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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 اْلُمَقد َِّمةُ 

ّلِلَِّّ إِّنَّ  تَْْافِّرُُه  َونَُْعوُذ  ِّ َتعِّيُتُه َوَنسْْْْْْْْْْْْ ُرورِّ احْلَْمَد ّلِلَِِّّّ ََنَْمُدُه َوَنسْْْْْْْْْْْْ  مِّْن شُْْْْْْْْْْْ
لَّ َلُه  َوَمنْ  َََِّ ُمُِّْْْْ  ُ َِّ َأْعَمالَِّتا  َمْن يََّْلْلدِّهِّ اّلِلَّ ي َِّعا َتا  َومِّْن سَْْْْ لِّْل  أَنُْْفسِّْْْْ ْْْْْ يُُ

ا َعُْْدُه َوَرُسولُُه .  َوَأْشَّلَلُد َأنَّ حمَُ َََِّ َهادَِّي َلُه  وَأْشَّلَلُد َأْن ََل إَِّلَه إَِّلَّ اّلِلَُّ   مَّدا
 أَمَّْْا بَْْعُْْْْد:

َن اْدَْديِّ َهْدُي حُمَمَّد   َُ اّلِلَِّّ  َوَأْحسَْْْْْْْْْْ َدَث احلَْدِّيثِّ كَِّتا   ِإِّنَّ َأصْْْْْْْْْْْ
َََّلَة وَكُ  تَُّْلَلا  وَُكلَّ حُمَْد َة  بِّْدَعَة  وَُكلَّ بِّْدَعة  لَْْْْ َُ رأ اأْلُُمورِّ حُمَْد ََّلَة  َوشَْْْْ لَّ لَْْْْ

لِّْل َََِّ َهادِّيَ  ُْ لَّ َلُه َوَمْن ُي ُِّ َََِّ ُم  ُ   .(1)ِفِّ التَّارِّ  َمْن يََّْلْلدِّهِّ اّلِلَّ
 ُِّه ِفِّ الْْد ِّين اللَّللم ِقَّللتْْا ِف الْْدين  (2 )َمْن يُرِّدِّ اّلِلَُّ بِّْْهِّ َييْْراا يَُْفق َِّّللْْْ

وعلمتا التأويل اي َر العاملني. سْْْْْْْْْْْْْحان  ربتا َل علم لتا إَل ما علمتتا  
                                                      

 َ  -كتاَ اجلمعة   -ِف اِتتاح يطْته  أيرجه مسلم ِف  ( وهذا أيُاا مما كان يقوله 1)
 (.   867ح ) 2/592 -ختفيف الصَّة واخلطْة 

قال مسعت التيب  ( جزء من حديث أيرجه الْخارى إبستاده إىل معاوية بن أىب سفيان 2)
  يرجه أيقول: "من يرد هللا به يرياا يفقَّلله ِف الدين وإمنا أان قاسم وهللا يعطى ... احلديث"؛

(  71ح ) 1/39 - َ من يرد هللا به يرياا يفقَّلله ِف الدين  -كتاَ العلم   -الْخاري ِف 
( 41 َ قوله تعاىل:)ِأن هلل مخسه وللرسول()األنفال: -كتاَ ِرض اخلمس   -وىف 
: "َل تزال طائفة من  َ قول التيب  -كتاَ اَلعتصام   -(  وىف 2948ح  ) 3/1134

كتاَ الزكاة   -(؛ ومسلم ِف 6882ح ) 6/2667 -احلديث"  …أميت ظاهرين على احلق 
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وإان نسأل  أن تعلمتا من علم   ونستودع  ما تعلمتا ِذكران به وقت 
  احلاجة اي َر العاملني.

 وبعْْْد :
كما ُِْْْْْل كمرياا من الْلدان  ِقد اقتُْْْْْت   (1)ِقد ُِْْْْْل هللا مصْْْْْر

حكمته تعاىل أن يفُْْْْْل بعا التا  على بعا واألايم واللياه بعَُّْْْْْللا 
على بعا  والفُْْل على لْْربني: ِف دين أو دنيا  أو ِيَّللما مجيعا  وقد 
ُِْْْْْْْْْْْْل هللا مصْْْْْْْْْْْْر وشَّْْْْْْْْْْْْللد دا ِف كتابه  لكرم  وع م متزلتَّللا  وذكرها 

لفُْْْْْْْْْْْْْائل  وكرر ذكرها  وأ ن  مسَّللا  ويصَّْْْْْْْْْْْْْللا دون اريها بكمري من ا
ُِْْْْْْْْْْْلَّللا ِف آايَ من القرآن الع يم  تتْح عن مصْْْْْْْْْْْر وأحوادا  وأحوال 
األنْياء هبا  واألمم اخلالية وامللوك املالْْْْْْْية  وايايَ الْيتاَ  يشَّْْْْْْْللد دا 

ِف مصْْْْْْْْر  بذل  القرآن  وكفى به شَّْْْْْْْْلليداا  ومع ذل  روى عن التيب 
رهم ما مل على بلدهم وحمه على بذكره لقرابته ورمحَّللم  ومْاركته عليَّللم  و 

                                                      
َل تزال   َ قوله  -كتاَ اإلمارة  -( وىف 1037ح ) 2/718 َ التَّللى عن املسألة  -

 (.1037ح)3/1524طائفة من أميت ظاهرين على احلق َل يُرهم من يالفَّللم 
نيه وتشديد الراء جيوز أن يكون مفعََّ من1) شيء إذا عزم أصر على ال ( مَِّصر: بفتح أوله ُو

 .(.113/ ص  4وقد تكسر الصاد)معجم الْلدان ج 
وقيل: إنه كان امسَّللا ِف الدهر األول زجلة من املزاجلة....وقال املسعودي: وهي مصر  وامسَّللا  
كمعتاها  وعلى امسَّللا مسيت األمصار  ومتَّللا اشتق هذا اَلسم عتد علماء املصريني)أحسن 

ة األقالي  (. 71/ ص  1م ج التقاسيم ِف معِر
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يرو عته ِف قوم اريهم  وقد يصَّللا هللا  لفُل  وأنزل ِيَّللا من الربكاَ  
وأيرج متَّللْْا من األنْيْْاء والعلمْْاء واحلكمْْاء واخلواص وامللوك والعجْْائْْ  

 مبا مل خيصص هللا به بلداا اريها  وَل أرلاا سواها. 
 ِللحرمنيِْْْإن اعرتض معرتض أو شْْْْْْْْْْْْْْتع مشْْْْْْْْْْْْْْتع بْْْذكر احلرمني  

ُِْْلَّللما الذي َل يدِع  وما يصَّْْللما هللا به َل يتكر  وليس ما ُِْْلَّللما 
هللا به بْايس ُِْْْل مصْْْر وَل ُِْْْل اريها  وَل بتاقص متزلتَّللا وَل متزلة 

طعْْامَّللْْا متريمهْْا ب -كْْانْْت-اريهْْا  وإن متْْاِعَّللْْا ِف احلرمني لْيتْْة أل ْْا 
ل  ِإ ا ذويصَّْللا وكسوهتا وسائر مراِقَّللا  ِلَّللا بذل  ُِل كْري  ومع 
تزودون وي  تطعم أهل الدنيا ممن يرد إليَّللا من احلاج طول مقامَّللم أيكلون

من طعامَّللا من أقصْْْْْْى جتَو األرض ونادا ممن كان من املسْْْْْْلمني ِف 
بَّد ادتْْد واألنْْدلس ومْْا بيتَّللمْْا  َل يتكر هْْذا متكر  وَل يْْدِعْْه داِع  

 .(1)وكفى بذل  َُِّ وبركة ِف دين ودنيا
ر به ِرعون على الورى  وقام على يد يوسف أبهل وإقليم مصر اِتخ

يه آُر األنْياء  والتيه وطور سيتاء  ومشاهد يوسف  وعجائ   الدنيا  ِو
 .(2)موسى  وإليه هاجَر مرمي بعيسى  ومفايره َل حتصى.

                                                      
 .2( ُِائل مصر احملروسة َلبن الكتدي ص1)
ة األقاليم للمقدسي الْشاري ص2)  .174( أحسن التقاسيم ِف معِر



 حفظها هللا   فضائل مصر
›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹ 

- 5 - 

وأما حماسْْتَّللا َِّ شْْ  أن مصْْر مع ما اشْْتملت عليه من الفُْْائل  
يطراا  وأجلَّللا قدراا  وأِخمَّللا مملكة  وحفت به من املآ ر أع م األقاليم 

وأطيَّْللا تربة  وأيفَّللا ماء  وأيصَّْللا زرعاا  وأحستَّللا مثاراا  وأعددا هواءا  
 وألطفَّللا ساكتاا.

....وقد قيل: لو لَر بيتَّللا وبني اريها من الَّْد سور لاين أهلَّللا 
هبا عما سواها  وملا احتاجوا إىل اريها من الَّْد  وانهي  ما أيرب هللا 

 .(1)تعاىل به عن ِرعون مع عتوه وجتربه وادعائه الربوبية  ِتخاره مبلكَّللا
وهذا القطر حْي  لكل من سْْْْْْْْْْْْْْكته جتد له مكانة ِف التفس ومن 
حتول عته شْْْْْْْْْْْْْْعر  حلتني إليه  هذا احل  دذا الوطن الااه جعلين اهتم 

 جبمع ما ورد من أحاديث وآُر ِف ُِله.
د اهتمت هبذا اإلقليم  سْْْْْْْْْواء من وأان أعلم أن هتاك مؤلفاَ عدة ق

انحية اترخيه أو ملوكه أو قُْْاته ...او ولكتَّللا لْتة يتم هبا الْتاء إن شْْاء 
هللا ويكتمل  وقد تكون سْْْْْْاا ِف إظَّللار ما كت  قْل ِاهلل املل  الوهاَ 

 يسْ  األسْاَ. 
ر ر األحاديث الُْْعيفة ِف ُِْْل مصْْااشْْتَّللمما دعاين للكتابة أيُْْاا و 

والكمري من التا  َل يعرف ما صْْْْْْْح من أحاديث وآُر   على األلسْْْْْْْتة 

                                                      
 .308/ص3( صْح األعشى ج1)
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ِذكَر الصْْْحيح والُْْْعيف ألنْه على لْْْعف الُْْْعيف ويصْْْوصْْْاا إذا  
 كان مما يشتَّللر على األلستة ويتدوال بني التا .

األحْْْاديْْْث وايُر الواردة ِف ُِْْْْْْْْْْْْْْْْْائْْْل مصْْْْْْْْْْْْْْر وقْْْد أمسيْْْت الْحْْْث:
 .ودراسة  مجع وختريج

  أتيت ِف مقدمة  وأربعة ِصْْْولهذا وقد اقتُْْْت طْيعة الدراسْْْة أن 
 ويامتة.

 أمهية املولوع وسْ  ايتياره وعتاصره. املقدمة:
 أهم املؤلفاَ اليت ألفت عن مصر. الفصل األول:
 ما ورد ِف ُِل مصر من ايايَ الشريفة. الفصل الماين:

ما ورد ِف ُِل مصر من األحاديث التْوية وايُر  الفصل المالث: 
يه عدة مْاحث.  ِو

 ما ورد ِف ُِل مصر من األحاديث التْوية املقْولة. ول:األ
 ما ورد ِف ُِل مصر من األحاديث املردودة. الماين :
 ما ورد ِف ُِل مصر من ايُر. المالث:
 ما ورد ِف ُِل نيل مصر من األحاديث وايُر. الرابع:

ما ورد ِف ُِْْْْْْْْل نيل مصْْْْْْْْر من ايايَ األحاديث الفصْْْْْْْْل الرابع: 
 وايُر.
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 من نزل مصر من األنْياء والصديقني.الفصل اخلامس: 
 من شَّللد ِتح مصر من الصحابة. الفصل الساد :
 متفرقاَ من الفُائل والعجائ . الفصل السابع :

 أهم نتائج الدراسة  مث ذيلت الْحث أبهم املصادر. اخلامتة:
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 مصر.فضائل الفصل األول: أهم املؤلفات اليت ألفت عن 
 لكتابة عن مصر وعن ُِلَّللا ويططَّللا وأيْار رجادا عين املؤلفون 

 وأيْار ملوكَّللا وقُاهتا  وأيْار نيلَّللا وقْل كل هذا حتد وا عن اترخيَّللا.
  أهم وإلي لذل  ملا دذا اإلقليم من أمهية من انحية املكان واملكانة.

 هذه املؤلفاَ:
 ( اتريخ مصر.1) 

يب عْد املصْْْْْْري أ َلبن عْد احلكم: حممد بن عْد هللا بن عْد احلكم
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ( مثان وسْْْْْْْْْْْْتني 268وتوِف سْْْْْْْْْْْْتة ) 182هللا املالكي ولد سْْْْْْْْْْْْتة  هْ

 .(1)ومائتني.
 ( اتريخ أعيان مصر.2) 

لعلي بن عْد الرمحن بن أمحد بن يونس املتجم املتوىف : سْْْْْْْْتة تسْْْْْْْْع 
 .(2)هْ(339وتسعني و َّمثائة)

 ( اتريخ املصريني .3)

                                                      
ني ج 1)  .452/ ص  1( هدية العاِر
 .304/ ص  1( كشف ال تون ج 2)
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ع املتوىف : سْْْْْْْْْْْتة سَْْْْْْْْْْْْلبن يونس : عْد الرمحن بن أمحد الصْْْْْْْْْْْدِف 
هْ(  جزاءان األول: وهو كْري ألهل مصر  وايير 347وأربعني و َّمثائة)

 (.1: وهو صاري للار ء الواردين إليَّللا.)
 ( اتريخ مصر . 4)

لعز امللْْ : حممْْد بن عْيْْد هللا املسْْْْْْْْْْْْْْْحي احلراين املتوىف : سْْْْْْْْْْْْْْتْْة 
 .(2)هْ(  عشرين وأربعمائة وهو كْري ِف ا ين عشر جملدا420)

 ( اتريخ مصر.5)
َلبن أيب طي : حيىي بن محيد احلليب املتوىف : سْْْْْْْتة  َّ ني وسْْْْْْْتمائة 

 .(3)هْ(630)
 ( اتريخ مصر.6)
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْ( ذكر ِيه : اخلليفة 599إلبراهيم بن وصْْْْيف شْْْْاه املتوىف : )  هْ

واألنْياء مث إقليم مصْْْْْْْْْر وعجائَّْللا  أوله : ) احلمد هلل الذي أنشْْْْْْْْْأ مجيع 
 .(4) وله أيْار مديتة السويساملوجوداَ من العدم...او( 

 ( أيْار مصر.7) 
                                                      

ني ج1)  . 145/ ص 1( هداية العاِر
 .304/ ص  1( كشف ال تون ج 2)
 .304/ ص  1( كشف ال تون ج 3)
 .304/ ص  1( كشف ال تون ج 4)
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ق الدين عْد اللطيف بن يوسْْْْْْْْف بن حممد ابن علي بن أسْْْْْْْْعد  ملِو
اة املتوىف ستة تسع وعشرين  أيب حممد املوصلي األصل بادادي املولد والِو

 .(1)هْ(. كان شاِعياا عاملاا أبنواع الفتون629وستمائة)
 اتريخ مصر.( 8)

يوسْْْْْف القفطي الوزير املتوىف : سْْْْْتة سْْْْْت جلمال الدين : علي بن 
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ(  وهومرت  على السْْْْْتني من أوله إىل أايم 646وأربعني وسْْْْْتمائة) هْ

 .(2)صَّح الدين ِف ست جملداَ
 ( اتريخ مصر.9)

ْْْدين: ْْْد التور بن املتري احلليب  لقطْْْ  ال ْْْدالكرمي بن حممْْْد بن عْ عْ
 هْ 735املتوىف مخس و َّ ني وسْعمائة
 .(3)ِف بُع عشرة جملدا. ومل يكملهوهو مرت  على األمساء 

 .(4)( املقتفى ِف تراجم أهل مصر10)
للشْْْْْْْْْْْْْْيخ تقي الدين : أمحد بن عْد القادر املقريزي املتوىف : سْْْْْْْْْْْْْْتة 

ْْْْْْْْْْْ(   مخس وأربعني ومثامنائة وهو : اتريخ كْري مقفى ِف تراجم : 845) هْ
                                                      

ني ج 1)  .325/ ص  1( هدية العاِر
ني ج 2)  .376/ ص  1( هدية العاِر
ني  3)  .322/ ص  1)ج  -( هدية العاِر
ني ج 4)  .67/ ص  1( هدية العاِر
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أهل مصْْْْْْْْْر والواردين إليَّللا. قال صْْْْْْْْْاح  ) التجوم الزاهرة ( : لو كمل 
 ا التاريخ على ما ايتاره جلاوز الممانني جملدا.هذ

 ( اتريخ مصر.11)
َلبن الفراَ: حممد بن عْد الرحيم بن علي بن حسن املصري انصر 

هْْْْْْْْْْْْْْ( مخس  875الدين احلتفي املعروف  بن الفراَ املؤرخ املتوىف ستة )
 .(1)وسْعني ومثامنائة. من أتليفه. 

 ( اتريخ مصر.12)
للقوصْْْْْْْْْوين: مدين بن بعد الرمحن القوصْْْْْْْْْوين رئيس األطْاء مبصْْْْْْْْْر  

 .(2)هْ( 969كانت وَلدته ستة )
 ( اتريخ مصر.13)
ْْْْْْْة  َّ  وسْْْْْْْْْْْْْْْْعني   لصْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْا: بن جَّل الرومي املتوىف:سْْْْْْْْْْْْْْْت

 .(3)هْ(973وتسعمائة)
 ( احلجج ال اهرة ِف اتريخ مصر القاهرة.14) 

                                                      
ني ج 1)  .56/ ص  2( هدية العاِر
ني ج 2)  .171/ ص  2( هدية العاِر
 .304/ ص  1ن ج ( كشف ال تو 3)
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عابدين ال للفوي: حسْْن بن علي بن نصْْور التوي األصْْل املكي زين
هْْْْْْْْْْ( ست وسْعني ومائة 1176أبو املعاه نزيل مصر الصوِف توِف ستة )

 .(1)وألف.
 ومما كتب يف العصر احلديث :

 ( اتريخ مصر.1)
لشْْْْْْْْْْْيخ اإلسَّْْْْْْْْْْْم  لداير املصْْْْْْْْْْْرية عْد هللا بن حجازي بن إبراهيم 
الشْْرقاوي األزهري الشْْاِعي اخللويت  ولد ِف حدود اخلمسْْني ومائة ألف 

ْْْْْْْْْْْْْْْْ(. من مصْْْتفاته: ايتصْْْار الشْْْمائل  وشْْْرحه  1227وماَ سْْْتة ) هْ
وشرح جتريد أحاديث الصحيح للشرجي ِف  َّ  جملداَ مطْوع  وله   

 .(2)وطْقاَ الشاِعية  واري ذل 
 ( التفحة الزكية ِف اتريخ مصر وأيْار الدولة اإلسَّمية.2)

حملمد )اِتدي( زكي انظر املدرسْْْْْْْْة احملمدية وهو متقسْْْْْْْْم إىل جزئني 
 ِف اتريخ مصر قْل اإلسَّم والماين ِف اترخيَّللا بعده.األول 

                                                      
ني ج 1)  .159/ ص  1( هدية العاِر
 .1071/ ص  2( َِّللر  الفَّللار  ج 2)
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وقْْْْد مجع ِيْْْْه زبْْْْد التْْْْاريخ يْْْْاليْْْْة من ترهْْْْاَ املؤريني وأ طيلَّللم 
يالصْْْْْة مما هو مْتذل شْْْْْائع بعْاراَ متقتة األسْْْْْالي  واألولْْْْْاع  وهو 

 .(1) 1309خمتصر وصل ِيه إىل ستة 
 ( قتاصة أهل العصر من يَّصة اتريخ مصر .3)

ود دماء املصْْريني أتليف ماريت ب  تعري  أيب السْْعويعرف بتاريخ ق
 .(2)196ص  1281بوَلث 

 ومما ألف أيضاً:
 ( الرسالة املصرية.1)

أليب الصْْْْْْلت : أمية بن عْد العزيز األندلسْْْْْْي املتوىف : سْْْْْْتة تسْْْْْْع 
وعشْْْْْْْْْْْرين ومخسْْْْْْْْْْْمائة. ذكر ِيَّللا : من اجتمع هبم من أهل مصْْْْْْْْْْْر وما 

 شاهده من آُرها.
 ( كشف املمال .2)

َلبن شْْْْْْْْْْْْْاهني وقال ِف اجمللد الماين من ) كشْْْْْْْْْْْْْف املمال  ( : هو 
 أتليف : يليل بن شاهني ال اهري.

                                                      
 .1659/ ص  2( معجم املطْوعاَ ج 1)
 .315/ ص  1( معجم املطْوعاَ ج 2)
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صْْر ِف ُِْْائل م ِف بيان الطرث واملسْْال  ( زبدة كشْْف املمال 3)
 وأعمادا وتع يم سلطا ا وأمرائَّللا .

للفالْْْل : يليل بن شْْْاهني ال اهري  وهى على : ا ين عشْْْر     
املسْْْْْمى : ) بكشْْْْْف املمال (أودا : ) احلمد هلل ايتصْْْْْرها : من كتابه 
  رئ التسم . . . او(.

قْْال : أودع ِيَّللْْا من نفْْايس اجلواهر مْْا يعجز عن وصْْْْْْْْْْْْْْفْْه التْْاظم 
والتا ر وِف يَّدا ذكر تواريخ ونوادر ِلخصْْت املقصْْود مته وهو حماسْْن 
أحوال اململكة ويواصَّْْْْْْللا معرلْْْْْْا عن ذكر التاريخ والتوادر حميطا بكت  

 . (1)يخ واألدبياَ إَل اندراالتار 
 ( سجع ادديل ِف أيْار التيل.4) 

للتيفاشْْْي: القالْْْي أبو العْا  أمحد بن يوسْْْف التيفاشْْْي القفصْْْي 
 .(2)إحدى ومخسني وستمائة 651الطْي  األدي  املتوىف ستة 

 ( نزهة املقلتني ِف أيْار الدولتني : الفاطمية والصَّحية.5)
سْْْْْْْْْْْْني الفَّللري القيسْْْْْْْْْْْْراين الكات  أليب حممد: عْدالسَّْْْْْْْْْْْْم بن احل

 .(3)املصري
                                                      

  .953/ ص 2( كشف ال تون ج1)
ني ج 2)  .49/ ص  1( هدية العاِر
 .1947/ ص  2( كشف ال تون ج 3)
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 ( اَلنتصار لواسطة عقد األمصار.6)
لصْْْْْْْارم الدين : إبراهيم بن حممد بن دقماث املصْْْْْْْري املتوىف : سْْْْْْْتة 

 .(1)تسعني وسْعمائة  وهو كْري ِف عشر جملداَ 
 ( الدرة املُية ِف ُِل مصر واإلسكتدرية.7)

تابه املصري وهوخمتصر لكلصارم الدين : إبراهيم بن حممد بن دقماث 
 .(2) السابق
 ( اإلنصاف  لدليل ِف أوصاف التيل.8)

َلبن دريَّللم: علي بن حممْْْْْد بن عْْْْْْد العزيز بن ِتوح ابن إبراهيم 
التاليب الدمشْْْْْْْْْْْْْْقي املعروف  بن الدريَّللم املوصْْْْْْْْْْْْْْلي اتج الدين األدي  

 .(3) 762الشاِعي املتوىف ستة 
 ( تفريج الكربة لدِع الطلْة.9)

: حممد بن أيب السْْرور ابن حممد بن زيد العابدين أبو احلسْْن للْكري
ْْْْْْْْْْْْْْْْ( مثان 1028حممد الْكري الصْْْديقي املصْْْري الشْْْاِعي توِف سْْْتة ) هْ

  .(4)وعشرين وألف
                                                      

 . 174/ ص 1( كشف ال تون ج1)
ني ج 2)  .9/ ص  1( هدية العاِر
ني ج 3)  .182/ ص  1  وكشف ال تون ج 384/ ص  1( هدية العاِر
ني ج 4)  .304/ ص  1  كشف ال تون ج 89/ ص  2( هدية العاِر
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 ( بدائع الزهور ِف وقائع الدهور.10) 
وهْْْْو من   هْْْْ(930حملمد بن إاي  األدي  املْْْْصري املتوىف : سْْْْتة )

تواريخ مصْْْر ِف جملدين  أوله : ) احلمد هلل الذي ِاَو بني العْاد . . . 
او  أورد ِيه : ِوائد ستية تصلح جملالس اجلليس  خلصه : من َنو سْعة 

 ( كتا . 37و َّ ني )
ذكر : ما وقع ِف القرآن واحلديث من ُِْْْْْْائل مصْْْْْْر وما اشْْْْْْتملت 

 -عليَّللم السَّْْْْْْْْْْْْْْم  -نْياء عليه من العجائ  ومن نزدا وديلَّللا من األ
ومن ملكَّللا إىل اجلراكسْْْْْْْْْْة ونشْْْْْْْْْْأ هبا من األعيان على ترتي  الشَّْْْْْْْْْْللور 

 . (1)واألعوام  وانتَّللى ِيه : إىل ستة مثان وعشرين وتسعمائة
 ( حسن احملالرة ِف أيْار مصر والقاهرة.11)

 911جلَّل الدين : عْد الرمحن بن أيب بكر السيوطي املتوىف : ستة 
 وتسعمائة.   إحدى عشرة 

ذكر ِيه مثانية وعشْْْْْْْْْْْْرين كتا  من الكت  املؤلفة ِف أيْار مصْْْْْْْْْْْْر  
ِلخصَّْْْْْللا وأورد ملوكَّللا ومن ديلَّللا من األنْياء عليَّللم السَّْْْْْم واحلكماء 
مث ذكر األهرام واإلسْْْْْكتدرية ومن ديلَّللا من الصْْْْْحابة والتابعني مث ذكر 
 أعيا ا من كل صْْْْْْْْْْْْْْتف مث ملوك مصْْْْْْْْْْْْْْر ونواهبا ِف الدولة اإلسَّْْْْْْْْْْْْْْمية

                                                      
 . 229/ ص 1( كشف ال تون ج1)
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وعسْْْْْْْْْْْْْْْاكرهم  ومْْا ِيَّللْْا من اجلوامع واملْْدار  والتيْْل ومْْا قيْْل ِيَّللْْا من 
 .(1)األشعار

مط الوطن  2م. طْع حروف جزء  1860طْع حجر مصر  2جزء 
 .(2)1324مطْعة السعادة  1321/  2مط املوسوعاَ  1299
 .(3)للسيوطي أيُا ( حتفة الكرام أبيْار األهرام.12)
 الصحابة. ( در السحابة ِيمن ديل مصر من13)

. خلصْْه من : كتاَ حممد بن ربيع اجليزي)مسْْتد (4)للسْْيوطي أيُْْا
  مثان  888الصْْْْحابة الذين ديلوا مصْْْْر( وزاد عليه  ِرس ِف حمرم سْْْْتة 

 ومثانني ومثامنائة  وقد أورده ِف )حسن احملالرة (.
 ( اتريخ القاهرة.14) 

 .(5)أليب احلسن الكات 
 واستمر موجودا ومعدوم .( الدر املت وم ِيما ورد ِف مصر 15)

                                                      
 667/ ص  1( كشف ال تون ج 1)
 .1078/ ص  1( معجم املطْوعاَ ج 2)
ني ج 3)  .279/ ص  1( هدية العاِر
ني ج 4)  .1016/ ص  2  َِّللر  الفَّللار  ج 283/ ص  1( هدية العاِر
 .304/ ص  1( كشف ال تون ج 5)
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 . (1)للجوهري: علي بن داود اخلطي  اجلوهري املصري احلتفي
 ( نزهة التفو  واألبدان ِف تواريخ الزمان .16)

 850إىل ستة  784للجوهري أيُاا  ذكر ِيه وقائع مصر من ستة 
(2) . 

  (3)اتريخ سْْْْْْيوط وهو املُْْْْْْْوط اتريخ سْْْْْْيوط :ومن تواريخ مصْْْْْْر
ن وتواريخ الصْْعيد ... واري ذل  مما شْْذ عن إحاطة واإلسْْكتدرية وأسْْوا

 . (4)قلم الفقري وَل يتْع  ممل يْري.
 اثنياً: اتريخ ملوكها:

 .(5)( عقد جواهر ِف األسفاط من أيْار مديتة الفسطاط1)
( اتعاظ احلتفاء أبيْار اخللفاء  أواتعاظ احلتفا أبيْار الفاطميني 2)
 اخللفا.

                                                      
ني ج 1)  .389/ ص  1( هدية العاِر
ني ج2)  . 391/ ص 1( هداية العاِر
 .326/ ص  1( كشف ال تون ج 3)
 . 304/ ص 1( كشف ال تون ج4)
ني ج 5)  .1000/ ص 2 ج 304/ ص 1  كشف ال تون ج67/ ص  1( هدية العاِر
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يشتمَّن على ذكر من مل  مصر وما كان ِف ومها للمقريزي أيُاا: 
 .(1)أايمَّللم من : احلواد  متذ : ِتحت إىل أن : زالت الدولة الفاطمية

ة دول امللوك.3)  ( السلوك ملعِر
ْْْْْْْ  بعْْْْْْْدهم من : األكراد واألتراك   للمقريزي : ِف ذكر من مل

 .(2)واجلراكسة وما وقع ِف أايمَّللم
 الدهور( .( وذيل السلوك : املسمى : ) حبواد  4)

لتلميذه األمري مجال الدين : يوسْْْْْْْْف بن تاري بردي املتوىف : سْْْْْْْْتة 
 .(3)  أربع وسْعني ومثامنائة 874
 ( التجوم الزاهرة ِف أيْار مصر والقاهرة.5)

 َلبن تاري بردي وهو كْري جدا.
 ( اإلعَّم مبن وه مبصر ِف اإلسَّم.6)

 .(4)للحاِظ : ابن حجر
                                                      

 .715 - 1( كشف ال تون ج1)
ني ج 304/ ص 1( كشف ال تون ج2)  2  معجم املطْوعاَ ج 67/ ص 1  هداية العاِر

 . 1780/ ص
ني ج - 100 – 693 - 314- 304/ ص 1( كشف ال تون ج3) /  1هداية العاِر

 .  741ص
 .304/ ص  1( كشف ال تون ج 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 اء وامللوك.( ِرائد السلوك ِف اخللف7)
للْاعوين: نس الدين حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن انصْْْْْْْْْْْْْْر 

 871الدمشْْْْْْْْقي املعروف  لْاعوين أبو الفُْْْْْْْْل الشْْْْْْْْاِعي املتوىف سْْْْْْْْتة 
 .(1)إحدى وسْعني ومثامنائة 

 .(2)( التزهة الستية ِف أيْار اخللفاء وامللوك املصرية8)
هْ 832املولود حلسْْْْْْْْْْْْْْن بن حسْْْْْْْْْْْْْْني بن أمحْْد بن الطواوين احلتفي 

 م1428
مث اخللفاء ومن مل  مصْْْْْْْْر  وهي موجزة بدأ ِيَّللا بذكر الرسْْْْْْْْول 

إىل عصْْْره وسْْْلطان زمانه طومان  ي ابن اخ قانصْْْوه الاوري الذي توىل 
م ِقط 1495هْْْْ 901هْْْْ اري أن اَليْار ِيَّللا تتتَّللي إىل ستة 922ستة 

 . (3) أي إىل أوائل توه قانصوه طْع ِف بوَلث دون ذكر الستة
 ( عقود اجلواهر ِيمن وه مبصر .9)

لشْْْْْْْْْْْْْْمس الدين أيب عْد هللا: حممد بن دانيال اخلزاعي توِف:سْْْْْْْْْْْْْْتة 
710(4). 

                                                      
ني ج 1)  .304/ ص  1ال تون ج   كشف 54/ ص  2( هدية العاِر
ني ج 2)  .304/ ص  1  كشف ال تون ج 153/ ص  1( هدية العاِر
َ 131/ ص  1( اكتفاء القتوع مبا هو مطْوع ج 3)  .1252/ ص  2ج -  ومعجم املطْوعا
 .1155/ ص  2( كشف ال تون ج 4)
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 ( أشرف الطرف للمل  األشرف.10)
َلبن مرزوث: حممد بن أمحد بن اخلطي  نس الدين حممد بن أمحد 
بن أيب بكر بن مرزوث العجيسْْْْْْْْْْْْي نس الدين أبو عْد هللا التلمسْْْْْْْْْْْْاين 

وتوِف  لقاهرة  766مرزوث اخلطي  الصوِف املشَّللور ولد ستة  حفيد ابن
 .(1)ا تتني وأربعني ومثامنائة 842ستة 
 ( نزهة التاظرين ِف اتريخ من وه مصر من اخللفاء والسَّطني.11)

للكرمي: مرعي بن يوسْْْْْْْْْْْْْْف بن أيب بكر بن أمحْْد بن أيب بكر بن 
دسْْْْْْْي " مث املقيوسْْْْْْْف بن أمحد الكرمي " نسْْْْْْْْة لطور كرم قرية بتابلس 

 .(2) َّ  و َّ ني وألف 1033الفقيه احلتْلي املتوىف ِف ربيع األول ستة 
 .(3)خمتصر : ِف أيْار ملوكَّللا
 اثلثاً: أخبار قضاة مصر:

 ( أيْار قُاة مصر.1)

                                                      
ني ج 1)  .48/ ص  2( هدية العاِر
ني ج 2)  .173/ ص  2( هدية العاِر
ة اة الفرنسية بقلم اَلستاذ ِتتورا وطْع ِف جملة مصر الفرنسية  لقاهرة ست( ترجم إىل الل3)

 (.1738/ ص  2)معجم املطْوعاَ ج  1896
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أليب عمر : حممد بن يوسف الكتدي إىل ستة ست وأربعني ومائتني 
 .(1)وهو أول من مجعَّللم

 ( أيْار قُاة مصر .2)
أليب حممد : حسْْن بن إبراهيم املعروف :  بن زوَلث املصْْري املتوىف 
: سْْْْْْْْْْتة سْْْْْْْْْْْع ومثانني و َّمثائة  بدأ : بذكر القالْْْْْْْْْْي : بكار  ويتم : 

 .386مبحمد بن التعمان ِف رج  ستة 
ع اإلصر عن قُاة مصر.3)  ( ِر

ملتوىف ا  للحاِظ شَّْْْللاَ الدين : أمحد بن علي بن حجر العسْْْقَّين
 .(2)ومخسني ومثامنائة: ستة ا تتني 

 ( التجوم الزاهرة بتلخيص أيْار قُاة مصر والقاهرة.4)
لسْْْْْط ابن حجر ابن شْْْْاهني: مجال الدين أيب احملاسْْْْن يوسْْْْف بن 
شْْْْْْْْْْْْاهني بن األمري أيب امحد العَّء قطلوباا الكركي املصْْْْْْْْْْْْري احلتفي مث 

 828الشْْاِعي سْْيط أبن حجر العسْْقَّين يعرف  بن شْْاهني ولد سْْتة 
 .(3)تسع وتسعني ومثامنائة 899تة وتوِف س

                                                      
ني ج 1)  .467/ ص  1( هدية العاِر
 .335/ ص  1( َِّللر  الفَّللار  ج 2)
 .1139/ ص  2(َِّللر  الفَّللار  ج 3)
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تة سْْْْْْ خلصْْْْْْه : علي بن أيب اللطيف الشْْْْْْاِعي ( ومتَّللا : خمتصْْْْْْر5)
 تسعمائة.

 ( باية العلماء.6)
للحاِظ نس الدين : حممد بن عْد الرمحن السخاوي املتوىف : ستة 

ع اإلصر عن قُاة مصر.  .(1)ا تتني وتسعمائة  وهو ذيل ِر
 ( أيْار قُاة مصر .7)

َلبن امللقن: عمر بن علي بن امحد بن حممد األنصْْاري سْْراج الدين 
وتوِف  723أبو حفص املصْْْْْري الشْْْْْاِعي املعروف  بن امللقن ولد سْْْْْتة 

 . (2)أربع ومثامنائة  804ستة 
 ( أيْار قُاة مصر.8)

للْشْيشي: عْد هللا بن أمحد بن عْد العزيز العذري الْشْيشي كمال 
عشْْْْرين  810وتوِف  إلسْْْْكتدرية سْْْْتة  762الدين الشْْْْاِعي ولد سْْْْتة 

 .(3)ومثامنائة
 ( أيْار قُاة مصر.9)

                                                      
ني ج 1)  .63/ ص  2( هدية العاِر
ني ج 2)  .420/ ص  1( هدية العاِر
ني ج 3)  .243/ ص  1( هدية العاِر
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 .(1)حملمد بن ربيع اجليزي
 رابعاً: أخبار خططها.

 وهي مجع يطة مبعىن : حملة أو بلد ألنه خيط عتد التحديد. 
 ( يطط مصر .1)

أليب عمر حممد بن يوسْْْْْْف بن يعقَو الكتدي املؤرخ املصْْْْْْري ولد 
مثان ومخسْْْْْْْني و َّمثائة  ومن تصْْْْْْْانيفه:  358وتوِف سْْْْْْْتة  268سْْْْْْْتة 

أيْار قُْْاة مصْْر  ُِْْائل مصْْر  وهو أول من صْْتف ِف يطط مصْْر 
 .(2)على ما قاله املقريزي 

 ( املختار ِف ذكر اخلطط وايُر.2)
 سَّْْْْْْْمة القُْْْْْْْاعي املتوىف : سْْْْْْْتة للقالْْْْْْْي أيب عْد هللا : حممد بن

   أربع ومخسني وأربعمائة. 454
ِقد ومل يْق مته إَل ملع مبا حل مبصر من سين الشدة املستتصرية من 
سْْْْْتة سْْْْْْع ومخسْْْْْني وأربعمائة إىل أربع وسْْْْْتني من الاَّء والو ء ِماَ 

 .(3)أهلَّللا ويربت دايرها

                                                      
ع اإلصر عن قُاة مصر ج 1)  .197/ ص  1( ِر
ني ج2)  . 469/ ص 1( هداية العاِر
ني ج 715/ ص 1( كشف ال تون ج3)  .  483/ ص 1  هداية العاِر
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 ( التقط ملعجم ما أشكل من اخلطط.3)
 َّلللت.نْه ِيه : على معامل قد ج ن إمساعيل اجلواينللشريف : حممد ب

 ( اتعاظ املتأمل وإيقاظ املتافل.4)
للقالْْْي اتج الدين : حممد بن عْد الوهاَ بن املتوج املتوىف : سْْْتة 

 هْ. 790
  مخس وعشْْْْْْْْْْْْْْرين  725بني أحوال مصْْْْْْْْْْْْْْر إىل حْْدود : سْْْْْْْْْْْْْْتْْة 

 .(1)وسْعمائة  وقد د ر بعده مع م ما ذكره
 ( الرولة الَّْللية الزاهرة واخلطط املعزية القاهرة. 5)

حميي الدين : عْد هللا بن عْد ال اهر بن نشْْْْْْوان املتوىف : للقالْْْْْْي 
 .(2)(692  ا تتني وتسعني وومائتني )  292ستة 
 ( املواعظ واَلعتْار بذكر اخلطط وايُر.6)

سْْْْْْْْْْْْْْتة :  املتوىف للشْْْْْْْْْْْْْْيخ تقي الدين : أمحد بن عْد القادر املقريزي
   مخس وأربعني ومثامنائة . 845

                                                      
ني ج 715/ ص 1( كشف ال تون ج1)  .  528/ ص 1  هداية العاِر
ني ج   925/ ص 1  ج715/ ص 1( كشف ال تون ج2)  . 241/ ص 1هداية العاِر
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وهو كتاَ مفيد أحسن ِيه وأجاد  وهو املشَّللور املتداول اين ودذا 
الكتاَ ترمجة  لرتكية عملَّللا بعا العلماء لألمري : إبراهيم الدِرتي سْْْتة 

 . (1)  تسع وستني وتسعمائة  969
وملا ِحصت : هذا وقد مجع ِيه : أيْار مصر وأحوال سكا ا ِقال

أيْار مصْْْْْْْْْْْْر وجدهتا خمتلطة ِلم لكن الرتتي  على السْْْْْْْْْْْْتني لعدم  عن
 لْط وقت كل حاد ة وَل على األمساء لعلل أيرى ت َّللر عتد تصفحه.
ِرتْه على : ذكر اخلطط وايُر ِاحتوى كل ِصْْْْْْْْْل متَّللا : على ما 
يَّئمه  وجعله على : سْْْْْْْْْعة أجزاء: األول : يشْْْْْْْْتمل على أيْار أرض 

يشْْْْْْتمل على : كمري من مد ا وأجتا  أهلَّللا   مصْْْْْْر ويراجَّللا  الماين :
المالث : يشْْْْتمل على : أيْار ِسْْْْطاط مصْْْْر  الرابع : يشْْْْتمل على : 
أيْْار القْاهرة  اخلْامس : يشْْْْْْْْْْْْْْتمْل على : ذكر مْا وقع ِف القْاهرة من 
األحوال  السْْْْْْْْْْْْْْاد  : ِف ذكر قلعة اجلْل وملوكَّللا  السْْْْْْْْْْْْْْابع : ِف ذكر 

 .(2)نتَّللىاألسْاَ اليت نشأ عتَّللا يراَ مصر . ا
هذه املؤلفاَ اليت َل نكاد َنصْْْْْْْْْْْْيَّللا عددا تولْْْْْْْْْْْْح متزلة مصْْْْْْْْْْْْر  

 ومكانتَّللا عتد العلماء  بل وتولح مكانة علمائَّللا. 

                                                      
ني ج -715/ ص 1( كشف ال تون ج1)  2معجم املطْوعاَ ج - 67/ ص 1هداية العاِر

 .  1781/ ص
 . 1889/ ص 2( كشف ال تون ج2)
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 الفصل الثاين: 
 ما ورد يف فضل مصر من اآلايت الشريفة

قال الكتدي واريه من املؤريني: ِمن ُِْْائل مصْْر أن هللا عز وجل 
ح وعشْْْْْْْْْرين مولْْْْْْْْْعاا؛ متَّللا ما هو بصْْْْْْْْْريذكرها ِف كتابه العزيز ِف أربعة 

 اللفظ  ومتَّللا ما د لت عليه القرائن والتفاسري.
 فأما صريح اللفظ فمنه :

أَْلُتمْ  ( قوله تعاىل: 1) راا َِإِّنَّ َلُكم مَّا سَْْْ  61)الْقرة :  اْهُِّطواْ مِّصْْْْ
 .) 

ة قطعاا   وقرئ: )اهْطوا مصْْْر( َل تتوين  ِعلى هذا هي مصْْْر املعرِو
وعلى قراءة التتوين  حيمل ذل  على الصْْْْْْْْْْْْْْرف اعتْاراا  ملكان؛ كما هو 
  املقرر ِف العربية ِف مجيع أمساء الَّْد  وأ ا تذكر وتؤنث  وتصرف ومتتع.
 وقْْد أيرج ابن جرير ِف تفسْْْْْْْْْْْْْْريه عن أيب العْْاليْْة ِف قولْْه: (اهْطوا

 مصراا قال: يعين مصر ِرعون.
قال ابن جرير: ايتلف القراء ِف قراءة قوله : )مصْْْْْْْْْْْْْْرا( ِقرأه عامة 
القراء مصْْْْْْْْْرا بتتوين املصْْْْْْْْْر وإجرائه وقرأه بعَُّْْْْْْْْْللم برتك التتوين وحذف 
األلف مته ِأما الذين نونوه وأجروه ِإ م عتوا به مصْْْْْْرا من األمصْْْْْْار َل 

م ِف وا مصْْْْْْرا من األمصْْْْْْار ألنكمصْْْْْْرا بعيته ِتأويله على قراءهتم : اهْط
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الْْْْدو والْْْذي طلْتم َل يكون ِف الْوادي والفيْْْاِف وإمنْْْا يكون ِف القرى 
واألمصْْار ِإن لكم إذا هْطتموه ما سْْألتم من العيد وقد جيوز أن يكون 
بعا من قرأ ذل   إلجراء والتتوين كان أتويل الكَّم عتده : ) اهْطوا 

 سْْْْْم وهي مصْْْْْر اليت يرجوا عتَّللا اريمصْْْْْرا ( الْلدة اليت تعرف هبذه اَل
أنه أجراها ونو ا اتْاعا مته يط املصحف ألن ِف املصحف ألفا ُبتة ِف 
مصر ِيكون سْيل قراءته ذل   إلجراء والتتوين سْيل من قرأ ) قواريرا * 

( متونة اتْاعا مته يط  16   15قوارير من ُِْْْْْْْْْْْْْْْة ( ) اإلنسْْْْْْْْْْْْْْْان : 
إنه َل شْْْ  أنه عىن مصْْْر اليت تعرف  املصْْْحف وأما الذي مل يتون مصِْْْر

 هبذا اَلسم بعيتَّللا دون سائر الْلدان اريها........
مث قال : ِأما القراءة ِإ ا  أللف والتتوين : ) اهْطوا مصْْْْْْرا ( وهي 
القراءة اليت َل جيوز عتدي اريها َلجتماع يطوط مصْْْْْْْْاحف املسْْْْْْْْلمني 

قاط األلف ه وإسْْْْْْْْْْْْْْواتفاث قراءة القراء على ذل  ومل يقرأ برتك التتوين ِي
مته إَل من َل جيوز اَلعرتاض به على احلجة ِيما جاءَ به من القراءة 

 .(1)مستفيُا بيتَّللا
ا( وقولْه تعْاىل: 2) يْهِّ َأن تََْْْوََّءا لَِّقْومُِّكمَْ ى َوَأيِّ تَْا إِّىَل ُموسَْْْْْْْْْْْْْْ  َوَأْوَحيْْ

َلةا َوأَقِّيُمواْ  َر بُُْيواتا َواْجَعُلواْ بُُْيوَتُكْم قِّْْْ رِّ اْلُمْؤمِّتِّنيَ المبِِّّصْْْ َََّة َوَبشْْ ِّ )يونس  صَّْْ
 :87 .) 

                                                      
 .349/ ص1( تفسري الطربي ج1)
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ْوءا لقومكما مبصْْر بيوات( قال : ) مصْْر ( عن جماهد ِف قوله: )أن ت
 .(1)اإلسكتدرية

ْمَرأَتِّهِّ َأْكرِّمِّي ( وقوله تعاىل : 3)  َر َلِّ تََْراُه مِّن م ِّصْْْْْْْْْْ َوقَاَل الَّذِّي اشْْْْْْْْْْ
ى َأن يَتَفَعَتا َأْو  َذُه َوَلداا وََكَذلَِّ  َمكَّت ِّا لِّيُ َممَْْواُه َعسَْْْْْْْ َف ِفِّ اأَلْرضِّ نَْتَّخِّ وسُْْْْْْْ

ْْْكِّنَّ َأْكمَْ  ُ َاالَِّ  َعَلى أَْمرِّهِّ َولَْ َر التَّا ِّ َلَ َولِّتَُْعل َِّمُه مِّن أَتْوِّيلِّ اأَلَحادِّيثِّ َواّلِل 
وكان الذي اشْْْْْْْْْْرتاه من مصْْْْْْْْْْر عزيزها وهو (.21)يوسْْْْْْْْْْف :  يَْْعَلُمونَ 
 .(2)الوزير
ََِْلمَّا ز وجل خمرباا عن نْيه يوسْْْْْف عليه السَّْْْْْم: ع ( ومته قوله4)

ُ آ  مِّتِّنيَ َدَيُلواْ َعَلى يُوُسَف آَوى إِّلَْيهِّ أَبََْوْيهِّ َوقَاَل اْدُيُلواْ مِّْصَر إِّن َشاء اّلِل 
 (. 99)يوسف : 

قال الْيُاوي: ) وقال اديلوا مصر إن شاء هللا آمتني ( من القحط 
 .(3)ة  لديول املكيف  ألمن وأصتاف املكاره واملشعية متعلق

 َواَنَدى ِّْرَعْوُن ِفِّ قَْْومِّهِّ قَاَل ايَ قال تعاىل حكاية عن ِرعون: ( و 5)
 َََِّْ ن حتَْْْيتِّ َأ اُر جتَْْْرِّي مِّْْ َّللَْْْْْْْ ذِّهِّ اأْلَنْْْْ َر َوهَْْْْْْْ ُ  مِّصْْْْْْْْْْْْْْْْ ْْْْْْْْ ل ْومِّ أَلَْْيَْْْس هِّ مُْْ قَْْْ

ُروَن()الزيرف:  (.51تُْْْصِّ
                                                      

 . 595/ ص6( تفسري الطربي ج1)
 .  621/ ص 2( تفسري ابن كمري ج 2)
 . 309/ ص 1( تفسري الْيُاوي ج 3)
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( ) جتري من حتيت)أليس ه مل  مصْْْْْْْْْْْْْْر وهذه األ ار( أ ار التيل 
 .(1)من حتت قصوري وقال قتادة : جتري بني يدي ِف جتاين وبساتيين

 وأما ما دلت عليه القرائن فمنه:
َِْتَ ( قال تعاىل: 1) َوَة ِفِّ اْلَمدِّيَتةِّ اْمَرأَُة اْلَعزِّيزِّ تَُْراوُِّد  اَها َعن َوقَاَل نِّسْْْ

هِّ َقْد َشَاَفَّلَلا ُحْ اا إِّانَّ لَتََْراَها ِفِّ   (. 30)يوسف :  (َلََّل  مُِّّني  نَّْْفسِّ
قال اإلمام الْاوي: "شْْْْاع أمر يوسْْْْف واملرأة ِف املديتة مديتة مصْْْْر 

 وهن مخس -وقيل : مديته عني الشْْْْْْْْْمس وحتد  التسْْْْْْْْْاء بذل  وقلن 
نسْْْْْْْوة : امرأة حاج  املل  وامرأة صْْْْْْْاح  الدواَ وامرأة اخلْاز وامرأة 

: هن نسوة من أشراف الساقي وامرأة صاح  السجن قاله مقاتل  وقيل 
 .(2)مصر"
نيِّ َاْفَلة  م ِّْن َأْهلَِّّلَلا ََِْوجَ ( قال تعاىل: 2) َمدِّيَتَة َعَلى حِّ َد َوَدَيَل اْل

تََْاا َ  يَعتِّهِّ َوَهَذا مِّْن َعُدو ِّهِّ َِاسْْْْْْْ ُه الَّذِّي مِّن ِّيَّلَلا َرُجَلنْيِّ يَْْقَتتََِّّنِّ َهَذا مِّن شِّْْْْْْ
يَعتِّهِّ َعَلى الَّذِّي مِّْن َعُدو ِّهِّ  ى َعَليْ شِّ َُ ََِْق هِّ قَاَل َهَذا مِّْن َعَملِّ َِْوََكَزُه ُموَسى 

لٌّ مُِّّنَي( )القصص :  ُِّ  (. 15الشَّْيطَانِّ إِّنَُّه َعُدوٌّ مُّ

                                                      
 .  217/ ص 1( تفسري الْاوي ج 1)
 . 236/ ص 1( تفسري الْاوي ج 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حفظها هللا   فضائل مصر
›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹ 

- 32 - 

ِقوله: )وديل املديتة( أي وديل موسْْْْى مديتة مصْْْْر الكربى وقيل 
 .(1)مديتة اريها من مدائن مصر

ََْح ِفِّ اْلَمدِّيَتةِّ َيا( وقال تعاىل: 3) َِإَِّذا الَّذِّي  ئِّفاا يَْتََْرقَّ ُ ََِأصْْْْْْْْْْْْْْْ
أْلَْمسِّ َيْسَتْصرُِّيُه قَاَل َلُه ُموَسى إِّنََّ  َلَاوِّيٌّ مُِّّنَي( )القصص :  اْسَتتَصَرُه  ِّ

18 .) 
َعى قَاَل اَي ( وقال تعاىل: 4) ى اْلَمدِّيَتةِّ َيسْْْْْْْْْْْْْ َوَجاء َرُجَل م ِّْن أَْقصَْْْْْْْْْْْْ

ى إِّنَّ اْلَمأَلَ أَيْمتُِّروَن بَِّ  لِّيَْ  نَي( ْقتُُْلوَك َِاْيرُْج إِّين ِّ َل َ ُموسَْْْْْْْْْْْْ حِّ  مَِّن التَّاصِّْْْْْْْْْْْْ
(   أيرج ابن أيب حامت ِف تفسْْْْْْْْْريه عن السْْْْْْْْْدي أن  20)القصْْْْْْْْْص : 

 املديتة ِف هذه ايية متف  وكان ِرعون هبا.
 .(2)قوله : ) من أقصى املديتة ( من آير مديتة ِرعون

تَ ( وقال تعاىل: )َوَجَعْلَتا اْبَن َمْرمَيَ َوُأمَُّه آ5) َِّ َيةا َوآَويْْ امهَُا إِّىَل رَبَْْوة  َذا
 (.  50قََْرار  َوَمعِّني ( )املؤمتون : 

أيرج ابن جرير بسْْْتده إىل سْْْعيد بن املسْْْي  ِف قوله )وآويتامها إىل 
ربوة ذاَ قرار ومعني ( قال : إىل ربوة من ر  مصر قال : وليس الر  إَل 

                                                      
 .233/ ص 4( ِتح القدير ج 1)
 .49/ ص 10( تفسري الطربي ج2)
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لْْ  الر  لارقْْت تِف مصْْْْْْْْْْْْْْر واملْْاء حني يرسْْْْْْْْْْْْْْْل تكون الر  عليْْه ولوَل 
 .(1)القرى

وأيرج ابن عساكر عن ابن عْا   أن عيسى كان يرى العجائ  ِف 
صْاه إداماا من هللا  ِفشا ذل  ِف اليَّللود  وترعرع عيسى  َِّللمت به بتو 
إسْْْْْْْْْْْْْْرائيْْل  ِخْْاِْْت أمْْه عليْْه  ِْْأوحى هللا إليَّللْْا أن تتطلق بْْه إىل أرض 

رج ابن ل: يعين مصر. وأيمصر؛ ِذل  قوله تعاىل )وآيتامها إىل ربوة (؛ قا
عساكر  عن زيد بن أسلم ِف قوله: )وآويتامها إىل ربوة  ذاَ قرار معني(  

 .(2)قال: هي اإلسكتدرية
قَاَل ( وقال تعاىل حكايةا عن يوسْْْْْْف عليه الصَّْْْْْْة والسَّْْْْْْم: 6)

(   أيرج  55اْجَعْلينِّ َعَلى َيَزآئِّنِّ اأَلْرضِّ إِّين ِّ َحفِّيَظ َعلِّيَم( )يوسْْْْْْْْْف : 
جرير  عن ابن زيْْد ِف اييْْة  قْْال: كْْان لفرعون يزائن كمرية أبرض ابن 

 .(3)مصر  ِأسلمَّللا سلطانه إليه
وقال ابن كمري: "وإمنا سأله أن جيعله على يزائن األرض وهي األهرام 
اليت جيمع ِيَّللا الاََّ ملا يسْْْْْْْْْتقْلونه من السْْْْْْْْْتني اليت أيربهم بشْْْْْْْْْأ ا 

                                                      
 . 217/ص 9( تفسري الطربي ج1)
 .212/ص1( اتريخ دمشق ج 2)
 .242/ ص7( تفسري الطربي ج 3)
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ألرشْْْْْْْْْْْْْْد ِأجي  إىل ِيتصْْْْْْْْْْْْْْرف دم على الوجه األحوط واألصْْْْْْْْْْْْْْلح وا
 .(1)ذل "
َف ِفِّ اأَلْرضِّ َولِّتَُْعل َِّمُه مِّن( وقال تعاىل: 7) ت ِّا لُِّيوسُْْْْْْْْْْْْْْ  وََكَذلَِّ  َمكَّ

ْْْْْْْْْْْْْْْْْكِّنَّ َأْكمََْر التَّا ِّ ََل يَْعْ  ُ َاالَِّ  َعَلى أَْمرِّهِّ َولَْ َلُموَن( أَتْوِّيلِّ اأَلَحادِّيثِّ َواّلِل 
 (. 21)يوسف: 

َف ِفِّ اأَلْرضِّ ( وقال تعاىل ِف أول السْْْورة: 8) وََكَذلَِّ  َمكَّت ِّا لُِّيوسُْْْ
يُع َأجْ  ِّْْْْْْْْْْْْ اء َوَلَ نُُ يُ  بَِّرمْحَتَِّتا َمن نَّشَْْْْْْْْْْْْ اُء ُنصِّْْْْْْْْْْْْ َّلَلا َحْيُث َيشَْْْْْْْْْْْْ تْْ َر يَْتََْْْوَّأُ مِّ

تِّنَي( )يوسف :   (. 56اْلُمْحسِّ
أيرج ابن جرير  عن السْْْْْْْْْدى ِف ايية قال : اسْْْْْْْْْتعمله املل  على 

 .(2)والتجارة وأمرها كلهمصر وكان صاح  أمرها وكان يلي الْيع 
ي اا قَاَل َكِّريُ ( وقال تعاىل: 9) واْ يِّ ْتُه َيَلصُْْْْْْ واْ مِّ تَْْيَأسُْْْْْْ ُهْم أمََلْ ََِْلمَّا اسْْْْْْْ

ا َِْرَّ  ُل مَْْْ َذ َعَلْيُكم مَّْو ِّقْْْاا م َِّن اّلِل ِّ َومِّن قَْْْْْْ ْد َأيَْْْ طُتْم ِفِّ تَْْعَلُموْا َأنَّ َأَ ُكْم قَْْْ
ََِْلْن أَبْْرََح اأَلْرَض حَ  َف   هِّ َوُهَو َييُْْر َّتََّ أَيَْذَن هِّ َأيبِّ َأْو حَيُْكَم اّلِل ُ يُوسُْْْْْْْْْْْْْْ

 ( . 80احْلَاكِّمِّنَي( )يوسف:

                                                      
 .  633/ ص  2( تفسري ابن كمري ج 1)
 .  242/ ص  7( تفسري الطربي ج2)
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 -وهي مصْْْْْْْْْْْْْْر  -قال ابن جرير: أي لن أِارث األرض اليت أان هبا 
 .(1)ِأِارقَّللا حَّت أيذن ه أيب  خلروج متَّللا

َيعاا أَ  إِّنَّ ِّْرَعْوَن َعََّ ِفِّ اأْلَْرضِّ َوَجَعلَ ( وقال تعاىل: 10)  ْهَلَّلَلا شِّْْْْْْْْ
اءُهْم إِّنَّ  َتْحيِّي نِّسَْْْْْ َّلُلْم يَُذب ُِّح أَبَْْتاءُهْم َوَيسْْْْْْ تْْ عُِّف طَائَِّفةا م ِّ َتُْْْْْْ ُه َكاَن مَِّن َيسْْْْْْ

دِّيَن( )القصص :   (.4اْلُمْفسِّ
يقول تعاىل ذكره : إن ِرعون جترب ِف أرض مصْْْْْر وتكرب وعَّ أهلَّللا 

 .(2)وقَّللرهم حَّت أقروا له  لعْودية
عُِّفوا ِفِّ ا( وقال تعاىل: 11)  ُْ ُنَّ َعَلى الَّذِّيَن اْسُت أْلَْرضِّ َونُرِّيُد َأن منَّ

 (. 5َوَيَْعَلَّلُلْم أَئِّمَّةا َوَيَْعَلَّلُلُم اْلَوارِّ ِّنَي( )القصص : 
ُمَْ ( وقْْال تعْْاىل: 12) ُدوٌّ دَّ لَّْْذِّي ُهَو عَْْ ا َأْن أَرَاَد َأن يَْْْطَِّد  ِّ ا ََِْلمَّْْ

ى أْلَْمسِّ إِّن تُ  قَاَل اَي ُموسَْْْْْْ رِّيُد إَِّلَّ َأن أَتُرِّيُد َأن تَْْقتَُْلينِّ َكَما قَْتَْْلَت نَْْفسْْْْْْاا  ِّ
نَي( )القصْْْْْص لِّحِّ :  َتُكوَن َجَّاراا ِفِّ اأْلَْرضِّ َوَما تُرِّيُد َأن َتُكوَن مَِّن اْلُمصْْْْْْ

19 .) 

