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الثانيةايلبهق مض؛مة 

.،د،ِ ص ص

نيلأ مى على واللام والصلاه وحده، لله الحمد 
وتعد، لعده 

ؤيجتعأحداثها، يرب النيرة، قي مختصر فهذا 
)الخلاصةوأسميته ، منها فيه المحتلم، في ؤيرج^ ، أءلراهها 

يحييناأن بحانه وأمأله السيرة(، أحدايث، ترتسس، في التهثة 
تحتريحشرنا وأن ملته، على يميثنا وأن ، نجيه سمنة على 

مسئول،أكرم هو الله إل حوصه، من يسقينا وأن لوائه، 
نن-م•ُأءظلم 

اللهالفةيرانى 
بالىالملام خبئ بن وحيد 

ه١ أ ٦ ٨ سنة رمحمبمان من ١ ٠ 

٠٠٠



ااسي)ةم؛راسة مواجل َ ٦

اسيرءدراسة بمراحل 

السيرة.لأحداث زجابع مختصر متن يحمفل فيها الداوس موم 
Iالمنحلة هده قي ونرئح 

.حففل لإةنيرسماأحداثاتيرةت 
دراسة.كثير؛ لابن الرسوله^ ّسيرة احممار في الفصول ~ ٢ 

الطبري!الدين لمحب . الشر ميل ّيرة حلاصة ٣" 
دراسة.

الديبعلابن المختار. المي ستر في الأنوار حدائق ٤" 
دراسة.I الشيباني 

دراسة.البر! عبد لابن والسير المغازي احتمار في الدرر ~ ٥ 

الثانية:لمرحلة ا□ 

هايعلق الثطل التاؤيخي يالثني يهم دراسةمحانم، فيها يقوم 
المزحلة؛هذه في يزجي الثيرؤ• 
دراسة.المباركفوري؛ الرجتقالمحتوم؛ ١~ 
٠دراسة المصري؛ محمود للثسخ ؛ الرسول سترة ٢~ 



٧■1 اكيوة مؤابحتل 

العمري!بن أكرم للدكتور الصحيحة! النبوية السيرة ٣" 
دارمّة.

ننتط؛اصنامحو:الثالثة! لرحالة ا□ 
ئالتحليلالئيزة ويايع يتناول كثاب بدرانة فيها يموم 

يالتزيب!الكتب هدم ا هذه قي ورمح لانسباحل وا 
دراسة.لاشخالجزادري! بب! يا سب 

بنمهدي د. الأصلية! آلمضادر صوء قي النويه النيرْ ٢" 
دراسة.أحمد! 

دراسة.علي؛نالصلأ؛ي! د. ّأأ-السيرةالبويةدروسوعبر! 
يماني!عبده بن محمد ٠ د ! الوايرمن صور الكبري بدر ~ ٤ 
١دراسة 

٠دراسة العياوي! بن محمود الغزوات!دب فقه ~ ٥ 
دراسة.العباوي! بن محمود د. ! السرايافقه ٦" 

دراسة.محناب! بن محمد اللواء القائد! الرسول ٧— 

دراسة.الميم! ابن للإمام ح~رادالمعادفيسيحيرالثاد! 

!ننظهاكئص الرابعة! لرحلة ا□ 
الموسجرُالتحث أوسرية عروة أو حدث كز بدراسة فيها يقوم 

ماكز قي الواحدة الحادوة قي العلومات يجهعر وذلك والأراسة، 



اكيوةم؛زاسة مواجل ٨

ملأبمْمحالراجم(نيامحر5ش•
ا-معازيالزاددي

هناملابن النيره — ٢ 

للسهتلي"هشام؛ ابن مثرة ثرح قي الأيث الروص ٣" 
)ي(مجالاوات.

؛-اشةاَئامحى؛لأينس•

::محٍثضالأله.
؟-اوداثوالها1:لأينهم.

.مجلدا١ ٤ • حيرالعباد بترة في والرثاد الهدى تذ ٨" 
والأموالالأحوال من . للسي بما لأنماع ا إمتاع ٩" 
•مجلدا ١ ٤ للمقريري. والمتاع! والحفدة 
عمادلابن ذهب؛ من أحبار محي الذهب مدرات — ١٠

الخبر.

لأرنسيدالاس,لأثر! ا عيون — ١ ١ 

الكتابهدا هوامش فى ستجدها التي الصادر من _ وغين 
إلئاءَاللتممار.



٠٩ انيو1لتق اشق فؤنل 

فطلاثةاسسم

^بجثني|لأءع'ضممخاإلأ
نامنإل نية، لن انتحصز أكل هإل عله، يثاب لكي صالحة بية 

أنياوسإخ3ائنأزبجكإن:اغأوانمزى، آنثغفن 
شثضرشملالإاحدعينذلاكينالأصال، 

اش.■لمول يانؤ محيي على والقواب لأجر ا مذ همناد ئوايا، عدم 
•عليه متفق دوى؛ا ما امرئ لمحل ررؤإثما 

ه•الئي ال-دايا؛^^٠ هزم بمص ثمحز بث بمي لم نإف غش 
.ااننقلمسيبظالإا

لدرانهصالحه نوايا عده سشحضن أف ينبغى المنهللق هدا ومذ 
فىالنوايا مذ يحضرش ما لك أدكر ونوث ، ا النبوية السيرة 

ثثالأننيكمن
يراقالله، جب محط وقريْر علمي لمله محإيى الصالحة، افوايا 

ظليأف ،محأةداشاملا 
. ٢١مذصاته١ في ينتعملنا وأو عته، ةل\ في جوارحثا 

لمالمينويها أن يمكن التي الصالحة النوايا عن كتاب في الأن أعمل )١( 
فيالمارين )تحفة أسميه وربما الفقه، أبواب على مرتا عمل، كل عند 

إنمامه.الله يسر والصالحين( الأولياء طريق 





١السيوةغن}؟؛ ،،!*/ iqIIينويلها التؤ؛ النوايا  ١

والصلاةالقهاوْ قي ه الأبي هدي معرئ ينوي -  ١٤
للامحتداءيه.

والعيدينالجئغة قي ه النبي هدي معرقة ينوي -  ١٥
يه.للاقتداء 

والأنتنماءالكنوف قي . الثني همدي معريه يّري — ١٦
ُه.للاقتداء 

للاقتداءوالدقن الجنائز الأبي.في قدي معرقه ينوي —  ١٧
له.

وصلاةالأنتنماء محي . التي ي معرية ينوي — ١٨
الخنفللأمحتد.اءده.

للاقتداءوالزكاة الصيام .محي الأتي همدي معرمحه ينوي ن ١ ٩ 
له.

للأهتل.اءوالعمنة الحج .قي التي ^^٤ نعريه 'ا~ي؛وي 
له.

زالأصاجيالهدايا ق ه اش ئدى ننرنه ( ٢۶٨^
.41للاقتداء 

زالثللاقالكاح قي ه الني فدى ننرفث ينوى - ٢٢



السيوق^زاسف عض المسلم ينوفها التٌ النوايا ١٢

به.للاقتداء 

والشرابالئلعام في . ائى هدي معرمحث ينوى -  ٢٣
للايداءيه.

للاقتداءوالثناء اليع قي افي. هدي منرمحه ينوي - ٤٢ 
به.

والمنامةالإجارة فى الئء، هدى معومحه ينوى — ٢٥
للأقتدا"ءُه.

والوديعةالنارية في . النيئ هدي معرفة ينوي - ٢٦
به.للاقتداء 

للاقتداءوالهنة الكلة قي القي. هدي معرئه ينوي - ٢٧
له.

والدياتالقصاصن قي . ني ا ي معرفه يئوي — ٢٨
به.للاقتداء 

والئهاداتالأيمان فى . القى هدي معرفه بموي — ٢٩
يه.للاقتداء 

الئن\بيووننانلت ى ه باقي الاهتداء ينوى •٣- 
)اص■



١٣— ———— اكميوف ]^jl_ الطم ينويلها ام النوايا 

البموية.في الكرام الفخالإ الاقتدل نوى - ٣١
انبماي؛ء ي الكرام القنالإ الاقتداغ ؛نوى . ٣٢

تعار.الله لأوامر 

انتجاٌممرعة في الكرام Jالصغاة الاقتداء ينوي — ٣٣
الله..زنوو لأزامر 

•وعظات عبر س محها وما اشرم ومحابع معرمه ينوي - ٤٣ 
أحكامْى منها ستثثل وما الئيزة حوادث منرقه ينوي — ٣٥

فئهيه.

منوالمنسوح والنامم والمتاحر، المتقدم معرمحه ينوي — ٣٦
الأخكام.

مح،رك الي الايات نثانتات ض الامملاع ينوي - ٣٧
-الأحرى ال—تر؛ ووفاع الغردان 

خالةف الأنين الئابص ألحذس ض الائلاع يئدي - ٣٨
.دلاث^ يثايه ما له حدث، إدا للاقتداء الأنشناف 

الأولالإنلامي الئمع أخزال ض الائلاع ا،بينوي 
وصماءوالتعاون، رالإيثار والومحاء، الإحاء من 

•دبك مح، بهم -.يقيئ ' • • • • الملوي 





٥١ __________ اكيوة يجؤ|سق غن)؟؛ الْسإم ينوي،ها ام اانواي1 

اللهررإف محاد: م أدناثملم«. ض محلي النائي على 
فىالنمله حش والاوصص الثناوات وأفز وماديكته، 
الناسمعلم على ليصلوف الحوت وحش جحرها، 

والنهيو[تإثتوي للأمر ويله الئيرة يتخد أف ينوي — ٤٥
>ؤونةشر: ثنا محاد ائئلحص، مى هتكون المنكر، عن 

آلثدكرعن وينهون ألمعروف ويأنروة إلآثي ة-عوة آئد نغم 
.(١٠٤عمران: JOه . \ل2ي>ؤث ج و\ولجإو( 

ال1سنةمل قي إحواك غ يتعاون أن يئوي " ٤٦
!روائءنلينياش١ة•

زنزتسي قغنز لأمخا:ة ئث ئزنائ أل هوي - ٤٧
)>امإحسأخب«"<.اشه:

رنالإقى على لتند التينة محقث أف قوي " ٤٨
^المرعد.•

للهلزدادون وأولأدق، لزوجتك ئط؛؛ أن قوي " ٤ ٩ 
.لصئالإلإالزو:اي.اكواة، محزنا، 

صحح.غريب حن وقال: ( ٢٦٨٠)الترمذي أحرجه حن: )١( 
وملم.البخاري أحرجه صحح: )٢( 



اكييوة d_l^^غني؛ 1اْسام ينويي اانو*،ا  ٦١٠١ 

•الأم الريل مع ووجدانك روحك تمحش أف -ةوي ه٠ 
)0بجنهم*أ يهم يئمى لأ القوم ررثإنهم 

ال؛ة،درس كل حمظ■ في تبدأ أن فبل الوايا هذه تقرأ لو '(حبذا 
ررإداويعفلمأمكت ثوابك، فذكئر أحرى، بيات علك الثه يفيض وربما 

•ءله ض نوى" ما امرئ لكل ؤإنما باليات، الأعمال 







٩١ —— الخبقثإم ١^^ مد 

تن آش عد بن نظ الئاسم أثر ئو ثث. ١- 
نمينتيلفينصينثلأبينمة

ifإم.بن ْاإلمب ن م ن 'ذاب ن إوؤأ ن  ن
س؛3i 3ن مذر ن إناس ن ٠^٠^ بن 'ئوين؛ بن ذاله 
عدناف.بن معد 

الأبيلأةشئنةسمحسض
وئ\لأوَو(ئم]]ضو.

أررأت همس، وبمرى ؟؛، ^٥٩٥ررأثا ؛ فود. ٣" 
كونلن أضاءت بجا مج ^١ -كأن يي طن حين 

•بمنىسأرضالأام؛ا 

١()١ م هشا امحن سيرة صحح ، ١ ر 
)٢(

'١١ز؛لسع الهشر وتال ( ٢٦٢ه/ أحرجه )٣(^: 
١ ١٦ ٢١استح:ِك ش الحاكم رأحرجه ٠ حس أحمد إسناد ت ٢( ١ ٢ 

عمثه سا يعدما ( ٤٣٠ )Y/ البداية ر كثير ابن وتال الذهبي ووانقه وصححه 
.نوى جيد إسناد هذا ت ينده إسحاق ابن 







ةاليم |لؤر المهية مو ذ ٢ ٢

بذبالوخى ه، جبريو جاءه سنه أرص ه بمغ ونقا - ١ 
حزاغ.عار قي وهو زنه 

•سئواُي ثلاث مرا الله إلى يدعو ه ظذ ٢- 
ونيدوعلي حديجه مثل؛ الأولوف الناموذ تلهأ أ۴ 

وغثرم•بكر وأبي 
•قومه ئعاداه قجهر بالجهر ه أمر ثم - ٤ 
عئلردوئم بإسلامه علموا مذ بمذب قريش كمار قام - ٥ 

•وبوا صبروا لكثهم دينهم 
لأرقما يار محي يالمسلميث سريه حتماعات ١ النيي عمد _ ٦ 

ضهمءا:غابمَم.

الداية)"؟/؟(.-ارخالطرى)ا/\/'آه(، 
.( ٨٣ملم)٢ وصحح ، ٣( ٢ ٥ / مشام)١ اين سيرة 

اليروالمنازى)ه؛ا(.(، ٣٥الواة)م 
اوداة)ما*أ(.

•١(  ٩٥)الأصلية المصادر صوء فى اليرة 







٢٥ِ  1dyi4JIلور اكفثق مق 

إ)ىالقافذءوعلمإر^. ١٧■وقي - ١٤
^١٥^:مجعن4ثونا، ءأبجا،لآذزث، الإنلأم، 

منميمزئ يديه على وأن1لم المال، ملك إليه أرمّنأ 
نيجوارامممينض'ي•

نمنهعرص ت البعثة من عشر0 الحاديه الثنه وفي " ١٥
يهقآمن كعادته، الحج مزمم في القائل عر الكريمه 

يهمثئا المدينة إر ووجعوا الأنمأو، ونماء مذ مئه 
الإنلأم.

القئزنول أنري البمة: مذ ظزة الثامحه الئثة وفي - ١٦
خعرج نم لأنمى، ا المأجد إلى ١^١٠٢ المنجد ذ مس 
الص؛وؤاتأمته وعلى عله الق ممزصذ المقهى مدوة إر 

الغنز.

وجلاعشز اثنا واثاه I الثنه هده مذ الحج مزمم وفي " ١٧

.Ujuuالواة)م/\'؛ا(وئ )؛ا(
،،jIjlJIصحح. حن ؛ (jUj( ٢٩٢٠)والترمذي (، ٣٩٠)V/ أحمد مند ( ١٥)

(ow-\i\ir\\

(.١٢٥اواواة)"ا/هاا-( ١٦)

)م\ijjji -\0(، ١٧٠٩لم)وم( ١٨٧٣٠، ٣٨٩٣الخاوي)صحيح ( ١٧)
١٦٤.)



الهجؤةإلو البخثق مق  ٢٦

الموسمقي . اي لبي بئذ بمهم الأنماو من 
الأولالائ؛ه قنيث العصه عند محبايعوْ الئابق، 

١لمدينة.أهل من كير يديه 
الحج؛موبم في البمة من عئن0 التاكه الثنة ول - ١٨

أيصاالعمبة عند محبايعوه الأيصار من رجالأ تّبمول واهاه 
أيمنهممنه يمنعول مما إليهم هاجر إل يمنعوه أف على 

فقالنقيبا، عشن اينى له فاحنجوا وأبناءهم، ونناءهم 
١^يبمة محننث كئلأءُ. قومكم ض أقم ء:.للمحا 

الثامحة•

المدينة،إل ة يالهجن أصحابه حينئد . الثني محامر — ١٩
وعيابم أبا معه وجز بالهجرة الإلف .يثبلر وأهمام 

الثىأمر قى للمشاورة الندوة دار في نيئ واجتنث ٢- 

- ١٦٩/٣الدابة)(، ٣٢٢)م أحمد ني وم( ٣٨٩٠)الخاري صحح ( ١٨)
١٧٧.)

(.١٨٠الدابة)٣; (، ٢٢٧٢سالم)صحيح (، ٢٢٩٧المخاري)صحيح ( ١٩)
.١( ٧ هشام)٦ ابن سترة صحيح والنهاية)ماُم)(، البداية ٢( )٠ 



٢٧الهجمك\له التفثف مق 

M الزخيال1الآم َف ذ ذ قرئ قثك، ش
محهاجن.ة الهجن له الثة وأذف بدلك، قاحبرْ الله عند ثى 

ث؛ي؛:آ -؛:ي 



الهجزهمق ايأوله السد ٢٨

ااسنةاالآ؛ريىساسرة

تحديا عث«ن تسعه وفيها 

هاجرائيهمنغهإلا-نىنيالآوومحسْاثة: 
المدينة.

ماء.منجد وش ، بمباء يزد. • السنة هده وقي ٢" 
النوث،إر تاء ض ارتحل حن البمة ٍش : زنها٣- 

صلاهاجمعة أول وهي نالم، بسي ؤلريقه محي صلاها 
الإنلأم.قي حظ؛يا حثو وأود 

ونجها٤" 

ونجهاه~ 

ونجها٦" 

لأئضاوي.١ أيوب أبي يدار . يرد 
والحجنات.اقوي لمنجد اش 

•نلأم بد الر عبد اليهوؤ حبر اظم 
(.٢٢٠\وو\ية)مأ/ ٥(، )ا(-اريحالطري)٢; 

اللك.ل)آ/ا،()آ(الداةوالهاة)مخ؛أ(، 
(.٣٥١)ّآ(ءيونالأ/)آ/

)؛(الدايةوالهاة)ممهآ(.

