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 المستخلص
ان كالم هللا تعالى باعتباره المصدر األول ال يأتيه الباطل من بين يديه وال          

ا سرنا بتعاليمه من خلفه، وهو تنـزيل من رب العالمين، فهو دستورنا فيه هدايتنا إذا م
واتبعنا نـهجه وأوامره. لذلك انتدب العلماء األجالء لخدمته وخدمة سنة نبينا محمد 
)صلى هللا عليه وسلم( باعتبارها الموضحة والمبينة له أجَّل خدمة وأعظمها وأرقاها 

هو  أهمية البحثتكمن ، و باعتبارها مصدرا ثانيا بعد القرآن الكريم مع تحققهم عمليًا بها
ظها وفهمها من خالل الرجوع الى الفا، يادة االهتمام باألحاديث النبوية الشريفةز 

؛ ألنها تتعلق باألحكام الشرعية؛ كون السنة النبوية تعد ومدلوالتها اللغوية والفقهية

                                                           
1
 في المخطوطة وردت ) هذه حاشية تسمى هدايات الباري .......الخ( . - 
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مصدرا ثانيا بعد القرآن الكريم لبيان األحكام الشرعية، فاألمر يتطلب معرفة سند 
 ديل لمعرفة صحة الحديث.الحديث وبيان الجرح والتع

 مخطوطة الباري، هدايات،: المفتاحية كلمات
extract 

The word of God Almighty as the first source, falsehood does not 

come to him from before him or from behind him, and it is a 

revelation from the Lord of the worlds, it is our constitution in 

which we guide us if we follow his teachings and follow his 

approach and orders. Therefore, the eminent scholars were 

assigned to serve him and serve the Sunnah of our Prophet 

Muhammad (peace and blessings of God be upon him) as it is the 

most time-honoured, greatest and most prestigious service for him 

as a second source after the Holy Qur’an with their practical 

realization. its linguistic and legal implications; Because it relates 

to legal rulings; Since the Sunnah is a second source after the 

Noble Qur’an for clarifying the legal rulings, the matter requires 

knowledge of the hadith’s corroboration and the statement of 

harm and modification to know the authenticity of the hadith. 

Keywords: Hedayat, Al-Bari, manuscript 

 المقدمة
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد  الحمد هلل رب العالمين  

)صلى هللا عليه وسلم( وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم 
الدين.أما بعد.ان كالم هللا تعالى باعتباره المصدر األول ال يأتيه الباطل من بين يديه 

نا فيه هدايتنا إذا ما سرنا وال من خلفه، وهو تنـزيل من رب العالمين، فهو دستور 
بتعاليمه واتبعنا نـهجه وأوامره. لذلك انتدب العلماء األجالء لخدمته وخدمة سنة نبينا 
محمد )صلى هللا عليه وسلم( باعتبارها الموضحة والمبينة له أجَّل خدمة وأعظمها 

 وأرقاها باعتبارها مصدرا ثانيا بعد القرآن الكريم مع تحققهم عمليًا بها.
ان من نصيبنا "طلبة العلم" أن نسير في خطاهم ونقتدي بهم في خدمة هذا الدين فك

العظيم. وقد أكرمنا هللا تعالى أن وقع في ايدينا مخطوط في الحديث وقد شحذنا الهمة 
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ثم تقسيم العمل ، من هللا تعالى على تحقيقه فعملنا على هذا ، فأول عمل هو المقدمة
 بدأنا بالعمل تحقيق المخطوطةجله، وبعد التوكل على هللا  

وقد أكرمنا هللا تعالى أن وقع في ايدينا مخطوط في الحديث النبوي الشريف وقد شحذنا 
 الهمة من هللا تعالى على تحقيقه فعملنا على هذا.

وفهمها من خالل ، هو زيادة االهتمام باألحاديث النبوية الشريفة أهمية البحث:تكمن 
التها اللغوية والفقهية ؛ ألنها تتعلق باألحكام الشرعية؛ كون الرجوع الى الفاظها ومدلو 

السنة النبوية تعد مصدرا ثانيا بعد القرآن الكريم لبيان األحكام الشرعية، فاألمر يتطلب 
 معرفة سند الحديث وبيان الجرح والتعديل لمعرفة صحة الحديث.

قيق في المواضيع عزوف بعض الناس عن الكتابة والتح هووسبب اختيار الموضوع:  
التي تتعلق بالحديث النبوي، بمعنى عدم االهتمام بالسنة النبوية كمصدر تشريعي بقدر 
تمسكهم بأقوال الفقهاء، فاخترنا مخطوطة بالحديث ليكون عملنا ذريعة لالهتمام 
بالحديث النبوي والرغبة في تحقيق مخطوطاته ألن القران الكريم واألحكام الشرعية 

 ن خالل األحاديث النبوية الشريفة.وصلت الينا م
المتوفرة بين أيدينا ولم  هو وجود نسخة واحدة من المخطوطةالمعوقات التي واجهتنا: 

نتمكن من مقابلة بين نسخ المخطوطة، األعالم الواردة في المخطوطة جاءت بعد كتب 
معروفة، المختصة بالتراجم األعالم لذلك لم نقف على تلك األعالم في كتب التراجم ال

 إال بعد رجوعنا لكتب أخرى لحصول المعلومات عنهم.
ثم تقسيم العمل جّله، وبعد التوكل على هللا  بدأنا بالعمل ، فأول عمل هو المقدمة 

 التحقيق والدراسة، وبعد هذه المقدمة قسمنا البحث إلى مبحثين:
 ويشتمل ستة مطالب:، المبحث األول: الدراسة وتحقيق المخطوطة

 األول: تكلمت فيه عن المخطوطة، اسم مؤلفها ونسبه. المطلب 
 المطلب الثاني: فكان والدته ونشأته،  
 المطلب الثالث: فتالميذ المؤلف وشيوخه ،  

 المطلب الرابع: فمؤلفاته 
 المطلب الخامس: فكان للتعريف بالمخطوطة 
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 المطلب السادس: فهو لبيان عملي في المخطوطة .
ث الثامن ثم فيه المخطوطة حسب تسلسل االحاديث بدأ بالحديالمبحث الثاني: فحققت 

، وال يسعني إال أن أسأل هللا عز وجل أن يجعل هذا الجهد الحديث التاسع وهكذا
 المتواضع خالصًا لوجهه الكريم أنه سميع مجيب الدعوات . 

 وصلى هللا على سيدنا ونبينا محمد ) صلى هللا عليه وسلم( وعلى اله وصحبه أجمعين
 والحمد هلل رب العالمين  .   

 المبحث األول
 ويشتمل ستة مطالب:، الدراسة وتحقيق المخطوطة

"هو السيد علي بن حجازي بن محمد البيومي الخلوتي  :المطلب االول : اسمة ونسبه 
ثم األحمدي الشافعي بن السيد نور الدين بن السيد سليمان بن السيد علي الصباحي بن 

يد داؤود بن السيد مصباح بن السيد عمر بن السيد حرفيش بن السيد السيد قاسم بن الس
عبد الرحيم بن السيد حسن بن السيد حماد بن السيد عثمان بن السيد عطية بن السيد 
معيد بن السيد عيسى بن السيد حماد بن السيد داؤود بن السيد تركي بن السيد قرشلة 

ن السيد يونس بن السيد عبد هللا بن بن السيد أحمد بن السيد علي بن السيد موسى ب
السيد إدريس األكبر بن السيد عبد هللا المحضي بن السيد الحسن المثنى بن السيد 
اإلمام الحسن السبط بن اإلمام علي كّرم هللا وجهه بن أبي طالب إلى آخر النسب 

 (1)الشريف"
لية بمصر في سنة ولد ببلدة تسمى بـ )بيوم( بالدقه :والدته ونشاته -المطلب الثاني:

"وهو كان حافظا القرآن منذ صغره وطلب العلم وكان يحضر دروس ، (2)هجرية 1108
االشياخ ويسمع الحديث والمسلسالت على عمر بن عبد السالم التطاوني، وتلقن 
الخلوتية من السيد حسين الدمرداشي العادلي، وسلك بها مدة ثم اخذ طريق االحمدية 

ومالت اليه القلوب وصار للناس فيه اعتقاد عظيم،  عن جماعة ثم حصل له جذب

                                                           
1
منتدى ،  5/768إسماعيل باشا البغدادي  -ينظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين  - 

 .31رايات العز االلكتروني العدد
2
 ،  5/768إسماعيل باشا البغدادي  -لمؤلفين وآثار المصنفين ينظر: هدية العارفين أسماء ا - 
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وانجذبت اليه االرواح ومشى كثير من الخلق على طريقته واذكاره، وصار له اتباع 
ومريدون، وكان يسكن الحسينية وله حلق الذكر كثيرة في مسجد الظاهر خارج 

واردات وكان ذا ، الحسينية، ونظرا لقب المسجد من بيته كان يقيم به هو وجماعته
لذلك في كل يوم ثالثاء لما كان يعقد الذكر بالمشهد  (1)وفيوضات واحواله غريبة

الحسيني وكان يأتي بجماعته ويذكرون في الصحن على أثر ذلك، لذلك قامت عليه 
بعض العلماء وأنكروا ما يحصل من جماعته، ورفعوا أصواتهم بالشدة، وبواسطة األمراء 

م الشيخ عبد هللا الشبراوي وكان من المنتصرين له، وقال: كاد أن يتم منعه، فانبرى له
"إن هذا الرجل من كبار العلماء واألولياء فال ينبغي التعرض له"، "وحينئذ أمره الشيخ 

واألربعين ( 2")عبـد هللا الشـبراوي بأن يعقد درسًا بالجامـع األزهر الشريف فقرأ الطبرسية
رض االستماع، قرأ لهم وعبر المواضيع ما النووية، وحضر الدرس معظم العلماء لغ

بنى بالحسينية مسجده  يبهر العقول، فسكتوا عنه وادى االمر الى تخميد نار الفتنة،
المعروف وقبة بداخله مدفن وسبياًل وكتبًا،  ولما مات الشيخ )رحمه هللا( خرج الناس 

ه بجنازته وصلوا عليه باألزهر الشريف في مشهد عظيم، وتم دفنه بمسجد
 ( 4)هـ  1183ووفاته كانت سنة (3)المذكور

 له عدة تالميذ منهم: :تالميذه وشيوخه   -المطلب الثالث:
الشيخ عبد المتجلي البيومي:  وهو من المالزمين لمسجد اإلمام الحسين )رضي هللا  -

 عنه( بالقاهرة بمصر .
ر مسجد سيد الشيخ العالم محمد بن إبراهيم بن سالم: الذي اتخذ زاوية له بجوا -

 الشهداء في مصر )رضي هللا عنه(.

                                                           

 . 1/379عبد الرحمن بن حسن الجبرتي   -ينظر: تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار  - 1
2
إن عالء الدين طيبوس أنشأ مدرسته التي عرفت باسم "الطيبرسية لتكون ملحقًا لألزهر" وكمل  - 

 -ا درًسا للشافعية. ينظر: األزهر وأثره في النهضة األدبية الحديثةهـ" وقرر به709بناؤها سنة "

 .1/19الناشر: المطبعة المنيرية باألزهر الشريف:  -محمد كامل الفقي
3
 31منتدى رايات العز االلكتروني العدد - 
4
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي )المتوفى:  -ينظر: األعالم - 

 .4/270م :  2002أيار / مايو  - 15دار العلم للماليين ، ط  -هـ( 1396
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وله عدة مؤلفات نافعة في تاريخ التصوف، وفي تراجم األولياء، وكذلك الرد على 
 المنكرين، وعلوم الحديث والقراءات وغيرها. 

