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 دراسة حديثيه مرويات أم املؤمنني صفية بنت حيي رضي اهلل عنها

 :  املقدمة

 متووج  احلمد مء  التـموات واضرو والةاـالا والتـالم علـ      احلمد هلل
 . وسلم تتليما كثريا، الرمحة املهداا حممد بن عبداهلل وعل  آله وصحبه ومن وااله

علـ  فـ ا مـن    ـ   َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّمـ قد بعث اهلل تبارك وتعاىل لنا رسوله  
، دنو مـن التـاعة وقـرن مـن اضجـء     و، وضاللة من الناس، وقلة من العلم، الرسء

رضـي اهلل عـنهن   لذلك فان أزواج النيب ، وجعء أزواجه الطاهرات أمهات للمؤمنني
 َنْلـفِنـ ، ـ  َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلَّمَ ـ هن الالتي تشرفن بزواجهن برسول اهلل   وأرضاهن

 . والتعادا يف اآلخرا، القرن يف الدنيا

الـ   رضـي اهلل عنهـا    م املؤمنني َصـِفيةة  ِبْنـُت ُحَيـي    أاملباركة ومن هذه الطليعة 
بعـد  ـ   َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلَّمَ ـ وجعلها إحدى نتا  النيب  ، مبنه وجء عزاخوةاها اهلل 

أال  ـ  َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّمـ أن كانت يف ظء قوم ال يعرفون احلق وال يؤمنون ببعثوه  
َصـلَّ  اللَّـُه َعَلْيـِه    ـ وأبوها من ألـد  أعـدا  الـنيب     ، َأسرا يهودية فهي من، وهم اليهود

وضهميـة  . مـن هـذا الضـالل   بفضله وكرمه ومنوـه  أجناها  وجء عزلكن اهلل  ـ  َوَسلََّم
الوقوف عل  التريا العطرا هلذه اجلليلة كانت فكرا هذا البحث للوعرف عليهـا عـن   

لوحظـ   بيت ُسـ  يدا يف قومهـا إىل أن كانـت سـ   أحواهلا منـذ أن عل  والوعرف ، قرن
انوقاهلا إىل جوار اهلل تعاىل وحلوقها بأشرف وإىل حني باالنوظام يف عقد أمهات املؤمنني 

حـديث   مع الوقوف عل  ما نقء عنهـا مـن  ، ـ  َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّماضزواج حممد ـ  
 در هذه الةااحلة ال  أخوارها اهلل جء جاللهوِلرفعة ق، ـ  َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّمـ النيب  
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ومةاـنفات أفـردت   ، فقد صنفت مةانفات يف سريتها مقرونة بتريا أمهـات املـؤمنني  
ومنهـا مةاـنفات   ، فمنها مةانفات ذكرت مروياتها عل  العموم دون تفةايء، سريتها

 لذلك كانت عدتها بأكثر مما أحةاـاه ، ذكرت مروياتها دون تفريق بني الرواية وطرقها
ومنها مةانفات مل يفرق مةانفوها بني مروياتها ال  ، وغريهما الذهيبُّو َبِقي  بن َمْخَلد

وبني مـا ورد يف سـريتها قبـء    ، ـ  َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّمروتها مساعا من رسول اهلل ـ  
وبـني مـا ورد   ، سبيها وعوقها وانوظامها يف العقد املبارك لوكون أم من أمهات املؤمنني

أمـا علـ    ، هـذا علـ  العمـوم   ، وبني فقهها واملواقف ال  تذكر هلـا ،  حتن ُخلقهايف
( دور املرأا يف خدمـة احلـديث يف القـرون الثالاـة اضوىل     1الوفةايء فقد وقفت عل  

ضمال قرداش بنت احلتني جعلت املبحث اضول من الفةاء اضول عـن دور أمهـات   
رمجة خموةارا عن كء واحـدا مـنهن ومـن    فيه ت، املؤمنني يف خدمة احلديث بشكء عام

وأشارت إىل تالميـذها  ، رضي اهلل عنها وأرضاها َصِفيةة  ِبْنُت ُحَيي ضمنهن أم املؤمنني 
)روت يف بان االعوكاف وهو مما اتفق : ومروياتها بشكء عام فقالت عل  سبيء املثال

. . ويف الدعوات ـ ِه َوَسلََّمَصلَّ  اللَُّه َعَلْيكما روت يف صاع النيب ـ . . . عليه الشيخان
 . ( فاكوفت باإلشارا عن ذكر املوون. . 

رضـي اهلل عنهـا أم املـؤمنني يف كوـ       َصـِفيةة  ِبْنـُت ُحَيـي    ( مرويات التـيدا  2
قدم بإحةاائية ملروياتها ال  ، احلديث دراسة حتليلية د/ رمزي عزوري خليء العكيلي

( صـحيحة  5منهـا ) ، ( رواية مـن غـري املكـرر   26و)، ( رواية باملكرر118أمجلها يف )
َصـِفيةة  ِبْنـُت   فجمع ما روته أم املـؤمنني  ، ( حديث ضعيف19( بدرجة احلتن و)2و)

دون تفريق بني هذه املرويات وما ورد يف نعوهـا  ، وما ُروي عنها، رضي اهلل عنها ُحَيي 
َصـلَّ  اللَّـُه َعَلْيـِه     ــ  ومواقفها ال  ُذكرت هلا بعد وفاا الـنيب ، وفقهها، وحتن خلقها

 . فجعء كء ذلك من مروياتها، ـ َوَسلََّم
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َأنة النةِبية صـل  اهلل عليـه وسـلم َدَخـَء َعَلْيَهـا َوِهـَي       كما أنه َوِهم يف حديث " 
 ،اَل: َفَوةُاوِمنَي َغًدا؟ َقاَلْت: َقاَل، اَل: َأْصُمت َأْمس؟ َقاَلْت: َفَقاَل، َصاِئَمٌة َيْوَم اْلُجُمَعِة

والةاحيح أن ، ُجَوْيِرَية"جعله من مروياتها وحتنه بشواهده من حديث . َفَأْفِطِري: َقاَل
َما ُذِكَر ِفي َصـْوِم  يف كوان الةايام بان ، هذا احلديث أخرجه ابن أبي شيبة يف مةانفه

 ُجَوْيِرَيـة أن املدخول عليهـا هـي   ، وأخرجه غريه (43/ 3) َوَما َجاَ  ِفيِه، َيْوِم اْلُجُمَعِة
: )ص وذكره احلاكم يف معرفة علـوم احلـديث  ، رضي اهلل عنهن أمجعني َصِفيةة وليتت 

َواْلَحـِديُث ِعْنـَد   ، َوَلْم ُيَواِبْع َعَلْيِه، "َصحةَف َبِقيةة  ْبُن اْلَوِليِد ِفي ِذْكِر َصِفيةَة: وقال (151
َقَواَدَا، َعْن َأِبي َأيُّوَن اْلَعَوِكـي ، َعـْن    َعْن ُشْعَبَة، َعْن، َوالنةاِس، َوغ ْنَدٍر، َيْحَي  ْبِن َسِعيٍد

ومع ذلك فقد عزاه ، "َنْحَوُه -النةِبي  َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم -َعِن ، ُجَوْيِرَيَة ِبْنِت اْلَحاِرِث
 . َبِقيةة عل  َصحةَف للحاكم ومل يشري إىل قوله الذي يؤكد أنه 

وبني ما ، يق بني مروياتها عن رسول اهللللوفر، فكانت من هنا فكرا البحث
 . ذكر يف نعوها وفقهها ومواقفها ليكون أليق بتريتها من مروياتها

يقف عل  جوان  من حياا هذه املخوارا من بني نتا  بين نضـري مـن    البحثو
: الفةاـء اضول ، فةاـلني  البحـث إىل قتـم  ساللة )موسي وهارون عليهما التالم( ف

، وقد قتم إىل مباحث، رضي اهلل عنها َصِفيةة  ِبْنُت ُحَيي املؤمنني  االجوماعية ضم ياا احل
وفيـه  ، تهيئوهـا لسسـالم  : ثـاني ال املبحـث ، ونشـأتها  اصـله أو امسهـا : اضول املبحث
 املبحـث ، بشـارتها برييـة  : املطل  الثاني، حتقق أمنيوها اخلفية: املطل  اضول، مطال 
 احلجاج ْبن عالط التُّلَميوبشارا ، عل  املتلمنيأار خرب زواج املةاطف  بها : الثالث

إسـالمها  : اخلـامس  املبحـث ، وعوقهـا  سبيها: الرابع املبحث، ْلَعبةاس ْبن َعْبد املطل ل
التـادس وليمـة املةاـطفي ـ      املبحـث ، ـ بهـا   َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلَّمَ وبنا  املةاطف  ـ 

رجاحة : الثامن املبحث، حظها من القتم: التابع املبحث، ـ هلا َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم
مواقـف تـذكر ضم   : العاشـر  املبحـث ، الواسع طي  نفتها وسـخايها  املبحث، عقلها
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َصلَّ  اللَّـُه  ترتيبها يف زوجات النيب ـ  : املبحث احلادي عشر، ِبْنُت ُحَيي  َصِفيةة املؤمنني 
، اجملموعـة الـ  انضـمت هلـا تبعـا مليوهلـا القلبيـة       : املبحث الثاني عشر، ـ  َعَلْيِه َوَسلََّم

املبحـث  ، فقههـا : املبحـث الرابـع عشـر   ، مواليها ومـن خـدمها  : املبحث الثالث عشر
املبحـث  ، َصلَّ  اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ   املشاهد ال  شهدتها مع رسول اهلل : اخلامس عشر
 . وفاتها رضي اهلل عنها وأرضاها: التادس عشر

عل  أن يكون املنت من  َصِفيةة  ِبْنُت ُحَيي مرويات أم املؤمنني : ثانيوالفةاء ال
أما أحاديث ، الكو  التوة وخترجيه من مظانه من كو  التنة ما أمكن لذلك سبيال

وإن مل ، قتم الدراسة إن كان احلديث يف البخاري ومتلم فأكوفي بهما أو أحدهما
  .يكن فيهما فأخرجه من مظانه من كو  التنة
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اْلَخْزَرج    بنْعْبِن َأْخَطَ  ْبِن َسْعَيَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُعَبْيِد بن َك َصِفيةة  ِبْنُت ُحَيي 
ي َحِبيِ  ْبِن النةضر ْبِن النةحةاِم ْبِن َيْنُحوِم من ولد َهاُرون بن ِعْمَراَن أخي ُموَس  ْبِن َأِب

 . (1)بن ِعْمَراَن َصلَّ  اهلل َعَلْيِهَما اْلَخْيَبِرية املدنية
مل تذكر كو  ال اجم والتري تارخيا يضبط التنة ال  ولدت فيها أم املؤمنني 

ـ وهي شابة وضيئة  َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّمري أنه بن  بها املةاطف  ـ غ َصِفيةة  ِبْنُت ُحَيي 
َعْن آِمَنَة ِبْنِت ف، من اهلجراالتابعة مل تبلغ التابعة عشر من عمرها عام خيرب يف التنة 

 -ِإَل  َرُسوِل اللَِّه  َأَنا ِإْحَدى الن َتاِ  الالِتي َزَفْفَن َصِفيةَة)): َقاَلْت (2)َأِبي َقْيٍس اْلِغَفاِريةِة
َما َبَلَغْت َسْبَع َعْشَرَا َسَنًة َيْوَم َدَخَلْت َعَل  : َفَتِمْعُوَها َتق وُل -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

 . (3)((-َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل اللَِّه 
 . فوكون والدتها بالووبع قبء اهلجرا بوتع سنني

بنو : ))إذ اليهود يف املدينة االاة قبائءزعيم بين النضري ْبِن َأْخَطَ  ُحَيي : أبوها
، بنو قريظةوبنو النضري و، وديارهم داخء املدينة، حلفا  اخلزرج وكانوا، قينقاع

وهذه القبائء هي ، وديارهما بضواحي املدينة، وهاتان القبيلوان كانوا حلفا  اضوس
وكان ضبيها كلمة متموعة يف ، (4)((ضوس واخلزرجال  كانت تثري احلرون بني ا

حيمء يف طياته ما حتمله يهود من العناد والكرب؛ وهذا ديدنهم إذ وصفهم املوىل ، قبيلوه

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ٹ چ عزوجء يف حمكم الونزيء بقوله 

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  

 [ 93: البقرا] چۈئ   ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ
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وأصر عل  أن هذا النور لن ينبثق إال من ، وحتقق وعاند، فقد مسع وعةا 
 . ساللوهم فغط  عل  عقله غشاوا الكفر والضالل

وقيء  (5)((َعْمَرا  ِبْنُت ُجَحْيِر ْبِن َعْمٍروامسها  إحدى نتا  َبِني َقْيُنَقاع)): أمهاو
وعل  ، (6)((َمْوَأٍل ِمْن َبِني ق َرْيَظَة ِإْخَوِا النةِضرِيَسَمْوَأٍل أ ْخُت ِرَفاَعَة ْبِن َس َبرةا  ِبْنُت))

، ِرَفاَعة بن ِرَفاَعة اْلقرِظي امسه : ِرَفاَعَة ْبِن َسَمْوَأٍل وقيءهذا القول يكون خاهلا هو 
 . (7)وقةاوه مذكورا يف الةاحاح

ه يف املدينة عل  ديانة أهلها اليهودية يف بيت مسو َصِفيةة نشأت أم املؤمنني 
هلا دالل ومكانة عند ، زعيم بين النةِضرِيوأبوها ، فهي سليلة اضنبيا ، التيادا والشرف

وانوشر ، أبيها وعمها منذ نعومة أظفارها مع فطنة وذكا  جعلوها تنظر ملن عم ذكره
، يقيس اخلرب عل  احلقيقة ليوحقق بالربهان القاطع، نظرا مدقق، خرب بزوغه يف اآلفاق

فهذه صفات الرسول املنوظر مبثواة يف الووراا بدت جلية ، عل  اهلوى وُيَحكِّم العقء
ك ْنُت َأَح ة )): إذ تقول، ودققا فجحدا، واضحة لوالدها وعمها اللذان حتققا فنكرا

. وَنُهَلْم َأْلَقُهَما َقطُّ َمَع َوَلٍد َلُهَما إلَّا َأَخَذاِني ُد، َوِإَل  َعم ي َأِبي َياِسٍر، َوَلِد َأِبي إَلْيِه
ِفي َبِني َعْمِرو ، َوَنَزَل ق َباَ ، َفَلمةا َقِدَم َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِديَنَة: َقاَلْت

. (8)ُمَغلَِّتْيِن، َوَعم ي َأُبو َياِسِر ْبِن َأْخَطَ ، ُحَييُّ ْبُن َأْخَطَ ، َغَدا َعَلْيِه َأِبي، ْبِن َعْوٍف
َنْيِن َكْتال (9)َفَأَتَيا َكالَّْيِن: َقاَلْت. َلْم َيْرِجَعا َحوة  َكاَنا َمَع غ ُروِن الشةْمِسَف: َقاَلْت

فو اهلل َما ، إَلْيِهَما َكَما كنت أصنع (11)َفَهِشْشُت: َقاَلْت. (10)َساِقَطْيِن َيْمِشَياِن اْلُهَوْيَن 
َوُهَو ، َوَسِمْعُت َعم ي َأَبا َياِسٍر: َقاَلْت. ْن اْلَغم َمَع َما ِبِهَما ِم، اْلَوَفَت إَلية َواِحٌد ِمْنُهَما

، َنَعْم: َأَتْعِرف ُه َوُتْثِبُوُه؟ َقاَل: َقاَل، َنَعْم َوَاللَِّه: َأُهَو ُهَو؟ َقاَل: َيق وُل ِلَأِبي ُحَيي  ْبِن َأْخَطَ 
 . (12)((ا َبِقيُتَعَداَوُتُه َوَاللَِّه َم: َفَما ِفي َنْفِتَك ِمْنُه؟ َقاَل: َقاَل
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وعقـاًل  ، إذ وهبها اهلل جء جالله قلبًا نقيًا َصِفيةة ظهرت بشائر خري ضم املؤمنني 
نظرا ااقبة؛ لوحظ  باصطفا  مييزها عل  نتـا  يهـود   ، جعلها تفكر وتنظر بروية، مميزًا

 . وجيلي البةار، ويزيح الغمامة، فتبحان من يهدي الضال، ين النضريب

فقـد وقـع يف قلبهـا حـ      ، لقد متنت أمنية وإن كـان حتققهـا قـد يبـدوا بعيـداً     
أنـه  ، ومتنوه من بعد ما ابت عنـدها يقينـًا صـدقه    –َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -املةاطف  

ه موس  عليه التالم من خالل احلـوار الـذي   والذي بشر ب، النيب الذي تنوظره اليهود
ملا أخـذ  ـ   صل  اهلل عليه وسلمـ أن رسول اهلل  »: أنس  فقال، دار بني أبيها وعمها

قد كنـت أمتن ـ    . . )يا رسول اهلل: قالت ؟. . )هء لك يف (: قال هلا، َصِفيةة  ِبْنُت ُحَيي 
؟ فاعوقهـا عليـه الةاـالا    . . م(فكيف إذا أمكنين اهلل منه يف اإلسال. . ذلك يف الشرك

 . (13)«والتالم وتزوجها

َأْن ُيْعِوَقَها ِإِن  -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعَرَو َعَلْيَها النةِبيُّ )): َسْعٍد اْبُنوقال 
َفِإِن . اْخَواِري: - َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم - َفَقاَل َلَها َرُسوُل اللَِّه. اْخَواَرِت اللََّه َوَرُسوَلُه

اْخَوْرِت اإِلْسالَم َأْمَتْكُوِك ِلَنْفِتي َوِإِن اْخَوْرِت اْلَيُهوِديةَة َفَعَت  َأْن أ ْعِوَقِك َفَوْلَحِقي 
َيا َرُسوَل اللَِّه َلَقْد َهَوْيُت اإِلْسالَم َوَصدةْقُت ِبَك َقْبَء َأْن َتْدُعَوِني : َفَقاَلْت. ِبَقْوِمِك

. َوَما ِلي ِفيَها َواِلٌد َوال َأٌخ (14)ُت ِإَل  َرْحِلَك َوَما ِلي ِفي اْلَيُهوِديةِة َأَرٌنَحْيُث ِصْر
. َوَخيةْرَتِني اْلك ْفَر َواإِلْسالَم َفاللَُّه َوَرُسول ُه َأَح ُّ ِإَلية ِمَن اْلِعْوِق َوَأْن َأْرِجَع ِإَل  َقْوِمي

 . (15)((َفَأْمَتَكَها َرُسوُل اللَِّه ِلَنْفِتِه
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صـل   ذكرتهـا لرسـول اهلل ـ    ، وَمهةد اهلل جء جالله هلا هذا اضمر ببشرى رأتها
َمـا َهـَذا؟   : َفَقـالَ »رأى بوجهها أار خضـرا قريبـا مـن عينهـا     ـ عندما   اهلل عليه وسلم

َبَء ِمـْن َيْثـِرَن َحوةـ  َوَقـَع ِفـي ِحْجـِري       َيا َرُسوَل اللَِّه َرَأْيُت ِفَي اْلَمَناِم َقَمًرا َأْق: َقاَلْت
ُتِحب نَي َأْن َتك وِنَي َتْحَت َهَذا اْلَمِلِك الَِّذي َيْأِتي ِمـَن  : َفَذَكْرُت َذِلَك ِلَزْوِجي ِكَناَنَة َفَقاَل

ومل يكن بني الريية وحتققها إال أيام قالئء؛ إذ مازال أار . (16)«اْلَمِديَنِة؟ َفَضَرَن َوْجِهي
َحْيـُث َكاَنـْت   رضي اهلل عنها َقاَلْت َصِفيةة   ويف رواية أخرى، (17)لضربة ظاهرًا للناظرا

َفـَردُّوا َعَلْيَهـا   ، َوَمَلٌك َيْتُوُرَنا ِبَجَناِحِه، َرَأْيُت َكَأن َي َوَهَذا الَِّذي اللَُّه َأْرَسَلُه)): ِفي َأْهِلَها
 (18)(( َفَقال وا َلَها َقْوًلا َشِديًدا، ُرْيَياَها

َصـلَّ  اللَّـُه َعَلْيـِه     -ظء من كان يف مكة من املتلمني ي ق  أخبار املةاـطف   
ولن يكف املشركني أذاهم عنهم إال بظهـوره  ، فلن يكون هلم شأن إال بنةاره –َوَسلََّم 
 -والـومكني؛ فـال يوـزوج املةاـطف       حو  أتت هذه البشارا ال  تؤكد النةار، عليهم

سيدا قريظة والنضـري إال بعـد أن تكـون قـد زالـت ريوس       –َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
احَلجةـاج ْبـُن ِعـاَلٍط    فكانـت بشـارا   ، وسـبيت نتـائهم  ، وقولـت مقـاتلوهم  ، أشرافهم
بهـا قلـوبهم    مـن أعـذن اضخبـار الـ  طابـت      ْلَعبةاس ْبن َعْبـد املطلـ   ل(19)التَُّلِمي 

 . ونزلت كالةااعقة عل  أهء الكفر، وانشرحت هلا خواطرهم

َلمةا اْفَوـَوَح َرُسـوُل اهلِل َصـل  اهلل َعَليـه وَسـلَم َخْيَبـَر َقـاَل        »: َقاَل  َعْن َأَنٍسف
َوِإن ـي أ ِريـُد َأْن   ، َوِإنة ِلي ِبَها َأْهاًل، ِإنة ِلي ِبَمكََّة َمااًل، َيا َرُسوَل اهلِل: احَلجةاُج ْبُن ِعاَلٍط

َفَأَنا ِفي ِحءٍّ ِإْن َأَنا ِنْلُت ِمْنَك َأْو ق ْلُت َشْيًئا؟ َفَأِذَن َلُه َرُسوُل اهلِل َصل  اهلل َعَليه ، آِتَيُهْم
ي َفِإن ، اْجَمِعي َما َكاَن ِعْنَدِك: َفَقاَل، َفَأَت  اْمَرَأَتُه ِحنَي َقِدَم: وَسلَم َأْن َيق وَل َما َشاَ  َقاَل
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، َفِإنةُهْم َقـِد اْسـُوِبيُحوا َوأ ِصـيَبْت َأْمـَوال ُهمْ    ، أ ِريُد َأْن َأْشَوِرَي ِمْن َغَناِئِم ُمَحمةٍد َوَأْصَحاِبِه
َوَبَلَغ اخَلَبـُر  ، َوَأْظَهَر امل ْشِرك وَن َفَرًحا َوُسُروًرا، َفَأْوَجَع امل ْتِلِمنَي، َوَفَشا َذِلَك ِبَمكََّة: َقاَل

َقـاَل  و. . . . َفُعِقَر ِفي َمْجِلِتـِه َوَجَعـَء اَل َيْتـَوِطيُع َأْن يق ـومَ    ، ْبَن َعبِد امل طَِّلِ  الَعبةاَس
، َوْيَلـكَ : ُامة َأْرَسَء غ اَلًما َلُه ِإَل  احَلجةاِج ْبِن ِعاَلٍط َفَقـالَ : َقاَل َأَنٌس: َقاَل َااِبٌت: َمْعَمٌر

َأْقِرْئ : َقاَل احَلجةاُج ِلُغاَلِمِه، ا َوَعَد اهلل  َخْيٌر ِممةا ِجْئَت ِبِهَما ِجْئَت ِبِه؟ َوَماَذا َتق وُل؟ َفَم
، َفِإنة اخَلَبـَر َعَلـ  َمـا َيُتـرُّهُ    ، َفْلُيَخء  ِلي َبْعَض ُبُيوِتِه آلِتَيُه: َوق ْء َلُه، َأَبا الَفْضِء التةاَلَم

َفَوَاَ  الَعبةاُس َفَرًحا َحوة  َقبةَء َبْيَن ، ِشْر َأَبا الَفْضِءَأْب: َفَلمةا َبَلَغ الَباَن َقاَل، َفَجاَ  غ اَلُمُه
ُامة َجاَ  احَلجةاُج َفـَأْخَبَرُه َأنة َرُسـوَل اهلِل َصـل     ، َفَأْخَبَرُه ِبَما َقاَل احَلجةاُج َفَأْعَوَقُه، َعْيَنْيِه

، َوَجـَرْت ِسـَهاُم اهلِل ِفـي َأْمـَواِلِهمْ    ، ِهْماهلل َعَليه وَسلَم َقـِد اْفَوـَوَح َخْيَبـَر َوَغـِنَم َأْمـَوالِ     
َوَخيةَرَها ، َواتةَخَذَها ِلَنْفِتِه، َواْصَطَف  َرُسوُل اهلِل َصل  اهلل َعَليه وَسلَم َصِفيةَة ِبْنَت ُحَييٍّ

َأْن ُيْعِوَقَهـا َوَتك ـوَن    َفاْخَوـاَرتْ ، َوَبـْيَن َأْن َتْلَحـَق ِبَأْهِلَهـا   ، َبْيَن َأْن ُيْعِوَقَها َفَوك وَن َزْوَجَوُه
َفاْسَوْأَذَنْت َرُسوَل ، َأَرْدُت َأْن َأْجَمَعُه َوَأْذِهَ  ِبِه، َزْوَجَوُه َوَلِكْن ِجْئُت ِلَما َكاَن ِلي َهاُهَنا

ا َبَدا ُامة اْذك ْر َم، اهلِل َصل  اهلل َعَليه وَسلَم َفَأِذَن ِلي َأْن َأق وَل َما ِشْئُت َفاِخِف َعَلية َااَلًاا
ُاـمة  ، َفَجَمَعِت اْمَرَأُتُه َما َكاَن ِعْنَدَها ِمْن ُحِليٍّ َوَمَوـاٍع َفَجَمَعْوـُه َفَدَفَعْوـُه ِإَلْيـهِ    : َقاَل، َلَك

َمـا َفَعـَء َزْوُجـِك؟    : َأَت  الَعبةاَس اْمَرَأَا احَلجةاِج َفَقـالَ ، َفَلمةا َكاَن َبْعَد َااَلٍث، اْسَوَمرة ِبِه
َلَقـْد َشـقة َعَلْيَنـا الَّـِذي     ، اَل ُيْحِزُنَك اهلل  َيا َأَبـا الَفْضـءِ  : َوَقاَلْت، ُه َأنةُه َقْد َذَهَ َفَأْخَبَرْت
َقـْد َأْخَبَرِنـي   ، َوَلْم َيك ْن ِبَحْمـِد اهلِل ِإالَّ َمـا َأْحَبْبَنـاهُ   ، اَل َيْحُزُنِني اهلل ، َأَجْء: َقاَل، َبَلَغَك

َوَجَرْت ِفيَها ِسـَهاُم  ، –َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  - َخْيَبَر َعَل  َرُسوِلِه احَلجةاُج َأنة اهلَل َفْوَح
َفِإْن َكاَن َلِك َحاَجٌة ِفـي   َواْصَطَف  َرُسوَل اهلِل َصل  اهلل َعَليه وَسلَم َصِفيةَة ِلَنْفِتِه، اهلِل

َواَضْمـُر َعَلـ  َمـا    ، َفـِإن ي َصـاِدقٌ  : َقـالَ ، اَأظ نَُّك َواهلِل َصاِدًق: َقاَلْت، َزْوِجِك َفاحَلِقي ِبِه
اَل ُيةِايُبَك ِإالَّ َخْيٌر َيا : َوُهْم َيق ول وَن، ُامة َذَهَ  َحوة  َأَت  َمَجاِلَس ق َرْيٍش: َقاَل، َأْخَبْرُتِك

جةاُج َأنة َخْيَبـَر َفَوَحَهـا   َقْد َأْخَبَرِني احَل، َلْم ُيةِايَبِني ِإالَّ َخْيٌر ِبَحْمِد اهلِل: َقاَل، َأَبا الَفْضِء
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َواْصَطَف  َرُسـوُل  ، َوَجَرْت ِفيَها ِسَهاُم اهلِل، –َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -اهلل  َعَل  َرُسوِلِه
َوِإنةَمـا   ،َوَقْد َسَأَلِني َأْن أ ْخِفَي َعْنُه َااَلًاـا ، َصِفيةَة ِلَنْفِتِه –َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -اهلِل 

َفـَردة اهلل  الَكبَبـَة الَِّوـي َكاَنـْت ِبامل ْتـِلِمنَي َعَلـ        : َقاَل، ُامة َيْذَهَ ، َجاً  ِلَيْأُخَذ َما َكاَن َله
َوَردة اهلل  َما ، َوَخَرَج ِمَن امل ْتِلِمنَي َمْن َكاَن َدَخَء َبْيَوُه ُمْكَوِئًبا َحوة  َأَتُوا الَعبةاَس، امل ْشِرِكنَي

 . (20)«َكاَن ِمْن َكبَبٍة َأْو َغْيٍظ َأْو ِخْزٍي َعَل  امل ْشِرِكنَي

فارس مـن  وهو  حتت رجء من يهود خيرب َصِفيةة  ِبْنُت ُحَيي أم املؤمنني  تكان))
اـمة  ، الذي فارقها (21)((الرقظي ْبِن ِمْشَكٍمَسالم  يقال له َشاِعًرا مفو هاو فرسان قومها

 ِحةْاـنُ صـاح   ، َوُهـَو َشـاِعر َأْيضـا    اْلُحَقْيـقِ  َأِبـي  َبِنـي  خلف َعَلْيَها كَناَنة بن الربيع
َصلَّ  -َرُسْوِل اهلِل  أصان ِمْنُهالذي  ةْاُنهو احِلو)). عند اليهود ِحةْاُنأعز ، اْلَقُموُص

قولـه  . َخْيَبـرَ قوء عنها يوم ))، (22)رضي اهلل عنها(( َصِفيةة  ِبْنُت ُحَيي  -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم
؛ ))ضنـه مـن نقـض    (23) ((يف احملرم سـنة سـبع   –َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرُسول اهلل 

