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  قـواعــد النشـــرقـواعــد النشـــر

لةر ُتقبللا عمالللملق عةقللللر يف جملللج م ة للر لمللىللر وم عيفقللجة يفى للام عيفلللج ىر  عيفل ع للمل  ع  لل   –1
:حسب عةاعصفمل  عيفتمليفةر

 (.  CD)  قلم صملحب عيفبحث و بع نسخ   قةر،  نسخر  عحلة ا ى و طاعنر ممغجمطر و.  
  Traditional Arabic  بلملط  عيفىجبلا عيفتق ةلل     Microsoft Word طبع عيفبحث ا ى بجنلملل     ب. 

حجلل،   لل،(، مبللمل ي    للل 21 x 29.7)  A4مبسللملنيتع ا للى   للل،  عحللل، لقللمل      16بللجم  
 عيفبحث ان و بىع صفحر، مبمل نيةهمل عةجعلع  عة حق  عجللع ق.

تجق، صفحمل  عيفبحث تجقةلمل لتس سً ، مبمل م ذيفك عجللع ق  عمشكملق  قملئلر عةجعللع،    ج. 
 تطبع عجللع ق  عيفصا   عمشكملق  عيف احمل  ا ى صلفحمل  لسلتق ر، للع دل لل وللمل ن      

 بطج قر آيفةر  يفةست  ل  ر.ظها همل م عةنت،  تكان عهلاعلش لكتابر 
   لر. 200 جنيق ل خصملن بمليفىجبةر  ع جن ة  ر جللةع عمحبملث، مبمل ي    ل ان  د. 
لع إ نيملق نسخر لال ة لن  ريت، عيفذعتةلر،   كتب عةؤيفف عمس،  لهر ال ، ا ى   قر لستق ر،  هل. 

 .ج يفلة لهمل  وخجة تىهل خطا لاَّقع لن عيفبملحث/ عيفبملحثع بىلم نلج عيفبحث، و  تقلمي، يف جمل
ُتجنيلق وصلاق عمشلكملق لج لالر بمل لتخلعم وحلل بلجعل  علمل لب عايفلا ذع  عيفى قلر ا لى              .

(.CDو طاعنر ممغجمطر )

 لمل  إىل مجةع عةصملد  ضلن عيفبحث بمل شمل ة إىل ع ل، عةؤيفلف عمخلري   لجمر عيفجمللج  عيفصلفحر       -2
ملن هجمللملم لؤيففملن،نيةللذ ج (.  إذع  لل17هللل،  1425اجمللل عيقتبللمل  عةبملشللج لللثً  )وبللا   للل،  

(. وللمل إذع  لملن هجململم و ثلج     53هلل،    1426عي ، عمخري هللمل لث  )عيفقحطملنا  عيفىللنملنا،  
(  م 112هلل،    1427لن لؤيففع يف لصل  عيفاعحل نيةللمل  إيفلةه، هكلذع )عيفقجشلا  آخلج ن،      

لنا، هلل   عةل  1411حمليفر ع شمل ة إىل لصل  ن ةؤيففع خمت فع نيةلمل  إيفةهلمل هكذع )عةكلا،  
هل(،  م حمليفر  لاد لصل  ن يفكملتب  عحل م  جمر  عحلة، نيتت، ع شمل ة إيفةهلمل هكلذع  1409

هل ب(.1420هل و، 1420)عحمللل ، 

تىجض عةصملد   عةجعلع م نهمل ر عيفبحث، ا ى ون تجتب هجملئةمًل، حسلب ع ل، عيفىملئ لر يف لؤيفلف،      –4
  عةقللملق، ثلل،  قلل، عيفطبىللر نيمل لل،   ثلل، عممسللملو عم ىل و  عختصللمل عتهمل، لتبااللمًل بمل لل، عيفكتللملب و   

عيفجمملشج )م حمليفر عيفكتلملب( و  عل لر )م حمليفلر عةقمليفلر(، ثل، لكلملن عيفجمللج )م حمليفلر عيفكتلملب(          
  تمل  خ عيفجملج. ولمل م حمليفر عةقملق نيةضملف  ق، عل ر،و  عيفسجمر،  عيفىلد،  و قملم عيفصفحمل .

ظهلج نيةل، ال ل،.  للمل  لجمح      ميجمح عيفبملحث الج لست   لن حبث،، لع نسخر لن عيفىلد عيفذ     –5
 عجلمللىةر. عيفى لةر، و  عيفتقج ج، و  ل خص عيفج مليفرنسخر  عحلة لن عيفىلد هل ر يفكملتب عةجعلىر 

تج ا مجةلع عماللملق  عي تفسلمل ع  لبملشلجة إىل  ئلةر دج لج ة لر لمللىلر وم عيفقلجة           عةجع   :
 كر عةكجلر. ، لمللىر وم عيفقجة، ل715يفى ام عيفلج ىر  عيفل ع مل  ع   لةر.  . ب 
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ُتَىبِّللج عةللاعد عةقللللر يف جملللج اللن آ عو لؤيففةهللمل،   تحلللا عةؤيففللان لسللؤ يفةر صللحر           حقللاق عيفطبللع: 

عةى المل   دقر عي تجمتمللمل .  مجةع حقاق عيفطبع حمفاظر يف جمملشج )لمللىلر وم عيفقلجة(،  اجملل قبلاق     
 عل ر.  كةر عيفجملج لن عةؤيفف إىلعيفبحث يف جملج  ت، دا ا ل

 .، لكر عةكجلر715تال، عيفط بمل  إىل  ئةر دج ج عل ر، لمللىر وم عيفقجة،  . ب: عيفتبملدق  ع هلعو: 
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 دراسة حديثيه مرويات أم املؤمنني صفية بنت حيي رضي اهلل عنها

 :  املقدمة

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

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

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

 . والتعادا يف اآلخرا، القرن يف الدنيا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . (13)«والتالم وتزوجها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . ونزلت كالةااعقة عل  أهء الكفر، وانشرحت هلا خواطرهم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . (27)((الشةْطَر

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

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

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

 (28). «[177: الةاافات] چوئ  وئ

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

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

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

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

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

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

 (32).«َوَتَزوةَجَها

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

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

 . (33) ((املفتدا

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

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

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

 . إذ ليس هنا داللة عل  نف  الزيادا واهلل أعلم

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . (42)((رسول اللَّه لنفته

وتهيأت هلا اضسـبان؛ لووحقـق   ، لقد شرح اهلل صدر هذه النقية الوقية لسسالم
أمنية كانت بعيدا فقربت بفضء مـن  ، هلا أمنية عمرها ال  ظلت حبيتة فكرها وقلبها



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

ـ إىل   َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم -املةاطف   فما أن اخوارت اإلسالم إال وأرسلها، اهلل 
فونـال الشـرف   ، لوعود عندها وتتـوربأ مـن حيضـوها وتنوهـي بـذلك عـدتها      أ م  ُسَلْيٍم 

 . والرفعة احلقيقية يف الدنيا واآلخرا

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

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

 . (45)((َوَتةْاَنَعَها َوَتْعَودة ِعْنَدَها

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

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

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



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

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

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

 (56)«َعَلْيَها ِبَحْيٍس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . وأرضاهن عنهن اهلل رضي، َصِفيةة و

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

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

 . «َواَل َيْقِتُم ِلَواِحَدٍا، ِلَثَماٍن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . َوَسلََّم

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

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

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

 . (77)((رضي اهلل عنها ،كان هلا دار تةادقت بها يف حياتها)): وقال الدمياطي
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، رضـي اهلل عنهـا وأرضـاها موقـف يـبني صـدقها يف تعاملـها        َصـِفيةةَ * ضم املؤمنني 
وما هو ، ومنهجها الذي كانت تنوهجه يف رد اإلسا ا باحلتن  مع من كان يتئ هلا

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

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

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

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

 . (78)((ُحرةٌا

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

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

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

 . (80)((َيْنق ُء َعَلْيِه الطََّعاَم َوالشةَراَن

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

 . واهلل أعلم، عنها وهي يف حدود العشرين من عمرها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . (96)«َحجةٍة

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

 (97)«َناَر َجَهنةَم

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

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

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

 ( 99)«َوِتَلاَوا  اْلق ْرآِن َفَأْيَن اْلُبَكاُ ؟

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

 . (100)((َوَصلَِّت اْلُجُمَعَة َمَع اإِلَماِم َرْكَعَوْيِن

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

 . وعل  ذلك تكون بلغت حوالي التوون عاما، أمجعني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .(117)«ِمْنَها ُامة َقاَم َفةَالَّ 

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

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

 . (118)((ُمدةْيِن َوِنةْاًفا ِبُمد  ِهَشاٍم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . قلبية و أرواح موبلفة

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

 . نةار ومتكني عل  اليهود

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

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

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

 . إميانها
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 : اتـوالتعليق شـاهلوام 

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

  .(168/ 7أسد الغابة )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . [146: ]البقرا چڀ  ڀ  ٺ  ٺ

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

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

: ومحيد الطويء قال عنه ابن حجر، (403
"

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

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

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

: ُيَقال: ( قال اضزدي14)
"

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

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

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

َمْوـُروك  
احَلِديث
"

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

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

َواَضحَكاِم َواْخِواَلِف النةاس
"

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

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

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

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

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

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

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

 صل  اهلل عليه وسلم حني دخلت عليه فتألين فأخربته
"

اضربعني يف مناقـ  أمهـات املـؤمنني    
 .  (98: )ص

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

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

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

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

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

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

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

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

 . (728/ 2الةاحابة )

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

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

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

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

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

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

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

 . (326/ 1اضصحان )
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الوعديء والوجريح ملن خرج له البخـاري يف اجلـامع   ( أنظر اخلرب يف مكشوحالباجي ) ( ورد عند21)
وابـن  ، (45اضربعـني يف مناقـ  أمهـات املـؤمنني )    وابـن عتـاكر ـ    ، (1289/ 3الةاحيح )
ليـه وآلـه وسـلم    نتـا  الـنيب صـل  اهلل ع   التيد اجلميلي ـ  ، (168/ 7أسد الغابة )عبدالرب ـ  

(116) . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . (354/ 2باملنح احملمدية )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . (479/ 7فوح الباري )أنظر 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . (7/168ابن ضاري ـ أسد الغابة ) (31)

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

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

 (2/89ابن سعد ـ الطبقات الكربى )( 35)

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

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

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

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

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

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

 . (8/97الطبقات الكربى )

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

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

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

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

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

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

 . (8/97الكربى )

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

 .  (3/207العرن ) أنظر ـ لتان، 

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

(16 /188) . 

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

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

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

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

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

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

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

: ( قال حممد اهلروي54)
"

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

/ 2تهـذي  اللغـة )   
23) . 

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

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

 . بها( إسالمها وبنا  املةاطف  سبق خترجيه يف مبحث )

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

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

"
تقريـ  الوهـذي    " صدوق سي  احلفـظ 

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

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

 . ليهاالثالث من بنايه ع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"
فاضء وكان يـدلس ويرسـء   اقة فقيه

"
مـات سـنة   ، 

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

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

اَن ِمـْن َأْوِعَيـِة   َكـ 
الِعْلِم
"

: وقال ابن حجر، 
"

اقة فقيه فاضء لكنه كـثري اإلرسـال  
"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

218) . 

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

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

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

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

 . (211/ 8الةاحابة )

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

 . ومل أقف له عل  سند، عبد الرب

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

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

َعةِاْيبًا
"

: وقال ابن سعد، 
"

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

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

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

"
الطبقـات الكـربى   أنظر ابـن سـعد ـ    ، 

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

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

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

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

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

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

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

"
صـدوق اخـولط جـدا ومل يوميـز حديثـه فـ ك      
"

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

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

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

َفَأْوَصْت َلُه ِبالثُّل ـثِ ، َفَأَب  َأْن ُيْتِلَم
"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . 

 . (82: نتا  الرسول وأوالده )ص( 83)

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

اقة تابعي
"

: يقال النتائ، 
"

تغـري  
يعين من الكرب
"

: وقال ابن حجر، 
"

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

 . (101/ 8الطبقات الكربى )( 85)

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

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

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

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

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

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

 . (8/340ـ الواريخ الكبري )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"
مقبول
"

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

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

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

 . عبد اهلل بن دينار عن بن عمرومل يكن عن 

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

 . . عن أم املؤمنني صفية رضي اهلل عنها

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

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

 . (212/ 8يف متييز الةاحابة )

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

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

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

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

 ري يف الةاحيح كوان بد  اخللق بـان صـفة إبلـيس وجنـوده    أخرجه البخا، عنها وأرضاها
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بـان إن الشـيطان جيـري مـن      كوان االسوئذانيف الةاحيح  ومتلم، (3107()3/1195)
بـان اْلُمْعَوِكـِف    كوـان الةاـوم   هسـنن وأبو داود يف ، ( 5730)(8/ 7) اإلنتان جمرى الدم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ِمْن َباِن اْلَمْتِجِد ِعْنَد َباِن أ م  َسَلَمَة
"

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

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

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

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

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

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

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

( بزيادا 6580()6/344)
"

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

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

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

"
َلا ُيْرَوى َهَذا اْلَحِديُث َعْن َصِفيةَة ِإلَّـا  

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

"
خيطـئ"  صـدوق  

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

: عدي
"

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

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

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

: حجر
"

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

 (385/ 3دمشق )
"

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

 . 

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

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

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

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

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

 . ))منكر((: ( وقال117( )464)ص

َهاِشـُم ْبـُن   وضعفه يـدور علـ  مـداره    ، التند ضعيف من هذا الوجه قول وباهلل الووفيق:أ 
مقـدار مـا يرويـه ال يوـابع     : وقال ابن عدي، بشي  ليس: حيي  بن معنيقال ، الكويف َسِعيٍد



 هـ1437شعبان ( 67العدد )، جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية    64

/ 3الضعفا  وامل وكـون ) ـ   ابن اجلوزي، (419ـ418/ 8الكامء يف الضعفا  )، أنظرعليه 
: ديوان الضـعفا  )ص ))مقء(( يف : وقال، (332/ 2الكاشف )يب يف وضعفه الذه، (172
 طريق أخـر  واحلديث له. (570: تقري  الوهذي  )صوضعفه كذلك ابن حجر يف  (416

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 واسوبدل أبو ُنعيم "الناس" ن، عنه به
"

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

"
 . 

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

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

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

وهذا إسناد ضعيف، 
"

 . 

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

"
جمهول
"

ميـزان االعوـدال   وقال الـذهيب يف  ، 
(4/104) 

"
امل ْرِهيبُّتفرد عنه أبو إدريس 

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

: (248: الوهذي  )ص
"

يوشيع اقة
"

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

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

يوشيع صدوق
"

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

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

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

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

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

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

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

خيالف يف بعض حديثه
"

وقـال  . 
 (294/ 1الكاشف )الذهيب يف 

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

الشيعة
"

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

صدوق زاهد لكنـه كـان يوشـيع   
"

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

"
إن اابوا ملفوـاح مـن   

مفاتيح اخلري
"

: (281/ 1الكاشف )وقال الذهيب يف ، 
"

كان رأسا يف العلم والعمء
"

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

"
، علـ  الشـك   ُشَمْيَتـة  َأْو ُسـَميةة   وفيـه  ، 

: ترجم هلا الذهيب بقوله
"

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

"
: وقـال ابـن حجـر   ، 

"
مشيتـة  

بالوةاغري بنت عزيز العوكية البةارية مقبولة
"

 . (749: صتقري  الوهذي  ) أنظر، 

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

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

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

: ا مقدموه ل اجم النت
"

وما علمـت يف النتـا  مـن اتهمـت وال مـن تركوهـا      
"

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

 :  رضي اهلل عنها ورد عل  جزأين اِئَشَةَعوحديث أم املؤمننيَ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . فاحلديث ضعيف

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

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

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

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

 . عنه بهَجِريُر ْبُن َحاِزٍم مجيعهم عن  ِإْبَراِهيَم ْبُن ُمْتِلُمو

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

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

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

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

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

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

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

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

 . َأْسَلَم

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

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

: قالَو، َيْعَل  َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبرِي يُبوعزاه َض
"

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

"
إسناده صحيح 

"
 . 

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

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

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

 . العوكي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: "وقال ابـن حجـر  يوكلمون يف بعض حديثه
"

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

: وقال عنه ابن حجر
"

مقبول ضعفه اضزدي بال حجة
"

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

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

 . 1414الثانية، 

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

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

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

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

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

1406 . 

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

 . 1409اضوىل، : الطبعة، الرياو

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

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

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

 ، جز  واحد. (عليه حجر ابن

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

 . م2004-هـ1425، اضوىل: الطبعة

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

 . خان عبداملعيد

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

1986 . 

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

 . م2011 - هـ1432اضوىل، : الطبعة وال مجة، اليمن

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

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

 .  م1995 - هـ1416 ىلاضو: الطبعة، الرياو – اجلوزي

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

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

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

 . م2001 - هـ1421اضوىل، : الطبعة بريوت – الرسالة مؤستة

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

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

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

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

 .  م1990 - هـ1410اضوىل، : الطبعة، بريوت–

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

 ، جزا ين. 1412اضوىل، ، الطبعة الرياو

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

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

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

 بدون. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1409/1989 . 

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

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

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

 . م2004 - هـ1425اضوىل، : الطبعة، اإلمارات – ظيب

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

 .  الطناحي حممد حممود، الزاوى أمحد طاهر: حتقيق هـ1399

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . م1993 - هـ1414اضوىل، : الطبعة

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

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

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

 . بريوت – العةارية، صيدا

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

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

 . م2003 - هـ1423الثانية،  الطبعة

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

 . بريوت

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

 . اإلسالمي املكو 

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

 . م1991 - هـ1411اضوىل، : الطبعة، بريوت – االسالمي

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

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

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

 لشـافعي ا العتقالني الفضء أبو حجر بن علي بن محدض البخاري صحيح شرح الباري فوحـ  .62
 قـام  البـاقي  عبـد  فـؤاد  حممـد : وأحاديثه وأبوابه كوبه رقم، 1379بريوت،  - املعرفة دار: نشر
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 مياإلسال الفقه يف وأثره العبادة أثر إزالة بعدم القول

 

 البحث ملخص

 عدد على العبادة أثر إزالة بعدم الفقهاء بعض قول أثر بالدراسة البحث يتناول
 .الفقهية املسائل من

 والـ   العبـادات  أبـوا   خمتلـ   يف الفقهية الفروع من عدد دراسة متت حيث
 .العبادة أثر إزالة بعدم القول واضح وبشكل فيها ظهر

 الصـيام  يف وكـلل   واجلنـائ   والصـالة  الطهـارة  با  يف لفروع قالتطر مت فقد
 .واالعتكاف

 العبـادة  أثـر  إزالـة  بعـدم  القـول  أن أهمهـا  من نتائج عدة إىل الباحث وتوصل
 مسألة يف إال واملالكية احلنفية عند بهالقول  يظهر ومل واحلنابلة الشافعية من كل اعتمده
 .الشهيد غسل عدم

 يـدل  مـا  وجود لعدم املسائل أغلب يف به القول لديه جحيرت مل الباحث أن كما
 .خالفه على يدل ما األدلة من وجد بل عليه،
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The saying of the non-existence of removing the effect of 

adoration and its influence in the Islamic Fiqh. 

 Dr. Orwa Ikrema Sabri 

 

All praise due to Allah, and peace and blessings of Allah 

be on the Prophet Mohammed. 

This research is talking about some jurists who said in the 

non-existence of removing the effect of adoration on Alfiqh 

affairs. 

I studied many of Alfiqh branches in different kinds of 

adorations that showed “the saying of not removing the effect 

of adoration” in a clear way. 

I dealt with branches in Purity, Prayer, Funeral, Fasting 

and Devotion, then I attained to many results. The most 

important one was that “the saying of not removing the effect 

of adoration” wasn’t preferred in many affairs, because there 

were no indication on it, on the contrary, we had found many 

signs that were contrary to that. 