عن أبي الحسن علّي  (1)وأحمد بن أحمد بن جمعة البجيرمي أخذ األسماء اإلدريسية
 البيومي. 

من السيد حسين الدمرداش  (3)لقـن الخلوتيـة  ( 2)"عمر التطاونيم: اما شيوخه، فمنه
العادلي، وسلك بها فترة ثم أخذ طريق األحمدية عن جماعـة، ثم حصل له جذب 

  (4). وموضع الثقة ومالت إليه القلوب وصار للناس فيه اعتقاد عظيم"
 (5)وألف كتبا ورسائل منها : : مؤلفاته -المطلب الرابع :

خواص   -2سرار الخفية الموصلة إلى الحضرة العلية في شرح حكم العطائية .األ -1
الرسالة الوحدانية شرح أربعين النووية  -4رسالة في الحدود .  -3األسماء اإلدريسية .

. شرح الصيغة -7شرح الصيغة المطلسمة.  -6شرح اإلنسان الكامل للجيلي .  -5. 
فيض الرحمن على  -9من ال يلتفت إلى سواه . الفوز واالنتباه في بيان  -8األحمدية 

-11الهداية لإلنسان إلى الكريم المنان شرح حكم العطائية،  10رسالة الشيخ رسالن . 
رسالة في  -13شـرح الحكم البن عطاء هللا السكندري  -12شـرح الجامـع الصغيـر 

 - 15ربعة المنتخب النفيس في الفقه على المذاهب األ -14خواص األسماء اإلدريسية
شرح حكم  -17 شرح األسماء السهروردية -16رسالة في تلقين األسماء السبعة 

                                                           
1
األسماء اإلدريسية: هذه االسماء اشتهر بها الشيخ اإلمام مربي المريدين شهاب الدين عمر  - 

السهروردي ، وتنسب هذه األسماء إلى النبي إدريس عليه الصالة والسالم . ينظر: منتديات الغريب 

 .2002-5-2داب:ركن السلوك واال
2
 ستاتي ترجمته فيما بعد  - 
3
الطريقة الخلوتية: نسبة إلى محمد بن أحمد بن محمد كريم الدين الخلوتي، أحد الطرق الصوفية  - 

هـ، وهو يعد من أئمة الصوفية في خراسان في القرن العاشر  986السنية المتوفى في مصر سنة 

صوفية، وهو كان من أتباع الطريقة السهروردية، وأخذ الهجري. واما الخلوتي ـ نسبة إلى الخلوة ال

التصوف عن إبراهيم الزاهد، ثم استقل بطريقته، وتفرغ لتعليم المريدين ولجمع األتباع. ينظر: 

 موسوعة ويكيبيديا الحرة االلكترونية 
4
 ينظر: منتدى الرابطة العالمية للتصوف االسالمي : الشريف نور خليفة - 
5
 العالمية : سير وتراجم االعالم والنبالء منتدى المودة - 
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رسالة غريق النور  -19النور الساطع في االسم الجامع  -18أبي مدين المغربي 
 (1)الفوز واالنتباه في بيان من ال يلتفت الى سواه  -20

"بسم هللا الرحمن الرحيم، بداية المخطوطة: : التعريف بالمخطوطة -المطلب الخامس :
 الحمد هلل الذي نور بسواطع غرر آالئه أهل الحديث حتى بدت لهم فروعه وأصوله" 

نهاية المخطوطة:  "وكان الفراغ من جمع هذه الحاشية صبيحة يوم الخميس أول جماد 
األول من شهور سنة ألف ومائة تسعة وتسعين من الهجرة، على صاحبها الصالة 

مكان تواجد المخطوطة:  سطرا .  21عدد أسطر الورقة:  26األوراق: والسالم" عدد 
  322992 –المكتبة األزهرية 

 -المطلب السادس: عملي في المخطوطة:
 كان منهجي في التحقيق على وفق الخطوات االتية: 

اتخذت من النسخة الخطية المحفوظة في المكتبة االزهرية/ القاهرة أصال -
لوحيدة التي وقفنا عليها، وقد بدأنا بتحقيق المخطوطة واعتمت؛ النها النسخة ا

على المنهج العلمي فنسخناها حسب قواعد االمالء الحديثة مع تشكيل 
 الكلمات، وكان خط المخطوط واضحًا .

 صححت بعض الكلمات الواردة في المخطوطة .-
وبدأت بتخريج اآليات القرآنية من السور ثم بدأت بتخريج األحاديث النبوية -

معتمدًا على كتب التخريج المعتبرة واألصلية مثل ) الصحاح والسنن والمسانيد 
والموطئات( وكان موضع تخريج الحديث أو القول أو الخبر في الحاشية بعد 
أن رمزت له في المتن برقم .ووضعت األحاديث النبوية داخل قوسين صغيرين 

ا اخر او لفظ اخر لتمييزها عن غيرها من األقوال، واذا كان للحديث طريق
 بنفس المعنى ذكرته وعزوته الى مصدره .

والحديث الذي لم اجد له تخريجا ذكرت ذلك بان ليس له وجود في كتب الحديث -
 بهذا اللفظ وبينت الحديث الذي يشبهه لفظا. 

                                                           
1
،  5/768إسماعيل باشا البغدادي  -ينظر: ينظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين  - 

 . 4/212السماعيل باشة بن محمد امين  –ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 
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ثم ترجمت لألعالم من كتب التراجم واأَلعالم مثل التهذيب والكاشف واالعالم -
 ب تراجم االعالم.للزركلي وغيرها من كت

عزوت لكل نقل أو نص أو ترجمة أو تخريج من الكتب التي استفدت منها  -
 وأعانتني في بحثي .

 بينت مواقع المدن المذكورة في المخطوطة بعد التعريف لها من الكتب التاريخية .-
بينت المعاني الغريبة في بعض االحاديث من كتب غريب الحديث والمعاجم -

 مثل ) لسان العرب البن منظور وغريب الحديث وغيرها ( . اللغوية وااللفاظ
 عملت الفهارس وذكرنا في الختام اسماء المصادر حسب الحروف االبجدية.-
صححت االخطاء الواردة في كلمات وجمل المخطوطة وأشرت الى ذلك في -

 الهامش .
(( أما منهجي في استخدام االقواس، فهي: . القوسان الهالليان المزدوجان )) -

 . القوسان الهالليان )  ( فهما لآلحاديث النبوية الشريفة  فهما لآليات الكريمة
 المبحث الثاني
 النص المحقق

 :  )اتي بجنازة..( الى اخره  . قوله في الحديث الثامن
قد شهد بدرًا والشجرَة كبََّر عليه  (1))كان اذا ُأتي بامريء   -تنبيه في الجامع الصغير

ه قد شهد بدرا ولم يشهد الشجرة كبَّر عليه سبعا، واذا اتي به لم يشهد تسعا، واذا اتي ب
قلت: انظر الى من اتي  (،2)بدرا وال الشجرة كبَّر عليه اربعا(. رواه جابر رضي هللا عنه

به للنبي )صلى هللا عليه وسلم( ليصلى عليه، هو من اي القبيل ممن شهد بدرا 
  شهد بدرا فقط. والشجرة، او ممن لم يشهدهما، او ممن 

 قوله: )فصلى عليه ..... ( الى اخره

                                                           
1
 في المخطوطة  ) امرٍء ( - 
2
:  15/301، وقال الزيلعي في كنز العمال3/321الزيادة الى الجامع الصغير: الفتح الكبير في ضم - 

 وفيه اسحاق بن ثعلبة منكر الحديث مجهول .
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: في باب اجر من صلى على الجنازة: عن ابي هريرة (1)ورد في صحيح مسلم -فائدة 
قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله 

ال: مثل الجبلين قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ ق
 العظيمين(.

قال )اصغرهما مثل أُحد(، وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف  -(2)وفي رواية 
 فلما بلغه حديث ابي هريرة قال: لقد ضيعنا في قراريط كثيرة .

 .(3) قال النووي: قوله: لقد ضيعنا في قراريط. مضمن معنى: فرطنا في قراريط
اص انه كان قاعدا عند عبد هللا بن عمر اذ طلع عن ابي وق -(4)وفي مسلم ايضا 

خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد هللا بن عمر اال تسمع ما يقول ابو هريرة انه 
سمع رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( يقول )من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها 

ومن صلى عليها ثم يتبعها حتى تدفن كان له قيراطان، من اجر كل قيراط مثل احد، 
ثم رجع له من االجر مثل احد(، فارسل ابن عمر خبابا الى عائشة سألها عن قول ابي 
هريرة، ثم يرجع اليه فيخبره ما قالت، واخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها 
في يده حتى رجع اليه الرسول، فقال: قالت عائشة: صدق ابو هريرة، فضرب ابن عمر 

 ،انتهى .  في يده االرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة بالحصا الذي كان
: عن سلمه بن االكوع: هو سلمة بن عمرو بن االكوع قوله في الحديث التاسع

 االسلمي ابو مسلم، شهد بيعة الرضوان، وتوفي سنة اربع وسبعين.
 (1)هر بن االسود: بكسر النون وكان الموقد لها زا النيران .(5)قوله: )رأى نيرانا توقد...( 

بايع تحتها، وهي المسماة ببيعة  -)رضي هللا عنه( وكان ممن شهد الشجرة، اي
                                                           

1
 (  باب فضل الصالة على الجنازة واتباعها . 945رقم الحديث )  652/ 2صحيح مسلم :   - 
2
 ازة واتباعها(  باب فضل الصالة على الجن945رقم الحديث )  653/ 2صحيح مسلم :  - 
3
 . 7/15شرح النووي على مسلم :  - 
4
 ( . باب : فضل الصالة على الجنازة واتباعها . 945 -56. رقم الحديث ) 2/653صحيح مسلم:  - 
5
 ْبِن األَْكَوعِ َرِض  - 

اُك ْبُن َمْخلٍَد، َعْن يَِزيدَ ْبِن أَبِي ُعبَْيٍد، َعْن َسلََمةَ حَّ ُ َعْنهُ: َحدَّثَنَا أَبُو َعاِصٍم الضَّ َي اَّللَّ

، قَالُوا َعلَى «َعلَى َما تُوقَدُ َهِذِه الن ِيَراُن؟»أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى نِيَرانًا تُوقَدُ َيْوَم َخْيبََر، قَاَل: 

، قَاَل أَبُو «اْغِسلُوا»قَُها، َونَْغِسلَُها، قَاَل: ، قَالُوا: أاَلَ نَُهِري«اْكِسُروَها، َوأَْهِرقُوَها»الُحُمِر اإِلْنِسيَِّة، قَاَل: 

ِ: " َكاَن اْبُن أَبِي أَُوْيٍس يَقُوُل: الُحُمِر األَْنِسيَِّة بِنَْصِب األَِلِف َوالنُّوِن "صحيح البخاري :   3/136َعْبِد اَّللَّ

 ( باب : هل تكسر الدنان التي فيها الخمر 2477رقم الحديث ) 
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الرضوان، وليس له في البخاري اال حديث واحد وهو حديث )النهي عن اكل لحوم 
 ، ولكن بلفظ آخر. (2)الحمر(

 .قوله: على ما توقد، بإثبات الف ما االستفهامية مع دخول الجار عليها وهو قليل
 والنيران: بكسر النون االولى جمع نار والياء منقلبة عن واو. 