خب أ كنز بـين النضـري   إذ  -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم -َرُسْوِل اهلِل العهد الذي بينهم وبني 
، خمبـأ الكنـز عنـده    -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم -هلِل َرُسْوِل ا وملا اكوشف، ومجده، وأخفاه

 . (24)((فضرن عنقه اْلَأْنةَااِري  دفعه إىل ُمَحمةِد ْبِن َمْتَلَمَة

، َوَكاَن ِعْنَدُه َكْنُز َبِني النةِضرِي، وأت  َرُسول اهلل ِبِكَناَنَة ْبِن الرةِبيِع)): قال ابن كثري
َفأت  َرُسول هلل َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلََّم َرُجـٌء   . َأْن َيك وَن َيْعَلُم َمَكاَنُه َفَتَأَلُه َعْنُه َفَجَحَد

ِإن ـي َرَأْيـُت ِكَناَنـَة َيِطيـُف ِبَهـِذِه      : ِمَن اْلَيُهوِد َفَقاَل ِلَرُسوِل اللَِّه َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلَّمَ 
َأَرَأْيـَت ِإْن َوَجـْدَناُه   : اللَِّه َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِلِكَناَنـةَ َفَقاَل َرُسوُل . اْلَخِرَبِة ك ءة َغَداٍا

َفَأَمَر َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم ِباْلَخِرَبـِة َفُحِفـَرْت      . َنَعْم: ِعْنَدَك َأْقُول َك؟ َقاَل
َعمةا َبِقَي َفَأَب  َأْن ُيَؤد َيُه َفَأَمَر ِبِه َرُسوُل اللَِّه َصـلَّ   ُامة َسَأَلُه ، َفأ ْخِرَج ِمْنَها َبْعُض َكْنِزِهْم

َوَكـاَن الزَُّبْيـُر   . َعذ ْبُه َحوة  َتْتَوْأِصـَء َمـا ِعْنـَدهُ   : اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الزَُّبْيَر ْبَن اْلَعوةاِم َفَقاَل
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ُامة َدفعه َرُسـول اهلل ِإَلـ  ُمَحمةـِد ْبـِن     ، ْفِتِهَيْقَدُح بزنده ِفي َصْدِرِه َحوة  َأْشَرَف َعَل  َن
 . (25)((َمْتَلَمَة َفَضَرَن ُعُنَقُه ِبَأِخيِه َمْحُمود ْبِن َمْتَلَمَة

َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد : َأْخَبَرَنا َحمةاُد ْبُن َسَلَمَة َقاَل. َأْخَبَرَنا َعفَّاُن ْبُن ُمْتِلٍم: قال ابن سعد
َأْهـَء   لـ  ع َتـ  َرُسـوُل اهلل  َأ)): َقـالَ . َوَأظ نُُّه َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر: َقاَل اللَِّه ْبُن ُعَمَر

. َخْيَبَر ِعْنَد اْلَفْجِر َفَقاَتَلُهْم َحوة  َأْلَجَأُهْم ِإَل  َقةْاِرِهْم َوَغَلـَبُهْم َعَلـ  اَضْرِو َوالنةْخـءِ   
َصلَّ  اللَّـُه َعَلْيـِه    -َلُهْم َما َحَمَلْت ِرَكاُبُهْم َوِللنةِبي  َفةَااَلَحُهْم َعَل  َأْن َيْحق َن ِدَماَ ُهْم َو

 -َوَشـَرط وا ِللنةِبـي    . َوُيْخـِرُجُهمْ . َوُهَو الت ـالحُ . الةاةْفَراُ  َواْلَبْيَضاُ  َواْلَحْلَقة  -َوَسلََّم 
َفَلمةـا  . ْن َفَعل وا َفال ِذمةَة َلُهـْم َوال َعْهـدَ  َفِإ. َأْن ال َيْكُوُموُه َشْيًئا -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

َسـَب  ِنَتـاَ ُهْم َوَغَلـَ  َعَلـ  اَضْرِو     ، (26)َوَجَد اْلَماَل الَِّذي َغيةُبوُه ِفي َمْتِك اْلَجَمـءِ 
ُيَضـم َنُهُم  َفَكـاَن اْبـُن َرَواَحـَة َيْخُرُصـَها َعَلـْيِهْم وَ     . َوالنةْخِء َوَدَفَعَها ِإَلْيِهْم َعَل  الشةـْطرِ 

 . (27)((الشةْطَر

َعـْن  ف، لقد تهيأت اضسبان ودنا بذلك وقت القطاف فهم من جنا علـ  نفتـه  
، َفَجاَ َهـا َلْيًلـا  ، َأنة النةِبية َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج ِإَل  َخْيَبـرَ »: َأَنٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُه

َفَلمةـا َأْصـَبَح َخَرَجـْت َيُهـوُد     ، اَل ُيِغـرُي َعَلـْيِهْم َحوةـ  ُيةْاـِبحَ     َوَكاَن ِإَذا َجاَ  َقْوًما ِبَلْيٍء
 - َفَقاَل النةِبـيُّ ، ُمَحمةٌد َواخَلِميُس، ُمَحمةٌد َواللَِّه: َفَلمةا َرَأْوُه َقال وا، ِبَمَتاِحيِهْم َوَمَكاِتِلِهْم

ەئ    چ ،ِرَبْت َخْيَبـُر ِإنةـا ِإَذا َنَزْلَنـا ِبَتـاَحِة َقـْومٍ     َخ، اللَُّه َأْكَبُر»: - َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم

 (28). «[177: الةاافات] چوئ  وئ

أهـء خيـرب فزلـزهلم دعـايه      –َصلَّ  اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم     -لقد صب ح املةاطف  
، وبعد أن محي الوطيس، (29)فوناقلوا ذعرًا "حممد واخلميس" أي حممد واجليش، وتكبريه

، ِحةْاُن الةاةْعِ و، الن َطاِا ِحةْاُن)) حةاونهم عل  يديه وأيدي املتلمني وهيفوح اهلل 
، وِحةْاـُن الـربى   ، وِحةْاـُن أبـ    ، الش ق  وِحةْان، ِحةْاَن َقْلَعِة الز َبْيِرو، وِحةْاُن َناِعم
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فـدارت علـيهم   ، (30)((اْلُحَقْيـقِ  َأِبـي  َبِنيوهو ِحةْاُن ، ُتَلاِلمالاْلَوِطيَح َووواْلَقُموِص 
، رضي اهلل عنها َصِفيةة فقوء رجاهلم وسب  نتايهم ومن ضمنهم أم املؤمنني ، لدوائرا

ال  أنعم اهلل جء جالله عليها حبتن ِخلقة؛ جعلت كء من يراها ال جيدها حتتـن إال  
إذ مجعـت بـني اجلمـال اآلخـاذ والوضـا ا       –َصلَّ  اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم     -لرسول اهلل 

ال  (31)((قريظة والنضـري ))سيدا  والعقء الراجح واملكانة والرفعة؛والشبان واحل تن 
 . تكون إال ملن هو جدير بها

َأْعِطِنـي َجاِرَيـًة ِمـَن    ، َيـا َرُسـوَل اهللِ  : َفَقاَل، َفَجاَ ُه ِدْحَية ، َوُجِمَع التةْبُي. . . »
 -َفَجاَ  َرُجٌء ِإَلـ  َنِبـي  اهلِل   ، َت ُحَييٍَّفَأَخَذ َصِفيةَة ِبْن، اْذَهْ  َفُخْذ َجاِرَيًة: َفَقاَل. التةْبِي

َأْعَطْيَت ِدْحَيَة َصِفيةَة ِبْنَت ُحَييٍّ َسي ِد ق َرْيَظَة ، َيا َنِبية اهلِل: َفَقاَل، –َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
 -َفَلمةا َنَظَر ِإَلْيَهـا النةِبـيُّ   ، ِبَها َفَجاَ : َقاَل، اْدُعوُه ِبَها: َقاَل، َوالنةِضرِي؟ َما َتةْال ُح ِإالَّ َلَك
َوَأْعَوَقَهــا : َقــاَل، ُخــْذ َجاِرَيــًة ِمــَن التةــْبِي َغْيَرَهــا: َقــاَل، –َصــلَّ  اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم 

 (32).«َوَتَزوةَجَها

فلما رآه ، أذن لِدْحَيَة يف جارية من حشو التيب ال من أفضلهن)): قال الزرقاني
هن نتبا وشرفا ومجاال اس جعها لئال يوميز ِدْحَيَة بها عل  سائر اجليش مـع  أخذ أنفت

ورمبـا ترتـ    ، وأيضا ملا فيه من انوهاكها مـع علـو قـدرها   ، أن فيهم من هو أفضء منه
عليه شقاق وغريه مما ال خيف  فكان صـفايه صـل  اهلل عليـه وسـلم هلـا قاطعـا هلـذه        

 . (33) ((املفتدا

َفاْشَوَراَها َرُسـوُل اهلِل َصـلَّ    ، ْت ِفي َسْهِم ِدْحَيَة َجاِرَيٌة َجِميَلٌةَوَوَقَع. . . . . . »
 (34)«. . . . اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَتْبَعِة َأْرُيٍس

َكاَن ِفي َذِلَك التةْبِي َصِفيةة  ِبْنُت ُحَيـيٍّ َفةَاـاَرْت ِإَلـ  ِدْحَيـَة     )): وقال ابن سعد
 -َصـلَّ  اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم      -جعلوا يذكرونها عنـد رسـول اهلل   ف، اْلَكْلِبي  يف مقتمه
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 -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلََّم   -فبعث إليه رسول اهلل ، رأينا يف التيب امرأا ما رأينا مثلها: ويقولون
 . (35)((-َوَسلََّم  ِهَصلَّ  اللَُّه َعَلْي - ُامة َصاَرْت َبْعُد ِإَل  النيب يعين بتبعة أريس، فاش اها منه

قولـه   يفولـيس  ، عل  سـبيء اجملـاز  ، إطالق الشرا  عل  ذلك)): قال الزرقاني
، (36)«غريهـا  التيبخذ جارية من . . »: البخاريرواية  يفسبعة أريس ما يناف  قوله 

 . إذ ليس هنا داللة عل  نف  الزيادا واهلل أعلم

وليتت ، نها بنت ملك من ملوكهمَصِفيةة  ض -صل  اهلل عليه وسلم -وإمنا أخذ
 يفوقلـة مـن كـان    ، ممن توه  لِدْحَيَة لكثرا من كان من الةاحابة مثء ِدْحَيـَة وفوقـه  

فكـان مـن   ، فلو خةاه بها ضمكن تغـري خـاطر بعضـهم   ، نفاسوها يفمثء َصِفيةة   التيب
 ذلـك  يففـإن  ، بها -صل  اهلل عليه وسلم -واخوةااصه، املةالحة العامة ارجتاعها منه

 (37). شي (( يفاهلبة  يفوليس ذلك من الرجوع ، رضا اجلميع



فرغم ، (39)((ََوَقار ))ذات، (38)((َحِليَمًة عاقلة فاضلة))َصِفيةة  أم املؤمنني َكاَنْت 
ا وحتوهل، والكثري من قومها، مةاابها اجللء يف أبيها وزوجها الذي فقدته وهي عروس

فاخوـارت مـن   ، إال أنها أحتنت الوةاـرف واالخويـار  ، من التيادا والشرف إىل الرق
 . إذ ال ُيَخِير من وقعت يف ميينه إال كريم، أحتن إليها

رضـي اهلل عنهـا    َصـِفيةة   –َصلَّ  اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم     -لقد اسوحتن املةاطف  
، رضـي اهلل عنـه   ِدْحَيـةَ فراض  ، وانوقاها لنفته بعد أن تيقن رجاحة عقلها، وأرضاها

ووقع الةاحابة رضوان اهلل عليهم يف شك؛ هء سوكون زوجة من زوجاتـه؟  ، بغريها
 أو سوكون من ملك اليمني؟

بـء ظلـوا ي قبـون هـء     ، وضدبهم اجلـم مل جيـري واحـد مـنهم علـ  التـؤال      
   أم ال حيجبها وعليه تكون ملك ميينه؟، سيحجبها؛ وعليه تكون زوجة
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: َفَقال وا، َأْو ِممةا َمَلَكْت َيِميُنُه، ِإْحَدى أ مةَهاِت امل ْؤِمِننَي: َفَقاَل امل ْتِلُموَن. . .  . . .»
َفَلمةـا  »َوِإْن َلْم َيْحُجْبَها َفِهـَي ِممةـا َمَلَكـْت َيِميُنـُه     ، ِإْن َحَجَبَها َفِهَي ِمْن أ مةَهاِت امل ْؤِمِننَي

  (40)«ُه َوَمدة احِلَجاَن َبْيَنَها َوَبْيَن النةاِساْرَتَحَء َوطَّ  َلَها َخْلَف

ِإْن : َأِم اتةَخــَذَها أ مة َوَلــٍد؟ َقــال وا، اَل َنــْدِري َأَتَزوةَجَهــا: َوَقــاَل النةــاُس. . . . . »
، َكـَ  َحَجَبَهـا  َفَلمةـا َأَراَد َأْن َيرْ ، َوِإْن َلـْم َيْحُجْبَهـا َفِهـَي أ مُّ َوَلـدٍ    ، َحَجَبَها َفِهَي اْمَرَأُتـهُ 

 . (41)«. . . َفَعَرف وا َأنةُه َقْد َتَزوةَجَها، َفَقَعَدْت َعَل  َعُجِز اْلَبِعرِي

بعد أن  َصِفيةة ليوزوج أم املؤمنني  - َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم - َرُسوُل اللَِّهما كان 
ومـا ذاك إال حلتـن   أصبحت يف ملك ميينه حو  خيريها بينه وبني من بقي من أهلـها؛  

وهو بذلك خيريهـا بـني اإلسـالم واحلريـة وشـرف      ، -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم -ُخلقه 
، أو البقا  علـ  اليهوديـة وحتريرهـا مـن الـرق     ، -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -حلوقها به 

حريـة مطلقـة   فـاضوىل  ، فالوحرير من الرق وارد يف كالهما ولكن البون بينهما شاسع
 . وشوان ما بينهما، والثانية حرية مقرونة بكفر وضالل

َأن ُيْعِوَقَهـا إن   -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلََّم   -عرو عليها النةِبيُّ )): قال ابن سعد
فـإن  . اخواري: -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  - فقال هلا رسول اللَّه. اخوارت اللَّه ورسوله

إلسالم أمتكوك لنفتي وإن اخ ت اليهوديةـة فعتـ  َأن أعوقـك فولحقـي     اخ ت ا
يا رسول اللَّه لقد هويت اإلسـالم وصـدةقُت بـك قبـء َأن تـدعوني      : فقالت. بقومك

وخيةرتِني . حيث صرت إىل رحلك وما لي يف اليهوِديةة َأَرٌن وما ِلي فيها والد وال أخ
فأمتـكها  . لية من العوـق وأن أرِجـع إىل قـوِمي   الكفر واإلسالم فاللَّه ورسوله أح ُّ إ

 . (42)((رسول اللَّه لنفته

وتهيأت هلا اضسـبان؛ لووحقـق   ، لقد شرح اهلل صدر هذه النقية الوقية لسسالم
أمنية كانت بعيدا فقربت بفضء مـن  ، هلا أمنية عمرها ال  ظلت حبيتة فكرها وقلبها
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ـ إىل   َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم -املةاطف   فما أن اخوارت اإلسالم إال وأرسلها، اهلل 
فونـال الشـرف   ، لوعود عندها وتتـوربأ مـن حيضـوها وتنوهـي بـذلك عـدتها      أ م  ُسَلْيٍم 

 . والرفعة احلقيقية يف الدنيا واآلخرا

َوَتْعَوـدُّ  ، ِتُبُه َقـالَ َوَأْح: َقاَل، ُامة َدَفَعَها ِإَل  أ م  ُسَلْيٍم ُتةَان ُعَها َلُه َوُتَهي ُئَها. . . . »
    "(43)«. . ِفي َبْيِوَها

َوَلـْم  )) (44)((َواْعَوـَدْت َحْيَضـةً  . . . . . َأْسـَلَمْت َفَأْعَوَقَهـا  ))َف: وقال ابن سـعد 
ي َئَها َوَدَفَعَها ِإَل  أ م  ُسَلْيٍم َحوة  ُتَه َيْخُرْج َرُسوُل اللَِّه ِمْن َخْيَبَر َحوة  َطُهَرْت ِمْن َحْيَضِوَها

 . (45)((َوَتةْاَنَعَها َوَتْعَودة ِعْنَدَها

رضي اهلل عنها وأرضاها يف هذا العقد املبارك بعد أن  َصِفيةة انوظمت أم املؤمنني 
َعـْن َأَنـِس ْبـِن    ف، ِعْوَقَها َمْهَرَهـا وكان َوَتَزوةَجَها  َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّماعوقها املةاطف  

ــٍك ــِفيةةَ  َأنة »  َماِل ــَق َص ــلََّم َأْعَو ــِه َوَس ــِه َصــلَّ  اهلل  َعَلْي ــوَل اللَّ ــا ، َرُس ــَء ِعْوَقَه َوَجَع
 . (47)وقيء ))أنه أمهرها خادمًا(( (46)«َصَداَقَها

ِفي ُجَماَدى اآلِخـَرِا   (48)ِبالةاةْهَباِ  َوَبَن  ِبَها َرُسوُل اهلل َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم))
 . (50)وقيء))يف شوال من هذه التنة((، (49)((اْلِهْجَرِا َسَنَة َسْبٍع ِمَن



وليمـة مباركـة ختلـو مـن اللحـم       –َصلَّ  اللَُّه َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ   -أومل هلا املةاطف 
َأَقاَم النةِبـيُّ َصـلَّ  اهلل  َعَلْيـِه َوَسـلََّم َبـْيَن َخْيَبـَر        »: َقاَل ْبِن َماِلٍك  َأَنِسفعن ، واخلبز

َفَدَعْوُت امل ْتِلِمنَي ِإَل  َوِليَمِوِه َفَما َكاَن ِفيَهـا  ، َوامَلِديَنِة َااَلًاا ُيْبَن  َعَلْيِه ِبةَاِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّ
 (51) «. . . . . . . ِمْن ُخْبٍز َواَل َلْحٍم
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 (52)َوَجَعَء َرُسوُل اهلِل َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوِليَمَوَها الوةْمـَر َواَضِقـط  . . . . . » 
َوِجـيَ   ، َفُوِضَعْت ِفيَهـا ، (54)َوِجيَ  ِباَضْنَطاِع، (53)َوالتةْمَن ف ِحةَاِت اَضْرُو َأَفاِحيَص

َأنة »  َأَنـسٍ  كمـا ذكـر   ْيٍسحَلوعـرب عنـه بـا   ، (55)«. . . ِباَضِقِط َوالتةْمِن َفَشِبَع النةاُس
َوَأْوَلَم ، َوَجَعَء ِعْوَقَها َصَداَقَها، َرُسوَل اللَِّه َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َأْعَوَق َصِفيةَة َوَتَزوةَجَها

 (56)«َعَلْيَها ِبَحْيٍس

ا َدَخَلْت َلمة »: َقاَل َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه وخص الومر العجوا كما ورد يف خرب 
َصِفيةة  ِبْنُت ُحَييٍّ َعَلـ  َرُسـوِل اللَّـِه َصـلَّ  اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم ف ْتـَطاَطُه َحَضـَر َنـاٌس           
َوَحَضْرُت َمَعُهْم ِلَيك وَن ِفيَها َقْتٌم َفَخَرَج النةِبيُّ َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل ق وُموا َعـْن  

اَن ِمْن اْلَعِشي  َحَضْرَنا َفَخَرَج النةِبيُّ َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلْيَنا ِفي َطـَرِف  أ م ك ْم َفَلمةا َك
 . (57)«ِرَداِئِه َنْحٌو ِمْن ُمدٍّ َوِنةْاٍف ِمْن َتْمٍر َعْجَوٍا َفَقاَل ك ل وا ِمْن َوِليَمِة أ م ك ْم

النةِبية َصلَّ  اللَُّه َعَلْيـِه َوَسـلََّم   َأنة »  َأَنسكما يف خرب (58)وأضيف إليه التويق
 . (59)«َأْوَلَم َعَل  َصِفيةَة ِبَوْمٍر َوَسِويٍق

مبـا خيـص الثيـ  مـن      َصـِفيةة  أم املـؤمنني  النةِبية َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلََّم  وخص 
ِبـيُّ َصـلَّ  اهلل  َعَلْيـِه    َأَقـاَم النة » َأَنِس ْبِن َماِلـكٍ ملا رواه ، إذ جعء هلا االاة أيام، زوجاته

َفـَدَعْوُت امل ْتـِلِمنَي ِإَلـ     ، َوَسلََّم َبْيَن َخْيَبَر َوامَلِديَنِة َااَلًاا ُيْبَن  َعَلْيِه ِبةَاـِفيةَة ِبْنـِت ُحَيـيٍّ   
وةْمـِر َواَضِقـِط   َفـَأْلَق  ِفيَهـا ِمـَن ال   ، َوِليَمِوِه َفَما َكاَن ِفيَها ِمْن ُخْبٍز َواَل َلْحٍم أ ِمَر ِباَضْنَطاِع

َأْو ِممةـا َمَلَكـْت   ، ِإْحـَدى أ مةَهـاِت امل ـْؤِمِننيَ   : َفَقاَل امل ْتـِلُمونَ « َفَكاَنْت َوِليَمَوُه، َوالتةْمِن
َوِإْن َلْم َيْحُجْبَها َفِهَي ِممةـا َمَلَكـْت   ، ِإْن َحَجَبَها َفِهَي ِمْن أ مةَهاِت امل ْؤِمِننَي: َفَقال وا، َيِميُنُه

 . (60)«َفَلمةا اْرَتَحَء َوطَّ  َلَها َخْلَفُه َوَمدة احِلَجاَن َبْيَنَها َوَبْيَن النةاِس»ِميُنُه َي
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َوَلا َتَوَقيةُد ِبَمـْن  ، َأنة ُسنةَة اْلِإَقاَمِة ِعْنَد الثةي ِ  َلا َتْخَوصُّ ِباْلَحَضِر)): قال ابن حجر
ُه َجَواُز َتْأِخرِي اْلَأْشَغاِل اْلَعامةِة ِللشُّـْغِء اْلَخـاص  ِإَذا َكـاَن َلـا     َوُيْؤَخُذ ِمْن، َلُه اْمَرَأٌا َغْيُرَها

 . (61)((َوِإَقاَمة  ُسنةِة الن َكاِح ِبِإْعَلاِمه، َواِلاْهِوَماُم ِبَوِليَمِة اْلُعْرِس، َيف وُت ِبِه َغَرٌو

النةِبيُّ َصـلَّ  اهلل    َتَزوةَج»  َعْن َأَنٍسوكانت وليموها تبعا لذلك اضيام الثالث ف
َوَبَتـَط ِنَطًعـا   ، َوَجَعـَء اْلَوِليَمـَة َاَلاَاـَة َأيةـامٍ    ، َعَلْيِه َوَسلََّم َصِفيةَة َوَجَعَء ِعْوَقَها َصـَداَقَها 

 . (62)«َوَأْطَعَم النةاَس َاَلاَاَة َأيةاٍم، َوَأْلَق  َعَلْيِه َأِقًطا َوَتْمًرا، َجاَ ْت ِبِه أ مُّ ُسَلْيٍم

 -رضي اهلل عنها مبـا حظـني بـه زوجـات املةاـطف        َصِفيةة حظيت أم املؤمنني 
َصـلَّ  اللَّـُه    -فكانت هلا ليلوها ال  ختةاها وال  يأتيها فيهـا   –َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

َفَكاَن ، ي  َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِتْتُع ِنْتَوٍاَكاَن ِللنةِب»: َقاَل، َعْن َأَنٍس ف –َعَلْيِه َوَسلََّم 
َفك نة َيْجَوِمْعَن ك ءة َلْيَلـٍة ِفـي   ، اَل َيْنَوِهي ِإَل  اْلَمْرَأِا اض وَل  ِإالَّ ِفي ِتْتٍع، ِإَذا َقَتَم َبْيَنُهنة

 وهـن  –اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم    َصلَّ   - عنهن تويف الالتي هن «. . . . . َبْيِت الَِّوي َيْأِتيَها
، ُجَوْيِرَيــة و، َمْيُمْوَنــة و، أ مة َحِبْيَبــَةو، أ م  َســَلَمَةو، َوَزْيَنــَ ، َســْوَدَاو، َحْفةَاــة و، َعاِئَشــَة

 . وأرضاهن عنهن اهلل رضي، َصِفيةة و

َمـَع  َحَضْرَنا »: َقاَل، (64)َعَطاٌ  عن، (63)اْبُن ُجَرْيٍج  وما أخرجه متلم من طريق
َفَقـاَل اْبـُن   ، (65)اْبِن َعبةاٍس جََِناَزَا َمْيُموَنَة َزْوِج النةِبي  َصلَّ  اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم ِبَتـِرفَ    

َواَل ، َفـاَل ُتَزْعِزُعـوا  ، َفِإَذا َرَفْعُوْم َنْعَشَها، َهِذِه َزْوُج النةِبي  َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َعبةاٍس
َفَكـاَن َيْقِتـُم   ، َفِإنةُه َكاَن ِعْنَد َرُسوِل اهلِل َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِتْتـعٌ ، َواْرف ق وا، ل واُتَزْلِز

 . «َواَل َيْقِتُم ِلَواِحَدٍا، ِلَثَماٍن

 (66). ((َصِفيةة  ِبْنُت ُحَيي  ْبِن َأْخَطَ : الَِّوي اَل َيْقِتُم َلَها)): َقاَل َعَطاٌ 
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بـن ُجـَرْيٍج الـرةاِوي َعـْن َعَطـاٍ  َوِإنةَمـا الةاةـَواُن        امن  وهم هو)): ا العلم قال
 (67). ((َسْوَدا 

من حتن تةارفه يف املواقف ال  توطل  ردود فعء ، تظهر حكمة املر  ورشده
 عنهـا  رضـي اهلل َصـِفيةة   وهذان موقفان يثبت كء واحد منهما أن أم املـؤمنني  ، سريعة

إذ مل ترو عند ركوبهـا دابوهـا   ، وتنظر مبنظور العقء الراجح، توةارف حبكمة الراشد
فوفطنت أدبا بوضع ركبوها علـ   ، -َصّل  الّلُه َعَلْيِه َوَسّلَم - الن ِبي أن تطأ قدمها ركبة 

ومل تـرو أن يـبين بهـا    ، ركبوه عندما وضعها هلا لوكون مطيوها يف ركوبها عل  الدابـة 
فعنـد  ، حو  بعدوا عن منازل من بقي من قومهـا - َصّل  الّلُه َعَلْيِه َوَسّلَم - املةاطف 

َوَقـر َن  ، ِمـْن َخْيَبـرَ   –َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلََّم   -املةاطف   َخَرَج»رجوعهم إىل املدينة 
َأْدَن  َفِخَذُه ِلَوَضـَع ِرْجَلَهـا   و، ِبَثْوِبِه -الن ِبي  َصّل  الّلُه َعَلْيِه َوَسّلَم - َبِعرَيَها َوَقْد َسَوَرَها

َأَراَد َأْن ُيَعـر َس ِبَهـا ُهَنـاَك     (68)َعَلْيِه َفَأَبْت َوَوَضَعْت ُرْكَبَوَها َعَل  َفِخِذِه َفَلم ا َبَلَغ ِاَبـاًرا 
َفَطاَوَعْوـُه   ُهَنـاكَ  (69)َفَأَبْت َعَلْيِه َحو   َوَجَد ِفي َنْفِتِه َحو   َبَلَغ الةا ْهَباَ  َفَماَل إَل  َدْوَمٍة

 َفَقاَل َرُسوُل الّلِه َصّل  الّلُه َعَلْيِه َوَسّلَم َما َحَمَلك َعَل  َما َصَنْعت َحْيَن َأَرْدت َأْن َأْنِزَل
َقاَلْت َيـا َرُسـوَل الّلـِه     -َوالةا ْهَباُ  َعَل  اْاَنْي َعَشَر ِميًلا ، َوِاَباٌر َعَل  ِسو ِة َأْمَياٍل -ِبِثَباٍر 

َفَزاَدَها ِعْنَد الن ِبي  َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ، َفَلم ا َبُعْدت َأِمْنت، ْيك ق ْرَن اْلَيُهوِدِخْفت َعَل
 . (70)«َخْيًرا َوَعِلَم َأن َها َقْد َصد َقْوُه

بدت فطنوها وذكايها ظاهرين حو  للةاحابة الذين كانوا خيافون علـ  رسـول   
َأُخـو َبِنـي   ، َأُبو َأيُّوَن َخاِلُد ْبُن َزْيٍدفهذا ، ويفدونه بأنفتهم َصّل  الّلُه َعَلْيِه َوَسّلَماهلل 

، َوُيِطيُف ِباْلق بةِة، َيْحَرُس َرُسوَل اللَِّه َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، اَت ُمَوَوش ًحا َسْيَفُهبََ النةجةاِر
: َرِضَي اللَُّه َعْنـُه َقـالَ  ، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَاف، َمَحوة  َأْصَبَح َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّ

َلمةا َدَخَء َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِبةَاِفيةَة َباَت َأُبـو َأيُّـوَن َعَلـ  َبـاِن النةِبـي       
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  اهلل  َعَلْيِه َوَسـلََّم َكبةـَر َوَمـَع    َفَلمةا َأْصَبَح َفَرَأى َرُسوَل اللَِّه َصلَّ، َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم
َوك ْنُت َقَوْلـُت  ، َيا َرُسوَل اللَِّه َكاَنْت َجاِرَيًة َحِديَثَة َعْهٍد ِبُعْرٍس: َأِبي َأيُّوَن التةْيُف َفَقاَل