                                                      
  زاد املسري ج 200/ ص 2  وان ر: تفسري التسفي ج 268/ ص  7( تفسري الطربي ج1)
 . 267/ ص4
تح  - 223/ ص 13وتفسري القرطيب ج - 26/ ص 10( ان ر: تفسري الطربي ج2) ِو

 .227/ ص 4القدير ج
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اهِّرِّيَن ِفِّ اأْلَرْ ( وقْْْال تعْْْاىل: 13) ُ  اْليَْْوَم ظَْْْ  ضِّ اَي قَْْومِّ َلُكُم اْلُملْْْْ
ُراَن مِّن أَبْ ِّ اّلِلَِّّ إِّْن َجاءاَن قَاَل ِّْرَعْوُن َما أُرِّيُكْم إَِّلَّ َما أََرى َوَما  ََِمن يَتصُْْْْْْْْْ

 (.29َأْهدِّيُكْم إَِّلَّ َسِّيَل الرََّشادِّ( )ااِر: 
ى َوْلَيدُْع رَبَّ ( وقال تعاىل: 14) ُه إِّين ِّ َوقَاَل ِّْرَعْوُن َذُروينِّ أَقُْْتْل ُموسَْْْْْْْْْ

 (. 26ن يَُْْد َِّل دِّيَتُكْم َأْو َأن ُيْ َّللَِّر ِفِّ اأْلَْرضِّ اْلَفَساَد( )ااِر : َأَياُف أَ 
ى َوقَْْوَمهُ ( وقال تعاىل: 15)  َوقَاَل اْلَمألُ مِّن قَْْومِّ ِّْرَعوَن أََتَذُر ُموسَْْْْْْ

تَ  تَُْقت ُِّل أَبَْْتاءُهْم َوَنسْْْْْْْ ََتَ  قَاَل سَْْْْْْ ُدواْ ِفِّ اأَلْرضِّ َوَيَذَرَك َوآدِّ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْي ْحيِّ لِّيُْْفسِّْْْْْْ ْ
َِْْوقََّْلُلْم قَْاهُِّروَن( )األعراف :  اءُهْم َوإِّانَّ  قَْاَل (.  إىل قولْه:  127نِّسَْْْْْْْْْْْْْْْ

ُواْ إِّنَّ اأَلْرَض ّلِلِّ ِّ يُورِّ َُّْلَلا َمن ربِّ ّلِل ِّ َواصْْْْْْ َتعِّيُتوا  ِّ ى لَِّقْومِّهِّ اسْْْْْْ اُء مِّْن  ُموسَْْْْْ َيشَْْْْْ
َعاقَُِّْة لِّْلُمتَّقِّنَي( )األعراف :  )َقاُلوْا أُوذِّيَتا  (   إىل قوله: ( 128عَِّْادِّهِّ َواْل

ى رَبُُّكْم َأن يَُّْلْللَِّ  عَ  تََْتا قَاَل َعسَْْْْْْْْْ عْْ ُدوَُّكْم مِّن قَْْْلِّ َأن أَتْتِّيَتا َومِّن بَْْعدِّ َما جِّ
ََِْيت َُر َكْيَف تَْْعَمُلوَن( )األعراف :   (. 129َوَيْسَتْخلَِّفُكْم ِفِّ اأَلْرضِّ 

 املراد  ألرض ِف هذه ايايَ كلَّللا مصر.
َعُفونَ ( وقال تعاىل: 16) َتُْْْْْْْ ارَِّث )َوَأْورَ َْْتا اْلَقْوَم الَّذِّيَن َكانُواْ ُيسْْْْْْْ  َمشَْْْْْْ

ىَن عَ  سْْْْْْْْْْْْْْْ ُت رَبْ َِّ  احلُْ ا َومتََّْْت َكلِّمَْ ا الَّيتِّ َ رَْكتَْا ِّيَّللَْ َلى َبينِّ اأَلْرضِّ َوَماَْارِّبََّْللَْ
َتُع ِّْرَعْوُن َوقَْْوُمُه َومَ  َُْْرواْ َوَدمَّْراَن َما َكاَن َيصْْْ َا صَْْ َرائِّيَل مبِّ وَن(   اإِّسْْْ َكانُواْ يَْْعرِّشُْْ

 (. 137)األعراف : 
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ِاألرض هي مصْْْْْْر والشْْْْْْام  ومشْْْْْْارقَّللا جَّللاَ مشْْْْْْرقَّللا  وماارهبا 
 .(1)جَّللاَ مارهبا  وهي اليت كانت لفرعون وقومه من القْط

وقْْال القرطيب ِف هْْذه اييْْة: ال ْْاهر أ م ور وا أرض القْط. وقيْْل: 
 .(2)واريمهاهي أرض الشام ومصر؛ قاله ابن إسحاث وقتادة 

( وقال تعاىل ِف سْْْْْْْوريت األعراف والشْْْْْْْعراء: )يُرِّيُد َأن خُيْرَِّجُكم 17)
ََِماَذا أَتُْمُروَن( )األعراف :  ُكْم   (. 35( )الشعراء :  110م ِّْن أَْرلِّ

وقال   (3)قال ابن جرير: "أرض مصْْْْْْْْْْْْر معشْْْْْْْْْْْْر القْط السْْْْْْْْْْْْحرة"
  .(4)الشوكاين: " واألرض املتسوبة إليَّللم هي أرض مصر"

ْْْْْْْْْذَ 18) ا ( وقال تعاىل: )قَاَل ِّْرَعْوُن آَمتُتم بِّهِّ قََْْْل َأن آَذَن َلُكْم إِّنَّ َهْ
ْوَف تَْْعَلمُ  ا َِسَْْْْْْْْْْْْْْ ا َأْهَلَّللَْْْْْ َّللَْْْْْ تْْ ةِّ لُِّتْخرُِّجوْا مِّ َْْْْْ دِّيت وَن( َلَمْكَر مََّكْرمُتُوُه ِفِّ اْلمَْْْْْ

 (. 123)األعراف : 

                                                      
 .349/ ص  2( ِتح القدير ج 1)
 .241/ ص 7( تفسري القرطيب ج 2)
 .17/ ص 6( تفسري الطربي ج3)
 .337/ ص 2( ِتح القديرج4)
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 قال القرطيب: "أي جَر بيتكم وبيته مواطأة ِف هذا لتسْْْْْْْْْْْْتولوا على
مصْْْْْْْْْْْْْْر أي كْْان هْْذا متكم ِف مْْديتْْة مصْْْْْْْْْْْْْْر قْْْل أن تربزوا إىل هْْذه 

 .(1)الصحراء"
َ  َوُعُيون  19) وَُكُتوز  َوَمَقام    0( وقال تعاىل: ( )ََِأْيَرْجَتاُهم م ِّن َجتَّا

( )الشعراء :   (.58:  57َكرِّمي 
َ  َوُعُيون  20) ام   َوُزُروع  َوَمقَْْ  0( وقْْال تعْْاىل: ( )َكْم تَْرَُكوا مِّن َجتَّْْا

( )الديان   ( . 26:  25َكرِّمي 
قال ابن كمري: "كانت اجلتان حباِيت  ر التيل من أوله إىل آيره ِف 
الشْْْْْْْْْقني مجيعا ما بني أسْْْْْْْْْوان إىل رشْْْْْْْْْيد وكان له تسْْْْْْْْْع يلج : يليج 
اإلسْْْْْْْْْْْكتدرية  ويليج دمياط  ويليج سْْْْْْْْْْْردو   ويليج متف  ويليج 

ما بني  عن شيء وزرعالفيوم  ويليج املتَّللى متصلة َل يتقطع متَّللا شيء 
اجلْلني كله من أول مصْْْْْْْْْْْْْْر إىل آير ما يْلاه املاء  وكانت مجيع أرض 
مصْْْْر تروى من سْْْْتة عشْْْْر ذراعاا ملا قدروا ودبروا من قتاطرها وجسْْْْورها 

 .(2)ويلجَّللا"

                                                      
 .231/ ص 7( تفسري القرطيب ج1)
 . 179/ ص 4( تفسري ابن كمري ج2)
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وقال السْْْيوطي:َل يعلم بلد ِف أقطار األرض أ ىن هللا عليه ِف القرآن 
ري الوصْْْْْْف  وَل شَّْْْْْْللد له  لكرم امبمل هذا المتاء  وَل وصْْْْْْفه مبمل هذا 

 .(1)مصر
ْدث  َوَرَزقْْ 21) َتاُهم م َِّن ( وقال تعاىل: )َوَلَقْد بَْوَّْأاَن َبينِّ إِّْسَرائِّيَل ُمَْْوَّأَ صِّ

تَْ  ي بَْيْْ اءُهُم اْلعِّْلُم إِّنَّ رَبََّْْْ  يَْْقُِّْْْْْْْْْْْْْْ ا اْيتََْلُفوْا َحَّتَّ جَْْْ َِّ َِمَْْْ ا َّلُلْم يَْْوَم الطَّي َِّْْْْ
 ( . 93واْ ِّيهِّ خَيَْتلُِّفوَن( )يونس : اْلقَِّياَمةِّ ِّيَما َكانُ 

أيرج ابن جرير بستده عن الُحاك: )مْوأ صدث(قال:متازل صدث 
 .(2)مصر والشأم

 .(3)وقال القرطيب: "أي متزل صدث حممود خمتار يعين مصر
(22 َِّ ا  اّلِل ِّ ( وقال تعاىل: )َوَمَمُل الَّذِّيَن يُتفُِّقوَن أَْمَواَدُُم ابْتَِّااء َمْرلَْْْْْْْْْْْ

ابََّْلَلا َوابَِّل َِآَتتْ  ْم َكَمَملِّ َجتَّة  بَِّربَْْوة  َأصَْْْْْ َّللِّ ْعَفنْيِّ َوتَْْمِّيتاا م ِّْن أَنُفسِّْْْْْ  ُأُكَلَّلَلا لِّْْْْْ
َا تَْْعَملُ  ُ مبِّ َّلَلا َوابَِّل ََِطلٌّ َواّلِل  ْْْ رَي( )الْقرة : وَن بَ َِإِّن ملَّْ ُيصِّ  ( .  265صِّ

قال سْْعيد بن املسْْي : "إىل ربوة من ر  مصْْر قال : وليس الر  إَل 
 .(4)ِف مصر"

                                                      
 .2( حسن احملالرة ِف أيْار مصر والقاهرة ص 1)
 .608/ ص 6( تفسري الطربي ج2)
 . 339/ ص 8( تفسري القرطيب ج 3)
 . 217/ ص9( تفسري الطربي ج4)
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َة الَّيتِّ َكَتَ  اّلِل ُ 23) َقدَّسَْْْْْْْْْْْْْْ
ُ
 ( وقال تعاىل: )اَي قَْْومِّ اْدُيُلوا اأَلْرَض امل

رِّ  ََِْتتَقلُِّْوا َياسِّ  (. 21( )املائدة : ينَ َلُكْم َوََل تَْْرَتدُّوا َعَلى أَْدَ رُِّكْم 
 .(1)ِف قول عن معاذ بن جْل: هى ما بني الفراَ وعريد مصر

ْخرُِّج ( قال تعاىل: )َأَومَلْ يََْرْوا َأانَّ َنُسوُث اْلَماء إِّىَل اأْلَْرضِّ اجْلُُرزِّ َِْتُ 24)
ُروَن( )السجدة :  َََِّ يُْْْصِّ ْتُه أَنَْْعاُمَّلُلْم َوأَنُفُسَّلُلْم َأ  (.  27بِّهِّ َزْرعاا أَتُْكُل مِّ

قْْال ابن كمري عتْْد تفسْْْْْْْْْْْْْْريه لديْْة: ".. وليس املراد من قولْْه ) إىل 
اجلرز ( أرض مصْْْْْْْر ِقط؛ بل هي بعا املقصْْْْْْْود  وإن ممل هبا  األرض 

عا من ولكتَّللا مرادة قطكمري من املفسرين ِليست هي املقصودة وحدها  
  ِإ ا ِف نفسَّْْْْْْْْْْْْللا أرض ريوة الي ة حتتاج من املاء ما لو نزل هذه ايية

عليَّللا مطرا لتَّللدمت أبتيتَّللا ِيسْْْْْْْْْْوث هللا تعاىل إليَّللا التيل مبا يتحمله من 
يه طني أمحر ِياشى أرض مصر الزايد ة احلاصلة من أمطار بَّد احلْشة ِو

وهي أرض سْْْْخة مرملة حمتاجة إىل ذل  املاء وذل  الطني أيُْْْا ليْتْت 
الزرع ِيه ِيسْْتالون كل سْْتة على ماء جديد ممطور ِف اري بَّدهم وطني 

 .(2)جديد من اري أرلَّللم ِسْحان احلكيم الكرمي املتان احملمود أبدا
ن القيم: "األرض اجلرز هي أرض َل أيتيَّللا املطر إمنا يسْْْْْْْْْْْاث وقال اب

 إليَّللا املاء وقد مرَر هبا بليل ".
                                                      

 .106/ ص  6اين ج( روح املع1)
 .  612/ص 3( تفسري ابن كمري ج2)
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قال ابن القيم: "وكان شْْْيختا أبو العْا  أمحد بن تيمية يقول: "هي 
َل يتفعَّللا املطر ِلو أمطَر مطر العادة  (1)أرض مصْْْْْْْْْر وهي أرض إبليز

ايد م الْيَو وقطع املعْْْْمل يتفعَّللْْْْا ومل يروهْْْْا ولو داوم عليَّللْْْْا املطر دْْْْد
 .(2)ِأمطر هللا بَّد احلْشه والتوبة مث ساث املاء إليَّللا"

وعتدي أن ايية عامة ِف املاء الذي يسْْْْْوقه هللا على متون الرايح ِف 
السْحاَ وِف املاء الذي يسْوقه وجه األرض ِمن قال هي مصْر إمنا أراد 

 .(3)التمميل َل التخصيص"
َِْْوقَِّّلَلا َوَ َرَك ِّ ( وقال تعاىل: )َوَجَعَل 25) َي مِّن  يَّلَلا َوَقدََّر ِّيَّلَلا َرَواسِّْْْْْْْ

ائِّلِّنَي( )ِصْْْْْْْْْْْلت :  َواء ل ِّلسَّْْْْْْْْْْْ م  سَْْْْْْْْْْْ (   قال  10ِّيَّلَلا أَقَْْواتََّْلَلا ِفِّ أَْربََْعةِّ َأايَّ
 عكرمة: متَّللا القراطيس اليت مبصر.

َِّ اْلعَِّمادِّ 26) مُْْلَّلَلا ِفِّ 0( وقال تعاىل: )إَِّرَم َذا ْلََِّّدِّ( االَّيتِّ ملَْ خُيَْلْق مِّ
 .(4)( . قال حممد ابن كع  القرظي: هي اإلسكتدرية 8:  7)الفجر 

                                                      
( طِّنُي اإلبْليز  لكسر : طِّنُي مِّصر وهو ما يُعقُْه الت ِّيُل بعَد َذهابِّه عن َوْجهِّ األرض وهي 1)

 ( .3675/ ص 1لف ة أعجميَّةا والعام ة تقول  لسني.) اتج العرو  ج 
 . 444/ ص5( متَّللاج الستة التْوية ج2)
 .625/ ص3الفوائد ج( بدائع 3)
 .42/ ص 20  وتفسري القرطيب ج 566/ ص 12( تفسري الطربي ج 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حفظها هللا   فضائل مصر
›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹ 

- 42 - 

وقد روى معن عن مال  أن كتا  وجد  إلسكتدرية ِلم يدر ما هو 
ع العماد بتيتَّللا حني َلشْْْْْي  وَل  ؟ ِإذا ِيه ) أان شْْْْْداد بن عاد الذي ِر

 .)  مَو
 .(1)زةقال مال  : إن كان لتمر هبم مائة ستة َل يرون ِيَّللا جتا

هذه ايايَ ذكَر ِيَّللا مصْْْْْْْْْْْْْْر بصْْْْْْْْْْْْْْريح اللفظ أو مبا دلت عليه 
 القرائن  وقد ذكر هللا بعا أهل مصر ِف كتابه.

 من ذكرهم هللا تعاىل يف كتابه من أهل مصر
 وممن ذكرهم هللا تعاىل ِف كتابه من أهل مصر:

 ( رجل مؤمن من آل ِرعون يكتم إلانه.1)
ُتُم إِّلَانَُه َرُجَل مُّْؤمَِّن م ِّْن آلِّ ِّْرَعْوَن َيكْ قال سْْْْْْحانه وتعاىل: " )َوقَاَل 

َِّ مِّن رَّب ِّ  ْلَْْي َِّتا ُ َوَقْد َجاءُكم  ِّ َ اّلِلَّ ُكْم َوإِّن َيُ   أَتَْْقتُُْلوَن َرُجَّا َأن يَُْقوَل َريب ِّ
ُْْكم بَْْعُا الَّذِّي يَعِّدُُكْم إِّ  ادِّقاا ُيصِّْْْ ََِْعَلْيهِّ َكذِّبُُه َوإِّن َيُ  صَْْْ َ ََل نَّ َكاذِّ ا  اّلِلَّ

( )ااِر :  ََ ا  (" . 28يََّْلْلدِّي َمْن ُهَو ُمْسرَِّف َكذَّ
 ( قارون  وكان ابن عم موسى. 2)

                                                      
 . 43/ ص 20( تفسري القرطيب ج1)
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ْم َوآتَْيْْ  َََِْْْاى َعَلْيَّللِّ ى  تَاُه قال هللا تعاىل: )إِّنَّ قَاُروَن َكاَن مِّن قَْْومِّ ُموسَْْْْْْْْْْ
ْلُعْصَْةِّ أُوهِّ اْلقُ  ةِّ إِّْذ قَاَل َلُه قَْْوُمُه ََل تَْْفرَْح وَّ مَِّن اْلُكُتوزِّ َما إِّنَّ َمَفاحتَُِّه لَتَُْتوءُ  ِّ

نَي( )القصص :   ( 76إِّنَّ اّلِلََّ ََل حيِّ ُّ اْلَفرِّحِّ
هِّ ِفِّ زِّيَتتِّهِّ َقاَل الَّذِّيَن يُرِّيُدوَن ا حْلََياَة وقال عز وجل: )ََِخرََج َعَلى قَْْومِّ

َ َقاُروُن إِّنَُّه َلذُ  ْمَل َما أُويتِّ نَيا اَي َلْيَت َلَتا مِّ ( )القصْْْْْْْْْْْْْْص : و َحظ   الدُّ  َع ِّيم 
79 .) 

 وكان قارون أيسر أهل الدنيا.
 ( هامان.3)

رْيِّي قال تعاىل: )َوَقاَل ِّْرَعْوُن اَي أَيَُّّْلَلا اْلَمأَلُ َما َعلِّْمُت َلُكم م ِّْن إَِّله  اَ 
ْرحْْاا لََّعل ِّي َأطَّلُِّع إِّىَل  اُن َعَلى الط ِّنيِّ َِْْاْجعَْْل ه ِّ صَْْْْْْْْْْْْْْ امَْْ إِّلَْْهِّ  ََِْْأْوقِّْْْد هِّ اَي هَْْ

 (. 38ُموَسى َوإِّين ِّ أَلَظُتُُّه مَِّن اْلَكاذِّبِّنَي( )القصص : 
ْرحْْْاا لََّعل ِّي أَبُْْلُ   اُن اْبنِّ هِّ صَْْْْْْْْْْْْْْ امَْْْ اَل ِّْرَعْوُن اَي هَْْْ وقْْْال تعْْْاىل: )َوقَْْْ

( )ااِر :  ََ  ( 36اأْلَْسَْا
 ( وزراء ِرعون وجلساؤه. 4)

 ذكر هللا تعاىل عتَّللم ِف كتابه حسن احملُر ورجاحة العقل. 
َر َعلِّيمَ   قال تعاىل حكاية عن ِرعون: )قَاَل لِّْلَمََلِّ َحْوَلُه إِّنَّ َهَذا َلَساحِّ

هِّ  ََِماَذا أَتُْمُروَن * )قَاُلوا أَْرجِّ ْحرِّهِّ  ُكم بِّسِّ َوَأَياُه  * يُرِّيُد َأن خُيْرَِّجُكم م ِّْن أَْرلِّ
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( )الشْْعَوابَْْعْث ِفِّ  حَّار  َعلِّيم  رِّيَن * أَيُْتوَك بُِّكل ِّ سَْْ  34راء : اْلَمَدائِّنِّ َحاشِّْْ
 :37.) 

َِّللل ِف الدنيا جلساء مل  أرجح عقَّ واحسن حمُرا متَّللم؟ حيث 
أنصفوا  وأمروا أن لتحن مبمل ما وقع دم أنه يشْه ما جاء به  ومل يكونوا 

 ليه السَّم.م ِف إبراهيم عِف املتزلة وقْح احملُر كوزراء منرود  حني شاوره
ََتُكْم إِّن ُكتُتْم  ُروا آدِّ اُلوا َحر ُِّقوُه َوانصُْْْْْْْْْْْْْْ قْْْال تعْْْاىل حكْْْايْْْة عتَّللم: )قَْْْ

اعِّلِّنَي( )األنْيْْْاء :  ْْْه  68َِْْْ ( . ذكر هللا عز وجْْْل ذلْْْ  عتَّللم ِف كتْْْاب
 العزيز.
 ( السحرة الذين جتمعوا ملوسى .5)

لْموا الكفر  ومل يحني رأوا آايَ موسى مل يصروا على هؤَلء السحرة 
 أن آمتوا وسجدوا هلل عز وجل.

 ِّ َ دِّيَن * قَاُلوا آَمتَّا بَِّر اجِّ َحَرُة سَْْْْْْْْْْْْْ  قال تعاىل ِف كتابه: )َِأُْلقَِّي السَّْْْْْْْْْْْْْ
َ ِّ ُموَسى َوَهاُروَن( )الشعراء   (.  48:  46اْلَعاَلمِّنَي * َر

اُلوا  وِف آايَ كمرية كرر ذكرهم وأ ىن عليَّللم ِقْْْال تعْْْاىل عتَّللم : )قَْْْ
َِّ َوالَّذِّي ََِطَراَن َِاْقاِّ َما َأنتَ  َلن  َقاض  نُّْْؤ َِّرَك َعَلى َما َجاءاَن مَِّن اْلَْْي َِّتا

نَْْيا( )طه :  ي َهذِّهِّ احْلََياَة الدُّ ُِّ َا تَْْق  (. 72إِّمنَّ
 ذكر القرطيب عددهم ِقال: 
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قال ابن عْد احلكم : كانوا ا ين عشْْْْْْْر نقيْا مع كل نقي  عشْْْْْْْرون 
ف ألف سْْْْْْْْْاحر وكان رئيسَّْْْْْْْْْللم نعون ِف قول عريفا حتت يدي كل عري

 مقاتل بن سليمان. 
وقال ابن جريج : كانوا تسْْْْْْْْعمائة من العريد والفيوم واإلسْْْْْْْْكتدرية 

 أ َُّ.
 وقال ابن إسحاث : كانوا مخسة عشر ألف ساحر وروي عن وه . 
وقيل : كانوا ا ين عشْْْر ألفا. وقال ابن املتكدر: مثانني ألفا . وقيل : 

 فا. أربعة عشر أل
وقيل : كانوا  َّمثائة ألف ساحر من الريف و َّمثائة ألف ساحر من 
الصعيد و َّمثائة ألف ساحر من الفيوم وما واَلها . وقيل : كانوا سْعني 

 .(1)رجَّ.  وقيل :  َّ ة وسْعني ِاهلل أعلم
وأمجعت الرواة على أنه َل يعلم مجاعة أسلمت ِف ساعة واحدة أكمر 

وى أنْْْه مل يفتج رجْْْل واحْْْد متَّللم كمْْْا اِتج بتو من مجْْْاعْْْة القْط  ور 
 .(2)إسرائيل بعْادة العجل

 لطيفة:

                                                      
 .229/ ص  7( تفسري القرطيب ج 1)
 .3( ان ر: ُِائل مصر احملروسة ص 2)
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قْْال الكتْْدي: قْْال هلل تعْْاىل حكْْايْْةا عن يوسْْْْْْْْْْْْْْف عليْْه الصَّْْْْْْْْْْْْْْة 
والسَّْْْْْم: وقد أحسْْْْْن يب إذ أيرجين من السْْْْْجن وجاء بكم من الْدو  

 .(1)ِجعل الشام بدواا؛ ومسى مصر مصراا ومديتةا 
 ِوائد:

األلسْْتة ِف قوله سْْْحانه: ) سْْأريكم دار الفاسْْقني ( اشْْتَّللر على 1)
( أ ا مصْْْْْْر قال ابن الصَّْْْْْْح وهو الط نشْْْْْْأ عن تصْْْْْْحيف وإمنا قال 

 .(2)بعا املفسرين ( دار الفاسقني ( مصريهم ِصحفت مبصر
ِقد قال أبو زرعة حد تا أبو سعيد اجلعفي حديما عن أيب سَّم عن 

سْْْْْقني سْْْْْأريكم دار الفا سْْْْْعيد بن أيب عروبة عن قتادة ِف قوله عز وجل
قال مصر قال وجعل أبو زرعة يستع م هذا ويستقْحه قلت له أي شيء 

 .(3)أراد هبذا قال هو ِف تفسري سعيد عن قتادة مصريهم
ِفي اإلستاد حيىي بن سَّم سعل أبو زرعة عته ِقال:َل أب  به ورمبا 

 (4)وهم  وسعيد ابن أيب عروبة ايتلط

                                                      
 .2( حسن احملالرة ِف أيْار مصر والقاهرة ص 1)
يا القدير ج 164( مقدمة ابن الصَّح ص2)   وحسن احملالرة ِف أيْار 521ص/ 2ِو

 .  2مصر والقاهرة ص 
 .  260/ ص 6لسان امليزان ج - 10/ ص 11( هتذي  الكمال ج 3)
 .  37( الكواك  الترياَ ص4)
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 م  ورواه سْْْْْْْْْْْعيد بن أيب عروية حالَِّللذا مما وهم ِيه حيىي بن سَّْْْْْْْْْْْ
 ايتَّطه وهللا تعاىل أعلى وأعلم.

تده إىل ابن وه  قال  قال ابن زيد ِف 2) ( أيرج ابن جرير بسْْْْْْْْْْْْْْ
قوله:)ولْْْْربت عليَّللم الذلة واملسْْْْكتة(  قال: هؤَلء يَّللود بين إسْْْْرائيل . 
قلت له: هم قْط مصْْْْر؟ قال: وما لقْط مصْْْْر وهذا  َل وهللا ما هم هم 

 .(1)اليَّللود  يَّللود بين إسرائيل  ولكتَّللم 

                                                      
 .؟137/ ص  2)ج  -( تفسري الطربي 1)
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 : الثالثالفصل 
 لةما ورد يف فضل مصر من األحاديث النبوية املقبو 

حتد ت السْْْْْتة التْوية عن ُِْْْْْائل مصْْْْْر وأهلَّللا  واألحاديث الواردة 
ِف ُِائل مصر وأهلَّللا بعَُّللا ُبت  وبعَُّللا لعيف  وسأبدأ إن شاء 

 .ةردودبذكر الرواايَ امل  مث أ ين ةهللا تعاىل بذكر األحاديث املقْول
بفتح مصْْْْْْْر  وأوصْْْْْْْى أبهلَّللا يرياا  وهي  وقد بشْْْْْْْر رسْْْْْْْول هللا 

  هذه   مث بني سْْْْْْهم إىل يوم القيامةوصْْْْْية ألصْْْْْحابه  وملن جييء بعد
يه لالوصْْْْْاية وهي أن ألهل مصْْْْْر صْْْْْلة قدلة متذ عَّللد سْْْْْيدان إبراهيم ع

السَّْْم  ِقد تزوج هباجر أم العَر  ِاملصْْريون أيوال العَر  وهم أيُْْاا 
مبارية القْطية  وولدَ له  ِقد تسْْْْْْْْْرى رسْْْْْْْْْول هللا  أصَّْْْْْْْْْللار التيب 

 إبراهيم.
 وهذه مجلة من األحاديث املقْولة اليت تْني ُِل مصر. 

 احلديث األول:
نَُّكْم َستَْْفَتُحوَن مِّْصَر  : "إِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّّ  َعْن َأيبِّ َذر   

ُتوا إِّىَل َأْهلَِّّللَ (1)َوهَِّي أَْرَض ُيَسمَّى ِّيَّلَلا اْلقِّريَاطُ  ََِْتْحُتُموَها  ََِأْحسِّ ا    َِإَِّذا 
                                                      

( قال العلماء: القرياط جزء من أجزاء الديتار والدرهم واريمها وكان أهل مصر يكمرون من 1)
( وأصله قراط بتشديد الراء أبدلت 97/ص16اله والتكلم به )شرح التووي على مسلم جاستعم

الراء األوىل ايء ون ريه ديتار  قال القالي: أي يكمر أهلَّللا ذكر القراريط ِف معامَّهتم لتشددهم 
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َّلْلراا  َِإَِّذا رَأَْيَت َرُجَلنْيِّ خَيْتَ  اا  َأْو قَاَل: ذِّمَّةا َوصِّ َمانِّ ِّيَّلَلا َِإِّنَّ َدُْم ذِّمَّةا َوَرمحِّ صِّ
َّلَلا".  تْْ عِّ لَِّتة   َِاْيرُْج مِّ  ِفِّ َمْولِّ

ََِْرأَْيُت عْدالرَّمْحَنِّ ْبَن ُشَرْحِّيَل ْبنِّ َحَسَتةَ   (2)  َوَأَياُه رَبِّيَعةَ (1)قَاَل: 
َّلَلا".خَيَْتصِّ  تْْ عِّ لَِّتة  ََِخَرْجُت مِّ  َمانِّ ِفِّ َمْولِّ

 التخريج:
عن زهري بن حَر وعْيد هللا بن  (3)أيرجه: مسْْْْْْْْْْلم ِف صْْْْْْْْْْحيحه

سْْْْعيد قاَل : حد تا وه  بن جرير  حد تا أيب  مسعت حرملة املصْْْْري  
 بن ناسة  عن أيب بصرة عن أيب ذر قال...احيد  عن عْدالرمحن 

                                                      
ِيَّللا .. وقيل: القراريط كلمة يذكر أهلَّللا ِف املسابة ويقولون أعطيت َِّان قراريط أي أمسعته 

 -كروه  وقد حكاه الطحاوي عتَّللم وهو أعلم)مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح امل
( قلت: وقد اشتَّللر القرياط عتدان مبقدار معروف من األرض  َِّللو أداة من 186/ص17ج

 أدواَ القيا  ِف وقتتا احلالر  وهو اري مراد هتا. 
صر من ِيمن ديل م( عْد الرمحن بن شرحْيل بن حستة ذكره حممد بن الربيع اجليزي 1)

  وَل يعرف له عته حديث هو  وأيوه ربيعة الصحابة  وشَّللد ِتحَّللا  وكان قد أدرك التيب 
وذكره ابن حْان ِف  قاَ التابعني  وقال: يروي عن أبيه وله صحْة روى عته أهل مصر. 

 (.6221َ) 38/ص5(  اإلصابة ج4006َ) 93/ص5)المقاَ َلبن حْان ج
ستة ذكره حممد بن الربيع اجليزي ِيمن ديل مصر من الصحابة ( ربيعة بن شرحْيل بن ح2)

وهو اَّم وأيوه عْدالرمحن بن شرحْيل.)  ِقال: وممن شَّللد ِتحَّللا  وقد أدرك التيب 
 ( . 2712َ)  504/ص2اإلصابة ِف متييز الصحابة ج

 (. 2543ح) 970/ص4أبهل مصر ج  َ وصية التيب  -( كتاَ الفُائل3)
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 عن َوْهُ  ْبُن َجرِّير  به. (1)وأمحد بن حتْل ِف مستده 
 احلديث الثاين:

: "إَذا قال: قال رسْْْْْْْْول هللا  عن كع  بن مال  األنصْْْْْْْْاري 
اا".  اِْْتََْتْحُتْم مِّْصَر ِاْستَْْوُصوا أبهلَّللا يرياا  ِإن دم ذِّمَّة وَرمحِّ

 قال ابن إسحاث: سألت الزهري ما الرحم اليت ذكر رسول هللا 
ن أ -وهللا أعلم-دم؟ قال: "كانت هاجر أم إمساعيل متَّللم  ِيزعمون 

 سارة حزنت عتد ذل  على ما ِاهتا من الولد حزانا شديداا".
 التخريج:

. عن معمر  عن الزهري  عن (2)الرزاث ِف مصْْْْْْْْْْْْْْتفه أيرجه: عْد
 عْدالرمحن بن كع  بن مال  .
حد ين معمر . عن حممد بن عمر قال: (3)وابن سْْْْْْْْْْعد ِف الطْقاَ

 هللا  عن الزهري ..به.  وحممد ابن عْد
عن حممد بن مسْْْْْْلم بن شَّْْْْْْللاَ  (4)وابن إسْْْْْْحاث كما ِف السْْْْْْرية

 الزهري به.
                                                      

 (.21560ح) 173/ص5( املستد ج1)
 (.9996ح) 58 لقْط ج /ص  َ وصية التيب  -( كتاَ أهل الكتاَ 2)
 .214/ص8( الطْقاَ الكربى ج3)
 .113/ص 1( السرية التْوية َلبن هشام ج4)
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َّاحِّ قال: حد تا (1)والطحاوي ِف مشْْكل ايُر . عن حممد بن الصَّْْ
م   َعنِّ اأَلْوزَاعِّي ِّ عن الزُّْهرِّي ِّ به. 

 اْلَولِّيُد ابن ُمْسلِّ
. عن ابن محيْْد قْْال: حْْد تْْا سْْْْْْْْْْْْْْلمْْة قْْال: ( 2)والطربي ِف اترخيْْه

 حد ين ابن إسحاث عن الزهري به.
. عن يلف بن عمرو العكربي  تْْْْْا ( 3)والطرباين ِف املعجم الكْري

املعاىف ابن سليمان  تا موسى بن أعني عن إسحاث بن راشد عن الزهري 
 به .

. عن أيب بكر بن إسحاث قال: أنْأ احلسن (4)واحلاكم ِف املستدرك
علي ابن زايد  حد تا إبراهيم بن موسى  حد تا هشام بن يوسف عن  بن

 معمر به  وصححه احلاِ ان احلاكم والذهيب.
ىنُّ َحدَّ ََْتا (5)واحلريب ِف اري  احلديث . عن َأمْحَُد بُن أسْْْْْْْْْد اخُلشَْْْْْْْْْ

 الَولِّيُد َعْن اأَلْوزَاعي َعْن الزُّْهرِّى ِّ به.

                                                      
 (.1960ح) 339/ص 5( مشكل ايُر ج1)
 .150/ص1( اتريخ الطربي ج2)
 (.111ح) 61/ص19( املعجم الكْري ج3)
 (.4032)ح 603/ص2( املستدرك ج4)
 (.1203/ص 3( اري  احلديث )ج5)
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زكراي بن أيب إسْْْْْْْْْْْْحاث   وأبو . عن أيب (1)والْيَّللقي ِف دَلئل التْوة
بكر القالْْْْْْْْْْْْْي قاَل : حد تا أبو العْا  حممد بن يعقَو   حد تا حممد 
بن عْْْد هللا ابن عْْْد احلكم   أيربان ابن وهْْ   قْْال: أيربين مْْالْْ  بن 

 أنس  والليث بن سعد  عن ابن شَّللاَ به.
القوي  . عن عْد(2)ومجال الدين احلتفي ِف مشْْْْْْْْْْْْيخة ابن الْخاري

اعة الفرلْْْْْْْْْْْْْْي عْدالعزيز بن اجلْاَ    قال: أان عْدابن    أان   هللا بن ِر
بن   عْد هللاالرمحن بن التحا    أان  علي ابن احلسْْْْْْْْْْْْْن اخللعي   أان عْد

ن  هللا الْكْْْائي   ان حممْْْد ب جعفر بن حممْْْد ابن الورد   ان زايد بن عْْْْد
 .ههللا ابن شَّللاَ الزهري ب إسحاث   حد ين حممد ابن مسلم بن عْيد

  احلكم على اإلسناد:

                                                      
 (.2586ح) 100/ص7( دَلئل التْوة للْيَّللقي ج1)
 (.836ح) 1423/ص2( مشيخة ابن الْخاري ج2)
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. قال اديممي: رواه الطرباين (1)إسْْْْتاد صْْْْحيح رجاله  قاَ مشْْْْاهري
  .(2)إبستادين  ورجال أحدمها رجال الصحيح

 .(3)وصححه العَّمة األلْاين 
                                                      

 دراسة إستاد عْد الرزاث:( 1)
( معمر بن راشد األزدي موَلهم  أبو عروة الْصري نزيل اليمن  قال احلاِظ ابن حجر: 1)

  عن ُبت واألعمد وهشام ابن عروة شيعاا  وكذا ِيما حد  قة  ْت ِالل  إَل أن ِف روايته
ري أعَّم سبه  لْصرة من كْار السابعة ماَ ستة أربع ومخسني وهو ابن مثان ومخسني ستة)

  ميزان 255/ص8  اجلرح والتعديل ج546/ص5  طْقاَ ابن سعد ج5/ص7التَّْء ج
 .(6809َ) 541  تقري  التَّللذي  ص154/ص4اَلعتدال ج

بن مسلم بن عْيد هللا بن عْد هللا بن شَّللاَ بن عْد هللا ابن احلار  بن زهرة بن   ( حممد2)
َ القرشي الزهري أبو بكر الفقيه احلاِظ متفق على جَّلته وإتقانه  وهو من رؤو  الطْقة  كَّ

التَّللذي   تقري الرابعة  ماَ ستة مخس وعشرين ومائة  وقيل: قْل ذل  بستة أو ستتني.) 
  العرب 40/ص4  ميزان اَلعتدال ج326/ص5 أعَّم التَّْء ج(  سري6296َ) 506ص
 (.158/ص1ج
( عْدالرمحن بن كع  بن مال  األنصاري  أبو اخلطاَ املدين   قة من كْار التابعني  3)

َ 349تقري  التَّللذي  ص  ماَ ِف يَِّة سليمان)ويقال: ولد ِف عَّللد التيب 
(3991.).) 
السلمي  لفتح املدين  صحايب مشَّللور  وهو  ( كع  بن مال  بن أيب كع  األنصاري4)

. (5649َ) 461تقري  التَّللذي  صأحد المَّ ة الذين يلفوا ماَ ِف يَِّة علي)
 ِاإلستاد صحيح.

 .48/ص10( جممع الزوائد ج2)
 . 362/ص3( السلسلة الصحيحة ج3)
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 التعليق على احلديثني:
قْْال اإلمْْام التووي: " أمْْا الْْذمْْة َِّللي احلرمْْة واحلق  وهي هتْْا مبعىن 
الذمام  وأما الرحم ِلكون هاجر أم إمساعيل متَّللم  وأما الصَّْْْْْْْْْْْْللر ِلكون 

يه معجزاَ ظاهرة لرسْْول هللا  متَّللا : إيْاره  مارية أم ابراهيم متَّللم  ِو
  أبن األمْْة تكون دم قوة وشْْْْْْْْْْْْْْوكْْة بعْْده حبيْْث يقَّللرون العجم واجلْْْابرة

ومتَّللا أ م يفتحون مصر  ومتَّللا تتازع الرجلني ِف مولع اللْتة  ووقع كل 
 . (1)ذل  وهلل احلمد"

وقال اإلمام ابن كمري: "واملراد  لرحم أ م أيوال إمساعيل بن إبراهيم 
اخلليْْل  عليَّللمْْا السَّْْْْْْْْْْْْْْم  أمْْه هْْاجر القْطيْْة  وهو والْْد عَر احلجْْاز 

  وأمْْه مْْاريْْة   وأيوال إبراهيم ابن رسْْْْْْْْْْْْْْول هللا الْْذين متَّللم التيب 
  وقد ولْْْْْْْع عتَّللم معاوية اجلزية إكراماا (2)القْطية من سْْْْْْْىن كورة أنصْْْْْْْتا

 . ول هللا ْْإلبراهيم ابن رس
وقال رمحه هللا: "معىن قوله ذمة يعين بذل  هدية املقوقس إليه وقْوله 

 .(3)ذل  مته  وذل  نوع ذمام ومَّللادنة وهللا تعاىل أعلم

                                                      
 .  97/ص16( شرح التووي على مسلم ج1)
م  سم قرية الشيخ 1932قيد زمامَّللا ِف ستة ( قرية من قرى مركز ملوي حماِ ة املتيا 2)

 (.63/ص5عْادة.)القامو  اجلاراِف ج
 . 193/ص6( الْداية والتَّللاية ج3)
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وقال ابن الكتدي:.. ِالعَر واملسْْْْْلمون كاِة دم نسْْْْْ  مبصْْْْْر من 
أمَّللاَ  ؛ ألن أزواج التيب جَّللة أمَّللم مارية أم إبراهيم ابن رسول هللا 

املؤمتني  والقْط أيوادم. وصْْْْاَر العَر كاِة من مصْْْْر  أبمَّللم هاجر؛ 
 .(1)  وهو أبو العَرأل ا أم إمساعيل 

َْهلَِّّلَلا : إن  نِّيْ َتا َعَلْيهِّ الس ََُّم َقدْ لذل  قال عمرو بن العاص   َوَعَداَن ألِّ
ْا  َْهلَِّّلَلا َييْْراا   َِإِّن  َدُْم َنسَْْْ َي أبِّ تَْْوصِّْْْ َّلَلا   َوَقْد أََمَراَن َأْن َنسْْْْ َّلْلراا   بَِّفْتحِّ ا َوصِّْْْ
َن ُه َنَسَ  بَعِّيدَ    .(2)ََِْقاُلوا َلُه َهَذا َنَسَ  ََل حَيَْفُظ َحق ُه إَل  َنيبِّ    ألِّ

أما حمه على اخلروج عتد اَليتصْْْْام على مولْْْْع لْتة   ِلعله يص 
 األمر به شفقة عليه من وقوعه ِف الفتتة لو أقام بيتَّللم. 

قْْْال أي أبو ذر ِرأيْْْت عْْْْد الرمحْْْان بن شْْْْْْْْْْْْْْرحْيْْْل وأيْْْاه ربيعْْْة 
 خيتصمان ِف مولع لْتة ِخرجت متَّللا .

وقد وقع هذا ِف آير عَّللد عممان حني عتْوا عليه وَلية عْد هللا بن 
سعد بن أيب سرح أييه من الرلاعة  َِّللذا من قْيل ما كوشف للتيب من 
الاي  أنه ستحد  هذه احلاد ة ِف مصر  وسيكون عقي  ذل  ِج 

أوَلا  وقتلَّللم حممد بن أيب  وشرور هبا كخروج املصريني على عممان 
هو وال عليَّللم من قْل علي ِايتْأ حني أحس  لشر ِف بكر ُنياا  و 

                                                      
 .2( ُِائل مصر احملروسة ص1)
 . 1/ص1( الروض األنف ج2)
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جوف محار ميت ِرموه  لتار  ِجعل ذل  عَّمة وأمارة لتل  الفج  
 .(1)وأمر أ  ذر  خلروج متَّللا حيمما رآه  وهذا هو ال اهر
  وهذا يدل على وقد ذكر اإلمام التووي أن ذل  من أعَّم نْوته 

َّللا  لعَر صلة قدلة لاربة ِف مكانة مصر متذ القدم  وعلى أن صلت
أعماث التاريخ  بل وليست صلة عادية بل هي صلة أبيب العَر  وليس 

 ذل  ِحس  بل هي صلة أبشراف التا  وهم أنْياء هللا.
 احلديث الثالث:

ى عِّْتَد َوَِاتِّهِّ  عن أم سْْْْْْلمة رلْْْْْْى هللا عتَّللا أن رسْْْْْْول هللا  َأْوصَْْْْْْ
َ ِفِّ قِّْْطِّ "ََِْقاَل :  َ اّلِلَّ َتْ َّلَلُروَن عَ  اّلِلَّ َر  َِإِّنَُّكْم سَْْْْْ ََِْيُكونُون َلُكْم مِّصْْْْْْ ْم   َلْيَّللِّ

 عِّدَّةا  َوَأْعَواانا ِفِّ َسِّيلِّ اّلِلَِّّ".
 التخريج:

امللْْ  بن  . عن عْْْد( 2)احلكم ِف ِتوح مصْْْْْْْْْْْْْْر أيرجْْه: ابن عْْْد
مسْْْْْْْْْْْْْْلمْْة  عن الليْْث وابن ديعْْة قْْال: أيربان ابن وهْْ   عن عمرو بن 

 تَّللا.الرمحن ع حْي   أن أ  سلمة بن عْداحلار   عن يزيد ابن أيب 

                                                      
 . 187: ص186/ص17( مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ج1)
 .4( ِتوح مصر وأيْارها ص2)
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. عن زكراي بن حيىي الساجي   تا بتدار (1)والطرباين ِف املعجم الكْري
)ح(  وحممد بن صْْْْْْْْا: الترسْْْْْْْْي   تا حممد بن املمىن  قاَل:  تا وه  بن 

 جرير به.
 احلكم على اإلسناد:

 .(2)رجاله  قاَإستاد صحيح 

                                                      
 (.561ح) 265/ص23( املعجم الكْري ج1)
 دراسة إستاد الطرباين:( 2
َ ستة سْع و َّمثائة)1) قري  ت( زكراي بن حيىي الساجي الْصري   قة ِقيه  من المانية عشرة ما

 (.2029َ) 216التَّللذي  ص
( حممد بن بشار بن عممان العْدي الْصري  أبو بكر بتدار   قة  من العاشرة  ماَ ستة 2)

 (.5754َ) 469تقري  التَّللذي  صبُع ومثانون ستة) ا تتني ومخسني ومائتني  وله
( وه  بن جرير بن حازم بن زيد  أبو عْد هللا األزدي الْصري   قة من التاسعة ماَ ستة 3)

 (. 7472َ ) 585تقري  التَّللذي  صست ومائتني)
( عمرو بن احلار  بن يعقَو األنصاري موَلهم املصري أبو أيَو   قة ِقيه حاِظ  من 4) 

  (.5004َ ) 419تقري  التَّللذي  صالسابعة  ماَ قدلا قْل اخلمسني ومائة)
( يزيد بن أيب حْي  املصري أبو رجاء واسم أبيه سويد   قة ِقيه وكان يرسل  من اخلامسة 5)

 (.7701َ ) 600تقري  التَّللذي  ص  وقد قاَر الممانني)ماَ ستة مثان وعشرين ومائة
( أبو سلمة بن عْد الرمحن بن عوف الزهري املدين قيل: امسه عْدهللا  وقيل: إمساعيل   قة 6) 

مكمر  من المالمة ماَ ستة أربع وتسعني  أو أربع ومائة  وكان مولده ستة بُع 
 (.8142َ ) 645تقري  التَّللذي  ص).وعشرين
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وصْْْْْْْْْْْْْْحح إسْْْْْْْْْْْْْْتْْاده   (1)قْْال اديممى: رجْْالْْه رجْْال الصْْْْْْْْْْْْْْحيحو 
 . (2)الصاحلي

وقال األلْاين: "إسْْْْْْْْْتاد صْْْْْْْْْحيح َل أعرف له علة؛ ِإن رجاله كلَّللم 
 قاَ رجال الشْْْْْْْْْْْيخني؛ اري شْْْْْْْْْْْيخي الطرباين  لكن األول متَّللما زكراي 

 ....الساجي؛ َِّللو  قة حاِظ
وشْْْْْْْيخه "بُتدار" امسه حممد بن بشْْْْْْْار أبو بكر  وقد اتبعه حممد بن 

 ......مِّن "  وكَّمها من رجادمااملمىن وهو املعروف بْ "الزَّ 
لكن الراوي عته حممد بن صْْْْْا: الترسْْْْْي مل أجد له ترمجة  وقد روى 
له الطرباين ِف "املعجم الصْْْْْْْْْاري" حديماا واحداا   و جلملة: ِاحلديث عن 

 .(3)الساجي صحيح  وطريق الترسي شاهد قوي له

                                                      
أيب أمية بن املارية بن عْد هللا بن عمر بن خمزوم املخزومية  أم سلمة أم املؤمتني   ( هتد بتت7)

بعد أيب سلمة ستة أربع  وقيل:  َّ   وعاشت بعد ذل  ستني ستة  ماتت  تزوجَّللا التيب 
َّللذي  تقري  الت.)ستة ا تتني وستني  وقيل: ستة إحدى  وقيل: قْل ذل   واألول أصح

 .اد صحيح رجاله  قاَستِاإل. (8694َ ) 754ص
 .63/ص10( جممع الزوائد ج1)
 .77/ص10( سْل اددى والرشاد ِف سرية يري العْاد ج2)
 . 10/3( السلسلة الصحيحة 3)
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رِّ القاف بَْْعَدَها  ء ُمْوحَّ ِائدة:  د القْط ِف َدة بَّقوله قْط: بَِّكسْْْْْْْْْْْْْْْ
 .(1)دِّاَيرِّ مصر كانت تُتس  إىل اجليل الذين كانوا يسكتو ا

وهي كلمة يواننية األصْْْْْْْل مبعىن سْْْْْْْكان مصْْْْْْْر  ويُقصْْْْْْْد هبم اليوم 
املسْْْْْْيحيون من املصْْْْْْريني  والعوام يتطقو ا بفتح القاف والْاء  ويتطقون 

مصر  . والصواَ أن القْط هم سكان(2)اجلمع ِصيحاا ِيقولون: أقْاط
ِتطلق على مجيع سْْْاكتَّللا دون متييز ِف الداينة  وَل داعي إلطَّقَّللا على 

 املسيحيني وحدهم.
وما يدل على أن كلمة قْط يقصد هبا سكان مصر أن كلمة قْط هو 

  وهى لف ة أطلقَّللا  Aegyptosصورة خمتصرة من لف ة إجييْتو  
لتاطقة ا  ولذا يقال عن مصر ِف الدول اري ن على أهل مصرو يتالْيزنط

 .ة قْطقريْة من لف  هاِالتاطق هبذه اللف ة جيد Aegypt للاة العربية 
 احلديث الرابع :

عن أيب سْامل سْفيان بن وه  اجليشْاين   أن بعا أصْحاَ رسْول 
يقول: "إنكم سْْتكونون أجتادا  وإن  أيربه أنه مسع رسْْول هللا  هللا 

                                                      
 . 2/59  وان ر: الصحاح ِف اللاة 102( ما اتفق لف ه واِرتث مسماه من األمكتة ص1)
َ جممع اللاة العربية  لقاهرة 2)  . 2/711 املعجم الوسيط 21/2( العامي الفصيح من إصدارا
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أكْْل  القْط َل أتكلوهميري أجتْْادكم أهْْل املاَر متكم  ِْْاتقوا هللا ِف 
 ". (1)احلُر

 التخريج:
  قال :  عْد األعلى. عن يونس بن (2)أيرجه: الدوَليب ِف الكىن

 ة به .بن هْري  عْد هللاأنْأ ابن وه    قال: أيربين ابن ديعة   عن 
بن مسْْْْْْْْْْْْلمة   عْد املل . عن (3)ِف ِتوح مصْْْْْْْْْْْْر عْد احلكموابن 

 وحيىي ابن عْدهللا بن بكري  عن ابن ديعة به. 
  واملقريزي ِف (4)وأورده ابن الكتدي ِف ُِْْْْْْْْْْائل مصْْْْْْْْْْر احملروسْْْْْْْْْْة

 : بلفظ : "َل أتكلوهم أكل اخلُر".(5)املواعظ واَلعتْار
 احلكم على اإلسناد:

                                                      
ُُرَُه .)القامو  احمليط 1) ُ َطعاَم التا ِّ حَّت حَيْ ََُر هو الذي يََْتَحنيَّ َر وَح ُِّ ( احلُر: َح
ق أبهل مصر 481/ص1ج يه حث على الِر (  وقد جاء ِف بعا الرواايَ بلفظ اخلُر  ِو

 والسلم ومجيع املعامََّ .ِف احلَر 
 (.1027ح )573/ص2( الكىن واألمساء ج2)
 .3( ِتوح مصر وأيْارها ص3)
 . 46(  ُِائل مصر ص4)
 . 30/ ص1( املواعظ واَلعتْار ج5)



 حفظها هللا   فضائل مصر
›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹ 

- 61 - 

واية ابن وع بر ِإسْْتاد حسْْن ِيه ابن ديعة صْْدوث  أما ايتَّطه ِمد
 .  (1) قة ِيه وه  عته َِّللو

                                                      
 دراسة إستاد الدوَليب:( 1
( يونس بن عْد األعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص بن حيان  اإلمام الكْري  أبو موسى 1)

اَ الشاِعية الكربى طْق ري الفقيه املقرئ  و قه: التسائي  وأبو حامت  والشاِعي)الصدِف املص
 (.40َ) 170/ص2ج
( عْد هللا بن وه  بن مسلم الفَّللرى موىل رمانة املصري  موىل بىن َِّللر قرشي  قال أبو 2)

 189/ص5اجلرح والتعديل جحامت: صا: احلديث صدوث. وو قه ابن معني  وأبو زرعة)
(َ879.) 
عْد هللا بن ديعة بفتح الَّم وكسر بن عقْة احلُرمي أبو عْدالرمحن املصري القالي   (3)

صدوث من السابعة يلط بعد احرتاث كتْه  ورواية ابن املْارك وابن وه  عته أعدل من اريمها  
قري  توله ِف مسلم بعا شيء مقرون ماَ ستة أربع وسْعني ومائة وقد انف على الممانني)

 (.3563َ) 319التَّللذي  ص
ن   و قه: أبو حامت  وقال احلاِظ ابن حجر:  قة مصري( عْد هللا بن هْرية السْاءى امل4)

( اجلرح والتعديل ج 1)المالمة  ماَ ستة ست وعشرين ومائة  وله مخس ومثانون)
 (. 3678َ 327تقري  التَّللذي  ص -( 90َ)194/ص5
بعدها  اجليم  وسكون التحتانية ( سفيان بن هانح املصري  أبو سامل اجليشاين بفتح 5)

معجمة  اتبعي خمُرم  شَّللد ِتح مصر  ويقال: له صحْة  ماَ بعد الممانني   وقال الذهيب: 
 (.2004َ) 449/ص1( الكاشف ج2455َ)245تقري  التَّللذي  ص قة مشَّللور)

  واإلستاد حسن وإن مل يذكر الصحابة ِاجلَّللالة هبم َل تُر.
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أن جتد مصْْْْْْر هم يري أجتاد  وِف هذا احلديث يْني رسْْْْْْول هللا 
َِّللم يري أجتاد األرض يشَّْْْْْْْْْْْْْْللد  األرض  وهذه أيُْْْْْْْْْْْْْْاا من معجزاته 

 بذل  الواقع والتاريخ.
 احلديث اخلامس:

  قال: "إنكم سْْْْْْْْتجتدون أجتادا   عن التيب عن أيب الدرداء  
 من".جمتدة جتدا  لشام ومصر والعراث والي

 التخريج:
. عن عمر بن اخلطاَ السْْجسْْتاين قال (1)أيرجه: الْزار ِف مسْْتده

: ان هشْْْام قال : ان سْْْليمان بن عتْة قال : ان يونس بن ميسْْْرة عن أيب 
 إدريس عن أيب الدرداء.

