطات العربيه ،الكويت ،رقم احلفظ ،1742 :تسلسل  ،77238عن مكتبه
االحقاف مج آل حيي  42جماميع .ينظر :خزانة الرتاث ،فهرس خمطوطات ،228 /76 .برتقيم الشاملة آليا.
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البحوث املحكمة

 .3عدد اللوحات )7( :لوحات بوجهني ،وكانت اللوحة األخرية بوجه واحد ،ألن املخطوط

انتهى عند هذا الوجه من اللوحة السابعة ،وبقي الوجه اآلخر ً
فراغا .والستة الباقية كل لوحة

بوجهني.

 .4قياس املخطوطة17 * 24،5 :سم.

سطرا.
 .5عدد األسطر يف اللوحة :مخسة عرش ً

 .6عدد الكلامت يف السطر الواحد :كان عدد الكلامت يف اللوحة األوىل املنفردة( ،من – 8

سطرا) ،واألسطر الثالثة التي كتبت من األسفل إىل األعىل ،فعدد كلامهتا 16 ،كلمة ،أما باقي
12
ً
اللوحات فكان عدد الكلامت يف السطر الواحد ،متباينة ما بني ( )12 - 7كلمة.
 .7نوع اخلط :نسخ.

 .8عدد نسخ املخطوطة :واحدة فريدة.

 .9حالة املخطوطة :طمست بعض السطور .جاء يف بداية هذه النسخة بعد العنوان ،قوله :قال

القطب العارف باهلل سيدي السيد شيخ العيدرويس .. .الخ ،بمقدار صفحة.

وهذه الورقة من املخطوط (وهي ال تعد من املخطوط لذلك مل نعدها األوىل) ،وكانت بوجه

واحد وبملء اللوحة ،وقد كتبت بكلامت أكرب من التي بعدها ،واألسطر الثالثة األخرية مل يكتبها

من اليمني إىل اليسار ،النتهاء الورقة ،بل كتبها من األسفل إىل األعىل ،وعىل اجلهة اليرسى من
اللوحة ،مكتوبة فيها فضائل سيدنا حسن وحسني أبناء عيل كرم اهلل وجهه ،وكيف تعامل معهام ابن

عباس ريض اهلل عن اجلميع( ،ولوال أن عنوان املخطوط مكتوب يف رأس هذه الصفحة ملا تطرقنا

وخصوصا أن مؤلف الكتاب مل يذكرها عندما ذكر منهجه يف املقدمة ،كام سنرى ذلك
إليها البتة)،
ً
يف مقدمة املخطوط ،ونصها اآليت:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

هذه الدرة اليتيمة يف بعض فضائل السيدة العظيمة ،للسيد اجلليل اللوذعي الفاضل النبيل عبد

اهلل بن حممد مريغني ،كان اهلل له آمني آمني آمني.
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قال القطب العارف باهلل سيدي السيد شيخ( )1العيدروس (قدس اهلل رسه) :حدثنا مدرك

()2

بن زياد (رمحه اهلل تعاىل) ،قال :كنا يف حيطان لعبد اهلل بن عباس  bفجاء عبد اهلل ابن عباس
وحسن وحسني أبناء عيل كرم اهلل وجهه ،فطافوا بالبستان ثم جاؤا إىل ساقية فجلسوا عىل شاطئها،

فقال حسن :يا مدرك أعندك غداء؟ فقلت :نعم .فقال :أئت به .فجئته بخبز ويشء من ملح جريش

ريا طي ًبا ،فقال يا مدرك ،امجع
وبقل ،فأكل ثم قال :يا مدرك؛ ما أطيب هذا! ثم أتى بغدائه وكان كث ً
يل غلامن البستان ،فقدم إليهم فأكلوا ومل يأكل معهم ،فقلت له :إال تأكل؟ فقال :ذاك كان عندي

أشهى من هذا ،فقاموا فتوضأوا ثم قدمت دابة احلسن فأمسك له ابن عباس الركاب حتى استوى
عليها ،ثم جيء بدابة( )3احلسني فأمسك له ابن عباس الركاب حتى استوى عليها ،فلام مضيا ،قلت

له :أنت أكرب منهام ،متسك هلام الركاب حتى يركبا؟! قال :يا لكع( ،)4أتدري من هذان؟ هذان أبناء

((( قال العيدروس« :ويف املحرم سنة تسع عرشة وتسعامئة ،تويف جد والدي الشيخ اإلمام والصديق اهلامم ،الرشيف
شيخ بن الشيخ عبد اهلل العيدروس ،وكان من أعيان الصاحلني وعباد اهلل املقربني ،حسن األخالق والشيم ،مجيل

األوصاف معروف باملعروف والكرم سليم الصدر رفيع القدر ،صحب غري واحد من األكابر؛ كأبيه الشيخ عبد اهلل

العيدروس وعمه الشيخ عيل وعمه الشيخ أمحد وأخيه الشيخ أيب بكر ،ومن يف طبقتهم ،وأخذ عنهم .. .وصار وحيد
عرصه ومن املشار إليهم يف ُق ْطره ،وحماسنه كثرية وبحار فضائله غزيرة وال سبيل إىل حرصها واألوىل اآلن طيها دون

نرشها رمحه اهلل” .العيدروس ،عبد القادر بن شيخ بن عبد اهلل حمي الدين (ت1038هـ) النور السافر عن أخبار القرن
العارش ،دار الكتب العلمية ،بريوت1405 ،هـ .ص.95

((( مدرك بن زياد الفزاري ،صاحب رسول اهلل ﷺ وقدم مع أيب عبيدة فتويف بدمشق بقرية يقال هلا راوية ،وكان أول
مسلم دفن هبا ،قال ابن عساكر :مل أجد ذكره من غري هذا الوجه .ابن عساكر ،عيل بن احلسن ابن هبة اهلل بن عبد اهلل

الشافعي( ،ت571هـ) ،تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من االماثل أو اجتاز بنواحيها من واردهيا
وأهلها ،دراسة وحتقيق عيل شريي ،دار الفكر ،بريوت1998 ،م .ج/57ص183؛ وينظر :ابن حجر ،أمحد بن عيل

بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي( ،ت 852هـ) ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،حتقيق :عيل حممد البجاوي ،دار
اجليل ،بريوت1412 ،هـ .ج/6ص .59نالحظ هنا قال حدثنا ،مع العلم أن الفرق بني الشيخ العيدروس وسيدنا
مدرك  tما يقرب من 900سنة ،قد يقصد باإلهلام ،وهذا أسلوب الصوفية ،أو الوجادة ،وهنا جيب أن يسوق السند،

حسب رشط املحدثني.

((( يف األصل بدابت.
حممد بن عبد الرزّ اق احلسيني ،أبو الفيض ،املل ّقب بمرتىض،
حممد بن ّ
((( ال ُّل َك ُع ،كصرُ َ ٍد :ال َّلئيم .ينظر :الزبيديّ ،
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رسول اهلل ﷺ أو ليس هذا مما أنعم اهلل ع َّ
يل أن أمسك هلام ركاهبام(( )1انتهى).

البحوث املحكمة

ب – وصف النص املنسوخ(:)2
هذا الكتاب نرش بِن َْس ِخه فقط عىل الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنيت) ،دون خدمة النص ،ومل خيرج

األحاديث واآليات وغريها ،وقد حوى عىل بعض التصحيف والتحريف واألخطاء اإلمالئية ،وقد عد

الورقة املوجودة يف بداية النسخة ،من املخطوط ،وهي يف احلقيقة ليست من املخطوط ،كام بي ّنا ساب ًقا.

وال ننكر أنه ساعدنا عىل قراءة بعض كلامت النص غري الواضحة ،كام أنه قدم ترمجة خمترصة جدً ا.

وتتميز عن النسخة املخطوطة بأن فيها الزيادة التالية؛ “متت عىل يد الفقري احلقري إىل اهلل علوي

بن عبد اهلل مريماه مريغني( ،)3غفر اهلل ملؤلفها وله ولوالديه وملشاخيه واملسلمني ،آمني يا رب العاملني
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وسلم».
ثان ًيا :نسبة الكتاب ملؤلفه.

قال ناسخ املخطوطة يف أول لوحة من املخطوطة (التمهيد)« :هذه الدرة اليتيمة يف فضائل السيدة

العظيمة (فاطمة الزهراء) للمحجوب املريغني ،عبد اهلل بن إبراهيم (ت1207هـ) ،وكذلك رصح

البيطار امليداين ،يف ترمجة املريغني ،قال“ :ومن مؤلفاته .. .الدرة اليتيمة يف فضائل السيدة العظيمة،

ألفها سنة أربع وستني ومائة ،وكتب بخطه الرشيف عىل ظهرها:
م�������ؤل�������ف

درس����������ت ب������ه درر امل��ل�ا

هلل

در

ي������ا رب ف�����اع�����ل م���ق���ام���ه

ك������ال������در يف ت�������اج ال���ع�ل�ا

ك�������م درة ي����ت����م����ت ب���ه

ح�����ت�����ى أف�������اق�������ت ل��ل��أىل

وكذلك رصح الزركيل ،والبغدادي نسبتها إليه»(.)4

(ت1205هـ) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق :جمموعة من املحققني ،دار اهلداية( ،ت بال) .مادة (لكع).

((( اخلرب ورد عند :ابن عساكر :تاريخ دمشق .239-238/13 :يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب .a
((( منشور عىل موقع «منتدى شباب اخلتمية» .عىل الشبكة العاملية (اإلنرتنيت).

((( هذا هو ناسخ املخطوطة ،وكذلك نسخة غري هذه املخطوطة للمريغني .ومل أجد له ترمجة يف أي مكان.

((( حلية البرش :ص .1012 :والشعر غري موجود يف املخطوطة؛ األعالم64/4 :؛ هدية العارفني ،486/1 :وغريها.
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ثالثا :منهج املريغني وموارده ،ومنهجنا يف التحقيق:

أ -منهجه.

درج علامؤنا األقدمون ،رمحهم اهلل تعاىل ،عىل توضيح منهجهم يف مقدمة مؤلفاهتم ،وكانوا

يلتزمون به إىل حد كبري ،وها هو السيد املريغني يبني منهجه يف كتابه ،قائ ً
ال“ :وأحببت رسدها
(فضائل السيدة فاطمة) للمخلصني ،مرت ًبا ذلك يف ثالثة أبواب ،وخامتة( ،)1ومل يبني فحوى هذه
األبواب يف املقدمة ،وكذلك مل يبني مضمون اخلامتة.

