


 من أعالم النساء يف املدينة املنورة
 يف القسم املفقود من التحفة اللطيفة

 
 

 قسم املخطوطات

 كرز  وحو  دراااات املينة  املةوا مب

 

مفن السسفا اللالف     صفحاا   سبق وأن نشرنا يف العدد السابق من اجمللة 

ف(، الفف   رعففر   هفف902املحسفف د مففن  اففاف الااحففة اللخاحففة للسفف او        

يف املدرنففة املنفف نذ منفف  العبففد النبفف    افف  السففرن     األعفف  ن جا لعففدد مفف اتففر

وفامففا رلففم آسففا  اففر مففن اللاجففا، مففن السسففا املحسفف د،   ، اهلجففر  العاشففر

 أعف   بفدأ رفرا ال فىل نه نبارفة     ااص بأع   النسفا  يف املدرنفة املنف نذ، ر   

 النسا  يف الكااف امل خ ط.

 

 الغني املعجمةحرف 

 ف غزرلة.

 يف الكن . ،هم أ  شررك 

 ف غحريذ.

 يف عنس دذ.

 ال ماصا .ف 

أ  سففلاا والففدذ أنفف ، وهففم    :أو الرماصففا  بنففح ملاففان األنصففانرة، آافف    

 مشب نذ بكناابا.

 الفاء حرف 

 ابنة اانجة بن زرد بن أبم زهري األنصانرة. فف فاااة
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زوج أبم بكر الصفدرق، صفااباة، آاف : هفم املفراد بس لفم عنفد م تفم:  و         

  /أ[183، وآا  امسبا: عاانة. ]بخن ابنم اانجة

 ة ابنة عابة بن سبا  بن عمرو بن عبد مش  السرشم العامر .افف فاا

املاضففم جففدها، وا تاففة عمابففا هنففد ابنففة سففبا ، تففأار  باملدرنففة بعففد          

اساشباد جدها بالشا ، فرباها عمر بن اخلخاف، وزوَّجبا عبَد الرمحن بفن  

 احلانث بن هشا .

 أمامة أسعد بن زنانذ األنصانرة.فف الحانعة ابنة أبم 

 فف الحانعة ابنة ثابح بن املن ن بن  را  األنصانرة 

 .«اإلصابة» لبن يف  .من بين النجان ، أاح  سان بن ثابح

 فف فاطمة الزهرا .

ابنة ساد البشر، وسادذ نسا  هف   األمفة، وتكنف  فامفا بل نفا: أ  أبابفا،       

بعفد وآعفة بفدن     أسفد، داف  ببفا علفم     وأمبا أ  املؤمنىل ادجية ابنة ا رلد بن 

]نال  وآد اساكملح مخ  عشرذ سنة فأ لر، وانسخع نسف  نسف ا ا    

(، وفافم  هم بضعة مين، ررربين ما ناببا، ورفؤ رين مفا   اهفا   ، وآفاا:   منبا[

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎژ ويف زوجبففففا وابنابمففففا نزلففففح  

ببا  لريذ (. ومناآاللبا أه  بايتبكسا  وآاا:   فجللبا النيب  ژک

شبريذ مجعبا احلا ا وغري ، آالح عائشة: ما نأرح أ دا أفض  منبفا غفري   

أفضفف  نسففا  أهفف  ادنففة: ادجيففة، وفاطمففة، ومففررا،      :  أبابففا، وآففاا  

 (.سادذ نسا  أه  ادنة فاطمة نال ما  ان من مرراويف نوارة  ، (و ساة

نلابففا  نوى عنبففا ابنبففا احلسففىل وعائشففة وأ  سففلمة وأنفف  وغريهففا، وأسففر   

يف مرضففم، وآالففح بعففد م تففم ألنفف :  اففم طابففح أنحسففكا أن       الففنيب 

، آافف : سفاة  مففا  ، ومكلففح بعفد  أشفبرا   حتلف ا الفلاف علفف  نسف ا ا     

غففري  لففك وهففم   :، وآافف : ث ثففة، وآافف :  اناففة، وآافف   لأل لففر رزرففد آلففا   

بم، وماتح يف مجفادى ا افرذ سفنة ن فدى      حل آا  وف، و انح أوا  لم ت 
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شففرذ، وآافف  يف لالففة الل ثففا  لففل ث الفف ن مففن نمضففان منبففا، ودفنبففا علففم ع

، وصفل  علابفا،   ومل رفؤ ن ببفا أ فدا     ،بعد هفدأذ بعفد أن غسفلبا    بالبساع لا  

وآا : صل  علابا العباس، ونزا يف  حرتبا ه  وعلفم والحضف ، وآاف : ن فا     

ااح أن دفنففح يف زاورففة بففدان عسافف  بانبففا وبففىل الخررففق سففبعة أ ن ، والصفف      

عمرها أنبع وعشرون سفنة،  فان م لفدها وآفررين تفبين الكعبفة، وغسفلبا        

وآالح ألمسا  ابنة عما : ننم ألساسبح ما رصفنع بالنسفا  رخفرل علف       علم،

نأرافم   أال أنرفك شفا ا    املرأذ الل ف فاصحبا، فسالح هلا: رفا ابنفة نسف ا ا     

، آالففح: مففا ا باحلبشففة، فففدعح درائففد نطبففة فانابففا ثففا طر ففح علابففا ث بفف 

 ، وال تففدالن أ ففدا م ل ففأ سففن هفف ا وأمجلففم، فففم ا أنففا مففح ف سففلاين أنففح وعَ 

، فلما ت فاح جا   عائشة تدا ، فسالح أمسا : ال، فشكابا نه أبم م ل َع

ا أمسا ، فسالح: هم أمرتين، آاا: فاصفنعم  بكر، ف آم عل  الباف فكّل

مففن غخففم نعشففبا يف فبففم أوا  آففاا ابففن عبففدال :  .مففا أمرتففك، ثففا انصففرا

 وابن  بان. «اإلصابة»وأوا  «الاب ر »، وهم يف (اإلس   عل  تلك الصحة

الشففباف أمحففد بففن آاسففا بففن عبففدالرمحن بففن أبففم بكففر   ةفففف فاطمففة ابنفف

 .ادران ، املكاة ثا املدرنة

ولففد  ةكففة سففنة عشففر وسففبع م ففة، ومسعففح علفف  جففدها ألمبففا الرضففم  

الح فر   هلفا /ف[ 183]صفحم، وأجفاز   الخ   الكلري، و ضفر  علف  أاافم ال   

واملخعفففا، و افففرون،  ،الاففف زن ، والعحافففم الدالصفففم، وأبففف بكر الدشفففيت 

رذ، ماتففح باملدرنففة النب رففة يف اففام  شفف اا سففنة ثفف ث و ففانىل  و انففح اا فف

وسبع م ة عن ث ث وسبعىل سنة، نوى عنبا ابن سكر وباإلجازذ شا نا ببا 

ابلسم احلنحم، وترمجبا شا نا يف أب  هرررذ السبانم وعبدالر اا ابن الخر

وفاا  أبفم زنعفة ابفن    »وهم يف  «اإلنبا »باااصان عما هنا، وه ا من  «دنن »

 .«تانرخ الحاسم»و «العراآم 

 فف فاطمة ابنة أسد بن هاشا بن عبد مناا اهلامشاة.
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أ  علففم بففن أبففم طالفف  ونا تففم، هففاجر  وماتففح باملدرنففة، وصففل  علابففا     

 ها، و حنبا يف آماصم، وآاا: مل ركن بعد أبم ونزا يف آ نس ا ا  

بم منبا، وآ ها مشب ن بآار البساع، علام آبفة مبنافة نه الاف  ،     طال  أبر 

آا : ن ا ماتح ةكة آب  اهلجرذ، واألوا أشفبر، وهفم أوا هامشافة ولفد      

 الاحة، ثا بعدها فاطمفة الزهفرا ، و انفح امفرأذ صفاحلة،  فان الفنيب        

  باابا. رزونها ورسا  يف

 أبم األسد، وآا : ابنة األس د بن عبد األسد  ةبنافف فاطمة 

يف السفرآة،   أسلمح وبارعح، آاا ابن عبدال : هفم الفيت آخعبفا الفنيب     

( نوى أتشفحع يف  فد مفن  فدود ا      وآاا ألسفامة بفن زرفد ملفا تشفحع فابفا:        

 اها. درلبا  با  بن أبم ثابح ومس 

املخلفف  بففن أسففد بففن عبففدالعزى بففن آصففم فففف فاطمففة ابنففة أبففم  بففاين بففن 

 السرشاة األسدرة.

أنبفا آالفح: ننفم     «الصفاااىل »و  رهفا يف   «املفدناا  »  رها مسفلا يف  

 .«الاب ر »و «اإلصابة»امرأذ أسااا  ف  أطبر، وهم يف 

 فف فاطمة ابنة احلسىل بن علم بن أبم طال  اهلامشاة املدناة.

العابفففدرن، وأمسفففا  ابنفففة  أافففح سفففكانة، تفففرو  عفففن أبابفففا وأاابفففا زرفففن 

عما ، وعائشة وابفن عبفاس، وعفن جفدتبا فاطمفة الزهفرا ، وعنبفا بن هفا:         

عبدا  ونبراهاا و سن وأ  جعحر بن  احلسن بن احلسن بن علم، و افرون  

مففنبا ابنبففا ا اففر:  مففد بففن عبففدا  بففن عمففرو بففن علمففان الففدرباج، آففاا      

 ، وآالف ا ابنفم وأصفاابم،    أب  احلسفىل أن رساأسفر، فسفاتل   وآالف     اللا : 

وانخلق ببنام علم وفاطمة وسكانة نه عباد ا  بن زراد، فبع  ببفا نه  

، وآاا الزبري وغري : رزرد، فجع  سكانة الم سررر  ل   ترى نأس أبابا

ورسفاا:  ملا ما  ابن عمبا احلسن بن احلسن عنبا تزوجبا عبفدا  املخفرا   

بففح الاسففعىل، ورسففاا: ننبففا وفففد  أصفدآبا ألففم ألففم دنهففا، ماتففح وآفد آان  



 137 في القسم المفقود من التحفة اللطيفة من أعالم النساء في المدينة المنورة

وبساح نه سنة نام وعشفرذ وم فة، ووآفع   رهفا      ،عل  هشا  بن عبدامللك

، : ملا ما  احلسن بن احلسن ضربح امرأتم السبةآاا «صااح الب ان »يف 

]وآاف : ننبفا  انفح وفاتبفا هفم وأاابفا        وأوا ابفن  بفان.    «الاب ر »وهم يف 

 وم ة[.سكانة يف سنة وا دذ عا  سبع عشرذ 

 فف فاطمة ابنة محزذ بن عبداملخل  بن هاشا اهلامشاة.

 .«يف اإلصابة»ورساا هلا: أ  أبابا، وأمبا أمسا  ابنة عما  

 فف فاطمة ابنة الضااك بن سحاان الك باة.

/أ[ وآفففاا: ننبفففا مل 184] آاففف  نن أباهفففا عرضفففبا علففف  الفففنيب  :صفففااباة

اف  علابفا فاسفاعا   منفم     تصد  آف،، فسفاا: ال  اجفة لفم ببفا، وآاف  ننفم د       

فخلسبا، فكانح تلس، البعر وتس ا: أنا الشساة، ورس ا: ننبفا ادجيفة، ويف   

 ركارام وحتساسم. «اإلصابة» لك ااا ا  لري، أطاا شا نا يف 

 فف فاطمة ابنة عبداألوا بن ادماا  مد بن نبراهاا املرشد  املكم.

ا ،ممفن   ُقل ف تفدع  اَ و ،زوج عبدال ين بن أبم بكفر املرشفد ، أ  أوالد   

، وجاون  معم باملدرنة مرذ بعد أافرى،  اف    تسرأ وتكا ، وتزوجبا بكرا 

ماتفح ببففا يف نبافع األوا سففنة اثنففاىل وتسفع م ففة شففبادذ نحسفا ، ومسعففح مففن     

 رلين عل  عسلبا، ب  نثاها الشباف ابن العلام بأباا .