Finally, I want to say that this saying was depended by Al 

Shafi’ee and Al Hanbali experts but Al Hanafi and Al Maliki 

experts did not say that, expect in the affair that related to the 

washing of martyr. 
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 مقدمة:

 آلـه  وعلـى  األمـني  اهلل رسـول  علـى  والسـالم  والصالة العاملني ر  هلل احلمد
 :وبعد أمجعني وصحبه

 إليـه  بـه  يتقربـون  مـا  العبـادات  مـن  هلـم  شـرع  أن عباده على اهلل نعم من فإن
 .اجلنة من العلى الدرجات بها ويبلغون أنفسهم بها وي كون

 العلـم  أهـل  أدرك فقـد  بـاده، ع علـى  اهلل نعـم  مـن  العبـادات  هـله  كانت وملا
 هلـم  فكانـت  بأثرهـا،  باالحتفاظ ذل  عن بعضهم وعرب بها وسعدوا نعيمها والصالح

 ومعتمـدين  إزالته، وعدم العبادة أثر على باحملافظة القول أساس على بنيت فقهية آراء
 يف احلال هو كما العبادة ألثر مدح من الشريفة األحاديث بعض يف ورد ما على أيضا
 .الشهيد ودم الصائم فم خلوف

 لدراسـتها  احلاجة وجدت قد فإنه الفقه كتب يف وجود من اآلراء هلله كان وملا
 الوجـداني  اجلانـب  إغفـال  يعـ   ال وهـلا  ،ومناقشـتها ببحـث مسـتقل    علمية دراسة

 املسائل وإرجاع الراجح الرأي إىل الوصول منه املقصود إمنا بالعبادة، املرتبط واإلمياني
  .لعباده سبحانه اهلل شرع مبا التعبد يصح حتى ؛اأصوهل إىل

أما الدراسات السابقة يف املوضوع فلم أق  على حبـث أفـرد موضـوع القـول     
كما أن هلا املوضوع مل يناقش بشكل مسقل يف كتـب   ،بعدم إزالة أثر العبادة بالبحث

ة الـ   إمنا عرب عنـه مـن خـالل الفـروع الفقهيـ      ،الفقه اإلسالمي حتى عند من قال به
 .تناولتها يف هلا البحث
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 :مبحثني إىل البحث هلا قسم وقد

 .واجلنائ  والصالة الطهارة أحكام يف وأثره العبادة أثر إزالة بعدم القول: األول املبحث

 :مطلبان وفيه

 .الطهارة أحكام يف وأثره العبادة أثر إزالة بعدم القول: األول املطلب

 .واجلنائ  الصالة أحكام يف وأثره العبادة أثر إزالة بعدم القول: الثاني املطلب

 .واالعتكاف الصيام أحكام يف وأثره العبادة أثر إزالة بعدم القول: الثاني املبحث

 :مطلبان وفيه

 .الصيام أحكام يف وأثره العبادة أثر إزالة بعدم القول: األول املطلب

 .االعتكاف كامأح يف وأثره العبادة أثر إزالة بعدم القول: الثاني املطلب

 .البحث هلا خالل من إليها التوصل مت ال  النتائج أهم وفيها خبامتة البحث ختم وقد

 املقارنـة  مـع  الوصـفي،  املـنهج  فهـو  البحـث  هلا كتابة يف اتبع اللي املنهج أما
 أثر إزالة بعدم القول أساس على بنيت وال  الفقهية اآلراء عرض مت حيث والتحليل،
 .والرتجيح املناقشة ثم ومن رأي كل دليل بيان مع املخالفة باآلراء نتهامقار مع العبادة

 واالسـتعانة  املطهـرة،  السـنة  كتـب  من الشريفة النبوية األحاديث ختريج مت كما
 .املعتمدة الفقهية الكتب من الفقهاء آراء وتوثيق، عليها للحكم العلماء بآراء

 قلوبنـا  يف أثرهـا  جيعـل  وأن تنـا عبادا منـا  يتقبـل  أن وتعاىل سبحانه اهلل وأسأل
 .جميب مسيع إنه عنده مقبول عبادة أثر هلا حبثي جيعل وأن القيامة، يوم لنا شاهدة
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 .االغتسال أو الوضوء بعد املاء من األعضاء تنشي  حكم

 :أقوال عدة على املسألة هله يف الفقهاء اختل 
 تنشـي   كراهيـة  (2)روايـة  يف واحلنابلـة  (1)وجه يف الشافعية يرى :القول األول

 .والغسل الوضوء أعضاء

 الإ سنة واالغتسال الوضوء أعضاء تنشي  ترك أن يرى الشافعية :القول الثاني
 .(3)وحنوه كمرض علر من

 (7)واحلنابلـة  (6)وجـه  يف والشـافعية  (5)واملالكيـة  (4)احلنفيـة  يرى :القول الثالث
 .والغسل الوضوء بعد األعضاء تنشي  جواز

 :التنشي  برتك قال من أدلة
 رأيهم وأيدوا (8)العبادة اثر إزالة عدم التنشي  برتك قال من أدلة أبرز من كان

 :منها أدلة بعدة
 حيـث  اجلنابـة  مـن  -وسلم عليه اهلل صلى– النيب غسل وص  يف ميمونة حديث (1

 .(9)"يديه ينفض وهو فانطلق يأخله فلم ثوبًا فناولته"...  فيه جاء

 .(10)"فرده باملنديل أتيته ثم"...  رواية ويف
 وجعل ميسه فلم مبنديل أتي -وسلم عليه اهلل صلى– النيب أن" أخرى رواية ويف
 .(11)"ينفضه يع  هكلا باملاء يقول

 فأشـربوا  توضـأمت  إذا: "قـال  -وسـلم  عليه اهلل صلى – النيب أن هريرة أبي حديث (2
 .(12)"الشيطان مراوح فإنها املاء من أيديكم تنفضوا وال املاء من أعينكم
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 البدن عن للماء إزالة فيه األعضاء تنشي  أن السابق احلديث من الداللة وجه
 .(13) عنه املنهي اءامل نفض يشبه بلل  وهو

إن ماء الوضوء على األعضاء هو أثر لعبادة تكره إزالته كدم الشهيد وخلوف فم  (3
 .(14)الصائم

 أدلة القائلني جبواز التنشي :

.. .يف من لنـا  -صلى اهلل عليه وسلم-حديث قيس بن سعد قال: "زارنا رسول اهلل  (1
 عفران أو ورس فاشـتمل  فأمر له سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة ب

 .(15) ..".بها

خرقــة ينشــ  بهــا بعــد  -صــلى اهلل عليــه وســلم–حــديث عائشــة "كــان للــنيب  (2
 .(16)الوضوء"

 مسـح  توضـأ  إذا -وسـلم  عليه اهلل صلى– النيب رأيت: "قال جبل بن معاذ حديث (3
 .(17)"ثوبه بطرف وجهه

 جبـة  فقلب توضأ -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن الفارسي سلمان حديث (4
 .(18)وجهه بها فمسح عليه كانت صوف

 .(19)التنشي  إباحة هو األصل إن (5

 ضـعيفة  بهـا  اسـتدلوا  الـ   األحاديـث  بأن التنشي  بإباحة القائلني أدلة على رد -1
 .(20)السند

 :منها ردود بعدة باملنع القائلني على رد -2
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 علـى  يدل ما التنشي  مبنع قال من به استدل الليو السابق ميمونة حديث يف ورد (أ
 أوىل مثلـها  التنشـي   كـان  مباحـاً  الـنفض  كـان  فإذا املاء، من اليدين نفض جواز

 .(21)املاء إزالة يف الشرتاكهما

 قـد  فإنـه  الكراهـة  علـى  يـدل  ال للتنشي  -وسلم عليه اهلل صلى– النيب ترك أن ( 
 .(22)عنه ينه مل أنه كما أمته، على يشق لئال املباح يرتك

 .(23)به خيتص ألمر املنديل ترك أنه فيحتمل عني قضية هو احلديث يف ورد ما (ت
 فـم  وخلـوف  الشـهيد  دم علـى  يقاس فال باستطابته الشرع يرد مل الوضوء أثر إن (ث

 .(24)اهلل سبيل يف القدمني غبار يشبه فهو الصائم،
 الوضوء أعضاء  تنشي بإباحة القول لدي يرتجح فإنه سبق فيما وبالنظر

 .التنشي  ترك يف استحبا  وال فضيلة ال وأنه والغسل

 خيتص ألمر تركه يكون وقد بالرتك اإلباحة على حيمل فإنه ميمونة حديث أما
 حديث وأما املاء، أثر إزالة جواز على يدل احلديث يف الوارد اليدين نفض أن كما به،
 األدلة أما السند، ضعي  حديث فهو اليدين نفض عن النهي على الدال هريرة أبي

 أن أو القيامة، يوم يوزن الوضوء أن مثل التنشي  ترك فضل على تدل ال  األخرى
 واللي السابق ميمونة حديث وتعارض نظر حمل فإنها العبادة ألثر إزالة فيه التنشي 
 .املاء ألثر إزالة فيه ورد

 إباحة على تدل وال  األول الرأي أصحا  بها استدل ال  األحاديث أما
 .الثابت اإلباحة دليل تؤيد أنها إال السند، ضعيفة كانت وإن فهي التنشي ،

 :والغسل الوضوء ماء نفض حكم

 :أقوال عدة على املسألة هله يف الفقهاء اختل 

 .(26)مستحب النفض ترك أن والشافعية (25)احلنفية يرى :القول األول
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 (28)املـلهب  مـن  الصحيح يف حلنابلةوا (27)قول يف الشافعية يرى :القول الثاني
 .الوضوء والغسل بعد املاء نفض كراهية

 بعـد  املـاء  بـنفض  تتعلـق  الكراهـة  أن (29)رواية يف احلنابلة يرى :القول الثالث
 .الغسل دون فقط الوضوء

أخرى هي األظهر يف  رواية يف واحلنابلة (30)قول يف الشافعية يرى :القول الرابع
 .والغسل الوضوء بعد املاء نفض جواز(32) احلنفية من عابدين وابن (31)امللهب

 :الوضوء ماء نفض بعدم القائلني أدلة

 العبادة أثر إزالة بعدم القول الوضوء ماء نفض بعدم القائلني أدلة أبرز من كان
 .(33)العبادة من كالتربي النفض ألن

 إذا: "لقا -وسلم عليه اهلل صلى– النيب أن هريرة أبي حبديث استدلوا أنهم كما
 .(34)"الشيطان مراوح فإنها أيديكم تنفضوا فال توضأمت

 :والغسل الوضوء ماء نفض جبواز القائلني أدلة

 وصـ   يف ميمونـة  حبـديث  والغسـل  الوضوء ماء نفض جبواز القائلون استدل
 فلـم  ثوبـاً  فناولته"...  فيه جاء حيث اجلنابة، من -وسلم عليه اهلل صلى - النيب غسل
 .(35)"يديه ينفض وهو فانطلق يأخله

 حـديث  فكـان  السابقني باحلديثني فعملوا والغسل الوضوء بني فرقوا اللين أما
 .(36)بالغسل متعلقًا ميمونة وحديث بالوضوء متعلقًا هريرة أبي

 الصـحيح  ميمونـة  حـديث  يعـارض  وهو ضعي  بأنه هريرة أبي حديث على رد -1
 .(37)مثله والوضوء ،الغسل يف األعضاء عن ءاملا نفض جواز على دل واللي
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– فعلـه  يكـون  فقـد  الـنفض،  إباحـة  على فيه دليل ال أنه ميمونة حديث على رد -2
 .(38)اجلواز لبيان -وسلم عليه اهلل صلى

 عـدم  يف فضـيلة  ال وأن املـاء  نفـض  جبواز القول املسألة هله يف يرتجح واللي
 نفـض  إباحـة  يف ميمونـة  حديث ولصراحة هريرة، أبي حديث لضع  وذل  النفض
 .األعضاء عن املاء

 أثـر  إزالـة  حيـث  مـن  بينهمـا  فـرق  ال ألنه والوضوء الغسل ذل  يف ويستوي
 يف فضـيلة  هنـاك  تكـون  فال النفض إباحة على دل قد ميمونة حديث أن ومبا العبادة،
 .-أعلم واهلل– املاء أثر إبقاء

 :املعركة شهيد غسل حكم
 عدم (42)واحلنابلة (41)والشافعية (40)واملالكية (39)نفيةاحل من الفقهاء مجهور يرى

 .املعركة، حيث ذهبوا إىل حرمته وذهب احلنابلة يف رواية إىل كراهته شهيد غسل
 املسيب حيث قالوا بوجو  غسل بن وسعيد البصري احلسن ذل  يف وخال 

 .(43)الشهيد

 :منها أدلة بعدة رأيهم على اجلمهور استدل
 أثر إزالة بعدم القول السابق رأيهم على واحلنابلة الشافعية هب استدل مما كان -1

 هريرة أبي حديث من ورد حيث (44)بقاؤها واملطلو  شرعًا املستحسنة العبادة
 يف أحد يكلم ال بيده نفسي واللي: "قال -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن

 الدم لون واللون مةالقيا يوم جاء إال سبيله يف يكلم مبن أعلم واهلل اهلل، سبيل
 .(45)"املس  ريح والريح

 دمائهم يف ادفنوهم: "-وسلم عليه اهلل صلى– النيب قال اهلل، عبد بن جابر حديث -2
 .(46)"يغسلهم ومل أحد يوم يع 
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 .(47)القيامة يوم اخلصم على له ليشهد الشهيد دم بقاء يف غرض للشارع إن -3

 :الغسل فهي  وجو على وافقه ومن البصري احلسن دليل أما

 أشد بل غريه يستحقه حسبما الكرامة يستحق والشهيد آدم، لب  كرامة الغسل إن .1
 .(48)أوجب  حقه يف الغسل فكان

 .(49) وجب تطهريا له إ ن غسل امليت .2

 .(50)إن الشهيد يصلى عليه وكلل  يغسل أيضا تطهريا له  .3

 األحياء على التخفي  با  من أحد شهداء غسل يتم مل بأنه اجلمهور أدلة على رد( 1
 .(51)غسلهم على يقدروا فلم جمروحًا، كان الناس أكثر لكون

 أمر -وسلم عليه اهلل صلى– النيب بأن الشهيد غسل مبشروعية قال من على رد( 2
 فلم املسلمني أصابت ال  اجلراح أما السبب، وبني بدمائهم الشهداء ي مل بأن
 وألن أيسر، وهو الغسل من هلم مانعة تكن فلم والدفن احلفر من هلم مانعة تكن
 واخلندق بدر شهداء يغسل مل أنه كما ،ييمموا أن ألمرهم متعلرًا كان لو الغسل
 .(52)يومئل يكن مل باجلراح التعلر من ذكر وما وخيرب،

 ال املعركـة  شـهيد  أن الفقهاء مجهور إليه ذهب ما املسألة هله يف يرتجح واللي
 الدم، أثر وعليه يبعث الشهيد أن على تدل وال  ذل  على الصرحية للنصوص غسلي
 تـأمر  الـ   األدلـة  بعمـوم  والقـول  االجتهـاد  فمبناه الثاني الرأي أصحا  قاله ما أما

 واهلل– بهـا  العمـل  فيـتعني  بالشـهيد  تتعلـق  خاصـة  اجلمهـور  أدلة ولكن امليت بغسل
 .-أعلم
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 :جناسة بدنه على كان إذا الشهيد غسل حكم

 حكـم  يف اختلفـوا  الفقهـاء  فـإن  الشهيد غسل بعدم اجلمهور ملهب على بناًء
 :أقوال عدة على جناسة بدنه على كان إذا الشهيد غسل

 جيـوز  ال أنه (54)آخر قول يف واحلنابلة (53) وجه يف الشافعية يرى :القول األول
 .الشهيد بدن عن النجاسة إزالة

 غسـل  وجـو   (56)احلنابلة عند وقول (55) وجه يف الشافعية يرى :القول الثاني
 بغسـل  الـدم  زال فـإن  الـدم،  إزالـة  إىل غسـلها  يـؤدي  مل ما الشهيد بدن عن النجاسة
 .إزالتها جت  مل النجاسة

واحلنابلـة   (59)الشافعية يف الراجح (58)واملالكية  (57)يرى احلنفية  :القول الثالث
 .يدالشه بدن عن النجاسة غسل وجو  (60) يف امللهب

 -أعلـم  واهلل– ويبـدو  دليلـهم  علـى  أق  فلم األول الرأي أما دليل أصحا 
 إىل ينظـر  ال وأنـه  مطلقـاً  الشـهيد  غسـل  عدم على تدل ال  باألحاديث استدلوا أنهم

 .عنها معفو وأنها بدنه تصيب أن ميكن ال  النجاسة

 مأنهـ  -أعلـم  واهلل– ويبـدو  الثاني الرأي ألصحا  وكلل  مل أق  على دليل
 .النجاسة إزالة على وأثره الدم بقاء مصلحة رجحوا

النجاسة فقد استدلوا بعـدة   غسل بوجو  القائلون الثالث الرأي أصحا  أما
  :أدلة منها

 .(61)إن األصل يف النجاسة اإلبعاد  .1

 الشهيد دم بقاء ومنه املصاحل جلب على مقدم النجاسة غسل ومنه املفاسد درء إن. 2
 (62).(62)عليه
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 من ليست النجاسة وأن ،إن األحاديث وردت يف الدم خاصة فهو من آثار الشهادة. 3
 (63).(63)لتبقى الشهادة آثار

:

 الشهيد بدن عن النجاسة إزالة بوجو  القول املسألة هله يف يرتجح واللي
 الدم أثر إزالة ألن الشهيد، غسل بعدم القول مع يتعارض ال وهلا له، تكرميًا وذل 
 يرغب ال  الشهادة آثار من ليست النجاسة أن كما فقط، النجاسة مبوضع تتعلق
 .اإلزالة فيها واألصل ببقائها،

 :وحنوه الرتا  أثر من الصالة بعد اجلبهة مسح حكم

 :قولني على لةاملسأ هله يف الفقهاء اختل 

 .الصالة بعد وحنوه الرتا  أثر إزالة عدم (65) واحلنابلة (64)الشافعية يرى :القول األول

 الصالة أداء من يفرغ حتى الرتا  ميسح أال يسن أنه الشافعية رأى حيث
 .والوتر البعدية والرواتب املفروضة

 .الصالة بعد اجلبهة مسح كراهية فريون احلنابلة أما

 (69)رواية يف واحلنابلة (68) والشافعي (67)واملالكية (66)احلنفية يرى :القول الثاني
 .الصالة من الفراغ بعد اجلبهة مسح جواز

 :األول الرأي أدلة

 كمـا . (70)عبـادة  ألثـر  إزالة الرتا  أثر إزالة يف بأن الرأي هلا أصحا  استدل
 (71)فوكـ    وعشـرين  إحـدى  ليلـة  مطرنـا : "قـال  اخلـدري  سعيد أبي حبديث استدلوا
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 مـن  انصرف وقد إليه فنظرت -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول مصلى يف املسجد
 .(72)"وماء طينًا مبتل ووجهه الصبح صالة

 يف جبهتـه  ميسـح  ال أن للمصـلي  السنة أن على السابق باحلديث استدل حيث
 .(73)الصالة

 :الثاني الرأي دليل

 .(74)نفسه عن األذى لةإزا فيه الرتا  وإزالة الصالة من خرج قد املصلي أن

 فيه داللة بأنه ال األول الرأي أصحا  به استدل اللي احلديث ميكن الرد على
 مـن  انصـرف  -وسـلم  عليـه  اهلل صلى - فالنيب والطني، املاء أثر بإبقاء الرتغيب على
 الصـالة،  يف إزالته من يتمكن ومل غلبه أمر هلا ألن واملاء الطني أثر وجهه ويف الصالة
 الكثرية احلركة ذل  من ل م إذا خاصة ذل  من مينع ما الصالة يف إزالته يف يكون وقد
 أثر أبقى – وسلم عليه اهلل صلى – النيب أن يثبت مل إنه ثم الصالة، يف باخلشوع املخلة
 .ذل  من متكنه عند الصالة بعد األثر أزال أنه وحيتمل ،صالته بعد لفرتة الطني

 بعد اجلبهة عن وحنوه الرتا  إزالة جبواز القول املسألة هله يف حيرتج واللي
 على يدل ما يرد مل أنه إال والصالة السجود أثر من كان وإن ألنه الصالة من السالم
 .للمصلي األذى فيه يكون أن ميكن أنه كما به، الرتغيب

 :الكفن يف العبادة أثر إجياد حكم

 إزالة عن ليس هنا احلديث إن حيث من اسابقاته عن ختتل  هنا املسألة صورة
 أداء أو فيه اإلحرام أو الصالة خالل من الكفن يف العبادة أثر إجياد عن إمنا العبادة أثر
 .طاعة أو عبادة
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وقد أردت ذكر هله املسألة من با  بيان أخل الشافعية واحلنابلة بالقول بإجيـاد  
ر مطلوبا فإن إزالتـه بعـد وجـوده يكـون     فإذا كان إجياد األث ،أثر العبادة لتأكيد الفكرة

 .ممنوعا

 (76)الشافعية و( 75)احلنابلة بلل  صرح حيث

 .املسألة هله يف رأيًا هلم أجد فلم واملالكية احلنفية أما

. (77)العبـادة  أثر وجود بفضل القول السابق رأيهم على احلنابلة دليل كان وقد
 .(78)للموت استعدادًا ذل  يف بأن نظرهم وجهة أيدوا كما

 .(79)فعله الصحابة بعض إىل نسبوا فقد الشافعية أما

 ألن للمـوت  استعدادًا الكفن حتضري من مانع ال أنه -أعلم واهلل – أراه واللي
 أثـر  مـن  هنـاك  كان إذا ألنه فيه، فضل فال فيه العبادة أداء أما والعربة، العظة ذل  يف

 أثـر  إن حيـث  معه بدفنها قلناول مبالبسه االحتفاظ الستحب اإلنسان ثيا  يف للعبادة
 يـوم  لـه  وسيشـهد  وحيفظـه  اهلل يعلمـه  العبـادة  أثر وإن الكفن، من أظهر فيها العبادة
 .عليها اهلل عبد ال  واألرض وجوارحه أعضاؤه القيامة
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 :للسواك الصائم استعمال حكم

 :أقوال على للسواك الصائم استعمال حكم يف الفقهاء اختل 
 للسـواك  الصـائم  استخدام كراهة (81)واحلنابلة (80)الشافعية يرى :القول األول

 .ال وال بعد

 اسـتحبا   (84)روايـة  يف وأمحـد  (83)واملالكيـة  (82)احلنفيـة  يـرى  :القول الثـاني 
 .وبعده ال وال قبل للسواك الصائم استخدام
 كراهيـة  روايـة  يف وأمحـد  واملالكيـة  احلنفيـة  مـن  يوسـ   أبـي  عـن  ورد أنه إال
 .الرطب للسواك الصائم استخدام

 .(85)للسواك الصائم استعمال إباحة رواية يف أمحد يرى :القول الثالث
 يف للسـواك  الصـائم  استعمال إباحة عندهم قول يف احلنابلة يرى :القول الرابع

 .(86)النفل صوم

 :األول الرأي أدلة

 عبـادة  ألثـر  إزالـة  فيه أن السواك استخدام عدم على الرأي هلا أصحا  استدل (1
 إبقائـه  طلـب  على تدل اهلل عند ، وأطيبيته(87)بالطيب له ومشهود شرعًا مستطا 
 .(88)إزالته فكرهت

 أن هريرة أبي حديث يف ورد ما الصائم فم رائحة استطابة على الدليل وأما
 الصائم فم خللوف بيده نفسي واللي: "... قال -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول
 .(89) ..".املس  ريح من تعاىل اهلل عند أطيب
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 فكره ،طيبة فهي أثر عبادة ال وال بعد مساًء منه تنبعث ال  الصائم فم فرائحة
 .(90)العبادة  ألثر ملستطابة وفيه إزالةا الرائحة لتل  قطع ألنه؛السواك

 بالغداة فاستاكوا صمتم إذا: "-وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول عن علي حديث (2
 نـوراً  لـه  كانت إال بالعشي شفتاه تيبس صائم من ليس فإنه بالعشي، تستاكوا وال
 .(91)"القيامة يوم عينيه بني

 .(92)"ذل  بعد يستاك وال هرالظ وبني بينه ما يستاك: "قال أنه عمر قول (3

 :الثاني الرأي أدلة

 علـى  أشق أن لوال: "قال وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول أن هريرة أبي حديث (1
 .(94) ." صالة كل مع"  رواية ويف. (93)"صالة كل عند بالسواك ألمرتهم أم 

 .(95)الصوم حال واملغر  والعصر الظهر صلوات يتناول وهلا

 أمـ   علـى  أشـق  أن لـوال " -وسـلم  عليـه  اهلل صلى– النيب عن رةهري أبي حديث (2
 .(96)"وضوء كل مع" رواية ويف" وضوء كل عند بالسواك ألمرتهم

