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IS IT DESIRABLE FOR A WIFE TO ADDRESS HER HUSBAND WITH HIS NAME? 

The relationship between the husband and the wife should be based on mutual respect, love and 
affection. Each should address the other in a way that reflects this. Addressing the husband with 
his name has been disliked by the jurists who have preferred the use of respectable words. This 
has been explicitly mentioned by ʿAllāmah Sirāj al-Dīn ʿAlī al-Ūshī (d. 569 H.), ʿAllāmah 
Tumurtāshī (d. 1004 H.), ʿAllāmah Haṣkafī (d. 1088 H.), ʿAllāmah Abū Saʿīd Muḥammad al-
Khādimī (d. 1176 H.), ʿAllāmah Ibn ʿĀbidīn (d. 1252 H.), ʿAllāmah ʿAbd al-Ḥayy Laknawī (d. 1304 
H.), ʿAllāmah ʿAlā al-Dīn Muḥammad ibn ʿĀbidīn (d. 1306 H.) and ʿAllamah Khalīl ibn ʿAbd al-
Qādir al-Naḥlāwī (d. 1350 H.). One can understand this from the way in which a child or a pupil is 
taught not to address the parent or teacher with their name. Respecting the husband has been 
emphasised by the Prophet  in several ḥadīths. The Prophet  mentions that if prostration 
was permissible to a human being, he would have instructed the wife to prostrate to her 
husband. This would have been the prostration of respect, not the prostration of worship.  

Some people suggest that in the current era addressing the husband with his name is common 
and therefore is not a sign of disrespect. Perhaps, this is a reflection of the influence of society 
on our attitudes and values. Even if one does not regard it disrepectful, it is nevertheless 
advisable to avoid addressing the husband with his name. This is because our values and 
attitudes should be influenced by the practices of the Prophet  and the companions. We learn 
from many ḥadīths that the female companions of the Prophet  would address their husbands 
using their Kunyah (teknonym). In fact, the non-Muslims at the time would also use the Kunyah 
of their husbands when addressing them. I have not come across any narration wherein a female 
companion used her husband’s name when addressing him. Kunyah is a Sunnah of the Prophet 
 and should be used to address the husband. One can also use other respectable titles such as 
Sayyidī (my leader/senior).      

Kunyah is an honorific title or teknonym that contains the appellation Abū (father) or Umm 
(mother); for men and women respectively such as Abū Muḥammad or Umm Muḥammad. It is 
differentiated from Laqab (title) because a Laqab can be positive or negative whereas a Kunyah is 
generally positive. A Kunyah is commonly based on the name of a child, preferably the eldest 
child though this is not necessary. For example, the principal Kunyah of the Prophet  was Abū 
al-Qāsim. Qāsim was the eldest son of the Prophet .  
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A Kunyah can also be based on an inherent quality or feature of a person or an inanimate object 
or an animal. For example, the Prophet  once addressed ʿAlī ibn Abū Ṭālib  by saying Abū 
Turāb (soil). His principal Kunyah was Abū al-Ḥasan. This also demonstrates that a person can 
have more than one Kunyah. The Prophet  also had other Kunyah such as Abū Ibrāhīm, Abū 
al-Ṭayyib, Abū al-Ṭāhir, Abū al-Arāmil (orphans) and Abū al-Muʾminīn (believers).    

Another example is Abū Hurayrah (kitten). This also demonstrates that a Kunyah is 
recommended even if one does not have a child, as Abū Hurayrah  did not have a child. 
Another example of this is ʿĀʼishah  whose Kunyah was Umm ʿAbd Allāh. ʿAbd Allāh was her 
nephew. In fact, it is also recommended for a child to have a Kunyah. The Prophet  addressed 
a small child with his Kunyah, Abū ʿUmayr. The scholars have mentioned several benefits of this 
including strengthening a child’s character and avoiding bad nicknames. It is also a sign of 
optimism that the child will live to adulthood and have children. 

Based on the above, it is not desirable for the wife to address her husband with his name.  

It is also worth noting that some people dislike the use of the husband’s name when being 
referred to in front of others. However, upon a detailed examination of the narrations, we find 
that several female companions would use the names of their husbands when referring to them, 
whilst other female companions would use their Kunyah. This is perhaps based on whether the 
individuals were known to others by their name or by their Kunyah, because the purpose of 
referring to the husband is to convey their identity. Thus, there is no harm in referring to the 
husband by using his name or his Kunyah or indeed any other title through which he is 
recoginsed.  

In conclusion, it is desirable for a wife to avoid addressing her husband with his name but rather 
use his Kunyah and/or other respectable titles. For further information and the detailed 
references, please refer to the subsequent pages. It is worth noting that if in the ʿUrf (custom), it 
is not regarded as disrespectful to address the husband with his name, this is permissible though 
it would be better to avoid this.  

Allah knows best          

Yusuf Shabbir  
Servant of ḥadīth, Jaame Masjid, Blackburn, UK 
22 Jumādā al-Thāniyah 1436 / 11 April 2015 
Checked and approved by: Mufti Shabbir Ahmed Sahib 
www.nawadir.org       

http://www.nawadir.org/
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 تعظمی الزوج( ۱)

ابن احلافظ قال ،  ةیم ، الا مواهلاا  نفقوا منم عیل بعض ومبا اا هبعض  الرجال قوامون عیل النساء مبا فضل هللا: عز وجل قال هللا

ذا ومؤدهبا علهيا واحلامك وكبریها رئيسها هو: أاي املرأاة ، عیل قمی الرجل ياا : (۲۹۲: ۲) ثریك   .ی ، انت  اعوجت ا 

( ۳٥۱: ۱۷)بری ك ال  يف والطرباين( ۱٤۷۸) الارار لكرشح مش يف يوالطحاو ( ۱٥۰٤) وادلاريم( ۲۱٤۰)بوداود اا  خرجاا و 

، فرأایتم يسجدون ملرزابن  أاتيت احلریة: قيس بن سعد قالعن  يبهاذل هووافق( ۲۸٦۳) مكاحلا هوحصح( ۱٤۸۰٥) يقوالبهي

، فرأایتم يسجدون  أاتيت احلریة ينا  : ، فقلت صیل هللا علیه وسمل النيب، فأاتيت  رسول هللا أاحق أان يسجد هل: ، فقلت هلم

: ، قال ل: قلت :قالكنت تسجد هل؟ اا یت لو مررت بقربي أارأا : قال ، سجد كلن أاحق أان  ای رسول هللا، فأانت  ملرزابن هلم

امرا أاحدا ال تفعلواف ،  جعل هللا هلم علهين من حق ا، مل أان يسجد لاحد لامرت النساء أان يسجدن لازواهجن ، لو كنت أ

ش یخنا حمدث العرص محمد یونس  ه، وتعقب( ۱٦۰: ۱۰)احملیل  ابن حزم يف ه ببطالنمكح هذا احلدیث وما ورد مبعناهانتھی  ، و 

  .(۱۹٥: ٤) ةالیواقیت الغالی يف ياجلونفور

 من معاذ قدم ملا :قال أاوىف أايب بن هللا عبد نع( ٤۱۸۱)ابن حبان  هوحصح (۱۹٤۰۳)محد واا  (۱۷٥۳) ابن ماجهخرج واا 

،  وبطارقتم لاساقفتم يسجدون فوافقتم الشام أاتيت :قال ؟معاذ ای هذا ما :قال،  وسمل علیه هللا صیل للنيب جسد الشام

امرا كنت لو فا ين،  تفعلوا فال :وسمل علیه هللا صیل هللا رسول فقال،  بك ذكل نفعل أان نفيس يف فوددت  يسجد أان أاحدا أ

 سأالها ولو،  زوهجا حق تؤدي حىت رهبا حق املرأاة تؤدي ل بیده محمد نفس واذلي،  لزوهجا تسجد أان املرأاة لامرت هللا لغری

  .(۲٦۲: ۳۲) هفتاوی يف ةسالم ابن تمییش یخ ال   هر كوذ، متنعه  مل قتب عیل ويه نفسها

عن النیب صیل  أايب هریرة عن( ٤۱٦۲)ابن حبان  هوحصح( ۱٤۸۰٤) يقوالبهي( ۷۰۲۳)والزبار ( ۱۱٥۹) يالرتمذخرج واا 

امرا أاحدا: قال وسمل هعلی هللا  معاذ عن الباب ويف: ابو عيیس ، قال أان تسجد لزوهجا ةراا أان يسجد لاحد لامرت امل لو كنت أ

،  معر وابن وأانس سلمة وأام عيل بن وطلق أاوىف أايب بن هللا وعبد عباس وابن وعائشة جعشم بن ماكل بن ورساقة جبل بن

 .هریرة أايب عن سلمة أايب عن معرو بن محمد حدیث من الوجه هذا من غریب حسن حدیث هریرة أايب حدیث :عيیس أابو قال

ن،  علیه يس نون مجل هلم الانصار من بيت أاهل اكن :قال نس بن ماكلعن اا  (٦٤٥۲)والزبار  (۱۲٦۱٤)محد خرج اا واا   وا 

ىل جاءوا الانصار ن، وا   ظهره مفنعهم علهيم اس تصعب امجلل نه :فقالوا وسمل علیه هللا صیل هللا رسول ا   نس ین مجل لنا اكن ا 

نه علیه  ، قوموا :لاحصابه وسمل علیه هللا صیل هللا رسول فقال،  والنخل الزرع عطش وقد ظهره ومنعنا علینا اس تصعب وا 

نه،  هللا نيب ای :الانصار فقالت،  حنوه وسمل علیه هللا صیل النيب مفىش،  انحیة يف وامجلل احلائط فدخل فقاموا  مثل صار قد ا 

ان اللكب اللكب ىل امجلل نظر فلام،  بأاس منه عيل ليس :فقال،  صولته علیك خناف وا   أاقبل وسمل علیه هللا صیل هللا رسول ا 

،  العمل يف أادخهل حىت قط اكنت ما أاذل بناصیته وسمل علیه هللا صیل هللا رسول فأاخذ،  یدیه بني ساجدا خر حىت حنوه

 لبرش یصلح ل :فقال،  كل نسجد أان أاحق فنحن،  نعقل وحنن كل تسجد تعقل ل هبمیة هذه،  هللا رسول ای :أاحصابه هل فقال

 لو بیده نفيس واذلي،  علهيا حقه عظم من لزوهجا تسجد أان املرأاة لامرت لبرش يسجد أان لبرش صلح ولو،  لبرش يسجد أان

ىل قدمه من اكن سالم ابن ش یخ ال   هر كوذ، حقه  أادت ما فلحس ته اس تقبلته مث والصدید ابلقیح تنبجس قرحة رأاسه مفرق ا 
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 لبرش یصلح ل: هرصا من حدیث اانس مرفوعا ، ولفظخمت( ۹۱۰۲)ربی كال يف النسايئ هوروا،  (۲٦۲: ۳۲) هفتاوی يف ةتمیی

 .علهيا حقه عظم من لزوهجا تسجد أان املرأاة لامرت لبرش يسجد أان لبرش صلح ولو،  لبرش يسجد أان

 وسمل علیه هللا صیل هللا رسول أان عائشة عن( ۱۸۱۳٤) ةشيب وابن اايب( ۲٤٤۸۱)محد واا  (۱۷٥۲) ماجه ابنخرج واا 

ىل أامحر جبل من تنقل أان امرأاته أامر رجال أان ولو،  لزوهجا تسجد أان املرأاة لامرت لاحد يسجد أان أاحدا أامرت لو :قال  ا 

ىل أاسود جبل ومن أاسود جبل  ياا (: ۲٦۲: ۳۲) هفتاوی يف ة، قال ش یخ ال سالم ابن تمیی تفعل أان نولها لاكن أامحر جبل ا 

 .ی ا اان تفعل ، انت هن حق اكل

ن ، فعمل اا  ةالعباد ةالتعظمی دون جسد ةحادیث جسدالا  هذه يف ةاملراد ابلسجد: تعاىل هللا همحد حفظش بری اا  املفيت يوقال وادل

 .التعظمی ابلمس ینايف ءد ، والنداكتعظمی الزوج موا 

بری ك ال  يف والطرباين( ۷۹۲۲)ربی كال يف والنسايئ (۱٦۲۷۷)محد واا ( ۱۸۱۳٥) ةشيب وابن اايب (۱۱٦۰) يخرج الرتمذواا 

ذا :وسمل علیه هللا صیل هللا رسول قال قال عيل بن طلق أابیه عن طلق بن قيس عن( ۱٤۸۱۰) يقوالبهي( ۷۲٤۰)  الرجل ا 

ن فلتأاته حلاجته زوجته دعا  .(٤۱٦٥)ابن حبان  ه، وحصح غریب حسن حدیث هذا :عيیس أابو قال،  التنور عیل اكنت وا 

 :قال عباس ابن عن (۱٤۷۸) مكاحلا هحصحو ( ۸۲۳٥) يقوالبهي( ۱۷٥٥) همعجم يف وابن الاعرايب (۱٦٦٤)بوداود خرج اا واا 

،  عنمك أافرج أاان :عنه هللا ريض معر فقال،  املسلمني عیل ذكل كرب :قال،  والفضة اذلهب یكزنون واذلین الایة هذه نزلت ملا

نه هللا نيب ای :فقال فانطلق ن :وسمل علیه هللا صیل هللا رسول فقال،  الایة هذه أاحصابك عیل كرب ا  ل الزاكة یفرض مل هللا ا   ا 

منا،  أاموالمك من بقي ما لیطیب  املرأاة ؟املرء یكزن ما خبری أاخربك أال :هل قال مث،  معر فكرب،  بعدمك ملن لتكون املواریث فرض وا 

ذا الصاحلة لهيا نظر ا  ذا رسته ا  ذا أاطاعته أامرها وا   .حفظته عهنا غاب وا 

حسق بن را( ۳۳٦: ۷)وابن سعد ( ۳٥۷) همس ند يف يوامحلید( ۹٥۲) املوطاا  خرج محمد بن احلسن يفواا   همس ند يف هویهوا 

 مكاحلا ه وحصحمهوغری( ۷۹۱۳) ربیكال يف والنسايئ( ۲۸۳٥۲و  ۱۹۰۰۳)محد واا ( ۱۸۱۲٥) ةشيب وابن اايب( ۲۱۷۲)

ااذات : اهقال ل  ها زمعت اانوسمل وااهن هعلی صیل هللا ااتت رسول هللا هل ةاان مع عن حصني بن حمصن يبهاذل هووافق( ۲۸٦۹)

الو : ؟ فقالتیف اانت هلك : اهقال ل  هنعم ، فزمعت اان: زوج اانت؟ فقالت ،  هنت منااین اا  يفانظر : ، قال هل ما جعزت عنا   هما ا

 .كوانر  كجنت: هذا س یاق محمد بن احلسن ، وس یاق غری ه،  كو انر اا  كو جنتهمنا ا  ف

 الناس أاي :وسمل هعلی صیل هللا ساالت النيب: قالت عائشة عن (۸۳۳۷) مكاحلا هوحصح( ۹۱۰۳)ربی كال يف النسايئخرج واا 

ابمس الام ل  ءام اان النداكی  ، ف، انت  أامه: قال ؟الرجل عیل حقا أاعظم الناس فأاي: قلت،  زوهجا: قال ؟املرأاة عیل حقا أاعظم

 .هورعاتعاىل  هللا همحد حفظش بری اا  املفيت الوادل هاافادذا الزوج ، كیلیق ، ف

ذا :قال وسمل علیه هللا صیل النيب عن عنه هللا ريض هریرة أايب نع (٥۱۹۳) يخرج البخار واا  ىل امرأاته الرجل دعا ا   فراشه ا 

  .تصبح حىت املالئكة لعنتا جتيء أان فأابت

 صیل هللا رسول عن عباس ابن عن( ۱۸٥۸)ابن حبان  هوحصح( ۱۲۲۸٥)بری ك ال  يف والطرباين (۹۸۱) ابن ماجهخرج واا 

 علهيا وزوهجا ابتت وامرأاة،  اكرهون هل ومه قوما أام رجل،  شربا رءوسهم فوق صالهتم ترتفع ل ثالثة :قال وسمل علیه هللا

( ۳٦۰) يوالرتمذ( ۱۸۱۳۷و  ٤۱۱۳) ةشيب عند ابن اايب ةماماا  يبالباب عن اا  ويف  ،  متصارمان وأاخوان،  ساخط
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، ( ٦۸۰۸)والزبار  (۳٥۷) يعند الرتمذنس واا ، ( ٥۹٥۹)السنن والارار  ةمعرف يف يقوالبهي( ۷۰۹۷)بری ك ال  يف والطرباين

  .(۱۹: ۲) ةوالالاىلا املصنوع( ۱۰۲: ۲) ةالرشیع هوراجع تزنی

 واحملققني اءهالفق  قوالاا ( ۲)

ا هواالفیا س ید: تعاىل قوهل وقرأا ،  هللا كتاب يف س ید الزوج: رابت بن زید وقال(: ۲٦۳: ۳۲)تمییة  ابن ال سالم ش یخ قال

  .هعن هللا زید بن رابت ريض عن هبس ند( ۱۰۲: ۱۳)التفسری  يف يالطرب ابن جریر  هخرجاا : ی  ، قلتانت دلی الباب ، 

ن مرجع لا : ن یقول س یدیكول یقل العبد ریب ولʿور هرشح احلدیث املش  يف( ۳۰۰۱: ۸) ةاملرقا يف يالقار  وقال املال عيل

 .ی يسم  الزوج س یدا ، انت  ، وذلكل ةاملعيش وحسن التدبری يف ةىل معین الرایسا   ةالس یاد

 صیل هللا رسول مسع أانه س یدي حدثين قالت ادلرداء أام حدثتين قال كریز بن هللا عبید بن طلحةعن ( ۲۸۳۲)وااخرج مسمل 

امني به املولك املكل قال الغیب بظهر لاخیه دعا من :یقول وسمل علیه هللا  تبعا للقايض( ٥۰: ۱۸) ي، قال النوو مبثل وكل أ

 املرأاة تسمیة جواز ففیه ، ادلرداء أااب زوهجا تعين ʿس یدي حدثين قالت ادلرداء أام حدثتينʿ (:۲۲۹: ۷)امل املعمل كا   عیاض يف

(: ۲۱٦۳: ٥) ةاملرقا يف يالقار  ، قال عيل( ٤٤٦: ٥) داود للعیين رشح اايب يف هی  ، وحنو ، انت  وتوقریه س یدها زوهجا

 .ی ا دلی الباب ، انت هواالفیا س ید: تعاىل من قوهل ةالزوجی ااو اارادت مكل تعظامی هل ةاارادت معین الس یاد

یكره اان یدعو الرجل ااابه ااو املرااة : (۳۱۹صـ ) ةالرساجیلفتاوی ری ابهالش  هفتاوی يف قال الش یخ رساج ادلین اابو محمد الاويشو 

  .هوااقرا (۳٦۲: ٥) ةندیه ال والفتاوی ( ۲۳۰: ۱۷) ةالتاترخانی الفتاوی يف هاكی  ، وحا ابمسه ، انت زوهج

 زوهجا املرأاة تدعو وأان أاابه الرجل یدعو أان ویكره: ادلر اخملتار يف يفكاحلص هتنویر الابصار وااقر  يف المترتيش ةالعالموقال 

 من هذا وليس ، والزوجة الودل عیل حقهام ملزید وحنوه س یدي ایـ ك التعظمی یفید لفظ من بد ل بل: ، قال ابن عابدین ابمسه

ىل راجعة لاهنا ، الزتكیة ىل ل یفیدها مبا نفسه یصف بأان املدعو ا  رد  ذا يفك، فوقه  هو من مع التأادب منه املطلوب ادلاعي ا 

 .(٤۱۷: ٦)احملتار 

 ويف)(: ۲۳۳: ۳)أامحدیة  سریة يف نبویة ورشیعة محمدیة طریقة رشح يف محمودیة بریقة يف بوسعید اخلاديممام اا وقال ال  

 .ی ، انت  لانه خالف الادب( ا ابمسهیكره اان یدعو الرجل ااابه واملرااة زوهج: الرساجیة

ابمس الزوج سبب  ةالزوج ءن دعازماننا اا  ر يفقد اش ت: ينو ك الل  يعبد احلمحمد  العالمةره ووحید عرصه هفرید دوس ئل 

 هر كام یك،  تعظامی هل ها ابمسن تدعو زوهجاا  ةللزوج هر ك، نعم ، یصل هلذا مما ل اا ه: صل؟ فاجاباا  ل هلهلنقصان معر الزوج ، ف 

 .(۱۹٥صـ )نفع املفىت والسائل  الرساجیة ، كذا يفر الابصار عن تنوی ذا يفك،  هابمس هابن یدعو اا لالبن اا 