أ   ،ن المفف فاطمة ابنة الاسم عبدالرمحن بن ادماا  مد بن أمحد ب

 السعد املخر .

ماتففح يف مناصففم لالففة الل ثففا  ثالفف  عشففر شففبر نباففع األوا سففنة مخفف     

 انح بم بالبساع، أنابا أا ها، وآاا:  ضاً و انم م ة باملدرنة، ودفنح 

 . برذ  سنة مشحسة  ال الدذ

 فاطمة ابنة عباد ا  بن عباس بن عبداملخل  . فف
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مفففن  «املراسفففا »نوى أبففف  داود يف  ، ملفففا فففان عنفففدها نعففف  نسففف ا ا  

ا  باملدرنة فأمرتم أن رشرك نعلم، فسفاا: أال   در  ابن ع ا آاا: أتاح    

 عند فاطمة  آلح: نعا. أشر با لك  ما نأرح نعلم 

 فف فاطمة ابنة الن ن علم بن  مد بن م س  احمللم املدنم.

وأولفدها   أاح نآاة املاضفاة، تزوجبفا عمفر بفن زرفن الفدرن،       ،سب، الزبري

 عدذ منبا ادجية املاضاة.

 فف فاطمة أ  احلسن ابنة عمر بن حيا  املدنم املاضم ورعرا بابن األعم .

ونو  باإلجففازذ عففن نمساعافف  بففن مكافف  ، وأبففم  ،ممففن أآامففح بالسففاهرذ

وحياف  بفن  مفد بفن سفعد، وأبفم        ،بكر بن أمحد بن عبدالدائا، واملخعفا 

ر واحلجان وغريها، مسع منبا غري نصر ابن الشرياز ، والساسا بن عسا 

نما سنة ث ث أو أنبفع   ،وا د ممن أا نا عنم، وماتح بالساهرذ بعد الاسعىل

 أو مخ  بعد أن علح سنبا.

 فف فاطمة ابنة آا  بن االد السرشاة الحبررة.

أاح الضااك اليت  انح حتح أبم عمرو بن  حص بن امل ريذ امل زومم 

وأشفان علابففا   بففا، فنصفابا نسفف ا ا   فخلسبفا، ف خببفا معاورففة وأبف  ج   

بأسامة، وهم الراورة حلدر  السكن  والنحسة يف الخ ق والعفدذ وحلفدر    

وأبف  بكفر بفن     ،وأبف  سفلمة بفن عبفدالرمحن     ،ادساسة، نوى عنبا الشفعيب 

عبداحلانث بن احلفانث وغريهفا، ماتفح فامفا عفن بعفد اخلمسفىل، وهفم يف         

 وابن  بان. «اإلصابة»أوا و «الاب ر »ملسلا، ويف  «املدناا »

أ   ،فف فاطمة ابنة ادماا أبم الامن  مد بن الزرن أبم بكر بن احلسىل

 احلسىل ابنة املراغم.

 ضففر  يف الرابعففة يف احملففر  سففنة اثففنيت عشففرذ و ففانم م ففة علفف  جففدها   

مشا ة ال وجرد ، وآرأ علابا ابن عمبا  مد بن أبم الحرج إلمسا  أوالد  
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مفففن أوا املشفففا ة، وماتفففح يف سفففنة  فففان وسفففبعىل و فففان     ث ثفففة أ ادرففف   

 /ف[ 184م ة.]

ناصفر الفدرن أبفم الحفرج  مفد بفن أبفم بكفر بفن احلسفىل            فف فاطمة ابنة

 املراغم.

واسفا لدها   ،ابنة عا اليت آبلفبا، تزوجبفا أبف  السفعادا  ابفن الكفازنونم      

م ابنففم ادمففاا  مففد املاضففم، ثففا تزوجبففا السففاد العفف   ابففن السففاد عحافف    

الدرن وطلسبا، فازوجبا الساد السمب د  وطلسبا، فازوجبفا أبف  الحفاح ابفن     

 منبا، وهم نئاسة  اشمة ب نك فابا. الزنند  ومل تلد أل د

 فف فاطمة ابنة احمل   مد بن علم بن ر سم الزنند .

 شساسة السراج عمر املاضم.

 دنم. مد بن املنكدن بن عبدا  السرشم الاامم امل ةفف فاطمة ابن

 املاضم أب ها وأا ها.

 فف فاطمة ابنة املن ن بن الزبري بن الع ا  األسدرة املدناة.

نو  عن جدتبا أمسا  بنح أبم بكر وأ  سفلمة، وعنبفا زوجبفا هشفا  بفن      

تابعاففة مدناففة  وثسبففا العجلففم فسففاا:  .عففروذ و مففد بففن سفف آة وابففن نسففااق 

ل ث عشفرذ سفنة،   ، و  ا وثسبا ابن  بان، و انح أسن من زوجبفا بف  (ثسة

 .«الاب ر »وهم يف 

فف فاطمة ابنة حيا  بن الع مة العحام عبدالس   بن  مد بن أمحد بن 

 البصر  ثا املدنم. -باملعجمة –عزاز بن مزنو ، أ  احلسن امُلَضر  

وهف     ،زوج سلامان بن أمحد ابن السفسا، وأافح ادجيفة ونآافة املاضفاىل     

علفم بفن  سفن ادفزن ، واملافدومم،      الك ى، أجاز هلا الشباف أمحفد بفن   

وعلمان بن ر سم الن رر ، وعلم بن ممفدود البنفدناجم، والاف  بفن أربفك،      

وعبففففدال ال  املا سففففاين، واحلحففففاع األنبعففففة املففففز  وال زالففففم والفففف هيب   

وم لخا ، والحانآم وأب   اان وأب  احلر  الس نسم، و مد بفن أمحفد بفن    
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أمحفففد بفففن الشفففرا ابفففن احلفففاف ،  عبفففداملؤمن ابفففن اللبفففان، وعبفففدا  بفففن  

وعبدالسادن بن عبدالعزرز بن عاس  األر بم، وزرن  ابنة الكمفاا، و مفد   

بففن نمساعافف  ابففن اخلبففاز والففق، و ففدثح مففع زوجبففا ومنحففردذ، مسففع علابففا   

جفز   »و «جز  ابفن فاف   »األآحبسم وأب  الحاح ابن املراغم، ومما مسعم علابا 

وماتفح سفنة  فان وتسفعىل وسفبع م فة        ،«جفز  احلف نانم  »و « د  بن أبم نرفاس 

 .«اإلنبا »باملدرنة النب رة، ودفنح بالبساع، وهم عند شا نا يف 

 فف فاطمة ابنة الامان.

تع د  يف نس ذ، فم ا سسا  معلفق رسخفر    أاح   رحة، دالح عل  النيب 

 .«اإلصابة»ماؤ ..   رها يف 

 فف فاطمة أ   حص ابنة ادماا املخر .

 يف اخلريا . أدنجبا ابن صاحل

 فف فاطمة زوج  مد بن عحر.

 هلا   ر فام.

 فف فررعة ابنة مالك بن سنان.

ووآفع   ،«املفدناا  »أاح أبم سعاد اخلدن ، صااباة،   رها مسفلا يف  

الحانعة، وللخافاو : الحرعفة، وأمبفا  بابفة ابنفة عبفدا         يف نوارة للنسائم:

عنبفا زوجبفا بباابفا    يف مك  املا ف   بن أبم، وهم ممن  ح  عن النيب 

 ا  ربلغ الكااف أجلم، وسفأهلا علمفان عفن  لفك فأا تفم، فاتبعفم وآضف         

 .«اإلصابة»بم،   ر  يف 

 فف فضة الن باة.

 /أ[185.]«اإلصابة»جانرة لحاطمة الزهرا ،   رها يف 

 فف ُفسبا  ابنة علم بن  مد بن م س  احمللم املدنم.
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أجفاز لرآافة، أجفاز  لفم والبفن      أاح نآاة وأمحد املاضفاىل. أجفاز هلفا مفن     

فبد، وماتح يف سنة سح ومخسىل و انم م ة باملدرنة، ودفنفح بفالبساع بعفد    

 الص ذ علابا بالروضة.

 حرف القاف

 ابنة أبم أماة بن امل ريذ امل زومم. –بالاص ري  :بحاح أولم، وآا  –فف آ ِرربة 

علفف   أافح أ  املفؤمنىل أ  سففلمة، وهفم الصفف رى، هلفا   ففر يف دا لفم      

، بن أبم بكر وآالح: ال أااانعل  فراآم أ فدا   أاابا، تزوجبا عبدالرمحن

 و انح م ص فة بادماا.

 حرف الكاف

 فف  بشة ابنة أبم أمامة أسعد بن زنانذ.

فازوجبففا  ،ببففا وهففم أصفف ر بناتففم، مففن املبارعففا ، أوصفف  أب هففا الففنيب  

 عبدا  بن أبم  بابة بن األزعر.

 شررق األنصانرة. فف  بشة ابنة أوس بن

 من بين اخمة، وهم أ  ازمية بن ثابح، من املبارعا .

 فف  بشة ابنة ثابح بن  انثة بن ثعلبة بن اد س األنصانرة.

 من بين جدانذ، من املبارعا .

 فف  بشة ابنة ثابح بن عااك بن النعمان.

 أ  سعاد من املبارعا .

 فف  بشة ابنة  اط  بن آا .

 بارعا .من بين معاورة من امل

 فف  بشة ابنة نافع بن عباد بن ثعلبة بن األدر األنصانرة اخلدنرة.

 والدذ سعد بن معا ، عاشح  ا  ما ، وندبام بس هلا :

 صفففرامفففة وجفففففدا         سعد سعداور  أ
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،   رهن مع (   نادبة تك ف نال نادبة سعد آاا:  نن النيب  :ورساا

 .«اإلصابة»يف  عدذ ممن رسم ن  بشة من شرطبا

 فف  بشة جدذ عبدالرمحن بن أبم عمرذ.

وهم ابنة ثابح بفن املنف ن بفن  فرا       «املدناا »صااباة،   رها مسلا يف 

أاففح  سففان ألباففم،  ففدرلبا يف اللمفف   وغففري ، مففن طررففق عبففد املفف   ن    

 .«اإلصابة»و «الاب ر »عنبا، وهم يف 

 .  ا ُ فف 

بفا يف رف   السفبح، ثفانم صفحر، سفنة       أ  ولد ألبم  امد املخر ، أنخ وفات

نمفا يف سفلخ       ،عس  والدتبا ابنافم زرنف    ،سبع و انم م ة شبادذ مبخ نة

 احلجة أو أوا احملر .

 ابنة سعاد األسلماة. -بالاص ري –فف ُ َعاَبُة 

وأسبا هلفا  رجف ، و فان ركف ن يف املسفجد       شبد  اا  مع النيب 

معفا   فىل نمفم     سفعد بفن   ، و ان النب   هلا اامة تداو  املرض  وادر 

 .«اإلصابة»عندها تداو  جر م  ا  ما ،   رها يف 

فف  مالاة ابنة الساضم جنا الدرن  مد ابن الساضم مجاا الدرن  مد 

 .بن احلاف  احمل  الخ  

للشففاخ الافف  املففالكم، فففاتحق أنففم  نفف  فابففا      /ف[185]  انففح زوجففا   

العزرز بفن الساسفا النف رر   مفا     بالل ث، فازوجح بالشباف أمحد بن عبفد 

يف ترمجام، و ان ررج  ن ا تزوجح تحانق لاا  لزوجبا األوا، فلا تحع ، 

، وسفافر ببفا نه املدرنفة،    وعلافا   ب  أآامح معم وولد  لم أبا الحض   مفدا  

فااافف  علاففم بعففا أهلففبا  افف  أوآعفف ا علاففم ط آبففا، ونجعففح نه مكففة،     

عفففم ولفففدا  نه أن ااالسفففا منفففم وأعافففدا وأآفففا  هففف  وهففف  م مففف   باملدرنفففة، وم

ألمبما، فرباهما ااهلما الشباف أمحد، وت ن  الشاخ الا  عن تزوجيبفا ملفا   



 143 في القسم المفقود من التحفة اللطيفة من أعالم النساء في المدينة المنورة

واسفامر  عنفد   اف      ،بل م ص نذ ما اتحق، ولكن ملا ما  الشباف تزوجبا

  ماتح يف ش اا سنة مخ  ومخسىل وسبع م ة.