ومل يذكر الصفحة األوىل الذي كتبها يف فضل احلسن واحلسني ،وأخالقهام ،وكرمهام ،وكذلك مل

يذكرها يف املقدمة التي كانت عبارة عن توضيح للهدف من تأليف هذا الكتاب ،حيث قال « :فهذه

نبذة تتعلق بنبذ من مناقب سيدة نساء العاملني  ...أردت مجعها للمحبني .)2()...
وكانت األبواب الثالثة ،كام يأيت:

الباب األول :كان يف فضائل سيدتنا فاطمة ريض اهلل عنها.

الباب الثاين :وكان يف ميالد سيدتنا فاطمة ريض اهلل عنها ،وزواجها ،ووفاهتا ،وتوابعها.

مجيعا.
الباب الثالث :فقد كان يف أوالدها ً b

وجاءت اخلامتة يف رسد األحاديث التي تذكر فضائل آل بيت النبي ﷺ ،واألحاديث التي حتث

مجيعا ،وختمها بالدعاء له وللمسلمني كافة.
عىل توقريهم ونرصهتم ً b

وقد كان منهجه يف كل األبواب ،يذكر اآليات التي تناسب كالمه ،ويرسد األحاديث التي

تناسب كل باب ،وال يذكر السند ،حيث يقول« :قال رسول اهلل ﷺ»( ،)3إال يف القليل النادر ،فإنه

يذكر آخر راوي للحديث ،مثال ذلك ،يقول« :عن عمرو بن أيب سلمة» ،وقال "ويف حديث أم

سلمة» ،ومرة قال "قال عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام" ،وأخرى قال" :وقال زين العابدين»،

((( ينظر :مقدمة النص املحقق.
((( ينظر :مقدمة النص املحقق.

((( وهذا يعني أنه أوييس ،أي يأخذ من رسول اهلل ﷺ مبارشةً ،وهذا مناف لرشوط قبول احلديث عند املحدثني؛
حيث يشرتط البخاري اللقيا واملعارصة ،ومسلم يشرتط املعارصة فقط .ينظر :تعليقنا يف النص املحقق.
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ريا قال" :وقال كعب األحبار»( .)1ويرسد بعده احلديث.
وأخ ً

وعند التمعن يف رسده لألحاديث يتبني لنا أنه يميل إمال ًءا ألنه يأيت ،يف األعم األغلب بمقطع من

احلديث ،وأحيا ًنا يأيت بمقاطع من أحاديث عدة ويذكرها كحديث واحد(.)2

وهذا شكل عندنا صعوبة يف احلكم عىل احلديث ألن احلديث وكام هو معروف ،أحيا ًنا يأيت

بسند ضعيف ،وأخرى يأيت بسند صحيح ،وقد بينا ذلك يف اهلوامش ،ويف أحيان كثرية نحكم عليه
بالصحة أذا جاء بسند صحيح ،وآخر بأنه ضعيف ،دون أن نذكر السند.
ب -موارده.

مل يرصح املريغني بموارده إال يف القليل النادر (بادعائه أنه أوييس) كام ذكرنا ساب ًقا وعرفنا

مصطلح (األوييس) فهو يتلقى ،كام يدعي الصوفيون ،من رسول اهلل ﷺ ،أو من غريه مبارشة،
فمث ً
ال قال “ :قال القطب العارف باهلل سيدي السيد شيخ العيدروس (قدس اهلل رسه)( ،)3حدثنا
مدرك بن زياد  ،aوهو صحايب(.)4

أما املوارد التي رصح هبا ،فأوهلا القرآن الكريم ،أما بالنسبة للكتب فقد قال؛ “ كذا يف رشح

اهلمزية» ،وقال« :رواه أمحد يف املناقب ،والدواليب باختصار.

()5

أما بالنسبة لألشخاص الرواة فكان يقول" :عن عمرو بن أيب سلمة» ،وقال "ويف حديث أم

سلمة» ،ومرة قال "قال عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام" ،وأخرى قال" :وقال زين العابدين»،
ريا قال" :وقال كعب األحبار» ،وقال أبو بكر .a
وأخ ً

()6

واعتمد عىل موارد مل يرصح هبا ،ولكن بالرجوع إىل كتب احلديث والفضائل والسرية ،وغريها

تبني لنا أنه اعتمد عىل هذه املوارد ،وهي؛ البخاري ،ومسلم ،وأيب بكر الشيباين يف كتابه اآلحاد
((( ينظر شواهد ذلك يف النص املحقق.

((( ينظر :احلديث األخري من الباب األول.

((( وهذا وفاته سنة 919هـ ،تنظر ترمجته يف النص املحقق.
((( وهذا صحايب ،تنظر ترمجته يف النص املحقق.

((( ينظر :شواهد كل ما مثلنا له يف النص املحقق.
((( ينظر :شواهد كل ما مثلنا له يف النص املحقق.
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واملثاين ،وابن حبان ،والطرباين ،واحلاكم النيسابوري ،وابن عساكر ،وكتب السرية النبوية ،مثل،

سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ،للصاحلي الشامي ،وغريه.

واعتمد كذلك عىل كتب املناقب ،مثل ،مناقب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،البن املغازيل ،وغريه،

وسيجدها القارئ الكريم يف اهلوامش عند ختريج األحاديث ،وهذه املوارد ،كام قلنا ،مل يرصح هبا.

ج -منهجنا يف التحقيق

سنبني منهجنا يف التحقيق عىل شكل نقاط لزيادة التوضيح.

 .1قمنا بنسخ املخطوطة ،وباالستعانة بالنسخة املنشورة عىل الشبكة العاملية (اإلنرتنيت) ،حيث

ساعدتنا عىل قراءة بعض الكلامت غري الواضحة ،مع أهنا ال ختلو من أغالط مطبعية وغريها ،وكذلك
قابلنا النص مع موارد الكتاب التي اعتمد عليها املؤلف ،والكتب التي نقلت من هذا الكتاب.

 .2ورتبنا النص (العبارات يف اجلمل ،واجلمل يف الفقرات) واضعني عالمات التنقيط (النقط،

والفوارز ،وأشكال األقواس ،وغريها) حسب الطريقة العلمية املتبعة ،وذلك لتوضيح النص

وفهمه.

 .3بينا أماكن ابتداء الصفحة من اللوحة ،مثل نكتب هذه (ق 3أ) للداللة عىل ابتداء وجه

الورقة ،الصفحة اليرسى من اللوحة الثالثة.

 .4خرجنا اآليات القرآنية ،وعزوناها إىل سورها ،يف القرآن الكريم.

 .5خرجنا األحاديث واآلثار من مضاهنا يف كتب احلديث ،وحكمنا عليها ،إن وجدنا احلكم،

من الكتب املختصة بذلك.

 .6عرفنا باألعالم املبهمة التي وردت.

 .7عرفنا بالكلامت واملصطلحات غري املتداولة حال ًيا ،بالرجوع إىل مظاهنا ،وذلك لتوضيح

معنى النص احلقيقي.

 .8أما بالنسبة للمؤلفات التي وردت يف املخطوطة فقد بينت حاهلا سواء أكانت مطبوعة وأماكن

طباعتها ،أم خمطوطة وأماكن وجودها ،أم مفقودة.

 .9استبدلنا عبارات الصالة عىل الرسول ﷺ ،وعبارات الرتيض عن الصحابة ،b

وعبارات الرتحم وغريها بام يقابلها من الرموز الطباعية املتعارف عليها.
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املبحث الثاين
النـــ�ص املحقـــق
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،وبه نستعني.

شكرا يليق به منه إليه،
احلمد هلل رب العاملني ،محدً ا له ،بمنة له عليه ،والشكر هلل موىل العاملني
ً
ٍ
قعود وقيا ٍم،
والصالة والسالم عىل خري كل مصلٍ وإمام ،وعىل آله أئمة كل مقام ،وأصحابه يف كل

خصوصا قطب األقطاب ،وغوث األنجاب واألحباب سيدة آل بيت الرسول فاطمة الزهراء
ً
البتول ،وسيام فروع هذه الشجرة اليانعة الزكية ،وأغصاهنا الرطبة الطيبة الرضية ،أمدنا اهلل من

ٍ
حرص وال عدد ،وجعلنا ممن يتساقط عليه رط ًبا جن ًيا
إمدادهم يف املدد ،وأفاض علينا من ذلك بال
فيأكله هني ًا مر ًيا ،ال ممن تنثر عليه ً
اهلني إال من يأكل الرطب
شوكا شو ًيا فيكون به ً
نغصا قص ًيا ،فليس ُّ

اجلني ،ال من يلدغه الشوك العني.
وبعد:

فهذه نبذة تتعلق بنبذ من مناقب سيدة نساء العاملني ،وشزر من نذر من بحور فضائل ابنة سيد املرسلني

تتىل يف جمالسها ،ومتأل رسايرها يف مأنسها ،أردت مجعها للمحبني ،وأحببت رسدها للمخلصني ،مرت ًبا

ذلك بثالثة أبواب وخامتة ،وسميتها" :الدرة اليتيمة يف بعض فضائل السيدة العظيمة".

الباب الأول يف (ق� 1أ) ف�ضائلها:

"أح ُّب أهيل إيل فاطمة"(.)1
قال ﷺَ :

وقال ﷺ" :فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة ،إال مريم ابنت عمران"(.)2

((( ذكره الشيباين ،أمحد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر( ،ت287هـ) ،اآلحاد واملثاين ،حتقيق :د .باسم فيصل أمحد
اجلوابرة ،دار الراية ،الرياض1411 ،هـ 1991 -م .ج/5ص ،359برقم  2950عن أسامة بن زيد ؛ قال احلاكم:

هذا حديث صحيح اإلسناد و مل خيرجاه .وأما تعليق الذهبي قي التلخيص :عمر بن أيب سلمة ضعيف .ينظر :احلاكم

النيسابوري ،حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل (ت 405هـ) ،املستدرك عىل الصحيحني مع تعليقات الذهبي يف التلخيص،
حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت1411 ،هـ – 1990م .ج/2ص.452

((( أخرجه البخاري ،بلفظ“ :فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة” .ينظر :البخاري ،حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري
اجلعفي( ،ت 256هـ) ،اجلامع الصحيح املخترص ،حتقيق :د .مصطفى ديب البغا ،ط ،3دار ابن كثري ،الياممة ،بريوت،
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وقال ﷺ" :يا فاطمة ،أال ترضني أنك( )1تكوين سيدة نساء العاملني"()2؟ ويف غريه.

وقال هلا" :أما ترضني أن تكوين سيدة نساء املؤمنني"()3؟
ويف رواية" :أفضل نساء أهل اجلنة"(.)4

ويف أخرى" :سيدات نساء أهل اجلنة أربع؛ مريم ،وفاطمة ،وخدجية ،وآسية" .ويف معناه كثري(.)5

وقال ﷺ" :فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني"(.)6

وقال ﷺ " :فاطمة بضعة مني ،يغضبني ما يغضبها ،ويبسطني ما يبسطها ،وأن األنساب تنقطع

يوم القيامة غري نسبي وصهري"(.)7

1407م – 1987م .ج/ 3ص ،1374كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب فاطمة عليها السالم .وأخرجه احلاكم
النيسابوري عن أيب سعيد اخلدري ،بلفظ املتن ،وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد و مل خيرجاه .. .قال الذهبي:

صحيح .املستدرك.168/3 .

