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 بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 البحث مقدمة

لقــد يتيــت المك اــاب العرليــة ةالعالميــة اجمــخ لطــوادت الميةووــاب ال اتيييــة ةالديطيــة 
ةاألدلية ةالعلمية العرلية ةاي وب لين ثطاياها تاتيياً ةتراثاً ال يطضب ةهو لحاجة الى من يسار غوته 

هـــ( 122عاـر الدتاةـة ةال حقيــما ةمـا لــين ايـديطا االن ميةـوي مــن ت ـانيو االمــام السـيووي )ب 
ةهو االةاس في مطاقب لطي العااسا ةقد ةجه االمام السيووي في هذا الميةوي جل اه مامه الى 
الحديث عن مطاقب ليت الطاوة االوهات فقد جمخ اتلعين يديثاً ةاةماها لهذا االةم فاين مطاقاهم 
ةيقهــم فــي اإلةــرما ميرجــاً االياديــث الــواتدة فــي الميةــوي علــى وريقــة المحــدثينا ةهــذا مــا 

عةى لهذا الميةوي مكانة علمية ةتاتييية النه مسطد م  ـل لالرةايـة عـن الطاـي محمـد صـلى ا  ا
 عليه ةةلم.

ةالمؤلــو الســـيووي مفـــهوت فــي ةـــيرته اال انـــه مــخ هـــذا كـــان ل امــاً عليطـــا الكمـــا  صـــوتة 
الاحــث ان نحــيي لفــيىي مــن ةــيرته مــن ييــث المولــد ةالطفــ ة ةال ــ ليو ةتيرتــه فــي ولــب العلــم 

 ي العلماي عليه ةمن ثم ةفاته.ةثطا
قسم الاحث على ماحثين: الماحث األة  ةـيرته ةجوانـب مـن يياتـه ا ةالماحـث الثـاني 
هو تحقيم الميةـوي ةقـد اع مـدنا فيـه علـى نسـي ين الطسـية األةلـى تم نـا لهـا لالطسـية )ا( ةهـي 

ةقاف الم رية لرقم األصل ةهي موجودة في المك اة المرك ية للميةوواب اإلةرمية في ةزاتة األ
ا ةناةــيها مجهــو ا ةالطســية الثانيــة ال ــي تم نــا لهــا لالطســية ةتقــاب( 2)ةمكونــه مــن (ا 2214)

ــرقم ) ــة األزهريــة لجمهوتيــة م ــر العرليــة ل ( 21(ا ةمكونــة مــن )3111)ب( موجــودة فــي المك ا
 طـاقمثـم  صفحاب ةناةيها هو محمد الي السعود لن محمد الو السعود محمد اليفاجي المكي.
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 "دتاةة ةتحقيم"

الفــريفة لمقاللــة الطســي ين مــخ اثاــاب الفــرةو ليطهمــاا ةتيــريي اويــاب القرننيــة ةاألياديــث الطاويــة 
ةالياب الفعر. فضًر عـن ال ـدقيم فـي الرةايـاب ال  تيييـة ةتـراجم الرجـا  مع مـدين علـى الم ـادت 

 االصيلة ةواي كان ذلك في الحديث الطاوي الفريو اة ال اتيخ.
سـاان ةصـو الطســي ين ةمـا كانــت عليهمـا ةكـان ذلــك فـي الماحــث ةقـد ةعـعطا فــي الح 

االة  ةعلى الرغم من االخ  ات الذي كان عليه الميةوي من قلة اةتاقه اال انه كان يحمل اهمية  
 كايرة تس دعي العمل على دتاة ه ةتحقيقه ةهطا تكمن اهمية هذا الاحث.

 

 سيرته وجوانب من حياتهالمبحث االول: 

 :نساه ةمولده 
هـو الــو الفضــل عاـد الــريمن لــن الكمـا  الــي لكــر لـن محمــد لــن ةـالم الــدين لــن الفيــر 

الدين محمد لـن ةـيو الـدين خضـر لـن نجـم الـدين الـي ال ـرن ايـوب الـن ناصـر  عثمان لن ناظر
 .(2) االةيووي الدين محمد لن الفيخ همام الدين الهمام اليضيري

عاش السيووي في مطةقة ج يرة الرةعـة  ا(1)ه  231في اة  من تجب  ةةلد في القاهر 
الو الفضل فقد كطاه لها شييه فهي: اما كطي ه  ةله عن تلك المطةقة ك اب لعطوان)كوكب الرةعة(ا

فقلـت  كطي ـكا مـا"  له: ييـث ةـ (4)الـدين لـن الـراهيم الكطـاني الحطالـي لده القاعي ع اةصديم ة 
  .(3)"  ةهيالو الفضل ةك اه ل فقا : ليا ةكطي له: ال

  :لقاه
الن  االك ـب  ليلقب لجر  الدين ةالتاهر ان ةالده هو الذي لقاه لذلك ةلقاه ايضاً لـ 

ةالده كان من اهل العلم ةاي اج الى مةالعة فامر زةج ه ان ت تيه لك اب من لين ك اه فذهات ل  تي 
د ا " ةيملــت فــي ييــاة الــي الــى الفــيخ محمــ(1)لــه فجايهــا الميــاب ةهــي لــين الك ــب فوعــع ه 

المجذةب تجل من االةلياي لجوات المفهد الطفيفي فارك علي ةنف ب ي يماً فحفتت القران ةكان 
ــن مالــك ةمطهــاج الايضــاةي فــي  ــة ال لــي دةن ثمــان ةــطينا ثــم يفتــت العمــدة ةمطهــاج الفقــه ةالفي

 .(6) االصو  "
مديطــة جليلـة كايـرة تقــخ غرلـي الطيـل فــي صـعيد م ـر ةهــي  امـا نسـاه الــى اةـيوي فاةـيوي

ــة ــة االداتيــة ةال جاتي ا اذ لطــى ايــد اجــداده فيهــا مدتةــة (7) اكاــر مــدن ال ــعيد ةاهمهــا مــن الطايي
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ةاةقو عليها اةقافًا ةلها ةلـد ةالـده الكمـا  فطسـب اليهـا ةلـه فـي تاتييـه تةـالة تسـمى )المضـاوي 
لـين العلمـاي ياخـذ عـطهم فطـون العلـم ةيقـو  عـن نفسـه " ةالـذي ا كما تطقل (2)في اخاات    اةيوي(

اع قده ان الذي ةصلت اليه مـن هـذه العلـوم السـاعة ةـوق الفقـه ةهـي ةال فسـير ةالحـديث ةالفقـه 
ةالطحو ةالمعاني ةالايان ةالطقو  ال ي اولعت عليها فلم ي ل اليه ةال عليه ايد من اشياخي فضًر 

ليضــيري فهــو م ــ ر الــى اليضــيرية محلــة لا ــداد ةهــي مــن انســاب ا امــا " ا(1)عــن دةنهــم... " 
ا " ةجــدي االعلــى همــام الــدين فكــان مــن اهــل الحقيقــة ةمفــايخ (21)اليهــا "  اةــرفي ةالتــاهر انــه

الةريم... ةمن دةنـه كـانوا مـن اهـل الوجاهـة ةالرياةـة مـطهم مـن ةلـي الحكـم لالـده ةمـطهم مـن ةلـي 
فـي صـحاة األميـر شـييونا ةلطـى لاةـيوي مدتةـة ةةقـو عليهـا  الحساة فيها ةمطهم مـن كـان تـاجراً 

 .(22)اةقافاً ةمطهم من كان م حواًل ةال اعرف من خدم العلم يم اليدمة اال ةالدّي " 
هـ ةلم يطجب غير جر  الدين  211ماب ةالده كما  الدين في اليامس من صفر ةطة 
الدين لـن الهمـام الحطفـي الم ـوفى ةـطة ةعهد لالوصية عليه لاعض الفضري ال الحين ةمطهم كما  

 .(21)ه  262

  نف ته:
لـده شـديد الحـرل علـى ان ي جـه الطـه نحـو العلـم افكـان ة " ة علميـة  السـيووي نفـ  نف 

لـده ايضـره مجلـس افـذكر ان ة  ةيلقاته لذا نراه يحضر ةهو ص ير اكاـر مجـالس العلـم فـي زمانـها
 .(24"(اليه انه مجلس الحافظ الن يجرتجل كاير من العلماي ةقد اخاره لعض اصحاب 

عطهمــا الســيووي ةهمــا علــم الحســاب النــه لــم يجــد تغاــة فــي نفســه   قن نــاةيوجــد علمــ
 ب شـيااً اةقد كطت في ماـاد  الةـب قـر "  :فائدة من دتاة ه فقا لم يجد ةاالخر هو المطةم النه 

 .(23) "ا  كراه ه في قلاي  ىفي المطةم ثم الق
لة ت علم  اذا نترب في مسة  ذهطيا ه عنةاما علم الحساب فهو اعسر شي علي ةالعد" 

 .(21) .. "يمله. له فكانما اياة  جارً 

 السيووي يط دب لل دتيس 
دتس السيووي لالقاهرة ةكعادة العلماي فـي ذلـك الع ـر لحقـه ال  ـوف فـي شـااله فاقاـل 

ا ةاقـام فيهـا ثـم اصـاد لعـد ذلـك علـى اةقـاف من تلـك اليوانـم المط فـرة فـي القـاهرة *على خانقاه
من اشـهر اليوانـم ةلهـا اةقـاف كثيـرة قـرته الكمـا  لـن الهمـام فـي ةظيفـة الفـييونية اليانقاه ةهي 
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لهـذا  نـا  اجـازة ةالسـيووي نفسـه كـان ن اجـاً  اذا دتس علـى يـده شـييه الالقيطـي (26)ةلحته لطتـره 
هــ ةعمـل فـي هـذه المدتةـة ذاتهـا  263ييـث مـطد اجـازة فـي عـام  الطتام في المدتةة الفييونية

 .(27) ةال دتيس لاإلف اي ف جي هـ  271اة اذاً في عام 

 مؤلفاته:
لل ت مؤلفاب السيووي ثرثمائة ك اب في ال فسـير ةالحـديث ةالقـراياب ةالفقـه ةالعرليـة 

لفطـون العرليـة علـى اخـ رف ا" اما لعـد فـان  ا ةيذكر عن ةعة لاعه في العرلية فيقو :(22)ةاوداب 
ةوالمــا ةــهرب فــي ت اــخ ـ االخاــات ال ــي اياديثهــا ةــري ةشــجوني  اانواعهــا هــي اة  فطــوني ةما ــد

ةلـم از  مــن  ةاعملـت فيهـا لـدني اعمـا  المجـد مـالين قلاـي ةصـدتي ةظطـوني... شـواتدها عيـونيا
ل مـادثر مطهـا ةـعيا يثيثـا الـى ان ةقفـت فـي تح ـي ىزمن الةلب اع طي لك اها قديمًا ةيديثاً ةاةـع

لحيــث لــم يف طــي مطهــا ةــوق الطــ ت  الً  ة مطهــا علــى الجــم ال فيــر ةايةــت ل الــب الموجــود مةالعــة ةتــ
ةتـذكرة ةاع طيـت  اصـو ةعلقـت ال عـاليم مـالين  ةالفـت فيهـا الك ـب المةولـة ةالمي  ـرةاا اليسير

عطدي من ذلك جمل دةن ها تزما  تاج مع ي ى لاخاات اهلها ةتراجمهم ةايياي مادثر من معالم...
الحــاةي للف ــاةي" فــي الفقــه ةعلــوم ال فســير ةاالصــو   لــه ك ــاب " (21)ال اللــو ةاقــو  ةقــر جمــل "

ةالطحو ةاالعراب ةةائر الفطون يقخ في نحو خمسين ةةاعمائة صفحة ةيحوي ثمان ةةـاعين ك الـاً 
القـو   ائمـة االةـرم فـي تحريمـه ةـماه " فـي تحـريم علـم المطةـم عـمطه اقـوا  كما الـو ك الـاً   (11)

 ةالـو لعـد ذلـك اتلعـة ك ـب تؤكـد علـى تحـريم المطةـم هـي:ـ هـ 262 – 267المفرو "لـين ةـطة 
ةف ـل الكـرم  ةجهـد القريحـة فـي تحريـر الط ـيحةا صون مطةوو الكرم عن فن المطةم ةالكرما

امـا الميـ ة ال ـي تميـ  لهـا عرم طـا السـيووي  (12)ةال يـث المـدقخ فـي تحـريم المطةـم في ذم الكرما
قوالهــا  لة م ــطفا لهــا ل "... ةلــو شــات ان اك ــب فــي مســ ةهــي انــه يســ ةيخ ان يؤلــو فــي كــل فــن:

ةادل ها الطقلية ةالسياةية ةمداتكها ةنقوعها ةاجول ها ةالموازنة لين اخ رف المذاهب فيها لقدتب 
لفــن ال فســير  ةذكــر اةــماي م ــطفاته ما ــداً  ا(11)ي "لقــوت   لحــولي ةال  علــى ذلــك مــن فضــل ا  ال

ةتعلقاتــه ةالقــراياب ةفــن الحــديث ةتعلقاتــه ثــم فــن الفقــه ةتعلقاتــه ثــم االجــ اي المفــردة فــي مســائل 
ةييـ م  مي وصة على تراتيب االلواب ثم فن العرليـة ةتعلقاتـه ثـم فـن األصـو  ةالايـان ةال  ـوفا

ةيعــد الســيووي مــن اكثــر مــن اثــرةا الثقافــة  ا(14) األدبة ةــجل م ــطفاته لمؤلفاتــه فــي فــن ال ــاتيخ 
خمس ماة ةةايـداً العرلية فقد ك ب نحو ثرثمائة مؤلو ةاي ى لعض العلماي الحديثيين اكثر من 

 ةال اتيخ. اش ملت على علوم الفقه ةالحديث ةالل ة  اً مؤلفةة ين 
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علـم الـذي يفّسـر علـى اما اهم علم اش هر له السيووي فهو علم ال ـاتيخا اذ اصـاد هـو ال
ـــاتيييا  ـــاب لل فســـير ال  ـــة )االةـــااب( ةاةجـــد نتري ـــر مـــن ذي اةـــاس العلي ـــرز دةت المـــؤت  اكث ةال

 ا قد توزعت هذه المؤلفاب كما ياتي: (13)قال

 ثرثة ةعفرةن مؤلفاً في ال فسير ةم علقاته. -2
 خمسة ةتسعون مؤلفاً في الحديثا  -1
 ةايد ةثرثون مؤلفاً في الفقها  -4
 ثرثة ةاتلعون مؤلفاً في االج اي المفردةا  -3
 خمسة ةثرثون مؤلفاً في علوم العرليةا -1
 . (11)خمسون مؤلفاً في االدب ةال اتيخ ةغير ذلك   -6

 تيرته:
ذكر السيووي انه ةافر لحمد ا  تعالى الى لرد الفام ةالحجاز ةاليمن ةالهطد ةالم رب 

كمــا ات ــل لرجــا  العلــم داخــل مــدن م ــر ةاخــذ عــطهم ةتيــل الــى الفيــوم ةدميــاي  ا(16)ةال كــرةت
ةقد تجمعت لديـه فـي اثطـاي هـذه الـريرب لـراياب ةاجـازاب كثيـرة  ةالمحلة الكارقا ةاإلةكطدتية

  .(17)لال دتيس 

 ثطاي العلماي عليه: 
ــه اكــالر العلمــاي  "...صــايب ال  ــانيو الفــوكاني ذكــر االمــام الكايــر  مــن ةــائر اجــاز ل

صـــي ه ةصـــطو ال  ـــانيو  ةلعـــدةاشـــ هر ذكـــره  االقـــرانا خاصـــةاالم ـــات ةلـــرز فـــي جميـــخ الفطـــون ة 
اجيـ  لاالف ـاي  "...ايضـاً انـه  ال ـ يةيذكر  ا(12) .."كالجامعين في الحديث ةالدت المطثوت.  ةالمفيد

  .(11)"  ..الطافعة. ةةالو المؤلفاب الحافلة الكثيرة الكاملة ةالجامع ..ةال دتيس.

 شيوخه:
هـــ ةاخــذ الفقــه ةالطحــو علــى يــد جماعــة مــن الفــيو  263اشــ  ل الســيووي لــالعلم ةــطة 

 ةمطهم: 
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شهاب الدين الفاتمسايي: ةهو العرمة فرعي زمانه اجازه لال دتيس للعرلية في مس هل ةطة  -2
 . (41)هـ ةالو السيووي في هذه السطة ك اب "شرن االة عاذة ةالاسملة "  266

علم الدين الالقيطي : ةهو شيخ اإلةرم الذي اةقو عليه ك اب شـرن االةـ عاذة ةك ـب عليـه  -1
هــ  276تقريضًا ةالزمه فـي الفقـه الـى ان مـابا ثـم الزم ةلـده ةاجـازه لال ـدتيس ةاإلف ـاي ةـطة 

 .(42)ةيضر ت ديره فلما توفي ل م شيخ اإلةرم شرف الدين المطاةي 
ةــطة اخــذ مطــه  23الفــيخ العرمــة اةــ اذ الوجــود ل مــه الســيووي  محــي الــدين الكــافيجي ةهــو -4

الفطون في ال فسير ةاالصو  العرلية ةالمعاني ةغير ذلك كان يسن اللقاي ةالسمت مخ الوقات 
 .(41)ةالهياة 

الفيخ ةيو الدين الحطفي: ةلد الفيخ على تاس ثمانمائة هـ ةاخذ عن السراج قات  الهداية  – 3
  الــدين لــن الهمـام ةان فــخ لــه ةلـر  فــي األصــو  ةالفقـه ةالطحــو ةلــ م دتةس ةلـ م العرمــة كمـا

ه ةهـو اخـر شـيو  السـيووي موتـا لـم  222ذي القعـدة  21محقم الديات الم رية توفي في 
 .(44)ي اخر لعده ايد ممن اخذب عطه العلم اال تيل

العلمــاي ةاخــذ الحــديث عــن الفــيخ تقــي الــدين الفــالي لمــدة اتلــخ ةــطين لاإلعــافة الــى 
هـو الفيـر الم طـي ةالفـموس الايـامي  272االخرين ةهـم محمـد لـن موةـى الحطفـي الم ـوفي ةـطة 

 .(43)ةالن الفاالني ةالن يوةو ةالفمطي 
ةت لمــذ الســيووي علــى يــد نســاي عالمــاب شــهيراب ةهن:اةــية لطــت جــات ا  لــن صــالد 

هرةيطـي ةام الفضـل هـاجر لطـت ةكمالية لطت ايمد لن ايمد الهاشمية ةام هاني لطت الي الحسن ال
 .(41)الفرف المقدةي

 ترميذه:
ت لمذ على يد السيووي عدد من العلماي األعرم الذين اي لوا مكانـة مرموقـة فـي الفكـر  

االةرميا فطهلوا مـن معـين معرف ـها ةاخـذةا عطـه العلـم الطـافخا فوجـدةا عطـده ثقافـة ةاةـعةا ةعلمـا 
 غ يراا ةصارا ةةعة صدتا ةمن اشهر ترمذته:
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 عاد القادت الفاذلي: -2

محمــد لــن ايمــد الفــاذلي المــؤذن الم ــري الفــافعيا مــن اثــاته  هــو اإلمــام عاــد القــادت 
     ةت ــانيفه شــفاي الم عــا  ل دةيــة الســعا . لهجــة العالــدين ل رجمــة الحــافظ جــر  الــدين. تــوفي ةــطة

 .(46)هـ 141
 محمد لن يوةو الفامي ال الحي: -1

ال ـحراي  هو اإلمام الحافظ محمد لن يوةو الفامي ال الحي الدمفقيا ن يـل لرقوقيـة
هـو مـؤت  مـن مـؤتخي القـرن العاشـر الهجـريا ةقـد اتـان لـه لم را كان من الـرز ترميـذ السـيووّيا 

ت خره الطساي االور  على ك ب ال واتيخ ةالسيرا ف لو موةوعة عيمة فـي السـيرة الطاويـة اولـم 
 .(47)ـ ه131توفي ةطة  عليها "ةال الهدق ةالرشاد في ةيرة خير العااد".