 حرف الالم
 ف لبابة ابنة احلانث بن  زن بن دري.

لحضفف  وعبففدا  ابففين العبففاس بففن عبففداملخل  اهل لاففة، وشففساسة أ       أ  ا 

املؤمنىل مام نة، ماتح آبلم باملدرنة يف ا فة علمان، وصل  علابا علمفان،  

رزونهفا،   أوا مفن أسفلمح بعفد ادجيفة، و فان       ، انح آدميفة اإلسف    

 .«ابن  بان»و «اإلصابة»وأوا  «الاب ر »وهم يف 

 .-ااة ملسلةذ حتاةلن –فف ُلَباَُّة 

 جانرة ألمري املؤمنىل عمر، وأ  ولد  عبدالرمحن، و انح ختد   حصة.

 ف لال  ابنة أبم  لمة بن   رحة السرشاة العدورة، أاح سلامان.

ننبا أوا ععانفة دالفح املدرنفة     :، وهاجر  اهلجرتىل، ورسااأسلمح آدميا 

 يف اهلجرذ، وآا : أ  سلمة.

عمرو بن س اد بن عحر األنصانرة األوساة  فف لال  ابنة اخلخاا بن عد  بن

 .ثا الظحررة

 ىل عرضح نحسفبا علافم، ثفا اسفاسالام  فىل آاف         تزوجبا نس ا ا   

هلففا: ننففك امففرأذ غففريى وهفف  صففا   نسففا  فأآاهلففا، و ففان سففا ة اخللففق،         

وس بن س اد بن عحر ف لد  لم، فبانما هفم يف  فائ،   مسع د بن أ وتزوجبا

سفف  ن  وثفف  علابففا  ئفف  فأ فف  بعضففبا فأدن ففح      مففن  اخففان املدرنففة ت ا  

 فماتح.

 فف لال  ابنة آانم اللسحاة.

صااباة،   رها مسفلا يف املفدناا ، و فدرلبا عنفد أمحفد وأبفم داود،        

 .«الاب ر »و «اإلصابة» ما يف 

 فف لال  ال حانرة.
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 يف م ازرم تداو  ادر   وتس   عل  املرض .  انح خترج مع النيب 

 عائشة.فف لال  م الذ 

نوى عنبا أب  عبدا  املدنم جمب ا، و درلبا لا  نسناد  بالسفائا، وهف    

 ثرك ف  أنى شا ا أأنبا آالح: را نس ا ا  ننك خترج من اخل   فأدا  يف 

نال أنففم أجففد نائاففة املسففك، فسففاا: ننففا معاشففر األنباففا  بناففح أجسففادنا علفف   

األن ، و لفففبن يف أنوال أهففف  ادنفففة، فمفففا افففرج منفففا مفففن نففف  ابالعافففم      

 ./أ[186] «اإلصابة»

 حرف امليم

 فف مانرة السبخاة.

اابفا سفريرن نه   أهفداها هفم وأ   سفررام،  حو انف  أ  نبراهاا ابن النيب 

سففنة  ففان، و انففح باضففا  مجالففة، وعففان ابنبففا عشففررن شففبرا،   الففنيب 

عفد أن صفل  علابفا    ودفنفح بفالبساع ب   وماتح هم يف احملر  سفنة سفح عشفرذ،   

 .«اإلصابة»ان حيشر الناس لشب دها وهم يف أوا عمر، و 

 .فف مانرة أ  الرباف، ااد  النيب 

لالة فر   ا  صعد  ائخا   درلبا عند أه  البصرذ أنبا تخأطأ  للنيب 

من املشر ىل، وفرق أب  نعاا بانبا وبىل مانرة اخلاد  اليت  فدرلبا يف أهف    

. آفاا ابفن   (ىل مفن  حفم  ألف  ا فلفا أن  ّحف   صافاح النيب  الك فة، وه : 

 مند : وهما عند  وا دذ.

 عبدال ا د. ةفف مبان ة ابن

الشررحة ابنة الشررم احلساين، االة البدن عبفدا  ابفن فر ف ن املفؤنخ،     

 وزوجة أمحد بن بالغ، هلا   ر فام.

 فف مبان ة اادمة الشاخ ندنر .

  انح اريذ،   رها ابن صاحل. 

 فف  جبة.
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املسجد، وصحح بأنبا من أه   اُُّسس دا   انح َتوآا : أ   جن، امرأذ 

 بدون تسماابا. «الصااح»املدرنة، و درلبا يف 

 فف مررا ابنة نراس األنصانرة.

األنصانرة، ون ا هفم لالافة، وهفم     -هك ا آاا ابن عبدال   -مدناة 

  ابنة نراس بن البكري.

 فف مررا ابنة علمان األنصانرة.

هلفا   فر    -بحفاح املفاا واملعجمفة اخلحاحفة     – الفة  ولعلبا امل  الاة من بين َم

ضفرف آبافم  فىل     حملمد بن احلسن بن زبالفة أن الفنيب    « ااف املدرنة»يف 

 اصر بين آررظة علف  ب فر ُأَبفمو، وصفل  يف املسفجد، ونبف، دابافم بالسفدنذ         

 اليت يف دان مررا ابنة علمان.

 فف مررا امل الاة.

 .نففح زوج ثابففح بففن آففا  بففن مشففاس بخففن مففن األنصففان، و ا :وبنفف  م الففة

 .«اإلصابة»وأنبعابن يف 

 فف مررا ابنة  مد اهلزمري .

أاح مالك املاضم، و  هما سب، الاسفم صفاحل بفن نمساعاف  املفدنم،      

 هلا   ر يف أبابا.

 فف مررا ابنة عز الدرن.

 تزوجبا الزرن احلنبلم وما  عنبا.

 سل ا.ابن فف معا ذ جانرة عبدا  ابن أبم 

مففن  نزلففح ژڎ ڎ ڌ ڌ ڍژ ة مسففكة جانراففم أرضففا، آافف :  نفاسفف

 .«اإلصابة»أجلبا، و انح مسلمة ممن بارع، وتزوجح، ط َّهلا يف 

 فف ملكة ابنة أبم الحرج هبة ا  بن املظحر بن علم بن احلسن بن املسلمة.

/ف[ والاسد ، عمة ال زرر أبم الحفرج  186آاا ابن النجان: من باح ال زانذ ]

ا  بففن هبففة ا ، و انففح صففاحلة زاهففدذ، صففابح أبففا        مففد بففن عبففد   
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، مسففع منبففا رسففريا  النجافف  السففبروند ، مسعففح معففم احلففدر  ونو  شففا ا  

معجفا  » حاد أاابا علفم بفن  مفد بفن عبفدا  بفن هبفة ا ، و  رهفا يف         

وأنبا ماتح وهم جماونذ يف صحر سنة تسع وأنبعفىل ومخف  م فة،     ،«شا ام

 ودفنح بالبساع.

ابنة البدن عبدا  بن  مد بن أبم الساسا فر  ن بن  مد بن  فف مل ك

 فر  ن املؤنخ أب ها.

وا اسففبح مففن أا آففم،   ،وتأدبففح بآدابففم  ،زوَّجبففا بعاسفف  اهلسففك ن  

 واسا لدها ث ث بنا ، وما  عنبا، فزوجبا أب ها بالعحام الاافعم.

 فف ملاكة ابنة اانجة بن سنان بن أبم  انثة.

ن بن ع ا دان   ىل آفدمح املدرنفة يف ا ففة أبفم بكفر      أنزهلا عبدالرمح

الصففدرق، و ففان أآففدمبا ملففا تزوجبففا منظفف ن ابففن زوجبففا زبففان بففن منظفف ن،    

فحرق بانبما، فصان  الدان منس بة نلابا، وهم الفيت أدالفبا علمفان ملفا زاد     

 يف املسجد.

 فف ملاكة ابنة سب  بن زرد بن عمرو بن عامر بن جشا األنصانرة.

األوه  ،«اإلصفابة »بم اهلالا بن الاابان، أسلمح وبارعح، وهمفا يف  امراذ أ

 يف ثاللبا، وه   يف أوهلا.

 فف ملاكة ابنة املنكدن.

 فف ملاكة األنصانرة.

من نوارة مالك عن نسااق بن عبدا  بفن   «الصاااىل»جرى   رها يف 

لخعففا  صففنعام،   أبففم طلاففة عففن أنفف  أن جدتففم ملاكففة دعففح نسفف ا ا  

بنفة مالفك بفن عفد  بفن زرفد بفن منفاذ بفن عفد  بفن عمفرو بفن مالفك بفن                وهفم ا 

 .«نصابام»النجان، والدذ أ  سلاا أ  أن ،  ما  سسم شا نا يف 

 بن األآر  الصاابم.ة والدذ السائ  كفف ملا
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ألفك  اجفة  آالفح: تفدع  البفين،       : انح تباع العخر، وآفاا هلفا الفنيب    

  «اإلصابة» ما يف 

  أمحد بن  مد بن عبدا  بن عبريذ بن أمحد بفن  فف منص نذ ابنة احمل

 عخاة بن عبريذ السرشم.

أ  مروان، أمبا الشررحة  مالاة ابنة عبدالرمحن الحاسفم، ولفد  يف      

احلجة سنة تسع عشرذ و انم م ة ب دان بىل احلرمىل وأمبا ما جبفة للزرفانذ   

 ادزن .النب رة، وأجاز هلا مجاعة  ابن س مة وابن آخل ب ا، وابن 

 فف منريذ م الذ أ  م س .

 هلا دان باملدرنة  انح لعبدا  بن جعحر بن أبم طال .

الساضم شباف الدرن أمحد ابن النجا  مفد ابفن ادمفاا     ةفف م فساة ابن

  مد ابن احمل  أمحد بن عبدا  الخ  .

 مضح يف ادجية.

 فف مؤنسة م الذ اخلازنان.

 هلا   ر فابا.

 .لنيب فف م هبة م الذ ا

 .«اإلصابة»يف 

 احلانث بن  زن اهل لاة أ  املؤمنىل. ةفف مام نة ابن

/أ[  ففىل جعلففح أمرهففا  187] االففة ابففن عبففاس، زوجبففا العبففاس بففالنيب   

نلام، وبن  ببا بسرا يف طررق مكة ملا نجع من عمرذ السضا ، ثفا  انفح   

وفاتبففا بسففرا يف سففنة ن ففدى وسففاىل،  مففا لل اآففد ، أو ن ففدى ومخسففىل  

 ما خللاحة يف والرة معاورة، وصفل  علابفا ابفن عبفاس وداف  آ هفا، وهفم        

 ار أمبا  املؤمنىل وفاذ، وفام نظر، فسد تسد  يف هند أنبا  ارهن، ساما 

وثبح أن عائشة عاشح بعفدها، وعائشفة ماتفح آبف  السفاىل بف  اف ا، بف          
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بفففن سفففحاان أن مام نفففة ماتفففح سفففنة تسفففع وأنبعفففىل، وهفففم يف    رعسففف ف  جفففز 

 .«ابن  بان»و «اإلصابة»وأوا «ب ر الا»

 .ف مام نة ابنة سعد أو سعاد ااد  النيب 

 ملسلا مام نة ابنة سعد، و أنبا هم. «املدناا »ويف  ،«اإلصابة»وهم يف 

 فف مام نة ابنة أبم عسا ، ورساا: ابن أبم عسابة.

 .«اإلصابة»، نو  عنم يف الدعا ، وهما يف م الذ النيب 

 لامان ال نشررسم املاضم.فف مام نة زوجة س

 ففان رصففحبا بالصفف ل وأنففم يف بر ابففا، و انففح علفف  آففد  يف العبففادذ   

 واخلري  ما مض  يف زوجبا.

 حرف النون

 فف ندبة م الذ أ  املؤمنىل مام نة.

 .«الاب ر »و «اإلصابة»يف 

 فف نسابة أ   با  بن زرد بن عاصا.

