الصحابية زيوب بوت أبي سلمة  -دراسة في سيرتها وروايتها للحديث الشريف
د .صفاء جاسم حمد

أ .صبيح خليل محمود

الصحابية زينب بنت أبي سلمة

دراسة يف سريتها وروايتها للحديث الشريف

أ .صبيح خليل حمنود
مذرسة أصول الذين

د .صفاء جاسه محذ
كلية الرتبية  -قسه التاريخ
جامعة تكزيت

بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
املقذمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالـ على أشرؼ الخلق محمد وعلى آلي وصحبي
أجمعين ومن اًتدى بهديي الى يوـ الدين،
فهذا بحث يتواوؿ(الصحابية زيوب بوت أبي سلمة دراسة في سيرتها وروايتهػا للحػديث

الشػػريف) ومػػن خػػالؿ البحػػث والتدصػػي وجػػدها أًميػػة لهػػذى الشخصػػية ،إذ أههػػا تربػػت فػػي ح ػػر
الوبي( )وفي وسط أمهات المػمموين ،وًػذا اػاف سػببا لبػروز شخصػية ًػذى المػرأة التػي ذارتهػا
اتب الطبدات والسير والتراجم ،فػاف فدههػا وعلمهػا الػذي ههلتػي مػن ًػذى البيوتػات المتوا ػعة،
ااف لي األثر الكبير في حياتها فكاف لما يذار الفدهاء بعد عصر الوبوة تذار السيدة زيوب

فكاهت من أشهر الربائب واسمها متودل في اتب الحديث والفدي لمكاهتها العلمية في ذلك،

،

والبد أف هذار أف المصادر لم تهمل اسػمها ،مػ اهػي ارتػرف باسػماء أمهػات المػمموين،

فكاف ًذا تشريفا لها ،لكن ًذى المصادر ااهت تشير للسيدة زيوب اشارة رليلة رياسػا لممهػات
ر ي اهلل عوهن فهن أساس العلم والفدي ،ولذلك ااهت ًواؾ صعوبة فػي إي ػاز حياتهػا ر ػي اهلل

عوها ،من ًوا فدد ارتضت رورة البحث أف يودسم إلى ثالثة مباحث :األوؿ م أربعػة مطالػب
تواولوػا فيهػػا حياتهػػا الشخصػػية مػػن اسػػمها وهسػػبها ووالدتهػا ور ػػاعتها مػ مع ػ ة حفوػػة المػػاء ثػػم

ذارها أـ زيوب ر ي اهلل عوهما واذا والدًا وإخواهها ر ي اهلل عػوهم ،أمػا المبحػث النػاهي الػذي
اهدسم إلى ثالثة مطالػب فدػد خصػل للحػديث عػن عائلتهػا مػن زوج وأبوػاء وذارهػا علمهػا الػذي
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تضػمن روايتهػا عػن الوبػي( )ثػم أخػذها أهمػوذجين مػن المسػائل العلميػة التػي وردت عوهػا .وأمػػا
المبحث النالث والذي اهدسم إلى ثالثة مطالب فكاف مكمال لما ربلػي ورػد ذارهػا فيػي بعضػا مػن
شيوخها الػذين روت عػوهم األحاديػث ثػم بعضػا مػن تالميػذًا الػذين أخػذوا عوهػا العلػم وتػم خػتم

المبحث بوفاتها ،وهحن بذلك هددـ للدراء موج ا بسيطا لعلم من أعالـ التاريخ اإلسالمي والذين
أثروا حياتهم بالوتاج العلمي الذي يبدى إلى آخر ال ماف.

املبث اوألل  :حياتها الشخصية
المطلب األوؿ
1ػ اسمها وهسبها:
الربيبة( )1زيوب بوت أبي سلمة عبد اهلل بن عبد األسد بن ًالؿ بن عبد اهلل بن عمر بن

مخ وـ بن يدظة بن مرة بن اعب بن لمي بن غالب بن فهر بن مالك بن الوضر بن اواهة ( )0وًي
أانػػر ماتوسػػب إلػػى أمهػػا تشػػريفا لكوههػػا زوج الوبػػي( )فيدػػاؿ زيوػػب بوػػت اـ سػػلمة

( ، )8

وااف اسمها (برة) فسماًا الوبي ( )زيوب فعن محمد بن عمرو بن عطاء( )4راؿ َسػ يم تيت ابتػوَتيػي
وؿ اللي يي ( )ههى عن ًذا ياال تس يم َوسػ يميت بَػ يرَة فدػاؿ
بَػ يرَة فدالت لي َزيتػوَب بيتوت أبي َسلَ َمةَ إي يف َرس َ
ي ي
يي
ي
ي
وًا
س يم َيها؟ راؿَ ( :س ُّم َ
سك تم اهلل أَ تعلَم با تًَ يل التب ير م توك تم) فَػ َدالوا :ب َم ه َ
رسوؿ اللي (َ ( )ال تػ َ ُّاوا أَهتػف َ
ػب) ( )5والوبػػي( )اػػرى ًػػذا االسػػم لمػػا فيػػي مػػن الت ايػػة امػػا اخبػػر الف البػػر ًػػو الصػػالح
َزيتػوَػ َ
والخير( )6فابدلي بال يوب وًو ش ر حسن الموظر طيب الرائحة ( ، )7فكاهػت امػا سػماًا(، )
وااف يمازحها ويسميها زهاب

(. )8

0ػ والدتها :بعض المصادر التي بين أيديوا أشارت إلى أف زيوب
لكػػن الحػػافن ابػػن ح ػػر العسػػدالهي ذاػػر أـ سػػلمة

ولدت بارض الحبشة

() 9

فدػػاؿ( :وااهػػت ممػػن اسػػلم رػػديما ًػػي

وزوجها وًاجرا إلى الحبشة فولدت لي سلمة ثم ردما مكػة وًػاجرا إلػى المديوػة فولػدت لػي عمػر
ودرة وزيوب) ( )12وأـ سلمة

ًاجرت إلى المديوة ًي وزوجها ربل بيعة العدبة ( 11للبعنػة

ػ 602ـ) بسوة فحبسها رومها م ابوها سلمة وااهوا أوؿ مهاجرين إلى المديوة ثم لحدت بي بعد
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سوة ًي وابوها سلمة فدط ( ، )11وًذا يدؿ أف أـ سلمة

لم يكن عودًا غيػر سػلمة ()

على األرجح وًو الذي تولى ت وي هػا للوبػي( ، )واػذلك مػا ذاػرى ابػن سػعد رحمػي اهلل عػن أـ

سػػلمة

رالػػت( :فلمػػا و ػػعت زيوػػب جػػاءهي رسػػوؿ اهلل( )فخطبوػػي) ( )10ولػػذلك فػػاف

الع لي( )18علػى اثػر ذلػك رػاؿ عوهػا(تابعيػة مدهيػة ثدػة) ( )14وربمػا ذاػر ذلػك ألههػا ااهػت صػ يرة
غير بال ة وااهي اشترط للصحبة البلوغ والعدل والتميي وًذا مذًب بعض الفدهاء( )15وًذا يػدؿ

على أهها ليست ممن ولد بارض الحبشة واذلك ر اعتها تدؿ على ذلك أيضا اما سياتي.
8ػ ر اعتها :تذار بطػوف الكتػب أف ل يوػب

اثوػين مػن المرا ػ أمػا األولػى :فهػي أسػماء

بوػػت أبػػي بكػػر الصػػديق ر ػػي اهلل عوهػػا وعػػن أبيهػػا ،زوجػػة ال بيػػر بػػن العػػواـ ( )المبشػػر بال وػػة
ذات الوطػػارين شػػدت هطارهػػا هصػػفين لمػػا ااهػػت ترسػػل

وحػػواري رسػػوؿ اهلل ( )وأسػػماء

الطعاـ إلى الوبي ( )وأبيها في ال ار أثواء اله رة الشريفة ثم ًاجرت إلػى المديوػة وًػي حامػل

بع بد اهلل فو عتي في المديوة فكاف أوؿ مولود في اإلسالـ بعد اله رة ر ي اهلل عوهم جميعا
ورد أر عت زيوب

()16

فكاهت أخػت أوالد ال بيػر فهػي أحػب أوالدًػا مػن الر ػاعة ( )17وعػن

زيوب ر ي اهلل عوها رالػت( :اػاف ال بيػر يػدخل علػي وأهػا امتشػط أرى اهػي أبػي واف ولػدى إخػوتي

الف أسماء بوت أبي بكر أر عتوي)

(. )18

الناهية :وًذى المر عة لم هعرؼ اسمها بالتحديد وتذار الروايات اهي ( )لما ت وج أـ
المػػمموين أـ سػػلمة

ااهػػت تر ػ بوتهػػا زيوػػب بوػػت أبػػي سػػلمة فكػػاف الوبػػي( )يػػدخل

ويخرج وال يدربها وااف يمازح ابوتها إذا دخل فدخل عمار بن ياسر ( )فداؿ أين ابوػتكم ًػذى

التػػي شػ لت أًػػل الوبػػي ( )؟ فاخػػذًا فاستر ػ لهػػا سػػعيا ( )19فػػدخل الوبػػي( )فدػػاؿ( :أيػػن

زهاب) ؟ فدالت( :دخل عمار فاخذًا فاستر
الػػي يػػدؿ علػػى أف زيوػػب
المػػمموين

لها سعيا) فػدخل الوبػي ( )باًلػي ( ، )02وًػذا

الزالػػت تر ػ فػػي ح ػػر أمهػػا لمػػا ت ػ وج الوبػػي ( )أمهػػا أـ

وذلػػك فػػي السػػوة الرابعػػة لله ػػرة وًػػذا ينبػػت أههػػا ليسػػت مػػن ولػػد فػػي ارض
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الحبشة ،وبعض المصادر( )01تواولت مػن ولػد بػارض الحبشػة فلػم ه ػد لهػا ذاػرا ر ػي اهلل عوهػا

وأر اًا.

المطلب الناهي :مع ة حفوة الماء:
لدد شرؼ اهلل ع وجل السيدة زيوب

في طفولتها بػاف ورعػت عليهػا مع ػ ة مػن

مع ات الوبي ( )فكاف لها فخرا وارامة ر ي اهلل عوها فعن عطاؼ ( )00بن خالػد المخ ومػي
عن أمي عن زيوػب بوػت أبػي سػلمي رالػت( :ااهػت أمػي إذا دخػل رسػوؿ اهلل ( )ي تسػل تدػوؿ:

(اذًبي فادخلي) رالت( :فدخلت فوضح في وجهي الماء) ثم راؿ( :ارجعي) راؿ عطاؼ :رالت

أمػػي( :فرأيػػت وجػػي زيوػػب وًػػي ع ػػوز ابيػػرة مػػا هدػػل مػػن وجههػػا شػػيء) وريػػل :فلػػم ي ػ ؿ مػػاء
الش ػػباب ف ػػي وجهه ػػا حت ػػى اب ػػرت وعم ػػرت ( )08وف ػػي رواي ػػة ػ أهه ػػا رال ػػت :دخل ػػت علي ػػي وً ػػو

ي تسل( )فاخذ حفوة من ماء فضرب بها وجهي وراؿ( :وراءؾ أي لكاع (. )05( ) )04

المطلب النالث :أمها وأبوًا ر ي اهلل عوهما:

1ػ اـ زيوب ر ي اهلل عوها:

ًود بوػت أبػي أميػة (ريػل اسػمي حذيفػة وريػل اسػمي سػهل) بػن الم يػرة بػن عبػد اهلل بػن

عمر بن مخ وـ الدرشية المخ ومية أـ الممموين أـ سػلمة ،مشػهورة بكويتهػا معروفػة باسػمها ،ورػد
شذ من راؿ اسمها رملة ،وًي من أجمل الوسػاء