 زوهجا واملرأاة أاابه الرجل یدعو أان ویكره (:۲۱۸صـ ) ةالعالئی ةدیهال  مني عابدین يفادلین بن محمد اا  ءوقال الش یخ محمد عال

 .والزوجة الودل عیل حقهام ملزید وحنوه س یدي كـ ای التعظمی یفید لفظ من بد ل بل ابمسه

 ويف :ابمسه ازوهج واملرأاة أاابه الرجل یدعو أان عن الهنیي يف مطلب(: ٥۸صـ ) ةادلرر املباح يف يالنحالو  ةالعالموقال 

 .الواجب لالحرتام املنايف الادب سوء من ذكل يف ملا ، ابمسه زوهجا واملرأاة أاابه الرجل یدعو أان یكره: اجیةالرس 
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 .ابمسه وس یده ومعلمه أاابه يسمي ل أان والغالم والتلمیذ للودل يس تحب(: ٤٤۲: ۷)ذب هرشح امل  يف يمام النوووقال ال  

، وزاد  ابمسه يسمیه ل أان وغالمه وتلمیذه الشخص لودل ويسن(: ۱٤۲: ٦)احملتاج  مغين يف اخلطیب الرشبيينوقال 

 .ی ، انت  املكتوب يف ولو أاي(: ۳۸٤: ۹)احملتاج  ةحتف ةحاش ی يف الرشواين

 معه رجال رأاى وسمل علیه هللا صیل النيب أان عنه هللا ريض هریرة أايب عن( ۳۹٥) معل الیوم واللیةل يف روی ابن الس ينو 

قال صاحب  ، ابمسه تدعه ول قبهل جتلس ول هل تستسب ول أامامه متش فال :قال ، أايب: قال هذا؟ من :للغالم فقال ، غالم

 يیمثه ، قال ال  ةمن حدیث عائش( ٤۱٥۹)الاوسط  يف الطرباين هوروا،  هر ، وبسط فیكمن(: ٤٤۹: ۱) الراغب املمتين جعاةل

ل هب هعلی صیل هللا ل یروی عن النيب: الاوسط وقال يف الطرباين هروا(: ۱۳۸: ۷)  عيل ذا ال س ناد ، وش یخ الطرباينوسمل ا 

رجال الصحیح ،  رجاهل ة، وبقی هبن یزید مل ااعرف ةوثق ، ومحمد بن عرعر  هبن سعید بن بشری لني ، وقد نقل ابن دقیق العید اان

  .ی انت 

 .طریق يف أامامه متيش وأان أاابك تسمي أان العقوق ملن :قال أانه رح  ز   بن هللا عن عبید( ۳۹٦) ابن الس ينوروی 

كرام فیندب: ال سالم جحة قال(: ۳۲: ۲)فیض القدیر  يف ياملناو  ةالعالموقال  شارة وفیه،  مؤكدا نداب واجلليس الصاحب ا   ا 

ىل اداب وصیة ا  ایه الناس مذمة من يسوءه ما تبلیغ عن والسكوت العیوب وسرت الرس كامتن مفهنا،  الصحبة أ بالغ ا   يرسه ما وا 

لیه أاسامئه بأاحب یدعوه ، وأان فیه املراء وترك احلدیث عند ال صغاء وحسن علیه الناس ثناء من  یعرف مبا علیه یثين وأان،  ا 

حواج غری من حواجئه يف معه ویهنض،  غیبته يف عنه ویذب،  حقه يف صنیعه عیل ويشكره،  حماس نه من ،  الامتس ا ىل ا 

ن والتعریض ابللطف وینصحه  ویؤثر،  ومماته حیاته يف اخللوة يف هل ویدعو،  یعیبه ول وهفوته زلته عن ویعفو،  یجت اح  ا 

ىل وینظر،  عنه التحقیق  فیه یظهره ما مثل ویضمر،  یرضه مبا واحلزن يرسه مبا الفرح ویظهر،  همامته يف قلبه ویروح،  حاجاته ا 

قباهل عند ابلسالم ، ویبدأاه وعلنا رسا وده يف صادقا لیكون  قیامه عند ويش یعه ماكنه من هل وخيرج اجمللس يف هل ویوسع ا 

 .ی انت ،  به یعامل أان حيب مبا یعامهل وابمجلةل،  خطابه من یفرغ حىت الكمه عند ویصمت
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 سالمال   يف نیةك ال ( ۳)

،  نیيتك نوا ب ت ك ول ت  يتسموا ابمس: وسمل قال هعلی صیل هللا عن النيب هعن هللا ريض ةریر ه يبعن اا ( ۱۱۰) يخرج البخار اا 

 يم رشاح البخار لكوقد تی  ، من ابب التعظمی والتوقری خبالف الامس اجملرد ، انت  ةنیك ن ال لا (: ٤۸٥۰)القاری  قال املال عيل

 يف يمام النووال   هبسط فی، و ( ۳٥۳۸)وائل املناقب اا  وسمل يف هعلی صیل هللا النيب ةنیك ابب  يفالقامس  يبابا  ينكالت يف

   .(۳۱٤: ۲)زاد املعاد  وابن القمی يف( ۲۹٤صـ )ر اكذالا 

ذا بكذا الامر عن كنيت: تقول الكنایة من مأاخوذة النون وسكون الاكف بضم الكنیة: (٥٦۰: ٦)قال احلافظ ابن جحر   ذكرته ا 

 وقد ، وغریهام لهب وأايب طالب كايب الاسامء عیل غلبت رمبا حىت للعرب الكین اش ترت وقد ، رصحيا علیه به يس تدل ما بغری

 بأان وتتغایر ، بفتحتني العمل جيمعها واللقب والكنیة فالمس ، مجیعا وكنيته ابمسه يش تر وقد ، فأاكرث واحدة كنیة للواحد یكون

 یكین وسمل علیه هللا صیل النيب اكن ، امس فهو ذكل عدا وما ، أام أاو بأاب صدرت ما والكنیة ، ذم أاو مبدح أاشعر ما اللقب

براهمی هل ودل وقد ، بعدها أاو البعثة قبل مات هل واختلف ، أاولده أاكرب واكن القامس بودله القامس أااب  ، ماریة من املدینة يف ا 

براهمی أااب ای علیك السالم :وسمل علیه هللا صیل للنيب قال جربیل أان أانس حدیث ويف ، اجلنائز يف أامره من يشء ومىض ،  ا 

  . ی انت 

 هورد فیاا ،  للصيب ةنیك ا ابب ال ؟ ومهنكین املرش كل یها ابب ، مفهن ةنیك بوااب تتعلق ابل دب املفرد اا الا  يف يوانعقد البخار 

ن یودل اب ش بل قبل اا اا  هناك  ن عبد هللااا  ةحدیث علقم هورد فیاا ،  یودل هلن قبل اا  ةنیك ا ابب ال معری والنغری ، ومهن يبحدیث اا 

ا عبد ا اببن اختهناك وسمل  هعلی صیل هللا ن رسول هللاا اا عهن هللا يضر ةائشحدیث ع هورد فیاا ،  ءالنسا ةنیك ابب ا ، ومهن هل

ل بن هحدیث س  هورد فیاا  ، مهحدو ابا اا  هو فیه ءین رجال بيشكا ابب من ، ومهن (٤۹۸۰) السنن بوداود يفاا  هخرج، اا  هللا

: وسمل هل هعلی صیل هللا وقول النيب هعن هللا ريض عيل ةقص ه، وفی یضااا ( ٦۲۰٤)الصحیح  يف هخرجاا  هعن هللا سعد ريض

بوداود واا ( ٥۳۷۸) النسايئاایضا  هخرجور اا هاحلدیث املش  هورد فیاا  ، مكاحل يباا  ةنیك ا ابب ومهن ، اب ترابای اا  اجلس

 .هولودل رشحی ودعا هل يبىل اا ا   مكاحل يباا  ةنیك غری وسمل  هعلی صیل هللا ن النيباا  ه، وفی (٤۹٥٥)

 للصيب ةنیك ابب ال ، وانعقد ( ۳٥۳۸)وائل املناقب اا  وسمل يف هعلی صیل هللا النيب ةنیك ابب الصحیح  يف يوانعقد البخار 

: ۱٤)رشح مسمل  يف يمام النووال   قال معری والنغری ، يبحدیث اا  هفی وردواا ، ( ٦۲۰۳) دبالا  يفن یودل للرجل وقبل اا 

: ۱۰)قال احلافظ ابن جحر  ، الطفل وتكنیة هل یودل مل من تكنیة جواز مهنا ، جدا كثریة فوائد احلدیث هذا يف(: ۱۲۹

ىل بذكل يالبخار  أاشار (:٥۷۲ ىل مستندا هل یودل مل من تكنیة منع من عیل الرد ا  ماجه ابن أاخرج فقد ، الواقع خالف أانه ا 
1
 

وأامحد
2
والطحاوي 

3
احلامك وحصحه 

4
ن: قال ودل؟ كل وليس حيىي أااب تكین كل ما: هل قال معر أان صهیب حدیث من   النيب ا 

ين :ل براهمی قلت معرو بن فضیل طریق من منصور بن سعید وأاخرج،  كناين وسمل علیه هللا صیل  يل وليس النرض أااب أاكین ا 

براهمی فقال ، جعر أابو فهو ودل هل وليس اكتین من: یقولون الناس وأامسع ودل  هل یودل ل عقامی واكن ش بل أااب یكین علقمة اكن: ا 

                                                           
1
  (۳۸۳۷.) 

2
  (۱۷۹٤۲.) 

3
  (۸۲٤۷.) 

4
 .، ووافقه اذلھيب( ۸۸۳۹)  
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شيبة أايب ابن وأاخرج ، املوحدة وسكون املعجمة بكرس وش بل ، املهمةل وسكون اجلمی بفتح جعر وقوهل، 
5
: قال الزهري عن 

املصنف وأاخرج ، هلم یودل أان قبل یكتنون الصحابة من رجال اكن
6
 من وسمل علیه هللا صیل النيب قرب يف جاء ما ابب يف 

،  أامیة أابو ویقال،  معرو أابو املذكور هالل وكنیة: قلت ، يل یودل أان قبل عروة كناين: قال الوزان هالل عن اجلنائز كتاب

الطرباين وأاخرج ، ذكل غری ویقال
7
 یودل أان قبل الرمحن عبد أااب كناه وسمل علیه هللا صیل النيب أان مسعود ابن عن علقمة عن 

 أان الغالب لان ، التلقیب من وللامن ، هل یودل حىت س یعيش بأانه تفاؤل الصيب یكنون اكنوا: العلامء قال ، حصیح وس نده ، هل

ذا،  به اخلاص ابمسه یذكره ل أان فیعظمه خشصا أابناءمك یذكر من  ابدروا: قائلهم قال ولهذا ، تلقیبه من أامن كنیة هل اكنت فا 

 .ی  ملخصاالالقاب ، انت  علهيا تغلب أان قبل ابلكین أابناءمك

طالب  يببن اا  عيل ةقص هر فیكوذ، خری اا  ةنیك  نت هلاكن ا  الرتاب و  يبابا  ينكابب الت( ٦۲۰٤)الصحیح  يف يوانعقد البخار 

 جواز همن ويس تفاداب تراب ، اجلس ای اا : وسمل هعلی صیل هللا النيب اب احلسن وقد قال هلنت اا اك هنيتك ن لا  هعن هللا ريض

  .الرشوح يف والبسط، ( ٦۲۰۸) كاملرش  ةنیك ابب  ذكلكانعقد ، و كنیة  من بأاكرث الشخص تكنیة

 ، اخلری وأايب احلمك وأايب املعايل وأايب الفضائل كايب ابلاوصاف تكون قد الكنیة: (۳۰۰۳: ۸) ةاملرقا يف يالقار  قال املال عيلو 

ىل ابلنس بة تكون وقد ىل ، رشحی وأايب سلمة كايب الاولد ا  نه ، هریرة كايب یالبسه ل ما وا  اه السالم علیه فا   فكناه هرة ومعه رأ

 .ی ، انت معرو  وأايب بكر كايب الرصفة للعلمیة تكون وقد ، هریرة بأايب

 اببنه القامس أااب وسمل علیه هللا صیل محمد نبينا كين ، هأاولد بأَكرب الرجل كنیة ابب(: ۲۹٤صـ )ر اكذالا  يف يمام النووقال ال  و 

صـ )وقال  ، منه أاحسن ا ىل الامس تغیری اس تحباب ابب يف مناهقد اذلي رشحی أايب حدیث الباب بنیه ، ويف أاكرب واكن القامس

صون ل وخالئق محزة وأايب وأانس هریرة كايب هلم ودلی أان قبل كین هلم جامعات الصحابة يف اكن وقد(: ۲۹٥  الصحابة من حيح

 الرجل بأايب تكنیة جواز ابب(: ۲۹٦صـ )وقال  ، السابق ابلرشط حمبوب هو بل ، ذكل يف كراهة ول ، بعدمه مفن والتابعني

 من الامة سلف أافاضل من جامعات تكین وقد ، فیه جحر ل هلك هذا أان اعمل،  النةف وأام فالن بأام واملرأاة النف وأايب النةف

 لییل، وأابو هللا عبد وأابو معرو أابو: كین ثالث هل عنه هللا ريض عفان بن عامثن مفهنم ، فالنة بأايب بعدمه مفن والتابعني الصحابة

 واكنت ، ُهح ی مة امسها الصغرى ادلرداء أام الاخرى وزوجته خریة امسها الكربى حصابیة ادلرداء أام وزوجته ادلرداء أابو ومهنم

 لییل أايب بن الرمحن عبد وادل لییل أابو تبعیة ، ومهنم ويه الباهر، والفضل الوافر ابلعقل موصوفة فاضةل فقهية القدر جلیةل

 ِری مة وأابو رمثة وأابو رحيانة أابو الصحابة ، ومهنم من وجامعات مامةأا  أابو حصابیان ، ومهنم وزوجته لییل وأابو ، لییل أام وزوجته

 وأابو ، ادلاري متمی ةرقی وأابو الازدي مرمي وأابو أانيس ، بن هللا عبد امسه قیل ، اللیيث فاطمة وأابو معرو بن بشری رةمع   وأابو

صون ل وخالئق الاجدع مرسوق عائشة أابو التابعني حصابة ، ومن هملك  وهؤلء ، معدیكرب بن املقدام كرمية  ، قال حيح

الانساب يف السمعاين
8
نسان رسقه لانه مرسوقا يمس :   النيب تكنیة الصحیحة الاحادیث يف ثبت وقد،  جدو  مث صغری وهو ا 

 .ی ، انت  هریرة بأايب هریرة أااب وسمل علیه هللا صیل

                                                           
5
  (۲٦۲۷۸.) 

6
 (.۱۳۹۰)الصحیح  يف يال مام البخار  ياا   

7
 (.٥۳٦٤)، ورواه احلامك ( ۷٤۰٥)راجع املعجم الكبری   

8
  (۱۳ :٤۲۸.) 
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 حني اكنیه:  الشاعر قال كام،  به وتنویه للمكين تكرمي نوع فهیي الكنیة وأاما(: ۳۱٤: ۲)زاد املعاد  ابن القمی يفاحلافظ وقال 

 بأايب عنه هللا ريض علیا وكین ، حيىي بأايب صهیبا وسمل علیه هللا صیل النيب اللقب ، وكین والسوءة أالقبه ول،  لاكرمه أااندیه

ىل تراب لیه كنيته أاحب واكنت ، احلسن بأايب كنيته ا   ، واكن معری بأايب البلوغ دون صغریا واكن ماكل بن أانس أاخا وكین ، ا 

 .ی ، انت  هل ودل ل ومن ودل هل من تكنیة وسمل علیه هللا صیل هدیه

 كره،  وغریه بكر بأايب الصغری ابنه كین رجل وفیه(: ۳۳۰: ۳)والنظائر  هش بارشح الا  مغز عیون البصائر يف يف يقال امحلو و 

 التفاؤل به یریدون الناس فا ن،  به بأاس ل والصحیح،  هل أااب هو فیكون بكر امسه ابن الابن لهذا ليس لانه املشاخي بعض ذكل

 .ی ، انت  للحال لتحقیق ل احلال راين يف أااب س یصری أانه

 یریدون الناس فا ن،  به بأاس ل أانه الصحیح غریه أاو بكر بأايب الصغری ابنه كین لوو : (۳٦۲: ٥) ةندیه ال الفتاوی  يفجاء و 

عن  (٤۱۷: ٦)رد احملتار  يف هوحنو ی  ، انت املفتني ،  خزانة يف كذا،  احلال يف التحقیق ل احلال راين يف أااب یصری أانه التفاؤل

 .(۲۲۹: ۱۷) التاترخانیةالفتاوی 

رامل اب الا ر واا هاب الطااب الطیب واا می واا هبراا  اب ین اا كوسمل ی هعلی ن صیل هللااكو (: ۳۱۳:  ۷)الفجر الساطع  يف وينهوقال الزر

 .ی بو القامس ، انت اا  هناك ر هش واا منني ، ملوا اب اواا 

 ، مجیعا والنساء للرجال أااب وسمل علیه هللا صیل النيب واكن: البغوي الق(: ۱۲: ۸)الطالبني  ةروض يف يالنوومام ال  قال و 

 رجالمك من أاحد أااب محمد اكن ما :تعاىل هللا لقول املؤمنني أابو هو یقال أان جيوز ل: أاحصابنا بعض قال: أاحصابنا من الواحدي وقال

الشافعي نص: قال ،
9
،  صلبه ودل رجالمك من أاحد ليس الایة ومعین ، احلرمة يف أاي املؤمنني ، أابو هو یقال أان جيوز أانه عیل 

  .ی انت 

 يه كین أاربع وسمل علیه هللا صیل للنيب أان الس یوطي ذكر(: ٥۸۸صـ ) ةاللفظی يهمعجم املنا يفاابو زید  ر بن عبد هللاكقال بو 

براهمی أابو القامس أابو براهمی أابو اوأام قریبا ، مضت القامس فأابو ، الارامل أابو املؤمنني أابو ا   علیه جربیل أان احلامك مس تدرك ففي ا 

براهمی أااب ای علیك السالم: وسمل علیه هللا صیل للنيب قال السالم  صیل النيب أان الرتمذي عند السنن ففي املؤمنني أابو اوأام ، ا 

منا: قال وسمل علیه هللا ااسامء خری  يف ة، وراجع الرایض الانیق ی ، انت  دلیال هل یذكر فمل الارامل أابو وأاما ، الوادل مثل لمك أاان ا 

 .يللس یوط( ۲۸۱صـ ) ةاخللیق

 الغامم يستسقى وأابیض: طالب يبن یمتثل بشعر اا اك هاانام عهن هللا عن ابن معر ريض (۱۰۰۷) يالبخار  هما روا هامبن ولعل

 يف والعیين( ۱٦: ۱) ةر املضیهصاحب اجلواا هر كقد ذاابو الارامل  ةنیك ال  هذهی  ، و ، انت  للارامل عصمة الیتاىم مثال،  بوهجه

اداب النفوس اذلخائر يف يف بیيلش بو احلسن ال  اا و ( ۳۱۳:  ۷) وينهالزرو ( ۱۰۰: ۱٦) يرشح البخار  صـ )خالق رم الا اكوم ا

اابو الارامل ،  ةالتورا يف هنيتك ن ا   :وقیل: شبیيل، قال ال  ( ٥٦٥: ۱)دی والرشاد هل ال س ب يف يالصاحل هعن هاكوح( ٥۹۷

  .ی انت 

 اایت النيب: ا قالتعهن هللا ريض ةعن عائش (۲۱٦٥)خرج مسمل اا ام كالقامس  يباا  هنیتك ب  هیدعون ونكفار واملرش كن الاكوقد 

 ريض أانس عن( ۱۳٥٦) يخرج البخار  القامس ، احلدیث ، واا ابای اا  كالسام علی: ود فقالواوسمل ااانس من الهي هعلی صیل هللا

                                                           
9
 (.۱٥۱: ٥)راجع الام   
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 عند فقعد،  یعوده وسمل علیه هللا صیل النيب فأاته،  مفرض وسمل علیه هللا صیل النيب خيدم هيودي غالم اكن :قال عنه هللا

ىل فنظر،  أاسمل :هل فقال رأاسه  هللا صیل النيب خفرج،  فأاسمل،  وسمل علیه هللا صیل القامس أااب أاطع :هل فقال،  عنده وهو أابیه ا 

 .النار من أانقذه اذلي هلل امحلد :یقول وهو وسمل علیه
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وما  يد النبو هالع  ن يفزواهجاا  ینادین ءنت النسااكیف ك ( ٤)

 هبعد

 .ةحادیث القادمالا  هام تدل علیكم نیتك ن ب زواهجاا  ینادین هد النبوی وما بعدهالع  يففرات اكاملسلامت والء نت النسااك

