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إىل والدي الكرميني حفظهما اهلل وأمد يف عمريهما على طاعته 
 .وختم هلما حبسن اخلامتة
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 :قال اهللا تعاىل 

® ⎯yϑ sù tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ u™ !$ s)Ï9 ⎯ ÏµÎn/u‘ ö≅yϑ ÷è u‹ù= sù WξuΚ tã 

$ [s Ï=≈|¹ Ÿω uρ õ8Î ô³ç„ Ïο yŠ$ t7Ïè Î/ ÿ⎯ ÏµÎn/u‘ #J‰tn r& 〈 )١(.

                                                 
 .١١٠سورة الكهف ، اآلية  ) ١(
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 وبعد ،،،.. احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني 

كالم على السرية للحـافظ  املورد العذب اهلين يف ال«فهذه الرسالة هي دراسة وحتقيق لكتاب 
قسـم  (للحافظ قطب الدين عبدالكرمي احلليب، وقد اشتملت على مقدمة وقسمني رئيسيني  »عبدالغين

 .وخامتة، وجمموعة من الفهارس العلمية)  الدراسة وقسم التحقيق
فقد ذكرت فيها أمهية السرية النبوية ، وأهم أسباب اختيار املوضوع، وخطة البحث  املقدمةأما 

 .فيه ثالثة فصول) القسم األول(ومنهج التحقيق ، وقسم الدراسة  ،
احلالة السياسـية،  : املبحث األول: دراسة عصر املؤلف وفيه أربعة مباحث :  الفصل األول

 .احلالة االجتماعية: والرابعاحلالة الدينية ، :  والثالثاحلالة العلمية، :  والثاين
:  املبحـث األول : وحياة عبدالغين املقدسي وفيه مبحثان فهو حياة املؤلف:  أما الفصل الثاين

وكنيتـه،   ،ونسبه ،حياته االجتماعية، واشتمل على امسه: املطلب األول : حياة املؤلف ، وفيه مطلبان 
حياته العلمية ، واشتمل على نشـأته العلميـة،   : املطلب الثاين . ومولده ، وأسرته ، وعقيدته ومذهبه 

:  واملبحث الثاين. آثاره العلمية ، ومناصبه ، وثناء العلماء عليه وأخالقه ، ووفاتهوشيوخه وتالميذه، و
 ،حياته االجتماعية، واشتملت على امسه: املطلب األول : حياة عبدالغين املقدسي واشتمل على مطلبني 

خه وتالميذه اشتمل على نشأته العلمية ، شيو: ونسبه ، مولده، أسرته، عقيدته، ومذهبه ، املطلب الثاين
 .، آثاره العلمية ، ثناء العلماء عليه، وأخالقه ، ووفاته

عنـوان  : املبحث األول: دراسة الكتاب ، ويشتمل على مخسة مباحث:  أما الفصل الثالث
منهج املؤلف يف الكتاب ، وفيه  :املبحث الثاينالكتاب وحتقيق نسبته إىل املؤلف والباعث على تأليفه ، 

: منهجه يف شرح األلفاظ الغريبة ، الثالـث  : منهجه يف ترتيب الكتاب، الثاين : ل األو: عدة مطالب 
املبحـث  مصادره ، :  املبحث الثالثمنهجه يف التعريف باألعالم ، : منهجه يف ختريج احلديث، الرابع 

قيـق  وصف النسخ اخليطة، وبيان املعتمد منها يف حت:  املبحث اخلامسقيمة الكتاب العلمية ، :  الرابع
 .الكتاب

إىل ) ب/٢٦٥( مـن معجزاتـه   والقسم الذي أقوم بتحقيقه : قسم التحقيق : القسم الثاين 
نسـخ  : وكان عملي يف الكتاب على النحو التـايل   ،)أ/٣١٠(اية املخطوطة العشرة املبشرين باجلنة 

مد عليها داخل املنت، وعزو الكتاب ، املقابلة بني النسخ ، ترقيم النسخ، واإلشارة إىل اية النسخة املعت
اآليات القرآنية إىل مضاا ، وختريج األحاديث واآلثار الواردة يف الرسالة ، وشرح الكلمات الغريبـة ،  

 .والتعليق على املسائل اليت حتتاج إىل ذلك ، والترمجة لألعالم ، والتعريف باألماكن والبلدان
 

 الطالب
 عبداهللا بن علي سلمان القحطاني

 املشرف
 عبدالعزيز بن عبداهللا السلومي. د

 كلية الشريعة عميد
 سعود بن إبراهيم الشريم .د
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Thesis Abstract 
 

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, benediciton and peace be upon His lnoble Messenger, 

Mohammad Ibn Abdullah, his kinsfolk and compainion. 
 
The Thesis aims study and verify the book of Al-Mawred Al- Azb Al-Hani Fi Al- 

kalam Ala Al-Syrah, by Abdul Ghani and Kotab Al Deen Abdul Kareem Al Halabi. It includes 
an introduction, two main parts (Study Section and Verfication section), conclusion and a group 
of scientific indexes. 

Introduction: I mentioned the importance of Prophet's Biography, we most improtant 
reasons to chose the subject, study plan, methodology of verfication and the study section (the 
first section) includes three Chapters. 

Frist section : it includles a study of author era and consists of Four Themes: Firstly: 
political state, Secondly: scientific state, Thirdly: religious state and Fourthly : social state. 

Second Section: It is the life of the author and life of Abdul Ghani Al Makdesi and 
includes Two Themes: The First Theme: about the life of the author and includes Two Topics: 
The family and his faith. The Second Topic is about his scientific life and includes his 
scienctific bringing up, his learning teachers and students, his scienctific effects, his various 
titles, the scientisits parasing for him his morals and his death. The Second Theme is about the 
life of Abdul Gani Al Makdeis and in includes Two topics: The First Topic is about his scoial 
life and it includes his name and ancestry, his birth, his family , his creed, and his believe. The 
Second topic: includes his scientific bringing up, his learning teachers and studetns, his 
scientific effects, his various titles, the scientitsts praising for him his morals and his death. 

Third Section : is about the study of the book and includes Fife Themes: The Frist 
Theme is about the title of the book, verficiation of the Book to the Arthur, and the motive to 
write it. The Second Theme is about the author methodoloty in the book and includes many 
Topics: Strange words, Thirdly: his mehtodoloty to derviates the Hadeeth and Fourthly: his 
methodology to define the scholars. The Third Theme includdes his resources. The Fourth 
Theme is about the scientific valve of the book, and the Fifth Theme is about describing the 
handwritten copies and recognizing the authenticated ones in verfying the book. 

The Second Division : Verficiation Division: and the division that I verfity from 
(٢٦٥/B) to the end (٣١٠/A). Moreover my work on the was as fellows: copying the book , 
comparing between the copies, numbering the copies, menthioning the end of authenticated 
copy inside the text, illustrating the verses and its meanings, derviates th eHadeeth and the 
mentioned transmissions in the Thesis, explaining the strange words, commenting on the issues, 
acquanitingand defining the places and countries. 

Conclusion : It includes the most imkportant results as fellow: 
l. Kotob Al Deen Al Halabi is one of the Religious Scholars who fought the 

superstitions that appeared and spread in this century through his science and writings and he 
strived to invoke people to Al Sanah and the fundamaentals of write and true religion. 

٢. The students should interest in verifying the books (handwritten) about Prophes' 
Biography. 

May Allah Almighty make this piece of work purely to this sake and presereve it to the 
Day of Judggment. May He bless the nsoblest of all prophets and messengers, our Prophet 
Muhammad, his Kinsfolk and compainosn all! 

Researcher Supervisor Dean of Al Sharia' College 
Abdullah Ali Al Qahtani Dr. Abdul Aziz Abdullah Al Salamoy Dr. Saud Ibrahim Al Shoraim 
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 א
كما حيب ربنا ويرضى ، وأشهد أن  ،احلمد هللا محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شعاراً ودثاراً ، وأشهد أن سيدنا حممد عبده 
ونبع املاء من بني أصبعيه ، وحن اجلدع إليه ،  ،نيب سلم احلجر عليه ،ورسوله

 ،وعلى من إقتفى أثره ،نعم عليه وعلى آله وصحبهوأ ،وبارك ،فصلي اهللا وسلم
 .وأتبع منهجه بإحسان إىل يوم الدين

 ...أما بعد

وأمت ،على صاحبها أفضل الصالة ،لدراسة السرية النبوية املتصدرفإن 
إذ أنه  ،وتسكن جوارحه ،وخيشع قلبه ،ما عليه إال أن يطاطأ رأسه ،التسليم

 ،وخري خلق اهللا ،عن سيد البشر ،يتحدث عن رمحة مهداه ، ونعمه مسداه
 .ونيب الرمحة صلوات اهللا وسالمه عليه ،وصفوم عن رسول اهلدى

أن يزيد  اًفال يستطيع أحد ،وينبغي أن نعلم أن السرية واحدة ال تزيد وال تنقص
ولكن علماء اإلسالم من . فيها شيء مل يثبت فيها ، وال أن ينقص شيئاً مما جاء فيها 

يف  تعددت طرائقهمقد  .واملغازي ،وممن كتب يف السرية النبوية ،ومؤرخني ،حمدثني
 عاشفمنهم من ألف يف التاريخ من بدء اخللق وحىت الزمن الذي  ،كتابة السرية النبوية

كالطربي يف كتابه تاريخ الرسل  وكتب عن السرية النبوية الشريفة ضمن كتابه ،فيه
ومنهم .  وغريهموابن كثري يف البداية والنهاية  ابن األثري يف الكامل يف التاريخ،و وامللوك

وسرية إبن إسحاق املسماه بكتاب املبتدأ  ،كإبن هشام ،من ألف يف السرية النبوية
ودالئله  ومنهم من ألف يف معجزات الرسول  .وغريمهاواملبعث واملغازي 

النيب والبيهقي وغريمها وكذلك منهم من ألف يف مشائل  ،نعيم أليبكدالئل النبوة 
 وكذلك ألف يف خصائصه  .والبغوي ،كالترمذي ،وأحواله كاخلصائص، 
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 وفيه كذلك من ألف يف مغازيه  .امللقن وغاية السول البن ،للسيوطي
 ،وسلوكه وابن أيب شيبه ، ومنهم من ألف يف عادات الرسول  ،كالواقدي

العباد البن  خري يوزاد املعاد يف هد كاألدب املفرد لإلمام البخاري .ومسته ،وأدبه
وعموماً السرية معني ال  ،وغريها من املؤلفات اليت كتبت عنه  القيم اجلوزية،

 .وصفو ال يكدر ،ينضب

 غرفا من البحر أو رشفا من الدمي وكلهم من رسول اهللا ملتمساً

وما زالت عناية علماء املسلمني مستمرة يف خدمة السرية النبوية قدمياً 
واألنبياء عليهم  بعد سرية النيب  ،الصحابة رضوان اهللا عليهم وحديثاً  وتأيت سرية

بعد األنبياء  ،صلوات اهللا وسالمه من ناحية األمهية ، كيف ال وهم خري البشر

 Ó‰£ϑut’Χ ãΑθß™§‘ «!$# 4 t⎦⎪Ï%©!$#uρ ÿ…çµyètΒ â™!#£‰Ï©r& ’n?tã Í‘$¤ä3ø9$# ® :قال تعاىل . واملرسلني 

â™!$uΗxqâ‘ öΝæηuΖ÷t/ ( öΝßγ1us? $Yèª.â‘ #Y‰£∨ß™ tβθäótGö6tƒ WξôÒsù z⎯ÏiΒ «!$# $ZΡ üθôÊÍ‘uρ ( öΝèδ$yϑ‹Å™ ’Îû 

ΟÎγÏδθã_ãρ ô⎯ÏiΒ ÍrOr& ÏŠθàf¡9$# 4 y7Ï9 s̈Œ öΝßγè=sVtΒ ’Îû Ïπ1u‘öθ−G9$# 4 ÷Λàιè=sWtΒuρ ’Îû È≅ŠÅgΥM}$# ?íö‘u“x. ylu÷zr& 

…çµt↔ôÜx© …çνu‘y—$t↔sù xán=øótGó™$$sù 3“uθtFó™$$sù 4’n?tã ⎯ÏµÏ%θß™ Ü=Åf÷èãƒ tí#§‘–“9$# xáŠÉóu‹Ï9 ãΝÎκÍ5 u‘$¤ä3ø9$# 3 

y‰tãuρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÏ=≈¢Á9$# Νåκ÷]ÏΒ ZοuÏøó̈Β #·ô_r&uρ $Jϑ‹Ïàtã 〈)وقال  .)١

$s)©9 šU‰ ® :تعاىل ¨? ª!$# ’n? tã Äc© É<¨Ζ9 $# š⎥⎪ÍÅf≈ yγßϑø9$#uρ Í‘$ |ÁΡ F{$#uρ š⎥⎪Ï%©!$# çνθ ãèt7 ¨? $# ’Îû 

Ïπ tã$ y™ Ïο uó¡ãèø9$# .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ yŠ$Ÿ2 àƒÍ“ tƒ Ü>θ è=è% 9,ƒ Ísù óΟßγ÷Ψ ÏiΒ ¢Ο èO z>$ s? óΟ ÎγøŠn=tæ 4 … çµ ¯Ρ Î) 

óΟ ÎγÎ/ Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠ Ïm ©9 z©(ô‰s ® : وقال تعاىل.  )٢( 〉 ‘§ ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# øŒ Î) 

                                                 
 .٢٩سورة الفتح ، آية  ) ١(
 .١١٧سورة التوبة ، آية  ) ٢(
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y7 tΡθ ãèÎƒ$ t7 ãƒ |M øt rB Ïο uyf ¤±9$# zΝÏ=yèsù $tΒ ’Îû öΝÎκ Í5θ è=è% tΑu“Ρ r' sù sπ uΖŠ Å3¡¡9$# öΝÎκ ö n=tã öΝßγt6≈ rO r&uρ $ [s÷G sù 

$ Y6ƒÍs% 〈   )وقال  .)١  :» و أنفق مثل أحد فإن أحدكم ل ،ال تسبوا أصحايب

 .)٢(»أحدهم وال نصيفه ذهباً ما بلغ مد

ومهما ألف فيهم  ،ومناقبهم مجه ،وفضائل الصحابة رضوان اهللا عليهم كثرية
وقد ذكر املؤلف رمحه اهللا يف هذا الكتاب العشرة  .من كتب فلن يعطوا حقهم

أن من الصحابة من جاءت هلم البشارة  –واعلم وفقك اهللا  –املبشرين باجلنة 
جاء ذكر هؤالء العشرة يف حديث واحد وجاءت هلم  ولكن ملا ،باجلنة غري العشرة

، واحلديث العشرة املبشرون باجلنة  :فيقال .فيه البشارة باجلنة مجيعاً أفردوا بالذكر
أبو بكر يف اجلنة ، وعمر يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة، وعلي يف « :  هو قوله 

وف يف اجلنة، وسعد اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري يف اجلنة ، وعبدالرمحن بن ع
بن أيب وقاص يف اجلنة، وسعيد بن زيد يف اجلنة، وأبو عبيدة بن اجلراح يف 

  .)٣(»اجلنة

وسرية العشرة املبشرين باجلنة وأضاف  وممن كتب يف سرية الرسول 
: يف كتابه ) هـ٦٠٠ت (هو احلافظ عبدالغين املقدسي  ،جهداً جلهد من سبقه

وألمهية هذا الكتاب قام اإلمام احلافظ قطب » بويةالدره املضيئة يف السرية الن«
املورد العذب اهلين يف « ، بشرحه يف كتابه ) هـ٧٣٥ت (الدين احلليب رمحه اهللا 

                                                 
 .١٨سورة الفتح ، آية  ) ١(
، الصحيح اجلامع املسند من أقوال وأفعال ) هـ٢٥٦ت (أبو عبداهللا حممد بن إمساعيل : البخاري  ) ٢(

حممود نصار، دار الكتب العلمية، :  ، حتقيق) ٦٦٩(، ص )٣٦٧٣(،  حديث رقم  الرسول 
 .هـ١٤٢٥،  ٤بريوت ، ط

مصطفى الـذهيب ،  : ، حتقيق٥/٤٥٦: ، السنن )٢٧٩ت (حممد بن عيسى بن سوره : الترمذي  ) ٣(
 .هـ١٤١٩، ١دار احلديث ، القاهرة ، ط
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وقد امتاز هذا الشرح بقيمة علمية كبرية . » الكالم على السرية للحافظ عبدالغين
 .سأذكرها يف الدراسة إن شاء اهللا تعاىل

 :ضوع فيمكن إمجاله مبا يلي أما أسباب إختياري للمو

،  ابراز دور أحد أعالم اإلسالم الذين كتبوا يف سرية الرسول  -١
 ،يف خدمة اإلسالم املبشرين باجلنة، وكان هلم جهد كبري والعشرة

وطلبة العلم يف عصره رغم ،وخاصة أنه مل يكن له ذكر بني العلماء 
 .جهوده العلمية

وإثراء  ،واإلستفادة منه ،راءتهإخراج هذا الكتاب حىت يتسىن للناس ق -٢
 .املكتبة اإلسالمية

والذي نأمل أن تأخذ  ،يعترب رابع كتاب يظهر للمؤلف .هذا الكتاب -٣
واالطالع على ما  ،لنتمكن من االنتفاع ا ،بقية كتبه طريقها إىل النور

 .فيها من روائع التراث اإلسالمي الضخم

فقد نقل  ،املؤلف يف كتابهودقة النسخ اليت إعتمد عليها  ،كثرة املصادر -٤
 .من أصول كثرية ضاعت ومل تصل إلينا

احلضاري اإلسالمي الذي تركه لنا  األرتالشعور باملسئولية جتاه هذا  -٥
وإطالعهم على هذا اجلهد الذي  ،وإخراجه للناس ،علماؤنا األجالء

 ،وإبراز دور الصحابة رضوان اهللا عليهم ،بذلوه يف خدمة السنة النبوية
 .لعشرة املبشرين باجلنة يف إعالء اإلسالم ونشرهوخاصة ا

بتقدمي ما آمل أن يكون ذخراً يل يوم  ،الرغبة يف نيل املثوبة من اهللا تعاىل -٦
: إذا مات اإلنسان إنقطع عنه عمله إال من ثالث « :  القيامة لقوله 
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.  )١( »إال من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صاحل يدعو له
وأن يكون عملنا خالصاً لوجهه  ،اهللا تعاىل أن يكون كذلك فأرجو من

 .الكرمي سبحانه
واجهتين بعض الصعوبات ، ومن هذه  ،وعندما بدأت يف حتقيق الكتاب

وختريج األحاديث ، والروايات ، وهذا  ،أا أول مرة أقوم بالتحقيق.الصعوبات
 .فهواألخذ من أطرا ،أخذ وقتاً حىت بدأت بالتعرف على هذا الفن

أن النقوالت الكثرية  :وكذلك من الصعوبات اليت واجهتين أيضاً يف التحقيق
واجلهد  ،ومصادرها أخذت مين الوقت الطويل ،اليت عزاها املؤلف إىل أصحاا

 .خاصة وأن هناك مصادر مفقوده ،حىت أحيلها إىل مصادرها املتوفرة ،الكبري
أعالماً يف ثنايا  ،رمحه اهللاأورد املؤلف  :وكذلك من الصعوبات اليت واجهتين

أو  ،وذلك ألنه ذكر بعضهم بالكنية ،مل أمتكن من معرفتهم يف املصادر ،النص
: وكذلك من الصعوبات  ،واحلصر ،فيصعب التمييز .أو باسم واحد فقط ،اللقب

كان يف تسلسل  .من املخطوطة) ب(واليت رمزت هلا بالرمز  ،أن النسخة الثانية
 .وخاصة يف األوراق األخرية من النسخة .أو تأخري ،تقدميإما  ،أرقام صفحاا

ولكن رغم هذه الصعوبات، فقد استفدت كثرياً من توجهات أستاذي 
الكرمي الدكتور عبدالعزيز السلومي املشرف على الرسالة فجزاه اهللا خرياً وجعله يف 

مصدر ومرجع، وبذلك  مئيتوكذلك استفدت من أكثر من . موازين حسناته
 .ت بإذن اهللا تعاىل أن أخذ باطراف هذا الفناستطع

 ،أمهية املوضوع .وأما خطة البحث فإا تتألف من مقدمة ذكرت فيها
 ،واملنهج ،واخلطة ،وأسباب إختياري له ، والصعوبات اليت واجهتين يف البحث

 .وقسمني أحدمها للدراسة واآلخر للتحقيق 

                                                 
، ص ) ١٦٣٠(، الصـحيح ،  حـديث رقـم    ) هـ٢٦١ت (مسلم بن احلجاج النيسابوري  ) ١(

 .هـ١٤١٦، ١رائد صربي ، مكتبة الرشد، الرياض، ط: تىن به ، إع) ١٠٧٢(
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 : وجعلت الدراسة يف ثالثة فصول

א ففي املبحث . التعريف بعصر املؤلف ، وفيه أربعة مباحث:  א
والنكبات  ،وأهم األحداث ،األول حتدثت  فيه عن احلالة السياسية لعصر املؤلف

وأمهها الغزو املغويل لألمة اإلسالمية ، وكيف  ،اليت مرت ا األمة اإلسالمية
 .د أعدائهاأخذت دولة املماليك على عاتقها الدفاع عن األمة اإلسالمية ض

وعن إزدهار  ،العلمية لعصر املؤلفمث املبحث الثاين وفيه حتدثت عن احلالة 
من خالل  .وكيف كان تشجيع الدولة له،احلياة العلمية يف ظل الدولة اململوكية

وقد عاش  ،أو للطلبة ،وإعطاء الرواتب سواًء للمعلمني ،واملساجد ،بناء املدارس
وخاصة يف  ،عصر يعد ذهبياً من الناحية العلمية املؤلف رمحه اهللا قطب الدين يف

اليت  .حبكم أن هذين اإلقليمني يقعان حتت السيادة اململوكية ،إقليمي الشام ومصر
من العلماء يف العراق  اًوأهله ، وخصوصاً أن كثري ،كان هلا إهتماماً كبرياً للعلم

 .ومصر بعد الغزو املغويل للعراق ،هاجروا إىل بالد الشام

من  ،فيه عن احلالة الدينية لعصر املؤلف فقد حتدثت :املبحث الثالث أما
سالطني املماليك بإنشاء املساجد واجلوامع ودور العلم اليت تم  اهتمامحيث 
بالناحية الدينية يف العصر  االهتمامفروعه وما هي مظاهر اإلسالم يف شىت بتعليم 
 .اململوكي

وتقسيم اتمع يف  ،حلالة االجتماعيةعن ا ،وحتدثت فيه :مث املبحث الرابع
عدة وقد إعتمدت يف هذا الفصل بعد اهللا تعاىل على .وأحواهلم ،العصر اململوكي

الدارس يف تاريخ املدارس للدمشقي، وشذرات الذهب البن عماد : مصادر أمهها 
والسلوك للمقريزي، والنجوم  ،احلنبلي، والدر املنتخب للحليب، واملواعظ واإلعتبار

لزاهرة البن تغري، وحسن احملاضرة للسيوطي ، وبدائع الزهور البن إياس، وغريها ا
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من املصادر اليت تتحدث عن احلياة اإلجتماعية يف ذلك العصر ، ومن املصادر 
 .لسعيد عاشور» مصر والشام يف عصر األيوبني واملماليك« احلديثة 

א ياة عبدالغين فكان عن حياة املؤلف قطب الدين وح:  א
 :املقدسي رمحهما اهللا ، وفيه مبحثان 

حتدثت فيه عن حياة : املطلب األول  ،إشتمل على مطلبني  :املبحث األول
ولقبه ، ومولده،  ،ونسبه ،واشتمل على إمسه، املؤلف من الناحية االجتماعية 

نشأته  واشتملت على .الناحية العلمية: واملطلب الثاين . وأسرته، وعقيدته، ومذهبه
 .العلمية، وشيوخه ، وتالميذه ، ومناصبه ، وثناء العلماء عليه ، وأخالقه ، ووفاته

معجم «وقد إعتمدت يف هذا الفصل بعد اهللا تعاىل على عدة مصادر منها 
البن » الدرر الكامنة«للذهيب ، و »املعجم املختص باحملدثني«و  للذهيب »الشيوخ

ذيل «للسيوطي ، و» طبقات احلفاظ«ري ، والبن كث» البداية والنهاية«حجر ، و
 .أليب احملاسن الدمشقي ، وغريها » تذكرة احلفاظ

א : فقد جعلته عن دراسة الكتاب ، وفيه عدة مباحث:  א
والباعث على تأليفه،  ،وحتقيق نسبته إىل املؤلف ،املبحث األول يف عنوان الكتاب

منهجه يف : وفيه أربعة مطالب ؤلف يف كتابه فهو عن منهج امل: أما املبحث الثاين 
ونقد الروايات،  ،ترتيب الكتاب ، ويف شرح األلفاظ الغريبة ، ويف ختريج احلديث

 .ويف التعريف باألعالم 

 .عن مصادر املؤلف يف القسم الذي قمت بتحقيقه : واملبحث الثالث 
وبيان  ،صف النسخو: قيمة الكتاب العلمية ، واملبحث اخلامس : واملبحث الرابع 

أسلوب التحقيق الذي : املعتمد منها يف حتقيق الكتاب ، واملبحث السادس 
 .وسرت عليه يف حتقيق النص  ،إعتمدته
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فقد أفردته لتحقيق النص ، وفق األصول :  أما القسم الثاين من الرسالة
ريف وذلك بالتع ،العلمية املتبعة يف حتقيق النصوص التراثية ، وفق منهج احملدثني

قدر املستطاع ،  ،واملصادر األخرى ،وختريج الرواية مبا يف الكتب السندبرجال 
والترمجة،  ،والتعليق على ما يلزم التعليق عليه ، وشرح الغريب من األلفاظ

إىل غري ذلك مما أوضحته يف  ،وبيان املواضع اجلغرافية ،والتعريف باألعالم يف املنت
 .منهج التحقيق

عبارة عن رؤوس أقالم تثبت حقائق علمية مهمة تبني  فهي :أما اخلامتة
 .النتائج اليت توصلت إليها 

واملراجع اليت  ،مث بعد ذلك الفهارس الفنية الالزمة واليت تضم املصادر
إعتمدت عليها يف التحقيق ، وفهارس اآليات القرآنية الكرمية ، واألحاديث النبوية 

واجلماعات ، واألماكن والبلدان ، واألعالم،  الشريفة ، واأللفاظ الغريبة ، والقبائل
مع اإلشارة إىل أرقام  ،وتشتمل على مجيع األعالم الذين ذكروا يف النص احملقق

 .وقمت بترتيب ذلك حسب احلروف اهلجائية ،الصفحات اليت ذكر فيها أمساؤهم
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 : أما منهجي يف حتقيق النص فيمكن تلخيصه يف عدة نقاط

ب قواعد اإلمالء املعروفة عن نسخة مكتبة نسخت املخطوطة على حس 

السليمانة بأستانبول اليت جعلتها األصل ، وقابلتها على نسخة املكتبة 

، وأثبت الفروق بينهما يف ) ب(واملرموز هلا حبرف  ،الوطنية بأنقرة

 .اهلوامش، وإذا اجتمعت املخطوطتان علىت خطأ أو سقط بينت ذلك

وذكرت أرقامها حسب موضعها يف  عزوت اآليات القرآنية إىل سورها 

 .القرآن الكرمي

والروايات من مصادرها ، والتعليق عليها عند  ،خرجت األحاديث النبوية 

 .احلاجة

 .والقبائل وحنوها  ،عرفت بأعالم األماكن 

 .شرحت األلفاظ الغريبة الواردة يف النص  

: الإختصرت بعض أمساء الكتب اليت تكررت يف الرسالة ، فعلى سبيل املث 

إختصاراً » اللسان«للذهيب ، » لسري أعالم النبالء«إختصاراً » السري«

 .البن منظور » للسان العرب «

ومل أترجم للصحابة رضوان اهللا  ،عرفت باألعالم الواردة يف النص احملقق 

 .عليهم أمجعني، إال من ليس له شهرة
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أو  ،صحوال يفوتين أن أقدم شكري إىل كل من شجعين يف عملي هذا بالن
وجزيل اإلمتنان والعرفان أستاذي القدير  ،وأخص بالشكر ،واملتابعة ،املراجعة

بقبول  ،لتفضله حفظه اهللا تعاىل .عبدالعزيز بن عبداهللا السلومي/ فضيلة الدكتور
الرسالة وقراءا وإبداء اإلرشادات والتوجيهات اليت ساعدتين يف إخراج هذه 

 .الرسالة

/ والدكتور ،  فوزي ساعايت/ األستاذ الدكتوروالشكر موصوالً لسعادة 
املناقشني هلذه الرسالة على ما قدماه من أراء وتوجيهات  حممد بن صامل السلمي

وتصويبات ما جعل هذه الرسالة خترج يف أا حللها فأسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا 
 . يف موازين حسناما وأن جيزيهما عين خري اجلزاء 

إىل من عمل معي يف حتقيق أجزاء هذه  ،أتقدم بالشكر كما ال يفوتين أن
أمحد حممد / حيث استفدت منهم الشيء الكثري ، وأخص منهم األستاذ ،املخطوطة
 .اين إبراهيم قهوجي  /واألستاذة ،الدهاسي

ممثلة يف رئيسها معايل األستاذ  ،أتقدم بالشكر اجلزيل جلامعة أم القرىكما 
وعلى رأسها فضيلة  ،لية الشريعة جبامعة أم القرىولك ،عدنان وزان/ الدكتور
على حفظه اهللا تعاىل ، ولقسم الدراسات العليا التارخيية  سعود الشرمي/ الدكتور

الرئيس السابق والشكر موصول لرئيس القسم  عبد اهللا الغامدي/ رأسها الدكتور 
 .  عبد اهللا حسني الشنربي/ الدكتور 

اليت حتملت إنشغايل كثرياً ذا العمل  »أم علــي«كما أقدم شكري إىل 
وتقدمي ما أمكنها من مساعدة ، فجزاهم اهللا عين خري اجلزاء ، ولكل من ساعدين 

 .أو طباعة ،أو تصويب ،أو توجيه ،بنصيحة .يف إعداد الكتاب
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بشري إن ما قمت به من جهد يف حتقيق هذا الكتاب، وخترجيه عمل " 
فما كان من صواب فمن اهللا وحده ، . تهدتيعتريه النقص ، وحسيب أين قد اج

وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان ، واهللا ورسوله براء منه ، ويل أمل يف 
أن من إطلع على ما حيتاج إىل مراجعة وتصحيح علمي أو خطأ مطبعي أن يهدي 

 " . إيلَّ ذلك وله مين خالص التقدير سلفاً

 

وأن  ،وأن يوردنا حوض نبيه ،عمالناهذا واهللا أسأل أن خيتم بالصاحلات أ
وعليه التكالن ، وال حول  ،واهللا املستعان ،ويرزقنا حمبته ،ويلزمنا هديه ،يعلمنا سنته

 .وال قوة إال باهللا العلي العظيم 

 ،،،.وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
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אא א
 

فيما يلي  .وخمتصرات ،رموزاً ،وحواشي الرسالة ،وقد استعملت يف منت
 :بيان وتوضيح هلا ، وهي كالتايل 

 .إىل وقوع سقط يف النص ،هذه إشارة]  [

 .أو كلمات مطموسة ،هذه إشارة إىل وجود كلمة[.....] 

وليس هلا  ،أو كلمة زائدة ،هذه اإلشارة تدل على أن هناك حرف}  {
 .معىن

ة من أوراق املخطوطة اخلطني املائلني يرمزان إىل اية كل ورق // 
للوجه ) ب(ترمز إىل الوجه األمين من ورق املخطوطة ، و ) أ) (ب –أ ) (األصل(

 .األيسر منها 

وأكتب فوقها كلمة التخريج ، وعند وجود  ،هذه لتخريج األحاديث )*(

وعددها رمزاً  ،فتكون عالمة النجمة ،هكذا )**(ج آخر يف الصفحة أضعختري

 .الصفحةلعدد التخريج يف نفس 

 .هذه اإلشارة ترمز إىل أن اهلامش متصل بالصفحة اليت تليه= 

ووضعت        ووضعت اآليات القرآنية الكرمية بني قوسني زهراويني 
 .»   «األلفاظ املنقولة بالنص بني أقوال صغرية هكذا 
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 .نسخة مكتبة السليمانية: األصل 

 .نسخة املكتبة الوطنية بأنقرة: ب 

 .تاريخ نشردون : ت . د

 .دون طبعه: ط . د

كاملة عند وروده ألول مرة ، غري أنين أقدم  الكتابكما ذكرت بيانات 
 .اجلزء ورقم الصفحة مث أذكر البيانات
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א מ א
א א א

 : وفيه ثالثة فصول

 دراسة عصـــر املؤلف:  الفصل األول 

 .عبدالغين املقدسي حياة الشارح واملؤلف:  الفصل الثاين 

 .دراسة الكتاب ومنهج التحقيق :  الفصل الثالث 
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 احلالة السياسية: املبحث األول 

عاش احلافظ قطب الدين احلليب رمحه اهللا تعاىل املؤلف هلذه السرية اليت بني 
مـن الفتـرة    ،ومصر ،اليت كانت حتكم بالد الشام ،يف ظل دولة املماليك ،أيدينا

، وكما هو معروف فإن دولة املماليك ) م١٥١٨/هـ٩٢٣ -م ١٢٥٠/هـ٦٤٨(
هــ  ٦٤٨(دولة املماليك البحرية ، واليت حكمت من الفترة :  قسمنيتنقسم إىل

وهم من املماليك األتراك الذين اشتراهم امللـك  ) م١٣٨١/هـ٧٨٤ -م١٢٥٠/
وأسكنهم يف قلعة الروضة يف حبر النيل  ،لتقوية دولته م ،الصاحل جنم الدين أيوب

 .)١( ا السلطةولذلك مسوا بالبحرية ، وقد دارت م األيام إىل أن تولو

بسالطني عظام استطاعوا حترير السواحل  ،ومتيزت هذه الدولة يف أول أمرها
وطرد التتار كذلك مـن بـالد    ،من بقايا اإلمارات الصليبية ،الشمالية لبالد الشام

الشام على يد قطز رمحه اهللا تعاىل ، وقائده الظاهر بيربس ، وكانت والدة احلافظ 
 .يف عهد امللك الظاهر بيربس) م١٢٦٢/هـ٦٦٤(هللا سنةقطب الدين احلليب رمحه ا

                                                 
، ٢/١٦٤، دول اإلسـالم  )هـ٧٤٨ت (احلافظ مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان : الذهيب ) ١(

مصر والشام يف عصر : م، سعيد عاشور١٩٩٩، ١حسن إمساعيل، دار صادر، بريوت، ط: حتقيق
 .ط.ت، د.لعربية، بريوت، د، دار النهضة ا)١٦٧(األيوبيني واملماليك، ص 
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 -م ١٣٨١/هـ٧٨٤(فكانت من الفترة  ،أما بالنسبة لدولة املماليك الربجية
وهم من املماليك اجلراكسة الذين اشتراهم امللـك املنصـور   ) م١٥١٨/هـ٩٢٣

 .)١( قالوون، وأسكنهم يف أبراج القلعة جببل املقطم ومساهم الربجية

حلكام املماليك البحرية الذين  ،نشاء اهللا تعاىل بدراسة خمتصرةوسوف نقوم إ
 .كانوا يف حياة املؤلف قطب الدين احلليب رمحه اهللا تعاىل يف هذا البحث

 ):م١٢٧٧/هـ٦٧٦ - م١٢٦٠/هـ٦٥٨(الظاهر بيربس  -١

أحد  ،هو السلطان ركن الدين أبو الفتح بيربس البندقداري الصاحلي النجمي
ويعترب املؤسس احلقيقي لدولة املماليك على الرغم أنه . البحرية  سالطني املماليك
وذلك ألن الفترة الطويلة اليت قضاها يف احلكم مكنته مـن القيـام    ،جاء بعد قطز

والنـهوض   ،واخلارجية اليت مكنت للدولة الوقـوف  ،بكثري من املشاريع الداخلية
د أخـذت الدولـة الصـفة    وخصوصاً أا ال زالت دولة فتية ناشئة ولق ،بأعبائها
 ،وذلك بأنه أراد إحياء اخلالفة اإلسالمية ،وأصبحت أقوى دولة يف زماا ،الشرعية

 ،وهو أمحد بن الظاهر بن الناصر العباسي ،فقام باستدعاء أحد أبناء البيت العباسي
. )٢( ولقب باملستنصـر بـاهللا   ،وبايعه باخلالفة بعد أن شهد الشهود بصحة نسبه

وتـوىل   ،ويديرها ،والسلطان بيربس هو الذي يقود الدولة ،فة صوريةوتكون اخلال
 ،حىت يقبله النـاس  ،وذا استطاع أن يضفي على حكمه الصبغة الشرعية ،أمورها

وقد عرب املقريزي عـن ذلـك   . وخصوصاً أنه أخذ السلطة بعد قتله للسلطان قطز

                                                 
، ٨/٤٨٧شذرات الذهب يف أخبار مـن ذهـب   ) هـ١٠٨٩ت(عبداحلي احلنبلي : ابن العماد ) ١(

ـ ١٤١١، ١عبدالقادر األرناؤوط ، حممود األرناؤوط، دار بن كثري، دمشـق، ط : حتقيق .  هـ
 ).٢٤١_مصر والشام ص: سعيد عاشور

: ، حتقيـق ١/٤٥٣وك يف معرفة دول امللـوك ،  ، السل) هـ٨٤٥ت (أمحد بن علي : املقريزي  ) ٢(
 .م١٩٥٦، ٢جمموعة من العلماء بعناية جلنة التأليف والترمجة والنشر ، القاهرة ، ط
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.  )١(»ال له أمري املؤمننيوحسبه أن يق ،ليس فيها أمر وال ي«: تعبرياً صادقاً فقال
له أمري : ويقصد بذلك املقريزي أن اخلليفة العباسي، ليس له من األمر إال أن يقال

 .املؤمنني

ومشرفة ضد األخطار اليت كانت  ،وقد كان للسلطان بيربس مواقف عظيمة
الذي ال زال خيطط  ،واخلطر املغويل ،وأمهها اخلطر الصلييب. حتيط بالعامل اإلسالمي

واإلنتقام منهم جراء ما حدث هلم من هزمية نكراء يف معركة  ،زو العامل اإلسالميلغ
وكذلك بالنسبة للصليبيني الذين ال زال هلم . م ١٢٦٠/هـ٦٥٨عني جالوت سنة 

وقد استطاع بعد معارك عديدة ضد الصليبيني أن يسـتويل  . تواجد يف بالد الشام 
وجاء سقوطها يف أيدي . ملسلمنيم ويعيدها إىل ا١٢٦٤هـ٦٦٧على أنطاكية سنة 

 .)٢( املسلمني إيذاناً بإيار التواجد الصلييب يف بالد الشام

أنه عندما أغار املغول علـى   ،ومن األعمال اجلليلة اليت قام ا الظاهر بيربس
م أرسل هلم محلة لردهم ودحضـهم عـن بـالد    ١٢٧٢/هـ٦٧١سنة  )٣(البريه

 ،اجليش فروا هاربني تاركني وراءهـم أمـواالً  وعندما مسع املغول ذا  ،املسلمني
 .)٤(وغنائم كثرية

وكذلك استطاع الظاهر بيربس أن يبطل حتالف سـالجقة الـروم بآسـيا    
وأحلقـت   ،وذلك عندما ذهب على رأس محلة كبرية إلـيهم  ،الصغرى مع املغول

                                                 
ط، .، مؤسسة احلليب، القـاهرة  ، د ٣/٣٩٤املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ، : املقريزي  ) ١(

 .ت.د
 ).١٩٩(سعيد عاشور ، مصر والشام ، ص  ) ٢(
شهاب الدين ياقوت بن عبداهللا الرومي : احلموي . قلعة حصينة بني بيت املقدس ونابلس: البريه  ) ٣(

 .ت.ط ، د. ، دار صادر ، بريوت، د١/٥٢٦، معجم البلدان)م٢٦/هـ٦٢٦ت(
 .١/٥٧٤السلوك : املقريزي  ) ٤(
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واستطاع بيربس أن يدخل مدينة قيصرية عاصمة سالجقة  ،بالسالجقة هزمية كربى
بعد أن قتل عدد كبري وضخم مـن  . وأن يقدموا له فروض الوالء والطاعة  ،ومالر

تـويف   ،وعند عودته إىل مصر بعد هذا االنتصار العظـيم . )١( واملغول ،السالجقة
بعد أن قام جبهود جباره ضـد  . م ١٢٧٧/هـ٦٧٦الظاهر بيربس يف دمشق سنة 

وبعد  ،د أركان الدولةوصليبيني وغريهم ، وبعد أن وط ،أعداء اإلسالم من مغول
هــ  ٦٧٨وفاته إنتهى األمر بتتويج األمري قالوون سلطاناً على دولة املماليك سنة 

 .بعد خالفات مع أبناء الظاهر بيربس استطاع يف آخر األمر االستقالل باحلكم

ـ ٦٧٨(األوىل قالوون  الناصر حممد بنالسلطان والية  -٢  - م ١٢٧٧/هـ
 ):م ١٢٩٠/هـ٦٨٩

لسلطان الناصر قالوون احلكم قضى على املشـاكل الداخليـة   عندما توىل ا
وأستطاع أن يتغلب عليها ، وقد قام السلطان بأعمال جليلة ختدم املسلمني وبـدأ  
بإقامة املنشآت احليوية من مساجد وأوقاف وإستراحات للمسافرين واحلجاج وهو 

وال حديثاً شـرقاً  ومل يسبقه إىل ذلك أحد قدمياً «أول من بىن املدرسة اليمارستان 
وكما تقدم أثناء املشاكل الداخلية اليت واجههـا السـلطان مـع    . )٢( »وال غرباً

 .  خصومه أمثال نائبه على بالد الشام سنقر األشقر الذي أراد أن يستقل ببالد الشام

أثناء ذلك استغل املغول تلك اخلالفات فأرسلوا قوة إىل بالد الشام ، وكان 
م ، واستطاعت هذه القوات أن حتتل بعـض القـالع   ١٢٨٠/هـ٦٧٩ذلك سنة 

الواقعة مشال بالد الشام مث دخلوا حلب وقتلوا كثرياً من الناس وأحرقوا اجلوامـع  
 .واملدارس وعاثوا يف األرض الفساد 

                                                 
 .١/٦٠٢املصدر السابق ،  ) ١(
، النجوم الزاهـرة يف ملـوك مصـر    )هـ٨٧٤ ت(مجال الدين أبو احملاسن يوسف : ابن تغري  ) ٢(

 .هـ١٣٩٢ط ، . ، دار الكتب املصرية ، القاهرة ، د ٧/٣٢٧والقاهرة، 
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وعندما علموا أن السلطان قالوون يف طريقه إليهم إنسحبوا إىل العراق ويف 
ان قالوون واملغول استطاع السلطان هـ دارت معركة محص بني السلط٦٨٠سنة 

 .أن يلحق باملغول هزمية ساحقة إنسحبوا على إثرها إىل العراق

م استطاع السلطان قـالوون أن يسـترد   ١٢٨١/هـ٦٨٠ويف نفس السنة 
 .)١( حصن املرقب وكان من أهم احلصون الصليبية يف بالد الشام

 ،مث بريوت ،هـ استطاع السلطان قالوون إسترداد طرابلس٦٨٨ويف سنة 
، ومل يبقـى   )٢(وهي من القالع املشهورة بساحل الشام قرب الالذقيـة  ،وجبله

مث بعد ذلك عزم السـلطان قـالوون علـى    .  للصليبيني غري عكا وصيدا وصور
ولكن يف أثناء هـذه   ،اليت أصبحت أهم إمارة صليبية يف بالد الشام ،إسترداد عكا

إبن خلكان يف : وقد قال ، م١٢٩٠/هـ٦٨٩اإلستعدادات دامهه املوت فجأة سنة 
 ،فعرض له مـرض  ،وكان قد خرج على نية الغزاة إىل عكا«كتابه وفيات األعيان 

 .)٣( »وعادت العساكر إىل مستقرها ،فقضى ا حنبه

 : بن حممد بن قالوون  السلطان األشرف خليل -٣

مماته ما كان والده قد عزم عليه قبل  ،واصل السلطان اجلديد األشرف خليل
وكان ذلك سنة  ،واستطاع أن حياصرها وصور وغريها ، وهو اإلستيالء على عكا

وغرقوا يف البحر  ،وفر كثري من الصليبيني ،مث بعد ذلك فتحها ، م١٢٩١/هـ٦٩٠

                                                 
 .١/٧٢٨السلوك : املقريزي  ) ١(
 .٢/١٠٥معجم البلدان ، : احلموي  ) ٢(
، وفيات األعيـان وأنبـاء   ) هـ٦٨١ت (أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد : ابن خلكان  ) ٣(

مكتب التحقيق ، دار إحياء التراث العريب ، مؤسسة التاريخ العـريب،  : ، إعتناء  ٥/٨٧ الزمان،
 .ت.ط ، د.بريوت، د
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وباإلستيالء علـى عكـا اسـتطاع     .)١(بسبب ما كان بالسفن من كثرة الفاريني
 .)٢( يب يف بالد الشامالسلطان األشرف خليل القضاء على الوجود الصلي

جعل بعض األمراء  ،هذا النجاح الباهر الذي حققه السلطان األشرف خليل
مث تقلـد  . م ١٢٩٤/هـ٦٩٣إنتهى هذا األمر بقتله سنة . املماليك يسعون لقتله
وتلقب  ،وهو الذي كان يرأس املتآمرين على قتل السلطان ،األمر بعده األمري بيدر

حيث قتل بعد ذلك على يد زين الـدين كتبغـا   ،يالً باألوحد، ولكنه مل يدم طو
 .إنتقاماً للسلطان األشرف خليل

ولكنه كان صـغرياً   ، على مصر مث بعد ذلك توىل الناصر حممد بن قالوون
وكـان ذلـك سـنة    . ويتـوىل السـلطة بـدالً عنـه    ، مما جعل كتبغا يعزله ،

 .م ١٢٩٥/هـ٦٩٤

 :السلطان العادل كتبغا  -٤

م بعد أن كان وصياً على الناصر حممـد  ١٢٩٥/هـ٦٩٤ توىل السلطة سنة
ولذلك إستغل األمـري   ،فقد كان عمره تسع سنني ،الذي كان صغري ،بن قالوون
 ،لكون السلطان صغري السـن  ،لقد فسدت األحوال« وقال لألمراء  ،كتبغا ذلك

عن  ومن الرأي أن نويل سلطاناً كبرياً يقمع املماليك ،وطمع املماليك يف حق الرعية
وبذلك استطاع األمري أن يستويل على السلطة بتأييد األمراء له   .)٣( »هذه األفعال

وقد كره الناس حكم كتبغا ملا  ،وهو اإلستيالء على السلطة ،، ومت له ما كان يريد
ولكن حكمـه مل يـدم طـويالً ، إذ     ،ووباء وإرتفاع لألسعار ،صاحبه من جماعه

                                                 
 . ٧-٨/٦النجوم الزاهرة : ابن تغري  ) ١(
 ).٢١٩(مصر والشام ، ص : سعيد عاشور  ) ٢(
ـ ١/١٣٢حممد بن أمحد احلنفي ، بدائع الزهور يف وقائع الدهور  : ابن إياس  ) ٣( حممـد  : ق ، حتقي

 .هـ١٣٦٥،  ١مصطفى ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ط
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وذهب كتبغا إىل الشام يف حـني   ،حماولة لقتله بعد ،استطاع الجني من طرد كتبغا
 ،وبايعه األمـراء املماليـك   ،استطاع الجني أن يعلن نفسه سلطاناً على املماليك

 .)١( م١٢٩٧/هـ٦٩٦وكان ذلك سنة  ،وتلقب بالسلطان املنصور ،وكبار القوم

 :م ١٢٩٩/هـ٦٩٨ - م١٢٩٧/هـ٦٩٦السلطان املنصور الجني  -٥

وبعد أن جعل األمـري   ،هـ٦٩٦وكان ذلك سنة  ،اتوىل السلطة بعد كتبغ
 ،ويقصى من يشـاء  ،وجعل يقرب من شاء ،منكومتر نائباً له إستبد األخري باألمور

وقـد جنحـوا يف    ،ومنكـومتر  ،مما جعل األمراء يفكرون يف التخلص من الجني
 .)٢(ذلك

ـ ٦٩٨: قالوون الثانيـة   حممد بن والية السلطان الناصر -٦ -م١٢٩٩/هـ
 :م ١٣٠٩/هـ٧٠٨

رأى األمراء املماليك أن يولوا الناصر حممد بن . ومنكومتر ،عندما قتل الجني
وقد مر معنا أن كتبغا عزله من السلطة حبجة صغر سنه ، ومن مث  ،قالوون السلطة
وأثناء سـلطته هـاجم   . وباشر السلطة للمرة الثانية ،وعامة الشعب ،بايعه األمراء

م خرج السلطان علـى رأس  ١٢٩٦/هـ ٦٩٥سنة ويف حمرم  ، املغول بالد الشام
ودارت معركة بني الطرفني يف مرج  ،لتخليصها من املغول  ،جيش إىل بالد الشام

ـ ٧٠٢الصفر قرب دمشق، وهي معركة شقحب وكان ذلك سـنة   م ١٣٠٢/هـ
األمر الذي جعل الناس يفرحون بالناصر حممد . إنتهت بإنتصار املماليك على املغول

 .)٣( والقاهرة ،قبلونه إستقباالً حافالً يف دمشقويست ،بن قالوون

                                                 
 .٨١٤-١/٨١٣السلوك : املقريزي  ) ١(
 . ٣/٤٤٠شذرات الذهب : ابن العماد  ) ٢(
 .١/٩٣٨السلوك : املقريزي  ) ٣(
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وتنازل عـن   ،هـ ذهب للحج مث استقر يف الكرك٧٠٨ويف رمضان سنة 
إال . مما جعل األمراء املماليك خيتارون األمري سالر أمرياً علـيهم  ،السلطة رغبة منه

وال يصلح للملك إال أخيه األمري بيـربس   ،إنه ال يصلح للملك: وقال ،أنه رفض
 .)١( اجلاشنكري

هـ ٧٠٨وكان ذلك سنة  ،وبالفعل بايع األمراء املماليك بيربس اجلاشنكري
 .نفس السنة اليت تنازل الناصر حممد قالوون عن امللك

 :م ١٣٠٨/هـ٧٠٨السلطان املظفر بيربس اجلاشنكري  -٧

فقد نقموا  ،وكما هي عادة املماليك ،كانت األمور يف عهده مضطربه جداً
حىت أنه مل يكمل عامه األول حىت إتصلوا بالناصر قالوون يف الكـرك  عليه بسرعة 

وعنـدما رأى   ،وأخذ السلطة من املظفـر بيـربس  ، حيثونه على العودة إىل مصر 
وغادر القلعـة   ،وامللك ،السلطان بيربس األمر خارج عن إرادته تنازل عن احلكم

كم املظفر بيربس ، وكان وذا إنتهت فترة ح. )٢( وكاد الناس أن يفتكوا به، ليالً
 .هـ٧٠٩ذلك يف سنة 

ـ ٧٠٩قالوون للمرة الثالثـة  بن السلطان الناصر حممد  -٨  - م١٣٠٩/هـ
 :م ١٣٤٠/هـ٧٤١

 ،خرج السلطان الناصر حممد من الكرك بعد أن مت إستدعاءه قاصداً القاهرة
ـ ٧٠٩ودخلها مساء يوم األربعاء أول أيام عيد الفطر املبارك سنة  م ، ١٣٠٩/هـ

والقضاه، وسـائر أهـل الدولـة     ،وحضر األمراء ،صبح السلطان يوم اخلميسوأ

                                                 
 ).٢٢٨(مصر والشام ، ص : سعيد عاشور  ) ١(
 .١/١٥١بدائع الزهور : ابن إياس  ) ٢(
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 .)١(ليهنئوه

 

وهي السن الـيت تؤهلـه    ،وقد كان سنه يف هذه املرة مخسة وعشرين عاماً
وقد إستهل احلكم بأن قضى على خصـومه   ،ليدير دفة احلكم أفضل من ذي قبل

 ،م ١٣٠٩/هــ  ٧٠٩سنة  الذي قتله ،أمثال الظاهر بيربس اجلاشنكري. السابقني
وقد إستمر الناصر حممد قـالوون يف   .)٢(ووضع األمري سالر يف السجن حىت قتل
كانت أفضل فترات حكـم املماليـك    ،هذه الفترة من احلكم إحدى وثالثني سنة

 ،واجلسـور ،والقنـاطر  ،واملنشـآت  ،وبىن املساجد. وإمتداداً ،البحرية إستقراراًَ
 ،وغريها من األمور اليت جعلـت املـؤرخني   ،شفياتواملست ،واألوقاف ،واملدارس
 .)٣( وإزدهار حكمه ،وفضله،والرحالة يشيدون بسريته ،والكتاب

                                                 
 .٢/٧٣السلوك : ي املقريز ) ١(
 .١/١٥٣بدائع الزهور ، : ابن إياس  ) ٢(
 ).٢٣٣(مصر والشام ، ص : سعيد عاشور  ) ٣(
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 احلالة العلميـــة: املبحث الثاني 
 

وبالد الشام يف عهد الدولة اململوكيـة أوج   ،بلغت احلركة العلمية يف مصر
ويرجع ذلـك إىل مـا    ،وصارت حمط أنظار العلماء املسلمني ،وذروته ،ازدهارها

وخاصة  ،أصاب أحناء العامل اإلسالمي من حروب وكوارث وكانت دولة املماليك
فقد خرب املغـول دور   ،فبالنسبة لبالد العراق. يف مصر مبنأى عن هذه احلروب 
وعاثوا يف األرض  ،وقتلوا الناس ،ومصادر العلم ،العلم، واملساجد، وأحرقوا الكتب

 ،والطـرد  ،بالد األندلس هلجمات شرسة من النصارىوكذلك تعرضت . فساداً
وغريها من األمور الـيت جعلـت    ،واملدارس ،وهدم املساجد ،والتغريب ،واإلبعاد
كذلك بعض أجزاء بالد الشام اليت عانـت مـن   . والعلماء يرحلون عنها ،الناس

يبية والنصارى الصليبيني الذين كانوا حيكمون بعض اإلمارات الصل ،العدوان املغويل
واملشاكل جعلت العلماء املسلمني ال جيدون مكانـاً   ،هذه احلروب. يف بالد الشام

 ،اليت كانت بعيـدة عـن هـذه احلـروب    . آمناً يطيب هلم فيه العيش مثل مصر
وصـارت  « : والنـزاعات ، وقد ذكر السيوطي يف كتابه حسن احملاضرة فقـال  

 .)١( »مصر حمل سكن العلماء وحمط رحال الفضالء

من هؤالء العلماء كان املؤلف هلذه السرية اليت بني أيدينا قطـب الـدين   و 
 .وترعرع يف مصر حىت توفاه اهللا فيها ، احلليب الذي نشأ 

                                                 
، حسن احملاضره يف تاريخ مصر والقـاهره،  ) هـ٩١١ت ( عبدالرمحن بن أيب بكر : السيوطي  ) ١(

 .ـه١٣٨٧،  ١حممد أبو الفضل إبراهيم ، نشر عيسى البايب ، القاهرة، ط: ، حتقيق ٢/٨٦
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وأمرائهم األثر الكـبري يف إزدهـار احلركـة     ،وقد كان لسالطني املماليك
ـ  ،والفقهاء ،وقد كان السالطني يبالغون يف إجالل القضاه ،العلمية  م ويرون أن

 ،وحسب أعظمهم قدراً أن يقبل يد الفقيه ،ويف بركتهم يعيشون، عرفوا اإلسالم 
 .)١( أو القاضي

وطلبـة   ،ويشجعون العلماء ،وقد كان السالطني يشاركون يف جمالس العلم
كما فعل السلطان شعبان بن حسني بـن امللـك    ،وختصيص حلقات للعلم ،العلم

وتدريس الفقه علـى املـذاهب    ،ملكيالناصر الذي خصص حلقات للعلم باحلرم ا
 .)٢( وقرر للعلماء رواتب جمزية ،األربعة ، وأوقف عليها أوقافاً كافية

وكان على جانب  ،وكان السلطان الناصر حممد بن قالوون مكرماً للعلماء
وأديباً يستأنس حبضور العلماء إىل جملسه ، وكان شغوفاً ببناء املساجد  ،ذلك مثقفاً
 .)٣(على ذلك خيصص دروساً فيها  وكان ،واملدارس

مساع «وكان يقول  ،وخصوصاً التاريخ ،وقد كان الظاهر بيربس حيب العلم
 .)٤( »التاريخ أعظم من التجارب

                                                 
 .٥/١٢٤السلوك : املقريزي  ) ١(
،  ١/١١٧أيب الطيب حممد بن أمحد احلسين ، العقد الثمني يف تاريخ البلـد األمـني ،   : احلسين  ) ٢(

 .ت.، د ١حممد الفاسي ، مطبعة السنة احملمدية ، القاهرة ، ط: حتقيق
، الـدرر  )هـ٨٥٢ت (شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد العسقالين ،: ابن حجر  ) ٣(

، ١حممد سيد جاد احلق ، دار الكتب احلديثة، ط: ، حتقيق ٤/١٤٧الكامنة يف أعيان املائة الثامنة 
 .ت.د

 .٧/١٨٢النجوم الزاهرة : ابن تغري  ) ٤(
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أن األمراء أيضـاً حيبـون العلمـاء    . وقد ذكر السخاوي يف الضوء الالمع
 .)١(م١٣٩٨/هـ٨٠١وجيلسون إليهم وذكر منهم األمري بكلمش العالئي املتوىف سنة

العناية ببنـاء  . ومن مظاهر إزدهار احلياة العلمية يف عصر سالطني املماليك
واملساجد حىت أنه  ،واألمراء ببناء املدارس ،فقد قام السالطني ،واملساجد ،املدارس

. بلغ عدد املدارس يف القاهرة وحدها مخس وسبعني مدرسة يف عصـر املماليـك  
 .)٢( فوا عليها األوقافوأوق ،وعينوا لتلك املدارس املدرسني

وغريهـم   ،إبتىن أكابر األمراء« : وذكر القلقشندي يف صبح األعشى فقال 
 ،مشرياً بـذلك إىل كثـرة املـدارس    )٣(»من املدارس ما مأل األخطاط وشحنها 

 . وتنوعها

 : ومن أشهر تلك املدارس

وكذلك  ،ودمشق ،سوف نشري يف هذا املوضع إىل املدارس اليت يف القاهرة
 .مسقط رأس املؤلف قطب الدين احلليب رمحه اهللا تعاىل ،لبح

 :املدرسة الظاهرية -١

وكان قد بناها يف حدود سـنة   ،مسيت ذا اإلسم نسبة إىل الظاهر بيربس
وكان يدرس فيها الفقه على املذاهب األربعة ، وكان يقوم ، )٤(م ١٢٧١/هـ٦٧٠

                                                 
، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، )هـ٩٠٢ت (مشس الدين حممد بن عبدالرمحن : السخاوي  ) ١(

 .ت.ط ، د.بريوت ، د، مكتبة احلياة، ٣/٣٢٢
 ).٢٩٨(مصر والشام ، ص  : سعيد عاشور  ) ٢(
، صبح األعشـى يف صـناعة اإلنشـاء،    ) هـ٨٢١ت (أبو العباس أمحد بن علي : القلقشندي  ) ٣(

 .ت.ط، ب.يوسف الطويل ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ب: ، شرح وتعليق ٣/٣٦٤
إبراهيم مشس الدين، : ، حتقيق  ١/٢٦٤يخ املدارس ، عبدالقادر حممد الدمشقي ، الدارس يف تار ) ٤(

 .هـ١٤١٠،  ١دار الكتب العلمية ، ط
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هذه املدرسة دروساً يف  وكذلك كان يعقد يف ،أو شيخ،بتدريس كل مذهب عامل 
 .)١( واللغة وغريها من العلوم اإلسالمية ،والتفسري ،احلديث

 :املدرسة الناصرية  -٢

 ،وأمت بناءها الناصر حممد بن قـالوون  ،من املدارس اليت بدأها العادل كتبغا
م ، وكان يعقد فيهـا دروسـاً   ١٣٠٣/هـ٧٠٣وكان اإلنتهاء من بناءها يف سنة 

 .)٢( للمذاهب األربعة

 :املدرسة الصالحية  -٣

وكان إنشاؤها  ،هذه املدرسة تنسب إىل صالح الدين األيويب رمحه اهللا تعاىل
هـ ، وقد إستمرت هذه املدرسة تؤدي رسالتها حىت عصر قطب الدين ٥٧٢سنة 

يف كتابه . وقد قال احلافظ السيوطي رمحه اهللا تعاىل. احلليب على الرغم من قدمها 
تاج املدارس ، وهي أعظـم  : ينبغي أن يقال هلا «هذه املدرسة حسن احملاضرة عن 

وألن بانيهـا أعظـم    ،مدارس الدنيا على اإلطالق ، لشرفها جبوار اإلمام الشافعي
 .)٣( »امللوك ليس يف ملوك اإلسالم مثله ، ال قبله وال بعده 

 :املدرسة الكاملية  -٤

ـ  ،أنشأها السلطان امللك الكامل ناصر الدين حممد ان ذلـك يف سـنة   وك
مث من  ،وقد أوقفها على املشتغلني باحلديث النبوي الشريف ، م١٢٢١/هـ٦٢٢

 .)٤(بعدهم على الفقهاء الشافعية

                                                 
 .٢/٢٧١حسن احملاضرة ، : السيوطي  ) ١(
 .٢/٢٦٥: املصدر السابق  ) ٢(
 .٢/٢٢٥املصدر السابق  ) ٣(
 .٤/٢١٩املواعظ ، : املقريزي  ) ٤(
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 :املدرسة الصاحبية البهائية  -٥

وكان ذلـك يف   ،أنشأها الوزير الصاحب اء الدين علي بن حممد بن سلم
انة كتب جليلة، وكانت كان هلا خز« : هـ ، وقد قال عنها املقريزي ٦٥٤سنة 

وأعظم مدرسة مبصر ، ويتنافس الناس من طلبة العلـم يف   ،من أجل مدارس الدنيا
 .)١( »النـزول ا، ويتشاحنون يف سكىن بيوا

 :املنكومترية املدرسة -٦

وقد  ،نائب السلطنة بديار مصر. أنشأه ااألمري سيف الدين منكومتر احلسامي
 ،واحلنفي ،وكان يدرس فيها الفقه املالكي. م ١٢٩٨/هـ٦٩٨إكتمل بناؤها سنة 

 .)٢( وهي من املدارس احلسنة ،وكان فيها كتب كثرية ليستفيد منها طلبة العلم

 :املدرسة املهنداريه  -٧

، م ١٣٢٥/هـ٧٢٥بناها األمري شهاب الدين أمحد بن أقوش املهندار سنة 
 .)٤( يوكانت تدرس الفقه احلنف،)٣(وخانقاه ،وهي عبارة عن مدرسة

 :املدرسة اجلمالية -٨

وكـان ذلـك سـنة     ،أنشأها األمري الوزير عالء الدين مغلطايب اجلمـايل 
 وهي من أجل املدارس يف القاهرة،  ،وهي تدرس الفقه احلنفي ،م ١٣٣٠/هـ٧٣٠

 

                                                 
 .٤/٢١١املواعظ : املقريزي  ) ١(
 .٤/٢٣٨ املصدر السابق ، ) ٢(
مجعها خوانق ، وهي كلمة فارسية تعين البيت ، وهي دور يتخـذها النـاس للعبـاده    : اخلانقاه  ) ٣(

 ).٤/٢٨٠املواعظ ، : املقريزي (والسكىن، 
 .٤/٢٥٧املواعظ : املقريزي  ) ٤(
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 .)١(وكان يسكنها أكابر فقهاء احلنفية

درسة منها امل. وهناك مدارس أخرى حفلت ا القاهرة يف العصر اململوكي
 ،وكـان فيهـا درسـاً للطـب     ،واليت أنشأها امللك املنصور قالوون ،املنصورية

وقد أثـىن عليهـا املقريـزي     ،ولتفسري القرآن الكرمي ،وللحديث النبوي الشريف
 . )٢(كثرياً

وهي من املدارس اليت أنشأها األمري مشـس   ،ومن املدارس أيضاً القراسنقرية
وبىن جبوارها . هـ٧٠٠لطنة ، وكان ذلك سنة الدين قراسنقر املنصوري نائب الس

املقريزي عن هذه : وقد قال. ومكتباً ألقراء أيتام املسلمني القرآن الكرمي  ،مسجداً
 ،م١٤١٣/هـ٨١٥ومل يزل نظر هذه املدرسة بيد ذرية الواقف حىت سنة «املدرسة 
تمش وكذلك من املدارس مدرسة صرغ.  )٣(»وهي من املدارس املليحة ،مث انقرضوا

مـن أبـدع املبـاين    «: م ، وقال عنها السيوطي ١٣٥٥/هـ٧٥٦أنشئت سنة 
 .وكان فيها درساً للفقه احلنفي ودرساً للحديث النبوي الشريف )٤(»وأجلها

أما بالنسبة للمدارس املهمة اليت كانت يف دمشق أثناء حكم دولة املماليـك  
 :ة فهي ومهم يف إبراز وإظهار احلركة العلمي ،وكان هلا دور كبري

 :دار احلديث السكريه  -١

وكان ممن توىل مشيختها اإلمام الذهيب رمحه اهللا تعاىل صاحب التصـانيف  
والذهيب من تالميذ قطب الدين احلليب ، وكذلك ممن توىل مشيخة هذه . )٥(الكثرية 

                                                 
 .٤/٢٤٦املواعظ : املقريزي  ) ١(
 .٤/٢٢٦املصدر السابق ،   ) ٢(
 .٤/٢٤٠: املصدر السابق  ) ٣(
 .٢/٢٧٣حسن احملاضر ، : السيوطي  ) ٤(
 .١/١٥عبدالقادر الدمشقي ، الدارس ،  ) ٥(



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

وهو أيضاً من تالميـذ   ،احلافظ تقي الدين أبو املعايل حممد بن رافع املصري ،الدار
 .)١( قطب الدين احلليب احلافظ

 :املدرسة األســــدية  -٢

وكانت هـذه املدرسـة    ،وهي من املدارس اليت بناها أسد الدين شريكوه
 .)٢( والشافعي ،تدرس الفقه احلنفي

 :املدرسة الركنية الربانية بالصاحلية -٣

وكان ذلـك يف سـنة نيـف     ،أنشأها األمري ركن الدين منكوس الفلكي
: وقد ذكر البصروي يف تارخيه عن قطب الدين احلليب فقـال  .وعشرين وستمائة 

وهذا دليل علـى أن  . )٣( »كان فيه تعلق على وظائف احلنفية الركنية بالصاحلية«
 .احلافظ قطب الدين احلليب قد درس يف هذه املدرسة

 :دار احلديث األشرفيه  -٤

سـنة   بناها امللك األشرف مظفر الدين موسى بن العادل ، وكان ذلك يف
وأوقـف عليهـا    ،وأملى ا الشيخ تقي الدين بن الصالح احلـديث  ،هـ٦٢٨

وممن توىل املشيخة يف هذه الدار تاج الـدين أبـو نصـر    . )٤( األشرف األوقاف
 .وهو أحد شيوخ احلافظ قطب الدين احلليب. )٥( عبدالوهاب السبكي

                                                 
 .١/٧٠الدراس : عبدالقادر الدمشقي  ) ١(
 .٢/٢٦٨حسن احملاضره : السيوطي  ) ٢(
أكـرم العلـيب ، دار املـأمون    : ، حتقيق ١/١٦٣علي بن يوسف بن أمحد ، التاريخ : البصروي  ) ٣(

 .هـ١٤٠٨،  ١للتراث ، دمشق ، ط
 .١/١٥عبدالقادر الدمشقي ، الدارس  ) ٤(
 .١/٢٩املصدر السابق ،  ) ٥(



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

 :املدرسة الصاحبيه  -٥

أخت السـلطان صـالح   . ن أيوبوقد أنشأا ربيعه خاتون بنت جنم الدي
وممن توىل التدريس فيها صـفي  . الدين األيويب، وكانت هذه املدرسة بالصاحلية 

 .)١( أحد مشايخ قطب الدين احلليب. الدين خليل املراغي 

 :الشامية الربانيةاملدرسة  -٦

أخت امللـك  . أنشأا ست الشام ابنة جنم الدين أيوب بن شادي بن مروان
 ،وأكثرها فقهاء ،وأعظمها ،الدين األيويب ، وهي من أكرب املدارسالناصر صالح 
أنه يف سنة «وقد ذكر عبدالقادر حممد الدمشقي يف كتابه الدارس .)٢(وأكثرها أوقافاً

وخطب فيها احلافظ قطب الدين احللـيب   ،إثنتني وسبعمائة أقيمت بالشامية مجعه
 .)٣( رمحه اهللا تعاىل

هلا إسهاماً واضحاً يف إثراء احلركة العلمية يف  وكذلك من املدارس اليت كان
اليت أنشأها امللك الصاحل أبو اجليش إمساعيل بن امللـك   ،املدرسة الصاحلية. دمشق

وكان ممن توىل مشـيختها اإلمـام زيـن الـدين     . العادل سيف الدين أيب بكر 
وهو احد مشائخ قطـب  .  )٤( م١٢٩١/هـ٦٩٠عبدالسالم الزواوي املتويف سنة 

 .لدين احلليبا

                                                 
 .٢/٦٤الدارس ، : عبدالقادر الدمشقي  ) ١(
 .١/٦٠: املصدر السابق  ) ٢(
 .١/٢٢٥: املصدر السابق  ) ٣(
 .١/٢٤٣املصدر السابق ،  ) ٤(
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 . )١(واألموية ،واملدرسة األشبيلية ،وكذلك من املدارس دار احلديث الناصرية

واليت كان هلا دور يف احلركة العلمية يف حلب والـيت   ،أما بالنسبة للمدارس
 :هي مسقط رأس احلافظ قطب الدين احلليب رمحه اهللا تعاىل فهي 

 :املدرسة السلطانية  -١

وتويف ومل  ،وقد أسسها امللك الظاهر ،واحلنفية ،عيةوهي مشتركة بني الشاف
وكانت روضة األدباء  ،هـ٦٢٠وبقيت حىت أكملها ظفر بك العزيز سنة  ،تكتمل

 .)٢( ودوحه العلماء

 :املدرسة الناصرية  -٢

وأمر السلطان الناصر  ،مث أصبحت للمسلمني مسجداً ،كانت كنيسة لليهود
 .)٣(بة ، وكانت مدرسة للعلموأقام فيها اخلط ،بعمارة منارة هلا

 :مدرسة باجلبيل  -٣

 ،هذه املدرسة أنشأها مشس الدين أبو بكر أمحد بن أيب صاحل بن العجمـي 
 ،واحلنفيـة  ،وهذه املدرسة مشتركة بني الشافعية. هـ ٥٩٥وكان ذلك يف سنة 

 .)٤( واملالكية

                                                 
 .١/٨٦املصدر السابق  ) ١(
، دار الكتاب العريب، )١١١(در املنتخب يف مملكة حلب ، ص أيب الفضل حممد ، ال: ابن الشحنه  ) ٢(

أمحد بن إبراهيم سبط بن العجمي ، كنوز الـذهب يف تـاريخ   . هـ ١٤٠٤ط ، . دمشق ، د
 .هـ١٤٢٥، ١شوقي شعث ، فاحل البكور ، دار القلم ، ط: ، حتقيق ١/٢٩٤حلب، 

 .١/٣٣٤سبط العجمي ، كنوز الذهب  ) ٣(
 ).١١٤(املنتخب ص  الدر: ابن الشحنه  ) ٤(
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أنشـأها   ،وكان هناك مدارس أخرى يف حلب منها املدرسـة الظاهريـة  
 ،هـ، وكذلك املدرسة األسدية٦١٦طان الظاهر غياث الدين بن يوسف سنة السل

 .وغريها من املدارس ،واملدرسة الشرفيه

وخري دليل على ذلك عظم . وقد كان هلذه املدارس دور كبري يف نشر العلم
وما زالت دور الكتب يف  ،الثروة العلمية اليت وصلت إلينا من ذلك العصر بالذات

 ،مل تعج مبئات املخطوطات اليت ترجع إىل عصر سالطني املماليـك مجيع أحناء العا
 .واليت تناولت شىت العلوم يف مجيع ااالت

 : فعلى سبيل املثال برز يف علم التاريخ 

وقد كتب كتاباً يف سرية السلطان ) : م١٢٩٣/هـ٦٩٢ت(ابن عبدالظاهر  -١
 .الظاهر بيربس 

للحافظ قطب الـدين   وهو معاصر) : م١٣٣٤/هـ٧٣٤(إبن سيد الناس   -٢
ت (وكــذلك مــن بــرز يف علــم التــاريخ القســطالين . احللــيب 
 ) .م١٥١٨/هـ٩٢٣

املـواعظ  «وهـو صـاحب كتـاب    ) : م١٤٤٢/هـ٨٤٥ت (املقريزي  -٣
 .» كتاب السلوك«و » واالعتبار

عقد اجلمان يف «: ، وله كتاب ) م١٤٥٢/هـ٨٥٥ت (بدر الدين العيين  -٤
  .» تاريخ أهل الزمان

 .» النجوم الزاهرة«: ومن كتبه) : هـ٨٧٤ت (ابن تغري  -٥

الضوء «: ، صاحب كتاب)م١٤٩٨/هـ٩٠٢ت (مشس الدين السخاوي  -٦
 .»الالمع يف أعيان القرن التاسع
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ت (فقـد بـرز شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة       . أما بالنسبة لعلوم الدين
وكذلك . ومشهورة  ،وكتبه كثريه ،، وهو غين عن التعريف)م ١٣٢٨/هـ٧٢٨

صاحب الكتاب املشهور يف علم الرجـال  ) م١٣٤٢/هـ٧٤٢ت( احلافظ املزي
، وهو صـاحب تصـانيف   ) م١٣٥٦/هـ٧٤٧ت (والذهيب » ذيب الكمال«

وهو من تالميذ احلافظ قطـب  » سري أعالم النبالء «كثرية أشهرها كتابه املعروف 
ت (تقي الـدين السـبكي   . وكذلك من العلماء يف العلوم الدينية. الدين احلليب 

، وهو أيضاً من تالميذ احلـافظ، وعلـم الـدين الـربزاين     ) م ١٣٥٦/هـ٧٥٦
، )م١٤٥٠/هـ٨٥٢ت (، واحلافظ ابن حجر العسقالين ) م١٣٣٨/هـ٧٣٩ت(

، صـاحب  )هـ٧٧٥ت (وله مصنفات كثرية وهو غين عن التعريف ، والقرشي 
وهو من تالميذ احلافظ قطب الدين احللـيب رمحـه اهللا   » طبقات احلنفية «كتاب 
، وغريهم من العلماء الكبار الذين ) هـ١٤٠١/هـ٨٠٤ت (، وابن امللقن تعاىل

 .برزوا يف علوم الشريعة والدين

، وله ) م ١٣١١/هـ٧١١ت (ابن منظور : أما يف اللغة واألدب فقد برز 
الذي ال يستغين عنه طالب علم ، وكـذلك   ،عدة من املؤلفات أمهها لسان العرب

صـبح  « : وله عدة من الكتب من أمهها ، ) م ١٣٢١/هـ٨٢١ت (القلقشندي 
، فكما برع يف اللغة فقد برع ) م ١٣٠٣/هـ٧٠٣(، وابن دقيق العيد » األعشى

، والنـويري  ) م ١٣٦٨/هـ٧٦٨ت (أيضاً يف احلديث وعلوم الدين، وابن نباته 
، وغريهم من العلماء الذين برعوا وبـارزوا أقـرام يف   )م ١٣٣٢/هـ٧٣٢ت (

 .علوم اللغة واألدب 

فمنـهم ابـن طيبغـا املتـوىف سـنة       ،وأما بالنسـبة للعلـوم الطبيعيـة   
 ).م ١٤٠٥/هـ٨٠٨(، والدمريي املتوىف سنة )م ١٤٠٢/هـ٨٠٥(
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وهـو صـاحب   ) م١٣٧٧/هـ٧٧٧ت (فقد برز اجلبعان  ،وأما اجلغرافيا
، وهو ) م١٣٤٨/هـ٧٤٨(وكذلك العمري املتوىف سنة » التحفة السنية«كتاب 

 .»بصار يف ممالك األمصارمسالك األ«صاحب كتاب 

 ،فهذه أمثلة شاهده على إزدهار احلياة العلمية يف عصر سالطني املماليـك 
 )١(وأربطـه  ،وخوانق ،ومدارس ،وأهله من بناء مساجد ،وإعتناءهم الكبري بالعلم

واالنفاق بسخاء  ،وهذا باإلضافة إىل التشجيع ،تكون عوناً لطالب العلم. )٢( وزوايا
 .وخدمة العلمعلى طلبة العلم 

ومما ال شك فيه أن احلافظ قطب الدين عاش يف عصر ذهيب شهد نشـاطاً  
وهذا النشاط ال يكاد يضـاهيه أي نشـاط   . ومصر ،علمياً يف كل من بالد الشام

 .علمي يف أحناء العامل اإلسالمي بل يف أحناء العامل يف ذلك الوقت

                                                 
املواعظ واإلعتبـار  : املقريزي . من الرباط ، وهو املكان املسبل لألفعال الصاحلة والعبادة: الربط  ) ١(

 .١/٣٨٤وسبط ابن العجي ، كنوز الذهب . ٤/٣٠٢
مجع زاوية ، وهي أماكن ينقطع فيها شيوخ زهاد من الصوفية وغريهم للعبادة وطلـب  : الزوايا  ) ٢(

 .٤/٣٠٧املواعظ واالعتبار : قريزي امل. العلم
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 احلالة الدينية: املبحث الثالث 
 

املماليك نشاطاً دينياً يسرتعي االنتباه ، وخباصة بعد أن  شهد عصر سالطني
 .ومقصد املسلمني يف املشرق واملغرب ،أصبحت قاعدة اخلالفة العباسية

علـى  . فقد كان ال يزال يوجد أثر واضح للتشيع يف أوائل عصر املماليك
 ،ومن معـه إلزاحـة مذهبـهم    ،الرغم من اجلهود اليت بذهلا صالح الدين األيويب

حالل مذهب السنة بدالً عنه عقب إسقاط اخلالفة الفاطمية ، ولكن سـالطني  وإ
 .املماليك اتبعوا سياسة واضحة للقضاء على تلك اآلثار الشيعية من الدولة الفاطمية

م  مرسوم يقضـي  ١٢٦٣/هـ٦٦٥حيث رسم يف عهد الظاهر بيربس سنة 
دة أحد، وال توظيـف  مبنع أي مذهب عدا املذاهب السنية األربعة ، فال تقبل شها

إال إذا كان من أتباع أحد  ،من وظائف القضاء ، واخلطابة، واإلمارة ، والتدريس
 .)١( هذه املذاهب السنية األربعة

اعتنـاء  . أيضاً من مظاهر االهتمام بالناحية الدينية يف العصـر اململـوكي   
ـ  ،واجلوامع  ،سالطني املماليك بإنشاء الكثري من املساجد اء الدولـة  يف مجيع أحن

أو أكثر، بل  ،اإلسالمية، فقلما جند سلطاناً من سالطني املماليك مل يؤسس مسجداً
 .)٢( وأمراءه شيدوا وحدهم مثانية وعشرين مسجداً ،إن الناصر حممد: يقال 

                                                 
 .١/١٦١املواعظ واإلعتبار ، : املقريزي  ) ١(
 ).٢٩١(مصر والشام ، ص : سعيد عاشور  ) ٢(
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ومل تستخدم املساجد يف ذلك العصر يف العبادة فحسب، بل اسـتخدمت  
 ،ببناء اخلوانق ،كما اهتم السالطنيوالطالب ،  ،كمدارس يقصدها املدرسني ،أيضاً

 .وأكثروا منها ، وأغدقوا عليها أمواالً طائلة ،والربط ،والزوايا

كما كان السالطني حيترمون العلماء ، ويقدرون أهـل العلـم والقضـاة،    
وحيترمون فتاواهم ، وحيرصون على تنفيذها ، فقد كان السلطان جقمق الظـاهر  

يقوم للفقهـاء، والصـاحلني إذا   « : ل الشوكاين عنه والفقهاء، يقو ،جمال للعلماء
دخلوا عليه ، ويبالغ يف تقريبهم منه، وال يرتفع يف الس حبضرم، وله إملام بالعلم 

ورغبتـه يف   ،واستحضار لبعض املسائل ، لكثرة تردد العلماء إليه يف حال إمرتـه 
فإنه قد يعطي أهل العلم االستفادة منهم ، وله كرم زائد حبيث ينسب إليه التبذير ، 

 .)١( »ألف دينار

ورد عنه أنه كان يتصدق يف كل سنة بعشرة آالف  ،كذلك الظاهر بيربس
وأرباب الزوايا ، وكان يرتب أليتام األجناد  ،واملساكني ،إردب قمح على الفقراء

ما يقوم م على كثرم ، وأوقف وقفاً على تكفني أموات الغرباء بالقاهرة ومصر، 
 .)٢( ويفرق على فقراء املسلمني ،اً ليشتري به خبزووقف

فذكر أهل التاريخ أن هناك حادثة وقعت يف  ،كما كان برقوق يعظم العلماء
أن برهان الدين إبراهيم بن مجاعة حضر جملـس مسـاع صـحيح    : عصره وهي 

وأخذ بعنان بغلته  ،فلما ركب جاءه ابن نهار ،البخاري، مث نزل من القلعة إىل داره
قد حكمت علي حبكم ال جيوز شرعاً ، وأخذ ابن نهار يف اإلساءة املفرطـة  : قالو

للقاضي حىت شق عليه ، فلما وصل داره عزل نفسه من القضاء ، ولزم داره فلمـا  
                                                 

، البدر الطالع مبحاسن مـن بعـد القـرن    ) هـ١٢٥٠ت (حممد بن علي بن حممد : الشوكاين  ) ١(
 .ت.، د ط.، دار املعرفة للطباعة والنشر ، بريوت ، د)١٨٥(التاسع، ص 

 .٧/١٨٠النجوم الزاهرة ، : ابن تغري  ) ٢(
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ومشـايخ العلـم فـأفىت     ،وسراج الدين البلقيين ،بلغ ذلك برقوق طلب ابن نهار
بضرب ابن ار، مث بتشهريه علـى   السراج بتعزير ابن نهار ، فرسم برقوق للوايل

 .)١( مجل بالقاهرة

وحرسـا حيرسـوم يف    ،بأن جعلوا للحجاج أمـرياً  ،كما اهتم املماليك
منهم أبو بكـر بـن سـنقر اجلمـايل يف سـنة      . ورجوعهم إىل مصر ،سفرهم
 .)٢( وكان مشكور السرية ،م ، ويل إمرة احلج١٣٨٢/هـ٨٠٣

وغريها،  ،قامة الشعائر الدينية من احلدودإ. ومما يالحظ يف ذلك العصر أيضاً
هـ عنقـي  ٧٨٥ضرب قاضي القضاة املالكي عبدالرمحن بن خري يف سنة «فلقد 

رجلني قد ارتدا عن اإلسالم ، ومل يوافقا على العودة إىل اإلسالم ، وصمما علـى  
 .)٣( »ذلك فضرب أعناقهما

قصره م من شرفة ١٣٨٥/هـ٧٨٨ورأى أحد سالطني املماليك يف سنة «
فبعث من كشف خربهـا،   ،خيمة على بعد مضروبة يف الروضة على شاطىء النيل

ومعـه   ،أخرب السلطان أن ا كرمي الدين الصاحب ابن مكانس. فلما عاد القاصد
وعندهم مجاعة مـن املغـنني، وأربـاب اآلالت ، فـأمر      ،مجاعة يشربون اخلمر
 ،الصاحب كرمي باملقـارع وأمر بضرب  ،وكماهلم بني ايديه ،بإحضارهم بتمامهم

 .)٤( »وقرر عليه مائة ألف دينار يدفعها لبيت املال

على أن أهم ظاهرة اتصفت ا احلياة الدينية يف عصر املماليك كانت انتشار 
 -التصوف ، فقد وفد على مصر يف القرن السابع اهلجري كثري من مشايخ الصوفية

                                                 
 .١/٢٩٤بدائع الزهور ، : ابن إياس  ) ١(
 .٣/٩٩الدرر الكامنة ، : ابن حجر  ) ٢(
 .١/٣٢٨بدائع الزهور ، : ابن إياس  ) ٣(
 .١/٣٢٩املصدر السابق  ) ٤(
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 ،وأيب العباس املرسـي  ،الشاذيلأيب احلسن : مثل ،واألندلس  ،معظمهم من املغرب
وشعارها،  ،وغريهم، ومل يلبث أن انقسمت الصوفية إىل فرق ، لكل فرقة شيخها

ألم يتحركون باسم الدين، ويتخـذون  . والسالطني ،وقد حظيت باحترام الناس
يتقربـون إىل اهللا ببنـاء    ،شعاراً هلم ، فقد أخذ السالطني من حب رسول اهللا 
ومشاخيهم ، من ذلك ما  ،والعطف على الصوفية ،وقاف عليهااخلوانق، ووقف األ

نسمعه عن السلطان برقوق من أنه يرتب للمدرسة اليت أنشأها بني القصرين عدداً 
 .)١( من الصوفية وقرر هلم مرتبات وفرية

                                                 
 ).٢٩١( ص . مصر والشام: سعيد عاشور  ) ١(
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 احلالة االجتماعيـــة: املبحث الرابع 
 

 :سبع طبقات يقسم املقريزي طبقات اتمع يف العصر اململوكي إىل 

 .والوزراء ،وهم املماليك: أهل الدولة  -١

 .وأويل النعمة من ذوي الرفاهية ،من التجار: أهل اليسار  -٢

هم أصحاب البز، ويلحـق  : وهم متوسطوا احلال من التجار ، ويقال: الباعة  -٣
 .وهم السوقة ،م أصحاب املعايش

 .والريف ،ن القرىوسكا ،واحلرث ،وهم أهل الزراعات: أهل الفلح  -٤

 .الفقراء  -٥

 .وأصحاب املهن، واألجراء  ،أرباب الصنائع -٦

 .)١( ويعيشون على صدقام ،وهم الذين يتكففون الناس: ذوو احلاجة  -٧

كانت الطبقة األوىل تعيش عيش النعيم والرفاهية، فقد خصت نفسها بكل 
راضـي اخلصـبة،   أسباب القوة ، واستاثرت بأكثر مناصب الدولة، واحتكرت األ

وعيشـتهم يف   ،والبذخ طابع حيام ،وآثرت أال ختتلط بالرعية ، وكان اإلسراف
 .املناسبات والوالئم

                                                 
 .ت. ط ، ب . ، ب )٧٣(كشف الغمة ، ص املقريزي ، إغاثة األمة ب ) ١(
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إن امللك الناصر كان راتبه وراتب ممالكيه من اللحم « : فقد ذكر ابن إياس 
فقط ستة وثالثني ألف رطل ، وبلغت مشترياته من املماليك اثـين عشـر ألـف    

 .)١(»مملوك

عهد امللك برقوق تعدد والئم االحتفال باملولد ، فتعد األمسطة املشتملة ويف 
ما يستحي من ذكره « : على األطعمة الفاخرة ، فقد وصف ابن تغري ذلك بقوله 

كثرته حبيث أن بعض الفقراء أخذ صحناً فيه من خاص األطعمة الفـاخرة فـوزن   
وأثريـاء   ،التنعم التجاروشاركهم يف . )٢( »الصحن املذكور فزاد على ربع قنطار

 .الناس

فقد عاشوا على ما يكسبونه من عرق جبينهم، أو  ،أما بقية طبقات اتمع
 ،ما يتصدق به عليهم أهل الطبقة األوىل ، ويتفضلون به عليهم على سبيل اإلحسان

 .والرب

يف  ،حممد بن أيب الفتح الصويف: وكان لكل قسم ملبوسها اخلاص ا ، قال
هناك ما ينيف على مائة ملبوس، « : والعام  ،لكل طائفة من اخلاص صفة امللبوس

 .)٣( »لكل طائفة لبس الئق يكون ا معروفاً

كما امتازت احلياة االجتماعية يف عصر سالطني املماليك بكثـرة األعيـاد   
اخلارجة عن املشروع كاملولد النبوي وغريها من حفالت الصوفية ، أو إلحـداث  

                                                 
 .١/٤٨١بدائع الزهور ، : ابن إياس  ) ١(
 .١٢/٧٣النجوم الزاهرة ، : ابن تغري  ) ٢(
: ، حتقيق)١٥٨(الصفوة يف وصف الديار املصرية ونظام امللك ، ص : حممد به أيب الفتح الصويف  ) ٣(

 .هـ١٤١٢،  ١طالل مجيل الرفاعي ، ط
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أو عند انتصار سلطان على بعض البغاة اخلـارجني   ،ان جديدرمسية، كتولية سلط
 .)١( أو عند فيضان النيل ،أو فتح بعض املدائن ،عليه

وتفشى الغالء والسبب الطاعون األسود ، وكثرت األمراض الوبائية الـيت  
مثل الطاعون الذي كان ال متر سنة إال . ويذهب فيها آالف النفوس ،تفتك باتمع
هـ ، تفشى طاعون عميم ، بلغ ٧٤٩ال حيصى عددهم ، ففي سنة  ويهلك فيه ما

شخص ، وبدمشق أكثر من ألف ،  ٥٠٠عدد املوتى يف حلب يف اليوم الواحد حنو 
 .)٢( وبالديار املصرية حنو عشرين ألفاً ، واستمر حنو سنة ، وفين حنو ثلثيهم

غـالء   والقحط ، وتوقف النيل عن االزياد، مما أدى إىل ،كما عم اجلدب
م يف عهد الظاهر بيـربس  ١٢٥٩/هـ٦٦١أنه يف سنة : األسعار، ومن أمثلة ذلك 

م ١٢٦٠/هـ٦٦٢وشح النيل حتى عدمت األقوات ، ويف سنة  ،وقع الغالء مبصر
كان الغالء عظيماً بديار مصر ، فلما وقع ذلك فرق امللك الظاهر الفقـراء علـى   

 .)٣( وألزمهم بإطعامهم ،ونائبه واألمراء وبدأ بنفسه وولده امللك السعيد ، األغنياء

ظهر اخللل يف ) كتبغا(م أيام ١٢٩٥/هـ٦٩٤وقد ذكر املقريزي أنه يف سنة 
واملباشـرين ،   ،فتعددت املصادرات للـوالة  ،الدولة لقلة املال ، وكثرت النفقات

 .وطرحت البضائع بأعلى األمثان على التجار

كان اخلبز ال حيمل  ،ة الناس مبصرلكثر ،إنه ملا تعذرت األقوات« : ويقول 
وال خيرج منه ، إال ومعه عدة حيمونه من العامة ، فكان من الناس مـن   ،إىل الفرن

                                                 
 ).٢٨٩(صر والشام ص م: سعيد عاشور  ) ١(
، املكتبة املارونية، حلب، ١٨٧-١/١٨٦كامل البايل ، ر الذهب يف تاريخ حلب ، : ابن الغزي  ) ٢(

 .هـ١٣٤٥ط ، .د
 .٧/٢١٣النجوم الزاهرة ، : ابن تغري  ) ٣(
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يلقي نفسه على اخلبز ليخطف منه، وال يبايل مبا ينال رأسه وبدنه مـن الضـرب   
 .)١( »لشدة ما نزل به من اجلوع

ر بـذلك الشـعب،   وتـأث . وهكذا كان الغالء قد عم أيام حكم املماليك
وكانت األمور يف ذلك العصر مضطربة جداً غري منضـبطة بسـبب اجلفـاف ،    
. وانقطاع األمطار وعدم جريان النيل ، لذلك نرى كتب التواريخ يف ذلك العصر

ال سيما أنه املصدر األساسي للحياة الذي . وعدمه ،كانت تعتين بذكر جريان النيل
 .ال يستغىن عنه بالنسبة هلم

طلبـاً للثـراء ، يقـول    . الرشوة يف بعض فترات دولة املماليك وشاعت 
 ،حتدث مع حاشية األمري بركـة . إذا أراد أحد والية شيء من األمور«: املقريزي 

ووالية احلرب  ،واحلسبة ،حىت يتقرر له ما يريد، غري أن الواليات كلها من القضاء
أو  ،أحد إال مبال يقوم به ال سبيل أن يناهلا ،وسائر الوظائف ،يف األعمال والكشف

وسفلة إىل ما سنح خبـاطرة   ،ويكتب به خط، فتطاول كل نذل رذل ،يلتزم بأدائه
من األعمال اجلليلة والرتب العالية ، فدهى الناس من ذلك بداهية دهياء أوجبـت  

 .)٢( »والشام ،خراب مصر

 هذا طرف من أخبار احلياة االجتماعية يف عهد املماليك يف الفتـرة الـيت  
 .عاشها احلافظ قطب الدين احلليب

جهود سجلها التاريخ يف إصـالح   .ومع هذا كان لبعض سالطني املماليك
وتعمري اجلسور، ومن أهم السالطني الذين عنوا ذه الناحيـة السـلطان    ،البالد

الذي عهد إىل بعض األمراء بعمارة كافة جسور مصر يف  ،الناصر حممد بن قالوون

                                                 
 ).٣٣(إغاثة األمة ، ص : املقريزي  ) ١(
 .٣/٣٢٤السلوك ، : املقريزي  ) ٢(
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والكشف عليها ، بل أشرف بنفسه على إنشاء بعـض   ،القبليو ،الوجهني البحري
اجلسور ، وخرج وبصحبته بعض املهندسني ليوجههم ، ويوضح هلم رغباته، حىت 

 .)١( مت بناء اجلسر

وعمر برقوق سور دمنهور باجليزة ، واجلبال الشرقية بالفيوم، وبىن قنـاطر  
، وأنفق على ذلك ماالً وبني جزيرة أروى  ،وعمل جسر بني الروضة. )٢( بالقدس
 .عظيماً

كما أمر ببناء جسر الشريعة بطريق الشام وجاء طولـه  « : قال ابن العماد 
 .)٣( »وانتفع الناس به ،مائة وعشرين ذراعاً

: ببناء املنشـآت االجتماعيـة مثـل     ،واألمراء ،واهتم كثري من السالطني
 .تاناتاخلانات، واألسبلة ، واحلمامات ، والفنادق ، والبيمارس

كما أنشئوا املدارس ، وأوقفوا عليها أوقافاً جمزية، كما اهتموا ببناء املساجد 
 .وأحلقوا ا حلقات لتدريس العلوم الشرعية

 

                                                 
 ).٢٨٣(والشام ص مصر : سعيد عاشور  ) ١(
 .١١/٢٩١النجوم الزاهرة ، : ابن تغري  ) ٢(
 .٣/٢٧٣شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ٣(
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א א
א א א

 : وفيه مبحثان

 .حياة عبدالغين املقدســــي:  املبحث األول 

 .اة املؤلف قطب الدين احلليبحي:  املبحث الثاين 
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א א
א א

 : ويشتمل على مطلبني

 .احلاية اإلجتماعيـــــــة: املطلب األول  

 .احلياة العلميـــــــــة:   املطلب الثاين
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 احلياة اإلجتماعية: املطلب األول 
دالغين بن عبدالواحد بن علي بن سرور بن رافع هو احلافظ عب:  امسه ونسبه

بن حسن بن جعفر اجلماعيلي ، املقدسي، احلافظ، الزاهد، تقي الدين، أبو حممد، 
 .)١( حافظ الوقت، وحمدثه

، يف ربيـع  )٣(ومخسمائة، جبماعيـل  )٢(كانت والدته سنة إحدى وأربعني
 .)٤(اآلخر

وج احلافظ عبدالغين رمحـه  تز« : أما عن أسرته، فقد قال الضياء املقدسي 
اهللا خباليت رابعة ابنة خاله الشيخ أمحد بن حممد بن قدامة ، فهي أم أوالده حممـد،  

 :وهم   .)٥( »وعبداهللا، وعبدالرمحن، وفاطمة، مثَّ تسرى مبصر

                                                 
 .٣/٣٤٤شذرات الذهب ، : ، ابن العماد ١٣/٤٧البداية والنهاية ، : ابن كثري  ) ١(
وذكر  .ذكر عنه بعض أصحابه ما يدل على أن مولده سنة أربع وأربعني ومخسمائة: قال املنذري  ) ٢(

: أنه سأل احلافظ عبدالغين عن مولده ، فقال  –على ما نقل ابن رجب  –ابن النجار يف تارخيه 
ابـن  . إما يف سنة ثالث أو يف سنة أربع وأربعني ومخسمائة ، وأنه قال األظهر أنه يف سنة أربع 

، دار ٢/١٥، ذيل طبقـات احلنابلـة ،   )هـ٧٣٦(عبدالرمحن بن شهاب الدين أمحد : : رجب
 .ت.املعرفة ، بريوت ، د

بالفتح وتشديد امليم ، واأللف ، وعني مهملة مكسورة ، وياء ساكنة، قرية يف جبـل  : مجاعيل  ) ٣(
نابلس من أرض فلسطني ، وقد انتسب إىل بيت املقدس لقرب مجاعيل منـها ، وألن نـابلس   

 .١٦٠-٢/١٥٩معجم البلدان ، : احلموي . وأعماهلا مجيعاً من مضافات إىل بيت املقدس 
 . ٢١/٤٤٣السري ، : ، الذهيب٢/٥ذيل طبقات احلنابلة ، : ابن رجب  ) ٤(
، إال أنه ذكر واحـد مـن   ٣/٣٤٦شذرات الذهب ، : ، ابن العماد ٢١/٤٦٨السري ، : الذهيب  ) ٥(

 .األبناء هو أبو موسى وزوجة احلافظ عبدالغين
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عبداهللا هو احملدث احلافظ املصنف مجال الدين ، أبو موسى ، قـال الـذهيب    -١
وتفقه، ومتيز مع األمانة والديانة ، تويف سنة  كتب الكثري ، ومجع،وأفاد،: عنه

 .)١( تسع وعشرين وستمائة

عبدالرمحن هو الفقيه أبو سليمان ، من كبار تالمذة الشيخ املوفق املقدسـي،   -٢
 .)٢( درس الفقه ، تويف سنة ثالث وأربعني وستمائة

حممد هو احملدث احلافظ اإلمام الرحال، أبو الفتح ، نقل الذهيب عن الضـياء   -٣
كان حافظاً، فقيهاً ،ذو فنون ، وصفه باملروءة التامة، والديانة : املقدسي قوله 

 .)٣( املتينة، تويف سنة ثالث عشرة وستمائة

 :أما عن أحفاده نذكر واحد منهم 

أمحد هو العالمة املفيت أبو العباس ، أمحد بن حممد بـن احلـافظ عبـدالغين     -١
يون، تـويف سـنة ثـالث وأربعـني     املقدسي، توىل مشيخة احلنابلة بسفح قاس

 .)٤(وستمائة

ويدل ذلك على أن أسرة احلافظ عبدالغين أسرة دينية علمية نشأت علـى  
،  -رمحـه اهللا   –حب الدين والعلم، ويرجع ذلك إىل والدهم احلافظ عبـدالغين  

ابـن احلـافظ    –فقد ذكر احلافظ أبو موسـى  . الذي أنشأهم نشأة دينية علمية
ال تضيعوا العلم الذي : ند موت والده أوصاه بوصية جاء منها أنه ع« -عبدالغين 

ما يل على أحد شيء، : ما توصين بشيء؟ قال: فقلت . تعبنا عليه، يعين احلديث 

                                                 
 .، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت٤/١٤٠٨تذكرة احلفاظ : ، والذهيب ٥/١٧٦العرب ، : الذهيب  ) ١(
 ٥/١٧٦٣العرب ، : الذهيب  ) ٢(
 .٥/٤٧املصدر السابق ،  ) ٣(
 .٥/١٧٤املصدر السابق ،  ) ٤(
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يا بين أوصـيك بتقـوى اهللا،   : توصين بوصية؟ قال: قلت . وال ألحد علي شيء
 .)١( »واحملافظة على طاعته

صايف العقيدة ، وذلك مـن   –ه اهللا رمح –أما عن عقيدته فقد كان املؤلف 
ثناء العلماء عليه من حسن التدين، وقد نقل ابن رجب، عن يوسف بـن خليـل   

كان ثقة ثبتاً ، ديناً ، مأموناً ، حسن التصنيف ، دائم الصيام ، كثري اإليثار، «: قوله
... كان يصلي كل يوم، وليلة ثالمثائة ركعة، ويأمر باملعروف، وينهى عن املنكـر 

 .)٢( »حيا اهللا به حديث رسول اهللا وأ

هو حمدث اإلسالم ، وأحد األئمـة  « : وأثىن عليه العالمة ابن العماد بقوله 
املربزين األعالم ، ذو ورع، وعبادة، ومتسك باآلثار، وأمر باملعروف، وي عـن  

 .)٣( »املنكر

بـأن القـرآن   : امتحن الشيخ ودعى إىل أن يقول«: وقال ابن رجب أيضاًَ 
لوق ، فأىب فمنع من التحديث، وأفىت أصحاب التأويل بإراقة دمـه فسـافر إىل   خم

 .)٤( »مصر، وأقام ا إىل أن مات

أما عن . )٥( حنبلي املذهب –رمحه اهللا  –فقد كان : أما عن مذهبه الفقهي 
مرضاً شديداً منعه  –رمحه اهللا  –مرض والدي : وفاته، فقد قال احلافظ أبو موسى 

                                                 
 .٤٨-١٣/٤٧البداية والنهاية ، : ابن كثري  ) ١(
 .٢/١٠ذيل طبقات احلنابلة ، : ابن رجب  ) ٢(
 .٣/٣٤٥شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ٣(
 .٢/١٠ذيل طبقات احلنابلة ، : رجب ابن  ) ٤(
جمرب الدين عبدالرمحن ، املنهاج األمحـد يف  : ، العليمي ٣/٣٤٥شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ٥(

، حتقيق عبدالقادر األرنؤوط ، إبراهيم صاحل ، دار صادر ، بريوت ،  ٤/٥٤تراجم اإلمام أمحد ، 
 .هـ١٤١٨، ١ط
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والقيام، واشتد به مدة ستة عشر يوماً ، وقد تويف يوم اإلثنني ، الثالث  من الكالم،
والعشرين من شهر ربيع األول من سنة ستمائة، وبقي ليلة الثالثاء يف املسـجد ،  
واجتمع خلق كثري من األئمة واألمراء ما ال حيصيهم إال اهللا عز وجل، ودفناه يوم 

مبصـر، ولـه سـبع     )٢(أيب عمرو بن مرزوقمقابل قرب الشيخ  )١(الثالثاء بالقرافة
 .)٣( ومخسون سنة

                                                 
 .٤/٣١٧معجم البلدان، : احلموي . مقربة أهل مصر  خطه بالفسطاط ، وهي: القرافة  ) ١(
أبو عمرو عثمان بن مرزوق بن محيد بن سالم القرشي ، الفقيه العارف الزاهد ، تويف مبصر سنة  ) ٢(

برهان الدين إبراهيم بن حممـد  : ابن مفلح. أربع وستني ومخسمائة ، وقد جاوز السبعني بالقرافة
، ٢/٢٠٠قصد األرشد يف ترمجة أصحاب اإلمـام أمحـد،   امل): هـ٨٨٤(بن عبداهللا املقدسي 

 .هـ١٤١٠،  ١عبدالرمحن بن سليمان العثيمني ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط: حتقيق
 .٢١/٤٦٨السري ، : الذهيب  ) ٣(
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 احلياة العلميـــة: املطلب الثاني 
 

 :نشأته العلميـــــة  -١

منذ نعومة أظفاره على حب العلم وطلبه، ورحل  –رمحه اهللا  –نشأ املؤلف 
 .كثرياً من أجل حتصيله ، حتى أصبح عاملاً بارزاً يشار إليه بالبنان

مشق صغرياً، فسمع من مشاخيها مثل أيب املكارم بن هالل، وأيب فقد قدم د
 .املعايل بن صابر

مث رحل إىل بغداد سنة إحدى وستني ، هو والشيخ املوفق ، فأقاما ببغـداد  
أربع سنني ، وكان املوفق مييل إىل الفقه، واحلافظ عبدالغين مييـل إىل احلـديث،   

حيسن إليهما، وقرأ عليه شـيئاً مـن    فنـزال على الشيخ عبدالقادر احلليب ، فكان
احلديث والفقه ، وأقاما عنده حنو أربعني ليالً مث مات، واشتغال بالفقه، واخلـالف  
على ابن املىن ، وصارا يتكلمان يف املسألة ويناظرانه، ومسعا يف بغداد من عـدد ال  

ة ست بأس به من شيوخها مثل ابن البطي ، مثّ عاد إىل دمشق ، مثّ رحل احلافظ سن
وستني ومخسمائة إىل مصر، واإلسكندرية، ومسع أيضاً من شيوخها مثل السلفي ، 

 .مث عاد وسافر إىل أصبهان ، ومسع ا الكثري ، ومسع مذان واملوصل

وكتب خبطه املتقن ما ال يوصف كثره ، ومل يزل ينسخ، ويصنف، وحيدث، 
 .ويفيد املسلمني ، حتى توفاه اهللا تعاىل على ذلك 
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 :شيوخـــه وتالميــذه  -٢
–:

تلقى احلافظ عبدالغين العلم من علماء عصره، بدمشق ، وبغداد، وأصبهان، 
 .ومهدان، ومصر، واإلسكندرية، ومكة

 :وضع لنفسه مشيخة حافلة ومن هؤالء املشايخ 
أمحد بن أيب الوفاء بن عبدالرمحن بن عبدالصمد البغدادي احلنبلي ابن الصائغ،  -١

بو الفتح ، ولد سنة تسعني وأربعمائة ، حدث عنـه يوسـف الشـريازي    أ
 .)١( واحلافظ عبدالغين ، ومجاعة، تويف سنة ست وسبعني ومخسمائة

أمحد بن أيب منصور أمحد بن حممد بن ينال األصبهاين ، أبو العباس، الشـيخ   -٢
الصاحل، املعمر، حدث عنه يف أصبهان احلافظ عبدالغين ، تويف سـنة مخـس   

 .)٢( انني ومخسمائةومث
أمحد بن املسلم بن رجاء اللخمي ، أبو طالب ، من علماء أهل اإلسكندرية،  -٣

روى عنه احلافظ أبو احلسن بن املفضل ، واحلـافظ عبـدالغين ، وجعفـر    
اهلمداين، ومجاعة، كان عارفاً بالفقه، واألصول ماهراً يف علم الكالم، تـويف  

 .)٣( سنة مثان وسبعني ومخسمائة

بن املقرب بن احلسني البغدادي الكرخي، أبو بكر ، كان ثقة، مسع منه أمحد  -٤
 .)٤( احلافظ عبدالغين املقدسي ببغداد ، تويف سنة ثالث وستني ومخسمائة

                                                 
، ١شعيب األرنؤوط ، مؤسسـة الرسـالة، بـريوت، ط   : ، حتقيق ٣/١٠١التذهيب ، : الذهيب  ) ١(

 .هـ١٤١٢
 .٢١/٤٤٥السري ، : ، الذهيب ٢/٢٨٣شذرات الذهب ،  :ابن العماد  ) ٢(
 .٣/٩٩التذهيب ، : الذهيب  ) ٣(
 .٢/١٥٣املقصد األرشد ، : ، ابن مفلح ٢/٦ذيل طبقات احلنابلة ، : ابن رجب  ) ٤(
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أمحد بن صاحل بن شافع بن صاحل بن حامت اجلبلي ، مث البغدادي ، أبو الفضل،  -٥
ـ   كـان  : ه ولد سنة عشرين ومخسمائة ، نقل الذهيب، عن ابن النجـار قول

حافظاً، حجة، ثبتاً، ورعاً، سنياً، صحيح النقل، روى عنه ابـن األخضـر،   
 .)١( واحلافظ عبدالغين، والشيخ املوفق ، تويف سنة مخس وستني ومخسمائة

أمحد بن عبدالغين بن حممد بن عمر بن حنيفة الباجسرائي ، أبو املعايل، كان  -٦
، تويف سنة ثـالث وسـتني    ثقة ، مسع منه احلافظ عبدالغين املقدسي ببغداد

 .)٢( ومخسمائة

أمحد بن حممد بن أمحد الرحيب البواب ، أبو علي ، ال بأس به، مسع عنه ابـن   -٧
األخضر، وعبدالغين املقدسي ، واملوفق ، وعدة، تويف سـنة سـبع وسـتني    

 .)٣( ومخسمائة

أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم األصبهاين اجلرواين، أبو طـاهر   -٨
كان السلفي : قوله » ذيله«سلفي، نقل الذهيب، عن أيب سعد السمعاين يف ال

ثقة، ورع، متقن، متثبت ، فهم، حافظ، له حظ من العربية، كثري احلديث، 
حسن الفهم، والبصرية ، له تصانيف كثرية ، مسع منـه احلـافظ عبـدالغين    

 .)٤( املقدسي، تويف سنة ست وسبعني ومخسمائة باإلسكندرية

يل بن أيب التقي صاحل بن ياسني بن عمران ، املصري ، الشارعي، أبـو  إمساع -٩
الطاهر، ولد سنة أربع عشرة ومخسمائة ، حدث عنه احلـافظ عبـدالغين،   

                                                 
 .٣/٨٢التهذيب ، : الذهيب  ) ١(
 .٢٠/٤٧٢السري ، : الذهيب   ) ٢(
 .٣/٧٢التهذيب ، : الذهيب  ) ٣(
 .٨٨-٣/٨٧لسابق ، املصدر ا ) ٤(
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واحلافظ الضياء ، وأبو احلسن السخاوي وخلق سواهم ، تويف سـنة سـت   
 .)١( وتسعني ومخسمائة

ذاين ، أبو زرعـة ،  طاهر بن حممد بن طاهر بن علي الشيباين املقدسي اهلم -١٠
ولد سنة إحدى ومثانني وأربعمائة، كان شيخاً صاحلاً، حدث عنه السمعاين، 
وابن اجلوزي ، واحلافظ عبدالغين ببغداد، وآخرون، تويف سنة ست وسـتني  

 .)٢( ومخسمائة مذان

عبدالرحيم بن حممد بن أمحد بن محدان األصبهاين ، أبو اخلري، ولـد سـنة    -١١
كان من حفاظ احلديث، مسعت :  عن ابن النجار قوله مخسمائة، نقل الذهيب

، حدث عنه احلافظ عبـدالغين،  » الصحيحني«كان حيفظ : مجاعة يقولون 
 .)٣( والشيخ موفق الدين ، تويف سنة مثان وستني ومخسمائة

عبدالقادر بن أيب صاحل عبداهللا بن جنكي دوست اجلبلي احلنبلي، أبو حممد،  -١٢
كان عبدالقادر من أهل : بعمائة، قال السمعاين ولد سنة إحدى وسبعني وأر

جيالن إمام احلنابلة، وشيخهم يف عصره ، فقيه صاحل دين خري ، كثري الذكر، 
دائم الفكر ، سريع الدمعة، نزل عنده احلافظ عبدالغين أول قدومه ببغـداد،  

، وحدث عنه، تويف سنة »اهلداية«قبل وفاته بأربعني يوماً ، وقرأ عليه كتاب 
 .)٤( دى وستني ومخسمائةإح

                                                 

 .١٣٢-٣/١٣١التذهيب : الذهيب  ) ١(

 .٣/٧١املصدر السابق ،  ) ٢(

 .٣/٨٢املصدر السابق ،  ) ٣(

 .٢/٦ذيل طبقات احلنابلة ، : ، البغدادي ٩٥-٣/٥٨التهذيب ، : الذهيب  ) ٤(
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عبداهللا بن أمحد بن أيب الفتح بن حممد بن أمحد القامسي األصبهاين اخلرقي،  -١٣
ابو الفتح، ولد سنة تسعني وأربعمائة، حدث عنه احلافظ عبدالغين، وحممد بن 

 .)١( مكي، وعدة ، تويف سنة تسع وسبعني ومخسمائة
بغدادي ، ابن اخلشاب، أبو عبداهللا بن أمحد بن أمحد بن عبداهللا بن نصر ، ال -١٤

حممد ، ولد سنة اثنتني وتسعني وأربعمائة ، إمام النحو، فاق أهل زمانـه يف  
علم اللسان ، حدث عنه السمعاين ، والكندي، واحلافظ عبدالغين املقدسـي  

 .)٢( ببغداد وآخرون ، تويف سنة سبع وستني ومخسمائة
أمحد بن حممد بن عبداهللا عبداهللا بن الشيخ أيب منصور حممد بن أيب احلسني  -١٥

ابن النقور البغدادي البزاز، أبو بكر ، ولد سنة ثالث ومثـانني وأربعمائـة،   
حدث عنه أبو سعد السمعاين ، واحلافظ عبدالغين ، والشيخ املوفق ببغـداد،  

 .)٣( وخلق كثري ، تويف سنة مخس وستني ومخسمائة
دادي، أبو احلسـن  علي بن عبدالرمحن بن حممد بن رافع الطوسي ، مث البغ -١٦

يعرف بابن تاج القراء، حدث عنه عبدالغين احلافظ، وإبراهيم بـن عثمـان   
 .)٤( الكاشغري وأخرون، تويف سنة ثالث وستني ومخسمائة

علي بن عساكر بن املرحب البطائحي الضرير، أبو احلسن، ولد سنة تسعني  -١٧
لغين، وأربعمائة، له مصنف يف القراءات ، حدث عنه ابن األخضر ، وعبـدا 

 .)٥( والرهاوي، تويف سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة

                                                 
 .٣/٩٨التذهيب ، : الذهيب  ) ١(
 .٨٥-٣/٧٥املصدر السابق ،  ) ٢(
 .٧٠-٣/٦٩املصدر السابق ،  ) ٣(
 .٣/٦٤املصدر السابق ،  ) ٤(
 .٨٠-٣/٧٩املصدر السابق ،  ) ٥(
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حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين الشافعي، أبو موسى،  -١٨
ثقة، شيخ احملدثني ، صاحب التصانيف ، مسع منه احلافظ عبدالغين املقدسـي  

 .)١( بأصبهان ، تويف سنة إحدى ومثانني ومخسمائة
أمحد بن سلمان ، ابن البطي ، البغدادي، أبو الفتح،  حممد بن عبدالباقي بن -١٩

ولد سنة سبع وسبعني وأربعمائة، كان حريصاً على نشر العلـم، صـدوقاً،   
حدث عنه ابن عساكر ، وابن اجلوزي ، واحلافظ عبدالغين، وخلق كـثري،  

 .)٢( تويف سنة أربع وستني ومخسمائة
رمي، املـالكي، أبـو   حممد بن عبدالرمحن بن حممد بن منصور الفضل احلض -٢٠

عبداهللا، قاضي اإلسكندرية، ولد سنة اربع عشرة ومخسمائة، روى عنه ابـن  
 .)٣( املفضل، واحلافظ عبدالغين، وآخرون ، تويف سنة تسع ومثانني ومخسمائة

حممد بن عبدالواحد بن عبدالوهاب بن حسني األصبهاين الصائغ، أبو سعد،  -٢١
ة عاملاً ، روى عنه السمعاين ، وأبو ولد سنة سبع وتسعني وأربعمائة، كان ثق

نزار ربيعة اليمين، واحلافظ عبدالغين املقدسي بأصبهان، وطائفة، تويف سـنة  
 .)٤( إحدى ومثانني ومخسمائة

حممود بن أيب القاسم بن عمر بن حكما األصبهاين، أبو الوفاء، شيخ صدوق  -٢٢
بن وافا، تويف معمر، روى عنه ، أبو الفتوح احلُصري ، واحلافظ عبدالغين، وا

 .)٥( سنة مثانني ومخسمائة

                                                 
 .٢/٦ذيل طبقات احلنابلة ، : ، ابن رجب ٢١/٤٤٥السري : الذهيب  ) ١(
 .٣/٦٥التهذيب ، : الذهيب  ) ٢(
 .٣/١٢٢املصدر السابق ،  ) ٣(
 .٢/٦ذيل طبقات احلنابلة ، : ، ابن رجب ٣/١٠٦املصدر السابق ،  ) ٤(
 .٣/٩٨التهذيب ، : الذهيب  ) ٥(
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معمر بن عبدالواحد بن رجاء بن الفاخر ، القرشي األصبهاين، أبو أمحـد،   -٢٣
كان موصوفاً باحلفظ، واملعرفـة، والثقـة،   :نقل الذهيب، عن ابن النجار قوله

والصالح، واملروءة، والورع، صنف كثرياً يف احلديث، والتواريخ، واملعاجم، 
 .)١(فظ عبدالغين املقدسي ببغداد،تويف سنة أربع وستني ومخسمائةمسع منه احلا

نصر بن فتيان بن مطر ، النهرواين احلنبلي ، أبو الفتح ابن املين ، ولد سـنة   -٢٤
إحدى ومخسمائة ، شيخ احلنابلة ، كان ورعاً زاهداً على منـهاج السـلف   

وقـرأ عليـه   الصاحل، تكاثر عليه الطلبة، منهم احلافظ عبدالغين الذي الزمه، 
املذهب، واخلالف، واألصول حىت بـرع، تـويف سـنة ثـالث ومثـانني      

 .)٢(ومخسمائة
وتسمى فاطمة بنت حممد بن علي البزازة ، البغدادية، أخـت أيب  : نفيسة  -٢٥

الفرج بن البزازة ، مسع منها احلافظ عبدالغين ببغداد، توفيت سـنة ثـالث   
 .)٣( وستني ومخسمائة

ل الدقاق العجلي السامري ، مث البغدادي، أبـو  هبة اهللا بن احلسن بن هال -٢٦
القاسم، ولد سنة إحدى وسبعني وأربعمائة ، شيخ معمر، صحيح الروايـة،  

 .)٤( مسع منه احلافظ عبدالغين ببغداد ، تويف سنة اثنتني وستني ومخسمائة
حيىي بن ثابت بن بندار بن إبراهيم الدينوري البغدادي ، أبو القاسم، حدث  -٢٧

 ، وابن اجلوزي ، وعبدالغين احلافظ، وآخرون ، تويف سنة ست عنه السمعاين
 .)٥( وستني ومخسمائة

                                                 
 .٢١/٤٤٥، السري ، ٣/٦٧التهذيب ، : الذهيب  ) ١(
 .٢/١٥٣املقصد األرشد ، : ، ابن مفلح ٢/٦ذيل طبقات احلنابلة ، : ابن رجب  ) ٢(
 .٧٠-٣/٦٩التهذيب ، : الذهيب  ) ٣(
 .٢/٦ذيل طبقات احلنابلة ، : ، ابن رجب ٣/٦٣التهذيب ، : الذهيب  ) ٤(
 .٣/٧١التهذيب ، :  الذهيب ) ٥(
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 :تالميــــذه  –ب 

تلقى العلم على الشيخ احلافظ عبدالغين املقدسي مجهرة كبرية من الدارسني، 
مسعوا منه احلديث ، وتفقهوا عليه ، وقرأوا عليه مؤلفاته، ونبغ منهم كثري نـذكر  

 :منهم

مد بن أمحد األنصاري املقري احلنبلي، األرتاحي، أبو العبـاس،  أمحد بن حا -١
الزم احلافظ عبدالغين املقدسي، وأكثر عنه ، تويف سـنة تسـع ومخسـني    

 .)١(وستمائة

أمحد بن عبدالدائم بن أمحد بن نعمة املقدسي ، احلنبلي ، اخلطيب، زين الدين  -٢
خلق كـثري  أبو العباس، شيخ حسن فاضل من أهل احلديث معمر، مسع من 

منهم حيىي الثقفي، وعبدالرمحن اخلرقي، وعبدالغين املقدسي، تويف سنة مثـان  
 .)٢( وستني وستمائة

إمساعيل بن حامد بن عبدالرمحن األنصاري اخلزرجي ، ابن القوصي الشافعي،  -٣
كان فقيهاً فاضـالً مدرسـاً أديبـاً    : شهاب الدين أبو احملامد، قال الذهيب 

معجماً هائالً يف أربعة جملدات، مسع من الكثري، منـهم  أخبارياً، خرج لنفسه 
 .)٣( احلافظ عبدالغين املقدسي، تويف سنة ثالث ومخسني وستمائة

إمساعيل بن عبدالقوي بن عزون األنصاري املصري الشافعي، زين الدين أبو  -٤
 الطاهر، كان صاحلاً خرياً، مسع الكثري من البوصريي، وابن ياسني، واحلافظ 

                                                 
 .٣/٢٩٧شذرات الذهب ، : ، ابن العماد  ٢٣/٣٥١السري ، : الذهيب  ) ١(
 .١/١٣١املقصد األرشد ، : ، ابن مفلح ٣/٣٢٥شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ٢(
 .٢/١٠٣طبقات الشافعية ، : ، ابن شهبة ٢٣/٢٨٨السري ، : الذهيب  ) ٣(
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 .)١( بدالغين املقدسي، تويف سنة سبع وستني وستمائةع       

سليمان بن إبراهيم بن هبة اهللا بن رمحة اإلسعردي، أبو الربيع، مسع من عدة  -٥
مشايخ منهم ابن طربزد ، البوصريي ، وابن عالس ، وانقطـع إىل احلـافظ   
عبدالغين املقدسي مدة ، ومسع منه الكثري ، تـويف سـنة تسـع وثالثـني     

 .)٢(وستمائة

عبدالرمحن بن إبراهيم بن أمحد بن عبدالرمحن بن إمساعيل املقدسي احلنبلـي،   -٦
اء الدين أبو حممد ، ولد سنة ست ومخسني ومخسمائة، كان صاحلاً، ورعاً، 
زاهداً، غازياً، جماهداً، جواداً ، مسحاً ، مسع من خلق كثري، منـهم ابـن أيب   

افظ عبدالغين املقدسي، تـويف  الصقر، وعبداحلق اليوسفي ، وابن املين ، واحل
 .)٣( سنة أربع وعشرين وستمائة

عبدالرمحن بن أيب الفهم عبداملنعم بن عبدالرمحن اليلداين الشافعي، تقي الدين  -٧
أبو حممد ، ولد سنة مثان وستني ومخسمائة ، كان شيخاً صـاحلاً مشـتغالً   

سنة مخس  باحلديث مساعاً، وكتابة، مسع من احلافظ عبدالغين املقدسي، تويف
 .)٤( ومخسني وستمائة

عبدالرمحن بن عبدالغين بن عبدالواحد املقدسي احلنبلي ، أبو سليمان، ولـد   -٨
سنة ثالث أو أربع ومثانني ومخسمائة ، كان إماماً،عاملاً، فاضالً، ورعاً، حسن 

                                                 
 .٢/١٥٤املقصد األرشد ، : مفلح ، ابن ٢١/٤٤٦السري ، : الذهيب  ) ١(
 .٣/٢٠٤شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ٢(
 .٣/١١٣املصدر السابق ،  ) ٣(
 .١٣/٢٢٣البداية والنهاية ، : ابن كثري  ) ٤(
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كان من أئمة احلنابلة، ومن الصاحلني، تويف سـنة  : السمت ، قال أبو شامة
 .)١( ائةثالث وأربعني وستم

عبدالقادر بن عبد القادر بن عبداهللا الرهاوي احلنبلي ، أبو حممـد ، اإلمـام    -٩
روى عـن  . كان ثقة، حافظاً، زاهداً،ورعاً: احلافظ احملدث ، قال املنذري 

 .)٢( احلافظ عبدالغين املقدسي ، تويف سنة اثنيت عشرة وستمائة

جلماعيلي احلنبلـي ،  عبداهللا بن حممد بن أمحد بن قدامة بن نصر املقدسي ا -١٠
موفق الدين أبو حممد ، صاحب املغين ، هو ابن خال احلافظ عبدالغين ، كان 

إماماً يف التفسري  –رمحه اهللا  –كان : عامل أهل الشام يف زمانه، قال الضياء 
ويف احلديث ومشكالته ، إماماً يف الفقه، بل أوحد زمانه فيه ، إماماً يف علم 

ول الفقه ، إماماً يف النحو واحلسـاب ، تـويف سـنة    اخلالف ، إماماً يف أص
 .)٣( عشرين وستمائة

عبداهللا بن عبدالغين بن عبدالواحد بن علي بن سرور اجلماعيلي املقدسي، مث  -١١
الدمشقي الصاحلي احلنبلي ، كان حافظاً، متقناً، ديناً،ثقة ، مسع من والـده  

 .)٤( واستفاد منه

عالق األنصاري املصري الرزاز املعروف عبداهللا بن عبد الواحد بن حممد بن  -١٢
، أبو عيسى ، مسع من عدة منهم البوصـريي ، وابـن   » ابن احلجاج«بـ 

 .)٥( ياسني ، واحلافظ عبدالغين املقدسي ، تويف سنة اثنتني وسبعني وستمائة

                                                 
 .٣/٢١٩شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ١(
 .٢/١٥٤املقصد األرشد ، : ابن مفلح  ) ٢(
 .١٧٢-٢٢/١٦٥السري ، : الذهيب  ) ٣(
 .٣/٢٢١ذيب التهذيب ، : الذهيب  ) ٤(
 .٢١/٤٤٦السري ، : ، الذهيب ٣/٣٣٨شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ٥(
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عثمان بن مكي بن عثمان بن إمساعيل السعدي الشافعي ، مجال الدين أبـو   -١٣
، عين بالعلم واحلديث ، مسع مـن الكـثري منـهم    عمر، كان صاحلاً جليالً 

البوصريي، وعبدالغين املقدسي ، وقاسم بن إبراهيم املقدسي ، تويف سنة سبع 
 .)١( وستني وستمائة

حممد بن عبدالغين بن عبدالواحد اجلماعيلي املقدسي احلنبلي ، العزيز أبـو   -١٤
حافظـاً،   كان: الفتح، ولد سنة ست وستني ومخسمائة، قال الشيخ الضياء 

فقيهاً،ذا فنون، وكان أحسن الناس قراءة ، وكان غزير الدمعة عند القـراءة،  
 .)٢( ثقة متقناً ،مسحاً ،جواداً ، تويف سنة ثالث عشرة وستمائة

حممد بن عبدالواحد بن أمحد بن عبدالرمحن السعدي احلنبلي، ضياء الـدين   -١٥
عامل شـيخ السـنة،   أبو عبداهللا، ولد سنة تسع وستني ومخسمائة ، اإلمام ال

صاحب التصانيف، والرحلة الواسعة مع الديانة، واألمانة، والتقوى، والورع، 
، وقد مجع فضـائل احلـافظ   )٣(والتواضع ، تويف سنة ثالث وأربعني وستمائة

 .)٤( وسريته يف جزأين ، ومن تصانيفه املشهورة فضائل األعمال

و الفضل ، مسع مـن  حممد بن مهلهل بن بدران األنصاري ، سعد الدين أب -١٦
عدد من املشايخ منهم األرتاحي، واحلافظ عبدالغين ، وهو آخر من مسع منه، 

 .)٥( تويف سنة أربع وسبعني وستمائة

                                                 
 .٢/١٥٤املقصد األرشد ، : ابن مفلح  ) ١(
 .٢٢/٤٢السري ، : الذهيب  ) ٢(
 .١/٤٩٧طبقات احلفاظ ، : السيوطي  ) ٣(
 .٢/٦ذيل طبقات احلنابلة ، : ابن رجب  ) ٤(
 .٢/١٥٤املقصد األرشد ، : ، ابن مفلح ٣/٣٤٣شذرات الذهب ، : اد ابن العم ) ٥(



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

يوسف بن خليل األدمي الدمشقي احلنبلي ، مشس الدين أبو احلجاج، ولـد   -١٧
كـان مـن األئمـة    : سنة مخس ومخسني ومخسمائة ، قال ابن ناصر الدين 

ثرين ، بل كان أوحدهم فضالً، وأوسعهم رحلة، وكتابة، خترج احلفاظ املك
 .)١( باحلافظ عبدالغين املقدسي ، تويف سنة مثان وأربعني وستمائة حبلب

 :)٢(آثاره العلمية ومؤلفاته -٣

ثروة علمية تضم مصـنفات   –رمحه اهللا  –ترك احلافظ عبدالغين املقدسي  
كـثري التصـنيف،    –رمحـه اهللا   –ن قيمة يف خمتلف الفنون ، والعلوم ، فقد كا

 :والتأليف يف التفسري، واحلديث، والفقه، وغريها، نذكر من تلك املؤلفات 

 .)٣( املصباح املنري يف عيون األحاديث الصحاح، مثانية وأربعون جزًءا، خمطوط -١

 .)٤( يشتمل على أحاديث الصحيحني: قال العليمي 

 .)٥( ربعني بسند واحداألربعني من كالم رب العاملني ، وكتاب األ -٢

 .)٦( فضل مكة ، أربعة أجزاء -٣

 
                                                 

 .٣/١٣٣املقصد األرشد ، : ، ابن مفلح ١/٤٩٩طبقات احلفاظ ، : السيوطي  ) ١(
، ٢/٤٦٣معجم مصنفات احلنابلـة للطريقـي ،   : ملعرفة تفاصيل دقيقة عن مؤلفاته الرجوع إىل  ) ٢(

 .ـه١٤٢٢، ١مطبعة جامعة اإلمام ، الرياض، ط
تاريخ األدب : ، بروكلمان٢/٤٨٠معجم مصنفات احلنابلة، : الطريقي : خمطوط راجع يف ذلك  ) ٣(

تاريخ التراث : م، سزكني ١٩٥٩ط، .عبدالرحيم النجار، القاهرة،د: ، ترمجة ٦/١٩٢العريب ، 
 عرفه مصطفى ، دار الثقافة والنشر جبامعة اإلمام حممد بن سعود: ، راجعه ١/١/٢٧١العريب ، 

 .هـ١٤٠٣، ١،ط
 .٤/٥٩املنهج األمحد ، : العليمي  ) ٤(
 .٤/٥٩املنهج األمحد ، : ، العليمي ٢/١٨ذيل طبقات احلنابلة ، : ابن رجب  ) ٥(
 .٤/٥٩املنهج األمحد ، : العليمي  ) ٦(
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 .)١( اية املراد من كالم خري العباد، يف السنن ، مل يبيضه كله، حنو مائيت جزء -٤

 .)٢( األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، جزء -٥

 .)٣( غنية احلفاظ يف مشكل األلفاظ ، يف جملدين -٦

 .)٤( تمهاجلامع الصغري ألحكام البشري النذير ، مل ي -٧

 .)٥( الصالت من األحياء إىل األموات ، جزآن -٨

 .)٦( »من صرب ظفر«مخسة أجزاء من كتاب مل يتمه على صفة كتاب  -٩

 .)٧( جزآن. كتاب اإلسراء  -١٠

 .)٨( األحكام على أبواب الفقه ، يف ستة أجزاء -١١

 .)٩( حتفة الطالبني يف اجلهاد وااهدين -١٢

 .)١٠( التهجد، جزآن -١٣

                                                 
 .٤/٥٩املنهج األمحد ، : ، العليمي ٢/١٨ذيل طبقات احلنابلة ، : ابن رجب  ) ١(
 .٢/١٨بقات احلنابلة ، ذيل ط: ابن رجب  ) ٢(
 .٥/٢٧٥معجم املؤلفني ، : ، كحالة  ٤/٥٩املنهج األمحد ، : العليمي  ) ٣(
 .٢/١٨ذيل طبقات احلنابلة ، : ، البغدادي ٤/٥٩املنهج األمحد ، : العليمي  ) ٤(
الفكر،  ، دار٥/٥٨٩إمساعيل باشا، هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار  املصنفني ، : البغدادي  ) ٥(

معجم املؤلف : ، كحالة  ٤/٥٩املنهج األمحد ، : والعليمي ، هـ١٤٠٢ط ، .الفكر، بريوت، د
 ،٥/٢٧٥. 

 .٤/٥٩املنهج األمحد ، : العليمي  ) ٦(
 .٢/١٨ذيل طبقات احلنابلة ، : ابن رجب  ) ٧(
 .٦/١٨٥تاريخ األدب العريب ، : ، بروكلمان  ٤/٦٠املنهج األمحد ، : العليمي  ) ٨(
 .٤/٥٩املنهج األمحد ، : ، العليمي  ٢/١٨ذيل طبقات احلنابلة ، : رجب  ابن ) ٩(
 .٤/٥٩املنهج األمحد ، : ، العليمي  ٤/١٣٧٤تذكرة احلفاظ ، : الذهيب  ) ١٠(
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 .)١( ذم الغيبة، جزء ضخم -١٤

 .)٢(ذم الرياء ، جزء كبري -١٥

 .)٣( الترغيب يف الدعاء ، جزء كبري -١٦

 .)٤( األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، جزء -١٧

 .)٥( الروضة ، أربعة أجزاء -١٨

 .)٦( الصفات ، جزآن -١٩

 .)٧( فضائل رمضان ، جزء -٢٠

 .)٨( فضائل عشر ذي احلجة ، جزء -٢١

 .)٩( فضائل الصدقة، جزء -٢٢

 .)١٠( فضائل احلج ، جزء -٢٣

 .)١١( جب ، جزءفضائل ر -٢٤

                                                 
 .٤/٥٩املنهج األمحد ، : ، العليمي ١/١٨ذيل طبقات احلنابلة ، : ابن رجب  ) ١(
 .٢/١٨طبقات احلنابلة ، ذيل : ، البغدادي ٢١/٤٤٧السري ، : الذهيب  ) ٢(
 .٤/٥٩املنهج األمحد ، : العليمي  ) ٣(
 . ٤/٥٩املنهج األمحد ، : ، والعليمي ٢١/٤٤٧السري ، : الذهيب  ) ٤(
 .١/٥٨٩هدية العارفني ، : ، البغدادي ٤/١٣٧٤تذكرة احلفاظ ، : الذهيب  ) ٥(
 .٤/٥٩املنهج األمحد ، : العليمي  ) ٦(
 .٢/١٨احلنابلة ،  ذيل طبقات: ابن رجب  ) ٧(
 .٢/١٨املصدر السابق ،  ) ٨(
 .٢/١٨املصدر السابق ،  ) ٩(
 .١/٣١٨املنهج األمحد ، : ، العليمي ٢/١٨ذيل طبقات احلنابلة ، : ابن رجب  ) ١٠(
 .٢/١٨ذيل طبقات احلنابلة ، : ابن رجب  ) ١١(
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 .)١( حمنة اإلمام أمحد ، ثالثة أجزاء -٢٥

 . )٢( مناقب عمر بن عبدالعزيز ، جزء -٢٦

 .)٣( اعتقاد اإلمام الشافعي ، جزء كبري -٢٧

 .)٤( احلكايات ، يف أكثر من مئة جزء -٢٨

 .)٥( العمدة يف األحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم ، جزآن -٢٩

 .)٦( ة أجزاءاآلثار املرضية يف فضائل خري الربية، أربع -٣٠

أجزاء أخرجها من األحاديث واحلكايات كان يقرؤها يف االس ، تزيـد   -٣١
 .)٧( على مائة جزء

 .)٨( االقتصاد يف االعتقاد ، جزء كبري -٣٢

 .)٩( ، جزء األقسام اليت أقسم ا  -٣٣

 .)١( الذكر ، جزآن -٣٤

                                                 
دار الكتاب العـريب ،   عمر عبدالسالم تدمري ،: ، حتقيق)٤٤٦(تاريخ اإلسالم ، ص : الذهيب  ) ١(

 .٦/١٩١تاريخ األدب العريب ، : هـ، بروكلمان ١٤١٤، ٢ط
 ٢/١٨ذيل طبقات احلنابلة ، : ، البغدادي )٤٤٦(هـ، ص ٦٠٠تاريخ اإلسالم وفيات : الذهيب  ) ٢(

٢/١٨ 
 ).٤٤٦(تاريخ اإلسالم ، ص : الذهيب  ) ٣(
 ).٤٤٦(املصدر السابق ، ص  ) ٤(
 .١/٥٨٩، البغدادي ، هدية العارفني ، )٤٤٦(، ص تاريخ اإلسالم : الذهيب  ) ٥(
 .٢/١٨ذيل طبقات احلنابلة، : البغدادي  ) ٦(
 .املرجع السابق ) ٧(
 .١/١/٢٧١تاريخ التراث العريب ، : ، فؤاد سزكني )٤٤٦(تاريخ اإلسالم ، ص : الذهيب  ) ٨(
 .١/٥٨٩هدية العارفني ، : ، البغدادي ٤/٦٠املنهج األمحد ، : العليمي  ) ٩(
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 .)٢( ، جزء يف وفاة النيب  -٣٥
 .)٣(  إسناددرر األثر على حروف املعجم ، تسعة أجزاء ، بغري -٣٦
 .النصيحة يف األدعية الصحيحة، جزء ، بغري إسناد -٣٧
تبيني اإلصابة ألوهام حصلت يف معرفة الصحابة، الذي ألفـه أبـو نعـيم     -٣٨

 .)٤( األصبهاين ، جزء كبري
الكمال يف معرفة الرجال، يشتمل علـى رجـال الصـحيحني وأيب داود     -٣٩

 .)٥( ادوالترمذي والنسائي وابن ماجه يف عشر جملدات وفيه إسن
 .)٦( ، جملد» املواقيت«ذكر القبور ، جزء وكتاب  -٤٠
 .، جزء كبري» الدرة املضيئة يف السرية النبوية« سرية النيب  -٤١

، »كتاب الدرة املضيئة يف السرية النبوية« : بعنوان  )٧(وقد أورده بروكلمان
م، وأورده الزركلي ورمز له بأنه خمطوط، ١٩٦٦وأشار بأنه خمطوط يف بارس سنة 

 .)٨( ومل حيدد مكانه
بأن هـذا   –يف كتابه معجم مصنفات احلنابلة  –وذكر الدكتور الطريقي 

 ٨٠هــ، يف  ١٤٠٣الكتاب قد طبع جزء منه يف مؤسسة اجلنان ببريوت عـام  
 .)٩( صفحة، حتقيق هديان الضاوي

                                                                                                                                               
 .١/٥٨٩هدية العارفني ، : البغدادي  ) ١(
 .١/٥٨٩هدية العارفني ، : البغدادي  ) ٢(
 .٥/٢٧٥معجم املؤلفني ، : ، كحالة٤/١٣٧٤تذكرة احلفاظ ، : الذهيب  ) ٣(
 .١/٥٨٩هدية العارفني ، : ، البغدادي  ٤/٦٠املنهج األمحد ، : العليمي  ) ٤(
 .١/٥٨٩هداية العارفني ، : ، البغدادي ٢/١٩، ذيل طبقات احلنابلة : ابن رجب  ) ٥(
 .٢/١٩ذيل طبقات احلنابلة ، : ابن رجب  ) ٦(
 .٦/١٩١تاريخ األدب العريب ، : بروكلمان  ) ٧(
 .٤/٣٤األعالم ، : الزركلي  ) ٨(
 .٢/٤٦٣معجم مصنفات احلنابلة ، : الطريقي  ) ٩(
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للحافظ » وأصحابه العشرة خمتصر سرية رسول اهللا « وأشار حمقق كتاب 
بأن احلافظ عبدالغين املقدسي قال يف كتابه «يف مقدمة الكتاب ،  عبدالغين املقدسي

خمتصراً ال يسـتغين طالـب    وقد أفردنا أحواله : » الكمال يف أمساء الرجال«
منهم احلافظ الذهيب ، وابن القيم، وقـد  . احلديث وال غريه من املسلمني عن مثله

سـي، وتـواله بالشـرح    كتب عليه خمتصر السرية النبوية، للشيخ عبدالغين املقد
املورد العذب اهلين يف الكالم «عبدالكرمي ابن عبدالنور بن منري احلليب يف مؤلف امسه 

الـدرة  «كما يف كشف الظنون، ومن العلماء من يسـميه  » على سرية عبدالغين
لكن يظهر من خالل تسمية من ترمجوا ملؤلف وما كتب » املضيئة يف السرية النبوية
فته مبختصر السرية أشهر، وأصوب ، ويغلب على ظـين أن  عن املخطوط أن معر

كتاب موسع يف السرية غري هذا املختصر  –رمحه اهللا  –للحافظ عبدالغين املقدسي 
فبعض من ترجم له يذكر من مؤلفاته يف السرية ، ويقول جملد ضخم، أو حنو ذلك، 

عقبه يف البدايـة  كما أن احلافظ ابن كثري يعزو للحافظ عبدالغين املقدسي ، ورمبا ت
والنهاية، وهذا الذي يذكره ابن كثري غري موجود يف املختصر مما يدل على أنه يعزو 

 .)١( »لكتاب كبري يف السرية للحافظ عبدالغين املقدسي واهللا أعلم

 :وأخالقه  ،ثناء العلماء عليه -٤

مكانة كـبرية يف علـم    –رمحه اهللا  –لقد تبوأ احلافظ عبدالغين املقدسي 
ديث جعله مرجع الطلبة، واحملدثني يف عصره ، ومما يدل على مكانته العلميـة  احل

 .عبارات الثناء اليت تدل على مكانته العلمية العالية

حدث بالكثري ، وصنف تصانيف حسنة يف احلديث ، « : قال العليمي عنه 
فّا وكان غزير احلفظ ، من أهل اإلتقان والتجويد ، قيما جبميع فنون احلديث، عار

                                                 
حتقيق ).  ١٢-٩(، ص  ر سرية النيب ، خمتص) هـ٦٠٠ت (عبدالغين بن عبدالواحد املقدسي  ) ١(

 .هـ١٤٢٤خالد الشايع ، مؤسسة سليمان الراجحي اخلريية ، الرياض ، : حتقيق 
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بقوانينه ، وأصوله ، وعلله ، وصحيحه ، وسقيمه ، وناسخه ومنسوخه، وغريبه، 
رمحه  –وشكله، وفقهه، ومعانيه ، وضبط أمساء رواته ، ومعرفة أحواهلم ، وكان 

قوياً يف بدنه، قوياً يف أمر اهللا، وكثرياً ما كان بدمشق ينكر املنكر، ويكسـر   –اهللا 
 .)١( »الطنابري، والشبابات

كان احلافظ عبدالغين املقدسـي أمـري   « : ا أثىن ابن رجب عليه فقال كم
 .)٢( »املؤمنني يف احلديث 

انتـهى حفـظ   « : فقـال » شذرات الذهب« وذكر ابن العماد يف كتابه 
احلديث، متناً، واسناداً ، ومعرفة بفنونه مع الورع، والعبادة، والتمسـك بـاألثر،   

 .)٣( »واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر

 : )٥(يف احلافظ عبدالغين )٤(وأنشد أبو نزار ربيعة بن احلسن

 يا أصدق الناسِ يف َبدوٍ ويف َحَضر
 إن َيحسدوك فال تعبـأ بقائلـهم  

 

* 

* 

 وأحفظَ الناسِ فيما قالَت الرسلُ
 هم الغثاء وأنَت السـيد الَبطـلُ  

 

 

                                                 
 .٤/٥٥املنهج األمحد ، : العليمي  ) ١(
 .٢/٨ذيل طبقات احلنابلة ، : ابن رجب  ) ٢(
 .٣/٣٤٥شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ٣(
اين الشافعي ، كان إماماً عاملاً ، حافظاً ، ثقـة، أديبـاً،   أبو نزار ربيعة بن احلسن بن علي الصنع ) ٤(

 .٢٢/١٤السري ، : الذهيب . هـ ٦٠٩شاعراً، تويف سنة 
، وابن رجب يف ذيل ٤/٥٤املنهج األمحد ، : ، العليمي ٦/٥٦٢شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ٥(

 .٢/٨طبقات احلنابلة ، 
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א א
א א א

 : ويشتمل على مطلبني

 .االجتماعيــــــةاحلالة : املطلب األول  

 .احلياة العلميــــــــة:   املطلب الثاين

 

 

 

 



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

 

 احلياة اإلجتماعية: املطلب األول 
 

من علم واسع، ومكانة  –رمحه اهللا  –على الرغم ما يتمتع به القطب احلليب 

ره ، فلم تذكر عن نشأته وأسرته ، عالية، إال أن املراجع اليت بني يدي ضنت باخبا

إال الشيء اليسري، ولكن سوف أقوم إنشاء اهللا تعاىل، بإعطاء نبذة واضحة مما بني 

 .وباهللا التوفيق، وعليه االعتماد: يدي من مراجع، ومصادر، فأقول

 :امسه ونسبه وكنيته ولقبه -١

بن علي بـن  بن عبدالكرمي  )٢(بن منري )١(هو عبدالكرمي بن عبدالنور: امسه 

 .)٤( بن عبدالصمد بن عبدالنور احلليب، مثَّ املصري )٣(عبداحلق

                                                 
، )١٩٧(اسم ، تاج التراجم يف طبقـات احلنفيـة ، ص    أيب العدل زين الدين بن ق: ابن قطلوبغا ) ١(

 .ت.ط ، د. حممد خري رمضان يوسف ، دار القلم ، دمشق ، د: حتقيق
،  ١حممد احلبيب اهليله ، مكتبة الصديق ، الطائف ، ط: ، حتقيق ١/٤١٢معجم الشيوخ : الذهيب  ) ٢(

حممد احلبيب اهليلـه ،  :  ، حتقيق)١٥٠(املعجم املختص باحملدثني ، ص : والذهيب . هـ١٤٠٨
 .هـ١٤٠٨، ١مكتبة الصديق ، الطائف، ط

حممد بـدر الـدين،   : ، حتقيق ) ١٠٠(أيب احلسنات حممد عبداحلي اهلندي ، الفوائد البهية ، ص  ) ٣(
 .هـ١٣٢٤، ١مطبعة السعادة، مصر ، ط

أمحد : ، حتقيق ٤/١٨٧، البداية والنهاية )هـ٧٧٤ت (عماد الدين أبو الفداء إمساعيل : ابن كثري  ) ٤(
هـ، وأيب احملاسن حممد احلسيين ، ذيـل تـذكرة   ١٤١٣،  ١فتيح، دار احلديث ، القاهرة ، ط

 .ت.د. ط .حسام الدين املقدسي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، د: ، حتقيق ١/١٣احلفاظ 
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، )٢(، وذكر ابن كـثري  )١(»أبو علي«كان رمحه اهللا تعاىل يكىن : أما كنيته 
أبو علـي ،  «أن كنيته  )٤(وذكر ابن قطلوبغا» أبو حممد«أنه كان يكىن  )٣(والذهيب

 .»أو أبو حممد

 .)٥( »قطب الدين«يلقب بـ  –ه اهللا رمح –فقد كان : أما عن لقبه 

 :مولـــده -٢

سنة أربع وستني وسـتمائة يف رجـب    –رمحه اهللا  –ولد القطب احلليب 
 .)٧( ، وقيل ثالث وستني)٦(حبلب

 :أسرتــه  -٣

مل أقف يف املصادر اليت ترمجت للمؤلف على ذكر ألسـرته، أو تفاصـيل   
ذكر أنه خلف  رمحه  )٨(بن كثريإال أن ا. عنها، فأخباره يف الكتب كانت شحيحة

 :اهللا تسعة أوالد، إال أنين مل أقف إال على ترمجة أربعة من أوالده ، هم 

                                                 
، دار إحيـاء  ٥/٣١٨، وعمر كحاله ، معجم املؤلفني ، ١/١٣ذيل تذكرة احلفاظ : أيب احملاسن  ) ١(

 .ت.، د ١التراث العريب ، بريوت ، ط
 .١٤/١٨٧البداية والنهاية : ابن كثري  ) ٢(
 .١/٤١٢معجم الشيوخ ، : الذهيب  ) ٣(
 ).١٩٧(تاج التراجم ، ص : ابن قطلعوبغا  ) ٤(
الـدرر  : ، ابن حجر١٣/١٧١البداية والنهاية ، : ، ابن كثري ١/٤١٢معجم الشيوخ ، : الذهيب  ) ٥(

 .٣/١٢كامنة ، ال
حمي الدين : ، القرشي ١٣/١٧١البداية والنهاية ، : ، ابن كثري ٣/١٢الدرر الكامنة : ابن حجر  ) ٦(

، مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية، ١/٣٢١عبدالقادر ، اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية ، 
 .ت.، د ١اهلند، ط

 ).١٩٧(تاج التراجم، ص : ابن قطلوبغا ) ٧(
 .١٤/١٨٧البداية والنهاية ، : ابن كثري  ) ٨(
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عالء الدين بن عبدالكرمي بن عبدالنور احلليب ، مسع من سـيده ابنـة ابـن     -١
درباس، وأجاز له خلق من دمشق، وبغداد، وحدث، تويف سـنة مخـس   

 .)١( وأربعني وسبعمائة

د بن عبدالكرمي بن عبدالنور احلليب ، ولد يف رجـب سـنة   تقي الدين حمم -٢
أليب داود، » الناسخ واملنسوخ«إحدى عشر وسبعمائة ، مسع من ابن درادة 

للخـالل، ومـن سـت    » اشتقاق األمساء«و » جزء أيب يعلى اخلليلي«و
تويف سـنة ثـالث وسـبعني    . الوزراء، وابن الشحنة، واشتغل باحلديث 

 .)٢( وسبعمائة

دين علي بن عبدالكرمي بن عبدالنور احلليب ، ولد سنة مثان ومثـانون  ضياء ال -٣
 .وستمائة، تويف سنة مخس وأربعني وسبعمائة

عبداللطيف بن عبدالكرمي بن عبدالنور احلليب، نقل ابن العماد عن ابن حجر  -٤
مسع من امليدومي ، وكان وقـورا ، خيرا ، تـويف سـنة أربـع    «: قوله 
 .)٣( »ومثامنائة

 :أما بالنسبة ألحفاده فلم أقف إال على ترمجة اثنني منهم مها      

قطب الدين عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي بن عبدالنور احلليب مث املصري،  -١
مسع منه احلسن األريلي، وأمحد املتويل، وغريهم، تصرف بأبواب القضاء، مسع 

                                                 
عـادل نـويهض، دار اآلفـاق،    : ، حتقيق ١/٤٩٩أبو العباس أمحد ، الوفيات ، : ابن اخلطيب  ) ١(

 .م١٩٧٨،  ٢بريوت، ط
 .٢٧٢-٥/٢٧١الدرر الكامنة ، : ابن حجر  ) ٢(
 .٤/٤٤شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ٣(



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

 .)١( سبعني سنةمنه ابن حجر العسقالين ، تويف سنة تسع ومثامنائة عن ثالث و

زين الدين عبداللطيف بن تقي الدين حممد بن احلافظ قطب الدين عبدالكرمي  -٢
 .)٢(ابن عبدالنور احلليب مث املصري ، كان وقورا خريا ، مات سنة أربع ومثامنائة

أسـرة   –رمحه اهللا  –وهذا يدل على أن أسرة احلافظ قطب الدين احلليب 
 .علمية تربت على حب العلم

 :دته ومذهبـــه عقي -٤

رمحـه   –مل أجد فيما وقفت عليه من نصوص احلافظ قطب الدين احلليب 
ما يدلّ على أنه كان ينتحل بدعة ختالف أهل السنة واجلماعة ، فقد كـان   -اهللا

، وغزواته، وسري أصحابيه، ومناقبهم ، ويظهر ذلك جلياً  يذكر سرية الرسول 
املورد العذب اهلين يف الكالم «، »ريشرح صحيح البخا«: من عناوين كتبه مثل 

، فهذا إن دل فإمنا يدل على أن له اهتمام كـبري  » على السرية للحافظ عبدالغين
 . بعلم احلديث ، وبسنة املصطفى 

 )٥(،والسـيوطي )٤(،واحلنفي)٣(كذلك أطلق عليه الكثري من العلماء كالذهيب
ته ، كاإلمـام احملـدث،   ، ألقاب تدل على سالمة عقيد)٦(وأيب احملاسن الدمشقي

                                                 
 .٤/٨٥املصدر السابق ،  ) ١(
 .٤/٤٤شذرات الذهب : بن العماد ا ) ٢(
 .١/٤١٢، معجم الشيوخ ، ١/١٥٠: املعجم املختص باحملدثني : يف عدد من مؤلفاته منها  ) ٣(
، الطبقات السنية يف تراجم احلنفيـة،  )هـ١٠٠٥ت (تقي الدين بن عبدالقادر التميمي : احلنفي  ) ٤(

 .هـ١٤١٠،  ١اض ، طعبدالفتاح احللو ، دار الرفاعي ، الري: ، حتقيق  ٤/٣٧٥
 .ت.، دار إحياء التراث العريب، بريوت ، د)٣٤٩(ذيل طبقات احلفاظ ، ص : السيوطي  ) ٥(
 .١/١٣ذيل تذكرة احلفاظ ، : أيب احملاسن  ) ٦(
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احلافظ، املصنف، املقرئ ، بقية السلف ، اإلمام العارف القدوة ، وغريهـا مـن   
 .األلقاب اليت تدل على اتباعه للسلف وعدم خمالفته هلم

، )١(فقد كان حنفي املذهب ، ذكر ذلك ابن كثري: أما عن مذهبه الفقهي 
أن أول «: ر يف مقدمة كتابـه  فقد ذك )٤(، والقرشي )٣(، وابن العماد )٢(واحلنفي

من حثين على ذلك قدمياً شيخنا العالمة قطب الدين عبدالكرمي ، وأمدين بتواريخ، 
وتعاليق، وفوائد غزيرة من فوائد اإلمام أيب العالء السنجاري، وأنتفعت به نفعـاً  

 .)٥( »كبرياً يف هذا الباب مما مجعه، وأرشدين إليه

كان فيه تعلق علـى وظـائف   « : ه وكذلك ما ذكره البصروي يف تارخي
على مذهب  –رمحه اهللا  –فكان قطب الدين احلليب . )٦(»احلنفية الركنية بالصاحلية

 .مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا

                                                 
 .١٤/١٨٨البداية والنهاية، : ابن كثري  ) ١(
 .٤/٣٧٥الطبقات السنية ، : احلنفي  ) ٢(
 .٣/١١٠شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ٣(
 .١/٣٢٥اجلواهر املضيئة ، : القرشي  ) ٤(
 .١/٥نفس املصدر السابق ،  ) ٥(
 .١/١٦٣التاريخ ، : البصروي  ) ٦(
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 احلياة العلميــــة: املطلب الثاني 
 

 :نشأته العلمية -١

لقد كان لعصر وبيئة احلافظ قطب الدين أثره الواسع يف تكوين شخصـيته  
 .واألحداث اليت كانت يف هذا العصر العلمية 

فقد تبوأت يف القرن السابع، والثامن اهلجري، الذي عاش فيه : ففي مصر 
احلافظ قطب الدين ، مكانة مرموقة بني بلدان العامل اإلسالمي عامـة، ويرجـع   
السبب يف ذلك إىل ما أصاب أحناء العامل اإلسالمي يف ذلك الوقت من مصـائب  

 :منها

، وما تبع ذلك من إتالف ) هـ٦٥٦(على يد أيدي التتار سنة سقوط بغداد  -
الكتب ، وتنكيل العلماء ، وتدمري التراث الفكري ، مما دفع من جنا منـهم ،  
أن يتوجهوا بأنظارهم إىل مصر، وحكامها ، حيث انتقلت اخلالفة اإلسالمية 

، هناك، وحيث أن املماليك محلوا على عاتقهم محاية اإلسـالم، واملسـلمني  
 .والذود عنهم

إن مصر حيـث صـارت دار   « : وقد وصف احلافظ السيوطي ذلك بقوله 
اخلالفة عظم أمرها ، وكثرت شعائر اإلسالم فيها ، وعلت فيهـا السـنة،   

 .)١(»وعفت عنها البدعة، وصارت حمل سكن العلماء ، وحمط رحال الفضالء

                                                 
 .٢/٨٦حسن احملاضرة ، : السيوطي  ) ١(
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للـهجرة إىل  سقوط األندلس يف أيدي الفرجنة ، مما محل كثري من العلمـاء   -
 .القاهرة

تشجيع بعض سالطني املماليك للعلم، والعلماء، وتكرميهم هلم، شجع الكثري  -
كما مر معنـا  . مـن العلماء للهجرة أيضاً إىل القاهرة، وتلقي العلوم هناك 

 .آنفاً

هجرة كثري من العلماء غري املصريني إليها ، مما جعلـها عـامرة بـالعلم،      -
 .والعلماء

س، واملساجد، والزوايا، واخلوانق ، منها املدرسـة األسـدية،   انتشار املدار -
 .الكاملية، الظاهرية، وغريها 

ومن هؤالء العلماء الذين هاجروا، ونشأوا فيها إىل أن توفـاه اهللا احلـافظ   
فمثل هذه الظروف جعلت مصر بلد علـم،  .  -رمحه اهللا  –قطب الدين احلليب 

. ظ قطب الدين على حب العلم، والعلمـاء وعلماء من الدرجة األوىل، فنشأ احلاف
 .كانت تشجع على ذلك) مصر(ألن البيئة اليت حوله 

هذا بإجياز عن عصر احلافظ قطب الدين احلليب الذي نشأ فيه ، فماذا عـن  
 .بيته ؟

ليس هناك يف املصادر اليت مجعتها عن القطب احلليب تفاصيل كـثرية عـن   
كرها ، فقد ارحتل احلافظ قطب الدين إىل إال أنه بعد الظروف اليت سبق ذ. نشأته

مصر صغرياً ، وهناك نشأ يف بيت خاله الشيخ نصر املنبجي ، وكانت أسرته قـد  
اشتهرت بالعلم، واالستقامة، والنجابة، شارك يف الكثري من العلوم، كما كان لـه  
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فقد وصف ابن » امللك الظاهر بيربس« شأن كبري يف دولة املماليك خاصة يف عهد 
 .)١( »كان بيربس يفرط يف حمبة نصر ويعظمه« : ر ذلك بقوله حج

فكان ال بد للحافظ القطب احلليب أن يتأثر بذلك احمليط الذي نشأ فيـه ،  
فقد استفاد كثرياً من صحبة خاله نصر، وأخذ عنه الكثري مـن العلـوم، كعلـم    

مـا  « :القراءات، واحلديث ، وقد نقل ابن حجر عن القطب احلليب قوله عن خاله
 .)٢( »دخلت عليه قط إال وجدته مشغوالً مبا ينفعه

إن احلافظ قطب الدين ابن أخـت  « : كما وصف ابن تغري ذلك بقوله 
 .)٣( »الشيخ نصر املنبجي ، وخباله كان يعرف ، وانتفع بصحبته

واستمر احلافظ قطب الدين احلليب يف تلقي العلم من عدد من شيوخ عصره 
ل كثيرا يف طلب العلم ، ومما يثبت ذلك أنه وضع كتابـا  يف عدة بلدان ، فقد رح

أي أنه مسع احلديث من عدة شيوخ يف بلدان خمتلفة، حىت » أربعني بلدانيات«مساه 
أصبح عاملاً يرحتل إليه طلبة العلم ، إىل أن توفاه اهللا يف زاوية خاله نصر املنبجـي  

 .بالقاهرة

ا ، وترىب يف بيت خالـه نصـر   ويتضح مما سبق أن القطب احلليب نشأ يتيم
الذي كان له دور كبري يف نشأة القطب احلليب العلمية، حىت أصبح عاملـاً  . الدين

 .يشار إليه بالبنان

                                                 
 .١/١٧١الدرر الكامنة ، : ابن حجر  ) ١(
 .٦/١٥٨املصدر السابق ،  ) ٢(
 .٩/٣٠٦النجوم الزاهرة ، : ابن تغري  ) ٣(
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 :شيوخه وتالميــــذه  -٢

–:
ذو همة عاليـة يف طلـب    –رمحه اهللا  –كان احلافظ قطب الدين احلليب 
ان متفرغًا للتدريس، والتأليف ، ومل يشـتغل  العلم، وتعليمه ، إىل جانب ذلك ك

بشيء سواه، ولذلك كثر شيوخه، وتالميذه ، فقد ذكر ابن حجر أن احلافظ قطب 
 .)١( الدين قد تتلمذ على كثري من شيوخ عصره

 :وفيما يلي أهم شيوخه 

 .)٢( إبراهيم املنقذي ، وقد ذكر الذهيب أنه أحد مشايخ قطب الدين احلليب -١

يم بن الزبري بن عاصم الثقفي الغرناطي ، املعروف بابن الزبري ، أمحد بن إبراه -٢
شيخ احملدثني، عىن بعلم الرجال، وعلم القراءات، وعلله، ومعرفة طرقه، أخذ 

 .)٣( عنه اإلمام أبو حيان ، تويف سنة مثان وسبعمائة

أمحد بن عبداهللا بن حممد بن أيب بكر املكي الشافعي ، أبو العباس، كان إماما  -٣
اهدا صاحلاً ، وشيخ الشافعية ، وحمدث احلجاز ، مصنف األحكام الكربى، ز

 .)٤( تويف سنة أربع وتسعني وستمائة

هـ ٦٠٨أمحد بن حممد بن إبراهيم بن خلكان أبو العباس، املؤرخ ولد سنة  -٤
يف أربل إستقر يف مصر مدة من الزمن، وتوىل فيها القضاء، ويف هذه الفتـرة  

                                                 
 .٣/١٢الدرر الكامنة ، : ن حجر اب ) ١(
 .١/١٣ذيل تذكرة احلفاظ ، : نقله عنه الذهيب أيب احملاسن  ) ٢(
 .هـ١٤٠٣،  ١، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط٥١٧-١/٥١٦طبقات احلفاظ ، : السيوطي  ) ٣(
 . ١/٥١٤املصدر السابق ،  ) ٤(
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دين احلليب، مث رحل إىل دمشق وظل فيهـا يـدرس،   تتلمذ على يده قطب ال
 .)١(هـ ٦٨١وحيدث، حىت تويف سنة 

أمحد بن حممد بن أيبك احلليب األصل ، يعرف بابن ناصر الدين ، مسع مـن   -٥
العز احلراين ، والقطب القسطالين ، وغازي ، وغريهم، روى عنه القطـب  