(.٢٥٣)ه(الداةوالهاة)م 

)أ(اوداةوالهاة)م/؟؛آ(ء



٩٢ - ادمحج>ق مد الأوله السند 

زمنهنت نزدة وروجتؤ بماته .از النبي بمث رمحها؛ ٧" 
ماالمدبمة إلى نكه من مححنلاص راؤع وأبا حاريه، ن نيد 
•يبمب عدا 

هئ-مآدأبممامح 
الحشرصالة في نيد الئنه: هذه من الآحر رمحع لمح، ٩" 

زكعتن.والثمر الحشر صلأ'ه وكايت ركعتان 
نولودأود وئو هآ، الزمحر ت، اش همد ولد ؛ ومحيا" ٠١ 

لبمفاممح،نيالإتلأم•
مولودأود وهز ها، محر الشاق؛S، ئد ؛ ومحقا" ١١

الهجزة.بمد للأنصار 
ئنوأنني الهدم، بن كتوم الشحالإ من يور ؛ ومحيا" ١٢

)Y/الكامل (، Y"\A/r)والهاة (، ١٠)Y/ الطري تارخ )٧( 
.CYIA/Y)'الداة ١(، ٠ )A الكامل ١(، ٠ )A اتجري تادخ )٨( 
(.٢٦٩الدائن)م ١(، ٠ / )٢ انجري "ارخ )٩( 

(.YUr/rالداية)(، ١٠انجري)٢/ تارخ ( ١٠)
(.٢٦٨)مالداية (، ١٠)Y/ انجري تارخ ( ١١)

١٢،)A/(،٩/٢الكامل)(تالخانجري)٢'(دابمJ٢٦٧/٢٠ا)



الهجوهمد اإإوو5, اكنف ِ  ٣٠

ما-ويةا-*ثرغالأذال•
يالمدينة.اليهود ْع معاهده الئيس عمد • ومحها - ١ ٤ 
عدبن حمره مرية كانت الثثة. هدم من رمصان وفى ~ ١ ه 

البمر•يب إر ه المْي 
ِثالحا بن عبيدة مرية كانت ث السثة هدْ من موال وفي "" ١٦

•راخ بش إل ه النئي عبي بن 
النومحنبأم ه س بز الئنؤ؛ هذْ مذ نوال وفي " ١٧

•عائقهرخأا 
أبىبن معد مريه كانغ ت الئنة هده مذ القعدة ذي وفي " ١٨

الحراو•إز عهع وماص 
يذالمحي ض الئنه؛ هذْ مذ اكنذة ذي دفي " ١٩

زالأنمار.الثهاجرين 

vtUYئاص)آ/االامممل)آ/'ادالمان)لإ 
(.٢٧٢^خاسى)آ/أا(،امممل)أ/'اداسة)م 

(.٢٦٨اوداة)ّا/الكامل)1/ه(، )با(-اريحالطرى)آ/ه(، 
(.٢٧٢اوالاة)ّا/(، ١١/٢(تارئخاسرى)١٨)

وس( ٢٠٢٩)لم ومراوخاري)؛بمأآ( (، ١١١ )م أحمد )بما(ءند 



٣١الهفج مد الثافق السف 

:حدثاوعئنول واحد وفيها 

الأئواءعزوْ الله. وسود عرا الئنة؛ هده من صمر ؤي ~ ١ 
الشرفي،شسه عزاها عروة أود وهي ودال، بلغ حش 

مجووِو•
عروهالله. رسول عرا الئئه؛ هذه من الأول رمحع وقي ٢" 

ن:وداش.^١ اك: زضالأثوأثينتجْ
نئوال.وادي بلغ خر الأور بدر عزوة 

اللهننول غزا الثق; ُنئنأالاوز ض ٤- 
بميمن وحلئاءهم ثدلج محي قوايغ النثيزة، عزره 
ة.صمن 

(,٢٨٠الدابة)م )ا(طقاتاينس)آ/1(، 
(U/Y)_،^lo_(Y ،).ارخاسري)آ/أاآ■

الطري)آ/؛ا(.تاريخ )''\(طقاتاينّعل)أ/خ(، 
(.٢٨٣الواة)ّأ/)أ(طقاتاينسل)آ/خ(، 



|اشنةااتاشئضاس-  ٣٢

ننيويهم يهينه نريه كانت الئئه؛ هدم مذ وحب نفى ٥- 
•ثناثه ثئ ض إر وقاص أيي ثئ 

همدنريه ط. نمول بعث الثنة؛ هذه مذ وجب نفى ٦- 

الإنهيالأم نزد الئنؤ; هذه مذ تجاز أؤ زيب نفى ٧- 
زئؤالننذية، التجة إز الشس يت مذ الملة شتحويل 

لإنلأم.ا قي ومع تنخ اود 
•ومثال صيام محرصذ ت الئنه هذه مذ نفى - ٨ 

الئنة:هذ0 مذ زثصان من عشن الئاخ الجئثه يوم نفي ٩- 
المحنى.م عززه وئعث 

الزكاةومحرصت الفئلر، وكاة قرصت ت الثنة هذ0 وفي — ١ ٠ 
داتاشسا.

•( ٢٧)ا*/ الهدى مسل (، ١٤ ٥٧)وناص أيي معدبن مند مندأحمد )٥( 
الدائن(، ١٢الكامل)٢; (، ١٥اتجري)A -ارخ سد)آ/ا،(، ابن طبقات )٦( 

 A(٢٨٥.)
(.٢٨٨Aالبداية)الكامل)م'آا(، (، ١٧/٢)٧(تاريخانجري)

الكامل)سم"اا(.)ار(تاريحانجرى)آ/خا(، 
(.٢٠٦٠; ٢٩٠البداية)؟/ (، ٤٢: )ه(تاريحانجرى)آ/بما

(.١٠٨٠البداية)"ا/)»ا(تارخانجري)لإ/خا(، 



٠.٣٣ الهجرةمذ التائية الشتل 

اللؤرنول بمث ونه ومحث م مث مرجعهم زقي ~ ١ ١
)جهنععدي بن عمين هتنا الئنه! هذه من ل رمصا وفي — ١ ٢ 

^ثمين.أداها سب اليهوديه منوال نش عصناء 
المصلىإلى . الله رمود حرج • المنة هدم وفي " ١٣

حرجهاحرجة أود دلك وثاق العيد، صلاه يهم هصلى 
العيد.لقنادة ائضلى إر بالناس 

أباله عمير بن مالم قل الئئة؛ هدم من ثواو وفي - ١ ٤ 
M'الله ونول على لتحربجه اليهودي عنك 

نليمالله رنوي عرا إ الئتة هذه شوادمث وفي ~ ١ ٥ 

ؤيبهاجرت بثهر بدر عروة بعد • الثثة هدْ وؤي " ١٦
اشُهريل هانت 

اوداة>م•^^)اا(ظدخاسرىر;آ/أ؛(،
اوواية)م/ي؛م(.)\)(ج1اتابنذ)\/م، 

الكا«ل)'آ/ما(.)ما(-اريخالطري)أأ/ا،ا(، 
)؛ا(سلالهدى)ا-/ا/م(.

هشامابن الكال)^هم(، (، ٣٧٦)م/الدائن (، ٠٠)Y/اتجري )ها(ظر؛ح 

„سمح™,.



الهجؤؤمق  djj^lاكيينة ء  ٣٤

محاطنهه ظالك، أبي بن علي ئزوخ الئنة؛ هدم وفي " ١٧

حينماالجنمت وف بن عمير أسلم الئئة؛ هدْ وفي " ١٨
نأىمحمحغلأناتافئة.

العهدهمقاغ بثي يهود مص إ الئتة هدم بن شوال نض " ١ ٩ 
المدينة.عن وأجلاهم الثى. يحاصرهم 

•الئويق عروة وهمث إ الئئة هدْ من الججإ ض محض " ٠٢ 
ئنمحاذ ور الئتة: هذه من أيصا الجيه ذي محض - ١٢ 

منمات من أود وئو بالبجع، ودفن مظثولره 
الئهاجرينداصثة.

ئكانالخناقل \لب. ننول ثب الب: ثذْ ش - ٢٢
بمنه.مشا 

(.٣٧٧(اJداة)٣/ ١٧)

ا"؛(.)إر\(ظريخالطري)آ/أأ:
اسة)؛/؛(.)\'ا(تارخالطرى)مآ/ا/؛(، 

 ٠( )Y الطري تارخ /Y( ٠ ،)الكامل ٥ /Y(٣٦ ).
(.١٦/١شذراتالزهب)الكامل)Y/٧٣(، )اآ(تارخالطرى)آ/له(، 

<L;(YY  (، ٥١اسرى)آ/رخ.)الخامل)أ/٧٣



٣٠ِ الهجؤؤ هق ااد1ييق الشثه 

اللهوسود صحى ت السنة هذه مى الأضحى عيد وفى — ٢٣
وآله.محمد عن لاحر وا أمته عن أحدهما ، .

 V* <?ء0ء
،•٠ٌألآ 

)،آلإ(ءيونالأ/)أ/مآهم(.



الهج)قمق ال؛اوقف اكنف — —  ٣٦

—مص ِر 
اافنةااثاِاثةصصةِ،٠٠ 

حدثا!عشن ثلاثة وفيها 

ماءعند جد عزوْ ولعلما I الثنة هده ْى ١إئختم ي ف- 
أمن.دو ن: ث^ 

١^قتزئنئئ اك:ثذْ من  J^Iزئع ^ ٢- 
•الم. ونول ؟مر المهودي 

بنمحاذ ممد الئنة: س من أيضا زيع ض ٣- 
زفاةبمد ه الله ننول يج كلثوم أم على ك، مماة 
•الآحرْ جمادى ف بما وبش رمحيه، أحثها 

منالفنع غززة نشق الئئة: ندم من زيح زفي ٤- 
ٍبم>ال• 

الهدى)؛/سل الداية)Y/1( الكامل)٢;٨٣(، (، ٥٢الطري)Y/ تاريخ )١( 
١٧٦.)

)٦;الهدى سل ( ٦/٤اللاية)(، TA/Y)الكامل (، ٥٢)Y/الطري )لإ(-اريح 
٢٥.)

؛أ(شذراتالنبهب)ا/7ا(ب، ٦/٤)٣(اJلاية)
سلالهدى)؛/خبا(ّاودايأن)؛/م(، )؛(تاريحالطري)آ/أه(، 



٣٧— الهجية مد الدالثق الشنق 

بنند سريه لكنث الثئة: هذه من اإ)خن0 جمادى وفي ٥- 
^١خاةهإزامحنة،ّ 

حمصهاللوه رنوي يروغ الئنه؛ هذه مى تجاز ^ ٦- 
•دث 

ريبانده رنوي دروخ ١^؛ هذْ ئ رمصاذ وفي ٧- 
•المناص^ أم حريمه يثا 

ؤفأهبذ الحس ؤلد ت الثته هذْ ثى رمصاذ نفي - ٨ 
أحد.عروه ومحعغ ت الثثة هذه من ٠^١ل وفي — ٩ 

بئززةالممون دخ ١^٢ زفي - ١٠
.^١٤١^

الهدىسل )٤;٥(، (، ٤٠الكامل)Y/ (، ٥٤الطري)٢; تارخ )٥( 
(rr/n.)

الإٍاة)إا،آ(.)ا-(تارخالطرى)أ/خه(،
الإصاة)بب؛(،نذراتالخب)ا/ي\(.اسات0ا/آاا(،)٧( 
 )٦٧)٨/Y(اريخاتجري- ،) ;(.٧١الداية)٤

اوداة)؛/»ا(.الكامل)آ/؛؛(،)\،("ارخانجري)أ/حه(،
اوالاة)؛/،ه(.(، ٥٧الكا٠ل)Y/(، ٧٥(تاريخانجري)آ/١٠)



اّجؤكهق الثالثد |لسه  ٣٨

ئتبزينب الله. رنوي تزوغ الئئة؛ هذه وفي - ١ ١ 
وتعار•تارك الله امر ه بمش 

الخجاب.آيه نزك ه ثيب عنس صيمحه وفي - ١ ٢ 
الننر.ذ>ويلم ثري الئئه؛ هذْ وفي -  ١٣

-؛؛؛-ءإ؛• 

وهو(  ١١٧/ ) الذهب ثدرات (، ١٦٤)المغازي/ للذمي الامايم تارخ ١( ؤ١ 
منأقوى وهو منيه وابن المشي، بن معمر مدة وأبي حاط، بن حلفة قول 
الممهللقبني ومرؤيات ( ١٦٣/٤)البداية وراجم ءه، فى بأنه قال من فول 

(٩٧.)

وصحتح( ٦٢٧١، ٦٢٣٩، ٤٧٩٣، ٤٧٩٢، ٤٧٩١)المخاري صحيح ( ١٢)
(.١٦٥/٤الداية)(، ١٤٢٨)ملم 

.( ١١٧/ ) الذهب، (مدرات ١٣)



٣٩الهجوة مق |اواوهف أكد 

ااس4الراعةساسرة

!حدثاعشن ئلاثه وفيها 

هظمه أبي سريه كاثث ت الئنه هذه في " ١ 
•وَأنن شم لأندي، ا ئلليحه إلى 

اللهرسول بعش السنة! هدم من المحرمأيصا ؤؤي ٢" 
ممثلالهذلي نفياذ بن حالي إلى ٥٠أنس بن الله همد 

.زغادناناخالدا 

\ّ.نريئ كانت الئئة: نضصمرُنئذ؛ ٣- 
معوثه.بثر مرية كامغ الثنة! هده مى أيصا صمر ؤفى ~ ٤ 

لقتلالصمري أميه بى عمرو نريه كانغ الثنه؛ هد0 ه~وفى 
^تلمحثثَلجششه/

حدانق\لأز\و)\اس.(، ٧٢)؛/ والمهاية )ا(اواواية 
؛Y(،r/rالعاد)زاد (، ٤٩٦أحمد)م/هشام)آ/هاأ(ومد ابن )آ(صة 
راأ)هاا(.شال

(.٧٣/٤اJداية))م(تارخالطبري)؟/٧٧(، 
(.٨٠اوداة)إ/(، ٦٣ا0كامل)آ/(، ٨٠)؛(-ار.خاتجري)آ/

(.٨٠البداية)؛/ (، ٦٠الكامل)؟/(، ٧٩/٢)٥(ِارخالطري)



الهجؤةهق  d^J^Iالشنق — ٠٤

بتييهود ئذوث الئنت؛ ئذ5 الأووبى ويح وفي ٦" 
٥^١^النضر، 

نقه:أثو تومحي الئنه: هذه الاورمذ جمادى وفى ٧- 
وصحوثاق ، ٥٠المحرومي لأني ا عبد ن ا"ش عبد 

.الله ونول 
ئنالله عبد مات النثه؛ هذه مذ لأولى ا جمادى وفي ~ ٨ 

.الله ونول لمت رثه مذ عئاف بن محاف 
وئوابئيئمحذ•

•الآحرْ بدر عروه ومحعت ؟"~ونيتجا0مثسهاثهت 
عبيبذ الحستذ ولد الئئه؛ هلْ مذ أيقا ثعباذ وفى ~ ١ ٠ 

ه•الله رنول محابمه هامذ 
.الله رنوي ئروخ الثنة؛ هده مذ شوال وفي - ١١
)Y/الطبري تاؤيح (، ١٧٤٦)لم مصحيح (، ٤٨٨٤)البخاري صحيح )٦( 

٨٣.)

(.١٠٢)ي(الثدايةوالهاة)؛/ا»ا، 
والهاة)؛/ا»ا(ؤالبداية )٨( 

اوداية)؛/ا<ه(.الطري)؟/٧٨(، )ا،(-اريح 
اليداية)؛/آ♦)(.)»ا(الكامل)آ/خآ(، 

اليداية)؛/آ،ا(.)اا(تارخالخبري)آ/خخ(، 



الهجؤؤمق ا]وابحف الشنق 

أميه.أيي لتت نلمه أم 
هميامحت بى نيد الثه^^ رسول أمن الئنه هدم وقى " ١٢

يوما.عشن حننه محي محتقه يهود، محاب يظ؛ أل 
اليهوديس الله رسول رجم • السنه هدو ومحي " ١١٠

نامحب.ة•

ءإي؛؛و ءإو 

اوداة)؛/م1.ا(وئل(، AA/Y)الطري -ارخ (، ٢٧١٥)اكر،ذي ض ( ١٢)
٠ص*حمح حسن ■ الترطءى 

مونالأثر)آ/آهم.( ١٣)



للهجؤؤاوقناهسه الضيه ص  ٤٢

السف

•'حديا عثر أربعه رفيها 

يومهس الله رسول عرا الثنه؛ هذه مث لأول ا ربح في " ١ 
المحيل.

اللهننول على نزينة زهد هدم الئنه: هذ0 من زيي نفي ٢- 

ء.ُْ ُ.ء  .ننني أم ونث الئنة: ثده زفي ٣- 
بتيه الله رنوي عرا ١^٤^ هذه مى ئعباذ نفي ٤" 

٠الراجح على شنهللق 
جويريهاؤي. أعتق ت السنة هذْ مى أيئا تجاف وقي ه~ 

•ويرويها الحارث بتث 

(.١٠٤البدايةوالهاية)إ/ (، n،\/Yالكامل)(، همونالأثر)^٤٥)١( 
مبلالهاوى)ا*/ما"اا•(.)٢( 
اواوايةوالهاية)؛/؛،ا(.واويهقي)؛/؛خ(، (، ١٠٣٨سزاكرض))٣( 

هبي JiJارجحه ما رطا (، ١٠٠! )٠٩للقريي المصعللق بني غزوة مرؤيات ( ٤) 
(.٣٤٩)المغازى مم ~ الإسلام الّخ تش 

اوداية)؛/بم'ا)(.صمحالخارى)خما؛(، )٥( 



٤٣ء لألمهجؤة هلقه ^1 11اكئف 

اقزىاكثللق: يي عزوة مذ اش. مرء وفي ٦- 
الإقك،حديث الئومنتذ أم على الننامموف 

.؛ jT^iق نزد محأ 
الأ-حراب،عروه ومحعت الئئه؛ هدْ مذ قواو وش ٧- 

مثذلماشُخاثذ.
محزيظه،بني عززه ونمغ الئنة؛ هذه مذ اكعدة ذي وش - ٨ 

•العظمى ■؛بمائهم جراء ونالوا 
معاؤلذ نعد يور الئثهث ندم مذ الحية ذي وش ٩" 

خ

راَعأبا الجررج كلب *' الثثة هذه مذ الجية ذي ش و— 
•ه الم رنول بإدن ١^^؛ الحمحق ابي بذ ملأم 

الواية)٤;(، ٢٢٧٠وسلم)( ٤٧٥٠، ٤٢٤١، ٢٦٦١اليخاري)صحيح )٦( 

(.١٠٤/٤اJاراة)(،٦٩/٢االك٠ل))٧( 
ر١٠٥/٤اJداة)(،٦٩/٢)٨(اللك٠ل)

اوداة)؛/ار؛ا(.(، I^I^(UU/U)؟(
ضوءفي المرية الميرة ( ١٥٤الدابة)٤; ٤(  ٠٣٩، ٤  ٠٣٨الخاري)صحح ١( ر. 

(.٤٦٥انمادرالأصاJة)



للهجودالقامسك السزه ٤٤

زمبزشاة، اللي. ننول ^ التتي: ئذْزفي - ١١
u_غش ط نقلك أنك بمدنا ^ Lyني نش بن 

وعاس/ين;.
.الله^ وسول على أشجع ومحي محدم الثنة! هده ومحي " ١٢
نا:سافذهينامح•محسالثق: - ١٣

الندية.ولزلت الئنة: هذه ومحي ~ ١ ٤ 

٠٠' ٠٠' ٠٠'

الإصابة)؛أ؛(-ارخالطري)^؛امأ(.( ١١)
الأثات)ا/؛آ'أ(.رآا(

(.٣٥٣همونالأر)أأ/( ١٣)
(.٣٠٣همونالأ/)آ/( ١٤)



dUiiill  ٥٤ ِ الهتؤؤ هق ااساوو؛سه

صااسادسف اإسف 

*حدثا وعيسروف يمانية وفيها 

منثمهثمن محمد نريه كانغ ت الثنة هذ0 مى المءحئم وفي ~ ١ 
.١^^٠١۶ إر يقهئه 

ثمنعكاثه سريه كانغ I السنة هدم من الأول رثيع ي ف ٢
ووجئوائئنئوا الم، إلى غه الأندى محض 

بننث نريه ثانغ \ذثنب: هذه من الأحر رمحع دفي ٣" 
بنمحني إلأ جميعا نمطوا المصة ذي إر غفي منلنه 
.جريحاحمل مننمه 

نريهكانئ الئثة: هذه من أيقا الأحر ريع دفي ٤" 
سلالهوى)أ/مأاا(.)ا(الطقات)أ/؛ِا(، 

(،٣٥٢)الذمي مغاني (، ٩٢الكامل)٢; (، ٨١معد)A ابن طقات )٢( 

الواُة)؛/(، ٣٥٢)١^,مغازى (، ٩٢٨)اماما, (، ٨١الطماُن،)٨ )٣( 
(.١٢٧•،آ(سلالهوى)ا•/

)؛/١^١^ (، ٣٥٣)الذهي مغاني ( ٩٢٨الكامل)(، ٨٢٨)اتجقات )٤( 
٢٠ الهوى)ا"/«ما(.(>، ٠



الهجزكهق الساو؟؛سك السف م ٤ ٦

هئيئواالئئة ذي إر ه اديمرى بن محدْ أبي 
•ونلموا 

ئننيد نرثه لكنغ الئئه؛ هده من ه~وهيوىالآضأبما 
وعنئواذأحو/\ بالجئوم، نليم بني إر يخنع حارثة 

.ونلموا 

بنويد سريه كائث الئتة؛ هدْ مذ الأولى جمادى وفي ٦" 
رنلث.محعنمث إنانمص، حاردهرغه4، 

عزرةلكنغ الئ1ة: هد0 من أيصا لأولى ا جمادى وفي ٧" 
.أحدايلقوا هلم نيبميافلأاجمةثئال، 

بنريي سريه كانئا الئئه؛ هدْ مذ الأجرة جمادى وفى ~ ٨ 
.ونلمواشموا ١^^٠١ إر رغه4، حاريه 

)٨الهدى سل ( ٣٥٣)الذهي مغاني ( ٩٢)Y/ الكامل )Y/٣٨( الطقات )٥( 
(.٤٧١)الأصلية انمادر صوء في السيرة ( ١٣٢

(٣٥٨، ٣٥٤)الJهى مغاني ( ٩٤)Y/ الكامل )Y/٣٨(، معد ابن طقات )٦( 
(.١٣٣الصالحى)٦; 

الداية)٤;( ٢٤٥الذهي))أ/؛ه(، الكامل الطري)آ/ه'ا(، تاريخ )٧( 
(.٤٦٨لأصالية)ا المصادر محوء فى النبوية السترة ، ٥( ٠ / المالحي)٥ ١( ٦ ٩ 

الصالحى)٦;( ٣٥٣الدهى)(، ٩٢الكامل)Y/ (، ١٢٦الطري)Y/ تاريخ )٨( 
(لأ١٣٧(،ضالرايا)١٣٩



٤٧— الهجوة هق ااساو؟؛سك الشيق 

نذدت نريه لكنث الثنة؛ هده من الآحنة جمادى وفي ٩- 
•جنمى إر حاوله.٥ 

حاولهن ريي سريه كائت ت الئئه هذه من رجب نفى ~ ١ ٠ 
•تجدا يلذ ى،م َموادي إل يئا أه 

بنالرحمن عبد سريه كانث الثنه؛ هلْ من شعتاذ وفى - ١ ١ 
يتروجأل ه اقى وأمرْ الجندل، يومه إر ه عوف 

•وثروجها محانلنوا، ملكه«لم ابنه 
بنعلي سريه كاثش ت الثنة هدم من أيصا ثئ؛ال وفي - ١٢

نئتتبندق، بم بن سند بتي إل ه ظالب أبي 
•ونيم ولجم شملهم، 

(.٤٧٣الأًطية)انمادر ضء فى المرة (، ١٤٨/٦)
(،٩٣)Y/اللكمل )(، Y"\/Y)اتجري تاريخ (، A،>/Y)سعد ابن طقات ( ١١)

اكالحي)^آ؛ا(.(، ٣٥٥الزمي)
(،٩٣)Y/الخامل (، ١٢٧/٢)انجري تاريخ (، An/Y)سعد ابن )آا(طقات، 

الأصليةالمصادر محوء فى السيرة )اُ/ةها(، المالحى ( ٣٥٥)الذهبي 
(٤٧٣.)



