إزالة االلتباش

عن نسب الشيخ عساز
دفني أكياد مبحافظة الشرقية

دراسة وثائقية

إعداد:
خالد عبد الله عنان العمري

أحمد ػرغل الدعبادي البكري

ػوزي محمد ػوزي صقر

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة

الحمد هلل الذي خمق من الماء بش اًر ،فجعمو نسباً وصي اًر  ،وأوجب صمة األنساب
ظ َم في ذلك أج اًر  ،ونشيد أنو ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،شيادةً ندخرىا إلى
وأع َ
يوم الحساب ذخ اًر  ،ونشيد أن محمداً عبده ورسولو أعظم الناس قد اًر  ،وأرفعيم ذك اًر
 ،صمى اهلل عميو وعمى آلو وصحبو الذين قاموا بالحق وكانوا بو أحرى  ،وعمى
التابعين ليم بإحسان  ،وسمم تسميماً كثي اًر .
أما بعد:
ِ
فقد قال تعالىَ( :ياأَُّييَا َّ
وبا َوقََبائِ َل
اس إَِّنا َخمَ ْقَنا ُك ْم م ْن َذ َك ٍر َوأ ُْنثَى َو َج َع ْمَنا ُك ْم ُش ُع ً
الن ُ
َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ
يم َخبِ ٌير) سورة الحجرات  :آية ٖٔ
لتَ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم ع ْن َد المو أَتْقَا ُك ْم إِ َّن الموَ َعم ٌ
وحرم الزنا ؛ حفاظاً عمى طيارة األنساب  ،ومنعاً
وقد شرع تبارك وتعالى الزواج ّ ،
وى ْم ِآلَبائِ ِي ْم ُى َو أَ ْق َسطُ
الختالطيا  ،وأمرنا أن ندعو الناس آلبائيم  ،فقال تعالىْ ( :اد ُع ُ
ِع ْن َد المَّ ِو) سورة األحزاب  :آية ٘
وأورد  -عز وجل – أحكاماً خاصة لذي القربى من الرسول  -صمى اهلل عميو وآلو
وسمم – في كتابو الكريم:
ِ ِِ
اعمَموا أََّنما َغنِمتُم ِمن َشي ٍء فَأ َّ َِّ ِ
ِ
امى
َن لمو ُخ ُم َسوُ َول َّمر ُسول َولذي ا ْلقُ ْرَبى َوا ْلَيتَ َ
َٔ ( -و ْ ُ َ
ْ ْ ْ ْ
وا ْلمس ِ
السبِ ِ
اك ِ
يل) سورة األنفال  :آية ٔٗ
ين َو ْاب ِن َّ
َ ََ
َج ًار إِ َّال ا ْل َم َوَّدةَ ِفي ا ْلقُ ْرَبى) سورة الشورى  :آية ٖٕ
َسأَلُ ُك ْم َعمَ ْي ِو أ ْ
ٕ( -قُ ْل َال أ ْ
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ٖ( -إَِّنما ي ِر ُ َّ ِ ِ
ير) سورة األحزاب :
ط ِي ًا
ب َع ْن ُك ُم ِّ
طيِّ َرُك ْم تَ ْ
َى َل ا ْلَب ْي ِت َوُي َ
الر ْج َس أ ْ
يد الموُ ل ُي ْذى َ
َ ُ
آية ٖٖ
وقد ُحرمت الزكاة عمى آل بيت المصطفى  ،فقد قال  -صمى اهلل عميو وآلو وسمم:
َّدقَ ِ
الن ِ
اخ َّ
اسَ ،وِاَّنيَا َال تَ ِح ُّل لِ ُم َح َّم ٍدَ ،وَال ِآل ِل ُم َح َّم ٍد)
(إِ َّن َى ِذ ِه الص َ
ات إَِّن َما ِى َي أ َْو َس ُ
رواه مسمم في صحيحو(ٔ) .

وانطالقاً من ىذه األحكام كان فرض عين عمينا وعمى كل مسمم ذي عمم وقدرة أن
ٍ
لنسب غير صحيح لمناس عامة وألىل البيت رضوان اهلل عمييم
يتصدى لكل ادعاء
خاصة .
وعمى إثر ذلك وأثناء قيامنا بمراجعة نسب الشيخ عزاز دفين أكياد بمحافظة الشرقية
بجميورية مصر العربية والمنتسب إليو عائمة الع اززية بمصر تبين إلحاقيم ألنفسيم
بآل البيت النبوي وادعاؤىم االنتساب لإلمام الحسين بن عمي رضي اهلل عنيما .
مما دفعنا إلى تناول نسبو  -رحمو اهلل – من كافة الزوايا البحثية والتاريخية  ،مع
تأصيل ما انتيينا إليو بموجب مراجع تاريخية  ،ومخطوطات أىمية  ،ووثائق رسمية ،
من خالل استعراض أعمدة النسب المنسوب ليا الشيخ عزاز بالدراسة والتحقيق.
وقد تعاىدنا وألزمنا أنفسنا مع بداية تعرضنا ليذا األمر بعدة ضوابط ،تكفمنا من
خالليا مراعاة الحيدة واالنضباط والدقة في استخالص النتائج ،آممين ّأال تنزلق
أقالمنا عنيا:

( )1صحيح هسلن  :حذيث سقن 1701
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ٔ -عرض كافة مصادر اإلثبات والنفي.
ٕ -عدم االكتفاء باإلشارة لممصدر دون إرفاقو وافراد جزء خاص لكافة المرفقات.
ٖ -عدم االعتداد بالحديث من المخطوطات إال إذا وافقت القديم منيا ،نظ اًر لِما
أصاب األمة خالل القرن والنصف األخير من خراب في الذمم وكثرة
االدعاءات لمنسب الشريف.
ٗ -تقديم النقل عمى العقل في استخالص النتائج.
عني بتحقيق نسب الشيخ عزاز فقط ،دون التعرض ألي من
٘ -البحث َم ّ
العائالت المنتسبة لو من حيث الثبوت أو النفي.
 -ٙالرد عمى كافة االدعاءات في حدود خطة وسياق البحث دون التعرض
لألشخاص بالتصريح أو التمميح.
 -ٚيكون استخالص النتائج بإجماع كافة اآلراء.

فكان تناولنا ليذا األمر في ثالث مباحث عمى النحو التالي سائمين اهلل عز وجل
التوفيق والعون والسداد :
المبحث األول :االنتساب إلى السيد حسين الفاسي الرضوي الحسيني  ،وفيو أن
الشيخ عزاز األكبر ىو ابن المستودع بن إبراىيم المغربي بن محمد بن أبي بكر بن
إسماعيل بن عمر بن عمي بن عثمان بن الحسين الفاسي من ذرية اإلمام عمي
اليادي بن اإلمام محمد الجواد بن اإلمام عمي الرضا الحسيني.
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المبحث الثاني :االنتساب إلى السيد موسى المبرقع بن اإلمام محمد الجواد الحسيني
 ،وفيو أن الشيخ عزاز ىو ابن الباز األكبر بن يعقوب المستودع بن محمد أبي
جعفر بن الطاىر أبي القاسم بن السيد موسى البرقع بن اإلمام محمد الجواد بن
اإلمام عمي الرضا الحسيني .

المبحث الثالث :االنتساب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو ،
وفيو أن الشيخ عزاز ىو ابن محمد البطائحي بن يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن
بن عبد اهلل بن الفاروق عمر بن الخطاب العدوي القرشي.

القاىـــــــــــرة
الخامس من رمضان  7341ه  71 /يونيو  6172م
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المبحث األول:

تبنى ىذه الرواية الباحث الميندس  :أيمن محمد زغروت العزازي من محافظة
ّ
الشرقية  ،والذي ذكر – بكتابو معجم قبائل مصر  -أنو من الع اززية نسباً(ٔ).

فادعى في كتابو :
ٔ  -أن السادة األشراف الع اززية يممكون عدداً كبي اًر من الوثائق منذ القرن السابع
اليجري عند بدء تكوينيم(ٕ).
ٕ  -أن الشيخ عزاز األكبر ىو ابن عم مباشر لمسيد أحمد البدوي بن عمي البدري
بن إبراىيم المغربي(ٖ).
ٖ  -أن نزول الشيخ عزاز األكبر لمصر كان في النصف الثاني من القرن التاسع
اليجري أو النصف األول من القرن العاشر اليجري ألنو  -أي عزاز  -الجد رقم
 ٕٚمن الرسول صمى اهلل عميو وسمم(ٗ).
ٗ  -أوحى الباحث في كتابو لمقارئ أن الشيخ عزاز األكبر تُرجم لو في كتاب جامع
كرامات األولياء لمنبياني  -الجزء الثاني(٘).
ذكر لمشيخ عزاز في خطط عمي باشا مبارك نقالً عن
٘  -أورد بكتابو أن ىناك اً
صاحب البيجة في مناقب أحمد الرفاعي(ٔ).
( )1هعجن قبائل هصش صـ  501و  ، 505انظش (هشفق ( )1هشفق )1
( )1الوصذس السابق  :صفحت  ، 565انظش (هشفق )3
( )3الوصذس السابق  :صفحت  ، 565انظش (هشفق )3
( )4الوصذس السابق  :صفحت  ، 565انظش (هشفق )4
( )5الوصذس السابق  :صفحت  ، 565انظش (هشفق )4
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ال من آل البيت تعاقدوا
 - ٙأنو َوَرد عن مخطوط آل العوضي أن سبعة عشر رج ً
في البطائح عمى النزول إلى مصر ومنيم السيد أحمد بن مستودع البطائحي وأخوه

عزاز(ٕ).
 - ٚفي معرض حديثو عن ذرية عمي أبي ذقن بن عزاز الثالث ناقالً عن مخطوط
آل العوضي ادعى أن نسبو كاألتي( :عمي بن حسن بن محمد بن إسماعيل بن
حسين بن محمد بن أحمد بن محمود المنتيي نسبيم إلى السيد زيد المرصدي بأرض
العراق)(ٖ).
 - ٛأن العاليمة بغزة أوالد عميل بن عزاز الثالث  ،وكذلك العاليمة ىم إخوة في
النسب  ،وكالىما من ذرية الشيخ عزاز األكبر بن مستودع بن إبراىيم المغربي(ٗ).
 - ٜأن السيد رضوان بن محمد اليادي بن عزاز األكبر قد دفن بشاطئ المالح
قريب من عسقالن(٘).
ٓٔ  -عاد مضطرب ًا قائالً  :يبدو أن السادة الع اززية وآل عميل وآل عميم إخوة من أم
عمرية(.)ٙ
ٔٔ -أن ىناك مشجرات تفيد أن السادة العنانية من ذرية الع اززية(.)ٚ

( )1الوصذس السابق  :صفحت  ، 565انظش (هشفق )4
( )1الوصذس السابق  :صفحت  ، 565انظش (هشفق )4
( )3الوصذس السابق  :صفحت  ، 503-501انظش (هشفق )5
( )4الوصذس السابق  :صفحت  ، 503انظش (هشفق )5
( )5الوصذس السابق  :صفحت  ، 565انظش (هشفق )4
( )6الوصذس السابق  :صفحت  ، 633انظش (هشفق )6
( )0الوصذس السابق  :صفحت  ، 633انظش (هشفق )6
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ٕٔ  -أن صاحب كتاب "جامع كرامات األولياء  -الجزء الثاني" قال أن الشيخ عزاز
األكبر بن مستودع سكن قرية شق النفيسات في العراق قبل ىجرتو إلى مصر(ٔ).
ٖٔ  -أن الشيخ عزاز قد ُذكر نسبو في جميع مشجرات األشراف الجعافرة وأشراف
الطود وغيرىم  ،وىي ترفعيم إلى السيد محمد بن الحسن بن عمي اليادي مباشرة(ٕ).
ٗٔ  -أن الع اززية والمغازية بنو عمومة(ٖ).
٘ٔ  -أن إبراىيم المغربي أعقب سبعة رجال ،وىم  :أحمد المستودع  ،وحسن
البدري  ،ومحمد  ،وعمي البدري  ،وأبو بكر  ،ورزين  ،وأحمد األنطاكي(ٗ).