أحسْْْْْْْن من  وقال: وهذا احلديث َل نعلمه يروى عن رسْْْْْْْول هللا 
حْْْديْْْث أيب الْْْدرداء هْْْذا  وقْْْد روى عن اري أيب الْْْدرداء َنو من هْْْذا 

 الكَّم  وذكران حديث أيب الدرداء جلَّلته وحسن إستاده .
. عن أمحد بن املعلى قال :  تا (2)والطرباين ِف مسْْْْْْْْْْْْْْتد الشْْْْْْْْْْْْْْاميني 

 هشام ابن عمار به. 

                                                      
 (.4143ح) 118/ص 2( مستد الْزار ج1)
 (.2217ح) 262/ص3( مستد الشاميني ج2)
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ن . عن أيب احلسْْْن علي بن زيد ب(1)وابن عسْْْاكر ِف اتريخ دمشْْْق
علي السْْلمي  أان الفقيه أبو الفتح نصْْر بن إبراهيم  قاَل: أان أبو احلسْْن 
حممد ابن عوف  أنْأان احلسن بن متري أبتأان حممد بن يرمي  ان هشام بن 

 عمار به.
وعن أيب علي احلداد إجازة وحد ين أبو مسْْْعود األصَّْْْْللاين عته قاَل 

بن  ن املعلى ان هشْْْْْامأان أبو نعيم احلاِظ ان سْْْْْليمان بن أمحد أان أمحد ب
 عمار به.

   وعزاه إىل الْزار والطرباين. (2)وأورده السيوطي ِف الدر املتمور
 احلكم على اإلسناد:

  وهذا ليس من (3)إسْْْتاد حسْْْن ألن ِيه سْْْليمان بن عقْه صْْْدوث
 ارائْه ِللحديث شاهد صحيح من حديث عْدهللا بن حوالة .

                                                      
 .71/ص1( اتريخ دمشق ج1)
 .525/ص6(  الدر املتمور ج2)
 دراسة إستاد الْزار:( 3)
( عمر بن اخلطاَ السجستاين بكسر املَّللملة واجليم  وسكون املَّللملة  بعدها ممتاة  نزيل 1)

ع ِف شوال ستة أرباألهواز  القشريي بقاف ومعجمة مصار  صدوث من احلادية عشرة  ماَ 
 .(4889َ) 412تقري  التَّللذي  صوستني ومائتني  وقد قاَر التسعني)

( هشام بن عمار بن نصري بتون مصار السلمي الدمشقي اخلطي   صدوث مقرئ  كرب 2)
ِصار يتلقن  ِحديمه القدمي أصح  من كْار العاشرة  وقد مسع من معروف اخلياط  لكن 
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وقد حسْْْْْْْته اإلمام السْْْْْْْيوطي  وقال اديممي: "رواه الْزار والطرباين..     
يه يَّف َل يُْْْْْْْْْْْر وبقية  يَّللما سْْْْْْْْْْْليمان بن عقْة وقد و قه مجاعة ِو ِو

 .(1)رجاله  قاَ

                                                      
أربعني ومائتني على الصحيح  وله ا تتان وتسعون معروف ليس بمقة  ماَ ستة مخس و 

 (.47/ص11(  هتذي  التَّللذي  ج7303َ)  573تقري  التَّللذي  صستة)
( سليمان بن عتْة بن  ور بن يزيد بن األيتس السلمي  ويقال: الاساين  أبو الربيع 3)

ه  وقال ابن معني: َل شح  وقال دحيم:  قة قد روى ع املشايخ   تهالداراين. قال أمحد: َل اعِر
وقال أبو حامت: ليس به أب  وقال أبو مسَّللر:  قة  وذكره ابن حْان ِف المقاَ   وقال احلاِظ 

  تقري  التَّللذي  184/ص4هتذي  التَّللذي  جابن حجر: صدوث له ارائ  من السابعة)
 (.  2592َ) 253ص
 حياة التيب  ( عائذ هللا بتحتانية  ومعجمة  ابن عْد هللا  أبو إدريس  اخلوَلين  ولد ِف4)

يوم حتني  ومسع من كْار الصحابة  وماَ ستة مثانني  قال سعيد بن عْدالعزيز: كان عامل 
عَّم سري أالشام بعد أيب الدرداء  وقال أبو داود: مسع أبو إدريس من أيب الدرداء  وعْادة)

 ( .  3115َ) 289  تقري  التَّللذي  ص273/ص4التَّْء ج
نصاري  أبو الدرداء  خمتلف ِف اسم أبيه  وأما هو ِمشَّللور ( عولر بن زيد بن قيس األ5)

بكتيته  وقيل: امسه عامر  وعولر لق   صحايب جليل  أول مشاهده أحد  وكان عابداا  ماَ 
 (.5228َ)  434تقري  التَّللذي  صِف أواير يَِّة عممان  وقيل: عاش بعد ذل )

  ِاإلستاد حسن.
 .36/ص 10( جممع الزوائد ج1)
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أمْْْا حْْْديْْْث عْْْْد هللا بن حوالْْْة ِقْْْد أيرجْْْه الطرباين ِف مسْْْْْْْْْْْْْْتْْْد 
 .(1)الشاميني

 بن اري صْْْْْْْْْْا: وقال اديممي: رواه الطرباين ورجاله رجال الصْْْْْْْْْْحيح
 .  ( 2)رستم وهو  قة

وُل اّلِلَِّّ  قلت: حديث ابن حوالة لف ه: )َعْن اْبنِّ َحَواَلَة قَاَل: قَاَل َرسُْْ
 َامِّ  َوُجْتد لشَّْْْْْْْْْْْْ رُي اأْلَْمُر إِّىَل َأْن َتُكونُوا ُجُتوداا جُمَتََّدةا ُجْتَد  ِّ َيصِّْْْْْْْْْْْْ  : سَْْْْْْْْْْْْ

ْلعَِّراثِّ  قَاَل اْبُن  ْلَيَمنِّ  َوُجْتَد  ِّ و  ِّ ْر هِّ اَي َرسُْْْْْْْْْْْ َل اّلِلَِّّ إِّْن أَْدرَْكُت َحَواَلَة: يِّ
هِّ جَيَْتيبِّ إِّ  ريَُة اّلِلَِّّ مِّْن أَْرلِّْْْْْْْ امِّ َِإِّنََّّْلَلا يِّ لشَّْْْْْْْ ََِْقاَل: َعَلْيَ   ِّ ريَتَُه َذلَِّ    َّلَلا يِّ لَيْْ
ُقوا مِّْن ُاُدرُِّكمْ  ََِْعَلْيُكْم بَِّيَمتُِّكْم َواسْْْْْْْْْْْْ ُتْم  َ  (3)مِّْن عَِّْادِّهِّ ََِأمَّا إِّْن أَبَْيْْ َِإِّنَّ اّلِلَّ

لشَّامِّ َوَأْهلِّهِّ(.  تَْوَكََّل هِّ  ِّ

                                                      
 ( .3515ح) 345/ص4الشاميني ج( مستد 1)
 . 36/ص10( جممع الزوائد ج2)
تح مَّللملة)مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح 3) (  مجع 18/158( الادر: بُم معجمة ِو

ادير  وهو الذي يْقى بعد ذهاَ السيل  وبعد انقطاع املطر  والتا  أيتون إليَّللا ويشربون 
 (.13/349د عْد احملسن العْاد شرح ستن أيب داو  -7/116متَّللا.) عون املعْود 
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  والْخاري ِف (2)  وأمحد ِف مسْْْْْْْتده(1)أيرجه أبو داود ِف سْْْْْْْتته
   وصححه احلاكم والذهيب. (4)واحلاكم ِف املستدرك(  3)التاريخ الكْري

  .(5)وقال الشيخ األلْاين : صحيح
ال  قاَ رجوقال الشْْْيخ شْْْعي  األرنؤوط : حديث صْْْحيح رجاله 

الصْْْْْْْْْْْحيح اري حممد بن راشْْْْْْْْْْْد وهو املكحوه ِقد روى له أصْْْْْْْْْْْحاَ 
 .  (6)الستن

وهذه الرواية وإن مل يتص ِيَّللا على ذكر مصْْْْْْر إَل أ ا حتمل قلت: "
على الرواية األيرى  ِيكون من  َ تعدد الرواايَ  أو أن راوي الرواية 

 ."الكاملة حفظ ما مل حيف ه ايير
 احلديث السادس:

                                                      
َ اجلَّللاد   –( ستن أىب داود 1) َ ِفِّ ادِّْجرَةِّ َهْل انَْْقَطَعْت  -كتا  (. 2483ح) 6/ص2ج -َ 
 (.20371ح) 33/ص5( املستد ج2)
 (.57َ) 33/ص5( التاريخ الكْري ج3)
 (.8556ح) 555/ص4( املستدرك على الصحيحني ج4)
 (.2483( صحيح ستن أيب داود ح )5)
 (.20371ح) 33/ص5( حتقيق مستد أمحد ج6)
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عن أيب عْد الرمحن احلُْلي وعمرو بن حريث قاَل: إن رسْْْْْْْْْْْْْْول هللا  
 رؤوسَّْْْْْللم ِاسْْْْْتوصْْْْْوا هبم ( 1)قال: )إنكم سْْْْْتقدمون على قوم جعد

 ِإنه قوة لكم وبَّس إىل عدوكم إبذن هللا ( يعين: قْط مصر.
 التخريج:

. عن زهري بن حَر قال : حد تا (2)أيرجه: أبو يعلى ِف مسْْْْْْْْْتده
قْْال : حْْد تْْا حيوة قْْال : حْْد تْْا أبو هْْانح محيْْد بن عْْْدهللا ابن يزيْْد 

 هانح أنه : مسع أ  عْدالرمحن احلْلي  وعمرو بن حريث .
 . عن أمحد بن علي بن املمىن  به.(3)وابن حْان ِف صحيحه

بن مسْْْْْْْْْْْْلمة   عْد املل . عن (4)ِف ِتوح مصْْْْْْْْْْْْر عْد احلكموابن 
 قال: حد تا ابن وه   عن أيب هانح اخلوَلين به.

                                                      
فاَ الرجال يكون َمْدحا َوَذم ا : ِاملْدح َمْعتاه أن يكون َشدِّيد األْسرِّ 1) ( اجلَْعد : ِف صِّ

ُرَتد د اخلَْلق. وقد يُْطلق على 
واخلَْلق  أو يكون َجْعَد الشََّعر أي يشته  وأما الذَّم َِّللو الَقصري امل

يل أيُا. )اتج العرو  ج  (  وهتا يراد به املعىن األول.503/ص7الْخِّ
 (.1473ح)51/ص 3( مستد أيب يعلى ج2)
عما يكون ِف أمته  ( صحيح ابن حْان كما ِف اإلحسان  كتاَ التاريخ  َ إيْاره 3)

من الفج واحلواد  )ذكر اإليْار عن تقوى املسلمني أبهل املاَر على أعداء هللا الكفرة( 
 (.6677ح) 69/ص15ج
 .4صر وأيْارها ص( ِتوح م4)
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  وقال: عمرو بن حريث مل يسْْْْْْْْْْمع  (1)ه: ابن معني ِف اترخيهوأورد
 شيعا إمنا هو رجل من أهل مصر.  من التيب 

  احلكم على اإلسناد:
إستاد حسن إن  ْتت صحْة عمرو بن حريث ألن ِيه محيد بن هانح 

 . (2)َل أب  به  وإَل ِمرسل
                                                      

 (.5227ح) 447/ص4( اتريخ ابن معني رواية الدوري ج1)
 دراسة إستاد أيب يعلى:( 2)
( زهري بن حَر بن شداد  أبو يميمة التسائي  نزيل باداد   قة  ْت  من العاشرة  ماَ 1)

 (.2042َ ) 217تقري  التَّللذي  صستة أربع و َّ ني ومائتني  وهو ابن أربع وسْعني)
هللا بن يزيد املكي  أبو عْد الرمحن املقرىء  أصله من الْصرة أو األهواز   قة ِالل  ( عْد 2)

أقرأ القرآن نيفاا وسْعني ستة  من التاسعة  ماَ ستة  َّ  عشرة ومائتني  وقد قاَر املائة  
 (.3715َ) 330تقري  التَّللذي  صوهو من كْار شيوخ الْخاري)

و زرعة ِتح الواو ابن شريح بن صفوان التجييب  أب( حيوة بفتح أوله وسكون التحتانية و 3)
 185تقري  التَّللذي  صاملصري   قة  ْت ِقيه  من السابعة ماَ مثان ومخسني ومائة)

(َ1600.) 
( محيد بن هانح أبو هانح اخلوَلين املصري  َل أب  به  من اخلامسة  وهو أكرب شيخ َلبن 4)

 (.1562َ) 182تَّللذي  صتقري  ال).وه   ماَ ستة ا تتني وأربعني ومائة
ملة والْاء املتقوطة احلْلي: بُم احلاء املَّلل( عْد هللا بن يزيد املعاِري أبو عْد الرمحن احلْلي)5)  

بواحدة  قال أبو علي الْادادي ِف كتاَ الْارع َِّن احلْلي متسَو إىل حي من اليمن من 
ُم املَّللملة واملوحدة ( ب(.169/ص2األنصار يقال دم: بتو احلْلي.)األنساَ للسمعاين ج

 (.  3712َ) 329تقري  التَّللذي  ص  قة  من المالمة  ماَ ستة مائة إبِريقية)
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 . (1)وقال اديممي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
وقال احلاِظ ابن حجر: "رواه ابن حْان ِف صحيحه عن أيب يعلى   
وأبو عْدالرمحن اتبعي بَّ ري    وعمرو بن حريث ليس هو املخزومي   

 .(2)بل هو آير خمتلف ِف صحْته" 
وقال الشيخ شعي  األرنؤوط : رجاله  قاَ رجال الصحيح إَل أنه 

 .(3)مرسل
 .(4)د : رجاله  قاَوقال حمقق مستد أيب يعلى حسني سليم أس

 وهذه رواية تدل على ُِل أهل مصر. 
قال اإلمام السْْْْيوطي: "َِّللذه متقْة ملصْْْْر ِف صْْْْدر امللة  واسْْْْتمَر 
قليلة الفج معاِاة طول امللة مل يعرتها ما اعرتى اريها من األقطار  وما 
زالت معدن العلم والدين  مث صْْْْْْْْْْْْْْْاَر ِف آير األمر دار اخلَِّة وحمط 

                                                      
( عمرو بن حريث مصري  خمتلف ِف صحْته  أيرج حديمه أبو يعلى  وصححه ابن حْان  6)

  (.5009َ) 420تقري  التَّللذي  صوقال ابن معني واريه: اتبعي  وحديمه مرسل)
  واإلستاد حسن.

 (. 16681ح) 48/ص10مع الزوائد ج( جم1)
 (.4308ح) 105/ص 12( املطال  العالية ج 2)
 (.6677ح) 69/ص15( حتقيق صحيح ابن حْان ج3)
 (.1473ح)51/ص3( حتقيق مستد أيب يعلى ج4)
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لد اين ِف سْْْْْْْْْْائر األقطار بعد مكة واملديتة ي َّللر ِيَّللا من الرحال  وَل ب
 .(1)شعائر الدين ما هو ظاهر ِف مصر"

 وبعد: 
َِّللذه سْْْْْْتة أحاديث مقْولة تدور بني الصْْْْْْحة واحلسْْْْْْن ِف ُِْْْْْْائل 

أوصْْى أبهل مصْْر  وهي تدل مجيعاا على أن رسْْول هللا   مصْْر وأهلَّللا
 .يرياا  وبني أن جتودها ِيَّللم اخلري الكمري

وَل شْْْْْْْْْْْْْْ  أن أممال هذه األحاديث هي اليت يتْاي أن تذكر عتد  
ذكر الفُْْْائل اليت شْْْرف به هذا الْلد  جبوار ايايَ القرآنية اليت ذكَر 

 الكمري والكمري عن ُِل هذا اإلقليم. 
بقيت أحاديث مردودة يتْاي أن أشْْْري إليَّللا ِإىل الفصْْْل الماين " ما 

 .ورد ِف ُِلَّللا من  األحاديث املردودة"

                                                      
 .  514/ص4( شرح السيوطي على مسلم ج1)
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 الفصل الثاين: 
 ما ورد يف فضل مصر من  األحاديث املردودة

ذكَر بعا األحاديث املقْولة اليت بيتت ُِْْْْْْل مصْْْْْْر وأهلَّللا  وَل 
ْْة  بْْد أن أشْْْْْْْْْْْْْْري إىل األحْْاديْْث املردودة؛ ِليس خيفى من أنْْه جيْْ  معِر

ن هبا لكي َل يعتقد العاملو  األول:الصْْْحيح من السْْْقيم لسْْْْْني هامني: 
ْْْْْْْْْْْْْْْْعوا ِف آِة الكذَ على  ْْْْْْْْْْْْْْْْْ ة وايير؛  رسْْول هللا  ْوهتا  ِيقْ : معِر

األحاديث الشْْْْْْْْْْْديدة الُْْْْْْْْْْْعف من اريها لكي َل يعملوا هبا  ِيقعوا ِف 
 ايِة املذكورة.

ِْْاملقصْْْْْْْْْْْْْْود من ذلْْ  متييز املقْول من اريه  حَّت َل يارت من يقف 
: إن هعلى حديث مردود أنه مقْول ِيقْله  ولو ذكرها أحد  ِإنه يقال ل

 هذا مل يمْت عن  رسول هللا صلواَ هللا وسَّمه وبركاته عليه. 
ِفي ممْْْل هْْْذا العمْْْل يْْْدمْْْة للتْْْا  ولطلْْْْة العلم أبن يقفوا على 
وا حادا؛ ِإذا وجدوا من  األحاديث املولْْْْْوعة واألحاديث املردودة  ويعِر
حيتج حبديث لْعيف قالوا: هذا حديث لْعيف ليس بصْحيح  أو ليس 

ل عليه  وَل يعمل به  وكذل  إذا كان مولوعاا  واملؤلفاَ حبجة  وَل يعو 
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موجودة متذ قدمي الزمان ِف األحاديث الُْْْْْْْْْْْْْْعيفة  وكذل  األحاديث 
 .(1)الدائرة على األلستة

كما َل يعين تُْْْْْْْْْعيف حديث أن راويه لْْْْْْْْْعيف عموماا  وإمنا كان 
لْْْْْْْْْْْْْعيفاا ِقط ِف ذل  احلديث  يعين بذل  أنه قد أيطأ ِيه. َِر  قة 

 (  وَر لعيف يصحح حديمه ويقْل.2حديمه ويُعف) يعل
وإذا كان الُْْْعف ِف الفُْْْائل )َل سْْْيما ُِْْْائل الَّْد( ِإن بعا 

ة.احملد ني َل يرون أبساا ب  رواية هذه األحاديث  لشروط املعرِو
 وإلي  بعا األحاديث املردودة ِف ُِائل مصر:

  احلديث األول:
 قَاَل: " اّلِل َ اّلِل َ ِفِّ َأْهلِّ ا َأن  َرُسوَل اّلِل ِّ (3)َعْن ُعَمَر َمْوىَل ُاْفَرَة 

                                                      
 .337/ص2( شرح ستن أيب داود عْد احملسن العْاد ج1)
 (.273/ص3"' قة الراوي شرط للصحيح وليس موجْه.")هتذي  الستن ج( قال ابن القيم: 2)
( عمر بن عْدهللا املدين  أبو حفص موىل افرة )بُم املعجمة  وسكون ِاء( )املاين 3)

( بتت ر ح أيت بَّل بن ر ح  قال أمحد بن حتْل: ليس به أب   ولكن أكمر 196ص
  وقال ابن د من أصحاَ التيب حديمه مراسيل  وقال حيىي بن معني: مل يسمع من أح

معني: لعيف  وكذل  قال التسائي  وقال ابن حْان: يقل  األيْار َل حيتج به  وقال حممد 
بن سعد ماَ ستة مخس وأربعني ومعة وكان  قة كمري احلديث ليس يكاد يستد وكان يرسل 

 (.4271ح ) 420/ص21حديمه .) هتذي  الكمال ج
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َّلْلراا".1لذ م ةِّ  َأْهلِّ اْلَمَدرَةِّ الس ْوَداءِّ الس ْحمِّ اجلَِّعادِّ)  ( َِإِّن  َدُْم َنَسْاا َوصِّ
 التخريج:

. عن عْداّلِل ِّ ْبُن َوْه    َعْن عْداّلِل ِّ (2)أيرجه: ابن هشام ِف السرية
 ُعَمَر َمْوىَل ُاْفَرَة. اْبنِّ دِّيَعَة  َعنْ 

. عن حممد بن حسْْْْْْْْْْْْْْن عن عْدهللا (3)والزبري بن بكار ِف املتتخ 
 ابن وه ..به.

 . عن عْداملل  بن هشام... به.(4)وابن عْداحلكم ِف ِتوح مصر
 .( 5)وأورده: اإلمام السيوطي ِف حسن احملالرة

 درجته: 
 إستاد لعيف لعلتني:

                                                      
ان كمري اإلرسال من اخلامسة ماَ ستة مخس أو ست وقال احلاِظ ابن حجر: لعيف وك

 (.4934َ) 414وأربعني.)تقري  التَّللذي  ص
( واملدرة: واحدة املدر كشجرة وشجر  والعَر تسمي القرية : املدرة   وأهل املدر : أهل 1)

القرى والسحم : السود   مجع أسحم   وهو الشديد األدمة . واجلعاد : املتكسرو الشعور   
 (.53/ص21اف أهل صعيد مصر االْاا. )املفَّللم جوهذه أوص

 .112/ص1( السرية التْوية ج2)
 .22/ص1ج ( املتتخ  من كتاَ أزواج التىب 3)
 .4(  ِتوح مصر وأيْارها ص4)
   وعزاه إىل ابن عْد احلكم.13( حسن احملالرة ِف أيْار مصر والقاهرة ص5)
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ط أم يتْني هْْل روي عتْْه قْْْل اَليتَّاألوىل: ابن ديعْْة خمتلط  ومل 
 بعده.

 المانية: عمر موىل افرة لعيف  كمري اإلرسال.
وهو عمر بن عْد هللا املدين  موىل افرة بُْْْْْْْْْْْم املعجمة  وسْْْْْْْْْْْكون 
الفاء  لْْْْعيف وكان كمري اإلرسْْْْال  من اخلامسْْْْة  ماَ سْْْْتة مخس  أو 

 .(1)ست وأربعني
تيب يسْْمع من الوقال السْْيوطي: مرسْْل لْْعيف  ألن موىل عفرة  مل 

  بل وَل من أصحاَ التيب   (2)وهو لعيف. 
 احلديث الثاين:

ولِّ اّلِلَِّّ  يُم اْبُن َرسُْْْْْْ ََ إِّبَْْراهِّ لَّى َعَلْيهِّ  َعْن اْبنِّ َعَّا   قَاَل َلمَّا َما     صَْْْْْْ
وُل اّلِلَِّّ  د ِّيقا  َرسُْْْ عاا ِفِّ اجْلَتَّةِّ َوَلْو َعاَش َلَكاَن صِّْْْ ا نِّيأا َوقَاَل: "إِّنَّ َلُه ُمْرلِّْْْ

 َوَلْو َعاَش َلَعتََْقْت َأْيَوالُُه اْلقُِّْْط َوَما اْسرُتِّثَّ قِّْْطِّيٌّ".

                                                      
 (.4934َ) 414( تقري  التَّللذي  ص1)
 .13ِف أيْار مصر والقاهرة ص ( حسن احملالرة2)
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. عن عْداْلُقدُّو ِّ ْبنِّ حُمَمَّد  قال: (1)أيرجه ابن ماجة    التخريج:
يُم ْبُن ُعْممَ َحدَّ ََْتا َداُوُد ْبُن  اَن َحدَّ ََْتا احلََْكُم ْبُن َشِّي   اْلَْاهِّلِّيُّ َحدَّ ََْتا إِّبْْرَاهِّ

ََْة َعْن مِّْقَسم  عن ابن عْا .  ُعتَْيْْ
عن علي بن أمحد بن عْدان  (2)والْيَّللقي ِف دَلئل التْوة للْيَّللقي 

قال : أيربان أمحد بن عْيد الصْْْْْْْفار قال : حد تا حممد بن يونس قال : 
بن أو  أبو زيد األنصْْْْْْْْْْاري قال : حد تا شْْْْْْْْْْعْة   عن احد تا سْْْْْْْْْْعيد 

 احلكم به.  
. عن أيب عْدهللا الفراوي قال: (3)وابن عسْْْْْْْْْْْاكر ِف اتريخ دمشْْْْْْْْْْْق

بن عْيد  د بن عْدان أنْأان أمحدأنْأان أبو بكر الْيَّللقي أنْأان علي بن أمح
الصْْْْْْْفار أنْأان حممد ابن يونس أنْأان سْْْْْْْعد بن أو  أبو زيد األنصْْْْْْْاري 

 أنْأان شعْة عن احلكم به.

                                                      
َ ما جاء ِف الصَّة على ابن رسول هللا 1) َ اجلتائز   اته ج ( ِف كتا  484/ص1وذكر ِو

 (.1511ح)
 (.  3286ح) 470/ص8( دَلئل التْوة ج2)
 ؟(.3/144( اتريخ دمشق )3)
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إستاد لعيف جداا ِيه: إبراهيم بن عممان العْسي  ملوحدة  درجته:
من   مرتوك احلديث  مشَّْْْْْْللور بكتيته  أبو شْْْْْْيْة الكوِف قالْْْْْْي واسْْْْْْط
 . (1السابعة ماَ ستة تسع وستني)

وقال الْوصريي ِف الزوائد: ِف إستاده إبراهيم بن عممان أبو شيْة 
قالي واسط  قال ِيه الْخاري: سكتوا عته  وقال ابن املْارك: ارم به  
وقال ابن معني: ليس بمقة  وقال أمحد: متكر احلديث  وقال التسائي: 

 .(2)مرتوك احلديث
ِف سْْْْْتده أبو شْْْْْْْة إبراهيم بن عممان الواسْْْْْطي  وقال السْْْْْخاوي: 

ة  وقال: إنه اري   .(3)وهو لعيف  وعته أيرجه ابن متدة ِف املعِر
قال احلاِظ ابن حجر: ىف سْْْْْْْْْْتده أبو شْْْْْْْْْْيْة الواسْْْْْْْْْْطى إبراهيم بن 

 .(4)عممان  وهو لعيف
وقال الشْْيخ األلْاين : هذا إسْْتاد لْْعيف جداا ؛ إبراهيم هذا مرتوك 

 "التقري ". احلديث؛ كما ِف

                                                      
 (.  215َ) 92( تقري  التَّللذي  ص1)
 .2/33( مصْاح الزجاجة 2)
 .548/ص1للسخاوي ج( املقاصد احلستة 3)
 .151/ص1( اإلصابة ج 4)
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ولكن اجلملْْْة األوىل من احلْْْديْْْث وردَ من حْْْديْْْث الرباء   رواه 
   واريه أبسانيد بعَُّللا صحيح .(1)أمحد

َم واجلملة المانية وردَ عن عْدهللا بن أيب أوىف قيل له : رَأَْيَت إِّبَْْراهِّي
َي َأْن َيُكوَن بَْْعَد حمَُ  اْبَن التَّيبِّ ِّ  ِّْْْْْْْْْْْ اِّرياا َوَلْو قُُ ََ صَْْْْْْْْْْْ ٌّ  د  مَّ قَاَل َما َنيبِّ

َّ بَْْعَدُه .  َعاَش ابُْْتُه َوَلكِّْن ََل َنيبِّ
  (4)   وأمحْْد (3)  وابن مْْاجْْه (2)رواه الْخْْاري ِف صْْْْْْْْْْْْْْحيحْْه 

نيب ما ماَ ابته إبراهيم   وعن أنس قال  كان بعد التيب   ولف ه : ولو
بسْْْْتد (5): رمحة هللا على إبراهيم لوعاش كان صْْْْديقا نْيا   أيرجه أمحد

شْْرط مسْْلم   ورواه ابن متده وزاد : " ولكن مل يكن ليْقى  صْْحيح على
وصْْْححه  (6)ألن نْيكم آير األنْياء "كما ِف الفتح للحاِظ ابن حجر

. 

                                                      
 . 304   302   300   297   289   284   4/283( ِف املستد  1)
مْسَاءِّ اأْلَنَِّياءِّ َوقَاَل أََنَس قََّْ  -كتاَ األدَ   –( صحيح الْخاري 2) ُّ َ َ َمْن مَسَّى أبَِّ َل التَّيبِّ
 يَم يَْْعينِّ ابَْْتُه صحيح الْخاري ج  (.5726ح) 476ص/10إِّبْْرَاهِّ
َوذِّْكرِّ  َ َ َما َجاَء ِفِّ الصَََّّةِّ َعَلى اْبنِّ َرُسولِّ اّلِلَِّّ  -كتاَ اجلتائز   –(  ستن ابن ماجه 3)

 (.1499ج) 4/464ج -َوَِاتِّهِّ 
 (.12358ح) 359/ص 19( مستد أمحد ج4)
 (.12358ح) 359/ص 19( مستد أمحد ج5)
 .476/ص10( ِتح الْاري ج6)
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ع إذ هي من  ْْْْة  ِلَّللْْْْا حكم الِر وهْْْْذه الرواايَ وإن كْْْْانْْْْت موقِو
 األمور الايْية اليت َل جمال للرأي ِيَّللا . 

ت هذا يتْني ل  لَّْْْْْْل القاداينية ِف احتجاجَّللم هبذه  (1)ِإذا عِر
اجلملة : "لو عاش إبراهيم لكان نْياا " على دعواهم الْاطلة ِف اسْْْْْْْْْْتمرار 

وإن ذهْوا إىل تقويتَّللا  يُر  أل ا َل تصح هكذا عته  التْوة بعده 
ْْاة  .. َِّللي تلقمَّللم حجراا  وتعكس دليلَّللم عليَّللم إذ إ ْْا تصْْْْْْْْْْْْْْرح أن ِو

ولرمبا جادلوا  نيب بعده  إبراهيم عليه السَّْْْم صْْْاريا كان بسْْْْ  أنه َل
وحاولوا أن يوهتوا من اَلسْْْْتدَلل هبذه ايُر  -كما هو دأهبم   -ِف هذا 

ع   ولكتَّللم مل ولن يسْْْْْْْْْْْْْْتطيعوا اَلنفكاك مما  عوا عتَّللا حكم الِر   وأن يِر
ألزمتاهم به من لْْْْْْعف دليلَّللم هذا ولومن الوجه األول وهو أنه مل يصْْْْْْح 

وعا صراحة عته   .  (2)مِر
ليس ِف الرواايَ ما يدل على وجود نْوة بعد يامت وعلى كل ِ

 األنْياء.

                                                      
مريزا اَّم أمحد القادايىن الكذاَ الدجال   ِقد استطاع بتلفيقاَ رقيعة أن ( هم أتْاع 1)

يستدرج بعا املرلى التفسيني الذين اندوا بتْوته ومَّللديته  وللقادايىن الكذاَ هلوساَ 
عديدة جتعل اإلنسان السوى يتقل  على ظَّللره من الُح    وأيرى جتعل اإلنسان يقف 

ي  اَلستعمار والصليْية العاملية . .) موسوعة الرد على على حقيقة هذا امللحد الزنديق رب
 (.38/164املذاه  الفكرية املعاصرة 

 .388/ص1( سلسلة األحاديث الُعيفة واملولوعة وأ رها السيح ِف األمة ج2)
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 :احلديث الثالث
يقول: "إذا ِتح  قال مسعت رسول هللا  عن عمر بن اخلطاَ 

هللا عليكم مصر ِاختذوا ِيَّللا جتدا كمريا ِذل  اجلتد يري أجتاد األرض 
ِقال له أبو بكر:ومل اي رسول هللا؟قال:أل م وأزواجَّللم ِف ر ط إىل يوم 

 القيامة".
 التخريج:

. عن سْعيد بن ميسْرة عن (1)أيرجه: ابن عْداحلكم ِف ِتوح مصْر
 عن األسود بن مل  احلمريي عن حبريبن الفراَ عن ابن ديعة اإسحاث 

 بن ذاير املعاِري.
. عن حممْْْْد بن موسْْْْْْْْْْْْْْى بن ( 2)والْْْْدارقطين ِف املؤتلف واملختلف

اء بن سَّْْْْْْْلليل بن عْدالرمحن  عيسْْْْْْْى احلُْْْْْْْرمي قال: حد تا أبو حممد ِو
الكتدي حد تا إسْْْْحاث بن الفراَ به  وعن الدار قطين ابن عسْْْْاكر ِف 

 .(3)اتريخ دمشق

                                                      
 .   189( ِتوح مصر ص1)
 .161/ص3( املؤتلف واملختلف ج2)
 .162/ص46( اتريخ دمشق ج3)
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 َلبن يونس. (2)وعزاه املقريزي ِف إمتاع األمساع"  . (1)وابن زوَلث 
مجيعَّللم عن ابن ديعة   عن األسْْْْْْْْْْْْْْود بن مال  احلمريي   عن حبري 

 .  ابن ذاير املعاِري  عن عمر 
 درجته:

 إستاد لعيف لعدة علل:
 .(3)األوىل: ِف ستده األسود بن مال  احلمريي مل أقف له على ترمجة

  وابن أيب ( 4)املعْْْاِري : ترجم لْْْه الْخْْْاريالمْْْانيْْْة: حبري بن ذاير 
كره   وإمنا ذ وَل تعديَّا  ِيه أحد جرحاا  وا  ومل يذكر (6)  والذهيب(5)حامت

 . (7)ابن حْان
 المالمة: ابن ديعة خمتلط.

                                                      
 .83هْ( ِف ُِائل مصر ص387الليمي )َ ( احلسن بن إبراهيم 1)
 . 185/ص14( إمتاع األمساع ج2)
 (.197/ص1( ذكره ابن ماكوَل ِف تَّميذ حبري بن ذاير. )اإلكمال َلبن ماكوَل ج3)
 .138/ص2( التاريخ الكْري ج4)
 .411/ص2( ِف اجلرح والتعديل ج5)
 .326/ص7( ِف اتريخ اإلسَّم ج6)
 .81/ص4( ِف المقاَ ج7)
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وعلى كل حال : ِأجتاد املسلمني ِيَّللم اخلري الكمري   وكل من قاتل 
 لتكون كلمة هللا هي العليا َِّللو سْيل هللا . 

وجتد مصْْْْر هم من صْْْْد التتار وأوقف احلملة الصْْْْليْية وقَّللر اليَّللود 
 ِف حَر رمُان .

: "أن اجلَّللاد ماض  إىل يوم القيامة" وهكذا نرى من كَّم الرسول 
وأن املواجَّللة لن تتوقف بني أهل اإلسَّْْْْْم وبني يصْْْْْومه أبداا  وان عليتا 

 دتتا.عقيأن نكون مرابطني إىل يوم القيامة نداِع عن أرلتا وقيمتا و 
 احلديث الرابع:

وُل اّلِلَِّّ  (1)عن َعْمَرو بن احْلَمِّقِّ  َتَة  قال: َقاَل َرسُْْْْْْْْْْْْْْ : " َتُكوُن ِّتْْ
 َّ ُر التَّا ِّ ِّيَّلَلا اجْلُْتَد اْلَاْريبِّ َلُم التَّا ِّ ِّيَّلَلا  َأْو قَاَل: َييْْ "  قَاَل اْبُن َيُكوُن َأسْْْ

:"َِلَِّذلَِّ  َقدِّْمُت َعَلْيُكْم مِّْصَر"  .احْلَمِّقِّ
 التخريج:

. عن حممد بن صْْْْْْْْْْْْْْْاح عن (2)أيرجه: الْخاري ِف التاريخ الكْري
بن  نعْد الرمحبن صْْْْْا: حد ىن  عْد هللااسْْْْْحاث  قال  أىبشْْْْْري  عن 

                                                      
رو بن احلمق بفتح املَّللملة وكسر امليم بعدها قاف بن كاهل ويقال الكاهن  لتون بن ( عم1)

ة مث مصر قتل ِف يَِّة معاوية.)التقري    420حْي  اخلزاعي صحايب سكن الكِو
(َ5017.) 
 .313/ص6( التاريخ الكْري ج2)
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و بن احلمق : مسع عمر أىباملعاِرى حد ىن  عْد هللاشْْْْْريح مسع عمرية ابن 
 .عن التيب 

. عن إبراهيم بن اديمم الْلدي قال: (1)وابن قانع ِف معجم الصحابة
 ان أبو صا: عْدهللا بن صا: به.  
 بن شريح به. عْد الرمحن. عن (2)وابن عْد احلكم ِف ِتوح مصر

بن ا عْد هللا. عن حممد بن مسكني قال: أيربان (3)والْزار ِف مستده   
 صا:  به.

حد ين  عْد هللا. عن مطل  قال ان (4)والطربين ِف املعجم األوسْْْْْط
 بن شريح املعاِري به. عْد الرمحنأبو شريح 

. عن أيب العْا  حممد بن يعقَو  تا حبر (5)واحلاكم ِف املسْْْْْْْْْتدرك
 د هللاعْْبن نصْْْْْْْْْْْْْْر  تْا عْْدهللا وهْ  حْد ين أبو شْْْْْْْْْْْْْْريح عن عمري بن 

املعْْاِري عن أبيْْه عن عمرو بن احلمق   وصْْْْْْْْْْْْْْححْْه احلْْاِ ْْان احلْْاكم 
 والذهيب. 

                                                      
 .202/ص2( معجم الصحابة ج1)
 . 338( ِف ِتوح مصر وأيْارها ص2)
 (.2311ح) 287/ص6( ِف مستده ج3)
 (.8740ح) 315/ص8( املعجم األوسط ج4)
 ( .  8387ح) 495/ص4( املستدرك ج5)
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مود قال: أان أبو طاهر بن حم عْد املل بن عن أيب عْدهللا احلسْْْْْْْْني 
أان أبو بكر بن املقرىء أان حممد بن احلسْْْْْْْْْْْْْْن بن قتيْة ان حرملة بن حيىي 

 التجييب أان ابن وه  أيربين أبو شريح ...به.
وعن أيب عْدهللا قال: أنْأ إبراهيم بن متصور أنْأ أبو بكر بن املقرىء 

ن وه  ب عْد هللااد أان ان حممد بن احلسْْْْْْْْْْْْْن بن قتيْة ان عمرو بن سْْْْْْْْْْْْْو 
 أيربين عْدالرمحن بن شريح ..به.

 درجته:
ي من املعاِري مصْْْري َل يدر  عْد هللاِيه عمرية بن  :إسْْْتاد لْْْعيف

   ومل يتابع ومدار الرواية عليه .(1)هو
قال الْزار: "هذا احلديث َل نعلم أحدا رواه هبذا اللفظ إَل عمرو بن 

هْْْذا الطريق وَل نعلم رواه عن ابن  احلمق وحْْْده  وَل نعلم لْْْه طريقْْْا إَل
شْْْْْْْْْْْْْريح إَل عْدهللا بن صْْْْْْْْْْْْْا:. وقال اديممي: "رواه الْزار والطرباين عن 

 .(2)عمرية بن عْدهللا  وقال الذهيب: َل يدري من هو"
 احلديث اخلامس:

                                                      
 (.1142َ) 381/ص4( لسان امليزان ج 1)
 .511/ص5( ِف جممع الزوائد ج2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حفظها هللا   فضائل مصر
›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹ 

- 84 - 

قال: "اسْْْتوصْْْوا  لقْط  : أن رسْْْول اّلِل  (1)عن مسْْْلم بن يسْْْار
 يرياا ِإنكم ستجدو م نعم األعوان على قتال العدو" .

 التخريج:
. عن أبيه قال: حد تا (2)ِف ِتوح مصْْْْْْْْْْْْْْر عْد احلكمأيرجه: ابن 

 بن زايد. وأورده: السْْيوطي ِف حسْْن عْد الرمحنإمساعيل ابن عياش عن 
 .(3)احملالرة

 درجته:
د بن بن زاي عْد الرمحناألوىل: لعف  إستاد لعيف لمَّ  علل:

أنعم بفتح أوله وسكون التون ولم املَّللملة اإلِريقي قاليَّللا  لعيف ِف 
حف ه من لسابعة ماَ ستة ست ومخسني وقيل بعدها وقيل جاز املائة 

 .(4)صاحلاا  ومل يصح وكان رجَّا 
المانية: إمساعيل بن عياش لْْعيف عن اري أهل بلده  وهذا عن اري 
أهل بلده. وهو إمساعيل بن عياش بن سْْْْْْْْْْْْْليم العتسْْْْْْْْْْْْْي  لتون أبو عتْة 

                                                      
( مسلم بن يسار املصري أبو عممان الطتْذي موىل األنصار مقْول من الرابعة .) تقري  1)

 (.6653َ)  531التَّللذي  ص
 .3ِتوح مصر وأيْارها ص( 2)
 .13( حسن احملالرة ِف أيْار مصر والقاهرة ص3)
 .3862َ  340( تقري  التَّللذي  ص4)
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احلمصي صدوث ِف روايته عن أهل بلده خملط ِف اريهم من المامتة ماَ 
 .(1)ستة إحدى أو ا تتني ومثانني وله بُع وسْعون ستة 

 ن مسلم بن يسار َل يصح له مساع.المالمة: اإلرسال حيث إ
 احلديث السادس:

؛ أن املقوقس )صْْْْْْْْْْاح  اإلسْْْْْْْْْْكتدرية( (2)عن يزيد بن أيب حْي 
  ِدعا   ِأعج  التيب (3)عسَّْْْْْا من عسْْْْْل بتَّللا أهدى إىل التيب 

 ِف عسل بتَّللا  لربكة.
 التخريج:

                                                      
 .473َ  109( تقري  التَّللذي  ص1)
( يزيد بن أيب حْي  املصري أبو رجاء واسم أبيه سويد وايتلف ِف وَلئه  قة ِقيه وكان 2)

 600يرسل من اخلامسة ماَ ستة مثان وعشرين وقد قاَر الممانني.) التقري  ص
(َ7701 .) 
( بتَّللا بكسر أوله وسكون ُنيه مقصور من قرى مصر يسمو ا اليوم بتَّللا بفتح أوله قال 3)

 من الفسطاط إىل مديتة بتَّللا وهي على شعْة من التيل وأكمر عسل مصر أبو احلسن املَّللليب
املوصوف  جلودة جملَو متَّللا ومن كورهتا وهي عامرة حستة العمارة. )معجم الْلدان 

 (.501/ص1ج
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 عن ابن شَّْْللاَ قال:  رك التيب  (1)أيرجه: ابن معني ِف اترخيه
: نعم قال بن صْْْا:؟ قال عْد هللاِف عسْْْل بتَّللا قلت ليحىي: حد   به 

 حيىي: بتَّللا قرية من قرى مصر. 
. عن هْْاىنء بن املتوكْْل قْْال: (2)ِف ِتوح مصْْْْْْْْْْْْْْر عْْْد احلكموابن 

 حد تا ابن ديعة قال: حد ين يزيد بن أيب حْي  ..
 .  (3)وأورده: السيوطي ِف حسن احملالرة

 درجته:
 :إستاد لعيف لعلتني

األوىل: هانح بن املتوكل لعيف   قال ابن حْان ِف اجملروحني :  
 . (4)كمَر املتاكري ِف روايته َِّ جيوز اَلحتجاج به حبال

 المانية: ابن ديعة صدوث ايتلط.

                                                      
 (.5373ح) 478/ص4( اترخيه ابن معني رواية الدوري ج1)
 .55( ِتوح مصر وأيْارها ص2)
 ىل ابن عْد احلكم.  وقال: مرسل حسن اإلستاد. وعزاه إ 14( حسن احملالرة  ص3)
 .97/ص3( اجملروحني ج4)
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وقال الشْْْْْْْْْْْْْْيخ األلْاين عن رواية ابن معني: متكر .. وهذا مع كونه 
كَّم   الليث ِيهمرسَّْْْْْْْ أو معَُّْْْْْْْا   ِإن عْدهللا بن صْْْْْْْا: وهو كات  

 . (1)معروف
وقال احلاِظ ابن حجر: "والصْْْْْْْْْْْْْحيح ما ِف الصْْْْْْْْْْْْْحيح ِف حديث 

 .(2)كفن ِف  ياَ لانية"  عائشة أنه 
يَّللا أن التيب  كفن ِف   ولْْْْْعف احلاِظ رواية يزيد بن أيب حْي  ِو

 ياَ قْطية من مصْْْْْْْْْْْْْْر  لذا حكم عليَّللا العَّمة األلْاين  لتكارة دذه 
 يَّللا احلاِظ ابن حجر.املخالفة اليت نْه عل

 احلديث السابع:

                                                      
 (.1258برقم ) 415/ص3( السلسلة الُعيفة ج1)
 . 377/ص6( اإلصابة ِف متييز الصحابة ج 2)
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: أن رسْْْول (2)عن رجل من الر ند (1)عن موسْْْى بن أيَو الااِقي
مرض ِاامي عليه مث أِاث ِقال: " اسْْْْْْتوصْْْْْْوا  ألدم اجلعد " مث  اّلِل  

أامي عليه المانية  مث أِاث ِقال ممل ذل   مث أامي عليه المالمة  ِقال 
من األدم اجلعد  ِأِاث  ممل ذل   ِقال القوم: لو سْْْْْألتا رسْْْْْول اّلِل  

ِسْْْألوه  ِقال: " قْط مصْْْر  ِإ م أيوال  وأصَّْْْللار  وهم أعوانكم على 
كم وأعوانكم على ديتكم "   قْالوا: كيف يكونون أعوانتْا على ديتتْا عْدو  

؟ قْْْْال: " يكفونكم أعمْْْْال الْْْْدنيْْْْا   وتتفر اون للعْْْْْادة  اي رسْْْْْْْْْْْْْْول اّلِل 
ال لم   والكاره ملا يؤتى إليَّللم من  ِالرالْْْْْْْْْْْْْْي مبا يؤتى إليَّللم كالفاعل هبم

 كاملتتزه عتَّللم". 
 التخريج:

                                                      
موسى بن أيَو بن عامر الااِقي مث ادْاري املصري قال ابن معني وأبو داود  قة  وذكره  (1)

 بن يونس يقال توِف ستة  َّ  ومخسني ومائة  وذكره العقيلي ِف ابن حْان ِف المقاَ  وقال
الُعفاء ويقال عن حيىي بن معني أنه قال ِيه متكر احلديث وكذا قال الساجي.) هتذي  

 (.589َ ) 299/ص10التَّللذي  ج
َ ستة  َّ  ومخسني ومائة )تقري  التَّللذي  ص  549قال ابن حجر: مقْول من السادسة ما

 (.5680َ) 302/ص2ذهيب:  قة ِقيه. )الكاشف ج(   وقال ال6946َ)
َ ص2)  (. 38( الرندي:  لُم والسكون ومَّللملة إىل رندة حصن  ألندلس انتَّللى.) ل  اللْا
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. عن عْْْْد امللْْْ  بن ( 1)أيرجْْْه: ابن عْْْْداحلكم ِف ِتوح مصْْْْْْْْْْْْْْر
مسْْْلمة قال: حد تا ابن وه   عن موسْْْى بن أيَو الااِقي  عن رجل 

 من آل زيد . 
 .(2)وأورده: السيوطي ِف حسن احملالرة

 درجته:
إستاد لعيف ألن الرجل من الر ند جمَّللول َل يدري من هو َل سيما 

 وموسى بن أيَو ليس من التابعني وهللا أعلم.
 احلديث الثامن:

: "من أعيتْْه  قْْال: قْْال رسْْْْْْْْْْْْْْول هللا   بن عمرو عن عْْْدهللا
 املكاس  ِعليه مبصر وعليه  جلان  الاريب متَّللا" .

 التخريج:
. عن أيب عْد هللا حممد بن (3)أيرجه: ابن عساكر ِف اتريخ دمشق

الفُْْْل   وأيب القاسْْْم زاهر بن طاهر  قاَل : أان أبو سْْْعد حممد بن عْد 
الرمحن   أان السيد أبو احلسن ادمداين يعين : حممد بن علي ابن احلسني 

                                                      
 . 4( ِتوح مصر وأيْارها ص1)
وعزاه إىل ابن عْداحلكم  وان ر: املواعظ  13( حسن احملالرة ِف أيْار مصر والقاهرة ص2)

 .30/ص1واَلعتْار ج
 .  325/ص60( اتريخ دمشق ج3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حفظها هللا   فضائل مصر
›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹ 

- 90 - 

بن جعفر الْزاز   ان أمحد بن نصْْْْْْْْْْْْر األنطاكي   أان ا  ان أمحد بن حممد 
 ديعة   عن أيب قْيل   عن عْد هللا سْْْْْْْْْليم بن متصْْْْْْْْْور   ان أيب   ان ابن

 .ابن عمرو
 درجته:

 إستاد لعيف لعدة علل: 
 كما قال األلْاين:  إستاد لعيف مسلسل  لُعفاء : 

 األول : ابن ديعة   سيء احلفظ . 
  قال الذهيب ِف آير  (1)الماين : متصْْْْْْْْْْْْْْور وهو ابن عمار الواعظ

ترمجته من " امليزان " بعد أن ذكر كمريا من التقول اجلارحة : " وسْْْْْاث له 
 ابن عدي أحاديث تدل على أنه واه ِف احلديث " .

  أورده الذهيب ِف " الُعفاء "   وقال (2)المالث : سليم بن متصور
يتكلم  م: " تكلم ِيه بعا الْاداديني " . واحلديث بيا له املتاوي   ِل

                                                      
( متصور بن عمار الواعظ أبو السري   قال أبو حامت: ليس  لقوي  وقال ابن عدي: متكر 1)

احلديث   وقال العقيلي: ِيه جتَّللم  وقال الدارقطين: يروي عن لعفاء أحاديث َل يتابع عليَّللا   
 521/ص6ال جوساث له ابن عدي أحاديث تدل على أنه واه ِف احلديث.)ميزان اَلعتد

(َ8644 .) 
( سليم بن متصور بن عمار أبو احلسن  عن ابن علية ومجاعة  قال الذهيب: تكلم ِيه ومل 2)

 325/ص3(  وان ر: ميزان اَلعتدال ج2643َ) 285/ص1يرتك.) املاين ِف الُعفاء ج
 (.1497َ) 13/ص2(  والُعفاء واملرتوكني َلبن اجلوزي ج3993َ)
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على إسْْتاده بشْْيء م وأما ِف " التيسْْري "   ِجرى على اجلادة   ِقال : 
 .(1)" وإستاده لعيف"

 شرح لبعض األلفاظ:
 قوله: ) من أعيته املكاس  ( أي أعجزته ومل يَّللتد لوجَّللَّللا .