الهجؤقهق اكسل ّ  ٤٨

حاولهبن ثيد نريه كادت ت الئنه هده من نمصان وفى -  ١٣
وعنواوأننوا، ثقظوا المرى، وادي بئاحة قرثه أم إل 

.ونلموا 

جدباالئاس أجدب ت الئته هدم مذ أيقا ومصاو وفي - ١ ٤ 
ودالنم•ثاصبماونوداشمح، ، شديدا

بن!^ ١١عند نريه لكئغ الثتة: هذه مذ نواو وفى - ١٥
.ونهوايقظوة التهودي، واوم بن أنير إل ه وواحه 

بنم نريه كانث الئنه؛ هده مذ أيصا ل إننا وفى -  ١٦
خابر'انحيإرامحنحذ،

)T/لم مصحح )\/م\\ا(، الطبري تارخ سد)آ/ا"ا/(، ابن طفات ( ١٣)
(.١٤١)الرايا فقه اسدر)أ7أ(، في الجرة ( ١٥٧)I/الصالحي (، ٨٩

(.٣٥٣)Y/ الأ/ مون ( ٩٤)Y/ الأثير لأبن التاييح في الكامل ( ١٤)
(،٣٦١)المغازي م فلالغ.مي الإسلام تاؤيح (، AA/Y)سعل. ابن طبقات ( ١٥)

فيالجرة (، ١٤١)الرايافقه (، ١٧٦)٦; (، Y»Uالشامي)^الصالحي 
(ب٤٧٦الممادر)

،٣٠١٨، ١٥٠١، ٢٣٣البخاري)ممح (، ٨٩٨سعد)ابن طبقات ( ١٦)
فيالذمي (، ٩٤)Y/الكامل (، ١٦٧١)لم مصحيح ( ٦٨٠٢، ٤١٩٣

/JY)_JI؛_العباد حير سيرة في والرماد الهدى مثل (، ٣٦١)المغازي 
١٨٦.)



٤٩س اوهج)ي هق الش1ولآسف اكنف 

محمريهكاثت الحديسة صلح الثنة؛ هذه وقي " ١٧
اياجح.على الحتط 

العاوسا.على عيس بتي نريه كاثغ الئنة هد0 وقي " ١٨
الحديثيهصلح كاف • السنة هذه من القعدة ذى ؤفى " ١٩

مسنا.لتحا وكال 

الثجنة.ئحش ١^^^١ن بيعه كانث الحديييه وفى " ٢٠

نوزةنزك صجنان عند الحديبية من مرجعهم وفي " ١٢ 
المنلمول.ههنأة ، الله. ونول على المح 

همصالغج.ثزد هذ0اوثنة:-^^، ٢٢
.،<^^؛؛ ٠١١على المنلمات I الثنة هذ0 وقي " ٢٣

لممصحيح ( ٤٣٦١، ٤٣٦٠، ٢٩٨٣، ٢٤٨٣)الجخاري صحيح ( ١٧)
A^-j/yfo/rانماد)زاد (، ٢٨٦-٢٧٥الصالحي)٦;(، ١٩٣٥)

(.٣٦٧الهدى)A مل (، ٤٢٦/٤الخاة)أمد طةات)ا/أهأ(، ( ١٨)
،٤١٧٩، ٢٧٣٤، ١٦٩٥)البخاري صحيح ( ٩١معد)A ابن طقات ( ١٩)

^٤٨١(اوصادرالأسن)٣٦٣الدمى)(، (اعامل)؟/٤١٨١٦٨
(.٩٣معد)A لأبن اعري الطقات ( ٢٠)
.( ٩٤معد)٢; لأبن الك؛رى اتجئات ( ٢١)
٢(.٠ ذم،)ا/ أخارس ش الدم، شدرات ٢(، ٠ ٢ والهاية)i/ البداة ( ٢٢)

اوداةوالهاة)؛/أ،؟(.( ٢٢)-



|لهجوؤمق |رسه 

ملوكإلى كي ه الله ونول أونل الئثة؛ هلْ وقي " ٤٢ 
•الإنلأم إل محها ض اكالم 

اض،ز.:كنمت،
الظهاو.حكم يزد الئنة هده وفي " ٢٦
لأنرا قي خهم حوله بن نعد مات الثنه! هد0 وفي " ٢٧

بكه.
م•':ََُْ.ُ الله.رسول على جذام وهمد هدم الئنة هد0 وفي " ٢٨

*٠٠*٠٠ ء؛د 
٠٠' ٠٠' ٠٠'

للرمولكتانا حمين من أكثر فيها ذكر حيث معد لابن الكبرى الطبقات ( ٢٤)
السيرةاوداةوالهاة)إ/'آ»آ(، (، ٩٧/٢ا3كا٠ل)(، ٢٥٢

(.٥١٣الأصلين)الصادر صوء فى 
اللهب)ا/«آ(.)ه'آ(ثذراات،

.٢( ٠ )١/ الذهب (ندرات ٢٦)
(.٤٠٢)المغازي مم - للذهبي الإسلام )بآ(تاريخ 

(.٤٧١/٦الهدى)(^ ٢٨)



لالهجؤؤاكابقد اكنف 

اوسةاواىبفةسخزة

•حديا وعئرول تسعه وفيها 

علىنيب ابنته المي. رد الثئه؛ هدم من قي؛يثمب ~ ١ 
•الأول بالنكاح الربع بن العاص أبي 

علىقرئ ذي عروة كاثت الئنه؛ هده من ^٢ ٠٠١١محقي ٢" 
اداجح.

حمر•عروة كانت ت السنة هدْ من ^٢ ٠٠٠١١نفي ٣- 
•الأنيإ الحمر لنوم غوتمذ حثبر؛ عروة وفي ٤- 
بئجعنر الم. رنول على قي؛ حمرت عروق وقي ٥- 

ومعهمالجه مهاجري من معه ومن أبي٠لالب، 
امممل)آ/ه»ا(.)ا(-ارخاسرى)ما؛ا(،

البدايةفي كشر ابن ورجحه ( ٤١٩٤)المخازي ني البخاري به حزم ما هذا )٢( 
قيسد وابن إمحاق لأبن حلأثا >7/ا-أه< الفتح في والحافظ ( ١٧٤)؛/

(.٧٦/٢الطثقات)
شاورات)ا/(، ١٨١الواية)؛/اعامل)أ/هبم(،ي)آ/بمما(،

(.١٩٢، ١٨٢البداية)؛/)؛(الكامل)أ/هه(، 
٢(.١ الدب)١; شدرات (، ٢٢٠١البداية)؛/ )٥( 



إ1مجوةاكابحف اكسل  ٥٢

•لأئعرمحذ ا مى نته وص موص، أبو 
هالله ونول على ئريرْ أبو محدم حمر؛ عروة وف ٦- 

ئنث.

•حمبهت%ا أم امحي. روج الئنه؛ هدم وف ٧- 
اصثشننيداش.وفعزوةخت؛ن؛ ٨- 

فامحهاالئف، من 

العاصبن نعيد بن 1بال سريه كايت الثّنة! هده رف ٩— 
توجب•

إزمننولأ مصليه شاة يهوديه أهدت الئنه: هده وفى - ١ ٠ 
ممومه.يأيها ١^١٥ لهمه هأحد الله. رسول 

(.٢١الذهب)ا/ ثيران (، ٢٠٧البداية)؛/)٦( 
(١٦١البداية)؛/البشر)ا/ها،ه(، سيد سيرة حلاصة ( ٩٤;١٠الطبقات))٧( 

\سم)سامح\ت)\ا\^ئ
٤٢٠البخاري)صحيح )٨(  البداية)؛/(، ١٣٦٥، ٨٥، لم)٤٨موصمح ( ٠

٢٢٠ ،) /Y(٠٢الكامل  )معد)٨;ابن طبقات ( ٢١الدب)ا/ وشدرات ١
الإتاب،)؛/ا؟خار(، ١٢٠

المرايا،في والرشاد الهدى بل يخيبر، غزوة باب المغاري، في البخاري )٩( 
(.Y.Y/nمعيد)بن أبان مرية 

(٢١٩٠)ومسلم ( ٥٧٧٧، ٤٢٤٩، ٣١٦٩، ٢٦١٧)البخاري صحيح ( ١٠)
١(. ٠٣والكامل)٢; ( ٢٣٨-  ٢٣٤البداية)؛/ ش والقصة 



٥٣_ِ اكتايهف السف 

ثمذ بك أ.بي بذ حاطب م الثنؤ؛ هب5 وف ١" ١
ستريذوأحتها ماييه . بش معه أونل ولد المقوقس 

قتلوأحتها ماييه قأنشث، وكنو؟، وحمارأ وبعله 
هشه ماريه قاحد الله. رنوو على محدومهما 
ابنهأم فهي ؛ابن بن لجئال يريذ ووهب إبراهيم 

لإنم،،محوإتاشاتاحالإ•
١^ننودالله.ينحمنبمتجئ;ن-زلئا ١٢

قصالحواالإناsم، إر يدعوهم يدك إر منعود 
مهم،ذلك ممبل الأرض، بقئب على الله. رسول 
يوجفلم لأنن الله. لننوJ خابما قدك بمت زكاذ 

يائهما يصرف قكار، ركاب، ولا بحيل عليه المسلموف 
أثاءايل.عر منه 

وعم١^، وادي محخ أيقا حين مذ ممنفه وف " ١٣
منهايغرغ ما نم على اليهوؤ خ أرصها وئرك أموالها 

لكئئ•
(.٢١/١(ثذراتالنب)٢٣٣/٤الJاة)الكا،ل)مآ/ه»ا(، ( ١١)
اللكمل)مأ/؛»ا(.(، ١٤٠-اريحالطرى)آأ/( ١٢)
والرشاد)ه/ا/أا(.الهدى سل تاريخالطرى)آ/ا/"آا(، ( ١٣)



للهجوةاكابظف اكنف 

وهمدقمحبر محي لإحواثهم جرى ما نماء يهود علم ولما - ١ ٤ 
\سمِمبوأهماثوا اش. ونول ضالغوا الئزى ووادي 

وأصحابهالله. رنوي نام المدينة إر مرجعهم وفي - ١ ٥ 
صظَةامضفاص.

علىالئلمي علأحل ن الحغاج احتال لجين ثح ويمد - ١ ٦ 
ممظضاتدuتش.

لكتلإزةذاتالنiاعضاداجح.ضسالئق:  ١٧
.١^٠٢ نزكآيه الغزوة هلْ ومحي -  ١٨

)؛اازادالمُاد)م؛ام(.
والترمذي( ٤٣٥داود)وأبو ( ٦٨٠لم)مصحيح )ا/ما(، الموءلأ  ١٥١
(٣١٥المعاد)٣; زاد ١(  ٠٣اوكامل)Y/(، ١٣٩اتجري)Y/ وتاريخ ( ٣١٦٢)

والرشاد)ه/بمةا(.ّلالهدى 
ثابتاممعنا معمر، ئتا الرزاق، عبد حدثنا ت قال، أحمل الإمام رواها القصة  ١٦)

الحافغلمحال كما ^^*ن المرحل عالي مند وهدا * يه أيى عن يحديثج 
ممرفياوداف)؛/هاأ(وانفلرسلالهدى)ه/بممار

ذامحغزوة باب، ( ٣٢٢م!صبحه في البخاري ذلك، رجح وممن  ١٧)
زادم الشم رابن < >؛/٠٨اس ني م راد اشح م تم ارناع،راين 

ر"أ/ْأأآ'(.الماد 

(.٣٤٦;  ٥٣٣ ) المطالق بني غزوة يايتح مرو  ١١١



]لهجؤؤبحف Lullالسك 

جآله اشي ائتزى الإياع دان من مرجعهم وف - ١ ٩ 
•علته ووده يمنه أعطاه ثم الله، عبد بن جابر 

اللهعد بن عالب نريه كائش الثنه؛ هذه من صمر وفى — ٠٢ 
•امحإل:تحتيينظث 

بكرأبي سرية كايت السنة! هذه من ثعبان وف " ٢١
امحسهإرمح•

بنعمن نريه كاثش الئنه! هذه من ثعتاة ؤفي " ٢٢
الءثلابه؛دمح؟•

بنبيتر سرية كامش •' السنه هذه من أيئا ثعبان وفي " ٢٣
بناحيةمنْ بتي إلى الأنصاري شر بن التحاف والد نعد 
ئدق.

فيهشام ابن أحرجه ولكن الغزوْ، نمض دون الصممن في الحديث ( ١٩^
وقتهبه جابر عن كيسان بن وهب حدثني إسحامحا، ابن عن ٢( ٠ ٦ )"ا/ السيرة 
.٢(  ٢٧)م/ المعاد زاد وراجع صحح مند وهذا الغزوة، نمين 

الكامل)آ/\".ا(.(، ١٤٢/٢(-ارخالطرى)٢٠)

الهدى)ا"/'-اا(.

مل(، ٢٢٠البداية)٤; (.< ١٠٦٨)اذكامل (، ١٤١الطري)؟/تاريخ ( ٢٣)
(.١٣٢الهدى)ا■/



لالهجوةاكابئمحف اكسف  ٥٦

نني ي ئ : piغذ5 بن ذو - ٢٤
نيئئ أنانت قئل زيها اشس، إل الثئ ؛ ٤١مد 

٠الثبي. عليه محايكر الشهادة يثلى أف يعد رجلا 
نعدبن بشير سريه كايت السنه؛ هده من قوال وفي  ٣٢٥

•ومحار ص ١^!^، 
المصاء.عنن0 كاس الئنة: هد0 من القندة ذي ض -  ٢٦
نتيميمولأ تزوغ. الئنة؛ هده من القندة ذي وش -  ٢٧

.الحارث^ 
أبيابن نريه كايث الئنة؛ هده من الحجة ذي وفي - ٢٨

الماد)r/زاد (، ١٠٦/٢)الكامل (، ١٤٢)أ/\أف اتجري -ارخ ( ٢٤)
إلىأسامة ^؛،^ ١١بعثا باب المغازي، في البخاري صحح وراجع ( ٣١٩

(.٩٦الإبمان)في لم وم( ٦٨٧٢الدات)وفي الحرفان، 
ّل(، ٣٢١/٣(زادالماد)١٠٦/٢الكامل)-ارحاتجري)آ/أ؛ا(، ( ٢٥)

الهدى)^؛م)(.
(.١٠٦/٢الكاءل)-ارحاتجري)^أ؛ا(، ( ٢٦)
(٢١الذهب)١;فزرات •)( U/Uالكامل)انجري)أ/م؛ا(، -اريح ( ٢٧)

بابالحج; وفي القضاء، عمرة باب الخازي; في البخاري صحح وراجع 
فيلم موصحح المحرم. نكاح باب الكاح، وفي المحرم، تزؤيج 

.( ٣٣١- ٣٢٧الماد)٣; وزاد ( ١٤١٠)المحرم نكاح تحريم باب الكاح; 
البداية)؛/ممآ(.( ٢٨)



٥٧ء لأنهجؤد اكابحد اكنذ 

المخا؛امحإر:ضم•
•ه وأثوم حض ثئ ل عمرا أنثم الثنؤ؛ ض وقي " ٢٩

؛؛؛'؛ي ث ه

)ا<آ(سرأءلأمالملأء)آ/خ»هر



اوهج3قمق التابمف الشنق "  ٥٨

!حدثاوحمسول ستة وفيها 

وحاليالعاص ن عموو أسلم الئئؤ؛ هذه مذ صمر في ~ ١ 
•المدينة إر وهاجروا ظلحه، ئذ ل ومحا لولد ا بذ 

الهعد بن عالب نريه كانغ الثتة.* هذ0 مئ صض وفى ٢- 
•وسلموا شموا الكيد، الملوح بتي إر المحي 

الهعد بن عالب نريه كايث I الثنة هذ0 مذ صمر وفى ٣— 
.َونلئواوئلوا ممئا ثاضاثوا ندك، إز اشئأيقنا 

بنئجاع سريه كانئ ت الئنة هذه مذ الأوو ريح وفي ~ ٤ 
رواءمذ وكبه ناجمة بالتي، عام بتي إر الاسدي وهب 

.وثاء كثيرا نعما هاصابوا المعدن 

(.٢٦٥)؛/ والهاية الداية (، ٤٦٩)الذهي طازي (، ١٠٩)Y/ )ا(الكامل 
الهدىسل (، ١٩٣تمونالأ/)آ/(، ١١٦/٢)٢(الطقار،)

(١٣٧/٦.)

ست)آ/باا(،صنالأ/)آ/؛ها(،سلالهوىر^،؛ا(.
مغاني)آ/ه،ا(، الخامل (، ١٩٥/٢)الأر مون )لإ/ؤراا(، )؛(اممقات 

١(. ٤٢)٦; الهدى مل (، ٢٦٩)؛/ البداية ( ٤٧٦)الدهي 



الهجودهق الياصف السنف 

بنكف نريه لكنت الئتة: هذه من الأوو ض قفي ٥- 
زلجذإلا الثنيه قمتك أؤللاح دان إلى لعئاوي اض 

ئ■
ذينار خاوته بن زيد نريه لكك الئثة؛ هذْ ومحي - ٦ 

ميناء.أهل مى نبيا محاصابوا 
موئهنريه كاك الثنة؛ هده من لأولى ١ يمادى وفى ٧- 

\ك.ي خالد د على  ٥١قثخ نب الثلاثة ١^١٤ قمتنإ 
عمرونريه كاك الثنة؛ هده من الآحنة جمادى ؤفى ~ ٨ 

نمنئلمالأ4ُ.اينامحاصالىذاتاثص، 

مفازي)لإ/ا،»ا(، الكامل عيونالأ/)لإ/آ*ا،ا(،  dwM)^\يت )٥( 
الهدى)٦!سل (، ٢٧٠الدابة)؛/ (، ٤٧٧الذهي)

المصادرضوء قي المسرة العباد)اّ/'آه)(، حير محيرة في والرماد الهدى محل )٦( 
الأصالية)ا؛ه(.