((( كذا يف األصل.

((( أخرجه الشيخان عن عائشة ،ريض اهلل عنها ،بلفظ“ :يا فاطمة أال ترضني أن تكوين سيدة نساء املؤمنني أو سيدة

نساء هذه األمة” .الصحيح .2317/5 :باب من ناجى بني يدي الناس ومن مل خيرب برس صاحبه فإذا مات أخرب به ،كتاب
االستئذان؛ مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ،أبو احلسني( ،ت261هـ) ،املسند الصحيح املخترص،
حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،ت بال) .ج/4ص ،1905 -1904برقم .2450

((( ينظر :اهلامش السابق.

((( أخرجه ابن حبان ،واحلاكم عن ابن عباس ،ريض اهلل عنهام ،بلفظ“ :أفضل نساء أهل اجلنة؛ خدجية بنت خويلد،
وفاطمة بنت حممد ،ومريم بنت عمران ،وآسية بنت مزاحم إمراة فرعون” .ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد أبو

حاتم التميمي البستي( ،ت354هـ) ،صحيح ابن حبان ،برتتيب ابن بلبان ،ومعه خالصة حكم الشيخ شعيب
األرنؤوط ،والتعليق الكامل للشيخ األلباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،ط ،2مؤسسة الرسالة – بريوت1414 ،هـ

  .1993قال شعيب األرنؤوط :حديث صحيح؛ املستدرك .539/2 :قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد وملخيرجاه ،تعليق الذهبي يف التلخيص :صحيح.

((( أخرجه احلاكم عن عائشة ،ريض اهلل عنها .املستدرك عىل الصحيحني .205/3 :تعليق الذهبي يف التلخيص:

عىل رشط البخاري ومسلم.

((( أخرجه البخاري عن املسور بن خمرمة ريض اهلل عنهام .الصحيح ،1374/3 :كتاب فضائل الصحابة ،باب

مناقب فاطمة عليها السالم.

((( أخرجه الطرباين عن املسور بن خمرمة ريض اهلل عنهام ،بلفظ“ :فاطمة شجنة مني .. .احلديث» ،الطرباين،
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وقال ﷺ لعيل " :aفاطمة أحب إ ّيل منك ،وأنت أعز ع ّ
يل منها"(.)1

البحوث املحكمة

وقال ﷺ" :إن فاطمة أحصنت فرجها فحرمها اهلل وذريتها عىل النار"(.)2
وقال ﷺ" :يا فاطمة (ق 1ب) تدرين َمل سميت فاطمة؟ فقال عيل كرم اهلل وجهه :مل سميت

فاطمة يا رسول اهلل؟ فقال :إن اهلل فطمها وذريتها عىل النار"(.)3

وقال ﷺ" :إن اهلل عز وجل فطم ابنتي فاطمة وولدها ومن َأ َح َّبهم عىل النار"(.)4
ِ
ِ
ولدك(.")5
معذبك وال
وقال ﷺ" :إن اهلل تعاىل غري

وقال ﷺ " :إذا كان يوم القيامة نادى ٍ
مناد من وراء احلجب ،يا أهل اجلمع غضوا أبصاركم عن

فاطمة بنت حممد حتى متر"(.)6

س َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِ
وعن عمرو بن أيب سلمة ،ملا نزلت ﴿إِ َّنماَ ُي ِريدُ اللهَّ ُ لِ ُي ْذ ِه َب َع ُ
ت﴾( )7اآلية،
الر ْج َ
نك ُم ِّ

سليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم( ،ت360هـ) ،املعالزاجم الكبري ،حتقيق :محدي بن عبداملجيد السلفي ،ط،2

مكتبة العلوم واحلكم ،املوصل1404 ،هـ1983 -م .ج/20ص25؛ وأخرجه احلاكم .املستدرك عىل الصحيحني:

 .172/3وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد و مل خيرجاه ،تعليق الذهبي يف التلخيص :صحيح.

((( أخرجه الشيباين ،عن عيل بن أيب طالب  :tاآلحاد واملثاين ،360/5 :برقم2951 :؛ الطرباين ،سليامن بن أمحد

أبو القاسم( ،ت360هـ) ،املعجم األوسط ،حتقيق :طارق بن عوض اهلل بن حممد ،عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني،
دار احلرمني ،القاهرة1415 ،هـ .ج/7ص.343

((( أخرجه عن عبد اهلل بن مسعود؛ البزار ،أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل أبو بكر ،العتكي،

(292هـ) .مسند البزار (البحر الزخار) ،حتقيق :حمفوظ الرمحن زين اهلل ،وآخرون ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة
املنورة2009 ،م .ج/5ص223؛ احلاكم :املستدرك عىل الصحيحني ،قال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه،

تعليق الذهبي قي التلخيص :بل ضعيف.165/3 .

((( أخرجه عن عيل بن أيب طالب  t؛ حمب الدين الطربي ،أمحد بن عبد اهلل( ،ت694هـ) ،ذخائر العقبى يف مناقب
ذوى القربى ،مكتبة القديس ،القاهرة1356 ،هـ .ص.26

((( أخرجه عىل بن موسى الرضا يف مسنده .ينظر :حمب الدين الطربي :ذخائر العقبى :ص.26

((( أخرجه الطرباين عن ابن عباس ،ريض اهلل عنهام :املعجم الكبري ،263/11 :برقم .11685

((( أخرجه عن عيل بن أيب طالب؛ احلاكم ،املستدرك عىل الصحيحني ،قال :هذا حديث صحيح اإلسناد و مل خيرجاه،
تعليق الذهبي يف التلخيص :ال واهلل بل موضوع.166 /3 .

((( سورة األحزاب :جزء من اآلية.33 :
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وذلك يف بيت أم سلمة ،دعا فاطمة ،وحسنًا ،وحسينًا فجللهم بكساء ،وعيل خلف ظهره ،ثم قال:

ريا .قالت أم سلمة :وأنا منهم؟ فقال:
اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجز وطهرهم تطه ً
إنك عىل خري"(.)1

ويف رواية" :ألقى عليهم كساء ووضع يده عليها وقال :اللهم إن هؤالء آل حممد فاجعل صالتك

وبركاتك عىل آل حممد إنك محيد جميد"(.)2

وقد ورد نحوه يف حق العباس وأوالده يف اإلحياء(()3ق 2أ).

قال رسول اهلل ﷺ البنته فاطمة ريض اهلل عنها" :أي يشء خري للمرأة؟ قالت :أن ال ترى رج ً
ال

وال يراها رجل ،فضمها إليه ،وقال :ذرية بعضها من بعض ،واستحسن قوهلا»(.)4

وخرب" :أتاين جربيل بسفرجلة من اجلنة فأكلتها ليلة أرسي يب فعلقت خدجية بفاطمة ،فكنت إذا

((( أخرجه عن أم سلمة؛ الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى السلمي( ،ت279هـ) ،اجلامع الصحيح (سنن

الرتمذي) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ج/5ص ،699برقم  .3871قال
الرتمذي“ :هذا حديث حسن صحيح وهو أحسن يشء روي يف هذا الباب”.

((( أخرجه عن أم سلمة؛ ابن حنبل ،أمحد بن حممد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين( ،ت241هـ) ،مسند اإلمام أمحد
بن حنبل ،مؤسسة قرطبة – القاهرة .ج/6ص .323تعليق شعيب األرنؤوط :حديث صحيح ،وهذا إسناد ضعيف

لضعف عيل بن زيد وهو ابن جدعان وشهر بن حوشب.

((( إذا كان يقصد إحياء علوم الدين للغزايل ،فلم أجده ،واحلديث ذكره ابن تيمية ،قال ...“ :ويؤيده احلديث احلسن

أنه ﷺ اشتمل عىل العباس وبنيه بمالءة ثم قال“ :يا رب هذا عمي وصنو أيب ،وهؤالء أهل بيتي فاسرتهم من النار
كسرتي إياهم بمالءيت هذه” فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت فقالت آمني ثالثا .ابن تيمية ،أمحد بن حممد بن عيل،
األنصاري ،شهاب الدين ،أبو العباس (ت974هـ) ،الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة ،حتقيق:

عبد الرمحن بن عبد اهلل الرتكي ،كامل حممد اخلراط ،مؤسسة الرسالة ،لبنان1997 ،م .ج/2ص424؛ وأخرجه
الطرباين عن أيب أسيد الساعدي :املعجم الكبري ،263/19 :برقم .584

((( أخرجه ؛ العراقي ،عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم أبو الفضل زين الدين،
(ت806هـ) ،املغني عن محل األسفار يف األسفار ،يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار ،مطبوع هبامش إحياء علوم
الدين ،دار ابن حزم ،بريوت1426 ،هـ 2005 -م .ص .485قال احلافظ العراقي :رواه البزار والدارقطني يف
األفراد من حديث عيل ،بسند ضعيف.
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اشتقت إىل رائحة اجلنة شممت رقبة فاطمة"(.)1

البحوث املحكمة

قال األئمة ر ًدا عىل تصحيح احلاكم(" :)2أنه كذب موضوع جيل الوضع ،ألن فاطمة ولدت قبل

النبوة فض ً
إن قيل ّ
ال عن اإلرساء ،كذا يف رشح اهلمزية( .)3أقولْ :
أن هذا اإلرساء غري اإلرساء املعهود

بأن كان منام ًيا أو روح ًيا أو معنو ًيا فأي مانع؟ وعليه فال وضع وال خفض وال رفع ،فتدبر واهلل أكرب.
والوارد يف فضلها كثري وناهيك بأنه ﷺ ،كان يقبلها يف فيها و ُي َمصصها لسا َن ُه( ،)4وما دخلت

()5
سفرا إال كان آخر عهده هبا ،وما قدم إال وبدأ
قط إال قام إليها وقبلها ورحب هبا  ،وما أراد ً

((( أخرجه احلاكم عن ابن عباس ،وقال :هذا حديث غريب اإلسناد و املتن ،وشهاب بن حرب جمهول ،والباقون من

رواته ثقات ،وتعليق الذهبي قي التلخيص :من وضع مسلم بن عيسى الصفار .املستدرك عىل الصحيحني.169/3 :

