








العضمقدمة 

اتعتتيمقدمة 

محمدرحمه \,ؤترا عل والئلأم والصلاه رب ض الحمد 
الئرين،النثزة وعل الأمغن، المرثي الهامس ا،لطالب عبد بن اض عبد ابن 

واكا؛عان.والصحن، والأل 
الأحبار،صحخ دمثيه ين يضم مدرار، وعننؤ معطار، جزء فهذا وبعيث 
ولدآدمومثد والرملن، الأنبياء إمام الخار، الس ممة من الأنوار ورياض 
ذاكثالصفات، وحمل الأفعال ومحاسن والمجزات، للشإئل جامع أحمعن؛ 
ائروسنات والبالزوجات لحال وملي والفتوحات، الغزوات لأحبار 

العرةيكر ل الحال،، ؛الخواتم محتوم ا'ت• ااهمءمن دللثا وعسر القرايامت،، 
الرحمن.بجة الئتiرين 

الإمامنبله هتيٌ، عذب رامورد هو بل البوية١ا، مإ الق مصة اردرة فهو 
افثناه،طثبج الصالحي الدمثس ثم الح،ءيل، الممدّتي الغني، عبد الحافظ 
وأهناه.أطيبه الحنة شراب من ونماه 

ومعادنوالمهم، العالم أهل المباركة، مم اللطلأيت، نقدمه إذ اليوم ونحن 
الأسمى،الوقع ل منهم نجل أل، الرحمن الكريم نرجومن = والحلم النبل 

وأعينهماللممظ، وألسنتهم؛الخمظ، بفلو-م تتلماه وأف الأعل، والمحل 
الحنة.طريق إل لهم ومناديا السنة، إل لحم حاديا ليكول يالشحظ، 
المتممرون؟!فأين السإء، ماء بتي يا ^^٠٢ سيرة فهذه 



المعتنيمقدمة 

الخطية!النسخة وصف 

-خطثتين1نسختين عل الكبير الخزء هذا إحراج ل اعثئذت 
بحلب،الأحمدية ا،لكتبة محفوطات من عتيقة، حهلة نسحة وهي الأول• 

لوحاتتاوعدد الرمذي،،، راسائل أوله! كتابا،  ٥٣عل محتوى محمؤع صمن 
ريرهامن نايخها انتهى فقد التاسع، محهلوءلات من وهي وحات، ل٧ 

رواهاثمنه، سحه وهى ، ٨١٨سنة أحرى مثْ وصححها للهجرة، ٨ ٠ ٤ سنة 
الغىعبي• بن الله عبد مومى أبو الحاففل ابنه الغني عبي• الشيح موكها عن 

حطهوعليها مصنفها، عل مقروءة خة نعن نامحها وملها المقدمى، 
بن.للث،.الله رحمه 

(،١  ٤٦٦)رقم تحت، باريس، ل الوطنية ا،لكتثثة محموولات من وهي الثانية! 
لالثامن، القرن مكتوبامحت، من وهي (، ٤٧)ما— وأربمن، إحدى لوحاما وعدد 
الأخوةأحد بماعدة — بنصويرها همتؤ وقد للهجرة،  ٧٣٢سنة الأول، حمادى 

بالريامحي.والدراسامحتح ااJحورث، فيصل المللئح مركر من — الفضلاء 

!إلالكتتامب نية تومق 
منها:٠لاهره، ذللث، عل والأدله افه، رحمه مؤلفه إل النبة صحيح اتىارتا 

وقد! — للمزي تيذ.يثه ق كإ — ،٠ الرحال( أسإء ق ارالكعال( كتابه ق لفه مؤ قال، — ١ 
منغيره ولا الحديث،، محنالب، عته يستغني لا نحتصرآ لأحواله. أفردنا 

مله.عن الملمان 

منماموضع فر ؤ ذلك محل كمانص المرمي، الخالق محي بن محمود بن هرمحيالخالق و( 
تعال.الله رحمه كله، الجمؤع ناسخ هو بل الجمؤع، 



٧العتش مقدمة 

لهستا فقد رجعت،، وابن الدهض الحافظان منهم العل،اء؛ من حماعن إليه عزاه ٢— 
الأفهام((ررجلأء ق القيم ابن وكدا كبيث، جزء بأنه ووصما0 ثرة، الق كتابا 

*كشف—،احث، ومحارالأعلامءا، ق والزركئ ، ٠١تاريح ررالق كثثر وابن 
الكتاب،,هذا لأول موافقا أوله ويكر الظنوناا، 

نصكإ راالوثات،اا، كتايه ق الصمدي العلامة ممادر أحد الكتاب، هذا ٣— 
الترجيل مثريه وسرها مماصده، عامه قى قد بل القيمة، ق ذللقح عل 

اممهرصمح، الربثر ترجه منه ومل بالحنة، المثرين العثرة ترحمة ول الثتوية، 

ءنهب*موثها•

الأحكام،،عمدة ثرح اللثام ؛ركنمح كتابه ل منه موصعا فاريى ال٤—مل 
'آ؛ق[.محطوءل]آُ

لموثقه.الكتاب، ية نمن وباريس الأحمدية ئيطوطة غلاف، عل جاء ما ه_ 
والحليسياق، كإ المراد، عل يدل، وعنوانه الحلل، القطن، الكتاب، ثرخ — ٦ 

ميوحه.شيوخ طبهة فهومن بالمهقبإ، جدا العهد قريب 
ذللئ،،ل طعن أحدآ ٣ ولا النن؛ة، صحه القهلح1ة الدلأو مده ثبمتج 

أعلم.وافه 

الكتاب،!اسم تحقيق 
حذانثاْ وممن النبوية،، السثرة ق المضثة رءالدرة باسم الكتاي، هذا اشستهز 

والزركئ.ا، و؛روكلإنأ الظنون، ، كثفصاحيح الأمم 

•٢١٩٦٦سة باريس ل محطوط بانه وأثار ، ٦١٩١/ الأدب )رتاريخ ق ( ١ ] 



السنيمقدمة ٨

وصفهوكدا السثرةاا ختصؤ فيه اركتاب I باريس نحطوطه غلاف عل وجاء 

قوالثم1ري؛ي تقدم، ي لفه مؤ ذلك وأشارإل الأنهامء، جلاء  ١١ق القيم ابن 
العمدةاا,ارشرح 

الصفدىوكدا الغتيء، عبد للحافظ ءالمرة ت شرحه ق الحلي المطب وتثاه 
اكي،ا,عبد ®سرة ،؛ Jliرالوفياتاا اق 

وهداالمباركة®، السيوة ق ا١رسالة الأخمديةت محلوؤلة ق ميته نوجاءت 
منفيها ولما النسخة لقدم_، الحزء، هدا تسمية ي اعثمدناه هوالذي الأخير 
با،لمصودوأول الأسإء، من تبى لما جاسمر فإنه وكدا ذكزها، 'ثبي الي التزات 

قنحايا الغي عبد للحافظ زج-_ا وابى الذهي يكر ولذلك طري،، الرب من 
تلميذْله عملها الي السيرة عل ترجته ي اعتمدا قد وهما مياه، يولر السيرة، 
بمولفاتأدرى وهو ، ذللث، عل الذهص ئص كا المدمي، الضياء الحافظ 
أعلم.واهله شيخه، 

الكتايؤ:شرؤح 
الكلامق الهي العذب وهوا١المورد واحد، ثرح عل إلا للكتام، ئف، اب 
عيدمحمد \لي الدين ءطسا الحافظ للأمام الغنى®ل١٢ عبد للحاففل السيرة عل 

المحدشن،مشاهير أحد الحقي، المصري ثم الأصل الحي النور همد بن الكريم 
الولودعليه، والكلام وثزحه وتدؤيته وروايته الحديث، قاموابحففل والذين 

معجم ١٠ق الذهبي له لكرم ، ٧٣٥منة يمصر والنوق بحلمي،،  ٦٦٤منة 
القرى؛المدكةأم بجامعة الشريعة كلية ل ماحسم!! رسائل أربع ل الكتاب هذا ■حمى ومد ، ١ ل 

طيعالرمائل تلك من شيثآ أر وإ تركية، نخ ثلاث عل فيها الطلاب اولثك اعتمد وتد المعودة، 
تغد.



٩العتنى مقدمة 

لعنه ونقل الكامنهءا، راالدرر ق حجر وابن ااالتارخاا، ق ممر وابن الشيوخ®، 
،ا( الراجم تاج  ١١ق كإ قطالويغا ابن أيضا له به ونوررالإصابة((، الفتح«  ١١

ررثزحق والناريي ارالشدراتء، ق العإد وابن لوك،ا، ررالق والمريرى 
قالزركئ وذكرة عليه. التيه وسياق تقدم، ك،ا موضعا منه ومل ، العمدة،؛ 

صاحبويكنه محليان، الغني،؛ عبد للحاففل السيرة ررثزح وفال! ررالأعلأم؛؛، 
الغي؛؛،عبد محيرة عل انآكلأم ق الهي العيب ^^ ١١١ومحإْ! الفلنون؛؛، راكشم_، 

نقلولقد المؤلفيناا، ررمعجم ق كحالة رصا عمر الامحم تيذا إليه به نوكذا 
بنعل بن محمد العلامة الشيح الهني العذب الشرح ذلك، من كثيرة مواضع 
كتابق المخي المباح  ١١كتابهت ق —( ٥٧٨٣محسنة )النوق الأنصاري حديده 

أكثرمنه نقل فقد وعجمي؛؛، من الأرض ئلموك إل ورنله الأم النط 
موضعا.ثلابتن من 

الكتاي،!تأليف،  ٠١٣٣٠
الاركةل١؛!السيرة هذه عل شرحه أول ق الخلي الكريم عبد الحافظ قال 

_معناه وطا — بعض عل حديثه يريد وبعضهم العلمإء من حماعة ذكرل وقد 
بعضيومعه حرج الله رحمه المؤلم، أل ثرة؛ اللأْ المؤلم، تاليم، محسبؤ أن 

صاحبومصي نم، جنبا عل الولفا فقع،- دير، من لربا أن إل أصحابه 
لم،مفقالت دينالث،؟ ما فقال! راهب،، إليه فخؤج متلزهه، الدير المؤلم، الشح 

التمىهذا نقل وقد واسطة، بلا أنقل ومنها امسانبول، المليإسة/ الكتبة نخة من الأول للوحة ا( 
•٨( / ١ ) الفيء *الصباح ل الأنصاري ينحوه 
يعدولد فقد وهم، وهدا لولفها، معاصر السيرة ثارح الخاو-تي أن الشاع حالي الأستاذ ذكر تتسبمإ 

ستة!!وستثن يبقع الولف وفاة 



العتنىمقادمة ١ ٠

فلموحاله، ثنته ل اذكر فقال! ه، اممه رسول محمدأ فقال! سع؟ من فقال! 
؛!نيثارأقر ما فقال! علم، عندْ يكن 

المؤلففقال الرام،، له قال ما له وقال المولفج، إل المؤلف، حس، محا فرجع 
لهفقال فأحار0، الرام، إل فرجع وأحواله، البي. يشت، من نيئا له 

وكان- النهر عل الخالس الشيح ذلك، من هذا ملأ،إا هو ما هذا الراهب،! 
أحوالمن كثثرآ شيئا له فذكر إليه، فجاء — حاله فأعجبه الشيخ رأى الراهب، 