*****

( )1الوصذس السابق  :صفحت  ، 565انظش (هشفق )4
( )1الوصذس السابق  :صفحت  ، 565انظش (هشفق )3
( )3الوصذس السابق  :صفحت  ، 565انظش (هشفق )3
( )4الوصذس السابق  :صفحت  ، 507انظش (هشفق )0
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بعد عرض ما ادعاه واستند إليو  ،عمى قواعد وأصول تحقيق األ نساب بالتحميل
والتدقيق  ،والرجوع إلى المظان األصمية التي أوحى أنو استخمص منيا ونقل عنيا
 ،فكان طرحيا وتناوليا عمى النحو التالي:
- 7افتقار االدعاء لبرىان :
ففي حين أن الباحث أيمن زغروت نسابة قومو الع اززية قد حرص في كتابو عمى
نشر صور لممخطوطات والوثائق والمشجرات األىمية التي تترجم ألنساب عائالت
أخرى.
نجده في المقابل رغم طنطنتو بوجود مشجرات كثيرة لمع اززية لم ينشر منيا وثيقة
واحدة تترجم ليم أو يذكر لمشجراتو المزعومة تاريخاً أو كاتباً أو ناقالً أو شاىداً ،
مما وضعنا أمام ثالثة أسئمة:
أ -ىل يعود ذلك لعدم امتالكيم أية مخطوطات أو وثائق ؟
ب – أم إلى وجود تضارب ولبس بيِّن في وثائقيم مما دفعو إلى عدم نشرىا تفادياً
الفتضاح أمرىا ؟
ج  -أو يرجع ذلك إلى عدم اطالعو عمى أية مشجرات أو وثائق  ،وما ذىب إليو
في منحاه كان ضرباً من اليوى ؟

( )3 ، 4 ، 6التناقض الزمني :
وبعد أن أخذ الباحث يسترسل في سيرة عزاز األكبر انزلقت قدمو إلى االستشياد
بتواريخ متناقضة وفترات زمنية متباعدة لتيوي بو إلى الفساد في االستدالل،
والقصور في االستنتاج ،واضعاً نفسو أمام طعن صريح خطّو بيده ؛ ففي حين أنو
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از األكبر كان في القرن السابع اليجري
ذكر بكتابو أن عز اً

(ٔ)

مدلالً عمى ذلك بزعمو

أن الشيخ عزاز ابن عم مباشر لمسيد أحمد البدوي.
وكما ىو معموم أن السيد أحمد البدوي توفي في النصف الثاني من القرن السابع
اليجري  -سنة ٘ ٙٚىـ  -كما عند المؤرخ ابن تغري بردي

(ٕ)

 ،وعند جالل الدين

السيوطي(ٖ) وغيرىما .
إال أنو عاد ليثير الشك والريبة في قولو حين أورد في الصفحة التالية(ٗ) مباشرة ترجمة
لعزاز بن مستودع البطائحي بكتاب جامع كرامات األولياء  -الجزء الثاني.
وبالرجوع إلييا بالجزء الثاني من الكتاب المشار إليو

(٘)

لموقوف عمى ما ادعاه :تبين

أن الترجمة َذ َك َرت ُمعاصرة عزاز بن مستودع البطائحي لمخميفة المقتدي بأمر اهلل

العباسي الذي توفي سنة  ٗٛٚىـ وباالطالع أيضاً عمى الجزء األول من الكتاب

سالف الذكر( )ٙتبين أن الشيخ عزاز بن مستودع البطائحي كان حياً سنة ٔٓ٘ ىـ.
ما يجزم بكون عزاز بن مستودع البطائحي كان حياً في النصف الثاني من القرن
الخامس اليجري  ،وىذا ما يستحيل معو أن يكون عزاز ابن عم مباشر لمسيد أحمد
البدوي المتوفى في النصف الثاني من القرن السابع اليجري  ،حيث يفصل بينيما
قرابة ٕٓٓ عام بمقدار  ٙأجيال تقريباً.

( )1الوصذس السابق  :صفحت  ، 565انظش (هشفق )3
( )1النجىم الزاهشة في هلىك هصش والقاهشة 151 /0
( )3حسن الوحاضشة في تاسيخ هصش والقاهشة 511 /1
( )4هعجن قبائل هصش صفحت  ، 565انظش (هشفق )4
( )5جاهع كشاهاث األولياء  ، 100 /1انظش (هشفق )5
( )6جاهع كشاهاث األولياء  ، 163 /1انظش (هشفق )5
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(ٔ)
وكأنو غاب عنو ما ذكره
ال إلى استشياد آخر
ومما يؤكد ذلك انتقال الباحث مرتج ً
ّ

آنفاً  ،مدعياً تاريخاً جديداً ذاك اًر فيو نزول عزاز األكبر لمصر في النصف الثاني من
القرن التاسع اليجري  ،أو في النصف األول من القرن العاشر اليجري ،ليعكس لنا

مشيداً غريباً ما بين التناقض واالرتباك في روايات اعتصرت من زيف ما أُ ِ
لصق بيا
فأودى بجميعيا إلى سمة البطالن.

- 5التناقض المادي :
أوعز الباحث في كتابو أن نسب عزاز األكبر ينتيي إلى الحسين بن عمي  -رضي
اهلل عنيما  -مدلالً عمى ذلك بمصادر قد لوى عنقيا متجاىالً ما بيا من لبس ووىم
 ،أولينا الرد عمييا عمى ىذا النحو األتي:
عدم الدقة في النقل :حيث ادعى أن عمي باشا مبارك تحدث عن عزاز األكبر ،بينما
الحديث كان عن عزاز األصغر بن محمد البطائحي بن عزاز األكبر وذلك فيما كتبو
عمي باشا مبارك بنفسو ،وليس ما نقمو عن صاحب البيجة .
وىذا أيضاً ما ذىب إليو السيد "حسين محمد الرفاعي" في كتابو "نور األنوار"(ٕ).
كما أن ادعاءه أن نسب عزاز األكبر ورد عند العديد من العمماء لم يذكر منيم أحداً
حتى انحصر بو البحث في :خطط عمي باشا مبارك  ،وكتاب البيجة في مناقب
الرفاعي.

( )1هعجن قبائل هصش صفحت  ، 565انظش (هشفق )4
( )1نىس األنىاس لحسين الشفاعي صـ  ، 33انظش هشفق ()51
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وباالطالع عمى ما نقمو صاحب الخطط من كالم "صاحب البيجة" تبين أنو لم يذكر
نسباً لمشيخ عزاز  ،وانما أورد فقط مزامنتو لمشيخ أحمد الرفاعي المتوفى سنة ٘ٚٛ
ىـ لتتعثر قدم العزازي مرة أخرى في مأزق زمني جديد(ٔ).

و تجدر اإلشارة

بنا ىنا إلى أن نوضح أن عمي باشا مبارك صاحب الخطط

التوفيقية  -رحمو اهلل  -كان جامع ًا وليس محققاً لألنساب ،فيو يدرج الروايات التي
سيقت لو دون تحقيق لسندىا أو متنيا.
ومع ذلك فإن من ترجم لو عمي باشا مبارك ىو عزاز (الحفيد) بن محمد البطائحي
بن عزاز األكبر بن مستودع  ،ذاك اًر أخذه العمم عمى يد الشيخ أحمد الرفاعي المتوفى
سنة  ٘ٚٛه(ٕ) ليضعنا أمام تاريخ جديد لعزاز األكبر جد ع ازز (الحفيد) المترجم لو
والمعاصر لمرفاعي  ،والذي ربما يسبقو زمنياً بحوالي ٓ ٚعاماً عمى األقل ليعود بنا
إلى نياية القرن الخامس اليجري.

وذلك يعصف بما ادعاه الميندس أيمن زغروت من كون عزاز األكبر كان من أىل
أواخر القرن التاسع اليجري وبدايات القرن العاشر اليجري (ٖ ) ،وباتت معو رواياتو
حول عزاز بن مستودع ال تعدو عمالً مادياً ال أثر لو  ،ودرباً من دروب اليوى ،
نسجيا خيا ٌل أطاح بو واقع عكس حقيقة عممية أضحت بو والعدم سواء.

( )1الخطط التىفيقيت  ، 64 /17انظش (هشفق )17
( )1الخطط التىفيقيت  ، 65-64 /17انظش (هشفق ( )17هشفق )11
( )3هعجن قبائل هصش صفحت  ، 565انظش (هشفق )4
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الرد عمى ما أورده بالبنود (: )76 ، 1 ، 2
استشيد الباحث بمشجر آل العوضي الذين لم يسمموا من أخطائو  ،فكعادتو ينحو
متعمداً إلى التناقض والتضارب واالرتباك ،فيعود بنسبيم إلى السادة البازات تارة(ٔ)،
الء(ٕ).
وأخرى إلى بني شوتح الكمبي نسباً  ،األنصاري و ً
ومع ذلك فإن النص الم ِ
دعي نقمو عن مشجر آل العوضي بقدوم الشيخ عزاز بن
ُ
مستودع البطائحي وأخيو أحمد بن مستودع إلى مصر من العراق قد عصف بو
الشيخ النبياني في كتابو جامع كرامات األولياء  -الجزء الثاني(ٖ) ،حيث قال أن
الشيخ عزاز سكن شق النقيبات من العراق ومات بيا ،وذلك نقالً منو عن السراج كما
أورد ،وىو ما يتفق مع رواية الشعراني في الطبقات الكبرى(ٗ) ،والتي لم يذكر بيا
نزول الشيخ عزاز إلى مصر.
وبالرجوع إلى مخطوط آل العوضي تبين أن ما نقمو الباحث من أن نسب عمي أبي
ذقن بن عزاز الثالث ىو(٘)( :عمي بن حسن بن محمد بن إسماعيل بن حسين بن
محمد بن أحمد بن محمود ..نسبيم ينتيي إلى السيد زيد المرصدي بأرض العراق)
مما يتعارض مع ما ادعاه من كون عزاز من ذرية السيد إبراىيم المغربي الرضوي
الحسيني ،وكأنو أراد أن يطعن في نسب قومو ناقالً عن ٍ
سند خطو بيده ليثير الشك
والريبة في قممو.