 يحذف الف ما االستفهامية. على مولألصيلي:  
والبي ذر فقال: عاّلَم، بفاء قبل القاف وحذف الف ما قوله قالوا: علي الحمر اإِلنسية،  

لنون نسبة والبي ذر قال: والحمر بضم المهملة والميم، واإِلنسية بكسر الهمزة وسكون ا
، وثبت قوله: علي، البي (3)الى اإلنس بني ادم وهو المشهور، وبفتحتين ضد الوحشية

قال عليه السالم: اكسروها،  -قوله: قال: )اكسروها واهرقوها( اي  ذر، وسقطت لغيره. 
اي القدور، واهرقوها: بسكون الهاء والبي ذر وهريقوها بحذف الهمزة، وزيادة مثناة تحتية 

 .  (4)صبوها -ف والهاء مفتوحة ايقبل القا
وفي البخاري: عن جابر بن عبد هللا )رضي هللا عنهما( قال )نهى رسول هللا صلى هللا 

 ،انتهى.  (5)عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر االهلية ورخص في الخيل(
 (،2()1)ومحمد وابو يوسف (6)واستدل به من جوز اكل لحوم الخيل وهو امامنا الشافعي

النهي عن اكل لحوم الحمر ابدي، قوله: اال نهريقها، بضم النون وفتح الهاء وبعد الراء و 
 من غير كسر . -المكسورة تحتية ساكنة، اي

                                                                                                                                                      
1
ة، زاهر بن األسود بن مالك بن عبد هللا بن قَْيس بن عبد بن ِدْعبل بن أنس بن خزيمة هو أبو َمجَزأَ  - 

ن بايع تحت الشجرة، سكن الكوفة، وعداده في أهلها.  بن مالك بن سالمان بن أسلم األسلمي. كان ممَّ

بن  جامع األصول في أحاديث الرسول.المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد

 -هـ(.تحقيق : عبد القادر األرنؤوط 606محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )المتوفى : 

 12/405مكتبة دار البيان:  -مطبعة المالح  -التتمة تحقيق بشير عيون.الناشر : مكتبة الحلواني 
2
مختلفة في االلفاظ من خالل رجوعنا الى الصحيح البخاري وجدنا عدة أحاديث فيه وبروايات  - 

 )باب غزوة خيبر ( .   398رقم الحديث: 4/1544ومتفقة في المعنى، ينظر: صحيح البخاري
3
شرح النووي  -، النووي5/122فتح الباري شرح صحيح البخاري  -ينظر: ابن حجر العسقالني - 

 . 12/167على صحيح مسلم 
4
 . 10/367لسان العرب  -ينظر: ابن منظور - 
5
ٍ، َعْن َجابِِر ْبِن َعبْ َحدَّثَنَ -  ِد ْبِن َعِلي  ادُ ْبُن َزْيٍد، َعْن َعْمٍرو، َعْن ُمَحمَّ ِ ا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َحدَّثَنَا َحمَّ ِد اَّللَّ

ُ َعْنُهَما، قَاَل:  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َخْيبََر َعْن لُُحوِم ال»َرِضَي اَّللَّ ُحُمِر األَْهِليَِّة، َنَهى َرُسوُل اَّللَّ

َص فِي الَخْيلِ   (  باب غزوة خيبر . 4219. رقم الحديث )5/136صحيح البخاري: « َوَرخَّ
6
 . 2/251األم  -ينظر: الشافعي - 



  (2021لعام )ا(/38/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةقانون للعلوم القانونية مجلة كلية ال

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

545 

القدور، وانما قال  -اغسلوها، اي -قوله: قال: )اغسلوا( بحذف الضمير المنصوب، اي
 .ذلك الحتمال تغير اجتهاده، او اوحي اليه بذلك، انتهى. قسطالني 

نسبة الى االنصار، بفتح :  (3):  محمد بن عبد هللا االنصاري قوله في الحديث العاشر
الهمزة وسكون النون وهم االوس والخزرج، جمع ناصر كأصحاب وصاحب، او جمع 
نصير كأشراف وشريف، وهو جمع قلة على وزن افعال، واستشكل بان جمع القلة ال 

 يكون اال فوق العشرة وهم الوف.
بان القلة والكثرة انما يعتبران في نكرات الجموع، اما في المعارف فال فرق  -واجيب 

بينهما، فان قلت النسبة للجمع ال تكون اال لمفردة كنصيري او ناصري وقد نسب هنا 
للجمع، قلت: محله مالم يجِر الجمع مجرى العلم، كاألنصار فانه صار علما عليهم 

ومن ثم ساغت النسبة اليه ولم تتعين ، (4)لهم بذلكبتسمية النبي )صلى هللا عليه وسلم( 
الي مفرده، وانما خصوا بهذه المنقبة العظيمة والمنحة الجسيمة لما فازوا به من نصره 

 )صلى هللا عليه وسلم( والسعي في إظهاره وايوائه. 
واالنصار: من ولد قحطان ويقال لهم بني قيلة، بقاف مفتوحة فتحتية ساكنة، وهو اسم 

 م العليا،انتهى. جدته

                                                                                                                                                      
1
 .  35/208مجموع الفتاوى  -ينظر: ابن تيمية - 
2
دعي بقاضي  هو: اإلمام يعقوب بن إبراهيم، أبو يوسف القاضي، صاحب أبي حنيفة، وهو أول من - 

القضاة في اإلسالم، وهو أول شيخ لإلمام أحمد في الحديث. صاحب كتاب الخراج، مات ببغداد سنة 

هـ. تاريخ بغداد.المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 182

 –مي هـ(المحقق: الدكتور بشار عواد معروف.الناشر: دار الغرب اإلسال463)المتوفى: 

 .242/ 14م : 2002 -هـ 1422بيروت.الطبعة: األولى، 
3
محمد بن عبد هللا بن المثنى بن عبد هللا بن أنس بن مالك األنصاري ، قضى بالبصرة في أيام  - 

الرشيد وبغداد بعد العوفى..ولد سنة ثماني عشرة ومائه ، وتوفي بالبصرة شهر رجب من سنة خمس 

 549:539/  25:عشرة ومائتين. تهذيب الكمال 
4
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل )منهج الطالب اختصره  - 

زكريا األنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطالب(. تأليف: سليمان بن 

 1/5الفكر: هـ(.الناشر: دار1204عمر بن منصور العجيلي األزهري، المعروف بالجمل )المتوفى: 
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: وقوله البخاري هنا حدثنا  (1)من بعض حواشي المنهج لشيخ االسالم زكريا االنصاري 
مالك االنصاري، وفي  (4)انس بن (3)عبد هللا بن (2)محمد بن عبد هللا ابن المثنى بن

الجامع الصغير: عن جابر جزى هللا االنصار عنا خيرا وال سيما عبد هللا بن عمرو بن 
عن عائشة)رضي هللا عنها( ) رحم هللا االنصار  -وفيه ايضا( 5)سعد بن عبادةحرام و 

) كان يزور االنصار ويسلم على -وفيه ايضا . (6)وابناء االنصار وابناء ابناء االنصار(
)لكل نبي تركة وان تركتي وضيعتي  -وفيه ايضا . (7)صبيانهم ويمسح رؤوسهم(

 انتهى. (8)االنصار فأحفظوني فيهم(
له:  أن الربيع، بضم الراء وفتح الموحدة وكسر المثناة التحتية المشددة اخره عين قو  

مهملة، قوله: وهي ابنة النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: االنصارية عمة 
شابة ال رقيقة ولم تسم،  والعرب تطلق  -قوله: كسرت ثنية جارية، أي انس بن مالك. 

 ر غالما.على الصغيرة جارية وعلي الصغي
 عن الربيع. -قوم الجارية وقله، وطلبوا العفو، اي -اي( ،9)قوله: فطلبوا االرش 
 امتنع قوم الجارية فلم يرضوا بأخذ االرش وال بالعفو عنها. -قوله: فأبوا، اي 

                                                           
1
هـ، وقال: )وفيها شيخ  925وترجم له ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب  في وفيات سنة  - 

االسالم قاضي القضاة زين الدين الحافظ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا االنصاري السنبكي ثم 

 .136 – 134/  8 القاهري االزهري الشافعي:
2
 في المخطوطة ) ابن( - 
3
 لمخطوطة )ابن(في ا - 
4
 في المخطوطة )ابن( 
5
الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير .تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين  - 

 هـ(.المحقق: يوسف النبهاني911السيوطي )المتوفى: 

 2/57م:2003 -هـ 1423بيروت / لبنان.الطبعة: األولى،  -الناشر: دار الفكر 
6
 2/125السابق : نفس المصدر - 
7
 2/359نفس المصدر السابق :  - 
8
 2/24الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: - 
9
موت األلفاظ في العربية. المؤلف: عبد الرزاق بن فراج الصاعدي. الناشر:  االرش : الدية . - 

عدد السابع بعد المائة. الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.الطبعة: السنة التاسعة والعشرون. ال

 1/367ه(: 1418/1419)
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وتخاصموا بين يديه، قوله: فقال اوس بن النضر وهو عم  -قوله: فاتوا والنبي، اي  
وم احد المنزل فيه قوله تعالى )من المؤمنين رجال صدقوا ما انس بن مالك المستشهد ي

 ببعض اختصار. (2)انتهى. قسطالني (1)عاهدوا هللا عليه(
 وهللا الذي الى قوله: ال تكسر. -قوله: ال والذي، اي 
قال البيضاوي: لم يرد به الرد على الرسول واالنكار لحكمه، وانما قال: توقعا ورجا من  

رضى خصمها ويلقي في قلبة ان يعفو عنها ابتغاء مرضاته، او ان لم فضله تعالى ان ي
 يكن يعرف ان كتاب هللا القصاص او اراد االستشفاع به صلى هللا عليه وسلم اليهم.