الولف،فامل إسلامه. وحن ، ١^١٥٣فأسلم ومعجزاته، اممه رسول سيدنا 
المخممرا^'.هذا 

الكتايؤ!ءلعاُت، 

حسباالارتي.بؤ هذا عل — وهي طبعايت،، أرع — أعلم فيإ — الكتانم، محلبع 
وحاليالبواب،، وعل الضناوي، هديان الكرام! اتدة الأّبتحقيق — القدم 

باريس،تفطوؤلة عل والشاع البواب، اعتمد وقد الشمرال، النه وعبد الشاع، 
علمنهم أحد يعتمد ولر ُ، ر فمهل الشاع مهلبوعة عل فاعتمد الراع وأما 

هفللهم كان ؤإن ، — مهمة وتصحيحات زيادات! وفيها — الأحمدية محهلومحلة 
خرأ.افه فجزاهم الكتابج، إحراج ل النبق 

طعاماشف.را(اكرى: 
صاحبوتعاليم الراهب، هداية القوانين من الوائحة هذء ل ٨(؛ ل/ المباح) ل الأنصاري نال )٢( 

افه.رحمه وفاته وبعد حياته ل به والأنتفاع وأحواله.، ليّنه، وتأليفه الشيح، 
الأستاذة:تحقيق ه، ١ ٤ ١ • الثانية ١ ط يثرونه ابمان. دار ُدوءة محل الشائع الأستاذ امحنمد يا )٣( 

افمحي الدمحور ذكر ونو الأن، حش أرها ولر - آمحلم ذي،ا — القات، اندم وهي المناوئ، هديان 
مؤّّهق منه حزء طع قد الكتاب، هدا بأن ( ٤٧٤)Y/ ممتنات، رمهجم ق الطريقي 

المناوئ.تحقيقهديان صفحة،  ٨٠ق م، ١٤٠٣عام يثرويتح — الخنان 



العتنىمقدمة 

ُ.؛  منفهو ْعكمتين ب؛ن لكن وما أصلا، الأحمدية محطوطة ت، جعالوند هذا 

خشيةالطبؤع مع فروقامإ إل أثر وع الياريية، الثانية النسخة زيادات 
نقل،كل الكتاب، لأف والأخيار، الأحاديث، بتخريج أغن ول؛ الإطالهءا'، 

ا،لوفقوافه والتحقيق، ، التخفيفوهو الولم،؛ مقصود عن الخروج وحثية 

غيرْ•^٠^ 

وكتبه

سيفمحمد بن حام 
وللملمنولوالديه له اطه غفر 

اه ٤٢٩ا،لكثممنة ثمان غرة 

الأساذكمطوعة الطبوعات، تلك بعض ق النانلر ؤإن ذكرت كإ - منها ثلاثة عل اطلعئ تد و( 
عبهااعتمد اش الباريسة الخطوطة عل يقابلها لر أئا< محزم يكاد أشهرها، وهي ، — مظل — الشائع 

الكيانس ممر ولأّتدراى _، محرما ،ع - وأّئاطها أحطاتها من أي إل ننز لر لأنه وذلك أبدأ، 
علاهتمامه انم، وإن،ا بالقليلة، ليتإ مطبعية أخهناء وحري ومع إ، الخطوطة! ز مرحرية أنما مجع 

أعلم.واش الكتاب، حدمة من الأساس المقصود وهو النصي، محفيق إهمالآ مع الكتان، عل التعليق 





١٣الولف ترجمة 

ترئ|لؤصءر
وئسه؛اءاسه<ه 

بنالواحد عبد بن الغني عبد محمد أبو الإسلام، محدث الإمام الحاففل هو 
ثم١■^•؛^؛،، المقد-ى الدين تقي جعفر، بن حن بن راي( بن نرور بن عل 

التصانيف.صاحب الخنبل، الصالخي، الدمثقي، 

ثونشأته مولده 
المريقالشيح حالته وابن هو مائة، وحمى وأربعتن إحدى سنة ثلد 

ورحلتهإ.اشتغاب أول ق مدة واصطحبا بجثاعيل، 

شيوخه!

وطبقتهإالنر، وابن هلال، بن اش وهبة بدمشق، هلال بن المكارم أبا سمع! 
أكلعنه كب ولعله أعوام، ثلاثة عاليه وأقام باكغر، الثلمي طاهر وأبا ببغداد، 

-يمدان،القومان إمإعيل بن الرزاق وعبد بالموصل، الطوّي الفضل وأبا جزء، 
بممر.الكامل اممه هبة بن وعل بأصبهان، وأقرانه الديني موصى أبا والحافظ 

تلاميذه!

والشيخالزهاوي، القادر وعبد وأبوموسى، المنح أبو ولداه عنه! روى 
وعثإنالدائم، عبد وابن الثونيني، والفقيه خليل، وابن والضياء، الدين، موفق 

ا١ذيالل رحب ابن وكدا االالسثر*، ق حلولها ومحي لالاوه-ي، الحفاظ( )تدكرة كتاب (مصدر ١ ) 
,الطقاتا1ا



المؤلفترجمة ١ ٤

افوعبد عزون، بن ؤإساعيل الأرتاحي، حامد بن وأحمل الثارعي، مش ابن 
أربعنة إل بقي منه سمع من وهوآخر الحيتي، مهلهل بن ومحمد علاق، ابن 

الخثر.أل بن أحمد بالإجازْ بعدم وبقى ومسعن، 

عليه!العلهاء وئتاء العلمية مكانته 

مهلثلوص، قليل إلا معه ولس خرج وكان أصبهان، إل الحافظ وسافر 
الحثدة.الكتب -يا وحصل مدة، باصبهان فأقام عليه، وانفق حمله من تعال اممه 

وكانحتنة، نصانيم، الحديث، ق وصنف، بالكم، وحدثه النجار! ابن قال 

كموكان الحديث،. فنون بجمع قثا والتجويد، الإتقان أهل من الحفظ غزير 
•اللفج قانون عل بالته، متمسكا ورعا، العبادة، 

افعفا أبوموسى يقول الديني، موسى ش الحاففل بخط قرأيت، الضياء! قال 
ضياءالإمام كمهم الشان هدا يفهم من الأصحاب، من علينا مدم من قل عنه! 

هذهلتثيتن وفق وقد — توفيها اممه زاده — الممدمى الواحد عبد ين الغني عبد الدين 
ولوكانقال! أن إل — نعيم لأي الصحابة محرفة كتاب، ق التي يعني — العلطاتؤ 

مهنه.لما زماننا ق تفهم من ومل فعله، لصوبوا وأمثاله الأحياء ل الدارقعلني 
ينالولا وبيته، له ذكره إلا حديحؤ عن أله يأحد يكاد لا وكان الضياء! قال 

الحديث،.ق الموْنين أمير وكان نسبته، وؤثا فلأن بن هوفلأن قال! إلا رحل عن 
قهو فقال! موسى، أي بحضرة حديث، ق رحل نازعني الحاففل! قال 

موسىأب إل ورقعها رمعة ل الحديث، فكتبؤ فيه، هو ليس ت،! قلالبخاري، 
البخاري،ل هو ما فةالت<! ا تقول؟ ما وقال! الرقعة، أبوموسى فناولني بماله، 

الرجل•فحجل 





























امه ٢٨

بن^^؛٢، بن نامحور انن - وهوآرو - تارخ بن - وم حلل - إبرابمم ابن 
بنلنكر؛ا ن نوح بن نام بن |زدخت1لم بن ثالح نن عين بن قايح زاعونن 
ادم، وثير وهوأوو يزصوف، أحزح-ومءدرص ابن متوثنح 

بنشيث بن يانس بن نجس بن مهيل بن يزد ابن - بالعلم وحط ، المحرم أعي 

النواتانإحدى ق المدنإ يثار بن إنحاق بن محمد يكنه النثب هذا 
َهُ

عنه.

فيه.محتلم وماتئده احتلأفلا"ا، عثر من صحته على مممق عيثا5( ؤإلى 
نمح:محبمنينس>منيو:

مرْبن كلاب بن نهرم بن مناف عثد بن وهب بنت أمنة ت و. اف رمول وأم 
بنمحيينعاي•ابنكعب 

الهاش;ق كإ أوءمِء الاسخ ثال ثم يعرب، بن وثجّا بن تيدح ال: الأصل هاش ل صححت ( ١ ) 
زح،بمد يشجب يدم دل! ينجب، بن بن ترح هشام: ابن رواية س إسحق ابن ذ/ْ الذي 

التلقي.طاهر أبيي شيخه عن الأصل ق كإ رواه أنه ^كر ذلك عن الصنف وسل 
)مأ(فيالأصل:)ّاروح(.

الهماة.بالحاء الأصل j مطت )٣( 
والثانية)صح(.فرقها ووصع )لأنك(، والثانية: الأصل ز )٤( 
لبز،آدم؛•الثانتة• ق )٥( 
فيه(.احتالف، ضر )من الثانية: ل )٦( 

فهركبن ردترص الثانتة: ل )٧( 



٢٩ه وجوه-رضاعه ^فاةواكه.آم4 

منه،حقا يقايي الأول ربيع ثهر ي رُالفيلاا عام بنكه ت ه افه رسول وولد 

عامأ.ب1رتعان بعضهم! ومحال عاما، بثلاث؛ن ُرالفيلُ بمد بمفهم! ومحال 
المورا،.يم لزه والصحيح: 

وعئروليعانيه له محيآتى افه ورسول الطلب، عبي بن عبدالنب • وماتآبوْ 
محرآ-

تنعةأقهر(.ومحالبمضهم:)ماتر٢اوهواين 
حمل(.وهو النابعة دار ي أبوه )مات بمضهم! ومحال 

واiيJنة(.نكه بئ بالأنواء رماُثج وقيل• 
الطد_حيد بن افِ يد )نزو : الز:زي ثكار بن الزج اضِ نحد آثو وقال 
•سهرئن( ابى اف ووسول بالميينة، 

سن.أوح ابن وهو أمه• ؤمائئ٠ 
محسن.يعان وهوابن الطيب• عبد جن•، ومامث، 
سن(.ث ا؛ن زم س\ي زيل: 

المطلب،عتب. بى حمزة معه زآرصعغ لهب، أبى جاريه ثزيبة ه: زأرصعته 
مشزوح.ابنها بلبن أوصئهم المخروثي، الأسد عبد بل الله عبد سلمه زأبا 

الثعديه.ذؤنب أل بنت السعدية حليمة وآرصعئه 
قالأتاثأإ حالة من رجلتن إل استاده الهوة دلأتل ق أبونعيم الحافظ روى ت الأصل هامش ي ( ١ ) 

لأسلمم.الفيل عام ولد ه أنه حلاف لا العلماءت بعض وقول الفتل• عام بمد ه الد رسول مولد 
أبوي•رمات الثانيةت ل ( ٢) 



ضدلفاس«ائهإ٣

^أخمد، محقي، آنا »إو : اف زنوو محاذ : Jliشم بن جثئ روى 
النام،ومحا الناس، أخشن اثدي الحاقن ومحا ،، ١^١١به بمي اثدي الماحي 

ش.ئثق ثبميح، ساا. 
أنآء،افه.ثمنه رسول لنا نقى قال! قيس، بن الُه عند وروىآبومونى 

الئخمة،ا.ونى التوبة، ونى والمقمى، أخمد، وآنا محمد، آنا ١٠قم-الت حفهلنا، ما منها 
منيم.رواه صحيح، اقتله، الاحمةااوض ارويي رواية؛ وي 

وآنامحمد، وآنا أخمد، ،رآنا الله.! رمول ثال قال! اممه عند بن جابر وروى 
افدوإذالآ،كان:وماكاولزاة الديبموالأو4ُبيامحن، اناحى: ومحا الحاقن، 

ثماعتهماا.وصاحن، السلمير2رم؛، إمام وكنئر نيى، 
[.١١٩]١^: 4 وئذيإ 4وؤ الغرين؛ محابي ب - وجو عز - اف ونناة 
وّلمال؛،هعليه اممه ]صل [٠ ١  ٠٧لالأن-ا،: 4 وؤ وررجأ( وروووفا( 

؛؛ةءإ؛ ءإت- 

الكفر(.بير يمحواض )الذي ١لثانيةت ل ( ١ ) 
)'آ(فياكانة:)غإذا(.