ً ،ػاجرت مػ زوجهػا إلػى الحبشػة ،وًػو

ابن عمها أبو سلمة عبد اهلل بن عبد األسد ويداؿ أهها أوؿ ظعيوة( )06دخلت إلى المديوة الموػورة

مهػػاجرة ( ، )07ورػػد ت وجهػػا الوبػػي ( )بعػػد وفػػاة زوجهػػا سػػوة أرب ػ لله ػػرة ،واػػاف الػػذي تػػولى
ت وي هػػا لرسػػوؿ اهلل ( )ابوهػػا سػػلمة ( )وريػػل ابوهػػا عمػػر( ، )08( )وروت عػػن الوبػػي ()

أحاديث انيرة وروى عوهػا أبواءًػا وغيػرًم ،وااهػت ذا رػدر وشػاف جليػل

ريػل توفيػت سػوة

تسػ وخمسػوف وريػل سػوة سػتين وريػل إحػدى وسػػتين ولهػا مػن العمػر أربػ وثمػاهوف سػوة ودفوػػت

بالبدي

(. )09
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0ػ والد زيوب ر ي اهلل عوي :عبد اهلل بن عبد األسد بن ًالؿ بن عبػد اهلل بػن عمػر بػن

مخ وـ الدرشػي المخ ومػي أبػو سػلمة المكػي ،أمػي بػرة بوػت عبػد المطلػب عمػة الوبػي ( )وًػو
اخو الوبي ( )من الر اعة ًاجر اله رتين إلى الحبشة استعملي الوبي ( )علػى المديوػة فػي
السوة الناهية لله رة لما خرج الوبي( )إلى غ وة العشيرة

(، )82

وشػػهد م ػ الوبػػي ( )بػػدرا وه ػ ؿ فيػػي ( )81رولػػي تبػػارؾ وتعػػالى ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ ( )80وه ؿ في أخيي األسود بن عبد األسد ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ ( )88وااف م الوبي ( )في معراة احد في السوة
النالنػػة لله ػػرة ف ػػرح علػػى عضػػدى فارػػاـ شػػهرا يػػداوي جرحػػي ،وفػػي المحػػرـ مػػن السػػوة الرابعػػة

لله رة استعملي الوبي ( )على سرية من مائة وخمسوف رجال لي وف مػاء لبوػي أسػد ورػد اتػب
اهلل لهذى السرية الفالح ف وموا وأسروا وبعد رجوعي من تلك ال وة اهتدض جرحي فمات( )من

تلك السوة (. )84

المطلب الراب  :إخواهها
للسيدة زيوب

ستة إخوة ثالثة من الذاور وثالثة من اإلهاث وًم- :

األوؿ :سلم ة بن أبػي سػلمة وًػو اابػر اإلخػوة وًػو الػذي تػولى تػ ويا أمػي أـ المػمموين

للوبي ( )ورد ولد في أرض الحبشة ثم ًاجر إلػى المديوػة مػ أمػي وًػو صػ ير ولمػا ابػر تػ وج
أمامػة بوػت حمػ ة بػن عبػػد المطلػب ر ػػي اهلل عػوهم ورػػد عػاش إلػػى خالفػة عبػػدالملك بػن مػػرواف

(ً86ػ ػ696ـ) (. )85

الناهي :عمر بن أبػي سػلمة ربيػب الوبػي ( )أبػو حفػل الصػحابي ولػد بػارض الحبشػة

م أبويي وًما مهاجراف في أواخر السوة الناهية من ً ػرة رسػوؿ اهلل ( )وريػل ولػد ربػل ً ػرة

الوبي إلى المديوة وًذا المواسب روى عن الوبي ( )اثوا عشر حدينا ( )86ولي للخليفة علي بن

أبي طالب(ً42ػ ػ 649ـ) ( )البحرين ( )87توفي سوة إحػدى وسػبعين وريػل فػي المديوػة سػوة
ثالثة وثماهين ()

(. )88
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النالث :محمد بن أبي سلمة بن عبد األسد المخ ومي ريل لي صحبة ( )89ولػم ه ػد لػي

ترجمة وافية ربما لعدـ روايتي عػن الوبػي ( )أو عػدـ اشػترااي فػي الحيػاة العامػة أو تػوفي بورػت
مبكر.
الرابعػػة :درة بوػػت أبػػي سػػلمة بػػن عبػػد األسػػد المخ وميػػة الدرشػػية ربيبػػة رسػػوؿ اهلل ()

وابوة أخيي من الر اعة اما صرح بػذلك ( )42( )وًػي معروفػة عوػد أًػل العلػم بالسػير والخبػر
والحديث في بوات أـ سلمة ر ي اهلل عوها (. )41

الخامسػػة :أـ الن ػػوـ بو ػػت أبػػي س ػػلمة ربيب ػػة الوبػػي ( )المخ ومي ػػة روت ع ػػن أمه ػػا أـ
(. )40

الممموين

السادسة :ررية بوت أبي سلمة ( )48ولم أجد أي ترجمػة لهػا فػي اتػب الطبدػات والسػير

وربما أهها لم يكن لها أثرا اجتماعيا أو فكريا أو سياسيا.
وممػػا يتبػػين أف والػػدا السػػيدة زيوػػب

مػػن السػػابدين األولػػين لمسػػالـ ومػػن تػػولى

ر ػػاعتها اػػذلك ،وطفولتهػػا التػػي رضػػتها فػػي بيػػت الوبػػوة الشػػك أف لهػػا أثػػرا ابيػػرا فػػي حياتهػػا
الشخصية.

املبث الثاني  :عائلتها لعلنها
المطلب األوؿ1 :ػ زوجها:
تشير المصادر التي أماموا أف زوج السيدة زيوب

ًو عبد اهلل بن زمعة بن األسود

بن المطلػب بػن أسػد بػن عبػد العػ ى بػن رصػي الدرشػي األسػدي أمػي رريبػة بوػت أميػة بػن الم يػرة
أخػػت أـ سػػلمة أـ المػػمموين فهػػو ابػػن خالػػة زوجتػػي زيوػػب

وًػػو مػػن أشػػراؼ رػػري

ويسػػكن

المديوة وااف لي في اله رة خمس سوين ،توفي الوبي ( )وعمرى( )خمسة عشػر سػوة وروى
عن الوبي ( )وعن خالتي أـ سلمة

 ،وًو الػذي رػاؿ لعمػر بػن الخطػاب( ً04ػ ػ685ـ)

( )صل بالواس في مرض الوبػي ( )لمػا لػم يػر أبػو بكػر( ً18ػ ػ684ـ) ( ، )رتػل ()
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م ػ الخليفػػة عنمػػاف بػػن عفػػاف ( )بيػػوـ الػػدار سػػوة سػػت وثالثػػين لله ػػرة(647ـ) وريػػل يػػوـ

الحرة( )44سوة ثالث وستين لله رة ( )45( )والذي يبدوا لوا أف الممرخين اتفدوا اهي مات رتيال
لكن االخػتالؼ اػاف فػي التػاريخ وربمػا بسػبب رلػب العػدد ثػالث وسػتين أو سػت وثالثػين بمػرور

ال من من ربل الرواة من دوف عمد.

0ػ أبواؤًػا :للسػيدة زيوػب عػدة أبوػاء مػن زوجهػا عبػد اهلل بػن زمعػة ر ػي اهلل عػوهم ولػم

هعرؼ ترتيبهم ولكن هذارًم على الشهرة وًم:

األوؿ :أبو عب يدة بن عبد اهلل بن زمعة روى عن أبيي وأمي زيوب بوت أبي سػلمة وجدتػي

أـ سلمة زوج الوبي( )ر ي اهلل عوهم وروى عوي ابوي وموسى بن يعدوب بن عبد اهلل بػن وًػب

بن زمعة ،وااف ابو عبيدة رحمي اهلل من رؤسػاء رػري

وحدينػي عوػد أًػل الح ػاز ولػي عدػب مػوهم

عبد اهلل الملدب برايخ( )46وعبيد اهلل وعبد الرحمن وًود رحمهم اهلل

()47

.

الناهي :ي يد بن عبد اهلل بن زمعة رتل يوـ الحرة صبرا إذ أبى أف يباي لي يد ( )48على اهي

عبػد رػن( )49واػاف لي يػػد بػن عبػد اهلل ابػن أبػػي سػلمة ولػد اسػمي ي يػػد أمػي أـ ولػد ( )52صػ دية

()51

وًػػي التػػي هبشػػت ربػػر مسػػلم بػػن عدبػػة ( )50وصػػلبتي( )58أمػػا النالػػث عبػػد الػػرحمن والراب ػ وًػػب
والخ ػػامس أب ػػا س ػػلمة والس ػػادس ابي ػػر والس ػػابعة رريب ػػة والنامو ػػة أـ الن ػػوـ والتاس ػػعة أـ س ػػلمة

()54

فشهرتهم رليلة وربما موهم لم يترؾ عدباً.

العاشػػرة :المسػػاجد بوػػت عبػػد اهلل بػػن زمعػػة روت عػػن أبيهػػا وعػػن أمهػػا زيوػػب بوػػت أبػػي
سلمة

( ، )55والمصادر أشارت إلى أف ابوا آخػر رتػل مػ ي يػد بػن عبػد اهلل يػوـ الحػرة ولػم

تحدد المصادر من ًو بالتحديد ًل ًو احد ًمالء ؟ أما اهي ابن اخر فعن الحسن

()56

راؿ لمػا

ااف يوـ الحرة رتل أًل المديوة وااف فيمن رتل ابوا زيوػب ربيبػة رسػوؿ اهلل ( )فحمػال فو ػعا

بين يديها مدتولين فدالت( :إها هلل وإها إليي راجعوف واهلل أف المصيبة فيهما علػي ابيػرة وًػي علػي
في ًذا اابر موها في ًذا ألهي جلس فػي بيتػي فػدخل عليػي فدتػل مظلومػا وأمػا اطخػر فبسػط يػدى

وراتل فال ادري عالـ ًو في ذلك؟) وًما ابوا عبد اهلل بن زمعة (. )57
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المطلب الناهي :روايتها عن الوبي (: )
ورد أف للسيدة زيوب

في ح رى (. )

أحاديث روتها عن الوبي( )سػيما وأههػا ربيبتػي ورػد تربػت

وإذا تاملوػػا اتػػب السػػيرة والتػػراجم والطبدػػات ه ػػد أف اسػػمها مػػن األسػػماء الالمعػػة فػػي

صحبة الوبي ( )فهػي الصػحابية الربيبػة ورػد حفظػت وروت عػن رسػوؿ اهلل ( )سػائرًا سػائر
اغلب الصحابة ( )58( )وم موع ماروت عوي ( )سبعة أحاديث ( )59وًػذا عػدد رليػل رياسػا
على انير من الصحابة ومػ وجودًػا فػي ح ػر الوبػي ( )لكػن مػن المماػد أف صػ ر سػوها اػاف
الحاج الكبير في روايتها الدليلة عوي (. )

المطلب النالث :علمها:

بعد أف شرؼ اهلل ع وجل السيدة زيوب بتكريم عظيم إذ أهها تربت في بيت الوبوة ثم

أارمهػػا اهلل ع ػ وجػػل هعمػػة عظيمػػة أخػػرى أال وًػػي هعمػػة العلػػم تضػػاؼ إلػػى آالئػػي وهعمػػي التػػي ال
تحصى وال تعد سبحاهي وتعالى الذي راؿ ﭽﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐﰑﭼ ( )62فدد رف اهلل ذارًا فكاهت من افدي هساء أًل زماهها ( )61وااهت إذا ذارت امرأة
فديهػػة فػػي المديوػػة ذاػػرت زيوػػب بوػػت أبػػي سػػلمة

( )60وعػػن أبػػي راف ػ الصػػائ ( )68رػػاؿ:

(اوت إذا ذارت امرأة فديهة بالمديوة ذارت زيوب بوت أبي سلمة) ( )64والبد لوا أف هػذار شػي ا

من المسائل العلمية الموج ة التي وردت عوها:

المسػػالة األولػػى :عػػن اليػػب بػػن وائػػل حػػدثتوي ربيبػػة الوبػػي ( )زيوػػب بوػػت أبػػي سػػلمة

راؿ :رلت لها أرأيػت الوبػي ( )أاػاف مػن مضػر ؟ رالػت( :فممػن اػاف أال مػن مضػر ؟ مػن بوػي
الوضر بػن اواهػة) ( )65وًػذى المسػالة مػ رلتهػا إال أههػا تحمػل فػي طياتهػا إشػارة أف زيوػب

ااهت من أًل الوسب.