 .)٢( احلليب، وابن رافع ، تويف سنة إحدى وثالثني وسبعمائة

، »ابن الظاهري«أمحد بن حممد بن عبداهللا احلليب ، أبو العباس ، املعروف بـ  -٦
كان ثقة حافظاً ، مسع من ابن الليت وأيب حنيفة ، وابن رواحة وخلقا ، تويف 

 .)٣( سنة ست وتسعني وستمائة

أمحد بن منصور بن مكي من مشايخ القطب احلليب ، قـرأ عليـه القـرآن،     -٧
 –خـال القطـب احللـيب     –الشيخ نصر املنبجي وحدث عنه ، وقرأ على 

 .)٤( وحدث عنه، وتويف سنة مثاين عشرة وسبعمائة بالقاهرة

إمساعيل بن هبة اهللا بن علي املليجي ، املصري ، املقرئ ، كان آخر أصحاب  -٨
، قرأ عليه مجاعة، منهم اإلمـام أبـو حيـان     )٥(أبو اجلود غياث بن فارس

                                                 
 .م١٩٩٥،  ١١يني ، بريوت، ط، دار العلم للمال١/٢٢٠خري الدين الزركلي ، االعالم  ) ١(
 .١/٣٠٣الدرر الكامنة ، : ابن حجر  ) ٢(
 .٥١٦-١١/٥١٥طبقات احلفاظ ، : السيوطي  ) ٣(
 .١/٣٨٠الدرر الكامنة ، : ابن حجر  ) ٤(
أبو اجلود غياث بن فارس اللخمي ، مقرئ الديار املصرية ، ولد سنة مثان عشر ومخسمائة ، وكان  ) ٥(

 .طاهر إمساعيل املليجي، تويف سنة مخس وستمائةآخر من قرأ عن أيب ال
صالح املنجد ، مطبعة حكومـة الكويـت،   : ، حتقيق ٥/١٤الذهيب ، العرب يف خري من غرب  ،  

 .م١٩٤٨،  ٢الكويت، ط
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يف سنة إحدى ومثانني وسـتمائة ، ودفـن   النحوي، وأبو بكر اجلعربي ، تو
 .)٢(، تال عليه احلافظ قطب الدين القراءات السبع )١(بالقرافة

خليل بن أيب بكر بن حممد بن صديق املراغي ، الصفي أبو الصـفا، الفقيـه    -٩
كان جمموع الفضائل ، كـثري املناقـب ، مـتني    : احلنبلي، قال الذهيب عنه 

يرا باملذهب، عاملاً بالطب، مسـع منـه ابـن    الديانة، عارفًا بالقراءات ، بص
الظاهري ، وابنه احلافظ املزي ، وأبو حيان ، واحلافظ عبدالكرمي بـن مـنري   

 .)٣( احلليب ، تويف بالقاهرة سنة مخس ومثانني وستمائة

زينب بنت مكي بن علي احلراين ، مث الصاحلي ، الشيخة املعمرة ، العابدة،  -١٠
ابن طربزد ، وست الكتبة، وازدحـم عليهـا   ، مسعت من حنبل و)٤(أم أمحد

الطلبة، منهم أبو إسحاق األنصاري ، وابن الشريجي ، واحلافظ قطب الدين 
 .)٦( ، توفيت سنة مثانية ومثانني وستمائة)٥(احلليب

ست النعم بنت جنم الدين أمحد بن محدان احلراين ، مسعت من أيب الغنـائم   -١١
 حممد عبدالكرمي احلليب، وغريه، توفيت  املسلم بن أيب الربكات ، مسع منها أبو

                                                 
بشار عواد معـروف،  : ، حتقيق ٢/٦٦٣معرفة القراء الكبار على الطبقات واالعصار ، : الذهيب  ) ١(

 .هـ١٤٠٤،  ١هدي عباس ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، طشعيب األرنؤوط ، صاحل م
 .١/٥٢٣طبقات احلفاظ ، : السيوطي  ) ٢(
 .٣٩١-٣/٣٩٠شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ٣(
حممد بسـيوين خليـل ، دار الكتـب    : ، حتقيق  ١/١٧١املعني على طبقات احملدثني ، : الذهيب  ) ٤(

 .ت. ط ، د. العلمية، بريوت ، د
أيب زرعة ويل الدين أمحد عبدالرحيم، ذيـل  : ، العراقي  ٣/١١٠شذرات الذهب ، : عماد ابن ال ) ٥(

 .هـ١٤٠٩، ١صاحل مهدي عباس ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط: ، حتقيق ٤/١٠١العرب، 
 .٣/٤٠٤شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ٦(
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 .)١( سنة إحدى وعشرين وسبعمائة 

سعيد بن منصور بن إبراهيم احلراين األصل ، مث املصري ، وذكر ابن حجر  -١٢
كان شرف الدين القدسـي الـواعظ جيالسـه،    : عن ابن سيد الناس قوله 

ين ويتذاكر معه، وكتب عنه القطب شيئاً من شعره ، تويف سنة تسع وعشـر 
 .)٢( وسبعمائة

سليمان بن أيب الطاهر بن أيب القاسم بن عبـدالكرمي البـوتيجي املقـرئ     -١٣
الضرير، كان مقرئاً مشهوراً بالدين والصالح، مسع منه القطب احلليب ، تويف 

 .)٣(بأسيوط سنة إحدى عشرة وسبعمائة

سنجر بن عبداهللا اجلاويل ، أبو سعيد ، كان له بر وابتىن مدرسـة بغـزة،    -١٤
عا ا ، مسع منه احلافظ عبدالكرمي احلليب، وغريه، تويف سـنة مخـس   وجام

 .)٤( وأربعني وسبعمائة

عبدالرحيم بن يوسف بن حيىي املوصلي ، مث الدمشقي ، شهاب الدين أبـو   -١٥
، مسع من حنبل وابن طـربزد،   )٥(»ابن خطيب املزه«الفضل ، املعروف بـ 

، وقد ذكر الذهيب يف )٦(وستمائة وكان فاضالً ديناً ثقة، تويف سنة سبع ومثانني
 أن ابن خطيب املزة أحد شيوخ احلافظ قطـب الـدين   » معجم احملدثني«يف 
 

                                                 
 .٢٦٣-٢/٢٦٢الدرر الكامنة ، : ابن حجر  ) ١(
 .٢/٢٧٢املصدر السابق ،  ) ٢(
 .٢٩٤-٢/٢٩٣املصدر السابق ،  ) ٣(
 .١/٤٧٠الوفيات ، : ابن اخلطيب  ) ٤(
 .١/١٩٣الدرر الكامنة ، : ، ابن حجر  ١/٢١٩طبقات احملدثني ، : الذهيب  ) ٥(
 .٣/٤٠١شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ٦(
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 .)١(احلليب

عبدالرزاق بن أمحد بن حممد بن أيب املعايل الشـيباين ، أبـو الفضـائل ،     -١٦
، نبغ يف التاريخ، والشعر ، وأيام الناس ، وصـنف  » بابن الفوطي«املعروف 

، تويف سنة ثالث » املؤتلف واملختلف«و » تاريخ الكبريال« : تصانيف منها 
 .)٢(وعشرين وسبعمائة 

عبدالسالم بن علي بن عمر الزواوي املالكي ، أبو حممد القاضي املقـرئ،   -١٧
شيخ املقرئني ، برع يف الفقه، وعلوم القرآن ، ويل مشيخة األقراء بتربـة أم  

تويف سنة إحـدى ومثـانني   الصاحل ، كان إماماً زاهداً ورعاً ، درس وأفىت ، 
 .)٣( وستمائة

، روى عن )٤(عبدالعزيز بن عبداملنعم بن علي بن الصقيل احلراين ، أبو العز  -١٨
أيب حامد بن جوالق ، ويوسف بن كامل وطائفة ، وقد ذكر الذهيب أن العز 

، تويف سنة ست ومثـانني   )٥(احلراين أحد مشايخ احلافظ قطب الدين احلليب
 .)٦( وستمائة

ملؤمن بن خلف بن أيب احلسن الدمياطي ، املصري الشافعي، أبو حممد عبدا -١٩
شرف الدين ، انتهى إليه علم احلديث، مع الدين، والثقة، واإلتقـان ، مـن   

، تويف سـنة  » اخليل«، و» املختصر يف سرية سيد البشر«مصنفاته، كتاب 

                                                 
 ).١٥٠(معجم املختص باحملدثني ، ص : الذهيب  ) ١(
 .١/٥١٩اظ ، طبقات احلف: السيوطي  ) ٢(
 .٢/٦٧٦معرفة القراء الكبار ، : الذهيب  ) ٣(
 .١/٢١٩طبقات احملدثني ، : الذهيب  ) ٤(
 .١/٤١٢معجم الشيوخ ، : الذهيب  ) ٥(
 .٥٣-٣/٥٢شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ٦(
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 ، وذكره احلافظ قطب الدين احلليب يف عدة مواضع مـن  )١(مخس وسبعمائة
 .»شيخنا«كتابه بقوله 

عبيد بن حممد بن عباس اإلسعرذي ، أبو القاسم ، كان ثقة صادقاً، مسع من  -٢٠
ابن املقري، وابن رواح ، برع يف التخريج، وأمساء الرجال، تويف سنة اثنـتني  

 .)٢( وتسعني وستمائة

علي بن أمحد بن عبدالواحد بن أمحد املقدسي الصـاحلي احلنبلـي ، أبـو     -٢١
، حمدث اإلسالم ، كان عاملـاً فقيهـاً   » الفخر البخاري«وف احلسن، املعر

زاهداً، مسع من أيب طربزد، والكندي، وخلق كثري ، ومسع منه األئمة احلفاظ 
، تويف )٣(منهم تقي الدين الزكي ، وابن الناصح، واحلافظ قطب الدين احلليب

 .)٤( سنة تسعني وستمائة

دين اليونيين، أبو احلسن ، كان علي بن حممد بن أمحد بن عبداهللا ، شرف ال -٢٢
عارفاً بقوانني الرواية ، عين باحلديث وضبطه، مسع من ابن الصالح، واملنذري 

 .)٥( وابن الزبيدي، وغريهم، تويف سنة إحدى وسبعمائة

غازي بن أيب الفضل بن عبدالوهاب الدمشقي احلالوي ، أبو جماهد، مسـع    -٢٣
، وقد ذكر السيوطي  )٦(سناد مبصرمن حنبل وابن طربزد، وانتهى إليه علو اإل

                                                 
 .١/٥١٥طبقات احلفاظ ، : السيوطي  ) ١(
 .١/٥١٤طبقات احلفاظ ، : السيوطي  ) ٢(
 ).١٥٠(املعجم املختص باحملدثني ، ص  :الذهيب  ) ٣(
 .٨/٣٢النجوم الزاهرة ، : ابن تغري  ) ٤(
 .١/٥٢٠املصدر السابق ،  ) ٥(
 .١/٢٢٠طبقات احملدثني ، : الذهيب  ) ٦(
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، تويف )١(السيوطي يف ذيله أن غازي احلالوي أحد مشايخ قطب الدين احلليب
 .)٢( سنة تسعني وستمائة

ابـن  «حممد بن إمساعيل بن أسعد بن أمحد بن علي الشيباين ، املعروف بـ  -٢٤
، كان فاضالً مشاركاً يف النحو، واللغة ، روى عنه ابن سيد النـاس،  »التييت

 .)٣( احلليب، وغريمها ، تويف سنة أربع وسبعمائة والقطب

حممد بن احلسن بن إبراهيم األنصاري الشافعي ، أبو عبداهللا، مسع من ابـن   -٢٥
عالق، والنجيب عبداللطيف احلراين ، وايب بكر القسنطيين، حدث بالقاهرة، 

 .)٤( واإلسكندرية ، مسع منه أبو حممد احلليب ، تويف سنة أربعني وسبعمائة

د بن العماد أيب املعايل حممد بن علي حممد اليالسي الدمشقي، تويف سنة حمم -٢٦
، وقد ذكر الذهيب أن ابن العماد أحـد مشـايخ   )٥(مخس وأربعني وسبعمائة

 .)٦( القطب احلليب

حممد بن عبدالرمحن بن شامة بن كوكب الطائي السوادي احلكمي، احلافظ  -٢٧
كان إماماً عاملاً فاضالً، حسن « : الزاهد ، قال احلافظ عبدالكرمي احلليب عنه 

، ونقل ابن » القراءة فصيحاً متقناً ، قرأ الكثري ومسع من صغره إىل حني وفاته
 مسع منه الربزايل، والذهيب، وعبدالكرمي احلليب، « : العماد عن ابن رجب قوله 

                                                 
 .١/١٣ذيل تكرة احلفاظ ، : أيب احملاسن  ) ١(
 .٣/٤١٧شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ٢(
 .١٢٢-٥/١٢١الدرر الكامنة ، : ابن حجر  ) ٣(
 .٣١٥-١/٣١٤الوفيات ، : ابن اخلطيب  ) ٤(
 .١/٤٨١املصدر السابق ،  ) ٥(
 .١/١٣ذيل تذكرة احلفاظ ، : أيب احملاسن  ) ٦(
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 .)١( »وذكروه يف معامجهم ، تويف سنة مثاين وسبعمائة

اهلمذاين، مث الدمشقي ، أبو عبداهللا، كان ثقة،  حممد بن عريشاه بن أيب بكر -٢٨
صحيح النقل ، مسع منه الربزايل، والذهيب، والقطب احلليب، تويف سنة سـبع  

 .)٢( وسبعني وستمائة

حممد بن علي بن رضوان بن عبدالرمحن املصري الكاتب ، أبـو عبـداهللا ،    -٢٩
تابـة  ، اشتغل بالنحو، والطب، وله نظم، وك» ابن اإلسكاف«املعروف بـ

حسنة، مسع من نظمه  شيخنا أبو حممد احلليب وغريه، تـويف سـنة أربعـني    
 .)٣( وسبعمائة

ابـن  «حممد بن علي بن وهب بن مطيع القشريي املنفلوطي ، املعروف بـ  -٣٠
، كان إمام أهل زمانه ، واسع العلم، حافظاً متقنـاً، صـاحب   » دقيق العيد

، »تراح يف علوم احلـديث اإلملام واالق«، و» شرح العمدة«التصانيف ، كـ
 .)٤(تويف سنة اثنتني وسبعمائة

حممد بن حممد بن عباس بن أيب بكر بن جعوان بـن عبـداهللا األنصـاري     -٣١
الدمشقي الشافعي، كان إماماً حافظاً متقناً حنوياً، تويف سنة اثنـتني ومثـانني   

 .)٥( وستمائة

 الصويف، أبو حممود بن أيب بكر بن أيب العالء السنجاري الكالباذي احلنفي  -٣٢

                                                 
 .١٨-٣/١٧شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ١(
 .٥/٣١٧العرب ، : الذهيب  ) ٢(
 .١/٣٤١الوفيات ، : ابن اخلطيب  ) ٣(
 .٥١٦-١/٥١٥طبقات احلفاظ ،  ) ٤(
 .١/٢١٨طبقات احملدثني ، : ، الذهيب ١/٥١٩طبقات احلفاظ ، : السيوطي  ) ٥(
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، كان إماماً، فقيهاً، ديناً، خرياً، بارعاً يف الفرائض، ورعـاً ، كـثري   )١(العالء
املعارف، حمباً للطلبة، مسع منه املزي، وأبو حيان، والقطب احلليب، والذهيب، 
والربزايل، وابن سيد الناس، وآخرون ، وقد ذكر القرشي يف مقدمة كتابـه  

ن حثين على ذلك قدمياً شيخنا العالمـة قطـب   أن أول م«: اجلواهر املضيئة
الدين عبدالكرمي، وأمدين بتواريخ، وتعاليق، وفوائد غزيرة من فوائد اإلمام أيب 

، وهذا يدل على أن القطـب   )٢(»العالء السنجاري، وانتفعت به نفعاً كبرياً
 .)٣( احلليب أخذ من علمه، تويف سنة سبعمائة

العراقي مث املصري احلنبلي احلارثي، أبو مسعود بن أمحد بن مسعود بن زيد  -٣٣
حممد، مسع من النجيب، وابن عالق، وعدة، كان ثقة متقن، شـرح بعـض   

 .)٤( سنن أيب داود ، ودرس ، تويف سنة إحدى عشرة وسبعمائة

املقداد بن أيب القاسم هبة اهللا بن علي القيسي الشافعي، أبو املرهف، مسـع   -٣٤
ابن البنا ، وابن احلصري، كان عدالً خرياً من ابن األخضر ، وابن الدبيثي ، و

 .)٥( تاجراً، تويف سنة إحدى ومثانني وستمائة

نصر بن سليمان بن عمر املنبجي ، أبو الفتح، أحد شيوخ الزوايا بالقاهرة،  -٣٥
مسع من إبراهيم بن خليل ، وابن عزوك ، والعالء ، والنجيب ، تصـدر يف  

ل احلافظ قطب الـدين احللـيب،   علم القراءات، وشارك يف العلوم ، وهو خا
 ، تويف »ما دخلت عليه قط إال وجدته مشغوالً فيما ينفعه« : وكان يقول 

                                                 
 .٤٥٨-٣/٤٥٧شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ١(
 .١/٣٢٥اجلواهر املضيئة، : القرشي  ) ٢(
 .١٠٤-٦/١٠٣الدرر الكامنة ، : ، ابن حجر ١/١٦٣املصدر السابق ،  ) ٣(
 .٥٢٠-١/٥١٩طبقات احلفاظ ، : السيوطي  ) ٤(
 .٥/٣٣٦العرب ، : الذهيب  ) ٥(
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 .)١( بزاويته سنة تسع عشرة وسبعمائة 

يوسف بن جامع القفصي، مث البغدادي ، الضرير املقرئ ، أبو إسحاق، كان  -٣٦
له تصانيف يف رأساً يف علم القراءات ، عارفاً باللغة، والنحو، جم الفضائل ، 

 .)٢( القراءات ، تويف سنة اثنتني ومثانني وستمائة

–:
التالميذ مرآة العامل اليت تعكس علمه، ومكانته، واحلافظ قطب الدين احلليب 

قصده احلفاظ، وطالب العلم بعدما ذاع صيته، وعـال ذكـره ،    –رمحه اهللا  –
 .إليه، ويكون مقصد طالب العلم لينهلوا من علمه ، فال عجب أن تكون الرحلة

 :من أشهر تالميذه 

أمحد بن حسن بن معمر بن حممد بن زكريا املقدسي األصل، املصري املولد ،  -١
، ولـد سـنة مخـس وعشـرين     » السويداوي«أبو العباس ، املعروف بـ 

وسبعمائة ، مسع من احلافظ قطب الدين عبدالكرمي احلليب ، تويف سنة أربـع  
 .)٣( ومثامنائة مبصر

عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف بن علي السبكي الشافعي، أبو نصر ، ولد  -٢
بالقاهرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة ، كان أفضل أهل زمانـه ، شـديد   

، »خمتصر ابـن احلاجـب  «: الرأي، قوي البحث ، له عدة مصنفات أمهها 
، وقد )٤(يف ثالثة أجزاء» طبقات الفقهاء الكربى«، »شرح منهاج البيضاوي«

                                                 
 .١٤/١٧٢البداية والنهاية ، : ابن كثري  ) ١(
 .٦٨٤-٢/٨٦٣معرفة القراء الكبار ، : الذهيب  ) ٢(
كمال يوسـف احلـوت ، دار الكتبـة    : ، حتقيق  ١/٣٠٧الفاسي ، تقي الدين ، ذيل التقييد ،  ) ٣(

 .هـ١٤١٠،  ١العلمية، بريوت، ط
 .٣/٢٢١ت الذهب ، شذرا: ابن العماد  ) ٤(
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، تويف سنة  )١(ذكر الذهيب أن احلافظ قطب الدين احلليب قد أجاز له مروياته
 .)٢( إحدى وسبعني وسبعمائة

عبدالقادر بن حممد بن حممد بن نصر اهللا احلنفي القرشي ، ولد سـنة سـت    -٣
شرح معـاين  «: وتسعني وستمائة ، برع يف الفقه ، له عدة مصنفات أمهها 

ول من حدثين على ذلك قدمياً شيخنا العالمة قطـب  أن أ«: » اآلثار املضيئة
الدين عبدالكرمي احلليب ، وأمدين بتواريخ وتعاليق وفوائد غزيرة مـن فوائـد   
اإلمام أيب العالء البخاري وانفعت به نفعاً كبرياً يف هذا البـاب ممـا مجعـه    

 .)٤( ، تويف سنة مخس وعشرين وسبعمائة )٣(»وأرشدين إليه

بن املبارك محاد بن تركي الغـزي املصـري احلسـيين،     عبدالرمحن بن أمحد -٤
، ولد سنة أربع عشرة وسبعمائة ، كان صاحلاً، » ابن الشيخة«املعروف بـ 

احلـافظ  : خرياً زاهداً ، صبوراً على السماع ، مـن مشـاخيه بالسـماع    
 .)٥( عبدالكرمي بن عبدالنور احلليب ، تويف سنة تسع وتسعني وسبعمائة مبصر

الكرمي بن عبدالنور احلليب ، ضياء الدين ، ولد سنة مثاين ومثانون علي بن عبد -٥
وستمائة ، أحضره أبوه إىل غازي احلالوي ، وحممد بن إبراهيم األبرقوهي، 

                                                 
 .١/٣٥٠طبقات احلفاظ ، : السيوطي  ) ١(
، ٣/١٠٦هـ، طبقات الشـافعية ،  ٨٥١تقي الدين أبو بكر بن أمحد بن حممد، ت : ابن شهبة  ) ٢(

 .هـ١٤٠٧،  ١احلافظ عبدالعليم خان ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط: حتقيق
 .١/٣٢٥اجلواهر املضيئة ، : القرشي  ) ٣(
 .٣/٢٣٨شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ٤(
 . ١/٣٠٧ذيل التقييد ، : الفاسي  ) ٥(
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وأجاز له ابن البخاري ومجاعة ، استقر يف زاوية خال والده الشـيخ نصـر   
 .)١( املنبجي، تويف سنة مخس وأربعني وسبعمائة

، »صـدر الـدين  « بن عبداللطيف بن رزين ، لقب بـ عمر بن عبداحملسني -٦
درس بأماكن عدة ، مسع من الدبوسي، والقطب احلليب ، تويف سنة ثـالث  

 .)٢( وتسعني وسبعمائة

عمر بن علي بن أمحد بن حممد بن عبداهللا األنصاري الشافعي، أبو حفـص،   -٧
د سنة ، أحد شيوخ الشافعية ، وأئمة احلديث، ول» ابن امللقن«املعروف بـ 

ثالث وعشرين وسبعمائة ، مسع من احلافظني ، ابن سيد الناس وقطب الدين 
البـدر  «: احلليب، وأجاز له احلافظ املزي وغريه ، صنف عدة تصانيف منها 

غايـة  «، » شرح عمدة األحكام«، » املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري
 .)٣( ، تويف سنة أربع ومثامنائة» السول يف خصائص الرسول

مرمي بنت أمحد بن أمحد بن قاضي القضاة ، مشس الدين حممد بـن إبـراهيم    -٨
ابن العماد، عـن  : األذرعي، كانت ذات ديانة، وصيانة، وصحبة للعلم، قال

أا مسعت الكثري من علي الـواين ، وأيب أيـوب الدبوسـي ،    «: ابن حجر
 .)٤( واحلافظ قطب الدين احلليب، وغريهم ، توفيت سنة مخس ومثامنائة

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن مرزوق العجيسي ، مشس الدين، أبو عبـداهللا،   -٩
كان طيب احلديث، مقدر األلفاظ، عارفاً باألبواب ، له مصنف ضخم عـن  

عجالة املسـتوفد  «شيوخه الذين أخذ منهم العلم، وروي عنهم احلديث امسه 
                                                 

 .٤/٨٤الدرر الكامنة ، : ابن حجر  ) ١(
 .٣/٣٢٩شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ٢(
 .٤/٤٥شذرات الذهب ، : ، ابن العماد  ١/١٩٧ذيل تذكرة احلفاظ ، : أيب احملاسن  ) ٣(
 .٤/٥٤ذهب ، شذرات ال: ابن العماد  ) ٤(
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ملغرب والشام املستجاز يف ذكر من مسع من املشايخ دون من أجاز من أئمة ا
،  وذكر منهم برهان الدين احلنفي ، ومجال الدين القزويين، شهاب »واحلجاز

الدين اجلوهري ، وقطب الدين عبدالكرمي احلليب ، وغريهم ، تـويف بعـد   
 .)١( الثمانني وسبعمائة

حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز التركماين الشافعي الذهيب ، مشس الدين  -١٠
احملدثني ، قدوة احلفاظ والقراء ، لـه تصـانيف كـثرية    أبو عبداهللا ، شيخ 

، » معجـم الشـيوخ  «، »ميزان االعتدال يف نقد الرجال«: ومفيدة، منها 
، تويف سنة »تاريخ اإلسالم«، »سري أعالم النبالء«، »جتريد أمساء الصحابة«

مسعت منه «: قال عن شيخه احلافظ قطب الدين . )٢(مثاين وأربعني وسبعمائة
 .)٣( »وقد أجاز يل مروياته مبىن ،

حممد بن أمحد بن حممد بن حامت األنصاري ، أبو البقاء ، تقي الدين، ولـد   -١١
سنة مثانية عشر وسبعمائة ، ومسع من الدبوسي ، وأيب بكـر الصـنهاجي،   
واحلافظني القطب احلليب، وابن سيد الناس ، تويف سـنة ثـالث وتسـعني    

 .)٤( وسبعمائة

ن حممد بن شافع السالمي ، الصميدي ، تقـي  حممد بن رافع بن هجرس ب -١٢
الدين، أبو املعايل ، ولد سنة أربع وسبعمائة ، كان ذا معرفـة تامـة بعلـم    
احلديث، والرجال، والعايل والنازل ، له معجم يف أربعة جملدات، وصـنف  

                                                 
، الديباج املذهب يف معرفـة أعيـان علمـاء    ) ٧٩٩ت (إبراهيم بن علي املالكي : ابن فرحون  ) ١(

 .ت.د. ط .، دار الكتب العلمية، بريوت ، د١/٣٠٩املذهب، 
 .٦/٨٠معجم املؤلفني ، : كحالة  ) ٢(
 .١/٤١٢معجم الشيوخ ، : الذهيب  ) ٣(
 .١/٤١٢: املصدر السابق  ) ٤(
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ذيالً على تاريخ بغداد البن النجار ، أخذ التخريج يف علم احلـديث مـن   
 .)١( ليب ، تويف سنة أربع وسبعني وسبعمائةاحلافظ قطب الدين احل

حممد بن هبة اهللا بن أمحد بن يعلى التركستاين احلنفي، أبو عبداهللا، مسع من  -١٣
أيب حممد عبدالكرمي احلليب ، وأيب الفتح ابن سيد الناس ، وعبـدالرمحن بـن   

 .)٢( مسعود احلارثي، وغريهم، تويف سنة تسع وستني وسبعمائة

بن عبدالنور بن منري احلليب مث املصري، ابن احلافظ قطب  حممد بن عبدالكرمي -١٤
الدين احلليب ، ولد سنة إحدى عشرة وسبعمائة ، اشتغل باحلديث، وزاد يف 
احملدثني من تاريخ والده كثرياً ، تـويف بالقـاهرة سـنة ثـالث وسـبعني      

 .)٣(وسبعمائة

 :آثــاره العلمية ومؤلفاتـــه  -٣

معظم حياته يف العلم، والتعلـيم،   –ه اهللا رمح –لقد أمضى القطب احلليب 
والوعظ، والتدريس ، واهتمامه بالتأليف، والتدوين كان حمدوداً إذا قورن بعلمـاء  
عصره البارزين ، وذلك ألن الوعظ واالهتمام بالعبادة قد استحوذ على جانـب  
 كبري من حياته ، ويبدو أن السبب يف قلة مصنفاته تعود إىل عدم وجود وقت كايف
 .للتأليف ، وذلك الشتغاله بالتدريس، وأداء العبادات والتقرب إىل اهللا عز وجل

وعلى الرغم من اشتغال احلافظ قطب الدين احللـيب بـالعلم، والتـدريس    
والعبادة، إال أن ذلك مل مينعه من التأليف، والتصنيف، فقد أوردت املصادر بعض 

                                                 
 .١/٧٠الدارس ، : ، عبد القادر الدمشقي  ٣/١٢٤طبقات الشافعية ، : ن شهبة اب ) ١(
 .٢/٣٣٤الوفيات ، : ابن اخلطيب  ) ٢(
 .٥/٢٧٢الدرر الكامنة ،  : ابن حجر  ) ٣(
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يث ، والسرية النبوية، والتاريخ، املعلومات حول مؤلفاته اليت تدور حول علم احلد
 :ولعل أشهر هذه املصنفات ما يلي 

 .)٢( وهو مطبوع. )١(االهتمام بتلخيص اإلملام يف أحاديث األحكام البن دقيق -١

وهو اختصار لكتاب اإلملام البن دقيق العيد ، وهذبه وحرر ألفاظه، وحذف 
اليت رجـع إليهـا    ما ميكن حذفه، وأضاف إليه زيادات قليلة أفادها من األصول

 .املصنف

أن احلافظ قطب الدين أبو حممد عبدالكرمي احلليب، قـد  « وقد ذكر السبكي 
نبه يف مواضع كثرية على الكتاب، وخلصه، ومساه االهتمام، وهو حسن، خال من 

 .)٣( »االعتراضات الواردة على اإلملام، مع اإلثبات ملا فيه

ه ، وقد رتبه على األمسـاء، وزاد  تاريخ مصر يف بضع عشر جملداً ، ومل يكمل -٢
 .)٤( ولده تقي الدين يف احملمدين كثرياً

بأن اإلمام الشافعي، هو أول من وقع ذكره يف تاريخ مصر «وقد ذكر الذهيب 
للحافظ اإلمام قطب الدين عبدالكرمي احلليب ، ابتدأه مبن امسه حممد بن عبداهللا تربكاً 

 .)٥( » باسم النيب 

                                                 
، كشف الظنون )هـ١٠١٧ت ) (حاج خليفة(مصطفى بن عبداهللا الرومي احلنفي املعروف بـ  ) ١(

 .هـ١٤١٠ط ، .، دار الفكر ، بريوت ، د ١/١٥٨عن أسامي الكتب والفنون ، 
 .هـ١٤١٠،  ١حسام رياض ، وحسني اجلمل ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بريوت ، ط: بتحقيق  ) ٢(
، ٩/٢٤٩، طبقات الشافعية الكـربى،  ) هـ٧٧١ت (تاج الدين عبدالوهاب بن علي : السبكي  ) ٣(

 .م١٩٩٢،  ٢والنشر ، اجليزة ، ط عبدالفتاح احللو، حممود الطناحي ، هجر للطباعة: حتقيق 
 .١/١٤ذيل تذكرة احلفاظ ، : ، أيب احملاسن  ١/٣٠٤كشف الظنون ، : حاج خليفة  ) ٤(
شعيب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة، : ، أشرف على التحقيق١٦/٤٣سري أعالم النبالء :  الذهيب  ) ٥(

 .هـ١٤١٤، ١٠بريوت ، ط
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عض املعلومات عن القطب احلليب، تتعلق بترمجة، أبو احلسن وقد نقل الذهيب ب
 .)١(سنان الباطين صاحب الدعوة النـزارية مصرحاً بنقله من التاريخ للقطب احلليب

قال قطب الدين احلليب يف تاريخ « : وكذلك ابن حجر مصرحاً بذلك بقوله 
املشـايخ   مصر اهللا أعلم بصحة اتصال هذا اإلسناد ، فقد اشتمل على مجلة مـن 

 .)٢( »الصلحاء

أن احلافظ قطب الدين عمل للقاهرة، ومصـر تارخيـاً   « وأشار ابن اجلزري 
رتبه على احلروف، ومل يبيض بل رأيت منه جملدة مبيضة خبط شيخنا احلافظ ابـن  

 .)٣( »رافع من احملمدين

يف كتابه مبسألة تتعلق بترمجة حممد بن عبداهللا . كما نقل ابن فرحون عنه أيضاً
 )٤( .ابن خريه أبو الوليد األندلسي، مصرحاً بنقله من تاريخ قطب الدين احلليب

كما صرح القرشي يف مواضع كثرية من كتابه، بالنقل مـن تـاريخ مصـر    
 .)٥( للحافظ قطب الدين احلليب

وكذلك السيوطي نقل بعض املعلومات تتعلق بترمجة حممـد بـن سـليمان    
 .)٦( حلليب يف تاريخ مصراملقدسي، مصرحاً بالنقل عن القطب ا

                                                 
 .٢١/١٩٠السري ، : الذهيب  ) ١(
 .١/١٣٣الدرر الكامنة، : حجر  ابن ) ٢(
، غاية النهاية يف طبقات القراء، ) هـ٨٨٣ت (مشس الدين أيب اخلري حممد بن حممد : ابن اجلزري  ) ٣(

 .هـ١٣٥١،  ١برجسترا ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،ط. ج : ، حتقيق )٤٠٢(ص 
 .١/٣٢٢الديباج املذهب ، : ابن فرحون  ) ٤(
 .٢/٥٧،  ١٣٤،  ٧٤، ١/٣٣نفية ، طبقات احل: القرشي  ) ٥(
، ١علي حممد عمر ، مكتبة وهبة، القـاهرة، ط : ، حتقيق ١/٢٥٩طبقات املفسرين ، : السيوطي  ) ٦(

 .هـ١٣٩٦
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 .وهو مفقود.  )١(شرح البخاري وهو إىل نصفه عشر جملدات -٣

أن القطب احلليب، شرع يف شرح البخـاري ، وهـو   « وذكر ابن حجر 
ونقل العيين بعض املعلومـات عـن   . )٢( »مطول، بيض أوائله إىل قريب النصف

ري للقطـب  القطب احلليب تتعلق ببدء الوحي مصرحاً بنقله، من شـرح البخـا  
 .)٣(احلليب

البن امللقن يف » التوضيح لشرح اجلامع الصحيح« وقد ذكر حمقق كتاب  
التوضيح بني شـروح  . مقدمة كتابه عن أسباب اختيار املوضوع عن قيمة كتاب

البخاري األخرى ، فقد حوى شروحاً لصحيح البخاري وهي مفقودة اآلن كلها 
 .)٤( ر الشهري بالقطب احلليبكشرح عبدالكرمي بن عبدالنو... أو بعضها 

 .)٥( قدح املعلى – ٤

، وبعد السؤال » احمللى« وموضوع الكتاب االنتقاد على ابن حزم يف كتابه  
 .عنه يف املراكز العلمية وسؤال بعض املتخصصني اتضح أن هذا الكتاب مفقود

 .وهو مفقود. )٦( عمل أربعني تساعيات، ومتباينات، وبلدانيات -٥

                                                 
 .٤/٣٧٥الطبقات السنية ، : ، احلنفي  ١/٥٤٦كشف الظنون ، : حاج خليفة  ) ١(
 .٢/٣٩٨الدرر الكامنة ، : ابن حجر  ) ٢(
، حتقيق جمموعـة مـن   ١/٦٠ين حممد ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، بدر الد: العيين  ) ٣(

 .ت.ط ، د.العلماء، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، د
عزيز الرمحن : حتقيق . ، التوضيح لشرح اجلامع الصحيح)هـ٨٠٤ت (عمر بن علي : ابن امللقن  ) ٤(

 .هـ١٤٢٢الرمحن ابن عبداألمحد ، رسالة دكتوراة ، جامعة أم القرى ، 
 .١/١٤: ذيل تذكرة احلفاظ : ، أيب احملاسن ٢/١٠١٢كشف الظنون ، : حاجي خليفة  ) ٥(
 .٢/١٣١٦كشف الظنون ، / ، حاجي خليفة ١٤/١٧١الدرر الكامنة ، : ابن حجر  ) ٦(
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تسعة  هي أحاديث أسانيد ما بني صاحبها والنيب : تساعيات ويقصد بال 
: وبلـدانيات . أي خمتلفة حبيث ال يتكرر إسناد منها وال مـنت : ومتباينات. رواة

 .أحاديث مسعها املؤلف من مشايخ يف بلدان خمتلفة

الدرة «املورد العذب اهلين يف الكالم على سرية عبدالغين ، وهو شرح لكتاب  -٦
، )١(لعبد الغين املقدسي املتوىف سنة ستمائة مـن اهلجـرة  » السرية النبوية املضيئة يف

 .وهو ما نقوم بتحقيقه

 :مناصبـــــه -٤

كان للظروف السياسية، واالجتماعية أثرها يف عدم إسـتقرار املؤلـف يف   
مكان معني، فكان دائم الترحال، والتنقل حبثاً عن املوطن اآلمن بعيداً عن الفـنت  

ا نتج عن ذلك أن تعددت مناصبه اليت شغلها طيلة حياتـه احلافلـة   واحلروب، مم
 .باألحداث

 :فمن تلك املناصب اليت وقفت عليها ما يلي 

فكان يعتلي املنابر إللقاء اخلطب يف اجلوامع ، فقـد  : منصب اخلطابة  -١
أنه يف سنة اثنتني وسـبعمائة أقيمـت   » ذيل عربه«ذكر الدمشقي عن الذهيب يف 

 .)٢( مجعة وخطب فيها قطب الدين عبدالكرمي احلليببالشامية 

أنه كان يدرس لطائفـة احملـدثني   « فقد ذكر ابن العماد : التدريس  -٢
 : كما قال البصروي يف تارخيه. )٣( »باجلامع احلاكمي مبصر، وأعاد بالقبة املنصورية

                                                 
، أيب ٣/١١١: شـذرات الـذهب   : ، ابن العمـاد   ١/٥٢٣: ذيل طبقات احلفاظ : السيوطي  ) ١(

 .١٤/١٨٨، البداية والنهاية ١/١٤: احلفاظ ذيل تذكرة : احملاسن
 .١/٢٢٥الدارس ، : عبدالقادر حممد  ) ٢(
 .٣/١١١شذرات الذهب ، : ابن العماد  ) ٣(
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 .)١( »كان فيه تعلق على وظائف احلنفية الركنية بالصاحلية«

 :لماء عليه ثناء الع -٥

ميكن معرفة مكانة العامل من خالل تتبع مؤلفاته ، وشـيوخه، وتالميـذه،   
 .ووصف املعاصرين له 

فإذا تأملنا مؤلفات اإلمام قطب الدين احلليب جند أنه قد تبوأ مكانة علميـة  
عالية، فهو عين بالسرية النبوية ، وعمل شرحاً هلا ، كما اهتم بعلم احلديث بشرح 

 .، وعلم التاريخ مع اإلتقان والدقة صحيح البخاري

   وشيوخ احلافظ كما مر آنفاً معظمهم من األعالم الذين خلدوا علـى مـر
 .التاريخ، وال يزال العلماء إىل يومنا يستفيدون من إنتاجهم العلمي

وتالميذ هذا اإلمام كثري ، وبعضهم من كبار العلماء الذين ال يزال هلم ذكر 
افظ قطب الدين احلليب علماً من أعالم احلديث، يرحتل إليه إىل يومنا ، وقد كان احل

كبار طالب العلم لألخذ منه ، ويكفينا داللة على ذلك رحلة اإلمام اجلليل الذهيب 
إليه لألخذ عنه ، وابن امللقن ، والسبكي ، والقرشي ، وغريهم مما يدل على مكانته 

 .العلمية العالية

: فوه بأوصاف علمية رفيعـة، منـها  أما عن وصف املعاصرين له فقد وص
اإلمام، العامل، احملدث، املصنف، املقرئ ، بقية السلف ، العارف، القدوة، العابد، 

 .الزاهد

كان كيساً متواضعاً حمبباً إىل الطلبة غزير املعرفة متقناً ملا « : قال الذهيب عنه 
 لسـمته،  يقول ، وروي الكثري، لكنه قليل يف جنب ما مسع ، كنت أحبـه يف اهللا 

                                                 
 .١/١٦٣تاريخ البصروي ،  ) ١(
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ودينه، وحسن سريته، وكثرة حماسنة، وأدامته للمطالعة، واإلفادة مـع الفهـم يف   
 .)١( »الرجال واملشاركة يف الفقه وغري ذلك ، وقد حج مرات

كان حسن األخالق، مطرحا للكلفة « : وأثىن عليه العالمة ابن كثري بقوله 
وهو أحـد مشـاهري   « :  ، وقال أيضاً» طاهر اللسان، كثري املطالعة، واالشتغال

احملدثني ا، والقائمني حبفظ احلديث، وروايته، وتدوينه، وشرحه، والكالم عليه ، 
وقرأ القرأآن بالروايات، ومسع احلديث، وقرأ الشاطبية، واأللفية، وبـرع يف فـن   

 .)٢( »احلديث

صنف، وخرج، وأفاد مع الصيانة، والديانة، «: كما وصفه ابن العماد فقال 
 .)٣( »انة، والتواضع، والعلم ، ولزوم االشتغال، والتأليف ، حج مراتواألم

كان لطيف الكالم حسن امللتقى « : وقد نقل ابن حجر عن ابن كثري قوله 
 .)٤( »واخللق، كثري التواضع طاهر اللسان عدمي األذى

 :وفاتــــه  -٥

ار تويف يف سلخ رجب سنة مخس وثالثني وسبعمائة، خارج باب النصر، جبو
 .)٥( زاوية خاله نصر املنبجي ، ودفن ا

 

                                                 
 ).١٧٠(معجم الشيوخ ، ص : الذهيب  ) ١(
 ١٨٨-١٤/١٨٧البداية والنهاية ، : ابن كثري  ) ٢(
 .٣/١١٠: ب شذرات الذه: ابن العماد  ) ٣(
 .١٤/١٨٨البداية والنهاية ، : ابن كثري  ) ٤(
، الطبقـات  ١/١٥ذيل تذكرة احلفاظ ، : ، أيب احملاسن  ١٤/١٨٨البداية والنهاية ، : ابن كثري  ) ٥(

 .٤/٣٧٥السنية، 



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

 

 

א א
א א א

 : وفيه ستة مباحث

 عنوان الكتاب ، حتقيق نسبته إىل املؤلف،:  املبحث األول 

 .والباعث على تأليفه  

 .منهج املؤلف يف الكتاب:  املبحث الثاين 

 .مصـــــــادره:  املبحث الثالث 

 .قيمة الكتاب العلمية:  ملبحث الرابعا 

 وصف النسخ اخلطية وبيان املعتمد منها:  املبحث اخلامس 

 .يف حتقيق الكتاب       

 .منهج التحقيــــق:  املبحث السادس 
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 املبحث األول عنوان الكتاب
 حتقيق نسبته إىل املؤلف، والباعث على تأليفه

 

א املـورد  «غالف املخطـوط   كما هو مكتوب على:  א
 .»العذب اهلين يف الكالم على السرية للحافظ عبدالغين

:א
أنه مما ال ريب فيه ثبوت نسبة هذا الكتاب ملؤلفه احلـافظ قطـب الـدين    

 :، فقد تضافرت األدلة على ذلك ومنها-رمحه اهللا  –عبدالكرمي احلليب 
 .تمدة يف التحقيق ما كتب على غالف النسخة املع) ١

 :كتب العنوان واسم املؤلف خبط كبري كاآليت
» كتاب املورد العذب اهلين ، يف الكالم على السرية للحـافظ عبـدالغين  « 

تأليف الشيخ، اإلمام، العادل، الورع، الزاهد، احملدث احلافظ قطب الدين أيب حممد 
 .هعبدالكرمي بن عبدالنور احلليب ، تغمدها اهللا تعاىل برمحت

كتب التراجم اليت ترمجت للحافظ قطب الدين احلليب ذكـرت هـذا   ) ٢
 :الكتاب ضمن مصنفاته

فقد أشار الذهيب أن احلافظ قطب الدين احلليب شـرح السـرية للحـافظ    
أن احلـافظ قطـب   » « البداية والنهاية«،كما ذكر ابن كثري يف كتابه )١( عبدالغين

 .)٢( » احلافظ عبدالغين املقدسي الدين احلليب تكلم على السرية اليت مجعها

                                                 
 .١/٤١٢معجم الشيوخ ،  : الذهيب  ) ١(
 .١٤/١٨٨البداية والنهاية ، : ابن كثري  ) ٢(
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أن احلافظ قطب الدين شرح السـرية النبويـة للحـافظ    : وقال ابن حجر 
 .)١( عبدالغين

وورد عند ابن قطلوبغا أن احلافظ قطب الدين احلليب شرح السرية النبويـة  
 .)٢(للحافظ عبدالغين 

لسـري  أن احلافظ عبدالغين املقدسي له كتابـاً يف ا : كما ذكر حاج خليفة 
املورد : هـ مساه٧٣٥شرحه قطب الدين عبدالكرمي بن عبدالنور احلليب املتوىف سنة 

 .)٣( العذب يف الكالم على سرية عبدالغين

تصريح املؤلف رمحه اهللا يف مقدمة كتابه يف الباعـث علـى تـأليف     -٣
 .الكتاب

ما نقله بعض العلماء، واملؤلفني يف كتبهم من كتاب القطـب احللـيب    -٤
 :ومن هؤالء . » ورد العذب اهلينامل«

: فقد استفاد منه يف عدة مواضع منها» فتح الباري«ابن حجر يف كتابه  -١
وكان ينبغي «: يوم فتح مكة فمما قاله رمحه اهللا يف احلديث عن بغلة رسول اهللا 

القطب احلليب يف شرحه للسرية، فلهذا حيتمل أن يكون : لنا أن نذكر اخلالف، قال
كب كال البغلتني إن ثبت أا كانت صـحبته، وإال فمـا يف الصـحيح    يومئذ ر
إن مجهور أهل املغـازي  «: ويف موضع آخر يف غزوة ذات الرقاع قال . )٤(»أصح

. جزموا على أن غزوة ذات الرقاع هي غزوة حمارب كما جزم به ابـن إسـحاق  
                                                 

 .٣/١٢درر الكامنة ،  ال: ابن حجر  ) ١(
 ).١٩٨(تاج التراجم ، ص : ابن قطلوبغا ) ٢(
 .٢/١٣١٦كشف الظنون، : حاجي خليفة  ) ٣(
عبداهللا القاضـي ، دار الكتـب   . حتقيق  ٨/٣٠فتح الباري شرح صحيح البخاري : ابن حجر  ) ٤(

 .هـ ١٤١٥، ٢العلمية، بريوت، ط
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، ويف )١(»ةوعند الواقدي أما االثنتني ، وقد تبعه القطب احلليب يف شرح السـري 
 .)٢( »أنه وقع يف شرح القطب احلليب،امللك هنا هو جربيل«موضع آخر ذكر 

فقد استفاد منه يف عدة مواضع نـذكر  » اإلصابة«ابن حجر يف كتابه  -٢
كذا ذكره مجاعة من املتأخرين، «: منها ، يف ترمجة احلصني بن منري قال ابن حجر 

 .)٣( »..ه والقطب احلليب يف شرح السريةمنهم القرطيب املفسر يف املولد النبوي ل

فقد استفاد من عدة مواضع » سبل اهلدى والرشاد« الصاحلي يف كتابه  -٣
فيهم عمر . زاد القطب احلليب من املهاجرين، واألنصار«: منها يف سريةاخلبط قال 

 .)٤(» بن اخلطاب

:א
على تأليفه للكتاب حيث » ثالباع«ذكر املؤلف رمحه اهللا يف مقدمة كتابه 

 :فقال 

فإن أوىل ما صرفت إليه اهلمم، واستشري من مكنون احلكم، سري من تقدم « 
وعلى آله وصحبه  من األمم ، وال سيما سرية نبينا حممد سيد العرب، والعجم 

وسلم، وقد تباينت تصانيف العلماء يف ذلك من مبسوط مطول، وخمتصر مقلـل،  
يف ذلك احلافظ أبو حممد عبدالغين رمحه اهللا، وقد شغف  وكان من مجلة من وضع

به مجع من الطلبة يف هذا الزمان ، وسألين بعضهم أن أضع عليه شيئاً يكون شرحاً 

                                                 
 .٢/٣٤٤ابن حجر ، فتح الباري ،  ) ١(
 .١/٣١٣در السابق ، املص ) ٢(
حسان عبداملنان ، بيت ااألفكار : ، إعتىن به )٢٨٣(اإلصابة يف متييز الصحابة ، ص : ابن حجر  ) ٣(

 .الدولية ، عمان
، ٦/١٧٦، سبل اهلدى والرشاد يف هدي خري العباد ) هـ٩٤٢ت (حممد بن يوسف : الصاحلي  ) ٤(

 .هـ١٤١٤، ١العلمية ، بريوت ، ط عادل عبداملوجود ، علي معوض ، دار الكتب: حتقيق 
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ملا استغلق فيه من باب األمساء، والصفات منبها على ما فيـه مـن املشـكالت،    
دة فوائد، وإفـادة  واملبهمات، فأجبته إىل ما سألين، وأضفت إليه ما وقع يل من زيا

 .»...فرائده ، وإن كانت هذه قطرة من حبر علومه، وشربه من ر مفهومه
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 املبحث الثاني 
 منهج املؤلف يف الكتـــاب

 

א :א:א
لقد عرض قطب الدين احلليب مادته العلمية على أساس من الدقة، واألمانة، 

بألفاظها يف أغلب األحيان دون حذف، أو إضافة، ويشري : فقد كان ينقل األقوال
 :إىل قائلها ومن أمثلة ذلك 

ذكر البخاري، بسنده عن موسى بـن  : نقل املؤلف عن إبن عبدالرب قوله -
أربعـة إال   ما نعلم أحداً يف اإلسالم أدركوا هم، وأبناءهم النيب : قال . عقبه 

، وعبدالرمحن بن أيب بكر، وإبنه أبو عتيق هؤالء األربعة، أبو قحافة، وإبنه أبو بكر
 .)١( بن عبدالرمحن بن أيب بكر بن أيب قحافة

 :مثال آخر -

اخللفاء مخسة أبو بكر، وعمـر،  «: ويف أيب داود عن سفيان الثوري قال  -
أن علياً كان أحق بالوالية من : وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد العزيز، وأنه من قال

طأ أبا بكر، وعمر، واملهاجرين، واألنصار، وما أراه يرتفع أيب بكر، وعمر، فقد خ
 .)٢( له مع هذا عمل إىل السماء

                                                 
 ).٣٢٧(ص : انظر  ) ١(
 ).٣٠٢(ص  ) ٢(



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

عند إسالمه  يف سن علي بن أيب طالب . وذكر املؤلف رمحه اهللا تعاىل -
دفع « ويف املستدرك للحاكم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن رسول اهللا : فقال

 .)١( »سنة الراية إىل علي يوم بدر وهو ابن عشرين

ويف الصحيحني من حديث : ويف شأن تنبؤ مسلمة، واألسود قال املؤلف  -
بينما أنا نائم رأيت يف يدي سـوارين  «: قال ابن عباس،عن أيب هريرة أن النيب 

 .)٢( »حلديث... من ذهب فأمهين شأما، فأوحي إيل يف املنام 

واحلـرص علـى أن   فهذه بعض األمثلة اليت تدل على دقة، وأمانة املؤلف، 
سواًء يف املنت، أو السند، وهذا ليس . يكون احلديث، أو املعلومة التارخيية صحيحة

 .بغريب عليه فهو من أهل احلديث، وممن هلم دراية بعلم الرجال

سواًء يف كتـب  . يعتمد يف نقله على أصح الكتب. واحلافظ رمحه اهللا تعاىل
بأحاديث مـن صـحيح البخـاري،    احلديث النبوي الشريف وهو كثرياً ما يأيت 

وكذلك بالنسبة لكتب السري، والتاريخ . ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي 
كسرية ابن إسحاق، وطبقات .فهو كثرياً ما يعزوا إىل أكثرها دقة، وفضل مؤلفيها

ابن سعد ، واالستيعاب البن عبدالرب ، وغريه من مؤلفات ابن عبدالرب، وكـذلك  
عنـد توثيـق   . ومن املالحظ أن املؤلف رمحه اهللا. الرشاطي وغريهمإبن األثري، و

أا مطابقـة  . معلوماته يف هذه السرية خصوصاً يف سرية العشرة رضوان اهللا عليهم
وكذلك لـبعض  . كثرياً مع روايات املقدسي يف كتابه الكمال يف معرفة الرجال 
. نه نقلـها منـهم   مرويات إبن سعد يف الطبقات، وأغلب هذه الروايات يذكر أ

وهو أيضاً كثرياً ما ينقـل  . وسوف نقوم إنشاء اهللا تعاىل بتوضيح ذلك يف مكانه 
 .عن ابن األثري، وابن عبدالرب يبعتمد عليهما كثرياً، وخصوصاً يف سرية العشرة

                                                 
 ).٣٨٩(ص  ) ١(
 ).٢٢٦(ص  ) ٢(
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א א:א :א
 :نقاط التاليةمنهج املؤلف يف شرح األلفاظ الغريبة يتلخص يف ال

 .أنه يبدأ بذكر ضبط الكلمة ملفوظاً -١

 .أنه بعد ضبطه الكلمة يذكر معىن الكلمة -٢

: وعندما جاء إىل وفاته قـال  مثال على ذلك ، يف ترمجته أليب عبيدة  -
باألردن بالشام بني . الغور بفتح الغني املعجمة، والواو، مث الراء.وقربه بغور بيسان

نخفض من أرض دمشق، وأرض بيـت املقـدس،   وهو م.بيت املقدس، وحوران
 .)١( فلذلك مسي بالغور

يعرف : قال. وكذلك عندما ترجم للعباس األكرب بن علي بن أيب طالب -
 .)٢( ألنه سقا احلسني أخيه، ومن معه: وقيل . بالسقا، بالسني املهملة، والقاف

 .واألمثلة على ذلك كثري إال أننا إقتصرنا على هذين املثالني

 .الباً ما ينقل معىن الكلمة عن املعاجم املختلفةغ -٣

يعين بفـتح  «عمواس بفتح أوله : مثال على ذلك ، قال أبو عبيد البكري -
قرية مـن  . بعده واو وألف وسني مهملة» يعين وفتح امليم«وثانيه » العني املهملة
يت ومس. بني الرملة وبني بيت املقدس وهي اليت نسب إليها الطاعون . قرى الشام

ألنه عـم  : وقيل. ألن الطاعون بدأ من هذه القرية: بذلك لقوهلم عم وآسى، وقيل
 .)٣( الناس وماتوا سوا فيه

                                                 
 ).٤٧٠(ص  ) ١(
 ).٤٠٢(ص  ) ٢(
 ).٤٦٩(ص  ) ٣(
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א א:א א :א
الذي خرج . أنه رمحه اهللا تعاىل يذكر رواه احلديث الواحد من الصحابة -١

 :ومثاله . تب احلديثهلم البخاري، ومسلم، وغريمها، من ك

عن ابن . روى يف الصحيح إنشقاق القمر: فقال . حديث إنشقاق القمر -
حذيفة، وجبري بن .مسعود، وابن عمر، وأنس، وابن عباس، وروى حديث إنشقاقه

ألما يف غري صحيح . وقد فصل املؤلف رواية حذيفه، وجبري بن مطعم.)١( مطعم
 .مسلم، والبخاري 

 اجلذع، فذكر أنه رواه ابن عمر، وأنس، وجابر، وكذلك حديث حنني -
 ).٢( وسهل بن سعد، وأيب بن كعب، وابن عباس، وأم سلمة

. التعليق على احلديث، من حيث مطابقته لشروط احلديث الصـحيح  -٢
 .ومثاله

ونقله عن الصحابة أمثاهلم من التابعني ، بنقل اجلم الغفري، والعدد الكثري ، -
 .)٣( اتر، وحصل به العلم اليقنيحىت إنتهى إلينا متو

 .شرح احلديث يف بعض األحيان والتعليق عليه ومثاله -٣

وكذلك حديث أم حرام، وقرابتـها مـن   .  )٤(شرح حديث انشقاق القمر
 .)٥(النيب 

                                                 
 ).١٨٢(ص  ) ١(
 ).١٨٦(ص  ) ٢(
 ).١٨٣(ص  ) ٣(
 ).١٨٥-١٨٢(ص  ) ٤(
 ).٢٢٣ -٢١٩(ص  ) ٥(
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أنه يذكر خمرج احلديث من أهل كتب احلديث ويذكر احلديث مـن   -٤
 .ثالهوم. الصحابة رضوان اهللا عليهم، مث من التابعني 

قـال  . »احلـديث ...إن اهللا زوي يل األرض فرأيت مشارقها« قوله  -
احلـديث رواه مسـلم، وأبـو دواد ،    . عن هذا احلـديث : احلافظ قطب الدين

 .)١( والترمذي، عن أيب أمساء عن ثوبان

ذكر مجيع روايات احلديث يف بعض األحاديث ، ومن ذلك عندما ذكر  -٥
قالت إمرأة من األنصار «: ويف بعض الروايات : قال . املؤلف حديث حنني اجلذع

ويف . »أرسل إيل إمرأة مري غالمـك النجـار  «: ويف رواية . » نعمل لك منرباً
 .)٢( »قال له متيم الداري ملا بدن أال نتخذ لك منرباً«: رواية

أكثر من مخس روايـات يـذكرها    وكذلك حديث شكاية البعري عليه 
 .)٣( املؤلف

 .ومثاله . ديث بالسندأنه يذكر احل -٦

روى البخاري، والترمـذي، مـن طريـق    : يف باب تسبيح الطعام قال  -
كنا نسمع تسـبيح  «: منصور، عن إبراهيم،عن علقمة، عن عبداهللا بن مسعود قال

حدثنا مسدد : وكذلك قال البخاري.  )٤(» الطعام، وهو يؤكل مع رسول اهللا 
 .)٥(وذكر احلديث. عت احلجاج مس: إبن األعمش قال: قال. عن، عبدالواحد

 .ومثاله. شرح بعض غريب الكلمات ، ونطق الكلمة الصحيح -٧
                                                 

 ).١٨٥(ص  ) ١(
 ).١٨٩-١٨٦(ص  ) ٢(
 ).٢٠١-١٩٧(ص  ) ٣(
 ).١٩٢(ص  ) ٤(
 ).٤٤١-٤٤٠(ص  ) ٥(
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ومر يف سفره ببعري يستقى عليه فلما رآه جرجـر  «: قال املؤلف رمحه اهللا 
اجلرجره صوت الـبعري  » إنه شكا كثرة العمل، وقلة العلف«: ووضع جرانه فقال 

 .)١( ء باطن العنقعند الضجر، واجلران بكسر اجليم، مث را

. »فقال لصاحبه أنه شكا إيلّ أنك جتيعه، وتدئبه«: وكذلك يف رواية أخرى 
املؤلف، تدئبه بتاء، مثناه من فوق مضمومة، ودال مهملة ساكنة، مث مهـزه،  : قال

 .)٢( إذا جد، وتعب. وباء موحده ، من دأب يف العمل

. القـر » مث يوم القر إن أعظم األيام عند اهللا يوم النحر،«:  وكلك قوله 
 .)٣( بفتح القاف، وهو اليوم الثاين

. حيدد بالنص الروايات مصدره بالتحديـد . أن املؤلف رمحه اهللا تعاىل -٨
 .ومثاله 

. أن يريه آية، فأمر الشجره أن تأتيه حديث األعرايب الذي سأل النيب  -
كبري من بين عـامر  بعد إيراده احلديث، وأورده البخاري يف تارخيه ال: فقال املؤلف
ففي هذا احلديث أشار املؤلف أن البخاري مل يورده يف صحيحه بل . بن صعصعه 
 .)٤( يف تارخيه

عنـدما  . ومثال ذلك. الترمجة لبعض من يرد إمسه يف حديث، أو غريه -٩
وقتادة هو أبو «: ترجم له وقال روى املؤلف معجزة رد عني قتادة بن النعمان 

وأبو عبداهللا، قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن  أبو عمر: وقيل. عمرو
ظفر واسم ظفر كعب ،بن اخلزرج بن عمرو بن مالـك بـن األوس األنصـاري    

                                                 
 ).١٩٧(ص  ) ١(
 )١٩٩(ص  ) ٢(
 ).٢٠٦(ص  ) ٣(
 ).٢٠٦(ص  ) ٤(
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األوسي الظفري ، وهو أخو أيب سعيد اخلدري من أمه، شهد العقبة مع السبعني، 
فردهـا  وكان من الرماه املذكورين، شهد بدراً، وأحداً، ورميت عينه يوم أحـد،  

وكانت معه راية بين ظفر يوم  وشهد املشاهد كلها مع رسول اهللا  الرسول 
 .)١(فتح مكة

أنه يذكر التعليق بعد إيراد احلديث ألصحاب الكتب، وأقوال العلماء  -١٠
 .على الرواه

 :ومثاله 

على  أن عيين قتادة سقطتا، وردمها رسول اهللا . عندما أورد السهيلي -
هـذا  : قال الدارقطين: قال املؤلف. إا عني واحده: اليت تقولخالف الروايات، 

 .)٢( حديث غريب، عن مالك، تفرد به عمار بن نصر، وهو ثقة

بعد إيراده للحـديث  : يقول. وكذلك معظم روايات احلاكم يف املستدرك
فيذكر ذلك املؤلف يف أغلـب رواياتـه عـن    . على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 .احلاكم

وضح الزيادة اليت من كالم راوي احلديث، أو صاحب املصنف، أنه ي -١١
 . وهذه الزيادة ليست من حديث الرسول 

 :ومثاله

هذا «: قال رسول اهللا : قال. ويف أبو داود. املؤلف رمحه اهللا تعاىل : قال
» والذي نفسي بيده ما جاوزه: فقال. مصرع فالن غداً، ووضع يده على األرض

                                                 
 ).٢١٠-٢٠٩(ص  ) ١(
 ).٢١١(ص  ) ٢(
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وهذه الزيادة من عنـد  . بأرجلهم فسحبوا فألقوا يف قليب بدر زاد أبو داود، فأخذ
 .)١( أبو داود

 :ومثاله. أنه يذكر أقوال العلماء يف الترجيح بني األسانيد -١٢

إن إبين هذا سيد، ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من «: حديث 
وحـديث أيب   وهذا احلديث يروى عن جابر، وأيب بكره،: قال البزار » املسلمني

 .)٢(بكره أشهر، وأحسن إسناداً

أنه يذكر حاله احلديث من حيث اإلسناد، وهل احلديث مسـند، أم   -١٣
ويف تاريخ البخاري مسنداًَ، ويف كتـاب األدب تعليقـاً   : قال املؤلف . ومثاله. ال
 .)٣( »كان عليه السالم ال يتثاءب«

يناقش، ويبدي رأيـه يف  يعرض اآلراء، مث . أن املؤلف رمحه اهللا تعاىل -١٤
ومثاله والعجب كيف خيفى على احلريب إستحالة سـؤال  . املسألة بعد بيان األدلة

وذلك أن أم رومان ماتت على عهـد  . مسروق أم رومان مع علو قدره يف العلم
وأحسب العلة اليت دخلت على احلريب، إتصال السند ، وثقة رجاله،  رسول اهللا 

، وهي العلة اليت دخلت على البخاري حـىت أخـرج    ومل يتفكر فيما وراء ذلك
 .)٤( احلديث يف صحيحه

                                                 
 ).٢١٩(ص  ) ١(
 ). ٢٢٥(ص  ) ٢(
 ).٢٧٩(ص  ) ٣(
 ).٣٢٣(ص  ) ٤(
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א א מ:א :א
قد يعرف املؤلف بالعلم تعريفاً كامالً ، وهو كما مر معنا سـابقاً يف   -١

. أو يعرف بالعلم تعريف خمتصر ويذكر إمسه فقط  )١( تعريفه لقتاده بن النعمان 
 .له ومثا

قتلـه  «: قـال  . عندما ترجم املؤلف البراهيم بن سعد بن أيب وقاص  -
 .)٢( واملختار، هو ابن عبيد بن مسعود» املختار سنة ست وستني

أنه عندما يذكر أحد الصحابة، أو أبناءهم، أو زوجام فقـد يـورد    -٢
ابـن  «عندما ترجم حممد بن علي بـن أيب طالـب   . ومثال ذلك. النسب كامالً 

وأمه خوله، وأبوها جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبه بـن  : قال» نفيةاحل
يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفه بن جليم بن صعب بن علي بن بكر بن وائـل  

 .)٣( ابن قاسط بن وهب بن أفعى بن دعمي بن جذيله بن أسد بن ربيعه بن نزار

ومثال . تار االسم الصحيح أنه رمحه اهللا تعاىل قد يرجح بني األمساء وخي -٣
 . ذلك 

وهـذا  : قال. أن أم حممد بن علي امسها خوله بنت جعفر، مث. ذكر املؤلف
وعلى .)٤( هو الصحيح يف إمسها، وذكر ابن احلذاء أن امسها أيضاً حوار بنت جعفر

 .هذا يكون املؤلف رجح أن امسها الصحيح هو خوله

 .ومثال ذلك . قد يذكر املؤلف كنية العلم، أو لقبه -٤

                                                 
 ).٢١٠-٢٠٩(ص  ) ١(
 ).٤٤٣(ص  ) ٢(
 )٣٩٩(ص  ) ٣(
 ).٤٠٠-٣٩٩(ص  ) ٤(
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ويعرف بالسقا، : قال. عندما عرف العباس األكرب بن علي بن أيب طالب -
سـنة   يعين يوم كربالء عندما قتـل احلسـني   .)١( ألنه سقا احلسني، ومن معه

 .هـ٦٥

عندما يعرف بنسب أحد العشرة املبشرين باجلنة رضوان اهللا علـيهم،   -٥
 .يف النسب يذكر مىت يلتقي مع الرسول 

 .ومثال ذلك. نه مييز العلم عن غريه أ -٦

وهو أول مـن لقـب   : قال . أنه عندما ترجم حملمد بن طلحة بن عبيداهللا
 .)٢( بالسجاد

                                                 
 ).٤٠٢(ص  ) ١(
 ).٤١٤(ص  ) ٢(
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 املبحث الثالث
 مصــــــــــــــــــــــادره

 

إن املؤلف احلافظ قطب الدين احلليب رمحه اهللا ، قد بذل جهـداً كـبرياً يف   
در من مصادر السرية النبوية الشريفة، وسـرية  إخراج هذا الكتاب، الذي يعد مص

العشرة املبشرين باجلنة ، وذلك العتماده على كتب األحاديث ، وكتب السـرية  
مل . القدمية، اليت تذكر الروايات بأسانيدها ، إال أن بعض من ذكر املؤلف أمسائهم

ه، مث قال شيخنا، ومل يسـم : أستطع الوقوف على كتبهم لفقداا ، أو ألنه يقول 
يذكر الرواية عنه ، فاذكر يف ذلك ما يغلب على الظن أن ذلك النص نقله عن أحد 

عندما ذكر املؤلف حديث أم حرام بنـت  . ومثال ذلك . شيوخه وأرجح أحدهم
وأنكر شيخنا : ، مث قال  ملحان، وذكر أن بعض أهل العلم قال أا خالة النيب 

أنه عبداملؤمن بن خلـف الـدمياطي    ومل يسمي شيخه فوقع يف ظين. هذه اخلؤوله
قال شيخنا خالل املخطوطـة، مث أن  : هـ، ألنه كثرياً ما يقول ٧٠٥املتوىف سنة 

» عبداملؤمن له مؤلف يف خمتصر السرية، وأمساء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم
فقد يكون ذلك مظنة أن يكون املؤلف رمحه اهللا تعاىل قصد بشيخنا هنـا شـيخه   

 .ن الدمياطي واهللا أعلمعبداملؤم

وفيما يلي أمساء الكتب اليت نقل منها املؤلف ، وصرح بأمساءهـا، وعـدد   
الروايات ، مع ذكر رواية واحدة للتوضيح وترتيبها ترتيباً هجائياً عدا الصحيحني 

 .فقد جعلتهما أوالً 
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 .صحيح البخاري  -

ة اجلعفي البخاري، لإلمام ايب عبداهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغري
قال عنـه  . هـ١٩٤صاحب الصحيح،والتواريخ الثالثة، ولد سنة . احلافظ العلم

ببخارى سـنة  : تويف رمحه اهللا تعاىل. حفاظ الدنيا أربعة منهم، البخاري: الذهيب 
 .)١( هـ٢٥٦

إنشقاق القمر، وحـنني اجلـذع،   . موضعاً منها ) ٢٩(وقد اعتمد عليه يف 
 .)٢( سبيح الطعام وهو يؤكل عند النيب وحديث املزادتني ، وت

 .صحيح مسلم  -

. لإلمام احلافظ أيب احلسن مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري
 .)٣( هـ٢٦١تويف يف رجب سنة . صاحب الصحيح

روى جابر بن مسـره  . موضعاً منها ) ٢٢(وقد صرح املؤلف بالنقل عنه يف 
راً كان يسلم علي ليايل بعثت، إين ألعرفـه  إن مبكة حج«: قال  أن رسول اهللا 

 .)٤(رواه مسلم . » اآلن

 .األدب املفرد للبخاري أيضاً -

ويف كتاب البخاري األدب تعليقاً : فقال. نقله عنه املؤلف يف موضع واحد
 .)٥( »كان عليه السالم ال يتثاءب«

                                                 

 .١/٢٥٢طبقات احلفاظ : السيوطي  ) ١(

 ).١٩٣-١٩٢(ص  ) ٢(

 .١/٢٦٥طبقات احلفاظ : السيوطي  ) ٣(

 ).١٩٤(ص  ) ٤(

 ).٢٧٩(ص  ) ٥(
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 .أسد الغابة من معرفة الصحابة -

» ابن األثـري «زري الشيباين املشهور بـلإلمام أيب احلسن علي بن حممد اجل
كان منـزله مأوى لطلبة العلم ، تويف سـنة  . كان، إماماً، عالمه، إخبارياً، أديباً

 . )١(هـ٦٣٠

منها قـال إبـن   . رواية) ٢٢(إعتمد عليه املؤلف يف روايات كثرية بلغت 
، وأبا وتزوج علي ليلى بنت مسعود بن خالد النهشلية فولدت له عبيد اهللا« : األثري

أن عبيد اهللا قتله املختار باملذار، وقيل ال بقيـة  : وقيل: قال. بكر، قتال مع احلسني
 .)٢( هلم

 .االكليل  -

للعالمه أيب عبداهللا حممد بن عبداهللا بن حممد بـن محدويـه النيسـابوري،    
ولد سنة إحدى وعشرين وثالمثائة، وكان أبـو عبـداهللا   » احلاكم«املعروف بـ 
تويف سنة مخس . صاحلاً، وقد ألف كتاباً إستدرك فيه على الصحيحني احلاكم، ثقة،
 .)٣( وأربعمائة

احلاكم يف اإلكليل، وقد اختلف يف : قال. وهي. وقد نقل عنه رواية واحده
يف حياة : فأما من قال: قال. أو يف عهد أيب بكر قتل األسود أكان يف حياة النيب 

مسعت : يب غطفان، عن ابن عباس ، قالفحجته ما ساق سنده إىل أ رسول اهللا 
قتلـه الرجـل   « : يف مرضه الذي مات فيه، وذكر العنسي فقال  رسول اهللا 

قتل يف عهد أيب بكر، فكما ساق سنده إىل : قال. وأما من» الصاحل فريوز الديلمي

                                                 
 .٢/٤٩٤التهذيب : الذهيب  ) ١(
 ).٤٠٣(ص  ) ٢(
 .٤/٢٧٦معجم املؤلفني : كحاله . ٣/١٣٦األعالم : الزركلي  ) ٣(
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بصنعاء، فلما كان يف خالفة أيب ، كان األسود قد ظهر باليمن : ابن اسحاق، قال
 .وجاء بقصة األسود كاملة حىت قتل. )١( »...بب قتل األسودبكر كان س

 .األلقاب  -
. أليب بكر أمحد بن عبدالرمحن بن أمحد الشريازي، رحل يف طلـب العلـم  

. كان ثقة، صادقاً، حافظاً، وقال عند الـذهيب . عنه احلافظ شريويه الديلمي: قال
رياز، وقيل سـنة  هـ يف ش٤٠٤كان من فرسان احلديث، واسع الرحلة تويف سنة 

 .)٢( هـ٤١١
 »األلقـاب «ويف كتـاب  . وهـي  . إعتمد عليه املؤلف يف رواية واحدة

. أنه سأل اباه مل مسي أبو بكر عتيقاً. للشريازي، من طريق طاووس، عن ابن عباس
 .لعتيق وجهه، وصحه نسبه: أي بين ألم يقولون: قال

 .)٣( صته عندما ولد ألمهوأنه عتيق اهللا من النار ، وأنه لكذلك ، مث أورد ق
 .أنوار الفجر يف تفسري القرآن  -

للقاضي أبو بكر حممد بن عبداهللا األندلسي األشبيلي املالكي، ولـد سـنة   
 .)٤( هـ٥٤٣هـ، وتويف سنة ٤٦٨

: فقـال . إنشقاق القمـر . وهو . وقد اعتمد عليه املؤلف يف موضع واحد
من ألف معجزه، بينمامهـا   ،وإنشقاق القمر معجزة عظمى، وآية كربى حملمد 

 .)٥(يف أنوار الفجر

                                                 

 ).٢٢٩-٢٢٥(ص  ) ١(

 .١٧/٢٤٢السري : الذهيب  ) ٢(

 ).٢٨٨(انظر القصةكاملة ص  ) ٣(

 .٢/٣٧٠وفيات األعيان ، : ابن خلكان  ) ٤(

 ).١٨٥(ص  ) ٥(
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 .تاريخ دمشق  -

لإلمام العالمة أيب القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا بن احلسني الدمشقي، 
 .هـ٤٩٩الشافعي، املعروف بابن عساكر ، ولد سنة 

أبو القاسم كثري العلم، غزير الفضل، حافظ، متقن، ديـن،  : قال السمعاين 
. عنه النووي حافظ الدنيا: وقال. بني معرفة املتون، واألسانيدحسن السمت، مجع 

 .)١( هـ٥٧١تويف سنة 

وسبح «املؤلف : منها، قال. موضع) ١٧(وقد صرح املؤلف بالنقل عنه يف 
رواه . »مث وضعه يف كف أيب بكر، مث عمر، مث عثمان فسبح.  احلصى يف كفه 

 .)٢( ابن عساكر من طريق ثابت عن أنس

 .الكبري للبخاري أيضاً التاريخ -

. أورد البخاري يف تارخيه: ومنه، قوله. صرح املؤلف بالنقل عنه يف موضعني
وأنه : وقال. أن يريه آية، فأراه حتريك الشجرة أن األعرايب الذي طلب منه النيب 

 .)٣( من بين عامر بن صعصعه

 .التهذيب  -

، وصاحب التصانيف حمي السنة. لإلمام أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي
ولـد سـنة   . كان إماماً، سيداً، عاملاً ، عالمه زاهد، إماماً يف احلديث، والتفسري

 .)٤( هـ٥١٦هـ، وتويف سنة ٤٣٦

                                                 
 .٢٠/٥٥٤السري : والذهيب . ٣/٨١التهذيب : الذهيب  ) ١(
 ).١٩١(ص  ) ٢(
 ).٢٠٦(ص  ) ٣(
 .١٩/٤٣٩السري : الذهيب  ) ٤(
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ذكر البغوي يف التهذيب : فقال . صرح املؤلف بالنقل عنه يف موضع واحد
أن ظله عليه السالم كان ال يقع على األرض ومل يرى له ظل يف مشس وال قمـر  «

 .)١( »ألنه كان نوراً

 .الثقات -

لإلمام العالمة احلافظ أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد بن حبان البسـيت،  
رحل يف طلب العلـم،  . صاحب الكتب املشهورة ، ولد سنة بضع وسبعني ومئتني

قال عنه . وتلقى العلم على عدد كثري من العلماء ، وكان يرحل إليهم يف أوطام 
بسجستان، مبدينة . تويف رمحه اهللا تعاىل.ً حبان ثقة، نبيالً، فهما كان ابن: اخلطيب

 .)٢(بست يف شوال سنة أربع ومخسني وثالث مائة

لعائشة بنـت  . عندما ترجم املؤلف. روايات منها) ٣(نقل عن املؤلف يف 
 .)٣(ذكرها ابن حبان يف الثقات: طلحة بن عبيداهللا قال

 .اجلمهـــره -

ولـد سـنة   . بن أمحد بن حزم األندلسـي النسـابه  لإلمام أيب حممد علي 
 .)٤(هـ٤٥٦هـ، وتويف سنة ٣٨٤

من «أبو حممد بن حزم يف اجلمهرة : منها، قال. نقل منه املؤلف يف موضعني
 قبائل األزد، ومنهم عبداملسيح بن عمرو بن بقيله ، وامسه احلارث بن سبني بن زيد 

                                                 
 ).٢٧٨(ص  ) ١(
 .١٦/٩٢السري : الذهيب  ) ٢(
 ).٤١٨(ص  ) ٣(
: ، حتقيـق ٢، مجهرة أنسـاب العـرب، ص   )هـ٤٥٦ت(علي بن أمحد بن سعيد : ابن حزم  ) ٤(

 .ت.،د٦عبدالسالم هارون ، دار املعارف ، القاهرة ، ط
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 .)١( »عمرو بن مازن بن األزدابن سعد بن عدي بن منر بن صوفه بن العاص بن 

 .دالئل النبــوه -

. هـ٣٣٦أمحد بن عبداهللا األصبهاين ولد سنة . لإلمام احلافظ الثقة العالمة
صاحب التصانيف ، أثىن عليه كثري من العلماء ، تـويف رمحـه اهللا تعـاىل سـنة     

 .)٢( سنة ٩٠وله من العمر أكثر من . هـ٤٣٠

وقد إعتمـد عليـه يف   . موضع) ١٦( نقله عنه احلافظ قطب الدين احلليب
،ونقل منه كثرياً، ومنها على سبيل املثال، روى أبو نعيم يف دالئل معجزات النيب 

النبوة،من طريق منصور بن عبد الرمحن احلجيب ، عن أمه صفيه بنت شيبة ، عـن  
ملا أراد اهللا كرامة رسوله كان ميضـي إىل الشـعاب،   «: بره بنت ايب جتراه قالت 

األودية، فال مير بشجر، وال حجر ، إال قال السالم عليك يا رسـول اهللا ،   وبطون
 .)٣( يرد عليهم، وعليكم السالم ، وكان جربيل علمه التحية فكان رسول اهللا 

 .دالئل النبوة -

ولـد سـنة   . لإلمام العالمة أيب بكر أمحد بن احلسني اخلرساين البيهقـي 
السنن ، قال احلافظ عبدالغافر بـن   هـ صنف تصانيف نافعة، وكثرية منها٣٨٤
هو احلافظ األصويل، والدين الورع، وأوحد زمانه يف احلفظ، وفرد أقرانه : إمساعيل

 .)٤( هـ٤٥٨تويف سنة . يف اإلتقان، والضبط

                                                 

 ).٢٣٠(ص   ) ١(

 .١٧/٤٥٣السري : الذهيب ) ٢(

 ).١٩٣(ص ،  ) ٣(

 .٢/١٦٤التهذيب ، : الذهيب  ) ٤(
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منها، روى البيهقـي، مـن   . مواضع) ٧(وقد صرح املؤلف بالنقل عنه يف 
كتب لسلمان أو سلمان إىل أيب إذا « قال كان أبو الدرداء . طريق بيان، عن قيس

يتحدث أما بينما مها يأكالن يف صحفه : الدرداء، كتب إليه بآية الصحفه، قال 
 .)١( »إذا سبحت وما فيها

 .السنـــن  -
. لإلمام احلافظ أيب عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلرساين النسـائي 

مشايخ مصر يف عصره،  كان أفقه: ولد سنة مخس عشرة ومائتني ، قال الدارقطين 
 .)٢( وأعلمهم، باحلديث، والرجال ، تويف بفلسطني سنة ثالث وثالمثائة

روى النسائي، مـن حـديث   . مواضع منها ) ٤(وقد صرح بالنقل منه يف 
 .)٣( »إن أعظم األيام عند اهللا يوم النحر مث يوم القر«: عبداهللا بن قرط قال 

 .السنــن  -

ولـد  . األشعث بن إسحاق األزدي السجستاين لإلمام أيب داود سليمان بن
أبو داود إمام أهل احلديث يف زمانه حافظ فقيـه،  : هـ ، قال احلاكم ٢٠٢سنة 

رحل، وطاف، ومجع، وصنف، وخرج، ومسع الكثري من مشائخ الشام، ومصـر،  
 .)٤( هـ٢٧٥تويف بالبصرة سنة . واجلزيرة، والعراق، وخراسان

 .موضع منها ) ١٢(وقد إعتمد عليه املؤلف يف 

 إن اهللا «: قال رسول اهللا : روى أبو داود من حديث أيب أمساء عن ثوبان قال   

                                                 
 ).١٩٣(ص  ) ١(

 .١٤/١٢٥السري : ، الذهيب  ٢/١٢٥التهذيب : هيب الذ ) ٢(

 ).٢٠٦(ص  ) ٣(

 .٣/١٢٢االعالم ، : الزركلي  ) ٤(
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 .)١( »احلديث.... زوى يل األرض 

 .السنن  -

للحافظ أيب عيسى حممد بن عيسى بن سوره بن الضحاك السلمي الترمذي، 
ى م يف هـ، قال أبو سعد األدريسي، كان أحد األئمة الذين يقتد٢٠٩ولد سنة 

صنف اجلامع، والعلل، والتواريخ، وكان يضرب به املثل يف احلفـظ  . علم احلديث
 .)٢(هـ٢٧٩تويف سنة 

 .موضع منها ) ٢٢(وقد إستفاد منه املؤلف يف 

: قـال   نافع، عن ابن عمر، أن رسول اهللا . روى الترمذي، من حديث
» و بعمر بن اخلطاببأيب جهل، أ. اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلني إليك«
 .)٣( وكان أحبهما إليه عمر، وقال حسن صحيح غريب: قال

 .الطبقات -

عرف بكاتب الواقدي، ولد . أليب عبداهللا حممد بن سعد بن منيع البصري 
تـويف سـنة   . كان كثري العلم، واحلـديث، والروايـة  . هـ١٦٨يف البصرة سنة 

 .)٤( هـ٢٣٠

ذكر ابن سعد، يف الطبقات . منها  موضعاً) ١١(وقد إعتمد عليه املؤلف يف 
أقبل أبو بكـر ذات  : من حديث عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم املؤمنني قالت 

                                                 
 ).١٨٥(ص  ) ١(

 .١/٢٨٢طبقات احلفاظ : السيوطي  ) ٢(

 ).٢٣٧(ص   ) ٣(

 .٢/٧٨٩التهذيب : الذهيب  ) ٤(
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من سره أن ينظر إىل عتيق من النار، فلينظـر إىل أيب  «:  يوم، فقال رسول اهللا 
 .)١( ، فغلب عليه عتيق لذلك»بكر

 .طبقات الفقهاء -

هـ، بفريوز آبـاد،  ٣٩٣ي، ولد سنة أيب إسحاق إبراهيم بن علي الشرياز
 )٢(.هـ٤٧٦رحل يف طلب العلم ، أثىن عليه كثري من العلماء ، مات سنة . بفارس

ويف طبقـات الفقهـاء، للشـيخ أيب    . نقل عنه املؤلف رواية واحدة وهي 
أن حممد بن علي بن أيب طالب تويف سنة ثالث، أو «إسحاق، عن اهليثم بن عدي 

 .)٣( »اثنني وسبعني

 .فتوح الشام -

. أيب عبداهللا حممد بن عمر بن واقد األسلمي، مـوالهم الواقـدي املـديين   
صاحب التصانيف، واملغازي ، وهو ممن طبق ذكره شرق األرض، وغرا ، اـم  

 .)٤( هـ٢٠٧تويف سنة . بالوضع، وهو متروك

أن » فتوح الشام«إعتمد عليه املؤلف يف موضع واحد وهو قوله ويف كتاب 
كانت بالشام، وشهدت الفتح مع أخيها أيب هاشم، وزوجها أبان بن سعيد  أم أبان

 .)٥( قتل عنها يوم أجنادين. ابن العاص بن أميه بن عبدمشس

                                                 
 ).٢٨٦(ص  ) ١(

 .١٨/٤٥٢الذهيب ، السري ،  ) ٢(

 ).٣٩٨(ص  ) ٣(

 .١/٣٤٢التهذيب : الذهيب  ) ٤(

 ).٤١٨(ص  ) ٥(
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 .)١(الكمال من معرفة الرجال للمقدسي -

أبو حممـد  : قال: قال املؤلف. مواضع منها ) ٣(وقد اعتمد عليه املؤلف يف 
 كتابه الكمال يف ترمجة أم رومـان، روى هلـا   يف. املقدسي، املؤلف هلذه السرية

البخاري حديثاً واحداً، من رواية مسروق عنها، ومل يدركها، وقد روى احلديث 
 .)٢(مسروق، عن عبداهللا بن مسعود عنها

 .املستدرك على الصحيحني للحاكم أيضاً -

أخرج احلاكم يف املستدرك، . موضع منها ) ٢٣(وقد استفاد منه املؤلف يف 
يـا ابـن   «:أنه قال  حديث إبراهيم بن عبدالرمحن، عن أبيه عن رسول اهللا  من

. عوف إنك من األغنياء ، ولن تدخل اجلنة إال زحفاً، فأقرض اهللا يطلق قـدميك 
نعم فخرج ابن عوف، وهو يهم : قال. ابن عوف يا رسول اهللا من كله أمجع: قال

مر إبـن عـوف،   : ل، فقال أتاين جربي: فقال. بذلك ، فأرسل إليه رسول اهللا 
فليضف الضيف، وليطعم املسكني، وليعطى السائل، ويبدأ مبن يعول، فإنه إذا فعل 

 .)٣( وقال حديث صحيح االسناد، ومل خيرجاه» ذلك كان تزكية ما هو فيه

 .املسند -

أحد األئمة األعالم، ولد . لإلمام أيب عبداهللا أمحد بن حنبل الذهلي الشيباين
ع املعرفة باحلديث، والفقه، والورع، والزهد، والصـرب، وقـد   هـ ، مج١٦٤سنة 

 .)٤( هـ٢٤١تويف رمحه اهللا تعاىل سنة . إمتحن بالقول خبلق القرآن

                                                 
 ).٨٤(تقدم ترمجته ص  ) ١(
 ).٣٢٦(ص  ) ٢(
 ).٤٥٦(ص  ) ٣(
 ).٤١٧-٤١٦(التهذيب : الذهيب  ) ٤(
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إين «ويف مسند أمحد عن علي . مواضع منها) ٨(وقد اعتمد عليه املؤلف يف 
 .)١(»ألربط احلجر على بطين من اجلوع، وأن صدقيت لتبلغ اليوم أربعة آالف دينار

 .املسند -

. لإلمام احلافظ الكبري أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبداخلالق البصري البـزار 
حديث بأصبهان، وبغداد، ومصر، ومكة املكرمة، وثق من بعض العلماء، وخطأه 

 .)٢(هـ٢٩٢بالرمله سنة . آخرون ، تويف رمحه اهللا تعاىل

ين هذا سـيد،  إن إب« حديث النيب . نقل عنه املؤلف رواية واحدة وهو 
 . » ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني

البزار، وهذا احلديث يروى عن جابر، وأيب بكره، وحديث أيب بكره : قال
 .)٣(أشهر، وأحسن إسناداً

 .مشكل اآلثار ويسمى مشكل احلديث

من أهل . لإلمام أبو جعفر أمحد بن حممد األزدي املصري الطحاوي احلنفي
هـ ، وله مصنفات كثرية أثىن عليه العلماء ، مات ٣٢٩ولد سنة . ة طحا مبصرقري

 .)٤(هـ٣٢١رمحه اهللا تعاىل سنة 

املؤلـف  : وهي قـول . يف رواية واحدة. إعتمد عليه املؤلف رمحه اهللا تعاىل
أن «عن أمساء بنت عميس، من طـريقني  » مشكل احلديث«أخرج الطحاوي يف 

ه يف حجر علي ، فلم يصل علي العصر حىت غربت كان يوحى إليه، ورأس النيب 

                                                 
 ).٣٩٤(ص  ) ١(
 .١٣/٥٥٤السري : الذهيب  ) ٢(
 ).٢٢٥(ص  ) ٣(
 .١٥/٢٧السري : الذهيب  ) ٤(
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اللهم إنه كان يف طاعتك وطاعة رسولك ، فأردد « الشمس، فقال رسول اهللا 
أمساء، فرأيتها غربت، مث رأيتها طلعت بعدما غربت ، وذلك : قالت. عليه الشمس

 .)١(»بالصهباء يف خيرب

 .املعارف  -

وري ، نزيل بغداد لـه تصـانيف   أليب حممد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدين
 .)٢(هـ٢٧٦سنة . تويف رمحه اهللا تعاىل. كثرية

 .موضع منها ) ١٦(اعتمد عليه املؤلف رمحه اهللا تعاىل يف 

أن بنت جندب بن عمرو بن محمه، كانت محقاء جتعل «: وقال يف املعارف 
 .)٣(»اخلنفساء، وتقول حاجتيك يف ما يف فمي

 .شيوخ الصوفية معجم -

عد أمحد بن حممد املاليين الصويف، رحل يف طلب العلـم كـان ذا   أليب س
 .)٤(هـ، وقيل غري ذلك٤١٢تويف سنة . صدق، وورع، وإتقان

معجـم  «اعتمد عليه املؤلف يف رواية واحدة، وهـي، روى املـاليين يف   
أبـو  : قال : من طريق زيد بن خالد اجلهين، عن عبداهللا بن مسعود قال» شيوخه

فنـزلت على شـيخ مـن   : قال  اليمن قبل أن يبعث النيب بكر أنه خرج إىل 
 .)٥(، وذكر قصة طويلة...األزد

                                                 
 ).٢٨٠(ص  ) ١(
 .١٣/٢٩٦السري : الذهيب  ) ٢(
 ).٣٨٤(ص  ) ٣(
 .١٧/٣٠١السري : الذهيب  ) ٤(
 ).٢٩١( ص: انظر ) ٥(
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 .النســــب  -

لإلمام أيب املنذر هشام بن حممد أيب النضر بن السائب بـن بشـر الكلـيب    
رافضي متروك، مؤرخ عامل باألنساب، وأخبار العرب ، كثري التصانيف ، . الكويف

 .)١( هـ٢٠٤تويف سنة » نسب اخليل« »الكىن«كتاباً منها  ١٥٠له 

قال أبو عمر، وابـن  : وهو قول املؤلف .  وقد نقل عنه املؤلف يف موضعني
عميس بن معد بن احلارث بن تيم بن كعب بن مالك بن قحافة . الكليب، وغريمها

بن عامر بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن زيد بن مالك بن بشر بن وهب اهللا بـن  
 .)٢(وهو خثعم. خلف بن أقبل شهران بن عفر بن

وفيما يأيت مصادر املؤلف رمحه اهللا الذين إعتمد عليهم يف نقله عنهم مباشرة 
 .ومل أراعي فيها ترتيباً معيناً. ومل يبني كتبهم، ووجدا يف مضاا

 .اإلستيعاب يف معرفة األصحاب-

لسـي  لإلمام أيب عمر يوسف بن عبداهللا بن حممد بن عبدالرب النمري األند
هـ ، كان إماماً، ديناً، ثقة ، له سعة يف العلم ، تويف سنة ٣٦٨ولد سنة . القرطيب
 .)٣(هـ٤٦٣

ومثالـه   . رواية، وهو كثرياً ما ينقل عنه) ٢٤(وقد إعتمد عليه املؤلف يف 
أن أميه رآه بالل يوم بدر، فخرج، ومعه فريق من «: ذكر ابن عبدالرب : قال املؤلف

 .)٤(»هذا األنصار، فقتلوا أميه

                                                 
 .٨/٨٧الزركلي ، األعالم  ) ١(
 ).٣٣١-٣٣٠(ص   ) ٢(
 .٢/٣٦٨التهذيب ، : الذهيب  ) ٣(
 ).٢١٧(ص  ) ٤(
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 .كشف املشكل من حديث الصحيحني-
لإلمام أيب الفرج عبدالرمحن بن علي بن حممد القرشـي البغـدادي ابـن    

وهو مؤرخ، . هـ٥١٠، ولد سنة  اجلوزي، يرجع نسبه إىل أبو بكر الصديق 
تلبيس إبليس ، زاد املسـري ، وغريهـا مـن    . حمدث، أديب، واعظ من مؤلفاته 

 .)١(هـ٥٩٧ سنة تويف. املؤلفات الكثرية
وهي رواية مسـروق، عـن أم   . وقد إعتمد عليه املؤلف يف موضع واحد

. رومان، واليت ينفي فيها إبن اجلوزي ومعه بعض العلماء، لقاء مسروق بأم رومان
 .)٢(والقصة طويلة

 .الروض األنف -
ولـد سـنة   . لإلمام أيب القاسم عبدالرمحن بن عبداهللا اخلثعمي السـهيلي 

ر بعلم النحو، وفنون األدب، كان حافظاً، عاملاً باللغة، والسـري ،  اشته. هـ٥٠٨
 .)٣(هـ٥٨١تويف سنة 

عندما تكلم املؤلف عن معجـزة  . روايات منها ) ٥(إعتمد عليه املؤلف يف 
 .)٤(»وكانت ال ترمد إذا رمدت األخرى«: قال السهيلي : قال  رد عني قتادة 

 .صفة الصفوة إلبن اجلوزي أيضاً  -
رواية ، مجيعهـا يف سـرية   ) ١٨(فقد نقل عنه . د عليه املؤلف كثرياًإعتم

وحيىي وعون، أمهما أمساء بنت : قال إبن اجلوزي . ومنها . العشرة املبشرين باجلنة
 .ذكر ذلك املؤلف يف ترمجته لسرية علي بن أيب طالب . )٥(عميس

                                                 
 .٢١/٣٦٥السري : والذهيب . ٥/١٥٧معجم املؤلفني : كحاله . ٣/٣١٦األعالم : الزركلي  ) ١(
 ).٣٢٢(ص  ) ٢(
 .١/٤٨١احلفاظ ،  طبقات: السيوطي  ) ٣(
 ).٢١١(ص  ) ٤(
 ).٤٠٤(ص  ) ٥(
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 .املفهم -

اإلمـام  . دلسي القرطيبأليب العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم األنصاري األن
هـ يف قرطبة، رحل يف طلب العلم، وبرع يف علوم ، عده ٥٧٨احملدث ، ولد سنة 

 .)١(هـ٦٥٦وصنف فيها ، تويف رمحه اهللا تعاىل سنة 

أبو العباس القرطيب، وقال : إعتمد عليه املؤلف يف رواية واحده، وهي قال 
أنـه  «: كن أن يقالومي: من الرضاعة ، قال كانت إحدى خاالته . إبن وهب

واملقصود هنا . )٢(»عليه السالم كان ال تستتر منه النساء ألنه معصوماً خبالف غريه
 .هي أم حرام بنت ملحان رضي اهللا عنها

 .معجم ما استعجم -

للعالمة أيب عبيد عبداهللا بن عبدالعزيز البكري األندلسي ، كـان راسـاً يف   
، وعمل شرحاً ألمايل القايل، وكتـاب   »أعالم النبوه«اللغة، وأيام الناس ، صنف 

 .)٣(هـ٤٨٧، تويف سنة » اشتقاق األمساء«

: قال أبو عبيـد البكـري   . وقد اعتمد عليه املؤلف يف موضع واحد وهو
بعـد واو  » يعين فتح املـيم «وثانيه » يعين بفتح العني املهملة«عمواس بفتح أوله 
 .)٤(وبني بيت املقدس قرية من قرى الشام بني الرمله،. وألف وسني مهملة

                                                 

، املفهم ملا أشكل من تلخـيص  )هـ٦٥٦(أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم ، ت : القرطيب  ) ١(
حمي الدين مستو وأخرون ، دار ابن كثري ، دار الكلم الطيب، : ، حتقيق ١٠/٣١كتاب مسلم ، 

 .هـ١٤١٧،  ١بريوت، دمشق ، ط

 ).٢٢٣(ص  ) ٢(

 .٢/٤٩٤التهذيب : الذهيب  ) ٣(

 ).٤٦٩(ص  ) ٤(
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 .املعجم الكبري -

. لإلمام أيب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمـي الطـرباين  
هـ، وكان الطرباين أشهر مـن أن  ٢٦٠ولد يف عكا سنة . صاحب املعاجم الثالثة

 .)١(هـ٣٦٠يدل على فضله، وعلمه ، تويف سنة 

ي الطرباين من حديث بريده، روايات ، منها رو) ٣(إعتمد عليه املؤلف يف 
قـد أسـلمت فـأرين شـيئاً أزدد بـه      . يا رسول اهللا: جاء أعرايب فقال«: قال
 .)٢(»احلديث...يقيناً

 .نسب قريس  -
ملصعب بن عبداهللا بن مصعب بن ثابت بن عبداهللا بن الزبري بـن العـوام   

كان نبيالً هـ، العالمة النسابه اإلخباري ، ١٥٦األسدي الزبريي املدين ، ولد سنة 
 .)٣(هـ٢٣٦تويف سنة . فصيحاً ، قال عنه اإلمام أمحد مصعب مستثبت 

إعتمد عليه املؤلف يف رواية واحدة منها ، وعندما ترجم املؤلف أليب بكـر  
  كان إمسه يف اجلاهلية عبدالكعبه، فسماه رسول اهللا«، قال  هـذا  . عبداهللا

 .)٤(قول أهل النسب الزبريي، وغريه

 .خبار املصطفىالشفا بأ -

أليب الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمـرو اليحصـيب األنـدلس    
 .)٥( هـ٥٤٤له مؤلفات كثرية، ومفيدة ، مات سنة . املالكي

                                                 
 .١٦/١١٩السري : والذهيب . ١٥٧-٢/١٥٦التهذيب : الذهيب  ) ١(
 ).٢٠٤(ص  ) ٢(
 .١١/٣٠السري : الذهيب  ) ٣(
 ).٢٨٥(ص  ) ٤(
 .٢٠/٢١٢السري : الذهيب  ) ٥(
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وذكر القاضي عياض . إعتمد عليه املؤلف رمحه اهللا تعاىل يف موضعني منها 
ىل إن طلحه أو مسره جاءت، فأطافت بـه، مث رجعـت إ  «: بعض هذا اخلرب فقال 

 .)١(»إا استأذنت أن تسلم علي: منبتها فقال
 ).نسب قريش(مجهرة نسب قريش وأخبارها  -

للعالمة أيب عبداهللا الزبري بن بكار بن عبداهللا بن مصعب بن ثابت بن عبداهللا 
الزبريي األسدي املدين قاضي املدينة قال أبو بكر اخلطيب، كان الزبري، ثقة، ثبتـاً،  

 .)٢(هـ٢٥٦ر املتقدمني ، تويف سنة عاملاً بالنسب، وأخبا
 .مواضع منها ) ٧(وقد اعتمد عليه املؤلف يف 

: فقـال . ، وأنه يسـمي عتيقـاً  عندما ترجم املؤلف أليب بكر الصديق 
 .)٣(قاله الزبري بن بكار» ألنه مل يكن يف نسبه شيء يعاب به«: املؤلف، وقيل

 .شرح السنة للبغوي أيضاً -
املؤلف، أخرج البغوي : يف موضع واحد ، وهو قولوقد استفاد منه املؤلف 
ذات يوم خلفه، فأسر  أردفين رسول اهللا «: قال . من حديث عبداهللا بن جعفر

 .)٤(»احلديث....إىل حديث ال أحدث به أحد 
 .والثالثة اخللفاء االكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول اهللا  -

حلمريي الكالعي، ولد سـنة  لإلمام أيب الربيع سليمان بن موسى بن سامل ا
هـ، حمدث األندلس، وبليغها يف عصره، شيخ احلديث، والبالغة باألندلس، ٥٦٥

 .)٥(هـ٦٣٤وقد كان من كبار أئمة احلديث ، تويف سنة 
                                                 

 ).٢٠٢(ص  ) ١(
 .١/٤٧٠التهذيب : الذهيب  ) ٢(
 ).٢٨٦(ص  ) ٣(
 ).٢٠٠(ص  ) ٤(
 .٢٣/١٣٤السري : ، الذهيب٤/٢٧٦: معجم املؤلفني : كحاله . ٣/١٣٦االعالم ، : الزركلي  ) ٥(



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

ذكـر أبـو الربيـع    .  وقد صرح املؤلف بالنقل عنه يف موضع واحد وهو
مث ذكر . )١( »....ا خالد إنه لن متوت نفس حىت تأيت على أجله: فقال«سليمان ، 

 .قصة فتح خالد للحرية، وحماورته مع عبداملسيح

 .اإلكمال -

. للحافظ علي بن هبه اهللا أيب نصر بن ماكوال البغدادي صاحب التصانيف
كان حافظاً متقناً، أثىن عليه كثري من العلمـاء ، اختلـف يف   . هـ٤٢٢ولد سنة 
سنة مخـس وسـبعني   : وقيل. ةسنة ست، أو سبع ومثانني وأربع مائ: مقتله، فقيل
 .)٢( وأربع مائة

يف باب ) ابن ماكوال(األمري : قال. مواضع منها ) ٣(إعتمد عليه املؤلف يف 
بقيله بضم الباء املوحده ، مث قاف مفتوحه، وياء مثناه من حتت سـاكنة ، مث الم،  

 .)٣( وهاء
 .السرية النبوية -

م املدين نزيل العراق، ولـد  لإلمام حممد بن إسحاق بن يسار املطليب، مواله
 صدوق يدلس رمي بالتشيع، والقدر،من صغـار . إمام يف املغازي. هـ٨٥سنة 

 .)٤(هـ١٥٠اخلامسة، مات رمحه اهللا سنة 

حدثين : روى ابن اسحاق قال . موضع منها ) ١٤(إعتمد عليه املؤلف يف 
سول اهللا أن أيب بن خلف كان يلقى ر«صاحل بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف، 

                                                 
 ).٢٣٢(ص  ) ١(
 .١٨/٥٧٦السري : الذهيب  ) ٢(
 ).٢٣٠(ص  ) ٣(
، ٣خليل شـيحا ، دار املعرفـة ، بـريوت، ط   :  ، حتقيق ٢/١٥٣تقريب التهذيب : ابن حجر  ) ٤(

 .هـ١٤٢٢
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أقتلك عليـه، فيقـول   . إن عندي قعوداً أعلفه كل يوم فرقاً من ذرة: ، فيقول
 .)١( »بل أنا أقتلك إنشاء اهللا الرسول

 .التعريف مبن ذكر يف املوطأ من النساء والرجال -

كان . أليب عبداهللا حممد بن حيىي بن أمحد التميمي القرطيب املالكي بن احلذاء
فقه، والتعبري ، ويل قضاء أشبيلية ، مث سرقسطه، وا مات يف له علم باحلديث، وال

 .)٢(هـ٤١٦رمضان سنة 

عبداهللا بن «إبن احلذاء : قال. مواضع منها ) ٩(وقد إعتمد عليه املؤلف يف 
 .)٣( »عثمان أبو بكر الصديق ، وقيل عتيق بن عثمان

 .األلقاب -

ولـد سـنة   . اجلياينأليب علي احلسني بن حممد بن أمحد الغساين األندلسي 
مات رمحه اهللا تعاىل سنة . ومل يرحل من األندلس ، له تصانيف كثرية . هـ ٤٢٧
 .)٤(هـ٤٩٨

اسـم  « أبو نعيم الفضل بن وكني: قال. منها. نقل عنه املؤلف يف موضعني
، رواه » أيب بكر عبداهللا، ولقبه عتيق، وإمنا مسي عتيقاً ألنه عتيق قـدمياً يف اخلـري  

 .)٥( اجلياين

                                                 

 ).٢١٥(ص  ) ١(

 .١٧/٣٢٠السري  :الذهيب  ) ٢(

 ).٢٨٥(ص  ) ٣(

 .١٩/١٤٨السري : الذهيب  ) ٤(

 ).٢٨٧(ص  ) ٥(
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 .تقيد املهمل ومتيز املشكل بني األمساء والكىن للجياين أيضاً -

وأبو عتيق «أبو علي اجلياين : قال. وهو . نقل عنه املؤلف يف موضع واحد
حممد بن عبدالرمحن بن أيب بكر الصديق، وأخوه عبداهللا بن عبدالرمحن أدركا زمان 

أبـو  . إال هؤالء م النيب ، وال نعلم يف اإلسالم أربعة أدركوهم، وأبناءهالنيب 
 .)١( قحافة، وإبنه أبو بكر، وإبنه عبدالرمحن، وإبناه حممد، وعبداهللا

 .األماكن -

. لإلمام احلافظ النسابه أبو بكر حممد بن موسى بن عثمان احلازمي اهلمذاين 
أثىن عليـه مجـع مـن    . هـ ، صنف، وبرع يف احلديث، والنسب٥٤٨ولد سنة 

 .)٢( هـ٥٨٤ تعاىل سنة العلماء، مات رمحه اهللا

احلازمي، بفتح احلـاء،  : قال. وهو احلش. نقل عنه املؤلف يف موضع واحد
 .)٣(ويقال بضمها

 .وفيات األعيان -

 .البن خلكان تقدمت ترمجته يف شيوخ املؤلف

شيخنا أبو العباس بن خلكـان  : وهي، قال . نقل عنه املؤلف رواية واحده 
مشوهاً ال دبر له ، فثقب عن دبره ، وأىب أن يقبل  أمه الفارعة بنت مهام ، ولدته«

هذه القصة أوردها املؤلف رمحه اهللا تعاىل نقالً مـن  .  )٤(»...ثدي أمه، أو غريها 
 .ابن خلكان يف وفيات األعيان، وهو يترجم للحجاج بن يوسف الثقفي

                                                 
 ).٣٢٨(ص  ) ١(
 .٢١/١٦٧السري : الذهيب  ) ٢(
 ).٣٧٤(ص  ) ٣(
 ).٤٣٨(ص  ) ٤(
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 .ذيب األمساء واأللقاب -

هــ،  ٦٣١ولد سنة . أليب زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي الشافعي
عاملاً، زاهداً،جمتهـداً، صـنف   . يف بلدة نوى جنوب دمشق ، كان رمحه اهللا تعاىل

سـنة ، تـويف سـنة     ٤٥تصانيف كثرية رغم قصر عمره ، فقد تويف وعمـره  
 .)١(هـ٦٧٦

النووي قال العلماء ال نعرف : وقال. منها . روايات ) ٥(نقل عنه املؤلف 
إال آل أيب بكر الصديق،  صحبوا رسول اهللا  أربعة متناسلون بعضهم من بعض

وهم عبداهللا بن أمساء بن أيب بكر بن أيب قحافة ، فهؤالء األربعة صحابة متناسلون، 
 .)٢(وأيضاً أبو عتيق حممد بن عبدالرمحن بن أيب بكر بن أيب قحافة

 .شرح صحيح مسلم للنووي أيضاً -

لصحيحني من حـديث ابـن   يف ا. منها. نقل عنه املؤلف رمحه اهللا روايتني
بينا أنا نائم رأيتين على قليب عليها «:  قال رسول اهللا : قاال. عمر،وأيب هريرة

فنـزع ذنوباً، أو ذنوبني،ويف . دلو، فنـزعت منها ما شاء اهللا، مث أخذها أبو بكر
نزعه ضعف، واهللا يغفر له مث أخذها عمر، فاستقى فاستحالت يف يده غرباً، فلـم  

: قـال » من الناس يفري فريه، حىت روى الناس، وضـربوا بعطـش   أرى عبقرياً
وهذه إشارة إىل خالفة أيب بكر ،وعمر، وكثرة الفتـوح،  : قال العلماء . النووي

 .)٣(وظهور اإلسالم يف زمن عمر

                                                 

 .٨/٣٩٥طبقات الشافعية ، : السبكي  ) ١(

 ).٣٢٨(ص  ) ٢(

 ).٢٩٨-٢٩٧(ص  ) ٣(
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 .التاريخ -
ثقة، حافظ . ليحىي بن معني بن عون الغطفاين، موالهم أبو زكريا البغدادي

عنه اخلطيب البغدادي، كان إماماً ربانياً : والتعديل ، قال مشهور ، إمام يف اجلرح
هـ، وله من العمر بضع وسـبعون  ٢٣٣عاملاً ثبتاً متقناً ، مات باملدينة النبوية سنة 

 .)١(سنة
قال حيىي بن معـني،  «. روايات منها ) ٤(نقل عنه املؤلف رمحه اهللا تعاىل 

املؤلـف،  : قاله.  )٢(»لقبه عتيقإمسه عبداهللا، و. وعمرو بن علي الفالس، وغريمها
 .عندما ترجم أليب بكر الصديق 

 .إقتباس األنوار والتماس األزهار يف أنساب رواة اآلثار -
كـان ضـابطاً   . أليب حممد عبداهللا بن علي بن عبداهللا األندلسي الرشاطي 

هـ، وتويف سـنة  ٤٦٦حمدثاً متقناً ذاكراً للرجال، واألنساب ، قيل أنه ولد سنة 
 .)٣(هـ شهيدا٥٤٢ً

الرشاطي، : ، قال  منها يف ترمجة عثمان . روايات) ٨(نقل عنه املؤلف 
سألت ريب عز وجل أن ال يدخل النـار أحـد   «: أنه قال  وثبت عن الرسول 

 .)٤(»صاهر إىل وصاهرت إليه
 .املغازي -

لإلمام أبو حممد موسى بن عقبه بن أيب عياش األسدي ، موىل آل الزبري ثقه 
 .)٥(، إمام يف املغازي ، تويف سنة إحدى وأربعني ومائة، وقيل بعد ذلك فقيه

                                                 
 .٢/٣٦٦تقريب التهذيب ، : ابن حجر  ) ١(
 ).٢٨٥(ص  ) ٢(
 .٢٠/٢٥٨السري : الذهيب  ) ٣(
 ).٣٧٨(ص  ) ٤(
 .٢/٢٩٠تقريب التهذيب : ، ابن حجر١/٢١٦التهذيب : الذهيب  ) ٥(
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أنه قتله رجـل  «ذكر موسى بن عقبة . نقل عنه املؤلف رواية واحدة وهي 
 .يعين أمية بن خلف. )١(»من األنصار من بين مازن

 .معرفة الصحابة -

قات يف ألمحد بن عبداهللا بن أمحد األصبهاين ، أبو نعيم حافظ مؤرخ من الث
 .)٢(هـ٤٣٠ولد ومات يف أصبهان ، تويف سنة . احلفظ ، والرواية

ملا تويف أبو بكر، ورثه «. أبو نعيم. منها قال . روايات) ٩(نقل عنه املؤلف 
 .)٣( »أبواه مجيعاً، أبو قحافة، وأم اخلري

 .معرفة الصحابة -

صـبهاين  حملمد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن منده، أبو عبداهللا العبدي األ
من كبار حفاظ احلديث الراحلني من طلبة املكثريين . هـ٣١١، أو ٣١٠ولد سنة 

 .)٤(هـ٣٩٥من التصنيف فيه تويف سنة 

وأسقط الزبري بن بكار، وابن سالم «. منها . روايات) ٤(نقل عنه املؤلف 
كذا » عمرو الذي هو بني عامر وكعب. هذه) أم أبو بكر (من نسب أم اخلري 

كـذا  . عساكر بسنده إليها، وقيل أن عند غريمها إثبات عمرو املـذكور نقله ابن 
 .)٥(ذكره ابن منده

                                                 

 ).٢١٨(ص  ) ١(

 .٣/٧طبقات الشافعية ، : السبكي  ) ٢(

 ).٣٠٧(ص  ) ٣(

 .١٧/٢٨السري : ، الذهيب ٣/١٠٣١تذكرة احلفاظ ، : الذهيب  ) ٤(

 ).٣٠٧(ص  ) ٥(
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 .معرفة الصحابة -

مولـده  . أليب العباس جعفر بن حممد بن املعتز بن حممد بن املستغفر النسفي
كـان  . فقيه له إشتغال بالتاريخ، ورجال احلـديث . بعد اخلمسني وثلثمائة بيسري

 .)١(هـ عن مثانني سنة٤٣٢ما وراء النهر، وتويف ا سنة خطيب لنسف من بالد 

) أم أمساء بنت أيب بكر(وذكر املؤلف قتيله . منها. نقل عنه املؤلف روايتني

/ω â ®: وهي اليت نزل فيها قوله تعــاىل  ä38yγ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪ Ï%©!$# öΝs9 öΝä.θ è=ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû 

È⎦⎪ Ïd‰9$# óΟ s9uρ / ä.θ ã_ Íøƒ ä† ⎯ÏiΒ öΝä.Í≈ tƒÏŠ βr& óΟèδρ • y9s? (#ûθ äÜ Å¡ø)è? uρ öΝÎκ ö s9Î) 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† 

t⎦⎫ÏÜ Å¡ø)ßϑ ø9$# 〈 )تأخر : فقال. وذكرها جعفر املستغفري يف الصحابيات )٢

 .)٣(إسالمها
 .التاريخ  -

. البن زبر أبو سليمان حممد بن عبداهللا بن أمحد الدمشقي الزبري الربعي
حدثنا عنه : قال عنه الكتاين . من العلماء احلفاظ هـ بالرقه، كان ٢٩٨ولد سنة 

تويف يف مجادى األوىل سنة . وكان ثقة مأموناً نبيالً: قال . عده وكان ميلي باجلامع
 .)٤(تسع وسبعني وثالث مائة

ولد سنة ست «: وقال ابن زبر . نقل عنه املؤلف يف موضع واحد وهو 
 .»إبن احلنفية«يب طالب حممد بن علي بن أ ،يعين املؤلف هنا )٥(»عشرة

                                                 
: ، إعـداد ودراسـة  ٧١معجم طبقات احلفـاظ، ص  : ، والسيوطي ١٧/٥٦٤السري :  الذهيب ) ١(

 .هـ١٤٠٤،  ١عبدالعزيز السريوان ، عامل الكتب ، بريوت ، ط
 .٨سورة املمتحنة ، آية  ) ٢(
 ).٣١٣(ص  ) ٣(
 .١٦/٤٤٠السري : الذهيب  ) ٤(
 ).٣٩٧(ص  ) ٥(
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 .التاريخ  -

تاريخ «صاحب . ألبو سعيد عبدالرمحن بن أمحد بن يونس الصديف املصري
هـ ، ومل يرحل من مصر كان بصرياً بالرجال ، ٢٨١ولد سنة . »علماء مصر
 .)١(سنة٦٦هـ عن ٣٤٧تويف سنة 

قتل «: وقال ابن يونس. يف موضعني أحدمها. نقل عنه املؤلف رمحه اهللا تعاىل
يعين بذلك حممد بن أيب  )٢( .»وقيل يف ذي احلجة سنة مثان وثالثني مبصر ،يف صفر

 .بكر الصديق 

 .احملرب -

له عدة مصنفات . األخباري النسابه. أليب جعفر حممد بن حبيب البغدادي
تويف رمحه . وغريها من التصانيف » اتىب«و» احملرب«و» املؤتلف واملختلف«. منها

 .)٣( هـ٢٤٥سنة  اهللا تعاىل

وهو عندما ترجم املؤلف ألم عاصم بن . نقل عنه املؤلف يف موضع واحد
مجيلة بنت عاصم بن ثابت بن أيب األقلح قيس بن عصمه «: قال . عمر بن اخلطاب

وأمه اليت يف هذا النسب فلم . املؤلف: مث قال... بن مالك أمه بن ضبيعه بن زيد 
 .)٤( »يذكره ابن حبيب

                                                 

 .١٥/٥٧٨السري : الذهيب  ) ١(

 ).٣٣٠(ص  ) ٢(

، اإلكمال يف رفع األرتياب عن املؤتلـف  )هـ٤٨٧ت (علي بن عبداهللا بن نصر : ماكوال  ابن ) ٣(
 .، دار إحياء التراث العريب ١/٤واملختلف يف األمساء والكىن واالنتساب ، 

 ).٣٥٤(ص  ) ٤(
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 .التعديل اجلرح و -
هـ، من حبور ١٩٥ولد سنة . أليب حامت حممد بن إدريس بن املنذر الرازي

وثقه . عنه اخلطيب أحد األئمة احلفاظ األثبات: العلم، رحل يف طلب العلم ، قال
 .)١( سنة ٨٠هـ، وله ٢٧٧مات رمحه اهللا تعاىل سنة . النسائي

: مد بن احلنفيه قالعندما ترجم املؤلف حمل. منها. نقل عنه املؤلف روايتني
 .)٢( »ولد لثالث بقني من خالفة عمر: قال أبو حامت «
 .تاريخ الثقات -

أليب احلسن أمحد بن عبداهللا بن صاحل بن مسلم العجلي الكويف ، نزيل مدينة 
هـ ، مسع من كثري من العلماء ، وحدث ١٨٢طرابلس املغرب ، ولد بالكوفة سنة 

 .)٣(هـ٢٦١تويف سنة . وثقه ابن معني.عنه
أمحد بن عبداهللا العجلي : وقال. مواضع منها ) ٥(نقل عنه املؤلف يف 

ورخص يف كنيتهم بأيب القاسم حممد بن أيب بكر، ، ثالثة يسمون حممداً «احلافظ ، 
 .)٤( »وحممد بن علي ، وحممد بن طلحه بن عبيد اهللا

 .مروج الذهب  -
خبارياً ، نزل مصر كان إ. أليب احلسن علي بن احلسني بن علي املسعودي

وكان فيه إعتزال ، مات يف مجادى األخرة سنة مخسه وأربعني ، مدة من الزمن 
 .)٥(وثالث مائه ، وقيل سنة ست وأربعني وثالث مائة

                                                 
 .٢/١٥٢، وابن حجر تقريب التهذيب ١٣/٢٤٧السري : الذهيب  ) ١(

 ).٣٩٧(ص  ) ٢(

 .١٢/٥٠٥الذهيب ، السري  ) ٣(

 ).٣٩٧(ص  ) ٤(

 .١٥/٥٦٩السري : الذهيب  ) ٥(
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علي (حكى املسعودي بتوزع يف قربه . وهي . نقل عنه املؤلف رواية واحدة
: منهم من قالدفن يف مسجد الكوفه ، و: ، فمنهم من قال ) بن أيب طالب 
وأن  ،محل يف تابوت على مجل: فدفن عند فاطمة ، ومنهم من قال ،محل إىل املدينة

 .)١(ووقع يف بالد طي ،اجلمل تاه
 .التاريخ  -
ويعرف  ،أبو عمرو ،خلليفة بن خياط بن خليفة الشيباين العصفري البصري 

مستقيم وكان . » الطبقات«و » صنف التاريخ«إخباري  ،نسابه ،حمدث. بشباب
 .)٢(هـ٢٤٠احلديث من متيقظي رواته ، تويف رمحه اهللا تعاىل سنة 

عندما ترجم املؤلف . رواية واحدة وهي. نقل عنه املؤلف رمحه اهللا تعاىل 
مات سنة ست ومخسني «: ليعقوب بن طلحه بن عبيداهللا ، قال خليفة بن خياط 

 .)٣( »خبرسان
 .رجال صحيح مسلم  -
من احلفاظ األثبات املصنفني، . بن منجويه األصبهاين أليب بكر أمحد بن علي 

رحل يف طلب العلم ، أثىن عليه بعض العلماء ، مات رمحه اهللا تعاىل يوم اخلميس 
 .)٤(وله إحدى ومثانني سنة ،يف شهر حمرم سنة مثان وعشرين وأربع مائة
رواية واحدة فقط ، وهي عندما ترجم . نقل عنه املؤلف رمحه اهللا تعاىل

 ،من أفاضل أهل املدينة«: ؤلف لعيسى بن طلحه بن عبيداهللا قال ابن منجويه امل
 .)٥(»وعقالئهم ، مات سنة مائة

                                                 
 ).٤٠٨(ص  ) ١(
 .٢/٤٣٦تذكرة احلفاظ : الذهيب  ) ٢(
 ).٤١٧(ص  ) ٣(
 .١٧/٤٣٨السري : الذهيب  ) ٤(
 ).٤١٩(ص  ) ٥(
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 .التاريخ  -

أثىن عليه كثري من . أليب زرعة ، عبدالرمحن بن عمرو بن عبداهللا الدمشقي 
كان صدوق ثقة ، تويف رمحه اهللا تعاىل سنة : العلماء ، قال عنه أبو حامت 

عندما ترجم . منها. روايات) ٣(نقل عن املؤلف رمحه اهللا تعاىل . )١(هــ٢٨١
 .)٢( »إمرأة جليلة حدثت ال بأس ا«: املؤلف لعائشة بنت طلحة ، قال أبو زرعة

 .املوطأ -
لإلمام أيب عبداهللا مالك بن أنس بن أيب عامر بن عمرو األصبحي املدين، 

هـ ، كان عامل أهل احلجاز، وهو ٩٣الفقيه ، صاحب املذهب ، ولد باملدينة سنة 
ومل يكن باملدينة أعلم منه يف التابعني ، تويف رمحه اهللا تعاىل سنة  ،حجة زمانه

 .)٣(هـ٢٧٩
روى مالك عن حممد . مواضع منها ) ٤(نقل عنه املؤلف رمحه اهللا تعاىل يف 

ة عن أخيه قتاد ،عن سعيد أيب سعيد اخلدري ،عن ابيه ،بن عبداهللا بن ايب صعصعة
 .)٤(»احلديث...أصيبت عيناي يوم احد «: قال
 .أنساب األشـــراف  -

ويكىن أيضاً بأيب  ،أليب جعفر أمحد بن حيىي بن جابر بن داود البالذري 
وهو من أسرة مرموقة،  ،أحد أبرز مؤرخي املسلمني ، رحل يف طلب العلم. احلسن

 .)٥(هـ٢٧٩وله مكانة إجتماعية رفيعه، تويف سنة 
                                                 

 .٢/٦٢٤تذكرة احلفاظ ، : الذهيب . ٣/٣١١السري : الذهيب  ) ١(
 ).٤١٨(ص  ) ٢(
 .١/٢٧٨التهذيب : الذهيب  ) ٣(
 ).٢١٢(ص  ) ٤(
مؤسسة الرسـالة  . ٩٥طبقات النسابني ص : وبكر عبداهللا ابو زيد .  ١٣/١٦٢السري : الذهيب  ) ٥(

 .هـ١٤١٨،  ٢األوىل، بريوت ، ط
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أن «عن الواقدي  ،روى البالذري. وهي . ملؤلف رواية واحدةنقل عنه ا
 .)١(»توفيت على عهد رسول اهللا ) أم سعد بن أيب وقاص(الصعبه بنت احلضرمي 

 .التاريخ الكبري  -

مث  ،بن حرب بن شداد النسائي) أيب خيثمه(أليب بكر أمحد بن زهري 
له . بصرياً بأيام الناس روايه لألدب ،كان ثقة ،مؤرخ من حفاظ احلديث. البغدادي
ببغداد،  ،ووفاته ،ولكن مولده» نسا«بالقدر أصله من : ونسب إليه القول ،مذهب

 .)٢(هـ٢٧٩وكان ذلك يف 

سألت حيىي بن «إبن أيب خيثمه : قال . نقل عنه املؤلف رواية واحدة وهي
كيف : قال. ثقة : قلت . كويف : معني عن عمر بن سعد بن أيب وقاص قال 

 .)٣( »قتل احلسني ثقة يكون من

 :السفاقســي  -

. كان فقيه حمدثاً. أيب بكر حممد بن احلسن السفاقسي املعروف بابن املقدسية
 ،ولد سنة ثالث وسبعني ومخسمائة. وكان من املعمرين  ،أثىن عليه بعض العلماء

يف . وقد نقل منه املؤلف رمحه اهللا تعاىل. )٤(وتويف سنة أربع ومخسني وست مائه
 .ضعني منهامو

                                                 

 ).٤١٢(ص  ) ١(

 .٢/٥٩٦تذكرة احلفاظ ، : الذهيب  ) ٢(

 ).٤٤٢(ص  ) ٣(

 .٢٣/٢٩٥السري : الذهيب  ) ٤(
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عمل املنرب «: قال السفاقسي: فقال املؤلف .  يف صفة عمل منرب الرسول 
 .)١( »يف سنه سبع

 :أبو حفص الفالس  -
. عمرو بن علي بن حبر بن كنيز أبو حفص الفالس الصرييف الباهلي البصري

 .)٢(هـ٢٤٩تويف رمحه اهللا تعاىل سنة . وثقه النسائي  ،ثقة حافظ
إمسه «: قال عمرو بن علي الفالس. روايات منها ) ٤(نقل عنه املؤلف 

 .يعين أبا بكر الصديق . )٣( »ولقبه عتيق ،عبداهللا
 :الربقاين 

 ،عامل بالقرآن. أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي الشافعي 
. واستوطنها ،مث عاد إىل بغداد ،والنحو ، رحل يف طلب العلم ،والفقه ،واحلديث
 .)٤(ـه٤٢٥تويف سنة 

أخرج الربقاين من حديث . وهو . وقد استفاد منه املؤلف يف موضع واحد
فأسر إيل حديثاً ال  ،ذات يوم خلقه أردفين رسول اهللا «: عبداهللا بن جعفر قال 

 .)٥(»احلديث... أحدث به أحد 
 :الليث بن سعد  -

 ،ثبت ،ثقة. أبو احلارث الليث بن سعد بن عبدالرمحن الفهمي املصري 
 .)٦(هـ١٧٥مات سنة . إمام مشهور . هفقي

                                                 
 ).١٨٨(ص  ) ١(
 .٢/٨١تهذيب تقريب ال: ابن حجر  ) ٢(
 ).٢٨٥(ص  ) ٣(
 .٢/٧٤معجم املؤلفني : كحاله  ) ٤(
 ).٢٠٠(ص  ) ٥(
 .٢/١٤٧تقريب التهذيب : ابن حجر  ) ٦(
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يعين أبو بكر (واختلف مل مسي عتيقاً «. روايات منها ) ٣(نقل عنه املؤلف 
 .)١( ومجاعه ،الليث بن سعد: قاله» وحسن وجهه ،جلماله: فقيل) الصديق 

 : اخلجندي -
. الشافعي –أبو بكر حممد بن عبداللطيف بن حممد بن ثابت األصفهاين 

 .)٢(هـ٥٥٢راق جواداً إماماً ، ويل التدريس بالنظامية ، تويف سنة كان صدر الع
عندما ترجم املؤلف لعبداهللا بن عمر . وهي. نقل عنه املؤلف رواية واحدة

هاجر مع أبيه وأمه وهو ابن «: اخلجندي: وقال : ، قال املؤلف بن اخلطاب 
 .)٣( »عشر سنني

 :ابن أيب عاصم  -
من أهل البصره صاحب . لضحاك بن أيب عاصمأبو بكر أمحد بن عمرو بن ا

 .)٤(هـ٢٨٧هـ ، ومات سنة ٢٠٦تصانيف كثرية ، ولد سنة 
ومن ذكر عبدالرمحن «ابن أيب عاصم : قال. نقل عنه املؤلف روايتني منها 

وهي الشفاء إبنه . بن عوف بن عبد عوف بن عبداحلارث بن زهره وأمه العنقاء
 .)٥( »ة ابن عم أبيهعوف بن عبداحلارث بن زهره فهي ابن

 :ابن منري  -
 ،حافظ ،ثقة. أبو عبدالرمحن ،حممد بن عبداهللا بن منري اهلمداين الكويف

 وذكره ابن حبان يف  ،أبو حامت حيتج حبديثه ،والنسائي وقال ،وثقه العجلي ،فاضل

                                                 
 )٢٨٦(ص  ) ١(
 .٢٠/٣٨٦السري : الذهيب  ) ٢(
 ).٣٤٧(ص  ) ٣(
 .١٣/٤٣٠السري : الذهيب  ) ٤(
 ).٤٥٦(ص  ) ٥(
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 .)١(هـ٢٣٤مات سنة . الثقات
لعامر بن  وهي عندما ترجم املؤلف. نقل عنه املؤلف رواية واحدة فقط 

 .)٢(ابن منري: قاله » مات باملدينة سنة أربع ومائة «: سعد بن أيب وقاص قال 
 :ابن طاهر  -

ولد يف بيت املقدس سنة . أبو الفضل حممد بن طاهر بن علي املقدسي
االنساب املتفقة يف . رحل يف طلب العلم ، له تصانيف كثرية منها . هـ٤٠٨

مات سنة . وغريها ،وإيضاح األشكال .اخلط املتماثلة يف النقط والضبط
 .)٣(هـ٥٠٧

وهو عندما ترجم املؤلف لسعد بن . نقل عنه املؤلف يف موضع واحد فقط
  .)٤(»وذكر ابن طاهر أنه تويف وهو ابن أربع وسبعني«: قال املؤلف  أيب وقاص 

 :الصريفيين  -
زهر أبو إسحاق إبراهيم بن حممد ابن األ ،اإلمام احملدث احلافظ الرحال 

 .هـ٥٨١مولده بصرفني سنة . العراقي الصريفيين احلنبلي 
سنة . مات رمحه اهللا تعاىل. وثقه املنذري ،حدث عنه عدد من العلماء

 .)٥(هـ، ودفن بسفح قاسيون٦٤١
ورأيت خبط الصريفيين : قال املؤلف . مواضع منها ) ٣(نقل عنه املؤلف يف 

 .)٦(»أن أم أبان أم النجوم بنت جندب بن عمرو«

                                                 
 .٢/١٩٠تقريب التهذيب : ابن حجر  ) ١(
 ).٤٤٤-٤٤٣(ص  ) ٢(
 .١٩/٣٦١السري : الذهيب  ) ٣(
 ).٤٤٨(ص  ) ٤(
 .٢٣/٨٩السري : الذهيب  ) ٥(
 ).٣٨٤(ص  ) ٦(
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 :ابن بشكوال  -
أبو القاسم خلف بن عبدامللك بن  ،حمدث األندلس ،احلافظ،اإلمام العامل

صاحب . ولد سنة أربع وتسعني وأربع مائة. مسعود بن موسى األندلسي القرطيب
شديد العناية  ،كان متسع الرواية ،عنه أبو عبداهللا اآلبار: قال. التصانيف الكثرية

ذاكراً  ،تارخيياً ،إخبارياً ،حافظاً. مقدماً على أهل وقته حجةً ،عارفاً بوجوهها ،ا
 .أسند عن مشاخيه ،ألخبار األندلس

تويف رمحه اهللا تعاىل يف الثامن من رمضان سنة مثان وسبعني ومخس مائة وله 
 .)١(دفن مبقربة قرطبه ،أربع ومثانون سنه

رب الذي صنع عندما تكلم املؤلف عن املن. وهي.نقل عنه املؤلف رواية واحده
جاء يف بعض الروايات من أثله كان «: وقال ابن بشكوال : قال املؤلف  للنيب 

 .)٢( »قريبه من املسجد
 :الفضل بن دكني  -

ودكني  ،والفضل لقب له ،أبو نعيم عمرو بن محاد بن زهري بن درهم التيمي
وهو  يعرف يف حديثه الصدق ،: قال عنه أمحد بن حنبل . ثبت ،ثقة. لقب ألبيه

كان أبو نعيم عاملاً : أعلم من وكيع بالرجال وأنسام ، وقال عنه ابن املديين 
وقيل ،  ٢١٨مات سنة . وأبو حامت ،وابن سعد ،وثقه النسائي. بأنساب العرب 

 .)٣(هـ٢١٩
. عندما ترجم املؤلف ملوسى بن طلحه. نقل عنه املؤلف ثالث روايات منها

 .)٤(»ثري احلديثثقة ك«الفضل بن دكني : قال : قال
                                                 

 .٢١/١٣٩السري : الذهيب  ) ١(
 ).١٨٨(ص  ) ٢(
 ).٧٢(طبقات النسابني ، ص : وبكر أبو زيد  ٢/١١٦تقريب التهذيب : ابن حجر  ) ٣(
 ).٤١٦(ص  ) ٤(
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 : أبو معشر  -
جنيح بن عبدالرمحن السندي املدين موىل بين هاشم ، كان بصرياً باملغازي 

عنه أبو زرعة : وقال. البخاري منكر احلديث : وقال. والنسائي ،ضعفه أبو داود
 .)١(هـ ببغداد١٧٠مات سنة . صدوق يف احلديث ليس بالقوي

عندما ذكر املؤلف رمحه اهللا وفاة . نهاوقد اعتمد عليه املؤلف يف روايتني م
ذكر ابن سعد والليث بن سعد وأبو معشر أنه طعن «: قال  عمر بن اخلطاب 

 )٢(.»يوم األربعاء ألربع ليال بقني من ذي احلجة سنة ثالث وعشرين
 :ابن أيب الدنيا  -

. احلافظ أبو بكر عبداهللا بن حممد بن عبيد البغدادي املشهور بابن أيب الدنيا
 .هـ ، ثقة صدوق ، صاحب تصانيف كثرية منها ٢٠٨ولد سنة 
وله » أخبار األعراب» «أخبار قريش» «اإلشراف على مناقب األشراف«

الفضائل ، واملقاتل ، واألخبار لعدد من العلماء ، واخللفاء، «: كتب مجه يف 
 .)٣(هـ٢٨١مات سنة . وامللوك

 الدنيا أن عمر بن اخلطاب وهي ذكر ابن أيب. نقل عنه املؤلف رواية واحدة
 »فألقى عليها طرف  ،مث كوم كومه من البطحاء ،ملا نفر من مىن أناخ باألبطح

وضعفت قويت  ،اللهم كرب سين: مث قال . ورفع يديه إىل السماء ،مث استلقى ،ردائه
فما انسلخ ذو احلجة حىت  ،وانتشرت رعييت ، فأقبضين إليك غري مضيع، وال مفرط

 .)٤( »طعن فمات

                                                 
 .٩٥-٢/٩٤، تاريخ التراث العريب فؤاد سركني . ٧/٤٣٥السري : الذهيب  ) ١(
 ).٣٦٢(ص  ) ٢(
 ).٩٧(طبقات النسابني ص : بكر أبو زيد  ) ٣(
 ).٣٦٣(ص  ) ٤(
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 :املدائين  -
نزل . العالمة احلافظ أبو احلسن علي بن حممد بن عبداهللا بن أيب سيف

وأيام  ،واألنساب ،واملغازي ،كان له معرفة بالسري. وصنف التصانيف ،بغداد
هـ ، ومات سنة ١٣٢ولد سنة . عايل االسناد ،مصدقاً فيما ينقله ،العرب
 .)١(هـ٢٢٤

تويف سنة ثالث «املدائين : قال.  روايات منها) ٣(نقل عنه املؤلف 
 .)٢( يعين بذلك وفاة حممد بن احلنفية. »ومثانني

 :السمعاين  -
هـ، رحل ٤٢٦ولد سنة . أبو بكر منصور بن حممد بن عبداجلبار السمعاين

 )٣(.هـ٤٨٩وتويف ا سنة  ،مث رحل إىل مرو ،مكث يف بغداد مدة. يف طلب العلم
وله « تويف علي بن أيب طالب . هو نقل عنه املؤلف يف موضع واحد و

 .)٤( وهو قول أيب بكر السمعاين» من العمر مخس وستون
 :الربقي -
كان من «أمحد بن عبداهللا موالهم املصري أبو بكر ، قال عنه السيوطي  

احلفاظ املتقنني ، وذكر له الذهيب مصنفاً يف معرفة الصحابة وأنسام تويف سنة 
والقول الرابع قول أيب بكر «ف يف موضع واحد وهو نقل عنه املؤل. )٥(هـ٢٧٠

 .)٦(»ابن الربقي

                                                 
 .١٠/٤٠٠السري : الذهيب  ) ١(
 ).٣٩٨(ص  ) ٢(
 .١٣/٢٠معجم املؤلفني ، : كحاله  ) ٣(
 ).٤٠٧(ص  ) ٤(
 .١٣/٤٧السري : الذهيب  ) ٥(
 ).٤٠٧(ص  ) ٦(
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 املبحث الرابع
 قيمة الكتاب العلميــــة

 

ظهر أن للكتاب قيمة علمية كبرية للميزات املوجـودة فيـه   ، بعد اطالعي 
 :ومن أمهها 

أن الكتاب يتحدث عن خري سرية خلري إنسان وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم  -١
ضوع من شرف صاحبه فليس هناك أشرف وال أفضل من الكتابة وشرف املو

والتأليف يف سريته صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأحواله ومشائله وأقواله وأفعاله 
 .صلى اهللا عليه وسلم

إن ما زاد من أمهية الكتابة هو مكانة احلافظ عبـدالغين املقدسـي العلميـة     -٢
يف خدمة السنة النبوية الشـريفة  ومكانته الرفيعة بني علماء املسلمني ودوره 

سواًء بالتأليف أو التدريس وتعليم الناس العلم الشرعي وطلب العلم وكذلك 
مكانة قطب الدين احلليب العلمية الشارح هلذه السرية العطرة فقد كان له دور 
بارزاً بني علماء املسلمني األجالء وهو ممن خدم السنة النبوية الشريفة أميـا  

 .ه كثريةخدمة ومؤلفات

إن علماء املسلمني قد أثنوا كثرياً على املقدسي كابن رجب والعليمي وابـن   -٣
العماد وغريهم حىت أنه قيل فيه شعراً عند وفاته وفقدت األمة اإلسالمية علماً 
من أعالمها وكذلك احلليب الشارح للسرية أثىن عليه كثرياً من العلماء أمثال 

لعماد هذا الثناء من العلماء يزيد من قيمة الذهيب وابن كثري وابن حجر وابن ا
 .الكتاب العلمية ملكانة مؤلفه وعلو قدره بني العلماء
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أن الكتاب شرح لكتاب املقدسي يف السرية وله مكانة علمية كبرية سواًء يف  -٤
عصر املؤلف أو يف العصور املتأخرة وقد ذكره كثرياً من العلماء واعتمد عليه 

لسرية أو يف شرح احلديث وهذا يزيد من مكانـه  يف التأليف وخصوصاً يف ا
 .الكتاب وقيمته العلمية

مجع املؤلف مادا . أن الكتاب يتضمن مسائل متفرقة يف شرح السرية النبوية -٥
العلمية املتنوعة من بطون الكتب ، وأضاف عليها، وتعامل مـع نصوصـها   

أي بالشرح والتحليل، فتمخض عن ذلك فوائد متعددة ال يسـتغين عنـها   
« باحث يتوخى احلقيقة، وظهر أثر ذلك يف املصنفات اليت أخذت عنه مثـل  

سبل اهلدى «للنووي ، و» شرح صحيح مسلم«البن حجر ، و» فتح الباري
 .للصاحلي، وغريها » والرشاد

تبعاً لتنوع املادة العلمية يف الكتاب تربز كثرة املعلومات الواردة فيه، فقد كان  -٦
الواحدة روايات العديد من العلمـاء، واحملـدثني،    املؤلف يضيف يف الرواية

املؤلف احلديث رواه مسلم، : قال. »إن اهللا زوى يل األرض«فمثالً حديث 
 .)١(وأبو داود، والترمذي

كما أن للكتاب أمهية علمية ، لكثرة املصادر اليت قام عليها، فقد اسـتوعب   -٧
سعد، وابن إسـحاق،   املؤلف أغلب املصادر األصلية يف السرية النبوية، كابن

وأضاف إليها مصادر احلديث املشهورة، واملصـادر الثانويـة ذات الفنـون    
املتعددة، وهناك العديد من هذه املصادر مفقـودة، ومـن هـذه املصـادر     

، فأصبح هناك مصدر ينقل » التنبيه«للحاكم، واملنذري يف كتابه » اإلكليل«
 .يعد مزيه عظيمة الفائدة عنه الباحثني عن تلك املصادر املفقودة ، وهذا

                                                 
 ).١٨٦-١٨٥: (انظر ص  ) ١(
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أن الكتاب ضبط كثري من األمساء واأللفاظ واألماكن باحلروف، وقد ذكرت  -٨
 .أمثلة كثرية على ذلك يف منهج املؤلف 

 ،أنه دقيق يف ختريج احلديث ، فتدرج يف عزو احلديث حبسب أمهية املصـدر  -٩
سـرية  كصحيح البخاري ، ومسلم ، مث بقية السنن، مث املسانيد ، مث كتب ال

املشهورة، كسرية ابن اسحاق ، وطبقات ابن سعد ، ومغازي ابـن عائـذ   
 .وغريهم

أن الكتاب حوى عدداً كبرياً من األعالم الذي قام املؤلف بالترمجة هلـم ،   -١٠
 .)١( كما تقدم ترمجة كاملة لقتادة بن النعمان . ومن أمثلة ذلك

يف النقل ، والتفاين يف أن الكتاب يتميز بالدقة، والتحري، واإلتقان، واألمانة  -١١
 .خدمة العلم، ويعد ذلك مبثابة مدرسة، ومنهج يقتدى به من تبعه من األجيال

 كما أن هذا الكتاب من الكتب القليلة اليت تتكلم عن سرية املصـطفى   -١٢
كاملة شاملة شافية ، مث تتكلم عن العشرة املبشرين باجلنة ، خري هذه األمة ، 

 .وثيق كاملوعن أوالدهم بدقة بالغة، وت

مث أن للكتاب أمهية يف اطالع الباحثني على مناذج عملية يف نقد النصوص،  -١٣
وتعريفهم باجلوانب اليت ينبغي عليهم نقدها، وتصويبها يف السـري النبويـة،   

 .وشرحها

مؤلفاتـه   –كما ذكرنا سابقاً  –كذلك تكمن أمهية الكتاب يف أن املؤلف  -١٤
رغم من قلة مؤلفاته، فـإن أغلبيتـها   قليلة مقارنة مع علماء عصره، وعلى ال

مفقودة فلذلك إخراج مؤلف من مؤلفاته إىل النور، ومعرفة منهج، وطريقـة  
 .عامل جليل كالقطب احلليب يعد فائدة، وإثراء للمكتبة اإلسالمية

                                                 
 ).٢١١(ص : انظر  ) ١(
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 املبحث اخلامس
وصف النسخ اخلطية وبيان املعتمد منها يف 

 حتقيق الكتاب

 

كز العلمية ، وكتب فهارس املخطوطات تبني بعد البحث، والسؤال يف املرا
يل أنه يوجد للكتاب نسخ موجودة يف تركيا، فبذلت جهدي بعد توفيق اهللا تعاىل 

أن  -بفضل اهللا، وحسن توفيقه –للحصول على هذه النسخ اخلطية، وقد تيسري يل 
وجدت هذه النسخ ، وقد اعتمدت على نسختني فقط يف التحقيق مبا فيها األصل، 

النسخة الثالثة غري صاحلة للمقارنة، وسيأيت ذلك بشيء من التفصيل يف وصف ألن 
 .هذه النسخة

 :وفيما يلي وصف تفصيلي هلا، مرتبة حسب األقدمية

א(א/א: ):א

لوحة، ويف ) ٣٠٩(، عدد لوحاا ) ٣٠٩( –] ٤٢٠[ ٢/٣٢١وهي برقم 
سطرا تقريبا ، حيتـوي كـل   ) ١٩(، ويف كل وجه ) ب –أ (كل لوحة وجهان 

كلمة، يبدأ القسم الذي أقوم بتحقيقه مـن اللوحـة رقـم    ) ١٥-١٢(سطر من 
 .لوحة) ٤٥(أي بواقع ) أ/٣١٠(، وينتهي باللوحة ) ب/٢٦٥(

هـ، كتبها عبداهللا بن علـي بـن   ٧٩٩وقد كتبت خبط نسخي جيد سنة 
 .شافعيعبداهللا بن حممد بن صاحل البتنوين ال
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وتوجد نسخة مصورة من هذه املخطوطة مبركز إحياء التراث اإلسـالمي  
 ).١١٤(جبامعة أم القرى حتت رقم 

 ).األصل(وقد رمزت هلا يف قسم التحقيق بكلمة 

:א)
 :كتب العنوان واسم املؤلف خبط ثلث كبري كاآليت 

 .حافظ عبدالغينكتاب املورد العذب اهلين ، يف الكالم على السرية لل

تأليف الشيخ اإلمام العامل الورع الزاهد احملدث احلافظ قطب الدين أيب حممد 
 .عبدلكرمي بن عبدالنور احلليب، تغمدمها اهللا تعاىل ، برمحته

ملكه من فضل ربه : ويف أعلى الركن األيسر لورقة الغالف للصفحة كتب 
ربيع األول  ٢٤أشرف األمم راجي عفوه والكرم عبده أمحد بن خرم وفق له حبرمة 

 .هـ١٠٣٩يف سنة 

ملكة طالع عبداملتعايل احلنفي وحممد بـن ناصـر الـدين    : وحتتها كتب 
 .هـ٩٨٩الطرابلسي الدمشقي احلنفي عفى عنهما بفضله 

 .اشتراه الفقري حيىي بن حممد عفى عنهما: ويف وسط لوحة الغالف مكتوب 

 .رقة وآخر صغريوهناك ختم مدور كبري غري واضح يف أسفل الو

 -وهناك صفحة أخرى بعد ورقة الغالف كتب فيها يف أول الصفحة وهي
 :عبارة عن هوامش  –واهللا أعلم 

 زحل شرى مرخيه مـن مشـس  
 محل الثـور جـوزة السـرطان   
 ورمى عقـرب بقـوس جلـدى   

 

 
 
 

ــار  ــارد األقم ــرت لعط  فترازه
ــزان ــث ســبل املي  ورعــى اللي
ــان ــدلو بركــة احليت ــى ال  وعل
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املغافري مجع مغفور، ويقال هلا : ى الركن األيسر من الورقة مكتوب ويف أعل
مغاتري بالتاء أيضاً، ورمبا شيء ينضحه شجر العرفط كالناطف، ومنه حديث عائشة 
وحفصة قالت له سودة أكلت مغافري ، وله ريح كريهة منكرة، وهذا البناء قليـل  

 .يف العربية ، مل يرد منه إال مغفور ومنخور

والعضاة أعظم الشجر أو . بالضم شجرة من العضاة الواحدة عرفطةالغرفط 
 .كل ذات شوك أو ما عظم منها وطال منها قاموس

 :ويف الركن األمين من الورقة كتب بيت شعر يقول

 يا نـاظر يف الكتـاب بعـدي   
ــاء  ــري إىل دعــ  إين فقــ

 

 
 

ــدي   ــار جه ــن مث ــاً م  جمتني
ــدي   ــالم حل ــه يل يف ظ  دي

 

عمر بن أيب ربيعة الشاعر مذكور يف املهـذب  : ب ويف وسط الورقة مكتو
يف أول كتاب السري، وهو منسوب إىل جده أبو حفص عمر بن عبـداهللا بـن أيب   
ربيعة وعمه عياش صحابيني، وكان عبداهللا من أشراف قريش يف اجلاهلية، وهو من 
أحسن الناس وجها ، وهو الذي بعثته قريش مع عمرو بن العاص إىل النجاشـي،  

اجلند باليمن ، فلم يزل عليها حىت قتل عمر رضي اهللا تعـاىل   ه رسول اهللا ووال
عنه، مث واله عثمان فلما حصر عثمان جاء ينصره، فوقع من راحلته فتويف بقـرب  

كنية عبداهللا هذا أبو عبدالرمحن ، وأما ابنه عمر صاحب الترمجة فهو الشاعر . مكة
 :املشهور وهو القائل 

ــ ــنكح الثري ــا امل  ا ســهيالأيه
 

ــان    ــف يلتقي ــرك اهللا كي  عم
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هذه الثريا بنت عبداهللا بن احلارث بن أمية بن عبد مشس بـن عبـد   : قالوا
مناف القرشية األموية املكية، وسهيل هو سهيل بن عبدالرمحن بن عوف الزهـري  

 .)١(الوجيه ذو الوجاهة وهو من يكون معروفاً باخلري من ذيب األمساء واللغات

 .للشافعي : األمين للورقة مكتوبويف الركن 

 لو قيل وهجري الصـيف متقـد  
 هم أحب إليك اليوم ستشـهدهم 

 

 
 

 ويف فؤادي جوى بالنار يضـطرم 
 أم شربة من زالل املاء قلت هـم 

 

حدث وجدف ومغاثري ومغـاتري  : ويف الركن األيسر مكتوب بشكل مائل 
 .وثوم وفوم مما أبدلت الثانية فيه خاء

 .كالم غري واضح ويف أسفل الصفحة

 :ويف أسفل الورقة مكتوب أيضاً بشكل مائل 

إن أخطأتك من احلظوة ، وهي املنــزلة  : يف املثل إال حظية فال إليه تقول 
بفتح احلاء وضمها وهو ممطر ، ويف ما كان على فعله والمه حرف كربوه وجذوه 

إن أخطأتك : قولإال حظية فال إليه ي: وقوي يف األخري باحلركات الثالث يف املثل 
وقال : احلظوة فال َتأْل أنْ َتَتودد إىل الناس لعلك تدرك بعض ما تريد قال اجلوهري

معىن املثل يف األصل خطاب من امرأة لزوجها كأا تقول له أنا حمظية عندك : غريه
 .وصاحبه منـزله استحقها

ـ  − ن كما أنه يوجد على اهلوامش بعض التعليقات مثل تفسري للبعض الغريب م
الكلمات أو إذا كان هناك سقط لبعض الكلمات فإن املؤلف يكتب الكلمـة  
الساقطة على اهلامش ويشري إىل مكاا بقوس صغري يدل على مكاا داخـل  

 .السطر
                                                 

 .م١٩٩٦،  ١، دار الفكر ، بريوت ، ط ٢/٣٣٤ذيب األمساء ، : ذكره ابن حزم  ) ١(
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 .أنه جيعل لكل موضوع عنوان −

 .أنه يكتب قال املؤلف رمحه اهللا بلون أمحر −

راغ وتكـون هـذه   أنه أحياناً يكمل السطر بالفواصل حىت ال يكون هناك ف −
الفواصل باللون األمحر وأحياناً يضع هذه الفواصل احلمراء لتعطي مجاالً كمـا  

 .هو يف آخر املخطوطة

أن العنوان ال يكون من أول السطر بل يبدأ العنوان عند انتهاءه من املوضـوع   −
 .السابق

 معويه تعين معاويه وحـايالً (أن الكتابة على النمط اإلمالئي القدمي مثل كلمة  −
 ).تعين حائالً

 .أن اخلط برسم واحد والقلم خبط واحد وال تغري يف منط اخلط −

:א)
بسم اهللا الرمحن الرحيم، اللهم صلي وسلم علـى حممـد   : (وأول النسخة 
ونؤمن به، ، احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستهديه، ونسترشده . وعلى آله وصحبه

 من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا، من يهـده اهللا  ونتوكل عليه ، ونعوذ باهللا
فال مضلّ له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك 
له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الـدين  

لكتاب وقد تقدم مث ذكر الباعث على تأليفه ا...) كله، ولو كره املشركون وبعد 
 .ذكره

 .وأما آخرها فهي ترمجةٌ عن أيب عبيدة اجلراح 
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هذا آخر الكتاب وكان الفراغ من تعليق ذلك يف اليوم : (مث كتب الناسخ 
التاسع من شهر رجب الفرد سنة تسع وتسعني وسبع مائة من نسخة حمررة معتمدة 

عبداهللا، ابن حممد ابـن  على يد الفقري الراجي عفو ربه القدير عبداهللا بن علي بن 
صاحل البتنوين الشافعي جعله اهللا تعاىل من العلماء العاملني وحشره يف زمرة األنبياء 

 .الصديقني إنه ويل ذلك والقادر عليه وهو حسيب ونعم الوكيل

اللهم صلي على حممد وعلى آل حممد ، وعلى أصحابه، وأزواجه، وذريته، 
ى آل إبراهيم إنك محيد جميد، ورضـي اهللا  وعترته، كما صليت على إبراهيم، وعل

 .عن الصحابة أمجعني ، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

ربيع  ٢٤ملكه عبده أمحد بن خرم يف : وكتب يف الركن األيسر من الورقة 
 .١٠٣٩األول سنة 

 :وكتب يف الركن األمين من الورقة 

 إما سألت فإنـا معشـر جنـب   
 

 املــاء غســانُاألســد نَســبتنا و 
 

ويوجد يف آخر الورقة ختم مدور كبري مطموس الكتابة يف جزء كبري مـن  
 .وختم مدور صغري غري واضح أيضاً. اخلتم
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א) :א
واختـذا  ) األصل(تعد هذه النسخة من أجود النسخ وقد رمزت هلا بكلمة 

 :أصالً للتحقيق ، وذلك لعدة أسباب 

 .عدم وجود نقص يف صفحاااكتمال صفحاا ، و -١

 .األقدم من حيث تاريخ كتابتها -٢

خطها جيد ومقروي ، إال أن هناك بعض الكلمات اليت يصعب قراءـا أو   -٣
 .مطموسة إال أنه نادرا ما يقع ذلك

 .أحاديثها مسندة ، ورواياا كاملة -٤

عند التصويب كان يكتب التصحيح يف اهلامش ويضع عالمة فوق الكلمـة   -٥
 .يبها ، ويصححها يف نفس السطر املوجود فيه اخلطأاملراد تصو

 .يندر فيها السقط -٦

إال أن الطبيعة البشرية قضت أن ال حيكم لعمل بالكمال؛ إذ ال بد أن تعتريه 
بعض اهلفوات ، ويطرأ عليه شيء من اهلنات ، وذلك حلكمة إهلية قضاها اهللا، 

Ÿξ ®: ، قال تعاىل  وقدرها ، حىت يتميز الكتاب اإلهلي عن الكتاب البشري sù r& 

tβρ ã−/y‰tFtƒ tβ#u™ öà)ø9$# 4 öθ s9uρ tβ% x. ô⎯ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «!$# (#ρß‰y` uθ s9 ÏµŠ Ïù $ Z≈ n=ÏF÷z$# #[ÏW Ÿ2 〈)١(. 
א :א

واألساليب اإلمالئية اليت ال تتفق مـع أسـلوب    ،هناك العديد من األخطاء -١
: بعض الكلمات بأسلوب عصـره مثـل    العصر؛ ذلك أن الناسخ قد رسم

                                                 
 .٨٢سورة النساء ، آية  ) ١(
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، كما أنه يكتب بدل )أربع مائة –ثلثني  –احلرث  –عثمن  -سفني -معوية(
، وإغفال اهلمزات يف كثري من الكلمات ) مائة –الطائف : (اهلمزة ياء يف مثل

 ).يشا -ما -عشا: (مثل 
ة عدم وضع عناوين جانبية للموضوعات ، فنجده حينا يكتب العنوان يف بداي -٢

وحيناً آخر يف ايته ، كما مل يفصل يف العنوان واخلرب حباجز، بـل   ،السطر
جنده يصل العنوان واخلرب يف سطر واحد متصل ، إال أن العنوان يكون خبـط  

 .مغاير وكبري
 .يف بعض األحيان يورد أحاديث حمذوفة األسانيد مكتفيا بذكر الصحايب -٣
أو الروايـة إىل غـري    ،يعزو احلديثومن املآخذ أيضا أنه يف مواطن قليلة قد  -٤

 .قائلها
א: א(א ):א

، حتتـوي  ) ب(، ورمزت هلا بالرمز ) و٢٤٩( –) ٣( ٢/٣٢١حتت رقم  
) ٢٣(، ويف كـل وجـه   ) ب –أ (لوحة، ويف كل لوحة وجهان ) ٢٤٩(على 

 .كلمه) ١٥-١٠(سطرا، عدد الكلمات يف السطر الواحد ما بني 
، إىل اللوحـة  ) أ/٢٠٧(يبدأ القسم الذي أقوم بتحقيقه من اللوحة رقـم   
 .لوحة) ٤٢(بواقع ) أ/٢٤٩(
 .وقد نسخت يف أوائل القرن التاسع اهلجري 
:א)
: كتب عنوان الكتاب يف وسط الورقة خبط نسخي مثلث واضـح وكـبري   

لإلمام احلافظ عبدالغين رمحـه اهللا  كتاب املورد العذب اهلين يف الكالم على السرية 
 .تعاىل، تأليف احلافظ قطب الدين احلليب
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استملكه العبد احلايف الفقري إىل اإلله : ويف الركن األيسر من الورقة مكتوب  
من النبيني حممـد  [ ....] [ .....] العزيز ، أبو الفيصل إمساعيل بن حممد املدعو 

 .وسيد األصفاء ،سيد األمناء

وقف األعظم فخر السـيد  . الورقة ختم مدور كبري مكتوب فيه ويف وسط 
 .حممد باشا ابتغاء لوجهه تعاىل بشرط أال خيرج من خزانته

يوجد عليها هوامش ويضع عليها اإلستدراكات ويشري إىل مكـان الكلمـة    −
 .الساقطة بقوس صغري فوق السطر ليشري إىل مكاا يف السطر

 .من أول السطر يوجد هلا عنوانني وكل عنوان يبدأ −

 .كتابتها على النمط اإلمالئي القدمي −

 .اخلط برسم واحد وبقلم واحد حىت العنوان بنفس اخلط −

:א)
اللهم يسر وال تعسر يـا كـرمي،   . بسم اهللا الرمحن الرحيم: (أول النسخة  

مث ..) يهاحلمد هللا حنمده ونستعينه ، ونستهديه ونسترشده ، ونؤمن به ، ونتوكل عل
 .ذكر الباعث على تأليف الكتاب وترمجة لعبد الغين املقدسي

وأما آخرها فهي اخلامتة موضوعة يف إطار مربع مزين حتيط يف كل جانـب   
 :من اإلطار توريقات زخرفية كتب فيها 

هذا آخر الكتـاب  : (ترمجة أليب عبيدة عامر بن اجلراح ، مث كتب الناسخ  
ى حممد وآله وصحبه وسـلم ، وحسـبنا اهللا ونعـم    واحلمد هللا وحده وصلوا عل

الوكيل، كتبه الفقري إىل رمحة ربه عليه علي بن سليم بن منصور بن عبيـد بـن   
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عبدالواحد النعماين لنفسه غفر اهللا ملن قرأ ودعا له بالرمحـة واملغفـرة وجلميـع    
 ).املسلمني احلمد هللا رب العاملني

 مكتوب فيه وقف األعظم وفخر كما وجد يف اية الورقة ختم مدور كبري 
 .السيد حممد باشا ابتغاء لوجهه تعاىل بشرط أال خيرج من خزانته

:אא)
 .خطها جيد ومقروء -١
 .متيزت بتوضيح العناوين خبط كبري وحمرب -٢
 .متيزت بقلة السقط -٣
عند التصويب كان يكتب التصحيح يف اهلامش يف نفس السـطر، ويوضـع    -٤
 .مة فوق الكلمة املراد تصويبهاعال
يف بعض األحيان يكتب يف هامش اللوحة تفسري لبعض الكلمات مثل كلمـة   -٥

 .فارسي معرب. السؤر الطعام  :سؤر فسرها على اهلامش فقال
 .أحاديثها مسندة ورواياا كاملة  -٦
א) :א
ال تتفق مع أسلوب العصر؛ ذلك  هناك بعض األخطاء واألساليب اإلمالئية اليت -١

= أن الناسخ قد رسم بعض الكلمات بأسلوب عصره مثل كلمـة معاويـة   
احلـرث ،  = عـثمن ، واحلـارث   = سفني ، وعثمان = معوية، وسفيان 

أربع مائة ، كما أنه يكتب بدل اهلمزة يـاء يف   –ثلثني، وأربعمائة = وثالثني
 .ذلك  عائشة، الطائف ، مائة ، وحنو: مثل الكلمات

 .يف بعض األحيان يورد أحاديث حمذوفة األسانيد مكتفيا بذكر الصحايب -٢
:/א:

 ).و١٣٧( – [١١٥٤.E.H(٦٠٢١)] ٣/٤٢٣حتت رقم  
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، ويف كل وجه ) ب –أ (لوحة، ويف كل لوحة وجهان ) ١٣٧(حتتوي على 
 .كلمات) ١٠-٦(واحد ما بني سطرا ، عدد الكلمات يف السطر ال) ٢٧(

وقد كتبت خبط دقيق ورديء ، فأصبحت قراءا عسـرية، ويظهـر علـى    
املخطوط سقط يف كثري من أوراقه ، وتكرار يف عدد اللوحات ، وخلط واضطراب 
يف مواضيع الكتاب ، فحصل فيها تقدمي وتأخري ، فهناك اخـتالف كـبري عـن    

 .لذا مل أعتمدها يف التحقيق النسختني السابقتني يصعب معه املقارنة ،

:א)
أما صفحة الغالف فقد كُتب عليها عنوان الكتاب بشكل غري واضح متامـا،  

 :إال أنه بعد التدقيق جتد أنه مكتوب

 (................)املورد العذب اهلين 

 .٧( ....)  ٥عبدالكرمي بن عبدالنور احلليب 

:א)
بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني حنمدك اللهم على : (ل النسخة ويف أو 

ما أوليت من فضائل النعم ، ونصلي على نبيك املمدوح يف نون والقلم احملمود ويف 
أول ما خلق اهللا القلم ، وعلى آله وصحبه الذين نصروا الدين بالسيوف والسهام، 

عامله اهللا بلطفـه احللـيب   .يم احلليب فيقول إبراه: وبلغوه إىل كافة األنام، أما بعد 
 .واحلنفي

مث كتب الناسخ صـلى   فكتب عن وفاة رسول اهللا : أما يف آخر الكتاب  
عليه اهللا حيث حل يف الدنيا أو يف الربزخ أو يف اآلخرة وسلم وشرف وكرم وجمد 
وعظم أبد اآلبدين ، وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأصـهاره، وأنصـاره،   
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ه ومجيع أمته ، وأدخلنا يف شفاعته وأحشرنا يف زمرته وحتت لوائه، وأدخلنا وعشريت
 .معه اجلنة ، فما أعظمت به علينا املنة آمني يا رب العاملني

مت السنة على يد العبد الفقري حسني بن أمحد بن علي بن الكليب غفر اهللا له  
خر من سـنة ثـالث   وجلميع املؤمنني ، آمني يا رب العاملني ، يف شهر مجادى اآل
 .وتسعني ومائة وألف من اهلجرة عليه أفضل التحية والتسليم

 

 

 ...وإليكم مناذج من النسخ اخلطية 
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 الغالف من األصل
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 ) أ ( الورقة األوىل من األصل 
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 ) أ ( الورقة األوىل من األصل من قسم التحقيق 
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 ) أ ( الورقة األخرية من األصل 
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 )ب(ة غالف النسخ
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 )ب(الورقة األوىل من النسخة 
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 من قسم التحقيق) ب(ورقة من النسخة 
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 )ب(الورقة األخرية من النسخة 
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 املبحث السادس
 منهـــج التحقيــــــــــق

 

ويتضمن ذلك اإلشارة إىل أبرز وأهم األمور واخلطوات اليت اعتمـدا يف   
 :التحقيق ومنها 

نية باستانبول ، وهي نسخة كاملـة ، وهلـذا   نسخت نسخة مكتبة السليما -١
اختذا أصالً ، وقد اتبعت يف النسخ القواعد اإلمالئية احلديثة، فإن الناسخ قد 

عثمن ، = يرسول اهللا ، عثمان  –يا رسول اهللا : رسم بعض الكلمات هكذا 
= أربع مائـة ، وثالثـني   = احلرث ، أربعمائة = معوية، احلارث= معاوية 

مائة ، الطائف، وبينت ذلـك يف  : أنه يكتب بدل اهلمزة ياء مثل  ثلثني، كما
 .اهلوامش

ب ، بوضـع   –بينت بدايات صفحات املخطوطة ، وقسمت اللوحة إىل أ  -٢
ورقم الصفحة ما بني معقوفتني عند اية الصـفحة، أ ب داخـل   // إشارة 

 ).أ/١: // (النص هكذا 

نسخة الثانية للمخطوطـة،  أجريت مقارنة املنسوخ من النسخة األصل على ال -٣
وهي نسخة املكتبة الوطنية بأنقرة ، والتنبيه على ما يظهر أثناء املقارنة مـن  

 .زيادة أو سقط أو تصحيف وإثباا يف اهلوامش

خرجت األحاديث النبوية اليت تضمنها الكتاب من مصادرها األصلية، مشرياً  -٤
خمرجـا يف   إىل اجلزء والصفحة ، واسم الكتـاب ، وإذا كـان احلـديث   

الصحيحني أو أحدمها فإين أكتفي أحيانا بعزوه إليهما ، أو إىل أحدمها ، دون 
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اإلشارة إىل املصادر األخرى اليت خرجته ، وإذا مل أعثر علـى احلـديث يف   
الصحيحني أو أحدمها أجته إىل الكتب الستة ، فإن مل أعثر على احلديث فيها 

فإن مل أجد أرجع إىل كتب السرية  أيضاً حبثت يف كتب األحاديث األخرى ،
وإذا وجدت الرواية مبثلها عند ابن إسحاق . كابن هشام وابن سعد وغريها 

أو ابن سعد وموجودة بنحوها يف إحدى كتب احلديث خرجتها من كتـب  
وأحياناً قمت بالتعليق . احلديث مث ذكرت ابن إسحاق ، أو ابن سعد وهكذا

، كفتح الباري البن حجر، وشرح على بعض املوضوعات من كتب الشروح
 .صحيح مسلم للنووي وغريها

خرجت أقوال العلماء ، ووثقت نصوصهم املنقولة أو املقتبسة من مصادرها  -٥
األصلية ما استطعت إىل ذلك سبيالً ، وأشرت إىل املراجع اليت أخذت عنها، 
 فإن مل يكن لذلك الكتاب وجود اليوم أو موجود ومل أمتكن من الوصول إليه

 .قمت بتوثيقه من املراجع املتأخرة عنه اليت ذكرته

ترمجت جلميع األعالم الواردة يف الكتاب وأشرت إىل بعض مصادر ترامجهم  -٦
واعتمدت يف ذلك على اإلصابة البن حجر ، االستيعاب البن عبدالرب ، أسد 

ومن مل اقف على ترمجته ، وهو قليـل جـداً   . وغريها .. الغابة البن األثري 
مل أقف على ترمجة له ، أما الصحابة املشهورين كاخللفاء : إليه بقول نبهت 

 .األربعة وحنوهم فلم أترجم هلم لشهرم

عرفت باألماكن واملواضع اليت وردت يف الكتاب وبيـان أمسائهـا احلديثـة     -٧
معجم ما استعجم للبكري ، معجم : مستنداً على املصادر يف هذا اال مثل 

 .جم معامل السرية النبوية للبالديالبلدان للحموي ، مع
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شرحت األلفاظ الغريبة الواردة يف النص وذلك بالرجوع إىل املعاجم اللغوية  -٨
اللسان البن منظور ، والنهاية البن األثري ، وكتب الشروح ، كفـتح  : مثل 

 .الباري البن حجر ، وشرح النووي وغريمها

 .صفحةقمت بوضع عناوين جانبية للكتاب ووضعها يف وسط ال -٩

عزوت اآليات القرآنية الواردة يف النص بني قوسني مزهرين ، وعزوـا إىل   -١٠
مواضعها يف القرآن الكرمي ، بذكر اسم السورة ورقم اآلية، والرجوع أحياناً 

 .إىل كتب التفسري ، كالطربي وابن كثري ملعرفة سبب نزول اآلية

ا أجبديا ، وهـي  قمت بتذييل الكتاب بالفهارس التفصيلية الشاملة وترتيبه -١١
 :كما يلي 

 .فهرس اآليات القرآنية -١

 .فهرس األحاديث النبوية الشريفة واآلثار -٢

 .فهرس األعالم -٣

 .فهرس القبائل واجلماعات -٤

 .فهرس األماكن والبلدان -٥

 .فهرس األلفاظ الغريبة -٦

 .فهرس املصادر واملراجع -٧

 .فهرس املوضوعات -٨
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 )١(معجـــــــــــــزاته 
 

قال املؤلف رمحه اهللا وسأل املشركون أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر 

ÏM ®:،وهو املراد بقوله عز وجل )٢( فأنشق حىت صار فرقتني t/ u yI ø%$# èπ tã$ ¡¡9$# ¨, t±Σ$# uρ 

ã yϑ s)ø9 عن ابن مسعود، وابن عمر، )*(وروى يف الصحيح إنشقاق القمر،)٣( 〉 #$

  )٦(وجبري بن مطعــم، )٥(،وروى حديث إنشقاقه حذيفة)٤(، وابن عباسوأنس

                                                 

 .الرابعب السطر /٢٦٥اللوحة رقم هذا املوضوع يبدأ من )    ١(
فـرقتني أو  «دة بلفـظ  إتفق الشيخان عليه من رواية شعبة عن قتا: قال ابن حجر يف فتح الباري  ) ٢(

ويف حديث جـبري بـن مطعـم    . »فلقتني«وكذا يف حديث ابن عمر . بالراء أو الالم » فلقتني
قلت لكن اختلف عن كل » مرتني«قال البيهقي قد حفظ ثالثة من أصحاب قتادة عنه » فرقتني«

ـ  ن منهم يف هذه اللفظة ومل خيتلف عن شبعه وهو أحفظهم ومل يقع يف شيء من طرق حديث اب
إىل أن يقول وال أعرف من جزم من علماء احلديث بتعدد االنشقاق يف » مرتني« مسعود بلفظ 

 ).٧/٢١٠فتح الباري ، : ابن حجر . (، ومل يتعرض لذلك أحد من شراح الصحيحني  زمنه 
-٤/٢٨٠تفسري القرآن العظيم : وعن تفسري هذه اآلية راجع ابن كثري ) . ١(سورة القمر ، آية  ) ٣(

 .هـ١٤١٣، ٦يوسف املرعشلي ، دار املعرفة ، بريوت ، ط: ، حتقيق  ٢٨١
حديث رقم . عبداهللا بن مسعود . يف صحيح البخاري . روي حديث االنشقاق البخاري ومسلم  ) ٤(

، ص ) ٣٦٣٨(وابن عباس حديث رقـم  ). ٣٦٣٧(وأنس بن مالك حديث رقم ) . ٣٦٣٦(
وابن عباس حديث رقم ) . ٢٨٠١(ث رقم عبداهللا بن عمر حدي: ويف صحيح مسلم ). ٦٦٣(
 ).١٣٠٣(، ص ) ٢٨٠٢(وأنس حديث رقم ) . ٢٨٠٠(، وابن مسعود حديث رقم ) ٢٨٠٣(

 .مل أقف على رواية حذيفة ) ٥(
). ١١٨٢(، ص )١٦٧٥٠(، يف املسند ، حديث رقم )هـ٢٤١ت(رواه أمحد بن حنبل الشيباين  ) ٦(

 .بيت األفكار الدولية، عمان 
 :التخريج 

، ص )٣٦٣٧( ، حـديث رقـم    أخرجه البخاري يف صحيحه من رواية أنس بـن مالـك   )*(
 ).١٣٠٣(، ص ) ٢٨٠٣(حديث رقم .ومسلم يف صحيحه من رواية عبداهللا بن عباس ).٦٦٣(
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وروى كذلك عن الصحابة أمثاهلم من التابعني ، مث كذلك بنقل اجلم ، وغريهم

، حىت إنتهى إلينا مع ما جاء يف كتاب اهللا عز وجل )١( الغفري والعدد الكثري

 )٥(وأم )٤)(٣(من املالحدة،، فقد حصل به العلم اليقني واستبعده كثري )٢(املتواتر

وأجيبوا أن هذا إمنا كان . قالوا لو كان للزم مشاركة أهل األرض يف إدراك ذلك

يلزم لو إستوى أهل األرض يف مطلع واحد ، وليس كذلك ، فإنه يطلع على قوم 

ويلزم . قبل طلوعه على آخرين ، ويكون الكسوف عند قوم وال يكون عند آخرين

وإمنا . وتوفرت الدواعي إىل النظر إليه، ومل يكن ذلك ،إنشقاقهأيضاً لو طال زمن 

 )٧( وكان ذلك مبىن.)٦( كان زمن قصري طلبوه منه فأراهم فشاهده من طلبه

                                                 
وحديث إنشقاق القمر قد نقله اجلم الغفري، والعدد الكثري منهم عن الصحابة «قال اإلمام القرطيب  ) ١(

وحذيفة ، وعلي، وجبري وغريهم رضـي  ، وأنس ، وابن عباس ، وابن عمر  عبداهللا بن مسعود،
أمحد حجازي السـقا، دار التـراث   . د: ، حتقيق٣٤٩األعالم ، ص : القرطيب . (» اهللا عنهم
 ).العريب

واخلرب املتواتر ). ٣٤٩(األعالم، ص : القرطيب .(وقد نقل إلينا يف القرآن نقالً متواتراً حمصالً للعلم ) ٢(
تيسـري  : حممود الطحـان . (ما رواه العدد الكثري الذي حتيل العادة تواطؤهم على الكذب  هو

 ).هـ١٤١٧، ٩، مكتبة املعارف ، الرياض ، ط١٩مصطلح احلديث، ص 
 .»امللحده«) ب(ويف . وردت يف األصل  ) ٣(
-٧/٢١٢لبـاري  فتح ا(انظر . أنكر إنشقاق القمر بعض املبتدعة والفالسفة ، ورد عليهم العلماء ) ٤(

٢١٣.( 
 .مكرره مرتني) ب(وردت يف  ) ٥(
، ٦/٢٨٣، شرح صـحيح مسـلم ،   ) هـ٦٧٦ت (أبو زكريا حمي الدين بن شرف : النووي  ) ٦(

 .وهبه الزحيلي ، املكتبة العصرية، بريوت: حتقيق
مع  بينما حنن«: ذكر ابن حجر يف فتح الباري من رواية مسلم من طريق عبداهللا بن مسعود قال  ) ٧(

 ). ٧/٢١١(وهذا ال يعارض قول أنس إن ذلك كان مبكة . » مبىن إذا إنفلق القمر النيب 
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سحرنا حممد فما بلغ سحره : اجلبل وفلقه دونه فقالوا )١(فأنشق فلقتني فلقة وراء«

ومل ينقض جنم )٣( .نوا ذلك، فبعثوا إىل آفاق مكة فأخربوهم أم عاي )٢(»إىل اآلفاق

ويشاهد ذلك بعض الناس دون البعض //  )٧)(٦( وهو مساوي )٥(صاعقة )٤(»أو«جنم 

ومعرضون عن  ،البعض وهذه آية ليلية وعادة الناس يف الليل يف بيوم نائمون

االلتفات إىل السماء وحيتمل أن يكون من رأى ذلك ظنه سحاباً أو حائالً، وحيتمل 

بصــــرف مجيع أهل األرض عن  ،ذلك الوقتأن يكون خرق العادة يف 

اآلية اليت  )٨(»ـــذه«اإللتفات إليه يف تـــلك الساعة، ليخص أهل مكة 

                                                 
 .»ورا«) ب(وردت يف األصل و  ) ١(
حممد بن حبان التميمي : وابن حبان . ٥/٢٣٥رواه الترمذي يف سننه من رواية جبري بن مطعم ،  ) ٢(

، ص )٦٤٦١(عود حديث رقـم  يف صحيحه من رواية عبداهللا بن مس) هـ٢٥٤ت (أبو حامت 
 .جاد اهللا اخلداش ، بيت األفكار الدولية ، عمان: ، إعتناء)١١١٤(

عامل الكتب ، ). ٢٠٢(، دالئل النبوة ، ص )هـ٤٣٠ت (أمحد بن عبداهللا األصبهاين : أبو نعيم  ) ٣(
 .هـ١٤٠٩، ١، بريوت، ط

 .زيادة يقتضيها السياق ) ٤(
أن بعض القصاص يقول أن القمر سقط إىل األرض حىت دخل «: يةذكر ابن كثري يف البداية والنها ) ٥(

. فال أصل له وهو كذب مفتري ليس بصـحيح . وخرج من الكم اآلخر  دخل يف كم النيب 
 .٣/١٦٨. »والقمر حيث إنشق مل يزايل السماء

 .»مساي«) ب(وردت يف األصل و ) ٦(
ه اآليـات السـماوية ال ميكـن    معجزة إنشقاق القمر كانت آية من آيات السماء ، ومثل هـذ  ) ٧(

، دار الكتب العلميـة،  )٣٦٠(أمحد حممود شيمي، دالئل نبوية يف ضوء السنة، ص . معارضتها
 .هـ١٤٢٢، ١بريوت ، ط

 .زيادة يقتضيها السياق: بـ  ) ٨(

 أ/٢٦٦
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ونصفه اآلخر على  )٢)(١(كان يـــرى نصفه على قعيقعان: مث قيل ،طلبوها

 جبل أبــي

أن ذلك كان ليلة . ، عن ابن عباس )٤( بسنده إىل عطاء.وروى أبو نعيم .)٣(قبيس

على هذا  .)٥(أربع عشرة، فانشق القمر نصفني، نصفاً على الصفا ونصفا على املروة

إنشقاق  )٦(:قال القاضي أبو بكر بن العريب. هذا يكون اإلنشقاق بنفس بلد مكة

، من ألف معجزه بيناها يف أنوار  معجزه عظمى وآية كربى حملمد  )٧( ]القمر[

   .)٨(الفجر

                                                 
 .»قينقاع«) ب(وردت يف األصل و  ) ١(
قبيس وال يعرف اليوم ـذا   بضم القاف وفتح العني وهو أحد أخشىب مكة، وهو مقابل جبل أيب ) ٢(

معجم : سعيد بن جنيدل. (اإلسم ويسمى اليوم بعده أمساء منها جبل السليمانية ، وجبل هندي
 ).، نشر دارة امللك عبدالعزيز) ٣٦٦(األمكنة يف صحيح البخاري ، ص 

نـه  قيل مسي برجل من مذحج أل. اسم اجلبل املشرف على مكة وجهه إىل قعيقعان ومكه بينهما  ) ٣(
 ).٤/٣٧٩معجم البلدان : احلموي . (أول من بىن فيه قبه

عطاء بن أيب رباح ، أبو حممد القرشي موالهم املكي ، حدث عن ابن عباس وعائشة وغريهم من  ) ٤(
خذوا من : من الصحابة ، ولد يف خالفة عثمان ، حدث عنه مجع من التابعني ، قال أيب جعفر 

هــ، وقيـل   ١١٤لم ، أفىت وهو يف مكة، مات سـنة  عطاء ما استطعتم ، كان رأساً يف الع
 ).٥/٧٨السري ، : لذهيب . (سنة ٨٨هـ ، وله ١١٧هـ، وقيل ١١٥

) ٢٠١(ص . إال أنه ذكر البدر بدالً مـن أربـع عشـره   . رواه أبو نعيم يف دالئل النبوة بسنده  ) ٥(
 ).١٨٢( والروايات اليت يف الصحيحني هي الروايات الصحيحة وقد تقدمت يف احلاشية ص

اإلمام احلافظ العالمة القاضي أبو بكر حممد بن عبداهللا بن حممد بن عبداهللا األندلسي اإلشـبيلي   ) ٦(
وفيـات  : ابن خلكان. (هـ٥٤٣هـ، وله مصنفات كثرية ، تويف سنة ٤٦٨املالكي، ولد سنة 

 ). ٢/٣٧٠األعيان 
 .واستدركه على اهلامش). ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  ) ٧(
. أعظم كتب ابن العريب وكان يفتخر به وقد ذكر أنه ألفه يف عشرين عاماً وأن به مثانني ألف ورقة ) ٨(

ت (حممد بن عبداهللا بن العريب القاضي بن العـريب  : القرطيب ( .ولكنه مل يصل إلينا منه شيء . ورقة
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سول اهللا ر: وقال: قال املؤلف رمحه اهللا
يل األرض  )١(إن اهللا زوى« 

وصدق اهللا  »وسيبلغ ملك أميت ما زوى يل منها ،ومغارا ،فرأيت مشارقها

وال يف  ،ومل ينتشر يف اجلنوب ،واملشرق. بأن ملك أمته بلغ أقصى املغرب: قوله

من حديث أيب أمساء  )٤(والترمذي )٣(وأبو داود )٢(احلديث رواه مسلم. الشمال
 . )*(احلديث» إن اهللا زوي يل األرض«:  قال رسول اهللا : قال . انعن ثوب)٥(

وكان خيطب إىل جذع، فلما إختذ املنرب وقام «: قال املؤلف رمحه اهللا 

 )٧(حىت جاء إليه فألتزمه ، فكان يئن كما يئن)٦( حن اجلذع حنني العشار، ،عليه

                                                                                                                                               
دار أمين األزهري وعـالء األزهـري ،   : حتقيق . ١/٢٥، القبس يف شرح موطأ ابن أنس )هـ٥٤٣

 ).هـ١٤١٩، ١لكتب العلمية، بريوت، طا
ـ ٧١١ت (مجال الدين أيب الفضل حممد بن مكرم بن علي : ابن منظور (مبعىن مجع : زوى ) ١( ، )هـ

    ).   م٢٠٠٤، ٣، دار صادر ، بريوت ، ط ٧/٨٤لسان العرب 
غريـب   هـ يف النهايـة يف ٦٠٦ت (أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري  : وعند ابن األثري 

، ، أي أمجعـه  »يقال زويته أزويه زياً، ومنه دعاء السفر وأزو لنا البعـد : أي مجعت«احلديث، 
 ).رائد صربي ، بيت األفكار الدولية، عمان : ، إعتىن به )٤٠١(ص. وأطوه

 ).١٣١٨(، ص ) ٩٨٨٩(حديث رقم . رواه مسلم يف صحيحه  ) ٢(
 ).٥٩٦(، ص  )٤٢٥٢(حديث رقم . رواه أبو داود يف سننه  ) ٣(
 .٤/٢١٨رواه الترمذي يف سننه  ) ٤(
ابـن  .(عمرو بن مرثد الرحيب الدمشقي ، ويقال امسه عبداهللا ، ثقة ، مات يف خالفة عبـدامللك   ) ٥(

 ).٢/٨٣تقريب التهذيب : حجر
أمحد رضـا،  . (مجع عشراء ، وهي الناقة احلامل ، اليت أتى عليها عشرة أشهر من محلها: العشار  ) ٦(

 ).، دار مكتبة احلياة ، بريوت  ٤/١١١م منت اللغةمعج
 .»ياءن كما ياءن«) ب(وردت يف األصل و  ) ٧(

 :التخريج 

والترمذي ). ١٣١٨(ص ) ٢٨٨٩(حديث رقم . أخرجه مسلم يف صحيحه بلفظه بزيادة طويلة  )*(

 يف السنن، حديث) هـ٢٧٥ت (وأبو داود سليمان بن األشعث السجستاين .  ٤/٢١٨يف سننه 
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وهو . ني حديث حنني اجلذع يف الصحيح.  »الصيب الذي يسكت ، مث سكن 

وأيب بن كعب وإبن عباس  ،وسهل بن سعد ،وجابر ،وأنس ،مروي عن ابن عمر

من األنصار نعمل لك  )١(قالت إمرأة«مث ويف بعض الروايات  .)*(وأم سلمة

قال «ويف رواية . )٢(»مري غالمك النجار«ويف بعضها أرسل إىل إمرأه  )**(»منرباً

حيتمل أن تكون املرأة : قيل. )٤(»نرباًملا بدن أال نتخذ لك م: )٣(له متيم الداري

                                                                                                                                               

صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ ، دار السالم ، الريـاض ،  : حتقيق ). ٥٩٦(، ص ) ٤٢٥٢(رقم 

 . مجيعهم عن أيب أمساء عن ثوبان . هـ١٤٢٠، ١ط
أنه ال يعرف امسها ولكنها أنصارية ونقل ابن التني عن مالك أن النجار (ذكر ابن حجر يف الفتح  ) ١(

ب إىل زوجته جمازاً واسم أمراته فكيهه بنت عبيد بـن  كان موىل لسعد بن عباده فيحتمل أنه نس
أن امسها عالثـه  : وقال أبو موسى املديين. دليم، أسلمت وبايعت فيحتمل أن تكون هي املرادة 

وذكر أيضاً أا من بين سلمة أو من بين ساعدة أو امرأة ملينـا  ). ١/٥٩١وهي اليت مساها سهل 
٢/٤٨٣. 