)الرين(.)م(فياكابم 
كن.لك.فهو سكأوين ين لكن ما وكل الثانين، من زيادة )٤( 



٣١ووفاته وهجرته وبسه بخديجة وزواجه الشام إلى وخروجه نشاته 

)ج
ابنآبوطايب عمه وبعده الطلب، عند جده يكفله ينيا ه! افه رتول وثشأ 

اسب.عند 

كلونتحه عنب، كل وبث الجاهج، دنس مى - وجل عز - افُ وطهزة 
آمائته،مى ان1هاووا لما بالأمين، إلأ قومه بتن يعزف يكن لم حش جميل، حلق 

وطهارته.حديثه، ق وصل. 

بءئّرىبغ حس الشام، |لي طالي، أبي عمه ح حنج سه، قلمابلإادتسرعشزة 
العالمين،تئد هذا ت وقان يتيه وآحد ئجاء بصمته، ثمقه الئاه.ب، تحيرا ئرآْ 
عنمكزئ لئ: ثقيل للنالمين. زط اشُ ثبمئ ثاو.ا الغاَلمين، رب رنون هدا 

خؤإلأ حم، ولا ثجزه، يتق لم العمة من  ٢١أفثلتملحين إمحكم ت قاو بدلك؟ 
طاو،إتثة، ٢٣١نجدةفيمحا3إِنا ولأبمجدانلآ،ألأِي، ناجيا، 

امحوبيل علته حرقا 
تجارةفي - عنها الله رصي - حديجه علام مبمرْ ْغ الشام إر يانيا حؤج ئم 

تجاريه•ناغ نوقبمري، حسثلغر؛ا بمروجها، أف قبل لها 
أثرنتم.الأصل: حاب )ا(و 

)يسجدون(.الثانيةت وق يجدن، ت الحاشية ق ( ٢) 

هتا.كا الحاشية ق وصححت كتابا، الأصل: ق )٣( 
•بصري( سوق رإل الثانية: ق )٤( 



هوفاته - هجرته ٣٢

الثلأم.عليها حديجه ثزؤج سنة وعشرن حمنا ثغ قلما 
علته— جهريل آتاه برناكه، واقنثه بكزاتته، افه احتمه تنه أويخن باغ هل، 
وقيلتنه،  ٢١عشررثالثه بمكة دادام — بمكه جثل - حزاء زهوبعاو — الشلأم 

الأوو.زالفحيح تثرآ، زتل: تنة، تئزرآ، حمسة 
الكغثه،ينتدبن ولأ بمكة، إهاتته مدة الممدص بتت إر يصلى وكالر"اا 

تيمهالمدينه قدومه المقدسآيصأتعد بثت إلى وصلى يديه. يجعالهار؛اظ 
ثهرأ.غثز مته أؤ شهرآ، ئز 

تكرآي ونول عنه[، اض زرصي يق المي. بكر آبو ومعه المدينة، إل هاجر نم 
٢نغرذر ولم كافئ، وهز اللتي، الأزيمط بن اف عثد ودليلهم: منة، بس عامئ 

لتإنلأْأ.
سنئن.عشن بالمدينة ، هاiام١٦
والأول-ين، وفل'• حمسوبخن• : ونل ويخن• وهوابئثلاث ولإو 

أضح.
لتلهعثرة لثم الصعحى ائتي جن الأنتن يوم وسلم[ عليه اممه ]صل وتول 

وبثعثهر لأنتهلأل ونل؛ منه، خلتا للتلثم وقيل: الأول، ربتع شهر مس حلئ، 

عشرة)ثلاث  واس)١( 

عشرة.)خمس  _J(Y)
)خلكن(. _j(Y')

)ومحلها( واس)٤( 
)ولم'يمف(. الثانيةل )٥( 

)وأنام(. )اُ(واكانية



٢٣وفأتا،ه 

.^١
الثلاثاء.كله نقيل: ^y:^، كله ^؛5، 

يوما.آزع وقيل: يوما، عثر اقي جي مدة وكائث 
وكمالعباس، بى والمصل العباس، وعمه طالب،، أبي بن علي وعثاه 

حوليبن أدس وحفرهم مولياه، ^^، رئي بى وأنامه العتاس، ابق 
الأنحاري.

ليس- بالبمن بلدة ~ نحوو محاب من تحولثة بيض أثواب ثلاثة في وكمن 
عنانه.ولا قميص فيها 

مجلكاذأرآ،،قإيمشك.
بها.يتعطى كاف حمزاء قطيمه ثحته وقرش 

لينات.تشع علته وأطبن وكم والمصل وعلي العباس لبره ويحل 
فيولحدأن له وحفر فرابي، حول افّ ثوهاْ الذي الموضع في ودفن 

.- عنهما اممه رضي - وعمر بكر أبو معه دفن يم ءائقه، بث كاف الذي بت؛؛ 

ه؛٩ ءو 

عتر(.)ا(فياكانة:)أرمة 
)أ(أي:أهمادأ.

)م(فياكابم)مقْب(.
)؛(واكانة:)ألحد(.



ضو4أولأدء. ٣٤

وأولاده ذكرل*، في فصل 

َص

بمهْنادين'لأت:

هنقبا.وهوابن عا ومات النتوة، قئل بنكه ولد يكش، كاف وبه الماسم! 
ض.ص ءاس قادة: زماذ 
اكإئ ويل: الإنلأم. و د لولاك زالئاهئ، الطي زبمى اف: وعي 
الأزو.زالشحيح ي، والطاهر 

سعهابن وهو عثر، تنه -يا ومات بالموينة، ولد اللام[: ]عاليه وإبراهيم 
عثر-أؤ؛C]؛؛ ثهرآ عثر 

وفنطيةر^اض_مؤلك_خص تة ٥[: ابن:ثاو ئ لَكان زيل: 
ذِلك3أهبم

وهوابذقض، عبب بن العرى عثد بن الرمحع بى أبوالعاص روجها رينثج؛ 
حوس.ين هالا وأمه حاكها، 

وبلعثالصلاة، ق ه الني حملها ال؛ي وأمامه — صغثرا مات — عليا له ولدت 
ياطنق.موت بعد علي روجها حش 

)ا(كلمة)ذم(لمتفيس.
)آ(فياكابم)طئر(اا.



٣٥فصل4اولأدهه 

اممهعند روجها وويب، الحطاب، عموبن روجها كلثوم، وأم صغيرأ_ مارث^ -
طالب•اينجغثرينبي 

يثاسئ،كلثوم أم ثزوغ يم بمده• يتائئ، عماذ بى محال رؤجها : ^٥^١٢٢
بمدة.

عثداف،ووخ£\وئُ.هتثاة ابما له وولدت 
ثلاثة.انهم البني في والصجح خلاف-،، بلا أربع قالبنات 

فييم كلثوم، أم ثم هاطمه، يم ري، يم ؤيثنؤ، مم الهاّمم، له! ولد تى وآوو 
باشةّإئزامم لإ اشِ، بمد الإنلأم 

القتية.ثارثة من ءإِنه إئزامم إلا خديجة من كلهم هلأكث 
أنهر.مئة بمدة ثانث، قاِلإا ئابمة، قي؛لأ لأوا زكي 

وسلم(.عليه صل أض رسول بنت )وفاحلمة الثانية! ق )١( 
وملم(.علته القه صل الته رسول بنت )ورثية الثانية! ل ( ٢ ) 

)م(فيالثانية!)ؤزنمترثية(.



هوعمره عجه فصل-ق ٣٦

ؤوعنره حجه فئ فصل 

صكئ؛ائو:كمينس'':)تمغغمح
الني.عنزة عتر: أنبع واعثتز واحدْ، )حجة ئاو\لأأم حجة؟(. ن مه 

المقبل،العام من صالحو٥ حيث، الثانية والئنزة التئت، عن المشركوف صده ح؛ن 
حجته(.انع وءمتة١٣المنية، ذي ي حنين عنيته ثثم لحبم، ا-يمادة من وعنرْ 

حجةحج والي محقظ، قلم واعثتر بنكه حج ما وأما المدينة، قدومه بغد هدا 
هلاااّعايي بمد يروق ألا ءاعثى ؛ وقاو فيها، الناس ويغ الودلع، 

ءإةءو ؛او 

)ا(فياكابن:)تكلأس(.
)آ(واكابم)ىل(.

)م(فيالثاب:)وءممم(.



٣٧ه غزواته فصل 

ؤمنواته فى فصل 

؛٢٢١ا^شهورهداهوالصحح بنمسهلا،، عزوة وعفرين حمسأ ه اممه وو رم عزا 
عراوقتل• وعيرثهمأ'آ،. عفته بى وموسى معشر، وآبو إسحاق، بى محمد قاله 

أويحوها.خمشول والثتايا والثعوث و؟ئرين، سبعا 

وحيتز،والضطلق، قزيظه، وبتي والخندق، وأحد، بدر، تنعت ي 1لأ بماتل ول؛ 
والطائف.وحشن، مكة، وقح 

القنى،نفياثعتتحض>ًء.نوو>ً<:هئءلبمى 

غزوة(.وعشرين خما ه ينفوسلم عليه افه صل افه رمول رغزا الثانية• ق ( ١ ) 
النهور(.هو )هدا الثانية: ذ )٢( 

وأبيرعقبة بن موسى عن الطبقات ق سعل. ابن ونقله اسحاق، ابن عن المرة ل هثام ابن نقله الذي )٣( 
وسرتة.ثئث بض وثلاثون، تإنيه وسراياه بعوثه أن هثام ابن وذكر و-عترون. سبع أما معثر 

)؛(فيالثانية:)وقوءيل(.