المسالة الناهية :عن حميػد بػن هػاف عػن زيوػب بوػت أبػي سػلمة رالػت سػمعت أـ سػلمة

تدػػوؿ جػػاءت امػػرأة إلػػى رسػػوؿ اهلل ( )فدالػػت :يػػا رسػػوؿ اهلل إف ابوتػػي تػػوفي عوهػػا زوجهػػا ورػػد
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اشتكت عيوها ػ أفوكحلها ؟ فداؿ رسوؿ اهلل (( : )ال مرتين أو ثالثا ال ذلك يدوؿ ال ثم راؿ

رسوؿ اهلل ( : )إهما ًي أربعة أشهر وعشر ،ورد ااهت إحداان في ال اًلية ترمي بالبعرة

()66

علػػى رأس الحػػوؿ) رػػاؿ حميػػد – فدلػػت ل يوػػب( :ومػػا ترمػػي بػػالبعرة علػػى رأس الحػػوؿ ؟) فدالػػت

زيوب( :ااهت المرأة إذا توفي عوها زوجها دخلػت حفشػا( )67ولبسػت شػر ثيابهػا ولػم تمػس طيبػا
حتى تمر بها سوة ثم تمتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض ( )68بي فدلما تفتض شيء إال مات

ثػػم تخػػرج فتعطػػى بعػػرة فترمػػي بهػػا ثػػم تراجػ بعػػد مػػا شػػاءت مػػن طيػػب أو غيػػرى) ( ، )69فالسػػيدة
زيوب

فسرت معوى رولي (( )ترمي بالبعرة على رأس الحوؿ) وًذا يدؿ على أمرين:
1ػ فدهها وعلمها بدوؿ الوبي ( )ومرادى باأللفاظ الواردة سماال وجوابا.
0ػ واذلك لمعرفتها الشاملة بعادات وتداليد العرب ربل اإلسالـ.
وًوػاؾ الكنيػػر مػػن المسػػائل الفدهيػػة التػػي وردت وأفتػػت بهػػا السػػيدة زيوػػب

()72

ورد ذارها ًاتين المسالتين أهموذجا لذلك.

املبث الثال  :شيوخها تالميذها لفاتها
المطلب األوؿ :شيوخها
روت السيدة زيوب

عن بعض أمهات الممموين ر ي اهلل عوهن وتكاد تكوف أانر

ما أخذت عوهن:
أوال :أـ سلمة ر ي اهلل عوها روت عوها ابوتها زيوب

الكنير من األحاديث(. )71

ثاهيػػا :جويريػػة بوػػت الحػػارث بػػن أبػػي ػػرار الخ اعيػػة أـ المػػمموين ،ااهػػت مػػن سػػبي بوػػي

المصػػطلق ريػػل فػػي السػػوة الخامسػػة وريػػل السادسػػة لله ػػرة ،اػػاف اسػػمها بػػرة فسػػماًا رسػػوؿ اهلل
( )جويرية ،روت عن الوبي ( )وروت عوها زيوب بوت أبي سػلمة
سوة خمسين وريل ست وخمسين لله رة ر ي اهلل عوهم (. )78
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ثالنا :أـ حبيبة بوػت أبػي سػفياف صػخر بػن حػرب أـ المػمموين ،اسػمها رملػة وريػل ًوػد،

من السابدين األولين إلػى اإلسػالـ ًػاجرت مػ زوجهػا عبيػد اهلل بػن جحػ

ر ػي اهلل عوهمػا إلػى

الحبشة فتوفي عوها فت وجها ( )سوة ست وريل سب  ،روت عن الوبي ( )وروت عوها زيوب
بوػػت أبػػي سػػلمة

( )74اختلػػف فػػي وفاتهػػا واألانػػر أههػػا توفيػػت بالمديوػػة سػػوة أرب ػ وأربعػػين

(. )75

لله رة

رابعا :حبيبة بوت أـ حبيبة أبوًا اسمي عبيد اهلل بػن أبػي جحػ ً ،ػاجرت مػ أمهػا إلػى
الحبشة ورجعت معها إلى المديوة ،روت عوها زيوب بوت أبي سلمة

الربيبة (. )76

خامسا :زيوب بوت جح

وًوا الربيبة روت عن

بن رئاب األسػدية أـ المػمموين ر ػي اهلل عوهػا وأر ػاًا مػن

السابدين إلى اإلسالـ من المهاجرات األوؿ ،ااهت تحت زيد بن حارثة ( )فطلدها ثػم زوجهػا

اهلل تبارؾ وتعالى لوبيي ( ، )ااهت صوامة روامة صالحة من خيرة الوساء ،روت عن الوبي ()
روت عوها زيوب بوت أبي سلمة

اما ريل ر ي اهلل عوها (. )78

( ، )77وًي أوؿ أمهات الممموين موتا توفيت سػوة عشػرين

سادسػػا :عائشػػة بوػػت أبػػي بكػػر الصػػديق أـ المػػمموين ر ػػي اهلل عوهػػا وأر ػػها ،ت وجهػػا

الوبػػي ( )ربػػل اله ػػرة وبوػػى بهػػا بعػػد اله ػػرة ( ، )روت الكنيػػر مػػن األحاديػػث عوػػي ()
ااهت فديهة زاًدة

روى عوها الكنير من طلبة العلم موهم زيوب بوت أبػي سػلمة

ورد اختلف في وفاتها ريل سوة سب وخمسين وريل سوة ثماف وخمسين ودفوت بالبدي

(،)79
()82

ورد روت السيدة زيوػب ر ػي اهلل عوهػا عػن الكنيػر مػن الصػحابة ( )81ر ػي اهلل عػوهم
ولكوا ذارها أمهات الممموين فدط لشرفهن وعلو مرتبتهن في السماء واألرض ر ي اهلل عوهن.
المطلػػب النػػاهي :تالميػػذًا :بعػػد أف ذارهػػا شػػيوخ السػػيدة زيوػػب

وعلموػػا اههػػا مػػن

أًػػل الفدػػي والعلػػم ،فمػػن مػػن المماػػد أف بطػػوف الكتػػب حملػػت بػػين جوبيهػػا أسػػماء تالميػػذ اخػػذوا
عوها العلم وسوذار ماتيسر بين أيديوا من تالميذ وهبدأ باًل بيتها وًما األوؿ والناهي :ػ
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(. )80

األوؿ :أبو عبيدة بن عبد اهلل بن زمعة رحمي اهلل روى عن أمي زيوب بوت أبي سلمة

(. )88

ثاهيا :المساجد بوت عبد اهلل بن زمعة رحمها اهلل روت عن أمها زيوب بوت أبي سلمة

ثالنػػا :حميػػد بػػن هػػاف األهصػػاري أبػػو أفلػػح المػػدهي ويدػػاؿ بػػن خالػػد األهصػػاري روى عػػن بعػػض
الصحابة ( )وروى عن زيوػب بوػت أبػي سػلمة

(. )84

وروى عوػي ابوػي أفلػح اػاف ثدػة رحمػي اهلل
اليدرى من ًو (. )85

رابعا :خالد مولى ال بير بن هوفل عن زيوب بوت أبي سلمة

خامسا :أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوؼ ال ًري ااف احد فدهاء المديوة وااف إماما عالمػا لػي
روايات انيرة عن جماعة من الصحابة موهم زيوب بوت أبي سلمة

وااف واس العلم تػوفي

سادسا :عاصم مولى بوػي جمػح روى عػن زيوػب بوػت أبػي سػلمة

( ، )87ولػم أجػد لػي ترجمػة

بالمديوة سوة أرب وتسعين رحمي اهلل(. )86
في المصادر التي بين ايديوا.

سابعا :عامر بن شراحيل الكوفي الهمذاهي ااف إماما حافظا فديهػا مػن سػادات التػابعين روى عػن
الكنير من الصحابة موهم زيوب بوت أبي سلمة

توفي سوة تس ومائة رحمي اهلل

(. )88

ثاموا :عبيداهلل بن عبػد اهلل بػن عتبػة بػن مسػعود الهػذلي المػدهي اإلمػاـ التػابعي روى عػن انيػر مػن
الصػػحابة ر ػػي اهلل عػػوهم وروى عػػن زيوػػب بوػػت أبػػي سػػلمة

صالحا عابدا توفي سوة ثماف وتسعين أو ارل من ذلك رحمي اهلل

وًػػو مػػن فدهػػاء المديوػػة الػػن

()89

.

تاسعا :عراؾ بن مالػك ال فػاري الكوػاهي المػدهي روى عػن بعػض الصػحابة ( )وروى عػن زيوػب
مات بالمديوة بعد المائة لله رة ااف ثدة عالما رحمي اهلل(. )92

بوت أبي سلمة
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العدد ()9

عاشرا :عروة بن ال بير بن العواـ الدرشي األسدي أبو عبد اهلل المدهي تابعي جليل روى عن انير
من الصحابة روى عن زيوب أبي سلمة
سوة أرب وتسعين رحمي اهلل

وًو أخوًا من الر اعة ااف بحرا من العلػم تػوفي

(. )91

حادي عشر :علي بن الحسين بن علي بػن أبػي طالػب الدرشػي الهاشػمي زيػن العابػدين ر ػي اهلل
عػػوهم جميعػػا اػػاف زاًػػدا عابػػدا تديػػا ورعػػا روى عػػن انيػػر مػػن الصػػحابة وروى عػػن زيوػػب بوػػت أبػػي

سػلمة

آبائي(. )90

واػاف يضػرب بػي المنػل بػال ود والكػرـ تػوفي سػوة أربػ وتسػعين ر ػي اهلل عوػي وعػن

ثاهي عشر :عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص الدرشي السهمي المػدهي
ويداؿ المكي أدرؾ بعض الصحابة مػوهم زيوػب بوػت أبػي سػلمة

وروى عوهػا وعػن التػابعين

ااف صاحب حديث وعلم روى عوي الكنير من الواس وثداتهم رحمي اهلل(. )98

ثالث عشر :الداسم بن محمد بن ابي بكر الصديق ر ي اهلل عوهم احد فدهاء المديوػة روى عػن

انيػػر مػػن الصػػحابة ر ػػي اهلل عػػوهم مػػوهم زيوػػب بوػػت أبػػي سػػلمة ر ػػي اهلل عوهػػا اػػاف ثدػػة حافظػػا

عالما إماما انير الحديث ريل توفي سوة سب ومائة رحمي اهلل (. )94

راب عشر :أبو رالبة اسمي عبد اهلل بن زيد وريل ابن ي يد ال رمي البصري احد األعالـ روى عن
انير من الصحابة ر ي اهلل عوهم وموهم زيوب بوت أبي سلمة

ردر وعلم توفي سوة أرب ومائة وريل غير ذلك رحمي اهلل (. )95

اشتهر بكويتي اػاف صػاحب

خامس عشر :اليب بن وائل اليشكري المدهي الكوفي روى عػن الكنيػر مػن الصػحابة ر ػي اهلل
عوهم موهم زيوب بوت أبي سلمة

(. )96

سادس عشر :محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس بن علدمة أبػو عبػد اهلل الدرشػي المػدهي ويدػاؿ
العػػامري روى عػػن بعػػض الصػػحابة ر ػػي اهلل عػػوهم م ػوهم زيوػػب بوػػت أبػػي سػػلمة
معروفا صاحب ردر وجاللة توفي بعد المائة وعشرين رحمي اهلل وريل غير ذلك

(. )97
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سػػاب عشػػر :واًػػب بػػن عبػػد اهلل المعػػافري الكعبػػي أبػػو عبػػد اهلل المصػػري روى عػػن جم ػ مػػن
الصػػحابة ر ػػي اهلل عػػوهم مػػوهم زيوػػب بوػػت أبػػي سػػلمة

وثالثين رحمي اهلل وريل غير ذلك (. )98

اػػاف ثدػػة ذا علػػم مػػات سػػوة مائػػة

ثامن عشػر :أـ عبػد اهلل بوػت محمػد بػن ابػي سػبرة عػن زيوػب بوػت ابػي سػلمة ( ، )99لػم أجػد لهػا
ترجمة وربما اويتها ًي التي جعلت المعلومات عوها رليلة.
وًواؾ آخروف ( )122رووا عن السيدة زيوب

ورد ذارها ًمالء على سبيل المناؿ

إذ أههم أشهر الرواة اما بدا لوا والشك أف ًواؾ غيرًم لم تصلوا أسمائهم أو أههم سدطوا سهوا
من بين أيديوا واهلل اعلم.