((( احلاكم ،418/3 :برقم .5592

((( ابن حجر اهليتمي ،أمحد بن حممد بن عيل بن حجر ،الشافعي (ت974هـ) ،املنح املكية يف رشح اهلمزية ،املسمى
أفضل ِ
القرى لقراء أم ُ
القرى ،حتقيق :أمحد جاسم املحمد ،وبو مجعة مكري ،ط ،2دار املنهاج ،بريوت1426 ،هـ /
2005م .ص.614

((( أخرجه اخلطيب البغدادي ،قال ...“ :حدثنا حممد بن اخلليل البلخي .. .عن عائشة ،ريض اهلل عنها ،قالت:
قلت :يا رسول اهلل ،مالك إذا جاءت فاطمة قبلتها حتى جتعل لسانك يف فيها كله ،كأنك تريد أن ُت ْل ِع ُقها عس ً
ال ،قال:

نعم يا عائشة ،إين ملا أرسى يب إىل السامء أدخلني جربيل اجلنة ،فناولني منها تفاحة فأكلتها فصارت نطفة يف صلبي،
فلام نزلت واقعت خدجية ،ففاطمة من تلك النطفة ،وهي حوراء أنسية ،كلام اشتقت إىل اجلنة قبلتها” .وأضاف :حممد

بن اخلليل ،جمهول “ .اخلطيب البغدادي ،أمحد بن عيل أبو بكر( ،ت463هـ) ،تاريخ بغداد ،حتقيق :د .بشار عواد

معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1422 ،هـ 2002 -م .ج/6ص .256وقال ابن اجلوزي بعد أن ذكر طرق
احلديث« :هذا حديث موضوع ال يشك املبتدئ يف العلم يف وضعه فكيف باملتبحر .ولقد كان الذى وضعه أجهل
اجلهال بالنقل والتاريخ ،فإن فاطمة ولدت قبل النبوة بخمس سنني ،وقد تلقفه منه مجاعة أجهل منه فتعددت طرقه،
ِ
وذ ْك َر ُه اإلرساء كان أشد لفضيحته ،فإن اإلرساء كان قبل اهلجرة بسنة ،بعد موت خدجية ،فلام هاجر أقام باملدينة عرش

سنني ،فعىل قول من وضع هذا احلديث يكون لفاطمة يوم مات النبي ﷺ عرش سنني وأشهر ،وأين احلسن واحلسني
ومها يرويان عن رسول اهلل ﷺ ،وقد كان لفاطمة من العمر ليلة املعراج سبع عرشة سنة ،فسبحان من فضح هذا

اجلاهل الواضع ،عىل يد نفسه” .ابن اجلوزي ،عبدالرمحن بن عىل بن اجلوزي القرشى ،أبو الفرج( ،ت597هـ)،
املوضوعات ،حتقيق عبدالرمحن حممد عثامن ،املكتبة السلفية ،املدينة املنورة 1966 ،م .ج/1ص.412 -411

((( أخرجه ابن حبان ،قال .. .:عن عائشة ريض اهلل عنها ،أهنا قالت“ :ما رأيت أحدً ا كان أشبه كال ًما وحديثًا برسول

اهلل ﷺ من فاطمة ،وكانت إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها ورحب هبا ،وأخذ بيدها وأجلسها يف جملسه ،وكانت هي
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بالدخول عليها بعد بيت اهلل(.)1

وهي أول أهل بيته حلو ًقا به ﷺ (ق 2ب) ،وهي سلطانة الزاهدات ،ورأس العابدات ،وزين

العارفات ،ودوحة الرشف اليانعة الفروع ،ويتيمة عقد الكامل الفائقة األفراد واجلموع ،صىل اهلل
عىل أبيها وعليها وعىل اآلل واألصحاب واألتباع واألحزاب.

ثم هي وأم كلثوم أفضل بناته ﷺ( ،)2وهي ً
أيضا أفضل عند اجلمهور ،واختار السبكي أفضليتها،

ثم خدجية ،ثم عائشةّ ،
وفضل مريم عىل خدجية ،وهذا إن شاء اهلل هو الصواب ،وإن كنت ملت يف

«كنز الفوائد"( )3إىل أن األفضليات باحلبيبات( ،)4واهلل أعلم.

إذا دخل عليها قامت إليه فقبلته وأخذت بيده ،فدخلت عليه يف مرضه الذي تويف فيه فأرس إليها فبكت ،ثم أرس إليها

فضحكت ،فقالت :كنت أحسب أن هلذه املرأة فضال عىل الناس ،فإذا هي امرأة منهن بينا هي تبكي إذا هي تضحك،
فلام تويف رسول اهلل ﷺ سألتها عن ذلك فقالت :أرس إيل أنه ميت فبكيت ،ثم أرس إيل فأخربين أين أول أهله حلو ًقا به

فضحكت .قال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح .الصحيح ،403/15 :برقم .6953

((( جزء من حديث ،أخرجه عن ثوبان؛ ابن حنبل ،قال شعيب األرنؤوط :إسناده ضعيف .املسند ،275/5 :برقم
22417؛ وكذلك أخرجه أبو داود ،قال األلباين :ضعيف األسناد منكر .أبو داود ،سليامن بن األشعث السجستاين،

(ت275هـ) ،سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت( ،ت بال) .ج/4
ص ،87برقم .4213

((( قال حمب الدين الطربي« :قال أبو عمر (ابن عبد الرب) هي واختها ام كلثوم افضل بنات النبي ﷺ “ .ينظر:
ذخائر العقبى ،26/1 :بينام أبو عمر ،قال“ :كانت (فاطمة) هي وأختها أم كلثوم أصغر بنات رسول اهلل ﷺ” .ينظر:

ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب أبو عمر النمري القرطبي (ت463هـ) ،االستيعاب يف معرفة
األصحاب ،حتقيق :عيل حممد البجاويـ دار اجليل ،بريوت1412 ،هـ 1992 -م .ج/4ص1893؛ وتابعه ابن األثري،

عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد أبو احلسن الشيباين اجلزري ،عز الدين (ت630هـ)،

أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،املحقق :عيل حممد معوض ،عادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية1415 ،هـ

1994 -م .ج/7ص.216

((( ذكر هذا الكتاب برقم  36من مطلب «مؤلفات املريغني» يف القسم الدرايس ،من هذا الكتاب.

((( كذا يف األصل.
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البحوث املحكمة

الباب الثاين :يف امليالد والزواج والوفاة وتوابعها.

ولدت عام أحدى وأربعني من مولده ﷺ( ،)1وقيل :قبل النبوة بخمس سنني ،أيام بناء الكعبة(،)2

والصحيح أن أوالده ﷺ كلهم قبل املبعث سوى إبراهيم ،وكلهم من خدجية ،غريه(.)3

ولقبت بالزهراء إلرشاق وجهها ،وشبهها بالنبي ﷺ (ق 3أ) حتى يف الكالم ،ولكوهنا مل حتض

أص ً
ال(.)4

وبالبتول النقطاعها إىل اهلل عز وجل ،أو النقطاعها عن نساء زماهنا ،فض ً
ال ودينًا وحس ًبا(.)5
و َن َك َحها عيل ريض اهلل عنهام( ،بعد أن خطبها أبو بكر ،وعمر  ،)6()bوكان ذلك يف السنة

الثانية ،وقيل :بعد ُأحد ،وقيل بعد بنائه بعائشة ريض اهلل عنهام بأربعة أشهر ونصف ،وبنى هبا بعد
تزوجيها بسبعة أشهر ونصف ،وقيل :تزوج هبا يف صفر يف الثانية ،وبنى هبا يف ذي احلجة عىل رأس

شهرا ،وعمرها إذ ذاك مخس عرشة( )7سنة ومخسة أشهر ونصف ،وعيل إحدى
اثنني وعرشين ً
((( ينظر :ابن عبد الرب :االستيعاب.1893 :

((( ينظر :الصاحلي الشامي ،حممد بن يوسف (ت942هـ) ،سبل اهلدى والرشاد ،يف سرية خري العباد ،وذكر فضائله

وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله يف املبدأ واملعاد ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود ،عيل حممد معوض ،دار الكتب العلمية
بريوت ،لبنان1414 ،هـ 1993 -م .ج/11ص.37

((( ورد اخلرب عند :ابن عبد الرب :االستيعاب1894/4 :؛ ابن األثري :أسد الغابة.220/6 :

حممد بن عبد الرزّ اق
((( الزهراء :املرأة املرشقة الوجه ،والبيضاء املستنرية املرشبة بحمرة .ينظرَّ :
حممد بن ّ
الزبيديّ ،

احلسيني ،أبو الفيض ،املل ّقب بمرتىض( ،ت1205هـ) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق :جمموعة من
املحققني ،دار اهلداية( ،ت بال) ،ج/11ص ،479مادة (زهر).

((( ذكره األزهري ،حممد بن أمحد ،اهلروي ،أبو منصور (ت370هـ) ،هتذيب اللغة ،حتقيق :حممد عوض مرعب،
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت2001 ،م .ج/14ص ،207مادة (ت ل ب).

((( ذكره؛ القسطالين القتيبي ،أمحد بن حممد بن أبى بكر ،املرصي ،أبو العباس( ،ت923هـ) ،املواهب اللدنية باملنح
املحمدية ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،مرص( ،ت بال) .ج/1ص236؛ احللبي ،عيل بن إبراهيم بن أمحد أبو الفرج ،نور

الدين( ،ت1044هـ) ،السرية احللبية (إنسان العيون يف سرية األمني املأمون) ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت،

1427هـ .ج/2ص.281

((( يف األصل (مخس عرش) ،وهو سهو ألنه عدد مركب يوافق جزؤه األخري للمعدود من التذكري والتأنيث.
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وعرشين ومخسة أشهر( ،)1وقيل :غري ذلك( ،)2ومل ينكح عليها حتى ماتت (ريض اهلل عنها)(.)3
ٍ
لثالث خلون من
وتوفيت بعده ،ﷺ ،بخمس وسبعني ليلة ،وقيل :بستة أشهر ،ليلة الثالثاء

رمضان سنة إحدى عرشة ،وقيل بثامنية أشهر ،وقيل بثالثة ،وقيل بامئة يوم ،وقيل :غري ذلك(.)4

وروي أهنا قالت ألسامء (ق 3ب) بنت عميس :إين قد استقبحت ما يصنع بالنساء ،إنه ُيطرح

عىل املرأة الثوب ،فيصفها .فقالت( :)5يا بنت رسول اهلل ،أال أريك شيئًا رأيته بأرض احلبشة؟ فدعت
بجرائد رطبة َف َح َن ْتها ،ثم طرحت عليها ثو ًبا ،فقالت فاطمة" :ما أحسن هذا! ،تُعرف به املرأ ُة من