أيام،وعثرة وشهرين الهجرة من لمة غزواته؛ من الشهور وحملة يل؛ ما الأصل حاشية ق جاء )٥( 
جابر،بن كرز طب ق حرغ أيام وثلاثه بشهر ذلك بعد حلف. بن أنثه فيها لقريش عرأ غرا الثاف؛ 
وسبعأشهر وث،انية الهجرة من لمة بدر غزوة غرا توما بعشرين ذلك - ؛عل الدينة. سرح عل أغار وكان 
مجاتةالمع ين والمشركون رحلا عثر وبقعة ثلاثإتة يومثد وأصحابه رمضان من حلت ليلة عثرة 

طلبق ويق الغزوة قينقيع، بني ثم والباطل، الحق بن فيه اطه قرق< الفرقان، يوم ذللث، وكان والألف، 
وهدمأنمار، غزوة ويقال، غهلفان، غزاة وهي أمر، ذي غزاة بالكدر، سليم بني غزاة سفيان، ش مر 

أيام،منهاوعثرة حلت، أشهر لسبعة الضر يني غزوة الثالثة، ق أحد غزوة الثانية، نة البقية ق الأربع 
=ذلك بعد الحندلر دومة الخوف،. صلاة صل وفيها يوما وعشرين بشهرين ذللث، بحد الرقاع ذات غزوة 



ورسله.كنابه ف ضل  ٣٨

التيوهي أيام، وثلاثة أشهر بخمة ذلك بعد خزاعي من اكعللق يني غزوة أيام■ وأدبعة شهرين ب= 
نريظةبني غردة أيام• وخمسة أشهر وعشرة سن لأربع ا-كدق غزوة قالوا. ما الإفك أهل قال مها 
اعتمروفيها محت، محنة ق الغابة غزوة أشهر. بثلاثة ذلك لخيان؛عل. بني غزوة عثريوما. تة ب ذلك، بعد 

وثإنتةسن لسبع مكة فتح يوما• عثر وأحد السابعة من حالت أشهر لثلاثة خثر غزوة الخدسة. عمرة 
بالناسحج وفيها السنة، محلك ق الطائف غزوة ثر. بيذلك يعد حنين غزوة يوما■ عثر وأحد أشهر 
أبوبكرحج السنة هده وق أيام، وخمسة التاسعة من حلت. أشهر لستة تبوك غزوة أسد. بن عتاب 

قالومقتي؛غزات؛ن•■ غزوة، عثرة سبع اف. رسول بع •غزوت قال: أرقم بن نيد وعن بالناس■ 
وقبل:ه، بتفغزاة وعشرين خمسا ء.زا أنه الشهور وغثرمم: عقبة بن وموسى وأبومعشر إسحق ابن 

والخندقوأحد بدر سع: ق إلا ه يقاتل ولر نحوها، أو خمسون والسرايا والبعوث وعثرين، سبعا 
انتهى■النضر• وبمي والغابة القرى أيضا؛واد^ي قاتل ونيل: والطاتف، وحيثر والمهللق قريظة وبني 





ضل4كئاهوثط<.

ىْشك.ملكه عل وحافهم الزوم، 

قارس،ملك كنزى إل الثهمئ حدائه يى اممه عتد اممه. رسول وتثث 
اممهيثزى . مإكه« ، ١٥١)رمزي ،: اش.١١رسول ممال ، النبئ. كتاب متزى 
هومه.،؛Lfl^j ،lملكه، 

ملكالمقوقس إل اللحمل ]_ ijآبير بن حاطب الله. رسول ويعن، 
ايإل ، زأغاJى١٢تنلمم، زم ^^^، زهازن، ممال.^١، زمفز، الإنقدرو 

لهيولدت ثابب، بن لحثاذ موئثها ثجلأ، واحتها القئطثه، اريه م. 
محاق.ئن لرحمن اي 

ائتيوعند خمن عناق; نلكث إل العاص بى عنرورم الله. رئول وبث 
ونتنعمرو بتن وحليا وصدقا، ؤاسلمنإ جيثر، والمللثج الأرد، مى وهما الخلندي، 

اش..رسول يوي حتى عندهم يزل قلم بينهم، فينا والحكم الصدقة 
علبن هوده إل ايامة، إل عمروالعامري بى نلط اممه. زئول وبث 

وآناوأحمله، ثدعوإلته ما أحس أما النيإل وكتب وآُزله، قاكزمه الحنفل، 
بملم،ولر النبؤ.، قاثى الأم، ثغغسإل قاحعل وشاعرهم، قومي حطين، 
المتح.رس ومايث، 

سمرأي بن الحارث، إل االأسدي وهآ،بن سجاغ الأJه. رسول وبعث، 

(JO  :وملم(.عله اث صل الني )فقال الثاب

)عم(.الثاب: ذ )٣( 







٤٣ه فمدلهاصام4وساته 

إلىزهاجز إنلامه، وحس أنلم المطلب! عند بن عثاسلاُ وآبوالمصل 
•الدكور مى عنزة له وكاف منى، بملاث ه الثني بذ أكثز زكاذ المدينة، 
عثمالخلاقة في وثلأنى ائنتين تنه ومات صحثة، لهم وفم الني، وعبد المصل، 

وحمزة.العباس إلا ه اللمي أنام بن بميم ونم • بالمدينة عمان[ ]بن 
—اف عئد أخو وهو منافج، عند وانمه ا،لطل..،! عتب. بن طالم، وأبو 

بنث،قاطمه وأمهم بدر، ؛_، الرؤيا صاحية وعاتكه لأمه، - ه اممه وو م رش 
محروم•بن يمراف عايم'ااين عمروبن 

لهم- هانئ وأم وعل، وجعقر، وعميل، — كافرأ مات - طالب الونب• بذ وله 
أيضا.أولاد؛ ل ذكزت وحماية هند. وقيل• ئاخثة، هانئ أم وانم • — صحبة 

وجهه،لخشن بد-لان، أبوه كناة الغنى، عند وانمه الطلجؤ؛ عند بن دابولهجؤ 
ودرة،لهمصحثه.حنم(. ''؛يوم هل"اممه رّولا مع ثثا - ومعثب عقنه، ولد؛ وثذ 

ه.اي بم.ثمزة كفر؛ ض الشام أزض ؛ن بالززقاء الأتي قه زئ 
وائثئداق،لأمه، الانياس أحو وضرار الغرة، وانمه وحجل الكعبة، وعبد 

طناْأ.زأكثزئم قزئش، كاور؛،أخزل لآ?ه اكداى ثر ئء 
وعإرة.يعل أيضا له كان -• ادمحق الإمام يعني — قدامة بن أبومحمد قال ت ؛،( ٩٨)شرحه ل الكريم بد ع= 

امة.إلأ يرك إ مات ئا عنه اش رصي حمرة أل ق ا،لولف مراد يفئر وهدا قلتات الفاريتي، كلام انتهى 
القاميتع ولا والبنات، الأولاد من ذكز ما غثر لحمزة قيامة ابن وافلوفق الثر عبد ابن وذكر قلت؛ 

ذلك،.لدكر 

)العباص(.اكاية: ز )١( 

)آ(لاكابمرءابو(.

عاليهوملم(.صلاه )ْعالبي لاكانة: )٣( 
)؛(وت،)كان(فياكانةّ



وعماته.أعمامه ضل-4 

لن[قئاةهئ>'ا:
توقثغالعوام، بن الرث؛ر أم وهئ وهاجن>ثؤ، أنلمئ، ت اثب عئد بئت صفية 

لأمه.حمزة أحت، ويي الخطاب، بن عمر ؛؛لأية ي باندبمة 
تدر،مح، الثو:ا ضاط زهث أنك، إي قل اأطبي،ث يد  JLوغاذئ 

لهفولدمحئ،رم مخزوم، بن بن ^ ٥١عبد بن المغيرة بن أميه ر عند وكانت، 
١^^،.زهزيه ؤزتي؛<، نثة، ذلا أنثَ ١^، يد 

ققى،بن الداو عبي بن وهب بن عمثر ؟ئد كانت، الطل«ٍّجت عبب بئت وأروى 
وثمنتدرآ، شهد الأولئ، الهاجرين من وكاف عض، بى طلئب له ئولدلم، 

عمت،.ثه ننس ثهيدأ، باجنادين 
اممهعبد له ولدت رJابإ، بن جحش عند كائث، الطلّ_،! عئد يئت وأميثة 

ايروج عند، الئاعن الأض أق زانا ثهيدأ، بأخي 
نفز،ثم أنلم جحش بى اداوهرْ؛ وعتبي صحته، لهم كلهم وحمنه، وحبيبه، .، 

كافرآ.بالخثثة ث، وما 

بناممه عبي بن بلال ين الأتي عبي ؟ئد لكنق المطليا! عبب بلت وبرة 
تلمهأم روخ وكاف افه، عبد وانمه تلمه، أبا له يولدن مخزوم، ابن عنرورآ؛ 

ا(في1كانأ:)ستة(.
آ(فياكابم)نمر(.

)زلوت(.الثانية: "ا(في 
إ(والثانة:)زهمأ(!!

اف(.)عبد الثانية: ل ٥( 

)عمر(.الثانية: ق ٦( 



٤٥وعمات4 أعمامه فصل.ق 

لك،امحق.
أناله يولدن منس، آبى بن العرى عبد بى آبووهم الأني عتب بمد وثروجها 
رهم•سرةينأبي 

بنوبيعه بن كزيز عند لكنث المطلب، عئد نث، اكتذاء وهئ حكيم وأم 
لعث، أم وهي كرير، ثنت أروى له محولد«ت مثاف، عبد بن نمس عبد بن حييب 

عنهاش رمحي - عماف ابن 



والسلامالصلاة وعليهن عليه أزواجه ذكر 

وسلمغضب القه صلى ذكرآلواجاب 
وز»محصنئأأا

بنالمى عند بن أند بن حويلد نث حبيجه ،، المى.١٢يزوغ مث وأول 
ثثتهحش تنه وبقثث ،، ٠^١٣وعشرين حني وهوائى يزوجها كلاب، بن تحي 
محسين،بثلاث الهجزة قتل وماتث صدق، وزير لهأْا وكاثث وجل[، ]عز اداهر٤، 

أرع،سنينُُ"/وقتل• 'تتين،، بخس الهجرة مبل وقتل• الأقوال، أصح ه-ل>ا 
بنمر بن ود عبل بن ض عنب بن قيس بن رمنه بمش نزله روج؛ ئم 
قتلهوكاثث الهجزة، قئل بمكه حدثبه بغد بن عام بن حشل بن مالك، 

طلاقها،وأراد عندهُاّ،، وكثَت< عمرو، بن ئهئل أخي عمرو، بن الثكزان عند 
قأمتكها.لعائثه، يومها قوهنث، 

بنكه ٢٩١١٢٠^اممه رصي الصديق بكر آبير بنت، عائنه اممه.[ ]رسول ويزوج 
 )١( j :واللام(.الصلاة وض )عله الثاب
وسلم(.عيه اث صل اث )رسول الثانية: ق )٢( 

)•)(والثانية:)وءواينخمىوشمون(!!.
هنا.كما فوتها وصححت بش• أذ الأصل؛'إلى في ( ٤ ر 
( j (o .)نت)oS(:الثانية

نثن(.ّ)بارع الثانية: ق )٦( 
الُامية(لأالقرنية غالب )بن أق(: • العيب•)٦ •الودي ق زاد )٧( 
افرسول عتد أي؛ )٨( 
الثانية.ل ءنه،ا( اف لت،ث)رصي )٩( 



٤٧والسلأم اكيلاة وعليهن علي4 أزواجه ذكر 
 ََ ِ - َ - َُِّْ سحت وقيل ستين، سث بنثا وبي سين، بثلاث ت وقيل بمشن، الهجرة قثل 

علىسنص ينع بنت وهئ بالمدينة الهجزة تغد لها ويني أصغ، والأول سنص، 
ثهرأ.ثنايثه.ثمثزرا، زأس غلى زقيو: تنثةأقهر، زأس 

ودشئ،بالمدينة، ونوفثن، سنة، عثن0أاا ثمان بئت ليي النح، ومات 
والأولوحمّص، سح سنه وقتل وحمص، ثمان سنه بدللث،، أوصت، بالنقع، 
هريره•أبو علبجا وصلى أصح، 

اممه،وروىآنبماأفطن،وكنثهالإعند بكرآعنزها، ولمسزوغ]رسولاف^[ 
منمحهثلا،زلم:ضح.