 ).٩٨(، ص )٤٤٨(رواية سهل بن سعد بلفظه، حديث رقم  رواه البخاري يف صحيحه من ) ٢(
متيم بن أوس بن خارجة يكىن أبا رقية ، أسلم سنة تسع للهجرة وهو الذي ذكر خرب اجلساسـه   ) ٣(

، أسد الغابـة يف  )هـ٦٣٠ت(عز الدين أبو احلسن حممد بن حممد : إبن األثري (وقصة الدجال 
 ).هـ١٤٢٥، ١معرفة الصحابة ، دار الفكر ، بريوت ، ط

). ١٦٤(، ص ) ١٠٨١(حديث رقم . رواه أبو داود يف سننه من حديث ابن عمر بلفظ قريب  ) ٤(
 .٦/١٢٩وابن كثري يف البداية والنهاية من حديث ابن عمر ، 

 :التخريج  
ورواية ابـن  ). ٦٥٥(ص ) ٣٥٨٤(حديث رقم . أخرجه البخاري يف صحيحه من رواية جابر  )*(

). ٦٥٥(ص ) . ٣٥٨٥(، ورواية أنس حـديث رقـم   )٦٥٥(ص) ٣٥٨٣(عمر حديث رقم 
: رواية أيب بن كعب أخرجها ابن ماجة . ١٧٢، ص ) ٩١٧(ورواية سهل بن سعد حديث رقم 

: إشراف ). ٢٠٢(، ص ) ١٤١٤(السنن حديث رقم ). هـ٢٧٥ت(أبو عبداهللا حممد بن يزيد 
ورواية ابـن عبـاس   . هـ١٤٢٠، ١صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ، دار السالم ، الرياض ، ط

ورواية أم سلمة أخرجهـا  ). ١٩٤(، ص )٢٢٣٦(حديث رقم . اخرجها اإلمام أمحد يف املسند
). ٥٢٤(يف املعجم الكبري ، حديث رقـم  ) هـ٣٦٠ت(أيب القاسم سليمان بن أمحد : الطرباين
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وحيتمل أن . ما وعدت به )١(مث بعث رسول اهللا يطلب بنجيز ،عرضت عليه ذلك

صفة منرب فسري إليها إعمليه على  )٢(»على«يكون قالت أعمل لك أعواداً ال يكون 

. )٥(مثان// سنة : وقيل  ،)٤(عمل املنرب يف سنة سبع: )٣(قال السفاقسي. منربصفة 

، )٦(واألثل هو الطرفاء. ويف رواية من أثل الغابة ،وتقدم، مث هو من طرفاء الغابة

جاء يف بعض :  )٨(وقال ابن بشكوال  .)٧(والغابة من عوايل املدينة من جهة الشام

إمسه : والغالم قيل ،املسجد )٩(»من«الروايات من أثلة كانـــت قريبة 

                                                                                                                                               

ايـة  ومسلم يف صحيحه من رو. محدي السلفي، دار إحياء التراث العريب : حتقيق . ٢٣/٢٥٥
 ).٨٤٣(، ص)٥٤٤(سهل بن سعد حديث رقم 

 ).٩٨(، ص ) ٤٤٩(حديث رقم . أخرجه البخاري يف صححيه من رواية جابر بلفظ قريب  )**(
 .٢/٢٠٠شرح مسلم : النووي  ) ١(
 .زيادة يقتضيها السياق ) ٢(
 .تقدم ترمجته ) ٣(
ن سعد جزم بأنه كان يف سنة مل أقف على رواية السفاقسي وذكر ابن حجر يف فتح الباري أن اب ) ٤(

 .٢/٤٨٤سبع للهجرة 
وفيه نظـر ألن متـيم   .: إبن حجر يف الفتح ، ذكر ابن النجار أن صنع املنرب كان سنة مثان : قال  ) ٥(

على هذا يكون عمل املنـرب يف السـنة   . ٢/٤٨٤. هـ٩الداري يف احلديث وقدومه كان سنة 
 .التاسعة للهجرة واهللا أعلم

وهو نوع من الطرفاء . واحده أثله . مستطيل احلب ليس له شوك. ر عظيم ال مثر له شج: األثل  ) ٦(
 ).١/٥٥لسان العرب : ابن منظور . (ولكنه أعظم منه وأجود عوداً 

وهذا يشري على أن مشـال  . مل أقف على رواية تشري أن الغابة يف عوايل املدينة من جهة اجلنوب  ) ٧(
فـتح  : ابن حجر(انظر . واهللا أعلم. ايل وكان فيه أشجار كثرية املدينة املنورة كان يسمى العو

 ).٢/٤٨٤الباري، 
 .تقدم ترمجته ) ٨(
 .زيادة يقتضيها السياق ) ٩(

 ب/٢٦٦
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: وقيل )٣(وامسه مينا )٢(رأةغالم ألم: وقيـــل ،غالم العباس )١(صباح

، وقيل )٦(ميمون النجار: ، وقيل)٥( وقيل باقول بالالم ،)٤( باقــــوم الرومـي

ما «مث يف رواية . )٩)(٨(قبيصه املخزومي: ، وكان جناراً باملدينة، وقيل)٧(وقيل إبراهيم

إن تشاء «: وقال. )١٠(»أسكن :ما زال خيور حىت ضمه فأصغى إليه اجلذع فقال«

 )١٢(»وأن تشاء أعيدك رطباً كما كنت ،الصاحلون )١١(نة يأكل منكأغرسك يف اجل

. 
، فلم يزل عنده )١٣(دفع أليب فلما قبض رسول اهللا . فاختار اآلخرة على الدنيا

 وفـي .  )٢(»على الثالثة كان درجتني ويقعد«ويف رواية . )١(حىت أكلته األرضه

                                                 
 ).٢/٤٨٣الفتح (نقله ابن حجر عن ابن بشكوال  ) ١(
 .»االمراه«) ب(وردت يف األصل و  ) ٢(
 .٢/٤٨٣" الفتح " ابن بشكوال : نقله ابن حجر عن  ) ٣(

حممـد حسـن   : حتقيق . ١/٣٨٤ ذكره أبو نعيم يف معررفة الصحابة وأنه صانع منرب الرسول  ) ٤(
 .هـ١٤٢٢،  ١ومسعد السعدين ، دار الكتب العلمية، بريوت ، ط

 .٢/٨٤٣ذكره باالم إبن حجر يف الفتح  ) ٥(
 .٢/٤٨٣املصدر السابق  ) ٦(
 .٢/٤٨٣املصدر السابق  ) ٧(
 .٢/٤٨٣املصدر السابق  ) ٨(
أبو العباس أمحد بن عبـداحلليم  : ابن تيمية . (ميمون : تعددت األقوال يف تسمية النجار وأقرا  ) ٩(

محـدان احلمـدان ، مكتبـة    : ، حتقيـق  )١٤١(، دالئل النبوة ، ص )هـ٧٢٨(احلراين ، ت 
 ).هـ١٤٢٦،  ١العبيكان، الرياض، ط

 .الرواية فيها غرابة  وهذه). ٢٩٨-٢٩٧(ص . رواه أبو نعيم يف دالئل النبوة  ) ١٠(
 .»يأكل منه«) ب(وردت يف األصل و  ) ١١(
 ).٢٩٩(ص . رواه أبو نعيم ، دالئل النبوة  ) ١٢(
أبو املنذر أيب بن كعب بن قيس اخلزرجي األنصاري ، سيد القراء ، كان من أصحاب العقبـة   ) ١٣(

وكان عمر  ، » أبا املنذرليهنك العلم «:  قال له الرسول . الثانية، شهد بدراً واملشاهد كلها 
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 . )٣(»لو مل التزمه حلن إىل قيام الساعة« رواية 

يف البخاري . )٤( ونبع املاء من بني أصابعه غري مره:  ال املؤلف رمحه اهللاق 

. )*(عن أنس )٦(رواه قتادة» منه ثالمثائة )٥(أنه نبع املاء من بني أصابعه فتوضأ«

منه وشربوا وكانوا  )٧(نبع أيضاً من بني أصابعه باحلديبية فتوضئوا«وروى جابر أنه 

فحزرت «عن أنس )٨(حني من رواية إسحاقويف الصحي. )**( »مخس عشرة مائة

                                                                                                                                               

ورجح ابن حجر قول أبو نعيم أنه تويف يف خالفـة   اختلف يف وفاته . يسميه سيد املسلمني 
 ).٢١اإلصابة ، ص : ابن حجر . (هـ٣٠سنة  عثمان 

 ).٢٩٩(دالئل النبوة ، ص :  أبو نعيم  ) ١(
. » أختذ له منرباً مرقاتنيف«، بلفظ ) ١٦٤(، ص ) ١٠٨١(رواه أبو دواود يف سننه حديث رقم  ) ٢(

وأبو نعـيم يف  ). ١٥٤٥(، ص ) ٢١٥٧٢(حديث رقم . واإلمام أمحد يف مسنده بلفظ قريب 
 ).٣٠٠(دالئل النبوة بلفظه ص 

والطـرباين  ). ٢٩٧(أورده أبو نعيم يف دالئل النبوة من حديث جابر من طريقني بلفظ قريب ص  ) ٣(
 . ١٢/١٤٥يف املعجم الكبري 

ومسلم يف صحيحه حـديث  ) . ٦٥٣(، ص ) ٣٥٧٢(حديث رقم . بخاري يف صحيحه رواه ال ) ٤(
 ).١١٢٧(، ص )١٨٥٦(رقم 

 .»فتوضي«) ب(وردت يف األصل و  ) ٥(

قتادة بن دعامه بن قتادة السدوسي أبو اخلطاب البصري ، ثقة ثبت ، مات سنة بضـع عشـرة    ) ٦(
 ).٢/١٣٠تقريب التهذيب : ابن حجر . (ومائه

 .»فتوضوا«) ب( األصل و وردت يف ) ٧(
وقيل . هـ١٣٢مات سنة . إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحه األنصاري املدين أبو حيىي، ثقة حجة  ) ٨(

 ).١/٧١تقريب التهذيب : ابن حجر (بعدها 

 :التخريج 
 ).٦٥٣(ص ) . ٣٥٧٢(حديث رقم . أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ولفظه  (*)

ومسلم يف صحيحه ). ٦٥٣(ص ) . ٣٥٧٦(حديث رقم . ه بسندهأخرجه البخاري يف صحيح(**) 
 ).١١٢٧(، ص ) ١٨٥٦(حديث رقم . بسنده
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ويف البخـــاري من طريق عمران بن .  )***(»مابني السبعني إىل الثمانني

فشربنا عطاشا أربعني رجالً حىت روينا، «مع املرأة  )١(حصني حديث املزادتني

 .)*( »)٥)(٤(معنا واملزادتني تبض وتنفرج من امللء )٣(، وأداوه)٢( ومألنا كل قربه
وسبح احلصا يف كفه مث وضعه يف كف « : ملؤلف رمحه اللـــه قال ا

. )**( عن أنس )٧(من طريق ثابت )٦(رواه ابن عساكر »أيب بكر مث عثمان فسبح
                                                                                                                                               

، ص ) ٢٠٠(حديث رقـم  . أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظه من رواية ثابت عن أنس  (***)
. فحزرت ما بني السـبعني إىل الثمـانني   «أما رواية إسحاق عن أنس فليس فيها لفظه ). ٥٥(

حـديث رقـم   » ستني بـدل السـبعني   « يف صحيحه من رواية أنس بلفظه وأخرجه مسلم 
 ).١٢٠٨(، ص )٢٢٧٩(

ومجعهـا  . الراوية ، والقربه والسطحيه. الظرف الذي حيمل فيه املاء: مثىن مزاده وهي : املزادتني  ) ١(
ليس هلا  املزاده: وقال ابن حجر يف الفتح ). ٨٥٣(النهاية ص: ابن األثري . وامليم زائدة. املزاود 

 .١/٥٤٩إال فم واحد ، 
 ).٧٢٧النهاية ، ص: ابن األثري (وعاء من جلد حيمل فيه املاء : القربة ) ٢(
: ابن األثري. (إناء صغري من جلد يتخذ للماء كالسطحية وحنوها ومجعها أداوي: بالكسر : األداوه  ) ٣(

 ).٣٢النهاية ، ص 
 .»امللي«) ب(وردت يف األصل و  ) ٤(
الفتح : ابن حجر.(هاتني املزادتني أن تنشق وتسيل من كثرة املاء وينصب املاء على األرض  تكاد ) ٥(

٦/٦٥٤.( 
 .تقدم ترمجته  ) ٦(
مات سنة بضع وعشرين ومائة ، وله ست . ثابت بن أسلم البناين أبو حممد البصري ، ثقة ، عابد ) ٧(

 ).١/١٢١تقريب التهذيب : ابن حجر(ومثانون سنة 
  :التخريج  

). ٦٥٢(ص ) . ٣٥٧١(حـديث رقـم   . أخرجه البخاري بسنده ولفظه من حديث طويـل   (*)
يف دالئل النبوة ومعرفـة أحـوال صـاحب    ). ٤٥٨ت (أيب بكر أمحد بن احلسني : والبيهقي

عبداملعطي قلعجـي ، دار الكتـب   : ، حتقيق ٦/١٣٠الشريعة، بسنده ولفظه من حديث طويل 
 .هـ١٤٢٣، ٢العلمية ، بريوت، ط

يف تاريخ مدينة دمشق ، من رواية ) هـ٥٧١ت(أيب القاسم علي بن احلسن : رواه ابن عساكر  (**) 
، ١حمب الدين أيب سعيد العمـري ، دار الفكـر ، بـريوت ، ط   : حتقيق .  ٣٩/١١٦أيب ذر 
، يف أعالم النبـوة، بسـنده   ) هـ٤٥٠ت (أبو احلسن علي بن حممد : واملاوردي . هـ١٤١٧

، ٢حممد شريف ، دار إحياء العلـوم، بـريوت ، ط  : شرح وتعليق . )هـ١٦٧(ولفظه ، ص 
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مث صريهن يف أيدينا رجالً رجال  –ويف آخره  –حىت مسعنا التسبيح «: قال أنس 
قبض رسول «: وروى أيضاً بسنده إىل أيب ذر قال . )*( »فما سبحت حصاه منهن

على سبع حصيات أو تسع فسبحن يف يده، مث يف يد أيب بكر، كذلك مث يف  اهللا 
 .)**( »يد عمر، مث يف يد عثمان، مث وضعهن يف األرض فخرسن

 )١(.وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يؤكل: قال املؤلف رمحه اهللا
عن  )٣(راهيمإب// عن  )٢(من طريق منصور. والترمذي ،روى ذلك البخاري

 كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل مـع «: عن عبداهللا بن مسعود قال  )٤(علقمة

                                                                                                                                               
أمحد / وذكر الدكتور. ومل أقف على رواية ابن عساكر من طريق ثابت عن أنس . هـ١٤١٢

أن املاوردي يف كتابه أعالم النبوة ذكر رواية ثابت » دالئل نبوية يف ضوء السنة«شيمي يف كتابه 
، دار الكتـب العلميـة ،   )٣٥(ص » روي إال عن أيب ذروال ي«: وعلق عليه بقوله. عن أنس 
 .هـ١٤٢٢،  ١بريوت ، ط

، )٦٤٥٩(، وابن حبـان يف صـحيحه حـديث رقـم      ٦/٦٥٧رواه ابن حجر يف فتح الباري  ) ١(
 ).١١١٣(ص

، ثقة ثبت ، الكويف ، مبثلته ثقيله مث موحده ، أبو عثاب ، منصور بن املعتمر بن عبد اهللا السلمي  ) ٢(
تقريب التهذيب : ابن حجر . (  يدلس من طبقة األعمش مات سنة اثنني وثالثني ومائة وكان ال

٢/٢٢٨٢  . 

: مشهور ، وقال الدراقطين : إبراهيم بن سويد النخعي األعور الكويف ، ثقة ، قال عنه إبن معني  ) ٣(
يف  ثقة وكذلك النسائي وذكره ابـن حبـان  : ليس يف حديثه شيء منكر ، وقال عنه العجلي 

 ).١/٥١تقريب التهذيب : ابن حجر . (الثقات من الطبقة السادسة 

علقمة بن قيس بن عبداهللا النخعي الكويف ، ثقة ثبت فقيه ، عابد من الثانية ، مات بعد السنتني ،  ) ٤(
 ).٢/٣٦تقريب التهذيب : ابن حجر (بعد السبعني ومائه : وقيل 

 :التخريج 

 أ/٢٦٧
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أمين شعاب وسيد : حتقيق .  ٢/٥٣و ذر الغفاري يف املعجم األوسط أخرجه الطرباين من رواية أب (*)

، ٣٢٢وأبو نعيم يف دالئل النبـوة ، ص  . هـ١٤١٧،  ١إمساعيل ، دار احلديث ، القاهرة ، ط
 .٣٩/١١٦وابن عساكر يف تارخيه من رواية أيب ذر .  ٤٥٢

 ).٣٩/١١٦(أخرجه ابن عساكر يف تارخيه بسنده  (**)
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كان أبو : ، قال)٢( ، عن قيس)١( وروى البيهقي من طريق بيان )*(»رسول اهللا 

: قال. الدرداء إذا كتب لسلمان، أو سلمان إىل أيب الدرداء كتب إليه بآية الصحفه
 .)**( »يأكالن يف صحفه إذ سحبت وما فيها يتحدث أما بينما مها «

روى أبو . وسلم عليه احلجر والشجر ليايل بعث: قال املؤلف رمحه اهللا
نعيم يف دالئل النبوة،من طريق منصور بن عبدالرمحن احلجيب، عن أمه صفية بنت 

ملا أراد اهللا كرامة رسوله كان ميضي «: قالت  )٤(، عن بره بنت أيب جتراة)٣(شيبه

                                                 
األمحسي البجلي أبو بشر الكويف ، روى عن أنس وقيس بن أيب حـازم والشـعيب   بيان بن بشر  ) ١(

ثقة من الثقات ، ووثقه ابن معني ، وأبو حامت ، والنسائي ، والعجلـي ،  : قال أمحد . وعكرمه
 ).هـ١٤٠٤،  ١، دار الفكر ، ط ١/٤٤٤ذيب التهذيب : ابن حجر. (وابن حبان يف الثقات

روى عن كـثري مـن   . ه حصني بن عوف الكويف، حدث عن الصحابة قيس بن أيب حازم وامس ) ٢(
 ).٨/٣٤٦ذيب التهذيب ، : ابن حجر . (الصحابة، وهو من قدماء التابعني 

صفيه بنت شيبه بن عثمان بن أيب طلحة بن عبدالعزى بن عبدالدار بن قصي بن كالب ، الفقيهه  ) ٣(
. جبية ، عاشت إىل عهد الوليـد بـن عبـدامللك    العاملة أم منصور، القرشية العبدريه املكية احل

 ) .٣/٥٠٧السري، : الذهيب (
بره بنت أيب جتراه العبدريه من حلفائهم، ذكر الزبري أن بين أيب جترأة قوم من كنده قدموا مكـة ،   ) ٤(

ت (أيب عمر يوسـف بـن عبـداهللا    : ابن عبدالرب (روت عنها صفية أم منصور بن عبدالرمحن 
، ٤/٣٥٥علي حممد عوض وعادل أمحد ، : اب يف معرفة األصحاب ، حتقيق االستيع) هـ٤٦٣

 ).هـ١٤٢٢، ٢دار الكتب العلمية، بريوت، ط
 :التخريج 

ص ) ٣٥٧٩(أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده وبلفظه من حديث طويـل ، حـديث رقـم     (*)

 .٥/٤١٣والترمذي يف سننه بسنده بلفظ قريب ). ٦٥٤(

 .٦/٦٢ولفظه يف دالئل النبوة ،  أخرجه البيهقي بسنده (**)
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 السالم عليك يا: الشعاب، وبطون األودية، فال مير بشجر، وال حجر إال قالتإىل 
 
يرد عليهم وعليكم السالم، وكان جربيل علمه  رسول اهللا فكان رسول اهللا  

 كنت مع رسول اهللا «: قال  وروى الترمذي من حديث علي  )*( .»التحية

: بل إال وهو يقولمبكه، فخرجنا يف بعض نواحيها فما استقبله شجر، وال ج
 وروى جابر بن مسره أن رسول اهللا   )**( .»السالم عليك يا رسول اهللا

رواه مسلم . »إن مبكة حجراً كان يسلم على ليايل بعثت إين العرفه اآلن«: قال 
 .)***( والترمذي

وكلمته الذراع املسمومة، ومات الذي أكل معه من :قال املؤلف رمحه هللا 
 تقـــدم فــي غزوة .)٢(»بعده أربع سنني وعاش هو )١( الشاه املسمومه،

                                                 

أيب : السـهيلي (ومات بعدها .  بشر بن الرباء : الشاه املسمومة  الذي أكمل مع الرسول  ) ١(
، الروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن )هـ٥٨١(القاسم عبدالرمحن بن عبداهللا اخلثعمي 

 ).١ت ، طجمدي الشوري ، دار الكتب العلمية، بريو: هشام، حتقيق 
والبخاري يف صحيحه حديث رقم ). ٦٣٧(، ص )٤٥١٢(رواه أبو داود يف سننه ، حديث رقم  ) ٢(

، ص )٢١٩٠(ومسلم يف صـحيحه ورد خمتصـراً حـدثث رقـم     ). ٧٦٧(، ص ) ٤٢٤٩(
 .٧/٥٧١فتح الباري : وانظر ). ١١٩٠(

عبدالرمحن رمبـا سـقط يف    مل أقف على رواية أبو نعيم يف دالئل النبوة اليت من طريق منصور بن (*)
ات الكربى الطبق يف،)هـ٢٣٠ت (حممد بن سعد بن منيع اهلامشي : وأخرجه ابن سعد  ،السند

، ٢حممد عبدالقادر عطـا، دار الكتـب العلميـة ، بـريوت، ط    : ،  حتقيق  ٨/١٩٤بسنده بنحوه، 
الصحيحني بسـنده   أيب عبداهللا حممد بن عبداهللا النيسابوري يف املستدرك على: واحلاكم . هـ١٤١٨
 .هـ١٤٢٠، ١محدي الدمرداش ، املكتبة العصرية، بريوت ، ط: ، حتقيق )٧/٢٤٨٠(ولفظه 

ت (أيب حممـد عبـداهللا بـن ـرام     : ، والدارمي ٥/٤١٠أخرجه الترمذي بسنده ولفظه ،  (**)
عبـدالغين  مسـتو، املكتبـة    :  حتقيق ،)٢٢(، ص )٢١(حديث رقم يف السنن ، ، )هـ٢٥٥

 .هـ١٤٢٦، ١بريوت، ط، العصرية
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، )١٢٠٨(، ص )٢٢٧٧(أخرجه مسلم يف صحيحه بسنده ، ولفظ قريب ، حـديث رقـم    (***)
، وابن حبان يف صحيحه بسنده ولفظه ، حديث رقم ٥/٤٠٩والترمذي يف سننه بسنده ولفظه ، 

 ).١١١١(، ص ) ٦٤٤٨(
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 .)١( خيرب
 )٢(روى أبو نعيم عن الطرباين.  وشهد الذئب بنبوته: قال املؤلف رمحه اهللا

بينما راع يرعى باحلره إذ «: ، عن أيب سعيد اخلدري قال )٣(بسنده إىل أيب نضره
أال تتقي اهللا : الذئب فقال لهانتهز الذئب شاه فتبعه الراعي فحال بينه وبينها فأقبل 

على ذنبه  )٤(العجب من ذئب مقعٍ: حتول بيين وبني رزق ساقه اهللا يل فقال الراعي
 أال أخربك مبا هو أعجب من هذا رسول اهللا : يكلمين بكالم األنس فقال الذئب 

: الفق الراعي فأخرب النيب  )٦(فجاء. يدعو الناس إىل أنباء ما قد سبق )٥(بني احلرتني
صدق الراعي والذي نفسي بيده ال تقوم الساعة حىت تكلم السباع األنس، وحىت 

 .  )*(»بعده لهــيكلم الرجل شراك نعله، وحيدثه سوطه وخيربه فخذه مبا أحدث أه

                                                 
اليهودية زوجة سالم بـن  زينب بنت احلارث «يف غزوة خيرب هي  اليهودية اليت مست الرسول  ) ١(

، غوامض األمسـاء  )هـ٥٧٨(أبو القاسم خلف بن عبداهللا : ابن بشكوال . (مشكم اليهودي 
عز الدين بن السيد وحممد كمـال، عـامل   : املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسنده ، حتقيق 

 ).هـ١٤١٦، ٢الكتب، بريوت ، ط
هـ ، بعكا، كان ٢٦٠صاحب املعاجم الثالثة ، ولد سنة أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ،  ) ٢(

 .١٦/١١٩السري ، : الذهيب . هـ ٣٦٠إماماً حافظاً ثقة ، عمر، مات سنة 
حدث عن علي وابن عباس وأبـو  . أيب نضرة العبدي ، وامسه املنذر بن مالك بن قطعه البصري  ) ٣(

 ).٤/٥٣٠السري : الذهيب . (ني وثقه أبو زرعة والنسائي وحيىي بن مع. سعيد وجابر وغريهم 
لسـان العـرب   : ابـن منظـور   . (إذا إفترش رجليه ونصب يديه وجلس على سـؤته  : مقع  ) ٤(

١٤/١٠٧.( 
وهي حريت املدينة الشرقية وهي حرة واقم، ومسيت باسم رجل من العماليق ، وكذلك : احلرتني  ) ٥(

، وهي على ثالثة أميال من املدينة جـاء   اسم أطم من أطام املدينة واحلره الثانية هي حرة الوبره
 ).٢/٢٥٠معجم البلدان : ياقوت احلموي . (ذكرها يف حديث أهبان يف أعالم النبوه 

 .»فجا«) ب(وردت يف األصل و  ) ٦(
 :التخريج 

، واحلاكم يف املسـتدرك بسـنده   ) ٢٧٦(أخرجه أبو نعيم بسنده وبلفظه يف دالئل النبوة ، ص  (*)
وابن حبان يف ) . ٨٤٤٢(وتكملته من حديث رقم ) ٨٤٤٤(حديث رقم .  ٨/٣٠٠١وبلفظه، 

 ).١١١٣(، ص ) ٦٤٦٠(صحيحه بسنده ولفظه ، حديث رقم 
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. حنوه )٣(، وسعيد بن املسيب )٢(رواية شهر بن حوشب// من  )١(وذكر أيضا
كنت مع رسول اهللا «: قال . ن أنسع )٤(وروى أيضاً من طريق عبدامللك بن عمري

على غنمي فجاء الذئب فأخذ منها شاه فأشتدت  )٥(يف غزوة تبوك فشردت اهللا 
فبهت القوم : قال! الذئب طعمه أطعمنها اهللا تنـزعوها مين: الرعاء خلفه فقال

فمن .  ما تعجبون من كالم الذئب وقد نزل الوحي على رسول اهللا : فقال
 ، وأنـه )٦( هذه الواقعة أا وقعت ألهبان بن صيفيوروى . )*( »مصدق ومكذب

 وأنـه 

                                                 

 ).٢٨٢و  ٢٧٧ص (أبو نعيم يف دالئل النبوه  ) ١(
شهر بن حوشب األشعري الشامي ، موىل أمساء بنت يزيد بن السكن ، صـدوق ، كـثري اإلرسـال     ) ٢(

 ).١/٣٤١تقريب التهذيب ، : ابن حجر . (هـ على األرجح ١١٢ثة، مات سنة واألوهام، من الثال
سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب بن عمرو بن عابد بن عمـران بـن خمـزوم القرشـي      ) ٣(

املخزومي، أحد العلماء االثبات والفقهاء الكبار ، من كبار الثانية ، إتفقوا علـى أن مرسـالته   
ال أعلم يف التابعني أوسع علم منه ، مات بعد التسعني ، وقـد  : املديين أصح املراسيل ، قال ابن 

 ).١/٢٩٧تقريب التهذيب : ابن حجر. (ناهز الثمانني
: حدث عن بعض الصحابة، قال علي بن املديين . عبدامللك بن عمري بن سويد بن حارثه القرشي )  ٤(

 ).٥/٤٣٨السري ، : الذهيب . (له حنو مئيت حديث، مات سنة ست وثالثني ومائه أو حنوا : 
: ابـن األثـري   . (والشرود يأيت من خوف التبعه. شرد يشرد شروداً إذا نفر وذهب يف األرض )  ٥(

وقال الفريوزآبادي حممـد بـن   ). ٨/٢٥٢لسان العرب : وابن منظور ) . (٤٦٧(النهاية، ص 
رادا بالكسر نفر فهـو  شرودا وشرادا وش: شرد «. ، يف القاموس احمليط)هـ٨١٧(يعقوب ت 

، ٣خليل مـأمون شـيخا، دار املعرفـة ، بـريوت ، ط    : ، ترتيب وتوثيق )٦٧٧(ص » شارد
 .هـ١٤٢٨

: ابن األثـري  (أهبان بن صيفي الغفاري ، من بين حرام بن غفار ، سكن البصره ، يكىن أبا مسلم )  ٦(
 ) .١/١٩٠أسد الغابة 

 :التخريج 

 ب/٢٦٧
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 .)١( وأخربه بذلك وأسلم أهبان أتى النيب 

، فلما رآه )٢( ومر يف سفره ببعري يستقَى عليه: قال املؤلف رمحه اهللا 
اجلرجره  )٣(»إنه شكا كثرة العمل وقلة العلف«: جرجر ووضع جرانه فقال 

روى أبو  )٤( .بكسر اجليم مث راء باطن العنقصوت البعري عند الضجر، واجلران 
: قال  )٥(من حديث يعلى بن مره الثقفي. نعيم األصبهاين وأبو بكر البيهقي

                                                                                                                                               

ن طريق عبدمللك بن عمري عند أبو نعيم، وذكرهـا السـيوطي يف   مل أقف على هذه الرواية اليت م(*)
، دار الكتاب العـريب،  ) ٢/٦٢(» فمن مصدق ومكذب« اخلصائص الكربى بسنده دون لفظه 

 ).٦/١٤٣وابن كثري يف البداية والنهاية بسنده ولفظه . (بريوت
غابة يف ترمجته ألهبان بـن  أُختلف يف من هو الذي كلمه الذئب ، فقد ذكر ابن األثري يف أسد ال)  ١(

ولكنه  ،إنه مكلم الذئب: وعندما ترجم ألهبان بن عياذ قال. يعرف مبكلم الذئب : أوس فقال 
وذكـر ابـن عبـدالرب يف االسـتيعاب     ). ١/١٩٠(رجح أن مكلم الذئب هو أهبان بن أوس 

 ،)١/٢٥٨(وكذلك ابن حبان يف الثقـات   ،، أن مكلم الذئب هو أهبان بن أوس)١/٢٠٤(=
ـ ١٤١٩، ١وتركي فرحان ، دار الكتب العلمية ، بريوت، ط ،إبراهيم مشس الدين: حتقيق . هـ

يف :قاله ابـن عبـدالرب  . ورافع بن عمريه ،وذكرت بعض املصادر أا وقعت لسلمه بن األكوع
ليس : وقال. وقد ذكر ابن األثري يف أسد الغابة هذا الكالم ،عن ابن اسحاق ٢/١٩٩االستيعاب 

  .والصحيح واهللا أعلم أن مكلم الذئب هو أهبان بن أوس.  ٢٠/٢٨٩. بشيء
، وابن ٧/٢١٢اللسان : ابن منظور . (جيلب عليه املاء بواسطة السواين أو الدوايل : يستقي عليه )  ٢(

 ). ٤٣١النهاية ص : األثري 
بن  أبو حممد احلسني: ، والبغوي) ١٢٤٨(ص ) ١٧٥٤٨(حديث رقم  ،انظر مسند اإلمام أمحد)  ٣(

شعيب األرنـؤوط ، املكتـب   : ، حتقيق )١٣/٢٩٥(، يف شرح السنة ، )هـ٥١٦ت(مسعود 
ت (حممد بـن عبـداهللا اخلطيـب    : هـ، وأخرجه التربيزي١٤٠٣،  ٢اإلسالمي ، بريوت، ط

حممد ناصر الدين األلبـاين،  : ، حتقيق )٥٩٢٢(، يف مشكاة املصابيح ، حديث رقم )هـ٧٣٧
 .هـ١٤٠٥، ٣املكتب اإلسالمي ، بريوت، ط

 ).٣/١٢٠ابن منظور ، لسان العرب ، : (انظر)  ٤(
حيىي بن معني شهد خيرب وبيعة الشجرة : يعلي بن مره بن وهب بن جابر الثقفي أبو املرازم ، قال )  ٥(

 ).١٤١٧اإلصابة ص : ابن حجر . (والطائف  ،والفتح
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إذ مررنا ببعري يستقى عليه فلما رآه البعري  حنن نسري مع رسول اهللا  )١(بينما«
 )٢( أين صاحب هذا؟ فجاءه: فقال فوقف عليه النيب . جرجر، ووضع جرانه

إنه شكا : لك، إنه ألهل بيت ما هلم معيشه غريه، فقال )٣(بعنيه فقال بل به:لفقا
من . وذكر حنوه احلاكم يف املستدرك.  )*( »كثرة العمل، وقلة العلف فأحسنوا إليه

وعيناه « )٥(ويف رواية أنه جاء )٤( .صحيح ومل خيرجاه: طريق يعلي، وقال
: أنه قال«ويف رواية  )٨)(٧(.» أنه سجد لرسول اهللا«ويف رواية  )٦(.»تذرفان

عشرين سنه «ويف رواية  )٩(.»زعم أنه خدم مواليه أربعني سنة: تدرون ما يقول

                                                 
 .، وكالمها صحيح» بينا«) ب(ويف » بينما«وردت يف األصل )  ١(
 .»فجاه«) ب(وردت يف األصل و)  ٢(
 ).١٥/٢٨٨اللسان : ابن منظور . (العطية اخلالية عن األعواض واألعراض : اهلبه )  ٣(
الشـيخان  ( صحيح ومل خيرجاه : ، بسنده ولفظه وقال) ٤/١٥٨٦(ذكره احلاكم يف املستدرك )  ٤(

 ).البخاري ومسلم يف صحيحهما 
 .»جا«) ب(وردت يف األصل و)  ٥(
، واحلاكم يف املستدرك بلفظ )٣٧٠(ص ) ٢٥٤٩(خرجه أبو داود يف سننه بنحوه ، حديث رقم أ)  ٦(

 ).٤/١٥٨٦(» وعيناه تدمعان«بلفظ 
. حنن أحق أن نسـجد لـك  : قالوا عندما رأى الصحابة رضوان اهللا عليهم سجود البعري للنيب )  ٧(

أمحد يف املسـند ،   أخرجه اإلمام» احلديث.. لو كنت آمر أحداً أن يسجد ألحد «:  فقال 
 ).١٨١٩(ص  ٢٤٩٧٥حديث رقم 

) ٢١(ص ) ١٧(، حديث رقـم   أخرجه الدارمي يف سننه من حديث طويل من رواية جابر )  ٨(
 ).١٨١٩(ص) ٢٤٩٧٥حديث رقم (واإلمام أمحد يف مسنده ) . ٦/٢٩(والبيهقي يف الدالئل 

، يف جممع الزوائد مـن  )هـ٨٠٧ت ( نور الدين علي بن أيب بكر: أخرج هذه الرواية،  اهليثمي)  ٩(
والسيوطي يف اخلصائص . ، دار الكتب العلمية ، بريوت )٩/٨( .»سنني«حديث طويل بلفظه 

  ).٢٨٤(، وأبو نعيم يف الدالئل ، ص ) ٢/٥٧(الكربى بلفظه 
 .وهذه الرواية فيها نكاره من حديث املنت         

 :التخريج 
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صوا يف علفه وزادوا يف عمله حىت إذا كان هلم عرس أرادوا أن !حىت كرب نق
يا يعلى  فقال رسول اهللا «يف طريق مكة : ، ويف رواية قال يعلي)١( »ينحروه غداً
من أصحاب الناضح، : تين بأهله، فأتبعته أسوقه حىت قام على معلفه، قلتإتبعه فإ

وأحسنوا إليه حىت  ال تنحروه: فقال فخرج فتيان من األنصار فأتيا رسول اهللا 
 .)*( »يأتيه أجله

فيه بعري فلما رآه حن وذرفت  )٢(ودخل حائطا«قال املؤلف رمحه اهللا 
. )٤( البستان: احلائط. )٣( »ئبهديعه وتعيناه فقال لصاحبه إنه شكا إيل أنك جت

بالذال املعجمة أي جرى // وذرفت  )٥(ترجيح الصوت يف حنجرة البعري: واحلن 
وباء  ،مث مهزه ،وتدئبه بتاء مثناه من فوق مضمومه ، ودال مهمله ساكنه. دمع عينيه
 )٧(خرج أبو داود السجستاين)٦(»أ«. وتعب  ،من دأب يف العمل إذا جد: موحده

                                                                                                                                               

يف دالئل النبوه، بسنده ولفظه : ، والبيهقي )٢٨٤ص (ده ولفظه نعيم يف الدالئل بسن أخرجه أبو (*)

واحلاكم يف املستدرك من طريق يعلى بن مره بسياق طويل ، وقال هذا حديث صحيح . ٦/٢٣
 ).٤/١٥٨٦(اإلسناد ومل خيرجاه ذه السياقة 

 .٤/١٥٨٦، واحلاكم يف املستدرك بلفظ قريب  ٩/١٠ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد بنحوه )  ١(

 .»حايطا«) ب(وردت يف األصل و )  ٢(

واإلمام أمحـد يف  ). ٣٧٠(، ص )٢٥٤٩(حديث رقم . رواه أبو داود يف سنه من حديث طويل )  ٣(
 ).١٦٠(، ص ) ١٧٤٥(حديث رقم . مسنده من حديث طويل 

 ). ٢٣٩النهاية ، ص : ابن األثري : (انظر )  ٤(

 ).٣٢٤النهاية ، ص : ابن األثري : (انظر)  ٥(

 .زيادة يقتضيها السياق)  ٦(

ـ ٢٠٢ولد سـنة  .شيخ السنه وحمدث البصره . سليمان بن األشعث األزدي السجستاين )  ٧( . هـ
تويف رمحه اهللا سـنة  . أثىن عليه كثري من العلماء ، وهو صاحب صالح وورع . صاحب السنن 

 ).١٣/٢٠٣السري ، : الذهيب . (هـ ٢٧٥

 أ/٢٦٨
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: قال  )١(من حديث عبداهللا بن جعفر. وأبو نعيم ،والربقاين،والبغوي ، سننهيف
ذات يوم خلفه فأسر إىل حديثاً ال أحدث به أحداً كان  رسول اهللا  )٢(أردفين«

خنل فدخل حائطاً لرجل من  ،)٤( أو حائش ،)٣( أحب ما أستتر به حلاجته هدفا
فمسح عليه  فأتاه النيب . ت عيناهحن وذرف فإذا مجل فلما رأى النيب . األنصار

. يل يا رسول اهللا : هذا؟ فجاء فىت من األنصار فقال )٥(فسكت فقال من رب
أفال تتقي اهللا يف هذه البهيمة اليت ملكك اهللا إياها ، فإنه شكا إيل إنك جتيعه : فقال
 .)*( »وتذئبه

ز قد عج )٦(ودخل حائطاً آخر فيه فحالن،« : قال املؤلف رمحه اهللا 
 ،)١( بني يديه فخطمه )٧(صاحبهما عن أخذمها فلما رآه أحدمها جاءه حىت برك

                                                                                                                                               
 :التخريج 

 جممع الزوائد وقال رواه أمحد بإسنادين والطرباين بنحوه وأحد إسنادي أمحـد  أخرجه اهليثمي يف (*)

 .٩/٦. رجاله رجال الصحيح

عبداهللا بن جعفر بن  أيب طالب اهلامشي ، أحد األجواد ، ولد بأرض احلبشه وله صحبه، مات سنة )  ١(
 ).١/٣٨٦تقريب التهذيب ، : ابن حجر (سنة  ٨٠، وله ٨٠

. الراكب خلف الراكب ، كاملرتدف ، والرديف ، والردايف كل ما يتبع شيئاً: ر بالكس: الردف )  ٢(
كل ما تبع الشيء  : الردف  ٦/١٣٦وقال ابن منظور يف اللسان ). ٥٠١النهاية ص : إبن األثري (

وهـو  . وردف الرجل وأردفه ركب خلفه وارتدفه على الدابـه . وكل شيء تبع شيئاً فهو ردفه
 .٦٠/١٣٦ب الذي يركب خلف الراك

الفريوآبادي يف القـاموس،  : ، وقال)١٥/٣٧اللسان : ابن منظور (ما ارتفع من األرض : اهلدف )  ٣(
 ).٣٤١(ص . رمل، أو جبل، أو منتصب  ،أو كثيب ،كل ما ارتفع من بناء: اهلدف

 ).٢/٢٩شرح صحيح مسلم : النووي . (وهو مكان قضاء احلاجة،له احلش: ويقال:  احلائش)  ٤(
، وقال ابن )٤٨١(القاموس ص : الفريوآبادي . هو مالك كل شيء ومستحقه أو صاحبه: الرب )  ٥(

 .٦/٧٠هو مالك الشيء : الرب . منظور يف اللسان 
 ).١١/١٣٦لسان العرب : ابن منظور . (مثىن فحل وهو كل ذكر من كل حيوان )  ٦(
 ).٢/٧١لسان العرب : ابن منظور (جثم على صدره واستناخ )  ٧(
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روى أبو نعيم من طريق . )٢( »ودفعه إىل صاحبه فلما رآه اآلخر فعل مثل فعله
 ،يف بعض أسفاره خرجنا مع رسول اهللا « : قال . )٣( غيالن بن سلمة الثقفي

 ، إنه كان يل حائطاً فيه عيشياهللا )٤(يا رسول: فرأينا منه عجبا جاء رجل فقال
فال نقدر . وحائطي وما فيه ،فمنعاين أنفسهما )٥( ،وعيش عيايل ويل فيه ناضحان

: قال. أن ندنوا منهما فنهض نيب اهللا وأصحابه حىت أتى احلائط فقال لصاحبه إفتح
فلما انفرج الباب  ،)٦( إفتح فلما حرك الباب أقبال هلما جلبه: قال. أمرمها أعظم

برؤوسها مث دفعهما إىل  فربكا مث سجدا فأخذ رسول اهللا  نظرا إىل نيب اهللا ف
استعملهما وأحسن علفهما فقال القوم تسجد لك البهائم أفال : صاحبهما وقال

                                                                                                                                               

 ).٥/١٠٥لسان العرب : ابن منظور (وضع على أنفه حىت يقتاد به )  ١(
 :التخريج 

 والبغوي يف شـرح ). ٣٧٠(ص ). ٢٥٤٩(حديث رقم . أخرجه أبو داود يف سننه بسنده ولفظه (*)

 .ومل أقف على رواية الربقاين وال أبو نعيم. ١٣/٢٩٥السنة بسنده ولفظه 

 ).٢٨٢(وأبو نعيم يف دالئل النبوه، ص . ١١/٢٨٢لفظ قريب رواه الطرباين يف املعجم الكبري ب)  ٢(

صحايب أسلم بعد فتح الطائف ، وكان أحد وجوه ثقيف كان حتته عشر نسوه يف اجلاهلية، فأمره )  ٣(

أسـد  : ، وابن األثـري  )١٠٤٢(اإلصابة ص : ابن حجر . (أن يتخري منهن أربعاً رسول اهللا 

 ).٤/٤١الغابة 

 .»يرسول«) ب(و وردت يف األصل )  ٤(

ترتيب القاموس احملـيط  : الطاهر أمحد الزاوي. (مثىن ناضح وهو البعري الذي يستقي عليه بالسانية)  ٥(

 ).٢، نشر عيسى احلليب وشركاه ، ط٤/٣٨٦

: اجللبـه . ، وقال الفريوزآبادي يف القـاموس  )١٥٥النهاية ص : ابن األثري . (األصوات : اجللبه )  ٦(

ومنه ضخامة الصوت وارتفاعـه، ص  . لَبون أجالب وهو إختالط األصوات جلبوا جيِلبون وجي

)٢٢٥.( 

 :التخريج 

 ).٢٨٥-٢٨٤(ص . أخرجه أبو نعيم يف دالئل النبوه بسنده  (*)
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إن السجود ليس إال للحي الذي ال  تأذن لنا يف السجود لك فقال رسول اهللا 
 .)*(»أة أن تسجد لزوجهاميوت، ولو أمرت أحداً أن يسجد ألحد ألمرت املر

 

قال املؤلف رمحه اهللا وكان نائماً يف سفر فجاءت شجرة تشق األرض  
هي شجرة أستأذنت را أن «: حىت قامت عليه، فلما استيقظ ذكرت له فقال 

روى اإلمام أمحد من حديث يعلي بن  .)١(»فأذن هلا تسلم على رسول اهللا 
، النيب  )٣(فنـزلنا منـزالً فنام سول اهللا مع ر// بينما حنن نسري« : قال )٢(مرة

فجاءت شجرة تشق األرض حىت غشيته مث رجعت إىل مكاا فلما استيقظ ذكرت 
 )*(»هي شجرة إستأذنت را عز وجل يف أن تسلم علي فأذن هلا: ذلك له فقال

                                                 
وقـد  . والذي رواه يعلي بن مره الثقفي هذا احلديث جزء من حديث شكوى البعري للرسول )  ١(

، )١٢٥٠(ص ) ١٧٧٠٨(يث طويل حـديث رقـم   ذكره اإلمام أمحد يف املسند بنصه من حد
 .٤/١٥٨٦واحلاكم يف املستدرك 

احلديبة وبايع بيعة الرضـوان   أسلم وشهد مع النيب . وهب بن جابر الثقفي  يعلي بن مره بن)  ٢(
: ابن األثـري  (. سكن الكوفة وشهد خيرب والفتح وهوازن والطائف وهو من أصحاب علي 

، وابـن حجـر يف االصـابة ، ص    ٤/١٤٩االسـتيعاب  : الرب ، وابن عبد ٤/٧٢١أسد الغابة 
١٤١٧.( 

املسـند،  : اإلمام أمحد(انظر. والصحيح ما أوردناه »فقام » ) ب(ويف : فقال «وردت يف األصل )  ٣(
 ).١٢٥٠(، ص ) ١٧٧٠٨(حديث 

 ب/٢٦٨
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جاءت ،  )٣(أو مسره )٢(إن طلحة«: بعض هذا اخلرب فقال  )١(وذكر القاضي عياض
 .)٤(»أا استأذنت أن تسلم علي: ت به مث رجعت إىل منبتها فقالفأطاف

. )٥(»وأمر شجرتني، فاجتمعتا مث أمرمها فافترقتا« : قال املؤلف رمحه اهللا  
خرجت مع «:)٦(»قال«روى اإلمام أمحد أيضاً والطرباين من حديث يعلى بن مرة 

هلما إن رسول اهللا : إذهب إىل تلك الشجرتني، فقل: يف سفر فقال  رسول اهللا 
 فقضى رسول اهللا  )٧(هلما فاجتمعتا: يأمركما، أن جتتمعا فذهبت فقلت 

ويف . )*()٨(»هلما فتقرقتا: إذهب فقل هلما تفترقان، فقلت: حاجته مث رجع فقال 

، وروى حنو هذه الواقعة أبو  )٩(»فرجعت كل واحده منهما إىل مكاا«رواية 

                                                 
 ) . ١٣٥(دم ترمجته ص تق)  ١(
 ) .٩/١٢٩عرب لسان ال: ابن منظور . (شجر عظيم من شجر العضاه : الطلح )  ٢(
 ).٧/٢٥١لسان العرب : ابن منظور . (بضم املميم وهي شجرة من شجر الطلح : السمر )  ٣(
بتعريف حقوق املصـطفى   الشفاء، يف ) هـ٥٤٤ت (ذكره القاضي عياض أبو الفضل اليحصيب )  ٤(

وت، عبدالسالم أمني ، دار الكتب العلمية، بري: ، حتقيق ١/١٨٧بلفظه من رواية يعلي بن مره 
 .هـ١٤٢٠، ١ط
 :التخريج 

، واحلاكم ) ١٢٥٠(، ص ) ١٧٧٠٨(حديث رقم . أخرجه اإلمام أمحد يف املسند بسنده ولفظه  (*)
 ٤/١٥٨٦يف املستدرك بسنده ولفظه 

 ).٢٩٠(رواه أبو نعيم يف دالئل النبوة من رواية غيالن بن سلمه الثقفي، ص )  ٥(
  .زيادة يقتضيها السايق)  ٦(
اإلمام أمحد املنسد حديث رقم (انظر . والصحيح ما أثبت » فاجتمعا«) ب(األصل و  وردت يف)  ٧(

 ).١٢٤٨( ، ص)١٧٦٩٠(
انظر اإلمام أمحد املسند حديث رقـم  . والصحيح ما أثبت . » فتفرقا«) ب(وردت يف األصل و )  ٨(

 ).١٢٤٨(، ص )١٧٦٩٠(
 .٤/١٥٨٦ذكرها احلاكم يف املستدرك )  ٩(
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، عن ابن )٣( وروى حنوها من طريق جماهد. )٢(البيهقي عن جابر أوردها )١( الزبري،
من  ،وذكره احلاكم يف املستدرك.  )٤(من طريق عباده بن الصامتابن عباس ، 
 .)٦(صحيح ومل خيرجاه: وقال )٥(طريق يعلى

أن يريه آية فأمر شجره فقطعت  )٧(وسأله أعرايب«: قال املؤلف رمحه اهللا  
 )٨(»أمرها فرجعت إىل مكاـا  فقطعت عروقها حىت جاءت فقامت بني يديه مث

                                                 
بن تدرس اإلمام احلافظ الصدوق أبو الزبري القرشي األسدي املكي موىل حكيم بن حممد بن مسلم )  ١(

 ).٥/٣٨٠السري : الذهيب . (بن حزام 
 .٦/١٨أورد البيهقي حديث معجزة الشجرة يف دالئل النبوة بسنده بنحو )  ٢(
. املخزومـي اإلمام شيخ القراء واملفسرين أبو احلجاج املكي األسود موىل السائب بن أيب السائب )  ٣(

مات سنة إحدى أو إثنتني أو ثالث أو اربع ومائة وله مـن  . روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب 
 ). ٤/٤٤٩السري : الذهيب .(هـ ٨٣العمر 

 :التخريج 

والطرباين يف ). ١٢٤٨(ص ) ١٧٦٩(حديث رقم . أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده بسنده ولفظه  (*)

 .٢٢/٢٦٤املعجم الكبري بسنده ولفظه 
 
وذكرها أبو نعيم يف دالئل النبوة ـذا اإلسـناد   . مل أقف على هذه الرواية عند البيهقي بسندها)  ٤(

 ).٢٩١(ص
ذكر احلاكم معجزة الشجرة يف املستدرك من طريق يعلى بن مره الثقفي من حديثـه الطويـل،   )  ٥(

٤/١٥٨٦. 
 .٤/١٥٨٦قاله احلاكم يف املستدرك بعد إيراده احلديث )  ٦(
ذكر اهليثمي يف جممع الزوائد عند إيراد حديث معجزة الشجرة واليت طلبها األعرايب من رسول اهللا )  ٧(

ورجاله رجال الصحيح غري إبراهيم الشامي وهـو  «: واليت من رواية يعلى بن مره قال  اهللا 
 ).٩/١٠(» وفيه حتديد األعرايب بأنه من بين عامر بن صعصعه. ثقة

وذكر هذه املعجـزة   ).٢٠(، والدارمي يف سننه يف املقدمة ص ٥/٤١٠رواه الترمذي يف السنن )  ٨(
 .٦/١٥، والبيهقي يف دالئل النبوة ٢٨٩-٢٨٨أيضاً أبو نعيم يف دالئل النبوة ، ص 
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يا رسول اهللا قـد  : جاء أعرايب فقال«: قال  )٢(من حديث بريده )١(روى الطرباين
أدع تلـك الشـجرة   : ما الذي تريد قال: أسلمت فأرين شيئاً أزدد به يقيناً فقال

فمالت : قال أجييب رسول اهللا : فلتاتك قال إذهب فأدعها فذهب األعرايب فقال
: السالم عليك يا رسول اهللا فقـال هلـا  : فقالت ا فأتت النيب فقطعت عروقه

عروقها يف احلفره فصار كل  )٣(إرجعي فرجعــت فجلست على عروقها ودلت
عن ابن عمر،  )٤(وروى البيهقي حنو هذه القصة من حديث عطاء. )*(»عرق مكانه

قال وأورده احلاكم يف املستدرك .  )٦(عن ابن عباس )٥(عمر، ومن طريق أيب ظبيان
مب أعرف أنك رسول اهللا ؟ فقال أرأيت إن : فقال جاء أعرايب إىل النيب «: قال 

نعـم فـدعا   : أتشهد أين رسول اهللا ؟ قال // العذق من هذه النخلة دعوت هذا 

                                                 
صاحب املعاجم الثالثة ، ولد بعكـا  . اإلمام احلافظ الثقة أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب )  ١(

. هو من احلفاظ املذكورين ، أثىن عليه كثري من العلمـاء  هـ، رحل يف طلب العلم و٢٦٠سنة 
 ).٦/١١٩السري : الذهيب . (هـ ٣٦٠مات سنة 

بريده بن احلصيب بن عبداهللا األسلمي، قدم املدينة مهاجراً بعد أحد وشهد املشاهد بعدها مـع  )  ٢(
هـ يف ٦٣ة سكن البصرة ، مث إنتقل إىل خرسان غازياً ،واستوطن مرو مات ا سن. الرسول 

 .١/٢٤٣أسد الغابة : ، وابن األثري ١/٣٧٣معرفة الصحابة : أبو نعيم (خالفة يزيد ابن معاوية 
وقال . ٢٩٥)/٥اللسان : ابن منظور  (.أنزلت وأرسلت عروقها والنـزول يأيت من العلو : دلت )  ٣(

 .٣١٢سال ، ص التديل النـزول من العلو ويأيت أيضاً مبعىن اإلر: وقال ابن األثري يف النهاية 
وقيل أنه تغري . أيب رباح القرشي موالهم املكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسال  أسلم عطاء بن)  ٤(

تقريـب التهـذيب   : ابن حجـر  . (ذكره ابن حبان يف الثقات. تغري بآخره ومل يكن ذلك منه
٢/٢٥.( 

: ابن حجر(ري ذلك وقيل غ. هـ٩٠احلصني بن جندب بن احلارث اجلنيب الكويف ثقة مات سنة )  ٥(
 ).١/١٨١تقريب التهذيب 

األول عن عطاء عن إبن عمـر والطريـق   : روى البيهقي يف الدالئل معجزة الشجرة من طريقني )  ٦(
 .١٥-٦/١٤الثاين عن أيب ظبيان عن إبن عباس ، 

 أ/٢٦٩
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حىت أتى النيب  )١(العذق فجعل ينـزل من النخلة حىت سقط يف األرض وجعل ينقز
 وحنــوه  . )٢(ى شرط مسـلم صحيح عل: وقال. »قال إرجع فرجع إىل مكانه

  )٣(أخرج الترمذي

                                                 
 نقز وأنقـز، إذا وثـب  «: وقال إبن األثري يف النهاية ) ١٤/٣٣٦لسان العرب : ابن منظور(يثب )  ١(

 ).٩٢٤(ص . »وقفر
 .٤/١٥٨٨رواه احلاكم يف املستدرك من طريق إبن عباس بلفظه )  ٢(
احلافظ اإلمام العلم البارع مصنف كتاب اجلـامع وهـو   . أيب عيسى حممد بن عيسى بن سوره )  ٣(

. هـ طلب العلم وارحتل يف سبيل ذلك وبرع٢١٠ولد يف حدود سنة . السنن والعلل وغريمها 
السـري  : الـذهيب  . ( ترمـذ هــ يف  ٢٧٩مات رمحه اهللا سـنة  . من العلماء  أثىن عليه كثري

١٣/٢٧٠.( 
 :التخريج 

أقف على رواية بريده  ، ومل١٢/٨٦أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري من طريق ابن عباس بنحوه  (*)
نعيم وأبو  .٦/١٥لبيهقي يف دالئل النبوة من رواية إبن عباس وذكر هذه القصة ا. عند الطرباين 

 .٢٨٩يف الدالئل بسنده ، ص 
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وقال حسن » فأسلم األعرايب«: عن ابن عباس وفيه  )٢(حديث أيب ظبيان )١(»من«
 .)٥)(٤(وأنه من بين عامر بن صعصعه.  )٣(وأورده البخاري يف تارخيه. )*(غريب

فجعلن يـزدلفن   )٦(وأمر أن تنحر ست بدنات« : قال املؤلف رمحه اهللا  
 )١٠(من حديث عبداهللا بن قرط )٩(والنسائي )٨(روى أبو داود )٧(»هن يبدأإليه بأيت
وهو )**(»القر )١٢(]يوم[مث  )١١(إن أعظم األيام عند اهللا يوم النحر«: قال )١٠(قرط

                                                 
 .زيادة يقتضيها السياق)  ١(
 )٢٠٥(ص .تقدم ترمجته)  ٢(
 .حممد عبداملعيد خان: طبع حتت مراقبة ) ٣-٢ج-١ق . (أورده البخاري يف التاريخ الكبري )  ٣(
الشـاعر   هم بنو عامر بن صعصعه بن معاوية ينتمون إىل قيس بن عيالن القبيلة الكبرية واليت منها)  ٤(

 ).٢٨٠مجهرة أنساب العرب ص : ابن حزم . (لبيد بن ربيعة
 .٩/١٠ذكر ذلك اهليثمي يف جممع الزوائد )  ٥(
 ).٧٠النهاية ص : إبن األثري . ( ومسنهامجع بدنه واملراد ا اإلبل مسيت بذلك لعظمها )  ٦(
 .)١٣٧٩(ص . )١٩٢٨٥(حديث رقم » مخس«أخرجه اإلمام أمحد يف املسند بلفظه وزاد )  ٧(
 ) .١٩٩(تقدم ترمجته ص)  ٨(
 ) .١٢٦(تقدم ترمجته ص)  ٩(
وأمره أبو عبيده على .  صحايب كان امسه شيطانا فغريه النيب  الثمايلاألزدي عبداهللا بن قرط )  ١٠(

 ).١/٤٥١التقريب : ابن حجر . (هـ٥٦محص ، واستشهد بأرض الروم سنة 
 ).٨٩٠النهاية ، ص : إبن األثري (م الذبح يوم العيد وهو يو:  يوم النحر هو )  ١١(
 .واستدركه على اهلامش" األصل"ما بني املعقوفتني سقط يف )  ١٢(

 :التخريج 

والبيهقـي يف الـدالئل    .٥/٤١٠ ولفظـه أخرجه الترمذي يف سننه من حديث طويل بسـنده  (*) 

 .٦/١٥بسنده

ومل أقف علـى  . )٢٥٦(ص   ،)١٧٦٥(حديث رقم . أخرجه أبو داود يف سننه بسنده ولفظه (**) 

 .رواية النسائي
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بـدنات مخـس    وقرب لرسول اهللا «: قال . )١(بفتح القـاف وهو اليوم الثاين
احلديث من طريق أيب  ويف بعض روايات هذا. )٢( »فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ

مخس أو ست «: فقال  )٤(وذكر عياض )*(»مخس أو ست« )٣(أيب مسلم الكجي

 .)٥(يزدلفن أي يتقربن )**(»ست أو سبع لينحرها يوم عيد

عليهـا   )٧(مل ينــز  )٦(ومسح ضرع شاه حائل« : قال املؤلف رمحه اهللا  
وحنـــــو   )٩(»الضـــــرع فشرب وسقى أبا بكر )٨(الفحل فحمل

وروى البيهــــقي بسـنده إىل   . )١٠(صــــة يف خيميت أم معبدهذه الق

                                                 
 ). ٧٢٨النهاية ، ص : ابن األثري (انظر )  ١(
 ).١٣٧٩(، ص )١٩٢٨٥(حديث رقم : أورده اإلمام أمحد يف املسند )  ٢(
مات . أبو مسلم إبراهيم بن عبداهللا الكجي ولد سنة نيف وتسعني ومائة ، وثقه الدارقطين وغريه )  ٣(

 ).١٣/٤٢٣السري : الذهيب (. هـ ٢٩٢مات ببغدد سنة 
 ) .١٣٥(تقدم ترمجته ص)  ٤(
 ).٣٩٧(النهاية ، ص : ابن األثري : انظر )  ٥(
 ).٣٤١(القاموس، ص : الفريوزآبادي . (هي اليت انقطع عنها احلمل عدة سنوات )  ٦(
 ).١٢٧٩(القاموس ص : الفريوزآبادي. مبعىن وثب : نزواً ونزاء بالضم، ونزوا ونزواناً: نزاً)  ٧(
 ).٢١٨النهاية ، ص : ابن األثري . (اجتمع اللنب يف الضرع )  ٨(
واإلمـام  . ١١١٥، ص ) ٦٤٧٠(حديث رقم . رواه ابن حبان يف صحيحه بلفظ قريب وحسنه)  ٩(

 ).٢٨٦(، ص ) ٣٥٩٨(حديث رقم . أمحد يف املسند 
خـيميت أم معبـد   يف  وأبو بكـر   ذكر احلاكم يف املستدرك حنو هذه القصة يف هجرته )  ١٠(

 .٦/٣٠، وابن كثري يف البداية والنهاية ٥/١٦٠٤
 :التخريج  

وأخرجه البخاري يف صحيحه من رواية عبداهللا بن قـرط  . على رواية أبو مسلم الكجيأقف مل  (*) 
 ).١٣٧٩( ، ص) ١٩٢٨٥(حديث رقم 

 بـن قـرط   أخرجه القاضي عياض يف الشفا بتعريف حقوق املصطفى بلفظه من رواية عبداهللا (**)
١/١٩٤. 
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كنت غالماً يف غنم لعقبه بن أيب معيط أرعاها فأتى «: ، عن إبن مسعود قال )١(زر
عليها  )٢(يا غالم هل من شاه مل ينـز: ومعه أبو بكر فقال فأتى على رسول اهللا 

كر بصـحفه  فجعل ميسح ضرعها فأتاه أبو ب )٤(جذعه )٣(عليها الفحل فأتيته بعناق
من بعده  إشرب فشرب أبو بكر مث شرب النيب : فاحتلب فيها مث قال أليب بكر 

وحديث خيميت أم معبد تقـدم يف   )*(»أقلص فقص مث دعا له  )٥(:مث قال للضرع

 .باب هجرته عليه السالم

وندرت عني قتادة بن النعمان الظفـري حـىت   « : قال املؤلف رمحه اهللا  
 )٦(»أا مل تعـرف : وقيل. فكانت أحسن عينيه وأحدمهافردها، . صارت يف يده

أبو عمر : وقتادة هو أبو عمرو، وقيل. )٧(ندرت بالدال املهمة أي سقطت ووقعت

                                                 

زر بن حبيش األسدي الكويف أبو مرمي ثقه جليل خمضرم ، مات سنة إحدى أو إثنتني أو ثـالث  )  ١(
 ).١/٢٥٤تقريب التهذيب : ابن حجر . (ومثانني وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنه

 .»ينـزع«) ب(وردت يف )  ٢(

 ).١٠/٣٠٧لسان العرب : ابن منظور . (األنثى من أوالد املعزى )  ٣(

 ).٣/١٠٣اللسان : ابن منظور . (صغرية السن يف كل حيوان : اجلذعه )  ٤(

 .»الضرع«) ب(وردت يف األصل و )  ٥(

، ) ١٥٥٠(حـديث رقـم   . يف املسـند  ) هـ٣٠٧ت (أورده أبو يعلى أمحد بن علي املوصلي )  ٦(
جـر يف  وابـن ح . هـ١٤٢٦، ١خليل شيحا، دار املعرفة ، بريوت ، ط: ، حتقيق )٣٥٥(ص

 .٣/٢٥١، والبيهقي يف دالئل النوبة ٤/٨٣، وابن األثري يف أسد الغابة )١٠٦٧(ص. اإلصابة

  ).١٤/٢٢٣لسان العرب : ابن منظور: (انظر )  ٧(

 :التخريج 

. بسـنده ولفظـه   املسند، واإلمام أمحد يف ٦/٨٤أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة بسنده ولفظه  (*)

 ).٢٨٦(، ص )٣٥٩٨(حديث رقم 
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بن سواد بن ظفر واسم ظفـر   )١(قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر. وأبو عبداهللا 
 )٣(فـري األنصاري األوسي الظ )٢(كعب بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس

وكان من الرماه // شهد العقبة مع السبعني  )٤(وهو أخو أيب سعيد اخلدري من أمه

ورميت عينه يوم أحد، فسـالت علـى   « )٥(»الرماه املذكورين شهد بدراً وأحداً
يا رسول اهللا إن عندي إمرأة أحبها وأن هي رأت : فقال وجنته فجاء رسول اهللا 

بيده فاستوت ورجعت وكـات   فردها رسول اهللا . عيين خشيت أن تقذرها 
وشهد أيضاً اخلندق واملشاهد كلها مـع  . )٦(»أقوى عينيه وأصحهما بعد أن كرب

وروى احلـاكم يف  . )٧(وكانت معه راية بين ظفر يوم فـتح مكـة   رسول اهللا 
وروى أبـو  . )١٠(عن حممد بن عمر )٩(الشاذكوين )٨(املستدرك من طريق سليمان
                                                 

. ٤/٨٣أسد الغابة : ابن األثري (انظر . والصحيح ما أثبت » إبن عمرو«) ب(وردت يف األصل و )  ١(
 ).١٠٦٧اإلصابة ص: وابن حجر 

. ٤/٨٣أسـد الغابـة   : ابن األثري (انظر . والصحيح ما أثبت» أويس«) ب(وردت يف األصل و )  ٢(
 ).٣٣٨اجلهره ص : وابن حزم 

وكذلك قال خليفة بن خياط يف الطبقات إال أنه قال ). ٣/٣٣٨االستيعاب  :ابن عبدالرب : (انظر )  ٣(
سهيل زكار، دار : حتقيق ). ١٤٨(ص . قال ظفر هو ابن اخلزرج بن النبيت بن مالك بن أوس 

 .هـ١٤١٤الفكر، بريوت، 
 .٣/٣٣٨االستيعاب ،  : ابن عبدالرب )  ٤(
 .٥/١٩٦٢احلاكم املستدرك )  ٥(
 .٣/٣٤٥وابن سعد يف الطبقات بلفظه . ٣/٢٥٢ئل النبوة بلفظه رواه البيهقي يف دال)  ٦(
 .٥/١٩٦٢قاله احلاكم يف املستدرك )  ٧(
 ).١٠/٦٧٩السري ، : الذهيب . (والصحيح ما أثبت » سلمان«) ب(وردت يف األصل و )  ٨(
خاري قال ابن معني جربت عليه الكذب، وقال الب. سليمان بن داود بن بشر البصري الشاذكوين )  ٩(

السـري،  : الـذهيب . (خاري هو أضعف عندي من كل ضعيف وقال النسائي لـيس بثقـة  الب
١٠/٦٧٩.( 

مات . حممد بن عمر بن واقد األسلمي الواقدي املدين القاضي نزيل بغداد متروك مع سعة علمه)  ١٠(
 ). ٢/٢٠٣تقريب التهذيب : ابن حجر . (سنه٦٨هـ ، وله ٢٠٧سنة 

 ب/٢٦٩
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:  )٣(عن قتـادة  )٢(عن حممود بن لبيد )١(ن قتادةنعيم ، من طريق عاصم بن عمر ب
فكانت أصح عينيه  أنه أصيبت عينه يوم أحد فوقعت على وجنته فردها النيب «

 )٤(أصيبت«: أيضاً من طريق أيب سعيد، عن أخيه قتادة قال   وروي. )*(»وأحدمها

فأعادمهـا   عيناي يوم بدر فسقطتا على وجنيت فأتيت ـا الـنيب    )٤(أصيبت«
أصيبت عني قتـادة  «: )٥(وقال الرشاطي. )**(»بزق فيهما فعادتا تربقانمكاما و

قـال  .  )٦(»يوم اخلندق، وكان قريب عهد بعـرس : ببدر، وقيل: يوم أحد، وقيل
وقـال   عمـر بن عبدالعزيز كنا نتحدث أا تعلقت بعرق فردها رسـول اهللا  

 .)٧(»اللهــم اكسه اجلمــال«:

                                                 

مان األوسي األنصاري أبو عمر املدين ثقة، عامل باملغازي مـات  عاصم بن عمر بن قتادة بن النع)  ١(
 ).١/٣٦٧تقريب التهذيب : ابن حجر (بعد العشرين ومائة 

حممود بن لبيد بن عقبة بن رافع األوسي األشهلي أبو نعيم املدين ، صحايب صغري جل رواياته عن )  ٢(
، تقريب التـذهيب ،   ابن حجر. (سنه ٩٩، وله ٩٧هـ ، وقيل ٩٦عن الصحابة ، مات سنة 

٢/٢٤٠.( 
 ) .١٩٠(تقدمت ترمجته ص)  ٣(
 .»أصيب«) ب(وردت يف األصل و )  ٤(
 ) .١٤١(تقدم ترمجته ص )  ٥(
، وابـن عبـدالرب يف    ٤/٨٣مل أقف على رواية الرشاطي وقال بذلك ابن األثري يف أسد الغابـة  )  ٦(

 .٣/٣٣٨االستيعاب 
: ، مث قال )١٠٦٧(ص : ، وابن حجر يف اإلصابة ٢/٣٣٣بلفظه  قاله الذهيب يف سري أعالم النبالء)  ٧(

» حديث معجزه رد عـني قتـادة  «حدثت عمر بن عبدالعزيز : قال عاصم بن عمر بن قتادة : 
 .شيبا مباء فعاد بعد أبواال  تلك املكارم ال قعبان من لنب: فقال

 :التخريج 
نعيم يف دالئل النبوة بسـنده ولفظـه   ، وأبو ٥/١٩٦١أخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده بنحوه (*) 

 ).٣٦٥(ص
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كان ال يـدري أي  « : ويف رواية  )١(»أحسن عينيهأا كانت «وذكر ابن  األثري 
. )٥(»إذا رمدت األخرى )٤(وكانت ال ترمد«:  )٣(قال السهيلي.  )٢(»عينيه أصيبت

وهذا ال  )*(»سقطت حدقتاه فردها رسول اهللا « : قال ابن األثري، عن أيب نعيم 

ـ «: وروى احلاكم .  )٦(يصح إمنا سقط إحدى عينيه رين أنه مات سنة ثالث وعش
قال السهيلي . )٧(»وهو إبن مخس وستني سنه وصلى عليه عمر بن اخلطاب باملدينة

 )٩(وقال الـدراقطين . )٨(» أن عينيه مجيعاً سقطتا وردمها رسول اهللا «وقد روى 
وهـــو   )١١(تفرد به عمار بن نصــــر  )١٠(هذا حديث غريب عن مالك

                                                                                                                                               

سـعيد  : حتقيـق  . ٦/٢٩٢أخرجه أبو نعيم يف احلليه األولياء وطبقات األصفياء بسنده ولفظه  (**)
 .هـ١٤٢١،  ١خليل االسكندراين، دار إحياء التراث العريب، بريوت ، ط

 .٤/٨٣أسد الغابة، :  األثريابن )  ١(
 .٤/٨٣،  املصدر السابق)  ٢(
 ) .١٣٣(تقدم ترمجته ص )  ٣(
 ).٦/٢٢٢لسان العرب : ابن منظور. (وجع يصيب العينني وينفخها : الرمد )  ٤(
 .٤/٣٦وابن كثري يف البداية والنهاية .  ٣/٢٧١ذكره السهيلي يف الروض األنف )  ٥(
 ).٤/٨٥أسد الغابة : ابن األثري . ( وهذا ما عليه أكثر من روي قصة معجزة عني قتادة )  ٦(
 .٥/١٩٦١ذكره احلاكم يف املستدرك )  ٧(
 .٣/٢٧٢رواه السهيلي يف الروض األنف )  ٨(
اإلمام احلافظ أبو احلسن علي بن عمر البغدادي من أهل حمله دار القطن ببغـداد ، ولـد سـنة    )  ٩(

ـ ٣٨٥مات رمحـه اهللا سـنة   . أثىن عليه العلماء كثرياً . هـ، كان من حبور العلم  ٣٣٦ . هـ
 ).١٦/٤٤٩السري :  الذهيب(

ابن . (هـ١٧٩مات سنة . مالك بن أنس األصبحي أبو عبداهللا املدين الفقيه ، إمام دار اهلجرة )  ١٠(
 ).٢/٢٣١تقريب التهذيب : حجر

 ).٢/٥٤تقريب التهذيب : ابن حجر. (صدوق . عمار بن نصر السعدي أبو ياسر نزيل بغداد )  ١١(
 :التخريج 
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عـن   )٣(، عـن أبيـه   )٢(هورواه مالك عن حممد بن عبداهللا بن أيب صعصع. )١(ثقة
أصيبت عيناي يوم أحـد  «: أيب سعيد اخلدري، عن أخيه قتادة قال  )٤( }سعيد{

 .)٦)(٥(»احلديث

وهو أرمد //  وتفل يف عني علي بن أيب طالب «: قال املؤلف رمحه هللا  
يف الصحيح مــــن حديث سـلمه  .  )٧(»فربأ من ساعته ومل يرمد بعد ذلك

                                                                                                                                               

وابن األثـري يف أسـد   ). ٣٦٥(ل النبوة من رواية قتادة بن النعمان ، ص أخرجه أبو نعيم يف دالئ (*)

 .٤/٨٥الغابة بسنده ولفظه 
وأبو نعيم يف احللية عندما ترجم ملالك بـن  ). ٤/٣٦البداية والنهاية (نقله ابن كثري عن الدارقطين )  ١(

ثمـان عـن   حديث غريب عن مالك تفرد به حممد بن أيب ع«: أنس وقال بعد إيراده للحديث 
 .٦/٢٩٢»عمار بن نصر

ابـن  .(ثقـة  . حممد بن عبداهللا بن عبدالرمحن بن أيب صعصعه األنصاري أبو عبدالرمحن  املدين )  ٢(
 ).٢/١٨٧تقريب التهذيب : حجر

تقريـب  : إبن حجـر  (عبداهللا بن عبدالرمحن بن أيب صعصعه األنصاري املدين ، ثقة ، من الثالثة )  ٣(
 ).١/٤٠٤التذهيب 

 .٦/٢٩٢احللية : ، وأبو نعيم  ٤/٣٦البدايةوالنهاية : انظر ابن كثري . ما بني املعقوفتني زائد )  ٤(
وأبو نعيم يف احلليـة بسـنده ولفظـه    .  ٤/٣٦ذكره ابن كثري يف البداية والنهاية بسنده ولفظه )  ٥(

٦/٢٩٢. 
قال يف بدر ومنهم من  فمنهم من قال يف أحد ومنهم من أُختلف كثرياً مىت أصيبت عني قتادة )  ٦(

واحلقيقة واهللا أعلم أا وقعت إحـدى  . أن عيين قتادة أصيبت : قال يف اخلندق ، والبعض قال 
وقد رجح . عينيه يف معركة أحد لتعاضد األحاديث الواردة فيها ، سواًء من ناحية املنت أو السند

القاسم إمساعيـل بـن حممـد    أبو : مساعد احلميد يف حتقيقه لكتاب دالئل النبوة لقوام السنة 
، ذلك بعد دراسته ألسانيد األحاديث الواردة يف معجزة عني قتـادة  )هـ٥٣٥ت (األصبهاين 
 .هـ١٤١٢، ١، دار العاصمة ، الرياض، ط ٣/١٠٣٧. 

، ومسلم يف صحيحه ، حـديث   ٦٧٦، ص ) ٣٧٠١(حديث رقم . رواه البخاري يف صحيحه )  ٧(
  .١٢٣٠، ص )٢٤٠٧(رقم 

 أ/٢٧٠
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ألعطني الرايـه   ياً كان يوم خيرب أرمد فقال رسول اهللا أن عل« )١(ابن األكوع
رجالً حيب اهللا ورسوله يفتح اهللا على يديه فدعا علياً وكان أرمد فأخذ الراية ففتح 

 )**(»فتفل يف عينيه فما وجعهما حىت مضى لسبيله«ويف رواية . )*(»اهللا على يديه

منذ دفع إيل الراية  فما رمدت وال صدعت«: وروى أيضاً . ذكرهــا البيهقي 
 .)***(»يوم خيرب

ودعا له أيضاً وهو وجع فربأ، ومل يشتك ذلـك  «: قال املؤلف رمحه اهللا  
عن علي  )٣(روى احلاكم يف املستدرك عن عبداهللا بن سلمة. )٢(»الوجع بعد ذلك

  أتى على رسول اهللا «: قال أقول اللهم إن كان أجلي حضـر  : وأنا شاك
متأخراً فأرفعين، وإن كان بالًء فصربين، فقـال كيـف قلـت    فأرحين، وإن كان 

                                                 

بن عمرو بن األكوع األسلمي يكىن أبا مسلم وهو ممن بايع حتت الشجرة مرتني وسـكن   سلمة)  ١(
سبع غزوات ، تويف سـنة   وكان شجاعاً رامياً غزا مع رسول اهللا . املدينة مث إنتقل إىل الربذه 

 ).٢/٢٨٩أسد الغابة : ابن األثري . (هـ باملدينة وهو ابن مثانني سنة ٧٤
 ).٣٣٧(الئل النوبة ، ص رواه أبو نعيم يف د)  ٢(
االسـتيعاب  : ابن عبدالرب. (شهد بدر وقتل يوم أحد شهيداً: عبداهللا بن سلمه العجالين البلوي )  ٣(

 ).٣/١٦٠أسد الغابة : ، وابن األثري ٣/٥٦
 :التخريج  
ومسـلم يف  ). ٦٧٦(، ص ) ٣٧٠٢(حديث رقـم  . أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده بنحوه ) *(

 ).١٢٣٠(، ص )٢٤٠٧(حديث رقم . حوه صحيحه بسنده بن

بلفظه من حديث طويـل  . أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة من رواية عبداهللا بن بريده عن أبيه (**) 

٤/٢١١. 

فمـا  «: أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة من رواية أم موسى أـا مسعـت علـي يقـول      (***) 

 .٤/٢١٣» احلديث...رمدت

وأبو نعيم يف دالئل النبوة بسـنده  . ٤/١٥٨٩. املستدرك بسنده ولفظه أخرجه  احلاكم يف  (****)

 )٣٣٧(ولفظه ص 
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وقال . »فأعدت عليه فقال اللهم أشفه أو قال عافه فما اشتكيت وجعي ذلك بعد
 .)****(على شرط الشيخني ومل خيرجاه

 وأصيبت رجل عبداهللا بن عتيك األنصـــاري، «:قال املؤلف رمحه اهللا       

أن عبداهللا هذا كان  )٢(دم يف قتل بن أيب احلقيقتق.  )١(»فمسحها فربأت من حينها
حـىت  «: ويف البخاري من حديث عبداهللا بن عتيك هذا قـال  .  )٣(سيء البصر

إنتهيت إىل درجة فوضعت رجلي وأنا أرى أين قد إنتهيت إىل األرض فوقعـت يف  
فـانطلق  «: ويف غري البخاري . )٤(»فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامه. ليلة مقمرة

مسح  أصحابه فأخربهم بقتله مث إن أصحابه محلوه فلما وصل إىل رسول اهللا إىل 
فمسـحها فكـأين مل   «: ويف البخاري .  )٥(»رجله قال عبداهللا فكأين مل أشكها

 .)٦(»أشكها قط

                                                 
حـديث رقـم   . رواه البخاري يف صحيحه يف قصة قتل أيب رافع اليهودي من حديث طويـل  )  ١(

 ).٧٣٢(، ص)٤٠٣٩(
ب علـى  ومن الذين حزبوا األحـزا . وهو من بين النضري . أبو رافع سالم بن أيب احلقيق األعور )  ٢(

 -٢عبداهللا بن عتيك وهـو أمريهـم    -١: والذين خرجوا لقتل عدوا اهللا هم .  رسول اهللا 
 أسودخزاعي بن  -٥. أبو قتادة احلارث بن ربعي -٤عبداهللا بن أنيس  -٣. مسعود بن سنان 
خليـل شـيخا، دار   : حتقيـق  .  ٢/١٣١الكامل يف التاريخ : ابن األثري. (حليف هلم من أسلم

 .هـ١٤٢٢، ١بريوت ، طاملعرفة، 
 .٣/٢٠٢أسد الغابة : ابن األثري )  ٣(
 ).٧٣٢(، ص)٤٠٣٩(حديث رقم .بلفظه  أخرجه البخاري يف صحيحه من رواية الرباء )  ٤(
حممد : حتقيق . ٩/١٣٧من حديث طويل  أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ، من رواية الرباء )  ٥(

والبيهقي يف دالئل النبوة من رواية الرباء . هـ١٤١٤،  ١عطا، دار الكتب العلمية، بريوت ، ط
 .٤/٣٨من حديث طويل 

، ) ٤٠٣٩(حديث رقـم  . أخرجه البخاري يف صحيحه من رواية الرباء بلفظه من حديث طويل )  ٦(
 ).٧٣٢(ص



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

وأخرب أنه يقتل أيب بن خلف اجلُمحي فخدشـه  « : قال املؤلف رمحه اهللا  
قتل أيب  تقدم يف غزوة أحد أن النيب . )١(»يوم بدر أو أحد خدشاً يسرياً فمات

أيب بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح إبـن   )٢([....]بن خلف هذا وهو أبو 

حـدثين   )٥(»قـال « )٤(روى ابن اسحاق. )٣(عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي

أن أيب بن خلف كان يلقى رسـول  « )٦(صاحل بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف
. من ذره أقتلك عليـه // )٨(أعلفه كل يوم فرقاً )٧(قعوداً إن عندي: فيقول اهللا 
فلما كان يوم أحـد طعنـه   . )*(»بل أنا أقتلك إن شاء اهللا رسول اهللا : فيقول

تنـاول   وتقدم يف وقعة أحد أن النيب .  )٩(يف عنقه فقتل يوم أحد رسول اهللا 

                                                 
 .٣٦٥-٣٦٤وأبو نعيم يف دالئل النبوة ص .  ٣/٢٥٨رواه البيهقي يف دالئل النبوة )  ١(
 .»مطموسه«) ب(صل و وردت يف األ)  ٢(
ليفي بروفنسال ، : حتقيق . ، نسب قريش )هـ٢٣٦ت (أبو عبداهللا مصعب بن عبداهللا : الزبريي )  ٣(

 .ت.، د ٤دار املعارف، القاهرة، ط
هـ، إمام يف املغازي والسري ٨٥حممد بن إسحاق بن يسار املطليب ، أبو عبداهللا املدين ، ولد سنة )  ٤(

مات رمحه اهللا سنة . حاق املشهورة ، اختلف فيه جرجاً وتعديالًوالسري وهو مؤلف سرية إبن إس
 ).١/٤السهيلي الروض األنف . (هـ١٥١

 .زيادة يقتصيها السياق)  ٥(
صاحل بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف الزهري أبو عبدالرمحن املدين ، ثقة مات قبل سنة سبع )  ٦(

 ).١/٣٤٣التقريب : جرابن ح. (وعشرين ومائة يف والية إبراهيم بن هشام
لسان : ابن منظور.(أدناه سنتني إىل أن يثين فيدخل السنة السادسة وهو ما أمكن ركوبه : القعود)  ٧(

 ).١٢/١٤٩العرب 
النهايـة ، ص  : ابن األثـري  . (آصع عند أهل احلجاز ٣مداً أو  ١٢رطالً وهي  ١٦مكيال يسع )  ٨(

٦٩٠.( 
، وإبـن اسـحاق يف    ٣/٤٦١بن هشام يف السرية النبوية وا. ٣/٢٦٩الروض األنف : السهيلي)  ٩(

 ).٣١٠(ص سريته 
 :التخريج 

 ب/٢٧٠
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راً كما تقدم يف ومل حيضر احلارث ابن الصمه بد )١(احلربه مـن احلارث بن الصمه
 .)٢(وقعه بدر

وقال سعد بن معاذ، ألخيه أميه بن خلف مسعت « : قال املؤلف رمحه اهللا  
روى البخاري مـن حـديث   . )٣(»حممداً يزعم أنه قاتلك فقتل يوم بدر كافراً

كان صديقاً ألميه بن خلف وكان أميه « عبداهللا بن مسعود عن سعد بن معاذ أنه 
على سعد وإذا مر سعد مبكة نزل على أميه فلما قدم رسول إذا مر باملدينة نـزل 

انظـر يل سـاعة   : املدينة إنطلق سعد معتمراً فنـزل على أميه فقال سعد  اهللا 
فلقيهما أبو جهل فقال  )٤(خلوه لعلي أطوف بالبيت فخرج قريباً من نصف النهار

ناً وقد أويـتم  سعد، قال أراك تطوف مبكة آم: يا أبا صفوان من هذا؟ قال : ألميه
واهللا لوال أنك مع أيب صفوان ما رجعت إىل أهلك سـاملاً،   )٥(حممداً وأصحابه، أما

                                                                                                                                               

، يف السريه املسماه بكتاب املبتدأ )هـ١٥١ت (حممد بن إسحاق بن يسار : أخرجه ابن اسحاق  (*)
حممد محيد اهللا، طبع معهد الدراسـات  : حتقيق ) . ٣١٠(ص . واملبعث واملغازي بسنده ولفظه

، يف السرية النبوية )هـ٢١٣ت (أبو حممد عبدامللك املعافري : وابن هشام . يب واألحباث للتقر
حممد علي قطب وحممد الدايل بلطه، املكتبة العصرية ، بريوت ، : حتقيق. ٣/٤٦١بسنده ولفظه 

 .هـ١٤٢٦طبعة جديده ، 
يف أهـل  عمرو بن عتيك بن النجار ، ذكره موسى بن عقبه وإبن اسحاق احلارث بن الصمه بن )  ١(

. وضرب له بسهم ، وحضر أحد مع الرسول .  إنه كسر بالروحاء فرده النيب :  وقاالبدر 
 ).٢٢١اإلصابة، ص: ابن حجر (

ومن بينهم مؤلف هذه السـرية  . ما عليه أكثر أهل السري واملغازي أن هذه الواقعة حدثت يف أحد)  ٢(
عبـدالعزيز السـلومي ، ص   / ف الـدكتور اليت بني أيدينا واليت بتحقيق اين القهوجي ، بإشرا

 .وهو الصحيح واهللا أعلم). ١٨٥(
 .)٧١٧(، ص  ) ٣٩٥٠(حديث رقم . أورده البخاري يف صحيحه )  ٣(
 ).٧/٣٢٣فتح الباري ، : ابن حجر (مظنة اخللوه )  ٤(
 ).٧١٧(، ص ) ٣٩٥٠(والتصحيح من البخاري ، حديث رقم . »أم«) ب(وردت يف األصل و)  ٥(
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فرفع سعد صوته على أيب جهل، فقال أميه ال ترفع صـوتك علـى أيب    )١(فتالحيا
احلكم سيد أهل الوادي، فقال سعد دعنا عنك يا أميه فواهللا لقد مسعت رسول اهللا 

 م قاتلوك«: يقولمبكه؟ قال )٤( ]قال[ )٣(»إنه قاتلك« : ويف رواية .  )٢(»أ :
: ، فقال )٥(واهللا ما يكذب حممد فرجع إىل إمرأته: ال أدري ففزع لذلك أميه، وقال

زعم بأنه مسـع  : قال . وما قال : أما تعلمني ما قال يل أخي اليثريب قالت : فقال
واهللا ما يكذب حممداً أخربهم أم قاتلي قالت «: حممداً يزعم إنه قاتلي ويف رواية 

إمرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثريب فكره أميه : فلما خرجوا إىل بدر قالت
 )٦(»له أبو جهل إنك من أشراف أهل الوادي فسر يوماً أو يومني: أن خيرج، فقال
معهم إال قريبـاً فسـار    )٧(ما أجوز: نسيت ما قال اليثريب؟ قال: فقالت له إمرأته
وكان أمية جسيماً ثقيالً وهو الذي كـان  . )*(»حىت قتله اهللا ببدرمعهم فلم يزل 

صحيح البخاري من حـديث  // ويف . )٩(وتقدم يف وقعة بدر. )٨(يعذب بالالً مبكة
                                                 

وتسابا وتشامتا، واملالحاه هي املالومه واملباغضه واملدافعة ويف املثل من الحـاك فقـد   : اصما خت)  ١(
 ).١٣/١٨٥اللسان : ابن منظور.(عاداك

 ).٧/٣٢٤الفتح : ابن حجر . (أي املسلمون )  ٢(

 .)٦٦٢(، ص )٣٦٣٢(حديث رقم . »أنه قاتلك«رواه البخاري يف صحيحه بلفظ )  ٣(

 .واستدركها يف اهلامش) ب(تني ساقط يف ما بني املعقوف)  ٤(

وهي مـن  . كنيتها أم صفوان وامسها صفية ويقال كرميه بنت معمر بن حبيب بن حذافة بن مجح)  ٥(
 ).٧/٣٢٤الفتح : ابن حجر . (بنت األسود  فاختهوقيل امسها . فأمية ابن عم أبيها . رهط أمية

 ).٦٦٢( ، ص)٣٦٣٢(حديث رقم . رواه البخاري يف صحيحه )  ٦(

: ابـن منظـور   . (أي يسري معهم يف الطريق ، وتأيت مبعىن أسري يف الطريق حىت منتصفه ووسطه)  ٧(
 ).٣/٢٣٨اللسان 

وابن كثري يف البداية والنهاية ). ٤١٣(، ص ) ٢٣٠١(ذكره البخاري يف صحيحه ، حديث رقم )  ٨(
 .٣/٣٢١والنهاية 

 ).١٤٧(عبدالعزيز السلومي ، ص / الذي حققته اين القهوجي ، بإشراف الدكتور ءاجلز)  ٩(

 أ/٢٧١
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أن أميه رأى بالل يوم بدر فخرج ومعه فريق من األنصار «: عبدالرمحن بن عوف 
 )٢(وذكر موسى بن عقبه. )١(هوذكر ابن عبدالرب أن بالالً قتل.  )*(»فقتلوا أميه هذا

ويف السرية إلبن إسحاق أن معاذ بـن  . )٣(أنه قتله رجل من األنصار من بين مازن
وتقـدم  . )٧(إشتركوا يف قتله )٦(، وخبيب بن أساف)٥(، وخارجه بن زيد )٤(عفراء

 .)٩)(٨(ذكر سعد بن معاذ يف بين قريظه

                                                                                                                                               

 :التخريج 

 ).٧١٧(، ص ) ٣٩٥٠(أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ، حديث رقم (*) 

 .١/٢٦٠االستيعاب : ابن عبدالرب )  ١(
 ) .١٤١(ترمجته ص تقدم )  ٢(
 وهي قبائل متفرعه يف اجلزيرة العربية ومنهم بـين مـازن  . قبائل وبطون ينسبون إىل قيس عيالن )  ٣(

هــ،  ٥٦٢أبو سعد عبدالكرمي بـن حممـد ، ت   : السمعاين . (األنصار ، ممن سكن املدينة 
،  ١حممد حالق ، دار إحيـاء التـراث العـريب ، بـريوت ، ط    : ، حتقيق٤/٢٠٩األنساب ، 
  .هـ١٤١٩

ابن احلارث بن رفاعه من بين النجار ، نسب إىل أمه عفراء بنت عبيد بن ثعلبه معاذ بن عفراء بن )  ٤(
ه عوف ومعوذ اللذان قتال يف بدر وشهد معاذ بعد بدر أحد امن بين النجار، شهد بدر هو وأخو

: ابـن عبـدالرب   .(وبعضهم يقول أنه مات يف بـدر  . واخلندق واملشاهد كلها يف قول بعضهم
 ).٣/٤٦٤اإلستيعاب ، 

ابة آخى بينه وبني األنصاري شهد بدراً ، وقتل يوم أحد شهيداً ، من كبار الصح خارجه بن زيد ) ٥(
أسـد  : ابن األثري . (وتزوج أبو بكر إبنته وهي أم أم كلثوم بنت أيب بكر  النيب  بكر  وأب

 ).٢/٣االستيعاب : ، ابن عبدالرب ١/٦٤٠الغابة 
: ابن األثـري  .(عنبه بن عمرو األنصاري وهو ممن شهد بدراً وأحد واخلندق خبيب بن أساف بن )  ٦(

 ).٢/٢٥اإلستيعاب : بن عبدالرب ، ا١/٦٧٩أسد الغابة 
 .٢/٤٠٤السرية النبوية : ابن هشام )  ٧(
 .، إشراف الدكتور عبدالعزيز السلومي ٢٢٦يف اجلزء الذي حققته اين القهوجي ص )  ٨(
ولكن أكثر الروايات ذكرت أن الذي قتله وحرض . اختلفت الروايات فيمن قتل أميه بن خلف )  ٩(

ذكرهـا  أورد يف ذلك قصـة   ، مث إن عبدالرمحن بن عوف  اح على قتله هو بالل بن رب
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ملشركني، فقال هـذا  وأخرب يوم بدر مبصارع ا« : قال املؤلف رمحه اهللا  
مصرع فالن غداً إن شاء اهللا وهذا مصرع فالن فلم يعدوا أحد منهم مصـرعه  

روى مسلم يف صحيحه، وأبو دواد يف سننه من حديث محاد بـن  . )١(»الذي مساه
هذا مصرع فالن غـداً ،  «:  قال رسول اهللا : عن أنس  )٣(عن ثابت )٢(سلمة

فمـا  «، ويف مسلم »ما جاوز! بيده ووضع يده على األرض، فقال والذي نفسي
، » أحد منهم عن موضع يد رسـول اهللا  « : ويف أيب داود . )*(»ماط أحدهم

 .)**(»فأخذ بأرجلهم، فسحبوا فألقوا يف قليب بدر«: زاد أبو داود

وأخرب أن طوائف من أمته يغزون البحر وأن أم « : قال املؤلف رمحه اهللا  
يف الصحيح من حـديث أم حـرام   .)٤(»قالحرام بنت ملحان منهم فكان كما 

                                                                                                                                               

واهللا أعلم أن الذي قتلـه  فهذا يرجح ) ٤١٣(، ص  ٢٣١(البخاري يف صحيحه ، حديث رقم
 .وأرضاه وحرض على ذلك بالل بن رباح 

 :التخريج 
 ).٤١٣(، ص ) ٢٣٠١(حديث رقم. أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده  (*)

وأبو داود يف . )١١٠٩(ص ). ١٧٧٩(حديث رقم . حيحه من حديث طويل رواه مسلم يف ص)  ١(

 .)٣٨٧(، ص )٢٦٨١(حديث رقم . سننه من حديث طويل 

. الناس يف ثابت وتغري حفظه بـآخره  محاد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقة عابد ، أثبت)  ٢(

 ).١/١٩٤تقريب التهذيب : ابن حجر(

. سنه٨٦بو حممد البصري ، ثقة عابد ، مات سنة بضع وعشرين ومائه وله ثابت بن أسلم البناين أ)  ٣(

 ).١/١٢١تقريب التهذيب : ابن حجر(

بشار معـروف  : ، حتقيق ١/٣٥٢يف املوطأ ) هـ١٧٩ت .(رواه مالك بن أنس األصبحي املدين )  ٤(

 ،٢/٦٤وأبو نعـيم يف احلليـه   . هـ١٤١٣،  ٢وحممود خليل ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط

 .١٣/٣١١والبغوي يف شرح السنة 

 :التخريج  

 ).١١٠٩(، ص ) ١٧٧٩(حديث رقم. أخرجه مسلم يف صحيحه بسنده ولفظه  (*)
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نام رسـول   «: بنت ملحان، وهي خالة أنس بن مالك قالت  )١(وامسها الغميصاء
ناس من أمـيت  : يوماً قريباً مين مث استيقظ يبتسم فقلت ما أضحكك قال  اهللا 

كامللوك على )٣(هذا البحر األخضر  )٢(عرضوا علي غزاه يف سبيل اهللا يركبون ثبج
مث وضع رأسه مث إسـتيقظ   )٤( ]فدعا هلا [أدع اهللا أن جيعلين منهم : قالت األسره

أدع اهللا : يف األول، فقلت: كما قال: وهو يضحك فقلت له كمقاليت األوىل، فقال
أن جيعلين منهم قال أنت من األولني فخرجت مع زوجها عباده بن الصـامت أول  

قـافلني نزلـوا إىل الشـام     )٥(ما ركب املسلمون البحر فلما انصرفوا من غزوم
يدخل على  وكان رسول اهللا .  )*(»فقدمت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت

أا كانت إحدى خاالت  )٧(رأسه وينام عندها وذكر إبن عبدالرب )٦(أم حرام وتفلي

                                                                                                                                               

ومسـلم يف  . )٣٨٧(، ص ) ٢٦٨١(حديث رقـم  . أخرجه أبو داود يف سننه بسنده ولفظه (**)

 .)١١٠٩(، ص )١٧٧٩(حديث رقم : صحيحه بسنده بنحو 
االسـتيعاب  : ابن عبـدالرب  . ( هي أم حرام بنت ملحان رضي اهللا عنها الغميصاء أو الرميصاء و)  ١(

 ).١٧٩٣اإلصابة ص : وابن حجر . ٤/٤٠٤
وقـال ابـن منظـور يف    ). ١٦٨القاموس ، ص : الفريوزآبادي (وسط الشيء ومعظمه : الثبج )  ٢(

  .٣/٦» علو وسط البحر إذا تالقت أمواجه واملعىن هنا وسطه ومعظمه«: اللسان
كان يسمى البحر األبيض املتوسط بالبحر األخضر قدمياً مث حتول امسه احلايل إىل البحر األبـيض  )  ٣(

  . املتوسط 
 . واستدركه يف اهلامش» األصل«ما بني املعقوفتني ساقط يف )  ٤(
هـ ، حينما كان معاوية والياً على الشام وهـو  ٢٨هـ وقيل سنة ٢٧كانت هذه الغزوة يف سنة )  ٥(

ومعه أبو ذر وأبو الدراء وغريهم مـن  . وغزا قربص  ش يف خالفة عثمان بن عفان أمري اجلي
إبـراهيم  : ، حتقيق ١/٨٦األنوار يف مشال النيب املختار: البغوي . (الصحابة رضوان اهللا عليهم 

 ).هـ١٤٢٠، ٢يعقوب ، دار املكتيب، دمشق، ط
 ).٥/٥١رح صحيح مسلم ش: النووي . (هو قتل القمل من شعر الرأس وغريه الفلي)  ٦(
اإلمام العالمة حافظ املغرب أبو عمر يوسف بن عبداهللا بن حممد ، صاحب التصانيف الكـثرية ،  )  ٧(

ـ ٤٦٣هـ ، طلب العلم، أثىن عليه كثري من العلماء ، تويف رمحه اهللا سنة ٣٦٨ولد سنة  . هـ
 ).١٨/١٥٣السري، : الذهيب(
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وهي سلمى بنت عمرو بن  ألن أم عبداملطلب جد النيب  )١(من النسب النيب 
وأم حـرام بنـت   . عدي بن النجار//خداش بن عامر بن غنم بن  زيد بن لبيد بن

. )٣(بن حرام بـن جنـدب بـن عـامر بـن غـنم       )٢(ملحان بن خالد بن زيد
خؤولةً بعيدةًَ ال تثبـت   )٥(»أا«وذكر . هذا القول )٤(وأنـــــكر شيخنا

أنه عليه السالم كان ال يـدخل  «: حرمه وال متنع نكاحاً وأجاب أن يف الصحيح 

                                                                                                                                               

 :التخريج 
ومسلم . )٥١٧(ص ) ٢٨٠٠-٢٧٩٩(حديث رقم . ده ولفظه أخرجه البخاري يف صحيحه بسن (*)

 .)١١٣٧(، ص )١٩١٢(حديث رقم . يف صحيحه بسنده وبنحوه 
من الرضاعة ، فلذلك كان يقيـل   ذكر ابن عبدالرب أن أم حرام بنت ملحان كانت خالة النيب )  ١(

ـ . (من النسـب   ومل أقف على أنه قال أا خالته . عندها وينام يف حجرها  : ن عبـدالرب اب
 ).٤/٤٨٥اإلستيعاب 

: ابـن عبـدالرب   «: انظـر  . ، والصحيح ما أثبـت  » زيد بن خالد«) ب(وردت يف األصل و )  ٢(
 ).٢/٣١٦السري : ، والذهيب  ٤/٤٨٤االستيعاب 

  ).٨/٣١٩الطبقات : ، وابن سعد  ٤/٤٨٤االسيتعاب : ابن عبدالرب (ورد هذا النسب عند )  ٣(

املهاجرين الذين «هـ يف كتابه ٧٠٥يخ املؤلف عبداملؤمن الدمياطي املتوىف سنة ذلك ش أنكررمبا )  ٤(
وهوكتاب مفقود أو مل حيقق بعد ، ألن املؤلف رمحه اهللا تعاىل كثرياً مـا   »أخرجوا من ديارهم

كثرياً من العلماء ، وقـد   اخلؤولهوعموماً فقد أنكر هذه . قال شيخنا يعين به الدمياطي : يقول 
مع املؤلف أبو العباس القرطيب والسيوطي وغريمها من العلماء ، كما أن بعض العلمـاء   قال ذا

واختلفوا يف الكيفية منـهم النـووي    قال بأن أم حزم بنت ملحان رضي اهللا عنها خالة النيب 
وقد تكلم بعض العلماء كثرياً يف هذا احلديث بني من قال أنه ليس هناك . وابن عبدالرب وغريهم

خصائص دون غريه من البشر ،  وأنه عليه السالم معصوم وأنه أباً للمسلمني وأن للنيب خؤوله 
  سواًء بالنسب أو الرضاعة، أو خاله ألبيه أو جده   وبني من أثبت أن أم حرام خالة النيب 

 .كما قال بعض العلماء

 .زيادة يقتضيها السياق» اهلاء«)  ٥(

 ب/٢٧١
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فقيل له يف ذلـك قـال    )١(أحد من النساء إال على أزواجه إال على أم سليم على
فبني عليه السالم ختصيص أم سليم بالدخول  )٣) (٢(»أرمحها قُتل أخوها حراماً معى

ومل نتعرض لعلـه سـواها وهـو     )٤(عليها وهي رمحته إياها لكون أخيها قتل معه
ن مث عله أخرى حمرمه نسـب أو  فلو كا. جواب سائل يف وقت احلاجة إىل البيان

رضاع لبينها ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز وهذه العلة مشتركة بينـها  
وليس يف احلديث ما يدل على اخللوه ا فلعله كان : وقال . )٥(وبني أختها أم حرام

كان ذلك مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع وكان أنس خادمه والعـاده تقتضـي   
. ملخدوم وأهل اخلادم سيما إذا كن عجائز مع ما ثبت له من العصمةاملخالطة بني ا

ونزول  )٧(يف صــفر سنـــة أربع )٦(أيضاً فإن قتل حرام كان يوم بئر معونه

                                                 
منـهما   لكلهما أختان والعلة واحدة ولعلهما يف بيت واحد كبري أم سليم وأم حرام رضي اهللا عن)  ١(

 ).٦/٥٧فتح الباري : ابن حجر . (فيه معزل

معي  وقوله . هـ٤مع السبعني من الصحابة رضوان اهللا عليهم يف بئر معونه سنة  قتل حرام )  ٢(
) ح البـاري فـت : ابن حجر. (مل يشهد بئر معونه  ويف طاعيت ، ألن النيب . أي يف عسكري 

٦/٥٧.( 
 .)٥٢٤(، ص )٢٨٤٤(حديث رقم . بلفظه  أخرجه البخاري يف صحيحه من رواية أنس )  ٣(
جيرب قلب أم سليم وأم حرام بنيت ملحان بزيارما وذلك ألنه يرمحهما ألن أخيهما قتـل   كان )  ٤(

  ).٦/٥٧فتح الباري : ابن حجر . (ووفائه وذلك من حسن عهده  معه 
معصـوم واسـتدل    اخللوه باألجنبية ألنه  أن من خصائصه . السيوطي يف اخلصائص  ذكر)  ٥(

 .٢/٢٤٧حبديث أم حرام بنت ملحان وأنه مل يكن بينهما حمرميه وال زوجيه 
بئر بني أرض بين عامر وحره بين سليم وهي إىل هذه اقرب وقيل هي من جبال يقال هلا أبلـي يف  )  ٦(

لطف الـدين  : البغدادي . سليم عندها كانت قصة الرجيع لبين مكة طريق املصعد من املدينة إىل
علـي  : ، حتقيق  ١/١٤٢عبداملؤمن بن عبداحلي ، مراصد االطالع على أمساء االمكنة والبقاع 

 .هـ ١٣٧٣،  ١حممد البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية ، ط
 .٣/٥٢٧السرية النبوية : ابن هشام )  ٧(
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احلجاب سنة مخس فلعــله كـــان قبـــل نزول آيـة   )١( ]آيه[ونزول 
ته كانت إحدى خاال: )٤(وقال ابن وهب )٣(أبو العباس القرطيب: وقال. )٢(احلجاب
ته من الرضاعه قال وميكن أن يقال أنه عليه السالم كان ال تستتر منه النسـاء  خاال

 .)٦)(٥(ألنه كان معصوماً خبالف غريه

. )٧(»وقال لعثمان إنه ستصيبه بلوى فقتل عثمان« : قال املؤلف رمحه اهللا  
، عن أيب موسى األشعري  )٨(يف الصحيح من حديث سعيد بن املسيب. )٧(»عثمان

وكشف  )١٠(وتوسط قفها )٩(فدخل بئر أريس  جاء رسول اهللا«: األشعري قال 
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£⎯ ÎγÎ6Î6≈ n= y_ 4 y7Ï9 s̈Œ #’oΤ ôŠ r& βr& z⎯øù u ÷èãƒ Ÿξsù t⎦ ø⎪ sŒ ÷σãƒ 3 šχ% x.uρ ª!$# #Y‘θ àxî $VϑŠÏm  ).٥٩سورة األحزاب، آية . ( 〉 ‘§
 ) .١٣٤(تقدم ترمجته ص)  ٣(
تقريب التهذيب : ابن حجر . (املصري وهو من أصحاب مالك بن أنس  بن وهب عبداهللا)  ٤(

٢/٤٨٦.( 
 ).٣/٧٥١املفهم (نقله أبو العباس القرطيب عن إبن وهب )  ٥(
إتفق العلماء على «:على حديث أم حرام فقال  ذكر النووي يف شرحه لصحيح مسلم يف تعليقه)  ٦(

واختلفوا يف كيفية ذلك فقال إبن عبدالرب وغريه كانت إحدى خاالته من  أا كانت حمرماً له 
ألن عبداملطلب كانت أمه من بين  وقال آخرون بل كانت خاله ألبيه أو جلده . الرضاعه
 ).٥/٥١شرح صحيح مسلم : النووي. (»النجار

حديث . ، ومسلم يف صحيحه ٦٧٣، ص ) ٣٦٩٥(حديث رقم . البخاري يف صحيحه  رواه)  ٧(
 .١٢٢٩، ص )٢٤٠٣(رقم 

 ) . ١٩٦(تقدم ترمجته ص)  ٨(
من يد عثمان بن  بئر باملدينة بقباء مقابل مسجدها وهي البئر اليت سقط فيها خامت الرسول )  ٩(

 .١/١٤٠مراصد االطالع : بغدادي ال. ونزحت فلم يوجد ومسيت فيما بعد بئر اخلامت  عفان 
 ).٥/٥٤٨شرح صحيح مسلم : النووي . (حافة البئر : القف )  ١٠(
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فجاء أبـو   )١(وكشف عن ساقه ودالها يف البئر فجلست بالباب وباا من جريد
بشره باجلنـه  : وقال. إئذن له : بكر فاستأذن؟ فقلت يا رسول اهللا أبو بكر فقال

ودال رجله يف البئر مث جاء عمر فاسـتأذنت   فدخل فجلس عن ميني رسول اهللا 
أدخل وبشرك رسـول  : فجئت فقلت//[ ه فقال إئذن له وبشره باجلنهعليه فأذن ل

يف القف عن يساره ودىل رجليه يف  باجلنة فدخل فجلس مع رسول اهللا  اهللا 
خرياً بأن يأت به فجاء إنسان  )٢(أن يرد اهللا بفالن: البئر مث رجعت فجلست فقلت

على رسلك فجئت  عثمان بن عفان ، فقلت: من هذا؟ فقال : حيرك الباب، فقلت
فأخربته فقال إئذن له وبشره باجلنه عن بلوى تصيبه فجئته فقلت  إىل رسول اهللا

باجلنة عن بلوى تصيبك فدخل فوجد القف قد  أدخل وبشرك رسول اهللا : له 
 )*(»وأُولت ذلك قبورهم« : قال سعيد )٣( ]ملىء فجلس وجاهه من الشق اآلخر
 .)٤(»اللهم صرباً واهللا املستعان«: ويف بعض الروايات أن عثمان قال

إن إبين هذا سيد ولعـل  « وقال للحسن بن علي : قال املؤلف رمحه اهللا  
روى . )١(فكـان كـذلك   )٥(»اهللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني عظيمتني

                                                 
عبدالسالم : معجم مقاييس اللغة ، حتقيق : أيب احلسني أمحد بن زكريا (سعف النخل  : اجلريد)  ١(

 ).هـ١٣٨٩،  ٢، مطبعة مصطفى البايب ، ط١/٤٥٢هارون، 
و أبو برده بن قيس األشعري ، وإمسه عامر بن قبيس بن سليم وه أخو أبو موسى األشعري )  ٢(

 ).٤/١٧١االستيعاب ، : ابن عبدالرب (
وأكملته من صحيح البخاري حديث أيب موسى . )ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و)  ٣(

 .)٦٦٩(، ص )٣٦٧٤(حديث رقم .  األشعري 
والبخاري يف . )١١٢٩(ص ). ٢٨( )٢٤٠٣(حديث رقم . رواه مسلم يف صحيحه بلفظه )  ٤(

 .)١١٣٨(، ص )٦٢١٦(حديث رقم . صحيحه بلفظه واهللا املستعان 
واإلمام أمحد يف املسند حديث  )٤٩٤(ص .  )٢٧٠٤(حديث رقم . رواه البخاري يف صحيحه )  ٥(

 .)١٤٧٨(، ص  ٢٠٦٣حديث رقم 

 أ/١٧٢
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 )٢(البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق احلسن بن أيب احلسن البصري

على املنرب واحلسن بن علـي إىل   رأيت رسول اهللا « )٤(»قال« )٣(عن أيب بكرة

جنبه ويقول إن إبين هذا سيد ولعل اهللا أن يصلح به بني فئـتني عظيمـتني مـن    
وهذا احلديث يروى عن جابر وأيب بكره وحـديث  :  )٥(قال البزار )*(»املسلمني

 .)٦(أيب بكره أشهر وأحسن إسناداً

 مبقتل األسود العنسي الكذاب ليلة قتلـه  وأخرب« : قال املؤلف رمحه اهللا  
األسود هذا إمسه عبهله واألسود لقب وكـان  .  )٧(»ومبن قتله وهو بصنعاء اليمن

                                                                                                                                               
البداية : ابن كثري .   باخلالفة ملعاوية عندما تنازل احلسن . هـ٤١وهو عام اجلماعة سنة )  ١(

  .٨/١٦والنهاية 
 :التخريج 

ومسلم يف . )٦٦٩(، ص )٣٦٧٤(حديث رقم . أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ولفظه  (*)

 .)١٢٢٩(، ص )٢٩(، )٢٤٠٣(ولفظه حديث . صحيحه بسنده 
 
هـ ، ١١٠، موالهم ثقة فقيه فاضل مشهور ، مات سنة  احلسن بن أيب احلسن بن يسار البصري)  ٢(

 ).١/١٦٦تقريب التهذيب : ابن حجر . (سنة٩٠وقد قارب 
نفيع بن احلارث بن كلده بن عمرو الثقفي صحايب مشهور بكنيته وقيل إمسه مسروح أسلم )  ٣(

تقريب التهذيب : ابن حجر . (هـ٥٢أو . هـ٥١بالطائف مث نزل البصرة ومات ا سنة 
٢/٤٠٩.( 

 .زيادة يقتضيها السياق)  ٤(
 ) . ١٣٠(م ترمجته ص تقد)  ٥(
 للحديث، يف املسند بعد إيراده )هـ٢٩٢ت (قاله البزار أبو بكر أمحد بن عمرو البصري )  ٦(

،  ١حمفوظ الرمحن زين اهللا ، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة ، ط: ، حتقيق ٩/١٠٩
 .هـ١٤١٨

 .قصة األسود العنسيوعقد له باب  ٧/٦٩٩أورده ابن حجر يف فتح الباري وعلق عليه )  ٧(
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يف الصحيحني مـن  . )١(يلقـب أيضاً بذي اخلمار واسم أبيه كعب العنسي بالنون
بينما أنا نائم رأيت يف يـدي  «: قال  حديث ابن عباس عن أيب هريرة أن النيب 

رين من ذهب فأمهين شأما فأوحي إيل يف املنام أن أنفخهما فنفختهما فطـار  سوا
فكان أحدمها العنسـي صـاحب صـنعاء     )٢(فأولتهما كذابني خيرجان من بعدي

: عن جابر قال  )٤(وروى وهب بن منبه.  )*(»صاحب اليمامه )٣(واآلخر مسيلمه

                                                                                                                                               
 :التخريج 

وأبو داود يف .  ٦٨٢ص  ) ٣٧٤٦(حديث رقم . أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ولفظه(*) 

والترمذي بسنده ولفظه إال أنه مل . )٦٥٩(، ص  ) ٤٦٦٢(حديث رقم . سننه بسنده ولفظه 
بسنده يف السنن ) هـ٣٠٣ت (أمحد بن شعيب : والنسائي .  ٥/٤٧٤» من املسلمني«يذكر 
رائد صربي، مكتبة الرشد ، الرياض ، : إعتناء .  ٢٣٣٦، ص )١٤١٠(حديث رقم . ولفظه 

 .هـ١٤٢٦،  ١ط
عبهله بن كعب بن «: وذكر ابن حزم يف اجلمهره أن امسه .  ٧/٧٠١ذكره ابن حجر يف الفتح )  ١(

 .)٤٠٥(ص » غوث بن صعب بن مالك بن عنس 
أي تظهران شوكتهما وحماربتهما » خيرجان من بعدي«: ذكر النووي يف شرحه لصحيح مسلم )  ٢(

مسليمه عندما جاءه مسليمه املدينة  وقابل  وإال فقد كانا يف زمنه . ودعوامها النبوه
)٥/٤٣٤.( 

الروض األنف : السهيلي (. قتل وهو ابن مائه ومخسني سنه. امه مثويسمى أبو  مثامهمسليمة بن )  ٣(
٤/٣٥٤(. 

وذكره . كامل اليماين أبو عبداهللا األبناوي ثقة وثقه العجلي وأبو زرعه والنسائيوهب بن منبه بن )  ٤(
 ).٢/٣٤٥تقريب التهذيب : ابن حجر . (ابن حبان يف الثقات 

 :التخريج 

ومسلم يف . )٦٦٠(، ص )٣٦٢١(حديث رقم . أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ولفظه  (*)

 .)١٢٠٧(، ص )٢٢٧٤(حديث رقم . صحيحه بسنده ولفظه 
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حب اليمامه ومنهم يقول بني يدي الساعة كذابون منهم صا مسعت رسول اهللا «
صاحب صنعاء ومنهم صاحب محري ومنهم الدجال وهو أعظمهم فتنة حىت عقـد  

ولقب بـــذي اخلمار ألنه كان يزعم أن الـذي  . )**(»قريباً من ثالثني رجالً

ــه ذو مخــار ــاً مشعــــــبذاَ )١(يأتي ــان كاهن يــــــريهم  )٢(وك
يف قتل األسود أكان وقد أختلف  )٤(قال احلاكم يف االكليل. )٣(األعـــاجيب

 فأما من قال يف حياة رسـول اهللا  : عهد أيب بكر قال أو يف  يف حياة النيب 
مسعت رسول اهللا : عن ابن عباس قال  )٥(سنده إىل أيب غطفان// فحجته ما ساق 

  قتله الرجل الصـاحل فـريوز   «: يف مرضه الذي مات فيه وذكر العنسي فقال

                                                                                                                                               

حديث رقم  أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده بلفظه من رواية أيب الزبري عن جابر بن عبداهللا  (**)

ومل  .٤/٢٣٩ ، والترمذي يف سننه بنحوه من رواية أيب هريرة  )١٠٠٨(ص ) ١٤٧٧٥(
 .أقف على رواية وهب بن منبه عن جابر

 
 . ٧/٧٠١ شيطانهإسم  وقيل. وجهه  خيمرقال ابن حجر يف الفتح ألنه كان )  ١(
وقال ابن منظور يف . ٦٨٩الفريوزآبادي ، القاموس ، ص . وقد شعبذ يشعبذ. املشعوذ: املشعبذ )  ٢(

 .٨/٨٧» اهلازئ كاملشعوذ: املشعبذ «اللسان 
، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ، ) هـ٥٩٧ت (أبو الفرج عبدالرمحن بن علي : ابن اجلوزي )  ٣(

 .هـ١٤١٢، ١مد عطا ومصطفى عطاء ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، طحم: ، حتقيق ٤/١٨
أن هذا الكتاب يعد من «: ذكر مشهور بن حسن يف معجم املصنفات الواردة يف فتح الباري )  ٤(

وأن » مكتبة العلوم األملانية«ويف » فهرس الكتب املخطوطة النادرة«الكتب املفقودة وله ذكر يف 
، دار اهلجرة للنشر  ١٢١، رقم ٧٤ص . »خبط عمر بن نعيم األنصاريهناك نسخة كاملة منه 

 .هـ١٤١٢، ١والتوزيع ، ط
تقريب : ابن حجر ( .ثقة من كبار الثالثة . قيل امسه سعد. أو ابن مالك املري املدين  طريفابن )  ٥(

 ).٢/٤٤٨التهذيب 

 ب/٢٧٢
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ال قتل يف عهد أيب بكر فكما ساق سـنده إىل ابـن   وأما من ق )*( » )١(الديلمي

كان األسود قد ظهر باليمن وتنبئا بصنعاء فلما كان يف خالفة أيب « إسحاق ، قال 
بكر كان سبب قتل األسود أنه كانت عنده إمرأه من بين غطفـــان، وهـي  

، ومـرأه   )٢(عمرة بنت عبد يغوث سباها وهي أخـت قـيس بـن املكشـوح    
بنت الديلم أخت فريوز، فكان  )٤(يقــــال هلا املرزبانه )٣(مــــن األبناء

وكان قيس مسع خبربهم .  )٦(وقيس يدخالن عليه ملكان أخت كل منهما )٥(فريوز
، فطمـع  )١(»ستقتلون األسود )٧( ]للمسلمني إنكم[قال  خبربهم أن رسول اهللا 

                                                 
ا عبداهللا وهو ممن قتل األسود وحدث عنه يكىن أب وهو من أبناء الفرس يف اليمن قابل الرسول )  ١(

مات فريوز باليمن يف خالفة »قتله الرجل الصاحل فريوز الديلمي «:  وقال عنه . العنسي
 ).٦/٦٣الطبقات : ابن سعد . ( عثمان بن عفان 

 :التخريج 

وأخرجه إبن سعد يف الطبقات من رواية عبداملنعم بن إدريس .  مل أقف على رواية إبن عباس  (*)

 . ٤/٢٠.  وابن اجلوزي يف املنتظم من رواية عبداهللا بن عمر . ٦/٦٣ه بلفظ

 ). ٦/٣٠١البداية والنهاية : كثري  ابن(. بن قيس بن عبد يغوث  يوحنسامسه وبر بن )  ٢(

  ).٥١٢ص : اجلهر : ابن حزم (هم أبناء بقايا الفرس يف بالد اليمن : األبناء هم )  ٣(

الروض األنف، : السهيلي : (انظر . والصحيح ما أثبت » رانه«) ب(وردت يف األصل و)  ٤(

أبو : ، والكالعي ٥/٣٣٦دالئل النبوة : والبيهقي .  ٧/٧٠١الفتح : ، وابن حجر ٤/٣٥٧

، االكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول اهللا والثالثة ) هـ٦٣٤ت(الربيع سليمان بن موسى 

 ).هـ١٤١٧، ١الكتب ، بريوت ، ط حممد كمال الدين، عامل: ، حتقيق ٣/٩٥اخللفاء 

 .وهو أقرب للصحة واهللا أعلم). ٤/١٨املنتظم ، : ابن اجلوزي : (وقيل ابنه عم فريوز قاله )  ٥(

وفريوز الديلمي وبني زوجتا  املكشوحيفهم من كالم املؤلف رمحه اهللا أن القرابة اليت بني قيس بن )  ٦(

 .على األسود دون اإلذن ومىت أرادازوجتا األسود العنسي جتعلهما يستطيعان أن يدخلوا 

 .ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل واستدركه يف اهلامش)  ٧(
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ذا لـه  : قيس يف قتله فإنه قتل أخاه عمري بن عبد يغوث وتشاور مع رجل يقـال 
من األبناء يف قتل األسود، فأسر قيس ألخته ذلك فجعلـت لـه شـراب     )٢(ذويه
فلما أغلب على عقله، أقبلوا ثالثتهم قيس وفريوز وذا ذويه حىت إنتهوا إىل  )٣(البنج

ــف ــاب فوقـــــــــــــ  البـــــــــــــ
 

وذكـر ابـن   . )٤(ذا ذويه بالباب ودخال فمسكه فريوز وقتله قيس واحتز رأسـه  
قتل األسود بصنعاء سنه إحدى عشرة قبل وفاة الـنيب  أن . )٥(عبدالرب عن الدواليب

)أن فريوز قدم برأس األسود ومل يتابع ضمره علـى ذلـك    )٧(وروى ضمره. )٦

                                                                                                                                               

 .مل أقف على هذه الرواية)  ١(

قتله قيس  كان فيمن قتل األسود وهو من األبناء وكان شيخاً كبرياً أسلم على عهد رسول اهللا )  ٢(

 ).٦/٦٤الطبقات  :ابن سعد (بن مكشوخ فيما بعد حىت يتفرد باحلكم 

 ).٢/١٥٤لسان العرب ، : ابن منظور . (ضرب من النبات وأنه مما ينتبذ به أو يقوى به النبيذ )  ٣(

ومل يذكر أا . وذكر حنوها البيهقي يف دالئل النبوة . مل أقف على هذه القصة عند إبن إسحاق )  ٤(
وذكر أا وقعت . يف الفتح  وابن حجر) ٥/٣٣٥أو يف خالفة أبو بكر  وقعت يف حياة النيب 

 بيوم وليلة فأتاه الوحي فأخرب به أصحابه مث جاء اخلرب إىل أيب بكر  قبل وفاة النيب 
٧/٧٠١. 

هـ ، وهو صاحب صنعة ٢٢٤أبو البشر حممد بن أمحد بن محاد األنصاري الوراق ، ولد سنة )  ٥(
تويف رمحه اهللا بني مكة واحملدينة سنة . قال عنه الدراقطين يتكلمون فيه وما يتبني من أمره إال خري

 ).١٤/٢٠١السري ، : الذهيب . (هـ٣١٠
 ).٣/٣٢٩االستيعاب (نقله إبن عبدالرب عن الدواليب )  ٦(
حمدث فلسطني أبو عبداهللا الرملي موىل آل عتبه حدث عن مجاعة وحدث عنه . ربيعة  ضمرة بن)  ٧(

تويف رمحه اهللا سنة . عد كان ثقة مأموناً خرياً مجاعة وثقه ابن معني والنسائي وقال عنه ابن س
 ).٩/٣٢٥: الذهيب ، السري (هـ  ٢٠٢
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وأهل السري ال خيتلفون أنه قتل سنة إحدى عشره فمنهم من يقـول  : قال. )١(أحد
ه وأتاه خـرب  يف خالفة أيب بكر قال أبو عمر والصحيح أنه قتل قبل وفاة النيب 

 .)٣)(٢(وهو يف مرضه الذي مات فيه
 .)٤(تقدم يف باب البعوث. ومبثل ذلك يف قتل كسرى: قال املؤلف رمحه اهللا      
 .)٤(البعوث

وأخرب عن الشيماء بنت ُبقيله األزدية أا رفعت « : قال املؤلف رمحه اهللا 
، فأخذت يف زمن أيب بكر الصديق  )٧( »)٦(أسود على بلغه شهباء )٥(له يف مخار

يف  )٨(قال أبو حممد بن حزم يش خالد بن الوليد ذه الصفةالصديق يف ج
وامسه احلارث بن // يف قبائل األزد ومنهم عبداملسيح بن عمرو بن بقيله  )٩(اجلمهرة

بن سبني بن زيد بن سعد بن عدي بن منر بن صوفه بن العاص بن عمرو بن مازن 

                                                 
 .ومل يتابع ضمره على ذلك أحد: ذكره إبن عبدالرب يف االستيعاب من رواية ضمره ، مث قال )  ١(
 .٣/٣٣٠االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٢(
وهو  كان يف آخر حياة النيب معظم كتاب السري متفقون على أن قتل األسود العنسي )  ٣(

قال  :وذكر ابن اجلوزي يف املنتظم حديث من رواية عبداهللا بن عمر قال . الصحيح، واهللا أعلم
 .٤/٢٠» قتل العنسي األسود البارحة قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركني« رسول اهللا 

، ص  )٣١٢١(رقم حديث  البخاري يف صحيحه من رواية جابر أورد حديث قتل كسرى )  ٤(
، ص ) ١٩١٨(حديث رقم  ، ومسلم يف صحيحه من رواية جابر بن مسرة )٥٧٢(
 .٧/٧٣٩من رواية ابن عباس رضي اهللا عنهما  الباريوابن حجر يف فتح . )١٣٢٤(

 ).٥/١٥٤لسان العرب  : ابن منظور . (ما تغطي به املرأة رأسها من حلاف أو عمامه وغريها )  ٥(
 ).٨/١٥٠لسان العرب : ن منظور اب. (بيضاء )  ٦(
، والبيهقي يف دالئل ١/٦٩٢وابن األثري يف أسد الغابة .  ٤/٢١٤رواه الطرباين يف املعجم الكبري )  ٧(

 .٢/١١٠، والسيوطي يف اخلصائص  ٥/٢٦٨النبوة 
 ) .١٢٤(تقدم ترمجته ص)  ٨(
 .»اجلماهري«) ب(وردت يف األصل و )  ٩(

 أ/٢٧٣
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خالد بن الوليد عن  وهو الذي  صاحل )٢(كان هو وأهل بيته باحلريه. )١(بن األزد
يف باب بقيله بضم الباء املوحدة مث قاف مفتوحة وياء  )٤(وقال األمري )٣(أهل احلريه

وياء مثناه من حتت ساكنة مث الم وهاء ، عبداملسيح بن عمرو بن بقيله له خرب 
عبداملسيح بن عمرو  )٦(وقال أبو الفرج بن اجلوزي. )٥(مشهور مع خالد بن الوليد
وإمنا مسي بقيله  )٧(بن بقيله وبقيله إمسه ثعلبه وقيل احلارثعمرو بن قيس بن حيان 

ما أنت إال بقيله  )٨(ألنه خرج على قومه يف بردين أخضرين فقالوا يا حار
، وأدرك اإلسالم ومل )١٠(وقال عاش عبداملسيح ثالمثائة ومخسني سنة )٩(خضراء

 .)١١(يسلم وكان نصرانياً

إبعثوا إيلَّ رجالًَ من : أهلها فقال  فلما نزل خالد بن الوليد احلرية حتصن
أيها  )١٢(عقالئكم فبعثوا عبداملسيح فأقبل ميشي حىت دنا من خالد فقال أنعم صباحاً

                                                 
 ).٣٧٤(اجلمهرة ، ص : ابن حزم )  ١(
أميال من الكوفة زعموا أن حبر فارس كان يصتل ا كانت مسكن ملوك  ٣مدينة كانت على )  ٢(

 .١/٤٤١مراصد اإلطالع : البغدادي . العرب يف اجلاهلية، ومسيت باحلرية البيضاء حلسنها 
 ).٣٧٤(اجلمهره ، ص : ابن حزم )  ٣(
 .وقد تقدم ترمجته.ابن ماكوال )  ٤(
 .١/٣٤٧االكمال :  ابن ماكوال)  ٥(
 ) .١٣٣(تقدم ترمجته ص ) ٦(
= ٣٧/٣٦٠. مل أقف على هذا النسب عند ابن اجلوزي، وذكره ابن عساكر يف تاريخ دمشق )  ٧(

 ).٣٧٤(وكذلك ابن حزم يف اجلمهرة ص =
 .رمبا تكون إختصار حلارث)  ٨(
 .٤/٨٩والكالعي يف االكتفاء .  ٣٧/٣٦٠ذكره ابن عساكر يف تارخيه )  ٩(
ويف رواية ثانية عند إبن عساكر يف تارخيه أن عبداملسيح عاش مائه ومخسون سنة وهو أقرب إىل )  ١٠(

 .٣٧/٣٦٦الصحة واهللا أعلم 
 .٣٧/٣٦٦تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ١١(
 ).٣/٣٤٧البداية والنهاية : ابن كثري . (حتية أهل اجلاهلية )  ١٢(
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من : فمن أين أقصى أثرك قال عبداملسيح «قال أغنانا اهللا عن حتيتك هذه . امللك 
: فعلى ما أنت قال: قال . من بطن أمي : ظهر أيب قال فمن أين خرجت ؟ قال 

قال .  )١(واهللا وأقيد: أتعقل قال: يف ثيايب قال: ففيم أنت؟ قال: قال . على األرض 
قال خالد ما رأيت كاليوم أسأله عن . إبن رجل واحد : قال ابن كم أنت قال 
 )٣(أعرب أنتم: فقال. إال عن ما سألتين  )٢(ما أنبئتك: فقال! الشيء وينحو يف غريه

. أم سلم  )٤(فحرب أنتم: قال . تعربنا أم نبط؟ قال عرب استنبطنا ونبط إس )٣(أنتم
فما : ثالمثائة ومخسون سنة قال : كم أتى لك؟ قال : قال. بل سلم: قال . 