َلْيـِه َوَسـلََّم   َفَلْم آَمْنَها َعَلْيَك َفَضِحَك َرُسوُل اللَّـِه َصـلَّ  اهلل  عَ  ، َأَباَها َوَأَخاَها َوَزْوَجَها
 . (71)«َخْيًرا»: َوَقاَل َلُه

، َوَدَفْعَنا، َدَفَع َرُسوُل اهلِل َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَلمةا َدَنْوا ِمَن اْلَمِديَنِة». . . . . 
َفَقاَم ، (72)َوَنَدَرْت، لََّمَوَنَدَر َرُسوُل اهلِل َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَس، َفَعَثَرِت النةاَقة  اْلَعْضَباُ : َقاَل

، َيا َأَبـا َحْمـَزاَ  : ق ْلُت: َقاَل. (73)َأْبَعَد اللَُّه اْلَيُهوِديةَة: َفق ْلَن، َوَقْد َأْشَرَفِت الن َتاُ ، َفَتَوَرَها
 . (74)«َلَقْد َوَقَع، ِإي َواللَِّه: َقاَل ؟َأَوَقَع َرُسوُل اهلِل َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

موقف آخر يثبت رجاحة عقلها إن صحة روايوه وال  يشار فيها إىل اسوخبارها 
َصـلَّ  اللَّـُه َعَلْيـِه     عمن يوصـي بهـا بعـد وفاتـه     َرُسوُل اهلِل َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّممن 

 . َوَسلََّم

يةَة َرِضَي اللَُّه َعْنَها َشْيٌخ ِمْن َأْهِء اْلَمِديَنِة َنَزَل َعَل  َمْتُروٍق َفُحد َث َعْن َصِفعن 
ِإنةُه َلْيَس ِمْن َأْزَواِجـَك َأَحـٌد   : ق ْمُت ِإَل  النةِبي  َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َفق ْلُت: َأنةَها َقاَلْت

 (75)«أ وِصي ِبِك ِإَل  َعِليٍّ»: َمْن ُتوِصي ِبي؟ َقاَل: َقاَلْت. ِإلَّا َلَها َقَراَبٌة َأْو َعِشرَيٌا

فقـد  ، َصـِفيةة  ِبْنـُت ُحَيـيٍّ   إن التخا  والعطا  طبع موأصء يف نفس أم املـؤمنني  
 . (76)«ِفي أ ُذَنْيَها ُخْرَصًة ِمْن َذَهٍ  َفَوَهَبْت ِمْنُه ِلَفاِطَمَة ولنتا  معهاوَقِدَمْت »

 . (77)((رضي اهلل عنها ،كان هلا دار تةادقت بها يف حياتها)): وقال الدمياطي



 هـ1437شعبان ( 67العدد )، جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية    32

، رضـي اهلل عنهـا وأرضـاها موقـف يـبني صـدقها يف تعاملـها        َصـِفيةةَ * ضم املؤمنني 
وما هو ، ومنهجها الذي كانت تنوهجه يف رد اإلسا ا باحلتن  مع من كان يتئ هلا

ــهإال اموثاهلــا لقــول احلــ ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  چ  ق جــء جالل

ــلت چڱ  ڱ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ ــو املوقــف  ، [34: ]فةا وه
عندما نزل منزلة  ُعَمَر بِن اخَلطَّاِن نفته الذي يبني مبدأ الوثبت من أمري املؤمنني 

ِإنة َصـِفيةَة ُتِحـ ُّ   : نة َجاِرَيًة َلَها َأَتْت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّـاِن َفَقاَلـتْ  ))إ: فقيء، القاضي
َأمةا التةْبُت َفِإن ي َلْم أ ِحبةُه : َفَقاَلْت، َفَتَأَلَها، َفَبَعَث ِإَلْيَها ُعَمُر. َوَتةِاُء اْلَيُهوَد، التةْبَت

: َقاَل. ا َأِصل َهاَوَأَن، َوَأمةا اْلَيُهوُد َفِإن  ِلي ِفيِهْم َرِحًما. ُمْنُذ َأْبَدَلِني اللَُّه ِبِه َيْوَم اْلُجُمَعِة
اْذَهِبي َفَأْنِت : الشةْيَطاُن َقاَلِت: َما َحَمَلِك َعَل  َما َصَنْعِت؟ َقاَلِت: ُامة َقاَلْت ِلْلَجاِرَيِة

 . (78)((ُحرةٌا

ومناصـرا املظلـوم   ، * وهذا موقف آخر يؤكد حرصها عل  احلق والتعي له جاهـدا 
رضي اهلل عنها وأرضاها  َصِفيةَةمنني وقفت أم املؤ، بكء ما أوتيت من عزمية وسبء

بء وجعلـت معـربا بـني بيوهـا     ، يف منزله ما أحةارحين ُعْثَماَن مع أمري املؤمنني 
ك ْنُت َأق وُد ِبةَاِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّ )): ِكَناَنة  َقاَلموالها  ْنفَع، وبيوه لنقء الطعام والشران

: َفَقاَلـتْ ، َفَضَرَن َوْجَه َبْغَلِوَهـا َحوةـ  َماَلـتْ    (79)َأْشَوُرَفَلِقَيَها اْل،  ِلَوُردة َعْن ُعْثَماَن
، َفَوَضْعُت َخَشًبا َبْيَن َمْنِزِلَها َوَبْيَن َمْنِزِل ُعْثَماَن: ُردُّوِني َلا َيْفَضُحِني َهَذا اْلَكْلُ  َقاَل

 . (80)((َيْنق ُء َعَلْيِه الطََّعاَم َوالشةَراَن

كـان  ، اإلمـام الةاـابر احملوتـ    ، ملؤمنني ذي النورينوملا أغاروا عل  أمري ا))
 (81)((حزن َصِفيةَة أم املؤمنني عليه بالغا وكبريا
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وقيـء  ، رضي اهلل عنها من بقـي مـن أهلـها فقيـء أخيهـا      َصِفيةَة* مل تنس أم املؤمنني 
عرضت عليه اإلسالم ويراها؛ ولعء هذا مـن بـان تـأليف قلبـه علـ       ، نتي  هلا
:  َعْن اْبِن ُعَمَرف َعاِوَيَةلم فأوصت له من مثن حجرتها ال  باعوها مل فلم يت، اإلسالم

 . (82)« َأْوَصْت ِلَنِتيٍ  َلَها َيُهوِديٍّ، َأنة َصِفيةَة»

فأوصـت  ، وورات مائة ألف درهـم بقيمـة أرو وعـرو   )): قال الدمياطي
اهلل  حو  كلمت عائشة رضـي ، فأبوا أن يعطوه، بثلثيها، وهو يهودي، البن أخوها

وهـو االاـة   ، فأخـذ الثهـا  . فأرسلت إلـيهم أن اتقـوا اهلل وأعطـوه وصـيوه    ، عنها
 . (83)((واالاون ألف درهم ونيف

َرَأْيُت َشْيًخا َفَقال وا : (84)َعِن ُحةَاْيِن ْبِن َعْبِد الرةْحَمِنبتنده : ابن سعدوأخرجَ 
وعل  ذلك فقـد  . (85)َفَلْم َيِرْاَهافأسلم بعد ما َماَتْت . َهَذا َواِرُث َصِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّ
 . وصيوا ال إراا، حظي قريبها جبز  من ماهلا



لقد اصطف  اهلل جء جالله نتا  من قريش ونتا  من العرن وحباهن فحظني 
ومـنهم  ، اعشر امرأ ةاالافمن املةانفني من جعلهن ، باالنوظام يف عقد أمهات املؤمنني

 كانت أم املـؤمنني و عشر امرأا ةمختومنهم من جعلهن ، عشر امرأا ةأربع من جعلهن
 . َصِفيةَة ِبْنَت ُحَيي  ْبِن َأْخَطَ  ممَّا أفا  اللَّه عليه

كانت من هذه النخبة َصِفيةة  ِبْنُت ُحَييٍّ وعني اليقني أن ، فاالخوالف يف بعضهن
لالخوالف ، أو احلادي عشرا، يبها فقد تكون العاشراولكن االخوالف يف ترت، املخوارا

 . يف رحيانة هء هي من زوجات املةاطف  بالوزويج أم مبلك اليمني؟

 -قـبض َرُسـول اللَّـِه    اللـواتي   ِوْتعمن الَصِفيةَة ِبْنَت ُحَيي  ))كانت أم املؤمنني 
. َوُهنة َعاِئَشة  ِبْنُت َأِبي َبْكٍر الةا ـد يقِ  ال اْخِوالَف ِفيِهنةب هنَعْن -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
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َوأ مُّ . َوأ مُّ َسَلَمَة ِبْنُت َأِبي أ َميةَة ْبـِن ُعَمـَر ْبـِن َمْخـُزومٍ    . َوَحْفةَاة  ِبْنُت ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِن
َوَمْيُموَنـة   . ِبْنـُت َجْحـشٍ   َوَزْيَنُ . َوَسْوَدا  ِبْنُت َزْمَعَة. َحِبيَبَة ِبْنُت َأِبي ُسْفَياَن ْبِن َحْرٍن

َوَصـِفيةة  ِبْنـُت ُحَيـي  ْبـِن     . َوُجَوْيِرَية  ِبْنُت اْلَحاِرِث اْلُمةْاـَطَلِقيةة  . ِبْنُت اْلَحاِرِث اْلِهالِليةة 
 . (86)((َأْخَطَ  النةْضِريةة 

وهي مل تبلغ التابعة  َصِفيةة بأم املؤمنني  –َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -  بين املةاطف
َيـْوَم   –َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -))وتويف املةاطف  ، عشر يف التنة التابعة من اهلجرا

 ،(87)النبوية(( سنة إحدى عشرا من اهلجرا اِلاْاَنْيِن الان  عشرا خلت من ربيع اضول
وتويف ، أربع سنوات –َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -فعل  هذا تكون عاشت مع املةاطف  

 . واهلل أعلم، عنها وهي يف حدود العشرين من عمرها

ن مشـكاا النبـوا مـنهج    مـ  –َصلَّ  اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم     -اسوق  زوجات النيب 
إال أن ، وساروا عل  نهجه، فوأدبوا بأدن من ُخلقه القران، وُحتن سلوكهم، حياتهم

ومن هنـا كـان زوجـات    ، فووقارن بعض النفوس أكثر من غريها، طبيعة البشر غالَّبة
ُجمـع يف كـء حـزن َمـن تقاربـت      ، حـزبني  –َصـلَّ  اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم      -املةاطف  
فمالت نفس أم املـؤمنني  ، فوبلفوا وتوادوا مع بعضهن، وانتجمت عقوهلن ،أفكارهن

، رضـي اهلل عنهـا  عاِئَشـَة  رضي اهلل عنهـا إىل احلـزن الـذي قادتـه أم املـؤمنني       َصِفيةة 
َرِضي . ومل يتجء هلا خالفًا، وسارت يف ركبهن بنفس طيبة راضية؛ مل يؤار عنها نزاعًا

عاِئَشَة َرِضي اهلل َتَعاَل  عنَها أنة ِنَتـاَ  رسـوِل اهلل صـل      عْنف»عنهن مجيعًا اهلل َتَعاَل  
اهلل َعَلْيِه َوسلم ك نة ِحْزَبْيِن َفحْزٌن فيِه عاِئَشة  وَحْفةَاة  وَصِفيةة  وَسْوَدا  واحِلْزُن اآلَخـُر  

َزْيَنـ   ))وهـن   «(88). . . . . وَسائُر ِنتاِ  رسوِل اهلل صل  اهلل َعَلْيـِه َوسـلم   أ مُّ َسَلَمَة
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َوأم َحِبيَبة َرمَلة بنت أبي ُسْفَيان ، وَمْيُموَنة بنت اْلَحاِرث اْلِهَلاِليةة، ش اَضسِديةْحبنت َج
 . (89)((َوُجَوْيِرية بنت اْلَحاِرث اْلُمةْاَطِلِقيةة، اضموية

تـرد َعـْن عثمـان     وهو قائدها عنـدما أرادت أن  ُحَييٍَّصِفيةة  ِبْنُت موىل  ِكَناَنة  ْبُن ُنَبْيه* 
، فلقيها اضش  فضرن وجه بغلوها حو  َقاَلت ردونـي وال يفضـحين هـذا الكلـ     

 . (91)وممن روى عنها، (90)محء اْلَحَتن جرحياوكان ممن 

أفطـر احلـاجم   "َتق ـوُل   هاَتـِمعَ ف، وكان ممن روى عنهـا ، يزيد ْبن شعي  موىل صِفية* 
 (92)"واحملجوم

 . (93)َمْوَل  َصِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّ ، َيِزيَد اْبَن ُمَعو ٍ * 

 . (94)َصِفيةة  ضم املؤمننيالنيب َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم كانت مهر : قيء رزينة* خادموها 

ية ِمْن َيـْوٍم  َما َكاَن َيْوٌم ِبَأَشدة َعَل)): إذ تقول، َجدةا  َصاِلِح ْبِن َحيةاَن* وخادموها كذلك 
 . (95)((َتْأُمُرِني َصِفيةة  ِبْنُت ُحَييٍّ َأْن َأْقِليِه َلَها ِبالزةْيِت َفَوْأك َلُه. َيَقُع اْلَجَراُد ِباْلَمِديَنِة

نهلت هذه املباركة من معني النبوا خالل التـنوات اضربـع الـ  عاشـوها مـع      
ـ فبدت عالمات فقهها واسونباطها ظاهرا عليهـا؛    لَُّه َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّ  الرسول اهلل ـ  

أ مُّ وتأكيدا حلتن اسونباطها أنه وافـق فقـه   ، إذ كانت ممن ُتتأل ويؤخذ بقوهلا ويعود به
 . رضي اهلل عنهن مجيعهن يف أكثر من متألة َسَلَمَة

َفَأَتْيـُت أ مة َسـَلَمَة أ مة   : َقـالَ ، اِليـهِ ِعْمَراَن َأنةُه َحجة َمـَع َموَ  أبي عن :املتألة اضوىل
َفِبَأي ِهَمـا َأْبـَدأ  ِبـاْلُعْمَرِا َأْم ِبـاْلَحج ؟     ، َيا أ مة اْلُمْؤِمِننَي ِإن ي َلْم َأُحجة َقطُّ: َفق ْلُت، اْلُمْؤِمِننَي

َفَقاَلْت ِلي ِمْثَء َما ، َفَتَأْلُوَها، اْلُمْؤِمِننَي ُامة َأَتْيُت َصِفيةَة أ مة: َقاَل، اْبَدْأ ِبَأي ِهَما ِشْئَت: َقاَلِت
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َسـِمْعُت  : َفَقاَلْت ِلـي أ مُّ َسـَلَمةَ  ، َفَأْخَبْرُتَها ِبَقْوِل َصِفيةَة، ُامة ِجْئُت أ مة َسَلَمَة: َقاَل، َقاَلْت
ْن َحج  ِمْنك ْم َفْلُيِهءة ِبُعْمَرٍا ِفي َيا آَل ُمَحمةٍد َم»: َرُسوَل اللَِّه َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيق وُل

 . (96)«َحجةٍة

 :َقاَلَوا، َوَصِفيةَة، َعْن أ م  َسَلَمَة، َعْن َصِفيةَة ِبْنِت َأِبي ُعَبْيٍد، َعْن َناِفٍع :املتألة الثانية
اْلِفضةِة ُيَجْرِجُر ِفـي َبْطِنـِه   الَِّذي َيْشَرُن ِفي ِإَناِ  »: َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم

 (97)«َناَر َجَهنةَم

إذ البـد مـن ظهـور    ، والعـيش مـع آياتـه   ، وملعرفوها الوامة بأهمية تدبر القـران 
فكانت تكثر من البكا  كما نعوها أبـو ُنعـيم عنـد ذكـره     ، عالمات اخلشوع عل  قارئه

الزةاِكَيـة  َذاُت اْلَعـْيِن اْلَباِكَيـِة َصـِفيةة      َوِمـْنُهنة الوةِقيةـة    )): ملرويات أمهات املـؤمنني فقـال  
بء وتدعو للبكا  عند قرا ا القـران  ، (98)((الةاةاِفَية  َزْوَجة  النةِبي  َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم

َزْوِج النةِبي  َصلَّ  َأنة َنَفًرا اْجَوَمُعوا ِفي ُحْجَرِا َصِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّ ، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَبْيَدَاف
َهـَذا التُّـُجوُد   »: اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَذَكُروا اهلَل َوَتَلُوا اْلق ـْرآَن َوَسـَجُدوا َفَنـاَدْتُهْم َصـِفيةة     

 ( 99)«َوِتَلاَوا  اْلق ْرآِن َفَأْيَن اْلُبَكاُ ؟

ء ما فعلوه يوم اجلمعـة  ـ ُنقَصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  ولعلمها بةاالا رسول اهلل ـ  
َرَأْيُت َصِفيةَة ِبْنَت ُحَييٍّ َصلَّْت َأْرَبًعا َقْبَء ُخُروِج اإِلَماِم )): َعْن َصاِفَيَة َتق وُليف صالتها 

 . (100)((َوَصلَِّت اْلُجُمَعَة َمَع اإِلَماِم َرْكَعَوْيِن

َأنة )): ِعْكِرَمـةَ اخلنـدق إذ يقـول    َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلَّمَ شهدت مع رسول اهلل 
 . (101)((َصِفيةَة َكاَنْت َمَع النةِبي  صل  اهلل عليه وسلم َيْوَم اْلَخْنَدِق
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ِفـي ِخالَفـِة   وقيـء غـري ذلـك    َصِفيةة  ِبْنُت ُحَييٍّ َسَنَة َخْمِتـنَي   أم املؤمننيَماَتْت 
رضوان اللَّه عليهن ، أمهات املؤمنني جبوار. (102)َوق ِبَرْت ِباْلَبِقيِع، ُمَعاِوَيَة ْبِن أبي ُسْفَياَن

 . وعل  ذلك تكون بلغت حوالي التوون عاما، أمجعني

وجـزم بـه ابـن    ، اه ابـن حبـان  حك))، (103)((ماتت سنة ست واالاني)): قيءو
وقـد ابـت مساعـه منهـا يف     ، فـإن علـي بـن احلتـني مل يكـن ولـد      ، وهو غلط، مندا

 . (104)((الةاحيحني
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َرُسوِل اللَِّه رات يف الرواية عن رضي اهلل عنها من املكث َصِفيةَةمل تكن أم املؤمنني 
ومـع ذلـك فرواياتهـا تكـاد تكـون أحـدااًا عاينوهـا مـع          –َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلََّم   -

أو ، أو أمورًا ُسئلت عنهـا فأجابـت  ، فحدات بها -صل  اهلل َعَلْيِه َوسلم  -املةاطف  
أو حـديثًا مسعوـه   ، كرتـه فذ -صل  اهلل َعَلْيِه َوسلم  -حتكي موقفا هلا مع رسول اهلل 

: قـال الـذهيب  ، وقـد ُروي عنهـا  ، َفَروتـه  –َصلَّ  اللَُّه َعَلْيـِه َوَسـلََّم    -من رسول اهلل 
ووقفـت علـ    ، (105)((ِمْنَها َواِحٌد ُموةَفٌق َعَلْيِه، َوَرَد َلَها ِمَن احَلِدْيِث َعْشَرا  َأَحاِدْيَث))َف

 . ر رواية رضي اهلل عنها وأرضاهاحديثني آخرين ليكون جمموع ما روته اان  عش

صـل    -َكاَن َرُسوُل اللَّـِه  )) رضي اهلل عنهاَصِفيةَة اْبَنِة ُحَي ٍّ  اْلُمْؤِمِننَي أ م  َقاَلْت
 معـي َم َفاْنَقَلْبـُت َفَقـا  ، َفَأَتْيُوُه َأُزوُرُه َلْياًل َفَحدةْاُوُه ُاـمة ق ْمـتُ  ، ُمْعَوِكًفا -اهلل عليه وسلم 

 ي َفَلمةا َرَأَيا النةِب، َفَمرة َرُجاَلِن ِمَن اَضْنةَااِر، َداِر أ َساَمَة ْبِن َزْيٍد يفَوَكاَن َمْتَكُنَها . يِلَيْقِلَبِن
َعَلـ  ِرْسـِلك َما ِإنةَهـا    » -صل  اهلل عليه وسـلم   -ي َفَقاَل النةِب، َأْسَرَعا -صل  اهلل عليه وسلم  -

ِإنة الشةـْيَطاَن َيْجـِرى ِمـَن اإِلْنَتـاِن     »َقـاَل  . َفَقااَل ُسْبَحاَن اللَِّه َيا َرُسـوَل اللَّـهِ  . «ُحَي ٍّ َصِفيةة  ِبْنُت
 (106)((«َشْيًئا - َأْو َقاَل -ق ل وِبك َما ُسوً ا  يفَخِشيُت َأْن َيْقِذَف  يَوِإن ، َمْجَرى الدةِم

َوَمـا ِمـَن   ، اْنَوَهْيُت ِإَل  َرُسوِل اهلِل َصـل  اهلل َعَليـه وَسـلمَ   )): َأنة َصِفيةَة َقاَلْتـ 
َفَما ق ْمـُت ِمـْن   : َقاَلْت، «ِإنة َقْوَمِك َصَنُعوا َكَذا َوَكَذا»: َفَقاَل، النةاِس َأَحٌد َأْكَرَه ِإَلية ِمْنُه

 . (107)((َمْقَعِدي َوَما ِمَن النةاِس َأَحٌد َأَح ة ِإَلية ِمْنُه
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 : وردت بزياداو

ـ َصـل  اهلل َعَليـه وَسـلَم     ـ َأْرَدَفِني َرُسوُل اهلِل  )): َعْن َصِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّ َقاَلْتـ 
َصـل  اهلل َعَليـه    ـ  َفَيَمتةـِني َرُسـوُل اهللِ  ، َفَجَعْلُت َأْنَعـسُ : َقاَلْت، َعَل  َعُجِز َناَقِوِه َلْياًل

ِإن ي َأْعَوِذُر ِإَلْيِك ، َيا َصِفيةة : َوَجَعَء َيق وُل، َيا ِبْنَت ُحَييٍّ، ِذِهَيا َه»: َوَيق وُل، ِبَيِدِهـ وَسلَم  
 .(108)((«ِإنةُهْم َقال وا ِلي َكَذا، ِإنةُهْم َقال وا ِلي َكَذا، ِممةا َصَنْعُت ِبَقْوِمِك

َرُسوَل اللَِّه َصلَّ  اهلل  َعَلْيـِه َوَسـلََّم   َأنة ))َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، َعْن َصِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّ
، أ َسب ُح ِبِه َيا َرُسوَل اللَِّه: َفَقاَلْت« َما َهَذا؟»: َمرة َعَلْيَها َوَبْيَن َيَدْيَها َكْوٌم ِمْن َنًوى َفَتَأَلَها
ْنُذ ق ْمُت َعَلْيِك َأْكَثَر ِمْن ك ء  َلَقْد َسبةْحُت ُم»: َفَقاَل َلَها َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم

 .(109)((«ق ْلُت ُسْبَحاَن اللَِّه َعَدَد َما َخَلَق»: َقاَل: َكْيَف ق ْلَت« َسبةْحُت َفق ْلُت، َشْيٍ 

َوَسـلََّم  َدَخَء َعَلية َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اللَّـُه َعَلْيـِه   )): َقاَلْت، َصِفيةة  ِبْنُت ُحَييٍّ َعْن
َفَكْيَف َتك وَناِن : َأَلا ق ْلِت»: َفَقاَل، ٌم َفَذَكْرُت َذِلَك َلُهَوَقْد َبَلَغِني َعْن َحْفةَاَة َوَعاِئَشَة َكاَل

: ؟ َوَكاَن الَِّذي َبَلَغَها َأنةُهْم َقال وا«َخْيًرا ِمن ي َوَزْوِجي ُمَحمةٌد َوَأِبي َهاُروُن َوَعم ي ُموَس 
َنْحـُن َأْزَواُج النةِبـي    : َوَقـال وا ، ُم َعَل  َرُسوِل اللَِّه َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلََّم ِمْنَهـا  َنْحُن َأْكَر

 .(110)((َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَبَناُت َعم ِه

َرِضـَي  ، ْعُت َصِفيةَة ْبَن ُحَيـيٍّ َسِم: َمْوَل  َصِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّ َقاَل، ِكَناَنة  ْبُن ُنَبْيٍه َعْن
َأنة َرُسـوَل اللَّـِه َصـلَّ  اهلل  َعَلْيـِه َوَسـلََّم َأْعَوَقَهـا َوَجَعـَء ِعْوَقَهـا         »، اللَُّه َعْنَهـا ُتَحـد ثُ  

 . (111)«َصَداَقَها
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َلـا  »: -ُه َعَلْيِه َوَسـلََّم  َصلَّ  اللَّ -َقاَل َرُسوُل اللَِّه : َقاَلْت، َعْن َصِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّ
ِبَبْيـَداَ   َأْو  -ِباْلَبْيَداِ  َحوة  ِإَذا َكاُنوا َحوة  َيْغُزَو َجْيٌش َيْنَوِهي النةاُس َعْن َغْزِو َهَذا اْلَبْيِت 

ْكـَرُه  فمنُ  هَيا َرُسوَل اللَّ: ق ْلُت «ْم َوَلْم َيْنُج َأْوَسط ُهْمْم َوآِخُرِهَأوةهِلبِمْن اْلَأْرِو ُخِتَف 
 . (112)«َيْبَعُثُهْم اللَُّه َعَل  َما ِفي َأْنف ِتِهْم»: َقاَلِمْنُهم؟ 

َعْن َصِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّ َأنة النةِبية َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َحجة ِبِنَتاِئِه َفَلمةا َكـاَن ِفـي   
َق ِبِهنة َفَأْسَرَع َفَقاَل النةِبيُّ َصلَّ  اللَُّه َعَلْيـِه َوَسـلََّم َكـَذاَك    َبْعِض الطَِّريِق َنَزَل َرُجٌء َفَتا
َفَبْيَنا ُهْم َيِترُيوَن َبَرَك ِبةَاِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّ َجَمل َها َوَكاَنـْت  ، َسْوق َك ِباْلَقَواِريِر َيْعِني الن َتاَ 

، وُل اللَِّه َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي أ ْخِبَر ِبـَذِلكَ َفَبَكْت َوَجاَ  َرُس، ِمْن َأْحَتِنِهنة َظْهًرا
َفَجَعَء َيْمَتُح ُدُموَعَها ِبَيـِدِه َوَجَعَلـْت َتـْزَداُد ُبَكـاً  َوُهـَو َيْنَهاَهـا َفَلمةـا َأْكَثـَرْت َزَبَرَهـا          

َفَنَزل ـوا َوَكـاَن   ، َقاَلـتْ ، ْن ُيِريـُد َأْن َيْنـِزلَ  َوَأَمَر النةاَس ِبالنُُّزوِل َفَنَزل وا َوَلْم َيك ، َواْنَوَهَرَها
َفَلْم َأْدِر : َقاَلْت، َفَلمةا َنَزل وا ُضِرَن ِخَباُ  النةِبي  َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَدَخَء ِفيِه، َيْوِمي

ِشيُت َأْن َيك وَن ِفي َنْفِتـِه َشـْيٌ    َعَلاَم أ ْهَجُم ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَخ
َتْعَلِمنَي َأن ي َلْم َأك ْن َأِبيُع َيْوِمي ِمْن َرُسـوِل اللَّـِه   : َفاْنَطَلْقُت ِإَل  َعاِئَشَة َفق ْلُت َلَها، ِمن ي

َأْن ُتْرِضي َرُسـوَل  َعَل   ؛َوِإن ي َقْد َوَهْبُت َيْوِمي َلِك، َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَشْيٍ  َأَبًدا
َفَأَخَذْت َعاِئَشة  ِخَماًرا َلَها َقْد َاَرَدْتُه : َقاَل، َنَعْم: َقاَلْت، اللَِّه َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعن ي

َرُسوِل اللَِّه َصلَّ  اْنَطَلَقْت ِإَل   ُامة َلِبَتْت ِاَياَبَها ُامة، ِلُيَذكَِّي ِرحَيُه ؛ِبَزْعَفَراٍن َفَرشةْوُه ِباْلَماِ 
َمـا َلـِك َيـا َعاِئَشـة  ِإنة َهـَذا َلـْيَس       : َفَقاَل َلَهـا ، َفَرَفَعْت َطَرَف اْلِخَباِ ، اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

، اِحَفَلمةا َكاَن ِعْنَد الرةَو، َفَقاَل َمَع َأْهِلِه، َذِلَك َفْضُء اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُ : َقاَلْت ؟ِبَيْوِمِك
َوَكاَنـْت ِمـْن َأْكَثـِرِهنة    ، َيا َزْيَنُ  َأْفِقِري أ ْخَوِك َصـِفيةَة َجَمًلـا  : َقاَل ِلَزْيَنَ  ِبْنِت َجْحٍش

َفَغِضَ  النةِبيُّ َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َسِمَع َذِلَك  ؟َأَنا أ ْفِقُر َيُهوِديةَوَك: َفَقاَلْت، َظْهًرا
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، َجَرَها َفَلْم ُيَكلِّْمَها َحوة  َقِدَم َمكََّة َوَأيةاَم ِمًن  ِفي َسَفِرِه َحوة  َرَجَع ِإَل  اْلَمِديَنِةَفَه، ِمْنَها
َفَلمةـا َكـاَن َشـْهُر َرِبيـٍع اْلـَأوةِل      ، َفَلْم َيْأِتَها َوَلْم َيْقِتْم َلَها َوَيِئَتْت ِمْنُه، َواْلُمَحرةَم َوَصَفَر