يسدالا  القريش بو عبد هللااا  زبری بن العوامال
10
،  هنيتك و  هور ابمسهوسمل ، مش  هعلی صیل هللا رسول هللا يحوار  

 (٤۲۷۰) يالبخار  هخرج، اا  اب عبد هللاالعباس ای اا  قال هلو 

 فقالت ، النساء عیل شدیدا واكن ، فكرهته العوام بن الزبری حتت اكنت أاهنا عقبة بنت لكثوم مأا  عن( ۲۷۳٥) مكخرج احلااا 

 مث واحدة تطلیقة أاطلقك أان ینفعك وما: قال ، الطلق وجدت حني وذكل: قالت ، بتطلیقة روحين هللا عبد أااب ای: للزبری

ين: قالت أاراجعك؟ ىل أاسرتوح أاجدين ا  : قال ، الابواب أاغلقي: جلاریتا فقالت ، خرج مث واحدة تطلیقة فطلقها: قال ، ذكل ا 

اهل علیه هللا صیل هللا رسول ا ىل خرج مث ، معیط أايب ابنة يب مكرت: فقال ، هبا فبرش الزبری فأایت: فقال ، جاریة فوضعت  وأ

ن امللیح وأابو ، ال س ناد حصیح غریب حدیث هذا: مكقال احلا ، منه فأاابهنا ، هل ذكل فذكر وسمل  ابلوضع متم فغری خيرجاه مل وا 

نه ، مام فا   عن الرمحن عبد بن محید ابهنا عهنا یروي اليت ويه معیط أايب بن عقبة ابنة يه لكثوم وأام ، عرصه يف اجلزیرة أاهل ا 

اهل علیه هللا صیل هللا رسول  .ی حصیح غریب ، انت : يبهی  ، وقال اذل، انت  الناس بني یصلح اذلي ابلكذاب ليس: وسمل وأ

 

ةممی الا كلقب حبامل اخلزريج ينصار الا  عامرء عومير بن بو ادلردااا 
11
 النيب ام قال هلك،  هوامس هنیتك ور ب ه، مش  

ابن  هخرجلت ، احلدیث ، اا م هجعلمت اا اا  ةیوم القیام ذا قیل كلا  نت ای عومير یف اا ك : وسمل هعلی صیل هللا

ای : هوفی هعن هللا ريضمعر بن اخلطاب  هتب الیك ، و ( ٥)العمل العمل  اقتضاء واخلطیب يف (۱۷۱: ٦۸)ر كعسا

 (۱۰۲: ٤۸)ر كابن عسا هخرجم عومير ، اا عومير بن اا 

 ادلرداء أام عن( ۱٥٦: ٤۸)ر كوابن عسا (۷۱۷٦)ميان شعب ال   يف يقوالبهي( ۲۹۰)دب املفرد الا  يف يخرج البخار اا و 

،  ادلرداء أااب ای :فقلت،  أاصبح حىت،  يخلق حفسن يخلق أاحسنت اللهم :ویقول یبيك جفعل یصيل لیةل ادلرداء أابو قام :قالت

ل اللیةل منذ دعاؤك اكن ما ن ادلرداء أام ای :فقال،  اخللق حسن يف ا   اجلنة خلقه حسن یدخهل حىت خلقه حيسن املسمل العبد ا 

 ؟انمئ وهو هل یغفر كیف ادلرداء أااب ای :فقلت،  انمئ وهو هل یغفر املسمل والعبد،  النار خلقه سوء یدخهل حىت خلقه ءوييس، 

 .فیه هل فيس تجیب لاخیه ویدعو هل فيس تجیب وجل عز هللا فیدعو فیتجد اللیل من أاخوه یقوم :قال

  

                                                           
10

 (.٤٥۸: ۲)وال صابة ( ۳۰۸: ۲)وااسد الغابة ( ٥۱۰: ۲)الاستیعاب  انظر ترمجته يف  
11

 (.٦۲۱: ٤)وال صابة ( ۳۰٦: ٤)وااسد الغابة ( ۱۲۲۸: ۳)الاستیعاب  انظر ترمجته يف  
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، بدون اجلزم ( ۱٦٤٥: ٤)الاستیعاب  يفر ابن عبد الرب كذا ذك،  ينصار بن ادلحداح الا  ادلحداح رابت بواا 

احلافظ ابن جحر  جزمو ، ( ۱۸٥: ۳)املنتظم  يف يابن اجلوز هوجزم ب، ( ۹۳: ٦) ةااسد الغاب ابن الاثری يف هوتبع

 .معر هامس: ، وقال مقاتل هغری  هناا ( ۱۰۰: ۸) ةال صاب يف

 هل هفیضاعف احس ن اقرض هللا یقرض اذلي ذا من: تعاىل قوهل (:۱٥۱)س باب بیان الا  العجاب يف ر احلافظ ابن جحر يفكذو 

 تصدق من: قال وسمل علیه هللا صیل النيب أان وذكل،  معر وامسه ادلحداح أايب يف نزلت: سلامین بن مقاتل قال،  كثریة اأاضعاف

ن: ادلحداح أابو فقال،  اجلنة يف هامثل  فهل بصدقة  معي؟ ادلحداح وأام: قال،  نعم: قال ؟اجلنة يف هامثل  فيل حبدیقيت تصدقت ا 

 أالف أالفي هصدقت هللا فضاعف ، اجلنينة هاوامس  هامبأافضل  فتصدق ، حدیقتان هل واكن،  نعم: قال ؟والصبیة: قال ، نعم: قال

ىل ادلحداح أابو فرجع ، كثریة اأاضعاف هل هفیضاعف احس ن اقرض هللا یقرض اذلي ذا من :تعاىل قوهل فذكل ، ضعف  هحدیقت ا 

،  ادلحداح أام ای: قال،  یدخلها أان وحترج احلدیقة ابب عیل فقام،  صدقة جعلها اليت احلدیقة يف والصبیة ادلحداح أام فوجد

ين: قال ، ادلحداح أااب ای لبیك: قالت  معي ادلحداح وأام اجلنة يف هامثل  واشرتطت ، صدقة هذه حدیقيت جعلت قد ا 

 صیل النيب فقال،  وسمل علیه هللا صیل للنيب احلدیقة وسمل ، مهنا خفرجوا ، اشرتیت ما يف هللا ابرك: فقالت ، معي والصبیة

: ی  ، قلتانت ،  أاقلوه ما یقلوه أان مین أاهل فهيا عذق عیل اجمتع لو،  ادلحداح لايب عذوقها يلتد خنةل من مك: وسمل علیه هللا

: ۳)املنتظم  يف يوابن اجلوز( ۲۳۸: ۳) التفسری يف القرطيب هخرجواا ،  (۱۳٥صـ ) تفسری مقاتل بن حیان ذا يفكهر كوذ

س ناد( ۱۸٥  .اب ادلحداحاا ای  :اهقول  ه، وليس فی كلبی: ا قالتهناا ام هس یاق  ويف، ام هاب 

 

اخلزريج يالنجار  ينصار ل الا هزید بن س  ةطلح بواا 
12
 أاان: قال هناا  هعن يرو و ،  هرث من امسكاا  هنیتك ور ب همش ،  

صید ساليح يف یوم ولكل  ، زید وامسي طلحة أابو
13

 

 كوناا  حىت هاببن طلحة أااب حتدثوا ل: لاهلها فقالت ، سلمی أام من طلحة لايب ابن مات :قال نسعن اا ( ۲۱٤٤)خرج مسمل واا 

لیه بتفقر  جفاء :قال ، هأاحدث أاان  فلام ، هبا فوقع ذكل قبل تصنع اكنت ما أاحسن هل تصنعت مث: فقال ، ورشب لكفاا  عشاء ا 

 أان أاهلم معاریت فطلبوا بيت أاهل معاریت أاعاروا اقوم أان لو ، أارأایت طلحة أااب ای: قالت ، مهنا وأاصاب ش بع قد أانه رأات

 أایت حىت فانطلق ، اببين ينأاخربت مث تلطخت حىت ينتركت: وقال فغضب :قال ، كابن فاحتسب: قالت ، ل: قال نعومه؟مي 

 :قال ، لیلتكام غابر يف لكام هللا ابرك :وسمل علیه هللا صیل هللا رسول فقال ، اكن مبا هفأاخرب  وسمل علیه هللا صیل هللا رسول

ذا وسمل علیه هللا صیل هللا رسول واكن ، معه ويه سفر يف وسمل علیه هللا صیل هللا رسول فاكن :قال ، حفملت  املدینة أایت ا 

 علیه هللا صیل هللا رسول وانطلق ، طلحة أابو علهيا فاحتبس ، اخملاض فرضهبا املدینة من افدنو  ، اطروق هایطرق  ل سفر من

نك: طلحة أابو یقول :قال ، وسمل نه رب ای لتعمل ا  ذا رسوكل مع أاخرج أان عجبينلی  ا  ذا معه وأادخل خرج ا   وقد دخل ا 

 اخملاض ورضهبا :قال ، فانطلقنا ، انطلق أاجد ، كنت اذلي أاجد ما ، طلحة أااب ای: سلمی أام تقول :قال ، ترى مبا احتبست

 فلام ، وسمل علیه هللا صیل هللا رسول عیل به تغدو حىت أاحد هیرضع ل أانس ای: أايم يل فقالت ، اغالم فودلت،  قدما حني

ىل به فانطلقت احمتلته أاصبح اين فلام ، ِميسم ومعه فصادفت ه :قال ، وسمل علیه هللا صیل هللا رسول ا   سلمی أام لعل :قال رأ
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 (.٥۰۲: ۲)وال صابة ( ۳٦۱: ۲)وااسد الغابة ( ۱٦۹۸: ٤)الاستیعاب  ترمجته يفانظر   

13
 (.۳۹۸: ۱۹)وابن عساكر ( ۳۷۳: ۳)رواه ابن سعد   
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 جعوة من بعجوة وسمل علیه هللا صیل هللا رسول ودعا ، هجحر  يف فوضعتحه به وجئت :قال ، امليسم فوضع ، نعم: قلت ودلت؟

 :وسمل علیه هللا صیل هللا رسول فقال :قال ، هاظ یتلم  الصيب جفعل الصيب ، يف يف قذفها مث ذابت حىت فیه يف هافالك  املدینة

ىل انظروا  .عبد هللا هوسام هوهج مفسح :قال،  للمتر الانصار حب ا 

 

سد اخملزويمبن عبد الا  عبد هللا ةبوسلماا 
14
رث كاا  هنیتك ور ب همش ،  ةوسمل من الرضاع هعلی صیل هللا ااخ النيب،  

 همن امس

 هللا صیل هللا رسول مولة ثری بن اافلح عن اام اامينك الل عن معر بن ه عن سعید بن اايب ةیعه حدثنا ابن ل ب هابن و  وقال

 صیل هللا رسول من الیوم مسعت لقد: فقال یوما أاتها سلمة أااب أان السالم علیه النيب زوج سلمة أام أاخربتين: قالت وسمل علیه

يل أاحب لهو الكما وسمل علیه هللا  وسمل علیه هللا صیل هللا رسول مسعت: قال ؟سلمة أااب ای هو وما: قالت ، النعم محر من ا 

 مث سلمة أابو أاصيب فلام: قالت ، ذكل هل اكن  مهنا خریا وأاخلفين مصیبيت يف أاجرين اللهم قال مث مصیبة عند رجع من: یقول

 :قالت،  سلمة أايب من خری ومن: قلت مث ، مهنا خریا يل وأاخلف: أاقول أان ومهمت: قالت،  مصیبيت يف أاجرين اللهم قلت

،  بكر أايب یدي عیل فشد: قالت،  قلتا مث: قالت،  بیده ممسك بكر أايب عیل متوكئ أامايم وسمل علیه هللا صیل هللا ورسول

 يف يوالبخار ( ۱٦۳٤۳)واامحد ( ٦۲۲) همس ند يف ةشيب وابن اايب( ۸۰: ۷)ابن سعد  ه، وروا (۱۷٤: ۳)ید ه المت  يف ذاك

 .ةسلم و ای ااابهوما : ا املقصودهم قول هس یاق   ، وليس يفمهوغری( ۱٥۹۷) هوابن ماج( ۲۱: ۱)الاوسط 

 

يالقبط بو رافعاا 
15
 واا  الرمحن و عبدو صاحل اا يسار اا  وسمل ، وقیل س نان اا و اا می اا هبراا   هامس،  هنیتك ور ب همش ،  

 و هرمزرابت اا  ویزید اا  وقزمان اا 

 وسمل علیه هللا صیل هللا رسول مولة سلمى أاتت :قالت وسمل علیه هللا صیل النيب زوج عائشة نع (۲٦۳۳۹) محدخرج اا واا 

،  رضهبا قد رافع أايب عیل تس تأاذنه وسمل علیه هللا صیل هللا رسول ا ىل وسمل علیه هللا صیل هللا رسول موىل رافع أايب امرأاة أاو

 هللا رسول فقال،  هللا رسول ای تؤذیين :قال،  رافع أااب ای ولها كل ما :رافع لايب وسمل علیه هللا صیل هللا رسول قال :قالت

اذیتیه مب :وسمل علیه هللا صیل اذیته ما،  هللا رسول ای :قالت ؟سلمى ای أ  أااب ای :هل فقلت،  یصيل وهو أاحدث ولكنه بيشء أ

ن رافع ذا املسلمني أامر قد وسمل علیه هللا صیل هللا رسول ا   رسول جفعل،  فرضبين فقام،  یتوضأا  أان الرحی أاحدمه من خرج ا 

هنا رافع أااب ای :ویقول یضحك وسمل علیه هللا صیل هللا ل تأامرك مل ا   اامحد والزبار والطرباين هروا(: ۲٤۳: ۱) يیمثه قال ال ،  خبری ا 

ل ، الصحیح رجال أامحد رجالبری ، و ك ال  يف ی  انت ااعمل ،  وهللا، عروة  بن هشام حدثين: قال وقد ، ا حساق بن محمد فیه أان ا 

 .سامعرصح ابل ، یعین 

 
                                                           

14
: ٤)وال صابة ( ۱۷۸: ۱٥)وتھذیب الكامل ( ۲۹٥: ۳)وااسد الغابة ( ۱٦۷۲: ٤و  ۹۳۹: ۳)والاستیعاب ( ۲۹۰٥: ٥)معرفة الصحابة  انظر ترمجته يف  

۱۳۱.) 
15

 (.۱۱۲: ۸)وال صابة ( ۱٥٦: ۱)وااسد الغابة ( ۷۳: ۱)الاستیعاب  انظر ترمجته يف  
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يجشعالا  – عیل وزن عظمی - قیبو طل اا 
16
 يف يام رصح البخار ك ةحصب هل،   ون الالمكطلق بسبو ، وقیل اا  

( ۱۸۹: ٦) ةااسد الغاب وابن الاثری يف (۱۹۲: ۲) ةسامء الصحابجترید اا  يف يبهواذل( ٤٦: ۹)بری ك التارخي ال 

 ه، ومل ااقف عیل امس (۲۹٤٤: ٥) ةالصحاب ةمعرف واابونعمی يف

 فقالت أاتته طلیق أام امرأاته أان حدثه طلیق أااب أان البرصي حبیب بن طلقعن  (۲٤۹)ین والاسامء كال يف ااخرج ادلوليبو 

: قال ، علیه حتج امجلل یعطهيا أان فسأالته ، امجلل عیل ویغزو الناقة عیل حيج وانقة مجل هل واكن ، طلیق أااب ای احلج حرض: هل

ن: قالت ، هللا سبیل يف حبس ته أاين تعلمي أامل : قالت ، كما اارید اان ااعطی: قال ، هللا یرمحك فأاعطنیه هللا لس ب من احلج ا 

 عين فضل عندي ما: قال ، نفقتك من فأاعطين: قالت ، نفيس عیلا هب أاوثرك ل: قال ، امجلل عیل أانت وجح كانقت فأاعطين

نك: قالت ، لمك نزلأا  وما به أاخرج ما عیايل وعن ذا: قالت علهيا أابيت فلام :قال ، هللا هاك أاخلف  أاعطیتين لو ا   هللا رسول تااتي فا 

 مهنا قرأاتهاا ف وسمل علیه هللا صیل هللا رسول فأاتيت: قال ، كل قلت ابذلي وأاخربه السالم مين فأاقرئه وسمل علیه هللا صیل

 كانقت أاعطیتا ولو ، هللا سبیل يف اكن امجلل أاعطیتا لو،  طلیق أام صدقت: قال ،اام طلیق  قالت ابذلي وأاخربته السالم

هنو : قال ، هللا هاك أاخلف  نفقتك من أاعطیتا ولو ، هللا سبیل يف وكنت اكنت  معرة: قال احلج؟ یعدل ما ای رسول هللا تسأاكل اا 

،  برش ادلوليب لفظ حفص بن غیاث عند اايبذا ه(: ۱۹٤: ۸)ال صابة  ی  ، قال احلافظ ابن جحر يفانت  ، رمضان يف

م الكی  انت جید ،  همن طریق عبد الرحمی بن سلامین عن اخملتار ، وس ند ةن وابن مندكوابن الس ةشيب ابن اايب هوااخرج

ان اكحاا  يف يالطحاو  هخرجاا : قلت، احلافظ ابن جحر  اب ای اا حرض احلج : هوفیبطریق حفص بن غیاث ، ( ۳۸۰: ۱)م القرا

 وال يفكوابن بش( ۱۳۳: ۱)ام امجلع والتفریق هو موحض اا  واخلطیب يف( ۳۲٤: ۲۲)بری ك ال  يف لطرباينا هخرجاا و  ، طلیق

املطالب  ابن جحر يف هوردذا اا كاب طلیق ، و حرض احلج ای اا  :اهم قول هس یاق  وليس يف ،( ۱۳٤: ۱) ةماملهب ءسامغوامض الا 

 .خمترصا ثریونك ال  هخرج، وقد اا  وركا املذهقول  هوليس فی، یعیل  يبلا  هوعزا( ۳۰٤: ٦) ةالعالی

 

يكامل يامجلح بوصفوان القريشبن خلف اا  ةمیاا 
17
ساء قريش، اا    فرااكقتل یوم بدر ،  حد روا

ذا أامیة واكن ، خلف بن لامیة صدیقا اكن أانه معاذ بن سعد عن (۳۹٥۰) يخرج البخار واا   معمترا سعد انطلق ابملدینة مر ا 

 أابو فلقهيام ، الهنار نصف من قریبا به خفرج ، ابلبيت أاطوف أان لعيل خلوة ساعة يل انظر: لامیة فقال ، مبكة أامیة عیل فزنل

امنا مبكة تطوف أاراك أال: هجل أابو هل فقال ، سعد هذا: فقال معك؟ هذا من صفوان أااب ای: فقال هجل اویمت وقد أ  الصباة أ

 صوته ورفع سعد هل فقال ، ساملا أاهكل ا ىل رجعت ما صفوان أايب مع أانك لول وهللا أاما ، وتعینوهنم تنرصوهنم أانمك وزمعمت

 عیل سعد ای صوتك ترفع ل: أامیة هل فقال ، املدینة عیل طریقك منه علیك أاشد هو ما لامنعنك هذا منعتين لنئ وهللا أاما: علیه

 هنما   :یقول وسمل علیه هللا صیل الرسول مسعت لقد فوهللا ، أامیة ای عنك دعنا: سعد فقال ، الوادي أاهل س ید احلمك أايب

ىل أامیة رجع فلام ، شدیدا فزعا أامیة ذلكل ففزع ، أادري ل: قال مبكة؟: قال ، قاتلوك  قال ما تري أامل صفوان أام ای :قال أاههل ا 

 ل وهللا: أامیة فقال ، أادري ل :قال مبكة؟: هل تفقل ، قاتيل أاهنم أاخربمه محمدا أان زمع: قال كل؟ قال وما: قالت سعد؟ يل

 أااب ای: فقال هجل أابو فأاته ، خيرج أان أامیة فكره ، عریمك أادركوا: قال الناس هجل أابو استنفر بدر یوم اكن فلام ، مكة من أاخرج

                                                           
16

 (.۱۹٤: ۸)وال صابة ( ۱۸۹: ٦)ااسد الغابة  انظر ترمجته يف  
17

 (.۳٤۹: ۳)وال صابة ( ۲٤: ۳)وااسد الغابة ( ٤۲۱: ٤)واجلرح والتعدیل ( ۳۰٤: ٤)التارخي الكبری  هللا عنه يف انظر ترمجة ابنه صفوان ريض  
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نك صفوان ذ أاما: قال حىت هجل أابو یزل فمل ، معك ختلفوا الوادي أاهل س ید وأانت ختلفت قد الناس یراك ما مىت ا   غلبتين ا 