آالفم، ف رجفح يف    تسد  فافم أنبفا بعفد آاف  مسفالمة لفم نف ن  أنبفا تشفبد         

ا فففة أبففم بكففر مففع املسففلمىل، وباشففر  احلففرف بنحسففبا  افف  آافف  ا         

 مسالمة، ونجعح نه املدرنة وببا عشر جرا ا  من طعنة وضربة.

 فف نسابة.

 هم أ  عخاة، تأتم.

 احلبشاة. -بضا الن ن –فف ُنصرذ 

ممن تزوجبا مرجان الاس   شاخ احلر ، فانآبا  ىل ت جبم ملصر، 

فاأميح لك ها، وهم مبجلة  ،علابا عن  السجاآجم، وما  عنباف لحم 

 لعحابا.

 فف نحاسة ابنة  سن بن زرد بن احلسن بن علم اهلامشاة احلسناة.
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السففادذ الصففاحلة، عسففريذ مصففر، ابنففة األمففري، وأاففح الساسففا، وصففا بة  

املشبد ال   بىل مصر والساهرذ، و انفح آفد حت لفح مفن املدرنفة نه مصفر       

نسااق بن جعحر الصادق فاما آا ، وماتح يف شفبر نمضفان سفنة     مع زوجبا

  ان وم اىل، ومناآببا مساحاضة، وأ  اهلا شبريذ.

 فف نحاسة جانرة زرن  ابنة جاين.

ملا نضم عنبا،   ا مساها علم بن أمحد بفن ر سفم يف    وهبابا للنيب 

 .«اإلصابة»لم، وأشري نلابا يف سادتبا زرن ، وهم يف  «أابان النسا »

 .فف ن بة، ااد  النيب 

تردد شا نا أهفم امفرأذ أو نجف ، و سفك لكف  منبمفا بروارفة، وأوندهفا         

  ./ف[187] «اإلصابة»أب  م س  املدرين يف النسا ،  ما يف 

 حرف اهلاء

 .هررةابنُة ع ا الزُّ هالةف 

 ع ا. بِن أاُح عبد الرمحِن

 . لاةبن  رف اهل  احلانث  ابنُة هزرلة ف

 . يبِّأهد  نه النَّ ،املؤمنىل َمام نة، وتكن  أ   حاد أاُح أ ِّ 

 .مبانك بن مسب  هماان ابنُة ف

يف املدرنفة   ْحوتسفلممح محفاتاَح الفدوِن، و كَمف     ،جلسح بُشفبَّاك اإلمفاَنذ    

 ا منصفف ن مجففاعبا مففن املدرنففة يف  احلففروف  واففروِج ، أرففاَ رفف ٍ  ر مففا  ونصففَم

 .م ٍة وسبع  ار سنة مخسىَل

ة رشففاَّالُس ،نففااعبففد َم املخلفف  بففِن عبففد  اد بففِنعبَّفف ثاثففة بففِنُأ ابنففُة هنففُد ففف

 .ةاملخلباَّ

مع أاابفا ث ثفىل     وأطعمبا النيبُّ ،ةن أسلمح ةكمممم ،حخ ْسم  أاُح

 «.اإلصابة»وهم يف   يبِّيف النَّ ة مرثاَّ نساَق هلا ابُن وأنشَد ،رَبْاا  من َاس ْسَو

 .ةاشاَّالحر احلانث  هند ابنُة ف
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وهففففم مففففن  ، يبِّالففففنَّ علفففف  أزواِج  انففففح تففففداُ  ،ةاَّش ففففَرالُس :وآافففف  

 وهم يف الاب ر . ،وعنبا الزهر  ،نو  عنبا ،ةَمل َس أ ِّ ا  َب ا  َص

 بفنِ  عمفرَ  ا  بِن عبد  ذ بِنامل رَي   بِنْب رحة أو َسُ  ،ةأبم أماَّ هند ابنُة ف

 .ةاَّوم امل ُز ُةشاَِّرلمة الُسَس أ ُّ ،املؤمنىَل أ ُّ ،خمزو 

عنفد   ُمو انفح آبل ف  ،أو ث ث، علف  الصفااح   سنة أنبفعٍ   يبُّجبا النَّتزوَّ

 ،ا  َسف النِّ و انفح مفن أمجف ِ    ،األسفد   عبفد   بفم سفلمة بفنِ   : أضفا ِ مفن الرَّ  أاام 

 فأ ف َّ  ،اَبف و فان ر مُ  ،افرِ ر   النَّ ة ةكم بَحالصُّ أن تصلَم  يبُّا النََّهوأمَر

ماتفح بعفد احلسفىل     ،ففأ لر  سفنة   وعاشح تسعىَل ،اَهُرعُم طاَا ،ُمأن ت افَا

يف  :وآففاا بعضففبا ،ُمُاففيف  اففر سففنة ن ففدى وسففاىل  ففىل جا هففا نعْ  ،علففم بففِن

 بففا  أمَّ وهففم  اففرُ  ،و انففح يف أوااففر سففنة سففاىل   ،اورففةَعُم زرففد بففنِ والرففة َر

 اَن.  بَّ وابِن ،«اإلصابة» وأوِا ،ب ر  وهم يف الاَّ ،م تا  املؤمنىَل

 .اعد عد السََّس   بِنْبَس زوُج ،زراٍد هند ابنُة ف

 سفب     ف  ُ فاتَّ ،البافح   يف وسف،   فجلف َ  ٍ ْبعلف  َسف    يبُّالفنَّ  داف َ  :آاا 

 بفنُ  رُيَب  فر  الفزُّ   ،البافح   يف وسف،   املسجَد نأرُح علام  ا دالُحفلمَّ ،ا َدمسج 

 .املدرنة  ان يف أاباِنبكم

  .امر رشم الَعم  الُسعبد َش مرو بِنَع ا  بِنَبُس هند ابنُة

 .تأار  ابنام ه   باملدرنة  ،اِ بالشَّ اساشبَد ُموأنَّ. املاضم أب ها

 الكنى

 .أمحد البدرر  أ ُّ ف

 احل.َص ها ابُن  َر ،ذ َراِّ انح َا ،با نباط السَّ شا ُة 

  . يبِّالنَّ  الُذُم ،أمين أ ُّ ف

/  ،را  اج املَبفف مففن  بففاِن ، ففةَرا َبَبففوامُس ،ا مففن أباففم ونثَبفف ،اُمَنو اض فف

 :فساا هلا أب  بكر ،حفبك  ، يبِّالنَّ بعد م    وعمُر ها أب  بكٍرزاَن 397

ولكن أبكفم   ،أبكم ل لك ما :فسالح ،س لم َرل  ا  اري  ، ماعنَدىَلك ْبَتأ 
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ننبففا  :ااورسفف ،كففاٍ ا علفف  الُبَمففُبْاَجفباَّ ،ما  السَّفف ا مففَنعنَّفف انسخففَع الفف  َم ألنَّ

 «.اإلصابة» ِاوأوَّ ب ر  وهم يف الاَّ ،علماَن بساح نه أوا ا فة 

 .ُةاألنصانرَّ ُةاخلزنجاَّ الساِ  ى امر مرو بِنَع بِن ِ آْا ابنُة  َفأ  أرُّف 

زرفد  أبفم رَ  مفن  فدر     رم ُ الاِّ أارَج ،الشبرِي الصاابمِّ  َفأبم أرُّ امرأُذ

فافم بعفا    ا طعاَمف  ا لفمُ حَنفاكلم ،ا   س ُاا َنَنعلا نزَا :آالح ،با أا تُمأنَّ

 بفنِ  حااَنعفن نوارفة ُسف    افد ُّ َمونسف  احلُ  .احلدر  ،ُمأ ل  فكرَ  ، اُسه   الُب

الف     ا  احلفدر ُ  رفا نسف اَ   :فسفاا  ،عنفمُ  يف املنفا ِ   يبَّالفنَّ  سفأاَ  ُمة أنََّنْاَاُع

. ق آاا: َ  ،   دَ ُنى بم َبا راأ َّى ممم َّأَاَت كة امل ئ  ننَّ :عنك  أر َف بم أ ُّ ُثدَِّاُت

 «.اإلصابة»و ب ر  وهم يف الاَّ

 .ةه ا األسلماَّ ب ا ابنُة أ ُّ ف

بف ا عفن    عفن أ ِّ  :وآا  ،ِ  ا بادْ اَُّض :ا درلَب ،صاابم ابنُة صااباٌة

هف ا ابنفة    وسفاأتم يف أ ِّ  ،وهفم يف الابف ر    ،«اإلصفابة »  رهفا يف   ،أبابا

 ه ا. ب ا ابنُة أ ُّ والص اُف ،باان   نبا انسلبحب ا 

 .بابةَ  أ ُّ ف

 ،ة م رَّف ة اأُلأماَّف  رف بفنِ َ ف  بفنِ   ِرَصف  حااَنأبفم ُسف   ابنُة ُةل ْمَن املؤمنىَل هم أ ُّ

با وأصفدآ   ،نلافم بف لك     فىل  اف َ   ،يف سفنة سفحٍ    النجاشفمُّ   با للنيبَِّجزوَّ

العفاص   سعاد بفنِ  االد بُن كاِلالنِّ م لعسد و ان املا لِّ ،درناٍن مائة  عنم أنبع

وماتفح باملدرنفة علف      ،سفنة   وث ثف نَ  بضفع   با  ان ف ٍ ودا  ببفا وسفنُّ   ،ةأماَّ بِن

وأوا  بف ر   وهفم يف الاَّ  ،اَبف عاورفة أاا  يف ا ففة مُ  وأنبعىَل الصااح سنة أنبٍع

 «.اإلصابة»

 .ةباَبَ  أ ُّ :أو ،با َ  أ ُّ ف

 ،ا  وعبفد   الحضف ِ  شفساسةُ  ،ل  املخم عبد  اس بِنالعبَّ ابنُة ،أشبر واألوُا 

آبف    َاب فُسف  ،اَبتزوجُا وأنا  مٌّ ْحَ ل  بل  : آاا النيبُّ ،ابةَبُل الحضِ  ا أ ُُّبأمُّ

ابففا مسَّ ،ابففةَبف لففد  لففم ُل ،سففحاان امل زومففمُّ بففُن ا األسفف ُدجَبفففازوَّ ،ال غَبففُب
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 «.اإلصابة»ة، وهم يف مكم َنوولدها رسكن  ،هاوغرَي ،اَبباسا أمِّ

 .ان األنصانرةلَام  را  ابنُةَ  أ ُّف 

 ،عاورففة ُم س مففَعُرْبففُآ معففُم ْ غففَز ،امح الصَّفف بففادذ بففِنُع وزوُج ،أنفف  االففُة

  الفنيبُّ  و فانَ  ،وعشفررن  سفبعٍ  سفنة   ،فماتح شفبادذ   ،ا لاَبعن َب ْحَعِرفُص

هف ا   :رس لف ن  ،سُرا بسْبف َهف فسُ  ،بادذ ا بالشَّف َهَروبشَّف  ،اعندَه ساُ وَر ،ار شاَه

 بفف ر  وهففم يف الاَّ . وغففرُي ،نوى عنبففا ابففن أاابففا أنفف   ،احلة الصَّفف املففرأذ  آففُ 

 .  بَّاَن وابِن« اإلصابة» وأوِا

 .نند  سم الزَُّر  مد بِن ابنُة احلسِن أ ُّ ف

سفنة   ذ عفدَ    الس  ماتفح يف لالفة االثفنىل نابفعِ     ،املخر ِّ امد ابِنأبم َ  االُة

 أاابا. ا ابُنَبَاأنَّ ،ادن   ب ا   ،م ٍة وسبع و انىَل ث ٍث

 .مسب  املررسم  أمحد بِن بِن  ِ عبد السَّ ابنُة احلسىِل أ ُّف 

يف  398ونم/ ُناَزأبفففف  الحففففرج الك فففف  رِنالففففدِّ ناصففففُر ببففففا الشففففاخُ  َجتففففزوَّ 