المطلب النالث :وفاتها
لدػد اتػػب اهلل عػ وجػػل المػػوت علػى اػػل الخالئػػق ورػاؿ سػػبحاهي وتعػػالى ﭽ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡﮢ ﭼ ( )121والس ػػيدة زيو ػػب ر ػػي اهلل عوه ػػا مم ػػن ات ػػب علي ػػي الم ػػوت س ػػائرًا س ػػائر
مخلورػػات األرض فعػػن محمػػد بػػن أبػػي حرملػػة( )120أف زيوػػب بوػػت أبػػي سػػلمة عبػػد اهلل بػػن عبػػد

األسد المخ ومية ربيبػة الوبػي ( )توفيػت سػوة ثػالث وسػبعين فػاتي ب وازتهػا بعػد صػالة الصػبح

فو عت بالبدي وااف طارؽ بن عمرو المكي ( )128أمير المديوة ي لس ( )124بالصبح ،راؿ محمد

بػػن أبػػي حرملػػة فسػػمعت عبػػد اهلل بػػن عمػػر ر ػػي اهلل عوهمػػا يدػػوؿ ألًلهػػا إمػػا أف تصػػلوا علػػى

جوػػازتكم اطف وأمػػا أف تتراوًػػا حتػػى ترتفػ الشػػمس واػػاف عبػػد اهلل بػػن عمػػر ر ػػي اهلل عوهمػػا رػػد

حضػر جوازتهػػا ربػل أف يحػػا ويمػػوت بمكػة ( )125لدػػد شػػاء اهلل عػ وجػػل فػػي سػوة ثػػالث وسػػبعين

لله رة(684ـ) أف يختم ًذى السيرة العطرة ففا ت روحها لتلحق بالرفيق األعلى تاراة جسدا
طاًرا وسيرة عطرة بفوح الصحبة التبلى شذاًا األياـ.
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اخلالصة لأهه النتائج
اوػػا رػػد تواولوػػا فػػي ًػػذا البحػػث (الصػػحابية زيوػػب بوػػت أبػػي سػػلمة دراسػػة فػػي سػػيرتها
وروايتها للحديث الشريف) ورد تبين لوا مايلي:
1ػ أف الربيبة زيوب

تربت في بيت الوبوة وااف اسمها (برة) فاختار لها الوبي (ً )ػذا االسػم

وااف يداعبها ويواديها (زهاب) .
 0ػ ػ أف الس ػػيدة زيو ػػب

م ػػن أب ػػويين ررش ػػيين وًم ػػا م ػػن الس ػػابدين األول ػػين إل ػػى اإلس ػػالـ وم ػػن

المهاجرين إلى ارض الحبشة ولم ينبت عوها أهها ممن ولد في تلك األرض.

8ػ حصلت للسيدة زيوب

مع ػ ة مػن الوبػي ( )علػى وجههػا عرفػت(بحفوػة المػاء) ثػم تمػت

ر ػػاعتها مػػن شخصػػية مهمػػة فػػي تػػاريخ اإلسػػالـ وًػػي أسػػماء بوػػت أبػػي بكػػر الصػػديق

فكاهت ابوة ال بير بن العواـ ( )بالر اعة.
4ػ ااف للسيدة زيوب ر ي اهلل عوها إخوة وزوج وأبواء أغلبهم لهم أثر وا ح في تاريخ اإلسالـ.
 5ػ ااهت من المدلين بالرواية عن الوبػي صػلى اهلل عليػي وسػلم فدػد ورد أههػا روت سػبعة أحاديػث
فدط عوي (.)

6ػ ػ اشػػتهرت بعلمهػػا وااهػػت تعػػد مػػن فدهػػاء المديوػػة ورػػد ذاػػرت المصػػادر الفدهيػػة آراءًػػا التػػي
وردت عوها.

7ػ ػ روت عػػن بعػػض الصػػحابة ر ػػي اهلل عػػوهم ولكػػن اػػاف أانػػرت مػػن روت عػػوهم ًػػن أمهػػات
المػػمموين ر ػػي اهلل عػػوهن وعلػػى إثػػر ذلػػك فدػػد تراػػت الكنيػػر مػػن التالميػػذ الػػذين ههلػػوا مػػن

علمها ورووا عوها األحاديث.
8ػ ثبت أهها توفيت سوة ثالث وسبعين لله رة(684ـ) بالمديوة الوبويػة ودفوػت بػالبدي م ػاورة
بذلك خير الواس بعد األهبياء والمرسلين ر ي اهلل عوها وعوهم.
وفػػي ختػػاـ ًػػذا البحػػث عسػػى أف هكػػوف رػػد وفدوػػا فػػي تسػػليط الضػػوء ب ي ػػاز علػػى
شخصية من شخصيات تاريخوا اإلسالمي التي شرفها اهلل ع وجل بالتربية الوبوية.
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هوامش البث :
( )1الربيبة لمهنى والربيب للذار وربيبة الرجل بوت امرأتي من غيرى والربيب ابن امرأة الرجل مػن
غي ػػرى ،ر ػػاؿ تع ػػالى ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ وًي من المحرمات.
سورة الوساء من االيػة  .08الػرازي ،محمػد بػن أبػي بكػر بػن عبػدالدادر ت  ً666ػ ،مختػار
الصحاح ،تحديق محمود خاطر(مكتبة لبواف هاشروف بيروت ً1415ػ 1995 -ـ) ص96

؛ ابن موظور ،محمد بن مكرـ بن موظور األفريدػي المصػري ت ً 711ػ ،لسػاف العػرب( دار

صادر بيروت ب ػ ت) ج1ص.425
( )0ابػػن سػػعد ،محمػػد بػػن سػػعد بػػن موي ػ أبػػو عبػػداهلل البصػػري ال ًػػري تً 082ػ ػ ،الطبدػػات
الكبرى (دار صادر  -بيروت ب ػ ت) ج 8ص 461؛ابن ح ـ ،أبو محمد علػي بػن أحمػد
بن سعيد االهدلسػي ت ً 456ػ ،جمهػرة اهسػاب العػرب ،تحديػق وتعليػق عبدالسػالـ محمػد

ًاروف ،ط( 5دار المعارؼ الداًرة ب ػ ت) ص 145ػ ص 464؛ ابن األثير ،ع الدين بن
األثيػػر أبػػي الحسػػن علػػي بػػن محمػػد ال ػ ري ت ً 682ػ ،أسػػد ال ابػػة فػػي معرفػػة الصػػحابة،

تحديق عادؿ أحمد الرفاعي(دار إحياء التراث العربي  -بيروت لبواف ً 1417ػ 1996 -

ـ) ج7ص 145؛ أبػػن ح ػػر ،احمػػد بػػن علػػي بػػن ح ػػر أبػػو الفضػػل العسػػدالهي الشػػافعي

تً 850ػ ػ ،اإلصػػابة فػػي تميي ػ الصػػحابة ،أعتوػػى بػػي حسػػاف عبػػد الموػػاف( ،بيػػت االفكػػار
الدولية لبواف ً 1404ػ ػ 0224ـ) ص.1698
( )8يوظر :البخاري ،ابو عبداهلل محمد بن اسماعيل تً056ػ ،صحيح البخاري ،تدديم احمػد
محمػػد شػػاار ػ تػػرريم محمػػد فػػماد عبػػد البػػاري( ،دار ابػػن الهيػػنم ،الدػػاًرة ً 1405ػ ػ ػ

0224ـ) ص 40؛ مس ػ ػػلم ،مس ػ ػػلم ب ػ ػػن الح ػ ػػاج أب ػ ػػو الحس ػ ػػين الدش ػ ػػيري الويس ػ ػػابوري

تً061ػ ،صحيح مسلم ،محمد فماد عبػد البػاري( ،دار إحيػاء التػراث العربػي بيػروت ب ػ
ت) ج1ص.051
( )4محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس بن علدمة أبو عبد اهلل الدرشي المدهي روى عػن الكنيػر
مػن الصػػحابة مػػات بعػػد سػػوة عشػرين ومائػػة وريػػل غيػػر ذلػػك .أبػن ح ػػر ،احمػػد بػػن علػػي بػػن
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ح ػػر أبػػو الفضػػل العسػػدالهي الشػػافعي تً 850ػ ػ ،تهػػذيب التهػػذيب( ،دار الفكػػر بيػػروت

ً1424ػ 1984 -ـ) ج 9ص.880

( )5مسلم ،صػحيح مسػلم ،ج 8ص1687؛ الشػيباهي ،ابػو بكػر احمػد بػن عمػرو بػن الضػحاؾ
ت ً 087ػ ،اطحاد والمناهي ،تحديق باسم فيصل احمد جوابرى(دار الراية الرياض 1411
ًػ ػ 1991ـ) ج6ص.08
( )6يوظػػر :الفراًيػػدي ،الخليػػل بػػن أحمػػد ت ً 175ػ ،العػػين ،تحديػػق د مهػػدي المخ ومػػي ػ د
إبراًيم السامرائي (دار ومكتبػة الهػالؿ ب ػ ت) ج8ص 059؛ ابػن موظػور ،لسػاف العػرب،

ج4ص.51
( )7ال يوب ش ر حسن الموظر طيب الرائحة وبي سميت المرأة ويطلق االسم ايضا على االرهب
الس ػػمين .اب ػػن موظ ػػور ،لس ػػاف الع ػػرب ،ج 1ص 458؛ال بي ػػدي ،محم ػػد مرتض ػػى الحس ػػيوي
ال بيدي ،تاج العروس من جواًر الداموس ،تحديق :م موعة من المحددين (دار الهداية ب

ػ ت) ج 8ص.06
( )8يوظر :ابن سعد ،الطبدات الكبرى ،ج 8ص 98؛ الطبراهي ،سليماف بن أحمد بن أيوب أبو
الداسم ت ً 862ػ ،المع ػم الكبيػر ،تحديػق حمػدي بػن عبدالم يػد السػلفي ،ط( 0مكتبػة

ال ًػػراء الموصػػل ً1424ػ ػ 1988 -ـ) ج08ص 426؛الحػػاام ،محمػػد بػػن عبػػداهلل أبػػو
عبداهلل الحاام الويسابوري ت ً 475ػ ،المستدرؾ على الصحيحين ،تحديق مصػطفى عبػد