 ن علي الداةدي المالكي:محمد ل -4
  و ةهو الحافظ شمس الدين محمد لـن علـي لـن ايمـد الـداةدي المـالكيا كـان مـن شـي 

واقاب المفسرين ةذيل على واقاب الفـافعية للسـاكي ةترجمـة اثاته اهل الحديث في ع رها من 
 . (42)ـ ه131لفييه جر  الدين السيووّيا توفي ةطة 

 الن وولون: -3
هو اإلمام محمد لن علي لن ايمد الحطفي الدمفقيا اخذ العلـم عـن عـدد مـن الفـيو    

 .(41)ـ ه114مطهم جر  الدين السيووّيا توفي ةطة كان 

 ةفاته: 
 ا  لــه صــرفاً  ال جــرد للعاــادة ةاالنقةــا  الــى ا  ةاالشــ فــيلمــا للــو االتلعــين ةــطة اخــذ " 

ةاقــام فــي تةعــة  ..ةشــر  فــي تحريــر مؤلفاتــه. ايــدًاان لــم يعــرف  ةاالعــراب عــن الــدنيا ةاهلهــا كــ
تون الــى  ةكــان االمــراي ةاالغطيــاي يــ ةلــم يفــ د واقــاب لي ــه ال ــي علــى الطيــل مــن ةــكطاها ..اس.يــالمق

ي  اةـخ عفـر مـن جمـادالتوفي ةحر ليلة الجمعة  ...زياتته ةيعرعون عليه االموا  الطفيسة فيردها
ــه (31)" هـــ( 122ةلــى ةــطة )الا لعــد ان تمــرب ةــاعة ايــام لــوتم  ةلرةعــة المقــايس لالقــاهر  فــي مط ل

ةدفـن فـي يـوش  شديد في ذتاعه اليسرق عن ايدق ةة ين ةطة ةعفرة اشهر ةثمانية عفـر يومـًاا



   
 

923  

 
 ر خضيرـد مةـايما. م. د. 

ا. م. د. ثريا محمود عاد 
 الحسن

 هـ(  122االةاس في مطاقب لطي العااس لجر  الدين السيووي )ب 
 "دتاةة ةتحقيم"

فالضـــريد الموجـــود  ةيســـميه العامـــة االن لوالـــة الســـيدة عائفـــةا ا(32) قوصـــون خـــاتج لـــاب القرافـــة
 .(31)له تيمه ا  له  ةيوي الصللالمسجد المسمى لاةم االمام السيووي في اة

 ةصو الميةوي الطسية ا
  ةزاتة االةقــــــاف الم ــــــريةالمك اــــــة المرك يــــــة للميةووــــــاب االةــــــرمية موقــــــخ الطســــــية: 
  2214تقم الميةوي: 

 ةتقاب 2عدد االةتاو: 

كمـا  الـدين الفـيخ العـالم   نجلالفضل عاد الريمن  يجر  الدين الالمؤلو من صفحة العطوان: 
  تعي ا  عطهما المطاقب الى لكر األةيووى الفافعى الى

 صفحة العطوان : االةاس في مطاقب العااس 
 ةم 26×  11القياس: 

 ةتقاب 2: عدد األةتاو
 ةةر  21: عدد االةةر

 : اةود ةالطص لون المداد فى العطوان الرئيسى

 عادي: نو  اليي
الحمد   الذي ةعد هذه األمة المحمدية لالع مة من الترلة مـا ان تمسـكت : مقدمة الميةوي

ـــث  ـــه األيادي ـــوي مـــن المطاقـــب الفـــريفة لمـــا قامـــت علي ـــت الطا ـــه ةخـــص ا  الاي ـــرة لي  ـــه ةع     لك ال
 ال حيحة...

نحـن اهـل الايـت شـجرة الطاــوةا ةمي لـو المرئكـةا ةاهـل ليـت الرةـالةا ةاهــل  :الميةـويخاتمـة 
الطاويــة لحمــد ا  تعــالى  األياديــثتمــت  ةمعــدن العلــم تةاه الــن عســاكر فــي تاتييــهليــت الريمــة 

الـــه علـــى ة ةـــّيدنا محّمـــد ةال ـــرة ةالســـرم علـــى الحمـــد   تب العـــالمين ة ةعونـــه ةيســـن توفيقـــه 
ال ــ م الطاةــخ  هــــ. 211تاتييهــا مــن نســية مــين نقلــت هــذه الطســية نمــين نمــين نةصــحاه ةةــلم 

لم يف ل الكلمة الوايـدة  اذ نهاية كل ةةرفي في كل ال فحابا كذلك نسم اليي  **لال عقياة 
لم يذكر الطاةخ اةمه ا اي لم يجعل ن فها في نهاية السةر ةن فها األخر في لداية السةر الثاني

ةكــذلك لــم ت ــ ثر الميةووــة لــالمؤثراب الةايعيــة ةلكــن مــن الواعــد تــم  .فــي صــفحاب الميةــوي
ةقـد تـم اع مـاد الطسـخ )ا( كطسـية اصـل نتـرا لوعـون  ت كمـا نسـيها الطاةـخ.الحفاظ عليها ةلقي

 خةها ةخلوها من الةمس.
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 الطسية الميةوي اعطوان 
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 ا ال فحة االةلى من الميةوي الطسية
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 ا من الميةوي الطسيةاالخيرة ال فحة 
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 ةصو الميةوي الطسية ب
 الطسيةموقخ  جمهوتية م ر العرلية : –المك اة االزهرية  

 3111تقم الميةوي: 

 ةتقاب 21عدد االةتاو: 

  سيووى الفافعىلعاد الريمن لن الى لكر الن جر  الدين المؤلو من صفحة العطوان: 

 صفحة العطوان : االةاس في مطاقب السادة لطي العااس 
 ةم 26×  11القياس: 

 ةةر 21عدد االةةر: 
 عادينو  اليي: 

 : اةود ةالطص  لون المداد فى العطوان الرئيسى
الحمد   الذي ةعد هذه األمة المحمدية لالع مة من الترلة مـا ان تمسـكت : مقدمة الميةوي

ـــث  ـــه األيادي ـــوي مـــن المطاقـــب الفـــريفة لمـــا قامـــت علي ـــت الطا ـــه ةخـــص ا  الاي ـــرة لي  ـــه ةع  لك ال
 ال حيحة...

ت الرةـالةا ةاهــل نحـن اهـل الايـت شـجرة الطاــوةا ةمي لـو المرئكـةا ةاهـل ليـ :الميةـويخاتمـة 
ليت الريمة ةمعدن العلم تةاه الن عساكر في تاتييه ةهذا األتلعـين ة  الحمـد ةالمطـة ةصـلى ا  
علــى ةــيدنا محمــد ةالــه ةصــحاه ةةــلم نجــر ك ــاب األةــاس فــي مطاقــب ا  العاــاس علــى يــد افقــر 

فـاجي المكـي لـن محمـد اليالوتق المولود امام القرلى محمد الـي السـعود لـن محمـد الـي السـعود 
نساًا الم ري غرلًة الفافعي مـذهااً األشـعري مع قـداً ةذلـك فـي يـوم  ***].. .[ مولدًا المدني ةوطاً 

 هـ. 1072االثطين ةلخ تليخ األة  من ةطة 
 نهاية كل ةـةرفي ا كذلك نسم اليي الميةوي ال  م الطاةخ لال عقياة في كل صفحاب

لم يف ل الكلمة الوايدة اي لم يجعل ن فها في نهاية السةر ةن فها األخر في لداية السـةر  اذ
تـ ثر الميةـوي لـالمؤثراب الةايعيـة  ال فحة االخيرة مـن الميةـوي.ذكر الطاةخ اةمه في ا الثاني

 ف صيات ل تعة ةتوولة ةتفكك ةومس في معتم ال فحاب.
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 لطسية بالميةوي ا عطوان
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 بلطسية الميةوي اعطوان 
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 ال فحة االةلى من الميةوي الطسية ب

 
 
 
 
 



   
 

993  

 
 ر خضيرـد مةـايما. م. د. 

ا. م. د. ثريا محمود عاد 
 الحسن

 هـ(  122االةاس في مطاقب لطي العااس لجر  الدين السيووي )ب 
 "دتاةة ةتحقيم"

 ب الطسية الميةوي من االخيرة ال فحة
 المخطوط تحقيق الثاني: المبحث

 المؤلو مقدمة
 الرييم الريمن ا  لسم

الحمــد   الــذي ةعــد هــذه األمــة ( 34)ةنلــه ةصــحاه ةةــلم محمــدةصــلى ا  علــى ةــيدنا 
من الترلـة مـا ان تمسـكت لك الـه ةع ـرة لي ـه ةخـص ا  الايـت الطاـوي مـن ( 33)المحمدية لالع مة

ثـم الحمـد ا   (31) ]ةجليـه[المطاقب الفريفة لما قامت عليه األياديث ال حيحة لساوخ الارهـان 
ت لـوا فـي  الع يـ   هذا الايت الفريو على جميخ الافر ةان   ذلك في ك الـه اهل الذي فرب محاة 

لان من ال ضهم  ةةلم عليه تةو  ا  صلىمحكم السوت ةانذت على لسان السمواب ةاألتب في 
لمطاقــب ال يمــل مــن تردادهــاا ةجعــل يــاهم خيــر  (36)العاــاسفقــد كفــر ثــم الحمــد ا  الــذي خــص 

ذخيــرة تعــدها الطفــوس الميل ــة ليــوم معادهــا ةعتــم نقلــة نثــاتهم فــي الــدنيا ةاوخــرة لــوزن مــدادها 
شـعات  لألياـابد العيون لو ك ا ه لسوادها ةياكت ثياب ةـود فهـي فرجد على دم الفهيد ي ى تو 

صـدةت األةـرة ةاعـواد  اْلَعاَّـاسلااس يدادهاا ثم الحمد ا  الـذي شـرف لطـي  (37)]ةلرعدا[ األلهة
ةالســطة األقــرم ةافــواه المحــالرا ةياــاهم مط ــب اليرفــة  المطــالر ةجمــل لمطــاقاهم ةجــوه الةــرةس

ــداي العــود  ال ــي تواتثوهــا لوعــد ال ــادو الم ــدةو كــالرا عــن كــالر ايمــده ةــاحانه عمــودا علــى ل
ةاشــكره ةمــن ايــم لالفــكر مطــه ةهــو الــذي انعــم ةافضــل ان شــاي ةاةجــد ةاشــهد ان ال نلــه اال ا  

رة ال راس اصـلها محاـة الطاـي صـلى ا  عليـه ةةـلم شريك له شهادة محكمة األةاس مثم ةيده ال
عاـده ةتةـوله خرصـة الوجـود ةمعـدن األفضـا   محمـدةاشهد ان ةيدنا  العااساةفرعها مودة لطي 

ــر القــرةن المط جــب مــن  ــوم المفــهود ةالمط يــب مــن خي ةالجــود ةصــايب اللــواي المعقــود فــي الي
ياـين ةاصـحاله الةـاهرين صـرًة ةةـرماً دائمـين ةعلى اله الة عليه  اشرف القاائل ةالاةون صلى ا  

 األةـودشـعاتها  (32)اليرفـة السـعيدة ةيـاكى ل لقـابالمطـالر ورلـاً  اعـواداه  ب  الى يوم ياعثون ما
ا (31)عيــون المحاــين ةةجــوه الحاةــدين ال ــي ت ــاد ةتمســي ةهــي فــي يوالــك التــرم غيــر يميــدة

ةالرةم المطيـو الـذي مـن  ام ثالهةلعد فقد لرز اومر الفريو الذي فرب ا  على جميخ العالمين 
 الـنتمسك له فقد اع  م من الترلة ةهـو امـر ةـيدنا ةموالنـا اميـر المـؤمطين ةع ـمة المسـلمين ة 

لــى ع ةةــلم عليــه ا  صــلى ا  تةــو الــدين ةخليفــة  اهــلالــدنيا ة  اهــلةامــام  المرةــلين ةــيد عــم



  
 

993 

 م1123كانون الثاني   -هـ 2341صفر   (2العدد )  (12المجلد ) مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية 

ال ي من تمسك لها فر انف ام ةالسرلة ال ي اذا اة قر  الوثقى العرةةاإلةرم ة  اهلالعالمين امام 
عيـب فيـه اال يـدثطي اَلـ ي عـن  لها الى ادم كانت اوهر ةرلة ةصايب المط ـب الفـريو الـذي ال

م عيــب فيطــا غيــر ان اصــولطا لهــا نســب لالمرةــلين ةثيــم ةان ظــر جــدي عــن صــايب الرةــالة ةال
مام ـه لاةـم ةايـام خرف ـه  االجهل يمحى لذكرنا ةانا لكـل المكرمـاب يقيـم مـن اصـاد ث ـر ال مـان ل

ةمــن اعــحى مــن األمــة ع ــمة  هاشــمكلهــا عيــد ةمواةــم ةانفــرد فــي ع ــره زيــن لطــي عاــد مطــاف ة 
المحمديــة مالكــا ألمرهــا فاــايعوه عــن تــراب فكانــت ليعــة  األمــةةتعــي ه  (11) ]ةاألمــان [    األيمــان
 يقو  األة  األيمةهو  (12)تعوان

 ا لَْيه  ُتَجرُِّت َاْذيَاَلها   َرَفُة ُمْطقاَدةً اَتـَْ ُه الي  
 ةلم َيُك َيُ ُلُد ا الَّ لها  فلم َتُك َتْ ُلُد ا الَّ له
ُرُه   ز َلَ اَلهاَلُ ْل  َلت  اأَلْتُب  ةَلْو تامها َاَيٌد َغيـْ

  (11)لما قاَل ا ُ اعماَلها ةلو لم ُتة ْعُه لطاُب القلوب 
َمام   ةةاتث المقـام الفـريو ةزمـ م اْلُم َـوَكِّـل  َعلَـى اللَّـه  الـو ( 14)المعتم اْلَيل يَفةَ األعتم ة  اإل 

 اللَّـه   َعْاـد  اْلُم َـوَكِّل  َعَلى اللَّه  اَل ي  (11)]ْلنُ [ يـَْعُقوبُ  (13)]ةَيَِّديْ [الجطاب الفرف  ْلنُ  اْلَع  ي    َعْاد  الع  
د  ل اللَّه   ْلنُ  ُمَحمَّد الحاكم ل مر  ْلنُ َن ُةَلْيَما الّرليخلا  اَل ي  يالمس كف ْلنُ  َلْكر  الف د اَل ي اَل ي اْلُمْعَ ض 

َمْطُ ـوت اَلـ ي المس رشـد لـا   لْـنُ  َلْكـراَلـ ي  لْـنُ  َعل ـي   لْـنُ  اْلَحَسـنُ  لْـنُ  َعل ـي   لْـنُ  َاْيَمـدُ  اْلَعاَّـاساَلـ ي  اللَّه  
ـم  َعْاـد  اللَّـه   (16) ] َاْيَمـدُ  [اْلُمْسَ ْته ر  ل اللَّه  اَل ي اْلَعاَّاس   ْلنُ  اْلَفْضل     لْـنُ  اْلُمْق َـد ي لـ َ ْمر  اللَّـه  اَلـ ي اْلَقاة 
ــد ــنُ  ُمَحمَّ ــائ م  ل ــَ ْمر  اللَّــه   ْل ــر  اَل ــي اْلَق ــد   َجْعَف ــنُ  اللَّــه   َعْا ــاد ت  ل اللَّــه  اَل ــي  ْل ــنُ  َاْيَمــدُ  اْلَعاَّــاساْلَق  ا ْةــَحاوَ  ْل

ـد  ل اللَّـه   لْـنُ  َجْعَفـر   [ اْلَفْضـل  اْلُمْقَ د ت  اَلـ ي  ْلنُ  (17)]ُمَحمَّد[ ةلـي العهـد  لْـنُ  َاْيَمـدُ  اْلَعاَّـاساَلـ ي اْلُمْعَ ض 
ــنُ اْلُمَوفَّــم  وَْلَحــَة  ــل  َعَلــى ا ْل ــم  لاللَّــه   ْلــنُ  َجْعَفــر   اْلَفْضــل  اَل ــي  (12) ]للَّــه  اْلُم َـوَكِّ   ا ْةــَحاوَ  اَل ــي اْلُمْعَ   

يد  اَل ي  ْلنُ   ُمَحمَّد اْلَمْطُ ـوت  اَلـ ي َجْعَفـر  َعْاـد   لْـنُ  ُمَحمَُّد  اللَّه   َعْاد  اَل ي  اْلَمْهد ي   ْلنُ  َهاُتةنَ  َجْعَفر  الرَّش 
ــد  لْــن   ْلــنُ اللَّــه    َةــيِّدُ  َعــمِّ  ْلــنُ  اللَّــه   َعْاــد   القــرنن تـَْرُجَمــانٌ َيْاــر  اأُلمَّــة  ة  لْــنُ  َعل ــي   ْلــنُ  (11)]َعاَّــاس[ُمَحمَّ

ـم   لْــنُ  اْلُمةَّل ـب   َعْاـد   لْــنُ  اْلَعاَّـاس اْلُمْرَةـل ينَ  ــنْ الم ـةفى  َهاش   كطانــة َةلَـد   م ـنْ  الم ــةفى قـري  َةلَـد   م 
 .الرَّْيَمنُ  َخل يلَ  ا لـَْراه يمَ  َةَلد   َاْفَضلَ  الذَّل يد   اْةَماع يلَ  َةَلد   م نْ  الم ةفى

 (61) ك نَّ عليه  من شمس الض حى... نُوتاً ةمن فـََلم  ال َّاان َعُموَدا  نسبٌ 
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 ر خضيرـد مةـايما. م. د. 