 :وآفاا لفم   ،انماللَّف   ِ السَّف  عبَد ا ابنُمَهوأولَد ،زازبعد زوجبا الرَّ ،شا  اام 

 .م ٍة و ان وسبعىَل سبٍع ننبا ماتح يف نباع األوا سنة 

اهلامشافة  ،فبد أبم اخلري  مد بِن  مد بِن ة بِنعخاَّ أ  احلسىل ابنُة

 املكاة

 الكففراِ  جبففا مففن أهفف  املدرنففة النب رففة نزرففُ وتزوَّ ،ماملاض فف ىٍلَسففُ  أاففُح 

ومففا  عنبففا بعففد أن  ،مففدذ ْحآاَمففأف ،لففح معففم نلابففاوحت َّ ، مففد  بففُن أمحففُد

 ،لابففا َِّمَاُم ُدَ ففان أ الخاَّفف بففُن علففمِّ بففُن ُدمَّففَاثففا ُم ،اسففا لدها علاففا  وغففري   

الفدرن يف صفحر سفنة تسفع      ها وه   ماُاما  أ ُ  ،أوالٍد ذ دَ واسا لدها ع 

 .......وتسعىل

    رِرالنُّف  اسفاِ الس بفنِ  العزرفزِ  عبفد   بفنِ  أمحفدَ  بِن  مد  ابنُة سىِلاحُل أ ُّف 

 . املكم

 يف األمسا . ُذاَدَعهم َس
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 أبفم الحضف ِ   بفنِ  أمحفدَ  بفنِ  الفدرن  مفد    زِّالساضفم ع ف   ُةابَن ىِلَساحُل أ ُّف 

 .املكمِّ  ِّ رِرالنُّ المِّس الَع اهلامشمِّ العزرِز عبد  بِن أمحَد بِن  مد 

سنة اثفنيت عشفرذ و فان       يفَدل ُو ،ذ عبرَي بِن ا   عبد  ابنُة با عائشُةوأمُّ

نا مففنبا شففاُ  ،وأجففاز هلففا يف سففنة تسففع وعشففررن فمففا بعففدها مجاعففةٌ   ،مائففة

 ناعِر ابُن والشباُف ري ُّح الك  والشمُ  مجِّ   ابُن والنجُا بائمُّوالُس والادمر ُّ

 بفردسَ  ابفنُ  والااُج ،احلنبلاُة وعائشُة ،الشراجيمِّ ابِن ابنُة وعائشُة ،الصا بة 

وابفن   الزن شفمُّ  والفزرنُ  ال اسفخمُّ  والشفبافُ  اممُّالشَّ والشمُ  ُ لع ا وأا ُ 

يف سففنة أنبففع   افعمُّالَافف ال هففاف  عبففد  بففُن  مففُد جبففا ادمففااُ وتزوَّ ،الحففرا  

عبفد   بفنُ  فازوجبا الساضم أب  الحاح  مُد ،تسٍع با يف سنة وفانآ  ،وعشررن

وت جبفح معفم نه املدرنفة     ،وث ثفىلَ  سفنة مخف ٍ   يف م سفاِ  صاحٍل بِن الرمحِن

 ح بالبساع.َنف وُد ،ة اليت تلابانالنب رة فماتح ببا يف الس

 رعسف فَ  بِن ال هاف  بن عبد  رن  مد الدِّ م جنِاالساض  ُةابَن احلسىِل أ ُّف 

 .ثا ةكة ،باملدرنة ة آاضم املالكاَّ

 ِا ُّونشفأ  ببفا  اف  بعفد حتف      ،  يف نباع األوا سفنة  فانىل باملدرنفة   َدل ُو 

 ْح............... ففدامَ .بفا ُلركح  ن  فانَ َمف  مف     ثا سافر  بعفدَ  ،أبابا نه مكة

ا   عبفد   العحام  ة احلنحاَّ ونماِ  ة اَّخ الباس  شاِخ    ا  تزوجح بابِنِرظ حتح َن

ثففانم  بعففد فسففد   لففْحلمَعنه أن َت ، اففر منففم وا ففدا  بعففدَ   ْ وولففَد الب ففان ِّ ابففِن

وتسفعىل   ر مجادى اللانم سفنة تسفعٍ  َشَع سابَع ماتح يف لالة  اَُّث ،...........رباَدل َو

أبابففا  أصففباِن بلبففة  ْحَنففف ثففا ُد ،صففبح ال ففد َ س ففم علابففا َعلِّوُصفف ،و ففان مائففٍة

 ع ضبا ا  ادنة. ،و انح عاآلة ،الدرن من املع ذ  جنِا ابِن ادمالمِّ

 .اهلامشاُةالسرشاُة،هاشٍا بِن ل  املخ عبد  بِن الزبرِي ابنُة احلكِا أ ُّف 

 ، الففنيبِّ عففاِّ وابنففُة ،املاضففاة  ضففباعة  أاففُح ، كففاٍا أ ُّ :هلففا ورسففاُا 

وأطعمبا من  ،و ان رزونها باملدرنة ،من الرضاعة  ُمننبا  انح أاَا :ورساُا

 وغريها.« اإلصابة»وترمجبا يف  ،ونو  عنم ،ىل وسسا ثاا  ث 
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 .هاشٍا بِن   ل املخم ابنُة  كاِا أ ُّف 

آالفم ابفن    ،وآفد هفاجر  وماتفح يف ا ففة علمفان      ،هلفا صفابة    ننَّ :رساُا

 وهم يف األوه وهم. ،  بَّاَن

 ِّ.الساعد  أبم محاد  امرأُذ ،محاٍد أ ُّف 

وهلا  در  يف صف تبا يف باابفا    ،  رها مسلا يف املدناا  ،صااباٌة 

وابفن أاابفا عبفد ا  بفن      ،افد نوا  عنبا املن ن بن أبم مح ،أنبا أفض  399/

 «.اإلصابة»وهم يف  ،س رد األنصان 

 .ُةاألم رَّ،أماة  بِن العاِص بِن سعاد  بِن االد  ُةابَن االد  أ ُّف 

 الفنيب   َمت ف وُأ ،وهلا صابة ونوارة ،  ألبابا باحلبشة َدل ُو ،ُةَمبا أ وامُس 

 ا ُاك َسف ف      ا هف   ُس  أ  وَنَرن َتَم :فساا ،بلااف فابا مخاصة س دا  ص ريذ

م ل ففْبوآففاا: أ  ،  د َاففابا ب ن َسففَبل أ ف  ،ُ َمففْ بففم ُأ َمت فففُأ ،االففٍد  ُِّأ نم ب ففرُافف: ا فسففاَا

 ،وأصففحُر أمحففُر اخلماصففة  ِال ففنه َع ُررنُظفف َ وجَعفف ،تىِلرس هلففا مففرَّ  ،مس ففل ْاوأ 

 -ا َنلعلفا. والسَّف  نه ا م ع ُبْصف بأ  ورشفريُ  ،ه ا سنا ،االد أ َّ ه ا سنا را :فساَا

 مفففن نسفففا   ن مفففاَ َمففف بفففا  افففُرنَِّن :ا نَّفففع  اُاس ففف، وُرُنَسفففاحل  -يِنَباحل ففف سفففاَنل ب 

 وابن   بَّاَن.« اإلصابة » ِاوأوَّ« الاب ر »وهم يف  ،ا  اَّاب َاالصَّ

 .ُةل الساب  االٍد أ ُّف 

 آالم ابن صاحل. ،سبعمائةواىل  انح بعد السِّ ،ٌةَاصال   ز ُجَع 

 .الاحة  أ ُّف 

نال جا تفم يف   انافة  رَّمشفبدا  مفن املشفاهد البَ    ُكتُل ال صاحلٌة مادرنٌة امرأٌذ

  ف ائ ِ  يف آضفا    يف السفعمِ  والتنحفك عفن االجابفاد     ،املعافاد بفىل النفاس    م ر م 

   رها ابن صاحل. ،املسلمىل

 . ِِّ الخم نبراهاَا بِن أمحَد باف الشِّ ُةابَن اخلرِي أ ُّف 

 .ْحَمدَّس َت ،عائشُة باامُس 
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 .ذ نَُّد  ُُّأف 

  يف َر  فففوُ  ،عائشفففة  وهفففم مففف الُذ ،جلفففمآالفففم الع  ،تابعافففة ثسفففة ٌةاَّفففن َدَم

 «.الاب ر »

 .مشٍ  عبد  بِن  ميِرُع بِن عامِر ابنُة وماَنُن  ُُّأف 

صففااح »وثبفح يف   ، نانففة  بفنِ  بفن مالففك   ِاْنم ُغففن ف بفا مففن بَ نَّ ا علفف  أ ُسف ح اتَّ

 َمل وااُا ،بين فراٍس َحْاُأ را :األضااا  ة صَّهلا يف آ  أبم بكٍر آ ُا« الب ان ِّ

 بففِن ث احلففاِن بففِن ا   عبففد  و انففح حتففَح ،أو دعففُد زرنففُ  :اففَ س ف  ،بففايف امس 

م فُِّ وُتفف ،آبفف  اإلسفف   أبففا بكففٍر فاففالَم ،ببففا مكففة  َ د وآ فف ،د ِّْزاأل  ذ َرَبْ َسف 

 ْحَموأسففل  ،ميا د علابففا أبفف  بكففر آ فف  َمل ففَ ف ،اففَ ح   لففم الخَُّدل ففعنبففا بعففد أن َو

وولفد  لفم عبفد الفرمحن      ،وبارعح وهاجر  بعد أبم بكر  ا  آفدمح علافم  

 .«اإلصابة» ما يف  ، ْسبا  املة للَبُاَمَجْروَت ،وعائشة

فحففم  ،وفاففم نظففر ،مففن اهلجففرذ باملدرنففة يف    احلجففة سففنة سففحو  ْحماَتفف

 وآفاا هلفا الفنيبُّ    ،الا فاريِ  عائشة ملفا نزلفح  رفةُ    آ ُا ٍداَِّج ٍدَنَسب « مسند أمحد»

 رفك  َ م علف  أبَ ا  اف  تعرض ف   ٍ تسافاتم فافم بشفم    مرا  فف  أعلاك    ننم عاِن 

يف  لفك   ُراَمف ؤأ والفدان ا افرذ وال   ا   رفدُ ِنم ُأآالح: ننِّف  ،وماَنُن أبم بكر وأ ِّ

« ااىلا الصَّف »يف  ة صَّف الس  ُ ْصف أ و،  مُّب ف النَّ ك ا َضف ف  ،نومفانَ   َُّأ أبا بكر وال

الروارفة       وَهف  -باسفدرا الافا    -  ان يف سنة تسفعٍ   ارُيوالاَّ ،ون تعاىٍلُدب 

 ،ر هلفا ح ْ هفا واسفاَ  آَ  ونفزا الفنيب    ، دذ  انح م ُج نوماَن  َّبأن ُأ ٌةَ رَِّصُم

ا وآفاا ملمف   ،كنومفان فافك ويف نسف ل     ُُّأ افحْ س ل  علاك ما َمْ مل َر اَ لُبالموآاا: 

 .ر نلاباُظْنَال ف  ىِلالَع  ِنمن احُل ٍذأ َره اْمن َرُظْنَر ْنأ  ُ رََّس ْنَم :هايف آِ  ْحَالُِّد

 .400/ مول َع نُةبا مررَا أ ُّ ف

 .ىَلن م ْؤامُل  ُُّأ ة َمل َس  ُُّأ ف

 .د ْنه  َمه 
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 .لااَنم  ابنُة اِال ُس  ُُّأف 

 .ٌةل مخ َّ« اإلصابة»يف  وترمجابا ،اُ اَصَمهم الُع 

 ٍةل َبْنُس أ ُّف 

ننبفا أهفد  للفنيب     :آالفح عائشفة   ،يف املدناا    رها مسلا  ،صااباة 

  نو  عنبا عائشة و عف  بفن    ،«اإلصابة»آم يف ُرُط ف  ر   درلا  ،نا َبل

وهفففم يف  ،ِنك  مفففا آالفففم ابفففن السَّففف    ،املدرنفففة با يف أهفففِ و فففدرُل ،مالفففك