( )1هعجن قبائل هصش صفحت  ، 501انظش (هشفق )1
( )1هعجن قبائل هصش صفحت  ، 551انظش (هشفق )11
( )3جاهع كشاهاث األولياء  ، 100 /1انظش (هشفق )5
( )4الطبقاث الكبشي للشعشاني (تشجوت  :)151صفحت  ، 150انظش (هشفق )13
( )5هعجن قبائل هصش صفحت  ، 503انظش (هشفق )5
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ومراعاة لمحيطة واألمانة العممية انتقمنا بين طيات مشجر السادة البازات لننقل منو ما
أورده من ترجمة لمشيخ عزاز بن مستودع البطائحي  ،لموقوف عمى صحة ما أورده
الباحث في نسب آل العوضي لمبازات من عدمو ،فتبين أن مشجر البازات المؤرخ في
يوم الخميس  ٕٙمن شير صفر من سنة ٖٗٔٔ ىـ ،والمسجل بنقابة السادة
األشراف بمصر  ،قد اعتنى بإيراد أعمدة نسب العائالت المنتيي نسبيا آلل البيت
النبوي  ،وغيرىم من العرب  ،إال أنو توقف عند عزاز بن مستودع البطائحي فمم
يذكر لو نسبا(ٔ)ً ،األمر الذي وضعنا أمام حقيقة ساطعة كالشمس في كبد السماء أن
يمت آلل البيت النبوي  -رضوان اهلل عمييم  -بأية صمة .
عز اً
از ىذا ال ّ

ولعل المصدر الوحيد الذي ذكر نسب الشيخ عزاز بن مستودع البطائحي ىو ما ورد
في شرح سينية ابن باديس المسماة بـ "النفحات القدسية :لمحسن بن أبي القاسم بن
باديس القسنطيني المعروف بابن باديس والمتوفى سنة  ٚٛٚىـ(ٕ)" ألحمد بن محمد
بن عثمان بن يعقوب المغربي المالكى المعروف بابن الحاج  -المتوفى نحو سنة
ٖٓ ٜىـ

(ٖ)

– والمسمى بـ "أنس الجميس في جمو الحناديس عن سينية ابن باديس"،

حيث نقل ابن الحاج – الشارح  -فيو بيتاً من سينية ابن باديس وىو:

( وعزاز بالبازي يمقب فاذكرن = كسير ىزبر عاد لمبرء بالممس )

( )1انظش (هشفق )14
( )1الىفياث البن قنفز صـ  ، 306هعجن الوؤلفين 107 /3
( )3األعالم للزسكلي 133 /1
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ثم شرحو وعمّق عميو قائالً :أن ع از اًز المذكور في السينية ىو "عزاز بن مستودع
البطائحي" دون ذكر لنسبو ،وأنو كان يمقب بالبازي األشيب ،وأنو من جممة ألقاب
المدح لنوع من الطيور ذوات المخالب(ٔ).
إال أن ابن جزي الكمبي الغرناطي المتوفى سنة ٘ ٚٛى ـ

(ٕ)

في الكتاب المنسوب لو

بعنوان "مختصر البيان في نسب آل عدنان" ذكر أن ع از اًز المذكور في السينية ىو
"عزاز الفزازي البموي" وىذا ما قد ُيشير إلى أن الشيخ عزاز بن مستودع البطائحي

ىو َبَموي النسب من قبيمة َبمي القضاعية وليس لو حظ في النسب الياشمي
القرشي(ٖ).

الرد عمى البنود (: )77 ، 8
أورد الباحث أن العاليمة ذرية السيد عميل بغزة  ،والعاليمة ىم إخوة الع اززية من ذرية
عزاز بن مستودع ،دون أن يدلل عمى ادعائو أو يبرىن عمى صحتو بسند أو قياس
أو استنباط .في حين أن نسبيم ثابت وصريح إلى عمي بن عميم بن محمد
البطائحي بن يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب –
رضي اهلل عنيم  -وفقاً لكتاب النسب العمري باألردن المحرر سنة ٖٓٗٔ ىـ/
ٖ ٜٔٛم والمنقول عن أصمو القديم المؤرخ سنة ٖ٘ٓٔ ىـ (ٗ ) ،ووثيقة نسب آل
العشر اآلخر من جمادى اآلخر من شيور سنة ٘ٔٛ
العمري باألردن والمؤرخة في ُ

( )1انظش (هشفق ( )01هشفق )03
( )1هذيت العاسفين 115 /1
( )3انظش (هشفق ( )04هشفق )05
( )4انظش (هشفق )15
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ىـ(ٔ) ،والوثيقة الصادرة من السمطان العثماني عبد الحميد الثاني آلل العمري ذرية
عمي بن عميل والمشيور لدى العامة بعمي بن عميم بمنطقة (مرو) باألردن والتي تم
بيا اإلقرار بنسبيم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب(ٕ) ،وترجمتو بكتاب جامع
كرامات األولياء لمنبياني  -الجزء الثاني (ٖ ) ،ومشجر عائمة الصغير بأجيور
بالقميوبية(ٗ) ،ومشجر قديم لذرية خضر بن عنان العمري ببشال بالدقيمية المحرر يوم
الثالثاء ثالث عشر جمادى األولى سنة  ٕٜٔٛىـ(٘) ،ومشجر عمي بن عنان العمري
بميت أبو خالد بالدقيمية المحرر سنة ٖٖ٘ٔ ىـ( ،)ٙومشجر السادة العنانية بالولجة
وكرديدة بالشرقية المؤرخ يوم السبت سادس جمادى األول سنة  ٔٓ٘ٙىـ( ،)ٚومشجر
ومشجر السادة العنانية بقرية السماعنة بفاقوس بالشرقية والمحرر سنة  ٕٔٓٛىـ(،)ٛ
ومشجر عائمة دراج العمرية بنيطاي بزفتى بالغربية المحرر سنة ٖ٘ٓٔ ه (،) ٜ
ومشجر عثمان بن عنان بالسنيطة بالدقيمية المحرر في القرن الحادي عشر
اليجري (ٓٔ ) ،وكتاب مدافن األولياء العنانية المقيد بدار الكتب والوثائق القومية

( )1انظش (هشفق )57
( )1انظش (هشفق )16
( )3انظش (هشفق )10
( )4انظش (هشفق )15
( )5انظش (هشفق )15
( )6انظش (هشفق )17
( )0انظش (هشفق )11
( )5انظش (هشفق )11
( )5انظش (هشفق )13
( )17انظش (هشفق )14
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المصرية برقم ٘٘ٔ مجاميع والمحرر سنة  ٕٕٔٚىـ (ٔ ) ،ومشجر عائمة الحمراوي
بمحافظة الغربية المؤرخ في ٕٕ محرم سنة  ٕٔٓٛىـ(ٕ).

الرد عمى البند : 9
نوه
فرغم أن نسب الشيخ رضوان المدفون بغزة بفمسطين ورد في جميع المشجرات ُ
الم ّ

عنيا بعاليو لمسيد عمي بن عميل العمري الفاروقي ،المدفون بساحل أرسوف بالقرب
من عسقالن بغزة بفمسطين ،إال أن ذلك كمو ربما غاب عن الباحث أو تجاىمو.

وليس أدل عمى صحة نسبو العمري  ،وما زاده تأكيداً وعكس ما حازه من شيرة
وتواتر ترجمتو بكتاب إتحاف األعزة في تاريخ غزة  -المجمد الثاني(ٖ) ،وكتاب مدافن
األولياء العنانية المقيد بدار الكتب والوثائق القومية المصرية برقم ٘٘ٔ مجاميع
والمحرر سنة  ٕٕٔٚه(ٗ) ،وكتاب المواىب اإلحسانية في ترجمة الفاروق وذريتو
البن عبد اليادي العمري المؤرخ ٕٔٔٔ ىـ بتاريخ نسخ  ٕٜٔٙىـ المقيد بدار الكتب
والوثائق القومية المصرية(٘) ،وكتاب رحمة النابمسي المتوفى سنة ٖٗٔٔ ىـ(.)ٙ

( )1انظش (هشفق )15
( )1انظش (هشفق )06
( )3انظش (هشفق )16
( )4انظش (هشفق )15
( )5انظش (هشفق )10
( )6انظش (هشفق )15
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ويبدو أن الباحث لم يجد تبري اًر لمقرابة المستفيضة بين الشيخ رضوان العمري والشيخ
عزاز العمري ،فضاق بو الحال ،وأعيتو الحيل ،إال أن ينحو بيواه متوىماً نسبة
رضوان لمشيخ عزاز بن مستودع دون دليل أو سند من القول.

الرد عمى البند : 71
أما بالنسبة لما ذكره من كون أن آل عميل وآل عميم إخوة آلل عزاز من أم عمرية
ذكر السميا أو ٍ
دون ٍ
ار منو غريباً عمى نسج
سند لزعمو ،فيذا ال يعدو أن يكون إصر اً
روايات من خيالو ؛ معتقداً أنيا السبيل لتذليل ما بناه من مزاعم واىية .
ومن ناحية أخرى فإن في خمطو ما بين (عمي بن عميم) وجده (عمي بن عميل) ما
يعكس افتقار الباحث لممنيج العممي والدراسة الدقيقة المتأنية ،فكان الخمط نتاجاً
طبيعياً بين رجمين يفصل بينيما تسعة أجيال ،حيث أن الحفيد ىو ابن عميم العمري
والسيدة فضة بنت السيد عمي البدري بن إبراىيم المغربي الرضوي وفقاً لما ورد في
المشجرات المذكورة في البند ( )ٛباإلضافة إلى وثيقة النسب الصادرة من المحكمة
الشرعية ،وصك النسب الخاص بيا بنقابة السادة األشراف المصرية (ٔ ) ،وكتاب
المواىب اإلحسانية في ترجمة الفاروق وذريتو البن عبد اليادي العمري المؤرخ
ٕٔٔٔ ىـ بتاريخ نسخ  ٕٜٔٙىـ والمقيد بدار الكتب والوثائق القومية المصرية(ٕ)،
ال
باإلضافة لمشجرات السادة األبطحية الرضوية الحسينية ،والتي سيأتي ذكرىا تفصي ً
في مواضع أخرى.

( )1انظش (هشفق )15
( )1انظش (هشفق )37
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ولعل ما دفع الباحث ليذا التمبيس موىم ًا بو نفسو والقارئ ىو عجزه عن إيجاد تبري ًار
مقبوالً ليذه الشيرة والقرابة التي ربطت بين الشيخ عزاز دفين أكياد وأبناء عمومتو من
العمريين ،والتي يتعذر معيا إنكارىا أو القول بخالفيا.
ما جعل ىذا المبحث من كتابو ال يخمو من مرويات متضاربة ما بين إلصاق ىذا
بذاك أو الربط بأم وما إلى غير ذلك عمى النحو السابق شرحو.

