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 :ملخص البحث

 المؤمنين , وأم   بن اخطب هي زوجة النبي  السيدة صفية بنت حييّ  إنّ       
تزوجها وجعل مهرها عتقها, وقد  ثمّ  ,بعد فتح خيبر حيث اعتقها  تزوجها النبيّ 

 منها ؛[ رواية بغير المكرر62[ رواية بالمكرر, و]111] لها في كتب الحديث وجدت  
. وقد توزعت ضعيفا   [ حديثا  11وحديثين بدرجة الحسن و] أحاديث صحيحة[ 5]

وقد توافر للسيدة صفية من  أحاديثها بين الحالل والحرام والمندوب والمكروه والمباح.
ها كانت من ساللة منها: إنّ  الخصائص ما لم يتوافر لغيرها من زوجات النبي 

أوصى   النبيّ  نّ كما إ ,زوجها النبي أنبياء فأبوها كان هارون وعمها موسى و 
 من األهل   تي كان لهن  دون نسائه األخريات والاّل  بن أبي طالب  ا  عليّ  بها

 والعشيرة ما لم يكن للسيدة صفية.
بن ع عن أمير المؤمنين عثمان للسيدة صفية الموقف المشرف بالدفا كما إنّ      
وقد تعرضت في سبيل  ,عنه الظلم فخرجت لترد   ,ن حاصره البغاةأبعد  عفان 

. كما ضربت لنا السيدة صفية أروع ذلك عند اهلل  األذى محتسبة   ذلك ألنواع  
, ولدعوته المباركة  وقوة اإليمان وصالبة العقيدة ومحبتها للنبي   األمثلة بالصبر  

 ان خانو بعد أ - المسلمين أيديعلى  وتدمير   وقتل   فمع ما أصاب أهلها من خراب  
ها اتجاه دينها الجديد د  عض  في  ت  ف  ه لم ي  ذلك كلّ   إنّ إلّ  -لعهد وغدروا بالمسلمينا

عن اليهودية المحرفة التي كانت عليها. وآخر  تي ارتضتها بدل  وعقيدتها اإلسالمية الّ 
دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 

 أجمعين.
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ABSTRACT 

       Safia Binit Huei’a Bin Akhtab is the wife of prophet 

Muhammad (peace and prayer be upon him) and the mother of 

the believers. Prophet Muhammed married her after Khaiber 

Conquer when he emancipated then married her. Her 

emancipatation was her dowery. I have found a reference for her 

in books of prophet traditions (Hadeeth) with [118] repetitive 

recitation ,[26]   unrepetitive recitation; [5] are correct and two 

are proper as well as in [19] week hadeeth. Traditions 

containing reference to Safia ranged between lawful, prohibited, 

mandatory, admissible and  unpleasant.  

     Safia had characteristics not available in prophet Muhammad 

(peace and prayers be upon him) other wives; she is an offspring 

of prophet Haroon , her uncle prophet Mousus and her husband 

prophet Muhammad .On the prophet’s  death she was the only 

among his wives entrusted to Ali Bin Abi Talib as the prophet’s 

other wives belonged to flocks and tribes save Safia.            

    Safia had the noble stance in defending Uthman Bin Afan 

(prince of believers) , God has please with him, after being 

sieged by the oppressors. She went out to defend  him so that 

she uncounted various types of harm seeking God’s reward. 

Safia gave the most glorious  examples in patience, solid faith 

and dexterity and love the prophet and his blessed message. 
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Although her flock were subject to destruction and killing at the 

hands of Muslims (after her tribe breached compact with 

Muslims), but all these incidents did not undermine her 

determination towards her new religion and Islamic doctrine she 

embraced instead of the perverted Judaism.         

 

 

 مةالمقدّ 
ن شرور أنفسنا إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره, ونعوذ باهلل م

ماما  للمتقين سلّ وسيئات أعمالنا, ونصّلي ون م على من بعثه اهلل رحمة للعالمين وا 
لين, وعلى آله وأصحابه الغر الميامين المحسنين المنتجبين, وعلى من وهداية للضا

 إلى يوم الدين. اتبع هداه وسار على نهجه  

 :وبعد

على شرحه لصحيح  (رحمه اهلل تعالى) (1)فلطالما أعجبتني مقدمة اإلمام النووي
يق, ه ينظر إلى حالنا من وراء ستر رق, وقد وجدته من خالل كلماته وكأنّ مسلم اإلمام

وم الراجحات وأفضل أنواع الخير فوجدته يقول: ) إن  النشغال بالحديث من أجل العل
كد القربات, وكيف ل يكون كذلك وهو مشتمل على ما ذكرناه على بيان حال وآ

أفضل المخلوقات عليه من اهلل الكريم أفضل الصلوات والسالم والتبريكات, ولقد كان 
في اإلعصار الخاليات , حتى لقد كان يجتمع في أكثر اشتغال العلماء بالحديث 

من الطالبين ألوف متكاثرات , فتناقص ذلك وضعفت الهمم فلم يبق  الحديثمجلس 
إل آثار من آثارهم قليالت , واهلل المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات , 

ت , فينبغي وقد جاء في فضل إحياء السنن المماتات أحاديث كثيرة معروفات مشهورا
, ولكونه أيضا  من الدللتالعتناء بعلم الحديث والتحريض عليه لما ذكرناه من 

keywords: irrigation , hadith , analsis
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وألئمة المسلمين والمسلمات , وذلك هو الدين  النصيحة هلل تعالى وكتابه ورسوله 
كما صح عن سيد البريات صلوات اهلل سالمه عليه وعلى آله وصحبه وذريته 

القائل: من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج وأزواجه الطاهرات, ولقد أحسن 
كنوزه الخفيات , وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات وهو جدير بذلك فإنه كالم 

 . ( 6)صلوات متضاعفات (  أفصح الخلق ومن أعطي جوامع الكلمات 

 رحم اهلل اإلمام النووي رحمة واسعة على هذا الكالم الذي لو كتب بماء الذهب
 لكان قليال  بحقه, فعلم الحديث هو من أجل العلوم وأنفعها للمسلم في دنياه وأخراه .

من هنا كانت أمنيتي أن أكتب وأتخصص في علوم الحديث والنشغال بها 
ودراستها, ومنذ زمن ليس بالقريب كانت تراودني أمنية أكبر في أن أجمع مرويات 

نهن وأدرسهن دراسة تحليلية, وقد حقق أمهات المؤمنين رضي اهلل ع أزواج النبي 
اهلل عز وجل بفضله واحدة من تلك األمنيات عندما كتبت في أطروحة الدكتوراه عن 
مرويات السيدة عائشة رضي اهلل عنها التاريخية في الكتب التسعة, وها انا أخطو 

ها الخطوة التالية بالكتابة عن مرويات السيدة صفية بنت حيي رضي اهلل عنها وأدرس
( رواية وهي موزعة 111دراسة تحليلية . وقد وجدت لها في جميع كتب الحديث )

 في الكتب الحديثية على النحو اآلتي:

 .صحيح مسلم: رواية واحدة . 6 روايات .                      2. صحيح البخاري: 1

 1.المطالب العالية للحافظ ابن حجر:3
 .( 3)روايات

 يتان .. صحيح ابن خزيمة : روا4

 . المستدرك على الصحيحين للحاكم: روايتان. 2 روايات .               3. صحيح ابن حبان: 5

 روايات . 3. سنن أبي داود: 1 . سنن الدارمي: روايتان.                  7

 روايات . 3. سنن الترمذي : 11 . سنن ابن ماجه: روايتان .                  1

 روايات   2. مصنف عبد الرزاق الصنعاني: 16 الحديث لبن وهب: روايتان. الجامع في 11
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 روايات . 5. مصنف ابن أبي شيبة: 14 . سنن سعيد بن منصور : رواية واحدة .13

 4. اآلحاد والمثاني لبن أبي عاصم: 15
 روايات 

 روايات   3.السنن الكبرى للنسائي: 12

 روايات . 3. السنن الكبرى للبيهقي: 11 دة. مشكل اآلثار للطحاوي: رواية واح17

 روايات 7. مسند اإلمام أحمد بن حنبل: 61 . السنن الصغرى للبيهقي: رواية واحدة11

 . مسند إسحاق بن راهوية: روايتان66 . مسند ابن الجعد: رواية واحدة .61

 يات روا 7. المعجم األوسط للطبراني: 64 . مسند عبد بن حميد: رواية واحدة.63

 روايات  11. المعجم الكبير للطبراني: 62 روايات        1. مسند أبي يعلى الموصلي: 65

 . شعب اإليمان للبيهقي: رواية واحدة  .    61 . مسند الشاميين للطبراني: رواية واحدة  67

   . الدعاء للطبراني: روايتان         31 . اإلبانة الكبرى لبن بطة: رواية واحدة .61

. أخباااار أصااافهان ألباااي نعااايم األصااابهاني: رواياااة 36 . األموال للقاسم بن سالم: رواية واحدة .31
 واحدة .

 .حلية األولياء: رواية واحدة. 34 . أخبار مكة للفاكهي: رواية واحدة  .              33

. دلئاااااال النبااااااوة ألبااااااي نعاااااايم األصاااااابهاني: 35
 رواية واحدة . 

 بيهقي: رواية واحدة. دلئل النبوة لل32

 . مكارم األخالق للخرائطي: رواية واحدة .   31 روايات . 2. الطبقات الكبرى لبن سعد: 37

 .حديث الزهري: رواية واحدة .41 . الجوع لبن أبي الدنيا: رواية واحدة .       31

معرفاااة الصاااحابة ألباااي نعااايم األصااابهاني:  41
 روايتان  

 لحاكم: رواية واحدة  .. معرفة علوم الحديث ل46
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( روايااة, وقااد وجاادت فااي كتاااب) 62أمااا بغياار المكاارر فلهااا فااي كتااب الحااديث )
أسماء الصاحابة الارواة وماا لكال واحاد مان العادد( لبان حازم الظااهري , أناه قاد وضاع 

فااال  (4)الساايدة صاافية بناات حيااي رضااي اهلل عنهااا فااي طبقااة أصااحاب العشاارة أحاديااث
 ( رواية في كتب الحديث ؟ 111ات فقط مع أن لها )أدري كيف عّد لها عشر رواي

 وقد كان عملي في هذا البحث وفق الخطوات اآلتية:
 –فضاالها  –عّرفاات بالساايدة صاافية رضااي اهلل عنهااا ماان خااالل: اساامها ونساابها  .1

 وفاتها . – زواجها من النبي 

 اتبعت المنهج اآلتي في الدراسة التحليلية :  .6

 ضعها في المقدمة .أورد الرواية المعتمدة وأ -أ

 أخّرج الرواية من كتب الحديث األخرى إن رويت .  -ب

إذا كاناات الروايااة فااي صااحيحي اإلمااام البخاااري واإلمااام مساالم فااإني أكتفااي بااذكر  -ج
الحكاام علااى الحاااديث بالصااحة لتلقااي األماااة لهااذين الكتااابين باااالقبول, أمااا إذا كاااان 

 الحديث في غير الصحيحين فإني أقوم باآلتي : 

تاارجم لرجااال السااند رجااال  . رجااال  ثاام أنقاال أقااوال العلماااء فااي ذلااك الااراوي , وقااد أ
اعتمدت في ذلك غالبا  على أقوال الحافظ ابن حجر والحاافظ الاذهبي جرحاا  أو تعاديال  
, دون الساااتغناء عااان غيااارهم مااان أئماااة الجااارح والتعاااديل , بعاااد ذلاااك أحكااام علاااى ساااند 

ضاعف حسابما يتضاح مان قاوة رجاال الساند الحديث من حياث الصاحة أو الحسان أو ال
 أو ضعفهم, كما أذكر قول من سبقني في الحكم على الرواية إن وجد . 

ثم أبّين ما فاي ماتن الحاديث مان ألفااظ غريباة تحتااج للوقاوف عليهاا وبياان معناهاا  -د
 وتفسيرها .

ثااام أشااارع فاااي بياااان ماااا يساااتفاد مااان الحاااديث مااان أحكاااام شااارعية وآداب إساااالمية  -هاااا
دها فااااي الغالااااب بأيااااات أو أحاديااااث أخاااارى تقااااوي المعنااااى المسااااتفاد ماااان وأعضاااا
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 . لروايةا

وفي الختام فاإن ماا فاي هاذا البحاث مان صاحة وصاواب فهاو مان اهلل عاز وجال, 
 وما فيه من زلل أو تقصير أو خطأ فهو من نفسي الخاطئة المذنبة .. 

 (5) فافتح لهما باب اعتذار إن فسد        معنى وأّول موهما إذا ورد

   ااف ون اااا ي ص  ااز ة  ع م  ب اااك  ر ب  ال ع  ان  ر  ااال ين    س ااب ح  س  ل ااى ال م ر  اااالَم ع  س  ااد  ل ل اااه  ر ب  و  م   و ال ح 
 .    (2)ال ع ال م ين  

 السيدة صفية بنت حيّي بن أخطب ) رضي اهلل عنها(

 وفاتها – زواجها من النبي  –فضلها  –اسمها ونسبها 

 

 اسمها ونسبها : 

بان ثعلباة بان عبياد بان  (7)صفية بنت حيّي بن أخطب بان س اع ي ة)أو ساعنة(هي 
وقياال: ينخااوم,  –كعااب باان الخاازرج باان أبااي حبيااب باان النظياار باان النحااام باان ناااخوم 

وقياال: نخااوم, واألول قالااه اليهااود وهاام أعلاام بلسااانهم, وهاام ماان بنااي إساارائيل ماان ساابط 
سى لوي  بن يعقوب ثم من ولد هارون بن عمران أخي مو 

, وأم السايدة صافية  ( 1)
اسااامها : ب ااار ة بنااات ساااموال . وكانااات السااايدة صااافية زوج سااااّلم بااان مشاااكم اليهاااودي ثااام 

قيق وهما شاعران فقتل عنها كنانة يوم خيبر   . (1)خلف عليها كنانة بن أبي الح 

  مولدها :

, وهااي فااي السااابعة عشاار ماان عمرهااا يااوم فاااتح  بمااا أنهااا تزوجاات ماان النبااي 
مدينااة خيباار , كمااا ساايأتي , فعلااى هااذا تكااون ولدتهااا فااي الساانة الثانيااة ماان  النبااي 

 البعثة . 
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 :  فضلها

, أنهاا قالات:  رضي اهلل عنهاا , عن صفية بنت حييّ  (11)أخرج الترمذي بسنده
, وقاد بلغناي عان حفصاة وعائشاة كاالم, فاذكرت ذلاك لرساول  دخل علّي رسول اهلل 

ان خياارا  منااي وزوجااي محمااد وأبااي هااارون وعمااي فقااال: أل قلاات: وكيااف تكوناا اهلل 
منهاا نحان أزواج  ؟ وكان بلغها أنهما قالتا: نحان أكارم علاى رساول اهلل  موسى 

 وبنات عمه .  رسول اهلل 

حاج  بنساائه ,   أن النباي ( 11)كما أخرج اإلمام أحمد ) رحمه اهلل( في المساند
حااين أخباار  ء رسااول اهلل فلمااا كااان باابعض الطريااق باارك بصاافية جملهااا فبكاات وجااا

باذلك , فجعاال يمسااح دموعهااا بيااده , وجعلاات تازداد بكاااء  وهااو ينهاهااا, فناازل رسااول اهلل 
   عنهاا: ) ياا  رضاي اهلل (16)بالناس, فلما كان عند الرواح , قال لزينب بنات جحا

أختك جمال  ؟ ( وكانت من أكثارهن ظهارا  قالات : أناا أفقار يهوديتاك ؟  (13)زينب أفقري
حاين سامع ذلاك منهاا فلام يكلمهاا حتاى قادم مكاة وأياام مناى فاي سافره  لنبي فغضب ا

حتاى رجااع إلااى المدينااة ومحاارم وصاافر فلاام يأتهاا ولاام يقساام لهااا ويئساات منااه, فلمااا كااان 
شااهر ربيااع األول دخاال عليهااا فلمااا رأت ظلااه قالاات : هااذا ظاال رجاال ومااا ياادخل علااّي 

سول اهلل ما أصنع؟ قالات: وكانات , فلما رأته قالت: يا ر  فدخل النبي  رسول اهلل 
إلاى سارير  , فقالات: فالناة لاك, قاال: فمشاى النباي  لها جارية تخبؤهاا مان النباي 

 صفية وكان قد رفع فوضعه بيده ورضي عن أهله .

عاقلااااة حليمااااة فاضاااالة, تعفااااو وتصاااافح عّماااان ظلمهااااا, باااال تكاااااف   وكاناااات 
فقالات  عمر بن الخطااب اإلساءة باإلحسان والفضل, ومن ذلك أن جارية لها أتت 

فساألها عان ذلاك  : ان صفية تحب السبت وتصل اليهود . فبعث اليها سيدنا عمر 
فقالت: أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدلني اهلل به الجمعة , وأماا اليهاود فاإن لاي فايهم 
رحمااا  فأنااا أصاالها, ثاام قالاات للجاريااة: مااا حملااك علااى هااذا؟ قالاات: الشاايطان, قالاات : 

 . (14)أنت حرة اذهبي ف
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, قاال: لماا قادمت صافية  (12)عن طريق عطاء بن يساار  (15)وأخرج ابن سعد 
, فسمع نسااء األنصاار فجائن ينظارن (17)من خيبر أنزلت في بيت لحارثة بن النعمان 

علاااى أثرهاااا فقاااال:  إلاااى جمالهاااا , وجااااءت عائشاااة متنقباااة فلماااا خرجااات خااارج النباااي 
ية, فقال: ل تقاولي ذلاك فإنهاا أسالمت وحسان كيف رأيت يا عائشة ؟ قالت: رأيت يهود

 إسالمها . 

, قال: اجتمع  (11)عن زيد بن أسلم   (11)وأخرج ابن سعد أيضا  بسند حسن 
 نساء 
في مرضه الذي توفي فيه واجتمع إليه نساؤه , فقالت صفية بنت حيي:   النبي 

وأبصرهن  بي إني واهلل يا نبي اهلل لوددت أن  الذي بك بي, فغمزنها أزواج الن
؟ قال:  , فقلن: من أي شيء يا رسول اهلل (61), فقال:)مضمضن( رسول اهلل 

 من تغامزكن بصاحبتكن واهلل إنها لصادقة .
 

 زواجها من النبي صلى اهلل عليه وسلم :  -3

لما  أن رسول اهلل  , عن أنس بن مالك  (61)روى البخاري في صحيحه
 افتتح 
, فقال: أعطني جارية من  (63)أتاه دحية بن خليفة , وجمع السبي,  (66)خيبر 

 السبي, قال: 
إنها سيدة قريضة  ) اذهب فخذ جارية (, فذهب فأخذ صفية, قيل: يا رسول اهلل 

:)خذ جارية من السبي غيرها(  والنضير ما تصلح إل لك فقال له رسول اهلل 
لها وكانت عاقلة من  واصطفاها وحجبها وأعتقها وتزوجها وقسم وأخذها رسول اهلل 
 عقالء النساء . 

, قال: حدثني (62), عن ابن إسحاق( 65), في السيرة  (64)وذكر ابن هشام
 والدي إسحاق 
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, أتي بصفية بنت حيي ومعها  (67)القموص بن يسار, قال: لما افتتح رسول اهلل 
التي مع ابنة عم لها جاء بهما بالل فمر بهما على قتلى من قتلى اليهود, فلما رأتهم 

:  , وصاحت وحثت التراب على رأسها, فقال رسول اهلل (61)صفية صكت وجهها
بصفية فحيزت خلفه وغطى عليها  )اغربوا هذه الشيطانة عني( وأمر رسول اهلل 

لبالل حين رأى من  ثوبه فعرف الناس أنه قد اصطفاها لنفسه, فقال رسول اهلل 
لرحمة حتى تمر بامرأتين على اليهودية ما رأى: ) يا بالل أنزعت منك ا

قتالهما؟(.وقد كانت صفية قبل ذلك رأت أن قمرا  وقع في حجرها فذكرت ذلك ألبيها 
فضرب وجهها ضربة أثرت فيه وقال: إنك لتمدين عنقك إلى أن تكوني عند ملك 

فسألها عنه فأخبرته  العرب , فلم يزل األثر في وجهها حتى أتى بها رسول اهلل 
, في  (31), أخرج ابن سعد (61)في سنة سبع من الهجرة  زوجها النبي الخبر. وقد ت

حتى طهرت صفية من  – أي النبي  –قصة خيبر قال: ولم يخرج من خيبر
حيضها فحملها وراءه فلما صار إلى منزل على ستة أميال من خيبر , مال يريد أن 

, من (31)ى بريديعّرس بها فأبت عليه فوجد في نفسه , فلما كان بالصهباء وهي عل
:  (33), وعطرتها, قالت أم سنان األسلمية(36)خيبر نزل بها هناك فمشطتها أم سليم

وكانت من أضوء ما يكون من النساء , فدخل على أهله , فلما أصبح سألتها عّما 
قال لها: قالت: قال لي : ) ما حملك على المتناع من النزول أول  ؟( فقالت: 

 فزادها ذلك عنده . خشيت عليك من قرب اليهود

, قالت: أنا إحدى النسوة الالتي زففن  (34)وعن أمية بنت أبي قيس الغفارية 
, فسمعتها تقول: ما بلغت سبع عشرة سنة يوم دخلت على  صفية إلى رسول اهلل 

 .   (35)رسول اهلل 

 :  وفاتها  

 ذكر العلماء  في وفاتها ثالثة أقوال:

 . (32)اهلل عنها سنة ست وثالثين  : أنها توفيت رضي القول األول

: وقيااال أنهاااا توفيااات فاااي شاااهر رمضاااان فاااي زمااان معاوياااة سااانة خمساااين القوووول الثووواني
 .   (37)للهجرة 
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توفيت سنة اثنتين وخمسين في خالفة معاوية بن أبي  رضي اهلل عنها: أنها القول الثالث
 .  (31)سفيان 

نها توفيت سنة وقد رجح الحافظ ابن حجر ) رحمه اهلل ( في اإلصابة أ
 خمسين فقال: 

, وهو  (41), وجزم به ابن منده (31))) قيل: ماتت سنة ست وثالثين حكاه ابن حبان
,  لم يكن ولد وقد ثبت سماعه منها في الصحيحين,  (41)غلط فإن علي بن الحسين 

 . (46) وقال الواقدي: ماتت سنة خمسين وهذا أقرب((

 

 

 رضي اهلل عنها -ؤمنينأم الم –مرويات السيدة صفية بنت حيي 

 في كتب الحديث

 الحديث األول : 

: حدثنا أبوو اليموانأ أخبرنوا بوعيب عون الزهوري قوال: أخبرنوي (43)قال البخاري
أخبرته: أنها جواتت  علي بن الحسين )رضي اهلل عنهما( أ أن صفية زوج النبي 

ثت تزوره في اعتكافه فوي المسوجد فوي العبور األواخور مون رمضوانأ فتحود النبي 
معها يقلبها حتى إذا بلغوت بواب المسوجد  عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي 

: )) وفووي  عنوود بوواب أم سوولمة مووّر رجووالن موون األنصووار فسووّلما علووى رسووول اهلل 
: )) علوى رسوولكما  روايوة: ثوم أجووازاأ وفوي أخوورف: ثوم نفوذا(( أ  فقووال لهموا النبووي 

ن اهلل يوا رسوول اهلل وكبور عليهموا فقوال إنما هي صوفية بنوت حيوّي ((أ فقواب: سوبحا
وفوي  -مبلوغ –يجوري مون اإلنسوان   -وفي رواية -: )) إن البيطان يبلغ النبي 
ني خبيت أن يقذف في قلوبكما بيئًا (( . -مجرف –رواية   الدم وا 
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 تخريج الحديث
بااااااب هااااال  –( / كتااااااب العتكااااااف 1131) 715ص  6أخرجاااااه البخااااااري: ج -

 إلى باب المسجد ؟يخرج المعتكف لحوائجه 

بااااب زياااارة المااارأة زوجهاااا  –( / كتااااب العتكااااف 1133)  717ص  6وفاااي : ج
بااااب هااال  –( / كتااااب العتكااااف 1134)  717ص 6فاااي اعتكافاااه , و فاااي : ج

بااااب ماااا  –( / كتااااب الخماااس 6134) 1131ص 3يااادرأ المعتكاااف عااان نفساااه :ج
 . -وما نسب من البيوت إليهن  جاء في بيوت أزواج النبي 

 .باب صفة إبليس وجنوده –( / كتاب بدء الخلق 3117) 1115ص 3وفي :ج

باااااااب التكبياااااار والتساااااابيح عنااااااد  –(/ كتاااااااب األدب 5125) 6612ص 5وفااااااي :ج
 التعجب.

بااااااب الشاااااهادة تكاااااون عناااااد  –( /كتااااااب األحكاااااام 2751) 6263ص 2وفاااااي : ج
 الحاكم في وليته القضاء أو قبل ذلك للخصم .

بااب بياان أناه يسااتحب  –( / كتااب الساالم 6175) 1716ص 4وأخرجاه مسالم: ج -
لمااان رؤي خاليااااا  باااامرأة وكاناااات زوجتاااه أو محرمااااا  لاااه أن يقااااول هااااذه 

 فالنة ليدفع ظن السوء به.

 باب أين يكون –(/ كتاب الصيام 6471)  741ص 1وأخرجه أبو داود: ج -

 

 

 العتكاف  

فااي المعتكااف باااب  –( / كتاااب الصاايام 1771) 522ص 1وأخرجااه اباان ماجااه: ج -
 يزوره أهله في المسجد 
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باب اعتكاف النبي  –( / كتاب الصيام 1711)  43ص 6وأخرجه الدارمي: ج -
 

 

   الحكم على الحديث : 

الحاديث صاحيح لاوروده فاي صاحيح اإلماام البخااري واإلماام مسالم , وقاد تلقاات 
 األمة أحاديثهما بالقبول .

 

 غريب الحديث: 

الشااايء, وبالمكاااان ولزومهماااا, يقاااال: عكاااف يعكاااف  : هاااو اإلقاماااة علاااى ابعتكووواف-
ويعكااف عكوفاااا  فهااو عااااكف, واعتكاااف يعتكااف اعتكافاااا  فهااو معتكاااف, ومناااه 

 . (44)قيل لم لزم المسجد وأقام على العبادة فيه: عاكف ومعتكف

 . (45): أي : ترجع إلى بيتهاتنقلب -

 . (42): أي : خففوا وأسرعوا, من القطع والسير أجازا -

 من الحديث  :  ما يستفاد
لاام ينساابهما إلااى أنهمااا يظنااان بااه سااوءا , ولكاان خشااي عليهمااا أن  إن النبااي  .1

يوسااوس لهمااا الشاايطان ذلااك , ألنهمااا غياار معصااومين, فقااد يفضااي بهمااا ذلااك 
إلاى الهااالك فبااادر إلااى إعالمهمااا حسااما  للمااادة وتعليمااا  لماان بعاادهم إذا وقااع لااه 

عليهماا الكفار إن ظناا باه التهماة ,  مثل ذلك,) إنما قال لهما ذلك , ألناه خااف
فبااادر إلااى إعالمهمااا نصاايحة لهمااا قباال أن يقااذف الشاايطان فااي نفوسااهما شاايئا  

 . (47)فيهلكان به( 

كماااا باااين الحاااديث جاااواز اشاااتغال المعتكاااف بااااألمور المباحاااة مااان تشاااييع زائاااره  .6
 والقيام معه والحديث مع غيره .