ا. م. د. ثريا محمود عاد 
 الحسن

 هـ(  122االةاس في مطاقب لطي العااس لجر  الدين السيووي )ب 
 "دتاةة ةتحقيم"

لــان اجمــخ  علــى تلـا  المســلمين ظــرً ظلـير(62) هدامـمـد ا  فــي اجلـه ةالقــاه وــويًر ةا
 يحيــيالايــت ال ــي  َاْهــلَ لمطاقــب  الم ضــّمطةاألياديــث الطاويــة ةاالعمــا  الفــريفة المرةيــة  (61)]لــه[

ف ـــي قـُُلـــوب  نفـــرها كـــل عـــعيو القلـــب ةميـــت تطايهـــا لل ـــافلين ةتـــذكرة للمقـــوين ةتجديـــد األيمـــان 
الع قــادي ان َذل ــَك قرلــًة الــى ا  ةتةــوله ةةةــيلة الــى  (64) ]امــره[ فاــادتب الــى ام ثالــه اْلُمــْؤم ط ينَ 

ةشديد هوله ةاةـ يرجت مـن األياديـث ال ـحيحة ةالحسـان ةمـا  من ف   يوم القيامة (63)تيالطجا
ةةقيت لها تلا  المسلمين مـن ةـحائب هـذا الايـت غيثـاً م يثـاً ةةـميت هـذه  قاتلها اتلعين يديثًاا

 .اْلَعاَّاساألتلعين يديثاً لاألةاس في مطاقب لطي 

 حديث األة ال
ـَد  يـَْوًمـا ف يطَـا َخة ياًـا َةَةـلَّمَ  َعَلْيـه   اللَّـهُ  َصـلَّىَتُةـوُ  اللَّـه   قَامَ : قَا َ ( 61)زَْيد  ْلن  َاْتَقَم  َعنْ  َفَحم 

ـُك َاْن يَـْ ت َي َتُةـوُ  تَلِـّي  :قَا َ ثم اللََّه َةاَثـَْطى َعَلْيه  َةَةَعَظ َةذَكَّر  َامَّا لـَْعُد اَيـ َها الطَّاُس فَإ نََّما اَنَـا َلَفـٌر يُوش 
يَب َةاَنَا تَات كٌ  ـُكوا  فَُ ج  ف يُكْم ثـََقَلْين  َاةَُّلُهَما ك َ اُب اللَّه  ف يه  اْلُهَدق َةالط ـوُت َفُيـُذةا ل ك  َـاب  اللَّـه  َةاْةَ ْمس 

يْـُد فـََقيـَل َل َ  (66)ل ه ا َفَحثَّ َعَلى ك َ اب  اللَّه  َةَتغََّب ف يه  ثُمَّ قَاَ : َةَاْهُل لـَْي  ي ُاذَكِّرُُكْم اللََّه ف ي َاْهـل  لـَْي  ـي
ُل لـَْي  ه  َمْن ُير َم ْلن  َاْتَقَم ةم ْن َاْهل  لـَْي  ه  اََلَسن ن َساُؤُه م ْن َاْهل  لـَْي  ه  قَاَ : ن َساُؤُه م ْن َاْهل  لـَْي  ه  َةَلك ْن َاهْ 

تةاه مســلم فــي اَّــاس  ال َّــَدَقَة لـَْعــَدُه قَيــَل َةَمــْن ُهــْم قَــاَ : ُهــْم نُ  َعل ــي  َةنُ  َعق يــل  َةنُ  َجْعَفــر  َةنُ  عَ 
 .(67)صحيحه

 الحديث الثاني
ــَم  َعــنْ  ــد  ْلــن  َاْتَق ــاَ :زَْي ــاَ  َتُةــوُ  اللَّــه   َق ــه   اللَّــهُ  َصــلَّىَق ــا ا ْن  َةَةــلََّم: َعَلْي ــات ٌك ف ــيُكْم َم ا نِّــي َت

ــَماي   ــْن السَّ ــْن اوَخــر  ك َ ــاُب اللَّــه  َيْاــٌل َمْمــُدةٌد م  ــل وا لـَْعــد ي َاَيــُدُهَما َاْعتَــُم م  ــْكُ ْم ل ــه  لَــْن َتض  ا لَــى َتَمسَّ
َرت ــي َاْهــُل لـَْي  ــي َةلَــْن يـَ َـَفرَّقَــا َي َّــى يَــر َدا َعَلــيَّ اْلَحــْوَب فَــانْ  َمــا اأَلْتب  َةع  ـْ تةاه تُُرةا َكْيــَو َتْيُلُفــون ي ف يه 

 .(62)ال رمذي ةقا  يديث يسن ةالحاكم في المس دتك ةقا  صحيد على شري الاياتي ةمسلم

 الحديث الثالث
يـَْوَم ( 71)ف ي َيجَّة َةَةلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َتُةو َ  تَاَْيتُ : قَا َ ( 61)َعْن َجال ر  ْلن  َعْاد  اللَّه    

ْعُ ُه يـَُقوُ : يَا اَيـ َها الطَّاسُ  ا نِـّي تـَرَْكـُت ف ـيُكْم َمـا ا ْن َاَخـْذُتْم  َعَرَفَة َةُهَو َعَلى نَاقَ  ه الق وق  َيْيُةُب َفَسم 
َرت ي َاْهَل لـَْي  ي ل وا ك َ اَب اللَّه  َةع  ـْ  .(72)تةاه ال رمذي ةقا  يديث يسن ل ه  َلْن َتض 
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 الحديث الرالخ
 َصـلَّى اللَّـه   َتُةـو َ  علـى َدَخلَ  اْلُمةَّل ب   َعْاد   اْلن   اْلَعاَّاسُ  ان( 71)َعْاد  اْلُمةَّل ب  ْلن  تَل يَعَة  َعنْ 

ْطـَده اةان ُمْ َضٌااً  َةَةلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  ـُاكَ : مـا افـََقـا َ  ع   َترقـَـْوا ا َذا ةلُقـَرْي    لطـا َمـا اللَّـه   َتُةـو َ  يَـا قَـاَ : ْغض 
طَـُهمْ  َرة ا ل ُوُجوه   َترقـَْوا لـَيـْ ـبَ  َذلـ كَ  ل َ ْيـر   َلُقونَـا َلُقونَا َةا َذا ُمْاف   َةَةـلَّمَ  َعَلْيـه   اللَّـهُ  َصـلَّى اللَّـه   َتُةـو َ  فـََ ض 
ي َةالَّذ ي قَاَ : ثُمَّ  ْجُههُ ةَ  اْيَمرَّ  َي َّى ه   نـَْفس  يَمانُ  تَُجل   قـَْلبَ  َيْدُخلُ  ال ل يَد  اَُّكمُ  َي َّى اإل   َةَتُةول ه   ل لَّه   ُيح 
ــنْ  الطَّــاسُ  ايـ َهــا قَــاَ : ثــم ــي نَذق م  وُ  الرَُّجــل   َعــم   فإ نََّمــا نَذان ــي فـََقــدْ  َعمِّ ــطـْ تةاه األمــام ايمــد فــي  اَل يــه   ص 

 .(74)ةال رمذي ةقا  يسن صحيد ةالطسائي ةالحاكم في المس دتكمسطده 

 الحديث اليامس
طَــْين   غَـَداةَ  َكانَ   ا َذا لْلَعاَّاَس: َةَةلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َتُةو ُ  قَا َ  قَاَ :اْلن  َعاَّاس   َعن   ثـْ  اال 

َفُعكَ  ل َدْعَوة   َلُهمْ َاْدُعوَ  َي َّى َةَةَلُدكَ  اَْنتَ  فَْ ت ط ي  ثـم ك َسـايً   ف َْلَاَسـَطا َمَعـهُ  َةغَـَدْةنَا ف دا َةَةَلَدكَ  ل َها اللَّهُ  يـَطـْ
ــرْ  اللَُّهــمَّ  :قَــا َ  ــَرةً  َةَةلَــد ه   ل ْلَعاَّــاس   اْغف  ًاــاا يَ ــاد تُ  اَل  َةلَاو َطــةً  َرةً ظَــاه   َمْ ف  تةاه  َةلَــد ه   ف ــي اْيَفْتــهُ  اللَُّهــمَّ  َذنـْ

رَفةُ  اْجَعلْ ة  نخرهالعادتي في  اْلن  ةقا  يديث يسن ةزاده  ال رمذيا  .(73) لاقيًة في َعق اه   اْلي 

 الحديث السادس
 اْلَعاَّـاسُ  فَ قاـل َةَةـلَّمَ  َعَلْيـه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   و   ـَتةُ  َمخَ  ُكطَّا  قَاَ : (71)ُد ْلُن اَل ي َةقَّال  ـَةعْ  َعن  

تةاه  (77)َةَاْةَصـُلَهم َكفًّـا  قـَُرْي    َاْجَودُ  نَا يُِّكمْ  َعم   اْلَعاَّاسُ  َهَذا َةَةلََّم: َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى( 76) ]الطاي[فـََقا َ 
 .(72)الطسائي ةالحاكم ةصححه

 الحديث السالخ
ــنْ  الطـَّْفــرَ  نـَْلَقــى ُكطَّــا  قَــاَ : اْلُمةَّل ــب   َعْاــد   لْــن  اْلَعاَّــاس   َعــنْ   فـَيَـْقَةُعــونَ  يـََ َحــدَّثُونَ  َةُهــمُ  قـُــَرْي    م 

َقــاَ : َةَةــلَّمَ  َعَلْيــه   اللَّــهُ  َصــلَّى اللَّــه   لَرُةــو    َذل ــكَ  فَــذََكْرنَا َيــد يثـَُهمْ   تََاَةا فَــإ َذا يـََ َحــدَّثُونَ  َاقْـــَوام   لَــا ُ  َمــا فـَ
يَمـانُ  تَُجـل   قـَْلـبَ  َيْدُخلُ  ال َةاللَّه   َيد يثـَُهمْ  َقَةُعوا لـَْي  ي َاْهل   م نْ  الرَُّجلَ  ـاـَُّهمُ  َي َّـى اإل   َةل َقـَرالَ  ه مْ  ل لَّـه   ُيح 
 .(71)تةاه الن ماجه ةالحاكم م طِّي

 الحديث الثامن
يَ  [ (21)َعْاد  اللَّه  ْلن  َعْمر ة َعنْ  ُهَما اللَّهُ  َتع   َعَلْيـه   اللَّـهُ  َصـلَّى اللَّـه   َتُةـو ُ  قَـا َ  قَاَ :( 22)]َعطـْ

ــَراه يمَ  اتََّيــذَ  َكَمــا  [ َخل ــيًر  اتََّيــَذن ي اللَّــهَ  ان َةَةــلََّم: ــَراه يمَ  َةَمْطــ   ُ  َفَمْط  ل ــي( 21)] َخل ــيًر  ا لـْ  اْلَجطَّــة   ف ــي ا لـْ
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 ر خضيرـد مةـايما. م. د. 

ا. م. د. ثريا محمود عاد 
 الحسن

 هـ(  122االةاس في مطاقب لطي العااس لجر  الدين السيووي )ب 
 "دتاةة ةتحقيم"

طَـَطا َةاْلَعاَّاسُ  ُتَجاَهْين   تةاه الـن ماجـه ةالـن شـاهين فـي السـطة ةقـا  هـذا فضـيلة  َخل يلَـْين   لـَـْينَ  ُمـْؤم نٌ  لـَيـْ
 .(24)ليست ل يره اْلَعاَّاسُ تفرد لها 

 ال اةخالحديث 
يَ  [َعاَّاس   اْلن    َعنْ  ُهَما اللَّهُ  َتع   َعْاـد   لَط ـي يَـا قَـاَ : َةَةـلَّمَ  َعَلْيـه   اللَّـهُ  َصلَّى الطَّا يّ  َانّ ( 23)]َعطـْ

ا َلُكمْ  يـَُعلِّـمَ  َةَانْ  َعـالَُّكمْ  َةيـَْهـد يَ  قَـائ َمُكمْ  يـُثَاِّـتُ  اللَّـهَ  َةـ َْلتُ  ا نِـّي اْلُمةَّل ب   ُجـَوَدايَ  َيْجَعَلُكـمْ  َةَانْ  َجـاه 
 َةُهـوَ  (21)]تـََعـاَلى  [ اللَّـهَ  َلق ـيَ  ثُـمَّ  َةَصـامَ  َفَ ـلَّى َةاْلَمَقام   ْكن  الر   لـَْينَ  َصَفنَ  تَُجر َانَّ  فـََلوْ  تَُيَمايَ  ُنَجَدايَ 
ـــْا  ضٌ  ـــل   ُم ـــت   أَلْه ـــد   لـَْي يدٌ   ةقـــا المســـ دتك فـــي الحـــاكم تةاه الطَّـــاَت. َدَخـــلَ  ُمَحمَّ ـــى َصـــح   َشـــْري   َعَل
 .(26)ُمْسل م  

 الحديث العاشر
ـيَ اْلن  َعاَّـاس   َعنْ  ُهَمـا اللَّـهُ  َتع   الط ُجـومُ  " َةَةـلََّم: َعَلْيـه   اللَّـهُ  َصـلَّى اللَّـه   َتُةـو ُ  قَـا َ  قَـاَ : َعطـْ

ــــنَ  اأَلْتب   أَلْهــــل   َاَمــــانٌ  ــــنَ  أُلمَّ  ــــي َاَمــــانٌ  لـَْي  ــــي لُ َةَاْهــــ اْل َــــَرو   م   (27)]َخاَلْف َهــــا[     فَــــإ َذا االْخــــ  رف   م 
ْ َب ا ْلل يسَ [َفَ اُتةا  (22)]اْخ َـَلُفوا[قَا يَلٌةا  .(11)تةاه الحاكم في المس دتك (21)] ي 

 الحديث الحادي عفر
يَ اْلن  َعاَّاس   َعنْ  ُهَما اللَّهُ  َتع  ا ـوا َةَةـلََّم: َعَلْيـه   اللَّـهُ  َصـلَّى اللَّـه   َتُةـو ُ  قَـا َ  قَـاَ : َعطـْ  اللَّـهَ  َاي 

ــا ــدُُكمُ  ل َم ــنْ ل ــه  ( 12) يَع  ــه   م  ا ــون ي ن َعم  ا ــوا اللَّــه   (11)كُحــبِّ   َةَاي  ــلَ  َةَاي  تةاه ال رمــذي  (14)كُحاِّــي  لـَْي  ــي َاْه
 .(13)ةيسطه الحاكم ةصححه

 الحديث الثاني عفر
يَ اْلن  َعاَّاس   َعنْ  ُهَما اللَّهُ  َتع  ـل   َةَةـلَّمَ  َعَلْيـه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َتُةو ُ  َكانَ   قَاَ : َعطـْ  اْلَعاَّـاسَ  ُيج 

 .(11)تةاه الحاكم ةصححه اْلَواَلد   ا ْجر َ 

 الحديث الثالث عفر
يَ ْلن  َمال ك   [ (16)اََنس   َعنْ   َةَةلََّم: َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َتُةو ُ  قَا َ : قَا َ  (17)] َعْطهُ  اللَّهُ  َتع 

 .(11)تةاه الحاكم اْلَجطَّة   َاْهل   َةاَدةُ  اْلُمةَّل ب  ( 12)] َعْاد   [ لَط ي نَّْحنُ 
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 م1123كانون الثاني   -هـ 2341صفر   (2العدد )  (12المجلد ) مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية 

 الحديث الرالخ عفر
 َاقـَـرَّ  َمـنْ  لـَْي  ـي َاْهـل   ف ـي تَلِـّي َةَعـَدن ي َةَةلََّم: َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َتُةو ُ  قَا َ  قَاَ :اََنس   َعنْ 

ُهمْ  طـْ يد   م  لـَُهمْ  ال نْ اَ  ل اْلَارغ   َةل ي ل ال ـَّْوي   .(122)تةاه الحاكم ةصححه (211)يـَُعذِّ

 الحديث اليامس عفر
َ ُضـَطا َةَةـلََّم: َعَليـه   اللَّهُ  لَّىَـ ص اللَّه   َتُةو ُ  قَا َ  قَاَ : (211)دتي ــالي يدُ ـ  َةعاَل ي  َعنْ     ال يـَاـْ

 .(214)صحيد على شري مسلم قَا َ تةاه الحاكم ة  اْلاـَْيت  َاَيٌد ا ال َاْدَخَلهُ اللَّهُ الطَّاتَ اْهَل 

 الحديث السادس عفر
ــيَ  َعاَّــاس   الْــنُ  َعــنْ  ُهَمــا اللَّــهُ  َتع  ــْيَن األَْنَ ــات   اْلَعاَّــاس َانْ  َعطـْ َذل ــَك  َكــَرٌما فـَاَـَلــوَ  َةقَــَخ لَيَطــُه َةلـَ

 ف ــي اْلَمــَودَّةَ  ا ال َاْجــًرا َعَلْيــه   َاْةــ َُلُكمْ  ال قُــلْ  { (213)]َعَلْيــه  [ فط لــت َةَةــلَّمَ  َعَلْيــه   اللَّــهُ  َصــلَّى اللَّــه   َتُةــو ُ 
فـي قولـه  (217)ُجاَـْيـر   ْلنُ  َةع يدُ ةعن  (216)تةاه الن جرير ةالن الي ياتم في تفسيرهما( 211) } اْلُقْرَلى
تةاه ةـعيد لـن  َةَةـلَّمَ  َعَلْيـه   لَّـهُ ال َصـلَّى اللَّـه   َتُةـو ُ  قـُْرلَـى: قَـا َ ( 212) }ا الَّ اْلَمَودََّة ف ـي اْلُقْرلَـى { تـََعاَلى

 . (211)الي مط وت في ةططه 

 الحديث السالخ عفر
يَ  [ َعاَّاس   اْلنُ  َعنْ  ُهَما اللَّهُ  َتع   (222)}َيَسـَطًة    َةَمن يـَْقَ ر ْف  { تـََعاَلى قـَْوُلهُ في  (221)] َعطـْ

 .(221)تةاه الن الي ياتم في تفسيره ُمَحمَّدالموّدة و  : قَا َ 

 الحديث الثامن عفر
 َةف يَطة   َمَثل   لـَْي  ي َاْهل   َمَثلُ : قَا َ  َةَةلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى الطَّا يّ ان ( 224)ال  لـَيْر  َعْاد  اللَّه  ْلن   َعنْ 

 .(223)تةاه الا ات في مسطده َغر وَ  تـَرَك اَـَها َةَمنْ  َنَجاا تَك اَـَها َمنْ  نُون  

 الحديث ال اةخ عفر
 لـَْي  ـي َاْهـل   َمثَـلُ  اال ان يـَُقوُ : َةَةلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َتُةو ُ  َةم ْعتُ  ا (221)اَل ي َذت   َعنْ 

َهــا َتَيلَّــوَ  َةَمــنْ  َنَجــا ف يَهــا تَك ــبَ  َمــنْ  نُــون   َةــف يَطة   َمثَــلُ  (226)] ف ــيُكمْ  [ ــر   ف ــي قَاتـََلَطــا َةَمــنْ  َغــر وَ  َعطـْ  نخ 
ا . َمـخَ  قَاتَـلَ  َكَمـنْ   َكـانَ   ال ََّمـان  فـي األةةـي  [تةاه الاـ ات ةالـو يعلـي فـي مسـطديهما ةالةارانـي الـدَّجَّا  

 .(222( )227)]ةالحاكم ةصححه 
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 ر خضيرـد مةـايما. م. د. 