ورأيت املرأة من احلرية  )٦(إلينا يف هذا اجلرف )٥(سفن البحر ترفأ: أدركت؟ قال 
مكتلها على رأسها ال تزود إال رغيفاً واحداً حتىتأيت الشام مث أصبحت اليوم 

 .)٧(خراباً

وما : قال . سم : فقال خالد ما هذا قال )١(ساعة )٨( ]سم[ومع عبداملسيح 
إن كان عندك ما يوافق قومي وأهل بلدي محدت اهللا وقبلته ، : وما تصنع به قال

                                                 
أبو جعفر حممد بن جرير : الطربي (انظر . أثبت  والصحيح ما» وأقبل«) ب(وردت يف األصل و)  ١(

أبو صهيب الكرمي ، بيت : ، إعتىن به )٥٣٣(هـ، تاريخ األمم وامللوك ص ٣١٠ت (جرير 
 .٣٧/٣٦٥. األفكار الدولية ، عمان، وابن عساكر يف تارخيه 

 .»ما انبائك«) ب(وردت يف األصل و)  ٢(
 ).٣٧/٣٦٤تاريخ دمشق ، :  ابن عساكر(انظر . » أنت«) ب(وردت يف األصل و)  ٣(
 ).٣٧/٣٦٤تاريخ دمشق : ابن عساكر : (انظر» أنت«) ب(وردت يف األصل و)  ٤(
 ).٣٧/٣٦٤لسان العرب : ابن منظور . (دنت من األرض . أرفأت السفينة )  ٥(
 ).٣/١٢٦لسان العرب ، : ابن منظور . (ما أكل السيل من أسفل الوادي أو النهر )  ٦(
 .٥٣٣وكذلك الطربي يف تارخيه ص . ٣٧/٣٦٤قصة ابن عساكر يف تارخيه ذكر هذه ال)  ٧(
 .واستدركه يف اهلامش ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف )  ٨(

 ب/٢٧٣
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أشربه وأستريح من احلياة وإمنا . وإن كان األخرى مل أكن أول من ساق إليهم ذالً 
وقال باسم اهللا وباهللا رب األرض فأخذ خالد السم  )٢(بقي من عمري اليسري

شيء فأكله فتجللته غشية مث ضرب بذقنه يف // والسماء الذي ال يضر مع إمسه 
فرجع إبن بقيله إىل قومه . كأمنا نشط من عقال  )٣(صدره طويالً مث عرق وأفاق

أكل سم ساعه فلم يضره صانعوا القوم وأخرجوهم عنكم فإن هذا أمر : فقال
ذكر أبو الربيع . )٥(حلوهم على مائة ألف درهم وحنوهفصا. )٤(مصنوع هلم

فقال خالد إنه لن متوت نفس حىت تأيت على أجلها وقال بسم اهللا خري   )٦(سليمان
األمساء رب األرض والسماء الذي ال يضر مع إمسه داء فأهوو إليه ليمنعوه فبادرهم 

ام منكم أحد أيها وابتلع السم فقال واهللا يا معشر العرب لتملكن ما أردمت ما د
قد ذكر احلرية وأا ستفتح على املسلمني فسأله  وكان رسول اهللا . )٨)(٧(القرن

بنت عبداملسيح فقال هي لك إذا فتحت فلما  )١١(كرامه )١٠)(٩(رجل يقال له شويل
                                                                                                                                               

، أن السم ١٦٤، يف كتابه األخبار الطوال ص ) ٢٨٢(ذكر الدينوري أبو حنيفة أمحد بن داود )  ١(
،  ١، دار الكتب العلمية، بريوت، طعصام حممد : حتقيق » البيش«يأيت من بالد اهلند امسه 

 .هـ١٤٢١
 .٤/٩١، والكالعي االكتفاء ٣٧/٣٦٥تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ٢(
 .٣٧/٣٦٥تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ٣(
 .٤/٩١االكتفاء : الكالعي )  ٤(
أم صاحلوهم على تسعني «. ٤/٩٢والكالعي يف االكتفاء ) .٥٣٤(ذكر الطربي يف تارخيه ص )  ٥(

 .»ئة ألف درهموما
 .»سامل« ) ب(وردت يف األصل و )  ٦(
 ).١٢/٨٦لسان العرب ، : ابن منظور . (القوم واألمه )  ٧(
 .٤/٩١يف االكتفاء : أبو الربيع سليمان الكالعي)  ٨(
 .٤/١٠٤املنتظم : وابن اجلوزي .٤/٩٣انظر الكالعي االكتفاء . » شريك«وردت يف األصل )  ٩(
 .مجة يف الصحابة رضوان اهللا عليهممل أجد لشويل تر)  ١٠(
 .مل أجد لكرامة بنت عبداملسيح ترمجة)  ١١(
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راوض أهل احلرية خالداً على الصلح وأداء اجلزيه قام إليه شويل وذكر إليه اخلرب 
الد أن يكاتبهم إال على إسالم كرامه إىل شويل فثقل ذلك وشهد له به فأىب خ

عليهم فقالت أسلموين فأين سأفتدي ففعلوا ذلك وكتب هلم خالد العهد 
قالت كرامة أسلموين فإين بلغت مثانني سنة وهذا رجل رآين يف .  )١(}وكانت{

قالت ف. فدفعوها إىل خالد فدفعها خالد إىل شويل . )٢(شبيبيت فظن أن الشباب يدم
قالت . قال على َحكمي . ما أربك إىل عجوز كما قد ترى ففادين : قالت له ف

لست الم شويل إن نقصتك من ألف درهم فاستكثرت : فقال. فلك حكمك 
ما كنت أرى أن عدداً يزيد على ألف درهم فقال خالد : فقال  )٣(ذلك لتخدعه

. )٤(اً كنت أو صادقاًأردت أمراً وأراد اهللا غريه ونأخذ مبا ظهر وندعك ونيتك كاذب
 روى أبو نعيم من حديث . )٤(صادقاً

وقدمت عليه منصرفة من تبوك  هاجرت إىل النيب «: قال  )٥(خرمي بن أوس
هذه الشيماء بنت بقيلة األزدية . فأسلمت فسمعته يقول هذه احلرية قد رفعت إيل 

 إن حنن دخلنا احلرية: على بغلة شهباء معتجره خبمار أسود فقلت يا رسول اهللا 
مع خالد بن الوليد نريد احلرية // فوجدناها كما تصف فهي يل قال هي لك فأقبلنا

على  فلما دخلناها كان أول من تلقانا الشيماء بنت بقيله كما قال رسول اهللا 
 بغله شهباء معتجرة خبمار أسود فتعلقت ا فقلت هذه وصفها يل رسول اهللا 

                                                 
 .وهي زائدة) ب(وردت يف األصل و )  ١(
 .٤/٩٣االكتفاء : والكالعي .  ٤/١٠٥املنتظم : ابن اجلوزي )  ٢(
 .٤/٩٣االكتفاء : والكالعي . ٤/١٠٥املنتظم : ابن اجلوزي )  ٣(
 .٤/٩٣االكتفاء : الكالعي )  ٤(
أسد : ابن األثري . (منصرفة من  تبوك فأسلم  خرمي بن أوس بن حارثة الطائي لقي الرسول )  ٥(

 ).١/٦٩١الغابة 

 أ/٢٧٤
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  وحممد  )٢)(١(ا وكانت البينة حممد بن مسلمةفدعاين خالد عليها بالبينة ، فأتيته
األنصاريان فسلمها إىل ونزل إليها أخوها عبداملسيح بن بقيله يريد  )٣(بن بشري

من عشر مائة فأعطاين الف درهم  )٤(الصلح فقال بعنيها فقلت واهللا ال أنقصها
ن وسلمتها إليه فقالوا يل لو قلت مائة ألف لدفعها إليك فقلت ما كنت أحسب أ

 وروى حنوه من طريق امساعيـــل بن أيب.)*(»عدداً أكثر من عشـــرة مائة

                                                 
 .»سلمه«) ب(وردت يف األصل و )  ١(
حممد بن مسلمة األنصاري يكىن أبا عبدالرمحن شهد بدراً واملشاهد كلها مات باملدينة يف صفر )  ٢(

أحد الذين قتلوا كعب بن األشرف وهو من فضالء  وهو. هـ وقيل غري ذلك ٤٣سنة 
 ).٣/٤٣٣االستيعاب : ابن عبدالرب . (الصحابة

حممد بن بشري األنصاري وهو الذي شهد خلرمي بن أوس مع حممد بن مسلمة، عند خالد بن الوليد )  ٣(
باب  وهب له الشيماء بنت نفيله بعد فتح احلرية واحلديث رواه الدارقطين يف أن رسول اهللا 

 ).٣/٤٢٢االستيعاب : ابن عبدالرب. (» خرمي«
 .»ال أنقصها واهللا« ) ب(وردت يف )  ٤(

 :التخريج 

 . ١/٣٣٢وكذلك أخرجه يف احللية بسنده ). ٤٠٩(ص . أخرجه أبو نعيم يف دالئل النبوة بسنده  )*(

 .١/٢٩١. بنحو هذه القصة وابن األثري يف أسد الغابة يف ترمجته خلرمي بن أوس  
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وقال بنت بقيله ومل يسمها وأنه جاء أخوها فقال أتبعنها «  )٢(عن عدي )١(خالد 
لو قلت بثالثني ألفاً قال وهل عدد أكثر من : بألف درهم قال أخذا قالوا : قال
وقيل : وقال . ء وأورده من الطرباين وذكر ابن األثري حديث الشيما.  )*(»ألف

 .)٤)(٣(شهد له حممد بن مسلمة وعبداهللا بن عمر

 داً ـتعيش محي )٥(وقال لثابت بن قيس بن مشاس« : قال املؤلف رمحه اهللا 

                                                 
. إمساعيل بن أيب خالد كنيته أبو عبداهللا كويف واسم أيب خالد سعد البجلي، وكان شجاعاً صاحلاً)  ١(

: ابن حبان. (مات سنة مخس أو ست وأربعني ومائه وقيل أن اسم أيب خالد هرمز موىل جبيله
 ).١/٨٠التقريب : ابن حجر . ٢/١٣الثقات 

بو طريف صحايب شهري وكان ممن ثبت على اإلسالم عدي بن حامت بن عبداهللا بن سعد الطائي أ)  ٢(
. يف الرده حضر فتوح العراق وحروب علي مات سنة مثان وستني وهو ابن مائة وعشرين سنه

 ).٢/٢٠تقريب التهذيب : ابن حجر(
. ٤/٢١٤والطرباين يف املعجم الكبري . أورده من الطرباين .  ١/٦٩٣أسد الغابة : ابن األثري )  ٣(

 .واية خرمي بن أوس مجيعها من ر
ذكر املؤلف رمحه اهللا هذه القصة وذكر أا وقعت لشويل مع كرامة بنت عبداملسيح مث أورد )  ٤(

. واهللا أعلم. وهو الصحيح .  رواية ثانية ذكر فيها أن هذه القصة وقعت خلرمي بن أوس 
لدراقطين ، ذكرا كتب احلديث والتراجم مثل املستدرك ، وسنن ا وذلك ألن قصة خرمي 

وابن األثري يف أسد الغابة، وغريها من كتب احلديث مث أين مل أجد . والطرباين يف املعجم الكبري
 .ترمجة لشويل وكرامه يف الصحابة

يكىن أبا . خطيب األنصار . ثابت بن قيس بن مشاس بن زهري بن مالك اخلزرجي األنصاري  )  ٥(
باجلنة أبلى بالًء  بشره النيب . د وما بعدها  أمحد وقيل أبا عبدالرمحن ، أول مشاهدة أح

االصابة : ابن حجر (شديداً يوم اليمامة عندما إنكشف الناس وقد قتل يف هذه املعركة شهيداً 
 ).١/٣١٤، واألثري يف أسد الغابة ١٥٢ص

 :التخريج  

اين يف املعجم الكبري من وأخرجه الطرب. مل أقف  على رواية أبو نعيم اليت من طريق إمساعيل بن أيب خالد ) *(

 .١/٦٩١ وابن األثري يف أسد الغابة يف ترمجته خلرمي بن أوس  ٤/٢١٤رواية خرمي بن أوس 
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وتقدم ترمجته يف .  )٢(فعاش محيداً وقتل يوم اليمامة شهيداً.  )١(»وتقتل شهيداً
 .)٣(كتابه عليه السالم

وقال لرجل ممن يدعي اإلسالم وهو معه يف « : رمحه اهللا قال املؤلف 
يف الصحيحني من . )٤(»القتال إنه من أهل النار فصدق اهللا قوله بأنه حنر نفسه 

شهدنا مع «: عن أيب هريرة  قال  )٦(عن سعيد بن املسيب )٥(حديث الزهري
فلما  ، فقال لرجل ممن يدعي اإلسالم هذا من أهل النار)٧(خيرب رسول اهللا 

حضرنا القتال قاتل قتاالً شديداً فأصابته جراحه فلما كان من الليل مل يصرب على 
بذلك فقال اهللا أكرب أشهد أين عبداهللا  اجلراح فقتل نفسه فأخرب رسول اهللا 

ورسوله مث أمر بالالً فنادى يف الناس أنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمه وأن اهللا 
 .)*(»اجريؤيد هذا الدين بالرجل الف

                                                 
وابن كثري يف ). ٥٣٧(وأبو نعيم يف دالئل النبوة ص . ٥/١٨٧٩أورده احلاكم يف املستدرك )  ١(

 .٦/٣٢٨البداية والنهاية 
 ).٥٢٤(، ص ) ٢٨٤٥(قم حديث ر. خربه عند البخاري يف صحيحه )  ٢(
 .عبدالعزيز السلومي/ يف اجلزء الذي حيققه أمحد الدهاسي  حتت إشراف الدكتور كتابه )  ٣(
). ٥٣٣(ص ). ٢٨٩٨(حديث رقم . أورده البخاري يف صحيحه من حديث سهل بن سعد )  ٤(

 ).٧٦٩(، ص )١٧٨(حديث رقم . ومسلم يف صحيحه 
روى . هـ على األرجح ٥١هري املدين نزيل الشام ، ولد سنة حممد بن مسلم شهاب القرشي الز)  ٥(

: قال عنه الذهيب . ما رأيت عاملاً أمجع منه : قال الليث بن سعد . روى عن بعض الصحابة 
تويف رمحه . حدث عنه كثري من العلماء، وكان رمحه اهللا من أوعيه العلم . اإلمام العلم احلافظ

 ).٥/٣٢٦السري : الذهيب. (هـ ١٢٤اهللا سنة 
 ) . ١٩٦(تقدمت ترمجته ص )  ٦(
 ).٣/٦٢٠السرية النبوية : ابن هشام . (السنه السابعة للهجرة كانت يف )  ٧(

 :التخريج 
ومسلم يف ). ٥٦١(ص ) ٣٠٦٢(حديث رقم . أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ولفظه ) *(

النبوة بسنده والبيهقي يف دالئل ). ٧٦٩(، ص ) ١٨٧(صحيحه بسنده ولفظه يف حديثه رقم 
 .٤/٢٥٣ولفظه 
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ودعا لعمر بن اخلطاب أن يعز اهللا به اإلسالم أو « : قال املؤلف رمحه اهللا 
 )٢(روى الترمذي من حديث نافع. )١(»بأيب جهل بن هشام فأصبح عمر فأسلم

اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلني «: قال //  عن ابن عمر أن رسول اهللا 
وقال حسن » كان أحبهما إليه عمرإليك بأيب جهل أو بعمر بن اخلطاب قال و

عن ابن  )٤(عن عكرمة )٣(وروى من طريق النضر بن أيب عمر.  )*( صحيح غريب

» اللهم أعز اإلسالم بأيب جهل بن هشام أو بعمر «: قال  ابن عباس أن النيب 
فأسلم وقال غريب من هذا الوجه وقد  قال فأصبح فغدا عمر على رسول اهللا 

 .)**(فظه وعنده مناكريتكلم يف النضر من قبل ح

                                                 
واحلاكم ). ٤١٩(ص ) ٥٩٦٩(حديث رقم  رواه اإلمام أمحد يف املسند من رواية ابن عمر )  ١(

 .٥/١٦٩١يف املستدرك من رواية عائشة رضي اهللا عنها 
ابن . (هـ أو بعد ذلك ١٢٧مات سنة . أبو عبداهللا املدين موىل ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور )  ٢(

 ).٢/٣٠٢قريب التهذيب ت: حجر
هـ ١٦٨مات رمحه اهللا تعاىل سنة . النضر بن أيب عمر الباهلي أبو عمر احلراين موالهم ال بأس به)  ٣(

 ).٢/٣٠٧تقريب التهذيب : ابن حجر (هـ ١٦٨
عكرمة بن عبداهللا موىل ابن عباس أصله بربري ثقه ثبت عامل بالتفسري مل يثبت تكذيبه عن ابن )  ٤(

: ابن حجر. (وقيل بعد ذلك .  هـ١٠٧مات رمحه اهللا تعاىل سنة . بدعه  وال يثبت عنه. عمر
  ).٢/٣٤تقريب التهذيب 

 :التخريج 

وكان أحبهما إليه عمر مث قال «أخرجه الترمذي يف سننه بسنده ولفظه مث قال بعد إيراد احلديث  )*( 

 .٥/٤٥٣. »واحلديث حسن صحيح غريب

 .٥/٤٣٦ظه أخرجه الترمذي يف سننه بسنده ولف )**(

 

 ب/٢٧٤
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ودعا لعلي بن أيب طالب أن يذهب اهللا عنه احلر « : قال املؤلف رمحه اهللا 
بسنده إىل املنهال بن  )٢(روى البيهقي )١(»والربد فكان ال جيد حراً وال برداً 

كان علي يلبس يف احلر « : قال  )٥(عن عبدالرمحن بن أيب ليلى )٤(واحلكم )٣(عمرو
أبو ليلى  )٧(ويف الربد الشديد الثوبني اخلفيفني فسأل )٦(حملشو التخنيالشديد العباء ا

مث قال اللهم أكفه احلر  )٨(أعطاين الراية ليلى والده عن ذلك فقال إن رسول اهللا 
 .)*(والربد فما وجدت بعد ذلك حراً وال برداً

                                                 

حديث . وابن ماجه يف سننه ) . ١١٠(، ص ) ١١١٧(حديث رقم . رواه اإلمام أمحد يف املسند )  ١(

، مجعيهم من رواية عبدالرمحن )٣٤٨(وأبو نعيم يف دالئل النبوة ، ص ). ١٩(، ص )١١٧(رقم 

 .بن أيب ليلى 

 .تقدم ترمجته)  ٢(

تقريب التهذيب : ابن حجر (صدوق رمبا وهم  األسدي موالهم الكويف ،املنهال بن عمرو )   ٣(

١/٢٨٣.( 

 .مل أقف على ترمجة )   ٤(

. ثقة اختلف يف مساعه من عمر وثقه العجلي . األنصاري املدين الكويف عبدالرمحن بن أيب ليلى )  ٥(

 ).١/٤٦٠تقريب التهذيب : ابن حجر . (هـ٨٦مات بوقعة اجلماجم سنة 

 ).٣/١١لسان العرب : ابن منظور . (ليظ جيد النسج أو الثخني وهو الكثيف والغ)  ٦(

 .»فسأله«) ب(وردت يف األصل و )  ٧(

 ).٤/٢١٣دالئل النبوة  –البيهقي (يف غزوة خيرب )  ٨(

 :التخريج  

 .٤/٢١٢أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة بسنده ) *( 
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 ودعا لعبد اهللا بن عباس أن يفقهه اهللا يف الدين «: قال املؤلف رمحه اهللا
وقد تقدمت .  )٢(فكان يسمى البحر واحلرب لكثرة علمه )١(»مله التأويل ويع

عن  )٥(من طريق ميمون بن مهران )٤(وروى أبو نعيم. )٣(ترمجته يف فصل أعمامه
دحيه بن  )٦(وعلي ثياب بيض وهو يناجي مررت برسول اهللا «: إبن عباس قال 
ابن : فقال جربيل من هذا؟ قال وهو جربيل وأنا ال أعلم فلم أسلم  )٧(خليفه الكليب

 )٩(ثيابه؟ إن ذريته ستسود من بعده )٨(ما أشد وضح: ابن عمي ابن عباس فقال 
ما منعك أن تسلم  فلما رجعت قال يل رسول اهللا . ولو سلم علينا لرددنا عليه

                                                 
ه ، حديث رقم ومسلم يف صحيح). ٤٥(، ص )١٤٣(حديث رقم . رواه البخاري يف صحيحه )  ١(

 ).١٢٤٣(، ص )٢٤٧٧(
 .١/٢٨٨أبو نعيم ، احللية ، )  ٢(
وهو اجلزء الذي حتققه صاحله القثامي ، إشراف  ذكر ذلك املؤلف رمحه اهللا يف فصل أعمامه )  ٣(

 .عبدالعزيز السلومي/ الدكتور
 ) . ٢٣٧(تقدم ترمجته ص )  ٤(
يه ، توىل اجلزيره لعمر بن زل الرقة ، ثقة ، فب أصله كويف نميمون بن مهران اجلزري، أبو أيو)  ٥(

عبدالعزيز وكان يرسل ، وثقه العجلي وأبو زرعه والنسائي وذكره ابن حبان يف الثقات ، مات 
 ).٢/٢٩٦تقريب التذهيب : ابن حجر(هـ، ١١٧سنة 

: باديالفريوزآ. (ساره وخصه مبناجاته وللقوم تساروا: السر وناجاه مناجاه وجناًء : النجوى )  ٦(
السر بني إثنني، : السر والنجو: النجوى « وقال ابن منظور يف اللسان ).  ١٢٦٦القاموس ، ص 

 .٢٠٥/»١٤وتناجوا القوم أي تساروا . ناجيته جنواً أي ساررته : ويقال 
دحيه بن خليفه بن فروه الكليب ، صحايب مشهور ، أول مشاهده اخلندق، وقيل أحد ومل يشهد )  ٧(

حسن الصورة وكان جربيل عليه السالم ينـزل على صورته تويف يف خالفة وكان . بدراً
 ).٣٧١اإلصابة ، ص : ابن حجر. (معاويه

، وقال ابن األثري يف ) ١٤٠٣(الفريوزآبادي ، القاموس ص . هو الكتان األبيض اللون : الوضح)  ٨(
 .)٩٦٥(البياض من كل شيء ، ص : الوضح . النهاية

 .٦/٢٣٩البداية والنهاية حنو هذه القصة بنسدها ، ذكر ابن كثري يف )  ٩(
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قلت رأيتك تناجي دحيه فكرهت أن تنقطع عليكما مناجاتكما فقال وقد رأيته 
نه سيذهب بصرك ويرد عليكم يف موتك فلما قبض إبن أما إ: نعم قال : قلت

عباس ووضع على سريره جاء طائر شديد الوضح فدخل يف أكفانه فأرادوا نشر 
فلما وضع يف .// اليت قال له  هذه بشرى رسول اهللا  )١(أكفانه فقال عكرمة

pκ$ ®)٢(حلده لقن çJ§ƒ r'̄≈ tƒ ß§ø ¨Ζ9 $# èπ ¨Ζ Í× yϑôÜ ßϑø9 ة أن العباس قال إن ويف رواي.)*( »)٣( 〉 #$

عبداهللا رأى عندك رجالً فقال فما رأى إال جربيل إن كان رآه ما يذهب من الدنيا 
 .)٤(حىت يذهب بصره وليؤتني علماً من التأويل

ودعا ألنس بن مالك بطول العمر وكثرة املال والولد « : قال املؤلف رمحه اهللا 
لصلبه وكان خنله حيمل يف  فولد له مئة وعشرين ذكراً.)٥(»وأن يبارك له فيه 

عن  )٧(يف الصحيحني من حديث شعبة.)٦(السنة مرتني وعاش مائة سنه أو حنوها

                                                 
 ) . ٢٣٧(تقدم ترمجته ص )  ١(
 .»يلقن«) ب(وردت يف األصل و )  ٢(

©û ®: قال تعاىل )  ٣( Éë Å_ ö‘ $# 4’ n< Î) Å7În/u‘ Zπ u‹ÅÊ# u‘ Zπ §‹ÅÊ ó£∆ ∩⊄∇∪ ’ Ì?äz ôŠ$$ sù ’ Îû “ Ï‰≈ t6 Ïã ∩⊄®∪ ’ Ì?äz ôŠ$#uρ © ÉL ¨Ζy_ 〈 
تفسري القرآن العظيم ،  :ابن كثري : (فسري هذه اآليات انظر ، لت٣٠-٢٨سورة الفجر، آية  〉

٤/٥٤٤.( 
 .٨/٢٨٣ذكر هذه الرواية ابن كثري يف البداية والنهاية )  ٤(
 .١/٢٠٠والقاضي عياض يف الشفاء . ٤/٢٨٣أورده ابن حجر يف الفتح )  ٥(
 .٤/٢٨٣الفتح : ابن حجر )  ٦(
ثقة ، حافظ، متقن، . م أبو بسطام الواسطي مث البصري بن احلجاج بن الورد العتكي موالهشعبه )  ٧(

. متقن، كان الثوري يقول هو أمري املؤمنني يف احلديث وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال 
تقريب التهذيب : ابن حجر . (هـ ١٦٠وذب عن أهل السنة، وكان عابداً ، مات سنة 

١/٣٣٨.( 
 :التخريج 

 أ/٢٧٥
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: يا رسول اهللا أدع اهللا يعين ألنس قال :  )٢(قالت أم سليم: عن أنس قال  )١(قتادة
 عن أنس أن رسول اهللا  )٣(وعن مثامه. )*(»اللهم كثر ماله وولده وبارك فيه «

، قال فرأيت منها » اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده واغفر له« : ل دعا له فقا
عن أنس أنه كان له  )٤(وروى أبو العاليه. )**(»إثنتني وأنا أرجو الثالثة يف اآلخرة

 )***(بستان حيمل يف السنة الفاكهة مرتني وكان فيه رحيان جيين منه رائحة املسك

 .)٥(وتقدمت ترمجته

                                                                                                                                               

وابن كثري يف البداية والنهاية بسنده . سنده ولكنه خمتصراً أخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة ب )*(

٦/٢٣٩. 
قتادة بن دعامه بن قتادة السدوسي أبو اخلطاب البصري ثقة ثبت يقال ولد أكمه وهو راس )  ١(

 ).٢/١٣٠تقريب التهذيب : ابن حجر . (الطبقة الرابعة ، مات سنة بضع عشرة ومائه
 .»أم سلمه«) ب(وردت يف األصل و)  ٢(
مثامه بن عبداهللا بن أنس بن مالك األنصاري البصري قاضيها صدوق ، وثقه أمحد بن حنبل )  ٣(

له أحاديث عن أنس : قال عنه ابن عدي . والنسائي والعجلي وذكره ابن حبان يف الثقات 
  ).١/١٢٥تقريب التذهيب : ابن حجر . (وأرجو أنه ال بأس به

ودخل  متها إمسه رفيع بن مهران ، أسلم يف إمره الصديق أحد علماء البصرة وأئ: الرياحي )  ٤(
أبو . (هـ ٩٣، تويف سنة  ، وقرأ القرآن على أيب بن كعب  عليه وصلى خلف عمر 

 ).٢/١٩٩احللية : نعيم 
حتت إشراف . وهو اجلزء الذي حيققه أمحد الدهاسي يف خدامه  تقدم ترمجة أنس بن مالك )  ٥(

 .سلوميعبدالعزيز ال/ الدكتور
 :التخريج 

ومسلم يف ). ١١٥٩(، ص ) ٦٣٣٤(حديث رقم . أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ولفظه ) *(
والترمذي يف سننه بسنده ولفظه ). ١٢٤٣(، ص )٢٤٨٠(حديث رقم . صحيحه بسنده ولفظه 

٥/٤٩٧. 
رواية  وأخرج هذا احلديث مسلم يف صحيحه بلفظه من.  مل أقف على رواية مثامه عن أنس ) **(

 ، والترمذي يف سننه بلفظه من رواية أنس )١٢٤٣(، ص ) ٢٤٨٠(حديث رقم  أنس 
 .وكليهما من طريق اجلعد أيب عثمان عن أنس . ٥/٤٩٦
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وكان عتيبه بن أيب هلـب قد شــق قميصه « :  قال املؤلف رمحه اهللا 
وآذاه فدعا عليه أن يســلط اهللا عليه كلباً من كالبه فقــلـته األسد 

روي .  )٣(عتيبه هذا تقدم ذكره يف فصل أعمامه. )٢(»من أرض الشام )١(بالزرقاء
حنو  جتهز أبو هلب وإبنه عتيبة« : قال  )٥)(٤(أبو نعيم بسنده إىل هبار ابن األسود
: قريباً من صومعه راهب فقال الراهب  )٦(الشام وخرجت معهما فنـزلنا الشراه

                                                                                                                                               

أخرجه الترمذي يف سننه بسنده ولفظه وقال أبو عيسى بعد إيراد احلديث هذا حديث حسن ) ***( 
 .٥/٤٩٧غريب 

سوريه بالشام ، وفيها عدا األسد على عتبه بن أيب هلب بدعوة رسول ماء بني خناصره و: الزرقاء )  ١(
وفيه إجتمعت بنو عامر خللع سيف الدولة . اللهم سلط عليه كلباً من كالبك «: إذ قال  اهللا 

، معجم ما استعجم من أمساء )هـ٤٨٧ت (عبداهللا بن عبدالعزيز األندلسي : البكري. (احلمداين
مجال طلبه ، دار الكتب العلمية ، : ققه وقدم له ووضع فهارسه ح. ٢/٢٨٣البالد واملواضع 

 .هـ١٤١٨،  ١بريوت ، ط
 .٦/٩أورده اهليثمي يف جممع الزوائد )  ٢(
عبدالعزيز / وهو اجلزء الذي حتققه صاحله القثامي حتت إشراف الدكتور. تقدم يف فصل أعمامه )  ٣(

 .السلومي
الدالئل ، ص . أبو نعيم : انظر . والصحيح ما أوردناه. ر األسود بن هبا) ب(وردت يف األصل و)  ٤(

 ).١٣٥١(ص : االصابة : وابن حجر . ٣٤١
هبار بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبدالعزى القرشي األسدي كان من أشد الناس على )  ٥(

وقد قال . فسقطت وسقط محلها وهو الذي خنس مجل زينب بنت رسول اهللا  رسول اهللا 
 هبار من شدة أذيته للرسول  حبرق  أسلم هبار بعد فتح مكة ، وقدم . مث عدل عن ذلك

. فأنتهوا عنه » سب من سبك« فقال .  إىل املدينة، فجعلوا يسبوه فذكر ذلك لرسول اهللا 
 .)١٣٥١(اإلصابة ، ص: ابن حجر 

من الشراه إىل احلله  فذكر  بني جبلي طيء والشراه تسعاً وأن.  أرض من ناحية الشام : الشراه )  ٦(
 :وهو قول الشاعر. بأرض الشام ثالثاً 

إمنا بيننا وبينك فأعلم
 وثالث من الشراه إىل احللـه

سري تسع للراكب املنتاب
 للخيل جاهداً والركـــاب
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قال  . فقال أبو هلب أنتم عرفت سين وحقي قلنا أجل . ما أنزلكم هنا ؟ هنا سباع 
إن حممداً دعا على إبين فأمجعوا متاعكم على هذه الصومعه مث أفرشوا البين عليه :  

عنا املتاع حىت إرتفع ودرنا حوله وبات عتيبة فوق وناموا حوله ففعلنا ذلك ومج
املتاع فجاء األسد فشم وجوهنا مث وثبت فإذا هو فوق املتاع فقطع رأسه فقال 

ويف رواية فوثب األسد فضربه بيده ضربة »سيفي يا كلب فلم يقدر على غري ذلك
 .)*(قتلين فمات لساعته وطلبنا األسد فلم جنده: واحده فخدشه فقال

وُشكى إليه قحوط املطر وهو على املنرب فدعا اهللا « املؤلف رمحه اهللا قال  
فثار سحاب أمثال اجلبال فمطروا إىل //  )١(عز وجل وما يف السماء قزعه

اجلمعة األخرى حىت ُشكي إليه كثرة املطر فدعا اهللا عز وجل فأقلعت وخرجوا 
عبداهللا روى هذا يف الصحيح من حديث إسحاق بن  . »ميشون يف الشمس 

خرجوا «: ورواه أيضاً ثابت عن أنس وفيه . )**(عن أنس )٢(بن أيب طلحه

 .)*(»خيوضون يف املاء وكان يوم مجعه فأمطروا إىل اجلمعة األخرى

                                                                                                                                               
 .٣/٧٠معجم ما استعجم : البكري  

ا جيتمع قزع فيجتمعون إليه كم«مفرد قزع وهي قطع من الغيم ومنه حديث علي : قزعه )  ١(

أي قطع السحاب املتفرقة ، وإمنا خص اخلريف ألنه أول الشتاء ، والسحاب يكون فيه » اخلريف

، والفريوزآبادي يف القاموس ص  )٧٣٨(النهاية ، ص : ابن األثري . متفرقاً غري متراكم وال مطبق

إذا مرت من قطع من السحاب رقاق كأا ظل : القزع : وقال ابن منظور يف اللسان . )١٠٥٤(

 .١٢/٩٦وهو كذلك السحاب املتفرق ، والقزعه القطعة من الغيم ، . حتت السحاب الكبرية

إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحه األنصاري املدين ، أبو حيىي ، ثقة حجة، من الرابعة، مات سنة )  ٢(

 ).١/٧١تقريب التهذيب : ابن حجر (هـ ، وقيل بعدها ١٣٢

 :التخريج 

 ب/٢٧٥
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وأطعم أهل اخلندق وهم ألف من صاع شعري أو « : قال املؤلف رمحه اهللا  
يف الصحيحني من . )٢(»كان  )١(دونه ويمه فشبعوا وأنصرفوا والطعام أكثر مما

 رأيت النيب  )٥(ملا حفر اخلندق« : عن جابر قال  )٤(بن مينا )٣(حديث سعيد
هل عندك شيء؟ فأخرجت إىل : إىل إمرايت فقلت )٨)(٧(فأنكفأت )٦(مخصا
فذحبتها وطحنت مث جئت إىل  )١٠(فيه صاع من شعري ولنا يمه داجن)٩(جرابا

                                                                                                                                               

عن عثمان بن عمروه بن الزبري : نعيم هذه القصة يف دالئل النبوة من طريقني ، األول  أخرجه أبو) *(

عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن زياد عن حممد : عن أبيه عن هبار بن األسود والطريق الثاين 

 ).٣٤٢-٣٤١(ص . بن كعب القرظي 

مسلم يف صحيحه و.  )١٧٥(، ص )٩٣٣(حديث رقم . أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ) **(

 ).٩٠٦(، ص )٩( ٨٩٧بسنــده  حديث رقم 
 .»١٧٨خمتصر السرية، ص : املقدسي «: انظر . » ما كان«) ب(وردت يف األصل و)  ١(
  .٥/١٨٧والنووي يف شرح صحيح مسلم . ٧/٤٥٤رواه ابن حجر يف الفتح )  ٢(
ابن حجر التقريب و. ٧٤٤ص  الصحيح ، :البخاري: انظر » سعد« ) ب(وردت يف األصل و)  ٣(

١/٢٩٨.( 
ابن . (يكىن أبا الوليد ، ثقة املدينأو  املكيبن أيب ذباب احلجازي ،  البخترىموىل سعيد بن مينا )  ٤(

 ).١/٢٩٨تقريب التهذيب : حجر 
 ).٣/٥٤٥السرية النبوية ، : ابن هشام . (كانت غزوة اخلندق يف السنة اخلامسة للهجرة )  ٥(
 ).٥/١٨٦شرح مسلم : النووي . (وع ضامر البطن من اجل)  ٦(
 .»فانكفيت«) ب(وردت يف األصل و )  ٧(
 ).٧/٤٥٨فتح الباري : ابن حجر . (أنقلبت  أي ) ٨(
 ).٥/١٨٦شرح مسلم : النووي (من جلد  وعاء)  ٩(
 ).٥/١٨٦شرح مسلم : النووي (ما ألف البيوت ز )  ١٠(

 :التخريج 



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

فقم أنت ورجل أو «ر معك ويف رواية فساررته وقلت تعال أنت ونف رسول اهللا 
 كثري طيــــب فصاح : كم هو؟ فذكرت له قال : ، مث قال» رجـــالن

                                                                                                                                               

ومسلم يف صحيحه بسنده ) ١٩١(، ص ) ١٠٢١(البخاري يف صحيحه بسنده ، حديث رقم )*(

حديث .طويلحديث . أخرجه أبو داود يف سننه بسنده و). ٩٠٦(ص ) ١٠( ٨٩٧حديث رقم 
 ).١٧٥(، ص ) ١١٧٤(رقم 
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مث قال مر أهلك ال تنــزع  )٢)(١(يا أهل اخلندق إن جابراً قد صنع سؤراً  النيب 
فجاء . وال ختبزن عجينكم حىت آيت فجئت إمرأيت فأخربا  )٣(تنــزع الربمه

ويف . نعم : رين واألنصار ومن معهم قالت هل سألك؟ قلتباملهاج رسول اهللا 
فاهللا ورسوله : قالت .  )٥(»كم الطعام قلت نعم )٤(هل سئلك«بعض الروايات 

عجيناً فبصق فيه وبارك  فذهب عين بعض ما أجد فأخرجت لرسول اهللا . أعلم 
 )٧(قدحيخابزه فلتخبز معك وأ )٦(فيه مث عمد إىل برمتنا فبصق وبارك مث قال أدعي

من برمتكم وال تنـزلوها وهم ألف فأقسم باهللا الكلوا حىت تركوه  )٧(قدحيوأ
ويف . »كما هـــي وإن عجينا ليخبز كما هو )٩(وإن برمتنا لتغط )٨(وأحنرفوا

فجـــعل يكسر اخلبز وجيعـــل  )١٠(أدخلوا وال تضاغطوا«: ويف رواية 

                                                 
 .»سوراً« ) ب(وردت يف األصل و )  ١(
وذكر . فارسي معرب . الطعام : تعريف للسؤر جانب الصفحة وقال السؤر ) ب(ورد يف نسخة )  ٢(

والنووي يف شرحه .  ٧/٤٥٨. » السؤر«ابن حجر يف الفتح يف تعريفه لكلمة وذكر ذلك 
 .٥/١٨٦لصحيح مسلم 

القدر مطلقاً ومجعها برام ، وهي يف األصل القدر املتخذ من احلجر ، وهو معروف : الربمه )  ٣(
ه فقال الربم. وذكر الفريوزآبادي يف القاموس . )٧٧(النهاية ، ص : ابن األثري . باحلجاز واليمن

ابن منظور : قاله أيضاً . )١٠١(بالضم وهي قدر من احلجاره تقتلع حجارا من اجلبال ، ص : 
 .٢/٧٤يف اللسان 

 .»سالك«) ب(ورد يف األصل و )  ٤(
 .٧٤٤، ص ٤١٠١حديث رقم . رواه البخاري يف صحيحه من رواية عبدالواحد بن أمين عن أبيه )  ٥(
 .»أدع«) ب(وردت يف األصل و)  ٦(
 ).٥/١٨٨شرح مسلم : النووي (أغريف )  ٧(
 ).٥/١٨٨شرح مسلم : النووي . (شبعوا )  ٨(
 ).٥/١٨٨شرح مسلم : النووي . (تغلي ويسمع غلياا )  ٩(
 ).٧/٤٥٧فتح الباري : ابن حجر . (ال تزدمحوا )  ١٠(
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أصحابه حىت شبعوا  إذا أخذ منه ويقرب إىل )٢(الربمه والتنور )١(عليه اللحم وخيمر
 .)*(»قال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم جماعه. )٣(شبعوا وبقي منه

وأطعم أهل اخلندق أيضاً من متر يسري أتت به «: قال املؤلف رمحه اهللا 
روى ابن .  )٧)(٦(»إىل أبيها وخاهلا عبداهللا بن رواحه )٥(بشري بن سعد )٤(إبنة

سعد // د بن منيا أن بنتاً لبشري بناسحاق وأبو نعيم األصبهاين من حديث سعي

                                                 
 ).٧/٤٥٧فتح الباري : ابن حجر . (يغطي )  ١(
: التنور. وقال الفريوزآبادي يف القاموس ). ٢/٢٤١ان العرب لس: ابن منظور (الذي خيبز فيه )  ٢(

 .١٦٢ص . تنار : الكانون الذي خيبز فيه وصانعه 
 .»منهم«) ب(وردت يف األصل و)  ٣(
أميمة بنت بشري بن سعد اخلزرجيه األنصاريه ، وهي أخت النعمان بن بشري البويه، : هي )  ٤(

أسد الغابة : ، وابن األثري ١٦٤٠ابة ، ص اإلص: ابن حجر . ( أسلمت وبايعت النيب 
٦/٢٥.( 

بشري بن سعد بن ثعلبه بن جالس اخلزرجي األنصاري يكىن أبا النعمان ، شهد العقبة الثانية وبدراً )  ٥(
. يوم السقيفة من األنصار وهو أول من بايع أبو بكر الصديق . وبدراً وأحد واملشاهد بعدها 

روى عنه . يد بعد إنصرافه من اليمامه سنة إثنيت عشرهيوم عني التمر مع خالد بن الول قتل 
. وروى عنه مرسالً عروه والشعيب ألما مل يدركاه . إبنه النعمان وجابر بن عبداهللا األنصاري 

 .١٣٠وابن حجر يف اإلصابة ص . ١/٢٦٩أسد الغابة : ابن األثري 
هور يكىن أبا حممد ويقال أبو رواحه عبداهللا بن رواحه بن ثعلبه األنصاري اخلزرجي الشاعر املش)  ٦(

مناقببه . كان أحد النقباء ليلة العقبة وشهد بدراً وما بعدها ، حىت استشهد مبؤته . وقيل غري ذلك
 .٧٧٠اإلصابة ص : ابن حجر . يف أكثر من موضع  كثرية وقد إمتدحه النيب 

 .٤/١٠١والنهاية وابن كثري يف البداية . ٣/٤٢٧رواه البيهقي يف دالئل النبوة )  ٧(
 :التخريج 

، وكذلك من رواية ) ٧٤٤(ص .  )٤١٠٢(حديث رقم . أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ) *(

ومسلم يف صحيحه بسنده  ).٧٤٤(ص ) ٤١٠١(عبدالواحد بن أمين عن جابر حديث رقم 
 )١١٩٢(ص .  )٢٠٣٩(، حديث رقم ولفظه

 أ/٢٧٦
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 )٢(دعتين أمي عمره بنت رواحه فأعطتين حفنة« : قالت  )١(أخت النعمان بن بشري
إذهيب إىل أبيك وخالك عبداهللا بن رواحه بغدائهما :  )٣(من متر يف ثويب وقالت

وأنا ألتمس أيب وخايل فقال ما هذا معك قلت متر بعثتين به  فمررت برسول اهللا 
فما  ي إىل أيب وخايل يتغديانه قال هاته قالت فصببته يف كفي رسول اهللا أم

: بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب مث قال إلنسان )٤(مألمها  مث أمر بثوب فبسط مث دحا
عنده أصرخ يف أهل اخلندق أن هلم إىل الغداء فاجتمع أهل اخلندف : إلنسان

ليسقط من أطراف الثوب فجعلوا يأكلون وجعل يزداد حىت صدر أهل اخلندق وإنه 
 .)٦)(٥(أخرجها أبو موسى: أوردها ابن األثري، وقال. )*(»وهم ثالثة آالف

                                                 
ألنصاري يكىن أبا عبداهللا كان أول مولود يف النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبه بن جالس ا)  ١(

وعن خاله عبداهللا بن رواحه  اإلسالم من األنصار بعد اهلجرة النبوية الشريفة ، روى عن النيب 
قتل . وعمر وعائشه رضي اهللا عنهم مجيعاً ، وروى عنه إبنه حممد ومواله سامل وعروه والشعيب 

 ).١٣٢٨اإلصابة ص : ابن حجر. (هـ٦٥سنة 
 ).٤/١٧١لسان العرب : ابن منظور .(ملء الكف )  ٢(
 .»وقال«) ب(وردت يف األصل و )  ٣(
وقال . ٤١٨القاموس ، ص : الفريوزآباي . (بسطها : اهللا األرض يدحوها ويدحاها دحوا : دحا )  ٤(

 .واملعىن هنا بسط التمر ومهده.  ٥/٢٢٧. أي بسط ومهد » دحا«وقال ابن منظور يف اللسان 
هـ ، كان عاملاً بالرجال ٥٠١وسى املديين حممد بن أيب بكر عمر بن أمحد احلافظ ولد سنة أبو م ) ٥(

له عدة . وجالله وتقي . بالرجال مع براعته يف احلفظ واالتقان وهو صاحب ورع وعباده
: الذهيب . (هـ ٥٨١تويف رمحه اهللا يف مجادى األوىل سنة » ذيل معرفة الصحابة«تصانيف منها 

 ) .٢١/١٥٢السري 
 .مل أقف على رواية ابن األثري)  ٦(

 :التخريج 

وأبو نعيم يف دالئل النبوة . ٣/٥٤٧النبوية  السريةأخرجه ابن هشام عن ابن اسحاق بسنده يف ) *(

 .٣/٤٢٧والبيهقي يف دالئل النبوة . )٣٧٧(ص . بسنده
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وأمر عمر بن اخلطاب أن يزود أربع مائة راكب « : قال املؤلف رمحه اهللا 

روى .  )١(»من متر كالفصيل الرابض فزودهم وبقي كأنه مل ينقص متره واحده
أيتنا رسول اهللا «: قال )٢(ني بن سعيد اخلثعمياإلمام أمحد يف مسنده من حديث دك

  وحنن أربعون وأربع مائة راكب نسأله الطعام فقال النيب  يا عمر إذهب
عمر وقمنا معه فصعد بنا إىل غرفة فأخرج املفتاح ففتح الباب فإذا  )٣(فأعطهم فقام

حاجته ما شأنكم فأخذ كل منا : فقال )٥(الرابض )٤(يف الغرفة من التمر شبه الفصيل
 .)*(»منه متره )٦(حاجته ما شاء مث ألتفت وإين ملن أخرهم فكأمنا مل ترزأ

وأطعم يف منـزل أيب طلحه مثانني رجالً من « : قال املؤلف رمحه اهللا 
يف .  )٧(»أقراص شعري جعلها أنس حتت إبطه حىت شبعوا وبقي كما هو

قال أبو « : عن أنس قال  الصحيحني من حديث إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحه
                                                 

ص . )١٧٧١٩(بن سعيد اخلثعمي ، حديث رقم  دكنيرواه اإلمام أمحد يف املسند من رواية )  ١(
رواه أمحد والطرباين ورجاله رجال : وقال . ٨/٣٠٤وذكره اهليثمي يف امع . )١٢٥١(

 .الصحيح
يف أربعمائة نفر  قدم على النيب . سكن الكوفة . من أهل الصفه دكني بن سعيد اخلثعمي )  ٢(

 ). .١/٣٣٣احللية : أبو نعيم . (يستطعمونه فأطعمهم وزودهم 
 .»فقال«) ب(وردت يف األصل و )  ٣(
 ).١١/١٨٨لسان العرب : ابن منظور (ولد الناقة إذا فُصل عن أمه )  ٤(
 ).٦/٨١لسان العرب : ابن منظور . (وهو وضع البطن على األرض : الربوك )  ٥(
. أي إنتقص: وارتزأ . نقصه : أصاب منه خريا والشيء : وَرَزأه رزاه. أصاب منه شيئاً : رزأ )  ٦(

 .٦/١٤٣اللسان : وابن منظور . ٥٠٣لقاموس ، ص ا: الفريوزآبادي 
  . ٥/١٨٨والنووي يف شرح مسلم  . ٥/٤١١رواه الترمذي يف سننه )  ٧(

 :التخريج 
والقاضي . ١٢٥١ص . ١٧٧١٩حديث رقم . أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده بسنده ولفظه ) *(

 .١/١٨٣عياض يف الشفا بسنده 
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ضعيفاً أعرف فيه اجلوع فهل  طلحه ألم سليم قد مسعت صوت رسول اهللا 
فأخرجت أقراصاً من شعري مث أخذت مخاراً هلا . نعم : عندك من شيء قالت 

. فلفت اخلبز ببعضه مث دسته حتت ثويب وزودتين ببعضه مث أرسلتين إىل رسول اهللا 
 املسجد ومعه الناس فقمت جالساً يف فذهبت به فوجدت رسول اهللا : قال 

ملن  فقال رسول اهللا . أرسلك أبو طلحه فقلت نعم  عليهم فقال رسول اهللا 
فقال أبو . معه قوموا فأنطلقوا فأنطلقت بني أيديهم حىت جئت أبا طلحة فأخربته 

: فقالت. بالناس وليس عندنا ما يطعمهم  يا أم سليم جاء رسول اهللا // طلحه 
فأتت بذلك . ما عندك يا أم سليم : فقال  فدخل رسول اهللا  .ماهللا ورسوله أعل
ما شاء  هلا فآدمته مث قال فيه رسول اهللا  )٢(وعصرت أم سليم عكه )١(اخلبز ففتت

عشره  )٤(لعشره فأذن هلم فأكلوا حىت شبعوا مث خرجوا مث )٣(أن يقول مث قال إئذن
واألقراص مد من «: ويف رواية . » عشره مث عشره والقوم سبعون أو مثانون

 .)*(»شعري
                                                 

وقال ابن منظور يف . ٩٧٢القاموس ص : الفريوزآبادي . صابع الدق والكسر باليد أو األ: الفت )  ١(
قال . كسره بأصابعه : فته كسره ، وقيل : وقيل . دقه : فت الشيء يفته فتاً : فتت : اللسان
 .١١/١١٩فهو مفتوت وفتيت . الفت أن تأخذ الشيء باصبعك فتصريه فتاتاً أي دقاقاً : الليث

وقال ابن . ٩٠٠ص . الفريوزآبادي يف القاموس . صغر من القربهآنية للسمن أ: بالضم : العكه )  ٢(
ص . وعاء من جلد مستدير للسمن والعسل وهي للسمن أخص : العكه : األثري يف النهاية 

 .٥/١٨٩وذكر ذلك أيضاً النووي يف شرح مسلم . ٦٢٣
 .»إيذن«) ب(وردت يف األصل و)  ٣(
 .»بعد«) ب(وردت يف )  ٤(

 :التخريج 

وكذلك من ) ٦٥٣(ص ) ٢٥٧٨(حديث رقم . البخاري يف صحيحه بسنده ولفظه  أخرجه) *(

ومسلم يف صحيحه ) . ١٠٢١(ص ) ٥٤٥٠(حديث رقم . رواية سنان بن أيب ربيعة عن أنس 
 .٥/٤١١، والترمذي يف سننه بسنده ولفظه ) ١٦٢(، ص ) ٢٠٣٩(بسنده ولظفه حديث رفقم 

 ب/٢٧٦
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وأطعم اجليش من مزود أيب هريرة حىت شبعوا « : قال املؤلف رمحه اهللا 
وأيب بكر وعمر وعثمان  كلهم مث ردَّ ما بقي فيه ودعا له فأكل منه حياة النيب 

يف سبيل اهللا عز  )١(ومحل منه فيما روى مخسني وسقاً. فلما قتل عثمان ذهب 
أتيت « : عن أيب هريرة قال  )٤(رمذي من حديث أيب العاليهالت )٣(أخرج. )٢(»وجل
بتمرات فقلت يا رسول اهللا أدع يل فيهن بالربكة فضمنهن مث دعا يل فيهن  النيب 
هذا أو يف هذا املزود كلما أردت  )٥(خذهن وأجعلهن يف مزودك: وقال . بالربكة

قد محلت من ذلك املزود ف. أن تأخذ منه شيئاً فأدخل فيه يدك فخذه وال تنثره نثراً
 )٦(كذا كذا من وسق يف سبيل اهللا فكلنا نأكل منه ونطعم وكان ال يفارق حقوي

                                                 
ثالمثائة وعشرون رطالً عند أهل احلجاز ، وأربعمائة ستون صاعاً ، وهو : بالفتح : الوسق )  ١(

: واألصل يف الوسق . ومثانون رطالً عند أهل العراق على اختالف يف مقدار الصاع واملد 
وقال ابن منظور يف . ٩٦٠النهاية ص : ابن األثري . وكل شيء وسقته فقد محلته . احلمل
. والوسق مخس أرطال وثلث .   محل بعري وهو ستون صاع بصاع النيب: الوسق : اللسان

٥/٢١٢. 
والبيهقي يف دالئل النبوة .  )٦١٠(ص .  )٨٦١٣(حديث رقم . رواه اإلمام أمحد يف املسند )  ٢(

 .، كليهما من رواية أبو هريره٦/١٠٩
 .»خرج«) ب(وردت يف األصل و )  ٣(
 .تقدم ترمجته)  ٤(
ابن  (.، وليس له إال فم واحد لطعامهد منه املسافر وعاء من جلد جتعل فيه األطعمه ويتزو: املزود )  ٥(

 .)١/٥٤٩الفتح : حجر
وقال ابن األثري ) . ٤/١٨٣لسان العرب : ابن منظور . (اخلصر ومشد األزار من اجلنب : احلقو )  ٦(

معقد األزار ومجعه أحق وأحقاء مث مسي به األزار للمجاوره ، ص : األثري يف النهاية، احلقو 
)٢٢٢(. 

 :التخريج 

حديث .واإلمام أمحد يف املسند بسنده ولفظه . ٥/٤٩٩أخرجه الترمذي يف سننه بسنده ولفظه ) *(
 .٦/١٠٩والبيهقي يف دالئل النبوة بسنده ولفظه ). ٦١٠(، ص ) ٨٦١٣(رقم 
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روى البيهقي من طريق يزيد بن أيب .  )*(»حىت كان يوم قتل عثمان فإنه إنقطع

أصبت بثالث مصائب يف اإلسالم مل أصب مثلهن «: عن أيب هريرة قال  )١(منصور
 كنا مع رسول اهللا : وما املزود ؟ قال : ن واملزود قالواوقتل عثما موت النيب 

قال جيء به ، فأخرجت . متر يف مزود : يف سفر فقال أبا هريره معك شيء؟ قلت 
مترةً  )٣(فأخرجت منه عشرين« عن أيب هريرة  )٢(ويف رواية ابن سريين. منه متراً 

قم أدع عشره :  قال» مث مسي اهللا ودعا وجعل يضع كل مترة ويسمي إىل آخرهن
وبقي . فدعوم فأكلوا وشبعوا مث قال أدع عشره فدعوم حىت أكل اجليش كلهم

إذا أردت أن تأخذ منه شيئاً فأدخل يدك فخذه وال : فقال . من متر يف املزود 
وحياه أيب بكر وحياه عمر وحياة عثمان فلما  )٥( فأكلت منه حياة النيب  )٤(تكله

أال أخربكم كم أكلت منه . املزود )١(ما يف بييت وأُنتهب )٦(أُنتهب// قتل عثمان
                                                                                                                                               

 
ليس به بأس : قال أبو حامت . يزيد بن أيب منصور األزدي ، أبو روح البصري ، ال بأس به )  ١(

 ).٢/٣٨١تقريب التهذيب : ابن حجر .(الثقات  وذكره ابن حبان يف
عابد كبري القدر ، وثقه ابن . حممد بن سريين األنصاري أبو بكر بن أيب عمره البصري ثقة ثبت )  ٢(

وقال عنه ابن سعد كان ثقة مأموناً عالياً . وقال العجلي بصري تابعي ثقة. حنبل وابن معني 
وكان . كان من أورع أهل البصرة : ورعاً ، قال ابن حبان رفيعاً فقيهاً، إماماً ، كثري العلم ، 

تقريب : ابن حجر ) (هـ١١٠(مات رمحه اهللا سنة . فقيهاً فاضالًَ حافظاً متقناً يعرب الرؤيا 
 ).٢/١٧٨التهذيب 

» إحدى وعشرون مترة«: دالئل النبوة من رواية ابن سريين عن أيب هريرة يف البيهقي  عندورد )  ٣(
٦/١١٠. 

وهذا دليل على أن احلرص ). ١٥/٢٠٤لسان العرب : ابن منظور . (حىت ال تعرف قدره ومثقاله  ) ٤(
 .ميحق بركة الطعام واألموال

  .»حياة النيب «) ب(مل يرد يف نسخه )  ٥(
غنيمه أي ال خيتلس شيئاً له قيمه عاليه ويأيت أيضاً مبعىن ال: الغاره والسلب : والنهب . أب با : النهب )  ٦(

 .١٤/٣٦٤األخذ : النهب : وقال ابن منظور يف اللسان.  ٩٣٧ص . النهاية : ابن األثري . 

 أ/٢٧٧
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كانوا «: عن أيب هريرة أم  )٢(ويف رواية حممد بن سريين. »أكثر  من مائيت وسق
من الطعام فأخذت منه مخسني وسقاً يف سبيل اهللا ،  )٤(فأصام عوز )٣(يف غزوة

 .)*(»وكان معلقاً خلف رجلي فوقع يف زمن عثمان فذهب
أهدا له أم  )٥(وأطعم يف بنائه بزينب من قصعه« : ملؤلف رمحه اهللا قال ا

سليم خلّقاً مث ُرفعت وال يدري الطعام فيها أكثر حيث وضعت أو حني 
ملا « : عـــن أنس قال  )٧(روى أبو نعيم بسنده إىل ثابت. )٦(»ُرفعـــت

يل أمي : زينب بنـــت جحــــش قـــالت تزوج رســول اهللا 
يف  )٩(عروساً فجعلت حيسا )٨(م سليـــم إن نبـــي اهللا أصبحوهي أ

                                                                                                                                               
البداية : ابن كثري . استباحوا املدينة املنورة وسرقوها مث غادروا إىل أوطام الذين قتلوا عثمان )  ١(

 .٧/١٧٨والنهاية 
 .تقدم ترمجته)  ٢(
 .»غزاه«) ب(وردت يف األصل و )  ٣(
وتأيت . وأعوز يف الشيء قل عندي مع حاجيت إليه. أن يعوزك الشيء وأنت حمتاج إليه : العوز )  ٤(

 .١٠/٣٣٥اللسان ، : ابن منظور . مبعىن شدة احلاجة والفقر والعدم وسوء احلال 
وقال الفريوزآبادي يف ). ١٢/١٢٢لسان العرب : ابن منظور : (تشبع العشره  الصحفه: القصعة)  ٥(

 .١٠٦٤الصحفه ، ص : القصعه: القاموس
. )٩٧٢(ص . )٥١٦٣(رواه البخاري يف صحيحه من رواية أنس بن مالك ، حديث رقم )  ٦(

 .)١٠١٦(، ص ) ٩٤( )١٤٢٨(ومسلم يف صحيحه من رواية أنس بن مالك ، حديث رقم 
 ) . ٢٥١(تقدم ترمجته ص )  ٧(
 .»يصبح«) ب(وردت يف األصل و)  ٨(
: ابن منظور. (ويسمى الوطبه أيضاً. قط يعجنان بالسمن مث يسوى كالثريد التمر واأل: احليس )  ٩(

اخللط ، متر خيلط بسمن : احليس : وقال الفريوزآباي يف القاموس ) . ٤/٢٨٧لسان العرب ، 
 .)٣٣٩(ص . وأقط ، فيعجن شديداً مث يندر منه نواه ، ورمبا جعل فيه سويق 

 :التخريج  
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إجعله يف ناحية : فذهبت به فقال  إذهب به إىل رسول اهللا : وقالت  )١(تور
البيت مث أدع أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً ونفرا من أصحابه وأهل املسجد ومن 

مرين أن أدعو رأيت يف الطريق فجعلت أتعجب من قلة الطعام ومن كثرة من يأ
فكرهت أن أعصيه فدعوم حىت إمتأل البيت واحلجره فقال يا أنس هل ترى من 

 )٢(هلم فجئت بذلك التور فجعلته قدامه: فقال رسول اهللا . ال : أحد؟ فقلت
ثالث أصابع من يده يف التور فجعل التور يربوا ويرتفع فجعلوا يتغدون  )٣(فغمس

ن بقي يف التور حنو ما جئت به قال ضعه قدام وخيرجون حىت إذا فرغوا أمجعو
قلت كم .  )٥(الباب عليها وهو باب من جريد فأخذته )٤(زينب فخرجت وأسفقت

 وحنوه يف الصحيحني من حديث أيب )*(»كانوا قال واحد وسبعني أو إثنني وسبعني

                                                                                                                                               

النبوة من طريقني عن يزيد بن أيب منصور عن أبيه عن أيب هريرة ومن  أخرجه البيهقي يف دالئل) *(
وقال . وابن كثري يف البداية والنهاية  ١١١-٦/١١٠طريق حممد بن سريين عن أيب هريرة 

 .٦/١١٧أخرجه البيهقي من طريقني وذكر رواية يزيد بن أيب منصور عن أيب هريرة 

: وقال إبن األثري يف النهاية ). ٢/٤٥اللسان : ابن منظور . ( إناء من احلجارة تعرفه العرب: التور )  ١(

 ).١١٤(هو إناء من صفر أو حجاره كاالجانه وقد يتوضأ منه ، ص :  التور

 ).١/١٥٧ابن منظور ، اللسان . (أمامه : قدامه )  ٢(

. يف اخللإرساب الشيء يف الشيء السيال أو الندي أو يف ماء أو أصبغ اللقمة : الغمس : غمس )  ٣(

أصابعه الثالث داخل اإلناء حىت يتبارك وضع   واملعىن هنا أنه .  ١١/٨٤اللسان : إبن منظور

 .وبركة يده وحىت يكفى القوم بربكته 

، وقال الفريوزآبادي يف ) ٩/١٥٢فتح الباري (ابن حجر  ، . أقفلت الباب : أسفقت الباب )  ٤(

 .)٦٢٠(رده ، ص : سفق الباب: القاموس 

فتح : ابن حجر (أي أخذت الطعام زينب بنت جحش رضي اهللا عنها الذي وضعه أنس أمامها ، )  ٥(

 .)٩/١٥٢، الباري
 :التخريج 
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 .)*( عن أنس  )١(عثمان 

بقبضه من  )٢(ورمي اجليش يوم حنني« : قال املؤلف رمحــــه اهللا  
. )٤)(٣(»تراب فهزمهم اهللا وقال بعضهم مل يبق أحد منا إال امتألت عيناه تراباً

öΝ ®: وفيه أنزل اهللا عــز وجل  n= sù öΝèδθ è=çFø) s?  ∅Å3≈ s9uρ ©! $# öΝßγ n=tF s% 4 $ tΒ uρ |M ø‹ tΒ u‘ øŒ Î) 

|M ø‹ tΒ u‘  ∅Å3≈ s9 uρ ©!$# 4’ tΓ u‘ 4 z’ Ì? ö7 ãŠÏ9 uρ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ¹™Iξ t/ $ ·Ζ |¡ xm 4 χ Î) ©!$# ìì‹ Ïϑ y™ 

ÒΟŠ Ï= tæ 〈)غزونا حنيناً « : قال  )٦(يف صحيح مسلم من طريق سلمه بن األكوع .)٥

قبضه من تراب مث إستقبل به وجوههم  وفيه فقبض رسول اهللا  مع رسول اهللا 
شاهت الوجوه مبا خلق اهللا منهم إنساناً إال مأل عينيه تراباً بتلك القبضه : وقال
 .)٧(وتقدم يف غزوة حنني شيئا من ذلك. )**(»وا مدبرين فهزمهم اهللافول

                                                                                                                                               

ومسلم يف ) ٩٧٢(ص ) ٥١٦٣(البخاري يف صحيحه من رواية أنس ، حديث رقم أخرجه ) *(
سنده وأبو نعيم يف دالئل النبوة ب) ١٠١٦(ص ) ١٤٢٨(حديث رقم . صحيحه من رواية أنس 

 ).٣١٧(ص 

 ).١/١٣٣تقريب التهذيب : ابن حجر . (اجلعد بن دينار اليشكري الصرييف البصري ثقة)  ١(

 ).٤/٣١٣البداية والنهاية : ابن كثري . (يف السنة الثامنة للهجرة )  ٢(

 .)١١٠٨(ص . )١٧٧٥(حديث رقم . رواه مسلم يف صحيحه )  ٣(

. ثت يف بدر وال مانع من وقوعها يف كل من حنني وبدرذكر بعض أهل العلم أن هذه الواقعة حد)  ٤(

 ).٢/٣٠٧تفسري القرآن العظيم : ابن كثري : (انظر

 .١٧سورة األنفال ، آية )  ٥(

 ) . ٢١٢(تقدم ترمجته ص )  ٦(

إشراف  .بتحقيق اين القهوجي . )٣٦٨(ص . ذكر ذلك املؤلف رمحه اهللا يف غزوة حنني )  ٧(

 .وميالدكتور عبدالعزيز السل

 :التخريج 
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ينظرونه // وخرج على مائة من قريش وهم « : قال املؤلف رمحه اهللا  
 .تقدم هذا حني أراد اهلجرة .)١(»فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ومل يروه

تله أو وتبعه سراقه بن مالك بن ُجعُشم يريد ق« : قال املؤلف رمحه اهللا  
 ]أن يدعو له: [)٣(يدا فرسه يف األرض فناداه  باألمان وسأله )٢(أسره فساخت

 .وتقدم هذا يف هجرته عليه السالم.  )٥(»فدعا له فنجاه اهللا )٤(

معجزات بأهره ودالالت  ولــــه : قال املؤلـــف رمحه اهللا  
ا فرغ ومل. )٦(ظاهره وأخــالق طاهره إقتصـــرنا منها على هذا ختفيفاً

                                                                                                                                               

ومسلم يف صحيحه  )٩٧٢(ص .  )٥١٦٣(حديث رقم . أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ) *(

 .)١٠١٦(، ص ) ٩٤( ١٤٢٨بسنده ، حديث رقم 

 .)١١٠٩(، ص  )١٧٧٧(حديث رقم . أخرجه مسلم يف صحيحه بسنده) **( 
›ø9$#uρ ÉΟ(û§ƒ ∩⊇∪ Èβ#u™öà ®: بعد أن نثر عليهم التراب يقرأ قوله تعاىل  وخرج )  ١( Å3ut ù: $# ∩⊄∪ y7 ¯ΡÎ) 

z⎯Ïϑ s9 t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊂∪ 4’ n?tã 7Þ üÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡–Β ∩⊆∪ Ÿ≅ƒ Í”∴s? Í“ƒ Í•yè ø9$# ËΛ⎧ Ïm §9$# ∩∈∪ u‘ É‹ΖçFÏ9 $ YΒöθ s% !$ ¨Β u‘ É‹Ρé& 

öΝèδ äτ!$ t/# u™ ôΜ ßγ sù tβθ è=Ï≈ xî ∩∉∪ ô‰s)s9 ¨,xm ãΑöθ s)ø9$# #’ n?tã öΝÏδ ÎnYø.r& ôΜ ßγ sù Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∠∪ $ ¯ΡÎ) $ uΖù= yè y_ þ’ Îû 

öΝÎγ É)≈ sΨôã r& Wξ≈ n= øî r& }‘Îγ sù ’n< Î) Èβ$ s%øŒF{$# Νßγ sù tβθ ßs yϑ ø)–Β ∩∇∪ $ uΖù= yè y_ uρ .⎯ÏΒ È⎦ ÷⎫t/ öΝÎκ‰ Ï‰÷ƒ r& #t‰y™ ô⎯ÏΒ uρ 

óΟÎγ Ïù= yz #t‰y™ öΝßγ≈ sΨøŠt±øî r'sù ôΜ ßγ sù Ÿω tβρãÅÇö7ãƒ 〈 ) السرية النبوة : ابن هشام ).( ٩-١سورة يس

  ).٣/٢٢٠البداية والنهاية ، : ، ابن كثري ٢/٢٥٩
 ).٧/٢٧٦فتح الباري : ابن حجر (باخلاء املعجمه مبعىن غاصت يداها يف الرمل : ساخت )  ٢(
 .»فسألته«) ب(وردت يف األصل و)  ٣(
 ).١٨١خمتصر السرية ، ص : املقدسي (وأكملته من ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و)  ٤(
، ومسلم يف صحيحه ، حديث )٧١٠(ص .  )٣٩٠٨(حديث رقم . البخاري يف صحيحه  رواه)  ٥(

  .)١١٥٧(، ص )٩١( ٢٠٠٩رقم 
وقد أورد القاضي أبو بكر بن العريب ألف معجزة ذكرها يف . كثرية جداً  معجزات الرسول )  ٦(

يوطي يف قاله الس. وقيل ثالثة آالف معجزة ، ) ١٦انظر ص . (كتابه أنوار الفجر املفقود 
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رمحه اهللا مما يتعلق مبعجزاته عليه السالم وغري ذلك، أردت أن أضيف إىل  )١(املؤلف
ذلك شيئاً خمتصراً مما مل يذكره املؤلف فأبتدأت خبصائصه عليه السالم مث بعد ذلك 

ما : األول . )٤(فذكر بعض العلماء أا أربعةُ أضرب )٣(فأما خصائصه.  )٢(مبعجزاته
:  )٥(بات قالوا واحلكمة فيه زيادة الزلفي والـدرجات العلىأختص به من الواج

كما يف احلديث . »فلـن يتقرب املتقربون إىل اهللا مبثل ما أفترض عليهم«
عن بعض أصحاب الشافعي أن ثواب الفرض  )٧(ونقل إمام احلرمني )٦(الصحيح

                                                                                                                                               
فقد ألف فيه الدات الكثرية ، وقلما جتد كتاب يف  مشائله ، وكذلك ٢/١٨٦اخلصائص 

وقد أفرد بعض املؤلفني كتباً يف مشائله  . ومشائله  السرية النبوية الشريفة إال ويكتب عن أخالقه 
  وغريمهاككتاب الشمائل للترمذي والبغوي. 

 .لف خمتصر السرية النبوية وسرية العشرة املبشرين باجلنةعبدالغين املقدسي رمحه اهللا مؤ)  ١(
واملراد أنه أراد أن يتعقب . مؤلف هذه السرية اليت بني أيدينا. قطب الدين احلليب رمحه اهللا )  ٢(

 .ويضيف ما مل يشر إليه املقدسي من تلك اخلصائص واملعجزات
هو وحده كالرسالة  تصاً به النيب بشيء واملراد ما كان خم خمتصاًوهو ما كان  خصيصهمجع )  ٣(

والنبوة ونزول الوحي والقرآن الكرمي وكونه خامت الرسل واألنبياء ، وشرعه وكتابه خامت الشرائع 
إبراهيم يعقوب ، دار : ، حتقيق ١/٢٦١األنوار يف مشائل النيب املختار : البغوي (. والكتب

 ).هـ١٤٢٠، ٢املكتىب، دمشق، ط
مصطفى عطا ، دار الكتب العلمية، : ، حتقيق ٣٧٨وفا بأحوال املصطفى ص ال: ابن اجلوزي )  ٤(

 .هـ١٤٠٨، ١بريوت، ط
. )١١(ص  وابن امللقن غاية السول يف خصائص الرسول .  ٢/٢٢٩اخلصائص : السيوطي )  ٥(

 .هـ١٤٢٧،  ١نشر الشركة اجلزائرية اللبنانية ط
" عبدي بشيء أحب إيل مما افترضته عليهوما تقرب إىل " أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظ  ) ٦(

اإلمام أمحد يف و ).١١٨٥(، ص )٦٥٠٢(حديث رقم .  احلديث من رواية أبو هريرة 
، ص )٢٦٧٢٣(حديث رقم . رجال الصحيح  ورجالهاملسند من رواية عائشة رضي اهللا عنها 

)١٩٣٥(. 
بدامللك بن عبدااهللا بن يوسف اجلويين اإلمام الكبري شيخ الشافعية ، إمام احلرمني ، أبو املعايل ع)  ٧(

اشتغل بعلم الكالم وبعض املذاهب ولكنه تراجع عنها وتربأ . هـ ٤١٩النيسابوري ، ولد سنة 
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فمن هذا  )٣(احلديث )٢(»ذا«واستأنسوا . )١(يزيد عن ثواب النفل سبعني درجة 
.  )٨)(٧(واملشاوه )٦(والتهجد والسواك )٥(صالة الضحى واألضحية والوتر )٤(الضرب

والصحيح  )٩(فالصحيح عند بعض أصحاب الشافعي أا واجبات عليه وقيل سنن

                                                                                                                                               

فسمي إمام احلرمني مث عاد . درس يف احلرم املكي الشريف أربع سنني . منها له مصنفات كثرية 
. هـ ، ودفن يف داره٤٧٨رمحه اهللا سنة  إىل نيسابور وظل يعلم فيها أكثر من ثالثني سنة ، تويف

 ).١٨/٤٦٨السري، : الذهيب(

، )٢٠٢(االشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ص (نقله السيوطي عن إمام احلرمني )  ١(

 ).جاد اهللا بن حسن اخلداش ، بيت األفكار الدولية ، األردن: إعتىن به 

 .زيادة يتقضيها السياق)  ٢(

 . »حبديث«) ب( األصل ووردت يف)  ٣(

 .الواجبات)  ٤(

ثالث هن على « قال رسول اهللا : قال  أورد البيهقي يف السنن حديث عن ابن عباس )  ٥(

 . ٢/٦٥٨. » لوتر وركعتا الضحىفرائض ولكم تطوع النحر وا

 قال رسول اهللا : روى السيوطي يف اخلصائص حديث أسنده إىل عائشة رضي اهللا عنها قالت )  ٦(

 .٢/٢٢٩. » ثالث هن على فرائض ولكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل«

⎪⎦t ®: قال تعاىل )  ٧( Ï%©!$#uρ (#θ ç/$ yf tG ó™ $# öΝÎκÍh5uÏ9 (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# öΝèδãøΒ r&uρ 3“ u‘θ ä© öΝæη uΖ÷ t/ $ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ 

tβθ à)ÏΖãƒ 〈 ) .وقال تعاىل ). ٣٨آية : سـورة الشورى :® $ yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ z⎯ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( 

öθ s9uρ |MΨä. $ ˆàsù xá‹Ï= xî É=ù= s)ø9$# (#θ‘Ò xΡ]ω ô⎯ÏΒ y7Ï9öθ xm ( ß#ôã $$ sù öΝåκ÷]tã öÏøó tG ó™$#uρ öΝçλm; öΝèδ ö‘Íρ$ x© uρ ’Îû 

Íö∆ F{$# ( #sŒÎ* sù |M øΒz•tã ö≅ª.uθ tG sù ’n?tã «!$# 4 ¨β Î) ©!$# =Ït ä† t⎦,Í#Ïj.uθ tG ßϑ ø9$# 〈). سورة آل عمران ، آية

ما رأيت من الناس «: أورد السيوطي يف اخلصائص حديث من طريق أيب هريرة أنه قال  ).١٥٩

 . ٢/٢٣٠ أحداً أكثر مشورة الصحابه من رسول اهللا 

 .)٣٧٨(ص  . الوفا : ابن اجلوزي )  ٨(

 ). ٢٢، ص  السولغاية : ابن امللقن (انظر . قاله القشريي عن نص الشافعي )  ٩(
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أيضاً أن التهجد نسخ وجوبه يف  )٢(والصحيح )١(أيضاً عندهم أن الوتر غري التهجد
ومنه مصابرته على العدو وإن . )٣(حق األمةيف حقه عليه السالم ، كما نسخ يف 

مل  )٦(»و«قضاء دين من مات وعليه دين  )٥(ومنه.  )٤(كثروا وأزدادوا على الضعف
ومنه أنه أوجب .  )٨(وقيل كان يقضيه تكرماً ال وجوباً )٧(مل  خيلّف وفاًء)٦(»و«

در عليه ختيري نسائه بني مفارقته واختياره وقيل كان التخيري مستحباً فأخترنه وال

                                                 

 .١٩غاية السول ، ص : ابن امللقن )  ١(

 ).األصح(و ) ب(وردت يف األصل و)  ٢(
β¨ ®: تفسري قوله تعاىل : وانظر . ١٨غاية السول ص : ابن امللقن )  ٣( Î) y7−/u‘ ÞΟn= ÷è tƒ y7 ¯Ρr& ãΠθ à)s? 4’ oΤôŠr& 

⎯ÏΒ Ä© s\è=èO È≅ø‹©9$# …çµ xóÁÏΡuρ …çµ sWè= èO uρ ×π xÍ← !$ sÛuρ z⎯ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# y7 yètΒ 4 ª!$#uρ â‘ Ïd‰s)ãƒ Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$#uρ 4 zΟÏ= tæ β r& ⎯©9 

çνθ ÝÁøt éB z>$ tG sù ö/ä3ø‹n= tæ ( (#ρ â™uø% $$ sù $ tΒ uœ£uŠs? z⎯ÏΒ Èβ#u™öà)ø9$# 4 zΝÏ= tæ β r& ãβθ ä3u‹y™ Οä3ΖÏΒ 4© yÌó£∆   

tβρ ãyz# u™uρ tβθ ç/ÎôØtƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tβθäó tG ö6 tƒ ⎯ÏΒ È≅ôÒ sù «!$#   tβρ ãyz# u™uρ tβθè= ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ( 

(#ρ â™uø% $$ sù $ tΒ uœ£uŠs? çµ÷ΖÏΒ 4 (#θ ãΚŠ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?# u™uρ nο 4θ x.¨“9$# (#θ àÊ Íø% r&uρ ©!$# $ ·Ê ös% $ YΖ|¡xm 4 $ tΒ uρ (#θ ãΒ Ïd‰s)è? 

/ä3Å¡àΡ{ ô⎯ÏiΒ 9öyz çνρ ß‰ÅgrB y‰ΖÏã «!$# uθ èδ #[öyz zΝsàôã r&uρ #Xô_ r& 4 (#ρ ãÏøó tG ó™ $#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# Ö‘θ àxî 

7Λ⎧ Ïm  ).٤/٤٦٨تفسري القرآن العظيم : ابن كثري ) ٢٠سورة املزمل ، آية . ( 〉 ‘§

$ ®: فقال . ألن اهللا تعاىل وعده باحلفظ والعصمة)  ٤( pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™§9$# õÏk= t/ !$ tΒ tΑÍ“Ρé& y7 ø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7 În/§‘ ( 

β Î)uρ óΟ©9 ö≅ yè øs? $ yϑ sù |M øó̄= t/ …çµ tG s9$ y™ Í‘ 4 ª!$#uρ y7ßϑ ÅÁ ÷è tƒ z⎯ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰÷κu‰ tΠöθ s)ø9$# 

z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# 〈 ) . إليه بسوء قلوا أو كثروا  فلم يكن الناس يصلون). ٦٧سورة املائدة، آية .

 .٢٣غاية السول ص : ابن امللقن .  ٢/٢٣١اخلصائص : السيوطي 
 .الواجباتاألول أو القسم األول  الضرب)  ٥(
 .زيادة يقتضيها السياق)  ٦(
من ترك ماالً فلورثته ومن «: قال  أن رسول اهللا  روي ابن ماجه يف سننه من رواية جابر )  ٧(

 .)٢٤٦(ص . )٢٤١٦(حديث رقم . » ترك ديناً أو ضياعاً فعلى وإىل وأنا أوىل باملؤمنني
 .٢٤السول ص  ابن امللقن ، غاية: انظر )  ٨(
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حمرم عليه التزوج عليهن والتبدل ن مكافئةً هلن على حسن .  )١(اآلخرة

مث نسخ لتكون املنه لرسول اهللا . )٢(صنعيهن
'yγ•ƒr$ ®: قال اهللا تعاىل  )٣( ¯≈ tƒ © É<¨Ζ9 $# !$̄Ρ Î) 

!$ ¯Ρ Î) $ sΨ ù=n=ôm r& y7 s9 y7 y_ üρø—r& û©ÉL≈ ©9$#  ]|M øŠs?#u™ [ )٤(  ∅èδu‘θ ã_ é&  〈 )٥(. 

                                                 
واإلمام أمحد يف املسند،  ١٠٣٠ص .  ١٤٧٨حديث رقم . احلديث أورده مسلم يف صحيحه )  ١(

 .١٨٩، ص ٢٦٠٣٣حديث رقم 

≅‘ ω ®: ذكر ابن سعد يف الطبقات من حديث أيب بكر بن عبدالرمحن أن معىن قوله تعاىل )  ٢( Ït s† y7 s9 
y7 s9 â™!$ |¡ÏiΨ9$# .⎯ÏΒ ß‰÷è t/ Iω uρ β r& tΑ£‰t7s? £⎯ÎκÍ5 ô⎯ÏΒ 8l üρ ø— r& öθ s9uρ y7 t7yf ôã r& £⎯åκß]ó¡ãm ω Î) $ tΒ ôM s3n= tΒ y7 ãΨŠ Ïϑ tƒ 

3 tβ%x.uρ ª!$# 4‘n= tã Èe≅ ä. &™ó© x« $ Y7ŠÏ%  فحبس رسول اهللا : قال). ٥٢سورة األحزاب، أية رقم ( 〉 ‘§
وذكر السيوطي يف اخلصائص من . ٨/١٥٧. على نسائه فلم يتزوج بعدهن وحبس عليهن

≅‘ ω ®: اهللا ورسوله فأنزل اهللا تعاىل اخترن قال ملا خريهن رسول اهللا  حديث عكرمة Ït s† y7 s9 
â™!$ |¡ÏiΨ9$# .⎯ÏΒ ß‰÷è t/ Iω uρ β r& tΑ£‰t7s? £⎯ÎκÍ5 ô⎯ÏΒ 8l üρ ø— r& öθ s9uρ y7 t7yf ôã r& £⎯åκß]ó¡ãm ω Î) $ tΒ ôM s3n= tΒ y7 ãΨŠ Ïϑ tƒ 3 

tβ% x.uρ ª!$# 4‘n= tã Èe≅ ä. &™ó© x« $ Y7ŠÏ% بعد هؤالء التسع الالئي أخترنك  :قال ). ٥٢آية  األحزاب( 〉 ‘§
 .٢/٢٣٢تزوج غريهن  فقد حرم عليك

حىت  مل ميت رسول اهللا : قال .  أورد ابن سعد يف الطبقات من حديث علي بن أيب طالب )  ٣(
© ®: أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء وهو قوله تعاىل  Åe öè? ⎯tΒ â™!$ t±n@ £⎯åκ÷]ÏΒ ü“ Èθ ø↔ è?uρ y7 ø‹s9Î) 

⎯tΒ â™!$ t±n@ ( Ç⎯tΒ uρ |Mø‹tó tG ö/$# ô⎯£ϑ ÏΒ |Mø9z•tã Ÿξ sù yy$ uΖã_ y7 ø‹n= tã 4 y7 Ï9 s̈Œ #’ oΤôŠr& β r& §s)s? £⎯åκß]ãŠôã r& Ÿω uρ 
χ u“ øt s† š⎥ ÷⎫|Ê ötƒ uρ !$ yϑ Î/ £⎯ßγ tG ÷ s?# u™ £⎯ßγ = à2 4 ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû öΝä3Î/θ è= è% 4 tβ%Ÿ2 uρ ª!$# $ ¸ϑŠ Ï= tã 
$ VϑŠ Ï= xm 〈 ) ٨/١٥٦السابق  وكذلك حديث عائشة رضي اهللا عنها بنحو). ٥١األحزاب ، آية .

 .٣/٥٠٩تفسري القرآن العظيم . وكذلك قاله ابن كثري يف تفسريه لآلية السابقة 
 .ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل واستدركه على اهلامش)  ٤(
$ ®: قال تعاىل )  ٥( yγ •ƒ r'̄≈ tƒ © É<¨Ζ9$# !$ ¯ΡÎ) $ sΨ ù= n= ôm r& y7 s9 y7 y_ üρ ø— r& û© ÉL≈ ©9$# |MøŠs?# u™  ∅ èδ u‘θã_ é& $ tΒ uρ ôM s3n= tΒ 

y7 ãΨ‹Ïϑ tƒ !$£ϑ ÏΒ u™!$ sùr& ª!$# y7 ø‹n= tã ÏN$ sΨ t/uρ y7 ÏiΗxå ÏN$ sΨ t/uρ y7ÏG≈ £ϑ tã ÏN$ sΨ t/uρ y7 Ï9% s{ ÏN$ sΨ t/uρ y7 ÏG≈ n=≈ yz © ÉL≈©9$# 
tβ öy_$ yδ y7 yè tΒ Zο r&zö∆ $#uρ ºπ sΨÏΒ ÷σ–Β β Î) ôM t7yδ uρ $ pκ|¦ øtΡ Äc© É<¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& © É<¨Ζ9$# β r& $ uη ys Å3ΖtFó¡ o„ Zπ|Á Ï9% s{ y7 ©9 

⎯ÏΒ ÈβρßŠ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 3 ô‰s% $ uΖ÷Κ Ï= tæ $ tΒ $ sΨ ôÊ usù öΝÎγ øŠn= tæ þ’Îû öΝÎγ Å_ üρ ø— r& $ tΒ uρ ôM x6n= tΒ öΝßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Ÿξ øŠs3Ï9 
tβθ ä3tƒ y7ø‹n= tã Ól uxm 3 šχ% x.uρ ª!$# #Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm  .٥٠سورة األحزاب، آية .  〉 ‘§
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وهو  )١(من احملرمات ليكون األجر يف إجتنابه أكثر// تص به الثاين ما أخ 
ويف صدقة  )٣(ومنه الزكاة )٢(قسمان أحدمها يف غري النكاح فمنه الشعر واخلط

 )١(وقيل أن األكل متكئاً. )٥(أصحهما أا كانت حمرمه )٤(التطوع قوالن للشافعي

                                                 

 .٢/٢٣٣السيوطي ، اخلصائص )  ١(
⎪⎦t ®: قال تعاىل )  ٢( Ï% ©!$# šχθ ãèÎ7−Ftƒ tΑθ ß™ §9$# ¢© É<¨Ζ9$# ¥’ ÍhΓW{$# “ Ï% ©!$# …çµ tΡρ ß‰Ågs† $ ¹/θçG õ3tΒ öΝèδ y‰ΨÏã ’ Îû 

Ïπ1 u‘öθ −G9$# È≅‹ÅgΥM}$#uρ ΝèδããΒ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ öΝßγ8 pκ÷]tƒ uρ Ç⎯tã Íx6Ψ ßϑø9$# ‘≅Ït ä† uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# ãΠÍhut ä† uρ 

ÞΟÎγ øŠn= tæ y]Í×¯≈ t6 y‚ ø9$# ßìŸÒ tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ uñÀÎ) Ÿ≅≈n= øñF{$#uρ © ÉL ©9$# ôM tΡ% x. óΟÎγ øŠn= tæ 4 š⎥⎪Ï% ©!$$ sù (#θ ãΖtΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ 

çνρ â‘ ¨“ tãuρ çνρ ã|Á tΡuρ  (#θ ãè t7¨?$#uρ u‘θ ‘Ζ9$# ü“ Ï% ©!$# tΑÍ“Ρé& ÿ…çµ yè tΒ   y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ ßsÏ= øßϑ ø9$# 〈 ) سورة

 ).١٥٧األعراف، آية 

$ ®: وقال تعاىل  tΒ uρ |MΖä. (#θ è=÷Fs? ⎯ÏΒ ⎯Ï& Í#ö7s% ⎯ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ …çµ ’Üèƒ rB y7ÏΨŠ Ïϑ u‹Î/ ( #]ŒÎ) z>$ s?ö‘ ^ω 

šχθ è=ÏÜö6 ßϑ ø9$# 〈 ) ٤٨سور العنكبوت ، آية.( 

$ ®: وقال تعاىل   tΒ uρ çµ≈ sΨôϑ ¯= tæ u÷è Ïe±9$# $ tΒ uρ © Èö t7.⊥ tƒ ÿ…ã& s! 4 ÷β Î) uθ èδ ωÎ) Öø.ÏŒ ×β#u™öè% uρ ×⎦⎫Î7–Β 〈 ) سورة

 ).٦٩يس ، آية 
. أترجز بعض الشعر وهو وأصحابه يبنون املسجد وذكر ابن سعد يف الطبقات أن الرسول 

ومن .  ١/١٨٥. مل يقل شيئاً من الشعر إال قد قيل قبله  أن الرسول «فقال الزهري معقباً 
 .ال يقرأ وال يكتب وذلك حلكمة أرادها اهللا تعاىل  ل املعروف أن الرسو

وجد مترة يف  وقد ذكر مسلم يف صحيحه عن أنس أن الرسول . الزكاة حكمها حكم الصدقة )  ٣(
وذكر . ٩٤١، ص ١٠٧١حديث رقم . » لوال أن تكون من الصدقة ألكلتها« : الطريق فقال 

. »هللا حرم علي الصدقة وعلى أهل بييتأن ا« : قال  ابن سعد يف الطبقات أن الرسول 
غاية السول ص : ابن امللقن » إا من أوساخ الناس« : الزكاة فقال  وذكرت له . ١/٢٩٧
٣٥. 

عادل أمحد وعلي حممد ، دار : ، حتقيق  ٥/٢١٧التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي : البغوي : انظر)  ٤(
 .هـ١٤١٨، ١الكتب العلمية، بريوت ، ط

 .٢/٢٣٤والسيوطي يف اخلصائص . ٣٥غاية السول ، ص : ن امللقن اب)  ٥(
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وكان حيرم عليه . )٢(هوأكل الثوم والبصل والكراث كانت عليه حمرمه وقيل مكروه
وقيل إذا .)٤(أن ينـزعها حىت يلقى العدو وقيل كان مكروهاً )٣(إذا لبس المته
وكان حيرم عليه مد العني إىل ما ميتع به الناس  )٧)(٦(لزمه إمتامه )٥(شرع يف تطوع
 .)٩(وحرم عليه خائنة األعني.  )٨(من زهرة الدنيا

                                                                                                                                               
: قال ما رؤي رسول اهللا . أورد ابن سعد يف الطبقات من حديث إسحاق بن عيسى عن أبيه)  ١(

وكليهما » ال آكل متكئا« وكذلك حديث قوله » كل متكئاً قط وال يطا عقبه رجالن" ما «
 . ١/٢٨٨. رواية أبو جحيفه من

وقدم له طعام فيه بصل  رد اإلمام أمحد يف املسند حديث أيب أيوب عندما نزل عليه الرسول أو)  ٢(
ال حيل لنا البصل قال بلى فكلوه ولكن يغشاين ما ال «فقال أبو أيوب  فلم يأكل منه الرسول 

 .١٧٣٢ص  ٢٣٠٩٠٣حديث رقم . ويف رواية أنه ثوم. »يغشاكم
 .٣٧-٣٦مللقن غاية السول ص ، وابن ا٢/٢٣٤السيوطي اخلصائص )  ٣(
حديث رقم . والبخاري يف صحيحه ). ٣/٤٤٨السرية النبوية : ابن هشام (يف أحد  كما فعله )  ٤(

 .١٣٣٢، ص ٧٣٦٨
 .غري الفرض)  ٥(
 .»إمتامها«) ب(وردت يف )  ٦(
 .٥/٢١٦التهذيب  :والبغوي. ٤٢ابن امللقن غاية السول ص )  ٧(

Ÿω ®: قال تعاىل )  ٨( uρ ¨β £‰ßϑ s? y7 ø‹t⊥ ø‹tã 4’n< Î) $ tΒ $ uΖ÷è −G tΒ ÿ⎯Ïµ Î/ % [` üρ ø— r& öΝåκ÷]ÏiΒ nο u÷δ y— Ïο 4θ uŠut ù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ôΜåκs]ÏG øuΖÏ9 

ÏµŠ Ïù 4 ä−ø— Í‘ uρ y7 În/u‘ Ööyz 4’ s+ö/r&uρ 〈  ) ١٣١سورة طه ، آية.( 

ناس إال أمن ال يوم الفتح أن النيب  ذكر السيوطي يف اخلصائص عن سعد بن أيب وقاص )  ٩(
يكف يده ال يريد أن يبايع مث بايعه  وكان الرسول . أربعة نفر منهم عبداهللا بن أيب السرح 

فقال له . يريد أن يقوم أحد املسلمني فيقتله عندما مل ميد يده  بعد الثالثة وكان الرسول 
خائنة إنه ال ينبغي أن تكون لنيب « : الصحابة رضوان اهللا عليهم هال أومأت بعينيك قال 

 أن يشري : واملراد خبائنة األعني . ٧/٦٤احلديث أخرجه البيهقي يف السنن . ٢/٢٣٨» األعني
إىل مباح من ضرب أول قتل مما ال حيل أن ينطق به ألنه يشبه اخليانة من حيث أن خيفيه وال 

 . ٥/٢١٧التهذيب : البغوي . يظهره 
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مساك من كرهت نكاحه وقيل تكرماً فمنه إ. يف النكاح  )١(القسم الثاين
 .)٤(ونكاح األمه املسلمة وفيهما خالف )٣(ومنه نكاح الكتابية )٢(ومنه

. دون غريه نوعان التخفيفات واملباحات له وما أبيح له :  )٥(الثالث
واصطفاء ما أبيح له من  )٦(ال يتعلق بالنكاح فمنه الوصال يف الصوم: أحدمها 

وفيها دخول مكه بال إحرام وإباحه القتال  )٧(ن جاريه وغريهاالغنيمة قبل القسمة م

                                                 
 .احملرماتمن )  ١(
لقد  أعود باهللا منك فقال « ما قالت ملا دخل عليها النيب كما حدث مع إبنة اجلون عند)  ٢(

 .٢/٢٣٧اخلصائص ، : السيوطي . بعظيم احلقي بأهلك  عذت
≅‘ ω ®: ذكر ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم يف تفسري قوله تعاىل )  ٣( Ït s† y7 s9 â™!$ |¡ÏiΨ9$# .⎯ÏΒ ß‰÷è t/ Iω uρ 

Iω uρ βr& tΑ£‰t7s? £⎯ÎκÍ5 ô⎯ÏΒ 8l üρ ø— r& öθ s9uρ y7 t7yf ôã r& £⎯åκß]ó¡ãm ω Î) $ tΒ ôM s3n= tΒ y7 ãΨŠÏϑ tƒ 3 tβ%x.uρ ª!$# 4‘n= tã Èe≅ ä. 
&™ó© x« $ Y7ŠÏ% كل ذات دين  املؤمنات وحرم عليه  أحل له ). ٥٢سورة األحزاب ، آية ( 〉 ‘§

وذكر السيوطي يف اخلصائص أن اليهوديات والنصرانيات ال ينبغي أن .  ٣/٥١٠غري اإلسالم
 .٢/٢٣٨املؤمنني يكن أمهات 

ومن خصائصه حترمي نكاح األمة املسلمة يف األصح ألن جوازه «: قال السيوطي يف اخلصائص )  ٤(
منـزه  معصوم وألن من نكح أمه كان ولده منها رقيقاً وهو  مشروط خبوف العنت وهو 

 .٢/٢٣٨عن ذلك 
 . الضرب الثالث من خصائصه )  ٥(
إياكم والوصال مرتني قيل إنك تواصل قال إين «: قال  لنيب روى البخاري يف صحيحه أن ا)  ٦(

. ٣٥٥ص . ١٩٦٦حديث رقم » من العمل ما تطيقون فاكلفواأبيت يطعمين ريب ويسقني 
 .٤٩ابن امللقن غاية السول ص : انظر

$! ®: قال تعاىل )  ٧( ¨Β u™!$ sùr& ª!$# 4’ n?tã ⎯Ï& Ï!θ ß™ u‘ ô⎯ÏΒ È≅ ÷δ r& 3“ uà)ø9$# ¬Tsù ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ “ Ï% Ï!uρ 4’n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈tG uŠø9$#uρ 
4’ yϑ≈tG uŠø9$#uρ È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ È⎦ ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# ó’ s1 Ÿω tβθä3tƒ P' s!ρ ßŠ t⎦ ÷⎫t/ Ï™!$ uŠÏΨ øî F{$# öΝä3ΖÏΒ 4 !$ tΒ uρ ãΝä39s?# u™ 

ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çµ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 (#θà)¨?$#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# 〈 ) سورة احلشر
 ).٧، آية

ûθ#) ®: وقال تعاىل   ßϑ n=÷æ$#uρ $ yϑ ¯Ρr& ΝçG ôϑ ÏΨxî ⎯ÏiΒ &™ó© x« ¨β r'sù ¬! …çµ |¡çΗ è~ ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ “ Ï% Ï!uρ 4’n1öà)ø9$# 
4’ yϑ≈tG uŠø9$#uρ È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ Ç∅ ö/$#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# β Î) óΟçGΨä. ΝçGΨtΒ#u™ «!$$ Î/ !$ tΒ uρ $ uΖø9u“Ρr& 4’ n?tã $ tΡÏ‰ö6 tã tΠöθ tƒ 

Èβ$ s%öàø9$# tΠöθ tƒ ‘s)tG ø9$# Èβ$ yèôϑ yf ø9$# 3 ª!$#uρ 4’ n?tã Èe≅à2 &™ó© x« íƒ Ï‰s% 〈 ) ٤١سورة األنفال ، آية.( 
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لنفسه  ويف غريه خالف وحيـــكم )٢(وله أن يقضي بعلمه )١(فيها ساعةالقتال 
وحيمي املوات  )٥(وتقبل شهادة من يشهد له )٤(ويشهد لنفسه وولده )٣(وولده
جد مع ويف إباحة مكثه يف املس.  )٧(وال ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعاً )٦(لنفسه

                                                                                                                                               

 إصطفى رحيانه بنت عمرو لنفسه وأمر بالغنائم وذكر ابن سعد يف الطبقات أن رسول اهللا  
سلمني وكان ذلك يف غزوة بين فجمعت فأخرج اخلمس من املتاع والسيب مث قسم الباقي على امل

 .٦/٥٥٠انظر البيهقي السنن . ٢/٥٨قريظه 
%Iω ãΝÅ¡ø ®: قال تعاىل )  ١( é& #x‹≈ pκÍ5 Ï$ s#t7ø9$# ∩⊇∪ |MΡr&uρ B≅Ïm #x‹≈ pκÍ5 Ï$ s#t7ø9$# 〈 ) ٢-١سورة البلد ، آية .(

وذكر البيهقي يف السنن أن رسول .  )٧٧٢(ص . )٤٢٨٦(البخاري حديث رقم  صحيح وانظر
وهو حكم عام لألمة وجيوز دخول  .٧/٩٥» دخل مكة وعليه عمامه سوداء بغري احرام« اهللا 

 . مكة للمار بدون إحرام يف أي وقت وزمان 
إن اهللا حرم مكة ومل حتل ألحد قبلي وال ألحد بعدي وإمنا أحلت يل «ويف صحيح البخاري  

 . )٣٧٦(ص . )٢٠٩٠(حديث رقم » ساعة من ار
خذي من ماله باملعروف ما يكفيك ويكفي « :  زوج أيب سفيان عندما قال هلا  نده كحديث )  ٢(

 .)٥٦(غاية السول ، ص : ابن امللقن .  ، وألنه معصوم ١٠/٢٤٠السنن : البيهقي » بنيك
: ، وابن امللقن ٧/١٠٥، والبيهقي يف السنن ٢/٢٤٢اخلصائص ، : السيوطي  :معصوم ألنه  ) ٣(

 .)٥٦(صغاية السول ، 
، وابن ٧/١٠٥، والبيهقي السنن ٢/٢٤٢اخلصائص : السيوطي وألنه معصوم  .زاد خبالف غريه )  ٤(

 .)٥٦(صغاية السول : امللقن 
واحلديث أورده البيهقي . بن احلارث احملاريب  سوادضد  مثل شهادة خزمية بن ثابت للرسول )  ٥(

 .)٥٦(صغاية السول : ابن امللقن .  ٧/١٠٥يف السنن 
مث ذكر أن الرسول » ال محي إال هللا ولرسوله«: قال  أورده البخاري يف صحيحه أن الرسول  ) ٦(

  وذكر . )٤٢٧(ص . )٢٣٧٠(حديث رقم . محي النقيع وأن عمر محي الشرف والربذه
أن حيمي املوات لنفسه وال جيوز ذلك لسائر األئمة  السيوطي يف اخلصائص أن من خصائصه 

وهذا فيه نظر .٢/٢٤٢ قطاع األراضي وال جيوز أن ينقض ما محاه واحلمي است. ألنفسهم
 . وفيه نكاره أيضاً 

ينام حىت  كان رسول اهللا «:  قالتأورد ابن ماجه يف سننه من حديث عائشة رضي اهللا عنها )  ٧(
 ).٦٨(ص ). ٤٧٤(حديث رقم . »ينفخ مث يقوم فصلي وال يتوضأ
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إنتقاض وضوءه بلمس  )٢(]عدم[وكذلك  )١(اجلنابة وجهان ألصحاب الشافعي
هو )٤(وأبيح له أخذ الطعام والشراب من مالكهما احملتاج إليهما إذا احتاج. )٣(املرأة
ويفـدي  )٥(إليهما وجيب على صاحبهما البذل له وإن كان حمتاجاً هو )٤(احتاج

مهجة رسول اهللا  )٦(ويفـدي مبهجته
باحات مل يفعلها عليه ومعظم هذه امل )٧(

 .السالم وإن كانت مباحه له

 )٨(متعلق بالنكاح فمنه إباحته تسع نسوه والصحيح الزيادة له: النوع الثاين 
إحنصار طالقه يف  )٣(والصحيح. )٢)(١(وإنعقاد نكاحه بلفظ اهلبة على الصحيح

                                                 

 .١/٢٨٠التهذيب : البغوي : انظر )  ١(
 .٢/٢٤اخلصائص : وأكملته من السيوطي ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و )  ٢(
قبل بعض  أن رسول اهللا « :روى ابن ماجه يف سننه حديث عن عائشة رضي اهللا عنها قالت)  ٣(

كان جد أملك أنه ).٧١(،ص)٥٠٢(حديث رقم » نسائه يف خرج إىل الصالة ومل يتوضأ
 .ألربه

 .»احملاج«) ب(ورد يف )  ٤(
© ®: قال تعاىل )  ٥( É<¨Ζ9$# 4’ n< ÷ρ r& š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ ô⎯ÏΒ öΝÎκÅ¦ àΡr& ( ÿ…çµ ã_ üρ ø— r&uρ öΝåκçJ≈ yγ ¨Β é& 3 (#θ ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# 

öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n< ÷ρ r& <Ù ÷èt7Î/ ’Îû É=≈ tFÅ2 «!$# z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪ ÍÅf≈ yγ ßϑ ø9$#uρ Hω Î) β r& (#ûθ è= yèøs? #’ n<Î) Νä3Í← !$ uŠÏ9÷ρ r& 
$ ]ùρ ã÷è ¨Β 4 šχ% Ÿ2 y7 Ï9 s̈Œ ’ Îû É=≈ tG Å6ø9$# #Y‘θ äÜó¡tΒ 〈 ) ٦سورة األحزاب ، آية.( 

وقال ابن منظور ). ١٢٤٥(القاموس ص : الفريوزآبادي . الدم أو دم القلب ، والروح : املهجة)  ٦(
قيل مهجته أي روحه، و. دم القلب ، وال بقاء للنفس بعدما تراق مهجتها : املهجة . يف اللسان 

وقيل . بذلت له مهجيت أي بذلت له نفسي وخالص ما أقدر عليه. املهجه خالص النفس : وقيل 
 .١٤/١٤١املهجة خالصة كل شيء 

والتصحيح من السيوطي ، اخلصائص » ملهجته وصيانه مهجته « ) ب(وردت يف األصل و  ) ٧(
٢/٢٤٤. 

$ ®: قال تعاىل )  ٨( yγ •ƒ r'̄≈ tƒ © É<¨Ζ9$# !$ ¯ΡÎ) $ sΨ ù= n= ôm r& y7 s9 y7 y_ üρ ø— r& û© ÉL≈ ©9$# |MøŠs?# u™  ∅ èδ u‘θã_ é& $ tΒ uρ ôM s3n= tΒ 
y7 ãΨ‹Ïϑ tƒ !$£ϑ ÏΒ u™!$ sùr& ª!$# y7 ø‹n= tã ÏN$ sΨ t/uρ y7 ÏiΗxå ÏN$ sΨ t/uρ y7ÏG≈ £ϑ tã ÏN$ sΨ t/uρ y7 Ï9% s{ ÏN$ sΨ t/uρ y7 ÏG≈ n=≈ yz © ÉL≈©9$# 

tβ öy_$ yδ y7 yè tΒ Zο r&zö∆ $#uρ ºπ sΨÏΒ ÷σ–Β β Î) ôM t7yδ uρ $ pκ|¦ øtΡ Äc© É<¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& © É<¨Ζ9$# β r& $ uη ys Å3ΖtFó¡ o„ Zπ|Á Ï9% s{ y7 ©9 
⎯ÏΒ ÈβρßŠ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 3 ô‰s% $ uΖ÷Κ Ï= tæ $ tΒ $ sΨ ôÊ usù öΝÎγ øŠn= tæ þ’Îû öΝÎγ Å_ üρ ø— r& $ tΒ uρ ôM x6n= tΒ öΝßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Ÿξ øŠs3Ï9 
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 وقيـــل ال ينحـــصر وإذ عقد بلفظ اهلبه ال جيب َمهر بالعقد )٤(الثالث
 )٦(ومـنـــه إنعقــــاد. )٥(وال بالــدخول خبـــالف غريه

على الصحـيح يف  )١(ويف حال األحرام )٧(نكاحه بال ويلِّ وال شهـــود
                                                                                                                                               

tβθ ä3tƒ y7 ø‹n= tã Ól uxm 3 šχ% x.uρ ª!$# #Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm وذكر ابن ) . ٥٠سورة األحزاب ، آية ( 〉 ‘§
$ ®: سعد يف الطبقات أن حممد بن كعب القرظي فسر قوله تعاىل  ¨Β tβ% x. ’ n?tã Äc© É<¨Ψ9$# ô⎯ÏΒ 8l uxm 

$ yϑŠ Ïù uÚusù ª!$# …çµ s9 ( sπ ¨Ζß™ «!$# ’Îû t⎦⎪ Ï% ©!$# (#öθ n= yz ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% 4 tβ% x.uρ ãøΒ r& «!$# #Y‘ y‰s% #·‘ρ ß‰ø)¨Β 〈 ) سورة
 .٨/١٦٢من النساء ما يشاء  قال يعين أن يتزوج النيب ). ٣٨األحزاب ، آية 

 .»واألصح«) ب(وردت يف األصل و )  ١(

$ ®: قال تعاىل )  ٢( yγ •ƒ r'̄≈ tƒ © É<¨Ζ9$# !$ ¯ΡÎ) $ sΨ ù= n= ôm r& y7 s9 y7 y_ üρ ø— r& û© ÉL≈ ©9$# |MøŠs?# u™  ∅ èδ u‘θã_ é& $ tΒ uρ ôM s3n= tΒ 

y7 ãΨ‹Ïϑ tƒ !$£ϑ ÏΒ u™!$ sùr& ª!$# y7ø‹n= tã ÏN$ sΨ t/uρ y7 ÏiΗ xå ÏN$ sΨ t/uρ y7ÏG≈ £ϑ tã ÏN$ sΨ t/uρ y7 Ï9% s{ ÏN$ sΨ t/uρ y7 ÏG≈ n=≈ yz © ÉL≈©9$# 

tβ öy_$ yδ y7 yè tΒ Zο r&zö∆ $#uρ ºπ sΨÏΒ ÷σ–Β β Î) ôMt7yδ uρ $ pκ|¦ øtΡ Äc© É<¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& © É<¨Ζ9$# β r& $ uη ys Å3ΖtFó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9 

⎯ÏΒ ÈβρßŠ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 3 ô‰s% $ uΖ÷Κ Ï= tæ $ tΒ $ sΨ ôÊ usù öΝÎγ øŠn= tæ þ’Îû öΝÎγ Å_ üρ ø— r& $ tΒ uρ ôM x6n= tΒ öΝßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Ÿξ øŠs3Ï9 

tβθ ä3tƒ y7ø‹n= tã Ól uxm 3 šχ% x.uρ ª!$# #Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm  ). ٥٠سورة األحزاب ، آية ( 〉 ‘§

ب نفسها لرجل بغري ويل وال مهر إال ليس المرأة « : ذكر ابن كثري يف تفسري هذه اآلية أن قتادة قال 

أنه اختلف يف املرأة اليت « ١٤٧وذكر السهيلي يف غوامض األمساء املبهمة ص .  ٣/٥٠٨ للنيب 

فقيل هي أم شريك األنصارية وقيل ليلى بنت حكيم وقيل ميمونة بنت  وهبت نفسها للنيب 

. »ك أن كن غري واحدهفدل ذل. احلارث وقيل أم شريك العامرية وقيل خوله بنت حكيم

 .هيثم عياش، دار الفكر العريب ، بريوت: حتقيق

 .»واألصح«) ب(وردت يف األصل و )  ٣(

 .٥/٢٢٢التهذيب : قاله البغوي )  ٤(

 .)٦٥(ص : غاية السول :  امللقنوابن . ٢/٢٤٨اخلصائص : السيوطي )  ٥(

 .»لعقد«) ب(وردت يف )  ٦(

فقد تزوجها بدون ويل وال شهود وهذا خاص . ضي اهللا عنها من صفية بنت حيي ر كزواجه )  ٧(

 .٧/٩٠السنن : البيهقي . به 
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وحيرم  )٤(لزمها اإلجابة على الصحيح )٣(وإذا رغب يف نكاح إمرأة خليه.  )٢(اجلميع
 .)٧(وجهان )٦(ويف وجوب القسم بني أزواجه وإمائه. )٥(غريه خطبتها// على 

                                                                                                                                               

حديث رقم » تزوج ميمونة بنت احلارث وهو حمرم« روى مسلم يف صحيحه أن الرسول )  ١(

 .)١٠١١(ص، )١٤١٠(
أم وهو  مبيمونة بنت احلارث رضي اهللا عنها هل تزوجها يف حالة اإلحرام اختلف يف نكاحه )  ٢(

السنن : انظر البيهقي . عقد يف حالة اإلحرام  واملؤلف رمحه اهللا هنا يرجح أنه  حل 
: البغوي . بدون ويل وال شهود ألنه أكفا األكفاء  واجلمهور على أنه ينعقد نكاحه .  ٧/٩٢

 .٥/٢٢١التهذيب 
 ).٥/١٤٩ابن منظور ، لسان العرب ، : (اليت ال زوج هلا )  ٣(

$ ®: عاىل قال ت)  ٤( tΒ uρ tβ% x. 9⎯ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ) © |Ós% ª!$# ÿ…ã&è!θ ß™ u‘ uρ #·øΒ r& βr& tβθä3tƒ ãΝßγ s9 äο uzÏƒ ù: $# ô⎯ÏΒ 

öΝÏδ ÍøΒ r& 3 ⎯tΒ uρ ÄÈ ÷ètƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù ¨≅ |Ê Wξ≈n= |Ê $ YΖ Î7–Β 〈 ) ٣٦سورة األحزاب ، آية.( 

 .٢/٢٤٦اخلصائص : السيوطي )  ٥(
 .»أمهاته«) ب(وردت يف )  ٦(
أنه جيب عليه الصالة والسالم القسم بن زوجاته من حيث املبيت والنفقة والكسوه : الوجه األول )  ٧(

كان  فلذلك كان . كان يقسم بني نسائه حيث املبيت والنفقة والكسوة  فلذلك كان 
. » فيما متلك وال أملك اللهم هذه قسميت فيما أملك فال تلمين« : يقسم بني نسائه مث يقول 

 ).٨/١٣٥الطبقات : ، وابن سعد  ٤/٢٠٤املفهم : أبو العباس (
حكى ذلك ابن سعد يف . أنه ال حيب  عليه الصالة والسالم القسم بن زوجاته : الوجه الثاين  

موسعاً له يف قسم أزواجه يقسم  كان رسول اهللا : الطبقات عن حممد بن كعب القرظي قال 

© ®: اء وذلك لقوله تعاىل بينهن كيف ش Åe öè? ⎯tΒ â™!$ t±n@ £⎯åκ÷]ÏΒ ü“ Èθø↔ è?uρ y7 ø‹s9Î) ⎯tΒ â™!$ t±n@ ( Ç⎯tΒ uρ 

|M ø‹tó tG ö/$# ô⎯£ϑ ÏΒ |M ø9z•tã Ÿξ sù yy$ uΖã_ y7ø‹n= tã 4 y7 Ï9 s̈Œ #’ oΤôŠr& β r& §s)s? £⎯åκß]ãŠôã r& Ÿω uρ χ u“ øt s† š⎥ ÷⎫|Ê ötƒ uρ 

!$ yϑ Î/ £⎯ßγ tG ÷ s?# u™ £⎯ßγ = à2 4 ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû öΝä3Î/θ è= è% 4 tβ% Ÿ2 uρ ª!$# $ ¸ϑŠ Ï= tã $ VϑŠ Ï= xm 〈 ) سورة

أن من «اخلصائص  السيوطي يفوذكر . ٨/١٣٨إذا علمن أن ذلك من اهللا ). ٥١األحزاب ، آية 
 .٢/٢٤٧ »بإباحة عدم القسم ألزواجه خصائصه 
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فمنه أن أزواجه الاليت  )٢(ما اختص به من الفضائل والكرمات:  )١(الرابع 
فمن فارقها يف حياته أوجه أصحها . )٣(تويف عنهن حمرمات على غريه أبداً

وأن أزواجه أمهات .  )٦(الثالث حيرم اليت دخل ا فقط. )٥(الثاين حيل. )٤(حترميها
وذلك يف حترمي نكاحهن  )٧( عنهاأمهات ملؤمنني سواًء من توفيت ومن تويف

وحترمي بنان  )٨(ووجوب إحترامهن وطاعتهن وحترمي عقوقهن أليف النظر واخللوه
وجعل ثوان وعقان  )١(ومنه تفضيل نسائه على سائر النساء. )٩(وأخوان

                                                 
 . وهو الضرب الرابع من خصائصه )  ١(
 .»األكرامو«) ب(وردت يف األصل و )  ٢(

$ ®: قال تعاىل )  ٣( pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θè= äz ô‰s? |Nθ ã‹ç/ Äc© É<¨Ζ9$# Hω Î) χ r& šχ sŒ÷σãƒ öΝä3s9 4’ n< Î) 
BΘ$ yè sÛ uö xî t⎦⎪ ÍÏà≈ tΡ çµ9tΡÎ) ô⎯Å3≈ s9uρ #sŒÎ) ÷Λä⎢Š ÏãßŠ (#θ è= äz ôŠ$$ sù #sŒÎ* sù óΟçFôϑ Ïè sÛ (#ρãÅ³tFΡ$$ sù Ÿω uρ t⎦⎫Å¡Ï⊥ ø↔ tG ó¡ãΒ 

B]ƒ Ï‰ut Î: 4 ¨β Î) öΝä3Ï9 s̈Œ tβ%Ÿ2 “ ÏŒ÷σãƒ ¢© É<¨Ζ9$# ⎯Ä© ÷∏ tFó¡uŠsù öΝà6ΖÏΒ ( ª!$#uρ Ÿω ⎯Ä© ÷∏ tFó¡o„ z⎯ÏΒ Èd,ys ø9$# 4 
#sŒÎ)uρ £⎯èδθ ßϑ çG ø9r'y™ $ Yè≈ tFtΒ  ∅èδθè= t↔ ó¡sù ⎯ÏΒ Ï™!#u‘ uρ 5>$pgÉo 4 öΝà6Ï9 s̈Œ ãyγ ôÛr& öΝä3Î/θ è= à)Ï9 £⎯Îγ Î/θ è= è% uρ 4 $ tΒ uρ 

šχ% x. öΝä3s9 β r& (#ρèŒ÷σè? tΑθ ß™ u‘ «!$# Iω uρ β r& (#ûθßs Å3Ζs? …çµ y_ üρ ø— r& .⎯ÏΒ ÿ⎯Ïν Ï‰÷è t/ #´‰t/r& 4 ¨β Î) öΝä3Ï9 s̈Œ 
tβ% Ÿ2 y‰ΖÏã «!$# $ ¸ϑŠ Ïàtã 〈 ) ٥٣سورة األحزاب ، آية.( 

التهذيب : البغوي (. وألنه عليه السالم أب األمة وحيرم زوجه األب . لظاهر اآلية الكرمية )  ٤(
٥/٢٢٦.( 

أن املستعيذة و: بينه وبينها  الصلةفقد إنقطعت  ه بفراقها للرسول أنن قال أنه حيل فقد ذكر م)  ٥(
 ).٥/٢٢٦التهذيب : البغوي (تزوجها األشعث بن قيس فيما بعد ) بنت اجلون الكندي(

  ).٥/٢٢٧التهذيب : البغوي (وهذا اتفق عليه املسلمون  ) ٦(
© ®: قال تعاىل  )  ٧( É<¨Ζ9$# 4’ n< ÷ρ r& š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ ô⎯ÏΒ öΝÎκÅ¦ àΡr& ( ÿ…çµ ã_ üρ ø— r&uρ öΝåκçJ≈ yγ ¨Βé& 3 (#θ ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# 

öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n< ÷ρ r& <Ù ÷èt7Î/ ’Îû É=≈ tFÅ2 «!$# z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪ ÍÅf≈ yγ ßϑ ø9$#uρ Hω Î) β r& (#ûθ è= yèøs? #’ n<Î) Νä3Í← !$ uŠÏ9÷ρ r& 
$ ]ùρ ã÷è ¨Β 4 šχ% Ÿ2 y7 Ï9 s̈Œ ’ Îû É=≈ tG Å6ø9$# #Y‘θ äÜó¡tΒ 〈 ) ٦سورة األحزاب ، آية.(  

 .٥/٢٢٧التهذيب : ، البغوي  ٢/٢٥٠اخلصائص ، : السيوطي )  ٨(
 وأخوان وال يطلق على بنات زوجاته  الصحيح أنه جيوز نكاح بنات زوجات الرسول )  ٩(

 ).٥/٢٢٧التهذيب : البغوي (. أخوات املؤمنني 

 ب/٢٧٨
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واختلف أصحاب الشافعي يف أيتهما . وأفضل أزواجه خدجيه وعائشة .  )٢(صعفني
وأمته  )٥(وخري اخلالئق أمجعني )٤(يف غري النكاح أنه خامت النبينيومنه .)٣(أفضل

 )٢(وأمته معصومه من االجتماع على ضالله )١(وأصحابه خري القرون )٦(أفضل األمم

                                                                                                                                               

$!™u ®: قال تعاىل )  ١( |¡ÏΨ≈ tƒ Äc© É<¨Ζ9$# ¨⎦ ä⎠ó¡s9 7‰tnr'Ÿ2 z⎯ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# 4 ÈβÎ) ¨⎦ ä⎠ø‹s)¨?$# Ÿξsù š∅ ÷èŸÒ øƒ rB ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ 
yìyϑ ôÜuŠsù “ Ï% ©!$# ’Îû ⎯Ïµ Î7ù= s% ÖÚutΒ z⎯ù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã÷è ¨Β 〈 ) وانظر )٣٢سورة األحزاب ، آية ،
 .٥/٢٢٧التهذيب : البغوي

$!™u ®: قال اهللا تعاىل )  ٢( |¡ÏΨ≈ tƒ Äc© É<¨Ζ9$# ⎯tΒ ÏNù'tƒ £⎯ä3ΖÏΒ 7π t±Ås≈ xÎ/ 7π sΨÉi t6 –Β ô#yè≈ ŸÒãƒ $ yγ s9 Ü># x‹yè ø9$# È⎦ ÷⎫x÷è ÅÊ 4 

šχ% x.uρ y7 Ï9 s̈Œ ’ n?tã «!$# #[Å¡o„ ∩⊂⊃∪ * ⎯tΒ uρ ôMãΖø)tƒ £⎯ä3ΖÏΒ ¬! ⎯Ï& Ï!θ ß™ u‘ uρ ö≅ yϑ÷è s?uρ $ [s Ï=≈ |¹ !$ yγ Ï?÷σœΡ 

$ yδ uô_ r& È⎦ ÷⎫s?§tΒ $ tΡô‰tG ôã r&uρ $ oλm; $ ]% ø—Í‘ $ Vϑƒ ÍŸ2 〈 ) وانظر البغوي ) ٣١-٣٠سورة األحزاب ، آية :

 .٥/٢٢٧التهذيب 
رضي اهللا عليهن  ما فيهنعلى  ما عليه أكثر العلماء أن خدجية رضي اهللا عنها أفضل نساء النيب )  ٣(

خري نسائها مرمي، وخري نسائها «: قال  روى البخاري يف صحيحه أن النيب . مجيعاً من فضل 
واألحاديث يف فضل خدجيه رضي اهللا عنها كثرية .  )٦٩٢(ص  )٣٨١٥(حديث رقم » دجيهخ
ما غرت على  ما غرت على أحد من نساء النيب «: حىت أن عائشة رضي اهللا عنها قالت . 

 .)٦٩٢(ص . )٣٨١٧(حديث رقم » خدجيه

$ ®: قال تعاىل )  ٤( ¨Β tβ% x. î‰£ϑ ut èΧ !$ t/r& 7‰tnr& ⎯ÏiΒ öΝä3Ï9% y Í̀h‘ ⎯Å3≈ s9uρ tΑθ ß™ §‘ «!$# zΟs?$ yz uρ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 3 tβ% x.uρ 

ª!$# Èe≅ ä3Î/ >™ó© x« $ VϑŠÏ= tã 〈 ) حديث  من أخرج اإلمام أمحد يف املسند).  ٤٠سورة األحزاب ، آية

يف طينته  ندلإين عند اهللا خلامت النبيني وأن آدم عليه السالم « : العرباض بن ساريه أنه قال 
 .)١٢١٦(، ص )١٧٢٨٠(حديث رقم 

» احلديث.. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر « :  أورد اإلمام أمحد يف املسند أنه قال )  ٥(
 .)٧٥٠(، ص )١١٠٠٠(حديث رقم 

نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح األرض ومسيت أمحد « : قال  ذكر البيهقي يف السنن أنه )  ٦(
اخلصائص :  والسيوطي. ١/٣٢٨» األمموجعلت يل التراث طهوراً ، وجعلت أميت خري 

٢/١٩٦. 
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حمفوظ عن التحريف  )٤(وكتابه معجز )٣(وشريعته مؤبده وناسخه جلميع الشرائع
ات سائر األنبياء ومعجز )٦(وهو حجةٌ على الناس بعد وفاته )٥(والتبديل
 ونصر بالرعب مسرية شهر وجعلت له األرض مسجداً وطهوراً ،. )٧(إنقرضت

وأرسل إىل الناس  )١(واملقـــام احملمود )٨(وأحلت له الغنائم وأعطي الشفاعة

                                                                                                                                               
مث الذين يلوم مث الذين  قرينخري الناس « : قال  ذكر اإلمام أمحد يف املسند أن الرسول )  ١(

 .)٣٢٦(، ص  )٤١٣٠(حديث رقم » احلديث...يلوم
إن أميت ال «: يقول  مسعت رسول اهللا : أورد ابن ماجه يف سننه حديث من رواية أنس بن مالك قال )  ٢(

 .)٥٦٦(ص  ،)٣٩٥٠(حديث رقم » جتتمع على ضاللة فإذا رأيتم اختالفاً فعليكم بالسواد األعظم

uθ ®: قال تعاىل )  ٣( èδ ü” Ï%©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ È⎦⎪ ÏŠuρ Èd,ys ø9$# …çν uÎγ øàã‹Ï9 ’ n?tã Ç⎯ƒ Ïe$! $# ⎯Ï& Íj#à2 

öθ s9uρ oν ÍŸ2 šχθ ä.Îô³ßϑ ø9$# 〈 )فسرت هذه اآلية على أن اإلسالم ناسخ ). ٣٣ورة التوبة ، آية س

. عن املنسوخ  يتأخروألن شريعة اإلسالم آخر الشرائع السماوية ومن شرط الناسخ أن . ملا قبله 
 .٥/٢٢٣التهذيب : انظر البغوي و، ٢/١٨٧اخلصائص : السيوطي 

⎦è% È≅ ®:قال تعاىل )  ٤( È⌡©9 ÏM yèyϑ tG ô_ $# ß§ΡM}$# ⎯Åf ø9$#uρ #’n?tã βr& (#θ è?ù'tƒ È≅ ÷VÏϑ Î/ #x‹≈ yδ Èβ#u™öà)ø9$# Ÿω tβθ è?ù' tƒ 

⎯Ï& Í#÷WÏϑ Î/ öθ s9uρ šχ% x. öΝåκÝÕ÷è t/ <Ù ÷è t7Ï9 #[Îγ sß 〈 ) ٨٨سورة اإلسراء، آية.( 

$ ®: قال تعاىل )  ٥( ¯ΡÎ) ß⎯øt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ uø.Ïe%! $# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθ ÝàÏ≈ ut m: 〈 ) ٩سورة احلجر ، آية.( 

قال : ، يف السنن حديث من رواية أبو هريرة قال ) هـ٣٨٠ت (أورد الدارقطين علي بن عمر )  ٦(
كتاب اهللا وسنيت ، ولن يفترقا حىت : خلفت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها « :  رسول اهللا 

،  ١عادل أمحد وعلي حممد ، دار املعرفة ، بريوت ، ط: حتقيق  ٣/٤٩٢» يرد على احلوض
 .هـ١٤٢٢

. السالم مجيعاً عليهمانتهت معجزات األنبياء عليهم السالم مبوم وبتحريف كتبهم من بعدهم  ) ٧(
 ).٥/٢٢٣التهذيب : البغوي(

 نصرت بالرعب. أعطيت مخساً مل يعطهن أحد قبلي « :  أخرج البخاري يف صحيحه أنه قال )  ٨(
دركته الصالة فليصل مسرية شهر وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً فأميا رجل من أميت أ

وأحلت يل املغامن ومل حتل ألحد من قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة 
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وهو سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه األرض وأول شافع وأول مشفع « )٢(كافة
 )٤(وأُعطي جوامع الكلم )٣(»ألنبياء تبعاًوأول من يقرع باب اجلنة وهو أكثر ا
ويرى من وراء  )٦(وكان ال ينام قلبه )٥(وصفوف أمته يف الصالة كصفوف املالئكة

وال يناديه  )٨(وال حيل ألحد أن يرفع صوته فوق صوته )٧(ظهره كما يرى قدامه
عليك أيها  وخياطبه املصلي بقوله السالم )٩(بإمسه فيقول يا حممد بل يقول يا نيب اهللا

                                                                                                                                               
رواه البخاري يف صحيحه من حديث  . )٧٧(ص . ٣٣٥حديث رقم . »وبعثت إىل الناس عامة
 ).٧٧(، ص ) ٣٣٥(طويل ، حديث رقم 

z⎯ÏΒ ®: قال تعاىل )  ١( uρ È≅ø‹©9$# ô‰¤f yγ tFsù ⎯Ïµ Î/ Z' s#Ïù$ tΡ y7 ©9 #© |¤ tã β r& y7sWyè ö7tƒ y7 š/u‘ $ YΒ$ s)tΒ #YŠθ ßϑ øt ¤Χ 〈 
 .٢/١٩٣رواه السيوطي يف اخلصائص ). ٧٩سورة اإلسراء ، آية (

 ).٧٧(ص ) ٣٣٥(رواه البخاري يف صحيحه من حديث طويل ، حديث رقم )  ٢(

 ).٨٥٨(، ص ) ١٢٤٩٦(حديث رقم . رواه اإلمام أمحد يف املسند )  ٣(

 ).٥٤٦(، ص ) ٦٢٠(املصدر السابق ، حديث رقم )  ٤(
أال تصفون كما تصف املالئكة عند را قالوا «: قال  روى اإلمام أمحد يف املسند أن الرسول )  ٥(

يتمون الصفوف األوىل ويتراصون يف : يا رسول اهللا كيف تصف املالئكة عند را ؟ قال 
 ).١٢٥٠(، ص )٢١٢٧٣(حديث رقم » الصف

، ومسلم يف صحيحه حديث رقم ٦٥٢، ص ٣٥٦٩حديث رقم . أورده البخاري يف صحيحه )  ٦(
 ).٨٧٨(، ص )٧٣٨(

، ص )٤٢٦(ومسلم يف صحيحه حديث رقم . )٣٣٠(رواه أبو نعيم يف دالئل النبوة ، ص )  ٧(
 .)١٠٢(وابن امللقن ، غاية السول ص . ٥/٢٢٣التهذيب : والبغوي. )٨٢٤(

pκ$ ®: قال تعاىل )  ٨( š‰ r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#ûθ ãè sùö s? öΝä3s?¨uθ ô¹ r& s− öθ sù ÅV öθ |¹ Äc© É<̈Ψ9 $# Ÿωuρ (#ρ ãyγøg rB …çµ s9 ÉΑ öθ s)ø9 $$ Î/ Íôγyf x. 
öΝà6ÅÒ÷è t/ CÙ ÷èt7Ï9 β r& xÝ t7øtrB öΝä3è=≈ yϑôãr& óΟ çFΡ r& uρ Ÿω tβρÞßê ô± s? 〈 ) اىل ــقال تع). ٢سورة احلجرات، آية :

® ¨β Î) š⎥⎪Ï%©!$# y7tΡρßŠ$uΖ ãƒ ⎯ ÏΒ Ï™!#u‘ uρ ÏN¨u àfçtù:$# öΝèδ ãnY ò2r& Ÿω šχθ è=É)÷è tƒ 〈 ) ٤سورة احلجرات ، آية.( 
ω (#θ ®: قال تعاىل )  ٩( è=yè øg rB u™!$ tãßŠ ÉΑθ ß™§9 $# öΝä3sΨ÷t/ Ï™!% tæ ß‰x. Νä3ÅÒ÷èt/ $VÒ÷è t/ 4 ô‰ s% ãΝn=÷è tƒ ª!$# š⎥⎪ Ï% ©!$# šχθ è=̄= |¡ tFtƒ 

öΝä3Ζ ÏΒ #]Œ#uθ Ï9 4 Í‘ x‹ ós uŠù=sù t⎦⎪Ï% ©!$# tβθàÏ9$sƒä† ô⎯tã ÿ⎯Ïν Íö∆ r& β r& öΝåκ z:ŠÅÁè? îπ uΖ÷FÏù ÷ρr& öΝåκ z:ÅÁãƒ ë>#x‹ tã íΟŠ Ï9 r& 〈 ) ،سورة النور
 ).٦٣آية 
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، ويلزم املصلي  )٢(ولو خاطب آدميا غريه بطلت صالته )١(النيب ورمحة اهللا وبركاته
وكان بوله ودمه يتربك  )٣(املصلي إذا دعاه أن جييبه وهو يف صالته وال تبطل صالته

وال جيوز .  )٥(وكانت اهلدية حالالً له خبالف غريه من والة األمر. )٤(يتربك ما
جواز // واختلفوا يف.  )٧(وز االغماء ألنه مرضوجي )٦(اجلنون على األنبياء

وفاتته ركعتان بعد الظهر فصالمها بعد العصر  )٩(واألشهر إمتناعه )٨(االحتالم

                                                 
: السيوطي. (ذلك كما هو يف األذان واإلقامة وك. يكون يف التشهد األول والثاين يف الصالة )  ١(

 ).٢/١٩٦اخلصائص، 
 ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ١/٢٣٨السيد سابق ، فقه السنة . لصالة من مبطالت ا وهي)  ٢(

باب ما ينهي من الكالم يف الصالة ، ص «باب  يف صحيحه  وعقد البخاري. هـ١٤٠٧، ٨ط
 .٥٠/٢٢٤التهذيب ، ، البغوي : وانظر. » ٢٢٣

فلم  عاين النيب كنت أصلي فد: ذكر البغوي يف التهذيب من رواية أيب سعيد بن املعلى قال )  ٣(
أمل يقل اهللا : فقال . كنت أصلي : قلت » ما منعك أن تأيت«: أجبه حىت صليت مث أتيت فقال 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θ ç7ŠÅf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ #sŒÎ) öΝä.$ tã yŠ $ yϑ Ï9 öΝà6‹ ÍŠøt ä† ( (#ûθ ßϑ n= ôã$#uρ χ r& ©!$# 

ãΑθ çt s† š⎥ ÷⎫t/ Ï™öyϑ ø9$# ⎯Ïµ Î7ù= s% uρ ÿ…çµ ¯Ρr&uρ Ïµ øŠs9Î) šχρ ã|³øt éB 〈 ) ٥/٢٢٤). ٢٤سورة األنفال، آية. 

 . ٢/٣٠٩تفسري القرآن العظيم ، : بن كثري ا :وانظر
بركه ختدم أم حبيبه رضي اهللا عنها شربت بول  :روى البيهقي يف السنن أن جارية يقال هلا)  ٤(

ماذا تلقى أميت «: فقال له  حجامته  وحديث عبداهللا بن الزبري عندما شرب دم. الرسول 
وهذان احلديثان فيهما . ٥/٢٢٥وزاد ومل ينكر عليه  .البغوي ، التهذيب: انظر. ٧/١٠٦» منك

 .نكاره 
 .)١٠٩(، ص  السولابن امللقن ، غاية  ) ٥(
 .٢/٢٥٧اخلصائص ، : والسيوطي .  )١١٠(غاية السول ، ص : ابن امللقن  ) ٦(
 ٢/٥٧٣اخلصائص : السيوطي . )١١٠(ية السول ، ص ابن امللقن ، غا)  ٧(
. »ما إحتلم نيب قط إمنا االحتالم من الشيطان«: روى الطرباين يف املعجم الكبري أن ابن عباس قال )  ٨(

 .١١/١٨٠. »الشيطان
 .)١١٠(ذكره ابن امللقن يف غاية السول ، ص )  ٩(
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وكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال سببه . )٢(عليها بعد العصر )١(وداوم
األنبياء  قيل معناه أمته ينسـبون إليه يوم القيامة وأمم سائر )٣(ونسبه عليه السالم

 )٥(فإن الشيطان ال يتمثل يف صورته. ومن رآه يف املنام فقد رآه حقاً )٤(تنسب إليهم
الراي منه يف املنام مما يتعلق باألحكام  )٦(ولكن ال يعمل مبا يسمعه )٥(صورته
استقر يف الشرع لعدم ضبط الراي ال للشك يف الرؤية ألن اخلرب ال  )٨(ملا )٧(خمالفاً

ومنــها أن األرض ال تأكل . )٩(كلف والنائم خبالفهيقبل إال من ضـــابط م

                                                 
 .»ودام«) ب(وردت يف )  ١(
 .»وقال واألصح أن هذه املداومه خاصة به «.  )١١٠(ص  .ذكره ابن امللقن يف غاية السول )  ٢(
 . ٧/١٠٢والبيهقي يف السنن .  ٥/١٧٦٢رواه احلاكم يف املستدرك  احلديث)  ٣(
 .٢/٢٢٥اخلصائص : السيوطي )  ٤(
اإلمام و.)١٢٧١(ص، )٦٦٩٣(، حديث رقم من رواية ابن سريينلبخاري يف صحيحه رواه ا)  ٥(

 ).٦٥٩(، ص  )٢٢٩٧٨(م أمحد يف املسند ، حديث رق
انظر صحيح «إذا رآه يف صورته  احلديث بعد إيراده :قال ابن سريين. ألن احلديث صرح بالرؤية )  ٦(

 .)١٢٧١ (، ص)٦٩٩٣(صحيح البخاري ، حديث رقم 
 .»خالف«) ب(ورد يف )  ٧(
 .»فيما«) ب(وردت يف )  ٨(
يف املنام فقد رآه حقاً فإن  النيب من رأى  «: علق ابن امللقن يف غاية السول على هذا فقال )  ٩(

ص ) ٦٩٩٣(حديث رقم : لبخاري حديث صحيح االشيطان ال يتمثل يف صورته كما صح يف 
معناه : وقال آخرون . رؤيا صحيحة ليست بأضغاث  أامعناه : قال القاضي أبو بكر )١٢٧١(

صفته املعروفة له يف وحيتمل أن يكون املراد ما إذا رآه على : قال القاضي عياض. رآه حقيقة
خص عليه : قال بعض العلماء . فإن رآه على خالفها كانت رؤيا تأويل ال رؤيا حقيقة . حياته 

الصالة والسالم بأن رؤيته يف املنام صحيحة ومنع الشيطان أن يتصور يف خلقته لئال يكذب على 
 .لسانه يف النوم ، كما منع أن يتصور يف صورته يف اليقظة إكراماً له 

إذا تقرر ذلك ، فما مسعه الرائي يف املنام مما تتعلق به األحكام ال يعمل به لعدم ضبط الرائي ، ال  
هذا ما ذكره القاضي . فإن اخلرب ال يقبل إال من ضابط مكلف والنائم خبالفه .  الرؤياللشك يف 

ة من حسني يف فتاويه يف مسألة صيام رمضان ، وآخرون من األصحاب، وجزم به يف الروض
 .زوائده يف أوائل النكاح يف الكالم على اخلصائص 
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ومنها أن كذباً عليه ليس ككذب على أحد متعمد الكذب .  )١(تأكل حلوم األنبياء
 .)٢(عليه من الكبائر فإن استحله املتعمد كفر

وأما معجزاته عليه السالم فقد ذكر منها املؤلف مجلة وقد ذكرت منها مجلة  
 ري ذلك ومنها أن كنوز كسرى تنفقها أمته يف سبيل يف أثناء الغزوات والسري وغ

وبأن خزائن فارس والروم .  )٤(وأن سراقة بن مالك تسور سوار كسرى )٣(اهللا
ومنها أن املسلـمني يقاتلــون الترك صغار األعني .  )٥(تفتح فكان كذلك

                                                                                                                                               

يف باب بيان -، )١/١١٥(ونقل القاضي عياض اإلمجاع عليه ونقل النووي أيضاً يف شرح مسلم  
عن أصحابنا وغريهم أم نقلوا االتفاق على أنه ال يغري بسبب ما يراه  –أن اإلسناد من الدين 

وهذا يف منام يتعلق بإثبات حكم على خالف ما حيكم به : مث قال . النائم ما تقرر يف الشرع 
وأما إذا رآه وأمره بفعل ما هو مندوب إليه ، أو ينهاه عن منهي عنه، أو يرشده إىل فعل . لواله

ألن ذلك ليس حكماً مبجرد املنام بل مبا تقرر . مصلحة فال خالف يف استحباب العمل على وفقه
 .)١١١(ص، »من أصل ذلك الشيء

 .)٢٢٦(، ص  )١٥٣١(رواه أبو داود يف سننه ، حديث رقم )  ١(

إن  «:يقول  مسعت رسول اهللا : قال . روى اإلمام أمحد يف املسند من حديث املغرية بن شعبه )  ٢(

حديث . »كذباً علي ليس ككذب على أحد أال ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

 .)١١٣(ذكره ابن امللقن يف غاية السول ص واحلديث . )١٣٠٢(ص . )١٨٣٢٠(رقم 

وابن كثري يف البداية والنهاية . )٦٥٦(، ص )٣٥٩٥(رواه البخاري يف صحيحه ، حديث رقم )  ٣(

٦/١٩١. 

وألبسهما سراقة مث قال عمر  احلديث ذكره ابن األثري يف أسد الغابة ، وقد حتقق يف زمن عمر )  ٤(

، ٦/١٩١وابن كثري يف البداية والنهاية .  ٢/١٩٨ز احلمد هللا الذي سلبهما كسري بن هرم

 .)١٢٩(واملاوردي يف أعالم النبوة ، ص 

وابن كثري يف البداية والنهاية  ٤/٢٣٨وقال حسن صحيح . احلديث رواه الترمذي يف السنن )  ٥(

 . وقد فتحت فارس وبالد الشام يف عهد عمر بن اخلطاب . ٦/١٨٦
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 وبأن اليمــــن والشام والعراق.  )٣)(٢)(١(عراض الوجوه ذلف األنوف
وبأن أويساً . )٦)(٥(، وبأم يفتحون مصر أرضاً يذكر فيها القرياط )٤(تفتح 

. )٩(أهل اليمن كان به برص فربأ منه إال قدر درهم  )٨(يقدم يف أمداد )٧(القرين
، ودعا حلذيفة ليلة بعثه يأيت خبرب األحزاب أن ال جيد )١٠(تقدم كذلك علي وعمر

                                                 

، )٢٩٢٩(والتصحيح جاء من البخاري حديث رقم » نفاأل«) ب(وردت يف األصل و )  ١(

 ).٥٣٨(ص

أملح النساء الذّلف وقيل الذّلف االستواء يف طرف : أي صغارها والعرب تقول : ذلف األنوف )  ٢(

 ).٦/١١٧الفتح : ابن حجر . (األنف، وقيل قصر األنف وانبطاحه 

حديث . أبو داود يف سننه و. )٥٣٨(، ص )٢٩٢٩(حديث رقم . البخاري يف صحيحه رواه  ) ٣(

 . )٦٠٤(، ص  )١٣٨٨(رقم 
، رواه مسلم يف صحيحه ، )٣٤٠(، ص  )١٨٧٥(حديث رقم . البخاري يف صحيحه رواه  )  ٤(

 .)١٢٧(، واملاوري يف أعالم النبوة ، ص  )١٠٠٥(، ص )١٣٨٨(حديث رقم 
 .٦/٧٦،  ) النووي شرح مسلم (هو جزء من أجزاء الدينار أو الدرهم ، )  ٥(
، واملاوردي يف أعالم النبوة ، )١٢٥٤(، ص  )٢٥٤٣(رواه مسلم يف صحيحه ، حديث رقم )  ٦(

 .)١٢٨(ص
روى له مسلم من كالمه كان باراً بأمه ، . بن عامر القرين ، سيد التابعني من أهل اليمن أويس )  ٧(

 ).١/٩٦تقريب التهذيب : ابن حجر (
 ).٦/٧٥شرح مسلم : ووي الن(هم الغزاه الذين ميدون اجليوش )  ٨(
وذكره خري الدين وانلي يف .  )١٢٥٣(، ص )٢٥٤٢(حديث رقم . رواه مسلم يف صحيحه )  ٩(

  .٢/١٢٩ ، والسيوطي يف اخلصائص)٥١(صمعجزات املصطفى 
كان عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب رضوان اهللا عليهما يسألون عنه يف كل موسم حىت 

فإن استطعت أن «: قال  ا منه أن يستغفر هلم ألن الرسول وافوه يف أحد املواسم فطلبو
 .٦/٧٥شرح صحيح مسلم ، : ، النووي » يستغفر لك فافعل

اليت وقعت لعمر وعلي رضي اهللا  معجزات الرسول )  ٢٣٧-٢١٢(تقدم ذلك يف ص )   ١٠(
 .عنهما
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حمصن أخت عكاشه بطول العمر  ودعا ألم قيس بنت.  )١(بردا فلم جيده حىت رجع
 . )٢(رواه النسائي يف أبواب غسل امليت. »العمر وال نعلم امرأة عمرت ما عمرت

هل  قال رسول اهللا « : ويف الصحيحني من حديث جابر بن عبداهللا قال  
فكان . أما إا ستكون فكانت : قال )٣(وأىن  يكون لنا أمناط: لكم من أمناط؟ قلت

 أمل يقل رسول اهللا  )٤(:رى عنا أمناطك، فتقولفكان جابر يقول ألمرأته أخ
 . )*(»ستكون لكم أمناط

قال رسول . ملا قدمنا املدينة هاجت ريح شديدة« : ويف مسلم قال جابر  
. )**(»املنافقني مات// هذه الريح ملوت منافق فلما قدمنا املدينة إذا عظيم اهللا 

إىل طعام فجيء  عي رسول اهللا د« : قال  )٥(ويف أيب داود عن عاصم بن كليب
إن هذه ختربين أا أخذت : لقمةً يف فمة مث قال  وضع يده والك رسول اهللا . به

بغري إذن أهلها فأرسلت املرأة تقول أا أخذت من جارا بغري إذن 
 .)***(»زوجها

أسكن فما عليك إال نيب أو  «:وكان على جبل هو والعشرة فتحرك فقال  

 .)٦(»صديق أو شهيد
                                                 

 .)٣٧٨(رواه أبو نعيم يف الدالئل ، ص )  ١(
 ).٢٣٧٨(، ص ) ١٨٨٢(حديث رقم . لفظه من رواية أم قيس أخرجه النسائي يف سننه ب)  ٢(
 ).١٤/٣٦١لسان العرب : ابن منظور . (ضرب من البسط له مخل رقيق األمناط )  ٣(
 .»فيقول«) ب(وردت يف األصل و )  ٤(
عاصم بن كليب بن شهاب بن احملنون اجلرمي الكويف ، صدوق رمي باألرجاء ، تويف سنة بضع )  ٥(

 ).١/٣٦٧تقريب التهذيب : ابن حجر (ة وثالثني ومائ
. )١٥٠(، ص  )١٦٤٤(حديث رقم  رواه اإلمام أمحد يف املسند من رواية علي بن أيب طالب )  ٦(

وأبو نعيم .  )٥٩(، ص  )٤٢٠(حديث رقم  وكذلك من رواية عثمان بن عفان . )١٥٠(
 .)٣٢٢(ص  يف دالئل النبوة من رواية سعيد بن زيد 

 أ/٢٧٩

 ب/٢٧٩
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ناولين : ناولين الذراع فناوله مث قال « وقال لرجل وهو يأكل من شاه 

: يا رسول اهللا كم للشاه من ذراع فقال: ناولين الذراع فقال : الذراع فناوله فقال 

 .)١(» لو سكت ألعطيت كل ما قلت لك

ال : ال أستطيع فقال: ال تأكل بشمالك فقال «وقال لرجل يأكل بشماله  

 . )٢(»ا رفعها بعد إيل فيهأستطعت فم

بقصعة فيها طعام فتعاقبوا  أُيت رسول اهللا «: وعن مسرة بن جندب أنه قال  

هل كانت متد  )٣( ]رجل[إىل الظهر منذوا غُدوةً يقوم قوم ويقعد آخرون فقال 

 .)*(»فمن أي شيء تعجب ما كانت متد إال إىل السماء: قال

يستطعمه فأطعمه شطر وسق  ى النيب أن رجالً أت« : وفيها ما رواه جابر  

 شعري فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حىت كاله فأيت الرجل النيب 

                                                                                                                                               
 :التخريج 

ومسلم يف ). ٦٦١(ص ) . ٣٦٣١(حديث رقم . البخاري يف صحيحه بسنده ولفظه  أخرجه) *( 

وابن كثري يف البداية والنهاية  ) . ١١٧٢(ص ) . ٢٠٨٣(حديث رقم . صحيحه بسنده بنحوه 
 .٦/١٨٩ من رواية جابر 

واإلمام أمحد ). ١٣٠٠(، ص ) ٢٧٨٢(حديث رقم .أخرجه مسلم يف صحيحه بسنده بنحوه ) **( 

 ).٩٨(، ص )١٤٤٣١(حديث رقم . سند بسنده ولفظه يف امل

 ).٤٨٥(، ص ) ٣٣٣٢(أخرجه أبو داود يف سننه بسنده ، حديث رقم ) ***( 

، وله طريق أخرى عن أيب  )٣٢٧(، ص  احلديث أورده أبو نعيم يف الدالئل عن أيب رافع )  ١(

  .)٣٢٧(، ص هريرة 

، واإلمام أمحد يف املسند ،  )١١٥٩(، ص  )٢٠٢١(رواه مسلم يف صحيحه ، حديث رقم )  ٢(

  .١/٢٠٢والقاصي عياض يف الشفا  ،)١١٥٦(ص ) ١٦٦٠٧(حديث رقم 

 .٣٢١وأكملته من أبو نعيم ، دالئل النبوة ، ص ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و)  ٣(
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أنه كان «: ويف روايــة . )**(»ألكلتم منه )١(لو مل تكله: فأخربه فقال 

صاعاً وأنه طعم منه هو وزوجته نصف سنه مث كاله فوجده كما أخذه  )٢(ثالثني

 .)*(تكله ألكلت منه ما عشتلو مل : فقال 
مسناً  )٥(سليت: عن أم أوس البهزيه قالت  )٤(بن خالد )٣(ومنها ما رواه أوس 

فقبله وترك يف العكه قليالً ، ونفخ فيه  فجعلت منه يف عكه وأهديته لرسول اهللا 

يه مل يقبلها مث ردها فأكلت بق ودعا بالربكة مث َرَدها مملوءةً مسنا فظننت أن النيب 

 .)**(»ووالية أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم عمر النيب 

 كثرياً فشكوت ذلك لرسول اهللا  )٦(كنت أنسى« : وعن أيب هريرة قال  

 .)***(»أبسط ردائك فبسطه فقال ضمه فضممته فما نسيت شيئاً بعد: فقال 

                                                 

. ى رزق اهللا أن احلكمة يف ذلك أن العصر والكيل مضاد للتسليم والتوكل عل: قال العلماء )  ١(

  ).٥/٤٤١شرح مسلم : النووي (

 . »ثلثني«) ب(وردت يف )  ٢(

 :التخريج 

 .)٣٢١(أخرجه أبو نعيم يف دالئل النبوة بسنده ، ص ) *(

، ومسلم يف )١٠٠٢(، ص )١٤٦٧٦(حديث رقم. أخرجه اإلمام أمحد يف املسند بسنده بنحوه ) **(

 ).١٢٠٨(  ، ص) ٢٢٨١(صحيحه بسنده بنحوه ، حديث رقم 
 ،)١٧٨٥(اإلصابة ص: ابن حجر «: انظر . والصحيح ما أثبت » أويس«) ب(ورد يف األصل و )  ٣(

 .٤/٤٧٨اإلستيعاب : ، وابن عبدالرب  ٦/٣٠٨أسد الغابة : وابن األثري 
اإلصابة، : ابن حجر . أوس بن خالد بن عبيد بن أميه األوسي األنصاري ، شهد الريموك )  ٤(

 .١/١٩٩أسد  الغابة : ، وابن األثري ٩٤ص
 ).٧/٢٢٤اللسان : ابن منظور . (سال وأستاله أي طبخه وعاجله فأذاب زبده  يسلؤهالسمن )  ٥(
 .»أنسا«) ب(وردت يف )  ٦(

 :التخريج 
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: قال وذكر أبو نعيم األصبهاين يف دالئل النبوة عن عثمان بن العاص  
صدري مث // كنت أنسى القرآن فقلت يا رسول اهللا إين أنسى القرآن فضرب يف «

 .)*(»قال أخرج يا شيطان فما نسيت شيئاً بعد أن حفظته
أخذت منديالً فطرحته يف «: قال  )١(وفيه من حديث عباد بن عبدالصمد 

ه فخرج أبيض كأنه اللنب فقال هذا منديل مسح به وجه )٢(التنور وهو مسجر
«)**( .وعن عثمان بن حنيف)أن أعمى أتى النيب «: قال)٣  فدعا له فقام وقد

بثالث بيضات فقال  )٤(جاءه عليه بن زيد احلارثي: وعن جابر قال .  )***(»أبصر

وجئت ن يف قصعة وجعلت أطلب خبزاً فال أجد . أصلحهن يا جابر فأصلحتهن
 .)٥(ض يف القصعةوأكل معه عامة أصحابه والبي فأكل رسول اهللا 

                                                                                                                                               

أخرج هذه الرواية البيهقي يف دالئل النبوة ، من رواية سعيد بن احلارث بن عكرمه عن جده ) *(

٦/١١٤. 

، وابن األثري يف أسد الغابة بسنده بنحوه )١٧٨٥(ص . اإلصابة بسنده أخرجه ابن حجر يف) **(

٦/٣٠٨. 