 أاخوك كل قال ما نسيت وقد صفوان أااب ای: هل فقالت ، هجزیين صفوان أام ای: أامیة قال مث ، مبكة بعری أاجود لاشرتین فوهللا

ل معهم أاجوز أان أارید ما ، ل: قال الیرثيب؟ ل مزنل یزنل ل أاخذ أامیة خرج فلام ، قریبا ا   حىت ، بذكل یزل فمل ، بعریه عقل ا 

 .ببدر وجل عز هللا قتهل

 

املعروف برشحی القايض هالفقی يالتابع ويفكال يندك رشحی بن احلارث ال  ةمیبو اا اا 
18
 النيب كاادر  ، همعروف ابمس،  

 هوسمل ومل یلق هعلی صیل هللا

  يف ركابن عسا هومن طریق( ٥٦۸صـ ) والانيس الناحص الشايف اجلليس الصاحل الاكيف يف روايناابو الفرج املعاىف الهنخرج واا 

 بنساء علیمك شعيب ای: رشحی لنا قال: قال الشعيب عن( ۱٥۹: ۱۸) غاينالا  يف اينهصف الا اابو الفرج و ( ٥۱: ۲۳)ترخي دمشق 

ذا ، خبباء مفررت متطهرا جنازة من یوما رجعت: فقال أامیة؟ أااب ای ذاك وكیف: قلنا ، النساء فا هنن متمی بين  معها بعجوز فا 

لیك أاجعب اللنب: فقالت ، فاستسقیت ودرئ جاریة يل أاجعب اللنب: قلت: قال نبیذ؟ أام ماء أام ا   فا ين لبنا اسقیه بنیة ای: قالت ، ا 

حدى حدیر بنت زینب ابنيت هذه: قالت اجلاریة؟ هذه من: قلت رشبت فلام ، فسقتين ، غریبا أاظنه  بين من مث متمی بين نساء ا 

ن نعم: قالت أاتزوجنهيا؟: قلت ، طهیة بين من مث حنظةل ىل فانرصفت ، كفأا  كنت ا   فلام ، القائةل من فامتنعت،  مزنيل ا 

خواين ا ىل وهجت الظهر صلیت  يف وهو معها ا ىل رحت مث ، العرص فصلیت،  یزید بن والاسود الاجدع بن مرسوق الثقات ا 

اين فلام ، مسجده  ما ، أامیة أااب ای بك مرحبا: فقال ، حاجة طالبوا وحنن مبجلسك أاحق أانت: فقلت ، جملسه عن يل تنحى رأ

ين: فقلت حاجتك؟  ، فزوجين وتلكمت: قال ، مقرص عهنا تك ول رغبة عنك هبا ما وهللا: فقال ، أاخیك بنت زینب ذكرت ا 

لهيا أارسل أان فهممت بنفيس صنعت ذا ما: فقلت ، ندمت حىت مزنيل ا ىل وصلت مفا انرصفت مث  أامجع ل: قلت مث ، بطالقها ا 

يل أامضها ولكين محقتني ن ، هللا محدت أاحب ما رأایت فا ن،  ا  لهيا فأارسلت ، طلقتا الاخرى تكن وا   فلام ، وكرامتا بصداقها ا 

يل أاهدیت ن ، هذه ای: قلت ، عهنا النساء وقام ا  ذا الس نة من ا  ىل املرأاة أاهدیت ا   هللا ويسأال خلفه ركعتني تصيل أان زوهجا ا 

ذا أاصيل فقمت ، الربكة حداهن: فقلت ، رسكل عیل: فقالت ، یدي ومددت ماكهنا ا ىل رجعت فرغت فلام ، خلفي يه فا   ا 

اهل دمحم س یدان عیل هللا وصیل هلل امحلد: فقالت ، الكعبة ورب  هو مركبا ركبت ما وهللا ل ، غریبة امرأاة فا ين: بعد أاما ، وأ

 وأاس تغفر هذا قويل أاقول ، عنه أازدجر تكره ومبا أانت حتب مبا خفربين ، أاخالقك أاعرف ل رجل وأانت ، هذا من عيل أاصعب

اهل دمحم عیل هللا وصیل هلل امحلد: فقلت: قال ، وكل يل هللا  ، رحاهلم س ید زوجك ، دار أاهل عیل قدمت فقد: بعد أاما ، وأ

ن وأانت ين: قلت: قال یزوروك؟ أان أاحتب أاختانك عن حفدثين: قالت ، كذا كرهواا  هذا أاحب ، نساهئم س یدة هللا شاء ا   رجل ا 

 ، مىض اذلي ابلیوم مين رسورا دأاش یوم لك أاان ، س نة معها فأامقت: قال ، عين ینقطعوا أان وأاكره ميلوين أان وأاكره قاض

ذا ، القضاء جملس من یوما فرجعت  أايم هذه ، ختنتك هذه: قالت زینب؟ ای هذه من: فقلت ، مزنيل يف وتهنیي تأامر جعوز فا 

ن: قالت ، اخلری لك: قلت: قال أاهكل؟ رأایت وكیف ، أامیة أااب ای حاكل كیف: قالت هذه؟ ای حاكل كیف: قلت ،  ل املرأاة ا 

ذا: حالتني يف مهنا خلقا أاسوأا  تكون ذا ، غالما ودلت ا  : قلت ، فالسوط ریب أاهكل من رابك فا ن ، زوهجا عند حظیت وا 

 ، تنرصف مث ، الوصیة هبذه فتويص ، مرة حول لك يف جتیئين فاكنت ، الادب وأاحسنت الرایضة كفتين قد ابنتك أاهنا أاشهد
                                                           

18
وسری ( ٤۸: ۱)وتذكرة احلفاظ ( ٦۲٤: ۲)وااسد الغابة ( ۸۰۱: ۲)والاستیعاب ( ۱٤۷۱: ۳)ومعرفة الصحابة ( ۳۳۲: ٤)اجلرح والتعدیل  انظر ترمجته يف  

 (.۲٥: ۸)وال صابة ( ٤۳٥: ۱۲)وتھذیب الكامل ( ۱۰۰: ٤)ااعالم النبالء 
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ل ، لیةل ول یوما علهيا غضبت ما س نة عرشین معها فأامقت  وأابرصت الفجر ركعيت ركعت أاين وذكل ، ظاملا لها وكنت یوما ا 

ایك ، زینب ای: وقلت ، الصالة ا ىل وابدرت ال انء علهيا فكفأات ، قتلها عن فعجلت عقراب لیه فعجلت ، وال انء ا   حفركته ا 

صبعها أامص وأاان شعيب ای رأایتين ولو ، العقرب فرضبتا  یزال ل جریر بن قيس هل یقال جار يل واكن ، املعوذتني علهيا وأاقرأا  ا 

  :أاقول ذكل فعند،  تهئ مری  یقرع

 زینبا أارضب حني ميیين فشلت،  نساءمه یرضبون رجال رأایت

 :أاقول اذلي وأاان

 زوارها وأاكرمت حشدت أاهلها زارها زینب ذاوا

ن ن زرهتا زارهتم يه وا   دارها هوى يل یكن مل وا 

عیل : فقالت: هوفی( ۱۰۰: ۸)العقد الفرید  يف الاندليس هابن عبد رب هر كذ، و  النساء فا هنن متمی بين بنساء فعلیك ، شعيب ای

 : ه، وفی ای اااب اامیة رسكل

  زینبا أارضب حني ميیين فشلت ، نساءمه یرضبون رجال رأایت

  مذنبا ليس من رضب مين العدل مفا ، به أاتت ذنب غری يف أاأارضهبا

ذا ، كواكب والنساء مشس فزینب  كوكبا مهنن تبد مل طلعت ا 

 : اينهصف الا الفرج  اايب ةروای زاد يفو 

  زینبا أارضب یوم ميیين فشلت،  نساءمه یرضبون رجال رأایت

يل به أاتت جرم غری يف أاأارضهبا ذا عذري مفا،  ا    مذنبا كنت ا 

ن احليل تزین فتاة  حملبا خالط املسك بفهيا كان،  حلیت يه ا 

  :فقال ندم مث متمییة هل امرأاة رشحی ورضب(: ۳۲۱: ۱)ب هشذرات اذل يف ابن العامد احلنبيل قالو 

 زینبا أارضب حني ميیين فشللت ، نساءمه یرضبون رجال رأایت

ذا ، كواكب والنساء بدر فزینب  كوكبا مهنن تبق مل طلعت ا 
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ان الواعظ الیقظانه، الوامق الول  يمشیط بن جعالن التابعامم ه بواا 
19
: ۳) ةاحللی ذا يفك،  بو عبید هللا، وقیل اا  

تلف واخملتلف ويف، ( ٤٥۱: ٦)الثقات  جزم ابن حبان يف وابلثاين،  (۱۲۷ و ه هللا عبید أابو: (۱۲٤۸: ۳) املوا

 يالبخار  ، قال ذكل و القييسه: ، وقال س یار بن حامت ي، ویقال التمی الشيباين

 أااب ای: مشیط امرأاة قالت قال رجل ثنا قال الغاليب معاویة أابو ثنا قالمحد بن حنبل عن اا ( ۱۲۷: ۳) ةاحللی بونعمی يفخرج اا واا 

منا هامم ن وهللا: فقال ، ویربد یفسد حىت جتيء فال ، معنا منه لكت أان فنش تیي ونصنعه اليشء نعمل ا   ا يل ساعايت أابغض ا 

 .بن املدیين و عيلهو  تعیني ش یخ الغاليب ه، وفی( ٤۸٤: ۸)شعب ال ميان  يف يقالبهي ه، وااخرج فهيا أالك اليت الساعة

 

ابن : وقیل ،عیل الاحص  ثوب بن هللا عبد س ید التابعني ، امسه د الشايمهالزا الامیين ادلاراين اخلولينبو مسمل اا 

 بن یعقوب امسه: وقیل  ،مكشم  ابن: وقیل ابن عوف ،: وقیل ، هللا عبد بنا :وقیلابن ااثوب ، : وقیلثواب ، 

عوف
20
 

 أااب ای: اخلولين یعين مسمل أايب امرأاة قالت: قال أابیه عن عطاء نب نعامث عن( ۲۱٥: ۲۸)ترخي دمشق  يفر كرج ابن عساخواا 

 فوقـف السـوق فـدخل ، اجلـراب وهـايت ابغینیه: قال ، غزل به بعنا درمه: قالت يشء؟ عندك: قال ، دقیق لنا ليس ، مسمل

اخـر حـانوت وأایت منـه فهـرب ، عـيل تصدق ، مسمل أااب ای: فقال ، سائل هعلی فوقف الطعام یبیع رجل عیل  ، السـائل وتبعـه ، أ

ىل أاقبل مث ، الرتاب مع النجارین حناتة من مفلاه اجلراب ا ىل معد مث ادلرمه أاعطاه أاجضره فلام ، علینا تصدق: فقال  ، مزنهل ابب ا 

ذا فتحتـه فلـام ، وذهـب ابجلـراب رىم البـاب فتحـت فلـام ، أاهـهل مـن مرعوب وقلبه الباب فنقر  فعجنتـه حـوارى بـدقیق يه ا 

: فقـال ، حـواري وأارغفـة خـواان یدیـه بـني وضعت دخل فلام ، الباب فنقر مسمل وأاب جاء الهوي اللیل من ذهب فلام ، وخزبت

 ةصـف يف يابـن اجلـوز هر كـی  ، وذ، انتـ  ویـبيك یـأالك جفعل ، به جئت ياذل ادلقیق من مسمل أااب ای: قالت هذا؟ لمك أاین من

 .(۱۲: ٤)وسری ااعالم النبالء ( ۲۹٦: ٥)ترخي ال سالم  يف يبهواذل( ۳۸۱: ۲) ةالصفو 
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تلف واخملتلف ( ۲۰۲: ۲)وصفة الصفوة ( ۱۲۷: ۳)یاء وحلیة الاول ( ٤٥۱: ٦)الثقات  انظر ترمجته يف    (.۱۲٤۸: ۳)واملوا
20

 (.۳٦۹: ۲)وصفة الصفوة ( ۸: ٤)وسری ااعالم النبالء ( ۱۹۰: ۲۸)وترخي دمشق ( ۲۹۰: ۳٤)تھذیب الكامل  انظر ترمجته يف  
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  يد النبو هالع  ن يفزواهجاا  نر كذی ءنت النسااكیف ك ( ٥)

ا ااهن رهالظاو م ، سامهئابا م هنر كیذ نهنت بعض اكو ،  منیتك ب اامام الاخرین ن زواهجاا  نر كذی يد النبو هالع  نت بعض النساء يفاك

ن القصد من لا بني ،  ءر والنداك، والفرق بني اذل ةالرواایت القادم هام تدل علیك ةمر سعالا  يفو،  هب رواعیل ما اش ت ةمبنی

 .مه، فاف  التعظمیو  اخلطابالتعارف دون  واا عالم ا   واا خبار ا  ر كاذل

 

 ام تقدمك هوامس هنیتك ور ب ه، مش  اخلزريج ينصار لا ا ء عومير بن ماكلبو ادلردااا 

 فزار،  ادلرداء وأايب سلامن بني وسمل هللا علیه صیل النيب أاىخ: قال هعن اابی حجیفة أايببن  عون عن (۱۹٦۷) يخرج البخار اا 

أاخوك: قالت ؟شأانك ما :لها متبذةل ، فقال ادلرداء أام فرأاى،  ادلرداء أااب سلامن
21
جفاء ،  ادلنیا يف حاجة هل ليس ادلرداء أابو 

الك أاان ما :قال،  صامئ فا ين لك :فقال،  طعاما هل فصنع ادلرداء أابو  یقوم ادلرداء أابو ذهب اللیل اكن فلام،  لك، فاا  لكتا  حىت بأ

اخر فلام اكن،  من :فقال،  یقوم ذهب مث،  فنام،  من :قالف،  ن :سلامن هل فقال،  فصلیا: قال،  الان مق :سلامن قال اللیل أ  لربك ا 

 ، هل فذكر ذكل وسمل علیه هللا صیل النيب فأایت،  حقه حق ذي لك فأاعط حقا علیك ولاهكل حقا ولنفسك علیك حقا علیك

 .سلامن صدق: وسمل علیه هللا صیل النيب فقال

 هذا یويم صامئ فا ين قال ل قلنا فا ن ؟طعام عندمك :یقول ادلرداء أابو اكن ادلرداء أام وقالت (:۱۹۲٤)معلقا  يالبخار  رویو 

 يقوالبهي( ٥۸: ۲)الارار  رشح معاين يف يوالطحاو ( ۸۸۸٤)وعبد الرزاق ( ۹۱۰٦) ةشيب ابن اايب ی  ، ووصهلانت ، 

 .مرفوعاا عهن هللا ريض ةعن عائش هحنو  (۱۱٥٤)خرج مسمل ، واا  (۸۹۱۹)

 ؟أاغضبك ما :فقلت،  مغضب وهو ادلرداء أابو عيل دخل :تقول ادلرداء أام مسعت قالعن سامل ( ٦۲۲) يخرج البخار واا 

ل شيئا وسمل علیه هللا صیل محمد أامة من أاعرف ما وهللا :فقال  .مجیعا یصلون أاهنم ا 

 أاسفاره بعض يف وسمل علیه هللا صیل هللا رسول مع رأایتنا لقد: بو ادلرداءاا قالت قال  م ادلرداءعن اا  (۱۱۲۲)خرج مسمل واا 

ل صامئ أاحد منا وما ، احلر شدة من رأاسه عیل یده لیضع الرجل ا نحىت  احلر شدید یوم يف  وسمل علیه هللا صیل هللا رسول ا 

 .رواحة بن هللا وعبد

( ۱۱۷٤۹)ربی كال يف والنسايئ( ۳۲)د هالز  يف كوابن املبار ( ۲۰۳)د هالز  بوداود يفواا ( ۳٤٦۰۸) ةشيب يبخرج ابن اا واا 

سامعیلعن ( ۱۹۷: ٤۸)ر كوابن عسا ذا ، فأافاق ادلرداء أايب عیل أامغي أانه ادلرداء أام حدثتين: قال هللا عبید بن ا   بالل فا 

 أافئدهتم ونقلب هذه؟ ساعيت ملثل یعمل من هذا؟ مضجعي ملثل یعمل من: قال مث ، عين فاخرج مق: فقال ، عنده ابنه

 فمل ، ذكل مثل فیقول یفیق مث لبثا فیلبث علیه یغمى مث :قالت،  یعمهون طغیاهنم يف ونذرمه مرة أاول به یؤمنوا مل كام وأابصارمه

 .قبض حىت یرددها یزل
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 .هللا ورعاه هش بری اامحد حفظ املفيت يوادل ااھل الھند ، قاهل دلیل عیل تذكرة الزوج اباخ اخملاطب كام ھو راجئ يف هفی  
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طویب ملن قل : اابو ادلرداءقال : قالت اام ادلرداء: قال  اایب عبید هللامكمسمل بن ِمش عن( ۲۰۲)د هالز  بوداود يفخرج اا واا 

   .یهك وقلت بوا: تراثه ، زاد زید بن حيىي

ن اك اااب ادلرداءعن اام ادلرداء اان ( ۳٤٥۹٦) ةشيب وابن اايب( ۹)د هالز  يف كوابن املبار ( ۲۰٦)د هالز  بوداود يفخرج اا واا 

 ادلرداء عند اايب عن اايب عون بن عبد هللا ةروای یفِقد ، ومن ل یحعد الصرب لفواجع الامور یعجز ، وزاد يفمن یتفقلد : یقول

 كااقرض من یوم عرض: ؟ قالمفا تامرين: ، قال كو كم مل یرت تكن تر ا  ، و  كن قارضت الناس قارضو ا  (: ۲۱۷: ۱) ةاحللی نعمی يف

 .فلریاجع هوخترجيثر ذا الا هرشح  يف( ۱۷۰: ٤۸)ر كابن عسا بسط، و  كلیوم فقر 

: ٤۸)ر كوابن عسا (۲۱)خالق رم الا اكم يف والطرباين( ۱٥۲۷و  ۳۷٦)ین كال يف وادلوليب( ۲۱۸۳۲)محد خرج اا واا 

ذا ادلرداء أابو اكن: تقول ادلرداء أام مسعت قال الصمد عبد أااب یكین ش یخ عن( ۱۷۸  یقول ل :فقلت،  تبسم حدیثا حدث ا 

نك الناس ل حدیثا حيدث وسمل علیه هللا صیل هللا رسول مسعت ما أاو رأایت ما :فقال،  أامحق أاي ا   يف يبه، قال اذل تبسم ا 

(: ۱۱٦: ۹)اللسان  ول ، وقال احلافظ يفهاابوعبد الصمد عن اام ادلرداء جم (: ٥٤۷: ٤)ومزیان الاعتدال ( ۸۹٦: ۲) املغين

 .(٦٦۷: ۸)الثقات  ابن حبان يف هر كذ

،  الصالة يف هلم یدعو هللا يف خلیل وثالمثائة س تون ادلرداء لايب اكن :قالت ادلرداء أام عن( ۱۷۷: ٤۸) ركخرج ابن عساواا 

نه :فقال،  ذكل يف هل فقلت :ادلرداء أام قالت ل الغیب يف لاخیه یدعو رجل ليس ا  ،  مبثهل وكل :یقولن ملكني به هللا ولك ا 

وترخي  (۳٥۱: ۲) ءعالم النبالسری اا  يف يبهاذلو ( ۱۸: ٥)املنتظم  يف ياجلوزابن  هاكح، و  املالئكة يل تدعو أان أارغب أافال

 .(٤۰٤: ۳)ال سالم 

شعب ال ميان  يف يقوالبهي( ۱٦٤۲) هفوائد يف يومتام الراز ( ٥۱٥) همعجم يف وابن الاعرايب( ۷۸۱۳) مكخرج احلاواا 

 لاضیافهم؟ الرجال یبتغي ما لاضیافك تبتغي أال: ادلرداء لايب قلت: قالت عهنا هللا ريض ادلرداء أام عن مهوغری( ۹۹۲۳)

اهل علیه هللا صیل هللا رسول مسعت: فقال ن: یقول وسمل وأ  لتكل أاختفف أان فأاحب ، املثقلون جيوزها ل كئودا عقبة أاماممك ا 

 حتت قوهل( ۸۳٦رمق  ، ٤۸۷صـ ) ةوراجع املقاصد احلس ن،  يبهاذل هذا حدیث حصیح ال س ناد ، ووافقه: مك، قال احلا العقبة

 .فاز اخملفون

وابن ( ۱۱۸)شعب ال ميان  يف يقوالبهي( ۱۹۹)د هالز  واابوداود يف( ۸٤٦)د هالز  واامحد يف( ۲۸٥: ۸)ابن سعد خرج واا 

صـ ) ةاحللی بونعمی يفاا  هخرجواا  ، لیةل قیام من خری ساعة تفكر: قال ادلرداء أايب عن ادلرداء أام عن( ۱٥۰: ٤۸)ر كعسا

ءادلردا يبطریق معدان عن اا من ( ۲۰۷
22
 .(۳٤۷: ۲)سری ااعالم النبالء  يف يبهاذل هر ك، وذ 

ن اللهم: قالت أاهنا ادلرداء أام عن( ۱٥۲: ۸۰)ر كوابن عسا( ۲۲٤ :۱)بو نعمی خرج اا واا   يف فزتوجين خطبين ادلرداء أااب ا 

لیك أاخطبه فأاان اللهم ، ادلنیا ن: ادلرداء أابو لها فقال ، اجلنة يف تزوجنیه أان وأاسأاكل ا   فال الاول أاان فكنت ذكل أاردت فا 

 حىت ادلنیا يف زوجا أاتزوج ل وهللا ل: فقالت ، معاویة خفطهبا وحسن جامل لها واكن ادلرداء أابو مفات: قال،  بعدي تزتويج
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 احملدث عرصان ووحید دھران فرید حققھا كام مشلك فثبوتھا ، س نة س تني عبادة من خری ساعة تفكر وسمل علیه هللا صیل النيب ىلا   املنسوبة الروایة ماواا   

 .(٤٦: ۱) الغالیة الیواقیت يف ياجلونفور یونس محمد ش یخنا الكبری
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ن ادلرداء أااب أاتزوج : ۳٥)امل كال ذیبهت يف يواملز ( ۲٤٥: ۱) ةالصفو  ةصف يف يابن اجلوز هر ك، وذ اجلنة يف هللا شاء ا 

۳٥٤). 