-عنهنا افه رصي - الخطاب، بن عئز بئتج حمصه ه.' اممه رمول وثزوغ 
يوي.، ؛،' ١١رئول أصحابؤ من وكال ^١^، بن حنتس عند قتئه وكادثإ 

بدرا.ثهد ومحي ؛اامل.ينة، 

_شاكلأم_فقال:)إئذ:امك
الخنة(.ق زوجتك ؤإما قوامة، صوامة هإنيا حمصه، تزاجع أو 

عمن،ينتح حممه اممه. رسول طلن لما قال؛ الجهنن عامر بن عمته وروى 
فنزلهزا، بغد بعمزوابنته يغبأاممه ما وقال؛ الرابط، رأسه عل مححثا عمن، دلك ®بلغ 

حممهراجع أف بأمرك أ وجل ]عر اممه رإف وقال،؛ اي. هل الُب بى جبريل 
أهريمثه.عام وعشرين، سنه؛،ن وقيل; وعئرش. سح منه يوقنغ لعمر(• رحمه 

صخربنن، رمله واممهات نمان، ش بثت، حبيبه م و:. اممه رسول وروج 
عشرة(.)ثإنية ١^^؛ ق ( ١ ) 

رويروى(•الثانية: 3، )٢( 







والسلامالمعلاة وعليهن عليه أزواجه ذكر 

حالهوهئ ،، معاؤية[١١]بن صغتنعه بن •تماثر بن بلال بن اش عبد بن رمحنبه بن 
عاوش ;ثرى، ه الب رنول روجها عباس، بن ام وعبد النيب، ابن جابب 

منيزوغ ش آحر وبي بي، ومائئ، نكه، مى أميال تسعة على ناء وهو أ؛هرآا، 
وّسيرر.قلاث سنه توفين، المويى، أمهات 

نبععلى وعمد عنزة إحدى وهى النثاء، مى بهي يحو تى حمله يهد؛ 
3لمبممبهن•

أيضا.العدبء الورد  ٠٠ل ليت الزيادة وهذه ( ١ ) 
الأصل.ق وأحرت به( )وماتت هنات الثانية ل )٢( 



٥١الله. ول ر/خدم 

؛١١٠اف حدمرسوو 

الأماوي.النفر بن ماس بن انق 
خارثةالأنيقان.ابنا ؤسذ\و\1 

الأنلمن.كنب بى ووبيته 

جالسدا  13إياهما، ألبنه قام إدا كاف ئغلئه، صاحب منعود ين اطه عند وكاف 
بموم•حش ذراعي؛ ي جعلها 

يالأنماو.، مود؛؛١٢يفك؛، صاحب ابهي عام يى عقب؟ وكال 
ؤبلألينر؛احالودل•

الصديق.بكر أبي( مول ونعي 

]باكاء[.ذومخبر ؤيثاوت أنح؛• ابن 3^؛J،^ اشجاثي، أحي ابن وذويم 
بكر•ؤيقاوت الكث،، نداخ بت، وممر 

وأبودرالغثاري•

.ومنم( عليه افه صل خدمه ردكر الثانية؛ ق ( ١ ) 
,)يقودها( الثانية؛ ق ( ٢) 



الاه؛رسول موالى ذكر ٥٢

Jذكر٠واءىذسو

لأسامة!يقال وكاذ ويد، بن أسامه وابنه الكلى. سراحيل ين حاري؟ بن ريي 
الخن.بن الحي 

الثمن.ي سب له وكاف بجدد؛ بن ويوثان 

مذكاف ؤيمال! بدرآ، نهد سلتم، اسمه يمال! مكه. مولدي مذ وآبوكتثه 
لوس•أزض مولدى 

القزاة.مولدى مذ وأنثة 

ثن:اِح:أنؤك•
ةَََاء-.ب  ُوبا.وسار. 

ليبمثاس، محدأ زكاذ إثزاهم، زؤذ: انئم. ناشئة ناقع، ومحو 
ا-ءتقه.هه 

ثزتة.ئزلدي من مويثة، ومحو 

وسلم(,شب اف محل مواله )ذكر الثانتة: ل )١( 
صالح.اممه ثقرازت الأصل! حاشية ز )٢( 

)"ا(فياكابم)باكام(.



٥٣ه اش رسول موالى ذكر 

وثثكبعضهم، هآعتمه وثدْ، يورثه العاص بن لتعيد ٠^^١١٢ كاف ورافع، 
مولىآنا يقول! وكاف له، يوم، ينثعينه، ه الثني إل راى لجاء بعضهم، 

مح.رى.
حنثي،مولدي من وكاف الخدامئ، زيد بن رهاعه له وهته أنوي، ومدعم! 

لمرى•ا ^
(٣)كانلكثقلم.اوكزكزة، 

ةِ .ٌ 
ريد•بن بمار بن هلال، جد دريد، 

وعثئد.
ء

أومزوان.ذكواو، أؤ أومهزان، آوكتتان، وطهاو، 

القوقز.أهداة!لته القتطي، ومأبور 
وانمه!وأبوعثسب،، وحشن، وأبوضتبآذ وهشام، أبوؤائدل؛أ، أؤ وواقي، 

ام،زأتوض.

أذئئه واذرطشلْ؛ ياعممته، ه الثى روج تلتت لأم عبدأ كاف ونفينة، 
.اي.١٦٠ماريئ، ما علي ينثرطي لولم ممال؛ حتاثه، اي. نحدم 

الثانية.ق )مول( ليت ( ١ ر 

•وسلم( عليه افه صل اش رسول رمول الثاسةت ل ( ٢ ) 
).آ(اقل:ماعاّوكلنيءص.

.أواويي(! وابرا رواوعد ت هكذا رسمتها الثانية ناسخ عل العبارة هذه تصحفت ( ٤ر 
•)وشرحلت( الثانية! ق )٥( 

.وسلم( عليه الته صل افه رسول فارقت )ما الثانية! ل )٦( 



ذكرماليسملالل٠ه ٥٤

صن،هبج>ا<:إيأزمئثإلأء 
الإناء:ومن 

ويب•بن أنامه أم ص أمحه، بذ ورمحا أبمذ، أم ذ>وفلأ رافع، أم ]سلس[ 
ورصوى.وحضرة، تعد، نت، وتتموئة 

ءإوو ءه 

:ا(فياكان؛ت:)ونل(



٥٥ذكرأفراسرسولاشه 

اللم.ذكزأفزاسرنوو 

ولكفبعفرأواق، قراره بني ثى ^١؛-، بل ائزاه الئكب، ملكه؛ قرس أول 
طليمحجلأ، كالأعز، ]و[ الئكب، قثثاه العرس، الأعزابير عند انمه 
عفه.عز! ئنس آوز وص 

يه.قمرغ مسبق، عفي، تابق الذي وص سبحة، له وكاف 
_،،ljبى حزيمه له نهد الذي الأعراف بن اسراْ الذي وص والرتجر• 

دالأعراءئبر،محي،صْ•
آقراس-يلاثه عندي ه افه لرسول )لكف الثاعدي: تغد بى نهل ومال، 

الهج:زأئا اقونز، لا قائداه ^^١؛: قانا واشح. }١^، ^١^١<، 
رأثاكلأب، تتي ثمم مى ^؛؛؛_ عفه ةاداده ال؛را؛، أف بن ربيعه له قائلاْ 

الدامز(.ض بن قزوة لت قاغداة القرب: 
ني،كوالآاف^ئض سىلثياالؤزئ، وكاللثفي-زثثاولث:

•ئخ قوجده عنه، 
ززاَلث،ؤغاiشبمةصكيث الأنثار، ي الدلدو،:>كبجا مثن 

)ا(فياكانة:)لزار(بالراء.
)نيام(.الثانيأت: ذ )٢( 



هالله رسول أفراس ذكر 

ببمغ.زناثث <، زكاومحزمحا^١٢أننابما<، 
الود!ع.حجة ل مات عميث، وحماره 

وةتز:مح]سن[تي
والثئوم،والثنوية، والعريس، والشئراء، الخناء، ■ءررت لماح فيها وكاف لبن، 

والربا•والسّ؛رْ، 

ك،محاب كاثث سهتاJ، بن الصحاك له أئاJاها بريم، تدعى لفحه له وكاJث 
•عزيزتان.لمحتان محلب 

زالشمزاء.عمتل. نتمثي من عثادة بن تغد يا مهرهآزنل له وكائغ 
محانايةوأحرى الحريس، بتي يغم مى بكر آبو ابتاعيا العصثاء، له وكاثث 

علنها،هاجز الي ويي درهم، بأربعاية منهرْ، ه اض زئول أحدهاُ؛؛ درهم، 
نبعث،؛ ١^٠١٦وهن والحاو,عاء، الهصزاء نبئ ربا؟يه، ا،ليينه قدم جن ؤكانئا 

اأالئلميرن.عل محشى 

وزرته،زبزكه، زنما، ورمرم، عجزة، العنم! من تبع له زكانئر 
وأطراف.زأطلأو، 
العنم.من مائة له زكاف 

)ا(فياكانة:)أمراسها(.
)آا(أي:ثطض.

ازغتالحلوب.اللقحت: )٣( 

)إ(فياكاوة:)فأحن.ئ(.
كلمة)ت(لمت،افياكاب.
)٦(كالهة)١ش(فJاس.

•وولدْ ووتئْ دهي*اينثحك منبمة؛ )٧( 



٠٧ه طلحه ذكر 

لابمآ)ا:ءسلاحه -ذكر 

اسمهاقوس ةسىت ويلاثة ني سلاح من أصاثيا وماح يلاثة و4 وكال 
الئف3اة.زمّتًنمزاةممفى شوط، ضّت الؤوخاةلأ<، 

وجلعر — اممه ومدأدهنه ئاصبخ مكانه، ئكره كثش، رأس تمثال فيه ترس له وكاذ 
أحد،يوم الرؤيا فيه رأى الذي وهو بذر، يوم ثنمله القمار، ذو منفه وكاف 

ؤكالJئثهينانياجاص.
يدعىومنق قلص، ، منفأستاف! ثلاثه هئنماغ ثني ملاح من وأصانم، 

الحم،رم.يدعى ومنق، ثتارأ، 
صموص الملناُ،، من أصاتهناا؛ا وزئوب، المخيم، دلك ثني عنده وكا0 

بمن;•
فصه،وقبيتته فصه، اطه رسول منف—، يعل )كاف ماللث،ت بن أنس وقال 

ؤنائذلأ،طءأ،ثك

•صح لم واصفته الخلمن، الأصلن ل موجود ءمِ انموان هدا( ١ ) 
)ما(واكاوة:)الرواح(.

)اخف(.والثاب: )٣( 

)أصاب(.والثانة: )٤( 
بالقاف.)ه(واكانة:)اكلس( 

الثانية•ل كذلك ومي هنا، يا حاشيته ل وصححت راحاقة"، الأصل ل )٦( 



هطيحه ذكر  ٥٨

يثاوويرع الثنية، لهارأ؛؛ يمال ينع درعير؛ت هسماغ ^٦٠ سلاح ثن وأصاب 
قصة.لها؛ 

أحديوم . اممه رسول عل )رأيت، قال؛ مشارأ؛ بن محمد عن وووي 
داندرعين؛ حنين يوم عليه ورأيت قصة، ودرعه الفضول، دان درعه درعين؛ 

(.والثغدثه المقول 

*  **

)\(فياكانءث:)ل(.



٥٩ضل4صنته. 