 «.الاب ر »

 .األنصانرُة رك شر أ ُّف 

وهفم مشففب نذ   ،  رهففا مسفلا يف املفدناا    ،صفااباةٌ  ،بفا غزرلفةُ  وامُس 

يف آصفة   آفا ٍ  ابنة  من نوارة فاطمة « صااح مسلا»وهلا   ر يف  ،بكناابا

مففن  ٌةامففرأذ غناَّفف شففررٍك وأ ُّ :آالففح فاففم ،الففدان   ففاٍا مففن  ففدر   ة اَسف سَّاد 

بف  هلفا يف ابفن     ،نزا علابا الضاحانر ،ظامة النحسة يف سبا  ا ، عاألنصان

الكافاف علف     عنبا يف آفرا ذ فاحتفة      شٍ  بِن شبِر من طررِق  در   مماَج

 «.اإلصابة»و« الاب ر »وهم يف  ،ذ ادناَز

 ادبناُة صباة  أ ُّف 

با عنفد   درُل :عبد ال  وآاا ابُن ،  رها مسلا يف املدناا  ،صااباة 

نوى  درلبا  ،بن مكاٍ  بن نافِع بن احلانث  جة اان ُذدَّوهم َج ،أه  املدرنة

  د َرف  ْحح ف ل ااَا :وهف   ،وأا   نافع ، ب بن ارَّ سرِل بُن عنبا أب  النعمان سامُل

يف بعا الروارا  ا لة  ُسمِّاحو ،يف ال ض   وا ٍد يف نناٍ  نس ا ا   ُدوَر

وأن ابفن   ،و سفق أنبفا غفري ا لفة     ،«اإلصفابة »و« الاب ر »وهم يف  ،ابنة آا 

أ  صفباة ادبنافة    :عل  آ ا مسلا ْمس و أنم مل َر ،ق بانبماسعد وغري  فر 

 .وامسبا ا لة ابنة آا 

 .م الذ سعد بن عبادذ ،ٍطالق أ ُّف 

 ،اخلفففزنج ُداِّهففف  َسففف  وسفففعد  ،  رهفففا مسفففلا يف املفففدناا    ،ٌةصفففااباَّ
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 َنبفن عبفد الفرمح    جعحفرِ  عند أمحد وغفري  مفن  فدر      وهلا  در   ،أنصان ٌّ

 «.اإلصابة»وهم يف  ،عنبا يف االسا  اِن

 .ُاهلامشاة ،بن هاشٍا بن عبد املخل   أبم طال   ابنُة طال   أ ُّف 

  رهفففا  :سفففعد آففاا ابفففنُ  ،ُةخ فففْرورسففاا: امسبفففا نَ  ،م ونا ت ففف مول فففَع أاففحُ 

و  رهفا شفا نا    ،سا َسف َو أنبعفىلَ  ااَ  من  ِر  النيبُّ َاأطَع ْناَمف  ال اآد ُّ

 «.إلصابةا»يف 

 .ٍ ْع   بِن مَِّبُأ امرأُذ اِ ح الخُّ أ ُّف 

 والخ انففمُّ  أاففرج هلففا أمحففدُ   ،  رهففا مسففلا يف املففدناا    ٌة،صففاابا 

ا  يف املاف ف  عنبفا   اَّف َبُأ نفاز َ  َرَمف ُع نَّأ  هلاعفة   فافم ابفنُ   ٍدَنَسف ب  بن سفحاانَ  واحلسُن

 :حاف ِ الخُّ  ُُّأ ُملم زوجُاف  الْحفس ْحَعن ا وَض تزوُج :مٌَّبلم ُأ  ا  آاَا ،  وهم  ام 

 .ْحَعَضن ا َو َحك ْنَت ْنأ  ة اَ م ل ْساأل  ة اَعَبُس  النيبُّ آد أمَر

 ،بففن  ففزٍ  بففن عففامِر بففن  عفف  وعمففانُذ مَِّبففُأ بففُن وآففد نوى عنبففا  مففُد 

  رهفا يف   ،مفلوكٌ  فافم ناوٍ  ٍدَنَسف ب  وللانابما عنبفا  فدر  عنفد الفدانآخينِّ    

 «.اإلصابة»

  باٍعُس ُةابَن ة َاالعال  أ ُّف 

  401آالم العجلم./ ،مدناة تابعاة ثسة

   صٍن بِن صىِلُ  ُةمََّع ،رزرَد ابنُة ِرعام  أ ُّف 

 بفنِ  سبِ  بِن وأنبا االة أبم أمامة  ،  رها مسلا يف املدناا  ،صااباة

 «.الاب ر »وهم يف  ،نوى عنبا ،اخممُّ أنصان ُّ و صىل  ، ناٍم

 .السابلُة عائشة  أ ُّف 

 ورنظر أ  االد. ،آالم ابن صاحل ،بعد الساىل وسبعمائة صاحلٌة عج ز 

  مسلٍا بِن  ع   بِن الرمحِن عبد  أ ُّف 

  رهفا أبف     :«اإلصفابة »آفاا يف   ،  رها مسفلا يف املفدناا    ،صااباة

 ومل خيرج هلا شا ا .، م س  عن جعحٍر
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 ُةرَّاألنصاِن ة عخاَّ أ ُّف 

غفزوا    سفبعَ  غفز  معفم    ،ابنافم زرنف َ   َ سِّف َ أن ُت لنيب ها اَرَماليت أ  

 ،«الابف ر  »وهم يف  ،وامسبا نسابُة ،تصنع هلا طعامبا وتس   عل  املرض 

   بَّاَن. وابِن ،«اإلصابة»وأوا 

  .ُةرَّاِنَصْناأل     الَع أ ُّف 

مففن  َمه فف :وآففاا ابففن عبففد الفف    ،يف املففدناا    رهففا مسففلا   ،صففااباة

ابنففة احلففانث بففن  :ونسففببا غففري  فسففاا ،با عنففد أهفف  املدرنففة ففدرُل ،ا  َعففار َبامُل

ننبففا  :رسفاا  :وآففاا ،وسفاق نسففببا نه احلفانث بففن اخلفزنج    ،ثابفح بفن اانجففة  

 ، درلبا من جبام الشا ان ىنو ،الراو  عنبا بن ثابٍح بن زرد  اانجة  والدُذ

 «.اإلصابة»و« الاب ر »وهم يف 

 ة َمعلس  أ ُّف 

 آالم العجلم. ،ابعاة ثسةمدناة ت 

 اُةائ كمالَبامل رباُة علمو أ ُّف 

 آاا ابن صاحل  انح صاحلة. ،صا بانا 

  .السابلُة َرَمُع أ ُّ ف

أ   :وتنظففر ،آالففم ابففن صففاحل   ،بعففد السففاىل وسففبعمائة   صففاحلٌة عجفف ز 

 وأ  االد. ،عائشة

 .فروذ  أ ُّ ف

ابنفة أبفم آااففة     وهم فاما أعفنُّ  ،  رها مسلا يف املدناا  ،صااباة 

جبففا وَّوآففاا: َز ،يف اإلافف ذ   رهففا الففدانآخينُّ  ،أبففم بكففر الصففدرق  أاففُح

ن أوحيامف    ،قاوولد  لم  مدا  ونسفا  :زاد غري  ،أا ها األشع  بن آا 

 «.اإلصابة»و  هما يف  ،هم األنصانرة عند مسلٍا تك ن امل   نُذ

 .األسدرُة ، صٍن ابنُة آاِ  أ ُّف 

 انففح ممففن  ،  رهففا مسففلا يف املففدناا   ،صففااباة ،عكاشففة  أاففُح
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عباففد ا  بففن  :وعنبففا ،عففن الففنيب   ونو ،وبارعففح وهففاجر  أسففلا آففدميا 

 بففُن و فف ا نوى عنبففا وابصففُة ،و ففدرلبا يف الصففاااىل ،عبففد ا  بففن عابففة

وأبف  عبافدذ بفن عبفد      ،وم الهفا أبف  احلسفن    ،وم الها عفد  بفن درنفان    ،معبَد

 وهلفا عنفد النسفائمِّ    ،هفا وغرُي ،مف ه محنفة    نفافعَ  أافحُ  وعمفرذُ  ،ا  بن زمعة

 ،هفا هلا طفاا عمرُ  ما :آاا  وأن النيبَّ ،م الها أبم احلسِن أرضا  من طررِق

 «.اإلصابة»و« الاب ر »وهم يف  ، َرمُِّع ر  مامُِّع امرأذ  ُاف نعل

  .ا    ِاُسَن ابنُة  لل ِ  أ ُّ ف

و لفك يف شفعبان    ،وشفم ٍ  سفنىلَ  بلمفانِ  ملدرنفة  ا  النيبِّ ِ مسَد بعَد اْحفُِّ ُت

 ُ ْضففوالح  ونففزا يف  حرتبففا علففمٌّ  ،اعلفف  آ هفف  و نفففح عانففا    ،سففنة تسففع 

 ،سنة ث ث مفن اهلجفرذ   با نآاة ا ْاُأ بعد م    تزوجبا علماُن ،بن زرد ُةاَمَسوُأ

 لم. ْدل ومل َت

 .ُةالااماَّ الصدرق أبم بكٍر ابنُة  لل َ  أ ُّف 

 402با /ُاوآصَّفف ،ف ضففعح بعففد وفاتففم  ،  ْمففأب هففا وهففم َ  مففاَ  ،ٌةاَّففع تاب 

 «.اإلصابة»  رها شا نا يف ثانم  ،  وغرِي« امل طأ»يف  ب لك صاااٌة

  .ُةزوماَّْ امل  األسد  عبد  بِن أبم سلمة  ابنُة  ِ  لُل أ ُّف 

 .عسبة  م س  بِن نوى عنبا أ ُّ، م ب النَّ نبابُة

 عبفد   بفنِ  ة اَّف َمُأ و بفنِ أبفم عمفرِ   بفنِ  عفا،  أبفم مُ  بفنِ  عسبفة   نفةُ اب  للف  َ  أ ُّ ف

 .مشٍ 

وهلفففا  فففدر  يف   ،ِاَواأُل  انفففح مفففن املبفففاجرا    ،م مِّفففأُل علمفففاَن ُحأاففف 

 بففُن محِنالففرَّ ثففا تزوجبففا عبففدُ  بففن ثابففحٍ  زرففد  و انففح حتففحَ  ،«الصففاااىل»

ثا عمفرو   ،بن الع اِ  برُيثا تزوجبا الزُّ ،ومحاٍد نبراهاَا ام َناْب  ُّأ  َموه  ،ع ٍا

 وابفنِ « اإلصفابة »وأوا  ،«الابف ر  »و ،ملسفلا « الخبسفا  »وهفم يف   ،بن العفاص 

   بَّاَن.
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 .ُةاهلامشاَّ ،أبم طالٍ  بِن مِّل َع ُةابَن  لل َ  أ ُّ ف

 لس لففم  ؛بففا عمففر وهففم صفف ريذٌ َجتزو ،  ِرَشففالَب د سففاِّ ابنففُة بففا فاطمففُةأمُّ 

 ،ة اَّآ لم زردا  وُن ْ َدوول  (مب َسم وَنب َبر   الساامة نال َس منسخع  ٍ َسوَن ٍ َبَس   ُّ 

ثففا  ،ثففا أاففا   مففدا   ،أبففم طالففٍ  بففِن جعحففِر بففَن فازوجففح عفف َن ،وتفف يف عنبففا

بف    :وآاف   ،ومل تلفد ل ا فد مفن اإلاف ذ الل ثفة      ،عنفد   ْحوماَت ،أااهما عبد ا 

 ،نفا حُِّكح هفم وابنبفا زرفد بفن عمفر ف      وماتف  ،ٍدمفن  مَّف   ُةَاف ْببا َنامُس ولد  جانرة 

نن  :عبفد الف    آفاا ابفنُ   ،املدرنفة   ىل  فان أمفريَ   العاِص بُن   علابما سعاُدلموَص

 ،د َ ف   أ ُدررُصف  من  رامابفا مفا   ُدُصْنم أ فمنِّ ،ٍنَسنابا أبا َ ْجوَِّز :عمر آاا لعلمو