ىل بعث مروان بن املكل عبد أان أاسمل بن زید عن( ۲٥۹۷)خرج مسمل واا   لیةل ذات اكن أان فلام،  عنده من بأاجناد ادلرداء أام ا 

 خادمك لعنت اللیةل مسعتك :ادلرداء أام هل قالت أاصبح فلام،  فلعنه علیه أابطأا  فكانه خادمه فدعا،  اللیل من املكل عبد قام

 یوم شهداء ول شفعاء اللعانون یكون ل :وسمل علیه هللا صیل هللا رسول قال یقول ادلرداء أااب مسعت: فقالت ، دعوته حني

  .القیامة

ذا مات ا   ادلرداء أابو اكن: قالت ادلرداء أام عن( ۸٥۹: ۲)ربی كال ةال ابن يف ةوابن بط (۱۷۲: ٤۸)ر كخرج ابن عساواا 

: لتق ؟فاسقا ومييس مؤمنا یصبح الرجل أان محقاء ای وما تعلمني: قال،  بدهل ينلیتای  هل هنيئا: قلت الصاحلة احلال عیلالرجل 

ميانه يسل: قال ؟ذكل وكیف  .والصیام الصالة يف ابلبقاء مين أاغبط ابملوت هذالِ  لاان،  يشعر ول ا 

 هللا رسول مسع أانه س یدي حدثين :قالت ادلرداء أام حدثتين قال كریز بن هللا عبید بن طلحةعن ( ۲۸۳۲)مسمل  وااخرج

امني به املولك املكل قال الغیب بظهر لاخیه دعا من :یقول وسمل علیه هللا صیل اام ادلرداء الصغری  يهی  ، و، انت  مبثل وكل أ

 .ذا احلدیث ، فلریاجعهم عیل الك، وقد تقدم ال يام جزم النووك

 

هنيتك  هامس :عبد امحلید ، وقیل :وقیل، محد اا  :، فقیل هامس ، اختلف يف اخملزويم معرو بن حفص القريش بواا 
23
 

 ربیعة أايب بن عیاش   املغریة بن حفص بن معرو أابوزويج  ا يل أارسل: قالت قيس بنت فاطمة عن( ۱٤۷۰)خرج مسمل واا 

اصع متر ومخسة أاصع خبمسة معه وأارسل بطاليق ل نفقة يل أاما: فقلت ، شعری أ : قالت ل ،: قال مزنلمك؟ يف أاعتد ول هذا ا 

 .ةنفق كل ليس صدق :قال ، ثالرا: قلت طلقك؟ مك: فقال،  وسمل علیه هللا صیل هللا رسول وأاتيت ثیايب عيل فشددت

 فسأالناها قيس بنت فاطمة عیل الرمحن عبد بن سلمة وأابو أاان دخلت :قال اجلهم أايب بن بكر أايب عن( ۱٤۷۰)خرج مسمل واا 

 :وزاد،  همدي ابن حدیث بنحو احلدیث وساق،  جنران غزوة يف خفرج املغریة بن حفص بن معرو أايب عند كنت :فقالت

 .زید بناب هللا وكرمين زید بناب هللا فرشفين فزتوجته :قالت
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: ۸)وال صابة ( ۱۱٦: ۳٤)وتھذیب الكامل ( ۲۲۱: ٦)وااسد الغابة ( ۱۸۱۹: ٤)والاستیعاب ( ۲۹٥۹: ٥و  ۲۱۳: ۱)معرفة الصحابة  انظر ترمجته يف  

۲۳۹.) 
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ناينك ال  يمو الا  بو سفیان خصر بن حرب القريشاا 
24
 ام قال هلك حنظةل يبین ابا كن یاك، و  هوامس هنیتك ور ب ه، مش  

ر كابن عساو ( ۱۱: ٥) ةدلئل النبو  يف يقالبهي هخرج، اا  اب حنظةلای اا  تقول ذكلنت اا : وسمل هعلی صیل هللا النيب

 (٤٦۱و  ٤٤٦: ۲۳)

 ما وهللا ، هللا رسول ای: فقالت ربیعة بن عتبة بنت هند جاءت: قالتا عهن ريض هللا ةعن عائش( ۸۱٦۱) يخرج البخار واا 

يل أاحب خباء أاهل الارض ظهر عیل اكن يل أاحب خباء أاهل الارض ظهر عیل الیوم أاصبح وما ، كخبائ أاهل من یذلوا أان ا   ا 

ن: قالت مث ، كخبائ أاهل من وایعز  أان : لها قال یالنا؟ع  هل اذلي من أاطعم أان حرج من عيل فهل ، مس یك رجل سفیان أااب ا 

 .معروف من مهيمتطع أان علیك حرج ل

 شامه عن  ةبن محمد بن حيىي بن عرو عبد هللا عن( ۳٤٦۰: ٦) ةالصحاب ةمعرف واابونعمی يف( ۱۸۸: ۸۰)ر كخرج ابن عساواا 

أاتبع أان أارید ا ين :سفیان لايب هند قالت قال أابیه عن ةبن عرو
25
 :قالت،  أامس احلدیث هذا تكرهني رأایتك قد :قال،  محمدا 

ين ن وهللا،  اللیةل قبل املسجد هذا يف عبادته حق عبد هللا رأایت ما وهللا ا  یأاتوا ا 
26
ل   :قال،  وجسودا وركوعا قیاما مصلني ا 

نك ىل فذهبت،  معك قومك من برجل فاذهيب فعلت ما فعلت قد فا   متنقبة ويه ودخلت لها فاس تأاذن فذهب،  عامثن ا 

 ، ودلك تقتيل ول،  ل: قال احلرة؟ تزين هل أاو :فقالت ، تزين ول ترسيق ول شيئا ابهلل ترشيك ل أان عیل تبایعیين: فقال

ان :فقالت الایة من فرغ فلام ، هند ای هللا قتلهم :قال،  كبارا وقتلتم صغارا ربينامه ا 
27
 ابیعتك ا ين هللا رسول ای :فقالت،  ابیعته 

ن،  أازين ول أارسق ل أان عیل ل یكفیين ما یعطیين ول خبیل رجل سفیان أااب وا   تقول ما :قال،  علمه غری من منه أاخذت ما ا 

 قال وسمل علیه هللا صیل هللا رسول أان عائشة حفدثتين قال،  فأاحهل رطبا ماواا  فال ایبسا مااا  :سفیان أابو فقال،  سفیان أااب ای

 .ابملعروف وودلك یكفیك ما خذي: لها

 وأاول ، ضعیف وهو الس یاق هبذا به تفرد هللا عبد أان املعرفة يف نعمی أابو وذكر(: ٥۱۰: ۹)الفتح  قال احلافظ ابن جحر يف

اخره معها یكن مل سفیان أااب أان یقتيض حدیثه  أاو وحده توجه،  مهنام لك یكون أان حيمتل لكن ، حارضا اكن أانه عیل یدل وأ

لیه أارسل املس تدرك من املمتحنة تفسری يف احلامك أاخرجه ما الثاين الاحامتل هذا ویؤید ، منه اش تكت ملا ا 
28
 بنت فاطمة عن 

ين ، الرسقة عیل أاابیعك ل: هند قالت،  يرسقن ول :اشرتط فلام ، یبایعان نده  وبأاختا هبا ذهب عتبة بن حذیفة أااب أان عتبة  ا 

ىل أارسل حىت فكف ، زويج من أارسق  یظهر واذلي ، فال الیابس وأاما فنعم الرطب أاما:  فقال،  منه لها یتحلل سفیان أايب ا 

 ولو،  الغائب عیل القضاء حصة عیل هبا اس تدل بل ، غائب وهو سفیان أايب عیل قضاء اكن هند قصة أان یرد مل البخاري أان يل

ذنه بغری ماهل من تأاخذ أان لها وأاذن اجمللس يف معها حارض غری سفیان أابو اكن ملا بل ، برشطه غائب عیل قضاء ذكل یكن مل  ا 

تلخیص احلبری ال  يفاحلافظ زاد و ، ی  ، انت  هذا عن جيیب أان منعه من فیحتاج الغائب عیل قضاء نوع ذكل يف اكن كفایتا قدر

: الواقدي مغازي يف وجدته مث ، نقهل أاین من فینظر ، هذا خالف عیل القصة هذه الروض يف السهیيل وساق(: ۱٥۲: ٤)
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 (.۳۳۲: ۳)وال صابة ( ۱۱۹: ۱۳)وتھذیب الكامل ( ۹: ۳)وااسد الغابة ( ۱٤۱٦: ۳)والاستیعاب ( ۲٤۹٦: ٥)معرفة الصحابة  انظر ترمجته يف  
25

 (.۳٤۷: ۷)ال صابة  وابن جحر يف( ۲۷۱: ۸)ااسد الغابة  ااابیع ، وبھذا اللفظ ذكره ابن الاثری يف: نعمی ند ابن عساكر ، ولفظ اايبھكذا ع   
26

 (.۳٤۷: ۷)ال صابة  وابن جحر يف( ۲۷۱: ۸)ااسد الغابة  ابتوا ، وبھذا اللفظ ذكره ابن الاثری يف: نعمی لفظ اايبو ھكذا عند ابن عساكر ،   
27

 .قتلهم هللا ولكن تقتلومه فمل: یةالا  ا ىل يشری  
28

 (.٦۹۳۰)، وراجع  ووافقه اذلھيب( ۳۷۰٥)احلدیث حصحه احلامك   
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 حال اكن النفقة عن سؤالها أان فیه وليس ، أاحص الصحیح يف واذلي ، عنه یلكمهن ومعر وهو ، الصفا عیلو هو  ابیعهن نهوا  

 .ی ، انت  مهنا ذلكل شاهدا اكن سفیان أااب أان ول املبایعة

 

 ام تقدمك هنیتك ور ب همش ،  ةوسمل من الرضاع هعلی صیل هللا ااخ النيب،  سد اخملزويمبن عبد الا  عبد هللا ةبوسلماا 

ذا :وسمل علیه هللا صیل هللا رسول قال قالت سلمة أام عن (۹۱۹)خرج مسمل واا   فا ن خریا فقولوا املیت أاو املریض حرضمت ا 

ن،  هللا رسول ای :فقلت،  وسمل علیه هللا صیل النيب أاتيت سلمة أابو مات فلام :قالت،  تقولون ما عیل یؤمنون املالئكة  أااب ا 

 منه يل خری هو من هللا فأاعقبين،  فقلت :قالت،  حس نة عقیب منه وأاعقبين وهل يل اغفر اللهم قويل :قال،  مات قد سلمة

  .وسمل علیه هللا صیل محمدا

 مبثل یقول وسمل علیه هللا صیل هللا رسول مسعت قالت وسمل علیه هللا صیل النيب زوج سلمة أام عن (۹۱۷)خرج مسمل واا 

 وسمل علیه هللا صیل هللا رسول صاحب سلمة أايب من خری من :قلت سلمة أابو تويف فلام :قالت :وزاد،  أاسامة أايب حدیث

يل هللا عزم مث ،
29
 .وسمل علیه هللا صیل هللا رسول فزتوجت :قالت،  فقلتا،  

 رسول عند من یوما سلمة أابو أاتين: قالت سلمة أام عن (۳۲۱۹: ٦) ةالصحاب ةمعرف واابونعمی يف( ۱٦۳٤٤)محد خرج اا واا 

 من أاحدا تصيب ل: قال ، به رسرتف  قول وسمل علیه هللا صیل هللا رسول من مسعت لقد: فقال وسمل علیه هللا صیل هللا

ل مهنا، خریا   يل وأاخلف مصیبيت يف جريناا  اللهم: یقول مث مصیبته عند فيسرتجع مصیبة املسلمني  أام قالت،  به ذكل فعل ا 

 رجعت مث،  منه خریا ینوأاخلف مصیبيت يف جريناا  اللهم: وقلت،  اسرتجعت سلمة أابو تويف فلام،  منه ذكل حففظت: سلمة

 أادبغ وأاان وسمل علیه هللا صیل هللا رسول عيل اس تأاذن عديت انقضت فلام ؟سلمة أايب منخری  يل أاین من: قلت،  نفيس ا ىل

هااب  ، نفيس ا ىل خفطبين ، علهيا فقعد ، لیف حشوها أادم من وسادة هل فوضعت ، هل وأاذنت القرظ من یدي فغسلت ، يل ا 

 ترى أان فأاخاف ، شدیدة غریة يف امرأاة ولكين ، يف الرغبة بك تكون ل أان يب ما ، هللا رسول ای: قلت مقالته من فرغ فلام

 عز هللا یذههبا فسوف الغریة من ذكرت ما أاما: فقال ، عیال ذات وأاان ، السن يف دخلت امرأاة وأاان ، به هللا یعذبين شيئا مين

منا العیال من ذكرت ما وأاما ، أاصابك اذلی مثل أاصابين فقد السن من ذكرت ما وأاما ، نكم  وجل : قالت ، عیايل عیاكل فا 

 هللا أابدلين فقد :سلمة أام فقالت ، وسمل هعلی صیل هللا هللا رسول فزتوهجا،  وسمل علیه هللا صیل هللا لرسول سلمت فقد

 .وسمل علیه هللا صیل هللا رسول منه خریا سلمة بأايب

واللفظ  (۱٥٥۳۷) يقوالبهي( ۱۸۷: ۳) الارار لكرشح مش  يف يوالطحاو ( ۳٥۳۸) والنسايئ( ۲۳۰٥)بوداود خرج اا واا 

 فتكتحل عینهيا تش تيك واكنت تويف زوهجا أان أاهما عن أاس ید بنت حكمی أام أاخربتين :یقول الضحاك بن املغریةعن داود  لايب

ىل لها مولة فأارسلت،  اجلالء بكحل الصواب :أامحد قال،  ابجلالء  تكتحيل ل :فقالت،  اجلالء كحل عن فسأالتا،  سلمة أام ا 

ل به  هللا رسول عيل دخل :سلمة أام ذكل عند قالت مث،  ابلهنار ومتسحینه ابللیل فتكتحلني،  علیك يش تد منه بد ل أامر من ا 

منا :فقلت ؟سلمة أام ای هذا ما :فقال ، صربا عیين عیل جعلت وقد سلمة أابو تويف حني وسمل علیه هللا صیل  ای صرب هو ا 
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 .عیل مقدمة حصیح ال مام مسمل بن احلجاج تعلیقايت فیه دلیل عیل جواز ا طالق العزم عیل هللا تعاىل ، والبسط يف  
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نه :قال،  طیب فیه ليس هللا رسول ل جتعلیه فال الوجه يشب ا  نه ابحلناء ول ابلطیب متتشطي ول ابلهنار وتزنعینه ابللیل ا   فا 

 .رأاسك به تغلفني ابلسدر :قال،  هللا رسول ای أامتشط يشء بأاي :قلت :قالت،  خضاب

منا،  سلمة أايب بين عیل أانفق أان أاجر أايل هللا رسول ای :قلت قالت سلمة أام عن (۱٤٦۸) يخرج البخار واا   :فقال،  بين مه ا 

 .علهيم أانفقت ما أاجر فكل،  علهيم أانفقي

 أايب بن معر بن هللا عبد بن سلمة عن يسار بن ا حساق أابو دثينح: قال ا حساق ابن عن( ٤٦۹: ۱) ةالسری  شام يفه ر ابن كوذ

ىل اخلروج سلمة أابو أامجع ملا: قالت وسمل علیه هللا صیل النيب زوج سلمة أام جدته عن سلمة  محلين مث بعریه يل رحل املدینة ا 

 بن هللا عبد بن املغریة بين رجال رأاته فلام ، بعریه يب یقود يب خرج مث ، جحري يف سلمة أايب بن سلمة ابين معي ومحل ، علیه

لیه قاموا خمزوم بن معر : قالت البالد؟ يف هبا تسری نرتكك عالم هذه؟ صاحبتك أارأایت ، علهيا غلبتنا نفسك هذه :فقالوا ، ا 

 ل ، وهللا ل: فقالوا ، سلمة أايب رهط الاسد عبد بنو ذكل عند وغضب: قالت ، منه فأاخذوين یده من البعری خطام فزنعوا

ذ عندها ابننا نرتك  ، الاسد عبد بنو به وانطلق ، یده خلعوا حىت بيهنم سلمة بين فتجاذبوا: قالت ، صاحبنا من نزعمتوها ا 

 فكنت: قالت ، ابين وبني زويج وبني بيين ففرق: قالت ، املدینة ا ىل سلمة أابو زويج وانطلق ، عندمه املغریة بنو وحبس ين

 املغریة بين أاحد معي بين من رجل يب مر حىت مهنا قریبا أاو س نة أامیس حىت ، أابيك أازال مفا ، ابلابطح فأاجلس غداة لك أاخرج

: يل فقالوا: قالت،  ودلها وبني زوهجا وبني بيهنا فرقمت ، املسكینة هذه خترجون أال: املغریة لبين فقال،  فرمحين يب ما فرأاى ،

ن بزوجك احلقي يل الاسد عبد بنو ورد: قالت ، شئت ا   يف فوضعته ابين أاخذت مث بعریي فارحتلت: قالت ، ابين ذكل عند ا 

 عيل أاقدم حىت لقیت مبن أاتبلغ: فقلت: قالت ، هللا خلق من أاحد معي وما: قالت ، ابملدینة زويج أارید خرجت مث ، جحري

ذا حىت ، زويج ىل:  يل فقال،  ادلار عبد بين أاخا طلحة أايب بن طلحة بن عامثن لقیت ابلتنعمی كنت ا   أامیة؟ أايب بنت ای أاین ا 

ل ، وهللا ل: فقلت: قالت أاحد؟ معك ما أاو: قال ، ابملدینة زويج أارید: فقلت: قالت  من كل ما وهللا: قال ، هذا وبين هللا ا 

ذا اكن ، منه أاكرم اكن أانه أارى قط العرب من رجال حصبت ما فوهللا ، يب هيوي معي فانطلق البعری خبطام فأاخذ ، رتكم    بلغ ا 

ذا حىت ، عين اس تأاخر مث يب أاانخ املزنل  جشرة ا ىل( عين) تنحى مث الشجرة يف قیده مث عنه حفط ببعریي اس تأاخر نزلت ا 

ذا ، حتتا فاضطجع ىل قام الرواح دان فا  ذا ، اركيب: وقال عين اس تأاخر مث فرحهل فقدمه بعریي ا   بعریي عیل واس تویت ركبت فا 

ىل نظر فلام ، املدینة أاقدمين حىت يب ذكل یصنع یزل فمل ، يب یزنل حىت فقاده خبطامه فأاخذ أایت  بقباء عوف بن معرو بين قریة ا 

ىل راجعا انرصف مث ، هللا بركة عیل فادخلهيا ، انزل هبا سلمة أابو واكن ، القریة هذه يف زوجك: قال ،  فاكنت: قال ، مكة ا 

ال أاصاب ما أاصاهبم ال سالم يف بيت أاهل أاعمل ما وهللا: تقول  بن عامثن من أاكرم اكن قط صاحبا رأایت وما ، سلمة أايب أ