رصي- الصديق آبوتكر ت)لكل قاو عنه[ اممه ]رصي مالك بن آنس ض روي 
تأىاتيغي؛:شو:اشُذث_إذا 

الظلام(رايلهل١ا البدر كصوء يدعو بالخم مصفلغئ أمم، 
افرصي - الخطاب بن عمئ )كاذ ت ئاو عنه[ اف ]رصي هريرة أف م، وروي 

يقول[!]حث بان بن هرم ل منْى، أي بن، زهثر يول شد — عنه 
؛١^١٢ئلة ل١ِ^ ك بمر مءسزى من محت، لؤ 

كديكثكن زم ه، ١^ زئول كاف كديك : نم:مولمحلإ
هُُم•' 

ع\ر6ا

أبيضه الفم رسول )كاف مال؛ — عنه اممه رصي - طايب أب بن، عل وعن، 
دقيقومرة، يا اللحية، كغ الثغر، تتط ال؛تيل؛،، أدعج خرْ، مثربا اللون، 

ليس؛؛،كالمضست،، يجري نم سثته إل لسه من قصة، إبريق عتمه كأف اكربة، 
مىينحدوراّ؛ كانإ مشى إدا والململْ؛، الكم، ثس عتره، نم صدره ولا بش، 

فارض.)ا(زاطه:أمح، 
 )٢( j :الدر(.ليلا اكطفى )لكت الثاب

.اؤ٥٠ اجالأصله ت الحاشية ق وكتب ءوجلاثهء، الخطوطت الأصل ق )٣( 
اكانية:رالسين(.)أ(و،

والقدمين(.الكفن )ثثن ت الثانية ل )٥( 
)ا-(ذ،اكانية:)كأن،اثٍط(.







ضل.قسات4ه ٦٢

سوىمما والتطن الثديين عاري كالخط، بحري بمئعر والتئ؛ اللثة تين ما موصول 
،١^١۶رحب الزئدين، طويل الصدر، عريص والتكتم، الدراعم أنم دللث،، 
حمصالالقصمب،، نتط الأطناء_،، سائل والملمين، الكئق ثس 

،^jLوينثى ونحهلوثكموآ، هلعا، رال رال إدا الم1ء، عنه، يكو الهدمين، مسخ 
حافض■معا، التمث، التمث، ؤإدا صن؛،، مى ينحط كأنإ مشى إدا الئتة، 

ينوىاللاحظه، دظرْ جل الثناء، إل ثظرْ مى أطول الأرض إل يظزْ ١^٥-،، 
.لقثه؛١^^٠٢١٠مى ويبدأ أصحابه، 

٠



٦٣الغريب من فيه صا ومسير فمل: 

فضل

اممرسليس فيب ئصسيرئ 

باكرئ اخز ُالثأج'ء; وّ ناهن. المنن امحذا؛؛->م 
1قثتت- ناش؛لأ: _س. نس لمحا الماجب؛ تلح'•' ي؛ رئُ" يلم 

وهز;الهملمه، والخاء بالنون ئروى أنمله، انرحاء نع البطن عظم - وايتم 
ذ\ذء\و0للثيء الالحمماث والإرزاة: اويب،، 3_، م وئؤ الممون، 

ممغوالفو: ، - باقاف، - طه رص: الئأس، سوس والصغله: به. 
الختم؛،لخوق بثدي ولأ البطن، عظيم بأمحل ليس أي الخاصرة، ثى الأصلاع 

طال؛من صمة لاثعيبه هوكنا بل 
الخشنوالصيم; علانه. له الخشن صاو كانه بالخشن، المشهور والوسم; 

التيالألخمان حئوف والأنهار; الني،• نواي شده والدلإ; الوجه. منمة 

وسلم(,عليه اض صل صفاته الناخل غريب ير الثانية؛)نفق ا )١ 
)فالوضاءة(.الثانية: ل )٢( 

الثانية.ق ك)_( )٣( 
خطأ.ومر الثانية)يرد( ق )٤( 
الثانية.ل ليت)بلج( )٥( 
الثانية.ق ليت)وهوالدتة( )٦( 

(j(U  :الثانية.)صغر(





٦٥الغريب من فيه ما تفسير فصل: 

والعنن؛لا:الشم. وا)عقههت الطويل، وائذئدس»ث معظأ. عنيا ممحأت وثحأ 
ازثاغو\ثب: ونطه. ق ازثثه، زدثة طوك؛،، يه: والقنا الأنف. 
زاسثئ.أي الثم: وصلخ قيلا. الأرنبة ؤإفزان أغلأثا، ؤانتزاة الشة، 

مافها٠محدد زص زالئنئ،والأذان: 
زالدط:١^،، ؤالح1: ١^٥٠ إل الك ئ نا اكيى \ذئثت ذ\1ثمثإ: 

منرخيه.اليحمعمث الئتبك، وافنا>سالئ،: اكدن. ال؛نظسلم والتادن: الصووة. 
قهومناولصؤد.ره،عترمنتقص، يريدآلثهلنه البطنوالصدر. نواء وقوله: 

عنهجرئ ما بياض ثديي يغنج، ا،لتجئد: وأئور قهومناويطنه. عريض،، وصاو.ره 
الغيظ.ؤارثثئ،: الكف. زامغ : ٣١ؤن-تحن، الثزن،. 

الميم،باطن، مؤ، الأرض عن، ازثمغ ما \ل)ؤخمضخواأ محائ وقوله: 
دبم،رن.خلاف، ، هدا١٣زوي زقي ، ٢٢٧^مها ذلك أف أراذ 

fr؛المدمن، ظاهر ممنوح يريد الملم؛ن: مسح وقوله:  ill  مؤعلثهنا صئ، إدا
ؤإئلامهنا.لأنتوائهنا مزأنريعا 

محتال.عتر ا رئفأر ويئسى مشتته، ؛_، يمتن. انه يريد Jكمؤا: نحطو : وقو١١٠
الأنحداث.ؤاضي،:

)ا(لاكانة:روالأضب>ل(.
.مها( )عرتفع الثانيت! ن، ( ٢ ) 

الثانة.j ك )هدا( لكلمة )٣( 

هذا(.)بخلاف إنر الخاصين ن، وصحبمت )ذلك(، الأصل j، هكذا ( ٤ ) 
)ه(واكابم)فيرمح(•



هأخلاقه ضو4 ٦٦

واسلاماصلاة افصل عليه اخلاقه فى فضل 

)كنا_ت عنة اممه طاف-رصي ب ؛ yiعل هاو الناس. أنجع الله رنون كال 
افِ.(..رثوو امبماالمزم الثزم وَي اكآس، امخر إذا 

لأ.ممال! ظ، ذسا نئل ما الناس، أنخى وكال 
ؤكالأ-محلمافاس.

أحد.وجه ق نصرة يقن لا خدرها، ل العدراء مى حياء آني وكاف 
ممهنكوف النه، حئمات محهك آذ إلا لها، يئصن، ؤلأ شه، ينتقم لأ وكال 

أحد.يقم لم فه عضب ا ١١ءإدايئثقم• 
واحد.الحي ق عنده والصعق والقوي واليد والقريب 

ركه.يشتهه ٦ ؤإل أكله، انتهاه إن هط.، طعاما •عان، وما 
جال،ؤلأ:ممنم،إلؤبمطرآؤكاللأ:اكلصا، 

ؤإذوجدحتزرأوحيخر\اىولحدشواءأكله، نإف وجدخبرأأكلة، يإل أكلة، 
ؤلحدكنااكتسبه.أكلث،ئذ 

والختل.الحلزاة تجن، وكاذ بالأفب، البلح أكل 

)ا(فياكانة:)رإذا(.
المن.ق انمب ^١ 





هأخلافه ضو4  ٦٨

الأنفسحرائن مماتخ افه اتاه ويد الخؤع، مى الحجر بطيي عل يغصب ولكن 
علتها.الآ-محر0 واختار ياخدها، أذ هابي كلها، 

الخطثه.ومصر الصلأْ، ؤممل اللنو، ؤيقل الدكز، يكثر وكاف 
الألحزان،ةثواصل كان أنه نع برأ، تيأ، الناس أكم 

الفكرراد

الكره.، ١^١٢وقزة اف، تجي زكاذ 
ولاأحد، عى بلمرْ يطوي ولأ المصل، أهل ويكرم الشرف-،، أهل ينثالمح 
محموعلته.

ئألأط،ز:ظس3ةكر
إلخه.

•منس ولا مأكل ي علبجم -زؤا لا ؤإماء، عبيد له 
منه.ولأهله له بد لا i، أؤ فه، عنل عتر ق وفت، له تئخير٤؛ لأ 

نعاها«.هد إلا ثى من وهال»ما العنم، رعى 
)كافهثانثح! ، ه افه رسول حلق عث — عئها افه رصي — عانئة وئئنت، 

لرصا0.ويرصى فصبه، يعفسث، امآذ((. حك 
ولايتاحا مسشت، )ما دالت انهرْ؛ عنه[ افه ]رقى مالك بن آنس عث وصح 

.)الفكرة( الثانة: ق )١( 
)آ(فياكابم>الريح(.

الثاب.j وامحذ غثر )بكرْ< كلمة )٣( 

الأصل.هاص ق ك،ا •دلابمفى• دونخة )٤( 
١٠لثانية ق ليست)أنه( ره( 



٦٩. أخلاقه .فن ضل 

رائحةمى أطثب لكثث هط رائحه ثمنت ولا اممه رسول كف مى ألمن حريرأ 
محالمحا متن، عنر الم[ وسعاليه اممه ]صل اممه رسول حدمت ولمد النه^^ رسول 

كد؛محعنث، نمآمحعله!ألأ لثىث ولا كد؛؟ محعك يم هعنتهI يثيء محال ولا محط، أف لي 
^١؟(.

الأزيزعل؛ تعال[ ]١^ زآتاة الأنمال، زمحامن الأخلاق، ك؛ال لث اممت جع محي 
ثطمزلأ يمحي، لأ و[ ]لا:فرا زئزاثإ زالفزز، البجاة فيه زنا زالاخريزرال 

العاأ؛ن،مى أحدآ يون لر ما اش اتاْ زالصحارى، الحهل بلأي بإ ثثأ البئر، بن له 
يومإل دائمه صلأْأأآ، علته اممه هصلزات والأحرين، الأولذ جيع عل واحتاره 

الدين•

هاة ؛ ه

العالم؛ن(.من أحدا يون لر ما اش نعيت)آتاه قوله يمثزها عموم، وغيها محملة، العبارة هذه )١( 
ر'آ(وت)مخة(فيالثانة.



همعجزاته فصل-4 •٧ 

ةمعجزاته فئ فصل 

التاطللأتأنه اثدي النزيز«، زأزنححدلألأُه: تحجزي، سذأغظم 
وحؤالفصحاء، أعجز الذي حميدا، حكيم من تنزيل ت حلفه مى ولا يدي؛ بتن مى 

بإغخازْننهي بآتة، أؤ ئززةر١،، أؤ ثه، نزر بنثر  i/iأذ:زأغثاهم ١^، 
واللحدوذ.الخاحدوJا يصدقه وأنس الشركوف، 

 Jفانشق١^، فاتائبانثثاق أفئريمآته، اممه. زنوذ زناءذاكرئو
iثآثق؛نفث آلثاثة ؤآنر.ت زخو: م بجي اiزاك زم فنقم، ءنان محي 
١[.]القمر: 

ومعاوثقا،مشارقها هزأنت، الأرض، ل روى اف ررإو اطه.ت وو رم وقاو 
أمتهملك باق قوله وجل عر اممه وصدق منها®. ل زيي ما أمتي مللث، ونتتغ 

٠الشناو ق ولأ الخنوب 'أاق ولمسشرأ"واثرب، الفرق أيمي ، ^١٢
حتينالجيع حى علته، وقام المنتن، اثحد قلما جلع، إر بمتحطب وكان 
يشممائايمحيثث،نمأ\تج خاآإكه محي العثار، 
نكن.