 الصـائم  خصـال  خـري : "قال -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن عائشة حديث (3
 .(97)"السواك

 مـن  مطلقـاً  باخلرييـة  االسـتياك  وص  أنه السابق احلديث من االستدالل وجه
 املقصـود  ألن وآخـره  النهار أول يف يكون أن وبني املبلول وغري املبلول بني فصل غري
 .(98)كاملضمضة الفم تطهري منه

 ال مـا  -وسـلم  عليـه  اهلل صـلى – النيب رأيت: "قال أبيه عن ربيعة بن عامر حديث (4
 .(99)"صائم وهو يتسوك أحصي
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 املـاء  إدخـال  وفيه مبلول الرطب نإ فقالوا الرطب السواك بكراهة قالوا اللين أما (5
 .(100)فيكره حاجة غري من الفم يف

 مل أنهم -أعلم واهلل– ويبدو. هلم دليل على أق  فلم باإلباحة قالوا اللين أما
 أما اإلباحة، على السواك باستخدام الرتغيب أدلة ومحلوا الكراهة، بأدلة يأخلوا
 التفرقة سبب يكون وقد عليه، أق  فلم والواجب، والصوم النفل صوم بني التفرقة
 .الواجب الصوم دون النفل بصوم املرتبط التخفي 

 :األول الرأي أدلة على رد

 .(101)الكريهة النكهة ي يل إمنا فيه، ي يد بل اخللوف ي يل ال السواك إن -1

 عـن  تعـاىل ي تعاىل، اهلل فإن اخللوف، عني ال الصائم درجة بيان باحلديث املراد إن -2
 .(102)الروائح تلحقه أن

 هلل حمبوبًا كونه على والتنبيه الصوم يف والرتغيب الصائم شأن تفخيم منه املراد إن -3
 .(103)تعاىل

 لـتغري  الصـائم  مـع  الكـالم  عن يتحرجون كانوا الناس أن على حيمل احلديث إن -4
 .(104)الكالم إىل ودعاهم ذل  من فمنعهم بالصوم فمه

 خصمه على شاهدًا ليكون يبقى ألنه الشهيد دم عن خيتل  صائمال فم خلوف إن -5
 .(105)الشاهد إىل حاجة فال وربه العبد بني فهو الصوم أما القيامة، يوم

 مل موجـوداً  اخللـوف  فيكـون  موجـود  املعدة وخلو املعدة، خلو اخللوف سبب إن -6
 .(106)السواك يلهبه
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 منـه،  وتقربـه  بسـببه  الصـائم  علـى  وثنائـه  تعـاىل  اهلل رضى على يدل احلديث إن -7
 .(107)الطيبة الرائحة ذي كتقريب

 :الثاني الرأي أدلة على رد

 .(108)ال وال قبل ما على حتمل السواك استخدام على تدل ال  األحاديث إن

 يف للسـواك  الصـائم  اسـتخدام  باستحبا  القول املسألة هله يف يرتجح واللي
 باسـتخدام  املرغبـة  الشـريفة  ألحاديثل وبعده ال وال قبل النهار أوقات من وقت أي

 .للصائم السواك

 العبـادة  أثـر  إزالـة  بعدم استدلوا فقد ال وال بعد استخدامه بكراهة قال من أما
 عـدم  يعـ   ال املـدح  مـورد  يف ورودها ولكن الشري ، احلديث يف مدحها ورد وال 
 كاملشقة وتعاىل، سبحانه اهلل عند قبوهلا يع  املدح مورد يف ذكرها ألن الدنيا يف إزالتها
 بقـاء  يطلب ال ولكن اإلنسان عليه يثا  مما فهي الصاحل العمل أو العبادة ترافق ال 
 .الراحة بعدم الدنيا يف األثر

 فهـو  طويلـة  فـرتة  إىل لبقائه جمال وال اإلفطار بعد سي ال الصائم خلوف إن ثم
 .الفطر بعد إزالته من بد وال لإلزالة قابل لعبادة أثر

 إىل شـيء  بـدخول  اإلفطـار  ملظنة الرطب السواك استخدام بكراهة قال من اأم
 إىل املـاء  إدخـال  يع  وهلا باملاء املضمضة للصائم يباح ألنه مرجوح فرأيهم اجلوف،
 إدخـال  فـإن  الصوم صحة على مؤثر غري الفم إىل املاء دخول كان فإذا وحتريكه، الفم

 .أوىل با  من الرطب السواك

 مـا  وأقـل  املدح معرض يف كان السواك ذكر أن عليه فريد باإلباحة قال من أما
 .اإلباحة مطلق وليس الند  هو عليه يدل
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 :الوضوء غري يف للصائم املضمضة حكم

 :قولني على املسألة هله يف الفقهاء اختل 

 أو حـر  لـدفع  املضمضـة  كراهة (110)واحلنابلة (109)الشافعية يرى :القول األول
 .الوضوء غري يف عطش

 .(111)احلنفية من يوس  أبو بلل  وقال

 غـري  يف للصـائم  املضمضـة  جواز (113)واملالكية (112)احلنفية يرى :القول الثاني
 .وحنوه حر أو عطش لدفع وذل  الوضوء

 :األول الرأي أدلة

 وهلا الفم، يف املاء حتري  على تشتمل ألنها اخللوف إزالة مظنة هي املضمضة أن (1
 .(114)العبادة ألثر إزالة فيه

 فيهـا  ضرورة ال الوضوء لغري املضمضة بأن السابق القول على يوس  أبو استدل (2
 .(115)حلقه إىل املاء يسبق أن حيتمل وألنه

 :الثاني الرأي أدلة

 صـائم،  وأنا فقبلت هششت: "اخلطا  بن عمر قال: قال اهلل عبد بن جابر حديث (1
 لـو  أرأيت: قال صائم، أناو قبلت عظيمًا، أمرًا اليوم صنعت: اهلل رسول يا فقلت

 .(116)"فمه: قال به، بأس ال: قلت صائم، وأنت املاء من مضمضت

 .وغريه الوضوء يف للصائم املضمضة إباحة على السابق احلديث بعموم استدلوا حيث

 تغريـر  يكـون  العطـش  غـري  يف أن والعطـش  احلـر  حـال  اإلباحة على دليلهم أما (2
 .(117)بالفطر
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 وغريه الوضوء يف للصائم املضمضة بإباحة القول املسألة هله يف يرتجح ليوال
 .للصائم املضمضة تبيح ال  األدلة لعموم

 القول وميكن والعطش، احلر أذى لدفع يتمضمض أن ميكنه الصائم فإن وعليه
 .هلا حاجة هناك يكن ومل منها أكثر إذا املضمضة بكراهة

 بـأن  عليـه  يـرد  هـلا  فإن الصائم وخللوف العبادة ألثر إزالة فيها بأن القول أما
 فـم  خللـوف  إزالـة  مـن  خيلـو  ال وهـلا  فيها، كراهة وال مطلوبة الوضوء يف املضمضة
 بينـت  كمـا  بقـاؤه،  يطلـب  وال اإلفطار بعد أثره سي ال اخللوف هلا أن كما. الصائم
 .السابقة املسألة يف ذل 

 :الفطر يوم العيد مصلى إىل االعتكاف بثيا  املعتك  خروج حكم

 اعتكافه ثيا  يف الفطر يوم العيد مصلى إىل املعتك  خروج يف الفقهاء اختل 
 :رأيني على

 بثيـا   الفطـر  يـوم  العيد مصلى إىل خيرج أن للمعتك  يستحب أنه احلنابلة يرى -1
 .(118)اعتكافه

 ال  الثيا  غري العيد لصالة أخرى ثيابًا يعد أن للمعتك  يند  أنه املالكية ىير -2
 .(119)بها اعتك 

 يصرحوا مل كانوا وإن املالكية، مع يتفق فرأيهم (121)والشافعية (120)احلنفية أما
 يتطرقوا ومل العيد لصالة الثيا  أفضل لبس استحبا  ذكروا أنهم إال الرأي، بهلا

 .العيد ملصلى التوجه أراد من سائر حكم حكمه فيكون للمعتك 
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 :األول الرأي دليل

 أثر عليه يبقي االعتكاف بثيا  خروجه إن بالقول الرأي هلا أصحا  استدل
 .(122)بقاؤه فاستحب والنس  العبادة

 :الثاني الرأي دليل

 يـوم  يلـبس  -وسـلم  عليـه  اهلل صلى- اهلل رسول كان: "قال عباس ابن حديث
 .(123)"محراء بردة العيد

 يلـبس  كـان  -وسلم عليه اهلل صلى– النيب أن السابق احلديث من الداللة وجه
 .(124) يلبسها كان محراء بردة منها وكان ثيابه أفضل العيد يوم

 يلـبس  وكـان  " :العيـدين  يف – وسلم عليه اهلل صلى – هديه يف القيم ابن يقول
 يلـبس  كـان  ومـرة  ،معةواجل للعيدين يلبسها حلة له فكان ،ثيابه أمجل إليهما للخروج
 ( 125) " أمحر بردا ومرة ،أخضرين بردين

 العيد يوم الثيا  أحسن لبس باالستحبا  القول املسألة هله يف يرتجح واللي
 كـان  -وسلم عليه اهلل صلى – فالنيب االعتكاف بثيا  خيرج وال كغريه املعتك  وأن

 اعتكافـه  بثيا  االعتكاف ملصلى خرج نهأ يرد ومل ،(126) االعتكاف سنة على يواظب
 العيـد  يـوم  االعتكـاف  ثيا  بلبس العبادة أثر فبقاء ثيابه ألحسن لبسه عنه الوارد إمنا
 .-أعلم واهلل – فيه فضيلة وال مطلو  غري



 هـ1437شعبان ( 67جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )  110

 :اآلتية النتائج إىل التوصل ميكن فإنه البحث هلا ختام يف

 عند القول هلا يظهر ومل ،واحلنابلة الشافعية هب قال العبادة أثر إزالة بعدم القول -1
 .الشهيد غسل عدم مسألة يف إال واملالكية احلنفية

 فضيلة ال حيث املاء، من نفضهما أو والغسل الوضوء أعضاء تنشي  من مانع ال -2
 .املاء أثر إبقاء يف

 يـوم  له شاهدًا يكون حيث الدم أثر بقاء فضل من ورد ملا يغسل ال املعركة شهيد -3
 .بدنه أصابت إن النجاسة إزالة من مينع ال وهلا القيامة،

 مـن  مـانع  فـال  الصـالة،  بعـد  اجلبهـة  علـى  والطني الرتا  أثر إبقاء يف فضيلة ال -4
 .وتنظيفها مسحها

 والعـربة  العظة وأخل للموت االستعداد يف يساعد قد هلا ألن الكفن حتضري يباح -5
 .به تالعبادا أداء يف فضيلة ال أنه إال

 الـلي  الصائم خلوف ألن املضمضة، له تباح كما للصائم السواك استخدام يسن -6
 عالمـة  هـو  إمنـا  الـدنيا،  يف إزالته عدم يع  ال الشريفة األحاديث يف مدحه ورد
 اسـتخدام  فضـل  بينـت  قـد  الشـريفة  األحاديـث  أن كمـا  اآلخرة، يف قبوله على

 .للصائم السواك

 أن يف للمعتكـ   فضـيلة  وال الثيا  بأفضل العيد صلىمل اخلروج العيد يوم يسن -7
 يلـبس  كـان  -وسـلم  عليـه  اهلل صـلى  – النيب أن ثبت فقد اعتكافه، بثيا  خيرج
 .رمضان يف االعتكاف سنة على مواظبًا أيضًا وكان العيد يوم ثيابه أحسن

 - العاملني ر  هلل احلمد أن دعوانا وآخر -
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 .61ص 1ج ، الشربي ، مغ  احملتاج،522ص 1اجملموع، ج لنووي،ا :انظر( 1

 .166ص 1، املرداوي، اإلنصاف، ج214ص 1تيمية، شرح العمدة، ج بنا :انظر (2

 .54ص 1، الدمياطي، إعانة الطالبني، ج521،522ص 1اجملموع، ج لنووي،ا :انظر( 3

 .54ص 1الرائق، ج ر، ابن جنيم، البح73ص 1املبسوط، ج لسرخسي،ا :انظر( 4

 .266ص 1، التاج واإلكليل، ج، املواق17ص 1املدونة، ج ال ،م :انظر( 5

 .61ص 1، الشربي ، مغ  احملتاج، ج522ص 1اجملموع، ج لنووي،ا :انظر( 6

 .106ص 1القناع، ج كشاف، البهوتي، 12ص 1تيمية )اجلد(، احملرر، ج بنا :انظر( 7

 .122ص 1، الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج51ص 1اإلقناع، ج لشربي ،ا :انظر( 8

 1يح البخاري، كتا  الغسل بـا  )نفـض اليـدين مـن الغسـل عـن اجلنابـة(، ج       صح لبخاري،ا( 9
 .(272، رقم)106ص

 .(317، رقم)254ص 1صحيح مسلم، كتا  احليض با  )صفة غسل اجلنابة(، ج سلم،م( 10

 .السابق، نفس املوضع ملصدرا( 11

، 490ص 2، ابن عدي، الكامـل يف الضـعفاء، ج  73رقم  ،506ص 1أبي حامت، العلل، ج بنا( 12
 1. احلديث ضعي ، انظر: ابن حجر، تلخـيص احلـبري، ج  203ص 1ابن حبان، اجملروحني، ج

 .99ص

 .106،107ص  1: البهوتي، كشاف القناع، جنظرا( 13

 .54ص 1، الدمياطي، إعانة الطالبني، ج215ص 1تيمية، شرح العمدة، ج بنا: انظر( 14

 4يف االسـتئلان(، ج  الرجـل سـلم  األد  بـا  )كـم مـرة ي     سـنن أبـي داود، كتـا    ود،دا أبو( 15
كتـا  عمـل اليـوم والليلـة بـا  )كيـ         الكـربى، سـنن  ال(، النسائي، 5185، رقم)347ص

وسننها بـا    ارةابن ماجة، كتا  الطه نن(، ابن ماجة، س10157، رقم)89ص 6السالم(، ج
(، البيهقي، سنن البيهقي، كتا  466، رقم)158ص 1)املنديل بعد الوضوء وبعد الغسل(، ج
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احلديث حكم األلبـاني بضـعفه.    .(843، رقم)186ص 1الطهارة با  )التمسح باملنديل(، ج
 .38انظر: ضعي  سنن ابن ماجة، ص 

، 74ص 1سنن الرتملي، كتا  الطهارة با  )ما جاء يف التمندل بعـد الوضـوء(، ج   لرتملي،ا( 16
اهلل عليـه   صـلى –يصـح عـن الـنيب     واللـيس  بقـائم    ة(، قال الرتملي: حديث عائش53رقم)
 256ص 1احلــاكم، املســتدرك، كتــا  معرفــة الصــحابة، ج .يف هــلا البــا  شــيء -وســلم
 .101ص 1(. احلديث ضعي ، انظر: ال يلعي، نصب الراية، ج550رقم)

 75ص 1سنن الرتملي، كتا  الطهارة با  )ما جاء يف التمنـدل بعـد الوضـوء(، ج    لرتملي،ا( 17
 236ص 1(، جل)طهارة املـاء املسـتعم   با الطهارة (، البيهقي، سنن البيهقي، كتا  54رقم)
 .101ص 1(، احلديث ضعي ، انظر: ال يلعي، نصب الراية، ج1055رقم)

 .(3564رقـم)  1180ص 2(، جوفماجة، سنن ابن ماجة، كتا  اللباس با  )لبس الصـ  بنا( 18
 .290احلديث حكم بضعفه األلباني، انظر: ضعي  سنن ابن ماجة، ص

 .95ص 1، املغ ، جقدامة بنا: انظر( 19

 .99، 98ص  1ج بري،حجر، تلخيص احل بنا: انظر( 20

 .232ص 3شرح صحيح مسلم، ج لنووي،ا: انظر( 21

 .419ص 1املنلر، األوسط، ج بنا: انظر( 22

 .386ص 1، ابن دقيق العيد، إحكام األحكام، ج106ص 1كشاف القناع، ج لبهوتي،ا: انظر( 23

 .215ص 1تيمية، شرح العمدة، ج بنا: انظر( 24

 .131ص 1، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج131ص 1جاملختار،  لدرا حلصكفي،ا: انظر( 25

 .29ص 1، األنصاري، فتح الوها ، ج51ص 1: الشربي ، اإلقناع، جانظر (26

 .61ص 1مغ  احملتاج، ج لشربي ،اانظر:  (27

 .107ص 1، البهوتي، كشاف القناع، ج167ص 1اإلنصاف، ج ملرداوي،اانظر:  (28

 .122ص 1، الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج95ص 1قدامة، املغ ، ج بناانظر:  (29
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 .29ص 1، األنصاري، فتح الوها ، ج519ص 1اجملموع، ج لنووي،اانظر:  (30

 .107ص 1، البهوتي، كشاف القناع، ج168ص 1اإلنصاف، ج ملرداوي،اانظر:  (31

 .131 ص 1، حاشية ابن عابدين، جعابدين بناانظر:  (32

 .51ص 1، الشربي ، اإلقناع، ج44ص 1املنهج القويم، ج هليتمي،اانظر:  (33

 .12خترجيه، انظر: هامش  بقس( 34

 9خترجيه، انظر: هامش  بقس( 35

 .95ص 1ج املغ قدامة،  بنا: انظر (36

 .387ص 1، ابن دقيق العيد، إحكام األحكام، ج42ص 1أسنى املطالب، ج ألنصاري،ا: انظر( 37

 .51ص 1اإلقناع، ج لشربي ،ا :انظر( 38

 .143ص 2، ابن اهلمام، فتح القدير، ج324ص 1بدائع الصنائع، ج لكاساني،ا: انظر( 39

 .156ص  1القروي، اخلالصة الفقهية، ج، 651ص 1الثمر الداني، ج ألزهري،ا: انظر( 40

 .314ص 1ج أسنى املطالب، ألنصاري،، ا219ص 5اجملموع، ج لنووي،ا: انظر( 41

 .98ص 2البهوتي، كشاف القناع، ج ،499ص 2ملرداوي، اإلنصاف، جا :انظر( 42

 .219ص 5، النووي، اجملموع، ج204ص 2قدامة، املغ ، ج بنا: انظر( 43

 جبريمـي، ، 335ص 1، ال ركشـي، شـرح ال ركشـي، ج   204ص 2قدامة، املغـ ، ج  بنا: انظر( 44
 .487ص 1حاشية جبريمي، ج

 3اد والسري با  )من جيرح يف سبيل اهلل ع  وجـل(، ج اجله ا صحيح البخاري، كت لبخاري،ا( 45
مسلم، صحيح مسلم، كتا  اإلمارة با  )فضل اجلهـاد واخلـروج    ،(2649) رقم 1032ص

 (.1876رقم ) 1496ص  3يف سبيل اهلل(، ج

 رقـم  451ص 1كتا  اجلنائ  با  )من مل ير غسـل الشـهداء(، ج   بخاري،صحيح ال لبخاري،ا( 46
(1281). 

 .308ص 1الفواكه الدواني، ج فراوي،لنا: انظر( 47
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 .324ص 1الصنائع، ج ائعبد لكاساني،ا: انظر( 48

 .السابق، نفس املوضع ملصدرا: انظر( 49

 .السابق، نفس املوضع ملصدرا: انظر( 50

 .السابق، نفس املوضع ملصدرا: انظر( 51

 .: املصدر السابق، نفس املوضعنظرا( 52

 .217ص 5اجملموع، ج لنووي،ا: انظر( 53

 .499ص 2اإلنصاف، ج ملرداوي،ا: انظر( 54

 .499،500ص 2احملتاج، ج اية، الرملي، نه351ص 1مغ  احملتاج، ج لشربي ،ا: انظر( 55

 .499ص 2اإلنصاف، ج ملرداوي،ا: انظر( 56

 .58 ص 2ج ملبسوط،ا لسرخسي،ا: انظر( 57

 .519ص  1عليش، منح اجلليل، ج ،475ص 2ج لقرايف،ا للخرية،ا: انظر( 58

 .165ص 3، الشرواني، حاشية الشرواني، ج217ص 5اجملموع، ج لنووي،ا: ظران( 59

 .99ص 2ج ،، البهوتي، كشاف القناع499ص 2اإلنصاف، ج ملرداوي،ا: انظر( 60

 .519ص 1عليش، منح اجلليل، ج: انظر( 61

 .99ص 2كشاف القناع، ج لبهوتي،ا: انظر( 62

 .519ص 1يل، جعليش، منح اجلل ،217ص 5ج جملموع،ا لنووي،ا: انظر( 63

 .364ص 1، الشرواني، حاشية الشرواني، ج110ص 4ج جملموع،ا لنووي،ا: انظر( 64

 .480ص 1، ابن مفلح، املبدع، ج171ص 22جمموع الفتاوى، ج مية،تي بنا: انظر( 65

 .21ص 2، ابن جنيم، البحر الرائق، ج9ص 1املبسوط، ج لشيباني،ا: انظر( 66

 .150ص 2ج اللخرية، القرايف،، 118ص 24ج التمهيد،عبد الرب،  ابن: انظر( 67

 .143ص 7األم، ج لشافعي،ا: انظر( 68
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 .171ص 22تيمية، جمموع الفتاوى، ج بنا: انظر( 69

 .364ص 1، الشرواني، حاشية الشرواني، ج171ص 22تيمية، جمموع الفتاوى، ج بنا: انظر (70

شـرح صـحيح    لنـووي، ا: سـقفه. انظـر   مـن  املطر ماء قطر أي املسجد فوك  بقوله واملقصود (71
 .60ص 8ج لم،مس

 .(1167رقم) 824ص 2صحيح مسلم، كتا  الصيام با  )فضل ليلة القدر...(، ج سلم،م( 72

 .61ص 8شرح صحيح مسلم، ج لنووي،ا: انظر( 73

 .234ص 1حاشية الطحطاوي، ج لطحطاوي،ا: انظر( 74

 .175ص 2ج فروع،، ابن مفلح، ال507ص 2اإلنصاف، ج ملرداوي،ا: انظر( 75

 .364،365ص 2، الرملي، نهاية احملتاج، ج310ص 1أسنى املطالب، ج ألنصاري،ا: انظر (76

 .873ص 1، الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج104ص 2كشاف القناع، ج لبهوتي،ا: انظر( 77