 ) ِعليه مبصر ( أي ِيلزم سكتاها أو ِليتجر هبا. 
ِف ِيَّللا متيسْْْْْْْْْْْْْْرة و ) وعليه  جلان  الاريب متَّللا ( ِان املكاسْْْْْْْْْْْْْْ  

جْانَّْللْا الاريب أيسْْْْْْْْْْْْْْر ومل تزل التْا  يْذكرون مصْْْْْْْْْْْْْْر بكمرة الربح قْدلْاا 
 .(2)وحديماا 

 احلديث التاسع:
تُْْفَتُح  أن التيب  ( 3)عن ر ح اللخمي  راا سَْْْْْْْْْْْْْْ قْْْال: " إِّنَّ مِّصْْْْْْْْْْْْْْْ

َّلَلا أََقلُّ التَّ  ُذوَها َداراا إِّنَُّه ُيَساُث إِّلَيْْ َرَها َوَل تَْتَّخِّ ُعوا َييْْ   ِّ َأْعَماراا" .اَِانَْْتجِّ
 التخريج:

                                                      
 (.1884ح) 359/ص4فة ج( سلسلة األحاديث الُعي1)
 .778/ص2( التيسري بشرح اجلامع الصاري ج2)
وأسلم ِف زمن أيب بكر وكان أبو بكر  ( ر ح بن قصري بفتح أوله اللخمي أدرك التيب 3)

بعث حاط  بن أيب بلتعة إىل املقوقس ِتزل على ر ح بن قصري ِأسلم ر ح حيتعذ .)اإلصابة 
2/450 (َ2562.) 
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. عن حيىي بن عْدهللا أيب زكراي (1)أيرجه: الطرباين ِف املعجم الكْري
الديتوري الْصْْْْري قال:  تا سْْْْعيد بن حممد بن بواَ احلصْْْْري  تا مطَّللر 

 ابن اديمم الطائي  تا موسى بن علي بن ر ح عن أبيه عن جده.
ة الصْْْْْْْْحابة بن حممد بن جعفر   . عن عْدهللا (2)وأبو نعيم ِف معِر

 تا حممد بن العْا  بن أيَو    تا حممد بن املمىن    تا مطَّللر بن اديمم 
 ..به.

وقال: قال أبو عْدهللا بن  (3)وأورده: ابن عسْْْْْاكر ِف اتريخ دمشْْْْْق
متدة هذا حديث اري  تفرد به مطَّللر وعزاه أيُْْْْْْْْْْْْْْْاا إىل ابن يونس ِف 

  وابن (5)الرب ِف اَلسْتيعاَ  وابن عْد (4)اترخيه  الديلمي ِف الفردو 
 .(6)األ ري ِف أسد الاابة

 درجته:

                                                      
 (.4625ح ) 74/ص5ج ( املعجم الكْري1)
ة الصحابة ج2)  (.2794َ ) 1108/ص2( معِر
 .31/ص18( اتريخ دمشق ج3)
 (.911( رقم )237/ص1( الفردو  مبأ ور اخلطاَ ج4)
ة األصحاَ 5)  ترمجة ر ح اللخمي. 1/144( اَلستيعاَ ِف معِر
 .355/ص1( أسد الاابة ج6)
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لْْْْعيف جداا ِيه مطَّللر بتشْْْْديد اداء املفتوحة  ابن اديمم بن إسْْْْتاد 
 . (1)احلجاج الطائي الْصري  مرتوك  من التاسعة

يه مطَّللر بن اديمم   قال اديممي: رواه الطرباين ِف معجمه الكْري  ِو
 .  (2)وك احلديثقال أبو سعيد بن يونس : مرت 

وقْْْْْال العجلوين:"رواه أبو نعيم ِف الطْْْْْ  والطرباين ِف الكْري وابن 
 شاهني وابن السكن ِف الصحابة وابن يونس واريهم..

أما رواية ابن يونس ِلف َّللا إن مصْْْْْْْر سْْْْْْْتفتح بعدي ِانتزعوا يريها 
وَل تتخْذوهْا قرارا . والْْاقي مملْه لكتْه قْال عقْْة إنْه متكر جْداا  وذكره 

 . (3)اجلوزي ِف املولوعاَ  وقال الْخاري: َل يصح ابن
وقال احلاِظ ابن حجر: " قال الْخاري: َل يصْْْْْْْْْْْْْح هذا  وقال ابن 
يونس: أعاذ هللا موسى بن علي أن حيد  مبمل هذا وقد تفرد هبذا مطَّللر 

وقال الشْْْْوكاين: رواه أبو سْْْْعيد بن يونس عن ؛ (4)بن اديمم وهو مرتوك
موسْْْْى بن علي بن ر ح عن أبيه عن جده وقال متكر جدا وِف إسْْْْتاده 
مطَّللر بن اديمم وهو مرتوك قْال ِف الدىلء روى لْه ابن مْاجْه واحلديث 

                                                      
 (.6713َ) 535( تقري  التَّللذي  ص1)
 .48/ص 10ج( جممع الزوائد 2)
 .2210/ص2( كشف اخلفاء ج3)
 .450/ص2( اإلصابة ِف متييز الصحابة ج4)
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أيرجه الْخاري ِف اترخيه وقال َل يصْْْْْْْْْْْْْْح وأيرجه ابن شْْْْْْْْْْْْْْْاهني وابن 
وقال الشْْْْيخ  .(1)عيم ِف الط السْْْْكن ِف الصْْْْحابة وابن السْْْْين وأبو ن

 .(2)األلْاين: مولوع
 توضيح لبعض املعاين: 

معىن )ِانتجعوا يريها( أي اذهْوا إليَّللا لطل  الربح والفائدة  ِإ ا  
كمرية الربح واملكاس  َلسيما اجلان  الاريب متَّللا كما هو مصرح به .. 

  وإذا حصلتم على الربح ِارحتلوا عتَّللا .
 أي حمل إقامة .)وَل تتخذوها دارا( 

)ِإنه يساث إليَّللا أقل التا  أعمارا( ِإن قلت ايجال مقدرة 
  واألعمال حمصية مقدرة ِما ِائدة األمر مبتع اإلقامة ؟ .

قلت )املتاوي(: جائز أن يقال إنه يكون مكتو  ِف اللوح أو الصحف 
 .(3)أنه إن مل يقم هبا عاش طويَّا  وإن قطتَّللا أِسد هواؤها مزاجه َِّللل 

 احلديث العاشر:

                                                      
 .433( الفوائد اجملموعة ص1)
 ( ِف لعيف اجلامع.1978( ان ر حديث رقم )2)
 . 661/ص2( ِيا القدير ج3)



 حفظها هللا   فضائل مصر
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ة  وادجرة  عن علي بن أيب طال     قال: " قْة اإلسَّْْْْْْم  لكِو
  ملديتة  والتجْاء مبصر  واألبدال  لشام وهم قليل" .

 التخريج:
. عن  أيب اال  حممد بن (1)أيرجه: ابن عسْْاكر ِف اتريخ دمشْْق

ان أان جإبراهيم بن حممد بن إبراهيم اجلرجاين  قال: أان امل فر بن محزة جبر 
عْدهللا ابن يوسف بن  مويه  أان أبو سعيد بن األعرايب  قاَل: ان احلسن 
بن علي ابن عفان  ان زيد بن احلْاَ  حد ين   وِف حديث القزويين  ان 

بن يزيد السكسكي  عن سعيد بن أيب هَّل  عن اابن ديعة  عن يالد 
 .علي 

 .(3)  وِف احلاوي للفتاوي (2)وأورده: السيوطي ِف حسن احملالرة
 درجته:

                                                      
 .296/ص1( اتريخ دمشق ج1)
. وعزاه إىل اخلَّل ِف كراماَ األولياء 49/ص1( حسن احملالرة ِف اتريخ مصر والقاهرة ج2)

 وابن عساكر ِف اترخيه. 
  وعزاه إىل اخلَّل عن: علي بن عمرو بن سَّللل احلريري 232/ص2( احلاوي للفتاوي ج3)

يعة د قال: تا علي بن حممد ابن كا   تا احلسن بن علي بن عفان زيد بن احلْاَ حد ين ابن
 به.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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إسْْْْْْْْْْْْْْتاد لْْْْْْْْْْْْْْعيف ِيه ابن ديعة ايتلط ومل يْني هل روي عته قْل 
 اَليتَّط أم بعده. 

 .(1)وقال الشيخ األلْاين : لعيف
  وابن أيب شْْْْْْْْْْْْْْيْة ِف (2)وأيرج: ابن سْْْْْْْْْْْْْْعد ِف الطْقاَ الكربى 

ة قْة اإلسَّْْْْْْْْم وأهل اإلسَّْْْْْْْْم"  ( 3)مصْْْْْْْْتفه عن سْْْْْْْْلمان قال: "الكِو
 واللفظ َلبن سعد. 

قْْال :  من حْْديْْث حْْذيفْْة ( 4)وأيرج احلْْاكم ِف املسْْْْْْْْْْْْْْتْْدرك
ة قْة اإلسَّم وأرض الَّْء وسكت عته احلاكم والذهيب.  الكِو

عَّللم هللا عز وجل به من األعمال الصْْْْاحلة  عاء مبا ِر والتجْاء: هم الِر
 .(5)واألمور احملمودة

ية: وهم  َّمثائة كل متَّللم يتوىل شْْْْْْْْْْْأانا من  وقال بعا اَّة الصِْْْْْْْْْْْو
 شعون اخللق. 

                                                      
 ( ِف لعيف اجلامع.1405( ان ر حديث رقم ) 1)
 . 6/ص6( الطْقاَ الكربى ج2)
ةِّ  -كتاَ الفُائل   –( ِف مصتفه 3)  (.32441ح) 407/ص6ج -ما ذكِّر ِفِّ ُِلِّ الكِو
 (.4506ح ) 96/ص3( املستدرك ج4)
 . 263/ص6( مشكل ايُر للطحاوي ج5)
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وَل يشْْْْْْ  مسْْْْْْلم يعلم شْْْْْْيعاا من الكتاَ والسْْْْْْتة وَل عامل قد اطلع 
ية ِف هذا الصْْْدد هراء  على علوم الكتاَ والسْْْتة أن ما قاله اَّة الصِْْْو

 .(1)وكذَ َل أسا  له من كتاَ هللا وستة رسوله 
لوا عتَّللم: قوم من الصْْْْْاحلني هبم يُقيم هللاُ اأَلرض أَربعون واألبدال: قا

ِف الشْْام و َّ ون ِف سْْائر الَّْد َل لَو متَّللم َأحد إَِّل قام مكانه آير 
 . (2)ِلذل  مُسُّوا أَبداَلا 

وهذه ألفاظ َل أصْْْْْْْْْْْل دا ِف الدين كما ذكر شْْْْْْْْْْْيخ اإلسَّْْْْْْْْْْْم ابن 
 . (3)تيمية

 احلديث احلادي عشر:
 عن عْد هللا بن عمرو بن العاص قال ذكَر مصر عتد رسول هللا 

من   ط أهلَّللاالقْ  احللفاء نْاهتا  املتتتة أرلَّللا  ِقال: "السوداء تربتَّللا
ديل ِيَّللا وسكن ِيَّللا وأكل ِف آنيتَّللا واسل رأسه بطيتَّللا ألْسه هللا الذل 

م جبْل ليكِع  وادوان وأذه  عته الارية وإن كان وَل بد من السكىن ِيَّللا
يقال له املقطم ِإنه مقد  أو بقرية يقال دا اَلسكتدرية ِإ ا إحدى 

 العروسني يوم القيام".
                                                      

 . 76( الفكر الصوِف ص1)
 . 48/ص11ج( لسان العَر 2)
 . 433/ص11( جمموع الفتاوى ج 3)
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 التخريج:
عن أيب احلسني حممد  (1)أيرجه: ابن عساكر ِف اتريخ مديتة دمشق

ابن معمر الْحراين املدائين حد تا حممد بن عْد الرحيم الْادادي حد تا 
هشام ابن عمار عن صدقة بن يالد القرشي عن زيد بن واقد عن مايث 

 بن مسي األوزاعي عن عْد هللا بن عمرو بن العاص.
 درجته:

 ينمتكر قال ابن عساكر:  هذا حديث متكر واحلمل ِيه على الْحرا
  .(2)أو على حممد بن عْد الرحيم وهللا أعلم

وقال ابن حجر: حممد بن عْد الرحيم الْادادي قال أبو القاسم 
مسع بدمشق هشام بن عمار وحد  عته حبديث  :الدمشقي ِف اترخيه

متكر ِف ذرى قصر ورواه عته أبو احلسن حممد بن معمر الْحراين واحلمل 
 .(3)ِيه عليَّللما

كارة والحة على املج ِأرض مصر َل يوجد هبا قلت: َل ش  أن الت
نج  َِّللي خمالفة للواقع  مث إن  قي الرواية خيالف ما جاء ِف األحاديث 
اليت متدح مصر وأهلَّللا  وهذا احلديث خيالف أوله آيره إذا اإلسكتدرية 

                                                      
 . 116/ص54( اتريخ مديتة دمشق ج1)
 . 117/ص54( اتريخ مديتة دمشق ج2)
 (.  890َ) 258/ص5( لسان امليزان ج3)
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  ِالفُل ملصر أيُاا هتا موجود  إذ اإلسكتدرية من إحدى مدن مصر
   .أهم مدن مصر

 احلديث الثاين عشر: 
: "حيول هللا تعاىل يوم  عن أنس بن مال    قال : قال رسول هللا 

القيامة  َّ  قرى من زبرجدة يُراء تزف إىل أزواجَّللن عسقَّن 
 واإلسكتدرية وقزوين".

 التخريج :
عن أمحد بن حممد بن أيب سليم  (1)أيرجه: أبو نعيم ِف أيْار أصَّْللان

الرازي    تا عْد هللا بن عمران األصَّْللاين    تا عامر بن محاد األصَّْللاين 
  عن حممد ابن يوسف األصَّْللاين   عن عمر بن صْح   عن أ ن   عن 

 أنس بن مال . 
 .(2)وأورده: الراِعي ِف التدوين

 درجته:
م اخلراساين أبو نعيمولوع ِيه عمر بن صْح بن عمر التميمي العدوي 

  وقال ابن حْان: كان ممن يُع (3)مرتوك كذبه بن راهويه من السابعة
                                                      

 (.40734َ) 482/ص7( أيْار أصَّْللان ج1)
 .8/ص1( التدوين ِف أيْار قزوين ج2)
 (.  4922َ) 414( تقري  التَّللذي  ص3)
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احلديث على المقاَ  َل حيل كتابة حديمه إَل على جَّللة التعج  َلهل 
  وذكره ابن (2)عمر بن صْح ولاع :وقال السيوطي .(1)الصتاعة ِقط

 .(3)اجلوزي ِف املولوعاَ
 احلديث الثالث عشر :

ِلقيت  (5)قال: أقْلت من الصائفة (4)بن عامر الكَّعي  عن تْيع 
ِقال ه: من أين أنت. ِقلت: من أهل مصر   أ  موسى األشعري  

قال: من اجلتد العريب . ِقلت: نعم  قال: اجلتد الُعيف؟ قال: قلت: 
أهو الُعيف؟ قال: نعم  قال: أما إنه ما كادهم أحد إَل كفاهم اّلِل  

ذ بن جْل حَّت حيد    قال: ِذهْت إىل معاذ بن مؤنته  اذه  إىل معا
جْل ِقال ه: ما قال ل  الشيخ ِأيربته  ِقال ه: وأي  شيء تذه  
به إىل بَّدك أحسن من هذا احلديث  أكتْت ِف أسفل ألواح   ِلما 

 . رجعت إىل معاذ أيربين أن بذل  أيربه رسول اّلِل  

                                                      
 . 88/ص2( اجملروحني ج1)
 . 423/ص1( الده املصتوعة ج2)
 . 55/ص2( املولوعاَ َلبن اجلوزي ج3)
( تْيع بن عامر الكَّعي أبو اطيف سكن محص وتوِف  إلسكتدرية ستة إحدى ومائة 4)

 ( .795َ)130قاله بن يونس ِف اتريخ مصر من المانية. )تقري  التَّللذي  ص
ا ة ِف الصيف وهبا مسيت ازوة الروم أل م كانوا يازون صيف( الصائفة أوان الصيف والازو 5)

 (.531/ص1اتقاء الربد والملج وصائفة القوم مريهتم ِف الصيف. )املعجم الوسيط ج
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 التخريج:
  والسيوطي ِف الدرر (1)واَلعتْارأورده: املقريزي ِف املواعظ 

  والعجلوين ِف كشف (3)   والسخاوي ِف املقاصد احلستة(2)املتتمرة
 .(4)اخلفاء

 درجته:
َل أصْْْْْْْْْْْْْْْْل لْْْه: وذكره العْْْامري ِف اجلْْْد احلميْْْث ِف بيْْْان مْْْا ليس 

 .(5)حبديث
 احلديث الرابع عشر:

وعاا: "مصر أطي  األرلني ترا  وعجمَّللا أكرم  عن أيب هريرة  مِر
 العجم أنسا ا".
 التخريج:

                                                      
 .30/ص1( املواعظ واَلعتْار ج1)
 .395( الدرر املتتمرة ص2)
 . 609/ص1( املقاصد احلستة ج3)
 .1306/ص2( كشف اخلفاء ج4)
 (.  457رقم) 210/ص1بيان ما ليس حبديث ج(اجلد احلميث ِف 5)
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والقلقشْْْْْْتدي ِف صْْْْْْْح   (1)أورده: ابن الكتدي ِف ُِْْْْْْائل مصْْْْْْر
والشْْوكاين ِف الفوائد   (3)والسْْخاوي ِف املقاصْْد احلسْْتة  (2)األعشْْى
  وعلى القاري ِف األسْْْْرار (5)والعجلوين ِف كشْْْْف اخلفاء  (4)اجملموعة
وعة  .(6)املِر

 درجته: 
وعا وإمنا  ه مِر وعاا  وقال احلاِظ ابن حجر: َل أعِر َل أصل له مِر

 . (7)يذكر معتاه عن عمرو بن العاص 
قلت: َل يصح إطَّث لفظ العجم اين على أهل مصر ألن بفُل 

على اِظ خر بعربيتَّللا  بل هبا حصون حتفهللا ومته وكرمه صاَر عربية ت
ه من  الشريف نسأل هللا أن حيف   وأهم هذه احلصون األزهر اللاة العربية
 .كل سوء

                                                      
 .14( ُِائل مصر احملروسة ص1)
 .306/ص3( صْح األعشى ج2)
 .609/ص1( املقاصد احلستة ج3)
 .435( الفوائد اجملموعة ص4)
 (.2307رقم ) 1304/ص2( كشف اخلفاء ج5)
وعة ِف األيْار املولوعة ج6)  .317/ص1( األسرار املِر
 (.2307رقم ) 1304/ص2  وكشف اخلفاء ج435ص( الفوائد اجملموعة 7)
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 احلديث اخلامس عشر:
 (2)  قال: " اجليزة  عن التيب  (1)عن نْيط بن شْْْْْْْْْْريط األشْْْْْْْْْْجعي

 رولة من رايض اجلتة  ومصر يزائن هللا ِف أرله " .
 التخريج:

 أورده: ابن حجر ِف األربعني. 
وعاا  تة )اجليزة رولة من رايض اجل وقال:" حديث نْيط بن شريط مِر

ومصْْْْْْْر يزائن هللا من أرلْْْْْْْه( هو كذَ مولْْْْْْْوع وهو ِف نسْْْْْْْخة نْيط 
 . (3)املولوعة

الشْْْْْْْْْْْْْْوكْْاين ِف الفوائْْد اجملموعْْة  وقْْال: من نسْْْْْْْْْْْْْْخْْة نْيط وأورده 
 .(4)املكذوبة

 درجته:
                                                      

( نْيط  لتصاري ابن شريط بفتح املعجمة األشجعي الكوِف صحايب صاري يكىن أ  سلمة 1)
 (.7095َ) 559. )تقري  التَّللذي  ص

هْ   وقال 21( اجليزة: من املدن القدلة اليت أنشعت وقت ِتح العَر ملصر   بتيت ِف ستة 2)
بليدة ِف اريب ِسطاط مصر قْالتَّللا ودا كورة كْرية واسعة وهي من  ايقَو احلموي: واجليزة

يه 200/ص2أُِل كور مصر )معجم الْلدان ج (  وحالياا هي إحدى حماِ اَ مصر  ِو
 آُر هامة متَّللا األهرام املشَّللورة وأبو ادول . يتس  إليَّللا كمري من العلماء . 

 .97( األربعني املتْايتة السماع ص3)
 .435جملموعة ص( الفوائد ا4)
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 .(1)مولوع  وقال الشيخ األلْاين: مولوع 
 احلديث السادس عشر:

 هللا ِف أرله ما طلَّْللا عدو إَل أهلكه هللا ". (2)" مصر كِّتانَة
 التخريج:

. وقْْْال: عن أبيْْْه  عن جْْْده ( 3)أورده: الْْْذهيب ِف ميزان اَلعتْْْدال
ر ِف أحاديث القصْْْْْاص  وقال: هذا مأ و  بتسْْْْْخة ِيَّللا بَّاي. وابن تيمية

والسْْيوطي  (. 5)  وابن حجر ِف لسْْان امليزان(4)لكن ما أعرف إسْْتاده
  وقال : " مل أره هبذا  (7)  والسْْْْْْخاوي ِف املقاصْْْْْْد(6)ِف الدرر املتتمرة

اللفظ ِف مصْْْْْْر   ولكن عتد أيب حممد احلسْْْْْْن ابن زوَلث ِف " ُِْْْْْْائل 

                                                      
 .292/ص2( سلسلة األحاديث الُعيفة واملولوعة وأ رها السيح ِف األمة ج1)
 2( والكتانة هي اجلعْة الصارية من اجللد حلفظ التْل والسَّللام )املخصص َلبن سيده ج2)

(  ِكأن هذا األ ر يشْه مصر بكتانة السَّللام اليت يصي  هللا تعاىل هبا الطااة وال املني 43/ص
ين   ِريميَّللم أبهلَّللا الذين هم جتد هللا   ولذل  جاء ِف بعا الكت  تكملة األ ر واملتجرب 

 السابق بقودم ما طلَّْللا عدو إَل أهلكه هللا 
 (أمحد بن إسحاث بن إبراهيم بن نْيط بن شريط.296َ) 82/ص1( ميزان اَلعتدال ج3)
 . 87( أحاديث القصاص ص/4)
 (.424َ)  136/ص1( لسان امليزان ج5)
 وقال : َل أصل له. 395/ص1الدرر املتتمرة ج( 6)
 ( .  1029( املقاصد رقم) 7)
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مصْْْْْْْْْْْْْر " له مبعتاه   ولف ه : " مصْْْْْْْْْْْْْر يزائن األرض كلَّللا   من يردها 
بسْْْْْوء قصْْْْْمه هللا " . وعزاه املقريزي ِف " اخلطط " لْعا الكت  اإلدية 

   وقال: َل يصح.(1)دانياَ" .  والسخاوي ِف الْل
 درجته : 

 . ( 2)َل أصل له  وقال األلْاين: َل أصل له 
 احلديث السابع عشر:

 " مصر أم الدنيا".
 التخريج:

 .(3)أورده: العجلوين ِف كشف اخلفاء
 درجته:

َل أصْْْْْْْْْْْْْل له   قال التجم)التجم الازي صْْْْْْْْْْْْْاح  كتاَ" إتقان ما 
حيسن من بيان األيْار الدائرة على األلسن(: َل أصل له ولكته ِف معىن 

                                                      
 .142/ص1( الْلدانياَ ج1)
 .291/ص2( سلسلة األحاديث الُعيفة واملولوعة وأ رها السيح ِف األمة ج2)
 .212/ص2( كشف اخلفاء ج3)
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: َل (1)مصْْْْْْْْْْْر يزائن األرض كلَّللا انتَّللى. وقال صْْْْْْْْْْْاح  اجلد احلميث
 أصل له.

 احلديث الثامن عشر:
"قسْْْْْْْْْْْْْمت الربكة عشْْْْْْْْْْْْْرة أجزاء ِجعلت تسْْْْْْْْْْْْْعة ِف مصْْْْْْْْْْْْْر وجزء 

 صار". ألم
 التخريج:

  والسْْْْْْْْْْيوطي ِف حسْْْْْْْْْْن (2)أورده: ابن زوَلث ِف ُِْْْْْْْْْْائل مصْْْْْْْْْْر
 .(3)احملالرة

 درجته:
 َل أصل له ِلم أقف له على إستاد.

 بن عْا  موقفاا عليه.هللا إىل عْد  (4)وعزاه التويري ِف  اية األَر
 احلديث التاسع عشر :

                                                      
 (.458رقم ) 210/ص1( اجلد احلميث ِف بيان ما ليس حبديث ج1)
 .7واصَّللا ص ( ُِائل مصر وي2)
 . 337/ص2( حسن احملالرة ِف اتريخ مصر والقاهرة ج3)
 . 273/ص1(  اية األَر ِف ِتون األدَ ج4)
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عه (2)  عن عقْة بن مسلم(1)عن حيوة بن شريح إىل   حديث  يِر
 :هللا عز وجل يقول يوم القيامة لساكين مصر ِيما يعدد عليَّللم من نعمته

وا وتروون من مائَّللا  أمسك  أمل أسكتكم مصر  ِكتتم تشْعون من يْزها
 على أِواهكم.
 التخريج:

  والسيوطي ِف (3)ابن الكتدي ِف ُِائل مصر احملروسة أورده:
 . (4)حسن احملالرة ِف أيْار مصر و القاهرة

 درجته:
 ألنه معلق ِقد روي هكذا معلقاا. األوىل: إستاد لعيف لعلتني:

 إرساله ِعقْة بن مسلم من الطْقة الرابعة. المانية :

                                                      
( حيوة بن شريح بن يزيد احلُرمي أبو العْا  احلمصي  قة من العاشرة ماَ ستة أربع 1)

  .1601َ   185وعشرين.) تقري  التَّللذي  ص 
بو حممد وكسر اجليم بعدها حتتانية ساكتة مث موحدة أ( عقْة بن مسلم التجييب بُم املمتاة 2)

) تقري  التَّللذي  ص .املصري إمام اجلامع  قة من الرابعة ماَ قريْا من ستة عشرين ومائة
395  (َ4650.) 

 . 14(  ُِائل مصر احملروسة ص3)
 .13ص /1( حسن احملالرة ِف أيْار مصر والقاهرة ج4)
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عشْْْْْْْْْْْْْْر حديماا مردودة دائرة بني الُْْْْْْْْْْْْْْعيف   تسْْْْْْْْْْْْْْعةوبعد: َِّللذه 
والُعيف لعفاا شديداا  بل واملولوع  وما َل أصل له  وقد أوردهتا حَّت 

 َل يارت هبا مارت  وخباصة أن بعَُّللا مما اشتَّللر على ألستة التا .
بقي كَّم الصْْْحابة والتابعني عن ُِْْْل مصْْْر ِإىل الفصْْْل المالث:  

 "ما ورد ِف ُِل مصر من ايُر".
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 فصل الثالث: ال
 ما ورد يف فضلها من اآلاثر

كما ذكر نْيتا صْْْْْْلواَ هللا وسَّْْْْْْمه عليه ُِْْْْْْل مصْْْْْْر ذكر أيُْْْْْْاا 
 ُِلَّللا الصحابة والتابعون  وهذه مجلة من ايُر:

 األثر األول:
ْصَر  َواْلَْْحرَيْ  عن ُعَمَر  َعةا: اْلَمدِّيَتُة مِّ نِّ  أنه: " َمصََّر اأْلَْمَصاَر َسْْْ

 َواْلَْْصَرُة  َواْلُكوَُِة  َواجْلَزِّيَرُة  َوالشَّاُم  َومِّْصُر ". 
 التخريج:

اج  َقاَل: َحدَّ ََْتا (1)أيرجه: الطحاوي ِف أحكام القرآن . عن َحجَّ
 .د   َعنِّ احلََْسنِّ  َأنَّ ُعَمَر مَحَّاُد اْبُن َسَلَمَة  َعْن مُحَيْ 

. عن أيب بكر حممد بن عْدالْاقي (2)وابن عسْْاكر ِف اتريخ دمشْْق
احلاسْْْْْْ  عن أيب حممد احلسْْْْْْن بن علي اجلوهري أان أبو عمر بن حيوية 
إجازة أان أبو أيَو سليمان بن إسحاث بن إبراهيم بن اخلليل احلََّ أان 

د كات  الواقدي أان حممد بن عمر احلار  بن أيب أسامة أان حممد بن سع

                                                      
 (.211ح) 145( أحكام القرآن ص1)
 .197/ص1اتريخ دمشق ج( 2)
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الواقدي ان يعقَو ابن جماهد أبو حزرة عن عْادة بن الوليد ن عْادة عن 
 جابر قال مسعت عمر ابن اخلطاَ...

 .(1)وأورده: ابن املتذر ِف األوسط
 درجته:

 .(2)إستاد صحيح رجاله  قاَ
 األثر الثاين :

                                                      
 .27/ص 4( ِف األوسط ج1)
 دراسة إستاد الطحاوي: (2)
( حجاج بن املتَّللال األمناطي  أبو حممد السلمي موَلهم الْصري   قة ِالل  من التاسعة  1)

  (.1137َ) 153تقري  التَّللذي  صماَ ستة ست عشرة أو سْع عشرة)
اري حف ه عابد أ ْت التا  ِف ُبت وت( محاد بن سلمة بن ديتار الْصري  أبو سلمة   قه 2)

 (.1499َ )178تقري  التَّللذي  صأبيرة  من كْار المامتة  ماَ ستة سْع وستني)
( محيد بن هَّل العدوي  أبو نصر الْصري   قة عامل توقف ِيه ابن سريين لديوله ِف 3)

 . (.1563َ) 182تقري  التَّللذي  ص.)عمل السلطان من المالمة
حلسن الْصري  واسم أبيه يسار  لتحتانية واملَّللملة األنصاري موَلهم   قة ( احلسن بن أيب ا4)

ِقيه ِالل مشَّللور  وكان يرسل كمرياا ويدلس  قال الْزار: كان يروي عن مجاعة مل يسمع متَّللم 
ِيتجوز ويقول حد تا ويطْتا يعين قومه الذين حد وا ويطْوا  لْصرة  هو رأ  أهل الطْقة 

 (.1227َ ) 160تقري  التَّللذي  صمائة  وقد قاَر التسعني)المالمة ماَ ستة عشر و 
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رلْْْْْْْْْى هللا عتَّللم  (3)وأيب ذر (2)وعْد هللا بن عمرو (1)عن أيب زمعة
قالوا: "ليخرجن من مصْْْْْْْْْْْْْْر ايمن قْل". قال يارجة قلت أليب ذر: َِّ 

 إمام جامع حني خيرج؟ قال" َل بل تقطعت أقرا ا.
 التخريج:  

عن ابن وه   عن عمرو بن احلار    (4)أيرجه: املروزي ِف الفج
وعْد معة   عن أيب ز أن بكر ابن سواده أيربه أن أ  سامل اجليشاين أيربه

 .هللا بن عمرو وأيب ذر
 درجته:

                                                      
صاح  التيب صلى هللا عليه وسلم وكان ممن  يع حتت الشجرة    مصري( أبو زمعة الْلوى 1)

َ  372/ص9مث سكن مصر وايتلف ِف امسه ِقيل جعفر وقيل عْد.)اجلرح والتعديل ج
 (. 1340َ) 550/ص1( واإلصابة ِف متييز الصحابة ج1717)
(عْد هللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد  لتصاري بن سعد بن سَّللم 2)

السَّللمي أبو حممد وقيل أبو عْد الرمحن أحد السابقني املكمرين من الصحابة وأحد العْادلة 
 315الفقَّللاء ماَ ِف ذي احلجة لياه احلرة على األصح  لطائف على الراجح .)التقري  ص

(َ3499.) 
( أبو ذر الافاري الصحايب املشَّللور امسه جتدَ بن جتادة على األصح  تقدم إسَّمه 3)

وأتيَر هجرته ِلم يشَّللد بدرا ومتاقْه كمرية جدا ماَ ستة ا تتني و َّ ني ِف يَِّة عممان. 
 (. 8087َ) 638)تقري  التَّللذي  ص

 (.  853ح) 292/ص1( الفج للمروزي ج4)
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 .(1)إستاد صحيح رجاله  قاَ
 األثر الثالث:

عن كع  األحْار قال : "من أراد أن يت ر إىل شْه اجلتة ِليت ر إىل 
."  أرض مصر إذا أزهَر

 التخريج:
.عن أيب األسْْْْْْْود التُْْْْْْْر بن (2)أيرجه: ابن احلكم ِف ِتوح مصْْْْْْْر
  يزيْْد بن عمرو املعْْاِري عن كعْْعْْْداجلْْْار قْْال: حْْد تْْا ابن ديعْْة عن 

 األحْار.

                                                      
 دراسة اإلستاد:( 1)
 سْقت ترمجته)ِف احلديث الرابع من الفصل األول( وهو  قة.( ابن وه  1)
( عمرو بن احلار  بن يعقَو األنصاري موَلهم املصري  أبو أيَو   قة ِقيه حاِظ  من 2)

 (.  5004َ) 419تقري  التَّللذي  صالسابعة ماَ قدلا قْل اخلمسني ومائة)
بُع  قيه  من المالمة ماَ ستة( بكر بن سوادة بن مثامة اجلذامي أو مثامة املصري   قة 3ِ)

 ( .742َ) 126تقري  التَّللذي  ص) .وعشرين ومائة
( أبو سامل اجليشاين سْقت ترمجته )ِف احلديث الرابع من الفصل األول( وهواتبعي خمُرم 4)

 شَّللد ِتح مصر  ويقال: له صحْة ماَ بعد الممانني.
 إستاد صحيح. وهو
 .5( ِتوح مصر وأيْارها  ص2)
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 .(2)  وِف حسن احملالرة(1)وأورده: السيوطي ِف الدر املتمور
 درجته: 

إسْْْْْْْْْْْتاد لْْْْْْْْْْْعيف ِيه ابن ديعة خمتلط ومل يْني إذا كانت الرواية قْل 
 .اَليتَّط أم بعده

إَل أن الفُْْْائل يتسْْْاهل ِيَّللا كما هو معروف عتد علماء احلديث  
 .(3)املعاِري املصري صدوث من الرابعةبن عمرو اويزيد 

 األثر الرابع:
عن عْدالرمحن بن اتم األشعري أنه قدم من الشام  (4)عن أيب قْيل

قْدمْ  بن عمرو: مْا أ عْْد هللاإىل عْْدهللا بن عمرو بن العْاص ِقْال لْه 
إىل بَّدان؟ قال: أنت  قال: ملاذا؟ قال: كتت حتد تا أن مصْْْْْْْْْْْر أسْْْْْْْْْْْرع 
األرلْْْْْْْْْْْْْني يرا ا  مث أراك قد اختذَ ِيَّللا الر ع وبتيت ِيَّللا القصْْْْْْْْْْْْْور  
ت يراهبا حطمَّللا خبتتصْْْْْر  ِلم  واطمأنتت ِيَّللا ِقال: "إن مصْْْْْر قد أِو

                                                      
 . 531/ص3مور ج( الدر املت1)
   وعزاه إىل ابن عْداحلكم.   18( حسن احملالرة ِف أيْار مصر والقاهرة ص2)
 .7758َ  604( تقري  التَّللذي  ص3)
( حيي بن هانح بن انلر بتون ومعجمة أبو قْيل بفتح القاف وكسر املوحدة بعدها حتتانية 4)

ري  وعشرين  لربلس .)تقساكتة املعاِري املصري صدوث يَّللم من المالمة ماَ ستة مثان 
 (.1606َ)185التَّللذي  ص
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ي  ليوم أطيدع ِيَّللا إَل السْْْْْْْْْْْْاع والُْْْْْْْْْْْْاع  وقد مُْْْْْْْْْْْى يراهبا  َِّللي ا
األرلْْْْْْْْْني ترا ا  وأبعدها يرا ا  ولن تزال ِيَّللا بركة ما دام ِف شْْْْْْْْْيء من 

 األرلني بركة".
 التخريج:

عْد بن  عْد هللاعن أيب . (1)أيرجه: ابن عْداحلكم ِف ِتوح مصْْْْْْر
بن  د الرمحنعْوأبو األسود قاَل حد تا ابن ديعة عن أيب قْيل عن  احلكم

 بن عمرو بن العاص... عْد هللاام إىل اامن األشعري أنه قدم من الش
 .(2)وأورده: السيوطي ِف الدر املتمور

 درجته:
إستاد لعيف ِيه ابن ديعة صدوث ايتلط بعد احرتاث كتْه  وحيي 
 بن هانح بن انلر أبو قْيل صدوث يَّللم   ومل يتابع  وبقية رجاله  قاَ.

 األثر اخلامس:
صْْْْْْْْْْْْْْر أكرم األعاجم  بن عمرو بن العاص قال: "قْط م عْد هللاعن 

كلَّللا وأمسحَّللم يداا  وأُِْْلَّللم عتصْْراا  وأقرهبم رمحاا  لعَر عامة وبقريد 

                                                      
 .38( ِتوح مصر وأيْارها ص1)
  وعزاه إىل ابن عْداحلكم ِف اتريخ مصر وحممد بن الربيع 531/ص3( الدر املتمور ج2)

 اجليزي ِف مستد الصحابة الذين ديلوا مصر..
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ياصْْْْْة  ومن أراد أن يذكر الفردو  أو يت ر إىل مملَّللا ِف الدنيا  ِليت ر 
 إىل أرض مصر حني ختُر زرعَّللا  وتممر مثارها".

 التخريج:
بن صْْْْْْا:  عْد هللا. عن (1)أيرجه: ابن عْد احلكم ِف ِتوح مصْْْْْْر

عان احلديث  عن ابن ديعة عن بكر بن سوادة وبكر بن عمرو اخلوَلين يِر
  (2)وأورده: ابن الكتْْدي ِف ُِْْْْْْْْْْْْْْْائْْل مصْْْْْْْْْْْْْْر إىل عْْْدهللا ابن عمرو.

  وابن تاري بردي (4)وِف حسْن احملالْرة  (3)والسْيوطي ِف الدر املتمور
 .(5)ِف التجوم الزاهرة

 درجته:
بو بن صا: بن حممد بن مسلم اجلَّللين أ عْد هللاِيه إستاد لعيف 

صا: املصري كات  الليث صدوث كمري الالط  ْت ِف كتابه وكانت ِيه 

                                                      
 . 5( ِتوح مصر وأيْارها  ص1)
 .14( ُِائل مص احملروسة ص2)
 .531/ص3تمور ج( الدر امل3)
   وعزاه إىل ابن عْداحلكم  وابن الربيع اجليزي.18/ص1( حسن احملالرة ج4)
 .29/ص1( التجوم الزاهرة ِف ملوك مصر والقاهرة ج5)
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  ومل (1)افلة من العاشرة ماَ ستة ا تتني وعشرين وله مخس ومثانون ستة
 وابن ديعة صدوث ايتلط.  يتابع

 األثر السادس:
قت الدنيا ل : "يلعن أيب قْيل عن عْدهللا بن عمرو رلْْي هللا عتَّللما قا

على مخس صْْْور على صْْْورة الطري برأسْْْه وصْْْدره وجتاحيه وذنْه ِالرأ  
مكة واملديتة واليمن والصْْْدر الشْْْام ومصْْْر واجلتاح األلن العراث واجلتاح 

إىل ماَر الشْْْْْْْْمس  (2)األيسْْْْْْْْر السْْْْْْْْتد وادتد والذن  من ذاَ احلمام
 ِف الطري الذن ". وشر ما

 التخريج:
. عن حممد بن إمساعيل (3)ِف ِتوح مصْْْْْْْْْْْْْْر أيرجه: ابن عْداحلكم

الكعيب قْْال: حْْد ين أيب عن حرملْْة بن حيىي بن عمران التجييب عن أيب 
 قْيل عن عْدهللا بن عمروبن العاص قال...

                                                      
 .308( تقري  التَّللذي  ص1)
(2 . ( ذاَ احلمام : بلد بني اإلسكتدرية وإِريقية له ذكر ِف الفتوح وهو إىل إِريقية أقَر

مرسى  –(  وهي من الَّْد املتدرسة مبركز القسم الشرقي 2/299)معجم الْلدان
 (.1/264مطروح.)القامو  اجلاراِف 

 .  2( ِف ِتوح مصر وأيْارها ص3)
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د عْ. عن ادروي قال : حد تا أبو القاسم (1)وأبو الشيخ ِف الع مة
 الدر السْْْْْْْْْْْْْْيوطي ِفوأورده :  ... به. عْد احلكمبن  عْد هللابن ا الرمحن
 .(2)املتمور

 درجته:
إسْْْْتاد لْْْْعيف ِيه حيي بن هانح بن انلْْْْر أبو قْيل صْْْْدوث يَّللم  

   ومدار الرواية عليه  وبقية رجاله  قاَ.(3)ومل يتابع
 األثر السابع:

قْْْْال: "إن الْْْْدنيْْْْا مملْْْْت على طري ِْْْْإذا انقطع  ( 4)كْْْْاهعن نوف الِّ 
جتاحاه وقع وإن جتاحى األرض مصْْْْْْْْْْْْْْر والْصْْْْْْْْْْْْْْرة وإذا يربتا ذهْت 

 الدنيا".
 التخريج:

                                                      
 .1430/ص4( الع مة ج1)
   وعزاه إىل ابن احلكم ِف اتريخ مصر..531/ص3( الدر املتمور ج2)
 .185( تقري  التَّللذي  ص3)
( نوف بفتح التون وسكون الواو بن ُِالة بفتح الفاء واملعجمة الْكاه بكسر املوحدة 4)

وختفيف الكاف بن امرأة كع  شامي مستور وإمنا كذَ ابن عْا  ما رواه عن أهل الكتاَ 
 (. 4172َ) 362من المانية ماَ بعد التسعني)تقري  التَّللذي  ص
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. (1)أيرجه: عْدهللا بن أمحد بن حتْل ِف زايداته على الزهد ألبيه
ارون ه وأ     عمران اجلوينأمسعت  :عن سْْْْْْْْْيار قال: حد تا جعفر قال

اا  :العْدي يقوَلن  ن الدنيا .إ :يقول مسعتا نِو
. عن حممْْد بن أمحْْد قْْال:  تْْا حممْْد (2)وأبو نعيم ِف حليْْة األوليْْاء

 بن احلكم  تا سيار به. عْد هللابن عممان بن أيب شيْة  تا ا
  وعزاه (4)والقرطيب ِف التذكرة  (3)وأورده: السيوطي ِف الدر املتمور

 إىل أيب نعيم ِف احللية.
 درجته:

ملَّللملة سيار بتحتانية ممقلة بن حامت العتزي بفتح اِيه إستاد لعيف 
والتون مث زاي أبو سلمة الْصري صدوث له أوهام من كْار التاسعة ماَ 

  وقد روى )جعفر بن سْْْْْْْْْْْْْْليمان( عن ا تني (5)سْْْْْْْْْْْْْْتة مائتني أو قْلَّللا
األزدي أو الكتْْْدي أبو عمران اجلوين  بن حْيْْْ  عْْْْد امللْْْ : أحْْْدمهْْْا

مشَّْْْْْْْْْْْْْْللور بكتيته  قة من كْار الرابعة ماَ سْْْْْْْْْْْْْْتة مثان وعشْْْْْْْْْْْْْْرين وقيل 

                                                      
 .312( الزهد ص1)
 .50/ص6( حلية األولياء ج2)
 .531/ص3( الدر املتمور ج3)
 .796(  التذكرة ص4)
 (.2714َ) 261( تقري  التَّللذي  ص5)
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جبيم مصْْْْْْْْْْْْْْار أبو هارون العْدي  : عمارة بن جوين . وايير(1)بعدها
مشَّْْْْللور بكتيته مرتوك ومتَّللم من كذبه شْْْْيعي من الرابعة ماَ سْْْْتة أربع 

 .(2)و َّ ني

                                                      
 (.4172َ) 362( تقري  التَّللذي  ص1)
 (.4840َ) 408( تقري  التَّللذي  ص2)
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 األثر الثامن:
(  كلما قطعت 1قال: "ممل قْط مصر كالايُة) عن كع  األحْار

 نْتت حَّت خيَر هللا هبم وبصتعتَّللم جزائر الروم".
 التخريج:

. عن أيب صْْْْْْْْْْْْْْا: قال: (2)أيرجه: ابن عْداحلكم ِف ِتوح مصْْْْْْْْْْْْْْر
  .حد تا الليث عن يزيد بن أيب حْي  أنه بلاه أن كع  األحْار

املواعظ واملقريزي ِف   (3)وأورده: السْْْْْْْْْْْيوطي ِف حسْْْْْْْْْْْن احملالْْْْْْْْْْْرة
 .(4)واَلعتْار

 درجته:
إسْْْتاد لْْْعيف  ِيه يزيد بن أيب حْي  املصْْْري أبو رجاء واسْْْم أبيه 
سويد وايتلف ِف وَلئه  قة ِقيه وكان يرسل من اخلامسة ماَ ستة مثان 

 . (5)وعشرين وقد قاَر الممانني
 األثر التاسع:

                                                      
 (.236/ص8( الايُة الاابة وهو جمتمع األشجار. )مرقاة املفاتيح ج1)
 . 6( ِتوح مصر وأيْارها ص2)
   وعزاه إىل ابن عْد احلكم.19/ص1أيْار مصر والقاهرة ج( ِف حسن احملالرة ِف 3)
 .31( املواعظ واَلعتْار ص4)
 .7701َ 600( تقري  التَّللذي  ص5)



 حفظها هللا   فضائل مصر
›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹ 

- 121 - 

قال: "كانت ملصر قتاطر   (1)عن أيب رهم السماعي الصحايب
بتقدير وتدبري  حَّت إن املاء ليجري حتت متازدا وأقتيتَّللا  وجسور 

ِيحْسونه كيف شاءوا  ويرسلونه كيف شاءوا؛ ِذل  قوله تعاىل ِيما 
 ُمْلُ  اَنَدٰى ِّْرَعْوُن ِفِّ قَْْومِّهِّ قَاَل اَي قَْْومِّ أَلَْيَس هِّ ):  حكى من قول ِرعون

ذِّهِّ اأْلَنَّْْلَلاُر جَتْرِّي مِّن حَتْيتِّ ۖ ُرونَ  مِّْصَر َوهَٰ َََِّ تُْْْصِّ   ومل يكن  51الزيرف: (َأ
ِف األرض يومعذ مل  أع م من مل  مصر. وكانت اجلتاَ حباِيت التيل 
من أوله إىل آيره من اجلانْني مجيعاا  ما بني أسوان إىل رشيد  وسْعة 
يلج: يليج اإلسكتدرية  ويليج سخا  ويليج دمياط  ويليج متف  

ع ويليج سردوي؛ جتاَ متصلة َل يتقطويليج الفيوم  ويليج املتَّللى  
متَّللا شيء عن شيء  والزرع ما بني اجلْلني  من أول مصر إىل آيرها مما 
يْلاه املاء  وكان مجيع مصر كلَّللا تروى من ستة عشر ذراعاا ملا قدروا 

رَُكوا مِّن َكْم تَْ : ) تعاىلودبروا من قتاظرها يلجَّللا وجسورها  ِذل  قوله 
َ  َوُعُيون   َونَْْعَمة  َكانُوا ِّيَّلَلا  (26) َوُزُروع  َوَمَقام  َكرِّمي   (25) َجتَّا

قال: واملقام الكرمي املتابر كان هبا ألف  27: 25الديان  (27) َِاكَِّّللِّنيَ 
 مترب.

 التخريج:

                                                      
( أحزاَ بن أسيد بفتح أوله على املشَّللور يكىن أ  رهم بُم الراء السمعي بفتح املَّللملة 1)

 (. 286َ) 96وامليم خمتلف ِف صحْته والصحيح أنه خمُرم  قة .) تقري  التَّللذي  ص
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. عن عْدهللا بن صْْْْْْْْْْْا: (1)أيرجه: ابن عْداحلكم ِف ِتوح مصْْْْْْْْْْْر
وعممان بن صْْْْْْْْْْْْْا: عن ابن ديعة عن يزيد بن أيب حْي  عن عْدالرمحن 

 قال.... بن ناسة املَّللري عن أيب رهم السماعي الصحايب 
 واملقريزي ِف املواعظ (2)وأورده: السْْْْْْْْْيوطي ِف حسْْْْْْْْْن احملالْْْْْْْْْرة       

 .(3)واَلعتْار
 درجته:

  قاَ .ِيه ابن ديعة وبقية رجاله إستاد لعيف 
 فائدة : 

  ولكتَّللْْا اري مرادة هتْْا املتْْابر املعَّللودة مل تإ إَل ِف عَّللْْد التيب 
قطعاا  ولذل  أنقل بعا التفاسْْْْْْْْْْْْْْري اليت تْني هذا املعىن  قال القرطيب: 
"قال ابن عمر وابن عْا  وجماهد: املقام الكرمي املتابر؛ وكانت ألف مترب 

 . (4)أللف جْار يع مون عليَّللا ِرعون وملكه

                                                      
 .7( ِتوح مصر وأيْارها ص1)
 .  وعزاه إىل ابن عْد احلكم .5/ص1( حسن احملالرة ِف أيْار مصر والقاهرة ج2)
 .88(املواعظ واَلعتْار ص3)
 .105/ ص13( تفسري القرطيب ج4)
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وقْْْْال الفخر الرازي: املراد  ملقْْْْام الكرمي مْْْْا كْْْْان دم من اجملْْْْالس 
وذكر   (1)واملتازل احلستة   وقيل: املتابر اليت كانوا لدحون ِرعون عليَّللا
إبستاده و الطربي إبستاده عن جماهد  ِف قوله) َوَمَقام  َكرِّمي  ( قال: املتابر.

 .(2)( قال: املتابرعن سعيد بن ُجْري  ِف قوله) َوَمَقام  َكرِّمي  
ِاأللف مترب هي اليت كانوا لدحون ِرعون عليَّللا  وليسْْْْْْْْْْْْْْْت املتابر 

 املعَّللودة اين  وهللا أعلم.
 األثر العاشر:

عن كع  قال: " اجلزيرة آمتة من اخلراَ حَّت ختَر إرميتية  ومصْْْر 
آمتة من اخلراَ حَّت ختَر اجلزيرة  والكوِة آمتة من اخلراَ حَّت ختَر 

ة  وَل تفتح مديتة الكفرمصْْْْْْْْْْر  وَل   (3)تكون امللحمة حَّت ختَر الكِو
 حَّت تكون امللحمة  وَل خيرج الدجال حَّت تفتح مديتة الكفر".

 التخريج:

                                                      
 . 4015/ص1( تفسري الفخر الرازى ج1)
 .31/ص22( تفسري الطربي ج2)
 طيتية . ( املقصود مبديتة الكفر : لقسطت3)
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. عن حممد قال  تا حبر  تا بن وه  (1)أيرجه: احلاكم ِف املستدرك
قال وأيربين معاوية عن صْْْْْْْْْْْْْفوان بن عمرو عن عْد الرمحن بن جْري بن 

   نفري عن كع  ..
بن عممان قال: حد تا قاسْْْم  عْد الرمحن. عن (2)واملروزي ِف الفج

ن عاصْْْْْم ب عْد اجلْاربن أصْْْْْْ  قال: حد تا أمحد بن زهري قال: حد تا ا
بن عياش عن بعا أصْْْْْْْْْْْْْْحابه قال: وجدَ ِف  اقال: حد تا إمساعيل 

يوطي والسْْْْوأورده:  عن كع  احلرب. عْد هللاكتاَ يالد بن معدان قال 
 .(4)املقريزي ِف املواعظ واَلعتْار  و (3)احملالرةِف حسن 

 درجته:
إسْْْْْْْْْْتاد لْْْْْْْْْْعيف  َلنقطاعه  َِّللذا من كَّم كع  وهو مما َل جمال 
للرأي ِيه  َل سْْْْْْْْْْْْْْيما ومن املعلوم أنه قرأ كت  السْْْْْْْْْْْْْْابقني  ونقل متَّللا  
وسْْْْتد املروزي أبُْْْْاا لْْْْعيف جلَّللالة أصْْْْحاَ إمساعيل بن عياش  وقال 

 الذهيب: متقطع واه.

                                                      
 (.8428ح) 509/ص4( املستدرك ج1)
ة( ج2)  (.892ح) 308/ص1( الفج )ديول السفياين وأصحابه الكِو
 .48/ص1( حسن احملالرة ِف أيْار مصر والقاهرة ج3)
َ مصر 419/ص1  وِف ج38/ص1( املواعظ واَلعتْار ج4)   ِف ِصل ايُر الواردة ِف يرا

 وعزاه إىل قاسم ابن أصْ .
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 األثر احلادي عشر :
عن ابن ديعة قال : كان عمرو بن العاص يقول : "وَلية مصر جامعة 

 لعدل اخلَِّة".
 التخريج:

  والسْْْْْْْْْْْْْْيوطي ِف الْْْدر ( 1)أورده: ابن عْْْْداحلكم ِف ِتوح مصْْْْْْْْْْْْْْر
 .(3)  والقلقشتدي ِف صْح األعشى(2)املتمور

 درجته:
 تْه.كإستاد لعيف َلنقطاعه  وابن ديعة ايتلط بعد احرتاث  

                                                      
 .209مصر وأيْارها ص( ِتوح 1)
   وعزاه إىل ابن عْداحلكم ِف اتريخ مصر.531/ص3( الدر املتمور ج2)
 .306/ص3( صْح األعشى ج3)
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 األثر الثاين عشر:
بيتما عمرو بن العاص يسري ِف سفح املقطم ومعه املقوقس  ِقال له 
عمرو:ما  ل جْلكم هذا أقرع ليس عليه نْاَ كجْال الشام  ِلو شققتا 
ِف أسفله  راا من التيل وارستاه خنَّ؟ ِقال املقوقس: وجدان ِف الكت  

اكَّللة  وكان يتزله املقطم بن صر بن م أنه كان أكمر اجلْال أشجاراا ونْااتا ِو
اىل بن نوح عليه السَّم  ِلما كانت الليلة اليت كلم هللا تعابيصر ابن حام 

ِيَّللا موسى عليه السَّم أوحى إىل اجلْال إين مكلم نْياا من أنْيائي على 
جْل متكم  ِسمعت اجلْال كلَّللا وتشاخمت  إَل جْل بيت املقد   ِإنه 

أيرب  ِقال:  وهو بههْط وتصاار  ِأوحى هللا تعاىل إليه مل ِعلت ذل ؟ 
م قال: ِأمر هللا اجلْال أن حييوه  كل جْل مما  إع اماا وإجَّل ل  اي َر
عليه من التْت  وجاد له املقطم بكل ما عليه من التْت حَّت بقى كما 
ترى  ِأوحى هللا تعاىل إليه إين معول  على ِعل  بشجر اجلتة أو 

 طاَ رلي هللااراسَّللا  ِكت  بذل  عمرو بن العاص إىل عمر بن اخل
عتَّللما ِكت  إليه: "إين َل أعلم شجر اجلتة أو اراسَّللا لاري املسلمني  
ِاجعله دم مقربة  ِفْعل  ِاُ  املقوقس من ذل  وقال لعمرو ما على 

 يدِن ِيه التصارى. (1)هذا صاحلتين ِقطع له عمر قطيعاا َنو بركة احلْد

                                                      
ة على نيل مصر 1) ( بركة احلْد هي أرض ِف وهدة من األرض واسعة طودا َنو ميل مشِر

تُحائَّللا سيلف القراِة وقف على األشراف تزرع ِتكون نزهة يُرة لزكاء أرلَّللا واستفادا وا
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 التخريج:
  .(1)أورده : ابن الكتدي ِف ُِائل مصر

 
  والسيوطي ِف حسن (2)واملقريزي ِف املواعظ واَلعتْار

 .(3)احملالرة
 درجته:

 َل أصل له ِلم أقف له على إستاد.
 األثر الثالث عشر:

وروى عْْدهللا بن ديعْة عن عيْاش بن عْْا  أن كعْ  األحْْار سْْْْْْْْْْْْْْْأل  
رجَّا يريد السْْْْْفر إىل مصْْْْْر  ِقال له: أهد ه تربة من سْْْْْفح مقطمَّللا  

اة أمر به ِفرش ِف حلده حتتِأاته مته جبراَ    ِلما حَُْْْْْْْْْْْْْر كعْاا الِو
 جتْه.