 المرأة للمعتكف . ودّل على إباحة خلوة المعتكف بزوجته وزيارة  .3
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رشادهم إلى ما يدفع عنهم اإلثم .  رحمة النبي  .4  وشفقته على أمته وا 

التحرز من التعرض لسوء الظن , والحتفاظ من كيد الشيطان والعتذار, قاال  .5
ابن دقيق العيد:وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى باه , فاال يجاوز لهام أن 

ن  كاان فياه مخلاص , ألن ذلاك سابب فااي يفعلاوا ماا يوجاب ساوء الظان بهاام , وا 
إبطااال النتفاااع بعلمهاام وماان ثاام قااال بعااض العلماااء : ينبغااي للحاااكم أن يبااين 
للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا  نفيا  للتهمة, ومن هناا يظهار خطاأ مان 
يتظااهر بمظاااهر السااوء ويعتاذر بأنااه يجاارب باذلك علااى نفسااه وقاد عظاام الاابالء 

 . (41)م بهذا الصنف واهلل أعل

 إليهن .  كما بين الحديث صحة إضافة بيوت أزواج النبي  .2

 وفيه جواز خروج المرأة ليال  عند أمن الفتنة . .7

وجاااواز قاااول: ) سااابحان اهلل( عناااد التعجاااب, وقاااد وقعااات فاااي الحاااديث لتعظااايم  .1
 األمر وتهويله وللحياء من ذكره . 

واز تماادي , فاي جا (51), ومحماد  (41)كما استدل بالحديث كل من أباي يوساف .1
المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته وأقام زمنا  يسيرا  زائدا  عن الحاجاة 

 . (51)ما لم يستغرق أكثر اليوم 

جااواز ومشااروعية باال اسااتحباب العتكاااف والااذي هااو: اإلقامااة فااي المسااجد  .11
تقربااا  إلااى اهلل تعااالى , وتفرغااا  لطاعتااه , إذ فيااه ماان التفاارى لعبااادة اهلل تعااالى , 

يل   تخلي القلب عن مشاغل الدنيا, قاال تعاالى :و  ام اع  يم  و ا  س  ن ا إ ل اى إ ب ار اه  و ع ه اد 
 .    (56) أ ن  ط ه ر ا ب ي ت ي  ل لط ائ ف ين  و ال ع اك ف ين  و الر ك ع  الس ج ود  

ومعاشارته ألهلاه بالحسانى والخلاق الجميال , وكياف ل  حسن خلق النبي   .11
يم   جل في حقه: وقد قال اهلل عز و  ل ق  ع ظ   .    (53) و ا  ن ك  ل ع ل ى خ 

وحبهم له , ماع معرفاة ماا يجاوز بحقاه وماا ل  شدة تعظيم الصحابة للنبي  .16
 يجوز وما يليق بحقه مما ل يليق . 

 مشروعية إخبار المرء بما يدفع عنه سوء الظن . .13

ريااان تساالط الشاايطان علااى اباان آدم , حيااث يجااري منااه مجاارى الاادم , وهااو ج .14
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 حقيقي , ألنه ظاهر اللفظ والعقل ل يمنعه .

وفااي الحااديث دلياال علااى هجااوم خااواطر الشاايطان علااى الاانفس ومااا كااان ماان  .15
ل ي ك ل اف  الل اه  ن ف ساا  إ ل   ذلك غير مقدور على دفعه ل يؤاخذ به لقوله تعاالى: 

س ع ه ا   .  (54)و 

 .   تسليم الصحابيان على النبي   .12

 لمسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم .وفيه أن على ا .17

 أن على المسلم أن يدفع عن نفسه الشبه وما يتهم به أو ما يساء به الظن. .11

جااواز تساامية الماارأة باساامها , وأن هااذا لاايس فيااه مااا يعيااب , ألن كثياارا  ماان  .11
 الناس يكره ذكر اسم زوجته وأمه وبناته أمام الرجال األجانب .

, وأن هاذا ماان صافة إبلاايس وجناوده , باال  الشايطان يقاذف فااي القلاوب السااوء .61
ااار اط ك   هاااذا عملهااام وديااادنهم, قاااال تعاااالى علاااى لساااان إبلااايس: أل  ق ع اااد ن  ل ه ااام  ص 

ت ق يم    .  (55)ال م س 

 الحديث الثاني : 

: حدثنا محمود بن غيالنأ حدثنا أبوو نعويمأ حودثنا سوفيان  (56)قال الترمذي 
عون مسوولم بوون صوفوان عوون صووفية  عون سوولمة بون كهيوول عوون أبوي إدريوو  المرهبووي

: )) ب ينتهوي النوا  عون غوزو هوذا البيوت حتوى إذا كوانوا  قالت: قال رسول اهلل 
بالبيدات أو ببيدات من األرض خ سف بأولهم وآخرهم ولم يونج أوسوطهم(( أ قلوت: يوا 

 رسول اهلل فمن كره منهم؟ قال: )) يبعثهم اهلل على ما في أنفسهم (( .

 تخريج األحاديث

بااااااب ماااااا جااااااء فاااااي  –( / كتااااااب الفاااااتن 6114) 471ص 4أخرجاااااه الترماااااذي: ج -
 الخسف . 

 باب جي  البيداء. –( / كتاب الفتن4124)  1351ص  6أخرجه ابن ماجه: ج -

 .   651, ص  2واخرجه اإلمام أحمد في المسند : ج -
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 .   471, ص  4وفي المستدرك اإلمام الحاكم : ج -

 :  تراجم رجال السند
غاايالن العاادوي مااولهم, أبااو أحمااد المااروزي , نزياال بغااداد ) ثقااة(  محمااود باان -1

 . (57)من العاشرة, مات سنة تسع وثالثين وقيل بعد ذلك 

أبااو نعاايم, هااو الفضاال باان دكااين القرشااي, عماارو باان حماااد باان زهياار القرشااي  -6
هاااااا , مااااان 131التيماااااي الطلحاااااي ماااااولهم , األحاااااول المالئاااااي الكاااااوفي, ولاااااد 

هاا وقيال 611ثقة ثبت, وقال الاذهبي : الحاافظ , ت التاسعة, قال ابن حجر: 
 . (51)ها 611

هااا, ماان 17ساافيان باان سااعيد باان مسااروق الثااوري, أبااو عبااد اهلل الكااوفي, ولااد  -3
السااابعة , قااال اباان حجاار: ثقااة حااافظ فقيااه عابااد إمااام حجااة وكااان ربمااا دلااس, 

تباات وقاال الااذهبي: اإلمااام أحااد األعااالم علمااا  وزهادا , وقااال اباان المبااارك: مااا ك
   .(51)ها121عن أفضل منه, ت

سااالمة بااان كهيااال الحضااارمي, أباااو يحياااى الكاااوفي ) ثقاااة( مااان الرابعاااة, سااامي  -4
هاا وقيال :  161هاا وقيال 131جندب وأباا جحيفاة وعطااء بان أباي ربااح, ماات 

ها حين قتله زيد بن علي , وقال ابن سعد : توفي يوم عاشوراء فاي هاذه 166
 . (21)السنة 

أولااه وكساار الهاااء بعاادها موحاادة, الكااوفي , اساامه  أبااو إدريااس الم رهبااي, بضاام -5
 . (21)سّوار أو مساور صدوق يتشيع, من الرابعة 

 . (26)مسلم بن صفوان, قال ابن حجر: مجهول من الثالثة  -2

 الحكم على الحديث :  

 الحديث بهذا السناد ضعيف , ألن فيه مسلم بن صفوان وهو مجهول .   

 غريب الحديث : 

 التااي ل شاايء بهااا, وقااد تكاارر ذكرهااا فااي الحااديث , وهااي هااا البيااداء: المفااازة 
 . (23)هنا اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة , وأكثر ما ترد ويراد بها هذه 
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 ما يستفاد من الحديث : 

إّن هذا البيت العظيم ما زال مطمعا  للكافرين الحاقدين الحاسدين له , ولفضله عناد  -
 اهلل عز وجل .

ن أهل الظلم والتحذير من مجالساتهم ومجالساة البغااة ونحاوهم مان وجوب التباعد ع -
 المبطلين لئال يناله ما يعاقبون به .

إن  ماان كثّاار سااواد قااوم جاارى عليااه حكمهاام فااي ظاااهر عقوبااات الاادنيا ويبعثااون علااى  -
 نياتهم .

ن كان هناك صالحون .   -  كما أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهالك العام وا 

 الحديث ما للبيت الحرام من أهمية وحرمة وخصائص نجملها باآلتي: كما أوضح  -

فضاااله وكرامتاااه,وأن العباااادة فياااه أفضااال مااان العباااادة فاااي أي مساااجد آخااار , وهاااذا -1
 باتفاق العلماء .

 مضاعفة األعمال الصالحة كمضاعفة العبادات , وهو قول لطائفة من أهل العلم -6

اااد  ب ظ ل اام    ولااه تعااالى: عظاام الساايئات وغلظهااا وشاادتها فيااه , لق-3 اان  ي اار د  ف يااه  ب إ ل ح  م  و 
ق ه  م ن  ع ذ اب  أ ل يم    .   (24) ن ذ 

 تحريم صيده على المحرم وغيره , وهذا بإجماع العلماء .-4

تحريم قطع شجره وحشيشه األخضرين إل اإلذخر , واساتثنى بعاض العلمااء ماا لاه -5
 شوك فال يحرم . 

اَس  ليه , لقوله تعالى: يحرم دخول الكفار إ-2 ار ك ون  ن ج  اا ال م ش  ن اوا إ ن م  ين  آم  ي ا أ ي ه ا ال اذ 
ر ام   د  ال ح  ب وا ال م س ج   .    (25)ف ال ي ق ر 

 



 

 133 

 (دراسة تحليلية)في كتب الحديث  أم المؤمنين )رضي اهلل عنها( سيدة صفية بنت حيّي بن أخطبمرويات ال

 م1122آذار    – تاسعالعدد ال –المجلد الثالث  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

 الحديث الثالث: 

قال الترمذي : حودثنا محمود بون ببوارأ حودثنا عبود الصومد بون عبود الووارثأ 
موولى صوفية قوال: سومعت صوفية حدثنا هابم وهو ابن سعيد الكوفيأ حدثني كنانة 

وبوين يودي أربعوة آبف نوواة أسوبح بهواأ فقلوت: لقود  تقول: دخل علي رسول اهلل 
سّبحت بهذهأ فقال: )) أب أعلمك بوأكثر مموا سوبّحت (( ؟ فقلوت: علمنويأ فقوال: )) 

 قولي سبحان اهلل عدد خلقه ((.

 :   تخريج الحديث

 باب منه .  –دعوات ( / كتاب ال3554) 555ص 5أخرجه الترمذي: ج -

 (( .   1151وأخرجه الحاكم في المستدرك : ))  -

 (( .  2157وفي مسند أبي يعلى الموصلي : ))  -

 (( .  5574وفي المعجم األوسط للطبراني : )) -

 (( .  1227وفي المعجم الكبير للطبراني : )) -

 (( .  1234وفي الدعاء للطبراني : )) -

 تراجم رجال السند
ر بن عثمان العبيدي, البصري, أبو بكر ب نادار, ثقاة مان العاشارة, محمد بن بشا -1

 . (22)ها وله بضع وثمانون سنة 156مات سنة 

عباااد الصااامد بااان عباااد الاااوارث بااان ساااعيد العنباااري ماااولهم, التناااّوري, أباااو ساااهل   -6
 . (27)ها 617البصري, صدوق ثبت في شعبة, من التاسعة, مات سنة 

الكاوفي ثام البصاري, ضاعيف مان الثامناة, هاشم بن ساعيد الكاوفي, أباو إساحاق  -3
قال عنه اإلمام أحمد: ل أعرفه, وعن يحيى بن معين: ليس بشايء, وذكاره ابان 
حبان في الثقات, قال أبو زرعة: شاي،, وقاال ابان أباي حااتم: ضاعيف الحاديث, 
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وذكااره اباان عاادي فااي الكاماال وقااال: وهاشاام باان سااعيد لااه ماان الحااديث غياار مااا 
  (21)ل يتابع عليهذكرت ومقدار ما يرويه 

كنانااة مااولى صاافية, يقااال اساام أبيااه ن بيااه, مقبااول, ضااعفه األزدي بااال حجااة, ماان  -4
 .  (21)الثالثة, ذكره ابن حبان في الثقات, روى له البخاري في األدب المفرد 

   الحكم على الحديث : 

الحااديث ضااعيف , قااال أبااو عيسااى الترمااذي: هااذا حااديث غريااب ل نعرفااه ماان 
ماان هااذا الوجااه ماان حااديث هاشاام باان سااعيد الكااوفي , ولاايس إسااناده حااديث صاافية إل 

 بمعروف .

 ما يستفاد من الحديث 

لصفية علاى  جواز التسبيح بالنوى والحصى , وكذا بالس بحة لعدم الفارق لتقريره -1
 ذلك .

ن كاااان بعضاااها أجماااع مااان -6 شااارف هاااذا الاااذكر باااأي صااايغة مااان صااايغه الماااذكورة وا 
 بعض .

لماااات الجواماااع, واألحسااان اإلتياااان بجمياااع ماااا ذكااار فاااي هاااذه وفياااه فضااال هاااذه الك-3
 الروايات . 

وفي الحديث فائدة جليلة , وهي أن الذكر يتضااعف ويتعادد بعادد ماا أحاال الاذاكر -4
ن لاام يتكاارر الااذكر نفسااه, فيحصاال مااثال  علااى مقتضااى هااذا الحااديث  علااى عاادده وا 

 يحصاال لماان كاارر لماان قااال ماارة واحاادة ساابحان اهلل عاادد خلقااه ماان التساابيح مااا ل
التساابيح ليااالي وأيامااا  باادون اإلحالااة علااى عاادد, وهااذا ممااا يشااكل علااى القااائلين إن 
الثواب على قدر المشقة المنكرين للتفضيل الثابت بصرائح األدلة, وقد أجابوا عان 
هذا الحاديث وماا شاابهه مان نحاو قولاه علياه الصاالة والساالم: ) مان فطّار صاائما  

 . (71), بأجوبة متعسفة متكلفة  (71)كان له مثل أجره( 
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 الحديث الرابع  : 

قووال الترمووذي: حوودثنا محموود بوون ببووارأ حوودثنا عبوود الصوومد بوون عبوود الوووارثأ 
حدثنا هابم هو ابن سعيد الكوفيأ حدثنا كنانة قال: حدثتنا صفية بنت حيوي رضوي 

أ وقد بلغني عون حفصوة وعائبوة كوالم  اهلل عنها  أ قالت: دخل علي رسول اهلل 
كرت ذلووك لووه فقووال : )) أب قلووت : فكيووف تكونووان خيوورًا منووي وزوجووي محموود وأبووي فووذ

هارون وعمي موسى(( ؟ وكان الذي بلغها : أنهم قوال: نحون أكورم علوى رسوول اهلل 
  منهاأ وقالوا: نحن أزواج النبي   . وبنات عمه 

 تخريج الحديث : 

ب فضااال أزواج باااا –( / كتااااب المناقاااب 3116)  711ص 5أخرجاااه الترماااذي: ج -
 .   النبي 

 (( .  2151وأخرجه الحاكم في المستدرك : ))  -

 (( .  1222وأخرجه الطبراني في األوسط : ))  -

 ((.61151وأخرجه الطبراني في الكبير  : )) -

 :   تراجم رجال السند
 محمد بن بشار ) سبقت ترجمته, ينظر الحديث الثالث ( . -1
 مته, ينظر الحديث الثالث( .عبد الصمد بن عبد الوارث ) سبقت ترج -6
 هاشم بن سعيد الكوفي )سبقت ترجمته , ينظر الحديث الثالث( .  -3
 كنانة مولى صفية ) سبقت ترجمته, ينظر الحديث الثالث( .  -4

الحااديث ضااعيف , قااال الترمااذي: هااذا حااديث غريااب ل نعرفااه  الحكووم علووى الحووديث :
إسناده باذاك القاوي , وقاال  إل من حديث صفية, إل من حديث هاشم الكوفي , وليس

 األلباني أيضا : ضعيف اإلسناد .
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 ما يستفاد من الحديث :
, فقاااد اجتماااع لهاااا مااان الشااارف ماااا لااام رضوووي اهلل عنهوووا فضااال السااايدة صااافية  -1

ماع شارفهن  , فلايس فاي زوجاات النباي  يجتمع لغيرها من زوجات النبي 
علاايهم الصااالة ورفعااتهن جميعااا  ماان هااي ابنااة نبااي وعمهااا نبااي وزوجهااا نبااي ) 

 والسالم جميعا  ( .
تأصل الغيرة في النساء وأنهن جميعا  يشتركن في هذه الصفة , ولو نجاا منهاا  -6

أمهات المؤمنين الالتي طهارهن اهلل عاز وجال  أحد منهن لنجا أزواج النبي 
 وزّكاهن بكتابه العزيز . 

مااع أن ساايد األولاين واآلخاارين للحاق وهااو اإلماام فااي ذلاك, ف انتصاار النباي  -3
حفصة وعائشة بنات أحب الناس إليه ووزيراه من أهال األرض وبناات عماه , 
فماااع ذلاااك كلاااه لااام يمنعاااه مااان النتصاااار والنتصااااف للغريباااة الضاااعيفة بنااات 

 .  اإلكارم وأنها األكرم على رسول اهلل 

للذي يقع علياه الحياف بااللطف والرقاة وحسان العشاير ودفعاه  مواساة النبي  -4
 الموعظة الحسنة .لألذى بالحكمة و 

و ا  ن ااك  ل ع ل ااى  , وكيااف ل ؟ واهلل عااز وجاال يقااول بحقااه:  حساان خلااق النبااي  -5
يم   ل ق  ع ظ   .     (76) خ 

وعادم إثارتهاا للمشااكل داخال البيات النباوي  (رضي اهلل عنها)حكمة السيدة صفية  -2
, واكتفائهاااااا (رضووووي اهلل عنهمووووا ) ماااان خااااالل عاااادم ردهااااا علااااى حفصااااة وعائشااااة

 . لرسول اهلل بالشكوى 
لصاافية بااالرد علااى حفصااة وعائشااة بالاادليل والحجااة والبرهااان, ممااا  تعليمااه  -7

ينصفها ويباين مكانتهاا وأنهاا ليسات باألقال شائنا  منهماا, وأن غربتهاا ل تزيادها 
, كاان لهاا أكثار مان زوج  إل حضوة ورفعة في بيات النباوة, وأن رساول اهلل 

 شير , وهو رسول رب العالمين .فهو األب واألخ واألهل والناصر والع

 الحديث الخام  : 
: حدثنا أحمد بن صوالح قوال: قورأت علوى أنو  بون عيواض  (73)قال أبو داود
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قووال: حوودثني عبوود الوورحمن بوون حرملووة عوون أم حبيووب بنووت ذؤيووب بوون قووي  المزنيووة 
أقوال  وكانت تحت رجل منهم من أسلم ثم كانت تحت ابون أ  لصوفية زوج النبوي 

وهبت لنوا أم حبيوب صواعًا . حودثتنا عون إبون أخوي صوفية عون صوفية ابن حرملة: ف
أ قال أن : فجرتبه ) أو قال فحزرته( فوجدته مدين ونصفًا بمد  أنه صاع النبي 

 . (74)هبام 

 تخريج الحديث : 

بااااب كااام  –( /كتااااب األيماااان والناااذور  3671)  641ص 6أخرجاااه أباااو داود : ج -
 الصاع في الكفارة .

 (( من حديث ابن عمر )) رضي اهلل عنهما(( . 116طأ : )) وهو في المو  -

 تراجم رجال السند
أحمااد باان صااالح المصااري, أبااو جعفاار باان الطبااري , ثقااة حااافظ ماان العاشاارة,  -1

تكلم فيه النسائي بسابب أوهاام لاه قليلاة , ونقال عان ابان معاين تكذيباه , وجازم 
لنسااائي أنااه اباان حبااان بأنااه إنمااا تكلاام فااي أحمااد باان صااالح الشموسااي فظاان ا

 . (75)ها وله ثمان وسبعون سنة 641عنى ابن الطبري, مات 

أنااس باان عياااض باان ضاامرة, أو عبااد الاارحمن الليثااي, أبااو ضاامرة الماادني, ثقااة  -6
 . (72)ها  وله ست وتسعون سنة 611من الثامنة, مات سنة 

عباااد الااارحمن بااان حرملاااة, بااان عمااارو بااان ساااّنة بفاااتح المهملاااة وتثقيااال الناااون,  -3
رملااة الماادني , صاادوق,ربما أخطااأ, ماان السادسااة, مااات ساانة األساالمي, أبااو ح

 .(77)خمس وأربعين ومائة

أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية, ويقاال أم حبيباة, روت عان زوجهاا ابان  -4
أخاي صافية عان عمتاه فاي الصاااع, وعنهاا عباد الارحمن بان حرملاة األساالمي, 

 .  (71)مستورة من السادسة 

 . (71)ابن أخي صفية : ل يعرف  -5

 حكم على الحديث : ال

إسناده ضعيف , لجهالة أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية, وابن أخي 
 صفية 
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 . (11)ل يعرف 

 غريب الحديث : 

 . (11): وهبت له شيئا  وهبا , والهبة إعطاء الشيء من غير مقابل وهبت -

 . . (16): أربعة أمدادالصاع -

 .(13)ورطالن عند أهل العراق  : مكيال , وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ,المد -

 ما يستفاد من الحديث : 

وّضح الحاديث مقادار الصااع فاي الكفاارة , ومعلاوم أن الصااع فاي الزكااة وفاي 
الاااذي هاااو مقااادار النصااااب , وهاااو ثالثمائاااة  الكفاااارات وغيااار ذلاااك هاااو صااااع النباااي 

صااع , ألن النصااب خمساة أوساق , والوساق ساتون صااعا  فيكاون النصااب ثالثمائااة 
 ,.   صاع بصاع النبي 

 الحديث الساد   :

: حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا جرير بن (84)قال عبد اهلل بن أحمد بن حنبل 
حازمأ قال حدثني يعلى بن حكيم عن صهيرة بنت جيفر سمعه منها قالت: حججنا 
ثم انصرفنا إلى المدينة فدخلنا على صفية بنت حيي فوافقنا عندها نسوة من أهل 

ن بئتن سألنا  وسمعتنأ فقلنا سلن الكوفة  فقلن لها إن بئتن سألتن وسمعنا وا 
فسألن عن أبيات من أمر المرأة زوجها ومن أمر المحيض ثم سألن عن نبيذ الجر 
فقالت: أكثرتم علينا يا أهل العراق في نبيذ الجر وما على إحداكن أن تطبخ تمرها 

ت فإذا طاب بربت وسق ثم تدلكه ثم تصفيه فتجعله في سقائها وتوكئ عليه
 . زوجها

  تخريج الحديث : 
( 62746: باارقم ) 337, ص  2أخرجااه اإلمااام أحمااد باان حنباال فااي المسااندج -

 ( .   62743ورقم )

 (( . 63314وفي : مصنف ابن أبي شيبة : ))  -

 (( .  2152وفي : مسند أبي يعلى الموصلي : ))  -
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 (( .  61121وفي : المعجم الكبير للطبراني : ))  -

 رجال السند تراجم
عفااان باان مساالم باان عبااد اهلل الصاافار , أبااو عثمااان البصااري, مااولى عاازرة باان  -1

ثابت األنصاري, قال الذهبي: كان ثبتا  فاي أحكاام الجارح والتعاديل, وقاال ابان 
 . (15)ها ببغداد 611حجر: ثقة ثبت, من العاشرة, توفي بعد 

الجهضامي, أباو  جرير بن حازم بن زيد بان عباد اهلل األزدي ثام العتكاي, وقيال -6
النضر, من السادسة, قال ابن حجر: ثقة لكن في حديثه عن قتاادة ضاعف , 
ولاااه أوهاااام إذا حاااّدث مااان حفظاااه, قاااال الاااذهبي: ثقاااة لماااا اخاااتلط حجباااه ولاااده, 

 . (12)ها 171ت

يعلى بن حكيم الثقفي مولهم, المكي ثم البصري ) وكان صديقا  أليوب   -3
يز(, من السادسة, قال ابن حجر: السختياني , وفد على عمر بن عبد العز 

 ثقة, وقال الذهبي:
 . (17)ثقة  

 . (11)صهيرة بنت جيفر: قال : ابن حجر : ل تعرف  -4

 الحكم على الحديث : 

الحااديث بهااذا اإلسااناد ضااعيف لجهالااة صااهيرة بناات جيفاار, لكاان للحااديث طرقااا  
الجااار:  نبيااذ  وشااواهد أخاارى, قاااال الشااي، شاااعيب األرنااؤوط: قولهاااا حااّرم رساااول اهلل 

 . (11)صحيح لغيره, وهذا إسناد ضعيف لجهالة صهيرة بنت جيفر 

 غريب الحديث :

: وهو ما يعمل من األشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير نبيذ الجر -
وغير ذلك, يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليها الماء ليصير 

 نبيذا  , فصرف 
: اتخذته نبيذا , وسواء كان مسكرا  أو من مفعول إلى فعيل, وانتبذته

غير مسكر فإنه يقال له نبيذ , ويقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ 
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 . (11), كمال يقال للنبيذ خمر 

بالفتح:اسام لماا ي تادلك باه مان الغساولت كالعادس والشانان واألشاياء  تدلكه: الودلوك -
 .(11)المطيبة

 . (16)ويجمع على أسقية : السقاء: ظرف الماء من الجلد سقائها -

أي تشااد رؤوسااها بالوكااااء لاائال ياادخلها حياااوان أو يسااقط فيهااا شااايء,  توووكئ عليوووه: -
 . (13)والوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرها 

 ما يستفاد من الحديث : 
يباااين الحاااديث ماااا كاااان علياااه نسااااء السااالف الصاااالح مااان الحااارص علاااى العلااام  -1

اج ماان تعااب ونصااب وحاجتااه إلااى الراحااة والدعااة والااتعلم, فمااع مااا يالقيااه الحاا
عند عودته من الحج . إل  أن  هذا كلاه لام يمناع نسااء العاراق مان الساؤال عان 
نبيذ الجر وحكمه في اإلسالم , وسؤالهن عن شؤون الزوج وزوجته وما يجاوز 

 من العالقة بينهما وما ل يجوز وسؤالهن عن المحيض وأحكامه .
الفاارص بوجااود أهاال العلاام والسااتفادة ماانهم , والحاارص اسااتغالل نساااء الساالف  -6

على أخذ العلم من مظانه حتى لو اقتضاى األمار شاد الرحاال مان الكوفاة إلاى 
 المدينة المنورة .

كما بين الحديث حرمة نبيذ الجر ) والجرة هنا اإلناء المعروف من الفخار(  -3
 وأراد 

التخمير, وقد صح عن بالنهي عن الجرار المدهونة , ألنها أسرع في الشدة و 
رسول اهلل 

. قال: سألت ابن عمر عن نبيذ  (15), عن سعيد بن جبير  (14)
نبيذ الجر, فأتيت ابن عباس فقلت: أل تسمع  الجر فقال: حّرم رسول اهلل 

نبيذ الجر,  ما يقول ابن عمر؟ قال: وما يقول؟ قلت: قال: حّرم رسول اهلل 
 فقال: صدق ابن عمر حّرم رسول 

نبيذ الجر, فقلت: وأي شيء نبيذ الجر, فقال: كل شيء يصنع من    اهلل
الم د ر 
(12)  . 
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فيااه الرخصااة للنساااء أن تطااب، التماار وتدلكااه ثاام تصاافيه وتااوك  عليااه , أي :  -4
 (17)تغطيه فإذا طاب شاربت وساقت زوجهاا, فقاد ورد فاي صاحيح اإلماام مسالم

: نهيااتكم عااان   عاان أبياااه قااال: قااال رساااول اهلل(11), عاان عبااد اهلل بااان برياادة
زيارة القبور فزوروها, ونهيتكم عن لحوم األضاحي فوق ثالث فامسكوا ما بادا 
لكااام, ونهياااتكم عااان النبياااذ إل فاااي ساااقاء فاشاااربوا فاااي األساااقية كلهاااا ول تشاااربوا 

 سكرا  . 

كماا دل الحاديث علاى كراهاة اإللحااح فااي الساؤال وكثرتاه بعاد وضاوح الجااواب  -5
أن يترفاق بساؤاله ألهال العلام مان خاالل عادم وتوضيحه لاه, وأن علاى الساائل 

 تكراره للسؤال إذا لم تدعو الحاجة إليه . 