ِإنة َهَذا َلِظءُّ َرُجٍء َوَما َيْدُخُء َعَلية النةِبيُّ َصـلَّ  اللَّـُه   : َفَقاَلْت، َفَرَأْت ِظلَُّه، َدَخَء َعَلْيَها
َيـا  : َقاَلـتْ ، َفَلمةـا َرَأْتـهُ  ، َفَدَخَء النةِبيُّ َصلَّ  اللَُّه َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ   ؟َفَمْن َهَذا، َعَلْيِه َوَسلََّم

َوَكاَنـْت  ، َوَكاَنـْت َلَهـا َجاِرَيـةٌ   : َقاَلْت، ا َأْصَنُع ِحنَي َدَخْلَت َعَليةَرُسوَل اللَِّه َما َأْدِري َم
َصـلَّ  اللَّـُه    ـ  ف َلاَنة  َلَك َفَمَش  النةِبيُّ: َفَقاَلْت، َتْخَبُؤَها ِمْن النةِبي  َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

 . (113)َعْنُهْم َقْد ُرِفَع َفَوَضَعُه ِبَيِدِه ُامة َأَصاَن َأْهَلُه َوَرِضَي ِإَل  َسِريِر َزْيَنَ  َوَكاَنـ َعَلْيِه َوَسلََّم 

َحَجْجَنـا ُاـمة   : َقاَلـتْ ، َسِمَعُه ِمْنَها، َعْن ُصَهْيَرَا ِبْنِت َجْيَفٍر، َيْعَل  ْبُن َحِكيٍمعن 
َفَواَفْقَنـا ِعْنـَدَها ِنْتـَوًا ِمـْن َأْهـِء      ، ِبْنِت ُحَيـيٍّ  اْنةَاَرْفَنا ِإَل  اْلَمِديَنِة َفَدَخْلَنا َعَل  َصِفيةَة

، َسـْلنَ : َفق ْلَنـا ، َسَأْلَنا َوَسِمْعُونة َوِإْن ِشْئُونة، ِإْن ِشْئُونة َسَأْلُونة َوَسِمْعَنا: َفق ْلَن َلَنا، اْلك وَفِة
اـمَ َسـَأْلَن َعـْن َنِبيـِذ     ، ْن َأْمـِر اْلَمِحـيضِ  َوِم، َفَتَأْلَن َعْن َأْشَياَ  ِمْن َأْمِر اْلَمْرَأِا َوَزْوِجَها

َحرةَم َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اهلل  »، َأْكَثْرُتنة َيا َأْهَء اْلِعَراِق َعَلْيَنا ِفي َنِبيِذ اْلَجر : َفَقاَلْت. اْلَجر 
ُامة ُتةَافِّيِه َفَوْجَعل ُه ، َها ام َتْدل ك ُهَمَرَتَما َعَل  ِإْحَداك نة َأْن َتْطُبَخ و، َعَلْيِه َوَسلََّم َنِبيَذ اْلَجر 

 . (114)«َفِإَذا َطاَن َشِرَبْت َوَسَقْت َزْوَجَها، ِفي ِسَقاِئَها َوُتوِكُئ َعَلْيِه

ي ِفي َوَجِعـِه الَّـذِ  ـ َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم   ـَأنة َرُسوَل اللَِّه  ، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم ـ
َأَما َواللَِّه َيا َنِبية اللَِّه َلـَوِدْدُت َأنة  : َفَقاَلْت َصِفيةة  ِبْنُت ُحَييٍّ، ُتُوفَِّي ِمْنُه اْجَوَمَع ِإَلْيِه ِنَتاُيُه

اللَِّه  َفَأْبةَاَرُهنة َرُسوُل ،ـَصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم   ـَفَوَغاَمْزَنَها َأْزَواُج النةِبي   ، الَِّذي ِبَك ِبي
: ِمْن َأي  َشْيٍ  َيا َرُسوَل اللَِّه؟ َقـالَ : ق ْلَن، «َمْضِمْضَن»: َفَقاَل ـ  َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ـ
 .(115)«َواللَُّه َيْعَلُم ِإنةَها َصاِدَقٌة، ِمْن َتَغاُمِزك نة ِبةَااِحَبِوك نة»
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َدَخـَء َعَلـية   »: َرِضَي اللَّـُه َعْنُهـا َقاَلـتْ   ، َاْوِني َصِفيةة َحدة، ِإْسَحاُق اْلَهاِشِميُّعن 
َفَأَكـَء  ، َلُه (116)َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقرةْبُت ِإَلْيِه َكِوًفا َباِرًدا َوك ْنُت َأْسَحاَها

 .(117)«ِمْنَها ُامة َقاَم َفةَالَّ 

َوَكاَنـْت َتْحـَت َرُجـٍء ِمـْنُهْم ِمـْن       -َحِبيٍ  ِبْنِت ُذَيْيِ  ْبِن َقْيٍس اْلُمَزِنيةِة َعْن أ م  
َقـاَل اْبـُن    -صل  اهلل عليـه وسـلم   - يٍَّأْسَلَم ُامة َكاَنْت َتْحَت اْبِن َأٍخ ِلةَاِفيةَة َزْوِج النةِب

َأنةـُه  »َصِفيةَة َعْن َصـِفيةَة   يَاْوَنا َعِن اْبِن َأِخَحدة - ((َفَوَهَبْت َلَنا أ مُّ َحِبيٍ  َصاًعا)) َحْرَمَلَة
َفَجرةْبُوـُه َأْو َقـاَل َفَحَزْرُتـُه َفَوَجْدُتـُه     )): َقاَل َأَنٌس. «-صل  اهلل عليه وسلم-ي َصاُع النةِب

 . (118)((ُمدةْيِن َوِنةْاًفا ِبُمد  ِهَشاٍم

: َقاَلـتْ ، َعْن َصِفيةَة َزْوِج النةِبـي  َصـلَّ  اهلل  َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ    ، َةِكَناَنة  َمْوَل  َصِفيةعن 
َأِعْنَدِك َيا ِبْنَت ُحَيـيٍّ َشـْيٌ ؟   »: َفَقاَل، َجاَ ِني َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َيْوٍم

: َقاَلـتْ « َفَأْسِخِنيِه»: ِإلَّا ُمدٌّ ِمْن َطِحنٍي َقاَل، ِهَواللَِّه َيا َرُسوَل اللَّ اَل: َفق ْلُت« َفِإن ي َجاِئٌع
َأَتْعَلِمـنَي ِفـي   »: َفَقـالَ ، َقْد َنِضَج َيا َرُسـوَل اللَّـهِ  : َفق ْلُت، َوَأْنَضْجُوُه، َفَجَعْلُوُه ِفي اْلِقْدِر

َفـَذَهَ  ُهـَو ِبَنْفِتـِه    : َقاَلْت، َما َأْدِري َيا َرُسوَل اللَِّه: َفق ْلُت« ِنْحِي ِبْنِت َأِبي َبْكٍر َشْيًئا؟
، َلـْيَس ِفيـِه ِإلَّـا َقِليـءٌ    : َقاَلْت»ِفي ِنْحِيِك َيا اْبَنَة َأِبي َبْكٍر َشْيٌ ؟ : َفَقاَل، َحوة  َأَت  َبْيِوَها

، َع َيـِدهِ َحوةـ  َرَأْيـُت الَّـِذي َيْخـُرُج َمْوِضـ     ، َفَعةَاَر َحاَفَوُه ِفي اْلِقْدِر، َفَجاَ  ِبِه ُهَو ِبَنْفِتِه
اْدِعي َأَخَواِتِك؛ َفـِإن ي َأْعَلـُم َأنةُهـنة َيِجـْدَن     « : َفَقاَل، ُامة َدَعا ِباْلَبَرَكِة»ِبْتِم اللَِّه « : َفَقاَل

َجاَ   ُامة، َفَدَخَء، َفاْسَوْأَذَن، ُامة َجاَ  َأُبو َبْكٍر، َفَأَكْلَنا َحوة  َشِبْعَنا، َفَدَعْوُتُهنة»ِمْثَء َما َأِجُد 
 .(119)«َوَفُضَء َعْنُهْم، َفَأَكل وا َحوة  َشِبُعوا: َقاَلْت، َخُرآُامة َجاَ  َرُجٌء ، ُعَمُر
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وقد متهـد الـريى الةاـاحلة للكـافر     ، يهدي اهلل سبحانه وتعاىل من يشا  من عباده (1
 . طريق اهلداية

َصـلَّ  اهلل    عنها بـزواج املةاـطف    رضي اهلل َصِفيةَة ِبْنَت ُحَييٍّأكرم اهلل أم املؤمنني  (2
وأهـديت لـه ماريـه رضـي اهلل عنهـا ومل      ، هلا بعدما سباها ام أعوقهـا  َعَلْيِه َوَسلََّم

 . وهذا واهلل أعلم حو  يبني أن كال اضمرين جائز، وظلت أم ولده، يعوقها

لَّ  اهلل  َصـ يف سهم املةاطف  َصِفيةَة ِبْنَت ُحَييٍّ الرفعة والومكني والشرف أن تكون  (3
 . اموهان هلا بينما وقوعها يف سهم دحيه ، َعَلْيِه َوَسلََّم

ِإْن َحَجَبَهـا  ": إذ قـال النـاس  ، إن احلجان وتغطية الوجه وسام شرف للمرأا احلرا (4
 . "َوِإْن َلْم َيْحُجْبَها َفِهَي ِممةا َمَلَكْت َيِميُنُه، َفِهَي ِمْن أ مةَهاِت امل ْؤِمِننَي

 . إال من تداركوه رمحة اهلل عزوجء، رب صفة موواراة عند اليهودالعناد والك (5

ـ وإن كن حزبني كما ذكرت أم املؤمنني َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم زوجات املةاطف  ـ  (6
بء هي ميـول  ، عائشة رضي اهلل عنهن مجيعا وأرضاهن ال يعين بينهن فرقة وعدا 

 . قلبية و أرواح موبلفة

َصـِفيةَة  من سيدا قريظة والنضري )أم املـؤمنني     اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّيف زواج النيب  (7
رضي اهلل عنها وأرضاها( بشارا للمتلمني عامة؛ ضنها حتمء يف طياتها  ِبْنَت ُحَييٍّ

 . نةار ومتكني عل  اليهود

ضرورا تطيي  الرجء قل  زوجه وخاصة من جهـة أهلـها بالكلمـة الطيبـة وإن      (8
 . عدا  الدين؛ فهي من دواعي بقا  الود بينهماكانوا من ألد أ
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فوكون عل  مـا يتـر اهلل دون مبالغـة    ، القةاد اضمس  من وليمة النكاح اإلشهار (9
 . وتكلف

 . وتوفيق اهلل هلا، دليء عل  رجاحة عقلها، أدن املرأا مع زوجها وحتن معاملوه (10

ل  اهلل عليـه  رجاحة عقء أم املؤمنني صفية رضي اهلل عنها خبوفها عل  النيب صـ  (11
وصـدق  ، وبيان منزلة النيب صـل  اهلل عليـه وسـلم يف نفتـها    ، وسلم من اليهود

 . إميانها
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 : اتـوالتعليق شـاهلوام 

 الثقـة  أهـء  معرفـة  يف واإلرشـاد  اهلدايـة أبـو نةاـر البخـاري ـ     ، ( 8/95ابن سعد ـ الطبقات )  (1)
ابن اضاري ـ  ، (1871/ 4االسويعان يف معرفة اضصحان )ابن عبد الرب ـ  ، (2/844) والتداد

  .(168/ 7أسد الغابة )

مل أقف هلا عل  ترمجة سوى ما ذكر يف اخلرب عند ابـن سـعد وعنـد    ، آِمَنَة ِبْنِت َأِبي َقْيٍس اْلِغَفاِريةِة (2)
 .  (285/ 2) عتاكر البن دمشق تاريخ خموةارابن منظور يف 

اضربعـني يف مناقـ  أمهـات املـؤمنني     ابـن عتاكرــ   ، (8/102ابن سعد ـ الطبقـات الكـربى )   ( 3)
 .  (37/ 8اإلصابة يف متييز الةاحابة )ـ ابن حجر، (45)

 (162ـ الرحيق املخووم ) املباركفوري الرمحن صفي( 4)

 .  (3232/ 6معرفة الةاحابة )أبو نعيم ـ ، (8/97ابن سعد ـ الطبقات الكربى )( 5)

 . (8/95ابن سعد ـ الطبقات الكربى )( 6)

فوزوجهـا عبـد   ـ   َصـلَّ  اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ     ـوهو الذي طلق امرأته االًاا َعَل  عهد َرُسول اللَّـِه   ( 7)
فذكرت ، فتأهلا النةِبي ، فأرادت الرجوع ِإَل  رفاعة، وطلقها قبء أن يدخء بها، الرمحن ْبن الزبري

 واحلديث مداره عل " فال ترجعي ِإَل  رفاعة حو  تذوقي عتيلوه ": قال، أن عبد الرمحن مل ميتها
 اَضَدِن َباُن الوةَبتُِّم َوالضةِحِكأخرجه البخاري كوان ، مرفوعا َرِضَي اللَُّه َعْنَهاُعْرَوَا َعْن َعاِئَشَة 

ومتـلم  ( 2496)(933/ 2) امل ْخَوِبي َشَهاَدِا َباُنالشهادات  ِكَواُنويف ، (5734)(2258/ 5)
/ 4) وةـ  َتـْنِكَح َزْوًجـا َغْيـَرُه َوَيَطَأَهـا     َباُن اَل َتِحـءُّ اْلُمَطلََّقـة  َااَلًاـا ِلُمَطلِِّقَهـا حَ    ، ِكَواُن الن َكاِح

وأخرجه البخاري يف كوـان الطـالق بـان    ، عنه به الزُّْهِري وكالهما من طريق  (3516)(154
( مـن  5011)(2037/ 5) َيَمتةـَها  َفَلـمْ ، َغْيـَرهُ  َزْوًجـا  الِعـدةاِ  َبْعَد َتَزوةَجْت ُامة، َااَلًاا َطلََّقَها ِإَذا

الوحفـة  التـخاوي ـ   ، (283/ 2أسـد الغابـة )  واخلرب ذكره ابـن اضاـري يف   ، عنه به ٌمِهَشاطريق 
 .  (348/ 1اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة )

ابـن اضاـري ـ النهايـة يف     ، ظلمة آخر الليء إذا اخولطت بضو  الةاـباح  ( مغلتني من الَغَلس وهو8)
 . (2/450الفيومي ـ املةاباح املنري )، (4/377غري  احلديث )
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وقـال  ، (240)خموـار الةاـحاح  الـرازي ـ   ، كـالالً ، يكـء . كء  الرجء والبعري من املشـي : ( كالني9)
 . (2/538أنظر املةاباح املنري )، َكاَلَلة تع  وأعَيا: الفيومي

أنظـر  ، وهنا خاصة باملشي، اهلون الرفق واللنيوهو من ، تأنيث اضهون،  وَنتةاغري اهل : ( اهلوينا10)
 .  (5/284) ـ النهاية يف غري  احلديث ابن اضاري

/ 5النهايـة يف غريـ  احلـديث واضاـر )    ابـن اضاـري ـ    ، إذا فرح به واسوبشـر ، هش هلذا اضمر( 11)
 . (2/638هش الرجء هشاشة إذا تبتم وأرتاح ـ املةاباح املنري): وقال الفيومي، (264

دالئـء النبـوا   ـ   يم اضصـبهاني نعـ  وأبـ وأخرجـه  ، (518/ 1تريا )ال يف ابن هشام( اخلرب ذكره 12)
ابـن  وذكره ، ُحد ْاُت َعْن َصِفيةَة: يقول، ُمَحمةُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َحْزٍمبتند مقطوع فيه  (78: )ص

و حكـم عليـه العراقـي     ِإْسـَحاقَ  ْبـنِ  ُمَحمةِدنقال من طريق  (298/ 2التريا النبوية )كثري ـ  
ولكن يؤكد حقيقة ورد ذكرهـا  ، (1843/ 4دين )ختريج أحاديث إحيا  علوم الباالنقطاع يف 

ــريم  ــران الك ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ  يف الق

 . [146: ]البقرا چڀ  ڀ  ٺ  ٺ

( بتند حتن يوقوى بشواهده فيـه علـي بـن    1701()2/265( احلديث أخرجه متام يف فوائده )13)
: عاصم قال عنه بن حجر

"
: تقريـ  الوهـذي  )ص  أنظـر  " ويةار ورمي بالوشيع خيطئصدوق 

: ومحيد الطويء قال عنه ابن حجر، (403
"

 (181: تقريـ  الوهـذي  )ص  " أنظـر  اقـة مـدلس  
/ 4بـاملنح احملمديـة )  ه عل  املواه  اللدنية شرحواحلديث ذكره الزرقاني يف ، ورواه بالعنعنة

ــام( 433 ــا أخــرج ، وعــزاه لوم ــام كم ــق يف مت ــدخــرب العو / 2)و، (1155)(65/ 2) هفوائ
(وأصله يف صـحيح البخـاري أخرجـه البخـاري جـز  مـن حـديث يف كوـان         1636)(243

 . (4200)(132/ 5صحيح البخاري )املغازي بان غزوا خيرب 

: ُيَقال: ( قال اضزدي14)
"

، (1020/ 2مجهـرا اللغـة )  " َأي َلا َحاَجة لي ِفيه، َلا أَرَن لي ِفي َكَذا َوَكَذا
 . (35/ 1ث واضار )النهاية يف غري  احلديابن اضاري ـ 

( مبجمـوع أسـانيد   8/97شيخه الواقدي وغـريه يف الطبقـات الكـربى )    َعْنأخرجه ابن سعد ( 15)
والواقدي م وك لكنـه يف التـري عـامل كمـا سـريد يف      ، دخء حديث بعضهم يف حديث بعض

 .  اهلامش الوالي
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: نتـائي والواقـدي قـال عنـه البخـاري وال     (674/ 2) غـازي أخرجه الواقـدي يف امل ( 16)
"

َمْوـُروك  
احَلِديث
"

أم ويف التـند أيضـًا   ، (92: الضعفا  وامل وكون )ص، (104: )ص الضعفا  الةاغري
ومن طريق الواقدي أخرجه ابن سعد يف ، ومل أقف هلا عل  ترمجة عبداهلل ابنة أبي القني املزني

فالتـند  ، (98اضربعني يف مناق  أمهات املؤمنني )يف  ابن عتاكر(و8/96) الطبقات الكربى
، َكاَن َعاِلمًا ِبامَلَغـاِزي َوالت ـرَيِا َوالف ُوـْوحِ   " : بذلك ضعيف ولكن قال الذهيب يف ترمجة الواقدي

َواَضحَكاِم َواْخِواَلِف النةاس
"

وقـال يف  ، واحلـديث يف التـريا  ، (159/ 8سري أعـالم النـبال  )   
: بداية ترامجه للنتا 

"
/ 4ميـزان االعوـدال )  " تركوهـا  ما علمت يف النتا  من اتهمـت وال مـن  

 . فاخلرب من هذا الوجه مذكور يف كو  التري وهو مقبول واهلل أعلم (604

: عن أم عبداهلل ابنة أبي القني املزنـي قالـت  واملنت عند ابن عتاكر ورد فيه ذلك ف( 17)
"

كنـت آلـف    
نـت تتـمع   صفية من بني أزواج النيب صل  اهلل عليه وسلم وكانت حتداين عن قومها ومـا كا 

فوـزوجين  ، فأقمنـا خبيـرب  ، خرجنا حيث أجالنا رسول اهلل صل  اهلل عليه و سلم: قالت، منهم
بن أبي احلقيق فأعرس بي قبيء قدوم رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلم بأيام وذبح جزرا ِكَناَنة  

  فرأيت يف النوم كأن قمرا أقبء مـن يثـرن يتـري حوـ    ، وحولين يف حةانه بتالمل، ودعا يهود
فنظـر إليهـا رسـول اهلل    ، فذكرت ذلك لكنانة زوجي فلطم عيين فاخضـرت ، وقع يف حجري

 صل  اهلل عليه وسلم حني دخلت عليه فتألين فأخربته
"

اضربعني يف مناقـ  أمهـات املـؤمنني    
 .  (98: )ص

وابن سعد بتند مقطـوع ـ الطبقـات    ، (2086()4/260) أخرجه إسحاق بن راهويه ـ املتند ( 18)
، قالـت صـفية " ومل يـرد أنـه روى عنهـا     : فيه "عبد احلميد بن هـالل يقـول  ، (97/ 8) الكربى

 . وعزاه البن سعد (421/ 1اخلةاائص الكربى )وذكره التيوطي يف 

أنه خرج يف رك  من قومه إىل  هسب  إسالم وقيء يفاحَلجةاج ْبُن ِعاَلٍط التَُّلِمي  اْلَبْهِزيُّ َأْسَلَم  (19)
قـم  ، يا أبا كالن: فقال له أصحابه، وحش خموف قعدمليء وهو يف واد مكة فلما جن عليه ال

أعيـذ  : فقام احلجاج بن عالط يطوف حوهلم يكلؤهم ويقول، فاختذ لنفتك وضصحابك أماًنا
فتـمع  ، حوـ  أيون سـاملا وركـيب   . . . . من كء جين بهذا الن قـ  . . . نفتي وأعيذ صحيب

ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭچ  :قــــائال يقــــول
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: فقالوا لـه ، فلما قدموا مكة أخرب بذلك يف نادي قريش. [33: ]الرمحن چۆ   ۈ     ۈ
واهلل لقـد مسعوـه   : َقـالَ . إن هذا فيما يزعم ُمَحمةد أنـه أنـزل عليـه   ، صبأت واهلل يا أبا كالن

ُه عليه ورخص له رسول اهلل َصلَّ  اللَّ، ام أسلم احلجاج فحتن إسالمه. ومسعه هؤال  معي
وَشـِهَد َمـَع   ، َوَسلََّم أن يقول فيه مبا شا  عند أهء مكة عام خيرب مـن أجـء مالـه وولـده بهـا     

، َكاَنْت َلُه َمَعادن َبِني ُسَلْيم، َوَكاَن ُمْكِثًرا ِمن املاِل، َرُسوِل اللَِّه صل  اهلل عليه وسلم فوَح َخْيَبر
 َعـَدَن َبِنـي ُسـَلْيٍم َوَأْهـَدى    م  النةِبي  َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلََّم ِمـْن   َوُهَو َأوةُل َمْن َبَعَث ِبةَاَدَقِوِه ِإَل

/ 1التـفر الثـاني )   -الواريخ الكبري = تاريخ ابن أبي خيثمـة  . لنةِبي  َسْيَفُه اْلُمَتمة  َذا اْلَفَقاِرل
معرفــة أبــو نعــيم ـ   ، (325/ 1االســويعان يف معرفــة اضصــحان )ابــن عبدالربـــ ، (177

 . (728/ 2الةاحابة )

الذي أخرجه يف ، رضي اهلل عنه َعْن َأَنٍس َمْعَمٌر َعْن َااِبٍت عن َعبُد الرةزةاِق( احلديث مداره عل  20)
 (400/ 19) رضـي اهلل عنـه   متـند َأَنـس  وأخرجـه أمحـد يف   ، (9771)(466/ 5)املةانف 

وأبـو  ، (1807)(182/ 5اضحاديـث املخوـارا )  ـ   لضـيا  املقدسـي  ( ومن طريقـه ا 12409)
عبد بـن  و، َحِديُث اْلَحجةاِج ْبِن ِعَلاٍط ِكَواُن اْلَمَغاِزي( 3479()196ـ6/194يعل  ـ املتند ) 

االاوهم عـن عبـدالرزاق   ، رضي اهلل عنه َأَنس متند( يف 1288)(385: املنوخ  )صـ محيد  
 َسَلَمة  ْبـُن َشـِبي ٍ  ( عن 6916)(316/ 13) رضي اهلل عنه َأَنس متند يف البزاروأخرجه ، به

عنـه   ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم الدةَبِريُّعن  (3196)(220/ 3املعجم الكبري )يف  لطربانيوا، عنه به
َباُن َمْن َأَراَد َغـْزَوًا   ِجَماُع َأْبَواِن الت َيِر( 18454)(254/ 9التنن الكربى )و البيهقي ـ  ، به

 يف اإلحتـان وابن حبان يف صـحيحه أنظـر   ، عنه به وُد ْبُن َغْيَلاَنَمْحُممن طريق  َفَورةى ِبَغْيِرَها
ِذْكُر َما ُيْتَوَح ُّ ِلْلِإَمـاِم  ( يف كوان التري بان 4530) (390/ 10) حبان ابن صحيح تقري 

ُمَحمةـُد ْبـُن   طريـق  من  َبْذُل َعْرِضِه ِلَرِعيةِوِه ِإَذا َكاَن ِفي َذِلَك َصَلاُح َأْحَواِلِهْم ِفي الد يِن َوالدُّْنَيا
، (2/83وذكـره ابـن سـعد خموةاـرًا ـ الطبقـات الكـربى )       ، عنـه بـه   َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َزْنُجَوْيـهِ 

حديثه بذلك صـحيح  : وأشار إليه ابن عبدالرب وقال، (176/ 2معجم الةاحابة )والبغوي ـ  
معرفـة   االسـويعان يف أنظـر ـ   ، رضـي اهلل عنـه   مـن روايـة اابـت البنـاني وغـريه عـن أنـس       

 . (326/ 1اضصحان )



 49              نهلة حممود الرفاعي. د. . .         ييمرويات أم املؤمنني صفية بنت ح 

الوعديء والوجريح ملن خرج له البخـاري يف اجلـامع   ( أنظر اخلرب يف مكشوحالباجي ) ( ورد عند21)
وابـن  ، (45اضربعـني يف مناقـ  أمهـات املـؤمنني )    وابـن عتـاكر ـ    ، (1289/ 3الةاحيح )
ليـه وآلـه وسـلم    نتـا  الـنيب صـل  اهلل ع   التيد اجلميلي ـ  ، (168/ 7أسد الغابة )عبدالرب ـ  

(116) . 

نةاح قومـه أال  ، وصاح  كنزهم، كان سيد بين النضري يف زمانه ْبِن ِمْشَكٍم َسالِم بالوشديد وخيففو
َقـاَل َعْمـُرو   ، فلم يأخذوا بقوله –َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -ينقضون العهد املربم مع رسول اهلل

َفَقاَل َسلَّاُم ، َأَنا َأْظَهُر َعَل  اْلَبْيِت َفَأْطَرُح َعَلْيِه َصْخَرًا: نةْضِريُّْبُن ِجَحاِش ْبِن َكْعِ  ْبِن َبِتيٍء ال
وهـو  ، َلا َتْفَعل وا َواللَِّه َلُيْخَبَرنة ِبَما َهَمْمُوْم ِبِه َوِإنةُه َلَنْقُض اْلَعْهـِد الَّـِذي َبْيَنَنـا َوَبْيَنـهُ    : ْبُن ِمْشَكٍم

َوَأْكَثـَرْت ِفـي    هاَسـمةو وَعَمَدْت ِإَل  َعْنٍز َلَها َفـَذَبَحْوَها َوَصـَلْوَها   ال  اِرِث َزْيَنُ  ِبْنُت اْلَحَزَوج 
 َخْيَبـرَ  فـوح  بعدما -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل اللَِّه إىل  َهِديةٌةوقدموها  الذ َراَعْيِن َواْلَكِوِف

]َفَقاَل َرُسـوُل  . َأْصَحاُبُه ُحُضوٌر َوِفيِهْم ِبْشُر ْبُن اْلَبَراِ  ْبِن َمْعُروٍرَفُوِضَعْت َبْيَن َيَدْيِه َو. َواْطَمَأنة
 -  اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلََّم  َصلَّ -اْدُنوا َفَوَعشةْوا! َوَتَناَوَل َرُسوُل اللَِّه  -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -اللَِّه 

 -َفَلمةا اْزَدَرَد َرُسـوُل اللَّـِه   . الذ َراَع َفاْنَوَهَش ِمْنَها َوَتَناَوَل ِبْشُر ْبُن اْلَبَراِ  َعْظًما آَخَر َفاْنَوَهَش ِمْنُه
َفَقـاَل َرُسـوُل   . َأَكَء اْلَقْوُم ِمْنَهال ْقَمَوُه اْزَدَرَد ِبْشُر ْبُن اْلَبَراِ  َما ِفي ِفيِه َو -َصلَّ  اللَُّه عليه وسلم 

َفـِإنة َكِوـَف   : َوَقـاَل َبْعُضـُهمْ   -اْرَفُعوا َأْيِدَيك ْم َفِإنة َهِذِه الذ َراَع-َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -. اللَِّه
َلَقْد َوَجْدُت َذِلَك ِمـْن أ ْكَلِوـي الَِّوـي    َوالَِّذي َأْكَرَمَك : ُتْخِبُرِني َأنةَها َمْتُموَمٌة![ َفَقاَل ِبْشٌر -الشةاِا

َفَلمةا َأَكْلَت . َأَكْلُت ِحنَي اْلَوَقْمُوَها َفَما َمَنَعِني َأْن َأْلَفَظَها ِإال َأن ي َكِرْهُت َأْن أ َبغ َض ِإَلْيَك َطَعاَمَك
ك وَن اْزَدَرْدَتَها َوِفيَها َبِغٌي! َفَلـْم َيق ـْم   َما ِفي ِفيَك َلْم َأْرَغْ  ِبَنْفِتي َعْن َنْفِتَك َوَرَجْوُت َأْن ال َت

.  َمـاتَ ِبْشٌر ِمْن َمَكاِنِه َحوة  َعاَد َلْوُنُه َكالطَّْيَلَتاِن َوَماَطَلُه َوَجُعُه َسَنًة ال َيَوَحوةُل ِإال َما ُحو َل ُاـمة 
ومل تذكر املةاادر إن كان تزوج بزين  بعد ، َيَفَلْم َيِرْم ِبْشٌر ِمْن َمَكاِنِه َحوة  ُتُوفِّ: َوَقاَل َبْعُضُهْم

ملعلومات أوفـ  أنظـر ابـن    . فراقه أم املؤمنني صفية رضي اهلل عنها أم كانت زوجوه من قبلها
شرح املواه  اللدنية ـ   الزرقاني، (155/ 2)، (2/44بوةارف يتري) الطبقات الكربىسعد 

 . (354/ 2باملنح احملمدية )

 . (2/53لنبال  بوةارف يتري)الذهيب ـ سري أعالم ا( 22)
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/ 4االسويعان يف معرفة اضصحان )ابن عبد الرب ـ  ، (3232/ 6معرفة الةاحابة )ـ نعيم   وأب( 23)
 . (168/ 7أسد الغابة )ابن اضاري ـ ، (1871

 . (116نتا  النيب صل  اهلل عليه وآله وسلم )التيد اجلميلي ـ  (24)

، َأُخو ُمَحمةِد ْبِن َمْتـَلَمَة اْلَأْنةَاـاِري   ، اِلِد ْبِن َعِدي  ْبِن ُمَجدةَعَةْبِن َسَلَمَة ْبِن َخ( حممود بن متلمة 25)
َكـاَن َمْحُمـوُد ْبـُن َمْتـَلَمَة ُيَقاِتـُء َمـَع       : قال الواقدي، ِبَخْيَبَر َواْسُوْشِهَد، َشِهَد أ ُحًدا َواْلُحَدْيِبَيَة

َوُهَو َأو ُل َيْوٍم َقاَتَء ِفيِه َرُسـوُل اهلِل َصـلَّ    ، ا َشِديَد اْلَحر َوَكاَن َيْوًما َصاِئًف، خيرب اْلُمْتِلِمنَي َيْوم
َفَلم ا اْشَود  اْلَحر  َعَل  َمْحُموٍد َوَعَلْيِه َأَداُتُه َكاِمَلـًة َجَلـَس   ، اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْهَء الن َطاِا َوِبَها َبَدَأ

َوَلـا  ، ُهَو َأو ُل ِحةْاٍن َبَدَأ ِبِه َرُسوُل اهلِل َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلَّمَ َو، َتْحت ِحةْاِن َناِعم َيْبَوِغي َفْيَئُه
َوَلـُه  ، َوَنـاِعٌم َيُهـوِدي    -إن َما َظن  َأن  ِفيـِه َأَااًاـا َوَمَواًعـا   . َيظ ن  َمْحُموٌد َأن  ِفيِه َأَحًدا ِمْن اْلُمَقاِتَلِة

َفَهش َمْت اْلَبْيَضة  . َفَدّل  َعَلْيِه َمْرَحٌ  َرًح  َفَأَصاَن َرْأَسُه -َهاُحةُاوٌن َذَواُت َعَدٍد َفَكاَن َهَذا ِمْن
َفـَرد   . َوأ ِتَي ِبِه َرُسوُل اهلِل َصلَّ  اللَُّه َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ  ، َرْأَسُه َحو   َسَقَطْت ِجْلَدِا َجِبيِنِه َعَل  َوْجِهِه

أنظـر املغـازي   . ا َرُسوُل اهلِل َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَثـْونٍ َوَعةَاَبَه، اْلِجْلَدَا َفَرَجَعْت َكَما َكاَنْت
 (113/ 5أسـد الغابـة )  ابـن اضاـري ـ    ، (2522/ 5معرفة الةاحابة )أبي نعيم ـ  ، (2/645)

 . وغريهم (3/374ابن كثري ـ التريا النبوية )، (337/ 2)يف الترياابن هشام  واخلرب ذكره

حيي بن أخط  ذخريا من صامت وحلي  كانت له وكانت تـدع  متـك   متك : قال اخلطابي (26)
، احلمء ذكروا أنها قومت عشرا آالف دينار فكانت ال تزف امرأا إاّل اسوعاروا هلا ذلك احللي

عـن البيهقـي    ِفي ِقةاةِة َفْوِح َعِلـيٍّ َخْيَبـَر(  )ونقء ابن حجر اخلرب ، (30/ 3معامل التنن )أنظر 
: بتند واق رجاله

"
َفَغيةُبوا ِمْتًكا ِفيِه َماٌل َوُحِليٌّ ِلُحَيي  بن َأخطـ  َكـاَن احوملـه َمَعـه ِإَلـ       ... 