.سورة( )أو ت الثانية ق ( ١ ر 
الثانية.ق )j^( لستا )٢( 

رّآ(واكانتة:ر؛ثر(.
.ر؛(فياكانتة:روامب،وكان(



٧١جق معجزاته •4 فمل 

منة.غيت آصايعه ث\ن مى ونع؛!اء 

مثبح.ئنآث ئم عمن، ئم بكر، أي كم، ل وصنه ثم كمه، ل الحمى ونبح 
وهويوكل.عنده الطعام ثنبخ ، سمعول١١وكانوا 
بث.كافيآ والنجر الحجئ عشه ونئم 

وعاشالنمومة، الشاة ئ معه آكل الذي ومامث، النئومة، الدريع وفئتقئ 
ميز.أربع بعدم ه هو 

سؤته.الدئب ونهد 

ررإيهممال; جزاثه ووصع جرجر، راْ قذا عنه، يتمى بتير نمره ي ومئ 
٠ثكاكئزة  اكلف«.وق  ٠٣١
نكارااو4 لصاحه; ممال عتناْ، يث ودر ح؟,  ١٥١ هلما تعم، فه حاتطا , ةدحا 

أحدهما،عن صاحثه، عجز ئد ]وا الإبل، بى فلأب فيه آحن حائطا ويحل 
راةثل، صاحبه، إل ودئعه ثحطمه، يديه، تى برك لحر لحاءأى ألحدهما راْ ثل، 

ذلك.مثل ؛،^ ٣١
انتتثظ.ظ، عشه محاث محض الأرض يشي ثجرة تجاءيثإ نمر، وكانثائأق 

]صلاممه رسول عل تثلم أذ تفي-ا وبما استادئئ، ثجرة 'ريي ثمال•له، ذكريئ، 
ؤلإا<ا لأذو وسلم[، عليه افه 

قامحرمحتا.أمنهما ثم ثالحثمعثا، وأمر 
)ا(فياك1نة:)وكانيسون(او

.)حاءه( ق )٢( 



هتممعزاص فصمل  ٧٢

ممانثجاءت حتى علأوؤئ\ ممطت ثجزه، قآمز آيه، يريه آذ أزايأ وتأله 
مكاما.إل يزجى أمزثا ئم ثديه، تن 

ض:زثِتيض:ك:ذدو
أناونمى مثرب الصنع، ئحمل المحل، علنها يئر لر جائل صؤغ'نام ومسخ 

ثكرلأ/

الخزابمة.تجد ام ٣،^ ي القئة ويخوثذْ 
دكانشا؛أمنيها، زيده، صازت حش الظفري النمإن بن قادة ض وثدوت 

تعزف.لم إنبا وقيل! واحدهما، عينيه أحس 
ناعته،مبزأمن وهزأزند، - عنه افه ِزصئ طالب، أف بن عل عبمى ل وثقل 
الزجغذِلك ثئثك زم مزأ، زجع، زئؤ -أنأ- ف زئغا ذلك. بمد زم:>ةت 

بمدذبم،.

ثىجبها•ئترأث ممثحها، الأصاري، عتيالن، بن اممه عبد رجل زأصتبش 
سرآحد.شا أحي أؤ بدر يوم محدثه الخمحتي، حلف بن أي يمل انه زأحل 
ماٍثذرْ،.

ماتلك(.انه محمل،أيزعم )نمث حلم،; بن أنثه لأجه معاذ بى نغل زؤاو 
)ا(واكابن;)ك(ا!.

بكر(.أيا وسقى فشرب اكمع بملب )فجعل هكذا: فيها صححت ثم الأصل، ي كإ الثانية ق كدا )٢( 
الأصل:)■؛_(.ق )٣( 

)إ(واكانة:)وكا;ت(.

فإمت،(.يسيرا حدشا شه فخي. وأحد، بدر يوم الحمحي حلم، بن أي يقتل أنه روأحم • الثانية ي )٥( 





فمل

يو;هتيضاثر«ئق
اغُفيوت،بممئ.

،٢١هنامربن جهل بأب؛؛( أو الإسلام، به اف، يعز أو الخطاب بن لعمز ودعا 
ض. *ضص

ثكاذوالنرد، الخؤ عنه اممه يدهب أف عنه اممه رصي طالس، أبى بن لعئ ودعا 
بزدآ.ولأ حزآ نجد ^٠ 

US3  ين، و ١^ بمقهث أذ ال؛ثاسلأ؛ بن افِ بمدJيكافال؛اويل، زبمك ال
علمه.فثن؛ وابمر الخحز 

<،لة؛؛؛١٣ؤألمحانك والزلد، ١^ زم؛ الم، بطوو ؛، UUبن لأم وذلخا 
وعاشنريتن، الثنة ي نجمل ثحلمه وكاف لصلبه، دكرآ وعئروف ماثة له ئؤلد 

نائةتنةر٤ءأؤنءئمثا.

علتهافه ينلط- أذ علته يدعا وآداه، قميصه ثى قل. لهب، أبى بن عثتبة وكاف 
الئام.أزض من بالزرقاء ١^ قمتذ كلأ؛ه، من كب 

زبيزابيممغاافَ_مؤلك_ؤنافياضْ،
إلثهض محر اكة إل قممزوا ١^، أئئاJ نخاب كان قزئ، 

الثانية.ق ليت هشام( ين جهل بأي أو الإملأم، يه اه يعز )أن حملة ( ١ ) 
)آ(فيالثانة:)ءباص(.

فيه(.٠١٥١رياؤك)٣(لالثانية: 

•وع—/ينا مائة روعاض اكاسةت ل )٤( 
اوإء(اا.ر0(فياكانية:)وفي 





معجزاته..؛قت فميل  ٧٦

وجوعز - اض أنزو وفيه تزابأ. عتناة امتلأت إلأ أحد منا يني لم ثغضهم: 
]الأظل:'اا[.ه قخ'دو! وءن؛ت> إيرتمث ^ومارنث 

رووبهم،عل الراب يوصع يثظروثه، وهم لريش بذ مائة عل وحرج 
وضولميتوْ•

علته،دعا منه ^١!، يلثا أوأنن0، محتله يريد جنشم بن مالك بى وئبعه 
ثه،محدعا نه، يدعو أف وساله بالأمان، فناداه الأرض، ل قزمه يدارا؛ محاحث، 

دنجاةالأJه.

\يطاهزة، وأخلأى ظاهزة، ودلألاثه ممرةرأ<؛اهزة، ثغجزات M ولن 
هداثحفيفأرآ؛.عل منها 

ءوه ه 

)ا(فياكاب;)د(.

)محقأ(.الثانة: ق )٣( 



٧٧عنه رصي الحيييق بكر ابو ضيل: 

نستا
^^٢؛:أنو:/١^^ 

ك!؛.ش بن رم محق ذيذ: ، افِ ثئد اط: 
ينمحمينمْنغب بن كنب بن عمرور؛ُ بن عابر بئ عءف ت لخاله ش وانم 

بنمره ي افه. رثول مغ يلتقي المرثي• المحثي عابب بن لوي بن كنب بن 
كغب.
ُ"مء 

ٌرْ•بن يتم بن نني بن كنب بن عابر بن صحر بثت تنش الخم أم وأمه- 
بغدهم وحم إنلامآ، الأمة أول الله.، رمول سى نته، ومنتن ثلاثا عاش 

عشرإلأ أنهر وأربعه ستتن ت وقتل ونمقا، مثن الخلاثه وول ، و. اممث رمول 
ثهرأ•بئرين يقيل• تثم، وبل• ليال، 
الوني!من وله 

قوهما بكر وش . ١^١ إل يدحل وكاف صحبه، وله ، Icd^•أنلم افرت عبد 
'أبيه. خلامحة ي ومات الطائف، يوم نهم أصابه العار، 

و4.فقارنه نعيم، لأيير ٠ المحاية معرفة ٠ من مستفاد اافم-ولا هذه ل ما كل ( ١ ر 
واتحالن<أشهرإلاأياما، وأربعة بتتتن الفيل عام بعد عنه اطه رصمحه ولل• ٠ ٌال الأصل حاشية ل جاء ( ر٢ 

عثرة.إحدى منة الأول، ربيع هر شل 
رصلتلدنل:ءتيفح(فيس•

رأ(فياكاب:)ءم(.





٧٩عنه افه رضي انمعديق بكر ابو فصل: 

حياةي وبن ومحمد كلثوم، أم إلأ صحتة له كثهم ثنات، ؤدلأث ، jCjئلاثه وله 

منه،نمين تليال[لاأ لئلأيث، الآ-حتة حمادى ي - عنه الله رضي - آبوتكر ومايث، 
عشرة.ذلأذ تنه 

أيضا•العيب، ءالورد ل لهستا الزيادة ده ها 



عتهالله رضي الغطاب بن سر ابوحشهس فصل: 

تعنه افه رصي الخطاب بن عمر أبوحممي 
بنعدي بن رراح بن ئزط بن اي عبب بن هلع بن الغرى عبد بن محو ابن 

لوي*بن كعب ل س اف رئول تغ يلممي 
عمربن اش عبد بن الغثرة بن بثث وقتل• هاشم، بنت حنثتة وأمه! 

ا؛نمحروم•
اض..زنوو تع كلها ا1ئاهاو ننهي بمكه، أنأم 

حيارمى وهو آبه، خ وهاجر قديأ، آنثم اف• عبد الرحمن؛ عبد أبو 
الضالإ.

بنعثان أحت، مظعون، بنت رتب أمهمارم الأبي.I رنج وحمصة 
نظثون>؛،.

أيما.االورد« j ولت الأنة، الفصول ياثي وكيلك الثانة، ذ لم، ممة)نمل( )١( 
منام(.)ونيل: الثانيث: وق الغبرة. اسا ومشامأخوان، ماشم قيل الأصل; حاشية ق )٢( 
•شرحه ق الخلي القيه مس الأصل ذ ما وعل )أمها( الثان؛ة: ق )٣( 
الثانية.ق لم، مقلعون( بن عثإن توله•)أخت، ر٤( 







٨٣عنه الله لصي عفان بن عثمان فمل: 

بنض ين يثيب بث ض  ٢١دم؛مإأسمم دأبائ' يحابي' دءمُ""' 
محةبجالآبي.ينئب".