ا. م. د. ثريا محمود عاد 
 الحسن

 هـ(  122االةاس في مطاقب لطي العااس لجر  الدين السيووي )ب 
 "دتاةة ةتحقيم"

 الحديث العفرةن
يَ ( 221)َةْهل  ْلن  َةْعد   َعنْ   ف ـي َةَةـلَّمَ  َعَلْيـه   اللَّـهُ  َصـلَّى اللَّـه   َتُةـو ُ  َخَرجَ  قَاَ : َعْطُها اللَّهُ  َتع 

ُلا َةَةلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َتُةو ُ  فـََقامَ  َمْط  الا فـَطَـَ  َ  اْلَقْيظ   َزَمان    ل ك َساي   َفَس َـَرهُ  اْلَعاَّاسُ  فـََقامَ  يـَْ َ س 
ا م نْ   تَاف ـخٌ  َةُهـوَ  اْلك َسـاي   َجان ب   م نْ  َةَةلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َتُةو    ا َلى فـََطَتْربُ  َةْهٌل: قَا َ  ُصوف 

 .(211)تةاه الحاكم ةصححه الطَّات   م نَ  َةَةَلَدهُ  اْلَعاَّاسَ  اْةُ ر   اللَُّهمُ  َةيـَُقوُ : السََّماي ا ا َلى تَْاَةهُ 

 الحديث الحادي ةالعفرةن
يد  السَّاع د يِّ  َعنْ  : َةَةـلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َتُةو    قَا َ  :قَا َ ( 212) اَل ي َاة   تَـر مْ  ال ل ْلَعاَّـاس 

َقـاَ :اتـاهم  َاْصـَادْ فلمـا  َياَجةً  ف يُكمْ  ل ي فَإ نَّ  نت َيُكمْ  َي َّى ةلَط وكَ  انت غدا َمْط  َلكَ   ا َذا َي َّـى تـََقـاتَلُوا فـَ
وُ  َعمِّـي َهـَذا َتبِّ  يَـا: فـََقا َ  ل ُمرَيت ه   َعَلْيه مْ  اْشَ َملَ  َاْمَكُطوهُ  ـطـْ  م ـنَ  فَاْةـ ُـْرُهمْ  لـَْي  ـي َاْهـلُ  َةَهـُؤالي   اَلـ ي َةص 
ــذ ه   ل ُمرَيت ــي ا يَّــاُهمْ  َكَســْ ر ي  الطَّــات   ــتْ  َه ــَوائ يُ  َ اْلاَــاب   َاْةــُكفَّةُ  فََ مََّط ــت   َةَي ــينَ  اْلاَـْي ــينَ  نم  ــيَن. نم  تةاه  نم 

 .(211)الايهقي ةالو نعيم كرهما في دالئل الطاوة ةالن شاهين في السطة

 الحديث الثاني ةالعفرةن
ــيل   َعــنْ  ــه   اللَّــهُ  َصــلَّى اللَّــه   َتُةــو    َمــخَ  ُكْطــتُ   َقــاَ :( 214) َعْاــد  اللَّــه  ْلــن  اْلَ س   َفَمــرَّ  َةَةــلَّمَ  َعَلْي

ا َقــاَ : ل اْلَعاَّــاس  ــمْ  فَـــاْنةََلمَ  لَاط يــكَ  اَتَا ْعط ـــي َعــمِّا يَـــا فـَ  لـَْي ًـــا َةَةــلَّمَ  َعَلْيـــه   اللَّــهُ  َصـــلَّى الطَّا ــيّ  فَـــَ ْدَخَلُهمُ  ل ه 
َرت ـــيا لـَْي  ـــي َاْهـــلُ  ي  َهـــُؤال ا نَّ  اللَُّهـــمَّ  لَـــهُ  ل َفـــْمَلة   َةَغةَّـــاُهمْ  ـــنَ  فَاْةـــ ُـْرُهمْ  َةع  ـْ  ل َهـــذ ه   َةـــ َـْرتـَُهمْ  َكَمـــا  الطَّـــات   م 
 .(213)تةاه الو نعيم في دالئل الطاوةَامََّن. ا ال لَابٌ  َةال َمَدتَةٌ  اْلاَـْيت   ف ي لَق يَ  َفَما قَاَ : الفَّْمَلة .

 الحديث الثالث ةالعفرةن
 َلمْ  َمنْ  يـَُقوُ : َةَةلََّما َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َتُةو َ  َةم ْعتُ  (211)] َكرَّمَ اللَّهُ ةَْجَههُ  [ َعل ي   َعنْ 

َرت ــيا َيــمَّ  يـَْعــر فْ  : أَلَيــد   فـَُهــوَ  َةاألَْنَ ــات ا ع  ـْ  يعطــي اوُُهــوت   ل َ ْيــر   َةا مَّــا ل َ انَيــة ا َةا مَّــا ُمَطــاف ًما ا مَّــا ثَــرث 
 .(216)اه الايهقي في شعب األيمانتة  وُْهر   َغْير   َعَلى ُام هُ  َيَمَلْ هُ 

 الحديث الرالخ ةالعفرةن
 اللَّــهُ  َاْةَصــان ي َةَةـلََّم: َعَلْيــه   اللَّــهُ  َصـلَّى اللَّــه   َتُةــو ُ  قَـا َ  :قَــا َ ( 217)َعْاــُد اللَّــه  لْـُن ثـَْعَلاَــَة  َعـنْ 

 .(212)تةاه الحاكم ل اْلَعاَّاس   اَْلَداَ  َانْ  َةَاَمَرن ي اْلُقْرَلىا ل ذ ي
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 الحديث اليامس ةالعفرةن
 الرَُّجـلُ  يـَُقـومُ  َعَلْيـه : اللَّـهُ  َصـلَّى اللَّـه   َتُةـو ُ  قَـا َ : قَـا َ ( 241)] الاَـاهليّ  [( 211)اَل ي ُاَماَمَة  َعنْ 

ا لَط ي ا ال مجْلسهمْن  ألخيه   م   .(242)تةاه الةاراني في المعجم الكاير أَلَيد   يـَُقوُمونَ  ال َهاش 

 الحديث السادس ةالعفرةن
 َعَلْيــه   اللَّــهُ  َصــلَّى اللَّــه   َتُةــو ُ  قَــا َ  قَــاَ : (412)] َكــرَّمَ اللَّــهُ ةَْجهَــهُ  [ وَال ــب   اَل ــي لْــن   َعل ــيِّ  َعــنْ 

: ُيبِّ  َةَةلََّم: تةاه الـديلمي  نَاـيُِّكم َةُيـبِّ َاهـل  لَي  ـه  َةق ـراَية  الُقـرنن  َادِّلوا اةالدَُكم َعلى َثرث  خ  ا  
 .(244)في مسطد الفردةس

 الحديث السالخ ةالعفرةن
ـيَ  وَال ب   اَل ي ْلن   َعل يِّ  َعنْ   َمـنْ  َةَةـلََّم: َعَلْيـه   اللَّـهُ  َصـلَّى اللَّـه   َتُةـو ُ  قَـا َ  قَـاَ : َعْطـهُ  اللَّـهُ  َتع 

َها َكافـَْيُ هُ  َيًدا لـَْي  ي َاْهل   م نْ  َاَيد   ا َلى َصَطخَ   .(243)تةاه الن عساكر في تاتييه اْلق َياَمة   يـَْومَ  َعطـْ

 الحديث الثامن ةالعفرةن
يَ ( 241)اَل ي ُهَريـَْرَة  َعنْ   ل ْلَعاَّـاس   َةَةـلََّم: َعَلْيـه   اللَّـهُ  َصـلَّى اللَّـه   َتُةـو ُ  قَـا َ  قَـاَ : َعْطهُ  اللَّهُ  َتع 

 .(246)تةاه الا ات ةالايهقي ةالو نعيم كرهما في دالئل الطاوة  َةاْلَمْمَلَكةُ  اْلُطاُـوَّةُ  ف يُكمُ 

 الحديث ال اةخ ةالعفرةن
ـي َةَةـلََّم: َعَلْيـه   اللَّـهُ  َصـلَّى اللَّـه   َتُةـو ُ  قَـا َ : قَا َ ( 247) ثـَْولَانُ  َعنْ  يـَ ـَعَـاةَتُةَن َمـْرَةاَن  تَاَيْـُت لَط 
طْاـَــــر ي ـــــي تَاَيـْــــتُ ةا َفَســـــاَين ي َذل ـــــَك عَلَـــــى م  طْاـَــــر ي اْلَعاَّـــــاس لَط  َذل ـــــَك تةاه  َســـــرَّن يفَ  يـَ ـَعَـــــاةَتُةَن عَلَـــــى م 

 .(242)الةاراني

 (241)الحديث الثرثون
ـيَ  [ ُهَريـْـَرةَ اَلـ ي  َعـنْ  :(232)] قَالَـتْ ( 231) اْلَفْضل   ُام   َعنْ [   َخـَرجَ : قَـا َ  (231)] َعْطـهُ  اللَّـهُ  َتع 

 َتُةـو َ لـَلَـى يَـا : قَـا َ  َاال اُلَفِّرَُك يَا اَلَا اْلَفْضل  : فـََقا َ  اْلَعاَّاس فـَ َـَلقَّاهُ  َةَةلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َتُةو َ 
 .(234)الحلية     تةاه الو نعيم في ا نَّ اللََّه افْـَ َ َد ل ي َهَذا اأَلْمَرا َةل ُذتِّيَّ  َك َيْي  ُمهُ : قَا َ  اللَّه  
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 ر خضيرـد مةـايما. م. د. 

ا. م. د. ثريا محمود عاد 
 الحسن

 هـ(  122االةاس في مطاقب لطي العااس لجر  الدين السيووي )ب 
 "دتاةة ةتحقيم"

 الحديث الحادي ةالثرثون
 (233)]ل  ُـرم  [ َيام ـلٌ  ا نَّك  : فـََقا َ  َةَةلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى ل الطَّا يّ  َمَرْتبُ  قَاَلْت:ُام  اْلَفْضل   َعنْ 

 َةَاقَـامَ  اْلُيْمطَـىا ُاُذنـ ه ف ـي فَـَ ذَّنَ  َةَةلََّما َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى الطَّا يّ فـََلمَّا َةَلَدْب اَتـَْيُت  ل ه   فَاْئ  يط يب ةُل د فَإ َذا
ــه   اْلُيْســَرق ُاُذن ــه   ف ــي ــْن ت يق  ــَ ُه م  اَةاَْلَا ــه   اْلَعاَّــاسفَــَ ْخاـَْرُب  اْلُيَلَفــاي   ل ــ َل ي اْذَها ــي َةَقــاَ : ةََةــمَّاهُ عَاْــَد اللَّ

ُهمُ ُهــَو َمــا َاْخاَـَرْتــَك َي َّــى َيُكــوَن : فـََقــا َ  َةَةــلَّمَ  َعَلْيــه   اللَّــهُ  َصــلَّى اللَّــه   َرُةــو َ َذل ــَك ل (231) فَــذََكْربُ  ــطـْ  م 
ُهمُ َي َّى َيُكوَن  السَّفَّانُ  طـْ ُهمُ َي َّى َيُكوَن  اْلَمْهد ي   م  طـْ يسَـى الْـنُ مَـرْيَمَ  َمـْن ُيَ ـلِّي م  تةاه  عَلَيْـه  السَّـرمُ  لع 

 .(236)الو نعيم في الدالئل

 الحديث الثاني ةالثرثون
رَفة  : قَا َ  َةَةلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى الطَّا يّ  َعنْ (237) ُامِّ َةَلَمةَ  َعنْ  ُو اَلـ ي  ةَلَـد   ف ـي اْلي  ـطـْ َعمِّـي ص 

يد  ُيَسلُِّموَها ا َلى ( 232)]َي َّى [  .(231)تةاه الةاراني في الكاير ةالديلمي في مسطد الفردةس اْلَمس 

 الحديث الثالث ةالثرثون
ــيَ الْــن  َعاَّـاس   َعـنْ  ُهمــا اللَّــهُ  َتع   َةَةــلَّمَ  َعَلْيــه   اللَّــهُ  َصــلَّى اللَّــه   َتُةــو َ  َعلَــى َدَخْلــتُ  قَــاَ : َعطـْ

ْار يــلُ فقــا : ان  ْــه  السَّــرمُ  [ ج  َيــات  َهــذ ه  ( 211)] َقــدْ  عَلَي ــْن خ  ــاَ : ا نَّ َعْاــَد اللَّــه  م  ــًراا َةَق َاْةَصــى ل ــَك َخيـْ
ا  ـر  ال ََّمـان  رَفَة ف ـي نخ  تةاه الـن عسـاكر  َةيـُْرَزقُـوَن ُيْسـَن م ْفـَية  الـدََّةابِّ اأُلمَّة ا َةا نَّ َةَلَدُه يـُْرَزُقوَن اْلي 

 .(212)في تاتييه

 الحديث الرالخ ةالثرثون
يَ [اْلن  َعاَّاس   َعنْ  ُهَما اللَّهُ  َتع   َةَةـلَّمَ  َعَلْيـه   اللَّـهُ  َصـلَّى ُمَحمَّـدَمـَرْتب لـ الطَّا ّي : قَـا َ  (211)]َعطـْ

ْار يُل َةاَنَا َاظُط ُه د ْيَيَة اْلَكْلا ـيَّ  ْار يـُل ل لطَّا ـيِّ  لـ يضٌ  ثِـّيَـاب   ةَعلَـيْ ( 214)َةا َذا َمَعُه ج   َعَلْيـه   اللَّـهُ  َصـلَّىفـََقـاَ  ج 
تةاه الايهقي ةالو نعيم كرهما فـي دالئـل  َةا نَّ َةَلَدُه يـَْلَاُسوَن السََّوادَ الثِـَّياب  ( 213)انَُّه َاْةَعُد  َةَةلََّم:
 .(211)الطاوة

 الحديث اليامس ةالثرثون
ــيَ اَل ــي َةــع يد  اْلُيــْدت يِّ  َعــنْ  ــاَ : َعْطــُها اللَّــهُ  َتع   َةَةــلََّم: َعَلْيــه   اللَّــهُ  َصــلَّى اللَّــه   َتُةــو َ  َقــا َ  َق

ــنْ  تَُجــلٌ  َيْيــُرجُ  ْطــدَ  لـَْي  ــي َاْهــل   م  ــنَ  اْنق ةَــا    ع  ا م  ا َةظُُهــوت   ال ََّمــان   َعةَــاُؤهُ  َيُكــونُ  السَّــفَّانُ  لَــهُ  يـَُقــا ُ  اْلف ــَ ن 
 .(217). ةالو نعيم في الدالئل(216)الايهقيتةاه اإلمام ايمد في مسطده ة  َيثْـًيا الما 
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 ثونالحديث السادس ةالثر
ــيَ  اْلــن  َعاَّــاس  َعــنْ  ُهَمــا اللَّــهُ  َتع  ــه   اللَّــهُ  َصــلَّى الطَّا ــيّ  َعــنْ  َعطـْ ــفَّاُنا : مطــا َقــا َ  َةَةــلَّمَ  َعَلْي السَّ

 .(212)تةاه الايهقي ةالو نعيم في الدالئلَةاْلَمْطُ وُتا َةاْلَمْهد ي  

 الحديث السالخ ةالثرثون
ــةً  لَــهُ  فـََراَيْــتُ اْلَمْطُ ــوت   َعلَــى َدَخْلــتُ  قَــاَ :( 211) َجْعَفــُر لـْـنُ ةُــلَيْمَانَ  َعــنْ   َفَجَعْلــتُ  ا(261)ُجمَّ