 .104ص 2كشاف القناع، ج لبهوتي،ا: انظر( 78

 .310ص 1أسنى املطالب، ج ألنصاري،ا: انظر( 79

 .34ص 1ج ،، الشربي ، اإلقناع340ص 1جاجملموع،  لنووي،ا( 80

 .81ص 1، الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج95ص 1مفلح، الفروع، ج بنا: انظر( 81

 .302ص 2، ابن جنيم، البحر الرائق، ج99ص 3املبسوط، ج لسرخسي،ا: انظر( 82

 .426ص 2، املواق، التاج واإلكليل، ج200،201ص 1املدونة، ج ال ،م: انظر( 83

 .72ص 1كشاف القناع، ج تي،، البهو118ص 1ج نصاف،اإل ملرداوي،ا: انظر( 84

 .95ص 1مفلح، الفروع، ج بنا: انظر( 85

 .118ص 1اإلنصاف، ج ملرداوي،ا: انظر( 86

 .340ص 1ج موع،، النووي، اجمل22ص 1ج ،قدامة، الكايف بنا: انظر( 87

 .249ص 2الطالبني، ج ة، الدمياطي، إعان34ص 1اإلقناع، ج لشربي ،ا: انظر (88
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(، 1795رقـم)  670ص 2صحيح البخاري، كتا  الصوم با  )فضـل الصـوم(، ج   لبخاري،ا( 89
 .(1151رقم) 807ص 2صحيح مسلم، كتا  الصيام با  )فضل الصيام(، ج لم،مس

 .249ص 2، الدمياطي، إعانة الطالبني، ج22ص 1قدامة، الكايف، ج بنا: انظر (90

(، وقد 7رقم) 204ص 2با  )السواك للصائم(، ج سنن الدارقط ، كتا  الصيام لدارقط ،ا( 91
ضعفه الدارقط ، البيهقي، سنن البيهقي، كتا  الصيام با  )من كـره السـواك بالعشـي...(،    

ــم) 274ص 4ج ــبري، ج   8121رق ــن حجــر، تلخــيص احل ــر: اب      1(، احلــديث ضــعي ، انظ
 .62ص

 .70ص 1ج ،قدامة، املغ  بنا: انظر( 92

 .(252رقم) 220ص 1الطهارة با  )السواك(، ج صحيح مسلم، كتا  سلم،م( 93

ــة(، ج   لبخــاري،ا( 94 ــوم اجلمع ــا  )الســواك ي ــا  اجلمعــة ب  303ص 1صــحيح البخــاري، كت
 .(847رقم)

 .302ص 2جنيم، البحر الرائق، ج بنا: انظر( 95

 2واليـابس للصـائم( ج   طـب صـحيح البخـاري، كتـا  الصـوم بـا  )السـواك الر       لبخاري،ا( 96
كتا  الوضوء با  )ذكـر الـدليل علـى     ،، ابن خ مية، صحيح ابن خ مية، رواه تعليقًا682ص

     22ص 16(، أمحـد، مسـند أمحـد، ج   140رقم) 73ص 1أن األمر بالسواك أمر فضيلة...(، ج
 .110ص 1، جغليلاحلديث حكم بصحته األلباني، انظر: إرواء ال .(9928رقم)

 1يف السـواك والكحـل للصـائم(، ج    بـا  )مـا جـاء    يامماجة، سنن ابن ماجة، كتا  الص بنا( 97
 (، الدارقط ، سنن 1677رقم) 536ص

سنن البيهقي،  ي،(، البيهق6رقم) 203ص 2الدارقط ، كتا  الصيام با  )السواك للصائم(، ج    
(، احلديث ضعي ، انظر: ابن 8110رقم) 272ص 4للصائم(، ج واكبا  )الس امكتا  الصي

 .68ص 1حجر، تلخيص احلبري، ج

 .106ص 2، الكاساني، بدائع الصنائع، ج99ص 3املبسوط، ج لسرخسي،ا: رانظ( 98
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 2صحيح البخـاري، كتـا  الصـوم بـا  )السـواك الرطـب واليـابس للصـائم(، ج         لبخاري،ا( 99
، الرتملي، سـنن الرتمـلي، كتـا  الصـوم بـا  )مـا جـاء يف السـواك         ليقا، رواه تع682ص

ث حســن، الــدارقط ، ســنن (، قــال أبــو عيســى: حــدي725رقــم) 104ص 3(، جللصــائم
(، البيهقـي، سـنن   3رقـم)  202ص 2للصـائم(، ج  اكالدارقط ، كتا  الصـيام بـا  )السـو   
 .(8109رقم) 272ص 4للصائم(، ج البيهقي، كتا  الصيام با  )السواك

 .106ص 2، الكاساني، بدائع الصنائع، ج99ص 3املبسوط، ج لسرخسي،ا: انظر( 100

 .99ص 3ج  املبسوط، السرخسي،: انظر( 101

 .السابق نفس املوضع ملصدرا: انظر( 102

 .106ص 2بدائع الصنائع، ج لكاساني،ا: انظر( 103

 .املوضع نفسالسابق،  ملصدرا: انظر (104

 .99ص 3املبسوط، ج لسرخسي،ا: انظر( 105

 .534ص 1حاشية الدسوقي، ج لدسوقي،ا: انظر( 106

 .املوضعالسابق، نفس  ملصدرا: انظر( 107

 .81ص 1، الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج72ص 1لقناع، جكشاف ا لبهوتي،ا: انظر( 108

 .512ص 1، اهليتمي، املنهج القويم، ج429ص 1مغ  احملتاج، ج لشربي ،ا: انظر( 109

 .309ص 3، املرداوي، اإلنصاف، ج278ص 1كش  املخدرات، ج لبعلي،ا: انظر( 110

 .107ص 2بدائع الصنائع، ج لكاساني،ا: انظر( 111

 .106ص 2بدائع الصنائع، ج لكاساني،ا: انظر (112

 .148ص 2، عليش، منح اجلليل، ج534ص 1الشرح الكبري، ج لدردير،ا: انظر (113
 .421ص 3حاشية الشرواني، ج لشرواني،ا: انظر( 114
 .107ص 2بدائع الصنائع، ج لكاساني،ا: انظر( 115
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، (2385رقـم)  311ص 2داود، سنن أبي داود، كتا  الصوم با  )القبلـة للصـائم(، ج   بوأ( 116
قبلـة   -وسـلم  عليهاهلل  صلى–ابن خ مية، صحيح ابن خ مية، كتا  الصيام با  )متثيل النيب 

(، احلــاكم، املســتدرك، كتــا  الصــوم،      1999رقــم) 245ص 3الصــائم باملضمضــة...(، ج
( قال احلاكم: صحيح على شرط الشـيخني ومل خيرجـاه، البيهقـي،    1572رقم) 596ص 1ج

 218ص 4بــا  )مــن طلــع الفجــر ويف فيــه شــيء...(، ج ســنن البيهقــي، كتــا  الصــيام 
      2(، الدارمي، سنن الدارمي، كتا  الصوم با  )الرخصة يف القبلة للصـائم(، ج 7808رقم)
انظـر: األلبـاني، صـحيح سـنن أبـي       األلبـاني، (، احلديث حكم بصحته 1724رقم) 22ص

 .453ص 2داود، ج
 .260ص 2شرح اخلرشي، ج خلرشي،ا: انظر( 117
 .306ص 1، البهوتي، الروض املربع، ج180ص 2مفلح، املبدع، ج بنا: رانظ (118
 .178ص 2ج جلليل،، عليش، منح ا238ص 1املدونة، ج ال ،م: انظر( 119
 .168ص 2، احلصكفي، الدر املختار، ج171ص 2جنيم، البحر الرائق، ج بنا: انظر( 120
 .459ص 4، النووي، اجملموع، ج233ص 1األم، ج لشافعي،ا: انظر( 121
 .52ص 2، البهوتي، كشاف القناع، ج113ص 2قدامة، املغ ، ج بنا: انظر( 122
 431ص 2(، اهليثمي، جممع ال وائد، ج7609رقم) 316ص 7املعجم األوسط، ج لطرباني،ا( 123

(، قال اهليثمي: رجاله ثقات. احلديث حكم بصحته األلبـاني، انظـر: متـام املنـة،     3208رقم)
 .345ص 1ج
 .171ص  2، ابن جنيم، البحر الرائق، ج 459ص  4وع، ج ، اجململنوويا: انظر( 124
 .441ص  1القيم، زاد املعاد، ج بنا( 125

 .88ص  2القيم، زاد املعاد، ج بناانظر: ( 126
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 .الكريم القرآن ـ

 (أ)
: بريوت. وآخرين األرنؤوط شعيب حتقيق. حنبل بن أمحد اإلمام مسند. حنبل بن أمحد أمحد، ـ

 .م1999-هـ1420 الرسالة، مؤسسة

 .ت. الثقافية،د املكتبة: بريوت. القريواني رسالة شرح الداني الثمر. السميع عبد صاحل األزهري، ـ

 املكتب: بريوت. السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء. الدين ناصر حممد األلباني، ـ
 .م 1985 – ه 1405، اإلسالمي

 الراية، دار اإلسالمية، املكتبة. السنة فقه على التعليق يف املنة متام .الدين ناصر حممد األلباني، ـ
 .م1989-هـ1409

 اخلليج، لدول العربي الرتبية مكتب: الرياض. داود أبي سنن صحيح. الدين ناصر حممد األلباني، ـ
 .م1989-هـ1409،اإلسالمي املكتب: بريوت

 اخلليج، لدول العربي الرتبية مكتب: الرياض .ماجة ابن سنن ضعي . الدين ناصر حممد األلباني، ـ
 .          م1988-هـ1408،اإلسالمي املكتب: بريوت

 .ت.د ن،.د م،.د. الطالب روض شرح يف املطالب أسنى. حممد بن زكريا األنصاري، ـ

  العلمية، الكتب دار: بريوت. الطال  منهج بشرح الوها  فتح. حممد بن زكريا األنصاري، ـ
 .م1998-هـ1418

( ) 

 .ت.د اإلسالمية، املكتبة: تركيا. اإلقناع على البجريمي حاشية. عمر بن سليمان البجريمي، ـ

 ودار كثري ابن دار: بريوت. البغا مصطفى: حتقيق. البخاري صحيح. إمساعيل بن حممد البخاري، ـ
 .م1987-هـ1407 اليمامة،
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 دار: بريوت العجمي، ناصر بن حممد هقابل. املخدرات كش . اهلل عبد بن الرمحن عبد البعلي، ـ
 .م2003-هـ1423 اإلسالمية،   البشائر

 .م1970-هـ1390 احلديثة، الرياض مكتبة: الرياض. املربع الروض. يونس بن منصور البهوتي، ـ

  الفكر، دار: بريوت. هالل مصيلحي هالل حتقيق. القناع كشاف. يونس بن منصور البهوتي، ـ
 .م1982-هـ1402

  الباز، دار مكتبة: املكرمة مكة. عطا حممد: حتقيق. البيهقي سنن. احلسني بن أمحد قي،البيه ـ
 .م1994-هـ1414

 (ت)

 الرتاث، إحياء دار: بريوت. وآخرين شاكر أمحد حتقيق. الرتملي سنن. عيسى بن حممد الرتملي، ـ
 .ت.د

-هـ1404 املعارف، مكتبة: اضالري. الفقه يف احملرر. اهلل عبد بن السالم عبد ،(اجلد) تيمية ابن ـ
 .م1984

 العبيكان، مكتبة: الرياض. العطيشان سعود: حتقيق. العمدة شرح. احلليم عبد بن أمحد تيمية، ابن ـ
 .م1993-هـ1413

 مكتبة م،.د. النجدي حممد بن الرمحن عبد: حتقيق. الفتاوى جمموع. احلليم عبد بن أمحد تيمية، ابن ـ
 . ت.د تيمية، ابن

 (ح)

 .م2006 – ـه1427، ن.د: الرياض. الباحثني من فريق حتقيق. العلل. الرمحن عبد، حامت أبي ناب -

 العلميـة،  الكتـب  دار: بـريوت . عطـا  مصـطفى  حتقيق. احلاكم مستدرك. اهلل عبد بن حممد احلاكم، ـ
 .م1991-هـ1411

 حممود حتقيق.ملرتوكنيوا والضعفاء احملدثني من اجملروحني كتا . أمحد بن حبان بن حممد حبان، ابن ـ
 .ت.د، املعرفة دار: بريوت. زايد
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-هـ1384 ن،.د املنورة، املدينة. املدني اهلل عبد: حتقيق. احلبري تلخيص. علي بن أمحد حجر، ابن ـ
 .م1964

 .م1966-هـ1386 الفكر، دار: بريوت. األبصار تنوير شرح املختار الدر. الدين عالء احلصكفي، ـ

-هـ1398 الفكر، دار: بريوت. خليل خمتصر شرح اجلليل مواهب. الرمحن بدع بن حممد احلطا ، ـ
 .م1978

 (خ)

 .ت.د الفكر، دار: بريوت. خليل خمتصر على اخلرشي شرح. حممد اخلرشي، ـ

 املكتب: بريوت. األعظمي مصطفى حممد حتقيق. خ مية ابن صحيح. إسحق بن حممد خ مية، ابن ـ
 .م1970-هـ1390 اإلسالمي،

 (د)

 املعرفة، دار: بريوت املدني، اهلل عبد السيد حتقيق. الدارقط  سنن. عمر بن علي لدارقط ،ا ـ
 .م1966-هـ1386

 دار: بريوت. العلمي وخالد زمرلي فؤاد حتقيق. الدارمي سنن. الرمحن عبد بن اهلل عبد الدارمي، ـ
 .م1987-هـ1407 العربي، الكتا 

 دار: بريوت احلميد، عبد الدين حميي حممد: حتقيق. داود أبي سنن. األشعث بن سليمان داود، أبو ـ
 .ت.د الفكر،

 .ت.د الفكر، دار: بريوت عليش، حممد: حتقيق. الكبري الشرح. أمحد الربكات أبو الدردير، ـ

 دار: بريوت. عليش حممد: حتقيق. الكبري شرح على الدسوقي حاشية. عرفة بن حممد الدسوقي، ـ
 .ت.د الفكر،

 علي حتقيق. األحكام عمدة شرح األحكام إحكام. علي بن حممد الدين تقي، العيد دقيق ابن ـ
 .م 1959 – ـه 1379، ومكتبتها السلفية املطبعة: القاهرة.اهلندي

 .ت.د الفكر، دار: بريوت. الطالبني إعانة. حممد السيد بن بكر أبو الدمياطي، ـ
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 (ر)

-هــ 1381 اإلسـالمي،  املكتـب : دمشـق . النهـى  أولـي  مطالـب . السـيوطي  مصطفى الرحيباني، ـ
 .م1961

 .م1984-هـ1404 الفكر، دار: بريوت. احملتاج نهاية. العباس أبي بن حممد الرملي، ـ

 (ز)

 دار: بريوت إبراهيم، املنعم عبد حواشيه وضع. ال ركشي شرح. اهلل عبد بن حممد ال ركشي، ـ
 .م2003-هـ1423 العلمية، الكتب

 احلـديث،  دار: القـاهرة  البنـوري،  حممـد : حققـه . الرايـة  نصـب . سـ  يو بـن  اهلل عبـد  ال يلعـي،  ـ
 .م1936-هـ1357

 (س) 

 .ت.د املعرفة، دار: بريوت. املبسوط. الدين مشس السرخسي، ـ

 (ش)

 .م1973-هـ1393 املعرفة، دار: بريوت. األم. إدريس بن حممد الشافعي، ـ

 دار: بـريوت . الفكـر  بـدار  الدراسـات و البحوث مكتب: حتقيق. اإلقناع. اخلطيب حممد الشربي ، ـ
 .م1995-هـ1415 الفكر،

 .ت.د الفكر، دار: بريوت. احملتاج مغ . اخلطيب حممد الشربي ، ـ

 .ت.د الفكر، دار: بريوت. احملتاج حتفة على الشرواني حاشية. احلميد عبد الشرواني، ـ

 والعلـوم،  القـرآن  إدارة: كراتشي. ياألفغان الوفا أبي: حتقيق. املبسوط. احلسن بن حممد الشيباني، ــ
 .ت.د

 (ط)

: القـاهرة . احلسـي   احملسـن  وعبد حممد طارق: حتقيق. األوسط املعجم. أمحد بن سليمان الطرباني، ـ
 .م1995-هـ1415 احلرمني، دار
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   الكـربى،  املطبعـة : القـاهرة . الفـالح  مراقـي  علـى  الطحطاوي حاشية. حممد بن أمحد الطحطاوي، ـ
 .م1917-هـ1318

 (ع)

 .م2001-هـ1421 الفكر، دار: بريوت. عابدين ابن حاشية. أمني حممد عابدين، ابن ـ

 وزارة: الرباط. البكري وحممد العلوي مصطفى: حققه. التمهيد. اهلل عبد بن يوس  الرب، عبد ابن ـ
 .م1967-هـ1387 األوقاف، عموم

 املختصـني  مـن  جلنـة  حتقيـق . الالرجـ  ضـعفاء  يف الكامـل . اجلرجـاني  عدي بن عبداهلل عدي، ابن ـ
 .  م1984 – ـه1404، الفكر دار: بريوت. الناشر بإشراف

 .م1989-هـ1409 الفكر، دار: بريوت. اجلليل منح. حممد عليش، ـ

 (ق)

 .ت.د اإلسالمي، املكتب: بريوت. الكايف. أمحد بن اهلل عبد قدامة، ابن ـ

 .م1985-هـ1405 الفكر، دار: بريوت. املغ . أمحد بن اهلل عبد قدامة، ابن ـ

 . احملققني من جمموعة: حتقيق. املالكية فروع يف اللخرية. إدريس بن أمحد الدين شها  القرايف، ـ

 .م1994-هـ1414 اإلسالمي، الغر  دار: بريوت  

 الكتب العلميـة،  دار: بريوت. املالكية اخلالصة الفقهية على ملهب السادة. حممد العربي القروي، ـ
 .د.ت

 القـادر  عبـد  و شـعيب  حتقيـق . العبـاد  خري هدي يف املعاد زاد. بكر أبي بن حممد، اجلوزية قيم ناب ـ
 .م1981 – ـه1401، اإلسالمية املنار ومكتبة الرسالة مؤسسة: بريوت. األرنؤوط

 (ك)

 العربي، الكتا  دار: بريوت. الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع. الدين عالء الكاساني، ـ

 .م1982-هـ1402  
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 (م)

 .ت.د الفكر، دار: بريوت. الباقي عبد فؤاد حممد حتقيق. ماجة ابن سنن. ي يد بن حممد ماجة، ابن ـ

 .ت.د صادر، دار: بريوت. الكربى املدونة. أنس بن مال  مال ، ـ

. الفقـي  حامـد  حممـد : حتقيق. اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف. سليمان بن علي املرداوي، ـ
 .ت.د الرتاث، إحياء دار: بريوت

 الرتاث، إحياء دار: بريوت. الباقي عبد فؤاد حممد حتقيق. مسلم صحيح. احلجاج بن مسلم مسلم، ـ
 .ت.د

  العلميـة،  الكتـب  دار: بـريوت . القاضـي  حـازم : حتقيـق . الفـروع . حممـد  اهلل عبـد  أبو مفلح، ابن ـ
 .م1998-هـ1418

 .م1980-هـ1400 اإلسالمي، املكتب: بريوت. نعاملق شرح املبدع. حممد بن إبراهيم مفلح، ابن ـ

 طيبـة،  دار: الريـاض . حنيـ   بـن  صـغري  محـاد  أبـو : حتقيـق . األوسـط . حممـد  بكر أبو املنلر، ابن ـ
 .م1985-هـ1405

 .م1978-هـ1398 الفكر، دار: بريوت. واإلكليل التاج. يوس  بن حممد املواق، ـ

 (ن)

 .ت.د املعرفة، دار: بريوت. الدقائق كن  شرح الرائق البحر. الدين زين جنيم، ابن ـ

ر دا بـريوت:  الغفار البنداري وسيد حسـن.  عبد حتقيق. الكربى السنن. شعيب بن أمحد النسائي، ــ
 م. 1991 -هـ  1411الكتب العلمية، 

 .م1995-هـ1415 الفكر، دار: بريوت. الدواني الفواكه. غنيم بن أمحد النفراوي، ـ

-هـ1392 الرتاث، إحياء دار: بريوت. مسلم صحيح على النووي شرح. شرف بن حييى النووي، ـ
 .م1972

 .م1997-هـ1417 الفكر، دار: بريوت. املهل  شرح اجملموع. شرف بن حييى النووي، ـ
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 (هـ)

 .ت.د الفكر، دار: بريوت.القدير فتح شرح. حممد الدين كمال اهلمام، ابن ـ

 .ت.د ن،.د م،.د. القويم املنهج. حجر ابن اهليتمي، ـ

 .م1992-هـ1412 الفكر، دار: بريوت. الفوائد ومنبع ال وائد جممع. بكر أبي بن علي اهليثمي، ـ
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 إلبراهيم بن أمحد الثغري التلمساني ِطيٌب معجٌم

 عشر امليالدي( الـخامساهلجري/ القرن  التاسع)القرن 

 قــة و تـحقيــدراس
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  إلبراهيم بن أمحد الثغري التلمساني ِطيٌب معجٌم

 عشر امليالدي( الـخامساهلجري/ القرن  التاسع)القرن 

 قــة و تـحقيــدراس

 

يف تعـاري  للمـاا الــمغرب     بالباب الـمعروف بعلوم الّطبيعة تعّد الـمصادر
تلمسـان مـن القّلـة  يـن ج نــجد  ـا رج رشـارات يف تعـاري          األوسط و قالدته 

ومن هذا القليل نـجد بعض املخطوطـات   ؛ألالمها تتحدث لن اشتغا م بـهذا الفن
اليت بقيت حبيسة الـمكتبات و الـخزائن الـمغربية نظرا للبرت الذي والّطمـ  الّلـذان   

سـالة غـغ ت تنسـ     وسنحاول يف هذا العرض تقـديم ططـويف يف شـكل ر   ، الرتاها
والذي ورن كانت رسالته بهذا الشكل الــمذكور  براهيم بن أمحد الثغري التلمساني إل

ج متنع الّدارس و الباحن من التعّمق فيها بغرض الوغول رىل تقـديم غـورت و ـع    
من غيدلة وّط  يف العهـد الزّيـاني بتلمسـان الـيت مـن       النبات وزرالته وما تعّلق به

أو غرناطة النصرية أو  ها مل تكن تتمايز لن مثيالتها بفاس الـمرينيةالّصع  القول أنـّ
 تون  الـحفصية.