(،١٩٦/٢الأثر)عيون (، ١٤٩/٢)اتجري تارخ (، ١١٩/٢)انجقات )٧( 
١^١^(، ٤٧٩)الذهبي مغاني (، ١٧٥٣لم)مصحيح )آ/آاا( الكامل 

(.١٤٤/٦(،ّلالهدى)٢٧٠/٤)
مغا3ي(، ١١٠/٢)الكامل (، Y«Y/Y)الأم عيون (، ١٢١انجقات)؟/)٨( 

(.١٦٧الهدى)ا•/سل (، ٥١٣)الدهثي 



الهتؤؤمق اإ؛ابمة الشيق ٦ ٠

شدةمذ قيئم العاص، يذ ضوئ أجب الثرية هدم وقي ٩- 
اثنّد،ءأثرثنضداش..

إلكالم أبج، نريه كائن • الئتؤ هزو بذ تجاذ نفى ~ ١ ٠ 
•وأشروا شموا ئجد محارب أرص وهي حصرم 

حدردأيي نريه كانت الثنؤ؛ هدْ مذ أيصا شماذ نقى - ١ ١ 
٠وعنموا القوم، نيس ققتلوا امحابة، إر 

مععهدها دنيش مصت الئنة: هز0 مذ شئأان نفى - ١٢
نٌّّوالأالأؤس*

حرببذ نئتاذ أنو جاء الثنؤ: هدم مذ تجاز نفى - ١٣
غليه.يرد ظب الثؤ.، رسول مع العهد ليجدي 

بمهأثى لذ حاطب أرني الثنة؛ هذْ مذ نمقال نفى - ١ ٤ 
الخاتم)ا/وماسرى)ا/مهموصس،أبوداود)؟م، )ا،(صحٍح; 

وص•س(وض 
مغاني(، ١١١)Y/الكامل (، Y«n/Y)الأثر مون (، ١٢٢)Y/'الطمات ( ١٠)

سلالهدى)^هحا(.(، ٥١٩الدهي)
.( ٢٨٧)٦! الهدى مل ١(  ٤٧)Y/ اتجري تارخ ( ١١)
(.٢٠٠/٥(،سلاهى)١١٦/٢^^^لفىاكالخ)( ١٢)
(.٢٠٥)»،/ الهدى مل ١(،  ١٧)Y/التايخ ز الكامل ( ١٣)
اوداة)؛/با"ا(.)أ/خاا(، الكامل تارخالطري)أ/هها(، ( ١٤)



الهجوؤمق الياصه اكنف 

مميزةإنهم، الله ننول بمير يحبرئم محريس إلى كتابا 
عنه.زعقا ، الله. رنوي 

ءتاد0أيي سرية كادت الثنة هدْ مى رمصان وقي " ١٥
•المئرمحذ على بلم؛ه إصم الأنماري 

هالله رنوي حزغ الئنه: هذْ مى زمصاذ وفي " ١٦
٠مكه لفش^ لندمة ا من بجيسه 

بقالعباس جاء السنة؛ هدم مذ ومصاذ ^ " ١٧
محاJممى١لمدينة، إر مهاجرا م؛كه مذ يعناي المقلت عبد 

بافئه؛اسفه.
نزيل،أن مخزمه جاء الثنة، هده مذ زمصان وفي — ١٨

ئذ١^ زط ١^، ت الخارث؛ن ن نماذ زم 
•وأنلنوا ه، باش محالمموا أمه، 

(.V1/(Y'U/Yمون )آآ/\ِ؛ا(، الطري (، ١٢٣)ها(الطقات)مأ/
الكامل)آ/ااا(،سلاهى)^،وا(.

الكامل)آ/هاا(،(، ١٥٢/٢(تارخاسرى)١٦)
الكامل)آ/\،اا-اريحالطرى)أ/ا"ها(، (، ٤٠٠)ِاا(السيرةلأينهشام)آ/ 

(.٣١٧)؛/ البداة (، ١١٩)Y/ الكامل ٤(، ٠ ٠ )Y/ هشام لأبن انرة ( ١٨)



الهجمةمق الناصة الشد ِ  ٦٢

بمنينشِائ؛نُئمحلامح.ممئ؛ومو إ الئنه هزه ؛ث وهمتتي\و - ١ ٩  نوبدل حرام بذ وحمحم حري ابئ ننال أبو ثلم 
ثلغلما العصر، بعد الئنة! هد0 مى زمصاة لمح، " ٢٠

يرامواحمحؤ علك، أئظر النمم، كراغ . الم رنوي 
الئاس•

ميهه الم رسول لحل •* الئنه هذه مئ رمشاذ ثقي - ١٢ 
.مؤيدا منصورا محانحا 

بمةالبق.بمكة ائ: ■اأآ-محننضانضئذ؛
.الصاد0 يمصر يوما عثر 

إله و؛ي ل أناته نريه ■قانت الئتة: ئذة ول - ٢٣
الغزقات.

ر٣٢٨/٤اللاة)(،١٢١/٢امممل)(،٤٠٢/٢ينثم)
والترض(، ١٧٧٢)اسني داود وأبو ١( ١  ١٤)سلم أحرجه صحح. ( ٢٠)

صحح.حن ت ومحال ( ٧١٠)
)؛/الدابة وانظر ( ١٣٥٧)لم وم( ٤٢٨٦)الخاري أخرجه صمح. ( ٢١)

٣٢٨.)

الدابة(، ٥٦٢مغازيالJهي)(، ٤٢٩٩أخرجهالمخارىسآ؛، )آآ(صءح:
)؛/ههم(ملالهاوى)^مهآ(.



٦٣ء الهجؤؤ مق الئامنك اكسي 

الزيدخابي;ن نرث كانت الئنة: س من ن زهقا نفي ٢- ٤
فهدمت.لعزي ا هدم به 

بنعمرو سريه كانت الئئة؛ هلْ مث ومفاذ نفي " ٢٥
فهدمت.نزاع بهدم ه العاص 

ثيببن نعي سريه كائث الئنه؛ هده مى ومصاذ نفي " ٢٦
•يهدمها مئاة لهدم الأنهلي 

قئن خابي نرث كانث الثنة: قدم من فواو نفي -  ٢٧
محعنمهأن1مزا بعدما رجالا منهم محمتنأ حذيمة، بتي إر 

.وأرصا٥^٢^٢ ^١٥عبثا وأرتل الأهس، رسول 
إلىعيادة بن نعد بن قيس نرث ثانغ الئتة! هذه وفي - ٢٨

اليمن.^ثاحية 
الهدىسل (، ٣٥٤الداية)؛/\(، YA/Y)الكامل اسات)أ/هما(، ( ٢٤)

(.١٩٨الكامل)آ/؛م)(،سلالهدى)أ/سترآ/هم)(،
الكامل)أ/؛ما(،سلالهدىرأ/آبما(.ممقات)أ/أما(،

سل(، ٣٥٠)؛/ البداية (، ٥٦٧)الذمي مغاني (، ١٣٦)Y/اسات ( ٢٧)
الهلى)^.،أ(.

(Y(سلالهدى)٨Y١١/٦.)



الهجوننمق اا؛اسك اكتك مء ٦ ٤

•حنين عروه لكنلما ت الثنة هده من ثواو وفي " ٢٩
بقيادهأوةلاس نريه كانغ الئنة؛ هذه من قوال وفي " ٠٣ 

•الأشعري عام أبي 
عمروبن القفل نريه كانث إ الئتة هده مذ شواو وفي " ١٣ 

النار.قيه محافز الهئن، ذي الصنم لهدم الدوس 
لحصارهوه. وفي الء-' هده مذ ئواو ؤفي -  ٣٢

فيهيصلى مسجدا، بها قابتنى الرعاء يحرم مر الهلادما 
قتثضلهإرالألا:ف.

مذرجلأ قل أيصا بمرْ في ت الئنؤ هب5 بذ ئواو ثقي " ٣٣
فيقصاص أود وهو هدل، مذ برجل قصاصا ليث محي 

الإنلأم.

القاف.عززة كانت الئثة: ثدْ مذ نزاو زفي - ٣٤
١(.البداية)ه/ (، ٥٧١)الذمي مغاني (، ١٦٥)Y/ اتجري تارخ ( ٢٩)

سلالهدى)أ/أ»آ(.اوداية)ه/آ؟(، (، ٥٨٧)الذجي مغاني ( )٠٣
(.٢١٠)أ/ الهدى مل عيونالأثر)؟/بم؛أ(، )ام(انجقات)أ/ه؛ا(، 

(.٥٥٧/٥الهدى)مبل ١(، ٤ ٠ الكامل)٢; ( )٢٣
١(.٤ ٠ الكامل)A (، ١٧٢انجري)A -ارخ (، ٤٨٢هشام)A ابن )٣٣( 

(.٣٠البداية)ه/ (، ٢٥٠الأثر)r/ مون (، ١٦٥انجري)آ/ تارخ ( )٤٣



٦٥الهجؤة مق ااق1هدف اكسه 

مريزد نيجض\و\ه\بي، ومحاءايينلإ٥اثؤ•  ٣٥
بجْأثو بجم الئه. ونول قأعتئهم القاف، ويق مث 
ه

١^٠ننول زخ الثئة: ثذْ من ص أزام ض - ٣٦
علهممدم اوجعزاو4، إلى رجع يم الكاف، عن و الحصا 

\حوا\لإ.عليهم هري أسلموا هد هوازف وهود 
اكائم،اي لإق التة: س من القندة ذي ذو - ٣٧

إلىالئومنص ووكل قيرا، قوبهم النولنه وأعش 
محاد.ما محمال الحودصنة دو ممام إيمانهم، 

أحتلشيناء يا جيء الئئة: هذ0 من القعدة ذي يفي - ٣٨
وأعظاهاعليها محنى أميرْ، الئصاعة مى الله. رسول 

.وأظلمها
١^.ننول امحتن الئتة: ندم من الثنية ذي وفي - ٣٩

(.١٤٠)Y/ الكامل (، ٢٣٨)U/الأنف الروض 'لطقات)آ/7؛ا(، ( )٠٣
)Y/آلار مون (، ٢٤١)U/ الأنف الروض (، ١٣٧)٢;الطري تارخ ( )٦٣

(.١٤١٨)الكامل (، ٢٤٤
ملالهاوى)ه/يمه(.الكامل)آ/آ؛ا(، (، ١٠٦٣مم)صحح )٧٣( 
اولاة)ه/اه(.( ٣٨١

(.١٧١تاريحالطرى)م (، ١٢٥٣سلم)(، ١٧٧٨البخاري)صحح ( ٣٩١



الهجيةمق اا؛اصه اكنف ء  ٦٦

الجعرامم•مر،
الله.ونول ئزوغ الثنة: هذو من القعدة ذي وفي -  ٤٠

ممارمحها،منه محانتعادن \فؤي.أ الصحاك بث محاطمه 
الئقيه.أنا نقود: آنيمن نص ذك بمد ئكات 

^١٥^٢ماييه وندت الئنه: هده من الحجة ذي وفي ~ ٤ ١ 
•انزاق. 

٤٢ -JJ  ْبن. ٠٧١بتت نف نلوث ع: نذ
النيبمتحيمحا كاف اش أنانه اتثها الربع بن ائُاص أمحب 

قنثلثاللب. زنوو بض قبل الثئب: ئذْ زفي - ٤٣
عله.يحئلب لكل الذي الجنغ إنه نص ^؛٠، 

لعائشةيومها الئإيفثذ أم نودْ وهت الئثؤ؛ هذه وقي — ٤ ٤ 
ه.

الكامل)\/ه؛ا(.(، ١٧٧الطبري)مأ/تاريخ ة،الطةات)»ا/ا'"اا(، ' '
ر٦٢١الازهي)مغاني )مآ/ه؛ا(، الكاهل (، ١٧٧)ا؛(تاريحالطري)آ/

اآ؛(مغازيالدمى)الإا"(.

ِآةامغازيالالمى)امأ1(.
(.٦٢١(٠غازىالذمي)٤٤)



٦٧ء الهجؤؤ هق اليامنف أكنه 

ئنعتاب الناس حج الثنة: هده مى الحية ذي وفي - ٤٥
•أمحرمئ ه أيي 

وابدالنريي م عبد بذ ثئئذ يوقي الئئؤ؛ هي5 وي " ٤٦
.صحته وله ، ش ج \ل2ئلح\ي 

هصيديهومحال وثير، بن كعب أنثم الثنه، قذ0 وفي " ٤٧
نعاد.بايث ! الثني. منح ؤي المشهورة 

وهىالله رسول بنت رينب تومحيث ) السنه قده ومحي " ٤٨
ه.عطيه أم وعثلتها ، أولأيه أكبر 

الخاصئن نزو ه الأه زنود بمث الئثه: خدْ زمحي -  ٤٩
.محانلخالأرد، ا مذ الجثدي ابى وعمرو جينر إر 

نئنالله ننول يا قالوا اثن، عاد الئنه; ةذْ زمحي - ٠٥ 

(.٠٦٢١غازيالازمي))ه؛(-ارخالطري)أ/آهأ(، 
(.٦٢١(مغازىالJهي)٤٦)

اواواة)0/ِاه(.)تما؛(مغازىالزمي)اأأ(، 
الدب)ا/ثيران (، ٦٢١، ٥٢٠الذمي)مغاني الكامل)أ/ا/»ا(، ( ٤٨)

(.١٧٧)ا<؛(-ارخالطري)أ/
(٣٠٤٥١ياود)وأبو صحح حن وقال ١(  ١٢٠ الترميى)٤ أخرجه I صحح ( ٥٠)

٢٢٠دجة)وابن  (.٢٢٠ا/ الذهب) ثذرات وراجع ( ٠



الهجؤقمق الئامئف الشنق ٦٨

اوسنلن\لئ\إضو  ٣١ئؤ اه مماد:»إل ه، 
الئزاذ«.

.Jزلشصrورةاشن٣ ؛ هدوالسه —وقى  ٥١
.س الثه ومحمول إر ؛ ojuويد ء جا لثنه ا هل0 وقي " ٥٢
اللب.رسوو إل نلم وئد جاء الئنب؛ ئذ5 ش — ٠٣
إرالقيس عتد ربيعه ومحن جاء الثنؤ؛ ئذه ول — ٠٤

زنروالثب..
اللي..زنوو إل نداء زمحد ياء الثني: _؛ -زق ٥٠
إروالحدان ثمالة ومحي جاء الئثيت ئذو وق - ٠٦

اللي..زثوو 

مم م 
٠!'٠•' ' ٠٠

(,٥٦٠هشام)آ/ ابن سرة ( ٥١)
رأه(الطتات)ا/مهأ(.

)"آه(الطبقات)ا/ه1م1(.

)؛ه(الدقات)ا/ا7آ(.

)هه(الطمات)ا/آمأ(.

>آه(الدقات)ا/بىمآ(.



الشنق

سخزةاثسءا< سا< 
•حديا وأربعول تسعه وفيها 

حصنئن ئييته نريه كانت الئئة: هد0 من ايوكرآ قي ~ ١ 
ووناوهمئجاء نبيا، منهم ينبوا نيم، ش ل إه 
تزكياسئد، ; الإانما رواء من ثادو؛ ه، القي إل 

ال>لجن\ب.سورة صدر فيهم 

اللهعبد ره لله ا رنوي بمغ الئنه؛ هذْ مذ صقر وقي ٢" 
إليدعوهم عمرو بن خارقه نج، إل ه عونجه ابن 

.الإنلأمئا:نا
عامر.رغهنحبن مملبه نريه كانت، الئنه؛ هدْ مذ صقر دقي ٣" 

محتل.محهلته ولكن وأنروا شموا ببثه، بناجنة حئعم إل 
اللهرسول، على عدر0 ومحي محدم • السنة هذه مذ صمر قي د ٤

..،نأتذئوا
(ؤ٣٢٤/٦(سلاهى)٢٥٣/٢(،صنالأسمر)١٤٧/٢

الجالسالأض.
(.٣٢٦/٦ملالهرىوارثاد))٢(
ءيونالأثر)آ/آ-هأ(سلاهى)1/؟أم.طقاتاينس)آ/ا/؛ا(، )٣( 
الطقات)ا/ا"ا/آ(.)٤( 



التاسقفضت3ةاكنف  ٧٠

بنالصحاك مريه كايث الثثة! هده من الأول ربح وفي ه~ 
•بالهنظاء كلأمحب ض إلى ه امحلابي نفاق 

ثزلوازفت؛بي، قدم الق: س من تحع!لأم ض - ٦ 
•ثه الظوي قابت بن رنق على 

 ~U بنعلممة مريه كاثت الئنة: هدم مذ \لآخو ريع وفي
•بجربوا ، يخدم الأحباش إلى ه الثدلجي نجرر 

بنعلي نريه كانث الئئه؛ هذْ مذ أجر ا ريع وفي - ٨ 
وأسروامحدموا م، صنم المنى إل ه ٠لالب أثي 

•وعنموا 

بنعكاثة مريه كاثث الثنة: هده مذ الآحر ريع وؤي ٩" 
•وببي عيره أرض ب لجنا ا إلى هي يخض 

حللحهالله. رسول بعث الثنة؛ هذه مذ رجب وفى — ١ ٠ 
علىببمرقه اليهودي سويبم بتت إلى ه الق عبيد ابذ 

د٣٢٩/٦ه٢(سل)٦/٢(،صنالأر)١٤٨/٢ست)
/Y(تارخالأمموالدزكسرى)*(.٢٨٥الطقات)١;(، ١٧٩)آ

(.٣٣١الهدى)٦; سل ( ٢٥٧الأثر)Y/عيون ١(،  ٤٩)Y/ )٧(الطقات 
.( ٣٣٤)!/ الهدى سل ( ٢٥٧/٢)الأثر عيون ١(، ٥ ٠ )Y/ )خ(الطقات 

(.٣٣٦)اُ/ الهدى سل عيون\لأ/)^\0ى (، ١٥٠)؟(الطقات)؟/ 
(لأ٤/٥اJداة)(،٥١٧/٢(سرةاينهشام)١٠)



١٧ لاهجؤة الثاسهف الفنك 

الله.ونول عث يخدلوذ الديذ النثامحذ بث محؤ مذ 
ممغز.

مذساثةثلكتجمةمك.

مربوق إل م؛تي ف وم ؛ الئء هز5 بث رجب مح، ~ ١ ٢ 
•مابجا مذ يتوصوا أو يشربوا أف ثهائم ئمود، بثئر 

ئذيحنه جاء سوق محي وهو الثنه! هذه مذ رجب يمح، " ١٣
الجزية.ض ه الثه ننول نحالخ نؤ:ده 

جرباءأنل أداْ يبوق وفي * الثثه هدم مذ رجب لمح، " ١٤
نأذ;حزصئانية.

بذحالي أنر ئبوق وفي الثئؤ-' نزه يذ رجب دقي " ١٥
دنهالثه. زنود سذ يومه، ملك أتجدر ه الولد 

الجزية.على وصالحه 

شذراتانماة)ه/"ا(، (، ١٨١)Y/الطبري -اريح (، ١٥٠الطقات)أ/( ١١)
/\(ri.)