 التخريج:
                                                      

(  وهي من الَّْد املتدرسة 401/ص1وريَّللا وهي من أجل متتزهاَ مصر.) معجم الْلدان ج
 (.150/ص1وهي الْساتني اليت  جليزة حالياا )القامو  اجلاراِف ج

 .48( ُِائل مصر احملروسة ص1)
 .156( املواعظ واَلعتْار ص2)
 .49( حسن احملالرة ِف أيْار مصر والقاهرة ص3)
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. واملقريزي ِف املواعظ (1)أورده : ابن الكتدي ِف ُِْْْْْْْْْْْْْائل مصْْْْْْْْْْْْْر
 .( 3). والسيوطي ِف حسن احملالرة(2)واَلعتْار

 درجته: 
 مل أقف له على إستاد.

وبعد : َِّللذه  َّ ة عشر أ راا رويت عن الصحابة والتابعني ِف ُِل 
مصر حف َّللا هللا  متَّللا املقْول واملردود  وقد بقيت بعا الفُائل لتيل 
مصر أتيت ِف الفصل القادم إن شاء هللا تعال ِإىل الفصل الرابع: ما ورد 

 ِف ُِل نيل مصر.

                                                      
 . 46مصر احملروسة ص ( ُِائل1)
 .156( املواعظ واَلعتْار ص2)
 .49(  ِف حسن احملالرة ِف أيْار مصر والقاهرة ص3)
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 الفصل الرابع : 
 ما ورد من فضائل يف نيل مصر.

لتيل مصْْْْْْْْْْر مكانة ديتية ودنيوية َل سْْْْْْْْْْيما وهو  ر من أ ار اجلتة  
هْْذا من التْْاحيْْة الْْديتيْْة  ومن التْْاحيْْة الْْدنيويْْة لتَّللر التيْْل أمهيْْة ع مى 

 عتد أهل مصر حَّت قالوا: مصر هْة التيل.
 أواًل: األحاديث النبوية.

ِف رحلة املعراج  ذكَر السْْْْْتة ُِْْْْْل  ر التيل بل رآه رسْْْْْول هللا 
 على ما سترى وأيرب أنه من أ ار اجلتة.

 احلديث األول:
قال: "  ِف حديث املعراج: أن  التيب   صْْعة عن مال  بن صْْع 

ْمُل قََِّّلِّ َهَجَر وَ  ُقَّلَلا مِّ تََّْلَلى َِإَِّذا نَْْْْ ْدرَُة اْلُمتْْ إَِّذا َوَرقَُّْلَلا .... مُثَّ ُرَِّعْت إَِّهَّ سِّْْْْْْ
تََّْلَلى َوإَِّذا أَْربََْعُة أَنَّْْلَلار  نََّْلْلَرا ْدرَُة اْلُمتْْ ْمُل آَذانِّ اْلفِّيََْلةِّ قَاَل َهذِّهِّ سِّْْْْْْ َتانِّ نِّ َ طِّ مِّ

َِْتََّْلْلَرا ا اْلَْْْاطِّتَْْانِّ  رْبِّيُْْل قَْْاَل أَمَّْْ َذانِّ اَي جِّ ا هَْْ ُت مَْْ َُِْقلْْْ نِّ ِفِّ َونََّْلْلَرانِّ ظَْْاهَِّرانِّ 
 ..... َُ  اجْلَتَّةِّ َوأَمَّا ال َّاهَِّرانِّ َِالت ِّيُل َواْلُفَرا

 التخريج:
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. عن ُهْدبَُة ْبُن َيالِّد  قال: َحدَّ ََْتا (1)أيرجه: الْخاري ِف صْْْْْحيحه
عِّيَد وقَاَل هِّ َيلِّيَفُة َحدَّ ََْتا يَزِّيُد ْبُن ُزرَْيع   (ح)مَهَّاَم َعْن قََْتاَدَة   َحدَّ ََْتا سَْْْْْْْْْْْْْْ

ْعصَْْْْ  اَم قَاََل َحدَّ ََْتا قََْتاَدُة َحدَّ ََْتا أََنُس ْبُن َمالِّ   َعْن َمالِّ ِّ ْبنِّ صَْْْْ َعَة َوهِّشَْْْْ
َي اّلِلَُّ  َّلُلَما . َرلِّ  َعتْْ
 

عن حممد بن املمىن حد تا ابن أيب عدي . (2)ومسْْْْْْْْلم ِف صْْْْْْْْحيحه
قال التووي: هذه األ ار خترج من أصْْْْل سْْْْدرة  عن سْْْْعيد عن قتادة به.

املتتَّللى مث تسْْْْْْْْري حيث أراد هللا تعاىل حَّت خترج من اَلرض وتسْْْْْْْْري ِيَّللا 
هللا ووهذا َل لتعه عقل وَل شْْْْرع وهو ظاهر احلديث ِوج  املصْْْْري إليه 

 .(3)اعلم.
 احلديث الثاين:

ْيَحاُن َوَجْيَحانُ  عن أيب هريرة قال: قال رسْْْْْْْْْْْول هللا    (4): "سَْْْْْْْْْْْ
َُ َوالت ِّيُل ُكلٌّ مِّْن أَنَّْْلَلارِّ اجلَتَّةِّ"  .َوالُفَرا

                                                      
 (.5287ح) 2128/ص5ج - َ شَر اللإ–( كتاَ األشربة 1)
رض الصلواَ  َ اإلسراء برسول هللا  -( كتاَ اإللان2)  -إىل السماواَ ِو
 (. 264ح) 149/ص1ج
 .225: ص 224/ص2م ج( شرح التووي على مسل3)
 . 1/323( سيحان وجيحان : مها  ران  لشام عتد املصيصة وطرطو  . التَّللاية 4)
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 التخريج:
. عن أيب بكر بن أيب شْْْْْيْة حد تا (1)أيرجه: مسْْْْْلم ِف صْْْْْحيحه

وعن   مرعْيد هللا بن عأبو أسْْْامة وعْدهللا بن منري وعلي بن مسَّْْْللر عن 
  بن منري حد تا حممد بن بشر حد تا عْيد هللا عن يْياحممد بن عْدهللا 

 بن عْدالرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة.
 . عن اْبُن مُنرَْي  به.(2)وأمحد ِف مستده

أب ا من أ ار اجلتة    هذه أربعة أ ار ِف الدنيا وصْْْْْْْْْْْْْْفَّللا التيب 
 للعلماء ِيَّللا أتويَّن: 

( أ ا من أ ار اجلتة حقيقة لكن ملا نزلت إىل األرض صْْْْْْْْْْْْْْار دا 1)
  حكم أ ار الدنيا .

( أ ا ليسْْت من أ ار اجلتة حقيقة لكتَّللا أطي  األ ار وأُِْْلَّللا 2)
ع شْْْْْأ ا والمتاء عليَّللا   وهللا  ِذكر التيب  هذا الوصْْْْْف دا من  َ ِر

 .(3)أعلم.
 احلديث الثالث:

                                                      
 (.2839ح ) 2183/ص4ج- َ ما ِف الدنيا من أ ار اجلتة --( كتاَ اجلتة 1)
 .7886ح) 268/ص13( مستد أمحد ج2)
 (.7/214ابن حجر ) -(  ِتح الْاري 17/177) -(ان ر: )شرح التووي على مسلم 3)
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: "تاور املياه كلَّللا عن سْْْْْعيد بن مسْْْْْروث قال: قال رسْْْْْول هللا  
 وترجع إىل أماكتَّللا إَل  ر األردن ونيل مصر".

 التخريج:
. عن ابن وه  عن حيىي بن أيَو عن (1)أيرجه: املروزي ِف الفج

 أيب احلار  الكوِف عن سعيد بن مسروث عن سعيد بن مسروث...
 إسناد املروزي:دراسة 

( عْدهللا بن وه  بن مسْْْْْلم القرشْْْْْي موَلهم أبو حممد املصْْْْْري 1)
الفقيه  قة حاِظ عابد من التاسْْْْْعة ماَ سْْْْْتة سْْْْْْع وتسْْْْْعني وله ا تتان 

 .(2)وسْعون ستة
( حيىي بن أيَو الااِقي مبعجمة مث ِاء وقاف أبو العْا  املصري 2)

 .(3)صدوث رمبا أيطأ من السابعة ماَ ستة مثان وستني
( هْرية بن يرمي بتحتْْانيْْة أولْْه وزن ع يم الشْْْْْْْْْْْْْْْْْامي مبعجمْْة مث 3)

موحدة يفيفة ويقال اخلارِف مبعجمة وِاء أبو احلار  الكوِف َل أب  به 
 .(4)وقد عي   لتشيع من المانية
                                                      

 (.1795ح) 642/ص2( الفج ج1)
 (.3694َ ) 328( تقري  التَّللذي  ص2)
 (.7511َ ) 588( تقري  التَّللذي  ص3)
 (.7268َ) 570( تقري  التَّللذي  ص4)
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( سْْْعيد بن مسْْْروث الموري والد سْْْفيان  قة من السْْْادسْْْة ماَ 4)
 .(1)ستة ست وعشرين وقيل بعدها

 درجته:
 ستاد لعيف لعلتني:هذا إ

 األوىل: حيىي بن أيَو صدوث خيطح  وهتا انفرد ومل يتابع.
 المانية: إرسْْاله ِسْْعيد بن مسْْروث أرسْْله ألنه مل يسْْمع من التيب 

 بل وَل من الصحابة. 
 احلديث الرابع:

ل   وعْْْْاا: "نََّْلْلرانِّ مؤمتْْْْان و َرانِّ كْْْْاِران أمْْْْا املؤمتْْْْان ِْْْْالت يِّْْْْ ورد مِر
 والفراَ  وأما الكاِران َِدِّْجَلة ونََّْلْلر بَْْلخ". 

 التخريج:
عن زيد بن  (2)أيرجه: ابن العدمي ِف باية الطل  ِف اتريخ حل 

احلسْْْْن الكتدي إذانا قال: أيربان أبو القاسْْْْم بن الطربي قال: أيربان أبو 
اسْْْْْْْْْْْْم بن الْسْْْْْْْْْْْْري قال: أيربان حممد بن جعفر التميمي إجازة قال: الق

يد قال: ابن مح -يعين  -أيربان أبو سعيد األمحسي قال: حد تا احلسني 

                                                      
 (.2393َ) 241( تقري  التَّللذي  ص1)
 .99/ص1( باية الطل  ِف اتريخ حل  ج2)
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حد تا يوسْْْْْْف بن يعقَو الصْْْْْْفار قال: حد تا حيىي بن سْْْْْْعيد األموي 
وعاا. أورده: و  عن عْد هللا بن سْْْْْْْْْْْْْْعيد املقربي عن جده عن أيب هريرة مِر

  واملقريزي (2)  وابن اجلوزي ِف اريْ  احلْديْث(1)ِف التَّللْايْة ابن األ ري
 .(3)ِف املواعظ واَلعتْار

 درجته:
مولْْْوع . ومل أقف عليه موصْْْوَلا ومع هذا ِأماراَ الولْْْع والْْْحة 
عليه  َِّللو يدل علي ِسْْْْْْْْْْْاد العقل والرأي  ِليس ِف األ ار مؤمن وكاِر 

اه الكليين الرواِا ِقد رو ولعله من ولع   بل األ ار كلَّللا جتري أبمر هللا
وليس العج  من ولْْْْْْْْع الشْْْْْْْْيعة وإمنا   (4)ِف الكاِف عن أيب احلسْْْْْْْْن

العج  من بعا أئمة السْْْْْْْْْْْْْْتة يتقلون الرواية ويشْْْْْْْْْْْْْْرحوان وكأ ا ُبتة 
  صحيحة.

مليعة بشْْْْْْْرح هذا األ ر  بل وكت  الاري   ِقد  (5)وكت  التفسْْْْْْْري
ْيه أل ما  ألرض يَفِّيُْْْْْْْْْْْْان على اقالوا ِف شْْْْْْْْْْْْرحه: "اإللان على التَّشْْْْْْْْْْْْْ

قيان وَل  َِيسْْْْْْْقِّيان احلْر  بَّ َمؤونة وُكْلفة . وتعليل الكفر أل ما َل يسْْْْْْْْ
                                                      

 .166/ص1( التَّللاية ِف اري  األ ر ج1)
 . 42/ص1( اري  احلديث ج2)
 .64/ص1( املواعظ واَلعتْارج3)
 . 391ج/ص6( الكاِف 4)
 . 100/ص13( ان ر: روح املعاين ج5)



 حفظها هللا   فضائل مصر
›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹ 

- 135 - 

تََْفع هبمْْا إَلَّ مبؤونْْة وُكْلفْْة َِّللْْذان ِف اخلري والتَّْْفع كْْاملؤمَتني وهْْذان ِف  يُْتْْ
 .(1)قِّلَّة التفع كالكاَِّرين

 جلتة. اوبعد: َِّللذه أربعة أحاديث تْني ُِل نيل مصر وأنه من أ ا 
ا تان صْْْْْحيحان  وواحد لْْْْْعيف. وواحد مولْْْْْوع وقد بقيت آُر 

 الصحابة والتابعني اليت تْني ُِل هذا التيل وإلي  بعا هذه ايُر.
 اثنياً: اآلاثر الواردة يف فضل نيل مصر:

 األثر األول:
عن عْدهللا بن عمرو قال: "إنه "نيل مصْْْْر" سْْْْيد األ ار سْْْْخر هللا 

يل مصر ِإذا أراد هللا أن جيري ن  واملاَر وذلْْْْله له له كل  ر بني املشرث
جر هللا له من األرض ع  ِمدته األ ار مبائَّللا  أمر كل  ر أن لده   يوانا ِو

ِْْْْإذا انتَّللى جريْْْْه إىل مْْْْا أراد هللا أوحى هللا إىل كْْْْل مْْْْاء أن يرجع إىل 
 عتصره".

 التخريج:

                                                      
 . 42/ص1واري  احلديث ج 166/ص1( ان ر: التَّللاية ِف اري  األ ر ج1)
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األسْْواين . عن حممد بن سْْْلمة (1)أيرجه: التحا  ِف معاين القرآن
قال: حد تا حممد بن سْْْْتجر قال: حد تا عْدهللا بن صْْْْا: قال: حد ين 

 ابن ديعة عن واه  بن عْدهللا املعاِري عن عْدهللا بن عمرو ....
. عن عممان بن صْْْْْْْا: قال:  ابن (2)وابن عْداحلكم ِف ِتوح مصْْْْْْْر   

 ديعة..به.
  (4)عشى  والقلقشتدي ِف صْح األ(3)وأورده: ابن كمري ِف تفسريه

  والقرطيب ِف اجلْْامع ألحكْْام (5)وأبو امل فر السْْْْْْْْْْْْْْمعْْاين ِف تفسْْْْْْْْْْْْْْريه
  وابن عجيْْْة ِف ( 7)  وأبو حيْْْان التوحيْْْدي ِف الْحر احمليط( 6)القرآن

 .(9)  والسيوطي ِف احلاوي للفتاوي(8)حر املديدْالْ
 درجته:

                                                      
 .  81/ص5( معاين القرآن ج1)
 .64( ِتوح مصر ص2)
 .179/ص4( تفسريه ابن كمري ج3)
   وعزاه إىل القُاعي. 319/ص3( صْح األعشى ج4)
 .48/ص4( تفسري السمعاين ج5)
 .102/ص13(اجلامع ألحكام القرآن ج6)
 . 443/ص5( الْحر احمليط ج7)
 . 31/ص7( الْحر املديد ج8)
   وعزاه إىل ابن أيب حامت ِف التفسري. 294/ص2( احلاوي للفتاوي ج9)
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إسْْْْْْْْْتاد لْْْْْْْْْعيف ِيه ابن ديعة صْْْْْْْْْدوث ايتلط  وحممد بن سْْْْْْْْْلمة 
 على ترمجته. وهذا حيتمل أنه من اإلسرائيلياَ.األسواين مل أقف 
 األثر الثاين:

عمن حد ه قال: "ملا ِتحتا مصْْْْْْْْْْْْْْر أتى  (1)عن قيس بن احلجاج 
من أشَّْْْْْللر العجم ِقال أيَّللا  (2)أهلَّللا عمرو بن العاص حني ديل بوونة

األمري إن لتيلتا هذا ستة َل جيري إَل هبا ِقال دم وما ذاك ِقالوا إذا كان 
 تتا عشْْْْْْْْْْْْرة ليلة ختلو من هذا الشَّْْْْْْْْْْْْللر عمدان إىل جارية بكر بني أبويَّللا 
ِأرلْْْْْْْْْْْْْْيتا أبويَّللا وجعلتا عليَّللا من احللي والمياَ أُِْْْْْْْْْْْْْْْل ما يكون مث 

رو إن هْْْذا األمر َل يكون أبْْْدا ِف ألقيتْْْاهْْْا ِف هْْْذا التيْْْل ِقْْْال دم عم
 (3)اإلسَّْْْْْْْْْْْْْْم وإن اإلسَّْْْْْْْْْْْْْْم يَّللْْدم مْْا كْْان قْلْْه ِْْأقْْاموا بؤونْْة وأبيْْ 

َل جيري قليْْل وَل كمري حَّت مهوا  جلَّء ِلمْْا رأى ذلْْ   ( 4)ومسْْْْْْْْْْْْْْرى

                                                      
صدوث من السادسة ماَ ستة تسع وعشرين .) ( قيس بن احلجاج الكَّعي املصري 1)

 (.5568َ) 456تقري  التَّللذي  ص
ر من شَّللور 2) ( بؤنة: الشَّللر العاشر من الستة القْطية  وديوله من اخلامس والعشرين من أاي 

 (.387/ص2السُّراين  وآيره المالث والعشرين من حزيران. )صْح األعشى ج
ية  ديوله ِف الرابع والعشرين من حزيران  ( الشَّللر احلادي عشر من أشَّللر الستة القْط3)

 (.388/ص2وآيره المالث والعشرون من مت وز )) يوليو (( )صْح األعشى ج
( الشَّللر الماين عشر من أشَّللر الستة القْطية  ديوله ِف الرابع والعشرين من متوز من شَّللور 4)

 (. 389/ص2السُّراين  وآيره السابع والعشرون من آَ ) أاسطس ( )صْح األعشى ج
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عمرو كت  إىل عمر بن اخلطاَ بذل  ِكت  إن  قد أصْْْْْْْْْْْْْت  لذي 
تابه دايل ك ِعلت وإن اإلسَّْْْْْْْْْْْْْْم يَّللدم ما كان قْله وبعث بْطاقة ِف

وكت  إىل عمرو إين قد بعمت إلي  بْطاقة ِف دايل كتايب إلي  ِألقَّللا 
ِف التيل ِلما قدم كتاَ عمر على عمرو بن العاص أيذ الْطاقة ِفتحَّللا 
ِإذا ِيَّللا: )من عْدهللا عمر أمري املؤمتني إىل نيل مصر أما بعد ِإن كتت 

سأل هللا لقَّللار جيري  ِتإمنا جتري من قْل  َِّ جتر وإن كان هللا الواحد ا
الواحد القَّللار أن جيري ( ِألقى الْطاقة ِف التيل قْل عيد الصْْْْْْْلي  بيوم 
وقد هتيأ أهل مصر للجَّء واخلروج متَّللا ألنه َل تقوم مصلحتَّللم ِيَّللا إَل 
 لتيل ِلما ألقى الْطاقة أصْْْْحوا يوم الصْْْلي  وقد أجراه هللا سْْْتة عشْْْر 

إىل   تل  السْْتة السْْوء عن أهل مصْْرذراعا ِف ليلة واحد ِقطع هللا تعاىل
 اليوم"

 التخريج:
 عن عممان بن صْْْْْْْْا:  (1)أيرجه : ابن عْداحلكم ِف ِتوح مصْْْْْْْْر

 عن ابن ديعة عن قيس بن احلجاج عن من حد ه .
 . عن عممان بن صا: عن ابن ديعة به.  (2)وابن اجلوزي ِف املتت م

                                                      
 .166( ِتوح مصر ص1)
 . 294/ص4( املتت م ِف اتريخ األمم وامللوك ج2)
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حد تا علي بن . عن أيب الطي  قال: (1)وأبو الشْْْْْْْْْْْْْْيخ ِف الع مة
 داود حد تا عْدهللا بن صا: حد تا ابن ديعة به.

  وِف شْْْْْْْْْْرح أصْْْْْْْْْْول اعتقاد أهل (2)والَّلكائي ِف كراماَ األولياء
 : . عن حممد بن أيب بكر قال  تا حممد بن خملد قال(3)السْْْْْتة واجلماعة

 مد ابن ْ تا حم
 إسحاث قال  تا عْدهللا بن صا: به.

. عن أيب التجم بدر بن عْدهللا (4)وابن عسْْْْْْْْْاكر ِف اتريخ دمشْْْْْْْْْق
الشْْْْْْْْْْْْيحي قال: أان أبو احلسْْْْْْْْْْْْني أمحد بن حممد بن التقور أان أبو طاهر 
حممْْْد بن عْْْْدالرمحن ان أبو حممْْْد عْيْْْدهللا بن عْْْْدالرمحن بن عيسْْْْْْْْْْْْْْى 
السْْْْْْْْْْْكري ان أبو إمساعيل حممد ابن إمساعيل الرتمذي وأبو بكر حممد بن 

 ه.و صا: عْدهللا بن صا:  بصا: بن عْدالرمحن احلاِظ قاَل أان أب

                                                      
 (.9373ح) 1424/ص4( الع مة ج1)
 (.66ح) 119( كراماَ األولياء ص2)
 (.2392ح) 463/ص4( شرح أصول اعتقاد أهل الستة واجلماعة ج3)
 .  337/ص44( اتريخ دمشق ج4)
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  والقرطيب ِف اجلامع ألحكام (1)أورده: ابن كمري ِف الْداية والتَّللاية
 .(2)القرآن

 درجته:
 إستاد لعيف لمَّ  علل:

األوىل: ِف إسْْْْْْْْْْْْْتاده هانح بن املتوكل لْْْْْْْْْْْْْعيف   قال ابن حْان ِف 
 .(3)اجملروحني: كمَر املتاكري ِف روايته َِّ جيوز اَلحتجاج به حبال

 المانية: ابن ديعة صدوث ايتلط. 
 المالمة: ِيه انقطاع أيُا ألن قيسا مل يسمع عن عمرو بن العاص.

 األثر الثالث:
كع  األحْار: هل جتد دذا التيل ِف    سْْْْْْْْْأل معاوية بن أيب سْْْْْْْْْفيان 

كتاَ اّلِل  يرباا. قال: أي والذي ِلق الْحر ملوسْْْْى إين ألجده ِف كتاَ 
: "إن اّلِل  يوحي إليه ِف كل عام مر تني يوحي إليه عتد جراينه إن اّلِل   اّلِل 
أيمرك أن جتري ِيجري مْْا كتْْ  اّلِل  لْْه  مث يوحي إليْْه بعْْد ذلْْ  اي نيْْل 

 عد محيداا".

                                                      
 ة نيل مصر.قص 100/ص7وِف ج 27/ص1( الْداية والتَّللاية ج1)
 .102/ص 13( اجلامع ألحكام القرآن ج2)
 .97/ص3( اجملروحني ج3)
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 ريج :  التخ
. عن قال ابن عْداحلكم: (1)أيرجه: ابن عْداحلكم ِف ِتوح مصْْْْْْر

عممْْان ابن صْْْْْْْْْْْْْْْا: قْْال:حْْد تْْا ابن ديعْْة عن يزيْْد بن أيب حْيْْ : أن 
 سأل كع  األحْار: ... معاوية بن أيب سفيان 

  واملقريزي ِف املواعظ ( 2)وأورده:ابن الكتْْْْْدي ِف ُِْْْْْْْْْْْْْْْْْْائْْْْْل مصْْْْْْْْْْْْْْر
 . (3)واَلعتْار

 درجته:
 إستاد لعيف لعلتني: 

األوىل: ابن ديعة صْْْْْْْْدوث ايتلط  ومل يتْني هل روي عته قْل اَليتَّط 
 أم بعده؟. 

 المانية: اَلنقطاع بني يزيد ومعاوية. 

                                                      
 . 166( ِتوح مصر ص1)
 .40( ُِائل مصر ص2)
 .64/ص 1( املواعظ واَلعتْار ج 3)
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 األثر الرابع:
ُر اللََّإِّ قَاَل َكْعَ  : "نََّْلْلُر الت ِّيلِّ نََّْلْلُر اْلَعَسلِّ ِفِّ اجْلَتَّةِّ   َونََّْلْلُر دِّْجَلَة نََّْللَ 

َِّ نََّْلْلُر اخْلَْمرِّ ِفِّ اجْلَتَّةِّ   َونََّْلْلُر َسْيَحاَن نَْ ِفِّ  َّلْلُر اْلَماءِّ ِفِّ اجْلَتَّةِّ   َونََّْلْلُر اْلُفَرا
َُهنَّ ِفِّ اجْلَتَّةِّ".  اجْلَتَّةِّ   قَاَل : ِأطفا هللا تعاىل نُوَرُهنَّ لُِّيَصري ِّ

 التخريج:
 اللَّْيثِّ نِّ ِف مستده. عن َسعِّيُد ْبُن ُشَرْحِّيَل   عَ  (1)أيرجه: احلار 

   َعْن يَزِّيَد ْبنِّ َأيبِّ َحِّي     َعْن َأيبِّ اخلَْرْيِّ   قَاَل : قَاَل َكْعَ ..
. عن عْدهللا بن صْْْْْْْْْْا: حد تا (2)وابن عْداحلكم ِف ِتوح مصْْْْْْْْْْر 

 الليث به.
. عن أيب طاهر الفقيه  قال: أنْأ أبو (3)والْيَّللقي ِف الْعث والتشْْور

حممْْْد الْْْدوري   تْْْا يونس بن حممْْْد حْْْامْْْد ابن بَّل    تْْْا عْْْْا  بن 
 املْؤدَ  أنْأ ليث ابن سعد به.

                                                      
(  وباية 4738ح) 133/ص13( كما ِف املطال  العالية للحاِظ ابن حجر العسقَّين ج1)

 (. 1042ح ) 944/ص2الْاحث عن زوائد مستد احلار  ج
 .  165( ِتوح مصر وأيْارها ص2)
 (.253ح) 272/ص1(  الْعث والتشور ج3)



 حفظها هللا   فضائل مصر
›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹ 

- 143 - 

. عن أيب القاسْْْْْْْْْْْْْْم علي بن (1)واخلطي  الْادادي ِف اتريخ باداد
حممد ابن علي بن يعقَو األايدي قال: أنْأان أمحد بن يوسف بن يَّد 

 قال ان احلار  ابن حممد به.
  .(2)وأورده: احلاِظ ابن حجر ِف ِتح الْاري

 .(3)والْوصريي ِف إحتاف اخلرية املَّللرة
 .(4)والسيوطي ِف الدر املتمور

 درجته:
إستاد حسن ِيه عْدهللا بن صا: كات  الليث صدوث كمري الالط  

 وقد أمن الطه ِقد اتبعه يونس بن حممد وهو  قة.
وقال املسْْْعودي:  ر التيل من سْْْاداَ األ ار وأشْْْراف الْحار ألنه 

 . (5)ا ورد به يرب الشريعةخيرج من اجلتة على م
وبعد: َِّللذه أربعة آُر وردَ عن الصْْْْْْْْْْْْْْحابة والتابعني تْني مكانة 

 هذا التَّللر الع يم  َّ ة متَّللا لعيفة  وواحد مقْول.
                                                      

 .55/ص1( اتريخ باداد ج1)
 .216/ص7( ِتح الْاري ج2)
 (.7860ح ) 234/ص8ة ج( إحتاف اخلرية املَّللر 3)
   وعزاه إىل احلار  بن أيب أسامة ِف مستده والْيَّللقي. 464/ص7( الدر املتمور ج4)
 . 150/ص1( مروج الذه  ج5)
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 فصل اخلامس من دخل مصر من األنبياء والصديقني
 األنبياء الذين سكنوا مصر

ذكر من ولد مبصْْْر من األنْياء عليَّللم الصَّْْْة والسَّْْْم ومن كان هبا 
 متَّللم ولد مبصر من األنْياء عليَّللم الصَّة والسَّم مجاعة. متَّللم: 

 ( موسى عليه السالم. 1)
َتا إِّىَل أُم ِّ   سكتَّللا صارياا ونشأ ِف بيت ِرعون كما أيرب تعاىل: )َوَأْوَحيْْ

ْفتِّ  عِّيهِّ َِإَِّذا يِّ ى َأْن أَْرلِّْْْْْ ََل خَتَاِفِّ َوََل حَتَْزينِّ إِّانَّ َعَلْيهِّ َِأَْلقِّيهِّ ِفِّ اْلَيم ِّ وَ  ُموسَْْْْْ
لِّنَي * َِاْلتََْقطَُه آُل ِّْرَعْوَن لَِّيُكو  َن َدُْم َعُدو اا رَادُّوُه إِّلَْي ِّ َوَجاعُِّلوُه مَِّن اْلُمْرسَْْْْْ

َُ ِّْرَعْوَن وَ  َوَحَزانا إِّنَّ ِّْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُتوَدمهَُا َكانُوا َياطِّعِّنَي * َقاَلتِّ اْمَرَأ
َذُه َولَْْد ى َأن يَتَفَعتَْْا َأْو نَْتَّخِّْْ َُ َعنْي  ه ِّ َولََْْ  ََل تَْْقتُُْلوُه َعسَْْْْْْْْْْْْْْ اا َوُهْم ََل قُْرَّ

َْ لَتُْْْدِّي بِّهِّ َلْوََل  ى َِارِّااا إِّن َكاَد َُِْؤاُد أُم ِّ ُموسَْْْْْْْْْ ََْح  ُعُروَن * َوَأصْْْْْْْْْْ  َأن َيشْْْْْْْْْْ
ُْيتِّهِّ رََّبْطَتا َعَلى قَْْلَِّّلَلا لِّتَ  َْ بِّهِّ ُكوَن مَِّن اْلُمْؤمِّتِّنَي * َوقَاَلْت ألِّ َر ََِْْصُْْْْْ يهِّ   ُقصْْْْْ ِّ

ََِْقالَ  َع مِّن قَُْْْل  ُعُروَن * َوَحرَّْمَتا َعَلْيهِّ اْلَمَرالِّْْ  ْت َهلْ َعن ُجُت   َوُهْم ََل َيشْْْ
ََِْردَ  ُحوَن *  اَنُه إِّىَل أُم ِّهِّ  دْ أَُدلُُّكْم َعَلى َأْهلِّ بَْْيت  َيْكُفُلونَُه َلُكْم َوُهْم َلُه اَنصِّْْْْْْْْ

َد اّلِلَِّّ َحقٌّ َوَلكِّنَّ َأْكمَْ  ا َوََل حَتَْزَن َولِّتَْْعَلَم َأنَّ َوعْْْْْْْ تَُّْللَْْْْْْ َرُهْم ََل َكْي تََْقرَّ َعيْْ
َتاُه ُحْكماا َوعِّْلماا وََكَذلَِّ  يَْ  تََْوى آتَْيْْ ُه َواسْْْْْْْْْْ دَّ زِّي يَْْعَلُموَن * َوَلمَّا بََْلَ  َأشُْْْْْْْْْ

تِّنَي ()القصص   (.14: 7اْلُمْحسِّ
 وتركها حني قتل الفرعوين :
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ا َرُجَلنْيِّ  َد ِّيَّللَْْْْ ََِْوجَْْْْ ا  ة  م ِّْن َأْهلَِّّللَْْْْ نيِّ َاْفلَْْْْ َة َعَلى حِّ دِّيتَْْْْ َل اْلمَْْْْ  )َوَديَْْْْ
ي تََْاا َُه الَّذِّي مِّن شِّْْْْ يَعتِّهِّ َوَهَذا مِّْن َعُدو ِّهِّ َِاسْْْْْ َعتِّهِّ َعَلى يَْْقَتتََِّّنِّ َهَذا مِّن شِّْْْْ

ى َِْ  ى َعَلْيهِّ قَاَل َهَذا مِّْن عَ الَّذِّي مِّْن َعُدو ِّهِّ َِْوََكَزُه ُموسَْْْْْ ْيطَانِّ َقَُْْْْْ َملِّ الشَّْْْْْ
ي َِاْافِّْر هِّ َِْ  َ ِّ إِّين ِّ ظََلْمُت نَْْفسِّْْ لٌّ مُِّّنَي * قَاَل َر َاَفَر َلُه إِّنَُّه إِّنَُّه َعُدوٌّ مُُِّّْْ
ََِْلْن َأُكوَن َظَّللِّرياا ل ِّ  َا أَنَْْعْمَت َعَليَّ  َ ِّ مبِّ يُم * قَاَل َر ُمْجرِّمِّنَي لْ ُهَو اْلَاُفوُر الرَّحِّ

أْلَ  * َرُه  ِّ َتتصَْْْْْْْْْْْْْْ ََْح ِفِّ اْلَمدِّيَتةِّ َيائِّفاا يَْتََْرقَُّ  َِإَِّذا الَّذِّي اسْْْْْْْْْْْْْْْ ْمسِّ ََِأصْْْْْْْْْْْْْْْ
ََِْلمَّا َأْن أَرَاَد َأن يَْْْ  ى إِّنََّ  َلَاوِّيٌّ مُِّّنَي *  رُِّيُه قَاَل َلُه ُموسَْْْْْْْْْ َتصْْْْْْْْْْ طَِّد َيسْْْْْْْْْْ

ى أَتُرِّ  َُما قَاَل اَي ُموسَْْْْْْْْْْْ لَّذِّي ُهَو َعُدوٌّ دَّ َكَما قَْتَْْلَت نَْْفسْْْْْْْْْْْاا   يُد َأن تَْْقتَُْلينِّ  ِّ
ا تُرِّيُْْد َأن َتُكونَ  اراا ِفِّ اأْلَْرضِّ َومَْْ أْلَْمسِّ إِّن تُرِّيُْْد إَِّلَّ َأن َتُكوَن َجَّْْْ مَِّن   ِّ
نَي* َوَجاء َرُجَل م ِّْن أَْقَصى اْلَمدِّيَتةِّ َيْسَعى قَاَل اَي ُموَسى إِّنَّ الْ  َمأَلَ اْلُمْصلِّحِّ

نَي * َِخَ  أَيْمتُِّروَن بِّ َ  حِّ َّلَلا َيائِّفاا لِّيَْْقتُُْلوَك َِاْيرُْج إِّين ِّ َلَ  مَِّن التَّاصِّْْْْْْْْ تْْ رََج مِّ
َ ِّ َي ِّينِّ مَِّن اْلَقْومِّ ال َّالِّمِّنَي(.)القصص   (.21: 15يَْتََْرقَُّ  قَاَل َر

 مث عاد إليَّللا مرة أيرى حني أمره هللا بتْلي  دعوة ربه ِقال:
اَييتِّ  ىَل ِّْرَعْوَن إِّنَُّه َوََل تَتَِّيا ِفِّ ذِّْكرِّي * اْذَهَْا إِّ  )اْذَهْ  َأنَت َوَأُيوَك ِبِّ

َُِْقوََل َلُه قَْْوَلا لَّي ِّتاا لََّعلَُّه يََْتذَكَُّر َأْو خَيَْشى ()طه   (44:  42طََاى * 
 ( هارون عليه السالم. 2)

أيو موسْْْى عليَّللما السَّْْْم وكان مبصْْْر وطل  موسْْْى حني أمر أن 
 زيره ِاستجاَ هللا له.يْل  رسالة ربه أن جيعله و 
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ُدْد بِّهِّ  ي * اشْْْْْْْْْْْْْْْْ قال تعاىل: )َواْجَعل ه ِّ َوزِّيراا م ِّْن َأْهلِّي * َهاُروَن َأيِّ
ْ َِّحَ  َكمِّرياا * َوَنْذُكَرَك َكمِّرياا * إِّ  رِّْكُه ِفِّ أَْمرِّي * َكْي ُنسَْْْْْْْْْْْ نََّ   أَْزرِّي * َوَأشْْْْْْْْْْْْ

رياا * قَاَل َقْد أُوتِّيَت ُسْؤَلَ  ايَ   (.36: 29ُموَسى *)طه  ُكتَت بَِّتا َبصِّ
 ( يوشع بن نون عليه السالم. 3)

وهو َِّت سْْْْيدان موسْْْْى وكان مع سْْْْيدان موسْْْْى حني ِر من ِرعون 
 وجتوده ِقد كان مع موسى أييه هارون. 

ويوشْْع بن نون من سْْاداَ بين إسْْرائيل وعلمائَّللم وعْادهم الكْار  
. (1)َّمالسْْْْْْْْْوقد أوحي هللا إليه وجعله نْيا بعد موسْْْْْْْْْى وهارون عليَّللما 

وقام أبعْاء التْوة بعد موسْْْْى وتدبري األمر بعده ِتاه يوشْْْْع بن نون عليه 
 .(2)السَّم وهو الذي ديل بْين إسرائيل بيت املقد 

 ( دانيال عليه السالم. 4)
وقد ِر دنيال من بَّد إىل الشْْْْْْْْام إىل بَّد مصْْْْْْْْر ِْقي ِيَّللا أربعني 

 ِه من األنْياءسْْْْْْْْتة مث اشْْْْْْْْتاث إىل موطته ومسْْْْْْْْقط رأسْْْْْْْْه وقْور أسَّْْْْْْْْ
 .(3)واألولياء عليَّللم السَّم ِرك  محارا له وأتى َنو بيت املقد 

 ( ارميا عليه السالم. 5)
                                                      

 .331( قصص األنْياء َلبن كمري ص1)
 .392( قصص األنْياء ص2)
 . 106/ص1( تتزيه األنْياء ج3)
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أيرج ابن جرير بستده عن وه  بن متْه يقول : أوحى هللا إىل أرميا 
وهو أبرض مصر : أن احلق أبرض إيليا ِإن هذه ليست ل  أبرض مقام 
ِرك  محاره حَّت إذا كان بْعا الطريق ومعه سْْْْْْْْلة من عت  وتني وكان 
معه سْْْْقاء جديد ِمأله ماء ِلما بدا له شْْْْخص بيت املقد  وما حوله 

سْْْْْْْْْْْْْْاجد ن ر إىل يراَ َل يوصْْْْْْْْْْْْْْف ِلما رأى هدم بيت من القرى وامل
املقد  كاجلْل الع يم قال : أىن حييي هذه هللا بعد موهتا ؟ م وسار حَّت 
تْؤ متَّللْْا متزَل ِربط محْْاره حبْْْل جْْديْْد وعلق سْْْْْْْْْْْْْْقْْاءه وألقى هللا عليْْه 
السْْْْْاَ ِلما انم نزع هللا روحه معة عام ِلما مَر من املعة سْْْْْعون عاما 

إىل مل  من ملوك ِار  ع يم يقال له يوسْْْْْ  ِقال : أرسْْْْْل هللا ملكا 
إن هللا أيمرك أن تتفر بقوم  ِتعقر بيت املقد  وإيليا وأرلَّللا حَّت تعود 
أعمر ما كانت ِقال املل  : أن رين  َّ ة أايم حَّت أأته  دذا العمل 
وملا يصلحه من أداة العمل ِأن ره  َّ ة أايم ِانتدَ  َّمثعة قَّللرمان ودِع 

قَّللرمان ألف عامل وما يصْْْْْْْْْْْْْْلحه من أداة العمل ِسْْْْْْْْْْْْْْار إليَّللا إىل كل 
قَّللارمته ومعَّللم  لممعة ألف عامل ِلما وقعوا ِف العمل رد هللا روح احلياة 
ِف عني أرميْْا وآير جسْْْْْْْْْْْْْْْده ميْْت ِت ر إىل ايليْْا ومْْا حودْْا من القرى 
واملساجد واأل ار واحلرو  تعمل وتعقر وتتجدد حَّت صاَر كما كانت 

سْْْته تة متام املعة رد إليه الروح ِت ر إىل طعامه وشْْْرابه مل يتوبعد  َّ ني سْْْ
ون ر إىل محاره واقفا كَّلليعته يوم ربطه مل يطعم ومل يشَْْْْْْْْر ون ر إىل الرمة 
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ِف عتق احلمار مل تتاري جديدة وقد أتى على ذل  ريح معة عام وبرد معة 
ْلى لعام وحر معة عام مل تتاري ومل تتتقا شْْيعا وقد َنل جسْْم أرميا من ا

ِأنْت هللا له حلما جديدا ونشْْْْْْْْْْْْْز ع امه وهويت ر ِقال له هللا : )َِان ُْر 
َارَِّك َولَِّتْجَعَلَ  آيَةا ل ِّ  تَّْه َوان ُْر إِّىَل محِّ َرابَِّ  ملَْ يََْتسَْْْْْْْْْْْْ لتَّا ِّ إِّىَل طََعامَِّ  َوشَْْْْْْْْْْْْ

ََِْلمَّا تََْْْ  وَها حلَْماا  ُزَها مُثَّ َنْكسُْْْْْ َ َوان ُْر إِّىَل العِّ َامِّ َكْيَف نُتشِّْْْْْ  َلُه قَاَل أَْعَلُم نيَّ
 .(1) ( 259َأنَّ اّلِل َ َعَلى ُكل ِّ َشْيء  َقدِّيَر( )الْقرة : 

وكان من أنْياء بين إسرائيل أقام ِيَّللم حني سلط عليَّللم قوماا جاسوا 
 .(2)يَّل الداير

 ( لقمان عليه السالم.6) 
أيرج ابن جرير بسْْْْتده عن سْْْْعيد بن املسْْْْي  : كان لقمان أسْْْْود 

 . (3)مصر ذا مشاِر أعطاه هللا تعاىل احلكمة ومتعه التْوةمن سودان 
وعلى هذا مجَّللور أهل التأويل إنه كان وليا ومل يكن نْيا وقال بتْوته 
عكرمة والشْْْْعيب وعلى هذا تكون احلكمة التْوة والصْْْْواَ أنه كان رجَّ 

                                                      
 .29/ ص 3( تفسري الطربي ج1)
 . 487ص( ان ر: قصص األنْياء 2)
 .585/ص3  وان ر: تفسري ابن كمري ج208/ص10( تفسري الطربي ج3)



 حفظها هللا   فضائل مصر
›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹ 

- 149 - 

دين وهي الصْْْْْْواَ ِف املعتقداَ والفقه ِف ال -حكيما حبكمة هللا تعاىل 
 .(1)والعقل
 ( عيسى بن مرمي عليه السالم. 7)

  وهبا (  وتسمى هبتسا اينعمال الَّْللتسىأمن )ولدته أمه أبهتا 
َوَجَعْلتَا : )قال تعاىليت ذكرها هللا تعاىل ملرمي على أحد األقوال. التخلة ال

َِّ قََْرار  َوَمعِّني (   (. 50املؤمتون : )اْبَن َمْرمَيَ َوأُمَُّه آيَةا َوآَويَْْتامُهَا إِّىَل رَبَْْوة  َذا
 وأما من كان هبا منهم. 

 ( إبراهيم اخلليل عليه السالم.1)
وأيرج ابن جرير وابن املتذر عن وه  بن متْه رلْْْْْْْْْي هللا عته: "أن 
إبراهيم عليه السَّْْْْْْْْْْم حني أيرجه قومه بعدما ألقوه ِف التار يرج  مرأته 

لاوا مث ب سْْْْْْْْْْارة ومعه أيوها لوط ومها ابتا أييه ِتوجَّللا إىل أرض الشْْْْْْْْْْام
مصْْْْْر وكانت سْْْْْارة رلْْْْْي هللا عتَّللا من أمجل التا  ِلما ديلت مصْْْْْر 

 .(2)حتد  التا  جبمادا وعجْوا له
ِقد ديل الداير املصْْْْْْْْْْْْْْرية وجرى له مع جْارها أنه أيذ سْْْْْْْْْْْْْْْارة 
ليتخذها جارية ِصْْا ا هللا مته ومتعه متَّللا بقدرته وسْْلطانه ِْشْْر إبراهيم 

                                                      
 . 56/ص14( تفسري القرطيب ج1)
 . 448/ص4( الدر املتمور ج2)
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ه وذريته من يكون هَّك مل  عليه السَّْْْْْْْْم ولده أنه سْْْْْْْْيولد من صْْْْْْْْلْ
مصْْر على يديه ِكانت القْط حتد  هبذا عتد ِرعون ِاحرتز ِرعون من 
ذل  وأمر بقتل ذكور بين إسْْْْْرائيل ولن يتفع حذر من قدر ألن أجل هللا 

 (.1)إذا جاء َل يؤير ولكل أجل كتاَ.
 ( يعقوب عليه السالم. 2)

مصْْْْْر عتد  ذكر ابن اسْْْْْحق عن أهل الكتاَ أن يعقَو أقام بداير
يوسف سْع عشرة ستة مث توِف عليه السَّم وكان قد أوصى إىل يوسف 
عليه السَّم أن يدِن عتد أبويه إبراهيم واسحق قال السدي ِصرب وسريه 
إىل بَّد الشْْْْْْْْْْْْْْْام ِْدِتْه  ملتْارة عتْد أبيْه اسْْْْْْْْْْْْْْحق وجْده اخلليْل عليَّللم 

 .(2)السَّم
 ( يوسف عليه السالم.3)

ان على يزائن مصْْر وكان وزيرا ملل  اشْْرتاه من مصْْر العزيز الذي ك
مصْْْْْْْْْْْْْْر وهو الراين بن الوليْْْد من العمْْْالقْْْة وقيْْْل إن امللْْْ  هو ِرعون 

 .(3)موسى
 ( اثنا عشر سبطا.4)

                                                      
 .3/504( تفسري ابن كمري ج1)
 . 220/ص1( الْداية والتَّللاية ج2)
 . 20/ص3( ِتح القدير ج3)
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ذكر أن يعقَو ديْْْل مصْْْْْْْْْْْْْْر وهو ومن معْْْه من أوَلده وأهْْْاليَّللم 
وأبتْْْائَّللم يوم ديلوهْْْا وهم أقْْْل من معْْْة  ويرجوا متَّللْْْا يوم يرجوا متَّللْْْا 

ألف. ِعن عْد هللا بن شْْْْْْْْداد قال : اجتمع آل وهم زايدة على سْْْْْْْْتمعة 
يعقَو إىل يوسْْْْْْْف مبصْْْْْْْر وهم سْْْْْْْتة ومثانون إنسْْْْْْْاان صْْْْْْْاريهم وكْريهم 
وذكرهم وأنماهم ويرجوا من مصْْْْْر يوم أيرجَّللم ِرعون وهم سْْْْْتمعة ألف 

 .(1)ونيف
وعن عْد هللا بن مسْْْْْْْعود قال : يرج أهل يوسْْْْْْْف من مصْْْْْْْر وهم 

 .(2) إن هؤَلء لشرذمة قليلون(ستمعة ألف وسْعون ألفا ِقال ِرعون : )
 من صاهر القبط من األنبياء

 وصاهر القْط من األنْياء:
 ( إبراهيم اخلليل عليه السالم.1)

 بتسريه هاجر أم إمساعيل عليَّللما السَّم.
كانت هاجر من القْط من قرية أمام الفرمى قري  من ِسْْْْْْْْْْْْْْطاط 

رض الذي عمصر وكانت لفرعون من الفراعتة جْار عاَ من القْط وهو 
 .(3)لسارة امرأة إبراهيم

                                                      
 .301/ص7( تفسري الطربي ج1)
 .301/ص7( تفسري الطربي ج2)
 . 48/ص1( الطْقاَ الكربى ج3)
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 ( يوسف عليه السالم.2)
بتزوجْْه بتْْت صْْْْْْْْْْْْْْْاحْْ  عني نس اليت ذكرهْْا هللا ِف كتْْابْْه  ِقْْال 
تعاىل: " والقت األبواَ وقالت هيت ل  ". تزوجَّللا ِوجَّللا بكرا وكان 

 .(1)صاحَّْللا من قْل َل أييت التساء
تزوج  مأن يوسْْف عليه السَّْْ -رلْْي هللا عته  -وعن زيد بن أسْْلم 

 .(2)امرأة العزيز ِوجدها بكر وكان زوجَّللا عتني
 .( حممد 3) 

 ألهل مصر الرحم والذمة. بتسريه مارية وقد ا ْت 
 كان هبا من الصديقات 

 .( آسية بنت مزاحم امرأة فرعون1)
على الرام من كفر زوجَّللا إَل أ ا آمتت  هلل تعلى ِقال هللا تعاىل: 

ُ َمَمَّا ) ََ اّلِلَّ َر َ ِّ اَولَْْْْْْْْْْْْْْ ْبنِّ هِّ عِّتَدَك ل ِّلَّذِّيَن آَمُتوا اِّْمَرأََة ِّْرَعْوَن إِّْذ َقاَلْت َر
الِّمِّنَي( )التحرمي بَْْيتاا ِفِّ اجلَْتَّةِّ َوَي ِّينِّ مِّن ِّْرَعْوَن َوَعَملِّهِّ َوَي ِّينِّ مَِّن اْلَقْومِّ ال َّ 

 :11 ) 

                                                      
 (.61رقم) 132( اإلشراف ِف متازل األشراف ص1)
 . 553/ص4( الدر املتمور ج2)
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) كمل من  وعن أيب موسْْْْى رلْْْْي هللا عته قال: قال رسْْْْول هللا 
الرجال كمري ومل يكمل من التساء إَل آسية امرأة ِرعون ومرمي بتت عمران 

 .(1)وإن ُِل عائشة على التساء كفُل المريد على سائر الطعام(
 ( أم إسحاق.2)

 وكانت من أمجل التساء ديلت مع زوجَّللا وقد سْقت قصتَّللا.
 ( مرمي بنت عمران.3)

 ى كمري من قراها.حيتما َِر من قومَّللا ديلت مصر ومَر عل
 ( ماشطة بنت فرعون. 4)

: ملا كانت الليلة اليت أسْْْْْْرى  عن ابن عْا  قال قال رسْْْْْْول هللا 
يب ِيَّللْْا أتْْت علي رائحْْة طيْْْة ِقلْْت اي جربيْْل مْْا هْْذه الرائحْْة الطيْْْة 
ِقال هذه رائحة ماشْْْْْْْْطة ابتة ِرعون وأوَلدها قال قلت وما شْْْْْْْْأ ا قال 
بيتا هي متشْْْط ابتة ِرعون ذاَ يوم إذ سْْْقطت املدري من يديَّللا ِقالت 

  هللا َل ولكن ريب وَر أبيبسْْْْْْْْْْْْْْم هللا ِقالت دا ابتة ِرعون أيب قالت 
                                                      

ُ َمَمَّا ل ِّ  -كتاَ األنْياء-( أيرجه: الْخاري ِف 1) ََ اّلِلَّ لَّذِّيَن آَمُتوا  َ قول هللا تعاىل )َوَلَر
 -(12:  11 : اِّْمرَأََة ِّْرَعْوَن إىل قوله وكانت من القانتني( )التحرمي

–(  ومسلم ِف 5102()3558( )3250(  وان ر األحاديث )3230ح)1252/ص3ج
 1886/ص4 َ ُِائل يدجية أم املؤمتني رلي هللا عتَّللا ج -كتاَ ُِائل الصحابة

 .(2431)ح
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قالت أيربه بذل  قالت نعم ِأيربته ِدعاها ِقال اي َِّنة وان ل  ر  
اريي قْالْت نعم ريب وربْ  هللا ِْأمر بْقرة من َنْا  ِْأمحيْت مث أمر هبْا 
ان تلقى هي وأوَلدها ِيَّللا قالت له ان ه إلي  حاجة قال وما حاجت  

 َو واحد وتدِتتا قال قالت أح  ان جتمع ع امي وع ام ولدي ِف 
ذل  ل  عليتا من احلق قال ِأمر أبوَلدها ِألقوا بني يديَّللا واحدا واحدا 
إىل ان انتَّللى ذل  إىل صْْْيب دا مرلْْْع وكأ ا تقاعسْْْت من أجله قال اي 
أمْه اقتحمي ِْإن عْذاَ الْدنيْا أهون من عْذاَ اييرة ِْاقتحمْت قْال 

صْْْاح  السَّْْْم و  قال بن عْا  تكلم أربعة صْْْاار عيسْْْى بن مرمي عليه
 .(1) جريج وشاهد يوسف وبن ماشطة ابتة ِرعون

 دعاء األنبياء ملصر وأهلها:
عليه الصَّْْْْة والسَّْْْْم عن العسْْْْل الذي أهدى إليه نْيتا ( سْْْْأل 1)

من مصْْْْْْْْْْْْْر  ِقال من أين هذا؟ ِقيل له من قرية مبصْْْْْْْْْْْْْر يقال دا بتَّللا  

                                                      
( وقال الشيخ شعي  2822ح) 309/ص1( أيرجه: أمحد بن حتْل ِف مستده ج1)

 مسع من عطاء قْل اَليتَّط عتد مجع من األئمة. األرنؤوط : إستاده حسن محاد بن سلمة
( من 4030ح) 1337/ص2ج - َ الصرب على الَّْء -كتاَ الفج   –وابن ماجه ِف 

حديث ابن عْا  عن أيب بن كع  وقال الْوصريي ِف الزوائد ِف إستاده سعيد بن بشري قال 
حمله الصدث قلت  قاَل . ِيه الْخاري يتكلمون ِف حف ه . وقال أبو حامت مسعت يب وأيب زرعة

 حيتج به ؟ قاَل َل . ولعفه اريهم. وقال الشيخ األلْاين : لعيف اإلستاد.
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يومتا هذا يري . ِعسلَّللا إىل (1)ِقال: " اللَّللم  رك ِف بتَّللا وِف عسلَّللا "
 عسل مصر.