 طلحة أايب بن طلحة بن عامثن أاسمل: ةالروای هذهبعد نقل ( ٤۲٤: ٤) ةایوالهن ةالبدای ثری يفك قال احلافظ ابن ی  ، انت ،  طلحة

 .ی ، انت  معا الولید بن وخادل هو وهاجر ، احلدیبیة بعد هذا العبدري

 

 ام تقدمك هرث من امسكاا كنیته ور ب ه، مش نصاري النجاري اخلزريج ل الا هطلحة زید بن س  بواا 

 واابونعمی يف( ۳۱۸)الفوائد  يف ير الشافعكواابوب( ٥۳۸٤)ربی كال يف والنسايئ (۱۸٦٥۱)املصنف  يف ةشيب یبخرج ابن اا واا 

سامعیل رابت عن يبهاذل هووافق هوحصح (۲۸۳٥) مكواحلا( ۳٥۰٤: ٦) ةالصحاب ةومعرف( ٦۰: ۲) ةاحللی  بن هللا عبد بن وا 
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لهك أان تعمل أالست طلحة أااب ای: فقالت سلمی أام خطب طلحة أااب أان طلحة أايب  جنرها ، الارض من نبتت خش بة تعبد اذلي ا 

نك ذكل من تس تحيي فال: قالت ، بیل: قال فالن بين حبيش ن فا   مث فذهب: قال أانظر حىت غریه صداقا منك أارد مل أاسلمت ا 

هل ل أان أاشهد: فقال جاء ل ا  الزبار  ه، وروا فزوهجا ، طلحة أااب فزوج مق ، أانس ای: قالت،  هللا رسول محمدا وأان هللا ا 

 .خمترصا( ٦٤٤۷)

 يف ر الشحايمهر بن طاهوزا( ٤۱) ةالبيتوت يف حساق اخلراساينا  بن ومحمد  (۹) ةالعشاری ةالعرش  يف خرج احلافظ ابن جحرواا 

 املدینة وسمل علیه هللا صیل هللا رسول دخل: قال ةبن قر  ةحيدث معاوی نس بن ماكلعن اا ( ۱۳)السداس یات وامخلاس یات 

ذ طلحة أابو واكن ، طلحة بأايب أايم وتزوجت تويف أايب واكن،  س نني مثان ابن وأاان  اللیةل بتنا ورمبا،  ءيش هل یكن مل ذاك ا 

 أانصاریة لها جارة من اللنب من شيئا وطلبت ، قرصني منه وخزبت وجعنته فطحنته شعری من كفا فوجدان ، عشاء بغری واللیلتني

ذا،  أالك أان أارید ملا فرحا أاش تد خفرجت ، مجیعا تأاالكن طلحة بأايب فادع اذهب: وقالت القرصني عیل بتفص   برسول أاان فا 

ن: فقلت وسمل علیه هللا صیل النيب من فدنوت،  وأاحصابه قاعدا وسمل علیه هللا صیل هللا  هللا صیل النيب فقام ، تدعوك أايم ا 

ىل انتیى حىت جفاء ، قوموا: لاحصابه وقال وسمل علیه لیه دعومتوان شيئا صنعمت هل: طلحة لايب فقال،  مزنلنا من قریب ا  ،  ا 

،  فانظر ادخل ؟سلمی أام دعتنا ءيش يفالا : قال ، ءيش أامس غداة منذ يمف دخل ما نبیا ابحلق بعثك واذلى: طلحة أابو فقال

 اختذت أاين غری فعلت ما: قالت ؟وسمل علیه هللا صیل هللا رسول دعوت ءيش يلا ،  سلمی أام ای: فقال،  طلحة أابو فدخل

 تأاالكن طلحة أااب فادع اذهب :أانس ينبل وقلت،  القرصني عیل فصببت لبنا الانصاریة جاريت من وطلبت شعری من قرصني

 ای بنا ادخل: وسمل علیه هللا صیل النيب فقال ، سلمی أام قالت ياذل وسمل علیه هللا صیل للنيب فقال طلحة أابو خفرج ، مجیعا

 بني فوضعه ، به فأاتته ، بقرصك تيينائ  سلمی أام ای: فقال،  معهم وأاان طلحة أابو و وسمل علیه هللا صیل النيب فدخل،  أانس

 أاحصابنا من فادع اذهب،  طلحة أااب ای: فقال أاصابعه بني وفرق القرص عیل هید وسمل علیه هللا صیل النيب وبسط ، یدیه

هللا بسم: فقالوا فقعدوا ، يأاصابع بني من ولكوا ومسوا اقعدوا: هلم فقال ، بعرشة فدعا ، عرشة
30
 حىت أاصابعه بني من أالكواف ، 

 حىت عرشة ءيوجت عرشة ذهبت زال مفا ، أاخرى بعرشة يل دعا: طلحة لايب وقال،  انرصفوا: فقال ، ش بعنا: فقالوا ، ش بعوا

 معهم وأاان طلحة وأابو وسمل علیه هللا صیل النيب فأالك ، تعالوا أانس وای طلحة أااب ای: قال ، رجال وس بعون ثالثة منه تأالك

نه مث ، ش بعنا حىت  من یعين الرعدة أاخذهتا ذكل سلمی أام أابرصت فلام ، شئت من يوأاطعم يلك سلمی أام ای: فقال القرصني رفع ا 

 هجة من مقال ال س ناد هذا ويف،  أانس عن مشهور وهو،  الوجه هذا من غریب حدیث هذا: احلافظ ابن جحر قال،  عجبال

يالبخار  أاخرجه أانس عن طلحة أايب بن هللا عبد بن ا حساق تبعه وقد،  به ینفرد مل ولكنه،  فیه تلكموا وقد هللا عبد بن كثری
31
 

 .ی ، انت 

 

 

 

                                                           
30

 .هللا بركة وعیل هللا بسم املشھورة الالفاظ وحتقیق الطعام عیل التسمیة صفة رساليت يف هقول الرجل بسم هللا قبل الطعام ، کام حققت ةدلیل عیل ااولوی هفی  
31

  (٤۲۲.) 
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يالعبشم القريش ةبن عتب ةحذیف بواا 
32
 و قيسش می اا ه و امش اا هو شم اا هم  ه، امس 

 ا ين هللا رسول ای :فقالت،  وسمل علیه هللا صیل النيب ا ىل سهیل بنت سهةل جاءت :قالت عائشة عن (۱٤٥۳)خرج مسمل واا 

 وهو أارضعه وكیف :قالت،  أارضعیه :وسمل علیه هللا صیل النيب فقال،  حلیفه وهو سامل دخول من حذیفة أايب وجه يف أارى

،  بدرا شهد قد واكن :حدیثه يف معرو زاد،  كبری رجل أانه علمت قد :وقال وسمل علیه هللا صیل هللا رسول فتبسم،  كبری رجل

وعبد  (۲۰٦۱) بوداوداا و ( ۲۲٤۸) ماكل هخرجاا ی  ، و ، انت  وسمل علیه هللا صیل هللا رسول فضحك :معر أايب ابن روایة ويف

  .ل مطومهوغری( ٤۲۱٥) وابن حبان( ۱۳۷۷٦)الرزاق 

 رسول یبایعان هند وبأاختا هبا ذهب حذیفة أااب أان عتبة بنت فاطمة عن( ۹۰٤)بری ك ال  يف والطرباين( ٦۹۳۰) مكخرج احلاواا 

اهل علیه هللا صیل هللا  فقال شيئا؟ والعاهات الهنات هذه من قومك نساء يف تعمل أاو: هند قالت ، علهين اشرتط فلام،  وسمل وأ

هيا: حذیفة أابو لها نه فبایعیه ا   .يشرتط هكذا فا 

 

ورهد املش هالزا يبو ذر الغفار اا 
33
،  رهااش ول والا ،  هل غری ، وقی ، وقیل عبد هللا ةجندب بن جناد هنور اا هش ، امل  

س ناد ضعیف ( ۳۸۲٤) ابن ماجه هخرجای جنیدب ، اا : قال هل هاان وسمل هعلی صیل هللا النيب عن يرووقد  ، اب 

 هامس ابی ذا اختلف يفكو 

( ۱٦۹: ۱)الاولیاء  ةحلی واابونعمی يف( ٦٦۸۰)وابن حبان ( ۹۷٤) الاحاد واملثاين عامص يف وابن اايب( ٥٤۸۰) مكخرج احلااا 

براهمی عن( ۲۲۰: ٦٦)ر كوابن عسا( ٤۰۱: ٦) ةدلئل النبو  يف يقوالبهي( ٥٦٤: ۲) ةالصحاب ةومعرف  أابیه عن الاشرت بن ا 

 الارض من بفالة متوت وأانت أابيك ل يل وما: فقلت یبكیك؟ ما: يل فقال ، بكیت الوفاة ذر أااب حرضت ملا: قالت ذر أام عن

 هللا صیل هللا رسول مسعت فا ين ، تبيك ول فأابرشي: قال ، لنعشك منه بد ول كل ول يل كفنا يسعك ثوب عندي وليس ،

اهل علیه ين،  أابدا النار فریاین فیحتس بان ثالثة أاو ودلان مسلمني امرأاین بني ميوت ل: یقول وسمل وأ  صیل هللا رسول مسعت وا 

اهل علیه هللا  النفر أاولئك من وليس ، املؤمنني من عصابة تشهده الارض من بفالة منمك رجل لمیوتن :فهيم أاان لنفر یقول وسمل وأ

ل أاحد  احلاج ذهب وقد أاىن: فقلت ، الطریق فابرصي كذبت ول كذبت ما وهللا ، الرجل ذكل فأاان،  وجامعة قریة يف ومات ا 

ىل أاش تد فكنت: قال ، فتبرصي اذهيب: فقال ، الطریق وتقطعت ذا كذكل وهو أاان فبیامن ، فأامرضه أارجع مث ، الكثیب ا   أاان ا 

 فأاحلت: قالت ، ابدلال: قال ، ختب أاو جتد: سلمی بن لیحىي قلت: عيل قال ، رواحلهم هبم جتد الرمخ كاهنم حاهلم عیل برجال

يل فأارسعوا ، بثويب اهل علیه هللا صیل هللا رسول صاحب: قالوا ، ذر أابو: قلت هو؟ من: فقالوا ، عيل وقفوا حىت ا   وسمل؟ وأ

اابهئم ففدوه ، نعم: قلت لیه وأارسعوا وأاهماهتم بأ  علیه هللا صیل هللا رسول مسعت فا ين ، أابرشوا: هلم فقال ، علیه دخلوا حىت ا 

اهل ل رجل النفر أاولئك من ما ، املؤمنني من عصابة تشهده الارض من بفالة منمك رجل لمیوتن :فهيم أاان لنفر یقول وسمل وأ  وقد ا 
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و  ٤۰۰۰) ي، وراجع حصیح البخار ( ۸٤: ۸)وال صابة ( ۱٦٤: ۱)وسری ااعالم النبالء ( ٦۷: ٦)وااسد الغابة ( ۱٦۳۱: ٤)الاستیعاب  انظر ترمجته يف  

٥۰۷۷.) 
33

ة وتذكر ( ۲۹٤: ۳۳)وتھذیب الكامل ( ۹٦: ٦)وااسد الغابة ( ۲۲۳: ۱)وصفة الصفوة ( ۲٥۲: ۱)والاستیعاب ( ٥٥۸: ۲)معرفة الصحابة  انظر ترمجته يف  

 (.۱۰٥: ۸)وال صابة ( ٤٦: ۲)وسری ااعالم النبالء ( ۱۷: ۱)احلفاظ 
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 أاكفن مل لمرأايت أاو يل كفنا يسعين ثوب عندي اكن لو أانه تسمعون أانمت ، كذبت ول كذبت ما وهللا ، وجامعة قریة يف هكل

ل  نقیبا أاو بریدا أاو عریفا أاو أامریا اكن منمك رجل یكفنين ل أان ، هللا أانشدمك ا ين مث ، هللا أانشدمك ا ين ، لها أاو يل ثوب يف ا 

ل النفر أاولئك من وليس ل قال ما ، قارف وقد ا   ويف ، هذا ردايئ يف أاكفنك ، مع ای أاكفنك أاان:  فقال ، الانصار من فىت ا 

 لكهم نفر يف ودفنوه علیه وقاموا ، حرضوه اذلین النفر يف الانصاري فكفنه،  فكفين أانت: قال ، أايم غزل من عیبيت يف ثوبني

 .خمترصا( ۲۱۳۸۳)اامحد  هی  ، وااخرج، انت  ميان

 

املدين يمحدبو عقیل الا اا 
34
 هامس قف عیل، مل اا  

 عقیل أام أامه عن عقیل عن الضعفاء أاحد فروة أايب بن هللا عبد بن ا حساقعن ( ۳٥۳۸: ٦) ةالصحاب ةمعرف يفبو نعمی اا ر كذو 

ن :فقلت سمل و علیه هللا صیل هللا رسول أاتيت :قالت نه هللا سبیل يف امجلل هبذا وأاوىص مات عقیل أااب ا   :فقال،  أاجعف وا 

 واابونعمی ،  ها ابن مندااخرهج: (۳٥۷: ۸) ةسد الغاباا  يفقال ابن الاثری ،  جحة تعدل رمضان يف معرة فا ن اعمتري،  عقیل أام ای

 خمرج لختالف نظر وفیه(: ٤۳۷: ۷) ةصابال   قال احلافظ ابن جحر يف، و ی  انت ،  معقل أام الصواب: نعمی أابو قالو ، 

 .ی ، انت  والعمرة البعری ذكر يف الفتیا وأان والقصتني احلدیثني

  

ءاملقلب جبرو البطحا يالعبشم القريشبن الربیع  العاص بواا 
35
لقیط ، وقیل زبری ،  قیل، ف  هامس اختلف يف،  

م ، وقیله ش می ، وقیل مِ ه وقیل  مه مح  ش   ، وقیل ایرس ، وقیل ایمس شلِ

 يقوالبهي( ۸۳۱)الاموال  يف هوابن زجنوی( ٦۷٤۳) مكواحلا( ٤۲٥: ۲۲)بری ك وال  (٤۷۲۲)وسط الا  يف ج الطرباينخر واا 

 هماجرا وسمل علیه هللا صیل هللا رسول خرج حني وسمل علیه هللا صیل هللا رسول بنت زینب أان سلمة أام عن( ۱۷۱۸۸)

ىل تذهب أان زوهجا ربیع بن العاص أااب اس تأاذنت ن مث ، علیه فقدمت لها فأاذن ، وسمل علیه هللا صیل هللا رسول ا   العاص أااب ا 

لهيا فأارسل ، ابملدینة حلق  علیه هللا صیل هللا ورسول جحرهتا ابب من برأاسها فاطلعت خفرجت ، أابیك من أاماان يل خذي أان: ا 

ين ، وسمل علیه هللا صیل هللا رسول بنت زینب أاان ، الناس أاهيا ای: فقالت ، ابلناس یصيل الصبح يف وسمل  أااب أاجرت قد وا 

ين ، سالنا أاهيا ای: قال الصالة من وسمل علیه هللا صیل هللا رسول فرغ فلام ، العاص نه أال ، مسعمتوه حىت هبذا أاعمل مل ا   جيری وا 

 .ام مطولهوغری ( ۲٦: ۷)وابن سعد ( ۱۲٦٤۹)عبد الرزاق  ه، وااخرج أادانمه املسلمني عیل
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 (.۲۳٤: ۸)ال صابة  انظر ترمجته يف  
35

 (.۲۰٦: ۸)وال صابة ( ۳۳۰: ۱)وسری ااعالم النبالء ( ۱۷۲: ٦)وااسد الغابة ( ۱۸۰۱: ٤)والاستیعاب ( ۲۹٦۷: ٥)معرفة الصحابة  انظر ترمجته يف  
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يوال القرظبن مِس  ةرفاع
36
 هنيتك قف عیل ، مل اا  ةبن رفاع ةرفاع :، وقیل 

القرظي ابطیا بن بریعبد الرمحن بن الز  
37
 هنيتك قف عیل ، مل اا  

 رسول القرظي رفاعة امرأاة جاءت :قالت وسمل علیه هللا صیل النيب زوج عهنا هللا ريض عائشة عن (٥۸۹۲) يخرج البخار واا 

 ، طاليق فبت فطلقين رفاعة حتت كنت ا ين هللا رسول ای :فقالت،  بكر أابو وعنده جالسة وأاان وسمل علیه هللا صیل هللا

بری بن الرمحن عبد بعده فزتوجت ل هللا رسول ای معه ما وهللا نه، وا الز  ،  جلباهبا من هدبة وأاخذت،  الهدبة هذه مثل ا 

 هللا رسول عند به جتهر عام هذه تهنیى أال بكر أااب ای :خادل فقال :قالت،  هل یؤذن مل ابلباب وهو قولها سعید بن خادل فسمع

 علیه هللا صیل هللا رسول لها فقال،  التبسم عیل وسمل علیه هللا صیل هللا رسول یزید ما وهللا فال،  وسمل علیه هللا صیل

ىل ترجعي أان تریدین لعكل :وسمل  .بعد س نة فصار،  عس یلته وتذويق عس یلتك یذوق حىت،  ل،  رفاعة ا 

 

واينكاذل يبو معرو السلماا  صفوان بن املعطل
38
 

 مكواحلا (۱٤۷۷)وابن حبان ( ۲۷٦: ٥) الارار لكرشح مش يف يوالطحاو ( ۱۱۸٥۹)واامحد ( ۲٤٥۹)بوداود خرج اا واا 

ىل امرأاة جاءت :قال سعید أايب عن (۷٤۹۹) يقوالبهي( ۱٥۹٤)  رسول ای :فقالت،  عنده وحنن وسمل علیه هللا صیل النيب ا 

ن هللا ذا یرضبين املعطل بن صفوان زويج ا  ذا ویفطرين صلیت ا   :قال،  الشمس تطلع حىت الفجر صالة یصيل ول مصت ا 

ذا یرضبين قولها أاما،  هللا رسول ای :فقال،  قالت عام فسأاهل :قال،  عنده وصفوان ،  هنیتا وقد بسورتني تقرأا  فا هنا صلیت ا 

هنا یفطرين قولها وأاما،  الناس لكفت واحدة سورة اكنت لو :فقال :قال  فقال،  أاصرب فال شاب رجل وأاان فتصوم تنطلق فا 

ل امرأاة تصوم ل :یومئذ وسمل علیه هللا صیل هللا رسول ذن ا  ان الشمس تطلع حىت أاصيل ل ا ين قولها وأاما،  زوهجا اب   أاهل فا 

ذا :قال،  الشمس تطلع حىت نستیقظ ناكد ل ذاك لنا عرف قد بيت  .فصل استیقظت فا 

 

ينصار الا  اخلزريج وس بن الصامتاا 
39
 بن الصامت ةو ااخو عباده، و  هنيتك قف عیل ن شاعرا حس نا ، مل اا اك،  

 بن أاوس زويج مين ظاهر: قالت ةبن ثعلب بنت ماكل عن خویةل (۱٥۲۷٤) يقالبهي هومن طریق (۲۲۱٤)بوداود خرج اا واا 

لیه أاشكو وسمل علیه هللا صیل هللا رسول جفئت ، الصامت  قيات: ویقول ، فیه جيادلينوسمل  هعلی صیل هللا هللا ورسول ، ا 

نه هللا ان نزل حىت برحت مفا ، معك ابن فا  ىل ،ا زوهج يف جتادكل قول اليت قد مسع هللا :القرأ  ، رقبة یعتق: فقال ، الفرض ا 

نه هللا رسول ای: قالت ، متتابعني شهرین فیصوم: قال ، جيد ل: قالت  س تني فلیطعم: قال ، صیام من به ما كبری ش یخ ا 
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 (.٤۰۷: ۲)وال صابة ( ۲۷۳: ۲)وااسد الغابة ( ٥۰۰: ۲)والاستیعاب ( ۱۰۸۹: ۲)ومعرفة الصحابة ( ٦۳۱صـ )معرفة الصحابة لبن منده  انظر ترمجته يف  
37

 (.۲٥۷: ٤)وال صابة ( ٤٤۲: ۳)وااسد الغابة ( ۷۳۳: ۲)الاستیعاب  انظر ترمجته يف  
38

 (.۳٥٦: ۳)وال صابة ( ٥٤٥: ۲)وسری ااعالم النبالء ( ۳۱: ۳)وااسد الغابة ( ۸۲٥: ۲)والاستیعاب ( ۱٤۹۹: ۳)معرفة الصحابة  انظر ترمجته يف  
39