وعيل وال يدخل ع َّ
ُّ
مت فاغسليني أنت
يل أحدٌ "( ،)6احلديث.
الرجل ،فإذا أنا ُ

ويف حديث أم سلمة" :أهنا ملا اشتكت ،اغتسلت ولبست ثيا ًبا جد ًدا ،واضطجعت يف وسط

البيت ،ووضعت يدها اليمنى حتت خدها ،ثم استقبلت القبلة وقالت :إين مقبوضة اآلن ،فال
ودخل ٌ
َ
عيل ُفأخبرِ َ بالذي قالت ،فاحتملها ودفنها
يكشفني أحد وال يغسلني ،ثم ُقبِضت مكاهنا،
((( اخلرب ورد عند؛ القسطالين القتيبي :املواهب اللدنية.234 /1 :

((( أخرج ابن حجر عن طريق عمر بن عيل ،قال :تزوج عيل فاطمة يف رجب سنة مقدمهم املدينة ،وبني هبا مرجعه

قصة الشّ ارفني ملا ذبحهام محزة ،وكان ع ّ
«الصحيح» عن ع ّ
يل أراد أن يبني
يل ّ
من بدر ،وهلا يومئذ ثامن عرشة سنة .ويف ّ

بفاطمة ،فهذا يدفع قول من زعم ّ
أن تزوجيه هبا كان بعد أحد ،فإن محزة قتل بأحد .ابن حجر ،أمحد بن عيل بن حممد
بن أمحد بن حجر أبو الفضل العسقالين (ت852هـ)اإلصابة يف متييز الصحابة ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود

وعىل حممد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت1415 ،هـ .ج/8ص264؛ وينظر اخلرب عند؛ البخاري :الصحيح:

 ،1125/3برقم 2925؛ مسلم :الصحيح ،85/6 :برقم .5171

((( ورد اخلرب عند :ابن عبد الرب :االستيعاب1894/4 :؛ ابن الثري :أسد الغابة.220/6 :

((( ذكر ذلك؛ ابن عبد الرب :االستيعاب353/5 :؛ املقريزي ،أمحد بن عيل بن عبد القادر ،أبو العباس احلسيني
العبيدي ،تقي الدين (ت845هـ) ،إمتاع األسامع بام للنبي من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع ،حتقيق :حممد عبد
احلميد النمييس ،دار الكتب العلمية ،بريوت1420 ،هـ 1999 -م .ج/5ص353؛ ابن حجر :اإلصابة.267 /8 :

((( يف األصل :فقال.

((( ينظر :ابن عبد الرب :االستيعاب1897/4:؛ البيهقي ،أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر( ،ت458هـ)،

السنن الكربى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة1414 ،هـ .ج/4ص34؛ قال الذهبي:
وهذا حسن .الذهبي ،حممد بن أمحد بن عثامن شمس الدين( ،ت 748هـ) ،أحاديث خمتارة من موضوعات اجلورقاين
وابن اجلوزي ،حتقيق عبد الرمحن بن عبد اجلبار الفريوائي ،مكتبة الدار ،املدينة املنورة1404 ،هـ .ص.61
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بغسلها ذلك ،ومل يكشفها وال غسلها أحد" .رواه أمحد يف املناقب( ،)1والدواليب باختصار( ،)2وهو
مضاد خلرب أسامء ،وهي أول من ُغ ِّط َي نعشها ،ثم زينب بنت جحش(.)3
واختلف يف حمل دفنها واألشهر أهنا يف قبة ولدها احلسن قرب حمراهبا( ،)4وكان القطب أبو

العباس املريس( )5كان جيزم بام قيل ،فلعله كوشف به (ق 4أ).

الباب الثالث :يف �أوالدها

ال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِ َّ
قال اهلل تعاىلُ ﴿ :قل َّ
ال المْ َ َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْر َبى﴾(.)6

وقال ﷺ" :إن اهلل أوصاين بذي القربى"(.)7

وقال ﷺ" :أحب أهل بيتي إ َّيل احلسن واحلسني"(.)8

((( أخرجه عن أم سلمى؛ ابن حنبل ،أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد أبو عبد اهلل الشيباين (ت241هـ)،
فضائل الصحابة ،حتقيق :د .ويص اهلل حممد عباس ،مؤسسة الرسالة ،بريوت .1983 – 1403 ،ج/2ص229؛

تعليق شعيب األرنؤوط :إسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق ولضعف عبيد اهلل بن عيل بن أيب رافع ينظر :ابن حنبل:
املسند.461 /6 :

((( الدواليب ،حممد بن أمحد بن محاد ،أبو بِشرْ األنصاري الرازي( ،ت310هـ) ،الذرية الطاهرة النبوية ،حتقيق :سعد
املبارك احلسن ،الدار السلفية ،الكويت1407 ،هـ .ص.112

((( ذكره :ابن عبد الرب :االستيعاب.1898/4 :

((( مل أجد من قال هبذا ،وقال ابن سعد .. .:أن فاطمة دفنت يف دار عقيل يف البقيع  .. .وما رأيت أحدا يشك أن قربها
يف ذلك املوضع .ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع ،أبو عبد اهلل ،اهلاشمي بالوالء( ،ت230هـ) ،الطبقات الكربى،
حتقيق :إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت1968 ،م .ج/8ص.30

((( هو أمحد بن عمر املريس ،أبو العباس ،شهاب الدين(ت 686هـ) ،فقيه متصوف ،من أهل االسكندرية ،الهلها
فيه اعتقاد كبري ،إىل اليوم .أصله من مرسية يف االندلس .الزركيل :األعالم.186/1 :

((( سورة الشورى ،جزء من اآلية.23 :

((( أخرجه احلاكم فقط عن طريق :عبد اهلل بن ثعلبة ،بلفظ“ :أوصاين اهلل بذي القربى ،وأمرين أن أبدأ بالعباس”،
وسكت عنه الذهبي يف التلخيص .املستدرك ،377 /3 :برقم .5437

“سئل رسول اهلل ﷺ ،أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال :احلسن واحلسني .وكان يقول
((( أخرجه الرتمذي ،قال ُ

لفاطمة ادعي يل ابني ،فيشمهام ويضمهام إليه" .قال الرتمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه ،من حديث أنس،

حكم األلباين :ضعيف.657/5 .
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وقال ﷺ" :من أحب احلسن واحلسني فقد أحبني ،ومن أبغضهام فقد أبغضني"(.)1

نبي يف صلبه ،وجعل ذريتي يف صلب عيل بن أيب طالب"(.)2
وقال ﷺ :إن اهلل جعل ذرية كل ٍ

وقال ﷺ :كل بني أنثى فإن عصبتهم ألبيهم ،ما خال ولد فاطمة فإين أنا عصبتهم ،وأنا أبوهم"(.)3

ويف رواية" :إن لكل بني أب عصبة ينتمون إليها إال ولد فاطمة فأنا وليهم وعصبتهم ،فهم

عرتيت ُخلقوا من طينتي ،ويل للمكذبني بفضلهم ،من أحبهم أحبه اهلل تعاىل ،ومن أبغضهم أبغضه

اهلل تعاىل"(.)4

ويف رواية" :أنا حرب ملن حارهبمِ ،
وس ْل ٌم ملن ساملهم" .قاله لعيل وفاطمة وولدهيا"(.)5

((( أخرجه عن أيب هريرة؛ ابن ماجة ،حممد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد( ،ت273هـ)،

سنن ابن ماجه ،مع الكتاب :تعليق حممد فؤاد عبد الباقي ،واألحاديث مذيلة بأحكام األلباين عليها ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بريوت( ،ت بال) .تعليق حممد فؤاد عبد الباقي يف الزوائد :إسناده صحيح رجاله ثقات،

حكم األلباين :حسن .ج/1ص.51؛ أبو يعىل ،أمحد بن عيل بن املثُنى التميمي ،املوصيل (ت 307هـ) ،املسند ،حتقيق:
حسني سليم أسد ،دار املأمون للرتاث ،دمشق1404 ،هـ 1984 -م .وغريمها.

((( رواه الطرباين عن عبادة بن زياد األسدي :حدثنا حييى بن العالء الرازي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر

مرفوعا ،43/3 .برقم 2630؛ ورواه عن محزة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس نحوه ،ومحزة هذا هو ابن أيب محزة
اجلعفي النصيبي قال احلافظ “ :مرتوك متهم بالوضع “ .ينظر :األلباين ،حممد نارص الدين بن احلاج نوح بن نجايت بن

آدم ،أبو عبد الرمحن األشقودري( ،ت1420هـ) ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،دار
املعارف ،الرياض1412 ،هـ 1992/م .ج/2ص .212قال :موضوع.

((( ذكره :ابن تيمية ،الصواعق املحرقة455/2 :؛ الطرباين :املعجم الكبري ،44/3 :برقم 2632؛ األلباين :سلسلة
األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،213/2 :قال األلباين :ضعيف.

((( أخرجه :ابن عساكر :تاريخ دمشق .313/36 :قال اخلوركويش :أخرجه ابن عساكر يف تارخيه ،ويف إسناده حييى

بن عبد احلميد احلامين وهو ضعيف .اخلركويش ،عبد امللك بن حممد بن إبراهيم النيسابوري أبو سعد (ت407هـ)،
رشف املصطفى ،دار البشائر اإلسالمية ،مكة1424 ،هـ .ج/5ص.334

((( ذكره الطرباين بنفس اللغظ :املعجم الكبري184/5 :؛ وذكره الرتمذي والطربالني واحلاكم بلفظ« :قال رسول
اهلل ﷺ لعيل و فاطمة و احلسن و احلسني“ :أنا حرب ملن حاربتم وسلم ملن ساملتم” .قال أبو عيسى هذا حديث غريب

إنام نعرفه من هذا الوجه ،وصبيح موىل أم سلمة ليس بمعروف .قال الشيخ األلباين :ضعيف .السنن699/5 :؛
املعجم الكبري40 /3 :؛ املستدرك .161/3 :تعليق الذهبي :سكت عنه الذهبي.
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ويف أخرى" :والذي نفيس بيده ال يبغضنا أهل البيت أحد إال أكبه اهلل تعاىل يف النار"(.)1

وقال (ق 4ب) ﷺ" :إن اهلل حرم اجلنة عىل من ظلم أهل بيتي ،أو قاتلهم ،أو أعان عليهم أو

سبهم"(.)2

وقال ﷺ لعيل " :aأما ترىض أن تكون رابع أربعة؛ أول من يدخل اجلنة أنا وأنت واحلسن

واحلسني ،وأزواجنا عن أيامننا وشامئلنا ،وذريتنا خلف أزواجنا" .وزاد يف رواية" :وأشياعنا عن

أيامننا وشامئلنا"(.)3

وقال عبد اهلل بن عباس ،ريض اهلل عنهام" :رىض حممد ﷺ ،أن ال يدخل اجلنة أحد من أهل بيته

النار"(.)4

وقال زين العابدين " :aإن من رضا رسول اهلل ﷺ ،أن يدخل أهل بيته اجلنة"(.)5

((( أخرجه :ابن حبان :الصحيح .435/15 :قال األلباين :صحيح لغريه ،وقال شعيب األرنؤوط :إسناده حسن.