ورغم ذلك فإن ططويف الثغري ذي أهّمية من الّصع  جتاوزها رذا أّنـه يــمثل   
بالـمغرب األوسط فال نكاد نـجد تأليفـا يف هـذا البـاب     تأليفا فريدا يف باب الصيدلة

الثـامن   القـرن   العالج و األو اح الّصـحية الـالل  فهو يعطي غَور ، أّل  بتلمسان
 .التاسع ا جري  )الرابع لشر واخلام  لشر امليالدي (و

 زيانيون.، تلمسان، الثغري، ط ، غيدلة، نبات: الكلمات املفتاحية
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 : 1التعري  بالـمؤّل  و لصره .1

الرين ج توجد ترمجة وافية إلبراهيم بن أمحد الثغري غ  ما أورده وبعض املتـأّ 
، 2من أمثال الدكتور أبي القاسم سعد اهلل تعريفه غ  أنه جاا مقتضبا ج ي  بالغرض

م تالمذت أبي لبد اهلل الشري  وقرنه التنبكيت يف لداد ألال ومن جهة أالرى ورد لند
شريسي فتاوى متعـددت يف املعيـار   ونقل لنه الون، 3الشاطيبو ابن اللدونبابن زمرك و

رىل خزانة الــحسنية  ـيف رسالته اليت بال و أشار الثغري، 4حممد ذكره باسم ربراهيم بنو
فـإذا  ، وهذا يعين أنه لاش بعده، م لليههو حممد ثم ترّح، سلطان زياني ذكره باجسم

 5م(1370-1301/هـ771 -710) للمنا أن الثغري من تالمذت الشري  التلمساني
بـن   يكـون أبـا زيـان حممـد     فإن الذي قصده الثغري هنا، وغلى لليه أبو محو الزياني

فيكون بذلك لاش بعد هذه الفرتت زمن كل ، م(1308-1303/ 708-702لثمان )
فيكون الثغري ولد يف ، م(1336-1308هـ /736-708من أبي محو وأبي تاشف  )

من سالط  الزّياني  أبو لبد اهلل حممد بن  و ممن تسمى مبحمد، ا جري القرن الثامن
هـ/ 839م( والسلطان أبو لبد اهلل حممد بن أبي تاشف  )1411هـ / 814أبي مّحو )
وقـد  ، غر األللـى األندلسـي  غري تطلق لادت للى من انتس  للّث. ونسبة الّثم(1436

غـر األللـى   التلمساني الّدار؛ فهـذا يعـين أنـه ولـد بأحـد منـاطق الثّ      : ُكت  لند ذكره
وكـذا يف  ، ضاا يف اسـتهال ا للى توّليه للق املنسوبة له ونّصت املخطوطات، األندلسي

ومن جهة أالـرى يـذكره حممـد حسـن  طلـوف غـاح        ، الـمعيار كما ذكرنا ألاله
وشقر جزيرت باألندل  قريبة مـن شـاطبة وبينهـا    ، 6شجرت النور الزكية باسم الشقري

ف مـن  . ويبقـى أن نعـرّ  7وب  بلنسية مثانية لشر ميال وهي كث ت األشجار والــثمار 
واألقـرب رىل الفـرتت   ، لهد أبي زيان لنستنج التعري  اخلاص بالثغري يف توىل القضاا

رذا أنه دالل لليه وج يكـون هـذا رج   ، ان حممداليت توىل فيها القضاا هي دولة أبي زّي
رج أن الواق  للى كتاب بغية الرّواد جبن اللدون ج يـجد ، ت منزلته لندهلـمن لَل
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كون اجحتمال الثاني هو لهدي أبـي لبـد اهلل   في، تسمية بإبراهيم لقاٍض يف لهديهما
وقد يكون لاش رىل لهد لبد الرمحن بـن  ، م(1402-1399/ هـ814-804حممد )

بـن أبـي حــمو كأقصـى تقـدير       أبي لبد اهلل والسعيد بن أبي حــمو وأبـي لبـد اهلل   
م(. وقد ذكر ابن مريم قا يا يسمى بـإبراهيم بـن   1424-1402هـ /م814-827)

ذنون نزح بعضهم من الذي  األدراسة من بين و املعلوم أّن، 8اإلدريسيحممد بن حييى 
، يف الط  معنون برسالة يف أدوية تألي  آالروللثغري ، األندل  رىل املغرب و غقلية
، مطموس اآلاِلـر ، ومكون من تسعة ورقات، 8545: بـ وهو باخلزانة الـحسنية مّرقٌم

ة للـى أ ـمدت و أدهـان    وهـي مشـتمل  ، غيبدأ بـ " يف األدوية النافعـة مـن بـرد الـدما    
من الالل الفتاوى املنقولة له و، 9سطرا 27 مسطرته، سم 16 ×23: أبعاده، "وغ ها

يف  يف املعيار يظهر لنا أّنه كان فقيها معروفا وقد تكون تآليفه الطبية من بـاب املشـاركة  
العلـوم  وقد تـمّيز لصر الثغري بالنشـايف العلمـي يف بـاب للـوم الطبيعـة و     ، العلوم
  .هو ما ظهر يف النشايف الزرالي والصيدلي يف هذه الفرتتو، 10العقلية

 : األو اع الصحّية بتلمسان زمن املؤل  .2

استعمل التلمسانيون ُطرقا تقليدية يف العالج و بعضها متعّلٌق ببعض املعتقدات 
 ىل املسـائل القدريـة كمـا بالنسـبة ملسـالة     ركانوا يعزون بعض العوارض املر ـية   فقد

حدين حممد  ولعّل، 12قدمية يف العالج مثل الكي  وكانوا يستعملون طرقا، 11الرلاف
بن مرزوق التلمساني مع احد ألالم تلك الفرتت )للي بن حممـد بـن مسـعود( حـول     

يدل للى تأالر تلمسان لـن بـاقي أمصـار املغـرب يف هـذا       ؛املارستان و رورت بنائه
حـدين رىل الـنيب غـلى اهلل لليـه      وع رىلالباب يف تلك الفرتت و كي  أنه لزمه الرجـ 

أو حديثا لـن   وج منلك رشارت، 13سلم حتى يستدل به للى مشرولية بناا املارستانو
وممـا  ، يف اجتساع فيها املرينيون لليها رغم شهرتهم اليت سيطر فيها بنائه يف هذه الفرتت
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لروحـاني يف هـذه   مر انتشار العديد من الكت  اليت تعتمـد العـالج ا  يزيد يف تأكيد األ
الفرتت منها كتـاب قـب  النـوار و جـامع األسـرار امـال الـدين يوسـ  بـن أمحـد           

وكتـاب وـوس   ، 14ورسالة ألبي لبد اهلل الندرومي يف الواص احلـروف ، الندرومي
و مل يكن هناك ، 15التلمساني األنوار و كنوز األسرار حملمد بن احلاج بن لامر الغساني

( كـان قـد   م1389/هــ 774السلطان أبي محو الثـاني )  ظهور بارز حلركة طبية فحتى
قـد  و 16ابـن اللـدون   أغي  مبرض و استنك  لن لالجه بالتورع و الصرب كما ذكر

يـة بـروز لـدد معتـربا مـن األطبـاا       ياني يف فرتته الثانتلمسان الالل العهد الّز لرفت
مد بن أبـي  أبي لبد اهلل حم الصيادلة الذي كانت  م آثار مشهودت يف هذا الباب مثلو

مالقي و أبـي  ـو حممد بن للي بن فشوش و موسـى بـن غـمويل الـ     مجعة التالليسي
 17(م1441/ هــ 845الفضل التلمساني )حممد بـن ابـراهيم بـن لبـد الـرمحن( )ت      

الـذي يعـد مـن أهـم     ، 18م( املتطبـ  1492هــ / 895) حممد بن يوس  السنوسيو
 فقـد تـرك رسـائل يف الطـ      ،املتطبب  بالتبار وغـول آثـاره العديـدت يف هـذا الفـن     

و احلميـة رأس   اابيـت الـدّ   "را العيـون الرمـدت يف شـرح املعـدت    بُ"والصيدلة مثل كتابه 
و ذكر التنبكيت أن له شـرحا  ، 20حيمل لنوان " فوائد طبية" كما له تألي  آالر، 19الدواا

ىل رو ميكن القول أن أثر السيطرت املرينية هي اليت أدت ، 21ألرجوزت ابن سينا يف الط 
بزوغ نوع من اآلثار اإلجيابية يف هذا الباب الاغة بربوز التـآلي  يف العلـوم الكونيـة    

 .  و الصيدلة الذي نعرض لهو الفلك و ميدان الّط الاغة الريا يات

 : و زرالته يف لصر الثغري النبات .3

رب األوسـط الـالل القـرن  الثـامن     باملغ بات نشاطا مذكورات  الّننت ُكتضّم
لنـد حـديثهم لـن     وهـذا  ؛الرابع لشر واخلام  لشر امليالدي ()ري  التاسع ا جو

ففـي حـدين ابـن البيطـار لـن نبـات       ، بـة و املرّكأ بعض النباتات واألدوية الــمفردت 
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وذكـر أن  ، أشار رىل ظهور منفعته بعد جتربته لند قبيلة بين وجهان ببجاية، 22اآطريالل
وحتدث يف مو ـع آالـر لـن    ، 23حالناس كانوا يقصدونهم للعالج من الـبهق والو 

ويف مو ـع  ، 25وشهرته اليت بلغت األندل  يف لـالج بيـاض العـ     24نبات بوقشرم
مجلوبة مـن الـزاب رىل   ـال 27انلووالـجوذر وحجر الس 26مآالر حتدث لن جوز جند

. ومـن جهـة أالـرى    29جلبون الغـب اا ـومن نفـ  الــمنطقة يـ   ، 28األندل  للعالج
كما أشار ، 30املشهورت باملغرب األوسط مثل التاكوتيتحدث ابن البيطار لن النبتات 

رىل استعمال العالج بالغذاا لند أطباا الـمــغرب األوسط يف الـحدين لـن جــراد   
واستعما ا يف أحواز قسنطينة لند قبيلة  32كما تـحدث لن نبات العاقرقرحا، 31البحر
الـذي أظهـر مـدى    . ونف  األمر تقريبا جنده لند ابن أبـي الــخ  اجشـبيلي    33لواتة

ثـم  ، 34م نبات السوس ووغفه وألطى الصائصهّدفللعالج َق، لنايتهم بالنبات وغ ه
ورىل نبــات األفســت ؛ ذكــر أنــه أجودهــا  يشــ  يف جهــة أالــرى كــّل مــّرت رىل  ايــة

أكثر النبتات املذكورت الـخاغة باملغرب األوسط هي  . ولعلنا نذكر هنا أّن35وألطرها
الثالـن  ) بأّن هذا الكالم الذي كان يف القرن السـابع ا جـري   وميكن القول، يف  اية

لشر الـميالدي( يربز مكانة املدينة يف باب الصيدلة والنبات يف هذه الفرتت. ثـم تـأتي   
يف الــحدين  ، 36كثرت نبات الُبطم ونبـات العرلرقرحهـا   رىل مدينة تلمسان حين أملح

لن الشيح املوجـود بهـا ووردهـا    و، مثل حبق الشيوخ، لن تاهرت ب  جودت نباتاتها
 .37الذي يعّد األجود لطرا حس  بعض النباتي 

متطبب  ـالثغري من أهم هؤجا األطباا وال ويعّد أبو رسحاق ربراهيم بن أمحد
تآليفه مازالت حمفوظة يف املكتبة الوطنية اازائرية واخلزانة بعض منها أن ، جلتبارات

مما جعله غيدليا أو طبيبا ، بالط  والصيدلة ُلرفه نأيضاف رىل هذا ، احلسنية بالربايف
فمخطوطه يف الصيدلة الذي يتحدث فيه لن األدوية للى ترتي  ، أكثر منه متطببا
رغم فيش  رىل معلومات هامة يف جمال الصنالة الصيدلية بتلمسان ، حروف املعجم
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سنية )حتت رقم عجم األدوية احملفوظ باخلزانة احلفيمكن تكملته مب ة لدد غفحاتهقّل
8544.) 

 : وغ  ططويف الثغري .4

 ـمن  ، املخطويف الذي ستناوله حتتفظ املكتبة الوطنيـة اازائريـة بنسـخة منـه    
حرب األسود ر افة رىل األمحر ـو هو مكتوب خبط مغربي بال، 1777جمموع حتت رقم 

مسطرته مـا بـ  اثنـى لشـر رىل  سـة      ، املستعمل ألمساا األدوية. لدد أوراقه ثالثة
 64سطرا يشغل األوراق  15رىل  12وأسطره ماب  ، مم x 140 193وأبعاده ، لشر
" بسـم اهلل الـرمحن    :ويبدأ املخطويف بـ، هـ1122. ويعود تاريخ نسخه رىل سنة 66رىل 

م هـذا مـا وجدتـه مقيـدا خبـط      ـموجنا حممد الكريـ  والرحيم وغلى اهلل للى سيدنا 
بن أمحد الثغري التلمسـاني اازائـري رمحـه     الشيخ الفقيه القا ي أبي اسحق ربراهيم

بــ " ورذا   وينتهـي ، من أنواله شي  املعجون املزدرع يف البيوت اهلل األل  ألَ  َسنت 
رذا قطـر يف األذن نفـع مـن سـيالنها     ، طلي وحده للـى داا الثعلـ  انبـت الشـعر و    

 : انومّساه فاني، مرو وهو مسخن". وهو مبتور اآلاِلرـبسيسة هو ال، بالصديد

 « liste des mots médicaux et pharmaceutique,d’après 

Abou Isḥâḳ b.Ibrâhîm.b.Aḥmed Tilimsâni »
38

 

ومكون من  أكمل من السابقفهو  8544 :أما ططويف اخلزانة احلسنية املرقم بـ
ـْ، أربعة ورقات َمْوَجَنا ـن الّرِحيِم و َغّلى اهلل َلـلى َسيدنا و 'يبدأ بـ " ِبْسِم اهلل الرحـْم

ذا َما وجدُت مقّيًدا بـخّط الّشْيخ الَفقيه 'مـَُحَمٍد َو آلـه وغحبه وسّلم َتْسليًما َوَهــ
 الّثغري الّتلْمَساني الّدار َرِحَمُه اهلُل َوَنَفَعنا ِبه." القا ي أِبي اسحَق ربراهيم بُن أمحد
ـلى سيدنا وموجنا امة لحـمده والـصالت الـّت وينتهي بـ" نـُـجز والـحمـد هلل حّق

 16 × 23: أبعاده، سطرا 27مـحمـد نبيه ولبده ورسـوله". لدد أسطره يف كل ورقة 
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وهو ، بـ " معجم طيب ". مل ُيذكر اسم الناسخ وج سنة النسخ ويف الفهرسة لنون، سم
. ُكت  بـحرب أسود 39ظهر 21وجه رىل  18ز يشغل احلّي، 8544 من جمموع رقمه 
ورتبت حروفه للى الطريقة ، ين الافتض كلماته  رب أمحر و ُبوُكتبت لناوينه وبع

 .40الـمغربية

 : العمل يف هذا املخطويف .5

فهي أكمل و أّتم النسـخ الـيت    لو وحها وسنعتمد للى نسخة اخلزانة احلسنية
لثرنا لليها رغم الرتاها من نقص يف بعض العبارات و الـجمل اليت أمكن معااتهـا  

بة الوطنية اازائرية أو من الالل املصادر التمد لليهـا املؤلـ    بنسخة املكت بـمقابلتها
لليهـا   مثل جامع ابن البيطار وكتاب تفس  دياسقوردس جبن جلجل أو اليت اّطلعت

 وغ ها. 

دراسة هذا املخطويف وذلـك لتسـهيل القـراات    تـحقيق و ُاْستعمل لدت رموز يف
 : وهي

 ج.: لنسخة املكتبة الوطنية اازائرية باحلرفو ح: نرمز لنسخة اخلزانة احلسنية باحلرف  -

 عت ب  قوس  بعد كـل نبـات ودواا وهـي ليسـت مـن أغـل       رموز اللغات و -
لـدا  ، يونانية :)يو(، فارسية :)فا(، الرببرية :)بر(، األرامية :أر()وهي ، املـخطويف
 وهي تسمية قبطية وذلك باجلتمـاد للـى   12الـمرّقمة برقم " ااس برباري لفظة "

  معجم ابراهيم بن مراد املهم يف حتديد اللفظ األلجمي.

ُالتزم بعنواني املخطويف كما فهرسه املفهرسون سواا املكتبة الوطنية اازائرية الذي  -
أمـا نسـخة   ، 41بـن أمحـد التلمسـاني"    الصيدلية إلبـراهيم قائمة األدوية الطبية وهو "

  42اخلزانة احلسنية فجاا بعنوان "معجٌم طيٌب"
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 هذا الرسم للنبات أو التسمية.ـت العالمة )*( للدجلة للى انفراد الثغري بو ع -

و ع يف الـحاشية أمساا بعض األدوية اليونانية الـمشهورت بالالتينية باجلتماد  -
أما التسمية الالتينية فيمكن العودت رىل كتاب كش  الرموز ، للى املعاجم املذكورت

 : املعنونة بـGbariel colin يف دراسة لعبد الرزاق بن محادوش اازائري

Abderrezâq el-Jezâíri: un médecin arabe du XIIe siècle de 

l'hégire, Montpellier imprimerie de Delord-Boehm et Martial. 

 .ليست يف أغل املخطويف ما ُكت  ب  قوسن )( هو رثبات من املعاجم و زيادت -

للمحافظة للى الرتت  والنسق كما يف أغل   و عت أرقام للنباتات واألدوية -
 الـمعاجم النباتية الـحديثة.

املقارنة ب  النسخت  كانـت يف الـورقت  األولـي  فقـط لـبرت يف آالـر املخطـويف         -
و بقيـة  ، وبقية األوراق قورنت بااامع جبن البيطار والتقـيح لـه أيضـا   ، اازائري

ألندلسـية ثـم املشـرقية و لـذلك لطبيعـة      او الدوية ُأحيل رىل كت  النبات املغربيـة 
وُاجتن  التعري  بها ججتنـاب اإلطنـاب    املؤل  ذي التكوين األندلسي واملغربي

 .يف احلشو

، ترقيم الورقات للى ا امش باحلرف أ املمثل للظهر والـحرف ب املمثل الوجه مّت  -
 هـذا  واألغل أن الـحرف أ ميثـل الوجـه لـادت و ب متثـل الظهـر؛ لكـن اتبـع يف       

 املخطويف تتابعه كما ُغّور.
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حاولة إللقاا أ واا جديدت للى النشايف العلمي بالدولـة  ـيبقى هذا العرض م
ظهور ططوطات أالرى تزيد مـن   ولعّل، الزيانية يف باب ما كان يعرف بعلوم الطبيعة

ها الكـث   ـيت نالـ انية اّلـ رثراا هذه املوا يع اليت تفتح أفاقا جديدت يف تاريخ الدولة الزّي
و ميكن أن نصل رىل نتائج هامة من الـالل  ، من البحن يف الـجوان  السياسية الاغة

هذا املخطـويف؛ فمنهـا ظهـور األمسـاا باأللفـاظ الرببريـة رغـم التكـوين األندلسـي          
مـن جهـة   و، هذا يّدل للى اهتما الرببـر بالنبـات و الصـيدلة و غـنالتها    و، للمؤل 

ة؛ وقـد يضـاف رليهـا    فاهيم النباتية املشرقية العربية مع الرببريـ يـمثل غورت جلتقاا امل
النباتيـة بالــمغرب    تقـّدم الزرالـة   ميكن من الالل هذا املخطـويف ابـراز  و، األندلسّية

ومن النتائج املهّمة معرفـة  ، األوسط رغم ما أغابه من أوبئة وجوائح وحروب متتالية
 األمساا الرببرية. النباتات اّليت ظهرت باملنطقة وهي اليت أالذت 
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 الـمكتبة الوطنية اازائرية "الورقة األوىل من اخلطويف" غورت لنسخة
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 الـخزانة الـحسنية "الورقة األوىل من اخلطويف" غورت لنسخة
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ـْ آلــهِ    َحَمٍد َوـن الّرِحيِم و َغّلى اهلل َلـلى َسيدنا وَمْوَجَنا مــُ 'ِبْسِم اهلل الرحـْم
 وسّلم َتْسليًما وغحبه

ربـراهيم   بـخّط الّشْيخ الَفقيه القا ي أِبـي اسـحقَ   43ذا َما وجدُت مقّيًدا'َو َهــ
 الّدار َرِحَمُه اهلُل َو َنَفَعنا ِبه. 44الّثغري الّتلْمَساني بُن أمحد

 حرف األل 

مـل منـه   رذا ُل 46يف الـدور  شـي  العجـوز الــمزدرع    )يو( من أنوالـه  45أفسنت  .1
 اها و كذلك رذا دهن يف الصدر و املعدتعيفة قّوللى املعدت الّض 48ومحل47ق وطي
و رذا لمل منه دهن و مجع مـع  ، لن نفخ املعدت 49ل رياح الشراسي حّل الضعيفة

و تقوية العص   51كان منه دهن حسن فاغل يف حتليل الرياح 50دهن من السذاب
 ن األفستن  الذي فيه منافـه دهـن  ده 52من قبض ج أجل ما استفاده من السذاب

 53والرهشـة  العصـ   واسـرتالاا  والظهـر  )الكلى( واملثانة السذاب من برد الكال
و رذا دهنـت بـه الســرت    ؛مـن سلسـل البــول   55و الفـا  و اللقــوت  54واجالـتالج 

به الظهر نفع مـن االـتالا الكبـد و رذا قطـر يف      و رذا دهن ؛والورك  56الـمائدتو
للـى األورام   و رذا لمل منه ق وطي منها منفعة لظيمة نفعمن الريح  نفع األذن
 .57فها من املادت أو ما يسيل منهانّش

 وهو الصف . :)بر(58أملي  .2

 .)فا( 60جوزارقم وهو: 59أكتار)بر( .3

 وهو نوع من العرلر. :61هلـأب .4

 .62العرتوت هو: أالزروت* .5

 .64حلحالـهو ال :63)يو( أسطحودرس )اسطحودس أو أسطحوذرس( .6
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 .65وهو بياض الوجه :غاصيداج الرفأس .7

 . 66نأسرو .8

 .وهو رجل الغراب :67)بر(أطريالل .9

 خضخاض.ـوهو نوع من ال :68)بر( أرغي  .10

 .69نوع من احلمض )يو( الغيسن .11

 حان.ـوهو الري :ااس .12

 خيزران.ـوهو ال :ااس بري .13

 وهو شجرت أرغي . :(ج) 70ااس برباري  .14

 .73دياحلص  الرب حل 72منه( )الذي تصنعالدي .وهو هو: 71)أسل(أأسول .15

 .75و هو نوع من ذن  اخليل :74أنـجبار )فا( أمصوخ .16

 و هو شجرت الفنخ.: )ج( 76أست  .17

 .78و هو البنق :)أند( 77*أنفحت .18

 .وهو مـخل  الغراب :)ج(79أطوغالي  .19

 .زرق النوارأواألنثى منه ، الذكر منه أمحر النوار، هو حشيشة العلق :80أنا غالي )يو( .20

 .82هو أوزبول: )فا( 81أذريون .21

 هو مثر الدردار.: صاف ألسنة الع .22

 .84هو السوسن: )يو( 83أرايوسا .23

 .لندنا 86هو األبـهل :* 85أجمسا نـجوني .24

 2ب



 هـ1437شعبان ( 67العدد )، لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالميةجملة جامعة أم القرى  144

 .88هو الرتبا: 87أمالل )بر( اريقارن .25

 اراك. 89اابنوس )يو( .26

 .90اجاص .27

 .91اترج .28

 .92هو الـمردودش: أذن الفأر .29

 .ركليل امللك .30

 .ركليل اابل .31

 هو الل ون.الر السليخ ذر  .32

 هو الغسول. :93)فا(انشنأ .33

 هو كـحل السراو. :94نون االني أفي .34

 .نهو الدار شيشعا :95ِر)بر(وزأ .35

مـن   ّنأ الربنـي غـ ه  أو الربني بـذلك شـيخي؛  أ 96حرسقويف هو :آذان احللوف .36
 ابطة.والّض مساته الرافعة

 .حلبةـهو شجرت ال: 97أجندان .37

يف  مزروع يف األحوايفـال، هو الكافورية وهو شجرت مريم :حوار(ـوان )الـحـال .38
و البلغم الغليظ؛ ويضـخ السـدد وينفـع مـن الفقـان       98السودااينفع من  الدور

القل  رذا كان من احد اخلليط  املذكورين وماؤه رذا ُبّل يف الرقـة للـى التـواا    
ورذا طلي به الظهر ودائر القضـي  و تــحت األنثـي  نفـع      ؛العص  نفعت منه
 .وقوى للى ااماع
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 .)يو( 99أفيتمون .39

اجسفنج هي الـحجـارت اليت توجد يف قل   حجارتهو الـجفافة و: اسفنج البحر .40
 اجسفنجة.