)أاآاينهنام)آ/امآه(.
الواة)ه/يا(.(، ٢٧١ءيو0الأم)آ/(، ١٨٥)ّآااتارخاسرى)آ/
اوداة)ه/يا(.(، ١٨٥ل؛ا،-اريخاسرى)\/

انماية)ه/با(.(، ٢٧٢ءتونالأ/)آ/)ها،تاريحالطرى)مهخا(، 



ااشنداثذض3ة ٧٢

اللهننول صلى بوق وقى الئنة: هذه من رحب وفى - ١ ٦ 
•المجر صلاه لجهض عوف بن الرحمن عيد لفت ح. 

دونات بوك عززة وفى الئنة: هذه من نحب وفى - ١٧
ودقنهعنله والثنران ه الله رنوي يتزر البجادين، 

عنه.زرصى ، مزه ه الله رنوي ندري 
همثوك من مرجموه ومحي إ الئئه هذْ مذ رجب دفي "  ١٨

ماعلى الأه ء1و]لعه به، بالنتك الثنافقى، مى نئن 
شروة،ممئم.

منأيصا ه مذجعه زفي الئته؛ هدْ مذ رجب وفى ~ ١ ٩ 
*حرق محا الصزار، منجد بتحريق أمز بوك 

مالكبن كعب نهقنإ الثنةت هذه مذ رحب نفى — ٢٠
عليهم.الله محتاب نابوا، ^ بوق، عززة عذ ؤصاحيا0 

(.٢٢(اJداة)ْ/١٦)

.( ٢٥٨والسر)الغازى خصار ا ني الدرر ( ١٧)

(.٤٤١٨الخاري)صحيح (، ٢٢الدابة)ه/"(، ٢٧٦الأثر)٢;)،أ(ءيون 
.( ٢٧٦٩مالم)وصحيح 



٧٣-، لالهجؤد ااداسهه| الشد 

إله الويي بن حابي نريه ثانش الئنة؛ هذْ وؤي ٢" ١
ضم.

المحابى،اثى. ض الئته؛ هذه مذ وجب وفى " ٢٢
.العائب صالة عليه وصلى 

علىه القفي منعود بذ عروه يدم إ الئته هدْ وي " ٢٣
إزهومه يدعا القاف إلى ووجع محانلم، الله. رسول 

الإنلأَمممظوث.
القافمن يقيم، ومحي محدم الثنة؛ هذه من ومضال وقي " ٤٢ 

محنامحرمهم، إر ورجعوا محانلموا ه، الله رسول عش 
.أنلمواحش يهم زالوا 

إزالله. رنوي أرنو الئنه؛ هذه مذ رمصاذ وفي " ٢٥
اللاتبهدم شعبه بن والمغيره أيانئياف الكائف 
.محهرماها 

(.٣v٦/٦(بلالءدى)٢١)
(.٢٤الذهب)١; نيران (، ١٩١الْوري)Y/ تاريخ ( ٢٢)

)مآ(-ارخالطرىرأ/هِاا(.
(.١٨٦)؛آ(تاريحالطرى)آ/بم7ا، 

)هآ(تارخاممرى)لإ/اخا(،صنالأررآ/اخأ(.



ااتاسقفشهج3ةئ  ٧٤

اش.علىننول أثن الئنة: هد0 زثقازمن نفى - ٢٦
مناأحدثهم مى وهو العاص، أُي ن محاق الكايب 
المنان.ويعلم ااتممه على بحزصه 

الئؤ.^ ض ثدم الئثؤ: ثدْ زمحاذمن زش - ٢٧
•لألإسلام مقريذ جنير ملوك ومحي 

اوثن1فقينراس مات الثنؤ: هده من رمفاذ -ؤمحى ٢٨
طول•

الصديقبكر أبو حج الثنة هده مى الحجة ذي ؤفي — ٢ ٩ 
ظأبمإثسإمرسولاش.•

.الله ومود بعث الثنؤ! هده مى الجحة ذي ؤفى —  ٣٠
ئىض)ثناءة(قضذك

الجمنة.عئد النحر يوم 

(.١٨٠/٢(تار؛حالطري)٢٦)
(.٣٠٦الطقات)١; (، ١٩١الطري)A ص ( ٢٧)
(.٢٤الذب)ا/ نيران ١(، ٩ ٠ الطري)Y/ تارخ ( ٢٨)
٢(,٤ الذهت)١; شذرات ( ٢٨٤الأن)٢; ن ص ١(،  ٩٢ى)A الخل تارث ( ٢٩)

(.١٩٢(-ار؛خالطري)أ/)٠٣



٧٠ءّ ]لهجؤد سهه  nilاكسة 

الررسول يلما ه ئثوم أم يوقتث • اللملمة غزو وفي ٣- ١

وصرالفهري يشاء بذ لميل ئور إ اللملمؤ غزو ض - ٣٢
بالمدينة.الله رمحول عليه 

اقنزْئكوا الفنس، نلك نو اقة: غبْ زفي - ٣٣
صمئ ررلن الله ننول قاد ض، ؛،( )^١١

اللهرصول ومحرق الصدمحات، محرصت، اقسه. هده —وفي ٣٤
القدمحات.على ماله ع. 

اللهننول ض محو ;ن م نحنا محدم اللمنه: خيْ زفي - ٣٥
محماالإنلأآم، إلى فدعاهم قومه، إلى عاد ثم اسلم، ف. 

.ننلناإلأ امنأْ ولا وجو حاصره في اليوم دلك أمنى 

.٢( ٤ / )١ الذهب ثيران ( )١٣
.٢( ٤ / ا ) الذهب شذرات ( )٢٣

(.٧٠٩٩)صححه في البخاري أحرجه والحديث ، ٢( ٤ ا/ ) الذهب شذرات )٣٣( 
١(. ٩٢)T/الطري تاريخ ( )٤٣
(.YAA/Y)الأ/ عيون ١(،  ٩٢)Y/ الطبري تارخ ( )٥٣



اكنه٧٦

اللهرنوو على أند ض وهد هدم الئنة: هل0 ض - ٣٦

علىنغم مذ الدايمحذ وئد محيم الئئة؛ هذْ ومحي -  ٣٧
ه•الر ونول 

الر.•رسول على بهراء وهد هدم الثنة هلْ وفي —  ٣٨
•الر. رسول على البكا:؛ بتح، ومحي قدم ؟م-وفيهدهاثةت 

الرزنوو على هزازة بني وهد هدم الئنة: هده وفي - ٤ ٠ 

الرننول على منقذ بن يعنه ومحي محدم الئنة؛ هذ0 وفي - ٤ 

اللهرسول على هديم نعل وهد هدم الثنة! هده ومحي — ٤٢

)٢الطبري تاريخ ( )٦٣
)٢العلري تاييخ )٧٣( 
)٢اكبري تار؛ح )٨٣( 

)ا،م(-اريحاّثرى)أ
).؛(تارخالطري)آ

)٢الطبري تاريخ ٤( )١ 
٢ر اتجري تارثخ ٤( )٢ 

ابمات))/مهأ(,(، ١٧٩

(.٢٩٦/١الطبقات)(،١٧٩
اسات)ا/ه\/مأ(.(، ١٩١

ا؟ا(انجقات)ا/مأأمآ(.
(,٢٥٧/١اّات)(،١٩١
١٩١.)

الطقات)ا/؛حأأ(.(، ١٩١



٧٧لأهجؤؤالسد 

٣

٧

٨

٩

.ؤالله رسول على مره ومحي محدم ت الثنة هد0 ومحي 
.الله رسول على لكلآدسا ومحي محدم الثثة! هد0 ومحي "" 
.الله رنول على كنانه ومحي محدم الئثه؛ هذ0 محي و- 
.الله رسول على يجب ومحي محدم الئنه! هذه محي و~ 
•قهرا بمائه .مى افى آر إ الئنة هذْ فى و~ 
.١^^ عويمت لاعن الثثة هذْ فى و~ 
العاصبن سعيد بن حالي ّنريه كايش الثثه؛ هده في و~ 

الخن•إل 

ء!ءم م 
*|ء' ٠٠' ٠٠

)س\مجو\ت)\الأ0ى.

)1؛(الطقات)ا/ههأ(.

{.٦٦٢)0ه\يت)\ا

)٦^i\كبl\ت)\ا^س.
)'ا؛(ءتونالأ/)آ/أهّآ(.
صأ(ءثرنالأ/)آ/؛هم.

(,٣٧٤الهدى)٦; مل الإصاة)هآ*ا،ه(، (، ١٣٢)؟؛(أسدالغاة)؛/



|اسفاكا1ثمفّ  ٧٨

ااسةااعاسرة

!حدياوذلأإو0 نبعه وفيها 
بنحالي نريه كانث الئنة: هد0 من الأوو نسع في ١- 

•بمجراف المدان عبد بني إر ه الوليد 
بنالحاوث وهد جاء الئنة؛ هده مث الأوو وبيع وفي ٢" 

كسإرنضواشه.
القاقخاتم بئ غدئ ئدم الئئة: فذْ من تجاذ زفي ٣- 

.محا٠٣ الله. ونول على 
علىحولأل ومحي محدم الثنه1 هل0 مى ثع1انى ؤفي — ٤ 

•نمدمحذ مومحى ه الله ونول 
علىعامد وهد هدم الئنه؛ هدم مذ رمصاذ نفي ٥- 

(.٣٠٥)Y/الأ/ مون (، ١٩٤)Y/اتجري تاينخ (، ١٥٤)Y/انجقات، )١( 
سلالهلى)^؛هم(._)»؟j،،JUi ،)nمغاني(، ١٦٢الكامل)آ/

(.٢٩٢/١انجقات))٢(

(.٦٨٧)الدجى ،غازي (، ٢٩٥الأثر)Y/ مون ٢(، ٠ ٠ )Y/ انجري تارخ )٣( 
(.١٦٦/٢الكامل)(، ٣١٦/٢تمونالأثر)(، ٢٠٠)Y/ انجري -اؤخ )٤( 
(.٣٢٢الأر)آ/مون (، ١٩٦/٢تارخانجري))٥( 



٧٩ّّ اكاشوه السنف 

*ه الله رسول 

.ؤالله رسول اعتكما السنة! هذه مذ رمصان وفى ٦— 
 jio_ ،بالئرآنالئلأم عنه جبرثل وعاوصه يوما

مرئن•
علىعشان ومحي محدم الثنة! هن0 مذ نمص\ل وفي — ٧ 

•اللؤ. رسول 

ثنعلت سريه كانث اثب'■' هذْ مذ زمصاذ وفى - ٨ 
هندافيدْ على قأنك اين، إلى ه رظالب 

الليعبل بى جرير م الئنه؛ هنْ مى وفىَ"زئصال ٩- 
اللهرنوي محبمته منبما، الله. رنول على ه اليجئ 

.إرذياضةتيذنها.
ثنخمفأ ٌنريه كانئا ت ١^^ م يئ زمصاذ وفي - ١٠

.( ١٧٦٩)^حه وان ٢( ٠ ٤ )٤ الخاري صمح 
.١(  ٦٣)Y/ اقامل (، ١٣٢ )Y/ الأر ت (، ١  ٩٦)Y/ الطبري تاريخ )٧( 
-اريحاسريرآ/ي؟اراسات)آ/؛ها(،)٨( 
(.Yo؛_))/^lo(، ١٧٣الكامل)آ/-ارخالطثري)أ/ه»أ(، )٩( 

(.٣٦Y(سلالهJى)١٠/٦)



الحاشوةالسد —  ٨٠

أيىظاو_،إراصالإ؛اة:ي
علىنادماف ومحي محدم الثنة! هذه من شوال وقى -  ١١

•س الله رسول 

حجهس الثني لحج الثثؤ• هب5 ثى الججؤ وفي ز  ١٢

ًلاإبأبي بئ عئ ^ • الئتؤ ؤ هب بذ الجيه ذي ~َنيى  ١٣
'ه الثثي ْع بمج ملحه إل ^١^٠ ذ إه 

الثبي.على يزلت الثنة؛ هذه من الحجة ذي ؤفى - ١ ٤ 
ديذثأذغ' أَكلش الجمنه يوم بعرقه واقف رهو 

•'م( )الائدة:ديئأه الإسلم ٣ يبجث بمي هوئم وأشن 
اسئهئاممابالئته: ندم من الجبة ذي نفى - ١ ٥ 

الأنوؤوقي قتؤ رؤيا ق الم رنوي لرأى الكوْ، 
٠وتحهشنا العئسئ، 

(.١٦٣الكامل)٢;(، ١٣٢ الأثر)Y/ عيون (، ١٩٦الطري)٢; ناينخ ( ١١)
الدرر٢(، ٠ ٤ تارخالطرى)٢/ ١(،  ٥٧الطقات)آ/ (، ١٢٩٧(صححط٢)١٢)

شدراتالالهب)ا/هآ(.(، ١٧٠الكامل)؟/ (، ٣٤٢عرنالأثر)آ/ (، ٢٧٥)
(.١١٦٩/٢لكامل)(١٣)

(.١٦٩/٢اسات)(، ٣٠١٧بثحث؛)(، 
(.١٦٧/٢الكا.ل)(،٢٠٣/٢(تارخالطرى)١٥)



٨اكاشوهالسنف 

اللهعد بن د صن ميادة لأزد ا وقد يدم السنة؛ هده وقي " ١٦
الله.•وسول على رجه4، ندي ألا 

اشض رمحب وهمد همب؛ ماا"ونيهذْاثإ 
بئمحروم الر. ونول على محزم الئئة؛ هلْ ومحي " ١٨

ض:ه ١^ ننول 3ايم، اهمادي، ننيك 
بنسمحي بى حالي معه وبمئا ومدحج، ورمحد، تراد، 

العاصضاكJلإ.

اللهرنول على العيس عد وهد هدم الئنة؛ هذه وهي " ١٩
وكالن الجارود ومحيهم الثانيه، لمدمه ا. 

ئأحلإ.نمنا:ئا 
الثهرنول على حنيمه بي وقد قدم الئنة؛ هذه وقي " ٠٢ 

الكاJاب.منيلمه ويهم .، 
.( ٦٨٩)الدهي مغا3ى ، ١(  ٦٣)T/ اللكل ١(،  ٩٦)A اتجقات ١( )٦ 

(.١٦٦)Y/ اللكمل (، ٢٩٩)Y/ الأ/ ءيو0 ١(،  ٩٧)Y/الطري تارخ ( ١٧)
(مخزي١٦٤/٢الكاملر(، ٢٩٨اسرى)آ/؟؟ا(،ص0الأر)آ/

.( ٦٨٩)الذهى 

مغاني( ١٦٦)Y/ الكامل ٢(، ٩ ٠ )Y/ الأم مون (، ١  ٩٩)Y/ الطري 'ادخ ، ١ )٩ 
(.٦٨٢)الدهي 

ءغ1زي( ١٦٦)Y/ الكامل (، ٢٩٢)Y/ الأثر مون ١(  ٩٩)Y/ الطري تارخ ( ٢٠)
(.٦٨٢)الدهى 



٨٢ ِ

وأوبياهو، بن عامر المحان؛ يدم اثة؛ هدم ومحي - ٢١
عليهما،محدعا يه، لنعذر اش^ على جرء بن نس ابئ 

•الاحر وصعق أحدهما، يهلعن 
،الله. رنول على م ومحي محدم الئئه؛ هدْ ومحي -  ٢٢

•محانلموا الغر، ريي ويهم 
بالينالأبماء على بمس بث وبر يدم الئئة؛ هدْ وقي - ٢٣

بئووهب محانلمنرووالأش، إرالإعآم، يدعوهم 
مم،نسينمحمحض

أم):ائال(ْهكام،زفيسالئق: - ٢٤
فاقئةامحهشام.اقي.بم، 

،اللؤ رمول على كئدْ ومحي محدم • الثله هدْ ومحي — ٢ ٥ 
.ق1نئئوا١^، محيس ١:^ الأئط وفإ 

(.١٦٦الكامل)Y/ (، ٢٠٢الطري)٢; تارخ (، ٥٦٩هشام)ب ابن مترة ٢( )١ 
(طازى١٦٧/٢الكاْل)(،٢٩٤/٢(،صنالأ٠ر)٢٠٣/٢همى)

(.٦٨٦الذهى)
)-اأ(-ارخالطري)به،أ(.
الكامل)م'*اتماا(.)؛مأ(تارخالطرى)أ/بم«أ(، 

•( ٦٨٩■^،)^^١٧(، ١٦٦/٢الكا٠ل)(، ٣٠١/٢(ءتونالأر)٢٥)



٨٣اكاشوهالسف 

•الله. ومول على محاونما وقد محدم الثنة! هذه وفي — ٢ ٦
ِو1تثذلإأك >ؤدنأيهظ :  iiJjj: الئنة هل0 وفي -  ٢٧

امخسئيمحهؤكمحإ
صبمالإؤلتي ومن أقهنؤ من ياب؛تم ضب ؤحن أكم ملزؤ 

تدهنقج ه ئوؤ محي لإ عض قئ ؟y؛؛؛ 
Pق نو ءك ء:شذ هوؤ.ي ويى 

ألوكانوا ^، ٠١١هه( )الور: .4 -ممر عير ثأئه أمحت 
بمأوتُذلالئا.

ائنزم . اي ان ناث الءإ ش ض - ٢٨
٠تيئطب ته 

إيراهم،مون و؟ لنمحمسن ا كعسمى السم،• هذه ومحي ^ ٢٩
اهوف.طْ ء اي محصر 

وأرسلالروم، أْرسم مذ أمر أسلم الئنة؛ هذْ وفي - ٣٠

(yه ٦y\^الكامل)م1آ-ا(.ايو^\لأ/)٦إ
)تماآ(مونالأ/)\/؛هم.

(,٢٥الذهب)١; ثيران (، ٣٥٤الأ/)٨ عيون ( ٢٨)
,٢( ٥ / ر١ الذهب تذرات ( ٢٩)

).-1(الكا>لفىاكادخ)ا/ْا-ل(.



اكاشوقرالسنة ٨٤

قأحدوة١^٣، ص لأنلامه، يحبوْ . اي إر 
•الجداص صرو بئ محروم وص وقلوْ، 

الثؤزنوو ض الئهاواين ويد مدم الئنه؛ هدم ومي - ٣ 

•الم. رنول ض عبس ومد مبآم •" الثئؤ هب5 ومحب " ٣٢
•الله. ونول على الصدف ومد مدم الثنه؛ هدم وفي - ٣٣
نونيأبا . الثه ونول بمغ الئئة: هذه وفي - ٣٤

•اليض إل ه جم ئذ ومعاد الأقعرى، 
الذيالقسي وعيه إر تريه كائث الئنة: هذه وقي -  ٣٥

•رهعبكتاُباشب.ديه 
علىكف بن شر ومد مدم الئنه؛ هدْ ومحب -  ٣٦

)امصفىاكالخ)\/أأا(.
(.١٦٦/٢)٢٣(اللك٠لفىالارخ)

اكار؛خ)أ/أأا(.ني الكامل )٣٣( 
•البخاري)( صحح وراجع ( ٩٦البداية)ه/ (، ٦٩٢الذمحبي)مغاني ( )٤٣
)T/الإصابة هي الحافظ وتال رسالة، ط ( ٢٢٤٦٦، ٢٢٤٦٠)احمد مند ( )٥٣

٢(.١ ٥ ))/ تاغ لأبن الصحابة معجم وانظر صالح، إسناد، (؛ ٤٨٧
الطمار،)ا/أأأ(.)٦٣( 



٨٥ ٠٠اكاشوه السند 

زنوواش..
الي.ننوو< غلى بجله زئد فدم الثنة: ئد؛ زفي - ٣٧

الطقات)ا/ا،؟'آ(,)٧٣( 



للهجؤتعسوه اوج1و؟؛يف السف ِ  ٨٦

ثاسدفسرةسجزة

!حدثاعثر حمسه وفيها 

منسالئة:ا-شالثمم 
زصئناء،^١)؛ لن ودائغ افوة، محادعى يالمن، 

.اش. زنوو ظى اقخع زئئ قدم الثة: ثذْ زفي ٢- 
بنأنامة س الله ومود أمن الثنه! هده مذ صفر وفى ٣" 

بمرضبالجرف ئفَك ضةورواثم، ضه 
.زنوواش. 