، ومسلم يف صحيحه )٤٢٣(، ص )٢٣٥٠(حديث رقم. أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده) ***(

 .)١٢٤٥(، ص )٢٤٩٢(بسنده ، حديث رقم 
 
روى : وقال . خيهذكره البخاري يف تار.  أبو معمر عباد بن عبدالصمد روى عن أنس بن مالك )  ١(

لسان : ابن حجر (. سكن املغرب وتويف ا : عن أنس وهو منكر احلديث ، وكذا قال العقيلي 
، ١ط عادل أمحد وعلي حممد ، دار الكتب العلمية، بريوت ،: ، حتقيق ٣/٢٨٢امليزان 
 ).هـ١٤١٦

 ).٧/١٢٧اللسان : ابن منظور (أشبع وقوده  :وقيلبالنار ،  متقدأين )  ٢(
على   عثمان بن حنيف بن واهب األنصاري األوسي ، أول مشاهده أحد استعمله علي  ) ٣(

 ).٨٨٨اإلصابة ، : ابن حجر . (البصرة ، سكن الكوفة ، ومات يف خالفة معاوية 
 .مل أقف له على ترمجه)  ٤(
 .مل أقف على هذه القصة)  ٥(

 أ/٢٨٠
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أن ظله عليه السالم كان ال يقع على األرض «وذكر البغوي يف التهذيب  
ومنها أنه مل يقع عليه ذباب  )٢(»له ظل يف مشس وال قمر ألنه كان نوراً )١(ومل يرى

 .)٣(قط
كان عليه السالم ال «: ويف تاريخ البخاري مسنداً ويف كتاب األدب تعليقاً  

ما تثاءب نيب قط ألنه من عالمات :  )١(بن عبدامللك )٥(لمةوقال مس )٤(»يتثاءب 
 .)٢(النبوة

                                                 
 .»ير«) ب(وردت يف األصل و )  ١(
مل « وذكرها السيوطي يف اخلصائص من رواية ذكوان أن النيب  ،بغويمل أقف على رواية ال)  ٢(

وهذا احلديث فيه نكاره ألن النيب . ١/٦٨.  »يكن يرى له ظل يف مشس وال قمر ألنه كان نوراً
 . صلى اهللا عليه وسلم بشراً جيري عليه ما جيري على البشر 

 :التخريج 
 . )٣٥٠(ص أخرجه أبو نعيم يف دالئل النبوة بسنده ، ) *(
 .٢/٨٠مل أقف على هذه الرواية عند أبو نعيم ، وذكرها السيوطي يف اخلصائص بسنده ) **(
، والترمذي ١٢٢٤، ص ١٧٣٧أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده بسنده وبنحوه ، حديث رقم ) ***(

 .٥/٣٨٨حديث حسن صحيح غريب : وقال . يف سننه بسنده وبنحوه 
 .١/٦٨قاله السيوطي يف اخلصائص )  ٣(
مل أقف على رواية البخاري يف أي كتب التاريخ الثالثة أو األدب املفرد بالرغم من اشارة ابن )  ٤(

حممد بن حممد بن عبداهللا يف : وذكره اخليضري . مع املصنف ١٠/٦٩٩حجر إليه يف الفتح 
اري ، األمني اجلكين ، دار البخ حممد: حتقيق  ، ٢/٢٣٥ اللفظ املكرم خبصائص النيب  كتابه

هـ، وذكر احلديث السيوطي يف اخلصائص من رواية يزيد بن ١٤١٧،  ٢املدينة املنورة ، ط
يف املصنف من رواية يزيد بن ) هـ٢٣٥ت(عبداهللا بن حممد : ، وابن أيب شيبه  ١/٦٥األصم 
وذكر . هـ١٣٩٩،  ٢عبداخلالق األفغاين ، الدار السلفية، اهلند ، ط: حتقيق .  ٢/٤٢٧األصم 
أن من اخلصائص النبوية ما أخرجه ابن ايب شيبه والبخاري يف « ١٠/٦٩٩ر يف الفتح ابن حج

 .»قط ما تثاءب النيب «: التاريخ من مرسل يزيد بن األصم قال 
 .على ما ورد يف املصادر وصحح» مسلم «) ب(وردت يف األصل و)  ٥(
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 .)٣(ومنها أن صالة التطوع قاعداً كصالته فيها قائماً ويف حق غريه على النصف
  
 

من  )٧(مشكل احلديث عن أمساء بنت عميس )٦( ]يف[ )٥(الطحاوي )٤(وأخرج
علي فلم يصلي  كان يوحى إليــــه ورأسه يف حجر أن النيب «طريقني 

اللهم إنه « :  علي العصر حىت غربت الشمـــــس فقال رسول اهللا 

                                                                                                                                               

. هـ أو بعدها ١٢٠مات سنة  مسلمة بن عبدامللك بن مروان بن احلكم األموي األمري مقبول ،)  ١(
 ).٢/٢٥٥تقريب التهذيب : ابن حجر(

، وابن أيب ١/٦٥، والسيوطي يف اخلصائص بسنده  ٢/٢٣٥ذكره اخليضري يف اخلصائص بسنده )  ٢(
واحلديث نقله ابن حجر يف الفتح .  ٢/٤٢٧شيبه يف املصنف من رواية يزيد بن األصم 

 .سلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوقوم: ، عن اخلطايب مث قال ابن حجر ١٠/٦٩٩

: قال ، وروى مسلم يف صحيحه أن رسول اهللا )١٠٢(ذكره ابن امللقن يف غاية السول ص )  ٣(
أجل ولكين لست كأحد : صالة الرجل قاعداً نصف صالته فسأل أنه يصلي قاعداً قال «

 )٨٧٨(ص ). ٧٣٥(حديث رقم . »منكم
 .»وخرج«) ب(وردت يف األصل و )  ٤(

 ) . ١٣٠(تقدم ترمجته ص )  ٥(

 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف )  ٦(

أمساء بنت عميس بن معد بن احلارث اخلثعمية هاجرت إىل احلبشة مع زوجها جعفر بن أيب طالب )  ٧(
  مث هاجرت إىل املدينة وعندما قتل عنها جعفر تزوجها أبو بكر الصديق  وولدت له حممد

عون :  وولدت له حيىي وقيل  عنها تزوجها علي بن أيب طالب بن أيب بكر مث عندما تويف
ومحزه والعباس رضي اهللا  النيب   عنها أكرم الناس أصهاراً فمن أصهارهاوكانت رضي اهللا

، وابن ٤/٣٤٧االستيعاب ، : ، وابن عبدالرب  ٦/١٤أسد الغابة : ابن األثري . (عنهم مجيعاً  
 ).١٦٣٢ص : حجر يف اإلصابة 
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يف طاعتك وطاعة رســـــولك فأردد عليه الشــــمس  )١(كان
 يف  )٣(أمساء فرأيتها غربت مث رأيتها طلعت بعدما غربت وذلك بالصهباء )٢(قالت

                                                 
 .»اللهم إن كان«) ب(وردت يف )  ١(

 .»قال«) ب(وردت يف )  ٢(

: احلموي. (روحهمسيت بالصهباء لصهوبة لوا وهو محرا أو شقرا وهي موضع بينه وبني خيرب )  ٣(
وقال عاتق البالدي يف معجم املعامل اجلغرافية يف السرية .  ٣/٤٣٥معجم البلدان : احلموي(

ويسمى اليوم جبل عطوه يشرف على بلده الشريف  جبل يطلق على خيرب: الصهباء : النبوية 
وطرفه من وهو جبل أمحر مجيل على شكل سلسلة طرفة الشمايل يشرف على خيرب .قاعدة خيرب

،  ١دار مكة املكرمة ، مكة املكرمة ، ط.  ٥/١٤على وادي الدوم ،  اجلهة اجلنوبية يشرف
 .هـ١٤٠٠
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ينبغي ملن سبيله العلم يقول ال  )١(كان أمحد بن صاحل: قال الطحاوي . )*(»خيرب

 .)٢(التخلف عن حفظ حديث أمساء ألنه من عالمات النبوة
فزيد   ملا أسري برسول اهللا « إسحاق )٤(عن ابن)٣(وروى يونس بن بكري 

 .)٥(»له يف النهار ساعة

                                                 

 ٧٨وله . هـ ٢٤٨مات سنة . لطبعة العاشرة أمحد بن صاحل بن أيب فديك ثقة حافظ ، من ا)  ١(
 ).١/٣٦تقريب التهذيب : ابن حجر . (سنة

وذكر أن الشمس مل حتتبس . شرح مشكل اآلثار ). هـ٣٢١ت ( أمحد بن سالمه  :الطحاوي )  ٢(
على أحد إال على يوشع عليه السالم واحلديث ذكره ابن حبان يف صحيحه حديث رقم 

 ن حقيقة حديث يوشع عليه السالم هو رد الشمس بعدفإ ،، وغريه)٤٣٧(ص  )٤٨٠٧(
 .٣/٩٧٠ .حبس الشمس عن الغيبوبة وحديث علي . الغيبوبة

قال ابن معني كان صدوقاً . أبو بكر يونس بن بكري بن واصل الشيباين اجلمال الكويف خيطىء )  ٣(
. ن يف الثقات ليس بالقوي وذكره ابن حبا: وقال عنه العجلي ال بأس به وقال عند النسائي 

 ).٢٠/٣٩٤تقريب التهذيب : ابن حجر . (هـ١٩٩مات سنة 
 .»أيب«) ب(وردت يف األصل و )  ٤(

 .)١٨٢(، وأمحد عوض يف اخلرب اليقني بسنده، ص ١/١٧٧القاضي عياض يف الشفا بسنده  ذكره)  ٥(
 .»النهار ساعهأخرب قومه بالرفقه والعالمه اليت يف العري ففتأخرت فزيد له يف  واملراد أنه «

حدثنا أبو أمية ثنا عبيد اهللا : يف مشكل اآلثار بإسنادين األول عن أبو جعفر قال: أخرجه الطحاي ) *(
ثنا الفضيل بن مروزق عن إبراهيم بن احلسن عن فاطمة بنت احلسني عن  العبسيبن موسى 

ا علي بن حدثن: واإلسناد الثاين عن أبو جعفر قال. أمساء بنت عميس مث ذكرت احلديث 
عبدالرمحن بن املغرية ثنا أمحد بن صاحل عن حممد بن موسى عن عون بن حممد عن أمه أم جعفر 

فاحتجنا أن نعرف من حممد بن «قال أبو جعفر بعد إيراد احلديث . عن أمساء مث ذكر احلديث 
 موسى املذكور يف أسناد هذا احلديث فإذا هو حممد بن موسى املدين املعروف بالفطري وهو

، ١حتقيق شعيب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط. ٣/٩٤حممود يف روايته 
رواه : ، بأسنادين قال اهليثمي يف جممع الزوائد ٢٤/١٥٢والطرباين يف املعجم الكبري . هـ١٤٥٢

الطرباين بأسانيد ، أحدمها رجاله رجال الصحيح غري إبراهيم بن احلسن وهو ثقة وثقه ابن حبان 
وذكره أيضاً القاضي عياض يف الشفا .  ٨/٢٩٧ت علي بن أيب طالب مل أعرفهما وفاطمة بن

١/١٧٧. 
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أن األرض كانت تبلع بوله وغائطه وتفوح منه رائحة « )١(وذكر إبن سبع 

 .)٢(»طيبه كاملسك

وبقيت على القدر الذي [ ة كان يركب عليها مل رم لربكته وأن كل داب 

وروينا يف جزء من حديث أيب عمر .  )٤)(٣( ]كان يركب عليها مل رم لربكته

 عن هشــام بـن //  )١(من حديث عبداهللا بن املغرية )٥(وعثمان بن عمر الدراج

 بـن 

                                                 

 .مل أقف له على ترمجه)  ١(

، وأبو نعيم ١/٤٨، والقاضي عياض يف الشفا ٢/٢٣٦نقله اخليضري يف اخلصائص عن ابن سبع )  ٢(

 .٧١-١/٧٠ا والسيوطي يف اخلصائص من روايه عائشة رضي اهللا عنه.  )٣٣٣(يف الدالئل ص 

 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل وأكملته من النسخة )  ٣(

أنه كانت ناقة لرسول «مل أقف على من يقول ذا وقد ذكر البخاري يف صحيحه من رواية أنس )  ٤(

فاشتد ذلك على  فسبقهاتسمى العضباء وكانت ال تسبق فجاء أعرايب على قعود له  اهللا 

أن حقا على اهللا أن ال يرفع شيئاً من « :  بقت العضباء  ، فقال رسول اهللا س: املسلمني وقالوا

وهذا احلديث دليل على انه جيري .  )١١٨٥(، ص  )٦٥٠١(حديث رقم . الدنيا إال وضعه

 .ما جيري على الدواب األخرى  على دوابه 

غداد ثقة ، روى عنه بن خفيف املقرىء املعروف بالدراج من أهل ب وأبو عمرو عثمان بن عمر)  ٥(

بعض العلماء وكان من أهل الديانة والقرآن والستر مجيل املذهب وكانت وفاته فجأة يف شهر 

حممد عطا ، دار الكتب : ، حتقيق ٢/٥٢٨السمعاين ، األنساب (. هـ٣٦١رمضان سنة 

 ).هـ١٤١٩، ١، بريوت، طالعلمية

 ب/٢٨٠
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لظلمة كما يرى يف ا« قالت كان رسول اهللا . ، عن أبيه، عن عائشة )٢(عروه

 .)*(»يرى يف الضوء

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 أبو بكر الصديق 
 

امسه عبداهللا . وأرضاه  أبو بكر الصديق . قال املؤلف رمحه اهللا فصل 
واسم أيب قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد . )٣(بن أيب قحافة
يلتقي مع . )٢(لقرشيا )١(بن كعب بن لؤي بن غالب التيمي )٤(بن تيم بن ُمرة

                                                                                                                                               

ل أبو حامت ليس بالقوي وقال عنه إبن عدي قا. عبداهللا بن حممد بن املغرية الكويف نزيل مصر )  ١(

،  ٣/٢٠١ميزان االعتدال : الذهيب . (عامه ما يرويه ال يتابع عليه وأورده العقيلي يف الضعفاء 

 ).علي حممد البجاوي وفتحيه علي البجاوي ، دار الفكر العريب : حتقيق 

لس وثقه العجلي وابن سعد وأبو هشام بن عروه بن الزبري بن العوام األسدي ثقة فقيه ، رمبا د)  ٢(

مات سنة مخس أو ست وأربعني ومائه وله سبع ومثانون .حامت ، وذكره ابن حبان يف الثقات 

 ).٢/٣٢٥تقريب التهذيب ، : ابن حجر. (سنه
 :التخريج 

. أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة بسنده إال أنه مل يكن يف السند أيب عمرو عثمان بن عمر الدراج) *(
 .ومل أقف على ماذا يعين املؤلف بقوله وروينا يف جزء من حديث أيب عمرو. ٦/٧٤

 .)١٣٦(اجلمهرة ، ص : ابن حزم )  ٣(

، مجهرة نسب قريش )هـ٢٥٦ت (والزبري بن بكار .  )١٣٦(اجلمهرة ، ص : ابن حزم )  ٤(

،  ٢حممود شاكر ، مطبوعات جملة العرب ، الرياض ، ط: حتقيق .  ٥٨٢-٢/٥٨١وأخبارها 

 .هـ١٤١٩
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اختلف الناس يف إمسه فقال أبو  أبو بكر .  )٣(يف ُمرَّة بن كعب رسول اهللا 
.  )٤(عبداهللا كان امسه يف اجلاهلية عبدالكعبة فسماه رسول اهللا : عمر بن عبدالرب

 )٩(:وقال ابن عساكر.)٨(وغريه )٧)(٦(هذا قول أهل النسب الزبريي )٥(وقـال
 )١٢)(١١(وقال إبن احلذاء. )١٠(تيق بن عثمان أبو بكر الصديقويقال ع. عبداهللا 

                                                                                                                                               

. ٧٣، املعارف، ص)هـ٢٧٦ت (ابن قتيبة أبو حممد عبداهللا بن مسلم الدينوري . نسبه إىل تيم )  ١(

 .هـ١٣٩٠،  ٣حممد الصاوي ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ط: حتقيق 

، الرياض النضرة يف ) هـ٦٩٤ت (احملب الطربي أبو جعفر أمحد بن حممد بن عبداهللا : الطربي )  ٢(

هـ، ١٤١٨،  ١عبدايد حليب ، دار املعرفة ، بريوت، ط: إعتىن به . ١/٢٨ناقب العشرة، م

والسيوطي يف .  ٤/١٧٧، وابن عبدالرب يف االستيعاب ،  )٢٧٥(نسب قريش ، ص : والزبريي 

 .هـ١٤٢٤،  ١سعيد عقيل ، دار اجليل ، بريوت ، ط: ، حتقيق  )٢٩(تاريخ اخللفاء ، ص 

حممد بن أيب : ، والربي  )٢٩(تاريخ اخللفاء ، ص : والسيوطي . ١/٦٤ياض النضرة الر: الطربي )  ٣(

حممد التوجني ، : ، حتقيق ٢/١٠٥وأصحابه العشرة  بكر بن عبداهللا ، اجلوهرة يف نسب النيب 

 .هـ١٤٠٣،  ١منشورات دار الرفاعي ، الرياض ، ط

 . ١/٦٧يف مناقب العشرة والطربي ) . ٣/٩٢االستيعاب : ابن عبدالرب : (انظر )  ٤(
 .٣/٩٢ابن عبدالرب )  ٥(
 .٣/٩٢االستيعاب : ابن عبدالرب : انظر . » الزبري«) ب(وردت يف األصل و)  ٦(
 ) .١٣٥(تقدم ترمجته ص )  ٧(
، ومصعب الزبريي نسب قريش )٧٣(صاملعارف : وابن قتيبة . ٣/٩٢االستيعاب ، : ابن عبدالرب )  ٨(

 .)٢٧٥(ص
 .ه تقدم ترمجت)  ٩(
 .٣٠/٣قاله ابن عساكر يف تارخيه )  ١٠(
 .»احلدا«) ب(وردت يف األصل و )  ١١(
 ) .١٣٨(تقدم ترمجته ص )  ١٢(
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 )٢(حيىي بن معني:وقال . )١(عبداهللا بن عثمان أبو بكر الصديق وقيل عتيق بن عثمان
واختلف .  )٤(، وغريمها إمسه عبداهللا ولقبه عتيق )٣(وعمرو بن علي الفالس )٢(معني

الليث ابن : قاله . واختلف مل مسي عتيقاً فقيل جلماله وحسن وجهه 
قاله الزبري بن . ألنه مل يكن يف نسبه شيء يعاب به: وقيل. ومجاعة)٦)(٥(عدس

كان له أخٍ يسمى معتقاً وآخر عتيقاً مات عتيق قبله : وقيل. )٨(ومجاعه )٧(بكار

                                                 

يف التعريف مبن ذكر يف املوطأ من النساء ) هـ٤١٦ت (ذكره ابن احلذاء حممد بن حيىي بن أمحد )  ١(
وابن سعد يف . ية حممد اإلدريسي ، طبع وزارة األوقاف املغرب: ، حتقيق ٢/٣٢٠النساء والرجال 

، الشيخان أبو بكر الصديق ) هـ٢٧٩( والبالذري أمحد بن حيىي بن جابر .  ٣/١٢٧الطبقات 
إحسان : ، حتقيق  ١٨وعمر بن اخلطاب وولدمها براوية البالذري يف أنساب األشراف ، ص 

 .هـ١٤٠٩،  ١العمد ، مؤسسة الشراع العريب ، الكويت ، ط 
  ) .١٤١(تقدم ترمجته ص )  ٢(
 )  ١٤٩(تقدم ترمجته ص )  ٣(
عبداهللا حسن ، دار القلم، : حتقيق  ١/٢٥، يف تارخيه ) هـ٢٣٣ت ( قال ذلك حيىي بن معني )  ٤(

وذكر ذلك أيضاً البالذري يف أنساب األشراف ص . ومل أقف على رواية الفالس . بريوت
. هو لقب أم اسم إختلفوا يف عتيق هل «وقال .  ١/٦٧، والطربي يف الرياض النضرة )١٨(

والصحيح ما : فقال .  ٤٥وذكر الشيخ علي الطنطاوي رمحه اهللا يف كتابه أبو بكر الصديق ص 
، ٣نشر دار املنارة ، جده ، ط. » قاله ابن عساكر والنووي والسيوطي أن عتيقاً لقب وليس إسم

 .هـ١٤٠٦
 ) .١٤٩(تقدم ترمجته ص )  ٥(
كليهما عن الليث بن  ٣/٩٢، وابن عبدالرب يف االستيعاب  ٣/٢٠٤قاله إبن األثري يف أسد الغابة )  ٦(

 .سعد
الزبري بن بكار بن عبداهللا بن مصعب بن ثابت األسدي املدين أبو عبداهللا بن أيب بكر قاضي )  ٧(

 ).١/٢٥٢تقريب التهذيب : ابن حجر (هـ ، ٢٥٦املدينة، ثقة ، مات سنة 
 .١/٦٨والطربي يف الرياض  النضرة، ) ٣/٢٠٤سد الغابة أ(نقله ابن األثري عن الزبري بن بكار )  ٨(

 .٣/٩٢وابن عبدالرب يف االستيعاب 
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ويف الترمذي من . )٢(كانوا ثالث إخوه معتقاً وعتيقاًَ ومعتقاً : وقيل. )١(فسمي به
فقال  دخل على رسول اهللا «أن أبا بكر  عن عائشة )٣(حديث إسحاق بن طلحه

يف  )٤(وذكر ابن سعد. )*(فمن يومئذ مسي عتيقاً. »فقال له أنت عتيق من النار

عن عائشة أم املؤمنني قالت أقبل أبو بكر  )٥(الطبقات من حديث عائشة بنت طلحة
من سره أن ينظـر إىل عتيق من النار فلينظر  فقال رسول اهللا «بكر ذات يوم 
وعن أيب حتي حكيم بن .)*(فغلب عليه عتيـــــق لذلك » رإىل أيب بك

إن اهللا عز وجل هو الذي مسى «: مسعت علي بن أيب طالب يقول: قال .  )٦(سعد
إسم  )٨(وقال أبو نعيم الفضل بن دكني. )٧(»عتيقاً أبا بكر على لسان رسول اهللا 

                                                 
، وابن عساكر يف تارخيه ٣/٩٢االستيعاب ، : وابن عبدالرب .  ١/٦٨الرياض النضرة ، : الطربي )  ١(

٣٠/٢٣. 
 . ٣٠/٧وابن عساكر يف تارخيه . )٣٠(تاريخ اخللفاء ، ص : السيوطي )  ٢(
تقريب التهذيب : ابن حجر (هـ ٥٦مات سنة . مقبول. ق بن طلحة بن عبداهللا التيمي اسحا)  ٣(

١/٧١.( 
 . »مسلم«) ب(وردت يف األصل و)  ٤(
: قال العجلي . وهي ثقة. عائشة بنت طلحه بن عبداهللا التيمية أم عمران كانت فائقة اجلمال )  ٥(

 .٢/٥٢٦تقريب التهذيب : ابن حجر . مدنية تابعية ثقة
 :تخريج ال

 .٣/١٢٦، وابن سعد يف الطبقات بسنده ولفظه  ٥/٤٣٤أخرجه الترمذي يف سننه بسنده ولفظه ) *(

وثقه العجلي وذكره ابن حبان يف . أبو حتي بتاء مكسورة حكيم بن سعد احلنفي كويف صدوق )  ٦(
هذيب تقريب الت: ابن حجر . (حمله الصدق ، وكذلك ابن معني : وقال عنه البخاري . الثقات

١/١٩٣.( 
وابن اجلوزي يف  ، ٥/١٦٦٥. ل عتيقاً أورده احلاكم يف املستدرك بسنده  ولفظه صديقاً بد)  ٧(

وحممد رضا يف أبو بكر الصديق أول  . )٨٠٥(وابن حجر يف اإلصابة ص .  ٤/٥٤املنتظم 
 .القاهرة. حممد الشرباوي ، دار احلديث : ق ، حتقي )١٣(ص . اخللفاء الراشدين 

 ) .١٥٢(تقدم ترمجته ص )  ٨(
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رواه . )١(يف اخلري إسم أيب بكر عبداهللا ولقبه عتيق وإمنا مسي عتيقاً ألنه عتيق قدمي
سألت أيب طلحه بن : قال )٤(بسنده إىل موسى بن طلحه )٣(وروى أيضاً )٢(اجلياين

أمه ال كانت : قال. )٥(بن عبيد اهللا فقلت يا أَبه ألي شيء مسي أبو بكر عتيقاً 
اللهم إن هذا عتيقك من : وقالت . هلا ولد فلما ولدته استقبلت به البيت// يعيش 

 .)٦(املوت فهبه يل

                                                 
الكتاب خمطوط يف . ، يف األلقاب بسنده) هـ٤٩٨ت (أخرجه اجلياين أيب علي احلسني بن حممد )  ١(

، والسيوطي  ٣٠/١٢وابن عساكر يف تارخيه بسنده  ٤٩٢٩/جامعة اإلمام بالرياض حتت رقم خ
 . ١/٦٨، والطربي يف الرياض النضرة ٣٠يف تاريخ اخللفاء ص 

 ) . ١٣٨(رمجته ص تقدم ت)  ٢(
 .اجلياين )  ٣(
موسى بن طلحة بن عبداهللا التيمي أبو عيسى أو أبو حممد نزيل الكوفة ، ثقة جليل ، ويقال أنه )  ٤(

تقريب التهذيب : ابن حجر . (هـ ، على الصحيح ١٠٣، مات سنة  ولد يف عهد النيب 
٢/٢٨٩.( 

 .»عتيق«وردت يف األصل )  ٥(
 :التخريج 

. وأبو يعلى يف مسنده بسنده ولفظه .  ٣/١٢٧ن سعد يف الطبقات بسنده ولفظه أخرجه اب) *(

 .٣٠/٧وابن عساكر يف تارخيه بسنده ولفظه . ) ٨٩٢(، ص )  ٤٨٩٥(حديث رقم 

والسيوطي يف تاريخ . ٣٠/٢١أخرجه اجلياين يف األلقاب بسنده وابن عساكر يف تارخيه بسنده )  ٦(
، يف الكىن واألمساء بسنده ) هـ٣١٠ت (حممد بن أمحد :  ، والدواليب)٣١(اخللفاء بسنده ص 

وأبو نعيم يف معرفة الصحابة بسنده . هـ ١٤٠٣،  ٢، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط)٦(ص 
 .١/٦٨، والطربي يف الرياض النضرة بسنده  ١/٤٩

 أ/٢٨١
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عن إبن عباس أنه  )٣(من طريق طاووس )٢(للشريازي )١(ويف كتاب األلقاب 
أي بين ألم يقولون لعتيق وجهه وصحه : قال . سأل أباه مل سمي أبو بكر عتيقاً 

ونسبه وأنه عتيق اهللا من النار وإنه كذلك وليس كما يظنون ولكن والدته كانت 
أخذته يف حجرها ودخلت الكعبة خوفاً  إذا ولدت أوالداً ماتوا صغاراً فلما ولدته

. عليه من املوت ورفعت يدها إىل السماء وقالت يا إله اآلله العزيز هب يل موته
فخرجت كف من ذهب ال معصم هلا فوضعت على رأس أيب بكر وإذا : قالت

يعرف . فزت حبمل الولد العتيق . اتف يهتف وهو يقول يا أمه اهللا علي التحقيق 
له : وقيل.)٤(قد وهب اهللا لك موته وجعله وزير خري خلقه. راة بالصديق يف التو

                                                 

سراين ولكنه ال من الكتب املفقودة أو أنه ما زال خمطوطاً ومل حيقق بعد وقد إختصره ابن القي)  ١(
 .يذكر إال اللقب فقط 

 ) .١٢٢(تقدم ترمجته ص )  ٢(

ذكوان : يقال إمسه . طاووس بن كيسان اليماين أبو عبدالرمحن احلمريي موالهم الفارسي )  ٣(
مات . وقال ابن حبان كان من عباد أهل اليمن . وطاووس لقب ثقة فقيه فاضل وثقه أبو زرعة 

 ).١/٣٥٩تقريب التهذيب : ابن حجر ( .وقيل بعد ذلك . هـ١٠٦سنة 

وكذلك . )٣١(ذكر السيوطي يف تاريخ اخللفاء من رواية موسى بن طلحه مثل هذه القصة ، ص )  ٤(
، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة من رواية موسى بن  ٣٠/٢١وكذلك ابن عساكر يف تارخيه 

 .١/٤٩طلحة 
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وقيل بل لتصديقه  . )١(يف كل ما جاء به الصديق ملبادرته لتصديق رسول اهللا 
 :)٣(وقال أبو حمجن الثقفي . )٢(له يف خرب اإلسراء

 )٤(سواك يسمي بامسه غري منكـر ومسيت صديقاً  كل مهاجـر  
يعين  ومساه النيب :  )٦(قال ابن اجلوزي .  )٥(يف التوراة بالصديقوتقدم أنه يعرف 

أبو بكر : يكون بعدي إثنا عشر خليفة «صديقاً فقال  )٧( ]يعين[يعين أبا بكر 
الصــدق ومل تقع  )٩(وأيضاً فيه مــــالزمه. )٨(»الصديق ال يلبث إال قليالً

يوم أحد  وثبت مع رســـول اهللا .  )١٣)(١٢(قول )١١(»يف« )١٠(تقع منه هناه

                                                 

وأرضاه عتيقاً وال  كثرية يف تسميته ولقد وردت روايات ) ٣١(تاريخ اخللفاء ص : السيوطي )  ١(
مجيل الوجه وحسن النسب ، وصاحب يد  مانع للجمع بني كل هذه األقوال فأبو بكر 

علي حممد الصاليب اخلليفة .(له  سابقة إىل اخلري وهو عتيق اهللا من النار بفضل بشارة النيب 
 ).هـ١٤٢٦، ٢، دار املعرفة ، بريوت، ط١٨األول أبو بكر الصديق ، ص 

 .)٣١(، والسيوطي تاريخ اخللفاء ص  ١/٦٨الرياض النضرة : الطربي )  ٢(
أبو عمرو بن حبيب أحد األبطال الشعراء الكرماء يف اجلاهلية واإلسالم ،كان له يف القادسية دور )  ٣(

 . ٥/٢٨٠أسد الغابة : ، وابن األثري  ١٥٤٨اإلصابة ص : ابن حجر . كبري 
وعلي الطنطاوي أبو بكر .٣/٩٤، وابن عبدالرب االستيعاب  ٣/٢٠٥أسد الغابة : انظر ابن األثري )  ٤(

 ) .٤٩(الصديق ص 
 .)٢٨٨(ص : انظر )  ٥(
 ) .١٣٣(تقدم ترمجته ص )  ٦(
 ).ب(ما بني املعقوفتني زائد يف األصل و)  ٧(
اهللا بن عمرو وأبو نعيم يف معرفة الصحابة من رواية عبد.  ٤/٥٤. ذكره ابن اجلوزي يف املنتظم )  ٨(

 .١/٩٠، والطرباين يف املعجم الكبري من رواية عبداهللا بن عمر  ١/٥٠بلفظه 
 .»الزم«) ب(وردت يف األصل و)  ٩(
 ).١٠٠٠النهاية ، ص : ابن األثري . (اهلناه خصال الشر والفساد )  ١٠(
 .زيادة يقتضيها السياق)  ١١(
 .»قاوالً«) ب(وردت يف األصل و )  ١٢(
وحممد رضا يف أبو بكر الصديق أول .  )١٨(يب يف أبو بكر اخلليفة األول ، ص ذكره الصال)  ١٣(

 .)١٣(اخللفاء الراشدين، ص 
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وكان أبو بكر يف اجلاهلية  )٢(ومل يفارقه قط يف سفر وال حضر )١(ويوم حنني
. )٣(وجيهاً من رؤساء قريش وإليه كانت األشناق يف اجلاهلية واألشناق الديات

كان إذا محل شيئاً قالت فيه قريش صدقوه وأمضوا حبمالته ومحاله من قام معه وإن 
وأسلم على يديه عثمان وطلحه والزبري . )٤(هأحتملها غريه خذلوه ومل يصدقو

ورى ابن عساكر بسنده إىل عيسى . )٥(وسعد بن أيب وقاص وعبدالرمحن بن عوف
قال  أبو بكر الصديق كنت جالساً بفناء الكعبة . قال .  )٦(دابعيسى بن يزيد بن 

فقال   )١(قاعداً فمر به أميه بن أيب الصلت )٧(الكعبة وكان زيد بن عمرو بن نفيل
 أصبحــت كيف // 

                                                 

.  إال القليل منهم أبو بكر  يف هاتني املعركتني إنكشف املسلمون ومل يثبت مع الرسول )  ١(
 ).٧٣ ،٦٣(  والصاليب يف اخلليفة األول ، ص ٣/٢١٣أسد الغابة : انظر أبن األثري 

 .)٣٨(تاريخ اخللفاء ، ص : السيوطي )  ٢(

 .٣/٢٠٥أسد الغابة : ابن األثري )  ٣(

 .٢/٥٨٦، والزبري بن بكار يف نسب قريش  ٣/٢٠٥أسد الغابة : ابن األثري )  ٤(

، وابن عساكر يف تارخيه )٧٣(وابن قتيبة يف املعارف ، ص  ٣/٢٠٥أسد الغابة : ابن األثري )  ٥(
علي البواب ، دار الفائز ، : ، حتقيق )٤٧(وزي يف اتىب من اتىن ص ، وابن اجل٣٠/٣٦

 .هـ١٤٠٩، ١الرياض ، ط

قال . كان إخبارياً عالمه نسابه ، لكن حديثه واه . عيسى بن يزيد بن بكر بن داب الليثي املدين )  ٦(
: الذهيب ( تويف قبل مالك بن أنس. وقاله أيضاً أبو حامت . قال البخاري وغريه منكر احلديث 

 ).٤/٢٤٨ميزان االعتدال، 

وظل . وكان زيد يطلب دين احلنيفية وكان ال يأكل امليتة وال الدم .  والد سعيد بن زيد )  ٧(
الرياض النضرة : الطربي . مات قبل البعثة النبوية الشريفة . يطلب دين احلنيفية حىت مات 

 .١/١١٩السرية النبوية : انظر خربه يف ابن هشام .  ٤/٢٨٥

 ب/٢٨١
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كان خيرب بأن نبياً يبعث فكان يؤمل أن يكون . شاعر جاهلي كان ممن رغب عن عبادة األوثان )  ١(
 ).٣٦تاريخ اخللفاء ، ص : السيوطي .(كفر حسداً له  ذلك النيب فلما بلغه بعثه الرسول 
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 : )٢( ]، ، ، : [ ال فقال : قال .  )١(هل وجدت: خبري قال: يا باغي اخلري ؟ قال 

 ما قضى اهللا واحلنيفية نور  كل دين يوم القيامـة إال 

منا أو منكم أو من أهل  )٥(الذي ينتظر )٤( ]النيب[ هذا  )٣( ]إن[ أما  
ظر أو يبعث فخرجت أريد قال أبو بكر ومل أكن مسعت قبل ذلك بنيب ينت. فلسطني

نعم يا إبن أخي إنه من أوسط : عليه احلديث فقال  )٧(فقصصت )٦(ورقة بن نوفل
 .  )٩(آمنت وصدقت فلما بعث النيب . )٨(العرب نسباً

 يف معجم شيوخه من  )١٢(واملاليين.  )١١(يف الصحابة )١٠(وروي إبن األثري 
قال أبو بكر أنه خرج «: قال  عن عبداهللا بن مسعود )١٣(طريق زيد بن خالد اجلهين

                                                 

 . ٤/٢٨٥ضرة، الرياض الن: الطربي . ألنه كان يبحث عن دين احلنيفية ملة إبراهيم عليه السالم )  ١(
 .ورمبا وضعه املؤلف حىت يكتمل السطر. والكالم متصل. ما بني املعقوفتني ورد هكذا يف األصل )  ٢(
 .٣٠/٣٥وأكملته من ابن عساكر ، تايخ دمشق ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و)  ٣(
 .٣٠/٣٥خ دمشق وأكملته من إبن عساكر ، تاري) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و)  ٤(
 .»ينظر«) ب(وردت يف األصل و)  ٥(
وكان مع أميه ابن أيب الصامت ، . خدجية بنت خويلد رضي اهللا عنها  إبن عم زوجة الرسول )  ٦(

: الطربي . (وزيد بن عمرو يبحثون عن احلنيفية فلم جيدوها فتنصر ورقة ورفض زيد وأميه 
 ).١/١١٩النبوية السرية : وابن هشام .  ٤/٢٨٥الرياض النضرة 

 .»فأقصصت«) ب(وردت يف األصل و)  ٧(
،  ٣/٢٠٦وابن األثري يف أسد الغابة بسنده   ٣٠/٣٤أخرجه ابن عساكر يف تارخيه بسنده )  ٨(

 .٣٦والسيوطي يف تاريخ اخللفاء ، ص 
 . ٣/٢٠٧أسد الغابة ، : وابن األثري .  ٣٠/٣٤ابن عساكر ، تاريخ دمشق )  ٩(
 .تقدم ترمجته )  ١٠(
 .أسد الغابة يف معرفة الصحابة)  ١١(
 .تقدم ترمجته)  ١٢(
أبو زرعة وقيل أبو عبدالرمحن وقيل أبو طلحة : فقيل . زيد بن خالد اجلهين خمتلف يف كنيته )  ١٣(

مات باملدينة . روي احلديث عن مجع من الصحابة شهد احلديبة وكان معه لواء جهينه يوم الفتح 
 ).٤٤٩ابة ص االص: ابن حجر . (هـ ٧٨سنة 
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فنـزلت على شيخ من األزد قد قرأ : قال  خرج إىل اليمن قبل أن يبعث النيب 
الكتب وعلم من علم من الناس علماً كثرياً وأيت عليه أربعمائة سنه إال عشر 

وأحسبك قرشياً : نعم قال : قلت  )٢(أحسبك َحَرميا: ، فلما رآين قال  )١(سنني
أنا من تيم بن مره أنا عبداهللا بن : فقلت . وأحسبك تيمياً : قال. نعم : قلت 

: بقيت يل فيك عالمة واحدة قلت : قال . عثمان من ولد كعب بن سعد بن مره 
أجد : ال أفعل ، أو ختربين مل ذاك قال : عن بطنك قلت  )٣(أكشف: قال. ما هي 

فأما  )٦(وكهل )٥)(٤(تعاون على أمره فىت. يف العلم أن نبياً يبعث يف احلرم 
فخواص غمرات وواقع معضالت ، وأما الكهل فأبيض حنيف على بطنه )٧(الفىت

قال أبو بكر فكشفت عن بطين فرأى شامه . شامه وعلى فخذه اليسرى عالمه 
إياك وامليل عن : مث قال . أنت هو ورب الكعبـــة : سوداء فوق سريت فقال 

محل عنــي أبيـــاتاً أ: اهلدي ومتسك بالطريقة الوسطى مث قـــال
فقلت نابتكم  )٨(فلما قدمت مكه جاءين صناديد قريش. مــن الشعر قلتها فيه 

                                                 

ومل يذكر أن عمر هذا الشيخ أربعمائة سنه .  ٣/٢٠٧أورد ابن األثري هذه القصة يف أسد الغابة )  ١(
وأورد هذه القصة ابن . إال عشر سنني وأظن أن إبن األثري فطن هلذا العمر الطويل الذي فيه نظر 

ة من ابن عساكر كما وقد نقل املؤلف رمحه اهللا تعاىل هذه القص.  ٣٠/٣١عساكر يف تارخيه 
 .هي 

 ).٤/٩٤لسان العرب : ابن منظور . (نسبه إىل احلرم املكي الشريف )  ٢(

 .»نكشف«) ب(وردت يف األصل و)  ٣(

 .»فتا«) ب(وردت يف )  ٤(

 ).١١/١٢٨لسان العرب : ابن منظور (الشاب القوي )  ٥(

 ) .١٣/١٢٦لسان العرب : ابن منظور . (الرجل الذي وخطه الشيب وكرب )  ٦(

 .»الفتا«) ب(وردت يف )  ٧(

 .٣/٢٠٨عقبه بن أيب معيط وشيبه بن ربيعه وأبو جهل : ذكر ابن األثري يف أسد الغابة منهم )  ٨(
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يزعم أنه نيب مرسل ولوال  )٢(يتيم أيب طالب: قالوا . أو ظهر فيكم أمر  )١( ]نائبه[
وسألت عنه فقيل هو يف بيت خدجيه فجئت : قال أبو بكر.  )٣(أنت ما انتظرنا به
آبائك رج فقلت يا حممد فُقدت من منازل أهلك وتركت دين فقرعت الباب فخ

باهللا  // يا أبا بكر إين رسول اهللا إليك وإىل الناس كلهم فآمن : قال . وأجدادك 
وما دليلك على ذلك قال الشيخ الذي لقيته باليمن  قلت وكم من شيخ : فقلت 

من خربك ذا يا و )٤(لقيت باليمن قال الشيخ الذي قال لك وأعطاك األبيات قلت
قلت مد يدك فأنا أشهد . العظيم الذي يأيت األنبياء قبلي : يا حبيبـي قال امللك 

اشد سروراً من  )٥(فأنصرفت وما بني ال بيتيها. أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا 
ما : قال أن رسول اهللا « وروى إبن إسحاق .  )*(»بأسالمي رسول اهللا 

وتردد ونظر إال أبو بكر ما تردد  )٦(م إال كانت له فيه كبوهدعوت أحداً إىل اإلسال
ويف تاريخ دمشق أنه أســلم وله أربعون ألفاً أنفقها كلها يف سبيل . )٧(»تردد فيه

                                                 
.  ٣٠/٣٢من ابن عساكر ، تاريخ دمشق  وأكملته) ب(و. ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل )  ١(

 .٣/٢٠٨أسد الغابة : وابن األثري 
 .وعاش يف كنفه رىب الرسول ألنه الذي )  ٢(
 ).٣/٨أسد الغابة : ابن األثري . (عنهم يعنون أن يتوىل أمر النيب )  ٣(
 ).ب(مكرره يف » قلت « )  ٤(
 .٤/٣٧٩، معجم البلدان  احلموي. جبل أيب قبيس وجبل قعيعان على الصحيح )  ٥(

 ). ٧٧٧النهاية ص : ابن األثري (وقفه )  ٦(
وابن عساكر يف تارخيه من رواية حممد . ١/١٣٣ن ابن إسحاق يف السرية النبوية ابن هشام ع نقله)  ٧(

وابن األثري يف أسد الغابة من رواية حممد بن   ٣٠/٤٤. حممد بن عبدالرمحن بن احلصني التميمي 
 .٣/٢٠٥. احلصني التميمي

 :التخريج 
، وابن  ٣/٢٠٧بة بسنده مل أقف على رواية املاليين وأخرج هذه القصة إبن األثري يف أسد الغا) *(

 .٣٠/٣١عساكر يف تارخيه بسنده 

 أ/٢٨٢
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ما ألحد عندنا يد إال وقد كافيناه ما خال أبا « :  وقال رسول اهللا . )١(سبيل اهللا
امة وما نفعين مال ما نفعين مال أيب يكافيه اهللا ا يوم القي )٢(بكر، فإن له عندنا يداً 

. » بكر، ولو كنت متخذاً خليالً ألختذت أبا بكر إال وأن صاحبكم خليل اهللا
ولو كنت متخذاً خليالً إىل آخره يف الصحيحني وفيه «ولفظه . )٣(أخرجه الترمذي

زيادة وأن من آمن الناس على يف صحبته وماله أبو بكر ال يبقني يف املسجد باب 
 .)٤(»د إال باب أيب بكرإال س

. )* ()فقال أبو بكر وبكى وهل أنا ومايل إال لك يا رسول اهللا«ويف رواية  

وعن عمرو بن .  )٥(وأعتق سبعة كانوا يعذبون يف اهللا منهم بالل وعامر ابن فهريه

                                                 
 .)٤٠(والسيوطي يف تاريخ اخللفاء ، ص .  ٣٠/٦٦تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ١(
 .»يد«) ب(وردت يف )  ٢(
 .٥/٤٢٦بلفظه  أخرجه الترمذي يف سننه من رواية أيب هريرة )  ٣(
حديث رقم . باس رضي اهللا عنهم بلفظه أخرجه البخاري يف صحيحه من رواية عبداهللا بن ع)  ٤(

بلفظه حديث رقم  ومسلم يف صحيحه من رواية عبداهللا بن مسعود . )٦٦٦(ص  )٣٦٥٧(
 .)١٢٢٦(، ص )٢٣٨٣(

، والطربي يف الرياض  ٣/٢٢٢وابن األثري أسد الغابة  ٣٠/٦٧. ذكرهم ابن عساكر يف تارخيه )  ٥(
 . ١/١١٥النضرة 

 .بالل بن رباح  )١(
 .ريه عامر بن فه )٢(
 .وزنريه رضي اهللا عنها )٣(
 .وأم عبيس رضي اهللا عنها وهي زوجة عامر بن فهريه )٤(
 .وجارية ابن عمرو بن املؤمل )٥(
 .النهدية )٦(
 .إبنة النهدية )٧(

أن أبا بكر أعتق سبعة كلهم « : ذكر ابن عساكر يف تارخيه أن عائشة رضي اهللا عنها قالت
  .٣٠/٦٧» اهللايعذب يف 

 :التخريج 
. )٧٤٣٩(حديث رقم . بلفظه  اإلمام أمحد يف املسند من رواية أبو هريرة اية أخرج هذه الرو) *(

، حتقيق وصي اهللا بن حممد عباس ، دار ١/٣٤٢، واإلمام أمحد يف فضائل الصحابة  )٥٣٥(ص 
 .هـ١٤٢٦، ٣ابن اجلوزي ، الدمام، ط
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من : قلت . عائشة :  قلت يا رسول اهللا من أحب الناس إليك قال«: العاص قال 
 .)*(»اقال أبوه: الرجال 

من آمن الناس يف صحبته على وماله أبو بكر ولو كنت متخذاً «: وقال  
أتاين جربيل فأخذ بيدي فأراين « :ويف أيب داود قال . )١(»خليالً الختذت أبا بكر

باب اجلنة الذي تدخل منه أميت فقال أبو بكر يا رسول اهللا وددت أين كنت معك 
ا أبا بكر أول من يدخل اجلنة من أما إنك ي أنظر إليه فقال رسول اهللا 

أن نتصدق  أمرنا رسول اهللا « : ويف أيب داود والترمذي أن عمر قال .)٢(»أميت
فجئت بنصف مايل : ووافق ذلك مين ماالً فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته قال 

وأتى أبو بكر بكل ما عنده . ما أبقيت ألهلك؟ فقلت مثله  فقال رسول اهللا 
قلت : قال عمر . ما أبقيت ألهلك؟ قال أبقيت هلم اهللا ورسوله : أبا بكر فقال يا 

فأتى أبو بكر بكل ما عــنده وقد  )٣(زاد رزين.)**(»إىل شيء أبداً// ال اسبقه 
                                                 

يثه رقم ومسلم يف صحيح حد. )٦٦٦(، ص  )٣٦٥٤(رواه البخاري يف صحيحه حديث رقم )  ١(
 .)١٢٢٦(، ص )٢٣٨٢(

 .)٦٥٨(، ص  )٤٦٥٢(حديث رقم . بلفظه  أخرجه أبو داود يف سننه من رواية أيب هريرة )  ٢(

جاور . رزين بن معاوية بن عمار العبدي األندلسي السرقسطي صاحب كتاب جتريد الصحاح )  ٣(
يف احملرم سنة مخس وثالثني تويف مبكة ، قال عنه ابن عساكر كان إمام املالكيني باحلرم ، مبكة 

 ) . ٢٠/٢٠٤، السري : الذهيب ( ، ومخس مئة 

 :التخريج 

واإلمام أمحد يف )  ١٢٢٦(، ص ) ٢٣٨٤(حديث رقم . أخرجه مسلم يف صحيحه بسنده ولفظه ) *(

، وابن عساكر يف تارخيه ) ١٢٧٢(، ص ) ١٧٩٦٤(حديث رقم . املسنخد بسنده ولفظه 
 .٣٠/١٣٥بسنده ولفظه 

حديث . ، وأبو داود يف سننه بسنده ولفظه  ٥/٤٣٣أخرجه الترمذي يف سننه بسنده ولفظه  )**(

 .٣/٢٢١وابن األثري يف أسد الغابة . )٢٤٨(ص. )١٦٧٨(رقم 

 ب/٢٨٢
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أبو بكر سيدنا وخرينا وأحبنا « : ويف الترمذي قال عمر .  )٣)(٢(بالعباءه )١(ختلل
بعثين إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر « : ويف البخاري . )*(»إىل رسول اهللا 

صدقت وواساين بنفسه وماله هل أنتم تاركون يل صاحيب مرتني فما أوذي 
: يقول  مسعت رسول اهللا : ويف الترمذي من حديث عائشة قالت . )٤(»بعدها

قال يف  وَصح أن رسول اهللا . )**(»ال ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غريه«

زاد أبو داود من حديث .  )٥(»مروا أبا بكر يصلي بالناس«:  فيه مرضه الذي تويف
فخرجت فإذا عمر يف الناس وكان أبو «: قال. يف هذا احلديث  )٦(عبداهللا بن زمعه

صوته  قم فصل للناس فتقدم فكرب فسمع النيب !  )٧(يا عمر: بكر غائباً، فقلت 
كر؟ يأيب اهللا ذلك واملسلمون فأين أبو ب وكان عمر رجالً جمهراً قال رسول اهللا 

                                                 
  ) .٢٨٤النهاية ص : ابن األثري . (مجع بني طريف العباءه خبالل من عود أو حديد )  ١(
 .»بالعبا«) ب(ورد يف األصل و )  ٢(
، وهذه الزيادة قال  )٤١(والسيوطي يف تاريخ اخللفاء ص .  ٣٠/٦١تاريخ دمشق : عساكر  ابن)  ٣(

 .، سندها ضعيف جدا٤١ًعنها السيوطي يف تاريخ اخللفاء ص 
 ).٦٦٧(، ص ) ٣٦٦١(حديث رقم  أخرجه البخاري يف صحيحه من رواية أيب الدرداء )  ٤(
كليهما من رواية عائشة  )١٤٠(، ص )٧١٦-٧١٣(رواه البخاري يف صحيحه حديث رقم )  ٥(

.  ، من رواية العباس بن عبداملطلب  ١/١٣١واإلمام أمحد يف الفضائل . رضي اهللا عنها
 .٥/٤١٣والترمذي يف سننه من رواية عائشة رضي اهللا عنها من حديث طويل 

 زوج النيب عبداهللا بن زمعه بن أسود بن املطلب بن أسد القرشي األسدي ، ابن أخت أم سلمة )  ٦(
 .)٧٧٤(ضاإلصابة : ابن حجر . هـ ٣٥سكن املدينة ، قتل يوم الدار سنة 

 .»يا عم«وردت يف األصل )  ٧(
 :التخريج  

 .هذا حديث صحيح غريب: ، وقال ٥/٤٢٤. أخرجه الترمذي يف سننه بسنده ولفظه ) *(

 .٥/٤٣٢أخرجه الترمذي يف سننه بسنده ولفظه ) **(
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ملا مسع رسول اهللا « : ويف رواية  .»فبعث إىل أيب بكر فجاء فصلى للناس. »مرتني
  صوت عمر خرج رسول اهللا  ال ال ال : حىت أطلع رأسه من حجرته مث قال

قالت  ملا قبض رسول اهللا « : ويف النسائي . )*(»ليصل للناس إبن أيب قحافة

 ألستم تعلمون أن رسول اهللا :  ومنكم أمري فأتاهم عمر فقال األنصار منا أمري
نعوذ : أمر أبا بكر أن يصل للناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ فقالوا 

: ويف الصحيحني من حديث إبن عمر وأيب هريرة قاال  . )١(»باهللا أن نتقدم أبا بكر
عليها دلو فنـزعت منها ما  )٢(بينا أنا نائم رأيتين على قليب«: قال رسول اهللا 

واهللا يغفر له  أو ذنوبني ويف نزعه ضعف )٣(شاء اهللا مث أخذها أبو بكر فنـزع ذنوباً
فلــــم . )٦(يف يده غرباً )٥(فأستحـــالت  )٤(له مث أخذها عمر فاستقى

                                                 
.  )٢٢٨٢(، ص  )٧٧٧(حديث رقم .   سننه من رواية عبداهللا بن مسعود رواه النسائي يف)  ١(

 .)٢٩٩(، ص  )٣٧٦٥(واإلمام أمحد يف املسند من رواية عبداهللا بن مسعود ، حديث رقم 
 ).٧٥٦النهاية ص : ابن األثري (البئر غري املطوية )  ٢(
ابن . (دنوب وهي تذكر وتؤنث الدلو إذا كانت مألى ماء وال يقال هلا وهي فارغة: الذنوب )  ٣(

أمحد سليمان ، وياسر إبراهيم ، مكتبة : ، حتقيق  ٥/٥٣٦الشايف يف شرح مسند الشافعي : األثري
بفتح املعجمة والنون : الدنوب : وقال ابن حجر  يف الفتح . هـ١٤٢٦،  ١الرشد، الرياض، ط

 .الدلو الكبرية إذا كان فيها املاء: وآخره باء
 .»فأستقا«) ب(وردت يف )  ٤(
وقال ابن . ٥/٥٣٩التحول من الصغر إىل الكرب : هو . قال النووي يف شرح مسلم : أستحال )  ٥(

أنقلب من الصغر : أستحالت : وقال ابن األثري يف النهاية . ٧/٤٤صار عظيماً : حجر يف الفتح 
 . ٦٥١إىل الكرب ص

:  الغربوقال ابن األثري يف النهاية ، .  ٥/٥٣٩شرح مسلم : النووي . الدلو العظيمة :  الغرب)  ٦(
الدلو العظيمة اليت تتخذ من جلد ثور ، فإذا فتحت الراء فهو املاء السائل بني : بسكون الراء 

. )٦٥١(ص . البئر واحلوض وهذا يدل على أن الفتوحات يف زمنه أكثر منها يف زمن أيب بكر 
 . ٥/٥٣٧. ت غرباً أا كانت ذنوباً فصار:  الشايفوقال ابن األثري يف 

 :التخريج 
، وكذلك أخرج )٦٥٩(، ص ) ٤٦٦٠(حديث رقم . أخرجه أبو داود يف سننه بسنده ولفظه ) *(

 ).٦٥٩(، ص )٤٦٦١(حديث رقم . الرواية الثانية يف سننه بسندها ولفظها 



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

حىت روي الناس وضربوا  )٣(من الناس يفري فريه)٢(عبقرياً )١(فلــــم أرى
هذا إشارة إىل خالفة ايب بكر وعمر : قال العلماء :  )٥(قال النووي.  )*()٤(»بعطن

ويف الترمذي عن أنس قال  .  )٦(وعمر وكثرة الفتوح وظهور اإلسالم يف زمن عمر
أليب بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل اجلنة  رسول اهللا  )٧(قال« : أنس قال 

                                                 
 .»أر«) ب(وردت يف األصل و )  ١(
وقال ابن حجر .  ٥/٥٣٩شرح مسلم :  ويالنو. وقيل الذي ليس فوقه شيء . السيد : العبقري )  ٢(

بعدها قاف مفتوحة وراء ) أي الباء(بفتح املهمله وسكون املوحدة : العبقري . يف الفتح 
مكسورة وحتتانية ثقيلة واملراد كل شيء بلغ النهاية وأصله أرض يسكنها اجلن ضرب ا العرب 

عبقري القوم سيدهم : العبقري :  وقال ابن األثري يف النهاية.  ٧/٤٤. املثل يف كل شيء عظيم
 .)٥٧٥(وكبريهم وقويهم وهو السيد الكبري ص 

بفتح الفاء » فريه«: بفتح أوله وسكون الفاء وكسر الراء وسكون التحتانية وقوله : فريه  يفري)  ٣(
وكذلك .  ٧/٤٤الفتح : ابن حجر . أي يعمل عمله البالغ . وكسر الراء وتشديد الياء املفتوحة 

إذا عمل العمل : ي الفر: ، وقال ابن األثري يف النهاية  ٥/٥٤٠نووي يف شرح مسلم قال ال
 .)٦٩٢(وأجاد ، ص 

وقال  . )٥/٥٣٩النووي ، شرح مسلم (. املوضع الذي تستريح فيه اإلبل بعد سقيها املاء : العطن )  ٤(
ا شربت مث بفتح املهملتني وآخره نون ، هو مناخ اإلبل إذ: وقال  ابن حجر يف الفتح ، العطن 

إذا عطنت : يقال . مربك اإلبل حول املاء : العطن . وقال ابن األثري يف النهاية .  ٧/٤٥صدرت 
وضرب بذلك مثالً التساع الناس يف زمن مر وما فتح عليهم من . اإلبل فهي عاطنه وعواطن

 .)٦١٢(األمصار، ص 
 ) .١٤٠(تقدم ترمجته ص )  ٥(
 .٥/٥٤١شرح مسلم : النووي )  ٦(
 .»قال مره واحده« ) ب(ورد يف )  ٧(

 :التخريج 

، ص  )٧٤٧٥(حديث رقم . بنحوه  أخرجه البخاري يف صحيحه من رواية أيب هريرة ) *(

، ص  )٢٣٩٢(حديث رقم . بنحوه ومسلم يف صحيحه من رواية أيب هريرة . )١٣٥١(
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وفيه من حديث ابن عمر أن . )*(»من األولني واآلخرين إال النبيني واملرسلني

أنت صاحيب على احلوض وصاحيب يف «// يعين أليب بكر: قال  ل اهللا رسو
 .)**(وقال حسن صحيح. » الغار

حنيفاً خفيف العارضني معروق الوجه غاير العينني أبيض  وكان أبو بكر  
 )٤(بــن إبراهيم بن سعد )٣( ]يعقـوب[عن  )٢(وروى الشـافعي. )١(نايت اجلبهة

أتت «قـــال  )٧(عن أبيه )٦(ري بن مطعمعـن حممد بن جب )٥(عــن أبيه

                                                                                                                                               
. )٢٣٩٣(رقم ، أما رواية عبداهللا بن عمر فقد أخرجها مسلم يف صحيحه بلفظه ، حديث ٢٢٧
 .)١٢٢٧(ص 

، والسيوطي يف تاريخ اخللفاء  ١/٧١والطربي يف الرياض النضرة .  )٧٤(ابن قتيبة املعارف ص )  ١(
 .)٣٤(ص

أبو عبداهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي اإلمام عامل العصر، )  ٢(
دد ألمر الدين على رأس املائتني مات سنة ولد بغزة ونزل مصر رأس الطبقة التاسعة وهو ا

 .)٢/١٥٢تقريب التهذيب : ابن حجر (هـ، وله أربع ومخسون سنة ٢٠٤
 .٥/٤٣٣وأكملته من الترمذي السنن ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و)  ٣(
 نزيل يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف الزهري أبو يوسف املدين)  ٤(

  .٢/٣٨٤تقريب التهذيب : ابن حجر . هـ ٢٠٨بغداد ثقة فاضل من صغار التاسعة مات سنة 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف الزهري ، أبو إسحاق املدين، نزيل بغداد، ثقة )  ٥(

سنة حجة، وثقه أمحد بن حنبل وابن معني وأبو حامت والعجلي ، من الطبقة الثامنة، مات 
 ).١/٥٠تقريب التهذيب : ابن حجر (هـ، ١٨٥

حممد بن جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي ثقة عارف بالنسب من الطبقة الثالثة مات على )  ٦(
 ).٢/١٥٩تقريب التهذيب : ابن حجر (رأس املائة 

سلم بني جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي كان من أهل النسب أ)  ٧(
 ).١٧٨اإلصابة ص : ابن حجر . (وقيل يف الفتح ومات يف خالفة معاوية . احلديبية والفتح 

 :التخريج 

 .٥/٤٢٨» ال ختربمها يا علي « أخرجه الترمذي يف سننه بسنده ولفظه زاد ) *(
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فسألته عن شيء فأمرها أن ترجع إليه فقالت يا رسول  إىل رسول اهللا  )١(إمرأه
إن مل جتديين  اهللا أرأيت أن جئتك ومل أجدك تعين املوت فقال هلا رسول اهللا 

ى قال الشافعي  يف هذا احلديث دليل عل . )*(رواه البخاري ومسلم » فأيت أبا بكر

إقتدوا بالذين « :  وقال رسول اهللا .  )٢(أبو بكر أن اخلليفة بعد رسول اهللا 
 .)٣(»من بعدي أيب بكر وعمر

قال بعض العلماء لو قال قائل إن مجيع الصحابة ما عدا أيب : قال إبن األثري 
ولو قال إن أبا بكر مل يكن صاحب . بكر ليست هلم صــــحبة مل يكفر 

 )٥)(٤(ــــر فـــإن القرآن العزيز نطق أنه صاحبهكفـ  -رسـول اهللا 

                                                                                                                                               

 .هذا حديث حسن صحيح غريب: وقال  .٥/٤٣٠أخرجه الترمذي يف سننه بسنده ولفظه ) **(

 .أقف على ترمجة هلذه املرأةمل )  ١(

وقال بذلك النووي يف شرح صحيح مسلم . مل أقف على كالم الشافعي على هذا احلديث )  ٢(
٥/٥٣٤. 

 .)١٧١١(، ص  )٢٣٦٣٤(حديث رقم . رواه اإلمام أمحد يف املسند من رواية حذيفه بلفظه )  ٣(

ω ®) :وهو املقصود بقوله تعاىل )  ٤( Î) çνρ ãÝÁΖs? ô‰s)sù çν u|Á tΡ ª!$# øŒÎ) çµy_ u÷z r& t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxŸ2 z’ ÏΤ$ rO È⎦ ÷⎫sΨ øO $# 

øŒÎ) $ yϑ èδ ’ Îû Í‘$ tó ø9$# øŒÎ) ãΑθ à)tƒ ⎯Ïµ Î7Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β u“ øt rB χ Î) ©!$# $ sΨyè tΒ ( tΑu“Ρr'sù ª!$# …çµ tG t⊥‹ Å6y™ Ïµ ø‹n= tã 

…çν y‰§ƒ r&uρ 7Šθ ãΨ àf Î/ öΝ©9 $ yδ ÷ρ us? Ÿ≅ yèy_ uρ sπ yϑ Ï= Ÿ2 š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxŸ2 4’n?ø¡9$# 3 èπ yϑ Ï=Ÿ2 uρ «!$# }‘Ïδ $ u‹ù= ãèø9$# 3 

ª!$#uρ î“ƒ Í•tã íΟŠ Å3xm 〈  . ) ٤٠سورة التوبة ، آية.( 

 .مل أقف على هذه الرواية عند ابن األثري )  ٥(

 :التخريج 
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، ومسلم يف )٦٦٧(ص ) . ٣٦٥٩(حديث رقم . أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ولفظه ) *(

، والترمذي يف سننه بسنده ) ١٢٢٦(، ص ) ٢٣٨٦(حديث رقم . هصحيحه بسنده ولفظ
 .، وقال هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه٥/٤٣٣ولفظه 
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إال أبا بكر  عاتب اهللا املسلمني كلهم يف رسول اهللا  )٢(»قال« )١(وعن إبن عيينه

ωÎ) çνρ ®: قــــال تعاىل . فإنه خرج من املعاتبة  ãÝÁΖ s? ô‰s)sù çν u|Á tΡ ª!$# øŒ Î) 

çµ y_ u÷zr& t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρãxŸ2 z’ÏΤ$ rO È⎦ ÷⎫sΨ øO $# øŒÎ) $ yϑ èδ ’Îû Í‘$ tóø9$# øŒ Î) ãΑθ à)tƒ ⎯ Ïµ Î7 Ås≈|Á Ï9 Ÿω ÷βu“ øt rB 

χÎ) ©!$# $ sΨ yètΒ ( 〈)٤( )٣(. 
عن  )٦(وعن عطيه .  )٥(وشهد معه املشاهد كلها وهاجر مع رسول اهللا  

إن يل وزيرين من أهل السماء «  قال رسول اهللا : عن أيب سعيد قال  )٦(عطيه
أهل السماء فجربيل وميكائيل وأما ووزيرين من أهل األرض فأما وزيراي من 

كنا نخير « : وعن إبن عمر قال . )*(»وزيراي من أهل األرض فأبو بكر وعمر

                                                 

سفيان بن عيينيه بن أيب عمران ميمون اهلاليل أبو حممد الكويف مث املكي ثقة حافظ فقيه إمام )  ١(
بن  عمروكان أثبت الناس يف حجة، إال أنه تغري حفظه بآخره وكان رمبا دلس لكن عن الثقات و

تقريب : ابن حجر . (دينار مات يف رجب مثان وتسعني ومائه وله إحدى وتسعون سنة 
 ).١/٣٠٢التهذيب 

 .زيادة يقتضيها السياق)  ٢(
)٣  (® ( tΑu“Ρr'sù ª!$# …çµ tG t⊥‹Å6y™ Ïµø‹n= tã …çν y‰§ƒ r&uρ 7Šθ ãΨàf Î/ öΝ©9 $ yδ÷ρ us? Ÿ≅yè y_ uρ sπ yϑ Ï= Ÿ2 š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx Ÿ2 

4’ n?ø¡9$# 3 èπ yϑ Ï=Ÿ2 uρ «!$# }‘Ïδ $ u‹ù= ãè ø9$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã íΟŠ Å3xm 〈 .  ٤٠سورة التوبة ، آية. 
 ).٣٠/٢٩٣تاريخ دمشق ، . (نقله ابن عساكر عن ابن عيينه)  ٤(
 .٢/٥٨٣، والزبري بن بكار يف نسب قريش )٣٨(السيوطي يف تاريخ اخللفاء ، ص )  ٥(
كان شيعياً .ن جناده العويف اجلديل الكويف أبو احلسن صدوق خيطيء كثرياً عطيه بن سعد ب)  ٦(

 مات سنة. صاحل وقال أبو زرعة لني وضعفه أبو حامت والنسائي : قال عنه ابن معني . مدلساً
 ).٢/٢٨تقريب التهذيب : ابن حجر. (هـ ١١١

 :التخريج 
 .٣٠/١١٩تارخيه بسنده وابن عساكر يف .  ٥/٤٣٥أخرجه الترمذي يف سننه بسنده ) *(
 ).٦٦٦(ص )  ٣٦٥٥(حديث رقم . أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ولفظه ) **(
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رواه » فنخري أبا بكر مث عمـــر مث عثمان بني الناس يف زمن رسول اهللا 
 ، )**(البخـــاري

خري قلت أليب علي بن أيب طالب أي الناس « : قال  )١(وروي عن حممد بن احلنفية
ما أنا : قلت مث أنت ؟ قال. عمر :أبو بكر قلت مث من قال: قال  بعد رسول اهللا 

اخللفاء «: قال )٢(ويف أيب داود عن سفيان الثوري.  )*(»إال رجل من املسلمني

مخسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبدالعزيز وأنه من قال أن علياً كان 
خطأ أبا بكر وعمر واملهاجرين واألنصار وما  أحق بالوالية من أيب بكر وعمر فقد
 .)**(أراه يرتفع له مع هذا عمل إىل السماء

حيلب للحي أغنامهم  وكان // )٣(وهو أحد العشرة املشهود هلم باجلنة  
فلما بويع له باخلالفة قالت جارية من احلي اآلن ال حيلب لنا فسمعها أبو بكر فقال 

ألرجو ال يغريين ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه  بل لعمري الحلبنها لكم وأين
وملا تويف رسول اهللا .  )٥(لك )٤(فكان حيلب هلم فرمبا قال للجارية أحتبني أن أرغي

                                                 

قال العجلي تابعي ثقة . حممد بن علي بن أيب طالب اهلامشي أبو القاسم ابن احلنفية املدين ثقة عامل )  ١(
ابن . (هـ ٨٠ مات بعد. قال عنه ابن حبان كان من أفاضل أهل البيت . كان رجالً صاحلاً 

 ).٢/٢٠١تقريب التهذيب : حجر 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبداهللا الكويف ثقة حافظ ، فقيه ، عابد إمام حجة، من )  ٢(

ابن (هـ ، وله أربع وستون سنه ١٦١مات سنة . رؤوس الطبقة السابعة ، وكان رمبا دلس 
 ).١/٣٠٢تقريب التهذيب : حجر 

، وأبو نعيم معرفة  ٥/٤٦٥والترمذي السنن .   ٦٥٧، ص ٤٦٤٩حيث رقم انظر أبو داود )  ٣(
 .٣/٢١٣أسد الغابة : ، وابن األثري  ١/٤٦الصحابة 

 .»أرعا«) ب(وردت يف األصل و)  ٤(
 .١٣٧اخلليفة األول ص : الصاليب .  ٣/١٣٨الطبقات : ابن سعد )  ٥(

 :التخريج 
وأبو داود يف  .)٦٦٩(، ص ) ٣٦٧١(يث رقم حد. أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ولفظه ) *(

 ).٦٤٥(ص ) ٤٢٦٩(السنن حديث رقم 

 ب/٢٨٣



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

  ما هذا قالوا قبض رسول اهللا: فقال. إرجتت مكة فسمع بذلك أبو قحافة  اهللا 
. وبنو  أمر جليل فمن ويل بعده قالوا إبنك قال فهل رضيت بنو عبد مناف: قال 

 وكان عمر . )١(ال مانع ملا أعطى وال معطي ملا منع: قال . نعم : املغرية قالوا 
وكانت بيعة  )٣( يوم مات رسول اهللا  )٢(أول من بايعه وكانت بيعته يف السقيفة

وختلف عن بيعته علي بن أيب طالب وبنو هاشم والزبري وخالد  )٤(العامة من الغد
باده مث إن اجلميع بايعــــوا بعـد موت فاطمة وسعيد بن العاص وسعد بن ع

 .)٥(إال سعد بن عباده فإنه مل يبايع أحـــداً إىل أن مات.  بنت رسول اهللا 

                                                                                                                                               

، ص )٦٥٤(، وحديث رقم  )٤٦٣١(حديث رقم . أخرجه أبو داود يف سننه بسنده ولفظه ) **(
 .)١١٩(، والسيوطي يف تاريخ اخللفاء بسنده ص )٦٥٤(

أسدالغابة، : ، وابن األثري ٣٠/٤٦٠، وابن عساكر يف تارخيه  ١/٢١٩الرياض النضرة : الطربي )  ١(
٣/٢٢٧. 

: ابن منظور . (الصفة اليت هلا سقف وهي ظله لبين ساعده من األنصار جيلسون حتتها : السقيفة )  ٢(
 ).٧/٢١٠لسان العرب 

، والسيوطي يف تاريخ )٦٦٨(، ص )٣٦٦٨(أورد خرب البيعة البخاري يف صحيحه حديث رقم )  ٣(
، ٢/٣٠٠، وابن األثري يف الكامل ٤/٨٤٠يف السرية النبوية ، وابن هشام )٦٧(اخللفاء ص 

 .)٤٩١(والطربي يف تارخيه ص 
 .٢/٣٠٧قاله ابن األثري يف الكامل )  ٤(
، والقاضي ابن  ٤/٨٣٧السرية النبوية : وابن هشام ). ٤٩١(تاريخ األمم وامللوك ، ص : الطربي )  ٥(

). ٥٤(ص  ق مواقف الصحابة بعد وفاة النيب العريب من كتابه العواصم من العقواصم ، يف حتقي
وابن األثري يف أسد . هـ ١٤٢٤ت ، .حمب الدين اخلطيب ، املكتبة العصرية ، بريوت ، د: حتقيق 
وردت أخبار كثرية « : فقال ). ٣٤٩(، وذكر الصاليب يف كتابه اخلليفة األول ص ٣/٢٢٧الغابة 

جل هذه األخبار ليس بصحيح إال ما رآه ابن عباس يف شأن تأخر علي والزبري عن مبايعة أبو بكر و
من تغسيل وتكفني وقد  إن علياً والزبري ومن كان معهما انشغلوا بأمر جهاز رسول اهللا : قال

مث أن . انتهى كالمه. وهو يوم الثالثاء  بايع الزبري وعلي أبا بكر يف اليوم التايل لوفاة رسول اهللا 
بعد النقاش الذي حدث ومل حيدث مما رواه أبو خمنف وهو إخباري بايع أبو بكر  سعد بن عباده 
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، والصاليب اخلليفة األول ، )٢٢(،ص )١٨(انظر اإلمام أمحد املسند حديث . تالف يف الطربي 

 .هـ ١٤٢٤ ،٢، ط)٢٨(وعثمان اخلميس حقبه من التاريخ ص). ٣٤٧(ص
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وذكر ابن . )٣(ووفاة فاطمه رضي اهللا عنها )٢(وفاة رسول اهللا  )١(وتقـدم تاريخ
ت أليب بكر أهدي )٦(كان يأكالن حريرةً )٥(أن أبا بكر واحلارث بن كلده )٤(شهاب

إن فيها  بكر فقال احلــــارث وكان طبيباً إرفع يدك يا خليفة رسول اهللا 
لسم سنه وأنا وأنـــت منوت يف يوم واحد فرفـــع يده فلم يزاال عليلني 

وهــو أول خليفة ورثه . )٧(حىت ماتا يف يوم واحد عند إنقضــــاء السنة
 )٩(عميس وأوصــــي أن تغــــسله أمســــاء بنت )٨(أبواه

                                                 
 .»تارخ«) ب(وردت يف )  ١(
أدى األمانة وبلغ الرسالة وحنن على ذلك من الشاهدين يوم بعد أن  كانت وفاة الرسول )  ٢(

االثنني الثنيت عشره ليلة خلت من ربيع األول من السنة احلادية عشره للهجرة ودفن يف اليوم 
 .٢/٢٩٩الكامل : ابن األثري . الثاين يوم الثالثاء 

بستة أشهر وكان  النيب  كانت وفاة فاطمة رضي اهللا عنها وأرضاها على أصح األقوال بعد وفاة)  ٣(
: ابن األثري (. سنة وقيل غري ذلك  ٢٩ذلك يف رمضان السنة احلادية عشره للهجره وعمرها 

 .)٢/٣١٦الكامل 
 ) .٢٣٦(م ترمجته ص تقد. وهو حممد بن شهاب الزهري )  ٤(
ال : حامت قال ابن . طبيب العرب . احلارث بن كلده بن عمرو بن أيب عالج بن أيب سلمه الثقفي )  ٥(

االصابة، : ابن حجر . (ال يصح إسالمه ذكر له ابن القيم يف الطب النبوي بعض النصائح الطبية 
 ).٢٢٩ص 

لسان العرب : ابن منظور (حلم يقطع قطعاً صغرية ويصب عليه ماء حىت ينضج مث يذر عليه دقيق )  ٦(
 ).٥/٥٨العرب 

.  ٣/١٤٨يف الطبقات بسندها  وابن سعد. أخرج هذه القصة ابن عساكر يف تارخيه بسندها )  ٧(
، وقد ذكر الطربي يف الرياض النضرة أن سبب موته ٨١والسيوطي يف تاريخ اخللفاء بسندها ص 

  أنه ما زال كمداً عن رسول اهللا  وذكر السيوطي كذلك يف تاريخ .  ١/٢٢١حىت مات
 .)٨١(يوم بارد فحم مخسة عشر يوم ، ص أنه اغتسل يف  اخللفاء أن سبب موته 

 .١/٥٢يف املعجم الكبري  والطرباين، )٨٥(تاريخ اخللفاء ص : السيوطي )  ٨(
 .وقد تقدم ترمجتها زوجة أبو بكر الصديق )  ٩(
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ونزل يف قربه عمر وعثمان وطلحه وعبدالرمحن بن أيب بكر ودفن ليالً يف  )١(فغسلته
ومل يشرب مسكر قط يف جاهلية وال . )٢( يف بيت عائشة مع رسول اهللا 

وكان قال لعائشة أنظري .  )٥)(٤(وهو أول من قاء حترجاً من الشبهات.  )٣(إسالم
لينا األمر فرديه على املسلمني فواهللا ما أنظري با بنية فما زاد يف مال أيب بكر منذ و

طعامهم ولبسنا على ظهورنا  )٦(نلنا من أمواهلم إال ما أكلنا يف بطوننا من جريش
ال تساوي مخسة دراهم  )٨(وجرد قطيفه )٧(من خشن ثيام فنظرت فإذا بكر

بن عوف يا أمري // الرسول إىل عمر قال له عبدالرمحنفلما جاء به . وحشيه 
كال ورب الكعبة، ال يتأمث ا أبو بكر : قال . )٩(نني أتسلب هذا ولد أيب بكراملؤم

                                                 

، وابن سعد يف )٨٥(، والسيوطي يف تاريخ اخللفاء ص ١/٢٢٣الرياض النضرة : الطربي )  ١(
 .٣/١٥١الطبقات 

وابن سعد يف ، ٣٠/٤٧٧دمشق ن عساكر يف ، واب )٨٥(تاريخ اخللفاء ، ص : السيوطي )  ٢(
 .٣/١٥١الطبقات 

: ، وأبو نعيم  ٣٠/٣٣٣،  وابن عساكر يف تاريخ دمشق ، )٣٣(السيوطي يف تاريخ اخللفاء ص )  ٣(
 .)٤٨(، وابن اجلوزي يف اتىب ص ١/٥٨معرفة لصحابة 

 .)٤٨(اتىب ص : وابن اجلوزي . ١/٥٨معرفة الصحابة ، : أبو نعيم )  ٤(

كان أليب بكر غالم « : أورد أبو نعيم يف معرفة الصحابة حديث عن عائشة رضي اهللا عنه قالت )  ٥(
من خراجه فجاءه يوماُ بشيء فأكل منه فقال الغالم  يأكلغالم خيرج له خراج فكان أبو بكر 

تدرون ما هذا فقال أبو بكر ال ما هو قال كنت تكهنت يف اجلاهلية وما أحسن الكهانة إال أين 
 .١/٥٩ »عته فلقيين فأعطاين بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل يده فقاء كل شيء يف بطنهخد

 ).٣/١٢٤الللسان : ابن منظور (هو الدقيق الذي فيه غلظ يصلح للخبيص املرمل )  ٦(

: ابن منظور(الفىت من اإلبل وقيل هو الثين إىل أن جيذع وقيل هو ابن املخاض إىل أن يثين )  ٧(
 ).٢/١٣٢اللسان

 ). ١٢/١٤٣اللسان : ابن منظور (الفرش املخمل أو دثار خممل )  ٨(

 . ٣/١٧١والتصحيح من الكالعي يف االكتفاء » أبو بكر«) ب(وردت يف )  ٩(

 أ/٢٨٤
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ذكره  )١(يف حياته وأحتملها من بعد موته رحم اهللا أبا بكر لقد كلف بعد موتاً تعباً 
 .)٢(ذكره ابن قتيبة 

وأمه أم اخلري سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب : قال املؤلف رمحه اهللا  
قلت البن  )٤(وقال حممد بن سالم اجلُمحي .)٣(ابن سعد بن تيم بن مره

وهي إبنة عــم أبـــي .  )٦(أم اخلري عند امسها: من أم أيب بكر فقال  )٥(داب
وأسقط الزبري بن بكار وابن  )٨(وأمها من خزاعه )٧(أبـــي قحـــافه

                                                 
بعثت عائشة بناضح «عي يف االكتفاء والوارد عند الكال) . ٧٥(ذكره ابن قتيبة يف املعارف ، ص )  ١(

ذلك الناضح وقطيفه فقبض عمر ذلك فقال له  بناضح وعبد حبش كان يسقي آلل أيب بكر على
سبحان اهللا تسلب عيال أيب بكر ناضحاً وعبداً أسود كان ينفعهم وقطيفه : عبدالرمحن بن عوف 

ترده عليهم قال ال ورب الكعبة ال يكون ذلك وأنا : فما ترى قال : قيمتها مخسة دراهم قال 
ابن عساكر يف وذكر هذه القصة أيضاً  .٣/١٧١ . »أنا على عياله وأردهحي خيرج منه أبو بكر 

 .٣٠/٤٣٠تاريخ دمشق 

 .أبو حممد ابن قتيبة الدينوري تقدم ترمجته)  ٢(

: حتقيق . ، يف تارخيه )هـ٢٤٠(، وخليفه بن خياط ت  ٢/٥٨٤نسب قريش : الزبري بن بكار )  ٣(
 ١/٦٤ة والطربي يف الرياض النضر. هـ ١٤٠٥، ٢أكرم العمري، دار طيبة ، الرياض ، ط

، وذكر نسبها إىل كعب وقال بذلك أيضاً ابن عساكر يف  ٢٧٥والزبريي يف نسب قريش ص 
 .٣/٢٠٤وابن األثري يف أسد الغابة  ٣٠/١٤تارخيه 

كان عاملاً إخبارياً أديباً بارعاً حدث عنه كثري وحدث عن  اجلمحيأبو عبداهللا حممد بن سالم )  ٤(
. هـ ، وعاش نيفاً وتسعني سنة٢٣١تويف سنة » عراءطبقات الش«كثري من العلماء له كتاب 

 ) .١٠/٦٥١السري : الذهيب (

 .هو عيسى بن داب تقدم ترمجته)  ٥(

 .٢/٥٨٢، والزبري بن بكار يف نسب قريش بسنده  ٣٠/٢٤عساكر يف تارخيه بسنده  ابن أورده)  ٦(

 .»أيب بكر« ) ب(وردت يف األصل و )  ٧(

 .٣٠/٢٣ابن عساكر تاريخ دمشق )  ٨(
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كذا . عامر وكعب  )٢( ]بني[من نسب أم اخلري هذه عمراً الذي هو  )١( ]سالم[
إن عند غريمها إثبات عمرو املذكور كذا : وقيل. )٣(ر بسنده إليهمانقله إبن عساك
عن عائشة أن أبا  )٧(وروى القاسم . )٦(بايعت: قال الزبري . )٥)(٤(ذكره ابن منده

أبا بكر قال يا رسول اهللا هذه أمي وأنت مبارك فأدع اهللا هلا وأدعها إىل اإلسالم 
قال أبو . )٩(فأسلمت )٨(]ول اهللا فدعا هلا رس[لعل اهللا أن يستنقذها بك من النار 

وعن إبن . )١١(ملا تويف أبو بكر ورثه أبواه مجيعاً أبو قحافة وأم اخلري)١٠(أبو نعيم

                                                 
 .٣٠/٢٤وأكملته من ابن عساكر تاريخ دمشق ) ب(ما بني املعقوفني ساقط يف األصل و )  ١(

 .واستدركه على اهلامش) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف )  ٢(

وقال بذلك الزبري بن ). ٣٠/٢٤تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر من ابن سالم والزبري بن بكار )  ٣(
نسب أم اخلري كما  ١/٦٤اق الطربي يف الرياض النضرة وس. ٢/٥٨٢بكار يف نسب قريش 

مجهور أهل النسب على هذا ومن شذ وقال بنت : ساقه املؤلف رمحه اهللا والزبري بن بكار مث قال 
وقال ابن األثري يف أسد . صخر بن عامر بن عمرو بن كعب وجعلها ابنه عمه فليس بصحيح 

ا ليس بشيء كأا تكون إبنة أخيه ومل تكن هذ«، فيمن جعل عمرو يف نسبها  ٣/٢٠٤الغابة 
 .يعين من أسقط عمرو من نسبها» العرب تنكح بنات األخوه واألول أصح

 ) .١٤٢(تقدم ترمجته ص )  ٤(

 ). ٣٠/١٨تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن ابن منده )  ٥(

 .٢/٦٥٧الزبري بن بكار يف نسب قريش : انظر )  ٦(

 .أيوب ما رأيت أفضل منه : الصديق التيمي ثقة أحد فقهاء املدينة قال  القاسم بن حممد أيب بكر)  ٧(
 ).٢/١٢٧تقريب التهذيب : ابن حجر (

 .ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل واستدركه على اهلامش)  ٨(

وابن حجر يف اإلصابة . ٥٣-٣٠/٥٠قاله ابن عساكر يف تاريخ دمشق بسنده من رواية طويلة )  ٩(
 .٦/٣٣٥األثري يف أسد الغابة  ، وابن ١٧٩٨ص 

 ) .١٤٢(عبداهللا أبو نعيم ، تقدم ترمجته ص  هو أمحد بن)  ١٠(

والطرباين يف . ) ٨٥(مل أقف على رواية أبو نعيم وذكر ذلك السيوطي يف تاريخ اخللفاء ص )  ١١(
 .١/٥٢املعجم الكبري من رواية اهليثم بن عدي 
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قال أسلمت أم أيب بكر وأم عثمان وأم طلحة وأم الزبري وأم عبدالرمحن « : عباس 
 .)١(وتوفيت أم اخلري قبل أيب قحافة. » بن عوف قدمياً مع إبنها أيب بكر

قال ابن  .)٢(عاش ثالثاً وستني سنه سن الرسول : ؤلف رمحه اهللا قال امل 
ابن عبدالرب وغريه ال خيتلفون أن سنه إنتهت إىل حني وفاته ثالثاً وستني سنه إال ما 

 )٤(وذكره ابن اجلوزي وقال ويقال مخس وستون ذكره إبن منده.  )٣(ال يصح
 .)٥(واألول أصح

روي ذلك عن ابن عباس وأمساء  الماًأول األمة إس: قال املؤلف رمحه اهللا  
بن  )٨(وروى ســـريج .  )٧)(٦(بنت أيب بكر وحسان بن ثابت وإبراهيم النخعي

                                                 
، ٦/٣٣٥، وابن األثري يف أسد الغابة بسنده ١٧٩٨قاله ابن حجر يف اإلصابة بسنده ، ص )  ١(

 .ومجيعهم زاد وأم عمار بن ياسر ١/٥٢والطرباين يف املعجم الكبري بسنده 
، وأبو نعيم يف معرفة ٣٠/٤٥٤، وابن عساكر تاريخ دمشق  ١/٥٧الطرباين املعجم الكبري : انظر )  ٢(

 .نقالً عن إبن منده .١/٥٣معرفة الصحابة 
 .١/٦١، والطرباين يف املعجم الكبري  ٣/١٠١يف االستيعاب  عبدالربقاله ابن )  ٣(
حني وفاته مخس وستون وذكر ذلك أبو  مل أقف على قول ابن اجلوزي على أن سن أبو بكر )  ٤(

 .نقالً عن إبن منده.١/٥٣أبو نعيم يف معرفة الصحافة 
ه أكثر املؤرخني وهو ما علي ٦٣هذا قول ابن اجلوزي وهو يرجح أن سن أبو بكر حني وفاته )  ٥(

 .وأهل النسب
ثقة إال أنه يرسل كثرياً ، . إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي أبو عمران الكويف الفقيه )  ٦(

 ).١/٦٠تقريب التهذيب : ابن حجر . (وهو ابن مخسني أو حنوها . هـ٩٦مات سنة 
، ٤٠-٣٠/٣٩اكر يف تارخيه وابن عس ٤/٥٦رواية ابن عباس ذكرها ابن اجلوزي يف املنتظم )  ٧(

ورواية حسان بن ثابت . ٣/١٢٨ورواية أمساء بنت أيب بكر ذكرها ابن سعد يف الطبقات 
 :، وجاء بقصيدة حسان اليت ميدح فيها أبو بكر ومنها  ٣٠/٣٩ذكرها ابن عساكر يف تارخيه 

 وأول الناس منهم صدق الرسال  والثاين التايل احملمود مشهـــده  
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أدركت : قال  )٣(عن يوسف بن يعقوب املاجشون )٢(بن يونس )١(ســـريج
وسعد بن  )٧(وصاحل بن كيسان )٦(وربيعه )٥(وحممد بن املنكدر )٤(مشيختنا أيب

وهم ال يشكون أول القوم إسالماً أبو  )٩(يوعثمان بن حممد األخنس )٨(إبراهيم
 .)١( خريهم بعد رسول اهللا  )١١( ]و[وتقدم  )١٠(بكر

                                                 
 .»شريح«) ب( األصل ووردت يف)  ١(
. هـ٢٣٥مات سنة . بن يونس بن إبراهيم البغدادي أبو احلارث مرزوي األصل ثقة عابد سريج)  ٢(

 ).١/٢٧٨تقريب التهذيب :ابن حجر (
ابن (وقيل قبل ذلك . هـ١٨٥أبو سلمة يوسف بن يعقوب املاجشون املدين ثقة ، مات سنة )  ٣(

 ).٢/٣٩٣تقريب التهذيب : حجر 
عقوب بن أيب سلمه املاجشون التيمي موالهم أبو يوسف املدين صدوق ، مات بعد املائة ي)  ٤(

 ).٢/٣٨٥تقريب التهذيب : ابن حجر . (والعشرين 
ابن . (هـ أو بعدها ١٣٠حممد بن املكندر بن عبداهللا بن اهلدير التيمي املدين ثقة فاضل مات سنة )  ٥(

 ).٢/٢٢٠تقريب التهذيب : ابن حجر(
إسم أبيه فروخ ثقة فقيه  الرايعبدالرمحن التيمي موالهم أبو عثمان املدين املعروف بربيعه  ابن أيب)  ٦(

 ) .٢/٢٤٢تقريب التهذيب : ابن حجر . (هـ على الصحيح ١٣٦فقيه مشهور مات سنة 
صاحل بن كيسان املدين أبو حممد أو أبو احلارث مؤدب ولد عمر بن عبدالعزيز ثقة ثبت فقيه ، )  ٧(

 ).١/٣٤٦تقريب التهذيب : ابن حجر . (هـ ٤٠، أو بعد  هـ١٣٠مات سنة 
سعد بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف ويل قضاء املدينة وكان ثقة فاضالً ، عابداً ، مات سنة )  ٨(

 ) .١/٢٧٩تقريب التهذيب : ابن حجر . (سنة ٧٢هـ، وقيل بعدها وهو ابن ١٢٥
: ابن حجر (خنسي حجازي ، صدوق له أوهام عثمان بن حممد بن املغرية األخنس الثقفي األ)  ٩(

 ).٢/١٧تقريب التهذيب 
وقد اختلف كثرياً يف من كان أول الصحابة . ٣٠/٤٣ابن عساكر يف تارخيه بسنده  أورده)  ١٠(

أول من أسلم من   رضوان اهللا عليهم مجيعاً إسالماً ، واجلمع بني األقوال بأن أبو بكر 
لصبيان ، وخدجية رضي اهللا عنها أول من أسلم من النساء أول من أسلم من ا الرجال وعلي 

 .» ٣٦تاريخ اخللفاء ، ص : السيوطي «.  وأول من قال ذا اجلمع اإلمام أبو حنيفة . 
 .واستدركه على اهلامش) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف )  ١١(
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سنتني : وقيل .  )٢(وويل اخلالفة سنتني ونصفا: قال املؤلف رمحه اهللا  
 .)٥(وقيل عشرين شهراً )٤(، وقيل سنتني )٣(وأربعة أشهر إال عشر ليال

أبو القاسم بن عساكر عن أيب نعيم فرواه  )٦(سنتني ونصفاً// أما قوله  
وأما قوله سنتني وأربعة أشهر إال عشر ليال رواه ابن . الفضل بن دكني وغريه
وأما قوله  .)٩(وقاله أبو عبداهللا حممد بن حيىي احلذاء )٨) (٧(عساكر عن أيب معشر

عن الزهري مات أبو بكر يعين  )١٠(وقيل سنتني رواه ابن عساكر من طريق يونس
وأما قوله عشرين شهراً . أيضاً )١٢(وعن مالك )١١(بسنتني يب بعد الن

وكانت مدته يف اخلالفة عامني . )١(وقاله أبو حممد بن حزم.  )١٣( [.............]

                                                                                                                                               
 .)٣٦(، والسيوطي يف تاريخ اخللفاء ، ص ٣٠/٤٢تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ١(
، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة من ٣٠/٤٥٢قاله ابن عساكر يف تارخيه من رواية الفضل بن دكني )  ٢(

 .١/٥٤رواية عائشة 
 .٣/٢٢٨قاله ابن األثري يف أسد الغابة )  ٣(
 .١/٥٤معرفة الصحابة : أبو نعيم )  ٤(
 . ١/٥٤قاله أبو نعيم يف معرفة الصحابة )  ٥(
، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة من رواية عائشة ٣٠/٤٥٢ تارخيه بسنده ابن عساكر يف أورده)  ٦(

 .١/٥٤رضي اهللا عنها 
 .هو أبو معشر جنيح بن عبدالرمحن ، وقد تقدم ترمجته)  ٧(
 ).٣٠/٤٥٨تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن ابن ايب معشر )  ٨(
 .٢/٣٢٠ابن احلذاء يف التعريف : قاله )  ٩(
 .وقد تقدم ترمجته.  هو يونس بن بكري)  ١٠(
 .طريق الزهري ومالك : ، من طريقني ٣٠/٤٥٨ابن عساكر يف تارخيه  أورده)  ١١(
 .هو مالك بن أنس وقد تقدم ترمجته)  ١٢(
 ).ب(يف األصل و مطموسما بني املعقوفتني )  ١٣(

 أ/٢٨٥
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ونقل إبن األثري عن أيب معشر أنه كان يقول سنتني .  )٣)(٢(وثالثة أشهر ومثانية ليال
 فكانت خالفته سنتني وثالثة أشهر وقال إبن األثري. )٤(وأربعة أشهر إال أربع ليال

سنتني وثالثة أشهر وعشرة : )٦(وقال أبو عبيد القاسم بن سالم. )٥(وعشر ليال
وقال إبن قتيبة سنتني وثالثة أشهر وتسع .  )٨(وكذا قال ابن الفالس. )٧(أيام
: قال وقيل .  )١٠(سنتني وثالثة أشهر إال مخس ليال: وقال إبن عبدالرب. )٩(ليال

وذكــر ابن منده أن خالفته سنتني وأربعة  .وثالثة أشهر وسبع ليالسنتني 
عن إبن إسحاق وثالثة  )٢(إبن عساكر عن البكائي )١(روى.  )١١(أشـــهر

 .)٤) (٣(أشهر وإثنتان وعشرون يوماً قاله عن سعد بن إبراهيم

                                                                                                                                               
واية ، من ر١/٥٤مل أقف على هذه الرواية عند ابن حزم وذكرها أبو نعيم يف معرفة الصحابة )  ١(

ويل عشرين شهراً وغسلته زوجته أمساء بن عميس بوصيته « : قال . احلسن البصري رمحه اهللا 
 .»إليها

 .»ليام«) ب(وردت يف )  ٢(

 .مل أقف على من قال ذه الرواية)  ٣(

 ).٣/٢٢٩: اسد الغابة (نقله ابن األثري عن أيب معشر )  ٤(

 .٣/٢٢٩قاله ابن األثري يف أسد لغابة )  ٥(

أبو عبيد القاسم بن سالم البغدادي اإلمام املشهور ، ثقة ، فاضل ، مصنف ، قال عنه ابن حبان )  ٦(
مل أرى له يف الكتب حديثاً مسنداً بل : قال ابن حجر . كان أحد أئمة الدنيا صاحب حديث 

 ).٢/١٢٤تقريب التهذيب : ابن حجر . (من أقواله يف شرح الغريب 

 ).٣٠/٤٥٣تاريخ دمشق (ن سالم نقله ابن عساكر عن اب)  ٧(

 ).٣٠/٤٥٣تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن الفالس )  ٨(

 ).٧٤(قاله ابن قتيبة يف املعارف ، ص )  ٩(

 .٣/١٠١قاله ابن عبدالرب يف االستيعاب )  ١٠(

وقال بذلك أبو نعيم يف معرفة ) ٣٠/٤٥٨: تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن ابن منده )  ١١(
 .، من رواية الفضل بن دكني١/٥٦الصحابة 
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وروى إبن بكري عن إبن إسحاق واستخلف عمر على رأس سنتني وإثنتني  
وعن أيب نعيم أيضاً سنتني وثالثة ، )٥( من متويف رسول اهللا  وعشرين يوماً

 .)٦(أشهر

وله من الولد عبداهللا أسلم قدمياً وله صحبه وكان : قال املؤلف رمحه اهللا  
ومات  )٨(أصابه سهم يوم الطائف. )٧(وأيب بكر ومها يف الغار  يدخل إىل النيب 
مل يسمع له مبشهد . أيب بكر أسلم قدمياًعبداهللا هذا هو أكرب ولد . )٩(يف خالفة أبيه

أبو  )١١( ]به[ورماه .  )١٠(إال يوم الفتح وحنني والطائف شهده مع رسول اهللا 
                                                                                                                                               

 .»رواه« ) ب(وردت يف األصل و )  ١(

زياد بن عبداهللا بن الطفيل العامري البكائي أبو حممد الكويف صدوق ثبت يف املغازي ، ويف حديثه )  ٢(
ابن (هـ، ١٨٣مات سنة . من غري ابن اسحاق لني ومل يثبت أن وكيع كذبه وله يف البخاري 

 ).١/٢٦٢تقريب التهذيب : حجر

 .»براهيم«وردت يف األصل  ) ٣(

واملؤلف رمحه اهللا يعين . ٣٠/٤٥٠ نقالً عن سعد بن إبراهيم ابن عساكر يف تارخيه بسنده أورده)  ٤(
 .سنتني وثالثة أشهر وإثنان وعشرون يوماً

 .٤٥١-٣٠/٤٥٠ابن عساكر يف تارخيه بسنده  أورده)  ٥(

 ).٣٠/٤٥٠شق تاريخ دم(نقله ابن عساكر عن أيب نعيم )  ٦(

وأبو بكر بأخبار قريش ومها يف الغار بداية اهلجرة النبوية  كان عبداهللا بن أيب بكر يأيت النيب )  ٧(
 .٣/١٩٤أسد الغابة : ، وابن األثري ٧٤٧االصابة ص : ابن حجر : أنظر. الشريفة

 .غزوة الطائف كانت بعد غزوة حنني يف السنة الثامنة للهجرة)  ٨(

، وقال ابن حجر مات يف ٧٤٧اإلصابة ص : وابن حجر .  ٤/٧٢٥السرية النبوية : ابن هشام )  ٩(
 .٣/١٩٤وابن األثري يف أسد الغابة . شوال سنة إحدى عشره للهجرة 

أسد الغابة : ، وابن األثري  ٣/١١االستيعاب : وابن عبدالرب .  )٧٤٧(اإلصابة ص : ابن حجر )  ١٠(
٣/١٩٥. 

 .ما بني املعقوفتني زائد)  ١١(
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بسهم فلم يزل منه أملاً حىت مات يف أول خالفة أبيه يف شوال سنة  )١(حمجن الثقفي
العزي أمه وأم أخته أمساء قتله بقاف مث تاء متناه من فوق بنت عبد. )٢(إحدى عشره

ورمبا .  )٣(العزي بن عبد أسعد بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيعبد
وذكر املؤلف قتيله خاصه .  )٤(قاله أبو نصــــر بن ماكوال// قُتيلهقيل فيها 

/ω â ®: وهي اليت نزل فيها  ä38yγ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪ Ï%©!$# öΝs9 öΝä.θ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# óΟ s9uρ 

/ ä.θ ã_ Íøƒ ä† ⎯ÏiΒ öΝä.Í≈ tƒÏŠ βr& óΟ èδρ • y9s? 〈 )يف  )٧(وذكرها جعفر املستغفري .)٦)(٥

قال إبن األثري ويف مجيع الروايات أا  .)٨(الصحابيات فقال تأخر إسالمها 
 ]وكفن[وتقدم ذكر عبداهللا يف الغار .)١٠(وذكر املؤلف أا مل تسلم.  )٩(مشركة

                                                 

 ) .٢٨٩(تقدم ترمجته ص )  ١(

، وابن األثري ٣/١١وابن عبدالرب يف االستياب .  )٧٤٧(ذكر ذلك ابن حجر يف اإلصابة ، ص )  ٢(
 .٣/١٩٤أسد الغابة 

 .١٧٥٢ابن حجر اإلصابة ، ص )  ٣(

انظر ابن حزم ، اجلمهرة ص . وهو ما عليه أكثر أهل النسب . مل أقف على هذا عند ابن ماكوال )  ٤(
 ).٢٧٦ (، والزبريي يف نسب قريش ص ٣/١٢٦، وابن سعد يف الطبقات ١٣٧ص 

)٥ ( ® (#ûθ äÜÅ¡ø)è?uρ öΝÎκö s9Î) 4 ¨βÎ) ©!$# =Ït ä† t⎦⎫ÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# 〈 ) ٨سور املمتحنة، آية.( 

ابن كثري ، تفسري القرآن و.)٤٧٥(البخاري يف صحيحه باب اهلديه للمشركني ص ذكر ذلك )  ٦(
 . )٢١(اخلليفة األول ص : صاليب وال. ٤/٣٧٣العظيم 

 .تقدم ترمجته)  ٧(

 .٦/٢٤٢، وابن األثري يف أسد الغابة )١٧٥٢ص : اإلصابة (املستغفري عن نقله ابن حجر )  ٨(

 .٦/٢٤٢ذكر ذلك ابن األثري يف أسد الغابة )  ٩(

 .٦/٢٤٢قاله املؤلف رمحها هللا تعاىل نقالً عن إبن األثري يف النهاية )  ١٠(

 أ/٢٨٥
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ودفن بعد الظهر ونزل يف قربه  )٣(وصلي عليه أبوه. )٢( ويف كفن رسول اهللا  )١(
 .قربه أخوه عبدالرمحن وعمر وطلحه

. وأمساء ذات النطاقني وهي زوجة الزبري بن العوام : قال املؤلف رمحه اهللا  
هاجرت إىل املدينة وهي حامل بعبداهللا بن الزبري فكان أول مولود ولد يف 

ر بن لؤي ، مل وأمها قُتيله بنت عبدالعزي من بين عام. )٤(اإلسالم بعداهلجرة
قال أبو نعيم ولدت قبل .   )٧(أمساء هذه كانت أسن من عائشة. )٦)(٥( ]تسلم[

وبايعت . )١٠(وأسلمت بعد سبعة عشر إنساناً .  )٩(بسع وعشرين سنه )٨(التاريخ
 وإمنا قيل هلا ذات النطاقني ألا صنعت للنيب .)١١(وقد تقدم. وهاجرت 

                                                 

 .بني املعقوفتني ساقط يف األصل ما)  ١(

فيها بتسعة دنانري  اليت أرادوا دفن الرسول إتباع احللة ذكر ابن عبدالرب يف االستيعاب أن عبداهللا )  ٢(
ال تكفوين فيها فلو كان فيها خرياً كفن فيها رسول : دنانري ليكفن فيها فلما حضرته الوفاه قال 

 . ٣/١٩٥أسد الغابة  يفابن األثري وذكر ذلك أيضاً . ٣/١١ اهللا 

 ٣/١١االستيعاب : ، وابن عبدالرب ٣/١٩٥أسد الغابة  :ابن األثري   قاله)  ٣(

 االستيعابوابن عبدالرب يف . ٦/٩أسد الغابة : وابن األثري . )١٦٣٢(االصابة ص : ابن حجر )  ٤(
٤/٣٤٥. 

 .واستدركه يف اهلامش) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف )  ٥(

 .٦/٢٤٢ ، أسد الغابة ابن األثري)  ٦(

 .٦/٩ املصدر السابق )  ٧(

 قال أبو نعيم يف معرفة الصحابة ولدت قبل التاريخ بسبع وعشرين سنه ، وقبل مبعث النيب )  ٨(
 .والتاريخ هنا التاريخ اهلجري واهللا أعلم. ٥/١٨٢بعشر سنني 

، وابن ٦/٩وعزاه إىل أيب نعيم ، وابن األثري يف أسد لغابة ، ٥/١٨٢معرفة الصحابة  :أبو نعيم )  ٩(
 ).١٦٣٢(حجر يف اإلصابة ص 

 .١٦٣٢، وابن حجر االصابة ص  ٤/٣٤٦االستيعاب : ابن عبدالرب )  ١٠(

 .تقدم يف باب اهلجرة)  ١١(
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جتد ما تشدها به فشقت نطاقها وشدت السفره سفره ملا هاجرا فلم  )١( ]وألبيها[
وقال أبو . )٢(ذات النطاقني بنصفه وأنتطقت بالنصف الثاين فسماها رسول اهللا 

هلا لقد «: قال إن رسول اهللا :  )٤(وقال الزبري.  )٣(هكذا ذكر إبن إسحاق: عمر
وروي  .)٥(، فقيل هلا ذات النطاقني» لقد أبدلك اهللا بنطاقك هذا نطاقني يف اجلنة

أمساء كان يل نطاق أغطي به طعام رسول اهللا : قالت  )٦( ]قال[أبو عمر بن عبدالرب
روي عنها ابناها عبداهللا وعروه  .)٧(من النمل ونطاق ال بد للنساء منه اهللا 

.  )١٠(وروي هلا اجلماعة. )٩(وغريهم )٨(إبنا الزبري وابن عباس وأبو واقد الليثي
مل تلبث . ثالث وسبعني بعد قتل إبنها عبداهللا  وتوفيت مبكة يف مجادي األوىل سنة

بعد إنزاله من اخلشبه ودفنه إال ليال فقيل عشرة أيام وقيل عشرون يوماً وقيل بضع 
                                                 

 .ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل واستدركه على اهلامش)  ١(

 .٥/١٨٢ابة معرفة الصح: وأبو نعيم . ٦/٨أسد الغابة : األثري  ابن )  ٢(
 .٢/٢٦١وابن هشام يف السرية النبوية . ٤/٣٤٥. قاله أبو عمر بن عبدالرب يف االستيعاب )  ٣(
 ) .٢٨٦(تقدم ترمجته ص )  ٤(
، وابن ٤/٣٤٥، وابن عبدالرب يف االستيعاب ٢/٥٩١نسب قريش  مجهرة قاله الزبري بن بكار يف)  ٥(

 ).١٦٣٢(االصابة  ص حجر يف 
 . فتني ساقط يف األصلما بني املعقو)  ٦(
 ).١٦٢(وابن حجر يف اإلصابة ص .  ٤/٣٤٥قاله ابن عبدالرب يف االستيعاب )  ٧(
تقريب التهذيب : ابن حجر . (واقد بن أيب واقد الليثي يقال له صحبه وقيل بل من الثالثة )  ٨(

٢/٣٣٥.( 
 .٥/١٨٢بة، معرفة الصحا:، وأبو نعيم  ٦/١٠أسد الغابة ، : ابن األثري : انظر )  ٩(
حممد عوامه : ، تعليق ٢/٥٠٢ذكرها الذهيب يف الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة )  ١٠(

. هـ١٤١٣، ١وأمحد اخلطيب ، شركة دار القبلة ، مؤسسة علوم القرآن ، جده ، ط
دار الكتب . ٤/٣٠٦وعبدالغفار البنداري ، وسري كسروي يف موسوعة رجال الكتب التسعة، 

روي هلا البخاري ومسلم  ،هـ ، وقال ابن حجر يف االصابة ١٤١٣، ١ية، بريوت ، طالعلم
 ).١٦٣٢(ص  .وأصحاب السنن
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عقل كبري ودين متني  )٢(وكانت ذات.  )١(وقد بلغت مئه سنه. وعشرون يوماً
م وهي أ. )٣(وقلب صبور قوي على إحتمال الشدائد وكانت عميت يف آخر عمرها

.  )٤(م عبداهللا وعروه وعاصم واملهاجر وخدجيه وأم احلسن وعائشة بين الزبريأ
 .)٥(وكان الزبري طلقها

وقد تقدم ذكرها يف  وعائشة زوج النيب : املؤلف رمحه اهللا // قال  
 .)٦(أزواجه

وأخوها ألمها عبدالرمحن بن أيب بكر الصديق شهد : قال املؤلف رمحه اهللا  
يعين أن عبدالرمحن بن أيب بكر أخو .  )٧(وأسلم بعد ذلكبدراً مع املشركني 

. )٨(فعبدالرمحن وعائشة أخوان شقيقان.  عائشة ألمها وأبومها أبو بكر الصديق 

                                                 
اإلصابة ص : ، وابن حجر ٤/٣٤٦وابن عبدالرب االستيعاب . ٦/١٠أسد الغابة : ابن األثري )  ١(

 .٨/٢٠١، وابن سعد يف الطبقات )١٦٣٢(
 .»ذا«) ب(وردت يف )  ٢(

أسد : ، وابن األثري ٤/٣٤٦االستيعاب : وابن عبدالرب . )١٦٣٢(حجر االصابة ، ص  ابن: انظر )  ٣(
 .٦/١٠أسد الغابة 

 .)٢٣(صوالصاليب اخلليفة األول . ٨/١٩٦ابن سعد يف الطبقات )  ٤(

اختلفوا يف سبب طالقها فقيل أن عبداهللا قال : روي ذلك ابن األثري يف أسد الغابة وغريه وقال )  ٥(
توطأ أمه فطلقها وقيل كانت قد أسنت وقيل إن الزبري ضرا فصاحت بابنها ألبيه مثلي ال 

أمك طالق إن دخلت فقال عبداهللا أجتعل أمي عرضه : عبداهللا فأقبل إليها فلما رآه أبوه قال 
 .٦/١٠فبانت منه  منهليمنيك فدخل فخلصها 

عبدالعزيز بن عبداهللا / ورالدكت، إشراف  القثاميذكر ذلك يف جزء تقدم بتحقيق صاحله رشيد )  ٦(
 .السلومي

وقاله ابن حجر يف  ٢/٣٦٨» احلديبية هدنهأنه أسلم يف  «االستيعاب  يف ابن عبدالرب ذكر)  ٧(
 .)٧١١(االصابة ، ص 

 ب/٢٨٥
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يقال كان إمسه عبدالعزي فسماه  )٢(وعبدالرمحن هذا قال إبن احلَذَّاء. )١(شقيقان
 اهللا  وقيل بل كان امسه عبدالكعبة فسماه رسول.  )٣(عبدالرمحن رسول اهللا 
وقيل أبو حممد بإبنه حممد الذي يقال له أبو  )٦(أبا عبداهللا )٥(يكىن.  )٤(عبدالرمحن
وشهد بدراً وأحداً مع الكفار ودعي إىل الرباز .  )٨(وقيل أبو عثمان.  )٧(أبو عتيق

وكان شجاعاً حسن . )٩(متعنا بنفسك:  فقام إليه أبو بكر فقال رسول اهللا 
وشهد اليمامه مع خالد بن الوليد  )١٠(بة وحسن إسالمهالرمي وأسلم يف هدنه احلدي
رماه بسهم يف  )١٢(وهو الذي قتل حمكم اليمامه طفيل )١١(فقتل سبعة من أكابرهم

وكان حمكم اليمامه قد سد ثلمه يف احلصن فلما قتل دخـــل . حنره فقتله

                                                 
معرفة الصحابة  :، وأبو نعيم ٣/٣٦١أسد الغابة : وابن األثري . )٧٥(املعارف ، ص : ابن قتيبة )  ١(

 .)٧١١(ة ص اإلصاب :، وابن حجر ٣/٢٦٤

 ) . ١٣٨(تقدم ترمجته ص )  ٢(

اإلصابة ص  :، وابن حجر  ٣/٣٦٤معرفة الصحابة  :أبو نعيم . ٢/٣٩٢التعريف  : احلذاءابن )  ٣(
)٧١١(. 

 .٣/٣٦٢، وابن األثري يف أسد الغابة )٧١١(ذكر ذلك ابن حجر يف اإلصابة ، ص )  ٤(
 .»يكنا«) ب(وردت يف )  ٥(
وابن حجر . ٣/٣٦١وابن األثري يف أسد ا لغابة .  ٣/٢٦٣يف معرفة الصحابة ذكر ذلك أبو نعيم )  ٦(

 .) ٧١١(حجر يف االصابة ص 
 .٢/٣٦٨وابن عبدالرب يف االستيعاب .  ٣/٣٦١ذكر ذلك ابن األثري يف أسد الغابة )  ٧(
 .٣/٣٦٣وأبو نعيم يف معرفة الصحابة . ٣/٣٦١أسد الغابة : ابن األثري )  ٨(
 .٣/٣٦١، وابن األثري يف أسد الغابة ٢/٣٦٨االستيعاب  :ابن عبدالرب )  ٩(
االستيعاب : وابن عبدالرب . ٧١١اإلصابة ص : ، وابن حجر  ٣/٣٦٢أسد الغابة ، : ابن األثري )  ١٠(

٢/٣٦٨. 
 .٣/٣٦٢أسد الغابة : ، وابن األثري ٢/٣٦٩ابن عبدالرب االستيعاب )  ١١(
 ).٦/٣١٨داية والنهاية ، الب: ابن كثري . (امسه حمكم بن الطفيل )  ١٢(
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 وكان أسن ولد أيب بكر وكان فيه دعابه وشهد: قال الزبري. )١(املسلمون منها
 .)٢(مـــع أخته اجلمل

                                                 
وابن عبدالرب يف . ٣/٣٦٢أسد الغابة : وابن األثري . ٦/٣١٨البداية والنهاية ، : ابن كثري )  ١(

 .)٧١١(وابن حجر يف اإلصابة ص .  ٢/٣٦٩االستيعاب 
، )٢/٣٦٩االستيعاب ( بكار، ونقله ابن عبدالرب عن الزبريمل أقف على هذه الرواية عند الزبري بن )  ٢(

 ).٧١١(وابن حجر يف االصابة ص  ،)٣/٣٦٢أسد الغابة (ونقله ابن األثري عن الزبري ، )٢/٣٦٩
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على حنو عشرة أميال من مكة ومحل إىل مكة  )١(مات فجأة مبوضع يقال له احلبشي
 )٥(، وقيل سنة مخسٍ )٤(سنة ثالث ومخسني )٣(قيل من نومه نامها.  )٢(فدفن  ا

وملــا بلغ  .)٨(، واألول أكثر)٧(وقيل سنة ست ومخسني )٦(وقيل ثنتني ومخسني
 )١١(من املدينة حاجة حىت وقفت على قربه وبكـــته )١٠)(٩(تعائشة وفاته ظعن

 )١١(وبكـــته

                                                 
جبل بأسفل مكه بنعمان األراك . بالضم  مث السكون والشني املعجمة والياء املشددة : احلبشي )  ١(

أقل ).٢/٢١٤معجم البلدان : احلموي(يقال مسيت به أحابيش قريش وبينه وبني مكه ستة أميال 
 . ره املؤلف بأربعة أميال مما ذك

 .٣/٣٦٣أسد الغابة ، : ،وابن األثري  ٢/٣٦٩ابن عبدالرب ، االستيعاب  )  ٢(
االستيعاب : ، وابن عبدالرب  ٣/٣٦٣أسد الغابة : ، وابن األثري  )٧١٢( االصابة ص: ابن حجر )  ٣(

 . ٣/٢٦٤وأبو نعيم يف معرفة الصحابة . ٢/٣٦٩
، وابن قتيبة يف  ١/٣٧٥، وابن حبان يف الثقافت  ٣/٢٦٤ة الصحابة  قاله أبو نعيم يف معرف)  ٤(

 .)٧٦(صاملعارف 
 االستيعاب، وابن عبدالرب يف  ٣/٢٦٤سنه مخس ومخسني قاله أبو نعيم يف معرفة الصحابة ، )  ٥(

٢/٣٧٠. 
 .وقيل سنة إثنتني ومخسني : ، قال  ٢/٣٩٢ابن احلذاء يف التعريف )  ٦(
، وابن حجر يف ٣/٣٦٤،وابن األثري يف أسد الغابة ٣/٢٦٤يف معرفة الصحابة قاله أبو نعيم )  ٧(

 .)٧١٢(ص االصابة 
 .املؤلف رمحه اهللا هنا يرجح أن عبدالرمحن بن ايب بكر رضي اهللا عنهما تويف سنة ثالث ومخسني)  ٨(
 .»ضعنت«) ب(وردت يف األصل و)  ٩(
 ).٩/١٨٤لسان العرب  :ابن منظور (سفر املرأة  يف اهلودج : الظعن )  ١٠(
 :ذكر ابن األثري يف أسد الغابة أا عندما وقفت على قربه بكت عليه ومتثلت هذه األبيات)  ١١(
 من الدهر حىت قيل لن يتصدعا  وكنا كندماين جذمية حقبه  
 لطول إجتماع مل نبت ليله معا فلما تفرقنا كاين ومالكــا  
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 )٤(وابن أيب مليكه )٣(بن أوس )٢(وعمرو )١(روى عنه أبو عثمان النهدي 
 .)٥(وغريهم، روى له اجلماعة

أم رومان بنت عامر بن عومير بن عبد  )٦(وأمهما: قال املؤلف رمحه اهللا  
،  )٧(بن احلارث بن مالك بن كنانهمشس بن عتَّاب بن أذينه بن سبيع بن ُدمهان 

                                                                                                                                               
وابن حجر يف االصابة مث قال وأنشدت . ٢/٣٦٩اب وذكر ذلك أيضاً ابن عبدالرب يف االستيع 

. لو حضرتك دفنتك حيث مت وملا بكيتك : مث قالت . أبيات متمم بن نويره يف أخيه مالك 
 .)٧١٢(ص

مات سنة مخس وتسعني . بن مل مشهور بكنيته خمضرم من كبار الثانية ثقة ثبت عابد  عبدالرمحن)  ١(
 ).١/٤٦٣تقريب التهذيب : ابن حجر (وقيل أكثر  وقيل بعدها وعاش مائة وثالثني سنه 

 .٣/٢٦٤أبو نعيم ، الصحابة : انظر » عمر«) ب(وردت يف األصل و )  ٢(
أيب أوس الثقفي الطائفي ، تابعي كبري ، وهم من ذكره يف الصحابه وذكره ابن  عمرو بن أوس بن)  ٣(

 ).٢/٧١ب التهذيب تقري: ابن حجر (حبان يف الثقات، مات بعد التسعني من اهلجرة 
عبداهللا بن عبيداهللا بن عبداهللا بن أيب مليكه ابن عبداهللا بن جدعان يقال اسم أيب مليكه زهري )  ٤(

ابن . (هـ١١٧ثقه ، فقيه ، مات سنة .  التميمي املدين أدرك ثالثني من أصحاب النيب 
 ).١/٤٠٧تقريب التهذيب : حجر

 وسريوالبنداري . ٣/٣٦٢أسد الغابة : وابن األثري .  ٣/٢٦٤ معرفة الصحابةيف أبو نعيم ، :  قاله)  ٥(
 .٢/٣٩٦ الرجالكسروي يف 

 .عائشة وعبدالرمحن إبنا أبا بكر رضي اهللا عنهم أمجعني)  ٦(
أسد الغابة : وابن األثري. )٢٧٦(والزبريي نسب قريش ص  ٤/٤٨٩االستيعاب : ابن عبدالرب ) ٧(

 االممتاريخ : ، والطربي ١٨٠٠اإلصابة ص : حجر  وابن. ، وعزاه للزبري بن بكار  ٦/٦٤١
احلارث  بنيومجيعهم ذكروا النسب كما ذكره املؤلف إال أم ذكروا . )٥٦٢(صوامللوك 

بن  ذهلأم رومان بنت عامر بن عمري بن «أن امسهما  اجلمهرةوذكر ابن حزم يف . ومالك غنم
وذكر . وهذا شاذ عن ما سبقه  .)١٣٧(ص » بن  احلارث بن تيم بن مالك بن كنانها دمهان

ابن حجر يف اإلصابة قال يف نسبها خالف من عامر إىل كنانه ولكن إتفقوا على أا من بين غنم 
، وابن األثري ٤/٤٩٠وكذلك قال ابن عبدالرب يف االستيعاب  )١٨٠٠(ص . بن مالك بن كنانه

 .٦/٣٤١يف أسد الغابة 



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

وهكذا ساق نسبها املؤلف .  )١(أسلمت وهاجرت وتوفيت يف حياة النيب 
// وأكثر النسابني كأيب عمر . اهللا أن دمهان بن احلارث بن مالك بن كنانه رمحه 

بن مالك بن كنانه  )٢( ]غنم[بن عبدالرب وغريه ذكروا أن دمهان بن احلارث بن 
وقد سأل .  )٥(وقيل يف نسبها غري ذلك. )٤(غنما )٣(احلارث ومالك فأدخلوا بني

دمهان بن . املؤلف عن ما قاله يف نسب أم رومان  )٦(عبدالكرمي بن املخلص
وقد ذكر إبن عبدالرب يف نسبها إختالفاً كثرياً ومل . بن كنانه  )٧(احلارث بن مالك

أين نقلته من معرفة الصحابة أليب فأجابه املؤلف . خيتلفوا أا من بين غنم بن مالك 
. )١٠(وحيتاج إىل نظر )٩(وما قاله إبن عبدالرب أشبه وهو أضبط.  )٨(نعيم

وأم رومان بفتح الراء . وأمهما يعين أم عائشة وعبدالرمحن إبين أيب بكر  
وكانت زوجة احلارث بن سخربه  )١٢(زينب: وقيل )١١(قيل إمسها دعد. وضمها 

                                                 
 .)١٨٠٠(االصابة ص : ابن حجر )  ١(
 .٤/٤٨٩وأوردته من ابن عبدالرب االستيعاب ) ب(ا بني املعقوفتني ساقط يف األصل و م)  ٢(
 .٤/٤٨٩االستيعاب : والتصحيح من إبن عبدالرب " كنانه) " ب(وردت يف األصل و )  ٣(
، والزبريي نسب قريش )١٨٠٠(، وابن حجر اإلصابة ص  ٤/٤٨٩االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٤(

 .، وغريهم)٦٧٦(ص
أسد الغابة : ، وابن األثري )١٨٠٠(، وابن حجر يف اإلصابة ص )١٣٧(اجلمهره ص : ابن حزم  ) ٥(

 .٤/٤٩٠، وابن عبدالرب يف االستيعاب ٦/٣٤١
 .مل أقف له على ترمجه)  ٦(
 .٤/٤٩٠قاله ابن عبدالرب يف االستيعاب )  ٧(
 .٥/٣٤٣ساق املؤلف نسب أم رومان كما ساقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )  ٨(
 .وألن النسب الذي ساقه ابن عبدالرب يف االستيعاب عليه أكثر النسابه وأصحاب التراجم)  ٩(
 .ذلك الختالف الروايات يف ذلك ومنهم ابن حزم)  ١٠(
 .»دعدد«) ب(وردت يف األصل و)  ١١(
 ).١٨٠٠(قاله ابن حجر يف اإلصابة ص )  ١٢(

 أ/٢٨٦
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 مات احلارث فتزوجها أبو بكر فولدت له عبدالرمحن مث )١(فولدت له الطفيل
فذكر . مث اختلفوا يف وفاا . )٣(وأسلمت قدمياً مبكة وبايعت وهاجرت. )٢(وعائشة

يف سنة ست من اهلجرة ونزل  فذكر ابن سعد أا ماتت يف حياة رسول اهللا 
، وخلف  )٦)(٥(وكذلك قال أبو بكر اخلطيب.  )٤(يف قربها رسول 
 )٩(ذكره أبو عمر بن عبدالرب. وقال الزبري يف ذي احلجة سنة ست .  )٨)(٧(الواسطي
وذكر . )١٠(وقيل يف ذي احلجة سنة أربع أو مخس عام اخلندق )٩(عبدالرب
اللهم مل : وقال. يف قربها  أا توفيت يف سنة ست ونزل رسول اهللا  )١١(السهيلي

ن ينظر من سره أ:وقال. عليك ما لقيت أم رومان فيك ويف رسولك  )١٢( ]خيف[
                                                 

ئشة ألمها أم رومان وكان احلارث بن سخربه أخو عا. الطفيل بن احلارث بن سخربه األزدي )  ١(
قدم مكه فحالف أبا بكر فمات فخلفه أبو بكر على أم رومان فيكون الطفيل أكرب من عائشة 

 .)٦٣٧(االصابة ص : ابن حجر . وعبدالرمحن ابنا أبو بكر

 .٤/٤٩٠ستيعاب اال: وابن عبدالرب . ٦/٣٤١، وابن األثري يف أسد الغابة ) ٧٥(ابن قتيبة املعارف ص )  ٢(
 .)١٨٠٠(االصابة ص : ، وابن حجر ٨/٢١٦الطبقات : ابن سعد )  ٣(
 .٢/٥٩٥نسب قريش  يف مجهرة ، والزبري بن بكار٨/٢١٦ذكره ابن سعد يف الطبقات )  ٤(
مسي بإبن . هـ ، رحل يف طلب العلم ٣٩٢أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت البغدادي ، ولد سنة )  ٥(

أثىن . له مصنفات كثرية . ان من أعمال بغدادجان خطيباً بقرية درزبيبإبن اخلطيب الن والده ك
 ).١٨/٢٧٠السري : الذهيب (هـ ٤٦٣نة تويف س. عليه العلماء

 .٨/٢١٦إبن سعد يف الطبقات : وقال بذلك  .مل أقف على هذه الرواية عند اخلطيب)  ٦(
قال . أطراف الصحيحني  أبو علي خلف بن حممد بن علي بن محدون الواسطي صنف كتاب يف)  ٧(

السري : الذهيب . (مسعت األزهري يقول كان خلف حافظاً ، تويف بعد األربع مائة: عنه اخلطيب 
١٧/٢٦٠.( 

 .٨/٢١٦عند خلف الواسطي وقال بذلك ابن سعد يف الطبقات  .مل أقف على هذه الرواية)  ٨(
االستيعاب (ن عبدالرب عن الزبري ونقله اب .٢/٥٩٥نسب قريش مجهرة قاله الزبري بن بكار يف )  ٩(

٤/٤٩٠.( 
 .٤/٤٩٠االستيعاب يف : ابن عبدالرب قاله )  ١٠(
 .تقدم ترمجته)  ١١(
 .٤/٢٦وأوردته من السهيلي الروض األنف ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و )  ١٢(
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بقيت بعد النيب : وقال أبو نعيم األصبهاين. )١(إىل إمرأة من احلور العني فلينظر إليها
 ًعن  )٤(عن أيب عوانه )٣(ودليله ما رواه البخاري عن موسى.  )٢(دهراً طويال

 )٨( ]قال[ )٧(حدثتين مسروق بن األجدع )٦( ]قال[عن أيب وائل  )٥(حصني
 )٩(بينا أنا وعائشة أخذا احلُمى«: شة قالتحدثتــين أم رومان وهي أم عائ

قال أبو الفرج ابن اجلوزي وال عمده له إال رواية . )*(فذكر بعض حديث األفك

مل يسمع مسروق من أم :  )١١(قال اخلطيب. )١٠(مسروق الذي ذكرها البخاري
                                                 

 يفوابن األثري . ٤/٤٩٠وذكر ذلك ابن عبدالرب يف االستيعاب .  ٤/٢٥قاله السهيلي يف الروض األنف )  ١(
 .)١٨٠٠(، وابن حجر يف اإلصابة ص ٨/٢١٦، وابن سعد يف الطبقات ٩/٣٤١أسد الغابة  يف

وهو وهم  قيل أا توفيت يف عهد النيب « ذكر ذلك أبو نعيم يف معرفة الصحابة بقوله )  ٢(
وعزاه إىل أيب . ، وذكر ذلك ابن اجلوزي يف كشف املشكل من حديث الصحيحني ٥/٣٤٣
 .هـ١٤١٨، ١علي البواب ، دار الوطن ، الرياض ، ط: ، حتقيق ٤/٤٨٠عيم ن

موسى بن إمساعيل املنقري أبو سلمه التبوذكي مشهور بكنيته وبإمسه ثقه ثبت وال التفات إىل قول )  ٣(
 ).٢/٢٨٥تقريب التهذيب : ابن حجر (هـ ٢٢٣قول ابن خراش تكلم الناس فيه مات سنة 

مات سنة مخس أو ست وسبعني . مشهور بكنيته ثقة ثبت  وانه الواسطيوضاح بن عبداهللا أبو ع)  ٤(
 ).٢/٣٣٧تقريب التهذيب : ابن حجر . (وسبعني ومائة للهجرة 

 ٩٣وله  ١٣٦احلصني بن عبدالرمحن السلمي أبو اهلذيل الكويف ، ثقة تغري حفظه اآلخر مات سنة )  ٥(
 ).١/١٨٢تقريب التهذيب : ابن حجر (سنة  ٩٣

، ص )٤١٤٣(حديث رقم . وأكملته من البخاري ) ب(تني ساقط يف األصل و ما بني املعقوف)  ٦(
)٧٥٢(. 

مالك اهلمداين الوادعي ، أبو عائشة الكويف ثقة فقيه ، عابد خمضرم ،  مسروق بن األجدع بن)  ٧(
 ).٢/٢٤٩تقريب التهذيب : هـ، ابن حجر٦٣هـ، أو ٦٢مات سنة 

ص . )٤١٤٣(حديث رقم . أكملته من البخاري .  )ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و )  ٨(
)٧٥٢(. 

 .»احلما«) ب(وردت يف )  ٩(
 .٤/٤٨٠قاله ابن اجلوزي يف كشف املشكل )  ١٠(

 ) .٣٢١(تقدم ترمجته ص )  ١١(
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، قال  )٢(، وروي حديث مسروق هذا من طريق إبراهيم احلريب )١(رومان شيئاً
وكان سؤاهلا وله مخس عشرة سنة، ومات مسروق وله مثان وسبعون  :احلريب 
مسروق أم )٤(احلريب إستحالة سؤالالعجب كيف خيفي على : ، قال اخلطيب)٣(سنة

مع علوِ قدره يف العلم وذلك أن أم رومان ماتت على عهد رسول اهللا // رومان 
 العلة اليت دخلت على احلريب إتصال السند وثقه رج اله ومل يتفكر فيما وأحسب

اليت دخلت على البخاري حىت أخرج احلديث يف  )٥( ]العلة[وراء ذلك وهي 
صحيحه ، وأما مسلم فلم خيرجه ورجاله على شرطه وأحسبه فطن باستحالته 

أن مسروقاً سأهلا وله مخس عشرة سنه وكان موا : وقول إبراهيم ، )٦(فتركه
بضع عشرة  وقت وفاه رسول اهللا  )٨( ]له[  )٧( ]كان[يف سنة ست فعلي هذا 

                                                                                                                                               
 :التخريج 

 ).٨٥٥(، ص ) ٤٦٩١(حديث رقم . أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ) *(

وكذلك السهيلي يف الروض ). ٤/٤٨٠كشف املشكل (نقله ابن اجلوزي عن اخلطيب البغدادي )  ١(
 .٤/٢٦األنف 

. هـ١٩٨صاحب التصانيف ولد سنة . أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغدادي )  ٢(
السري : الذهيب . (هـ ٢٨٥تويف رمحه اهللا سنة . رحل يف طلب العلم أثىن عليه كثري من العلماء 

 ).القاهرة ،حممد الفقي : ، حتقيق ١/٨٦احلنابلة أيب يعلى يف طبقات (، و )١٣/٣٧٠

 . ٤/٤٨٠ملشكل اكشف (نقله ابن اجلوزي عن اخلطيب )  ٣(

 .»سؤاله«) ب(وردت يف األصل و )  ٤(

 .ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل واستدركه على اهلامش)  ٥(

 ).٤/٤٨١كشف املشكل (نقله ابن اجلوزي عن اخلطيب )  ٦(

 .تني ساقط يف األصلبني املعقوف)  ٧(

 ).٤/٤٨١(وأكملته من ابن اجلوزي كشف املشكل ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و)  ٨(

 ب/٢٨٦
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إبراهيم مبلغ سن  )٢(، وقد ذكر غري)١( سنه فما الذي منعه أن يسمع من النيب 
تويف مسروق بالكوفة سنة ثالثه  )٣( ]و. [مسروق على خالف ما قاله إبن سعد 

مات مسروق وله ثالث وستون سنه وهو  )٥(، وعن الفضل بن عمرو)٤(وستني
قال .  )٨(سنني )٧(، فعلى هذا كان له وقت موت أم رومان ست )٦(أشبه بالصحيح

قال اخلطيب ومل يزل حديث مسروق هذا يتجلجل يف صدري وإستنكره سنني 
احلسن بن  )٩( ]حدثين[كثرية فال أعرف له علة لثقة رجاله وإتصال إسناده حىت 

قال اخلطيب .  )١١(عن مسروق عن أم رومان )١٠(علي وساق إسناداً له إىل حصني
وقد : قال اخلطيب .  )١٢(حزرت أن يكون مسروق أرسل الرواية عن أم رومانف

روى هذا احلديث  )١٣(ذكر  أن احلصني بن عبدالرمحن اختلط يف آخر عمره فلعله
أم  )٢(سئلت : ويف رواية عن حصني عن مسروق قال . )١)(١٤(يف حال إختالطه

                                                 
 ).٤/٤٨١كشف املشكل (نقله ابن اجلوزي عن اخلطيب )  ١(

 .٤/٤٨١كشف املشكل : والتصحيح من ابن اجلوزي » عن«) ب(وردت يف األصل و )  ٢(
 .ما بني املعقوفتني زائد)  ٣(
 .٦/١٤٥الطبقات : ابن سعد )  ٤(
: ابن حجر . (هـ ١١٠مات سنة . الفضل بن عمرو الفقيهي بالتصغري أبو النضر الكويف ثقة)  ٥(

 ).٢/١٢٠تقريب التهذيب 
 ).٤/٤٨١كشف املشكل (نقله ابن اجلوزي عن اخلطيب ورواه بسنده )  ٦(
 .»سنه«) ب(وردت يف األصل و)  ٧(
 ).٤/٤٨١كشف املشكل (خلطيب نقله ابن اجلوزي عن ا)  ٨(
 .٤/٤٨١وأكملته من ابن اجلوزي كشف املشكل ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و)  ٩(
 ) .٣٢٢(تقدم ترمجته ص )  ١٠(
 ).٤/٤٨١كشف املشكل (نقله ابن اجلوزي عن اخلطيب )  ١١(
 ).٤/٤٨١كشف املشكل (نقله ابن اجلوزي عن احلطيب )  ١٢(
 .»فلعل«) ب( ورد يف األصل و)  ١٣(
 .»إختلط«وردت يف األصل )  ١٤(
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لفاً يف مجيع أحواهلا يف رومان وهذا اشبه بالصواب ومن الناس من يكتب اهلمزة أ
رفعها ونصبها وخفضها  ولعل بعض النقلة كتب سئلت باأللف فقرأه الراوي 

روى البخاري حديثاً عن مسروق : وقال السهيلي.  )٣(سالت فرواه ودون عنه
بال  سألت أم َرومان وهي أم عائشة ومسروق ولد بعد رسول اهللا : وقال فيه 

بل احلديثَ صحيح : وقيل. أنه َوهَم يف احلديث  وقيل. خالف فلم يرى أم رومان
 )٤(وقد تكلم شيخنا. النيب وهو مقدم على ما ذكره أهل السري من موا يف حياة 
وذكر أن يف بعض رواياته // أبو بكر عـــلى هذا احلديث، وأعتين به ألشكاله 

ا كان والعنعنه أصح وإذ: ، قال)٥(أن مســــروقاً قال عن أم رومان معنعناً
مل يدركه وهو  )٦( ]و[معنعـــناً كان حمتمالً ألن للراوي أن يقول عن فالن 

أن بعض من لقيه من  )١(وذكر أبـــو عبداهللا احلُميدي. )٧(كثري يف احلديث

                                                                                                                                               
 .)٤/٤٨١كشف املشكل (نقله ابن اجلوزي عن اخلطيب)  ١(

 .»سئلت«) ب(وردت يف األصل و )  ٢(
وعزاه للخطيب والكالم السابق نقله املؤلف بالنص من .  ٤/٤٨٢كشف املشكل : ابن اجلوزي )  ٣(

 .٤٨٢-٤٨١-٤/٤٨٠ابن اجلوزي كشف املشكل 
 .بوبكر اخلطيب البغدادي والكالم ال زال للسهيليهو أ)  ٤(
. أي قال فالن عن فالن » عن عن « احلديث املعنعن هو إسم مفعول من عنعن مبعىن قال )  ٥(

 .)٨٦تسيري مصطلح احلديث ص : الطحان (
 .٤/٢٧وأكملته  من السهيلي الروض األنف ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و)  ٦(
وقد أنكر بعض . وقد نقله املؤلف من السهيلي بالنص  ٢٧-٤/٢٦ي الروض األنف السهيل)  ٧(

احملدثني مثل أبو علي بن السكن واخلطيب البغدادي والقاضي عياض والسهيلي واملزين والذهيب 
رواية مسروق عن أم رومان يف املقابل قال بعض احملدثني بصحتها على رأسهم اإلمام البخاري 

ت (حممد بن أيب بكر :حيحه وكذلك إبراهيم احلريب وابن القيم اجلوزيةوالذي أوردها يف ص
شعيب األرنؤوط ، : ، حتقيق  ٣/٢٦٧، يف كتابه زاد املعاد يف هدي العباد ) هـ٧٥٢

. هـ١٤١٢، ٢٦وعبدالقادر األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة، بريوت، مكتبة املنار، الكويت ، ط 
يف التهذيب والفتح يف املقدمة وعده يف اإلصابة من  وأقر هذه الرواية بشده احلافظ ابن حجر

 أ/٢٨٧
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يف هذا احلديث أبني واستدل بأن أم رومان  )٢(البغداديني احلفَّاظ يقول أن اإلرسال
. )٤(بال خالف مسروق مل يشاهد النيب و. يف حياة رسول اهللا  )٣(»ماتت«
، )٦)(٥(أبو حممد عبدالغين املقدسي املؤلف هلذه السرية يف كتابه الكمال: قال 

يف ترمجة أم رومان روى هلا البخاري حديثاً واحداً من رواية مسروق عنها، ومل 
ونقل .  )٧(يدركها وقد روى احلديث مسروق عن عبداهللا بن مسعود عنها

أن روايه مسروق عن ام رومان فيها بعض الوهم ألنه  )١(عن الداودي )٨(السفاقسي

                                                                                                                                               

اهللا أعلم ، ألن كتاب ووما أورده اإلمام البخاري أقرب للصحة .  )١٢٣١(الصحابة ، ص 
 .وهو مقدم على كتب السري .الصحيح أصح الكتب بعد القرآن الكرمي

. هـ ٤٢٠ولد قبل . دلس أبو عبداهللا حممد بن أيب نصر فتوح بن عبداهللا األزدي احلميدي األن)  ١(
تويف رمحه اهللا سنة . رحل يف طلب العمل مث استوطن بغداد أثىن عليه كثري من العلماء 

 .)١٩/١٢٠السري : الذهيب (. هـ٤٨٨
وصورته ان يقول التابعي قال رسول . احلديث املرسل ما سقط من آخر أسناده من بعد التابعي )  ٢(

 ).٧١ص  مصطلح احلديث ،: الطحان (  .اهللا 
 .زيادة يقتضيها السياق)  ٣(
 .وقد تقدم مثل هذا قبل . مل أقف على كالم أبو عبداهللا احلميدي )  ٤(
 .»اإلكمال«وردت يف األصل )  ٥(
يشتمل على رجال الصحيحني وأيب داود » الكمال يف معرفة الرجال «من كتب املقدسي ، وامسه )  ٦(

ذيل طبقات احلنابلة : ابن رجب . (لدات وفيه إسناد والترمذي والنسائي وابن ماجه يف عشر جم
و  ٣٢٢٥/وهذا الكتاب ال يزال خمطوط ومنه نسختني يف جامعة اإلمام حتت رقم ف.  ٢/١٩
 .٧٣٥/ف

رمبا أراد . ٣٢٢٥/خمطوط يف جامعة اإلمام حتت رقم ف الرجالقاله املقدسي يف الكمال يف معرفة )  ٧(
عروه بن الزبري  عنة أن حديث األفك تلقاه ابن شهاب الزهري املقدسي رمحه اهللا من هذه الرواي

وسعيد بن املسيب وعلقمه بن وقاص وعبيد اهللا بن عبداهللا بن مسعود وليس عبداهللا بن مسعود 
واحلديث يف صحيح . ومجيعهم عن عائشة رضي اهللا عنها وليس من أم رومان كما قال املؤلف 

 ).٧٥٠(ص ) ٤١٤١(البخاري حديث رقم 
 ) .١٤٨(تقدم ترمجته ص )  ٨(
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 )٣(»وجلت علينا إمرأه من األنصار« )٢( ]قالت[ذكر فيها أم مسطح قرشيه فقد 
فما رام رسول اهللا «خالف لقول عائشة . )٤(ومل يقل شيئاً وقوهلا فانصرف النيب 

 وقال إبن عبدالرب رواية  )٥(»من حمله وال خرج أحد من البيت حىت نزل برائتها
 .)٦(مسروق عن أم رومان مرسله

وأبو عتيق حممد بن عبدالرمحن ، ولد يف حياة النيب : قال املؤلف رمحه اهللا  
)وال يعرف يف الصحابة أربعة صحبوا النيب .  )٧  بعضهم أوالد بعض

ل قال إبن عبدالرب ذكر البخــــاري بسنده عن موسى بن عقبه قا. )٨(سواهم
أربعة إال هؤالء .  ما نعلم أحداً يف اإلسالم أدركوا هـــم وأبناءهم النيب 

األربعة أبو قحافة، وإبنه أبو بكر وعبــــدالرمحن بن أيب بكر ، وإبنه أبو 

                                                                                                                                               

هـ طلب احلديث وكان إماماً ٣٧٤أبو احلسن عبدالرمحن بن حممد بن املظفر الداودي ولد سنة )  ١(
: الذهيب (هـ ٤٦٧تويف سنة . عالمه ورعاً قدوه أقام يف بغداد وقتاً أثىن عليه كثري من الناس 

 ).١٨/٢٢٢السري 
 .على اهلامش تدركهواسما بني املعقوفتني ساقط يف األصل )  ٢(
، ص  )٣٣٨٨(هذه الرواية ذكرها البخاري يف صحيحه من رواية أم رومان ، حديث رقم )  ٣(

والسفاقسي يعين أن يف احلديث إمرأه من األنصار وأن اليت دخلت عليهم هي أم مسطح  )٦٢١(
 .األنصاروهي من قريش وليست من 

) ٤١٤٣(حديث رقم . ث أم رومان الطويل هذه الرواية قاهلا البخاري يف صحيحه من حدي)  ٤(
 ).٧٥٢(ص

هذه الرواية ذكرها البخاري يف صحيحه من حديث طويل من رواية عائشة حديث رقـم )  ٥(
 ).٧٥٠(، ص)٤١٤١(

 .٤/٤٩١ولعله مسع ذلك من عائشة رضي اهللا عنها  وزادقاله ابن عبدالرب يف االستيعاب )  ٦(
وابن عبدالرب يف االستيعاب  ٤/٣٠٩أسد الغابة : بن األثري ، وا)١١٩٥(صاإلصابة : ابن حجر )  ٧(

٣/٤٣١. 
 .٤/٣٠٩، وابن األثري يف أسد الغابة  )١١٩٥(اإلصابة ص : ابن حجر )  ٨(
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وقال أبو علي . )١(عتيق بن عبد الرمحن بن ايب بكر بن أبـي قحـــافة
 بكر الصديق وأخوه عبداهللا بن وأبو عتيق حممد بن عبدالرمحن بن أيب )٢(اجلياين

وال نعلم يف اإلسالم أربعة أدركوا هم وأبناؤهم  عبدالرمحن أدركا زمان النيب 
أبو قحافة وإبنه أبو بكر وإبنه عبدالرمحن وابناه حممد : إال هؤالء  النيب 
وقال إبن احلذاء وال نعلم لعبداهللا بن عبدالرمحن صحبه ولكنه أدرك  . )٣(وعبداهللا

// قال العلماء ال نعرف أربعة متناسلون :  )٦)(٥(وقال النووي.)٤(وهو صغري يب الن
إال آل أيب بكر الصديق وهم  بعضهم من بعض صحبوا رسول اهللا // متناسلون 

عبداهللا بن أمساء بنت أيب بكر بن أيب قحافة فهؤالء األربعة صحابه متناسلون وأيضاً 
 .)٧(قحافةأبو عتيق حممد بن عبدالرمحن بن أيب بكر بن أيب 

                                                 
 .)١١٩٥(، وابن حجر يف اإلصابة بسنده ص)٣/٤٣١االستيعاب (نقله ابن عبدالرب عن البخاري بسنده )  ١(
 ) .١٣٨(تقدم ترمجته ص )  ٢(
خمطوط يف جامعة اإلمام . يف كتابه تقيد املهمل ومتيز املشكل بني األمساء والكىن ذلك اجلياين رذك)  ٣(

وقد ذكر ابن حجر وابن األثري وابن عبدالرب وغريهم أن . ٢٥٨٧/اإلمام بالرياض حتت رقم خ 
 .حممد بن عبدالرمحن بن أيب بكر بن قحافة رضي اهللا عنهم أم من الصحابة وأن حممد له صحبة

بن عبدالرمحن فلم أقف له على صحبه وقد رد ابن حجر وابن األثري على من جعل له  عبداهللاأما 
 ).٣/١٩٦ة ، وابن األثري يف أسد الغاب ٧٩٨االصابة، ص : ابن حجر(: انظر . صحبة

 .٢/٣٥٩التعريف  : ابن احلذاء)  ٤(
 .»النواوي«) ب(وردت يف األصل و )  ٥(
 ) .١٤٠(تقدم ترمجته ص )  ٦(
شركة العلماء ، دار الكتب العلمية، : تعليق .  ٢/١٨١ذكره النووي يف ذيب األمساء واللغات  ) ٧(

 .بريوت
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قال املؤلف رمحه اهللا وحممد بن أيب بكر ولد عام حجة الوداع وقتل مبصر  
حممد هذا كانت عائشة تكنيه . بنت عميس اخلثعمية )٢(وأمه أمساء.  )١(وقربه ا
خرجت أمه أمساء بنت عميس حاجةً من املدينة فوضعته بذي . )٣(أبا القاسم

حجة الوداع سنة عشر وحضر مع رسول احلُليفه خلمس بقني من ذي القعده عام 
روى عن . )٤(وله ثالثة أشهر ونصف وتويف رسول اهللا . حجة الوداع  اهللا
وكان  .)٩)(٨(روي له النسائي وابن ماجه.  )٧(روي عنه ولده القاسم )٦(»و« )٥(أبيه

ألن أمه أمساء املذكوره تزوجها علي  وكان ربيب علي بن أيب طالب  
وكان على الرجاله وشهد  )١٠(جره وشهد معه اجلملبعد أيب بكر فرباه يف ح

                                                 
والزبريي يف نسب قريش .  ٣/٤٢٢االستيعاب : وابن عبدالرب .  ٤/٣٠٨أسد الغابة : ابن األثري )  ١(

 .)٢٧٧(ص
 .»إمسي«) ب(وردت يف )  ٢(
وقاال كانت عائشة رضي .  ٣/٤٢٢بن عبدالرب يف االستيعاب وا ٤/٣٠٨أسد الغابة : ابن األثري )  ٣(

تسمو بامسي وال «وذلك حلديث . اهللا عنها تكنيه ذا يف زمان الصحابة فال يرون بذلك بأساً 
 .١٢/٥٧ابن عباس رضي اهللا عنهما  روايةأخرجه الطرباين يف الكبري من » تكنو بكنييت

، وابن  ٤/٣٠٨أسد لغابة : ابن األثري و.)٩٧٥(،ص  )١٢١٨(حديث رقم . مسلم يف صحيحه)  ٤(
 .٣/٤٢٢عبدالرب يف االستيعاب 

 .أبيه مرسالً ، وذكر أنه روى عن)١١٨٤(االصابة ص يف  ابن حجر )  ٥(
 .زيادة يقتضيها السياق)  ٦(
 .)١١٨٤(االصابة ص : ابن حجر )  ٧(
أحد األئمة حافظ ، . هـ٢٠٩سنة أبو عبداهللا حممد بن يزيد القزويين صاحب السنن وغريها ولد )  ٨(

تقريب : ابن حجر ( . هـ٢٦٣هـ ، وقيل ٢٦٤، صنف السنن والتفسري والتاريخ ومات سنة 
 .) ٢/٢٢٩التهذيب 

 .٣/٣٣٣، والبنداري وسري كسرويه يف الرجال  )١١٨٤(اإلصابة ص  يفحجر  قاله ابن)  ٩(
لحه رضي اهللا عنهم من جهة من جهة وعائشة والزبري وط وقعت بني علي بن أيب طالب )  ١٠(

هـ ٣٦ومسي اجلمل نسبه للجمل الذي كانت تركبه عائشة رضي اهللا عنها وكانت سنة 
 ).١٨١خليفة بن خياط ، التاريخ ص(. بالبصرة 
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وملا ويل مصر سار إليه عمرو بن العاص فأقتتلوا فازم .  )٢(مث واله مصر )١(صفني
فازم حممد ودخل خربةً فأخرج منها وقتل وأحرق يف جوف محار ميت قيل قتله 

 وملا بلغ. وقيل بل قتله عمرو بن العاص صرباً .  )٣(معاويه ابن خديج السكوين
ومنذو أحرق مل تأكل . عائشة قتله إشتد عليها وقالت كنت أعده ولداً وآخاً 

وهو أخو عبداهللا بن جعفر ألمه .  )٥(وكان له فضل وعباده. )٤(عائشة حلماً مشوياً

                                                 
موضع بقرب الرقه على شاطيء الفرات من اجلانب الغريب بني الرقة وبالس وكانت وقعة : صفني )  ١(

معجم البلدان : احلموي (هـ يف غرة صفر ٣٧سنة  يف ومعاوية  وقعة صفني بني علي 
٣/٤١٤.( 

، والصاليب اخلليفه األول  ٤/٣٠٨، وابن األثري ، أسد الغابة ٣/٤٢٢االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٢(
 .)٢٢(ص

معاويه بن خديج السكوين  اخلوالين كما نسبه الزهري وهو من عمال معاوية على مصر ، وهو )  ٣(
ل حممد بن أيب بكر ، ذكره ابن سعد يف والة مصر من الصحابة يكىن أبا أمري اجليش الذي قت

االصابة ص : ابن حجر (هـ ٥٢مات سنة . نعيم أخرج له أبو داود والنسائي يف حديث واحد 
١٢٥٧.( 

وسبب ذلك أن .  ٣/٤٢٣وابن عبدالرب يف االستيعاب  ٤/٣٠٩ذكر ذلك ابن األثري يف أسد الغابة )  ٤(
: فقال له عثمان. ودخل عليه ليقتله .  ر كان ممن حاصر عثمان بن عفان أن حممد بن أيب بك

وقد . وقد ذكر بعض كتاب السري أنه شارك يف دمه : وخرج وقال . لو رآك أبوك لساءه فتركه 
لفد نفي مجاعة من أهل العلم واخلرب أنه شارك يف دمه « : ذكر ابن عبدالرب يف االستيعاب فقال 

مان لو رآك أبوك مل يرض هذا املقام منك خرج عنه وتركه مث دخل عليه من وأنه ملا قال له عث
 .وهذه الرواية فيها نظر  ٣/٤٢٣أنه أشار على من كان معه فقتلوه : وقيل . قتله 

االستيعاب : ، وابن عبدالرب  ٤/٣٠٩أسد الغابة : ، وابن األثري  )١١٨٥(ابن حجر ، اإلصابة ص )  ٥(
 .٢/٤٢٣االستيعاب 
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قتل يف صغر وقيل يف ذي :  )٢(وقال إبن يونس.  )١(ألمه وأخو حيىي بن علي ألمه
 .)٣(احلجة سنة مثان وثالثني مبصر

أبو عمر :اء بنت عميس بالعني املهمله واختلفوا يف أي عميس فقالوأما أمس 
وغريمها، عميس بن معد بسكون العني املهملة بن احلارث بن تيم  )٤(وابن الكليب

بن معاويه بن زيد  )٥( ]بن ربيعه بن عامر[ بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر 
.  )٩(بن أقبل )٨(بن خلف )٧)(٦(بن مالك بن بشر بن وهب اهللا بن شهران بن عفرس

بن مالك بن قحافه بن  )٢(عميس بن مغنم بن تيم: وقيل. )١(وهو خثعم.  )٩(أقبل

                                                 

 . )٢٧٧(والزبريي نسب قريش ص .  ٤/٣٠٩أسد الغابة :  ابن األثري)  ١(

 ) .١٤٤(تقدم ترمجته ص )  ٢(

حتقيق .  ٢/١٩٤، يف تارخيه ) هـ٣٤٧ت ( املصريقاله ابن يونس أبو سعيد عبدالرمحن بن أمحد )  ٣(
هـ ، وابن حجر يف اإلصابة ١٤٢١، ١عبدالفتاح فتحي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط: 

 .)١١٨٥(يونس ص  وعزاه البن
وقال عنه ابن عساكر . أبو املنذر هشام بن حممد بن السائب الكويف الشيعي أحد املتروكني كأبيه)  ٤(

 .١٠/١٠١السري : الذهيب . هـ على الصحيح ٢٠٤مات سنة . رافضي ليس بثقه 
، وابن  ٤/٣٤٧وأكملته من ابن عبدالرب ، االستيعاب ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و)  ٥(

 .٦/١٤أسد الغابة : األثري 
الطبقات : ، وابن سعد ٤/٣٤٧االستيعاب : عبدالرب  ناب: انظر» عوس«) ب(وردت يف األصل و)  ٦(

 .)٣٩٠(اجلمهره ص : ، وابن حزم ٨/٢١٩الطبقات 
 .»متام بني عفرس وخلف« ) ب(ورد يف نسخة )  ٧(
وكذلك ابن حزم يف . ٨/٢١٩» حلف«ابن سعد يف الطبقات  عندورد  .  خلفيفاختلف )  ٨(

، يف نسب معد واليمن الكبري ) هـ٢٠٤ت (وابن الكليب أبو املنذر هشام بن حممد ، اجلمهره
 .حممود العظم ، دار اليقظة العربية ، دمشق : ، حتقيق١/٤١٠

، والكليب ٦/١٤أسد الغابة : وكذلك ابن األثري .  ٨/٢١٩» أفتل«الطبقات : ورد يف ابن سعد )  ٩(
 .١/٤١٠معد يف نسب 
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أمها هند بنت عوف بن . )٣(بن متام بن ربيعه بن خثعم بن أمنار بن معد بن عدنان
إىل احلبشه مع زوجها // أسلمت قدمياً وهاجرت.  )٤(احلارث الكنانيةزهري بن 

عنها تزوجها أبو بكر فولدت له حممد بن أيب بكر مث جعفر بن أيب طالب فلما قتل 
. )٥(مات عنها فتزوجها علي بن أيب طالب فولدت له حيىي بال خالف يف ذلك 
. )٦(وزعم إبن الكليب أن عون بن على أمه أمساء بنت عميس ومل يقل ذلك غريه

 قال الرشاطي أحسب هذا ومهاً على إبن الكليب فإين رأيت يف كتابه أا ولدت
وكانت أكرم الناس  .  )٨(َعوناً )٧( ]عوفاً[ لعلي حيىي وعوفاً بالفاء فقرأ القاري 

روى عنها عمر وابن . )٩(ومحزه والعباس وغريهم أصهاراً فمن أصهارها النيب 

                                                                                                                                               
.  ٦/١٤، وابن األثري يف أسد الغابة ، وعزاه للكليب  ٤/٣٤٧االستيعاب : ابن عبدالرب : انظر )  ١(

 .٤١٢و  ٤١١و  ١/٤١٠، وابن الكليب يف نسب معد ٨/٢١٩وابن سعد يف الطبقات 
 .»زنيم«) ب(وردت يف األصل و)  ٢(
 .٦/١٤ثري يف أسد الغابة وابن األ.  ٥/١٨٤ذكره أبو نعيم يف معرفة الصحابة )  ٣(
 .٤/٣٤٧عبدالرب يف االستيعاب  وابن ٦/١٤ابن األثري ، أسد الغابة : انظر )  ٤(
وابن سعد يف . ٦/١٤أسد الغابة : ، وابن األثري  ٤/٣٤٨ابن عبدالرب ، االستيعاب : انظر )  ٥(

 .٨/٢١٩الطبقات 
حسن ، عامل الكتب ، ومكتبة النهضة  ناجي: حتقيق .  )٣١(مجهرة النسب ص : ابن الكليب  قاله ) ٦(

أسد : وابن األثري ،  ٤/٣٤٨االستيعاب ، ابن عبد الرب : وانظر  .هـ١٤٠٧، ١العربية، ط
 .  ٦/١٤، الغابة 

 .ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل واستدركه على اهلامش)  ٧(
 . مل أقف على رواية الرشاطي )  ٨(
 .٦/١٥ة ابن األثري ، أسد الغاب: انظر )  ٩(

 أ/٢٨٨
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وملا جاءها خرب حممد بن أيب بكر ولدها أنه قتل وأحرق يف .  )١(عباس وغريمها
 .)٣(ثدياها َدماً )٢(حىت شخبجيفه جلست يف مسجدها وكظمت غيظها 

وأم كلثوم بنت أيب بكر ولدت بعد وفاه أيب بكر . قال املؤلف رمحه اهللا  
 . فاخته بنت خارجه بن زيد بن أيب زهري األنصاري : وأمها حبيبه وقيل

وبعد وفاة .  أم كلثوم هذه ولدت بعد وفاة النيب  . تزوجها طلحه بن عبيد اهللا
لعائشة يف مرضه الذي تويف فيه إين أرى أو ألقي يف روعي أن  فإنه قال فيها. أبيها

ذات بطن بنت خارجه بنتاً فولدت أم كلثوم بعد موته وكان هذا يعد من 
وروى هلا حديث عن .  )٥(ذكرها أبو نعيم وابن منده يف الصحابه. )٤(كراماته

م بنت أيب عن أم كلثو )٨(عن محيد بن نافع )٧(عن حيىي بن سعيد )٦(إبراهيم طهمان
 .)*(احلديث» ى عن ضرب النساء « أيب بكر أن النيب 

                                                 
 . ٢/٢٨٧ يف السريوالذهيب  ٦/١٥ذكر ذلك ابن األثري يف أسد الغابة )  ١(
 لضرعما خيرج من حتت يد احلالب عند كل عصره : وأصل الشخب . السيالن : الشخب )  ٢(

الدم ، وكل ما : الشخب . وقال ابن منظور يف اللسان )٤٦٣(النهاية ص : ابن األثري . الشاه
 . ٨/٣٥لسيالن وهو ا. سال فقد شخب

 .)١٦٣٣(اإلصابة ص : ابن حجر )  ٣(
 .٦/٣٩٩ابن األثري ، أسد الغابة : انظر)  ٤(
 ).٦/٣٩٩أسد الغابة (، ونقله ابن األثري عن ابن منده  ٥/٣٨٠أبو نعيم : انظر )  ٥(
جاء إبراهيم بن طهمان اخلراساين ، أبو سعيد سكن نيسابور مث مكه ، ثقه يغرب تكلم فيه يف األر)  ٦(

 ).١/٥١تقريب التهذيب : ابن حجر (هـ ١٦٨جاء وقيل رجع عنه ، مات سنة األر
الكويف ، ثقة ، عابد ، وثقه العجلي وابن معني وأبو  التيميحيىي بن سعيد بن حيان  أبو حيان )  ٧(

تقرير التهذيب : ابن حجر(هـ ١٤٥وذكره ابن حبان يف الثقات ، مات سنة . حامت، والنسائي 
٢/٣٥٥.( 

تقريب التهذيب : ابن حجر . (بن نافع األنصاري أبو أفلح املدين ، ثقة من الثالثة  محيد)  ٨(
١/٢٠٢.( 
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وذكر ابن األثري  )٢(فاخته: وقيل: قال املؤلـــف.  )١(وأمهــا حبيبه 
إن أباها خارجه بن زيد وهو : مث أن أبا عمر قال . )٣(مكان فاخته مليكه

مث البعض  .)٥(وذكر ابن منده وأبو نعيم أن أباها امسه زيد بن خارجه.  )٤(الصحيح
ابن أيب زهري بن مالك بن أمري القيس بن مالك  )٦(البعض أخذ منها على القولني

.  )٧(بن ثعلبه بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي
 .)٨(تزوجها طلحه بن عبيداهللا فولدت له زكريا وعائشة

                                                 
وأبو نعيم يف الصحابة . ٦/٦٢، وابن األثري يف أسد الغابة  ٤/٣٦٩االستيعاب : انظر ابن عبدالرب )  ١(

٥/٢١٣. 
 .)١٧٤٠(وة ص مساها الدارقطين يف كتاب األخ :وقال. ذكر ذلك ابن حجر يف اإلصابة )  ٢(
والصواب «: وابن عبدالرب يف االستيعاب وقال .  ٦/٦٢ذكر ذلك ابن األثري يف أسد الغابة )  ٣(

 .٤/٣٦٩» حبيبه
 :التخريج 

. وابن حجر يف اإلصابة بسنده .  ٦/٣٩٨أخرجه ابن األثري يف أسد الغابة بسنده عن ابن منده ) *(
واحلديث مرسل ألن .  )١٨٣١(حابيات ص بسبب هذا احلديث ذكرها ابن منده يف الص: وقال

لذلك مل تنقله  ومل تدرك النيب . ولدت بعد وفاة أبيها  أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق 
 .كتب األحاديث واهللا أعلم

 .٤/٣٦٩ذكره ابن عبدالرب يف االستيعاب )  ٤(
قدم أبو عمر «: لغابة وقال ابن األثري يف أسد ا.  ٥/٢١٣ذكر ذلك أبو نعيم يف معرفة الصحابة )  ٥(

والصواب قول أيب . يف نسبها خارجه على زيد وقدم ابن منده وأبو نعيم زيداً على خارجه
 .وهو الصحيخ واهللا أعلم .٦/٦٣. »عمر

 .)١٦٦٢(ابن حجر يف اإلصابة ص » خارجه بن زيد أو زيد بن خارجه« ذكر القوالن )  ٦(
 .٦/٦٢أسد الغابة : األثري ، وابن  ٤/٣٦٩االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٧(
 .٤/٣٦٩، وابن عبدالرب االستيعاب  ٦/٦٣أسد الغابة ، : ابن األثري : انظر)  ٨(
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ات كلهم هلم وله يعين أيب بكر ثالثة بنني وثالث بن: قال املؤلف رمحه اهللا  
أما البنني منهم  . )٢( وحممد ولد يف حياة النيب  )١(صحبه إال أم كلثوم
وأما البنات فهن أمساء ذات النطاقني . وحممد بنو أيب بكر// عبداهللا وعبدالرمحن 

 .وعائشة وأم كلثوم بنات أيب بكر وتقدم ترامجهم

خره لثالث يف مجادي اآل ومات أبو بكـــر : قال املؤلف رمحه اهللا  
: قال  )٤(وروى ابن عســـاكر عن الليث .)٣(بقني منه سنة ثالث عشره

 )٦(وعن زياد البكائي. )٥(تويف أبو بكر لليله خلت من ربيع األول سنه ثالث عشره
وروي عن أيب . )٨(تويف يف مجادي األوىل )٧(»قال«عن إبن إسحاق  )٦(البكائي
وروي عن أيب حفص .  )١٠(لسبع بقني من مجادي األوىل يوم االثنني )٩(حذيفه
 )١٢( ]عشره[ليلة األربعاء لثالث بقني من مجادي األوىل سنة ثالث  )١١(الفالس

                                                 
 . ألن أم كلثوم ولدت بعد موت النيب )  ١(
إال شهرين ونصف وقد ذكره ابن  حجر يف الصحابة ص  ألن حممد مل يدرك من حياة النيب )  ٢(

)١١٨٤(. 
 .٣٠/٤٥٣. أبو حفص الفالس  عن طريقن عساكر يف تاريخ دمشق ذكر هذه الرواية اب)  ٣(
 ) .١٤٩( تقدم ترمجته ص )  ٤(
 ).٣٠/٤٥٠تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن الليث  )  ٥(
 ) .٣١١(تقدم ترمجته ص)  ٦(
 .زيادة يقتضيها السياق)  ٧(
 ).٣٠/٤٥٠تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن إبن إسحاق )  ٨(
قال عنه مسلم تركوا . إسحاق  بن بشر موالهم البخاري مصنف كتاب املبتدأ أبو حذيفه )  ٩(

هـ، ٢٠٦متروك احلديث ، مات ببخارى سنة : وقال الدارقطين . حديثه وكذبه ابن املديين 
 ).٩/٤٧٧السري، : الذهيب (

 .٣٠/٤٥٣أخرجه ابن عساكر يف تارخيه بسنده )  ١٠(
 ) .١٤٩(تقدم ترمجته )  ١١(
 ).ب(ملعقوفتني ساقط يف األصل و ما بني ا)  ١٢(

 ب/٢٨٨
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يوم اجلمعة لسبع ليال بقني من  تويف أبو بكر : وقال إبن إسحاق. )١(ودفن ليالً 
: وقيل.  )٣(تويف عشيه يوم االثنني: وقيل. )٢(من مجادي اآلخرة سنة ثالث عشره

بني املغرب والعشاء لثمان بقني  :وقيل.  )٥(قيل عشية يوم الثالثاءو.  )٤(ليلة الثالثاء
 .)٦(بقني من مجادي اآلخرة

 

                                                 
 ).٣٠/٤٥١تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن الفالس )  ١(
 ).٣٠/٤٥٣تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن ابن اسحاق )  ٢(
 .٣٠/٤٤٨ذكره ابن عساكر يف تارخيه من رواية عائشة رضي اهللا عنها )  ٣(
 .٣٠/٤٤٩ ذكره ابن عساكر يف تارخيه من رواية القاسم بن حممد)  ٤(
 .٣/١٠١االستيعاب  يفابن عبدالرب قاله )  ٥(
أسد  يف، وابن األثري ٤/١٣٠املنتظم  يف ، وابن اجلوزي ٧/١٨البداية والنهاية ،  يفابن كثري قاله )  ٦(

 .٣/٢٢٩الغابة 
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  عمر بن اخلطاب
 

أبو حفص عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبدالعزي . قال املؤلف رمحه اهللا 
بن رياح بالياء باثنتني من حتتها بن عبداهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب 

 )٣(أبو حفص .)٢(يف كعب بن لؤي يلتقي مع رسول اهللا .)١(بن لؤي بن غالب
أول من كناين : ذكر إبن اجلوزي عن عمر قال.  )٤(احلفص يف اللغة األسد: 

 وروي عن عمر . )٦(بعد الفيل بثالث عشره سنه ولد عمر . )٥( رسول اهللا 
  راف وكان من أش.  )٨)(٧( ]سنني[ولدت بعد الفجار األعظم بأربع : أنه قال

                                                 

نسب :،ومصعب الزبريي )١٥٠(اجلمهرة ص : ، وابن حزم ٤٤/٣تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ١(
أنساب األشراف ، : ، والبالذي  )٤٤٩(اإلصابة  ص : وابن حجر  ،٣٤٧-٣٤٦قريش ص

 .)١٣٥(ص
 .٢/١٢٩، والربي يف اجلوهره  ٣/٢٠١الطبقات : وابن سعد  ١/٢٨الرياض النضرة ، : الطربي )  ٢(
 .)٧٨(املعارف ، ص : ، وابن قتيبة ٤٤/١١التاريخ : ابن عساكر .  كنية عمر بن اخلطاب )  ٣(
 ).٤/١٦٦لسان العرب ، : منظور ابن : (انظر )  ٤(
عبدالرب عباس ، دار املعرفة، بريوت، : ، تعليق )١٠(ابن اجلوزي يف تاريخ عمر بن اخلطاب ص )  ٥(

 .هـ١٤٢٥، ١ط
وابن عبدالرب يف . ٣/٦٤٢أسد الغابة : وابن األثري . )١٠٧(تاريخ اخللفاء ، ص : السيوطي )  ٦(

 ، دار الفكر ، )١١٢(لفاء الراشدون ، ص اخل: وعبدالوهاب جنار .٣/٢٣٥االستيعاب 
، وابن ٣/٦٤٢أسد الغابة : وأوردته من ابن األثري ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و)  ٧(

 .٣/٢٣٥االستيعاب : عبدالرب
وابن حجر يف . ٣/٢٣٥وابن عبدالرب يف االستيعاب .  ٣/٦٤٢ابن األثري يف أسد الغابة ، : قاله )  ٨(

، وذكر أمحد اخلطيب يف كتابه عمر )٩(، وابن اجلوزي يف تاريخ عمر ، ص )٩٤٩(االصابة ص 
، نشر عامل )٢٣(بعشرين سنة ، ص  بن اخلطاب أن حرب الفجار كانت قبل مبعث الرسول 

 .هـ١٤٠٦، ١الكتب، بريوت، ط
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قريش وإليه كانت السفاره يف اجلاهلية ، ألن قريش كانوا إذا وقع بينهم حرب أو 
وأن نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر ، رضوا به . بينهم وبني غريهم بعثوه سفرياً 

أن عمر أسلم بعد  )٣(عن هالل بن يساف )٢( }مث{.  )١(وبعثوه منافراً ومفاخراً
بعد : وقيل . )٤(فكمل الرجال به أربعني رجالً أربعني رجالً وإحدى عشره إمرأه 

وقيل بعد مخسة وأربعني رجالً وإحدى عشره .  )٥(تسعة وثالثني رجالً وإمرأه
 .)٦(إمرأه

اللهم أعز اإلسالم بأحب الرجلني إليك عمر «:  وقال رســـول اهللا 
. يعين أبا جهل » بن أيب هشام // ابـــن اخلطاب أو عمــــــرو 

وتقدم يف معجزاته . )٨(وقـــال حسن صحيح )٧(ـــرمذيرواه الت

                                                 

ريخ اخللفاء والسيوطي يف تا. ٣/٢٣٥االستيعاب : ، وابن عبدالرب  ٣/٦٤٢ابن األثري ، أسد الغابة )  ١(
 .٤/١٣١، وابن اجلوزي املنتظم )١٠٧(ص

 ).ب(ما بني املعقوفتني زائد يف األصل و )  ٢(
ابن (ابن إساف األشجعي ، موالهم الكويف ، ثقة من الطبقة الثالثة : ويقال  يسافهالل بن )  ٣(

 ).٢/٣٣٠تقريب التهذيب : حجر
، ٣/٦٤٢ابن األثري يف أسد الغابة بسنده ، و٣/٢٣٦أخرجه ابن عبدالرب يف االستيعاب بسنده )  ٤(

 .)١٣٦(والبالذري يف أنساب األشراف بسنده ص 
فنـزل جربيل عليه السالم : من رواية ابن عباس قال  ٣/٦٤٢ذكره ابن األثري يف أسد الغابة )  ٥(

$ ®: بقوله تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<¨Ζ9$# y7 ç7ó¡xm ª!$# Ç⎯tΒ uρ y7 yè t7¨?$# z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 〈 ٦٤األنفال ، آية  سورة .
ابن . »قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية ويف هذا نظر ألن اآلية مدنيه وإسالم عمر كان مبكة 

 .)١٠٧(والسيوطي يف تاريخ اخللفاء ، ص .  ٢/٣٣٧تفسري القرآن العظيم : كثري
 . ٣/٦٤٣أسد الغابة : ، ابن األثري )١٠٧(تاريخ اخللفاء ، ص : السيوطي )  ٦(
، وابن حجر يف االصابة من رواية ابن عمر  ٥/٤٣٥رواه الترمذي يف سننه من رواية ابن عمر )  ٧(

 .٣/٦٤٣، وابن األثري يف أسد الغابة )٩٥٠(ص
 .٥/٤٣٥قاله الترمذي بعد إيراده للحديث )  ٨(

 أ/٢٨٩
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قال عمر بن : قال  )٢(روى اإلمام أمحد بســنده إىل شريح بن عبيد.)١(

قبل أن أسلم فوجدته قد سبقين إىل  خرجت أتعرض رسول اهللا «: اخلطاب
: املسجد فقمت خلفه فأستفتح سورة احلاقة فجعلت أتعجب تأليف القرآن قال 

… ®:  واهللا شاعر كما قالت قريش فقرأ رسول اهللا فقلت هذا  çµ ¯Ρ Î) ãΑöθ s)s9 5Αθ ß™ u‘ 

5Οƒ Íx. ∩⊆⊃∪ $ tΒuρ uθ èδ ÉΑöθ s)Î/ 9Ïã$ x© 4 Wξ‹ Ï=s% $̈Β tβθ ãΖ ÏΒ÷σè? 〈 )قلت كاهن قال : قـال  .)٣ :

 :® Ÿωuρ ÉΑöθ s)Î/ 9⎯Ïδ% x. 4 Wξ‹ Ï=s% $ ¨Β tβρ ãª.x‹s? ∩⊆⊄∪ ×≅ƒÍ”∴ s? ⎯ÏiΒ Éb> §‘ t⎦⎫ÏΗs>≈ yèø9$# 〈 )مث قرأ . )٤

سبب إسالمه : وقيل. )*(إىل آخر السورة فوقــــع يف قليب اإلسالم كل موقع

أن أخته فاطمة بنــــت اخلطاب أسلمت مع زوجها سعيــــد بن زيد 
بن عمــــــرو بن نفيل فسمع بذلك عمر فقصدمها ليعاقبهما 
فقـــــرأ عليه القرآن فـــوقع اإلســــالم يف قلبـــــه 

وهو وأصحــــابه خمتفــــون يف دار  سلم، مث جاء إىل النيب فأ

                                                 

 .)٢٣٧(، ص  تقدم يف معجزاته )  ١(

تقريب : ابن حجر. (مات بعد املائة. يرسل شريح بن عبيد بن شريح احلضرمي احلمصي ثقه كان)  ٢(

 ).١/٣٣٦تقريب التهذيب 

 .٤١-٤٠سورة احلاقة ، آية )  ٣(

 .٤٣-٤٢سورة احلاقة ، آية )  ٤(

 :التخريج 

وابن حجر يف اإلصابة  )٣١(ص  )١٠٧(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده بسنده ولفظه حديث رقم ) *(

والطربي يف .  ٣/٦٤٣ة بسنده ولفظه ، وابن األثري يف أسد الغاب )٩٥٠(بسنده ولفظه ص 

 .٢/٢٣٧الرياض النضرة 
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فما إجترأ أحد . ابن اخلطاب : بالصفا فقرع الباب قيل من هذا قال  )١(األرقم
إفتحوا له فإن يرد اهللا به خرياً يهده  منهم أن يتفح الباب، فقال رسول اهللا 

بني يدي رسول اهللا ففتحوا وأخذ رجالن بعضديه حىت دنا ممن رسول اهللا فجلس 
  فأخذ مبجمع قميصه فجذبه إليه مث قال أسلم يا ابن اخلطاب اللهم أهده فقال

أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا فكرب املسلمون تكبرية سمعت بطرف 
مكة وفرحوا باسالمه مث أظهر اسالمه وخرج إىل جمامع قريش فضارم 

 .)٢(وضاربوه
كان اسالم عمر فتحاً وهجرته نصراً وإمامته « : ال وعن ابن مسعود ق

رمحه ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي يف البيت حىت أسلم عمر فلما أسلم قاتلهم 
. )*(»ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر« :  )٤(ويف البخاري عنه.)٣(»حىت تركونا نصلي 

السماء بإسالم وذكر ابن اجلوزي أن عمر ملا أسلم نزل جربيل فقال استبشر أهل 
                                                 

كانت هذه الدار لعبداهللا بن عبد مناف بن أسد املخزومي صحايب : دار األرقم بن أيب األرقم )  ١(
كانت . واملسلمني األولني إىل هذه الدار جيتمعون فيها سراً  جليل أسلم قدمياً فلجأ الرسول 

ن اآلمن لنشر الدعوة اإلسالمية فأسلم فيها قوم كثري وكانت من أهم هذه الدار املباركة املكا
مراحل الدعوة السرية حىت أن كثرياً من املسلمني يؤرخون دخوله يف اإلسالم بدخوهلم دار 

والسابقون إىل اإلسالم رضوان . وقد خرج من هذه الدار كبار الصحابة . األرقم بن أيب األرقم
، جمموعة من احملققني مؤسسة أعمال  ١/٩٢٦املوسوعة العربية العاملية ،  .اهللا تعاىل عليهم مجيعاً 

 .املوسوعة للنشر والتوزيع، الرياض
-٢/٢٣٧والطربي يف الرياض النضرة  ٦٤٥- ٣/٦٤٤ذكر هذه القصة ابن األثري يف أسد الغابة )  ٢(

 .٢٠٣-٣/٢٠٢وابن سعد يف الطبقات  ،)١١٠-١٠٩(والسيوطي يف تاريخ اخللفاء ص . ٢٣٨
،  ٣/٦٤٨، وابن األثري يف أسد الغابة بسنده  ٣/٢٠٤أخرجه ابن سعد يف الطبقات بسنده )  ٣(

 .)١١٢(والسيوطي يف تاريخ اخللفاء بسنده ص 
 . أي ابن مسعود )  ٤(

 :التخريج 
وابن عساكر  )٦٧١(، ص  )٣٦٨٤(حديث رقم . ولفظه  أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ) *(

 .٤٤/٤٥ه يف تارخيه بسند
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ابن  )٣(وقاله )٢(وكان إسالمه يف السنة السادسة من النبوة قاله ابن سعد.  )١(عمر
مساه : فقيل.  )٧(تسميته بالفاروق )٦(واتفقوا على )٥(سنة مخس: وقيل. )٤(اجلوزي

مساه رسول اهللا : وقيل )٨(بذلكاهللا 
إن اهللا جعل «  : وقال رسول اهللا.  )٩(

، وهو  )١١(وهو أول من تسمى أمري املؤمنني )١٠(»عمر وقلبه لسان// احلق على 
وأحد أصهار  )١٣(وأحـــد اخللفاء الراشدين )١٢(أحد العشرة املشهود هلم باجلنة

                                                 

يف ، وابن عساكر  ٢/٢٤٥، والطربي يف الرياض النضرة  ٤/١٣٤ذكره ابن اجلوزي يف املنتظم )  ١(
 .٤٤/٤١تارخيه 

 .٣/٢٠٤ابن سعد يف الطبقات )  ٢(

 .»وقال«) ب(وردت يف األصل و )  ٣(

ن سعد وهو مثل ما قال اب.  )١٧(تاريخ عمر ص : وابن اجلوزي .  ٤/١٣٥ابن اجلوزي املنتظم )  ٤(
 .أن عمر أسلم يف السنة السادسة من النبوة

أسلم يف السنة السادسة من البعثة  مل أقف على من قال ذه الرواية ومعظم الروايات أن عمر )  ٥(
 .النبوية الشريفة

 .»على أن تسمتيه« وردت يف األصل )  ٦(

لفاروق فرق اهللا به بني هو ا« : قال  أن الرسول  )١٩(ذكر ابن اجلوزي يف تاريخ عمر ص )  ٧(
 .»احلق والباطل

 .)١٩(، وابن اجلوزي يف تاريخ عمر ص  ٢/٢٣٥الرياض النضرة ، : الطربي )  ٨(

 .٣/٦٤٧أسد الغابة : وابن األثري .  ٢/٢٣٤الرياض النضرة ، : الطربي )  ٩(

ي يف والطرب. )١١٤(، والسيوطي يف تاريخ اخللفاء ، ص  ٥/٤٣٥رواه الترمذي يف سننه )  ١٠(
 .٢/٢٥٦الرياض النضرة 

 .٣/٢٣٦، وابن عبدالرب يف االستيعاب  ٢/٢٦٥الرياض النضرة ، : الطربي )  ١١(

 .)١٠٧(تاريخ اخللفاء ، ص : السيوطي )  ١٢(

 .)١٠٧( املصدر السابق ص)  ١٣(

 ب/٢٨٩
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رسول اهللا 
عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب وطلحة والزبري روي عنه .  )١(

ىل املدينة جهراً وهاجر إ. )٢(ومجاعة من الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم أمجعني
 . )٣(يف مجاعة فتقدم رسول اهللا 

وكان شديداً على الكفار  )٤(املشاهد كلها وشهد مع رسول اهللا 
دخل على إبنته حفصه فقدمت له مرقاً بارداً . )٦(وكان زاهداً . )٥(واملنافقني

. )٧(وصبت عليه زيتاً فقال أُدمان يف إناء واحد ال آكله حىت ألقى اهللا عز وجل
 )٩(وعن أيب عثمان. )٨(رأيت يف قميص عمر أربع رقاع بني كتفيه: عن أنس قال و

.  )١١)(١٠(رايت عمر يرمي اجلمره وعليه إزار مرقع بقطعة جراب: قال )٩(عثمان
رأيت عمر يف النوم وعليه قميص جيره قيل ما أولته قال «: قال  وعن رسول اهللا 

                                                 
عصر اخلالفة الراشدة ص : وأكرم ضياء العمري .  )١٠٧(تاريخ اخللفاء ، ص : السيوطي )  ١(

 .هـ١٤١٤،  ١تبة العلوم واحلكمة، املدينة املنورة ، طمك. )٦٨(
 .)١٠٨(تاريخ اخللفاء ، ص : السيوطي )  ٢(
 .٣/٦٤٨، وابن األثري يف أسد الغابة )١١٣(تاريخ اخللفاء ، ص : السيوطي )  ٣(
تاريخ : ، والسيوطي  ٣/٦٤٩، وابن األثري يف أسد الغابة  ٣/٢٣٦االستيعاب ، : ابن عبدالرب )  ٤(

 .)١١٣(لفاء ، ص اخل
 .٣/٦٤٩أسد الغابة : ابن األثري )  ٥(
بأولنا إسالماً  اخلطابما كان عمر بن «: ذكر ابن األثري يف أسد الغابة أن طلحة بن عبيد اهللا قال )  ٦(

 .٣/٦٥١» إسالماً وال أقدمنا هجرة، ولكنه كان أزهدنا يف الدنيا وأرغبنا يف اآلخرة 
 .٣/٦٥٣أسد الغابة ، : ن األثري ، واب ٣/٢٤٣الطبقات : ابن سعد )  ٧(
 .٣/٦٥٣،وابن األثري يف أسد الغابة بسنده  ٣/٢٤٩أخرجه ابن سعد يف الطبقات بسنده )  ٨(
 .وقد تقدم ترمجته. عبدالرمحن بن مل أبو عثمان النهدي: هو )  ٩(
 ).٣/١٠٩اللسان : ابن منظور (إهاب الشاء : اجلراب )  ١٠(
 .٣/٦٥٣الغابة بسنده أخرجه ابن األثري يف أسد )  ١١(
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بينا أنا نائم أتيت بقدح «: يقول  مسعت النيب : وعن ابن عمر قال . )١(»الدين
لنب فشربت منه حىت إين ألرى الري خيرج من أظفاري مث أعطيت فضلي عمر قالوا 

، عن سعد بن أيب وقاص )٢(وفيهما. )*(رواه البخاري ومسلم. »فما أولته قال العلم

والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً « : قال لعمر  وقاص أن رسول اهللا 
قال رسول : قال  عن أيب هريرة  )٣(وفيهما.)**(»ري فجكجماً إال سلك فجاً غ

بينا أنا نائم رأيتين يف اجلنة وإذا بإمرأة تتوضأ إىل جانب قصر فقلت ملن « :  اهللا 
. )***(»هذا  ؟ فقالوا لعمر فذكرت غريتك فبكى عمر وقال عليك أغـــار

ـــحالت يف وتقدم يف ترمجة أيب بكر أنه أخذ الدلو من يد أيب بكر فاستـــ
وحديث حممــــــد بن  )٥(وحديث ابن عمر يف التخري. )٤(يده غرباً

                                                 
، وابن األثري )٢٠(، ص )٢٣(أخرجه البخاري يف صحيحه من رواية أبو سعيد اخلدري ، حديث رقم )  ١(

 .)١١٤( تاريخ اخللفاء ص: ،والسيوطي ٣/٦٥٤يف أسد الغابة من رواية أيب سعيد اخلدري 

 .أي صحيح البخاري وصحيح مسلم)  ٢(

 .صحيح البخاري وصحيح مسلم)  ٣(

، )٦٧١(، ص )٣٦٨٢(حديث رقم . رواه البخاري يف صحيحه من رواية عبداهللا بن عمر  ) ٤(
 ).٢٢٧(، ص ) ٢٣٩٣(حديث رقم . ومسلم يف صحيحه من رواية عبداهللا بن عمر 

كنا خنري بني الناس يف زمن النيب « : أنه قال  روى البخاري يف صحيحه من حديث ابن عمر )  ٥(
حديث رقم » اخلطاب مث عثمان بن عفان رضي اهللا عنهم  فنخري أبا بكر مث عمر بن النيب 

 ).٦٦٦(،ص )٣٦٥٥(

 :التخريج  

، ومسلم يف صحيحه )٣٣(ص . )٨٢(حديث رقم . أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ولفظه ) *(

 . )١٢٢٧(، ص )٢٣٩١(حديث رقم . بسنده ولفظه

، ومسلم )٦٠٢(، ص  )٣٢٩٤(أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ولفظه من حديث طويل ) **(

 ).١٢٢٨(، ص )٢٣٩٦(حديث رقم . يف صحيحه بسنده ولفظه من حديث طويل 
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وافقت ريب يف ثالث «عن ابن عمر وأنس عن عمر قال  )٣(وفيهما.  )٢)(١(احلنفية
قال : قال  )٤(ويف الترمذي عن عقبة بن عامر. )*(»يف األساري واملقام واحلجاب

استأذنت «: وعن عمر قال . )**(»رلو كان بعدي نيب لكان عم« :  رسول اهللا 

رواه أبو داود  . »يف العمره قأذن يل وقال يا أخي ال تنسنا يف دعائك النيب 
ومن املشهور من كرمات عمر أنه كان //  )***(والترمذي وقال حسن صحيح

بن  )٥(خيطب يوم اجلمعة باملدينة فقال يف خطبتـــــه يا سارية بن زنيم

                                                                                                                                               

، ومسلم يف )٥٩٦(، ص  )٣٢٤٢(حديث رقم . أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ) ***(

 ).١٢٢٨(، ص )١٣٩٥(حديث رقم . صحيحه بسنده 

 ) .٣٠٢(تقدم ترمجته ص )  ١(

قلت أليب أي الناس خري بعد « : حممد بن احلنفية قال روى البخاري يف صحيحه من حديث )  ٢(
مث عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت مث أنت : قال : أبو بكر قلت مث من : قال  رسول اهللا 

 )٦٦٩(، ص )٣٦٧١(حديث رقم » ما أنا إال رجل من املسلمني : قال 

 .البخاري ومسلمصحيح )  ٣(

كثرياً وروى عنه الصحابة  شهور روى عن النيب عقبة بن عامر بن عبس اجلهين صحايب م)  ٤(
: ابن حجر (الفتوح االسالمية ، مات يف خالفة معاوية على أصح األقوال  شهدوالتابعني 
  ). ٩٢٠االصابة ص

اإلصابة ص : ، وابن حجر ٢/١٦٨أسد الغابة : انظر ابن األثري » زمن«) ب(وردت يف األصل و )  ٥(
)٤٦٤(. 