 .هو الكحل :مدـرث .41

 .100هو الزرقون :اسرنج .42

 هو زرقلونا.: 101)فا( أسفيوس .43

 هو الـحــريق. :102تنـجدأ .44

 هو املعروف بش  العجوز الثابتة للى شجرت البلويف و غ ه.: 103أشنة .45

 .104هو امليعة )سر( كأسطر .46

  .105اينوفنوهو ، زيرنخـهو الروب ال: )يو( اغوري نأ .47

ويسـمى انـ     107يف القمح ويسمى أكـنك  ثـمره هو الذي يوجد  :106أطرمالة .48
 العجل وشيخ الطعام.

 .108هو الشوكران :أبو حيان .49

 حرف الباا

 هو البز الغراب لندنا. :هارـَب .50

 الب . هو كزبر :109)فا( انبرشاوش .51

جيش بزور الرجلة رذا شرب رذا شـرب نفـع مـن بـرا      ؛هي الرجلة :بقلة محقاا .52
قد ُذكر لـي أن رجـال كـان يـداوي أغـحاب أطعـامهم مـع الرجلـة         و، تاحلصا

 فينتفعون بها.
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 .هي الرببون: بقلة اليمانية .53

وأغلي يف  رذا أالذ من العنصل نص  أوقية 110النباتـي ري الّش :بصل العنصر .54
ونام الرجل قبل أن ميشي بهما للى  أوقيت  من الزيت و دهن بها أسفل القدم 

 ياجيبا و داوم للى ذلك سبعة أيام و رن دق قلبه مشّواألرض أنعظ رنعاظا ل
 يف الـحمام أذهبه و لو لسر زواله. 111واللط بـخل لتيق وطلي به البهق

فإن أحرق غار رماد أشد  ؛رن قوت أغوله تـجلوا و تـحـلل :جالينوس :برواق .55
األغل وألقي فيه  112تـحليال؛ )ديسقوريدوس(وجتفيفا واكثر تلطيفا اسخانا و
قي للى النار حتى يغلي؛ وغ  يف األذن نفع من وجعها ومن ثقل زيت وأل
 .السمع

للشم  نفـع منـه ورذا    الـخلرذا طلي البهق بالبصل و :ابن مسجون فصل من .56
ورذا قطـر يف األذن نفـع مـن سـيالنها      طلي وحده للى داا الثعل  أنبت الشعر

 بالصديد.

 .113وهو أمساسن )بر( هو الـمو :بسيسة .57

 احلوت. 115را(هو )سيك :114بوغ  .58

 هو الـمرجان. :116)فا( بسد .59

 أبو هرت. هو :117)ج( ةنيببر .60

 هو العصفر الربي.: 118باداورد )فا( .61

 هو الـجـوانـرجانـي. :)فا( 119بادروج .62

 هو الـتـرنـجان.: 120)فا( بادر نـجـويه .63

 .بنفسج 7... .بابونج66 ...123)فا( ـمقَّ.بـ65َ 122...121طـمُب .64

 أ 3
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 .هو السيكران؛ هو جنـحيط: بنـج. .68
 .124تشتوين :بسبايج .69
 مة الـجـــد.ـهو غري :125بارقو ملز .70

 هو رلي الـحمام. :126)يو( بارسطاريون .71
 رمبا تنبت للى السطوح.بة محرت القطيان منتنة الرائحة وهو لش :بره .72
 الشبيه ورقمه بورق الفيوم.هو مصفى الرالي؛ و :)فا(127بلكسا .73
 .هي حشيشة البغال: 128بنجيون* .74

 قيل أنه القيصوم. :)فا( بـلـنجاس  .75
 .129مارقو هو: تومةبن .76
 هو الذي ينبت يف أغل الزيتون. :باوه .77

 هو اليامس  الربي؛ وه زاتروا. :)فا( بهرامج .78
 مساه ابن البيطار شيخ البحر؛ وذكره بعد شيخ الربيع. :130بلمرين .79
 هي احلبة السوداا اليت تعمل يف األكحال.: بشمة .80

 اجبن. وتسميه الرببر تسميه العرب الـجـرب :بهق .81
مسـاه  وذكـره يف الرابعـة و   131ذكره يف الرابعة ومسـاه الاموسـوقا   :بسايف امللك .82

 )كذا(. الاماسوقا

ــاليون  .83 ــرا س ــو( بط ــرف       :132)ي ــواع الك ــن أن ـــمعرب وم ــرف  ال ــو الك ه
ومعنــاه الكــرف  باليونانيــة ربوســاليون  مّســاه ابــن البيطــارو، 133الـحـجـــري
 يسمى باليونانيةالعريض و

 ي .هو ح  شجرت أرغ: 134بقلة الرمات.برباري )ج( .84
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 حرف التاا

 قيل بزر اخلشخاش األبيض و قيل غ  ذلك. :135)فا( تودر .85

وذكر ابن البيطار أنها تسمى منقار الغراب؛  136ترمجتها قوقال : )بر( تامسطت .86
 وذكر أنه دواا نافع للزيادت يف الباات.

 أيسر للى )كذا(ااعدت.، 137هي سق ولبون: تافيفرا .87

 حرف الثاا

 شقرديون. هيو: ثومية .88

 .138فارهو  :ثيل .89

 حرف اايم

 هو جوزت الطي . :جوز بوا )فا( .90

 .139هو الصى السـمور: )فا( جـنـد بادسرت .91

 يقال هذا اإلسم األال  للى كبشة النـجار.و، هو تافيفرا :)فا( جاويشري .92

 هو الصنار.هم من أنواع الـخردل و: .جرج 95 ....جعدت94 ...جليلة .93

 زهر الرمان الربي. و هو :جـلـنار .96

 ان البستاني.زهر الرم :جندب .97

 هو الـخشخاش األبيض الربي. :جاسوس .98

 جوز جندم. .99



 149          شخوم سعدي. د         ... إلبراهيم بن أمحد الثغري التلمساني ِطيٌب معجٌم 

 حرف الـحـاا

 هو داا وهو قاتل األسد. :حاماجون* .100

 هو الـمر. :حبق الشيوخ .101

 هو محص األم . :حسك .102

 هو ح  الرند و اسم شجرت الغار. :ح  البغال .103

 املعلم )كذا(. 140()طريفلن هو :حومانة .104

 )كذا(. هو ح  غريز :ح  الزمل .105

 هو أزرود. :)سر(حندقوقا .106

فالكب  هو الشـيان والصـغ  ثـدي القـط     ، 141فيه الصغ  والكب  :حي العامل .107
 النابت للى السقوف.

 الصرلة. هو املسمى لندنا بـحـجـر :142)يو( حـجـر أنا غاطيش .108

 هو حجر يوجد يف بطون الديكة. :حجر الديك .109

 يعرفه الناس بـالورس. هو حجر يوجد يف مرارت البقر :حجر البقر .110

 ح  العج .  :  النيلح .111

هـو الثقـاا بالعربيـة واملقلياثـا بالسـريانية؛ وقيـل املقليـاث املقلـو منـه           :حرف .112
أو غـدمة   )الاغة( نفع ما يصي  لضل الصدر مـن الشـيوخ بسـب  غـدمة    

 رطوبة.من ماا و فانـجلت بذلك للصدر

 النكاح. أن الـحوت الكب  األرجل يع  للى جالينوسذكر ابن زهر لن  :حوت .113
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فعلـى هـذا    ؛لنـدنا  143بقوت وهو الـمعروف بالدلفينا وهو )أوماطاريـخ (.. 
 .السقنقوريكون من أنواع 

 هو الـحرف: ح  الرشاد .114

 حرف الـخاا

 هو ورد الزقاق. :الطـمى .115

 الربواق. هو :النثى .116

 144)بر( حــميدت من أنواله أروزي هي شجـرت: الروع .117

 145أبو ذزان: الصى الثعل  و الصى الكل  .118

 الرالي. 147هو لصى 146(كي  هو مثر كأنه): الرفع .119

ورذا حفر اإلنسان )هي الـحناش الصغار املوجودت يف باطن األرض؛  :الراط  .120
 .148جدها خترج من األرض(و

 هو الـحجر األكحل املعروف بالصندل. :الــماهان .121

 149هو )الشجرت اليت يصنع من أغلها فحم الديدان( :اللنج .122

 حرف الدال 

 .رويأز هو القندول و هو)كذلك( :دار شيشغان .123

 .150هو الـمـقل العربي و جناحها كجناح النـخل(، )هو املقل األزرق: دومر .124

 .151)كذا( و هو السرج  هو دردي الـخمر :دردي .125

 

 ب 4
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 حرف الراا

وطبـيخ البـزر    من لصارت ورقة طبيخـه  153)جبن باجة( الـتجربت 152 رازيانج .126
يظـة  أقواها وكلها نافعة من أوجاع اانب  والصدر املتولدت لن سدد ورياح غل

وحيلل أالاليف الصدر فيسهل النفن ويسخن املعدت وجيلو رطوباتهـا وحيـدرها   
و جيلـي الرطوبـة    وينفع من أوجالها ومن حرقتها املتولدت لن النفخ، يف البول
 الـبلغم  لـن  املتولـدت  حرقتهـا  ومـن  أوجالهـا  مـن  وينفع، البول يف )وحيدرها
 مـن  )نفعطبخ حتى و أذا ألقي رازيانج للى قليل من العسل و ي 154احلامض(
 )رذا والرازيانج أقل حرا مـن األنسـيون  155األدوار( وذوات املتطاولة احلميات
 البقول هذه من غ ها من املياه مع ماؤها مزج ورذا، وغفيت النار للى أغليت
 حـرارت  أشد وحبه مذه  دقة ملائه ألن األدواا وأغابت البدن أقصى به بلغت
 أقـوى  العـالج  يف وأغـوله ، حبه من وجاعاأل يف مذهبًا أسرع وورقه ورقه من
ه نـ مسرتالية اليت غلـ  لليهـا اليبـوس يعمـل م    ـاملعدت ال 156وورقه( بزره من

 .الـجوارش مثيل كذا( جوارش األنسيون

 .157رمت .127

 هي الفصفصة. :رطبة .128

 الشك.هي سم الفأر؛ و :رهـج .129

 .158من أنواع احلماض :ريباس)فا( .130

 .159رغوت البحر .131

 .161الـحديدت هو :)فا(160روسـختج .132
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 حرف الزاي 

 .162زراوند .133

 .164 رس الضأن 163هو ودح: )يو( رط  زوفا .134

 هو الـيامس  الربي من أنواله البهرانج و قد تقدم يف حرف الباا.: زانروا .135

 حرف الطاا

 و هو توتياا. :طباق .136

 .165هو تافقايتطباقا )كذا(  

 املثلن. وهو أيضا، هو ُرّب الـعن  :166طال ...طراثين .137

 حرف الكـاف 

 قريش. 167وهو قضم :كركر .138

 .168هو القعن: كرف  .139

 .169هزاز وهو تايلوج: كرمة بيضاا .140

 الـميمون.: كرمة سوداا .141

 170هو اللبان: كندر .142

 .172بطرااليون من أنوالهو 171ك  الضبع :كيبكج )فا( .143

 هي شجرت مريم.: كافورية .144

 .173هو الـمدلوكة :ك  الـهر .145

 .174كـتم .146
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 هو الدلبوث. :كسيفون .147

 من أنواع لن  الثعل  و هو اللهو. :كاكنج )فا( .148

وشـرابه ورب   176جـدا ورب احلصــرم   175مـن الــحّمار   مرقته نافعـة : كرن  .149
ماا الورد رذا غّ  للى الرأس سـّكن  وماا الليمون املصفى بقشرت و الرومان 

البختج نافع من الـحمار والكزبر ، والزلفران مشروبا نافع، الصداعـحّمار وال
 .أنفع من السكر

 الباذجنان الربي. :كسفتيون .150

 .كزبرت .151

 .الثعل  .152

 .لثاألح  هو تاكوت  :كزمازك)فا( .153

 هو زريعة الكتان. :177كشوتا .154

 هو ح  الـمثنان. :كرمدانة )فا( .155

 حرف الالم

 .178اايقووهو  :لوف .156

 )هي( الـمصاغة. هو :لسان الـحمل .157

 اللم . هوو 182وأم  الشعراا، 181وأذن الـغزال180الـحمارأذن هو : 179لصيـفـي .158

 هو نوع من الـجّناح. :لصي  .159

 الصـخرية.هو الرقعة  :لنخيط  .160

 .هو الـخزامة: لـخني  أغربا .161

 أ 5
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 حرف الـميم

 .184هو الـرزيانج و هو النافع: 183مارابن .162

 هو الشمع. :مـوم .163

 .186هو ح  الراس :185الـميويزج)فا( .164

 هي غحيفات.: مصيفقات .165

 هو امسامن. :ما ورقا .166

 .187هـو الـكركم :مايران .167

 هو الـفيكل و هو امسامن. :مـورقا .168

 .188هو الـمريق :مرت اتسنـج .169

 .189هذه األمساا الثالثة للى نوع من الكرف  :ال ش  و ميقدون مقدون   .170

 حرف النون 

 هو غندل األحواض. :نصام .171

 .190هو جندب للقار الرمان: نارمشك .172

 هو الـجوز ا ندي. :نارجيل .173

 هو أص الرمان الربي. :ناركيوا .174

 هو نوع من الطراثين. :191نـجوم األرض .175

 هو التـوز.ـي غ ه والـحدر الرومأسود وهو الـحدر وهو أبيض و :نشم .176
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كـذا( جـرب العـ  وكـذا     ) الــمغسولة تـربيا   الـمــحدنة: نشـارت األبنوس .177
 حكته. ووكحله يربيا جرب الع ، الـحصى

 حرف الصاد

 رذا االـذ بالــماا وو ـع   ، من ابن مسـجون بارد يف الدرجـة الثالثـة  و :غندل .178
كـائن مـن   ومن  ع  املعـدت والكبـد ال   ؛املعدت نفع من الـحمارللى اابهة و

أو مبـاا   192أو مبـاا الرجلـة   بـمـاا لنـ  الـذي    الـحرارت ورذا لجن الصندل
منع األورام احلارت و طلي به نفع من النقرس املتولد لن الـحر ومنالطحل  و

 .193من تـحل  الفضول رىل العضو وقواه

نوع يعرف باخلالف ونوع غ   ؛وكب  و هو نولان 194البلميأنواٌع : غفصاف .179
رب و نوع يعرف بالشا  ويعرف الصفصـاف يف اللغـة )كـذا(    معروف بالـمغ

 باملغرب.

 حرف الـضاد

  بار. .180

 حرف الع 

 .تيجنطست هو :)أر( لاقرقرحا .181

 مائة لقدت و لقدت. 195هو الشبطبايف :لصا الرالي .182

 هو احلمر الثـمر. :لن  الذئ  .183

 هو اخلضر الـثمر. :لن  الثعل  .184

 لليق الكل . .185



 هـ1437شعبان ( 67العدد )، لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالميةجملة جامعة أم القرى  156

 لوسج. .186

 .نه تنقية اانالنبات الذي يقال أ :لباب .187

 سنديرط . من أنواع :لشبة كل بالا .188

بسكر الـحرف رج تكون للى فم الـمعدت فإذا أاللطت األدوية  :لروق سوس .189
الـحارت اليت تذه  الـحرقة بعرق سوس منعها من أن تـث  الــحرقة وفعلـت    

بورقة ويكون هو ولروق السوس مثل  تلك األدوية ما يراد منها من ن ان تربد
 اا الـحار.نص  الدو

والصـيبان ورذا   يقتل القملولضة الكل  و، 196ينفع من نهش األفعى :لسـل .190
رذا  االلط بأدوية الربص والبهق األسود قوا جالاها و ينفع من وجع الــمعدت 

 .197كان من بلغم

 سقولوفيدريا. هو :لقربان .191

 حرف الـغ 
مـن ورق مسـك جـدت و أبلـر تشـريفا       نبات مشرف الورق اكرب ورقا :غافت .192

 ليه زغ .لو

 حرف الفاا
  :)فا( فودنـج .193

 .198و هو الدرمان نهري

الغافقي وأما الفودنج الــجبلي يوقعونـه للـى نبـات     ، هو النابطة :فودنج بري .194
 وهو الـطأ. 199يسمى بالليطين نافطة

 .200هو الناتـحة: فودج جبلي .195
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السوداا لونه مائل رىل الصـفرت   هو الـذي يوجد مع األسود قليل: أبيض فلفل .196
حرا من األسود و يظهر ذلك من سنابل الدارفلفل ألنك سنابل هـذا  هو أقل و

 غفراا و سنابل األسود سوداا.

 .201هو كـرنوش :فلفل الـماا .197

 هو مروى والكب  الورق منه هو بلويف.: 202فراسيون)يو( .198

 هو ورق الـحم . :فضية فاوينت .199

 هو ادفي . :فـكـر .200

 هو ح  الفقد. :فـنجنكست .201

 .203ههو اثنان و هو انـجار :فيطل .202

 هو شـجـرت أبي مالك. :فرفريوز .203

 .204هو الـحشقابطة وهي القرغعنة :فـق .204

 .205هي حلوت القبيض :فالودج .205

 .عامهو النبات الذي يقال لثمرته ح  ن :فشع .206

ت منه ماله قشر أالضـر فـوق قشـر   ، اهلل رأيته لند السلـطان حممد رمحه :فـستق .207
 األبيض و هو مثل اللوز.

 حرف القاف

 .هو ثوحامان :قرت الع  .208

 .العصفرح   هو :قرطم .209
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هـو حشيشة الـزجاج و هو حبـق اهلل و أظنهـا الـيت ترمجهـا الغـافقي      : قسيـين .210
 أقميديون.

الكب  منه من له ورق الـجوز أالضر مثـل ورق الكرنـ  مشـرف     قنصوريون .211
األطراف و ساقه كساق الـحماض  ا ذرلان أو ثالثة ولـه شـع  مـن أغـل     

ت رىل الطول وزهر لونه شـبيه بلـون   واحد لليها رؤوس كالـخضخاض مستدير
الطحل و مثـٌر شبيه بالقرطم أجوف الزهـر و الزهـر شـبيه بالصـوف وأغـل      

جالل رطوبته حرفية مـع فـيض يسـ و     206طوله ذرالان، )أغله( غل  ثقيل
 حلة يس ت لونه رىل الـحمرت الرمادية و لون لصارته مثل الدم.

 را.و من أنوالها قرية السبع و هو تايز :قرغعنة .212

 هو احلالب و يطلق هذا اإلسم للى البذرت.: قشوش .213

 هو بالـمـونيقا وقيل انه الكمـادريوس. :قسطراز .214

 هو األقـحوان. :أو قرنانيون قرقانيون .215

 هو ح  الـملوك. :قراسيا .216

 حرف الس 

 هو روغة. :سذاب .217

 هو أورم و هو الـفيجـل. :سذاب بري .218

 هو فرج األرض.: سورنـجان .219

 هو رجل الـحاج. :سنجار .220

 هو سنا حرم. :سنا .221
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 سناليوس. .222

 الـهند. قرطم هو: سوسن أغفر .223

 يسمى بالرببرية أفرسيوا وأغلـه الفلنحة. :سرال  .224

من أنواله الذي ينبت يف قل  و مـجرى سـقية الــمياه ورقـة الــمياه     : ساذج .225
 .ورقه يشبه ورق الـحمـاض

 الـجدي. هـو غرمية: سلطان الـجبل .226

 حرف الش 

 هو تامساوت. :الـش  شين .227

 هي ساجرنان. :شجـر الرباغين .228

 هي شوكة مغيلة و تسمى زريعة ربلي  ألجل تفرقها يف الطرق. :شرشِ  .229

رذا سحق و شرب بـجرلات بارد و حار للى الريق مدت ثالثة أيـام   207شانوز .230
ل  مّدرت يف جرمها  الغائص)كذا(الـمعدت من البلغم الالزج فيها وأو أكثر نقى 

 ولطافـة يغـوص فيهـا    به كذاجتفيفا اه يغسل به و جيف  به و حّل خنيّس )كذا(
حق ونثـر للـى مقـدم الـدماغ سـخنه      و رذا س غانية )كذا(هذه األفعال ـب يوه
نفع من برودته ورذا شرب للى الفطر يف الـحريرت نفع مـن الــحكة الرطبـة    و

 البلغمية.