خاااص الزوجاااة زوجهاااا بالساااقي مااان أباااواب البااار واإلحساااان للااازوج ومداعبتاااه ,  -2
وفاااي القياااام بحقاااه مااان خاااالل تلماااس حاجتاااه وتفقااادها فاااي المأكااال والمشااارب, 

 خاطر . وخاصة بعد أن يطيب الشراب فتهدأ به النفس ويطيب به ال

 الحديث السابع : 

قال عبد اهلل بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي ثنا عبد الرزاقأ قال: حدثنا 
جعفر بن سليمان عن ثابت قال: حدثتني بميسة أو سميةأ قال عبد الرزاق: هو 

حج بنسائهأ فلما كان في بعض  في كتابي س مية عن صفية بنت حيّي أن النبي 
 الطريق نزل رجل فساق 

: كذلك سوقك بالقوارير؟ يعني النساتأ فبينما هم  أ فأسرع فقال النبي بهن 
يسيرون برك بصفية بنت حيي جملها وكانت من أحسنهن ظهرًا فبكتأ وجات 

حين أخبر بذلك فجعل يمسح دموعها بيده وجعلت تزداد بكاًت وهو  رسول اهلل 
نزلوا أ ولم يكن يريد أن ينهاها أ فلما أكثرت زبرها وانتهرها وأمر النا  بالنزول ف

ودخل فيهأ قالت:  ينزل قالت: فنزلوا وكان يومي أ فلما نزلوا ضرب خبات النبي 
؟ وخبيت أن يكون في نفسه بيت أ  فلم أدر عالم أهجم من رسول اهلل 

 فانطلقت إلى عائبة فقلت لها: تعلمين أني لم أكن أبيع يومي من رسول اهلل 
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ني قد وهب عنيأ قالت:  ت يومي لك على أن ترضي رسول اهلل ببيت أبدًا أ وا 
نعمأ قال: فأخذت عائبة خمارًا لها قد ثردته بزعفران فربته بالمات ليذكى ريحه ثم 

فرفعت طرف الخبات فقال لها: مالك يا  لبست ثيابها ثم انطلقت إلى رسول اهلل 
ال مع أهله عائبة؟ إن هذا لي  بيومكأ قالت: ذلك فضل اهلل يؤتيه من يباتأ فق

فلما كان عند الرواح قال لزينب بنت جحش: يا زينب أفقري أختك صفية جماًل 
حين سمع ذلك  وكانت من أكثرهن ظهرًا فقالت: أنا أفقر يهوديتك؟ فغضب النبي 

منها فهجرها فلم يكلمها حتى قدم مكة وأيام منى في سفره حتى رجع إلى المدينة 
لها ويئست منهأ فلما كان بهر ربيع األول  والمحرم وصفر فلم يأتها ولم يقسم

فمن هذا؟  دخل عليها فرأت ظله فقالت: إن هذا لظل رجل وما يدخل علّي النبي 
فلما رأته قالت: يا رسول اهلل ما أدري ما أصنع حين دخلت علّي؟  فدخل النبي 

بي فقالت: فالنة لكأ فمبى الن قالت: وكانت لها جارية وكانت تخبؤها من النبي 
  . إلى سرير زينب وكان قد رفع فوضعه بيده ثم أصاب أهله ورضي عنهم 

 تخريج الحديث : 

 ( .62111أخرجه اإلمام أحمد في المسند : )

 تراجم رجال السند
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري, الحافظ الكبير عالم اليمن, ولد  -1

مره, قال ها , من التاسعة, ثقة حافظ شهير عمي في آخر ع162سنة
الذهبي: أحد األعالم صنف التصانيف, وقال الحافظ ابن حجر: ثقة حافظ 

 .(11)ها 611مصنف شهير عمّي في آخر عمره وكان يتشيع, ت

جعفااار بااان ساااليمان الضااابعي, أباااو ساااليمان البصاااري, مااان الثامناااة, قاااال ابااان  -6
حجر: صدوق لكنه يتشيع, وقال الذهبي: ثقة فيه شيء مع كثارة علوماه, قيال 

 .(111)ها 171أميا  وهو من زهاد الشيعة, تكان 

ثابت بن أسلم البناني, أبو محمد البصري, مان الرابعاة, وقاال ابان حجار: ثقاة  -3
 .(111)ها  111عابد, وقال الذهبي: كان رأسا في العلم والعمل, ت
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شميسة بنت عزيز بن عاقر العتكية, الوشقية البصرية, من الثالثاة, أخارج لهاا  -4
 . (116)رد, جعلها ابن حجر في رتبة: مقبولة البخاري في األدب المف

 الحكم على الحديث :
 .(113)إسناده ضعيف لجهالة سمية أو شميسة 

 غريب الحديث : 
دائه وسّواق اإلبل يقدمها فساق بهن - د باإلبل, فهو يسوقهن بح   . (114): أي حاد  ي ح 
 .(115): برك البعير إذا ناخ في موضع فلزمه برك -
إلبل التي يحمل عليها وتركب يقال: عند فاالن ظهار : أي إبال : الظهر من ا ظهراً  -

(112)  . 

 .(117): أي نهرها وأغلظ عليها القول والرد زبرها -

: الخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف ول يكون من شعر, ويكون خبات -
على عمودين أو ثالثة والجمع أخبية, وقد يستعمل في المنازل والمساكن 

(111). 

 .(111): ما تغطي به المرأة رأسها وجمعه أخمرة  الخمار: خماراً  -

 .(111): أي صبغته, يقال: ثوب مثرود إذا غمس في الصبغثردته -

 .(111): نوع من الطيب يستعمل أيضا  في الصباغةزعفران -

 .(116): من ذكى الريح شدتها من طيب أو نتن ليذكى -

ن لاااام يكاااان معهااااا : المقياااال والقيلولااااة: السااااتراحة نصااااف النهاااااقووووال مووووع أهلووووه - ر وا 
 .  (113)نوم

 .(114): أي : جامعهاأصاب أهله -

: ضااد الصااباح وهااو اساام للوقااات ماان زوال الشاامس إلااى اللياال, وهااو أيضاااا  الوورواح -
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مصاادر راح يااروح ضااد غاادا يغاادو, وساارحت الماشااية بالغااداة وراحاات بالعشااي 
 .(115)تروح رواحا  , أي: رجعت

 ما يستفاد من الحديث : 
 لفريضااة الحااج وقااد كاناات حجتااه  عااد أداء النبااي إن هااذه القصااة وقعاات ب -1

 في السنة العاشرة من الهجرة .

 حج بجميع نسائه .  ويفيد الحديث أن النبي  -6
الحسنة وخلقه الرفيع ورفقه بالنساء حتى شبههن بالقوارير,  معاملة النبي  -3

فكما أن القارورة الزجاجية ل تعامل إل باللطف والمداراة فكذلك النساء , 
في كيفية معاملة النساء سواء كانت أما  أو زوجة  وهذا درس عظيم منه 

أو أختا  أو بنتا  أو مهما كانت, فضعفها كضعف القارورة واجب علينا 
 مداراتها .

أن للرواحاال سااوقة يسااوقون اإلباال ويعتنااون بهااا ولاايس لهاام مهمااة أخاارى غياار  -4
 الهتمام بها . 

سن وأجمل من بااقي الجماال , ويبادو كان الجمل الذي تركبه السيدة صفية أح -5
 أن بروكه كان لكثرة ما حّمل من متاع فلم يستطع المقاومة والسير فبرك . 

حزن السايدة صافية العمياق علاى باروك جملهاا إذ ظنات أنهاا ساتكون ساببا  فاي  -2
تأخير القوم عن مسيرهم مماا دفعهاا إلاى البكااء المريار واساتمرارها بالبكااء ماع 

 ه.لها عن نهي النبي 
نسااانيته التاي ل حاادود لهاا تتجلااى بمساح دمااوع زوجتاه الحزينااة  رقاة النباي  -7 وا 

رضاااي اهلل ) بياااده الشاااريفة ومواسااااته لهاااا وحناااوه عليهاااا , إذ كانااات السااايدة صااافية
( , بااأمس الحاجااة إلااى هااذه اللمسااة المباركااة العطوفااة والتااي كاناات تمسااح عنهااا

 الدمع والحزن معا  . 

ن كان ل يريد ذلك .  للناس بالنزول أمر النبي  -1  وا 

كااان يااوم صاافية , وفااي هااذا توضاايح   إن ذلااك اليااوم الااذي ناازل فيااه النبااي  -1
لماان كااان لااه أكثاار ماان زوجااة, إذ أن للزوجااة ماان قساامتها اللياال والنهااار ولاايس 
اللياال وحااده أو المبياات وحااده باال إن النهااار ياادخل فااي يومهااا وماان حقهااا, وأن 

جاتاااه األخرياااات , ففاااي ذلاااك ظلااام لااايس للرجااال أن ياااذهب فاااي النهاااار إلاااى زو 
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 وانتقاص لحقها . 

 وأهله ودخوله فيه للراحة والخلوة بأهله . ضرب الخباء للنبي  -11

( من إغضاب النبي رضي اهلل عنهاخشية السيدة صفية وتخوفها العميق ) -11
  عند عدم انقطاعها عن البكاء واستمرارها عليه مع نهي النبي  لها عن

وصحبه مع عدم رغبته بذلك .  في نزول النبي ذلك, وأنها كانت سببا  
الحبيبة بنت الحبيب ) رضي اهلل  –مما دفعها إلى الستعانة بالسيدة عائشة 

وان كان الثمن تنازلها عن يومها الثمين  عنهن جميعا  ( في ترضي النبي 
 ,بل الذي ل يقّدر بثمن مع سيد األولين واآلخرين .  

 يعاااد مااان الظلااام لهاااا ول انتقاصاااا  لحقهاااا طالماااا هباااة المااارأة لضااارتها يومهاااا ل -16
 تنازلها كان بمحض إرادتها . 

اساااتعداد الزوجاااة الصاااالحة لزوجهاااا بالطياااب والمالباااس الالئقاااة , كماااا فعلااات  -13
السااايدة عائشاااة )رضاااي اهلل عنهاااا( , فالرجااال يحاااب أن يااارى طيباااا  ويشااام طيباااا  

تاؤجر علياه فاي  ويسمع طيبا  مان أهلاه, وهاذا مان بار الزوجاة بزوجهاا , والاذي
: أي النسااء خياار؟ قااال: ))  : قياال لرسااول اهلل الادارين, فعاان أبااي هريارة 

 التاي تسااره إذا نظاار وتطيعااه إذا أماار ول تخالفااه فااي نفسااها ومالهااا بمااا يكااره ((

(112) . 

كما دل الحديث على ضعف النساء وعدم تحملهن المشاق والصعاب ,  -14
طرن على الرقة والنعومة وهذا من فطرتهن التي فطرن عليها فإنهن ف

والضعف على خالف الرجل المفطور على الجالدة والتحمل والقوة التي 
 أعطاه اهلل عز وجل إياها في سبيل تحمل مصاعب الحياة وشدتها . 

( وفطنتها واستشعارها لنعم اهلل عاز وجال رضي اهلل عنهاذكاء السيدة عائشة ) -15
ر فضااال  عاان يومهااا مااع ساايد الكبياارة عليهااا , وماان بينهااا أن تحظااى بيااوم آخاا

األولااين واآلخاارين عليااه الصااالة والسااالم وهنأهااا بااه وبعشاارته وببركتااه, ففعلهااا 
وحااق لهااا .. وحااق لهااا  ياادل علااى عظاايم فرحهااا وكمااال ساارورها برسااول اهلل 

 .. وحق لها ..

قضاااء وقاات القيلولااة مااع األهاال فااي البياات ماان أجاال الراحااة والسااتعانة بهااا  -12
 ام الليل .على مشاق السفر وقي

نسبة الفضل والمنة لصاحب الفضل الكبير والمنة العظمى , وهو اهلل تعاالى  -17
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بقول السيدة عائشة ) ذلاك فضال اهلل ( فهاو صااحب الفضال بتادبير ياوم آخار 
 الذي ما بعده من فضل ونعمة . مع رسول اهلل 

من زينب أن تعير صفية جمال  بدل جملهاا الاذي بارك بهاا ,  طلب النبي   -11
الطلااب علااى التخيياار , لهااذا رفضاات الساايدة زينااب إعااارة صاافية جمااال ,  وهااذا

 , لقوله تعاالى:  ولو لم يكن على التخيير لما جاز لها رفض طلب النبي 
ي اار ة   اارا  أ ن  ي ك ااون  ل ه اام  ال خ  س ااول ه  أ م  ااى الل ااه  و ر  ن ااة  إ ذ ا ق ض  م  م ن  و ل م ؤ  ااا ك ااان  ل م ااؤ  م  و 

م   ر ه  ل  ض الل  م ب ينا  م ن  أ م  م ن  ي ع ص  الل ه  و ر س ول ه  ف ق د  ض   .   (117 ) و 

بروز صفة الغيرة عند النساء الواضاحة, والتاي لاو نجاا منهاا أحاد مان النسااء  -11
الالتي اصاطفاهن اهلل تعاالى مان  لنجا منها أمهات المؤمنين زوجات النبي 
 بين نساء الدنيا ليكن أمهات للمؤمنين .

على السيدة صفية فاي الوصاف عنادها  ) رضي اهلل عنها(سيدة زينبتجاوز ال -61
وصاافتها باليهوديااة وهااي المساالمة المؤمنااة الصااابرة المحتساابة, وغضااب النبااي 

  ماان هااذه الكلمااة الجارحااة غضاابا  دفعااه إلااى مقاطعتهااا فااي كاال شاايء حتااى
ماان الكااالم والعشاارة الزوجيااة وعااد القساام لهااا مااع باااقي نسااائه لماادة طويلااة ماان 

اشاار ماان ذي الحجااة تقريبااا  والمحاارم وصاافر حتااى يئساات منااه وظناات أنهااا الع
القطيعة الدائمة, وماا هاذه العقوباة إل مقابال تلاك الكلماة الجارحاة تجااه السايدة 

 صفية سليلة األنبياء وأم المؤمنين )رضي اهلل عنهن جميعا (.  

وصااافحه عااان السااايدة زيناااب فاااي شاااهر ربياااع األول وفااارح   ساااماحة النباااي  -61
دة زينب بهذا العفاو والصافح النباوي عنهاا, فلام تجاد شايئا  تهدياه لاه  ساوى السي

 وعفوه عنها .  جارية عزيزة على قلبها فدفعتها له من شدة فرحها بالنبي 

اااف ظ ون   جااواز التسااري باإلماااء, قااال تعااالى:  -66 ه م  ح  وج  ين  ه اام  ل ف اار   إ ل    و ال ااذ 
ل ك   ا م  ه م  أ و  م  و اج  ل ى أ ز  ل وم ين  ع  ان ه م  ف إ ن ه م  غ ي ر  م   .    (111) ت  أ ي م 

 الحديث الثامن : 

: قوال أبوو يعلوى : حودثنا أبوو الربيوع الزهرانويأ ثنوا جعفور  (229)قال ابن حجور
بن سليمان عن داود بن أبي هند عن إسحاق الهابوميأ حودثتنا صوفية )رضوي اهلل 

ه كتفوًا بواردًا أ فكنوت أسوحاها فقربوت إليو عنها( أ قالوت: ) دخول علوّي رسوول اهلل 
 فصلى (.  فأكلها ثم قام 
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 تخريج الحديث : 
بااب  –أخرجه ابن حجر في المطالب العالية من مسند أباي يعلاى : كتااب الطهاارة  -

 (  .  141الوضوء مما غّيرت النار ) حديث 
 , أم حكيم .  61231المعجم الكبير: للطبراني: حديث  -
 .   6711بن أبي عاصم : حديث اآلحاد والمثاني : ل -
 .   2154مسند أبي يعلى الموصلي : حديث :  -

 تراجم رجال السند
أبااو الربيااع الزهرانااي, سااليمان باان داود العتكااي, البصااري ) سااكن بغااداد(, ماان  -1

العاشرة, قال ابن حجر: ثقة لم ياتكلم فياه أحاد بحجاة, وقاال الاذهبي: الحاافظ, 
 .   (161)ها 634ت

عي, أبو سليمان البصري مولى بني الحري , من جعفر بن سليمان الضب -6
 الثامنة, 

قال ابن حجر: صدوق زاهد لكنه كان يتشيع, وقال الذهبي: ثقة فيه شيء 
 . (161)ها 171مع كثرة علومه قيل كان أميا  وهو من زهاد الشيعة , ت

داود بن أباي هناد القشايري ماولهم, أباو بكار البصاري, قاال عباد اهلل بان أحماد  -3
ساامعت أبااي يقااول: داود باان أبااي هنااد ثقااة ثقااة, قااال البخاااري: قااال باان حنباال: 

قااال اباان حجاار: ثقااة  -هااا 131أحمااد عاان يزيااد باان هااارون : مااات داود ساانة 
 . (166)متقن كان يهم بأخرة, وقال الذهبي: أحد األعالم كان حافظا  . 

إساااحاق بااان عباااد اهلل بااان الحاااارث بااان نوفااال الهاشااامي, أباااو يعقاااوب المااادني ,  -4
 .  (163)ري, من الثامنة, قال ابن حجر: ثقة, وقال الذهبي : ثقة وقيل البص

    الحكم على الحديث :

 الحديث صحيح لعدالة رواته  وثقتهم . 

 



 

 134 

 (دراسة تحليلية)في كتب الحديث  أم المؤمنين )رضي اهلل عنها( سيدة صفية بنت حيّي بن أخطبمرويات ال

 م1122آذار    – تاسعالعدد ال –المجلد الثالث  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

 غريب الحديث : 

 .(164): أي تقشّرها وتكشط عنها اللحم أسحاها

 ما يستفاد من الحديث : 
لااااوب باااار الزوجااااة بزوجهااااا وعنايتهااااا بااااه العنايااااة الكبياااارة, وهااااذا ماااان تقااااوى الق -1

وخشيتها من عاّلم الغيوب, إذ على الزوجة مراعاة حاق الازوج والقياام بشاؤونه 
 وتعاهده فيما يسعده ويدخل السرور إلى قلبه . 

بلحماااة الكتاااف وحباااه لهاااا , ألنهاااا أسااارع نضاااجا  وألاااّذ لحماااا   اساااتمتاع النباااي  -6
للااذراع  وأبعااد عاان موضااع األذى, يقااول اإلمااام النااووي رحمااه اهلل : محبتااه 

جها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحاالوة ماذاقها وبعادها عان مواضاع لنض
 .(165)األذى 

 ي اأكل الطعام ساخنا  وباردا  ول تذهب البرودة بلذة اللحم . -3

األكل مما مست الناار ل يانقض الوضاوء عناد الجمهاور واألربعاة, فعان جاابر  -4
تااارك   قاااال: كاااان آخااار األمااارين مااان رساااول اهلل بااان عباااد اهلل األنصااااري 
 .(162)الوضوء مما مسته النار 

قوال ابون حجور: قوال مسودد بون مسورهد : قوال : حودثنا هبويم عون الحديث التاسع : 
منصور بن زاذان عن يزيد بن سعيد مولى صفية أنه سمع صفية بنت حيوي تقوول: 

 )) أفطر الحاجم والمحجوم (( . 

 تخريج الحديث : 

لياااة مااان مساااند مسااادد بااان مسااارهد بااان أخرجاااه الحاااافظ ابااان حجااار فاااي المطالاااب العا -
باااب كراهيااة القبلااة للصااائم وغيرهااا ومااا جاااء فااي الرخصااة  –مسااربل : كتاااب السااحور 

 (.  1111في ذلك : )

 تراجم رجال السند : 

هشيم بن بشاير بان القاسام بان ديناار السالمي, أباو معاوياة بان أباي خاازم, وقيال أباو  -
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هااا , ماان السااابعة, قااال اباان 114معاويااة باان بشااير باان أبااي خااازم الواسااطي, ولااد 
حجاار: ثقااة ثباات كثياار التاادليس واإلرسااال الخفااي, وقااال الااذهبي: حااافظ بغااداد إمااام 

 .(167)ها 113ثقة مدلس, ت

منصااااور باااان زاذان الواسااااطي, أبااااو المغياااارة الثقفااااي مااااولى عبااااد اهلل باااان أبااااي عقياااال  -
بااات الثقفاااي, ويقاااال: كنياااة أبياااه أباااو عقيااال, مااان السادساااة , قاااال ابااان حجااار: ثقاااة ث

 .(161)ها 161عابد, وقال الذهبي: ثقة كبير الشأن, مات 

يزيد بن سعيد بن ثمامة بان األساود بان عباد اهلل بان الحاارث الكنادي ) والاد الساائب  -
 . (161)بن يزيد ابن أخت نمر( , صحابي شهد الفتح وقال الذهبي: من الطلقاء 

 الحديث صحيح لثقة رواته وعدالتهم  . الحكم على الحديث : 

: المعاااالج بالحجاماااة ومااان ي خااارج الااادم الفاساااد مااان جساااده : الحووواجميوووب الحوووديث غر 
 .  (131)بالتشريط

 ما يستفاد من الحديث :

 لقد ذهب العلماء في حكم الحجامة للصائم على ثالثة أقوال:  -

: إن  الحجامااااة تفطاااار الصااااائم سااااواء كااااان حاجمااااا  أو محجومااااا  واسااااتدلوا القووووول األول
ي اهلل عنهااا( وبمااا رواه أبااو داود والنسااائي واباان بحااديث الساايدة صاافية )رضاا

أتاااى علااى رجااال باااالبقيع وهاااو  , عااان شاااداد باان أوس أن النباااي  (131)ماجااه
 يحتجم في رمضان فقال: ) أفطر الحاجم والمحجوم( .

: إن  الحجامااة ل تفطار الصااائم سااواء كاان حاجمااا  أو محجومااا , واسااتدلوا القووول الثوواني
رضاي اهلل عنهماا( : )) أن النباي ), عان ابان عبااسبما رواه اإلماام البخااري 

  ))(136): احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. 

إّن الحجامااااة لاااام تحااااّرم , ولكنهااااا تكااااره للصااااائم , واسااااتدلوا بمااااا رواه  القووووول الثالووووث:
,  أنااه قااال ألنااس باان مالااك: ) أكنااتم  (134), عاان ثاباات البناااني (133)البخاااري

قااااال: ل إل ماااان أجاااال  رسااااول اهلل  تكرهااااون الحجامااااة للصااااائم علااااى عهااااد
,عاان عبااد الاارحمن (132), وأبااو داود (135)الضااعف (. وبمااا رواه اإلمااام أحمااد
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 قااااااااااااااال: , عاااااااااااااان بعااااااااااااااض أصااااااااااااااحاب النبااااااااااااااي (137)باااااااااااااان أبااااااااااااااي ليلااااااااااااااى
عاان الوصااال فااي الصاايام والحجامااة للصااائم إبقاااء  علااى ) إنمااا نهااى النبااي

 أصحابه ولم يحرمهما (. 

بااأن الحجامااة مكروهااة  -واهلل أعلاام –األحاديااث ويمكاان الجمااع بااين هااذه األدلااة ماان  -
في حق من كان يضعف بهاا وتازداد الكراهاة إذا كاان الضاعف يبلاغ إلاى حاد 
يكااون سااببا  لرفطااار ول تكااره فااي حااق ماان كااان ل يضااعف بهااا, وعلااى كاال 

 حال تجنب الحجامة للصائم أولى .

 الحديث العابر : 

أ ثنا حيوة بن بريحأ سمعت قال إسحاق: أخبرنا عبد اهلل بن يزيد المقرئ
 يزيد بن 

أبي حبيب يقول: حدثني أبو عمران التجيبيأ أنه حج مع مواليه قال: فلقيت أم 
) رضي اهلل عنها ( فقلت لها : إني لم أحج قط أ فبأيهما  (238)سلمة أم المؤمنين 

ا أبدأ أبالحج أم بالعمرة؟ قالت: ابدأ بأيهما بئت أ فقلت لها: فإن النا  يقولون إذ
لم يكن حج قط فليبدأ بالحج أ فقالت لي: ابدأ بأيهما بئتأ فأتيت صفية فسألتهاأ 

فقالت لي مثل ما قالت أم سلمة: ابدأ بأيهما بئت أ ثم جئت إلى أم سلمة 
يقول : )) يا آل محمد  فأخبرتها بقول صفية فقالت أم سلمة: سمعت رسول اهلل 

 ه ((. من حج منكم فليجعل عمرته مع حجة أو مع حج  

 تخريج الحديث : 

المطالب العالية , لبن حجر العسقالني من مسند إساحاق بان راهوياة : كتااب 
 ( .  1631الحج, باب جواز العتمار قبل الحج , حديث : )

 تراجم رجال السند 
إساااحاق بااان إباااراهيم بااان مخلاااد بااان إباااراهيم الحنظلاااي, أباااو محماااد وأباااو يعقاااوب  -1

هااا , قااال الحااافظ 122نزياال نيسااابور , ولااد  المعاروف بااابن راهويااه المااروزي ,
هاا 631ابن حجر: ثقة حافظ مجتهد, وقال الذهبي : اإلماام عاالم خراساان, ت

 . (131), من العاشرة 

عبد اهلل بن يزيد القرشي المخزومي المدني المقرئ األعاور, ماولى األساود بان  -6
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ر: ساافيان, ويقااال: مااولى األسااود باان عبااد األسااد, ماان السادسااة, قااال اباان حجاا
 .(141)ها141ثقة من شيوخ مالك, وقال الذهبي ثقة, ت

حيااوة باان شااريح باان صاافوان باان مالااك التجيبااي, أبااو زرعااة المصااري , الفقيااه  -3
الزاهد العابد, من السابعة, قال ابن حجر: ثقة ثبت فقياه زاهاد, وقاال الاذهبي: 

 . (141)ها 151ها , وقيل 151فقيه مصر وزاهدها ومحدثها, ت 

سويد األزدي أبو رجاء المصري مولى شاريك بان الطفيال يزيد بن أبي حبيب,  -4
األزدي, من الخامسة , قال ابان حجار: ثقاة فقياه وكاان يرسال, وقاال الاذهبي: 

 .   (146)ها161عالم مصر ثقة من العلماء الحكماء األتقياء, ت

أباااو عماااران التجيباااي, أسااالم بااان يزياااد التجيباااي, ماااولى عمااار بااان تمااايم بااان جاااد  -5
 .  (143)ال ابن حجر: ثقة, وقال الذهبي: وثقه النسائيالتجيبي, من الثالثة, ق

 الحكم على الحديث :

 الحديث صحيح لعدالة رواته وثقتهم . 