الرد عمى البند : 74
ومن أغرب ما أتى بو ىو ادعاؤه أن الشيخ عزاز قد ُذكر نسبو في جميع مشجرات
األشراف الجعافرة وأشراف الطود وغيرىم ،زاعماً أنيا ترفعيم إلى السيد محمد بن
الحسن بن عمي اليادي مباشرة(ٔ) .
وعند مراجعة مشجرات األشراف الجعافرة ،وأشراف الطود بمحافظة األقصر بصعيد
مصر ومنيا :المشجرة النعمانية ،مشجر البراطيم ،مشجر الطود ،المشجرة البرزنجية،
مشجر األشراف آل موسى ،مشجر المحافيظ ،والكثير غيرىا  -وجدنا األمر عمى
خالف ذلك تماماً ،وليت الباحث أورد صو اًر أو نقوالً صريحة لما ادعاه بتمك
المصادر التي زعم أن بيا ذك اًر لنسب الشيخ عزاز ضمن ذرية السيد إبراىيم المغربي
الحسيني.
وال يسعنا إال أن نضع أمام القارئ ما يوضح خمو تمك المشج ارت المذكورة من أي
ذكر لعزاز أو مستودع ضمن أوالد السيد إبراىيم المغربي الحسيني ؛ لنستجمي بيا
الحقيقة مجردة من اليوى أو أي غرض  ،كالتالي:
( )1انظش (هشفق )3
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أوالا المشجرة النعمانية (ٔ ) :تُنسب  -كما يقولون  -لناسخيا النعمان بن بشير
تحصل عمى نسختيا من بعض الجعافرة الرضويين
األنصاري األندلسي الذي
ّ

الحسينيين ،الذين ورثوىا عن جدىم اإلمام جعفر الصادق ،وىو بدوره ورثيا عن جده

ألمو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ،وىي كتاب أنساب العرب الذي كتبو
الخميفة أبو بكر الصديق كما ىو مدون بيا ،ثم عادت ىذه المشجرة إلى أيدي قبيمة
الجعافرة الرضوية الحسينية مرة أخرى وذلك في بالد المغرب ،فنسخيا الشريف
إبراىيم بن عبد المحسن الصغير بن حسين بن أحمد بن إبراىيم بن عبد المحسن
األكبر بن الحسين الفاسي المغربي الرضوي الحسيني .وقد ورد تنويو عنيا بيامش
إحدى النسخ المخطوطة من كتاب الصمة البن بشكوال ،باسم الصحيفة الرضوية
الحاوية ألنساب السادة األشراف الجعافرة الحسينيين في بالد األندلس والمغرب ،كما
ورد ليا ذكر في رواية ابن أزبك الصوفي (من أىل القرن الثامن اليجري) باسم كتاب
النسب والقصص في رواية السيد أحمد البدوي والتي نقميا الشيخ عبد الصمد بن عبد
اهلل المصري في الجواىر السنية في النسبة والكرامات األحمدية وغيرىا من المصادر
مذكور بيا أنساب األشراف آل حسين الفاسي الرضوي الحسيني  ،وبعض بيوتات
وكثير من أنساب العربان والقبائل األخرى ،وىي بييئة مبسوط
األشراف األخرى ،
اً
نسب ال مشجر.
وعند الحديث عن ذرية السيد إبراىيم المغربي جد السيد أحمد البدوي (وىو المنسوب
لو الشيخ عزاز طبقاً لقول الباحث العزازي) وكذلك السيد حسين الفاسي الرضوي -
الجد األكبر ليم  -لم يرد أي ذكر لمشيخ عزاز أو لشخص باسم مستودع(ٕ).

( )1انظش (هشفق )31
( )1انظش (هشفق )31
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ثانيا مشجر البراطيم(ٔ) :ويعرف بمخطوط نسب السادة الكميالب "الكميالو" الجعافرة
الرضويين الحسينيين بصعيد مصر ،وىو أحد تذييالت ونسخ المشجرة النعمانية،
وقيل أن كاتبو ىو الشريف عبد الكريم الجالي الجعفري الحسيني أو أحد أحفاده.
وعند الحديث عن ذرية السيد حسين الفاسي بما فييم إبراىيم المغربي جد السيد أحمد
البدوي (وىو المنسوب لو الشيخ عزاز طبق ًا لقول الباحث العزازي) لم يرد أي ذكر
لمشيخ عزاز أو لشخص باسم مستودع(ٕ).
ثالث ا مشجرة الطود(ٖ) :وىي نسخة من جرد قديم لجماعة من األشراف ببمدة "األحايوة
شرق" وعميو تاريخ سنة ٔ ٜٛىـ ،وىناك عجالة منيا عمييا تاريخ سنة ٕٕ ٜىـ
وجدت بالفيوم عند جماعة بيا يقال ليم الجعافرة ُ .نسخت مشجرة الطود بالجامع

األزىر الشريف سنة ٕٕٔٔ ىـ ثم سجمت بنقابة السادة األشراف زمن والية السيد

محمد توفيق البكري الصديقي سنة ٕٕٖٔ ىـ ومنيا نسخة أخرى ألحد الفروع الشريفة
ببالد الشام ،عمييا توقيع قائم مقام نقيب أشراف إسنا بصعيد مصر السيد سعيد
عطاي الكالبي المتوفى سنة  ٖٔ٘ٚىـ تقريباً ،وعمييا تاريخ  ٔٚرجب سنة ٕٕٖٔ
ىـ.
وعند الحديث عن ذرية السيد حسين الفاسي بما فييم إبراىيم المغربي جد السيد أحمد
البدوي (وىو المنسوب لو الشيخ عزاز طبق ًا لقول الباحث العزازي) لم يرد أي ذكر
لمشيخ عزاز أو لشخص باسم مستودع(ٗ).

( )1انظش (هشفق )33
( )1انظش (هشفق )34
( )3انظش (هشفق )35
( )4انظش (هشفق )36
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رابعا المشجرة البرزنجية(ٔ) :وىي إحدى تذييالت ونسخ المشجرة النعمانية ،منسوبة
لمسيد ابن رسول البرزنجي وتم تحررييا سنة ٖ٘ ٜىـ بدار الرصاص بالمدينة المنورة
في عيد الشريف أحمد بن سميمان أمير مكة المكرمة من ذوي زيد ،في مدة السمطان
أحمد العثماني.
وعند الحديث عن ذرية السيد حسين الفاسي بما فييم إبراىيم المغربي جد السيد أحمد
البدوي (وىو المنسوب لو الشيخ عزاز طبقاً لقول الباحث العزازي) لم يرد أي ذكر
لمشيخ عزاز أو لشخص باسم مستودع(ٕ).
خامس ا مشجر األشراف آل موسى (ٖ) :وىو أحد نسخ المشجرة البرزنجية الشييرة
ال عن مشجر مؤرخ سنة ٖ٘ ٜىـ نقالً عن
بالبرزخية المحررة سنة ٖٖٔٔ ىـ نق ً
األصل األقدم المحرر سنة  ٜٚٛىـ.
وعند الحديث عن ذرية السيد حسين الفاسي بما فييم إبراىيم المغربي جد السيد أحمد
البدوي (وىو المنسوب لو الشيخ عزاز طبقاً لقول الباحث العزازي) لم يرد أي ذكر
لمشيخ عزاز أو لشخص باسم مستودع(ٗ).
سادسا مشجر المحافيظ(٘) :مشجر السادة المحافيظ وىم أبناء السيد محمد طوق بن
جعفر بن محمد بن األمير حمد بن محمد أبي جعافر الجعفري الحسيني ،المؤرخة
في ٕٗ من جمادى اآلخر سنة ٖٓ٘ٔ ىـ الموافق ٘ٔ فبراير ٖٔ ٜٔم.

( )1انظش (هشفق )30
( )1انظش (هشفق )35
( )3انظش (هشفق )35
( )4انظش (هشفق )47
( )5انظش (هشفق )41

- 22 -

وعند الحديث عن ذرية السيد حسين الفاسي بما فييم إبراىيم المغربي جد السيد أحمد
البدوي (وىو المنسوب لو الشيخ عزاز طبقاً لقول الباحث العزازي) لم يرد أي ذكر
لمشيخ عزاز أو لشخص باسم مستودع(ٔ).
بعض مما جاء بعدد من مشجرات الجعافرة وأشراف الطود بصعيد مصر فيما
وأخي اًر ٌ
يخص سرد لذرية السيد حسين الفاسي  ،ومنو السيد إبراىيم المغربي  ،وىم أيضاً لم

يرد بيم أي ذكر لعزاز وال مستودع(ٕ).

الرد عمى البنود (: )75 ، 73
ادعى الباحث أن الشيخ عزاز ىو ابن المستودع بن إبراىيم المغربي بن محمد بن
أبي بكر بن إسماعيل بن عمر بن عمي بن عثمان المتصل نسبو باإلمام عمي
اليادي بن اإلمام محمد الجواد بن اإلمام عمي الرضا (أي أن والده المستودع ىو عم
السيد أحمد البدوي بن عمي البدري بن إبراىيم المغربي الحسيني) .
في حين أن الثابت في المراجع والمخطوطات أن السيد إبراىيم المغربي بن محمد بن
أبي بكر لم يعقب من الذكور سوى ٗ أوالد فقط  ،وىم :
عمي  ،وأحمد  ،وحسن (ويذكر أحياناً حسين) وأبي بكر .
كل ىذا باإلضافة إلى ما سنعرضو من المخطوطات والوثائق التي ترجمت لذرية
إبراىيم المغربي -رحمو اهلل  -ما يدحض مزاعمو  ،وذلك عمى ىذا النحو التالي:

( )1انظش (هشفق )41
( )1انظش (هشفق ( )43هشفق ( )44هشفق ( )45هشفق ( )46هشفق ( )40هشفق ( )45هشفق )45
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أ -مخطوط قصة القطب سيدي أحمد البدوي  ،لكاتبو  :عمر بن عثمان المارداني ،
منسوخ سنة ٖ ٛٙىـ  ،محفوظ تحت رقم (ٖٖ٘ٔ) ت ارجم  ،معيد إحياء المخطوطات
العربية بجامعة الدول العربية(ٔ).
ب -مخطوط الجواىر السنية في النسبة والكرامات األحمدية  ،لمشيخ زين الدين عبد
الصمد بن عبد اهلل المصري  ،مؤرخ سنة  ٕٔٓٛىـ  ،منسوخ من رواية مخطوط
النسبة لمشيخ يونس بن عبد اهلل المدعو ابن أزبك الصوفي من أعالم النصف الثاني
من القرن السابع والقرن الثامن اليجري  ،مخطوط رقم  ٕٙٙ٘ – ٜٕٕ/ج ع -
مخطوطات جامعة الرياض(ٕ).
ج -ما ذكره الشيخ محمد األحمدي بدمشق في شير صفر سنة  ٔٓ٘ٛىـ عند نسخو
لممخطوط المؤرخ سنة ٕٔٓٛىـ (الجواىر السنية في النسبة والكرامات األحمدية)
لمشيخ عبد الصمد المصري  -مخطوط بمكتبة جامعة الممك سعود  /قسم
المخطوطات برقم ٘ٔٗ ٚف ٖ.)ٖ(ٜٔ٘٘/
د -مخطوط رواية نسبة السيد أحمد البدوي لمعالمة السيد الشيخ حماد أبو حبيمو
الجعفري الحسيني  -صعيد مصر – مخطوط مؤرخ سنة ٔ ٕٔٙىـ(ٗ).

( )1انظش (هشفق )57
( )1انظش (هشفق )51
( )3انظش (هشفق )51
( )4انظش (هشفق )53
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ه -ما ذكره الشيخ عمي بن عمي العربي المخمالتي الشافعي األزىري في سنة
 ٕٔٚٚىـ عند نسخو لممخطوط المؤرخ سنة  ٕٔٓٛىـ (الجواىر السنية في النسبة
والكرامات األحمدية) لمشيخ عبد الصمد المصري  -مخطوط بدار الكتب والوثائق
القومية المصرية برقمٗ – ٜٙتاريخ(ٔ).
و -ما ذكره الشيخ سميمان خميل البيومي الكناني في سنة ٕ ٕٔٛىـ عند نسخو
لممخطوط المؤرخ سنة  ٕٔٓٛىـ (الجواىر السنية في النسبة والكرامات األحمدية)
لمشيخ عبد الصمد المصري – مخطوط بالمكتبة المركزية بجامعة اإلمام محمد بن
سعود – قسم المخطوطات برقم  ٕٔٛٚ -تاريخ  ،بعنوان :مناقب أحمد البدوي(ٕ).
ز -رواية نسب السيد البدوي وذكر أعمامو في المخطوط الجامع لمسادة األشراف
والقرشيين والعرب وغيرىم وىو المسمى مشجر البراطيم  -بصعيد مصر(ٖ).
وفي ضوء ما جاء بعاليو وما استجمينا معو انتفاء أي صمة لعزاز بن مستودع
المزعوم بإبراىيم المغربي؛ وجدنا أن الباحث ذىب مرة أخرى مرتبكاً مدعياً أن:
الشيخ عزاز ىو ابن أحمد الممقب بـ (المستودع) بن إبراىيم المغربي بن محمد بن
أبي بكر بن إسماعيل بن عمر بن عمي بن عثمان المتصل نسبو باإلمام عمي
اليادي بن اإلمام محمد الجواد بن اإلمام عمي الرضا (أي أن والده المستودع ىو
نفسو أحمد الوارد في الروايات السابقة) .