 قوله: فقال يا انس، وفي رواية قال: بحذف الفاء. 
 -ايقوله: كتاب هللا القصاص مبتدأ وخبر، ويروي كتاب هللا بالنصب على االغراء،  

القصاص واجب. وهذا  -عليكم كتاب هللا والقصاص بالرفع مبتدأ حذف خبره، اي
  (7)وابن ماجه (6)وابو داود( 5)والنسائي (4)ومسلم (3)الحديث اخرجه البخاري في التفسير

قوله: ان من عباد هللا الى جعله من زمرة المخلصين واولياء هللا  المطيعين، قوله: ألبره 
 لحنث. في قسمه وهو ضد ا
: عن انس) كم من اشعث اغبر ذي طمرين ال يوبه له لو اقسم (8)وفي الجامع الصغير

( َخِلَقين وقوله ال 9على هللا ألبره منهم البراء بن مالك( وقوله ذي طمرين اي ثوبين)
( وفيه ايضا عن عائشة)رضي هللا عنها( )كم من ذي 10ال يعتنى به) -يؤبه له، اي

  (11)سم على هللا ألبره منهم عمار بن ياسر(طمرين ال يؤبه له لو اق

                                                           
1
 23سورة االحزاب : اية/  - 
2
 425/ 4ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري: - 
3
 ( باب غزوة خيبر. 4499رقم الحديث ) 6/24صحيح البخاري : - 
4
 ( باب : اثبات القصاص في االسنان . 1675. رقم الحديث ) 3/1302صحيح مسلم :  - 
5
 ( . باب : القصاص في السن . 4755. رقم الحديث )27/ 8سائي : سنن الن - 
6
 باب : القصاص من السن . ( .4595. رقم الحديث )4/197سنن ابي داود : - 
7
 ( باب : القصاص في السن .2649. رقم الحديث )  3/664سنن ابن ماجة:  - 
8
 ديث صحيح حسن.وقال: ح 5/692، سنن الترمذي8/234التنوير شرح الجامع الصغير : - 
9
 . 11/383مرقاة المفاتيح  -أي صاحب ثوبين خلقين . ينظر: علي بن سلطان محمد القاري - 
10
  11/383مرقاة المفاتيح -يبالي به وال يلتفت اليه لحقارته.ينظر:علي بن سلطان محمد القاريأي ال- 
11
 1/9753الجامع الصغير وزيادته:  - 
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الى اخره وكان يوم الحديبية: وهي بيعة بايعت،قوله في الحديث الحادي عشر:
الرضوان. وقوله: الشجرة السمرة او ام غيالن، وهم يومئذ الف وخمسمائة واربعون 

 المعهودة، ورواية ابي ذر الى ظل شجرة . -رجال. قوله: الي ظل الشجرة اي
: عن ام عطية واسمها نسيبة بنون مضمومة وسين مهملة وبعد التحية (1)البخاري وفي 

الساكنة موحدة، مصغر بنت الحارث االنصارية قالت: بايعنا النبي )صلى هللا عليه 
علينا بلفظ الجمع ان ال يشركن باهلل شيئا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة (2)وسلم( فقرأ

 -والمراد التأخر عن القبول فقالت: فالنة اسعدْتني ايمنا يدها يعني عن المبايعة، 
اقامت معي في نياحة على ميت لي تراسلني وانا اريد ان اجزيها فلم يقل شيئا ،فذهبت 

معاذ بن جبل  (3)ثم رجعت فما وفت امرأة، اال ام سليم وام العال وابنة ابي سبرة امرأة
  وسبرة بفتح السين المهملة وسكون الموحدة، انتهى.

وصح عنه عليه السالم انه بايع النساء والصبيان، وذكر البخاري لذلك بابين فقال: باب 
فعن عائشة )قالت كان النبي صلى هللا عليه  (5)وقال: باب بيعة الصبيان (4)بيعة النساء

قال القسطالني من غير مصافحة باليد كما جرت العادة ، (6)وسلم يبايع النساء بالكالم(
ل عند المبايعة بهذه اآلية، وهي قوله تعالى ))ال يشركن باهلل شيئا((، بمصافحة الرجا

يد امرأة  قالت عائشة)رضي هللا عنها(: وما مست يد رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(
، يعني بغير حائل من ثوب ونحوه، ويحمل ما تقدم على ذلك، واما بيعة الصبيان (7)قط

 فكان يمسح على راس الصبي.

                                                           
1
( باب : بيعة النساء. ورد بلفظ ) عن أُم ِ َعِطيَّةَ 2715حديث ) . رقم ال 9/80صحيح البخاري :   - 

ِ شيئا ) َونََهانَا عن الن ِيَاَحةِ  فَقَبََضْت  قالت بَايَْعنَا النبي صلى هللا عليه وسلم فَقََرأَ َعلَْينَا ( أَْن اَل يُْشِرْكَن بِاَّللَّ

نا أُِريدُ أَْن أَْجِزيََها فلم يَقُْل شيئا فَذََهبَْت ثُمَّ َرَجعَْت فما َوفَْت اْمَرأَةٌ اْمَرأَةٌ ِمنَّا يَدََها فقالت فاَُلنَةُ أَْسعَدَتِْني وأ

/   6حيح البخاري  إال أُمُّ ُسلَْيٍم َوأُمُّ اْلعاََلِء َواْبنَةُ أبي َسْبَرةَ اْمَرأَةُ ُمعَاٍذ أو اْبنَةُ أبي َسْبَرةَ َواْمَرأَةُ ُمعَاٍذ( ص

 (. 6789رقم الحديث :  ) باب بيعة النساء 2637
2
 في المخطوط وردت زيادة  بعد )فقرأ( عبارة ) علي وألبي ذر ( - 
3
 في المخطوطة ) وامرأة ( بزيادة )و(. - 
4
 9/79صحيح البخاري : - 
5
 9/79صحيح البخاري :  - 
6
 (.  باب : بيعة النساء.7214. رقم الحديث )  80/ 9صحيح البخاري : - 
7
 10/268صحيح البخاري :ارشاد الساري شرح  - 
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وبايع ايضا مرة اخرى وانما بايعه مرة ثانية؛ ألنه كان شجاعا بذاال  -يضا، ايقوله: وا 
لنفسه فاكد عليه العقد احتياطا حتي يكون بذله لنفسه عن رضى متأكد، وفيه دليل على 

 انتهى.  (1)ان اعادة لفظ النكاح وغيره ليس فسخا للعقد االول
قوله: علي الموت،  بن ابي عبيد.قسطالني قوله: فقلت له يا ابا مسلم، القائل يزيد 

الشجرة  -فائدة، (2)علي ان ال نفر ولو متنا، وفي هذا الحديث: التحديث والعنعنة -اي
التي وقعت تحتها المبايعة خفي مكانها لئال يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من 

د انها الخير، فلو بقيت لما َأمن من تعظيم الجهال لها، حتي ربما يفضي بهم الي اعتقا
اخرج البخاري هذا الحديث ايضا في  -،تنبيه (3)تضر وتنفع فكان في اخفائها رحمة

 .  (4)المغازي، واخرجه الترمذي والنسائي في السير انتهى. قسطالني
تراب المدينة شفاء من  -)خرجت من المدينة(، فائدة قوله: في الحديث الثاني عشر:

وفيه ايضا: غبار  (6)مدينة شفاء من الجذاموفي الجامع الصغير: غبار ال، (5)الجذام
 . (7)غبار المدينة يطفئ الجذام -المدينة يبرئ الجذام، وفيه ايضا

قوله : ذاهبا نحو الغابة بالغين المعجمة وبعد االلف موحدة، وهي على بريد من المدينة 
 . (8)في طريق الشام انتهى. قسطالني

لجبر، قوله: لقيني غالم الخ.... لم يسم، ويحتمل قوله: بثنية الغابة، الثنية كالعقبة في ا
 الذي كان يخدم النبي )صلى هللا عليه وسلم( انتهى. قسطالني.( 9)انه رباح

                                                           
1
 2960رقم الحديث  5/121ارشاد الساري شرح صحيح البخاري: - 
2
العنعنة في اصطالح المحدثين: العنعنة من عنعن الحديث إذا رواه بـ )عن( من غير بيان التحديث،  - 

 .1/195أو اإلخبار، أو السماع، ويلحق بالمعنعن المؤنن، شرح علل الترمذي: 
3
 120/ 5شرح صحيح البخاري:  ارشاد الساري - 
4
 121/ 5ارشاد الساري شرح صحيح البخاري:  - 
5
 .4/400فيض القدير -ينظر: عبد الرؤوف المناوي - 
6
الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير.المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين  - 

بيروت / لبنان.الطبعة:  -ناشر: دار الفكر هـ(.المحقق: يوسف النبهاني. ال911السيوطي )المتوفى: 

 2/242م:2003 -هـ 1423األولى، 
7
 نفس  المصدر السا بق ونفس الصفحة - 
8
 160/ 5ارشاد الساري شرح صحيح البخاري:  - 
9
لم يسم لعله غالم لعبد الرحمن بن عوف او هو بالل خادم النبي صلى هللا عليه وسلم .انظر شرح  - 

 6/358القسطالني :
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 (1)..... في ذكر بعض مواليه عليه السالم ابي عبيدة، منهم: زيد بن حارثة تتمة
هد بدرا واعتقه، ش (4)وابو كبشة سليم  (3)وثوبان بن بجدد (2)واعتقه وابنه اسامة بن زيد

واسمه صالح، قيل: ورثه من  (6)، وشقران(5)وتوفي يوم استخلف عمر وُاَنْيَسة واعتقه
واعتقه ويسار نوبي   (7)ابيه، وقيل: اشتراه من عبد الرحمن بن عوف واعتقه ورباح نْوبي

                                                           
1
ى بن امرئ القيس، روى عنه ابنه  -  هو أبو أسامة، زيد بن حاِرثَة بن َشراحيل بن كعب بن عبد العُزَّ

أسامة وغيره، وقتل في غزوة مؤتة، وهو أمير الجيش في جمادى األولى سنة ثمان، وهو ابن خمس 

عادات وخمسين سنة أو نحوها: جامع األصول في أحاديث الرسول ،تاليف  : مجد الدين أبو الس

المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )المتوفى : 

مطبعة  -التتمة تحقيق بشير عيون.الناشر : مكتبة الحلواني  -هـ(.تحقيق : عبد القادر األرنؤوط 606

 12/408مكتبة دار البيان:  -المالح 
2
 صلى هللا عليه وسلم وابن حبه كنيته أبو يزيد وقد قيل أبو أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول هللا - 

محمد ويقال أبو زيد توفى بعد ان قتل عثمان بن عفان بالمدينة وكان نقش خاتمه حب رسول هللا صلى 

مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار .تأليف: محمد بن حبان بن أحمد بن  هللا عليه وسلم.

هـ(.حققه ووثقه وعلق 354بدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: حبان بن معاذ بن َمعْ 

لمنصورة.الطبعة: األولى  –عليه: مرزوق على ابراهيم. الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 

 1/30م:  1991 -هـ  1411
3
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم سكن الشَّام َماَت سنة  ثَْوبَان ْبن بجدد أَبُو َعْبد اَّللَّ اْلَهاِشِمي مولى َرُسولُ  -  ِ َصلَّى اَّللَّ اَّللَّ

الثقات :المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن  أَربع َوخمسين فِي واَليَة ُمعَاِويَة َوَكاَن يسكن حمص.

 هـ(.طبع بإعانة : وزارة354حبان بن معاذ بن َمْعبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: 

المعارف للحكومة العالية الهندية.تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف 

 3/48: 1973 ه1393األولى، ط عثمانية بحيدر آباد الدكن الهند.العثمانية.الناشر: دائرة المعارف ال
4
لمقتنى في سرد ا *أبو كبشة: سليم مولى النبي صلى هللا عليه وسلم، مات يوم موت الصديق. - 

الكنى. المؤلف: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبي )المتوفى: 

هـ(.المحقق: محمد صالح عبد العزيز المراد.الناشر: المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة 748

 هـ1408المنورة، المملكة العربية السعودية.الطبعة: األولى، 
5
 87/ 1أنيسة من مولِدي السراة َوأْعتقهُ. الوافي بالوفيات:  - 
6
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بهذا اللقب، قيل: اسمه صالح، وكان عبدًا حبشيًا لعبد  -  ِ َصلَّى اَّللَّ شقران مولى َرُسول اَّللَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وقيل: بل اشتراه َرسُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الرحمن ْبن عوف، فأهداه للنبي َصلَّى اَّللَّ ِ َصلَّى اَّللَّ ول اَّللَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عند موته، وكان فيمن حضر غسل  ِ َصلَّى اَّللَّ منه، فأعتقه بعد بدر، وأوصى به َرُسول اَّللَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عند موته. ِ َصلَّى اَّللَّ علي بن أسد الغابة في معرفة الصحابة.تأليف: أبو الحسن  َرُسول اَّللَّ

أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير 

عادل أحمد عبد الموجود.الناشر: دار الكتب  -هـ(.المحقق: علي محمد معوض 630)المتوفى: 

 2/636م : 1994 -هـ 1415العلمية.الطبعة: األولى.سنة النشر: 
7
ي، مولى آل الزبير بن العوام.حدث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي أبو محمد رباح النوب - 

هللا عنهما روى عنه علي بن مجاهد الكابلي. ودينار بن عبد هللا النوبي. حدث عن أنس بن مالك رضي 

أنساب العرب .تَاِريخِ العَْوتَبِي. تأليف: أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم  األنساب هللا عنه.