 ما يستفاد من الحديث
اتفاق العلمااء علااى جاواز العماارة فاي جميااع األياام لماان لام يكاان متلبساا  بأعمااال  -1

ام الحاااج, إل ماااا نقااال عااان الحنفياااة أناااه يكاااره فاااي ياااوم عرفاااة وياااوم النحااار وأيااا
التشااريق, ونقاال عاان اإلمااام أحمااد: إذا اعتماار فااال بااد أن يحلااق أو يقصاار فااال 

 .  (144)يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليمكن حلق الرأس فيها

, أن عكرماااة بااان  (145)جاااواز العمااارة قبااال الحاااج , فقاااد أخااارج اإلماااام البخااااري -6
, عن العمرة قبل الحج؟ فقاال: ( , سأل ابن عمر )رضي اهلل عنهما (142)خالد

 قبل أن يحج . ل بأس, قال عكرمة , قال ابن عمر: اعتمر النبي 

عمرتين قبل حجه , واألمر الثابت  : وقد اعتمر رسول اهلل  (147)قال الخطابي
المعلوم ل يترك باألمر المظنون, وجواز ذلك إجماع من أهل العلم ولم يذكر فيه 

, وأنه إنما أمر بتقديم  خالف, وقد يحتمل أن يكون النهي عنه اختيارا  واستحبابا  
الحج , ألنه أعظم األمرين وأهمها , ووقته محصور , والعمرة ليس لها وقت محدد 
 وأيام السنة كلها تتسع لذلك , وقدم اهلل تعالى اسم الحج عليها فقال عز  من قائل: 

ر ة  ل ل ه   ج  و ال ع م   .    (141)  ,(141)و أ ت م وا ال ح 
ه في جميع عباداته , وخاصة فيما يتعلق بالحج والعمرة يسر اإلسالم وسهولت -3
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في حجته, فما كان ي سأل عن شيء فيه  , يدلنا على ذلك عمل النبي 
يسر وسهوله للناس إل وقال: افعل ول حرج, فعن عبد اهلل بن عمرو بن 

وأتاه رجل يوم النحر  العاص )رضي اهلل عنهما( , قال: سمعت رسول اهلل 
د الجمرة فقال: يا رسول اهلل إني حلقت قبل أن أرمي؟ قال: ارم وهو واقف عن

ول حرج, وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ول حرج, وأتاه 
آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أ ن أرمي, قال: ارم ول حرج, قال: 

 . (151)فما رأيته يسأل يومئذ عن شيء إل وقال: افعلوا ول حرج 

 لحديث الحادي عبر : ا

قال إسحاق : اخبرني العقدي أ حدثنا سليمان أ وهو ابن المغيورة عون حميود 
أ وموا مون أحود مون النوا   بن هالل قال : قالت صفية : انتهيت إلى رسوول اهلل 

أكره إلي منه أ فجعل يقول : إن قوموك صونعوا كوذا وكوذا أ وصونعوا كوذا وكوذا أ فموا 
 كان أحد أحب إليَّ منه أ قلت : هو مرسل . قمت من مقعدي ذلك حتى ما 

 تخريج الحديث :
باب عشرة النساء ,  -المطالب العالية من مسند أبي يعلى : كتاب النكاح  -1

 ( .  1256حديث ) 
 ( . 1127مسند إسحاق بن راهويه : رقم الحديث )  -6

 ( .  2153مسند أبي يعلى الموصلي : رقم الحديث )  -3

 ترجمة رجال السند : 
 ق : )) سبقت ترجمته ينظر : الحديث العاشر (( إسحا -1
العقدي,عبد الملك بن عمرو بن القيسي, أبو عاامر البصاري , مان التاساعة ,  -6

 (151) هاا 615هاا أو 614قال ابن حجر : ثقاة , وقاال الاذهبي : الحاافظ , ت 
  . 

سااليمان باان المغياارة القيسااي مااولهم البصااري , أبااو سااعيد مااولى بنااي قاايس باان  -3
ر بن وائل , من الساابعة , قاال ابان حجار : ثقاة , قالاه يحياى بان ثعلبة بن بك

معين , وقال الذهبي : قال شعبة : هو سيد أهل البصرة , وقال احماد : ثبات 
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 . ( 156)ها 125, ت 

حميد بن هالل بن هبيرة , ويقال : ابن سويد بن هبيرة العدوي , أبو نصر  -4
 البصري 

حجر : ثقة , عالم , توقف فيه  ) من عدي تميم ( , من الثالثة , قال ابن
ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان , وقال الذهبي : قال قتادة : ما كانوا 
يفضلون أحدا  عليه في العلم , وقال النسائي: هو ثقة , مات في ولية خالد 

 . (  153)بن عبد اهلل على العراق 

   الحكم على الحديث :

مع مااان صااافية . فالحاااديث إساااناده رجالاااه ثقاااات إّل أن حمياااد بااان هاااالل لااام يسااا
 ضعيف لنقطاع التصال بين حميد وصفية .

 ما يستفاد من الحديث : 
حااازن السااايدة صااافية بنااات حياااّي )رضاااي اهلل عنهاااا( علاااى أهلهاااا الاااذين فقااادتهم  .1

والذي جعلها تحوله إلى كره عميق في صدرها على من تسابب فاي مقتال أبيهاا 
 ا كااان فااي قلبهااا ماان كااره للنبااي وزوجهااا , فمااا كااان فااي قلبهااا كااره ألحااد كماا

 وصحبه الكرام . 

لحالااة الساايدة صاافية )رضااي اهلل عنهااا( وصاابره الجمياال عليهااا ,  تفهاام النبااي  .6
مااع اعتااذاره لهااا وتوضاايح األسااباب الدافعااة لمااا أقاادم عليااه المساالمون ماان فااتح 
خيباار , فقااد كاناات غاازوة خيباار قطعااا  لاادابر ثاااني قااوة بعااد قااري  , وأهاال خيباار 

ة اّلبت العرب في األحزاب , وما كاان لجزيارة العارب أن تصافوا ويساتقر أول قو 
 أمرها إّل بقطع رأس األفعى , رأس الفتنة في كل زمان ومكان إنهم : اليهود 

, وحكمتااااه البالغااااة  فااااي الحااااديث دللااااة قاطعااااة علااااى رجاحااااة عقاااال النبااااي  .3
 بااااي بانتهاجاااه مااانهج الحاااوار فاااي إحقاااااق الحاااق ودفاااع الباطااال , فماااع أن الن

المنتصر في حربه ضد اليهود وتمكنه منهم أّيماا تمكان بعاد أن جعلهام يفلحاون 
عماااال  فاااي أرضاااهم وأمالكهااام فاااي خيبااار ... لااام يكااان بحاجاااة إلاااى الساااتطراد 
بالقول وتوضيح وتبرير ما فعله بفتح خبير ألي انسان حتى ولاو للسايدة صافية 
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 خلااااااااااااااق)رضااااااااااااااي اهلل عنهااااااااااااااا( , ولكنااااااااااااااه الخلااااااااااااااق الرفيااااااااااااااع  أم المااااااااااااااؤمنين
النبوة العالي , وسماحة نفسه , وسعة صدره الشاريف , وأن  القاوة هاي الخياار  

 .   األخير الذي يلجا إليه 

النقااالب المفاااج  بحااال الساايدة صاافية وتغياار أحااوال قلبهااا , فماان بغااض وكااره  .4
.. إلااااى أّحااااب إنسااااان إلااااى قلبهااااا     وهااااذا متااااأت ماااان  وحقااااد علااااى النبااااي 
 األسباب اآلتية : 

فاي األقاوال  هذا من معجزات النبوة واليد اإللهية المؤيدة والناصارة لنبياه  إن   –أ 
 واألفعال واألحوال .

الداحضة للباطال وأهلاه , والمقنعاة المبنياة علاى ثوابات الفطارة  حجة النبي  -ب
 السليمة والعقل المنصف .

 حكمااة الساايدة صاافية ورجاحااة عقلهااا وصاافاء فطرتهااا , فقااد ربحاات األجاارين : -ج
ورسااالته , كمااا  وشااريعته , وأجار إيمانهااا برسااول اهلل   أجار إتباااع موسااى 

شااراقة روحهااا بنااور اإلسااالم وفرحتهااا بهااذا الاادين  إن  قااوة إيمانهااا باااهلل ورسااوله , وا 
العظيم قد انسياها فاجعتها بابيها وزوجها وأهلها , وسرعان ما تحول هذا الحازن 

, وقاد تاوج  الادين العظايم وبرساوله  واألسى إلى سعادة وفرحة ل توصف بهاذا
 اهلل عز وجل فرحتها بان جعلها من أمهات المؤمنين , وكفى به من فخر . 

 الحديث الثاني عبر : 

قال أبو يعلى : حدثنا أبو هبام محمد بن يزيد بن رفاعة أ حدثنا يون  بون 
ظوي أ حودثني عثموان بون كعوب هوو القر بكير أ عن إبراهيم بن إسوماعيل بون مجموع 

عن رجل يقال له : ربيع عن صفية بنت حيّي )رضوي اهلل عنهوا( أ قالوت:)) أردفنوي 
علوى عجوز ناقتوه لوياًل فجعلوت انعو  فيمسوني ويقول:يوا هوذه يوا بنوت  رسول اهلل 

 حيي يا صفية(( حدثنا يون  بن بكير نحوه.

 تخريج الحديث :
ركوب : باب أدب ال –المطالب العالية من مسند أبي يعلى: كتاب األدب  .1
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 حديث 
 (6212 . ) 

باااب الماايم ماان اساامه احمااد : حااديث  –المعجاام األوسااط للطبرانااي: باااب العااين  .6
(2217. ) 

 ( .   2151مسند أبي يعلى الموصلي : حديث صفية : حديث )  .3

 تراجم رجال السند : 
أبو يعلى , احمد بن علي بن المثنى التميمي, اإلمام الحافظ , شي، اإلسالم  -1

 محدث 
ها , ومات 611صاحب المسند والمعجم , ولد في ثالث شوال سنة الموصل ,

 .(154)ها317
أباااو هشاااام , محماااد بااان يزياااد بااان رفاعاااة بااان ساااماعة العجلاااي الرفااااعي الكاااوفي  -6

قاضااي الماادائن وبغااداد , ماان العاشاارة , قااال اباان حجاار : لاايس بااالقوي , وقااال 
 .   (155)ها 641الذهبي : ضعفه النسائي وأبو حاتم , ت 

يااار بااان واصااال الشااايباني , أباااو بكااار , ويقاااال اباااو بكيااار الجّماااال ياااونس بااان بك -3
الكوفي , والد بكر وعبد اهلل ابنا يونس بن بكير , من التاساعة, قاال ابان حجار 

يخطاا  , وقااال الااذهبي : الحااافظ قاال اباان معااين: صاادوق , وقااال  –: صادوق 
 .   (152)ها111أبو داود : ليس بحجة يوصل كالم ابن إسحاق باألحاديث, ت 

باااراهيم بااان إساااماعيل بااان مجماااع , وقيااال : إباااراهيم بااان إساااماعيل بااان يزياااد بااان إ -4
مجمااع باان جاريااة األنصاااري , أبااو إسااحاق الماادني , ماان السااابعة , قااال اباان 

 .    (157)حجر : ضعيف , وقال الذهبي : ضعفوه 
عثمااان باان كعااب القرظي)اخااو محمااد باان كعااب القرظااي(, ماان السااابعة , قااال  -5

بااان حّباااان فاااي الثقاااات , وروى لاااه النساااائي حاااديثا  ابااان حجر:مقباااول , وذكاااره ا
 ( . 151)واحدا  

 ربيع ) لم أقف على ترجمته ( .  -2
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 الحكم على الحديث : 

بااراهيم باان إساااماعيل  الحااديث ضااعيف , لضااعف أباااي هشااام ويااونس باان بكيااار وا 
 ولجهالة ربيع . 

 :  غريب الحديث 

 .  ( 151)أردفني : أردفته معه : أركبته 

 :  ما يستفاد من الحديث
ن   -1 حماال الرجاال زوجتااه معااه علااى نفااس المركااوب ماان الباار وحساان العشاارة , وا 

 ذلك ل يعيب الرجل أو يقدح في الحياء .
مناااداة الرجاال لزوجتااه باساامها دونمااا كنيااة أو لقااب ل يعااد ماان اإلساااءة لهااا أو  -6

 النتقاص من مكانتها .

 الحديث الثالث عبر : 

فيانأعن أبي إسحاق عن عمار قال أبو بكر : ثنا محمد بن الحسن ثنا س
قال: نزل بيخ من أهل المدينة على مسروق فّحدث عن صفية أنَّها قالت : قمت 

 فقلت إلى النبي 
له: إنَّه لي  من أزواجك احد إّب لها قرابة وعبيرة فإلى من توصي بي؟ قال: ))  

 أوصي بك إلى علي (( . 

بااب  –كتاب المناقب  –بي شيبة  المطالب العالية: من مسند ابن أتخريج الحديث : 
 . 15162 -3117, حديث  فضائل علي 

 تراجم رجال السند : 
أبو بكر,عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم العبسي , مولهم أبو بكر بن أبي  -1

 شيبة الكوفي 
) الواسطي األصل ( , من العاشرة , قال ابن حجر : ثقة حافظ صاحب 

ل الفاّلس : ما رأيت أحفظ منه , وقال : الحافظ , قايتصانيف, وقال الذهب
 .  (121)ها 635صالح جزرة: هو أحفظ من أدركنا عند المذاكرة , ت 

محمد بن الحسن بن الزبير السدي , أبو عبد اهلل , ويقال أباو جعفار الكاوفي  -6
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, لقبااه التل)والااد عماار باان محمااد باان الحساان اباان التاال( , ماان التاسااعة , قااال 
ااّعف , قااال اباان عاادي: لااه  اباان حجاار : صاادوق فيااه لااين , وقااال الااذهبي : ض 
 . ( 121)ها أو نحوها 611أفراد ول أرى بحديثة بأس , ت 

 سفيان الثوري ) سبقت ترجمته , ينظر الحديث : الثاني ( . -3

عمر بن عبد اهلل بن عبيد , أو : علي : أو : ابن أبي شعيرة , الهمداني ,  -4
ج له الستة , قال ابن حجر : أبو إسحاق السبيعي الكوفي , من الثالثة , أخر 

ثقة م كثر عابد , اختلط بأخرة , وقال الذهبي : أحد األعالم وهو كالزهري 
 ها , 167في الك ثرة , ت 

 16, ص 6(, الكاشف: ج111)23, ص64ينظر: تهذيب التهذيب : ج 
 (,4115 .) 

 عمار ) لم أقف على ترجمته ( .  -5

 الحكم على الحديث : 

لن فيااه راو لاام يساامه :وفيااه محمااد باان الحساان وهااو إسااناد الحااديث ضااعيف , 
 ضعيف .  

 ما يستفاد من الحديث : 

الاااذي يأتمناااه علاااى  ومكانتاااه عناااد رساااول اهلل  فضااال علاااي بااان أباااي طالاااب  -1
زوجتاااه كماااا اساااتأمنه علاااى ابنتاااه السااايدة فاطماااة مااان قبااال , وهاااذه المكاناااة ليسااات 

 وهااو الااذي قااال بحقااه بالشاايء الجديااد علااى ساايدنا علااي باان أبااي طالااب , كيااف ل
 .(126)موسى إّل أن ه ليس نبي بعدي(( : )) أنت مني بمنزلة هارون منالنبي 

يستحب للرجل أن يوصي بأهله من أهل الفضل واإلحسان ليقوم بشؤونهم ويسد -6
 غيبته 

ّل فعليه أن يتحرى من يخاف اهلل فيهم ول  فيهم , فإن  وجد من أقاربه فهو خير وا 
 دا  . يطمع فيهم أب

 الحديث الرابع عبر : 

قال : أبو نعيم أ حدثنا سفيان أ عون ليوث عون نوافع عون ابون عمور : )) أنَّ 
 صفية  )رضي اهلل عنها(  أوصت لنسيب لها يهودي (( . 
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 تخريج الحديث : 
باب الوصية ألهل الذمة , حديث :)  –سنن الدارمي : من كتاب الوصايا  -

3635  ) 
بااااب هااال يوصاااي لاااذي  –ي : كتااااب أهااال الكتاااابين مصااانف عباااد الااارزاق الصااانعان -

 ( 11247القربى المشرك ؟ أو هل يصله ؟ حديث : ) 

 تراجم رجال السند :
 أبو نعيم : هو الفضل بن دكين )) سبقت ترجمته , ينظر الحديث الثاني ((  -1
 سفيان الثوري : )) سبقت ترجمته , ينظر الحديث الثاني ((  -6

شي , أبو بكار , ويقاال أباو بكيار الكاوفي , مان ليث بن أبي سليم بن زنيم القر  -3
السادسة , قال ابن حجر : صدوق اختلط جدا  ولم يتميز حديثه فتارك , وقاال 
الااذهبي : فيااه ضااع ف يسااير ماان سااوء حفظااه بعضااهم احااتج بااه , وقااال يحيااى 
باااان معااااين : لاااايس حديثااااه بااااذاك ضااااعيف , وقااااال المااااام احمااااد : مضااااطرب 

, وقال ابو حاتم واباو زرعاة : ل يشاتغل باه  الحديث , ولكن حّدث الناس عنه
 .  ( 123)ها 141هو مضطرب الحديث , ت 

   نافع , أبو عبد اهلل , مولى عبد اهلل بن عمر بن الخطاب , الفقيه من أئمة -4

 

 . ( 124)ها 117التابعين وأعالمهم , وكان من أهل المغرب , ت  

   الحكم على الحديث : 

 أبي سليم .اسناد الحديث ضعيف , لضعف ليث بن 

 ما يستفاد من الحديث :

جااواز الوصااية ألهاال الذمااة ماان اليهااود والنصااارى , إّل أن تكااون هااذه الوصااية 
: وتصح وصاية  (125)مستعملة في معصية اهلل عز وجل , قال ابن قدامة في المغنى 

المسلم للذمي , والذمي للمسلم , والذمي للذمي , روي إجازة المسلم للاذمي عان شاريح 
سااحاق وأصااحاب الاارأي ول نعلاام عاان غياارهم  خااالف ,  والشااعبي والثااوري والشااافعي وا 

ل ي ااائ ك م   وقااال محمااد باان الحنيفااة وعطاااء وقتااادة فااي قولااه تعااالى: إ ل  أ ن  ت ف ع ل ااوا إ ل ااى أ و 
وفا   ,هو وصية المسلم لليهودي والنصراني , وألناه تصاح لاه الهباة فصاحت  (122 )م ع ر 

ّحت وصية المسلم للاذمي , فوصاية الاذمي لمسالم والاذمي الوصية له كالمسلم, وا ن ص 
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للذمي أولى , ول تصح إل بما تصح به وصاية المسالم للمسالم, ولاو أوصاى لوارثاه أو 
 األجنبي بأكثر من ثلثه وقف على إجازة الورثة كالمسلم سواء .

 الحديث الخام  عبر : 

ال : سومعت عمور : واخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قو (267)قال ابن وهب 
بن عبود اهلل يقوول : سومعت سوعيد بون المسويب يقوول : )) قودمت صوفية بنوت حيوّي 

 ولنسات معها (( .  وفي إذنيها اخرصة من ذهب فوهبت لفاطمة بنت رسول اهلل 

 تخريج الحديث :
في ربط األسنان بالذهب :  –الجامع في الحديث لبن وهب : كتاب الصمت  -

 ( . 514حديث ) 
 ( . 1136الكبرى لبن سعد : حديث ) الطبقات  -

 تراجم رجال السند : 

مخرمة بن بكير بن عبد اهلل بن الشج القرشاي , أباو المساور المادني , ماولى بناي -1
مخاازوم , ماان السااابعة , قااال اباان حجاار : صاادوق , وقااال الااذهبي : ضااّعفه اباان 

 . ( 121)ها 151معين , وقال النسائي : ليس به باس , ت 

عباد اهلل بان الشاج القرشاي , أباو عباد اهلل , ويقاال أباو يوساف المادني , بكير بن  -6
مولى بني مخزوم , ويقال مولى المسور بن مخرمة الزهاري , مان الخامساة , قاال 

 . (121)ها 161ابن حجر : ثقة , وقال الذهبي : ثبت إمام , ت 

عمار بان عمر بن عبد اهلل بن أبي ربيعة المخزومي , شاعر قري  , واسام جاده : -3
المغياارة باان عبااد اهلل باان عماار باان مخاازوم , لااه روايااة عاان سااعيد باان المساايب, ولااد 

 .(171)ها13, احرق العدو سفينته فاحترق سنة ليلة مقتل عمر بن الخطاب

سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب بن عمرو بن عائاذ بان عماران بان مخازوم -4
ين , ماان الثانيااة , قااال اباان القرشااي المخزومااي , أبااو محمااد الماادني , ساايد التااابع

حجاااار : احااااد العلماااااء الثبااااات الفقهاااااء الكبااااار , اتفقااااوا علااااى أن مرسااااالته اصااااح 
المراسااايل , وقاااال ابااان الماااديني : ل اعلااام فاااي التاااابعين أوساااع علماااا  مناااه , وقاااال 
الذهبي : اإلمام احد اإلعالم , وسيد التابعين ثقة , ثقة حجة فقيه , رفيع الاذكر , 
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 . (171)ها 11م والعمل , ت بعد رأس في العل

 الحكم على الحديث : 

الحديث ضعيف , ألن فيه عمر بن عباد اهلل ل يعارف حالاه , وللحاديث شااهد 
 .   111, ص  6من طريق مالك بن انس ذكره ابن وهب في الجامع  , ج

 غريب الحديث :

الحلقاة الصااغيرة مان الحلاي وهااو  –بضام الخاااء وكسارها  –اخرصاة : الخارص 
 .   (176)ي األذن من حل

 ما يستفاد من الحديث : 

باحته  ( 173)أجمع العلماء  -1 على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال وا 
 :للنساء, لقوله 

 . (174) )) أحل الذهب والحرير إلناث أمتي وحرم على ذكورها((

كما أجمع العلماء من الفقهاء على جواز اتخاذ المرأة جميع أنواع الحلي من -6
  الذهب

ام   وذلك لعموم قوله تعالى:( 175)والفضة  ل ي ة  و ه و  ف ي ال خ ص  م ن  ي ن ش أ  ف ي ال ح  أ و 
قال الشي، محمد سيد طنطاوي في التفسير الوسيط : فالمقصود   (172) غ ي ر  م ب ين

من اآلية تأنيب هؤلء المشركين على جهلهم وسوء أدبهم , حيث أنهم نسبوا إلى 
اث الالتي من شأنهن النشأة في الحلية والدعة والنعومة , فصرن اهلل تعالى اإلن

بمقتضى هذه النشأة , وبمقتضى تكوينهن البدني والعقلي ل يقدرن على جدال أو 
 .  (177)قتال 

رضااي اهلل عنهااا( وسااماحة نفسااها الطيبااة عناادما وهباات للساايدة )كاارم الساايدة صاافية -3
ى قلبهاااا , فاااالمعروف أن  الماااراة فاطماااة ولنسااااء معهاااا بعاااض مااان حليهاااا العزيااازة علااا

تحاارص علااى اكتناااز الااذهب والفضااة والتحلااي والتفاااخر بهمااا امااام قريناتهااا , ولكاان 
الساايدة صاافية آثاارت آل بياات النبااوة الطاااهر علااى نفسااها وان كااان بهااا خصاصااة , 

 رضي اهلل عنهم جميعا  . 
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 الحديث الساد  عبر :

ثنا كنانووة قووال : كنووت أقووول قووال مالووك بوون إسووماعيل : حوودثنا زهيوور قووال : حوود
فضرب وجه بغلتها حتى مالت  (278)لصفية لتردن عن عثمان أ قال : فلقيها اببتر

 وحتى قالت : )) ردوني ب يفضحني هذا (( 

 تخريج الحديث : 
باااااب مااااا ذكاااار ماااان حااااديث المااااراء  –مصاااانف اباااان أبااااي شاااايبة : كتاااااب المااااراء  -

 (   31112والدخول عليهم , حديث : ) 

 ل المسند : تراجم رجا
مالك بن اسماعيل بن درهم , ويقال : ابن زياد بن درهم النهدي مولهم , أبو  -1

غسان الكوفي , من التاسعة, قال ابن حجر: ثقة متقن صحيح الكتاب , 
 وقال الذهبي : 

 . ( 171)ها 617حجة , ت 
زهير بن معاوياة بان حاديج بان الرحيال بان زهيار بان خيثماة الجعفاي الكاوفي )  -6

هاا , مان الساابعة , قاال 111بان معاوياة والرحيال بان معاوياة( ولاد اخو حديج 
ابن حجر : ثقة ثبت إل إن ساماعه عان أباي إساحاق باأخرة , وقاال الاذهبي : 

 .   (111)ها 174ها أو  173ها أو 176الحافظ ثقة حجة , ت 

كنانة مولى صفية , يقال اسام أبياه نبياه , مقباول مان الثالثاة , ضاّعفه الزدي  -3
 .   (111)ثقة , قال الذهبي : وثق بال حجة , 

 الحكم على الحديث : 

الحاااديث ضاااعيف الساااناد , ألن فياااه كناناااة , وهاااو مقباااول , وهاااي رتباااة مااان ل 
 يحتج بحديثه. 

 ما يستفاد من الحديث : 

دل الحديث على موقف السيدة صفية ) رضي اهلل عنها( العظيم والرائع في 
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عندما حاصره البغاة  مان بن عفان نصرتها لمير المؤمنين المظلوم سيدنا عث
ومنعوا عنه الماء والطعام وسائر الحاجات الضرورية , فذهبت مناصرة وساندة له 

ضد الطغاة البغاة لتدفع الظلم والجور عن إمام المسلمين وأمير  المؤمنين , ولم تقف 
ر مكتوفة األيدي متفرجة على ما يصيب هذه األمة في قلبها , فمع استمرار الحصا

في داره ووصول الخبر إلى أمهات المؤمنين عند ذلك انبرت السيدة صفية  عليه 
) رضي اهلل عنها( , والتي كانت من أقارب عثمان بن  (116)ومن قبلها أم حبيبة 

عفان , فأخذت الماء وجعلته تحت ثوبها وركبت البغل واتجهت نحو دار عثمان بن 
فقال الشتر كذبت بل معك الماء ورفع  عفان فدار بينهما وبين أهل الفتنة كالم ,

الثوب فرأى الماء فغضب وشق الماء , قال كنانة مولى صفية : كنت أقود بصفية 
 لنرد 

 عن عثمان فلقيها الشتر فضرب وجه نعلها حتى مالت فقالت : ردوني ل يفضحني 
 . ( 113)هذا الكلب  

 الحديث السابع عبر : 
سوفيان عون عبود الكوريم عون عكرموة أ  قال ابن أبي بيبة : حدثنا وكيع عن

 يوم الخندق . أن صفية كانت مع النبي 
 –مصاااانف اباااان أبااااي شاااايبة : كتاااااب الجهاااااد فااااي الغاااازو بالنساااااء تخووووريج الحووووديث :

 ( .36111حديث)
 تراجم رجال السند :

وكيع بن الجاراح بان ملايح الرؤاساي , أباو سافيان الكاوفي) مان قايس عايالن(, ولاد  -1
اسعة , قال ابن حجار : ثقاة حاافظ عاباد , وقاال الاذهبي : احاد باصبهان , من الت

األعااالم , قااال أحمااد : مااا رأياات أوعااى للعلاام منااه ول أحفااظ , كااان أحفااظ ماان اباان 
هااااا أو 112مهاااادي , وقااااال حماااااد : لااااو شاااائت لقلاااات انااااه ارجااااح ماااان ساااافيان , ت 

 .  ( 114)ها بفيد في طريق مكة 117
 ر الحديث الثاني (( .سفيان الثوري : )) سبقت ترجمته : ينظ -6
عبد الكريم بن مالك الجزري , أبو سعيد الحراني , وهو الخضاري ماولى بناي أمياة -3

هاا 167, من السادسة , قال ابن حجار : ثقاة ماتقن , وقاال الاذهبي : حاافظ , ت 
(115)   . 
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عكرماااة القرشااااي الهاشاااامي,أبو عباااد اهلل الماااادني, مااااولى عباااد اهلل باااان عباااااس, ماااان -4
ن البربااار مااان أهااال المغااارب, قاااال ابااان حجااار: ثقاااة ثبااات , عاااالم الثالثاااة, أصاااله مااا

بالتفسير , لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ول تثبت عناه بدعاة, وقاال الاذهبي: ثبات 
هااا  114لكنااه أبااا ضااي ياارى الساايف , روى لااه مساالم مقرونااا  وتحايااده مالااك , ت 

(112)  . 
 الحديث صحيح لعدالة رواته وثقتهم .الحكم على الحديث : 

 يستفاد من الحديث : ما 
في الحديث دليل على جواز الخروج بالنساء في الغزو لنوع من الرفقة 
والخدمة, فان خيف عليهن لكثرة العدو وقوته او خاف فتنتهن لجمالهن وحداثة 

 قالت: كنا نغزو مع النبي  (117)أسنانهن فال يخرج بهن, فعن الربيع بنت معوذ
.وعن أم عطية (111)والقتلى الى المدينةفنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى 

سبع غزوات  )رضي اهلل عنها(, قالت: غزوت مع رسول اهلل ( 111)األنصارية
وعن ( 111)اخلفهم في رحالهم فاصنع لهم الطعام واداوي الجرحى وأقوم على المرضى,

يغزو بأم سليم ونسوة من األنصار معه إذا غزا  قال : كان رسول اهلل  (111)أنس 
 .  (116)ماء ويداوين  الجرحى فيسقين ال
 

 الحديث الثامن عبر :

قال عمرو بن علي أ حدثنا يزيد بن مفل  بون عبود اهلل بون يزيود البواهلي أ 
حدثنا هابم بن سعيد أ حدثني كنانة بن نبيه مولى صفية بنت حيوي قوال : سومعت 

اعتقهوا وجعول عتقهوا  صفية بنت حيي )رضي اهلل عنها (أ تحودث أنَّ رسوول اهلل 
وروي عوون أنوو  بوون مالووك وعائبووة  (293)صووداقها أ قووال أبووو بكوور بوون أبووي عاصووم 

 )رضي اهلل عنهما ( مثل ذلك .