 :التخريج 

، ومسلم يف  )٩٠(، ص )٤٠٢(حديث رقم . البخاري يف صحيحه برواية أنس عن عمر أخرجه ) *(

 ).١٢٢٨(، ص )٢٣٩٩(حديث رقم .صحيحه برواية ابن عمر عن عمر 

، واإلمام  ٥/٤٣٧هذا حديث حسن غريب : وقال . أخرجه الترمذي يف سننه بسنده ولفظه ) **(

 .)١٢٣٧(، ص )١٧٥٤٠(حديث رقم . أمحد يف املسند بسنده 

 أ/٢٩٠
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الفت الناس بعضهم لبعض فلم يفهموا مراده فلما قضى اجلبل اجلبل ف )١(حصن
وكل أهل املسجد . نعم : صالته قال له علي ما هذا الذي قلته قال ومسعته قال 

أن املشركني هزموا اخواننا وركبوا أكتافهم وأم ميرون  )٢(وقع يف خلدي: قال 
ج مين هذا جببل فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا وظفروا وإن جاوزه هلكوا فخر

الكالم فجاء البشري بعد شهر فذكر أم مسعوا يف ذلك اليوم وتلك الساعة حيث 
رواه ابن عساكر : جاوزوا اجلبل صوتاً يشبه صوت عمر فعدلنا إليه ففتـح اهللا 

وأفردت حديث سارية يف جزء تقدم من فضائله يف . )٣(بسند رجاله كلهم ثقات
فإن أبا بكر .  خلالفة باستخالف أيب بكر ويل ا.  )٤(ترمجة أيب بكر رضي عنهما

                                                                                                                                               

، ومل أقف على رواية )٢٢١(، ص )١٤٩٨(حديث رقم . أخرجه أبو داود يف سننه بسنده) ***(

 .الترمذي
 
ناحية فارس ذكر ابن  هو سارية بن زنيم بن زنيم من بين كنانة ، واله عمر بن اخلطاب )  ١(

  روى عن النيب: عساكر أن له صحبة وقال املرزباين كان سارية خمضرماً ، قال العسكري 
: ابن حجر  (.يا سارية اجلبل : ومل يلقه وذكره ابن حبان يف التابعني وهو الذي قال له عمر 

 ).٢/١٦٨أسد الغابة : وابن األثري.  ٤٦٤اإلصابة ص 
وقع ذلك يف خلدي أي يف : البال والقلب اولنفس ، ومجعه أخالد ، يقال : بالتحريك : اخللد )  ٢(

ابن ( .اء النفس والروع والبال اليت هي من أمساء النفس وهي كذلك من أمس، روعي وقليب 
 ).٥/١٢٤اللسان : منظور 

، وابن ٤٤/٣٣٦أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق من رواية عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما )  ٣(
والسيوطي يف تاريخ اخللفاء من رواية ابن عمر .  ٣/٦٥٨األثري يف أسد الغابة من رواية ابن عمر 

، وكان ذلك يف بداية السنة ٧/١٢٣وابن كثري يف البداية والنهاية من رواية ابن عمر . )١٢٣(ص
ابن . الثالثة والعشرون للهجرة ، عندما فتحت مدينة فسا ودار أجبرد ناحية بالد األكراد وفارس 

 .٧/١٢٣البداية والنهاية : كثري 
ون املؤلف رمحه اهللا قد ذكر ذلك يف ورمبا يك مل أقف على حديث سارية يف ترمجة أيب بكر )  ٤(

 .من املخطوطة املتقدمةموضع آخر، أو يف األجزاء 
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مث  )١(استشار الصحابة فأشار به عبدالرمحن بن عوف وقال هو أفضل من رأيك فيه
أنت أخربنا به فقال وأيضاً فقال علمي به أن سريرته خري : استشار عثمان  فقال 

 )٤(هلاوكان يسأ )٣(وختم اهللا لعمر بالشهادة،.  )٢(من عالنيته وأن ليس فينا مثله
عدو اهللا أبو لؤلؤه فريوز غالم املغرية بن شعبه وهو قائم يف صالة  )٥(فطعنه العلج

الصبح حيث أحرم بالصالة بسكني مسمومه ذات طرفني يف كتفه وخاصرته وقيل 
عمر احلمد هللا الذي مل جيعل منييت بيد رجل يدعي : ضربه ست ضربات، فقال

شر رجالً تويف منهم سبعة وعاش الباقون وطعن العلج مع عمر ثالثة ع. )٦(اإلسالم
وشرب عمر  )٩(فلما أحس العلج أنه مقتول قتل نفسه )٨(عليه برنسا )٧(فطرح مسلم

عمر لبنا فخرج من جرحه فعلم هو والناس أنه ال يعيش فأشاروا عليه بالوصية 

                                                 
 .٢/٣٩٣، وابن األثري يف الكامل ٣/٦٦٤ذكر ذلك ابن األثري يف أسد الغابة ، )  ١(
 .٣/٦٦٤: ، وأسد الغابة  ٢/٣٩٣ذكره ابن األثري يف الكامل يف التاريخ )  ٢(
صعد أحد ومعه  أن النيب «الذي أورده البخاري يف صحيحه  وهذا مصداق حلديث الرسول )  ٣(

أبو بكر وعمر وعثمان مرجف فضربه برجله وقال أثبت أحد فما عليك إال نيب وصديق 
 .)٦٧٠(، ص )٣٦٧٥(حديث رقم .  »وشهيدان

، عن زيد بن أسلم  عن أبيه عن )٣٢٤(، ص )١٨٩٠(ذكر البخاري يف صحيحه حديث رقم )  ٤(
 . »اللهم أرزقين شهادة يف سبيلك وأجعل مويت يف بلد رسولك «: قال  اب عمر بن اخلط

 ).١٠/٢٤٨لسان العرب : ابن منظور (كفار العجم  هم : العلج )  ٥(
 .٣/٢٤٢، ابن عبدالرب يف االستيعاب ٣/٤٠قاله ابن األثري يف الكامل )  ٦(
 .»مسكم«) ب(وردت يف األصل و )  ٧(
 ).٢/٧٤اللسان : ابن منظور (منه ملتزق به الربنس كل ثوب راسه )  ٨(
لؤلؤة الربنس هو عبداهللا بن  أبوأن الذي وضع على عدو اهللا «ذكر ابن كثري يف البداية والنهاية )  ٩(

، وذكر ابن عبدالرب يف االستيعاب أن الذي وضع عليه الربنس  ٧/١٣٠ »عبدالرمحن بن عوف
 .٣/٢٤١هو رجل من أهل العراق 
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فجعل اخلالفة شورى بني عثمان وعلي وطلحه والزبري وسعد وعبدالرمحن بن 
 . )١(عوف

أن عمر كان ميسك أذن فرسه بإحدى يديه، وميسك : وذكر إبن اجلوزي      
األخرى، بيده األخرى مث يثب حىت يقعد عليه وركض فرسه فانكشف  )٢( ]أذنه[

 )٣(]الذي[وعلى فخذه شامه سوداء فقالوان هذا // ثوبه عن فخذه فرآه أهل جنران 
 .)٤(جند يف كتبنا خيرجنا من أرضنا )٣(]الذي[

وأمه حنتمه بنت هاشم، وقيل هشام بن املغرية بن : هللاقال املؤلف رمحه ا 
حنتمة هذه بفتح احلاء املهملة مث نون وتاء مثناه من . )٥(عبداهللا بن عمر بن خمزوم

ومن قال هشام  )٧(أما من قال حنتمه بنت هشام تكون أخت أيب جهل. )٦(فوق
ولو كانت  ومن قال يعين بنت هشام فقد أخطأ: قال أبو عمر .  )٨(فهي بنت عمه

كانت كذلك لكانت أخت أيب جهل واحلارث إبين هشام وليس كذلك وإمنا هي 

                                                 
، وابن كثري يف البداية والنهاية )٦٧٤(ص  )٣٧٠٠(لبخاري الصحيح ، حديث رقم ا: انظر )  ١(

، والطربي يف  ٤/٣٢٩، وابن اجلوزي يف املنتظم ٣/٢٤١، وابن عبدالرب يف االستيعاب ٧/١٣٠
 .٢/٣٤٩الرياض النضرة 

 .ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل واستدركه على اهلامش)  ٢(
 .اقط يف األصل واستدركه على اهلامشما بني املعقوفتني س)  ٣(
والسيوطي يف . )٣٢٨(ص، والبالذري يف أنساب األشراف )١٤(تاريخ عمر ص : ابن اجلوزي )  ٤(

 .١/٦٨، وأبو نعيم يف معرض الصحابة )١٣٧(صيف تاريخ اخللفاء 
 :، وابن األثري )٣٤٧(، والزبريي نسب قريش ص  ٢/٢٣٤الطربي ، الرياض النضرة ، : انظر )  ٥(

 . ٣/٦٤١أسد الغابة، 
 .٣/٢١١االكمال : ابن ماكوال )  ٦(
، ومصعب الزبريي يف  ٣/٢٣٥، وابن عبدالرب يف االستيعاب ٣/٦٤١أسد الغابة ، : ابن األثري )  ٧(

 .٤/١٣١، وابن اجلوزي )٣٤٧(نسب قريش ص 
 .٣/٦٤١أسد الغابة : ابن األثري )  ٨(

 ب/٢٩٠
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إبنة عمهما ألن هامشاً وهشاماً إبين املغرية أخوان فهاشم والد حنتمة وهشام والد 
أم : وقال إبن منده. )١(احلارث وأيب جهل وكان يقال هلاشم جد عمر ذي الرحمني 

بنت أخـت أيب جهل وأبو جهل  هي: وقال أبو نعيم )٢(عمر أخت أيب جهل
 .)٣(خاله

وشهد املشاهد كلها مع رسول اهللا  )٤(أسلم مبكة: قال املؤلف رمحه اهللا  
 .)٥(تقدم هذا تقريباً

وهاجر  )٦(أوالده أبو عبدالرمحن عبداهللا أسلم قدمياً: قال املؤلف رمحه اهللا  
حفصه  أبو عبدالرمحن هذا أمه وأم .)٧(وهاجر مع أبيه وهو من خيار الصحابة

وقد قيل أن إسالمه .  )٩(أسلم ومل يبلغ احللم مع أبيه.  )٨(أخته زينب بنت مظعون

                                                 
أسد : ، وابن األثري  ٢/٢٣٤الرياض النضرة : لطربي ، وا٣/٢٣٥االستيعاب ، : ابن عبدالرب )  ١(

 .٦٤٢-٣/٦٤١الغابة 
 ).٣/٦٤٢: أسد الغابة (نقله ابن األثري عن ابن منده )  ٢(
 ).٣/٦٤٢: أسد الغابة(، ونقله ابن األثري عن أبو نعيم  ١/٦٣قاله أبو نعيم يف معرفة الصحابة )  ٣(
 .)٣٣٨(ص : انظر )  ٤(
 ).٣٤١(ص : انظر )  ٥(
أسلم مع أبيه وهو صغري ومل يبلغ احللم وقد قيل أن إسالمه قبل إسالم أبيه وال يصح وإمنا كانت )  ٦(

أسد الغابة : ابن األثري . فظن بعض الناس أن إسالمه قبل إسالم أبيه . هجرته قبل هجرة أبيه 
أبويه ، والصحيح واهللا أعلم أنه هاجر مع ٣/٨١وكذلك ابن عبدالرب يف االستيعاب . ٣/٢٣٦

 ).٧١١(، ص )٣٩١٢(كما ذكر ذلك البخاري يف صحيحه حديث رقم 
 .٢/٣٦٢الرياض النضرة : الطربي )  ٧(
 .٣/٢٣٥، وابن األثري يف أسد الغابة  ٣/٨١االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٨(
 .٣/٢٣٦أسد الغابة : ، وابن األثري ٣/٨١االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٩(
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:  )٣(، وقال اخلجندي )٢(هاجر قبل أبيه: وقال النووي  .)١(إسالمه قبل إسالم أبيه
وأمجعوا أنه مل يشهد بدراً لصغره .  )٤(هاجر مع أبيه وأمه وهو ابن عشر سنني: 

وشهد .  )٥(وقيل رده مع غريه ممن مل يبلغ واختلفوا يف شهوده أحد فقيل شهدها
وكان كثري اإلتباع آلثار . )٦(اخلندق وغزوة مؤته والريموك وفتح مصر وأفريقيه

رسول اهللا 
حتت شجرة فكان ابن عمر يتعاهدها باملاء لئال  ونزل النيب .  )٧(

 وعن مالك قال أقام.  )٩(»أنه رجل صاحل« :  وقال عنه رسول اهللا . )٨(تيبس
عن ابن عمر أن النيب  )١(وعن سامل. )١٠(ابن عمر ستني سنه يفيت يف املوسم وغريه 

                                                 
، وكذلك ابن ٣/٢٣٦إن إسالمه مع أبيه : أسدالغابة ، وخطأ هذا القول وقال قاله ابن األثري يف )  ١(

 .٣/٨١عبدالرب يف االستيعاب 
، وابن عبدالرب يف ٣/٢٣٦، وابن األثري يف أسد الغابة ١/٢٧٨ذكره النووي يف التهذيب )  ٢(

 .٣/٨١االستيعاب 
هاين الشافعي كان صدر العراق بن حممد بن ثابت اخلجندي األصف عبداللطيفأبو بكر حممد بن )  ٣(

 ).٢٠/٣٨٦السري : الذهيب (هـ ٥٥٢تويف سنة . جواد إماماً ويل التدريس بالنظامية 
 .)٣٤٨(والزبريي يف نسب قريش ص ) ٢/٣٦٢الرياض النضرة (نقله الطربي عن اخلجندي )  ٤(

 .٣/٢٣٦أسد الغابة : ، وابن األثري ٣/٨١االستيعاب ، : ابن عبدالرب : انظر )  ٥(

 .٢/٣٦٢الرياض النظرة : ، والطربي ٣/٢٣٦أسد الغابة : ابن األثري )  ٦(

االستيعاب : وابن عبدالرب . ٣/٢٣٦وابن األثري أسد الغابة .  ٢/٣٦٢الرياض النضرة : الطربي )  ٧(
 ).٣٥١-٣٥٠والزبريي يف نسب قريش ص . ٣/٨١

 .٣/٢٣٦: أسد الغابة : ابن األثري )  ٨(

الترمذي و).١٢٤٣(، ص )٢٤٧٨(حديث رقم من رواية ابن عمر  صحيحه ، مسلم يفأخرجه )  ٩(
 .  ٥/٤٩٥ من رواية ابن عمر يف سننه

 .٣/٨٢وابن عبدالرب يف االستيعاب ). ٣/٢٣٧أسد الغابة (نقله ابن األثري عن مالك )  ١٠(
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نعم الرجل عبداهللا  لو كان يصلي من الليل فكان عبداهللا ال ينام يف «: قال  النيب 
يف اخلالفة مع كثرة ميل أهل الشام إليه وترك املنازعة . )*(»الليل إال قليال

مولده قبل املبعث بسنة وقيل .  )٢(الفنتوحمبتهــم له ومل يقاتل يف شيء من 
وله من األوالد سامل وعبداهللا  )٣(املبعث // سنتـــــني وقيل مولده وقت 

عروه بن  )٤( ]من عمر بن عبدالعزيز[وعاصم ومحزه وبالل وواقد وسوده زوجها 
وتويف عبداهللا بن عمر مبكة سنة  )٢)(١(وأخرى كانت عند عمرو بن عثمان )٥(الزبري

                                                                                                                                               
دين ، أحد سامل بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي ، أبو عمر أو أبو عبداهللا امل)  ١(

الفقهاء السبعة كان ثبتاً عابداً فاضالً كان يشبه أبيه يف اهلدى والسمت ، مات آخر سنة 
 ).١/٢٧٣تقريب التهذيب : ابن حجر. (هـ١٠٦

 .٣/٨٢االستيعاب : ، وابن عبدالرب  ٣/٢٣٧أسد الغابة : ابن األثري : انظر )  ٢(

 :التخريج 

، ومسلم يف )٢١٠(، ص )١١٢٢-١١٢١(ث رقم أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ، حدي) *(

 .)١٢٤٣(، ص  )٢٤٧٩(صحيحه بسنده، حديث رقم 

قيل كان مولده قبل املبعث بسنه وهذا يستقيم على قول من « قال إبن األثري يف أسد الغابة ، )  ٣(
مبكه بعد املبعث عشر سنني ألنه تويف سنة ثالث وسبعني وعمره أربع  جيعل مقام النيب 

سنه فيكون له يف اهلجرة إحدى عشرة سنه فيكون مولده قبل املبعث بسنه ، واما على  ومثانون
أقام بعد املبعث مبكه ثالثة عشر سنه وأن عمر عبداهللا أربع ومثانون  قول من يقول أن النيب 

وأما على قول من جيعل عمره ستاً ومثانني سنه فيكون . سنه فيكون مولده بعد املبعث بسنتني
 .٣/٢٤٠» ت املبعث واهللا أعلممولده وق

ما بني املعقوفتني ليس له معىن فقد كانت سوده بنت عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عند )  ٤(
: ابن حزم (عبدالرمحن بن زيد مث خلف عليها عروه بن الزبري فولدت له إبنه امسها أمساء ، 

 ).١٥١اجلمهرة ، ص 

 ).١٥١(اجلمهر ، ص : ابن حزم )  ٥(

 أ/٢٩١
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ودفن  )٤(بستة أشهر: وقيل )٣(وسبعني بعد قتل ابن الزبري بثالثة أشهر ثالث
  )٧(باخلاء املعجمة )٦(بفخ: ، وقيل )٥(باحملصب

                                                                                                                                               
تقريب التهذيب : ابن حجر (بو عثمان بن عمرو بن عثمان بن عفان بن أيب العاص األمدي أ)  ١(

٢/٨٠.( 

  .)٨٠(ابن قتيبة املعارف ، ص )  ٢(

 .٣/٨٢، وابن عبدالرب يف االستيعاب  ٣/٢٣٩قاله ابن األثري يف أسد الغابة )  ٣(

 .٣/٨٢تة أشهر قال ابن عبدالرب يف االستيعاب وقيل بعد مقتل ابن الزبري بس)  ٤(

موضع بني مكة ومىن وهو إىل مىن أقرب ، وهو خيف بين كنانه ويسمى أيضاً بطحاء مكة )  ٥(
 ).٥/٦٢معجم البلدان : احلموي(

 .)٨٠(ابن قتيبة املعارف ص : انظر » بسفخ«) ب(وردت يف األصل و )  ٦(

ه وافترق مسماه من ما اتفق لفظ«: ، األماكن )هـ٥٨٤ت (حممد بن موسى : احلازمي انظر )  ٧(
 .محد اجلاسر ، دار اليمامة للبحث والترمجة : ، حتقيق ٢/٧٣٤األمكنة، 
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 .)٤)(٣(بسرف:،وقيل  )٢(بذي طوي:،وقيل  )١(موضع بقرب مكه

 أمها زينب بنت مظعون وحفصه زوج النيب : قال املؤلف رمحه اهللا  
وحفصه يعين من أوالد عمر حفصه وتقدم  :فقوله. أخت عثمان بن مظعون 

أمهما أي أم عبداهللا : وقــــوله. ذكرها عند أزواجه عليه الســــالم 
زينــب بنت مظعونـ وزينب ماتت مسلمه مبكة  )٥( ]من[وحفصه ولدي عمر 

                                                 
هـ ، بني أبو عبداهللا ١٦٩زاد احلموي يف معجم البلدان ، أنه مكان وقعت فيه معركة فخ سنه )  ١(

 وقال البالذري يف. ٤/٢٣٧. احلسني بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب وبني بين العباس 
بفتح أوله وتشديد ثانيه والفخ الذي يصاد به الطري معرب وليس : معجم املعامل اجلغرافية فخ 

بعريب وامسه بالعربية الطرق وهو وادي مبكه وقيل هو وادي الزاهر وفيه دفن عبداهللا بن عمر 
 .٧/١٥أميال  ٣ويعرف اليوم بالشهداء بينه وبني مكه 

 ).٣/١٦٣معجم ما استعجم : البكري (يوم فتح مكة ،  لنيب بفتح أوله وادي مبكة وقف فيه ا)  ٢(

بفتح أوله وكسر ثانيه موضع على ستة أميال من مكة ، وهو واد متوسط الطول من : سرف )  ٣(
ميمونه بنت احلارث وفيه ماتت رضي اهللا عنها  أودية مشال شرق مكة وفيه تزوج النيب 

بفتح : الدي يف معجم املعامل اجلغرافية ، سرف وقال الب..  ٣/٢١٢معجم البلدان : احلموي (
وهو واد كبري من . موضع على ستة أميال من مكه وقيل غري ذلك . أوله وكسر ثانيه وآخره فاء

أكيال  ٩روافد مر الظهران ويف آخره وادي يسمى الوسيعة فيه زراعة وهو مشال مكة على بعد 
كيالً عن مكة  ١٢ميمونة بنت احلارث على  من عمره التنعيم وبطرفه الشمايل تزوج النيب 
 .٤/١٩٣كيالً طوالً ،  ٣٦وبىن عليه حائط من طوب ويبلغ وادي سرف 

وقال ابن قتيبة يف املعارف ص . ، قيل أنه مات بسرف  ٣/٢٤٠قال ابن األثري يف أسد الغابة )  ٤(
يعاب وكان قد ، وقال ابن عبدالرب يف االست ٢/٣٦٣بفخ، والطربي يف الرياض النضرة  )٨٠(

أوصى أن يدفن يف احلل فلم يقدر على ذلك من أجل احلجاج ودفن بذي طُوى يف مقربة 
، وابن اجلوزي يف صفة الصفوة  ٢/١٤٤وقاله أيضاً الربي يف اجلوهرة .  ٣/٨٢املهاجرين 

. ، وقيل أنه رضي اهللا عنه دفن يف احملصب  ٣/٢٤٠وقال ابن األثري يف أسد الغابة .  ١/٢٢٢
 .٣/٢٤٠هذه األقوال كلها ابن األثري يف أسد الغابة  ومجع

 .ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل)  ٥(
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أن عبداهللا بن . قد روي يف بعض احلديث )٢(وقال أبو موسى. )١(مبكة قبل اهلجرة
 .)٤(وتقدم أنه هاجر قبل أبيه . )٣(عمر هاجر مع أبويه

أمه أم عاصم مجيله بنت ثابت  )٥(وعاصم بن عمر: قال املؤلف رمحه اهللا  
عاصم بن عمر  )٧(أبو عمر: عاصم بن عمر هو أبو عمرو، وقيل. )٦(بن أيب األقلح

                                                 
ذكر إبن الزبري أا كانت من املهاجرات وأخشى أن « : قاله ابن عبدالرب يف االستيعاب وقال )  ١(

أسد الغابة  وابن األثري يف. ٤/٤١٣. » يكون وهم ألنه قد قيل أا ماتت مسلمة مبكة قبل اهلجرة
٦/١٣٨. 

 ) .٢٤٧(تقدم ترمجته ص )  ٢(
قال أبو عمر هي « : ، ورجح هذا القول وقال )١٧٠٠(أخرجه ابن حجر يف اإلصابة بسنده ص )  ٣(

ذكر الزبري أا كانت من املهاجرات . زوجة عمر بن اخلطاب ووالده ولديه عبداهللا وحفصه
. بل الوهم ممن قال ذلك: قلت . قبل اهلجرة وأخشى أن يكون ومهاً ألنه قيل أا ماتت مبكة 
وأخرج البخاري من طريق . هاجر به أبواه : فقد ثبت عن عمر أنه قال يف حق ولده عبداهللا 

وذكرها أبو : نافع عن ابن عمر عن عمر ملا فضل أسامه على عبداهللا بن عمر يف القسم مث قال 
وابن األثري يف أسد الغابة » جرات يعين أنه ذكرها يف املها. )١٧٠٠(ص » موسى يف الذيل

 .٦/١٣٨بسنده 
والصحيح واهللا أعلم أا ماتت بعد .  ٤/٤١٣املؤلف هنا قدم قول إبن عبدالرب يف االستيعاب )  ٤(

وذلك ألن البخاري ذكر يف صحيحه أن عبداهللا بن عمر رضي اهللا . اهلجرة وهي من املهاجرات 
أخشى أن : ، مث أن عبدالرب قال  )٧١١(ص  . )٣٩١٢(عنهما هاجر به أبواه حديث رقم 

 .٤/٤١٣االستيعاب : انظر. يكون وهم فلم جيزم بذلك
 .»عامر » وردت يف األصل )  ٥(
، والطربي يف الرياض النضرة  ٣/٩، وابن األثري يف أسد الغابة )٦٥٦(صاالصابة  :ابن حجر : ) ٦(

رب يف االستيعاب أنه كان اسم ، وذكر ابن عبدال )٣٤٩(، والزبريي يف نسب قريش ص ٢/١٣١
الرياض  يفوقال بذلك الطربي . ٢/٣٣٣إمسها ومساها مجيله  أمه عاصية فغري رسول اهللا 

 .٢/٣٦٣  النضرة
أسد الغابة : ، وابن األثري )٦٥٦(االصابة ص : ، وابن حجر ٢/٣٣٣االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٧(

٣/٩. 
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ولد قبل وفاة : وقال ابن احلذّاء.  )١(بسنتني عمر بن اخلطاب ولد قبل وفاة النيب 
روى عنه .  )٣(روى عن أبيه عمر بن اخلطاب.  )٢(نني أو حنوهاخبمس س النيب 

إبنه حفص بن عاصم وعروه بن الزبري، وهو جد عمر بن عبدالعزيز ألمه ألن أم 
، وكان عاصم  )٤(عمر بن عبدالعزيز أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب

ما ال يريد  )٧(ما من أحد إال هو يتكلم ببعض: وقيل )٦( ]الشعر[ )٥(شاعراً حسن
،  )٨(يريد إال عاصم بن عمر وكــــان قليل اخلــــوض فيما ال يعنيه

وكـــــان خرياً . )٩(وكان طواالً جسيما يقال أن ذراعه ذراع وشرب
قبل مــــوت أخيه عبداهللا ورثاه أخوه عبداهللا . مات سنة سبعني. )١٠(فاضالً

ه مجيلة بنت عاصم بن أم.  )٣(روى له اجلماعة.  )٢)(١(، وكان موته بالربذه )١١(

                                                 
 .٣/١٠أسد الغابة : ، وابن األثري ٢/٣٣٣ابن عبدالرب االستيعاب ، : انظر )  ١(
 .٣/٤٨٢ابن احلذاء يف التعريف )  ٢(
 .٣/٤٨٢ املصدر السابق )  ٣(
، وابن حجر يف اإلصابة ص  ٣/١٠أسد الغابة : ،وابن األثري ٢/٣٣٤االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٤(

٦٥٦. 
 .»حسنا«) ب(وردت يف األصل و )  ٥(
، وابن  ٢/٣٣االستيعاب : وأكملته من ابن عبدالرب ) ب(صل و ما بني املعقوفتني ساقط يف األ)  ٦(

 .٣/١٠أسد الغابة : األثري 
 .»بعض« وردت يف األصل )  ٧(
، وابن حجر يف االصابة  ٢/٣٣٤وابن عبدالرب يف االستيعاب .  ٣/١٠ابن األثري يف أسد الغابة )  ٨(

 ).٦٥٦(ص
: وابن حجر يف اإلصابة . ٢/٣٣٣االستيعاب :  ، وابن عبدالرب ٣/١٠أسد الغابة : ابن األثري )  ٩(

 .)٦٥٦(ص
، وابن قتيبة ، املعارف ص ٢/٣٣٣االستيعاب ، : ، وابن عبدالرب  ٣/١٠أسد الغابة : ابن األثري )  ١٠(

)٨١(. 
 . ، وقال مث متثل بقول متمم بن نويره  )٦٥٦(ذكر ذلك ابن حجر يف اإلصابة ص )  ١١(
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ثابت بن أيب األقلح قيس بن عصمه بن مالك أمه بن ضبيعه بن زيد بن مالك بن 
.  )٤(عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس األنصارية األوسية الضبيعية

هكذا نسبها ابن الكليب ، وغـــريه يقــــول عصمه بن النعمان بن مالك 
وابن الكليب جيعل النعمان أخا  )٥(نفيدخل بني عصمـــه ومــالك النعما

 .  )٦)(٥(ابن حبيب )٤(يذكره )٣(وأمه اليت يف هذا النسب فلم//  )٢)(١(عصمه ألباه

                                                                                                                                               
 =                  فعشنا مجيعاً أو ذهنب بنا معـا  املنيا كن خلفن مالكا فليت  

، وابن األثري ٢/٣٣٣وابن عبدالرب يف االستيعاب . ٢/٣٦٣وكذلك الطربي يف الرياض النضرة = 
 . )٨١(، وابن قتيبة يف املعارف ص  ٣/١٠يف أسد الغابة 

وهذا البيت يعود  مجيع املصادر السابقة ذكرت أن عبداهللا بن عمر رثى أخوه عاصم وذكروا بيتاً 
ملتمم بن نويره ومل يكن هذا البيت لعبداهللا بن عمر وإمنا هو ملتمم بن نويره وقد ذكر ذلك ابن 

 .)٦٥٦(حجر يف االصابة ص 
ذات عرق على طريق اجلجاز  الطريق إىل من قرى املدينة املنورة على مسافة ثالثة أيام من: الربذه )  ١(

 ).٣/٣٤معجم البلجان : حلموي ا. (تريد مكة  مفيدإذا رحلت من 
كانت من أحسن املنازل يف طريق مكة وهي اليوم خراب وبقايا آثار برك : قال عاتق البالدي  

بلده على مائة كيلو متر  من املدينة على : واحلناكية . إىل اجلنوب من بلدة احلناكية . يف الشرق
. كم ١٥٠على " ليم سابقاًمعدن بين س" طريق القصيم، وتبعد الربذه مشال مهد الذهب 

بركة أبو «ويعرفها األهايل اليوم باسم ... ومياهها تتجه إىل الغرب فتصب يف العقيق الشرقي 
 ).٤/٣٦معجم املعامل اجلغرافية ، . (» سليم

 .)٦٥٦(االصابة ص : ابن حجر )  ٢(
يف جال ، خمطوط ، واملقدسي يف الكمال يف أمساء الر ٢/٢١٧ الرجاليف  وسريكسرويالبنداري )  ٣(

 . ٣٢٢٥/ف :حتت رقم اإلمام بالرياضجامعة 
، وذكر  ٢/٧٨٤والزبري بن بكار نسب قريش )  ٦٢٣و  ٦٢٢(مجهرة النسب ص : ابن الكليب )  ٤(

 .إىل عمرو بن عوف الزبري نسبها 
يف ، وابن عبدالرب  ٣/٥، وابن األثري يف أسد الغابة  )٦٥٤(قال ذا ابن حجر يف االصابة ص )  ٥(

، أن عاصم بن ثابت )٣٢(، ذكر أمحد اجلدع يف كتابه ألقاب الصحابة ص  ٢/٣٣٠االستيعاب 
  يسمى محى الدبر وذلك أنه عندما قتل يوم الرجيع أراد قتلته أن يقطعوا رأسه فأرسل اهللا حنل
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: ، عن نافع ، عن ابن عمر قال  )٧(ويف مسلم ، وأيب داود من رواية عبيداهللا 
تزوجها . )*(»مجيله ملا أسلمت كان إسم مجيلة عاصية، فسماها رسول اهللا «

، فولدت له عاصماً ، مث طلقها فتزوجها زيد بن  )٨(سنة سبع من اهلجرة  عمر
، وركب عمر بن اخلطاب إىل قباء فوجد  )٩(حارثه ، فولدت له عبدالرمحن بن زيد

إبنه عاصمــا يلعب مع الصبيان، فحمله بني يديه، فأدركته جدته الشموس بنت 
ارية من بين عمرو بن أيب عامر عبد عمرو بن صيفــي بن زيد بن أمه األنص

                                                                                                                                               

نشر دار . له أثر   جيدوامنعتهم من قطع رأسه فتركوه مث جاء سيل يف الليل فذهب به ومل 
 .هـ١٤١١، ٢ياء، األردن ، طالض

 .»ال أباه«) ب(وردت يف األصل و )  ١(
أهل مل أقف على هذا القول عند ابن الكليب إال أنه مل يذكر النعمان يف نسبها كما أورده بعض )  ٢(

 .النسب
 .»فال«) ب(وردت يف األصل و )  ٣(
 .»ذكره« ) ب(وردت يف األصل و )  ٤(
 ) .١٤٤(تقدم ترمجته ص )  ٥(
قال مجيلة بنت ثابت .  )٤١٨(، احملرب ص ) هـ٢٤٥ت (ابن حبيب ، أبو جعفر حممد البغدادي )  ٦(

رواية أبو سعيد السكري ، املكتب التجاري ، . »وتوقف عند هذا. بن أيب األقلح بن عصمه 
 .بريوت

. )١١٨٢(، ص  )٢١٣٩(مسلم حديث رقم صحيح : انظر » عبداهللا«) ب(وردت يف األصل و )  ٧(
 )٦٩٧(، ص ) ٤٩٥٢(و داود يف سننه حديث رقم وأب

 .٦/٥٤، وابن األثري أسد الغابة  ٤/٣٦٥االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٨(
ص  ،، وابن حبيب يف احملرب  ٦/٥٤أسد الغابة : ، وابن األثري  ٤/٣٦٥االستيعاب :  عبدالربابن )  ٩(

)٤١٨(. 
 :التخريج 

، وأبو داود يف )١١٨٢(ص . )٢١٣٩(ديث رقم أخرجه مسلم يف صحيحه بسنده وحنوه ، ح) *(

 ).٦٩٧(، ص )٤٩٥٢(وحديث رقم . سننه بسنده وحنوه

 ب/٢٩١
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فنازعته إياه حىت إنتهى إىل أيب بكر .  )٢( وكانت بايعت رسول اهللا .  )١(عوف
،  )٣(كان عاصم ابن أربع سنني: الصديق، واختلف يف سنه حني تنازعاه، فقيل

 )٥(فقال له أبو بكر  خل بينها وبينه فما راجعه وسلمه إليها )٤(وقيل مثان سنني
 .)٦(مر، وحفصه، وأم عاصم ، وأم مسكنيحفص ،وع. وولد عاصم

أم كلثوم بنت علي . وزيد األكرب ، ورقيه امهما: قال املؤلف رمحه اهللا  
بن أيب طالب 

 )٩(وقعت خصومة بني عويج.  )٨(زيد هذا تويف زمن معاوية.  )٧(
قال . ، فجاء ليصلح بينهم فضرب رجل رجالً فأخطا )١٠(، وبين رزاح )٩(عويج
وجاءت أمه أم .  )١١(خالد بن أسلم، فأصاب زيداً فقتلهالضارب إمسـه : الزبري

ذكر ذلك أبو بكر بن أيب . كلثوم فوقعت عليه فال يدري أيها مات قبل صاحبه 
                                                 

، )٣٤٩(ص . ذكر جزء من نسبها. نسب قريش : ، والزبريي  ٦/١٦٧ابن األثري ، أسد الغابة ، )  ١(
 ).٤١٨و  ٤١٧(ص احملرب، وابن حبيب يف )٣٤٩(

 .٦/١٦٧ابن األثري ، أسد الغابة )  ٢(
، وابن عبدالرب يف االستيعاب )٦٥٦(بن حجر يف االصابة من رواية أيب عمر ، ص قال ذلك ا)  ٣(

٢/٣٣٣. 
 .٦/٢٦٢قاله البخاري يف التاريخ الكبري )  ٤(
االصابة ص  يف، وابن حجر  ٢/٣٣٣االستيعاب  يفابن عبد الرب و. ٣/٩أسدالغابة : ابن األثري )  ٥(

 .)٣٥٣(نسب قريش ص  يفوالزبريي . ٢/١٥٢، والربي يف اجلوهرة )٦٥٦(
 .، إال أنه جعل مكان عمر عبيداهللا ٢/١٥٣اجلوهري يف ، الربي )٨١(املعارف ص : ابن قتيبة )  ٦(
وابن عبدالرب يف االستيعاب . ٦/٤٠٣أسد الغابة : ، وابن األثري  )١٨٣٣(االصابة ص : ابن حجر )  ٧(

 .٤/٥١٠االستيعاب 
 .مل أقف على من حدد وفاته بزمن أو تاريخ)  ٨(
 .)٣٤٦(نسب قريش ص : الزبريي .  من بين عدي رهط عمر بن اخلطاب : ىن عويج ب)  ٩(
.  أيضاً من بين عدي أبناء عم بين عويج وكالمها من رهط عمر بن اخلطاب : بين رزاح )  ١٠(

 .)٣٤٦(نسب قريش ص الزبريي 
 .٢/٧٩٢نسب قريش  مجهرة الزبري بن بكارقاله )  ١١(
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وتقدم بعض هذا يف ترمجة أم . )٢(يف تسمية من روي احلديث من آل عمر )١(داود
ها وملا قتل عمر بن اخلطاب، تزوج أم كلثوم عون بن جعفر زوج. أم كلثوم أمه 

وفاطمه، وزيد : وقال ابن قتيبة. )٣(أبوها علي بن أيب طالب منه وتقدم ترمجتها
ذكر  من فاطمه بنت رسول اهللا  أم كلثوم بنت علي بن أيب طالب : أمهما

إن إسم إبنة أم كلثوم من عمر : يقال:  )٤(قال. ذلك يف أوالد عمر بن اخلطاب
 .)٦(فماتت عنده ومل تترك ولداً )٥(مرقيه، وأن عمر زوجها إبراهيم بن نعيم النحا

أم كلثوم . وزيد ااألصغر، وعبيداهللا إبنا عمر أمهما: قال املؤلف رمحه اهللا 
، وملا )٨(عبيد اهللا بن عمر هذا كان شديد البطش.  )٧(مليكه بنت جرول اخلزاعية

                                                 

 .مل أقف على ترمجته)  ١(
مل أقف على رواية أبو بكر بن أيب داود والصحيح يف هذه القصة أن أم كلثوم بنت علي رضي اهللا  ) ٢(

اهللا عنهما كانت مريضة وعندما ضرب زيد وقد ذكر الزبري أن خالد بن أسلم هو الذي أصابه 
وهو ال يعرفه وكان ذاهب ليصلح بينهم فبقي أياماً مث مات هو وأمه معاً يف يوم واحد ومل يدر 

ذكر ذلك . ما قبض قبل صاحبه ومل يتوارثا وصلى عليهما عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أيه
، وابن عبدالرب يف  ٦/٤٠٣وابن األثري يف أسد الغابة  ٢/٧٩١نسب قريش يف الزبري بن بكار 

 .)١٨٣٣(،وابن حجر يف االصابة ص ٤/٥١٠االستيعاب 
 .)١٨٣٣(االصابة ص : ن حجر ، واب ٦/٤٠٣ابن األثري ، أسد لغابة : انظر )  ٣(
 ).٧٩(ص.  ابن قتيبة يف املعارف )  ٤(
االصابة، : ابن حجر (قتل يوم احلره . العدوي ولد على عهد الرسول  النحامإبراهيم بن نعيم )  ٥(

 ).١٨ص
وابن حجر االصابة  ٢/٣٦٤، والطربي يف الرياض النضرة ) ٨٠-٧٩ ( ابن قتيبة ، املعارف ص)  ٦(

وهذا القول فيه نظر ألن عمر ،  ٢/٧٨٢مجهرة نسب قريش بري بن بكار يف ، والز)١٨(ص
 . رضي اهللا عنه تويف ورقية صغرية ورمبا أا تزوجت بعد وفاة أبيها 

 .)٣٤٩(قريش ص  نسبوالزبريي يف . ٣٦٣ /٢الرياض النضرة  : الطربي )  ٧(
 ).٨١(ملعارف ص ابن قتيبة ا. ٢/٣٦٣الرياض النضرة ، : الطربي )  ٨(
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رجل أعجمي  )٢(أيب لؤلؤه، وقتل جفينه )١(سيفه فقتل ابنه// وملا قتل عمر جرد
وولده أبو بكر، وعثمان، وأم .  )٤)(٣(أدع أعجمياً إال قتلته، وقتل اهلرمزانوقال ال 

 .  )٦(وهرب إىل معاوية، وقتل يوم صفني.  )٥(وأم عيسى، وغريهم

، وعبدالرمحن )٧(وعبدالرمحن األكرب بن عمر:  قال املؤلف رمحه اهللا 
 ال هلايقـ. أمه أم ولـــد.  )٩(اجمللود يف اخلمر )٨(األوسط، وهو أبو شحمه

                                                 

الرياض : والطربي . )٨١(ابن قتيبة ، املعارف ص : انظر » إبن«) ب(وردت يف األصل و )  ١(
 .وكانت من السيب) ١٣٥٧(ص . وابن حجر يف اإلصابة . ٢/٣٦٣النضرة 

 .٣/٤٢٢أسدا الغابة : ابن األثري . يعلم الكتاب   وقاصرجل من العباد جاء به سعد بن أيب )  ٢(

ارس وأسر يف فتوح العراق وأسلم على يد عمر مث كان مقيماً عنده يف املدينة كان من ملوك ف)  ٣(
 ).١٣٥٧االصابة ص : ابن حجر ( .واستشاره يف قتال الفرس 

أسد الغابة : وابن األثري . ٣٦٣ /٢والطربي يف الرياض النضرة.  )٨١(املعارف ، ص : ابن قتيبة )  ٤(
 .)٣٥٥(، والزبريي يف نسب قريش ص  ٣/٤٢٣الغابة 

وذكر الزبريي يف نسب قريش أن ولد عبيداهللا بن عمر .  )٨١(املعارف ، ص   يفابن قتيبة قاله )  ٥(
وذكر أن أم سلمة بنت أيب بكر بن .إنقرضوا إال احلر بن عبيد اهللا أمه أم ولد وولده حبران 

 .)٣٦٣(بن عمر كانت عند احلجاج بن يوسف ص  عبيداهللا

االصابة ص : ، وابن حجر ٣/٤٢٣أسد الغابة : ، ابن األثري  )٨١(املعارف ص : انظر ابن قتيبة )  ٦(
)٨٧٣(. 

أسد الغابة، : ، وابن األثري ٢/٣٦٣الرياض النضرة ، : ، والطربي)٧١٧(االصابة ص : ابن حجر )  ٧(
 .٣/٣٧٢الغابة، 

االستيعاب :  عبدالربوابن . )٨١(وابن قتيبة يف املعارف ص . )٧١٧(االصابة ص : ابن حجر )  ٨(
٢/٣٨٥. 

وعمر عاش بعد النيب «: وقد ذكر ابن حجر يف اإلصابة فقال  .نظرمعظم املصادر تذكر هذا وفيه )  ٩(
وال يضرب احلد إال من . حنو ثالثة عشر سنه وكان موت عبدالرمحن قبل موت أبيه مبده النيب 

 .)٧١٧(كان بالغاً وكذا ال يسافر إىل مصر إال من كان رجالً أو قارب الرجوله ، ص 

 أ/٢٩٢
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 .)٤(فكيهه: يقال هلا. أمه أم ولد. ) ٣(وعبدالرمحن األصغر بن عمر . )٢)(١(هليه هلا
أما عبدالرمحن األكرب، فهو أخو عبداهللا، وحفصه أوالد عمر أمهم   .)٤(فكيهه

.  )٥(ومل حيفظ عنه زينب بنت مظعون، أدرك عبدالرمحن األكرب هذا رسول اهللا :
أما عبدالرمحن األوسط فهو أبو .  )٧(يش )٦( ]أبو[وهو والد عبداهللا امللقب . 

 .)٨(شحمه ضربه عمر يف الشراب ومات ومل يعقب

يقال . )٩(أمه أم ولد. وعبدالرمحن األصغر بن عمر: قال املؤلف رمحه اهللا  
بضم امليم وفتح اجليم -عبدالرمحن هذا كنيته أبو املُجبر .  )١٠(يقال هلا فكيهه

ارب،واســـم ارب أيضاً  كين بابنه )١١(-وتشديد الباء املوحد وفتحها
 .)١(عبدالرمحن بن عبدالرمحن

                                                 

 .»هلبه«ت يف األصل ورد)  ١(
 .٢/٧٨٤نسب قريش  مجهرة الزبري بن بكار)  ٢(
يلقب بارب وذلك ألنه كسر وهو صغري فأيت به إىل حفصه رضي اهللا عنها فقالوا له املكسر )  ٣(

 .٢/٣٨٥االستيعاب : وابن عبدالرب . ٣/٣٧٣أسد الغابة : ابن األثري . فقالت بل هو ارب 
 . ٢/٧٨٤نسب قريش  مجهرة :، والزبري بن بكار  ٢/٣٦٤لنضرة ، الرياض ا: الطربي )  ٤(
 .٢/٣٨٥االستيعاب : ، وابن عبدالرب  ٣/٣٧٣أسد الغابة : ابن األثري )  ٥(
 .٢/٣٨٥االستيعاب : وأكملته من ابن عبدالرب ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و )  ٦(
 .٢/٧٨٩بن بكار  ، والزبري ٢/٣٨٥االستيعاب : ابن عبد الرب )  ٧(
والزبريي نسب قريش . )٨١(املعارف ص : وابن قتيبة .  ٢/٣٦٤الرياض النضرة : الطربي )  ٨(

 .)٣٥٦(ص
 ). ٨/٤٨٥التهذيب : البغوي (هي األمة اململوكة اليت يطؤها سيدها فتلد له )  ٩(
مجهرة بن بكار والزبري . ٢/٣٦٤، والطربي يف الرياض النضرة  )٨١(املعارف ص : ابن قتيبة )  ١٠(

 .٢/٧٨٤نسب قريش 
وكذا ابن قتيبة يف . ٣/٣٧٦، وابن األثري يف أسدالغابة  ٢/٣٨٥االستيعاب : ابن عبدالرب )  ١١(

وقال الزبريي يف .  )٨١(ص.املعارف ان ارب بن عمر كان له ولد مث بادوا ومل يبق منهم أحد
ولقب بلقبه ارب وقالت . ي به فهلك وترك ابنا له فسم األصغروأما عبدالرمحن «نسب قريش 
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عاتكة بنت زيد بن عمرو بن : أمه. عياض بن عمر:قال املؤلف رمحه اهللا 
أما عاتكة فهي إبنة عم عمر بن اخلطاب كانت من املهاجرات إىل املدينة . )٢(نفيل

اً شديداً حىت وكانت مجيلة فأحبها حب ،وكانت إمرأة عبداهللا بن أيب بكر الصديق
فأمره أبوه بطالقها فأنشد فيها شعراً فعزم عليه أبوه  ،أشغلته عن مغازيه وغريها 

حىت طلقها فتبعتها نفسه وأنشد شعراً فسمعه أبوه أبو بكر يوماً ينشد فيها فرق له 
مث تزوجها زيد بن اخلطاب فقتل عنها يوم . وتقدم ترمجته.  )٣(وأمره أن يراجعها
 )٦(تزوجها عمر بن اخلطاب سنة إثنيت عشره:  )٥( }مل{وقيل . )٤(اليمامه شهيداً

                                                                                                                                               

.  )١٧٦(وذكر ذلك أيضاً ابن اجلوزي يف األمساء واأللقاء ص . )٣٥٦(ص. »حفصة جيربه اهللا
 .حتقيق إبراهيم السامرائي ، دار اجليل ، بريوت

 .٧/٢٠٨، االكمال  ماكوالابن )  ١(
: وابن عبدالرب ، )٣٥٦(والزبريي يف نسب قريش ص . ٢/٣٦٤الرياض النضرة : الطربي )  ٢(

نسب قريش : ، والزبريي بكار٦/١٨٦: ، وابن األثري ، أسد الغابة ٤/٤٣١االستيعاب 
٢/٧٨٤. 

 :، ومما قال فيها  ٤/٤٣١االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٣(
يقولون طلقها وخيم مكاا
 وأن فراقي أهل بيت مجيعهم

 

 مقيماً متين النفس أحالم نائم
 معلى كثرة مين الحدى العظائ

 
 : وأيضاً 

أعاتك ال أنساك ماذر شارق
 

 قمري احلمام املطوقناحوما
 

 ).١٧٢٩(، وابن حجر يف االصابة ص  ٦/١٨٦وذكر ذلك ابن األثري يف أسد الغابة  
االصابة ص : وابن حجر . ٦/١٨٧وابن األثري ، أسد الغابة . ٤/٤٣٣االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٤(

)١٧٢٩(. 
 .قوفتني زائد يف األصلما بني املع)  ٥(
االصابة : ، وابن ججر  ٤/٤٣٣االستيعاب : ، وابن عبدالرب  ٦/١٨٧أسد الغابة : ابن األثري )  ٦(

 .)١٧٢٩(ص
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مث خطبها  ،)٢(مث تزوجها الزبري بن العوام فقتل عنها فرثته.  )١(فلما قتل عنها رثته
يا أمري املؤمنني أنت بقية الناس وسيد املسلمني وإين : علي بن أيب طالب فقالت 

ىل املسجد فلما خطبها عمر وكانت خترج إ. أخشى عليك املوت فلم يتزوجها
كره منه فلما // وال يضرا فأجاا على  ،شرطت عليه أن ال مينعها عن املسجد

فلما خرجت إىل املسجد  ،خطبها الزبري ذكرت ذلك له فأجاا أيضاً على كره
وقعد هلا على الطريق حبيث ال تراه فلما مرت ضرب بيده ، )٣(العشاء اآلخرة شيعها

 . )٦(من ذلك ومل خترج بعد )٥(فنفرت، )٤(على عجزها
سعيده بنت : األصغر بن عمر ،أمه )٧(وعبيد اهللا: قال املؤلف رمحه اهللا  

 . )٨(رافع بن عبيد بن عمرو األنصارية من بين عمرو بن عوف

                                                 
 : ومما قالته يف رثاء عمر )  ١(

عني جودي بعبده وحنيب
 قل ألهل الضراء والبؤس موتوا

 

ال متلي على األمام النجيب
 قد سقته املنون كاس شعوب

 

 .٤/٤٣٣، وردت أيضاً عند ابن عبدالرب يف االستيعاب  ٦/١٨٧أسد الغابة : ابن األثري  
 :ومما قالته فيه. ٦/١٨٧أسد الغابة : وابن األثري . ٤/٤٣٣ذكر ذلك ابن عبدالرب يف االستيعاب )  ٢(

غدر ابن جرموز بفارس مه
 لو نبهته لوجدته عمرويا 

 

يوم اللقاء وكان غري معدد
 رعش اجلنان وال اليد ال طائشاً

 

 
 ).٨/١٧٦لسان العرب ، : ابن منظور (خرج معها ليودعها )  ٣(
 ).١٠/٤٣لسان العرب : ابن منظور . (وتستعمل للمرأة خاصة . مؤخره املرأة)  ٤(
 ).٤/٣١٨ابن منظور ، لسان العرب . (فرت وذهبت )  ٥(
-٤٠٦-٢٣/٤٠٥رب يف التمهيد وابن عبدال.  )١٧٢٩(ذكر ذلك ابن حجر يف االصابة ص )  ٦(

 .هـ١٤١٠سعيد اعراب : حتقيق، ٤٠٧
 .»عبداهللا«) ب(وردت يف األصل و)  ٧(
أن امسها  ٦/١٤٥،وقد ذكر ابن األثري يف أسد الغابة ٢/٧٨٥نسب قريش مجهرة الزبري بن بكار )  ٨(

 االصابة ص وقاله ابن حجر يف. سعيده بنت رفاعه بن عمرو بن عبيد بن أميه األنصارية األشهلية
)١٧٠٥.( 

 ب/٢٩٢
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أم حكيم بنت : أمها )١( ،وفاطمه بنت عمر: قال املؤلف رمحه اهللا 
بنت احلارث بن هشام بن املغريه وأما أم حكيم فهي  .)٢(احلارث ابن هشام

وكانت حتت ابن عمها عكرمه بن أيب  ،)٣(القرشية املخزومية أسلمت يوم الفتح
فلما نزل املسلمون مرج  ،فتزوجها خالد بن سعيد بن العاص،جهل فقتل عنها

 ،أراد خالد أن يعرس ا فقالت لو تأخرت حىت يهزم اهللا هذه اجلموع )٤(الصفر
ا عند القنطره اليت عند  )٥(دونك ليدخل: فقالت ،دثين أين أقتلإن نفسي حت: فقال

وأومل عليها فلما فرغوا من الطعام  ،عند مرج الصفر فبها مسيت قنطره أم حكيم
فقتلت سبعة بعمود  ،فقاتلوا وقتل خالد، وقاتلت أم حكيم يومئذ ،تقدمت الروم
وليد أخت خالد بن فاطمه بنت ال: وأمها. الذي أعرس ا خالد فيها )٦(الفسطاط
 .)٨)(٧(الوليد

 .)٩(وأم الوليد بنت عمر وفيها نظر: قال املؤلف رمحه اهللا 

                                                 

 .، أن ابن عمها عبدالرمحن بن زيد بن اخلطاب تزوجها ٢/٣٦٤قال الطربي يف الرياض النضرة )  ١(
 .٢/٧٨٥الزبري بن بكار ، نسب قريش )  ٢(
أسد الغابة : ابن األثري . )١٩٧٥(االصابة ص : ، ابن حجر  ٤/٤٨٦االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٣(

٦/٣٢٩. 
معجم البلدان : احلموي (وهو موضع بني دمشق واجلوالن وهي منطقة صحراوية : مرج الصفر )  ٤(

٣/٤١٣ .( 
وابن عبدالرب  ٦/٣٢٩أسد الغابة : وردت عند ابن األثري » يدخل«) : ب(وردت يف األصل و )  ٥(

 .»فأعرس« ٤/٤٨٦يف االستيعاب 
 ).١/١٨١ابن منظور (هو بيت الشعر : الفسطاط )  ٦(
والطربي يف تاريخ ) ٢/٤٥٥الكامل : ابن األثري (هـ ١٥مرج الصفر يف السنة كانت موقعة )  ٧(

 .)٦٢٥(صاألمم 
: وابن حجر  ٤/٤٨٦، وابن عبدالرب يف االستيعاب  ٦/٣٢٩ذكر ذلك ابن األثري يف أسد الغابة )  ٨(

الزبري بن . بعد خالد بن سعيد بن العاص  مث تزوجها عمر بن اخلطاب  )١٧٩٥(االصابة ص 
 . ٢/٦٧٢نسب قريش مجهرة ر بكا

ة وهل هناك من بنات عمر من تعرف بام الوليد فقد تكون هي فاطم. يعين املؤلف يف وجودها )  ٩(
 .)١٩٣خمتصر السرية ص : املقدسي(بنت عمر الا تكين أم الوليد 
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عمر أخت عبدالرمحن األصغر  )١( ]بنت[ وزينب : قال املؤلف رمحه اهللا 
 .)٢(يعين أا بنت فكيهه األصغر بن عمر

ويل اخلالفه عشر سنني وسته أشهر ونصف : قال املؤلف رمحه اهللا
أنه ويل اخلالفة عشر ،واملروي عن أمحد بن حنبل. ذي قاله املؤلف هذا ال .)٣(شهر

 )٥(وهو مروي عن الليث بن سعد وأيب معشر ،)٤(سنني وستة أشهر وأربعة أيام
لبث يف اخلالفة بعد أيب بكر عشر سنني وثالثة : )٦(وقال عبدامللك بن حبيب

قتيبة عن حممد  ونقل عن عبداهللا بن مسلم بن. وهو منقول عن الواقدي ،)٧(أشهر
وحنوه عن حممد بن .  )٨(بن إسحاق أن واليته عشر سنني وستة أشهر ومخس ليال

وروى ابن سعد أن .  )١٠(بدل مخس ليال مخسة أيام// : إال أنه قال  )٩(يزيد

                                                 
 .ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل)  ١(
عبداهللا بن سراقة العدوي وروت عن اختها وقد تزوجها . ٢/٣٦٤الرياض النضرة : الطربي )  ٢(

 . ٢/٧٩٧والزبري بن بكار يف نسب قريش ،  ٢/٣٦٤الرياض النضرة ،   :حفصة الطربي 
 .مل أقف على من قال ذا)  ٣(
، وابن اجلوزي يف تاريخ عمر من ) ٤٤/٤٦٥تارخ دمشق (نقله ابن عساكر عن اإلمام أمحد )  ٤(

 ) ..٢٠٨(رواية إمساعيل بن حممد بن سعد ص
 .٤٤/٤٦٥رواه ابن عساكر يف تارخيه من طريق الليث بن سعد وكذلك من طريق أيب معشر )  ٥(
ثقه مات سنة . عبدامللك بن حبيب األزدي أو الكندي أبو عمران اجلوين مشهور بكنيته )  ٦(

 ).١/٤٨٠تقريب التهذيب : ابن حجر (هـ وقيل بعدها ١٢٨
مسيل ذكار ورياض : حتقيق .  ١٠/٢٩٣أنساب األشراف ( ندهبس نقله البالذري عن الواقدي)  ٧(

 .هـ١٤١٧،  ١زركلي، دار الفكر، بريوت ، ط 
وابن عساكر يف تارخيه عن ابن قتيبة ) ٢٧٩املعارف ص (ابن قتيبة عن حممد بن إسحاق  نقله)  ٨(

 . ٢/٢٥٧والطربي يف الرياض النضرة . ٤٤/٤٦٧
 .حممد بن يزيد من هومل أقف على )  ٩(
 ).٤٤/٤٦٦تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن حممد بن يزيد )  ١٠(

 أ/٢٩٣
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وروى ابن عساكر عن .  )١(واليته عشر سنني ومخسة أشهر وإحدى وعشرين ليله
وعن أيب نعيم عشر . )٢(وستة عشر يوماًحممد بن إسحاق عشر سنني ومخسة أشهر 

وصلى عليه صهيب  )٣(عشر سنني ونصف
)٤( . 

وقتل يف آخر ذي احلجة من سنة ثالث وعشرين : قال املؤلف رمحه اهللا 
عن حيىي  )٩(ثنا يزيد بن هارون )٨(خيثمه )٧(تنا )٦(ذكر ابن أيب الدنيا.  )٥(من اهلجرة

خلطاب أنه ملا نفر من مىن عن سعيد بن املسيب عن عمر بن ا )١٠(عن حيىي بن سعيد
 أناخ 

مث كوم كومه من البطحاء فالقي عليها طرف ردائه مث استلقى ورفع  )١١(باألبطح

                                                 

 . ٣/٢٧٨ذكره ابن سعد يف الطبقات )  ١(
 ).٤٤/٤٦٤تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن ابن اسحاق )  ٢(
 .٣/٢٤٠وابن عبدالرب يف االستيعاب ). ٤٤/٤٧٧تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن أيب نعيم )  ٣(
، وابن سعد يف الطبقات )٧٩(وابن قتيبة يف املعارف ص .  ٣/٦٧٥ أسد الغابة قاله ابن األثري يف)  ٤(

٢٨١-٣/٢٨٠. 
 . ٣/٦٧٥وابن األثري يف أسد الغابة  )٧٩(ابن قتيبة املعارف ص )  ٥(
أبو بكر عبداهللا بن حممد بن عبيد القرشي املعروف بابن أيب الدنيا قيل له قرشى ألنه موىل لبين أميه )  ٦(

هـ ثقه صدوق صاحب تصانيف ، روى عنه عدد من العلماء وكان يثين ٢٠٨أميه ولد سنة 
 ). ٤/٤٥٠األنساب : السمعاين . (هـ ٢٨١تويف سنة . عليه إبراهيم احلريب

 .»حدثنا«إختصار لكلمة )  ٧(
 .   تقدم ترمجته )  ٨(
نة يزيد بن هارون بن زاذان السلمي موالهم أبو خالد الواسطي ثقه متقن عابد ، مات س)  ٩(

 ).٢/٣٨١تقريب التهذيب : ابن حجر (هـ، وقد قارب التسعني ٢٠٦
 ) .٣٣٣(تقدم ترمجته ص )  ١٠(
هو خيف بين كنانه وهو احملصب وهو بني مكه ومىن واملسافة بينهما واحدة ورمبا :  األبطح )  ١١(

رافية وقال البالدي يف معجم املعامل اجلغ) . ١/٧٤معجم البلدان : احلموي (كان إىل مىن أقرب 
أنه فرع من وادي مكة بني املنحىن إىل احلجون مث تليه البطحاء إىل املسجد احلرام وكالمها من 



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

اللهم كرب سين وضعفت قويت وانتشرت رعييت فأقبضين : يديه إىل السماء مث قال 
وذكر ابن . )١(إليك غري مضيع وال مفرط فما انسلخ ذو احلجة حىت طعن فمات

سعد وأبو معشر أنه طعن يوم األربعاء ألربع ليال بقني من ذي  سعد والليث ابن
وقال ابن  )٢(احلجة سنة ثالث وعشرين زاد ابن سعد ودفن يوم األحد هالل احملرم

. )٣(قتيبة ضربه أبو لؤلوه يوم االثنني الربع بقني من ذي احلجة ومكث ثالثاً وتويف
طعنه أبو لؤلوه سنه ثالث  )٥(»قال« )٤(روى ابن عساكر بسنده إىل حممد بن زيد

 )٧(وقال ابن إسحاق.  )٦(عشرين من ذي احلجة لست بقني منه غداه األربعاء
يقول قتل يوم األربعاء لثمان ليال بقني من ذي احلجة  )٨(مسعت أبا عمر الضرير

 .)٩(سنة ثالث وعشرين وطعن قبل ذلك بثالث ليال

                                                                                                                                               

 املعاله مث املسفله من املسجد احلرام إىل قوز املكاسه وعليه طريق احلاج من املسجد احلرام إىل مىن
 .١٤-١/١٣»  شارع األبطح«

 .٣/٦٦٩ابن األثري يف أسد الغابة بسنده و ٤٤/٣٩٦قاله ابن عساكر يف تارخيه بسنده )  ١(

، وابن عساكر يف تارخيه  ٣/٢٧٨أخرجه ابن سعد يف الطبقات من رواية حممد بن سعد عن أبيه )  ٢(
 .  ٤٤/٤٦٥وابن عساكر يف تارخيه من رواية أيب معشر .  ٤٤/٤٦٥من رواية الليث بن سعد 

 .)٧٩(قاله ابن قتيبة يف املعارف ص )  ٣(

 ).٢/١٧٢تقريب التهذيب : ابن حجر(ن زيد بن عبداهللا بن عمر املدين ثقة حممد ب)  ٤(

 .زيادة يقتضيها السياق)  ٥(

 .٤٤/٤٦٦أخرجه ابن عساكر يف تارخيه بسنده )  ٦(

 ) .١٣٧(تقدم ترمجته ص )  ٧(

، صدوق ، عامل ، قيل ولد أعمى ، من كبار الطبقة أبو عمر الضرير هو حفص بن عمر البصري )  ٨(
هـ ، وقد جاوز ٢٢٠صدوق احلديث ، مات رمحه اهللا تعاىل سنة : قال عنه أبو حامت . اشرة الع

 ).١/١٨٧تقريب التهذيب : ابن حجر( .السبعني من عمره 

 .٤٤/٤٦٧أخرجه ابن عساكر يف تارخيه بسنده )  ٩(
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ويف سنه  ن رسول اهللا وهو ابـن ثالث وستني س. قال املؤلف رمحه اهللا 
وروي .  )٢(قاله إبن قتيبة.  وهذا الذي قالــه املؤلف يف سنه .  )١(إختالف

وهو يف الصحيح أنه قال  )٥(عن معاويه )٤(واحلسن)٣(ابن عساكر بسنده إىل جرير 
 ]ومات أبو بكر وهو ابن ثالث وستني[وهو ابن ثالث وستني  تويف النيب «قال 

بسنده  )٧(، وروى أيضاً )*(»وستني وأنا ابن ثالث وستنيوعمر وهو ابن ثالث  )٦(

                                                 
ذلك ابن  وله من العمر ثالث وستني سنه ومن قال بغري ما عليه أكثر كتاب السري أنه تويف )  ١(

سنه قاله زيد بن  ٥٥سنه وقيل  ٦٥سنه وقال ابن عمر والزهري  ٦٦قال كان عمره  عباس 
ابن احلوزي (. سنه  ٦١سنه وقال قتادة  ٥٩-٥٧-٥٦أقوال  ثالثةوقال نافع . أسلم بن عبداهللا 

 ).٢٠٨ر صتاريخ عم
 .سنه ٦٣وهو ابن   وهو ما عليه املؤلف أنه تويف )٧٩(ص . قاله ابن قتيبة يف املعارف )  ٢(
جرير بن حازم بن زيد بن عبداهللا األزدي أبو النضر البصري والد وهب ثقه لكن يف حديثه عن )  ٣(

هـ بعد ما اختلط لكن مل حيدث ١٧٠قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه مات سنة 
 ).١/١٣٠تقريب التهذيب : ابن حجر . (يف حال إختالطه 

 ) .٢٢٥(تقدم ترمجته ص )  ٤(
معاوية بن أيب سفيان بن صخر بن حرب بن أميه األموي أبو عبدالرمحن اخلليفة صحايب أسلم قبل )  ٥(

قريب ت: ابن حجر (وقد قارب الثمانني . هـ ٦٠قبل الفتح وكتب الوحي مات يف رجب سنة 
 ).٢/٢٦٥ التهذيب

 .٤٤/٤٧٤وأكملته من ابن عساكر ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و)  ٦(
 .ابن عساكر يف تارخيه)  ٧(

 :التخريج 

ومن رواية الزهري  )١٢١٨(ص  )٢٣٤٨(أخرجه مسلم يف صحيحه من رواية أنس حديث رقم ) *(

وقال ابن شهاب الزهري . مث قال  ١٢١٨ص  ٢٣٤٩عن عروة عن عائشة حديث رقم 
قم وأخربين سعيد بن املسيب مثله ومثل هذه الرواية عند البخاري يف صحيحه حديث ر

. ، عن جرير عن معاوية ٤٤/٤٧٤وأخرجه كذلك ابن عساكر يف تارخيه . )٦٤٨(ص )٣٥٣٦(
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واهليثم بن  )٢(وحممد بن علي )١(بسنده إىل أنس بن مالك وسعيد بن املسيب وعامر
وروى بسنده .  )٥(أن عمر تويف وهو ابن ثالث وستني )٤(وابن أيب شيبه )٣(عدي

س أنه تويف وروى بسنده إىل ابن عبا )٦(إىل نافع أن عمر تويف وهو ابن أربع وستني
وروى بسنده إىل الزهري عن سعيد بن املسيب أن عمر .  )٧(ست وستنيوهو ابن 

وروى كذلك . )٨(ومخسني وكذلك روى عن ابن شهاب// تويف وهو ابن أربع 
أسرع : عن ابن عمر رواه من طريق البخاري وقال أو مخس وستني مث قال  )٩(نافع

                                                                                                                                               
هذه الزيادة من كالم معاوية وليست يف الصحيحني وهي عند ابن » وأنا ابن ثالث وستني«

 .ومل أقف على رواية احلسن عن معاوية.  ٤٤/٤٧٤عساكر 
ابن حجر . (هـ١٠٤مات سنة ، الطبقة الثالثة  عامر بن سعد بن أيب وقاص الزهري املدين ثقه من)  ١(

 ).١/٣٦٩تقريب التهذيب : 
حممد بن علي بن جعفر بن أيب طالب أبو جعفر الباقر ثقة فاضل من الطبقة الرابعة مات سنة بضع )  ٢(

 ). ٢/٢٠١تقريب التهذيب : ابن حجر .(عشره ومائه 
 ) .٢٦٦(تقدم ترمجته ص )  ٣(
يب شيبه إبراهيم بن عثمان الواسطي أبو بكر بن شيبه الكويف ثقه حافظ عبداهللا بن حممد بن أ)  ٤(

تقريب التهذيب : ابن حجر ( هـ٢٣٥تويف سنة ، صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة 
 ).١١/١٢٢السري : والذهيب . ١/٤١٨

 ٤٤/٤٧٤ومن رواية سعيد بن املسيب  ٤٤/٤٧٤س نأخرجه ابن عساكر يف تارخيه من رواية أ)  ٥(
ومن رواية اهليثم بن عدي  ٤٤/٤٧٥ومن رواية حممد بن علي  ٤٤/٤٧٤رواية عامر ومن 
 . ٤٤/٤٧٦ومن رواية ابن أيب شيبه  ٤٤/٤٧٥

 .٤٤/٤٧٦أخرجه ابن عساكر يف تارخيه بسنده )  ٦(
 .٤٤/٤٧٦أخرجه ابن عساكر يف تارخيه بسنده )  ٧(
ق آخر عن ابن شهاب الزهري وكذلك من طري ٤٤/٤٦٧أخرجه ابن عساكر يف تارخيه بسنده )  ٨(

٤٤/٤٦٨. 
 ) .٢٣٧(ه ص تقدم ترمجت)  ٩(

 ب/٢٩٣
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سامل أنه تويف وهو ابن مخس  وروى عــن.  )١(إىل املشيب من قبل أخوايل
تويف : قاال )٦(وابن أيب خيثمه )٥(وعن عروه )٤(أيضاً )٣(وقاله ابن األسود )٢(ومخسني

. )٨(وقال أحدمها هو ابن ست ومخسني. )٧(تويف وهو ابن مخس ومخسني سنه
قال سألت نافعاً عن ســــــن عمر حني تويف  )١٠(بن زيد )٩(وروى علي
 )٢(وعن األشــج )١(فع سبع ومخسونوعن نا. )١١(ست ومخسون: تويف فقال

 تســـع 

                                                 
، ٤٤/٤٦٨من طريق البخاري عن نافع عن ابن عمر (أخرجه ابن عساكر يف تارخيه بسنده )  ١(

 عن طريق نافع عن ابن عمر وهو ابن مخس ومخسني ٦/٤ورواية البخاري اليت يف التاريخ الكبري 

من رواية ابن  ٦/٤، والبخاري يف التاريخ الكبري  ٤٤/٤٦٩بسنده  أخرجه ابن عساكر يف تارخيه)  ٢(
 .ابن عمر

عروه ثقه مات سنة بضع وثالثني  يتيمحممد بن عبدالرمحن بن نوفل األسدي أبو األسوداملدين )  ٣(
 ).٢/١٩٤تقريب التهذيب : ابن حجر (ومائة 

امل والطريق الثاين عن ابن األول عن س: ذكر ابن عساكر هذه الرواية يف تارخيه من طريقني )  ٤(
 .٤٧٠-٤٤/٤٦٩األسود 

 ) .٣١٥(مجته ص تقدم تر)  ٥(
 ) .١٤٨(تقدم ترمجته ص )  ٦(
أخرجه ابن عساكر يف تارخيه من طريقني ، األول من طريق عروة والثاين من طريق ابن أيب خيثمة )  ٧(

 .٤٤/٤٧١خيثمة 
ال بذلك ابن اجلوزي يف تاريخ عمر مل أقف على هذا القول عن عروه وال عن ابن أيب خيثمه وق)  ٨(

 ).٢٠٨(من رواية نافع ص 
تاريخ دمشق : انظر ابن عساكر . والصحيح ما أثبت » عيسي«) ب(وردت يف األصل و )  ٩(

٤٤/٤٧١. 
ابن . (وقيل قبلها. هـ١٣١علي بن زيد بن عبداهللا بن زهري التيمي البصري ضعيف مات سنة )  ١٠(

 ).٥/٢٠٦يف السري : يب والذه.٢/٤٣تقريب التهذيب : حجر
وابن اجلوزي يف تاريخ عمر بسنده ص . ٤٤/٤٧١أخرجه ابن عساكر يف تارخيه بسنده )  ١١(

)٢٠٨(. 
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 .)٢٠٨(وابن اجلوزي يف تاريخ عمر بسنده ص .  ٤٤/٤٧١أخرجه ابن عساكر يف تارخيه بسنده )  ١(
: ه أبو حامت وقال النسائي الكندي وثق األشجأبو سعيد . عبداهللا بن سعيد بن حصني الكندي )  ٢(

تويف سنة . ولكنه يروي عن قوم ضعفاء . صدوق، وقال عنه حيىي بن معني ليس به بأس 
 ).٢/٥٥٨الكاشف : والذهيب . ١٥/٢٧ذيب الكمال :  املزي(. هـ٢٥٧



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

وعن قتادة إحدى وستني .  )٢(وعن مالك أن عمر بلغ من السن ستني )١(ومخسون
 .)٦)(٥(اليقضان )٤(قال ابن احلذاء وهو ابن مخس وسبعني وهو قول أيب.  )٣(سنه

   

 

                                                 

 .٤٤/٤٧١أخرجه ابن عساكر يف تارخيه بسنده )  ١(
 ).٤٤/٤٧٣تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن مالك )  ٢(
 .٤٤/٤٧٣، وابن عساكر يف تارخيه بسنده  )٢٠٨(أخرجه ابن اجلوزي يف تاريخ عمر بسنده ص )  ٣(
 .٢/٤٣٩والتصحيح من ابن احلذاء التعريف » ابن«) ب(وردت يف األصل و )  ٤(
كان عاملاً باألخبار : النسابه قال عنه حممد بن إسحاق الندمي  األخباريبن حفص  سحيم)  ٥(

واملدائين له النسب . وهو من شيوخ ابن حبيب . لب واملآثر ثقة فيما يرويه واألنساب واملثا
 ).٥٣طبقات النسابني ص : زيد أبو بكر .(الكبري وأخبار متيم ونسب خندف وأخبارها 

 .٢/٤٣٩قاله ابن احلذاء يف التعريف )  ٦(
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  عثمان بن عفان

 

بن أيب العاص بن أميه  أبو عبداهللا عثمان بن عفان: قال املؤلف رمحه اهللا  
يف عبد مناف وهو األب  بن عبد مشس بن عبد مناف يلتقي مع رسول اهللا 

وأمه أروى بنت كريز بن ربيعه بن حبيب بن عبد مشس بن عبد . )١(اخلامس
 )٤(أن كنيت: وقيل أيضاً .  )٣(وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبداملطلب )٢(مناف

.  أوالً بابنه عبداهللا بن رقيه بنت رسول اهللا  وقيل كان يكىن )٥(عثمان أبو عمرو
وذكر أبو عمر بن عبدالرب والرشاطي أن له كنية ثالثة . )٦(مث كين بابنه عمرو. 

وأمه أروى وهي : قوله . )٨(قال إبن احلذاء ويقال أبو حممد. )٧(وهي أبو ليلى

                                                 
يخ اخللفاء والسيوطي تار. ١٠١والزبريي نسب قريش ص .  ٣/٥الرياض النضرة : الطربي )  ١(

: ، وابن عبدالرب ٣/٤٧٩أسد الغابة : ، وابن األثري )٨٩٠(صاالصابة : ، وابن حجر )١٤٥(ص
 .٢/١٦٩اجلوهره : والربي . ٣/١٥٥االستيعاب 

أسد الغابة : وابن األثري . )٨٩٠(االصابة ص : ، وابن حجر  ٣/٥الرياض النضرة : الطربي )  ٢(
 . ٣/١٥٥االستيعاب : وابن عبدالرب .  ٣/٤٨٠

االصابة : وابن حجر . ٣/٥الرياض النضرة :  والطربي ٣/١٥٥االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٣(
 .)٨٩٠(ص

 .»كنيته«) ب(وردت يف األصل و )  ٤(
والطربي يف الرياض . )١٤٥(تاريخ اخللفاء ص : ، والسيوطي )٨٩٠(االصابة ص : ابن حجر )  ٥(

 .٣/٦النضرة 
 .٣/٤٨٠أسد الغابة : وابن األثري . ٣/١٥٥االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٦(
والسيوطي يف تاريخ . ٣/٦الطربي يف الرياض النضرة  :مل أقف على رواية الرشاطي وقال بذلك)  ٧(

 .)١٤٥(اخللفاء ص 
 .٣/٤٥١التعريف :ابن احلذاء )  ٨(
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والذي ذكر . )١(وأبنت كَُريز بضم الكاف وفتح الراء . بفتح اهلمزة وسكون الراء 
. قال إبن األثري . )٣(كُريز بن عبد مشس: وقيل.  )٢(املؤلف يف نسبها هو الصحيح

 )٦(روى ابن أيب عاصم. )٥)(٤( ]بشيء[هي أروي بنت عميــس وليس : وقيل 
أسلمت أم : عن إبن عباس قال )٨(عن عبيداهللا )٧(بسنده إىل الزهري )٦(عاصم

ن بن عوف وأم أيب بكر عثمان وأم طلحه وأم عمار بن ياسر وأم عبدالرمح
وقوله وأمها أم . )١٠(وهاجرت أروى هذه وماتت يف خالفة عثمان.  )٩(والزبري

 .)١٢( تقدمت عند ذكر عمات النيب . )١١(حكيم البيضاء بنت عبداملطلب

                                                 
 .٧/١٦٧وابن ماكوال االكمال . ١/٣٢٢ذيب األمساء : النووي )  ١(
 .كثر النسابهوهو ما عليه أ)  ٢(
 .٥/١٩٣قاله أبو نعيم يف معرفة الصحابة )  ٣(
 .ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل واستدركه على اهلامش)  ٤(
 .٦/٨أسد الغابة : ابن األثري )  ٥(
. هـ٢٠٦ولد سنة . أبو بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك الشيباين بن أيب عاصم من أهل البصرة )  ٦(

كان فقيهاً ظاهري املذهب له تصانيف : علماء قال عنه أبو نعيم أثىن عليه كثري من ال. هـ٢٠٦
 ).١٣/٤٣٠السري : الذهيب. (كثرية

 ) . ٢٣٦(تقدم ترمجته ص)  ٧(
وقيل سنة . هـ ٩٤مات سنة . بن مسعود اهللي أبو عبداهللا املدين ثقة فقيه ثبت  عبيداهللا بن عتبه)  ٨(

 ).١/٤٩٦تقريب التهذيب : ابن حجر(هـ٩٨سنة 
 .)١٦٣٠(وابن حجر يف االصابة بسنده ص . ٦/٨جه األبن األثري يف أسد الغابة بسنده أخر)  ٩(
 .٦/٨أسد الغابة : ، وابن األثري )١٦٣٠(االصابة ص : ابن حجر )  ١٠(
 .تقدم يف اجلزء الذي حتققه صاحله القثامي حتت إشراف الدكتور عبدالعزيز السلومي)  ١١(
احلاكم يف ( بيضاء بنت عبداملطلب عمة الرسول أي أم أروى بنت كريز أم حكيم ال ) ١٢(

 ).٥/١٧٠٦املستدرك 
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وهاجـر  )١(أسلم قدمياً: قـــال املـــؤلف رمحـــه اهللا  
قال . )٣(بشة مث هاجر إىل املدينةهاجر اهلجرتني إىل احل: قال النووي  .)٢(اهلجرتني

 )٤(دار األرقم قبل دخول رسول اهللا // كان إسالمه قدمياً : قال ابن األثري
أسلم يف .  وهاجر إىل احلبشة األوىل والثانية ومعه امرأته رقيه بنت رسول اهللا .

أول اإلسالم دعاه أبو بكر إىل اإلسالم فأسلم وكان يقول إين لرابع أربعه يف 
 .)٥( اإلسالم

وقد تقدم ذلك يف بناته  وتزوج إبنيت رسول اهللا : قال املؤلف رمحه اهللا  
 .عليه السالم

.  )٦(ووىل اخلالفة ثنيت عشره سنه إال عشرة أيام: قال املؤلف رمحه اهللا  
وذكر أنه قول إبن . )٨(ذكر إبن عبدالرب القول األول .)٧(وقيل إال اثنيت عشر

ه كانت خالفته أحد عشر سنةً وأحد عشر شهراً وقال غري )١(قال.  )٩(إسحاق

                                                 
 .٣/٤٨٠أسد الغابة : ، وابن األثري  )٨٩٠(صاالصابة : ابن حجر )  ١(
 .٣/١٥٥االستيعاب : ، وابن عبدالرب  ٣/٤٨٠أسد الغابة : ابن األثري )  ٢(
 .١/٣٢٢ذيب األمساء واللغات : النووي )  ٣(
 .٣/٤٨٠أسد الغابة : ابن األثري )  ٤(
 .٣/٤٨٠املصدر السابق )  ٥(
 .القول ذامل أقف على من قال )  ٦(
، وابن عبدالرب يف  )٨٥(، وابن قتيبة يف املعارف ص  ٣/٤٨٨ذكره ابن األثري يف أسد الغابة )  ٧(

 .٣/١٦٢االستيعاب 
سنه إال إثنيت عشر يوماً  وهو ثنيت عشرة: ، القول الثاين  ٣/١٦٢ذكر ابن عبدالرب يف االستيعاب )  ٨(

وعزاه إىل إبن اسحاق ومل يذكر القول األول ورمبا كان غلطه غري مقصوده عند املؤلف رمحه اهللا 
 .تعاىل

. اثنيت عشر سنه إال اثين عشر يوماً  أن والية عثمان  ٣/١٦٢ذكر ابن عبدالرب يف االستيعاب )  ٩(
 . وعزاه إىل ابن اسحاق  ٨٥املعارف ص  وكذلك قال ابن قتيبة يف. وعزاه إىل إبن اسحاق 

 أ/٢٩٤
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قال إبن األثري وقال إبن عبدالرب . )٢(قال وقيل مثانية عشر يوماً. وأربعة عشر يوماً
قال وقيل كانت إحدى عشره سنةً وأحد عشر شهراً .  )٣(وقيل إال مثانية أيام
سنه وذكره إبن إسحاق وقال وقيل على رأس أحد عشر . )٤(وأربعة عشر يوماً

وذكر  .)٥(وأحد عشر شهراً واثنني وعشرين يوماً من مقتل عمر نقله إبن عبدالرب
القول الثاين الذي قاله املؤلف ابن قتيبة فقال وقال إبن إسحاق كانت واليته إثين 

 .)٦(عشرة سنه إال إثين عشره ليله

بعد  )٧(وقتل يف ذي احلجة لثمان عشره خلت منه: قال املؤلف رمحه اهللا  
قال ابن  .)٨(ر وهو يومئذ صائم سنه مخسه وثالثني وهو إبن إثنتني ومثاننيلعص

قتل عثمان باملدينة يوم اجلمعة لثمان عشره أو سبع عشره خلت من ذي : عبدالرب
. )٩(ذكره املدائين عن أيب معشر، عن نافع. احلجة سنة مخس وثالثني من اهلجرة 

                                                                                                                                               
 .٣/١٦٢ابن عبد الرب يف االستيعاب )  ١(
 .٣/٤٤٨وابن األثري يف أسد الغابة . ٣/١٦٢االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٢(

 .ومل أقف على رواية ابن عبدالرب ).٣/١٥٤الكامل (نقله ابن األثري عن إبن عبدالرب )  ٣(

 .٣/٤٨٨أسد الغابة : ابن األثري و ٣/١٦٢االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٤(

 ).٣/١٥٩االستيعاب (نقله ابن عبدالرب عن ابن إسحاق )  ٥(

 ).٨٥املعارف ص (نقله ابن قتيبة عن ابن اسحاق )  ٦(

 .٣/١٥٩االستيعاب : ، ابن عبدالرب  )٨٩١(االصابة ، ص : ابن حجر )  ٧(

واحلاكم يف املستدرك ) . ٨٤(ارف ص املع: ، ابن قتيبة  )٨٩١(االصابة ص : ابن حجر )  ٨(
 ).١٠١(نسب قريش ص : والزبريي .  ٥/١٧٠٦

 .٣/١٥٩أخرجه ابن عبدالرب يف االستيعاب بسنده )  ٩(
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قتل يف وسط أيام . ان النهدي، عن أيب عثم )٢(، عن أبيه )١(وقال املعتمر 
قتل يوم اجلمعة لثمان ليال خلت من ذي احلجة يوم : وقال الواقدي .  )٣(التشريق

وقد قيل قتل يوم اجلمعة لليلتني بقيتا من ذي .  )٤(الترويه سنه مخس وثالثني
.  )٧(أنه قتل يوم األضحى )٦(قال إبن قتيبة وَوجدت الشعراء يذكرون. )٥(احلجة

قوله . )٨(قتل يوم األربعاء بعد العصر ودفن يوم السبت قبل الظهر : قتيبةوقال إبن 
 .)١٠(إبن مثانني: وقال إبن إسحاق )٩(وهو إبن إثنتني ومثانني قاله إبن قتيبة

  )١١(قتاده: قاله. وروى احلاكم، وهو إبن تسعني، أو ابن مثان ومثانني  
ملا قتل ألقى على املزبله ثالثة روى إبن عبدالرب أنه . )١٣(إبن ست ومثانني )١٢(وعنه

                                                 
املعتمر بن سليمان التيمي أبو حممد البصري يلقب بالطفيل ثقه من كبار الطبقة التاسعة ، مات )  ١(

السري : ، والذهيب  ٢/٢٦٨لتهذيب تقريب ا: ابن حجر (سنه  ٨٠هـ، وقدجاوز ١٨٧سنة 
٨/٤٧٧.( 

سليمان بن طرفان التيمي أبو املعتمر البصري ، نزل يف التيم فنسب إليهم ، ثقة عابد، من الرابعة، )  ٢(
 ).١/٣١٥تقريب التهذيب : ابن حجر . (سنه٩٧هـ وهو ابن ١٤٣الرابعة، مات سنة 

 .٣/١٥٩أخرجه ابن عبدالرب يف االستيعاب بسنده )  ٣(
 .٣/١٥٩وابن عبدالرب يف االستيعاب  ). ٨٥املعارف ص (ابن قتيبة عن الواقدي  نقله)  ٤(
 .٣/٤٨٨أسد الغابة : ابن األثري )  ٥(
 .)٨٥(املعارف ص : ابن قتيبة : انظر» يذكر«) ب(وردت يف األصل و)  ٦(
 :وذكر بيت الفرزدق.  )٨٥(قاله ابن قتيبة يف املعارف ص )  ٧(
 النحــردمه صبيحــه ليلة   ـواعثمان إذ قتلوه وانتهكــ  
 .)٨٥(قاله ابن قتيبة يف املعارف ص )  ٨(
 ).٨٥(املصدر السابق ، ص )  ٩(
 ).٣/١٦٢االستيعاب (نقله ابن عبدالرب عن إبن إسحاق )  ١٠(
 .٥/١٧٠٦أخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده )  ١١(
 .أي وعن قتادة)  ١٢(
 ).٣/١٦٢ االستيعاب(نقله ابن عبدالرب عن قتادة )  ١٣(

 ب/٢٩٤
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أيام فلما كان من الليل أتاه أثنا عشر رجالً، فاحتملوه إىل املقربه فدفنوه بالبقيع 
قال . )١(إشتراه وزاده يف البقيع كان عثمان . له حش كوكب : // ملوضع يقال

 واحلش قال. )٢(ابن عبدالرب إشتراه عثمان وزاده يف البقيع فكان أول من قرب فيه
قال وحش طلحه وهو موضع آخر .  )٤(بفتح احلاء ويقال بضمها )٣(احلازمي
 .)٦(واحلش البستان وكوكب رجل من األنصار. )٥(باملدينة

وال يعرف أحد  ويقال لعثمان ذوا النورين، ألنه تزوج بنيت رسول اهللا  
وكان حسن الوجه، رقيق البشره كث اللحيه أمسر .  )٧(تزوج بنيت نيب غريه

من يهودي  )١٠(إشترى بئر رومه. )٩(،كثري الشعر بني الطول والقصر  )٨(]ونالل[
نصفها بإثين عشر  )١١(فإنه كان إشترى. بعشرين ألف درهم، وَسبلها للمسلمني 

، وإن شئت فلي )١٢(إن شئت جعلت على نصييب قربتني: ألف درهم وقال لليهودي
                                                 

 .٣/١٦١االستيعاب : ابن عبدالرب )  ١(
 .٣/٤٩٠أسد الغابة : ابن األثري .  ٣/١٦٢االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٢(
 ) .١٣٩(تقدم ترمجته ص )  ٣(
 .١/٣٥١األماكن : احلازمي )  ٤(
 .١/٣٥١: املصدر السابق )  ٥(
املكان عند بقيع «، وزاد  ٢/٢٦٢واحلموي يف معجم البلدان .  ١/٣٥١األماكن : احلازمي )  ٦(

 .» وزاده يف البقيع وملا قتل ألقي فيه مث دفن يف جنبه إشتراه عثمان  الغرقد
 .٣/١٥٦االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٧(
 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف )  ٨(
ض النضره الريا: ، الطربي  ٣/١٥٨االستيعاب : ابن عبدالرب .  ٣/٤٨٨اسد الغابة : ابن األثري )  ٩(

٣/٧. 
ليستقى منها املسلمون وهي تقع بني اجلرف وزغابه  هي البئر اليت إبتاعها عثمان بن عفان )  ١٠(

 ).٣/١٠٤معجم البلدان : احلموي (نزل عندها املشركون عام اخلندق 
 .»إشترا«( ب(وردت يف )  ١١(
 .٨٣، املعارف ص  انظر ابن قتيبة. والصحيح ما أثبت » قرنني «) ب(وردت يف األصل و )  ١٢(
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م عثمان إستقى املسلمون ما قال لك يوم ويل يوم فكان إذا كان يو. يوم ولك يوم 
،  فأشتري النصف )١(يكفيهم ، فلما رأى ذلك اليهود قال أفسدت على ركييت

 .)٢(اآلخر بثمانية آالف درهم

بتسع مايه ومخسني بعرياً وخبمسني فرساً تكملة  )٣(وجهز جيش العسره 
ن وع.  )٥(وعن قتادة محل يف جيش العسره على ألف بعري وسبعني فرساً. )٤(األلف
كثر املال يف زمن عثمان حىت بيعت جارية بوزا  )٧( ]قال[ )٦(ن إبن سريينوع

 .)٨(وفرس مبائة ألف درهم وخنله بألف درهم

له بشره « : قال  ويف الصحيح من رواية أيب موسى أن رسول اهللا  
إال أستحي ممن تستحي منه «: وقال رسول اهللا .  يعين عثمان )*(»باجلنه

: أن عثمان حني حوصر، أشرف عليهم، فقال« صحيح البخاريويف . )٩(»املالئكة

                                                 
وقال ابن األثري يف النهاية ) . ٦/٢١٨اللسان : ابن منظور (احلوض الكبري أو البئر : الركيه )  ١(

 .)٣٧٣(هي البئر، ص : الركية
 ).٨٣(وابن قتيبة يف املعارف ص.  ٣/١٥٧االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٢(
بلغه أن هرقل ومن عنده من نصارى  غزوة تبوك كانت يف السنة التاسعة وسببها أن النيب ا)  ٣(

 ).٢/٢٥١الكامل : ابن األثري . (العرب عزموا على قصده 
 .٣/١٥٧االستيعاب : وابن عبدالرب . )٨٣(املعارف ، ص : ابن قتيبة )  ٤(
 .٣/١٥٧أخرجه ابن عبدالرب يف االستيعاب بسنده )  ٥(
 ) .  ٢٥١(هو حممد بن سريين وقد تقدمت ترمجته ص )  ٦(
 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و  ) ٧(
 .٣/٤٢، والطربي يف الرياض النضرة ) ٣/١٥٧االستيعاب (نقله ابن عبدالرب عن ابن سريين )  ٨(
، وعبداهللا بن  )١٢٢٨(ص . )٢٤٠١(حديث رقم . رواه مسلم يف صحيحه من حديث طويل )  ٩(

. )٨٠(ص  )٣٦(يث رقم ، يف فضائل عثمان بن عفان ، حد)هـ٢٩٠ت (أمحد بن حنبل 
هـ، واحلاكم يف ١٤٢١،  ١أيب مصعب احللواين ، دار ماجد عسريي ، جده ، ط: حتقيق 

 .٥/١٧٠٥املستدرك 
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ألستم تعلمون أن رسول  أنشدكم باهللا وال أنشد إال أصحاب رسول اهللا : فقال
فجهزم؟ ألستم تعلمون أن رسول . من جهز جيش العسره فله اجلنة: قال  اهللا 
 .)١(»فحفرا فصدقوه. من حفر بئر رومه فله اجلنة : قال  اهللا 

جاء «: قال  )٢(من حديث عبدالرمحن بن مسره. الترمذي، بإسناد جيد ويف 
يف حجره فقال  )٣(حيث جهز جيش العسره بألف دينار فنثرها عثمان إىل النيب 

 .)*(»ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتني
 )٥(]وأحد.[)٤(أحد العشرة املشهود هلم باجلنه، وأحد الستة الشورى وهو  

، وأحد اخللفاء الراشدين ومل يلبس  )٦(وهو عنهم راضٍ رسول اهللا الذين تويف 
 رأيت رسول اهللا : وقال.  )٧(إال يوم قُتل// السراويل يف جاهلية وال إسالم 

                                                                                                                                               
 :التخريج 

 )٦٧٣(، ص  )٣٦٩٥(حديث رقم . أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده من حديث طويل ) *(

والترمذي . )١٢٢٩(، ص )٢٤٠٣(حديث رقم . ومسلم يف صحيحه بسنده من حديث طويل 
 .٥/٢٤٩يف سننه بسنده 

. )٥١٢(ص  )٢٧٧٨(حديث رقم . رواه البخاري يف صحيحه من حديث أيب عبدالرمحن  )  ١(
 .)١٤٨(والسيوطي يف تاريخ اخللفاء ، ص 

عبدالرمحن بن مسره بن حبيب بن عبد مشس العبشمي ، أبو سعيد ، صحايب ، من مسلمة الفتح، )  ٢(
هـ ، أو ٥٠ل ، افتتح سجستان ، مث سكن البصرة ، ومات ا سنة كان امسه عبد كال: يقال

 ).١/٤٥٠تقريب التهذيب : ابن حجر (بعدها 
ابن . (نثرك الشيء بيدك ترمي به متفرقاً مثل نثر اجلوز أو اللوز ، وكذلك نثر احلب إذا بذر: نثر )  ٣(

 ).١٤/١٨٨اللسان : منظور
 .٣/٤٨١أسد الغابة : ابن األثري )  ٤(
 . ٣/٣٣الرياض النضرة : وأكملته من الطربي ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و )  ٥(
 .٣/٣٣الرياض النضرة : الطربي )  ٦(
وهذا فيه نظر ألن عثمان رضي اهللا عنه معروف باحلياء الشديد . ٣/٤٨٩أسد الغابة : ابن األثري )  ٧(

 . حىت أن املالئكة تستحي منه 

 أ/٢٩٥
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. )١(أصرب فإنك تفطر عندنا القابله: البارحة يف املنام، وأبا بكر ، وعمر فقالوا يل 
أفطر : يف املنام الليلة، فقال  إين رأيت النيب«: وروى احلاكم أن عثمان قال

وأعتق . )٢(وقال صحيح اإلسناد» عندنا، فأصبح عثمان صائماً فقتل يف يومه
وأكثرهم يروي أن قطره أو : قال ابن عبدالرب.  )٣(عشرين مملوكاً وهو حمصور

›ãΝßγx6 ) ®: قطرات من دمٍ سقطت على املصحف على قوله تعــاىل  Ïõ3u‹ |¡ sù 

ª!$# 4 uθ èδuρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Ï=yèø9$# 〈 )وأذن له رسول اهللا . )٥)(٤  يف التأخر عن بدر ،

 .)٧(فإا كانت مريضه رسوله اهللا  )٦(ليقيم على إبنه

وكان عثمان أيضاً مريضاً به اجلدري فضرب له بأجره : وقال الرشاطي 
يقوم وجهه إىل مكه يف أمر ال  ألن رسول اهللا  )٩(ومل حيضر احلُديبة. )٨(وسهمه

                                                                                                                                               

 :التخريج 
، وقال هذا حديث حسن ٥/٤٤٥ه الترمذي يف سننه بسنده ولفظه من حديث طويل أخرج) *(

، ص ) ١٤٣(حديث رقم . وعبداهللا بن أمحد بن حنبل يف فضال عثمان بسنده . غريب
 ).١٤٨(، والسيوطي يف تاريخ اخللفاء بسنده ص )١٧٥(

 . ٣/٤٨٩أسد الغابة : ابن األثري )  ١(
 .يثقاله احلاكم بعد إيراد احلد)  ٢(
 .٣/٤٨٩أسد الغابة : ابن األثري )  ٣(
*βÎ÷ ®: قال تعاىل )  ٤( sù (#θ ãΖtΒ#u™ È≅ ÷VÏϑ Î/ !$ tΒ Λä⎢ΨtΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ Ï‰s)sù (#ρ y‰tG ÷δ $# ( βÎ)̈ρ (#öθ ©9uθ s? $ oÿ ©ς Î* sù öΝèδ ’ Îû 5−$ s)Ï© ( 

ãΝßγ x6‹ Ïõ3u‹|¡sù ª!$# 4 uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Ï= yè ø9$# 〈  ١٣٧سورة البقرة ، آية. 
 .٥/١٧١٥واحلاكم يف املستدرك  .٣/١٦٠االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٥(
 .٣/١٥٦االستيعاب : ابن عبدالرب .  زوجة عثمان رقيه بنت الرسول )  ٦(
 .٣/٤٨١أسد الغابة : وابن األثري .  ٣/١٥٦االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٧(
 .٣/١٥٦عاب ابن عبدالرب يف االستيمل أقف على رواية الرشاطي وذكرها )  ٨(
 ). ١٧٩ابن األثري الكامل (صلح احلديبية كان يف السنة السادسة للهجرة )  ٩(
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عمر  )٢( ]ابن[قال. يومئذ بإحدى يديه عن عثمان  وبايع رسول اهللا . )١(به غريه
قال الرشاطي . )٣(لعثمان خرياً من يد عثمان لنفسه فكانت يد رسول اهللا : عمر 

سألت ريب عز وجل أن ال يدخل «: أنه قال  الرشاطي وثبت عن رسول اهللا 
: قال . نده إىل سهل بن سعد وساق بس. )٤(»النار أحداً هاجر إىلَّ وصاهرت إليه

إن عثمان يتحول من منـزل  )٥(]و[هل يف اجلنة برق قال نعم  سئل رسول اهللا 
بن  )٧(إن كان احلسني: وقال . رواه احلاكم  )٦( ]و. [»إىل منـزل فتربق له اجلنة

فإنه صحيح على شرط )٩(حفظه من عبدالعزيز بن أيب حازم )٨(بن عبيداهللا
 .)١٠(»برقتني فلذلك مسى ذا النورين«شاطي زاد الر. )*(الشيخني

                                                 

 .٣/٤٨٤أسد الغابة : وابن األثري .  ٣/١٥٦االستيعاب : ابن عبدالرب )  ١(
وابن  ٣/١٥٦االستيعاب : وأكملته من ابن عبدالرب ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و )  ٢(

 .٣/٤٨٥ابة أسد الغ: األثري
 .٣/١٥٦االستيعاب : وابن عبدالرب .  ٣/٤٨٤أسد الغابة : ابن األثري )  ٣(
 .٣/١٥٦ابن عبدالرب يف االستيعاب مل أقف على رواية الرشاطي وذكرها )  ٤(
 .٥/١٧٠٩وأكملته من املستدرك للحاكم ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و)  ٥(
 .ما بني املعقوفتني زائد)  ٦(
 .٥/١٧٠٩والتصحيح جاء من احلاكم يف املستدرك » احلسن«) ب(وردت يف األصل و )  ٧(
 .٥/١٧٠٩والتصحيح جاء يف احلاكم يف املستدرك » عبداهللا«) ب(وردت يف األصل و )  ٨(
ومثل قبل . هـ١٨٤مات سنة . صدوق فقيه . عبدالعزيز منب أيب حازم بن سلمه بن دينار املدين )  ٩(

 ).١/٤٧١تقريب التهذيب ابن حجر (قبل ذلك 
 .مل أقف على قول الرشاطي ومل أقف على من قال بذلك)  ١٠(

 :التخريج 
واحلسني بن عبيداهللا العجلي : قال الذهيب .وزاد  .٥/١٧٠٩أخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده ) *(

الذي يروي عن مالك وغريه يف املوضوعات فال حيتج عاقل مبثله فضالً عن أن يورد له يف 
 .صحاحال

هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه : مث قال  .٥/٤٤٨أخرجه الترمذي يف سننه بسنده ) **(
 .يستغرب من حديث عبيداهللا بن عمر
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: وروى الترمذي بإسناده، عن عبيداهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال 
أبو بكر، وعمر، وعثمان يف التفضيل، ويف : حي كنا نقول وسول اهللا «

 وروى احلــاكــــم يف املستدرك ، مـــن حديــث .)**(»اخلالفة

: عن أبيه، عن عائشة قالت  )٣(،عن هشام  )٢(وب، عن حيىي بن أي )١(إبن وهب
لبناء املسجد، مث محل أبو بكر حجراً، آخر مث محل عمر  أول حجر محله النيب «

يا رسول اهللا أال ترى إىل هؤالء : حجراً آخر، مث محل عثمان حجراً آخر ، فقلت 
ى وقال صحيح عل.»فقال يا عائشة هؤالء اخللفاء من بعدي )٤(كيف يساعدونك

وإمنا اشتهر بأسناد واهي من رواية حممد بن الفضل . شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 . )*(فلذلك هجر ومل يورده احلاكم من طريقه )٥(بن عطيه

بينا حنن يف بيت يف نفر من «: قال. وروى احلاكم يف املستدرك بسنده 
رسول اهللا : املهاجرين، وذكر فيهم العشرة غري سعيد بن زيد، وأيب عبيده، فقال 

                                                 

أبو عبيداهللا أمحد بن عبدالرمحن بن وهب الوهيب املصري ، لقبه حبشل صدوق تغري بآخره، من )  ١(
، والسمعاين  ١/٣٨قريب التهذيب ت: ابن حجر . (هـ٢٦٤مات سنة . الطبقة احلادية عشره 

 .)١٢/٣٠٧السري : والذهيب ٥/٥٢٧ساب يف األن

هـ وله سبع ٢٣٤مات سنة ، حيىي بن أيوب املقابري البغدادي العابد ثقة من الطبقة العاشرة )  ٢(
 ).٢/٣٥٠تقريب التهذيب : ابن حجر (وسبعون سنه 

 ) .٢٨٣(وقد تقدم ترمجته ص . هو هشام بن عروه )  ٣(

 .»يسعدونك«) ب(وردت يف األصل و)  ٤(

حممد بن الفضل بن عطيه بن عمر العيدي موالهم الكويف نزيل خبارى كذبوه، مات سنة )  ٥(
 ).٢/٢٠٨ذيب التهذيب : ابن حجر (هـ، ١٨٠

 ب/٢٩٥
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 » فنهض النيب )١(إىل كفؤه// لينهض كل رجل منكم ،  ،إىل عثمان فأعتنقه
 .)٢(قال احلاكم صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. »أنت ويلِّ يف الدنيا واآلخرة: وقال

ذكر إبن األثري أن .  )٣(وله من الولد عبداهللا األكرب: قال املؤلف رمحه اهللا  
:  )٦(قالت )٥(مث روى بسنده، عن أم عياش.  )٤(عبداهللا هذا ولد بأرض احلبشه

عبداهللا وكين عثمان بأيب عبداهللا  ولدت رقيه لعثمان غالماً فسماه النيب : 
 .وقد تقدم عند ذكر رقيه. )٧(قربه وعاش ست سنني ومات ودخل رسول اهللا 

 .رقيه
وعبداهللا األصغر يعين أن لعثمان ولداً يسمى : قال املؤلف رمحه اهللا  

 .هو األصغر ألن عبداهللا األكرب تقدمعبداهللا و

                                                 
 .٥/١٧٠٧احلاكم املستدرك انظر  »كفيه«) ب(وردت يف األصل و )  ١(

 .٥/١٧٠٧ر بن عبداهللا أخرجه احلاكم يف املستدرك من رواية جاب)  ٢(
 :التخريج 

 .٥/١٧٠٧أخرجه احلاكم يف املستدرك من رواية جابر بن عبداهللا ) *(
، وذكر ابن قتيبة املعارف  ٣/١٩٢وأبو نعيم يف معرفة الصحابة  )١٠٤(الزبريي نسب قريش ص )  ٣(

أن عبداهللا أن عبداهللا األكرب أمه فاخته بنت غزوان و. ٣/٨٨، والطربي الرياض النضرة )٨٥(ص 
وهو أن . وقول املؤلف رمحه اهللا أقرب للصحه واهللا أعلم .  األصغر أمه رقيه بنت رسول اهللا 

 .ورضي عنها  عبداهللا األكرب هو إبن رقيه بنت رسول اهللا 
 .٣/٢٣٠أسد الغابة : ابن األثري )  ٤(
معرفة الصحابة : عيم أبو ن. ( وقيل مواله رقيه بنت رسول اهللا  قيل خادمه رسول اهللا )  ٥(

 ).١٨٢٥وابن حجر يف االصابة ص (، )٥/٣٧٢
  .»قال«) ب(وردت يف األصل و )  ٦(
 ).٨٠٦(وابن حجر يف اإلصابة بسنده ص . ٣/٢٣٠رواه ابن األثري يف أسد الغابة بسنده )  ٧(
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 .)١(وأمه فأخته بنت غزوان أخت عتبه بن غزوان: قال املؤلف رمحه اهللا  
أهل النسب  )٣(»أن«، مث  )٢(أبو غزوان بن غزوان: وقيل. عتبه هذا هو أبو عبداهللا 

.  )٥)(٤(النسب خمتلفون فيما بعد ذلك فقيل غزوان بن جابر بن وهب بن نسيب
بن  )٧(غزوان بن جابر بن نسيب: ، وقيل )٦(احلارث بن جابر غزوان بن: وقيل
 )٩(غزوان بن جابر بن وهب بن نسيب بن وهيب املازين السلمي: ، وقيل)٨(وهيب
وهاجر إىل احلبشة اهلجرة  )١٠(أسلم بعد ستة رجال وهو سابع سبعه.  )٩(السلمي

 )١٢(»ا«وهو مبكة فأقام  مث قدم على النيب . )١١(الثانية، وهو إبن أربعني سنه
وشــهد بدراً واملشاهد .  )١٣(حىت هاجر إىل املدينة مع املقــداد بن األسود

                                                 

  ).١٠٤(ص . نسب قريش : الزبريي )  ١(
 .٣/٤٩٠معرفة الصحابة : ، وأبو نعيم ٣/٤٦٠أسد الغابة : ابن األثري )  ٢(
 .زيادة يقتضيها السياق)  ٣(
: ، وأبو نعيم ) ٣/٤٥٩أسد الغابة : ابن األثري : انظر » «نسب« ) ب(وردت يف األصل و )  ٤(

 .٣/٤٩٠معرفة الصحابة 
معرفة : وأبو نعيم .  )٨٨٢(االصابة ص : وابن حجر . ٣/٤٥٩قاله ابن األثري يف أسد الغابة )  ٥(

 . ٣/٤٩٠الصحابة 
 .٣/١٤٦، وابن عبدالرب يف االستيعاب  ٣/٤٥٩أسد الغابة : ابن األثري )  ٦(
 .٣/٤٠الطبقات : ابن سعد  منوالتصحيح » نسب«) ب(وردت يف األصل و )  ٧(
 .٣/٤٠ذكر هذا النسب ابن سعد يف الطبقات )  ٨(
 .٣/٤٩٠معرفة الصحابة : أبو نعيم )  ٩(
: وابن عبدالرب . ٣/٤٦٠أسد الغابة : ابن األثري .  ١/٣٤٠سيد أعالم النبالء : الذهيب )  ١٠(

 .٣/١٤٧االستيعاب 
 .٣/٤٦٠أسد الغابة : ، وابن األثري  ٣/٤٩٠معرفة الصحابة : أبو نعيم  )  ١١(
 .زيادة يقتضيها السياق)  ١٢(
 .٣/٤٦٠أسد الغابة : وابن األثري .  ٣/١٤٧االستيعاب : ابن عبدالرب)  ١٣(
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، وكان من رماة  )٥)(٤(وفتح األبله )٣(، واختطها )٢(وأول من نزل البصره  )١(كلها
 )٨(وقيل أربع عشره )٧(ومات سنة سبع عشره وقيل مخس عشره )٦(رماة الصحابة

بن األثري يف ذكر أوالد عثمان قال إ.  )١٠(وقيل بالربذه )٩(قيل باملدينة )٨(عشره
ذكر إبن قتيبة يف . )١١(وتزوج فاخته بنت غزوان فولدت له عبداهللا األصغر هلك

 . )١٢(املعارف أن عبداهللا بن رقيه هو األصغر وعبداهللا بن فاخته هو األكرب

                                                 
االستيعاب : وابن عبدالرب . ١/٣٠٤سري أعالم النبالء : الذهيب . ٣/٤٦٠د الغابة أس:  األثريابن )  ١(

٣/١٤٧. 
لتكون  اختطها عتبة بن غزوان بأمر من اخلليفة عمر . البصره بينها وبني دجله أربعة فراسخ )  ٢(

 ).١/٤٣٢معجم البلدان : احلموي (قاعدة إنطالق للمسلمني 
،وابن عبدالرب يف  ١/٣٠٤سري اعالم النبالء : الذهيب .  طاب وكان ذلك يف زمن عمر بن اخل)  ٣(

 .٣/٤٦٠أسد الغابة : ، وابن األثري  ٣/١٤٧يف االستيعاب 
 ).١/٧٦معجم البلدان : احلموي (بلده على شاطىء دجله : بضم اهلمزة والباء وتشديد الالم )  ٤(
، وأبو نعيم يف معرفة  ٣/١٤٧اب االستيع: ، وابن عبدالرب  ٣/٤٦٠أسد الغابة : ابن األثري )  ٥(

 .٣/٤٩٠الصحابة 
 .١/٤٠٣سري أعالم النبالء : الذهيب )  ٦(
: ، وابن األثري ٣/٤٩٠، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة  ١/٣٠٦قاله الذهيب يف سري أعالم النبالء )  ٧(

 .٣/٤٦٠أسد الغابة 
 .مل اقف على هذه الرواية)  ٨(
بطريق البصرة وافداً إىل  رد الذهيب يف سري أعالم النبالء أنه تويف مل أقف على هذه الرواية وأو)  ٩(

، يف موقع يقال له معدن بن سليم ، وابن سعد  ٣/١٤٧وقال ابن عبدالرب يف االستيعاب . املدينة
 .٧/٥يف الطبقات 

 . ٣/٤٩٠، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة  ٣/٤٦٠قاله ابن األثري يف أسد الغابة )  ١٠(
 .٣/١٥٨ابن األثري يف الكامل  قاله)  ١١(
 .)٨٥(املعارف ص : ابن قتيبة )  ١٢(
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وعمرو وخالد وأبان ومرمي أمهم أم عمرو بنت : قال املؤلف رمحه اهللا 
أما عمرو بن عثمان له رواية . )١(ه من األزد من دوسجندب بن عمرو بن ُحمم

يقول عمرو بن عثمان وهذه  )٣( ]مالك[قال إبن احلذاء وكان //  )٢(عن أبيه
 )٥(فبعضهم يقول عمرو بن عثمان. واختلف عن مالك يف إمســه .  )٤(داره

. عمراً، وعمرو على الشك : وبعضهم يقول )٦(عمر بن عثمان: وبعضهم يقول
عمرو، وهو املعروف : لعثمان إبن يقال له: )٨(وقال )٧(ح عن مالك عمروالصحي

خرج لعمرٍو اجلماعه، .  )١٠(، وابن آخر يسمى عمراً  )٩(بالديباج حلسنه ومجاله
ما روى عنه احلديث،  )١( ]فعليك[وأما عمر بن عثمان  ٠ )١١(عمرو: وكلهم يقول

                                                 
 ).١٠٤(نسب قريش ض : الزبريي )  ١(
 .٢/٨٣الكاشف : الذهيب )  ٢(
 .»ملك«ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل واستدراكه على اهلامش وردت )  ٣(
 .الدار اليت كان يسكنها عمرو بن عثمان يف املدينة)  ٤(
 .عليه أكثر النسابه وهو ما)  ٥(
البنداري وسريكسروي ، موسوعة رجال الكتب التسعة : انظر . تفرد به مالك بقول عمر )  ٦(

٣/١٢٠. 

 .٣/٤٦٤ابن احلذاء يف التعريف )  ٧(

 .إبن احلداء يف التعريف)  ٨(

فاطمه الصحيح أن املعروف بالديباج حلسنه ومجاله هو حممد بن عبداهللا بن عمرو بن عثمان أمه )  ٩(
: الربي (. قتله أبو جعفر املنصور . بنت احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم مجيعاً 

هـ، وابن ١٤٠٣،  ١حممد التوجني ، دار الرفاعي ، الرياض ، ط:  حتقيق ٢/١٨٥اجلوهره 
 ).٨٣ص اجلمهره  :حزم

 .٣/٤٦٤التعريف : ابن احلذاء )  ١٠(

أخرج له البخاري ومسلم وأبو « : قالوا  ٣/١٥٧ة الرجال موسوع: البنداري ، وسريكسروي )  ١١(
واملقدسي يف الكمال . ٣/٤٦٤وابن احلذاء يف التعريف  »داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
 .ومجيعهم يقول عمرو بن عثمان ٣٢٢٥/خمطوط جبامعة اإلمام حتت رقم ف

 أ/٢٩٦
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ا عمرو بن عثمان، فكان قال ابن قتيبة أم. )٢(احلديث، ومل يذكره املؤلف رمحه اهللا
وأما خالد، فكان عنده مصحف . )٣(أسن ولد عثمان، وأشرفهم عقباً وهلك مبىن

عثمان بن عفان الذي كان يف حجره حني قتل، مث صار يف أيدي أوالده، وقد 
. وأما أبان، فهو أبو سعيد أبان بن عثمان بن عفان األموي املدين.  )٥)(٤(درجوا

ما رأيت أحداً أعلم  )٧(قال عمرو بن شعيب.  )٦(تروى عن أبيه وزيد بن ثاب
من فقهاء  )٩(وذكره حيىي بن سعيد.  )٨(حبديث وال فقه من أبان بن عثمان

.  )١٢(وتويف سنه مخسٍ ومائه باملدينة )١١(روى له اجلماعة خال البخاري. )١٠(املدينة

                                                                                                                                               

 .ما بني املعقوفتني زائد وليس له معىن)  ١(

: البندري وسريكسروي (احلديث يرون عن عمرو بن عثمان وعمر تفرد به مالك أكثر رواه )  ٢(
 ).٣/١٢٠الرجال 

 .٢/١٨٥، والربي يف اجلوهره ٣/٨٨، والطربي يف الرياض النضرة )٨٥(املعارف ص : ابن قتيبة )  ٣(

: الفريوزآبادي (.دروجا ودرجانا مشى ودرج فالن مل خيلف نسالً أو مضى لسبيله : درج )  ٤(
 ).٨٧تيبة املعارف ص ، ابن ق ٤٢٢القاموس احمليط ص 

 ).٨٥(املعارف ص : ابن قتيبة )  ٥(

 . ٤/٣٥١ السريوالذهيب  ١/٢٠٦الكاشف : الذهيب )  ٦(

ابن (. هـ ١١٨مات سنة . صدوق .عمرو بن شعيب بن حممد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص )  ٧(
 ). ٢/٧٨تقريب التهذيب : حجر 

 ٤/٣٥٣بسنده  السرييب يف أخرجه الذه)  ٨(

 ) .٣٣٣(تقدم ترمجته ص )  ٩(

 ).٤/٣٥٣السري (نقله الذهيب عن حيىي بن سعيد )  ١٠(

إال أم ذكروا أن البخاري أخرج له يف كتاب  ١/٤٧وسريكسروي يف الرجال  البنداري)  ١١(
 .األدب

 .٤/٣٥٣السري : الذهيب )  ١٢(
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أيت وأما أمهم أم عمرو ور. )٢(أصم أبرص أحول وعقبه كثري  )١(وكان مفلوجاً
وقال يف املعارف . )٤(أن أم أبان أم النجوم بنت جندب بن عمرو )٣(خبط الصريفيين

املعارف أن بنت جندب بن عمرو بن محمه كانت محقاء جتعل اخلنفساء، وتقول 
 ؟)٦(ما يف فمي )٥(حاجيتك

أمهم فاطمه بنت .والوليد، وسعيد ،وأم عثمان : قال املؤلف رمحه اهللا  
أما الوليد، فقال .  )٧(ه بن عبداهللا بن عمر بن خمزومالوليد بن عبد مشس بن املغري

وأما سعيد، .  )٨(أما الوليد بن عثمان فكان صاحب شراب وفتوه: فقال إبن قتيبة
كان أعور خبيالً وقتل وكان سبب قتله أنه كان عامالً ملعاويه على : قال إبن قتيبة

إىل املدينه  )١(، فعزله وأقبل معه برهن كان يف يديه من أوالد الصغد )٩(خرسان

                                                 

 ).١١/٢١٥اللسان : ابن منظور (هو داء معروف يرخي بعض البدن : الفاجل )  ١(

 .٢/١٨٦اجلوهره : ، والربي  ٤/٣٥٢السري : الذهيب )  ٢(

 ) .١٥١(تقدم ترمجته ص )  ٣(

أن ام النجوم بنت جندب بن «٢/٣٥٠وذكر ابن حبان يف الثقات  الصريفيينمل أقف على رواية )  ٤(
ملراجع تذكر أن اسم أم ومجيع ما لدى من املصادر وا »عمرو هي أم عمر بن علي بن أيب طالب

 .أبان بن عثمان أم عمرو بنت جندب بن عمرو

اللسان : ابن منظور (من احلجحجه وهو من مل يبد ما يف نفسه أو أراد أن يقول مث أمسك )  ٥(
٤/٣٨.( 

 .٢/١٨٦، والربي يف اجلوهره )٨٦(املعارف ص : ابن قتيبة )  ٦(
 ).١٠٤(نسب قريش ص : الزبريي )  ٧(
 ).٨٧(ابن قتيبة يف املعارف ص قاله )  ٨(
 ،وغرنه،وطخاستان  ،بالد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي اهلند)  ٩(

وليس ذلك منها إمنا هو أطراف حدودها وتشتمل على أمهات من البالد  وكرمان، ،وسجسان
ريها من املدن اليت دون ونسا وغ،وطلقان ، وبلخ  ،وهي قصبتها، ومرو  ،وهراه ،نيسابور :منها

 ).٢/٣٥٠معجم البلدان : احلموي ( .ر جيحون
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فأغلقوا يوماً باب احلائط ووثبوا عليه  )٢(فألقاهم يف أرض يعملون فيها باملساحي
 .)٣(فقتلوه وطُلبوا فقتلوا أنفسهم

وأمه أم .  )٤(وعبدامللك ال عقب له مات رجالً: قال املؤلف رمحه اهللا  
امللك بن قال إبن قتيبة عبد.  )٥(بن زيد// البنني بنت عينيه بن حصن بن حذيفه 

وقيل ولدت .  )٧(وأم البنني طلقها عثمان وهو حمصور.  )٦(عثمان هلك وهو غالم
 .)٨(له ولداً يسمى عتبه

رمله بنت : وعائشه، وأم أبان، وأم عمرو، وأمهن: قال املؤلف رمحه اهللا  
أمهن نائله بنت . وأم خالد، وأروى، وأم أبان الصغرى.  )٩(شيبه بن ربيعة

وص بن عمرو بن ثعلبه بن احلارث بن حصن بن ضمضم بن الفرافصه بن األح

                                                                                                                                               
كوره قصبتها مسرقند مساحتها سته وثالثني فرسخاً يف ستة وأربعني وهي بالد كثرية  الصغدبالد )  ١(

معجم : احلموي . (وهي جماوره لبالد الترك . وال تدخل فيها خبارى . واألشجار  ،األار
 ).٣/٤٠٩البلدان 

. مجع مسحاه وهي ارفه من احلديد وامليم زائده ألنه من السحو الكشف واالزالة: املساحي )  ٢(
 ) .١٤/٧٠اللسان : ابن منظور(

 .)٨٧(املعارف ص : ابن قتيبة )  ٣(
 . ٣/٤٠، وابن سعد يف الطبقات  )١٠٤(نسب قريش ص : الزبريي )  ٤(
 .٣/٤٠لطبقات ، ابن سعد يف ا)١٠٤(نسب قريش ص : الزبريي )  ٥(
 .٣/٨٨الرياض النضرة : الطربي .  )٨٧(قاله ابن قتيبة يف املعارف ص )  ٦(
 .٣/١٥٩الكامل : ابن األثري )  ٧(
 .ومل أرى ذلك عند غريه ٣/١٥٩قاله ابن األثري يف الكامل )  ٨(
 .٣/٤٠وابن سعد يف الطبقات  )١٠٤(الزبريي نسب قريش ص )  ٩(

 ب/٢٩٦
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رمله قتل عثمان وهي عنده وكذلك نائله  .)١(عدي بن جناب بن كلب بن وبرة
 .)٢(وكانت أم البنني عنده ولكنها مطلقة

                                                 
 .)١٠٥(نسب قريش ص : الزبريي )  ١(
 .٣/١٥٩الكامل : ابن األثري )  ٢(
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  علي بن أبي طالب

 

ابن . أبو احلسن علي بن أيب طالب بن عبداملطلب: قال املؤلف رمحه اهللا 
عم الرسول 

وذكر إبن .  )٢(، هو اإلمام أبو احلسن ويكىن أيضاً أبا تراب )١(
وامسه الذي مساه .  )٤(كنية ثالثة وهو أبو قصم )٣(اجلوزي، عن زهري بن معاويه

أنا : روى احلاكم يف املستدرك كان إسم علي أسد ولذلك يقول . )٥(والده علي
ولدته مسته أسداً  )٧( ]امل[ورأيت يف بعض اامع أن أمه . )٦(الذي مستين أمي حيدره

يوم خيرب أنا : مسيته علياً فهو حيث يقول: أبو طالب، وقال )٩)(٨(باسم أبيها فأىب

                                                 

تاريخ : وابن عساكر .  ٣/٥٨٧أسد الغابة : ، وابن األثري  ٤/٩٠الرياض النضرة : الطربي )  ١(
 .٤٢/١٢دمشق، 

 نائم يف املسجدجاءه وهو  وذلك ألن النيب  :، وقال٤٢/١٢تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ٢(
 .»ا تراب قم أبا ترابقم أب«فينفض التراب عن ظهره ويقول له 

الكويف نزيل اجلزيرة ، ثقة ثبت، إال أن مساعه عن أيب  اجلعفيزهري بن معاوية بن خديج أبو خيثمه )  ٣(
 ).١/٢٥٩تقريب التهذيب : ابن حجر (هـ ١٣٣هـ أو١٣٢إسحاق بآخره ، مات سنة 

من رواية  ٤/٩٢نضرة وذكرها الطربي يف الرياض ال. مل أقف على هذه الرواية عن ابن اجلوزي )  ٤(
 .اخلجندي

 .٤/٩٠الرياض النضرة : الطربي )  ٥(

 .٥/١٧٢١ذكره احلاكم يف املستدرك )  ٦(

 .واستدركه يف اهلامش) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف )  ٧(

 .»وأيب«) ب(وردت يف األصل و)  ٨(

 ).١/٤٢لسان العرب : ابن منظور ( .رفض وامتنع وكره ذلك)  ٩(
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ويف . ويف سنة حني أسلم أقوال  )١(مساين أيب: ومل يقل. الذي مستين أمي حيدره
أسلم علي وهو ابن مخس عشره أو : قال، )٣(عن احلسن، )٢(عن قتاده. املستدرك

 ،)٧(عن جماهد )٦(وروي.  )٥(وفيه عن حممد بن إسحاق عشر سنني. )٤(ست عشره
.  )١١(مثان سنني ابن احلذاء )١٠(وعند. )٩(أربع عشر سنه )٨(وعن املغريه ،)٧(جماهد

وعن .  )١٢(والزبري أسلما وهم أبناء مثان سنني ،وعن أيب األسود يتيم عروه أن علياً

                                                 

 .٤٢/١٧ابن عساكر يف تاريخ دمشق ذكر ذلك )  ١(
 ) .١٩٠(وهو قتادة بن دعامه وقد تقدم ترمجته ص)  ٢(
 ) .٢٢٥(وهو احلسن البصري وقد تقدم ترمجته ص )  ٣(
 .٤٢/٢٧، وابن عساكر يف تارخيه بسنده  ٥/١٧٢٥أخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده )  ٤(
اسد (ونقله ابن األثري عن ابن اسحاق ..  )١١٨(ص . قاله ابن إسحاق يف السرية من رواية جماهد)  ٥(

واحلاكم يف  ) .٣/١٩٩االستيعاب (ونقله ابن عبدالرب عن إبن اسحاق ) . ٣/٥٨٨اسد الغابة (
 .٥/١٧٢٥املستدرك بسنده 

 .»ورواه« ) ب(وردت يف األصل و)  ٦(
 العلم من الطبقة جماهد بن جبري أبو احلجاج املخزومي موالهم املكي ثقة ، إمام يف التفسري ، ويف)  ٧(

تقريب : ابن حجر . ( ٨٣وله .الثالثة مات سنة إحدى أو إثنتني أو ثالث أو أربع ومائه 
 ).٢/٢٣٧التهذيب 

املغريه بن شعبه بن مسعود الثقفي ، صحايب مشهور ، أسلم قبل احلديبية وويل إمرة البصرة مث )  ٨(
 ).٢/٢٧٤هذيب تقريب الت: ابن حجر (هـ على الصحيح ٥٠الكوفة مات سنة 

 .  ١/٩٨أبو نعيم يف معرفة الصحابة   املغريةمل أقف على رواية جماهد وذكر رواية )  ٩(
 .»ويف«) ب(وردت يف األصل و )  ١٠(
 .٣/٤٥٧التعريف : ابن احلذاء )  ١١(
. ٣/١٩٩، وابن عبدالرب يف االستيعاب بسنده  ٣/٥٩٠أخرجه ابن األثري يف أسد الغابة بسنده )  ١٢(

 .٤٢/٢٥، وابن عساكر يف تارخيه بسنده  ١/٩٨عيم يف معرفة الصحابة بسنده وأبو ن
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[ اً عن أهل بيـت علي عن أيب نعيم أيض. )١(أيب نعيم الفضل بن دكني تسع سنني
 يقولون

 

 )٤(وعن حممد بن عثمان بن أيب شيبه.  )٣(ثالث عشره سنه )٢( ]أسلم وهو ابن 
 عن إبن عباس أن رسول اهللا  )٦(ويف املستدرك للحاكم عن مقسم. )٥(سبع سنني

 »٧( ]قال[وعن ابن اسحاق . دفع الراية إىل علي يوم بدر وهو إبن عشرين سنه( 
وقال صحيح على شرط . )٨(»وهو ابن مخس وعشرين سنهشهد علي بدراً  )٧(

 .)٩(الشيخني

                                                 

 ).٤٢/٢٦تاريخ دمشق ، (نقله ابن عساكر عن الفضل بن دكني )  ١(
 .١/٩٩معرفة الصحابة : وأكملته من أبو نعيم ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و )  ٢(
 .١/٩٩أخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة بسنده )  ٣(
أبو جعفر حممد بن عثمان بن أيب شيبه العبسي الكويف كذبه عبداهللا بن أمحد بن حنبل وقال عنه )  ٤(

: الذهيب. (سنه ٩٠هـ وقد قارب ٢٩٧ابن عدي مل أرى له حديثاً منكراً فاذكره مات سنة
 ).١٤/٢١السري 

 .١٧٢٦-٥/١٧٢٥أخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده)  ٥(
ويقال له موىل ابن عباس للزومه . يقال جنده أبو القاسم موىل عبداهللا بن احلارث مقسم بن حبره و)  ٦(

: ابن حجر.( له يف البخاري حديث واحد . هـ١٠١صدوق وكان يرسل مات سنة . للزومه له
 ).٢/٢٧٨تقريب التهذيب 

 .ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل)  ٧(
احلديث صحيح على شرط الشيخني ومل  أخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده وقال بعد إيراد)  ٨(

، والربي يف اجلوهره بسنده  ٣/٢٠١وابن عبدالرب يف االستيعاب بسنده  ٥/١٧٢٥. خيرجاه
٢/١٩٦. 

مل أقف على رواية إبن إسحاق عند احلاكم يف املستدرك ورمبا أن قوله صحيح على شرط )  ٩(
هذه الرواية إن عبدالرب عن إبن إسحاق  ونقل. الشيخني بعد إيراده للرواية أن هذا للرواية السابقة

 ).٣/٢٠١االستيعاب (
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وأسلم علي يوم  ،يوم االثنني بعث رسول اهللا «ويف الترمذي  
أيب // مث إن علي بن : قال ،عن إبن إسحاق ،وروى ابن بكري. )٢)(١(»الثالثاء

جدمها فو.  )٥(معه )٤(يعين بعد إسالم خدجيه وصالا )٣(طالب جاء بعد ذلك بيوم
دين اهللا الذي إصطفى « :  ما هذا؟ فقال رسول اهللا : فقال ،جدمها يصليانفو

فقال . »أدعوك إىل اهللا وإىل عبادته وكفر بالالت والعزي. لنفسه بعث به رسله
أن يفشي سره فقال لعلي إن مل تسلم  حىت أحدث أبا طالب فكره رسول اهللا 

اءه فأسلم وكان مما أنعم اهللا به مث أوقع اهللا اإلسالم يف قلبه فأصبح حىت ج. فاكتم
على علي أن كان يف حجر رسول اهللا

)٦(. 

عن علي  ،)٧(ورى احلاكم يف املستدرك من طريق عباد بن عبداهللا األسدي 
أنا عبداهللا وأخو رسوله وأنا الصديق األكرب ال يقوهلا بعدي إال كاذب «: قال 

 )٩(وعن حبه. )٨(يخنيوقال صحيح على شرط الش. » صليت قبل الناس سبع سنني

                                                 
 .»الثلثا«) ب(وردت يف )  ١(
 .٤٢/٢٨وابن عساكر يف تارخيه من رواية أنس  ٥/٤٥٨رواه الترمذي يف سنه من رواية أنس )  ٢(

 .»اليوم«وردت يف األصل )  ٣(

 .»وصلي ا»وردت يف األصل )  ٤(

 .أي مع الرسول )  ٥(

.  أوردها يف قصة إسالم علي بن أيب طالب  ٣/٥٨٨ه ابن األثري يف أسد الغابة بسنده أخرج) ٦(

 .، نشر دار القلم)١١(ص . وذكر هذه القصة حممد رضا يف كتابه اإلمام علي 

وقال عنه . عباد بن عبداهللا األسدي الكويف ، ضعيف من الطبقة الثالثة قال عنه البخاري فيه نظر )  ٧(

تقريب التهذيب :ابن حجر ( ضعيف احلديث وذكره ابن حبان يف الثقات عنه علي بن املديين

١/٣٧٤.( 

 .٥/١٧٢٦أخرجه احلاكم يف ملستدرك بسنده )  ٨(

 أ/٢٩٧
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ويف رواية مخس . سبع سنني عبدت اهللا مع رسول اهللا : عن علي قال )١(حبه
: )٤(»أنه قال«عن أمحد بن حنبل  )٣(وفيه. )٢(سنني قبل أن يعبده أحد من هذه األمة

من الفضائل ما جاء لعلي  )٥(]من أصحاب رسول اهللا [ما جاء الحد : )٤(»قال


)٦(. 

أبو ذر، : قال.  )٩(خدجيه أول من أسلم: قال  )٨(، عن أبيه)٧(وعن أيب بريده 
أن علياً أول من أسلم بعد . ذر، واملقداد، وخباب، وجابر، وأبو سعيد، وغريهم

، عن   )١(وسئل حممد بن كعب القرضي.  )١٠(خدجيه ذكره أبو عمر بن عبدالرب

                                                 

وأخطأ من  ،وكان غالياً يف التشيع ،حبه بن جون العرين أبو قدامه الكويف ، صدوق له أغالط )  ١(

تقريب التهذيب : حجر  ابن. (تسع وسبعني : وقيل  ،مات سنة ست. زعم أن له صحبه

١/١٥١.( 
، ورواية ٤٢/٣٠وابن عساكر يف تارخيه بسنده . ٥/١٧٢٦أخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده  ) ٢(

وذكر . ٣/٥٨٩ابن عساكر فيها مخس سنني أو سبع سنني ، وابن األثري يف أسد الغابة بسنده 
 .والرواية فيها نكارة شديدة . مثل رواية ابن عساكر

 .املستدرك للحاكمأي يف )  ٣(
 .زيادة يقتضيها السياق)  ٤(
 .ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل واستدركه على اهلامش)  ٥(
 ).٥/١٧٢١املستدرك (نقله احلاكم عن أمحد بن حنبل )  ٦(
إماماً مع صغر سنه ألنه كان أكثرهم أخذاً للقرآن الكرمي  عمرو بن سلمه اجلرمي قدمه النيب )  ٧(

 ).٩٧٧اإلصابة ص  :ابن حجر (
 ).٥٢٥اإلصابة ص : ابن حجر (سلمه بن أيب سلمه والد عمرو واسم أبيه قيس على الصحيح )  ٨(
 .٣/٢٠٠االستيعاب بسنده : وابن عبدالرب . ٣/٥٩٠أخرجه ابن األثري يف أسد الغابة بسنده )  ٩(
: يذكر بعد خدجيه مث قال وذكر أنه أول من أسلم ومل .  ٣/١٩٧قاله ابن عبدالرب يف االستيعاب )  ١٠(

وابن . على غريه  –يعين الصحابة املتقدم ذكرهم رضوان اهللا عليهم مجيعاً  –وفضله هؤالء «
وهذا يدل «قاله أبو عمر : ، وذكر مثل ما ذكره املؤلف مث قال  ٣/٥٩٠األثري يف أسد الغابة 

 .»على أن املؤلف رمحه اهللا تعاىل نقله من ابن األثري 
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سبحان اهللا علي أوهلما إسالماً ، وإمنا : قال. علي، أو أبو بكر. أول من أسلم
. )٢(على الناس ألن علياً أخفى إسالمه عن أبيه وأسلم أبو بكر وأظهر إسالمه أشتبه

أول من أسلم علي، .  )٤(أرقم)٣( ]بن[وروي احلاكم يف املستدرك من حديث زيد 
وإمنا اخلالف أن أبا بكر كان أول الرجال البالغني وعلى تقدم . صحيح: وقال

، وأنه مل  )٦(شهد بدراً ومجيع املشاهدوأمجع أهل السري أنه .  )٥(إسالمه قبل البلوغ
ختلفين مع النساء والصبيان «: فقال. ألنه خلّفه على أهله. يشهد غزوة تبوك ال غري

. )٧(»إال ترضي أن تكون مين مبنـزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي: فقال

                                                                                                                                               
ثقه عامل ، .بن كعب بن سليم بن أسد أبو محزه القرظي املدين وكان قد نزل الكوفة مدة  حممد)  ١(

فقد قال البخاري أن أباه .  ولد على الصحيح سنة أربعني، ووهم من قال ولد يف عهد النيب 
تقريب : ابن حجر . (كان ممن مل ينبت من بين قريظة مات سنة عشرين ومائه وقيل قبل ذلك 

 ).٢/٢١٢التهذيب 
 .٣/٥٩٠، وابن األثري يف أسد الغابة بسنده  ٣/١٩٩أخرجه ابن عبدالرب يف االستيعاب بسنده )  ٢(
 .ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل )  ٣(
زيد بن أرقم بن زيد بن قيس األنصاري اخلزرجي صحايب مشهور أول مشاهده اخلندق وأنزل اهللا )  ٤(

تقريب التهذيب : ابن حجر(هـ ٦٨هـ أو ٦٦مات سنة تعاىل تصديقه يف سورة املنافقني ، 
١/٦٦.( 

،  ٣/٥٨٩وابن األثري يف أسد الغابة بسنده . مل أقف على رواية احلاكم يف املستدرك وذكره)  ٥(
 ).١٦٣(تاريخ اخللفاء ص : والسيوطي 

االصابة  :، وابن حجر ) ١٦٤(تاريخ اخللفاء ص : ، والسيوطي  ٣/٥٩٢أسد الغابة : ابن األثري )  ٦(
 ).٩٣٩(ص 

وابن .٣/١٧، وابن سعد يف الطبقات )٧٩٤(، ص)٤٤١٦(البخاري يف صحيحه حديث رقم )  ٧(
أسد الغابة : وابن األثري ). ٩٣٩(وابن حجر يف االصابة ص .   ٣/١٧االستيعاب : عبدالرب 

 ) .١٦٥(والسيوطي يف تاريخ اخللفاء ص . ٣/٥٩٢
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. )١(»وعاد من عاداه// من كنت مواله فعلي مواله اللهم وآل من وااله«: وقال 
ويف الترمذي  . )٢(»ألعطني الراية رجالً حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله«: وقال

 وعلي . )٣(»ال حيبك إال مؤمن، وال يبغضك إال منافق«لعلي  :قال أن النيب 
، وأول )٦(، وأبو السبطني)٥(، وصهره على فاطمه )٤(باملؤاخاة أخو رسول اهللا 

، وهو أحد العشرة املشهود )٨(ول خليفة من بين هاشم، وأ)٧(هامشي ولد من هامشني
، وأحد اخللفاء األربعة )١٠(، وأحد الستة أصحاب الشورى)٩(املشهود هلم باجلنة

، والزهاد )١(، والشجعان املشهورين )١٢(، وأحد العلماء الربانيني )١١(الراشدين
                                                 

، والطربي يف الرياض )١٦٦(تاريخ اخللفاء ص : والسيوطي  ، ٣/٦٠٤أسد الغابة : ابن األثري )  ١(
 .٣/٢٠٣، وابن عبدالرب يف االستيعاب  ٤/١٠٩النضرة 

، والسيوطي يف تاريخ اخللفاء )٦٧٦(، ص ) ٣٧٠٢(رواه البخاري يف صحيحه ، حديث رقم )  ٢(
 . ٤/١٢٨، والطربي يف الرياض النضرة )١٦٦(ص 

والسيوطي يف تاريخ اخللفاء . ٥/٤٥٣اية أم سلمه رضي اهللا عنها رواه الترمذي يف سننه من رو)  ٣(
 . ٣/٦٠١، وابن األثري يف أسد الغابة )١٧٦(ص

: وابن عبدالرب . ٣/٦٠٥أسد الغابة : ، وابن األثري  ٤/١٠٧الرياض النضرة ، : الطربي )  ٤(
 .٣/٢٠٣االستيعاب 

: وابن األثري . ٤/١٢٢الرياض النضرة : والطربي يف ). ١٦٣(تاريخ اخللفاء ، ص : السيوطي )  ٥(
 .٣/٥٨٧أسد الغابة 

 .٣/٥٨٧أسد الغابة : ، وابن األثري )١٦٣(السيوطي يف تاريخ اخللفاء ص )  ٦(
وابن قتيبة يف . ٤/٩٠الرياض النضرة : ، والطربي ) ١٦٣(تاريخ اخللفاء ، ص : السيوطي )  ٧(

  . ٣/٥٨٧أسد الغابة : ، وابن األثري )٨٨(املعارف ص
 .٣/٥٨٧أسد الغابة : ، وابن األثري ) ١٦٣(تاريخ اخللفاء ص : السيوطي  ) ٨(
أسد : ، وابن األثري ٣/٢٠٣، وابن عبدالرب يف االستيعاب )١٦٣(تاريخ اخللفاء ص : السيوطي )  ٩(

 .٣/٥٩٢الغابة، 
 ).٨(وحممد رضا اإلمام علي ، ص ) ١٦٣(تاريخ اخللفاء ، ص : السيوطي  ) ١٠(
 ).٨(اإلمام علي ، ص : ، وحممد رضا ) ١٦٣(تاريخ اخللفاء ص : طي السيو)  ١١(
 ).٨(، حممد رضا اإلمام علي ص ) ١٦٣(تاريخ اخللفاء ، ص : السيوطي )  ١٢(

 ب/٢٩٧
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أعطي علي تسعة أعشار العلم وشاركهم يف «: وعن إبن عباس قال. )٢(املذكورين
إين ألربط احلجر على بطين من «عن علي . ويف مسند أمحد.)٣(»لعشر الباقيا

أربعني ألف «ويف رواية .  )٤(اجلوع، وأن صدقين لتبلغ اليوم أربعة آالف دينار
مل يرد بزكاه مالٍ ميلكه، وإمنا أراه الوقوف اليت يتصدق : قال العلماء.  )٥(»دينار

ومل يترك حني تويف .  )٦(تها هذا القدرا، وجعلها صدقه جاريه، واحلاصل من غل
 .)٨(، وكان عليه إزار غليظ إشتراه خبمسة دراهم)٧(إال ستمائة درهم

. )٩(وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف: قال املؤلف رمحه اهللا  
، وماتت  )١(أسلمت وهاجرت إىل املدينة.  )١٠(وهي أول هامشية ولدت هامشياً

                                                                                                                                               
 ).٨(حممد رضا اإلمام ص ). ١٦٣(تاريخ اخللفاء ص : السيوطي )  ١(
 ).٨(، حممد رضا االمام علي ص )١٦٣(تاريخ اخللفاء ، ص : السيوطي )  ٢(
 .٣/٢٠٧، وابن عبدالرب يف االستيعاب بسنده ٣/٥٩٦أخرجه ابن األثري يف أسد الغابة ، بسنده )  ٣(

، وابن )١٢٨(ص ) ١٣٦٧(رواه اإلمام أمحد يف املسند من رواية حممد بن كعب حديث رقم )  ٤(
 .٣/٥٩٨أسد الغابة : وابن األثري  ٤٢/٣٧٥عساكر يف تارخيه من رواية حممد بن كعب القرظي 

، ٣/٥٩٨. أخرج هذه الرواية إبن األثري يف أسد الغابة من رواية شريك عن حجاج األصفهاين )  ٥(
 .٤٢/٣٧٥وابن عساكر يف تارخيه 

 .٣/٥٩٨أسد الغابة : ابن األثري )  ٦(

إال أنه ذكر سبع مائة درهم . ٤٢/٥٧٩، وابن عساكر يف تارخيه  ٣/٥٩٨أسد الغابة : ابن األثري )  ٧(
 .تمائةبدالً من س

 .٣/٥٩٨أسد الغابة : ابن األثري )  ٨(

، وابن حجر يف ٤/٤٤٥، وابن عبدالرب يف االستيعاب  ٦/٢١٩ابن األثري يف أسد الغابة قاله )  ٩(
 )..١٧٤٢(االصابة ص

، والزبريي نسب قريش  ٦/٢٢٠أسد الغابة : ، وابن األثري  ٤/٤٤٦ابن عبدالرب يف االستيعاب )  ١٠(
 ).٤٠(ص
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يف حياة النيب 
 أم علي، وعقيل ، وجعفر، وطالب أوالد أيب : فاطمه هذه هي .)٢(

أا : قيل )٥(وقال إبن األثري .  )٤(والصحيح يف وفاا ما ذكره املؤلف.  )٣(طالب
كفن فاطمه هذه يف « وروى أن النيب . )٦(توفيت قبل اهلجرة وليس بشيء

فسئل . خرياً قميصه، وصلى عليها وكرب عليها سبعني، واضطجع يف قربها وجزاها 
عن ذلك فقال كانت أمي بعد أمي إن أبا طالب كان يصنع الصنيع وتكون له 

ويف . )٨(»، فكانت هذه تفضل منه فأعود فيه )٧( ]على طعامه[املأدبة فيجمعنا 
به من  )٩(]لتكسي[أنه مل يكن بعد أيب طالب أبر يب منها وألبستها قميص «رواية 
أن جربيل أخربين عن ريب أا من أهل اجلنة، «ويف رواية .  )١١(»اجلنة )١٠(حلل

// يف قربها واضطجعت يف قربها ليهون عليها عذاب القرب، وملا نزل رسول اهللا 

                                                                                                                                               
أسد الغابة : ، وابن األثري ٤/٤٤٦االستيعاب : ، وابن عبدالرب ) ١٧٤٢(االصابة ص : ر ابن حج)  ١(

 ).٤٠(نسب قريش ، ص : ، والزبريي ٦/٢٢٠

، والزبريي نسب قريش ٤/٤٤٦، وابن عبدالرب يف االستيعاب  ٦/٢٢٠أسد الغابة : ابن األثري )  ٢(
 ).٤٠(ص

 )..٤٠(نسب قريش ص ، والزبريي ٦/٢٢٠أسدالغابة : ابن األثري )  ٣(

 .أي أا توفيت يف املدينة ، وكان ذلك يف حياة النيب )  ٤(

 .»ابن الزبري«) ب(وردت يف )  ٥(

 .٦/٢٢٠أسدالغابة : قاله ابن األثري يف )  ٦(

 .٥/١٧٢٢وأكملته من املستدرك للحاكم ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و )  ٧(

 .٥/٢٧٢١من رواية علي بن احلسني عن أبيه  رواه احلاكم يف املستدرك)  ٨(

 .٤/٤٤٦االستيعاب : والتصحيح من ابن عبدالرب » ليلبسين«) ب(وردت يف األصل و )  ٩(

 ).٣١٥والفريوزآبادي يف القاموس ص ) ٤/٢٠٨اللسان : ابن منظور (الرداء أو الثياب : احلله )  ١٠(

، وابن عبدالرب يف االستيعاب ٦/٢٢٠باس رواه ابن األثري يف أسد الغابة من طريق إبن ع)  ١١(
 .٥/٢٨٥، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ٤/٤٤٦

 أ/٢٩٨
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جعل يومي يف نواحي القرب كانه يوسعه ويسوي عليها، وخرج من قربها وعيناه 
إال إنقرض ولد أسد بن هاشم : قال ابن الزبري . )٣(» قربها)٢(يف  )١(تذرفان وحثى

وتزوج فاطمة بنت رسول اهللا : قوله. وتقدم.  )٤(إال من إبنته فاطمه بنت أسد
ً٥(، فولدت له احلسن، واحلسني، وحمسناً مات صغريا(. 

وأمه خوله بنت  )٦(وله من الولد حممد بن احلنفيه: قال املؤلف رمحه اهللا  
 )٩(داهللاوقيل أبو عب )٨(حممد هذا هو أبو القاسم.  )٧(جعفر من سيب بين حنيفة

فقد روى أبو داود والترمذي من حديث حممد بن احلنفية عن أبيه  )١٠(واألول أشهر
يا رسول اهللا ، إن ولد يل ولد بعدك أمسيه بامسك، وأكنيه بكنيك : قلت «: قال 

ومسع عثمان بن  )١١(دخل حممد هذا على عمر بن اخلطاب. )*(»قال نعم

                                                 
 .»حثا«) ب(ورد يف )  ١(

 ).٤/٣٥اللسان : ابن منظور (وضع عليه التراب وأهاله )  ٢(

 .١٧٢٢-٥/١٧٢١احلاكم يف املستدرك رواه )  ٣(

 ).٦/٢٢٠أسد الغابة  (نقله ابن األثري عن ابن الزبري )  ٤(

الكامل : وابن األثري . ٤/٢٠٦والطربي يف الرياض النضرة ) . ٩١(املعارف ، ص : ابن قتيبة )  ٥(
٣/٣٤٥. 