َقــاَ : ُيْســط َهاا ا لَــى اَْنتُــرُ  ــٌةا (262)ألَل ــي َكــانَ   فـَ ثَط ي ُجمَّ  لَــهُ  َكانَــتْ َعل ــيَّ لْــَن َعْاــد  اللَّــه    اَلَــاهُ  َانَّ  اَل ــي َةَيــدَّ
ثَط ي ُجمٌَّةا َلهُ  َكاَنتْ اْلن  َعاَّاس    اَلَاهُ  َانَّ  َةَيدَّثَ  ُجمٌَّةا  لَـهُ  َكانَـتْ   َةَةـلَّمَ  َعَلْيـه   اللَّـهُ  َصـلَّى الطَّا يّ  َانَّ  َةَيدَّ
ـم   ُجمَّـةٌ  ل ْلَعاَّـاس   ةََكانَـت ُجمٌَّةا َقـاَ : ُيْسـط َهاا م ـنْ  أَلْعَجـبُ  ا نِـّي فـَُقْلـتُ  ا(261)] ُجمَّـةٌ  [ ةل َهاش   َذلـ كَ  فـَ

رَفة ا نُوتُ  ثَط ي اْلي  ه ا َعنْ  اَل يه ا َعنْ  اَل يا َيدَّ  َيْيلُـمَ  َانْ  َاتَادَ  ا ذْ  (263)]تعـالى[ اللَّـهَ  ا نَّ  :(264)]قَـا َ [ َجدِّ
رَفة   َخْلًقا َي  ه ا َعَلى ليده َيَدهُ  َمَسدَ  ل ْلي  الحـاكم  ُتَةاةُ  َاَياَّـُه. ا ال (261) ]َاَيـد  [ َعـْينُ  َعَلْيه   تـََقخُ  َفر نَاص 

 .(266)في المس دتك

 لحديث الثامن ةالثرثونا
يَ [( 267) الفَّعْا ي   َعنْ  ـبَ : قَـا َ  (262)]َعْطـهُ  اللَّـهُ  َتع   فََ خَـَذ الْـَن عَاَـّاس  ( 261) زَيْـُد لْـُن ثَالـ ت   تَك 

ْرنَا َهَكَذا :قَا َ  (271)] َةَةلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى[ اللَّه   َتُةو َ  َعمِّ ل لن  ال تـَْفعَلْ : فـََقا َ ا ل ر َكال ه    نـَْفَعلَ  َانْ  ُام 
ْرنَا َهَكَذا: قَا َ ا ة فـََقاـََّلَهما َيَديهُ  فََ ْخَرجَ  َيَدكَ  َات ن ي زَْيٌد: َلهُ  فـََقا َ ا ل ُعَلَمائ َطا  نَا يـَِّطا لـَْيت   ل َ ْهل   نـَْفَعلَ  َانْ  ُام 

 .(272)تةاه الن عساكر في تاتييه

 الحديث ال اةخ ةالثرثون
ـيَ ( 271) ُعَمـرُ  الْـن   َعنْ  ُهَمـا اللَّـهُ  َتع  يمُ  قَـا  قَـاَ : َعطـْ ـيَ  اَلُـو َلْكـر  ال ِّـدِّ اْتقـُاُـوا  َعْطـُه: اللَّـهُ  َتع 

 .(274)تةاه الاياتيُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َةَةلََّم ف ي َاْهل  لـَْي  ه  

 الحديث األتلعون
ـيَ ُعَمـَر لْـَن اْلَيةَـّاب   ا نَّ  اَنَـس   َعنْ  َقـاَ :  َعْطـهُ  اللَّـهُ  َتع  َكـاَن ا َذا َقَحةُـوا اْةَ ْسـَقى ل اْلَعاَّـاس  فـَ

فـََ ْسـق يَطا َةا نَـّا نـَ َـَوةَّـُل ا لَْيـَك ل َعـمِّ نَا يـِّطَـا  َةَةـلَّمَ  َعَلْيـه   اللَّهُ  َصلَّى ُمَحمَّداللَُّهمَّ ا نَّا ُكطَّا نـَ َـَوةَُّل ا لَْيَك ل َطا يـَِّطا 
 .(273)تةاه الاياتيفيسقون فَاْةق َطا قا  

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86+&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.islamweb.net%2Fhadith%2FRawyDetails.php%3FRawyID%3D2151&ei=vLM4ULGpFYbRsganvIDoDQ&usg=AFQjCNGbCSRFKFIZlLbRBoIHcWzcrdur7w
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=23107
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5793
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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ا. م. د. ثريا محمود عاد 
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 هـ(  122االةاس في مطاقب لطي العااس لجر  الدين السيووي )ب 
 "دتاةة ةتحقيم"

يَ  ُعَمرَ اْلن   َعنْ ة  ُهَما اللَّهُ  َتع   َهَذا اللَُّهمَّ : فـََقا َ  الرََّماَدة   َعامَ  ل اْلَعاَّاس   ُعَمرُ  اْةَ ْسَقى: قَا َ  َعطـْ
ُعمَر الطَّاَس فـََقاَ : "اي ها الطَّـاُس  فيةب ةََقاُهمُ اللَّهُ َي َّى  فَمَا لَر ُيوا فَاْةق َطا ل ه   ا لَْيكَ ن وجه  نَا يِّكَ  َعمِّ 
َعّتُمـُه ةيـَُفّيُمـُه ةيـَاَــر  كاَن يـََرق للَعّااس  َما يـَـَرق الولَـُد ل َوالـد ها يُـ  َةَةلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َتُةو َ انَّ 

يلًة الى ا  ف يما نـَـَ َ  لُكـم  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُةو َ َقَسَمُها فاقْـَ ُدةا ل ُذةه ةة  في َعّمه  العاَّاس  ةاّتي 
ـيَ اْلن  َعاَّـاس   َعنْ ا ة (271)تةاه الحاكم في المس دتك ُهَمـا اللَّـهُ  َتع  َنْحـُن َاْهـُل اْلاَـْيـت  َشـَجَرُة  قَـاَ : َعطـْ

تةاه الـن عسـاكر ت  الرَّْيَمـة ا َةَمْعـد ُن اْلع ْلـم  الط اُـوَّة ا َةُمْي َـَلُو اْلَمرئ َكة ا َةَاْهُل لـَْيت  الرَِّةاَلة  َةَاْهُل لـَْيـ
 (.276)في تاتييه 

الحمــد   تب العــالمين ة الطاويــة لحمــد ا  تعــالى ةعونــه ةيســن توفيقــه  األياديــثتمــت 
مـين نقلـت هـذه الطسـية نمـين نمين ناله ةصحاه ةةلم على ة ةّيدنا محّمد ةال رة ةالسرم على 

 هــ. 211تاتييها من نسية 
 

 الخاتمة

االمام السيووي عالم كاير م احر في كثير من العلوم كال اتيخ ةالحديث ةال فسـير ةالفقـه فهـو  -2
 عالم موةوعي.

تاـين ان االمــام الســيووي لــه العديـد مــن الفــيو  ةال رميــذ ةالمؤلفـاب ال ــي الفهــا فــي مي لــو  -1
 العلوم.

لطي العااس لن عاد المةلب  لين االمام السيووي في هذا الميةوي مطاقب ا  ليت الطاوة من -4
تعــي ا  عــطهم ةلعــدة اتجاهــاب مــن ييــث فضــلهم علــى غيــرهم لســاب قــرلهم للطاــي محمــد 
صلى ا  عليه ةةلم ةمن ييث تافيرهم لاليرفة من لعده ةةجوب ياهم ةعدم ل ضهم الن 

 ل ض ا  الايت االوهات من الطفاو.
  ليت الطاي الكـريم ةاصـحاله تعـي اتضد من خر  ما ةتد في الميةوي عتم المودة لين ا -3

 ا  عطهم اجمعين.
الرز ما يمي  هذا الميةـوي هـو قيـام االمـام السـيووي ل يـريي االياديـثا لاالعـافة الـى ليانـه  -1

لاعض االةصاف في االياديث الطاوية الفريفة ال  الايت كلاسهم السواد ةذكـر الجمـة ةغيـر 
 ذلك.

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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لمـاب اذ اتضـد ان ذلـك يعـود الـى الطسـخ لم ييلو الميةـوي مـن ةـقوي ةومـس لـاعض الك -6
ةما تعرب له الميةوي من الروولة ةغير ذلك ةتم معالجة ذلك لالرجو  الـى امهـاب الك ـب 
ةالم ـــادت فـــي الحـــديث ةال ـــاتيخ الكمـــا  الطـــواقص ةةعـــعطا ذلـــك لـــين قوةـــين ةاشـــرنا اليـــه 

 لالهوام .
ال فســـير اة الحــديث الطاـــوي لقــد ةجــدنا لعـــض الكلمــاب ال يـــر مفهومــة ففســرناها مـــن ك ــب  -7

 الفريو ةذلك في الهام .
ةتد في الميةوي لعض الكلماب لعض الكلماب ال ي ي ـعب فهمهـا ةتسـ دعي الرجـو  الـى   -2

 ك ب ال فسير ةالحديث ةال اتيخ لفهم معطاها ةتوعيحها ةتم اثااتها في الهوام .
 

 البحث: هوامش 

هـــ(ا يســن المحاعــرة فــي تــاتيخ م ــر  122الســيوويا عاــد الــريمن لــن جــر  الــدين )ب  (1)
ا 2هــ( ج 2417 –ةالقاهرةا تحقيم: محمد الو الفضل الراهيما المةاعة الفرقيةا )القـاهرة 

؛ الســيوويا ل يــة الوعــاة ةواقــاب الل ــويين ةالطحــاةا تحقيــم: محمــد الــو الفضــل  441ل 
طالـــيا الـــو ؛ الـــن العمـــاد الح 21ا ل 2(ا ج2171 –ا دات الفكرا)القـــاهرة 1الـــراهيم ا ي

عاــد  تحقيـم: ا شـذتاب الـذهب فـي اخاـات مـن ذهـباهــ(2121)ب الفـرن ايمـد العكـري
ـــــاؤةي ـــــرا ي االقـــــادت األتن ـــــن كثي ـــــرةب  –ا )دمفـــــم 2دات ال ؛  12لا 7ج (ا2126 -لي

لمحاةــن مــن لعــد القــرن الســالخا  الاــدت الةــالخهـــ(ا  2111 ب)الفــوكانيا محمــد لــن علــي 
 .412ا ل 2(ا ج2112 -ا دات الك ب العلمية )ليرةب 2ي

 .441/ 2يطتر: السيوويا يسن المحاعرةا  (2)
اةتد السيووي ترجم ه في ك اله: المـطجم فـي المعجـما تحقيـم: الـراهيم لـاجس عاـد المجيـدا  (3)

 .36(ا ل 2111 -ا )ليرةب 2دات الن ي ما ي
اـــة هــــ(االكواكب الســائرة فـــي اعيــان الم 2162ال ــ يا نجــم الـــدين محمــد لـــن محمــد )ب  (4)

؛ الحطالـــــــيا  116ا ل 2م(اج 2113 -العاشــــــرةا تحقيــــــم: جارائيــــــل ةــــــليمانا)ليرةب 
 هــ(ا 2142؛ العيدتةسا محي الدين عاد القـادت لـن عاـدا  )ب  12/ 2شذتاب الذهبا 
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 "دتاةة ةتحقيم"

ا دات الك ـــب 2تحقيـــم: ايمـــد يـــالو ةاخـــرةنا ي  عـــن اخاـــات القـــرن العاشـــرا الطـــوت الســـافر
 .12ا ل 2هـ(ا ج 2311 –العلميةا )ليرةب 

 .12/  2العيدتةسا الطوت السافرا  (5)
 .11/  2؛ الن العماد الحطاليا شذتاب الذهبا  446/ 2السيوويا يسن المحاعرةا  (6)
 –لاشــاا علــي ماــاتكا اليةــي ال وفيقيــة الجديــدةا الهياــة الم ــرية العامــة للك ــابا )القــاهرة  (7)

 .12ا ل 2م(ا ج2121
 .446/ 2السيوويا يسن المحاعرةا  (8)
 .444/ 2الم دت نفسها  (9)

الع يــ  ةاشــرف  محمــد ايمــد عاــدالســيوويا لــب االلاــاب فــي تحريــر االنســابا تحقيــم:  (10)
؛ الحمـويا  212ا ل 2م(ا ج2112 –ا دات الك ـب العلميـةا )ليـرةب ايمد عاـدالع ي 

هــ(ا معجـم الالـدانا تحقيـم: فريـد عاـد الع يـ   616شهاب الدين ياقوب لـن عاـد ا  )ب 
؛ العيـدتةسا الطـوت  477ا ل 1م(ا ج 2111 –الجطديا دات الك ـب العلميـةا )ليـرةب 

 .12/ 2السافرا 
 .12/ 2؛ العيدتةسا الطوت السافرا  446/ 2السيوويا يسن المحاعرةا  (11)
 .12/  2العيدتةسا الطوت السافرا  (12)
 .11/ 2الن العماد الحطاليا شذتاب الذهبا  (13)
 –ا دات الرةــــــالة للةااعــــــةا )ل ــــــداد 2ةـــــلمانا عــــــدنان محمــــــدا الســــــيووي الطحـــــويا ي (14)

  62م(ا ل 2166
 .442/ 2السيوويا يسن المحاعرةا  (15)

و تلاي ال وفية ةم عادهما فاتةية اصلها خانه كاه ةهي لقعـه يسـكطها اهـل ال ـرة اليانقاه: ةه *
ةاليير ةال وفية ةمن اشهرها خانقاه ةعيد السـعداي لم ـر.يطتر: ال ليـديا محمـد مرتضـى 

ه(ا تــاج العــرةس مــن جــواهر القــاموسا تحقيــم: مجموعــة محققــينا 2111الحســيطي )ب 
 .473/ ل  46؛ ج  171/ ل  11ج د.ب(ا  –دات الهداية للطفرا )ليرةب 
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 .11/ 2الن العماد الحطاليا شذتاب الذهبا  (16)
 .11/ 2الم دت نفسها  (17)
 .442/  2السيوويا يسن المحاظرةا  (18)
السيوويا االشااه ةالطتائر في الطحوا تحقيم: وـه عاـد الـرؤةفا المك اـة ال جاتيـةا )م ـر  (19)

 .3 –4ا ل 2م(ا ج 2162 –
 .442/  2يا يسن المحاظرةا السيوو (20)
؛ السيوويا صون مطةوو الكـرم عـن فـن المطةـم  131/  2ا السيوويا يسن المحاظرة (21)

م(ا 2136 –ةالكرما نفر ةتحقيم: الدك وت علـي ةـامي الطفـاتا مةاعـة السـعادةا )م ـر 
هــــ(ا الســـطا الاـــاهر  2114؛ اليمطـــيا جمـــا  الـــدين محمـــد لـــن الـــي لكـــر )ب  3 – 4ل 

مك اة اإلتشـادا )صـطعاي ا يتحقيم: الراهيم المقحفل كميل السافر في اخاات القرن العاشرا 
 .71ل  م(ا1111 –
 .441/  2السيوويا يسن المحاظرةا  (22)
 .433 - 441/  2الم دت نفسها  (23)
ا نفـر الـراهيم 2164ةياولدا واعة ليـدنا  السيوويا الفماتيخ في علم ال اتيخا تحقيم: (24)

 .22عدد االة ا ل م(ا السطة االةلىا ال2171 –السامرائيا المجلة ال اتيييةا )ل داد 
 . 437 - 446/  2السيوويا يسن المحاظرةا  (25)
 .442/  2السيوويا يسن المحاظرةا  (26)
 اعيــانهـــ(ا الضــوي الرمــخ فــي 111الســياةيا شــمس الــدين محمــد لــن عاــد الــريمن )ب  (27)

 .61ا ل 3د. ب(ا ج –القرن ال اةخا مك اة الحياةا )ليرةب 
 .412/  2الادت الةالخا  (28)
 .117/ 2الكواكب السائرةا  (29)
ج  م( ا 1121 -ليـرةب  ا دات نـوللسا(1ي السيوويا تاتيخ اليلفايا تاتيخ اليلفـايا (30)

 1ا ل2
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؛ الــن  442/  2؛ الســيوويا يســن المحــاظرةا  214/  2الســيوويا االشــااه ةالطتــائرا  (31)
 .11/  2العماد الحطاليا شذتاب الذهبا 

ـــذهبا  442/  2المحـــاظرةا الســـيوويا يســـن  (32) ـــن العمـــاد الحطالـــيا شـــذتاب ال /  7؛ ال
111. 

ـــذهبا  442/  2الســـيوويا يســـن المحـــاظرةا  (33) ـــن العمـــاد الحطالـــيا شـــذتاب ال /  7؛ ال
441. 

 .66 – 61/  2السياةيا الضوي الرمخ ا  (34)
المعـاجم ةالمفـايخ فهـرس الفهـاتس ةاالثاـاب ةمعجـم عاد الحي لن عاـد الكايـرا الك انيا  (35)

م(ا 2121 –ا دات ال رب اإلةرميا ) ليرةب 1المسلسربا تحقيم: ايسان عااسا ي 
 .111ا ل 1ج 

؛ ياجي خليفةا م ةفى لن عاد ا  )ب  14/  2الن العماد الحطاليا شذتاب الذهب ا  (36)
 2461هـــ(ا كفــو التطــون عــن اةــامي الك ــب ةالفطــونا ةزاتة المعــاتفا )ل ــدادا  2117
 .2111/  1؛ الك انيا فهرس الفهاتسا  311ا ل 2هـ(ا ج

/  2؛ يــاجي خليفةاكفــو التطــونا  411/  2الــن العمــاد الحطالــيا شــذتاب الــذهب ا  (37)
 .412/  4؛ الك انيا فهرس الفهاتسا  214

/  1؛ يــاجي خليفــةا كفــو التطــونا  163/  2الــن العمــاد الحطالــيا شــذتاب الــذهب ا  (38)
2217. 

/  21؛ يــاجي خليفـةا كفــو التطــونا  422/  2العمــاد الحطالــيا شـذتاب الــذهبا ( الـن 41)
31. 