حوففي الله رسول خوخ • الثثؤ هدْ مذ صمر وفي — ٤ 
.١^^^٢لأم فاثثئن اللل،

(.٩٥اوواة)'ا/؛ه، (، ٢٤٧، ٢٤٤/٢)١(■ارخالطرى)
(.٢٩٨/١)٢(الطقات،)

(.٩٢/٧الJاة)(،٢٢٤/٢(٦ارخاسي)١٧٠/٢ست)
)Y/الطبري تايخ وراجع حن، ند ب( ٤٨٩)٣! أحمد أحرجه حمن; )٤( 

البداة)ه/يآّا(.(، ٢٢٦



٨٧ء قشرة كيف 

اللهبرسول \لننضرا بدأ ؛ السنة هده من صمر أؤاجر وفى ه~ 

الئهرمول وجع ائتي السنة! هذه من الأول ربع وفي " ٦■
اللهنصي - بماهء يدعا ، هاميئونه يت قي وهو ه، 

قاذفها، نرظ يت في تزض أف محانتادنهن عنهن-، 
ه.

يتوقىأف وثل ، الئنة؛ هذْ من الأول رجع وفي - ٧ 
حظبفياةس،رنوي 

اتحاذمن وحدو ، ■^١ بالأنصار وأوصى ه، بكر 
مناحد.المبور 

أ:ا١^٠ ننول الئنة;م غيم من الأئل نبع زفي - ٨ 
أيام.بمنيدالأاس، كرأو 

صرو. وياتؤ ومحل الئنة، هدْ مذ الأول ربتع وفي ٩" 
(.٢٢٦)ه(تارخالطري)آ/؛لإأ، 

-ارخالطبري(، ٤١٨صحيحطم))1(صححاوخاري)أأإ؛(، 
اوداية)ه/ا،أمآ(.

(.١٧٦انملأ،ل)ب/في الم)؟ّآه(، صحيحم)٧( 
(.٤١٨^)صحيح (، ٦٦٤)الخاري صحيح )٨( 

(.٤١٨)طم (، ٦٨٧، ٦٨٢اJخارى)'1حمال)أ/آه(، أحرحه )ا،(ىءيح: 



لاليهجنةغسزة اوج1}؟؛يذ السد ٨٨

.قياما حلمه ال1اس وصلى حالنا، يالناس 
،•ا-محنىالأئومحئذْاث: 

و؛وإه امحدان، الشي نو ناجي يزم 
غزة.1قئلم أن لكأ .نلك امح ص ألئدي 

ربعئى غفر الثابي الأقض يوم ص امحار نقصف وني - ١ ١ 
بلعأف تعد س، الله ومود تور '• الثثؤ هذه مى ول ألا 

•وروحي ومحي وأمي، أبي فدام ربه، رناله 
هبكر أبا الئنلثول باخ . الثي وياة يوم وفي - ١٢

JالخاSمحة.

غذْمن الأم نبع ين عشن الثالث الثلأم زفي.>م - ١٣
الله.ونول دفن الئثه: 

ابمهيويث أئهرئ ستة الله. رصول وياة وبعد - ١٤
•موثا أبنائه آحر وهي ها، يابمه 

؟ا،(.:اوداية)يمأا،)♦ا(

رجب.ابن ط. ( ٣٦٣الدابة)؛،/ (، ٢٣٢الطري)A -ارخ ( ١١)
اللايت)مهد(.)أا(-ارخاسري)آ/؛آآ(،

الأمار)آ/،/هي(.حدانق (، ٣٦٤الدابة)ه/ ( ١٣)
)إا(ثدراتالذهب)ا/'اأ(.



٨٩ص غشوه اكالأيف الضد 

فيينكث ، ننه أومس وهوابن الر. وسود ببث " ١٥
اللهمصه م ، منن ظن ويالمدينه ننه عئن٥ نقذذلأذ 

صالآ0عليه الله صلى ٌسه وبثون ئلأت له ئم وهمد إليه 
والآنص.الثنازاث ثات نا ثاية 

؛:ث؛إن- ؛:؛- 

النبيهجرة باب ( ٤٥الأنصار، مناب كتاب ( ٦٣ت الخاري صحتح ( ١٥■
اللاة)ه/ا/أم(.



و.غووان — ٩

غثوات(ازثوو|
آمَ ٌْ  غزوة:وعشرون سع وهي 

ةامحِينة.11نيينال
•للهجرة التامحق الئنة مى لأول ا وبع في بواط- عروْ ٢" 
•بلهجرؤ اقامحق القنه مى لأول ا ربع في نئواف عروة ٣" 
اقاقةالئئه من الأولى جمادى فيً التجرؤ عروة ٤" 

محجرؤ•
•للهجرة اقاقث الثته من رمقاذ في بدر عروة ه~ 
الثاثةالئنة من ثواو فى ننم بمي من الكدر عزوة ٦- 

للهيرة•

(٢٨٠اوداة)م/ا(است)أ/ي(،

١(٤ الطري)٢; -ايخ (، A/Yآ(الطقات)
١()Y/؛ الطري تاينح ّا(الطقات)آ/خ(، 
(٢٨٣البداية)م؛(است)أ/ا،(، 

(٣٦٠: ٢٩٠اولاية)لإ/ (، ٤٢; تارخاسري)مبما (، ١٠ه(الطقات)لإ/ 
اينهشام)مالك1مل)آ/هم(، (، ٥٠تارخالطري)أ/ (، ٦٢٨/٢(الطقاذ،)

(٣٧٦الداية)م(، ١٣٥



•محيرة الثامحي الئنث يذ ي مقاغ ض ءردْ ٧" 
•^^ضفىذىسمحاحتضشمة 

اةل؛يالثتة ين ١'؟■^ يبح مح، بمران ثى المع ءردْ " ١٠

.^٥ ٠٧الثانثة الثنؤ من ثوال قى الأني حمراء عروة " ١٢
الثاسهالئنة من الأوو ريع قي ١^ ض عززة - ١٣

للهيرة•

البداية)؛/،(الكامل)أ/مم(، (، ٤٨/٢(-الخاسى)٢٦/٢الطقات)رلأ، 
اعامل)؟/٦٣(.(، ٥٠اسات)؟/ي؟(-ارخاص)؟/ )٨( 
البالاية)،/م(،)؟/Ar(، _4j(، ٥٢ت\روخ\لشمي)لإ/ (، ٣١الطقات)آ/ )٩( 

ملالهالى)،/أ'\ا(.
الهدى)،/مل البداية)،/٣( ( ٥٤الطري)Y/ آم(،تاريح الطيقات،)آ/ ( ١٠)

١٧٨.)

البداية)،//،،(، X)J(_.;"اريحالطيرى)أ/لأه(، الْليقات)آ/مم(، ( ١١)
١٠.)

البداية)،/الكا.ل)آ/يه(، (، ٧٥/٢تارخالأ؛ري)(، ٤٥/٢الطبقات)( ١٢)

(،١٧٤٦)مالم صحبح (، ٤٨٨٤)البخاري صحح (، ٥٣)Y/الخبقات ( ١٣)
;ناريخالضي)آ/مخ(؛



ال3سوو.^١^٠ ء  ٩٢

ال1نةالإانةمن 3يذمانى )المزعد( \لأبز0 دو عزوْ " ١٤
للهيرة•

الثأةاثثمن لأوو ا وسع في الجندو يومه عزوه " "١٥
محغن؛•

الحامنةالئنة مى ثنتاذ في \ذئ2ئقر؛لإا بني عزره — ١٦
للمهيرة•

0.ِسالئ1هالغ1ت من ِوذذ\و< الأخزاب غززة - ١٧
الخاثالئنه من القندة ذي في محرقه سي عززة - ١٨

ئالأولى جمادى فى لحتال ثنى َعإَوْ ~ ١ ٩ 
للهجرة•

اوداة)أ/ا،ا،(.تارخالطرى)\/ص، الطقات)لإ/هه(، ( ١٤)
ل١٠٤/٤(اJلاة)٦٩/٢(الكامل)٥٤/٢(،صنالأ/ر٥٨

١٠; ٩٠للقويي)الممطلق بتي غزوة مرؤيات ٥( ٩ / لطبقات)٢ ؛ (١٦) ماوهذا ( ٠
؛"أ(.)٩ المغازي مم الإسلام( تاريخ في الذمي رجحه 

(١٧ )nY/Y)،^i_i ،) ،)"اللاية)؛/أ«ا(.الكامل)'آ/ها
الداة)أ/ه،ا(./؟Y)^i^i ،)n(، ٧٠الطشات)آ/ ( ١٨)
(١٩ )/Y(٧٤انجقات ،) الكامل )لإ/ه«ا(، اتجري تاريخ/Y(٩٤ ،)الذهى

٥(.٠ )ه/ الهدى الهاية)؛/ها"ا(ّل (، ٢٤٥)



٩٣— — ——— ————— . الوشوو قوواذ 

الئادنه١^ ثى القعدة ذي ءي الءذيث7ؤ عروْ " ٢٠
للهجرة•

•بلهيرق الئاثه الئنة من ^٢ ٠١١محي قرئ ذي عروة " ٢١
.الئثة من  ٢٣١في محن غززة - ٢٢
ي.الئاثة الثئة في م ذات غززة - ٢٣

•محجرق الثاث انته مذ رمصان نج، فه ي عروه " ٤٢ 
•محجرؤ الثاث الثثه مذ ثوال ؤي محن عروْ " ٢٥

^٤١٨١، ٤١٧٩، ٢٧٣٤الخارى)ههأا، سح ست)آ/اه(، ( ٢٠)
(٢١ ) A(،٧٦الطمات ) هدا U ابنورجحه ٤( ١  ٩٤المنازي)قي \وخ\وي جذ؟يه

امحاقلاين حلائا القح)يمأأه( في والحافظ ( ١٧٤اودا؛ة)؛/ في كثير 
•د"ينّعد 

اJداية)٤/الكا.ل)آ/ه؟(، ا(تارخالطرى)أ/؟ما(، ٠ ٠ الطقات)؛/ ( ٢٢)
اما(شذراات،)ا/اآ(.

باب( ٣٢٢صحيحه)U/ ش البخاري ذلك رجح وممن ( ٥٧الطقات)أ/( ٢٣)
المموابن ( ٨٥الداية)؛/ في كير وابن الفتح في حجر وابن الرقاع ذات غزوة 

فيزادالمُاد)مهآآ(.
اليدان(، ١١٩٨والكامل)( ١٠٢اتجري)متارخ ( ١٢٤٨الطقات،)( ٢٤)

البداية(، ٥٧١(طازيالدهثي)١٦٠٨(ت١رحاسي)١٣٨٨ت)( )٥٢
)ه/ا(.



% J5_3ilغإواف َ  ٩٤

هبزإ.الثنهاكاث مى ^^١و الكاف عروْ " ٢٦
.\ذثؤ\هبوي من ^،jجب ئوف عروه " ٢٧

م؛إي ؛•؛- 

اممل)^«؛ا(،سلاهى)ه/يهه(.ت)آ/ه؛ا(،
ثذرات)ه/ّا(، اسية (، ١٨١)Y/ الطري تارخ (، ١٥٠)Y/ الطمات ( ٢٧)

)ا/؛آ(.



الوشول.فزايا 

غرايا|ازسول|

سريهومبعوف ثالث وهى 

ومفاذفي البمر بثب إر الئقلب ■عبي بن خئرْ ريه ن ١
ُنالئئتالأوربمبزو

الئنهمن ثواو في وابغ بملن إر الحارث بن محدْ نريه ٢" 

منالقعدة ذى قى ادوع إر ومحاص أبي بن نعد نريه ٣" 
امحِمح.الئثة

مذرجب فى نه كنا ازحذمذ وداصر أمح، ء'ي، ب " ٤ 
•امحيىنة القه

الئنةمذ رجب قي نحله إلى جحض، بن الله عبد بريه ه~ 
صينة.الخانة 

(.٢٧٢البدايت)م .١( ٠ الكامل)٢; ١( ١ )٦! ١^ )ا(تارخ 
(.٢٧٢اب.اة)م ١( ٠ الكامل)٢; ( ١٢الطبري)A )آ(تارخ 
(.٢٧٢الواية)V/ ١( ١ الطبري)٢; )م("ارخ 

٠( ٢٧الهدى)\امبل ( ١٤ ٥٧وقاص)أبي ندمعدبن مندأحمدت م)٤( 
)م١^١^ ( ١٢٨الكامل)( ١٥الطري)٦! تارخ ٩( معد)٦! ابن طقات  ٢٥)

٢٨٥.)



هالزسول س3ايا َ  ٩٦

ومصالقي لمت عصماء بمثل عدى بن عمتر نريه ٦" 
مناثةاسِينة.

صتح،ثرال ١^^، غمك ابجب قمترإلى بن نا؛م نريه ٧" 
\]أؤش-/سأ.

 _A ربحثي الأثرف بن كعب لقئل نسلمه بن محثد سريه
)لهبزة.الارو 

الثتنمذ الآجر؛ ينادى فى ١^٥ حارةإر بن نيب نربه ٩" 
\ذ0س/

الثنهمى في لأندي ا محللحه إر نلمة أُي سريه " ١٠
محجرؤ•الرابعإ 

من ٢٣١في الهذلي حالي إل أنس بن الله عد نريه - ١ ١ 
.^^0 \ذثأؤ\لألخ 

(.TiU/r)'_(، ٣٦/٢طقاتاينس٠ُد))٦( 
.( Y-A/nالهدى)سل )٧( 
.( ٢٥الهدى)٦; مبل ٦( الداة)أ/ ( ٣٨الكامل)Y/ ( ٠٢الطري)Y/ تارخ )٨( 
الهدى)٦;ط ٠(، الداية)؛/ (، ٤٠الكامل)Y/ (، ٥٤الطري)Y/ تارخ )٩( 

٣٢.)

حداتقالأنوار)ا/م\؛(.اوداية)؛/ألأ(، ( ١٠)
ض( ytr/Tالمُاد)زاد ( ٤٩٦/٣>أحمد مد ( ٦١٩هنام)('/ابر، سرة ١( )١ 

١المرايا) ١٥)



٩٧ث3ائاازشوووت___^^_^^__^_^_ 

الرابميضمة•آا"نر؛هالرجحيى 
.غلج>وب' لثنه ا من صمر فى معوئه بئر نريه — ١٣

الئنهفي نناذ أبي لفل آمته بن عمرو نريه ~ ١ ٤ 

أبيبن نلأم رالإ( أبي لقتل محك بن الله عبد هلمَنرإ 
•للهجرة اثنه ذى فى الهودى الغذق 

السنهمن م لمحث ١ قي ء ا^٠٧ إلى مسلمه بن محمد نريه — ١ ٦ 
.للهجرة دنة ثا ل١ 

ندحالأثومنال1لهيا-نريههثهإزاكرني 
محة•لِ

لأحرمنا وبح في المصه ذي إلى مسلمه بن محمد مريه — ١ ٨ 
.( ٧٣الداية)؛/ ( ٧٧)Y/ الطبري (تارخ  ١٢)

(.٨٠)؛/ البداية ( ٦٣)Y/الكامل ( ٨٠)Y/ الطثرى )ما(-اريخ 
(.٨٠البداية)؛/ ٦( ٠ )Y/ الكامل ( ٠٩)Y/ اّبري ا(تاريح )٤ 
ضوءئي المثرية السيرة ( ١٥٤المداية)؛/ ٤(  ٠١٠٩، ٤  ٠١٠٨)البخاري ا(صحح )٥ 

انمادرالأءاوة)ه1؛(.

١٦ص)
(.١Y٧/٦سلالهدى)



هس3ايا „  ٩٨

.ووهإز0 الث1ةاثدء 

ذيإل نيِلإة 
ا'؟ميبع قي ;الجموم نلم ني إلى حاريئ نن نيب نرنه ُآِ 

.إلؤلجن0 الثنهالسادء من 
منلأدر ا جمادى قي العيص إر حاة بن زد نوئه " ١٢ 

.إلهُ>ن0 الث1ةالئادء 
منالأجرؤ قىجمادى ١^٥٢، إلى حاوثه بن لد نريه " ٢٢

.الثنوالثادء

منالآجرؤ جمادى قي حني إز حاوته بن ند نريه " ٢٣
يبزا.الئ1ةاثدء 

٢(٠ ٠ البداية)؛/ ( ٣٥٣الذهبي)مغاني ( ٩٢الكامل)Y/ ( ٨٢اسات)٢; ١( )٩ 

الهدى)٦;سل ( ٣٥٣الذهبي)مغاني ( ٩٢الكامل)٢; الملثمات)٢;٣٨( ٢( )٠ 
(.٤٧١الأصلية)انمادر صوء ثى السيرة ( ١٣٢

ّثلالهدى( ٣٥٨؛؟(مغازيالذهمى)؛هم، (الكامل)٢/ ٨٣/٢ائثقات)( ٢١)

الهدى)!/^آا(الكا،ل)أ/آه(الذهثي)مهم(،سبل 
(.١٣٧الريا)؟ما(ممه 

١(.٤ ٠ العباد)!/ حير سيرة وش والرشاد الهدى سبل (، ٧٤اللبقات)٦! ( ٢٣)



٩٩الزشووه ش3ايا 

السنؤمن وجب في المرى وادي إر حاريه بن نيد نريه - ٢ ٤
اثثصئ>ة.

الجندلدومة إر عوف بن الرحض عبد سريه - ٢٥

الئنهمذ ثنتاذ في مدق إلى أبي بن علي سريه - ٢٦
الئادنه

الئنةمذ نةش\وا في أم إلى خاوثه بن نيد سريه -  ٢٧
الئادنةضبنة.

مذشوال في واوم بن أنثر إلى رواحه بن الز عبن سريه - ٢٨
■^^5 السهالئادء 

V/الهدى مل ( ٣٥٥)الذمي ( ٩٣)Y/الكامل ( ١٢٦)Y/ الطري تارخ ( ٢٤)
.( ٤٧٣الأّ)انمادر ب فى السيرة ( ١٢٨

(٣٥٥الدص)( ٩٣الكامل)٢;( ١٢٦الطري)A تاريخ ( ٨٥الطقات)٢; ( ٢٥)
سلالهوى)آ/ه؛ا(.

(٢٦ ) /X(٨٦اتجقات ) (٣٥٥الذيي)( ٩٣الكامل)٢; ( ١٢٧الطري)٢; تاريخ
(.٤٧٣الأصلية)اسدر صوء فى السترة ١(  ٥٤الهدى)٦; مبل 

مبل( لم)؟/٩٨مصحتح ( ١٢٧/٢)الطري تارخ ( ٨٦/٢الطقات)( ٢٧)
(.١٤١(ضالمرايا)٤٧٤(الميرةفيسمءاسدرالأصالية)

ض( ١٧٦٨)(. X'U/T)الهدى مل ( ٣٦١)الدجى ( ٨٨)Y/الملفات ( ٢٨)
.( ٤٧٦)الأصلية اسدر صوء نى السمرة ( ١٤١)المروا 



|اؤسول.سزايا  ١٠٠

الئنهمذ قوال قي العرنتتذ إل جائر بن كرز سريه - ٢٩
الثادءلجمة.

بلهبزة.ال1نةاثدنة فى الشط نريه - ٣٠
ضتحاتاصنةيى>ة.