اَل َفُوِجـَد  َخْيَبَر َفَتَأَلُهْم َعْنُه َفَقال وا َأْذَهَبْوُه النةَفَقاُت َفَقاَل اْلَعْهُد َقِريٌ  َواْلَماُل َأْكَثُر ِمْن َذِلـَك َقـ  
" َء النةِبيُّ َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْبَنْي َأِبي اْلُحَقْيِق َوَأَحـُدُهَما َزْوُج َصـِفيةةَ  َبْعَد َذِلَك ِفي َخِرَبٍة َفَقَو

 . (479/ 7فوح الباري )أنظر 

: ِفي ِقةاةِة َفْوِح َعِليٍّ َخْيَبَر(( قال ابن حجر)27)
"

َفَعَل  َهَذا َكاَن َقْد َوَقـَع الةاُّـْلُح ُاـمة َحـَدَث الـنةْقُض      
واخلرب  (477/ 7فوح الباري )" أنظر ْنُهْم َفَزاَل َأَاُر الةاُّْلِح ُامة َمنة َعَلْيِهْم ِبَوْرِك اْلَقْوَء َوِإْبَقاِئِهْمِم
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االسويعان يف معرفـة اضصـحان   ابن عبد الرب ـ  ، (2/84ابن سعد ـ الطبقات الكربى ) عند 
(4 /1871) . 

بان الوبكري والغلس بالةابح ن صالا اخلوف احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه كوان أبوا(28)
بـان   ه كوـان النكـاح  صـحيح ومتلم يف ، (905)(321/ 1والةاالا عند اإلغارا واحلرن )

ــة العــرس )  ــان غــزوا خيــرب      ، (3488) (146/ 4وليم ــرا يف كوــان املغــازي ب وخموةا
جه البخـاري  وأخر، البناني َااِبٌتعن  َسَلَمَة ْبُن َحمةاُد( وكالهما من طريق 4689()5/185)

بـان مـا يـذكر يف    ويف كوـان الةاـالا   ، يف الكوان والبان التـابق  َسَلَمَة ْبُن َحمةاُد من طريق
 (145/ 4)العوـق بـان الوـزويج علـ     النكـاح   ( ومتـلم يف كوـان  364()1/145)الفخـذ  

ْبـِن   اْلَعِزيـزِ َعْبـِد  ( عـن  ِإْسـَماِعيءُ و  َحمةـادُ و) ِإْسَماِعيُء اْبَن ُعَليةَةكالهما من طريق  (3481)
بان دعا  النيب صل  اهلل عليه و سـلم إىل  يف كوان اجلهاد والتري البخاري  وأخرجه، ُصَهْيٍ 

/ 4) ويف كوـان املغـازي والتـري بـان غـزوا خيـرب      ، (2785)(1077/ 3اإلسالم والنبوا )
( مـن  585)(221/ 1) بان ما حيقن باضذان من الـدما  اضذان ويف كوان ، (3961)(1538

/ 3) عند احلرن بان الوكبري يف كوان اجلهاد والتري البخاريوأخرجه ، الطَِّويِء ُحَمْيٍد قطري
بان سؤال املشركني أن يريهم النيب صل  اهلل عليه و سلم املناق   وكوان، (2829) (1090

، ِسـرِيينَ  اْبـنِ  َعـْن ُمَحمةـد  ، َأيُّوُن( من طريق 3447)(1333/ 3) آية فأراهم انشقاق القمر
 . سلمصل  اهلل عليه ومرفوعًا إىل النيب  َأَنساجلميع عن و

بـان الوـبكري   أبـوان اخلـوف   يف الرواية ال  أخرجها البخاري يف كوان اجَلْيُش باخَلِميُس فتر ( 29)
 .  (905)(321/ 1والغلس بالةابح والةاالا عند اإلغارا واحلرن )

 . (341/ 1شرح املواه  اللدنية باملنح احملمدية )ـ الزرقاني  (30)

 . (7/168ابن ضاري ـ أسد الغابة ) (31)

 (145/ 4الوــزويج علــ  العوــق)يف صــحيحه كوــان النكــاح بــان  متــلم ( احلــديث أخرجــه32)
(3481) . 

 . (430/ 4شرح املواه  اللدنية باملنح احملمدية )ـ الزرقاني  (33)
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وسـبق خترجيـه   ، (3488)(146/ 4) بان وليمة العـرس  كوان النكاح احلديث أخرجه متلم (34)
 . (28يف هامش )

 (2/89ابن سعد ـ الطبقات الكربى )( 35)

َباُن َما ُيْذَكُر ِفـي الَفِخـِذ   قةاد بذلك الرواية ال  أخرجها البخاري يف صحيحه كوان الةاالا ( 36)
(1 /145)(364) . 

. (343/ 1شرح املواه  اللدنية باملنح احملمدية )ـ الزرقاني  (37)
 

 .  (168/ 7الغابة )أسد ابن اضاري ـ ( 38)

 . (487/ 3سري أعالم النبال  )الذهيب ـ ( 39)

َوَمْن َأْعَوـَق َجاِرَيَوـُه   ، َباُن ات َخاِذ التةَراِري  ِكَواُن الن َكاِح ةاحيحيف ال البخاري( احلديث أخرجه 40)
 ُامة َتَزوةَجَها

"
ـ   وأنظـر ابـن سـعد   ، وسريد تامًا يف مبحث وليموـه عليهـا  (4864)(1980/ 5) 

 . (8/97الطبقات الكربى )

وسبق خترجيـه يف  ، (3488)(146/ 4بان وليمة العرس) احلديث أخرجه متلم كوان النكاح (41)
 .  (28هامش )

 . (8/97ابن سعد ـ الطبقات الكربى )، حتقق أمنيوها اخلفيةسبق خترجيه يف ( 42)

وسبق خترجيـه يف   (3488)(146/ 4) َباُن وليمة العرس ِكَواُن الن َكاِحاحلديث أخرجه متلم  (43)
 .  (28هامش )

 . (88/ 6إمواع اضمساع )املقريزي ـ ، (8/96ابن سعد ـ الطبقات الكربى )( 44)

 . (210/ 8اإلصابة يف متييز الةاحابة )ابن حجر ـ ، (8/96ابن سعد ـ الطبقات الكربى )( 45)

 (1956/ 5ِعْوـَق اَضَمـِة َصـَداَقَها )    َباُن َمْن َجَعـءَ  ِكَواُن الن َكاِحاحلديث أخرجه البخاري يف ( 46)
وأنظـر ابـن سـعد ـ الطبقـات      ، (4874)(1983/ 5) َبـاُن الَوِليَمـِة َوَلـْو ِبَشـااٍ    و، (4798)

 . (8/97الكربى )

 . ومل أقف له عل  سند، (110/ 7أسد الغابة )ذكره ابن اضاري ـ ( 47)
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موضع بني مكة واملدينة( قال ابن منظور " 48)
"

 .  (3/207العرن ) أنظر ـ لتان، 

: غزوات الرسول وسـراياه )ص ابن سعد ـ   أنظر، ( وهذا القول موجه ضنه يوافق توقيت الغزوا49)
الـوايف بالوفيـات   ـ   الةاـفدي ، (8/175واخلرب ذكره ابن سعد يف الطبقـات الكـربى )  ، (54

(16 /188) . 

 .  (214/ 11سبء اهلدى والرشاد يف سريا خري العباد )حممد الةااحلي ـ  (50)

َوَمْن َأْعَوـَق َجاِرَيَوـُه   ، َباُن ات َخاِذ التةَراِري  ِكَواُن الن َكاِح ةاحيحيف ال البخاري( احلديث أخرجه 51)
 .  وسريد تامًا يف مبحث وليموه عليها، (4864)(1980/ 5) ُامة َتَزوةَجَها

هـو لـني   : اضاـري  وقال ابن، (1/8)خموار الةاحاح أنظر هو لنب جمفف يطبخ به: ( قال اجلوهري52)
ورد العـيين معقبـًا عليـه    ، (1/57)غري  احلديثيف  النهايةـ جمفف يابس متوحجر يطبخ به  

َلا يْطبخ ِبِه إالَّ بعد َأن يعركوه ِباْلَماِ  التخن ِفي اْلَأَواِني اخلـزف َحوةـ  يْنحـء َويةاـري     : بقوله
عمـدا القـاري شـرح    أنظر ، طبخونها ِباللَّنِبكاللنب امة يطبخون ِبِه َما شايا من اْلَأْطِعَمة الَِّوي ي

 .  (46/ 21( ){اضِقِط}: )َباُن كوان اضطعمة صحيح البخاري

ُهَو ِبَضم  اْلَفاِ  َوَكْتِر اْلَحاِ  اْلُمْهَمَلِة اْلُمَخفََّفِة َأْي ك ِشَف الوَُّراُن ِمْن  ف ِحةَاِت اْلَأْرُو َأَفاِحيَص( "53)
يتريا ليجعء اْلَأْنَطاِع ِفي اْلَمْحف وِر َوُيةَا ُّ ِفيَها التةْمُن َفَيْثُبُت َوَلا َيْخُرُج َأْعَلاَها َوُحِفَرْت شيئا 

 . (224/ 9شرح النووي عل  متلم )" أنظر ِمْن َجَواِنِبَها

: ( قال حممد اهلروي54)
"

َوُهَو َما يوةخذ من اضَدم، الن ةَاع والن َطع لَواِحد اضنطاع
"

/ 2تهـذي  اللغـة )   
23) . 

 .  (3488)(146/ 4) َباُن وليمة العرس ِكَواُن الن َكاِحأخرجه متلم ( احلديث 55)

وقـال  ، ُيْعَجـُن كـاخلمريا  ، خْلط  اَضِقط بالو مر: (احليُس273/ 3العني )قال اخلليء بن أمحد يف ( 56)
يث واحلـد ، ( متر خيلط بأقط َومسن امة يـدلك َحوةـ  خْيـَولط   536/ 1مجهرا اللغة )اضزدي يف 

 . بها( إسالمها وبنا  املةاطف  سبق خترجيه يف مبحث )

َعـْن ُسـَلْيَماَن ْبـِن    ، َعْن ِزَياُد ْبُن ِإْسـَماِعيءَ ، َعْن اْبُن ُجَرْيٍج، بن عبادا َرْوٌحمدار احلديث عل  ( 57)
بـه بتـند    َرْوٌحن عـ  َجاِبِر ْبِن َعْبـِد اللَّـهِ  أخرجه أمحد يف متند   َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل، َعِويٍق
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عنـه   َخيَثمـةَ عـن أبـي    همتنديف يعل   وأبو، (14576)(22/435) حتنه شعي  اضرنؤوط
/ 4علـ  املواهـ  اللدنيـة بـاملنح احملمديـة )      هشرح(وذكره الزرقاني يف 2251)(173/ 4)به

، برجـال اقـات  ونعت رجاله يعل   يبضو، رجال الةاحيحونعت رجاله بمحد عزاه ض(و432
: قال عنه ابن حجر ِزَياُد ْبُن ِإْسَماِعيَءفيه قلت التند 

"
تقريـ  الوهـذي    " صدوق سي  احلفـظ 

صدوققال عنه ابن حجر " ُسَلْيَماَن ْبِن َعِويٍقو (218: )ص
"

، (253: تقريـ  الوهـذي  )ص  : 
ولعـء هـذا كـان يف اليـوم الثـاني أو      ، اضرنـؤوط فاحلديث يهذا التند حتن كما قال شعي  

 . ليهاالثالث من بنايه ع

َدِقيُق الشةِعرِي َأِو التُّْلُت اْلَمْقِليُّ َوَقاَل َغْيُرُه َوَيك وُن ِمـَن اْلَقْمـِح   : هو الدةاُوِديُّالتويق كما قال ( 58)
ن فوح الباري البأنظر ، َوَقْد َوَصَفُه َأْعَراِبيٌّ َفَقاَل ُعدةا  اْلُمَتاِفِر َوَطَعاُم اْلَعْجَلاِن َوُبْلَغة  اْلَمِريِض

 . َمْن َمْضَمَض ِمَن التةِويِقكوان الوضو  بان  (312/ 1حجر )

 َعـن ، ُعَيينـة  ْبـنُ  ُسـفيان َعـن  ( 12078()19/133)َأَنـِس ْبـِن َماِلـٍك    متـند  أخرجه أمحد يف ( 59)
والبـزار يف  ، (3559)(259/ 6)َأَنـِس ْبـِن َماِلـٍك    يعلـ  يف متـند    أبيومن طريقه ، الزُّْهِري 
والتند صححه شعي  اضرنـؤوط  ، (6294)(5/ 13البحر الزخار )يف اِلٍك َأَنِس ْبِن َممتند 
َوَهَذا اْلَحِديُث َلْم َيْتَمْعُه اْبُن ُعَيينة ِمَن الزُّْهِري  : بينما قال البزار، عل  شرط الشيخني: وقال

َواِئـِء  : قلت،  َعن َأَنس، زُّْهِري َعن ال، َوإن َما َسِمَعُه ِمْن َواِئِء ْبِن َداُوَد َعِن اْبِنِه َبْكِر ْبِن َواِئٍء
: َبْكـِر ْبـِن َواِئـءٍ   وقـال عـن ابنـه    ، (580: تقريـ  الوهـذي  )ص  واقه ابن حجر يف ْبِن َداُوَد 
 . فالتند حتن بزيادا هؤال  الرواا، (127: تقري  الوهذي  )ص، صدوق

َوَمْن َأْعَوـَق َجاِرَيَوـُه   ، التةَراِري  َباُن ات َخاِذ ِكَواُن الن َكاِح ةاحيحيف ال البخاري( احلديث أخرجه 60)
 . بها إسالمها وبنا  املةاطف  وسبق يف مبحث ، (4864)(1980/ 5) ُامة َتَزوةَجَها

 . (9/224( فوح الباري شرح صحيح البخاري )61)

حتـني سـليم   وصححه حمقق املتند ، (3834()6/446يف متنده )أبو يعل   ( احلديث أخرجه62)
رجالـه رجـال   : وعـزاه ضبـي يعلـ  وقـال     (74/ 4جممـع الزوائـد )  يثمـي يف  وذكره اهل، أسد

، وهو اقة وفيـه كـالم ال يضـر    (َأُبو َجْعَفٍر الرةاِزيُّ)الةاحيح خال عيت  بن أبي عيت  ماهان
صدوق سي  احلفظ خةاوصـا عـن مغـريا   قال عنه ابن حجر ": قلت

"
: تقريـ  الوهـذي  )ص   
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، رواية هلا أصء يف صـحيح البخـاري كمـا يف هـذا البـان     وال، ُحَمْيٍدوروايوه هنا عن ، (629
 . فالتند صحيح لغريه

، َأوةُل َمـْن َدوةَن الِعْلـَم ِبَمكَّـةَ   ، َمْوَل  أ َميةَة بِن َخاِلـدٍ ، امَلكِّيُّ ُجَرْيٍج بِن الَعِزْيِز َعْبِد بُن امَلِلِك َعْبُد( 63)
: "أحد اضعالم" وقال ابن حجر: قال الذهيب

"
فاضء وكان يـدلس ويرسـء   اقة فقيه

"
مـات سـنة   ، 

، (326/ 6) سـري أعـالم النـبال    ، (422/ 5) الكـبري للبخـاري  البخـاري ـ   ، ومائـة مختـني  
 .  (363: تقري  الوهذي  )ص، (1/666الكاشف

: قال الذهيب، ِفي َأْاَناِ  ِخاَلَفِة ُعْثَماِن: ُوِلَد، َأْسَلَم الق َرِشيُّ َرَباٍح َأِبي بِن َعَطاِ ( 64)
"

اَن ِمـْن َأْوِعَيـِة   َكـ 
الِعْلِم
"

: وقال ابن حجر، 
"

اقة فقيه فاضء لكنه كـثري اإلرسـال  
"

/ 5سـري أعـالم النـبال  )   أنظـر  ، 
 . (391: )ص تقري  الوهذي  (21/ 2الكاشف )، (78

، عشـر  اانـا  وقيـء  تتـعة  وقيء سبعة وقيء أميال سوة وبينها بينه مكة بقرنهو موضع  َسِرَف( 65)
ميمونـة بنـت احلـارث وهنـاك بنـ  بهـا وهنـاك        ، صّل  اهلل عليه وسـّلم ، تزو ج به رسول اهلل

 . (212/ 3) معجم البلدانأنظر احلموي ـ ، توّفيت
 . (175/ 4بان إذا مل يقتم الرجء إلحدى نتائه)أخرجه متلم  (66)

 .  (10/51( النووي ـ شرح صحيح متلم )67)

 . (2/72) بلدانمعجم ال أنظر، عل  سوة أميال من خيربموضع  ِاَباُر( 68)

غري  احلديث ـ   إبراهيم احلربي، (87/ 8العني )ـ   أمحد بن اخلليء أنظر، َشَجُر اْلُمْقِء: الدةْوُم( 69)
(3 /1147) . 

وسـكت عنـه   ، (6786)(30/ 4املتودرك عل  الةاحيحني )احلديث أخرج بعضه احلاكم يف ( 70)
"صدوق" : قال ابن حجر اللَِّه الزَُّبْيِريُّ ُمةْاَعُ  ْبُن َعْبِدوسنده ضعيف فيه ، الذهيب يف الولخيص

صدوق كان حيدث من كو  : قال ابن حجر َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمةٍدو، (533تقري  الوهذي  )
اقـة رمبـا   : قال ابـن حجـر   َعْمِرو ْبِن َأِبي َعْمروو (358: تقري  الوهذي  )ص، فيخطئغريه 
والواقدي ، (708/ 2غازي )ره الواقدي يف املواخلرب ذك، (425: تقري  الوهذي  )ص، وهم

فيوقوي ، (16م وك يف احلديث لكنه عامل بالتريا كما ذكر ذلك الذهيب وقد سبق يف هامش )
 .  سند احلديث لروايوه له يف التريا واهلل أعلم
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"صحيح اإلسناد ومل خيرجاه" ووافقه الـذهيب يف الولخـيص أنظـر    : ( احلديث أخرجه احلاكم وقال71)
ابـن  وذكـره  ، ومل أقف عل  من أخرجـه غـريه  ، (6787)(4/30) تودرك عل  الةاحيحنيامل

عبد الوهان والتند فيه ، (402/ 3) التريا النبويةوكالهما يف ابن كثري و، (2/340هشام )
: قال عنه ابن حجرابن عطا  اخلفاف 

"
، (368: تقريـ  الوهـذي )ص  "أنظر صدوق رمبا أخطـأ 

تقريـ  الوهـذي     خيطئ" أنظرصدوق قال عنه ابن حجر"ه ن ابن ماَفكثري ابن زيد اضسلمي وفيه 
الوليد ابـن ربـاح املـدني    وفيه ، (459: )ص

"
، (581: تقريـ  الوهـذي  )ص  " أنظـر  صـدوق 

 .  فالقول بةاحة سنده غري موجه وهو أقرن للضعف من احل تن

: ذلـك بقولـه   وعلـء أنـس   ، (225/ 9شرح النووي عل  متلم )، اَأْي َسَقَط( 72)
"

َوك نةـا ِإَذا  . . 
َوَرَفَع َرُسوُل اللَِّه . َرَأْيَنا ُجُدَر اْلَمِديَنِة ِممةا َنَهشُّ ِإَلْيِه َفَنْرَفُع َمَطاَياَنا َفَرَأْيَنا ُجُدَرَها َفَرَفْعَنا َمَطاَياَنا

. ....َمِطيةَوُه َوِهَي َخْلَفُه َفَعَثَرْت َمِطيةُوُه َفةُاِرَع َرُسوُل اللَِّه َوُصِرَعْت
"

َفَما َأَحـٌد ِمـَن النةـاِس    : َقاَل 
 .  (98/ 8الطبقات الكربى ): أنظر ابن سعد. َيْنظ ُر ِإَلْيِه َوال ِإَلْيَها

وإمنـا قـال هـذا    ، ضنهـن مـا علمـن بإسـالمها    ، أبعد اهلل اليهوديـة : وإمنا قلنقال ابن اجلوزي ( 73)
/ 3ن حـديث الةاـحيحني )  كشف املشكء مأنظر ، جواري أزواج النيب صل  اهلل عليه وسلم

218) . 

 .  (3488)(147/ 4)احلديث أخرجه متلم يف صحيحه كوان النكاح بان وليمة العرس ( 74)

 (440/ 5) بتند ضعيف فيه رجـء مل يتـم  اآلحاد واملثاني يف ابن أبي عاصم احلديث أخرجه  (75)
(3111) . 

بـن  وذكـره ا ، ملتـي  ( مرسال عـن سـعيد بـن ا   8/100ابن سعد ـ الطبقات الكربى )  ( أخرجه76)
َقـِدَمْت ِمـْن ُحَنـْيٍن    ، َأنة َصـِفيةَة ِبْنـَت ُحَيـيٍّ   ، َعْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس (706: اجلامع )صيف  وه 

وذكره ابن حجـر  ، َفَوَهَبْت ِمْنَها ِلَفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل اللَِّه َوِلَبْعِض َأْزَواِجِه، ِبُخْرَصاَن ِمْن َذَهٍ 
اإلصابة يف متييـز  أنظر ، بتند صحيح من مرسء سعيد بن املتي  أخرج : ومل يعزه ضحد وقال

 . (211/ 8الةاحابة )

 . (101/ 8) الطبقات( 77)
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، وكوـ  التـري  ، (1872/ 4االسـويعان يف معرفـة اضصـحان )   اخلرب ذكره ابـن عبـد الربــ    ( 78)
ه البـن  وغريه وعـزو  (217/ 11سبء اهلدى والرشاد يف سريا خري العباد)كمحمد الشامي ـ  

 . ومل أقف له عل  سند، عبد الرب

: اْلَأْشَوُر اْسُمُه َماِلك  ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد َيُغوَث النةخِعي ، َقاَل َعْبُد اهلِل بُن َسـِلَمَة امل ـَراِديُّ  ( 79)
"

َنَظـَر  
ِلْلُمْتـِلِمْيَن ِمـْن َهـَذا َيْومـًا      ِإنة: ُامة َقـالَ ، وأنا عنده فةاعةد ِفْيِه النةَظَر وصوةبه، ُعَمُر ِإَل  اَضْشَوِر

َعةِاْيبًا
"

: وقال ابن سعد، 
"

َوَشـِهَد َمَعـُه اْلَجَمـَء َوِصـفِّنَي      ِمْن َأْصَحاِن َعِلي  ْبِن َأِبـي َطاِلـٍ    
َوَمَشاِهَدُه ك لََّها
"

وكان ممن َأَلـ ة َعَلـ  ُعْثَمـاَن    . بهاوف ِقَئت َعْيُنُه ، شهد الريموك" : وقال الذهيب، 
 َوَلمةا َرَجَع َعِليٌّ ، وسار إليه وأبل  شرا، َوَقاَتَلُه       ِمْن َمْوِقَعـِة ِصـفِّْيَن جهةـز اَضْشـَوَر َواِليـًا

، فتمة َلـُه َعَتـالً  ، ِإنة َعْبدًا ِلُعْثَماَن َعاَرَضُه: َفِقْيَء، َفَماَت ِفي الطَِّرْيِق َمْتُمْومًا، َعَل  ِدَياِر ِمةْاَر
يوربةم ِبِه ويكرهه؛ َضنةُه َصْعُ  امِلَراِس يٌّ َوَقْد َكاَن َعِل

"
الطبقـات الكـربى   أنظر ابـن سـعد ـ    ، 

 . (528/ 4سري أعالم النبال  )، (336/ 2تاريخ اإلسالم )، (239/ 6)

 (195/ 6)وابن أبي شيبة يف مةانفه، (2666)(390: )ص يف متنده َعِليُّ ْبُن اْلَجْعِد( أخرجه 80)
 الوـاريخ الكـبري  وذكـره البخـاري يف   ، (8/101يف الطبقات الكـربى) وابن سعد ، (30619)
وذكره ، ُزَهْير بُن ُمَعاِوَيَة اجلعفيواجلميع من طريق  َأْحَمد ْبن يونس( عن 1017)(237/ 7)

 . (212/ 8اإلصابة يف متييز الةاحابة )أنظر ، ابن حجر وعزاه البن سعد وحتن إسناده

 .  (119: ل  اهلل عليه وآله وسلم )صنتا  النيب صـ  اجلميل  التيد( 81)
بـُن َأِبـي    َعْن َلْيٍث، الثةْوِريُّ ُسْفَياُنمداره عل  : موقوفًا الطريق اضول، ( اخلرب له أكثر من طريق82)

 تـنن ِكَوـاِن اْلَوَصـاَيا   يف الالدارمي  أخرجه،  َعْن اْبِن ُعَمر، اْبِن ُعَمَرموىل  َعْن َناِفٍع، ُسَلْيٍم
ِكَواُن يف املةانف َعْبِد الرةزةاِق ( و3341)(2079/ 4) ُنَعْيٍم يَأبعن ِصيةِة ِلَأْهِء الذ مةِة اْلَو: َباُن

، (19344)(353/ 10) َباُن َهْء ُيوِصي ِلِذي َقَراَبِوِه اْلُمْشِرِك؟ َأْو َهْء َيةِاـل ُه؟  َأْهِء اْلِكَواَبْيِن
( 12651)(460/ 6) التـنن الكـربى  هقـي يف  وذكـره البي ، بـه  الثةـْوِريُّ  ُسْفَياُنوكالهما عن 

قلـت  ، إسناده صحيح إىل ابن عمر وهـو موقـوف عليـه   : الداراني حتنيوقال حمقق الدارمي 
: قال ابن حجر بُن َأِبي ُسَلْيٍم َلْيٍثاحلديث فيه 

"
صـدوق اخـولط جـدا ومل يوميـز حديثـه فـ ك      
"

 
يد بـن منةاـور يف سـننه    سـع أخرجه  والطريق الثاني مقطوعًا، (464: تقري  الوهذي  )ص
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َباَعْت ُحْجَرَتَهـا  »َأنة َصِفيةَة ِبْنَت ُحَييٍّ ، َعْن ِعْكِرَمَة، َعْن َأيُّوَن، ُسْفَياُن َعْن( 437)(152/ 1)
ْوَصْت َلُه َفَأَب  َفَأ، َفَعَرَضْت َعَلْيِه َأْن ُيْتِلَم َفَيِرَث، َوَكاَن َلَها َأٌخ َيُهوِديٌّ، ِمْن ُمَعاِوَيَة ِبِماَئِة َأْلٍف

: ومن هذا الطريق أخرجه البيهقي ولفظه، «ِبُثل ِث اْلِماَئِة
"

َأنة َصِفيةَة َزْوَج النةِبي  َصـلَّ  اهلل  َعَلْيـِه   
، ْنَياَأَتِبيـُع ِديَنـَك ِبالـدُّ   : َفَتِمَع ِبَذِلَك َقْوُمُه َفَقـال وا ، " َأْسِلْم َتِرْاِني ": َوَسلََّم َقاَلْت ِلَأٍخ َلَها َيُهوِديٍّ

َفَأْوَصْت َلُه ِبالثُّل ـثِ ، َفَأَب  َأْن ُيْتِلَم
"

وذكـره ابـن امللقـن    ، (1265)(459/ 6التـنن الكـربى )  
: وعزاه للبيهقي فقال

"
 (286/ 7) البدر املنري " أنظروهذا اضار رواه بنحوه البيهقي بإسناد جيد

 . عكرمة مل يتمع من أم املؤمنني صفية رضي اهلل عنها: قلت

اْبـُن  مـن طريـق   ، أخرجه البيهقي عن أم املؤمنني عائشة رضـي اهلل عنهـا   الثالث الطريق
صـل  اهلل  - ي ْن اْبُن َلِهيَعَة َعْن ُبَكْيِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َأنة أ مة َعْلَقَمَة َمْواَلَا َعاِئَشَة َزْوِج النةِبـ َعَوْهٍ  

اللَّـُه َعْنَهـا َأْوَصـْت اِلْبـِن َأٍخ َلَهـا       يْبِن َأْخَطَ  َرِض َأنة َصِفيةَة ِبْنَت ُحَي  : َحدةَاْوُه -عليه وسلم
اللَُّه َعْنَها ِبَأْلِف ِديَناٍر َوَجَعَلْت َوِصيةَوَها ِإَل  اْبٍن ِلَعْبـِد اللَّـِه ْبـِن     يَوَأْوَصْت ِلَعاِئَشَة َرِض يَيُهوِد

َاَها َفَلْم َيِرْاَها َواْلَوَمَس َما َأْوَصْت َلُه َفَوَجَد اْبَن َعْبـِد  َيِر يَجْعَفٍر َفَلمةا َسِمَع اْبُن َأِخيَها َأْسَلَم ِلَك
 يَأْوَصـْت ِلـ   يُبْؤًسا َلُه َأْعط وُه اَضْلَف الد يَناِر الَِّو: اللَُّه َعْنَها ياللَِّه َقْد َأْفَتَدُه َفَقاَلْت َعاِئَشة  َرِض

الوكميء ملا فات صاحل أل الشيخ مةانف (قال 12651)(459/ 6التنن الكربى ). ِبَها َعمةُوُه
 (99: )ص خترجيه من إروا  الغليء

"
ولـيس يف النتـا    ، إسناده جيد إال أن أم علقمـة متـوورا  

وباجلملة فاضار حتن اابت يةالح لالحوجاج به، وله أوجه أخرى. موهمة وال من تركت
"

 . 