 ونفـع  لطي  جواد مسكن األوجاع الـحادثة لن أسباب بـاردت  :شـحم القنفذ .231
رذا دهن به ومتـى دهـن بـه الـذكر أحـدث لـذت        من الـمرار و اللقوت و الفا 

 واحدت )كذا( لند الـجماع وانعظ رنعاظا شديدا قويا.

 هو القسطل. :شاه بلويف .232

 أ 7
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 هو لشبة الـحبي .: شاهرتج .233

 هو نبات القن . :)فا(208شالدانج .234

 .209يشاد منه)أريغارون( :شيخ الربيع .235

 ي .هو لـحية الت :210شبط او شيط سقواص .236

 الـجوز. 211لـحااو و ه بالعصـا هو :شيطرج .237

 .213ترمجها ابن البيطار باليونانية وغطون :مغيلة 212شكة .238

  هو القوبع الكب  النبتة و هو الذي يوقد حطبا يف األفران. :شغواص  .239

ابن ميمو هي الفنجكنست و هي النيطافلون الكب  و هي شجرت  :شجرت مريم .240
 العقد و حبها هو ح  العقد.

 قيل أنها شجرت الـدردار و قيل شجرت النشم. :البوشـجرت  .241

 حرف الـهاا

 هو األسرباج. :214هـليون )يو( .242

 هي تامرغيست. :هذيلية .243

و هـي الضـرب أيضـا و مـن ابـن مسجـون رذا تضـمد        ، هـي تبلفـاف   :هندبا .244
و رذا اللـط بإسـفيذاج الرغـاص     بالـهندباا مع أغو ا تنفع من لدغ العقرب

 رىل التربيد شديد. والل كان منه لطوخ ملن احتاج

 حرف الـياا

 هو تافسيا وهو الدري . :ينتون .245

 هو البلدفون. :يرقة .246
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مـاؤه   و التصـر  والي رذا دّقورق الـدّ  :.يامس  أغفر256... يامس  أبيض .247
 ...من قرحة األمعاا و نفثت الدم قّشرت ُبذره )نفع(

سـقاها  نـه رذا أالـذ لـ  الـذئ  وأحرقهـا و     أ :ذكر من وغ  لالج الـصرع
جعلـها يف  او غـرها يف الرقـة و   مصروع وأالذ حلويدت الذي القفر منها أو مضغهالل

زرجان يسقى مباا العظام الـحـرقة فيشفي  :قال جالينوس رقبته فشفاه اهلل لّز و جّل.
 به من الصرع و وجع الـمفاغل انتهى.

)مـن( الزبيـ  حـار     215الـجعيدت الصفراا الزهر هي مـن انـواع الكـافيطوس   
مـن كـان يف    و ينفع من األمراض السوداوية و ج ٌينتشى يف مأكله بدرط  يسمن الك

 كبده أو طحاله حصاوت أو به نفخ.

والـصالت الـتامة لـلى سيدنا وموجنا مـحمـد  نـُـجز والـحمـد هلل حق حـمده
 لبده ورسـوله.نبيه و
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 : اتـوالتعليق شـاهلوام 

 ُقّدم تعريٌ  موجزا للثغري:   -1
بـراهيم بـن أمحـد    شخوم سعدي، الصنالة الصيدلية بالدولة الزيانية من الـالل مؤلفـات ر   د. -

-517ي(، جملة الناغـرية ) الدالثغري التلمساني )القرن الثامن ا جري /القرن الرابع لشر املي
 .2013خية، جامعة معسكر: ـ(، طرب البحوث اإلجتمالية و التاري524

 112-111ص: -، ص1سعد اهلل )أبو القاسم(، تاريخ اازائر الثقايف، ج -2
 .432، ص: 1ج التنبكيت، املصدر السابق، -3
)أمحد بن حييى( املعيار املعرب و ااامع املغرب لن فتاوى أهل األندل  و املغرب،  الونشريسي -4

، 7، ج157، ص: 6، ج304، وص: 293، ص: ص: 4، ج140، ص: 1حتقيق حممد حجي ج
 .242ص: 

 مصادر رثنان ممن تتلمذ للى الشري  و تسمى بإبراهيم أبي رسـحاق هما:  ـذكرت ال 5-
هــ  790(، و أبي اسحق ابـراهيم الشـاطيب )ت  م1403/  هـ805براهيم بن حممد املصمودي )ا
نعلم نسبة له  ن الشاطيب تسميته ابراهيم بن موسى، يبقى الـمصمودي الذي جأم(، رج 1388/

رىل الثغر سواا كان األللى األندلسي، أو رىل الغرب الذي ُينتس  رليه )مكناسة(.و ج يعرف من 
ن يكون ابـراهيم أحـد   أثغري و أالذ لليه سوى حممد بن يوس  الثغري، فمن املمكن تلق  بال

 :  أبنائه و رن كان املرتمجون ج يعرفون ترمجة كاملة ألبيه
 .48، ص: 1التنبكيت )أمحد بابا(، نيل اجبتهاج بتطريز الديباج، ج -
 .162، ص: 1التنبكيت )أمحد بابا(، كفاية احملتاج ملعرفة من لي  يف الديباج، ج-
 .74الونشريسي )أمحد بن حيي(، الوفيات، ص: -
 .66-64ص: -ابن مريم )حممد بن حممد(، البستان يف ذكر األولياا بتلمسان، ص-
 .234، ص: 1طلوف )حممد حسن (، شجرت النور الّزكية يف طبقات املالكية، ج -6
، لعلنـا  349الرب األقطار، ص:  الـحم ي)حممد بن لبد املنعم الـحم ي(، الروض املـعطار يف -7

 أثرت يف لنايته بالنبات كما ظهر يف رسالته. -رن كان من أهلها –نستنتج ان طبيعة اازيرت 



 163          شخوم سعدي. د         ... إلبراهيم بن أمحد الثغري التلمساني ِطيٌب معجٌم 

 .66بن مريم، الـمصدر السابق، ص:  ا 8-
 .115حممد العربي اخلطابي، فهارس اخلزانة احلسنية، اجمللد الثاني، ص:  9-

 .111ص: سعد اهلل، املرجع السابق،  10-
 .82-81ص: -، ص1986، املصدر السابقحممد بن مريم املديوني،  -11

 .135السابق، ص:  املصدرابن مريم،  12-
 .415حممد بن مرزوق التلمساني، املسند احلسن يف مآثر مالنا أبي احلسن، ص:  13-

14- Derenbourg (Hartwig) Les Manuscrits arabes de l'Escurial,p: 249. 
، و قـد طبـع طبعـة    2181-حتت رقم باخلزانة العامة بالربايف حتـت رقـم د  منه نسخة ططوطة  15-

 حجرية مبصر باملطبعة السعيدية.
، و ذكـر يف مو ـع آالـر أن هـذا املـرض هـو       179، ص: 7، جاملصـدر السـابق  ابن اللدون،  16-

، و قد أغاب أبو تاشـف  مر ـا مـات بـه هـو اآلالـر: ابـن        447، ص: 7النحول )السل(: ج
 ، .197، ص: 7لسابق، جاللدون، املصدر ا

 .221-220ص: -، ، صاملصدر السابقابن مريم املديوني،  17 -
 لن السنوسي ُينظر:  18-
 . 572-563ص: -، ص2التنبكيت )أمحد بابا(، نيل اجبتهاج بتطريز الديباج، ، ج -
 .248-237ص: -، ، صاملصدر السابقابن مريم،  -

 7248باخلزانـة احلسـنية حتـت رقـم     نسخة أالـرى  باخلزانة العامة و له آالر  797حتت رقم د  19-
 : 10130و
د الطاهري، فهرس كت  الط  و الفالحة و النبـات احملفوظـة باملكتبـة العامـة بالربـايف،      أمح -

 .26ص: 
جلد الثاني: الطـ  والصـيدلة والبيطـرت    مامل –حممد العربي اخلطابي، فهار س اخلزانة احلسنية 

 .185واحليوان والنبات، ص: 
 : 8870ربايف و هو باخلزانة احلسنية بالربايف حتت رقم بال 20-
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 .172اخلطابي، املرجع السابق، ص:  -
 .572التنبكيت، املصدر السابق، ص:  21-
 الو ح: َجَزُر الشيطان ينفع من البهق و ُيعرف بالّديار املصرية برجل الغراب و بعضهم يسّميه -22
 .5الـمعتمد يف األدوية الـمفردت، ص: ابن رسول )لمر بن يوس  الغّساني الرتكماني(،  -
ابن البيطار ) ياا الدين أبي حممد لبد اهلل بن امحـد األندلسـي(، الــجامع ملفـردات األدويـة،       23-
 .4، ص: 1ج

والبهق او الو ح هو مرض يعرض يف الـجلد و هو نولان أبض و أسـود الـذي لـي  غـار يف     
 الـجسم: 

 . 62التنوير يف اجغطالحات الّطبية، ص: الـقمري )أبو منصور احلسن بن نوح(،  -
يسمى ببجاية بهذا اجسم و تسميه الرببر أنتموت او أبى أن ميوت و يستعمل لبلغم املعدت بعـد   24-

 دّقه و ُشرِب مائه:  
 .185، ص: 1أبو الـخ  اإلشبيلي، لمدت الطبي  يف معرفة النبات، ج -
 .127، ص: 1ابن البيطار املصدر السابق، ج 25-
و يقال جوز كندم و شحم األرض و هي تربة مـحببة مثـل احلمـص يرّبـُ  بهـا     كلمة فارسية  -26

 العسل يزيد يف الـمين و الباات و تْسمن: 
 .59ابن رسول، الـمصدر السابق، ص:  -
 ماا.ـهو حجر يستشفى به رذا و ع يف ال -27
 .408ابن البيطار، تنقيح ااامع، ص:  -
 .178، ص: 1بق، جابن البيطار املصدر السا -28

.و أبو الــخ  اإلشـبيلي، لــمدت الطبيـ  يف معرفـة      8، ص: 2ابن البيطار املصدر السابق، ج 29-
 .461، ص: 2خطابي، جـالنبات، تـحقيق حممد العربي ال

 هو الفربيون:  30-
 .48، ص: محادوش، كش  الرموز يف بيان األلشاببن ا -
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 .161، ص: 1ابن البيطار املصدر السابق، ج 31-
 ُينظر:  32-
ماهية العش  و العّقار، حّققـه   الغّساني )أبو القاسم بن حممد بن ابراهيم(، حديقة األزهار يف -
 .217، رقم 202لّلق حواشيه وو ع حواشيه حممد العربي اخلّطابي، ص: و
 115، ص: 3ابن البيطار املصدر السابق، ج -33

 .450، ص: 2أبو الـخ  اإلشبيلي، املصدر السابق، ج 34-
 .526، ص: 2أبو اخل  اجشبيلي، املصدر السابق، ج 35-
 .427، ص: 415-414ص: -، ص2أبو اخل  اإلشبيلي، املصدر السابق، ج 36-
 .517وص:  597وص:  523، ص: 2أبو اخل  اإلشبيلي، املصدر السابق، ج -37

38- E.Faghnan, Catalogue général des manuscrits de la bibliothèque 

national d ’Algérie,,p: 499. 

أتقدم بالشكر الـجزيل و اجمتنان ألستاذ الدكتور الالد زهري الذي قدم لي مسالدت مهمـة يف   39-
 تصوير املخطويف من اخلزانة احلسنية.

 حروف بالطريقة املغربية للى النـحو التالي:  ـترت  ال 40-
ض  –ص  –ن  -م  –ل  -كـــ  –ظ  –يف  –ز  –ر  –ذ  –د  –خ  –ح –ج  -ث –ت  –ب  -أ

 ي:   –و  -هـ  –ش  –س  –ق  –ف  –غ  –ع  –
 .29، ص: 1حممد العربي الـخطابي، مقّدمة حتقيق لمدت الطبي  يف معرفة النبات، ج -

41- E.Faghnan, op cit,,p: 499  
 .417لمر لمور، كّشاف الكت  املخطوطة باخلزانة احلسنية، ص:  -42

 ة الضيقة: د لند أ هل اإلغطالح هو الكتابيالتقي 43-
 .313ص:  يط،جمد الدين أبو: طاهر حممد بن يعقوب الف وزآبادى، القاموس املـح

)كذا( و األّغح الـجزائري لكون املخطويف نسـخ يف القـرن   لمساني الـجزائر: الّثغري الّتجيف  -44
 : الثاني لشر للهجرت )الثامن لشر امليالدي(
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 وجه. 64، ورقة بية و الصيدليةابراهيم بن أمحد الثغري، قائمة األدوية الط -
 ألَفَسنت :  جيف  45-
 نفسه. -

، ص: 1ُينظر ااامع يف األدوية املـفردت، .طبعة بوجق، مصر، ج Apsinthion و أفسنت  هو
، 96-95ربراهيم بن مراد، املصطلح األلجمي يف كت  الط  و الصيدلة العربية، ، ص: . 41
 شنة و هو نبات يقع طوله يف األغبع رقيق: يعرف كذلك بشي  العجوز و األو  215ر: 
، ص: 2أبو اخل  اإلشبيلي، لمدت الطبي  يف معرفة النبات حتقيق حممد العربي اخلطـابي، ج  -

597. 
 : : البيوتجيف  46-

 .ظهر 64الثغري، املصدر السابق، ورقة -
نالة رىل أالـرى و  يف املصادر الق ايف و هو مكيال و يـختل  الق ايف من بلد رىل آالر و من غ 47-

يف املـغرب األوسط يقدر بـ ثلن درهم و الدرهم مثانية الراري  و اخلروبة بأربعة حبـات مـن   
 غ(:  0.200الشع ، و يف كت  الط  الق ايف ثالث حبات )

ص: -، ص-نشـأتها و تطورهـا  -وسى لقبال، الـحسبة املذهبيـة بـبالد املغـرب العربـي     مد. -
وطي هو لفظ يوناني معرب و هو مرهم ُيصنع من الشمع و . و ذكر اخلطابي أن الق 75-76

 الزيت يضمد به اارح و الكسور، و قد خيلط الشمع بدهن الورد أو حنوه: 
، ص: 2حممد العربي اخلطابي، تفس  املصطلحات الطيب، ملحق بكتاب الط  و األطباا، ج -

365. 
 .527غرب اإلسالمي، ص: حممد العربي اخلطابي، األغذية و األدوية لند مؤلفي ال -

 ن يكون كاحلنطة الغرباا الكث ت الـحـ : أهي  -حس  القاموس–األقرب  48-
 .988الف وزآبادى، املصدر السابق، ص:  -

 دها شرسوف و هي مقطع األ الع القصار مع الغضروف الذي َيجمعها: احو 49-
 .560اخلطابي، األغذية و األدوية، ص:  -
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 .217ُينظر أدناه رقم:  -50
: هــو اســتفراغ غــ  مـــحسوس:    (Délire,hallucination,vomissement)الـــتحليل 51-

 .392نوي )حممد للي(، كشاف اغطالحات الفنون، ص: االته
 : جقض و أثبت من  حيف  52-

 ظهر  64الثغري، املصدر السابق، ورقة  -
لقـوت  : للـة آليـة تــحدث لـن لجـز ا     (frisson ;tremblement) يف كت  الطـ  الرلشـة   53-

املتحركة لن تـحريك للى اجتصال او رثباته للى اجتصال، فتختلط حركات رراديـة أو رثبـات   
 : ررادي  ركة ثقل العضو رىل األسفل

 .868التهانوي، املصدر السابق، ص:  -
: حركة لضالنية بغ  ررادت و قد يتحرك معهـا مـا يلتصـق    (palpitation,ataxie) التالجإلا -54

 رع انقضاؤها:  و يس بها من جلد
 .116التهانوي، املصدر السابق، ص:  -
 .53القمري، املصدر السابق، ص:  -

 : تعويج الفم و الوجه و ميل الشدق رىل جان :  (distorsion)اللـقوت  55-
حممد لابد ااابري، دراسة و نشـر و تعليـق للـى الكليـات، )معجـم املصـطلحات(، ص:        -

651. 
 : : الصرت و املايدتجيف  56-

 الثغري، نفسه. -
 : : محل للى األرواح أشفاها من املايدت و ما يسيل منهاجيف  -57

 وجه. 65الثغري، املصدر السابق، ورقة  -
-58 A-mîlez    :و: 123و ص:  35، و: 30أامليل  و أمليل : بن مراد، املرجـع السـابق، ص ،

 و يف نسخة الـجزائر أهلي :   .288
 وجه. 65الثغري، املصدر السابق، ورقة  -
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-59 A-wkṯār : :324بن مراد، املرجع السابق، ص. 
 : : حوندقهمجيف  -60

 الثغري، نفسه. -
 ُينظر:   -61

 .332، ص: 1اإلسرائيلي )اسحق بن سليمان(، كتاب األغذية و األدوية، ج -
 حوله و لعّله أالدروس: .حغ  موجود يف  62-

 .408، ص: 2أبو الـخ ، املصدر السابق، ج -
و هــو يونــاني معنــاه موقــ  ( Istoechas) اســطوالودس: محــادوش اازائــري مســه ابــنَر 63-

 : األرواح
 .357، ص: 1ابن سينا، القانون يف الط ، ج -
 .15ابن محادوش، املصدر السابق، ص:  -
 : و هو احلحالأسطخودراس : جيف  -64

 الثغري، نفسه. -
 : : السفداج و هو الرهاملجيف  65-

 الثغري، نفسه.  -
 .369، ص: 1ا، املصدر السابق، جابن سين -

 (:  Asaron)يو( ) هو أسارون 66-
 .64، ص: 2بن مراد، املرجع السابق، ج -

 .198، رقم 89بن مراد، نفسه ص: . 18ابن محادوش، املصدر السابق، ص:  67-
68- (A-rġīs)  12، رقم: 23، ص: مراد، املرجع السابقبن. 

 غ  موجود يف نسخة احلسنية:   69-
 وجه.و هو أْلقسيين:   65املصدر السابق، ورقة الثغري،  -
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 .297، رقم 125بن مراد، املرجع السابق، ص:  -
 :  (Berberis: أم باريش )كذا( و األغح أم باري  أو امربباري  )جيف  70-

 12، رقم 24نفسه، ص:  -
-71 (Arabicus Juncus) لطبي ، الدي : أبو الـح  اإلشبيلي، لمدت ا: لند أبي اخل  اإلشبيلي

، ونالحظ هنا أن تسميته باألسل تسمية لامية حس  ابن البيطـار، تفسـ    865، ر: 238ص: 
 .)املقالة الرابعة(.47، ر: 289كتاب دياسقوريدس، ص: 

 فراغ يف األغل، و التكملة لند ابن البيطار:  72-
 .26، ص: 1ابن البيطار، املصدر السابق، ج -

 .احلص  الربديهو الرمُي)كذا( و هو حل  : جيف  73-
74- (Uvularia amplexifolia)    :و ابن البيطار جيعل تسميته باألجنبار تسمية لامية كـذلك هنـا

 ، املقالة الرابعة.40، ر: 287ابن البيطار، تفس  دياسقوريدس، ص: 
 اخليل. ذن  من نوع هو الصرخ أنيار: جيف  -75
76- Estepa :و هــو هنــا جيعــل تســميته 1، م99، ر: 139: ابــن البيطــار، املصــدر الســابق، ص.

 باجست  تسمية لامية.
 الينيق:  هو امنفختج: يف  77-
 : ڭيف املعاجم بنك و لعله بالكاف املعجمة بنـ 78-
 .560، رقم 238بن مراد، املرجع السابق،  -

- 79  (Astràgalos)  :لند ابن البيطار: أسطرا غالي  و هو طل  العقاب األبيض 
 .27، ص: 1السابق، ج ابن البيطار، املصدر -

، 205-204ص: -: ابن البيطار، الــمرجع السـابق، ص  sí(Anagallو هو ) اناقالي يف ج:  80-
 .3، م160ر: 
 : لند أبي اخل  اإلشبيلي آذربون -81

 .40، ص: 1أبو اخل ، املصدر السابق، ج -
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 (.5هامش ) 41لند اخلطابي أزريول: ص:  -82
83- (Iris)  1م 1، ر: 111البيطار، املصدر السابق، ص: يف األغل أرايوسل. ابن. 
 .أنواسا هو السوسان جيف  -84

 : يف رسم ابن البيطار أمساجنوني 85-
 .71، ص: 1ابن البيطار، ااامع، ج -

 .4، ص: 1يف األغل البهل و التصحيح من: ابن البيطار، ااامع، ج 86-
87- (Amellal)  طبعة بوجق(. وراقيطونذكره ابن البيطار باسم شيخ الربيع و مرت باسم( 

 .115/ 1لند أبي اخل  اإلشبيلي َتِربة  88-
89- (EBENOS) :20: بن مراد، املرجع السابق، ص. 
 .369، ص: 1ابن سينا، املصدر السابق، ج -90
 .367نفسه ص:  -91
 لند أبي اخل : املرزجنوش:  -92

 .161ص:  1خ ، املصدر السابق، جـأبو ال -
 .21السابق، ص:  محادوش، الـمصدر ناب -93

و ر:  88، ابـن مـراد، املعجـم، ر:    (Epithymon Erinos)افينيـوس أالينيـوس يف املعجـم     94-
210. 