((( جزء من حديث أخرجه ابن تيمية ،وحمب الدين الطربي ،والصاحلي الشامي بنفس اللفظ ،وقال الطربي:

أخرجه االمام عىل بن موسى الرضا  .tالصواعق املحرقة688/2 :؛ ذخائر ذوي القربى :ص20؛ الصاحلي الشامي:

“حرم
سبل اهلدى والرشاد9/11 :؛ وأخرجه اخلركويش ،قال“ :عن عيل بن أيب طالب  ،tقال :قال رسول اهلل ﷺّ :

اهلل اجلنة عىل من ظلم أهل بيتي وقاتلهم ،ومن سبهم ،واملعني عليهم ،أولئك ال خالق هلم يف االخرة وال يكلمهم اهلل
يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم” .رشف املصطفى.336 /5 :

((( أخرجه :ابن حنبل :فضائل الصحابة ،624/2 :بنفس اللفظ؛ ابن األعرايب ،أمحد بن حممد بن زياد بن برش بن

درهم أبو سعيد البرصي الصويف (ت340هـ) ،معجم ابن األعرايب ،حتقيق عبد املحسن بن إبراهيم بن أمحد احلسيني،

دار ابن اجلوزي ،السعودية1418 ،هـ 1997 -م؛ الطرباين :املعجم الكبري .41/3 ،319/1 :قال األلباين :ضعيف.

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة.611/10 :
(و َل َس ْو َف ُي ْع ِط َ
يك َر ُّب َك َفترَ ْضىَ ) قال“ :من رضا حممد ﷺ أال يدخل
((( ذكره :الطربي ،عن ابن عباس ،يف قولهَ :
أحد من أهل بيته النار" .الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل ،أبو جعفر( ،ت310هـ) ،تفسري
الطربي (جامع البيان يف تأويل القرآن) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة1420 ،هـ 2000 -م .ج/24
ص487؛ وغريه من التفاسري.

((( مل أجده يف كتب احلديث ،وذكره :ابن املغازيل ،عيل بن حممد بن حممد بن الطيب ،أبو احلسن الواسطي املالكي،
(ت483هـ) ،مناقب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،tحتقيق :أبو عبد الرمحن تركي بن عبد اهلل الوادعي ،دار اآلثار،

صنعاء1424 ،هـ 2003 -م .ص 381؛ الصاحلي الشامي :سبل اهلدى والرشاد .7 /11 :قال ابن تيمية :كتاب
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وقال كعب األحبار " :tليس أحد من أهل البيت إال وله شفاعة"(.)1

واحلاصل أن الوارد يف فضلهم كثري والثابت يف الزجر عن بغضهم كبري ،وبالقيام بحق شأهنم

خطري ،كيف وموالنا سبحانه متوليهم بالتطهري.
س َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِ
ريا﴿ :إِ َّنماَ ُي ِريدُ اللهَّ ُ لِ ُي ْذ ِه َب َع ُ
ت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم
أما قال وقد كان هبم عليماً خب ً
الر ْج َ
نك ُم ِّ
ريا﴾(( .)2ق 5أ)
َت ْط ِه ً
وأما قال ﷺ" :إين تارك ما إن أخذتم به لن تضلوا ،كتاب اهلل وعرتيت ،أهل بيتي ،فانظروا كيف

ختلفوين فيهام"(.)3

وأما قال ﷺ" :مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح ،من ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق"(.)4

مناقب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  tالبن املغازيل هذا قد مجع فيه من األحاديث املوضوعات ما ال خيفى أنه كذب
عىل من له أدنى معرفة باحلديث .ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ،تقي الدين أبو العباس احلراين احلنبيل
الدمشقي (ت728هـ) ،منهاج السنة النبوية ،حتقيق :حممد رشاد سامل ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،

1406هـ .ج/7ص.15

((( قال ابن حجر :سالم بن واقد املروزي ،قال األزدي“ :منكر احلديث ،وأورد له حديث متنه “ما من رجل من

بني هاشم إال وله شفاعة” .ابن حجر ،أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد ،أبو الفضل العسقالين (ت852هـ) ،لسان

امليزان ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،دار البشائر اإلسالمية2002 ،م .ج/4ص .103وذكر ابن سعد :أن كعبا أخذ

بيد املغرية بن نوفل فقال :اشفع يل يوم القيامة .قال فانتزع يده من يده وقال :وما أنا؟ إنام أنا رجل من املسلمني .قال
فأخذه بيده فغمزها غمزا شديدً ا وقال :ما من مؤمن من آل حممد إال وله شفاعة يوم القيامة» .ثم قال :اذكر هذا هبذا.

الطبقات الكربى.23/5 :

((( سورة األحزاب ،جزء من اآلية.33 :

((( أخرجه الرتمذي بلفظ « :قال رسول اهلل ﷺ“ :إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي ،أحدمها أعظم من

اآلخر؛ كتاب اهلل حبل ممدود من السامء إىل األرض ،وعرتيت أهل بيتي ،ولن يتفرقا حتى يردا عيل احلوض ،فانظروا كيف

ختلفوين فيهام” .قال وهذا حديث حسن غريب .قال الشيخ األلباين :صحيح .ينظر :صحيح الرتمذي.663/5 :
أحدً ا رواه إ َّ
ال احلسن بن أيب جعفر واحلسن مل يكن بالقوي ،وقد
((( أخرجه البزار ،وقال“ :وهذا احلديث ال نع َل ُم َ

حدث عنه مجاعة من أهل العلم واحتملوا حديثه وكان أحد العباد .ينظر :البزار ،أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق
بن خالد بن عبيد اهلل أبو بكر ،العتكي292( ،هـ) .مسند البزار (البحر الزخار) ،حتقيق :حمفوظ الرمحن زين اهلل،
وآخرين ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة2009 ،م .ج/2ص197؛ قال احلاكم« :هذا حديث صحيح عىل رشط
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و أما قال ﷺ" :من أحب اهلل أحب القرآن ،ومن أحب القرآن أحبني ،ومن أحبني أحب

أصحايب وقرابتي"(.)1

و أما قال ﷺ" :ال يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه ،وتكون عرتيت أحب إليه من عرتته،

ويكون أهيل أحب إليه من أهله ،وتكون ذايت أحب إليه من ذاته"(.)2

و أما قال ﷺ" :اشتد غضب اهلل عىل من آذاين يف عرتيت"( .)3ويف رواية" :من آذاين يف عرتيت فقد

آذى اهلل" .ويف أخرى" :فعليه لعنة اهلل"(.)4
و َأ َما قال رسول اهلل ﷺ" :أحبوا اهلل ملا يغذوكم به من نعمة ،وأحبوين حلب اهلل عز وجل،
وأحبوا أهل بيتي حلبي"(.)5

إىل ما ال حيىص وال ينال فيستقىص.

مسلم ومل خيرجه» .تعليق الذهبي يف التلخيص :مفضل َخ َّر َج له الرتمذي فقط ،ضعفوه .املستدرك عىل الصحيحني:

373 /2؛ قال األلباين :ضعيف .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة.5/10 :

((( ذكره :الصاحلي الشامي باللفظ نفسه .سبل اهلدى والرشاد ،4 /11 :وهو جزء من حديث طويل أخرجه ابن
عدي مع حديثني آخرين ،وقال :وموسى بن َعبد الرمحن هذا ال أعلم له أحاديث غري ما ذكرته .. . ،وهذه األحاديث

بواطيل .عبد اهلل بن عدي أبو أمحد اجلرجاين( ،ت365هـ) ،الكامل يف معرفة ضعفاء املحدثني وعلل احلديث ،حتقيق:
عادل أمحد عبد املوجود ،وعيل حممد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت1997 ،م .ج/8ص .66

((( أخرجه الطرباين ،وقال“ :مل ير ِو هذا احلديث عن احلكم إال ابن أيب ليىل ،وال عن ابن أيب ليىل إال سعيد بن عمرو

السكوين” .املعجم األوسط59 /6 :؛ البيهقي ،أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر ُ
اخلسرْ َ ْو ِجردي اخلراساين،
(ت458هـ) ،شعب اإليامن ،حتقيق :حممد السعيد بسيوين زغلول ،دار الكتب العلمية ،بريوت1410 ،م .ج/2ص.189

((( أخرجه ابن عدي ،وقال :كتبت عن حممد بن حممد بن األشعث الكويف ،أبو احلسن أحاديث ،عامتها مناكري وذكر

هذا احلديث من ضمنها .الكامل يف الضعفاء.597/7 :

((( مل يذكرمها سوى :الصاحلي الشامي :سبل اهلدى والرشاد.9/11 :

((( أخرجه الرتمذي ،قال« :وهذا حديث حسن غريب إنام نعرفه من هذا الوجه» .قال األلباين :ضعيف .السنن/5 :

 .664وأخرجه احلاكم من طريق آخر قال :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه .وتعليق الذهبي يف التلخيص:
صحيح .املستدرك عىل الصحيحني.162/3 .

270

أ.م .د .عبد املجيد نارص اخلطيب ....د .خالد عبد الكريم عبد الرزاق

اخلامتة

ختم اهلل لنا بختام سيد (ق 5ب) املرسلني ،وجعلنا من أخص حمبيه وآله وأصحابه والتابعني.

هذا إذا كان هذا بعض فضل أهل البيتْ ،
وقل نزر أحيا كل ميت ،وجب عىل كل مؤمن حمبتهم

وصلتهم ومودهتم والتأدب معهم ،كيف وقد قال ﷺ " :من صنع إىل أحد من أهل بيتي يدً ا كافيته

عليها يوم القيامة"(.)1

وقال أبو بكر الصديق " :aوالذي نفيس بيده لقرابة رسول اهلل ﷺ ،أحب إ َّيل أن أصل

()2

من قرابتي"(.)3

وقال ً
أيضا" :أرقبوا حممدً ا يف أهل بيته"( .)4أي اشهدوا حممدً ا يف كل فرد ،حتى لقد حكي عن

األمام فرد منهم(.)5

وهذا نظر الصديقني وأكابر العارفني ،حتى لقد حكي عن اإلمام أيب حنيفة  :tأنه تعطل درسه يو ًما

بكثرة قيامه يف أثنائه ،فسئل عن سببه فقال :طفل من أهل البيت أراه يقف عىل باب املسجد فأقوم(.)6

وحكي عن اخلوجة عبيد اهلل أحرار( )7أنه كان يقول" :كل بلد يكون فيها الرشفاء ال أريد

((( أخرجه ابن القيرساين ،وقال“ :فيه عيسى بن عبد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل ابن أيب طالب له نسخة موضوعة
عن آبائه” .ابن القيرساين ،حممد بن طاهر بن عيل بن أمحد أبو الفضل املقديس الشيباين( ،ت507هـ) ،معرفة التذكرة يف
األحاديث املوضوعة ،حتقيق :الشيخ عامد الدين أمحد حيدر ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت1406 ،هـ 1985 -م.