( روى عن عْد هللا بن عْا  أنه قال: دعا نوح عليه السَّم ربه  2)
لولده وولد ولده: مصْْْْْْْر بن بيصْْْْْْْر بن حام بن نوح  وبه مسيت مصْْْْْْْر  
وهو أبو القيط ِقال: اللَّللم  رك ِيه وِف ذريته وأسْْْْْْْْْْْْْْكته األرض املْاركة 

يَّللا ار الدنيا واجعل ِاليت هي أم الَّْد واو  العْاد  و رها أُِْْْْْْْْْْْْْْل أ 
 .(2)أُِل الربكاَ  وسخر له ولولده الروض  وذللَّللا دم  وقوهم عليَّللا

                                                      
 ( سْق خترجيه. 1)
  10  وحسن احملالرة ِف أيْار مصر والقاهرة ص 2( ان ر: ُِائل مصر احملروسة ص2)

ن عْا  ب وعزاه إىل ابن عْد احلكم: أنْأان عممان بن صا:  أيربان ابن ديعة  عن عياش
العتْاين  عن حتد بن عْد هللا الصتعاين  عن عْد هللا بن عْا  رلي هللا عتَّللما. قلت : هذا 

عممان بن صا: بن صفوان السَّللمي موَلهم أبو حيىي املصري صدوث من   (1إستاد حسن. )
كْار العاشرة وقد  ْت عته أنه قال رأيت صحابيا من اجلن ماَ ستة تسع عشرة ومائتني وله 

 (.4480َ) 384وسْعون ستة .) التقري  صمخس 
عْد هللا بن ديعة بفتح الَّم وكسر بن عقْة احلُرمي أبو عْد الرمحن املصري القالي  (2)

صدوث من السابعة يلط بعد احرتاث كتْه ورواية بن املْارك وابن وه  عته أعدل من اريمها 
قري  لى الممانني .) توله ِف مسلم بعا شيء مقرون ماَ ستة أربع وسْعني وقد انف ع

 (.3563َ)319التَّللذي  ص
وقال حيىي بن عممان بن صا: السَّللمي سألت أيب مَّت احرتقت دار بن ديعة ِقال ِف ستة 

 (.496/ص15سْعني ومعة)هتذي  الكمال ج
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 الفصل السادس : 
 من شهد فتح مصر من ا لصحابة

ة والرواية أنه ديل مصر ِف ِتحَّللا ممن صح   ذكر أهل العلم واملعِر
وقال يزيد بن أيب حْي : وقف على   مائة رجل ونيف رسْْْْْْْْْْْْْْول هللا 

 . .(1)إقامة قْلة املسجد اجلامع مثانون رجَّ من أصحاَ رسول هللا 
وهذه أمساؤهم مرتْة على حروف املعجم األمساء مث الكىن نقلتَّللم من 
اإلصْْْابة ِف متييز الصْْْحابة للحاِظ ابن حجر زاد عددهم على اخلمسْْْني 

 ومائة.
ه قال الْخاري وابن السْْْْْْْْكن ل  املأريبأبيا بن محال بن مر د ( 1)

 .(2) شَّللد ِتح مصروقال ابن الربيع اجليزي:  صحْة 

                                                      
( عياش بن عْا  مبوحدة ومَّللملة القتْاين بكسر القاف وسكون املمتاة املصري  قة من 3)

 437يقال ماَ ستة  َّ  و َّ ني ومائة )تقري  التَّللذي  صالسادسة قال بن يونس 
(َ5269.) 
حتد بن عْد هللا ويقال بن علي بن عمرو السْإي بفتح املَّللملة واملوحدة بعدها مهزة أبو  (4)

رشدين الصتعاين نزيل إِريقية  قة من المالمة ماَ ستة مائة)تقري  التَّللذي  
 (.1576َ)183ص
 .  برتقيم الشاملة آليا(5ُِائل مصر احملروسة )ص: (1)
 24/ص 1اإلصابة ِف متييز الصحابة ج(  89َ) (32/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (2)

 (.2َ) 167/ص1(  وحسن احملالرة ج23َ)
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وشَّْْللد ِتح   أدرك التيب   أبيا بن هىن بن معاوية أبو هْرية( 2)
 .(1) مصر
د على التيب   (2)( أمجد بن عجيان3)   وشَّْْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْْر  ِو

ِْْة جبيزة ويطتْْه معرو ذكره ابن يونس ِف اترخيْْه وقْْال: َل أعلم لْْه روايْْة  
 .(3) مصر
  شَّْْْْْْْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْْْْْْْرقال ابن يونس:   ( أمحر بن قطن ادمداين4)

 .(4)يقال: له صحْة
قْْْال ابن متْْْده: مسعْْْت ابن يونس   ( األرقم بن حفيتْْْة التجييب5)

 . (5)  عداده ِف الصحابةشَّللد ِتح مصريقول: إنه 

                                                      
(  وان ر: اتريخ ابن يونس 21َ) 24/ص1اإلصابة ِف متييز الصحابة ج (1)
 .58/ص1  وأسد الاابة ج364/ص7(  واإلكمال ج88َ)32/ص1ج
 جبيم وممتاة حتتانية بوزن عممان  وقيل بوزن عليان.( 2)
(  واإلكمال 92َ) 34/ص1(  وان ر: اتريخ ابن يونس ج39َ) 31/ص1( اإلصابة ج3)
 (.6َ) 168/ص1  وحسن احملالرة ج144/ص1  واَلستيعاَ ج17/ص1ج
(  وأسد الاابة 94َ) 34/ص1  وان ر: اتريخ ابن يونس ج32/ص1( اإلصابة ج4)
 (.8َ) 169/ص1احملالرة ج   وحسن67/ص1ج
(  وحسن احملالرة 99َ) 36/ص1(  واتريخ ابن يونس ج75َ) 45/ص1( اإلصابة ج5)
 (..10َ) 169/ص1ج
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  ( أسْْْْعد بن عطية بن عْيد بن جبالة بن عوف القُْْْْاعي الْلوي6)
َّللد ِتح وشْْْْْْمصْْْْْْر وقال:  يع حتت الشْْْْْْجرة   اتريخذكره ابن يونس ِف 

 .(1)له ذكر  وليست له رواية مصر
  ( امرىء القيس بن الفْْاير بن الطمْْاح اخلوَلين أبو شْْْْْْْْْْْْْْرحْيْْل7)

  وله ذكر ِف الصحابة  قال ابن متده: قال ه أبو سعيد شَّللد ِتح مصر
 .(2)لصحابةأبنه من ا بن يونس قلت: مل أر ِف اتريخ ابن يونس التصريح

حليف بين زهرة  ذكره سعيد بن    ( إاي  بن عْد األسد القاري8)
 .(3)من الصحابة  وايتط هبا داراا  شَّللد ِتح مصرعفري ِيمن 

له إدراك قال   ( األكدر بن محام بن عامر بن صْْْْْْْْْْْْْْع  اللخمي9)
هو وأبوه .. وكان ممن سْْْار إىل عممان  شَّْْْللد ِتح مصْْْرسْْْعيد بن عفري: 

ع جملسْْْْْْه ِلما  وكان معاوية يتألف قومه به ِيكرمه ويدِع إليه عطاءه ويِر
حاصْْْْْْْْْْْْر مروان أهل مصْْْْْْْْْْْْر اجل  عليه األكدر بقومه وحاربه بكل أمر 
يكرهه ِلما صْْْْْْا: أهل مصْْْْْْر مروان علم أن األكدر سْْْْْْيعود إىل ِعَّته 

                                                      
(  وأسد الاابة 119َ) 41/ص1(  واتريخ ابن يونس ج118َ) 57/ص1( اإلصابة ج1)
 (.11َ) 169/ص1  وحسن احملالرة ج88/ص1ج
(  226َ) (277/ 1أسد الاابة )  (144َ) (49/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)

 (.251َ) 113/ص1اإلصابة ج
(  339َ) (337/ 1أسد الاابة )(  158َ) (53/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)

 (.379َ) 165/ص1اإلصابة ج
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اموا عليه قتل رجل متَّللم ِدعاه ِأقِأل  عليه قوما من أهل الشام ِادعوا 
 .(1)عليه الشَّللادة ِأمر بقتله

( حبر بُْْم أوله ولْْم املَّللملة أيُْْا بن لْْْع بُْْمتني أيُْْا بن 10)
د على رسول هللا   اتة بن حيمد الرعيين وشَّللد ِتح  قال ابن يونس: ِو

وقال ِف ترمجة حفيده مروان بن جعفر بن يليفة بن حبر: كان  مصْْْْْْْْْْْْْْر 
شْْاعرا وهو القائل وجدي الذي عاطى الرسْْول ليته وحتت إليه من بعيد 
رواحله قال وحفيده ايير أبو بكر بن حممد بن حبر وه مراك  دمياط 

 .(2)ِف يَِّة عمر بن عْد العزيز
د علىيقُْْْْْْْْْاعالبرح بن عسْْْْْْْْْكر بن وات ر  (11)   رسْْْْْْْْْول هللا : ِو

  وايتط هبا وسْْْْْْْكتَّللا  وهو شَّْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْرصْْْْْْْلى هللا عليه وسْْْْْْْل م  و 
 .(3)معروف من أهل مصر

( بسْْْْْْْْْْْْْْربن أرطْْْْاة بن عولر بن عمران بن احلليس القرشْْْْْْْْْْْْْْي 12)
 العامري.

يكىن أ  عْد الرمحن خمتلف ِف صْْْْْْْْْحْته ِقال أهل الشْْْْْْْْْام مسع من 
بسْْْْْتتني   وهو صْْْْْاري ... وأما الواقدي ِقال: ولد قْل التيب  التيب 

                                                      
 (.486َ) 212/ص1( اإلصابة ج1)
 (.597َ) 271/ص1(اإلصابة ج2)
 (.172َ) (61/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 3)
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وهو صْْْْْْْْْْْْْْاري  وقْْال الْْدارقطين: لْْه  وقْْال حيىي بن معني: مْْاَ التيب 
شَّْْْْْْللد ِتح  صْْْْْْحْة  وقال ابن يونس: كان من أصْْْْْْحاَ رسْْْْْْول هللا 

وايتط هبا وكان من شْْْْْْْْْْيعة معاوية وكان معاوية وجَّلله إىل اليمن مصْْْْْْْْْْر 
   وأمره أن يت ر من كان ِف طاعة على ِيوقعواحلجاز ِف أول ستة أربعني

 هبم ِفعل ذل   وقد وه الْحر ملعاوية ووسو  ِف آير أايمه. 
قال ابن السْْكن: ماَ وهو يرف  وقال ابن حْان كان يلي ملعاوية 
األعمال  وكان إذا دعا رمبا اسْْْْْْْْْْْْْْتجي  له  وقيل: ماَ أايم معاوية قاله 

فة املل  بن مروان وهو قول يليابن السْْْْْْْكن  وقيل بقي إىل يَِّة عْد 
وبه جزم ابن حْان وقيل: ماَ ِف يَِّة الوليد سْتة سْت ومثانني حكاه 

 .(1)املسعودي
قال   ( بشري بن جابر بن عراَ بُم املَّللملة بن عوف العْسي13)

د على التيب   . (2)وَل تعرف له رواية شَّْللد ِتح مصر  و ابن يونس: ِو
  بن امرئ القيس يكىن أ  حْْْْة( ُبْْْت بن التعمْْْان بن أميْْْة 14)

قاله ابن الربقي  وابن يونس وليس هو الْدري ووهم بن  شَّْْْْللد ِتح مصْْْْر

                                                      
(  406َ) (373/ 1أسد الاابة )(  174َ) (62/ 1) صرييونس امل اتريخ ابن(1)

 (.642َ) 289/ص1اإلصابة ج ( 665َ) (59/ 4هتذي  الكمال ِف أمساء الرجال )
ة األصحاَ )(  176َ) (68/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2) / 1اَلستيعاَ ِف معِر

 (.689َ) 310/ص1اإلصابة ج(  450َ) (394/ 1أسد الاابة )(  207َ) (177
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متده ِوحدمها وذكر بن إسْْْْْحاث ِيمن اسْْْْْتشَّْْْْْللد أبحد أ  الصْْْْْْاح بن 
ُبت بن التعمان وسْْْْْْْْاث هذا التسْْْْْْْْ  بعيته ِعلى هذا يكون أبوه عاش 

 (1)بعده مبدة
  وهو ممن أدرك مصْْْْْْْْْْرشَّْْْْْْْْْْللد ِتح   ( ُبت بن طريف املرادي15)

ذكره ابن متْْْْده عن ابن يونس  وذكره ابن حْْْْْان ِف  قْْْْاَ   اجلْْْْاهليْْْْة
التابعني وقال أبو نعيم: ذكره احلاكم عن ابن عْد األعلى يعين ابن يونس 
وأنه صْْْْحايب وأنه أدرك اجلاهلية وتعقْه ابن األ ري أبن ابن متده مل يصْْْْرح 

  والذين شَّللدوا الفتوح ِف أبن له صحْة  وإمنا ذكره لكونه أدرك التيب 
عَّللد عمر دم إدراك لكن متَّللم من له صْْْْْْْْْْْْْحْة ومتَّللم من مل يصْْْْْْْْْْْْْح  

 . (2)انتَّللى ملخصا
 . (3)شَّللد ِتح مصر  (  علْة بن أيب رقية اللخمي16)

                                                      
 (.910َ) 396/ص1اإلصابة ج(  560َ) (447/ 1أسد الاابة )(1)
(  560َ) (447/ 1أسد الاابة )(  203َ) (78/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)

 (977َ) 417/ص1اإلصابة ج
(  593َ) (465/ 1أسد الاابة ) ( 207َ) (79/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (3)

 (.978َ) 417/ص1اإلصابة ج
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شَّللد مع موَله يارجة بن مثامة الر دماىن  موَلهم: له إدراك  (17)
 .(1)  صحْة عمرو بن العاصعراك ِتح مصر

 و ن بن جبدد: موىل رسْْْول هللا صْْْلى هللا عليه وسْْْل م. يكىن ( 18)
 .(2)  وايتط هباشَّللد ِتح مصرأ  عْد هللا. صحاىب 

ذكره ابن يونس وقال: وِد على  ( جابر بن ماجد الصْْْْْْْْْْْْْْدِف.19)
 .(3)وشَّللد ِتح مصر  التيب 
قال   ( جابر بن ايسْْْْْْْْر بن عويص بوزن قدير مبَّللملتني الرعيين20) 

..وَل . شَّللد ِتح مصرابن متده: له ذكر ِف الصحابة  وقال ابن يونس: 
 . (4)يعرف له حديث

ونس ذكره ابن ي  ( جْارة  لكسْْْْْْْْْْْْْر والتخفيف بن زرارة الْلوي21)
 . (5)وليست له رواية وشَّللد ِتح مصر  قال: صْح  التيب 

                                                      
 (531/ 1اإلصابة ِف متييز الصحابة )  (208َ) (79/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 1)

(َ982).  
ة األصحاَ )  (213َ) (80/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 2) / 1اَلستيعاَ ِف معِر

  .(624َ) (480/ 1أسد الاابة  )  (282)َ (218
 (.1038َ) 440/ص1اإلصابة ج(  216َ) (82/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)
 (.1040َ) 440/ص1اإلصابة ج(  655َ) (497/ 1أسد الاابة )(4)
ة األصحاَ )(  219َ) (83/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(5) / 1اَلستيعاَ ِف معِر

 (.1060َ) 450/ص1اإلصابة ج(  671َ) (506/ 1أسد الاابة )  (376)َ (278
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اعدى .  (22) جْلة بن عمرو بن أو  بن عامر األنصْْْْْْْْْْْْْْارى السْْْْْْْْْْْْْْ 
  وازا إِريقي ة مع معاوية بن حديج ستة مخسني شَّللد ِتح مصرصحاىب 

وكان ولده إبِريقية   وشَّْْْللد صْْْفني مع على بن أىب طال  )رلْْْى هللا   
 .(1)عته(
جديع بن نذير املرادى   مث الكعىب : من بىن كع  بن عوف: ( 23)

َّللد ِتح شبطن من مراد. له صحْة   ويدم التيب صلى هللا عليه وسلم. و 
. وهو رجل معروف من أهل مصْْْْْْْر   وَل أعلم له رواية. وهو جد مصْْْْْْْر

 .(2)أىب ظْيان عْد الرمحن بن مال  بن جديع 
ه قال ابن يونس: ل  ( جديع بُْْْْْْْم ِسْْْْْْْكون بن سْْْْْْْربة العتقي24)

 .(3)  وكذا ذكره عْد الاين بن سعيدوشَّللد ِتح مصرصحْة  
 .(4)جذرة بن سربة العتقى  له صحْة  وشَّللد ِتح مصر( 25)

                                                      
ة األصحاَ )اَلستيعاَ   (224َ) (84/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 1) / 1ِف معِر

 (566/ 1اإلصابة ِف متييز الصحابة )(  686َ) (511/ 1أسد الاابة )  (317)َ (235
(َ1083).  
(  710َ) (522/ 1أسد الاابة )  (227َ) (85/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 2)

  .(1115َ) (576/ 1اإلصابة ِف متييز الصحابة )
 (.1113َ) 468/ص1اإلصابة ج (3)
 (85/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل ( 1114َ) (576/ 1اإلصابة ِف متييز الصحابة )( 4)

(َ228.)  
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الشْْْْجرة    يع حتت  الصْْْْدِف احلرلي جعشْْْْم اخلري بن يليْة (26)
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قميصه ونعليه  وأعطاه من شعره   شَّللد وكساه التَّيبِّ  َصلَّى اّلِلَّ

 .(1)ِتح مصر
قْْْْال ابن متْْْْده عن ابن يونس يعْْْْد ِف   بن ميمون ح( جتْْْْاد 27)

خ ابن اتري  وقرأَ خبط مالطاي مل أر ِف وشَّْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْرالصْْْْْْْحابة  
 .(2)يونس
ذكره ابن يونس ِف اتريخ مصْْْْْْْْْْْْْر   ( جتادة بن أيب أمية األزدي28)

  وروى عته أهلَّللا  وليسْْت ِف الرواايَ الدالة على وأنه شَّْْللد ِتح مصْْر
صْْْْحْته لاري أهل مصْْْْر عته رواية  وسْْْْكن الشْْْْام وماَ هبا سْْْْتة سْْْْْع 
وسْْْْْْْْْتني  وهو الذي قال ِيه العجلي: اتبعي  قة من كْار التابعني  وقال 
ابن حْان ِف التابعني: َل تصح له صحْة  وذكره ابن سعد  ويعقَو بن 

 َ التْْابعني  وقْْال ابن أيب حْْامت عن أبيْْه:سْْْْْْْْْْْْْْفيْْان  وابن جرير ِف كتْْا
 . (3)جتادة األزدي له صحْة

                                                      
  (.754َ) (540/ 1أسد الاابة )(  235َ) (89/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(1)
(  788َ) (556/ 1أسد الاابة )(  251َ) (94/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)

 (.1202َ) 502/ص1اإلصابة ج
ة األصحاَ )(  252َ) (94/ 1) صريابن يونس املاتريخ (3) / 1اَلستيعاَ ِف معِر

اإلصابة  ( 971َ) (133/ 5هتذي  الكمال ِف أمساء الرجال )  (336)َ (249
 (.1203َ) 502/ص1ج
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أيب  ذكر عْد الاين بن سْْْْْْْْْعيد عن   ( احلار  بن تْيع الرعيين29) 
د على رسْْْْْْول هللا  وتْيع شَّْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْر مث  سْْْْْْعيد بن يونس أنه ِو

 . (1) لتصاري وقيل بوزن ع يم
د على ( 30) دائى  له صْْْْحْة ِو  صْْْْلى رسْْْْول هللاحْ ان بن بح  الصْْْْ 

 .(2)ِتح مصر شَّللدهللا عليه وسلم  و 
 ذكره ابن يونس  ( حْيْْْْْْ  بن أو  أو بن أيب أو  المقفي31)
ِدل على أن له إدراكاا  ومل يْق من  قيف ِف  شَّْْْْْْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْْْْْْرِيمن 

حجة الوداع أحد إَل وقد أسْْْْْْلم  وشَّْْْْْْللدها  ِيكون هذا صْْْْْْحابياا  وقد 
 . (3)ذكره ابن حْان ِف  قاَ التابعني

لفى : له صْْْْْحْة  ِيما قيل. ( 23) ِتح  شَّْْْْْللدحج اج بن يلى السْْْْْ 
 .(4)  ومل تعلم له روايةمصر

                                                      
 (.1379َ) 565/ص1اإلصابة ج(  260َ) (98/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(1)
ة األصحاَ )  (275َ) (102/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 2) / 1اَلستيعاَ ِف معِر

/ 2اإلصابة ِف متييز الصحابة )(  1026َ) (666/ 1أسد الاابة )  (465)َ (317
11) (َ1560).  
 (.1568َ) 15/ص2(اإلصابة ج3)
  (.288َ) (109/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 4)
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  وشَّْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْرأدرك اجلاهلية    ( حذيفة بن عْيد املرادي33)
وَل يعرف له رواية قاله ابن يونس ِيما ذكره ابن متده  قال مالطاي: مل 

 . (1)أر له ذكرا ِف اتريخ بن يونس  وله ذكر ِف قُاء لعمر
حرام بن عوف الْلوى رجل من أصحاَ رسول هللا صلى هللا  (34)

 .(2)ذكروه ىف كتَّْللم   وما علمت له رواية شَّللد ِتح مصرعليه وسلم. 
  وشَّْْْْللد ِتح مصْْْْرله إدراك    ( حرملة بن سْْْْلمى من بين قرد35)

 .(3)ذكره أبو عمر الكتدي ِف كتاَ اخلتدث
ان بن أسْْعد احلجرى : أحد العتقاء من أصْْحاَ رسْْول  (36) حسْْ 

صر    وهو معروف ىف أهل م شَّللد ِتح مصرهللا صلى هللا عليه وسلم. 
 .(4)َل يعلم له رواية

                                                      
 (.1964َ) 169/ص2اإلصابة ج(  295َ) (111/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(1)
  .(1121َ) (711/ 1أسد الاابة )  (296َ) (111/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 2)
 (.1972َ) 170/ص2(اإلصابة ج3)
 (55/ 2اإلصابة ِف متييز الصحابة )  (302َ) (114/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 4)

(َ1708).  
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  ( حسان بن كري  بن ليشرح بن عْد كَّل بن عري  الرعيين37)
يكىن أ  كري   له إدراك قال أبو سعيد بن يونس هاجر ِف يَِّة عمر  

 . (1)  وله رواية عن علي  وأيب ذر  ومعاويةِتح مصر وشَّللد
أدرك   ( محرة بُْْْْم أوله و لراء بن عْد كَّل بن عري  الرعيين38)

اجلاهلية  ومسع من عمر  وكان معه حني يرج إىل الشْْْْام ذكره الْخاري  
وذكره أبو زرعْْة ِف الطْقْْة العليْْا اليت تلي الصْْْْْْْْْْْْْْحْْابْْة  وقْْال: كْْان ممن 

 . (2)شَّللد ِتح مصرصح  عمر  وذكره ابن يونس ِقال: 
محيْل بن بصْْْْْْْْْْْْْْرة بن وقْ اص بن حْاجْ  بن افْار الافْارى :  (39)

ري   وايتط هبا  وداره مبصْْر عتد دار الزبمصْْرشَّْْللد ِتح يكىن أ  بصْْرة. 
  بدار الكََّ. له صْْحْة ورواية. توىف مبصْْر -اليوم -بن العوام   تعرف
 .(3)ودِن ىف مقربهتا

 .(4)  وله صحْةشَّللد ِتح مصرحي ان بن كرز الْلوى :  (40)

                                                      
 .(1978َ ) 172/ص2اإلصابة ج ( 306َ) (117/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(1)
 (.2002َ) 180/ص2(اإلصابة ج2)
ة األصحاَ )  (363َ) (141/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 3) / 1اَلستيعاَ ِف معِر

  .(1271َ) (79/ 2أسد الاابة )  (569)َ (405
 (126/ 2اإلصابة ِف متييز الصحابة )  (368َ) (142/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 4)

(َ1891.).  
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  ( حيويل بن انشْْْْْْْْْْْْْْرة بن عْد عامر بن أمي بن احلار  الكتعي41)
ومل يره   أبو انشرة  له إدراك  وهو جد قرة بن عْد الرمحن  أدرك التيب 

  وشَّْْْْْْْْللد صْْْْْْْْفني مع معاوية  وله رواية عن عمرو بن شَّْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْر
 . (1)العاص
يارجة بن حذاِة بن اامن بن عْد هللا بن عوف بن عْيد بن  (42)

  مصر شَّللد ِتحعويج بن عدى  ابن كع  القرشى العدوى  له صحْة: و 
وايتط هبا   وكان أمري ربع املدد  الذين أمد  هبم عمر بن اخلطاَ )رلى 
هللا عته( عمرو بن العاص ىف ِتح مصْْْر  وكان على شْْْرط مصْْْر ىف إمرة 

 .(2)عمرو بن العاص ملعاوية بن أىب سفيان األموى
   ( يالد بن ُبت بن طاعن ابن العجَّن بن عْد هللا الفَّللمي43)

جد عْد الرمحن بن يالد بن مسْْاِر بن يالد بن ُبت أمري مصْْر شْْيخ 
د   وقال ابن يونس: وىل يالشَّْْْْللد ِتح مصْْْْرالليث  ذكر ابن يونس أنه 

                                                      
 (.2025َ) 188/ص2اإلصابة ج ( 375َ) (143/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(1)
ة األصحاَ )  (382َ) (146/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 2) / 2اَلستيعاَ ِف معِر

/ 2اإلصابة ِف متييز الصحابة )(  1327َ) (106/ 2أسد الاابة )  (591)َ (418
189) (َ2137).  
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بن ُبت حبر مصْْْْر سْْْْتة إحدى ومخسْْْْني  وقال يليفة بن يياط: أازاه 
 . (1)مسلمة بن خملد إِريقية ستة أربع ومخسني

ه   وَل أعلم لِتح مصْْْْْْْر شَّْْْْْْْللديالد بن العتْس له صْْْْْْْحْة. ( 44)
 .(2)رواية
د على التيب   ( يرشْْْْْْة بن احلار  املرادي45)   من بين زبيد  ِو

  ومن ولده أبو يرشْْْْْْْْة عْد هللا بن احلار  قاله ابن شَّْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْرو 
 .(3)يونس
وهو ديلم بن أيب ديلم ويقْْْْال ديلم بن ِريوز   ( ديلم احلمريي46)

مصْْْْْر ِروى عته أهلَّللا   ويقال ديلم بن هوشْْْْْع  صْْْْْحايب مشَّْْْْْللور  نزل
 .(4)  وحديمه ِف املصرينيشَّللد ِتح مصر..و 

                                                      
(  1349َ) (116/ 2أسد الاابة ) ( 385َ) (147/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(1)

 (.2151َ) 228/ص2اإلصابة ج
(  1386َ) (136/ 2أسد الاابة )  (393َ) (149/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 2)

  .(2193َ) (211/ 2اإلصابة ِف متييز الصحابة )
 (.2242َ) 273/ص2اإلصابة ج(  401َ) (151/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)
ة األصحاَ )اَلستيعاَ ِف (4)  (204/ 2أسد الاابة )  (705)َ (463/ 2معِر

 (.2412َ) 392/ص2 اإلصابة ج  (405)َ
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اَر من حمر ح بن املارتف بن جحوان بن عمرو بن شْْْْْيْان  (47)
يكىن أ  حسْْان. من أصْْحاَ رسْْول هللا صْْلى هللا عليه وسْْلم   بن َِّللر

 . (1)  وله مبصر حديث  رواه عته ولدهشَّللد ِتح مصر
شَّللد   و من أصحاَ رسول هللا   ( ربيعة بن زرعة احلُرمي48)

 .(2)قاله أبو سعيد بن يونس ِتح مصر
َّللد شْْله رؤية  قال ابن يونس:   ( ربيعة بن شْْْرحْيل بن حسْْْتة49)

  ويقْْال: إن عمرو بن العْْاص كْْان يسْْْْْْْْْْْْْْتعملْْه على بعا ِتح مصْْْْْْْْْْْْْْر
 .(3)العمل

وذكره حممد بن الربيع بن سْْْْْْْْْْْْْليمان اجليزي ِيمن ديل مصْْْْْْْْْْْْْر من 
وهو اَّم وأيوه  وقد أدرك التيب  شَّْْْْْللد ِتحَّللاوممن الصْْْْْحابة ِقال: 

 . (4)عْد الرمحن بن شرحْيل
ياصْْْْْْْْْْْْْْم امرأ   ْبن عْدان الكتدي ويقال: احلُْْْْْْْْْْْْْْرميربيعة  (50)

القيس ِف أرلْْْْْْْْْْْْْْه  روى علقمة ْبن وائل  عن أبيه  قال: ختاصْْْْْْْْْْْْْْم امرؤ 

                                                      
ة األصحاَ )  (456َ) (169/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 1) / 2اَلستيعاَ ِف معِر

  .(2567َ) (375/ 2اإلصابة ِف متييز الصحابة )  (746)َ (486
 (.2604َ) 466/ص2اإلصابة ج(  462َ) (171/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)
 (.2711َ) 504/ص2اإلصابة ج(  464َ) (172/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)
 (.2712َ) 504/ص2(اإلصابة ج4)
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ُ َعَلْيهِّ    احلديث َسلَّمَ وَ القيس وربيعة ْبن عْدان ِف أرض إِّىَل التَّيبِّ  َصلَّى اّلِلَّ
 .(1)  وله صحْةشَّللد ِتح مصر

 شَّْْْللد   مثشَّْْْللد ِتح مصْْْرله إدراك  و   ( زبيد بن عْد اخلوَلين51)
صْْْْْْْْْفني مع معاوية  وكانت معه الراية ِلما قتل عمار حتول إىل عسْْْْْْْْْكر 

 .(2)على ذكره ابن يونس
زهري بن قيس الْلوى : يكىن أ  شْْْْْْْد اد. يقال: إن له صْْْْْْْحْة  (52)

يروى عن علقمة بن رممة الْلوى . روى عته سْْْْْْويد بن  شَّْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْر
 .(3)عن بعا التابعني -مع صحْته -روىقيس التجيىب 

من بين سْْْْْْْْْْْْْْعْْْد بن زر بن اتم  لْْْه   ( زايد بن ِْْْائْْْد اللخمي35)
  وكان مسْْْْْْْتاا  وعاش إىل أن ر ي األكدر بن شَّْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْرإدراك  و 

ر ومروان يومعذ مبصْْْْْْمحام ملا قتل ِف مجادى اييرة سْْْْْْتة مخس وسْْْْْْتني  
 .(4)ذكره أبو عمر الكتدي

                                                      
  (.1654َ) (266/ 2أسد الاابة )(  465َ) (173/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(1)
 (.2966َ) 630/ص2اإلصابة ج ( 490َ) (185/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)
(  1783َ) (330/ 2أسد الاابة )  (502َ) (189/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 3)

  .(2848َ) (478/ 2اإلصابة ِف متييز الصحابة )
 (.2993َ) 643/ص2(اإلصابة ج4)
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زايدة بن جَّللور بن حسْْْْْْْْْْْْْْان العممى اللخمى وعمم هو ابن  (54)
منارة بن خلم. كان زايدة من أصْْْْحاَ رسْْْْول هللا صْْْْلى هللا عليه وسْْْْلم. 

 .(1)  ورجع إىل ِلسطني  وهبا ولده. روى حديما مستداشَّللد ِتح مصر
السْْْْْائ  بن هشْْْْْام بن عمرو بن ربيعة بن احلار  بن حْي    (55)

بن جذلة بن نصْْْر بن مال  بن حسْْْل بن عامر بن لؤى   - لتشْْْديد -
َّللد شْْْالقرشْْْى  العامرى : يقال: إنه رأى رسْْْول هللا صْْْلى هللا عليه وسْْْلم. 

 .(2)  ووىل القُاء هبا والش رط ملسلمة بن خملدِتح مصر
سْْرث بُْْم أوله وتشْْديد الراء بعدها قاف ولْْْطه العسْْكري ( 56)

بتخفيف الراء وزن ادر وعمر  وأنكر على أصْْْْْْْْْحاَ احلديث تشْْْْْْْْْديد 
الراء ويقال اسْْْم أبيه أسْْْد صْْْحايب نزل مصْْْر  ويقال: كان امسه احلْاَ 

  وهو جَّللين  ويقال: دئلي  ويقال: أنصْْْْْْْْْْْْْْْاري  قال ابن ِاريه التيب 
   وايتلط هبا وعن زيد بنِتح مصْْْْْر شَّْْْْْللديونس: واألزدي له صْْْْْحْة و 

أسْْْْْْْْلم قال رأيت شْْْْْْْْيخا  إلسْْْْْْْْكتدرية يقال له سْْْْْْْْرث  ِقلت: ما هذا 
  عن عْد الرمحن بن الْيلماين قال:  اَلسْْْْْْْْْم  ِقال مسانيه رسْْْْْْْْْول هللا 

                                                      
(  1816َ) (342/ 2أسد الاابة )  (518َ) (196/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 1)

ة األصحاَ )   .(874)َ (565/ 2اَلستيعاَ ِف معِر
(  1924َ) (400/ 2أسد الاابة )  (527َ) (199/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 2)

  .(3651َ) (198/ 3اإلصابة ِف متييز الصحابة )
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كتت مبصْْْْْْْر ِقال ه رجل أَل أدل  على رجل من الصْْْْْْْحابة قلت نعم 
يه سْ  تسميته  وماَ ِف يَّ  . (1)ممانِة عِذكر احلديث مطوَل ِو

بو أ  ( سْْْْْْْعد بن مال  بن األقيصْْْْْْْر بن مال  بن قريع األزدي57)
ْْْد على التيب    وعقْْْد لْْْه رايْْْة على قومْْْه الكتود قْْْال ابن يونس: ِو

 . (2)  وله هبا عق شَّللد ِتح مصرسوداء ِيَّللا هَّل أبيا  و 
 شَّللد ِتح مصر  رجل من أصحاَ التيب   ( سفعه الااِقي58)

 . (3)ذكره يونس  وقال: ذكروه ِف كتَّْللم
كره ابن ذ   ( سْْفيان بن صَّْْللابة املَّللري املعروف  خلرنق الشْْاعر59)

َّللد شْْْْْْأيب داود ِف الصْْْْْْحابة  وتْعه ابن متده واريه  وذكر بن يونس أنه 
  (4)   وأنه قال: كتت واملقداد لصني ِف اجلاهلية.ِتح مصر

ْة  ل أبو حامت: له صحقا  ( سفيان بن وه  اخلوَلين أبو ألن60)
د على التيب    ووه إمرة إِريقية شَّْْْْللد ِتح مصْْْْر  و وقال ابن يونس ِو

ِف زمن عْد العزيز بن مروان وماَ سْْْْْْْْْْْْْْتة ا تتني ومثانني وروى عن عمر 
                                                      

ة األصحاَ ) (1)  44/ص3اإلصابة ج( 1132)َ (683/ 2اَلستيعاَ ِف معِر
(َ3124.) 
 (.3194َ) 72/ص3جاإلصابة (  532َ) (201/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)
 (.3304َ) 121/ص3اإلصابة ج(  569َ) (213/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)
 ( 2115َ) (496/ 2أسد الاابة ) ( 571َ) (213/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (4)

 (.3316َ) 123/ص3اإلصابة ج
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والزبري واريمها ... وقال ابن حْان من زعم أن له صْْْْْْْْْْْْحْة ِقد وهم كذا 
حْة  مصْْْْر له صْْْْ قال ِف التابعني  وقال قْل ذل  ِف الصْْْْحابة: سْْْْكن

 . (1)وقال العجلي: اتبعي  قة
أبو سْْْلمة  له   بن سْْْلمة بن مال  التجييب (2)( سْْْليم بن عرت61)

قاله سعيد بن عفري ...قال ابن يونس: كان قد  شَّللد ِتح مصرإدراك  و 
هاجر ِف يَِّة عمر وشَّْْْْْْْْْْللد يطْته  جلابية  ومجع له معاوية القُْْْْْْْْْْاء 

اط ُْْاء سْْتة أربعني  وماَ بدميوالقصْْص مبصْْر  وكانت وَليته على الق
 .(3)ستة مخس وسْعني

 قال ابن يونس: له صحْة   ( شْث بن سعد بن مال  الْلوي62)
تح مصْْر  وَل شَّْْللد ِتح مصْْرو    وقال ابن عفري: شَّْْللد بيعة الرلْْوان  ِو

 . (4)حيفظ له رواية كذا قال
 شَّْْْْْْْللدأحد األبطال له إدراك  و   ( شْْْْْْْرحْيل بن حجية املرادي63)

 . (5)وكان هو والزبري أول من طلع احلصن حني ِتحت مصر  ِتح مصر
                                                      

 (.3334َ) 131/ص3اإلصابة ج(  575َ) (215/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(1)
 املَّللملة وسكون املمتاة.( بكسر 2)
 (.3700َ) 262/ص3اإلصابة ج ( 586َ) (218/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)
(  2375َ) (607/ 2أسد الاابة )(  622َ) (229/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(4)

 (.3833َ) 311/ص3اإلصابة ج
 (.3972َ) 382/ص3اإلصابة ج ( 626َ) (230/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (5)
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َّللد شْْْْْْقال ابن متده: له صْْْْْْحْة  و   ( شْْْْْْريح بن أبرهة الياِعي64)
 . (1)قاله ابن يونس ِتح مصر

  ( شْْْْْْْري  بن أيب األافل بن سْْْْْْْلمة بن عمرة بن قرط التجييب65)
  وزاد ابن يونس قال ابن يونس  وابن الكليب: وِد على رسْْْْْْْْْْْْْْول هللا 

 . (2)  وقال املرز ين: إنه خمُرمِتح مصر شَّللدو 
د على رسْْْْول هللا صْْْْلى  (66) شْْْْري  بن مسى  الاطيفى  املرادى : ِو

 .(3) وكان على مقدمة عمرو بن العاص ىف ِتح مصرهللا عليه وسلم  
قال الْخاري  وابن حْان  وابن   ( صْْْْْْْْْْلة بن احلار  الافاري67) 

السْْْْْْكن: له صْْْْْْحْة  وقال الْاوي: سْْْْْْكن مصْْْْْْر  وقال ابن السْْْْْْكن: 
 .(4)صرشَّللد ِتح محديمه عتد املصريني إبستاد جيد  وقال ابن يونس: 

عابس بن ربيعة بن عامر الاطيفى  رجل من أصْْْْحاَ رسْْْْول ( 68)
 .(5)شَّللد ِتح مصرهللا صلى هللا عليه وسلم. 

                                                      
 (.3883َ) 333/ص3اإلصابة ج(  636َ) (233/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (1)
 (.3899َ) 342/ص3اإلصابة ج ( 641َ) (234/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)
 (279/ 3اإلصابة ِف متييز الصحابة )  (642َ) (234/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 3)
(3919).  
 (.4104َ) 446/ص3اإلصابة ج(  2534َ) (36/ 3أسد الاابة ) (4)
(  2659َ) (105/ 3أسد الاابة )  (678َ) (249/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 5)

  .(4355َ) (458/ 3اإلصابة ِف متييز الصحابة )
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وَل   شَّللد ِتح مصرله صحْة  و   احلار  بن  و ن( عامر بن 69)
 . (1)يعرف له رواية

  من أصْْْْْْْْحاَ التيب   ( عامر بن عْد هللا بن جَّللم اخلوَلين70)
 . (2)قاله ابن يونس شَّللد ِتح مصرو 

لْْْه إدراك ذكره أبو عمر الكتْْْدي ِف   ( عْْْامر محْْْل موىل مراد71)
ان عفري أنه ك أشْْْراف املواه من أهل مصْْْر  وأسْْْتد من طريق سْْْعيد بن

قدم من اليمن مع مواليه حَّت شَّْْْْْْْْْللد الفتح  لشْْْْْْْْْام  ويقال انه كان من 
أهل ارسْْْْْْفيه ِقدم دمشْْْْْْق بزقاث مخر يْيعَّللا ِرا  ِف اإلسَّْْْْْْم ِاسْْْْْْلم 
ومواه عْد هللا بن يزيد احلملي ِقيل له: عامر محل مث سار مع عمرو بن 

 .(3)شَّللد ِتح مصرالعاص ِ
يم بن املَّللزم بكسْْْْْْْْْْْْر امل عْد هللا( عامر بن عمرو بن حذاِة بن 72)

 تح مصْْرشَّْْللد ِوسْْكون اداء بن األام التجييب  أبو بَّل  له صْْحْة  و 
 .(4)ذكره ابن يونس وابن متده عته

                                                      
 (.4376َ) 578/ص3اإلصابة ج(  2688َ) (116/ 3أسد الاابة ) (1)
(  2709َ) (128/ 3أسد الاابة )(  691َ) (254/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)

 (.4405َ) 590/ص3اإلصابة ج
 (.6293َ) 79/ص5(اإلصابة ج3)
(  2718َ) (132/ 3أسد الاابة )(  695َ) (255/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(4)

 (.4412َ) 592/ص3اإلصابة ج



 حفظها هللا   فضائل مصر
›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹ 

- 177 - 

  تح مصْْرشَّْْللد ِله صْْحْة  و   ( عائذ بن  علْة بن وبرة الْلوي73)
وقتلته الروم  لربلس سْْْْْْْْتة  َّ  ومخسْْْْْْْْني قاله ابن يونس ذكر حممد بن 

 .(1)اجليزي أنه شَّللد بيعة الرلوان وله يطة مبصرالربيع 
عْادة بن الصْْْْْْْْامت بن قيس بن أصْْْْْْْْرم بن َِّللر بن قيس بن  (74)

 علْة بن اتم بن سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج اَلنصارى 
 .(2)  وكان أمري ربع املددشَّللد ِتح مصر اخلزرجى: يكىن أ  الوليد.

د ِتح وشَّْْْْْللله إدراك   اجلدادي سْْْْْيد اخلوَلين مثأ( عْد هللا بن 75)
 .(3)صحْة عمرو قاله ابن يونس مصر
( عْد هللا بن حذاِة بن قيس بن عدي بن سْْْْْْْْْْْْْْعد القرشْْْْْْْْْْْْْْي 76) 

  رشَّللد ِتح مصأبو حذاِة  أو أبو حذيفة  وقال ابن يونس:   السَّللمي
وقال الْخاري ِف التاريخ: يقال له صْْْْْْْْْحْة  وَل يصْْْْْْْْْح إسْْْْْْْْْتاد حديمه  

                                                      
 (.4445َ) 607/ص3اإلصابة ج(  2750َ) (144/ 3أسد الاابة ) (1)
ة األصحاَ )  (700َ) (257/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 2) / 2اَلستيعاَ ِف معِر

/ 3اإلصابة ِف متييز الصحابة )(  2791) (158/ 3أسد الاابة )  (1372)َ (807
505) (َ4515).  

 (.6303َ) 81/ص5اإلصابة ج ( 716َ) (260/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)
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عممان حكاه الْاوي  وقال أبو نعيم: توِف مبصْْْْْْْْر يقال: ماَ ِف يَِّة 
 .(1)ِف يَِّة عممان  وكذل  قال ابن يونس إنه توِف مبصر ودِن مبقربهتا

  ( عْد هللا بن سْْْْعد بن أيب سْْْْرح بن احلار  القرشْْْْي العامري77)
َّللد ِتح شيكىن أ  حيىي وكان أيا عممان من الرلاعة  وقال ابن يونس: 

  امليمتة ِف احلَر مع عمرو بن العاص   وايتط هبا وكان صْْْْْْْاحمصْْْْْْْر
ِف ِتح مصر  وله مواقف حممودة ِف الفتوح  وأمره عممان على مصر وملا 
وقعت الفتتة سكن عسقَّن ومل يْايع ألحد وماَ هبا ستة ست و َّ ني 
وقيل كان قد سار من مصر إىل عممان واستخلف السائ  بن هشام بن 

ِمتعه من  حممد بن أيب حذيفةعمري ِْلاه قتله ِرجع ِال  على مصْْْْْْْْْْر 
ديودا ِمُى إىل عسقَّن وقيل إىل الرملة وقيل بل شَّللد صفني وعاش 
إىل سْْْتة سْْْْع  وعن عْد العزيز بن عمران قال: ماَ ابن أيب سْْْرح سْْْتة 

 .(2)تسع ومخسني ِف آير سين معاوية

                                                      
ة األصحاَ ) ( 726َ) (264/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (1) / 3اَلستيعاَ ِف معِر

 (.4625َ) 57/ص4اإلصابة ج ( 2891) (213/ 3أسد الاابة )  (1508)َ (888
ة األصحاَ ) ( 737َ) (269/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2) / 3اَلستيعاَ ِف معِر

 (. 4714َ) 109/ص4اإلصابة ج  (1553)َ (918



 حفظها هللا   فضائل مصر
›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹ 

- 179 - 

ونس: قْْال ابن ي  ( عْْْد هللا بن نر ويقْْال ابن نران اخلوَلين78)
  وقال شَّللد ِتح مصرمعروف من أهل مصر  التيب هو من أصحاَ 

 .(1)أبو نعيم: عداده ِف التابعني
أيو عْْْْد الرمحن بن عْْْديس    ( عْْْْد هللا بن عْْْديس الْلوي79)

  وله هبا يطة  وَل يعرف له رواية ذكره ابن متده عن شَّْْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْْر
ابن يونس ِقال: له صْْْْْْْْْحْة  وذكره حممد بن الربيع ِف الصْْْْْْْْْحابة الذين 

 .(2)ديلوا مصر
وله   شَّْْللد ِتح مصْْرقال ابن متده:   ( عْد هللا بن عتمة املزين80)

ذكر ِف الصْْْْْْْْْْْْْْحابة  وَل يعرف له رواية  وقال ابن يونس: شَّْْْْْْْْْْْْْْللد ِتح 
 .(3)اإلسكتدرية  وله صحْة  قاله ابن ماكوَل: شَّللد القادسية

عْد هللا بن قيس العتقى  من أصْْْْْْحاَ رسْْْْْْول هللا صْْْْْْلى هللا  (81)
سْْْْْْع توىف سْْْْْْْتة ت    وَل تعرف له رواية شَّْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْر  عليه وسْْْْْْْلم 

 .(4)وأربعني
                                                      

 (.4754َ) 129/ص4جاإلصابة (  3012َ) (278/ 3أسد الاابة )(1)
(  3071َ) (333/ 3أسد الاابة )(  751َ) (275/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)

 (. 4824َ) 177/ص4اإلصابة ج
(  3108َ) (354/ 3أسد الاابة )(  758َ) (278/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)

 (. 4872َ) 201/ص4اإلصابة ج
  (.763َ) (280/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 4)
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عْد هللا بن مال  بن أىب األسْْْْْحم بن عن  بن حْال بن منران ( 82)
بن احلْْار  بن جران بن وائْْل بن رعني الر عيىن   مث اجليشْْْْْْْْْْْْْْْاىن  يكىن أ  

أسْْْْْْلم ىف حياة رسْْْْْْول هللا صْْْْْْلى هللا عليه وسْْْْْْلم  وقرأ القرآن على   متيم
  شَّْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْروهاجر ىف يَِّة عمر بن اخلطاَ  و   بن جْل معاذ

 .(1)توىف أبو متيم اجليشاىن ستة سْع وسْعني
 ذكره حممد بن الربيع  ( عْد الرمحن بن شْْْْْْْْْْْْرحْيل بن حسْْْْْْْْْْْْتة83)

وكان قد أدرك  شَّْْْْْْللد ِتحَّللا من الصْْْْْْحابة  و  ديل مصْْْْْْراجليزي ِيمن 
ن ِف وذكره ابن حْا  وَل يعرف له عته حديث هو وأيوه ربيعة  التيب 

 قاَ التابعني  وقال يروي عن أبيه  وله صْْْْْْْْْحْة روى عته أهل مصْْْْْْْْْر  
 .(2)قال ابن حجر: والُمري ِف قوله وله صحْة ألبيه

( عْد الرمحن بن عديس مصْْْْْْارا بن عمرو بن كََّ بن دمهان 84)
شَّْْْْْْللد   ومسع مته  و قال ابن سْْْْْْعد: صْْْْْْح  التيب   أبو حممد الْلوي

ِيمن سْْْْْْْْْْْْْْْار إىل عممْْان  وقْْال ابن الربقي والْاوي   وكْْان ِتح مصْْْْْْْْْْْْْْر
واريمها: كان ممن  يع حتت الشْْْْْْْْْْْْْْجرة  وقال ابن أيب حامت عن أبيه: له 
صْْْْْْْْْحْة  وكذا قال عْد الاين بن سْْْْْْْْْعيد  وأبو علي بن السْْْْْْْْْكن  وابن 

ايتط   و شَّْْْْللد ِتح مصْْْْرحْان  وقال ابن يونس:  يع حتت الشْْْْجرة  و 

                                                      
  (.767َ) (283/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 1)
 (.6221َ) 38/ص5اإلصابة ج(  820َ) (303/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)
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اخليل اليت سْْْْْْْْْاَر من مصْْْْْْْْْر إىل  هبا وكان من الفرسْْْْْْْْْان  مث كان رئيس
عممان ِف الفتتة  وعن ابن ديعة ..ِلما كانت الفتتة كان ابن عديس ممن 
أيره معاوية ِف الرهن ِسْْْجته بفلسْْْطني َِّللربوا من السْْْجن ِأدرك ِار  
بن عديس ِأراد قتله ِقال له ابن عديس وحي  اتق هللا ِف دمي ِإين من 

ان  ِقتله قال ابن يونس: كأصْْْْْْحاَ الشْْْْْْجرة قال: الشْْْْْْجر  جلْل كمري
 .(1)قتل عْد الرمحن بن عديس ستة ست و َّ ني

ه ذكر ِف   ولشَّللد ِتح مصر  ( عْيد بن عمر بن صْح الرعيين85)
 .(2)الصحابة  وَل يعرف له رواية

يد ُعَْْْيد ْبن خممر أَبُو أمية املعاِري َلُه صحْة ِيما قَاَل أَبُو َسعِّ ( 86)
 .(3).ِتح مصرشَّللد ْبن يونس  وقَاَل: 

عتْة ْبن َعْمرو ْبن صْْْْْْْْْْْْْْْا: ْبن ذحبان الرعيين مُثَّ الذحباين من ( 87)
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   .(4)شَّللد ِتح مصرأصحاَ التَّيبِّ  َصلَّى اّلِلَّ

                                                      
 (.5167َ) 334/ص4اإلصابة ج(  830َ) (308/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(1)
 (.5352َ) 415/ص4اإلصابة ج(  901َ) (332/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)
 (.5362َ) 417/ص4اإلصابة ج(  3516َ) (540/ 3الاابة )أسد  (3)
  (.3554َ) (558/ 3أسد الاابة )(  915َ) (335/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(4)
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(88 ) ُ لَّى اّلِلَّ عجري ْبن مانع السْْْْْْكسْْْْْْكي من أصْْْْْْحاَ التَّيبِّ  صَْْْْْْ
 .(1)  َل تعرف َلُه روايةشَّللد ِتح مصرَعَلْيهِّ َوَسلََّم 

عسجدي ْبن مانع السكسكي عداده ِفِّ املعاِر من أصحاَ ( 89)
لََّم  ُ َعَلْيهِّ َوسَْْ لَّى اّلِلَّ ول اّلِلَّ صَْْ هو معروف من أهل   و شَّْْللد ِتح مصْْرَرسُْْ

 .(2)مصر
د القيس ْبن لقيط ْبن ( 90) عقْْْْة ْبن راِع وقيْْْل: اْبُن انِع ْبن َعْْْْْ

ي  الفَّللري. َعامِّر ْبن أمية ْبن احلار  ْبن َعامِّر ْبن َِّللر َّللد ِتح شْْْْْْْ اْلُقَرشِّْْْْْْْ
 .(3)  ووه اإلمرة َعَلى املاَر  واستشَّللد إبِريقيةمصر
ه لْ  ( عقْْْة بن عْْامر بن سْْْْْْْْْْْْْْعْْد بن ذهْْل بن األيتس الرعيين91)

 .(4) شَّللد ِتح مصرإدراك  و 

                                                      
 (384/ 4اإلصابة ِف متييز الصحابة )  (3598َ) (593/ 3أسد الاابة )( 1)

(َ5478).  
  (3665َ) (34/ 4أسد الاابة )(  941َ) (342/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)

  .(6788َ) 273/ص5اإلصابة ج
  .(5613َ) (428/ 4اإلصابة ِف متييز الصحابة )  (3707َ) (50/ 4أسد الاابة )( 3)
 (.6443َ) 131/ص5اإلصابة ج ( 948َ) (345/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (4)
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عقْة ْبن كدمي ْبن عدي ْبن حار ة ْبن زَْيد متاة ْبن عدي ْبن  ( 92) 
صر عق     وله مبشَّللد ِتح مصرَعْمرو ْبن َمالِّ  ْبن التجار َلُه صحْة  

 .(1)وَل نعرف َلُه رواية
   ( عقْْْة بن انِع بن عْْْد القيس بن لقيط بن عْْامر القرشْْْْْْْْْْْْْْي93)

   وكان أبوه ممن خنس بزيت  بتت التيب ولد على عَّللد رسْْْْْْْْْول هللا 
ملا توجَّللت اىل املديتة  وماَ أبوه قْيل الفتح ذكر ذل  الزبري بن بكار  

ه   وايتط هبا  مث وَلشَّْْْللد ِتح مصْْْروكان عمرو بن العاص يال عقْة و 
يزيد بن معاوية إمرة املاَر  وهو الذي بىن القريوان قال ابن يونس: يقال 

رة  ل سْْتة  َّ  وسْْتني قتله هو وأصْْحابه الربابله صْْحْة  وَل يصْْح  قت
 .(2)ومن ولده مبصر والشام واِريقية بقية 

ذكر ِف الصْْْْْْْْْْْْْْحابة  وَل يعرف له   ( عكرمة بن عْيد اخلوَلين94)
 .(3)قاله ابن يونس وابن متده عته شَّللد ِتح مصررواية  و 
 مصر شَّللد ِتح يع حتت الشجرة  و   ( علسة بن عدي الْلوي95)

 .(4)ذكره ابن يونس

                                                      
  (.3719َ) (56/ 4أسد الاابة )(  948َ) (345/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(1)
 (.6260َ) 64/ص5اإلصابة ج(  953َ) (349/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)
 (.5644َ) 540/ص4اإلصابة ج(  958َ) (352/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)
 (.5664َ) 548/ص4اإلصابة ج(  961َ) (352/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(4)
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   ( علقمْْْة بن جتْْْادة بن عْْْْد هللا بن قيس األزدي مث احلجري96)
ووىل الْحر ملعاوية وماَ سْْْْْْْْتة تسْْْْْْْْع  شَّْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْر له صْْْْْْْْحْة  و 

 .(1)ومخسني
 ( علقمة بن رممة بكسر أوله وسكون امليم بعدها مملمة الْلوي.97)

رة  الشْْْْْْْْْْْْْجقال أبو حامت: له صْْْْْْْْْْْْْحْة  وقال ابن يونس:  يع حتت 
 .(2)شَّللد ِتح مصرو 

عرف وَل ت شَّْْْللد ِتح مصْْْرصْْْحايب   ( علقمة بن مسي اخلوَلين98)
 .(3)له رواية 
( علقمْْة بن يزيْْد بن عمرو بن سْْْْْْْْْْْْْْلمْْة بن متْْْه بن ذهْْل بن 99)

ْد على التيب    اطيف املرادي الاطيفي مث رجع  ذكر بن يونس أنْه ِو
يان ووَله عتْة بن أيب سْْْْْْْْْْف شَّْْْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْْْرإىل اليمن مث قدم املديتة و 

 .(4)اإلسكتدرية ِف يَِّة معاوية وروى عته أبو قْيل

                                                      
(  3767َ) (79/ 4أسد الاابة )(  963َ) (352/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(1)

 (.5666َ) 549/ص4اإلصابة ج
 (.5673َ) 551/ص4اإلصابة ج(  964َ) (353/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)
 (.5676َ) 553/ص4اإلصابة ج(  965َ) (353/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)
 (.5685َ) 562/ص4اإلصابة ج(  968َ) (354/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(4)
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 بفتح السني وسكون العني املَّللملتني وقيل  ( عمرو بن سعواء100)
 وذكر ِف شَّْْْْْْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْْْْْْر لشْْْْْْْْْْْْْني املعجمة الياِعي قال ابن يونس 

 .(1)الصحابة
َل   و شَّْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْرعلقمة ْبن مسي اخلوَلين صْْْْْْْْحايب  ( 101)

 .(2) تعرف َلُه رواية
مري أ  ( عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السَّللمي102) 
يكىن أ  عْد هللا وأ  حممد  أسْْْْْلم قْل الفتح ِف صْْْْْفر سْْْْْتة مثان  مصْْْْْر

وقيل بني احلديْية وييرب  ...وملا أسْْْْْْلم كان التيب صْْْْْْلى هللا عليه وسْْْْْْلم 
ته وشْْجاعته ووَله ازاة ذاَ السَّْْسْْل وأمده أبيب بكر  يقربه ويدنيه ملعِر

  نيوعمر وأيب عْيدة بن اجلراح مث استعمله على عمان  ووَله عمر ِلسط
ووىل عمرو إمرة مصْْْْْْْْْْْْْْر ِف زمن عمر بن اخلطْْاَ  وهو الْْذي اِتتحَّللْْا 
وأبقاه عممان قليَّ مث عزله ووىل عْد هللا بن أيب سْْْْْْْْْْْْرح وكان أيا عممان 
من الرلْْْْاعة ِآل أمر عممان بسْْْْْ  ذل  إىل ما اشْْْْتَّللر مث مل يزل عمرو 

ر فباري إمرة إىل أن كانت الفتتة بني علي ومعاوية  ِوليَّللا ملعاوية من صْْْْْْْْْ

                                                      
 (. 5849َ) 637/ص4اإلصابة ج ( 3940َ) (217/ 4)أسد الاابة    (1)
  (3776َ) (82/ 4أسد الاابة ) ( 965َ) (353/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 2)

  .(5688َ) (455/ 4اإلصابة ِف متييز الصحابة )
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سْْْْتة مثان و َّ ني إىل أن ماَ سْْْْتة  َّ  وأربعني على الصْْْْحيح الذي 
 .(1)جزم به بن يونس واريه من املتقتني وقيل قْلَّللا بستة وقيل بعدها

قال ابن السْْْْْْكن: يقال: له   ( عمرو بن معديكَر الصْْْْْْدِف103)
 .(2) رشَّللد ِتح مصصحْة حديمه من رواية املصريني  قال ابن يونس: 

حممد بن  ذكره   علْة بن هَّل بن عتْس الْلوي ( عتْس بن104)
الربيع اجليزي ِيمن سكن مصر من الصحابة وقال إنه شَّللد بيعة الرلوان 

ذكروه  وشَّللد ِتح مصر وذكره ابن يونس وقال إنه من أصحاَ التيب 
 .(3)ِف كتَّْللم وقال أبو نعيم َل نعرف له رواية

عتْسْْْْْْْْْْْْْْْْْة بن عْْْْدى  الْلوى: يكىن أ  الوليْْْْد.  يع حتْْْْت  (105)
  .(4)  ورجع إىل احلجازوشَّللد ِتح مصرالشجرة  

                                                      
ة األصحاَ ) ( 1026َ) (374/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 1) / 3اَلستيعاَ ِف معِر

اإلصابة ِف متييز الصحابة  ( 3971َ) (232/ 4الاابة  )أسد   (1931)َ (1184
 (.5886َ)653:  650/ص4ج
ة األصحاَ ) (2)  693/ص4اإلصابة ج  (1958)َ (1201/ 3اَلستيعاَ ِف معِر

(َ5975.) 
(  4102َ) (291/ 4أسد الاابة )(  1042َ) (381/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)

 (. 6077َ) 733/ص4اإلصابة ج
 (610/ 4اإلصابة ِف متييز الصحابة )  (1043َ) (382/ 1) صريابن يونس املاتريخ ( 4)

(َ6091).  
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   وَل تعرف َلهُ شَّْْْْْْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْْْْْْرعوف ْبن يوة َلُه ذكر  ( 106)
 .(1)رواية
  ( عياض بن سْْْْْْْْْْْعيد بن جْري بن عوف األزدي مث احلجري107) 

 .(2)شَّللد ِتح مصر وله ذكر وَل تعرف له رواية
ْْْْد على  (108) ْْْْة بن احلْْْْار  الكتْْْْدى : يكىن أ  احلْْْْار . ِو اِر

رسْْْول هللا صْْْلى هللا عليه وسْْْلم من اليمن  وقاتل أهل الت جري ىف الرد ة   
. وكان شْْْْْريفا مبصْْْْْر ىف أايمه  وكان يكات  عمر بن وشَّْْْْْللد ِتح مصْْْْْر

 .(3)اخلطاَ
  ذكر ِفِّ الصْْْْْْْْحابة  وَل شَّْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْراين ْبن قطي  ( 109)

 .(4)روايةتعرف َلُه 

                                                      
  (4132َ) (301/ 4أسد الاابة )(  1046َ) (382/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل  (1)

 .(6562َ) (129/ 5اإلصابة ِف متييز الصحابة )
 ( 4153َ) (312/ 4أسد الاابة ) ( 1053َ) (386/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (2)

 (.6137َ) 754/ص4اإلصابة ج
ة األصحاَ )  (1059َ) (389/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 3) / 3اَلستيعاَ ِف معِر

/ 5اإلصابة ِف متييز الصحابة )(  4174َ) (322/ 4أسد الاابة )  (2063)َ (1254
244) ( َ6923).  