؛ الفــــرلجيا محمــــد يوةــــوا االمــــام  14/  2الــــن العمــــاد الحطالــــيا شــــذتاب الــــذهبا  (40)
 .77م(ا ل  1112 –ا دات المك ايا )دمفم 2السيووي ةجهوده في علوم القرانا ي

/  2؛ الفــوكانيا الاــدت الةــالخا  13 – 14/  2الــن ا لعمــاد الحطالــيا شــذتاب الــذهبا  (41)
444. 
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ــدتيب الــراةي فــي شــرن تقريــب الطــوةايا تحقيــم: ايطتــر:  (42) ةمراجعــة ةتعليقــاب لســيوويا ت
 م(ا2166 –ا دات الك ـــب الحـــديثا )القـــاهرة 1للفـــيخ عاـــد الوهـــاب عاـــد اللةيـــوا ي

 المقدمة.
 ــد  علــى اة  كلمــة مــن ال ــفحة ** ال عقياــة: ةهــي الكلمــاب ال ــي تثاــت فــي نخــر كــل صــفحة ل

القادمةا ةهي تد  على ت الخ الطصا يطتر: صرن الدين المطجدا قواعد تحقيـم الط ـولا 
 .11م( ا ل  2176 –ا دات الك اب الجديد )ليرةب 1ي

 ـ مالين االقواس تعرب لةمس لم ت مكن الاايثة من ال وصل اليه  ***
 ةتدب في الطسية )ب( اجمعين. (43)
 ةتدب في الطسية )ب( من الع مة. (44)
 مالين االقواس ةقي من الطسية ) ب( ةموجود في االصل. (45)
 ةفي الطسية )ب( ا  العااس ةهو اثا طاه في الم ن.( العااس اةتدب في الطسية ) (46)
 مالين االقواس ةقي من الطسية ) ب( ةموجود في االصل. (47)
 ةتدب في الطسية ) ب( ياكا. (48)
 تدب في الطسية )ب( يسطه.ة  (49)

 مالين االقواس ةقي من الطسية )ب( ةموجود في االصل.(50) 
 ةتدب في الطسية )ب( الرعوان ـ (51) 
ه(ا ديـوان الـي الع اهيـةا  121اةماعيل لن القاةم لن ةـويد لـن كيسـان)ب الو الع اهيةا (52) 

 ـ  471م(ا ل  2126 –دات ليرةب للةااعة ةالطفرا )ليرةب 
 ةتدب في الطسية )ب( المكرم ـ (53) 
 مالين االقواس ةقي من الطسية )ب( ةموجود في االصل. (54) 
 مالين االقواس ةقي من الطسية )ب( ةموجود في االصل. (55) 
تاتيخ اليلفايا  السيوويا :ب( يطترالطسية )مالين االقواس ةقي من االصل ةموجود في (56)  

6 /737  
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 ةموجود في االصل.ب( الطسية )مالين االقواس ةقي (57) 
تـــاتيخ  الســـيوويا :يطتـــر)مـــالين االقـــواس ةـــقي مـــن االصـــل ةموجـــود فـــي الطســـية( ب  (58)

 .632 /1 اليلفايا
 .)مالين االقواس ةقي من االصل ةموجود في الطسية( ب  (59)

هــ( ا ديـوان االديـب االتيـب امـام 142)ب الي تماما يايب لـن اةس لـن الحـاتث االةةـي(60) 
د.ب(ا ل  –ا المةاعة الوهايـةا )م ـر  ف اية ةالارغة الي تمام يايب لن اةس الةائيال
4 . 

  ةتدب لالطسية )ب( ةالقاه.(61) 
 مالين االقواس ةقي من االصل ةموجود لالطسية )ب(. (62) 
 مالين االقواس ةقي من االصل ةموجود لالطسية )ب(. (63) 
 ةتدب في الطسية )ب( الطجاة. (64) 

زيد لن اتقم الن زيد لن قيس لن الطعمان لن مالك األغر لن ثعلاة لن كعـب لـن اليـ تج لـن  (65)
اليـ تجا األن ـاتي الي تجـيا ن يـل الكوفـةا مـن مفـاهير ال ـحالةا شـهد مـخ  الحـاتث لـن

هـ. الن عاد الارا يوةو لن عادا   62هـ ةقيل  66ا توفي ةطة غ ةة الطاي ل ةاخ عفرة
ا دات 1فــي معرفــة االصــحابا تحقيــم: علــي محمــد ةاخــرةنا ي ه(ا االةــ يعاب364)ب 

 .211ا ل1م(ا ج1111 –الك ب العلميةا )ليرةب 
ثـرث مـراب اذكـركم ا   لى ا  عليه ةةـلمفي صحيد مسلم ةةطن الطسائي )قا  الطاي ص (66)

ا صـــحيد )هــــ 162لي ـــي( صـــحيد مســـلما مســلم لـــن الحجـــاج الطيســـالوتي )ب   فــي اهـــل
ا 3د. ب(ا ج  –محمد فؤاد عاد الااقيا دات ايياي ال راث العرليا )ليرةب مسلما تحقيم:

هــــ(ا الســـطن الكاـــرق ا 414ا الـــو عاـــد الـــريمن ايمـــد لـــن شـــعيب )؛ الطســـائي 2274ل
ا دات الك ـــب العلميـــةا 2تحقيـــم: عاـــد ال فـــات ةـــليمان الاطـــداتي ةةـــيد كســـرةي يســـنا ي

 .12ا ل1ا جم( 2112 –)ليرةب 
 . 12/ 1؛ الطسائيا ةطن الطسائيا 2274/ 3ما ( مسلما صحيد مسل67)
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هـ(ا ةطن ال رمذيا تحقيم: ايمد محمد 171ال رمذيا الو عيسى محمد لن عيسى )ب  (68)  
 . 664ا ل1د. ب(ا ج –شاكر ةاخرةنا دات ايياي ال راث العرليا )ليرةب 

جليل  صحاليهو جالر لن عاد ا  لن عمرة لن يرام لن كعب لن غطم لن كعب لن ةلمةا  (69)
ا يكطى الا عاد اللَّها شهد العقاة الثانية مخ اليه ةهـو صـايا ةقـد كـان اصـ ر مـن األن اتمن 

شهدها ةقا  لعضهم: شهد لدتًاا ةقيل: لم يفهدهاا.ةكان من المكثرين في الحديثا ةكان 
فـي ةــاخ  الرةــو ةالـده مــن الطقاـاي الاــدت يينا اة فـهد يــوم ايـدااغ ا جــالر لـن عاــد ا  مـخ 

عفــرة غـــ ةةا تـــوفي ةـــطة اتلــخ ةةـــاعين ةقيـــل ةـــطة ثمـــان ةةــاعين ةقيـــل ةـــطة ةـــاخ ةةـــاعين 
لالمديطة ةصـلى عليـه الـان لـن عثمـان ةهـو اميرهـا ةتـوفي ةهـو الـن اتلـخ ةتسـعين ةـطة يطتـر: 

معرفــة  (اهـــ162ا  لــن صــالد العجلــي الكــوفي )ب العجلــيا الــو الحســن ايمــد لــن عاــد
م(ا 2121 –ا مك اة الداتا )المديطة المطوتة 2الثقابا تحقيم: عاد العتيم عاد العليما ي

اإلصالة في معرفـة  هـ(ا211)ب    الن يجرا ايمد لن علي العسقرني  ؛ 164ا ل2ج
ا 2ه(اج 2321 –ا دات الجيــلا )ليــرةب 2تحقيــم: علــي محمــد الاجــاةيا يال ــحالةا 

 .243ل 
الحاكم الطيسالوتيا محمد لن عاد ا  الو عاد ا  يطتر:  ةتدب في الطسية )ب( يج ه. (70)  

هــــ(ا المســـ دتك علـــى ال ـــحيحينا تحقيـــم: م ـــةفى عاـــد 311الحـــاكم الطيســـالوتي )ب 
ـــةا )ليـــرةب 2القـــادت عةـــاا ي ـــب العلمي ؛  121ا ل4م(ا ج2111 –ا الطاشـــر دات الك 

 .317/ 24ن ال رمذيا ال رمذيا ةط
 .317/ 24ال رمذيا ةطن ال رمذيا  (71)
هو عاد المةلب لن تليعـة لـن الحـاتث لـن عاـد المةلـب لـن هاشـم لـن عاـد مطـاف القرشـي  (72)

الهاشــمي. ةقيــل: اةــمه المةلــبا ةامــه ام الحكــم لطــت ال ليــر لــن عاــد المةلــب لــن هاشــما 
ةكان على عهد تةو  ا  صلى ا  عليه ةةلم تجـًرا ةقيـل: كـان غرمـاً ةـكن المديطـةا ثـم 

ة عمر لن اليةابا ةن   دمفما ةال طى لها داتاً توفي ةطة ايدق ان قل الى الفام في خرف
؛ الـــن يجـــرا  212/  4االةـــ يعاب فـــي معرفـــة األصـــحابا يطتر: الـــن عاـــد الاـــرا ةةـــ ين.

 .427/  3اإلصالة في معرفة ال حالة ا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84


   
 

932  

 
 ر خضيرـد مةـايما. م. د. 

ا. م. د. ثريا محمود عاد 
 الحسن

 هـ(  122االةاس في مطاقب لطي العااس لجر  الدين السيووي )ب 
 "دتاةة ةتحقيم"

هـــ(ا مســطد اإلمــام ايمــد لــن 132الــن يطاــلا الــو عاــد ا  ايمــد لــن يطاــل الفــيااني )ب (73)
ل رمـــذيا ةـــطن ال رمـــذيا ؛ ا 261ا ل 3د. ب(ا ج  –ةســـة قرواـــةا القـــاهرة يطاـــلا مؤ 

/  4ج ا المســـ دتكاالطيســالوتي  الحــاكم؛  12/  1الطســائيا الســطن الكاـــرقا؛  1/611
 .47ل

 . 614/  1 ال رمذياال رمذيا ةطن  (74)
هرة ةعد لن الي ةقالا ةاةم الي ةقال: مالك لن ةهيب ةقيل: اهيب لن عاد مطاف لن ز  (75)

لن كرب لن مرة لن كعب لن لؤي لن غالب لـن فهـر لـن مالـك لـن الطضـر لـن كطانـة القرشـي 
ال هريا يكطى الا اةحاوا اةلم لعد ة ةا ةقيل لعد اتلعةا ةكان عمره لما اةلم ةاخ عفرة 
ةطة. تةق عطه انه قا : اةـلمت قاـل ان تفـرب ال ـرةا ةهـو ايـد الـذين شـهد لهـم تةـو  

ةةـــلم لالجطـــةا ةايـــد العفـــرة ةـــاداب ال ـــحالةا ةاةـــ عمل عمـــر لـــن  ا  صـــلى ا  عليـــه
اليةاب ةعداً على الجيوش الذي ةيرهم لق ا  الفرسا لالقادةيةا ةهو الذي ف د المدائن 
ةهو الذي لطي الكوفةا ةةلي العراو. يطتر: الن االثيرا ع  الدين الو الحسـن علـي لـن عاـد 

معرفـــة ال ـــحالةا تحقيـــم: خيـــري ةـــعيدا  ه(ا اةـــد ال الـــة فـــي641الوايـــد الفـــياانيا)ب
 . 312ا ل1م(ا ج 1114 -المك اة ال وفيقيةا )القاهرة 

 ) ةموجود في االصل. مالين االقواس ةقي من الطسية (ب(76) 
 .472/  4الحاكم الطيسالوتيا المس دتكا يطتر: في المس دتك ةايطاه عليهاا  (77)
 .472/ 4الحاكم الطيسالوتيا المس دتكا ؛  11/  1الطسائي ا السطن الكارق ا  (78)
 هـــــ(ا ةـــــطن الــــن ماجـــــها 174الــــن ماجـــــها الــــو عاـــــد ا  محمــــد لـــــن ي يــــد الق ةيطـــــي )ب  (79)

ـــــرةب  ؛  261ا ل 2م(ا ج2112 –ا تحقيـــــم: لفـــــات عـــــواد معـــــرةفا دات الجيـــــلا )لي
 .472ا ل4الحاكما المس دتكا ج

ة تةاية للحـديث الفـريو ةك الـه لـه فهـو د ا  لن عمرة لن العال كان من اكثر ال حالاع (80)
صــايب صــحيفة قــد جمــخ فيهــا الك يــر مــن اياديــث الرةــو  لعــد ان اةــ اذن الطَّا ــّي فــي ان 

س ايد من اصحاب الرةو  صلى ا  عليه ةةلم اك ر لي الو هريرةيك ب عطه فاذن له قا  
يــديثا عــن الرةــو  صــلى ا  عليــه ةةــلم مطــي اال عاــد ا  لــن عمــرة لــن العــال فإنــه كــان 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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مـخ األكـدت ةـطة ثرثــة  مـرةان لــن الحكـميك ـب ةكطـت ال اك ـب " تـوفي فــي م ـر ايـام ف طـة 
 . 26/ 4ةة ين. يطتر: الن االثيرا اةد ال الةا 

 الطسية )ب(.مالين االقواس ةقي من االصل ةموجود في  (81)
 الطسية )ب(.مالين االقواس ةقي من االصل ةموجود في  (82)
 . 2/262الن ماجها  الن ماجها ةطن (83)
 الطسية )ب( ةموجود لاالصل.مالين االقواس ةقي من  (84)
 مالين األقواس ةقي من الطسية )ب( ةموجودة لاالصل. (85)
 .261/ 4الحاكم الطيسالوتيا المس دتكا  (86)
 .261/ 4الحاكم الطيسالوتيا المس دتكا يطتر:  ةتدب في الطسية )ب( خالفها. (87)
 االقواس ةقي من الطسية )ب( ةموجودة لاالصل. مالين (88)
 مالين االقواس ةقي من الطسية )ب( ةموجودة لاالصل. (89)
 .261/ 4الحاكم الطيسالوتيا المس دتكا (90)
 663/  1ال رمذيا ةطن ال رمذيا . يطتر: .يـَْ ُذةُكمْ ةتدب في الطسية ) ب(  (91)
 .261/  4يطتر: الحاكم الطيسالوتيا المس دتكا  ةتدب في الطسية ) ب( لحب. (92)
 663/  1ال رمذيا ةطن ال رمذيا يطتر:  ةتدب في الطسية ) ب( لحاي. (93)
 .261/ 4؛ الحاكم الطيسالوتيا المس دتكا  663/  1ال رمذيا ةطن ال رمذيا  (94)
 .467/  4الحاكم الطيسالوتيا المس دتكا  (95)
نس لن مالك لن الطضر لن عمضم لن يرام لن جطدب لـن عـامر انس لن مالك الو يم ة ا (96)

لــن غــطم لــن عــدق لــن الطجــات األن ــاتي الي تجــى خــادم تةــو  ا  صــلى ا  عليــه ةةــلم. 
 171/ 2يطتر: الن يجرا االصالةا 

 )ةموجود في االصل. مالين االقواس ةقي من الطسية (ب(97) 
 في االصل. )ةموجود مالين االقواس ةقي من الطسية (ب(98) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
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ا. م. د. ثريا محمود عاد 
 الحسن

 هـ(  122االةاس في مطاقب لطي العااس لجر  الدين السيووي )ب 
 "دتاةة ةتحقيم"

 .144/  4الحاكم الطيسالوتيا  (99)
الحـاكم الطيسـالوتيا  يطتـر: في االصل اال اعذلهم ةفي الطسية )ب( ما اثا ه في المـ نا (100)

 .264/  4المس دتكا 
 .264/ 4الحاكم الطيسالوتيا المس دتكا  (101)
هــو ةــعد لــن مالــك لــن ةــطان لــن ثعلاــة لــن عايــد لــن األلجــر لــن عــوف لــن الحــاتث لــن  (102)

. األن اتاألكار فقيل له الي تجيا ةهو من  الي تجةهو من ذتية  ال حالةالي تج من 
لــاكراا فكــان مــن الــذين اةــلموا قاــل ةــن الالــوغا ةشــاتك الــو  اإلةــرماع طــم الــو ةــعيد 

لمكة. ـ هـ73ة ا توفي ةطالحديث. ةيع ار من تةاة ةليعة الرعوانا معركة اليطدوةعيد 
؛ الــن االثيــرا اةــد  267/  1اإلةــ يعاب فــي معرفــة األصــحابا يطتــر: الــن عاــد الاــرا 

 . 311/ 1ال الةا 
 .261/ 4الحاكم الطيسالوتيا المس دتكا  (103)

 ب(.الطسية )مالين االقواس ةقي من االصل ةموجود في (104) 
 14ةوتة الفوتق اوية:  (105)
ه(ا تفســير الةاــريا تحقيــم: ايمــد محمــد شــاكرا 421الةاــريا محمــد لــن جريــر )ب (106)

؛ الن الي ياتما عاد  112ا ل 12(ا ج1111 -ا مؤةسة الرةالةا )السعودية 2ي
ه(ا تفسـير القـرنن العتـيم مسـطداً عـن 417)ب  الـريمن لـن محمـد لـن ادتيـس الـرازي

تةو  ا  صـلى ا  عليـه ةةـلم ةال ـحالة ةال ـالعينا تحقيـم: اةـعد محمـد الةيـبا ي 
 .4177-4176ا ل21د. ب(ا ج  -ا مك اة الع ريةا )صيدا 2

هـــ تــالعي يافــي األصــل كــان تقيــا ةعالمــا لالــدين  36ةــعيد لــن جايــر األةــدي ةلــد ةــطة  (107)
ا  لن عااس ةعن عاد ا  لن عمر ةكن الكوفـة ةنفـر العلـم فيهـا  دتس العلم عن عاد

ةكــان مــن علمــاي ال ــالعين ف صــاد امامــا ةمعلمــا ألهلهــا ق لــه الحجــاج لــن يوةــو الثقفــي 
يطتـر:  هــ. 11ة ةـطة لساب خرةجه مخ عاد الريمن لن األشعت في ثوتته على لطـي اميـ

(ا الةاقــابا تحقيــم: علــي هـــ161الــن ةــعدا محمــد لــن ةــعد لــن مطيــخ الهاشــمي )ب 
 .272ا ل 6(ا جم1112هـ/ 2312 -محمد عمرا مةاعة اليانجيا )القاهرة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3_%D9%88%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:74_%D9%87%D9%80
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 14ةوتة الفوتق اوية:  (108)
ال ميفريا جات ؛  211/ 21؛ الن الي ياتما ال فسيرا  112/  12( الةاريا ال فسيرا 211)