( )1انظش (هشفق )54
( )1انظش (هشفق )55
( )3انظش (هشفق )56
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ومن المعموم والثابت في المشجرات النسبية أن (السيد أحمد بن إبراىيم المغربي بن
محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن عمر بن عمي بن عثمان) يمقب باألنطاكي وأنو
الجد األول لسيدي محمد المغازي  ،فالسيد محمد المغازي ىو (السيد محمد المغازي
بن حسن العادل بن أحمد األنطاكي بن إبراىيم المغربي بن محمد بن أبي بكر بن
إسماعيل بن عمر بن عمي بن عثمان)  ،ولذا تعين عمينا الرجوع إلى مشجرات
ومخطوطات السادة المغازية الحسينية والتي نفت تمام ًا ىذا االدعاء  ،فمم ُيذكر بيا
مطمقاً أي إشارة من قريب أو بعيد لمشيخ عزاز ٍ
كولد ألحمد بن إبراىيم المغربي ،وال
لمقب "المستودع" مقترناً بأحمد بن إبراىيم المغربي وىو المعروف بأحمد األنطاكي.
وىذه تراجم ألعقاب السيد أحمد بن إبراىيم المغربي بن محمد بن أبي بكر في
مخطوطات السادة المغازية وما ُكتب عنيم عند النسابين:

مخطوط )ٔ( من المبسوطات المغازية(ٔ).
ورد بو أن السيد أحمد بن إبراىيم المغربي أعقب ( :حسن  ،وحسين  ،وشمس الدين،
وعبد الكريم ،وعبد المحسن).
ولم يذكر فيو أن أحمد يمقب بـ (المستودع)  ،ولم يذكر فيو أن أحمد بن إبراىيم
المغربي لو ولد يدعى ع از اًز.

مخطوط )ٕ( من المبسوطات المغازية(ٔ).
( )1انظش (هشفق )50
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ال من ( :حسن  ،ويمني الدين ،
وورد بو أن السيد أحمد بن إبراىيم المغربي أعقب ك ً
وعبد الكريم ،وعبد المحسن).
ولم يذكر فيو أن أحمد يمقب بـ (المستودع)  ،ولم يذكر فيو أن أحمد بن إبراىيم
از .
المغربي لو ولد يدعى عز اً

مخطوط )ٖ( من المبسوطات المغازية(ٕ).
ورد بو أن السيد أحمد بن إبراىيم المغربي أعقب كالً من ( :حسن ،وعبد الوىاب ،
وحسين  ،وشمس الدين  ،وعبد الكريم  ،وعبد المحسن).
ولم يذكر فيو أن أحمد يمقب بـ (المستودع) ،ولم يذكر فيو أن أحمد بن إبراىيم
از .
المغربي لو ولد يدعى عز اً

مخطوط )ٗ( من المشجرات المغازية(ٖ).
لم يذكر فيو أن أحمد يمقب بـ (المستودع)  ،ولم يذكر فيو أن أحمد بن إبراىيم
از .
المغربي لو ولد يدعى عز اً

مخطوط )٘( من تذييالت العالمة الزبيدي المضافة إلى بحر األنساب البن عميد
الدين النجفي(ٔ).
( )1انظش (هشفق )55
( )1انظش (هشفق )55
( )3انظش (هشفق )67
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ورد بو أن السيد أحمد بن إبراىيم المغربي أعقب كالً من ( :حسن  ،وحسين ،وشمس
الدين  ،وعبد الكريم  ،وعبد المحسن).
ولم يذكر فيو أن أحمد يمقب بـ (المستودع)  ،ولم يذكر فيو أن أحمد بن إبراىيم
از .
المغربي لو ولد يدعى عز اً

مخطوط ( )ٙمن مشجرات أشراف البرلس(ٕ).
وجاء فيو أن السيد أحمد بن إبراىيم المغربي أعقب  :عبد الوىاب  ،وعبد الحميم.
ولم يرد بو أن أحمد يمقب بـ (المستودع)  ،ولم يذكر فيو أن أحمد بن إبراىيم المغربي
از.
لو ولد يدعى عز اً
وأوضح ذلك المشجر أن أحمد بن إبراىيم المغربي دفن بفاس  ،وىذا يقطع بانتفاء
كون أحمد بن إبراىيم المغربي والداً لـ (عزاز) .



( )1انظش (هشفق )61
( )1انظش (هشفق )61
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المبحث الثاني:
وىو محل دراسة ما أورده السيد "أحمد وفقي ياسين" في كتابو "الجامع لصمة األرحام"
من أن الشيخ عزاز ىو ابن( :الباز األكبر بن يعقوب المستودع بن محمد بن
الطاىر أبي القاسم بن موسى المبرقع بن اإلمام محمد الجواد بن اإلمام عمي
الرضا)(ٔ).
وىذا السياق وان كان  -كما ىو واضح  -مختمفاً تماماً عما تبناه الباحث أيمن
زغروت العزازي ،والذي قمنا بعرضو وتحميمو في المبحث األول ،إال أنيما اتفقا في
انعدام السند ،ووىن الحجة ،وتناقض وارتباك الرأي ،ناىينا عن كون الخالف في
روايات نسب الشيخ عزاز  -رحمو اهلل  -آلل البيت أضحى بيا تتأكل ببعضيا
البعض ،وليس أدل عمى ذلك من الحجج التالية:
* فرغم زعميما أن الشيخ عزاز دفين أكياد ىو عزاز بن مستودع البطائحي ،إال أننا
ال نعمم لماذا أقحم السيد أحمد وفقي بينيما من يسمى بـ (الباز األكبر) ؟!
فيل الدافع من وراء ذلك ىو البحث عن انتساب لعمود حسيني ىاشمي آخر غير
عمود إبراىيم المغربي والذي قد يكون السيد أحمد وفقي قد أدرك عدم وجود ابن أو
حفيد من آل إبراىيم المغربي الحسيني باسم عزاز أو مستودع.
أضف إلى ذلك أنو لم َيذكر سنداً لدعواه بانتساب الشيخ عزاز لمسيد موسى المبرقع.
* أضف إلى ذلك أنو في حين كون الشيخ عزاز بن المستودع من أىل القرن
السادس اليجري  -كما سبق ذكره  -وكان معاص اًر لإلمام أحمد الرفاعي دفين أم
عبيدة بالعراق سنة  ٘ٚٛىـ.
( )1انظش (هشفق )63
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نجد أن السيد (موسى المبرقع بن اإلمام محمد الجواد بن اإلمام عمي الرضا) من
أىل القرن الثالث اليجري حيث توفي سنة  ٕٜٙىـ مما يودي بيذا النسب إلى سمة
ال  ،فال يستقيم أن يكون الفاصل الزمني فيما بين الشيخ عزاز
البطالن جممة وتفصي ً
والسيد موسى المبرقع (أربعة أسماء فقط) خالل أكثر من ثالثمائة عام تقريب ًا.
* كما أن السيد موسى المبرقع بن اإلمام محمد الجواد ليس لو ولد يدعى (الطاىر
أبا القاسم) فإن اإلجماع عند النسابة المتقدمين أن السيد موسى المبرقع بن اإلمام
محمد الجواد بن اإلمام عمى الرضا عقبو من ابنو :أحمد (كنيتو أبو عمي وأبو
المكارم) ،وأجمع النسابة المتقدمون أن جميع المنتسبين إلى موسى المبرقع من ذرية
أبي عبد اهلل أحمد النقيب الرئيس بقم بن أبي عمي محمد األعرج بن أحمد أبي
المكارم بن موسى المبرقع بن اإلمام محمد الجواد بن اإلمام عمي الرضا ،وقال بذلك:
 النسابة أبو نصر سيل بن عبداهلل البخاري من أعالم القرن الرابع اليجري والذيكان حياً سنة ٖٔٗ ىـ في مخطوط سر السمسمة العموية(ٔ).
 وما ذكره الشريف النسابة أبو إسماعيل إبراىيم بن طباطبا الحسني الطالبي منأعالم القرن الخامس اليجري في مخطوط منتقمة الطالبية(ٕ).
 وما ذكره السيد الشريف األجل نجم الدين أبو الحسن عمي بن محمد بن عمي بنمحمد العموي العمري النسابة (من أعالم القرن الخامس اليجري) في مخطوط
المجدي في أنساب الطالبيين(ٖ).

( )1انظش (هشفق )64
( )1انظش (هشفق )65
( )3انظش (هشفق )66
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 وما ذكره العالمة اإلمام الفخر الرازي المتوفى سنة ٙٓٙىـ (من أعالم القرنالسادس والسابع اليجري) في كتابو الشجرة المباركة في أنساب الطالبية(ٔ).
 وما ذكره العالمة النسابة المؤرخ الشريف صفى الدين محمد بن تاج الدين عمىالمعروف بابن الطقطقي الحسنى المتوفى سنة  ٜٚٓىـ (من أعالم القرن السابع
والثامن اليجري) في مشجره  :األصيمي في أنساب الطالبيين(ٕ).
 وما ذكره العالمة النسابة ابن عنبة الحسني المتوفى سنة  ٕٛٛىـ (من أعالمالقرن الثامن والتاسع اليجري) في مخطوطو  :عمدة الطالب في أنساب أل أبي
طالب(ٖ).
مما سبق يتضح بإجماع النسابين المتقدمين أن السيد موسى المبرقع ليس لو ولد
يدعى (الطاىر أبو القاسم) الوارد في سياق الشيخ عزاز في "الجامع لصمة األرحام"
لمسيد أحمد وفقي(ٗ).
ناىيك عن أقوال جميرة من النسابة المتقدمين كالعالمة النسابة محمد بن أحمد بن
عميد الدين النجفي الحسيني المتوفى سنة ٖٖٗ ىـ  ،والعالمة النسابة السيد محمد
بن الحسين بن عبد اهلل الحسيني السمرقندي المتوفى سنة  ٜٜٙىـ  ،وجميرة من
المعاصرين  ،وجميعيم ال يذكرون لموسى المبرقع بن اإلمام محمد الجواد ولداً ُيدعى

(الطاىر أبو القاسم) .



( )1انظش (هشفق )60
( )1انظش (هشفق )65
( )3انظش (هشفق )65
( )4انظش (هشفق )63
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المبحث الثالث :
و بعد أن انتيينا من بحث الروايتين السابقتين ونفي مزاعم انتساب الشيخ عزاز
دفين أكياد لإلمام الحسين -رضي اهلل عنو  -من الوجيتين السالف ذكرىما  ،انتقمنا
بالبحث إلى ما بحوزة السادة العمرية بمصر والشام من مخطوطات أىمية ووثائق
تترجم لمشيخ عزاز دفين أكياد ،مع بيان كافة المصادر التاريخية التي ترجمت لعامود
نسب السيد محمد البطائحي بن يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن
عمر بن الخطاب العدوي القرشي ،فكانت خالصة ذلك عمى النحو التالي:

أوالا المصادر التي ترجمت لنسب الشيخ عزاز:
ٔ -كتاب مدافن األولياء العنانية المقيد بدار الكتب والوثائق القومية المصرية برقم
٘٘ٔ مجاميع والمحرر سنة  ٕٕٔٚه

(ٔ)

والذي حصر بعض أضرحة األولياء من

السادة العمرية ،وذكر من بينيم الشيخ عزاز بن محمد البطائحي وبعض أوالده
ومنيم :محمد ،والسيد أحمد ،وصالح ،واآلخرون من أقاربو وأبناء عمومتو العمريين.
ٕ -كتاب "نسب الشجرة الزكية" لمشيخ أحمد محمد الصغير – مطبعة المعرفة
بالقاىرة  ،والخاص بعائمة "الصغير" بأجيور بالقميوبية(ٕ).