  (4188َ) (327/ 4أسد الاابة )(  1063َ) (391/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(4)
  .(6927َ) 328/ص5اإلصابة ج
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بن قيس بن صَّْْْْْللي  األنصْْْْْاري  قد( ُِْْْْْالة بن عْيد بن ان110) 
أبو حممد  أسلم قدلا  ومل يشَّللد بدراا  وشَّللد أحداا ِما بعدها   األوسي.

والشام قْلَّللا  مث سكن الشام  ووىل الازو  ووَله معاوية  شَّللد ِتح مصرو 
قُْْْْْْْْْْاء دمشْْْْْْْْْْق بعد أيب الدرداء  قال مكحول: عن ابن حمرييز كان ممن 
 يع حتت الشْْجرة  وقال ابن حْان ماَ ِف يَِّة معاوية  وكان معاوية 
اته سْْْْْتة  َّ  ومخسْْْْْني  وكذا قال ابن  ممن محل سْْْْْريرة  وأرخ املدائين ِو

َ بدمشْْْْق َلن معاوية كان جعله قالْْْْيا عليَّللا وبىن له السْْْْكن وقال ما
هبا دارا  وقيل: ماَ بعد ذل   وقال أبو عمر: قيل :ماَ سْْْْْْْْْتة تسْْْْْْْْْع 

 .(1)وستني واألول أصح
ة  وَل عداده ِف الصحاب  ( قتادة بن قيس بن حْشي الصدِف111)

إليه  ...وبه تعرف بركة احلْد كأ ا نسْتشَّللد ِتح مصريعرف له رواية 
 .(2)ا بركة بن حْشي مث يففِقيل د
( قدامة بن مال  بن يارجة بن عمرو بن مال  بن زيد بن 112)

د على رسْْْْول هللا   مسرة بن احلكم بن سْْْْعد العشْْْْرية شَّْْْْللد ِتح   و ِو
                                                      

ة األصحاَ )(  1068) (394/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(1) / 3اَلستيعاَ ِف معِر
 371/ص5اإلصابة ج ( 4232َ) (346/ 4أسد الاابة )  (2080)َ (1262

(َ6996.) 
(  4274َ) (369/ 4الاابة )أسد (  1081َ) (399/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)

 (.7078َ) 415/ص5اإلصابة ج
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 (1)  وكان ِف مائتني من الع ماء  وهو والد نعيم الذي كان بدَلصمصر
د بن وزعم سْْْعيمن صْْْعيد مصْْْر قاله ابن يونس عن هانح بن املتذر قال 

عفري أن الذي كان مبصْْر أبوه مال  وأنه هو الذي شَّْْللد ِتح مصْْر وهللا 
 .(2)اعلم
ه والد عمرو  ل  ( قيس بن  ور بن مازن بن ييممة السْْْْْْْْْْْْْلوه113)

ِتح  شَّْْْْْْْْْْْْْْللدإدراك  وكتيته أبو بكر  وله رواية عن أيب بكر الصْْْْْْْْْْْْْْديق  و 
َ مع د  مث انتقل إىل محص ِسكتَّللا  وعن عمرو بن قيس قال: ِومصر

 .(3)أيب إىل يزيد بن معاوية حني توِف معاوية
لْْْْه إدراك  وقْْْْدم من اليمن ِف   ( قيس بن احلْْْْار  املرادي114)

يَِّة عمر بن اخلطاَ  وتفقه إىل إن صْْْْْْْْْْْْْْار يفَّت ِف زمانه  وقدم مع 
 .(4)  قاله أبو سعيد بن يونسشَّللد ِتح مصرعمرو بن العاص ِ

                                                      
( دَلص بفتح أوله وآيره صاد مَّللملة كورة بصعيد مصر على اريب التيل أيذَ من الرب 1)

تشتمل على قرى ووَلية واسعة ودَلص مديتتَّللا معدودة ِف كورة الَّْللتسا)معجم الْلدان 
 (.459/ص2ج
 (.7092َ) 423/ص5اإلصابة ج(  1083َ) (400/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)
 (.7298َ) 531/ص5اإلصابة ج(  1085) (401/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (3)
 (.7299َ) 531/ص5اإلصابة ج ( 1086َ) (401/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (4)
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شَّْْْْْْْْْْْْْْللْْْد ِتح قيس بن ربيعْْْة بن عْْْامر املرادى: لْْْه إدراك.  (115)
 . (1)مصر
( قيس بن مسي بن األزهر بن عمر بن مْْْالْْْ  بن سْْْْْْْْْْْْْْلمْْْة 116)

له رواية   و شَّْْْْْللد ِتح مصْْْْْرله إدراك  وذكره ابن يونس  وقال:  التجييب.
عن عمرو بن العاص  روى عته سْْْْْْويد بن قيس التجييب  وهو جد حيوة 

قيس صْْْْْْْْْْْْْْْْْاحْْْ  الْْْدار مبصْْْْْْْْْْْْْْر  وعقْْْْه  بن الرقْْْاع بن عْْْْد امللْْْ  بن
 .(2)إبِريقية
ن   وكاشَّللد ِتح مصرله إدراك  و   ( قيس بن عدي اللخمي117)

 .(3)طليعة عمرو بن العاص ذكره ابن يونس
 .(4) وشَّللد ِتح مصرله إدراك    ( قيس بن خنرة الصدِف118)
قيس ْبن َأيبِّ العاص ْبن قيس ْبن عدي ْبن سْْْْْْعد ْبن سَّْْْْْْللم ( 119)

 .(5)مصر  وايتط هبا داراا  ووه قُاة مصر لعمر ْبن اخلطاَشَّللد ِتح 

                                                      
 (401/ 5اإلصابة ِف متييز الصحابة )  (1088َ) (402/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 1)
(7312.)  
 (.7303َ) 535/ص5اإلصابة ج ( 1090َ) (403/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (2)
 (.7310َ) 536/ص5اإلصابة ج(  1092َ) (404/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)
 (.7321َ) 541/ص5اإلصابة ج(  1094َ) (404/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(4)
 (.4368َ) (411/ 4)أسد الاابة (  1091َ) (403/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(5)
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بتحتانية ممت اة سْْْْاكتة مث مَّللملة مفتوحة مث موحدة  قيسْْْْْة: (120) 
بن كلموم بن حْاشة بن هدم بن عامر بن يوىل  بن وائل الكتدى  كان له 

د على التيب )صْْْْْْلى هللا عليه وآله وسْْْْْْلم(    شَّْْْْْْللد و قدر ىف اجلاهلية. ِو
وكان ايتط  بعا املسْْْْْْْْجد  ِلما بىن اجلامع سْْْْْْْْل م يط ته  . ِتح مصْْْْْْْْر

ِزيدَ ىف املسجد  وعو ض عتَّللا  ِأىب أن يقْل. وىف ذل  يقول الشاعر 
 َلبته عْد الرمحن:

 .(1)وأبوك سل م داره وأ حَّللا ... جلْاه قوم رك ع وسجود
دىف  األعرج: له إدراك.   (121) َّللد شْْْكمري بن قلي  بن موه  الصْْْ 

 .(2)ِتح مصر
  ( كري  بن أبرهة بن الصْْْْاح بن مر د بن يكتف األصْْْْحي122)

أبو رشدين قال ابن عساكر: يقال: له صحْة  وذكر الْاوي ِف الصحابة 
   وايتط  جليزة ومل يزل قصْْْْْره هبا إىلشَّْْْْْللد ِتح مصْْْْْروقال ابن يونس: 

بعد الملممائة  ووىل كري  لعْد العزيز رائطة اإلسْْْْْكتدرية وكان شْْْْْريفاا ِف 

                                                      
(  4417َ) (430/ 4أسد الاابة )  (1096َ) (405/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 1)

  .(7281َ) (388/ 5اإلصابة ِف متييز الصحابة )
 (475/ 5اإلصابة ِف متييز الصحابة )  (1100َ) (406/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 2)

(َ7499).  
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مبصر  قال ابن يونس: وماَ كري  ستة مخس وسْعني  وقال حيىي أايمه 
  .(1)بن بكري: أظن أنه ماَ ستة مثان ومخسني

خمرج حديمه عن أهل مصْْْْْر  قال   ( كع  بن عدي التتويي123)
ال ابن ق ابن يونس ِف اتريخ مصر: قال ابن السكن يقال: إن له صحْة 

سْْتة مخس عشْْرة رسْْوَلُ من يونس ِف أول الرتمجة: ... قدم اإلسْْكتدرية 
  وايتط هبا  وكان ولده مبصْْْْْْْْْْْر شَّْْْْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْْْْرعمر إىل املقوقس  و 

أييذون العطاء ِف بين عدي بن كع  حَّت نقلَّللم أمري مصْْْْْْْْْْْْْْر ِف زمن 
تردد ِصْْْْْْْار  يزيد بن عْد املل  إىل ديوان قُْْْْْْْاعة  وقع له بعد التيب 

رة عد مِف حكم من رجع عن اإلسَّْْْم ِلما شْْْاهد نصْْْرة املسْْْلمني مرة ب
رجح عتده اإلسَّْْْْْْْْم وعاوده اليقني ِعلى هذا يعد ِف الصْْْْْْْْحابة ألنه لو 
ختللت له ردة صْْرحية مث عاد اسْْتمر له اسْْم الصْْحْة كاألشْْعث بن قيس 

 .(2)واريه ممن ارتد وعاد

                                                      
 (.7493َ) 641/ص5اإلصابة ج ( 1103َ) (408/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (1)
ة األصحاَ ) (2)  600/ص5اإلصابة ج  (2198)َ (1322/ 3اَلستيعاَ ِف معِر

(َ7425.) 
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قال   ( كع  بن يسْْْْْار بن لْْْْْت ة بن ربيعة بن قزعة العْسْْْْْي124) 
ىل ويقال: إنه و   وايتط هبا  شَّْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْرابن يونس: هو صْْْْْْْحايب 

 .(1)القُاء هبا يسريا حَّت أعفاه عمر بن اخلطاَ
من بين جعيل مث من بن   ( َلح  بن مال  بن سْْْْْْْْْْْْْْعد هللا125)

صْْْْْْْْخر ذكره ابن عْد احلكم ِف الصْْْْْْْْحابة الذين نزلوا مصْْْْْْْْر  ونقل عن 
ِف عصْْْْابة من قومه ِانتسْْْْْوا إىل  سْْْْعيد بن عفري أنه  يع رسْْْْول هللا 
وَل جعل أنتم بتو عْد هللا  وقال ابن  جعل وصْْْْْْْْْْْْْْخر ِقال َل صْْْْْْْْْْْْْْخر

له  وَل تعلم شَّْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْريونس: َلح  بن مال  الْلوى صْْْْْْْحايب 
 .(2)رواية ذكروه ِف كتَّْللم

  د ِتح مصرشَّلللْيد ْبن عقْة التجييب عداده ِفِّ الصحابة  ( 126)
 .(3)وَل تعرف َلُه رواية

                                                      
(  4486َ) (463/ 4أسد الاابة )(  1108َ) (413/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(1)

 (.7440َ) 613/ص5اإلصابة ج
(  4516َ) (479/ 4أسد الاابة )(  1378َ) (504/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (2)

 (.7538َ) 671/ص5اإلصابة ج
  (.4530َ) (486/ 4أسد الاابة )(  1112َ) (416/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)
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ح شَّْْْْْْْْْْْللد ِتقال ابن يونس:   ( لصْْْْْْْْْْْي  بن ييمم بن حرملة127)
 .(1)ر  وَل تعرف له روايةمص

جْْد سْْْْْْْْْْْْْْويْْد بن حْْْان قْْال ابن   ( لقيط بن عْْدي اللخمي128)
ر  وكان صْْْْْْْاح  كمني عمرو بن العاص  ذكر شَّْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْيونس: 

ذل  سْْْعيد بن عفري  وذكر ابن متده عن ابن يونس أنه قال: له ذكر ِف 
 .(2)الصحابة  وَل يعرف له مستتد  وعداده ِف أهل مصر

له إدراك  ذكره ابن يونس وقال: قدمي له   انشْْْْْْرة( لقيط بن 129) 
 .(3)رشَّللد ِتح مصذكر ِف اإليْار  و 

يونس  له إدراك  ذكره ابن  ( لقيم  لتصْْاري بن سْْرح التتويي130)
 .(4)رشَّللد ِتح مصوقال: 
ِتو  من األ  ( ديعة بن خممر بن نعيم بن سَّْْْْْْمة اليحصْْْْْْيب131)

 .(5)ِتح مصرشَّللد بطن بن حيص  له إدراك قال ابن يونس:

                                                      
(  4535َ) (488/ 4أسد الاابة )(  1113َ) (416/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(1)

 (.7556َ) 683/ص5اإلصابة ج
 (.7564َ) 688/ص5اإلصابة ج(  1114َ) (416/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)
 (.7578َ) 694/ص5اإلصابة ج(  1115َ) (417/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)
 (.7579َ) 694/ص5اإلصابة ج(  1116َ) (417/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(4)
 (.7581َ) 695/ص5اإلصابة ج(  1120َ) (418/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(5)
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قْْْال ابن   بن حلى بن خممر أبو خممر الرعيين ( 1)( ليشْْْْْْْْْْْْْْرح132)
  وَل يعرف له رواية  ونقل ابن متده عن ابن شَّْْْْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْْْْريونس: 

 .(2)يونس أنه قال: له ذكر ِف الصحابة
من بين حَّوة قْال ابن   ( مْالْ  بن األار بن عمرو التجييب133)

على ازو املاَر سْْْْْْْْْتة سْْْْْْْْْْع   مث وىل اإلمرة شَّْْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْْريونس: 
 .(3)ومخسني
أحد األبطال  له إدراك    ( مال  بن أيب سْْْْْْْْْْْلسْْْْْْْْْْْلة األزدي134)

 .(4)ر مع عمرو  وكان أول التا  ِف صعود احلصنشَّللد ِتح مصو 
  ( مال  بن شْْْْْْْْراحيل بن عمرو بن عدي بن كري  ادمداين135)

  وايتط هبا  وكان من جلسْْْْْْْْْْاء عمر بن شَّْْْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْْْرله إدراك  و 
طاَ  مث عمر حَّت مجع له عْد العزيز بن مروان بني القُاء والقصص اخل

مبصْْر ملا كان أمريها وذل  ِف سْْتة  َّ  ومثانني  وصْْرف عتَّللا ِف صْْفر 
سْْْْْْتة أربع ومثانني ِكانت وَليته سْْْْْْتة واحدة وشَّْْْْْْللرا وكان رئيس اجليد 

                                                      
تح املعجمة والراء وآيره حاء مَّللملة. ( بكسر1)  أوله وسكون التحتانية ِو
(  4549َ) (494/ 4أسد الاابة )(  1124َ) (421/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)

 (.7572َ) 692/ص5اإلصابة ج
 (.8345َ) 268/ص6اإلصابة ج ( 1126َ) (422/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)
 (.8354َ) 271/ص6(اإلصابة ج4)
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الذي أيرجه عْد العزيز لقتال عْد هللا بن الزبري مبكة وذل  سْْْْْْْْتة  َّ  
 .(1)عني  وله مسجد مبصر يقال له مسجد مال  يوَلن يعرف بهوسْ

ر قال ابن يونس: ذك  ( مال  بن عْد هللا املعاِري اليزدادي136)
 .(2)  وله رواية عن أيب ذر روى عته أبو قْيلشَّللد ِتح مصرِيمن 
( مال  بن عتاهية بن حَر بن سْْْْْْْْعد بن معاوية بن حفص 137)

  شَّْْْللد ِتح مصْْْرقال الْاوي: سْْْكن مصْْْر  وقال ابن يونس:   الكتدي
 .(3)وذكره ابن عْد احلكم ِف الصحابة الذين ديلوا مصر

  ( مال  بن هْرية بن يالد بن مسْْْْْْْلم بن احلار  السْْْْْْْكوين138)
قال الْخاري: له صْْْْْْحْة  وقال الْاوي: سْْْْْْكن مصْْْْْْر  وذكره حممد بن 

 .(4)من الصحابة  شَّللد ِتح مصرالربيع اجليزي ِيمن 

                                                      
 (.8355َ) 271/ص6اإلصابة ج ( 1128َ) (424/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(1)
ة األصحاَ )(  1130َ) (425/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2) / 3اَلستيعاَ ِف معِر

 (.7657َ) 733/ص5اإلصابة ج  (2277)َ (1354
ة األصحاَ ) ( 1131َ) (425/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3) / 3اَلستيعاَ ِف معِر

 734/ص5إلصابة جا ( 4618َ) (31/ 5أسد الاابة )  (2278)َ (1354
(َ7659.) 
ة األصحاَ ) ( 1134َ) (426/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(4) / 3اَلستيعاَ ِف معِر

 756/ص5اإلصابة ج ( 4655َ) (49/ 5أسد الاابة )  (2302)َ (1361
(َ7703.) 
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احلْْْار  بن بْْْداء التجييب أبو ( مْْْالْْْ  بن هْْْدم بن أيب بن 139) 
 .(1)شَّللد ِتح مصرذكره ابن يونس ِقال:   عمرو
( مربح بن شَّْْْْْْْْْْْْْْللاَ بن احلار  بن ربيعة بن سْْْْْْْْْْْْْْحيت بن 140)

د على التيب  شْْْْْْرحْيل الياِعي  ذكره ابن يونس ِف اتريخ مصْْْْْْر وقال: ِو
  ليست ِف أهل مصر  و   وهو معروف شَّللد ِتح مصرِف أربعة نفر مث

 .(2)له رواية نعلمَّللا  ويطته  جليزة
  ( جمزز املْْدجلي وهو بن األعور بن جعْْدة بن معْْاذ الكتْْاين141)

َّللد شْْْْْْْْْقال ابن يونس ِف اتريخ مصْْْْْْْْْر: وذكروه ِف كتَّْللم يعىن كت  من 
 .(3)  قال:وَل اعلم له روايةِتح مصر

د على رسول  ( حممد بن جابر بن عراَ بن عوف العكي142)  ِو
 .(4)ر  ذكروه ِف كتَّْللم ذكره ابن يونسشَّللد ِتح مص  و هللا 

موىل ابتْْْْة ازوان أيْْْْت عتْْْْْة بن ازوان   ( جمْْْْاهْْْْد بن جرب143)
الصحايب الْدري املشَّللور كان عتْة من السابقني األولني  وكان أبو هريرة 

                                                      
 (.7704َ) 757/ص5اإلصابة ج(  1135َ) (427/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(1)
ة األصحاَ )(  1136َ) (427/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2) / 4اَلستيعاَ ِف معِر

 (.7718َ) 762/ص5اإلصابة ج (2509)َ (1455
 (.7737َ) 775/ص5اإلصابة ج(  1138َ) (428/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)
(  4713َ) (78/ 5الاابة )أسد ( 1174َ) (438/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(4)

 (.7766َ) 7/ص6اإلصابة ج
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أجريا عتد أيته املذكورة  وقُْْية ذل  أن يكون جملاهد هذا صْْحْة  وقد 
د ِتح شَّْْْْْْْْْْْللذكره ابن يونس ِف اتريخ مصْْْْْْْْْْْر وقال: له ذكر ِف األيْار و 

   وايتط هبا ووه اخلراج ِف إمرة عمرو بن العاص. مصر
أما جماهد بن جرب املكي التابعي املشَّْْْْللور َِّللو موىل بين خمزوم ويقال 

 .(1)له: ابن جْري أيُا  لتصاري
ابن  له إدراك قال  ( حمالْْْْْْْْْْْْْْر بن عامر بن سْْْْْْْْْْْْْْلمة اخلوَلين144)

 .(2) رشَّللد ِتح مصيونس: 
   بن عْد ياو  الزبيدي بُْْْْْْْْْْْْْْم أوله (4)بن جزء (3)( حممية145)

على  كان قدمي اإلسَّْْْم  وهاجر إىل احلْشْْْة  وكان عامل رسْْْول هللا 
األمخا   قيل: إنه شَّْْْْْْللد بدراا ِيما ذكر ابن الكليب  وقال الواقدي: أول 

وَل أعلم  ر ِتح مصشَّللد مشاهده املريسيع  وقال أبو سعيد بن يونس: 
 .(5)له رؤية

                                                      
 (.8369َ) 277/ص6اإلصابة ج ( 220َ) (83/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(1)
 (.8371َ) 277/ص6اإلصابة ج  (1139َ) (429/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (2)
 ( بفتح أوله وسكون ُنيه وكسر ُلمه مث حتتانية مفتوحة.3)
 وسكون الزاي مث مهزة.( بفتح اجليم 4)
 (.7828َ) 44/ص6اإلصابة ج(  1282َ) (466/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(5)
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وله   وشَّْْْْْللد ِتح مصْْْْْرمر ة بن ليشْْْْْرح املعاِرى: له إدراك   (146)
 . (1)رواية عن عمر

ذكر   ( مر ْْد بن حيي بن موهْْ  بن خممر بن حمرييز الرعيين147)
ارة هو وإيوته زر  شَّْْْْللد ِتح مصْْْْرابن يونس عن هانح بن املتذر أن هذا 

قال ابن يونس: ما علمت دم وشْْْْْْْْْفي وييممة ِيمن شَّْْْْْْْْْللدها من رعني 
 .(2)حديما
نس: له إدراك قال ابن يو   ( مر د بن عمعث بن عتي  الْلوي148)

 .(3)وذكروه ِف كتَّْللم شَّللد ِتح مصر
تح مث الْقري بُْْْْْْْْْْْْْْم املوحدة ِو  ( مر د بن أيب يزيد اخلوَلين149)

القْْْْاف من األهواز قْيلْْْْة من يوَلن ذكره ابن يونس وقْْْْال: كْْْْان من 
 .(4)رشَّللد ِتح مصن اخلطاَ و أصحاَ عمر ب

                                                      
 (225/ 6اإلصابة ِف متييز الصحابة )  (1289َ) (468/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 1)

(َ8412).  
 (.8388َ) 283/ص6اإلصابة ج ( 1284َ) (467/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 2)
 (.8389َ) 283/ص6اإلصابة ج ( 1286َ) (468/ 1) صريابن يونس املاتريخ ( 3)
 (.8392َ) 284/ص6اإلصابة ج ( 1287َ) (468/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (4)
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ذكره أبو سعيد بن يونس   ( وهو بن يزيد اجلذامي1( املسور )150)
  .(2)رشَّللد ِتح مصوقال: 
( املسْْْتورد بن شْْْداد بن عمرو بن حسْْْل بن األح  الفَّللري 151)
وعن أبيه  وحديمه ِف الصحيح  له وأبيه صحْة روى عن التيب   املكي

والرتمذي واريمها  قال حممد بن الربيع اجليزي: له ِف مسْْْْْْْْْْتد الصْْْْْْْْْْحابة 
  وايتط هبا  وألهل مصْْْْْْْْْر عته شَّْْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْْرالذين ديلوا مصْْْْْْْْْر 

أحاديث  ومل يرو عته إَل أهل مصْْْْْْْْْْْْْْر ِيما أعلم  إَل قيس بن أيب حازم 
قال ابن  عته أيُْاا  ِإن له عته رواية وقيل: إن أ  إسْحاث السْْيعي روى

 .(3)يونس: توِف  إلسكتدرية ستة مخس وأربعني من ادجرة
ارِّي  ( 152)  مسْْْْْْْْْْْْْْلمة ْبن خملد ْبن الصْْْْْْْْْْْْْْْامت ْبن نيار  األَْنصَْْْْْْْْْْْْْْْ

ُ َعَلْيهِّ وسْْْْْْْْلم املديتة    السْْْْْْْْاعدي لَّى اّلِلَّ قَاَل: ولدَ حني قدم التَّيبِّ  صَْْْْْْْْ
ل إِّىَل مُثَّ حتو وسْْْْكتَّللا  شَّْْْْللد ِتح مصْْْْر وماَ وأان اْبن عشْْْْر سْْْْتني. مث 

 .(4)املديتة  مُثَّ وَله ُمَعاوِّيَة مصر.
                                                      

 ( بُم أوله وتشديد الواو املفتوحة.1)
 (.8425َ) 296/ص6اإلصابة ج ( 1298َ) (474/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 2)
  (7934َ) 90/ص6اإلصابة ج ( 1291َ) (470/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (3)

 (.8564َ) 356/ص6اإلصابة ج
ة األصحاَ )(  1291َ) (470/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(4) / 3اَلستيعاَ ِف معِر

1397) َ(2403).   
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 ( معاوية بن حديج مبَّللملة مث جيم مصارا بن جفتة السكوين.153)
يعد ِف املصْْْْْريني  وقال الْاوي: كان عامل معاوية على مصْْْْْر  قال 
ابن حجر: إمنا أمره معاوية على اجليد الذي جَّللزه إىل مصْْر  وهبا حممد 
بن أيب بكر الصْْْْْْديق  ِلما قتلوه  يعوا ملعاوية  مث وه إمرة مصْْْْْْر ليزيد  
وذكره ابن سعد ِيمن وه مصر من الصحابة  وقال ابن يونس: يكىن أ  

د على رسول هللا    مث كان الواِد على عمر شَّللد ِتح مصرو  نعيم  ِو
و ز بفتح اإلسْْْكتدرية  ذهْت عيته ِف ازوة التوبة مع بن أيب سْْْرح وإىل ا

 .(1)املاَر مرارا آيرها ستة مخسني وماَ ستة ا تتني ومخسني
وشَّْْْْْْللد معاوية بن عمران بن لْْْْْْْمُْْْْْْْم احلردى: له إدراك  ( 154)

 .(2)ِتح مصر
ذكره ابن يونس قال: هو   ( معن بن حرملة بن جعشم ادذه155)

 .(3)رشَّللد ِتح مص رجل من أصحاَ التيب 
 قترية مصارا الكتدي.بن حار ة بن  (4)( مقسم بن جبرة651)

                                                      
 (.8068َ) 147/ص6اإلصابة ج(  1307َ) (477/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(1)
 (.8441َ) 302/ص6اإلصابة ج  (1311َ) (479/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 2)
 (.8163َ) 191/ص6اإلصابة ج ( 1316َ) (480/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (3)
 ( بُم املوحدة وسكون اجليم.4)
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  و يع معاذا  ليمن ذكره ابن يونس وقال: أسْْْْْْْْْْلم ِف حياة التيب 
 .(1)وكان قاتل أهل الردة شَّللد ِتح مصرويقال:إن له صحْة و 

تح شَّْْْْْْللد ِله إدراك  و   ( مليل  لتصْْْْْْاري بن لْْْْْْمرة الافاري157)
 (.2)قاله ابن يونس مصر
  صح  التيب   ( املَّللاجر موىل أم سلمة يكىن أ  حذيفة158) 

ر  وايتط هبا  مث حتول إىل طحا ِسْْْْْكتَّللا إىل شَّْْْْْللد ِتح مصْْْْْويدمه  و 
 .(3)أن ماَ  وقال حممد بن الربيع: مل يرو عته اري أهل مصر

وأبوه بُْْْْْْْْْْْْْْم املَّللملة بعدها مهزة   ( نْيه بن صْْْْْْْْْْْْْْواَ اجلَّللين159)
د على التيب  ر  وكان أحد شَّْْْْْللد ِتح مصْْْْْ  و يكىن: أ  عْد الرمحن ِو

 .(4)الذين أقاموا قْلة مصر ذكره ابن يونس  وكانت له صحْةاألربعة 

                                                      
 (.8191َ) 204/ص6اإلصابة ج ( 1323َ) (484/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (1)
 (.8466َ) 311/ص6اإلصابة ج ( 1325َ) (485/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (2)
ة األصحاَ )(  1330َ) (486/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (3) / 4اَلستيعاَ ِف معِر

 230/ص6اإلصابة ج ( 5137َ) (266/ 5أسد الاابة )  (2505)َ (1454
(َ8263.) 
ة األصحاَ ) (4)  423/ص6اإلصابة ج  (2600)َ (1492/ 4اَلستيعاَ ِف معِر

(َ8691.) 
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  ( التعمْْْْْان بن جزء بن التعمْْْْْان بن قيس املرادي الاطيفي160)
د على التيب    وَل يعلم له شَّللد ِتح مصر  و ذكره ابن يونس وقال: ِو

 .(1) رواية
روى  شَّْْْللد ِتح مصْْْرله إدراك  و   ( انجد بن هشْْْام األزدي161)

 .(2)عته أبو قْيل املعاِري
له إدراك ذكره الكتدي   ( التُْْْْْْْْْْر بن بشْْْْْْْْْْري بن عمرو املزين162)

وكان شَّْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْر وايتط هبا مث وىل ابته قُْْْْْْْْاءها ِف سْْْْْْْْتة ا تتني 
 .(3)وسْعني وماَ هبا ستة تسع ومثانني

لْْه صْْْْْْْْْْْْْْحْْْة   ( هْْانح بن جزء بن التعمْْان املرادي القطيعي163)
 (4)رشَّللد ِتح مصو 

                                                      
 (.8738َ) 441/ص6اإلصابة ج(  1348َ) (494/ 1) صرييونس امل اتريخ ابن(1)
 (.8851َ) 488/ص6اإلصابة ج ( 1339َ) (491/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (2)
 (.8870َ) 497/ص6اإلصابة ج ( 177َ) (68/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (3)
 ( 5332َ) (356/ 5أسد الاابة ) ( 1354َ) (496/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (4)

 (.8922َ) 520/ص6اإلصابة ج
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شَّْْْْْْْْْْْْللد ِتح قال ابن يونس:   (1)( هْي  مصْْْْْْْْْْْْارا بن مافل164)
ر  وذكر أنْْه اعتزل ِف الفتتْْة بعْْد قتْْل عممْْان ِف واد بني مربوط مصْْْْْْْْْْْْْْ

 .(2)والفيوم ِصار ذل  يعرف به ويقال له وادي هْي 
طة احلمريي165)  د على التيب   ( هوذة بن عِر شَّْْْْْللد ِتح   و ِو
 .(3)وَل أعرف له رواية قاله سعيد بن يونس مصر
حج و  شَّللد ِتح مصرله إدراك  و   ( هانح بن معاوية الصدِف166)

 .(4)مع عممان وروى عن عممان بن حتيف ذكره ابن يونس
تح شَّْْْللد ِله إدراك  و   ( هْرية بن أسْْْعد بن كَّللَّن السْْْْائي167)
 .(5)ذكره ابن يونس وقال: إن ِف برقة بقية من ولدمصر 

                                                      
 ( بُم أوله وسكون الاني املعجمة وكسر الفاء بعدها َلم.1)
ة األصحاَ )(  1356َ) (497/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (2) / 4اَلستيعاَ ِف معِر

 529/ص6اإلصابة ج ( 5344َ) (361/ 5أسد الاابة )  (2702)َ (1548
(َ8940.) 
 ( 5418َ) (394/ 5أسد الاابة  ) ( 1363َ) (499/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)
 (.9020َ) 561/ص6إلصابة جا
 (.9038َ) 569/ص6اإلصابة ج ( 1355َ) (497/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (4)
 (.9039َ) 569/ص6اإلصابة ج ( 1357َ) (497/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (5)
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اهلية  أدرك اجل  ِقي( هجالة بن أِلح بن قيس بن عرعرة الاا168)
هو وابتاه عْد هللا وعْد الرمحن وماَ قدلا بعد ِتح  شَّْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْرو 

 .(1)مصر بقليل ذكره ابن يونس
أدرك   ( هزال بن احلْْْْار  بن الصْْْْْْْْْْْْْْعْْْْ  بن خمرم اخلوَلين169)

 .(2)وكان عريفا على قومه ملا ديلوا مصر وشَّللد ِتح مصراجلاهلية 
بو له إدراك قال أ  بين سْْْْْْْاعدة( اديمم بن مال  التتويي من 170)

 .(3)وذكروه ِف كتَّْللم شَّللد ِتح مصرسعيد بن يونس 
( وهْْْ  بن عمري بن وهْْْ  بن يلف بن وهْْْ  القرشْْْْْْْْْْْْْْي 171)

دار  وكانت شَّْْْْللد ِتح مصْْْْرذكره أبو سْْْْعيد بن يونس وقال:   اجلمحي
بين مجح بركة جيتمع ِيَّللا املاء  ِقال عمر بن العاص: يطوا َلبن عميت 
إىل جتيب يريْْد وهْْ  بن عمري ِردمْْت الربكْْة ويطْْت ِيْْه دار بين مجح 
قال ووىل وه  بن عمري حبر مصر ِف ازوة عمورية ستة  َّ  وعشرين  

 .(4)وذكره الْخاري ِف الصحابة ومل يورد له شيعاا.
                                                      

 (.9045َ) 570/ص6اإلصابة ج ( 1358َ) (497/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (1)
 (.9055َ) 575/ص6اإلصابة ج ( 1360َ) (498/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (2)
 (.9068َ) 580/ص6اإلصابة ج(  1365َ) (500/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (3)
ة األصحاَ ) ( 1377َ) (503/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (4) / 4اَلستيعاَ ِف معِر

 627/ص6اإلصابة ج ( 5496َ) (430/ 5أسد الاابة )  (2733)َ (1561
(َ9176.) 
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 رشَّْْْْللد ِتح مصْْْْقال ابن يونس:   أبو الربداء الْلوي( ايسْْْْر 172)
 .(1)وله صحْة وكان ولده مبصر

أبو   ( يزيد بن أنيس بن عْد هللا بن عمرو القرشْْْْْْْْْْْْْْي احملاريب173)
  مصْْْْر شَّْْْْللد ِتحعْد الرمحن. مشَّْْْْللور بكتيته قال ابن يونس: صْْْْحايب 

 .(2)وايتط هبا وله هبا عق  وَل رواية له مبصر
اله ق شَّْْْللد ِتح مصْْْرله صْْْحْة  و   الصْْْدِف( يزيد بن سْْْويد 174)

 .(3)ابن يونس قال: وذكروه ِف كتَّْللم
 شَّْْْْْْْْْْْْللديزيد بن ملجم املرادى: له إدراك. أيو عْد الرمحن   (175)

  .(4)ِتح مصر
  ( يعفر ويقال يعفور بن عري  بن عْد كَّل الرعيين القتْاين176)

 .(5)شَّللد ِتح مصرذكره ابن يونس وقال: زعموا أنه 
                                                      

ة األصحاَ ) (1)  (108/ 6أسد الاابة  )  (2956)َ (1658/ 4اَلستيعاَ ِف معِر
 (.9216َ) 640/ص6اإلصابة ج ( 5890َ)
(  5530َ) (444/ 5أسد الاابة )(  1391َ) (509/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (2)

 (.9238َ) 648/ص6اإلصابة ج
 (.9277َ) 662/ص6اإلصابة ج ( 1399َ) (511/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)
 (554/ 6اإلصابة ِف متييز الصحابة )  (1405َ) (512/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 4)

(َ9437).  
 (.9360َ) 684/ص6اإلصابة ج ( 1409َ) (512/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(5)
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  شَّْْْْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْْْْرذكره ابن يونس  وقال:   احلمراوي ( يتة177)
 .(1)وكان عريف احلمراء  وكان ِف شرف العطاء مبصر

وكان  رشَّللد ِتح مصقال ابن يونس   ( حيىي بن يعمر الرعيين178)
 .(2)رأسا ِف الطل  بدم عممان

  ( يرمي بن عامر بن سعد بن ذهل بن األحد بن سَّللل الرعيين179)
 .(3)هو وأيوه عقْة شَّللد ِتح مصرله إدراك قال ابن يونس: 

َّللد ِتح شْْْقال ابن الكليب:   ( يزيد بن أمحد املرادي مث الزرقي180)
 .(4)مصر
شَّللد  ذكر ابن يونس أنه  ( يزيد بن السجوح التجييب العامري181)

  ووىل ازو الْحر  وهو صْْْْْْْْْْْاح  املسْْْْْْْْْْْجد الذي ِف زقاث ِتح مصْْْْْْْْْْْر
 .(5)الطحاوي  ملصوصة

                                                      
 ( 499َ) (420/ 1أسد الاابة ) ( 1411َ) (513/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (1)

 (.9381َ) 690/ص6اإلصابة ج
 ( 6686َ) (437/ 6أسد الاابة ) ( 1389َ) (509/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (2)

 (.9393َ) 696/ص6اإلصابة ج
 (.9395َ) 697/ص6اإلصابة ج ( 1390َ) (509/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل (3)
 (.9398َ) 697/ص6ج(اإلصابة 4)
 (.9408َ) 700/ص6اإلصابة ج ( 1397َ) (510/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(5)
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َّللد ِتح شله إدراك  قال ابن يونس:   ( يزيد بن قيصم الَّْللزي182)
 .(1)وذكروه ِف كتَّْللم مصر
أيو عْد الرمحن له إدراك  قال ابن   ( يزيد بن ملجم املرادي183)

 .(2)يونس: شَّللد ِتح مصر
من بين حبر بن سْْْوادة كان شْْْريف   ( يزيد بن انجية اللخمي184)

 .(3) شَّللد ِتح مصرِيَّللم  وله إدراك قال ابن يونس: 
له   ( يزيد بن نعيم بن شْْْْْْْْْْْْْْجرة بن يزيد التجييب مث األيدعاين185)

 (4) وكان من الفرسان املعدودينشَّللد ِتح مصرإدراك  قال ابن يونس:
ابن بصْْْْْْرة بن أيب بصْْْْْْرة بن وقاص بن   ( أبو بصْْْْْْرة الافاري186)

  قال حْي  بن افار  وقيل: ابن حاج  بن افار  روى عن التيب 
يونس: شَّْْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْْر  وايتط هبا  وماَ هبا  ودِن ِف مقربهتا  ابن 

 .(5)وقال أبو عمر: كان يسكن احلجاز  مث حتول إىل مصر

                                                      
 (.9416َ) 702/ص6اإلصابة ج ( 1404َ) (512/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(1)
 (.9423َ) 706/ص6اإلصابة ج ( 1405َ) (512/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)
 (.9424َ) 706/ص6اإلصابة ج ( 1406َ) (512/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)
 (.9425َ) 706/ص6اإلصابة ج ( 1407َ) (512/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(4)
ة األصحاَ ) ( 1424َ) (517/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 5) / 1اَلستيعاَ ِف معِر

 (.9619َ) 43/ص7اإلصابة ج ( 5733َ) (31/ 6أسد الاابة )  ( 569)َ (405
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تح املمتاة مث قاف187) قال   ( أبو جتدَ العتقي بُْْْْْْْْْْْم املَّللملة ِو
 .(1)  وله صحْة  وليس له حديثشَّللد ِتح مصرابن يونس: 

َّللد شْْْْْْْْْيونس وقال:له صْْْْْْْْْحْة  و ذكره ابن   ( أبو درة الْلوي188)
 (2)ر وَل تعرف له روايةِتح مص
أبو الر بذاء الْلوى : ايسر  موىل الربذاء بتت عمرو بن عمارة  (189)

  .(3)شَّللد ِتح مصر  وله صحْة. وكان ولده مبصر  بن عطية الْلوي ة 
ن متده ذكره اب شَّللد ِتح مصرصحايب    ( أبو الزهراء الْلوي190)

عن ابن يونس وأظته تصْْْْْحيفا وإمنا هو أبو الزعراء ِليس ِف اتريخ مصْْْْْر 
َلبن يونس اري أيب الزعراء وكذا وقع ِف الصْْْْْْْْْْْْحابة الذين ديلوا مصْْْْْْْْْْْْر 

 .(4)َلبن الربيع اجليزي
لْْْه   ( أبو سْْْْْْْْْْْْْْجيف  جليم بن قيس بن احلْْْار  بن عْْْْا 191)

سكتَّللا    و شَّللد ِتح مصرإدراك  وشَّللد الريموك ِف يَِّة أيب بكر  مث 
                                                      

(  5773َ) (53/ 6أسد الاابة )(  1425َ) (518/ 1) صريابن يونس املاتريخ  (1)
 (.9685َ) 68/ص7اإلصابة ج

ة األصحاَ )(2)  (95/ 6أسد الاابة )( 2941)َ (1648/ 4اَلستيعاَ ِف معِر
 (.9861َ) 121/ص7اإلصابة ج(  5866َ)
  (.1428َ) (519/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل( 3)
(  5917َ) (120/ 6أسد الاابة )(  1430َ) (520/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(4)

 (.9934َ) 155/ص7اإلصابة ج
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وملا قدم مروان بن احلكم مصر بعد أن وه اخلَِّة وقاتله أهلَّللا وكانوا قد 
 يعوا َلبن الزبري كان هذا من املعدود ِف متعه وكان من الفرسْْْْْْْْْْْْْْان ِلما 
الْْْ  مروان هَر أبو سْْْْْْْْْْْْْْجيف هْْْذا اىل طرابلس ِسْْْْْْْْْْْْْْكتَّللْْْا اىل أن 

 .(1)ماَ
 قال أبو عمر: مل  ازين( أبو صْْْْْرمة بن أيب قيس األنصْْْْْاري امل192)

خيتلف ِف شَّْْْْْْْْْْْللوده بدرا  وتعق  أبن ابن إسْْْْْْْْْْْحاث وموسْْْْْْْْْْْى بن عقْة 
والواقْْدي مل يْْذكروه ِيَّللم  وذكره حممْْد بن الربيع اجليزي ِف الصْْْْْْْْْْْْْْحْْابْْة 

 .(2)شَّللد ِتح مصرالذين نزلوا مصر  ِقال:ذكر حيىي بن عممان أنه 
ه  قال الطرباين: خمتلف ِف صْْْْْْْْحْت  ( أبو طلحة درع اخلوَلين193)

 .(3)رشَّللد ِتح مصوقال ابن يونس: 
ن خمتلف ِف امسْْْْه ِقيْْْْل: يزيْْْْد ب  ( أبو عْْْْْد الرمحن الفَّللري194)

أنيس  وقيل: كرز بن  علْة  وقيل: امسه عْيد  وقيل: احلار   ذكره ابن 
 .(4)شَّللد ِتح مصريونس ِيمن 

                                                      
 (.10074َ) 198/ص7(اإلصابة ج1)
ة األصحاَ )(2)  (168/ 6أسد الاابة )  (3044)َ (1691/ 4اَلستيعاَ ِف معِر

 (.10133َ) 218/ص7اإلصابة ج ( 6019َ)
 (.10163َ) 232/ص7جاإلصابة  ( 439َ) (161/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(3)
ة األصحاَ )(4)  (195/ 6أسد الاابة )  (3073)َ (1707/ 4اَلستيعاَ ِف معِر

 (.10206َ) 263/ص7اإلصابة ج ( 6071َ)
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ره ذك  لليميدي  وقيل: الدوسْْْْْْْْْْْْْي  ويقال: ا( أبو ِاطمة األز 195)
  رشَّْْْْْْللد ِتح مصْْْْْْابن يونس ِف اتريخ مصْْْْْْر ِقال: الدوسْْْْْْي صْْْْْْحايب 

وذكره احلاكم أبو أمحد ِيمن َل يعرف امسه وقال: ذكره أبو زرعة والْاوي 
وابن مسيع ِيمن نزل الشْْْْْْْام من الصْْْْْْْحابة وذكره ابن الربيع اجليزي ِيمن 

حاديث أديل مصر من الصحابة  وقال ابن الربقي: كان مبصر وله  َّ ة 
وقال مسْْلم ِف الكىن وتْعه أبو أمحد له صْْحْة وقال الفُْْل الاَّيب قربه 
رث احلاكم أبو أمحد بني أيب   لشْْْْْْْْْْْام إىل جان  قرب ُِْْْْْْْْْْْالة بن عْيد ِو
ِاطمة الليمي ِقال مصْْْْْْْْْْْري وبني أيب ِاطمة األزدي ِقال يقال شْْْْْْْْْْْامي 

 .(1)وهللا أعلم
ن و  بن زيد بقيل: امسه مسعود بن أ  ( أبو حممد األنصاري196)

أصْْْْْْرم  وقيل: مسْْْْْْعود بن زيد بن سْْْْْْْيع  وقيل: امسه قيس بن عامر بن 
عْد بن احلار  اخلوَلين حليف بين حار ة من األو   وقيل: مسْْعود بن 
يزيد عداده ِف الشْْْْْْْْْاميني  وسْْْْْْْْْكن داراي  وقال ابن يونس: شَّْْْْْْْْْللد ِتح 
مصْْْْْر  وقال ابن سْْْْْعد: ماَ ِف يَِّة عمر وزعم بن الكليب أنه شَّْْْْْللد 

 .(2)علي صفني مع

                                                      
 (.10378َ) 318/ص7اإلصابة ج(  6157َ) (236/ 6أسد الاابة )(1)
 366/ص7اإلصابة ج ( 1445َ) (524/ 1) صرياتريخ ابن يونس امل(2)

(َ10504.) 
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تح التون امسه عْد رلْْْْْْا197) َّللد شْْْْْْ  ( أبو مكتف بكسْْْْْْر أوله ِو
 .(1)ِتح مصر

َِّللذا اجلمع من الصْْْْْْْْْْْْحابة الذي قاَر املائتني كانوا شَّْْْْْْْْْْْْللوداا لفتح 
مصْْْْر  وجعلَّللم هللا سْْْْْْاا ِف ديول مصْْْْر وأهلَّللا ِف اإلسَّْْْْم  وصْْْْاَر 

ألرض امصْْْر ذل  الوقت إسَّْْْمية  وسْْْت ل مبشْْْيعة هللا إىل أن ير  هللا 
ومن عليَّللا  حتمل لواء اإلسَّْْْم  وتداِع عتَّللا  َل سْْْيما وهبا أكرب معاقل 

 اإلسَّم األزهر الشريف حف ه هللا.
 

                                                      
 (.10561َ) 383/ص7اإلصابة ج ( 6276َ) (293/ 6الاابة  )أسد (1)
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 الفصل السابع : 
 متفرقات من الفضائل والعجائب 

( أن الريامة اليت ِف احلجر من الكعْة من مصْْْْْْْْْْر بعث هبا أمحد 1)
بن طريف موىل العْا  بن حممد ِف سْْْْْْْْْْْْْْتة إحدى وأربعني ومائتني  مع 
ريْامْة أيرى يُْْْْْْْْْْْْْْراء هْديْة للحجر  ِجعلْت إحْدى الريْامتني على 
سْْْْْْطح ُجُدر الكعْة  ومها من أحسْْْْْْن الريام ِف املسْْْْْْجد يُْْْْْْرة وكان 

 بن حممد بن داود  ذرعَّللا ذراع و َّ  أصابع. املتوه عليَّللما عْد اّلِل  
ِفي أيْْار مكْة: "أرسْْْْْْْْْْْْْْْل أمحْد بن طريف موىل العْْا  بن حممد 
اداني بريامتني يُْْْْْْْْْْْْراوين من مصْْْْْْْْْْْْر هدية للحجر .. وهي الريامة 
اخلُْْْْْْْْْْْْْْراء على سْْْْْْْْْْْْْْطح جدار احلجر مقابل امليزاَ على هيعة الزورث   

كعْة امليزاَ تلي جدر ال والريامة األيرى هي الريامة اخلُراء اليت حتت
ِجعلتا ِف هذين املولْْعني ومها من أحسْْن ريام ِف املسْْجد يُْْرة قال 
أبو حممد اخلزاعي : مث حولت اليت كانت على ظَّللر احلجر ِجعلت حتت 
تة  امليزاَ مقابل امليزاَ أمام الريامتني اللتني على هيعة احملراَ ِف سْْْْْْْْْْْْْْ

 .(1) َّ  ومثانني ومائتني"

                                                      
 .452ص  -( أيْار مكة لألزرقي 1)
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تسر ى من أهلَّللا  وولد له  ر: أن  رسول اّلِل  ( ومن ُِائل مص2)
  من نسْْْْاء مصْْْْر  ومل يولد له ولد من اري نسْْْْاء العَر إَل من نسْْْْاء

 مصر. 
 اخلواص اليت مبصر.

 وأما اخلواص اليت هبا والربكاَ: 
 ( ِتيلَّللا املْارك. 1)

 وقد سْق وذكَر ما ورد ِف ُِله.
 ( وهبا جْل الطور. 2)

وهو اجلْل الذي كلم هللا عليه موسى  أقسم هللا به تشريفا له وتكرلا 
 وتذكريا ملا ِيه من ايايَ. 

يْْ اا( )م انِّْْ ِّ الطُّورِّ اأْلَْلَنِّ َوقَْرَّبْْتَْْاُه يِّ رمي : قْْال تعْْاىل: )َواَنَديْْتَْْاُه مِّن جَْْ
( يعين: لني موسْْْى  والطور : جْل بني مصْْْر ومدين ويقال : امسه  52

ا ) الزبري ا َأاَتهَْْْ  ( وذلْْْ  حني أقْْْْل من مْْْدين ورأى التْْْار نودي: )ََِْلمَّْْْ
َجَرةِّ َأن ايَ  اطِّحِّ اْلَوادِّي اأْلَْلَنِّ ِفِّ اْلُْْْقَعةِّ اْلُمَْارََكةِّ مَِّن الشَّْْْْْْْْْْْْْ  نُودِّي مِّن شَْْْْْْْْْْْْْ

َُّ اْلَعاَلمِّنَي( )القصص :  ُ َر  .(1)( 30ُموَسى إِّين ِّ َأاَن اّلِلَّ

                                                      
 .236/ص1( تفسري الْاوي ج1)
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الطور هو  لسْْْراينية اجلْل واملراد  وهو أحد جْال اجلتة  قال جماهد:
به طور سْْْْْْْْْْْْْْيتا وقاله السْْْْْْْْْْْْْْْدي وقال مقاتل بن حيان مها طوران يقال 
ألحدمها طور سْْيتا وايير طور زيتا أل ما يتْتان التني والزيتون وقيل هو 
جْْْْل مبْْْدين وامسْْْه زبري قْْْال اجلوهري والزبري اجلْْْْل الْْْذي كلم هللا عليْْْه 

 .(1)موسى عليه السَّم
 ا الوادي املقد . ( وهب3)

قال ابن عْا : املقد  املْارك طوى اسْْْم الوادي وعن احلسْْْن قال: 
 .(2)قيل له طوى ألنه قد  مرتني

 ( وهبا ألقى موسى عصاه. 4)
ِقد أوحى هللا إليه أن ألق عصْْْاك ِألقى عصْْْاه ِإذا هي  عْان مْني 
ِاار ِاه يْتلع حْادم وعصْْْْْْْْيَّللم ِألقي السْْْْْْْْحرة عتد ذل  سْْْْْْْْجدا ِما 

عوا رؤوسَّللم حَّت رأوا اجلتة والتار و واَ أهلَّللم  .(3)ِر
 ( وهبا ِلق الْحر ملوسى .5)

                                                      
  والدر املتمور 325/ص3  وان ر: تفسري ابن كمري ج52/ص17( تفسري القرطيب ج1)
 .626/ص7ج
 .424/ص6( ِتح الْاري ج2)
 . 317/ص 2( تفسري ابن كمري ج3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حفظها هللا   فضائل مصر
›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹ 

- 216 - 

اَك اْلَْْحَر َِانفَ  رَِّ ب َِّعصَْْْْْْْ ى َأنِّ الْْْْْْْْ َتا إِّىَل ُموسَْْْْْْْ َلَق قال تعاىل: )ََِأْوَحيْْ
( )الشعراء :   (. 63ََِكاَن ُكلُّ ِّْرث  َكالطَّْودِّ اْلَع ِّيمِّ
 َّللدوه أعين حبر القلزم املسْْْْْْْْْمىوأل ِف ) الْحر ( وهو الْحر الذي ع

اليوم  لْحر األمحر ومسته التوراة حبر سْْْْْْْْْْْوف  َِّللتال  ظَّللَر املعجزة إذ 
ِلق هللا دم الْحر بْاهر قدرته ِأمر موسْْْْْْْْْْى أن يُْْْْْْْْْْربه بعصْْْْْْْْْْاه ِانفلق 
وصْْْْْْار ِيه طريق يْس مَر عليه بتو إسْْْْْْرائيل وكان جتد ِرعون قد حلق 

 .(1)ْحر عليَّللم ِارقواهبم ورام اقتحام الْحر وراءهم ِانطْق ال
 ( وهبا ولد موسى وهارون. 6) 

ِقد ولد هارون عليه السَّْم قْل موسْى عليه السَّْم بسْتتني مث ولد 
 موسى بعده ونشأ ِف بيت ِرعون مبصر كما هو معلوم معروف.