ص221 :؛ وقال ابن حجر« :قال الدار قطني :مرتوك احلديث ،.. .وقال ابن حبان :يروي عن آبائه أشياء موضوعة.
لسان امليزان269 /6 :؛ وقال األلباين :موضوع .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة.134/10 :

((( كذا يف األصل.

((( أخرجه الشيخان؛ واللفظ للبخاري :الصحيح ،20/5 :باب مناقب قرابة رسول اهلل ﷺ ؛ مسلم :الصحيح/3 :
 ،1380برقم  .1759باب قول النبي ﷺ“ :ال نورث ما تركنا فهو صدقة”.

((( أخرجه البخاري :الصحيح ،1361/3 :برقم  ،3509باب مناقب قرابة رسول اهلل ﷺ ،1370/3 ،برقم
 ،3541باب مناقب قرابة رسول اهلل ﷺ.

((( عبارة «حتى لقد حكي عن األمام فرد منهم» كذا يف األصل ،مطموسة ومل أفهمها.
((( لم أعثر على هذا النص.

((( عبيد اهلل أحرار النقشبندي ،أحد أئمة الصوفية الذين قالوا باحللول ،ومن قولهّ :
“إن العارف من فنيت ذاته

وصفاته يف ذاته تعاىل وصفاته فلم يبق له اسم وال رسم” .ينظر :أبو عبد العزيز ،إدريس حممود إدريس ،مظاهر
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سكناها ،تأد ًبا معهم"(.)1

البحوث املحكمة

فإذا (ق 6أ) كان الصديق األكرب ،واإلمام األفخر ،والويل األنور هذا سننهم فكيف بأمثالنا

الذين بالنسبة إليهم أخس من الكالب ،وأذل من الرتاب(.)2

اللهم صل عىل سيدنا حممد ،صالة تعصمنا هبا من األهوال واآلفات ،وتطهرنا هبا من مجيع

السيئات ،اللهم إنا( )3نعوذ بك من رشور أنفسنا ،وسيئات أعاملنا ،من هيد اهلل فال مضل له ،ومن

مغرورا،
فجورا ،أو أكون بك
زورا ،أو أغشى
ً
ً
يضلل اهلل فال هادي له ،اللهم إين أعوذ بك أن أقول ً

خصوصا آل بيت نبيك ،وسيام
اللهم ارزقنا حبك ،وحب رسولك وأنبيائك وخاصتك وأوليائك،
ً

سيدتنا فاطمة الزهراء وأوالدها ،ونسألك اللهم بجاهها عليك أن ترزقنا االستقامة يف األقوال
واألفعال واألحوال ،وأن متن علينا بام مننت به عىل خواصك يف اإلدبار واإلقبال يا ذا اجلالل ،يا ذا

اجلالل؛ ارحم ترضعنا ،وآمن خوفنا ،وأصلح أحوالنا ،واجعل بطاعتك اشتغالنا ،وإىل اخلري مآلنا،
وحقق بالزيادة آمالنا ،واختم بالسعادة (ق6ب) آجالنا ،هذا ذلنا ظاهر بني يديك ،وحالنا ال خيفى

عليك ،أمرتنا فرتكنا ،وهنيتنا فركبنا ،وال يسعنا إال عفوك ،فاعف ع ّنا يا خري مأمول وأكرم مسؤول،

أقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معاصيك ،ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ،ومن اليقني
ما هتون به علينا مصائب الدنيا ،ومتعنا بأسامعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ،واجعله الوارث منا،
واجعل ثأرنا عىل من ظلمنا ،وانرصنا عىل من عادانا ،وال جتعل مصيبتنا يف ديننا ،وال جتعل الدنيا
أكرب مهنا ،وال مبلغ علمنا ،وال تسلط علينا من ال يرمحنا ،برمحتك يا أرحم الرامحني ،بفضل سبحان

ربك رب العزة عام يصفون ،وسالم عىل املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني.
متت الدرة الفريدة يف مناقب أغر( )4خريدة.
واحلمد هلل رب العاملني (ق7أ).

االنحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها اليسء عىل األمة اإلسالمية ،ط ،2مكتبة الرشد نارشون ،الرياض،

1426هـ 2005 -م.

((( مل أعثر عىل هذا النص.

((( كذا يف األصل.

((( يف األصل (إين).
((( كذا يف األصل.
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قائمة امل�صادر واملراجع
بعد القر�آن الكرمي
* -ابن األثري ،عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد أبو احلسن

الشيباين اجلزري ،عز الدين (ت630هـ).

 .1أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،املحقق :عيل حممد معوض ،عادل أمحد عبد املوجود ،دار

الكتب العلمية1415 ،هـ 1994 -م.

* -األزهري ،حممد بن أمحد ،اهلروي ،أبو منصور (ت370هـ).

 .2هتذيب اللغة ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت2001 ،م.

* -ابن األعرايب ،أمحد بن حممد بن زياد بن برش بن درهم أبو سعيد البرصي الصويف

(ت340هـ).

 .3معجم ابن األعرايب ،حتقيق عبد املحسن بن إبراهيم بن أمحد احلسيني ،دار ابن اجلوزي،

السعودية1418 ،هـ 1997 -م.

* -البخاري ،حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي( ،ت 256هـ)

 .4اجلامع الصحيح املخترص ،حتقيق :د .مصطفى ديب البغا ،ط ،3دار ابن كثري ،الياممة،

بريوت1407 ،م – 1987م.

* -البزار ،أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل أبو بكر ،العتكي292( ،هـ).

 .5مسند البزار (البحر الزخار) ،حتقيق :حمفوظ الرمحن زين اهلل ،وآخرون ،مكتبة العلوم

واحلكم ،املدينة املنورة2009 ،م.

* -البغدادي ،إسامعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباين (ت 1339هـ).

 .6إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون ،عنى بتصحيحه :حممد رشف الدين بالتقايا،

ورفعت بيلكه الكليسى ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،ت بال).

 .7هدية العارفني ،طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية ،استانبول1951 ،م،

أعادت طبعه باألوفست :دار إحياء الرتاث العريب بريوت( ،ت بال).

* -البيطار امليداين ،عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم الدمشقي (ت1335هـ).
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البحوث املحكمة

 .8حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش ،حتقيق :حممد هبجة البيطار ،ط ،2دار صادر،

بريوت1413 ،هـ 1993 -م .ص.1012 -1011

* -البيهقي ،أمحد بن احلسني بن عيل ،أبو بكر ،اخلراساين( ،ت458هـ).

 .9السنن الكربى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة1414 ،هـ.

 .10شعب اإليامن ،حتقيق :حممد السعيد بسيوين زغلول ،دار الكتب العلمية ،بريوت1410 ،م.
* -الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى السلمي( ،ت279هـ)

 .11اجلامع الصحيح (سنن الرتمذي) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،دار إحياء الرتاث

العريب ،بريوت( ،ت بال).

* -ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ،تقي الدين أبو العباس احلراين احلنبيل

الدمشقي (ت728هـ).

 .12الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة ،حتقيق :عبد الرمحن بن عبد اهلل

الرتكي ،كامل حممد اخلراط ،مؤسسة الرسالة ،لبنان1997 ،م.

 .13منهاج السنة النبوية ،حتقيق :حممد رشاد سامل ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،

1406هـ.

* -اجلربيت ،عبد الرمحن بن حسن( ،ت1237هـ).

 .14تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار ،دار اجليل – بريوت( ،ت بال).

* -ابن اجلوزي ،عبدالرمحن بن عىل بن اجلوزي القرشى ،أبو الفرج( ،ت597هـ).

 .15املوضوعات ،حتقيق عبدالرمحن حممد عثامن ،املكتبة السلفية ،املدينة املنورة 1966 ،م.
* -احلاكم النيسابوري ،حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل (ت 405هـ).

 .16املستدرك عىل الصحيحني مع تعليقات الذهبي يف التلخيص ،حتقيق :مصطفى عبد القادر

عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت1411 ،هـ – 1990م.

* -ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي البستي( ،ت354هـ).

 .17صحيح ابن حبان ،برتتيب ابن بلبان ،ومعه خالصة حكم الشيخ شعيب األرنؤوط،

والتعليق للشيخ األلباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،ط ،2مؤسسة الرسالة ،بريوت1414 ،هـ -
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* -ابن حجر ،أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي( ،ت 852هـ).

 .18لسان امليزان ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،دار البشائر اإلسالمية2002 ،م.

 .19اإلصابة يف متييز الصحابة ،حتقيق :عيل حممد البجاوي ،دار اجليل ،بريوت1412 ،هـ.
* -احللبي ،عيل بن إبراهيم بن أمحد أبو الفرج ،نور الدين( ،ت1044هـ).

 .20السرية احللبية (إنسان العيون يف سرية األمني املأمون) ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت،

1427هـ.

* -ابن حنبل ،أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد أبو عبد اهلل الشيباين (ت241هـ).

 .21فضائل الصحابة ،حتقيق :د .ويص اهلل حممد عباس ،مؤسسة الرسالة ،بريوت– 1403 ،

.1983

 .22مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة – القاهرة( ،ت بال).

* -اخلركويش ،عبد امللك بن حممد بن إبراهيم النيسابوري أبو سعد (ت407هـ).

 .23رشف املصطفى ،دار البشائر اإلسالمية ،مكة1424 ،هـ.
* -اخلطيب البغدادي ،أمحد بن عيل أبو بكر( ،ت463هـ).

 .24تاريخ بغداد ،حتقيق :د .بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1422 ،هـ -

2002م.

* -أبو اخلري ،عبد اهلل مرداد( ،ت1343هـ).

 .25املخترص من كتاب نرش النور والزهر يف تراجم أفاضل مكة ،من القرن العارش إىل القرن

الرابع عرش ،حتقيق :حممد سعيد العامودي ،وأمحد عيل ط ،2عامل املعرفة ،جدة1406 ،هـ 1986 -م.
* -أبو داود ،سليامن بن األشعث السجستاين( ،ت275هـ).

 .26سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت،

(ت بال).

* -الدواليب ،حممد بن أمحد بن محاد ،أبو بِشرْ األنصاري الرازي( ،ت310هـ).

 .27الذرية الطاهرة النبوية ،حتقيق :سعد املبارك احلسن ،الدار السلفية ،الكويت1407 ،هـ.
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* -الذهبي ،حممد بن أمحد بن عثامن شمس الدين( ،ت 748هـ).