( )1انظش (هشفق )15
( )1انظش (هشفق )15
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ٖ -مشجر خضر بن عنان العمري ببشال بالدقيمية المح ـ ـرر سنة  ٕٔٚٛه(ٔ).
ٗ -مشجـر عمي بن عنان العمري بميت أبو خ ـالد بالدقيمية المح ــرر سنة
ٖٖ٘ٔىـ(ٕ).
٘ -مشجر السادة العنانية بالولجة وكرديدة بالشرقية ،المؤرخ يوم السبت سادس
جمادى األول سنة  ٔٓ٘ٙىـ(ٖ).
 -ٙمشجر السادة العنانية بقرية السماعنة بفاقوس بالشرقية والمحرر سنة
ٕٔٓٛىـ(ٗ).
 -ٚمشجر عائمة دراج العمرية بنيطاي بزفتى بالغربية المحرر سنة ٖ٘ٓٔ ىـ(٘).
 -ٛمشجر عثمان بن عنان بالسنيطة بالدقيمية والمحرر في القرن الحادي عشر
اليجري (.)ٙ
 -ٜمشجر عائمة الحمراوي بمحافظة الغربية المؤرخ في ٕٕ محرم سنة  ٕٔٓٛىـ(.)ٚ

( )1انظش (هشفق )51
( )1انظش (هشفق )17
( )3انظش (هشفق )11
( )4انظش (هشفق )11
( )5انظش (هشفق )13
( )6انظش (هشفق )14
( )0انظش (هشفق )00
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ثانيا المصادر التي ترجمت لنسب محمد البطائحي بن يوسف بن يعقوب بن
عبدالرحمن بن عبداهلل بن عمر بن الخطاب المنتسب إليو الشيخ عزاز:
ٔ -كتاب "األنس الجميل" لمشيخ مجير الدين عبد الرحمن بن محمد العميمي الحنبمي
نصو( :ومن األولياء المشيورين بأرض فمسطين
(المتوفى سنة  ٜٕٛىـ) إذ قال ما ّ
السيد الجميل الكبير وسمطان األولياء وقدوة العارفين وسيد أىل الطريقة المحققين
صاحب المقامات والمواىب والكرامات والخوارق الباىرات المجاىد في سبيل اهلل
المالزم لطاعة اهلل أبو الحسن عمي بن عميل وىو المشيور عند الناس بابن عميم -
بالميم  -وأما نسبو الصحيح الثابت عميل  -بالالم  -صاحب الكرامات المشيورة
والمناقب الظاىرة وشيرتو تغني عن االطناب في ذكره واالستقصاء في ترجمتو فإن
صيتو كضوء النيار ال يخفى عمى أحد ونسبو متصل بأمير المؤمنين عمر بن
الخطاب رضي اهلل عنو فيو عمي بن عميل بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن عبد
الرحمن بن السيد الجميل الزاىد العابد الصوام القوام الصحابي عبد اهلل ابن موالنا
وسيدنا أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب القرشي رضي اهلل عنو وعن
أصحاب رسول اهلل أجمعين .وضريح السيد عمي بن عميل بشاطئ البحر المالح
بساحل أرسوف وعميو مشيد عظيم مأنوس وبو منارة مرتفعة)اىـ(ٔ).
نصو( :والعمري نسبة إلى سيدنا
وبموضع آخر بالكتاب َذ َك َر ترجمة قال فييا ما ّ
عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو ،والعميمي نسبة إلى سيدنا ولي اهلل تعالى عمي بن
عميل المشيور عند الناس بعمي بن عميم ،والصحيح أنو عميل  -بالالم  -كذا في
نسبو الثابت ،فمنذكر سمسمة النسب في ىذه الترجمة تبركاً بيا فأقول ىو محمد بن
عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن عيسى بن تقي الدين عبد الواحد بن عبد الرحيم
بن محمد بن عبيد المجير بن الشيخ تقي الدين عبد السالم بن إبراىيم بن أبي
( )1األنش الجليل بتاسيخ القذس والخليل 01 /1
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الفياض بن الشيخ الرباني القدوة العارف أبي الحسن عمي المدفون بشاطئ البحر
المالح بساحل أرسوف صاحب المناقب المشيورة والكرامات الظاىرة قدس اهلل روحو
ونور ضريحو ابن الشيخ عميل بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن بن
السيد الجميل الزاىد العابد الصوام القوام الصحابي عبد اهلل رضي اهلل عنو ابن موالنا
وسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي اهلل عنو وعن سائر
أصحاب رسول اهلل أجمعين ،وىذا النسب ثابت ليذا القاضي شمس الدين المشار إليو
الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف ،محكوم بو لدى قاضي القضاة شرف الدين
قاضي الجبل ابن قدامة الحنبمي بالشام المحروس) اىـ(ٔ).
ٕ -كتاب "شذرات الذىب في أخبار من ذىب" لمعالمة ابن العماد الحنبمي (المتوفى
سنة  ٜٔٓٛىـ) جاءت في ترجمة قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن
عبد الرحمن بن محمد العمري العميمي( :والعميمي نِسبة إلى سيدنا عمي بن عميل
المشيور عند الناس بعمي بن عميم ،والصحيح أنو عميل بالالم وىو من ذرّية عمر

بن الخطاب رضي اهلل عنو) اىـ(ٕ).

ٖ -كتاب "جامع كرامات األولياء" ليوسف بن إسماعيل النبياني (المتوفى سنة
نصو( :عمي بن عميل :أعظم األولياء المشيورين بأرض
ٖٓ٘ٔ ىـ) جاء فيو ما ّ

فمسطين ،السيد الجميل الكبير سمطان األولياء وقدوة العارفين ،وسيد أىل الطريقة

المحققين ،صاحب المقامات والمواىب والكرامات والخوارق الباىرات ،والمجاىد في
سبيل اهلل المالزم لطاعة اهلل ،وىو المشيور عند الناس بعمي بن عميم ،ونسبو متصل
بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو ،فيو عمي بن عميل بن محمد بن
يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن ابن السيد الجميل الصحابي عبد اهلل ابن أمير
( )1األنش الجليل بتاسيخ القذس والخليل 160-166 /1
( )1شزساث الزهب في أخباس هن رهب البن العواد 465 /5
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المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب القرشي رضي اهلل عنو وعن أصحاب رسول
اهلل أجمعين .وضريح السيد عمي بن عميل بشاطئ المالح بساحل أرسوف ،التي
كانت عامرة وىي اآلن خراب شمالي يافا بينو وبينيا نحو ستة أميال ،وعميو مشيد
عظيم ،وأىل تمك النواحي بأسرىا يعتقدونو غاية االعتقاد)اىـ(ٔ).
ٗ -كتاب "جامع الدرر البيية ألنساب القرشيين في البالد الشامية" لمدكتور كمال
نصو( :الشيخ القطب أبو الحسن عمي – المدفون
الحوت الحسيني جاء فيو ما ّ
بشاطئ البحر بساحل أرسوف صاحب المناقب المشيورة – ابن الشيخ عميل [عميم]

بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن ابن الصحابي الجميل عبد اهلل ابن
الخميفة الراشد عمر بن الخطاب رضي اهلل عنيم)اىـ(ٕ).
٘ -كتاب "المواىب اإلحسانية في ترجمة الفاروق وذريتو" البن عبد اليادي العمري
المؤرخ سنة ٕٔٔٔ ىـ بتاريخ نسخ  ٕٜٔٙىـ بدار الكتب والوثائق القومية المصرية،
وجاء فيو( :عمي بن عميم بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد
اهلل بن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو)(ٖ).
 -ٙكتاب مدافن األولياء العنانية المقيد بدار الكتب والوثائق القومية المصرية برقم
٘٘ٔ مجاميع والمحرر سنة  ٕٕٔٚه ،وفيو :من أوالد عمر بن الخطاب (السيد
عمي بن محمد البطائحي الذي أعقب :موسى ورضوان ،ودفن السيد رضوان بغزة
ىاشم عمى شط البحر المالح ،وأخيو السيد موسى دفن ببركة السبع)(ٗ).

( )1جاهع كشاهاث األولياء  ، 155 /1انظش (هشفق )10
( )1جاهع الذسس البهيت صـ  ، 407انظش (هشفق )05
( )3انظش (هشفق )37
( )4انظش (هشفق )15
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 -ٚمشجر السادة العنانية بقرية السماعنة بفاقوس بالشرقية والمحرر سنة  ٕٔٓٛىـ،
وفيو( :السيد يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب
أعقب :السيد محمد البطائحي)(ٔ).
العشر اآلخر من جمادى اآلخر
 -ٛوثيقة نسب آل العمري باألردن والمؤرخة في ُ

من شيور سنة ٘ٔ ٛىـ ،وفييا( :الشيخ محمد بن الشيخ يعقوب بن الشيخ عبد
الرحمن بن سيدي عبد اهلل بن الرضي المرتضى أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن
الخطاب رضي اهلل عنو) (ٕ).

 -ٜشاىد ضريح قبر الشيخ عمي بن عميل العمري بساحل أرسوف بفمسطين ،وفيو:
(عمي بن عميل بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عمر
بن الخطاب رضي اهلل عنو)(ٖ).
ٓٔ – موروث النسب :وىذا الموروث قد فض االلتباس وفسر العالقة التاريخية
الوطيدة فيما بين الع اززية وأبناء عمومتيم العنانية العمرية ،والتي عجز الباحث
أيمن زغروت أن يجد تفسي اًر مقبوالً ليا.
وقد تمحور ىذا الموروث في ثالث:
ٔ -وثائقي  :وىو ما سبق بيانو .
ٕ -قبمي  :حيث نجد أن الموروث الشائع عندىم أنيم أبناء عمومة .
ٖ -روحي  :إذ انعكس ذلك في العالقة التاريخية بينيم وبين مشايخ السجادة
العنانية العمرية ،ولعل من بينيا مشاركتيم ألبناء عمومتيم السادة العنانية في
( )1انظش (هشفق )11
( )1انظش (هشفق )57
( )3انظش (هشفق )05
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مجمس إدارة مسجد أوالد عنان "المعروف بمسجد الفتح" بالقاىرة(ٔ) ،ومثَّميم في
ىذا فضيمة الشيخ األستاذ الدكتور "أحمد عمر ىاشم".
كما أن ضريح الشيخ عزاز بأكياد وأوالده ضمن أضرحة أولياء السادة العنانية
كما ورد بمشجرات السادة العنانية السابق بيانيا ،وكتاب مدافن األولياء
العنانية السابق ذكره(ٕ) ،وىذه األضرحة تتبع إشراف مشيخة السجادة العنانية
العمرية(ٖ) .