الدادر عطا( ،دار الكتب العلمية بيروت ً1411ػ 1992 -ـ) ج4ص.18
( )9يوظر :ابن ال وزي ،ابو الفرج عبد الرحمن بن ال وزي تً 597ػ ،تلديح فهوـ أًل االثر،
(مكتبػة االداب الدػاًرة ب ػ ت) ص 419؛الػذًبي ،محمػد بػن احمػد بػن عنمػاف ت748

ً ػ ،سػير اعػالـ الوػبالء ،تحديػق شػعيب االرهػاؤوط ػ محمػد هعػيم العررسوسػي ،ط( 9ممسسػة
الرسالة بيروت ً1418ػ ػ 1998ـ) ج8ص 028؛ السيوطي ،ابو الفضل عبد الرحمن بن

اب ػػي بك ػػر ت  ً 911ػ ػ ،اس ػػعاؼ المبط ػػا برج ػػاؿ الموط ػػا (المكتب ػػة الت اري ػػة الكب ػػرى مص ػػر

ً 1889ػ ػ  1969ـ) ص 85؛ ال رراهي ،محمد بن عبد الباري بن يوسف ت ً 1100ػ،
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ش ػػرح ال رر ػػاهي عل ػػى موط ػػا مال ػػك( ،دار الكت ػػب العلمي ػػة بي ػػروت  ً 1411ػ ػ ػ 1991ـ)
ج1ص.154
( )12اإلصابة في تميي الصحابة ،ص1827؛ تهذيب التهذيب ،ج 10ص.452
( )11يوظر :ابن ًشاـ ،ابو محمد عبد الملك بن ًشاـ المعافري ت ً 018ػ ،السػيرة الوبويػة،

رػػدـ لهػػا وعلػػق لهػػا و ػػبطها طػػي عبػػد الػػرؤوؼ سػػعد (دار ال يػػل بيػػروت ً 1895ػ ػ ػ

1975ـ) ج 0ص 82؛ الذًبي ،محمد بن أحمد بن عنماف تً 748ػ ،السيرة الوبوية،
تحديػػق حسػػاـ الػػدين الددسػػي ،ط( 0دار الكتػػب العلميػػة بيػػروت  ً 1429ػ ػ 1988ـ)

ص 010؛العمري ،اارـ ياء ،الوجي في السػيرة الوبويػة( ،االدارة العامػة لالورػاؼ ،رطػر
ب ػ ت) ص.42
( )10الطبدػات الكبػرى ،ج8ص 98؛الحػػاام ،المسػتدرؾ علػػى الصػحيحين ،ج4ص 02؛ ابػػن
ح ر ،االصابة في تميي الصحابة ،ص.1698
( )18الع لػػي ابػػو الحسػػن احمػػد بػػن عبػػد اهلل بػػن صػػالح الكػػوفي االمػػاـ الحػػافن ه يػػل طػػرابلس
سػػم انيػػرا مػػن العلمػػاء مػػوهم والػػدى تػػوفي سػػوة احػػدى وسػػتين ومػػائتين لله ػػرة رحمػػي اهلل.

يوظػػر :الػػذًبي ،محمػػد بػػن أحمػػد بػػن عنمػػاف تً 748ػ ػ ،تػػذارة الحفػػاظ( ،دار الكتػػب
العلمية – بيروت ب ػ ت) ج 0ص.561
( )14معرفة الندات ،تحديق عبد العليم عبد العظيم البستوي ،ط( 0مكتبة الدار المديوة الموورة
ً1425ػ ػ 1985ـ) ج0ص 458؛ابن ح ر ،تهذيب التهذيب ،ج 10ص.452
( )15يوظر :الحافن العراري ،ابو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين ت  ً 826ػ ،فػتح
الم يػػث بشػػرح ألفيػػة الحػػديث ،حددػػي وصػػححي احمػػد محمػػد شػػاار ،ط( 0عػػالم الكتػػب

بيروت ً 1428ػ ػ 1988ـ) ص 846؛ابن ح ر ،االصابة في تميي الصحابة ،ص 12
ػ ص.1698

( )16يوظػػر :ابػػن ال ػػوزي ،تلدػػيح فهػػوـ أًػػل االثػػر ،ص114؛ الوػػووي ،ابػػو زاريػػا محػػي الػػدين
يحيى بن شرؼ تً 670ػ ،تهذيب االسماء والل ات ،علق عليي وو
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عبػ ػػد الدػ ػػادر عطػ ػػا ،ط( 0دار الكتػ ػػب العلميػ ػػة بيػ ػػروت لبوػ ػػاف ً1408ػ ػ ػ

ج0ص 026؛ابن ح ر ،االصابة في تميي الصحابة ،ص 405ػ ص.1680

ػ 0227ـ)

( )17ابػػن سػػعد ،الطبدػػات الكبػػرى ،ج8ص461؛ ابػػن ح ػػر ،االصػػابة فػػي تميي ػ الصػػحابة،
ص 1698؛ تهذيب التهذيب ،ج 10ص.452

( )18يوظر :الشافعي ،ابو عبد اهلل محمد بن ادريس تً 024ػ ،مسود الشافعي( ،دار الكتب
العلميػػة بيػػروت ب ػ ت) ص 82؛ أبػػن ح ػػر ،احمػػد بػػن علػػي بػػن ح ػػر أبػػو الفض ػػل
العسػػدالهي الشػػافعي تً 850ػ ػ ،تلخػػيل الحبيػػر فػػي احاديػػث الرافعػػي الكبيػػر ،تحديػػق
السيد عبداهلل ًاشم اليماهي المدهي (المديوة الموورة ً 1884ػ ػ 1964ـ) ج4ص.5
( )19سعيا أي عملها مر عة ألجل الكسب أو تر

صدرة هلل ع وجػل أي مػن السػاعين الػى

الصػدرات .يوظػر :الػػرازي ،مختػار الصػحاح ،ص 106؛ابػػن موظػور ،لسػاف العػػرب ،ج14

ص.886
( )02يوظ ػػر :اب ػػن س ػػعد ،الطبد ػػات الكب ػػرى ،ج8ص 98؛ الطبراه ػػي ،المع ػػم الكبي ػػر ،ج08
ص 426؛ الحاام ،المستدرؾ على الصحيحين ،ج 4ص.18
( )01يوظر :ابن حباف ،ابو حاتم محمػد بػن احمػد التميمػي البسػتي ت ً 854ػ ،السػيرة الوبويػة
واخبػػار الخلفػػاء ،صػػححي وعلػػق عليػػي ع ي ػ بػػك وجماعػػة مػػن العلمػػاء ،ط( 8دار الفكػػر
للطباع ػػة والوش ػػر والتوزيػ ػ  ً1417ػ ػ

ػ 1997ـ) ص 18؛ ال ػػذًبي ،الس ػػيرة الوبوي ػػة،

ص 112؛ابن انير ،ابو الفداء اسماعيل بن انير الدمشدي ت ً 774ػ ،البدايػة والوهايػة،

خػػرج احادينػػي محمػػد بيػػومي ػ عبػػداهلل الموشػػاوي ػ محمػػد ر ػػواف مهوا(مكتبػػة االيمػػاف

الموصورة ب ػ ت) ج8ص.66
( )00عطاؼ بػن خالػد أبػو صػفواف المخ ومػي الدرشػي المػدهي سػم مػن الكنيػر ورى عوػي خلػق
وثدي احمد بن حوبل وغيرى .البخاري ،ابو عبداهلل محمد بن اسماعيل ت ً056ػ ،التػاريخ

الكبير ،تحديق السػيد ًاشػم الوػدوي( ،دار الفكػر ،بيػروت ب ػ ت) ج7ص 90؛ابػن ابػي

حاتم ،عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي تً 807ػ،
ال رح والتعديل( ،دار إحياء التراث العربي بيروت ً1871ػ 1950 -ـ) ج 7ص.80
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( )08يوظر :الطبراهي ،المع م الكبير ،ج 04ص 080؛ابن عبد البر ،يوسف بػن عبػد اهلل بػن
محمد ت ً468ػ ،االستيعاب في معرفة األصػحاب ،تحديػق علػي محمػد الب ػاوي( ،دار

ال ي ػ ػػل بي ػ ػػروت  ً1410ػ ػ ػ

ػ 1990ـ) ج4ص 1855؛اب ػ ػػن األثي ػ ػػر ،اس ػ ػػد ال اب ػ ػػة،

ج7ص 145؛ ابن ح ر ،االصابة في تميي الصحابة ،ص.1698

( )04لكػػاع المػػة تطلػػق علػػى الصػػبي الص ػ ير حػػديث السػػن .يوظػػر :الػػرازي ،مختػػار الصػػحاح،
ص 051؛ ابن موظور ،لساف العرب ،ج8ص.800

( )05الطبراهي ،المع م الكبير ،ج 04ص.081
( )06ظعيوة من ظعن وال شاخل لسفر في حا أو غ و أو مسػير مػن مديوػة إلػى أخػرى ظػاعن
ويداؿ للمرأة في الهودج ظعيوة .الفراًيدي ،العين ،ج 0ص88؛ابن موظور ،لساف العرب،

ج 18ص.071
( )07الوووي ،تهذيب االسماء والل ات ،ج0ص 088؛ابن ح ر ،االصابة في تميي الصحابة،
ص.1778
( )08ابن ال وزي ،تلديح فهوـ اًل االثر ،ص 01؛ابن الديم ،شمس الدين ابو عبػداهلل محمػد
بن ابي بكر ال رعي الدمشدي تً751ػ ،زاد المعػاد فػي ًػدي خيػر العبػاد ،تحديػق خليػل

شيحا( ،دار المعرفة بيروت لبواف ً 1407ػ ػ 0226ـ) ص.45
( )09يوظػػر :الوػػووي ،تهػػذيب االسػػماء والل ػػات ،ج0ص 042؛ابػػن ح ػػر ،االصػػابة فػػي تميي ػ
الصحابة ،ص.1778
( )82العشيرة تص ير عشرة مو

حصن من هاحية يوب بين مكة والمديوة .يوظر :الحموي ،ابو

عبد اهلل شهاب الػدين يػاروت بػن عبػد اهلل الرومػي الب ػدادي ت ً 606ػ ،مع ػم البلػداف،

تدػػديم محمػػد عبػػد الػػرحمن المرعشػػلي (دار احيػػاء الت ػراث العربػػي بيػػروت لبوػػاف ،ممسسػػة

التػاريخ العربػي ب ػ ت) ج6ص 882؛ أبػن ح ػر ،احمػد بػن علػي بػن ح ػر أبػو الفضػل
العس ػػدالهي الش ػػافعي ت ً 850ػ ػ ،ف ػػتح الب ػػاري بش ػػرح ص ػػحيح البخ ػػاري ،ت ػػم التحدي ػػق

والمراجعػة والفهرسػة بػدار ابػي حيػاف( ،دار ابػي حيػاف الدػاًرة  ً1416ػ ػ 1996ـ) ج9
ص.186
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( )81يوظػػر :الدرطبػػي ،ابػػو عبػػداهلل محمػػد بػػن احمػػد االهصػػاري تً 671ػ ػ ،ال ػػام الحكػػاـ
الدراف ،راجعي و بطي وعلق عليي محمد ابػراًيم الحفوػاوي ػ خػرج احادينػي محمػود حامػد
عنماف (دار الحديث الداًرة ً 1408ػ ػ 0228ـ) ج9ص  479؛الم ي ،ابػو الح ػاج

يوس ػػف ب ػػن عب ػػد ال ػػرحمن ت ً 740ػ ػ ،ته ػػذيب الكم ػػاؿ ،تحدي ػػق بش ػػار ع ػػواد مع ػػروؼ،
(ممسسة الرسالة بيروت ً 1422ػ ػ 1982ـ) ج 15ص.187
( )80سورة الحارة اية .19
( )88سورة الحارة اية .05
( )84يوظػ ػػر :ابػ ػػن حبػ ػػاف ،السػ ػػيرة الوبويػ ػػة ،ج 1ص 087؛الم ػ ػ ي ،تهػ ػػذيب الكمػ ػػاؿ ،ج15