ي العوتبي )العَُماني اإلباضي( نسبة الى َعْوتَب وهي منطقة في ُصحار كانت تسمى في الصحار

 530هـ(: ص 511القديم: عوتب الخيام )المتوفى: 
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س وهبه له العباس فاعتقه حين بشره بإسالم  العبا (2)، وابو رافع اسلم(1)وقتله العرنيون 
 (4)واعتق َوَفضالة( 3)وَزوََّجه سلمى موالة له فولدت له عبيد هللا كتب لعلي، وابو ُمويهيه

 مولي سعيد بن العاصي واعتق . (5)مات بالشام،ورافع
نوبي اهداه له هوذة بن ( 7)وهبه له رفاعة الجذايى قتل بوادي القرى ، َوِكرِكَرة (6)َوِمْدَعمُ  

 علي واعتقه ،
 
 
 

                                                           
1
اعي:آخر، هو ال ذي قتله العرنيون. ثبت ذكره في الص حيحين غير مسمى من حديث أنس،  -  يسار الر 

يز الصحابة ، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن وسمي في حديث سلمة بن األكوع. اإلصابة في تمي

هـ(. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد 852محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: 

 6/535هـ :  1415 -بيروت. الطبعة: األولى  –معوض. الناشر: دار الكتب العلمية 
2
سمه إبراهيم، ويقال أسلم، وقيل كان مولى العباس بن مولى رسول اَّللَّ صلى اَّللَّ عليه وسل م يقال ا - 

عبد المطلب، فوهبه للنبي  صلى اَّللَّ عليه وسل م فأعتقه لما بش ره بإسالم العباس بن عبد المطلب، 

والمحفوظ أنه أسلم لما بش ر العباس بأن  النبي صلى اَّللَّ عليه وسل م انتصر على أهل خيبر، وذلك في 

 7/113ه قبل بدر ولم يشهدها، وشهد أحدا وما بعدها. نفس المصدر السابق : قصة جرت. وكان إسالم
3
أبو مويهبة . ، ويقال أبو موهبة، وأبو موهوبة، وهو قول الواقدي: مولى رسول اَّللَّ صلى اَّللَّ عليه  - 

: كان من مولدي مزينة، وشهد غزوة المريسيع، وكان ممن يقود لعائشة جملها . وسل م. قال البالذري 

 7/324االصابة في تمييز الصحابة : 
4
فضالة. مولى رسول اَّللَّ صل ى اَّللَّ عليه وآله وسلم: من أهل اليمن. نقل جعفر المستغفري  أنه نزل  - 

الشام، وأن  أبا بكر بن محمد بن حزم ذكره في موالي رسول اَّللَّ صل ى اَّللَّ عليه وآله وسلم. وقال أبو 

ن سعد عن الواقدي، وقال: نزل الشام فولده بها . نفس المصدر السابق: عمر نحو ذلك، وذكره محمد ب

5 /286 
5
، بفتح الموحدة وكسر الهاء الخفيفة. له ذكر  -  مولى النبي  صل ى اَّللَّ عليه وآله وسلم. يكنى أبا البهي 

ل: في حديث آخر أخرجه الط براني من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن سعيد، قا

كان لسعيد بن العاص عبد فأعتق كل  واحد من أوالده نصيبه إال واحدا فوهب نصيبه للنبي  صل ى اَّللَّ 

عليه وآله وسلم فأعتق نصيبه، فكان يقول: أنا مولى الن بي صل ى اَّللَّ عليه وآله وسلم وكان اسمه رافعا 

 2/372أبا البهي. نفس المصدر السابق : 
6
سول اَّللَّ صل ى اَّللَّ عليه وآله وسل م. كان مولدا من حسمى، أهداه رفاعة بن مدعم األسود . مولى ر - 

 زيد الجذامي  لرسول اَّللَّ صل ى اَّللَّ عليه وآله وسل م.

 -ثبت ذكره في الموطأ والصحيحين من طريق سالم مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة في فتح خيبر

 .6/49االصابة في تمييز الصحابة: ،  قتلهفذكر الحديث، وفيه أن مدعما أصابه منهم عائر ف
7
كركرة. مولى رسول اَّللَّ صل ى اَّللَّ عليه وآله وسلم، كان نوبي ا أهداه له هوذة  بن علي الحنفي   - 

 5/438اليمامي فأعتقه. نفس المصدر السابق : 
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القبطي من هدية  (4)،ومأبور( 3)وطهمان، (2)، وعبيد(1)ل بن يسافوزيد جد هال 
 من الفيء واعتقه (8)وابو ضميره (7)وهشام (6)وابو واقد (5)المقوقس، وواقد

 
                                                           

1
ر. له حديث عند أبي زيد بن بوال . : بالموحدة، مولى رسول اَّللَّ صل ى اَّللَّ عليه وسل م، أبو يسا - 

، من رواية ولده بالل بن يسار بن زيد: حد ثني أبي عن جد ي، ذكر أبو موسى أن اسم  داود، والترمذي 

وقال غيره: اسمه زيد. وقال ابن شاهين: كان نوبي ا أصابه النبي  صل ى اَّللَّ عليه  -بالموحدة -أبيه بوال

 . 2/490ي تمييز الصحابة : وآله وسل م في غزوة بني ثعلبة فأعتقه. االصابة ف
2
عبد اَّللَّ بن عبد الغافر. وقيل عبيد بن عبد الغافر. مولى رسول اَّللَّ صلى اَّللَّ عليه وآله وسل م. روى  - 

 -أبو موسى، من طريق علي بن محمد المنجوراني  ، عن حماد، عن ثابت، عن عبد اَّللَّ بن عبد الغافر

إذا ذكر أصحابي »ل م قال: قال النبي  صلى اَّللَّ عليه وسل م: وكان مولى النبي  صلى اَّللَّ عليه وس

  4/137نفس المصدر السابق : «.فأمسكوا
3
سفينة مولى رسول اَّللَّ صل ى اَّللَّ عليه وسلم . قيل: كان اسمه مهران. وقيل: طهمان، وقيل: مروان  - 

وقيل سنة. كان أصله من  وقيل: نجران، وقيل: رومان، وقيل: ذكوان، وقيل: كيسان، وقيل سليمان،

فارس فاشترته أم  سلمة، ثم أعتقته واشترطت عليه أن يخدم النبي صل ى اَّللَّ عليه وسلم. نفس المصدر 

 3/111السابق : 
4
، قريب مارية. وصفه  -  مأبور. بموحدة خفيفة مضمومة، وواو ساكنة ثم راء مهملة، القبطي الخصي 

ينافي ذلك نعته في الروايات بأنه قريبها أو نسيبها أو ابن عمها،  بأنه شيخ كبير، ألنه أخوها. قلت: وال

ها. واَّللَّ أعلم. وهو قريب مارية أم  ولد رسول اَّللَّ صل ى اَّللَّ عليه وآله وسلم. قدم  الحتمال أنه أخوها ألم 

 معها من مصر.

اد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك رضي اَّللَّ عنه: إن رجال كان يت هم بأم ولد رسول اَّللَّ  قال حم 

 : اذهب فاضرب »صل ى اَّللَّ تعالى عليه وآله وسلم فقال رسول اَّللَّ صل ى اَّللَّ عليه وآله وسلم لعلي 

د فيها، فقال له علي  رضي اَّللَّ عنه أخرج، « عنقه ، فأتاه علي  رضي اَّللَّ عنه فإذا هو في ركي يتبر 

ذكر. فكف  عنه علي  رضي اَّللَّ عنه، ثم أتى النبي  صل ى فناوله يده، فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له 

:إنه لمجبوب ما له ذكر. نفس المصدر السابق :   5/517اَّللَّ تعالى عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول اَّللَّ
5
واقد . : مولى رسول اَّللَّ صل ى اَّللَّ عليه وآله وسل م. ذكره الحسن بن سفيان في مسندة، والط براني   - 

من أطاع »معجمه، وأخرجا من طريق زاذان عن واقد مولى رسول اَّللَّ صل ى اَّللَّ عليه وآله وسل م: في 

، وإن قل ت صالته وصيامه  .6/466الحديث. نفس المصدر السابق :  -« اَّللَّ فقد ذكر اَّللَّ
6
ن بن عمر، ثم أبو واقد.  مولى النبي صلى اَّللَّ عليه وسل م. ذكره ابن مندة، فقال: روى عنه زاذا - 

من أطاع اَّللَّ »ساق من طريق الهيثم بن جماز، عن الحارث بن عتبان، عن زاذان، عنه رفعه، فقال: 

فقد ذكر اَّللَّ ]وإن قل ت صالته وصيامه وتالوته للقرآن ومن عصى اَّللَّ فلم يذكره[ وإن كثرت صالته 

 .7/371وصيامه وتالوته للقرآن. نفس المصدر السابق : 
7
سد بن عبد وأمه أم حذيفة بنت أذيفة: مهشم بن المغيرة المخزومي،بن أبي حذيفة واسم أبي ح ِهَشام- 

اسد الغابة مع أصحاب السفينتين. ورجع إلى المدينةهللا بن عمر بن مخزوم.وهو من مهاجرة الحبشة،

:5/372. 
8
ُ  أبو ضميره مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .ب د ع: أبو ضميره مولى رسول -  هللا َصلَّى اَّللَّ

َعلَْيِه َوَسلََّم كان من العرب من حمير، قيل: اسمه سعد، قاله البخاري، من آل ذي يزن. وكذلك، قال أبو 

حاتم، إال أنه قال: سعيد الحميري، وقيل: اسمه: روح بن سندر، وقيل: روح بن شيرزاد، واألول 

ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم وألهل بيته كتابا، أوصى المسلمين بهم خيرا: أصح، قاله أبو عمر. كتب له النبي َصلَّى اَّللَّ

 . 6/174اسد الغابة :
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كان الّم سلمة فاعتقه  (4)وَسفينة ، (3)واسمه احمر وابو عبيد (2)وابو عسيب (1)وحنين  
م( حياته، فقال: لو لم تشترطي علّي وشرطت عليه ان يخدم النبي )صلى هللا عليه وسل

الحارثي وابو  (6)وأنجشه، واعتقه (5)ما فارقته وكان اسمه رباحا، وقيل: مهران وابو هند
 (.7)لبانة

 

                                                           
1
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فوهبه لعمه  -  حنين مولى العباس ْبن عبد المطلب. كان عبدًا وخادًما للنبي َصلَّى اَّللَّ

ِ ْبن  حنين، وقد قيل: إنه مولى علي ْبن أَبِي العباس رضي اَّللَّ عنه، فأعتقه، وهو جد إِْبَراِهيم ْبن َعْبد اَّللَّ

 2/91طالب رضي اَّللَّ عنه. اسد الغابة: 
2
أحمر، أبو عسيب . مشهور بكنيته، ووقع في االستيعاب أحمر بن عسيب، مولى رسول اَّللَّ صلى  - 

 7/229اَّللَّ عليه وسل م. االصابة في تمييز الصحابة : 
3
 عليه وسل م . ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن ال يعرف اسمه، أبو عبيد:مولى رسول اَّللَّ صلى اَّللَّ   - 