 (.۳۰۲: ۱)وال صابة ( ۳۷۹: ۳)وتھذیب الكامل ( ۳۲۳: ۱)وااسد الغابة ( ۱۱۷: ۱)الاستیعاب  انظر ترمجته يف  
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 بعرق أاعینه فا ين هللا رسول ای: قلت ، متر من بعرق ساعتئذ فأايت: قالت ، به یتصدق يشء من عنده ما: قالت ، مسكینا

اخر ىل وارجعي مسكینا س تني عنه هبا فأاطعمي اذهيب أاحسنت قد: قال ، أ  .اصاع س تون والعرق: قال ، معك ابن ا 

،  يلا  حب الناس واا  يبو ودلاا  وس بن الصامتاا ن ا  ،  ای نیب هللا: فقالت: هوفی، ( ٤٥۱: ۲۲)التفسری  يف يالطرب  هوااخرج

( ۳۳۱۳: ٦) ةالصحاب ةمعرف اابونعمی يف هخرجواا ی  ، ذا مرسل ، انت ه(: ٤۲٤: ۳)شاف ك خترجی ال  يف يقال الزیلعاحلدیث ، 

، ل هذات اا  ةغنی ةشاب تزوجين وس بن الصامتاا ن ا   فقالت ای رسول هللا: هوفی( ۲۹۲: ٥)زاد املعاد  ابن القمی يف هر كوذ

 .احلدیث

 

م عبدامللقب اببن اا  ذيلهبو عبد الرمحن ال اا بن مسعود  عبد هللا
40
مل ام ورد عند مسك،  هنيتك و  هور ابمسه، مش  

 اب عبد الرمحناا  ای: هعن هللا مویس ريض يبقول اا  (۳۲۱)داود  يبواا ( ۳٦۷)

 من ولو النساء معرش ای تصدقن :وسمل علیه هللا صیل هللا رسول قال :قالت هللا عبد امرأاة زینب عن (۱۰۰۰)مسمل خرج واا 

ىل فرجعت :قالت،  حلیكن نك :فقلت،  هللا عبد ا   أامران قد وسمل علیه هللا صیل هللا رسول نا  ، و  الید ذات خفیف رجل ا 

ل عين جيزیا  ذكل اكن فا ن فاسأاهل فأاته،  ابلصدقة  :قالت،  أانت ائتیه بل :هللا عبد يل فقال :قالت،  غریمك ا ىل رصفتا وا 

ذا فانطلقت  هللا صیل هللا رسول واكن :قالت،  حاجتا حاجيت،  وسمل علیه هللا صیل هللا رسول بباب الانصار من امرأاة فا 

 امرأاتني أان فأاخربه وسمل علیه هللا صیل هللا رسول ائت :هل فقلنا،  بالل علینا خفرج :قالت،  املهابة علیه أالقیت قد وسمل علیه

 عیل بالل فدخل :قالت،  حنن من ختربه ول،  جحورهام يف أایتام وعیل أازواهجام عیل عهنام الصدقة أاجتزئ :تسأالنك ابلباب

،  وزینب الانصار من امرأاة :فقال ؟هام من :وسمل علیه هللا صیل هللا رسول هل فقال،  فسأاهل وسمل علیه هللا صیل هللا رسول

 أاجران هلام :وسمل علیه هللا صیل هللا رسول هل فقال،  هللا عبد امرأاة :قال ؟الزاینب أاي :وسمل علیه هللا صیل هللا رسول فقال

 .هعن هللا سعید ريض من حدیث اايب( ۱٤٦۲) يالبخار  ه، وروا الصدقة وأاجر القرابة أاجر

بن  عبد هللا هاملراد بو ی  ، ، انت  الوضوء هللا عبد انزعت رمبا: قالت اجلدلیة احلجاج أام عن( ۳۸٦) ةشيب يبخرج ابن اا واا 

  .عملاا  ، وهللا يعن الش یخ حبیب الرمحن الاعظم ةالش یخ محمد عوام هر كام ذكمسعود 

 

ام ك ور ابمسه وكنيتههسدي حواري رسول هللا صیل هللا علیه وسمل ، مش بو عبد هللا القريش الا اا الزبری بن العوام 

 تقدم

ل مال يل ما،  هللا رسول ای قلت :قالت عهنا هللا ريض أاسامء نع (۲٥۹۰) يالبخار خرج واا   فأاتصدق الزبری عيل أادخل ما ا 

 .علیك فیوعى توعي ول تصديق :قال، 
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وسری ( ۱۲۱: ۱٦)وتھذیب الكامل ( ۳۷۱: ۳)ااسد الغابة و ( ۱٤۹: ۱)وصفة الصفوة ( ۹۷۸: ۳)والاستیعاب ( ۹۳: ٦)طبقات ابن سعد  انظر ترمجته يف  

 (.۱۹۷: ٤)وال صابة ( ٤٦۱: ۱)ااعالم النبالء 
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 مملوك ول مال من الارض يف هل وما الزبری تزوجين :قالت عهنام هللا ريض بكر أايب بنت أاسامء نع (٥۲۲٤) يخرج البخار واا 

 خيزب واكن،  أاخزب أاحسن أاكن ومل،  وأاجعن غربه وأاخرز املاء وأاس تقي فرسه أاعلف فكنت،  فرسه وغری انحض غری يشء ول

 عیل وسمل علیه هللا صیل هللا رسول أاقطعه اليت الزبری أارض من النوى أانقل وكنت،  صدق نسوة وكن الانصار من يل جارات

 من نفر ومعه وسمل علیه هللا صیل هللا رسول فلقیت،  رأايس عیل والنوى یوما جفئت،  فرخس ثليث عیل مين ويه رأايس

خ :قال مث،  فدعاين الانصار خ ا  ،  الناس أاغری واكن،  وغریته الزبری وذكرت،  الرجال مع أاسری أان فاس تحیيت،  خلفه لیحملين ا 

 علیه هللا صیل هللا رسول لقیين :فقلت الزبری جفئت،  مفىض،  اس تحیيت قد أاين وسمل علیه هللا صیل هللا رسول فعرف

 اكن النوى محلكل وهللا :فقال،  غریتك وعرفت منه فاس تحیيت لاركب فأاانخ أاحصابه من نفر ومعه النوى رأايس وعیل وسمل

يل أارسل حىت :قالت،  معه ركوبك من عيل أاشد  .أاعتقين فكامنا الفرس س یاسة تكفیين خبادم ذكل بعد بكر أابو ا 

 :وسمل علیه هللا صیل هللا رسول فقال،  حمرمني خرجنا :قالت عهنام هللا ريض بكر أايب بنت أاسامء عن (۱۲۳٦)خرج مسمل واا 

حرامه عیل فلیقم هدي معه اكن من  هدي الزبری مع واكن،  حفللت هدي معي یكن فمل،  فلیحلل هدي معه یكن مل ومن،  ا 

 .علیك أاثب أان أاختىش :فقلت،  عين قويم :فقال،  الزبری ا ىل جفلست خرجت مث ثیايب فلبست :قالت ، حيلل فمل

 الزبری مر: قالت بكر أايب بنت أاسامء جدهتا عن املنذر بنت فاطمة عن( ۳٥۷۳)بری ك ال  يف والطرباين( ٥٥٥۹) مكخرج احلاواا 

اهل علیه هللا صیل هللا رسول أاحصاب من مبجلس العوام بن  منه يسمعون مما نشاط غری ومه شعره من ینشدمه وحسان وسمل وأ

اذنني غری أارامك يل ما: فقال ، الزبری معهم جفلس ،  صیل هللا لرسول به یعرض اكن فلقد،  ریعةالفح  ابن شعر منه تسمعون مما أ

اهل علیه هللا  : حسان فقال ، بيشء عنه يش تغل ول ثوابه علیه وجيزل اس امتعه فیحسن وسمل وأ

 یعدل ابلفعل والقولح  هحواری  ،  وهدیه النيب عهد عیل أاقام

 أاعدل واحلق   احلق   ويِل  یوايل،  وطریقه مهناجه عیل أاقام

ذا یصول،  اذلي والبطل املشهور الفارس هو  لحمجل  یوم اكن ما ا 

ن  رفلمح ـل   بيتا يف أاسد ومن،  أامه صفیة اكنت امروا  وا 

 مؤثل جمد ال سالم نرصة ومن،   قریبة قریب هللا رسول من هل

 فیجزل یعطي وهللا املصطفى عن،  بس یفه الزبری ذب كربة فمك

ذا ىل اقس ب   بأابیض،  هاحش   احلرب ساقها عن كشفت ا   یرفل املوت ا 

 یذبل دام ما ادلهر یكون وليس،  قبهل اكن ول فهيم مثهل مفا

 أافضل الهامشیة ابن ای وفعكل،  معارش فعال من خری ثناؤك

 .(٤۰۱: ۱۷)ر كوابن عسا( ۷٤۷: ۲) ةالصحاب ةمعرف اابونعمی يف ه، وااخرج( ٥٦: ۱)سری ااعالم النبالء  يف يبهاذل هر كوذ

عامر عن الاسود أايب عن لهیعة بنا طریق من( ۱۰۳: ۲٤)بری ك ال  يف خرج الطربايناا و 
41
 بنت أاسامء عن الزبری بن هللا عبد بن 

 الزبری خفرج،  النضری بين أارض يف الزبریو سلمة لايب سمل و علیه هللا صیل النيب أاقطعها أارض يف مرة كنت :قالت بكر أايب

 يشء من یدخلين مل ما فدخلين رحيها فوجدت،  فطبخت شاة فذحب الهيود من جار ولنا سمل و علیه هللا صیل هللا رسول مع
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 .، ولعهل خطاا من الاكتب( ۱۰٤: ۷)ال صابة  ووقع لفظ جابر يف  
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 من يل وما،  تطعمين لعلها انرا مهنا أاقتبس هامرأات عیل فدخلت فانطلقت أاصرب فمل،  خدجيةتدع   يل ةاببن حامل وأاان قط

 فلام راایت ذكل،  ثالثةال  مث،  مثل ذكل أاقتبس ةالثانی جئت مث،  فأاطفأاته ارش  ازددت ورأایته هرحي مشمت فلام،  النار ا ىل حاجة

ل  :قالت،  أاحد علیمك ل  خ  د  أَ  :فقال الهيودیة زوج جفاء،  هللا وأادعوا أابيك قعدت ا  فال :قالف،  انرا تقتبسااتت  العربیةل ا   لكا

لهيا ترسيل أاو أابدا مهنا يل أاجعب الارض يف يشء یكن ملو ، ةبقدح ا يل تفأارسل،  مهنا ا  : ریك، قال ابن ب لكةالا  تكل من ا 

رجال الصحیح ،  رجاهل ةحسن وبقی هوحدیث ةیعه ابن ل  هفی(: ۱٦٦: ۷)مجمع الزوائد  يف يیمثه قال ال ی  ، ، انت  ةالغرف ةالقدح

 .ی انت 

 طلقها حني الاصبغ بنت متارض جدته عن أابیه عن الرمحن عبد بن سلمة أايب بن معر طریق من( ۲۳۲: ۷) ابن سعدخرج واا 

42بن العوام الزبری
ذا: للنساء تقول فاكنت،  طلقها حىت تنشب مل مث،  س بع لیال عندها أاقام واكن  حداكن تزوجت ا   فال ا 

 .الزبری يب صنع ما بعد الس بع یغرنك

 

سوداملقداد بن الا 
43
معر ،  بواا  :سود ، وقیلبو الا اا  هنيتك د بدرا ، و هسمل قدميا وش اا ،  يندك ابن معرو ، ال : ، وقیل 

 سعید  بواا  :وقیل

 :قالت أاخربهتا أاهنا هامش بن املطلب عبد بن الزبری بنت ضباعة عن (۸٦٥۱) يقالبهي همن طریقو  (۳۰۷۸)بوداود خرج اا اا و 

ذا،  اخلبخبة ببقیع حلاجته املقداد ذهب  عرش س بعة أاخرج حىت دینارا دینارا خيرج یزل مل مث دینارا حجر من خيرج جرذ فا 

ىل هبا فذهب،  دینارا عرش مثانیة فاكنت،  دینار فهيا یعين محراء خرقة أاخرج مث،  دینارا ،  فأاخربه وسمل علیه هللا صیل النيب ا 

 هللا صیل هللا رسول هل فقال،  ل :قال ؟اجلحر ا ىل هویت هل :وسمل علیه هللا صیل النيب هل فقال،  صدقتا خذ :هل وقال

( ۱۲۸٦)الاموال  يف هوابن زجنوی( ۲۱۱٦)والزبار ( ۲٥۰۷)ابن ماجه  هی  ، وااخرج، انت  فهيا كل هللا ابرك :وسمل علیه

 .مهوغری

 

يامجلح عامثن بن مظعون
44
 (  ۳۹۲۹) يالبخار  حصیح يفام ورد كبو السائب اا  هنيتك ،  

 :لها فقلت،  عيل فدخلت فرتكته وتتطیب ختتضب مظعون بن عامثن امرأاة اكنت :قالت عائشة عن( ۲٤۸٥۳)محد خرج اا واا 

 :عائشة قالت،  النساء یرید ول ادلنیا یرید ل عامثن :قالت ؟كل ما :لها قلت،  مكغیب مشهد :فقالت ؟غیبمح  أام شهدأامح 

 ای نعم :قال ؟به نؤمن مبا أاتؤمن،  عامثن ای :فقال،  عامثن فلقي،  بذكل فأاخربته وسمل علیه هللا صیل هللا رسول عيل فدخل

 .بنا كل ما فأاسوة :قال ، هللا رسول
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 (.٥٦: ۷)ال صابة  ، كذا يف عوف بن الرمحن عبد موت بعد یعين  
43

 (.۱٦۰: ٦)وال صابة ( ٤٥۲: ۲۷)وتھذیب الكامل ( ۱٤۷۲: ٤)والاستیعاب ( ۲٥٥۲: ٥)ومعرفة الصحابة ( ٤۲٦: ۷)اجلرح والتعدیل  انظر ترمجته يف  
44

 (.۳۷۱: ٤)وال صابة ( ٥۷۹: ۳)وااسد الغابة ( ۱۰٥۳: ۳)والاستیعاب ( ۱۹٥٤: ٤)معرفة الصحابة  انظر ترمجته يف  
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نصارخطیب الا  اخلزريج ينصار الا رابت بن قيس بن شامس 
45
 بد الرمحنبو ع اا  :بو محمد ، وقیلاا  هنيتك ،  

( ۲۲۲۸)بوداود واا ( ۳٤٦۲) والنسايئ( ۲۸٤٤٤)محد واا ( ۱٤۳۰)وسعید بن منصور ( ۲۰۷۲) املوطاا  يف ماكلخرج واا 

 هللا رسول نا  ، و  شامس بن قيس بن رابت حتت اكنت أاهنا الانصاري سهل بنت حبیبة عن مهوغری( ٤۲۷۰)وابن حبان 

 :وسمل علیه هللا صیل هللا رسول لها فقال،  الغلس يف اببه عند سهل بنت حبیبة فوجد الصبح ا ىل خرج وسمل علیه هللا صیل

 جاء فلام،  لزوهجا،  قيس بن رابت ول أاان ل :قالت ؟شأانك ما :قال،  هللا رسول ای سهل بنت حبیبة أاان :فقالت ؟هذه من

 فقالت،  تذكر أان هللا شاء ما ذكرت قد سهل بنت حبیبة هذه :وسمل علیه هللا صیل هللا رسول هل قال قيس بن رابت زوهجا

 مهنا فأاخذ،  مهنا خذ :قيس بن لثابت وسمل علیه هللا صیل هللا رسول فقال،  عندي أاعطاين ما لك هللا رسول ای :حبیبة

 .أاهلها بيت يف وجلست

 رابت هللا رسول ای :فقالت وسمل علیه هللا صیل النيب أاتت قيس بن رابت امرأاة أان عباس ابن عن (٥۲۸۳) يخرج البخار واا 

 علیه أاتردین :وسمل علیه هللا صیل هللا رسول فقال،  ال سالم يف الكفر أاكره ولكين دین ول خلق يف علیه أاعتب ما قيس بن

 .تطلیقة وطلقها احلدیقة اقبل :وسمل علیه هللا صیل هللا رسول قال،  نعم :قالت،  حدیقته

 

بو احلسناا  يامشهال  طالب القريش يببن اا  عيل
46
 ام تقدمك الرتاب يبین ابا ك، وی 

 ةر هالطا ةاذلری يف برش ادلوليب بوواا  (۱۸۱: ۱٤)ر كوابن عسا( ٤۲۲: ۲۲)بری ك ال  يف والطرباين( ٤۸۸٤) مكخرج احلاواا 

ب هذ: ؟ فقالتيااین ابنا: ا یوما ، فقالهوسمل اات هعلی صیل هللا ا اان رسول هللاعهن هللا ريض ةعن فاطم( ۱۹۳) ةالنبوی

اهل هعلی صیل هللا رسول هللا ه، فتوج عيلل ام هب ،  ای عيل: ام فضل من متر ، فقالوبني اایدهي ةمرشب ام یلعبان يفهوسمل فوجد وا

 ةروای( ۱۰٥: ٤) ي، وحسن املنذر  هوضعف ااحد روات يبهاذل ه وتعقبمكاحلا هی  ، وحصح، انت  قبل احلر اال تقلب ابين

 ريض ةمن قول فاطم( ٤۱۷: ٤) هترخي واخلطیب يف( ۱۱۱٥۳)بری ك ال  يف والطرباين( ٤٦٤٥) مكاحلا ه، وااما ما روا الطرباين

ومزیان  كعیل املس تدر  هتعلیق يف يبهاذل ه بوضعمك، حف و فقری ل مال هلهو  عيل بن اايب طالبمن  زوجتين: اعهن هللا

خرج ابن اا ، و ( ۳۹٦: ۱) ةالرشیع هتزنی وابن عراق يف( ۲۲۰: ۱) ةیه العلل املتنا يف يوابن اجلوز( ۲٦: ۱)الاعتدال 

جتين: ةقال قالت فاطم عن اانس بن ماكل( ۱٤۷: ۲)ام امجلع والتفریق هو موحض اا  واخلطیب يف( ۱۳۲: ٤۲)ر كعسا  علیا زول

 مهرثكم سلام واا م حلام وااقدهمهااعظم  ةای بنی كزوجت: وسمل هعلی صیل هللا ، فقال النيب محش الساقني عظمی البطن قلیل امليش

س نادی  ، ، انت  علام  الاحاد واملثاين عامص يف عند ابن اايب هومن طریق( ۳۲۱۳۱) ةشيب عند ابن اايب هضعیف جدا ، وحنو  هوا 

غری  ه، وااظن (۱۳٥: ۱۸) ةالش یخ محمد عوام هر كام ذكو ضعیف مرسل ه، و  هعن هللا ريض عيل ةمن غری تسمی( ۱٦۹)

 .ااعمل ابلصواب رابت ، وهللا
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 (.٥۱۱: ۱)وال صابة ( ۳٦۷: ٤)وتھذیب الكامل ( ٤٥۱: ۱)ااسد الغابة و ( ۲۰۰: ۱)الاستیعاب  انظر ترمجته يف  
46

: ٤)وال صابة ( ۲۲٥: ج راشدون)وسری ااعالم النبالء ( ٤۸۲: ۲۰)وتھذیب الكامل ( ۷۸: ٤)وااسد الغابة ( ۱۰۷۹: ۳)الاستیعاب  انظر ترمجته يف  

٤٦٤.) 
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يالعامر  القريش سعد بن خوةل
47
 قف عیل كنيتهمل اا  ، 

ىل كتب أاابه أان عتبة بن هللا عبد بن هللا عبیدعن (۳۹۹۱) يخرج البخار واا   أان یأامره الزهري الارمق بن هللا عبد بن معر ا 

 ،اس تفتته حني وسمل علیه هللا صیل هللا رسول لها قال ما وعن حدیهثا عن فيسأالها،  الاسلمیة احلارث بنت سبیعة عیل یدخل

ىل الارمق بن هللا عبد بن معر فكتب  خوةل بن سعد حتت اكنت أاهنا أاخربته احلارث بنت سبیعة أان خيربه عتبة بن هللا عبد ا 

 بعد محلها وضعت أان تنشب فمل،  حامل ويه الوداع جحة يف عهنا فتويف،  بدرا شهد ممن واكن لؤي بن عامر بين من وهو

 يل ما :لها فقال،  ادلار عبد بين من رجل بعكك بن الس نابل أابو علهيا فدخل،  للخطاب جتملت نفاسها من تعلت فلام،  وفاته

نك،  الناكح ترجني للخطاب جتملت أاراك  يل قال فلام :سبیعة قالت،  وعرش أاشهر أاربعة علیك متر حىت بناكح أانت ما وهللا فا 