( )1انظش (هشفق )07
( )1انظش (هشفق )01
( )3انظش هشفق ( )53
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خالصة البحث:

في ضوء ما سبق بيانو من أدلة وشواىد سقناىا ،وحجج وبراىين وقرائن استعرضنا
فحواىا ،وما ورد من أقوال وتراجم ومزاعم أفردنا ليا من البحث من البحث ما بمغ
مداىا ،دون اتباع ٍ
لظن أو إغفال لسند ،لننأى بخالصة ما انتيينا إليو دون أن يشوبو
عوار في االستنباط أو فساد في االستدالل ،باذلين قصارى جيدنا سائمين العمي
القدير أن يكون ىذا الجيد قد أصحاب الحق ،وحاز رضاه ،ورضا رسولو – صمى
اهلل عميو وآلو وصحبو وسمم – يوم القيامة.
وأن يتقبل منا نتاج ىذا العمل دون غضاضة كل من كان لو وجية أبطمناىا ،فما
نحونا ىذا المنحى إال سعياً لمحق الذي ال سبيل لو بكتمان ٍ
أمر نيى عنو اهلل  -عز
وجل – ونيى عنو رسولو – صمى اهلل عميو وآلو وسمم – في قولو من حديث أبي ذر
– رضي اهلل عنو – أنو
ِ
ِ
ل َغ ْي ِر أَبِيو َ -و ُى َو َي ْعمَ ُموُ
َّ
الن ِار) رواه البخاري(ٔ).

سمع النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول( :لَ ْي َس ِم ْن َر ُج ٍل َّ
اد َعى
 إِ َّال َكفَ َر ،و َم ِن َّاد َعى قَ ْو ًما لَ ْي َس لَوُ ِفي ِي ْمَ ،ف ْمَيتََب َّوْأ َم ْق َع َدهُ ِم َن
َ

وليس بالعسير عمى المتنقل بين طيات ىذا العمل أن يبني قناعتو في ضوء ما
اطمأن إليو من شواىد وقرائن ،ولم َّ
نتبن ّأياً منيا إال بعد أن استجمت الحقيقة،

وطرحت أمامنا يقيناً ال َد َخن فيو ،وبما ال يدع مجاالً لمشك في:

ٔ-أن ع از اًز بن مستودع مات ودفن بشق النفيسات بالعراق ،ولم يسكن مصر وليس
لو ذرية معمومة بيا.

( )1صحيح البخاسي :حذيث سقن 3575
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ايتي انتسابو إلبراىيم المغربي الحسيني أو لموسى المبرقع الحسيني؛
ٕ-انييار رو ّ
الستحالة قبوليما ،والتفاوت الزمني الكبير الذي تخطّى مئات السنين.
ٖ-خمو كافة ما استعرضناه من مشجرات تخص السيد إبراىيم المغربي الحسيني من
ذكر لعزاز أو ألبيو مستودع ضمن أبنائو.

فكانت ثمرة ىذا الجيد وخالصتو في أمرين:
ٔ-ثبوت أن دفين أكياد بمحافظة الشرقية ىو الشيخ عزاز العمري المنتسب لمشيخ
محمد البطائحي بن يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عمر بن
الخطاب – رضي اهلل عنيم  -العدوي القرشي ،وليس الشيخ عزاز بن مستودع
البطائحي دفين شق النفيسات بأرض العراق.
ٕ -انتقاء اتصال نسب الشيخ عزاز بن مستودع البطائحي باإلمام الحسين بن عمي
رضي اهلل عنيما.

وختاماً نسأل اهلل التوفيق والسداد  ،والعون واإلرشاد .
تم بحمد اهلل بمقر مشيخة السجادة العنانية العمرية بالقاىرة
يوم الجمعة الثالث من شوال سنة  ٖٔٗٚىـ  ٛ /يوليو  ٕٓٔٙم
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المصادر والمراجع

مصدر  ،وىم )ٙ( -:من
تعددت مصادر البحث والدراسة  ،فاشتممت عمى (ٕ)ٙ
اً
الوثائق والسجالت الرسمية  )ٔٗ( ،من المخطوطات العممية  )ٕٓ( ،من
المخطوطات األىمية  )ٕٕ( ،من المطبوعات .



أوالا وثائق وسجالت رسمية:
ٔ -كتاب مدافن األولياء العنانية المقيد بدار الكتب والوثائق القومية المصرية برقم
٘٘ٔ مجاميع  ،لمشريف عمر أغا الترجمان بمحكمة مصر الكبرى  ،والمحرر يوم
 ٔٙمحرم  ٕٕٔٚىـ  ،وعميو قيد تممك بتاريخ يوم اإلثنين الموافق السادس من
جمادى األول سنة ٕٓٗٔ ىـ.
ٕ -كتاب المواىب اإلحسانية في ترجمة الفاروق وذريتو البن عبد اليادي العمري
المؤرخ ٕٔٔٔ ىـ بتاريخ نسخ  ٕٜٔٙىـ بدار الكتب والوثائق القومية المصرية .
ٖ -وثيقة صادرة من السمطان العثماني عبد الحميد الثاني آلل العمري ذرية عمي بن
عميل والمشيور لدى العامة بعمي بن عميم بمنطقة (مرو) باألردن.
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ٗ -وثيقة النسب الصادرة من المحكمة الشرعية المحررة بتاريخ ٖ محرم سنة ٕٕٖٔ ىـ
بمحكمة قميوب الشرعية  ،وصك النسب الخاص بيا بنقابة السادة األشراف المصرية
برقم  ٜٗٚ٘ٛبتاريخ  ٕٙديسمبر ٕٕٔٓ م .
٘ -سجالت مجمس ادارة مسجد أوالد عنان بالقاىرة  :قرار وزاري رقم  ٜٔٚلسنة ٜٜٔٛ
م بتشكيل مجمس ادارة مسجد أوالد عنان بميدان رمسيس بالقاىرة من  ٜٔعضو ،
منيم عضو مجمس االدارة (رقم ٗ) :األستاذ الدكتور أحمد عمر ىاشم  ،وبتاريخ
تحرير  ٕٛذي الحجة  ٜٔٗٓىـ  ٖٔ /يوليو  ٜٜٔٛم  ،وبتوقيع وزير األوقاف:
محمد عمي محجوب.
 -ٙسجالت مشيخة السجادة العنانية العمرية بالقاىرة :بيان باألضرحة العمرية التابعة
لمشيخة السجادة .

ثاني ا مخطوطات عممية:
ٔ -أنس الجميس في جمو الحناديس عن سينية ابن باديس  ،أحمد بن محمد بن
عثمان بن يعقوب المغربي المالكى المعروف بابن الحاج (المتوفى نحو سنة ٖٜٓ
ىـ) .
ٕ -مختصر البيان في نسب آل عدنان  ،منسوب البن جزي الكمبي الغرناطي
(المتوفى سنة ٘ ٚٛىـ)  ،مكتبة مؤسسة الممك عبد العزيز  -الدار البيضاء .
ٖ -مخطوط قصة القطب سيدي أحمد البدوي  ،عمر بن عثمان المارداني  ،منسوخ
سنة ٖ ٛٙىـ  ،محفوظ تحت رقم (ٖٖ٘ٔ) تراجم  ،معيد إحياء المخطوطات العربية
بجامعة الدول العربية .
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ٗ -مخطوط الجواىر السنية في النسبة والكرامات األحمدية  ،الشيخ زين الدين عبد
الصمد بن عبد اهلل المصري  ،مؤرخ سنة  ٕٔٓٛىـ  ،منسوخ من رواية مخطوط
النسبة لمشيخ يونس بن عبد اهلل المدعو ابن أزبك الصوفي من أعالم النصف الثاني
من القرن السابع والقرن الثامن اليجري  ،مخطوط رقم ٘ /ٜٕٕ – ٕٙٙج ع -
مخطوطات جامعة الرياض .
٘ -نسخة ثانية من مخطوط الجواىر السنية في النسبة والكرامات األحمدية لمشيخ
زين الدين عبد الصمد بن عبد اهلل المصري والمؤرخ سنة  ٕٔٓٛىـ  ،نسخيا الشيخ
محمد األحمدي بدمشق في شير صفر سنة  ٔٓ٘ٛىـ  ،مخطوط بمكتبة جامعة
الممك سعود  /قسم المخطوطات برقم ٘ٔٗ ٚفٖ/ٜٔ٘٘
 -ٙنسخة ثالثة من مخطوط الجواىر السنية في النسبة والكرامات األحمدية لمشيخ
زين الدين عبد الصمد بن عبد اهلل المصري والمؤرخ سنة  ٕٔٓٛىـ  ،نسخيا الشيخ
عمي بن عمي العربي المخمالتي الشافعي األزىري سنة  ٕٔٚٚىـ  ،مخطوط بدار
الكتب والوثائق القومية المصرية برقم ٗ - ٜٙتاريخ
 -ٚنسخة رابعة من مخطوط الجواىر السنية في النسبة والكرامات األحمدية لمشيخ
زين الدين عبد الصمد بن عبد اهلل المصري والمؤرخ سنة  ٕٔٓٛىـ  ،نسخيا الشيخ
سميمان خميل البيومي الكناني سنة ٕ ٕٔٛىـ  ،مخطوط بالمكتبة المركزية بجامعة
اإلمام محمد بن سعود – قسم المخطوطات برقم  - ٕٔٛٚتاريخ  ،بعنوان :مناقب
أحمد البدوي .
 -ٛمخطوط رواية نسبة السيد أحمد البدوي لمعالمة السيد الشيخ حماد أبو حبيمو
الجعفري الحسيني  -صعيد مصر – مخطوط مؤرخ سنة ٔ ٕٔٙىـ
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 -ٜمخطوط بحر األنساب أو المشجر الكشاف ألصول السادة األشراف لمعالمة
محمد بن أحمد بن عميد الدين النجفي الحسيني المتوفى سنة ٖٖٗ ىـ  ،عميو
تذييالت بخط يد العالمة النسابة محمد مرتضى الحسيني الزبيدي المتوفى سنة
ٕ٘ٓٔ ىـ .
ٓٔ -مخطوط سر السمسمة العموية  ،النسابة أبو نصر سيل بن عبداهلل البخاري من
أعالم القرن الرابع اليجري وكان حياً سنة ٖٔٗ ىـ .
ٔٔ -مخطوط منتقمة الطالبية  ،الشريف النسابة أبو إسماعيل إبراىيم بن طباطبا
الحسني الطالبي وىو من أعالم القرن الخامس اليجري .
ٕٔ -مخطوط المجدي في أنساب الطالبيين  ،السيد الشريف األجل نجم الدين أبو
الحسن عمي بن محمد بن عمي بن محمد العموي العمري النسابة من أعالم القرن
الخامس اليجري .
ٖٔ -مخطوط األصيمي في أنساب الطالبيين  -مشجر  ،العالمة النسابة المؤرخ
الشريف صفى الدين محمد بن تاج الدين عمى المعروف بابن الطقطقي الحسنى
المتوفى سنة  ٜٚٓىـ .
ٗٔ -مخطوط عمدة الطالب في أنساب أل أبي طالب  ،ذكره العالمة النسابة ابن
عنبة الحسني المتوفى سنة  ٕٛٛىـ

ثالث ا مخطوطات أىمية:
ٔ -مشجر البازات المؤرخ في يوم الخميس  ٕٙمن شير صفر من سنة ٖٗٔٔ ىـ ،
والمسجل بنقابة السادة األشراف بمصر .
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ٕ -مشجر قديم لذرية خضر بن عنان العمري ببشال بالدقيمية المحرر يوم الثالثاء
ثالث عشر جمادى األولى سنة  ٕٜٔٛىـ .
ٖ -مشجر خضر بن عنان العمري ببشال بالدقيمية المحرر سنة  ٕٔٚٛىـ .
ٗ -مشجر عمي بن عنان العمري بميت أبو خالد بالدقيمية المحرر سنة ٖٖ٘ٔ ىـ .
٘ -مشجر السادة العنانية بالولجة وكرديدة بالشرقية ،المؤرخ يوم السبت سادس
جمادى األول سنة  ٔٓ٘ٙىـ.
 -ٙمشجر السادة العنانية بقرية السماعنة بفاقوس بالشرقية والمحرر سنة  ٕٔٓٛىـ
 -ٚمشجر عائمة دراج العمرية بنيطاي بزفتى بالغربية المحرر سنة ٖ٘ٓٔ ىـ
 -ٛمشجر عائمة الحمراوي بمحافظة الغربية المؤرخ في ٕٕ محرم سنة  ٕٔٓٛىـ .
 -ٜمشجر عثمان بن عنان بالسنيطة بالدقيمية المحرر في القرن الحادي عشر
اليجري .
ٓٔ -المشجرة النعمانية تُنسب  -كما يقولون  -لناسخيا النعمان بن بشير األنصاري
تحصل عمى نسختيا من بعض الجعافرة الرضويين الحسينيين ،الذين
األندلسي الذي
ّ