وأخرج حديثه الترمذي في الشمائل، والد ارمي  من طريق شهر بن حوشب عنه، قال: طبخت للن بي  

الحديث. ورجاله رجال الصحيح إال شهر بن « ... 2»صلى اَّللَّ عليه وسل م قدرا، وكان يعجبه الذراع 

: له ص حبة، حدثني عباس، عن يحيى بن معين، قال: أبو عبيد ال ذي روى عنه حوشب. قال البغوي 

 .7/224شهر هو من الصحابة. االصابة في تمييز الصحابة : 
4
سفينة مولى رسول اَّللَّ صل ى اَّللَّ عليه وسلم . قيل: كان اسمه مهران. وقيل: طهمان، وقيل: مروان  - 

بالمهملة  -« 5»كيسان، وقيل سليمان، وقيل سنة  وقيل: نجران، وقيل: رومان، وقيل: ذكوان، وقيل:

، وقيل أحمر، وقيل أحمد، وقيل رباح، وقيل « 6»والنون وقيل: بالمعجمة، وقيل: أيمن، وقيل: مرقنة 

مفلح، وقيل عمير، وقيل معتب، وقيل قيس، وقيل عبس، وقيل عيسى، فهذه واحد وعشرون قوال، 

أعتقته واشترطت عليه أن يخدم النبي صل ى اَّللَّ عليه  وكان أصله من فارس فاشترته أم  سلمة، ثم

 3/111وسلم. االصابة في تمييز الصحابة : 
5
مولى النبي صلى اَّللَّ عليه وسل م. ذكره محمد بن حبيب في كتاب المحبر .االصابة في أبو هند، - 

 7/365تمييز الصحابة .
6
: كان حبشيا، يكنى أبا مارية، أنجشة األسود الحادي .كان حسن الصوت بالحداء. وقال  -  البالذري 

روى أبو داود الط يالسي  في مسندة، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: كان أنجشة يحدو 

بالنساء، وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال، فإذا أعنقت اإلبل قال النبي  صل ى اَّللَّ عليه وسلم: يا 

الشيخان مختصرا. من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن  أنجشة، رويدك سوقك القوارير. ورواه

أنس، ومن طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أنس. ورواه مسلم، من طريق سليمان 

بن طرخان التيمي، عن أنس، قال: كان للن بي  صل ى اَّللَّ عليه وسلم حاد يقال له أنجشة. االصابة في 

 269/ 1تمييز الصحابة :
7
و أبو لُبَابة رفاعة بن عبد المنذر بن َزْنبَر بن زيد بن أُميَّة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن ه - 

عوف بن مالك بن األوس األنصاري األوسي. وقيل: إِنَّ اسمه بشير بن عبد المنذر، غلبت عليه كنيتُه. 

َرهُ رسوُل هللا  وكان من النقباء، وشهد العقبة، وبدراً، والمشاهد بعدها. وقيل: لم يشهد  -بدراً، بل أَمَّ

على المدينة، وضرب له بسهم مع أصحاب بدر، وكانت معه راية بني عمرو بن  -صلى هللا عليه وسلم

 .12/378عوف يوم الفتح. مات في خالفة علي بن أبي طالب. جامع االصول :
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 ،حاضنته ورثها من ابيه( 3)وبركة، (2)وام رافع، (1)واما إمائه عليه السالم: فمنهن سلمي 
 ، (7)وخضرة (،6)بنت سعدسبية من قريظة، وميمونة ( 5)وريحانة، (4)ومارية

 

                                                           
1
أبو موسى، فأخرج من طريق سلمى . خادم الن بي  صل ى اَّللَّ عليه وسلم. ذكره ابن شاهين، وتبعه  - 

ادق، عن أبيه، عن سلمى خادم الن بي  صل ى اَّللَّ عليه وسلم أن  أزواج الن بي  صل ى اَّللَّ عليه  -جعفر الص 

وسلم كن  يجعلن رءوسهن  أربعة قرون، فإذا اغتسلن جمعنها ... الحديث..وسلمى امرأة وهي أم  رافع 

صل ى اَّللَّ عليه وسلم رجال، وليس كذلك.وذكر ابن شاهين  زوجة أبي رافع، فظن  أن قوله خادم الن بي  

وأبو موسى من طريقه أن  الراوي  قال مرة في هذا الحديث: عن سالم خادم الن بي  صل ى اَّللَّ عليه وسلم، 

 .  3/240فكأنه تغي ر من سلمى. واَّللَّ أعلم. االصابة في تمييز الصحابة :
2
رافع مولى النبي صل ى اَّللَّ عليه وسل م، يقال إنها موالة صفية بنت امرأة أبي « 3»سلمى، أم رافع   - 

عبد المطلب، ويقال لها أيضا موالة النبي صل ى اَّللَّ عليه وسل م، وخادم النبي صل ى اَّللَّ عليه وسل م. 

وقرأت بخط أبي يعقوب البختري في المجموعة األدبية له: إن المرأة التي قالت لحمزة لما رجع من 

يد: لو رأيت ما فعل أبو جهل بابن أخيك حتى غضب حمزة، ومضى إلى أبي جهل فضرب رأسه الص

 .  8/187بالقوس. نفس المصدر السابق : 
3
أم أيمن . موالة النبي  صل ى اَّللَّ عليه وآله وسلم وحاضنته. قال أبو عمر: اسمها بركة بنت ثعلبة بن  - 

ن عمان، وكان يقال لها أم الظ باء ،االصابة في تمييز عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن ال

 .8/358الصحابة: 
4
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وسريته وهي أم ولده إبراهيم ابن النبي َصلَّى  -  مارية القبطية موالة رسول هللا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أهداها له المقوقس صاحب اإلسكندرية، وأهدى معها أخته ا سيرين .اسد الغابة : اَّللَّ

7/253. 
5
كان رسول اَّللَّ صل ى اَّللَّ عليه وسل م « : الكبرى»قال ابن إسحاق في  ريحانة بنت شمعونبن زيد . - 

سباها فأبت إال اليهودية، فوجد رسول اَّللَّ صل ى اَّللَّ عليه وسل م في نفسه، فبينما هو مع أصحابه إذ سمع 

ة بن سعية يبشرني بإسالم ريحانة، فبشره وعرض عليها أن يعتقها وقع نعلين خلفه، فقال: هذا ثعلب

، بل تتركني في ملكك، فهو أخف علي   ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فقالت: يا رسول اَّللَّ

وعليك، فتركها. وماتت قبل وفاة رسول اَّللَّ صل ى اَّللَّ عليه وسل م بستة عشر. وقيل لما رجع من حجة 

 . 8/146ي تمييز الصحابة: الوداع . االصابة ف
6
ميمونة بنت سعد .ويقال سعيد: كانت تخدم النبي  صل ى اَّللَّ عليه وآله وسل م، وروت عنه، روى  - 

بي، وآمنة بنت عمر بن عبد  عنها زياد وعثمان ابنا أبي سودة، وهالل بن أبي هالل، وأبو يزيد الض 

حمن، وغيرهم. روى لها أصحاب الس نن العزيز، وأي وب بن خالد بن صفوان، وطارق بن عبد الر  

األربعة، مما أخرج لها بعضهم ما رواه معاوية بن صالح، عن زياد بن أبي سودة، عن ميمونة، 

، أفتنا عن بيت المقدس. قال:  -وليست زوج النبي  صل ى اَّللَّ عليه وآله وسل م أنها قالت: يا رسول اَّللَّ

 . 324/ 8االصابة في تمييز الصحابة:  .أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصل وا فيه »
7
ذكرها ابن سعد، وأسند عن الواقدي  من حديث سلمى « . خضرة: خادم النبي صل ى اَّللَّ عليه وسل م - 

أم رافع بسنده إليها، قالت: كان خدم رسول اَّللَّ صل ى اَّللَّ عليه وسل م أنا وخضرة، ورضوى، وميمونة 

. وذكرها  البالذري  أيضا. ولها ذكر في تفسير سورة التحريم من كتاب ابن بنت سعد، أعتقهن كلهن 

 . 8/106مردويه. نفس المصدر السابق : 
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: للحافظ ابي (2)، انتهى. من نور العيون في تلخيص سيرة االمين المأمون (1)ورضوي 
 عبد هللا محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري.

قوله: ُأخذت بضم الهمزة آخره مثناة فوقية ساكنة مبنيا للمفعول، والبي ذر عن الحموي 
 وقية انتهى. والمستملي ُأخذ بأسقاط الف

القسطالني قوله: ِلقاح، بكسر الالم بعدها قاف وبعد االلف حاء مهملة مرفوع نائب عن 
الفاعل، واحدها لقوح وهي الحلوب، وكانت عشرين لقحة ترعي بالغابة، وكان فيهم 

فائدة ذكر في كتاب نور العيون  - (4)، انتهى. القسطالني(3)عيينة بن حصن الفزاري 
: انه لم ينقل  انه )صلى هللا عليه وسلم(  اقتني من البقر شيئا، (5)البن سيد الناس

وارسل اليه سعد بن عبادة بمهرية من َنَعم بني عقيل، وكانت له القصواء وهي التي 
هاجر عليها، وكان ال يحمله اذا نزل عليه الوحي غيرها، قيل: وهي العضباء 

هللا عليه وسلم( )ان حقا على والجدعاء، وهي سبقت فشق على المسلمين، فقال )صلى 
 . (6)هللا ان ال يرتفع شي من الدنيا اال وضعه (

وقيل: المسبوقة غيرها وكان له مائة من الغنم وكانت له شاة يختص بشرب لبنها تدعى 
 . (7)غيثة وكان له ديك ابيض، انتهى

                                                           
1
رضوى، موالة رسول اَّللَّ صل ى اَّللَّ عليه وسل م  .تقدم ذكرها في ترجمة  خضرة، وقال أبو موسى:  - 

 . 8/135ذكرها المستغفري  ولم يورد لها شيئا. نفس المصدر السابق :
2
نور العيون: كتاب مختصر في السيرة النبوية، من تصنيف الحافظ ابن سيد الناس، جعله تلخيصاً  - 

لكتابه المشهور عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير، معلال ذلك بقوله: " فلما وضعت 

ى عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسيـر ممتعًا في بابه، مغنيًا  عما سواه كتابي المسم 

لقاصدي هذا العلم وطالبه .. رأيت أن ألخص في هذه األوراق منه ما قرب مأخذه ونقله، وسهل تناوله 

 .30-29وحمله، ليكون للمبتدى تبصرة، وللمنتهي تذكرة. نور العيون : ص 
3
 2/579لسان العرب  -ينظر: ابن منظور - 
4
 5/160ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري :   - 
5
 -104: نور العيون في سيرة االمين المأمون صلى هللا عليه وسلم: ص  ينظر - 
6
: عن 271) باب ناقة النبي صلى هللا عليه وسلم( رقم الحديث:  3/1053ينظر: صحيح البخاري   - 

ى اْلعَْضبَاَء اَل تُْسَبُق ق ِ صلى هللا عليه وسلم نَاقَةٌ تَُسمَّ ال ُحَمْيدٌ أو اَل أَنٍَس رضي هللا عنه قال )كان ِللنَّبِي 

 ِ  أَْن اَل تََكادُ تُْسبَُق فََجاَء أَْعَرابِيٌّ على قَعُوٍد فََسبَقََها فََشقَّ ذلك على اْلُمْسِلِميَن حتى َعَرفَهُ فقال َحقٌّ على اَّللَّ