 . (82: نتا  الرسول وأوالده )ص( 83)

: قال الذهيبتلمي أبو اهلذيء الكويف حةاني ابن عبد الرمحن ال( 84)
"

اقة تابعي
"

: يقال النتائ، 
"

تغـري  
يعين من الكرب
"

: وقال ابن حجر، 
"

ذكر من تكلم فيه وهـو مواـق   " أنظر اقة تغري حفظه يف اآلخر
 . وخربه يعاضد ما قبله، (170: تقري  الوهذي  )صو (69: )ص

 . (101/ 8الطبقات الكربى )( 85)

 (8/177نظر ابن سعد ـ الطبقات الكربى )ملعلومات أوف  أ( 86)

 . (148 )ص: املخوةار الكبري يف سريا الرسول(، ابن مجاعة الكناني ـ 3/1120) الواقدي ـ املغازي( 87)
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َباُن َمـْن َأْهـَدى   ، ِكَواُن اهِلَبِة َوَفْضِلَها َوالوةْحِريِض َعَلْيَهاه صحيحاحلديث أخرجه البخاري يف ( 88)
 . (2442)(911/ 2َتَحرةى َبْعَض ِنَتاِئِه ُدوَن َبْعٍض )ِإَل  َصاِحِبِه َو

 .  (13/137العيين ـ عمدا القارئ شرح صحيح البخاري)( 89)

وسـبق ختـريج احلـديث يف مواقـف تـذكر ضم املـؤمنني       ، (7/237البخاري ـ الواريخ الكبري ) ( 90)
 .  صفية رضي اهلل عنها وأرضاها

 . (212/ 8ة )اإلصابة يف متييز الةاحابابن حجرـ ( 91)

وُيْرَوى عِن احَلَتِن عـْن َغْيـِر واِحـٍد ِمـَن الةاةـَحاَبِة      : ه بقولهصحيحيف  احلديث علقه البخاري (92)
وأنظر ال مجة عند البخاري ، (684/ 2) َباُن احِلَجاَمِة َوالَقْيِ  ِللةاةاِئِم ِكَواُن الةاةْوِم، َمْرف وعا

 . (8/340ـ الواريخ الكبري )

، ه عل  ترمجة سوى ما ذكره ابن حجر أنه مـوىل ضم املـؤمنني صـفية رضـي اهلل عنهـا     مل أقف ل (93)
 .  (212/ 8اإلصابة يف متييز الةاحابة )أنظر 

 .  (110/ 7أسد الغابة )ابن اضاري ـ ( 94)

، َعْن َجدةِتـهِ ، َصاِلُح ْبُن َحيةاَن( بتند ضعيف عن 8/358اخلرب أخرجه ابن سعد يف الطبقات )( 95)
ومل أقف جلـدا صـاحل علـ  ترمجـة     (271: تقري  الوهذي  )صعفه ابن حجر يف وصاحل ض

 . سوا ما ذكره ابن سعد أنها روت عن أم املؤمنني صفية رضي اهلل عنها

ِذْكـُر اْلـَأْمِر ِبـالوةَموُِّع     َباٌن الوةَموُّـعُ ( 3920) (231/ 9)ه صحيح يفابن حبان  احلديث أخرجه( 96)
بتـند   (3922)(233/ 9)ويف ، َواْسِوْحَباِبِه َوِإيَثاِرِه َعَل  اْلِقَراِن َواْلِإْفَراِد َمًعـا ِلَمْن َأَراَد اْلَحجة 

تقريـ   واقـه ابـن حجـر يف    املكي املقـرى    َيِزيَد ْبُن اللَِّه َعْبُدكالهما من طريق ، رجاله اقات
واقه ابـن  ا ابن شريح ابن صفوان الوجييب أبو زرعة املةاري َوْيَحعن ، (330: الوهذي  )ص

واقـه ابـن حجـر يف     يزيد ابن أبي حبي  املةاريعن ، (185: تقري  الوهذي  )صحجر يف 
واقه ابن حجـر  أسلم ابن يزيد أبو عمران الوُّجييب املةاري عن  (600: تقري  الوهذي  )ص

 .  (104: تقري  الوهذي  )صيف 
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مـن مجـع بينهمـا     عن أم سلمة وصـفية ومل أقـف علـ    (23/215( أخرجه الطرباني يف الكبري)97)
 .  (5634) وله أصء عن أم سلمه يف صحيح البخاري كوان اضشربة بان آنية الفضة، غريه

 .  (54/ 2حلية اضوليا  وطبقات اضصفيا  )( 98)

بتند رجالـه اقـات عـدا    ، (55/ 2حلية اضوليا  وطبقات اضصفيا )اخلرب أخرجه أبو نعيم يف ( 99)
: قال ابن حجر َماَنَعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِبي ُعْث

"
مقبول
"

ومل أقـف لـه   ، (358: تقري  الوهـذي  )ص 
: قال عنه بن معني ُموَس  ْبُن ُعَبْيَدَا الرةَبِذيُّوشيخه ، عل  موابعة

"
مل يكن به بأس ولكنه حدث 
بأحاديث مناكري عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر عن النيب صـل  اهلل عليـه وسـلم فأمـا إذا     

ام أردنا قوما هكذا وقبض أبو الفضء عل  أصابع يديه اضربع مـن كـء يـد    جا  احلالل واحلر
، واخلرب مل يكـن يف احلـالل واحلـرام   ، (3/60) " أنظر الواريخ برواية الدوريومل يضم اإلبهام 

 . عبد اهلل بن دينار عن بن عمرومل يكن عن 

يف  َسـَلَمَة َعـْن َصـاِفَيةَ    يزيـد بـن هـارون َعـْن َحمةـاِد ْبـنِ      اخلرب أخرجه ابن سعد بتنده عـن  ( 100)
ومل أقف لةاافية عل  ترمجة سوا ما ذكره ابن سعد أنها روت ، (356/ 8الطبقات الكربى )

 . . عن أم املؤمنني صفية رضي اهلل عنها

 .  (34342()12/527ابن أبي شيبة ـ املةانف ) (101)

/ 1لما  ووفيـاتهم ) تاريخ مولد العحممد الربعي ـ  ، (8/102ابن سعد ـ الطبقات الكربى )  (102)
اإلصـابة  ابن حجر ـ  ، (1872/ 4االسويعان يف معرفة اضصحان )ابن عبد الرب ـ  ، (147

 . (212/ 8يف متييز الةاحابة )

 . (416/ 2تاريخ اإلسالم )الذهيب ـ ( 103)

 . (212/ 8اإلصابة يف متييز الةاحابة ) ( ابن حجرـ104)

 .  (206/ 3اضعالم )لي ـ الزرك، (488/ 3سري أعالم النبال  )( الذهيب ـ 105)

مـداره علـ    ، وهـذا لفـظ البخـاري   ، وله طرق كثريا، هذا احلديث املوفق عليه من مروياتها( 106)
رضـي اهلل   َصِفيةة  ِبْنُت ُحَيـيٍّ  اْلُمْؤِمِننَي أ م  عََْن َعْن َعِلي  ْبِن ُحَتْيٍن الزُّْهِري  ُمَحمةِد ْبِن ِشَهاٍن

 ري يف الةاحيح كوان بد  اخللق بـان صـفة إبلـيس وجنـوده    أخرجه البخا، عنها وأرضاها



 61              نهلة حممود الرفاعي. د. . .         ييمرويات أم املؤمنني صفية بنت ح 

بـان إن الشـيطان جيـري مـن      كوان االسوئذانيف الةاحيح  ومتلم، (3107()3/1195)
بـان اْلُمْعَوِكـِف    كوـان الةاـوم   هسـنن وأبو داود يف ، ( 5730)(8/ 7) اإلنتان جمرى الدم

/ 4) ُحْتـِن الظَّـن    يف دن بـان ويف كوـان اض ، (2472)(309/ 2َيْدُخُء اْلَبْيـَت ِلَحاَجِوـِه)  
 اْلُمْعَوِكـفِ  َزاِئـرِ  َتْشـِييعَ بـان   التنن الكربى ِكَواُن اِلاْعِوَكاِفوالنتائي يف ، (4996)(455

َباُن ُخُروِج النةِبي  َصلَّ  اهلل  َعَلْيـِه   همةانفيف عبدالرزاق و، (3343)(385/ 3) َمَعُه َواْلِقَياُم
َمـا ُيـْرَوى َعـْن    ه فيمتـند  يف إسحاق بـن راهويـه  و (8065)(360/ 4) َوَسلََّم ِفي اْعِوَكاِفِه

َعـِن النةِبـي  َصـلَّ  اهلل  َعَلْيـِه      َصِفيةَة َوُجَوْيِرَيَة َوَزْيَنَ  ِمْن َأْزَواِج النةِبي  َصلَّ  اهلل  َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ  
  عنهـا وأرضـاها  وأمحد يف متند أم املـؤمنني صـفية رضـي اهلل   ، (2082)(258/ 4) َوَسلََّم

وعبد بن محيد كذلك يف متند أم املؤمنني صـفية رضـي اهلل عنهـا    ، (26863)(433/ 44)
بان الرخةاة يف  مجاع أبوان االعوكافه صحيحيف ابن خزمية و، (1556()449) وأرضاها

، (2233)(349/ 3) زيــارا املــرأا زوجهــا يف اعوكافــه وحماداوهــا إيــاه عنــد زيارتهــا إيــاه 
َباُن َما ُيْتـَوَح ُّ ِلْلَحِكـيِم َأْن َيـْدَفَع َعـْن َنْفِتـِه ُسـوَ  الظَّـن          مكارم اضخالقيف  خلرائطيوا
ِذْكُر َجَواِز ِزَياَرِا اْلَمْرَأِا َزْوَجَهـا   بان االعوكاف وليلة القدره صحيحيف ابن حبان و، (159)

املعجم والطرباني يف ، (3671()428/ 8) اْلُمْعَوِكَف ِباللَّْيِء ِإَل  اْلَمْوِضِع الَِّذي اْعَوَكَف ِفيِه
 (71/ 24)(َعـْن َصـِفيةة  ، َما َرَوى َعِلـيُّ ْبـُن اْلُحَتـْينِ   ) َما َأْسَنَدْت َصِفيةة  ِبْنُت ُحَييٍّفيالكبري 

ه كوـان  صـحيح وأخرجـه البخـاري يف   . بـه  الزُّْهـِري  عن  َمْعَمٌرمجيعهم من طريق ، (189)
وابن أبي عاصم يف اآلحـاد  ، (2039)(3/50) ن نفتههء يدرأ املعوكف عاالعوكاف بان 

ــي   ــت حي ــفية بن ــر ص ــاني يف ذك ــبري ، (3120()5/443) واملث ــم الك ــي يف املعج  والطربان
وأخرجـه  ، بـه  الزُّْهـِري  عـن   ُمَحمةـِد ْبـِن َأِبـي َعِويـقٍ    طريـق  ْن ( االاوهم م192()24/72)

اكم يف واليوه القضـا  أو  الشهادا تكون عند احلالبخاري يف صحيحه كوان الشهادات بان 
، بـه  الزُّْهـِري  من طريـق إبـراهيم بـن سـعد عـن       (6750)(2623/ 6) قبء ذلك للخةام

 وأخرجــه ابــن ماجــه يف التــنن كوــان الةاــيام بــان يف املعوكــف يــزور أهلــه يف املتــجد 
، بزيادا" (1779()1/566)

"
ْتـَكِن أ م  َسـَلَمَة   َحوة  ِإَذا َبَلَغْت َباَن اْلَمْتِجِد الَِّذي َكاَن ِعْنـَد مَ 

، بـه  الزُّْهـِري  عن  عثمان بن عمر بن موس من طريق "-َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َزْوِج النةِبي  
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 (3117()5/443) وأخرجه ابن أبي عاصم يف اآلحاد واملثـاني يف ذكـر صـفية بنـت حيـي     
والطرباني يف املعجم  ،(7121)(39/ 13) وأبو يعل  يف متنده يف حديث صفية بنت حيي

، بـه  الزُّْهـِري  عـن   َعْبـِد الـرةْحَمِن ْبـِن ِإْسـَحاقَ    طريق ْن االاوهم م (190()24/72) الكبري
، (3121()5/445) وأخرجه ابن أبي عاصم يف اآلحاد واملثاني يف ذكر صـفية بنـت حيـي   

عـن   ِبي َحْمَزاُشَعْيِ  ْبِن َأكالهما من طريق  (193()24/72) والطرباني يف املعجم الكبري
َحوة  ِإَذا َطَلَع َقِريًبا بزيادا" (191()24/72) وأخرجه الطرباني يف املعجم الكبري، به الزُّْهِري 

ِمْن َباِن اْلَمْتِجِد ِعْنَد َباِن أ م  َسَلَمَة
"

 الزُّْهِري عن  َخاِلِد ْبِن ُمَتاِفٍر َعْبِد الرةْحَمِن ْبِنطريق ْن م
 . به

رضـي   َصـِفيةة   عـن أم املـؤمنني   َعْن ُحَمْيِد ْبِن ِهَلاٍل، ُسَلْيَماُن اْبُن اْلُمِغرَيِااره عل  مد ( احلديث107)
وإسـحاق  ، َشْيَباُن ْبـُن َفـرُّوخَ  عن ، (7114()13/33اهلل عنها أخرجه أبو يعل  يف متنده )

 اْلَعَقـِديُّ  عـامر عبـد امللـك بـن عمـرو      يأبـ ( عـن  2085()4/260بن راهوية يف متنده )
، واقه أئمة اجلرح والوعديء أنظر ُحَمْيِد ْبِن ِهَلاٍلو، عنه به ُسَلْيَماُن اْبُن اْلُمِغرَيِاوكالهما عن 

ومل يـذكر أحـد   ، (182: تقري  الوهـذي  )ص ابن حجر ـ  ، (355/ 1الكاشف )الذهيب ـ  
قـال ابـن   و، وعليه فالرواية بهـذا التـند فيهـا انقطـاع    ، َصِفيةَةمنهم أنه روى عن أم املؤمنني 

 . واملعن  صحيح، (61/ 2)حجر يف املطال  العالية ))مرسء(( 

ُعْثَمـاُن ْبـُن    عـن َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ِإْسـَماِعيَء ْبـِن ُمَجم ـٍع    ، ُيوُنُس ْبُن ُبَكْيٍرمداره عل  ( احلديث 108)
أخرجه أبـو يعلـ  يف   ،  عنهارضي اهللَعْن َصِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّ ، َرِبيٌع: َعْن َرُجٍء ُيَقاُل َلُه، َكْعٍ 

، ُمَحمةُد ْبُن َيِزيـَد ْبـِن ِرَفاَعـةَ   ( عن 7119()13/36) رضي اهلل عنهاَصِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّ متند 
الطربانـي يف معجمـه اضوسـط    و، ُمَحمةُد ْبُن َعبـِد اهلِل ْبـِن ُنَمْيـر   (عن 7120()13/38ويف)

( بزيادا 6580()6/344)
"

 َصل  اهلل َعَليه وَسـلمَ ـ ْحَتَن ُخل ًقا ِمْن َرُسوِل اهلِل  َما َرَأْيُت َقطُّ َأ
عـن  وكالهما)أبو يعلـ  والطربانـي(   ، "ًِمْن َخْيَبَر َعَل  َعُجِز َناَقِوِه َلْيال يَلَقْد َرَأْيُوُه َرِكَ  ِب، ـ

: حمقق متند أبي يعل  حتني سليم أسد وقال، عنه به، ُيوُنُس ْبُن ُبَكْيٍر
"

ظـر  " أنإسناده ضعيف
: وقال الطرباني، (38/ 13متند أبي يعل  املوصلي )

"
َلا ُيْرَوى َهَذا اْلَحِديُث َعْن َصِفيةَة ِإلَّـا  

 . َتَفرةَد ِبِه ُيوُنُس ْبُن ُبَكْيٍر "، ِبَهَذا اْلِإْسَناِد
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وقد تفرد  ُيوُنُس ْبُن ُبَكْيٍرالتند ضعيف من هذا الوجه ضن مداره عل   أقول وباهلل الووفيق:
 (613: )ص تقري  الوهذي قال عنه ابن حجر يف و، ه كما ذكر الطربانيب

"
خيطـئ"  صـدوق  

ضـعفه أئمـة اجلـرح والوعـديء مـنهم النتـائي يف       ، ِإْبَراِهيَم ْبِن ِإْسـَماِعيَء ْبـِن ُمَجم ـعٍ   وفيه 
وقـال ابـن   ، (88: تقريـ  الوهـذي  )ص  وابن حجـر يف  ، (11: الضعفا  وامل وكون )ص

: عدي
"

: وقـال البخـاري  ، (379/ 1) الكامء يف ضـعفا  الرجـال  " كو  حديثهومع ضعفه ي

"
: قـال ابـن حجـر   و، (21: )ص الضـعفا  الةاـغري  " ُيكوـ  حديثـه  و ُيروى عنه، كثري الوهم

"
قال ابـن   ُعْثَماُن ْبُن َكْعٍ وفيه ، (19/ 1ميزان االعودال )" يف صحيحهالبخاري اسوشهد به 

: حجر
"

وفيه الربيع ومل أقف له عل  ترمجـة سـوى مـا    ، (386: تقري  الوهذي  )ص" مقبول
تـاريخ  " يف ابن عتـاكر  و، (7120)(38/ 13تند )ورد يف سند الرواية عند أبي يعل  يف امل

 (385/ 3دمشق )
"

رضي اهلل عنهاَصِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّ  َوَكاَن ِفي ِحْجِر، َرُجٌء ِمْن َبِني النةِضرِي
"

 . 

َعْن َصـِفيةَة َرِضـَي   ، َصِفيةَةموىل  ِكَناَنة  ْبُن ُنَبْيٍهَعْن الكويف  ْبُن َسِعيٍد َهاِشُم( احلديث مداره عل  109)
تنن كوان الدعوات عن رسول اهلل صـل  اهلل عليـه وسـلم    أخرجه ال مذي يف ال اللَُّه َعْنَها

واحلـاكم يف  ، من طريق عبدالةاـمد بـن عبـدالوارث   ، (3554()5/556()104بان رقم )
ــااملتــودرك  ــدَُّعاِ ِكَو ــِبرِي، ُن ال ــِء، َوالوةْك ــذ ْكِر، َوالوةْهِلي ــِبيِح َوال ، (2008()1/732) َوالوةْت

مـوىل صـفية عـن     ِكَناَنـةَ والطرباني يف املعجم الكبري فيما أسندت صفية بنت حيـي روايـة )  
واالاـوهم )ال مـذي واحلـاكم    ، َشاذُّ ْبُن َفيةاٍو(وكالهما من طريق 195()24/73صفية()
َهَذا َحِديٌث َغِريٌ  َلـا َنْعِرف ـُه ِمـْن    )): قال ال مذي، عنه به، َهاِشُم ْبُن َسِعيٍدعن  اني(والطرب

َوَلـْيَس ِإْسـَناُدُه   ، َحِديِث َصِفيةَة ِإلَّا ِمْن َهـَذا الَوْجـِه ِمـْن َحـِديِث َهاِشـِم ْبـِن َسـِعيٍد الك ـوِفي         
َوَلـُه َشـاِهٌد ِمـْن    . يُح اْلِإْسـَناِد َوَلـْم ُيَخر َجـاهُ   َهَذا َحِديٌث َصـحِ )): وقال احلاكم، ((ِبَمْعُروٍف

اجلامع الةاغري يف ضعيف الشيخ اضلباني  وذكره، ((َحِديِث اْلِمةْاِري نَي ِبِإْسَناٍد َأَصحة ِمْن َهَذا
ــه )ص ــال2167)(318: وزيادت ــذي  ، ((ضــعيف)): ( وق ــره يف ضــعيف ســنن ال م وذك

 . ))منكر((: ( وقال117( )464)ص

َهاِشـُم ْبـُن   وضعفه يـدور علـ  مـداره    ، التند ضعيف من هذا الوجه قول وباهلل الووفيق:أ 
مقـدار مـا يرويـه ال يوـابع     : وقال ابن عدي، بشي  ليس: حيي  بن معنيقال ، الكويف َسِعيٍد
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/ 3الضعفا  وامل وكـون ) ـ   ابن اجلوزي، (419ـ418/ 8الكامء يف الضعفا  )، أنظرعليه 
: ديوان الضـعفا  )ص ))مقء(( يف : وقال، (332/ 2الكاشف )يب يف وضعفه الذه، (172
 طريق أخـر  واحلديث له. (570: تقري  الوهذي  )صوضعفه كذلك ابن حجر يف  (416

 ْبـنِ  ُعْثَمـانَ  ْبـنُ  ُمَحمةُد( يف أحاديث شيخه 5472()5/333يف اضوسط )أخرجه الطرباني 
، َعْن َيِزيَد اْبَن ُمَعو ٍ ، َمْنةُاوِر ْبِن َزاَذاَنعن ، ْبُن َسِعيٍد ُمْتَوِلُمعن أبيه وجادا عن ، َشْيَبَة َأِبي

: وقـال ، وأرضـاها  َرِضَي اللَُّه َعْنَهـا ، َصِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّ َعْن َصِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّأم املؤمنني َمْوَل  
ُمَحمةُد ْبُن َأِبي : َتَفرةَد ِبَها، ا ُمْتَوِلُم ْبُن َسِعيٍدَلْم َيْرِو َهِذِه اْلَأَحاِديَث َعْن َمْنةُاوِر ْبِن َزاَذاَن ِإلَّ))

علـ    َيِزيـَد اْبـَن ُمَعو ـ ٍ   ومل أقـف ل ، (1740)(494(وأخرجه أيضا يف كوان الدعا  )َشْيَبَة( 
اإلصـابة يف  ابن حجر ـ  ، أنظر، رضي اهلل عنها َصِفيةَةم املؤمنني ترمجة وافية سوى أنه موىل ض

: قـال الـذهيب  ، ُمْتـَوِلُم ْبـُن َسـِعيدٍ   واحلديث فيه ، (212/ 8) متييز الةاحابة
"

" أنظـر  صـدوق 
لتـان  أنظـر  . صاحل جزراواقه ، ُمَحمةُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَةوفيه ، (255/ 2الكاشف )

مل أر َلُه َحِديثا ُمْنكرا َوُهَو علـ  َمـا وصـف    )): وقال ابن عدي، (7158)(340/ 7امليزان )
 (556/ 7الكامء يف معرفة ضعفا  احملـداني وعلـء احلـديث )   (( أنظر ْبَداِن َلا َبْأس ِبِهلي َع

، ((َضـعةف وهُ )) (576/ 2): اإلرشـاد يف  فقـال وتكلم فيه آخرون مـنهم اخلليلـي   ، (1782)
، (7158)(340/ 7لتـان امليـزان )  أنظـر  ، ))كـذان(( : وقال عبداهلل بن أمحـد بـن حنبـء   

ومل يـر ابـن عـدي أن هـذا     ، عن أبيه وجـادا  ُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَةُمَحمةواحلديث يرويه 
خرج إلينا كو  أبيه املتند خبطـه يف أيـام   كان ُي: فقال، عبدان عنه ))وسألت: قادحا إذ يقول

(( فالتـند ال يقـوي   َنعـم : وكان إذ ذاك رجـاًل؟ َقـال  : قلت له، فيتمعه من أبيه، أبيه وعمه
 . التند اضول

 أم املـؤمنني عـن   َصـِفيةةَ مـوىل   ِكَناَنة  ْبُن ُنَبْيـهٍ َعْن الكويف  َهاِشُم ْبُن َسِعيٍداحلديث مداره عل   (110)
بـان مناقـ    ، أخرجه ال مذي يف جامعه وهـذا لفظـه يف كوـان املناقـ     ، ِبْنِت ُحَييٍّ َصِفيةَة

عبـد الةاـمد بـن عبـد     ن طريـق  ( مـ 3892) (708/ 5) َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّمأزواج النيب 
يف متند أم املـؤمنني صـفية   شاذ بن الفياو من طريق املعجم الكبري والطرباني يف ، الوارث

 ))هـذا : وقال ال مذي عنه به، َهاِشُم ْبُن َسِعيٍدوكالهما عن ، (196)(75/ 24)بنت حيي
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ده بـذلك  الكويف وليس إسنا َهاِشُمحديث غري  ال نعرفه من حديث صفية إال من حديث 
/ 10خموةارا ) -التلتلة الضعيفة يف  ((ضعيف اإلسناد)): وقال الشيخ اضلباني، ((القوي
467) . 