•محجرؤ الئائنه الئئه في ئيد قبل نعيد بن أبان نريه - ٣٢
بنضامامحإر:ضممةفينمين

الئابعإببمرؤ•الثنه 
الئنةمذ ثنباذ في شبي قزارة بتي إز بكر أبي سريه - ٣٤

الئانهصبنْ:•

■السنةمئ أئعتال في ربه إر الحهلادتا بن عمر نريه — ٣٥

،٤١٩٣، ٣٠١٨، ١٥٠١، )Y/٣٨الخاري صحح )أ/آخ( )بم'ا(الطقات 
(.١٨٦/٦(سلاهى)٩٤/٢(امممل)١٦٧١^حِ)

سل( ٢٩٣٥)لم مصحيح ( ٤٣٦٠، ٢٩٨٣، ٢٤٨٣)البخاري (صحح )٠٣
.( ٥٣٢ n/ الماد زاد ( ٢٧٥الهدى)٨ 

(.٣٦٧الهدى)٦; سل ( ٤٢٦الغابة)٤; أمد ( ٢٥٦)اماسات،))/ 
.٢( ٠ ٢ الهدى)٦/ محل حيبر، غزوة باب المغازي كتاب البخاري )"؟"؟(صحتح 
(.١٠٦الكامل)A ١(  ٤٢الطري)A )دخ 

•( ١٤١)آ/اسِى ^١;نح )٤٣
)^إ^\يط\س)(،ص٠٦١kص)yإ

(١٣٠/٦.)



١٠١ال>سوو شوابا 

شغن؛.الثاني 
الئنةتجاذمن محي بمدق مرْ بتي إلى نعد بن بشم نريه " ٣٦

\ذ1\ؤصيم
ضينثاشامحإزاسيىنهذين

الثثةمن ثواو في وجباو م إز نعد بن بمير نريه " ٣٨
الثا٠^^٥.

الجيهذي ف نمحم بتي إل الثني العوجاء أبي نريه " ٣٩
يناكةاثثهِّ.

بالكديدالنلإح ض إر اشئ اش ض ئن غاِف نرية " ٠٤ 
\ذؤ؛وف/لجةو1َ.الق ضز؛yl في 

الهدىسبل ( ٢٢٠البداية)؛/ ( ١٠٦/٢)اممامل ( ١٤١)U/ اتجري )آ*'آ(تاريح 
/!(١٣٢.)

وراجعالماد)ما،ا١( زاد ١( » n/T)اللكل ( ١٤١)A انجري )تمام(-ارخ 
(.٩٦وملم)( ٦٨٧٢البخاري)صحيح 

(سلالهدى٣٢١/٣(زادالخاد)١٠٦/٢(الكlمل)١٤٢/٢مي)
(١٣٤/٦.)

)ه'آ(البداية)؛/ممآ(.

الهدىسبل الكامل)آ/ح'١( ( ١٩٣الأ/)٢;عيون ( ١١٦/٢).؛(انجقات)
(١٣٧/٦.)



ااوسوو.س3أيا-  ١٠٢

الئنةمن يدك إر ائتي الله عبد بن عالج سويه - ٤١
بمهيرؤ•الثامنة 

ويحقي عام ض إر الأندى وف بن شجاع نريه - ٤٢
بمهجرؤ•الثؤالئ\بلإ مذ الأوو 

أْإلأحذات إل الغفاوي نمر بن ثق نريه - ٤٣
*بلهجرؤ الث؛ؤاكامنة بى الأول 

•محجرؤ الئ1ةاكاث في ندين از خارثه ئن ثد نريه - ٤٤
.شيزة منال1ئةالثاث ضةئؤمحنيبماثىالأور - ٤٥
السنهاكامنةمث الآحن٥ جمادى قي الئادمل دان نريه - ٤٦

محيرة•
١(.٤ ٠ )ا"/ الهدى مل ( ١٩٤الأ/)آ/ عتون ١(  ١٧/٢)الطقات ( ٤١)
الذهيمخازي ١( ٠ ٩ )Y/ اممامل ١(  ٩٥الأ/)'أ/ عيون ١( )آ/ها الطثقات ( ٤٢)

١(. ٤٢الهدى)n/ سل ( ٢٦٩الداية)؛/ ( ٤٧٦)
الدهيمخازي ( ١٠٩الخامل)؟/ ١(  ٩٦الأم)آ/ عتون ( ١١٩رأ/ الطقات ( ٤٣)

(.١٤٢٠ربي؛(سلالهدى)^ 
اسمةفىصوءانمادرالأطة)ا؛ه(.

صحيح( ١٩٦رآ/ الأم عيون ١(  ٤٩الطري)٢; تاريخ ١(  ١٩الطقات)٢; ( ٤٥)
١(.٤ ٤ الهدى)٦; سل ( ٤٧٩الذهي)مخازي ( ١٧٥٢٠لم)م

سات)آ/اآ)(ءتونالأ/)آ/لإ»أ(الخاءل)آ/،))(طازياص
(.١٦٧)'آ)ه(سلالهدى)^ 



١٠٣الوشول. شزابا 

التامنةالثنه من شعياو قي حضره إلى قتادة أبي نريه — ٤٧
للهجرة•

الثامنةالثنة مى ثعبأل قي العايه إلى حدرد أبي نريه " ٤٨

الثاثالثنه مذ رمصاذ محي إصم إلى محتاده أبي هنَسرأ 
للهجرة•

الثامنة١^ قي إر ند ;ن أنانةنريه - ٥٠
•للهجرة 

الثةمذ زمحاذ قي الثزى لهدم الزيد خالد:ن نرية - ٥ ١ 

الئنةنمصالمذ في نواع لهدم العاص مآه-ُخَْز؛بن 
الذهيمغاني ١( ١ ١ )T/ اوكامل ٢( ٠ ٦ الأر)Y/ مون ( ١٢٣)٢; )7ة(الطقات 

الكامل٢( ♦ U/Y)الأم مون ١( ؛ A/Y)الطري تارخ ( ١٢٣)Y/)\،؛(الطقات 
)آ/ااا(سلالهدى)^،\،أ(.

(.٢٩٨الهدى)،"/).ه(سل 
)،"/الهدى سل ( ٣٥٤)؛/ البداة )(، YA/Y)الكامل ( ١٨٥)٢; )اه(الطقات 

(.١٩٨)،"/الهدى سل (، ١٣٤)٢; الكامل ( ١٣٥)Y/ )أه(الطقات 



هالذسوو س>ايا 

شين؛.
منوته0 في ذثاة بهدم الأنهلي ند ثن سعد سريه " ٥٣

ال1نةاثثيىزة.
الئنهمح،ئهمافيين جذيمه ثنى إر الوليد ثن حالي نريه " ٥٤

\ى/يرأ.
التامةالئنة قي صداء إل قباذه ثن نني ثن مس نريه - ٥٥

للمهجرة•
.منة ١^١ الثنة من شواو في أوءلاس سريه — ٥٦
فيالكمين ذي لهدم الدوسي عنرو ثن الئلمل سريه " ٥٧

•يناثهَالأا،تي>ة 
الئنهمن  ٢٣١قي نجم ض إل حصن ثن عينة نريه -  ٥٨

الت1بنةلجمة.

سلالهالى)1/ا،بما(.اللك.ل)آ/؛"آا(، (، ١٣٦)مأه(الطقات)آ/
الهدىسل ( ٣٥٠الراية)؛/ ( ٥٦٧)الذهي (،مغازى ١٣٦/٢))؛ه(الطقات 

(.٢١١/٦(سلالهدى)٥٥)
(.٢٠٦الهدى)٦; مل ( ٢٢الواية.ره/ ( ٥٨٧الذمي))آه(مغازى 

(.٢١٠/٦(سلالهدى)١٤٩/٢(صنالأر)١٤٥/٢ست)
(.٣٢٤الهدى)٦/ سل ( ٢٥٣الأثر)أ/ عيون ١(  ٤٧)إ/ه(الطقات)آ/ 



1١٠٥————^^^——^—^—^-—^- —\لأأألهيس س3ايا 

التاسعةالثنؤ من صمر محي حمحم إز عامر بن قثليه نريه " ٥٩

منلأم I ف قي المنئلاء إلى نناذ بن لشتماك ا ٠
•الئنؤالأاثمحرة 

\مف قي بمجدْ الأحباش مجررإلى بن علفمه نريه - ١٦ 
ئامحالأاثيرؤ•

ثىالأح وسع ق ، ٢٥١^٠٣ ٠لاإب أدى دن مح( ءح -  ٦٢
َالطسمح. 

منالأحر نسع قي الجنامحب إر محصن بن عئاثه نريه - ٦٣
اثةاستينْ:.

قيامحودي نويلم ين ص الله عيد بن ءللخه نريه - ٦٤
ثقالأاهببرؤ•

مذنخب قي لومه ملك أتجدر إل الولد بن حالي نريه - ٦٥
(.٣٢٧الهدى)٦! سل ( ٢٥٦الأثر)آ/ صون ١(  ٤٨٨)ا،ه(اسات)

(.٣٢٩الهدى)أ/ سل ( ٢٥٦الأثر)A صون ١( ؛ aA)ا-(الطقات ٠ ر 
الهدى)أ/>مم(.سل ( ٢٥٧(اسات)أ/ه؛ا(صونالأر)أ/
الهدى)أ/؛مم(.سل ( ٢٥٧سات)آ/»ها(صونالأر)أ/

(.٢٣٦/٦(سل١لهدى)٢٥٨/٢(صون١لأتر)١٥٠/٢^سات)
٤(.البداة)ه/ ٥(  ١٧هشام)٢; ابن سرة ( ٦٤)

(.١٧الداة)>،/( ٢٧٢الأثر)٦! صون ( ١٨٥الطري)A )هأ(تارخ 



ااوسول.س3ايا ١٠٦

٧^^١.٥^١^؛ \لث؛ق 
التابنةالئئة في خم ار \ؤِخي ئن خابي نريه -  ٦٦

للهجرة•

فياللات لهدم تجه بن والمغيرة نقيال أيي سريه - ٦٧
•بلهجرؤ الئام*عؤ الثته مل رمصال 

الئءنحب اليمن إل الخاص بن نعيي' بن حالي• نريه " ٦٨
لبنة.التامنه 

نحبومحعبجراف الندان عبد مي إلى الزيد بن خالد نريه - ٦٩
للهيزة.الئ1هالناشنة من ^ ١^٠٢

للهجرة•الناشتْ الثلة في القصي رعيه إل نريه - ٧٠
الثلةمذ ذ رمقا في النن إلى ءإابب أمحب بن علكب نريه - ١٧ 

(.٣٧٦)آ-أ(ملالهوى)آ•/
(.٢٨١/٢(،صنالأ/)١٨١/٢(-اريحاسري)٦٧)

(.٣٧٤الهدى)٦; سل ( ٥٩٦٥الإصابة)(، ١٣٢الغابة)؛/ أسد )ئ 
مغاني٣( ٠ ٥ )Y/ الار مون ١(  ٩٤)Y/ ١^ ظر؛خ ١( ٥ ٤ )Y/ الطقات ( ٦٩)

(.١٠٠/٥(اJداية)٦٩٠الدهى)
(:٤٨٧)٣;الإصابة فى الحافظ وقال ( ٢٢٤٦٦، ٢٢٤٦٥)أحمد مند ( )٠٧

.٢( ١ ٥ ا/ ) قانع لأبن الصحابة معجم وانقلر إ،سادهصالح، 
١٧()



١٠٧اسأف3ايا 

قيالفك ذي لهدم البمجبي الم عبب َئأجريرَين  ٧٢
إ1هلجن0.العاشرة السنة من رمصا0 

الثثةمن صمر محي يالشام ال؛لماء إر حارئه ين ند نريه "" ٧٣
ضم؛.ممره الخائف 

'اء!ء ؛ م
\أ،مء مء 

سل١(،  ١٣٢)الإصابة ( ٢٤٧٦)لم مصحتح (، ٣٥٦)الخاري سح ( )٢٧
(.٣٧٢الهدى)^ 

(.٩٢البداية)U/(، ٢٤٤-ارخالطبري)٢;(، ١٧٠)سالطقات)لإ/ 



أق3اؤف.س  ١٠٨

ل1هءمة.ثمان منه والءج خزظ؛ عأابينأسدهمح ١- 
إي>ن0.تنع ننه علىااةج رغهإ4< أبوبكرالصديق ٢" 
ضالآمحاسك.ئتيينوئلاِفه ٣- 

؛~ثادانينثاتنهععأىافيءن.
أمحو•موج بمد وأعمالها عرصمماء ه Jادال تن نهت ٥- 
يمل«وأعمالها عرصمماء غهئه العاص نعيدبن حاليبن ٦" 

قهر.هل 
عنىمحزمت.ه الأنصاري لسد بن نياد ٧- 
درمع،لعدي عدرمحب، ه الأئعري موس أثو ٨" 

والتاحو.

؟~م*ادينمهشاتجب•
•ن جرا عر ه حرب بن نميان أبو - ١ ٠ 
عره.ه نئيال أُي بن يزيد - ١ ١ 

را-،ا(ملالهوى)^م-،؛م.



١٠٩|ماؤهه- 

كنيةعلى ه النغزومي أميه ر ن النهاجن " ١٢
والصدف.

ما~حوينالعاصهضمحان.
ناب.إذا اصق ض ه نكثوم أم بن ضن/ - ١ ٤ 
•البحرين على ه الحثرص بذ العلاء " ١ ٥ 

تسعنثه البحرين على ه الأموي نمحز ن أباق " ١٦
لأهينةبم>وامح.

'!٠/إل 
»"نء٠،' ' ٠٠

^٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦١أءلأمالملأء)ا/سر ( ١٦، ١٥;



ءص ب فظ 

ةتاثااابى|

:لأمللكت1دآلنايه 

لأن•ا همون قي لكرم ا-أدائينسيناكاصهت 
دكرْنحاعيونالأر•ه؛ الصديق أنوبئر ٢" 

•الثني. فيكقاُب ابن لكرم ٣—أبومنال.عت 
وئوأودسىامححيينذي؛~أبئين؛به' 

اللهزنوو 

بمدكي كتب الدي وئو ه: الأريم أيي تن لأويم ا - ٥ 
الحاوش،الحاوث بن وعاصم الحاومح،، وعله يي يعوث 

دكرْهيعيونالأتر•هد! الحصب بن ثريدْ ٦" 
ئمالهلزمحد الكتاب كتب الدى زهو خهبه: مس ئن تاث ٧- 

^١؛;.
بنلخزيد الكتاب كتب الدي زئؤ ه: الصئت نن يهيم - ٨ 

(.٣٨٢موزالأ/)'؟/(، سلالهدى)اا/هبج٣٩٣( ٣٨٠١)



١١ ١ —— هاص ب فظ 

ه١^■( نن ص نكان ■ث';سَته: ٩- 
ينلشىَءث محاتا كب \ؤي زم الئدقة، أتزاد كتان 
ص

محوا١^ أغد زم •ا-ٍ-ئظنئيناوحج: 
.ياللكتب ؤيمأف س، الله 

قىننكزه ١^؛، ذكزئ خه: الئزى همد ئن حؤيوث - ١ ١ 

هئعبه بئ والمحرم هو لكف ه؛ ؛انصص.إئ ١ ٢ 
والئنام\لآت.الئداينات يكقان 

بكثا فى ابن ذكزة ه: ض بن خاطن - ١٣

.١^؛^ حرص يكتب كاف يجهنه؛ اليمام؛ بن حديثه — ١ ٤ 
الدىوهو ; )جهم لأدصارى ١ أيوب أبو ؤيد بن حالي — ١ ٥ 

إريدعوهم جنتر بن عدرْ ثني إل الكتاب كب 
الإناsم.

لوقيكب الذي وهو i .٥ العاص بن محي بن حالي — ١ ٦ 



ختاب١١٢

الئلمي،عد ئن وإن\جي ويا، ض ثم؛ محق 
وإخيضيى0.وبمرامينسعوف، 

الاضزائ او، عد ائئ ^ ه: ض ئئ - ١٧

هنني بن وبهإ م كال ه: ^١^٢ اُإبير - ١٨
تققانماداكنم.

نأيالوخي، قاب ئ كان ه: ثاب ين نيد - ١٩
حمنهمحي محتعلمها يهود، لعه يتعلم أل س الله رسول 

.يزناعثز 

البرعبب• ابق لكرم غتيم: العاص بن نيد بن نعيد - ٢٠
اش.•؟؛اب ^^^، 

اللهلرنول كب من أرد وفو ه: خنئه بن ئنحب؛لأ - ١٢ 

•الأم عتون تح، دلإْ ه: اش س بن ظلخه -  ٢٢
بمرادهالكتاب كب ١^"^، وفو خهنه: ههيرة بن عامر - ٢٢'

.١^^٥ أساء مالك بن 
الثنيلأم بملول؛■ يكب كاف ه: الأرهم بن الله عبد -  ٢٤



١٣اكو.كثابم 

عبمامحسميش.•
•الأر مولي نح، ^٥ ه؛ رواحه ائوثن همد " ٢٦
لمنامح1ب كب ض رايه:بج ثن الم ب - ٢٧

»ءةء.ذ,ء:.،،.,
الدض•

|قءبمالأتده:اللب -ءبم ٢٩
مابكثن لثيثل كب امحي وئو ؛ ه عماذ بن محال " ٠٣ 

الواثلي•
ام-ئنينالخئلابه:

الأم•دوي ش ؤكرْ ه؛ العاصن عمروثن " ٣٢
ينضم كب الذي زثؤ ه: ي ش نئ م - ٣٣

^نحنينأوسالأدا•الداري، أوس 
شجي ى ١^٠^، وئو ه؛ الحشرمى بن العلاء - ٣٤

Jلأنiلمينلإائ.ئييث1خينجمنئ، الهلايين، 



.اشثء ب فظ — ١ ١ ٤

كتبالذي وهو )جهم: الأثصارى منلهه ئن محمد —  ٣٥
لمحييناص•

بنمحتثه كب الذي وهو ه؛ نمياذ أثى ئن معابيه " ٣٦
لحذن>تذخ.<من الأJاJ ؤإز خاص، بن والأنع حصن 

ؤفِ'.لي نمَوللألنيالخاوث، 
ه:\لأض ي \و ئن ننشن - ٣٧

سميِش.•
قفةلأنا كب الذي زثؤ ه: تجئ ئن ائنجزة - ٣٨

بنولزيد محثه، بن ئناف ولبتي الصبايب، ولبني ئيزاف، 
ولبنىالأسود، بن وبمامر النلحجل، 

 ٠٠/٠٠ /٠٠/
٠٠٠ JC *٠٠٠



١١ ٥ اإأ3وتي قلوج إلمحآ وشلل. 

زثإواق.إشءكالآذض

ومولا!وأوبعوف يمانيه وهم 
إرذي>ان.١- 
إ؛ىنندهديم.أ؛يين'فمح ٢" 
ناثور•بن الكلاع ازذي البجإيه الم عبب بئ جرير ٣" 
ملكالمقوقس إر ه طتعه أبى ن حاطب ٤" 

الروم.ملك إريوؤل ؤ"حته ْع بن حثا0 ه~ 
بمنى.إرصاجنب الأولي^ قثتر بن الخاوت ٦" 
•الأيبي رؤ؛ه أن الشرتهأ ريي بذ حريت ٧" 
•الأض بنرلآ إلكبمة بذ حرمنه ٨" 
•أزأمحدرسدوف ينالؤيده حالي ٩" 
م'مح، المحارب إدمحي أيفا ١^٠ بذ حابي " ١٠

(،ولمأنمش٣٧٤(٣٤٤/١١(،سلالهJى)٢٥٢(٢٢٢/١ست)( ٤٨-
•هجائثا فرسها منها، كثير في اكا;يخ معرفة لعدم زمنيا ترنيهم من 



الإذؤأه وسلي. — ١١٦

|رءن|دنسااثوم.ب-تٍتينخ1شصه - ١١
إديوبؤ•ه البيني ئيي ثذ رهماعه " ١٢
بندالربرقامح؛ عاصم بن محس إلى ه ظله نق ننال - ١١٠٠

محتبن إرثوذة ه ^ ٣١ض تن 
اص

الكئادسا.إرسيثه ه العوام بئ الئاثب - ١ ٦ 
أبيبن الحاوث إل ه الأندى وف ين ثجاغ - ١٧

اتكاء.ملك الثثانى ثمر 
قومهإر ه البايلي أمامه أبو عجلأف ن صدى - ١٨

JUlj.؛

ينطه إر م، البايلي أمامه أبو عجلاذ يق صدى - ١ ٩ 

•أمته بن صمواذ إل خهبه ئربيلأ بئ ألثلصز - ٠٢ 
وثللحه.الأسود إل ه ا الأرور بذ صرار - ١٢ 

•الررهاني عوف إل ه ا الأرور بئ صرار - ٢٢



١١٧— ايأؤ|تي قلوج إم نشك. 