ص 187؛ ابػن الدػيم ،زاد المعػاد ،ص 501؛ابػن انيػر ،البدايػة والوهايػة ،ج 4ص 411ػ
.489

( )85يوظر :البيهدي ،ابو بكػر احمػد بػن الحسػين بػن علػي ت  ً458ػ ،سػون البيهدػي الكبػرى،
تحديق محمد عبدالدادر عطا( ،مكتبة دار الباز ،مكة المكرمة ً1414ػ ػ 1994ـ) ج7

ص 71؛ابػ ػػن عبػ ػػد البػ ػػر ،االسػ ػػتيعاب ،ج 0ص 641؛ ابػ ػػن ح ػ ػػر ،اإلصػ ػػابة فػ ػػي تميي ػ ػ
الصحابة ،ص1827؛ تهذيب التهذيب ،ج 10ص.452

( )86يوظػ ػػر :ابػ ػػن ال ػ ػػوزي ،تلدػ ػػيح فهػ ػػوـ أًػ ػػل االثػ ػػر ،ص 869؛الم ػ ػ ي ،تهػ ػػذيب الكمػ ػػاؿ،
ج01ص 874؛ ابن ح ر ،تهذيب التهذيب ،ج 7ص421؛السػيوطي ،اسػعاؼ المبطػا،

ص.00

( )87ابن رتيبة ،ابو محمد عبداهلل بن مسلم تً 076ػ ،المعارؼ ،تحديق ثروت عكاشػة (دار
المعػارؼ الدػاًرة ب ػ ت) ج 1ص186؛ المػ ي ،تهػذيب الكمػاؿ ،ج01ص 874؛ابػن

ح ر ،االصابة في تميي الصحابة ،ص.951
( )88اب ػػن اني ػػر ،البداي ػػة والوهاي ػػة ،ج 8ص 695؛ اب ػػن ح ػػر ،االص ػػابة ف ػػي تمييػ ػ الص ػػحابة،
ص 951؛ السيوطي ،اسعاؼ المبطا ،ص.00
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( )89ابػػن حبػػاف ،ابػػو حػػاتم محمػػد بػػن احمػػد التميمػػي البسػػتي تً 854ػ ػ ،الندػػات ،تحديػػق
ابراًيم شمس الدين ػ تراي فرحاف المصطفى( ،دار الكتػب العلميػة بيػروت لبوػاف 1419

ًػ ػ 1998ـ) ج 1ص 488؛ابن ح ر ،االصابة في تميي الصحابة ،ص.1190
( )42يوظػػر :البخػػاري ،صػػحيح البخػػاري ،ص 649؛ابػػن ح ػػر ،االصػػابة فػػي تميي ػ الصػػحابة،
ص.1680
( )41ابن عبد البر ،االستيعاب ،ج4ص 1885؛ابن االثير ،اسد ال ابة ،ج 7ص.128
( )40ابػػن ال ػػوزي ،تلدػػيح فهػػوـ اًػػل االثػػر ،ص 858؛ابػػن االثيػػر ،اسػػد ال ابػػة ،ج 7ص875
؛ابن ح ر ،االصابة في تميي الصحابة ،ص.1881
( )48ابن ًشاـ ،السيرة الوبوية ،ج 4ص.015
( )44وًو يوـ يوسب الى حرة رريبة من المديوة الوبوية عودما غ اًا جي

ي يػد بػن معاويػة سػوة

ثػػالث وسػػتين ورػػد رتػػل فيهػػا انيػػر مػػن الوػػاس مػػن اًػػل المديوػػة لمػػا خلعػػوى .يوظػػر :ابػػن

ال ػػوزي ،عبػػد الػػرحمن بػػن علػػي بػػن محمػػد أبػػو الفػػرج تً 597ػ ػ ،الموػػتظم فػػي تػػاريخ
الملػػوؾ واألمػػم( ، ،دار صػػادر بيػػروت ً1858ػ ػ ػ 1988ـ) ج 6ص 10؛ابػػن انيػػر،
البداية والوهاية ،ج  8ص .589
( )45يوظر :ابن حباف ،الندات ،ج1ص 862؛ابن االثير ،اسد ال ابة ،ج 8ص 046؛ الم ي،
تهذيب الكماؿ ،ج 14ص 505؛ابن ح ر ،االصابة في تميي الصحابة ،ص.774
( )46لم اجد لهذى اللفظة أي معوى؟
( )47يوظ ػػر :اب ػػن حػ ػ ـ ،جمه ػػرة اهس ػػاب الع ػػرب ،ص 119؛المػ ػ ي ،ته ػػذيب الكم ػػاؿ ،ج84
ص 58؛ابن ح ر ،تهذيب التهذيب ،ج10ص.177

( )48ي يد بن معاوية بن أبي سفياف ولي الخالفة بعهد من ابيي وفي ورتي جرت امور عظيمة فػي
تػػاريخ االسػػالـ موهػػا مدتػػل سػػيدها الحسػػين ر ػػي اهلل عوػػي وغػ و المديوػػة الوبويػػة ًلػػك سػػوة

أربػ ػ وس ػػتين لله ػػرة .اب ػػن حػ ػ ـ ،جمه ػػرة اهس ػػاب الع ػػرب ،ص 110؛اب ػػن اني ػػر ،البداي ػػة
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والوهاية ،ج 8ص 597؛ السرجاهي ،د .راغب السرجاهي ،الموسوعة الميسرة فػي التػاريخ
االسالمي( ،ممسسة إررأ الداًرة ً 1406ػ ػ 0225ـ) ج 1ص.182

( )49رن العبد يدن الذي ملك ًو وابواى .ابن موظور ،لساف العرب ،ج 9ص.516
( )52اـ ولد ًي االمة المملواة د الحرة وًي خاصة باالمة التي ولدت من سيدًا الحر فمن
وطا امتي فحملت صارت لي اـ ولد ولها احكاما انيرة في اتػب الفدهػاء .يوظػر :الشػافعي،

ابػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػن ادريػػس تً024ػ ػ ،السػػون المػػاثورة ،تحديػػق عبػػد المعطػػي امػػين

رلع ػي( ،دار المعرفػة بيػروت لبوػاف  ً 1426ػ ػ 1986ـ) ص 098؛ابػن موظػور ،لسػاف
العرب ،ج 1ص 025؛الشعراهي ،عبد الوًػاب الشػعراهي ،اشػف ال مػة عػن جميػ االمػة
(دار الفكر للطباعة والوشر بيروت لبواف ً1428ػ ػ 1988ـ) ج 0ص.064
( )51ص دية هسبة الى الص د بالصاد ويداؿ بالسين اورة ع يبة رصبتها سمررود وريػل رصػبتها
بخػػارى مػػن اجمػػل الػػبالد اشػ ارا وبسػػاتيوا واههػػارا .يوظػػر :الحمػػوي ،مع ػػم البلػػداف ،ج5

ص.191
( )50مسلم بن عدبة بن رياح بن اسعد بن ربيعة المري رائػد ال ػي

الػذي غػ ا المديوػة الموػورة

وروع اًلها ولدب بمسرؼ ًلك سوة ارب وستين ولي من العمر بض وتسعوف سوة .يوظر:

ابن ح ـ ،جمهرة اهساب العػرب ،ص 054؛ابػن ح ػر ،االصػابة فػي تمييػ الصػحابة ،ص
.1042
( )58يوظر :ابن ح ـ ،جمهرة اهساب العرب ،ص 119؛ابن االثير ،اسد ال ابة ،ج 8ص.046
( )54ابن سعد ،الطبدات الكبرى ،ج 8ص 461؛ابن ح ـ ،جمهرة اهساب العرب ،ص.119
( )55ابن سعد ،الطبدات الكبرى ،ج 5ص 027؛الم ي ،تهذيب الكماؿ ،ج 88ص.115
( )56الحسن البصري ابو سعيد بن ابي الحسن امي موالة الـ الممموين اـ سلمة ر ي اهلل عوها
هشػا بالمديوػػة روى عػػن انيػر مػػن الصػػحابة اػػاف عالمػا جلػػيال تػػوفي سػوة مائػػة وعشػػرة رحمػػي

اهلل .اب ػػن اب ػػي ح ػػاتم ،ال ػػرح والتع ػػديل ،ج 8ص 42؛اب ػػن اني ػػر ،البداي ػػة والوهاي ػػة ،ج9
ص.072
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( )57ابن عبد البر ،االستيعاب ،ج 4ص 1855؛ابن االثير ،اسد ال ابة ،ج 7ص.188
( )58يوظر :الع لي ،معرفة الندات ،ج0ص 458؛المػ ي ،تهػذيب الكمػاؿ ،ج 85ص 186
؛الػ ػػذًبي ،سػ ػػير أعػ ػػالـ الوػ ػػبالء ،ج 8ص 096؛ابػ ػػن ح ػ ػػر ،تهػ ػػذيب التهػ ػػذيب ،ج10

ص 452؛االصػػابة فػػي تمييػ الصػػحابة ،ص  1698؛السػػيوطي ،اسػػعاؼ المبطػػا ،ص85
؛ال رراهي ،شرح ال رراهي ،ج 8ص.096
( )59ابن ال وزي ،تلديح فهوـ اًل االثر ،ص.871
( )62سورة الم ادلة من االية .11
( )61ابن عبد البر ،االستيعاب ،ج 4ص1855؛ابن االثير ،اسد ال ابة ،ج7ص.188
( )60ابػػن عبػػد البػػر ،يوسػػف بػػن عبػػد اهلل بػػن محمػػد ت ً468ػ ػ ،التمهيػػد لمػػا فػػي الموطػػا مػػن
المعػاهي واالسػاهيد ،تحديػق مصػطفى بػن احمػد العلػوي ػ محمػد عبػد الكبيػر البكػري(وزارة

عموـ االوراؼ والشموف االسالمية الم رب ً 1887ػ ػ  1967ـ) ج 00ص.014
( )68أبو راف الصائ هفي المدهي مولى آؿ عمر ر ي اهلل عوي أدرؾ ال اًلية وحدث عن أبي
بن اعب وعمر بن الخطاب وأبي موسى وأبي ًريرة ر ي اهلل عوهم وموتي رريب من مػوت

أهػػس بػػن مالػػك ر ػػي اهلل عوػػي .الع لػػي ،معرفػػة الندػػات ،ج 0ص819؛ الػػذًبي ،تػػذارة

الحفاظ ،ج 1ص.69

( )64ابن ح ر ،االصابة في تميي الصحابة ،ص.1698
( )65البخػ ػػاري ،صػ ػػحيح البخػ ػػاري ،ص 414؛الحػ ػػاام ،المسػ ػػتدرؾ علػ ػػى الصػ ػػحيحين ،ج0
ص.661
( )66البعرة رجي ال مالي خػف وظلػف مػن االبػل والشػاء وبدػر الػوح
ابن موظور ،لساف العرب ،ج 1ص.456

( )67الحف

والظبػاء وغيرًػا .يوظػر:

ًو البيت الص ير من بيوت االعراب الص ير الدريب من االرض .الػرازي ،مختػار

الصحاح ،ص 144؛ابن موظور ،لساف العرب ،ج 0ص.511
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( )68تفتض بي من االفتضاض وًو الكسر اي تكسر بي عدة زوجها وريل االفتضاض االغتساؿ
بالماء العذب الزالة الوسخ .يوظر :ابن موظػور ،لسػاف العػرب ،ج 9ص 119؛ابػن ح ػر،