بفا  َلَعثفا بَ  ،هاِرَ ص ف ب   َُّاف ْعَر ،بفا ك ُاْجوَّبا فسفد زَ اَاض ف ففمن نَ  ،بفا لفك   ُلَعْبفأنفا أ   :آاَا

 فسفااَ  :فسالفح لفم  لفك    ،لفك  ُحل ف الف   آُ  ُدْرآ لم لفم هف ا الُبف    :وآاا هلا ،ٍدْرُبب  نلام 

 :ْحفسال ف  حباَشف با فك ووضع رد  عل  سفاآ   ،عنك  اُ  َمض َن اُحض آد َن :آ لم لم

نه أبابففا   ْحثففا مَضفف  ،ك ح فف ْنأ  ُ ْرَسففك ل  املففؤمنىَل أمففرُي ك نَّفف لفف ال أ  ،هفف ا ُ َعففح َتأ 

وهفم يف ثفانم    ،زوجك  ُمنَِّن ُةاََّنُب را :فساَا ،س ٍ  ين نه شاِخَاْلَعَب :وآالح ، تمْافأ 

 «.اإلصابة»

  .ة َبس ُع ابنُة  ِ ُلل ُ   ُُّأف 

 .بن  انثة  بن زرد  تسد    رها يف ولدها زرد  ،صااباة

 بفنِ   مفد   بن الزرِن علمِّ بِن د  م بِن أمحَد بِن  مد  ابنُة  لل ِ  أ ُّ ف

 أ ُّ ،املكفمِّ  سفخ نمِّ الس  علفمِّ  بفنِ  بن أمحَد  مد    خ بن الُس  مد  األمىِل

 .الس  ِّ عبد  بِن أبم اخلرِي ابِن علمِّ

 وابففُن الزن شففمُّ نا والففزرُنمائففة شففاُ  وث ثففىل و ففاِن أجففاز هلففا سففنة سففحو  

 وابنفةُ  ،الشفراجيم  ابفنِ  ابنفةُ  وعائشفةُ  ،بفردسَ  وابُن ،ناعر الصاابة  وابُن اِنالخاَّ

 ابفنُ  أبف  اخلفريِ   وتزوجبفا الشفاخُ   ،هفا وغرُي ،والافدمر ُّ  ،والسبفائمُّ  ،احلنبلم علمِّ

وسفبعىل و فانم مائفة باملدرنفة      يف سفنة سفحو   حوماتف  ،ف لد  لفم علافا    عبد الس  ِّ

 ح بالبساع.َنف وُد ،علابا بالروضة َملِّوُص ،النب رة
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بفن   الشفم   مفد    أ ُّ ،اد تفمِّ  بفن أبفم بكفرٍ    د  مَّ ابنُة  لل ِ  أ ُّف 

 .بن وهباَن سلاماَن بِن بن علمِّ  مد 

 عبففد  بففِن أبففم العبففاس أمحففدَ   الشففاِخ ُ،ْبها س ففُدووال فف بفف ُ   وأ املاضففم ُهفف 

ماتح سنة أنبفع و فانىل و ا ائفة عفن سفاىل       ،املاضم أرضا  لمِّاد الاَّ الرمحِن

 تسرربا .

الشفاخ   ُةمَّف َع ،بفن عبفد السف  ِّ     مد  أبم اخلرِي السخ   ابنُة  لل ِ  أ ُّ ف

 م ابنا ف   ُّوُأ ،نوالمِّالف ِّ  أمحفدَ  ابِن 403/ وزوجة أبم ال  ا   ،م ونا ت  معمٍر

 .ااحُس

هفم يف مجفادى    ،هم وابنابا باملدرنة سنة تسفع وسفبعىل و ا ائفة    حمات 

بففالسرف مففن ابنففة أاابففا حيافف     ،اففا بففالبساعودفن ،بففا يف شففعباَنوابنُا ،األوه

 املاضاة.  سابة 

 الفدرنِ  ابفن الساضفم ففاحِ     مفد   الدرِن الساضم ص ِل ابنُة  لل ِ  أ ُّفف 

 .ٍصاحل بِن الرمحِن عبد  بِن أبم الحاح  مد 

 أمحفدُ  تزوجبا العحاُم ،هان   با أ ُّمُُّأ ،الزنند ِّ الساضم سعاٍد ُةخ ْبوس 

 هلا وألمبما. وأجزُ  ما علمَُّبَعمَسأ ،وادناَد ا داسا لدها مسدَّو ،ٍدبن مسدَّ

بفن    مفد   بفنِ  احلسفنِ  بفنِ  ر سفمَ  بفنِ   مفد   الشفم ِ  ابنفةُ   للف  ِ  أ ُّ ف

 .املدناُة الزنندرُة ، م ٍد

وتزوجبفا أبف  عبفد     ،نشفأ  ةكفة   ،املاضفم  السراج عبد اللخام  أاُح 

اتففح ببففا يف مجففادى األوه سففنة ثفف ث وم ،عبففريذ  ابففِن عبففد الكففررِا ا  بففُن

 ح باملع ذ.َنف وُد ،وتسعىل وسبعمائة

 .ئاملسر أبم بكر األصببانمِّ ابنُة مالك   ُُّأ ف

ونزق  ،زوجبفا حملمفد اهلفزمري ِّ    ،م مِّف أُل بفن صفاحلٍ   الشفم   مفد    أاُح 

هفا    ر ،ومفرراُ  ما  اثنان وبسفم مالفكٌ   ،اىِلَلْنُأررن و  َ  ،أوالٍد منبا أنبعة 

 أا ها يف ترمجة زوجبا.
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 .بن  انثة  امرأذ زرد  ،ٍرمبشِّ  ُُّأف 

 معفففروٍن وهفففم ابنفففة الففف ا  بفففنِ   ،صفففااباة   رهفففا مسفففلا يف املفففدناىل   

و فدرلبا عنفم يف مسفلا وأبفم داود     ، نو  عن الفنيب   ،الصاابمِّ األنصان ِّ

وط هلفا   مفع نببامبفا   ،ة بن  انَث زرد  با بامرأذ ووآع يف بعضبا وصُح ،وغريهما

 «.اإلصابة»يف 

 .ىِلَن َِّؤامُل و مٍد الرمحِن عبد  أاُح ،صاحٍل بِن  مد  أ ُّ ف

ثفا   ،املاضفاة   مالفكٍ  فاسا لدها أ َّ ،ئاملسر تزوجح أبا بكر األصببانمَّ 

 فان   وأنحسفح علفابا مفا    ،مح عل  أوالدهافاأرَّ ،وما  صاحل  تزوجبا الاسمُّ

بف  لعلفبا    ،تبن   تعز  وال شا لة بشأنبا الو انح م ،والنبا  هلا من احللمِّ

وعنفدها مفن اخلف ا     ،مل تكن خترج نه املسفجد يف السفنة أ لفر مفن مفرذ     

 ،رحف ق ال صفم   مفا  ة مَ ف من ا  والشحسة علف  الحسفرا  واملسفا ىل وبفرا ذ ال ِّ    

ثفنىل تاسفع   و انىل سنة يف ضفا  اال  ٍموماتح عن ناِّ ،ٍذَرَاها بأ بصُر مَّوُ 

وعنفد  ضف ن م تبفا  انفح تفدع  ا        ،دى وسفاىل وسفبعمائة  صحر سنة ن ف 

 ،لسففانبا َ ُسفف  َث اَّفف ىِلَتمففرَّ و سففح وجببففا وختففاا بالصفف ذ علفف  الففنيب      

 با.ترمجبا ابُن

 .ُةاط اَّاخل  ٍدمََّاُم  ُُّأف 

  رهففا ابففن   ،سففا نة  شففح آة  عاآلففة  درنففة  ،باِ بففاط السَ فف ِرح ب  اَنفف 

 صاحل.

 .ُةرَّند نالزَّ  مٍد  ُُّأف 

   رها ابن صاحل. ، انح صاحلة 

 .انَ الَب علمِّ وُجَز  مٍد أ ُّف 

جفاون باملدرنفة    ،علف  افري   ا سفا ن  ا فان أب هفا مصفرر     ،صفاحلةٌ  عج ز 

   رهما ابن صاحل.، بالبساع َنف وُد ، ا  ما 
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 .السنجان ِّ الح ِر زوُج  مٍد  ُُّأفف 

وعملح نباطا  مساب  بفاف   ،ومرانذ   اآح من الدناا   وذ  ،ذ َراِّ انح َا

وجاهففد   ،وابالاففح يف دنااهففا  ،عنففد سففساحة اخلففدا   اخلخافف  الاكففرون ِّ 

   رها ابن صاحل. ،يف مكة 404وجاون / 

 .املخلباة :ورساا ،الااماُة السرشاُة مسخٍح أ ُّف 

 .ك ف يف آصة اإِل امل   نُذ ٍاْهأبم ُن ابنُة

 .اخلزاعاُة معبٍد أ ُّف 

ملفا   وهم اليت نزا علابا الفنيب   ،  رها مسلا يف املدناا  ،صااباة

 «.اإلصابة»هلا يف ط َّ ،االد ابنُة وامسبا عاتكُة ،مشب نذ بكناابا ،هاجر

 .أبم معسٍ  زوُج ،ُةاألسدرَّ معسٍ  أ ُّف 

 ،«اإلصففابة»با يف شففأَن َقسمففَ  (ة جَّففَ  ُاتعففد  يف نمضففاَن عمففرٌذ با  ففدرُل 

بفن   َمر ُسف  ُذدَّوهم َجف  ،األسدرُة معسٍ  أ ُّ :فساا ،ناا و  رها مسلا يف املد

 . ٍ بن َس ا   عبد 

 .صاحٍل ااا ابِن امرأُذ ،منظ ٍن  ُُّأف 

 ،والا  اد  ِر  بال ِّ مشا لة   انح بصريذ  :وآاا ،«تانخيم»  رها يف 

 .ِ جا والاسلُّصابرذ عل  الرَّ

 .ا  رن د ل  ِراص النَّ ة اخللاح  اإلماِ  أ ُّف 

 .ٌذأ اَضوم  ،عمرتبا باملدرنة  هلا سسارٌة 

 .املدنمِّ الزنند ِّ سعاٍد ابنُة ِئهان أ ُّف 

وزوجففة   ،وأبففم الحففاح  اسففببا   ،آاضففم احلنحاففة بخابففة    شففساسة علففمو 

ماتففح يف نباففع األوا سففنة  ففان وتسففعىل  ،صففاحٍل ابففِن الففدرِن الساضففم صفف ِل

 . املاضاة  لل ٍ  منبا أ ُّ ،ذ دَّبعد أن أولدها ع  ،و ان مائة بخابة

 .أبم طالٍ  ابنُة ِئهان أ ُّف 

هلففا أ ادرفف  يف الكافف  السففاة  ،ُةَاففبففا علفف  األشففبر فاا امُس ،علففمو شففساسُة
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 ىنو ،أنبعفىل وسفسا    وأطعمبفا مفن ااف ٍ    ،فاعاف ن    واخببفا الفنيبُّ   ،وغريها

 ،اٍسبَّففمبففا ابففن عَ ع وابففُن ،ها هففانوُنو حاففُد ،حيافف  ُموابُنفف ،بففا جعففدذُ عنبففا ابُن

 «.اإلصابة»و« الاب ر »وهم يف  ،وعاشح بعد أاابا ،و اروَن

 بفنِ   مفد   أبفم السفع د    بفنِ   مد  أبم ال  ا   بِن علمِّ ابنُة ِئهان أ ُّف 

 .املكمِّ السرشمِّ عبريذ  ابِن عخاة  بِن أمحَد بِن علمِّ بِن  سىِل

 ،العبفاسِ  بفنِ  ا   عبفد   العحافم   دُذووالف  ،م ونا ت ف  عبفريذ   ابفنِ  ال هانمِّ أاُح 

 أبف  الحضف ِ   :ولد  سنة ث ث وعشررن و ا ائة ةكفة، وأجفاز هلفا الفق مفنبا     

 ومشف  الفدرن ادفزن ُّ    الفدرن الحاسفمُّ   وتسفمُّ  سف مة   ابفنُ  الفدرنِ  ونف نُ  عبريذ  ابُن

ونآاففة  ونفف ن الففدرن احمللففمُّ ومجففاا الففدرن الكففازنونمُّ ومشفف  الففدرن الكحففري ُّ

ا  بفن   وعبفدُ  م وعمفر بفن  مفد... ابفن اللبفاف      جِّالدرن ابن    وجنُا ح اللعليبِّبن

 العبفاسِ  عمبفا أبفم الحضف ِ    وماتفح  زوجبفا وابفنِ    ،بفردسَ  الدرن ابُن وتاُج محلٍح

يف األنبعففا  تاسففع  ،باملدرنففة  مففٍد بففن أبففم ال  ففا    د  مَ فف بففن أبففم املكففان ِ 

علابفا   َملِّوُصف  ،ا مفدذ عكَبَ م مائة بعد َتسنة  ان و انىل و ان ،عشر نمضان

 ،بففا نمحبمففا ا  مَِّع نه جانفف  ابففنِ  ،ح بففالبساعَنففف ثففا ُد ،مففن ال ففد بالروضففة  

 و انح مبان ة.