 يَْرتَِفَع َشْيٌء من الدُّْنيَا إال َوَضعَهُ( 
7
  108-104 عليه وسلم: ص ينظر : نور العيون في سيرة االمين المأمون صلى هللا - 
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ذكر الحافظ السيوطي في شرحه لبانت سعاد عند قول كعب بن زهير )رضي  -تنبيه
  (1) عنه(: أمست سعاد بارض ال يبلغها اال العتاق النجيبات المراسيلهللا

ان العتاق: بكسر العين جمع عتيق، وهي الكرام االصول من االبل، كأنها عتقت من 
 .  ( 2)العيوب

، كالمهرية منسوبة الي مهره: قبيلة من (3)والمراد ما كان منسوبا الي نتاج فحل: كريم
بة الي بني العيد وهي مهرة ايضا، واألرجبية: منسوبة ايضا الى قضاعة، والعيدية منسو 

بني األرجب، وهي قبيلة من همدان معروفة بكرام االبل،  والعزيزية: منسوبة الى عزيز، 
والشذقمية: منسوبة الي شذقم، والجزيلية: منسوبة جزيل، والداغرية: منسوبة الي داغر، 

 وهي فحول كريمة، انتهى.
َلُب وكان عليه يوم ُأُحد (4))صلى هللا عليه وسلم( من الخيل تسعكان له  -فائدة : السَّ

وكان اغّر محّجال طْلَق اليمين ، والُمْرَتِجُز: وهو الذي شهد له به خزيمة بن ثابت 
،وِلزاُز الذي اهداه له المقوقس ، والّلَحيُف اهداه له ربيعة بن ابي البراء، والمّظِرب اهداه 

وُمالِوح، وَسْبَحُة اشتراه من ، والَوْرُد اهداه له تميم الداري، والّضْرُس له َفروة الجذامي، 
تجار من اليمن فسبق عليه ثالث مرات فمسح عليه الصالة والسالم وجهه، وقال: ما 

ْلُدل التي اهداها له المقوقس وهي اول (5)انت اال بحر، وكان له من البغال ثالثة ، الدُّ

                                                           
1
 .1/634ينظر : جمهرة اشعار العرب: - 
2
 . 820ينظر: المعجم العربي األساسي ص - 
3
 . 820ينظر: المعجم العربي األساسي ص - 
4
نهاية األرب في فنون األدب  –وفي بعض الروايات انها سبع . ينظر: شهاب الدين النوري   - 

18/198 . 
5
لى هللا عليه وسلم ، ست بغال : بغلة شهباء : يقال لها الدلدل ، أهداها له إعلم أنه كانت له ، ص - 

المقوقس . وبغلة يقال لها فضة ، أهداها له فروة بن عمرو الجذامي ، فوهبها ألبي بكر ، رضي هللا 

إيلية تعالى عنه . وبغلة بعثها صاحب دومة الجندل . وبغلة أهداها له ابن العلماء ملك أيلة ، ويقال لها : 

، وقال مسلم : كانت بيضاء . وبغلة أهداها له النجاشي . وبغلة أهداها له كسرى ، وال يثبت ذلك ، ولم 

يكن فيها بيضاء ، إالَّ األيلية ، ولم يذكر أهل السير بغلة بقيت بعده ، عليه الصالة والسالم ، إالَّ الدلدل 

ت عند علي بن أبي طالب ، وتأخرت أيامها . قالوا : إنها عمرت بعده صلى هللا عليه وسلم حتى كان

حتى كانت بعد علي ، رضي هللا تعالى عنه ، عند عبد هللا بن جعفر ، وكان يحش لها الشعير لتأكله 

لضعفها ، وفي ) المرآة ( وبقيت إلى أيام معاوية ، فماتت بينبع . ينظر: بدر الدين محمود بن أحمد 

 30/ 14ة القاري شرح صحيح البخاريعمد -العيني
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ُة أتهبها من ابي بكر، واألْيَلية اهداها له ملك َأْيَلة، وكان بغلة ركبت في االسالم، وِفّض 
 . (2)، انتهى. من نور العيون البن سيد الناس(1)له حمار يقال له يعفور

اي  -البتيها قوله:: قبيلتان من العرب، وفزارة بفتح الفاء والزاي، (3)غطفان وفزارة قوله:
 .(4)البتيها جبالن عندهاالبَتي المدينة، والالبة الِحّرة، والمراد ب

يا صباحاه: مرتين بفتح الصاد والموحدة وبعد االلف حاء مهملة فألف فهاء  قوله:
مضمومة، وفي الفرع سكونها وكذا في اصله وهو منادي مستغاث، وااللف لالستغاثة، 

 .(5)والهاء للسكت، وكأنه نادى الناس استغاثة بهم في وقت الصباح
انتهى. ، (6)للندبة وربما سقطت في الوصل وقد ثبتت في الروايةوقال ابن المنير: الهاء 

 قسطالني 
 ثم اندفعت، بسكون العين اسرعت في السير وكان ماشيا على رجليه. قوله:

بالنبل، قال القسطالني في كتاب المغازي: واخذ منهم  -وجعلت ارميهم: أي قوله: 
اه حتى انتهى صياحة الى ثالثين بردة وَصعد سلح: وهو جبل هناك، وصاح يا صباح

 النبي )صلى هللا عليه وسلم( .
الرضع: بضم الراء وتشديد الضاد المعجمة بعدها عين مهملة والرفع فيهما،  قوله:

، من قولهم: لئيم راضع وهو الذي رضع (7)والبي ذر نصب المعرب اي يوم هالك اللئام
                                                           

1
 . 1/168خالصة سير سيد البشر -وعفير ، مات في حجة الوداع . ينظر: ابو جعفر الطبري - 
2
 . 14/30عمدة القاريء  -ينظر: بدر الدين العيني - 
3
يُّ بن إبراهيم أخبرنا يَِزيدُ بن أبي ُعبَْيٍد عن َسلََمةَ أَنَّهُ أخبره قال  -  من الحديث النبوي )حدثنا اْلَمك ِ

 ُت من اْلَمِدينَِة ذَاِهبًا نحو اْلغَابَِة حتى إذا كنت بِثَنِيَِّة اْلغَابَِة لَِقيَِني ُغاَلٌم ِلعَْبِد الرحمن بن َعْوٍف قلتَخَرجْ 

َوْيَحَك ما بَِك قال أُِخذَْت ِلقَاُح النبي صلى هللا عليه وسلم قلت من أََخذََها قال َغَطفَاُن َوفََزاَرةُ فََصَرْخُت 

اٍت أَْسَمْعُت ما بين اَلبَتَْيَها يا َصبَاَحاْه يا َصبَاَحاْه ثُمَّ اْندَفَْعُت حتى أَْلقَاُهْم وقد أََخذُوَها فََجَعْلُت ثاََلَث َصَرخَ 

ْع   ضَّ  أَْرِميِهْم َوأَقُوُل  أنا بن اأْلَْكَوعِ    َواْليَْوُم يَْوُم الرُّ

ِ  فَاْستَْنقَذْتَُها منهم قبل أَْن يَْشَربُوا فَأَْقبَْلتُ  بها أَُسوقَُها فَلَِقَينِي النبي صلى هللا عليه وسلم فقلت يا َرُسوَل اَّللَّ

فَأَْسِجْح إِنَّ  إِنَّ اْلقَْوَم ِعَطاٌش َوإِن ِي أَْعَجْلتُُهْم أَْن يَْشَربُوا ِسْقيَُهْم فَاْبعَْث في أثرهم فقال يا بن اأْلَْكَوعِ َملَْكتَ 

 1106/ 3ينظر: صحيح البخاري  اْلقَْوَم يُْقَرْوَن في قَْوِمِهْم(
4
الالبة: الحرة و هي األرض ذات الحجارة السود و الجمع ) الب ( مثل ساعة و ساع و في الحديث  - 

 -، الفيومي 746/ 1لسان العرب  -) حرم ما بين البتيها ( ألن المدينة بين حرتين. ينظر: ابن منظور

 .560/ 2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
5
 . 6/164فتح الباري  -ينظر: ابن حجر العسقالني - 
6
 . 6/164فتح الباري  -، ابن حجر العسقالني5/161ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري :  - 
7
 .  6/164فتح الباري  -ينظر: ابن حجر العسقالني - 
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الرضاع، وقيل: اللؤم من ثدي امه، وكل من نسب الي لؤم فانه يوصف بالمص و 
  (1)المعني اليوم يعرف من ارضع كريمة فأنجبته او لئيمة فهجنته، انتهى. قسطالني

ان  قوله:عطاش، بكسر العين المهملة،  قوله:ان القوم، يعني غطفان وفزارة،  قوله:
كراهة شربهم، قوله: سقيهم، بكسر اسين وسكون القاف اي  -يشربوا مفعول له، اي

 حظهم من الشرب. 
في اثرهم، بكسر الهمزة وسكون المثلثة وعند ابن سعد قال سلمة: فلو بعثتني في  له:قو 

 مائة رجل استنقذت ما بأيدييهم من السرج واخذت بأعناق القوم.
فاسجح  قوله:ملكت، اي قدرت عليهم فاستعبدتهم، وهم في االصل احرار.  قوله: 

فارفق واحسن  -مهملة، اي بهمزة قطع وسين مهملة ساكنة وبعد الجيم المكسورة حاء
 . (2)العفو وال تأخذ بالشدة، انتهى. قسطالني

يقرون، بضم المثناة التحتية وسكون القاف والواو بينهما راء مفتوحة اخرة نون،  قوله:
يضافون في قومهم ،يعني انهم وصلوا الي غطفان وهو يضيفونهم ويساعدونهم،  -اي

وزاد ابن سعد فجاء رجل من ، وا بأصحابهمفال فائدة في البعث في االثر النهم لحق
غطفان فقال: مروا علي فالن الغطفاني فنحر لهم جزورا فلما اخذوا يكشطون جلدها 

. وفيه معجزة حيث عليه السالم اخبر بذلك (3)رأوا غبرة فتركوها وخرجوا هرابا، الحديث
 فكان كما قال.

ارفق بهم،  -تح اوله، ايوفي بعض االصول من البخاري َيْقُرون: بضم الراء مع ف
فانهم يضيفون االضياف فراعي )صلى هللا عليه وسلم( ذلك رجاء توبتهم وانابتهم، والبي 
ذر عن الحموي والمستملي َيِقّرون بفتح اوله وكسر القاف وتشديد الراء، والبي ذر من 

 .( 4)قومهم بدل في قومهم، انتهى. قسطالني
   

                                                           
1
 المصدر السابق  نفس الصفحة.  - 
2
 5/161ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري :  - 
3
) ذكر سلمى بن األكوع رضي هللا عنه (،  7173رقم الحديث:  16/137ينظر: صحيح ابن حبان  - 

 .16587رقم الحديث:  4/53مسند أحمد بن حنبل
4
 . 161/ 5ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري :  - 
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 الخاتمة
االحاديث التي بين البخاري وبين النبي صلى هللا عليه  ثالثيات البخاري : هي -1

وسلم ثالثة رجال )صحابي وتابعي وتابع التابعي (وتتميز بالفضل على غيرها لقرب 
 سندها من النبي صلى هللا عليه وسلم 

 هـ . 1108مؤلف المخطوطة هو علي البيومي الشافعي االحمدي  المولود عام -2
 ديث عالية السند .احتوت المخطوطة على احا -3
تضمنت احاديث البخاري العالية السند التي ال يوجد بينها وبين البخاري سوى  -4

 ثالث رواة.
ذكر صاحب المخطوطة نبذة عن االمام البخاري وسبب تصنيفه لصحيحه  -5

 واهتمامه واهتمام المحدثين بحديث النبي )صلى هللا عليه وسلم(  وخصوصا السند .
 ست عند البخاري فقط؛ بل في مصنفات اخرى كالترمذي وغيره.الثالثيات لي -6
 يوجد في صحيح مسلم الرباعين ايضا . -7
( حديثا  وعدد اوراقها 16( حديثا وبدون المكرر )22يبلغ عددها في المكرر) -8

 وهي موجودة بالمكتبة االزهرية.  21اسطر الورقة  26
ضيح الحديث ومصطلحاته من الناحية تميز العالمة البيومي )رحمه هللا( بشرح وتو  -9

اللغوية واالصطالحية وبيان جزئيات الحديث وتفصيالته، ويذكر وجوه الحديث وأسانيده 
 بدقة.