ورثوىا عن جدىم اإلمام جعفر الصادق ،وىو بدوره ورثيا عن جده ألمو القاسم بن
محمد بن أبي بكر الصديق ،وىي كتاب أنساب العرب الذي كتبو الخميفة أبو بكر
الصديق كما ىو مشيور .ثم عادت ىذه المشجرة إلى أيدي قبيمة الجعافرة الرضوية
الحسينية مرة أخرى وذلك في بالد المغرب ،فنسخيا الشريف إبراىيم بن عبد المحسن
الصغير بن حسين بن أحمد بن إبراىيم بن عبد المحسن األكبر بن الحسين الفاسي
المغربي الرضوي الحسيني .وقد ورد تنويو عنيا بيامش إحدى النسخ المخطوطة من
كتاب الصمة البن بشكوال ،باسم الصحيفة الرضوية الحاوية ألنساب السادة األشراف
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الجعافرة الحسينيين في بالد األندلس والمغرب ،كما ورد ليا ذكر في رواية ابن أزبك
الصوفي (من أىل القرن الثامن اليجري) ،باسم كتاب النسب والقصص في رواية
السيد أحمد البدوي والتي نقميا الشيخ عبد الصمد بن عبد اهلل المصري في الجواىر
السنية في النسبة والكرامات األحمدية وغيرىا من المصادر مذكور بيا أنساب
األشراف آل حسين الفاسي الرضوي الحسيني  ،وبعض بيوتات األشراف األخرى ،
وكثي اًر من أنساب العربان والقبائل األخرى ،وىي بييئة مبسوط نسب ال مشجر.
ٔٔ -مشجر البراطيم ويعرف بمخطوط نسب السادة الكميالب "الكميالو" الجعافرة
الرضويين الحسينيين بصعيد مصر ،وىو أحد تذييالت ونسخ المشجرة النعمانية،
وقيل أن كاتبو ىو الشريف عبد الكريم الجالي الجعفري الحسيني أو أحد أحفاده.
ٕٔ -مشجرة الطود وىي نسخة من جرد قديم لجماعة من األشراف ببمدة "األحايوة
شرق" وعميو تاريخ سنة ٔ ٜٛىـ ،وىناك عجالة منو عمييا تاريخ سنة ٕٕ ٜىـ وجدت
بالفيوم عند جماعة بيا يقال ليم الجعافرةُ .نسخت مشجرة الطود بالجامع األزىر
الشريف سنة ٕٕٔٔ ىـ ثم سجمت بنقابة السادة األشراف زمن والية السيد محمد

توفيق البكري الصديقي سنة ٕٕٖٔ ىـ ومنيا نسخة أخرى ألحد الفروع الشريفة ببالد
الشام ،عمييا توقيع قائم مقام نقيب أشراف إسنا بصعيد مصر السيد سعيد عطاي
الكالبي المتوفى سنة  ٖٔ٘ٚىـ تقريباً ،وعمييا تاريخ  ٔٚرجب سنة ٕٕٖٔ ىـ.
ٖٔ -المشجرة البرزنجية وىي إحدى تذييالت ونسخ المشجرة النعمانية ،منسوبة لمسيد
ابن رسول البرزنجي وتم تحررييا سنة ٖ٘ ٜىـ بدار الرصاص بالمدينة المنورة في
عيد الشريف أحمد بن سميمان أمير مكة المكرمة من ذوي زيد في مدة السمطان
أحمد العثماني.
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ٗٔ -مشجر األشراف آل موسى وىو أحد نسخ المشجرة البرزنجية الشييرة بالبرزخية
المحررة سنة ٖٖٔٔ ىـ نقالً عن مشجر مؤرخ سنة ٖ٘ ٜىـ نقالً عن األصل األقدم
المحرر سنة  ٜٚٛىـ.
٘ٔ -مشجر السادة المحافيظ وىم أبناء السيد محمد طوق بن جعفر بن محمد بن
األمير حمد بن محمد أبي جعافر الجعفري الحسيني ،المؤرخة في ٕٗ من جمادى
اآلخر سنة ٖٓ٘ٔ ىـ الموافق ٘ٔ فبراير ٖٔ ٜٔم.
 -ٔٙمجموعة من مشجرات الجعافرة وأشراف الطود بصعيد مصر .
 -ٔٚثالث مخطوطات ألنساب السادة المغازية  -بييئة مبسوط .
 -ٔٛمخطوط لمسادة المغازية  -بييئة مشجر.
 -ٜٔمخطوط ألشراف البرلس  -مبسوط .
العشر اآلخر من جمادى اآلخر
ٕٓ -وثيقة نسب آل العمري باألردن والمؤرخة في ُ
من شيور سنة ٘ٔ ٛىـ.

رابع ا المطبوعات:
ٔ -صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صمى
اهلل عميو وسمم وسننو وأيامو  ،محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي
(المتوفى سنة  ٕ٘ٙىـ)  ،تحقيق :محمد زىير بن ناصر الناصر  ،دار طوق النجاة
(مصورة عن السمطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)  ،الطبعة األولى
ٕٕٗٔىـ .
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ٕ -صحيح مسمم = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل
صمى اهلل عميو وسمم  ،مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى
سنة ٔ ٕٙىـ)  ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت
.
ٖ -الوفيات  ،أبو العباس أحمد بن حسن بن الخطيب الشيير بابن قنفذ القسنطيني
(المتوفى سنة ٓٔ ٛىـ)  ،تحقيق :عادل نوييض  ،دار اآلفاق الجديدة  -بيروت ،
الطبعة الرابعة ٖٓٗٔ ىـ  ٜٖٔٛ -م .
ٗ -النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة  ،أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن
تغري بردي بن عبد اهلل الظاىري الحنفي (المتوفى سنة ٗ ٛٚىـ)  ،و ازرة الثقافة
واإلرشاد القومي  -دار الكتب  ،مصر .
٘ -حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة  ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل
الدين السيوطي (المتوفى سنة ٔٔ ٜىـ)  ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراىيم  ،دار
إحياء الكتب العربية  -عيسى البابي الحمبي وشركاه  -مصر  ،الطبعة األولى
 ٖٔٛٚىـ  ٜٔٙٚ -م .
 -ٙكتاب الشجرة المباركة في أنساب الطالبية  ،العالمة اإلمام الفخر الرازي المتوفى
سنة ٙٓٙىـ وىو من أعالم القرن السادس والسابع اليجري .
 -ٚشذرات الذىب في أخبار من ذىب  ،عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد
العكري الحنبمي (المتوفى سنة  ٜٔٓٛىـ)  ،تحقيق :محمود األرناؤوط  ،خرج
َ
أحاديثو :عبد القادر األرناؤوط  ،دار ابن كثير ،دمشق – بيروت  ،الطبعة األولى

 ٔٗٓٙىـ  ٜٔٛٙ -م .
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 -ٛاألنس الجميل بتاريخ القدس والخميل  ،عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن
العميمي الحنبمي ،أبو اليمن ،مجير الدين (المتوفى سنة  ٜٕٛىـ)  ،تحقيق :عدنان
يونس عبد المجيد نباتة  ،مكتبة دنديس – عمان .
 -ٜجامع كرامات األولياء  ،يوسف بن إسماعيل النبياني (المتوفى سنة ٖٓ٘ٔ ىـ)
 ،المكتبة العصرية – بيروت .
ٓٔ -الطبقات الكبرى المسمى بمواقح األنوار في طبقات األخيار  ،أبو المواىب عبد
المواىب بن أحمد بن عمي األنصاري الشافعي المصري المعروف بالشعراني
(المتوفى سنة ٖ ٜٚىـ)  ،تحقيق :سميمان الصالح  ،دار المعرفة – بيروت .
ٔٔ -رحمة النابمسي = الحقيقة والمجاز في الرحمة إلى بالد الشام ومصر والحجاز ،
عبد الغني بن إسماعيل النابمسي (المتوفى سنة ٖٗٔٔ ىـ)  ،تقديم واعداد :د.أحمد
عبد المجيد ىريدي  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب سنة  ٜٔٛٙم .
ٕٔ -معجم المؤلفين  ،عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة (المتوفى
سنة  ٔٗٓٛىـ)  ،مكتبة المثنى  -بيروت  ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت .
ٖٔ -إتحاف األعزة في تاريخ غزة  ،عثمان مصطفى الطباع الغزي (المتوفى سنة
ٓ ٖٔٚىـ)  ،تحقيق ودراسة :عبد المطيف زكي أبو ىاشم  ،مكتبة اليازجي – غزة
 ،الطبعة األولى ٕٓٗٔ ىـ  ٜٜٜٔ -م .
ٗٔ -األعالم  ،خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس ،الزركمي
الدمشقي (المتوفى سنة  ٖٜٔٙىـ)  ،دار العمم لمماليين  ،الطبعة الخامسة عشر
سنة ٕٕٓٓم .
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٘ٔ -ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين  ،إسماعيل بن محمد أمين بن
مير سميم الباباني البغدادي (المتوفى سنة  ٖٜٜٔىـ)  ،طبع بعناية وكالة المعارف
الجميمة في مطبعتيا البيية استانبول ٔ٘ ٜٔم  ،أعادت طبعو باألوفست :دار إحياء
التراث العربي  -بيروت .
 -ٔٙالجامع لصمة األرحام في نسب السادة الكرام اإلمامين الحسن والحسين  ،أحمد
وفقي ياسين  ،طبعة سنة  ٔٗٔٙىـ بالقاىرة .
 -ٔٚكتاب نسب الشجرة الزكية (الخاص بعائمة "الصغير" بأجيور بالقميوبية) ،
الشيخ أحمد محمد الصغير  ،مطبعة المعرفة بالقاىرة .
 -ٔٛكتاب النسب العمري باألردن المحرر سنة ٖٓٗٔ ىـ ٜٖٔٛ /م والمنقول عن
أصمو القديم المؤرخ سنة ٖ٘ٓٔ ه.
 -ٜٔالخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاىرة ومدنيا وبالدىا القديمة والشييرة  ،عمي
باشا مبارك (المتوفى سنة ٖٔٔٔ ىـ ٜٖٔٛ/م)  ،المطبعة الكبرى األميرية – بوالق
مصر  ،الطبعة األولى سنة ٖ٘ٓٔ ىـ .
ٕٓ -نور األنوار في فضائل وتراجم وتواريخ ومناقب وم ازرات آل البيت األطيار ،
السيد حسين محمد الرفاعي  ،طبعة سنة  ٖٔ٘ٙىـ .
ٕٔ -جامع الدرر البيية ألنساب القرشيين في البالد الشامية  ،الدكتور الشريف
كمال الحوت الحسيني رئيس جمعية السادة األشراف في لبنان  ،طبعة :شركة دار
المشاريع .
ٕٕ -معجم قبائل مصر  ،أيمن محمد زغروت  ،طبعة دار الفكر العربي  ،الطبعة
األولى ٕٓٔٓ م .
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