 حني حللت قد بأاين فأافتاين،  ذكل عن فسأالته وسمل علیه هللا صیل هللا رسول وأاتيت أامسيت حني ثیايب عيل مجعت ذكل

ن ابلزتوج وأامرين محيل وضعت  .يل بدا ا 

 

الطیارور جبعفر هاملش  نيكبو املسااا  يامشهال  طالب القريش يببن اا جعفر 
48
 

وسمل هعلی صیل هللا رسول هللا ةخلیف يالمتمی القريش ةحقاف يببن اا  ر الصدیقكبوباا 
49
ن كل عبد هللا هلهاا  هسام،  

 عامثن ه، وامس وادلعتیق امس  هغلب علی

 ةاحللی واابونعمی يف( ۱۸۲۰) ةفضائل الصحاب واامحد يف( ۳۲۲۰۸) ةشيب وابن اايب( ۳۰: ٤)ابن سعد و ن كابن السوااخرج 

 لك، فقال  ركیب با محمد بن جعفر ومحمد بن اا هبنت معيس ، فتفاخر ابنا ءساماا  تزوج عيل: قال الشعيبعامر عن ( ۸٥: ۲)

ال خریا هك ول  جعفریت شااب خریا من ما راا : ام ، فقالتبيهن اقيض: عيلا ه، فقال ل  كبیخری من اا  يب، واا  كرم منكان اا اا : اممهن

 .هوحصح س ندابن السكن  ا ىل (۱٦: ۷) ةصابال   احلافظ يف هی  ، وعزاانت بقیت لنا؟ مفا اا : ا عيله، فقال ل  ركب يباا من 

 

ان تب الويحاك اخلزريج ينصار زید بن رابت الا  وجامع القرا
50
اابو : بو رابت ، وقیلاا  :وقیلید ، سع  بواا  هنيتك ،  

 ةاابو خارج: عبد الرمحن ، وقیل

انء من زیدو أاان أاغتسل كنت: قالت رابت بن زید امرأاة سعد أام عن( ۳٤۷: ۷)وابن سعد ( ۳۸٤) ةشيب يبخرج ابن اا واا   ا 

 .هوغری  ا ابن سعدهبنت سعد بن الربیع ، ترمج ل  يهی  ، واام سعد ، انت  اجلنابة من واحد

 

                                                           
47

 ثریالا  ابنو ( ۱۲۷۱: ۳)اابو نعمی  وجزم، ( ٤٥: ۳)وال صابة ( ٤۲۸: ۲)وااسد الغابة ( ٥۷٦: ۲)والاستیعاب ( ۱۲٥۹: ۳)معرفة الصحابة  انظر ترمجته يف  

 .، وھو غری سعد بن خوىل اللكيب( ٤٥: ۳)وقواه احلافظ ابن جحر  ، واحد خوىل بن وسعد نهاا ( ٤۲۷: ۲)
48

 (.٥۹۲: ۱)وال صابة ( ٥۰: ٥)وتھذیب الكامل ( ٥٤۱: ۱)وااسد الغابة ( ۲٤۲: ۱)الاستیعاب  انظر ترمجته يف  
49

 (.۱٤٤: ٤)وال صابة ( ۸: ج الراشدون)وسری ااعالم النبالء ( ۲۷۲: ۱٥)وتھذیب الكامل ( ۳۱۰: ۳)وااسد الغابة ( ۹٦۳: ۳)الاستیعاب  انظر ترمجته يف  
50

 (.٤۹۰: ۲)وال صابة ( ٤۲٦: ۲)وسری ااعالم النبالء ( ۲٤: ۱۰)وتھذیب الكامل ( ۳٤٦: ۲)وااسد الغابة ( ٥۳۸: ۲)الاستیعاب  انظر ترمجته يف  
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ةاملبرش  ةحد العرش بو محمد اا اا  يالتمی القريش بن عبید هللا ةطلح
51
 

لقد : قالت بن عبید هللا ةطلح ةعن سعدی بنت عوف امراا ( ۱۰۳: ۲٥) كوابن عسا (۷۷: ۱) ةاحللی يف بونعمیخرج اا واا 

 .هثوب بني طريف عن الرواح اىل املسجد اان مجعت هل ه ، مث حبسمهاالف در ةیوما مبائ ةطلحتصدق 

: قالت املریة عوف بنت سعدى جديت حدثتينقال  حيىي بن طلحة عن( ۷۷: ۱) ةاحللی يفنعمی  بوواا  (٥٦۱٥) مكخرج احلاواا 

 أامرك من رابين ما ، وهللا ل: قال يشء؟ أامران من أارابك ، الوجه اكحل أاراك يل ما: فقلت ، مغموما فوجدته طلحة عيل دخل

ىل فابعث: قالت ، عندي اجمتع مال ولكن ، أانت الصاحبة ولنعم ، يشء  ، ففعل: قالت ، فهيم فاقسم وقومك بيتك أاهل ا 

 هخرجواا ،  الفیاض طلحة يسمى واكن: قال ، درمه أالف یوم لك غلته واكنت ، أالف أاربعامئة: فقال قسم؟ مك: اخلازن فسأالت

س ناد  الطرباين هروا: (۱۸٦: ۲)الرتغیب  يف يقال املنذر خمترصا ، ( ۱۰۰: ۲٥)ر كوابن عسا( ۱۹٥)بری ك ال  يف الطرباين اب 

 .ی حسن ، انت 

 

ذن خازن رسول هللا احلبيش بالل بن رابح وسمل هعلی صیل هللا املوا
52
 اب معرواا  :رمي ، وقیلكاب عبد الین اا ك، ی 

ذا بالل اكن: قالت بالل امرأاة هند عن( ۱۹٤: ۸۰) ركابن عساو ( ۱۰۰۹)بری ك ال  يف الطرباينخرج واا  : قال مضجعه أاخذ ا 

 ةا ، وبقیهند مل ااعرف ه ، و  الطرباين هروا(: ۱۲٥: ۱۰)مجمع الزوائد  يف يیمثه قال ال  ، بعاليت واعذرين سيئايت عن جتاوز اللهم

 اخلولنیة هند(: ۳٥۰: ۷) ةصابال   قال احلافظ ابن جحر يف : هعن ی  ، قال العبد الضعیف عفا هللارجال الصحیح ، انت  رجاهل

دراك لها  :قالت بالل امرأاة اخلولنیة هند عن هائن بن معری عن الاوزاعي عن املكل عبد بن سعید سامها :منده بنا قال،  ا 

ذا بالل اكن ىل أاوى ا   نظر فیه عندي هذا :الاثری بنا قال،  عاليت يف واعذرين حس نايت وتقبل زليت اغفر اللهم :قال فراشه ا 

منا بالل فا ن،   هذا :قلت،  اخلولنیة غری ولعلها،  خولن من أاهنا احلدیث يف وليس،  الشام يف أاقام بعدما خولن يف تزوج ا 

، وراجع الثقات  ام احلافظ ابن جحر ملخصالكی  ، انت   املهبامت يف املرفوع احلدیث صاحبة بالل امرأاة فتذكر هذا وعیل،  حممتل

 .(۲۸۹: ۸) ةوااسد الغاب( ۳٤٦۲: ٦) ةالصحاب ةومعرف( ۲۷: ۳)

 

 

 

 

 

 
                                                           

51
 (.٤۳۰: ۳)وال صابة ( ۲۳: ۱)وسری ااعالم النبالء ( ٤۱۲: ۱۳)وتھذیب الكامل ( ۷٤: ۳)وااسد الغابة ( ۸٦٤: ۲)الاستیعاب  انظر ترمجته يف  

52
 (.٤٥٥: ۱)وال صابة ( ۳٤۸: ۱)وسری ااعالم النبالء ( ۲۷۷: ٤)وتھذیب الكامل ( ٤۱٥: ۱)وااسد الغابة ( ۱۸۷: ۱)الاستیعاب  انظر ترمجته يف  
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ورالقعقاع بن ش
53
املكل عبد ابلتحدیث ، واملعروف هعن هللا ريض ةمن عرص معاوی يتبع السدويس يلهاذل 

54
 

 شور  بن القعقاع أايخ ابن

55ثور بن القعقاع تزوجت: قالت هائن بنت حبریة أامه عن الشيباين عن( ۱٥۹٤۷) ةشيب يبخرج ابن اا واا 
 يل وجعل فسأالين 

: يل فقال ، ابخللوق متضمخ وهو فأاصبح،  خلوق فیه تورا هل فوضعت ، فبات،  لیةل عندي یبيت أان عیل جوهر من مذهبا

 نعم: فقال أادخلت؟: للقعقاع عيل فقال ، علیا علیه فاس تعدى ، الاعراب من أايب جفاء رشا؟ یكون مثيل: هل فقلت ، ينفضحتِ 

 .الناكح فأاجاز ،

 

ةبو حبیبا اا هولعل  هنيتك قف عیل ، مل اا  بن عبد مشس ةمیحلیف بین اا  ةسد خزمياا  يسدالا  بن حجش عبید هللا
56
  ،

هسالما   بعد ةمات عیل النرصانی هنواملعروف اا 
57
 

 حبیبة أام عن يبهاذل هووافق هوحصح( ۲۸٤۱) مكواحلا( ۳٦۰۹) وادلارقطين( ۲۸٤۰۷)واامحد ( ۲۱۰۸)داود  بوخرج اا واا 

 أاربعة عنه وأاهمرها وسمل علیه هللا صیل النيب النجايش فزوهجا،  احلبشة بأارض مفات،  حجش بن هللا عبید حتت اكنت أاهنا

ىل هبا وبعث،  أالف رشح  يف ياامحد والطحاو  ةروای ، وزاد يف حس نة بن رشحبیل مع وسمل علیه هللا صیل هللا رسول ا 

 یرسل ومل،  النجايش عند من لكه وهجازها :(۱٤۳۳٤) يقوالبهي( ۲۱۹: ۲۳)بری ك ال  يف والطرباين( ٥۰٦۱) الارار لكمش

لهيا .درمه مائة أاربع وسمل علیه هللا صیل النيب أازواج همور واكن،  بيشء وسمل علیه هللا صیل هللا رسول ا 
58
 

 عن( ۱٤۳: ٦۹)ر كوابن عسا( ٦۰٥: ۱۱) هترخي يف يوالطرب ( ۸۸: ۷)وابن سعد  واللفظ هل( ٦۸۸۰) مكخرج احلاواا 

سامعیل  صورة بأاسوأا  زويج حجش بن هللا عبید كان املنام يف رأایت: حبیبة أام قالت: قال العاص بن سعید بن معرو بن ا 

ذا ، حاهل وهللا تغریت: فقلت ففزعت وأاشوهه  من خریا دینا أار فمل ادلین يف نظرت ا ين ، حبیبة أام ای: أاصبح حني یقول هو فا 

ىل رجعت مث محمد دین يف دخلت مث هبا دنت قد وكنت النرصانیة  اليت ابلرؤای وأاخربته ، كل خری ما وهللا: فقلت ، النرصانیة ا 
                                                           

53
تلف واخملتلف ( ۱۳۸: ۸)اجلرح والتعدیل  انظر ترمجته يف   ( ۳۹۲: ۳)ومزیان الاعتدال ( ۳٥۰: ٤۹)وترخي دمشق ( ٤۷: ۱)والانساب ( ۱۲۹۹: ۳)واملوا

 (. ۲۰۱: ٥)والاعالم ( ۳۹٦: ٦)ملزیان ولسان ا
54

 (.٤۲٤: ۱۷)تھذیب الكامل  انظر ترمجته يف  
55

 .النسخة املطبوعة ، والصحیح الشور ابلسني املعجمة ھكذا يف  
56

 .(٦۸۸۰) ، كام ورد ترصحيه عند احلامكهللا عنھا كنيت ابام حبیبة بعد اان تزوج عبید هللا وودلت لھا حبیبة  وھذا لان اام حبیبة ريض  
57

و  ۱۷٤٤و ۱۷۰۹: ٤)و( ۷۸۸: ۳)الاستیعاب  ابن عبد الرب يفو ( ۳۲۱٦: ٦)معرفة الصحابة  واابونعمی يف( ۹٥۲صـ )معرفة الصحابة  رصح ابن منده يف  

 يف واابو عبد هللا القرطيب (۱۱٦و  ٦۲: ۸)ااسد الغابة  وابن الاثری يف( ۲۷۹: ۳)املنتظم  يف يوابن اجلوز( ۳٤۸: ۲)الروض الانف  يف والسھیيل (۱۹۲۹

البدایة والنھایة  وابن كثری يف( ۲٤: ۳)وزاد املعاد ( ۲٤٥صـ )جالء الافھام  وابن القمی يف( ۱۸٥و  ۱٤۹: ۳٥)تھذیب الكامل  يف يواملز ( ۱٦٥: ۱٤)التفسری 

: ۲و  ۲۲۳: ۱)سریته  ، وھكذا جزم به ابن ھشام يف وغریھم اانه تنرص بعد ا سالمه ومات مرتدا( ۱٤۰: ۷و  ۳۸۰: ٥)ال صابة  وابن جحر يف( ۱٤٥: ٦)

( ۲۱۷: ۲۳)الكبری  يف ، وورد ترصحی موته نرصانیا عند الطرباين( ۳٦۰۷)السنن  يف وادلارقطين( ۸۸: ۷و  ۸۷: ٤و  ۱۹۷و  ۱٦۲: ۱)وابن سعد ( ۳٦۲

 ، ولايب يمن الكم الزھر ( ۳۲۱۷: ٦)معرفة الصحابة  نعمی يف واايب( ٦۸٦۷)س نده ابن لھیعة ، وورد ترصحيه كذكل عند احلامك  من الكم عروة بن الزبری ، ويف

 .، فلریاجع النرصانیة عیل عنه هللا ريض حجش بن هللا عبید اجللیل الصحايب وفاة نفي يف املرجانیة ادلررحتقیق  سامه  الاثري الساملي الغين عبد بن بالل العباس
58

عرشة ااوقیة ونش ،  صیل هللا علیه وسمل اكنت ثنيت والصحیح اان مھور اازواج النيب: بعد نقل ھذه الروایة( ۱٤٥: ٦)البدایة والنھایة  قال احلافظ ابن كثری يف  

(: ۲۳: ٤)املس تدرك  ، وقال احلامك يف( ۱٤۲٦)والوقیة ااربعون درھام ، والنش النصف ، وذكل یعدل مخسامئة درھم ، انتھی  ، وقد ورد ذكل مرصحا عند مسمل 

منا ااصدق النجايش  .ذكل ، انتھی  صیل هللا علیه وسمل به يف الصنائع لس تعانة النيب املبالغة يف ااربع مائة دینار اس تعامل لاخالق امللوك يف وعلیه العمل ، وا 
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اتیا كان النوم يف فأاری ، مات حىت امخلر عیل وأاكب هبا حيفل فمل ، هل رأایت  أان وأاولتا ففزعت ، املؤمنني أام ای: يل یقول أ

اهل علیه هللا صیل هللا رسول ل هو مفا: قالت ، یزتوجين وسمل وأ ل شعرت مفا ، عديت انقضت أان ا   ابيب عیل النجايش برسول ا 

ذا ، يس تأاذن ن: فقالت عيل فدخلت ، ودهنه ثیابه عیل تقوم اكنت أابرهة لها یقال هل جاریة فا  ن: كل یقول املكل ا   هللا رسول ا 

اهل علیه هللا صیل يل كتب وسمل وأ  ، یزوجك من ولكي: املكل كل یقول: وقالت ، خبری هللا برشك: فقلت ، أازوجك أان ا 

ىل فأارسلت  اكنت فضة وخواتمی رجلهيا يف اكنتا وخدمتني فضة من سوارین أابرهة وأاعطت،  فولكته العاص بن سعید بن خادل ا 

 حفرضوا املسلمني من هناك ومن طالب أايب بن جعفر النجايش أامر العيش اكن فلام ، به برشهتا مبا رسورا رجلهيا أاصابع يف

هل ل أان وأاشهد ، محده حق هلل امحلد ، اجلبار العزیز املهمین املؤمن السالم القدوس املكل هلل امحلد: فقال ، النجايش خفطب  ا 

ل ن بعد أاما ، والسالم الصالة علیه مرمي بن عيیس به برش اذلي وأانه ، ورسوهل عبده محمدا وأان هللا ا   هللا صیل هللا رسول فا 

اهل علیه يل كتب وسمل وأ ىل فأاجبت،  سفیان بنت حبیبة أام أازوجه أان ا  لیه دعا ما ا  اهل علیه هللا صیل هللا رسول ا   وقد وسمل وأ

 ، وأاستنرصه وأاس تعینه أامحده هلل امحلد: فقال سعید بن خادل فتلكم ، القوم یدي بني ادلاننری سكب مث ، دینار أاربعامئة أاصدقتا

هل ل أان وأاشهد ل ا   كره ولو لكه ادلین عیل لیظهره احلق ودین ابلهدى رسوهل أارسل ، ورسوهل عبده محمدا أان وأاشهد هللا ا 

ىل أاجبت فقد،  بعد أاما،  املرشكون لیه دعا ما ا  اهل علیه هللا صیل هللا رسول ا  ،  سفیان أايب بنت حبیبة أام وزوجته وسمل وأ

ىل ادلاننری ودفع ، لرسوهل هللا فبارك  علهيم الانبیاء س نة فا ن اجلسوا: فقال ، یقوموا أان أارادوا مث ، فقبضها سعید بن خادل ا 

ذا والسالم الصالة  ا يل وصل فلام: حبیبة أام قالت ، تفرقوا مث ، فأالكوا بطعام فدعا ، الزتوجی عیل الطعام یؤلك أان وجواتـز  ا 

ىل أارسلت املال ين: لها فقلت برشتين اليت أابرهة ا   خفذهيا مثقال مخسون وهذه بیدي مال ول یومئذ أاعطیتك ما أاعطیتك كنت ا 

يل فأاخرجت ، هبا فاس تعیين يل فردته أاعطیتا ما مجیع فهيا حقة ا   أاقوم اليت وأاان شيئا أارزأاك ل أان املكل عيل عزم: وقالت،  ا 

اهل علیه هللا صیل هللا رسول دین اتبعت وقد،  ودهنه ثیابه عیل لیك یبعنث أان نساءه املكل أامر وقد ، هلل وأاسلمت وسمل وأ  ا 

 صیل هللا رسول عیل لكه بذكل وقدمت ، كثری وزابد وعنرب وورس بعود جاءتين الغد اكن فلام ، العطر من عندهن ما بلك

اهل علیه هللا لیك حفاجيت: أابرهة قالت مث ، ینكر فال وعندي عيل یراه واكن ، وسمل وأ اهل علیه هللا صیل هللا رسول تقريئ أان ا   وأ

 ل: تقول عيل دخلت لكام واكنت ، هجزتين اليت يه واكنت يب لطفت مث: قالت ، دینه اتبعت قد أاين وتعلمیه السالم مين وسمل

لیك حاجيت تنيس اهل علیه هللا صیل هللا رسول عیل قدمنا فلام: قالت ، ا   أابرهة يب فعلت وما اخلطبة اكنت كیف أاخربته وسمل وأ

اهل علیه هللا صیل هللا رسول فتبسم ،  .وبراكته هللا ورمحة السالم وعلهيا: فقال ، السالم مهنا وأاقرأاته وسمل وأ

،  س بع س نة اكن ذكل أان سعد ابن وروى :عن ابن سعد خمترصا وقال ةالروای هذه (۱٤۰: ۷) ةابال ص احلافظ يف  كوح

 ةر رجب س نهش  ن يفاك نقل بعض العلامء اان ذكل(: ٤٤۲: ۱)السری  يف يبهوقال اذل،  أاشهر والاول ست س نة اكن وقیل

اخر من  يف يبهوقال اذلی  ، ، انت  ةجر هتسع من ال   .ی ، انت  ةر كمن يه: ابن سعد ةروایر كبعد ذ( ۲۲۱: ۲)السری موضع ا

اخر الوجزیةه اخرا ، وصیل هللا ، وامحلد هلل ذا ا اهل ااول وا  .اامجعني هوااحصاب وسمل عیل س یدان محمد خامت النبيني ، وعیل ا

 هللا همحد حفظش بری اا  اجللیل املفيت هوالفقی بریك احملدث ال  همر وادلابا  الربیطاينمحد یوسف ش بری اا  هعفو رب العبد الرايج هحرر

 ةجامدی الثانی ۲۲ يف ربن بربیطانیا ، وذكلكملسجد اجلامع بالسالم ابتعلمی ال   ةخادم احلدیث الرشیف مبدرس،  هورعا

 .م۲۰۱٥ بریلاا  ۱۱ـ لاملوافق  ه۱٤۳٦

 .ه۱٤۳۸ ةس ن ةاحلج يذ ۱٦مث راجعته وفرغت منه یوم الاحد 