ا مك اـــــة م ـــــرا 2ه(ا الكفـــــافا عـــــاي: يوةـــــو يمـــــاديا ي 142ا  محمـــــود)ب
 .217ا ل3م( ا ج1121 -القاهرة )

 ب(.الطسية )مالين االقواس ةقي من االصل ةموجود في (110) 
  :14( ةوتة الفوتق اوية 222)

 .11/  21الن الي ياتما تفسير القران العتيما  (112)
د ا  ال ليــر لــن خويلــد لــن اةــد لــن عاــد العــ ق لــن ق ــي القرشــي األةــدي. يكطــى الــا اــع (113)

امه اةماي لطت الي لكـر مـن مكـةا ةهـي يامـل لالطهـا عاـد ا  لـن ال ليـر  هاجرب لكر.ا
فولدته في ةطة اثط ين من الهجرة. ةقيل: انـه ةلـد فـي السـطة األةلـى ةهـو اة  مولـود فـي 

  4/113. يطتر: الن االثيرا اةد ال الةااإلةرم من المهاجرين لالمديطة
هـــ(ا مســطد الاــ ات الاحــر 111الاـ اتا الــو لكــر ايمــد لــن عمــرة لــن عاــد اليــالم الا ــري )ب  (114)

ا مؤةســـة علـــوم القـــران ةمك اـــة العلـــوم 2ال خـــاتا تحقيـــم: د محفـــوظ الـــريمن زيـــن ا ا ي 
 . 434ا ل 1هـ(ا ج 2311 –ةالحكما )ليرةبا المديطة 

كطي ـه الـو ذت كـان مـن السـالقين اةمه جطدب لن جطادة لـن ةـكن ةقيـل عاـدا  مفـهوت ل (115)
 .211/ 7ه يطتر: الن يجرا االصالةا41الى االةرم ماب لالرلذة ةطة 

 مالين األقواس ةقي من الطسية )ب(.  (116) 
 مالين األقواس ةقي من االصل ةموجود في الطسية )ب(.   (117)
ايمـد لـن ايـوب الـو ؛ الةارانـيا ةـليمان لـن ةـليمان لـن  434/ 1الا اتا مسطد الا اتا  (118)

ه(ا المعجـم االةةـيا تحقيـم: وـاتو عـوب ةعاـد المحسـن 461القاةم الةاراني )ب
 . 413ا ل1ه(اج2321 -الراهيما دات الحرمينا )القاهرة 

هو الو العااس ةهل لن ةعد لن مالك لن خالد لن ثعلاه لن ياتثة لن عمـرة لـن اليـ تج  (119)
ه ةقـد للـو مائـة ةـطة. 22اعدي توفي ةـطةلن ةاعد لن كعب لن الي تج األن اتي الس

 .141/ 1يطتر: الن االثيرا اةد ال الةا 
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 هـ(  122االةاس في مطاقب لطي العااس لجر  الدين السيووي )ب 
 "دتاةة ةتحقيم"

 .461/  4الحاكم الطيسالوتيا المس دتكا  (120)
 لـن عـامر لـن عـوف األَن ـاتي الي تجـيا   اَلـو ُاَةـيد السـاعديا مالـك لـن تليعـة لـن الاَـَدن (121)

 َصـلَّى ا  عليـه ةةـلما ةكانـت شهد لدتًا ةُاُيًدا ةاليطدو ةالمفاهد كلها مـخ تةـو  ا 
معــه تايــة لطــي ةــاعدة يــوم الفــ د.ا تةق عــن الطَّا ــّي صــلى ا  عليــه ةنلــه ةةــلم اياديــثا 

ةقيل غير ذلك. يطتر: الن عاـد الاـرا  61ةطة اتلعين ةقيل انه توفي ةطة ماب لالمديطة 
 .316/  4االة يعابا 

الطاوةا تحقيم: عاد الريمن محمـدا دات هـ(ا دالئل 312الايهقيا ايمد لن الحسين)ب (122)
؛ الو نعيما ايمد لن عاد ا  لن ايمد  122ا ل6هـ(ا ج  2322 -الفكرا )ليرةب

هـــ(ا دالئـــل الطاـــوة ا تحقيـــم: محمـــد نعـــيم 341لــن اةـــحم لـــن موةـــى األصـــاهاني )ب 
ـــــــرةب1العرقسوةـــــــيا ي  -341ا ل ل2م(اج 2113 -ا موةـــــــوعة الرةـــــــالةا )لي

344. 
 لن يطتلة ال سيل الن الـي عـامر الراهـب عاـد عمـرة لـن صـيفي لـن الطعمـانا هو عاد ا  (123)

الو عاد الريمن األن اتي األةةي المدنيا من ص ات ال حالةا اة فهد الوه يوم ايدا 
ف ســل ه المرئكــة لكونــه جطاــاا يــدث عــن عاــد ا  لــن ي يــد اليةمــي تفيقــها ةالــن الــي 

العدةيـة. ةقـد تةق ايضـا عـن عمـرا ةعـن  مليكةا ةعمضم لن جـوسا ةاةـماي لطـت زيـد 
هــ. يطتـر: الـن  63ةكان تاس الثائرين على ي يد نولة الحرة ا تـوفي ةـطة  كعب األياات.

 .276/  3؛ الن يجرا االصالةا  4/442االثيرا اةد ال الةا 
 .661/ 2الو نعيما دالئل الطاوةا  (124)
 )ب(. مالين االقواس ةقةت من االصل ةموجود في الطسية (125)
ا دات الك ـــب 2الايهقـــيا شـــعب االيمـــانا تحقيـــم: محمـــد الســـعيد لســـيوني زغلـــو ا ي (126) 

 . 141ا ل1هـ(ا ج 2321 –العلميةا    )ليرةب 
عاد ا  لن ثعلاة خ مة لن اصرم لن عمرة لن عمـاتة الالـوي يليـو لطـي عمـرة لـن عـوف (127) 

عليـه ةةـلم هـو ةاخـوه لحـاث. لن اليـ تجا مـن االن ـات شـهد لـدتا مـخ الطاـي صـلى ا  
 .21/  4يطتر: الن عاد الارا االة يعابا 
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 .477/  4الحاكم الطيسالوتيا المس دتكا (128) 
ةاخ لفـوا فـي لن عجرن لن الحاتث لن عمرة لن ةهـب الاـاهلي  ُصَديّ ةاةمه  الي امامه(129) 

ـُرهم فـي ذلـكا ةلـم  َنَساه الى لاهلةا فجعله لعُضهم مـن لطـي ةـهم فـي لاهلـةا ةخالفـه غيـْ
ا تةق عــن الطاــي يي لفــوا انــه مــن لاهلــة. ةالــو امامــةا غلاــت علــي كطي ــه فهــو مفــهوت لهــا

 .441/ 4ه. يطتر: الن يجر االصالةا 26َصلَّى ا  عليه ةةلم اياديث توفي ةطة 
 ةقةت من االصل ةموجودة في الطسية )ب(.قواس مالين اال(130) 
ــد الســلفيا ي  (131) ــد المجي ــن عا ــرا مراجعــة ةتحقيــم: يمــدي ل ا 1الةارانــيا المعجــم الكاي

 .131ا ل2م(ا ج2124 –مك اة العلوم ةالحكما )الموصل 
 مالين االقواس ةقي من االصل ةموجود في الطسية )ب(. (132)
ـــو شـــجا  شـــيرةيه  (133) ـــديلميا ال ـــديلمي )ب ال ـــن شـــيرةيه ال ـــن شـــهردات ل هــــ(ا مســـطد 111ل

ــــو ا ي ــــم: ةــــعيد لســــيوني زغل ــــرةب 2الفــــردةسا تحقي ــــةا ) لي ــــب العلمي  –ا دات الك 
 .13ا ل 2م(ا ج  2121

هـ(ا 172الن عساكرا الي القاةم علي لن الحسن لن هاة ا  لن عاد ا  الفافعي )ب  (134)
ا 31م(ا ج 2111 -لفكــرا )دمفــم تــاتيخ مديطــة دمفــما تحقيــم: علــي شــيريا دات ا

 .414ل 
ا قد اجمخ ال حالةهو عاد الريمن لن صير الدةةي ةهو صايب تةو  ا  ةمن كاات  (135)

. اةــمه فــي تةــو  ا  لحــديثتةايــًة ةيفتــاً  ال ــحالةان الــا هريــرة اكثــر  الحــديثاهــل 
عاـــد الـــريمن لـــن صـــير  تةــو  ا عاـــد شـــمس لـــن صــير ةلمـــا اةـــلم ةـــماه  الجاهليــة

.ا اةـلم فـي قايلـة دةس زهـرانا  لـن الدةةي نساة الى قايلة دةس لـن عـدنان لـن عاـد 
ةـطة  لـالاقيخةدفـن  لالمديطـة المطـوتةا تـوفي هــ 7ةـطة  الةفيل لن عمـرة الدةةـيعلى يد 

 .441/  3عاما. يطتر: الن عاد الارا االة يعابا  72عن عمر ناه   هـ 17
الســـيوويا الي ــائص الكاـــرقا دات الك ــب العلميـــةا ؛  364/ 7الايهقــيا دالئـــل الطاــوةا  (136)

 .221ا ل1م(ا ج2121 –)ليرةب 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/57_%D9%87%D9%80
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 هـ(  122االةاس في مطاقب لطي العااس لجر  الدين السيووي )ب 
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ثولان مولى تةو  ا  صلى ا  عليه ةةلم الو عاد ا  ةقيل: الو عاد الريمن ةالو عاـد  (137)
ا  اصدا ةهو ثولان لن لجدد من اهل السراةا ةالسراة موعخ لين مكة ةاليمنا ةقيل: 
انه من يمير ةقيل: انه يكمي من يكم لـن ةـعد العفـيرة اصـاله ةـاايا فاشـ راه تةـو  

ان شات ان تلحم لمن انت مطهم ةان شات ةلم ف ع قه ةقا  له: "ا  صلى ا  عليه ة 
"ا فثات على ةالي تةو  ا  صلى ا  عليه ةةلم ةلم ي   معـه ان تكون مطا اهل الايت

ةفًرا ةيضًرا الى ان توفي تةو  ا  صلى ا  عليه ةةلم فيرج الى الفام فط   الرملة 
لها ةطة اتلخ ةخمسين: الن ةعدا الةاقـابا  ةتوفى ثم ان قل الى يمص فال طى لها داتًا

 .111/  2؛ الن عاد الارا  312/  1
 .2/236الةارانيا المعجم الكايرا  (138)
 ةتدب في الطسية )ب( الثلثون  (139)
لاالــة لطــت الحــاتث لــن يــ ن لــن لجيــر الهرليــة ام الفضــل زةج العاــاس لــن عاــد المةلــب  (140)

لطاــي َصــلَّى ا  عليــه ةةــلم اياديــثا ماتــت فــي ةةلــدب للعاــاس ةــ ة تجــا  تةب عــن ا
 .331/  2خرفة عثمان قال زةجها العااس. يطتر: الن يجرا االصالةا 

 ما لين االقواس ةقي من االصل ةموجود في الطسية )ب(. (141)
 ما لين االقواس ةقي من الطسية )ب( ةموجود في االصل. (142)
ألصفيايا تحقيم م ةفى عاـد القـادت عةـاا الطاشـر دات الو نعيما يلية األةلياي ةواقاب ا (143)

 .421ا ل2م(ا ج2121 –الك ب العلميةا )ليرةب 
مــن االصــل ةموجــود فــي الطســية )ب(ا الــو نعــيما دالئــل الطاــوةا مــا لــين االقــواس ةــقي  (144)

1/22. 
 1/22الو نعيما دالئل الطاوةا يطتر: .َفذََكرْ ةتدب في الطسية )ب(  (145)
 .1/22الو نعيما دالئل الطاوةا  (146)
ام المؤمطين هطد لطت الي امية لن الم يرة المي ةميةا مـن المهـاجراب األة . كانـت قاـل  (147)

عطد اخيه من الرعاعة: الي ةلمة لن عاد األةد المي ةميا  صلى ا  عليه ةةلم الطاي
الهجرةا ةكانت من في ةطة اتلخ من  صلى ا  عليه ةةلم الرجل ال الد. ت ةجها الطاي
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اجمل الطساي ةاشرفهن نسًااا ةكانت نخـر مـن مـاب مـن امهـاب المـؤمطين. عمـرب ي ـى 
لل ها مق ـل الحسـينا الفـهيدا فح نـت عليـه كثيـرا. لـم تلاـث لعـده اال يسـيراا ف وفيـتا 

يطتــر: الــن يجــرا  .ةلهــا اةالد صــحاليون: عمــرا ةةــلمةا ةزيطــب. ةلهــا جملــة اياديــث
 .313/  2االصالةا 

 ةقي من االصل ةموجود في الطسية )ب(.مالين االقواس  (148)
 .4/337ديلميا الفردةس لم ثوت اليةابا ؛ ال 311/ 14الةارانياالمعجم الكايرا  (149)
 مالين االقواس ةقي من الطسية )ب( ةموجود في االصل  (150)
 . 221/ 74الن عساكرا تاتيخ مديطة دمفما  (151)
 ي من االصل ةموجود في الطسية )ب(.ةقمالين االقواس (152) 
هو ديية لن خليفة لن فرةة لن فضالة لن زيد لن امرؤ القيس لن الي تجا اةلم ديية لن  (153)

العـام الثالـث مـن الهجــرةا ةهـو ةـفير تةـو  ا  عليـه ال ــرة  خليفـة قاـل ايـد اي فـي
ا  عليه ال رة ةالسرما الى هرقل ملك الرةما ترةي عائفة ان جاريل كان ي تي تةو  

ةالســرم فــي صــوتة تجــل يســن الهياــة يفــاه ال ــحالي دييــة الكلاــيا شــهد دييــة مــخ 
تةو  ا  المفاهد كلها اال لدتا ةلقي الى خرفة معاةية الن الي ةفيان. يطتر: الن عاد 

 .223/  1؛ الن االثيرا اةد ال الةا  33/  1الارا االة يعابا 
 .7/361لثيابا دالئل الطاوةا عطد الايهقي انه لوةخ ا (154)
 . 361/ 7الايهقيا دالئل الطاوة ا  (155)
 (.مالين االقواس ةقي من االصل ةموجود في الطسية )ب (156)
؛ الـو نعـيم. دالئـل  7/361الايهقيا دالئل الطاوة ا ؛  472/  14الن يطالا المسطدا  (157)

  111/ 2الطاوة ا 
 .111/ 2؛ الو نعيم. دالئل الطاوة ا  361/ 7الايهقيا دالئل الطاوةا  (158)
تةق عن اليه ةعطه الطاه قاةم  عاد ا  لن عااسجعفر لن ةليمان الن علي لن يار االمة  (159)

ةيعقوب ةعمـر لـن عـامر األصـمعي ةكـان مـن نـاري الملـوك جـودا ةلـذال ةشـجاعة ةعلمـا 

http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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 "دتاةة ةتحقيم"

ةجرلة ةةؤددا ةلي المديطة ةطة ةت ةاتلعين ةماة ثم مكة معهـا ثـم عـ   فـولي الا ـرة 
انا ايمـد لــن الـن خلكــيطتــر  للرشـيد تـوفي ةــطة اتلـخ ةةــاعين ةماـة ةقيــل ةـطة خمــس:

    ا دات صــــــادتا 2ه(ا ةفيــــــاب االعيــــــانا تحقيــــــم: ايســــــان عاــــــاسا ي622محمــــــد)ب
 .131ا ل1(ا ج2113 -)ليرةب 

يم ُجمَّةٌ ال (160) ـْن  الفَّْعر ا ذَاَةَتْفد يد اْلم يم: ه َي ُمْجَ َمخ  ل َضمِّ اْلج  اـَـيْن  ا لَـى  الـرَّْاستَـَدلَّى م   اْلمَْطك 
ـــْن َذل ـــكَ  محمـــد لـــن مكـــرم  الـــو الفضـــل جمـــا  الـــدين. يطتـــر: الـــن مطتـــوتا َةا لَــى َاْكثَـــر م 

ا 21م(اج2111 -ا دات صـــادتا )ليـــرةب2ه(ا لســـان العـــربا ي722االفريقـــي )ب
 .137ل

 .477/  4عطد الحاكم كان أللي محمد لن علي جمةا المس دتكا  (161)
 الطسية )ب(..مالين االقواس ةقي من االصل ةموجود في  (162)
 مالين االقواس ةقي من الطسية )ب( ةموجود في االصل. (163)
 مالين االقواس ةقي من الطسية ) ب( ةموجود في االصل. (164)
/  4ب(ا الحــاكما المســ دتكا )مــالين االقــواس ةــقي مــن االصــل ةموجــود فــي الطســية  (165)

477. 
 .477/  4الحاكما المس دتكا  (166)
ـــات الـــو عمـــرة الهمـــداني الفـــعاي الكـــوفيا  (167) ـــن ذي كا ـــد ل ـــن شـــراييل لـــن عا هـــو عـــامر ل

 عمر لـن اليةـاب خرفةا ةلد في السلومن  ةمحدث فقيهةالمفهوت لاإلمام الفعايا 
ا ةقيــل هــ 26خـون عــن تـاتيخ ةالدتــه فـالاعض يقــو  ةلـد انـه ةلــد فـي ةــطة ال ي فـم المؤت 

ةعــاش فيهــاا ةقــد ةــكن المديطــة  الكوفــةا ةلــد فــي هـــ 42ةــطة عفــرين للهجــرةا ةقيــل 
 الـن األشـعثمـخ  دير الجمـاجما شهد ةقعة  المي ات الثقفيالمطوتة عدة اشهر هرلًا من 

عاــد الملــك لــن ثــم نجــا مــن ان قــام الحجــاج لعــد ان عفــى عطــها اةفــده اليليفــة األمــوي 
قاعـياً ا ان قـل لـين  عمـر لـن عاـد الع يـ فـي ةـفاتة خاصـة الـى لي نةـة ا كمـا عيطـه  مرةان

األقةات لةلب العلم. تةق الحديث عن عدد كاير من ال حالة ةال العينا عاش الفَّْعا ي  
هـــا ةقيــل:  213ا ةقيـل: م712ا هـــ 214ةـطة ةكانــت ةفاتـه لالكوفــة ةذلــك ةـطة  27

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/103_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/721
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؛ الــن عســاكرا تــاتيخ مديطــة دمفــما  136/  6هـــ. يطتــر: الــن ةــعدا الةاقــابا  216
41  /441. 