 .اينِّكا  عبد السادن السَّ جنا الدرن  مد بِن الشاِخ ابنُة ِئهان أ ُّف 

الحففاح  أبففم وزوجففُة ،والففد نبففراهاا عبففد الففرمحن السخففاُن ُماملاضففم سففبُخ

تففأار مففنبا نه    ،وأولففدها بضففع عشففرذ ولففدا     تزوجبففا بكففرا    ،كالمِّشففال

واللاناففة حتففح عبففد ا  بففن  ،ن ففداهما حتففح حيافف  امل ربففم ،ابناففان م تانخي فف

و  ر من ص  با ونغبابا يف العبادذ وال  مفا شفا     ،آاسا أام أبم الحرج

 سنة سح وث ثىل. وم لدها تسرربا  ،ا 

 أبم الحرِج الدرِن ناصِر الشاِخ ابِن أبم بكر  مد  رِنالزَّ ُةبَنا ِئهان أ ُّف 

 .املدنمِّ املراغمِّ العلمانمِّ احلسىِل بِن أبم بكِر ابن الزرِن  مد 

  .......َدل ُو ،املاضم أب ها وأص لم
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 وغريهما. وسانذ  أمحَد فأولدها الصحمَّ ،ٍدمسدَّ ابُن مُ جبا الشَّوتزوَّ

 .ُةرَّألنصاِنا ِئهان  ُُّأف 

 ابنففة  ذ نَّوهلففا  ففدر  مففن جبففة ُد ،  رهففا مسففلا يف املففدناا  ،صففااباة 

 «.اإلصابة»نم يف  ما با  ،عنبا معاٍ 

 .أبم هرررذ  أ ُّف 

 .ُةبا أماَنوامُس 

 .النعماِن بِن ة  انَث ابنُة هشاِ  أ ُّف 

 أنصفففانرة بارعفففح باعفففة   َموه ففف ،  رهفففا مسفففلا يف املفففدناا   ،صفففااباة

( وا ففدا  ا   نسفف ِا  ُننُّففنففا وَت ُننُ  ففان َت  :ونو  عففن الففنيب  ،اِنضفف الر 

 .«اإلصابة»و« الاب ر »وهم يف  ،هاشٍا فابا أ ُّ :وآا 

 .ب ٍا ابنُة ه ِا أ ُّف 

 :«اإلصفابة »نا يف نابفع  وآاا شفا ُ  ،  رها مسلا يف املدناا  ،صااباة

بف ا   الصف اف أ ُّ  :وآفااَ  ،وعابفم أبف  نعفاا    ،ملسفلا  مند  وعزاهفا    رها ابُن

 .وآد مضح ،رعين مسل با  ،ه ٍا ابنُة

   ِّاألنصاِن ن فٍ  بِن ع ميِر بِن احلانث  بِن ا   عبد  ُةابَن ونآة  أ ُّف 

بفا  با وجانرُابا غ ُمل َاوآ   نو  عن النيبِّ ،ُ ن ف  ُةابَن ة آ َنَو أ ُّ :ورساا هلا

 .«اإلصابة»با يف ل  َ ط  .باملدرنة

 .الحاسم علمِ  بِن أمحَد بِن الدرن  مد  م تسمِّالساض  أ ُّف 

 أبفم الحضف ِ   الكمفااِ  ابنُة ُذاَدَعَس احلسىِل  ُّوهم ُأ ،اللخام  عبد  وأاام  

وهما معبا  ،باملدرنة ْحأآاَم ،املكمِّ  ِّ رِرالنُّ عبد العزرِز بِن أمحَد بِن  مد 

 .ىَلن س  حن   اِن

 الٍغب بِن أمحد  ابنُةف 

وهففم أ  أوالد  ، ر فف نف  بففن أبففم عبففد ا  ابففِن لففمَِّعتزوجففح بعففد أبابففا ب  

 آالم ابن فر  ن. ،النجبا 
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 .مِّاملالك  مِّنع الدَّ  سِن ابنُةف 

 وأنبا ماتح باملدرنة سنة تسع وعشررن و ان مائة. ،نلابا فام أشرَي

 .راِزاخل الب داد ِّ  مٍد زوُج ،اِنرَّالح  علمِّ ابنة الشاِخف 

 .  يف زوجباَر  ُ  

 وأاففح أ ِّ ،املخففر   أبففم  امففٍد  ُّوُأ ،الزننففد ِّ ر سففَم بففِن  مففد  ابنففُةففف 

 .املاضاة احلسِن

 ماتح يف لالة األ د اام  ش اا سنة ثف ث و فانىل وسفبع مائفة شفبادذ      

 ابا ولدها.نَّأ  ،نمحبا ا    ْنب ا  اد 

 .الب داد ِّ اخلراِز ٍد مَّ ابنُةف 

 . ما مض  يف ترمجام ،حلسابا بر ة أبابا ،انح صاحلة  

 .املكم الخ  ِّ رِنالدِّ شباف  اإلماِ  ابنُةف 

ببفا يف   حومات ،املدرنة 406/ ببا َ د آ  ،  أوالد   ُّوُأ زوجة العحام الاافعمِّ 

ح يف َنف ف وُد ،أوا لالة مفن نمضفان أواافر شفعبان سفنة سفح وسفاىل وسفبعمائة        

 د نبراهاا علام الس   من البساع.السا ة بَّآبلة ُآ

 .م مِّأُل ِخاملؤنِّ فر  ٍن بِن  مد  ا  بِن عبد  البدِن ُذدََّجف 

 ة َعففاََّمُم،   املائففة أو آرببففا افف  جففاَز ْحنََّسففأ  ة آففاا: ننبففا  انففح أنصففانرَّ 

 وهفم ممفن أدنك    ،وماتح يف سنة تسع وث ثفىل وسفبعمائة   ،بسمعبا وبصرها

بفف   ،َ و انففح حتكففم لنففا عنبففا عجائ فف ،ح شففرآم املدرنففةالففيت ارجفف النففاَن

و انففح حتكففم عففن   ، انففح حتففدثنا أرضففا  عففن  ررففق املسففجد الشففررم  

عفن   ُمسفمع ملُلف  مل ُر ٍموتعحُّف  وسف اجةٍ  مفن سف مة بفاطنٍ     بائبا وأهلفبا غرائف َ  

منخ رفة   ة اَّف و كح عفن أخ هلفا أنفم داف  باافم يف املدرنفة ف جفد  َ        ،أجدادها

 فلا خيرج من م ضعم  اف  سفس، سفسمُ    ،نذ فضرببا فسالباعل  باح الخبا

آاا: وآصام شبابة بسصة األنصان  أرضا  اليت جر  ر    ،الباح علام فما 

 .اخلندق يف زمن النيب 
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 .مِّع َرالُس ة نفاَع زوجُة ف

 ،أو ابنة أبفم عبافد السرعافةُ    ،وهٍ  ابنُة  امُة :فسا  ،يف امسبا خمالم 

وآفد سفلم معظفا اخلف ا      ،عبفد الفرمحن   ابنفةُ  عائشُة :وآا  ،شبامة :وآا 

 يف زوجبا.

 .انََّ  الدرن ابِن زرِن   ا  الصَّ زوجُةف 

با  انح مع زوج  ،الشبرِي ال لمِّ أبم مجرذ  بِن ا   عبد  الشاِخ وهم ابنُة

سففنة......ومحلح نه  وفاتبففا ببففا يف شففبر نجفف ٍ   باملدرنففة فسففدن م نآاما فف  ففىَل

وآ هفا معففروا هنفاك رففزان    فففدفنح عنفد محفزذ عففا الفنيب    آبف ن الشفبدا    

 آالم ابن فر  ن يف مسدمة تانخيم.

 رذ. انح عج زا  اا  ،أوالد  أ ُّ ،امرأذ مسع د الشكالمف 

  رهفا ابفن    ، انح بربفاط السفبا  آائمفة بلبافة الاافام       ،املانداناةف 

 صاحل.

 مضح يف غ   هلا. ،أل  ونآة جانرٌةف 

 فدثين  مفد    ،من طررفق ابفن أبفم الفدناا     ،ابن اد ز  ، امرأذ عابدذف 

 فدثنا أصفاابنا أن امفرأذ     ، دثين نبراهاا بن عبد ا  املفدنم  ،بن احلسىل

 ،فم ا هم دمجمة آد بد  ،فدالح املسابر  ا  ر   ، انح باملدرنة ترهق

 !ماهفف ا :فسلففن ،فففدا  علابففا نسففاؤها   ،آففاا: فصففراح ثففا نجعففح منابففة    

 فسالح: 

 السب ِن مجامجا  ج َا رُحأن   ملا امل    يب ل  ِرك  آلَب

ترغف  يف ادمفة ا     ،تفأتم مفنكن امفرأذ    فف   ،ثا آالح: اافرجن عفين  

 ثا أآبلح عل  العبادذ  ا  ماتح نمحبا ا . ،تعاه

ثنفا  مفد بفن     ،مفن طررفق ابفن أبفم الفدناا      ،ابن اد ز  ،امرأذ عابدذف 

عفن عبفد    ،نا ااآان بفن عبفد ا   ث ،املروز  407علم بن احلسن بن شساق /

 ،ا شحم لم عن آ  نسف ا ا    :أن امرأذ آالح لعائشة ،ا  بن املبانك
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  ا  ماتح. ،فبكح ،فكشحح هلا عنم

 يف عابد العل  . ،امرأذ عل رةف 

 ،وهففم ع ففر  مففد بففن طلاففة بففن عباففد ا  ال حانرففة :امففرأذ رسففاا هلففاففف 

 ها مسلا يف املدناا .ر   ،صااباة

 ضفففُماا  تعفففاه تبا َرسَّفففَر ،ماسففف دتم مفففن تفففانرخ املدرنفففة الشفففررحة   افففر

 ةامد و لم وصابم. وحترررُ 

لشفا نا الع مفة اا فة احلحفاع      ،اناب  اللل  اللالف  مفن تفانرخ املدرنفة    

 مد مشف  الفدرن بفن عبفد الفرمحن بفن  مفد بفن          ،أبم اخلري ،واملؤناىل

 ،  برمحام ونضف انم  مفىل  ت مد  ا ،أبم بكر الس او  الساهر  الشافعم

سفنة أنبفع    ،يف مفدذ  ارهفا رف   اخلمفا  عاشفر    السعفدذ       ،من ا، مؤلحم

آالم و ابم املحاسفر نه لخفم    ،ةنزا  اتبم من مكة املشرفة ،وتسعمائة

 مففد املففدع  عبففد العزرففز بففن عمففر بففن   ،ا  وع نففم أبفف  اخلففري وأبفف  فففانس 

واحلمد  ،لخم ا  ببا ،عم مد بن  مد بن فبد اهلامشم املكم الشاف

 . لريا    وصل  ا  عل  سادنا  مد و لم وصابم وسلا تسلاما 

 