ينننممهإر:محميننم•

هَاثزامحهإرامح•
•ايض إل ته الأئعري أبوموس محس بئ الم عبد " ٢٦
•إلىننعا0ينعمرو العرنيه عونجه بن الم عبد " ٢٧
إره الئزاعئ ننقاء ثن ثدل ثن اص مد " ٢٨

•إدإبمرين ه صحر بذ الرحمن عبد محْ أبو " ٢٩
الروم•^٠٧؛؛^ ه الحابق عبد بن الم عبيد " ٣٠
ملكناوي بن التندر إل م الحفرص بن العلاء - ٣١

اتحرين•

مبكاليلندى بن جمر إل ه العاص بن عمرو " ٣٢

مبكالبجاشي إل ه القمري أميه بن صرو -' ٣٣
الءظه.

•اليمن إل ه حرم عمروثئ - ٤٣ 



1إأاوومإإتؤر 3سإه.  ١١٨

•صنعاء إلى ه عمرو بق عمه " ٣٥
•اليمن إر فهم رمحعه أئى بن عياش " ٣٦
.سامه ه،إر حيال إآ\مئ>و؛ — ١٠٧
ملكناوي بن الثندو إر فهم مظعون بن هيامه — ٣٨

ص'
نملن محس " ٣٩

-ثناذينمحلهإداض
اليمن•"ماللئينمراوْ 

منالثينسهإرافين•
ثلادعبي بن الحارث إر ه أميه بئ لثهاحت ا- 

الجمرى•

في•ه\ز ~محر؛ئحرذه 
ابنذياللحةث•الأنجعي ننئود بن "نعيم 

•يدمه ملك أثمدر إلى فهم الأنقع بن اثله و" 
دادنيؤ•فهمألى الأردي بجن بن بر و" 

اص•أمحال ٠،^ أنمامحض "الولد 

٢

٣

٧

٨



١١ ٩ — الك. وسول طو وف>؟؛ف ام الوفوؤ؛؛ 

انوهود'كيىوسءفىدءلاسهرا*
ننلم1نبمئزمائة:

•الهجرؤ ثى الحاث اذع ئ وجب محا ثرث؛ئ وإن ِ ١ 
•الهجرة مل الحاسة القه في أشجع هد و ٢— 
الهجرة•مذ الئنةالئاسه بل جذام وئد ٣- 

•الهجرة مذ الئاسة الئنة مذ النtمم قي الأقعرمحن زئد - ٤ 
•الهجرة مذ ١^١^١نة في ذوس وئد ٥- 
الهيرؤ*مذ الئنهالثامنة قى ثعو يي وئد ٦- 
•الهجرة مذ السنهالثامثة قى نلتم وقد ٧" 
•الهجرة مذ الئنةاكامنة فى القيس عبد ريعة ومحي ٨- 

الهجرؤ•بذ الثّهالثامنة فى صداء ومحي — ٩ 
•الهجرة مذ السثهاكاث فى والحدان ثماله وهد — ١ ٠ 

•مذالهجرة الئنةاكامنة محي باهله رهد - ١١

انمادخر سرة في والرشاد الهدى سل (، ٣٠٩- ٢٥٢العلقات)١; راجع )١( 
 ;(.٦٧٩-٣٨٦)٦

إلىالوصول لعدم زمثا تريبهم من أتمكن لم والخمين الواحد الوفد بعد ت تنبيه 
•الّ رسول على ونولهم تاؤخ 



ألاك0'دوو لج( — ودن أان5 الوثوؤق ١ ٢ •

•الهجرْ من اإئ\سم؛نؤ السنة من , ,, الثء في أند -وهد ١٢
•الهجرؤ بن ااآاس"ث الثثة من 5^-؛^ في عدوْ وهد - ١ ٣ 
•الهجرة من اللأس-ت الئنه بن الأول ربيع قي بيي وهد - ١ ٤ 

منث ألما الئنة من ر-محب هي روثه بن بمنه وهد - ١٥
الهجرة•

منلتا،ث ا الئنه من رحب في وأدرح حرباء وهد - ١٦

الثنؤبن نًظف هبن المحي منغوث بن عروْ ويد ؛ ١٧
1ةبىهينالأرؤ•

الهجرؤ•الأ\بنبيذ< الثنه من رنتئاو هي محق -^ ١٨
ينالتاسعة الئنه من ذ رنصا في حمير ملوك وهد — ١٩

•الهجرؤ بن التاسنة الئنه هي ثعلبه ن ب -
•الهجرؤ بن التاسنة الئنه هي لنم من الدار؛ص وهد - ٢١

الهجرؤ•بن الثامنة الئنه هي بهراء ^ ٠٢٢
الهجرؤ•بن الثامنة الئنه قي البقاء بني ^ ٠٢٣

iالهجرؤ ين التابنة الئنه هي هزارة بتي وهد  ٠٢•



٢١ ١ أه اس )لسور ؟او ■ ؛ءو؛, ام الومح4وأة 

الهينة.من ١^١^-^ ى ممد ين ئذلإ ^ - ٢٥
الهلجرة.من بؤ ك ا الثئة قي هديم نعد ومحي " ٢٦
الهجرؤ•مذ اكاس الثنه محي مئ0 ومحي - ٢٧
مىالما الثنة فى يموأب ومحي " ٢٨
الهيزة.من التاث الث1ة فى كانة زمحد - ٢٩

•الهجرؤ مذ اداسعؤ الثنة محي نمب ومحي - ٣ ٠ 
الخايزةالئ1ة من الأوو زى في ثق نن الخارث زين - ٣١

من١^^٠ ١^ من نمار محي م ين ؟ذنفنْتي 
الهءزة.الما'برؤمذ الئنه نعباذمذ محي ّام-َوئورلآو 

الهلجزة.من العاشرة الثثة من و زنصا قى عامد ومحي - ٣٤
الههزة.العاشزةمن الئنة زمصاذمن فى عئال -زيد ٣٥
منالناشرة الئنة من رثمان محي اثلجلي جرير وهد - ٣٦

الهجرؤ•
الناشرومذالهيرؤ•اثنه مذ ل شوا ق نلأماز —ومحي ٣٧

العاشزةمنالهينة.\مم-زإدالآردقيادنه 



اف.زشوو ظث( ؤمح؛ف ام الوقوف؛ ء  ١٢٢

•الهيرة مذ الثءالعابرؤ ؤي ر؛يي ومحي " ٣٩
•الهجرة مذ العابرؤ الثنه فى محك بن قروْ وقد - ٤ ٠ 

٢

٣

٤

٥

٧

٨

مذالعابرؤ المنة في الثانية للمرة الميس عبد في ز- 

•الهجرة مذ العاشرة الئنة فى حمقه -َنقدرتى 
•الهجرة مذ العاشرؤ الئنؤ قى ثلتي قي ز- 
الهجزة.من العاشرة الثنة قى كنده ئد ز- 
الهجزة.من العاشرة الثنة فى ب محاو محي و- 

الهجرؤ•العابرومذ الثنة قى الرهاؤمحث قي ز- 
•الهجرؤ مذ العاجرؤ الثقة قى عبس قي ز~ 
الهجرة.من العاشرة الثنه فى الصدف ئد ز- 
•الهجزؤ العابرؤمذ الئنة قى الثيحمى رعيه قد ر- 

العابرؤمثاتحجرة••ه-وقدقشثربنفيىاء 
منعشنة الحادية !^ ١١من ١لمحنم محي ١^٠^ ومحي — ٥١

•المحلى عامر بن محل رنين ^ه-ولمئ 
ئزة.مه-زددأش 



٢٣——— . M زشءو  ٥٥س م اذوفوف 

وقدآريشواه," ٠٦

أنفر.نئن - ٠٧
•أناس أتي بن ليدأبيب " ٠٨
دُنأءضينُازءة•" ٠٩
إياد.وقد — ٦٠

٢

٣

٧

٨

0؟ ثُ  .احمس وفل — ٥٤

عمال.أود ومحي - ٥٥
َُْمءْ 

قنمحينوا؟ل•و~ 
وق.يا محي و— 

•نخم محي محي و~ 
سدوس•محي محي و~ 

ءد؛نيعبجيني•و- 
مدمحيمحْ•و~ 
ما•محي مد و~ 

مُْْ 

•لعلب فد و~ 

عياضين وسلمه الئنلى ئن ومحي ٧- 



اش.وشوو قله وصهأث الته الوفوؤة  ١٢٤

وهد— ٧١

ومديش•- ٧٢
زآ'ومد - ٧٣
يهنه•ومد - ٧٤
الجن.وهد - ٧٥

(حان وهد — ٧٦

حثان.ين الحاوث وهد — ٧٧
•الئلؤي علاط بن الحجبح وهد -  ٧٨
حضرموت.وفد — ٧٩

•ام، ٣ ن امحم -وهد ٨٠
•وهدهم - ٨١
•حنين ومد - ٨٢
•ثقله بن حئاف وهد - ٨٣
•الخاوث ن دبايب ومد -  ٨٤

•ثلاب بن رؤاس ومد -  ٨٥
•ال^،سرة ّنل وفد " ٨٦

٠ثيباف وهد س  ٨٧



٢٥-١ اض. دضوو ض ؤقة؛ت امح( الومؤنث؛ 

الله.عد بن حنارق رمحي ~  ٨٨

صعصعه.بن عامر ومحي —  ٨٩

٢

٣

٥

٧

٨

٩

َْ?م 

٢

٣

عس.-ومحي 

■ن1ننمو:نف.
.عنزه ومحي 

•عنس هد و■ 

محق.عا ومحي -

محدكف.ز ■
.حيده بن معابيه ومحال 

•مهنْ وهد 

الجمريقي بن ناقع وهد 
لجرال.محي و~ 

محيو~ 

همدال.محي و— 

•ُاتلينخيي مب- 



الأد.زشول م|فادو  ١٢٦

-ءر

يؤفنوزسولا|اوه|
أهَِيَهمه 
أرصوهم 

هالله أدف نن أود وهو ه: وئاح ئد يلاد - ١ 
ونهدالله.، وسود محلزم وأعتمه، الصدش، \شت\ه 

منعنر سنه م يالشا ويولى المناهد، ■جم^، معه 

ه١^ لننوJ يردف لكف ه; ثئتوم أم ئن عئإو ٢- 
آمفي ود الأولى، ١^^>، مذ وهو النديتة، 

*همنر.؛؛، حلاقه 

،يماء موديا الله رسول جعله )جهم! المرظ عاكد بن مند ٣" 
نقلهُالأذاف، بلأي ذوئ ه، ننودالأه ئات ئلئا 

أريعظ يود • الله. رنول منجد إر ه م أبو 
دنمحذيذالهجرة•

الإصاة)ا/'آَاآ(.)ا(

الإصاة)ا،هبه(,زاداس)ا'/1ا،(، سماساةلأينقاغ)ه»؟(، )٢( 
(.٢٢٤٢ام_ب)(،٢٢١٣/٢٧٥/١٠هز_باصل)





هضهق اش )وسم( الخوسد |فهان ء ١  ٢٨

^دارضاسضر٠ا

ئزة:زد؛إلحذى 
ثوالله. ونول :تزوجها ه حؤيلد ست حديجه ١" 

ظأزبمون نشُفا ئة، نثنون نقمنئضز البمة 
للبعثة.العاشرة السنة في حياته قي ويزقبغ 

يشوا قي عليها عمد • ها الصديق بكر أيي بئث عائشه ٢" 
اءالاورمذ وشبجا ك، 

وماثغمنه، عشن0 سام ينت وهى عنها وتوفى للهجرة، 
للهجرة.وحئسص نح تنه رمصال قي بعده 

شوالقي الله. رسول Jزوجها : هارمعه ينئ نوئه ٣— 
تنهوتؤنث ؤها، حديجه وهاة بعد البعثة، مى عشر تنه 

٠للهجرؤ وحنثمث حمس 

(.٣٣٣الإصاة)))(تاريخالطرى))/ا\ه(، 
مسالم(، ٥١٣٤)البخاري صحيح حن. ند ب( ٢١٠أحمد)آُ/ ند م)٢( 

(.٨٦٣٢القريب)الإصاة))«ب(، الداة)مآ؛)(، (، ١٤٢٣)
الإصابة(، هشام)٣^١٤ابن سرة صحح حن، ند ب( ٢١٠أحمد)أ/ تد م)٣( 

القرب)آاأخ(.(، ٦٠٣)



١٢٩ِ ضهق الك زؤئؤ الخومنيق أفهايه 

مذتجاف ي اص. روجها ه؛ عمر بمث حنمه ٤~ 
وأوبجنخض ط وئاتت ^>5، الثاه الثئت 

المحي.روجها إ ه المنامحذ أم حريمه ه~َريبؤبم 
رواجهابمد ومائث للهجرة، الثاه الئنه مث ذ مقا ري 

•وذثها عليها صلى بئهور 
الئئؤف . المحي روجها ؛ هاجحش بئغ نيب ٦" 

•الهجرة مذ بمريذ ٌظ ومائث الراجح، عر اقاؤة 
محيالمحي. روجها ؛ هاأميه أيي ئئ، هند نئمه أم ٧" 

وخذاقتن ننه وريث الهجرة، مذ أريع نق قوال 
•موئا المومنتذ امهات الهجرة، مذ 

)\/الطبري الدين لمحب م ال. سا_ سيرء حادصة (، ٨٠/ ا )٠ الطبقات )٤( 
ثيرانألزب)ا/ِ\ا(.الإصاة)؛؟أ(، (، ٥٩١

(،٤٧٧)الإمحابة (، ٦٨١البثر)ا/ سم1 سيرة خلاصة ١(،  ١٢ا/ )٠ )٥( 
(.١٧/١-ززiتر

التقرب(، ٤٦٨)الإصابة البداية (، ١٦٤)الا-هي داري )٦( 
.صعيم، زهو ه ٥ سة تزوجها قال من ومنهم (. ٨٥٩١;
النبادء)Y/أعلام سير ( ٨٨انثري)آ/-ارخ (، ٤٩٦٠; ٨٤)/ الِلثقات)٠ )٧( 

 ٠ ١ Y(١٣٠٤الإصابة ،)(٨٦٩٤الطرب.)



عساض زض أفه1ف  ١٣

الني.تزوجها :ه الخائب س ٨-بجرئ 
محالهجرة•ولومحنا الهجرة، مذ 

وهي١^. تزوجها إ ه نئياذ أيي نت حسق أم ٩- 
.إ1ؤلجن0 وأرآيس ن1ةأربع ونومحيت ، >تأ4»نع )ا}لح1ذؤ 

بنهاووذ الله بى ثل مذ ض ت ه حث يئ صمحه ~ ١ ٠ 
نخووتث ، ت؛<ي ١^؛؛". زوجها ي ،

•الراجح على بلهجرق جميتذ 
محيالله. رنوي يزوجها ! فهم الحارث ست ميمويه - ١ ١ 

ذلحش0إحدى تنه وومحيت نع، نئن القعدة ذي 
•٤^

)Y/الملأء أعلام سر (، ٤١٣٨)الخاوي صحثح ١(، ا/ما )٠ اممقات )٨( 
القرب)؛ههخ(.الإصاة)«هآ(، (، ٢٦١

(.٢١ثاوراءتح)ا/ الإصاة)لإمأ(، (، ١٦١اوداة)ة/ (، ١٩٤; )بم(اسا-ت،)، 
؛Juصحيح(، ٤٢٠٠صححالمخارى)(، ٤٩٦٥/١١٦/١٠(الطقات)١٠)

(.٢٢٠/٤(اJد١ة)١٣٦٥،٨٥،٨٤)

)٢;(، r/Y(Y)الطبري -ارح (، ٤٩٦٧/١٢٨/١٠))))(الطبقات 
(.rYU/rالمعاد)زاد الملأء)أ/خمأ(، أعلام متر (، ١٠٧





1وإإتياض ١٣٢

كَُ ٠ َ  ٠ محسعه.وهم 
مأَُءمحمتُ  وعدوالقاسم، ، i،^.4ومحا؟كلتوم، وأم ورقيه، رد؛ب، — ١ 

اله،نإ:زاملم،طهلمامح'لم.
ناويهثى قإئه إبرامحم إلا ' بذ أنلأب5 كث ٢- 

اننزم غفر، تنئ نينُع\لأوي زناث ، المطةخأا
.قهرا عشن يمانيه 

ظكبمنةّتئ، |لآثماطنئ,هاثلث. كر؛أزلأبأناتوا ٣- 
ابنهوهى ، عشن٥ إحدى نثه رمصاذ فى محماثت ، أشهر 
••م

•سنه وعشرين سع 

ثأ؛ِءأي ءإ؛- 

زاداسد)ا//اب(سل(، ٣٠الداية)!/ (، -٢٠٩٣الطئات)«ا/ ٣( ٢، )١، 
(.١٦/١١الهدى)



١٣٣ّ ائمحافه 

أغء«ا<وققائا<.

ا-صثئأخوغشننئلم:
وعبدوالز'مر، لهتا، وأبو ظالمسا، وأبو والعثاس، ، حمز0 

وألمبثرْ،وقتم، وصرار، والثمزم، الكعبة، 
•وامحاسه ، حنزْ إلا منهم بميم ولم • • والئيداق• 

وهن!ست،، ٢-وعمال 
حكيموأمينه، وأروى، وبرة، وعاتكة، صفية، 

عاتكهامادم في واحتلم، صمه، منهن! أنLJلم النقاء، 
زام•

-؛•؛-ء;؛- ؛أي 

و>ل0لله واس نخ( 

سلالهلى)ها/لإخ(.زادالعاد)ا/ص، ٢( )١، 





الوو؟غوع1ذنفهوس 

امحوه،وطتفهرس 

٥مقدمة 

٦السيرة دراسة مراحل 
٨الماس الين قفل 

١٠...........السيرة دراسة عند لم المينويها التي النوايا 
١٧المن 

١٩.. .......مي....ّ....ّ...........منامإزاس.
٢٢ابر؛ إلى البمب ثى 

٢٨الهجرة من الأولى نة ال
٣١الهين؛ الئئتاكانةْن 

ا"مههه.ه.م...هه.ه.ٌٌٌه.............البيرةبن . ٥١
٣٩الهجرة مى الرابعص الثنه 
٤٢الهجرة من الحاينه الثثه 
٤٠..............٠٠...٠٠٠٠٠......الهين؛بن الثاونئ ائ 

١٠ .............................الهين؛ائائاطءّن 
٥٨الهجن؛ مس الثامنه السم 
٦٩. .... ............... ... ....الهين؛افاطمن ئ



ااْوو؟ئوط|تهفاهوس — --—سس ١٣٦

٧٨.. ............................الهجرة من العاشرة المته 
٨٦. . ؤ . ّ ٠ . . . ١ . . . ١ ٠ ؤ . . ١ . . . . . ١^^٥ من عثن6 الحاديه الثنه 

٩٠

٩٥

;;;إ■ا:: 
١١٩محمئمحبمثضضواش.....ا..ت..... 

١٢٠١ثؤهمزنولال1ي. 
١٢٨. .....................ههن الد اانؤ؛ينرصي ائقاث 

١٣١

١٣٢^،. ١٢٧
١٣٣■. ؤئاتئ....أصائن 

»؛؛ة«
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يض 

اممءبه
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الست

ىدءا»س' 
rءءص،إأ 
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درموهمءم
ّيدم>ءبمّاِ'مثعسمتق؟ا* آمءا ِض؛ض-ّغء V؛ 
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ادجماسلاماآضس٠ أ 
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