 تخريج الحديث :
 ( . 6757صفية بنت حيّي : حديث )  –اآلحاد والمثاني : لبن أبي عاصم  -
 ( . 61152المعجم الكبير : للطبراني : حديث )  -

 ( . 1225المعجم الوسط : للطبراني : حديث )  -
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 تراجم رجال السند :
عمااارو بااان علاااي بااان بحااار بااان كنياااز , أباااو حفاااص الفاااالس الصااايرفي البااااهلي  -1

المصاااري , مااان العاشااارة , قاااال ابااان حجااار : ثقاااة حاااافظ , وقاااال الذهبي:احاااد 
 . (114)ها641األعالم,ت 

يزيااد باان المفلااس باان عبااد اهلل الباااهلي , أبااو خالااد البصااري , روى عاان مالااك  -6
رو باااان عاصاااام , وث قااااه  الفااااالس , وليّنااااه اباااان وهشااااام باااان سااااعد , وعنااااه عماااا

 .(115)حبان
هاشم بن سعيد , أبو اساحاق الكاوفي البصاري , مان الثامناة, قاال ابان حجار:  -3

 .  (112)ضعيف , وقال الذهبي : ضع ف 
 كنانة بن نبيه : )) سبقت ترجمته ينظر:  الحديث الثالث (( . -4

 الحكم على الحديث :

ف هاشم بن سعيد , وللحديث شواهد في الحديث بهذا اإلسناد ضعيف , لضع
 الصحيح 
 كاآلتي :

اباواب صاالة الخاوف  –أخرجه البخاري : عن أنس بن مالك : كتاب الجمعاة  -1
 ( . 111باب التكبير والغلس بالصبح : حديث )  –

باب فضيلة اعتاق امته  –أخرجه مسلم : عن أنس بن مالك : كتاب النكاح  -6
 : حديث 

 (6241  ) 

باااب فااي الرجاال  –اود : عاان أنااس باان مالااك : كتاااب النكاااح وفااي ساانن ابااي د -3
 (  1771يعتق امته ثم يتزوجها : حديث : ) 

في سنن الترمذي : عن انس بن مالك : باب ماجاء في الرجل يعتق امته ثم  -4
 يتزوج 

 (  1171بها : حديث ) 

التااازويج  -وعناااد النساااائي فاااي الكبااارى : عااان أناااس بااان مالاااك : كتااااب النكااااح  -5
 ( . 5345ق : حديث ) على العت
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باااب الرجاال يعتااق  –وفااي ساانن اباان ماجااه : ايضااا  عاان أنااس : كتاااب النكاااح  -2
 ( .    1153امته ثم يتزوجها : حديث : ) 

 . (117)صداقها , أي : مهرها غريب الحديث : 

 ما يستفاد من الحديث : 
إن العقد على النساء والزواج بهن ل يصح ال بتسمية صداق لهن , يقول  .1

 : تعالى
   َِّتي آَتْيَت أ ج وَره ن قال ابن   (111) َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الالَّ

وهو نصف أوقية ,  –اثنتي عشرة أوقية ونشا  كثير : كان مهر النبي 
فالجميع خمسمائة درهم , إل أم حبيبة بنت أبي سفيان فان ه امهرها عنه 

 هلل تعالى أربعمائة النجاشي رحمه ا
دينار , إل صفية فانه اصطفاها من سبي خيبر ثم اعتقها وجعل عتقها 

صداقها , وكذلك جويرية بنت الحارث  المصطلقية , أدى عنها كتابتها إلى 
 .  (111)عنهن(  ثابت بن قيس وتزوجها ) رضي اهلل

اختلاااف اصاااحابنا فيماااا خاااص باااه فاااي امااار صااافية علاااى  (611)يقاااول المااااوردي  .6
 عة أوجه : أرب

 األول : ان ه خص بان صار عتقها نكاحها , ول يصير عتق غيره من امته نكاحا  .

الثاااني : ان ااه خااص بااان وجااب عليهااا ان تتاازوج بااه , ول يجااب علااى غيرهااا ان تتاازوج 
 بغيره 

 الثالث : ان ه خص بان لم يلزمه لها صداق وغيره يلزمه الصداق . 

الرابع : ان ه خاص باان صاارت قيمتهاا , وان جهلات صاداقا  مناه , ول تكاون القيماة اذا 
 .  (611)جهلت صداقا من غيره 
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 الحديث التاسع عبر : 

قووال  محموود بوون عموورو أ نووا أبووي أ نووا حووديج بوون معاويووة أ ثنووا كنانووة مووولى 
فووي يوووم فقووال :  قالووت : جوواتني رسووول اهلل   صووفيةأ عوون صووفية زوج النبووي 

عندك يوا بنوت حيوّي بويت؟ فواني جوائع أ فقلوت : ب واهلل يوا رسوول اهلل اب مود مون  أ
طحينأ قال : فاسوخنيه أ قالوت : فجعلتوه فوي القودر وانضوجته فقلوت : قود نضوج يوا 
 رسوووووووووووووول اهلل فقوووووووووووووال : أتعلموووووووووووووين فوووووووووووووي نحوووووووووووووي بنوووووووووووووت ابوووووووووووووي بكووووووووووووور 

قوال : بيئا ؟ فقلت: ما ادري يوا رسوول اهلل أ فوذهب هوو بنفسوه حتوى اتوى بيتهوا أ ف
في نحيك يا ابنت ابي بكر بيت ؟  قالت : لي  فيه اب قليول فجوات بوه هوو بنفسوه 
فعصر حافته في القدر حتى رأيت الذي يخرج موضع يده أ فقال : بسم اهلل ثوم دعوا 
بالبركة فقال : ادعي اخواتك فاني اعلم أنهَّن يجدن مثل موا اجود أ فودعوتهن فاكلنوا 

اسووتذن فوودخل ثووم جووات عموور أ ثووم جووات رجوول آخوور حتوى بووبعنا أ ثووم جووات أبووو بكوور ف
 قالت : فاكلوا حتى ببعوا وفضل عنهم . 

قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن صوفية إب بهوذا اإلسوناد تفورد بوه عمورو بون 
 خالد . 

 تخريج الحديث : 

المعجاااام الوسااااط : للطبرانااااي : باااااب العااااين , باااااب الماااايم ماااان اساااامه محمااااد : 
 (.  2471حديث)

 رجال السند :  تراجم

 . ( 616)ها 616محمد بن عمرو بن خالد , أبو عالثة الحراني المصري , ت  -1

عمرو بن خالد بن فروخ بان ساعيد بان عباد الارحمن بان واقاد بان لياث بان واقاد بان  -6
عبااد اهلل التميمااي الحنظلااي , ويقااال : الخزاعااي , أبااو الحساان الجاازري, والااد أبااي 

واباااي خيثماااة علاااي بااان عمااارو بااان خالاااد,من عالثاااة , محماااد بااان عمااارو بااان خالاااد 
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 .   (613) ها661العاشرة , قال ابن حجر : ثقة , وقال العجلي : ثقة ثبت , ت 

 حاااديج بااان معاوياااة بااان حاااديج بااان الرحيااال بااان زهيااار بااان خيثماااة الجعفاااي الكاااوفي -3
) اخااو زهياار باان معاويااة والرحياال باان معاويااة ( , ماان السااابعة , قااال اباان حجاار : 

 .  ( 614)ئة وبضع وسبعون  صدوق يخط  , ت ما

 كنانة مولى صفية : )) سبقت ترجمته ينظر الحديث الثالث ((  -4

الحااديث اسااناده ضااعيف , لجهالااة حااال محمااد باان عماارو باان الحكووم علووى الحووديث : 
: فياه  (615)خالد  , ولضعف حديج , قال الحاافظ الهيثماي فاي مجماع الزوائاد 

 جاله ثقات . حديج بن معاوية , وقد وثق على ضعفه وبقية ر 

 غريب الحديث : 

 .  ( 612): كيل يساوي ربع صاع , وهو ما يمأل الكفين , وقيل غير ذلك  المد

  .( 617): هو زق للسمن  نحي

 

 ما يستفاد من الحديث : 
في كل شيء حتى في مطعمه ومشاربه , فماع أن  رساول اهلل  تواضع النبي  .1

ياه مان ساائر مخلوقاتااه , هاو الكارم علاى اهلل عاز وجال واألقارب واألحاب إل
إل  ان ه كانت تمر به أيام صاعاب شاداد حتاى ل يجاد عناده ماا يأكلاه ويساد باه 

منااذ   رمقااه , فعاان عائشااة )رضااي اهلل عنهااا ( , قالاات : مااا شاابع آل محمااد
. وعاان عائشااة  (611)قاادم المدينااة ماان طعااام باار ثااالث ليااال تباعااا  حتااى قاابض 

اباان أختهااا : إن كنااا ننظاار  (611)وة )رضااي اهلل عنهااا( , أيضااا أنهااا قالاات لعاار 
إلى الهالل ثم الهالل ثم الهالل ثالثة أهلة فاي شاهرين وماا أوقادت فاي أبياات 

ناااار فقلااات ياااا خالاااة ماااا كاااان يعيشاااكم , قالااات األساااودان التمااار  رساااول اهلل 
جيااران ماان األنصااار كاناات لهاام منااائح  والماااء إل انااه قااد كااان لرسااول اهلل 
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 . ( 611)من البانهم فيسقينا  ل اهلل , وكانوا يمنحون رسو  (611)
قضاء حوائجاه بنفساه دون أن يساّخر أحادا أو أن يساتعمله فاي تلبياة متطلباتاه  .6

, فقد ذهب بنفسه الشريفة ليجلب ما في بيت عائشة من طعام , ولام يساتخدم 
 في ذلك أحدا  .  

 سؤال الرجل زوجته شيئا مان الطعاام بعاد شاعوره باالجوع , فكاان مان شااأنه  .3
ذا أكل فال يشبع .عد  م إدخال الطعام على الطعام بل يأكل اذا جاع وا 

ذكااار اهلل عاااز وجااال علاااى الطعاااام والتسااامية فاااي بدايتاااه وحماااد اهلل وشاااكره بعاااد  .4
: )) ياا غاالم سام اهلل ( 616) لعمر بن ابي سلمة النتهاء من الطعام , يقول 

 . (613)وكل بيمينك وكل مما يليك (( 

قال : قال لي  (614)الطعام , فعن ابن اعبد  يستحب الدعاء بالبركة على  .5
يا ابن اعبد هل تدري ما حق الطعام ؟ قال : قلت  علي بن ابي طالب 

قال : تقول: )بسم اهلل اللهم بارك لنا فيما  وما حقه يا ابن ابي طالب 
رزقتنا (, قال وتدري ما شكره اذا فرغت ؟ قال : قلت وما شكره ؟ قال : 

 الذي اطعمنا تقول : ) الحمد هلل 
 . (615)وسقانا( 

ل زواجه واهل بيتاه وشاعوره بماا يشاعرون باه مان الجاوع والفاقاة  تفقد النبي  .2
, ولم يستأثر بذلك الطعام لنفسه مع شادة حاجتاه الياه , إّل أن  ذلاك لام يمنعاه 

 من دعوة باقي نسائه ومشاركتهن له طعامه .

وشبعهم من الطعام القليل  بتكثير الطعام وأكل العدد الكبير معجزة النبي  .7
, فبمد من الطحين ) وهو ما يقرب الكيلوين  , وما ذلك ال ببركة النبي 

يزيد قليال  او ينقص قليال  على اختالف المذاهب في تحديد وزن المد ( أكل 
 زهاء ثالثة عشر انسانا  

( وشخص رضي اهلل عنهماالتسعة وأبو بكر وعمر )  وهم ) ازواج النبي 
( وقد شبعوا وفضل من ذلك الطعام المبارك , والحاديث  ع النبي آخر م

وتكثيره للطعام والشراب القليل وكتب الحديث فيها   تواترت في بركة النبي 
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الكثير من الروايات الصحيحة بل المتواترة الدالة على ذلك .. وهلل الحمد 
 والمنة .   

 الحديث العبرون :

بل أ ثنا سليمان بن عمرو بن خالد أ ثنا قال عبد اهلل بن احمد بن حن
محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد عن ام 

: )) الذي يبرب في  سلمة وصفية )رضي اهلل عنهن(: قالتا : قال رسول اهلل 
 انات الفضة يجرجر في بطنه نار جهنم(( .

 (   11616: حديث )  -الباء  باب –المعجم الكبير : للطبراني تخريج الحديث : 

 تراجم رجال السند : 
عبااد اهلل باان احمااد باان حنباال باان هااالل باان أسااد الشاايباني , أبااو عبااد الاارحمن  -1

البغدادي , من الثانية عشرة , قال ابن حجر: ثقة , وقاال الاذهبي : الحاافظ , 
 . (612) ها 611ت 

اهال الرقاة  سليمان بن عمر بن خالد بن القطع القرشي العاامري الرقاي , مان -6
 .  (617)ها641, كنيته أبو ايوب , يروي عن مطرف بن زمان واهل بلده , ت 

محماااد بااان سااالمة بااان عباااد اهلل البااااهلي ماااولهم , أباااو عباااد اهلل الحراناااي , مااان  -3
التاسعة , قال ابن حجر : ثقة , وقاال الاذهبي : قاال ابان ساعد : ثقاة عاالم لاه 

 .   (611)ها 111فضل ورواية وفتوى , ت 

اسحاق بن يساار المادني , أباو بكار , ويقاال : أباو عباد اهلل القرشاي محمد بن  -4
المطلبي مولهم ) نزيل العراق وامام المغازي ( من الخامسة , قاال ابان حجار 
: صاادوق ياادلس ورمااي بالتشاايع والقاادر , وقااال الااذهبي : المااام كااان صاادوقا  

حتجااج من بحور العلم وله غرائب  فاي ساعة ماا روى تساتنكر واختلاف فاي ال
 .   (611)ها 151به , وحديثه حسن , وقد صححه جماعة , ت 

 نافع مولى ابن عمر : )) سبقت ترجمته , ينظر الحديث : الرابع عشر ((  -5

صفية بنت أبي عبيد بان مساعود الثقفياة المدنياة ) امارأة عباد اهلل بان عمار بان  -2
باان الخطاااب , وأخاات المختااار باان ابااي عبيااد الكااّذاب ( , ماان الثانيااة , قااال ا
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 .   (661)حجر : قال العجلي: ثقة, وقيل: لها ادراك وانكره الدار قطني 

: )) سبقت ترجمتها ينظار : الحاديث  ()رضي اهلل عنهاأم سلمة , أم المؤمنين  -7
 العاشر((. 

الحااديث بهااذا السااناد ضااعيف , لضااعف محمااد باان اسااحاق , الحكووم علووى الحووديث : 
 . ) رضي اهلل عنها( وللحديث شواهد في الصحيحين من حديث أم سلمة

يجرجر : أي يحدر فيها نار جهنم , فجعال الشارب والجارع جرجارة , غريب الحديث : 
 .  (  661)وهي صوت وقوع الماء في الجوف 

 ما يستفاد من الحديث : 
تحريم استخدام اواني الذهب والفضة في الطعام والشاراب , وأن  الاذي لام يتاب  -1

قاال :  (666), فعن عباد اهلل  بان عكايم  من ذلك فسيكون مصيره النار وعذابها
بالمااادائن , فاتااااه بشاااراب فاااي انااااء مااان  (663)مااان دهقاااان  استساااقى حذيفاااة 

فضاااة فحذفاااه بهاااا , فهبناااا حذيفاااة أن نكلماااه فلماااا ساااكن الغضاااب عناااه قاااال : 
اعتذر اليكم من هذا اني كنت تقدمت اليه ان ل يسقيني في هذا ثم قاال : إن  

ا  قال : ))ل تشربوا فاي انااء الفضاة ول الاذهب ول قام فينا خطيب رسول اهلل 
 . (664)تلبسوا الحرير والديباج فانه لهم في الدنيا ولكم في الخرة(( 

ان الشارب بأنيااة الفضاة فيااه ماان السارف والبطاار والتفاااوت الطبقاي الااذي منعااه  -6
اإلسااالم واذا منااع الشاارب فيهااا ماااع الحاجااه اليااه , فسااائر السااتعمالت أولاااى 

نهاااى  قااال : ) إن  رسااول  والتحااريم , فعاان علاااي باان ابااي طالاااب بااالمنع 
عااان انياااة الاااذهب والفضاااة ان يشااارب فيهاااا وان يؤكااال فيهاااا ونهاااى عااان القساااّي 

 . (667)وعن ثياب الحرير والخاتم( (662)والميثرة  (665)

ن يواساي  -3 كما افاد الحديث ان على المسلم أن يتواضاع فاي مأكلاه وملبساه , وا 
ل يمّيز نفسه عنهم بما أنعم اهلل عليه من مال , فخلاق  غيره من الفقراء , وان

 المسلم التواضع ومواساة اآلخرين وعدم الترفع عليهم . 
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 الحديث الحادي والعبرون :

قوووال عبووود اهلل بووون محمووود بووون جعفووور أ ثنوووا علوووي بووون إسوووحاق أ ثنوووا حسوووين 
عبود  المروزي أ ثنا عبد العزيز بن ابي عثمان أ ثنوا موسوى بون عبيودة الربوذي عون

فوذكروا  اهلل بن عبيدة أ ان نفورًا اجتمعووا فوي حجورة صوفية بنوت حيوي زوج النبوي 
 ؟ لسجود وتالوة القرآن فأين البكاتاهلل وتلو القرآن وسجدوا فنادتهم صفية : هذا ا

 
   تخريج  الحديث : 

 ( .  1411: حديث )  صفية زوج النبي  –األولياء  حلية
 تراجم رجال السند : 

 بن محمد بن جعفر بان حياان, اباو محماد األنصااري , يعارف باابي الشاي، عبد اهلل-1
هااا , قااال الاذهبي : اإلمااام الحااافظ الصاادق محاادث اصاابهان 321الصابهاني, ت 

 . (661)ها 674صاحب التصانيف ولد 
علي بن إسحاق بن عيسى المخزمي , ابن زاطيا , قال الاذهبي : المحادث , وقاال -6

 .  (661)ها 312به وقد كف بصره بأخرة , ت  ابو بكر بن السني :ل باس
الحسااين باان الحساان باان حاارب الساالمي, ابااو عبااد اهلل المااروزي) نزياال مكااة صاااحب -3

ابن المبارك(, من العاشرة , قال ابن حجر: صدوق , وقاال الاذهبي: ثقاة عاالم,ت 
 . (631)ها642

ان عبااد العزيااز باان أبااي عثمااان الاارازي , خااتن عثمااان باان زائاادة , يااروي عاان سااافي-4
 ( . 631) الثوري , وعنه أهل بلده محمد بن حميد وغيره

موساااى بااان عبياااده بااان نشااايط بااان عمااارو بااان الحاااارث الرباااذي , اباااو عباااد العزياااز  -5
هااا بالمدينااة بالربااذه ,  153الماادني أخااو عبااداهلل باان عبيااده ومحمااد باان عبيااده , ت 

وكااان ماان السااابعة , قااال اباان حجاار : ضااعيف , ولساايما فااي عبااد اهلل باان دينااار, 
 . ( 636)عابدا , وقال الذهبي : ضّعفوه

عبد اهلل بن عبيده بن نشيط الربذي , مولى بني عامر بن لؤي , من قاري  , أخاو -2
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موسااى باان عبيااده ومحمااد باان عبيااده , ماان الرابعااة , قااال اباان حجاار : ثقااه , وقااال 
 (  . 633)ها بقديد  131الذهبي : صدوق فيه شيء , ت 

 ضعيف لضعف موسى بن عبيده . الحديث : الحكم على الحديث 

 

 

 ما يستفاد من الحديث : 

جااواز باال اسااتحباب الجتماااع علااى ذكاار اهلل عااز وجاال , ماان قااراءة القاارآن وسااجود -1
,  وتسااابيح وتحميااااد وتهلياااال وتكبياااار , وسااااائر الذكااااار , والصااااالة علااااى النبااااي 

باالخير , وحاالل وحارام , وتاذاكر وتناصاح  وتدارس لكتاب اهلل وسنة رسول اهلل 
انااه قااال : : ان همااا شااهدا علااى النبااي  , فعاان أبااي هرياارة وأبااي سااعيد الخاادري 

))ل يقعااد قااوم يااذكرون اهلل عااز وجاال إل حفااتهم المالئكااة وغشاايتهم الرحمااة ونزلاات 
 .  (634)عليهم السكينة وذكرهم اهلل فيمن عنده((

قاارأه خمااس ا: )إن  رسااول اهلل  يساان سااجود الااتالوة لحااديث عماارو باان العاااص -6
 (635)عشاااارة سااااجدة فااااي القاااارآن منهااااا ثااااالث فااااي المفصاااال وفااااي الحااااج سااااجدتان( 

الحاااديث يااادل علاااى مشاااروعية ساااجود الاااتالوة : ) وقاااد أجماااع العلمااااء علاااى إثباااات 
 . (632)سجود التالوة وهو عند الجمهور سنة وعند أبي حنيفة واجب ليس بفرض(

وة القاااااارآن , قااااااال يسااااااتحب البكاااااااء أو التباااااااكي عنااااااد ذكاااااار اهلل عااااااز وجاااااال وتااااااال -3
ووا تعااالى: َذا َسووِمع وا َمووا أ ْنووِزَل ِإَلووى الرَّس وووِل تَووَرف َأْعي ووَنه ْم َتِفوويض  ِمووَن الوودَّْمِع ِممَّ َواِ 

, وعان ساعد بان   (637) َعَرف وا ِمَن اْلَحق  َيق ول وَن َربََّنا آَمنَّا َفاْكت ْبَنا َمَع البَّاِهِدينَ 
زل بحااازن فااإذا قرأتماااوه فااابكوا فاااان لاام تبكاااوا مرفوعاااا : إن  هااذا القااارآن ناا( 631) مالااك
 فالبكاء عند التالوة والذكر صفة العارفين وشعار عباد اهلل الصالحين.  (631)فتباكوا

تقاااوى وخشاااوع وقاااوة إيماااان السااايدة صااافية )رضاااي اهلل عنهاااا(, فلااام تكتاااف بالاااذكر  -4
ية مان اهلل والسجود وتالوة القرآن بل كانت تريد الغاياة مان ذلاك كل اه إل وهاو الخشا

عز وجل والبكاء الصاادق الناابع مان الخاوف مان اهلل عاز وجال وخشاية العواقاب , 
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فأين نحن اليوم من أولئك العظام    لقد قست القلاوب , وجفات المقال , وتحجارت 
نااا إليااة راجعااون ..فوياال لجسااد ل يركااع وعااين ل تاادمع وقلااب ل  العقااول فانااا هلل وا 

 يخشع  .   

 رون : الحديث الثاني والعب 

قال الحبيوب بون الحسون: ثنوا محمود بون يحيوى الموروزي قوال : ثنوا احمود بون 
محمد بن أيوب قال : ثنا إبراهيم بن سوعد عون محمود بون إسوحاق عون عبود اهلل بون 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أ ثنا محمد بن عمرو بن حزم أ قوال : حودثت 

ي إليه والى عمي أبي ياسر أ لم عن صفية بنت حيّي إنَّها قالت : كنت أحب ولد أب
المدينوة  القهما قط مع ولد لهموا إب أخوذاني دونوه أ قالوت : فلموا قودم رسوول اهلل 

ونزل فنات بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي حيّي بن اخطب وعمي ابو ياسر بون 
اخطب مغلسين أ قالت: فلم يرجعا حتى كان مع غروب البم  قالت : فأتيا كوالين 

قطين يمبيان الهوينا أ قالوت : فهببوت إليهموا كموا كنوت اصونع أ فوو كسالنين سا
اهلل ما التفت إلّي واحد منهما مع ما بهما من الهم أقالت : فسمعت عمي أبا ياسور 
وهو يقول ألبي حيّي بن اخطب: اهو هو ؟ قال : نعم واهلل أ قال : أتعرفه وتثبتوه ؟ 

 1وته واهلل ما بقيت أبدا قال: نعم أ قال : فما في نفسك منه ؟ قال: عدا

 

 تخريج الحديث :
 (.  31دلئل النبوة : ألبي نعيم األصفهاني : الفصل الخامس : حديث ) -
: حاديث:) دلئل النبوة للبيهقي : باب ما جاء في دخاول عباد اهلل بان ساالم  -

714  .) 

 تراجم رجال السند : 

ي وجماعااه , وعنااه حبيااب باان الحساان القاازاز , ابااو القاساام , ساامع أبااا مساالم الكجاا-1
الحمااامي وأبااو نعاايم وجماعااة , ضااعفه البرقاااني ووثقااه اباان أبااي الفااوارس والخطيااب 
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 ( . 641)ها  351وأبو نعيم, ت 

محمد بن يحيى بن عبد العزيز اليشكري , أبو علي الصائغ المروزي, رواه عنه -6
بي: البخاري ومسلم وغيرهما , قال النسائي:ثقة , وقال ابن حجر: ثقه, وقال الذه

 ( . 641) ها 656الحافظ ,ت 

أحمد بن محمد بن ايوب البغدادي , ابو جعفر الوّراق , المعروف بصاحب -3
 المغازي , 

من العاشرة , قال ابن حجر : صدوق فيه غفلة لم يدفع بحجة قاله احمد , وقال 
  .( 646)ها ببغداد  661الذهبي: وّثق , ت 

بااان عاااوف القرشاااي الزهاااري , اباااو  إباااراهيم بااان ساااعد بااان إباااراهيم بااان عباااد الااارحمن-4
هاا , قاال ابان حجار : 111إسحاق المادني )نزيال بغاداد والاد يعقاوب وساعد( , ولاد 

 .  (643)ها 115ثّقة حجة تكلم فيه بال قادح, وقال الذهبي : من كبار العلماء , ت 

 محمد بن إسحاق : ) سبقت ترجمته ينظر الحديث : العشرون ( . -5

محمد بن عمرو بان حازم األنصااري , أباو محماد , ويقاال عبد اهلل بن أبي بكر بن -2
هاا , قاال ابان حجار : ثقاه , وقاال الاذهبي :  25: ابو بكر المدني القاضي , ولاد 

 .  ( 644)ها  135حجة , من الخامسة , ت 

محمد بن عمرو بن حزم النصاري البخاري , ابو عبد الملك , ويقال : ابو  -7
 سليمان , 

مدني , قال ابن حجر : له رواية , وقال الذهبي : وثقه ويقال : ابو القاسم ال
  .( 645)ها بالمدينة  23النسائي : ت 

 الحكم على الحديث : 

بهااذا اإلسااناد ضااعيف لنقطاعااه ؛ لن عبااد اهلل باان أبااي بكاار باان حاازم  الحووديث
 روى عن مجهول , وهو الواسطة بينه وبين السيدة صفيه )رضي اهلل عنها( . 
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 غريب الحديث : 
سعة امام الادار , والجماع افنياة , وفنااء الادار :  –بكسر الفاء  –ناء : الفناء ف -

 .( 642)ما امتد من جوانبها 
(  . 647)غدا : وهو السير أول النهار نقيض الرواح  -

 

مغّلسااين : الغلااس , هااو ظلمااة آخاار اللياال , والتغلاايس السااير بغلااس , يقاااال :  -
(  . 641)نا الصالة بغلس غلسنا الماء,  أي : وردناه بغلس وكذا إذا فعل

 

فهششت : الهشاشة بالفتح : الرتياح والخفة للمعروف , وكذلك إذا خف إليه  -
 وارتاح 

 .  (641) له

 ما يستفاد من الحديث :
, هذه العداوة المتأصلة في قلوب الاذين هاادوا  عداوة اليهود للمسلمين ورسولهم  .1

النَّواِ  َعوَداَوًة ِللَّوِذيَن آَمن ووا اْلَيه ووَد  َلَتِجوَدنَّ َأَبودَّ  إلى يوم القياماة , قاال تعاالى : 
 َوالَِّذيَن َأْبَرك وا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبه ْم َمَودًَّة ِللَِّذيَن آَمن وا الَِّذيَن َقال وا ِإنَّا َنَصاَرف َذِلوَك ِبوَأنَّ 

ونَ   .   (151) ِمْنه ْم ِقس يِسيَن َور ْهَبانًا َوَأنَّه ْم ب َيْسَتْكِبر 

تكبار اليهود وعنادهم , فمع معرفتهم الحقة بأن ه نباي آخار الزماان , وأن اه رساول اس .6
ماااع ماااا يجدوناااه عنااادهم مااان  مااان عناااد اهلل عاااز وجااال , وتطاااابق صااافات النباااي 

كتبهم , إل  إن  ذلك لم يجعلهم يؤمنون باه ويتبعوناه بال زادهام إصارارا  وعناادا علاى 
ب ي َكووذ ب وَنَك َوَلِكوونَّ الظَّوواِلِميَن ِب َيوواِت إْنهم فوو  عداوتااه ومحاربتااه كمااا قااال تعااالى : 

 ولقد تمثلت هذه العداوة اليهودية الحاقدة ضاد رساول اهلل   (651) اللَِّه َيْجَحد ونَ 
؛ أمااا بإلقاااء  فااي حااوادث عاادة وليساات هااذه الحادثااة فقااط , فقااد حاااولوا اغتيالااه 

ب العربيااااة لمهاجمتااااه حجاااار عليااااه كمااااا فعاااال يهااااود بنااااي النظياااار وبتأليااااب األحاااازا
واستئصال دعوته في المدينة , وأما بوضع السم لاه فاي الشااة المشاوية كماا فعلات 

وا َجواَته ْم ِكتَواب    اليهودية يوم خيبر , وصدق اهلل عز وجل فيهم حاين قاال : َوَلمَّ
وا ِمْن ِعْنِد اللَِّه م َصد ق  ِلَما َمَعه ْم َوَكان وا ِمْن َقْبل  َيْسَتْفِتح وَن عَ  وا َفَلمَّ َلى الَِّذيَن َكَفر 

وا ِبِه َفَلْعَنة  اللَِّه َعَلى اْلَكاِفِرينَ   .   (151) َجاَته ْم َما َعَرف وا َكَفر 

وذكر صفاته الخلقية والخلقية في الكتب الساماوية الساابقة مبشارة باه  ذكر النبي -3
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ى لساااان ومناااذرة ومحاااذرة مااان مخالفتاااه وعااادم اتباعاااه , كماااا قاااال اهلل عاااز وجااال علااا
 َوم َبب وورًا ِبَرس ووولأ َيووْأِتي ِمووْن َبْعووِدي اْسووم ه  َأْحَموود  :عيسااى باان مااريم علااى نبينااا 


(153)  . 

ظهور التعب والحسرة والحقد على والد السيدة صفية وعلى عمها عندما عرفوا -4
, ومعرفتهم انه لم يبعث من اليهود  وتأكدوا أنًّ هذا هو النبي وخاتم األنبياء 

نما  بعث من العرب وهذا األمر شكل نكسة كبيرة في العقلية اليهودية الضيقة , وا 
نهم أبناء اهلل وأحباءه ولم يعلم اليهود أن   اهلل  إذ كانوا يضنون أن هم أفضل الخلق وا 

, وان ذلك فضل اهلل   (154) ِرَساَلَته   اللَّه  َأْعَلم  َحْيث  َيْجَعل   :عز وجل قال 
 ده وكان من المفروض أن يدفعهم علمهم ومعرفتهم به يؤتيه من يشاء من عبا

وتعرفهم على خاتم األنبياء والمرسلين إلى اإليمان به وأتباعه ونصرته , وان 
يكونوا هم األسبق في ذلك , ألنهم أهل كتاب وأهل معرفه    فما نفعهم علمهم 

   . (155 ) َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمل  َأْسَفارًا  ول معرفتهم : 

 الحديث الثالث والعبرون : 

قووال عموورو بوون عاصووم الكالبووي أ حوودثنا سووليمان بوون المغيوورة عوون حميوود بوون 
هالل قال : قالت صفية بنت حيّي : رأيت كأني وهذا الذي يزعم أنَّ اهلل ارسله وملك 

 .وقالوا لها في ذلك قوًب بديداً  يسترنا بجناحه أ قال : فردوا عليها رؤياها

   تخريج الحديث :
ذكار أزواج رساول  –الطبقات الكبرى : لبن سعد : طبقات البدريين من األنصار  -1

 ( .   1113صفية بنت حيّي : )  – اهلل 
مسااند اسااحاق باان راهويااه : مااا يااروى عاان صاافية وجويريااة وزينااب ماان أزواج النبااي  -6

 ( :1121   ) 

 تراجم رجال السند :  

باي القيساي , اباو عثماان البصاري, عمرو بن عاصم بن عبياد اهلل بان الاوازع الكال -1
من التاساعة, قاال ابان حجار : صادوق فاي حفظاه شايء , وقاال الاذهبي : الحاافظ 

 .  (652)ها 613قال : كتبت عن حماد بن سلمة بضعة عشر الفا  , ت 
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سليمان بن المغيرة القيسي , ابو سعيد البصري مولى بني قيس بان ثعلباة مان بكار -6
اباان حجاار : ثقااة ثقااة قالااه يحيااى باان معااين , وقااال  باان وائاال , ماان السااابعة , قااال

 .  (657)ها 125الذهبي : قال شعبة هو سيد اهل البصرة , وقال احمد : ثبت : ت 

حمياااد بااان هاااالل بااان هبيااارة , ويقاااال : ابااان ساااويد بااان هبيااارة العااادوي , أباااو نصااار -3
البصاري , ماان الثالثااة , قاال اباان حجاار : ثقاة عااالم توقااف فياه اباان ساايرين لدخولااه 

عمل السلطان , وقال الاذهبي : قاال قتاادة : ماا كاانوا يفّضالون أحادا  علياه فاي  في
 . (651)العلم 

الحااديث حساان, ألن فيااه عماارو باان عاصاام , وهااو صاادوق  فااي الحكووم علووى الحووديث:
 حفظه شيء . 

 ( 651)يزعم : وهي مال يوثق من الحاديث غريب الحديث : 

 ما يستفاد من الحديث : 
ضي اهلل عنها ( وصفاء روحها واصطفائها من عناد اهلل كرامة السيدة صفية )ر  .1

عااز وجاال لتكااون زوجااة ألكاارم األنبياااء وساايد المرساالين , فاااهلل عااز وجاال جعاال 
من الرهاصات والبشاارات ماا يهياأ لهاذه المارأة العظيماة ماا قاّدر لهاا مان منزلاة 
عظيمة ومكانة رفيعة عناد أهال األرض وعناد أهال الساماء .. كياف ل وهاي أم 

 ؤمنين الى ان يرث اهلل األرض ومن عليها .الم
معرفااااة اليهااااود بتأوياااال هااااذه الرؤيااااا وفاااازعهم ماااان تحققهااااا ومااااا ذلااااك ال لغبااااائهم  .6

وجهلهااام , فبااادل ان يفرحاااوا باااذلك ويستبشاااروا بهاااذا الشااارف وهاااذا المجاااد الاااذي 
ينتظرهم إّل أّنهم أهل خبث ومكر قابلوا كال ذلاك باالجحود واإلنكاار والتكبار .. 

 يفعلون    فساء ما 

 
 الحديث الرابع والعبرون : 

قال ابن سعد: أخبرنا يزيد بون هوارون أ عون حمواد بون سولمة عون صوافية أ 
سمعها وهوي تقوول : رأيوت صوفية بنوت حيوّي صوّلت أربعوًا قبول خوروج ابموام وصوّلت 

 الجمعة مع ابمام ركعتين .
 –ن النصااار الطبقااات الكباارى لباان سااعد : طبقااات الباادريين ماا -تخووريج الحووديث : 
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 ( .  11511صافية : حديث:)  – تسمية النساء اللواتي لم يروين عن رسول اهلل 

 تراجم الحديث : 
يزيااااد باااان هااااارون باااان زاذي , ويقااااال اباااان زاذان باااان ثاباااات الساااالمي , أبااااو خالااااد -1

هااا , ماان التاسااعة , قااال اباان حجاار : ثقااة مااتقن عابااد , وقااال 117الواسااطي , ولااد 
الم قااال احمااد : حااافظ مااتقن , وقااال اباان الماادني : مااا رأياات الااذهبي : احااد العاا

 . (621)ها 612أحفظ منه , وقال العجلي : ثبت متعبد , ت 
حماااد باان ساالمه باان دينااار البصااري , ابااو ساالمة باان ابااي صااخرة , مااولى ربيعااة باان -6

مالااك باان حنظلااة ماان بنااي تماايم ويقااال : مااولى قااري  : ويقااال : مااولى حميااري باان 
اخت حميد الطويل , من الثامنة, قال ابان حجار : ثقاة عاباد اثبات كرامة وهو ابن 

الناس في ثابت وتغّير حفظه بأخرة, وقال الذهبي : المام احد العاالم , هاو ثقاة 
 . (621)ها 127صدوق يغلط وليس في قوة مالك و ت 

صااافية : ) لاام أقااف لهااا علااى ترجمااة ( , وقااد ذكرهااا اباان سااعد فااي الطبقااات , ولاام -3
 .   (626)ا جرحا او تعديال  يذكر فيه

 . (623): الحديث ضعيف , لجهالة حال صافية  الحكم على الحديث

دل الحاديث وافااد مشاروعيته التنفال والصاالة قبال الجمعاة , ما يستفاد مون الحوديث : 
وفااي ساانة الجمعااة القبليااة كااالم كثياار جمعااه د. ابااراهيم باان علااي باان عبيااد فااي كتابااه : 

فاااي سااانة الجمعاااة القبلياااة واقاااوال العلمااااء فيهاااا , وقاااد خااارج الحادياااث واآلثاااار الاااواردة 
 بالنتائج التية :

( حاااديثا  12إن  مجماااوع الحادياااث واآلثاااار الاااواردة فاااي الصاااالة قبااال الجمعاااة ) -1
 ( حديثا  وأربعة آثار .16واثرا منها )

 ان الحاديث الثابتة هي التي تنص على مطلق التنفل قبل الجمعة . -6
 يصلي قبل الجمعة ل تصح . ها ان النبي ان الحاديث التي في -3
ان الثار عن الصحابة ) ومنهاا حاديث السايدة صافية بنات حياّي ) رضاي اهلل  -4

عنهااا ( مختلفااة فااي مقاادار مااا يصااّلون : فبعضااهم يصااّلي اربعااا  وبعضااهم سااتا  
 وبعضهم ثمانية وبعضهم ثنتي عشرة ركعة .

ا سانة قبلياة وانماا هاو تنفال ان الظهر من أقوال العلمااء ان  الجمعاة ليسات لها -5
 (     . 624) -واهلل اعلم  –مطلق كما كان الصحابة يفعلون 

 الحديث الخام  والعبرون : 
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قال ابن سعد : أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا صالح بن حبان عن جدته قالت: 
ما كان يوم أبّد علي من يوم يقع الجراد بالمدينة تأمرني صفية بنت حيّي ان اقليه 

 لزيت لها با
 فتأكله . 

الطبقات الكبرى : لبن ساعد : طبقاات البادريين مان األنصاار : جادة تخريج الحديث :
 .  (  11511صالح بن حبان : ) 

 تراجم رجال السند :
يعلى بن عبيد بن أبي أمية اليادي , ويقال : الحنفي مولهم , ابو يوسف  -1

 الطنافسي 
براهيم( , ولد  ن التاسعة , قال ابن حجر: ها , م117) أخو محمد وعمر وا 

ثقة إل في حديثه عن سفيان الثوري , ففيه لين , وقال الذهبي: ثقة عابد , 
 . (625)ها 611قال ابن معين : ثقة ال في سفيان , ت 

صالح بن حبان القرشي , ويقال الفراسي الكوفي , من السادسة, روى لاه ابان  -6
ي: ضاعفه ابان معاين , ماجه في التفسير, قال ابن حجر: ضعيف, قاال الاذهب
 ( . 622) وقال البخاري : فيه نظر , وقال النسائي ليس بثقة 

 جدة صالح بن حيان : )) لم اقف لها على ترجمة ((  -3

 الحديث ضعيف لضعف صالح بن حبان وجهالة جدته . الحكم على الحديث :

 ما يستفاد من الحديث : 
وتجفيفااه , أو أي : دل الحااديث علااى جااواز اكاال الجااراد سااواء بقليااه او ساالقه  -1

)) أحلات لناا ميتتاان ودماان هماا الجاراد والحيتاان  طريقة أخارى لعماوم قولاه 
ماان حااديث اباان (621)ومساالم ( 621). وقااد روى البخاااري ( 627)والكباد والطحااال ((

ساابع غاازوات او  رضااي اهلل عنهمااا قااال: )غزونااا مااع النبااي (671)ابااي اوفااى
 ستا كنا ناكل معه الجراد( .

لح بن حيان من التعاب والنصاب والمشاقة فاي عملهاا بجماع ما تالقيه جدة صا -6
 الجراد ومن ثّم قليه بالزيت  . 

 الحديث الساد  والعبرون : 
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قال الحاكم : حدثنا ابو العبا  محمد بن يعقوب قال : حدثنا ابو عتبة قال 
: حدثنا بقية قال : ثنا بعبة عن قتادة عن ابي ايوب العتكي عن صفية بنت حيّي 

في يوم جمعه وهي   أو: دخل عليها رسول اهلل خلت على رسول اهلل أنهَّا د
 صائمة فقال لها : 

 )) صمت أم  ؟ قالت : ب قال : فتصومين غدا ؟ قالت : ب قال : فافطري(( .

معرفااة علااوم الحااديث : للحاااكم : ذكاار النااوع الخااامس والثالثااين ماان تخووريج الحووديث : 
 (  334علوم الحديث : حديث ) 

 رجال السند :  تراجم
ابااو العباااس محمااد باان يعقااوب باان يوسااف باان معقاال باان ساانان األصاام المااوي  -1

ماااولهم المعقلاااي النيساااابوري الماااؤذن الاااوّراق , قاااال الاااذهبي : الماااام المحااادث 
 ( . 671)ها  342ها ,ت  647مسند العصر رحلة الوقت , ولد 

المبااارك  ابااو عتبااة , احمااد باان الفاارج الحمصااي المعااروف بالحجااازي, قااال اباان -6
 .   (676)ها 671:كان صدوقا  ولكنه كان يكتب عمن اقبل وادبر, ت 

بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بان حرياز الكالعاي الحمياري الميتماي , اباو  -3
هااااا, ماااان الثامنااااة, قااااال اباااان حجر:صاااادوق كثياااار 111يحمااااد الحمصااااي, ولااااد 

مان  التدليس عن الضعفاء, وقاال الاذهبي : الحاافظ: وثقاة الجمهاور فيماا سامع
 .  (673)ها 117الثقات, وقال النسائي : اذا قال حدثنا واخبرنا فهو ثقة, ت 

شعبة بن الحجااج بان الاورد العتكاي ماولهم الزدي , أباو بساطام الواساطي ثام  -4
البصااري مااولى عبااده باان الغاار مااولى يزيااد باان المهلااب , ماان السااابعة , قااال 

ر الماااؤمنين فاااي اباان حجااار : ثقااة حاااافظ مااتقن , كاااان الثاااوري يقااول : هاااو أمياا
الحديث , وقاال الاذهبي : أميار الماؤمنين فاي الحاديث ثبات حجاة ويخطا  فاي 

 .   ( 674)ها 121األسماء قليال  , ت 
قتااادة باان دعامااة السدوسااي البصااري , وهااو اباان دعامااة باان قتااادة باان عزيااز ,  -5

هاا , كاان 117وكان اعمى يكنى ابا الخطاب توفي بواسط فاي الطااعون سانة 
ها , قاال فياه يحياى بان معاين : حاافظ ثقاة ثبات لكناه مادلس , عالما مفسرا فقي

ورمي بالقدر , وقاال الاذهبي : ماع هاذا فااحتج باه اصاحاب الصاحاح ل سايما 
 .   (675)اذا قال : حدثنا , وقال ابن حجر : ثقة ثبت 
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ابو اياوب العتكاي , المراغاي العتكاي الزدي , اسامه يحياى بان مالاك , ويقاال  -2
ثالثة , قال ابن حجار : ثقاة , وقاال الاذهبي : ثقاة , : حبيب بن مالك , من ال

 .   (672)توفي بعد الثمانين

 الحكم على الحديث : 

الحديث حسن , ألن فيه بقياة بان الولياد , وهاو صادوق , وللحاديث شاواهد فاي 
 .ارث ام المؤمنين رضي اهلل عنها البخاري ومسلم من حديث جويرية بنت الح

 ما يستفاد من الحديث : 
: )) ل  عاااان افاااراد ياااوم الجمعااااة بالصااايام , ولعماااوم قولااااه   باااي نهاااي الن -1

وعااان محماااد بااان  (677)يصاااومن احااادكم ياااوم الجمعاااة ال يوماااا قبلاااه او بعاااده(( 
: سااالت جااابرا وهااو يطااوف بالبياات : انهااى رسااول اهلل   (671)عباااد باان جعفاار 

 (671)عن صيام يوم الجمعة ؟ فقال : نعم و رب  هذا البيت. 
ند صيام يوم آخر ماع ياوم الجمعاة ساواء كاان قبلاه او بعاده يزول هذا النهي ع -6

. 
والحكمة من كراهية صيام يوم الجمعاة وافرادهاا : اناه ياوم دعااء وذكار وعباادة  -3

مااان الغسااال والتبكيااار الاااى صاااالة الجمعاااة وانتظارهاااا والساااتماع الاااى الخطباااة 
ام واكثار الذكر , فيستحب الفطر في ذلك اليوم ليكون اعون للمسالم علاى القيا

بتلك العبادات واداءها من غير ملل , أماا إذا وافاق ياوم الجمعاة ياوم عرفاة أو 
عان  عاشوراء فيصوم المسلم ذلك اليوم ول شيء علياه لماا روى أباو هريارة 

اناااه قاااال : )) ل تختصاااوا ليلاااة الجمعاااة بقياااام مااان باااين اللياااالي ول  النباااي 
ون فاااي صاااوم يصاااومه تخصااوا ياااوم الجمعاااة بصااايام مااان باااين األياااام إل أّن يكااا

 .     (611)أحدكم (( 

 الخاتمة

 يا رب لك الحمد على ما أنعمت به وأوليت . واصلي واسلم على سيد 

 األولين واآلخرين ومن به اهتديت . وبعد : 

 فاني اجمل اهم النتائج التي استخلصتها من هذا البحث والتي من أهمها : 
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( رواية في المصانفات 111وجدت للسيدة صفية بنت حيّي رضي اهلل عنها )  -1
 ( رواية من غير المكرر .62والكتب الحديثية بالمكرر , و ) 

( حااديثا  , واألحاديااث 13وقااد بلغاات الحاديااث الصااحيحة ماان غياار المكاارر ) -6
 ( حديثا . 16الحسنة حديثا واحدا , واألحاديث الضعيفة )

إن  علاااااى المسااااالم ان يحماااااي عرضاااااه وسااااامعته مااااان خاااااالل توضااااايح الصاااااورة  -3
 رين وعدم تركهم فريسة سهلة لنوازع الشيطان ووساوسه .لآلخ

إن  علاى المسالم ان يتجناب الظاالمين ومخاالطتهم حتاى ل يصايبه ماا يصااابون  -4
 به من عقاب اهلل عز وجل وانتقامه , ول يّكثر سواد قوم ظلموا أنفسهم . 

ة اإلكثار من ذكر اهلل عاز وجال بشاتى أناواع الاذكر , ولّسايما األذكاار الجامعا -5
والموصاااوفة بجواماااع األذكاااار. كقولناااا :  المضااااعفة الاااواردة عااان رساااول اهلل 

 سبحان اهلل عدد خلقة ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته .
فضل السيدة صفية رضي اهلل عنها في نسابها الشاريف , فهاي ابناة نباي وابناة  -2

 .أخي نبي وزوجة سيد األنبياء والمرسلين عليهم جميعا الصالة والسالم 
والااذي  بيااان مقاادار الصاااع فااي الكفااارة والزكاااة ونحوهااا , وهااو صاااع النبااي  -7

يسااااااوي مااااادين ونصاااااف بماااااد هشاااااام بااااان عباااااد الملاااااك الخليفة,والاااااذي يسااااااوي 
 غرام تقريبا 6211اآلن

الرخصااة للنساااء ان تطااب، التماار وتدلكااه ثاام تصاافيه وتااوك  عليااه فاااذا طاااب  -1
 . شربت وسقت زوجها منه . ول ي ع ّد ذلك م سكرا  

األكاال ممااا مساات النااار فااي آخاار األماارين ل ياانقض الوضااوء , ومحبااة النبااي  -1
   للكتف من الشاة , فقد كانت تعجباه وكانات تقادم لاه محباة باه وتاوددا إلياه
. 

كراهااة الحجامااة للصااائم سااواء كااان حاجمااا او محجومااا خروجااا  ماان الخااالف  -11
 بين من عدها من المفطرات أو غير المفطرات.

 ي اغلب أيام السنة وجوازها قبل الحج .جواز العمرة ف -11
لزوجاتااااه ومخاااااطبتهم بالحكمااااة والموعظااااة الحساااانة وشاااارح  مااااداراة النبااااي  -16

ّنهاام هاام ماان باادأوا  العتااداء  األسااباب والاادوافع لغاازوة خيباار ومااا حصاال فيهااا وا 
نهم كانوا يستحقون ما نزل بهم .  والكيد للمسلمين وا 

ساامها ل يعااد أماارا معيبااا أو ممااا حماال الرجاال زوجتااه علااى دابتااه ومناداتهااا با -13
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 ينقص الرجولة أو يخد  الحياء .
يساااتحب للرجااال أن يوصاااي اقربااااءه ومااان يلاااي أماااره مااان بعاااده بأهلاااه خيااارا ل  -14

 سيما اذا كانت غريبة وبعيدة عن أهلها وذويها .
جااواز الوصااية لألقااارب غياار المسااالمين شااريطة أل يسااتعمل هااذا المااال فاااي  -15

 حرب السالم والمسلمين .
سااااتحباب الهبااااة وفضاااالها ول ساااايما ألهاااال الاااازوج واقاربااااه , فهااااذا ممااااا يااااديم ا -12

 المعروف والحسان ويقوي الروابط السرية .
جواز خاروج المارأة ول سايما مان لهاا مكاناة ومنزلاة عناد النااس لادفع الظلام و  -17

 الظالمين واإلنكار عليهم .
عااارك ان  وكاذلك جاواز خااروج الزوجاة مااع زوجهاا واشاتراكها فااي الحاروب والم -11

كان ذلك في خدمة الجي  والقيام بمصالحه وماا تصالح النسااء لاه مان إطعاام 
 ومداواة للجرحى وغير ذلك .

 يجوز للرجل أن يعتق أمته ويجعل عتقها مهرا لها ويتزوج بها .  -11
ان  تكثياار الطعاااام القليااال مااان معجزاتاااه عليااه الصاااالة والساااالم , وقاااد تاااواترت  -61

 للنبي علية الصالة والسالم .الخبار في وقوع ذلك وحصوله 
تحريم استعمال الذهب والفضة في الطعاام والشاراب , وان  الاذي يؤكال فيهماا  -61

 ان لم يتب . –او يشرب فسيكون مصيره النار 
اساااتحباب البكااااء مااان خشاااية اهلل عاااز وجااال وان لااام يجاااد البكااااء فيساااتحب لاااه  -66

 التباكي .
مكتوباااا عنااادهم فاااي مااان خاااالل ماااا يجدوناااه  معرفاااة اليهاااود بصااافات النباااي  -63

 وعن مكان بعثته وهجرته . كتبهم التي تحدثت عن صفات النبي 
ان الرؤيا الصالحة من المبشرات وتحققها ي ع د كرامة لصحابها كرؤياة السايدة  -64

 . صفية للملك وهو يظلها مع النبي 
جواز ومشروعية التنفل قبل صالة الجمعاة علاى ان  ل تعاد سانة راتباة كبااقي  -65

 ن الصلوات .الرواتب م
 جواز اكل الجراد قليا  او سلقا او شواءا او باي طريقة اخرى . -62
كراهااااة افااااراد يااااوم الجمعااااة بصاااايام ال ان وافااااق الجمعااااة يومااااا يسااااتحب فيااااه  -67

الصاااايام كعرفااااة لغياااار الحاااااج وعاشااااوراء , وان اراد صاااايام الجمعااااة فعليااااه ان 
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 يصوم يوما قبلها او يوما بعدها.
 على واحد وسبعين مصدرا .اعتمدت في كتابه هذا البحث  -61
وفااااي الختااااام ل يسااااعني إل أن أخااااتم بمااااا ابتاااادأت بااااه : فالحمااااد هلل والصااااالة  -61

 والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهوامش
                                                           

ن مري النووي الحزامي الشافعي, ولد النووي , اإلمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ب (1)
,  551ص 4ها , ينظر : تذكرة الحفاظ : ج272ها, كان إماما  في الحديث والفقه , ت231

 .  125ص 5طبقات الشافعية الكبرى: ج
 . 4ص 1مقدمة شرح اإلمام النووي على صحيح اإلمام مسلم : ج (6)
ا من المسانيد الثمانية التي ذكرها الحافظ أود أن أبّين هنا : أني أحيل الروايات إلى مصادره (3)

ابن حجر في المطالب العالية , ول أكتفي بإيراد الحافظ ابن حجر لها في المطالب على 
 أنها من الزوائد على الكتب السبعة ] الكتب الستة مع مسند المام أحمد [ . 
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بن حزم الظاهري  ينظر : أسماء الصحابة الرواة , ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد (4)
 األندلسي 

 . 171رقم  155ها , ص452ت 
 اإلمام الزرقاني في نهاية شرحه على البيقونية . (5)
 . 116 -111سورة الصافات : اآليات :  (2)
لى هذا أيضا  ذهب ابن عبد  11311ذكر الحافظ ابن حجر في اإلصابة رقم  (7) )سعنة( , وا 

 . 111( ص575البر في الستيعاب رقم )
( , اإلصابة 575) 111( , الستيعاب: ص7124) 362ص  4ينظر : أسد الغابة : ج (1)

  6557ص
 (11311 . ) 

 ينظر : المصادر السابقة .  (1)
( , 3116)  711ص 5, ج أخرجه الترمذي: كتاب المناقب, باب فضل أزواج النبي  (11)

إل من حديث هاشم وقال عنه الترمذي: وهذا حديث غريب ل نعرفه إل من حديث صفية 
 الكوفي وليس إسناده بذلك القوي, قال األلباني:ضعيف اإلسناد .

سناده ضعيف لجهالة  331 -337ص 2أخرجه اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده: ج (11) , وا 
 ) شميسة ( أو)سمية( .  

, وهي زينب بنت جح  بن رياب بن يعمر األسدية, وأمها أمية أم المؤمنين زوج النبي  (16)
سنة ثالث وقيل خمس, ونزلت بسببها آية الحجاب, وقد  تزوجها النبي  عمة النبي 

وهي بنت خمس وثالثون وماتت سنة عشرين وهي بنت خمسين , ينظر :  تزوجها النبي 
 ( .11611) 6517ص  4اإلصابة : ج

ره, مأخوذ من أفقري: أي أعيري, قال ابن األثير: يقال: أفقر البعير ي فقره إفقارا  إذا أعا (13)
 . 426ص  3ركوب فقار الظهر وهو خرزاته, الواحدة: فقارة  , ينظر : النهاية : ج

 .  6551 -6551( , اإلصابة : ص575) 111ينظر : الستيعاب : ص (14)
هو محمد بن سعد بن منيع الهاشمي مولهم البصري, نزيل بغداد, كاتب الواقدي, صدوق  (15)

 642ص 3ابن اثنتين وستين , ينظر : تقريب التهذيب: جها وهو 31من العاشرة فاضل, ت
(5113  .   ) 
عطاء بن يسار الهاللي, أبو محمد المدني مولهم, ثقة فاضل صاحب مواعظ وعباده, من  (12)

 ( .4215) 11ص  3ها وقيل بعد ذلك , ينظر : تقريب التهذيب: ج14صغار الثانية, ت
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ن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار هو الحارثة بن نعمان بن نفع بن زيد ب (17)
 األنصاري, شهد 

ص  1بدرا  , أدرك خالفة معاوية ومات فيها بعد أن ذهب بصره , ينظر : اإلصابة : ج
 ( .451( , الستيعاب: )1113( , أسد الغابة: )1534)341

 .   313و ص  161ص  6الطبقات الكبرى لبن سعد: ج (11)
بة بن عدي ابن العجالن بن حارثة بن ضبيعة, وهو ابن عم ثابت بن زيد بن أسلم بن ثعل (11)

 241ص 1. اإلصابة: ج  أقرم, شهد بدرا  , وشهد صفين مع علي بن أبي طالب 
 ( . 143( , الستيعاب )1161( , أسد الغابة )6177)
 ( . 144ص  1مضمضن: من تحريك الماء في الفم ) ينظر : القاموس المحيط: ج (61)
( , 371ر : صحيح البخاري: كتاب الصالة, باب ما يذكر في الفخذ , رقم الحديث )ينظ (61)

 ( .3416وأخرجه مسلم: كتاب النكاح , باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها, رقم الحديث )
خيبر: وهي ناحية على ثمانية ب ر د من المدينة لمن يريد الشام, يطلق هذا السم على  (66)

سبعة حصون : ناعم, القموص, الشق, النطاة, الساللم, الوطيح, الولية وتشتمل على 
 . 411ص  6الكتيبة , ينظر :  معجم البلدان: ج

دحية بن خليفة بن عوف الكلبي, صحابي مشهور, أول مشاهده الخندق, وقيل أحد , ولم  (63)
 يشهد بدرا , وكان جبريل ينزل على صورته, نزل دمشق وسكن المّزة , وعا  إلى خالفة

( , الستيعاب : 1517( , أسد الغابة )6316) 531ص 1معاوية , ينظر : اإلصابة: ج
(711. ) 
أبو محمد , عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري, نشأ بالبصرة, ونزل مصر, رحل في  (64)

ها , 611ها وقيل 613طلب العلم, كان إماما  في النحو واللغة, اجتمع باإلمام الشافعي,ت
 ( 131) 461ص  11, سير أعالم النبالء : ج 15ص  1السيرة النبوية:ج ينظر : مقدمة

 , واسناده منقطع . 621 -621ص  3ينظر : السيرة النبوية لبن هشام : ج (65)
ابن إسحاق, محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولهم المدني صاحب السيرة, رأى أنسا   (62)

 1ها , ينظر : الشذرات: ج151ا  حافظا  , توسمع كثيرا , وكان بحرا  من بحور العلم ذكي
 . 31ص  1, تهذيب التهذيب: ج 361ص 7, طبقات ابن سعد: ج 631ص

قيق وهو أحد حصون مدينة خيبر , ينظر : معجم البلدان  (67) القموص : حصن بني أبي الح 
 .411ص 6: ج
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 صكت وجهها : أصل الصك الضرب, صكه ,  أي : ضربه, وصكت وجهها: لطمته , (61)
 . 47ص 17أي : ضربت يدها على وجهها, ينظر : تفسير القرطبي ج

 ( .575) 111ينظر : الستيعاب : ص (61)
 . 161ص  1ينظر : طبقات ابن سعد : ج (31)
بريده دم, أي محذوف الذنب ,  -البريد: كلمة فارسية يراد بها في األصل البغل, وأصلها (31)

عليها, فأعربت وخففت ثم سمى الرسول الذي ألن بغال البريد محذوفة األذناب كالعالمة 
يركبه بريدا  , والمسافة التي بين السكتين بريدا  , والسكة موضع كان يسكنه الفيوج المرتبون 

من بيت أو قبة أو رباط, وكان ي رتب في كل سكة بغال, وبعد ما بين السكتين فرسخان وقيل 
 . 112 – 115ص 1أربع , ينظر: النهاية: ج

يم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن ج ندب األنصارية , قيل اسمها: سهلة أم سل (36)
, وقيل: ر ميلة وغيرها, أسلمت مع السابقين إلى اإلسالم من األنصار, روت عن النبي

( 16121) 6715ص 4وعنها: ابنها وأنس وابن عباس وزيد بن ثابت, ينظر : اإلصابة: ج
. 
 4ايعات ذكرها مطّين في الصحابة , ينظر : اإلصابة : جأم سنان األسلمية من المب (33)

 ( .3263( , الستيعاب : )7475(, أسد الغابة : )16175)6717
أمية بنت أبي قيس الغفارية مختلف في حديثها, جعلها الخطيب من األسماء التي يتسمى  (34)

 5ة : ج( , أسد الغاب11176) 6436ص 4بها الرجال والنساء , ينظر :  اإلصابة : ج
 ( . 3617( , الستيعاب )2741)  663ص

 . 31ص 4, المستدرك : ج 161ص 6ينظر : طبقات ابن سعد: ج (35)
 ( .7124) 361ينظر : أسد الغابة: ص (32)
( , 11311)  6551( , اإلصابة: ص7124)  361ينظر : أسد الغابة: ص (37)

  111الستيعاب: ص
 (575  . ) 
 ( .11311)  6551ينظر : اإلصابة : ص (31)
أبو حاتم , محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سهيد بن هدية بن مرة  (31)

بن سعد التميمي البستي, صاحب التصانيف, سمع النسائي والحسن بن سفيان وغيرهم, قال 
الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه والحديث واللغة والوعظ ومن عقالء الرجال وكانت 

 . 372 -375ها , ينظر :  الطبقات: ص354ة إليه, مات الرحل
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ابن منده, أبو عبد اهلل , محمد بن يحيى العبدي, اإلمام الكبير الحافظ , ولد في حدود  (41)
 . 611ص  67ها , ينظر : سير أعالم النبالء : ج311ها , ومات في رجب 661

وأبي هريرة وجمع, وعنه بنوه علي بن الحسين الهاشمي, زين العابدين عن أبيه وعائشة  (41)
ها 14محمد وزيد وعمر والزهري وأبو الزناد, قال  الزهري: ما رأيت قريشيا  أفضل منه, مات 

 . 411, تقريب التهذيب : ص 37ص 6. ينظر : الكاشف:ج
 ( . 11311)  6551ينظر :  اإلصابة : ص (46)
أبو عبد اهلل بن أبي الحسن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولهم,  (43)

 البخاري الحافظ 
مام 114) صاحب الصحيح( , ولد  ها , من الحادية عشر , قال ابن حجر: جبل الحفظ وا 

الدنيا في فقه الحديث , وقال الذهبي: اإلمام صاحب الصحيح وكان إماما  حافظا  حجة رأسا  
ها, ينظر : تهذيب 652والتأله ت في الفقه والحديث مجتهدا  من أفراد العلم مع الدين والورع

 ( .4711)  152ص 6(,الكاشف: ج53)47 31التهذيب: ج
 . 664ص 3ينظر : النهاية في غريب األثر , لبن األثير : ج (44)
 . 12,ص  4ينظر : المصدر السابق : ج (45)
 .  315, ص  1ينظر : المصدر السابق : ج (42)
 . 312ص 2فتح الباري شرح صحيح البخاري : ج (47)
 . 362ص  2فتح الباري :  ج (41)
هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري, اإلمام المجتهد المحدث القاضي ولد  (41)

ها , ينظر : سير أعالم النبالء : 116ها , وتوفي يوم الخميس خامس ربيع األول سنة 113
 .  531ص  1ج
العالمة فقيه العراق, صاحب أبي  محمد بن الحسن بن فرقد , أبو عبد اهلل الشيباني, (51)

ها , ينظر : سير أعالم 111ها , ت 136حنيفة, ولد بواسط , ونشأ بالكوفة, ولد 
 . 135ص 1النبالء:ج

 . 362ص 2ينظر : فتح الباري : ج (51)
 . 165سورة البقرة : آية  (56)
 . 4سورة القلم : آية  (53)
 .  612سورة البقرة : آية  (54)
 . 12آية  سورة  األعراف : (55)
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الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي, أبو عيسى الضرير  (52)
الحافظ صاحب الجامع وغيره, من الثانية عشر, قال ابن حجر: أحد األئمة , وقال الذهبي: 

 ( . 231)  317ص  31ها , ينظر :  تهذيب التهذيب : ج671الحافظ , ت
 ( .5363)  642ص 6( , الكاشف: ج2512)  353ص  3ينظر : تقريب التهذيب: ج (57)
 ( .515) 17ص 62( , تهذيب التهذيب: ج4423) 166ص 6ينظر : الكاشف: ج (51)
 ( .611) 121ص 14( , تهذيب التهذيب: ج1112) 441ص 1ينظر : الكاشف: ج (51)
 ( , الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة6511) 21ص 6ينظر : تقريب التهذيب: ج (21)

 .  361ص  1ها : ج311والسداد, ألبي نصر الكالباذي , ت 
 ( . 5411)  651ص 6( , الكاشف: ج 7157)  354ص 6ينظر : التقريب: ج (21)
 . 111ص 7, تهذيب الكمال: ج 133ص 11ينظر : التهذيب: ج (26)
 . 171ص 1النهاية : ج (23)
 . 65سورة الحج: آية  (24)
 . 61سورة التوبة : آية  (25)
 ( .4741) 151ص 6, الكاشف: ج 31ص 6ر : تقريب التهذيب: جينظ (22)
 ( . 3372)  253ص 1, الكاشف: ج 413ص 1ينظر : تقريب التهذيب: ج (27)
 . 315ص 7, تهذيب الكمال: ج 173ص 6ينظر : تقريب التهذيب: ج (21)
 (. 4271)  151ص 6, الكاشف: ج 171ص 2ينظر : تهذيب الكمال : ج (21)
وزاد ) غير أنه ل ينقص من أجر الصائم شيئا  ( قال أبو عيسى : هذا  أخرجه الترمذي: (71)

 ( .  117) 171ص 3حديث حسن صحيح / ج
 . 351ص 6ليد وعده بالنوى/ جينظر : نيل األوطار للشوكاني: باب جواز عقد التسبيح با (71)
 .   4سورة القلم , آية :  (76)
) وقيل غير ذلك( األزدي السجستاني ,  سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد (73)

أبو داود الحافظ, من الحادية عشر, قال ابن حجر: ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها  من 
كبار العلماء, وقال الذهبي: الحافظ صاحب السنن ثبت حجة إمام كامل , ينظر : سير 

 1, الكاشف: ج 11ص 45( , تهذيب التهذيب: ج117) 616ص 65أعالم النبالء : ج
 ( .6121)  452ص
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هو هشام بن عبد الملك الخليفة بن مروان ابو الوليد, ولد بعد السبعين, واستخلف في  (74)
ها إلى أن مات في ربيع اآلخر وله أربع وخمسون سنة , ينظر : سير 115شعبان سنة 

 . 461ص 1أعالم النبالء : ج
 ( .41) 115ص 1, الكاشف ج 61ص 1ينظر : تقريب التهذيب: ج (75)
 ( .472) 652ص 1, الكاشف: ج 11ص 1ينظر : تقريب التهذيب :ج (72)
 ( .2574) 411ص 6( , الكاشف: ج3153) 522ص 1ينظر : تقريب التهذيب: ج (77)
 ( .1752) 225ص 6, تقريب التهذيب: ج 411ص 16ينظر : تهذيب التهذيب: ج (71)
 (( .  1417ينظر : التقريب : ))  (71)
 . 175ص 5الشي، شعيب األرنؤوط : جسنن أبي داود : تخريج  (11)
 مادة: وهب . 1123الصحاح: ص (11)
 مادة: مدد . 172الصحاح: ص  (16)
مادة: مدد , وقد بحثت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية  172الصحاح: ص (13)

 السعودية: مقدار الصاع بالكيلو غرام , وكان بحثها معتمدا  على أن صاع رسول اهلل  
اد , وان المد ملء كفي الرجل المعتدل , وكان منها تحقيق عن مقدار ملء كفي أربعة أمد

غرام للمد , فيكون  251الرجل المعتدل, وتوصل هذا التحقيق إلى أن مقدار ذلك قرابة 
 غرام , واهلل أعلم . 6211مقدار الصاع 

الرحمن عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني, أبو عبد  (14)
ها , ينظر : 611البغدادي, من الثانية عشر, قال ابن حجر: ثقة, وقال الذهبي: الحافظ, ت

 ( .6265) 531ص 1(, الكاشف : ج642) 115ص 61تهذيب التهذيب: ج
 ( .3167) 67ص 6( , الكاشف : ج464)  631ص 66ينظر : تهذيب التهذيب: ج (15)
 ( .721)  611ص 1الكاشف: ج ( ,673) 26ص 35ينظر : تهذيب التهذيب : ج (12)
 ( .2416)  317ص 6( , الكاشف: ج774)  631ص 37ينظر : تهذيب التهذيب: ج (17)
 (( .1251ينظر : تعجيل المنفعة : ))  (11)
 ( .62114)  337ص 2ينظر : مسند اإلمام أحمد بن حنبل: ج (11)
 . 7ص 5ينظر : النهاية: ج (11)
 . 131ص 6ينظر : النهاية: ج (11)
 . 311ص 6ر : النهاية: جينظ (16)
 . 663 -666ص 5ينظر : النهاية: ج (13)
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باب النهي عن النتباذ في المزفت والدباء والختم  –ينظر : صحيح مسلم : كتاب األشربة  (14)
 ( .11467( , )11465( , )3711والنقير, )

و عبد اهلل, سعيد بن جبير بن هشام األسدي الوالبي مولهم الكوفي, أبو محمد , ويقال: أب (15)
ها , ينظر :  15من الثالثة, قال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه, وقال الذهبي: أحد األعالم , ت

 ( .14. )  21ص 14( , تهذيب التهذيب: ج1121) 433ص 1الكاشف: ج
ينظر : المدر: الطين, يقال: مدرت الحوض أمدره إذا أصلحته بالمدر وهو الطين, وهي  (12)

باب كل مسكر خمر وحرام  –لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  قدور من حجارة .  المفهم
 . 1ص 17: ج

ربه عز وجل في ...  باب استئذان النبي  –صحيح مسلم: كتاب الجنائز (17)
 (.65621)–( 1272الحديث:)

عبد اهلل بن بريدة بن الحصيب األسلمي, أبو سهل المروزي, قاضي مرو, وأخو سليمان  (11)
قال ابن حجر: ثقة , وقال الذهبي: ثقة قاضي مرو وعالمها,  بن بريدة, من الثالثة,

 61, تهذيب التهذيب: ج 411ص 6ها , ينظر : الكاشف: ج115وقيل  -ها 115ت
 ( .671. ) 161ص

 ( .3326)  251ص 1( , الكاشف: ج211) 311ص 61ينظر : تهذيب التهذيب: ج (11)
 ( .716) 614ص 1( , الكاشف: ج145) 51ص 7ينظر : تهذيب التهذيب: ج (111)
 ( .  211)  611ص 1( , الكاشف: ج6) 6ص 2ينظر : تهذيب التهذيب: ج (111)
 611ص 35( , تهذيب الكمال: ج6165) 461ص 16ينظر : تهذيب التهذيب : ج(116) 
(7171 . ) 

 ( . 62111) 337ص 2مسند اإلمام أحمد بن حنبل: ج (113)
 . 463ص 6ينظر : النهاية: ج(114) 
 .  161ص 1ينظر : النهاية ج (115)
 . 122ص 3ينظر : النهاية: ج (112)
 .  613ص 6ينظر : النهاية: ج  (117)
 .  1ص 6ينظر : النهاية: ج(111) 
 مادة: خمر .  654ص 4ينظر : لسان العرب: ج (111)
 .  161ص 1ينظر : النهاية: ج (111)
 .  314ص 1ينظر : المعجم الوسيط: ج (111)
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 .  617ص 14ينظر : لسان العرب: ج (116)
 .  662ص 4: النهاية: ج ينظر (113)
 . 611ص 5ينظر : النهاية: ج (114)
 . 672ينظر : مختار الصحاح :  ص  (115)
, والبيهقي في السنن الكبرى : باب  21ص 2رواه النسائي: باب أي النساء خير؟ ج (112)

 , والحديث : حسن صحيح .   16ص 7استحباب التزوج بالودود : ح
 . 32سورة األحزاب : آية  (117)
 . 2و  5رة المؤمنون: آية سو  (111)
أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالني, حافظ الوقت العالمة  (111)

ها, 156شي، اإلسالم شهاب الدين , أبو الفضل المعروف بابن حجر المصري الشافعي,  ت
 1ينظر : ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد, أبو الطيب المكي الحسني الغابي : ج

 ( .211) 357ص
(  6111) 451ص 1( , الكاشف : ج366) 641ص 14ينظر : تهذيب التهذيب : ج (161)
 . 
 ( . 716) 614ص 1( , الكاشف: ج145) 51ص 7ينظر : تهذيب التهذيب: ج (161)
 ( .1422) 316ص 1( , الكاشف : ج311) 65ص 11ينظر : تهذيب التهذيب: ج (166)
 ( .312) 637ص 1( , الكاشف: ج442) 631ص 3ينظر : تهذيب التهذيب ج (163)
 . 116ص 6ينظر : النهاية : ج (164)
 . 25ص 3ينظر : شرح النووي على مسلم: ج (165)
, وقال  111ص 1ينظر : سنن النسائي: باب ترك الوضوء مما غيرت النار : ج (162)

 األلباني في تعليقه عليه: صحيح .
 ( . 5171)  331ص 6( , الكاشف: ج111) 51ص 34ينظر : تهذيب التهذيب: ج (167)
( 5231)  612ص 6( , الكاشف: ج535)  311ص 36ينظر : تهذيب التهذيب: ج (161)
. 

 411ص 1, الستيعاب في معرفة األصحاب: ج 1166ص 1ينظر : أسد الغابة : ج (161)
. 

 . 111ص 1ينظر : النهاية: ج (131)
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وابن ( , 3141)  611ص 6( , والنسائي: ج6371) 611ص 6رواه أبو داود : ج (131)
 ( .1211) 537ص  1ماجه: ج 

 ( .1132) 215ص 6صحيح البخاري: ج (136)
 ( .1131) 215ص 6ينظر : صحيح البخاري: باب الحجامة والقيء للصائم : ج (133)
ثابت بن أسلم البناني, أبو محمد البصري, من الرابعة, قال ابن حجر: ثقة عابد وقال  (134)

ة وبضع وعشرون ها , ينظر : تهذيب التهذيب : الذهبي: كان رأسا في العلم والعمل, ت مائ
 ( . 211) 611ص 1( , الكاشف: ج6) 6ص 2ج
 ( . 11163) 161ص 31ينظر : مسند اإلمام أحمد بن حنبل: ج (135)
 ( .6372) 616ص 6ينظر : سنن أبي داود: باب ما جاء في حجامة الصائم , ج (132)
, ولد لست سنين بقين من خالفة عبد الرحمن بن أبي ليلى, واسمه يسار ويقال داود (137)

ها , سمع 13عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه, ومات غرقا  بنهر البصرة في الجماجم سنة 
وأم هان  وكعب بن عجرة وسهل بن حنيف وغيرهم , ينظر :  علي بن أبي طالب 

 ( .211) 451ص 1الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد, ج
: حذيفة, ويقال سهيل بن المغيرة بن عبد اهلل بن عمر بن مخزوم  , هند بنت أبي أمية (131)

ها . ينظر : 21ها, وقيل 26أم سلمة القرشية المخزومية , أم المؤمنين رضي اهلل عنها , ت
 . 1466ص 1, أسد الغابة : ج 166, ص 6الستيعاب : ج

 . ( 672) 633ص 1( , الكاشف: ج411) 611ص 3ينظر : تهذيب التهذيب: ج (131)
 ( . 3126)  211ص 1( , الكاشف: ج124) 16ص 61ينظر : تهذيب التهذيب: ج (141)
 ( . 1611) 351ص 1( , الكاشف: ج135) 411ص 6ينظر : تهذيب التهذيب : ج (141)
 ( .2611)  311ص 6( , الكاشف: ج214) 147ص 37ينظر : تهذيب التهذيب: ج (146)
 ( .331) 646ص 1شف: ج( , الكا411) 651ص 3ينظر : تهذيب التهذيب: ج (143)
 . 114ص 6ينظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج (144)
 . 511ص 3ينظر : صحيح البخاري: كتاب الحج, باب من اعتمر قبل الحج: ج (145)
عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي المكي ) أخو  (142)

قال ابن حجر: ثقة, أخرج له الستة, مات  الحارث بن خالد المخزومي الشاعر( من الثالثة,
( , 471) 651ص 66بمكة بعد عطاء بن أبي رباح , ينظر : تهذيب التهذيب: ج

 ( . 5711 -5711)  121ص 1الكاشف: ج
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الخطابي, عبد اهلل بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن  (147)
, من العاشرة, قال ابن حجر: ثقة, وقال الخطاب, أبو محمد وقيل: أبو عمر البصري

( , الكاشف: 522) 611ص 61ها, ينظر :  تهذيب التهذيب: ج632الذهبي: ثقة, مات 
 ( . 6176) 577ص 1ج
 . 112سورة البقرة : آية  (141)
 . 151ص 5ينظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود : ج (141)
 . 371ص 1ينظر : صحيح مسلم : ج (151)

)  227ص 1( , الكاشف : ج  724)  411ص  61ب التهذيب : ج تهذي:  ينظر(151)  
3427 . )  

)  424ص 1( , الكاشف : ج  316)  671ص  14تهذيب التهذيب :ج :  ينظر  (156)
6161  . ) 

 1621)  355ص 1( , الكاشف : ج  17)  311ص  1تهذيب التهذيب : ج :  ينظر (153)
. ) 
 ( . 111) 111ص  67سير اعالم النبالء : ح :  ينظر (154)
)  631ص  6( , الكاشف : ج  125)  62ص  31تهذيب التهذيب : ج :  ينظر (155)

5663 . ) 
)  416ص  6( , الكاشف : ج  144)  624ص  37تهذيب التهذيب : ج :  ينظر (152)

2424  . ) 
 112)  611ص  1( , الكاشف : ج  113)  17ص  3ينظر : تهذيب التهذيب : ج  (157)
. ) 
)  16ص  6( , الكاشف :ج  611)  141ص  66يب التهذيب : ج ينظر : تهذ (151)

3734  . ) 
 . 1151ص  1ينظر : القاموس المحيط : للفيروز آبادي : ج  (151)
)  516ص  1( , الكاشف : ج  646)  161ص  3ينظر : تهذيب التهذيب : ج  (121)

6142 . ) 
)  124ص  6( , الكاشف : ج  121)  117ص  31ينظر : تهذيب التهذيب : ج  (121)

4715   . ) 
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, وصححه ابن حبان   111ص  4ينظر : المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : ج  (126)
 . 
)  151, ص  6( , الكاشف ج  135)  16, ص  61ينظر : تهذيب التهذيب : ج  (123)

4216 . ) 
)  315, ص  6( , الكاشف  ج  746)  12, ص  33ينظر : تهذيب التهذيب : ج  (124)

5711 . ) 
, ما يصح بالوصية وما ل  521ص  2ينظر : المغني لبن قدامة المقدسي : ج  (125)
 .حيص
 .  2سورة األحزاب : اآلية :  (122)
ابن وهب : عبد اهلل بن محمد بن وهب الدينوري , العالم الحافظ  البارع الرحال ينظر :  (127)

 ها , 311, ت 
 ( . 611)  457, ص  67ينظر : سير أعالم النبالء : ج 

 641, ص  6( الكاشف : ج  161)  71, ص  36تهذيب التهذيب : ج ينظر : (121) 
(5333 . ) 

)  675, ص  1( , الكاشف : ج  111)  77, ص  4تهذيب التهذيب : ج ينظر :  (121)
244  . ) 

 . 56, ص  5, اإلعالم للزركلي :ج  173, ص  1سير أعالم النبالء : ج ينظر :  (171)
 444, ص  1( , الكاشف  : ج  145)  146, ص  14هذيب التهذيب : ج تينظر :  (171)
 (1121  ) 
 .  26ص  6النهاية : ج ينظر :   (176)
, وابن قدامه في المغني :  661,ص  6نقل اإلجماع اإلمام النووي في المجموع : ج  (173)
 . 651, ص  1ج 
تلخيص لبن حجر : وحّسنه علي ابن المدني كما في ال 121ص  1أخرجه النسائي:ج  (174)
 . 53, ص  1ج 
 .  613, ص  1الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ينظر :  (175)
 . 11سورة الزخرف : آية :  (172)
 .  3711, ص  1التفسير الوسيط : السيد طنطاوي : ج ينظر :   (177)
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الشتر , مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن سلمة النخعي الكوفي , من الثانية , قال  (171)
ه الذهبي : كان شهما  مطاعا  زعرا  اّلب على عثمان وقاتله , وكان ذا فصاحة وبالغة , عن

 1)  11, ص 36ها  بالقلزم , ينظر : تهذيب التهذيب : ج 37شهد صفين مع علي , ت 
 ( .5643) 634ص  6( , الكاشف:ج 

 .(5631)  633ص  6( , الكاشف : ج  6)  3ص  36تهذيب التهذيب : ج ينظر :  (171)
)  411ص  1( , الكاشف : ج  241)  51ص  13تهذيب التهذيب : ج ينظر :  (111)

1221 . ) 
)  151ص  6( , الكاشف : ج  117)  43ص  61تهذيب التهذيب : ج ينظر :  (111)

4271  . ) 
هي رملة بنت أبي سفيان : صخر بن حرب بن أمية القرشية األموية , أم حبيبة زوج  (116)

ها , ينظر : 51ها وقيل 41ها وقيل : 44ها أو 46( , توفيت مشهورة بكنيتها النبي 
 ( . 11115) 251ص 7الصابة في تمييز الصحابة : ج

بإسناد صحيح , التاري، الكبير لرمام  161ص  6الطبقات الكبرى لبن سعد : ج  (113)
 ,  7البخاري : ج 

 .  312 – 315, ص  4, تاري، الطبري : ج  637ص 
)  351ص  6( , الكاشف : ج   611)  64ص  35هذيب : ج ينظر: تهذيب الت (114)

2152 . ) 
)  221ص  1( , الكاشف : ج  717)  374ص  61ينظر: تهذيب التهذيب : ج  (115)

3431 . ) 
)  33ص  6( , الكاشف : ج  472)  623ص  66ينظر: تهذيب التهذيب : ج  (112)

3127 . ) 
ية) وعفراء ام معوذ وهو معوذ بن الحارث الربيع بنت معوذ بن عفراء النصارية البخار  (117)

بن رفاعة النصاري(, صحابية , روى لها البخاري وباقي اصحاب الكتب الستة , توفيت 
   114ص  5في خالفة عبد الملك سنة بضع وسبعين, ينظر :  سير أعالم النبالء : ح 

ي الغزو حديث باب مدارات النساء الجرحى ف –صحيح البخاري : كتاب الجهاد والسير  (111)
 :6747 . 
ام عطية النصارية , نسيبة بنت كعب ويقال بنت الحارث المدنية سكنت البصرة ,  (111)

 صحابية, روى لها 
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, 611ص  3الستة , عاشت الى حدود سنة سبعين هجرية سير أعالم النبالء: ج
 .136ص 6الستيعاب:ج

( قال اللباني  6152)  116ص  6سنن ابن ماجه : باب العبيد والنساء يشهدون : ح (111)
 : صحيح .

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن  (111)
ها, 13ها وقيل 16عدي بن النجار النصاري,صحابي,روى له اصحاب الكتب الستة,ت 

 (.677) 162ص  1ينظر: الصابة : ح
 ( . 1111)  1443ص  3صحيح مسلم : باب غزو النساء مع الرجال : ج (116)
أبو بكر بن أبي عاصم , احمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني,من أهل  (113)

البصرة , من صوفية المسجد من أهل السنة والحديث والنسك , ينظر : سير أعالم النبالء : 
 . 431ص 13ج
 4611)  14ص  6( , الكاشف : ج161)  11ص  64ينظر : تهذيب التهذيب : ج  (114)
) . 

 . 443ص  7ينظر : لسان الميزان : ج (115)
)  336ص  6( , الكاشف : ج 37)  17ص  34ينظر : تهذيب التهذيب : ج  (112)

5161  . ) 
 . 35ص  3ينظر : النهاية : ج (117)
 .  51سورة الحزاب : آية :  (111)
 .  216ص  3تفسير ابن كثير : جينظر :  (111)
ن حبيب , المام العالمة , حّدث عنه أبو بكر الماوردي , أبو الحسن علي بن محمد ب (611)

ها 451الخطيب ووثقه , ولي القضاء ببلدان شتى ثم سكن بغداد , مات في ربيع الول سنة 
 .  51ص  35وقد بلغ ستا وثمانين سنة . سير اعالم النبالء : ج

 .  12ص  1الحاوي الكبير لرمام الماوردي :جينظر :  (611)
 من هذه الترجمة  لم اقف له على اكثر( (616
 4141)  75ص  6( , الكاشف : ج  41)  65ص  64ينظر : تهذيب التهذيب : ج( (613

 . ) 
 (  411)  16ص  1تهذيب التهذيب : ج( ينظر : (614
 . 671ص  1نور الدين الهيثمي  : ج –مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( ينظر : (615
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 .  241ص  4ينظر : النهاية :ج ( (612
 , مادة : النحو .  1764ص  1موس المحيط : ج القا( ينظر : (617
 ( .  5315صحيح مسلم : كتاب الزهد والرقائق : حديث ) ( ينظر : (611
هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي السدي , أبو عبد اهلل المدني , ولد في ( (611

الذهبي : قال ابن اوائل خالفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه , قال ابن حجر : ثقة , وقال 
ها , ينظر : تهذيب التهذيب : ج  14سعد : كان فقيها  عالما  كثير الحديث ثبتا  مامونا  , ت 

 ( ,  311)  111ص  66
 (  3775)  11ص  6الكاشف : ج 

منائح : جمع منيحة , وهي ناقة أو شاة تعطيها غيرك ليحتلبها ثم يردها عليك , ينظر : ( (611
 . 21ص  61هبة وفضلها والتحريض عليها :ج باب ال –عمدة القارئ 

 . 21ص  61صحيح البخاري : باب الهبة وفضلها والتحريض عليها : ج ( ينظر : (611
عمر بن ابي سلمة , عبد اهلل بن عبد السد القرشي المخزومي , أبو حفص المدني  )  (616)

هجرة بالحبشة , ( , ولد في السنة الثانية من الامه ام سلمة زوج النبي ربيب النبي 
 (.  5744)  516ص  4ها , ينظر : الصابة في تمييز الصحابة :ج 13صحابي , ت 

 6152ص  5خرجه البخاري : باب التسمية على الطعام والكل باليمين : ج ينظر : أ (613)
)  1511ص  3( , واخرجه مسلم : باب آداب الطعام والشراب وأحكامها :ج 5121) 

6166  .  ) 
بد , اسمه علي ) وقد ل يسمى في السناد ( , من الثالثة , روى له أبو داود ابن اع (614)

( , 1367)6, ص 31والنسائي , قال ابن حجر : مجهول , ينظر : تهذيب التهذيب :ج 
 ( . 3111) 35ص  6الكاشف :ج 

 ( .  1316)  153ص  1مسند المام احمد بن حنبل : مسند علي بن ابي طالب : ج  (615)
)  531ص  1( , الكاشف : ج  642)  115ص  61: تهذيب التهذيب : ج ينظر (612)

6265   .) 
 ( .  571)  131ص  4ينظر: الجرح والتعديل لبي حاتم الرازي : ج  (617)
)  175ص  6( , الكاشف : ج  611)  113ص  31ينظر: تهذيب التهذيب : ج  (611)

4111 . ) 
 4711)  152ص  6الكاشف : ج ( , 51)  31ص  31ينظر: تهذيب التهذيب : ج  (611)

 .  ) 
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)  516ص  6( , الكاشف : ج  6131)  32ص  47ينظر: تهذيب التهذيب : ج  (661)
7161  .  ) 

 .  764ص 1ينظر : النهاية : ج  (661)
عبد اهلل بن عكيم الجهني , أبو معبد الكوفي , من الثانية , روى له مسلم وأبو داود  (666)

قيل : له صحبه , توفي في ولية الحجاج بن يوسف الثقفي  والترمذي والنسائي وابن ماجه ,
(  554)  611ص  61, ينظر : تهذيب التهذيب: ح11ص 12, سير اعالم النبالء : ج 

 . 
دهقان : الدهقان بكسر الدال وضمها: رئيس القرية ومقدم أصحاب الزراعة وهو معرب ,  (663)

 .  317ص  6ينظر : النهاية في غريب الثر : ج 
)  152, ص  16صحيح ابن حبان بتحقيق الشي، الرنؤوط : باب اداب الشرب : ج  (664)

 ( , قال الشي، الرنؤوط : اسناده صحيح . 5331
القسي : هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر نسبت الى قرية على  (665)

 .  16ص  4شاط  البحر قريبا  من تنيس يقال لها القس , ينظر : النهاية : ج
الميثرة : من الوثارة وهي مراكب العجم تعمل من حرير او ديباج , ينظر : النهاية : ج  (662)
 . 365ص  5
 .  41ص  1سنن الدار قطني : باب اواني الذهب والفضة : ج  (667)
)  71ص  61, تهذيب التهذيب : ج  362ص  31ينظر: سير أعالم النبالء :ج  (661)

153 . ) 
 . 671ص  67بالء : ج ينظر: سير أعالم الن (661)
)  336ص  1( , الكاشف : ج  513)  611ص  1ينظر: تهذيب التهذيب : ج  (631)

1113.) 
 .   315ص  1ينظر: الثقات لبن حبان :ج  (631)
)  312ص  6( , الكاشف : ج 232)  351ص  36ينظر: تهذيب التهذيب : ج (636)

5715. ) 
)  571ص  1الكاشف : ج  ( , 561)  677ص  61ينظر: تهذيب التهذيب : ج  (633)

6146.) 
 ( .7131)  76ص  1صحيح مسلم : باب فضل الجتماع على تالوة القرآن , ج  (634)



 

 433 

 (دراسة تحليلية)في كتب الحديث  أم المؤمنين )رضي اهلل عنها( سيدة صفية بنت حيّي بن أخطبمرويات ال

 م1122آذار    – تاسعالعدد ال –المجلد الثالث  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

                                                                                                                                                                      

  531ص  1سنن أبي داوود باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن : ج  (635)
 ( , وابن 1413

 ( .1157)  335ص  1ماجة : باب عدد سجود القرآن : ج 
 .  117ص  3نيل الوطار : ج  (632)
  13سورة المائدة : آية :  (637)
هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن البجر وهو خدرة بن عوف بن حارث  (631)

, ينظر:اإلصابة في تمييز   بن الخزرج األنصاري الخزرجي , ابو سعيد الخدري
 7ص 3الصحابة : ج

1  (3111  .) 
, 47, التبيان في آداب حملة القرآن : ص  117ص  1اإلتقان في علوم القرآن : ج  (631)

والحديث في إسناده أبو رافع اسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك , ينظر : تهذيب 
 ( .1222)  31ص  1( , الكاشف : ج 547)  617ص  3التهذيب : ج 

 
  454ص  1ميزان العتدال : ج ينظر :  (641)
 5616)  661ص  6اشف : ج ( , الك145)  12ص 31ينظر: تهذيب التهذيب : ج (641)

 (. 5217)  236ص  62( , تهذيب الكمال : ج
 ( .  75)  611ص  1( , الكاشف : ج 163)  26ينظر: تهذيب التهذيب : ج ص (646)
 (131) 616ص 1(, الكاشف :ج612)  113ص  3ينظر: تهذيب التهذيب : ج  (643)
 541ص  1( , الكاشف: ج611)  161ص  61ينظر: تهذيب التهذيب : ج(644) 
(6254.) 

)  612ص  6( , الكاشف : ج 216)  371ص  31ينظر: تهذيب التهذيب : ج (645)
5111.) 

 .  351ص 6للعيني : ج –ينظر : شرح سنن أبي داود  (642)
  241ص 3ينظر : النهاية : ج (647)
 .   411ينظر : مختار الصحاح لرمام الرازي : ص (641)
 .   715ينظر : مختار الصحاح لرمام الرازي : ص (641)
 .   16سورة المائدة : آية :  (651)
 .  33سورة األنعام : آية :  (651)
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 .  11سورة البقرة : آية :  (656)
 .  2سورة الصف : آية :  (653)
  164سورة األنعام : آية :  .  (654)
 .   5سورة الجمعة : آية :  (655)
 4177)  11ص  6( , الكاشف : ج  17)  51ص  64ينظر : تهذيب التهذيب : ج  (652)
. ) 

 ( . 6161)  424,ص1(,الكاشف:ج316)671, ص14ينظر : تهذيب التهذيب:ج (657)
 355ص  1( , الكاشف :ج 17)  311ص  1ينظر : تهذيب التهذيب : ج  (651)

(1621). 
 . 744ص  6النهاية : ج ينظر :  (651)
 311, ص 6( , الكاشف: ج 216)115, ص  37تهذيب التهذيب :ج ينظر :  (621)

(2325.) 
)  341ص  1( , الكاشف :ج  14)  331ص  1تهذيب التهذيب : ج ينظر :  (621)

1661  .) 
 .  411ص  1ينظر : الطبقات الكبرى :ج  (626)
 . 36ينظر : الجوبة النافعة : ص  (623)
الحاديث والثار الواردة في سنة الجمعة القبلية واقوال العلماء فيها:د. ابراهيم بن علي  (624)

 .  31بن عبيد : ص 
 .( 2415) 317ص 6(, الكاشف: ج771)  636ص 37ينظر : تهذيب التهذيب : ج (625)
 (.6346) 415ص 1( ,الكاشف :ج257)  1ص  12ينظر : تهذيب التهذيب : ج (622)
( , قال البيهقي :هذا اسناد 1161)  654ص 1ينظر : سنن البيهقي الكبرى : ج (627)

 ه . صحيح وهو في معنى المسند وقد رفعه اولد زيد عن ابي
 (.5116صحيح البخاري : كتاب الذبائح والصيد : باب أكل الجراد : حديث ) ينظر :  (621)
صحيح مسلم : كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان : باب اباحة الجراد ينظر :  (621)

 (. 3714: حديث )
عيم : هو عباده بن أوفى بن حنظلة بن عمرو بن رباح , اختلف في صحبته , قال ابو ن (671)

ذكره بعض المتأخرين ولم يذكره احد في الصحابة وهو شامي سكن قنسرين , وقيل سكن 
 .  576ص 1دمشق وشهد صفين مع معاوية , ينظر : أسد الغابة : ج
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 .   457, ص  61( ينظر : سير أعالم النبالء : ج(671
 ( . 111)  51, ص  3ينظر : تهذيب التهذيب : ج  (676)
 211) 673, ص1( , الكاشف :ج  171)  51, ص  4يب : ج ينظر : تهذيب التهذ (673)
. ) 

ص  1( , الكاشف : ج 511)  41, ص  15ينظر : تهذيب التهذيب : ج  (674)
415(6671 .) 
ص  6( , الكاشف :ج 237)  47, ص  67ينظر : تهذيب التهذيب : ج  (675)
 (  .  5511, التقريب : )  315ص  3( , ميزان العتدال : ج 4551)134
 417, ص 6( , الكاشف :ج 15) 12, ص  31تهذيب التهذيب : ج ينظر :  (672)

(2515. ) 
 (  .  1114)  711, ص   6رواه البخاري : باب صوم يوم الجمعة : ج (677)
محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن امية بن عابد بن عبد اهلل بن عمر بن مخزوم  (671)

ثقة , وقال ابن معين : ثقة مشهور , وقال ابو  القرشي المكي , من الثالثة , قال ابن حجر :
 (. 4136) 114,ص6(,الكاشف:ج 313) 43, ص 31زرعة:ثقة,ينظر:تهذيب التهذيب : ج

 ( . 1143)  111, ص  6صحيح مسلم : باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا , ج (671)
 ( .1144)  111, ص  6صحيح مسلم : باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا , ج (611)

 
 المصادر والمراجع

أسد الغابة في معرفة الصحابة , ابن الثير أبو  الحسن علي بن محمد  -1
 الجزري

طهران ,  –ها ( , طبعة الشعب وطبعة المطبعة اإلسالمية 231) ت 
 ها.1612

اسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد , لبن حزم الظاهري  -6
علمية بيروت,تحقيق:سيد كسروي ها , دار الكتب ال452الندلسي ت 
 م . 1116ها . 1416,  1حسن , ط
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التقان في علوم القرآن , جالل الدين عبد الرحمن السيوطي , ت  -3
لبنان ,  –ها , تحقيق : سعيد المندوب , دار الفكر , بيروت 111

 م .1112 –ها 1412
 األجوبة النافعة لجنة مسجد الجامعة , محمد ناصر الدين اللباني . -4
آلحاد والمثاني , احمد بن عمرو بن الضحاك , أبو  بكر الشيباني , ا -5

ابن ابي عاصم , تحقيق : الدكتور باسم فيصل احمد الجوابرة , دار 
 م . 1111 –ها 1411,  1الرياض , ط –الراية 

   –الحاديث واآلثار الواردة في سنة الجمعة القبلية وأقوال العلماء فيها  -2
كلية  –عبيد العبيد , الجامعة اإلسالمية د. إبراهيم بن علي بن 

 الحديث , المدينة المنورة .
ها , 423الستيعاب في معرفة الصحاب , ابن عبد البر القرطبي ت  -7

 ها . 1361,  1طبعة دار السعادة , مصر , ط
الصابة في تمييز الصحابة , احمد بن علي بن حجر , أبو  الفضل  -1

 العسقالني, 
ها , تحقيق: علي 1416 – 1ط –بيروت  – ها , دار الجيل156ت 

 محمد البجاوي .
األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  -1

م , دار العلم للماليين , 1172والمستشرقين , خير الدين الزركلي ت 
 م . 1114لبنان,  –بيروت 

هلل البخاري التاري، الكبير , محمد بن اسماعيل بن ابراهيم , أبو  عبد ا -11
 الجعفي 

لبنان  –ها , تحقيق : السيد هاشم الندوي , دار الفكر , بيروت625ت 
. 
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التبيان في آداب حملة القرآن , أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي  -11
 –ها 1413,  1دمشق , ط –ها , الوكالة العامة للتوزيع 272ت 

 م 1113
 التفسير الوسيط , محمد سيد طنطاوي . -16
لما فات تخريجه من إرواء الغليل, صالح بن عبد العزيز بن التكميل  -13

 محمد آل شي، 
الثقات , محمد بن حبان بن احمد أبو  حاتم التميمي البستي , تحقيق  -14

,  1لبنان , ط –: السيد شرف الدين احمد , دار الفكر , بيروت 
 م .1175 –ها1315

وهب بن أبو  محمد عبد اهلل بن  –الجامع في الحديث , لبن وهب  -15
 ها .117مسلم المصري القرشي ت 

الجرح والتعديل , عبد الرحمن بن ابي حاتم محمد بن ادريس أبو   -12
 1لبنان , ط –محمد الرازي التميمي , دار احياء التراث العربي , بيروت

 م .1156 –ها 1671, 
الحاوي الكبير , العالمة أبو  الحسن الماوردي , علي بن محمد , دار  -17

 لبنان . –بيروت–الفكر
السنن الكبرى , احمد بن الحسين بن علي بن موسى , أبو  بكر  -11

ها , تحقيق : محمد عبد القادر عطا , الناشر : مكتبة 451البيهقي , ت
 م , 1114 –ها 1414 –مكة المكرمة  –دار الباز 

السيرة النبوية , عبد الملك بن هشام بن ايوب الحميري المعافري , أبو   -11
 –تحقيق:طه عبد الرؤوف سعد , دار الجيل  ها ,613محمد , ت 

 ها .1411بيروت 
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الطبقات الكبرى , محمد بن سعد بن منيع أبو  عبد اهلل البصري  -61
,  1بيروت , ط –الزهري , تحقيق : إحسان عباس , دار صادر 

 ها . 1121
القاموس المحيط , محمد بن يعقوب الفيروز آبادي , تحقيق : محمد  -61

 لبنان .  –ار جيل , بيروت مصطفى أبو  العلى , د
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة , الذهبي ,   -66

جدة ,  –تحقيق:محمد عوامة , أحمد محمد نمر الخطيب , السعودية 
–ها1413,  1مؤسسة علوم القرآن ,  ط –دار القبلة للثقافة السالمية 

 م. 1116
محي الدين النووي ت المجموع شرح المهّذب : للشيرازي , أبو  زكريا  -63

ها, تحقيق : محمد نجيب المطيطعي , دار احياء التراث العربي , 272
 م .6111 –ها 1466,  1لبنان , ط –بيروت 

المستدرك على الصحيحين , محمد بن عبد اهلل , أبو  عبد اهلل الحاكم  -64
 –ها 1411 1لبنان , ط –النيسأبو ري , دار الكتب العلمية , بيروت 

 يها تعليقات الذهبي في التلخيص. م , وعل1111
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية, للحافظ ابن حجر العسقالني  -65

 ها  .156ت 
المعجم األوسط , سليمان بن احمد بن أيوب , أبو  القاسم الطبراني ت  -62

عبد المحسن بن  –ها , تحقيق : طارق بن عوض اهلل بن محمد 321
 ها .1415القاهرة ,  –رمين إبراهيم الحسيني , دار الح

المعجم الكبير , سليمان بن احمد بن ايوب , أبو  القاسم الطبراني ت  -67
 –ها , تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي , مكتبة العلوم والحكم 321

 م .1113 –ها 1414,  6الموصل , ط
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المعجم الوسيط , إبراهيم مصطفى , احمد الزيات , حامد عبد القادر  -61
 جار , تحقيق : مجمع اللغة العربية , نشر دار الدعوة .محمد الن –
المغني في فقه اإلمام احمد بن حنبل الشيباني , عبد اهلل بن احمد بن  -61

,  1بيروت , ط –ها , دار الفكر261قدامة المقدسي,  أبو  محمد ت 
 ها .1415

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم , أبو  العباس احمد بن عمر  -31
 م األنصاري القرطبي . بن إبراهي

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج , أبو  زكريا يحيى بن شرف  -31
 ها .1316,  6بن مري النووي , دار احياء التراث العربي بيروت , ط

 –الموسوعة الفقهية الكويتية , وزارة الوقاف والشؤون السالمية  -36
 ها .1467 –ها 1414,  6ط –الكويت 

ث واألثر , أبو  السعادات المبارك بن محمد النهاية في غريب الحدي -33
 الجزري , 

محمود محمد الطناحي , المكتبة العلمية  –تحقيق : طاهر احمد الزاوي 
 م . 1171 –ها 1311, بيروت , 

تاري، األمم والرسل والملوك ) تاري، الطبري ( , محمد جرير الطبري ,  -34
 ها .1417,  1لبنان ط –بيروت  –أبو  جعفر , دار الكتب العلمية 

تذكرة الحّفاظ, شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي,ت  -35
 ها.1333ها, مطبعة حيدر اباد ,  الهند , الطبعة الثالثة , 741

تفسير القرآن العظيم , أبو  الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  -32
 الدمشقي , 

دة , ها , تحقيق : محمود حسن , دار الفكر , الطبعة الجدي774ت 
 م .1114 –ها 1414
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تفسير القرطبي , محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي أبو  -37
 عبداهلل , 

 لبنان . –بيروت  –ها , دار احياء التراث العربي 271ت 
تقريب التهذيب, احمد بن علي بن حجر , أبو الفضل العسقالني ت  -31

,  1حلب , ط –ها, تحقيق محمد عّوامه, دار الرشيد , سوريا 156
 ها  . 1412

تهذيب التهذيب , أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني  ت  -31
 ها . 1362,  1الهند , ط –ها , مطبعة دائرة المعارف النظامية 156

تهذيب الكمال في أسماء الرجال , يوسف بن الزكي عبد الرحمن , أبو  -41
ها , تحقيق : د. بشار عواد معروف , مؤسسة 746الحجاج المزي ت 

 لبنان .  –م , , بيروت 1111 –ها 1411,  1سالة , طالر 
حلية األولياء وطبقات الصفياء , أبو نعيم احمد بن عبد اهلل  -41

, 4لبنان , ط –ها , دار الكتاب العربي , بيروت 431الصبهاني , ت 
 ها .1415

ه 451دلئل النبوة , احمد بن الحسين بن علي أبو  بكر البيهقي ت  -46
دار الريان  –طي قلعجي , دار الكتب العلمية , تحقيق : عبد المع

 م .1111–ها1411,  1للتراث , ط
دلئل النبوة , إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الصبهاني ,  -43

 ها .1411,  1الرياض , ط –تحقيق : محمد محمد الحداد , دار طيبة 
ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد , محمد بن احمد بن علي تقي  -44

ها ( , تحقيق : 136ين , أبو  الطيب المكي الحسني الفاسي ) تالد
لبنان,ط –بيروت –كمال يوسف الحوت,دار الكتب العلمية

 م .1111-ها 1411األولى,
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ها , 675سنن ابن ماجة , محمد بن يزيد , أبو عبد اهلل القزويني ت -45
 لنبان .  –بيروت  –تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ,  دار الفكر 

بي داود , أبو  داود سليمان بن األشعث السجستاني , ت سنن ا -42
 بيروت . –ها , دار الكتاب العربي 673

سنن الترمذي الجامع الصحيح , محمد بن عيسى , أبو عيسى  -47
 الترمذي 

ها ( , تحقيق : احمد محمد شاكر وآخرون , دار إحياء التراث 671) ت
 ي عليها .بيروت , مذيلة باحكام وتعليقات اللبان –العربي 

سنن الدار قطني , علي بن عمر , أبو الحسن الدار قطني البغدادي  -41
ها, تحقيق : السيد عبد اهلل هاشم يماني المدني , دار المعرفة , 315ت 

 م .1122 –ها 1312لبنان ,  –بيروت 
عبد اهلل بن عبد الرحمن , أبو محمد الدارمي , تحقيق  –سنن الدارمي  -41

 –بيروت  –السبع العلمي دار الكتاب العربي  خالد –: فواز احمد زمرلي
 ها.1417, 1لبنان , ط

أحمد بن شعيب , أبو عبد  –المجتبى من السنن  –سنن النسائي  -51
ها تحقيق : عبد الفتاح أبو  غدة , مكتبة , , 313الرحمن النسائي , ت 

 م  . 1112-ها 1412- 6ط –المطبوعات اإلسالمية حلب 
لدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي سير أعالم النبالء , شمس ا -51

ها , تحقيق : الشي، شعيب الرنؤوط , مؤسسة الرسالة , بيروت 741ت
 م .1112 –ها 1412,  4لبنان , ط –
شذرات الذهب في أخبار من ذهب , ابن العماد عبد الحي بن أحمد  -56

 بيروت , لبنان . –ها , دار الكتب العلمية 1111العكري الدمشقي ت 
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حبان بترتيب ابن بلبان , محمد بن حبان بن أحمد , أبو صحيح ابن  -53
حاتم التميمي البستي , تحقيق : الشي، شعيب الرنؤوط , مؤسسة 

 م  .1113 –ها 1414,  6لبنان , ط –الرسالة , بيروت 
صحيح البخاري , محمد بن اسماعيل أبو  عبد اهلل البخاري الجعفي ت  -54

 –بغى , دار ابن كثير ها , تحقيق : الدكتور مصطفى ديب ال652
 م .1117 –ها 1417,  3بيروت , ط –اليمامة 

صحيح مسلم , مسلم بن الحجاج أبو  الحسين القشيري النيسابوري ,  -55
ها , تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي , دار احياء التراث العربي 621ت 
 بيروت.  –
ي طبقات الشافعية الكبرى , تاج الدين , أبو نصر عبد الوهاب بن عل -52

 ها .1364السبكي , طبعة مصر , 
عمدة القارئ شرح صحيح البخاري , بدر الدين , أبو محمود بن احمد  -57

 لبنان . –بيروت  –ها , دار احياء التراث العربي 55محمد العيني ت 
عون المعبود وشرح سنن أبي داود , محمد شمس الحق العظيم آبادي,  -51

 ها .1415,  6بيروت , ط –أبو الطيب , دار الكتب العلمية 
ها 156شرح صحيح البخاري , ابن حجر العسقالني ت  –فتح الباري  -51

, ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزريع , 
 لبنان . –بيروت 

ها 711لسان العرب , محمد بن مكرم بن منظور الفريقي المصري ت  -21
 ها .1372,  1لبنان , ط –نشر دار صادر بيروت  –
ر , أبو الفضل العسقالني لسان الميزان , احمد بن علي بن حج -21

 , الشافعي
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الهند , طبع : مؤسسة  –ها , تحقيق : دائرة المعارف النظامية 156ت 
 م. 1112 –ها 1412,  3بيروت , ط –العالمي للمطبوعات 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد , نور الدين علي بن ابي بكر الهيثمي ت  -26
 م .1116 –ها 1416لبنان ,  –بيروت  –دار الفكر  ها ,117

مختار الصحاح , محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي , تحقيق :  -23
لبنان , الطبعة  –محمود خاطر , مكتبة لبنان ناشرون بيروت 

 م .1115 –ها1415الجديدة
مسند ابي يعلى الموصلي , احمد بن علي بن المثنى , أبو  يعلى  -24

 الموصلي 
 م .1114 –ها 1414,  1دمشق ,ط –ميمي , دار المأمون للتراث الت

مسند إسحاق بن راهوية , إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه  -25
الحنظلي, تحقيق : د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي , مكتبة 

 م .1111 –ها 1416,  1المدينة المنورة , ط –اليمان 
ن محمد بن حنبل , أبو عبد اهلل مسند المام أحمد بن حنبل , أحمد ب -22

 الشيباني
ها ( , مؤسسة قرطبة , مذيلة بتعليقات الشي، شعيب 641) ت 

 الرنؤوط عليها .
مصنف عبد الرزاق , أبو  بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت  -27

 -ها , تحقيق : حبيب الرحمن العظمي , المكتب اإلسالمي611
 ها .1413,  6بيروت , ط

ن,ياقوت بن عبد اهلل الحموي,أبو عبد اهلل,دار الفكر , معجم البلدا  -21
 لبنان . –بيروت 
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معرفة علوم الحديث , أبو  عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم النيسأبو  -21
 –ها , تحقيق : سيد معظم حسين , دار الكتب العلمية 415ري ت 
 م. 1177 –ها 1317,  6لبنان , ط –بيروت

هبي , تحقيق : علي محمد البجاوي , دار ميزان العتدال , لالمام الذ -71
,  1لبنان , ط –دار إحياء الكتب العربية , بيروت  –المعرفة 
 م .1123 –ها 1316

نيل الوطار شرح منتقى األخبار من : أحاديث سيد األخبار , محمد  -71
ها , ادارة الطبعة المنيرية,تعليق 1655بن علي بن محمد الشوكاني ت 

 : محمد منير الدمشقي .
 