فتح الباري ،ج 10ص.018
( )69البخ ػػاري ،ص ػػحيح البخ ػػاري ،ص 644؛الوس ػػائي ،أحم ػػد ب ػػن ش ػػعيب أب ػػو عب ػػد ال ػػرحمن
الوسػػائي تً 828ػ ػ ،السػػون الكبػػرى ،تحديػػق د .عبػػد ال فػػار سػػليماف البوػػداري ػ سػػيد

اسروي حسن( ،دار الكتب العلمية بيروت ً 1411ػ1991 -ـ) ج 8ص.894
( )72يوظػ ػػر :الشػ ػػافعي ،مسػ ػػود الشػ ػػافعي ،ص 822؛البيهدػ ػػي ،سػ ػػون البيهدػ ػػي الكبػ ػػرى ،ج7

ص 487؛ابن ردامة ،ابو محمد عبداهلل بن احمد المددسي تً 602ػ ،الم وي ػ في فدي
االم ػػاـ احم ػػد ب ػػن حوب ػػل الش ػػيباهي( ،دار الفك ػػر بي ػػروت  ً 1425ػ ػ ػ  1985ـ) ج9

ص 899ػ ص 429؛ ال رراهي ،شرح ال رراهي ،ج8ص 099؛ الشوااهي ،محمد بن علي
بن محمد تً 1055ػ ،هيل االوطار من احاديث سيد االخيار شرح موتدى االخبار( ،دار
ال يل بيروت ً1898ػ ػ  1978ـ) ج 7ص.105
( )71مسلم ،صحيح مسلم ،ج 1ص 051؛الطبراهي ،المع م الكبير ،ج 08ص.841
( )70الحاام ،المستدرؾ على الصحيحين ،ج 4ص.09
( )78الوػ ػػووي ،تهػ ػػذيب االسػ ػػماء والل ػ ػػات ،ج 0ص 014؛ابػ ػػن ح ػ ػػر ،االصػ ػػابة فػ ػػي تميي ػ ػ
الصحابة ،ص.1659
( )74مسلم ،صحيح مسلم ،ج 0ص 1270؛ الذًبي ،سير اعالـ الوبالء ،ج 8ص.021
( )75الوػ ػػووي ،تهػ ػػذيب االسػ ػػماء والل ػ ػػات ،ج 0ص 086؛ابػ ػػن ح ػ ػػر ،االصػ ػػابة فػ ػػي تميي ػ ػ
الصحابة ،ص.1688
( )76الم ي ،تهذيب الكماؿ ،ج 85ص 186؛ابن ح ر ،تهذيب التهػذيب ،ج 10ص452
؛االصابة في تميي الصحابة ،ص.1668
( )77الػ ػػذًبي ،سػ ػػير اعػ ػػالـ الوػ ػػبالء ،ج 8ص 021؛ ابػ ػػن ح ػ ػػر ،تهػ ػػذيب التهػ ػػذيب ،ج10
ص.452
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( )78الو ػػووي ،تهػػػذيب االس ػػماء والل ػػػات ،ج 0ص 000؛ابػ ػػن اني ػػر ،البداي ػػة والوهاي ػػة ،ج7
ص.120
( )79اب ػػن اني ػػر ،البداي ػػة والوهاي ػػة ،ج 8ص 464؛ اب ػػن ح ػػر ،االص ػػابة ف ػػي تمييػ ػ الص ػػحابة،
ص.1707
( )82الم ي ،تهذيب الكماؿ ،ج 85ص 186؛ الذًبي ،سير اعالـ الوبالء ،ج 8ص.021
( )81يوظر :عبد الرزاؽ ،أبو بكر عبد الرزاؽ بن ًماـ الصوعاهي تً 011ػ ،المصوف ،تحديق
حبي ػػب ال ػػرحمن األعظم ػػي ،ط( 0المكت ػػب اإلس ػػالمي بي ػػروت  ً1428ػ ػ

ػ 1988ـ)

ج9ص 60؛ سون الداررطوي ،علي بن عمر أبو الحسن الداررطوي الب دادي تً 885ػ،
سون الداررطوي ،تحديق السيد عبد اهلل ًاشم يماهي المدهي( ،دار المعرفة بيروت 1886

ًػ1966 -ـ) ج4ص.179
( )80مس ػػلم ،ص ػػحيح مس ػػلم ،ج8ص 1887؛ اب ػػن ح ػػر ،االص ػػابة ف ػػي تمييػ ػ الص ػػحابة،
ص.1698
( )88ابن سعد ،الطبدات الكبرى ،ج5ص 027؛ الم ي ،تهذيب الكماؿ ،ج 88ص.115
( )84ابن ابي حاتم ،ال رح و التعديل ،ج8ص809؛ابن ح ر ،تهذيب التهذيب ج8ص.44
( )85الحسيوي ،ابو المحاسن محمد بن علي بن الحسن تً 765ػ ،االاماؿ ػ في ذار من لي
روايػػة فػػي مسػػود االمػػاـ احمػػد مػػن الرجػػاؿ ،تحديػػق د .عبػػد المعطػػي أمػػين رلع ي(جامعػػة

الدراسات االسالمية اراتشي ً1429ػ ػ 1989ـ) ص 102؛ ابن ح ر ،أحمد بن علي
بن ح ر أبو الفضل العسدالهي الشافعي تً 850ػ ،تع يل الموفعػة ب وائػد رجػاؿ األئمػة

األربع ػػة ،تحدي ػػق د .إا ػػراـ اهلل إم ػػداد الح ػػق( ،دار الكت ػػاب العرب ػػي – بي ػػروت ب ػ ت)
ص.116
( )86ابن انير ،البداية والوهاية ،ج 9ص 102؛ابن ح ر ،تهذيب التهذيب ،ج 10ص.452
( )87الطبراهي ،المع م الكبير ،ج 08ص.851
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( )88اب ػ ػػن اب ػ ػػي ح ػ ػػاتم ،ال ػ ػػرح والتع ػ ػػديل ،ج6ص 800؛المػ ػ ػ ي ،ته ػ ػػذيب الكم ػ ػػاؿ ،ج85
ص.186

( )89الوػ ػػووي ،تهػ ػػذيب االسػ ػػماء والل ػ ػػات ،ج 1ص 848؛الم ػ ػ ي ،تهػ ػػذيب الكمػ ػػاؿ ،ج85
ص.186

( )92ابن ابي حاتم ،ال رح والتعديل ،ج 7ص88؛ابن ح ر ،تهذيب التهذيب ج7ص.156
( )91ابن سعد ،الطبدات الكبرى ،ج 8ص 461؛ابن انير ،البداية والوهاية ،ج 9ص.125
( )90الم ي ،تهذيب الكماؿ ،ج 85ص 186؛ابن انير ،البداية والوهاية ،ج 9ص 127؛ ابن
ح ر ،تهذيب التهذيب ج7ص.068
( )98الوػ ػػووي ،تهػ ػػذيب االسػ ػػماء والل ػ ػػات ،ج 1ص410؛ الم ػ ػ ي ،تهػ ػػذيب الكمػ ػػاؿ ،ج85
ص 186؛ الذًبي ،سير اعالـ الوبالء ،ج5ص.165
( ) )94الو ػػووي ،ته ػػذيب االس ػػماء والل ػػات ،ج 1ص442؛ المػػ ي ،ته ػػذيب الكم ػػاؿ ،ج85
ص 186؛ ابن انير ،البداية والوهاية ،ج 9ص.058
( )95ابن ابي حاتم ،ال رح والتعديل ،ج5ص57؛ ابن انير ،البداية والوهاية ،ج 9ص 084؛
ابن ح ر ،تهذيب التهذيب ج 10ص.452
( )96الم ي ،تهذيب الكماؿ ،ج 04ص 015؛ابن ح ر ،تهذيب التهذيب ،ج 8ص.421
( )97الم ي ،تهذيب الكماؿ ،ج 06ص 011؛ابن ح ر ،تهذيب التهذيب ،ج 9ص.880
( )98ابػ ػػن ابػ ػػي ح ػ ػػاتم ،ال ػ ػػرح والتعػ ػػديل ،ج 9ص 46؛الطبراه ػ ػػي ،المع ػ ػػم الكبي ػ ػػر ،ج08
ص .410الم ي ،تهذيب الكماؿ ،ج 82ص.418
( )99البخاري ،التاريخ الكبير ،ج.96 7
( )122يوظػ ػػر :الم ػ ػ ي ،ته ػ ػػذيب الكمػ ػػاؿ ،ج 85ص 185؛ الػ ػػذًبي ،س ػ ػػير اعػ ػػالـ الو ػ ػػبالء،
ج8ص 021؛ ابن ح ر ،تهذيب التهذيب ،ج 10ص.452
( )121من سورة آؿ عمراف آية.185
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( )120محمد بن أبي حرملة الدرشي أبو عبد اهلل المدهي مولى عبد الػرحمن بػن أبػي سػفياف بػن
حويطػػب بػػن عبػػد الع ػ ى اػػاف ثدػػة روى عػػن بعػػض الصػػحابة ر ػػي اهلل عػػوهم .البخػػاري،

التاريخ الكبير ،ج 1ص59؛الم ي ،تهذيب الكماؿ ج 05ص.47
( )128طارؽ بن عمرو المكي األموي موالًم الدا ي ااف واليا ورا يا على المديوة زمػن عبػد
المل ػ ػػك ب ػ ػػن م ػ ػػرواف ول ػ ػػي أث ػ ػػر ابي ػ ػػر ف ػ ػػي ت ػ ػػاريخ االس ػ ػػالـ .المػ ػ ػ ي ،ته ػ ػػذيب الكم ػ ػػاؿ

ج18ص848؛ ابن ح ر ،تهذيب التهذيب ،ج5ص.6

( )124ال لس ظالـ آخر الليل .الفراًيدي ،العين ،ج4ص.878
( )125يوظ ػ ػػر :ابػ ػ ػػن سػػ ػػعد ،الطبدػػ ػػات الكب ػ ػػرى ،ج8ص 461؛ الم ػ ػ ػ ي ،ته ػ ػػذيب الكم ػ ػػاؿ،
ج85ص 186؛ابن ح ر ،تهذيب التهذيب ،ج10ص.452

املصادر لاملزاجع
الدرآف الكريم
ابن األثير ،ع الدين بن األثير أبي الحسن علي بن محمد ال ري تً 682ػ،
 1ػ أسػػد ال ابػػة فػػي معرفػػة الصػػحابة ،تحديػق عػػادؿ أحمػػد الرفػػاعي( ،دار إحيػػاء التػراث العربػػي -
بيروت لبواف ً 1417ػ  1996 -ـ) .
البخاري ،ابو عبداهلل محمد بن اسماعيل تً056ػ،
 0ػ التاريخ الكبير ،تحديق السيد ًاشم الودوي( ،دار الفكر ،بيروت ب ػ ت) .
8ػ صحيح البخاري ،تدديم احمد محمد شاار ػ ترريم محمد فماد عبد الباري( ،دار ابن الهينم،
الداًرة ً 1405ػ ػ 0224ـ) .

ابن عبد البر ،يوسف بن عبد اهلل بن محمد ت ً468ػ،
4ػ االستيعاب في معرفة األصحاب ،تحديق علي محمد الب اوي( ،دار ال يل بيروت  ً1410ػ

ػ 1990ـ) .
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5ػ التمهيد لما في الموطا من المعاهي واألساهيد ،تحديق مصطفى بن احمد العلوي ػ محمد عبػد
الكبير البكري (وزارة عموـ األوراؼ والشموف اإلسالمية ،الم رب ً 1887ػ ػ  1967ـ) .