 ةقي من الطسية )ب( ةموجود في االصل.االقواس  مالين(168) 
محمـد لـن م قـدم ناـي اإلةـرم ا يو المديطة الطاويةزيد لن ثالت لن الضّحاك األن اتي من  (169)

( ةةـطه ال ي جـاةز ايـدق عفـرة ةـطةا لعـاثللمديطـة كان ي يمـًا )ةالده توفي يوم  عاد ا 
ةاةلـم مخ اهلـه ةلاتكه الرةو  محمد صلى ا  عليه ةةلم لالدعاي. توفي زيد لـن ثالـت 

 .1/222في عهد معاةية.يطتر: الن عاد الارا االة يعابا  هـ 31ةطة 
 .ةقةت من االصل ةموجودة في الطسية )ب(ما لين االقواس (170) 
 .21/416الن عساكرا تاتيخ مديطة دمفما  (171)
عاد ا  لن عمر لن اليةاب ةيكطى ل لي عاد الـريمن امـه زيطـب لطـت مضـمون ةلـد لعـد  (172)

اعثة لعامين ةالوه لم يسلم لعد توفي لمكة لعـد مط ـرف الطـاس مـن الحـي ةعمـره ةـاخ ال
 3يطتـر: الـن ةـعدا الةاقـابا هـ.  73ةقيل هـ  74ةثمانين ةطة ةدفن لالمح ب ةطة 

/211 - 242. 
ـــن كثيـــرا 4ه(ا صـــحيد الايـــاتيا ي116الايـــاتيا محمـــد لـــن اةـــماعيل )ب (173) ا دات ال

 .21/14؛  2462ا ل4م(ا ج 2127 -)ليرةب
 .431/ 2الم دت نفسها  (174)
 .1/462الحاكما المس دتكا (175)

 . 74/211الن عساكرا تاتيخ مديطة دمفما  (176)
 

 مصادر والمراجعال

 القران الكريم 

ه(ا اةد ال الة فـي 641الن االثيرا ع الدين الو الحسن علي لن عاد الوايد الفيااني )ب -2
 .م(1114 -ةعيدا المك اة ال وفيقيةا )القاهرة معرفة ال حالةا تحقيم: خيري 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/45_%D9%87%D9%80
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 ا دات الن كثيـرا )ليـرةب4ه(ا صحيد الاياتيا ي116الاياتيا محمد لن اةماعيل )ب -1
  .(م2127 -

ــد اليــالم الا ــري )ب  -4 ــن عمــرة لــن عا ــو لكــر ايمــد ل ــ اتا ال ــ ات الاحــر 111الا ــ(ا مســطد الا هـ
ة علوم القران ةمك اة العلوم ةالحكـما ا مؤةس2ال خاتا تحقيم: د محفوظ الريمن زين ا ا ي 

 هـ( 2311 –)ليرةبا المديطة 

هـــ(ا دالئــل الطاــوةا تحقيــم: عاــد الــريمن محمــدا دات 312الايهقــيا ايمــد لــن الحســين)ب -3
 هـ(  2322 -)ليرةب    الفكرا 

    ا دات الك ــب العلميــةا 2ا شــعب االيمــانا تحقيــم: محمــد الســعيد لســيوني زغلــو ا ي  ــــــــــــ -1
 هـ( 2321 –)ليرةب 

هـ(ا ةـطن ال رمـذيا تحقيـم: ايمـد محمـد 171ال رمذيا الو عيسى محمد لن عيسى )ب  -6
 ب(. د. –شاكر ةاخرةنا دات ايياي ال راث العرليا )ليرةب 

هـــ(ا ديــوان االدب االتيــب امــام  142الــي تمــاما يايــب لــن اةس لــن الحــاتث االةةــي )ب  -7
 د. ب(. –الةائيا المةاعة الوهايةا )م ر  الف اية ةالارغة الي تمام يايب لن اةس

هــــ(ا 311الحــاكم الطيســالوتيا محمــد لـــن عاــد ا  الــو عاـــد ا  الحــاكم الطيســالوتي )ب  -2
ا الطاشــر دات الك ــب 2المســ دتك علــى ال ــحيحينا تحقيــم: م ــةفى عاــد القــادت عةــاا ي

  م(2111 –العلميةا )ليرةب 

ــن محمــد لــن ادت  -1 ــد الــريمن ل ــن الــي يــاتما عا ه(ا تفســير القــرنن 417يــس الــرازي )ب ال
العتـــيم مســـطداً عـــن تةـــو  ا  صـــلى ا  عليـــه ةةـــلم ةال ـــحالة ةال ـــالعينا تحقيـــم: اةـــعد 

 .د.ب( -ا مك اة الع ريةا)صيدا 2محمد الةيبا ي 
تحقيــم: اإلصــالة فـي معرفــة ال ـحالةا  هــ(ا211الـن يجــرا ايمـد لــن علـي العســقرني )ب -21

 ه(.2321 –الجيلا )ليرةب ا دات 2علي محمد الاجاةيا ي
هـــ(ا معجــم الالــدانا تحقيــم: فريــد  616الحمــويا شــهاب الــدين يــاقوب لــن عاــد ا  )ب  -22

 م(. 2111 –عاد الع ي  الجطديا دات الك ب العلميةا )ليرةب 
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ــل الفــيااني )ب -21 ــن يطا ــد ا  ايمــد ل ــو عا ــن يطاــلا ال هـــ(ا مســطد اإلمــام ايمــد لــن 132ال
 ب(. د. –يطالا مؤةسة قرواةا )القاهرة 

ا 2ه(ا ةفيـاب االعيـانا تحقيـم: ايسـان عاـاسا ي622الن خلكانا ايمد لـن محمـد)ب -24
 .م(2113 –)ليرةب   دات صادتا 

هـ(ا مسطد الفردةسا 111شيرةيه الديلمي )ب  الديلميا الو شجا  شيرةيه لن شهردات لن -23
 .م( 2121 –ا دات الك ب العلميةا ) ليرةب 2تحقيم: ةعيد لسيوني زغلو ا ي

ا مك اـة 2ه(ا الكفافا عاي: يوةو يماديا ي 142ال ميفريا جات ا  محمود)ب -21
 .م(1121 - )القاهرة  م را 

هـــ(ا الضــوي الرمــخ فــي اعيــان 111الســياةيا شــمس الــدين محمــد لــن عاــد الــريمن )ب  -26
 .د. ب( –القرن ال اةخا مك اة الحياةا )ليرةب 

هــ(ا الةاقـابا تحقيـم: علـي محمـد 161الن ةعدا محمد لن ةعد لن مطيخ الهاشمي )ب  -27
 م(. 1112هـ /  2312 -عمرا مةاعة اليانجيا )القاهرة 

االشااه ةالطتائر فـي الطحـوا هـ(ا 122)بعاد الريمن لن الي لكر  جر  الدينالسيوويا  -22
 م(.2162 –تحقيم: وه عاد الرؤةفا المك اة ال جاتيةا )م ر 

ا دات 1ل ية الوعاة ةواقاب الل ـويين ةالطحـاةا تحقيـم: محمـد الـو الفضـل الـراهيم ا يا ــــــــــ -21
 م( 2171 –الفكرا)القاهرة 

 .م( 1121 –)ليرةب ا دات نوللسا 1ا تاتيخ اليلفايا يــــــــــ -11
ةمراجعـــة ةتعليقـــاب للفـــيخ عاـــد ا تـــدتيب الـــراةي فـــي شـــرن تقريـــب الطـــوةايا تحقيـــم: ـــــــــــــ -12

 .م( 2166 –ا دات الك ب الحديثا )القاهرة 1الوهاب عاد اللةيوا ي
يسن المحاعرة في تاتيخ م ر ةالقاهرةا تحقيم: محمد الو الفضل الـراهيما المةاعـة  اــــــــــ -11

 هـ(2417 –الفرقيةا )القاهرة 
 م(.2121 –الي ائص الكارقا دات الك ب العلميةا )ليرةب ا ــــــــــ -14
ــــــــــــ -13 ـــدنا ا  ـ ـــم ةـــياولدا واعـــة لي ا نفـــر الـــراهيم 2164الفـــماتيخ فـــي علـــم ال ـــاتيخا تحقي

 م(ا السطة االةلىا العدد االة .2171 –السامرائيا المجلة ال اتيييةا )ل داد 
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ـــ ــــــــ -11 ا صــون مطةــوو الكــرم عــن فــن المطةــم ةالكــرما نفــر ةتحقيــم: الــدك وت علــي ةــامي ـ
 .م( 2136 –الطفاتا مةاعة السعادةا )م ر 

اشــرف ايمــد  -محمــد ايمــد عاــدالع ي  لــب االلاــاب فــي تحريــر االنســابا تحقيــم:  اــــــــــــ ـــ -16
 .م( 2112 –ا دات الك ب العلميةا )ليرةب عادالع ي 

ا )ليـرةب 2المطجم في المعجما تحقيم: الراهيم لاجس عاد المجيدا دات الن ي ما يا ــــــــــ -17
 .(م 2111 -

لمحاةـن مـن لعـد القـرن السـالخا  الاـدت الةـالخهـ(ا  2111 ب)الفوكانيا محمد لن علي  -12
 .(م2112 –ا دات الك ب العلمية )ليرةب 2ي

ه(ا المعجـم االةةـيا 461الو القاةم الةارانـي )ب الةارانيا ةليمان لن ايمد لن ايوب -11
 ه(.2321 -تحقيم: واتو عوب ةعادالمحسن الراهيما دات الحرمينا )القاهرة 

ـــــــــــ - 41 ــد الســلفيا ي ـ ــرا مراجعــة ةتحقيــم: يمــدي لــن عاــد المجي ا مك اــة 1ا المعجــم الكاي
 م(2124 –العلوم ةالحكما )الموصل 

ا 2ه(ا تفسير الةاريا تحقيم: ايمـد محمـد شـاكرا ي421بالةاريا محمد لن جرير ) -42
 (.م 1111 -مؤةسة الرةالةا ) السعودية 

ه(ا االةـ يعاب فـي معرفـة االصـحابا تحقيـم: 364الن عاد الارا يوةو لن عاـدا  )ب  -41
 .م( 1111 –ا دات الك ب العلميةا )ليرةب 1علي محمد ةاخرةنا ي

ه(ا ديـوان الـي الع اهيـةا  121اةماعيل لن القاةـم لـن ةـويد لـن كيسـان)ب الو الع اهيةا  -44
 .م( 2126 –دات ليرةب للةااعة ةالطفرا )ليرةب 

معرفــة  (اهـــ162العجلــيا الــو الحســن ايمــد لــن عاــد ا  لــن صــالد العجلــي الكــوفي )ب -43
 م(.2121 –ة ا مك اة الداتا )المديطة المطوت 2الثقابا تحقيم: عاد العتيم عاد العليما ي

هــ(ا 172الن عساكرا الي القاةـم علـي لـن الحسـن لـن هاـة ا  لـن عاـد ا  الفـافعي )ب  -41
 م(. 2111 -تاتيخ مديطة دمفما تحقيم علي شيريا دات الفكرا )دمفم 
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ا شـذتاب الـذهب فـي اخاـات هــ(2121)ب الن العماد الحطاليا الو الفـرن ايمـد العكـري -46
  2126 -ليرةب  –ا )دمفم 2دات الن كثيرا ي اقادت األتناؤةيعاد ال تحقيم:من ذهبا 

 م(.
ا المك ب 2العتيما ي القرنن ه(ا تفسير 773الن كثيرا الو الفداي اةماعيل لن كثير )ب -47

 م(. 1112 -)القاهرة    الثقافيا 
لفات هـ(ا ةطن الن ماجها تحقيم 174الن ماجها الو عاد ا  محمد لن ي يد الق ةيطي )ب  -42

 م(.2112 –عواد معرةفا دات الجيلا )ليرةب 
هـــ(ا صــحيد مسـلما تحقيــم: محمــد فــؤاد 162مسـلما مســلم لــن الحجـاج الطيســالوتي )ب -41

 ب(. د. -عاد الااقيا دات ايياي ال راث العرليا )ليرةب 
ه(ا لسـان العـربا 722محمد لن مكرم االفريقـي )ب الو الفضل جما  الدينالن مطتوتا  -31

 م(  2111 -ات صادتا )ليرةبا د2ي
هـ(ا السطن الكارق ا تحقيم: عاد ال فات 414ا الو عاد الريمن ايمد لن شعيب )الطسائي -32

 .م( 2112 –ا دات الك ب العلميةا )ليرةب2ةليمان الاطداتي ةةيد كسرةي يسنا ي
يليـة  هــ(ا341الو نعيما ايمد لن عاد ا  لن ايمد لن اةحم لن موةـى األصـاهاني )ب  -31

األةليـاي ةواقـاب االصــفيايا تحقيـم م ــةفى عاـد القــادت عةـاا الطاشــر دات الك ـب العلميــةا 
 م(ا2121 –)ليرةب 

ـــــــــــ -34 ــل الطاــوة ا تحقيــم: محمــد نعــيم العرقسوةــيا يـ  -ا موةــوعة الرةــالةا )ليــرةب1ا دالئ
 م(.2113

 

 المراجخ 
 –الم ــرية العامــة للك ــابا )القــاهرة  لاشــاا علــي ماــاتكا اليةــي ال وفيقيــة الجديــدةا الهياــة -2

 م(.2121
هــــ(ا كفـــو التطـــون عـــن اةـــامي الك ـــب  2117يـــاجي خليفـــةا م ـــةفى لـــن عاـــد ا  )ب  -1

 .هـ( 2461ةالفطونا ةزاتة المعاتفا )ل دادا 
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ه(ا تاج العرةس من جواهر القاموسا تحقيم: 2111ال ليديا محمد مرتضى الحسيطي )ب  -4
 د.ب(. –للطفرا )ليرةب مجموعة محققينا دات الهداية 

 (م2166 –ا دات الرةالة للةااعةا )ل داد 2ةلمانا عدنان محمدا السيووي الطحويا ي -3

ا دات المك اــيا 2الفــرلجيا محمــد يوةــوا االمــام الســيووي ةجهــوده فــي علــوم القــرانا ي -1
 م(. 1112 –)دمفم 

عن اخاات القرن  السافرالطوت  اهـ( 2142العيدتةسا محي الدين عاد القادت لن عادا  )ب  -6
 .هـ( 2311 -ا دات الك ب العلميةا )ليرةب 2تحقيم: ايمد يالو ةاخرةنا ي  العاشرا

هــــ(االكواكب الســـائرة فـــي اعيـــان الماـــة  2162)ب محمـــد لـــن محمـــد ال ـــ يا نجـــم الـــدين  -7
 .م(2113 –)ليرةب  جارائيل ةليمانا تحقيم: العاشرةا

فهــرس الفهــاتس ةاالثاــاب ةمعجــم المعــاجم ةالمفــايخ عاــد الحــي لــن عاــد الكايــرا الك ــانيا  -2
 .م( 2121 –ليرةب  ) دات ال رب اإلةرمياا 1ي تحقيم: ايسان عااسا  المسلسربا

 –يــــرةب ا دات الك ـــاب الجديــــد )ل1المطجـــدا صــــرن الــــدينا قواعـــد تحقيــــم الط ــــولا ي -1
 م(.2176

الاـاهر ل كميـل السـافر فـي هـ(ا السطا  2114اليمطيا جما  الدين محمد لن الي لكر )ب  -21
 .م(. 1111 – صطعايا )مك اة اإلتشاد اتحقيم: الراهيم المقحفي اخاات القرن العاشرا
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Abstract 

All International and Arabic libraries have the most unique 

Arabic historical, religious, literary and scientific manuscripts, which 

contain within it an endless heritage and history. They are basically in 

need of fathoming through considerable investigation. Now we 

investigate one of manuscripts of Imam Al-Suyuti (911, A H), which 

is the basis for Manaqib Bani al-'Abbas. Al-Imam Al-Suyuti was very 

interested in this manuscript for discussing the commendable 

characteristics and virtues of the most pure and virtuous family 

(Muhammed's family), whenever he gathered 40 sayings (Hadith) of 

the Prophet (Peace be upon him) and entitled them as (Manaqib Bani 

al-'Abbas) as he explained their noteworthy feats and their rights in 

Islam. Al-Imam Al-Suyuti investigated accurately the Prophet’s 

sayings (Hadiths) in this manuscript according to investigators’ 

method. This gave the manuscript scientific and historical position 

because it is linked to the sayings of the Prophet Muhammad 

(PBUH). 

According to his biography, Al-Suyuti was a well-known 

author; however, we have to complete this paper by focusing on his 

biography in terms of his birth, upbringing, scientific 

journeys, scientists’ praising to him and then his death. 

This paper is divided into two sections. The first part deals 

with Al-Suyuti’s biography. The second part investigates the 

manuscript, in which we adopted two versions , which are categorized 

as (A) to the original version , which is now available in The Central 

Library for Islamic Manuscripts in Egyptian Ministry for Islamic 

Affairs under the No (1823), as it consists of 8 pages , and 

its copyist is unknown. The second version is referred to as (B), 

which is available in ‘Al-Azhar Library’ in Arab Republic of Egypt, 

under the No (4022), which consists of (10) pages and its copyist was 

Mohammad Abi Al-Saud bin Mohammad Al-khafaji Al-Makkee. We 

have made a comparison between the two versions and show the 
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differences between them. An accurate review has been made to the 

Holy Quranic Verses, Prophet’s Sayings (Hadith) and poems, as well 

asscrutinizing the historical narratives and the biographies of men 

which are accredited in original sources whether in history or the 

Holy Sayings of the Prophet (Peace be Upon Him). 

We put in mind the description of these two versions and 

anything on them, as it was discussed in the first part of the paper. 

Although, it was briefly investigated because they were few in 

numbers, it has a considerable significance, which requires a deep 

investigation and this basically forms the importance of this research. 