 ).٤١(والزبريي نسب قريش ص ). ٩١(أملعارف ص : ابن قتيبة )  ٦(

حلية األولياء : وأبو نعيم ). ٣٧(، وابن حزم يف اجلمهورة ص٩١املعارف ص : ابن قتيبة )  ٧(
 .٥/٦٧الطبقات : ، وابن سعد ٣/١٦٠

  .٥/٦٨وابن سعد يف الطبقات  ٤/١١٠السري : ، والذهيب  ٣/١٦٠حلية األولياء : أبو نعيم  ) ٨(

 .٥٤/٣٢٤، وابن عساكر يف تارخيه  ٤/١١٠السري : الذهيب )  ٩(

 .٥٤/٣٢٥قاله ابن عساكر يف تاريخ دمشق )  ١٠(

بشار : ، حتقيق ٢٦/١٤٨الرجال  ذيب الكمال يف أمساء: املزي . ٤/١١١السري : الذهيب )  ١١(
 .هـ١٤١٣،  ١معروف، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط
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روى عنه بنوه . )٢(ومجاعة من الصحابة، وأباه علي بن أيب طالب، ومعاوية )١(عفان
قال إبراهيم بن عبداهللا بن .  )٣(بنوه احلسن، وعبداهللا، وإبراهيم،وعون وغريهم

أكثر وال أصح مما أسند حممد  ال نعلم أحداً أسند عن علي عن النيب :  )٤(اجلنيد
 وقال أبو.  )٦(حممد بن سعد: قاله. ولد يف خالفة أيب بكر الصديق.  )٥(بن احلنفية

                                                 

 .٢٦/١٤٨، واملزي يف ذيب الكمال ٤/١١١السري : الذهيب )  ١(
 .٥٤/٣١٨، وابن عساكر يف تارخيه ٩/٣١٥ذيب التهذيب : وابن حجر . ٤/١١١السري : الذهيب )  ٢(

 :التخريج 

، والترمذي يف سننه ) ٧٠٠(، ص ) ٤٩٦٧(حديث رقم . بسنده أخرجه أبو داود يف سننه ) *(

 .١/١٨٣والبخاري يف التاريخ الكبري . ٥/٦٧، وابن سعد يف الطبقات بسنده  ٤/٥٤٦بسنده 
، وابن عساكر يف تارخيه  ٩/٣١٥يب  ذيب التهذ: وابن حجر . ٤/١١١السري : الذهيب )  ٣(

 .١/٨٨، والنووي يف ذيب األمساء ٥٤/٣١٨
أبو إسحاق إبراهيم بن عبداهللا بن اجلنيد اخلتلي وثقه اخلطيب البغدادي ، مات قرابة سنة )  ٤(

 ).١٢/٦١٣السري : الذهيب (هـ، ٢٧٠
، والنووي يف ٩/٣١٥، وابن حجر يف ذيب التهذيب ٤/١١٥أخرجه الذهيب يف السري بسنده )  ٥(

 .١/٨٨ذيب األمساء بسنده 
، وابن  ٢٦/١٥٢ن سعد ، وذكر ذلك املزي يف ذيب الكمال مل أقف على رواية حممد ب)  ٦(

 .٥٤/٣٢٦عساكر يف تارخيه 
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وقيل ولد لسنتني بقيتا من خالفة  )٢(ولد لثالث بقني من خالفة عمر: )١(حامت أبو
 .)٥(ولد سنة ست عشره )٤(وقال إبن زبر )٣(عمر

ثالثة يسمون حممداً ، ورخص يف كنيتهم :  )٦(وقال أمحد بن عبداهللا احلافظ 
حممد بن أيب بكر، وحممد بن علي، وحممد بن طلحه بن عبيد . كنيتهم بأيب القاسم

:  )١٠(وأبو نعيم )٩(بن علي )٨(قال عمرو.  )٧(وحممد بن سعد بن أيب وقاص اهللا،
 )١٢(سنه مثانني: وقال أبو نعيم أيضاً  )١١(مات ابن احلنيفة سنة أربع عشره ومائه

                                                 
هنـ من حبور العلم رحل يف طلب ١٩٥أبو حامت حممد بن إدريس بن املنذر الرازي ولد سنة )  ١(

صاحب كتاب اجلرح . وثقه النسائي. قال عنه اخلطيب أحد األئمة احلفاظ األثبات. العلم
التقريب : وابن حجر . ١٣/٢٤٧السري : الذهيب (سنه  ٨٠هـ وله ٢٧٧سنة مات . والتعديل 

٢/١٥٢.( 
، دار الفكر عن مطبعة جملس  ٨/٢٦، يف اجلرح والتعديل ) هـ٣٢٧ت (قاله أبو حامت الرازي )  ٢(

 .ت.، د ١دائرة املعارف العثمانية ، حيدر آباد ، ط
 .٤/١١٤قاله الذهيب يف السري )  ٣(
 .تقدم ترمجته)  ٤(
تاريخ مولد العلماء ووفيام، ) هـ٣٧٩ت (أبو سليمان حممد بن عبداهللا الدمشقي : ابن زبر )  ٥(

 .هـ١٤١٠،  ١عبداهللا بن أمحد احلمد ، دار العاصمة ، الرياض ، ط: ، حتقيق ١/١٠١
 .تقدم ترمجته: العجلي )  ٦(
،  وقد ذكر املؤلف رمحه اهللا  )١/٨٨ذيب األمساء (نقله النووي عن أمحد بن عبداهللا العجلي )  ٧(

، وذكر ٢٦/١٤٩وقد قال بذلك املزي يف ذيب الكمال . تعاىل أم ثالثة وذكر أربعة 
 .األربعة

 .»عمر«) ب(وردت يف األصل و )  ٨(
 ) .١٤٩(وهو أبو حفص الفالس وقد تقدم ترمجته ص )  ٩(
ذيب األمساء (عن أبو نعيم عن عمرو بن علي والثاين : نقله النووي من طريقني األول )  ١٠(

١/٨٨.( 
ذيب األمساء (، والنووي عن أبو نعيم )٥٤/٣٢٣تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن أبو نعيم )  ١١(

١/٨٨.( 
 ).٥٤/٣٥٧تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن قعنب )  ١٢(
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ويف الطبقات يف ربيع األول سنة  )٣(بني الشام واملدينة:  )٢(وقال )١(وقاله قعنب
وقال .  )٦(سنة إحدى ومثانني:  )٥(بن بكريوقال إ )٤(إحدى ومثانني وقيل يف احملرم

 )٩(، ويف طبقات الفقهاء للشيخ أيب إسحاق)٨(سنة ثالث ومثانني: )٧(وقال املدائين
ومات  )١٠(عن اهليثم بن عدي سنه ثالث أو اثنتني وسبعني )٩(إسحاق
وقوله أمه خوله بنت جعفر .)٢(أخرج له اجلماعة )١(ودفن بالبقيع. )١٢)(١١(برضوى

                                                 
جالً صاحلاً، كان ر: قال عنه أبو داود . قعنب التميمي الكويف ، صدوق ، من الطبقة السادسة )  ١(

 ).٢/١٣٤تقريب التهذيب : ابن حجر . (وذكره ابن حبان يف الثقات 
 .أي قعنب الكويف)  ٢(
 ).٥٤/٣٥٧تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن قعنب )  ٣(
 .٥٤/٣٢٦وابن عساكر يف تارخيه  ٤/١٢٨والذهيب يف السري  ٥/٨٧قاله ابن سعد يف الطبقات )  ٤(
ثقه يف الليث وتكلموا .  املخزومي موالهم املصري وقد ينسب إىل جده حيىي بن عبداهللا بن بكري)  ٥(

تقريب التهذيب : ابن حجر . (هـ ، وله سبع وسبعون سنه ٢٣١يف مساعه من مالك مات سنة 
٢/٣٥٨.( 

وأيب إسحاق الشريازي يف طبقات )  ٥٤/٣٢٦تاريخ دمشق  (نقله ابن عساكر عن ابن بكري )  ٦(
 .هـ١٤١٨،  ١علي حممدعمر ، مكتبة الثقافة الدينية ، ط: حتقيق ). ٥٦(الفقهاء ص

 ) .١٥٤(تقدم ترمجته ص )  ٧(
 .١/٨٨، النووي يف ذيب األمساء بسنده)٥٤/٣٥٩تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن املدائين )  ٨(
 .وقد تقدم ترمجته. أبو إسحاق الشريازي )  ٩(
، وابن عساكر ) ٥٦(ات الفقهاء بسنده ص ، يف طبق)هـ٤٧٦(قاله أبو إسحاق الشريازي ت)  ١٠(

 .١/٨٨والنووي يف ذيب األمساء بسنده . ٥٤/٣٢٦يف تارخيه بسنده 
بفتح أوله وسكون ثانيه قرب ينبع على مسرية يوم منها وعلى ليلتني من البحر وشرقيه : رضوى )  ١١(

. و يف أرض جهينهوادي الصفراء على يوم منه به مياه كثريه وأشجار ومنه يقطع حجر املسن وه
 ) .٢/٦٢٠مراصد االطالع : البغدادي (

تعتقد فرقة الكربيه وهي من الكيسائية أتباع املختار بن أيب عبيد أن حممد بن احلنفيه حي يف )  ١٢(
 :جبل رضوى وأنه مل ميت وأنه املهدي املنتظر لذلك يقول شاعرهم 

 أطلت بذلك اجلبل املقاما  أال قل للوصي فدتك نفســـي  
 ومسوك اخلليفه واألمامـا  أضر مبعشر الودك منـــــا  
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أن امسها أيضاً حوار بنت . وذكر ابن احلذّاء.)٣(هاإمسجعفر وهذا هو الصحيح يف 
بن  )٥(وأبوها جعفر بن قيس بن مسلمه.  )٤(وذكر أن الصحيح األول// جعفر

بن حنيفه بن جليم بن صعب بن  )٧(ثعلبه بن يربوع بن ثعلبه بن الدول )٦( ]عبيد[
بن قاسط بن هنب بن أفطي بن دعمي بن  )٨(علي بن بكــــر بن وائل

واسم حنيفه أثيل، ومسي حنيفه ألن األحزن .  )٩(ن أسد بن ربيعه بن نزارجديله ب
بن عوف العبدي ضربه على رجله فحنفها فسمي حنيفه، وضرب حنيفه األحزن 

                                                                                                                                               
، )٤٧(الفرق بني الفرق ، ص ) . هـ٤٢٩ت (عبدالقاهر بن طاهر بن حممد : البغدادي ( 

 .هـ١٤٢١،  ٣إبراهيم رمضان ، دار املعرفة ، بريوت ، ط: إعتناء
 . ١/٣٤٥صفة الصفوة : وابن اجلوزي  ٢٦/١٥٢ذيب الكمال : املزي )  ١(
 .٣/٤٣٠، والبنداري وسري كسروي يف الرجال ٢٦/١٥٢ذيب الكمال : املزي  ) ٢(
 .٤/١١٠السري : والذهيب  ١/٣٤٤صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ٣(
 .٢/١٩٧ابن احلذاء يف التعريف )  ٤(
البداية والنهاية : ابن كثري : (انظر . والصحيح ما أثبت » سلمه«) ب(وردت يف األصل و )  ٥(

 ).٨٩٨تاريخ األمم وامللوك ص : الطربي ، و٧/٣١٥
، ٧/٣١٥البداية والنهاية : ابن كثري (وأكملته من ) . ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و )  ٦(

 ).٨٩٨والطربي يف تاريخ األمم وامللوك ص 

وابن ). ٣١٢(اجلمهرة ص : والتصحيح أوردته من ابن حزم » الدوار«) ب(وردت يف األصل و )  ٧(
ابن = =أبو بكر حممد: ، وابن دريد ٣/٣الثقات : ، وابن حبان  ٧/٣١٥البداية والنهاية :  كثري

عبدالسالم هارون ، مكتبة : حتقيق ). ٣٤٧(، يف االشتقاق ص )هـ٣٢١ت (احلسن األزدي 
 .هـ١٣٩٩،  ٢املثىن ، بغداد ، ط

، وأورد )٨٩٨(ألمم وامللوك ص والطربي يف تاريخ ا. ٧/٣١٥أورده ابن كثري يف البداية والنهاية )  ٨(
 .نسبها إىل وائل 

 ).٣٠٩(اجلمهرة ص : ابن حزم )  ٩(

 ب/٢٩٨
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، وكانت )١(وبنو حنيفه قبيلة كبرية نزلوا اليمامه. فجذمه بالسيف فسمي جذميه
 .)٢( وفاة النيب  وقعة اليمامة فيها سيب بين حنيفه يف سنة إحدى عشره بعد

حممد بن احلنفية سنديه سوداء أمه  )٣( ]أم[رأيت : وروى عن أمساء قالت  
، ومل تكن منهم، وإمنا صاحلهم خالد على الرقيق، ومل يصاحلهم على  )٤(لبين حنفيه

بل هي من بين حنيفه ، وهبها أبو بكر الصديق لعلي بن أيب : وقيل. )٥(على أنفسهم
 .)٦(أيب طالب رضي اهللا عنهما

 وعمر بن علي، وأخته رقيه الكربى، ومها توأم: قال املؤلف رمحه اهللا  
وأما عمر ، عمر حىت بلغ مخساً ومثانني، فحاز نصف مرياث  .)٧(وأمهما تغلبيه

أمحد : قال. )١(، روى عنه إبنه حممد)١٠(وروى عن أبيه. )٩(، ومات بالبقيع )٨(علي

                                                 

احلازمي (فتح امليم والياء وهي باسم اليمامه بنت سهم بن طسم وهي القرية اليت قصبتها حجر )  ١(
 ).٢/٩٣١االماكن 

ة مسليمة الكذاب وكانت وهي وقعة اليمامة بني املسلمني بقيادة خالد بن الوليد وبين حنيفه بقياد)  ٢(
 ).٢/٣٣٢الكامل : ابن األثري . (يف السنة احلاديه عشر  وكانت يف بداية خالفة أبو بكر 

 .واستدركه على اهلامش) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف )  ٣(

 .٥٤/٣٢٣، وابن عساكر يف تارخيه بسنده ١/٣٤٤قاله ابن اجلوزي يف صفة الصفوه بسنده )  ٤(

 .٥٤/٣٢٣اريخ دمشق ت: ابن عساكر )  ٥(

 .٤/٢٠٦والطربي يف الرياض النضرة . ٤/١١١سري أعالم النبالء : الذهيب )  ٦(
، وابن عساكر يف تارخيه ٣/٣٤٦الكامل : وابن األثري ) ٨٩٨(تاريخ األممم وامللوك ص : الطربي )  ٧(

 .٤٥/٣٠٥تارخيه 
 .٣/٣٤٦الكامل : ، وابن األثري ) ٨٩٨(تاريخ األمم وامللوك ص : الطربي )  ٨(
، والطربي يف تاريخ األمم ص ٣/٣٤٦مل أقف على أنه تويف بالبقيع وذكر ابن األثري يف الكامل  ) ٩(

  .، أنه مات بينبع ، وهو الصحيح واهللا أعلم)٨٩٨(
، وابن عساكر يف ٧/٤٢٦ذيب التهذيب : وابن حجر . ٢١/٤٦٨ذيب الكمال : املزي)  ١٠(

 .٤٥/٣٠٧تارخيه 
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.  )٣(ود ، والترمذي، وابن ماجهروى له أبو دا. )٢(تابعي ثقة: أمحد ابن عبداهللا 
أنه قتل سنة سبع وستني، ونقله عن إبن .  )٤(ورأيت حبظ أيب إسحاق الصريفيي

وأما أمه، فهي الصهباء بنت ربيعه التغلبية من السيب الذين أغار عليهم .  )٥(حبان
أم . ورأيت خبط الصريفيين عن ابن حبان أن أمه. )٧)(٦(خالد بن الوليد بعني التمر

 .)٨(جوم بنت جندب بن عمروالن

قتل مع . والعباس األكرب بن علي يقال له السقاء: قال املؤلف رمحه اهللا  
عثمان، وجعفر،وعبداهللا، بنو علي أمهم أم  )١٠(وأخوته ألمه وأبيه.  )٩(احلسني

                                                                                                                                               
، وابن عساكر  ٧/٤٢٦، وابن حجر يف ذيب التهذيب  ٢١/٤٦٨ذيب الكمال املزي يف  قاله)  ١(

 .٤٥/٣٠٧يف تارخيه 
يف تاريخ الثقات ص ) هـ٢٦١ت (أبو احلسن أمحد بن عبداهللا بن صاحل الكويف : قاله العجلي )  ٢(

 .هـ١٤٠٥،  ١عبداملعطي قلعجي ، دار الكتب العلمية ، بريوت، ط: توثيق وختريج . ٣٦٠
والبنداري وسريكسروي يف الرجال . ، وقال روى له األربعه٢١/٤٧٠املزي يف ذيب الكمال )  ٣(

 . ، وزاد النسائي  ٣/١٢١
 .تقدم ترمجته)  ٤(
وخليفه يف تارخيه ص . ٤٥/٣٠٤، وابن عساكر يف تارخيه ٢/٣٥٠قاله ابن حبان يف الثقات )  ٥(

قال ابن حجر يف ذيب . ٦٧سنة  وقتل مع مصعب بن الزبري أيام املختار: ، وقال )٢٦٤(
ذكر غري واحد من أهل التاريخ أن الذي قتل مع مصعب هو عبداهللا بن علي « ٧/٤٢٧التهذيب 

 .وهذا يؤيد القول األول أنه تويف برابغ واهللا أعلم. »بن أيب طالب واهللا اعلم
لب القصب، والتمر إىل بلده قريبه من األنبار غريب الكوفة بقرا موضع يقال له شفاثا منها جي)  ٦(

 ).٤/١٧٦معجم البلدان : احلموي . (سائر البالد وهو ا كثري جداً وهي على طريق البادية 
، وابن عساكر يف تارخيه )٨٩٨(تاريخ األمم ص : والطربي .  ٣/٣٤٦الكامل : ابن األثري )  ٧(

٤٥/٣٠٦. 
لى القول الراجح وألنه تقدم أن أم والصحيح أا الصهباء ع ٢/٣٥٠ابن حبان يف الثقات قاله )  ٨(

 .عمرو النجوم بنت جندب بن عمرو هي ام أبان بن عثمان
صفة الصفوة : ، وابن اجلوزي ٣/٥٤٢ذكره ابن األثري يف الكامل يف أمساء من قتل مع احلسني )  ٩(

١/١١٦. 
 .»وابنه«) ب(وردت يف األصل و )  ١٠(

 أ/٢٩٩
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وقيل  .العباس األكرب هو يعرف بالسقا بالسني املهمله والقاف. )١(البنني الكالبيه
وذكر . )٣)(٢(نه سقا احلسني ومن معه قاله األمري أبو نصر بن ماكوالالسقا أل: له 

وقال قتلوا مع احلسني  )٤(إبن األثري أوالد أم البنني هذه وهي بنت حزام الكالبيه
وحزام أم البنني هذه باحلاء املكسورة املهملة .  )٦(وال بقيه هلم غري العباس )٥(بالطف

م البنني بنت حزام بن خالد بن ربيعه بن أ: وقال//  )٧(املهملة مث زاي إبن ماكوال
 . )٨(تزوجها علي. الوحيد وهو عامر بن كعب بن عامر بن كالب

وعبيد اهللا، وأبو بكر أبناء علي البقيه هلما أمهما : قال املؤلف رمحه اهللا  
وتزوج ليلى بنت مسعود بن : قال ابن األثري .  )٩(ليلى بنت مسعود النهشليه

                                                 
أسد : ، وابن األثري ٤/٢٠٦لطربي يف الرياض النضرة ، وا ٧/٣١٤البداية والنهاية : ابن كثري )  ١(

 .٣/٣٤٥الغابة 
 ) .١٣٧(تقدم ترمجته ص )  ٢(
 .٥/٧٨االكمال : ابن ماكوال )  ٣(
، وابن ٣/٣٤٥الكامل : ابن األثري . » ولدت له العباس وجعفر وعبداهللا وعثمان«: ذكرهم فقال  ) ٤(

  ).٨٩٨(تاريخ األمم ص : وابن جرير الطربي 
بالفتح والفاء املشدده وهو ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق وهي أرض من : ف الط)  ٥(

: البغدادي . (وفيها عدة عيون  من ضاحية الكوفة من طرف الربيه كان فيها مقتل احلسني 
 ).٢/٨٨٨مراصد االطالع 

البداية : ثري ، وابن ك)٨٩٨(تاريخ األمم ص  : والطرباين . ٣/٣٤٥قاله ابن األثري يف الكامل )  ٦(
 .٧/٣١٤والنهاية 

 .٢/٤١٥االكمال : ابن ماكوال )  ٧(

 .٢/٤١٨االكمال : ابن ماكوالن )  ٨(

 ).٨٩٨(، والطربي يف تاريخ األمم وامللوك ص  ٧/٣١٤البداية والنهاية : ابن كثري )  ٩(
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وقيل أن : قال .  )١(له عبيد اهللا وأبا بكر قتال مع احلسني خالد النهشلية فولدت
 .)٥( وقيل ال بقية هلما،  )٤) (٣(اهللا قتله املختار باملذار )٢(]عبيد[

وحيىي بن علي مات صغرياً، وأمه أمساء بنت : قال املؤلف رمحه اهللا  
ه اهللا ذكر املؤلف رمح.  )٧(ولد درج. الم. وحممد بن علي األصغر .)٦(ُعميس

وتزوج يعين علياً أمساء بنت عميس : وقال إبن األثري.  )٨(أن أمساء ولدت لعلي حيىي
وقيل أن : قال . عميس اخلثعميه فولدت له حممد األصغر، وحيىي وال عقب هلما

قال إبن . )٩(وقيل أا ولدت له عوناً : قال. حممد الم ولد، وقتل مع احلسني
تقدم ذكرها عند ولدها . )١٠(بنت عميس أمساء . أمهما. وحيىي، وعون: اجلوزي

 .)١١(حممد بن أيب بكر

                                                 

 ).٨٩٨(، والطربي يف تاريخ األمم ص  ٣/٣٤٦الكامل : ابن األثري )  ١(

 .واستدركه على اهلامش) ب(ملعقوفتني ساقط ويف ما بني ا)  ٢(

: واملذر. فتح أوله وبالراء املهملة يف آخره أرض بقرب الكوفه ومسيت بذلك لفساد تربتها: املذار )  ٣(
 ).٤/٧٦معجم ما استعجم : البكري . (الفساد يف الرائحه : واملذر

 ).٨٩٨(والطربي يف تاريخ األمم . ٣/٣٤٦قاله ابن األثري يف الكامل )  ٤(

 .٣/٣٤٦وابن األثري يف الكامل ) . ٨٩٨(ص . الطربي يف تاريخ األمم وامللوك : قاله )  ٥(

 .٢/٢٢٨اجلوهرة : الربي )  ٦(

والطربي يف الرياض ). ٨٩٨(تاريخ األمم ص : ،  والطربي  ٧/٣١٤البداية والنهاية : ابن كثري )  ٧(
 .٤/٢٠٧النضرة 

 .٢/٢٢٨اجلوهره : الربي )  ٨(

 .٣/٣٤٦ه ابن األثري يف الكامل قال)  ٩(
امحد علي ، دار احلديث، القاهرة، : حتقيق . ١/١١٦قاله ابن اجلوزي يف صفة الصفوة )  ١٠(

 .هـ١٤٢١
 ).٢٧٥(ص : انظر )  ١١(
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ا أم سعيد بنت عروه بن .أمهم. وأم احلسن، ورمله: قال املؤلف رمحه اهللا  
وزينب الصغرى، وأم كلثوم، الصغرى، ورقيه الصغرى،  .)١(مسعود الثقفي
ه، الكرام، وأم جعفر امسها ُجمانه، وأم سلمه، وميمون )٢( ]وأم[وأم هاىنء، 

ذكر املؤلف رمحه . )٣(وخدجيه، وفاطمه، وأمامه بنات علي المهات أوالد شىت
، وذكر إبن اجلوزي،وإبن األثري ،أن مجانه غري أم )٤(اهللا أن أم جعفر امسها مجانه

وذكر ابن األثري، وابن اجلوزي، أنه تزوج أمامه بنت أيب العاص بن الربيع  )٥(جعفر
وذكر يف مجلة  )٦(لدت له حممد األوسط، فو الربيع أمها زينب بنت رسول اهللا 

أنه تزوج أيضاً حمياه بنت أمري القيس : وذكر إبن األثري أيضاً .   )٧(أوالده نفيسه
بن عدي الكلبيه فولدت له جارية هلكت صغريه كانت خترج إىل املسجد فيقال هلا 

تسمى  من أوالد علي إبنه )٩(وذكر النووي. )٨(من أخوالك فتقول َوه وه تعين كلبا

                                                 
تاريخ األمم واملولك : ، والطربي ٣/٣٤٦، وابن األثري الكامل ٧/٣١٤البداية والنهاية : ابن كثري )  ١(

 ).٨٩٨(واملولك ص 
 ).ب( املعقوفتني ساقط يف األصل و ما بني)  ٢(
 .٣/٣٤٦الكامل : وابن األثري ). ٨٩٨(ذكر ذلك الطربي يف تاريخ األمم ص )  ٣(
وقد ذكر ذلك ابن اجلوزي يف صفة الصفوة . أكثر أهل النسب على أن أم جعفر غري مجانه )  ٤(

، وحممد رضا يف ٤/٢٠٧، والطربي يف الرياض النضرة ٣/٣٤٦وابن األثري يف الكامل .  ١/١١٦
 .وغريهم). ١١(االمام علي ص 

 .٣/٣٤٦وابن األثري يف الكامل .  ١/١١٦ذكره ابن اجلوزي يف صفة الصفوة )  ٥(
، والطربي يف ٣/٣٤٦وابن األثري يف الكامل . ١/١١٦ذكر ذلك ابن اجلوزي يف صفة الصفوة )  ٦(

 .٤/٢٠٧الرياض النضرة 
 ).١١(، وحممد رضا يف االمام علي ص ١/١١٦ابن اجلوزي يف صفة الصفوة قاله  ) ٧(
وابن كثري يف ). ٨٩٨(، والطربي يف تاريخ األمم ص  ٣/٣٤٦ذكر ذلك ابن األثري يف الكامل )  ٨(

 .٧/٣١٤البداية والنهاية 
 .»النواوي«) ب(وردت يف األصل و )  ٩(
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فجميع ولده أربعه عشر ذكراً وسبع عشره امرأةً،  )٢(، مث قال)١(تسمى أم أبيها
وكان النسل منهم للحسن واحلسني وحممد بن احلنفية والعباس بن الكالبية، وعمر 

 .)٣(بن التغلبية

وكانت خالفته أربع سنني وسبعه أشهر وأياماً على : قال املؤلف رمحه اهللا  
كانت خالفته أربع سنني وتسعة أشهر : // ال ابن عبدالربق .)٤(إختالف يف األيام
كانت : وقال إبن األثري . )٥(أربعة عشر يوماً: وقيل. وثالثة أيام: وسته أيام، وقيل

ويل اخلالفة . وذكر املؤلف يف كتابه الكمال. )٦(خالفته مخس سنني إال ثالثة أشهر 
.  )٧(هرين وأياماًاخلالفة مخس سنني وقيل مخس سنني إال أربعه أشهر وقيل إال ش

وأول من بايعه طلحه بلسانه، وأصبح فخرج .  )٨(وبويع له باخلالفة بعد قتل عثمان
فقال . يوم اجلمعة فأول من بايعه طلحه )٩(فخرج وصعد املنرب فبايعه طلحه والزبري

، ال يتم  )٢)(١(إنا هللا وإنا إليه راجعون أول يد بايعت يد شالء: )١٠(رجل يعتاف
 .)٣(بالزبري فقال مثل ذلك هذا األمر مث جيء

                                                 
 .١/٣٤٩ذكر ذلك النووي يف ذيب األمساء واللغات )  ١(
 .٣/٣٤٧الكامل  ابن األثري يف)  ٢(
والطربي يف تاريخ األمم ص . ٧/٣١٥البداية والنهاية : ، وابن كثري ٣٤٧الكامل : ابن األثري )  ٣(

)٨٩٩-٨٩٨.( 
 .٤٢/٥٧٥ابن عساكر يف تارخيه )  ٤(
 .٤٢/٥٧٥، وابن عساكر يف تارخيه ٣/٢١٨قاله ابن عبدالرب يف االستيعاب )  ٥(
 .٣/٦١٨قال ابن األثري يف أسد الغابة )  ٦(
قاله املقدسي يف الكمال يف معرفة الرجال ، خمطوط يف جامعة اإلمام بالرياض حتت رقم )  ٧(

 .٣٢٢٥/ف
 .٤/١٩٨الرياض النضرة : ، الطربي  ٣/٦٠٩أسد الغابة : ابن األثري )  ٨(

 .٣/٦٠٩أسد الغابة : ابن األثري )  ٩(

 .حبيب بن دؤوب:هو  ٣/١٦٤يف الكامل : قال ابن األثري)  ١٠(

 ب/٢٩٩
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. )٥(مخس وستون: وقيل )٤(قتل وله ثالث وستون: قال املؤلف رمحه اهللا  
 .)٨(عام اجلماعة سنه أربعني.  )٧(سبع ومخسون: وقيل.  )٦(مثان ومخسون: وقيل

وهذا الثبت : قاله حممد بن احلنفيه قال الــــواقدي : القــول األول 
قول حممد : والقول الثالث.  )١٠(أيب بكر السمعاين: ولق: القول الثاين. )٩(عندنا 

                                                                                                                                               

 .٣/٧٣أبو نعيم معرفة الصحابة . يوم أحد  وقد شلت يده )  ١(

  .٣/١٦٤الكامل : ابن األثري  ) ٢(

 .٣/١٦٤ابن األثري الكامل . أي أن الزبري بايع مثل مبايعة طلحه )  ٣(

وابن األثري يف أسد الغابة بسنده ، ) ٨٩٨تاريخ األمم وامللوك ص(نقله الطربي عن الواقدي بسنده )  ٤(

 .وهو أقرب األقوال إىل الصحة واهللا أعلم» وهو الثبت عندنا«: وقاال قال الواقدي  ٣/٦١٨

، من رواية ٣/٢١٨وقال بذلك ابن عبدالرب يف االستيعاب . مل أقف على رواية أبو بكر السمعاين )  ٥(

 .أيب جعفر حممد بن علي بن احلسني

 .١/٩٩نعيم معرفة الصحابة بسنده  ، وأبو ٣/٢١٨قاله ابن عبدالرب يف االستيعاب بسنده )  ٦(

 ).٣/٦١٨أسد الغابة (نقله ابن األثري عن الربقي )  ٧(

كان على أرجح األقوال يف رمضان  ، أن قتل علي ٧/٣١٠ذكر ابن كثري يف البداية والنهاية )  ٨(

وقد ذكر خالد الشائع يف حتقيقه . هـ٤٠لبضع عشر ليله خلت منه يوم اجلمعة يف السحر سنة 

للهجرة يف شهر ربيع األول  ٤١أن عام اجلماعة يف سنة ) ٢٠٤(تصر السرية لعبد الغين ص ملخ

ومسى عام اجلماعة الجتماع الكلمة على أمري واحد وهو معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه 

وعنهم مجيعاً وذلك عندما نزل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاويه حقنا لدماء األمه وهو حتقيق 

إن إبين «) ٤٩٤(ص ) ٢٧٠٤(واملروي يف صحيح البخاري حديث رقم  لرسول حديث ا

 .»هذا سيد ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني
 ).٣/٦١٨أسد الغابة (نقله ابن األثري عن الواقدي )  ٩(

 ) .١٥٤(تقدم ترمجته ص )  ١٠(
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وعن اإلمام أمحد .  )٣)(٢(قول أيب بكر الربقي: والقول الرابع )١(بن علي بن احلسني
وكان ذلك يف سنه أربعني يف رمضان صبيحة . )٤(أمحد ثالث أو أربع وستون 

. )٦(وقيل بقيت منه )٥(اجلمعة فقتل ألحدى عشره وقيل لثالث عشره ليله خلت
وقيل يف أول ليلة من العشر األواخر وهي ليلة .  )٧(مثان عشره مضت منه: وقيل
قتله عبدالرمحن بن ملجم بسيف مسموم يف جبهته  )٩(وقيل لسبع بقني منه )٨(األحد

مث تويف بالكوفة ليلة . )١٠(جبهته فأوصله دماغه يف الليلة املذكورة وهي ليلة اجلمعه
أنه قتل يف : وذكر إبن األثري قوالً غريباً . )١١(األحد التاسع عشر من شهر رمضان

                                                 

عفر الباقر ، ثقة فاضل من الطبقة الرابعة حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أبو ج)  ١(
 ).٢/٢٠٠تقريب التهذيب : ابن حجر (مات سنة بضع عشره ومائه 

 . ٣/٦١٨أسد الغابة : والتصحيح جاء من ابن األثري » الدقي«) ب(وردت يف األصل و )  ٢(

 من أئمة األثر احملدث احلافظ الصادق أبو بكر أمحد بن عبداهللا بن الربقي وكان رمحه اهللا تعاىل)  ٣(
هـ، وله مثانني سنه ٢٧٠حدث عنه أمحد بن علي املدائين والطحاوي مات رمحه اهللا تعاىل سنة 

 ).١٣/٤٧السري : الذهيب (

 ).٣/٢١٨، وابن عبدالرب يف االستيعاب ١/٩٩معرفة الصحابة (نقله أبو نعيم عن اإلمام أمحد )  ٤(

الكامل : وابن األثري . ٣/٢١٧دالرب يف االستيعاب ، وابن عب٣/٦١٦أسد الغابة : ابن األثري )  ٥(
٣/٣٣٦. 

 .٣/٣٣٦الكامل : ، وابن األثري ٣/٢١٧االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٦(

 .٣/٣٣٦: ، وابن األثري ٣/٢١٧االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٧(

صفة  :، وابن اجلوزي ١/١٠٠، وأبو نعيم معرفة الصحابة  ٣/٢١٧االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٨(
 .١/١٢٥الصفوة 

 .مل أقف على من قال ذه الرواية)  ٩(

 .٣/٦١٦أسد الغابة : ابن األثري )  ١٠(
 .٣/٣٣٦الكامل : قاله ابن األثري )  ١١(
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 )٢(دفن يف قصر اإلمارة بالكوفة: مث قيل. )١(شهر ربيع اآلخر وقال واألول أصح
جهل : وقيل. موضع بطريق احلريه )٤(ا وقيل بنجف احلريه )٣(بالَرَحبه: وقيل 

جد بتوزع يف قربه فمنهم من قال دفن يف مس )٦(وحكى املسعودي.  )٥(موضع قربه
جد الكوفه ومنهم من قال محل إىل املدينة فدفن عند فاطمة ومنهم من قال محل مس

. )٨(نقل ذلك الرشاطي )٧(اجلمل تاه ووقع يف بالد طي// يف تاوبت على مجل وأن 
أن يف رمنه جلس إثنان يتغديان ومن أغرب ما وقع له من حكومته . )٨(الرشاطي

لغداء بني أيديهما َمر مع أحدمها ثالثة أرغفة ومع اآلخر مخسة أرغفه فلما وضعا ا
أجلس للغداء فجلس وأكل معهما واستوفوا يف : ما رجل فسلم عليهما، فقاال

خذَا هذا : وقال. أكلهم األرغفه الثمانية فقام الرجل فطرح إليهما مثانية دراهم
صاحب اخلمسة األرغفه : عوضاً مما أكلت لكما ونلته من طعامكما، فتنازعا فقال

بل نقسم هذه الثمانية دراهم بيننا : ثة، فقال صاحب الثالثةيل مخسة ولك ثال
خذ الثالثة وأرض ما وإال : نصفني فارتفعا إىل علي، فقال علي لصاحب الثالثة 

يف مر [ فقال سبحان اهللا عرفين الوجه . ليس لك إال درهم واحد وله سبعة دراهم

                                                 
 .٣/٣٣٦: املصدر السابق )  ١(
، ١/١٣٦، تاريخ بغداد )هـ٤٦٣ت (أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت : اخلطيب البغدادي قاله )  ٢(

 .ب العريب ، بريوتنشر دار الكتا
، مروج الذهب ومعادن ) هـ٣٤٦ت (أبو احلسن علي بن احلسن بن علي : املسعودي قاله )  ٣(

،  ٢مفيد حممد ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط: ، شرح وتقدمي ٢/٤٦٠اجلوهر ، 
 .١/١٣٨تاريخ بغداد : والبغدادي . هـ١٤٢٥

 .رواية أبو جعفر ، من٣/٢١٧قاله ابن عبدالرب يف االستيعاب )  ٤(
 .٣/٢١٧قاله ابن عبدالرب يف االستيعاب )  ٥(
 ) .١٤٥(تقدم ترمجته ص )  ٦(
 .٢/٣٨٥مروج الذهب : املسعودي )  ٧(
 .١/١٣٨مل أقف على رواية الرشاطي وقال بذلك اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد )  ٨(
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أربعه وعشرين ثلثا أكلتموها  األرغفة )٢(فقال علي أليس للثمانية )١(]احلق حىت أقبله
أكلتموها وأنتم ثالثة أنفس وال نعلم األكثر منكم أكالً وال األقل فتحملون يف 

فأكلت أنت مثانية أثالث وإمنا لك تسعة : بلى قال : أكلكم على السواء قال 
أثالث وأكل صاحبك مثانية أثالث وله مخسة عشر ثلثاً أكل منها مثانية وبقي له 

: فقال الرجل . من تسعة فلك واحد بواحدك وله سبعةسبعة وأكل لك واحداً 
 .)٣(رضيت

أبيض الراس، واللحيه ورمبا خضـب   )٥(اللون أصلع ربعه )٤(وكان علي أدم 
 .)٦(حليته وكانت كثه طويلة حسن الوجه ضحوك

                                                 
 .)١٧٥(صتاريخ اخللفاء : وطي وأوردته من السي) ب(يف األصل و  ساقطما بني املعقوفتني )  ١(
 .»الثمانية«) ب(وردت يف األصل و )  ٢(
 .٣/٢٠٧، وابن عبدالرب يف االستيعاب  )١٧٥(أورد هذه القصة السيوطي يف تاريخ اخللفاء ص )  ٣(
 ).١/٧٢اللسان : ابن منظور (اآلدم من الناس األمسر )  ٤(
اللسان : ابن منظور(الذي ال بالطويل وال بالقصري  اخللقالربعه من الرجال أو النساء وهو املربوع )  ٥(

 ).٦/٨٦اللسان 
، وابـن اجلـوزي    )٨٩٨(ص  يف تاريخ األمم امللوك، : والطربي   ٣/٣٤٥الكامل : ثري ابن األ)  ٦(

 .١/١١٥صفة الصفوة 
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 طلحه بن عبيداهللا 
 

أبو حممد طلحه بن عبيد اهللا بـن عثمـان بـن    : قال املؤلف رمحه اهللا  
بن لؤي  )٢( ]بن كعب[بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة  )١(]عامر[

أحـد   طلحة  .  )٣(يف مره بن كعب  يلتقي مع رسول اهللا . بن غالب
وأحد اخلمسة  )٥(، وأحد الثمانية السابقني إىل اإلسالم )٤(العشرة املشهود هلم باجلنة

ـ  )٦( اخلمسة الذين أسلموا على يد أيب بكر  ذي تـويف  وأحد الستة الشوري ال
ويف . )٨(طلحه اخلري يوم أحد مساه رسول اهللا  )٧(وهو عنهم راض رسول اهللا 

                                                 

ومل أجد عامر يف خمتصر السرية للمقدسي واليت حققهـا  ) ب(ما بني املعقوفتني زائد يف األصل و )  ١(

 .وكذلك مل أجده يف كتب التراجم أو النسب األخرى.  )٢٠٥(د الشائع ، ص خال

. )٢٠٥(وأكملته من املقدسي خمتصـر السـرية ص   ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و )  ٢(

 . ٢/٤٧٥أسد الغابة : وابن األثري .  ١/٢٣سري أعالم النبالء : والذهيب

 .٥/٢١١الرياض النضرة : الطربي )  ٣(

 .)٦٤١(اإلصابة : وابن حجر .  ٢٥/٥٤تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ٤(

 .)٦٤١(اإلصابة : ، وابن حجر ٢/٥٤تاريخ دمشق ، : ابن عساكر )  ٥(

 .٢/٤٧٥أسد الغابة : وابن األثري . ٢٥/٥٤تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ٦(

 .٢٥/٥٤تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ٧(

، وابن اجلوزي ٤/٢١١الرياض النضرة : ، والطربي  ٢/٤٧٦غابة ذكر ذلك ابن األثري يف أسد ال)  ٨(

 .١/١٢٦يف صفة الصفوة 
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وهو من املهاجرين  )٣(ويف حنني طلحه اجلود )٢(طلحه الفياض )١(ويف غزوة العشرية
كان وجهه وسعيد بن زيد  ألن رسول اهللا ومل يشهد بدراً  )٤(املهاجرين األولني

بسهمه وأجره فكان كمـن   هللا لكن ضرب له رسول ا )٥(يتجسسان األخبار// 
: وكان أبو بكر يقول لطلحـة .  )٧(وشهد أحداً وما بعدها من املشاهد. )٦(شهدها

طلحــــه :  وقال رســول اهللا . )٨(ذاك يوم كله لطلحه يعين يوم أحد
يـوم   وثبــت مع رسـول اهللا  . )٩(ممن قضــــى حنبه وما بدلوا تبديالً

                                                 

 الرسـول كانت يف مجادى األوىل يف السنة الثانية للهجرة ناحية ينبع ملالقات عري لقريش مل يلقى )  ١(
  ٢/٩٩الكامـل  : ابـن األثـري   (. فيها كيدا استخلف على املدينة أبا سلمه بن عبداألسد ،
 ).٣٤٣تاريخ األمم وامللوك ص : ربي والط

صـفة  : وابن اجلـوزي  . ٤/٢١١الرياض النضرة : ، والطربي ٢/٤٧٦أسد الغابة : ابن األثري )  ٢(
 .١/١٢٦الصفوة 

صـفة  : وابـن اجلـوزي   .  ٤/٢١١الرياض النضرة : ، الطربي ٢/٤٧٦أسد الغابة : ابن األثري )  ٣(
 .١/١٢٦الصفوة 

 ).١٠٠(، وابن قتيبة يف املعارف ص ١/٢٥ السري: الذهيب )  ٤(
حتـت إشـراف الـدكتور    ) ١٤٨(ذكر ذلك املؤلف يف اجلزء الذي حققته اين القهوجي ص )  ٥(

 .عبدالعزيز السلومي
مل يشهد بدر ألنه كان يف جتارة يف بـالد   ذكر ابن األثري أن بعض الروايات ذكرت أن طلحة )  ٦(

ولوال ذلك مل . لرياقب املشركني  مرسالً من قبل النيب الشام مث قال وهذا أصح يعين أنه كان 
، ٤/٢١٧الرياض النضـرة  : الطربي .  ٢/٤٧٦أسد الغابة : ابن األثري . يطلب سهمه وأجره 

 .  ٦/٢٠٥٢، واحلاكم يف املستدرك  ٢/٣١٧االستيعاب : وابن عبدالرب 
 .٤/٢١٧ الرياض النضرة: ، والطربي  ٢/٤٧٦أسد الغابة : ابن األثري )  ٧(
 .١/١٢٦صفة الصفوة : وابن اجلوزي .  ٤/٢١٥الرياض النضرة : الطربي )  ٨(
z⎯ÏiΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ®: يسأل عن اآلية  ذكر ابن اجلوزي يف صفة الصفوة أن رجالً جاء للنيب )  ٩( ÷σßϑ ø9$# ×Α% y Í̀‘ 

×Α% y Í̀‘ (#θ è% y‰|¹ $ tΒ (#ρ ß‰yγ≈ tã ©!$# Ïµ ø‹n= tã ( Νßγ ÷ΨÏϑ sù ⎯̈Β 4© |Ós% …çµ t6 øt wΥ Νåκ÷]ÏΒ uρ ⎯̈Β ãÏàtF⊥ tƒ ( $ tΒ uρ (#θä9£‰t/ 
WξƒÏ‰ö7s? 〈 ) فقال  ).٢٣سورة األحزاب ، آية :طلحة  أيها السائل هذا منهم يعين ١/١٢٧ 
 .٢/٤٧٧أسد الغابة  يفبن األثري قاله ا، و

 ب/٣٠٠
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ب ضربه فشلت يده فقال رسـول اهللا  أحـــــد ووقاه بيــــده فضر
: »مسعـت رسـول اهللا    )٢(»قال«وعن علي .  )١(»أوجب طلحة  يقـول :

 .)*(ذكره احلاكم وقال صحيح اإلسناد»  طلحه، والزبري جاراي يف اجلنة«

وأمه الصعبه بنت احلضرمي أخـت العـالء بـن    : قال املؤلف رمحه اهللا  
ماد بن أكرب بن عوف بن مالك بـن  وأسم احلضرمي عبداهللا بن ع .)٣(احلضرمي

عمـاد   )٥(أسلمت أمه وتوفيت مسلمه. )٤(عويف بن خزرج بن إياد بن الصدف
قالـه املؤلـــــف يف    )٦(الذي يف نسبها بامليم ومن قال بالباء فقد صـحف 

عن الواقدي أا توفيت على عهـد رسـول اهللا    )٨(روى البـالذري. )٧(الكمال
                                                 

واحلـاكم يف املسـتدرك   . ٢/٣١٧االسـتيعاب  : ، وابن عبدالرب  ٤٧٦أسد الغابة : ابن األثري )  ١(
 . ١/٢٦والذهيب يف سري أعالم النبالء  . ٦/٢٠٥٧

 .زيادة يقتضيها السياق)  ٢(
 .٦٤٠، وابن حجر يف اإلصابة ص  ٤/٢١١الرياض انضرة : الطربي )  ٣(
 .، إال أنه زاد ربيعه وجعله بعد عماد١/١١١ذكر هذا النسب أبو نعيم يف معرفة الصحابة )  ٤(
 .٦/١٧٠أسد الغابة : ري ، وابن األث٤/٢١١الرياض النضرة : الطربي )  ٥(
 ).٨/٢٠٤اللسان : ابن منظور (من روى اخلطأ عن قراءة الصحف بأشباه احلروف : صحف )  ٦(
كثرياً يف نسب  واختلف. ٣٢٢٥/قاله املقدسي يف الكمال خمطوطة يف جامعة اإلمام حتت رقم ف)  ٧(

ري يف أسد الغابة ، نسب أم طلحه فمنهم من جعل عباد بدالً عماد كما ذكر املؤلف مثل ابن األث
، وبعضهم ذكر ربيعـة يف نسـبها    ٣/١٩٣ومنهم من جعله عمار كابن عبدالرب يف االستيعاب 

، وابـن عبـدالرب يف   ٣/٥٧٠وجعله بعد أكرب ومل يذكره املؤلف كابن األثري يف أسـد الغابـة   
 .٣/١٩٣االستيعاب 

ملسلمني رحل يف طلب العلم وهـو  أمحد بن حيىي بن جابر بن داود البالذري أحد أبرز مؤرخني ا)  ٨(
ـ ٢٧٩أسره مرموقة وله مكانة رفيعه تويف رمحه اهللا تعـاىل سـنة    من السـري  : الـذهيب  (هـ
١٣/١٩٢.( 
 :التخريج 

، وقال احلاكم هذا حديث صـحيح االسـناد ومل    ٦/٢٠٤٥أخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده ) *(
 .خيرجاه
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)عـن أبيـه قـال     )٢(ن حديث عبداهللا بن رافعوذكر جعفر املستغفري م. )١ :
خرجت الصعبة بنت احلضرمي فسمعتها تقول البنها طلحه بن عبيداهللا أن عثمان 

فذكر إبن األثري أن قول من قـال   )٣(قد إشتد حصره فلو كلمت فيه حىت يرد عنه
أشبه من قول من قال أا بقيت إىل قتـل عثمـان    أا توفيت زمن رسول اهللا 

)٤(. 

ومل يشهد بدراً . أسلم قدمياً وشهد أحداً وما بعدها: قال املؤلف رمحه اهللا  
 .)٥(بسهمه وأجره تقدم كان بالشام يف جتارة ضرب له رسول اهللا 

 )٦(وكان له من الولد حممد السـجاد قتـل معـه   : قال املؤلف رمحه اهللا  
من الولد  وكان لطلحة عشرة: قال السهيلي .)٧(وعمران أمهما محنه بنت جحش

كلهم يسمى بإسم نيب منهم موسى بن طلحه وعيسى وإسحاق ويعقوب وإبراهيم 
فمسـح   وملا ولد محله أبوه إىل رسول اهللا  )١(حممد هذا كين أبوه به. )٨(وحممد

                                                 

  ) .٦/١٧٠سد الغابة أ( بسنده نقله ابن األثري عن البالذري)  ١(

عبداهللا بن رافع املخزومي أبو رافع املدين موىل أم سلمه ثقة من الطبقة الثالثة وثقه العجلي ، وأبو )  ٢(
 ).١/٣٩٢تقريب التهذيب : ابن حجر(وذكره ابن حبان يف الثقات ، والنسائي ، وأبو زرعة 

وعمر كحالـه يف أعـالم النسـاء    ) ٦/١٧٠: أسد الغابة (نقله ابن األثري عن املستغفري بسنده )  ٣(
 .هـ١٤٠٢،  ٤، مؤسسة الرسالة، بريوت ، ط٢/٣٢٦

 .وهو يرجح أا رضي اهللا عنها توفيت يف زمن الرسول  .٦/١٧٠قاله ابن األثري يف أسد الغابة )  ٤(
. 

بدر وتقدم أن ابن األثري رجح أنه كـان يف مهمـة    إختلفت الروايات يف عدم حضور طلحه )  ٥(
 ).٧/٢٣٤كثري يف البداية والنهاية  ، وابن ٢/٤٧٦أسد الغابة : ابن األثري (.ملشركني ملراقبة ا

 ).١٨١خليقة بن خياط يف تارخيه ص (هـ ، ٣٦يف معركة اجلمل سنة )  ٦(

 ).١٠٢-١٠١ (، وابن قتيبة املعارف ، ص٤/٢٢٦الرياض النضرة : الطربي )  ٧(

 ٢/٦٩٣الروض األنف : السهيلي )  ٨(
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كنيتـه أبـو   : ، وقيل )٣(وكان يكىن أبا القاسم.  )٢(رأسه ومساه حممداً وحنله كنيته
وكان  )٥(د لكثرة صالته وشدة إجتهاده يف العبادهبالسجا، وكان يلقب  )٤(سليمان

 )٧(وهو أول من لقب بالسـجاد  )٦(يتربكون بدعائه وبه أصحاب رسول اهللا // 
 )٩(وأما عمران فذكره بن منده وأبو نعيم يف الصـحابة . )٨(وقتل مع أبيه يوم اجلمل

وعلي بن  ومسع أباه وأمه )١٠(عمراناً ولد على عهد سول اهللا  مساه رسول اهللا 
وقال  )١(روى عنه أبناء أخويه معاويه بن إسحاق وإبراهيم بن حممد )١١(أيب طالب

                                                                                                                                               

 .)١٠٠(املعارف ص : ، وابن قتيبة ٤/٢١١الرياض النضرة : ي  الطرب)  ١(
االسـتيعاب  : وابن عبدالرب . ٤/٣٠٤أسد الغابة : ابن األثري .  ٤/٢٢٦الرياض النضرة : الطربي )  ٢(

٣/٤٢٨. 
 .١١٩٣، وابن حجر يف اإلصابة ص  ٤/٣٠٤أسد الغابة : ابن األثري )  ٣(
واألول أشهر أي القاسم وكـذلك ابـن عبـدالرب يف     ، وقال ١١٩٣اإلصابة ص : ابن حجر )  ٤(

 .، قال والصحيح أبو القاسم ٣/٤٢٨االستيعاب 
 .١١٩٤،وابن حجر يف اإلصابة ص . ٤/٣٠٤أسد الغابة : وابن األثري .  ٤/٣٦٨السري : الذهيب )  ٥(
قدرهم ال شك أن حممد بن طلحه من صغار الصحابة رضوان اهللا عليهم وهم أفضل منه على علو )  ٦(

وحممد . ففي كالم املؤلف رمحه اهللا تعاىل هذا نظر. مجيعاً إال أن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم 
وقيل كـان  . بن طلحه رضي اهللا عنهما أثىن عليه علي بن أيب طالب وى عن قتله يوم اجلمل 

: ابن األثـري   (.قتله بره بأبيه وهذا السجاد : يصلي يف اليوم ألف ركعة وعندما رآه صريعاً قال 
 ).٤/٣٠٤أسد الغابة 

). ٥/٢٥٢السـري  : الذهيب : انظر . (ألن علي بن عبداهللا بن العباس كان يلقب بالسجاد أيضاً )  ٧(
 .وكان حممد بن طلحه أول من لقب ذا اللقب

ذكره ابـن حجـر يف الفـتح    وقد . ٤/٣٠٤أسد الغابة : وابن األثري . ٤/٣٦٨السري : الذهيب )  ٨(
 .قاتله إمسه شريح بن أيب أويف العبسي وقيل غري ذلك أن، ٨/٤٤٣

 .٣/٤٨٢وذكره أبو نعيم يف معرفة الصحابة . مل أقف على رواية بن منده )  ٩(
، وابـن عسـاكر يف تارخيـه    ٤/٣٧٠والذهيب يف السري .  ٣/٤٨٢معرفة الصحابة : أبو نعيم )  ١٠(

٤٣/٥٠٤. 
 .٤٣/٥٠٤يخ دمشق تا: ، ابن عساكر  ٤/٣٧٠السري : الذهيب )  ١١(

 أ/٣٠١



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

ومحنـه  . )٣(روى له أبو داود، والترمذي ، وابن ماجه. )٢(أمحد العجلي تابعي ثقة
وكانـت زوج  .  )٤(بنت جحش هذه تقدم نسبها عند أم حبيبه زوج الـنيب  

وكانـت مـن   . )٧(فتزوجها طلحـه .  )٦(بن عمري فقتل عنها يوم أحد )٥(مصعب
املهاجرات ، وشهدت أحداً ، وكانت تسقى املاء، وتداوي اجلرحى، وكانت من 

 .)١٠(أميمه بنت عبداملطلب عمة رسول اهللا : وأمها )٩)(٨(املستحاضات

أمه خوله بنت القعقـاع بـن   . وموسى بن طلحه: قال املؤلف رمحه اهللا  
روى أنه ولد يف زمن :  ترمجة موسى هذا قال إبن عساكر يف. )١١(معبد بن زراره

سـكن   )١(ويقال أبو حممد التيمي.  )١٢(وهو مساه موسى أبو عيسى رسول اهللا 

                                                                                                                                               
 .٤٣/٥٠٤تاريخ دمشق : ، ابن عساكر  ٤/٣٧٠: السري : الذهيب )  ١(
 ).٣٧٤(صتاريخ الثقات : العجلي )  ٢(
 .٣/١٨٠وسيد كسروي يف الرجال  قاله البنداري وسري)  ٣(
وأم حبيبه هي أم املـؤمنني  . محنه بنت جحش أخت زينب بن جحش أم املؤمنني رضي اهللا عنها )  ٤(

هللا عنه بنت أيب سفيان ورمبا وهم املؤلف بأم حبيبه بنت جحش زوجة عبـدالرمحن بـن   رضي ا
 .  عوف 

 .٦/٧٢أسد الغابة : أنظر ابن األثري » منصور«)ب(وردت يف األصل و )  ٥(
 .)١٦٦٦(، وابن حجر يف اإلصابة ص  ٦/٧٢أسد الغابة : ابن األأثري )  ٦(
 ).١٦٦٦(بن حجر يف اإلصابة ص ، وا ٦/٧٢أسد الغابة : ابن األثري )  ٧(
وأم .  زينب أم املؤمنني كانت عند رسـول اهللا  «: ، قال  ٦/٧٤ذكر ابن األثري يف أسد الغابة )  ٨(

حبيبة كانت عند عبدالرمحن بن عوف وكانت مستحاضه ومحنه بنت جحش كانت عند طلحة 
 .»بن عبيد اهللا وهي صاحبة االستحاضة أيضاً

 .)١٦٦٦(االصابة ص : ، وابن حجر  ٦/٧٣الغابة  أسد: ابن األثري )  ٩(
 .٦/٧٢أسد الغابة : وابن األثري .  )١٦٦٦(اإلصابة ص : ابن حجر )  ١٠(
، وابن عسـاكر يف  ١/١٢٦صفة الصفوة : ، وابن اجلوزي  ٤/٢٢٧الرياض النضرة : الطربي )  ١١(

 .٦٠/٤٥٢تارخيه 
 .٦٠/٤٢٢تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ١٢(
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روى عنه إبن .  )٣(وحدث عن عثمان وعلي وأبيه طلحه والزبري وغريهم )٢(الكوفة
قال الفضل بن . )٥(وغريمها )٤(أخيه طلحه بن حيىي بن طلحه وأبو إسحاق السبيعي

: وقال أبو حامت )٧(تابعي ثقة وكان خياراً: وقال أمحد.  )٦(ثقه كثري احلديث دكني
تويف سنة ثـالث  .  )٨(هو أفضل ولد طلحه بعد حممد كان يسمى يف زمانه املهدي

وأمه خولـه بنـت   .  )١١(روى له اجلماعة )١٠(أربع ومائه بالكوفة: وقيل )٩(ومائه
 .)١٢(من سخائهالقعقاع وكان القعقاع يقال له تيار الفرات 

ويعقوب وإمساعيل وإسحاق أمهم أم أبان بنـت  : قال املؤلف رمحه اهللا  
قتل يوم . روى عنه أهل املدينة )١(»و«يعقوب روى عن أبيه .  )١٣(عتبه بن ربيعة

                                                                                                                                               
 .٦٠/٤٢٢تاريخ دمشق :  ابن عساكر)  ١(
 .٦٠/٤٢٢تاريخ دمشق : ابن عساكر .  ٤/٣٦٤السري : الذهيب )  ٢(
 .٦٠/٤٢٢تاريخ دمشق : ابن عساكر .  ٤/٣٦٤السري : الذهيب )   ٣(
أبو إسحاق عمرو بن عبداهللا اهلمداين السبيعي مكثر ثقه عابد من الثالثة إختلط بآخره وثقه ابـن  )  ٤(

تقريب :ابن حجر ( .قبل ذلك :وقيل.  ١٢٩مات سنة . وأبو حامت  ،ليوالعج ،والنسائي ،معني
 ).٢/٧٩التهذيب 

 .٦٠/٤٢٢تاريخ دمشق :  عساكرابن )  ٥(
، وقاله ابن سـعد يف الطبقـات   )٦٠/٤٢٦تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن الفضل بن دكني )  ٦(

٥/١٢٥. 
 ).١٠٢(املعارف ص : ابن قتيبة ) . ٤٤٤(الثقات ص : العجلي )  ٧(
، والـذهيب يف السـري   ٦٠/٤٣٣،  وابن عساكر يف تارخيه  ٨/١٤٨اجلرح والتعديل : أبو حامت )  ٨(

٤/٣٦٥. 
 .٥/١٢٤، وابن سعد يف الطبقات ٦٠/٤٢٤، وابن عساكر يف تارخيه ٤/٣٦٦السري : الذهيب )  ٩(
 .)١٠٢(صاملعارف : ، ابن قتيبة  ٦٠/٤٢٤تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ١٠(
 .٤/٥٩وسري كسروي يف الرجال  داريالبن)  ١١(
 .٥/١٢٣الطبقات : ، ابن سعد  ٦٠/٤٢٥تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ١٢(
 .٨/٢٢٩تاريخ دمشق : ، وابن عساكر  ٥/٢٢٧الرياض النضرة ، : الطربي )  ١٣(
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وإسحاق بن طلحه روى عن أبيـه  . )٣(سنة ثالث وستني قاله ابن حبان  )٢(احلره
 )٥(أبناء حيىي بن طلحه وإبنه معاويه روى عنه إسحاق وطلحه )٤(طلحه وبن عباس

روى له الترمـذي  .  )٦(قال خليفة بن خياط يف سنة ست ومخسني مات خبرسان
 .)٧(وابن ماجه

هند أم معاويه بن أيب سفيان فأم أبان خالة // وأمهم أم أبان هذه هي أخت  
كانت  ويف كتاب فتوح الشام عن عبداهللا بن حممد بن ربيعه القدامى أا)٨(معاوية

بالشام وشهدت الفتح مع أخيها أيب هـــاشم وزوجها أبان بن سـعيد بـن   
مل يقم : وقيــل )٩(العاص بن أميه بن عبد مشس قتل عنها يــــوم أجنادين

عن أبـو   )١(وذكرها ابن األثري يف الصحابيات )١٠(معها سوى ليلتني حىت قتل عنها
                                                                                                                                               

 .زيادة يقتضيها السياق)  ١(
نة عامل يزيد بن معاويه وخلـع  والستون عندما أخرج أهل املدي الثالثةوقعة احلرة كانت يف السنة )  ٢(

عبداهللا بن حنظله الغسيل فأرسل يزيد بن معاويه مسلم بن عقبه املري الذي مسـى   ومبايعةيزيد 
الكامـل  : ابن األثـري  (. مسرف إلسرافه يف إستباحة املدينة ثالثة أيام قتل فيها وب وأحرق 

 ).١٠٢٤تايخ األمم وامللوك ص: ، والطربي ٣/٥٥٧
 ٣/١٤٦٣الثقات : ن ابن حبا)  ٣(
 ١/٢٣٦٣الكاشف : ، الذهيب ٨/٢٢٨تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ٤(
 .١/٢٣٦الكاشف : والذهيب . ٤/٣٦٨السري : ، الذهيب  ٨/٢٢٨تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ٥(
 .٤/٣٦٩، والذهيب يف السري ) ٢٢٤(قاله خليفه بن خياط يف تارخيه ص  ) ٦(
يف ارد يف أمساء رجال سنن ابن : ، والذهيب  ١/٢٣٦الكتب الستة ذكره الذهيب يف من روى يف )  ٧(

 .هـ١٤٠٩، ١، حتقيق باسم فيصل ، دار الراية ، الرياض ، ط )٤٧(صماجه 
هي أم أبـان بنـت   : ، وقال ٤/٤٧٧االستيعاب : وابن عبدالرب  ٦/٣٠٥بة أسد الغا: ابن األثري )  ٨(

 .عتبة بن ربيعه، خاله معاويه
عبـداللطيف  : ، تصـحيح   ١/٦٥، فتـوح الشـام    )هـ٢٠٧ت (حممد بن عمر :  الواقدي)  ٩(

 .هـ١٤١٧،  ١عبدالرمحن، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط 
 .٤/٤٧٧االستيعاب : ، وابن عبدالرب  ٦/٣٠٥أسد الغابة : ابن األثري )  ١٠(

 ب/٣٠١
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ام خطبها عمر، وعلي، والـزبري،  وملا قتل عنها أبان وقدمت املدينة من الش )٢(عمر
 .)٣(وطلحه فاختارت طلحه

وزكريا وعائشه أمهما أم كلثوم بنـت أيب بكـر   : قال املؤلف رمحه اهللا  
وأما عائشة بنت طلحـه   . )٥(أم كلثوم تقدمت عند أبيها .)٤( الصديق 

تكىن أم عمران ،كانت من أمجل نساء قريش أصدقها مصعب بن الزبري ألف ألف 
تزوجها بعد عبداهللا بن عبدالرمحن بن أيب بكر وملا قتل عنـها مصـعب   درهم، و

روى عنها . )٧(روت عن عائشة.  )٦(خلف عليها عمرو بن عبيداهللا بن معمر التيمي
: وقال أمحد العجلي. )٩(ثقة حجة روى هلا اجلماعة: قال إبن معني. )٨(إبنها طلحه

وذكرها إبـن  . )١(ثت ال بأس اإمرأة جليلة حد: وقال أبو زرعة.)١٠(مدنية تابعية 

                                                                                                                                               
 .٦/٣٠٥اسد الغابة : ابن األثري )  ١(

، وذكرها ابن عبدالرب يف االستيعاب )٦/٣٠٥أسد الغابة (عبدالرب نقله ابن األثري عن أبو عمر بن )  ٢(
٤/٤٧٧. 

 .٤/٤٧٧االستيعاب : ، وابن عبدالرب  ٦/٣٠٥أسد الغابة : ابن األثري )  ٣(

، وزاد مـن اوالد أم   ١/١٢٦، وابن اجلوزي يف صفة الصفوة  )١٠٢(املعارف ص : ابن قتيبة )  ٤(
 .يوسف  .طلحه منكلثوم 

 .)٣٣٢(ص : انظر )  ٥(

 : فقال الشاعر . ، قال وأصدقها أيضاً ألف ألف درهم  ٤/٣٩٦السري : الذهيب )  ٦(

 وتبيت سادات اجليوش جياعا  بضع الفتاه بألف ألف كامل  

 .٢/٤٢٩الثقات  يفابن حبان و . ٤/٣٦٩السري  يفالذهيب قاله )  ٧(

 .٢/٥١٣الكاشف : الذهيب )  ٨(

 .٤/٣٣٧، والبنداري وسريكسوري يف الرجال ) ٤/٣٦٩: السري (عني نقله الذهيب عن حيىي بن م)  ٩(

 .)٥٢١(قاله العجلي يف تاريخ الثقات ص )  ١٠(
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وذكر ابن اجلوزي أن من أوالد طلحه من أم كلثوم يوسـف  .  )٢(حبان يف الثقات
 .)٣(أيضاً

سعدى بنت عوف : وعيسى، وحيىي، أمهما: قال املؤلف رمحـــه اهللا  
أما عيسى فهو أبو حممد عيسى بن طلحه بن عبيد اهللا حدث عـن أبيـه   . )٤(املريه

روى عنه الزهـري،  .  )٥(َعمرو ومعاويه وعائشـــه وغريهموابن عمر وابن 
وقال إبن .  )٧(ثقة: قال إبــــن معني . )٦(وطلحه بن حيىي بن طلحه وغريمها

وقال إبـن  .٨(مات سنـة مائه. من أفاضل أهل املدينة وعقـــالئهم: منجويه
روى لـه  .)٩(تويف يف خـالفة عمـر بن عبـدالعزيز ثقـه يف احلـديث   : سعد
روى عنه أبنـاه بـالل وطلحـه     )٢(»و« )١(وأما حيىي روى عن أبيه.)١٠(اعةاجلم

                                                                                                                                               

وقال ابن حجر يف تقريب التهـذيب  )  ٦٩/٢٤٨: تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن أبو زرعه )  ١(
 ".ثقة"  ٢/٥٢٦

 .٢/٤٢٩الثقات : ابن حبان )  ٢(
 .٤/٢٢٨، والطربي يف الرياض النضرة  ١/١٢٦وة صفة الصف: ابن اجلوزي )  ٣(
 .٤/٢٢٧والطربي يف الرياض النضرة .  ١/١٢٦صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ٤(
الكاشف  يف، والذهيب  ٤/٣٦٧السري  يف، والذهيب  ٤٧/٣١٢تاريخ دمشق  يفابن عساكر قاله )  ٥(

٢/١١٠. 
، والذهيب يف الكاشـف  ٤٧/٣١٣يخ دمشق تار يف، وابن عساكر  ٤/٣٦٧السري  يفالذهيب قاله )  ٦(

٢/١١٠. 
أمحـد  : ، حتقيق )٣٨٩(، ليحىي بن معني ص )هـ٢٩١ت (اجلنيد علي بن احلسني  ابنسؤالت )  ٧(

ـ ١٤٠٨، ١حممد نور سيف ، مكتبة الدار، املدينة املنـورة ، ط  يف الكاشـف   والـذهيب . هـ
٢/١١٠. 

، حتقيـق  ٢/١١٣رجال صحيح مسـلم  ، )هـ٤٢٨ت (ابن منجوبه أمحد بن علي األصحباين )  ٨(
 .هـ١٤٠٧،  ١عبداهللا الليثي ، دار الباز ، مكة املكرمة ، ط

 .٤٧/٣١٥وابن عساكر يف تارخيه . ٥/١٢٥قاله ابن سعد يف الطبقات )  ٩(
 .٣/٢١٤البنداري وسيد كسروي يف الرجال )  ١٠(
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وأمـا  . )٦(روى له الترمذي وابن ماجـه . )٥(ثقة تابعي: قال العجلي )٤)(٣(والشعيب
سعدي بنت عوف، فهي أم حيىي سعدي بنت عوف بن خارجه بن سنان بـن أيب  

. )٩(يف الصحابة// رت وذك )٨(.بن نشبه بن غيظ بن مره املريه )٧( ]مره[حارثه بن 
روى عنها .  )١٠(، وعن زوجها طلحه، وعن عمر بن اخلطاب وروت عن النيب 

روى هلا إبن ماجه والنسائي يف .  )١١(إبن إبنها طلحه بن حيىي بن طلحه بن عبيداهللا
 .)١٣(اليوم والليلة )١٢( ]أعمال[

                                                                                                                                               
 .١١/٢٠٤ذيب التهذيب : ، وابن حجر  ٦٤/٢٨٤ابن عساكر يف تاريخ دمشق )  ١(
 .زيادة يقتضيها السياق)  ٢(
ما رأيت أفقـه  : فاضل ، قال مكحول  فقيهأبو عمرو ثقه مشهور ، : عامر بن شراحيل الشعيب )  ٣(

 ).١/٣٦٩تقريب التهذيب : ابن حجر . (منه، مات بعد املائة وله حنو من مثانني سنه 
 .٦٤/٢٨٤مشق ، وابن عساكر يف تاريخ د ١١/٢٠٤ذيب التهذيب : ابن حجر )  ٤(
 .)٤٧٣(صيف تاريخ الثقات : قاله العجلي )  ٥(
 .٤/٢١٤البنداري وسري كسروي الرجال )  ٦(
 . ٢/٦٤٨الزبري بن بكار نسب قريش من وأكملته ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و )  ٧(
 .٢/٦٨٤ مجهرة نسب قريشقاله الزبري بن بكار يف )  ٨(
وابـن  . ٦/١٤٥، وذكرها ابن األثري يف أسد الغابة  ٥/٢٥٦فة الصحابة ذكرها أبو نعيم يف معر)  ٩(

، وقال أن امسها سعدي بنت عمرو وذكر امسها الـذي ذكـره    )١٧٠٤(حجر يف االصابة ص 
 .املؤلف وقال وهو األوىل

وابن األثري يف . ٥/٢٥٦وأبو نعيم يف معرفة الصحابة . ) ١٧٠٤(اإلصابة ص  قاله ابن حجر يف)  ١٠(
 .٦/١٤٥لغابة أسد ا

 .٥/٢٥٦، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ) ١٧٠٤(االصابة ص  يفابن حجر قاله )  ١١(
 ).ب(مابني املعقوفتني ساقط يف األصل و )  ١٢(
 .ابن ماجه امل يذكر أماإال ٤/٣٢٨ي الرجال روالبنداري وسريكس)  ١٣(
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وأم إســحــاق بنت طلحـه  . قــــال املــؤلف رمحه اهللا  
 بـــن حنظلـــــه  )١(احلــارث بنـــت قســـامهأمها أم 
وزوجها احلسن بن . )٣(أم اسحاق هذه روت عن أبيها ذكرها احلاكم.  )٢(الطائية
 .)٤(بن علي

أن له إبنني آخرين : فأوالد طلحه أحد عشر، وقيل: قال املؤلف رمحه اهللا  
مـه  أ: أما صاحل فذكره ابن اجلـوزي، وقـال  .  عثمان، وصاحل، ومل يثبت ذلك

من أوالد طلحه مرمي بنت طلحه والصعبه بنت طلحه وذكر أن  )٦(وذكر. )٥(الفرعه
 .)٧(أن كالمها ألم ولد

يوم اجلمل وهو . )٨(وقتل طلحه سنة ست وثالثني: قال املؤلف رمحه اهللا  
يوم اجلمل كان يوم اخلميس لعشر خلون من مجـادي   .)٩(إبن اثنتني وستني سنه

                                                 
 بن بكـار نسـب قـريش    الزبري: انظر : والصحيح ما أورد » قسام«) ب(وردت يف األصل و)  ١(

٢/٦٤٢. 
 .، وقال إسم احلارث اجلرباء  ٢/٦٢٤الزبري بن بكار نسب قريش )  ٢(
 .هذه الرواية عند احلاكم علىمل أقف )  ٣(
احلسن بن علي بن أيب طالب  وزوجها: وقال  ٢/٦٢٤ذكر ذلك الزبري بن بكار يف نسب قريش )  ٤(

 .طالب رضي اهللا عنهما وقد ذكر الزبري يف ذلك قصة
 .١/١٢٦صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ٥(
 .أي ابن اجلوزي)  ٦(
 .١/١٢٦صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ٧(
: ، وابـن عسـاكر   ٧/٢٣٤البداية والنهاية : وابن كثري . )١٨١(خليفه بن خياط يف تارخيه ص )  ٨(

 .٢٥/١٢١تاريخ دمشق 
 .)١٠١(ص  ، وابن قتيبة يف املعارف ٢/٤٧٨أسد الغابة : ابن األثري )  ٩(
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بسم اهللا، وكان أمـر  : أتاه، فوقع يف حلقة فقال )٢(رباأن سهماً غ: يقال )١(اآلخرة
وهـو   )٤(قال إبن اجلوزي يقال أن مروان بن احلكـم قتلـه  . )٣(اهللا قدراً مقدوراً

 )٧(ويف سنة ثالثه أقوال أحدمها أربع وسـتون سـنه   )٦(ودفن بالبصرة.  )٥(األصح
 .)٩(والثالث ستون )٨(والثاين إثنان وستون

                                                 
 .٤/٢٢٦الرياض النضرة : الطربي . )٦٤٢(االصابة ص : ابن حجر )  ١(
، أنه كان يوم ١٨١وذكر خليفة بن خياط يف تارخيه ص . ٧/٢٣٤البداية والنهاية : وابن كثري  

 .وكما يف بعض رواياته. ٢٥/١٢٢اجلمعة بدل اخلميس وكذلك ابن عساكر يف تارخيه 
ابن (ال يدري من رماه أو جاءه من حيث ال يدري أو تعمد غريه فأصابه  إذا كان: السهم الغرب )  ٢(

 ).١١/٢٤اللسان : ابن منظور (
ومعظـم الروايـات أن   . ٢٥/١١٤وابن عساكر يف تارخيه  ١/١٢٧صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ٣(

 . يف ركبته السهم أصابه 
ركبتـه فكـانوا إذا    رمى طلحه يوم اجلمل بسـهم يف « : فقال . روى ابن حجر يف اإلصابة  

وذكر ذلك ابن عبدالرب يف .  )٦٤٢(ص» أمسكوها إنتفخت وإذا أرسلوها انبعثت فقال دعوها
 .٢/٣٢٠االستيعاب 

، وخليفة بن خياط )٦٤٢(وابن حجر يف االصابة ص . ١/١٢٧صفة الصفوة  يف ابن اجلوزيقاله )  ٤(
فظ ابن حجر يف ذيب قال احلا. ٢٥/١١٢وابن عساكر يف تارخيه . )١٨١(صخياط يف تارخيه 

العلماء الثقات يف أن مروان بن احلكـم قاتـل   ال خيتلف «: قال ابن عبدالرب .  ٥/٢٠التهذيب 
 .»طلحة

 .»أصح«) ب(وردت يف األصل و)  ٥(
 .١/١٢٧صفة الصفوة : ابن اجلوزي .  ٧/٢٣٥البداية والنهاية : ابن كثري )  ٦(
، وابن عساكر يف تارخيه من رواية حممد بـن   )١٠١(ص قاله ابن قتيبة يف املعارف عن الواقدي )  ٧(

 .٢٥/١٢٠زيد بن املهاجر 
 .٢٥/١٢١قاله ابن عساكر يف تارخيه من رواية عيسى بن طلحه )  ٨(
 .٢٥/١٢٢قاله ابن عساكر يف تارخيه من رواية املدائين )  ٩(
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  الزبري بن العوام
 

أبو عبداهللا الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن : قال املؤلف رمحه اهللا  
 )٢(يف قصي بن كالب يلتقي مع رسول اهللا  )١(عبدالعزي بن قصي بن كالب

.  )٤(الزبري هذا أسلم وهو إبن مخس عشره سنه.  )٣(وهو األب اخلامس )٢(كالب
ابن ست عشـره  : وقيل. )٦(وقيل مثان سنني )٥(وهو إبن إثنيت عشره سنه: وقيل. 
كان علي، والزبري، وطلحه، وسعد بـن   )٨(»قال«وعن موسى بن طلحه .  )٧(سنه

ومل يتخلف الزبري عن غزوة غزاها رسـول اهللا   )٩(أيب وقاص، ولدوا يف عامٍ واحد
 )١(لكي يترك اإلسالم فلم يفعل. وكان إسالمه قدمياً فعذبه عمه بالدخان  )١٠(  .

                                                 
أسد الغابة : ألثري ابن ا. ٤٢٥اإلصابة ص : وابن حجر .   ١٨/٣٣٢تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ١(

 .٢/٢٨١والربي يف اجلوهره .  ١/٤١سري أعالم النبالء : الذهيب .  ٢/١٠٢الغابة 
 .٤/٢٢٩الرياض النضرة : الطربي )  ٢(
 .١/٢٨الرياض النضرة : الشجرة لنسب العشرة رضوان اهللا عليهم يف الطربي: انظر )  ٣(
 .٧/٢٣٥، وابن كثري يف البداية والنهاية  ٢/١٠٢أسد الغابة من رواية هشام بن عروه : قاله ابن األثري )  ٤(
وابن عبدالرب يف االستيعاب . ٢/١٠٢قاله ابن األأثري يف أسد الغابة من رواية أبو األسود عن عروه )  ٥(

 .٢/٨٩االستيعاب 
أنه بلغـه أن عليـا   « : الطربي  يف الرياض النضرة عن أيب األسود حممد بن عبدالرمحن قال قاله )  ٦(

وابن عساكر يف تارخيه من روايـة أيب األسـود   .  ٤/٢٣٠» ا ابنا مثان سننيوالزبري أسلما ومه
 .٢/٩٠وابن عبدالرب يف االستيعاب . ١٨/٣٤٤

وابن عبدالرب يف االستيعاب وقـال    ٤/٢٣٠قال  الطربي يف الرياض النضرة عن عروة بن الزبري )  ٧(
 .٢/٩٠قول عروة أصح من قول أيب األسود واهللا أعلم 

 .يقتضيها السياق زيادة)  ٨(
 .١/٤٤ذكره الذهيب يف السري بسنده )  ٩(
وابن اجلـوزي يف  . ٢/١٠٤أسد الغابة : وابن األثري . ١٨/٣٣٢ابن عساكر يف تاريخ دمشق )  ١٠(

 .١/١٢٨صفة الصفوة 
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وكان  )٣(وهو أول من سل السيف يف سبيل اهللا. )٢(حلبشةوهاجر اهلجرتني إىل ا. 
ا فنـزلت املالئكة على سيماه وكان علـى  )٤(عليه يوم بدرٍ ربطه صفراء معتجراً

، وهـو أحـد   )٦(يوم أحد وبايعه على املـوت  ، وثبت مع رسول اهللا )٥(امليمنة
 رسول اهللا وقـــال له  )٨(،وأحد الستة الشورى)٧(هلم باجلنةالعشرة املشهود 

وقــــال   )١٠(أرم فداك أيب وأمـــي: ويوم قريظـــة )٩(يوم أحد// 

                                                                                                                                               

ن يف حصري ويـدخ  يعلقهأن عمه وامسه نوفل بن خويلد «) ٤٢٥(ض  ذكر ابن حجر يف اإلصابة)  ١(
 .١/١٢٨وابن اجلوزي يف صفة الصفوة . » الم فلم يكفر عليه ليترك االس

والطربي يف الريـاض  . ١/١٢٨صفة الصفوة : ، وابن اجلوزي )٤٢٥(ص : ابن حجر االصابة )  ٢(
 .٤/٢٣٧النضرة 

، وابن كثري يف البداية ٤/٢٣١والطربي يف الرياض النضرة . ١/٢٢٨صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ٣(
 .٧/٢٣٦والنهاية 

 ).١٠/٤١: ابن منظور (اإلعتجار لف العمامة فوق الرأس )  ٤(
أسـد  : وابن األثـري  ) . ٤٢٦(االصابة ص : ، ابن حجر  ١/١٢٨صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ٥(

 .٢/١٠٤الغابة 
 .١/١٢٨صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ٦(
 .١/٤١السري :  والذهيب، .٧/٢٣٦البداية والنهاية : ، وابن كثري  ٢/١٠٤أسد الغابة : ابن األثري )  ٧(
 .٢/١٠٤أسد الغابة : ، وابن األثري ١/٤١السري : الذهيب )  ٨(
. )١٩(ص . )١٢٣(حديث رقـم  . ابن ماجه يف سننه من رواية عبداهللا بن الزبري عن أبيه  روى)  ٩(

 .١/١٢٩وابن اجلوزي يف صفة . »أبويه يوم أحد لقد مجع يل رسول اهللا «: قال
. )٦٧٨(ص . )٣٧٢٠(حديث رقـم  . ي يف صحيحه من رواية عبداهللا بن الزبري رواه البخار)  ١٠(

 .٤/٢٣٤، والطربي يف الرياض النضرة ١/١٢٩وابن اجلوزي يف صفة الصفوة 

 ب/٣٠٢
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وكان طويالً إذا ركب الدابة ختـط   )٢(وحـــواري الزبري )١(لكل نيب حواري
 .)٣(رجاله األرض

 أمه صفيه بنت عبداملطلب عمـه رسـول اهللا   : قال املؤلف رمحه اهللا  
جرتني وصلى إىل القبلتني، وهو أول من هاجر اهل.)٤(أسلمت وهاجرت إىل املدينة

 .كل ذلك تقدم سل سيفه يف سبيل اهللا عز وجل وهو حواري رسول اهللا 
وله من الولد عبداهللا،وهو أول مولـود ولـد يف   : قال املؤلف رمحه اهللا  

اإلسالم بعد اهلجرة، واملنذر، وعروه، وعاصم، واملهاجر، وخدجيه الكربي، وأم 
وكـان  : قال السهيلي )٥( أمساء بنت أيب بكر الصديق احلسن، وعائشة أمهم 

أنـا أمسـيهم   : للزبري عشره يعين أوالداً كلهم يسمى باسم شهيد، فقال له طلحه
 .)٦(بأمساء األنبياء وأنت تسميهم بأمساء الشهداء

روى عن أخيــــه عبداهللا وأمه أمساء وخالتـه  .  )٧(عروه أبو عبداهللا  
روى عنـــــه بنـوه  .  )٨(اعة من الصحابةعائشة وسعيد بــن زيد ومج

قـال  . )١)(١٠(وهو احد الفقهاء السبعة )٩(هشام وحممـــــد وحيىي وغريهم
                                                 

 ) . ٧/٩٣فتح الباري : ابن حجر (احلواري هو الناصر واملعني وهو من يصلح للخالفة )  ١(
 ، والطـربي يف ) ٦٧٨(، ص ) ٣٧١٩(حديث رقم . رواه البخاري يف صحيحه من رواية جابر )  ٢(

 .٤/٢٣٢الرياض النضرة 
 .٤/٢٣٠الرياض النضرة : الطربي )  ٣(
 .)١٧٢١(،وابن حجر يف اإلصابة ص  ٤/٢٢٩الرياض النضرة : الطربي )  ٤(
 ).٩٧(، وابن قتيبة املعارف ، ص ١/١٢٨صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ٥(
 .٢/٦٩الروض األنف : السهيلي )  ٦(
 .٢/٣٠٢، والربي يف اجلوهرة  ٤/٤٢١السري  يفوالذهيب . ٢/١٨الكاشف  يفالذهيب قاله )  ٧(
 .٢/١٨الكاشف  يف، والذهيب ٤/٤٢١السري  يفالذهيب قاله )  ٨(
 .٢/١٨الكاشف  يف، والذهيب ٤/٤٢١السري  يفالذهيب قاله )  ٩(
ب وعروه بن الزبري والقاسم بن حممد الفقهاء السبعة سته منهم متفق عليهم وهم سعيد بن املسي)  ١٠(

بن أيب بكر وخارجه بن زيد بن ثابت وعبيداهللا بن عبداهللا بن عتبه بن مسعود وسليمان بن يسار 
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 )٦)(٥(ويف رواية حبـر ال ينــزف  .  )٤(الدالء )٣(عروه حبرا ال تكدره:  )٢(الزهري
وكان يقرأ كل يوم ربع القرآن يف املصحف نظراً ، ويقوم به ليلته ما ترك جزءه من 
: الليل وال ليله قطعت رجله ألن األكله كانت وقعت فيها فنشرها فما زاد أن قال

حائطه وأذن للنـاس أن يـدخلوا    )٨(وكان إذا جاء أيام الرطب ثلم. )٧(احلمد هللا

                                                                                                                                               

والسابع على ثالثة أقوال أحدمها أبو سلمه بن عبدالرمحن بن عوف والثاين سامل بن عبداهللا بـن  
األمساء : اخلطيب البغدادي . ث بن هشام عمر بن اخلطاب والثالث أبو بكر عبدالرمحن بن احلار

 .هـ١٤١٣، ٢، إخراج عز الدين علي ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة، ط )٦١٠(البهية ص 
 ).٦١٠(لبغدادي يف األمساء املبهمة ص، واخلطيب ا٤/٤٢١السري  يف قاله الذهيب)  ١(
 ) .٢٣٦(ه ص تقدم ترمجت)  ٢(
 :قال الشاعر . نقيض الصفاء : الكدر )  ٣(
 .وحال صفا بعد اكدرار غديرها  وكائن ترى من حال دنيا تغرت  
 ).١٣/٣٢لسان العرب : ابن منظور ( 
، والـربي يف   ٤٠/٢٥٢اوبن عساكر يف تارخيه بسنده . ٤/٤٢٥أخرجه الذهيب يف السري بسنده )  ٤(

 .٢/٣٠٣اجلوهرة بسنده 
 ).١٣/٣٥ن العرب لسا:ابن منظور . (نزفت ماء البئر نزفاً إذا نزحته كله )  ٥(
وابن عساكر . ٥/١٣٨هذه الرواية أخرجها ابن سعد يف الطبقات من رواية ابن شهاب الزهري )  ٦(

 .٤٠/٢٤١يف تارخيه بسندها 
وجاء يف بعض الروايات فما .  ١/٣٤٩وابن اجلوزي يف صفة الصفوة .  ٤/٤٢٦السري : الذهيب )  ٧(

والقصة أوردها ابن اجلـوزي   املقبلةوده من الليلة ترك جزءه من الليل إال ليلة قطعت رجله مث عا
خرج أيب إىل الوليد بن عبدامللك «: قال . ، من رواية هشام بن عروه  ١/٣٥٠يف صفة الصفوة 

 لصائمفقطعت وإنه : يا أبا عبداهللا أرى لك قطعها قال  :فوقعت يف رجله األكله فقال له الوليد
دابه فقتله فما زاد على  اصطلب للخيل فرفستهولده ودخل ابن له أكرب : قال .وجهه تضورفما 

اللهم أنه كان يل بنون أربعه  فأخذت واحداً وأبقيت يل ثالثة فلك احلمد وأمي اهللا لئن : أن قال 
 .»أخذت فقد أبقيت ولئن ابتليت طاملا عافيت

لسـان  : منظور  ابن(. كسر حافه أو حرف الشيء والثلم يف احلائط هو اخلرم يف احلائط : الثلم )  ٨(
 ).٣/٣٧العرب 
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، وتويف سـنة أربـع   )٣(ولد سنة ثالث وعشـــرين. )٢)(١(فيأكلوا ، وحيملون
مخـس  : ، وقيـل )٦(ع وتسـعني تس: ، وقيل)٥(ثالث وتسعني: ، وقيل  )٤(وتسعني
 .)٩(سنة مائة: ، وقيل)٨(إحدى ومائه: ، وقيل )٧(وتسعني

وخالد، وعمرو، وحبيبه، وسوده، وهند، أمهم أم . قال املؤلف رمحه اهللا 
أم خالد هذه أمسها أمه بنت خالد .  )١١(خالد بن سعيد بن العاص )١٠(خالد بنت

// )١٣(وأمها أميمـه .  )١٢(منافبن سعيد ابن العاص بن أميه بن عبد مشس بن عبد 
.  )١(ولدت بأرض احلبشـه .  )١٥(ذكرت يف الصحابة )١٤(ويقال مهينه بنت خلف

                                                 

 .»وحيملوا«وردت يف األصل )  ١(
 .٤/٤٢٦السري : ، الذهيب  ١/١٤٩صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ٢(
، وابن سعد يف الطبقـات  ٤/٤٢٣، والذهيب يف السري )١٥٦(خليفه بن خياط يف تارخيه ص قاله )  ٣(

 .يف ناحية الفرع :، وقال٥/١٣٩
 .١/٣٥٠، وابن اجلوزي يف صفة الصفوة ٢/٣٠٣رة قاله الربي يف اجلوه)  ٤(

 .٢/١٤٧، وابن يونس يف تارخيه )٣٠٦(قاله خليفه بن خياط يف تارخيه ص )  ٥(

 .٧/١٦٦قاله ابن حجر يف ذيب التهذيب من رواية هارون بن حممد )  ٦(

 .٤/٤٣٤قاله الذهيب يف السري من رواية حيىي بن بكري )  ٧(

 .ذامل أقف على من قال )  ٨(

 .مل أقف على من قال ذا)  ٩(

 .»بن«) ب(وردت يف األصل و )  ١٠(

 .٢٥٣-٤/٢٥٢، والطربي يف الرياض النضرة  ١/١٢٨صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ١١(

 .٤/٣٥٢االستيعاب : وابن عبدالرب .  ٦/٢٤أسد الغابة : ابن األثري )  ١٢(

. ٤/٣٥٣بن عبدالرب يف االسـتيعاب  وكذلك وردت عند ا» مهيمه«) ب(وردت يف االصل و )  ١٣(
 .والصحيح ما أثبت

 .)١٦٣٩(االصابة ص  يفوابن حجر . ٦/٢٤أسد الغابة  يفابن األثري قاله )  ١٤(

 .٦/٢٤وابن األثري يف أسد الغابة .  )١٦٣٩(ذكرها ابن حجر يف االصابة ص )  ١٥(

 أ/٣٠٣
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روى هلـا  .  )٢(روى عنها سعيد بن عروه بن سعيد بن العاص وموسى بن عقبـه 
 .)٣(البخاري أبو داود والنسائي

ومصعب، ومحزه ، ورمله، أمهم الرباب بنت أنيف . قال املؤلف رمحه اهللا 
. )٥(وعبيده وجعفر وحفصه أمهم زينب بنت بشر من بين قيس بن ثعلبه .)٤(لكلبيها

وخدجيه الصغرى أمها . )٦(وزينب بنت الزبري أمها أم كلثوم بنت عقبه بن أيب معيط
فأوالد الزبري أحد وعشرين رجـالً  . )٨(بنت قيس من بين أسد بن خزميه )٧(احلالل
 )١١(وجعفر بن الزبري روى عن أبيه. )١٠(لكليببن عبيد ا: أما أنيف، فهو. )٩(وإمرأة 

                                                                                                                                               

، وابن حجر يف االصابة ٦/٢٤ابة أسد الغ يفوابن األثري  ٤/٣٥٣االستيعاب  يفابن عبد الرب قاله )  ١(
 .)٢٣٦(، والزبريي يف نسب قريش ص )١٦٣٩(ص 

 .٢/٥٠٢، والذهيب يف الكاشف  ٣/٤٧١السري : الذهيب )  ٢(

. ، وقال عمرت حىت حلقها موسى بن عقبـه   ٤/٣٠٧ري وسري كسروي يف الرجال االبندقاله )  ٣(
 .٢/٥٠٢انني تأخرت وفاا إىل قريب الثم: وقال الذهيب يف الكاشف 

 .٤/٢٥٢، والطربي يف الرياض النضرة  ١/١٢٨صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ٤(

 .١/١٢٨، وابن اجلوزي يف صفة الصفوة  ٤/٢٥٢الرياض النضرة : الطربي )  ٥(

 .١/١٢٨صفة الصفوة : وابن اجلوزي . ٤/٢٥٣الرياض النضرة : الطربي )  ٦(

 .»احلال«) ب(وردت يف األصل و)  ٧(

 .١/١٢٨، وابن اجلوزي يف صفة الصفوة  ٤/٢٥٣الرياض النضرة : لطربي ا)  ٨(

أن أوالد .  ٤/٢٤٧والطربي يف الرياض النضـرة  .  ١/١٢٨ذكر ابن اجلوزي يف صفة الصفوة )  ٩(
واحد وعشـرون ذكـراً    وزاد املؤلف حفصه فكان أوالده . عشرون ولداً وبنت  الزبري 
 .وأنثى

 .١/١٢٨صفوة الصفوة : وابن اجلوزي . ٤/٢٥٢رة الرياض النض: الطربي )  ١٠(

 .٣٢٢٥/حتت رقم فبالرياض  جامعة اإلمام  خمطوطالكمال ، : املقدسي )  ١١(
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 وأم كلثـوم بنـت عقبـه بـن أيب     . )٣(أخرج له احلاكم)٢(أم فروه )١(وروى عن 

                                                 

 .»عنه«) ب(وردت يف األصل و )  ١(

 .٣٢٢٥/ذكر ذلك املقدسي يف الكمال ، خمطوط جامعة اإلمام حتت رقم ف)  ٢(

وقال احلـاكم هـذا   »  الفردوس فإا سره اجلنهسلوا اهللا«أخرج له احلاكم يف املستدرك حديث )  ٣(
 .٤/١٢٧٨حديث مل نكتبه إال من هذا اإلسناد 
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أخت عثمان بـن عفـان    )٣(بن أميه القرشيه )٢(أبان بن أيب عمرو ذكوان )١(معيط
تززجها زيد بن حارثه فقتل عنـها   )٥(أسلمت وهاجرت سنه سبع وبايعت )٤(ألمه

مث تزوجها الزبري بن العوام فولدت لـه وطلقهـا مث تزوجهـا     )٧)(٦(ة مؤتهيف غزو
 )٨(عبدالرمحن بن عوف فمات عنها مث تزوجها عمرو بن العاص فماتـت عنـده  

روى عنها ولداها إبراهيم، ومحيد، أبناء عبدالرمحن   )٩( صحابية روت عن النيب 
 .)١١(، وروى هلا اجلماعة سوى إبن ماجه)١٠(عبدالرمحن ابن عوف

                                                 
 .٦/٤٠١أسد الغابة : اسم أيب معيط أبان قاله ابن األثري )  ١(
 .٤/٥٠٨اسم ابن عمرو ذكوان قاله ابن عبدالرب يف االستيعاب )  ٢(
 .٤/٥٠٨ االستيعاب وابن عبدالرب يف.  ٦/٤٠١أسد الغابة : ابن األثري )  ٣(
وابن عبدالرب يف االستيعاب . ٦/٤٠١أسد الغابة : وابن األثري . )١٤٧(نسب قريش ص : الزبريي )  ٤(

٤/٥٠٨. 
وابـن حجـر يف   . ٤٠٢-٦/٤٠١أسد الغابة : وابن األثري .  ٤/٥٠٨االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٥(

 ).١٨٣٣(صاالصابة 
عليها زيد بن حارثه فلما قتل قادها جعفر بن أيب طالب  هـ كان٨كانت يف مجادى األوىل سنة )  ٦(

القيـادة   بن رواحه رضوان اهللا عليهم مجيعاً مث توىل خالد بن الوليـد   عبداهللافلما قتل قادها 
: ابن األثري. »بعدها سيف اهللا املسلول وعاد بالناس واستطاع أن ينجو باجليش ومساه الرسول 

 .٢/٢١٢الكامل 
، وابن عبدالرب يف االستيعاب ١٨٣٣، وابن حجر يف االصابة ص  ٦/٤٠٢أسد الغابة :  ابن األثري)  ٧(

 .٤/٥٠٨االستيعاب 
، وابن عبدالرب يف ٦/٤٠٢أسد الغابة وذكر أا مل تبقى عنده إال أشهر قليله مث ماتت : ابن األثري )  ٨(

 .)١٨٣٣(ص، وابن حجر يف االصابة ٤/٥٠٨يف االستيعاب 
 روتإـا  : ، قال  ٦/٤٠٢أسد الغابة : ، وابن األثري )١٨٣٣(ة ص االصاب: ابن حجر : انظر )  ٩(

واحلديث أخرجه أمحـد ومسـلم   .  »وليس بالكاذب من أصلح بني الناس فقال خري«حديث 
 .والبخاري وأبو داود والنسائي

، وابن حجـر يف   ٤/٥٠٨، وابن عبدالرب يف االستيعاب  ٦/٤٠٢أسد الغابة  يفابن األثري قاله )  ١٠(
 .).١٨٣٣(صابة االص

وقـال   ٤/٤٨٤كسروي يف الرجال  ري وسريا، والبند)١٨٣٣(االصابة ص  يفابن حجر قاله )  ١١(
 .أخرج هلا البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومل يذكر ابن ماجه 
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قتل يوم اجلمل، سنه ست وثالثني، ولـه سـبع   : املؤلف رمحه اهللا قال 
.  )١(وهذان القوالن، قاهلما أبو عمر بن عبـدالرب  وستون سنة، أو ست وستون،

: ، وقيـل )٣(مخـس وسـبعون   : ،وقيل)٢(كان عمره يوم قتل أربع وستون: وقيل
اعة منـهم  ، فلحقه مج)٥(وكان الزبري يوم اجلمل قد ترك القتال وانصرف. )٤(ستون

ودفن هناك يف مجادى األوىل  )٧(، بوادي السباع بناحية البصره)٦(ابن جرموز فقتلوه
 .)٨(األوىل سنة ست وثالثني

                                                 
 .)٤٢٦(، وكذلك قاله ابن حجر يف االصابة ص ٢/٩٣ابن عبدالرب يف االستيعاب  قاله)  ١(
 .١٨/٤٣٣ابن عساكر يف تارخيه من رواية أبو عمر الضرير  قاله)  ٢(
، وقاله ابن عساكر يف تارخيه من رواية أبـو حفـص    ١/١٣٠صفة الصفوه  يفابن اجلوزي قاله )  ٣(

 .١٨/٤٣٣الفالس 
 .٤/٢٤٥قاله الطربي يف الرياض النضرة )  ٤(
وذكره  يوم اجلمل فناداه علي ساعة  قاتل ذكر الطربي يف الرياض النضرة وغريه أنه الزبري )  ٥(

ذكر ذلك . فانصرف الزبري وترك القتال » أما إنك ستقاتل عليا وأنت له ظامل «وذكره حبديث 
وابن األثري يف أسد .  )١٨١(وخليفه بن خياط يف تارخيه ص  )٤٢٦(ابن حجر يف االصابة ص 

 .وغريهم ٩٣-٢/٩٢وابن عبدالرب يف االستيعاب  ٢/١٠٥الغابة 
عمري بـن  . وباشر قتله. ونفيع بن غواه، وفضاله بن حابس  ،بري مجاعة منهم ابن جرموزحلق بالز)  ٦(

خليفة  وذكر ٢/٩٣االستيعاب :  عبدالربابن . جرموز ااشعي وقيل إمسه عمرو وهو املشهور 
وذكر ابن عبـدالرب يف االسـتيعاب   . )١٨١(أن قاتله عمري بن حرموز ص  .بن خياط يف تارخيه

 .»بشر قاتل ابن صفيه بالنار« علي قال لقاتل الزبري  وغريه أن ٢/٩٣
معجم مـا  : البكري ( مجع سبع بالبصره وهو الذي قتل فيه الزبري بن العوام : وادي السباع )  ٧(

 ).٣/٨استعجم 
، وابن عبدالرب يف االستيعاب )٤٢٦(وابن حجر يف االصابة ص .  ٢/١٠٥أسد الغابة : ابن األثري )  ٨(

 ٤/٢٤٥كان يف مجادى اآلخرة  الطربي يف الرياض النضرة أن قتله  وذكر. ٢/٩٣االستيعاب 
 .٣٢٢٥/واملقدسي يف الكمال يف معرفة الرجال ، جامعة اإلمام ، ف. 
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 سعد بن أبي وقاص 
 

مالك بن أهيب  )١(أبو إسحاق سعد بن أيب وقاص: قال املؤلف رمحه اهللا 
 يف كالب بن يلتقي مع رسول اهللا  )٢(بن عبدمناف بن زهره بن كالب

وهو  )٥(أسلم سعد وهو إبن تسع عشره سنه.  )٤(أهيب، ويقال وهيب. )٣(مره
أسلم بعد أربعة . )٧(وأحد الستة الشورى )٦(العشره املشهود هلم باجلنة// أحد 
. )١٠(أسلمت قبل أن تفرض الصالة : قال )٩( ]أنه[وروى عنه .)٨(بعد ستة: وقيل

                                                 

 .٢٠/٢٩٣، وابن عساكر يف تارخيه ٢/٢٣٢أسد الغابة : ابن األثري . إسم أيب وقاص مالك )  ١(

والـذهيب يف السـري   . ٢/١٧١االستيعاب  يفبدالرب وابن ع. ٢/٢٣٢أسد الغابة  يفابن األثري قاله )  ٢(
١/٩٢. 

 .١/٢٨الرياض النضرة : الطربي )  ٣(

 .)٤٩٠(صاإلصابة : ، وابن حجر  ٢/٢٣٢أسد الغابة : ابن األثري )  ٤(

، والطربي يف الرياض ٢/١٧١، وابن عبدالرب يف االستيعاب ٢٠/٢٩٧قاله ابن عساكر يف تارخيه )  ٥(
 .٤/٢٧١النضرة 

أسـد الغابـة   : ، وابن األثري ٤٩٠االصابة ص : وابن حجر . ٢/١٧١االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٦(
٢/٢٣٢. 

، وابن اجلـوزي يف صـفة    ٢/١٧١االستيعاب : وابن عبدالرب . ٢/٢٣٢أسد الغابة : ابن األثري )  ٧(
 .٤٩٠ص : ، وابن حجر يف االصابة  ١/١٣٣الصفوة 

 . ٢/٢٧١االستيعاب :  عبدالرب،وابن  ٢/٢٣٢أسد الغابة : ابن األثري )  ٨(

 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل و)  ٩(

، واحلاكم يف املسـتدرك  ٢/٢٧١االستيعاب : وابن عبدالرب .  ٢/٢٣٢أسد الغابة : ابن األثري )  ١٠(
٦/٢٢٠٦. 

 ب/٣٠٣
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سيب، عن سعد بن أيب من حديث سعيد بن امل. وروى احلاكم يف املستدرك 
ما أسلم أحد يف اليوم الذي أسلمت، فيه ولقد مكثت سبع ليال : وقاص قال

وروى . )٢(وأخرجه ابن ماجه . )*(قال احلاكم صحيح اإلسناد. اإلسالم )١(ثلث

لقد رأيتين وإين لثلث «: عن أبيه قال  )٤)(٣(احلاكم من حديث عامر بن سعد
، عــن أبيها )٥(ائشــة بنت سعدوروى مــن حديـث ع. )**(»اإلسالم

اللـهم : جلـس يف الـمسـجد ثالث ليــال، يقــول « أن النيب 
أدخل من هذا الباب عبداً حيبك وحتبه فدخل منه سعد وقال صحيح 

 قال يل رسول اهللا : مسعت سعداً يقول : قال  )٦(وعن ابن حازم. )***(اإلسناد

                                                 
 ).٧/٩٧فتح الباري : ابن حجر (: انظر . يعين أنه ثالث امرىء أسلم )  ١(
 ).٢٠(، ص ) ١٣٢( حديث رقم. ماجه يف سننه من رواية سعيد بن املسيب رواه ابن )  ٢(
 .»سعيد«) ب(وردت يف األصل و )  ٣(
 ) .٣٦٦(تقدم ترمجتـه ص )  ٤(
وهم من زعم أن هلا رؤيـة   :وقال. عائشة بنت سعد بن أيب وقاص روت عن أبيها وثقها الذهيب )  ٥(

، وذكرها ابـن حجـر يف   ) ٢/٥١٣الكاشف : الذهيب (. هـ ١١٧هـ سنة ٨٤ماتت عن 
دعاه الرسـول   عندما مرض سعد بن أيب وقاص اليت : وقال وهي . اإلصابة من الصحابيات 

  ١٧٢٨(ص » وال يرثين إال إبنه يل. يف حجة الوداع أو عام الفتح(. 
ع له أن قيس بن أيب حازم البجلي أبو عبداهللا الكويف ثقة خمضرم له رؤية وهو الذي يقال أنه اجتم)  ٦(

تقريـب  : ابن حجر ( .أن يروى عن العشرة مات بعد التسعني أو قبلها وقد جاوز املائة وتغري 
 ).٢/١٣٤التهذيب 

 :التخريج 

. ، وقال حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ٦/٢٢٠٧أخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده ولفظه ) *(

 ).٦٧٩(، ص ) ٣٧٢٧(حديث رقم . والبخاري يف صحيحه بسنده 

 .٦/٢٢٠٧أخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده ولفظه ) **(

 .٦/٢٢٠٧أخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده ولفظه ) ***(
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 »احلاكم عن جابر بن مسره  وروى. )*(»اللهم أستجـــب له إذا دعاك

، وقال صحيح »أن سعداً هذا أول من رمــــى بسهم يف سبيل اهللا«
وجــاء . )١(وقد تقدم يف سرية عبيده بن احلارث أوائل الغزوات. )**(اإلسناد

أنت سعد بن : يا رسول اهللا من أنا قــال«: فقال سعد إىل رســول اهللا 
من قال غري هذا فعلــيه لعنة مــالك بن أهيـب بن عبدمناف بن زهره 

كان علـــي وطلحه : وعن مــوسى بن طلــحه قــــال . )٢(»اهللا
٣(والزبيــر وسعد بن أيب وقــاص يقـــال لدات( عـــام واحد)٤( 

وشهــــد مع . )٦(أولدوا يف عـامٍ واحد: )٥(فـقال إبراهـيم بـن املنذر 
                                                                                                                                               

 
أن سرية عبيده بن احلارث كانت يف شوال على رأس مثانية « )٤٤(ذكر الواقدي يف املغازي ص )  ١(

ان أول من رمـى  أشهر من السنة األوىل للهجرة وكانت إىل رابغ لتلقي أبا سفيان على ماء فك
، ١حتقيق مارسدن جونس ، عامل الكتب ، بريوت ، ط.  »بسهم يف اإلسالم سعد بن أيب وقاص

 .هـ١٤٢٧
 .٣/١٠١: وابن سعد يف الطبقات . ١/٩٦والذهيب يف السري .  ٤/٢٧٠الرياض النضرة : الطربي )  ٢(
منـال  : ابن األثـري  (م اللده مصدر ولد لده أي على سن واحد وأقران التفاق ولداد: لدات )  ٣(

  .حممد الطناحي ، مطبعة املدين ، القاهرة: حتقيق) ٢٦٠الطالب يف شرح طويل الغريب ص 
 . ٣/٢٠٠، وابن عبدالرب يف االستيعاب من رواية أبو جعفر  ١/٤٤يف السري بسنده : قاله الذهيب )  ٤(
تكلم فيه أمحد  الجل القـران  ، صدوق  إبراهيم بن املنذر بن عبداهللا بن املنذر بن املغريه األسدي)  ٥(

 .)١/٥٨تقريب التهذيب : ابن حجر (، هـ ٢٣٦مات سنة 
 .٣/٤٢٠ذيب التهذيب : ابن حجر )  ٦(

 :التخريج 

  ٦/٢٢٠٧حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه : أخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده ولفظه وقال ) *( 

 .٢/٢٣٣وابن األثري يف أسد الغابة بسنده ولفظه 

وابن ماجه يف سننه من رواية قيس عـن  .  ٦/٢٢٠٦أخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده ولفظه ) **(

 ).٢٠(، ص )١٣١(حديث رقم . سعد 
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وكان من  )٢(حد أرم فداك أيب وأميوقال يوم أ. )١(املشاهد كلها  رسول اهللا 
ألن أصحاب رسول . )٤(وهو أول من أراق دماً يف سبيل اهللا  )٣(الرماه املشهورين

كانوا أول اإلسالم إذا صلوا ذهبوا إىل الشعاب فاستخفوا بصالم من  اهللا 
من شعاب مكه إذ ظهر عليهم نفر من املشركني  )٥( ]شعب[قومهم فبينا سعد يف 

مجل  )٦(عابوا دينهم حىت اقتتلوا فضرب سعد رجالً من املشركني بلحيفنالوهم و
// األولني وهو من املهاجرين . )٧(فشجه فكان أول من أهــرق دماً يف سبيل اهللا

وبىن  )٩(وهو الـــذي فتح مدائن كسرى)٨(هاجر قبل رسول اهللا // 

                                                 

 .١/١٣٣صفة الصفوة : ،  ابن اجلوزي  ٢/١٧١االستيعاب : ابن عبدالرب )  ١(

 ٢/٢٣٣د الغابة أس: ابن األثري و). ٦٧٩(ص  )٣٧٢٥(البخاري يف صحيحه حديث رقم رواه )  ٢(

: قال  أنه قال عن علي و، ٤/٢٧٤، والطربي يف الرياض النضرة ١/١٠٠والذهيب يف السري 

أرم فداك «له يوم أحد  :أبويه الحد غري سعد بن مالك فإنه جعل يقول ما مجع رسول اهللا «

 ). ٢٠(ص  )١٢٩(حديث رقم . ورواه ابن حبان يف سننه » أيب وأميب

 .٦/٢٢٠٦واحلاكم يف املستدرك . ١٠٦املعارف ص  يف بن قتيبةقال ا)  ٣(

 أسد الغابـة  يف، وابن األثري ٢/١٧٢االستيعاب  يف، وابن عبدالرب )٤٩٠(االصابة ص  يفابن حجر قاله )  ٤(

٢/٢٣٢. 

 .واستدركه على اهلامش) ب(ما بني املعقوفتني ساقط يف )  ٥(

 ).١٣/١٨٤اللسان : ابن منظور (حلي  العظم الذي فيه األسنان من داخل الفم من كل ذي)  ٦(

 .٦/٢٠٦واحلاكم يف املستدرك .  ٢/٢٣٣أسد الغابة : ، وابن األثري ) ٤٩٠(االصابة ص : ابن حجر )  ٧(

 .٣/٤١٩ذيب التهذيب : ابن حجر )  ٨(

مث فتح مـدائن كسـرى   . هـ ١٥وكانت يف السنة  بعد معركة القادسية اليت كان قائدها )  ٩(

، وابـن حجـر يف   )١٣٣(صوخليفة بن خيـاط  . ٢/٢٣٣أسد الغابة : بن األثري ا(. بالعراق

 .)٢٦٣(، والزبريي يف نسب قريش ص  )٤٩٠(صاإلصابة 

 أ/٣٠٤
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ا قتل ومل )٢(رمـــــى سعد يوم أحد ألف سهم: قال الزهري .  )١(الكوفة
هذا سعد «: وقال .  )٣(ومل يقاتل يف شيء يف تلك احلروب. عثمان اعتزل الفتنة

، وكان حيرس )٥(وهو احد الشجعان من قريش. )٤(»سعد خايل فلريين امرِء خاله
وقال سعد كنت باراً بأمي فلما أسلمت قالت يا . )٦(يف مغازيه  رسول اهللا 

حىت أموت فتعير يب فقال ال تفعلي  سعد ما هذا الدين لتدعنه أوال أكل وال أشرب
يا أمه ال أدع ديين قال فبقيت يوماً وليله ال تأكل فأصبحت وقد جهدت فقلت 
اوهللا لو كانت لك ألف نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديين هذا فلما رأت 

≈βÎ)uρ x8#y‰yγ ®«: ذلك أكلت وشربت فأنزل اهللا تعاىل  y_ #’n? tã βr& x8Íô±è@ ’Ï1 $ tΒ 
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وأمه محنه بنت سفيان بن أميه بن عبد مشس بـن  : قال املؤلف رمحه اهللا 
بنت أيب سفيان أخت حرب بن أميه : ومحه بنت سفيان، وقيل . )١)(٩(عبد مناف

                                                 

، وابن عسـاكر يف تارخيـه   ٢/٢٣٣أسد الغابة : وابن األثري   ٢/١٧٢االستيعاب : ابن عبدالرب )  ١(

٢٠/٢٩١. 

 .٢/٢٣٤قاله ابن األثري يف أسد الغابة بسنده )  ٢(
 .)٤٩٠(اإلصابة ص : وابن حجر .  ٢/٢٣٤أسد الغابة : ابن األثري )  ٣(
واحلاكم يف املستدرك من رواية جابر  ٥/٤٦٦أخرجه الترمذي يف سننه من رواية جابر بن عبداهللا )  ٤(

، وقال بعد إيراد احلديث وهذا حديث صحيح على شرط الشيخني  ٦/٢٢٠٦جابر بن عبداهللا 
 .١/١٣٥ وابن اجلوزي يف صفة الصفوة

 .٢/٣٣٩اجلوهره : الربي )  ٥(
وروي الشيخان والترمذي والنسائي من حـديث  «: ، قال  )٤٩٠(ذكر ابن حجر االصابة ص )  ٦(

 أصـحايب املدينة أرق فقال ليت رجالً صاحلاً مـن   عائشة رضي اهللا عنها قالت ملا قدم النيب 
 .»د فنام ويف رواية ودعا لهأنا سع: إذ مسعنا صوت السالح فقال من هذا ؟ قال . حيرسين

)٧  (® $ yϑ ßγö6 Ïm$ |¹ uρ ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# $]ùρ ã÷è tΒ ( ôìÎ7¨?$#uρ Ÿ≅‹Î6 y™ ô⎯tΒ z>$ tΡr& ¥’n< Î) 4 ¢ΟèO ¥’ n< Î) öΝä3ãè Å_ ötΒ Νà6ã∞Îm; tΡé'sù $ yϑ Î/ 
$ yϑ Î/ óΟçFΖä. tβθ è= yϑ ÷è s? 〈  ١٥،سورة لقمان آية. 

 .٢/٢٣٤ذكر هذه القصة ابن األثري يف أسد الغابة )  ٨(
 ).٢٦٣(صالزبريي نسب قريش : انظر » عوف مناف«) ب(وردت يف األصل و )  ٩(
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: قال ابن اجلوزي بعد أن ذكر القولني، وقال. )٢(أميه وعمه أيب سفيان بن حرب 
 .)٣(بنت أيب أسد ماتت على كفرها: ل وقي

لقد رأيتين وإين لثلـث  : أسلم قدمياً، وكان يقول: قال املؤلف رمحه اهللا 
، وهو أول مـن رمـى   وشهد بدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا . اإلسالم

بسهم يف سبيل اهللا، وكان رميه ذلك يف جيش فيهم أبو سفيان لقوهم بصـدر  
 .تقدم ذلك كله.  املدينة م رسول اهللا يف أول سنه قد )٤(رابغ

حممـد هـذا    .)٥(وله من الولد حممد قتله احلجاج: قال املؤلف رمحه اهللا 
روى عنه إبنـه إمساعيـــل،   .  )١(مسع أباه وعثمان بن عفان )٦(يكىن أبا القاسم

                                                                                                                                               
، والطـربي يف   ١/٩٦سري أعـالم النـبالء   : الذهيب ، و ٢٠/٢٨٩تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ١(

 .٤/٢٧٠الرياض النضرة 
وهو ما عليه والقول الذي عليه املؤلف هو األرجح .  ٦/٧٤ذكر القولني ابن األثري يف أسد الغابة )  ٢(

 .واهللا أعلم. أكثر النسابة
محنه بنت أيب سفيان، ومحنـه بنـت   «القولني  ٥/٢٨١و  ٣/١٤١ذكر ابن اجلوزي يف املنتظم )  ٣(

 .»ولكن مل يذكر أا بنت أسد وماتت على كفرهاسفيان بن أميه، 
رابغ لقى أبو عبيده  وبصدربكسر ثانيه وبالغني املعجمة موضع بني املدينة واجلحفه تقطنه خزاعة )  ٤(

 ).٢/٢٢٧معجم ما استعجم : البكري ( .بن احلارث عري قرش اليت كان عليها أبو سفيان 
. بفتح الراء وبعد األلف موحده فغني معجمه: وقال عاتق البالدي يف معجم املعامل اجلغرافية رابع 

كيالً من ينبع  ١٩٥كيالً من جده مشاالً و ١٥٥بلدة حجازية ساحلية بني جده وينبع على بعد 
وهـي بلـدة   . جنوباً وهي إحدى املواىنء الصاحلة لرسو السفن، وفيها إمارة تابعة ملكة املكرمة 

 .٤/٥زراعية وسكاا زبيد من حرب 
 :قالـه  .، والسبب أنه ممن قام على احلجاج مع إبن األشعث ٤/٢٨٣الرياض النضرة : الطربي )  ٥(

 ).٣/١٠٢يف الطبقات ، وابن سعد  ٤/٣٤٩الذهيب يف السري (
وابن حجـر يف ـذيب   . ٢٥/٢٥٩ذيب الكمال  يف، واملزي  ٤/٣٤٨السري  قال الذهيب يف)  ٦(

 .٩/١٥٦التهذيب 
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ثقة وله أحاديث : قال إبن سعد. )٣(، وغريهم )٢(والسبيعي،  وإمساعيل بن أيب خالد
، وشهد معه دير  )٥(خرج مع عبدالرمحن بن حممد بن األشعث. )٤(ت بالكثريةليس

.  )٩(سنه أربع ومثـانني :  )٨(قال إبن قافع. )٧(، فأيت به احلجاج فقتله )٦(اجلماجم
واحلجــاج هو أبو حممد احلجاج بن يوسف بن احلكم بن . )١٠(روى له اجلماعة

ـب بن مالك بن كعب بـن  بن معتــ// أيب عقيل بن مســـعود بن عامر 

                                                                                                                                               
وابن حجر يف ـذيب التهـذيب   . ٢٥/٢٥٩واملزي يف ذيب الكمال  ٤/٣٩٤السري : الذهيب )  ١(

٩/١٥٧. 
ثبت وثقه ابن معني والنسائي والعجلي قال ابن  إمساعيل بن أيب خالد األمحسي موالهم البحلي ثقة)  ٢(

 ).١/٨٠تقريب التهذيب : ابن حجر . (حبان كان شيخاً صاحلاً
 .٢٥/٢٥٩واملزي يف ذيب الكمال  ٤/٣٩٤قاله الذهيب يف السري )  ٣(
 .٥/١٢٧الطبقات : ابن سعد )  ٤(
قام معه علمـاء وصـلحاء   ثار على احلجاج . عبدالرمحن بن حممد بن األشعث بن قيس الكندي )  ٥(

: الذهيب (هـ، ٨٤قاتله احلجاج واستطاع احلجاج بعد قتال دام طويالً أن ينتصر عليه وقتل سنة 
 ).٤/١٨٣السري 

مجع مججمه مسي بوقعه إياد على أعاجم كسرى بشاطىء الفرات الغريب قتلت جيشه فلم يفلـت  )  ٦(
وقال  :قال .ي ذلك املكان دير اجلماجمومجعوا مجاجم فجعلوها كالكوم فسم. منهم إال الشريد 

هو دير بظاهر الكوفة على طريق الرب الذي يسلك إىل البصرة وفيـه وقعـه ابـن    : أبو الفرج 
 ).٢/١٨٨معجم ما استعجم : البكري (األشعث واحلجاج 

صـفة  : وابن اجلـوزي  . ٤/٣٤٩سري أعالم النبالء : والذهيب .  ٣/١٠٢الطبقات : ابن سعد )  ٧(
 .٢/٥٣٨، والزبري بن بكار يف نسب قريش  ١/١٣٤الصفوة 

 .على ترمجة لهمل أقف )  ٨(
خمطوطه يف جامعة اإلمام بالرياض حتـت   –الكمال يف معرفة الرجال (نقله املقدسي عن ابن قافع )  ٩(

 ).٣٢٢٥/رقم ف
، ٢٥/٢٦٠واملـزي يف ـذيب الكمـال     ٣/٣٦٦لبنداري وسري كسروي يف الرجال قاله ا)  ١٠(

 .سي يف الكمال يف معرفة الرجالواملقد

 ب/٣٠٤
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قـــال ابن قتيبـة هـو مـن    .  )١(عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي
قال شيخنا أبـو العبـاس بـن     )٤(، دقيق الصوت)٣(، وكان أخفش )٢(األحالف
أمه الفارعة بنت مهام ولدته مشوهاً ال دبر له فثقب عن دبـره وأيب أن   )٥(خلكان

فيقال أن الشيطان تصـور هلـم يف صـورة     يقبل ثدي أمه أو غريها فاعياهم أمره
ما خربكم فقالوا ابن ولد ليوسف من الفارعة وقد أىب أن : احلارث بن كلده فقال 

إذحبوا أسود وأولغوه دمه فإذا كان اليوم الثاين فأفعلوابـه  : فقال . يقبل ثدي أمه 
ا له أسود كذلك فإذا كان اليوم الثالث فأذحبوا له تيساً أسود وأولغوه دمه مث اذحبو

ساخلاً فاولغوه دمه وأطلوا به وجهه فإنه يقبل الثدي يف اليوم الرابع ففعلوا ذلـك  
وكان خيرب عن نفسه . )٦(فكان ال يصرب عن سفك الدماء ملا كان منه من أول أمره 

وذكر أبو . )٧(نفسه أن أكرب لذاته سفك الدماء وارتكاب أمورٍ ال يقدر عليها غريه
ملا قدم مصر كان احلجاج بن يوسف  )٩(وان بن احلكمأن مر:  )٨(سعيد ابن يونس

                                                 
وابن كثري يف البداية والنهايـة  . ٤/٢٣٣وابن األثري يف الكامل . )١٧٣(املعارف ص : ابن قتيبة )  ١(

 .٦/٣٣٦، إال أنه مل يذكر احلكم وابن اجلوزي يف املنتظم ٩/١٢٥
خصفه بـن   بن منصور بن عكرمه بن هوازنبين عوف بن قسي بن منبه بن بكر بن : األحالف )  ٢(

 ).٤٦٨ص  ،اجلمهرة: ابن حزم . (قيس عيالن بن مضر وهم من بطون ثقيف
ويبصره يف يوم غيم وال يبصـره  . عله وهو الذي يبصر الشيء بالليل وال يبصره بالنهار : اخلفش )  ٣(

 ).٥/١١١اللسان : ابن منظور (أو قذي يف العني  عمصهو  :وقيل ،يف يوم صاح

 .٦/٣٣٦يف املنتظم : ، وابن اجلوزي )١٧٣(املعارف ص قاله ابن قتيبة يف )  ٤(
 ) .١٣٩(تقدم ترمجته ص )  ٥(
 .١/٢٠٦وفيات األعيان  ذكر هذه القصة ابن خلكان يف)  ٦(
 .١/٢٠٧: املصدر السابق )  ٧(
 ) .١٤٤(تقدم ترمجته ص )  ٨(

 ،رؤية روى عن عمر له :القرشي ولد مبكه وقيل األمويمروان بن احلكم بن أيب العاص بن أميه )  ٩(
استوىل على الشام  ،ودهاء،وشجاعة،رضي اهللا عنه مجيعا كان ذا شهامه ،وزيد،وعلي ،وعثمان
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 )١(يوسف ووالده معه فبينا احلجاج هو وأبوه يف املسجد مر م سليم بـن عتـر  
للجنـد يف زمـان    )٢(قاضي مصر وكان من خري التابعني يسمى الناسك، وقاضي

وكان يف عليه -فقال احلجاج أما لواجد هذا خلف هذا احلائط  )٣(عمرو بن العاص
إن هذا وأصحابه يثبطون عن طاعة الواله فشتمه والـده  . لضربت عنقه -سلطان

أما واهللا إين ألرى فيك : أمل تسمع القوم يذكرون فيه خرياً، مث تقوهلا: ولعنه وقال
وتـوىل   )٤(وكان أبو احلجـاج فاضـالً   : أنك ال متوت إال جباراً شقياً قــال 

. )٥(جاز وقتلـه وصـلبه  احلجاج قتال إبن الزبري فقهـــره عــلى مكه واحل
ثالث سنني يصلي م ويقيم ـم املوسـم مث واله    )٦(فــواله عبدامللك احلج

                                                                                                                                               

مات يف رمضـان   .وعقد لولده عبدامللك من بعده البيعه  ،ومصر بعد خالد بن يزيد بن معاويه

 ).٣/٤٧٦السري : الذهيب . (هـ٦٥سنة 
 .»وقضي«) ب(وردت يف األصل و )  ١(
 .٧٢/٢٧٢تاريخ دمشق : بن عساكر ا)  ٢(
كان يدعي الناسك . سليم بن عتر بن سلمة التجييب شهد خطبة عمر يف اجلابية وشهد فتح مصر )  ٣(

 الصحابة رضوان اهللا عليهم مجيعاً توىل القضاء يف مصر زمن معاوية  منروى عن عمر وغريه 
ـ  :قاله(.هـ ٧٥هـ ومات سليم بدمياط يف إمره عبدالعزيز سنة ٤٠سنة  ه ابن يونس يف تارخي
 ).٤/١٣١، والذهيب يف السري ١/٢١٨

 هـ٦٥ذكر أن احلجاج دخل مصر سنة  ولكنهيف تارخيه  يونسمل أقف على رواية أبو سعيد بن )  ٤(
 ).٢/٢٦٠قاله ابن يونس يف تارخيه .(مع مروان ابن احلكم 

صة أخرجها ابن كثري يف البداية وهذه الق. فقد تكون الرواية ساقطة والكتاب فيه أجزاء مفقودة  
، وابن عساكر يف تارخيه من رواية حرمله بن عمـران   ٩/١٢٦والنهاية عن طريق ابن عساكر 

٧٢/٢٧٣. 
 خياطخليفة بن : قاله (. هـ٧٣كان ذلك يوم الثالثاء لثالث عشرة بقيت من مجادى اآلخرة سنة)  ٥(

 .٤/٣٨، وابن األثري يف الكامل ) ٢٦٩ (يف تارخيه ص
 .»احلاج«وردت يف األصل )  ٦(
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وفعل ما فعل املشـهور  . )١(فوليها عشرين سنهالعراق وهو ابن ثالث وثالثني سنه 
وعرضـت  . )٢(أحصر ما قتل صربا فبلغ مائة ألف وعشرين ألفـاً  : // عنه فقيل

فيها ثالث وثالثني ألفاً مل جيب على أحد منهم قطع  السجون بعد احلجاج فوجدوا
 . )٣(وال صلب 

Ÿωr& èπ ®أمل يقــــل اهللا : عنه قال  )٤(سئل النخعي uΖ ÷ès9 «!$# ’n? tã 

t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# 〈 )يكرب مع «، مث هو له ذكر يف البخاري يف مواضع منها يف باب )٦)(٥

قال ابن . )٨(ن عبدالواحد،ع )٧(حدثنا مسدد: قال البخاري » كل حصاه يف احلج

                                                 
 .١٢/٢٠٠تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ١(

، وابن كثري يف البدايـة والنهايـة    ٦/٣٣٧املنتظم : ، وابن اجلوزي ٤/٢٣٥الكامل : ابن األثري )  ٢(
٩/١٤٤. 

 .٩/٣٣٧، وابن اجلوزي يف املنتظم ٩/١٤٤البداية والنهاية : ابن كثري )  ٣(

 . )١٩٢(تقدم ترمجته ص )  ٤(

ô⎯tΒ ®: قال تعاىل )  ٥( uρ ÞΟn= øßr& Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“ uyIøù$# ’ n?tã «!$# $ ¹/É‹Ÿ2 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& šχθ àÊ u÷è ãƒ 4’ n?tã öΝÎγ În/u‘ ãΑθ à)tƒ uρ 

ãΑθ à)tƒ uρ ß‰≈ yγ ô© F{$# Ï™Iω àσ¯≈ yδ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ç/x‹x. 4’ n?tã óΟÎγ În/u‘ 4 Ÿω r& èπuΖ÷è s9 «!$# ’ n?tã t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# 〈  سورة

 .١٨هود آية 

 .٧/٤، وابن اجلوزي يف املنتظم بسنده  ٤/٢٣٥رجه ابن األثري يف الكامل بسنده أخ)  ٦(

أبو احلسن ثقه حافظ ، من الطبقـة  ، مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستور األسدي البصري )  ٧(
: ابن حجـر (عبد امللك بن عبدالعزيز ومسدد لقبه : هـ ، ويقال امسه ٢٢٨العاشرة مات سنة 

 ).٢/٢٤٩تقريب التهذيب 

ابن . (ثقة : عبدالواحد بن عبداهللا بن كعب بن عمري النصري أبو بسر الدمشقي ويقال احلمصي )  ٨(
 ).١/٤٨٧تقريب التهذيب : ابن حجر (

 أ/٣٠٥
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مسعت احلجاج يقول على املنرب السوره اليت يذكر فيها : قال:  )١(ابن األعمش
: قال . )٢(البقرة والسورة اليت يذكر فيها آل عمران والسورة اليت يذكر فيها النساء

أنه كان مع ابن  )٣(حدثين عبدالرمحن بن يزيد: فذكرت ذلك إلبراهيم فقال : 
العقبة ، فاستبطن الوادي حىت إذا حاذى بالشجرة  مسعود حني رمى مجرة

من ها هنا واهللا : فرمي بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة مث قال  )٤(أعترضها
 . )*(الذي ال إله إال غريه قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة

ودفن ا يف شهر رمضان سنة مخس وتسعني  )٦)(٥(مات احلجاج بواسط 
 . )١(ي قربه وأجري عليه املاءوله ثالث ومخسون سنه وعف

                                                 

سليمان بن مهران األسدي الكاهلي أبو حممد الكويف األعمش ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع )  ١(
: ابن حجر (هـ ٦١وكان مولده أول  ١٤٨أو  ١٤٧لكنه يدلس من الطبقة اخلامسة مات سنة 

 ).١/٣١٩تقريب التهذيب 

، مل يقصد األعمش الرواية عن احلجاج فلم يكن بأهل لـذلك   ٥/٧٠٦قال ابن حجر يف الفتح )  ٢(
 .وإمنا أراد أن حيكي القصة ويوضح خطأ احلجاج فيها مبا ثبت عمن يرجع إليه يف ذلك

وثقه ابن معني وابـن  . بكر الكويف ثقة من كبار الثالثة عبدالرمحن بن يزيد بن قيس النخعي أبو )  ٣(
: ابـن حجـر   (هـ ٨٣مات سنة  كويف تابعي ثقة ، : وقال عنه العجلي  ،وابن حبان ،سعد

 ).١/٤٦٦تقريب التهذيب 

، ص  )١٧٥٠(والتصحيح يف البخـاري حـديث رقـم    » أعرضها«) ب(وردت يف األصل و)  ٤(
)٣١٨(. 

مسيت بذلك ألن بينها وبـني الكوفـة   .  والبصرة بناها وهي بني بغداد واسط مدينة احلجاج اليت)  ٥(
معجـم مـا   : البكـري  . (فرسخاً وبينها وبني البصرة مثل ذلك وبينها وبني املدائن مثل ذلك 

 ).٤/١٩٦استعجم 

وابن خلكان يف .١٠/١٤٧، وابن كثري يف البداية والنهاية  ١٢/٢٠٠تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ٦(
 .١/٢٠٧ألعيان يف وفيات ا
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وابن خلكان يف وفيات  .١٢/٢٠٠، وابن عساكر يف تارخيه  ١٠/١٤٧البداية والنهاية : ابن كثري )  ١(
 .١/٢٠٧األعيان 

 :التخريج 

، وابن حجـر يف  )٣١٨(، ص  )١٧٥٠(حيث رقم . أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده ولفظه ) *(
 .٣/٧٠٥فتح الباري بسنده ولفظه 
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عمر هذا .  )٢)(١(وعمر قتله املختار بن أيب عبيد: قال املؤلف رمحه اهللا 
روى . )٥(وأيب سعيد اخلدري ،حدث عن أبيه.  )٤(سكن الكوفة )٣(كنيته أبو حفص

عنه إبنه إبراهيم وابن إبنه أبو بكر حفص بن عمر وأبو إسحاق السبيعي والزهري 
سألت حيىي بن : قال ابن أيب خيثمه )٧(تابعي ثقة: قال العجلي .  )٦(وقتاده وغريهم

كيف يكون : ثقة قال: كويف قلت: قال. معني عن عمر بن سعد بن أيب وقاص 
وعن حيىي بن معني أهل الكوفة يقولون الذي قتل احلسني . )٨(من قتل احلسني ثقة

يروي فيه حديثاً  سعدوكان إبراهيم بن : عمر بن سعد بن أيب وقاص قال ابن معني

                                                 

يب عبيد بن مسعود الثقفي وهو أحد الكذابني وكان ذا رأي وفصاحه وشجاعه ودهاء املختار بن أ)  ١(

فكان أحد الكذابني ادعى النبوة قتل سـنة  . يكون يف ثقيف كذاب ومبري ( وقلة الدين قال 

 ).٣/٥٣٨السري : الذهيب . (هـ٦٧

ـذيب  : زي ، وامل ٧/٣٨٢ذيب التهذيب : وابن حجر . ٤٥/٤٨تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ٢(

 .٢١/٣٦٠الكمال 

 .٤٥/٣٧وابن عساكر يف تارخيه .  ٧/٣٨١ذيب التهذيب  يفابن حجر  قاله ) ٣(

 .٧/٣٨١وابن حجر يف ذيب التهذيب  ٤٥/٣٧تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ٤(

 .٢١/٣٥٦واملزي يف ذيب الكمال .  ٧/٣٨١ذيب التهذيب : ابن حجر )  ٥(

والذهيب يف الكاشـف  . ٢١/٣٥٦ذيب الكمال :واملزي . ٧/٣٨١هذيب تقريب الت:ابن حجر )  ٦(

٢/٦١. 

 .)٣٥٧(تاريخ الثقات ص : العجلي )  ٧(

وابن أيب خيثمه أبو بكر أمحد بن  ).٤٥/٢٥٥تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن ابن أيب خيثمه )  ٨(

بـة الفـاروق   صالح فتحي هلل ، مكت: حتقيق .  ٢/٩٤٥يف التاريخ الكبري ) هـ٢٧٩(زهري 

حط « ٢/٦١وقال الذهيب يف الكاشف . هـ ١٤٢٧،  ١احلديثة للطباعة والنشر ، القاهرة ، ط

صدوق ولكـن  « ٢/٦١ابن حجر يف تقريب التهذيب  عنهوقال . »عليه ابن معني لقتاله احلسني

 .»مقته الناس لكونه كان أمرياً على اجليش الذي قتلوا احلسني بن علي
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وقال ابن عبدالرب وإمنا نسب قتل احلسني إىل عمر ألنه  )١(أنه مل يقتله عمر بن سعد
وروى له  )٣(إىل قتل احلسني )٢(كان األمري على اخليل اليت أخرجها عبيداهللا بن زياد

: وقال حيىي بن معني . )٥(قتله املختار سنه ست وستني قاله خليفه.  )٤(له النسائي
 .)٧(واملختار هو ابن عبيد بن مسعود )٦(بع وستنيسنة س

أمـا   )٨(،ومصعب روي عنهما احلديث// وعامر : قال املؤلف رمحه اهللا  
 ،ويعقـوب  ،وحممـد  ،وحيىي،ومصعب ،وعمر  ،وإسحاق ،عامر فهو أخو إبراهيم

.  )١٠(مسع أباه سعداً وأسامه بن زيد وأبا سعيد اخلـــدري وغريهم ،)٩(وعائشه
. )١٢(ومات باملدينة سنة أربع ومائـة .  )١١(والزهري، ،إبنــه داود روى عنه . 

                                                 
 .نقال عن حيىي بن معني .١/٤٤٣رب يف االستيعاب ابن عبدال :قاله)  ١(
عبداهللا بن زياد بن أبيه أبو حفص توىل العراق وخرسان أمرياً عليها وكان مجيل الصـورة قبـيح   )  ٢(

يف عاشـوراء   :قال أبو اليقضان .ابن األشترقتله  السريرة وهو أمري اجليش الذي قتل احلسني 
 ).٣/٥٤٥ألسري : الذهيب . (هـ٦٧سنة 

 ١/٤٤٣قاله ابن عبدالرب يف االستيعاب )  ٣(
والـذهيب   ٢/٦١وذكره الذهيب يف الكاشف .  ٣/١١٠يف الرجال  البنداري وسريكسروي: قاله )  ٤(

 .٤/٣٩٤يف السري 
 .)٢٦٣(التاريخ ص : خليفه بن خياط )  ٥(
 ).٤٥/٥٩: تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن حيىي بن معني )  ٦(
 .٣/٥٣٨السري : للمزيد انظر الذهيب تقدم ترمجته و)  ٧(
. وقال عنه كثري احلـديث  . ٥/١٢٨وابن سعد يف الطبقات . ٤/٢٨٣الرياض النضرة : الطربي )  ٨(

 .)١٠٧(وابن قتيبة يف املعارف ص . ١٤/٢١واملزي يف ذيب الكمال 
 .١٤/٢١ذيب الكمال : املزي )  ٩(
 .٤/٣٤٩سري أعالم النبالء : الذهيب )  ١٠(
 .١٤/٢١ذيب الكمال : ، واملزي  ٤/٣٤٩سري أعالم النبالء : الذهيب  ) ١١(
وقاله ابن سعد يف البطقات ) . ١٤/٢٢٣ذيب الكمال (نقله املزي عن ابن منيز وعن ابن سعد )  ١٢(

٥/١٢٨. 

 ب/٣٠٥
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 )٣(حيىي بن بكـري : قاله.  )٢(سنة ثالث ومائة: وقيل. وابن سعد .  )١(إبن منري: قاله
وأما مصعب فهو أبو زراره مصعب بن سعد بن أيب .  )٤(أخرج له اجلماعة )٣(بكري

روى عنه عبدامللك . )٦(مسع أباه وابن عمر ، ورأى طلحة بن عبيد اهللا )٥(أيب وقاص
قال إبن سعد ثقـة كـثري   . )٩(وغريمها،)٨(واحلكم بن عتيبة ،)٧(عبدامللك بن عمري

وهو مـن كبـار    )١١(كان يدخل على أزواج النيب : وقال احلاكم، )١٠(احلديث

                                                 

 ) .١٥٠(تقدم ترمجته ص )  ١(
ثقة يف الليث وتكلموا .  حيىي بن عبداهللا بن بكري املخزومي موالهم املصري وقد ينسب إىل جده)  ٢(

وله سبع وسـبعون  . مات سنة إحدى وثالثني ومئتني . من كبار العاشرة . يف مساعه من مالك 
 )٢/٣٥٨تقريب التهذيب : ابن حجر . (سنه

 ).١٤/٢٣ذيب الكمال (نقله املزي عن حيىي بن بكري )  ٣(
 .١٤/٢٣يف ذيب الكمال  املزيقاله )  ٤(
 .١٠/١٤، وابن حجر يف ذيب التهذيب  ٥/١٢٩ات الطبق: ابن سعد )  ٥(
 .٢/٢٦٧والذمي يف الكاشف  ١٠/١٤ذيب التهذيب : ابن حجر )  ٦(
 ) .٩٦(تقدم ترمجته ص )  ٧(
أو . هـ١١٣احلكم بن عتيبه أبو حممد الكندي الكويف ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلس مات سنة )  ٨(

 ).١/١٩٠قريب التهذيب ت: ابن حجر (بعدها وله نيف وستون سنه 
 .١٠/١٤ذيب التهذيب : ابن حجر )  ٩(
 .٥/١٢٩قاله ابن سعد يف الطبقات )  ١٠(
 .الروايةمل أقف على هذه )  ١١(
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 .)٤(أمه خوله بنت عمرو )٣(روى له اجلماعة )٢(مات سنة ثالث ومائه. )١(التابعني

 .)٤(عمرو
كـان لسـعد   . بنو سعد ،وعائشة ،وصاحل ،وُعمري: قال املؤلف رمحه اهللا  

محنه أم حكيم  ،أمه وأم أخته: ولدان كل منهما إمسه عمري فأحدمها يقال له األكرب
وأم ،وعمران  ،األصغر أمه وأم إخوانه عمرو: والثاين عمري يقال له.  )٥(بنت قارظ

بن  وأما صاحل )٩(سلمى بنت حفصه )٨( ]أمهم[ )٧(، وأم أيوب وأم إسحاق )٦(عمر
أا : وأما عائشة روت عن أبيها سعد يقال . )١٠(بن سعد أمه ظبيه بنت عامر صاحل

واحلكم ، ومالك،)١(روى عنها أيوب السختياين شيئاً من أزواج النيب )١١(روت 

                                                 

يف تقريـب التهـذيب   : وابن حجـر  . وعده من الطبقة األوىل  ٥/١٢٩الطبقات : ابن سعد )  ١(
 .من الطبقة الثالثة وعده. ٢/٢٥٨

وابـن سـعد يف الطبقـات    . ٤/٣٥٠والذهيب يف السري . ١٠/١٤لتهذيب ذيب ا: ابن حجر )  ٢(
٥/١٢٩. 

 .٣/٥٦٠يف الرجال  بنداري وسريكسروي، وال٤/٣٥٠السري  يفالذهيب قاله )  ٣(
 .١/١٣٤ الصفوة، وابن اجلوزي يف صفة ٥/١٢٩الطبقات : ابن سعد )  ٤(

 .١/١٣٤صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ٥(

 .»أم عمرو« ١/١٣٤زي يف صفة الصفوة وردت عن ابن اجلو )  ٦(

: والطربي .  ١/١٣٤والتصحيح من ابن اجلوزي صفة الصفوة » أم حكيم«. وردت يف األصل )  ٧(

 .٤/٢٨٤الرياض النضرة 

 .ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل)  ٨(

ابـن  ، وذكـر  ٤/٢٨٤: والطربي يف الرياض النضرة  ١/١٣٤قاله ابن اجلوزي يف صفة الصفوة )  ٩(

تزوجها بعـد   حجر يف اإلصابة أن سلمى بنت حفصه إحدى زوجات سعد بن أيب وقاص 

 ).١٧٠٨(ص. املثىن بن حارثه قبل معركة القادسية

 .١/١٣٤، وابن اجلوزي صفة الصفوة  ٤/٢٨٤الرياض النضرة : الطربي )  ١٠(

 .»رأت«وردت يف األصل )  ١١(
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روى هلـا أبـو داود   .  )٤(ماتت سنة سبع عشره ومائـه  )٣)(٢(بن عتيبة وغريهم
د ذكر من أوالده أيضاً إسحاق هذا ما ذكر من أوالده وق.  )٥(والنسائي ،والترمذي

. )٩(إبنه شهاب بن عبـداهللا  )٨(الكربى أمهما )٧(وأم احلكم )٦(األكرب وبه كان يكىن
.  )١٠(وأمهم ماويه بنت قيس بن معدي كـرب ، وأم كلثوم  ،وأم القاسم ،وحفصه
. )١١(أمهم أم عامر بنت عمـرو  ،وأم عمران ،وامساعيل ،وإسحاق األصغر ،وعامر

 ،وأم موسـى  ،وأم الزبري ،وهند ،وأم عمرو،وأم احلكم الصغرى ،ىوموس،وإبراهيم 
. )١٣(وامسه عبدالرمحن ،وجبري ،وعبداهللا األصغر ،وأم سلمى ،وعبداهللا.  )١٢(أمهم زَبد

                                                                                                                                               

قـال  . وكان من العباد الزهاد هـ  ٦٨ولد سنة . موالهم البصري . أبو بكر أيوب بن كيسان )  ١(

: الـذهيب  ( .هـ بالبصرة١٣١سيد شباب أهل البصرة وثقه أبو حامت ، تويف سنة : عنه الثوري 

 ).٦/١٥السري 

 .»وغريمها«وردت يف األصل )  ٢(

 .٢/٥١٣الكاشف  يفالذهيب قاله )  ٣(

 .٢/٥١٣املصدر السابق ، )  ٤(
 .والبنداري وسريكسروي يف الرجال وزادا والبخاري. مال قاله املقدسي يف الك)  ٥(
 .٤/٢٨٣الرياض النضرة : ، والطربي  ١/١٣٤صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ٦(
الريـاض  : ، والطربي  ١/١٣٤ابن اجلوزي صفة الصفوة : انظر . » حكيم«وردت يف األصل )  ٧(

 .٤/٢٨٤النضرة 
 .»أمها«وردت يف األصل )  ٨(
 .٤/٢٨٤الرياض النضرة : والطربي .  ١/١٣٤صفة الصفوة : زي ابن اجلو)  ٩(
 .١/١٣٤صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ١٠(
 .١/١٣٤صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ١١(
وذكر الطربي يف  زبدإال أنه ذكر أن أمهم زبيده بدالً من . ١/١٣٤صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ١٢(

 .زبد، أن امسها  ٤/٢٨٤الرياض النضرة 
والطربي يف الرياض النضـرة  . ١/١٣٤صفة الصفوة  يفابن اجلوزي  قاله .إسم جبري عبدالرمحن )  ١٣(

٤/٢٨٤. 
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. )٢(أمهما أم حجري ،ورمله،وعثمان . )١(أمهم أم هالل بنت ربيع بن مري  ،ومحيده
 .)٣(أمها من سيب العرب،وهي العمياء  ،وعمره. )٢(حجري

 بقصره يف العقيق على عشرة أميال مـن // مات : قال املؤلف رمحه اهللا  
، سنه مخس ومخسني، وهو ابن  )٥(ومحل على رقاب الرجال إىل املدينة.  )٤(املدينة

صلى عليه مروان بن احلكم وهـو  . )٦(ابن بضع وسبعني وكان آخر العشرة وفاه
 )٩(ودفن بالبقيع )٨(جرهنيف ح مث صلى عليه أزواج النيب . )٧(يومئذ وإىل املدينة

لقي املشـركني   )١٠(»قد«وكان أوصى أن يكفن يف جبه صوف له كان  )٩(بالبقيع

                                                 
 .١/١٣٤صفة الصفوة : وابن اجلوزي . ٤/٢٨٤الرياض النضرة : الطربي )  ١(
 ١/١٣٤صفة الصفوة : ، وابن اجلوزي ٤/٢٨٤الرياض النضرة : الطربي )  ٢(
 .٤/٢٨٤الرياض النضرة : والطربي .  ١/١٣٤صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ٣(
 .٣/٢١٣معجم ما استعجم : البكري )  ٤(
صـفة  : وابن اجلـوزي  . ٨/٧٥وابن كثري يف البداية والنهاية .  )٤٩٠(االصابة ص : ابن حجر )  ٥(

 .٢/١٧٣، وابن عبدالرب يف االسيتيعاب ١/١٣٥الصفوة 
االسـتيعاب   يف وابن عبـدالرب . آخر املهاجرين موتاً ، وزاد أنه ٨/٧٥البداية والنهاية : ابن كثري )  ٦(

كان آخر العشرة موتاً وكان آخـر  : ، وقال  ٤/٢٨٣والطربي يف  الرياض النضرة . ٢/١٧٣
 .)١٠٧(وابن قتيبة يف املعارف ص . املهاجرين وفاه

ـ : وابن اجلوزي . ٤/٢٨٣الرياض النضرة : والطربي .  ٢/١٧٣االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٧( فة ص
 .١/١٤٤معرفة الصحافة : وأبو نعيم .  ١/١٣٥الصفوة 

أسـد  : ، وابن األثري ٤/٢٨٣الرياض النضرة : ، والطربي  ١/١٣٥صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ٨(
 .٣/١٠٩وابن سعد يف الطبقات .  ٢/٢٣٥الغابة 

صـفة  : اجلـوزي  ، وابن ٧/٧٥البداية والنهاية : ، وابن كثري  ٢/١٧٣االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٩(
 .١/١٣٥الصفوة 

 .زيادة يقتضيها السياق)  ١٠(

 أ/٣٠٦
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وقيـل  .  )٢(مات سنة مخس ومخسني: قال ابن سعد .  )١(فيها يوم بدر فكفن فيها
: وقيـل.  )٤(سنة مثان ومخــــــسني: وقيل .  )٣(تويف سنة سبع ومخسني

وذكر ابن اجلوزي أن سنه حـني  . قاله اهليثم بن عدي .  )٥(سنة  مخسني: وقيـل
أنه تويف وهو ابـن  : )٧(وذكر ابن طاهر. )٦(تويف بضع وسبعون وقيل اثنتان ومثانون

 .)٨(أربع وسبعني

                                                 
 يفوابن اجلوزي . ١/١٢٢سري أعالم النبالء  يف، والذهيب  ٧/٧٥البداية والنهاية : قاله ابن كثري )  ١(

 . ٢/٢٣٥أسد الغابة  يفوابن األثري  ١/١٣٥صفة الصفوة 
. »وهو املشهور :وقال« ٧/٧٥ية والنهاية ، وابن كثري يف البدا ٣/١١٠قاله ابن سعد يف الطبقات )  ٢(

 .)٢٢٣(وخليفه بن خياط يف تارخيه ص . »املشهور
 .١/١٢٤الذهيب يف السري قاله )  ٣(
. وعزاه إىل أبو نعيم ٢٠/٣٧١وابن عساكر يف تارخيه . ١/١٤٤قاله أبو نعيم يف معرفة الصحابة )  ٤(

 .١/١٢٤ املالئيوالذهيب يف السري من رواية أبو نعيم 
 ).٨/٧٥البداية والنهاية (ابن كثري عن اهليثم بن عدي نقله )  ٥(
 .١/١٣٦قاله ابن اجلوزي يف صفة الصفوة )  ٦(
 ) . ١٥١(تقدم ترمجته ص )  ٧(
، مـن روايـة    ٢٠/٣٧٠ابن عساكر يف تارخيه هذه الرواية مل أقف على رواية ابن طاهر وذكر )  ٨(

سنه وكـذلك ابـن عبـدالرب يف     ٧٤ وهو ابن الفالس وكذلك من رواية املدائين أنه تويف 
سنة وابـن زبـر يف تارخيـه     ٧٤وهو ابن  من رواية الفالس أنه تويف  ٢/١٧٣االستيعاب 

١/١٥٨. 
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 سعيد بن زيد 
 

أبو األعور سعيد بن زيد بن عمرو بن ُنفيل بـن  : قال املؤلف رمحه اهللا  
كعب بن لؤي بن عبدالعزى بن رياح بن عبداهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن 

سعيد هذا لـه كنيـه   .  )٢(يف كعب بن لؤي يلتقي مع رسول اهللا . )١(غالب
وشهد  )٤(دار األرقم أسلم قدمياً قبل أن يدخل رسول اهللا )٣(أخرى وهو أبو ثور 

ما خال بدرا فإنه مل حيضرها للسبب الذي  وشهد املشاهد كلها مع رسول اهللا 
ة أنه شهد بدراً ذكره البخاري يف صحيحه وذكر مجاع.  )٥(ذكرناه يف ترمجة طلحه

وهو ابن عـم   )٧(وهو احد العشره املشهود هلم باجلنه )٦(صحيحه ممن شهد بدراً 

                                                 
: وابـن عبـدالرب   . ٢/٢٥٣أسـد الغابـة   : ، وابن األثري  ٢١/٦٢تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ١(

 .٢/١٧٨االستيعاب 
 .٤/٢٨٥الرياض النضرة : الطربي )  ٢(
 .١/٢١٧، وقال واألول أكثر والنووي يف ذيب األمساء  ٢/٢٥٣أسد الغابة  يفابن األثري ه قال)  ٣(
صفة : ، وابن اجلوزي )٥٠٤(، وابن حجر يف االصابة ص  ٢١/٦٨تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ٤(

 .٢/٢٥٣أسد الغابة : ، وابن األثري  ١/١٣٦الصفوة 
 ، وابن عبدالرب  ٢٥٤-٢/٢٥٣أسد الغابة : ن األثري ، واب ١/١٣٦: صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ٥(

 .)٥٠٤(االصابة ص : وابن حجر .  ٢/١٧٨يف االستيعاب 
ص  )٣٩٩٠(حـديث رقـم   . ذكره البخاري يف صحيحه ممن حضر بدر من رواية ابن عمـر  )  ٦(

 .١/١٢٤، والذهيب يف سري أعالم النبالء )٧٢٤(
، وابن حجر يف اإلصـابة  ١/١٢٤سري أعالم النبالء : ذهيب ، وال ٢/٢٥٤أسد الغابة : ابن األثري )  ٧(

 .)٥٠٤(ص
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عمر بن اخلطاب وتزوج أخت عمر وهي فاطمة بنت اخلطاب فأسلما قبل عمـر  
 . )٢(، وكان جماب الدعوة )١(وهو من املهاجرين األولني

نت بعجه بن أميه بن خويلد من بين وأمه فاطمه ب: قال املؤلف رمحه اهللا 
وهو ابن عم عمر بن اخلطاب وزوج أخته ام مجيـل بنـت    .)٣(مليح من خزاعه

قوله وهو ابن عم عمر ألن عمر هو ابن . اخلطاب أسلم قبل عمر، ومل يشهد بدراً 
وكان نفيـل والـد    )٤(اخلطاب واخلطاب أخو عمرو جد سعيد بن زيد بن عمرو

، فتزوج عمـرو  )٥(بن نفيل، وأم اخلطاب أمرأه من فَهم عمرو بن نفيل، واخلطاب
. )٧(عمرو وأمه أم اخلطـاب  )٦( ]زيد بن [بن نفيل امرأه أبيه بعد أبيه فولد عمرو 

// أم مجيل هذه إمسها فاطمـه أخـت عمـر بـن    . أم مجيل )٨(وقوله وزوج أخته
                                                 

، والطـربي يف الريـاض    ٢/١٧٨، وابن عبدالرب يف االستيعاب ٢/٢٥٣أسد الغابة : ابن األثري )  ١(
 . ٤/٢٨٧النضرة 

،يف ذلك قصة  ١/١٣٧، وذكر ابن اجلوزي يف صفة الصفوة  ٤/٢٨٩الرياض النضرة : الطربي )  ٢(
فقالت  مرأه امسها أروى بنت أويس استعدت مروان بن احلكم على سعيد بن زيد فقال أن أ

اللهم إن كانت كاذبة فأذهب بصرها وأقتلها يف : قال سعيد . سرق من أرضي فأدخله يف أرضه 
وذكر ذلك النووي يف ذيب األمساء . يف حفرة يف أرضها فماتت ووقعتارضها فذهب بصرها 

١/٢١٧. 

 .)٣٦٥(والزبريي يف نسب قرش ص .  ٢١/٦٥ساكر يف تارخيه قاله ابن ع)  ٣(

 .٢١/٦٧تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ٤(

احلسني بن : ابن الوزير (. القبيلة العربية الكربى  من مضرفهم بن عمرو بن قيس بن عيالن وهم )  ٥(
، أعده للنشـر  ٢٣٣، االيناس يف علم األنساب ص )هـ٤١٨ت ( املغريببن علي بن احلسني 

 ).هـ١٤٠٠،  ١والترمجة ، الرياض ، طد اجلاسر ، دار اليمامة للبحث مح

 )١٠٧(ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل وأكملته من ابن قتيبة ، املعارف ص)  ٦(

 ).١٠٧(املعارف ص : ، وابن قتيبة ) ٣٦٤(الزبريي نسب قريش ص)  ٧(

 .»أمه«وردت يف األصل )  ٨(

 ب/٣٠٦



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

قـال  .  )٢(مل يشهد بدراً تقدم أن هذا هو أكثر قول املؤرخني: وقوله. )١(اخلطاب
 .)٣(وقال مجاعة شهد بدراً وقد تقدم أنه يف البخاري: النووي 

. )٤(وله من الولد عبدالرمحن األكرب وكان شـاعراً : قال املؤلف رمحه اهللا  
قال أبو الفرج بن  .)٥(وولده قليل ، وليس باملدينة منهم أحد: قال الزبري بن بكار

وعبدالرمحن األصغر، وعبـداهللا  كان له من الولد عبدالرمحن األكرب، : بن اجلوزي
األكرب، وعبداهللا األصغر، وعمر واألكرب، وعمرو األصغر ، وإبـراهيم األكـرب،   

األصغر،وأم احلسن الكربى، وأم احلسن الصغرى، وأم زيد الكربى،  )٦( ]وإبراهيم[
الكربى، وأم زيد الصغرى، وأم حبيب الكربى، وأم حبيب الصـغرى ،وطلحـه،   

د، وعاتكه ،وعائشه، وحفصه، وزينب، وأم سلمه، واألسود، وحممد، وخالد، وزي
وأم موسى، وأم سعيد، وأم النعمان، وأم خالـد، وأم صـاحل، وأم عبـداحلوالء    

إبن قتيبة يف املعارف، وعقبه بالكوفة كثري، وكانت لـه  : وقال. )٧(،وزجله، إمرأه

                                                 

 .٤/٢٨٧الرياض النضرة : الطربي )  ١(

األكثرون مل يشهدها لعذره فإنه كان غائباً عـن  : ، قال  ١/٢١٦قال النووي يف ذيب األمساء )  ٢(
 .»بسهمه منها وأجره املدينة وضرب له النيب 

 .١/٢١٦قاله النووي يف ذيب األمساء )  ٣(

 .)١٠٨(املعارف ص : ابن قتيبة )  ٤(

 .٢/٨٣٣نسب قريش مجهرة قاله الزبري بن بكار يف )  ٥(

 .ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل واستدركه على اهلامش)  ٦(

 .١/١٣٦قاله ابن اجلوزي يف صفة الصفوه )  ٧(
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عاصم ، وبنت عند املنذر بن الزبري بن العوام وبنت عند )١(بنت عند احلسن بن علي
 . )٣)(٢(بن املنذر

وتويف سعيد بن زيد سنه إحدى ومخسـني وسـنه   : قال املؤلف رمحه اهللا  
أنه تويف بالعقيق فحمل علـى  «روى احلاكم يف املستدرك .  )٤(بضع وسبعون سنه

حفرته سعد بن أيب وقاص وابن عمـر   )٥(»يف«رقاب الرجال ودفن باملدينة ونزل 
وكان يوم مات ابن بضع وسبعني سنه قال  وذلك سنه مخسني أو إحدى ومخسني،

. )٦(وأمه فاطمه بنت بعجه بن أميه بن خويلد بن املعوذ بن حيان بن غنم: ابن عمر
أن سعد بن أيب وقاص، وابن عمر غساله، وأن ابـن  : وذكر ابن اجلوزي. )٦(غنم

.  )٧(عمر صلى عليه ودفن باملدينة سنه إحدى ومخسني وهو ابن ثالث وسـبعني 
وقال ابن . ، ذكره إبن قتيبة )١(، وال يصح)٩(تويف بالكوفة وقرب ا: ويقال: )٨(قال

 .)٢(تويف سنة مثان ومخسني: وقيل: ابن األثري

                                                 

 ) .٣٩٦(تقدم ترمجته يف أوالد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما ص )  ١(

هـذيب  تقريـب الت : ابن حجر (  صدوق: عاصم بن املنذر بن الزبري بن العوام األسدي املدين )  ٢(
١/٣٦٨.( 

 ).١٠٨(املعارف ص : ابن قتيبة )  ٣(
وابن قتيبة يف املعارف . ٢/١٨٢، وابن عبدالرب يف االستيعاب  ٤/٢٩١الرياض النضرة : الطربي )  ٤(

 .)٢١٨(، وخليفه بن خياط يف تارخيه ص  ١/١٣٧، وابن اجلوزي يف صفة الصفوة )١٠٨(ص
 .زيادة يقتضيها السياق)  ٥(
 .٦/٢١٣٥م يف املستدرك احلاك رواه)  ٦(
وكـذلك  . كان عمره بضع وسبعني  ، وذكر أنه عندما تويف  ٥/٢٤٧املنتظم : ابن اجلوزي )  ٧(

من رواية اهليثم بن عدي أنـه   ٢١/٦٨وذكر ابن عساكر يف تارخيه . ١/١٣٧يف صفة الصفوة 
 .هـ٧٣سنة  تويف 

 ).١٠٨(إبن قتيبة يف املعارف ص )  ٨(
 ).١٠٨(يف املعارف ، ص  قاله ابن قتيبة)  ٩(
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 عبدالرمحن بن عوف 
 

أبو حممد عبدالرمحن بن عوف بن عبد عوف بـن  : قال املؤلف رمحه اهللا  
 .)٣(يف كالب بن مره عبداحلارث بن زهره بن كالب، يلتقي مع رسول اهللا 

امسه يف اجلاهلية عبد عمرو وقيـل  .  )٤(وعبدالرمحن هذا ولد بعد الفيل بعشر سنني
أسلم قدمياً قبل أن يدخل النيب . )٥(عبدالرمحن رسول اهللا // عبدالكعبة، فسماه 

 وأحـد  . )٧(وهو أحد الثمانية السابقني إىل اإلسـالم .  )٦(دار األرقــــم
، وأحد العشـره   )٨( بــكراخلمسة الذي أسلمـــوا علــــى يد أيب

، وهــــو مـن املهـاجرين    )١(، وأحد السته الشوري)٩(املشهود هلم باجلنة

                                                                                                                                               
 .املدينة وقرب ا رمحه اهللا وهو على ما عليه أكثر أهل السري أنه تويف يف  املؤلفهذا قول )  ١(
 .٢/٢٥٥أسد الغابة : ابن األثري )  ٢(
وابن عساكر يف تارخيـه  ).٧٢٠(االصابة ص : ، وابن حجر  ٤/٢٥٥الرياض النضرة : الطربي )  ٣(

، والزبريي )١٣١(، وابن حزم يف اجلمهرة ص ١/٦٨ أعالم النبالء ، والذهيب يف سري٣٥/٢٣٥
 ).٢٦٥(يف نسب قريش ص 

 .»يعد«وردت يف األصل )  ٤(
أسـد  : ، وابن األثـري   ٢/٣٨٧، وابن عبدالرب يف االستيعاب  ٤/٢٥٥الرياض النضرة : الطربي )  ٥(

 .٧٢٠، وابن حجر يف االصابة ص ٣/٣٧٥الغابة 
، وابن عبدالرب يف االستيعاب )٧٢٠(، وابن حجر يف االصابة ص ٣/٣٧٥د الغابة أس: ابن األثري )  ٦(

 .٤/٢٥٦الرياض النضرة : ، والطربي٢/٣٨٧
 .١/٣٠١، والنووي يف ذيب األمساء ٣/٣٧٥أسد الغابة : ، وابن األثري ١/٦٨السري : الذهيب )  ٧(
، والنووي يف ذيب األمساء ٤/٢٥٦رة الرياض النض: ، والطربي  ٣/٣٧٥أسد الغابة : ابن األثري )  ٨(

١/٣٠١. 
وابن حجر يف االصابة . ١/١٣١صفة الصفوة : وابن اجلوزي . ١/٦٨سري أعالم النبالء : الذهيب )  ٩(

 . ٣/٣٧٥اسد الغابة : ، وابن األثري ٧٢٠ص

 أ/٣٠٧
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، وشهد املشـاهد  )٣(وهاجر اهلجرتني إىل احلبشة، مث هاجر إىل املدينة.  )٢(األولني
، وعممه بيده )٥(إىل دومة اجلندل وبعثه رسول اهللا  ،)٤( كلها مع رسول اهللا 

. إبنه شريفهم: تفيه وقال أن فتح عليك فتزوج إبنه ملكهم، أو قالوسد هلا بني ك
، وصلى رسول اهللا )٦(فتزوج بنت شريفهم متاضر بنت األصبغ، فولدت له أبا سلمه

 وحديثه يف صـحيح  . ورائه يف غزوة تبوك حني أدركه قد صلى بالناس ركعه
وقال عنه . )١(ما قبض نيب حىت يصلي خلف رجل صاحل من أمته: وقال .  )٧(مسلم

                                                                                                                                               
وابن ، ١/٦٨، والذهيب يف السري )٧٢٠(، وابن حجر االصابة ص ٣/٣٧٥أسد الغابة : ابن األثري )  ١(

 ).١٠٣(املعارف ص : قتيبة 

، والنووي يف ذيب األمساء ٣/٣٧٥أسد الغابة : ، وابن األثري ٢/٣٨٧االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٢(
١/٣٠١. 

االسـتيعاب  : ، وابن عبدالرب  ٣/٣٧٥أسد الغابة : ، وابن األثري )٧٢٠(االصابة ص : ابن حجر )  ٣(
٢/٣٨٧. 

، وابن اجلـوزي يف صـفة    ٣/٣٧٥أسد الغابة : ، وابن األثري  ٢/٣٨٧االستيعاب : ابن عبدالرب )  ٤(
 .٤/٢٥٩الرياض النضرة : ، والطربي ١/١٣١الصفوة 

معجـم البلـدان   : احلمـوي  (على عشر مراحل من املدينة وعشر من الكوفة ومثان من دمشق )  ٥(
تح باسم الدومه مـن  والذي أراه أا بالف. ، وذكر البالدي يف معجم املعامل اجلغرافية )٢/٤٨٧

دومه اجلندل بالفتح وهي قرية يف اجلوف يشرف عليها حصن : الشجر املعروف وأهلها يقولون 
وهي اليوم تتبـع إمـارة حائـل    . كم) ٤٥٠(مارد وهي منطقة زراعية  مشال تيماء على قرابة 

٢/٦١. 