البيهدي ،أبو بكر احمد بن الحسين بن علي ت ً458ػ،
 6ػ ػ س ػػون البيهد ػػي الكب ػػرى ،تحدي ػػق محم ػػد عب ػػدالدادر عط ػػا( ،مكتب ػػة دار الب ػػاز ،مك ػػة المكرم ػػة
ً1414ػ ػ 1994ـ) .
ابن ال وزي ،أبو الفرج عبد الرحمن بن ال وزي تً 597ػ،
7ػ تلديح فهوـ أًل االثر( ،مكتبة اطداب الداًرة ب ػ ت) .
8ػ الموتظم في تاريخ الملوؾ واألمم( ،دار صادر بيروت ً1858ػ ػ 1988ـ) .
اب ػػن اب ػػي ح ػػاتم ،عب ػػد ال ػػرحمن ب ػػن أب ػػي ح ػػاتم محم ػػد ب ػػن إدري ػػس أب ػػو محم ػػد ال ػػرازي التميم ػػي
تً807ػ،
9ػ ال رح والتعديل( ،دار إحياء التراث العربي بيروت ً1071ػ 1950 -ـ) .
الحافن العراري ،ابو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين ت ً 826ػ،
12ػ فتح الم يث بشرح ألفية الحديث ،حددي وصححي احمد محمد شاار ،ط( 0عالم الكتب
بيروت ً 1428ػ ػ 1988ـ) .
الحاام ،محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل الحاام الويسابوري ت ً 475ػ،
11ػ المستدرؾ على الصحيحين ،تحديق مصطفى عبد الدادر عطا( ،دار الكتب العلمية بيروت

ً1411ػ 1992 -ـ) .

ابن حباف ،ابو حاتم محمد بن احمد التميمي البستي تً 854ػ،
10ػ الندات ،تحديق ابراًيم شمس الدين ػ تراي فرحاف المصطفى( ،دار الكتب العلمية بيروت

لبواف ً 1419ػ ػ 1998ـ) .

18ػ السيرة الوبوية واخبار الخلفاء ،صححي وعلق عليي ع ي بك وجماعة من العلماء ،ط( 8دار
الفكر للطباعة والوشر والتوزي ً1417ػ ػ 1997ـ)
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ابن ح ر ،أحمد بن علي بن ح ر أبو الفضل العسدالهي الشافعي تً 850ػ،
 14ػ اإلصػػابة فػػي تمييػ الصػػحابة ،أعتوػػى بػػي حسػػاف عبػػد الموػػاف( ،بيػػت االفكػػار الدوليػػة لبوػػاف
ً 1404ػ ػ 0224ـ) .
15ػ تع يل الموفعة ب وائد رجاؿ األئمة األربعة ،تحديق د .إاراـ اهلل إمداد الحق( ،دار الكتاب
العربي – بيروت ب ػ ت) .
16ػ تلخػيل الحبيػر فػي احاديػث الرافعػي الكبيػر ،تحديػق السػيد عبػداهلل ًاشػم اليمػاهي المػدهي
(المديوة الموورة ً 1884ػ ػ 1964ـ) .
17ػ تهذيب التهذيب( ،دار الفكر بيروت ً1424ػ 1984 -ـ) .
18ػ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،تم التحديق والمراجعة والفهرسة بػدار ابػي حيػاف ،ط1
(دار ابي حياف الداًرة ً1416ػ ػ 1996ـ) .
ابن ح ـ ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد االهدلسي تً 456ػ،
19ػ جمهرة اهساب العرب ،تحديق وتعليق عبدالسالـ محمد ًاروف ،ط( 5دار المعارؼ الداًرة
ب ػ ت) .
الحسيوي ،ابو المحاسن محمد بن علي بن الحسن تً 765ػ،
02ػ االاماؿ ػ في ذار من لي رواية في مسود االماـ احمد مػن الرجػاؿ ،تحديػق د .عبػد المعطػي
أمين رلع ي(جامعة الدراسات االسالمية اراتشي ً1429ػ ػ 1989ـ) .
الحموي ،ابو عبد اهلل شهاب الدين ياروت بن عبد اهلل الرومي الب دادي تً 606ػ،
01ػ ػ مع ػػم البلػػداف ،تدػػديم محمػػد عبػػد الػػرحمن المرعشػػلي (دار احيػػاء الت ػراث العربػػي بيػػروت

لبواف ،ممسسة التاريخ العربي ب ػ ت) .

الدار رطوي ،علي بن عمر أبو الحسن الدار رطوي الب دادي تً 885ػ،
00ػ سون الدار رطوي ،تحديق السيد عبد اهلل ًاشم يماهي المدهي( ،دار المعرفة بيروت 1886

ًػ1966 -ـ) .
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الذًبي ،محمد بن أحمد بن عنماف تً 748ػ،
 08ػ السيرة الوبوية ،تحديق حساـ الدين الددسي ،ط( 0دار الكتب العلمية بيروت ً 1429ػ ػ
1988ـ) .
 04ػ سػػير اعػػالـ الوػػبالء ،تحديػػق شػػعيب االرهػػاؤوط ػ محمػػد هعػػيم العررسوسػػي ،ط( 9ممسسػػة
الرسالة بيروت ً1418ػ ػ 1998ـ) .
الرازي ،محمد بن أبي بكر بن عبدالدادر ت ً666ػ،
05ػ مختار الصحاح ،تحديق محمود خاطر(مكتبة لبواف هاشروف بيروت ً1415ػ 1995 -ـ)
عبد الرزاؽ ،أبو بكر عبد الرزاؽ بن ًماـ الصوعاهي تً 011ػ،
06ػ المصوف ،تحديػق حبيػب الػرحمن األعظمػي ،ط( 0المكتػب اإلسػالمي بيػروت  ً1428ػ ػ
1988ـ) .
ال بيدي ،محمد مرتضى الحسيوي ال بيدي،
07ػ تاج العروس من جواًر الداموس ،تحديق :م موعة من المحددين (دار الهداية ب ػ ت) .
ال رراهي ،محمد بن عبد الباري بن يوسف تً 1100ػ،
08ػ شرح ال رراهي على موطا مالك( ،دار الكتب العلمية بيروت ً 1411ػ ػ 1991ـ) .
السرجاهي ،د .راغب السرجاهي،
09ػ الموسوعة الميسرة في التاريخ االسالمي( ،ممسسة إررأ الداًرة ً 1406ػ ػ 0225ـ) .
ابن سعد ،محمد بن سعد بن موي أبو عبداهلل البصري ال ًري تً 082ػ،
82ػ الطبدات الكبرى (دار صادر  -بيروت ب ػ ت) .
السيوطي ،ابو الفضل عبد الرحمن بن ابي بكر ت ً 911ػ،
 81ػ اسعاؼ المبطا برجاؿ الموطا(المكتبة الت ارية الكبرى مصرً 1889ػ ػ  1969ـ) .
الشافعي ،ابو عبد اهلل محمد بن ادريس تً024ػ،
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 80ػ السون الماثورة ،تحديق عبد المعطي امين رلع ي( ،دار المعرفة بيػروت لبوػاف  ً 1426ػ ػ
1986ـ) .
88ػ مسود الشافعي( ،دار الكتب العلمية بيروت ب ػ ت) .
الشعراهي ،عبد الوًاب الشعراهي،
84ػ ػ اش ػػف ال مػػة ع ػػن جميػ ػ األمػػة (دار الفك ػػر للطباع ػػة والوشػػر بي ػػروت لبو ػػاف ً1428ػ ػ ػ
1988ـ) .
الشوااهي ،محمد بن علي بن محمد تً 1055ػ،
 85ػ هيل االوطار من احاديث سيد االخيار شرح موتدى االخبار( ،دار ال يل بيروت ً1898ػ ػ
 1978ـ) .
الشيباهي ،أبو بكر احمد بن عمرو بن الضحاؾ ت ً 087ػ،
 86ػ اطحػػاد والمنػػاهي ،تحديػػق باسػػم فيصػػل احمػػد جػػوابرى( ،دار الرايػػة الريػػاض ً 1411ػ ػ ػ
1991ـ) .
الطبراهي ،سليماف بن أحمد بن أيوب أبو الداسم تً 862ػ،
87ػ ػ المع ػػم الكبيػػر ،تحديػػق حمػػدي بػػن عبدالم يػػد السػػلفي ،ط( 0مكتبػػة ال ًػػراء الموصػػل
ً1424ػ 1988 -ـ) .

الع لي ،ابو الحسن احمد بن عبد اهلل بن صالح الكوفي تً 061ػ،
 88ػ معرفة الندات ،تحديق عبد العليم عبد العظيم البستوي ،ط( 0مكتبة الدار المديوة الموورة
ً1425ػ ػ 1985ـ) .
العمري ،اارـ ياء،
 89ػ الوجي في السيرة الوبوية( ،االدارة العامة لالوراؼ ،رطر ب ػ ت) .
الفراًيدي ،الخليل بن أحمد تً 175ػ،
42ػ العين ،تحديق د مهدي المخ ومي ػ د إبراًيم السامرائي (دار ومكتبة الهالؿ ب ػ ت) .
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ابن رتيبة ،ابو محمد عبداهلل بن مسلم تً 076ػ،
41ػ المعارؼ ،تحديق ثروت عكاشة (دار المعارؼ الداًرة ب ػ ت) .
ابن ردامة ،ابو محمد عبداهلل بن احمد المددسي تً 602ػ،
40ػ الم وي ػ في فدي االماـ احمد بػن حوبػل الشػيباهي( ،دار الفكػر بيػروت  ً 1425ػ ػ 1985
ـ) .
الدرطبي ،ابو عبداهلل محمد بن احمد االهصاري تً 671ػ،
48ػ ال ام الحكاـ الدراف ،راجعي و بطي وعلق عليي محمد ابػراًيم الحفوػاوي ػ خػرج احادينػي
محمود حامد عنماف (دار الحديث الداًرة ً 1408ػ ػ 0228ـ) .
ابن الديم ،شمس الدين ابو عبداهلل محمد بن ابي بكر ال رعي الدمشدي تً751ػ،
44ػ زاد المعاد في ًدي خير العباد ،تحديق خليل شيحا( ،دار المعرفة بيروت لبواف ً 1407ػ
ػ 0226ـ) .
ابن انير ،ابو الفداء اسماعيل بن انير الدمشدي تً 774ػ،
45ػ البداية والوهاية ،خرج احاديني محمد بيومي ػ عبداهلل الموشاوي ػ محمد ر واف مهوا(مكتبػة
االيماف الموصورة ب ػ ت) .
الم ي ،ابو الح اج يوسف بن عبد الرحمن تً 740ػ،
 46ػ ػ ته ػػذيب الكم ػػاؿ ،تحدي ػػق بش ػػار ع ػػواد مع ػػروؼ( ،ممسس ػػة الرس ػػالة بي ػػروت  ً 1422ػ ػ ػ
1982ـ) .

مسلم ،مسلم بن الح اج أبو الحسين الدشيري الويسابوري تً061ػ،
47ػ صحيح مسلم ،محمد فماد عبد الباري( ،دار إحياء التراث العربي بيروت ب ػ ت) .
ابن موظور ،محمد بن مكرـ بن موظور األفريدي المصري تً 711ػ،
48ػ لساف العرب ( ،دار صادر – بيروت ب ػ ت) .
الوسائي ،أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن الوسائي تً 828ػ،
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 (دار الكتػب، عبد ال فار سليماف البوداري ػ سيد اسػروي حسػن. تحديق د،ػ السون الكبرى49
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ABSTRACT
This research tackles the sahabi Zaynab bint Abi Selemah. It
sheds light on her life that she grows up in prophet Muhammad's
home(PBUH).
Thus history resources pay a great deal of attention to her
life and knowledge which is invoked via her existence in the
prophet's home because her mother Om salamah is one of the
prophets wives (PBUH) her life is filled with cultural and sciertifss
her it age. For this reason, the researcher faces some difficulties .
The research includes an introduction and Three sections ore
deals with her life, name , and origin. Section two is devoted to her
family and knowledge. section three is devoted to her sheiks of
knowledge and her students the reach ends with a concluding
section which includes the most important conclusions followed by
references cited in the research.
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