يقوم بشرح الحديث شرحا دقيقا ويبين أقوال العلماء ان وجد إذا كان الحديث  -10
 يحتمل اكثر من معنى، ومن ثم يرجح باالستناد الى أقوى األدلة.

يعد البيومي )رحمه هللا( عالما في العلوم الشرعية المتنوعة في ) القران  لذا -11
 وعلومه والتفسير والحديث وعلومه واللغة واالدب والشعر (.

 مصادر التحقيق

 .القرآن الكريم .-1

ينظر االعالم  .خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى:  -2

 م  2002أيار / مايو  -اشر: دار العلم للماليين الطبعة: الخامسة عشر هـ( الن1396
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، أسد الغابة في معرفة الصحابة، المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد  -3

هـ(،المحقق: علي محمد 630الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير )المتوفى: 

 دل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية: عا -معوض 

األنساب ،تاليف : عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد  -4

هـ(،المحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، الناشر: مجلس دائرة 562)المتوفى: 

 المعارف العثمانية، حيدر آباد 

د الساري لشرح صحيح البخاري،تأليف: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك إرشا -  5

هـ(،الناشر: المطبعة الكبرى 923القسطالني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين )المتوفى: 

 هـ 1323األميرية، مصر، الطبعة: السابعة، 

لي بن محمد بن أحمد بن حجر . اإلصابة في تمييز الصحابة المؤلف: أبو الفضل أحمد بن ع-6

هـ(. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. الناشر: دار 852العسقالني )المتوفى: 

 هـ  1415 -بيروت. الطبعة: األولى  –الكتب العلمية 

إمتاع األسماع بما للنبي من األحوال واألموال والحفدة والمتاع.: تاليف: أحمد بن علي بن عبد  -7

هـ(.المحقق: محمد عبد 845ر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي )المتوفى: القاد

 م 1999 -هـ  1420بيروت. الطبعة: األولى،  –الحميد النميسي. الناشر: دار الكتب العلمية 

: تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار. المؤلف: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ -8

 هـ(.الناشر: دار الجيل بيروت 1237متوفى: )ال

تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال  -9

هـ(،المحقق: د. بشار عواد 742الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي )المتوفى: 

 بيروت –معروف ،الناشر: مؤسسة الرسالة 

ِغيِر، تأليف: محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، ال -  -10 تَّنويُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ

هـ( 1182الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باألمير )المتوفى: 

د إبراهيم ،الناشر: مكتبة دار السالم، الرياض ،الطبعة: األ د إسحاق محمَّ  1432ولى، المحقق: د. محمَّ

 م  2011 -هـ 

. تاريخ بغداد. المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي -11

بيروت.  –هـ(المحقق: الدكتور بشار عواد معروف. الناشر: دار الغرب اإلسالمي 463)المتوفى: 

 م  2002 -هـ 1422الطبعة: األولى، 

يف: أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري العوتبي )العَُماني تَاِريخِ العَْوتَبِي. تأل -12

اإلباضي( نسبة الى َعْوتَب وهي منطقة في ُصحار كانت تسمى في القديم: عوتب الخيام )المتوفى: 

 هـ(511

. الثقات المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ، التميمي، أبو حاتم،   -13

هـ(.طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية.تحت 354مي، البُستي )المتوفى: الدار

مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية. الناشر: دائرة المعارف العثمانية 

 1973=   ه 1393بحيدر آباد الدكن الهند. الطبعة: األولى، 

عرب، المؤلف: أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي )المتوفى: ، جمهرة أشعار ال -14

هـ(،حققه وضبطه وزاد في شرحه: علي محمد البجادي، الناشر: نهضة مصر للطباعة والنشر 170

 والتوزيع

جامع األصول في أحاديث الرسول. المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن  -15

هـ(.تحقيق : عبد القادر 606كريم الشيباني الجزري ابن األثير )المتوفى : محمد بن محمد ابن عبد ال

 مكتبة دار البيان -مطبعة المالح  -التتمة تحقيق بشير عيون. الناشر : مكتبة الحلواني  -األرنؤوط 

الجامع الصغير وزيادته ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته،المؤلف: عبد الرحمن بن  -16

هـ(،مع الكتاب: أحكام محمد ناصر الدين األلباني،هذا 911ل الدين السيوطي )المتوفى: أبي بكر، جال
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الكتاب اإللكتروني، يمثل جميع أحاديث الجامع الصغير وزيادته للسيوطي، مع حكم الشيخ ناصر من 

صحيح أو ضعيف الجامع الصغير، وهو متن مرتبط بشرحه، من فيض القدير للمناوي،]الكتاب مرقم 

 إلكتروني فقط، ال يوجد مطبوعا -بهذا الترتيب  -، فهو آليا

خالصة سير سيد البشر، المؤلف: أبو العباس، أحمد بن عبد هللا بن محمد، محب الدين الطبري  -17

مكة  -هـ(،المحقق: طالل بن جميل الرفاعي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 694)المتوفى: 

 م1997 -هـ 1418لى، السعودية، الطبعة: األو –المكرمة 

السنن الكبرى، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر   -18

 –هـ( ،المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 458البيهقي )المتوفى: 

 م  2003 -هـ  1424لبنات، الطبعة: الثالثة، 

النبالء المؤلف: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبي  سير أعالم -19

 م 2006-هـ1427القاهرة  الطبعة:  -هـ( الناشر: دار الحديث748)المتوفى: 

سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو    -20

ِجْستاني  د كاِمل قره بللي الناشر: دار  -هـ( المحقق: شعَيب األرنؤوط 275)المتوفى: األزدي الس ِ مَحمَّ

 م  2009 -هـ  1430الرسالة العالمية الطبعة: األولى، 

السيرة النبوية وأخبار الخلفاء. تاليف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ،  -21

حه، وعلق عليه الحافظ السيد عزيز بك 354المتوفى: التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي ) هـ(.صح 

 هـ 1417 -بيروت. الطبعة: الثالثة  –وجماعة من العلماء.الناشر: الكتب الثقافية 

شرح األربعين النووية في األحاديث الصحيحة النبوية،المؤلف: تقي الدين أبو الفتح محمد بن  -22

هـ(،الناشر: مؤسسة 702ابن دقيق العيد )المتوفى: علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف ب

 م 2003 -هـ  1424الريان،الطبعة: السادسة 

هـ، وقال: )وفيها شيخ االسالم قاضي القضاة زين الدين  925شذرات الذهب  في وفيات سنة  -  -23

 الحافظ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا االنصاري السنبكي ثم القاهري االزهري الشافعي

. صحيح البخاري،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -24

وسننه وأيامه = صحيح البخاري،المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي،المحقق: 

م محمد زهير بن ناصر الناصر،الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقي

 هـ1422محمد فؤاد عبد الباقي(،الطبعة: األولى، 

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، تأليف : عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين  -  -25

 هـ( 911السيوطي )المتوفى: 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه  صحيح مسلم، -26

هـ(،المحقق: محمد 261سلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: وسلم، المؤلف: م

 بيروت -فؤاد عبد الباقي،الناشر: دار إحياء التراث العربي 

فيض القدير شرح الجامع الصغير. المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج  -27

هـ(،الناشر: المكتبة 1031لمناوي القاهري )المتوفى: العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم ا

 1356مصر.الطبعة: األولى،  –التجارية الكبرى 

فتح الباري شرح صحيح  البخاري. تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني  -28

 الباقي ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد1379بيروت،  -الشافعي، الناشر: دار المعرفة 

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير .تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين  - -29

بيروت / لبنان. الطبعة:  -هـ(.المحقق: يوسف النبهاني الناشر: دار الفكر 911السيوطي )المتوفى: 

 م2003 -هـ 1423األولى، 

المعروف بحاشية الجمل )منهج الطالب  فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب -  30

اختصره زكريا األنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطالب(. تأليف: 
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هـ(.الناشر: دار 1204سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، المعروف بالجمل )المتوفى: 

 الفكر

عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان  كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، المؤلف: -31

القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي )المتوفى: 

صفوة السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الطبعة الخامسة،  -هـ(المحقق: بكري حياني 975

 م1981هـ/1401

مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري  لسان العرب المؤلف: محمد بن -32

 هـ   1414 -بيروت .الطبعة: الثالثة  –هـ( الناشر: دار صادر 711الرويفعى  اإلفريقى )المتوفى: 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، تأليف:  -33

هـ(،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، 261ن القشيري النيسابوري )المتوفى: مسلم بن الحجاج أبو الحس

 بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي 

مسند اإلمام أحمد بن حنبل تأليف: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد  -34  

وآخرون،إشراف: د عبد هللا بن عادل مرشد،  -هـ(،المحقق: شعيب األرنؤوط 241الشيباني )المتوفى: 

 م  2001 -هـ  1421عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة،الطبعة: األولى، 

. مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار .تاليف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن -35

هـ(.حققه ووثقه وعلق عليه: 354معاذ بن َمْعبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: 

لمنصورة. الطبعة: األولى  –مرزوق على ابراهيم. الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 

 م 1991 -هـ  1411

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي  -36

 1414دين القدسي. الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة. عام النشر: هـ(. المحقق: حسام ال807)المتوفى: 

 م 1994هـ، 

المقتنى في سرد الكنى. المؤلف: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز -37

هـ(.المحقق: محمد صالح عبد العزيز المراد.الناشر: المجلس العلمي بالجامعة 748الذهبي )المتوفى: 

 هـ1408مية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. الطبعة: األولى، اإلسال

. المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي .تاليف: يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري -38

هـ(.حققه ووضع حواشيه: دكتور محمد محمد أمين. 874الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين )المتوفى: 

 لهيئة المصرية العامة للكتاب الناشر: ا

. موت األلفاظ في العربية. المؤلف: عبد الرزاق بن فراج الصاعدي . الناشر: الجامعة اإلسالمية -39

 ه(1418/1419بالمدينة المنورة. الطبعة: السنة التاسعة والعشرون. العدد السابع بعد المائة. )

ى هللا عليه وسلم،تصنيف االمام شمس الدين نور العيون في تلخيص سيرة االمين المأمون صل --40

 م2010 -هـ 1431ابي عبد هللا محمد بن محمد بن سيد الناس ،دار المنهاج ،

، الوافي بالوفيات، تأليف: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي )المتوفى: -41

بيروت، عام  –ث هـ(،المحقق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء الترا764

 م 2000 -هـ1420النشر:


