ن�ساء ناداهن ر�سول اهلل ﷺ
يف ال�صحيحني

– درا�سة حتليلية-

أ.م.د .نضال عيل حسني

جامعة األنبار -كلية الرتبية للبنات

قسم علوم القرآن والرتبية اإلسالمية

أ.م.د .نضال عيل حسني

املقدمة
نحمدك اللهم ،ونشكر نعامك عىل ما هديتنا

إليه من نعمة اإلسالم ،وأهديتنا رسالة اإليامن ،بوحي

منك إىل خري البرش وخري املبرشين ،حممدﷺ الرسول
األمني ،من وصفته يف ُمعجز كالمك بأنه ما ينطق عن

اهلوى.

أما بعد...

استخدمت العرب أسلوب النداء ملعاين خمتلفة،

وقد تكون أشهرها استدعاء حضور املنادى ،لكن هذا
ال يمنع من ضامئم أخرى فيه تدرك من السياق ،أو إن
النداء خارج ًا عن هذا املعنى ،فمن معاين االستدعاء ما

قد يكون تنبيه ًا عادي ًا للمخاطب عندما يكون يف غري
حالة االنتباه ،وقد يكون لإلستغاثة من هول عظيم

كقول أصحاب النار ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮﭼ( ،)1وقد يكون لتأنيب املخاطب

كقوهلم« :اسمع يا هذا» ،وقد يكون للنداء طعم عذب
معنى ال يشاركه كالم أخر ،وقد ال يدركه إ ّ
ال
ونداوة
ً
املنادى واملنادي.

وأذ أخرتت نداء رسول اهلل ﷺ للمرأة ؛

إلدراكي ما هلذا اإلسلوب من عظيم األثر ،املحبب

لدهين وللمشاعر العظيمة التي هتتز بداخلهن ،وهن

يسمعن رسول اهلل ﷺ بصوته الرخيم ،ورأفته املحببة
وهو ينادهين بام اشتهرن من الكنى يف بالد مل يعرفن

فيها إ ّ
ال الغلظة يف اخلطاب ،والعنف يف التعامل ،تسمع
((( سورة الزخرف :اآلية .٧٧

نبي اهلل ﷺ ينادهيا فتدرك من معاين هذا النداء ما هيز
كياهنا فتنساق إليه بكل جوارحها إذ هي تعلم أن وراء
هذا النداء كل اخلري من كل الرمحة فهي أمنة مستبرشة

ألهنا تعلم يقين ًا أن نداءه ﷺ هلا ال يشوبه عنت بل هو
حمض الفضل والتبجيل  ،وإذا ما ُأردف حرف النداء

بكينة املنادى ،وحني يكون املنادي النبي ﷺ ،واملنادى
امرأة من اتباعه؛ فإن ما حيدثه من أثر عظيم يف نفسها

ال يمكن أن حييط به خيال أو يدركه متطلع.

ومن هنا جاء أختياري للبحث يف هذا املوضوع

اعتزاز ًا بام تالقيه املرأة من لدن رسول اهلل (عليه

الصالة والسالم) تكريام واحرتم ًا ،وجعلت عنوانه:
((نساء ناداهن رسول اهلل ﷺ) وضمنته ست من

أعالم الصحابيات (ريض اهلل عنهن) يف الصحيحني

ممن ناداهن الرسولﷺ بكنيتهن ،واستجابن له
بالطاعة واإللتزام.

وكان منهجي يف البحث:

ا -عزو اآليات القرانية إىل سورها يف القرآن

الكريم.

 -2ضبط أعالم النساء مستعينة بكتب الرتاجم

والرجال والتأريخ ،والسري.

 -3وردت بعض األعالم من النساء بكنيتها أو

اسمها أو نسبتها فقمت بذكرها بام اشتهرت به.

 -4بعض األحاديث التي ذكر فيه اسم املرأة

رويت بأكثر من وجه ،فأكتفيت برواية واحدة فقط.

 -5ختريج األحاديث التي ورد فيها نداء

الرسولﷺ للمرأة من املصادر األصلية فضال عن
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البحوث املحكمة

نساء ناداهن رسول اهلل ﷺ يف الصحيحني
مضانيها يف الصحيحني البخاري ومسلم أو يف

أحدمها.

وأما املبحث األول :فقد خصصته للصحابية

اجلليلة أم حارثة بن رساقة(ريض اهلل عنها) ،وحديث

 -6ختريج األحاديث التي يستدل هبا يف ثنايا

ندائها.

 -7بيان معاين األلفاظ الغريبة الواردة يف

خالد(ريض اهلل عنها) ،وحديث ندائها.

البحث من املصادر األصلية.

األحاديث ،معتمدين عىل كتب غريب احلديث،

واللغة ،واملعاجم.

واملبحث الثاين :تناولت فيه الصحابية اجلليلة أم

واملبحث الثالث :تناولت فيه الصحابية اجللية أم

السائب(ريض اهلل عنها) ،وحديث ندائها.

 -8مل أتطرق اىل دراسة اسانيد األحاديث التي

واملبحث الرابع :تناولت فيه الصحابية اجلليلة أم

يف الصحيحني ،أو يف أحدمها ،فأكتفي بالعزو إليهام

واملبحث اخلامس :تناولت فيه الصحابية اجلليلة

وردت فيها اسم املرأة املنادى إليها؛ ألنه أما خرجت

أو ألحدمها ،دون احلكم عليه؛ إلمجاع األمة عىل

صحتهام ،وتلقيهام بالقبول (.)1

أم معبد(ريض اهلل عنها) ،وحديث ندائها.

وأما املبحث السادس :تناولت فيه الصحابية

 -9ذكر املعنى العام للحديث معتمدة عىل كتب

اجلليلة أم هاينء(ريض اهلل عنها) ،وحديث ندائها.

 -10بيان أهم ما يستنبط من احلديث من فوائد

إليها.

أما خطتي يف البحث:

واملرسلني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

رشوح احلديث ،والتفسري.

فقهية ،وعبادية ،وأخالقية وغريها.

فقد بنيته عىل مقدمة وستة مباحث وخامتة.

أما املقدمة :فقد تناولت فيها أمهية البحث

ومنهجي خطتي فيه.

((( الشذا الفياح من علوم ابن الصالح ،أليب إسحاق ،إبراهيم
بن موسى بن أيوب األبنايس(ت802هـ) ،حتقيق:صالح فتحي

هلل ،مكتبة الرشد ،ط1418 ،1هـ1998-م ،4/1:ونزهة النظر
يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ،أليب الفضل ،أمحد
بن عيل ابن حممد ،ابن حجر العسقالين(ت852هـ) ،حتقيق:عبد

اهلل ابن ضيف اهلل الرحييل ،مطبعة سفري-الرياض ،ط،1

1422هـ :ص.73
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سليم(ريض اهلل عنها) ،وحديث ندائها.

وأما اخلامتة :فضمنتها أهم النتائج التي توصلت
واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة عىل خري األنبياء

املبحث الأول:
�أم حارثة بن �سراقة d
املطلب األول :التعريف هبا

أو ً
ال:اسمها ،ونسبها ولقبها ،وإسالمها:

الر َب ِّيع( )2بنت النرض بن
وهي الصحابية اجلليلة ُ

((( ضبطت بضم الراء ،وفتح الباء املوحدة ،وتشديد الياء.
ينظر:تقييد املهمل ومتييز املشكل ،أليب عيل ،احلسني بن حممد

الغساين اجلياين(ت498هـ) ،حتقيق:عيل بن حممد العمران،

أ.م.د .نضال عيل حسني
ثاني ًا :إسالمها ،وزواجها ،وأوالدها ،ووفاهتا:

ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب ،من بني النجار،
األنصارية ،اخلزرجية ،ويقال هلا :أم الربيع بنت الرباء،

ومشهورة بكنيتها أم حارثة ،وهي أخت أنس بن

النرض( ،)1وعمة أنس -خادم

رسول اهلل ﷺ،-

والرباء ابني مالك بن النرض ،وأمها هند بنت زيد ابن

سواد ابن مالك بن غنم بن مالك بن النجار(ريض اهلل
عنهم مجيع ًا) (.)2

وحممد عزيز شمس ،دار عامل الفوائد ،ط1421، 1هـ2000-

م.255/1:

ِ
بضع وثامنون من بني
فو ِجدَ يف
جسده ٌ
((( أستشهد يف غزوة أحدُ ،
ٍ
ٍ
ٍ
عرفت
ورمية  ،فقالت أخته الربيع بنت النرض»:ما
وطعنة
رضبة
ُ

أسلمت أم حارثة(ريض اهلل عنها) ،وبايعت

رسول اهلل ﷺ ،وتزوجت من رساقة بن احلارث ابن
عدي بن مالك من بني النجار ،فولدت له حارثة ،وأم

عمري ،وابنها حارثة هو من استشهد بني يدي رسول
اهلل ﷺ يف غزوة بدر ،وشهد له أنه ُأسكن اجلنة يف

الفردوس األعىل ،روى عنها أنس بن مالك(ريض

اهلل عنه) ( ،)3ومل أقف يف كتب التأريخ ،والرتاجم،
والسري عىل تأريخ وفاهتا(ريض اهلل عنها).
املطلب الثاين :حديث ندائها:

قال اإلمام البخاري(رمحه اهلل):

أخي إ ّ
ال ببنانِه»،أخرجه مسلم يف(املسند الصحيح املخترص بنقل
العدل عن العدل إىل رسول اهلل ﷺ صحيح مسلم ،أليب احلسن،

مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري(ت261هـ) ،حتقيق:حممد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب– بريوت(د،ط)،

(د،ت):كتاب اإلمارة-باب ثبوت اجلنة للشهيد،1512/3 :

رقم(. ))1903

((( ينظر ترمجتها(:الطبقات الكربى،أليب عبد اهلل ،حممد بن
سعد بن منيع اهلاشمي،البرصي،البغدادي ،املعروف بابن

سعد(ت230هـ) ،حتقيق:إحسان عباس ،دار صادر-بريوت،
ط1968 ،1م ،424/8:والثقات ،أليب حاتم ،حممد بن حبان
بن أمحد بن حبان بن معاذ الدارمي ،ال ُبستي(ت 354هـ) ،دائرة
املعارف العثامنية-بحيدر آباد الدكن -اهلند ،ط1393 ،1ه

1973م ،132/3:ومعرفة الصحابة ،أليب نعيم ،أمحد ابنعبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى األصبهاين(ت430هـ)،

حتقيق:عادل بن يوسف العزازي ،دار الوطن للنرش ،الرياض،

ط1419 ،1هـ1998-م ،3331/6:وأسد الغابة يف معرفة
الصحابة ،أليب احلسن ،عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد الشيباين

اجلزري ،عز الدين ابن األثري(ت630هـ) ،حتقيق:عيل حممد

معوض ،وآخر ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ1994-م

 ،109/7:واإلصابة يف متييز الصحابة ،أليب الفضل ،أمحد بن عيل

حدثنا حممد بن عبد اهلل،حدثنا حسني بن

حممد أبو أمحد،حدثنا شيبان،عن قتادة،حدثنا أنس

بن مالك(ريض اهلل عنه) ،أن أم الربيع بنت الرباء
وهي أم حارثة بن رساقة أتت النبي ﷺ ،فقالت»:يا

نبي اهلل ،أ َّ
ال حتدثني عن حارثة ،وكان قتل يوم بدر،
أصابه سهم غرب ،فإن كان يف اجلنة صربت وإن كان

غري ذلك،اجتهدت عليه يف البكاء ،قال :يا أم حارثة
إنهّ ا جنان يف اجلنة وإن ابنك أصاب الفردوس األعىل»

(.)4

بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين(ت 852هـ) ،حتقيق:عادل

أمحد عبد املوجود ،وآخر ،دار الكتب العلمية– بريوت ،ط،1
1415هـ.133/8:

((( ينظر :الطبقات الكربى البن سعد ،424/8:واإلصابة يف
متييز الصحابة.134/8:

((( اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهللﷺ

وسننه وأيامه=صحيح البخاري ،أليب عبد اهلل ،حممد ابن إسامعيل
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نساء ناداهن رسول اهلل ﷺ يف الصحيحني
ختريج احلديث:

وأخرجه أمحد بن حنبل( ،)1والبيهقي(.)2

غريب األلفاظ:

«سهم غرب» :قال أبو عبيد اهلروي(ت

224هـ) « :أصابه سهم غرب إذا كان ال يدري من

راميه» ( ،)3ويقال :إذا تعمد به غريه فأصابه (.)4
املعنى العام للحديث:

حينام قتل الصحايب حارثة بن رساقة (ريض اهلل

عنه) يف معركة بدر بسهم مرشك ،وهو يرشب املاء
عند احلوض ،جاءت أمه أم حارثه(ريض اهلل عنها)

إىل رسول اهلل ﷺ تسأله عن حال ابنها الذي قتل

غدر ًا  ،هل نال الشهادة؟  ،كي تصرب وحتتسب ،أم مل
البخاري اجلعفي(ت 256ه) ،حتقيق:حممد زهري ،دار طوق

النجاة ،ط1422 ،1هـ :كتاب اجلهاد والسري -باب من أتاه سهم
غرب فقتله ،20/4:رقم(.)2809

يناهلا؟ ،كي تبكي عليه حزن ًا ،فبرشهاﷺ بأنه قد نال
الفردوس األعىل ،وأن كل من قتل غدر ًا فهو بمنزلة

الشهيد ،فرجعت تضحك فرح ًا ،وتقول« :بخ بخ لك
يا حارثة» (.)5

ما يستفاد من احلديث:

-1من قاتل يف سبيل اعالء كلمة اهلل فقتل غدر ًا،

فهو بمنزلة الشهيد ال ينقصه ذلك عن نيل الفردوس

األعىل (.)6

-2من قتل يف سبيل اهلل ال داعي للحزن والبكاء

عليه ،بل وجب عيل ذوه الصرب واألحتساب؛ ألنه قد

نال خري ًا كبري ًا  ،وفاز بالدخول إىل اجلنة  ،ولو كان
ضد ذلك حزن عليه؛ ألنه قد خرس اآلخرة ،ومل يفز

باجلنان (.)7
(((

ينظر:أعالم احلديث(رشح صحيح البخاري)،أليب

سليامن ،محد بن حممد اخلطايب(ت 388هـ) ،حتقيق :د.حممد

((( مسند اإلمام أمحد بن حنبل،أليب عبد اهلل ،أمحد بن حممد

بن سعد  ،جامعة أم القرى-مركز البحوث العلمية وإحياء

شعيب األرنؤوط-عادل مرشد ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة،

ورشح صحيح البخاري البن بطال ،أليب احلسن ،ابن بطال

بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (ت 241هـ)،حتقيق:

ط1،1421هـ 2001 -م ،280/21:رقم(.)13741

الرتاث اإلسالمي ،-ط 1،1409هـ  1988-م ،1362/2:

عيل بن خلف بن عبد امللك(ت 449هـ) ،حتقيق:يارس بن

((( السنن الكربى،أليب بكر ،أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى،

إبراهيم ،مكتبة الرشد-السعودية ،الرياض ،ط1423 ،2هـ-

العلمية ،بريوت– لبنان ،ط1424، 3هـ 2003-م،281/9:

الفضل ،أمحد ابن عيل بن حجر العسقالين(ت852ه) ،دار

البيهقي(ت 458هـ)،حتقيق:حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب

رقم(.)18540

((( هتذيب اللغة،أليب منصور ،حممد بن أمحد بن األزهري
اهلروي(ت 370هـ) ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،دار إحياء
الرتاث العريب-بريوت ،ط2001 ،1م.118/8:

2003م ،25/5:وفتح الباري رشح صحيح البخاري ،أليب
املعرفة-بريوت( ،د،ط)1379 ،ه ،27/6:وعمدة القاري رشح

صحيح البخاري،أليب حممد ،حممود بن أمحد بن موسى ابن

أمحد  ،بدر الدين العيني(855هـ)،دار إحياء الرتاث العريب–

بريوت(،د،ط)(،د،ت).107/14:

((( ينظر:لسان العرب،أليب الفضل ،حممد بن مكرم بن عيل،

((( ينظر:رشح صحيح البخاري البن بطال .26/5:

1414هـ .3227/5:

ية بن) حممد بن هبرية الذهيل الشيباينّ،عون
حييى بن ُ
(ه َب رْ َ

ابن منظور األنصاري(ت711هـ) ،دار صادر-بريوت،ط،3
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(((

ينظر:اإلفصاح عن معاين الصحاح ،أليب املظفر،

أ.م.د .نضال عيل حسني
-3جواز البكاء عىل امليت قبل الدفن ،ولكن من

املبحث الثاين:
�أم خالد d
املطلب الأول:التعريف بها

غري نوح فلم يعنفﷺ أم حارثة(ريض اهلل عنها) عىل

قوهلا”:اجتهدت عليه يف البكاء” (.)1

-4يستدل هبذا احلديث أن اجلنان درجات يف

أو ً
ال:اسمها ونسبها وكنيتها

اجلنة ،ويؤيده ما جاء عن معاذ بن جبل (ريض اهلل

وهي الصحابية اجلليلة أمة بنت خالد بن سعيد

للمجاهدين يف سبيله ،كل درجتني ما بينهام كام بني

مشهورة بكنيتها أم خالد ,وأمها مهينة ،وقيل :أميمة،

فإنه أوسط اجلنة ،وأعىل اجلنة ،وفوقه عرش الرمحن،

أبوها خالد بن سعيد ،وأمها هيمنة مع السابقني

جنات ،ملا جاء يف حديث أيب موسى األشعري(ريض

هناك بولدمها سعيد ،وابنتهام أمة ،وقدموا مجيع ًا يف

فيهام ،وجنتان من فضة ،آنيتهام وما فيهام” (.)4( ، )3

خيرب.

عنه) مرفوع ًا « :إن يف اجلنة مائة درجة ،أعدها اهلل

بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشية ،املدنية،

السامء واألرض ،فإذا سألتم اهلل فسلوه الفردوس،

وقيل :أمينة بنت خلف بن أسعد من خزاعة ،أسلم

ومنه تفجر أهنار اجلنة» ( ،)2قيل :إن لكل مؤمن أربع

األوليني ،وهاجرا اهلجرة الثانية إىل احلبشة ،فرزقا

اهلل عنه) عن النبي ﷺ”:جنتان من ذهب ،آنيتهام وما

السفينتني عام(7ه) ،عندما كان رسول اهلل ﷺ يف
وصلت أمة بنت خالد املدينة املنورة وقد بلغت

وعقلت ،فعنها(ريض اهلل عنها) ،قالت”:سمعت

النجايش يوم خرجنا يقول ألصحاب السفينتني أقرئوا

الدين(ت560هـ) ،حتقيق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،دار

الوطن(،د،ط)1417 ،هـ.302/5:

((( أعالم احلديث للخطايب.1362/2:

((( أخرجه البخاري يف(صحيحه:كتاب التوحيد-باب
ان َع ْر ُشهُ َعلىَ املَ ِ
{و َك َ
الع ْر ِ
يم}،125/9 :
الع ِظ ِ
اء} َ
َ
ش َ
{،و ُه َو َر ُّب َ

رقم(.))7423

((( املستدرك عىل الصحيحني،أليب عبد اهلل ،احلاكم حممد بن

مجيع ًا رسول اهلل مني السالم ،قالت أمة :وكنت فيمن

أقرأ رسول اهلل من النجايش السالم” (.)5

ثاني ًا :اسالمها وزواجها وروايتها حلديث رسول

اهلل ﷺ

مل تتلوث أم خالد(ريض اهلل عنها) بالرشك؛

ألهنا ولدت ألبويني صحابيني مهاجرين ،فام أن

عبد اهلل بن حممد النيسابوري ،املعروف بابن البيع(ت 405هـ)،

حتقيق:مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية– بريوت،

ط1411 ،1ه–1990م  ،157/1:رقم( .)282قال احلاكم:هذا
إسناد صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه هكذا ،ووافقه الذهبي.

((( ينظر:اإلفصاح عن معاين الصحاح.302/5:

(((

ينظر:الطبقات الكربى البن سعد ،234/8:ومعرفة

الصحابة أليب نعيم  ،3492/6:وأسد الغابة يف معرفة الصحابة
.22/7:
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نساء ناداهن رسول اهلل ﷺ يف الصحيحني
عادت من هجرة احلبشة إىل املدينة املنورة حتى بايعت

بثياب فيها مخيصة سوداء ،قال :من ترون نكسوهاهذه

تزوجت الصحابية أم خالد (ريض اهلل عنها) من

فأيت يب النبي ﷺ فألبسنيها بيده ،وقال :أبيل وأخلقي

رسول اهلل ﷺ ،وهي صغرية  ،وسمعت منه وتابعته،
حواري رسول اهلل ﷺ الزبري بن العوام (ريض اهلل

عنه) ،فولدت له خالد -وبه كانت تكنى ،وعمرو،
وحبيبة ،وسودة ،وهند ،وبعد وفاته يف معركة اجلمل

عام(36هـ) تزوجت من ابن عمها سعيد بن أحيحة
بن العاص.

روت أم خالد (ريض اهلل عنها) عن رسول اهلل ﷺ

أحاديث عدة منها يف اهلجرة ،وعذاب القرب ،والثياب،
وروت عن أبيها وعالقته برسول اهلل ﷺ ،وبأيب بكر

الصديق ،وعمر بن اخلطاب(ريض اهلل عنهام) روايات
كثرية  ،وروى عنها موسى ،وإبراهيم ابنا عقبة،
وسعيد بن عمرو ،واألشدق بن سعيد ابن العاص،

-وهي بنت عم جده ،-وكريب ابن سليم الكندي،

وروت عنها أم شبيب ،وهلا عند البخاري حديثان (.)1

املطلب الثاين :حديث ندائها:

قال اإلمام البخاري(رمحه اهلل):

حدثنا أبو نعيم ،حدثنا إسحاق بن سعيد،عن

أبيه سعيد بن فالن هو عمرو بن سعيد بن العاص،
عن أم خالد بنت خالد قالت« :أيت رسول اهلل ﷺ

((( ينظر:الطبقات الكربى البن سعد ،234/8 ،94/4:وأسد

اخلميصة؟ ،فأسكت القوم ،قال :ائتوين بأم خالد،

مرتني ،فجعل ينظر إىل علم اخلميصة ويشري بيده إيل،
ويقول:يا أم خالد هذا سنا ويا أم خالد هذا سنا» (.)2
ختريج احلديث:

وأخرجه احلاكم ( ،)3والبيهقي (.)4

غريب األلفاظ:

«مخيصة» :هي ثياب تكون من خز أو صوف

معلمة ( ،)5وقال أبو منصور األزهري(ت 370هـ):

«كساء أسود مربع له علامن» (.)6

«أبيل» :من اإلبالء  ،قيل :أبليت الثوب إذا جعلته

((( صحيح البخاري :كتاب اللباس-باب اخلميصة
السوداء ،148/7:رقم ( ،)5823ورواية أخرى يف
الكتاب نفسه-باب ما يدعى ملن لبس ثوبا جديدا،153/7:

رقم( ،)5845ويف كتاب األدب-باب من ترك صبية غريه حتى
تلعب به ،7/8:رقم(. )5993

((( املستدرك عىل الصحيحني ،72/2:رقم(.)2367

((( شعب اإليامن ،أليب بكر ،أمحد بن احلسني بن عيل بن

موسى ،البيهقي (ت 458هـ)،حتقيق :د .عبد العيل عبد احلميد
حامد ،مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض ،بالتعاون مع الدار
السلفية ببومباي باهلند ،ط1423 ،1هـ  2003 -م ،312/8:

رقم(.)5876

((( غريب احلديث،أليب ُعبيد ،القاسم بن س ّ
الم بن عبد اهلل

الغابة يف معرفة الصحابة ،22/7:وهتذيب الكامل يف أسامء

اهلروي البغدادي(ت 224هـ) ،حتقيق :د .حممد عبد املعيد خان،

الدين املزي(ت 742هـ) ،حتقيق :بشار عواد معروف ،مؤسسة

 1964-م.226/1:

الرجال،أليب احلجاج ،يوسف ابن عبد الرمحن بن يوسف،مجال

الرسالة– بريوت ،ط1400 ،1هـ 1980 -م.129/35:

264

مطبعة دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد-الدكن ،ط1،1384هـ
((( هتذيب اللغة.73/7:

أ.م.د .نضال عيل حسني
عتيقا ،يقال :ملن لبس اجلديد :أبليت جديدا (.)1

«أخلقي» :قال ابن األثري اجلزري(ت 606هـ):

«يروى بالقاف والفاء ،فبالقاف من إخالق الثوب

تقطيعه ،وقد خلق الثوب وأخلق ،وأما الفاء فبمعنى
العوض والبدل ،وهو األشبه»(. )2

«سنا» :قال ابو سليامن اخلطايب(ت 388هـ):

«تعني بلسان احلبشية احلسن» (.)3
املعنى العام للحديث:

عند الناس خلروجها عن العادة ،قال اإلمام البخاري:

«فلم تعش امرأة ماعاشت هذه».

()4

ما يستفاد من احلديث:

-1حسن خلق رسول اهلل ﷺ ومراعاته ألحوال

الناس.

 -2يستحب التهنيئة ملن لبس ثوبا جديد ًا والدعاء

له بالعمر الطويل وأن يلبس ذلك الثوب حتى يبىل
ويصري خلقا ،ويؤيده ما جاء يف حديث أيب سعيد

تروي لنا أم خالد (ريض اهلل عنها) قصتها

اخلدري(ريض اهلل عنه) ،قال »:كان رسول اهلل ﷺ

فيها مخيصة صغرية سوداء اللون ،فسأل أصحابه»:من

يقول:اللهم لك احلمد أنت كسوتنيه أسألك من خريه

الطريفة مع رسول اهلل ﷺ قائلة :أويت النبي ﷺ ثياب
ترون نكسو هذه اخلميصة ؟» ،فسكت القوم،
فقال(عليه الصالة والسالم)« :ائتوين بأم خالد»،
وكنت حينئذ صغرية السن ألعبُ ،فأيت أيب حممولة إىل

النبي ﷺ فكسانيها بيده الرشيفة ،ودعا يل بطول العمر
مهنيئ ًا يل باللباس اجلديد ،وجعل ينظر إىل علمي
اخلميصة ويقول يل بلهجة أهل احلبشة ومتلطف ًا معي

فقد ولدت بأرضها»:يا أم خالد هذا سنا ،ويا أم خالد

هذا سنا»؛ وقد استجاب اهلل لدعائهﷺ فقد عاشت أم

إذا استجد ثوب ًا سماّ ه باسمه إما قميص ًا ،أو عاممة ثم

وخري ما صنع له ،وأعوذ بك من رشه ،ورش ما صنع

له» ،قال أبو نرضة« :فكان أصحاب النبي ﷺ إذا لبس

أحدهم ثوب ًا جديد ًا ،قيل له:تبىل وخيلف اهلل تعاىل» (.)5

((( ينظر :رشح صحيح البخارى البن بطال ،117/9:ورشح
الطيبي عىل مشكاة املصابيح املسمى بـ(الكاشف عن حقائق
السنن) ،لرشف الدين احلسني بن عبد اهلل الطيبي(ت743هـ)،

حتقيق:عبد احلميد هنداوي ،مكتبة نزار مصطفى الباز-مكة
املكرمة

الرياض،

ط،1

1417ه1997-م،3690/12:

خالد زمنا طوي ً
ال نيس طول مدته ،وصارت مذكورة

والكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري ،ملحمد بن

((( لسان العرب.290/15:

إحياء الرتاث العريب ،بريوت-لبنان ،ط1356 ،1هـ 1937-م،

(((

يوسف بن عيل ،شمس الدين الكرماين (ت 786هـ) ،دار

النهاية يف غريب احلديث واألثر ،أليب السعادات،

وط1401، 2هـ 1981-م ،75-74/21:وفتح الباري البن

األثري(ت 606هـ) ،حتقيق:طاهر أمحد الزاوي ،وآخر ،املكتبة

((( سنن أيب داود ،أليب داود ،سليامن بن األشعث بن إسحاق

جمد الدين املبارك بن حممد بن حممد الشيباين اجلزري ،ابن
العلمية-بريوت(،د،ط)1399،هـ1979-م  ،71/2:ولسان

العرب.89/10:

((( رشح صحيح البخارى البن بطال .117/9:

حجر ،184/6:وعمدة القاري.5/22:

الس ِج ْستاين(ت 275هـ)،حتقيق :حممد حميي
بن بشري األزدي ِّ
الدين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا -بريوت( ،د،ط)،
(د،ت):كتاب اللباس  ،41/4:رقم(.)4020
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نساء ناداهن رسول اهلل ﷺ يف الصحيحني
 -3ال كراهة يف لبس الثياب السود للرجال

املطلب الثاين :حديث ندائها

والنساء(.)1

قال اإلمام مسلم (رمحه اهلل):

 -4جواز التكلم بغري اللغة العربية للمصلحة،

كقولهﷺ ألم خالد« :يا أم خالد هذا سنا» (.)2

املبحث الثالث:
�أم ال�سائب d
املطلب الأول :التعريف بها
اسمها ونسبها وكنيتها:

مل أقف يف كتب السري ،والتأريخ ،والرتاجم عىل

ٍ
يشء من سريهتا الطاهرة

سوى أهنا كانت تكنى

حدثني عبيد اهلل بن عمر القواريري،حدثنا

يزيد بن زريع ،حدثنا احلجاج الصواف ،حدثني

أبو الزبري ،حدثنا جابر بن عبد اهلل(ريض اهلل عنه)،
قال»:أن رسول اهلل ﷺ ،دخل عىل أم السائب أو أم

املسيب ،فقال :ما لك؟ يا أم السائب أو يا أم املسيب

تزفزفني؟،قالت :احلمى ،ال بارك اهلل فيها ،فقال :ال
تسبي احلمى ،فإهنا تذهب خطايا بني آدم ،كام يذهب
الكري خبث احلديد» (.)4
ختريج احلديث

بأم السائب األنصارية ،وقال بعضهم :أم املسيب

وأخرجه أبو يعىل املوصيل( ،)5وابن حبان (،)6

حدث عنها أبو قالبة عن رسول اهلل ﷺ يف احلمى،

غريب األلفاظ :

أدركت رسول اهلل (عليه الصالة والسالم) وأسلمت،

والبيهقي(.)7

قال احلافظ ابن حجر« :ومل أر يف يشء أنهَّ ا أنصارية،
ابن كعب يف قبائل العرب بني املهاجرين
بل ذكرها ُ
واألنصار(.)3

الرعدة،
« ٌتزَ فزَ فني» :أي :ترعدين
َّ
والزفزفة َّ

للريح إذا اشتدَّ
والزفيف أصله رسعة احلركة ،يقالِّ :

والصلة واآلداب-باب ثواب
رب
ِّ
((( صحيح مسلم:كتاب ال ِّ
املؤمن فيام يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك،1993/4:

رقم(.)2575

((( ينظر :نيل األوطار ،ملحمد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل

((( مسند أيب يعىل ،أليب يعىل،أمحد بن عيل بن املثُنى بن حييى بن

دار احلديث ،مرص ،ط1413 ،1هـ 1993 -م .118-117/2:

دار املأمون للرتاث– دمشق ،ط1404 ،1ه1984-م،64/4 :

لإلمام معبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،دار التدمرية ،اململكة

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،أليب حاتم،

الشوكاين ،اليمني(ت1250هـ) ،حتقيق:عصام الدين الصبابطي،
((( احللل اإلبريزية من التعليقات البازية عىل صحيح البخاري،
العربيةالسعودية ،ط1428 ، 1هـ 2007-م .172/4:
(((

ينظر:الطبقات الكربى البن سعد ،308/8:ومعرفة

الصحابة أليب نعيم ،3514/6:وأسد الغابة،384 ،325/7:
واإلصابة يف متييز الصحابة.399-398/8:
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عيسى التميمي ،املوصيل(ت 307هـ) ،حتقيق :حسني سليم أسد،

رقم(.)2083
(((

حممد بن حبان بن أمحد ،التميمي ،الدارمي ،ال ُبستي(ت

354هـ)،حتقيق:شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة– بريوت،

ط1414 ،2ه1993-م ،200/7:رقم(.)2938

((( السنن الكبرى للبيهقي  ،528/3:رقم(.)6561

أ.م.د .نضال عيل حسني
هبوهبا زفافة ،أي هلا زفزفة ،وهو صوت حركتها،

وقيل :معناه حتنني،وتئنني أنني املرىض(.)1

«الكري» :هو كري احلداد ،أي :ال ِزق ،أو اجللد

الغليظ ذو احلافات ،والذي ينفخ فيه احلداد ،واجلمع
أكيار ،وكرية (.)2

املعنى العام احلديث:

ُ
السائب (ريض اهلل عنها)
زار رسول اهلل ﷺ أ ِّم َّ

يعودها ،فوجدها ترتعد وتأن ،فسأهلا عن سبب

بأن معها ُ
ارتعادها وأنينها ؟ فأجابتهَّ :
احل ًّمى داع َية
()3
عليها ،فنهاها ﷺ ناصح ًا هلا أن تلعنها ،أو تسبها
((( ينظر :مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار،أليب الفضل،
عياض بن موسى بن عياض السبتي(ت 544هـ) ،املكتبة

بل تصرب عليها؛ ألهنا متحو ،وتكفر من ذنوب املؤمنني

كام تنفي النَّار وسخ احلديد ،وتصفي جوهره (.)4
ما يستفاد من احلديث :

 -1يف هذا احلديث دليل ان احلمى تؤدي إىل

الضجر ،وضيق نفس.

 -2من أحبه اهلل ابتاله ليكفر عنه سيئاته يف الدنيا؛

فيلقاه يوم القيامة وليس عليه ذنب (.)5

 -3النهي عن الدُّ عاء عىل املرض ،وكراهية

سب أو لعن ُ
احل ًّمى وغريها مما يصيب األنسان
ِّ

من األمراض ،ويؤ ُّيدُ ه ما جاء يف حديث أيب هريرة
«ذ ِك َرت ُ
(ريض اهلل عنه) ،قالُ :
احل َّمى عند رسول اهلل

ﷺ َف َس َّب َها ٌ
تس َّبها فإِنهَّ ا تنفي
رجل فقال النبي ﷺ :ال ُ

العتيقة ودار الرتاث( ،د،ط)( ،د،ت) ،312/1:وغريب
احلديث،أليب الفرج ،مجال الدين عبد الرمحن ابن عيل بن حممد

اجلوزي(ت597هـ)،حتقيق:عبد املعطي أمني القلعجي ،دار

الكتب العلمية-بريوت ،ط1405 ، 1هـ1985-م،438/1:

اهلل ،فقال ال َّنبِ ّيﷺ ال تلعنيها فإنهَّ ا تغسل أو تذهب ذنوب بني آدم

وتفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم ،أليب عبد
اهلل ،حممد بن فتوح بن عبد اهلل ابن فتوح َ
احل ِميدي(ت 488هـ)،

كام يذهب الكري خبث احلديد «.

1415ه1995 -م. 223/1:

القاسم ،عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد السهييل(ت581هـ)،

حتقيق :د .زبيدة حممد سعيد ،مكتبة السنة  -القاهرة – مرص ،ط،1
() ينظر:مشارق األنوار  ،312/1:وغريب احلديث البن

اجلوزي. 438/1:
ّ

((( ينظر:لسان العرب ،57/5 :مادة (كور) .

((( ينظر:الروض األنف يف رشح السرية النبوية البن هشام ،أليب
حتقيق:عمر عبد السالم السالمي ،دار إحياء الرتاث العريب-
بريوت ،ط1421 ،1هـ2000 -م ،48/5:ورشح املنهاج رشح
صحيح مسلم بن احلجاج= رشح النووي عىل مسلم،أليب زكريا،

َّسائي يف(السنن الكربى،أليب
((( ووقع بلفظ «ال تلعنيها» عند الن ّ

حميي الدين حييى بن رشف النووي(ت 676هـ) ،دار إحياء

303هـ) ،حتقيق:حسن عبد املنعم شلبي ،مؤسسة الرسالة–

املفاتيح رشح مشكاة املصابيح،أليب احلسن ،عيل بن (سلطان)

عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين ،النسائي(ت

بريوت ،ط 1421، 1هـ 2001-م:كتاب عمل اليوم وال َّليلة-
النهي عن لعن ُ
احل ًّمى  ،262/ 6:رقم ( ))10902عن
باب َّ

جابر(ريض اهلل عنه) ولفظه »:دخل ال َّنبِ ّي ﷺ عىل بعض أهله وهو
وجع به ُ
احل ًّمى ،فقال ال َّنبِ ّيﷺ»:أم ملدم ،قالت امرأة :نعم فلعنها

الرتاث العريب -بريوت ،ط1392 ،2هـ ، 131/16 :ومرقاة
حممد ،نور الدين املال اهلروي القاري(ت 1014هـ) ،دار الفكر،

بريوت– لبنان ،ط1422، 1هـ2002-م.20/4:

((( ينظر :فتح املنعم رشح صحيح مسلم ،للدكتور موسى شاهني
الشني ،دار الرشوق ،ط1423، 1هـ 2002-م.37/10:
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البحوث املحكمة

نساء ناداهن رسول اهلل ﷺ يف الصحيحني
ُّ
الذ ُنوبك ما تتنفي النَّار خبث احلديد» (.)2( ،)1

الصرب عند البالء واملرض؛ فإذا
 -3احلث عىل َّ

أسقم اهلل املؤمن وأمرضه فصرب طهره اهلل تعاىل

املبحث االرابع:
�أم ُ�سليم d

املطلب األول :التعريف هبا

وصفاه وذهب بخطاياه ،يؤ ُّيدُ ه حديث أيب أمامة
يل (ريض اهلل عنه) يرفعهُ :
الباه ّ
«احل َّمى ِك ٌري من جهنم

إسالمها ،ووفاهتا:

رصعُ رصع ًة من
األخر(ريض اهلل عنه) »:ما من عبد ُي َ

بن خالد بن زيد بن حرام األنصارية ،اخلزرجية،

اب املؤمن منها كان َّ
حظ ُه من النَّار» ( ،)3وحديثه
فام َأ َص َ

ٍ
طاهرا» (.)5( ،)4
بعثه اللهَّ منها
مرض إِال ُ
ً

((( ُمصنف ابن أيب شيبة ،أليب بكر ،عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة
العبيس الكويف(ت235هـ) ،حتقيق:حممد عوامة(،د،ط)،د،ت)

 ،441/2:رقم( )10810عن أيب هريرة(ريض اهلل عنه)،

أو ً
ال :اسمها ،ولقبها ،وكنيتها ،وزواجها
وهي الصحابية اجلليلة أم سليم بنت ملحان

واختلف يف اسمها ،فقيل:سهلة ،وقيل:رميلة،

وقيل:رميثة ،وقيل:رملة ،وقيل غري ذلك ،تلقب

بالغميصاء ،وقيل:الرميصاء ،وأمها ُمليكة ،وقيل:
ُأنيقة بنت مالك بن عدي بن عمرو بن مالك بن

وسنن ابن ماجه،أليب عبد اهلل ،حممد ابن يزيد القزويني(ت

النجار أدركت اإلسالم ،وأسلمت.

رقم (.)3469

من مالك بن النرض اخلزرجي ،فولدت له أنس ًا ،فلام

273هـ)،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب
الطب -باب ُ
العربية(،د،ط)( ،د،ت) :كتاب ِّ
احل ًّمى ،1149/2:
((( تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز بن فيصل

بن محد املبارك النجدي(ت 1376هـ)،حتقيق :عبد العزيز بن عبد

اهلل،دار العاصمة للنرش والتوزيع ،الرياض ،ط1423 ،1هـ-
2002م :ص.970

((( املعجم الكبري،أليب القاسم ،سليامن بن أمحد بن أيوب بن
مطري لشامي ،الطرباين(ت 360هـ) ،حتقيق :محدي بن عبد املجيد
السلفي ،مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،ط(، 2د،ت)،93/8:

رقم(. )7468

املناوي:رواته
((( املعجم الكبري ،97/8:رقم ( ،)74785قال
ّ

ثقات .ينظر:ال َّتيسري برشح اجلامع الصغري ،لإلمام احلافظ زين
املناوي-مكتبة اإلمام َّ
الرياض،الرؤوف
ّ
افعي َّ
الدِّ ين عبد َّ
الش ّ
ط 1408، 3هـ 1988 -م . 364/ 2:

((( ينظر :فيض القدير رشح اجلامع الصغري،لزين الدين،
حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل ابن زين

العابدين،املناوي(ت 1031هـ) ،املكتبة التجارية الكربى–

مرص،ط1356 ،1ه ،487/5 :وال َّتيسري القدير.364/2 :
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تزوجت أم سليم (ريض اهلل عنها) يف اجلاهلية

جاء اإلسالم أسلمت مع قومها ،وعرضت اإلسالم

عىل زوجها مالك ،فرفض وغضب عليها ومل يسلم،
وخرج إىل الشام وتوعدها ا ّ
ال أنه مات هناك ،ثم
خطبها بعده أبو طلحة األنصاري ،ومل يكن حينئذ

زوجا هلا ،فقبل
مسلماً  ،فاشرتطت عليه اإلسالم لتقبله ً

بذلك الرشط ،وانطلق إىل النبي ﷺ ليعلن إسالمه،
فكان إسالمه صداقها ،فحازت بذلك عىل الفضيلة
التي وعد هبا رسول اهلل ﷺ بقوله« :فواهلل ألن هيدي
اهلل بك رج ً
خري لك من أن يكون لك حمُْ ر
ال واحدً ا ٌ

أ.م.د .نضال عيل حسني
الن ََّعم» ( ،)1فولدت له :أبا عمري ،وعبد اهلل (.)2

مؤداة إىل أهلها ،قالت :فإن ابنك كان عارية من اهلل،

وأفاد اإلمام النووي(ت 676هـ) بأن أم سليم،

وإن اهلل قد قبضه فاس ِ
ْترَْج ْع» ( ،)5ثم ذهب إىل رسول اهلل

لرسول اهلل ﷺ ،إما من الرضاع ،وإما من النسب،

والسالم وثغره الرشيف باس ًام قائ ً
ال له»:لقد بارك اهلل

وأختها أم حرام (ريض اهلل عنهام) ،كانتا خالتني

فكان يدخل عليهام خاصة ،ال يدخل عىل غريمها من

النساء إ ّ
ال أزواجه(.)3

ﷺ يقص له ما فعلته به أم سليم ،فاستقبله عليه الصالة

لكام يف ليلتكام» ،فحملت أم سليم بولدها(عبد اهلل

بن أيب طلحة) فكان من كبار التابعني ،فأنجب ورزق

توفيت (ريض اهلل عنها) يف حدود األربعني يف

أوالد ًا ،قرأ القرآن منهم عرشة كم ً
ال (.)6

ثاني ًا  :مناقبها وفضائلها

أمور دينها ،ومل يمنعها حياءها من السؤال من أجله،

خالفة معاوية (ريض اهلل عنه) (.)4

 -كانت (ريض اهلل عنها) حريصة عىل التفقه يف

 -كانت أم سليم (ريض اهلل عنها) من عقالء

فعن أنس(ريض اهلل عنه) ،قال»:جاءت أم سليم إىل

يدل عىل رجاحة عقلها ،وكامل فهمها وصربها ،فلام

عنده:يا رسول اهلل املرأة ترى ما يرى الرجل يف

النساء ،فموقفها مع زوجها عند وفاة ولدمها الصغري
دخل عليها أبو طلحة ،وكان قد ترك ولده أيب العمري

رسول اهلل ﷺ ،فقالت له ،وعائشة(ريض اهلل عنها)
املنام،فرتى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه ،فقالت

مريض ًا ،وسأهلا عن حالته ،فأجابته بإنه أصبح بخري-

عائشة:يا أم سليم ،فضحت النساء تربت يمينك،فقال

وتطيبت له فأصاب منها ،ما يصيب الرجل من امرأته،

سليم ،إذا رأت ذاك» (. )7

وكان قد مات ،-فصنعت له طعا ًما ،فأكل ثم تزينت
ثم قالت له»:يا أبا طلحة إن آل فالن استعاروا من آل
فالن عارية ،فبعثوا إليهم أن ابعثوا إلينا بعاريتنا ،فأبوا

أن يردوها ،فقال أبو طلحة :ليس هلم ذلك؛ إن العارية
((( طرف من حديث أخرجه البخاري يف (صحيحه:كتاب
اجلهاد والسري -باب فضل من أسلم عىل يديه رجل،60/4:

رقم())3009

لعائشة :بل أنت فرتبت يمينك ،نعم ،فلتغتسل يا أم
 -ومل تكتف أم سليم(ريض اهلل عنها) بدورها

يف نرش الدعوة بل حرصت عىل أن تشارك الرجال يف
اجلهاد ،فكانت تغزو مع النبي ﷺ حمتسبة عىل أعداء
اهلل تعاىل ،تسقي العطش ،وتداوي اجلرحى ،وقد

أخرج ابن سعد يف (طبقاته) أهنا شهدت حنينا مع

((( ينظر ترمجتها يف(معرفة الصحابة أليب نعيم،3504/6:

((( أخرجه ابن سعد يف الطبقات ،433-432/8 :وأمحد بن

الصحابة.)409-408/8:

((( ينظر:اإلصابة يف متييز الصحابة .410/8:

االستيعاب يف معرفة األصحاب ،1940/4:واإلصابة يف متييز

((( ينظر:رشح النووي عىل مسلم .10/16:

((( ينظر:معرفة الصحابة أليب نعيم .3504/6:

حنبل يف(مسنده ،452/21:رقم(.))14065

((( أخرجه مسلم يف(صحيحه :كتاب احليض-باب وجوب
الغسل عىل املرأة بخروج املني منها ،250/1:رقم(.))310
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نساء ناداهن رسول اهلل ﷺ يف الصحيحني
رسول اهلل ﷺ ،ولعبت دورها يف حتميس املقاتلني،

حديث عائشة(ريض اهلل عنها) ،ملا حاضت صفية بنت

حامل بعبد اهلل ابن أيب طلحة (. )1

هلا»:عقرى حلقى ،إنك حلابستنا ،أما كنت طفت يوم

وكان معها خنجر قد حزمته عىل وسطها ،وهي يومئذ
 -كان رسول اهلل ﷺ يودها ،ويصلها ويكثر

من زيارهتا،ويقيل عندها ،ويأكل يف بيتها ،فعن
أنس(ريض اهلل عنه)« :أن النبي ﷺ دخل عىل أم

سليم ،فأتته بسمن ومتر ،فقال :إين صائم ،ثم قام

َّ
فقالت:إن يل
فصىل ودعا ألم سليم ،وألهل بيتها،
خويصة قال :ما هي؟ ،قالت :خادمك أنس ،فام ترك
خري آخرة وال دنيا إ َّ
ال دعا يل به» (.)2

-برشها النبي ﷺ باجلنة ،فعن أنس بن

مالك(ريض اهلل عنه)،عن النبي ﷺ ،قال« :دخلت

حيي(ريض اهلل عنها) وأراد النبي ﷺ أن ينفر ،فقال

النحر؟ ،قالت :بىل ،قال :فال بأس انفري» (.)4

 -روت (ريض اهلل عنها)عن النبي ﷺ أحاديث

عدة ،وروت عنها عائشة ،وأم سلمة ،وخولة بنت

حكيم ،وأنس بن مالك ،وعمرو بن عامر األنصاري،
وحكيم بن عمرو األنصاري ،وأبو أمامة بن سهل،
وعباية ابن رفاعة ،وأبو بكر بن حممد بن عمرو بن

حزم ،وأبو سلمة بن عبد الرمحن ،وحفصة بنت

سريين(ريض اهلل عنهم مجيع ًا) (.)5

املطلب الثاين :حديث ندائها

اجلنة فسمعت خشفة ،فقلت من هذه؟ « قالوا :هذه

الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك» (.)3
ثالث ًا :فقهها ،وروايتها حلديث النبي ﷺ

قال اإلمام مسلم(رمحه اهلل):

حدثني زهري بن حرب،حدثنا هاشم يعني

 -عرفت أم سليم (ريض اهلل عنها) باهنا كانت

ابن القاسم،عن سليامن،عن ثابت ،عن أنس بن

سألوا ابن عباس (ريض اهلل عنهام) عن امرأة طافت ثم

فقال عندنا ،فعرق ،وجاءت أمي بقارورة ،فجعلت

عاملة ،وفقيه يف دينها ،فعن عكرمة أن أهل املدينة
حاضت ،قال هلم« :تنفر ،قالوا:ال نأخذ بقولك ،وندع
قول زيد ،قال :إذا قدمتم املدينة فسلوا» ،فقدموا املدينة

فكان فيمن سألوا أم سليم (ريض اهلل عنها) ،فذكرت

مالك(ريض اهلل عنه)،قال”:دخل علينا النبي ﷺ،
تسلت العرق فيها ،فاستيقظ النبي ﷺ،فقال :يا أم

سليم ما هذا الذي تصنعني؟ ،قالت :هذا عرقك

((( ينظر:الطبقات الكربى البن سعد.425/8:

(((

((( أخرجه مسلم يف(صحيحه:كتاب فضائل الصحابة-باب

يف(صحيحه  :كتاب احلج -باب وجوب طواف الوداع وسقوطه

رقم(.))2456

((( ينظر:االستيعاب يف معرفة األصحاب .1940/4:

((( ينظر:املصدر نفسه.427/8:

من فضائل أم سليم ،وبالل( ريض اهلل عنهام) ،1908/4:
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أخرجه البخاري يف(صحيحه:كتاب احلج-باب إذا

حاضت املرأة بعد ما أفاضت ،180/2:رقم( ،))1758ومسلم
عن احلائض ،965/2 :رقم(.))1211

أ.م.د .نضال عيل حسني
نجعله يف طيبنا ،وهو من أطيب الطيب” (.)1
ختريج احلديث

وأخرجه أمحد بن حنبل( ،)2والبغوي (.)3

غريب األلفاظ:

«فقال» :هو من قال ،يقيل ،قيلولة فهو قائل،

وهي النوم يف الظهرية ،وقيل :االسرتاحة نصف

النهار ،وإن مل يكن معها نوم (.)4
املعنى العام للحديث

دخل النبي ﷺ ذات يوم عىل أم سليم(ريض

اهلل عنها) -خالته من الرضاع ، -ونام عندها نومة
القيلولة عىل فراش كانت تعده له ،وحينام دخلت عليه

ﷺ سائ ً
ال ،متعجب ًا عام تصنعه فأجابته إهنا جتمع عرقه

فتخلطه مع طيبها ليزداد طيب ًا (. )6
ما يستفاد من احلديث

-1جواز دخول الرجل عىل ذوات حمارمه والنوم

عندهن ،وتبسطه معهن ،ملا فيه من ثبوت املودة
واملحبة.

()7

 -2كان رسول اهلل ﷺ طيب الرائحة من غري

طيب ،وأطيب رحيا من املسك (.)8

 -3جواز التربك بكل ما كان من النبي ﷺ (. )9
 -4طهارة شعر اآلدمي وعرقه

()10

.

وهو نائم ووجدته قد عرق ،وقد كانﷺ كثري العرق،

أخذت متسح عرقه ،وجتمعه يف قارورة هلا( ،)5فاستيقظ
((( صحيح مسلم:كتاب الفضائل-باب طيب عرق النبيﷺ
والتربك به ،1815/4:رقم(.)2331

((( مسند أمحد  ،387/19:رقم(.)12396

نرجو بركته لصبياننا ،قال :أصبت» ،ويف رواية ثالثة،1816/4 :

رقم( )2332بلفظ »:أن النبيﷺ كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط

((( رشح السنة،أليب حممد ،حميي السنة ،احلسني بن مسعود بن

له نطعا فيقيل عليه ،وكان كثري العرق ،فكانت جتمع عرقه فتجعله

وحممد زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي -دمشق ،بريوت ،ط،2

عرقك أدوف به طيبي».

حممد بن الفراء البغوي(ت 516هـ) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط،

1403هـ 1983-م  ، 233/13:رقم(.)3661

يف الطيب والقوارير ،فقال النبيﷺ :يا أم سليم ما هذا؟ ،قالت:

((( ينظر :إكامل املعلم بفوائد مسلم ،أليب الفضل ،عياض بن

((( ينظر:خمتار الصحاح ،أليب عبد اهلل ،زين الدين ،حممد بن أيب

موسى بن عياض اليحصبي السبتي(ت 544هـ) ،حتقيق:د.
ِ
اسامعيل ،دار الوفاء  ،مرص ،ط 1419 ،1هـ 1998 -
حييى

1999م:ص  ،264ولسان العرب .578/11:

يف رشح املجتبى .172/39:

بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي(ت 666هـ) ،حتقيق:يوسف
الشيخ حممد ،املكتبة العرصية ،بريوت– صيدا ،ط1420 ،5هـ-

م ،297/7:.وفتح الباري البن حجر ،72/11:وذخرية العقبى

((( وملسلم رواية ثانية يف الكتاب والباب نفسه،1815/4،

((( ينظر :إكامل املعلم بفوائد مسلم  ،297/7:والكوكب

وقد عرق ،واستنقع عرقه عىل قطعة أديم ،عىل الفراش ،ففتحت

((( ينظر :فتح املنعم رشح صحيح مسلم.178/9:

رقم( ،)2331عن أنس(ريض اهلل عنه) ً
أيضا بلفظ  »:فجاءت
عتيدهتا فجعلت تنشف ذلك العرق فتعرصه يف قواريرها ،ففزع
النبي ﷺ فقال« :ما تصنعني؟ يا أم سليم» فقالت :يا رسول اهلل

الوهاج رشح صحيح مسلم.168/23:

((( فتح الباري البن حجر .72/11:
( ((1املصدر نفسه .
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نساء ناداهن رسول اهلل ﷺ يف الصحيحني

رضعها لبنًا و َد َّرت ،فدعا بإناء كبري ،فحلب فيه حتى

املبحث اخلام�س
�أم معبد d
املطلب الأول :التعريف بها

حلب يف اإلناء مرة
حتى َر ُووا ثم رشب آخرهم ،ثم
َ

وهي الصحابية اجلليلة عاتكة بنت خالد بن منقذ

وما لبث ان جاء زوجها يسوق أعنزا عجاف ًا هزىل ،فلام

أو ً
ال :اسمها ونسبها وكنيتها:

بن ربيعة بن أرصم من خزاعة ،اشتهرت بكنيتها أم
معبد ،وزوجها ابن عمها أكثم بن أيب اجلون ،ويقال
له :ابن عبد العزى اخلزاعي (.)1

ثاني ًا :قصتها ومعجزة النبي ﷺ يف حلب الشاة

العجفاء:

كانت أم معبد امرأة عجوز بدوية ال تتعدى

شهرهتا خيمتها أو أهلها ،وملا كانﷺ يف طريق هجرته

امتأل ،فسقاها فرشبت حتى رويت ،وسقى أصحابه
ثانية حتى مأل اإلناء ،ثم تركه عندها وارحتلوا عنها (،)2

رأى اللبن يف بيته تعجب فقال هلا :من أين لكم هذا؟

والشاة عازبة وال حلوبة يف البيت ،فأخربته بان رجل
مبارك ًا قد حل ضيف ًا عندها ،وقصت له من حدث هلا

معه ،فطلب منها أن تصفه له ،فقالت:
«رأيت َر ُجلاً َظ ِ
اه َر ا ْل َو َضا َء ِةَ ،أ ْب َل َج ا ْل َو ْج ِه (،)3
َح َس َن الخْ َ ْل ِق لمَْ َت ِع ْب ُه َث ْج َل ٌة (َ ،)4ولمَْ َت ْز ِر بِ ِه َص ْع َل ٌة (،)5
يم فيِ َع ْين َْي ِه َد َع ٌج ( ،)6وفيِ َأ ْش َفا ِر ِه َع َط ٌف (،)7
يم َق ِس ٌ
َو ِس ٌ

إىل املدينة ،ومعه أيب بكر الصديق ،ومواله عامر بن

فهرية (ريض اهلل عنهام) ،ودليلهام مرو ًا بخيمتها
التي نصبتها يف قلب الصحراء الستضافة الضيوف،

وكسب اعطياهتم ،وقد كانت جالسة يف فنائها،

فسألوها رشاء شيئًا يأكلونه من متر أو حلم وكان َن ِفدَ

زادهم وجاعوا ،فلم جيدوا عندها شيئا ،فنظر رسول
اهلل ﷺ إىل شاة هزيلة يف جانب اخليمة ،كان قد خلفها

اجلهد عن الغنم ،فاستأذهنا يف حلبها ،فوضع يده

وسمى اهلل ،ثم دعا اهلل تعاىل
الرشيفة عىل ظهرها،
ّ

((( الروض األنف.146/4:

((( «ابلج الوجه» :من األرشاق ،أي :مرشق الوجه .ينظر:
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،أليب نرص ،إسامعيل بن

محاد اجلوهري الفارايب(ت393هـ) ،حتقيق:أمحد عبد الغفور

عطار ،دار العلم للماليني– بريوت،ط 1407 ،4ه 1987 -

م ،300/1:ومعجم مقاييس اللغة،أليب احلسني ،أمحد بن فارس

بن زكرياء القزويني الرازي(ت 395هـ) ،حتقيق :عبد السالم
حممد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م. 296/1:

((( «الثجلة» :من اسرتخاء البطن ،وقيل :دقة ونحول .ينظر:تاج
حممد بن
حممد بن ّ
العروس من جواهر القاموس،أليب الفيضّ ،

بمرتىض،الزبيدي(ت1205هـ)،
عبد الرزّ اق احلسيني،امللقّب
َّ

ألم معبد يف شاهتا حتى فتحت الشاة ِرجليها ،وامتأل

حتقيق:جمموعة ،دار اهلداية  ،320/29:ولسان العرب

((( ينظر :االستيعاب يف معرفة األصحاب ،1958/4:ودالئل

((( «الصعلة» :وهو صغر الرأس .ينظر:لسان العرب.2474/4:

احلسني بن عيل اخلراساين ،البيهقي(ت 458هـ) ،دار الكتب

اللغة.314/1:

النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة ،أليب بكر ،أمحد ابن
العلمية-بريوت ،ط1405 ،1هـ.280/1:
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.2474/4:

((( «دعج» :شدة سواد العني مع سعتها .الصحاح تاج
((( «يف أشفاره وطف» :أي :طويل شعر األجفان .ينظر :لسان

أ.م.د .نضال عيل حسني
َوفيِ َص ْوتِ ِه َص َح ٌل (َ ،)1وفيِ ُعن ُِق ِه َس َط ٌع (ِ ،)2ويف لحِْ َيتِ ِه
َك َثا َث ٌةَ ،أ َز ُّج (َ )3أ ْق َر ُن ( ،)4إِ ْن َص َم َت َف َع َل ْي ِه ا ْل َو َق ُارَ ،وإِ ْن
َت َك َّل َم َسماَ ُهَ ،و َعلاَ ُه ا ْل َب َه ُاء َأجمْ َُل الن ِ
اهم ِم ْن
َّاسَ ،و َأبهْ َ ُ

أن أصحبه ،وألفعلن إن وجدت إىل ذلك سبي ً
ال”(.)10

وأصبح صوت بمكة ٍ
عال يسمعون الصوت ،وال

يدرون من صاحبه وهو يقول:

َب ِع ٍ
يدَ ،و َأحْلاَ ُه َو َأ ْح َسن ُُه ِم ْن َق ِر ٍ
يبُ ،ح ْل ُو المْ َ ْن ِط ِقَ ،ف ْص ٌل
ات َن ْظ ٍم َحتدَّ ْر َن،
لاَ َن ْذ ٌزَ ،ولاَ َه ْذ ٌر(َ )5ك َأ َّن َم ْن ِط َق ُه َخ َر َز ُ
َر ْب َع ٌة ( ،)6لاَ َبائِ ُن ِم ْن ُط ٍ
ولَ ،ولاَ َت ْقت َِح ُم ُه َعينْ ٌ ِم ْن
ِقص(ُ ،)7غ ْص ٌن َبينْ َ ُغ ْصنَينْ ِ ُ ،ه َو َأن َْظ ُر ال َّثلاَ َث ِة َم ْن َظ ًرا،
ون بِ ِه ،إِ ْن َق َ
َو َأ ْح َسن ُُه ْم َقدْ ًراَ ،ل ُه ُر َف َق ُاء يحَ ُُّف َ
ال َأن َْصتُوا

فيا لقيص م��ا زوى اهلل عنكم

س(َ )9ولاَ ُم ْعتَدَ  ،قال أبو معبد”:هو واهلل صاحب
َعابِ َ

ليهن أب���ا ب��ك��ر س��ع��ادة ج��ده

ود ( ،)8لاَ
لِ َق ْولِ ِهَ ،وإِ ْن َأ َم َر َت َبا َد ُروا إِلىَ َأ ْم ِر ِه ُ
ود ُ
محَْش ٌ
،محَْف ٌ

قريش الذي ذكر لنا أمره ما ذكر بمكة ،ولقد مهمت
العرب.357/9:

((( «يف صوته صحل» :أي بحوحة ،وهو الصوت الرخيم.
ينظر:الصحاح تاج.1743/5:

(((

«عنقه سطح» :أي ارتفاع ،وطول .ينظر:لسان

العرب.155/8:

((( «أزج» :دقة وطول يف احلاجبني .ينظر:خمتار الصحاح:ص
.135

((( «أقرن» :مقرون أي :معقود احلاجبني .ينظر:الصحاح تاج
اللغة.2181/6:

جزى اهلل رب الناس خري جزائه

رفيقني ح�لا خيمتي أم معبد

مها نزالها باهلدى واهتدت به

فقد ف��از من أمسى رفيق حممد

به من فعال ال جت��ازى وس��ؤدد
بصحبته م��ن يسعد اهلل يسعد

ليهن بني كعب مقام فتاهتم
ومقعدها

للمؤمنني

سلوا أختكم عن شاهتا وإنائها

بمرصد

فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد

دع��اه��ا ب��ش��اة ح��ائ��ل فتحلبت

عليه رصحي��ا رضة الشاة مزبد

( ((1أخرجه احلاكم يف(املستدرك ،10/3:رقم(،َ ))4274

((( «حلو املنطق فصل ال نذر وال هذر» :ال عي فيه ،وال ثرثرة

قال:هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهبي.

((( «ربعة» :وسط ما بني الطول والقرص .ينظر:الصحاح تاج

النبوة ،أليب نعيم،أمحد بن عبد اهلل بن أمحد األصبهاين(ت430هـ)،

((( «ال تقتحمه عني من قرص» :ال تستصغره العني لقرصه .

بريوت ،ط1406 ،2هـ1986-م :ص ،338واالستيعاب

((( «حمفود حمشود» :حيتشد اصحابه حوله وخيدمونه .ينظر:

وصفة الصفوة ،أليب الفرج ،مجال الدين عبد الرمحن بن عيل بن

((( «ال عابس» :وهو الكريه امللقى ،اجلهم املحيا .ينظر:النهاية

املعرفة– بريوت ،ط1399 ،2ه1979-م ،138/1:والسرية

يف كالمه.

اللغة.1214/3:

ينظر:لسان العرب .465/12:

لسان العرب.150/3:

يف غريب احلديث واألثر .171/3:

وللمزيد ينظر :الطبقات الكربى البن سعد ،231/1:ودالئل

حتقيق :حممد رواس قلعه جي ،وعبد الرب عباس ،دار النفائس،

يف معرفة األصحاب ،1958/4:والروض األنف،139/4:
حممد اجلوزي(ت597هـ)،حتقيق :حممود فاخوري ،وآخر ،دار
النبوية البن كثري ،255/2:وأسد الغابة.684/1:
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ف��غ��ادره ره��ن��ا ل��دهي��ا حلالب

ي��ردده��ا يف مصدر بعد م��ورد

-وملا سمع حسان بن ثابت بذلك شبب جييب

اهلاتف ،وهو يقول:

“لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم

عرشة من اهلجرة يف زمن عمر ابن اخلطاب(ريض اهلل
عنه) وكنا نحلبها صبوح ًا وغبوق ًا ،وما يف األرض
قليل وال كثري” (.)3

عاشت أم معبد(ريض اهلل عنها) حتى خالفة

عثامن بن عفان(ريض اهلل عنه) ،قال الطرباين ”:كانت

وقدس من يرسي إليهم ويغتدي

جتري عليها كسوة ،ويشء من غلة اليمن ،وقطران

وح���ل ع�لى ق���وم ب��ن��ور جم��دد

اليمن التي كانت تأتيني؟ ،فقال:هي لك يا أم معبد

فأرشدهم من يتبع احلق يرشد

عهده(ريض اهلل عنهام) (.)5

ترحل عن قوم فضلت عقوهلم
هداهم به بعد الضاللة رهبم
وهل يستوي ضالل قوم تسفهوا

عمى وه���داة هي��ت��دون بمهتد

وقد نزلت منه عىل أهل يثرب

إلبلها ،فمر هبا عثامن ،فقالت :أين كسويت ،وأين غلة

عندها ،واتبعها حتى أعطاها إياها” ( ،)4وتوفيت يف

املطلب الثاين :حديث ندائها
قال اإلمام مسلم(رمحه اهلل):

ركاب هدى حلت عليهم بأسعد

حدثنا أمحد بن سعيد بن إبراهيم،حدثنا روح

ويتلو كتاب اهلل يف كل مشهد

بن دينار،أنه سمع جابر بن عبد اهلل،يقول« :دخل

()1

من غرس هذا النخل؟ أ مسلم أم كافر؟ ،فقالت:

إسالمها ،وهاجرت إىل النبي ﷺ يف املدينة ( ،)2ويروى

إنسان ،وال دابة ،وال طري ،إ َّ
ال كان له صدقة إىل يوم

نبي يرى ما ال يرى الناس حوله
وإن ق��ال يف ي��وم مقالة غائب

فتصديقها يف اليوم أو يف ضحى الغد

وحسن
هذا وقد أسلمت أم معبد ،وزوجها،
ُ

لنا ابن سعد يف(طبقاته) بسنده عن أم معبد (ريض اهلل

عنها) قالت”:بقيت الشاة التي ملس رسول اهلل ﷺ
رضعها عندنا حتى كان زمان الرمادة ،وهي سنة ثامين

((( املصدر نفسه.

((( ينظر:صفة الصفوة .142/1:
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بن عبادة ،حدثنا زكريا بن إسحاق ،أخربين عمرو
النبي ﷺ عىل أم معبد حائط ًا ،فقال :يا أم معبد،
بل مسلم،قال:فال يغرس املسلم غرس ًا ،فيأكل منه

((( الطبقات الكربى البن سعد .289/8 :

((( املعجم الكبري للطرباين ،349/24 :رقم(.)864

((( سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف
الس ِج ْستاين
اجلرح والتعديل،أليب داود ،سليامن بن األشعث ِّ

(ت275هـ) ،حتقيق :حممد عيل قاسم العمري ،اجلامعة
اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ،ط،1

1403هـ1983-م:ص . 130

أ.م.د .نضال عيل حسني
القيامة» (.)1

ختريج احلديث

وأخرجه ابن حبان (.)2

املعنى العام للحديث:

خلق اللهَّ تعاىل آدم وذريته عىل األرض ،وهيأ لنا

فيها أسباب عامرهتا ،ووسائل االنتفاع منها ،وقدر

فيها أقواهتا ،وطلب منا أن نثري األرض ،ونضع البذر،

ونرعاه ،ووعد املسلم عىل ذلك باألجر والثواب
اجلزيل ،وان نزل عىل زرعه آفة فاتلف ،أو رسق من

زرعه ،أو وقع له فيه ابتالء ،ومصيبة فله به أجر أيض ًا،
وأجره هذا مستمر متجدد كلام انتفع هبذا الزرع حي

من األحياء ،حتى لو مات الزارع بقي زرعه ،وغرسه
صدقة جارية يصله ثواب نفعه وهو يف قربه طيلة

انتفاع الناس به (.)3

ما يستفاد من احلديث

يأيت بعده (.)5

 -3جواز نسبة الزرع إىل اآلدمي (.)6

 -4خص الثواب عىل األعامل باملسلمني دون

الكفار؛ ألن املسلم ينوي عند الغرس غالبا أن يتقوى

به عىل العبادة؛ وبه حيصل الثواب بخالف الكافر (.)7

أجر بام تنفع به ،كان من
 -5أن املسبب للخري ٌ

أعامل الرب ،أو مصالح الدين (.)8

-6أن من زرع يف أرض غريه كان الزرع للزارع،

وعليه لرب األرض أجرة مثلها(.)9

 -7استدل بعضهم هبذا احلديث عىل أن الزراعة

أفضل املكاسب اليدوية (.)10

 -8حصول األجر للغارس ،والزارع وإن مل

يقصدا ذلك (.)11

-9جعل اهلل تعاىل يف الغرس والزرع صدقة

مستمرة ما دام مأكو ً
ال منه ،ولو مات غارسه ،أو

 -1احلض عىل الغرس والزرع واقتناء الضياع،

زارعه ،ولو انتقل ملكه إىل غريه (.)12

 -2احلض عىل عامرة املسلم األرض لنفسه ،وملن

((( عمدة القاري.156/12:

فهو مباح وغري قادح يف الزهد (.)4

((( فتح الباري البن حجر .4/5:

((( ينظر :إكامل املعلم بفوائد مسلم ،214/5:والتوضيح لرشح
اجلامع الصحيح.219/15:

((( أخرجه مسلم يف(صحيحه :كتاب املساقاة-باب فضل

((( إكامل املعلم بفوائد مسلم .214/5:

((( صحيح ابن حبان  ،154/8 :رقم(.)3368

( ((1عمدة القاري.155/12:

الغرس والزرع ،1189/3:رقم(.))1552

((( ينظر:فتح املنعم رشح صحيح مسلم.265/6:

((( فتح الباري البن حجر .4/5:
( ((1املصدر نفسه.

((( ينظر:إكامل املعلم بفوائد مسلم  ،214/5:والتوضيح لرشح

(((1

ابن أمحد الشافعي املرصي(ت 804هـ) ،حتقيق :دار الفالح  ،ودار

شهاب الدين(ت 923هـ) ،املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،ط،7

اجلامع الصحيح ،أليب حفص،ابن امللقن رساج الدين عمر بن عيل

النوادر ،دمشق – سوريا ،ط 1429، 1هـ  2008 -م.219/15:

ينظر:إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري،أليب

العباس ،أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك القسطالين،

1323هـ .171/4:
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البحوث املحكمة

نساء ناداهن رسول اهلل ﷺ يف الصحيحني

وملا بعث رسول اهلل ﷺ ،دخل أكثر بيته يف

املبحث ال�ساد�س
�أم هاينء d

اإلسالم ،ومل يسلم هبرية  ،ومتادى يف رشكه ،ومل تسلم

أم هاينء أيض ًا مراعاة لزوجها هبرية ،إ َّ
ال أهنا كانت

املطلب األول:التعريف هبا

حترتم ابن عمهاﷺ ِ
وتك ّن له املودة التامة واحلب

أو ً
ال :اسمها ،ونسبها ،وكنيتها ،وزواجها:

هي الصحابية اجلليلة فاختة بنت أيب طالب

بن عبد املطلب بن هاشم القرشية اهلاشمية ،وقيل:

فاطمة ،وقيل :هند ،وقيل:عاتكة ،واألصح هو
فاختة ،ابنة عم رسول اهلل ﷺ ،وأخت عيل ،وجعفر

وعقيل ابناء أيب طالب ،وأمها فاطمة بنت أسد بن

هاشم ،وكنيتها أم هانئ ،وقيل :أم طالب (.)1

نشأت أم هاينء(ريض اهلل عنها) وتربت مع ابن

عمها حممد بن عبد اهللﷺ يف بيت والدها أيب طالب
عندما كفله بعد موت جده عبد املطلب ،وكانت
ذات خلق ،وفصاحة ،ومجال فلام بلغت سن الزواج
خطبها (عليه الصالة والسالم) إىل أبيها وكان راغب ًا

هبا -،وكان ذلك يف اجلاهلية ،-وخطبها معه

من

أعيان قريش هبرية ابن وهب املخزومي ،فزوجها عمه
أبو طالب هلبرية ،فعاتبه رسول اهلل ﷺ ،فقال”:يا ابن

أخي إنّا قد صاهرنا إليهم ،والكريم يكافئ الكريم”،
وولدت أم هاينء هلبرية بنني عمرو ويوسف هاينء بنت ًا

الكثري ،وكانﷺ يصله ًا ويزورها يف بيتها ويطمئن

عليها ،وخاصة بعد وفاة عمه أيب طالب ،وزوجته

خدجية (ريض اهلل عنها).

وحينام هاجر رسول اهلل ﷺ إىل املدينة ،بقيت

أم هانئ يف مكة مع زوجها وأوالدها ،وكانت ُتسرَ َّ

بأخباره ،وانتصاراته ،فلام كان يوم فتح مكة عام

(8هـ) فر هبرية بكفره هارب ًا إىل نجران ،وأسلمت أم

هانئ ومعها أبناؤها ،فأكرمها رسول اهلل ﷺ يف ذلك
اليوم ودخل بيتها ،وصىل عندها الضحى  ،وملا بلغ
()3

هبرية إسالمها ،قال فيها أبياتا منها:

وع��اذل��ة هبت بليل تلومني

وتعذلني بالليل ضل ضالهلا

وتزعم أين إن أطعت عشرييت

سأوذى ،وهل يؤذيني إال زواهلا ؟

فإن كنت قد تابعت دين حممد

وقطعت األرح���ام منك حباهلا

واحدة (.)2

((( ينظر:الطبقات الكربى ،151/8:ومعرفة الصحابةأليب

ط1414 ،1هـ1993 -م .236/11:

((( ينظر :سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ،ملحمد

أيوب احلمريي ،مجال الدين(ت 213هـ) ،حتقيق :مصطفى السقا،

املوجود ،والشيخ معوض ،دار الكتب العلمية بريوت– لبنان،

احللبي ،وأوالده بمرص ،ط1375 ،2هـ 1955-م.420/2:

نعيم ،3419/6:وأسد الغابة ،209/7:واإلصابة. 256/8:

ابن يوسف الصاحلي الشامي(ت 942هـ) ،حتقيق  :الشيخ عبد
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((( السرية النبوية البن هشام،أليب حممد،عبد امللك بن هشام بن
و إبراهيم األبياري ،وعبد احلفيظ الشلبي ،مطبعة مصطفى البايب

أ.م.د .نضال عيل حسني
فكوين عىل أع�لى سحيق هبضبة

ململمة غ�براء يبس بالله»

هانئ (.)3

ثالث ًا :روايتها حلديث رسول اهلل ﷺ ،ووفاهتا.

()1

وحينام فرق اإلسالم بينها وبني وزوجها املرشك،

عاشت أم هاينء(ريض اهلل عنها) بعد فتح مكة

كنت ألحبك يف اجلاهلية فكيف يف اإلسالم ،ولكني

حديث ًا ،وروى عنها عروة بن الزبري ،والشعبي ،وعطاء،

خطبها رسول اهلل ﷺ لنفسه ،فقالت له  ”:واهلل إن
امرأة مصبية(ذات أوالد) وأكره أن يؤذوك ،فقال
رسول اهلل ﷺ:خري نساء ركبن املطايا نساء قريش

أحناه عىل ولد يف صغره ،وأرعاه عىل زوج يف ذات

يده” ،ثم أقبلت أم هانئ عىل عبادة رهبا وتربية أوالدها
وتنشئتهم النشأة الصاحلة (.)2

ثاني ًا :قصتها مع رسول اهلل ﷺ يف اإلرساء

ملّا عاد رسول اهلل ﷺ من الطائف وكان حزينًا؛

إلعراض أهلها عن دين اللهَّ  ،توجه لزيارة ابنة عمه أم

حتفظ حديث النبي ﷺ ،وقد بلغ ما روته عنه ()46
وأحفادها جعدة ،وحييى ،وهارون ،وغريهم(.)4

شهدت أم هاينء(ريض اهلل عنها) وفاة النبي ﷺ

ثم عاشت ،وأدركت عرص اخللفاء الراشدين(رضوان
اهلل عليهم) ا َّ
ال انهَّ ا فجعت باستشهاد أخيها عيل بن أيب

طالب(ريض اهلل عنه) ثم ماتت بعد ذلك بوقت قليل،

ومل تذكر املصادر تاريخ وفاهتا ،ولكن املتفق عليه أهنا
عاشت إىل بعد سنة مخسني من اهلجرة (.)5

املطلب الثاين:حديث ندائها

هاينء(ريض اهلل عنها) ،وصىل العشاء وبات عندها،
ويف تلك الليلة أرسي بهﷺ من بيتها ،وعاد وصىل

الفجر عندها ،وملا أراد أن خيرج ،ليخرب قريش ًا بقصة
إرسائه ،حاولت منعه خوف ًا منها ان يكذبه الناس
ويؤذوه ،فقالت له »:يا نبي اهلل ،ال حتدث هبذا الناس

فيكذبوك ويؤذوك» ،فقال»:واهلل الحدثهم به»،

فخرج(عليه الصالة والسالم) وحدث قومه عن ليلة
اإلرساء وما حدث له فيها ،وكانت (ريض اهلل عنها)
حتدث بحديث اإلرساء واملعراج حلظة بلحظة ،حتى

قال اإلمام البخاري(رمحه اهلل):

حدثنا إسامعيل بن أيب أويس ،قال:حدثني

مالك بن أنس،عن أيب النرض موىل عمر بن عبيد

(((

ينظر:سرية ابن هشام  ،402/1:والروض

األنف،401/3:والسرية احللبية =إنسان العيون يف سرية األمني
املأمون،أليب الفرج ،عيل بن إبراهيم بن أمحد احللبي ،نور الدين ابن

برهان الدين(ت 1044هـ) ،دار الكتب العلمية – بريوت،ط،2
1427هـ.515/1 :

قيل»:ما ذكر اإلرساء واملعراج إال وذكر معه اسم أم

((( ينظر:معرفة الصحابة أليب نعيم  ،3419/6:سري أعالم

((( املصدر نفسه.

بن َقا ْيامز الذهبي(ت 748هـ) ،دار احلديث -القاهرة(،د،ط)،

((( الطبقات الكربى البن سعد  ،152/8:والسرية النبوية البن
كثري.596/4:

النبالء،أليب عبد اهلل ،شمس الدين  ،حممد بن أمحد بن عثامن

1427هـ2006-م .314/2 :

((( سري أعالم النبالء. 313/2 :
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البحوث املحكمة

نساء ناداهن رسول اهلل ﷺ يف الصحيحني
اهلل ،أن أبا مرة موىل أم هانئ بنت أيب طالب،أخربه

أنه سمع أم هانئ بنت أيب طالب ،تقول »:ذهبت إىل
رسول اهلل ﷺ عام الفتح ،فوجدته يغتسل ،وفاطمة

ابنته تسرته ،قالت :فسلمت عليه ،فقال :من هذه؟،
فقلت :أنا أم هانئ بنت أيب طالب ،فقال :مرحبا بأم

هانئ ،فلام فرغ من غسله ،قام فصىل ثامين ركعات،

ملتحف ًا يف ثوب واحد،فلام انرصف ،قلت :يا رسول

اهلل ،زعم ابن أمي أنه قاتل رج ً
ال ،قد أجرته ،فالن ابن
هبرية ،فقال رسول اهلل ﷺ :قد أجرنا من أجرت يا أم
هانئ ،قالت أم هانئ :وذاك ضحى ،وقد استجار هبا

يوم الفتح ،فأجارته أم هانئ ،فغضب أخوها عيل بن
أيب طالب ،وهم بقتله ،فدخل عليهام رسول اهلل ﷺ
وعرف باخلرب ،فقالﷺ :قد أجرنا من أجرت ،وأمنا

من أمنت» (. )1

ختريج احلديث

وأخرجه مسلم( ،)2وأبو داود(.)3

((( صحيح البخاري :كتاب الصالة -باب الصالة يف الثوب
الواحد ملتحفا به ،80/1:رقم( ،)357ورواية ثانية يف كتاب
اجلزية-باب أمان النساء وجوارهن ،100/4:رقم(،)3171
ورواية ثالثة يف كتاب األدب-باب ما جاء يف زعموا،37/8 :

رقم(.)6158

((( أخرجه مسلم يف(صحيحه:كتاب صالة املسافرين وقرصها-

غريب األلفاظ:

«ملتحف ًا»« :التحف» بالثوب تغطى به،

«واللحاف» ما يلتحف به ،وكل يشء تغطيت به فقد

التحفت به (.)4

«اجاره» :أي :منعه ،يقال« :أجرت فالنا عىل

فالن» ،أعنته منه ،ومنعته ،وقيل« :أجرنا من أجرت»،
أي :أمنا من أمنت(.)5

املعنى العام للحديث

تروي لنا أم هاين (ريض اهلل عنها) حادثة مهمة قد

جرت يف مكة عام الفتح عندما ذهبت إىل ابن عمها

رسول اهلل ﷺ تنشده ان جييز أماهنا للحارث بن هشام
املخزومي ،الذي كان مرشك ًا وقاتل ،وقد أهدرﷺ

دمه بسبب عداوته لإلسالم ( ،)6وقد كان رسول اهلل
ﷺ وقتذاك يغتسل من اثر الغربة ،وابنته فاطمة (ريض
اهلل عنها) تسرته بثوب هلا ،فحني ألقت أم هاينء عليه

التحية والسالم مل يميز صوهتا ،فطلب منها ان تعرف
بنفسها  ،وعندما عرفها ابتهل ورحب هبا كثري ًا ،ثم

رشع بصالة الضحى ،فاعلمته بقرابة ذلك الرجل منه
((( ينظر:خمتار الصحاح :ص .280
(((

تفسري غريب ما يف الصحيحني:ص  ،566ولسان

العرب.155/4:

((( قوهلا« :فالن ابن هبرية» ،قيل :اسمه احلارث بن هشام

باب استحباب صالة الضحى ،وأن أقلها ركعتان وأكملها ثامن

املخزومي ،وقيل :إنّه هو زوجها هبرية.وقيل :محوها.

عليها ،498/1:رقم(.))336

عبد اهلل بن العريب،حتقيق :حممد بن احلسني السليامين ،وعائشة

ركعات ،وأوسطها أربع ركعات أو ست واحلث عىل املحافظة
((( سنن أيب داود  :كتاب اجلهاد-باب امان املرأة،84/3 :

رقم(.)2763
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ينظر:املسالك يف رشح موطأ مالك،أليب بكر ،القايض حممد بن

بنت احلسني السليامين ،دار الغرب اإلسالمي-بريوت،ط،1

1428هـ2007 ،م .90/3:

أ.م.د .نضال عيل حسني
افاجاز جوارها وأماهنا له (.)1
ما يستفاد من احلديث:

 -1جواز اغتسال اإلنسان بحرضة امرأة من

حمارمه ،إذا كان حيول بينه  ،وبينها ساتر من ثوب
وغريه (.)2

-2جواز أمان املرأة ،وأن من َّأمنته حرم قتله (.)3
 -3يستحب تكنية النساء ومربهتن (.)4

 -4يستحب الرتحيب واالبتهال باألهل

واملعارف والزائر ،والغريب بجميل القول والتبشري

ومالطفة عند اللقاء (.)5

((( ينظر :كشف املشكل من حديث الصحيحني،443-442/4:
ورشح صحيح البخاري البن بطال  ،349/5:واملنتقى رشح

املوطإ،أليب الوليد ،سليامن بن خلف ابن سعد بن أيوب بن وارث
الباجي األندليس(ت 474هـ) ،مطبعة السعادة-بجوار حمافظة
مرص ،ط1،1332هـ ،271/1:وعمدة القاري،191/22:
وفتح املنعم.493 /3:

((( ينظر:املنتقى رشح املوطإ ،271/1 :ورشح النووي عىل
مسلم.29/4:

((( ذهب عىل هذا القول مجاعة الفقهاء منهم :مالك ،وأبو حنيفة،
والشافعي وأمحد ،وإسحاق ،ودليلهم :قولهﷺ»:املسلمون تتكافأ

دماؤهم ،ويسعى بذمتهم أدناهم» واملرأة من أدناهم ،وشذ عن
اجلامعة عبد امللك بن املاجشون وسحنون ،فقالوا :أمان املرأة

موقوف عىل جواز اإلمام ،فإن أجازه جاز وإن رده رد .ينظر:

رشح صحيح البخارى البن بطال ،349/5:واملفاتيح يف رشح

الز ْيدَ اينُّ
املصابيح ،للحسني بن حممود بن احلسن ،مظهر الدين َّ
املشهور با ُمل ْظ ِهري(ت  727هـ) ،حتقيق :جمموعة،
الكويف،
ُ
بإرشاف :نور الدين طالب ،دار النوادر ،وزارة األوقاف الكويتية،
ط 1433 ،1هـ  2012 -م .422/4:

((( إكامل املعلم بفوائد مسلمم .58/3:

((( ينظر:عمدة القاري رشح صحيح البخاري .64/4:

 -5جواز السالم عىل املغتسل ،ومثله املتوضئ

واملتغوط (.)6
بخالف البائل
ِّ

 -6جواز السالم من وراء حجاب وعدم

االكتفاء ،بلفظ« :أنا» ،يف اجلواب ،بل يوضح كذكر
الكنية والنسب (.)7

 -7جواز كالم املغتسل من غربة وغريها وقد

كره العلامء كالم املغتسل غس ً
ال رشعي ًا.

اخلامتة
قبل الفراغ من هذا البحث املخترص يف أعالم من

الصحابيات اللوايت خصهن رسول اهلل(عليه الصالة
والسالم) بالنداء ،ال بد يل من الوقوف عىل أهم

النتائج التي توصلت إليها وهي:

 -1جاء نداء رسول اهلل ﷺ للنساء معرب ًا عن معاين
خمتلفة حيمل لغة اجلامل ،واحلنان منه هلذه املرأة

املخاطبة مما يدعوها إىل اإلقبال إليه ،والسامع اإلصغاء

له بكل جوارحها ،وليبني للناس نوع ًا أخر من
أسلوب دعوته القائمة عىل احلكمة واملوعظة احلسنة

بل والرقة واملودة .

 -2من قاتل يف سبيل إعالء كلمة اهلل فقتل غدر ًا
فهو بمنزلة الشهيد ال ينقصه ذلك عن نيل الفردوس

األعىل.

 -3ال كراهة يف لباس الثياب السود وجوازه لبسه

((( إكامل املعلم بفوائد مسلم .58/3:

((( ينظر :عمدة القاري رشح صحيح البخاري.64/4:
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نساء ناداهن رسول اهلل ﷺ يف الصحيحني
للنساء.

أيب الكرم حممد بن حممد الشيباين اجلزري ،عز الدين

 -4يستحب الدعاء ملن لبس ثوبا جديد ًا بطول العمر

ابن األثري(ت 630هـ) ،حتقيق:عيل حممد معوض،

سب أو لعن ُ
احل ًّمى والدعاء عليها ،
 -5النهي عن ِّ

1415،هـ  1994 -م.

الصرب عىل البالء واملرض ،فإنه امتحان للمرء،
َّ -6

بن حممد بن أمحد ابن حجر العسقالين(ت 852هـ)،

وان يلبس ذلك الثوب حتى يبىل ويصري خلقا.

وغريها مما يصيب األنسان من األمراض.

وعادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية،ط1

3.3اإلصابة يف متييز الصحابة ،أليب الفضل ،أمحد بن عيل

حمبة اهلل للمصاب ،وتطهري َا للخطايا،
ودليل عىل َّ
ُّ
والذ ُنوب.

دار الكتب العلمية– بريوت ،ط 1415 ،1هـ.

أجر بام تنفع به ،كان من أعامل
وأن املسبب للخري له ٌ

سليامن ،محد بن حممد اخلطايب (ت  388هـ) ،حتقيق:

 -7احلض عىل عامرة األرض لنفسه وملن يأيت بعده ،
الرب أو مصالح الدين.

حتقيق:عادل أمحد عبد املوجود ،وعيل حممد معوض،

4.4أعالم احلديث(رشح صحيح البخاري) ،أليب
د .حممد بن سعد بن عبد الرمحن آل سعود ،جامعة

 -8جعل اهلل تعاىل يف الغرس والزرع صدقة مستمرة

أم القرى-مركز البحوث العلمية وإحياء الرتاث

انتقل ملكه إىل غريه .

5.5اإلفصاح عن معاين الصحاح ،أليب املظفر ،حييى

ما دام مأكو ً
ال منه ،ولو مات غارسه أو زارعه ولو

 -9جواز أمان املرأة ،وأن من َّأمنته حرم قتله .

اإلسالمي ،ط 1409 ،1ه  1988-م.

ية بن) حممد بن هبرية الذهيل الشيباينّ ،عون
ُ
بن(ه َب رْ َ

 -10استحباب الرتحيب واالبتهال باألهل واملعارف

الدين (ت 560هـ) ،حتقيق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،دار

عند اللقاء.

6.6إكامل املعلم بفوائد مسلم ،أليب الفضل ،عياض بن

والزائر ،والغريب بجميل القول ،والتبشري واملالطفة

الوطن(،د،ط)1417،هـ.

موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي(ت

امل�صادر

ِ
اسامعيل ،دار الوفاء للطباعة
544هـ) ،حتقيق:د .حييى

1.1االستيعاب يف معرفة األصحاب،أليب عمر،

7.7األم ،أليب عبد اهلل ،حممد بن إدريس بن العباس

القرطبي (ت 463هـ) ،حتقيق:عيل حممد البجاوي،

بريوت( ،د،ط)1410،هـ1990-م.

القران الكريم

يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري
دار اجليل ،بريوت ،ط1412 ،1هـ1992 -م.

2.2أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،أليب احلسن ،عيل بن
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والنرش والتوزيع ،مرص ،ط 1419 ،1هـ  1998 -م.

بن عثامن بن شافع املطلبي(ت204هـ) ،دار املعرفة -
8.8تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز

بن فيصل بن محد املبارك النجدي(ت 1376هـ)،

أ.م.د .نضال عيل حسني
حتقيق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل  ،دار العاصمة للنرش

املناوي ،مكتبة اإلمام َّ
افعي-
الرؤوف
ّ
الدِّ ين عبد َّ
الش ّ

9.9تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم،

1515الثقات،أليب حاتم ،حممد بن حبان بن أمحد بن

محيد األزدي امليورقي َ
احل ِميدي(ت 488هـ)،حتقيق:

املعارف العثامنية-بحيدر آباد الدكن -اهلند ،ط،1

والتوزيع ،الرياض ،ط 1423 ،1هـ  2002 -م .

أليب عبد اهلل ،حممد بن فتوح ابن عبد اهلل بن فتوح بن

د .زبيدة حممد سعيد عبد العزيز ،مكتبة السنة-القاهرة

 ،ط1415 ،1ه1995 -م.

الرياض ،ط1408 ،3هـ1988 -م .
َّ

حبان بن معاذ الدارمي ،ال ُبستي(ت 354هـ) ،دائرة
1393ه  1973-م.

1616اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول

1010تقييد املهمل ومتييز املشكل،أليب عيل ،احلسني

اهللﷺ وسننه وأيامه= صحيح البخاري ،أليب عبد

حممد العمران ،وحممد عزيز شمس ،دار عامل الفوائد،

حتقيق :حممد زهري بن نارص النارص ،دار طوق النجاة،

بن حممد الغساين اجلياين(ت 498هـ)،حتقيق:عيل ابن
ط 1421، 1هـ  2000 -م.

اهلل،حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي(ت 256ه)،

ط1422 ،1هـ.

1111هتذيب الكامل يف أسامء الرجال،أليب احلجاج،

1717احللل اإلبريزية من التعليقات البازية عىل

الزكي أيب حممد القضاعي املزي(ت 742هـ) ،حتقيق:

بن باز ،دار التدمرية للنرش والتوزيع ،اململكة العربية

يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف ،مجال الدين ،ابن
د .بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة– بريوت،

ط1400 ،1ه 1980 -م.

صحيح البخاري،لإلمام معبد العزيز ابن عبد اهلل

السعودية،ط 1428 ،1هـ  2007 -م.

1818دالئل النبوة ،أليب نعيم ،أمحد بن عبد اهلل بن

1212هتذيب اللغة،أليب منصور ،حممد بن أمحد بن

أمحد بن إسحاق بن موسى األصبهاين(ت430هـ)،

مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب-بريوت ،ط،1

دار النفائس ،بريوت،ط 1406 ،2هـ 1986 -م .

األزهري ،اهلروي(ت370هـ) ،حتقيق:حممد عوض

2001م.

حتقيق :د.حممد رواس قلعه جي ،وعبد الرب عباس،

1919دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة،

1313التوضيح لرشح اجلامع الصحيح ،أليب حفص،

أليب بكر ،أمحد بن احلسني بن عيل اخلراساين،

املرصي(ت 804هـ) ،حتقيق:دار الفالح  ،وحتقيق

بريوت،ط 1405 ،1هـ.

ابن امللقن رساج الدين عمر بن عيل بن أمحد الشافعي

البيهقي(ت

458هـ)،دار

الكتب

العلمية-

الرتاث ،دار النوادر ،دمشق– سوريا ،ط1،1429

2020الروض األنف يف رشح السرية النبوية البن

1414ال َّتيسري برشح اجلامع الصغري،لإلمام احلافظ زين

أمحد السهييل (ت581هـ) ،حتقيق:عمر عبد السالم

هـ  2008 -م.

هشام ،أليب القاسم ،عبد الرمحن بن عبد اهلل بن
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نساء ناداهن رسول اهلل ﷺ يف الصحيحني
السالمي ،دار إحياء الرتاث العريب-بريوت ،ط،1

البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة،

2121سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ،ملحمد

2727سري أعالم النبالء ،أليب عبد اهلل ،شمس الدين ،

:الشيخ عبد املوجود ،والشيخ معوض ،دار الكتب

دار احلديث-القاهرة(،د،ط)1427 ،هـ2006-م.

1421هـ2000 -م.

ابن يوسف الصاحلي الشامي(ت 942هـ) ،حتقيق
العلمية بريوت– لبنان ،ط1414 ،1هـ1993 -م.

اململكة العربية السعودية ،ط1403 ،1هـ1983-م.

حممد بن أمحد بن عثامن بن َقا ْيامز الذهبي(ت 748هـ)،
2828السرية احللبية =إنسان العيون يف سرية األمني

2222سنن ابن ماجه،أليب عبد اهلل ،حممد بن يزيد

املأمون،أليب الفرج ،عيل بن إبراهيم بن أمحد احللبي،

عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية-فيصل عيسى

الكتب العلمية – بريوت،ط1427 ،2هـ.

القزويني ،ابن ماجة(ت 273هـ) ،حتقيق:حممد فؤاد
البايب احللبي(،د،ط)( ،د،ت).

نور الدين ابن برهان الدين(ت 1044هـ) ،دار

2929السرية النبوية البن هشام،أليب حممد ،عبد

2323سنن أيب داود ،أليب داود ،سليامن بن األشعث بن

امللك بن هشام بن أيوب احلمريي ،مجال الدين(ت

حتقيق:حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،

وآخر ،مطبعة مصطفى البايب احللبي ،ط1375 ،2هـ

الس ِج ْستاين(ت 275هـ)،
إسحاق بن بشري األزدي ِّ
صيدا -بريوت( ،د،ط)( ،د،ت).

213هـ) ،حتقيق:مصطفى السقا ،وإبراهيم األبياري،
1955-م.

2424السنن الكربى،أليب بكر ،أمحد بن احلسني بن

3030الشذا الفياح من علوم ابن الصالح ،أليب إسحاق،

458هـ) ،حتقيق:حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب

حتقيق :صالح فتحي هلل ،مكتبة الرشد ،ط،1

عيل بن موسى ُ
س ْو ِجردي ،اخلراساين،البيهقي(ت
اخل رْ َ
العلمية ،بريوت – لبنان،ط1424، 3هـ  2003 -م.

2525السنن

الكربى،

أليب

عبد

إبراهيم بن موسى بن أيوب األبنايس(ت802هـ)،

1418هـ1998-م.

الرمحن،

3131رشح صحيح البخاري البن بطال ،أليب احلسن،

(ت303هـ)،حتقيق:حسن شلبي ،مؤسسة الرسالة–

حتقيق :يارس بن إبراهيم ،مكتبة الرشد-السعودية،

2626سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين

3232رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح املسمى

الس ِج ْستاين(ت
بن إسحاق بن بشري بن شداد األزدي ِّ

احلسني بن عبد اهلل الطيبي(ت743هـ) ،حتقيق:

أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين ،النسائي
بريوت ،ط1،1421هـ 2001-م.

يف اجلرح والتعديل،أليب داود ،سليامن بن األشعث

275هـ) ،حتقيق :حممد عيل قاسم العمري ،عامدة
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ابن بطال عيل بن خلف بن عبد امللك(ت 449هـ)،

الرياض ،ط1423 ،2هـ2003-م.

بـ(الكاشف عن حقائق السنن) ،لرشف الدين،
د.عبد احلميد هنداوي ،مكتبة نزار مصطفى الباز-

أ.م.د .نضال عيل حسني
مكة املكرمة  ،ط1417 ،1ه 1997-م.

بريوت،ط1407 ،4هـ  1987-م.

3333رشح القسطالين=إرشاد الساري لرشح صحيح

3939صحيح ابن حبان=اإلحسان يف تقريب صحيح

عبد امللك القسطالين ،شهاب الدين(ت 923هـ)،

ال ُبستي(ت 354هـ) ،حتقيق :شعيب األرناؤوط،

البخاري،أليب العباس ،أمحد بن حممد بن أبى بكر ابن
املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،ط1323 ،7هـ.

ابن حبان ،أليب حاتم ،حممد بن حبان بن أمحد ابن حبان

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1408 ،1هـ  1988-م.

3434رشح السنة،أليب حممد ،حميي السنة ،احلسني

4040صفة الصفوة ،أليب الفرج ،مجال الدين عبد

حتقيق :شعيب األرنؤوط ،وحممد زهري الشاويش،

حممود فاخوري ،ود.حممد رواس قلعه جي ،دار

بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي(ت 516هـ)،
املكتب اإلسالمي -دمشق ،بريوت ،ط1403 ،2هـ

1983-م.

الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي(ت 597هـ) ،حتقيق:
املعرفة– بريوت ،ط1399 ،2ه1979 -م.

4141الطبقات الكربى،أليب عبد اهلل ،حممد بن سعد بن

3535رشح صحيح البخاري البن بطال،أليب احلسن،

منيع اهلاشمي بالوالء ،البرصي ،البغدادي املعروف

حتقيق :يارس بن إبراهيم ،مكتبة الرشد -السعودية،

صادر -بريوت ،ط 1968 ،1م.

ابن بطال عيل بن خلف بن عبد امللك(ت 449هـ)،

الرياض ،ط1423 ،2هـ2003-م.

بابن سعد(ت 230هـ) ،حتقيق :إحسان عباس،دار
4242عمدة القاري رشح صحيح البخاري،أليب حممد،

3636رشح املنهاج رشح صحيح مسلم بن

حممود ابن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني ،بدر

الدين حييى ابن رشف النووي(ت 676هـ) ،دار

بريوت(،د،ط)( ،د،ت).

احلجاج=رشح النووي عىل مسلم ،أليب زكريا ،حميي
إحياء الرتاث العريب -بريوت ،ط1392 ،2ه.

الدين العيني(855هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب–

4343غريب احلديث،أليب الفرج ،مجال الدين عبد

3737شعب اإليامن ،أليب بكر،أمحد بن احلسني بن عيل

الرمحن ابن عيل بن حممد اجلوزي(ت 597هـ)،

عبد احلميد حامد ،مكتبة الرشد بالرياض ،بالتعاون

العلمية -بريوت– لبنان ،ط1405 ، 1ه 1985 -م.

بن موسى البيهقي(ت 458هـ) ،حتقيق :د .عبد العيل

حتقيق :د.عبد املعطي أمني القلعجي ،دار الكتب

مع الدار السلفية ببومباي باهلند ،ط1423 ،1هـ-

4444غريب احلديث،أليب ُعبيد  ،القاسم بن س ّ
الم بن

3838الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أليب نرص،

حممد عبد املعيد خان ،مطبعة دائرة املعارف العثامنية،

حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني–

4545فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أليب

 2003م.

إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب(ت 393هـ)،

عبد اهلل اهلروي البغدادي(ت 224هـ) ،حتقيق:د.
حيدر آباد -الدكن،ط 1384، 1هـ  1964 -م.
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نساء ناداهن رسول اهلل ﷺ يف الصحيحني
الفضل ،أمحد ابن عيل بن حجر العسقالين(ت852ه)،

5252خمتار الصحاح،أليب عبد اهلل ،زين الدين،

املعرفة -بريوت( ،د،ط)1379 ،ه.

666هـ) ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،املكتبة

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:حممد فؤاد عبد الباقي ،دار

حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي(ت

4646فتح املنعم رشح صحيح مسلم ،للدكتور موسى

العرصية-الدار النموذجية ،بريوت–صيدا ،ط،5

2002م.

5353مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح،أليب

شاهني الشني ،دار الرشوق،ط 1423، 1هـ -

1420هـ 1999 -م.

4747فيض القدير رشح اجلامع الصغري،لزين الدين،

احلسن ،عيل بن(سلطان) حممد ،نور الدين املال

ابن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري(ت

لبنان ،ط1422 ، 1هـ 2002 -م.

حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل

1031هـ) ،املكتبة التجارية الكربى – مرص ،ط،1
1356هـ.

اهلروي القاري(ت 1014هـ) ،دار الفكر ،بريوت –

5454املسالك يف رشح موطأ مالك،أليب بكر ،القايض
حممد بن عبد اهلل بن العريب املعافري،حتقيق:حممد بن

4848كتاب نساء رسول اهللﷺ وأوالده ومن سالفه

احلسني السليامين ،وعائشة بنت احلسني السليامين ،دار

الدمياطي(ت 705هـ) ،حتقيق:د .فهمي سعد ،عامل

5555املستدرك عىل الصحيحني،أليب عبد اهلل ،احلاكم

من قريش وحلفائهم وغريهم ،لرشف الدين
الكتب،ط1417 ،2هـ 1997 -م.

الغرب اإلسالمي بريوت ،ط1428 ،1ه 2007 -م .

حممد بن عبد اهلل بن حممد النيسابوري املعروف

4949كشف املشكل من حديث الصحيحني،أليب

بابن البيع (ت 405هـ) ،حتقيق :مصطفى عبد

اجلوزي (ت 597هـ)،حتقيق :عيل حسني البواب،

1411ه–1990م.

الفرج ،مجال الدين  ،عبد الرمحن ابن عيل بن حممد

دار الوطن–الرياض(،د،ط)(،د،ت).

القادر عطا ،دار الكتب العلمية– بريوت ،ط،1
5656مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل،

5050الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري،

أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين(ت241ه) ،حتقيق:

786هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت-لبنان،ط1

الرسالة ،ط 1421 ،1هـ  2001 -م.

5151لسان العرب ،أليب الفضل ،حممد بن مكرم بن

بن حييى بن عيسى التميمي ،املوصيل(ت307هـ)

دار صادر -بريوت،ط 1414 ،3هـ.

دمشق ،ط1404 ،1ه1984 -م.

ملحمد بن يوسف بن عيل ،شمس الدين الكرماين(ت

1356،هـ 1937-م ،ط1401، 2هـ 1981-م.

عيل  ،مجال الدين ابن منظور األنصاري(ت 711هـ)،
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شعيب األرنؤوط ،وعادل مرشد ،وآخرون ،مؤسسة

5757مسند أيب يعىل ،أليب يعىل ،أمحد بن عيل بن املثُنى
حتقيق:حسني سليم أسد ،دار املأمون للرتاث–

أ.م.د .نضال عيل حسني
5858املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل

حتقيق:الشيخ حممد الشاذيل النيفر ،الدار التونسية

بن احلجاج القشريي النيسابوري(ت 261هـ)،

احلكمة ،ط 1988 ،2م.

إىل رسول اهللﷺ=صحيح مسلم ،أليب احلسن ،مسلم

حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث

العريب– بريوت( ،د،ط)( ،د،ت).

5959مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار،أليب
الفضل،عياض بن موسى بن عياض اليحصبي

السبتي(ت 544هـ) ،املكتبة العتيقة ودار الرتاث،

(د،ط)( ،د،ت).

واملؤسسة الوطنية للكتاب باجلزائر ،بيت
للنرش،
ّ
6565املفاتيح يف رشح املصابيح ،للحسني بن حممود

املشهور
ين الكويف
الز ْيدَ ا ُّ
بن احلسن ،مظهر الدين َّ
ُ
با ُمل ْظ ِهري(ت  727هـ) ،حتقيق:جلنة خمتصة من

املحققني بإرشاف :نور الدين طالب ،دار النوادر،
وهو من إصدارات إدارة الثقافة اإلسالمية -وزارة
األوقاف الكويتية ،ط 1433 ،1هـ 2012 -م .

ُ 6060مصنف ابن أيب شيبة،أليب بكر ،عبد اهلل بن حممد

6666املنتقى رشح املوطإ ،أليب الوليد ،سليامن بن خلف

حممد عوامة(،د،ط)(،د،ت).

مطبعة السعادة -بجوار حمافظة مرص ،ط 1332 ،1هـ.

بن أيب شيبة العبيس الكويف(ت  235هـ) ،حتقيق:

بن سعد بن أيوب الباجي األندليس(ت 474هـ)،

6161املعجم الكبري،أليب القاسم ،سليامن بن أمحد بن

6767نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح

محدي بن عبد املجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية–

حجر العسقالين(ت 852هـ) ،حتقيق:عبد اهلل بن

أيوب بن مطري لشامي ،الطرباين(ت 360هـ)،حتقيق:

القاهرة ،ط(،2د،ت).

أهل األثر ،أليب الفضل ،أمحد بن عيل بن حممد ،ابن

ضيف اهلل الرحييل ،مطبعة سفري بالرياض ،ط،1

6262معجم مقاييس اللغة،أليب احلسني أمحد بن فارس

1422هـ.

السالم حممد هارون ،دار الفكر(،د،ط)1399،هـ-

جمد الدين املبارك بن حممد ابن حممد الشيباين اجلزري

6363معرفة الصحابة ،أليب نعيم ،أمحد بن عبد اهلل بن

وآخر ،املكتبة العلمية-بريوت(،د،ط)1399،هـ-

حتقيق :عادل بن يوسف العزازي ،دار الوطن للنرش،

6969نيل األوطار ،ملحمد بن عيل بن حممد بن عبد

بن زكرياء القزويني الرازي(ت 395هـ) ،حتقيق :عبد

1979م.

أمحد بن إسحاق بن موسى األصبهاين(ت 430هـ)،

الرياض ،ط 1419 ،1هـ 1998 -م.

6464ا ُمل ْعلم بفوائد مسلم،أليب عبد اهلل  ،حممد بن عيل

بن عمر ال َّت ِميمي ،املازري ،املالكي(ت 536هـ)،

6868النهاية يف غريب احلديث واألثر،أليب السعادات،
ابن األثري(ت 606هـ) ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي،
1979م.

اهلل الشوكاين (ت1250هـ) ،حتقيق:عصام الدين

الصبابطي ،دار احلديث ،مرص ،ط1413 ،1هـ -

1993م.
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