الغثرةبن نمس عبد بن الؤليد بئت قاطثة أنهم ٠ عئنال وأم ونمد، والوليد، 
محروم•ن م ن اش عجي ابن 

حضناكين,ثئين أم ك ]و[ زيلأ، ثان ئ، لَي لا اقك: وضد 

بنربينه.ثئثه بئت رملة أمهى وأمعمرو• وأمآباف، وعائشة، 
ينالأحوءساكناضة بم، ناق أمهم ال3وأإزى: أثائر وأم وأنوى، حالي، وأم 

بنرحباب بئر تما عب بن صمصم بن ثصنر بن الحارث بن، ثعلبه بنر عمرو ا؛>، 
وبرم•بن كلب 

ه-؛•؛- ءأ؛• 

.)عمر( ق ( ١ ) 

•أ دوص٢•ا من الأزل ابن خممة ابن و عم بن حل• بنت عص أم رأمهم اكانية؛ ل )٢( 
الئانيت.ق لت رالفزاري( كلمت )٣( 





٨٥^^نشينأبىطافرصىالهث< 

ء،أيكلبمماي.ومحي 
عمئس.بنش أسآء أمه صغرأ، مات عل! بن وتش 

بخنمالأج:مبمئتج.
١^٥؛^،.مئغود بن عروة بنت نعيد أمه،لا؛أم ور٠^هت الخشن، وأم 

وأمهانئ، وأم الصرى، ووي الصفري، كلثوم وأم الصفري، وربمثؤ 
وأمامه!وهاطمة، وحدنحة، ومئموية، تنقه، وأم جنمراسمهاحماية، وأم الكرام، 

1ومثاتم:لأثهاتآزلأد 
الأيام.ي احتلأف عل وآناما، أنهر ونشعه متن أرع حلاقته ؤكادتا 

تومل وحمئول، دان ومل؛ وستون[، حمس وّسول يلأيث، وله يل 
أربعي.نته الخا-ءةأ"'أ،، عام وخمئوذ، سع 

.)أمها( يالثانة: )١( 
مات1م بوصّوح يلاحظ طالب، أي بن عل زمانه ق الأرض أهل يحيّ الومض أُم صثدة ل والتأمل )٢( 

وهم؛ اسإتهم أولاده من ثلاثة متى فقد والإجلال، انمة من قبله الثلاثة الخلفاء وبين بينه كان 
عنهم,اف رضي لعمر، اسه وزوج وعثإن، وعمر بكر أبو 

شبن معاينة لومتثن ٠١أمتر وم ؛ الفرقة بعد واحد إمام عل كلهم الناس كلمة لاجتاع بذلك؛ سمي )٣( 
تارنحه.ق كثتر ابن قاله عنها■ افه رصي سفيان 



عنهالله رصي عبيدالله بن طلحة ابومحبمد فمل:  ٨٦

عته[؛افه زرصى افث عبيد بن طالحة أبومحمد 
بنكنب ن مْ بن محم بن نغب بن كغب عمروبن بن عام بن عثمال ابن 

كغب•بن مْ ي س اش رنول مغ يلتقي عايب، بن لوي 
الحفزمن!وانم الحفزمن، بن العلاء أحت الحقزمن، بنت الفغبه وأمه! 

بنخزرج؛ن1ياي بن عوف بن نالك بن عوف بن بزامحت افِينتيلا؛ عي 
مشلمه.ونوفثن، أمه أنالمث، المدق. 
^مسهلبدرأ،كالباثمفييرة،وما ونهدأحدآ، قديأ، أننم 

•وأجره بتهمه اممه. رسول له صرن، ]و[ 

جحش.بثت حمثة أٌهءا وصران• نعه، قتل محمدالشجاد! 
زرارة.بن معتد بن المعماع بنت، حوله أمه طلحه! بن وموتى 

ربيعه.بن عئته بئت، آباف أم أمهم ]و[ ؤإنحاق! ؤإنناعيل، وتئقوب،، 
•أجمثن[ عنهم افّ ترصى الصدص بكر ش بنن، كلثوم أم أمهنا وعائشة! وركربا، 

المئيةّعوف نت ئعدى أمهما ويحص! وعيثي، 

)عباد(.والثانة: )١( 

اعدها(إأ.)ومات ١^^! ي )٢( 



٨٧عنه الله رضي الله عبيد بن طلخة ابومحمد فصل: 

الطاقة.حنظله بن مشاته ين الخاوث أم أمها ث طلحه بئت إنحاق وأم 
زثمزضالح، محاق مينرأ<: ابضن له إئ نمل; ،، ^١١ك طنمه قاولأئ 

ث؛بمدلاك.

ومتن.استن وهوابن الحمل، يوم وثلائن مت منه طلحه وقل 

٠ ٠ ٠

بذكرهم،وتنوحا لشرفهم، إحلهارآ الأنبياء، بأمّإء أولأد0 عنه افه رصي طلحة نمى كيف تأثل )١( 
الأعإل،أصح وأعإلهم الأحلاق، أنرف وأخلاتهم آدم، بتي سادات الأنبياء لأن لأسإئهم، وحفظآ 

اشرفالأ-ما،.وأستاذهم 
٠ابتتنآخرين( )وقتلت لاك١نتة: )٢( 









١٩ عنه الله رصي زيد بن سعيد الأعور ابو فصل: 

محه[:اف ]رصي ئيب بن نعيد لأعور ار 
رراحبن رط بن اي عبد بن رياح بن العرى عبب بن نمحو بن عنرو ابن 

بنكب ي اف. رئول نغ يلتقي غالب[، ]بن لوي بن كب بن عدي بن 
لني•

حزاعث.من مليح، بني من خويلد، بن أمته بن ثغجه بثت ياطمه ت أمه 
الخطاب.بنت جيل أم وزوجُآ،أحته: بن عتر عم بن ابن وهؤ 

يشهدبدرأ.وتم عمر، قتل أنتم 

وقسالوند:
ينقار:)ؤؤَنُ^ه،زص

بالدةم1همأت؛<(.
نثه.وسعول بقع وسنه وخمسين، إحدى سنه رئي بن نعيد وتول 

الأصلناسخ وصئب الوجهان. وبجوز الخطاب(، بن عمر عم ابن )ومو الثانٍة: ول الأصل، ل كدا )١( 
ءاد)اين(الأدد■
)'ا(لاكان؛ث:)رؤج(.

رعداث(.الثاب: رز الأصل، ز كدا )٣( 
اقطةساكا;ٍت.ر؛(كلمة)أحل( 



عتهالله رضي عوقا بن الرحمن عبد ابومحمد فصل:  ٩٢

عته[!اش ]رصي عوف بن الرحمن عبد أئومحمد 
اممهزئوو مع يلممي كلاب، بن وزأ بن  ٢١الحارثرن عتد بن عزف عد ابن 

•هفيكلأب؛نمئْ 

£،jlS'jرهزه، بن عؤف١٢٢ عد بن عوف ينئ، العنماء J^3؛ ^۶، ١١وأمه! 
•مهاجرْ 

افهرمول نع كلها والمساهد يدرأ، ونهد هديأ، أنثم 
•كوك عروة ؛؛، وراءْ صل ه اض رثوو أف وصح 

ولدم؛ومذ 
تالمالآكن:سلكاس.

الخاهلمثة.ي وليث الماسم؛ وأم 
الإسلام.ق ولد يكنى، كان وبه ومحمد! 

شبن تجب ش بن عمحه بئت كلثوم أم أمهم ت وأناهمل ومحي، ؤإبرامم، 
وأدرج)العزى(، فوق تضعف علامة الناسخ وضع ثم الحارث(، بن العرى عبد )بن الأصل• ي ( ١ ر 

للمنيالكإلء ءتأطويب ق ذ\ موافق هنا الثبت وهذا واضح، غير ولكنه العزى( )عبد حملة قبل لحقا 
الثانية.الخهلية النسخة ق كدك وهو للصفدي، وال١لوفياتء 

عوف(.بن عوف بنت )العنقاء الثانيةت ل ( ٢) 



٩٢عنه الله رضي عوقا بن الرحمن عبد ابومحمد قصل: 

ايايعان.المهاجرات من مناف، عند بن نمس عبد بن أميه عمروبن 
الحدث.علمهم روي مد ملمها؛ ولجبا عبب ولب وكو 

١^مبيصة بن هانئ بلمث بء؛ية ]وأمه: باقريقثه، متن ١^■^؛ عبي بن وعروه 
ثنتال.بني من مشعري 

زمض، ن نير ئث تلا \و■ 'وأهمئ[ر'ا، محو الأنئث: نتالم 
لأمه.علميه بن حديقه أيير بن محمي أحو 

الأثهل.عتب ني مى وأمه بامريقثه، قتل الأكم: اف وعبد 
وأمه:الأصثئ، اف وئوعند المقيه، وأبوتنمه الرحمن، عبي بن بكر وأبو 

قرثى•ئكحها كلبيه أول وهئ الكنبثه، الأصح بنت تماضر 
الرحمن-عبب بئ الرحمن يعبد 

.OJiiljالحكم بن ترواف ثرطة عل لكف تو-ا الرحمن، عبب ن ومضنن، 
عمال،بن عماف خلامة ز ويلائتن اقتن ّسه بالبقيع ؤدذ5، بالمدينة، مات 

وتنعول،خمس ]وقيل• ونبعول، اثنتان ومثه عنها، الله رصي عنان علي؛ وصل 
ومعوزا؛"؛•سمان ونجل• 

الأصل.من والبت الأيمن، شءرْ إلا منه يظهر ول! الثانة، بمامش ألحق معكفت؛ن ض ما ( ر١ 
اكاب.ل موجود ضر سكفمحن سن ما )٢( 



عنهالله رضي الجراح بن الله عبد بن عامر ابوعبيدة فصل؛  ٩٤

َُُْ . مَََْ ءم  محه[ثاف ]رض الخولح بن اممه عبد بن عامر آلوعبيده 
مالك•بن فهر بن الحارث بن صثه بنأهيبلاا؛ن يلأل ابن 

بنوييغةَ بن عمإرْ بن عام بن  ٢٢المىلعبد بن جابر بث عنم أم وأمه؛ 
الحارثين;>ينج.

وه اممه رنوو نغ يلممي الغزى، عند بن جابر بن عنم بث وقلتَأمبمه 
بمر؛نملكص

تغؤاذئاهأ زثهد:ذرأ الأزئم، ئان ٠، ام كخوJ م ثديأ أم 
المعمر،يى ه اي وجب يا يلحقا اللمثم الحلمتم أتحد يوم ومغ ه' افّ وو رم 

ض:نائومظألإيننمشيلح

يعقب.ملم تحتية أي وأد انئزض ومد وعثزث ريدأا"أ، 
حطأ.وهو صهيب، الأصل: ل )١( 
ماوالصواب، صح• العداء( )بن فوق الناسخ ووصع عامر(، بن العداء بن جابر )بنتا الأصل: ل )٢( 

عنه.افه رصي عبيدة لأيي! المربهمة اكادر كافة ول الثانية، ل كيلك، وهو أثبتناه، 
سا)ا؛ن.اكح(فالاكاوة.

ا.عاليه(! صل افه رسول لحول )ثل الثانتةت ل )٤( 
)وانتزعتج(.الثانية: ل )٥( 

الثامة■)يزيد(•ل )٦( 







٩٧الوضومات فهرسن 

الموصوعاتفهرس 
الصفحةالوضع 

٥المعتني مقدمة 
١٣المؤلف ترحمة 

٢٣المخهلوط صور 

٢٥الخقق المص 

٢٧ب. 

٢٨ه أمه 
٢٩ه ولادته 

٢٩وحده وأمه الله.، رسول والد وفاة 
٢٩رقاعه 

٣٠ل فصل 
الشامإل طالب أبي! عمه مع وخروجه بمكة ه نشاته ل فصل 

٣١بخدنحة وزواجه 

٣٢ه هجرته 

٣٣وفاته. 

٣٤أولاده و فصل 
٣٦وعمرْ حجه ل نمل 
٣٧غزواته ي فصل 
٣٩ورسله ممابه ق فصل 
٤٢وهماته اعإمه ل فصل 

٤٦لام والالصلاة وعلميهى عليه أزواجه ذكر 