، وابن عبدالرب  ٣/٣٧٥ ، وابن األثري يف أسد الغابة ٤/٢٥٩ذكر ذلك الطربي يف الرياض النضرة )  ٦(
 .١/٣٠١، والنووي يف ذيب األمساء ٨/٣٠٨٠واحلاكم يف املستدرك . ٢/٣٨٧يف االستيعاب 

لبعض حاجتـه ومعـه    وذلك يف صالة الفجر حيث تقدم عبدالرمحن بن عوف ملا تأخر النيب )  ٧(
ديث ذكره مسـلم يف  واملغريه قضيا ما فاما من الصالة واحل املغريه بن شعبه فلما جاء النيب 

واحلـديث  ). ٨٠٠(ص ). ٨١(٢٧٤حديث رقم . صحيحه من رواية عروه بن املغريه عن أبيه 
 ).٥١(ص . ١٨٢رواه أيضاً البخاري يف صحيحه خمتصراً حديث رقم 
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وأخرج احلـاكم يف  .  )٢(»هو أمني يف السماء وأمني يف األرض«: رسول اهللا 
من حديث إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف، عن أبيه، عن رسـول اهللا  . املستدرك
  يا ابن عوف إنك من األغنياء ولن تدخل اجلنة إال زحفاً فأقرض اهللا «: أنه قال

نعم فخـرج ابـن   : ال .رسول اهللا من كله امجعابن عوف، يا :قال.يطلق قدميك
أتاين جربيل فقال مـر  : ، فقال إليه رسول اهللا  )٣(عوف وهو يهم بذلك فأرسل

ابن عوف فليضف الضيف وليطعم املسكني وليعطي السائل ويبدأ مبن يعول فإنه إذا 
 .)*(حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال. »فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه

بنت عـوف بـن     )٤(العنقاء:وأمه الشفاء وقيل: ل املؤلف رمحـه اهللا قا 
وكـــــانت مـن    )٦( بن احلـــارث بـن زهـره،   )٥( ]عوف[عبد 

                                                                                                                                               

، مع احلديث السابق وكذلك ذكرها ١/١٣١هذه الزيادة أخرجها إبن اجلوزي يف صفة الصفوة )  ١(
 .وعزاها إىل ابن اجلوزي ٤/٢٥٧ضرة الطربي يف الرياض الن

مسعـت  «: يقـول   ، من رواية علي بن أيب طالب ٤/٢٥٧روى الطربي يف الرياض النضرة )  ٢(

وابن األثـري يف  . »عبدالرمحن بن عوف أمني يف األرض وأمني يف السماء: يقول  رسول اهللا 

 .١/٣٠١ ذيب األمساء ، والنووي يف ٢/٣٨٨وابن عبدالرب يف االستيعاب . ٣/٣٧٧أسدالغابة 

 .»فارسول«وردت يف األصل )  ٣(

، وقال وأمه العنقاء وهـي  ٦/١٦٦، وابن األثري يف أسد الغابة ١/١٣٣معرفة الصحابة : أبو نعيم  ) ٤(

 ).١٧١٦(االصابة ص: وابن حجر . الشفاء بنت عوف 

والنـووي يف  . ١/١٣٣مل أقف على عبد عوف يف نسبها إال عند أبو نعيم يف معرفة الصـحابة  )  ٥(

قـال ابـن عبـدالرب يف    . ، ورمبا أن املؤلف رمحه اهللا نقل من إحدمها ١/٣٠٠ذيب األمساء 

عبد عوف جد عبدالرمحن أبو أبيه وعوف جده أبو أمه أخـوان أبنـاء    ٤/٤٢٥: االستيعاب 

 .احلارث بن زهره

، وابن سعد يف الطبقات ٤/٤٢٤ب ، وابن عبدالرب يف االستيعا ٦/١٦٦أسد الغابة ، : ابن األثري )  ٦(

 .٢/٥٤٣نسب قريش ، : ، والزبري بن بكار٣/٩٢
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الشفاء بنت عـوف  : الشفاء هذه، قال أبو عمر بن عبدالرب.  )١(املهاجـــرات
ف، أم عبدالرمحن بنت عو: يف هذه: احلارث بن زهره، قال الزبري  )٢( ]بن[بن عبد 

 )٣(وقد هاجرت مع أختها ألمها الضـيزيه : قال الزبري . وأم أخيه األسود بن عوف
عبد عوف جد  )٤( :قال أبو عمر على ما ذكره الزبري. بنت أيب قيس بن عبدمناف 

. )٦(احلارث بن زهـره )٥(عبدالرمحن أبو أبيه، وعوف جده أبو أمه أخوان ابنا عبد
لرمحن بن عوف بن عبـد عـوف بـن    ومن ذكر عبدا:  )٧(وقال ابن أيب عاصم

بن زهره ، وأمه العنقاء وهي الشفاء إبنه عوف بن عبداحلارث بـن  // عبداحلارث 
 .)٨(زهره فهي إبنه إبن عم أبيه

أسلم قدمياً، وشهد بدراً واملشاهد كلها مع رسول . قال املؤلف رمحه اهللا  
 .تقدم ذلك .صلي وراءه يف غزوة تبوك وصح أن النيب  اهللا 

وأم .  )٩(ومن ولده سامل األكرب مات قبل اإلسـالم : قال املؤلف رمحه اهللا 
 أم سامل امسها أم كلثوم بنت عتبـــه بن .  )١(القاسم ولــدت يف اجلاهلية

                                                                                                                                               

 :التخريج  

 .٥/١٩٨١أخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده ) *(

االصـابة ص  : وابـن حجـر    ٤/٤٢٥وابن عبدالرب االستيعاب  ٦/١٦٦أسد الغابة : ابن االثري )  ١(
 ).٢٦٦(نسب قريش ص : ، والزبريي )١٧١٦(

 .بن بعض أهل النسب يقول عبد بن احلارث وبعضهم يقول عبداحلارث ويسقطون  .  املعقوفتنيما بني)  ٢(
 .»الضريه«وردت يف األصل )  ٣(
 .٤/٤٢٤االستيعاب : التصحيح من ابن عبدالرب . »الزبريي«وردت يف األصل )  ٤(
 .»عبداهللا«وردت يف األصل )  ٥(
 .٢/٥٤٣والزبري بن بكار يف نسب قريش . ٤٢٥-٤/٤٢٤قاله ابن عبدالرب يف االستيعاب )  ٦(
 .تقدم ترمجته)  ٧(
 ).١٦٧-٦/١٦٦أسد الغابة (نقله ابن األثري عن ابن أيب عاصم )  ٨(
، وابن عبدالرب يف االسـتيعاب  ٣/٩٤، وابن سعد يف الطبقات ٤/٢٦٨الرياض النضرة : الطربي )  ٩(

 .١/١٣١صفة الصفوة : ، وابن اجلوزي ٢/٣٨٧

 ب/٣٠٧
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 .)٤(وأم أم القاسم هي بنت شيبه بن ربيعه )٣)(٢(ربيعه
،  )٥(وحممد وبه كان يكـىن ولـد يف اإلسـالم   : قال املؤلف رمحه اهللا  
أم كلثوم بنت عقبه بن أيب معـيط بـن أيب   . راهيم، ومحيد، وإمساعيل، أمهموإب

وكل  ،)٧(، من املهاجرات املبايعات )٦(عمرو بن أميه بن عبد مشس بن عبد مناف
إبراهيم بن عبدالرمحن بـن  .  )٩(وقد روي عنهم احلديث. )٨(ولد عبدالرمحن منها

ولد يف حيـــاة الـنيب   وقــيل إنه)١٠(عوف هذا أبو إسحاق وقيل أبو حممد

                                                                                                                                               

وابن سعد يف الطبقـات  . ١/١٣١صفة الصوة : ، ابن اجلوزي ٢/٣٨٧االستيعاب : الرب ابن عبد)  ١(
 ).٢٦٦(، والزبريي نسب قريش ص ٣/٩٤

، وابـن عبـدالرب    ٣/٩٤والتصحيح جاء ابن سعد الطبقات » عقبه بن شيبه«وردت يف األصل )  ٢(
 .١/١٣١، وابن اجلوزي صفة الصفوة ٢/٣٨٧االستيعاب 

 ).٢٦٦(، والزبريي يف نسب قريش ص ٤/٦٨الرياض النضرة )  ٣(
، وابـن سـعد يف   ١/١٣١صفة الصـفوة  : ، وابن اجلوزي )٢٦٦(الزبريي ، نسب قريش ص )  ٤(

 .٣/٩٤الطبقات 
الرياض النضـرة  : ، والطربي  ٢/٣٨٧، وابن عبدالرب يف االستيعاب ٣/٩٤الطبقات : ابن سعد )  ٥(

 ).٢٦٦(، والزبريي يف نسب قريش ص  ٤/٢٦٨
، والزبري بن بكار نسب  ٢/٣٨٧االستيعاب : ، وابن عبدالرب ١/١٣١صفة الصفوة : ابن اجلوزي  ) ٦(

 .٢/٥٤٣قريش 
االستيعاب : وابن عبدالرب . ٦/٤٠١أسد الغابة : ، وابن األثري )١٨٣٣(االصابة ص : ابن حجر )  ٧(

 .٢/٥٤٣، والزبري بن بكار نسب قريش ٤/٥٠٨
 .أوالد من غريها  فإن لعبدالرمحن بن عوف رمبا يقصد قبل اإلسالم وإال)  ٨(
 .٢/٥٤٣الزبري بن بكار ، مجهرة نسب قريش )  ٩(
ذيب الكمال : ، واملزي ٧/٢٧، وابن عساكر يف تارخيه ١/١٢١ذيب التهذيب : ابن حجر )  ١٠(

٢/١٣٤. 
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)شهد الدار مع خاله عثمان بن . وعن الواقدي أنه ولد سنه إحدى وعشرين )١
ومن أبيه، وسعد بن  )٤( ]ومن عثمان[ )٣(ودخل عليه وهو صغري ومسع منه )٢(عفان

روى عنه ابناه سعد وصاحل، وعطاء  )٥(بن أيب وقاص، وطلحه بن عبيداهللا، وغريهم
أنه ال يعلم ألحد من ولد « )٧(كر يعقوب بن شيبهذ.  )٦(وعطاء بن رباح والزهري

مساعــــا مـن عمـر غـري إبـراهيم يعـد يف        )٨( ]روى[ولد عبدالرمحن 
تـويف سـنة سـت     )٩(»وكان ثقة. الطبقـــــة األوىل مــن التابعني 

                                                 

ري ، وحيتمل أنـه  وقال الذهيب يف الس. ١/٢١٠قاله أبو نعيم يف معرفة الصحابة نقالً عن الواقدي )  ١(
. ١/١٢١وقاله ابن حجر يف ذيب التهذيب نقالً عن الواقدي .  ٤/٢٩٢ ولد يف حياة النيب 

 .والصحيح واهللا أعلم أنه ولد بعد وفاة النيب 
 .٧/٢٧وابن عساكر يف تارخيه  ٤/٢٩٢مل أقف على رواية الواقدي وقال بذلك الذهيب يف السري )  ٢(

٧/٢٧. 
 .١/١٢١وابن حجر يف ذيب التهذيب  ٤/٢٩٢ري قاله الذهيب يف الس)  ٣(
 .ما بني املعقوفتني زائد)  ٤(
تـاريخ  : ، وابن عسـاكر ٢/١٣٥، واملزي ذيب الكمال ١/١٢١ذيب التهذيب : ابن حجر )  ٥(

 .٥/٤٢وابن سعد يف الطبقات . ١/٢١٧، والذهيب يف الكاشف ٧/٢٧دمشق 
، وابن حجر يف ذيب  ٢/١٣٥يف ذيب الكمال ، واملزي  ٧/٢٧تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ٦(

 .١/٢١٧، والذهيب يف الكاشف ١/١٢١التهذيب 
. هـ وثقه البغدادي وغـريه ١٨٠يعقوب بن شبه بن الصلت بن عصفور أبو يوسف ولد حدود )  ٧(

ـ ٢٦٢تويف يف شهر ربيع األول سـنة  . أثىن عليه كثري من العلماء  السـري  : الـذهيب  . (هـ
١٢/٤٧٦.( 

 .١/١٢١ذيب التهذيب : وأكملته من ابن حجر ). ب(ا بني املعقوفتني ساقط يف األصل وم)  ٨(
وابن سعد يف الطبقات من رواية ) ١/١٢١ذيب التهذيب (نقله ابن حجر عن يعقوب بن شيبه )  ٩(

واملزي يف ذيب الكمال . ، وعده من الطبقة األوىل من التابعني  ٥/٤٢حممد بن عمر الواقدي 
قال يعقوب بن شيبه يعد يف الطبقة األوىل من التـابعني  : ، مث قال  ٢/١٣٥اية الواقدي من رو

، وقـال البنـداري   ٢/٥وكان ثقة ، وذكره ابن حبان يف الثقات من الطبقة األوىل من التابعني 
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. )١(سنة مخس وتسـعني : وتسعـــني وهــــو إبن مخس وسبعني، وقيل
ومحيد بن عبدالرمحن بن عوف أبو  . )٢(روى له اجلمــــاعة سوى إبن ماجه

مسع مـن أبيـه،   . )٥(أبو عثمان:  )٤( ]وقيل[أبو عبدالرمحن : )٣( ]وقيل[إبراهيم، 
روى عنـه إبنـه عبـدالرمحن،    . )٦(وسعيد بن زيد ،وأيب هريرة، ومعاوية وغريهم

تويف باملدينة سنة  )٩(ثقه: قال أبوزرعة. )٨(،وغريهم)٧(والزهري، وسعد بن إبراهيم

                                                                                                                                               

وسريكسروي يف الرجال إن يعقوب بن شيبه أثبت رؤية ومساع إبراهيم بن عبدالرمحن لعمر بن 
 .١/٦٣ اخلطاب 

، والذهيب يف السـري   ٣٧-٧/٣٦، وابن عساكر يف تارخيه  ٢/١٣٥قاله املزي يف ذيب الكمال )  ١(
هـ ، وكـذلك ابـن   ٩٦، أن وفاته كانت سنة  ٥/٤٢، وجزم إبن سعد يف الطبقات ٤/٢٩٢

 .٢/٥حبان 
 .واملقدسي يف الكمال ١/٢١٧قاله الذهيب يف الكاشف )  ٢(

 .يف األصل ما بني املعقوفتني ساقط)  ٣(

 .ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل)  ٤(

 .٣/٤٠، وابن حجر يف ذيب التهذيب  ٧/٣٧٩قاله املزي يف ذيب الكمال  ) ٥(

 . ٧/٣٧٩، واملزي يف ذيب الكمال  ٣/٤٠قاله ابن حجر يف ذيب التهذيب )  ٦(

ثقة فاضالً عابداً مـن الطبقـة   سعد بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف ويل قضاء املدينة وكان )  ٧(
تقريـب التهـذيب   : ابن حجـر  . (هـ٧٢هـ وقيل بعدها وهو ابن ١٢٥اخلامسة مات سنة 

١/٢٧٩.( 

والـذهيب يف  .  ٣/٤٠، وابن حجر يف ذيب التهـذيب  ٧/٣٨٠املزي يف ذيب الكمال  قاله ) ٨(
 .  ١/٣٥٣: الكاشف

ـ ٢٨٢ت (النصري قاله أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو بن عبداهللا )  ٩( ، ٢/٤١٩يف تارخيـه  ). هـ
وقال بذلك ابن حجر يف ). م١٩٣٧شكر اهللا القوجاين ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، : حتقيق

 ).١٣٤(١، والعجلي يف تاريخ الثقات ص ١/٢٠١تقريب التهذيب 
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وإمساعيل بن عبدالرمحن بن عوف . )٣)(٢(وهو ابن ثالث وسبعني )١(وتسعنيمخس 
 . )٤( [...........]عوف 

أمه خنريه بنت . وعروه بن عبدالرمحن قتل بافريقيه. قال املؤلف رمحه اهللا 
عـروه  : عروه هذا يقال لـه .  )٦)(٥(من بين شيبان// هاين بن قبيصه بن مسعود

 .  )٧(األكرب
وأمه سـهله بنـت   . وسامل األصغر قتل بأفريقيه :  هللا قال املؤلف رمحه ا

سهله هـذه   .)٩(وهو أخو حممد بن أيب حذيفة بن عتبه ألمه. )٨(سهيل بن عمرو
وهي امرأة أيب حذيفه بن . )١٠(بنت سهيل بن عمرو القرشيه من بين عامر بن لوي

.  )١٢(وهي من السـابقني إىل اإلسـالم  .  )١١(عتبة بن ربيعه هاجرت إىل احلبشة
                                                 

ـذيب  : وابن حجر  ٧/١٨والتصحيح من املزي ذيب الكمال . »سبعني«وردت يف األصل )  ١(
 .٣/٤٠لتهذيب ا

ذيب : ، وابن حجر٧/١٨١والتصحيح من املزي ذيب الكمال . »وتسعني« وردت يف األصل )  ٢(
 .٣/٤٠ذيب التهذيب 

 .٣/٤٠ذيب التهذيب : ، وابن حجر ٧/٣٨١ذيب الكمال : املزي )  ٣(

 ).ب(ما بني املعقوفتني مطموس يف األصل و )  ٤(

 .»شبان«وردت يف األصل )  ٥(
، وردت باسم حبريه عند ابن سعد الطبقـات   ٢/٥٤٤الزبري بن بكار يف مجهرة نسب قريش  قاله)  ٦(

 .١/١٣١صفة الصفوة : ، وابن اجلوزي ٤/٢٦٩، والطربي الرياض النضرة ٣/٩٤
صفة الصـفوة  : ، وابن اجلوزي ٤/٣٦٩الرياض النضرة : ، والطربي ٣/٩٤الطبقات : ابن سعد )  ٧(

١/١٣١. 
، وابن اجلوزي صـفة الصـفوة   ٤/٣٦٩الرياض النضرة : ، الطربي ٣/٩٤قات الطب: ابن سعد )  ٨(

١/١٣١. 
 .٤/٤٢٠االستيعاب : وابن عبدالرب ) ١٧١٢(االصابة ص : ابن حجر )  ٩(
 .٤/٤٢٠االستيعاب : ، وابن عبدالرب ) ١٧١٢(اإلصابة ص : ابن حجر )  ١٠(
 .٤/٤٢٠، املصدر السابق ) ١٧١٢(املصدر السابق ، ص )  ١١(
 .٤/٤٢٠، املصدر السابق ) ١٧١٢(املصدر السابق ، ص )  ١٢(

 أ/٣٠٨
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وهـو  . )٢)(١(وحممد هذا ولد بأرض احلبشة. وولدت باحلبشة حممد بن أيب حذيفه 
ابن خال  معاويه وملا قتل والده ابو حذيفة أخذ عثمان بن عفان حممد إليه فكفلـه  

 .)٣(إىل أن كرب، مث صار إىل مصر
وعبداهللا األكرب قتل بأفريقيه وأمه من بـين عبـد   : قال املؤلف رمحه اهللا  

وأبو سلمه الفقيه وهو عبداهللا األصغر .  )٥(وأبو بكر بن عبدالرمحن. )٤(األشهل
عبداهللا األكرب هذا أمـه إبنـه أيب   .  )٦(األصغر وأمه متاضر بنت األصبغ الكلبيه

وأما أبو سلمه بن عبـدالرمحن  .  )٨(وأبو بكر أمه أم حكيم بنت قارظ. )٧(اخلشاش

                                                 
أرض واسعه يف أفريقيا مشاهلا اخلليج الرببري وجنوا الرب وشرقها الزنج وغرا البجـه  : احلبشه )  ١(

معجـم  : سعد جنيدل. (أرض شديدة احلرارة ، املسلمون فيها قليل والنصارى كثري من اليعاقبه
 ).١٦٠ص . األمكنة

، وابن حجـر يف االصـابة   ٦/١٥٨أسد الغابة : ، وابن األثري  ٤/٤٢٠االستيعاب : بدالرب ابن ع)  ٢(
 ).١٧١٢(ص

= ، وابـن عبـدالرب يف  ٤/٢٩٣أسـد الغابـة   : ، وابن األثري )١١٨٨(االصابة ص : ابن حجر )  ٣(
 .٣/٤٢٦االستيعاب =

ع بن امرىء القيس بن زيد بن إبنه أيب احليس بن راف: بن عبدالرمحن بن عوف ) األكرب(أم عبداهللا )  ٤(
 .٣/٩٤بن عبداألشهل من األوس من األنصار ، قاله ابن سعد يف الطبقات 

، وابن اجلوزي يف صـفة   ٣/٩٤قاله ابن سعد يف الطبقات .  من أوالد عبدالرمحن بن عوف )  ٥(
، والزبري بن بكار يف نسـب قـريش    ٤/٢٦٩، والطربي يف الرياض النضرة  ١/١٣١الصفوة 

٢/٥٥٤. 

صفة الصـفوة  : وابن اجلوزي . ٣/٩٤، وابن سعد يف الطبقات  ٦٩/٧٩ابن عساكر يف تارخيه )  ٦(
١/١٣١. 

، وذكر ابن ٤/٢٦٩، والطربي يف الرياض النضرة ١/١٣١ذكر ذلك ابن اجلوزي يف صفة الصفوة )  ٧(
 .، أا إبنة أيب احليس٣/٩٤ابن سعد يف الطبقات 

، والطـربي يف الريـاض   ١/١٣١ن اجلوزي يف صفة الصفوة ، اب٣/٩٤قاله بن سعد يف الطبقات )  ٨(
 .٤/٢٩٦النضرة 
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وهو عبـداهللا  . )٢(يح األولوالصح )١(إمساعيل: اختلف يف امسه فقيل عبداهللا، وقيل
وهو مدين من كبـار التـابعني   . األصغر ألنه تقدم أن عبداهللا األكرب قتل بأفريقيه 

مسع مجاعة من الصحابة منـهم  . )٤(وعده بعضهم يف الفقهاء السبعة. )٣(وعلمائهم
عبداهللا بن سالم وابن عمر، وابن عباس، وابن عمرو بن العاص، وجـابر، وأبـو   

، وعمرو بن )٧(، وعراك)٦(روى عنه الشعيب ، واألعرج. )٥(غريهمسعيد اخلدري، و
: قال ابن سعد. )١٠(، وهؤالء من التابعني، وغريهم)٩(،وحيىي األنصاري)٨(بن دينار
مات باملدينة . )١(ثقة إمام: وقال أبو زرعة.  )١١(كان ثقة فقيهاً كثري احلديث: سعد

                                                 

 .٤/٣٨٧، والذهيب يف السري ٢٩/٢٩٣قاله ابن عساكر يف تاريخ دمشق )  ١(

 .املؤلف رمحه اهللا هنا يرجح أن اسم أبو سلمه عبداهللا وهو ما عليه أكثر أهل النسب )  ٢(

 .، وعده من الطبقة الثانية من التابعني٥/١٢٠ات ، وابن سعد يف الطبق٤/٢٨٧السري : الذهيب )  ٣(

كما ذكر اخلطيب البغدادي يف األمساء املبهمة أن السابع اختلف فيه بني ثالثة أبو سلمه أحـدهم  )  ٤(
 ).٦١٠(ص

 .٤/٢٨٧السري : ، والذهيب ٥/١٢٠الطبقات : ابن سعد )  ٥(

ثقة عابد، . القاضي موىل األسود بن سفيان سلمه بن دينار أبو حازم األعرج األثور التمار املدين )  ٦(

وذكره ابن حبان يف الثقات ، مات يف  ،والنسائي ،وأبو حامت ،وابن حنبل ،عابد، وثقه العجلي

 ).١/٣٠٦تقريب التهذيب : ابن حجر (خالفة املنصور 

 ،وأبـو زرعـه   ،والعجلي ،وثقه أبو حامت. ثقة فاضل . عراك بن مالك الغفاري الكناين املدين )  ٧(
تقريـب  : ابن حجر .(مات يف خالفة يزيد بن عبدمللك بعد املائة  ،ذكره ابن حبان يف الثقاتو

 ).٢/٢١التهذيب 

ابـن  . (هـ١٢٦مات سنة  ،عمرو بن دينار املكي أبو حممد األثرم اجلُمحي ، موالهم ثقة ثبت)  ٨(

 ).٢/٧٥تقريب التهذيب : حجر

 .مل أقف عليه)  ٩(

 .٤/٢٨٨السري : الذهيب )  ١٠(

 .٥/١٢٠قاله ابن سعد يف الطبقات )  ١١(
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. )٢(وسبعني سنهسنة أربع وتسعني وهو ابن إثنني : باملدينة سنة أربع ومائه ، وقيل
وأبوهـا  .  )٣(وأمه متاضر بضم التاء املثناه من فوق وكسر الضاد املعجمـة مث راء 

األصبغ بفتح اهلمزه وسكون الصاد املهمله مث بـاء موحـده مفتوحـه مث غـني     
وأمها .  )٥(، ابن عمرو بن ثعلبه بن حصن بن ضمضم بن عدي من كلب)٤(معجمه
ومتاضر كلبيه وهي أول .  )٨( من بين كنانه/ / )٧(بنت وبره بن رومانس )٦(جويريه

بعث عبدالرمحن بن  وذلك أن رسول اهللا .  )٩(كلبيه تزوجها قرشي يف اإلسالم
قال حممد بن عمر ومل تلد لعبـدالرمحن غـري أيب   . وقد تقدم . عوف إىل كلب 

وكان عبدالرمحن قد طلقها طلقة واحدة متام الثالث وهـو يف مرضـه    )١٠(سلمه
قال . )١١(ثمان بعد إنقضاء العده وكان عبدالرمحن قد متعها جاريه سوداءفورثها ع

                                                                                                                                               

ابن حجر يف تقريب التهـذيب  : وقال). ٢٩/٢٩٢تاريخ دمشق (نقله ابن عساكر عن أبو زرعه )  ١(
 .»ثقة مكثر«٢/٤٢٧

والـذهيب يف  . ، ورجح أنه تويف سنة أربع وتسـعني  ٢٩/٢٩١قاله ابن عساكر يف تاريخ دمشق )  ٢(
 . هـ٩٤، ورجح أنه تويف سنة ٥/١٢٠ت وابن سعد يف الطبقا ٢٩٠-٤/٢٨٩السري 

 .٢/٣٣٣قاله النووي يف التهذيب )  ٣(
 .١/٩٧قاله ابن ماكوال يف االكمال )  ٤(
 ).٦٠(االصابة ص : ، وابن حجر ٦٩/٧٩تاريخ دمشق : ابن عساكر )  ٥(
 .٢/٥٤٢التصحيح من الزبري بن بكار نسب قريش » حريزه«) ب(وردت يف األصل و)  ٦(
 .٢/٥٤٤التصحيح من الزبري بن بكار نسب قريش » رومان«) ب(األصل و وردت يف )  ٧(
قبيلة عظيمة من العدنانية وهم بنو كنانه بن خزميه بن مدركه بن الياس بن مضر بـن  : بين كنانه )  ٨(

نزار بن معد بن عدنان كانت ديارهم امه احلجاز من حلي بن يعقوب جنوباً إىل وادي الصفراء 
 ). ت.د. ط. ، دار مكة ، بريوت ، د٤٢١معجم قبائل احلجاز ، ص : دي البال. (مشاالً 

، وابن سـعد يف  ٦٩/٨٠وابن عساكر يف تاريخ دمشق ) ١٦٥١(قاله ابن حجر يف االصابة ص )  ٩(
 .٣/٩٤الطبقات 

 ).١٦٥١االصابة ص (نقله ابن حجر عن حممد بن عمر الواقدي )  ١٠(
 ).١٦٥١(، وابن حجر يف االصابة ص  ٦٩/٨٠قاله ابن عساكر يف تاريخ دمشق )  ١١(
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مث تزوجها الزبري بن العوام بعد عبدالرمحن فلم تلبث عنده إال يسرياً حىت : الواقدي
 .)١(طلقها وال يعلم هلا رواية

قال ابن اجلوزي .  وعبدالرمحن بن عبدالرمحن: رمحه اهللا  )٢( ]املؤلف[قال  
 .)٣(بنت سالمهاجلوزي أمه أمساء 

ومصعب بن عبدالرمحن كان على شرطه مروان بن احلكم : قال املؤلف  
أمهم أم حريث مـن سـيب   .ومصعب، وآمنه، ومرمي: قال ابن اجلوزي .)٤(باملدينة
قتل . )٩(مصعب أبو زراره )٨(وكنيت. )٧(أم مصعب ميانية: وقال النووي )٦)(٥(راء
.  )١(املطلب بن عبـداهللا  روى عنه. )١٠(قتل يوم احلره سنة ثالث وستني. )٩(زراره

                                                 
 .مل أقف على هذه الرواية)  ١(
 .ما بني املعقوفتني ساقط يف األصل)  ٢(
، والزبريي بن بكار يف ٣/٩٤، وابن سعد يف الطبقات ١/١٣٢قاله ابن اجلوزي يف صفة الصفوة )  ٣(

 .٢/٥٤٥يف مجهرة نسب قريش 

 .٢/٥٤٥قاله الزبري بن بكار يف نسب قريش )  ٤(

بفتح الباء وسكون اهلاء وفتح الراء قبيلة من قضاعه تنسب إىل راء بن عمرو بن احلـاف بـن   )  ٥(
مكتبـة املـثىن،   .  ١/١٩١اللباب ، ذيب األنساب : ابن األثري . (قضاعه أخو بلي بن عمرو 

 ).٥٤٩(االشتقاق ص : وابن دريد ) بغداد

الريـاض  : ، والطربي٣/٩٥سعد يف الطبقات ، وابن  ١/١٣٢قاله ابن اجلوزي يف صفة الصفوه  ) ٦(
 .٤/٢٦٩النضرة 

 .١/٣٠٢قاله النووي يف ذيب األمساء  ) ٧(

 .»وكنيته«وردت يف األصل )  ٨(

 .٢/٣٣٣قاله الربي يف اجلوهره )  ٩(

، أن مصعب بن عبدالرمحن قتل مع ابن الزبري عندما حاصر  ٣/٥٦٧ذكر ابن األثري يف الكامل )  ١٠(
ـ ٦٣وليس يوم احلره اليت كانت سنة . هـ٦٤ مسلم بن عقبه الكعبة سنة احلصني بن منري . هـ

 ).١٠٢٩(والطربي يف تارخيه  ص  ٢/٥٤٧ذكر ذلك أيضاً الزبري يف بكار يف نسب قريش 
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. )٣(إمهــما أم كلثـوم  . ، وأمه الرمحن)٢(وذكر يف أوالد عبدالرمحن أيضاً محيدة
ومعن، وعمر،وزيد، وأمه الرمحن الصغرى أمهم سهله بنـــت عاصـم بـن   

وعثمـــان أمه غـزال  .  )٥(وسهيل أبو األبيض، أمه جمد بنت يزيد. )٤(عدي
وأم حيىي أمهـا  . )٧(، وبالل، ألمهات أوالدوعروه، وحيىي.)٦(بنت كسري أم ولد
 .)١٠(واملسور.  )٩(وجويره أمها بادية بنت غيالن.  )٨(زينب بنت الصباح

                                                                                                                                               
 .مل أقف على هذه الرواية)  ١(

 .»محيد«وردت يف األصل )  ٢(

وهي أم كلثوم بنت عقبة بن . ٣/٩٤، وابن سعد يف الطبقات  ١/١٣١ابن اجلوزي صفة الصفوة )  ٣(
 .أيب معيط

 .١/١٣١، وابن اجلوزي يف صفة الصفوة ٣/٩٤قاله ابن سعد يف الطبقات )  ٤(

، والطربي يف الريـاض  ٣/٩٥، وابن سعد يف الطبقات ١/١٣٢قاله ابن اجلوزي يف صفة الصفوة )  ٥(
 .٤/٢٦٩النضرة 

، والطـربي يف  ٣/٩٥ه ابن سعد يف الطبقـات  قال. وهو من سيب سعد بن أيب وقاص يوم املدائن )  ٦(
 . ١/١٣٢، وابن اجلوزي يف صفوة الصفوة  ٤/٢٦٩الرياض النضرة 

 .، وقال كلهم درجوا ٣/٩٥وابن سعد يف الطبقات . ١/١٣٢قاله ابن اجلوزي يف صفة الصفوة )  ٧(
يف الطبقات  وابن سعد. ٤/٢٦٩الرياض النضرة : ، والطربي ١/١٣٢صفة الصفوة : ابن اجلوزي )  ٨(

 .، وقال وهي من سيب راء أيضا٣/٩٥ً
الرياض النضرة : ، والطربي ١/١٣٢صفة الصفوة : ، وابن اجلوزي  ٣/٩٥الطبقات : ابن سعد )  ٩(

٤/٢٦٩. 
أن املسور من أبناء عبدالرمحن بن عوف قتل يوم احلره وكذلك  ٢/٣٣٣ذكر الربي يف اجلوهره )  ١٠(

وذكر الزبري بن بكـار يف نسـب قـريش    ). ٨٧(لد الثاين ص ابن طاهر يف البدء والتاريخ ا
، أن املسور بن خمرمه كان زوج جويره بنت عبدالرمحن بن عوف وولدت لـه وهـو   ٢/٥٤٩

ومل أقف على من قال بأن املسور من أوالد عبدالرمحن عند غري الربي . أقرب للصواب واهللا أعلم
 .وابن طاهر
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مات باملديــــنة، ودفن بالبقيع سنة اثنني وثالث يف : قال املؤلف رمحه اهللا 
.  )١(خالفة عثمـــــان بن عفان وصلـــــى عليــــه عثمان

وقيل مثـان   )٣(مخس وسبعون: وقيـــل )٢(وسنه إثنان وسبعــــون. 
يعين عبدالرمحن بن عوف، . ومات: بقوله. عين املؤلف رمحه اهللا هنا. )٤(وسبعون

ومحل جنازته سعد بن  )٥(وذكر النووي أنه تويف أيضاً فيما قيل سنه إحدى وثالثني
 .)٦(بن أيب وقاص

                                                 
، وابـن حجـر يف   ٢/٣٩٠، وابن عبدالرب يف االستيعاب ٤/٢٦٧رة قاله الطربي يف الرياض النض)  ١(

 .وقيل سنة إحدى وثالثني: ، مجيعهم قالوا )٧٢١(االصابة ص
والطـربي يف   ١/١٣٣، وابن اجلوزي يف صـفة الصـفوة   )٧٢١(قاله ابن حجر يف االصابة ص )  ٢(

 .٢/٣٩٠، وابن عبدالرب يف االستيعاب ٤/٢٦٧الرياض النضرة 
، ١/٩٢والذهيب السري ). ١٠٤(، وابن قتيبة يف املعارف ص  ٣/٣٧٩ن األثري يف أسد الغابة قاله اب)  ٣(

 .٣/١٠٠، وابن سعد يف الطبقات ١/٩٢
، من رواية إبـراهيم  ٢/٣٩٠، وابن عبدالرب يف االستيعاب ) ٧٢١(قاله ابن حجر يف اإلصابة ص )  ٤(

 .١/٣٠٢بن سعد، والنووي يف ذيب األمساء 
 .١/٣٠٢ ذيب األمساء قاله النووي يف)  ٥(
، وابن عساكر يف تارخيه  ٣/٣٨٠، وابن األثري  يف أسد الغابة  ٣/١٠٠فاله ابن سعد يف الطبقات )  ٦(

 .٣٥/٣٠٢تارخيه 
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 أبو عبيده عامر بن اجلراح 
 
عبيده عامر بن عبداهللا بن اجلراح بن هالل بن  أبو: قال املؤلف رمحه اهللا  

أبو عبيده بضم العني املهمله .  )٢(بن احلارث بن فهر بن مالك )١(أهيب بن ضبه
شهد بدراً وهـو  .  )٣(يف األب السابع وهو فهر بين مالك يلتقي مع رسول اهللا 

. )٤(شاهدوشهد ما بعدها من امل// ابن إحدى وأربعني سنه وقتل أباه يومئذ كافرا 
. )٥(»أن لكل أمه أمينا وأميننا أيتها األمة أبو عبيدة بن اجلراح« وقال رسول اهللا 

وذكر الرشاطي أن أبا عبيده كان يدعي يف الصحابة القـوي لقـول   . )٥(»اجلراح
وملا دخل عمـر   )٦(»إين ألرسلن معكم القوي األمني«ألهل جنران  رسول اهللا 

عبيده فجاء على ناقة خمطومه حببل، فسلم  أين أخي أبو: الشام أتاه أمراء الشام قال 
عليه مث سار حىت أتى منـزله فلم يرى يف بيته إال سيفه، وفرسه، ورحله، فقـال  

                                                 
 .»ضنبه« وردت يف األصل )  ١(
، إال أنـه مل يـذكر   ) ٤٤٥(والزبريي نسب قريش ص  ٢/٣٤١قاله ابن عبدالرب يف االستيعاب )  ٢(

، وابـن حـزم يف اجلمهـرة    ٣/٢٢أسد الغابـة  : وابن األثري  ١/٥السري  والذهيب يف. عبداهللا
 ).١٧٦(ص

 .١/٦، والذهيب يف السري ٤/٢٩٢الرياض النضرة : الطربي )  ٣(
، وابن األثري ١/١٥٩، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ٤/٢٩٧ذكر ذلك الطربي يف الرياض النضرة )  ٤(

 .٢٣-٣/٢٢األثري يف أسد الغابة 
ومسـلم يف  ) . ٦٨١(، ص )٣٧٤٤(حديث رقم . ي يف صحيحه من حديث أنس رواه البخار)  ٥(

وابن اجلوزي يف صفة الصفوة ). ١٢٣٣(، ص )٢٤١٩(حديث رقم . صحيحه من رواية أنس 
١/١٣٨. 

. ٤/٢٧٣ مل أقف على رواية الرشاطي وقال بذلك ابن عبدالرب يف اإلستيعاب من رواية حذيفة )  ٦(
 .٤/٢٩٤من رواية حذيفة والطربي يف الرياض النضرة . ٤/٢٧٣

 أ/٣٠٩
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وروى احلاكم يف املسـتدرك أن رسـول   . )١(كلنا غريته الدنيا إال أبا عبيدة: عمر
راح نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر ، نعم الرجل أبو عبيدة بن اجل: قال  اهللا

، نعم الرجل أسيد بن حضري نعم الرجل ثابت بن قيس ، نعم الرجل معاذ بن جبل 
ونزع أبو عبيده يوم أحد احللقـتني اللـتني   .  )٢(»، نعم الرجل معاذ بن اجلموح

من حلق املغفر فوقعت ثنيتاه فكان من أحسن الناس  دخلتا يف وجنيت رسول اهللا 
 .)٤)(٣(هتماً

وأمه أم غنم بنت جابر بن عبدبن العداء بن عامر  :قال املؤلف رمحه اهللا  
وقيل أميمه بنت غنم بن جابر بـن   )٥(بن عمريه بن وديعه بن احلارث بن فهري

وروى احلاكم يف املستدرك . )٧(قال النووي أمه ام غنم بنت جابر. )٦(عبدالعزى
 . )٨(أدركت أم أيب عبيده اإلسالم: املستدرك عن خليفه بن خياط قال 

                                                 

 .٤/٢٩٩، والطربي يف الرياض النضرة ١/١٣٨قاله ابن اجلوزي يف صفة الصفوة )  ١(

، وقال هذا حديث صحيح على شـرط  ٥/١٩٢٣رواه احلاكم يف املستدرك من رواية أبو هريرة )  ٢(
 .مسلم ومل خيرجاه

لسـان العـرب   : ابـن منظـور   (ا هو إنكسار الثنايا من أصوهلا خاصة وقيل من أطرافه: اهلتم )  ٣(
١٥/١٩.( 

وابن عبدالرب يف االستيعاب .  ١/١٦٠وأبو نعيم يف معرفة الصحابة  ٣/٢٣أسد الغابة : ابن األثري )  ٤(
والزبري بن بكار يف نسـب قـريش    ١/١٣٧صفة الصفوة : ، وابن اجلوزي ٢/٣٤٢االستيعاب 

٢/٩٧٨. 

 .١/١٥٨قاله أبو نعيم يف معرفة الصحابة )  ٥(

 .٢/٩٨٨وقاله الزبري بن بكار يف نسب قريش . ١/١٥٨بو نعيم يف معرفة الصحابة قاله أ)  ٦(

 .٢/٢٥٩النووي يف ذيب األمساء : قاله )  ٧(

 ).٥/١٩١٦املستدرك (نقله احلاكم عن خليفة بن خياط )  ٨(
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يف فهر بن مالك اسـلم   يلتقي مع رسول اهللا : ه اهللا قال املؤلف رمح 
 دار األرقم، وشهد بدراً، واملشاهد مع رسول اهللا  قدمياً قبل دخول النيب 

مـن املعفـر،    ونـزع يوم أحد احللقتني اللتني دخلتا يف وجنه رسـول اهللا  
.  ةوانتزعت ثنيتاه فحسنتا فاه فقيل ما ُروي هتم قط أحسن من هتم أيب عبيـد 

 . قد تقدم ذلك كله 
وكان له من الولد يزيد وعمري وقد إنقرض ولـد  : قال املؤلف رمحه اهللا  

درجا ومل يبقـى لـه   .  )٢(هذان أمهما هند بنت جابر. )١(أيب عبيده فلم يعقب
 .)٣(عقب

//  )٥(عمواس سنة مثان عشـره  )٤(مات بطاعون: قال املؤلف رمحه اهللا  
وصلى عليه معـاذ  .  )٧(وهو ابن مثان ومخسني.  )٦(تاوقربه بغور بيسان بقرية عم

عمواس بفتح أولـه   )٢(قال أبو عبيد البكري.  )١(وقيل عمرو بن العاص )٨(بن جبل

                                                 
 .٢/٩٨٨، والزبري بن بكار يف نسب قريش ٤/٣٠٤قاله الطربي يف الرياض النضرة )  ١(
 .٢/٩٨٨، والزبري بن بكار يف نسب قريش ٤/٣٠٤طربي يف الرياض النضرة قاله ال)  ٢(
 .٢/٩٨٩نسب قريش : الزبري بن بكار )  ٣(
املوت من الوباء وهو املرض العام لفساد اهلواء فتفسد لذلك األمزجه واألبدان وهـو  : الطاعون )  ٤(

 ).٨/٣٩١املوسوعة العربية . (أول طاعون كان يف اإلسالم
، وابـن عبـدالرب يف    ٣/٣١٦وابن سعد يف الطبقـات   ٦٧/٤٨٨تاريخ دمشق : ساكر ابن ع)  ٥(

، وخليفه بن خياط يف تارخيـه ص   ١/١٣٩صفة الصفوة : وابن اجلوزي .  ٢/٣٤٣االستيعاب 
)١٣٨.( 

 .٢/٢٥٩ذيب األمساء : النووي )  ٦(
، والنـووي يف ـذيب   ٦٧/٤٨٨، وابن عساكر يف تارخيه  ٣/٢٤قاله ابن األثري يف أسد الغابة )  ٧(

 .١/١٣٩، وابن اجلوزي يف صفة الصفوة  ٢/٢٥٩األمساء 
، وابن عساكر يف ٢/٢٥٩، والنووي يف ذيب األمساء  ١/١٣٩قاله ابن اجلوزي يف صفة الصفوة )  ٨(

 .٤/٣٠٣، والطربي يف الرياض النضرة  ٦٧/٤٨٧يف تارخيه 

 ب/٣٠٩
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أوله يعين بفتح العني املهملة، وثانيه يعين بفتح امليم، بعده واو، وألف، وسني مهمله 
ليها الطـاعون  قريه من قرى الشام بني الرمله وبني بيت املقدس وهي اليت نسب إ

: ألن الطاعون بدا من هذه القرية، وقيـل : وقيل  )٣(ومسي بذلك لقوهلم عم وآس
وقوله وقربه . )٤(ومات فيه حنو مخسة وعشرين ألفاً . ألنه عم الناس وماتوا سوا فيه 

باألردن بالشام بني بيـت  )٥(بفتح الغني املعجمة والواو مث الراء : بغور بيسان الغور
وهو منخفض عن أرض دمشق، وأرض بيت املقدس، فلـذلك   املقدس وحوران،

،وطول الغور حنو مسرية ثالثة أيام وعرضه حنو فرسخني أو أقل فيـه  )٦(مسي بالغور
ويف طرفه الغـريب  . )٨(ويف طرفه الشرقي حبريه طربيه. )٧(قرى كثريه وقصبته بيسان

                                                                                                                                               

 .عمرو بن العاص: وقيل ،عليه معاذ بن جبل ، وصلى ١/١٦٠أبو نعيم يف معرفة الصحابة : قال )  ١(

أبو عبيد عبداهللا بن عبدالعزيز البكري األندلسي نزيل قرطبه له مصنفات مفيده وكان راسـاً يف  )  ٢(
 ).١٩/٣٥السري : الذهيب (هـ، ٤٨٧اللغة وأيام الناس تويف رمحه اهللا تعاىل سنة 

 .»واس«) ب(وردت يف األصل و )  ٣(
، واملقدسي يف الكمال  خمطوط جبامعة االمام بالرياض حتت  ٣/٢٢٧ما استعجم  معجم: البكري )  ٤(

 . ٣٢٢٥/رقم  ق 
 .٢/١٠٠٤مراصد اإلطالع : البغدادي )  ٥(
 .٢/١٠٠٤املصدر السابق )  ٦(
هلا لسان األرض وهـي بـني   : ويقال ،بالفتح مث السكون مدينة باألردن بالغور الشامي: بيسان )  ٧(

. ولكنها يف الوقت احلايل قليلة النخل  ،وهي عني فيها ملوحه كثرية النخل ،وفلسطني ،حوران
واحلديث أورده اإلمام أمحد ) ١/٥٢٧معجم البلدان : احلموي (جاء ذكرها يف حديث اجلساسه 

 ).٢٠٠٥(ص ) ٢٧٦٤٠(يف املسند حديث رقم 
اليت مسيت بامسها قيل بناها تقع على مشارف بالد الشام وبنيت حوهلا مدينة طربيه : حبرية طربيه )  ٨(

البكري معجم ما اسـتعجم  .( طبارى ملك الروم وهي قصبة كوره األردن والنسبه إليها طرباين 
٣/١٥٦.( 
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يد امليم، مث وعمتا بفتح العني املهملــــة، وتشـــد )٢(امليته )١(حبرية زغر
وقال عروه ملا نزل طاعون عمواس كان أبو عبيده معافا فيه  )٤)(٣(تاء مثناه من فوق
 اللهم نصيبك يف آل أيب : فيه وأهله فقال 

فجعل ينظر إليها فقيل إا  )٦(بثره )٥(فخرجت بأيب عبيده يف خنصره: قال . عبيده
ا بارك يف القليل بقي إين ألرجو أن يبارك اهللا فيها فإنه إذ: قال . إا ليست بشيء 

 .)٧(وختم اهللا له بالشهادة. كثرياً 
وقد قتل أبو عبيده أباه يوم بدر كافراً وفيه إنزال : قال املؤلف رمحه اهللا  

ω ß‰Åg ®: اهللا تعاىل  rB $ YΒöθ s% šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$# uρ Í½z Fψ$# .....٩)(٨( 〉 اآلية(. 

                                                 

تقع مبشارف الشام قيل مسيت باسم زعر بنت لوط عليه السالم وجـاء ذكرهـا يف   : حبريه زغر )  ١(
وعني زغر تغور يف آخر الزمـان  ، وتسمى دابة األرض  ،حديث اجلساسه وتأيت ا إىل الدجال

 ) .٢/١٤٢معجم البلدان : احلموي (وهي من عالمات القيامة 
 .٢/١٠٠٤مراصد اإلطالع : البغدادي )  ٢(
 .٢/٢٥٩ذيب األمساء : النووي )  ٣(
بينـها  . وهي يف وسط الغـور  بتسكني امليم قرية باألردن ا قرب أيب عبيدة بن اجلراح : عمتا )  ٤(

 ). ٤/١٣٥معجم البلدان : احلموي . (يه اثنا عشر فرسخا وبني طرب
 ).٥/١٦٨لسان العرب : ابن منظور (واجلمع خناصر : وقيل الوسطى . األصبع الصغرى )  ٥(
 ).٢/١٦لسان العرب : ابن منظور (البثره خراج صغري ، ومجعها بثور )  ٦(
 .٣/٢٤ثري يف أسد الغابة بسنده ، وابن األ ٤/٣٠٢الطربي يف الرياض النضرة بسنده : قاله)  ٧(

)٨  (® šχρ–Š!#uθ ãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ xm ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9uρ (#ûθ çΡ% Ÿ2 öΝèδ u™!$ t/# u™ ÷ρ r& öΝèδ u™!$ sΨ ö/r& ÷ρ r& óΟßγ tΡ üθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝåκsEuÏ±tã 4 

öΝåκsEuÏ±tã 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& |=tFŸ2 ’ Îû ãΝÎκÍ5θ è= è% z⎯≈ yϑƒ M}$# Νèδy‰§ƒ r&uρ 8yρ ãÎ/ çµ ÷ΨÏiΒ ( óΟßγ è= ½z ô‰ãƒ uρ ;M≈̈Ζy_ “ ÍøgrB ⎯ÏΒ 

$ pκÉJ øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t⎦⎪ Ï$ Í#≈ yz $ yγ‹ Ïù 4 z© ÅÌu‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ψ tã 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& Ü> ÷“ Ïm «!$# 4 Iω r& ¨β Î) z> ÷“ Ïm «!$# 

ãΝèδ tβθßs Ï= øçRùQ$# 〈  . ادلة آية٢٢سورة ا. 

وابن حجر يف االصـابة  . ١/١٥٩معرفة الصحابة  :، أبو نعيم ٣/٢٣قاله ابن األثري يف أسد الغابة )  ٩(
 ).٦٦٤(ص 
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ثنا الربيع بن  )٢(حممد بن يعقوب )١(ثنا. يف املستــدرك: قال احلاكم 
، )٦(، عن عبداهللا بن شوذب)٥(،ثنا ضمره بن ربيعه)٤( ثنا أسد بن موسى )٣(سليمان
جعل أبو أيب عبيده بن اجلراح ينصب أليب عبيده يوم بدر وجعل : ، قال )٦(شوذب

وجعل أبو عبيده حييد عنه فلما أكثر اجلراح قصده أبـو عبيده فقتله، فأنزل اهللا 

ω ß‰ÅgrB $YΒöθ ®// ذه اآلية حني قتل أباهتبارك وتعاىل ه s% šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ 

Í½zFψ تويف أبو أيب : وكان الواقدي ينكر هذا، ويقول: قال ابن األثري .  )*()٧( 〉 #$

                                                 
 .إختصار لكلمة حدثنا)  ١(
حممد بن يعقوب بن عبدالوهاب بن حيىي بن عباد بن عبداهللا بن الزبري بن العوام أبو عمر الزبريي )  ٢(

تقريب التهذيب : ابن حجر . (هـ ٢٥٠مات قبل . املدين صدوق ، ذكره ابن حبان يف الثقات 
٢/٢٢٩.( 

 .تقدم ترمجته)  ٣(
أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبدامللك بن داود األموي، أسد السنة، صدوق يغـرب  )  ٤(

 ٨٠وله . هـ٢١٢مات سنة . وفيه نصب ، وثقه العجلي، والبزار، وذكره ابن حبان يف الثقات 
 ).١/٧٥تقريب التهذيب : ابن حجر . (سنه 

 أبو عبداهللا اصله دمشقي، صدوق يوهم قليالً، وثقه النسـائي، وابـن   ضمره بن ربيعه الفلسطيين)  ٥(
تقريـب التهـذيب   : ابـن حجـر   . (هـ٢٠٢مات سنة . سعد وذكره ابن حبان يف الثقات 

١/٣٥٦.( 
. عبداهللا بن شوذب اخلرساين أبو عبدالرمحن سكن البصره مث الشام صدوق عابد وثقه النسـائي  )  ٦(

: ابن حجر. (مات سنة ست أو سبع ومخسني ومائه . يف الثقات  وابن معني، وذكره ابن حبان
 ).١/٤٠٠تقريب التهذيب 

)٧  (® šχρ–Š!#uθ ãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ xm ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9uρ (#ûθ çΡ% Ÿ2 öΝèδ u™!$ t/# u™ ÷ρ r& öΝèδ u™!$ sΨ ö/r& ÷ρ r& óΟßγ tΡ üθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝåκsEuÏ±tã 4 

öΝåκsEuÏ±tã 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& |=tFŸ2 ’ Îû ãΝÎκÍ5θ è= è% z⎯≈ yϑƒ M}$# Νèδy‰§ƒ r&uρ 8yρ ãÎ/ çµ ÷ΨÏiΒ ( óΟßγ è= ½z ô‰ãƒ uρ ;M≈̈Ζy_ “ ÍøgrB ⎯ÏΒ 

$ pκÉJ øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t⎦⎪ Ï$ Í#≈ yz $ yγ‹ Ïù 4 z© ÅÌu‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ψ tã 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& Ü> ÷“ Ïm «!$# 4 Iω r& ¨β Î) z> ÷“ Ïm «!$# 

ãΝèδ tβθßs Ï= øçRùQ$# 〈  . ادلة ، آية٢٢سورة ا. 
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. )٢(قال ابن األثري وقد رد بعض أهل العلم قول الواقدي.  )١(عبيدة قبل اإلسالم
هذ آخر الكتاب، وكان الفراغ من . املرجع واملآب واهللا أعلم بالصواب وإليه 

تعليق ذلك يف اليوم التاسع من شهر رجب الفرد سنة تسع وتسعني وسبع مائه ، 
من نسخه حمرر معتمده على يد الفقري الراجي عفو ربه القدير عبداهللا بن علي بن 

ء العاملني،  عبداهللا بن حممد بن صاحل البتنوين الشافعي جعله اهللا تعاىل من العلما
وحشره يف زمرة األنبياء والصديقني إنه ويل ذلك والقادر عليه وهو حسيب ونعم 

 .الوكيل
اللهم صلي على حممد، وعلى آل حممد وعلى أصحابه وأزواجه وذريته  

كما صليت على إبراهيم، وعلى آله إبرهيم إنك محيد جميد ورضي اهللا عن  ،وعترته
 .وة إال باهللا العلي العظيموال حول وال ق ،الصحابة أمجعني

 اللهم صلي على حممد،،
 

 
 
 

 

                                                 
 .نقالً عن الواقدي. ٣/٢٣ابن األثري يف أسد الغابة : قاله)  ١(
 .٣/٢٣ابن األثري يف أسد الغابة :قاله )  ٢(

 :التخريج 
 .بعد إيراد احلديث سكت عنه الذهيب: ، مث قال  ٥/١٩١٩أخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده ) *(
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א

 .فهرس اآليات القرآنية -١
 .فهرس األحاديث النبوية الشريفة واآلثار -٢
 .فهرس األعالم -٣
 .فهرس القبائل واجلماعات -٤
 .فهرس األماكن والبلدان -٥
 .واملصطلحات  فهرس األلفاظ الغريبة -٦
 .فهرس املراجع واملصادر -٧
 .فهرس املوضوعات -٨
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 :فهرس اآليات الكرمية : أوالً 
 رقم الصفحة رقم اآليةالســورةاآليـــــة

® ãΝßγx6‹ Ïõ3u‹ |¡sù ª!$# 4 uθ èδuρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠÏ=yèø9$# 〈 ٣٧٧ ١٣٧ البقرة 

® öΝèδö‘ Íρ$ x©uρ ’Îû Íö∆F{  ٢٥٧ ١٥٩ آل عمران  〉 #$

® ª!$#uρ y7 ßϑ ÅÁ ÷ètƒ z⎯ÏΒ Ä¨$̈Ζ9  ٢٥٨ ٦٧ املائدة  〉 #$

® t⎦⎪ Ï%©!$# šχθ ãèÎ7 −Ftƒ tΑθ ß™ §9$# ¢© É<¨Ζ9 $# ¥’ÍhΓ W{  ٢٦٠ ١٥٧ األعراف  〉 #$

® öΝn=sù öΝèδθ è=çFø)s?  ∅Å3≈ s9uρ ©!$# öΝßγn=tFs% 〈  ٢٥٤ ١٧ األنفال 

® $ pκš‰ r' ¯≈tƒ z⎯ƒ Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ ç7ŠÅf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §=Ï9uρ
#sŒ Î) öΝä.$ tã yŠ 〈 . 

 ٢٧١ ٢٤ األنفال

® (#ûθ ßϑ n=÷æ $#uρ $ yϑ̄Ρ r& ΝçG ôϑ ÏΨ xî ⎯ÏiΒ &™ ó© x« ¨βr' sù ¬!

… çµ |¡çΗè~ ÉΑθ ß™ §=Ï9uρ 〈  

 ٢٦٢ ٤١ األنفال

® $pκ š‰ r' ¯≈tƒ © É<¨Ζ9 $# y7 ç7 ó¡xm ª!$# 〈  ٣٣٧ ٦٤ األنفال 

® uθ èδ ü”Ï%©!$# Ÿ≅ y™ ö‘r& … ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ßγø9$$ Î/ È⎦⎪ ÏŠ uρ
Èd,ys ø9$# 〈  

 ٢٦٩ ٣٣ لتوبةا

® ωÎ) çνρ ãÝÁΖ s? ô‰s)sù çν u|Á tΡ ª!$# øŒÎ) çµ y_ u÷zr&

t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρãxŸ2 〈  

 ٣٠١-٣٠٠ ٤٠ التوبة



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

 

 رقم الصفحة رقم اآليةالســورةاآليـــــة

® ‰s)©9 šU$ ¨? ª!$# ’n? tã Äc© É<¨Ζ9 $# š⎥⎪ÍÅf≈ yγßϑ ø9$#uρ
Í‘$ |ÁΡF{ $#uρ 〈  

 ٩ ١١٧ التوبة

® Ÿωr& èπ uΖ ÷ès9 «!$# ’n? tã t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# 〈  ٤٤٠ ١٨ هود 

® $̄Ρ Î) ß⎯øt wΥ $ uΖ ø9¨“ tΡ uø.Ïe%! $# $ ¯Ρ Î)uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï≈ ut m: 〈  ٢٦٩ ٩ احلجر 

® #© |¤ tã βr& y7 sW yèö7 tƒ y7 š/u‘ $YΒ$ s)tΒ #YŠθ ßϑ øt ¤Χ 〈  ٢٦٩ ٧٩ اإلسراء 

® ≅è% È⎦ È⌡©9 ÏM yèyϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# ⎯Åf ø9$#uρ 〈  ٢٦٩ ٨٨ اإلسراء 

® Ÿωuρ ¨β£‰ßϑ s? y7 ø‹ t⊥ ø‹ tã 4’n< Î) $ tΒ $ uΖ ÷è−G tΒ ÿ⎯ ÏµÎ/ 〈  ٢٦١ ١٣١ طه 

® ω (#θ è=yèøgrB u™ !$ tãßŠ ÉΑθ ß™ §9$# öΝä3sΨ ÷t/ Ï™ !% tæß‰x.
Νä3ÅÒ ÷èt/ $ VÒ ÷èt/ 〈  

 ٢٧٠ ٦٣ النور

® Ÿωuρ … çµ ’Ü èƒ rB y7 ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ( #]Œ Î) z>$ s? ö‘̂ω
šχθ è=ÏÜ ö6ßϑ ø9$# 〈  

 ٢٦٠ ٤٨ العنكبوت

® βÎ)uρ x8#y‰yγ≈ y_ #’n? tã βr& x8Íô±è@ ’Ï1 $ tΒ }§øŠs9
y7 s9 ⎯Ïµ Î/ ÖΝù=Ïæ Ÿξ sù $ yϑ ßγ÷èÏÜ è? 〈  

 ٤٣٥ ١٥ لقمان

® ©É<¨Ζ9 $# 4’n< ÷ρr& š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$$Î/ ô⎯ÏΒ öΝÎκ Å¦ àΡ r& 〈  ٢٦٤ ٦ األحزاب 

® z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×Α% y` Í‘ (#θè% y‰|¹ $tΒ (#ρß‰yγ≈ tã ©!$#

Ïµ ø‹ n=tã 〈  
 ٤١١ ٢٣ األحزاب
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 رقم الصفحة رقم اآليةالســورةاآليـــــة

® u™ !$ |¡ÏΨ≈ tƒ Äc© É<¨Ζ9 $# ⎯tΒ ÏN ù' tƒ £⎯ä3Ζ ÏΒ 7π t±Ås≈ xÎ/ 7π sΨ Éit6–Β
ô# yè≈ ŸÒãƒ $ yγs9 Ü>#x‹yèø9$# È⎦ ÷⎫x÷èÅÊ 4 šχ% x.uρ y7 Ï9 s̈Œ

’n? tã «!$# #[Å¡o„ ∩⊂⊃∪ * ⎯tΒuρ ôM ãΖ ø)tƒ £⎯ä3Ζ ÏΒ 〈  

 ٢٦٨ ٣١-٣٠ األحزاب

® u™!$ |¡ÏΨ≈ tƒ Äc© É<¨Ζ9 $# ¨⎦ ä⎠ó¡s9 7‰tn r' Ÿ2 z⎯ÏiΒ Ï™ !$ |¡ÏiΨ9  ٢٦٧ ٣٢ األحزاب 〉 #$

® $ tΒuρ tβ% x. 9⎯ÏΒ÷σßϑ Ï9 Ÿωuρ >π uΖÏΒ÷σãΒ #sŒ Î) © |Ó s% ª!$#

ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ #·øΒr& βr& 〈  

 ٢٦٦ ٣٦ األحزاب

® $̈Β tβ% x. î‰£ϑ ut èΧ !$ t/r& 7‰tn r& ⎯ÏiΒ öΝä3Ï9% y` Íh‘ 〈  ٢٦٨ ٤٠ األحزاب 

® $yγ•ƒr' ¯≈ tƒ © É<¨Ζ9 $# !$ ¯Ρ Î) $ sΨ ù=n=ôm r& y7 s9 y7 y_ üρø—r& 〈 ٢٦٥-٢٥٩ ٥٠ األحزاب 

® ©Åe öè? ⎯tΒ â™ !$t±n@ £⎯åκ ÷]ÏΒ 〈  ٢٦٦-٢٥٩ ٥١ األحزاب 

® ω ‘≅Ït s† y7 s9 â™ !$ |¡ÏiΨ9 $# .⎯ÏΒ ß‰÷èt/ 〈  ٢٦٢-٢٥٩ ٥٢ األحزاب 

® $ tΒuρ šχ% x. öΝä3s9 βr& (#ρèŒ ÷σè? tΑθ ß™ u‘ «!$# Iωuρ βr&

(#ûθ ßs Å3Ζ s? … çµ y_ üρø—r& 〈  

 ٢٦٧-٢٥٩ ٥٣ األحزاب

® $ pκš‰ r' ¯≈tƒ © É<¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_ üρø—X{ y7 Ï?$ uΖ t/uρ Ï™ !$ |¡ÏΣuρ
t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈  

 ٢٢٢ ٥٩ األحزاب

® $tΒuρ çµ≈ sΨ ôϑ̄=tæ u÷èÏe±9$# $ tΒuρ © Èö t7 .⊥ tƒ ÿ… ã& s! 〈  ٢٦٠ ٦٩ يس 
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 رقم الصفحة رقم اآليةالســورةاآليـــــة

® öΝèδãøΒr&uρ 3“ u‘θ ä© öΝæη uΖ ÷t/ 〈  ٢٥٧ ٣٨ الشورى 

® ô‰s)©9 z© ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# øŒ Î) y7 tΡθ ãèÎƒ$ t7 ãƒ
〈  

 ٩ ١٩-١٨ الفتح

® Ó‰£ϑ ut ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪ Ï%©!$#uρ ÿ… çµ yètΒ â™ !#£‰Ï©r& ’n? tã

Í‘$¤ä3ø9$# .  

 ٩ ٢٩ الفتح

® $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#ûθ ãèsù ös? öΝä3s? üθ ô¹ r& s−öθ sù

ÅVöθ |¹ Äc© É<¨Ψ9 $# 〈  

 ٢٧٠ ٢ احلجرات

® ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# y7 tΡρ ßŠ$ uΖ ãƒ ⎯ÏΒ Ï™ !#u‘ uρ ÏN üàf çt ù:$#

öΝèδã nY ò2 r& Ÿω šχθ è=É)÷ètƒ 〈  

 ٢٧٠ ٤ احلجرات

® ÏM t/u yI ø%$# èπ tã$ ¡¡9$# ¨,t±Σ$#uρ ãyϑ s)ø9$# 〈  ١٨٢ ١ القمر 

® ω ß‰ÅgrB $ YΒöθ s% šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Í½zFψ $#

šχρ –Š !#uθ ãƒ ô⎯tΒ 〈  

 ٤٧١ ٢٢ اادلة

® !$ ¨Β u™ !$ sù r& ª!$# 4’n? tã ⎯ Ï& Ï!θ ß™ u‘ ô⎯ÏΒ È≅ ÷δr& 3“ uà)ø9$#

¬Tsù ÉΑθ ß™ §=Ï9uρ 〈  

 ٢٦٢ ٧ احلشر

® ω â/ ä38yγ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪ Ï%©!$# öΝs9 öΝä.θ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû

È⎦⎪ Ïd‰9$# 〈  

 ٣١٣ ٨ املمتحنة
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 رقم الصفحة رقم اآليةالســورةاآليـــــة

® … çµ ¯Ρ Î) ãΑöθ s)s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Íx. ∩⊆⊃∪ $ tΒuρ uθ èδ ÉΑöθ s)Î/

9Ïã$ x© 4 Wξ‹ Ï=s% $ ¨Β tβθ ãΖ ÏΒ÷σè? 〈  

 ٣٣٨ ٤١-٤٠ احلاقة

® Ÿωuρ ÉΑöθ s)Î/ 9⎯Ïδ% x. 4 Wξ‹ Ï=s% $ ¨Β tβρ ãª.x‹ s? ∩⊆⊄∪
×≅ƒ Í”∴s? ⎯ÏiΒ Éb> §‘ t⎦⎫ÏΗs>≈ yèø9$# 〈  

 ٣٣٨ ٤٣-٤٢ احلاقة

® zΟ Ï=tæ βr& ⎯©9 çνθ ÝÁ øt éB z>$ tG sù ö/ ä3ø‹ n=tæ 〈  ٢٥٨ ٢٠ املزمل 

® $ pκçJ§ƒr' ¯≈ tƒ ß§ø̈Ζ9 $# èπ ¨ΖÍ× yϑ ôÜ ßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ û© ÉëÅ_ ö‘ $# 4’n< Î)

Å7 În/u‘ Zπ u‹ ÅÊ#u‘ 〈  

 ٢٤٠ ٣٠-٢٧ الفجر

® tβρ ß‰ƒÍãƒ (#θ ä↔ ÏôÜ ã‹ Ï9 u‘θ çΡ «!$# öΝÎγÏδ üθ øù r'Î/ 〈  ٤٧٥ ٨ الصف 

® Iω ãΝÅ¡ø%é& #x‹≈ pκ Í5 Ï$s# t7 ø9$# ∩⊇∪ |MΡ r&uρ B≅Ïm #x‹≈ pκ Í5

Ï$s# t7 ø9$# 〈  

 ٢٦٣ ٢-١ البلد
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 :فهرس األحاديث الشريفة واآلثار : ثانياً 
 رقم الصفحةاحلديث أو األثـــر

 ٢٩٦ ) أثر ..       ( أبو بكر سيدنا وخرينا

 ١٠ ..أبو بكر يف اجلنة وعمر يف اجلنة وعثمان يف اجلنة

 ٢٩٥ ..أتاين جربيل فأخذ بيدي

 ٣٠٠-٢٩٩ ..فسألته  أتت امرأة إىل رسول اهللا 

 ٢٧٦ ..بقصعه فيها طعام أتى رسول اهللا 

 ٢١٣ ..وأنا شاك أقوال اللهم أتى على رسول اهللا 

 ٢٥٠ ..بتمرات فقلت يا رسول اهللا أدع اهللا يل فيهن أتيت النيب 

 ٢٤٨ ..وأربع مائة راكبوحنن أربعون  أتينا رسول اهللا 

 ١١ ...إذا مات اإلنسان إنقطع عن عمله 

 ٢٧٣ ..إذا هلك كسري فال كسرى بعده

 ٣٧٥ ..أذن له وبشره باجلنة

 ٢٠٠ ...ذات يوم خلفه أردفين رسول اهللا 

 ٤٣٤-٤٢٣ ..أرمي فداك أمي وأيب 

 ٣٤٣ ...يف العمره أستأذنت النيب 

 ٣٤٠ ..استبشر أهل السماء
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 رقم الصفحةديث أو األثـــراحل

 ٢٧٥ ..اسكن فما  عليك إال نيب أو صديق أو شهيد

 ٢١٤-٢١٣ .. أصيبت رجل عبداهللا بن عتيك األنصاري فمسحها

 ٢١٠ ..أصيبت عيين قتادة يوم أحد فوقعت على وجنته فردها النيب 

 ٢٦٩ ..أعطيت مخساً مل يعطهن أحداً قبلي 

 ٣٠٠ ..إقتدوا بالذين من بعدي

 ٣٧٥ ..أال استحي ممن تستحي منه املالئكة

 ٣٩٢ أال ترضى أن تكون مين مبنـزلة هارون

 ٢٧٠ ...أال تصفون كما تصف املالئكة عند را

 ٢٩٥ ..أن نتصدق ووافق ذلك مين ماالً أمرنا رسول اهللا 

 ٢١٥ ..فيقول إن عندي قعود أن أيب بن خلف كان يلقى رسول اهللا 

 ٢٠٦ ..ام عند اهللا يوم النحر ويوم القرإن أعظم األي

 ٢٧٨ أن أعمى أتى النيب

أن األرض كانت تبلع بوله وغائطه وتفوح منـه رائحـة طيبـه
 كاملسك

٢٨٢ 

 ٢٧٣ ..أن األرض ال تأكل حلوم األنبياء

 ٢٩٦ ..إن اهللا بعنثي إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت
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 ٣٤٠ ..إن اهللا جعل احلق
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 رقم الصفحةاألثـــراحلديث أو

 ٢٦٠ ..إن اهللا حرم على الصدقة وعلى أهل بييت

 ٢٦٣ ..إن اهللا حرم مكه ومل حتل ألحد قبلي

 ١٨٦ ...إن اهللا زوى يل األرض فرأيت 

 ٢٨٠ ..كان يوحي إليه وراسه يف حجر علي أن النيب 

 ٢٦٨ إن أميت ال جتمع على ضاللة

 ١٩٤ ...عثتإن مبكة حجراً كان يسلم على ليال ب

 ٢٧٦ ..يستطعمه فأطعمه أن رجالً أتى النيب 

 ٢٦٥ ..تزوج ميمونه بنت احلارث وهو حمرم أن رسول اهللا 

 ٢٦٣ ..دخل مكه وعليه عمامه سوداء  أن رسول اهللا 

 ٣٩٣ .ال حيبك إال مؤمن: قال لعلي  أن رسول اهللا 

 ٢٦٤ ..قبل بعض نساءه مث خرج أن رسول اهللا 

 ٤٣٣ )أثر ..                 ( أول من رمى بسهم أن سعد

 ٢١٣-٢١٢ ..العطني الراية أن علياً كان يوم خيرب أرمد فقال رسول اهللا 

 ٢٧٣ ..إن كذباً على ليس ككذب على أحد

 ٤٦٧ ..إن لكل أمه أمني

 ٣٠١ ..إن يل وزيرين من أهل السماء
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 رقم الصفحةاحلديث أو األثـــر

 ٢٩٥ ..ناس علي يف صحبتهإن من آمن ال

 ٢٦٨ ..أنا سيد ولد آدم

 ٢٩٩ ..أنت صاحيب على احلوض 

 ٢٨٦ ..أنت عتيق من النار

 ١٨٢ ...  إنشق القمر على عهد رسول اهللا 

 ٢٧٣ ..إنكم ستفتحون مصر أرضاً يذكر فيها القرياط

 ٣٤٥ ...إنه رجل صاحل

 ١٦٨ ..إين عند اهللا خلامت النبيني

 ٣٩٤ )أثر ..                  ( جر على بطينإين ألربط احل

 ٤١١ ...أوجب طلحه

 ٣٤٩ لبناء املسجد مث محل أبو بكر أول حجر محله النيب 

 ٢٦٢ ..إياكم والوصال

 ٣٤٢ ..بينا أنا نائم أتيت بقدح

 ٢٩٧ ..بينا أنا نائم رأيتين على قليب

 ٣٤٢ ..بينا أنا نائم رأيتين يف اجلنة

 ٣٧٩ ..يت نفر من املهاجرينبينا حنن يف ب
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 رقم الصفحةاحلديث أو األثـــر

 ٢٢٦ ...بينما أنا نائم رأيت يف يدي سوارين من ذهب

 ١٩٥ ...بينما راع يرعى باحلره إذا إنتهز الذئب

 ١٩٧ ...إذ مررنا ببعري بينما حنن نسري مع رسول اهللا 

 ٢٠٢ ...فنـزلنا منـزالً  بينما حنن نسري مع رسول اهللا 

 ٢٥٧ ثالث هن على فرائض ولكم تطوع

 ٢٥٧ ..ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل سبعني درجة

 ٢٠٥ ..مب أعرف أنك رسول اهللا: فقال  جاء أعرايب إىل النيب 

 ٢٠٤ ...يا رسول اهللا قد أسلمت: جاء أعرايب فقال 

 ٢٢٣ فدخل بئر أريس وتوسط قفها جاء رسول اهللا 

 ٤٣٣ ..فقال يا رسول اهللا  سول اهللا جاء سعد إىل ر

 ٤٣٢ ..ثالث ليال يقول اللهم جلس النيب 

 ٢٦٣ ..خذي من ماله باملعروف

 ٢٩٢-٢٩١ )أثر ..          (  خرج أبو بكر إىل اليمن قبل أن يبعث النيب 

 ٣٣٨ .. خرجت أتعرض رسول اهللا 

يف سـفر فقـال إذهـب إىل تلـك خرجت مع رسول اهللا 
 ..رتنيالشج

٢٠٣ 
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 ٢٠١ ...يف بعض أسفارنا فرأينا منه عجبا خرجنا مع رسول اهللا 
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 رقم الصفحةاحلديث أو األثـــر

 ٣٠٢ )أثر ..                           ( اخللفاء مخسة أبو بكر وعمر

 ٢٦٩ ..خلفت فيكم شيئني لن تضلوا

 ٢٦٨ ..خري الناس قرين مث الذين يلوم

 ٢٦٨ .. وخري نسائها خدجيهخري نسائها مرمي

 ١٩٩ ...حائطاً فيه بعري فلما رآه دخل 

 ٢٤٧ ..دعتين أمي عمره بنت رواحه فأعطتين حفنة من متر

 ٢٧٥ ..إىل طعام دعى رسول اهللا 

على املنرب واحلسن بن علي إىل جنبه ويقـول رأيت رسول اهللا 
 ...ان إبين هذا سيد 

٢٢٤ 

 ٣٤١ ..قميصرأيت عمر يف النوم وعليه 

 ٣٧٨ هل يف اجلنة برق سئل رسول اهللا 

 ٣٧٨ ..سألت ريب عز وجل أن ال يدخل النار

 ٢٧٧ .. سليت مسناً فجعلت منه يف عكه وأهديته لرسول اهللا 

 ٤٤١-٤٤٠ ..مسعت احلجاج يقول على املنرب السورة اليت يذكر فيها 

 ٢٢٦ ..يقول بني يدي الساعة كدابون مسعت رسول اهللا 
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 رقم الصفحةاحلديث أو األثـــر

مسعت علي بن أيب طالب يقول إن اهللا عز وجل هو الذي مسى أبو
 )أثر ..                                                ( بكر

٢٨٧ 

 ٢٤٣ ..قحوط املطر وهو على املنرب شكى إىل النيب 

 ٢٣٦ ..سالمخيرب فقال لرجل ممن يدعي اإل شهدنا مع رسول اهللا 

 ٤١١ ..طلحه ممن قضى حنبه

 ٤١٢ ..طلحه والزبري جاراي يف اجلنة

 ٢٥٤ ..قبضة وفيه قبض رسول اهللا  غزونا حنيناً مع رسول اهللا 

 ٢٩٩-٢٩٨ ..أليب بكر وعمر قال 

 ٢٣٦-٢٣٥ ..تعيش محيداً وتقتل شهداً: لثابت بن قيس  قال 

 ٢٧٦ ..ذراعلرجل وهو يأكل من شاه ناولين ال قال 

 ٢٧٦ ..لرجل يأكل بشماله ال تأكل قال 

 ٢١٩ ..هذا مصرع فالن غداً ووضع يده على األرض قال 

ضـعيفاً قال أبو طلحة ألم سليم قد مسعت صوت رسول اهللا 
 ..أعرف فيه

٢٤٩-٢٤٨ 

 ٢١٦ ..يقول قال سعد بن معاذ ألمية بن خلف مسعت حممد 

 ١٩٢ ...على سبع حصيات قبض رسول اهللا 
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 رقم الصفحةاحلديث أو األثـــر

 ٢٠٧ ...بدنات مخس فطفقن يزدلفن إليه قرب للرسول 

 ٣٠٢ ..قلت أليب علي بن أيب طالب أي الناس خري 

 ٣٩٦ ..قلت يا رسول اهللا إن ولد يل ولد

 ٣٣٩ ..كان اسالم عمر فتحا

 ١٨٦ ...خيطب إىل اجلذع كان النيب 

 ٢٨٣ ..يف الظلمه كما يرى يف الضوءيرى  كان رسول اهللا 

 ٢٦٣ ..ينام حىت ينفخ مث يقوم فيصلي وال يتوضأ كان رسول اهللا 

أثر..        ( كان علي يلبس يف احلر الشديد العباء احملشو التخني
( 

٢٣٨ 

 ٢٧٩ ..كان عليه السالم ال يتثاءب

كان عمر إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأهلم أفيدكم أويس بـن 
 .عامر

٢٧٣ 

 ٣٩٥ ..فاطمه بنت أسد يف قميصه كفن رسول اهللا 

 ٢٧١ ..كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة

 ٣٠١ ..كنا خنري بني الناس يف زمن رسول اهللا 

 ١٩٣-١٩٢ ...كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل مع رسول اهللا 
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 ٢٧١ .. كنت أصلي فدعاين النيب 

 ٢٧٨ ..ول اهللاكنت أنسى القرآن فقلت يا رس
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 رقم الصفحةاحلديث أو األثـــر

 ٢٧٧ ..كنت أنسى كثرياً فشكوت ذلك للرسول 

كنت غالماً يف غنم لعقبه بن أيب معيط أرعاها فأتى على رسـول
 اهللا

٢٠٨ 

 ١٩٤ ...مبكة كنت مع رسول اهللا 

 ١٩٦ ...يف غزوة تبوك فشردت على غنمي كنت مع رسول اهللا 

 ٢٧٣ ...ألبست بعدي سواري كسرىكيف بك إذا 

 ٩ ....ال تسبوا أصحايب فإن أحدكم

 ٢٧٣ ..ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قوماً

 ٢٦٣ ..ال محي إال هللا ورسوله

 ٢٧٤ ..ال نعلم أمرات عمرت ما عمرت

 ٢٩٦ ..ال ينبغي لقوم فيهم أبو بكر

 ٤٦٧ ..ألرسلن معكم القوي األمني

 ٣٩٢ ..اهللا ورسولهالعطني الراية رجالً حيب 

 ٣١٥ ..لقد أبدلك اهللا بنطاقك هذا 

 ٤٣٧-٤٣٢ ..لقد رأيتين وإين لثلث اإلسالم

 ٤٢٤ .....لكل نيب حواري وحواري الزبري
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 ١٩٤-١٩٣ ...ملا أراد اهللا كرامة رسوله كان ميضي إىل الشعاب
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 رقم الصفحةاحلديث أو األثـــر

 ٢٨٢-٢٨١ ..الرفقهواعلم قومه ب ملا أسري برسول اهللا 

 ٢٥٢ ..زينب بنت جحش ملا تزوج رسول اهللا 

 ٢٤٤ ..مخصها ملا حفر اخلندق رأيت النيب 

 ٢٩٧ ..قالت األنصار ملا قبض رسول اهللا 

 ٢٧٥ ..ملا قدمنا املدينه هاجت ريح شديده

 ٢٧٣ ..اهللا أكرب أعطيت مفاتيح الشام

 ٤٣٣ ..اللهم إستجب له إذا دعاك

 ٢٤٠ ..عمره وكثر ماله وولده اللهم أطل

 ٢٣٧ ..اللهم أعز اإلإسالم بأحب

 ٣٣٧ ..اللهم أعز اإلسالم بأحب الرجلني إليك

 ٢٣٩-٢٣٨ ..اللهم فقه يف الدين وعلمه التأويل

 ٢٤٠ ..اللهم كثر ماله وولده وبارك فيه 

 ٣٢١ ..اللهم مل خيف عليك

 ٣٤٣ ..لو كان بعدي نيب

 ٢٦٠ ..ألكلتها لوال أن تكون من الصدقة

 ٤٣٦ ....ليت رجالً صاحالً من أصحايب حيرسين
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 رقم الصفحةاحلديث أو األثـــر

 ٢٧١ ..ما احتلم نيب قط

أثر ..                   ( ما أسلم أحد يف اليوم الذي أسلمت فيه 
( 

٤٣٢ 

 ٢٧٩ ..ما تثاءب نيب قط

 ٢٩٣ ..ما دعوت أحداً إىل اإلسالم

 ٣٣٩ ..ذ أسلم عمرما زلنا أعزه من

 ٣٧٦ ..ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم

 ٢٦٨ ..  ما غرت على أحد من نساء النيب 

 ٤٥٤ ...ما قبض نيب  حىت يصل خلف

 ٢٩٤ ..ما ألحد عندنا يد إال وقد كافئناه

 ٢٩٦ ..مرو أبا بكر يصلي بالناس

 ٢٥٨ ..من ترك ماالً فلورثته ومن ترك ديناً

 ٢٧٢ ..فقد رآين حقا من رآين يف املنام

 ٢٨٦ ..من سره أن ينظر إىل عتيق

 ٢٧٣ ..من كذب علي متعمداً

 ٣٩٢ ..من كنت مواله فعلي مواله
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 ٢٢٠ ...يوماً قريباً مين مث استيقظ نام رسول اهللا 
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 رقم الصفحة احلديث أو األثـــر

 ١٩٠ نبع املاء من بني أصابعه

 ٢٦٨ ..نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح األرض

 ٤٦٨ نعم الرجل أبو بكر ، نعم الرجل عمر ، نعم الرجل أبو عبيدة

 ٣٤٨ ..نعم الرجل عبداهللا لو كان يصلي من 

وقدمت عليه منصرفة من تبـوك فأسـلمت هاجرت ىل النيب 

 ...فسمعته يقول هذه احلرية قد رفعت إىل 

٢٣٤ 

 ٤٣٥ ..هذا خايل فلريين كل أمرء خاله

 ٢٧٤ ..هل لكم من أمناط

 ٤٥٥ ..هو أمني يف السماء وأمني يف األرض

 ٣٤٣ )أثر ..                            ( وافقت ريب يف ثالث
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 رقم الصفحةاحلديث أو األثـــر

 ٣٤٢ والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان

 ١٩٤ ...الذراع املسمومة وكلمته 

 ٤٥٥ ..يا بن عوف إنك من األغنياء

 ٢٩٥ ..أحب الناس إليكيا رسول اهللا من 

 ٢٨٩ ..يكون بعدي إثناء عشر خليفه
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 :الكنــــــــى
 رقم الصفحةاسم الكنيـــــه

 ٤٤٣-٤٣٨ أبو إسحاق السبيعي

 ١٨٦ أبو أمساء عمرو بن مرثد الدمشقي

أبو األبيض سهيل بن عبدالرمحن بن 
 عوف

٤٦٤ 

 ١٩٣ أبو الدرداء األنصاري

 ٢٠٣ أبو الزبري حممد بن مسلم

 ٢٥٠-٢٤١ أبو العاليه الرياحي

-٢٥٠-٢٢٧-٢٢٣-٢٠٨-١٩٢-١٩١ أبو بكر
٢٨٦-٢٨٥-٢٨٤-٢٧٧-٢٥٣-٢٥١-
٢٩٤-٢٩٢-٢٩١-٢٩٠-٢٨٨-٢٨٧-
٣٠٠-٢٩٩-٢٩٨-٢٩٧-٢٩٦-٢٩٥-
٣٠٨-٣٠٧-٣٠٥-٣٠٤-٣٠٢-٣٠١-
٣٢٨-٣٢١-٣٢٠-٣١٧-٣١٦-٣٠٩-
٣٤٥-٣٤٣-٣٣٥-٣٣٤-٣٣٢-٣٣٤-
٣٧٠-٣٦٩-٣٦٥-٣٦٢-٣٥٩-٣٥٥-
٣٩٦-٣٩١-٣٩٠-٣٧٨-٣٧٧-٣٧٥-
٤٢٩-٤٦٧-٤٥٣-٤١٧-٤١٠-٣٩٩ 
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 رقم الصفحةاسم الكنيـــــه

 ٣٥٧ أبو بكر بن اهلرمزان

أبو بكر بن حفص عمرو بن سعد 
 بن أيب وقاص

٤٤٣ 

 ٣٦١ أبو بكر بن عبدالرمحن بن عوف

أبو بكر بن علي بن أيب طالب 
 اهلامشي

٤٠٢ 

 ٢٢٥ أبو بكره الثقفي

أبو حتي حكيم بن سعد احلنفي 
 الكويف

٢٨٧ 

 ٣٤٧-٣٣٨-٢٣٧-٢١٦ أبو جهل احلكم بن هشام

 ٤٦٠ أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة

 ٣٣٥ أبو حذيفه إسحاق بن بشر

 ٣٩٧-٣٣٥ أبو حفص عمرو بن علي الفالس

 ٣٩٠-١٩٢ أبو ذر الغفاري

 ٢١٤ أبو رافع بن أيب احلقيق

-٣٩٠-٣٠١-٢١٢-٢١٠-٢٠٩-١٩٥ أبو سعيد اخلدري
٤٦١-٤٤٤-٤٤٣ 
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 رقم الصفحةـهاسم الكنيــــ

  أبو سفيان بن حرب األموي

 ٤٦٣-٤٦١ أبو سلمه بن عبدالرمحن بن عوف

 ٤٩٤-٤٩٣ أبو طالب بن عبداملطلب

أبو طلحه وهو زيد بن سهيل 
 األنصاري زوج أم سليم

٢٤٩-٢٤٨ 

 ٢٠٦-٢٠٥ أبو ظبيان احلصني بن جندب

 ٣١١ أبو عبيده القاسم بن سالم

 ٤٧١-٤٧٠-٤٦٩-٤٦٨-٤٦٧-٤٦٦-٣٧٨ أبو عبيده عامر بن اجلراح

أبو عتيق حممد بن عبدالرمحن بن أيب 
 بكر

٣٢٨-٣١٨ 

 ٢٥٤ أبو عثمان اجلعد بن دينار اليشكري

 ٣٧٢ أبو عثمان النهدي

 ٣٥٧ أبو عمر الضرير

 ٢٨٢ أبو عمرو عثمان بن عمر الدراج

أبو غطفان طريف بن مالك املري 
 املدين

٢٢٧ 

 ٣٢٨-٣٠٨-٣٠٧-٣٠٦-٣٠٣ أبو قحافة عثمان بن عامر
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 رقم الصفحةاسم الكنيـــــه

 ٣٦٤-٣٥٧ أبو لؤلؤه فريوز اوسي

 ٢٤٢ أبو هلب عم الرسول 

 ٢٣٨ أبو ليلى

 ٣١٢-٢٨٩ أبو حمجن الثقفي

 ٢٠٧ أبو مسلم الكجي

 ٣٧٤-٣٢٣ أبو موسى األشعري

أبو موسى حممد بن أيب بكر املديين 
 األصبهاين

٣٥١ 

 ١٩٥ أبو نضرة العبدي

 ١٩٥ أبو نضره العبدي

 ٤١٧ أبو هاشم بن عتبه بن ربيعه

أبو هريرة عبدالرمحن بن صخر 
 الدوسي

٢٥٢-٢٥١-٢٥٠-٢٤٩-٢٣٤-٢٢٤-
٤٥٩-٣٤٣-٢٩٧-٢٧٧ 

 ٢١٥ أبو واقد الليثي

 ٢٢٢-٢٢٠-٢١٩ حرام بن ملحان
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 :أعالم النساء
 الصفحــــةاالسم أو الكنية

 ٣٨٥ أروى بنت عثمان بن عفان األموية

 ٣٦٩-٣٦٨ أروى بنت كريز بن ربيعه بن عبداملناف

-٣١٦-٣١٥-٣١٤-٣١٣-٣٠٨ أمساء بنت أيب بكر الصديق
٤٢٥-٣٩٩-٣٣٥ 

 ٤٦٣ أمساء بنت سالمه

-٣٣٠-٤٠٣-٣٣٢-٣٠٤-٢٨٠ أمساء بنت عميس اخلثعمية
٣٢٩ 

بنت عثمان بن عفان ) الصغرى(أم أبان 
 األموية

٣٨٥ 

 ٣٨٥ ان األمويةبنت عثمان بن عف) الكربى(أم أبان 

 ٤١٧-٤١٦ أم أبان بنت عتيبة بن ربيعة

 ٤٠٥ أم أبيها بنت علي بن أيب طالب

 ٤٤٦ أم اسحاق بنت سعد بن أيب وقاص

 ٤٤٧ أم اسحاق بنت شهاب بن عبداهللا

 ٤٢٠ أم اسحاق بنت طلحه بن عبيداهللا

 ٤٠٢-٤٠١ أم البنني بنت حزام الكالبية



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

 

 الصفحــــةاالسم أو الكنية

 ٣٨٥ أم البنني بنت عينيه بن حصن بن حذيفه

 ٤٢٠ أم احلارث بنت قسامه بن حنظله الطائه

 ٤٥١ أم احلسن الكربى بنت سعيد بن زيد بن نفيل

 ٤٢٥-٣١٦ أم احلسن بنت الزبري بن العوام

 ٤٠٤ أم احلسن بنت علي بن أيب طالب

 ٤٤٧ بنت سعد بن أيب وقاص) الصغرى(أم احلكم 

 ٤٤٧ ى بنت سعد بن أيب وقاصأم احلكم الكرب

 ٣٠٧-٣٠٦ أم اخلري سلمى بنت صخر أم أبو بكر الصديق

 ٤٦٤بنت عبدالرمحن بن عوف) الصغرى(أم الرمحن 

 ٤٤٧ أم الزبري بنت سعد بن أيب وقاص

 ٤٤٧ أم القاسم بنت سعد بن أيب وقاص

 ٤٥٧ أم القاسم بنت شيبه بن ربيعه

 ٤٥٧ أم القاسم بنت عبدالرمحن بن عوف

 ٤٠٤ أم الكرام بنت علي بن أيب طالب

 ٤٥١ أم النعمان بنت سعيد بن زيد بن نفيل

 ٣٦١ أم الوليد بنت عمر بن اخلطاب القرشية
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 الصفحــــةاالسم أو الكنية

 ٢٧٧ أم أوس البنهريه

 ٤٤٦ أم أيوب بنت سعد بن أيب وقاص

 ٤٠٤ )مجانه(أم جعفر بنت علي بن أيب طالب 

 ٤٥١ صغرى بنت سعيد بن زيد بن نفيلأم حبيب ال

 ٤٥١أم حبيب الكربى بنت سعيدج بن زيد بن نفيل

 ٤١٤ أم حبيبه زوج النيب 

 ٤٤٧ أم حجري امرأه سعد بن أيب وقاص

أم حرام بنت ملحان وهي الغميصاء أو 
 الرميصاء بنت ملحان

٢٢٢-٢٢٠-٢١٩ 

 ٤٦٤ أم حريث امرأة عبدالرمحن بن عوف

 ٣٦٩ ء بنت عبداملطلبأم حكيم البيضا

 ٣٦١ أم حكيم بنت احلارث بن هشام القرشية

 ٤٦١-٤٤٦ أم حكيم بنت قارظ

 ٤٥١ أم خالد بن سعيد بن زيد بن نفيل

 ٤٢٧ أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص

 ٣٨٥ أم خالد بنت عثمان بن عفان األموية
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 الصفحــــةاالسم أو الكنية

-٣٢٤-٣٢٣-٣٢٢-٣٢٠-٣١٩ أم رومان بنت عامر
٣٢٧-٣٢٦-٣٢٥ 

 ٤٥١ بنت سعيد بن زيد بن نفيل)الكربى(أم زيد 

 ٤٥١ أم زيد الصغرى بنت سعيد بن زيد بن نفيل

 ٤٥١ أم سعيد بنت سعيد بن زيد بن نفيل

 ٤٠٤ أم سعيد بنت عروه بن مسعود الثقفية

 ١٨٧ أم سلمه بنت أيب أميه املخزومية

 ٤٥١ أم سلمه بنت سعيد بن زيد بن نفيل

 ٤٠٤ أم سلمه بنت علي بن أيب طالب

 ٤٤٧ أم سلمى بنت سعد بن أيب وقاص

 ٢٥٢-٢٤٩-٢٢١ أم سليم بنت ملحان

 ٤٥١ أم صاحل بن سعيد بن زيد بن نفيل

أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب 
 العدوية

٣٥٥-٣٥٢ 

 ٤٤٧ أم عامر بنت عمرو

 ٤٥١ أم عبداحلوالء بن سعيد بن زيد بن نفيل
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 ٤٦١ عبداهللا بنت أيب اخلشخاش أم
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 الصفحــــةاالسم أو الكنية

 ٣٨٤ أم عثمان بنت عثمان بن عفان األموية

 ٤٤٦ أم عمر بنت سعد بن أيب وقاص

 ٤٤٧ أم عمران بنت سعد بن أيب وقاص

 ٤٠١-٣٤٨-٣٨١ أم عمرو بنت جندب األزدية

 ٤٤٧ أم عمرو بنت سعد بن أيب وقاص

 ٣٨٥ ن عفان األمويةأم عمرو بنت عثمان ب

 ٣٧٩  أم عياش أمه رقيه بنت الرسول

 ٣٥٧ أم عيسى بنت اهلرمزان

 ٤٦٧ أم غنم بنت جابر بن عبدالفهريه

 ٤٢٨ أم فروه

 ٢٧٤ أم قيس بنت حمصن 

 ٤٠٤ أم كلثوم الصغرى بنت علي بن أيب طالب

 ٤٦٤ أم كلثوم امرأة عبدالرمحن بن عوف

-٤١٧-٣٣٥-٣٣٤-٣٣٣-٣٣٢ أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق
٤١٨ 

 ٤٤٧ أم كلثوم بنت سعد بن أيب وقاص
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 الصفحــــةاالسم أو الكنية

 ٤٥٧ أم كلثوم بنت عتبة بن ربيعة

 ٤٥٧-٤٢٩-٤٢٨ أم كلثوم بنت عقبه بن أيب معيط

 ٣٥٦-٣٥٥ أم كلثوم بنت علي بن أيب طالب

 ٣٥٧ أم كلثوم مليكه بنت جرول اخلزاعية

 ٣٢٧ أم مسطح القرشيه

 ٣٥٥ أم مسكني بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب

 ٤٦٤ أم مصعب بن عبدالرمحن بن عوف

 ٢٠٨-٢٠٧ أم معبد

 ٤٤٧ أم موسى بنت سعد بن أيب وقاص

 ٤٥١ أم موسى بنت سعيد بن زيد بن نفيل

 ٤٠٤ أم هاين بنت علي بن أيب طالب

 ٤٤٧ أم هالل بنت ربيع بن مري

 ٤٦٥ أم حيىي بنت عبدالرمحن بن عوف

 ٤٥١ أما حلسن الصغرى بنت سعيد بن زيد بن نفيل

 ٤٠٤ أمامه بن أيب العاص بن الربيع

 ٤٠٤ أمامه بنت علي بن أيب طالب
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 الصفحــــةاالسم أو الكنية

 ٤٦٤ آمنه بنت عبدالرمحن بن عوف

 ٤٦٤بنت عبدالرمحن بن عوف) الكربى(أمه الرمحن 

 ٤٢٧ أميمه بنت خلف

 ٤١٥ ملطلبأميمه بنت عبدا

 ٤٦٥ بادية بنت غيالن

 ١٩٣ بره بنت أيب جترأه

 ٤٦٣-٤٦٢-٤٦١-٤٥٤ متاضر بنت االصبغ الكلبية

 ٣٥٣-٣٥٢-٣٥١ مجيله بنت ثابت بن أيب األقلح

 ٤٦٥ جويره بنت عبدالرمحن بن عوف

 ٤٦٣ جويريه بنت وبره الكنانيه

 ٤٢٧ حبيبه بنت الزبري بن العوام األسديه

 ٣٣٤٥-٣٣٢ بن زيد حبيبه بنت خارجه

 ٤٢٨ حفصة بنت الزبري بن العوام

 ٤٥١ حفصه بنت سعيد بن زيد

 ٣٥٥ حفصه بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب

 ٣٥٨-٣٥١-٣٤٨-٣٤٢ حفصه بنت عمر بن اخلطاب العدويه
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 الصفحــــةاالسم أو الكنية

 ٤٢٨ احلالل بنت قيس

 ٤٤٦ محنه بنت سعد بن أيب وقاص

 ٤٣٧ أميه القرشيه محنه بنت سفيان بن

 ٤١٤-٤١٣ محه بنت طحش

 ٤٤٧ محيده بنت سعد بن أيب وقاص

 ٤٦٤ محيده بنت عبدالرمحن بن عوف

 ٤٤٧-٣٤٦ حنتمه بنت هاشم بن املغرية املخزومية

 ٤٢٨ خدجيه الصغرى بنت الزبري بن العوام

 ٤٢٥-٣١٦ خدجيه الكربى بنت الزبري بن العوام

 ٣٩٠-٣٨٩-٢٨٣ خدجيه بنت خويلد

 ٤٠٤ خدجيه بنت علي بن أيب طالب

 ٤١٦-٤١٥ خوله بنت القعقاع بن معبد بن زراره

 ٣٩٨-٣٩٥ خوله بنت جعفر اخلثعمية

 ٤٤٦ خوله بنت عمرو

 ٤٢٨ الرباب بنت أنيف الكلبيه

 ٤٠٤ رقيه الصغرى بنت علي بن أيب طالب



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

 

 الصفحــــةاالسم أو الكنية

 ٣٩٩ رقيه الكربى بنت علي بن أيب طالب

 ٣٧٤٩-٣٧٠-٣٦٨ رقيه بنت الرسول 

 ٣٥٦-٣٥٥ رقيه بنت عمر بن اخلطاب

 ٤٢٨ رمله بنت الزبري بن العوام

 ٤٤٧ رمله بنت سعد بن أيب وقاص

 ٣٨٥ رمله بنت شيبه بن ربيعه

 ٤٠٤ رمله بنت علي بن أيب طالب

 ٤٤٧ زبد امرأة سعد بن أيب وقاص

 ٤٥١ زجله بنت سعيد بن زيد

 ٤٠٤ بنت علي بن أيب طالب زينب الصغرى

 ٤٠٤ زينب بنت الرسول 

 ٤٢٨ زينب بنت الزبري بن العوام

 ٤٦٥ زينب بنت الصباح

 ٤٢٨ زينب بنت بشر القيسيه

 ٢٥٣-٢٥٢ زينب بنت جحش

 ٤٥١ زينب بنت سعيد بن زيد
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 الصفحــــةاالسم أو الكنية

 ٣٦٢ زينب بنت عمر بن اخلطاب القرشية

 ٣٥٨-٣٥١-٣٤٨ زينب بنت مظعون

 ٤٢٠-٤١٨ سعدى بنت عوف املريه

سعيده بنت رافع بن عبيد األنصارية من بين 
 عمرو بن عوف

٣٦٠ 

 ٤٤٦ سلمى بنت حفصه

 ٢٢٠ سلمى بنت عمرو بن زيد من بين النجار

 ٤٦٠ سهله بنت سهيل بن عمرو القرشية

 ٤٦٤ سهله بنت عاصم بن عدي

 ٤٢٧ سوده بنت الزبري بن العوام األسديه

 ٣٤٩ سوده بنت عبداهللا بن عمر بن اخلطاب

 ٤٥٦-٤٥٥ الشفاء بنت عوف الزهريه القرشية

 ٣٥٥ الشموس بنت أيب عامر األنصارية

 ٢٣٤-٢٣٠ الشيماء بنت احلارث 

 ٤١٢-٤١١ الصعبه بنت احلضرمي

 ٤٢١ الصعبه بنت طلحه بن عبيداهللا التيميه
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 الصفحــــةاالسم أو الكنية

 ١٩٣ هصفية بنت شيب

 ٤٢٥ صفيه بنت عبداملطلب

 ٤٠٠ الصهباء بنت ربيعه التغلبية

 ٤٥٦ الضيزيه بنت أيب قيس بن عبدمناف

 ٤٤٦ ظبيه بنت عامر

-٣١٦-٣٠٧-٣٠٥-٢٨٦-٢٨٣ عائشة بنت أيب بكر الصديق
٣٢٥-٣٢٢-٣٢١-٣٢٠-٣١٨-
٤١٨-٣٧٨-٣٣٥-٣٣٣-٣٢٧-

٣٣٠-٤٢٥ 

 ٤٢٥-٣١٦ عائشة بنت الزبري بن العوام

 ٤٤٦-٤٤٤-٤٣٣ ت سعد بن أيب وقاصعائشة بن

 ٤٥١ عائشة بنت سعيد بن زيد

 ٤١٨-٤١٧-٣٣٤ عائشة بنت طلحه بن عبيداهللا

 ٣٨٥ عائشة بنت عثمان بن عفان األمويه

 ٣٥٩ عاتكة بنت زيد بن نفيل

 ٤٥١ عاتكة بنت سعيد بن زيد

 ٢٤٧ عمره بنت رواحه
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 الصفحــــةاالسم أو الكنية

 ٤٤٧ ي وقاص[عمره بنت سعد بن أ

 ٢٢٨ عمره بنت عبد يغوث

 ٤٦٥ غزال بنت كسرى

 ٣٨١-٣٧٩ فاختة بنت غزوان املازنية

 ٤٣٩ الفارعه بنت مهام

 ٣٦١-٣٥٦ فاطمة بنت عمر بن اخلطاب

 ٣٩٣ فاطمه بنت أسد اهلامشية

 ٣٥١-٣٥٠-٣٣٩ فاطمه بنت اخلطاب

 ٤٥٠ فاطمه بنت اخلطاب العدويه

-٣٩٤-٣٩٢-٣٥٦-٣٠٤-٣٠٣ فاطمه بنت الرسول 
٤٠٨ 

 ٣٦١ فاطمه بنت الوليد بن املغريه املخزومة

 ٣٨٤ فاطمه بنت الوليد بن عبدمشس املخزومية

 ٤٥٢-٤٥٠ فاطمه بنت بعجه بن أميه اخلزاعية

 ٤٠٤ ي طالب[فاطمه بنت علي بن أ

 ٣٦٢-٣٥٨ فكيهه امرأة عمر بن اخلطاب
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 الصفحــــةاالسم أو الكنية

أم عبداهللا بن أيب بكر (عزى قتيله بنت عبدال
 )الصديق

٣١٤-٣١٣ 

 ٢٣٣ كرامة بنت عبداملسيح

 ٣٥٨ هليه إمرأة عمر بن اخلطاب

 ٤٠٢ ليلى بنت مسعود النهشلية

 ٤٤٧ ماويه بنت قيس بن معد كرب

 ٤٦٤ جمد بنت يزيد

 ٤٠٤ حمياه بنت أمرى القيس الكلبية

 ٢٢٨ املرزبانة بنت الديلم

 ٤٢١ داهللا التيميهمرمي بنت طلحه بن عبي

 ٤٦٤ مرمي بنت عبدالرمحن بن عوف

 ٣٨١ مرمي بنت عثمان بن عفان األموية

 ٤٠٤ ميمونة بنت علي بن أيب طالب

 ٣٨٥ نائله بنت الفرافصه الكليبه

 ٤٦٠ حنريه بنت هاين بن قبيصه بن مسعود

 ٤٠٤ نفيسه بنت علي بن أيب طالب
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 الصفحــــةاالسم أو الكنية

 ٤٢٧ الزبري بن العوام االسديه هند بنت

 ٤٦٨ هند بنت جابر

 ٤٤٧ هند بنت سعد بن أيب وقاص

 ٤١٧ هند بنت عتيبة بن ربيعه بن عبد مشس

 ٣٣١ هند بنت عوف الكنانية
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 :فهرس القبائل واجلماعات: رابعاً 
 رقم الصفحةاسم القبيلة أو اجلماعة

 ٣٧٤-٢١٨-١٩٩ األنصــــار

 ٢٢٨ األبناء

 ٤٣٨٧ فاألحال

 ٣٨٢-١٩٥-٢٣٠ األزد

 ٤٢٨ بنو أسد بن خزميه

 ٣٠٣ بنو املغريه

 ٢٢١ بنو النجار

 ٢٩٢-٢٨٤ بنو متيم بن مره

 ٤٠٠ بنو جذميه

 ٤٠٠-٣٩٦ بنو حنيفه

 ٣٥٥ بنو رزاح 

 ٤٦٠ بنو شيبان

 ٢٠٩ بنو ظفر

 ٢٠٦ بنو عامر بن صعصعة

 ٣٠٣ بنو عبد مناف
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 صفحةرقم الاسم القبيلة أو اجلماعة

 ٤٦١ بنو عبداألشهل

 ٣٥٤ بنو عمرو بن عوف

 ٣٥٥ بنو عويج

 ٢٢٨ بنو غطفان

 ٤٥٠ بنو فهم

 ٢١٩ بنو قريظه

 ٤٢٨ بنو قيس بن ثعلبه

 ٤٦٣ بنو كنانه

 ٢١٨ بنو مازن

 ٤٥٠ بنو مليح

 ٣٩٤-٣٩٣-٣٠٣ بنو هاشم

 ٤٦٤ راء القضاعية

 ٤٠١ تغلب

 ٤٣٧-٣١٢ ثقيف

 ٣٣١ خثعم

 ٤٥٠-٣٠٦ خزاعه
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 رقم الصفحةاسم القبيلة أو اجلماعة

 ٣٨٢ دوس

 ٢٣٣-٢٣١ العرب

-٤٠٢-٤٦٣ كلب
٤٦١-٤٢٨-٤٠٥ 

 ٢٣١ النبط
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 :فهرس األماكن والبلدان: خامسا
 رقم الصفحةاسم املكان أو البلد

 ٣٦٣ األبطح

 ٣٨١ األبله

 ١٨٥-١٨٤ أيب قيس

 ٤١٧ أجنادين

-٢٨٩-٢١٥-٢١٤-٢١٣-٢١٢-٢١٠-٢٠٩ أحد
٣١٧ 

 ٤٦٩ األردن 

 ٤٦١-٣٤٨ أفريقيه

 ٢٢٣ بئر أريس

 ٣٧٦-٣٧٤ بئر رومه

 ٢٢٢ بئر معونه 

 ٤٦٩ حبرية زغر 

 ٤٦٩ حبرية طربيه 

-٢١٧-٢١٦-٢١٠-٢١٤-٢١١-٢٠٩-٢١ بدر
٣٩٢-٣٨١-٣١٧ 

 ٤٢٢-٣٨١ البصره
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 رقم الصفحةاسم املكان أو البلد

 ٣٧٣ البقيع

 ٤٠٨ بالد طي

 ٢١٠ البيت احلرام

 ٤٦٨ دسبيت املق

 ٢٥ البريه

 ٤٥٦-٤٥٤-٣٩٢-٢٣٤-١٩٧-١٩٦ تبوك

 ٢٧٣ الترك

 ٣٨١-٣٧١-٣٣١ اجلشه

 ٤٤٢-٣٤٢ مجره العقبة

 ٣١٨ احلبشي

 ٤٤٠ احلجاز

 ٣٧٧-٣٧٦-١٩٠ احلديبية

 ٤١٧-١٩٥ احلره

 ١٩٥ حره الوبره

 ١٩٥ حره واقم
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 رقم الصفحةاسم املكان أو البلد

 ٣٧٤ حش طلحه

 ٣٧٣ حش كوكب

 ٢٢٦ محري

 ٣١٢-٢٩٠-٢٥٤ حنني

 ٤٦٩ حوران

 ٢٣٤-٢٣٣-٢٣٢-٢٣١-٢٣٠ احلريه

 ٣٨٤ خرسان

-٣٢١-٢٤٧-٢٤٦-٢٤٥-٢٤٤-٢١٠-٢٠٩ اخلندق
٣٤٨ 

 ٢٨١-٢٣٦-٢١٢-١٩٥ خيرب

 ٣٤٥ دار أجبرد 

 ٣٧١-٣٣٩ دار األقم بن أيب األرقم

 ٤٦٩ دمشق

 ٤٥٤ دومة اجلندل

 ٤٣٨ دير اجلماجم

 ٣٢٩ ذي احلليفة



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

 ٣٥٠ ذي طوى
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 رقم الصفحةاسم املكان أو البلد

 ٣٨٢-٣٥٠ الربذه

 ٤٠٨ رحبه الكوفه

 ٣٩٨ رضوى

 ٤٦٨ الرمله 

 ٢٧٣ الروم

 ٢٤٢ الزرقاء

 ٣٥٠ سرف

 ٣٠٣ سقيفة بين ساعده

 ٤١٣-٣٩٨-٣٤٨-٢٧٣-٢٤٢-٢٣٢-١٨٨ الشام

 ٢٤٢ الشراه

 ٤٣٥ شعب عامر

 ٤٣٧ صدر رابع

 ٣٣٩ الصفا

 ٣٢٩ صفني

 ٢٢٩-٢٢٨-٢٢٦-٢٢٥ صنعاء
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 رقم الصفحةاسم املكان أو البلد

 ٢٨٠ الصهباء

 ٣١٢ الطائف

 ٤٠٢ الطف 

 ٢٧٣ العراق

 ٤١٠ العشريه

 ٤٥٢-٤٤٨ العقيق

 ٤٦٨ عمتا

 ٤٦٨ عمواس

 ٣٨٤ العند

 ٤٠١ عني التمر

 ٣١٣ غار حراء

 ٤٦٩-٤٦٨ غور بيسان

 ٢٧٣ فارس

 ٣٤٩ فخ

 ٣٤٥ فسا 

 ٢٩١ فلسطني
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 رقم الصفحةبلداسم املكان أو ال

 ٣٥٤ قباء

 ٨٧ القرافة 

 ٤٢٤ قريظه

 ١٨٤ قعيقان

 ٣٦١ قنطره أم حكيم

 ٢٨٨ الكعبة املشرفة

 ٤١٦-٤٤٣-٤٣٥-٤١٥-٤٠٨ الكوفه

 ٣٤٨ مؤته

 ٣٤٩ احملصب

 ٤٣٥ املدائن

-٣٤١-٣١٨-٢٧٥-٢١٦-٢١١-١٨٨-١٨٩ املدينه املنورة
٣٨١-٣٨٠-٣٧٠-٣٥٩-٣٧١-٣٤٣-٣٤٤-
٤١٩-٤١٧-٣٨٢-٤١٦-٤٠٨-٣٨٤-٣٨٣-

٤٤٥-٤٥٢-٤٥٤-٤٦٣-٤٦٥-٣٣١ 

 ٤٠٢ املذار 

 ٣٦١ مرج الصفر
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 رقم الصفحةاسم املكان أو البلد

 ١٨٥ املروه

 ٣٧٩ املسجد النبوي الشريف

 ٣٤٨-٣٣٠-٣٢٩-٢٧٤ مصر

-٢٠٩-٢١٧-٢٦٢-٢١٦-١٩٤-١٨٥-١٨٤ مكة املكرمة
٣٤٩-٣٢١-٣١٨-٣٠٣-٣٧٧-٣٨١-١٩٩-

٣٥٠-٣٤٩-٤٤٥-٣٨٠-٣٧٦-٣٥١ 

 ٣٨٣-١٨٣ مىن

 ٣٤٦ جنران

 ٤٠٨ جنف احلريه 

 ٤٣٠ وادي السباع

 ٤٤٢ واسط

 ٤١٦ وقعت احلره

 ٣٤٨ الريموك

 ٤٠٠-٣٥٩-٣١٧-٢٣٦-٢٢٦ اليمامه

 ٢٩٣-٢٩٢-٢٧٤-٢٧٣-٢٢٥ اليمن

 ٤٥٨ يوم الدار
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 :فهرس األلفاظ الغريبة واملصطلحات : سادسًا 
 رقم الصفحةاللفظ الغريب

 ١٨٣ املتواتر 

 ١٨٣ املالحدة 

 ١٨٤ مل ينقض جنم أو صاعقه 

 ١٨٤ مساوي 

 ٤٠ الزوايا 

 ٤٠ األربطه 

 ٣٤ اخلانقاه 

 ١٨٥ زوى يل األرض 

 ١٨٦ العشار 

 ١٨٨ االثل

 ١٨٨ الطرفاء 

 ١٩١ املزاده

 ١٩١ القربه 

 ١٩١ األداوه 

 ١٩١ تنفرج من املليء 
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 رقم الصفحةاللفظ الغريب

 ١٩٥ مقع 

 ١٩٦ شردت 

 ١٩٧ اجلران 

 ١٩٧ يستقى عليه 

 ١٩٨ به 

 ١٩٩ تدئبه 

 ١٩٩ احلن 

 ١٩٩ ذرفت 

 ٢٠٠ اهلدف 

 ٢٠٠ احلائش

 ٢٠٠ رب

 ٢٠٠ برك

 ٢٠٠ خطمه

 ٢٠١ جلبه

 ٢٠٢ طلحه

 ٢٠٢ مسره
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 رقم الصفحةاللفظ الغريب

 ٢٠٥ دلت

 ٢٠٥ ينقز

 ٢٠٦ بدنات

 ٢٠٦ يوم النحر

 ٢٠٦ يوم القر

 ٢٠٨-٢٠٧ ينـز

 ٢٠٧ محل

 ٢٠٨ ندرت 

 ٢١١ الرمد

 ٢١٥ فرقا من ذره

 ٢١٦ نصف النهار

 ٢١٦ فتالحيا

 ٢١٧ إم قاتلوك

 ٢١٨ أجوز

 ٢٢٠ ثبح البحر

 ٢٢٠ تفلي راسه
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 رقم الصفحةاللفظ الغريب

 ٢٢٣ قف البئر

 ٢٢٣ جريد

 ٢٣٠-٢٢٧ اخلمار

 ٢٢٧ مشعبذاً

 ٢٢٨ البنج

 ٢٣٠ شهباء

 ٢٣١ ياحار

 ٢٣١ أنعم صباحاً

 ٢٣٢ اجلرف

 ٢٣٢ ترفأ

 ٢٣٣ القرن

 ٢٣٨ التخني

 ٢٣٩ يناجي

 ٢٤٣ قزعه

 ٢٤٤ صاع 

 ٢٤٤ مخصا
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 رقم الصفحةاللفظ الغريب

 ٢٤٤ فأنكفأت

 ٢٤٤ جراباً

 ٢٤٤ داجن

 ٢٤٥ قد صنع سؤراً

 ٢٤٥ الربمه

 ٢٤٥ إقدحي

 ٢٤٥ إحنرفوا

 ٢٤٥ لتغط

 ٢٤٥ ال تضاغطوا

 ٢٤٦ التنور

 ٢٤٧ حفنه 

 ٢٤٧ دحا 

 ٢٤٨ الفصيل

 ٢٤٨ الرابض

 ٢٤٨ ترزأ

 ٢٤٩ عكه
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 رقم الصفحةاللفظ الغريب

 ٢٤٩ ففتت وعصرت

 ٢٥٠ حقوي

 ٢٥١ فخذه وال تكله

 ٢٥١ أنتهب

 ٢٥٢-٢٥٠ الوسق

 ٢٥٢ فأصام عوز

 ٢٥٢ قصعه

 ٢٥٢ حيسا

 ٢٥٣ تور

 ٢٥٣ قدام

 ٢٥٣ وأسفقت الباب

 ٢٥٣ فساخته

 ٢٥٣ غمس

 ٢٦١ التطوع

 ٢٦١ ة األعنيخائن

 ٢٦٣ حيمي املوات لنفسه كان 
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 رقم الصفحةاللفظ الغريب

أخذ الطعام والشراب مـن أبيح له 
 مالكها احملتاج

٢٦٤ 

على العـدو وأن كثـروا مصابرته 
 وازدادوا على الضعف

٢٥٨ 

حيرم عليه إذا لـبس المتـه أن كان 
 ينـزعها حىت يلقى العدو

٢٦١ 

العني إىل ما ميتعمن  كان حيرم عليه 
 به الناس من زهره الدنيا

٢٦١ 

 ٢٦٣ أن يقضي بعمله له 

 ٢٦٤ ويفدي مبهجته مهجة رسول اهللا

 ٢٦٦ خليه

 ٢٧٣ دلف األنف

 ٢٧٤ القرياط

 ٢٧٤ امداد

 ٢٧٤ أمناط

 ٢٧٧ سليت مسنا

 ٢٧٧ مسجر
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 رقم الصفحةاللفظ الغريب

 ٢٨٩ هناه

 ٢٩٠ االشناق

 ٢٩٢ فىت

 ٢٩٢ كهل

 ٢٩٣ يتيم أيب طالب

 ٢٩٣ ما بني البيتها

 ٢٩٣ كبوه

 ٢٩٦ ختلل بالعباءه

 ٢٩٧ القليب

 ٢٩٧ الدلو

 ٢٩٧ الذنوب

 ٢٩٧ فاستحالت يف يده

 ٢٩٧ غربا

 ٢٩٨ فلم أرى عبقريا

 ٢٩٨ يفري فريه

 ٢٩٨ العطن
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 رقم الصفحةاللفظ الغريب

 ٣٠٣ السقيفه

 ٣٠٤ حريره

 ٣٠٥ اجلريش

 ٣٠٥ قطيفه

 ٣١٨ ظعنت

 ٣٤٤ خلدي

 ٣٤٥ العلج

 ٣٤٥ الربنس

 ٣٦٠ يشيع

 ٣٦٠ العجيزه

 ٣٦٠ نفرت

 ٣٦١ الفسطاط

 ٣٦٣ ثنا

 ٣٧٤ الركيه

 ٣٨٣ درج

 ٣٨٤ الفاجل
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 رقم الصفحةاللفظ الغريب

 ٣٨٤ حاجيتك

 ٣٨٥ املساحي

 ٣٩٥ من حلل اجلنة

 ٣٩٥ وحثى يف قربها

 ٤٠٩ أدم اللون

 ٤٠٩ ربعه

 ٤١٢ صحف

 ٤٢٤ تجراً امع

 ٤٢٦ ال تكدره الدالء

 ٤٢٦ حبر ال ينـزف

 ٤٢٦ الثلم

 ٤٢٦ لدات

 ٤٣٣ حلي

 ٤٣٨ أخفش

 ٤٦٨ اهلتم
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 رقم الصفحةاللفظ الغريب

 ٤٧١ احلنصر

 ٤٧١ البثره
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 املصادر
 .القرآن الكرمي  -

 : املخطوطات  -

 ).هـ٤٩٨ت (أبو علي احلسني بن أمحد األندلسي  :اجلياين 
، خمطوط يف جامعة اإلمام حممد بن سعود ، الرياض ، حتت رقـم   األلقاب -

 .٤٩٢٩/خ
تقيد املهمل ومتييز املشكل بني األمساء والكىن ، خمطوط يف جامعة اإلمـام   -

 .٢٥٨٧/حممد بن سعود بالرياض حتت رقم خ
 ).هـ٦٠٠ت (عبدالغين بن عبدالواحد املقدسي 

ـ  - ام بالريـاض ، ومنـه   الكمال يف معرفة الرجال ، خمطوط يف جامعة اإلم
 .٧٣٥/و ف ٣٢٢٥/نسختني حتت رقم ف

 : املصادر املطبوعة  -

 ).هـ١٥١ت (حممد بن إسحاق بن يسار : ابن اسحاق 

: املسماه بكتاب املبتدأ واملبعث واملغازي ، حتقيق وتعليق (سرية ابن اسحاق  -
 ).حممد محيد اهللا، طبع معهد الدراسات واألحباث للتعريب

 ).هـ٦٠٦ت (السعادات املبارك بن حممد اجلزري أبو : ابن األثري 
أمحد سليمان ، ياسر إبـراهيم ،  : الشايف يف شرح مسند الشافعي ، حتقيق  -

 .هـ١٤٢٦،  ١مكتبة الرشد، الرياض ، ط
حممد الطنـاحي ، مطبعـة   : منال الطالب يف شرح طويل الغريب ، حتقيق  -

 .القاهرة‘ املدين
رائد صربي ، بيت األفكار الدولية، :  النهاية يف غريب احلديث ، إعتىن به -

 .عمان
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ت (عز الدين أبو احلسن علي بن أيب الكـرم حممـد بـن حممـد     : ابن األثري 
 ).هـ٦٣٠

 .هـ١٤٢٥،  ١أسد الغابة يف معرفة الصحابة ، دار الفكر ، بريوت ، ط -
،  ١خليل شـيحان ، دار املعرفـة ، بـريوت ، ط   : الكامل يف التاريخ، حتقيق  -

 .هـ١٤٢٢

 .ت.ط، ب.باب يف ذيب األمساء ، مكتبة املثىن ، بغداد، بالل -

 .حممد بن أمحد احلنفي : ابن إياس 

حممد مصطفى ، دار إحياء الكتب : بدائع الزهور يف وقائع الدهور ، حتقيق  -
 .هـ١٣٦٥،  ١العربية ، القاهرة ،ط

 ).هـ٥٧٨ت (أيب القاسم خلف بن عبدامللك : ابن بشكوال 

عز الدين : مة الواقعة يف متون األحاديث املسنده، حتقيق غوامض امساء املبه -
 .هـ١٤١٦،  ٢السيد حممد كمال ، عامل الكتب ، بريوت ، ط

 ).هـ٨٧٤ت (مجال الدين أبو احملاسن يوسف األتابكي : ابن تغري 

ط .النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ، دار الكتب املصرية، القاهرة،د -
 .هـ١٣٩٢، 

 ).هـ٧٢٨ت (أبو العباس أمحد بن عبداحلليم احلمراين : ابن تيمية 

، ١محدان احلمدان ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط: دالئل النبوة ، حتقيق  -
 .هـ١٤٢٦

 ).هـ٨٨٣ت (مشس الدين أيب اخلري حممد بن حممد : ابن اجلزري 
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برجسترا ، دار الكتب العلمية ، . ج: غاية النهاية يف طبقات القراء ، حتقيق  -
 .هـ١٣٥١، ١ريوت، طب

 ).هـ٢٩١ت (علي بن احلسني : ابن اجلنيد 

أمحد حممد نور سيف ، مكتبة : سؤالت ابن اجلنيد ليحىي بن معني ، حتقيق  -
 .هـ١٤٠٨،  ١الدار، املدينة ، ط

 ).هـ٥٩٧ت (عبدالرمحن بن علي  جأبو الفر: ابن اجلوزي 

 .جليل ، بريوتإبراهيم السامرائي ، دار ا: األمساء واأللقاب ، حتقيق  -

عبدالرب عباس ، دار املعرفة ، بريوت ، : ، تعليق  تاريخ عمر بن اخلطاب  -
 .هـ١٤٢٥، ١ط

 .هـ١٤٢١أمحد علي ، دار احلديث ، القاهرة، : صفة الصفوة ، حتقيق  -

علي البواب ، دار الوطن، : كشف املشكل من حديث الصحيحني ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٨، ١ط

، ١علي البـواب، دار الفـائز ، الريـاض، ط   : ق اتىب من اتىن ، حتقي -
 .هـ١٤٠٩

حممد عطا ، مصطفى عطـا ، دار  : املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٢،  ١الكتب العلمية، بريوت ، ط

مصطفى عطـا، دار الكتـب العلميـة،    : الوفا بأحوال املصطفى ، حتقيق  -
 .هـ١٤٠٨، ١بريوت، ط

 )هـ٢٥٤ت (التميمي أبو حامت  حممد بن حبان: ابن حبان 
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إبراهيم مشس الدين ، تركي فرحان، دار الكتب العلمية، : الثقات ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٩،  ١بريوت ط

 .جاد اهللا اخلداش ، بيت األفكار الدولية ، عمان : الصحيح ، إعتناء  -

 ).هـ٢٤٥ت (أبو جعفر حممد البغدادي : ابن حبيب 
 .ي ، املكتب التجاري ، بريوتأبو سعيد السكر: احملرب ، رواية  -

 

 

ت (شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممـد العسـقالين   : ابن حجر 
 ).هـ٨٥٢

حسان عبداملنان ، بيـت األفكـار   : االصابة يف متييز الصحابة ، اعتىن به  -
 .الدولية، عمان

، ٣خليل شـيخا، دار املعرفـة، بـريوت ،ط   : تقريب التهذيب ، حتقيق  -
 .هـ١٤٢٢

 .هـ١٤٠٤،  ١التهذيب ، دار الفكر ، ط ذيب -

حممد سيد جاد احلـق ، دار  : الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ، حتقيق  -
 .ت.، د ١الكتب احلديثة، ط

عبداهللا القاضي، دار الكتـب  : فتح الباري شرح صحيح البخاري ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٥،  ٢العلمية، بريوت ، ط

حممد عبدالباقي ، دار التقوى، : حتقيق  فتح الباري شرح صحيح البخاري ، -
 .شربا اخليمه 
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عادل أمحد ، علي حممد ، دار الكتـب العلميـة،   : لسان امليزان ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٦، ١بريوت، ط

 .حممد بن حيىي بن أمحد: ابن احلذاء 
حممد اإلدريسـي،  : التعرف مبن ذكر يف املوطأ من النساء والرجال ، حتقيق  -

 .املغربية طبع وزارة األوقاف

 ).هـ٤٥٦ت (علي بن أمحد بن سعيد : ابن حزم 

 .م١٩٩٦،  ١ذيب األمساء ، دار الفكر ، بريوت ، ط -

عبدالسالم هارون ، دار املعارف ، القاهرة، : مجهرة أنساب العرب ، حتقيق  -
 .ت.ط، د.د

 .أبو العباس أمحد : ابن اخلطيب 

 .م١٩٧٨، ٢وت ، طعادل نويهض ، دار اآلفاق ، بري: الوفيات ، حتقيق  -

 ).هـ٦٨١ت (أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر : ابن خلكان 

وفيات األعيان وأنباء الزمان ، إعتناء ، مكتب التحقيق ، دار إحياء التراث  -
 .ت.ط ، د.العريب، ومؤسسة التاريخ العريب ، بريوت ، د

 ).هـ٢٧٩ت (حرب  بنأبو بكر أمحد بن أيب خيثمه زهري :  خيثمهابن أيب 

صالح بن فتحي هلل ، مكتبة الفاروق احلديثـة  : حتقيق  –التاريخ الكبري  -
 .هـ١٤٢٧،  ١للطباعة والنشر ، القاهرة ، ط

 ).هـ٣٢١ت (أبو بكر حممد بن احلسن األزدي : ابن دريد 

، ٢عبدالسالم هارون ، مكتبـة املـثىن ، بغـداد ، ط   : االشتقاق ، حتقيق  -
 .هـ١٣٩٩
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 ).هـ٣٧٩ت (بو سليمان حممد بن عبداهللا الدمشقي أ: ابن زبر 

عبـداهللا بـن أمحـد احلمـد، دار     : تاريخ مولد العلماء ووفيام ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٠،  ١العاصمة، الرياض، ط

 ).هـ٢٣٠ت (حممد بن سعد بن منيع اهلامشي : ابن سعد 
حممد عبدالقادر عطا ، دار الكتـب العلميـة،   : الطبقات الكربى ، حتقيق  -

 .هـ١٤١٨، ٢وت، طبري

 .أيب الفضل حممد: ابن الشحنه 

ط ، .الدر املنتخب يف مملكة حلب ، دار الكتـاب العـريب ، دمشـق ، د    -
 .هـ١٤٠٤

 ).هـ٢٣٥ت (عبداهللا بن حممد : ابن أيب شيبه 

،  ٢عبداخلالق األفغاين ، الـدار السـلفية ، اهلنـد، ط   : املصنف ، حتقيق  -
 .هـ١٣٩٩

 ).هـ٥٠٧ت (بن طاهر بن علي املقدسي  أبو الفضل حممد: ابن طاهر 

 .ت.ط ، د.بدون حتقيق ، بدون دار نشر ، د –البدء والتاريخ  -

 ).هـ٤٦٣ت (أيب عمر يوسف بن عبداهللا القرطيب : ابن عبدالرب 

علي حممد عوض ، عادل أمحد، : االستيعاب يف معرفة األصحاب ، حتقيق  -
 .هـ١٤٢٢،  ٢دار الكتب العلمية، بريوت ، ط

ط ، .سعيد إعراب ، د: يد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ، حتقيق التمه -
 .ت.د

 ).هـ٥٧١ت (أيب القاسم علي بن احلسن : ابن عساكر 



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

حمب الدين أيب سعيد العمري ، دار الفكـر،  : تاريخ مدينة دمشق ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٧، ١بريوت، ط

 ).هـ١٠٨٩ت (عبداحلي احلنبلي : ابن العماد 

عبدالقادر األرنؤوط ، حممود : يف أخبار من ذهب ، حتقق  شذرات الذهب -
 .هـ١٤١١،  ١األرنؤوط، دار اب كثري ، دمشق ، ط

 .كامل البايل : ابن الغزي 

ط ، . ر الذهب يف تـاريخ حلـب ، املكتبـة املارونيـة ، حلـب ، د      -
 .هـ١٣٤٥

 ).٧٧٩ت (إبراهيم بن علي املالكي : ابن فرحون 

أعيان علماء املـذهب ، دار الكتـب العلميـة،     الديباج املذهب يف معرفة -
 .ت.ط، د.بريوت، د

 ).هـ٢٧٦ت (أبو حممد عبداهللا بن مسلم الدينوري : ابن قتيبة 

 ٣حممد الصاوي ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، ط: املعارف ، حتقيق  -
 .هـ١٣٩٠، 

 .أيب العدل زين الدين بن قاسم : ابن قطلوبغا 

حممد خري رمضان ، دار القلم، : بقات احلنفية ، حتقيق  تاريخ التراجم يف ط -
 .ت .ط، د.دمشق، د

 ).هـ٥٣٥ت (أبو القاسم إمساعيل بن حممد األصبهاين : ابن قوام السنه 

،  ١مساعد احلميد ، دار العاصـمة، الريـاض ، ط  : دالئل النبوة ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٢
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 ).هـ٧٥٢ت (حممد بن أيب بكر : ابن القيم اجلوزيه 
شعيب األرنـؤوط ، عبـدالقادر   : د املعاد يف هدي خري العباد ، حتقيق زا -

، ٢٦األرنؤوط، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، مكتبة املنـار ، الكويـت ، ط  
 .هـ١٤١٢

 ).هـ٧٧٤ت (عماد الدين أبو الفداء امساعيل : ابن كثري 
 أمحد عبدالوهاب فتيح ، دار احلديث ، القـاهرة، : البداية والنهاية ، حتقيق  -

 .هـ١٤١٣، ١ط
يوسف املرعشلي ، دار املعرفة ، بـريوت ،  : تفسري القرآن العظيم ، حتقيق  -

 .هـ١٤١٣، ٦ط
 ).هـ٢٠٤ت (أبو املنذر هشام بن حممد بن السائب : ابن الكليب 

ناجي حسن ، عامل الكتب ، مكتبة النهضة العربية، : مجهرة النسب ، حتقيق  -
 .هـ١٤٠٧، ١ط

حممود العظم ، دار اليقظـة العربيـة،   : قيق نسب معد واليمن الكبري ، حت -
 .دمشق

 ).هـ٢٧٥ت (أبو عبداهللا حممد بن يزيد القزوين ، : ابن ماجه 
صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ ، دار السالم ، الريـاض،  : السنن ، إشراف  -

 .هـ١٤٢٠، ١ط
 )هـ٤٨٧ت (علي بن هبة اهللا بن نصر : ابن ماكوال 

ملؤتلـف واملختلـف يف األمسـاء والكـىن     اإلكمال يف رفع األرتياب عن ا -
 .واألنساب ، دار إحياء التراث  العريب 

 ).هـ٨٠٤ت (عمر بن علي : ابن امللقن 
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التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ، حتقيق عزيز الرمحن بن عبداألحد، رسالة  -
 .هـ١٤٢٢دكتوراه، جامعة أم القرى ، 

يـة اللبنانيـة ،   ، نشر الشركة اجلزائر غاية السول يف خصائص الرسول  -
 .هـ١٤٢٧، ١ط

 ).هـ٤٢٨ت (أمحد بن علي األصبهاين ، : ابن منجويه 

عبداهللا الليثي ، دار الباز ، مكة املكرمـة ،  : رجال صحيح مسلم ، حتقيق  -
 .هـ١٤٠٧، ١ط

 ).هـ٧١١ت (مجال الدين أيب الفضل حممد بن مكرم بن علي : ابن منظور 

 .لسان العرب ، دار صادر ، بريوت -

 ).هـ٢١٣ت (أبو حممد عبدامللك املعافري : ام ابن هش

حممد علي قطب ، حممد الدايل بلطـه ، املكتبـة   : السرية النبوية ، حتقيق  -
 .هـ١٤٢٦العصرية، بريوت، طبعة جديدة ، 

 ).هـ٤١٨ت (احلسني بن علي بن احلسني العريب : ابن الوزير 

اليمامة للبحث  محد اجلاسر ، دار: االيناس يف علم األنساب ، أعده للنشر  -
 .هـ١٤٠٠،  ١والترمجة والنشر ، الرياض ، ط

 ).هـ٣٤٧ت (أبو سعيد عبدالرمحن بن أمحد املصري : ابن يونس 
،  ١عبدالفتاح فتحي ، دار الكتب العلمية، بـريوت ، ط : التاريخ ، حتقيق  -

 .هـ١٤٢١

 .أبو احلسني أمحد بن زكريا 



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

، مطبعة مصطفى البايب ،  عبدالسالم هارون: معجم مقاييس اللغة ، حتقيق  -
 .هـ١٣٨٩، ٢ط

 ).هـ٣٢٧(عبدالرمحن بن أيب حامت الرازي : أبو حامت 

اجلرح والتعديل ، دار الفكر عن مطبعة دائرة املعارف العثمانية ، حيدر آباد  -
 .ت.، د١، ط

 ).هـ٢٧٥ت (سليمان بن أشعث السجستاين : ابو داود 

خ ، دار السالم ، الريـاض ،  صاحل بن عبدالعزيز آل الشي: السنن ، حتقيق  -
 .هـ١٤٢٠، ١ط

 ).هـ٢٨١ت (عبدالرمحن بن عمرو بن عبداهللا النصري ، : أبو زرعه

شكر اهللا القوجاين ، مطبعة جامعـة بغـداد، بغـداد،    : التاريخ ، حتقيق  -
 .م١٩٣٧

 ).هـ٤٣٠ت (أمحد بن عبداهللا األصبهاين : أبو نعيم 

سعيد خليل االسـكنداين ، دار  : حلية األولياء وطبقات األصفياء ، حتقيق  -
 .هـ١٤٢١،  ١إحياء التراث العريب ، بريوت ، ط

 .هـ١٤٠٩،  ١دالئل النبوة ، عامل الكتب ، بريوت ، ط -

حممد حسن حممد ، مسعد عبداحلميد السعدين، : معرفة الصحابة ، حتقيق  -
 .ه١٤٢٢،  ١دار الكتب العلمية، بريوت ، ط

 ).هـ٣٠٧ت (ملوصلي أمحد بن علي بن املثىن ا: أبو يعلى 

،  ١خليل مأمور شـيحا ، دار املعرفـة ، بـريوت ، ط   : املسند ، حتقيق  -
 .هـ١٤٢٦
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 .حممد الفقي ، القاهرة: طبقات احلنابلة ، حتقيق  -

 .أيب احلسنات حممد عبداحلي احلندي 

، ١حممد بدر الدين ، مطبعة السعادة ، مصـر ، ط : الفوائد البهية ، حتقيق  -
 .هـ١٣٢٤

 .حممد احلسيين  أيب احملاسن

حسام الدين املقدسي ، دار الكتب العلميـة،  : ذيل تذكرة احلفاظ ، حتقيق  -
 .ت.ط ، د.بريوت، د

 .أمحد بن إبراهيم سبط بن العجمي 

شوقي شعث ، فاحل البكـور، دار  : كنوز الذهب يف تاريخ حلب ، حتقيق  -
 .هـ١٤٢٥، ١القلم، ط

 ).هـ٢٤١ت (أمحد بن حنبل الشيباين 

وصي اهللا بن حممد عباس ، دار ابن اجلـوزي ،  : حابة ، حتقيق فضائل الص -
 .هـ١٤٢٦، ٣الدمام، ط

 .املسند ، بيت األفكار الدولية -

 

 

 ).هـ٢٥٦ت (أبو عبداهللا حممد بن إمساعيل : البخاري 

مصطفى عبدالقادر عطا ، دار الكتـب العلميـة،   : التاريخ الكبري ، حتقيق  -
 .ت.ط ، د.بريوت، د
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 .حممد عبداملعيد خان: ، طبع حتت مراقبة التاريخ الكبري  -

حممود نصار،  : ، حتقق  الصحيح اجلامع املسند يف أقوال وأفعال الرسول  -
 .هـ١٤٢٥،  ٤دار الكتب العلمية، بريوت ، ط 

 .حممد بن أيب بكر بن عبداهللا: الربي 

حممـد التـوجني،   : وأصحابه العشرة ، حتقيق  اجلوهرة يف نسب النيب  -
 .هـ١٤٠٣،  ١ر الرفاعي ، الرياض ، طمنشورات دا

 ).هـ٢٩٢ت  (أبو بكر أمحد بن عمرو البصري : البزار 

حمفوظ الرمحن زين اهللا ، مكتبة العلوم واحلكم ، املدينـة  : املسند ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٨، ١املنورة، ط

 .علي بن يوسف بن أمحد : البصروي 

،  ١ث ، دمشـق ، ط أكرم العليب ، دار املـأمون للتـرا  : التاريخ ، حتقيق  -
 .هـ١٤٠٨

 ).هـ٤٢٩ت (عبدالقاهر بن طاهر بن حممد : البغدادي 

، ٣إبراهيم رمضان ، دار املعرفة، بـريوت ، ط : الفرق بني الفرق ، إعتناء  -
 .هـ١٤٢١

 

 

 .لطف الدين عبداملؤمن بن عبداحلي : البغدادي 

اوي، علي حممد البج:مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع ، حتقيق  -
 .هـ١٣٧٣،  ١دار إحياء الكتب العربية ، ط
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 ).هـ٥١٦ت (أبو حممد احلسني بن مسعود : البغوي 

إبراهيم يعقـوب ، دار املكـتيب ،   : األنوار يف مشائل النيب املختار ، حتقيق  -
 .هـ١٤٢٠، ٢دمشق، ط

عادل أمحد ، علي حممـد ، دار  : التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٨، ١ية ، بريوت ، طالكتب العلم

شعيب األرنؤوط ، املكتب اإلسالمي ، بـريوت ،  : شرح السنة ، حتقيق  -
 .ت.ط ، د.د

 ).هـ٤٨٧ت (عبداهللا بن عبدالعزيز األندلسي : البكري 

معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع ، حققه وقـدم لـه ووضـع     -
 .هـ١٤١٨،  ١مجال طلبه ، دار الكتب ، بريوت ، ط: فهارسه

 ).هـ٢٧٩ت (أمحد بن حيىي بن جابر : البالذري 
سهيل زكار، رياض زركلـي، دار الفكـر،   : أنساب األشراف ، حتقيق  -

 .هـ١٤١٧، ١بريوت، ط
الشيخان أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وولدمها براوية الـبالذري يف   -

إحسان العمد ، مؤسسة الشـراع العـريب ،   : أنساب األشراف ، حتقيق 
 .هـ١٤٠٩، ١، طالكويت

 

 

 ).هـ٤٥٨ت (أيب بكر أمحد بن احلسني : البيهقي 
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عبداملعطي قلعجي ، : دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعه، حتقيق  -
 .هـ١٤٢٣،  ٢دار الكتب العلمية، بريوت ، ط

، ١حممد عطا ، دار الكتب العلمية، بـريوت ، ط : السنن الكربى ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٤

 ).هـ٧٣٧ت (ن عبداهللا اخلطيب حممد ب: التربيزي 

حممد ناصر الدين األلباين ، املكتب اإلسـالمي،  : مشكاة املصابيح ، حتقيق  -
 .هـ١٤٠٥، ٣بريوت، ط

 ).هـ٢٧٦ت (حممد بن عيسى بن سوره : الترمذي 

،  ١مصـطفى الـذهيب ، دار احلـديث ، القـاهرة ، ط    : السنن ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٩

 ).هـ١٠١٧ت (لرومي احلنفي مصطفى بن عبداهللا ا: خليفة  حاجي

ط ، .كشف الظنون من أسامي الكتب والفنون ، دار الفكر ، بـريوت ، د  -
 .هـ١٤١٠

 ).هـ٥٨٤ت (حممد بن موسى : احلازمي 

محـد  : ما اتفق لفظه وأفترق مسماه من األمكنـة ، حتقيـق   (األماكن أو  -
 .اجلاسر، دار اليمامة للبحث والترمجة

 .عبداهللا النيسابوري  أيب عبداهللا حممد بن: احلاكم 
محدي الـدمرداش حممـد ، املكتبـة    : املستدرك على الصحيحني ، حتقيق  -

 .هـ١٤٢٠،  ١العصرية، بريوت، ط
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 .أيب الطيب حممد بن أمحد : احلسين 

حممد حامد الفقي ، مطبعـة  : العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني ، حتقيق  -
 .ت.، د ١السنة احملمدية، القاهرة، ط

 ).هـ٦٢٦ت (شهاب الدين أبو عبداهللا : احلموي 

 .ت. ط ، د. معجم البلدان ، دار صادر ، بريوت ، د -

 ).هـ٤٦٣ت ( أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت : اخلطيب البغدادي 

، ٢عز الدين علي ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، ط: األمساء املبهمة ، إخراج  -
 .هـ١٤١٣

 .العريب ، بريوت تاريخ بغداد ، نشر دار الكتاب  -

 ).هـ٢٤٠ت ( خليفه بن خياط 
، ٢أكرم ضياء العمـري ، دار طيبـة ، الريـاض ، ط   : التاريخ ، حتقيق  -

 .هـ١٤٠٥
 هـ١٤١٤سهيل زكار ، دار الفكر ، بريوت ، : الطبقات ، حتقيق  -

 .حممد بن حممد بن عبداهللا : اخليضري 

كـين ، دار  حممـد األمـني اجل  : ، حتقق  اللفظ املكرم خبصائص النيب  -
 .هـ١٤١٧،  ٢البخاري، املدينة املنورة ، ط

 ).هـ٣٨٠ت (علي بن عمر : الدارقطين 

،  ١عادل أمحد ، علي حممـد ، دار املعرفـة ، بـريوت ، ط   : السنن، حتقيق  -
 .هـ١٤٢٢

 ).٢٥٥ت (أيب حممد عبداهللا بن عبدالرمحن بن رام : الدارمي 
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،  ١العصـرية ، بـريوت ، ط  عبدالغين مستو ، املكتبـة  : السنن ، حتقيق  -
 .هـ١٤٢٦

 
 ).هـ٢٥٦ت (حممد بن أمحد : الدواليب 

 .هـ١٤٠٣،  ٢الكىن واألمساء ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط -

 ).هـ٢٨٢ت (أبو حنيفة أمحد بن داود : الدينوري 

، ١عصام حممد ، دار الكتب العلميـة، بـريوت، ط  : األخبار الطوال ، حتقيق  -
 .هـ١٤٢١

 ).هـ٧٤٨ت (افظ مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان احل: الذهيب 
حتقيق عمر عبدالسالم تـدمري، دار الكتـاب العـريب ،    : تاريخ اإلسالم  -

 .بريوت
 .تذكرة احلفاظ ، مؤسسة التاريخ العريب ، بريوت -
 .م١٩٩٩، ١حسن إمساعيل، دار صادر، بريوت، ط: حتقيق: دول اإلسالم -
األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ،  شعيب: سري أعالم النبالء ، حتقيق  -

 .هـ١٤١٤، ١٠ط
صالح املنجد ، مطبعة حكومـة الكويـت،   : العرب يف خرب من عرب ، حتقق  -

 .م١٩٤٨،  ٢الكويت، ط
حممد عوامـه ، أمحـد   : الكاشف يف من له رواية يف الكتب الستة ، تعليق  -

 .اخلطيب، شركة دار القبلة ، مؤسسة علوم القرآن ، جده 
باسم فيصـل ، دار الرايـة،   : يف أمساء رجال سنن ابن ماجه ، حتقيقارد  -

 .هـ١٤٠٩، ١الرياض، ط
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حممد احلبيب اهليله ، مكتبة الصديق، الطـائف،  : معجم الشيوخ ، حتقيق  -
 .هـ١٤٠٨، ١ط

حممد احلبيب اهليله، مكتبـة الصـديق،   : املعجم املختص باحملدثني ، حتقيق  -
 .هـ١٤٠٨،  ١الطائف، ط

بشـار معـروف ،   : اء الكبار على الطبقات واألعصار ، حتقق معرفة القر -
،  ١شعب األرنؤوط ، صاحل عباس ، مؤسسـة الرسـالة، بـريوت ، ط   

 .هـ١٤٠٤
حممد بسيوين خليل ، دارا لكتـب ،  : املعني على طبقات احملدثني ، حتقيق  -

 .ت.ط ، د.بريوت، د
، فتحية علي  علي حممد البجاوي: ميزان االعتدال يف نقد الرجال ، حتقيق  -

 .البجاوي ، دار الفكر العريب
 ).هـ٢٥٦ت (الزبري بن بكار 

حممود شاكر ، مطبوعـات جملـة   : مجهرة نسب قريش وأخبارها ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٩، ٢العرب، الرياض، ط

 ).هـ٢٣٦ت (أبو عبداهللا مصعب بن عبداهللا : الزبريي 
، ٤رة ، طنسب قريش ، حتقيق اليفي بروفنسال ، دار املعـارف ، القـاه   -

 .ت.د
 ).هـ٧٧١ت (تاج الدين عبدالوهاب بن علي : السبكي 

عبدالفتاح احللو، حممود الطناحي ، هجر : طبقات الشافعية الكربى ، حتقيق  -
 .م١٩٩٢،  ٢للطباعة والنشر ، اجليزه ، ط

 .مشس الدين حممد بن عبدالرمحن: السخاوي 

 .ت.ط ، د.وت ، دالضوء الالمع ألهل القرن التاسع، مكتبة احلياة ، بري -
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 ).هـ٥٦٢ت (أبو سعد عبدالكرمي بن حممد بن منصور : السمعاين 

، ١حممد حالق ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، ط: األنساب ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٩

،  ١حممد عطا ، دار الكتب العلميـة ، بـريوت ، ط  : األنساب ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٩

 .داهللا اخلثعميأيب القاسم عبدالرمحن بن عب: السهيلي 

جمدي الشوري : الروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن هشام ، حتقيق  -
 .ت.، د ١، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط

 .هيثم عياش ، دار الفكر العريب، بريوت: غوامض األمساء املبهمة ، حتقيق  -

 ).هـ٩١١ت (عبدالرمحن بن أيب بكر : السيوطي 

جـاد اهللا بـن   : اعد وفروع فقه الشافعية ، إعتىن به االشباه والنظائر يف قو -
 .حسن اخلداش ، بيت األفكار الدولية ، عمان

، ١سـعيد عقيـل ، دار اجليـل ، بـريوت ، ط    : تاريخ اخللفاء ، حتقيق  -
 .هـ١٤٢٤

حممد أبو الفضل إبراهيم ، : حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة ، حتقيق  -
 .هـ١٣٨٧،  ١نشر عيسى البايب ، القاهرة ، ط

 .اخلصائص الكربى ، دار الكتاب العريب ، بريوت -

 .ت.ط ، د.ذيل ، طبقات احلفاظ ، دار إحياء التراث العريب ، د -

، ١علي حممد عمر ، مكتبة وهبه ، القاهرة، ط: طبقات املفسرين ، حتقيق  -
 .هـ١٣٩٦
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عبدالعزيز السريوان ، عامل الكتب، : إعداد ودراسة : معجم طبقات احلفاظ  -
 .هـ١٤٠٤،  ١بريوت ، ط

 ).هـ١٢٥٠ت (حممد بن علي بن حممد : الشوكاين 
البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن التاسع ، دار املعرفة للطباعة والنشـر،   -

 .ت.ط، د.بريوت، د

 

 ).هـ٤٧٦ت (أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف : الشريازي 

افـة الدينيـة ، ط ،   علي حممد عمـر ، مكتبـة الثق  : طبقات الفقهاء ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٨

 ).هـ٩٤٢ت (حممد بن يوسف : الصاحلي 

عادل عبداملوجود ، علي : سبل اهلدى والرشاد يف هدي خري العباد ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٤،  ١معوض، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط

 ).هـ٣٦٠ت (أيب القاسم سليمان بن أمحد : الطرباين 

، سيد إمساعيـل ، دار احلـديث،    أمين شعاب: املعجم األوسط ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٧،  ١القاهرة، ط

 .محد السلفي ، دار إحياء التراث العريب : املعجم الكبري ، حتقيق  -

 ).هـ٣١٠ت (أبو جعفر حممد بن جرير : الطربي 

أبو صهيب الكرمـي ، بيـت األفكـار    : تاريخ األمم وامللوك ، إعتىن به  -
 .الدولية، عمان

 ).هـ٣٢١ت ( بن سالمة  أمحد بن حممد: الطحاوي 
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شعيب األرنؤوط ، مؤسسة الرسـالة ، بـريوت ،   : مشكل اآلثار ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٥، ١ط

 ).هـ٦٠٠ت (عبدالغين بن عبدالواحد املقدسي 
خالد الشايع ، مؤسسة سيلمان الراجحي : ، حتقيق  خمتصر يف سرية النيب  -

 .هـ١٤٢٤اخلريية، الرياض ، 

 

 

 .عبدالقادر حممد الدمشقي 

إبراهيم مشـس الـدين، دار الكتـب    : الدارس يف تاريخ املدارس ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٠، ١العلمية، ط

 ).هـ٢٩٠ت (عبداهللا بن أمحد بن حنبل 
أيب مصعب احللـواين ، دار ماجـد   : ، حتقيق  فضائل عثمان بن عفان  -

 .هـ١٤٢١،  ١عسريي، جده، ط

 ).هـ٢٦١ت (أبو احلسن أمحد بن عبداهللا بن صاحل الكويف : العجلي 

عبداملعطي قلعجي، دار الكتب ، بريوت ، : تاريخ الثقات ، توثيق وختريج  -
 .هـ١٤٠٥، ١ط
 .أيب زرعه ويل الدين أمحد بن عبدالرحيم: العراقي 

، ١صاحل مهدي عباس ، مؤسسة الرسالة، بريوت ، ط: ذيل العرب ، حتقيق  -
 .هـ١٤٠٩

 ).ـه٩٢٨ت (أيب اليمني عبدالرمحن بن حممد : العليمي 
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عبـدالقادر  : املنهاج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمـام أمحـد ، حتقيـق     -
 .هـ١٤١٨،  ١األرنؤوط، إبراهيم صالح، دار صادر ، بريوت ، ط

 ).هـ٨٥٥ت (بدر الدين حممد بن أمحد : العيين 

عمدة القارىء يف شرح صحيح البخاري ، مطبعة البايب احلليب ، القـاهرة،   -
 .ت.، د١ط

 ).هـ٨١٧ت (بن يعقوب  الفريوزآباي حممد

خليل مأمور شيخا، دار املعرفة، بريوت، : القاموس احمليط ، ترتيب وتوثيق  -
 .هـ١٤٢٨، ٣ط

 ).هـ٥٤٤ت (أبو الفضل اليحصيب : القاضي عياض 

عبدالسالم أمـني ، دار الكتـب   : الشفا بتعريف حقوق املصطفى ، حتقيق  -
 .هـ١٤٢٠،  ١العلمية، بريوت، ط

 .عبدالقادر  نحمي الدي: القرشي 

اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية ، مطبعة جملس دائرة املعارف النظاميـة ،   -
 .ت.، د١اهلند، ط

 ).هـ٦٥٦ت (أبو العباس أمحد بن عمر : القرطيب 

 .أمحد حجازي السقا ، درا التراث العريب : األعالم ، حتقيق  -

سـتو  حمـي الـدين م  : املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، حتقيق  -
،  ١وآخرون، دار ابن كثري ، دار الكلم الطيب ، بـريوت ، دمشـق ، ط  

 .هـ١٤٢٧
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 ).هـ٥٤٣) (القاضي بن العريب(حممد بن عبداهللا بن العريب : القرطيب 

حمب الدين اخلطيب ، املكتبـة العصـرية،   : العواصم من القواصم ، حتقيق  -
 .هـ١٤٢٤ط ، .بريوت، د

أمين األزهري ، عالء األزهـري،  : ق القبس يف شرح موطأ ابن أنس ، حتقي -
 .هـ١٤١٩،  ١دار الكتب العلمية، بريوت ، ط

 ).٨٢١(أبو العباس أمحد بن علي : القلقشندي 

يوسـف الطويـل، دار   : صبح األعشى يف صناعة االنشاء ، شرح وتعليق  -
 .ت. ط ، ب. الكتب العلمية، بريوت ، ب

 

 ).هـ٦٣٤ت (أبو الربيع سليمان بن موسى : الكالعي 

حممـد  : االكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول اهللا والثالثة احللفاء ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٧،  ١كمال الدين، عامل الكتب ، بريوت ، ط

 ).هـ١٧٩ت (مالك بن أنس األصبحي املدين 

بشار معروف ، حممـود  : املوطأ برواية أيب مصعب الزهري املدين ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٣،  ٢خليل، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط

 .أبو احلسن علي بن حممد : املاوردي 

حممد شريف سكر ، دار إحيـاء العلـوم ،   : أعالم النبوة ، شرح وتعليق  -
 .هـ١٤١٢، ٢بريوت ، ط

 ).هـ٦٩٤ت (أبو جعفر أمحد بن حممد بن عبداهللا : احملب الطربي 

ة، عبدايد حليب ، دار العرف: الرياض النضرة يف مناقب العشرة ، إعتىن به  -
 .هـ١٤١٨، ١بريوت، ط



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

 .حممد بن أيب الفتح الصويف 
الصفوة يف وصف الديار املصرية ونظام امللك، حتقيق طالل مجيل الرفاعي،  -

 .هـ١٤١٢، ١ط

 ).هـ٧٤٢ت(مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن الزكي عبدالرمحن : املزي 

بشار عواد معروف ، مؤسسـة  : ذيب الكمال يف أمساء الرجال ، حتقيق  -
 .هـ١٤١٣، ١لرسالة، بريوت، طا

 ).هـ٣٤٦ت (أبو احلسن علي بن احلسن بن علي : املسعودي 

مفيد حممد ، دار الكتـب  : مروج الذهب ومعادن اجلوهر ، شرح وتقدمي  -
 .هـ١٤٢٥،  ٢العلمية، بريوت ، ط

 ).هـ٢٦١ت (مسلم بن احلجاج النيسابوري 

، ١شد ، الرياض ، طرائد صربي ، مكتبة الر: اجلامع الصحيح ، اعتىن به  -
 .هـ١٤١٦

 ).هـ٨٤٥ت (أمحد بن علي : املقريزي 

 .ت . ط ، ب . إغاثة األمة بكشف الغمة ، ب  -

جمموعة من العلماء بعنايـة جلنـة   : السلوك يف معرفة دول امللوك ، حتقيق  -
 .م١٩٥٦،  ٢التأليف والترمجة والنشر ، القاهرة ، ط

ط ، .لقاهرة ، مؤسسة احلليب ، داملواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واالثار ، ا -
 .ت.د

 ).هـ٣٠٣ت (أمحد بن شعيب : النسائي 

 .هـ١٤٢٦،  ١رائد صربي ، مكتبة الرشد، الرياض ، ط: السنن ، إعتناء  -
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 ).هـ٦٧٦ت (أبو زكريا حمي الدين بن شرف : النووي 

شركة العلماء ، دار الكتـب العلميـة،   : ذيب األمساء واللغات ، تعليق  -
 .بريوت

 .وهبه الزحيلي ، املكتبة العصرية ، بريوت: صحيح مسلم ، حتقيق  شرح -

 ).هـ٨٠٧ت (نور الدين علي بن أيب بكر : اهليثمي 

 .ت.ط ، د.جممع الزوائد ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، د -

 ).هـ٢٠٧ت (حممد بن عمر : الواقدي 

 عبداللطيف عبدالرمحن ، دار الكتـب العلميـة ،  : فتوح الشام ، تصحيح  -
 .هـ١٤١٧، ٢بريوت ، ط

 .هـ١٤٢٧،  ١املغازي ، عامل الكتب ، بريوت ، ط -

 ).هـ٢٣٣ت (حيىي بن معني بن عون البغدادي 
 .عبداهللا أمحد حسن ، دار القلم ، بريوت: التاريخ ، حتقيق  -
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 املراجـــــع
 .أمحد اجلدع 

 .هـ١٤١١، ٢ألقاب الصحابة ، نشر دار الضياء ، األردن ،ط -
العربية العاملية ، جمموعة من احملققني ، مؤسسة أعمال املوسـوعة  املوسوعة  -

 .للنشر والتوزيع ، الرياض
 .اخلطيب  أمحد 

 .هـ١٤٠٦، ١، نشر عامل الكتب ، بريوت ، ط عمر بن اخلطاب  -
 .محد رضا أ

 .معجم منت اللغة ، دار مكتبة احلياه ، بريوت -
 .د شيمي أمح

 .هـ١٤٢٢، ١ب العلمية، بريوت، طدالئل نبوية يف ضوء السنة، دار الكت -
 .أمحد حممود 

 .هـ١٤٢٢، ١دالئل نبويه يف ضوء السنة ، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -
 .أكرم ضياء العمري  

، ١عصر اخلالفة الراشدة ، مكتبة العلوم واحلكـم ، املدينـة املنـورة ، ط    -
 .هـ١٤١٤
 .بروكلمان

 .١٩٥٩ط، .، القاهرة، دعبدالرحيم النجار: تايخ األدب العريب ، ترمجة  -
 ).م١٩٢٠(إمساعيل باشا : البغدادي 

ط، .هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار املصنفني ، دار الفكر، بريوت، د -
 .هـ١٤٠٢
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 .بكر بن عبداهللا أبو زيد
 .هـ١٤١٨، ٢طبقات النسابني ، مؤسسة الرسالة األوىل ، بريوت ، ط -

 .خري الدين الزركلي 
 .م١٩٩٥، ١١علم للماليني ، بريوت ، طاإلعالم ، دار ال -

 .سزكني 
تاريخ التراث العريب ، راجعه وعرفه مصطفى ، دار الثقافة والنشر جبامعـة   -

 .هـ١٤٠٣، ١اإلمام حممد بن سعود، ط
 .سعيد بن جنيدل 

 .معجم األمكنة يف صحيح البخاري ، نشر دار امللك عبدالعزيز -
 :سعيد عاشور 

ت .واملماليك ، دار النهضة العربية ، بريوت، د مصر والشام يف عصر األيوبيني -
 .ط.، د

 .السيد سابق  
 .هـ١٤٠٧، ٨فقه السنه ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ط -

 .الطاهر أمحد الزاوي  
 .ت.، د ٢ترتيب القاموس احمليط ، نشر عيسى احلليب وشركاه ، ط -

 .عاتق البالدي  
دار مكة املكرمة ، مكة املكرمـة،   معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية ، -

 .هـ١٤٠٠، ١ط
 .معجم قبائل احلجاز ، دار مكة، بريوت -

 .عبدالغفار البنداري وسريكسروي
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، ١موسوعة رجال الكتب التسـعة، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط     -
 .هـ١٤١٣
 .عبداهللا الطريقي

 .معجم مصنفات احلنابلة ، مطبعة جامعة اإلمام ، الرياض  -
 .ار عبدالوهاب جن

 .اخللفاء الراشدون ، دار الفكر -
 .اخلميسعثمان بن حممد  

 .هـ١٤٢٤، ٢حقبه من التاريخ ، ط -
 .علي الطنطاوي

 .هـ١٤٠٦،  ٣أبو بكر الصديق ، نشر دار املنارة ، جده ، ط -
 .حممد رضا  

حممـد الشـرباوي، دار   : أبو بكر الصديق أول اخللفاء الراشدين ، حتقيق  -
 .احلديث، القاهرة

 .علي ، نشر دار القلم اإلمام -
 .عمر كحاله  

 .ت.، د ١معجم املؤلفني ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، ط -
 .هـ١٤٠٢،  ٤إعالم النساء ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط -

 .علي حممد الصاليب 
 .هـ١٤٢٦، ٢اخلليفة األول أبو بكر الصديق ، دار املعرفة ، بريوت  ط -

 .حممود الطحان 
 .هـ١٤١٧، ٩احلديث ، مكتبة املعارف ، الرياض ، ط تيسري مصطلح -

 .مشهور حسن 
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، ١معجم املصنفات الواردة يف فتح الباري ، دار اهلجرة للنشر والتوزيع ، ط -
 .هـ١٤١٢
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 فهرس املوضوعات
 الصفحــه وعــــــــــــاملوض

 ٢ إهداء

 ٤ ملخص الرسالة

Thesis Abstract٥ 
 ٦ املقدمة

 ١٧ يف الرسالةالرموز املستخدمة 

 ١٩ الدراسة ومنهج التحقيق: القسم األول 

 ٢٠ دراسة عصر املؤلف:الفصل األول

 ٢١ .احلالة السياسية: املبحث األول 
 ٣٠ .احلالة العلمية: املبحث الثاين 

 ٤٢ .احلالة الدينية: املبحث الثالث 
 ٤٦ .احلالة االجتماعية: املبحث الرابع 

 ٥١ املؤلف وحياة عبدالغين املقدسيحياة:الفصل الثاين

 ٥٢ حياة عبدالغين املقدسي: املبحث األول 
 ٥٣ .احلياة االجتماعية: املطلب األول  -
 ٥٧ .احلياة العلمية: املطلب الثاين  -

 ٧٥ .حياة املؤلف قطب الدين احلليب: املبحث الثاين 
 ٧٦ احلياة االجتماعية: املطلب األول  -
 ٨١ .احلياة العلمية: ين املطلب الثا -
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 الصفحــه وعــــــــــــاملوض

 ١٠٤ دراسة الكتاب ومنهج التحقيق:الفصل الثالث

حتقيـق نسـبته إىل املؤلـف: عنوان الكتاب : املبحث األول 
 والباعث على تأليفه

١٠٥ 

 ١٠٩ منهج املؤلف يف الكتاب: املبحث الثاين 
 ١٠٩ الكتابمنهجه يف ترتيب : املطلب األول  -
 ١١١ .منهجه يف شرح األلفاظ الغريبة: املطلب الثاين  -
 ١١٢ .منهجه يف ختريج احلديث ونقد الروايات: املطلب الثالث  -
 ١١٧ .منهجه يف التعريف باألعالم: املطلب الرابع  -

 ١١٩ .مصادره: املبحث الثالث 
 ١٥٥ قيمة الكتاب العلمية: املبحث الرابع 
وصف النسخ اخلطية وبيان املعتمد منـها يف: مس املبحث اخلا
 .حتقيق الكتاب

١٥٨ 

 ١٧٨ منهج التحقيق: املبحث السادس 

 ١٨١ قسم التحقيق: القسم الثاني 

 ١٨٢ .معجزة إنشاق القمر
 ١٨٥ .معجزة زوي األرض
 ١٨٦ .معجزة حنني اجلذع

 ١٩٠ .معجزة نبع املاء من بني أصابعه 
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 الصفحــه عوــــــــــــاملوض

 ١٩١ .معجزة املزادتني
 ١٩١ .معجزة تسبيح احلصى يف كفه 

 ١٩٢ وهو يؤكل معجزة تسبيح الطعام عنده 
 ١٩٣ .معجزة تسليم احلجر والشجر عليه 

 ١٩٤ معجزة تكليم ذراع الشاه املسموم له 
 ١٩٥ .معجزة شهادة الذئب بنبوته 

 ١٩٧ معجزة شكاية البعري عليه 
 ٢٠٢ .الشجرة اليت استأذنت را عز وجل لتسلم عليه معجزة 

 ٢٠٣ معجزة إجتماع الشجرتني لتواريه 
 ٢٠٤ .معجزة الشجرة اليت طلبها االعرايب

 ٢٠٥ .معجزة عذق النخلة الذي طلبه األعرايب ليكون له آيه
 ٢٠٦ .يوم النحر معجزة إزدالف البدنات عليه 
 ٢٠٧ .معجزة مسح ضرع الشاه احلائل
 ٢٠٨ .معجزة رد عني قتادة بن النعمان 

 ٢١٢ .يوم خيرب من الرمد معجزة إبراء عني علي بن أيب طالب 
 ٢١٣ .وهو يشتكي الوجع لعلي بن أيب طالب  معجزة دعاه 

 ٢١٣ .معجزه رجل عبداهللا بن عتيك عندما انكسرت
 ٢١٤ .بأنه يقتل أيب بن خلف اخباره 
 ٢١٦ .لف يقتلبأن أميه بن خ إخباره 
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 الصفحــه وعــــــــــــاملوض

 ٢١٩ .مبصارع املشركني يف بدر إخباره 
 ٢١٩ .بأن أمته يغزون البحر إخباره 
 ٢٢٣ .سيقتل بأن عثمان بن عفان  إخباره 
 ٢٢٤ سيصلح اهللا به بني فئتني من املسلمني أن احلسن بن علي  إخباره 

 ٢٢٥ .د العنسي ومسيلمة الكذابخبروج كذابني األسو إخباره 
 ٢٢٩ .مبقتل كسرى إخباره 
 ٢٣٠ .بأن احلرية ستفتح إخباره 
 ٢٣٥ .لثابت بن قيس أنه سيعيش محيداً ويقتل شهيداً إخباره 
 ٢٣٦ .عن رجل يقاتل معهم أنه من أهل النار إخباره 
لعمر بن اخلطاب وأليب جهل باإلسالم فأصبح عمـر دعائه 

 وقد أسلم
٢٣٧ 

 ٢٣٨ .لعلي بن أيب طالب أن يذهب عنه احلر والربد دعائه 
 ٢٣٨ لعبداهللا بن عباس  دعائه
 ٢٤٠ .ألنس بن مالك دعائه 
 ٢٤٢ .على عتيبة بن أيب هلب دعائه 
 ٢٤٣ .طول املطر عندما شكى عليه دعائه 

 ٢٤٦-٢٤٤ .معجزة إطعام أهل اخلندق
 ٢٤٨ .معجزة إطعام أربع مائة راكب
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 الصفحــه وعــــــــــــاملوض

 ٢٤٨ .معجزة بركه أقراص شعري أيب طلحه
 ٢٤٩ .معجزة اطعام اجليش من مزود أيب هريرة

يوم بناءه بزينب رضـي اهللا معجزة طعام أم سليم الذي أهدته النيب 
 عنها

٢٥٢ 

 ٢٥٤ .على املشركني يوم حنني معجزة التراب الذي ألقاه 
 ٢٥٥ .على املشركني يوم اهلجره لذي ألقاه معجزة التراب ا
 ٢٥٥ .على سراقه فساخت قدما فرسه معجزة دعائه 

 ٢٥٦ خصائصه 
 ٢٥٦ .ما أختص عليه الصالة والسالم به من الواجبات
 ٢٥٩ .ما اختص عليه الصالة والسالم به من احملرمات

 ٢٦٢ .من التخفيفات واملباحات ما اختص به 
 ٢٦٦ .ن الفصائل والكراماتم ما اختص به 

 ٢٧٣ .أن كنوز كسرى ستنفق يف سبيل اهللا إخباره 
 ٢٧٣ .أن سراقة بن مالك يتسور سوارى كسرى إخباره 
 ٢٧٣ .بأن فارس والروم ستفتح إخباره 
 ٢٧٣ .بأن املسلمني يقاتلون الترك إخباره 
 ٢٧٤ .بأن اليمن والشام والعراق ومصر ستفتح إخباره 
 ٢٧٤ .بأويس القرين ره إخبا

 ٢٧٤ .حلذيفة يوم اخلندق دعائه 
 ٢٧٤ ألم قيس بنت حمصن دعائه 
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 الصفحــه وعــــــــــــاملوض

 ٢٧٤ باختاذ الناس إمناط إخباره 
 ٢٧٥ .مبوت منافق يف املدينة إخباره 
 ٢٧٥ .باألكل املغصوب إخباره 

 ٢٧٥ .معجزة جعل أحد يثبت بعد أن حترك
 ٢٧٦ .عجزة ذراع الشاهم

 ٢٧٦ .معجزة قوله للرجل الذي يأكل بشماله ال استطعت
 ٢٧٦ .معجزة مد الطعام من السماء

معجزة شطر الوسق من الشعري الذي ظل الرجل وزوجته يأكالن
 .منه مدة من الزمن

٢٧٦ 

 ٢٧٧ .معجزة مسن أم أوس البهزيه
 ٢٧٧ .معجزة حفظ أبو هريرة ألحاديث النيب 

 ٢٧٨ .جزة حفظ عثمان بن العاص للقرآن الكرميمع
 ٢٧٨ .وجهه معجزة املنديل الذي مسح به 

 ٢٧٨ .لألعمى الذي أبصر بعد ذلك دعائه 
 ٢٧٨ . معجزة بيضات جابر 
 ٢٧٩-٢٧٨ . بعض خصائص النيب 

 ٢٨٠ .معجزة رد الشمس لعلي بن أيب طالب 
 ٢٨٢ .بعري قريش إخباره 

 ٢٨٣-٢٨٢ .السالم بعض خصائصه عليه
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 الصفحــه وعــــــــــــاملوض

 ٢٨٤ أبو بكر الصديق 
 ٣٣٦ عمر بن اخلطاب 
 ٣٦٩ عثمان بن عفان 

 ٣٨٧ علي بن أيب طالب 
 ٤١٠ طلحة بن عبيداهللا 

 ٤٢٣ الزبري بن العوام 
 ٤٣١ سعد بن أيب وقاص 

 ٤٤٩ سعيد بن زيد 
 ٤٥٣ عبدالرمحن بن عوف 

 ٤٦٧ بيده عامر بن اجلراحأبو ع
 ٤٧٤ اخلامتة

 ٤٧٨ فهرس اآليات القرآنية الكرمية
 ٤٨٣ .فهرس األحاديث النبوية الشريفة واآلثار

 ٤٩٦ فهرس األعالم
 ٥٤٤ .فهرس القبائل واجلماعات
 ٥٤٧ .فهرس األماكن والبلدان
 ٥٥٤ .فهرس األلفاظ الغريبة
 ٥٦٥ .فهرس املصادر واملراجع

  .ضوعاتفهرس املو
 



 المقدمــــــــــــــة                                 ..    . الهني في الكالم على السيرة العذبآتاب المورد 

 

 