البحوث املحكمة

 .28أحاديث خمتارة من موضوعات اجلورقاين وابن اجلوزي ،حتقيق عبد الرمحن بن عبد اجلبار

الفريوائي ،مكتبة الدار ،املدينة املنورة1404 ،هـ.

* -آل رضوان ،عباس بن حممد بن أمحد بن السيد رضوان ،املدين الشافعي (ت1346هـ).

 .29خمترص فتح رب األرباب بام أمهل يف لب اللباب من واجب األنساب ،مطبعة املعاهد،

مرص1345 ،هـ 1926 -م.

حممد بن عبد الرزّ اق احلسيني ،أبو الفيض ،املل ّقب بمرتىض( ،ت.)1205
حممد بن ّ
* -الزبيديّ ،

 .30تاج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق :جمموعة من املحققني ،دار اهلداية( ،ت بال).
* -الزركيل ،خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس ،الدمشقي (ت1396هـ).

 .31األعالم ،ط ،15دار العلم للماليني2002 ،م.

* -ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع ،أبو عبد اهلل ،اهلاشمي بالوالء( ،ت230هـ).

 .32الطبقات الكربى ،حتقيق :إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت1968 ،م .ج/8ص.30
* -السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ،اخلرضي (ت 911هـ).

 .33الثغور الباسمة يف مناقب السيدة فاطمة ،حتقيق :د .عبد احلكيم األنيس ،دائرة الشؤون

اإلسالمية والعمل اخلريي ،ديب1432 ،هـ 2011 -م.

* -الشيباين ،أمحد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر( ،ت287هـ).

 .34اآلحاد واملثاين ،حتقيق :د .باسم فيصل أمحد اجلوابرة ،دار الراية ،الرياض1411 ،هـ -

1991م.

* -الصاحلي الشامي ،حممد بن يوسف (ت942هـ).

 .35سبل اهلدى والرشاد ،يف سرية خري العباد ،وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله

يف املبدأ واملعاد ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود ،عيل حممد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

1414هـ 1993 -م.

* -الطرباين ،سليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم( ،ت360هـ).

 .36املعجم الكبري ،حتقيق :محدي بن عبداملجيد السلفي ،ط ،2مكتبة العلوم واحلكم ،املوصل،
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 .37املعجم األوسط ،حتقيق :طارق بن عوض اهلل بن حممد ،عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني،

دار احلرمني ،القاهرة1415 ،هـ.

* -الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري ،اآلميل ،أبو جعفر( ،ت310هـ).

 .38تفسري الطربي (جامع البيان يف تأويل القرآن) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة،

1420هـ 2000 -م.

* -ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب أبو عمر النمري القرطبي (ت463هـ).

 .39االستيعاب يف معرفة األصحاب ،حتقيق :عيل حممد البجاويـ دار اجليل ،بريوت1412 ،هـ

1992 -م.

* -ابن عدي ،عبد اهلل بن عدي أبو أمحد اجلرجاين( ،ت365هـ).

 .40الكامل يف معرفة ضعفاء املحدثني وعلل احلديث ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود ،وعيل

حممد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت1997 ،م.

* -العراقي ،عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم أبو الفضل زين

الدين( ،ت806هـ).

 .41املغني عن محل األسفار يف األسفار ،يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار ،مطبوع هبامش

إحياء علوم الدين ،دار ابن حزم ،بريوت1426 ،هـ 2005 -م.

* -ابن عساكر ،عيل بن احلسن ابن هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي( ،ت571هـ).

 .42تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من االماثل أو اجتاز بنواحيها من

واردهيا وأهلها ،دراسة وحتقيق عيل شريي ،دار الفكر ،بريوت1998 ،م.

* -العيدروس ،عبد القادر بن شيخ بن عبد اهلل حمي الدين (ت1038هـ)

 .43النور السافر عن أخبار القرن العارش ،دار الكتب العلمية ،بريوت1405 ،هـ.
* -ابن الغزي ،:حممد بن عبد الرمحن بن شمس الدين أبو املعايل( ،ت1167هـ).

 .44ديوان اإلسالم ،حتقيق :سيد كرسوي حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت1411 ،هـ -

1990م.
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* -أبو الفضل احلسيني ،حممد خليل بن عيل بن حممد بن حممد مراد (ت1206هـ).

 .45سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش ،ط ،3دار البشائر اإلسالمية ،دار ابن حزم1408 ،

هـ  1988 -م.

* -القتيبي ،أمحد بن حممد بن أبى بكر ،املرصي ،أبو العباس( ،ت923هـ).

 .46املواهب اللدنية باملنح املحمدية ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،مرص( ،ت بال).

* -القنوجي ،حممد صديق خان بن حسن ،أبو الطيب احلسيني( ،ت1307هـ).

 .47التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،

قطر1428 ،هـ 2007 -م.

* -ابن القيرساين ،حممد بن طاهر بن عيل بن أمحد أبو الفضل املقديس الشيباين( ،ت507هـ).

 .48معرفة التذكرة يف األحاديث املوضوعة ،حتقيق :الشيخ عامد الدين أمحد حيدر ،مؤسسة

الكتب الثقافية ،بريوت1406 ،هـ 1985 -م.

احلي بن عبد الكبري بن حممد احلسني اإلدرييس( ،ت1382هـ).
* -الكتاين ،حممد عبد ّ

 .49فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت ،حتقيق :إحسان

عباس ،ط ،2دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1982 ،م.

* -كحالة ،عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغني الدمشقي( ،ت1408هـ).

 .50معجم املؤلفني ،مكتبة املثنى ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت( ،ت بال).

* -ابن ماجة ،حممد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد( ،ت273هـ).

 .51سنن ابن ماجه ،مع الكتاب :تعليق حممد فؤاد عبد الباقي ،واألحاديث مذيلة بأحكام

األلباين عليها ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بريوت( ،ت بال).
* -حمب الدين الطربي ،أمحد بن عبد اهلل( ،ت694هـ).

 .52ذخائر العقبى يف مناقب ذوى القربى ،مكتبة القديس ،القاهرة1356 ،هـ.

* -مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ،أبو احلسني( ،ت261هـ).

 .53الصحيح املخترص ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،ت

بال).
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* -ابن املغازيل ،عيل بن حممد بن حممد بن الطيب ،أبو احلسن الواسطي املالكي( ،ت483هـ).
 .54مناقب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،tحتقيق :أبو عبد الرمحن تركي بن عبد اهلل الوادعي،

دار اآلثار ،صنعاء1424 ،هـ 2003 -م.

* -املقريزي ،أمحد بن عيل بن عبد القادر ،أبو العباس احلسيني العبيدي ،تقي الدين

(ت845هـ).

 .55إمتاع األسامع بام للنبي من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع ،حتقيق :حممد عبد احلميد

النمييس ،دار الكتب العلمية ،بريوت1420 ،هـ 1999 -م.

* -موفق الدين الشارعي ،حممد بن عبد الرمحن ،ابن الشيخ أيب احلرم ّ
مكي بن عثامن الشافعي

(ت615هـ).

 .56مرشد الزوار اىل قبور االبرار ،الدار املرصية اللبنانية ،القاهرة1415 ،هـ.
* -املريغني ،عبد اهلل بن إبراهيم بن حسن بن حممد( ،ت1207هأ).

 .57املقاصد ُ
الفخرى يف بعض مناقب السيدة خدجية الكربي ،حتقيق :د .عبد احلافظ عبد حممد

الكبييس ،جملة كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة بغداد ،العدد ( /9 ،)41مجادى اآلخر-1436 /
/30آذار2015/م.

اهليتمي ،أمحد بن حممد بن عيل بن حجر ،الشافعي (ت974هـ).
 .58املنح املكية يف رشح اهلمزية ،املسمى أفضل ِ
القرى لقراء أم ُ
القرى ،حتقيق :أمحد جاسم

املحمد ،وبو مجعة مكري ،ط ،2دار املنهاج ،بريوت1426 ،هـ 2005 /م.

* -ياقوت احلموي ،ياقوت بن عبد اهلل ،شهاب الدين أبو عبد اهلل الرومي (ت626هـ).
 .59معجم البلدان ،ط ،2دار صادر ،بريوت1995 ،م.

* -أبو يعىل ،أمحد بن عيل بن امل ُثنى التميمي ،املوصيل (ت 307هـ).

 .60املسند ،حتقيق :حسني سليم أسد ،دار املأمون للرتاث ،دمشق1404 ،هـ 1984 -م.

املراجع

* -األلباين ،حممد نارص الدين بن احلاج نوح بن نجايت بن آدم ،أبو عبد الرمحن األشقودري،

(ت1420هـ).
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 .61سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،دار املعارف ،الرياض،

1412هـ 1992/م.

أبو عبد العزيز ،إدريس حممود إدريس.

 .62مظاهر االنحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها اليسء عىل األمة اإلسالمية ،ط ،2مكتبة

الرشد ،الرياض2005 ،م.

املجالت واملواقع الإلكرتونية (الإنرتنيت).

* -خالد حممد حامد.

 .63القبور واألرضحة دراسة وتقويم ،جملة البيان ،تصدر عن املنتدى اإلسالمي .العدد ،132

املكتبة الشاملة ،وهي منشورة عىل موقع “شباب اخلتمية بأم شجرة” عىل الشبكة العنكبوتية العاملية

“اإلنرتنيت”.

* -صالح الدين رس اخلتم.

 .64اللمعة السنية يف بعض أسانيد السادة املريغنية ،رسالة منشورة عىل موقع منتديات شباب

اخلتمية بأم شجرة ،مكتبة السري والتآليف .عىل الشبكة العنكبوتية “اإلنرتنيت” ،وهذا املوقع خاص

هبذه العائلة الصوفية ،وغريها من الصوفية.

* -الغمري ،الرشيف حممود أبو عائشة.

 .65السادة املراغنة ،من كتاب إمارة سواكن من املنشأ إىل ميناء عثامن دقة ،موقع منتديات

السادة األرشاف بالسودان ،عىل الشبكة العاملية (اإلنرتنيت).

 .66إمارة سواكن :موقع منتديات السادة األرشاف بالسودان؛ رسالة بعنوان الطعن يف

األنساب جريمة ،ناهيك عن آل البيت ،يف صحيفة الراكوبة ،أخبار السودان حلظة بلحظة..

www،alrakoba.nrt
* -فريد الدين آيدن.

 .67الطريقة النقشبندية بني ماضيها وحارضها .عىل املوقع:
.http://www.ikraislam.com

*خزانة الرتاث ،فهرس خمطوطات ،976 /1 :تسلسل ،983 :برتقيم الشاملة آليا.

280