َهاِشُم ْبـُن  مداره ويف هذا التند ضعف؛ لضعف ، احلديث حتن لغريه أقول وباهلل الووفيق:
قـال ابـن حجـر يف     َصـِفيةةَ مـوىل   ِكَناَنة  ْبـُن ُنَبْيـه  ضعفه أئمة اجلرح والوعديء والكويف  َسِعيٍد

وسـبق الكـالم عليهمـا يف     مقبول ضـعفه اضزدي بـال حجـة    (462: تقري  الوهذي  )ص
: َبَلَغ َصـِفيةَة َأنة َحْفةَاـَة َقاَلـتْ   )): َقاَل  َأَنسله شاهد من رواية واحلديث ، الرواية الثالثة

َمـا  »: َفَقـالَ «  َعَلْيـِه َوَسـلََّم َوِهـَي َتْبِكـي    َفَدَخَء َعَلْيَها النةِبيُّ َصـلَّ  اهلل  ، َفَبَكْت، اْبَنة  َيُهوِديٍّ»
ِإنةِك َلاْبَنة  »: اْبَنة  َيُهوِديٍّ َفَقاَل النةِبيُّ َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَلْت ِلي َحْفةَاة : َقاَلْت« ُيْبِكيِك؟

 «اتةِقـي اهلَل َيـا َحْفةَاـة    »: ُامة َقاَل« ْفَخُر َعَلْيِك؟َفِبَم َت، َوِإنةِك َلَوْحَت َنِبيٍّ، َوِإنة َعمةِك َنِبيٌّ، َنِبيٍّ
ومـن طريقـه املقدسـي يف     (12392()19/384) أخرجه أمحـد يف متـند أنـس بـن مالـك     

َما ُيْرَوى َعـْن َصـِفيةَة َوُجَوْيِرَيـَة    وإسحاق بن راهويه يف متند ، (1795) (5/173) املخوارا
ــي   ــْن َأْزَواِج النةِب ــَ  ِم ــلَّمَ    َوَزْيَن ــِه َوَس ــلَّ  اهلل  َعَلْي ــي  َص ــِن النةِب ــلََّم َع ــِه َوَس ــلَّ  اهلل  َعَلْي  َص

ومـــن طريقـــه الطربانـــي يف الكـــبري يف متـــند أم املـــؤمنني صـــفية ، (2087)(4/261)
، (373: )صأم املـؤمنني صـفية   متـند   مـن املنوخ  يف  عبد بن محيدو، (186)(24/70)

مناقـ   بـان   املناقـ  سـحاق بـن منةاـور يف كوـان     ومن طريقه ال مذي يف جامعه وعن إ
، (1796()5/173واملقدسـي يف املخوـارا )   (192/ 6َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسـلََّم ) أزواج النيب 
وأخرجـه النتـائي يف الكـربى    ،  َعْبُد الرةزةاِق َعْن َمْعَمر َعْن َااِبٍت َعـْن َأَنـس  مجيعهم عن 
، (عـن أبـي عاصـم   8870)(163/ 8)االفوخـار بـان  ، كوـان عشـرا النتـا    ، وهذا لفظـه 

، (3437)(158/ 6َبْكِر ْبُن َزْنَجَوْيِه) يَأُبعن  وأخرجه أبو يعل  املوصلي يف متند أنس 
ِذْكـُر َتْعِظـيِم النةِبـي  َصـلَّ  اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم َصـِفيةَة         يف ابن حبـان  ومن هذا الطريق أخرجه 

 (1794) (173/ 5املخوـارا ) والضيا  املقدسـي يف  ، (7211)(193/ 16) َوِرَعاَيُوُه َحقََّها
هـذا  : واحلديث صححه ال مذي وقال، عنه به، َعْبُد الرةزةاِقاالاوهم عن ، الدبريمن طريق 

 مشـكاا املةاـابيح  وصححه اضلباني يف حتقيقه ، حديث حتن صحيح غري  من هذا الوجه
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 صـحيح : حمقـق متـند أمحـد    رنؤوطاض شعي وقال ، (6192)(1745/ 3) حملمد العمري
 . الشيخني شرط عل 

والطربانـي يف  ، (3114)(442/ 5اآلحـاد واملثـاني )  يف أخرجـه ابـن أبـي عاصـم     ( احلديث 111)
عـن أم  ، ِكَناَنـة  ْبـُن ُنَبْيـهٍ   عـن   َهاِشُم ْبُن َسِعيٍد( وكالهما من طريق 194()24/73الكبري )
( وعـزاه  7493)(282/ 4الزوائـد ومنبـع الفوائـد )   جممع وذكره اهليثمي يف  َصِفيةَةاملؤمنني 

َلا ُيْرَوى َعْن َصِفيةَة : َوَقاَل ِفي اْلَأْوَسِط، ِرَجال ُه ِاَقاٌتقال ))َو، َواْلَكِبرِي، لطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَأْوَسِطل
 . "((ِإلَّا ِبَهَذا اْلِإْسَناد

َهاِشـُم ْبـُن   ضعيف؛ لضعف ومن هذا الطريق ، احلديث صحيح لغريه أقول وباهلل الووفيق:
وللحديث رضي اهلل عنها وأرضاها  َصِفيةَةواخ ته ضنه من رواية أم املؤمنني ، الكويف َسِعيٍد

مبحـث  و مطلـ  حتقـق أمنيوهـا اخلفيـة    أنظر خترجيه يف ، أصء يف صحيح البخاري يوقوى به
 . بها إسالمها وبنا  املةاطف  

َعـْن  ، َعـْن َأِبـي ِإْدِريـَس اْلُمْرِهِبـي     ، َعْن َسَلَمَة ْبِن ك َهْيـءٍ ، ْوِريُّالثة ُسْفَياُنمداره عل   ( احلديث112)
أخرجـه أمحـد يف متـند أم املـؤمنني     ، رضي اهلل عنهاِبْنِت ُحَييٍّ  َعْن َصِفيةَة ُمْتِلِم ْبِن َصْفَواَن

، َفْضـُء ْبـُن ُدَكـْينٍ   اْل ُنَعـْيمٍ  يَأُب ( عن26861()44/431) رضي اهلل عنهاِبْنِت ُحَييٍّ  َصِفيةَة
( وابـن ماجـه   2184)(478/ 4)اخلتـف   وال مذي واللفظ له يف اجلامع كوان الفنت بان

اآلحـاد   يف ابن أبـي عاصـم  و، (4064)(183/ 5) َأْبَواُن اْلِفَوِن َباُن َجْيِش اْلَبْيَداِ ه سننيف 
 يَأُبـ االاوهم من طريق ، (3122)(445/ 5ِبْنِت ُحَييٍّ ) َصِفيةَةأحاديث أم املؤمنني ، واملثاني

 رضـي اهلل عنهـا  ِبْنِت ُحَييٍّ  َصِفيةَةأم املؤمنني وأخرجه أمحد يف متند ، اْلَفْضُء ْبُن ُدَكْيٍن ُنَعْيٍم
ِذْكـُر ِصـَفِة   ، الفـاكهي يف أخبـار مكـة   و َعْبُد الرةْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ( عن 26860()44/431)

ْعَبَة َوِذْكُر َما َيْأِتي َمكََّة ِمَن اْلُجُيوِش َفُيْخَتـُف ِبِهـْم َقْبـَء ُوُصـوِلِهْم     اْلَحَبِشي  الَِّذي َيْهِدُم اْلَك
أم وأخرجـه أمحـد يف متـند    ، َعْبُد الـرةْحَمِن ْبـُن َمْهـِديٍّ   ( من طريق 761)(363/ 1) ِإَلْيَها

يعلـ    وأبـ و َوِكيـعٌ عـن  ( 26858()44/429) رضـي اهلل عنهـا  ِبْنِت ُحَيـيٍّ   َصِفيةَةاملؤمنني 
 وأخرجـه ، َوِكيـعٌ  من طريـق  َحِديُث َصِفيةَة أ م  اْلُمْؤِمِننَي( يف 7069) (493/ 12) املوصلي

ــه    ــن راهوي ــحاق ب ــنديف إس ــؤمنني  مت ــِفيةَةأم امل ــيٍّ   َص ــِت ُحَي ــا ِبْن ــي اهلل عنه / 4) رض
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ؤمنني يف ترمجـة أم املـ  معرفـة الةاـحابة   وأخرجه أبـو ُنعـيم يف   ، اْلُمَلاِئيُّ( عن 2089)(262
 الثةْوِريُّ ُسْفَياُناجلميع عن  َخلَّاُد ْبُن َيْحَي ( من طريق 7448)(3233/ 6َصِفيةَة ِبْنَت ُحَيي  )

 واسوبدل أبو ُنعيم "الناس" ن، عنه به
"

َعْبـُد  واحلديث ورد بالشـك باسـوثنا  طريـق    ، ُ"اْلُبُعوث
َكاُنوا ِبَبْيَداَ  ِمَن اْلَأْرِو َحوة  ِإَذابال شك " َوِكيٌعوٍ الرةْحَمِن ْبُن َمْهِدي 

"
 . 

وصـححه اضلبـاني يف صـحيح ال مـذي     ، واحلديث صححه ال مذي بقوله"حتن صـحيح " 
وصـححه  ، )أنظر النتخة ال  حققها أمحد شـاكر مذيلـة حبكـم اضلبـاني علـ  اضحاديـث(      

: بقوله (431/ 44متند أمحد ) يف اضرنؤوط شعي 
"

هـي  "ال ينو: حديث صـحيح دون قولـه  
الناس عن غزو هذا البيت
"

وهذا إسناد ضعيف، 
"

 . 

 ُمْتـِلِم ْبـِن َصـْفَوانَ   فيه ؛ ضعيف وهذا الطريق، احلديث صحيح لغريه :أقول وباهلل الووفيق
: (530: )ص تقري  الوهذي قال ابن حجر يف 

"
جمهول
"

ميـزان االعوـدال   وقال الـذهيب يف  ، 
(4/104) 

"
امل ْرِهيبُّتفرد عنه أبو إدريس 

"
تقريـ   قـال ابـن حجـر يف     َسَلَمَة ْبـِن ك َهْيـءٍ  يه فو، 

: (248: الوهذي  )ص
"

يوشيع اقة
"

: امسه َسوةار وقيء، أبو إدريس اهَلْمدانيُّ امل ْرِهيبُّ الك ويفُّو، 
اجلرح والوعديء ومعرفة الثقات والضـعفا  واجملاهيـء    يفالوكميء  يفابن كثري . أنظر متاور

: (617: ي  الوهذي  )صتقروقال ابن حجر يف ، (13/ 3)
"

يوشيع صدوق
"

فضعف التند ، 
غري قـادح يف احلـديث ضنهمـا ال     َسَلَمَةوإدريس  يأبوالوشيع من ، ُمْتِلِم ْبِن َصْفَواَن جلهالة

أصله يف صحيح البخاري أخرجه بتنده عن أم املؤمنني عائشة  احلديثولكن ، يدعوان إليه
ملؤمنني حفةاـة رضـي اهلل عـنهن مجيعـًا باسـوثنا       ويف التنن عن أم ا، وأم املؤمنني أم سلمه

فـأذكر علـ  سـبيء املثـال     ، الزيادا ال  مل ترد يف الةاحيح لوفرد هذا الطريق الضـعيف بهـا  
عـن أم  ، (65/ 3) بـان مـا ذكـر يف اضسـواق    طريق منها أخرجه البخاري يف كوان البيوع 

يغـزو جـيش   »:  عليه وسلمقال رسول اهلل صل  اهلل: قالت، عائشة رضي اهلل عنهااملؤمنني 
، يـا رسـول اهلل  : قلت: قالت« خيتف بأوهلم وآخرهم، فإذا كانوا ببيدا  من اضرو، الكعبة

خيتـف بـأوهلم   »: ومـن لـيس مـنهم؟ قـال    ، وفيهم أسواقهم، كيف خيتف بأوهلم وآخرهم
فاملنت صحيح لورود معناه يف الةاحيح عـدا زيـادا هـذا    ، «ام يبعثون عل  نياتهم، وآخرهم

 . لطريقا
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َجْعَفُر ْبـُن ُسـَلْيَماَن َعـْن    عن َعْبُد الرةزةاِق عن َصِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّ احلديث أخرجه أمحد يف متند  (113)
جعفـر ابـن   ( وفيـه  26866()44/435)، ُشَمْيَتـة  َأْو ُسـَميةة   عـن   َااِبٍت بن أسـلم البنـاني  

( 192/ 2الواريخ الكبري)قال البخاري يف ، عيَبسليمان الُض
"

خيالف يف بعض حديثه
"

وقـال  . 
 (294/ 1الكاشف )الذهيب يف 

"
قيء كان أميا وهو من زهاد و، مع كثرا علومه شي اقة فيه 

الشيعة
"

( 140: ص) تقري  الوهذي قال ابن حجر يف  و، 
"

صدوق زاهد لكنـه كـان يوشـيع   
"

 ،
: (159/ 2الواريخ الكبري )يف لبخاري قال ا َااِبٍت بن أسلم البنانيوفيه 

"
إن اابوا ملفوـاح مـن   

مفاتيح اخلري
"

: (281/ 1الكاشف )وقال الذهيب يف ، 
"

كان رأسا يف العلم والعمء
"

وقال ابـن  ، 
اقة عابـد " : (132: صتقري  الوهذي  )حجر يف 

"
، علـ  الشـك   ُشَمْيَتـة  َأْو ُسـَميةة   وفيـه  ، 

: ترجم هلا الذهيب بقوله
"

ويف ، (510/ 2)" يف الكاشـف  مسية بةارية عن عائشة وعنها اابت
تفـرد  ، عـن عائشـة  "روت : قـال ، فةاء يف النتوا اجملهوالتيف  (607/ 4ميزان االعودال )
وحيومء أنها ال  روى عنها كثري بـن زيـاد  ، عنها اابت البناني

"
: وقـال ابـن حجـر   ، 

"
مشيتـة  

بالوةاغري بنت عزيز العوكية البةارية مقبولة
"

 . (749: صتقري  الوهذي  ) أنظر، 

رضـي   َصِفيةَةوذلك جلهالة الراوية عن أم املؤمنني ، سند الرواية ضعيف ووفيق:أقول وباهلل ل
وهي جمهولة لوفـرد  ، وعند الطرباني مسينة، ُشَمْيَتَةأو ، اهلل عنها وورد امسها بالشك مسية

جعفر و، مقبولة أي حيث توابع ومل يوابعها أحد: قال ابن حجرو، البناني بالرواية عنها اابت
فقد خالف محاد بـن  ، خيالف يف بعض حديثه: الذي قال عنه البخاري، عيَبالُضابن سليمان 

، (26867()44/438)، َعاِئَشــَة َرِضــَي اللَّــُهســلمه الــذي روى الروايــة عــن أم املــؤمنني 
إال قول الـذهيب يف   ُشَمْيَتة  ومل أجد ما يقوي. وتشيعه ال يقدح يف احلديث ضنه ال يدعو إليه

: ا مقدموه ل اجم النت
"

وما علمـت يف النتـا  مـن اتهمـت وال مـن تركوهـا      
"

وذلـك تزكيـة   
 . َعاِئَشة واحلديث له شاهد من رواية أم املؤمنني ، للجميع

 :  رضي اهلل عنها ورد عل  جزأين اِئَشَةَعوحديث أم املؤمننيَ 

ني عائشـة  عن ليلوها ضم املـؤمن  َصِفيةَةالذي ورد اخلرب فيه عن تنازل أم املؤمنني  اجلز  اضول
رضي اهلل عنهـا  َعْن َعاِئَشة َف، عنها َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّمرضي اهلل عنهما إلرضا  املةاطف  

َيا : َفَقاَلْت َصِفيةة ، َأنة َرُسوَل اللَِّه َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَجَد َعَل  َصِفيةَة ِبْنَت ُحَييٍّ ِفي َشْيٍ "
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َنَعـْم َفَأَخـَذْت   : َفَقاَلـتْ ، َوَلِك َيـْوِمي ، ي َعن ي َرُسوَل اللَِّه َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّمَعاِئَشة  َأْرِض
  ِخَماًرا َلَها َمةْاُبوًغا ِبَزْعَفَراٍن َفَرشةْوُه ِباْلَماِ  ِلَيف وَح ِرحي ُه َفَقَعَدْت ِإَل  َجْنِ  َرُسوِل اللَّـِه َصـلَّ  

، ِإَلْيِك َيا َعاِئَشـة  ِإنةـُه َلـْيَس َيْوَمـكِ    : َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َماللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ
علـ  محـاد بـن     مـداره " َوَأْخَبَرْتُه ِباْلَأْمِر َفَرِضـَي َعْنَهـا  ، َذِلَك َفْضُء اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُ : َقاَلْت

أخرجـه أمحـد يف متـند    ، َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّهية عن أم املؤمنني سلمه عن اابت البناني عن مس
كوـان  ، وابن ماجه يف سننه، َعفَّاُن( عن 24640()41/183) َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّهأم املؤمنني 

َمـا  يف إسحاق بن راهويـه  و، (1973)(634/ 1) املرأا ته  يومها لةااحبوها بان، النكاح
َعاِئَشــَة  أ م  اْلُمــْؤِمِنني َعــْن، اْلَعَدِويةــِة َوَغْيِرَهــا ِمــْن ِنَتــاِ  َأْهــِء اْلَبةْاــَرِاَعــْن ُمَعــاَذَا ، ُيــَرَوى

 َعاِئَشَة َرِضـَي اللَّـهُ  أم املؤمنني  متنديف أمحد و، َعفَّاُن( كالهما من طريق 1409)(3/780)
قرن أمحـد يف روايـة   و، عنه به َسَلَمَة ْبُن َحمةاٌدواجلميع عن ، َيِزيُد( عن 25122)(57/ 42)

( محاد عن الليث واابت وزعم احملقق شعي  اضرنؤوط أنها خطـأ ضن اابـت   24640رقم )
 .  انفرد بالرواية عن مسية

َأنةـُه  رضي اهلل عنها فقالـت: "  َصِفيةَةالذي ورد فيه خرب اعوالل مجء أم املؤمنني  واجلز  الثاني
: َوِعْنَد َزْيَنَ  َفْضُء َظْهٍر َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، ِلةَاِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّ اْعَوءة َبِعرٌي

َفَغِضـَ  َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّ  اهلل      »َأَنا أ ْعِطي ِتْلَك اْلَيُهوِديةـَة؟  : َفَقاَلْت« َأْعِطيَها َبِعرًيا»: ِلَزْيَنَ 
 َحمةاٌدعل   ومدارهوالفظ ضبي داود  «ِة َواْلُمَحرةَم َوَبْعَض َصَفٍرَعَلْيِه َوَسلََّم َفَهَجَرَها َذا اْلِحجة

أخرجـه أبـو   ، عنهـا  َعاِئَشَة َرِضـَي اللَّـهُ  عن أم املؤمنني  ُسَميةَة َعْن اْلُبَناِني  َااِبت َعْن َسَلَمَة ْبُن
( عـن  4602) (199/ 4)داود يف سننه كوان التنة بان ترك التالم علـ  أهـء اضهـوا     

، (26867( )44/438) َصِفيةَة َرِضَي اللَّـهُ وأمحد يف متند أم املؤمنني ، موس  بن إمساعيء
َعـْن  ، َما ُيَرَوى َعْن ُمَعاَذَا اْلَعَدِويةِة َوَغْيِرَهـا ِمـْن ِنَتـاِ  َأْهـِء اْلَبةْاـَراِ     وإسحاق بن راهويه يف 

ان وقـرن إسـحاق بينـه وبـني     وكالهمـا عـن عفـ    (1408)(779/ 3َعاِئَشَة أ م  اْلُمـْؤِمِنني ) 
رضـي اهلل عنهـا    َصـِفيةةَ والطرباني يف املعجم الكبري يف متند أم املؤمنني ، َحْرٍن ْبُن ُسَلْيَماُن

( 26250)(296/ 43ُيـوُنُس ) وأمحـد عـن   ، (188()24/71من طريق أبو عمر الضرير )
 . عنه به َسَلَمَة ْبُن َحمةاٌداجلميع عن 
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، بينما (4602)))ضعيف((، رقم صحيح وضعيف سنن أبي داود يف قال اضلباني رمحه اهلل 
 . ())حتن لغريه((2835)(50/ 3صحيح ال غي  وال هي  ) قال يف

، َسـَلَمةَ  ْبُن َحمةاٌدرضي اهلل عنها مداره عل   اِئَشَةَعحديث أم املؤمننيَ : أقول وباهلل الووفيق
 َجْعَفـر و َحمةـاد و، َجْعَفُر ْبُن ُسـَلْيَمانَ ه عل  رضي اهلل عنها مدار َصِفيةَةوحديث أم املؤمنني 
واجملهولـة  ، الذي انفـرد بالروايـة عـن مسيـة املخولـف يف امسهـا       َااِبتكالهما يرويان عن 

 . فاحلديث ضعيف

أخرجه أمحـد   َيْعَل  ْبُن َحِكيٍم َعْن ُصَهْيَرَا ِبْنِت َجْيَفر عنَجِريُر ْبُن َحاِزٍم احلديث مداره عل  ( 114)
وابن أبـي شـيبة يف   (26865)(434/ 44) َصِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّذا لفظه يف متند أم املؤمنني وه

كالهمـا   (23821)(5/74) َمْن َكِرَه اْلَجرة اْلَأْخَضَر َوَنَه  َعْنـهُ املةانف كوان اضشربة بان 
مـن   (58) (120 :)ص يف كنان حديث الزهري الزُّْهِري اْلَفْضِء َأُبوو، ُمْتِلم ْبُن َعفَّاُنعن 

( 26864) (434/ 44) َصِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّأم املؤمنني متند وأمحد يف ، ُمْتِلم ْبُن َعفَّاُنطريق 
 متـند َحـِديُث َصـِفيةَة ِبْنـِت ُحَيـي  ْبـِن َأْخَطـ َ       يف يعل  املوصلي  وأبو، عن وه  بن جرير

الكبري فيمـا أسـندت    الطرباني يفو، ( من طريق وه  بن جرير7117)(35/ 13) خموةارًا
 َحِبيـ ٍ  ْبـنُ  ُسـَلْيَمانُ مـن طريـق    (199()24/76) َصِفيةَة ِبْنِت ُحَييٍّعن  ُصَهْيَرَا ِبْنِت َجْيَفٍر

 . عنه بهَجِريُر ْبُن َحاِزٍم مجيعهم عن  ِإْبَراِهيَم ْبُن ُمْتِلُمو

َوُصَهْيَرا  َلْم َيـْرِو  ، َوَأُبو َيْعَل ، َوالطََّبَراِنيُّ، َرَواُه َأْحَمُد: (5/87جممع الزوائد) قال اهليثمي يف
وقـال شـعي    ، َوَبِقيةـة  ِرَجاِلـِه ِرَجـاُل الةاةـِحيحِ    ، َعْنَها َغْيُر َيْعَل  ْبِن َحِكيٍم ِفيَما َوَقَفْت َعَلْيِه

 .  وهذا إسناد ضعيف جلهالة صهريا بنت جيفر: يف حتقيقهم ملتند أمحد وآخرون اضرنؤوط

قال ابـن حجـر يف   جرير بن حازم عل   ومداره، سند احلديث ضعيف يق:أقول وباهلل الووف
اقة لكن يف حديثه عن قوادا ضعف وله أوهام إذا حدث مـن   (138: تقري  الوهذي  )ص

وليتـت  َيْعَل  ْبُن َحِكـيٍم   فالرواية هنا عن، اخولط لكن مل حيدث يف حال اخوالطهو، حفظه
واقـه ابـن حجـر يف    َيْعَل  ْبُن َحِكـيٍم  و، من حفظه ومل ُيذكر أن الرواية حدث بها، عن قوادا

َلْم َيْرِو مل أقف هلا عل  ترمجة سوى ما ذكره اهليثمي "َوُصَهْيَرا  ، (609: تقري  الوهذي  )ص
اإلكمال يف ذكر من له رواية "وما ذكره احلتيين يف َعْنَها َغْيُر َيْعَل  ْبِن َحِكيٍم ِفيَما َوَقَفْت َعَلْيِه
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: فتـماها (624: )صسوى مـن ذكـر يف تهـذي  الكمـال    إلمام أمحد من الرجال يف متند ا
ضهريا َوُيَقال ضمرَيا بنت َجْيَفر َعن َصِفيةة بنت حيي  بن َأخط  أم اْلُمؤمِننَي َعْنَهـا يعلـ    ))

 . (( فهي جمهولة فضعف التند جلهالوها كما ذكر حمقق متند أمحدبن َحِكيم َلا تعرف

، َحْفـُص ْبـُن َمْيَتـَراَ   عـن  (655: )صيف كوابـه اجلـامع    وهـ   بـن  اهلل عبدأخرجه احلديث ( 115)
ِهَشـاُم  وابن سعد من هذا الطريق غري أنـه ذكـر   ، مرسال َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َوِهَشاُم ْبُن َسْعٍد

اإلصـابة يف متييـز   وذكره ابن حجـر يف  ، (101/ 8الطبقات الكربى )أنظر ، منفردا ْبُن َسْعٍد
َعْن َزْيـِد ْبـِن   ، ابن سعد بتند حتن هأخرج: وعزاه البن سعد بقوله، (212/ 8الةاحابة )

 . َأْسَلَم

 . (272/ 3العني )أنظر اخلليء بن أمحد ـ  الش ْحم عن اإلهان َسْحُووهو َتْحُو ال( من 116)
وأبـو يعلـ  يف   ، (3161)(466/ 5) ياآلحـاد واملثـان  احلديث أخرجه ابـن أبـي عاصـم يف     (117)

، َعْن َداُوَد ْبِن َأِبي ِهْنـدَ ، َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَنوكالهما من طريق ، (7115)(33/ 13) همتند
( 1333)(253/ 1جممع الزوائـد ومنبـع الفوائـد )   وذكره اهليثمي يف ، َعْن ِإْسَحاَق اهَلاِشِمي 

: قالَو، َيْعَل  َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبرِي يُبوعزاه َض
"

وقـال حمقـق متـند أبـي يعلـ       " ِرَجال ُه ِاَقاٌت
 حتني سليم أسد

"
إسناده صحيح 

"
 . 

قال  الضبعي َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَنرجاله اقات عدا ، احلديث سنده حتن أقول وباهلل الووفيق:
وتشـيعه  ، (140: تقريـ  الوهـذي  )ص  ((أنظر صدوق زاهد لكنه كان يوشيع)): ابن حجر

، روى ِفـي فضـائء الشـيخني َأيًضـا     ))فقـد : وقـال ابـن عـدي   ، ال يضر ضنه ال يـدعو إليـه  
َوهـو عنـدي   ، وأحاديثه ليتت باملنكرا وما َكاَن منها منكرا فلعء البال  فيه من الراوي َعْنـهُ 

. ((َأْرُجـو َأنةـُه ال َبـْأَس ِبـهِ     َوهـو حتـن احلـديث   )): ((وقال أيضـا ممن جي  أن يقبء حديثه
 سليمان بن داود بن رشيدوهو  ِبيِع الزةْهَراِنيَُّأُبوالرةو. (389/ 2لكامء يف ضعفا  الرجال )ا

 . العوكي

َباُن َكـِم الةاةـاُع ِفـي     ِكَوان اْلَأْيَماِن َوالنُُّذوِر ( احلديث تفرد به أبو داود التجتواني يف التنن118)
 .  وضعفه اضلباني، (3279)(229/ 3اْلَكفَّاَرِا)
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 َعْبُد الرةْحَمِن ْبُن َحْرَمَلَةله اقات عدا رجا، احلديث بهذا التند ضعيف أقول وباهلل الووفيق:
: تقريـ  الوهـذي  )ص  أنظـر   "صدوق رمبا أخطأ": قال ابن حجر، املدنية ن ابن عمرو ابن َس

: "قال ابن حجر، أ م  َحِبيٍ  ِبْنِت ُذَيْيِ  ْبِن َقْيٍس اْلُمَزِنيةِة وفيه(339
"

تقري  الوهـذي   " متوورا
فـوكمن علـة   ، َرِضَي اللَُّه َعْنُهـا  اْبِن َأٍخ ِلةَاِفيةَة ( وهي زوجة)أي جمهولة احلال (755: )ص

ومن تروي عنه وهي زوجوه جمهولة احلـال  ، رضي اهلل عنها َصِفيةَةضعفه يف جهالة ابن أخي 
 . ومل أقف للحديث عل  طرق أخرى تقويه، أ م  َحِبيٍ  ِبْنِت ُذَيْيِ أيضا 

واآلصـع ختولـف والنـاس خيولفـون يف     "ربع صـاع   مقداره، (ضرن من املكاييءهو )و: وامل دُّ
ولكن املعورب هو صاع الرسول صل  اهلل عليـه وسـلم الـذي هـو أربعـة      ، الزيادا والنقةاان

ب قـيم  ، 13/ 378شـرح سـنن أبـي داود )   أنظـر  : " كما قال الشيخ عبداحملتن العبـاد أمداد
 .  الشاملة آليا(

ضنـه   -صل  اهلل عليه وسلم  -النيب  ُمدُّع اقوض  ذلك يف الشر امل دُّمو  أطلق ": قال الباجي
املدينة  ُمدُّاضول يريد أنه  امل دُّوقول مالك إنه ، وقت إابات الشريعة ُمدُّو، صاح  الشرع ُمدُّ

حمـدث بعـد    ُمـدُّ هـو َ  ِهَشاِم ُمدَُّو، (73/ 3) املوطأاملنوق  شرح  "َُمدُّ ِهَشاِم ْبِن إْسَماِعيَء قبء
ُمـدُّ ِهَشـاِم ْبـِن إْسـَماِعيَء املخزومـي      "و: قال ابن بطال –صل  اهلل عليه وسلم  - عهد النيب

ظهـا علـ    يغلول، كفـارا الظهـار   يفأحداـه أهـء املدينـة    ( وكان عاماًل عل  املدينة لبين أمية)
، فجعلوها مُبدُّ ِهَشاِم، املوظاهرين الذين شهد اهلل عليهم أنهم يقولون منكًرا من القول وزوًرا

البـن   البخـاري شـرح صـحيح   " مـد  بثلثي –صل  اهلل عليه وسلم  - وهو أكرب منَ ُمدُّ النيب
املقـادير املعاصـرا    إىلحتويء املوازين واملكاييـء الشـرعية    يف)حبث وأنظر، (174/ 6بطال )

فهـو صـحيح املعنـ  وإن كـان التـند      ، ُمـدُّ ومعن  احلديث يوجه مع مقـدار الَ ، (18: )ص
 . ضعيف

عـن أبيـه   ، ُمَحمةُد ْبُن َعْمٍروعن ، (6360)(262/ 6) أخرجه الطرباني يف اضوسط ( احلديث119)
َعْن َصـِفيةَة َزْوِج النةِبـي  َصـلَّ     ، ِكَناَنة  َمْوَل  َصِفيةَةعن  ُحَدْيُج ْبُن ُمَعاِوَيَة عنَعْمُرو ْبُن َخاِلٍد 
َتَفرةَد ِبِه َعْمُرو ْبـُن  ، يُث َعْن َصِفيةَة ِإلَّا ِبَهَذا اْلِإْسَناِدَلْم ُيْرَو َهَذا اْلَحِد)): وقالاهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم 

، (354/ 6الطبقات الكربى )ضعفه ابن سعد يف ، ُحَدْيُج ْبُن ُمَعاِوَيَةواحلديث فيه ، ((َخاِلد
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 (54: الضعفا  )صوقال البخاري يف 
"

: "وقال ابـن حجـر  يوكلمون يف بعض حديثه
"

صـدوق  
 ِكَناَنـة  َمـْوَل  َصـِفيةةَ   حيدث عـن   ُحَدْيُج ْبُن ُمَعاِوَيَةو، (154: الوهذي  )صتقري  خيطئ" يف 

: وقال عنه ابن حجر
"

مقبول ضعفه اضزدي بال حجة
"

واملقبول ، (462: تقري  الوهذي  )ص
 . فالتند ضعيف من هذا الوجه، حيث يوابع ومل أقف عل  من تابعه
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 سـليمان  بـن  اهلل عبـد : الشيخ (املعاصرا املقادير إىل الشرعية واملكاييء املوازين حتويء يف حبث) ـ .1
 املنيع

 الفـاكهي  املكـي  العبـاس  بن إسحاق بن حممد اهلل عبد يبض وحديثه الدهر قديم يف مكة أخبارـ  .2
: الطبعـة  ،بـريوت  – خضـر  دار: نشـر ، دهـيش  اهلل عبـد  امللك عبد. د قيقحت (هـ272: املووف )

 . 1414الثانية، 

 الكـريم  عبـد  بـن  حممد بن حممد الكرم أبي بن علي احلتن يبض الةاحابة معرفة يف الغابة أسدـ  .3
 حممـد  علـي : قيـ قحت (هــ 630: املوـوف  ) اضاري ابن الدين اجلزري، عز الشيباني الواحد عبد بن

 . م1994 - هـ1415 وىلاض: الطبعة العلمية الكو  دار: نشر، املوجود عبد أمحد عادل، معوو

َمْعبـَد،   بـن  معـاذ  بـن  حبـان  بـن  أمحد بن حبان بن مدحمل حبان ابن صحيح تقري  يف اإلحتانـ  .4
 بلبان بن علي الدين عال  اضمري: ترتي  (هـ354: املووف ) حامت، الدارمي، الُبت  الوميمي، أبو

 مؤستـة : نشـر  ضرنؤوطا شعي : عليه وعلق أحاديثه وخرج حققه (هـ739: املووف ) الفارسي
 .  م1988 - هـ1408اضوىل، : الطبعة، الرسالة، بريوت

 حممـد  بـن  الـرمحن  عبد منةاور أبو، أمجعني عليهن اهلل رمحة املؤمنني أمهات مناق  يف اضربعني ـ .5
اضوىل،  الطبعـة ، دمشـق  – الفكـر  دار نشـر ، احلـافظ  مطيـع  حممد: حتقيق، عتاكر بن اهلل هبة بن

1406 . 