 .(3)شرقي التيل (2)ولد موسى عليه السَّم مبديتة أسكر
 ( وهبا كان مل  يوسف. 7)

                                                      
 .282/ص1والتتوير ج( التحرير 1)
تح الكاف وراء قرية مشَّللورة َنو صعيد مصر بيتَّللا وبني 2) ( أسكر:  لفتح مث السكون ِو

الفسطاط يومان من كورة األطفيحية كان عْد العزيز بن مروان يكمر اخلروج إليَّللا واملقام هبا 
 (.182/ص1للتزهة وهبا ماَ.) )معجم الْلدان ج

 . 307/ص3( صْح األعشى ج3)
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حفظ يزائن األرض وهي األمكتْْة اليت ختزن  ِقْْد جعلْْه امللْْ  على
ِيَّللا األموال  وقد طل  يوسْْْْْف عليه السَّْْْْْم مته ذل  ليتوصْْْْْل به إىل 
ع ال لم  ويتوسل به إىل دعاء أهل مصر إىل اإللان  هلل  نشر العدل  وِر

ن  .(1)وترك عْادة األُو
 ( وهبا سجن يوسف عليه السَّم.8)

اجليزيْْْْة على القَر من اخلراَ من األعمْْْْال  ( 2)مبْْْْديتْْْْة بوصْْْْْْْْْْْْْْري
ة من أهل مصْْْْر على صْْْْحة  الْدرشْْْْني  قال القُْْْْاعي: أمجع أهل املعِر
هْْذا املكْْان وأن الوحي كْْان يتزل عليْْه بْْه وسْْْْْْْْْْْْْْطحْْه معروف إبجْْابْْة 

 .(3)الدعاء
 ( وهبا ولد عيسى عليَّللم السَّم. 9)

وذلْْ  عتْْدمْْا دان نفْْا  مرمي أوحى هللا تعْْاىل إليَّللْْا أن ايرجي من 
يقتلوا ولدك ِاحتملَّللا يوسْْْْْْْف )ابن عم ملرمي( إىل أرض أرض قوم  لعَّ 

مصْْْْْْْْر على محار له ِلما بلات تل  الَّْد أدركَّللا التفا  ِكان ما قص 
 سْحانه .

                                                      
 .51/ص3ح القدير ج( ِت1)
 (.509/ص1( بوصري بكسر الصاد وايء ساكتة وراء اسم ألربع قرى مبصر)معجم الْلدانج2)
 . 193/ص3  معجم الْلدان ج 307/ص3( صْح األعشى ج3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حفظها هللا   فضائل مصر
›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹ 

- 218 - 

وزعم بعَُّْْْْْْْْْْْْْْللم أن الشْْْْْْْْْْْْْْجرة موجودة إىل اليوم وال اهر أ ا كانت 
موجودة قْل جميء مرمي إليَّللا وهو الذي تدل عليه ايُر ِعن ابن عْا  

 عتَّللما أ ا عليَّللا السَّم ملا اشتد عليَّللا الطلق ن َر إىلرلي هللا تعاىل 
 .(1)أكمة ِصعدَ مسرعة ِإذا عليَّللا جذع خنلة خنرة ليس عليَّللا سعف

وقد ايتلفوا ِيه ِقال السْْْدي : كان شْْْرقي حمراهبا الذي تصْْْلي ِيه 
من بيْْت املقْْد  وقْْال وهْْ  بن متْْْه : ذهْْْت هْْاربْْة ِلمْْا كْْانْْت بني 

طلق وِف رواية عن وه  : كان ذل  على الشْْْْْْام وبَّد مصْْْْْْر لْْْْْْرهبا ال
مثانية أميال من بيت املقد  ِف قرية هتاك يقال دا بيت حلم قلت : وقد 
تقدم ِف أحاديث اإلسْْْْْْْْْراء من رواية التسْْْْْْْْْائي عن أنس رلْْْْْْْْْي هللا عته 
والْيَّللقي عن شداد بن أو  رلي هللا عته أن ذل  بْيت حلم ِا هلل أعلم 

تا  بعَُّْْْْْْْللم عن بعا وَل تشْْْْْْْ  ِيه وهذا هو املشَّْْْْْْْللور الذي تلقاه ال
 .(2)التصارى أنه بْيت حلم وقد تلقاه التا  وقد ورد به احلديث إن صح

( وهبا التخلة اليت ولدَ مرمي عيسْْْْْى حتتَّللا بسْْْْْدمتت من كورة 10)
 أهتا .

َتينِّ مِّ  ذْعِّ التَّْخَلةِّ َقاَلْت اَي لَيْْ تُّ قال تعاىل: )ََِأَجاءَها اْلَمَخاُض إِّىَل جِّ
ي اا( )مرمي : قََْْْل هَ   (. 23َذا وَُكتُت َنْسياا مَّتسِّ

                                                      
 .81/ص16( روح املعاين ج1)
 .157/ص3( تفسري ابن كمري ج2)
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ولدَ عيسى عليه السَّم بقرية يقال دا أهتا   لفتح ....وأهتا  
هذه قدلة أزلية وقد يَر أكمرها وهي على اريب التيل ليسْْْْْْْْْْْْْْت بْعيدة 

 عن الفسطاط. 
وذكر بعَُّْْْْْْْْللم أن املسْْْْْْْْيح عليه السَّْْْْْْْْم ولد ِف أهتا  وأن التخلة 

ن اجمليد وهزي إلي  جبذع التخلة تسْْْْْْْْْْْْْْْاقط علي  رطْا املذكورة ِف القرآ
جتيا موجودة هتاك وأن مرمي عليَّللا السَّم أقامت هبا إىل أن نشأ املسيح 

 .(1)عليه السَّم وسار إىل الشام وهبا مثار وزيتون
 اليت أرلعت عتدها مرمي عيسى أبنون.  (2)( وهبا اللْخة11)

                                                      
 .284/ص1( معجم الْلدان ج1)
شْيه بورث اجلوز ...وهو من شجر اجلْال قال وَأيربين ( اللََْخة شجرة ع يمة ... ورقَّللا 2)

العاملِّ به َأن  ْنصتا من صعيد مصر وهي مديتة السحرة ِف الدور الشجرة بعد الشجرة تسمى 
اا  اللْخ قال وهو  لفتح قال وهو شجر ع ام أممال الدُّْل  وله مثر َأيُر يشْه التمر حلو جد 

 ا  وإِّذا نشر شجره أَرعف انشره قال ويتشر أَلواحاا ِيْل إَِّل أَنه كريه وهو جيد لوجع اأَللر 
اللوح متَّللا مخسني ديتاراا جبعله أصحاَ املراك  ِف بتاءِّ السفن وزعم أَنه إِّذا لم مته لوحان 
لم اا شديداا وجعَّ ِف املاء ستة التحما ِصارا لوحاا واحداا ومل يذكر ِف التَّللذي  َأن جيعَّ ِف 

 َأكمر وهذه الشجرة رأْيتَّللا َأان جبزيرة مصر وهي من كْار الشجر وأَعج  املاءِّ ستة وَل أَقل وَل
ما ِيَّللا َأن قوماا زعموا َأن هذه الشجرة كانت تَقتل ِف بَّد الفر  ِلما نقلت إىل مصر صاَر 

  والقامو  50/ص3تؤكل وَل تُر ذكره ابن الْيطار العشاَ ِف كتابه اجلامع)لسان العَر ج
 (.331/ص1احمليط ج
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بْْْديوان مصْْْْْْْْْْْْْْر  ِخرج من هْْْذه اللْخْْْة الزيْْْت  وشْْْْْْْْْْْْْْجرة اللْخْْْة
 .(1)القدلة
 ( وهبا مسجد موسى. 12)

  بقرية طرا  لُْْْم وهي قرية قَر مصْْْر على (2)وهو مسْْْجد مْارك
. وهو يعرف مبسجد موسى  (3)التيل وبقربه مسجد موسى عليه السَّم

 . (4)عليه السَّم
(13 .  ( وهبا قرب يَّللوذا وروبيل ابتا يعقَو

 .(5)بسفح املقطم  لقراِة الصارى
 ( وهبا من املساجد واملشاهد وايُر الصاحلة. 14)

 ِمساجد مصر كمرية جداا وما مل يكن ِف اريها. 
 العجائب اليت مبصر.

 وأما العجائ : 

                                                      
 .221/ص1( عجائ  ايُر ج1)
 .308/ص3( صْح األعشى ج2)
 .8479/ص1( اتج العرو  ج3)
 .193/ص3( معجم الْلدان ج 4)
 .143/ص 5  معجم الْلدان ج308/ص3( صْح األعشى ج5)
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قْْال القُْْْْْْْْْْْْْْْْاعي: ذكر اجلْْاحظ واريه: أنَّ عجْْائْْ  الْْدنيْْا  َّ ون 
أعجوبة متَّللا بسْْْْْْْائر الدنيا عشْْْْْْْر أعجو َ.... ومتَّللا مبصْْْْْْْر عشْْْْْْْرون 

 أعجوبة. 
يَّللا  وقال ابن األ ري ِف عجائ  املخلوقاَ: وهي إقليم العجائ   ِو
من الكتوز الع يمة ما َل يديله اإلحصاء حَّت يقال: إنه ما ِيَّللا مولع 

يه كتز.   إَل ِو
قلت: أما ما ذكره أمحد بن يعقَو الكات  ِف كتابه ِف املسْْْْْْْْْْْْْْال  

َ اواملمال  من ذمه مصْْْْْْْْْْْْْْر بقوله: هي بني حبر رط  عفن كمري الْخار 
الرديعة يولد األدواء ويفسد الاذاء وبني جْل وبر ايبس صلد لشدة يْسه 
َل تتْت ِيه يُْْْْْْْْْْْْْْراء وَل تتفجر ِيه عني ماء ِكَّم متعصْْْْْْْْْْْْْْ  يرث 
اإلمجْْاع وأتى من سْْْْْْْْْْْْْْخيف القول مبْْا تتفر عتْْه القلَو ومتجْْه األمسْْاع 
وكفى به نقيصْْْْْْة أن ذم التيل الذي شَّْْْْْْللد العقل والتقل بتفُْْْْْْيله واا 

 . وإلي  أهم هذه العجائ :(1) الذي وردَ ايُر بتشريفهمن املقطم 
 ( شجرة الستطة.1)

قال ابن قتيْة:"...و لصْْْعيد من أرض مصْْْر شْْْجرة تعرف  لسْْْتطة 
 .(2)يشَّللر عليَّللا السيف وتتوعد  لقطع ِتذبل"

                                                      
 .309/ص3( صْح األعشى ج1)
 .232/ص1( أتويل خمتلف احلديث ج2)
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 ( جْل الطري. 2)
جْل بصعيد مصر قَر أنصتا ِف شرقي التيل  وإمنا مسي بذل  ألن 

أبيا يقال له بوقري جييء ِف كل عام ِف وقت معلوم   صْْْْْْْْْْْْْتفاا من الطري
ِيعكف على هذا اجلْل  وِف سْْْْْْْْْْْْْْفحه كوة  ِيجيء كل واحد من هذه 
الطيور  ِيديل رأسْْْْْْْْْْْْه ِف تل  الكوة مث خيرجه  ويلقي نفسْْْْْْْْْْْْه ِف التيل 
ِيعوم  ويذه  من حيث جاء إىل أن يديل واحد متَّللا رأسْْْْْْْْْْْْْْْه ِيَّللا  

 أن َر وي ل معلقا ِيه إىلِيقْا عليه شْْْْْْْْْْْْيء من تل  الكوة ِيُْْْْْْْْْْْْط
يتلف ِيسْْْْْْْْْْْْْقط بعد مدة ِإذا كان ذل  انصْْْْْْْْْْْْْرف الْاقي لوقته َِّ يرى 
شْْْْْْْْْْْْْْيء من هْْذه الطيور ِف هْْذا اجلْْْل إىل ممْْل ذلْْ  الوقْْت من العْْام 
القابل  وِف رأ  هذا اجلْل كتيسْْة الكف ِيَّللا رهْان يقولون: إن عيسْْى 

هو مشَّْْْْْْْللور َّْللم و عليه السَّْْْْْْْم أقام هبا وأ ر كفه هبا  وهو مكتَو ِف كت
 متداول ِيَّللم. 

قال أبو بكر املوصلي املعروف  دروي اخلراط: حد ين رجل كْري من 
أهل تل  الَّْد أنه إذا كان العام خمصْاا قُْت الكوة على طائرين  وإن  
 كان متوسْْْْطاا قُْْْْْت على واحد وإن كانت سْْْْتة جمدبة مل تقْا شْْْْيعاا 

(1). 

                                                      
 . 227/ص2ف ج  املستطر 313/ص3  صْح األعشى ج102/ص2( معجم الْلدان ج1)
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شيء ِان أمسكت واحدة  وهتاك مكان يديله الطري ُِيمس  متَّللا 
كان ذل العام متوسْْْْط اخلصْْْْ  وان أمسْْْْكت ا تتني كان كمري اخلصْْْْ  
وإن مل متسْْْْْْ  شْْْْْْيعا كانت السْْْْْْتة جمذبة وأهل تل  التاحية تعرف ذل  

 .(1)وهذا اجلْل  لقَر من بلدة مارية أم ابراهيم ولد التيب
 ( جْل يسمع متَّللا صَو الرعد.3)

ل على القَر من أنصْْْْتا به تَّوهو مكان  جلْل الشْْْْرقي عن التيل 
رمل إذا صْْْْْعد إىل أعَّها وكسْْْْْح الرمل إىل أسْْْْْاِلَّللا مسعت له أصْْْْْواَ  

 كالرعد يسمع من الرب الاريب من التيل.
وقد أيربين بعا أهل تل  الَّْد أنه إذا كان الذي صْْْْْْْْْْْْْْعد على 
ذل  املكان جتْا أو كانوا مجاعة ِيَّللم جت  مل يسْْْْْْْْْمع شْْْْْْْْْيء من تل  

مل. ومتَّللا مكان  جلْل املذكور على القَر من األصْْْْْْْواَ لو كسْْْْْْْح الر 
إمخيم به تَّل رمل إذا كسْْْحَّللا اإلنسْْْان من أعلى إىل أسْْْفل عادَ إىل 

 .(2)ما كانت عليه وارتفع الرمل من أسفلَّللا إىل أعَّها
 ( جْل من ولع ِيه سيفه مل يستطع إيراجه.4)

 قْال ِف الروض املعطْار وعلى التيْل جْْل يراه أهْل تلْ  التْاحيْة من
 انتُى سيفه وأوجله ِيه وقْا على مقُْه بيديه مجيعا الطَر السيف

                                                      
 . 227/ص2( املستطرف ج1)
 .314/ص3( صْح األعشى ج2)
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ِف يديه وارتعد َِّ يقدر على إمسْْْْْْْْْْْْاكه ولو كان أشْْْْْْْْْْْْد التا  وإذا حد 
حبجارة هذا اجلْل سْْْْكني أو سْْْْيف َل يؤ ر ِيه حديد أبدا وجذَ اإلبر 
واملسْْْْْْْْْْْْْْال أشْْْْْْْْْْْْْْد جذ  من املاتاطيس وَل يْطل ِعلَّللا  لموم كما يْطل 

 .(1)أما احلجر نفسه ِإنه َل جيذَاملاتاطيس 
 ( جْل زمايري.5)

قال القُْْْْْْاعي وجبْل زمايري السْْْْْْاحرة يقال إن ِيه يلقة من اجلْل 
ة على التيل َل يصل إليَّللا أحد يلوح ِيَّللا يط خملوث  مس   ظاهرة مشِر

 .(2)اللَّللم
 ( عني املاء. 6)

على القَر من الطور عني ماء ِف أمجة رمل يتْع املاء من وسْْْْْْْْْْْْْطَّللا 
ِواراَ لطيفة ويتْسْْْْْْْْْْْْْْط ماؤها حودا َنو الذراع مث ياوص ِف الرمل َِّ 
ي َّللر له أ ر وَل يعرف أحد إىل أين يذه  وهي على ذل  مدى الدهور 

 .(3)واألايم َل يتقطع نْعَّللا وَل جيتمع ماؤها ِف مكان يدركه الْصر
 ( حجر عجي .7)

                                                      
 .314/ص3( صْح األعشى ج1)
 .314/ص3( صْح األعشى ج2)
 .314/ص3( صْح األعشى ج3)
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ر صْْْْْْذكر ِف كتاَ عجائ  احلكاايَ وارائ  املاجزايَ أنه كان مب
 حجر من مجع كفيه عليه تقيأ مجيع ما ِف جوده. 

 ( األهرام.8)
ومها أطول بتاء  وأعجْه ليس على وجه الدنيا بتاء  ليد حجر على 
حجر أطول متَّللما  وإذا رأيتَّللما ظتتت أ ما جَّْن مولْْْوعان  ولذل  
قال بعا من رآمها: ليس من شْْْْْْْْيء إَل وأان أرمحه من الدهر إَل ادرمني 

 م الدهر متَّللما.ِإين ألرح
 ( متمال أيب ادول.9)

ومن ذل  صتم ادرمني  وهو بلَّللوية ويقال بلَّلليت ويقال: إنه طلسم 
 للرمل لعَّ يال  على إبليز اجليزة.

 كل هذه العجائ  من بقااي ما دمره هللا .
قال سْْْْْْْْْْْْعيد بن عقْة: كتت حبُْْْْْْْْْْْْرة املأمون حَّت قال  وهو ِف قْة 

" أليس ه ملْْْ  مصْْْْْْْْْْْْْْر " ِلو رأى  ادواء: لعن هللا ِرعون حني يقول
العراثم. ِقلْْْت: اي أمري املؤمتني َل تقْْْل هْْْذا ِْْْإن هللا عز وجْْْل قْْْال " 
ودمران ما كان يصْْْْْْْْْتع ِرعون وقومه وما كانوا يعرشْْْْْْْْْون " . ِما ظت  اي 
أمري املؤمتني بشْْْْْْْْْْْْْْيء دمره هللا  هذا بقيته؟. قال: مث قلت لقد بلاين أن 

 أهل األرض حيتاجون إليَّللا.أرلاا مل تكن أع م من مصر  ومجيع 
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 لطيفة:
ان إمنا صْْْْْْْْْْدَر عته ِف قول  1) ( مجيع العلوم اليت ظَّللَر قْل الطِو

كمري من العلمْْاء وهو هرمس األول أعين إدريس بن يرد بن مَّللَّيْْل بن 
 أنوش بن شيث ابن آدم عليه السَّم املتمكن بصعيد مصر األعلى. 

 واحلركْْْاَ التجوميْْْةوقْْْالوا : إنْْْه أول من تكلم ِف األجرام العلويْْْة 
وأول من بىن ادياكل وعْد هللا تعاىل ِيَّللا وأول من ن ر ِف الط  وألف 
ان ورأى أنه آِة  ألهل زمانه قصْْْْْْْائد ِف الْسْْْْْْْائط واملركْاَ وأنذر  لطِو
مسْْاويْْة تلحق األرض ِخْْاف ذهْْاَ العلم ِْىن األهرام اليت ِف صْْْْْْْْْْْْْْعيْْد 

لوم م صْْفاَ العمصْْر األعلى وصْْور ِيَّللا مجيع الصْْتاعاَ وايَلَ ورسْْ
ان وانقرض التا  ِلم يْق  والكماَلَ حرصْْْْْْا على ختليدها مث كان الطِو
علم وَل أ ر سْْْْْوى من ِف السْْْْْفيتة من الْشْْْْْر وذل  مذه  مجيع التا  

ان  إَل اجملو  ِإ م َل يقولون بعموم الطِو
مث أيذ يتدرج اَلسْْْْْْْْْتعتاف واإلعادة ِعاد ما اندر  من العلم إىل ما  

ل والزايدة ِأصْْْْْح مؤسْْْْس الْيتان مشْْْْيد األركان َل كان عليه مع الفُْْْْ
 . (1)زال مؤيدا  مللة اإلسَّمية إىل يوم احلشر وامليزان . وهللا تعاىل أعلم

                                                      
 .163/ص1( أجبد العلوم ج1)
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ذكر أنه صْْْْوَر للرشْْْْيد صْْْْورة الدنيا ِما اسْْْْتحسْْْْن متَّللا اري ( 2)
  وذل  أن مسْْْْاحته  َّ ون ألف ِدان ِف دسْْْْت واحد  (1)بلد أسْْْْيوط

مجيع جوانْْْه  ويزرع ِيْْه الكتْْان والقمح لو قطَر قطرة ِْْالْْْْْْْْْْْْْْْت على 
والقرط وسْْْْْْْْْْْائر أصْْْْْْْْْْْتاف الاََّ َِّ يكون على وجه األرض بسْْْْْْْْْْْاط 
أعج  مته  ويسايره من جانْه الاريب جْل أبيا على صورة الطيلسان   
كأنه قرانن  وحيف به من جانْه الشْْْْْْْْْْرقي التيل  كأنه جدول ُِْْْْْْْْْْة  َل 

 .(2)يسمع ِيه الكَّم من شدة أصواَ الطري

                                                      
( أسيوط مديتة ِف اريب التيل من نواحي صعيد مصر وهي مديتة جليلة كْرية)معجم الْلدان 1)
 (.193/ص1ج
 .194/ص1ان ر: معجم الْلدان ج( 2)
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 اخلامتة أسأل هللا حسنها.
احلمْْد هلل َر العْْاملني والعْْاقْْْة للمتقني وأشَّْْْْْْْْْْْْْْللْْد أن َل إلْْه إَل هللا 

 وحده َل شري  له وأشَّللد أن حممداا عْده ورسوله أما بعد.
ِاهلل أعلم مبا هو احلق والصْْْْواَ ِف كل سْْْْؤال وجواَ  ِقد مجعت 

برمحته  الْحث هذا من كت  جليلة ألئمة من األِالل تامدهم هللا تعاىل
وأسكتَّللم ِسيح جتته استوِف املروايَ الواردة ِف ُِائل مصر حس  ما 

 وقفت عليه.  
وقد ظَّللر لكل ذي ل  ُِْْْْْْْْْْْْْل مصْْْْْْْْْْْْْر ديتاا ودنيا ِفي الدين ظَّللر 
ُِْْْْْْْْْْْْْْلَّللا وما ورد ِيَّللا من األحاديث التْوية وايُر. أما ِف الدنيا ِكل 

 .قرية من قرى مصر تصلح أن تكون مديتة
أمهيتَّللا إىل اين َل جتحد  هذا ما ظَّللر من ِفُْْْْْْل مصْْْْْْر َل يتكر و 
 +يَّل هذا العمل املتوالع.

أوَلا: اهتم العلماء قدلاا وحديماا  لتصْْْْْْْْْتيف عن ُِْْْْْْْْْل هذا القطر  
 وبيان مكانة أهله  وجَّللودهم ِف كل جمال.

 .عاا ِف كتابه العزيز ِف أربعة وعشرين مولهللا ذكرها أن مصر ُنياا: 
اشْْْْْْْْْْْْْْتمل الْحث على ما يزيد على األربعني حديماا وأ راا وهي  ُلماا: 
  كالتاه: 
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 ( ستة أحاديث مقْولة تدور بني الصحة واحلسن.1)
عشر حديماا مردودة دائرة بني الُعيف  والُعيف لعفاا  تسعة( 2)

 شديداا  بل واملولوع  وما َل أصل له.
ل مصْْْْْْر ُِْْْْْْ(  َّ ة عشْْْْْْر أ راا روي عن الصْْْْْْحابة والتابعني ِف 3)

 حف َّللا هللا  متَّللا املقْول  ومتَّللا املردود.
( أربعة أحاديث ِف ُِْْْْْْْْْل نيل مصْْْْْْْْْر ا تان صْْْْْْْْْحيحان  وا تان 4)

 لعيفان.
( أربعة آُر وردَ عن الصْْْْْْْحابة والتابعني ِف ُِْْْْْْْل نيل مصْْْْْْْر 5)

  َّ ة متَّللا لعيفة  وواحد حسن.
 قاَر عدد الصحابة الذين شَّللدوا ِتح مصر املائتني.رابعاا: 
  .متفرقاَ من الفُائل والعجائ : يوجد مبصر مجَّا يامساا 

َل أدعي ِيه الكمال كما َل أدعي أين جعت مبا مل أيَ وهذا العمل 
به األوائل بل أان عالة على علمَّللم أارتف مته أهذَ وأيرج األحاديث 

 وايُر وأعزو األقوال إىل قائليَّللا. 
أسْْْْأل هللا تعاىل أن يمْتين علي اإلسَّْْْْم وخيتم ه به ويعصْْْْمين كما 
 من الزلل. 
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ْم لََتا  وأيتُم مبا كان خيتُم به التيب  جملس التحديث:  "اللََّّلُلمَّ اْقسِّْْْْْْْْْْْْ
يَ  َومِّْن طَاَعتَِّ  َما تَُْْْل ِّ  تََْتا َوبَْنْيَ َمَعاصِّْْْْْْْْْْْ َيتَِّ  َما حَيُوُل بَْيْْ اَُتا بِّهِّ مِّْن َيشْْْْْْْْْْْْ

َتَ  َومَِّن  َيا َومَ َجتَّْ نْْ َِّ الدُّ يَْا َتا ُمصِّْْْْْْْْْْْْْْ مْسَاعَِّتا اْلَيقِّنيِّ َما تَُّْلَلو ُِّن بِّهِّ َعَليْْ ت ِّْعَتا أبَِّ
ْل َ َْراَن عَ  تَّْْا َواْجعَْْ ُه اْلَوارَِّ  مِّ تَْتَْْا َواْجَعلْْْ ا َأْحيَْيْْ ارِّاَن َوقُْوَّتِّتَْْا مَْْ َلى َمْن َوأَْبصَْْْْْْْْْْْْْْْ

يَْْتََْتا ِفِّ ظََلَمَتا َواْنُصْراَن َعَلى َمْن َعاَدااَن َوََل جَتَْعْل  نَْْيا ُمصِّ  دِّيتَِّتا َوََل جَتَْعلِّ الدُّ
َتا َمْن ََل يَْْرمَحَُتا َتا َوََل ُتَسل ِّْط َعَليْْ َلَ  عِّْلمِّ  .... (1)َأْكََْْر مَه َِّتا َوََل َمْْْ

َْمدَِّك  َأْشَّلَلُد َأْن ََل إَِّلَه إَِّلَّ أَْنَت  َأْستَْْافِّرُ  َُ ُسَْْحاَنَ  اللََّّلُلمَّ َوحبِّ َك َوأَتُو
 .(2)إِّلَْي َ 

                                                      
(  عن اْبنِّ 3502ح ) 5/528 - 80 َ  –( أيرجه: الرتمذي ِف كتاَ الدعواَ 1)

َْصَحابِّهِّ  ُعَمَر قَاَل قَْلََّما َكاَن َرُسوُل اّلِلَِّّ  َِّ ألِّ َعَوا َُؤََلءِّ الدَّ .... يَُْقوُم مِّْن جَمْلِّس  َحَّتَّ يَْدُعَو هبِّ
كتاَ   –ا َحدِّيَث َحَسَن َارِّيَ   والتسائي ِف الستن الكربى احلديث  قَاَل أَبو عِّيَسى: َهذَ 

َ ما يقول إذا جلس ِف جملس كمر ِيه لاطه  –عمل اليوم والليلة (  10234ح ) 6/106 - 
(  واحلاكم ِف 446ح ) 394صْ - َ ما يدعوا به الرجل جللسائه  -وِف عمل اليوم والليلة 

(  1934ح ) 709/ص1ليل والتسْيح والذكر جكتاَ الدعاء والتكْري والتَّلل-املستدرك 
 وواِقه الذهيب.

 4/415 َ ىف كفارة اجمللس.  -كتاَ األدَ–( جزء من حديث أيرجه: أبو داود ِف 2)
 5/494 - َ ما يقول إذا قام من اجمللس  -(  والرتمذي ِف كتاَ الدعواَ 4860ح)
يَح َارِّيَ  مِّْن َهَذا اْلوَ 3433ح) ُُه مِّْن َحدِّيثِّ سُ (  وقال: َحَسَن َصحِّ ْن ْجهِّ ََل نَْْعرِِّ َّلَلْيل  إَِّلَّ مِّ

(   1344ح) 3/71َهَذا اْلَوْجهِّ  والتسائي ِف كتاَ السَّللو نوع آير من الذكر بعد التسليم 
 كلَّللم عن أيب هريرة وقال األلْاين: صحيح.
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 أهم املصادر واملراجع:
 .-جل من أنزله –القرآن الكرمي  (1)
ط: املكتْْْ   –أليب الَعْْْْا  بن تيميْْْة  –أحْْْاديْْْث القصْْْْْْْْْْْْْْْْْاص  (2)

حتقيق : د. حممد  -م1988هْْْْ / 1408المالمة  -بريَو –اإلسَّمي 
 بن لطفي الصْاس.

ان  لعَّء الدين بن بلْ –اإلحسْْْْْْْْْْان ىف تقري  صْْْْْْْْْْحيح ابن حْان  (3)
ْْْْْْْْ 1414سالة بريَو المانية ط:مؤسسة الر  م المانية حتقيق: 1993 -هْ

 شعي  األرنؤوط
 ط: مركز الْحو  -أليب جعفر الطحاوي  –أحكام القرآن الكرمي  (4)

هْ  1416 -األوىل -اإلسَّْْمية التابع لوقف الداينة الرتكي   اسْْتانْول
 حتقيق : الدكتور سعد الدين أوانل. -م  1995 -

ة األق (5) ط :  -اليم حملمد بن أمحد املقدسْْْْْيأحسْْْْْن التقاسْْْْْيم ِف معِر
 م حتقيق : اازي طليماَ.1980وزارة المقاِة واإلرشاد القومي دمشق 

وعة ِف األيْار املولْْْْْْْْْْْْْْوعة املعروف  ملولْْْْْْْْْْْْْْوعاَ  (6) األسْْْْْْْْْْْْْْرار ملِر
 1391 -ط : دار األمانة/مؤسسة الرسالة -ملَّ علي القاري -الكربى

 حتقيق حممد الصْاس. -بريَو -م1971 -هْ 
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ط/: مكتْة -أليي بكر القرشْْْْْْْْْي -ِف متازل األشْْْْْْْْْرافاإلشْْْْْْْْْراف  (7)
ْْْْد الرمحن -1990األوىل    -الرايض –الرشْْْْْْْْْْْْْْْْْْد  حتقيق : د.يم عْ

 يلف.
 –َلبن حجر العسْْقَّين ط/دار اجليل  -اإلصْْابة ِف متييز الصْْحابة (8)

 حتقيق : علي حممد الْجاوي.-1412األوىل    -بريَو
ط/دار  -اورديأعَّم التْوة أليب احلسن علي بن حممد بن حْي  امل (9)

حتقيق : حممد املعتصْْْْْْْْْْْْْْم -1987األوىل    -بريَو –الكتاَ العريب 
  هلل الْادادي.

ع اَلرتياَ عن املؤتلف واملختلف ِف األمساء والكىن (10)  -اإلكمال ِف ِر
 هْ.1411األوىل    -بريَو  –ط: دار الكت  العلمية  -َلبن ماكوَل

ط/دار –العسْْْْْْْقَّين اإلمتاع  ألربعني املتْايتة السْْْْْْْماع َلبن حجر  (11)
حتقيق : أيب عْْْْْدهللا -1997األوىل    -بريَو -الكتْْْْ  العلميْْْْة  

 حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشاِعي.
 َلبن املتذر التيسْْْابوري -األوسْْْط ِف السْْْتن واإلمجاع واَليتَّف  (12)

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ    1405 -األوىل  -السْْْْْْْعودية –الرايض  -ط : دار طيْة  - هْ
 محد بن حممد حتيف.حتقيق : أيب محاد صاري أ -م 1985

الْحر املْْْْديْْْْد َلبن عجيْْْْْة ط دار الكتْْْْ  العلميْْْْةالطْعْْْْة المْْْْانيْْْة  (13)
 هْ 1423م 2002
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. –الْداية والتَّللاية َلبن كمري ط/مكتْة املعارف  (14)  بريَو
مكْْة  -بْْدائع الفوائْْد َلبن القيم ط/مكتْْْة نزار مصْْْْْْْْْْْْْْطفى الْْْاز  (15)

حتقيق : هشْْْْْْْْْْام عْدالعزيز عطا -1996 – 1416األوىل    -املكرمة
 أشرف أمحد اجلالْداية والتَّللاية.  -عادل عْداحلميد العدوي  -

ط : -باية الْاحث عن زوائد مستد احلار  بن أيب أسامة للَّلليممي  (16)
وىل   الطْعة : األ -املديتة املتورة -مركز يدمة السْْْْْْْتة والسْْْْْْْرية التْوية 

 احملقق : د. حسني أمحد صا: الْاكري. - 1992 – 1413
 القامو  للمرتُى الزَّبيدي ط دار ادداية.اتج العرو  من جواهر  (17)
-ليحىي بن معني أيب زكراي -روايْْْْْْة الْْْْْْدوري -اتريخ ابن معني  (18)

 -مكة املكرمة -ط/مركز الْحث العلمي وإحياء الرتا  اإلسَّْْْْْْْْْْْْْْمي 
 حتقيق : د. أمحد حممد نور سيف.-1979 – 1399األوىل   

ياَ املشاهري واألعَّم (19) لكتاَ دار اط  -للذهيب –اتريخ اإلسَّم وِو
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 1407 -لْتان/بريَو -العريب حتقيق: د  -األوىل  -م1987 -هْ

 عمر عْدالسَّم تدمري.
اتريخ األمم وامللوك )اتريخ الطربي( حملمْْْْْْْد بن جرير الطربي أيب  (20)

 . 1407األوىل    -بريَو –ط/دار الكت  العلمية -جعفر
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ري احملمْْد بن إمسْْاعيْْل بن إبراهيم أيب عْْْدهللا الْخْْ-التْْاريخ الكْري (21)
 حتقيق : السيد هاشم التدوي. -ط/دار الفكر-اجلعفي

 –ط: دار الكتْْْ  العلميْْْة -للخطيْْْ  الْاْْْدادي  -اتريخ باْْْداد  (22)
.  بريَو

سْْْْْْْْْْْْْْن لعْدالرمحن بن ح-اتريخ عجائ  ايُر ِف الرتاجم واأليْار (23)
. –ط/دار اجليل -اجلربيت  بريَو

أليب القاسْْْْْْْْم علي بن احلسْْْْْْْْن بن هْة هللا  –اتريخ مديتة دمشْْْْْْْْق  (24)
 –م  1995 –بريَو  –ط/دار الفكر  -هْْْْ 571املتوىف  –شاِعي ال

 حتقيق/حم  الدين أيب سعيد عمر بن ارامة العمري.
بريَو  - ط/دار اجليل-أتويل خمتلف احلديث َلبن قتيْة الديتوري (25)

 حتقيق : حممد زهري التجار.-1972 – 1393  
ديث حلط/دار ا –للقرطيب  –التذكرة ِف أحوال املوتى وأمور اييرة  (26)

 حتقيق/عصام الدين الصْابطي. –م 1997 -هْ 1418 –الرابعة  –
 -ه1418ْط دار الوطن الرايض-تفسري القرآن أليب مل فر السمعاين (27)

 حتقيق ايسر بن إبراهيم واتيم بن عْا . -السعودية –م 1997
 -ورايس –َلبن حجر العسقَّين ط/دار الرشيد –تقري  التَّللذي   (28)

 قيق : حممد عوامة حت -1986 – 1406األوىل   



 حفظها هللا   فضائل مصر
›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹ 

- 235 - 

ن علي بن أليب احلس-تتزيه األنْياء عما نس  إليَّللم حمالة األاْياء  (29)
األوىل    -بريَو-ط/دار الفكر املعاصْْْْْْْْْْْْْْر  -أمحد السْْْْْْْْْْْْْْْيت األموي

 حتقيق : د.حممد رلوان الداية .-1990
 - 1404ط/دار الفكر بريَو األوىل    –هتْْْْْذيْْْْْ  التَّللْْْْْذيْْْْْ   (30)

1984 . 
 األوىل -بريَو –سْْْسْْْة الرسْْْالة ط/مؤ  –للمزي –هتذي  الكمال  (31)

 حتقيق : د. بشار عواد معروف.-1980 – 1400  
ف للحاِظ زين الدين عْد الرؤو  -التيسْْْْْْري بشْْْْْْرح اجلامع الصْْْْْْاري  (32)

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 1408 -الرايض  -ط: مكتْة اإلمام الشْْْْْْْْْْْْْاِعي  -املتاوي  -هْ
 المالمة. -م1988

جرير  َلبن –جامع الْيان عن أتويل آى القرآن )تفسْْْْْْْْْْْْْْري الطربي( (33)
 هْ.1405 –بريَو  –ط/دار الفكر  –ربى الط

أليب عْْْْْْدهللا القرطيب ط : دار عْْْْْامل  –اجلْْْْْامع ألحكْْْْْام القرآن  (34)
احملقق   2003هْ/ 1423 -الكت   الرايض  اململكة العربية السعودية

 : هشام مسري الْخاري.
وسْْْْْْْْْتته وأايمه  اجلامع الصْْْْْْْْْحيح املختصْْْْْْْْْرمن أمور رسْْْْْْْْْول هللا  (35)

ط/دار ابن كمري   -خْْْْاري اجلعفيلَلمْْْْام الْ -)صْْْْْْْْْْْْْْحيح الْخْْْْاري(
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حتقيق : د. مصْْْْْطفى -1987 – 1407المالمة    -بريَو –اليمامة 
 دي  الْاا.

 ألمحْْْد بن عْْْْدالكرمي -اجلْْْد احلميْْْث ِف بيْْْان مْْْا ليس حبْْْديْْْث  (36)
 احملقق : ِواز أمحد زمره. -ط : دار ابن حزم -الازي

ارائْ  الجزء األلف ديتْْار وهو اخلْْامس من الفوائْْد املتتقْْاة واألِراد  (37)
أليب بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مال  بن شْْْْْْْْْْْي  –احلسْْْْْْْْْْان 

-1993األوىل    -الكويْْت  -ط/دار التفْْائس -القطيعي الْاْْدادي
 حتقيق : بدر بن عْدهللا الْدر.

احلاوي للفتاوي ِف الفقه وعلوم التفسْْْري واحلديث واألصْْْول والتحو  (38)
 - لمية بريَوواإلعراَ وسْْْْْْْْائر الفتون للسْْْْْْْْيوطي ط: دار الكت  الع

ْْْْْْْْْْْْْْْ 1421 -األوىل –لْتان  م.حتقيق : عْداللطيف حسْْن 2000 -هْ
 عْدالرمحن.

حسْْْْْن احملالْْْْْرة ِف أيْار مصْْْْْر والقاهرة للسْْْْْيوطي  ط دار إحياء  (39)
ْْْْْْْْْْْْْْْ 1387األوىل  –عيسْى الْايب احلليب وشْركاه  –الكت  العربية   -هْ

 حتقيق : حممد أيب الفُل إبراهيم. –م 1967
أليب نعيم أمحْْْد بن عْْْْدهللا -صْْْْْْْْْْْْْْفيْْْاءحليْْْة األوليْْْاء وطْقْْْاَ األ (40)

 . 1405الرابعة    -بريَو –ط/دار الكتاَ العريب -األصَّْللاين
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يعلمَّللا أصْْحابه لَلمام انصْْر  يطْة احلاجة الَّت كان رسْْول هللا  (41)
 الدين األلْاىن . ط . مكتْة املعارف  لرايض .

 .1993بريَو    -دار الفكر  -للسيوطي–الدر املتمور  (42)
-إلمساعيل بن حممد بن الفُْْْْْْْْْْْل التيمي األصَّْْْْْْْْْْْْللاين-التْوةدَلئل  (43)

 حتقيق : حممد حممد احلداد.-1409الرايض األوىل   -ط/دار طيْة
 الديْاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج للسيوطي . (44)
حملمود األلوسي  -روح املعاين ِف تفسري القرآن الع يم والسْع املماين (45)

. –ط/دار إحياء الرتا  العريب  -أيب الفُل  بريَو
سْل اددى والرشاد  ِف سرية يري العْاد  وذكر ُِائله أعَّم نْوته  (46)

  ط:دار الكت-وأِعاله وأحواله ِف املْدأ واملعاد للصْْْْْْْْْْْْْْاحلي الشْْْْْْْْْْْْْْامي
 العلمية بريَو  لْتان.

 .الرايض –ط/مكتْة املعارف  -لأللْاين -السلسلة الصحيحة  (47)
 ض.ايالر  –ط/مكتْة املعارف  -لأللْاين -السلسلة الُعيفة  (48)
ىل   األو  -بريَو –ط/الكتاَ العريب  -للدارمي –سْْْتن  الدارمي  (49)

 حتقيق : ِواز أمحد زمره   يالد السْع العلمي. -1407
 حتقيق : -بريَو –ط/دار الفكر  –َلبن ماجة –سْْْْْتن ابن ماجة  (50)

 حممد ِؤاد عْدالْاقي.
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 -عد حتقيق طه عْدالرءوف س -السرية التْوية لعْداملل  بن هشام  (51)
. -هْ 1411 –اجليل ط دار   بريَو

شْْرح أصْْول اعتقاد أهل السْْتة واجلماعة" للَّلكائي  ط: دار طيْة  (52)
 حتقيق: د. أمحد سعد محدان. -للتشر والتوزيع  لرايض 

صْح األعشى ِف صتاعة اإلنشا ألمحد بن علي القلقشتدي ط/دار  (53)
 حتقيق : د.يوسف علي طويل.-1987األوىل    -دمشق –الفكر 

 –لم بن احلجاج ط/دار إحياء الرتا  العريب ملسْْْْْْ-صْْْْْْحيح مسْْْْْْلم (54)
 حتقيق : حممد ِؤاد عْدالْاقي. -بريَو

ر ط : هجر للطْاعة والتش -طْقاَ الشاِعية الكربى ْْْْْْْْْْْْْ للسْكي  (55)
 المانية. -ه1413ْ -والتوزيع 

الطْقاَ الكربى حملمد بن سْْْْْْْْْْْْْْعد بن متيع أيب عْدهللا الْصْْْْْْْْْْْْْْري  (56)
. –ط : دار صادر  -الزهري  بريَو

ْْْدهللا بن حممْْد بن جعفر بن حيْْان األصَّْْْْْْْْْْْْْْْللْْاين أيب لع-الع مْْة  (57)
-1408أوىل   -الرايض –ط/دار العاصْْْْْْْْْْْْمة –أيب الشْْْْْْْْْْْْيخ  -حممد

 حتقيق : رلاء هللا بن حممد إدريس املْاركفوري.
 -اْْدادب –اريْْ  احلْْديْْث َلبن قتيْْْة الْْديتوري ط/مطْعْْة العْْاين  (58)

 حتقيق : د. عْدهللا اجلْوري.-1397األوىل   
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 -الفرج ابن اجلوزي ط/دار الكتْْ  العلميْْة   اريْْ  احلْْديْْث أليب (59)
 حتقيق : د.عْداملعطي أمني قلعجي.-1985األوىل    -بريَو

مكْْْة  -إلبراهيم احلريب ط: جْْْامعْْْة أم القرى  -اريْْْ  احلْْْديْْْث  (60)
ْْْْْْْْْْْْْْْْْ  1405األوىل    -املكرمة  حتقيق : د. سْْْْليمان إبراهيم حممد  -هْ
 العايد.

األوىل  -رةالقاه –وحيد ط/مكتْة الت -الفج لتعيم بن محاد املروزي (61)
 حتقيق : مسري أمني الزهريي.  -ه1412ْ  

ِتوح مصْْْْْْر وأيْارها أليب القاسْْْْْْم عْدالرمحن بن عْدهللا عْداحلكم  (62)
 -بْْْْريَو  -ط/دار الْْْْفْْْْكْْْْر  -بْْْْن أعْْْْني الْْْْقْْْْرشْْْْْْْْْْْْْْْْْي املصْْْْْْْْْْْْْْْْْري

 حتقيق : حممد احلجريي. -الطْعة : األوىل -م1996هْ/1416
  -الكتْْْْْ  العلميْْْْْة ط دار -الفردو  مبْْْْْأ ور اخلطْْْْْاَ للْْْْْديلمي  (63)

 حتقيق السعيد بن بسيوين زالول. -بريَو –م 1986 -هْ  1406
ُِائل مصر احملروسة َلبن الكتدي ط اديعة املصرية العامة للكتاَ  (64)

 حتقيق عْدالرمحن املعلمي. -2009
ط: اديعة  –َلبن زوَلث  –ُِْْْْْْْْْْْائل مصْْْْْْْْْْْر وأيْارها ويواصَّْْْْْْْْْْْللا  (65)

 مد عمر.حتقيق: د: على حم –املصرية العامة للكتاَ 
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كت  ط/امل-للشْْْْْْْْْْوكاين -الفوائد اجملموعة ِف األحاديث املولْْْْْْْْْْوعة (66)
 حتقيق : عْدالرمحن املعلمي.-1407المالمة    -بريَو –اإلسَّمي 

/املكتْة ط-لعْدالرؤوف املتاوي-ِيا القدير شْْْْْْرح اجلامع الصْْْْْْاري (67)
 .1356األوىل    -مصر –التجارية الكربى 

تة عَّللد قدماء املصْْْْريني إىل سْْْْ القامو  اجلاراِف للَّْد املصْْْْرية من (68)
 م.2010ط: اديعة املصرية للكتاَ  -حملمد رمزي –م 1945

ة من له رواية ِف الكت  السْْْْْْْْْْْْْتة (69) ْدهللا أليب ع -الكاشْْْْْْْْْْْْْف ِف معِر
 –ط/دار القْلة للمقاِة اإلسَّْْْْمية   مؤسْْْْسْْْْة علو -الذهيب الدمشْْْْقي

 حتقيق : حممد عوامة.-1992 – 1413األوىل    -جدة
 –ط : دار طيْْْْْة  -لَّلكْْْْائي  –هللا عز وجْْْْل  كرامْْْْاَ أوليْْْْاء (70)

 حتقيق : د. أمحد سعد احلمان. - 1412الطْعة األوىل    -الرايض
كشْْف اخلفا ومزيل اإللْا  ِيما اشْْتَّللر من األحاديث على ألسْْتة  (71)

ط/مؤسْْْْْْسْْْْْْة الرسْْْْْْالة بريَو   -إلمساعيل بن حممد العجلوين  –التا  
 حتقيق/أمحد القَّش. -هْ 1405 -الرابعة

 ملصْْْطفى بن عْدهللا -ال تون عن أسْْْامي الكت  والفتون  كشْْْف (72)
 –هْْْْْْْْْْْْ(1067القسطتطيين الرومي احلتفي املعروف حباجي يليفة )َ 

 م.1992 -هْ  1413 –بريَو  –ط/دار الكت  العلمية 
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-هْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 1421الكىن واألمساء أليب بشْْْْْر الدوَليب ط دار ابن حزم  (73)
 اييب.لفار حتقيق أيب قتيْة ن ر حممد ا -م بريَو لْتان 2000

 بريَو األوىل. -لسان العَر َلبن مت ور ط/دار صادر  (74)
َلبن بن حجر العسْْْْْْْْقَّين ط/مؤسْْْْْْْْسْْْْْْْْة األعلمي  -لسْْْْْْْْان امليزان (75)

حتقيق : دائرة -1986 – 1406المْْْالمْْْة    -بريَو –للمطْوعْْْاَ 
 ادتد. –املعرف الت امية 

الْسَّْْْْْْْْْْت  َلبن حْان -اجملروحني من احملد ني والُْْْْْْْْْْْعفاء واملرتوكني  (76)
 حتقيق: حممود إبراهيم زايد.

ْْْْْْْد (77) ْْْْْْْد ومتْع الفوائ ر  ط/دار الفك-أليب بكراديممي-جممع الزوائ
 هْ. 1412-بريَو

. –َلبن تيمية  -جمموع الفتاوى  (78) ة بريَو  ط/دار املعِر
-أليب عْدهللا احلاكم التيسْْْْْْْْْْابوري -املسْْْْْْْْْْتدرك على الصْْْْْْْْْْحيحني (79)

ق حتقي-1990 – 1411األوىل    -بريَو –ط/دار الكت  العلمية 
 : مصطفى عْدالقادر عطا

املستطرف ِف كل ِن مست رف لشَّللاَ الدين أيب الفتح األبشيَّللي  (80)
ْْْْْة  ْْْْْة    -بريَو  –ط/دار الكتْْْْْ  العلمي حتقيق :   -1986المْْْْْاني

 د.مفيد حممد قميحة.
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 – ط/دار املأمون للرتا –أليب يعلى املوصْْْْْْْْلي  -مسْْْْْْْْتد أيب يعلى (81)
 أسد.حتقيق : حسني سليم -1984 – 1404األوىل    -دمشق

 القاهرة.  –ط/مؤسسة قرطْة  -أمحد (82)
 –ط/مؤسْْْْْسْْْْْة الرسْْْْْالة -أليب القاسْْْْْم الطرباين -مسْْْْْتد الشْْْْْاميني (83)

حتقيق : محْْْْْدي بن عْْْْْْداجمليْْْْْد -1984 – 1405بريَو األوىل   
 السلفي.

مشْْْْْْْْْْْْْْيخْْة ابن الْخْْاري جلمْْال الْْدين أمحْْد بن حممْْد بن عْْْدهللا  (84)
ر عامل اط د -حتقيق د. عوض عتقي سْْْْْْْْعد احلازمي-ال اهري احلتفي 

 مكة/السعودية. -هْ  1419 -الفؤاد
كر أليب ب -مصْْْْْْْْْْتف أيب شْْْْْْْْْْيْة )املصْْْْْْْْْْتف ِف األحاديث وايُر( (85)

 -الرايض –ط/مكتْة الرشْْْْْْْْْْد -عْدهللا بن حممد بن أيب شْْْْْْْْْْيْة الكوِف
.-1409األوىل     حتقيق : كمال يوسف احلَو

 ط/: املكت  اإلسَّْْْْمي-لعْدالرزاث الصْْْْتعاين -مصْْْْتف عْدالرزاث (86)
 حتقيق : حْي  الرمحن األع مي.-1403المانية    -بريَو –

ار د –ط/دار العاصْْْمة  -َلبن حجر العسْْْقَّين –املطال  العالية  (87)
 حتقيق/د. سعد بن انصر الشرتي. -هْ 1419 -1ط –السعودية 

مكْْْْة  -ط/جْْْْامعْْْْة أم القرى  –للتحْْْْا  –معْْْْاين القرآن الكرمي  (88)
 حتقيق : حممد علي الصابوين.-1409األوىل   -املكرمة
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-1415القْْْاهرة    -ط/دار احلرمني-للطرباين-املعجم األوسْْْْْْْْْْْْْْط (89)
 سيين.عْداحملسن بن إبراهيم احلحتقيق : طارث بن عوض هللا بن حممد  

ْْْْْدان  (90) ْْْْْدهللا احلموي ط/دار الفكر  -معجم الْل ْْْْْاقَو بن عْ  –لي
 .  بريَو

أل رية ط مكتْة الار ء ا -َل بن قانع أيب احلسني -معجم الصحابة  (91)
 املتورة حتقيق صَّح بن سامل املصرايت. ه املديتة1418

 -صْْْْْْْْْْْْْْْْلاملو  –ط/مكتْْْْة العلوم واحلكم  –املعجم الكْري للطرباين  (92)
 حتقيق : محدي بن عْداجمليد السلفي.-1983 – 1404المانية   

املعجم الوسيط ْ إلبراهيم مصطفى ْ أمحد الزايَ ْ حامد عْد القادر  (93)
قيق / جممع اللاة حت -ط:دار التشْْْْْْْر : دار الدعوة -ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ حممد التجار

 العربية.
ة الصْْْحابة أليب نعيم األصَّْْْْللاين ط: دار الوطن للتشْْْر الرايض  (94) معِر

 حتقيق : عادل بن يوسف العزازي. -م  1998 -هْ  1419األوىل 
للزبري بن بكار بن عْد هللا بن  - املتتخ  من كتاَ أزواج التىب  (95)

 مصع  الزبريي أيب عْد هللا.
 –ر ط : دار صْْْْْاد -َلبن اجلوزي -واألمم املتت م ِف اتريخ امللوك  (96)

 .1358الطْعة األوىل    -بريَو
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   األوىل -َلبن تيمية ط/مؤسْْْْْْْْْْسْْْْْْْْْْة قرطْة -متَّللاج السْْْْْْْْْْتة التْوية (97)
 حتقيق : د. حممد رشاد سامل.-1406

ط/دار إحياء -للتووي-املتَّللاج شْْْْْْْْْرح صْْْْْْْْْحيح مسْْْْْْْْْلم بن احلجاج (98)
 .1392المانية    -بريَو –الرتا  العريب 

 -الطْعة :دار الاَر اإلسَّْْْْْْْْْْْْْْم -للدارقطين  –ختلف املؤتلف وامل (99)
ق بن عْدهللا بن عْدالقادر.  احملقق : الدكتور مِو

ط:  –َلبن تاري بردي  -التجوم الزاهرة ِف ملوك مصْْْر والقاهرة  (100)
 اديعة املصرية العامة للكتاَ.

 اية األَر ِف ِتون األدَ لشَّْْْللاَ الدين أمحد بن عْد الوهاَ  (101)
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  1424 -بريَو / لْتان  -ت  العلمية التويري ط: دار الك  -هْ

 حتقيق: مفيد قمحية ومجاعة. -األوىل   -م 2004
التَّللاية ِف اري  احلديث واأل ر أليب السْْعاداَ ابن األ ري اجلزري  (102)

م حتقيق : طاهر 1979 -هْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 1399بريَو    -ط/املكتْة العلمية 
 حممود حممد الطتاحي. -أمحد الزاوى 
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