 بن إبراهيم بن أمحد بن اهلل عبد بن اخلليلي، خليء يعل  يبض احلديث علما  معرفة يف اإلرشادـ  .6
 الرشـد  مكوبـة : نشـر  إدريـس  عمـر  سـعيد  حممـد . د: قيـ قحت (هـ446: املووف ) القزويين اخلليء

 . 1409اضوىل، : الطبعة، الرياو

 العتـقالني  حجـر  بـن  دأمحـ  بن حممد بن علي بن أمحد الفضء يبض الةاحابة متييز يف اإلصابةـ  .7
 الكوـ   دار: نشـر  معـوو  حممـد  وعلـ   املوجـود  عبـد  أمحـد  عـادل : حتقيق (هـ852: املووف )

 . هـ1415 - اضوىل: الطبعة، بريوت –العلمية
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 الكمال تهذي  يف ذكر من سوى الرجال من أمحد اإلمام متند يف رواية له من ذكر يف اإلكمال ـ .8
: املووف ) الشافعي الدمشقي احلتيين محزا بن احلتن بن يعل بن حممد احملاسن أبو الدين شمسل

 الدراســات جامعــة منشــورات ، نشــرقلعجــي أمــني املعطــي عبــد د، حتقيــق وتوايــق (هـــ765
 احلـافظ  اسـودراكات  مـع  خطيـوني  نتخوني عن مرا ضول يطبع) باكتوان - اإلسالمية، كراتشي

 ، جز  واحد. (عليه حجر ابن

 أبـو  الـدين  سـراج  امللقن بنال الكبري الشرح يف الواقعة واآلاار اضحاديث ختريج يف املنري البدرـ  .9
 الغـيط  أبـو  مةاـطف  : قيـ قحت(هــ 804: املووف ) املةاري الشافعي أمحد بن علي بن عمر حفص
 التـعودية -الريـاو  - والووزيـع  للنشـر  اهلجرا دار: نشر كمال بن وياسر سليمان بن اهلل وعبد

 . م2004-هـ1425، اضوىل: الطبعة

: املوـوف  ) اهلل عبـد  البخـاري، أبـو   املغـريا  بـن  إبراهيم بن إمساعيء بن مدحمل الكبري الواريخـ  .10
 حممـد : مراقبـة  حتـت  طبـع ، الـدكن  – آبـاد  العثمانيـة، حيـدر   املعـارف  دائرا: طبعة، (هـ256

 . خان عبداملعيد

 خلـف  بن يمانسل الوليد يبض الةاحيح اجلامع يف البخاري له خرج ملن، والوجريح الوعديءـ  .11
: قيـ قحت (هــ 474: املوـوف  ) اضندلتـي  البـاجي  القرطيب الوجييب وارث بن أيون بن سعد بن
 – 1406اضوىل، : الطبعـة ، الريـاو  – والووزيـع  للنشـر  اللـوا   دار: نشـر ، حتني لبابة أبو.د

1986 . 

 بـن  إمساعيـء  الفـدا   يبـ ض يءواجمَلاِه والضُّعفا  الث َقات وَمْعِرفة والوةْعِديء اجَلْرح يف الوةْكميءـ  .12
 بـن  شـادي . د: وحتقيـق  دراسـة (هـ774: املووف ) الدمشقي ام البةاري القرشي كثري بن عمر
 الـ اث  وحتقيـق  اإلسـالمية  والدراسات للبحوث النعمان مركز: نشر نعمان آل سامل بن حممد

 . م2011 - هـ1432اضوىل، : الطبعة وال مجة، اليمن

كثري،  ابن دار: نشر اجلعفي البخاري عبداهلل أبو إمساعيء بن مدحمل ةاراملخو الةاحيح اجلامع ـ .13
 جامعـة  – البغـا  ديـ   مةاـطف  . د: حتقيق 1987 - 1407الثالثة،  الطبعة، بريوت – اليمامة
 . دمشق
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 إحيـا   دار: نشر، التلمي ال مذي عيت  أبو عيت  بن مدحمل ال مذي سنن الةاحيح اجلامعـ  .14
 اضلبـاني  بأحكام مذيلة، أجزا  5، وآخرون شاكر حممد أمحد: حتقيق ،بريوت – العربي ال اث
 .  عليها

 القرشـي  املةاـري  متـلم  بـن  وهـ   بـن  اهلل عبـد  حممد يبض وه  البن احلديث يف اجلامعـ  .15
 ابـن  دار: نشـر ، القاهرا –اخلري أبو حممد حتني حتن مةاطف . د: قيق، حت(هـ197: املووف )

 .  م1995 - هـ1416 ىلاضو: الطبعة، الرياو – اجلوزي

 بـريوت  – اهلـالل  دار: نشـر  (هـ1427: املووف ) املباركفوري الرمحن ةافيل املخووم الرحيقـ  .16
 . اضوىل: الطبعة (والووزيع والنشر للطباعة الوفا  دار وترقيم طبعة نفس)

 .  الرياو – املعارف مكوبة: نشر، اضلباني الدين ناصر مدحمل الضعيفة التلتلةـ  .17

: املوـوف  ) اخلراسـاني، النتـائي   علـي  بـن  شـعي   بـن  أمحد الرمحن عبد يبض الكربى التننـ  .18
: نشـر  اضرنـايوط  شعي : عليه أشرف، شليب املنعم عبد حتن: أحاديثه وخرج حققه(هـ303

 . م2001 - هـ1421اضوىل، : الطبعة بريوت – الرسالة مؤستة

 كـثري  بـن  عمـر  بـن  إمساعيـء  الفـدا   يبـ ض( كـثري  البـن  والنهاية البداية من) النبوية الترياـ  .19
 للطباعـة  املعرفة دار: نشر، الواحد عبد مةاطف : حتقيق، (هـ774: املووف ) الدمشقي القرشي
 .  م1976 - هـ1395: النشر عام، لبنان – بريوت والووزيع والنشر

 الحممـد، مجـ   املعافري، أبو احلمريي أيون بن هشام بن امللك عبد هشام البن النبوية الترياـ  .20
: نشـر ، الشليب احلفيظ وعبد اضبياري وإبراهيم التقا مةاطف : حتقيق (هـ213: املووف ) الدين
 .  م1955 - هـ1375الثانية، : الطبعة، مبةار احلليب البابي مةاطف  ومطبعة مكوبة شركة

: املووف ) اخلراساني، النتائي علي بن شعي  بن أمحد الرمحن عبد يبض وامل وكون الضعفا ـ  .21
 . هـ1396اضوىل، : الطبعة، حل  – الوعي دار: نشر، زايد إبراهيم حممود: قيقحت( هـ303

: املوـوف  ) اجلوزي حممد بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مالجل وامل وكون الضعفا ـ  .22
 . 1406اضوىل، : الطبعة، بريوت – العلمية الكو  دار: نشر، القاضي اهلل عبد: قيقحت(هـ597
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 بالوال ، البةاري، البغـدادي  اهلامشي منيع بن سعد بن حممد اهلل عبد يبض الكربى اتالطبقـ  .23
 العلميـة  الكوـ   دار: نشر، عطا القادر عبد حممد حتقيق (هـ230: املووف ) سعد بابن املعروف

 .  م1990 - هـ1410اضوىل، : الطبعة، بريوت–

 البجلـي  اجلنيـد  بـن  اهلل عبـد  بـن  رجعفـ  بـن  اهلل عبـد  بن حممد بن متام القاسم يبض الفوائدـ  .24
 – الرشـد  مكوبة، نشر التلفي اجمليد عبد محدي، حتقيق (هـ414: املووف ) الدمشقي ام الرازي

 ، جزا ين. 1412اضوىل، ، الطبعة الرياو

 بـن  أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين شمسل التوة الكو  يف رواية له من معرفة يف الكاشفـ  .25
: نشـر ، اخلطيـ   منر حممد أمحد عوامة حممد: قيقحت (هـ748: املووف ) الذهيب َقاْيماز بن عثمان

 - هــ 1413اضوىل، : الطبعـة ، القـرآن، جـدا   علـوم  مؤستـة  - اإلسـالمية  للثقافـة  القبلة دار
 .  م1992

، عـدي  ابـن  شـهرته ، اجلرجـاني  عدي بن أمحد أبي احلافظ لسمام الرجال ضعفا  يف الكامءـ  .26
 الطبعـة  بريوت، العلمية الكو  دار: نشر، معوو حممد املوجود، علي دعب أمحد عادل: قيقحت

 بدون. 

 إبراهيم، ابـن  بن حممد بن العزيز عبدل وسلم عليه اهلل صل  الرسول سريا يف الكبري املخوةارـ  .27
ــاني، احلمــوي مجاعــة ــم اضصــء، الدمشــقي  الكن ــد، ا ــدين املةاــري، عــز املول ــوف ) ال : املو

 .  م1993اضوىل، : الطبعة، عمان – البشري دار: نشر، لعانيا مكي سامي: قيقحت(هـ767

 بـن  محدويـه  بـن  حممـد  بن اهلل عبد بن حممد احلاكم اهلل عبد يبض الةاحيحني عل  املتودركـ  .28
: حتقيـق  (هــ 405: املوـوف  ) البيـع  بـابن  املعروف النيتابوري الطهماني الضيب احلكم بن ُنعيم

 هـ. 1411اضوىل، : الطبعة، بريوت – العلمية و الك دار: نشر، عطا القادر عبد مةاطف 

 يبـ ض وسـلم  عليـه  اهلل صل  اهلل رسول إىل العدل عن العدل بنقء املخوةار الةاحيح املتندـ  .29
: نشر، احملققني من جمموعة: قيقحت هـ261 ت، النيتابوري القشريي احلجاج بن متلم احلتني

 . هـ1334 سنة اسوانبول يف بوعةاملط ال كية الطبعة من مةاورا، بريوت – اجليء دار
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: املوـوف  )الةاـنعاني  اليمـاني  احلمـريي  نـافع  بـن  همـام  بـن  الـرزاق  عبد بكر يبض املةانفـ  .30
 . 1403الثانية، : الطبعة، اهلند -العلمي اجمللس: نشر، اضعظمي الرمحن حبي  قيقحت (هـ211

 – واحلكـم  العلوم مكوبة شرن، الطرباني القاسم أبو أيون بن أمحد بن تليمانل الكبري املعجمـ  .31
 .  التلفي عبداجمليد بن محدي حتقيق 1983 – 1404، الثانية الطبعة، املوصء

 اهلل، الواقـدي  عبـد  بـالوال ، املـدني، أبـو    اضسلمي التهمي واقد بن عمر بن مدحمل املغازيـ  .32
 - الثالثـة : الطبعـة  بـريوت  – اضعلمـي  دار: نشـر  جونس مارسدن: حتقيق (هـ207: املووف )

1409/1989 . 

: لـه  ويقـال  الَكت ـي  نةار بن محيد بن احلميد عبد حممد يبض محيد بن عبد متند من املنوخ ـ  .33
 حممـد  حممـود ، التـامرائي  البدري صبحي: قيقحت (هـ249: املووف ) واإلعجام بالفوح الَكش ي
 . 1988 - 1408اضوىل، : الطبعة، القاهرا – التنة مكوبة: نشر الةاعيدي خليء

 الوجـييب  وارث بـن  أيـون  بـن  سـعد  بـن  خلـف  بن سليمان الوليد يبض املوطإ شرح نوق امل ـ .34
 مةاـر  حمافظـة  جبـوار  - التـعادا  مطبعـة : نشـر  (هــ 474: املووف ) اضندلتي الباجي القرطيب
 الثانية، بدون: الطبعة - اإلسالمي، القاهرا الكوان دار صورتها ام) هـ1332اضوىل، : الطبعة
 (تاريخ

 حممـد : قيـ قحت (هــ 179: املوـوف  ) املدني اضصبحي عامر بن مالك بن أنس بن الكمل املوطأ ـ .35
 أبـو  - واإلنتانية اخلريية لألعمال نهيان آل سلطان بن زايد مؤستة: نشر، اضعظمي مةاطف 

 . م2004 - هـ1425اضوىل، : الطبعة، اإلمارات – ظيب

 حممـد  بن حممد بن حممد بن املبارك اتالتعاد أبو الدين دجمل واضار احلديث غري  يف النهايةـ  .36
بـريوت،  ، العلمية املكوبة: نشر، (هـ606: املووف ) اضاري ابن اجلزري الشيباني الكريم عبد ابن

 .  الطناحي حممد حممود، الزاوى أمحد طاهر: حتقيق هـ1399

 نةار أبو احلتن، بن احلتني بن حممد بن محدض والتداد الثقة أهء معرفة يف واإلرشاد اهلدايةـ  .37
 بـريوت  – املعرفـة  دار: نشـر ، الليثـي  اهلل عبـد : قيقحت (هـ398: املووف ) الكالباذي البخاري

 . 1407اضوىل، : الطبعة
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 (هــ 764: املوـوف  ) الةاـفدي  اهلل عبـد  بـن  أيبـك  بـن  خليء الدين ةاالحل بالوفيات الوايفـ  .38
 . م2000 -هـ1420وتبري - ال اث إحيا  دار: نشر مةاطف  وتركي اضرنايوط أمحد: قيقحت

 محـد ض واملوـاع  واحلفـدا  واضموال اضحوال من صل  اهلل عليه وسلم للنيب مبا اضمساع إمواعـ  .39
: املوـوف  ) املقريـزي  الـدين  العبيـدي، تقـي   احلتـيين  العبـاس  القـادر، أبـو   عبـد  بـن  علـي  بن

: طبعـة ال، بـريوت  – العلميـة  الكوـ   دار: نشـر ، النميتـي  احلميـد  عبد حممد: قيقحت(هـ845
 .  م1999 - هـ1420اضوىل، 

 بـن  أمحـد  بـن  حممـد  اهلل عبـد  أبـو  الـدين  شمسل َواضعالم املشاهري َوَوفيات اإلسالم تاريخـ  .40
 دار: نشـر ، معـروف  عـو اد  بشـار  الـدكوور : قيقحت (هـ748: املووف ) الذهيب َقاْيماز بن عثمان
 . م2003اضوىل، : الطبعة، اإلسالمي الغرن

: املوـوف  ) َبْكـري  الـد يار  احلتـن  بن حممد بن تنيحل النفيس أنفس أحوال يف اخلميس تاريخـ  .41
 . بريوت – صادر دار: نشر (هـ966

 ابـن  تـاريخ  مـن  إليه احملواج املخوةار، البغدادي بغداد، للخطي  تاريخ، وذيوله بغداد تاريخـ  .42
، الـدمياطي  البـن  بغـداد،  تاريخ من املتوفاد، النجار بغداد، البن تاريخ ذيء، الدبيثي، للذهيب

 أمحـد  بـن  اابـت  بن علي بن أمحد بكر يبض النجار البغدادي، البن اخلطي  بكر أبي عل  الر د
 دراسـة ، بـريوت  – العلميـة  الكو  دار: نشر، (هـ463: املووف ) البغدادي اخلطي  مهدي بن

 . هـ1417اضوىل، : الطبعة، عطا القادر عبد مةاطف : وحتقيق

: املوـوف  ) عتـاكر  بـابن  املعـروف  اهلل هبـة  بـن  احلتـن  بـن  علـي  اسمالق يبض دمشق تاريخـ  .43
 .  م1995 - هـ1415 الفكر دار: نشر، العمروي غرامة بن عمرو: قيقحت (هـ571

: املوـوف  ) العتقالني حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضء يبض الوهذي  تقري ـ  .44
 . 1986 - 1406اضوىل، : الطبعة، سوريا – الرشيد دار: نشر، عوامة حممد: ققحت(هـ852

 حممـد : قيقحت(هـ370: املووف ) منةاور اهلروي، أبو اضزهري بن أمحد بن مدحمل اللغة تهذي ـ  .45
 . م2001اضوىل، : الطبعة، بريوت – العربي ال اث إحيا  دار: نشر، مرع  عوو
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 رمـزي : قيـ قحت (هــ 321: املوـوف  ) اضزدي دريـد  بن احلتن بن حممد بكر يبض اللغة مجهراـ  .46
 . م1987اضوىل، : الطبعة، بريوت – للماليني العلم دار: نشر، بعلبكي منري

 عبـد  بـن  إبراهيم بن سعد بن اهلل عبيد بن حممد بن الرمحن عبد بن اهلل عبيدل الزهري حديثـ  .47
 دراسـة  (هــ 381: املوـوف  ) البغدادي الفضء العويف، الزهري، القرشي، أبو عوف بن الرمحن
، التـلف، الريـاو   أضـوا  : نشـر ، البلـوط  شـبالة  علـي  بـن  حممد بن حتن الدكوور :وحتقيق
 . م1998 - هـ1418اضوىل، : الطبعة

 بـن  إسـحاق  بـن  أمحـد  بـن  اهلل عبـد  بـن  أمحـد  نعيم يبض اضصبهاني نعيم ضبي النبوا دالئءـ  .48
: نشـر  جـي  قلعـه  رواس حممد الدكوور: قيق، حتهـ430: املووف ) اضصبهاني مهران بن موس 

 .  م1986 - هـ1406الثانية، : الطبعة، النفائس، بريوت دار

 يف وأحوالـه  وأفعالـه  نبوتـه  وأعـالم  فضائله العباد، وذكر خري سريا والرشاد، يف اهلدى سبءـ  .49
 الشـيخ : وتعليـق  حتقيـق ، (هــ 942: املوـوف  ) الشـامي  الةااحلي يوسف بن مدحمل واملعاد املبدأ
، لبنـان  – بـريوت  العلمية الكو  دار: نشر معوو حممد علي املوجود، الشيخ عبد أمحد عادل

 . م1993 - هـ1414اضوىل، : الطبعة

 يزيد بن حممد اهلل عبد أبو - يزيد أبيه اسم وماجة - ماجة بنال اضرنؤوط ت ماجه ابن سننـ  .50
 - بللـي  قره كامء حممةد - مرشد عادل - اضرنؤوط شعي  قيقحت (هـ273: املووف ) القزويين

 .  م2009 - هـ1430اضوىل،  الطبعة العاملية الرسالة دار: نشر، اهلل حرز الّلطيف بدَع

 عمـرو  بـن  شـداد  بـن  بشـري  بـن  إسـحاق  بن اضشعث بن سليمان داود يبض داود أبي سننـ  .51
 املكوبـة : نشـر ، احلميـد  عبـد  الـدين  حميـي  حممد: قيقحت (هـ275: املووف ) التَ ِجْتواني اضزدي

 . بريوت – العةارية، صيدا

 الـذهيب  َقاْيمـاز  بـن  عثمـان  بـن  أمحـد  بـن  حممد اهلل عبد أبو الدين شمسل النبال  أعالم سريـ  .52
 . م2006-هـ1427: الطبعة، القاهرا -احلديث دار: نشر (هـ748: املووف )
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 بـن  البـاقي  عبـد  بـن  حممـد  اهلل عبد يبض احملمدية باملنح اللدنية املواه  عل  الزرقاني شرحـ  .53
 دار نشـر  (هــ 1122: املوـوف  ) املـالكي  الزرقـاني  حممـد  بن الدين شهان بن محدأ بن يوسف
 . م1996-هـ1417 اضوىل: الطبعة العلمية الكو 

 امللـك  عبـد  بـن  خلـف  بـن  علـي  احلتـن  أبـو  بطال بنال بطال البن البخاري صحيح شرح ـ .54
، تعودية، الريـاو ال - الرشد مكوبة نشر، إبراهيم بن ياسر متيم أبو حتقيق، (هـ449: املووف )

 . م2003 - هـ1423الثانية،  الطبعة

 التلمي بكر بن صاحل بن املغريا بن خزمية بن إسحاق بن حممد بكر يبض خزمية ابن صحيحـ  .55
– اإلسـالمي  املكوـ  : نشر اضعظمي مةاطف  حممد. د: احملقق (هـ311: املووف ) النيتابوري

 . بريوت

 جنـاتي  بن نوح احلاج الدين، بن ناصر حممد الرمحن عبد يبض وزيادته الةاغري اجلامع ضعيفـ  .56
: نشـر ، الشـاويش  زهـري : طبعه عل  أشرف (هـ1420: املووف ) اضلباني آدم، اضشقودري بن

 . اإلسالمي املكو 

 طباعوـه  علـ   أشـرف  (هـ1420: املووف ) اضلباني الدين ناصر مدحمل ال مذي سنن ضعيفـ  .57
 املكوـ  : توزيع الرياو – اخلليج لدول العربي ال بية مكو ، الشاويش زهري: عليه والوعليق

 . م1991 - هـ1411اضوىل، : الطبعة، بريوت – االسالمي

 دار، الثالثـة  الطبعـة ، الشـحود  نـايف  بـن  عليل الثالثة الطبعة - للنتائي  لسماِم الن تاِ  ٍعشرا ـ  .58
 . م2009 -هـ1430املعمور

 بـن  أمحـد  بـن  موسـ   بـن  أمحـد  بـن  حممود حممد يبض البخاري صحيح شرح القاري عمداـ  .59
 – العربـي  الـ اث  إحيـا   دار: نشر(هـ855: املووف ) العين  الدين بدر احلنف  الغيواب  حتني
 . بريوت

 سـليمان . د: قيـ قحت [285 - 198] إسحاق أبو احلربي إسحاق بن براهيمإل احلديث غري ـ  .60
 . 1405اضوىل، : الطبعة، املكرمة مكة - القرى أم جامعة: نشر، العايد حممد إبراهيم
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بـالوال ، البةاـري،    اهلـامشي  منيع بن سعد بن حممد اهلل عبد يبض وسراياه الرسول غزواتـ  .61
 . الوراق موقع: الكوان مةادر، (هـ230: املووف ) سعد بابن املعروف البغدادي

 لشـافعي ا العتقالني الفضء أبو حجر بن علي بن محدض البخاري صحيح شرح الباري فوحـ  .62
 قـام  البـاقي  عبـد  فـؤاد  حممـد : وأحاديثه وأبوابه كوبه رقم، 1379بريوت،  - املعرفة دار: نشر

 بـن  العزيـز  عبـد  تعليقـات  عليـه ، اخلطي  الدين حم : طبعه عل  وأشرف وصححه بإخراجه
 . باز بن اهلل عبد

: املوـوف  ) هللا عبـد  البخـاري، أبـو   املغـريا  بن إبراهيم بن إمساعيء بن مدحمل الضعفا  كوانـ  .63
: الطبعـة  عبـاس  ابـن  مكوبة: نشر، العينني أبي بن إبراهيم بن أمحد اهلل عبد أبو: قيقحت(هـ256

 . م2005/هـ1426 اضوىل

: املووف ) البةاري الفراهيدي متيم بن عمرو بن أمحد بن اخلليء الرمحن عبد يبض العني كوانـ  .64
 . اهلالل ومكوبة دار: نشر، ائيالتامر إبراهيم املخزومي، د مهدي د: قيقحت (هـ170

 وحلفـائهم  قـريش  مـن  سـالفه  ومـن  وأوالده وسـلم  عليـه  اهلل صل  اهلل رسول نتا  كوانـ  .65
، الكوـ   عـامل : نشـر ، سـعد  فهمـي د. : قيـ قحت(، هــ  705) الـدمياطي  الدين شرفل وغريهم

 .  م1997 - هـ 1417 الثانية: الطبعة

 حممـد  بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مالجل الةاحيحني حديث من املشكء كشفـ  .66
 .  الرياو – الوطن دار: نشر، البوان حتني علي: قيقحت (هـ597: املووف ) اجلوزي

حممـود  (، حتقيـق:  721: املوـوف  ) مد بن أبي بكـر بـن عبـدالقادر الـرازي    حمل خموار الةاحاحـ  .67
 .  1995 - 1415نشر مكوبة لبنان، بريوت، خاطر

 ابـن  الـدين  الفضـء، مجـال   علـ ، أبـو   بـن  مكرم بن مدحمل عتاكر البن دمشق تاريخ خموةارـ  .68
 عبـد  النحاس، ريـاو  روحية: قيقحت (هـ711: املووف ) اإلفريق  الرويفع  االنةااري منظور
: الطبعـة ، سـوريا  – والنشر، دمشق والووزيع للطباعة الفكر دار: نشر مطيع مراد، حممد احلميد

 .  م1984 - هـ1402اضوىل، 
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 حتـني  قيـ ق، حتهـ 307: املووف  املوصلي يعل  أبو املثن  بن علي بن محدض يعل  أبي متندـ  .69
 .  م1989 - هـ1410الثانية، : الطبعة، جدا – لل اث املأمون دار: نشر، أسد سليم

 مؤستـة  نشـر  وآخـرون  اضرنؤوط شعي  قيقحت حنبء بن محدض حنبء بن أمحد اإلمام متندـ  .70
 .  م1999، هـ1420 الثانية: الطبعة الرسالة

 بن الفضء بن الرمحن عبد بن اهلل عبد حممد يبض (الدارمي سنن) بـ املعروف الدارمي متندـ  .71
 سـليم  حتـني : حتقيـق  (هـ255: املووف ) التمرقندي الدارمي، الوميمي الةامد عبد بن َبهرام
اضوىل، : الطبعـة ، التـعودية  العربيـة  والووزيـع، اململكـة   للنشـر  املغين دار: نشر، الداراني أسد

 . م2000 - هـ1412

 الـدين، الوربيـزي   اهلل، ولـي  عبـد  العمـري، أبـو   اخلطيـ   اهلل عبد بن مدحمل املةاابيح مشكااـ  .72
، بـريوت  – اإلسـالمي  املكوـ  : نشـر ، اضلبـاني  الـدين  ناصر حممد: قيقحت (هـ741: املووف )

 . 1985الثالثة، : الطبعة

 اخلطـان  بـن  إبـراهيم  بن حممد بن محد يمانسل يبض داود أبي سنن شرح التنن، وهو معاملـ  .73
 اضوىل: الطبعـة ، حلـ   – العلميـة  املطبعـة : نشـر  (هـ388: املووف ) باخلطابي املعروف البت 
 . م1932 - هـ1351

 بـن  سـابور  بـن  امَلْرُزبـان  بـن  العزيـز  عبد بن حممد بن اهلل عبد القاسم يبض الةاحابة معجمـ  .74
 دار مكوبـة : نشـر ، اجلكـين  حممـد  بـن  اضمـني  حممد: ققحت (هـ317: املووف ) البغوي شاهنشاه

 .  م2000 - هـ1421اضوىل، : الطبعة، الكويت – البيان

 مهـران  بـن  موسـ   بـن  إسـحاق  بـن  أمحـد  بـن  اهلل عبـد  بن أمحد نعيم يبض الةاحابة معرفةـ  .75
، الـوطن، الريـاو   دار: نشـر  العـزازي  يوسف بن عادل: حتقيق(هـ430: املووف ) اضصبهاني

 . م1998 - هـ1419 اضوىل: طبعةال

 بـن  سـهء  بـن  حممـد  بن جعفر بن حممد بكر يبض طرائقها وحممود ومعاليها اضخالق مكارمـ  .76
: نشـر ، الـبحريي  اجلـابر  عبد أمين: وحتقيق تقديم (هـ327: املووف ) التامري اخلرائطي شاكر

 . م1999 - هـ1419اضوىل، : لطبعة، االعربية، القاهرا اآلفاق دار
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 َقاْيمـاز  بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين شمسل الرجال نقد يف االعودال ميزان ـ .77
والنشـر،   للطباعـة  املعرفـة  دار: نشـر ، البجـاوي  حممـد  علي: حتقيق (هـ748: املووف ) الذهيب
 . م1963 - هـ1382اضوىل، : الطبعة، لبنان – بريوت

 بـريوت  اهلـالل  ومكوبـة  دار، اجلميلـ   لتـيد ل وسلموصحبه  وآله عليه اهلل صل  النيب نتا ـ  .78
 . هـ1416
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