 أزورا و يف الـمعاجم أزوري: ح يف  95-
 862، رقم: 367بن مراد، الـمرجعي السابق، ص:  -

 خ : الروسوقومي: ـلند أبي ال 96-
 .209صنفسه،  -
 .358ابن سينا، املصدر السابق، ص:  -97
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بسب  االتاليف العقل مـن غـ  محـى     هو املالنخوليا وهو  رب من اانونيف األغل السودا:  -98
 هو نوٌع من الوسواس السوداوي: و
 .652ااابري، املرجع السابق، ص:  -

 .15ابن محادوش، املصدر السابق، ص:  99-
-100 (minium) :ُينظر 
 .370، ص: 1ابن سينا، املصدر السابق، ج -
 30: السابق، ص املصدر، دوشمحا ابن -
 .نفسه 101-
 يف رسم ابن محادوش الـجزائري أجندان:  102-
 .26نفسه، ص:  -
 .16نفسه، ص:  103-
 يف رسم ابن محادوش: اغطرك:  104-
 .14نفسه،  -
 .27نفسه، ص:  105-
 .39، ص: 1ابن البيطار، ااامع، ج 106-
 كنك .ج: يف  107-
 كرار: "و ُتسَّمى َحْرُف األل  و يتلوه جيف النسخة الشركار تأتي بعد هذا لبارت غامضة ج يف  108-

" و رمبا املقصود ركرار وه و لند لرب جند للنوع الكب  من الطرنشول الذي ج يثمر، و املثمر 
 الاّلزوردي اللون هو التنوم لندهم: 

 . 33ابن البيطار، تنقيح ااامع، ص:  -
 .444، رقم 186بن مراد، املرجع السابق، ص:  109-
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 يقصد الشري  اإلدريسي )أبو لبد اهلل حممد بن حممد بن لبد الـرمحن الشـري  اإلدريسـي(    110-
 م(1166-1100هـ /493-559)
البهق نولان: أبيض و أسود، و هما يقعان يف سطح الـجلد، و البيضـاا رقيقـة، و الــسوداا     -111

 غ  ناتئة و اخلشنة:  
 .298، ص: 2دراسة نصوص، ج –حممد العربي اخلطابي، الط  و األطباا باألندل   -

، 1التصحيح من جامع ابن البيطار لعدم و وح الكلمـة: ابـن البيطـار، املصـدر السـابق، ج      112-
 .90ص: 

 .769التصحيح من املصطلح األلجمي: ص:  113-
 .رىل هنا تنتهي نسخة املكتبة الوطنية الـجزائرية 114-
 .123، ص: 1ن احلوت: جيف تنقيح ابن البيطار سيكران احلوت و يف بوجق شيكرا 115-
 .35ابن محادوش، الـمصدر السابق، ص:  116-
.، املصـطلح  457(، ص: verbenaلند ابن البيطـار يف التنقـيح بربينـا: )لجميـة طليطلـة:       117-

 .436، رقم: 183األلجمي، ص: 
 54ابن البيطار، تنقيح، ص:  118-
 .54باذروج يف تنقيح ابن البيطار:  119-
 .32ابق، ص: ابن محادوش، املصدر الس 120-
 .69ابن البيطار، تنقيح، ص: 121- 
 و ع الناسخ هذه النقايف بهذا الشكل ب  األدوية و احتفظنا بـها. 122-
 .39ابن محادوش، املصدر السابق، ص:  123-
 .89يف تنقيح ااامع ابن البيطار تشتوين:  124-
 .55يف جامع ابن البيطار و املصطلح األلجمي: باريقلومانن:  125-
-126 (Pristéreôn) :414، ر: 176: املصطلح، ص. 
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 .518، ر: 222يف جامع بن البيطار و املصطلح َبَلْسكى )فا(: املصطلح، ص:  127-
 .1258، ر: 272لند ابن البيطار فيخيون.النقيح، ص،  128-
 .230)سر(: ص:  يف املصطلح األلجمي ماراقونا 129-
 .75، ص: 3يف جامع ابن البيطار )بوجق(: الثل مرين، ج 130-
 .810، ر: 343)يو(، ص:  لند ابن البيطار و املعجم: الاماسوقي 131-
-132 (Petrosélinon).  :496، ر: 209بن مراد، املرجع السابق، ص. 
 يف األغل الكرف  الـصخري، نفسه. 133-
-134 (Berberis) :280، ر: 120: بن مراد، املرجع السابق، ص. 
 .117ابق، ج، ص: يف املعاجم توذري.ابت البيطار، ااامع، املصدر الس -135
 1549، ر: 643)يو(، ص:  (Kaukalis)يف املصطلح األلجمي: قوقالي  -136
. ويف تفسـ  دياسـقوردس: سـفنذوليون: ص:    17، ص: 3سـفندوليون: ج لند ابن البيطار  -137

 .72، ر: 238
 .356، ر: 125، ص: 1لند أبي اخل : أّفار: ج 138-
د بـن حممـد بـن للـي(، املصـباح املـن ، ص:       نوع من احليوان يعيش يف روسيا: الفيومي)امح 139-

109 
، 289، ص: 212، ص: 142، ص: 1يف األغل تي . والتصحيح مـن لمـدت الطبيـ ، ج    140-

 .389ص: 
 يف األغل غغ ا وكب ا. 141-
، بـن مـراد،   (Gagatês)يف جامع ابن البيطار: حجـر اناالـاط ، و يف املعجـم: غاغـاطي .     142-

 .1305، ر: 552املعجم، ص: 
 .164ح من تفس  كتاب دياسقوردي  جبن البيطار ص: تصحي 143-
 .861، ر: 366ُينظر املعجم، ص:  144-
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 .588، 2أبو اخل  اإلشبيلي، املصدر السابق، ج 145-
 . للطم  يف بعض احلروف.139التتمة من تنقيح ااامع جبن البيطار: ص:  -146

 يف األغل لصا الرالي. 147-
 .376التكملة من تنقيح ابن البيطار ص:  148-
 .147التتمة من تنقيح ابن البيطار)، للطم  يف بعض الكلمات(، ص:  149-
قـد ذكـر   ( للطمـ  و 375، ص: 2إلشـبيلي )ج التتمة من كتاب لمدت الطبي  ألبي اخلـ  ا  150-

 أفنانها بدل جناحا و ُأثبت األغل.
 .1040، رقم: 441يف املعجم سرال  و سرق  رغم اجالتالف يف التعري ، املعجم: ص:  151-
ذلـك للطمـ  الكـب  يف هـذا السـطر      ُأّتّم تعريفه من ااامع جبن البيطـار )يف/ بـوجق( و    152-
  بفضل ما تبقى من تعري  يكاد يتطـابق مـع تعريـ  الثغـري هنـا. ابـن البيطـار، ااـامع،        و

 .134، ص: 2املصدر السابق، ج
نـاه مـع ااـامع جبـن     آالر حرف  غ  مطموس  يف هذا السطر هما الياا و النون و رذا طابق 153-

 البيطار تكون التتمة: الـتجربت  )جبن باجة(. نفسه.
 تتمه من جامع ابن البيطارالكلمات مطموسة  154-

 .134، ص: 1ابن البيطار، ااامع )بوجق(، ج -
 :  كلمت  مطموست  او ثالث: تتمتها من ااامع 155-

 نفسه. -
 البيطار:  ابن عكلمت  مطموست  او ثالث تتمتها من جام -156

 نفسه. -
 .939رقم  250، ص: 1لمدت الطبي  ج 157-
 يف األغل احلماظ. -158

 .986، رقم 261أبو اخل  اإلشبيلي ص:  159-
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 يف األغل وسختج. -160
 ابن محادوش اازائري: هو حديدت احلرقوص، و هو النحاس احملروق. 161-

 .82ابن محادوش )لبد الرزاق بن(، كش  الرموز يف بيان األلشاب، ص: 
 .159، ص: 2ابن البيطار، ااامع، بوجق، ج 162-
ــيح، ص:        163- ــا: التنق ــ  لليه ــار فيج ــن األبع ــواف م ــق اباألغ ــا يتعل ــو م ــم: 393ه ، رق

130.(Hyssôpos) 
 172يف تفس  كتاب دياسقوريدوس جبن البيطار: املتخذ مـن دسـم الصـوف الـوذح: ص:      164-

 .62رقم: 
 .632، رقم: 269 يف املعجم تافغيت: ص:لند ابن البيطار و -165
 .105، ص: 3يف ااامع: طـالا، ج -166
 .1550، رقم 405، ص: 2و قد يذكر بقم قريش: ابو اخل ، لمدت الطبي  جرقم:  -167
 .1294، ص: 280يف تنقيح ااامع، قرت الع  و هو الكرف  البحري، ، ص:  -168
 .1152، ر: 305، ص: 1يف لمدت الطبي : تيلوت أو تيلوليت: ج -169
 .58: ر-1: م125تفس  كتاب دياسقوريدوس، ص:  مطموس  و التصحيح من كتاب حرف  -170
 .157، ر: 203تفس ، ص:  -171
 .1395، ر: 303يف األغل بطورا و التصحي من التنقيح: ص:  -172
 .1455، ص: 317يف التنقيح لفظ لامي: ص:  -173
 .1397، ر: 304التنقيح، ص:  -174
 ا دبة:  هو دويبة تسمى  مار البيت و هي  -175

 .34، ر: 165ص: ، ابن البيطار، تفس  كتاب دياسقوريدس -
 .22، ص: 2يف األغل احلصوم و التصحيح من ااامع: ج -176
 .1445، ر: 314يف التنقيح: كشوث )قريعة الكتان(: ص:  -177
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 .1527، ر: 332يف تنقيح ااامع آابرني)بر(: ص:  -178
 .1514 ، ر:330لصيقي يف كتاب تنقيح الـجامع، ص:  -179

 يف األغل أذن محار. 180-
 .2182، ر: 519، ص: 2هو القعفاا لند أبي الـخ  اإلشبيلي: ج 181-
 يف األغل الشعرا. 182-
 .591يف لمدت الطبي : مارالبون: ص:  183-
 يف األغل قبل حرف الـميم 184-
 يف األغل فيق فرج و الكلمة بهذا الرسم غ  موجودت يف معاجم النبات املذكورت. 185-
 األغل ح  األن يف  186-
 يف األغل الكرحكم. 187-
 .1747، ر: 441، ص: 2ينظر لمدت الطبي  ج 188-
 يف األغل الكرفص. 189-
 .454، ر: 105يف التنقيح جنبذ الرمان: ص:  190-
 .1091، ر: 285، ص: 1يف لمدت الطبي : مجرت األرض: ج 191-
 يف األغل: الرجال. 192-
 .88، ص: 3زيادت من الـجامع: ج 193-
 للى اّايز)الت  األمحق( كث  املاا:  اسم يطلق 194-

 105ابن البيطار، تنقيح، ص:  -
 .1742، ر: 439، ص: 2يف لمدت الطبي : َشَبْطبط: ج -195
 يف األغل اللفعا. -196

هو: تسمية منبثقة مما لرف بنظرية األالاليف األربعـة، وهـو مثـل     (flegme,pituie)البلغم  197-
 : لك هو فضلة الدمالسائل املخاطي، و هو دم غ  منهضم ذ
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 .602حممد لابد ااابري، دراسة و نشر و تعليق للى الكليات )معجم املصطلحات(، ص: 
 .1981، رقم 485، ص: 2يف لمدت الطبي : الضومران: ج -198
 .38، ها: 1008، ر: 430يف املعجم: نابتة: ص:  -199
 يف املعاجم: فوذج.الذي لند لامة أهل األندل  النابطة:  -200

 .33، ر: 234بيطار، تفس  كتاب دياسقوريدوس، ص: ابن ال -
 كرنونش )ج(:   -201

 .99ابن محادوش، املصدر السابق، ص:  -
202 - (Prásion) :1360، ر: 570: بن مراد، املرجع السابق، ص. 
 جره:  ـرمسه ابن محادوش: ان 203-

 .20نفسه، ص:  -
 يف األغل القرغنعة. -204
 يف األغل الـحلوت القبيض. -205
 ألغل ذرلان.يف ا -206
هـذا الوغـ  املضـطرب    و الوغ  هنا لدهن الشونيز )و هو دهن(  )فا( جم شونيزعايف امل -207

 مع ذكره ابن سينا يف القانون:  يتشابه
 .348، ص: 3ابن سينا / املصدر السابق، ج -
 .143، ر: 263يف تفس  ابن البيطار شهدانـج و هو الربي: ص:  -208
 .55، ر: 51، ص: 1ة من لمدت الطبي : جبعض احلروف مطموسة و التتم -209
 يف ااامع و لمدت الطبي  و التنقيح شقراص أو شقواص:  -210

 .1091، ر: 285-284ص: -، ص1أبو اخل ، لمدت الطبي ، ج -
 .601، ص: 2نفسه، ج -211
 : يف املعاجم شوكة مغيلة -212
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 60، ص: 2ابن البيطار، ااامع، ج -
 : يف َسمُفوطن: يف املعاجم -213

 .1110-1108، رقم: 470-469ص: -ن مراد، املرجع السابق، صب -
214 - (Eleion) :1977، ر: 800: بن مراد، املصطلح، ص. 
 .267الامافيط  يف: تفس  كتاب دياسقوريدس جبن البيطار، ص:  215-
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 أوج: الـمصادر: 

 الـمخطوطة  -1

 الثغري )ربراهيم بن أمحد(:  -

 .8870معجم يف األدوية، اخلزانة احلسنية بالربايف حتت رقم  -

 .1777قائمة أمساا طبية و غيدلية، الـمكتبة الوطنية الـجزائر، رقم:  -

 الـمطبولة -2

 نشـر ، الصـباح  حممـد  الـدكتور  اإلسرائيلي )اسحق بن سليمان(، كتاب األغذية واألدوية، حتقيـق  -
 م1992 - 1412: 1يف، لبنان – وتوالنشر، ب  للطبالة الدين لز مؤسسة

 ابن البيطار ) ياا الدين أبي حممد لبد اهلل بن امحد األندلسي(:  -

  ،القاهرت.  ب.ت، الـجامع ملفردات األدوية، يف: بوجق 

  :1989، 1تفس  كتاب دياسقوريدس، حتقيق ابراهيم بن مراد، دار الغرب، يف. 

 يق حممد العربي اخلطابي، دار الغرب اإلسالمي، تنقيح ااامع ملفردات األدوية و األغذية، حتق
 . 1990ب وت: 

ابن محادوش )لبد الرزاق بن(، كش  الرموز يف بيان األلشاب، املطبعة الثعالبية، اازائر:  -
 هـ.1321

ابن اللدون )لبد الرمحن بن حممد(، العرب وديوان املبتدا واخلرب يف أيـام العـرب والعجـم والرببـر      -
هـ 1420دار الكتاب اللبناني، –ذوي السلطان األكرب، دار الكتاب الـمصري  ومن لاغرهم من

 م.1999/

ابن رسول )لمر بن يوس  الغّساني الرتكماني(، الـمعتمد يف األدوية الـمفردت، تقـديم و تعليـق    -
 م.2000هـ / 1421حممد لمر الدمياطي، 
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وو ع حواشـيه حممـد أمـ  الضـناوي،     ابن سينا )احلس  بن لبد اهلل(، القانون يف الط  حققه  - 
 م1999هـ / 1420: 1دار الكت  العلمية، ب وت، يف

بن مرزوق )حممد( التلمساني، املسـند احلسـن يف مـآثر مالنـا أبـي احلسـن، حتقيـق ونشـر ماريـا          ا -
 م.1981-1401اليسوس بيغرا، املؤسسة الوطنية للكتاب، اازائر 

ذكر األولياا بتلمسان، تـحقيق حممد بن أبي شـن ، طبـع    ابن مريم )حممد بن حممد(، البستان يف - 
 .1986ديوان املطبولات ااامعية، اازائر، 

أبو الـخ  اإلشبيلي، لـمدت الطبي  يف معرفة النبات، تـحقيق حممد العربي اخلطابي، دار الغـرب   -
 .1985: 1اإلسالمي، ب وت يف

 التنبكيت )أمحد بابا(:  -

من لي  يف الديباج، حتقيق اجستاذ حممد مطيع، نشر وزارت األوقاف والشؤون  كفاية احملتاج ملعرفة -
 م.2000هـ / 1421اإلسالمية، 

 م.1989-هـ 1409يف: 2نيل اجبتهاج بتطريز الديباج، نشر كلية الدلوت اإلسالمية بطرابل  ج -

د اهلل لبـ  .د نوي )حممد للي(، كشـاف اغـطالحات الفنـون، حتقيـق للـي دحـروج، ترمجـة       االته -
 م.  1996اخلالدي، ب وت مكتبة ناشرون، ب وت، الطبعة األوىل: 

الـمديوني )حممد بن مريم(، البستان يف ذكر األولياا بتلمسان، حتقيق حممد بن أبي شـن ، ديـوان    -
 . 1986املطبولات ااامعية اازائر، 

ة العشـ  والعّقـار، حّققـه    الغّساني )أبو القاسم بن حممد بن ابـراهيم(، حديقـة األزهـار يف ماهيـ     -
، دار الغـرب اإلسـالمي، بـ وت، الطبعـة     ولّلق حواشيه وو ع حواشيه حممد العربي اخلّطـابي 

 م.1990-هـ 140الثانية: 

الف وزآبادى )جمد الدين أبو: طاهر حممد بن يعقوب(، القاموس املـحيط، حتقيـق بإشـراف حممـد     -
 م.2005هـ /1425: 8نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة ب وت، يف
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 مكتبة لبنان.ب وت، )امحد بن حممد بن للي(، املصباح املن ،  الفيومي -

الـقمري )أبو منصور احلسن بن نوح(، التنوير يف اجغـطالحات الّطبيـة، حتقيـق الـدكتورت غـادت       -
 م.1991هـ / 1411حسن الكرمي، مكتبة الرتبية لدول اخلليج العربي، الرياض: 

، القاهرت، املطبعة السلفية، سن (، شجرت النور الّزكية يف طبقات املالكيةطلوف )حممد ح -
 هــ.1349

 : )أمحد بن حييى( الونشريسي -

نشـر وزارت  املعيار املعرب وااامع املغرب لن فتاوى أهل األندل  واملغرب، حتقيق حممد حجـي،   -
 .م1981هـ / 1401وقاف والـشؤون اإلسالمية للملكة الـمغربية، األ

 .2009الوفيات، حتقيق حممد بن يوس  القا ي، طبع نوابر للفكر، القاهرت، يف:  -

)حممد بن لبد املنعم(، الروض املـعطار يف الرب األقطار، حتقيق رحسان لباس، مكتبة  الـحم ي -
 .1984لبنان 
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 :مراجع الّدراسة: ثانيًا

 الـمراجع الـعربية: 

 كت  الط  والصيدلة العربية، دار الغـرب اإلسـالمي    بن مراد )ابراهيم(، املصطلح العجمي يف
1985. 

           ااابري( حممد لابـد، دراسـة ونشـر وتعليـق للـى الكليـات، )معجـم املصـطلحات(، مركـز(
 1999: 1دراسات الوحدت العربية، ب وت يف

   :)اخلطابي )حممد العربي 

حليوان والنبـات، مطبعـة   اجمللد الثاني: الط  والصيدلة والبيطرت وا –فهارس اخلزانة احلسنية  -
 ، .1982-1402النجاح ااديدت الربايف، 

  هـ1402/  1982فهارس اخلزانة احلسنية، اجمللد الثاني، مطبعة النجاح ااديد الربايف  -

 .1990األغذية واألدوية لند مؤلفي الغرب اإلسالمي، دار الغرب اإلسالمي، ب وت، يف:  -

 .1988 1دار الغرب، يف:  -وص وتراجمدراسة نص –الط  واألطباا باألندل   -

 )فهرس كت  الط  والفالحـة والنبـات احملفوظـة باملكتبـة العامـة بالربـايف،        -: الطاهري )أمحد
: 1حممـد حنـاوي، مطبعـة النجـا الـدار البيضـاا، يف       -فـائزت البـوكيلي  –رلداد: أمحد الطـاهري  

 م.1423-2002

 1998: 1ار الغرب اإلسالمي، ب وت، يفسعد اهلل )أبو القاسم(، تاريخ الـجزائر الثقايف، د. 

  تقديم أمحد شوقي بينب ، نشر اخلزانـة  ، كّشاف الكت  املخطوطة باخلزانة احلسنية(لمر)لمور ،
 .2007-هـ 1428: 1احلسنية، الربايف، يف

  الشركة الوطنية للنشر ، نشأتها وتطورها -، الـحسبة املذهبية ببالد املغرب العربي (موسى)لقبال
 .1971، 1، اازائر، يفوالتوزيع
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 الـمراجع بالفرنسية: 
- DERENBOURG (Hartwig) Les Manuscrits arabes de l'Escurial revues 

et complétées par D
r 

H-P-J Renaud,, librairie orientaliste de Paul 

Guenther,Paris 1941 

- E.Faghnan, Catalogue général des manuscrits de la bibliothèque 

national d ’Algérie, 1995. 

- Gbariel Colin, Abderrezâq el-Jezâíri: un médecin arabe du XIIe siècle 

de l'hégire, Montpellier imprimerie de Delord-Boehm et Martial, 1905 

 

 الّدوريات: 

 .2013خية، جامعة معسكر: ـجلة الناغرية، طرب البحوث اإلجتمالية والتاريـم -





 ةـارة اإلسالميـخ واحلضـالتاريًا: رابعـ





 السلوك املهين 

 طباء العراق والشام ومصر ووصاياهمألبعض مشاهري 

 ىل السابع اهلجريإمن القرن الثالث اهلجري 

 قسم التاريخ -العلوم الطبية  -أستاذ تاريخ العلوم اإلسالمية 

 جبامعة أم القرى





 189     أ. د. مريزن سعيد عسريي   . ..الشامو لبعض مشاهري أطباء العراق املهينالسلوك 

 السلوك املهين لبعض مشاهري أطباء العراق والشام ومصر ووصاياهم

 من القرن الثالث اهلجري إىل السابع اهلجري

 

 امللخص:

نقل املسلمون العلوم من ميدان التنظري والفلسفه عند اليونان اىل ميدان احلقيقة 
فقد كانوا اول من بشر باملنهج التجرييب يف التعامـل مـ    العلميه املبين على التجريب، 

، ذلــا املــنهج القــا ا علــى التجربــه، واملالسظــه والقيــا  العلــوم يف رــاريد الــدنيا
فقد ادعى الغربيون انهما  Kantاو إمانويل كانت  Baconواالستقراء. وليس بيكون 

ا، غـري ان العقـالء مـن    اول من ركلا يف التجربة ونظرية املعرفه االستقرا يه واهميتهـ 
مؤرخي العلوم اكدوا ان بيكون وكانت ماهما اال من رالمذة جـابر ابـن سيـان را ـد     

 املنهج التجرييب يف التاريد.

ومن هنا يعترب العلماء املسلمني اول من نقل الطـب مـن النظريـة والتـنظري اىل     
ود جمربارـه مـرارا    التجربة واحلقيقه العلميه، اكد اسد العلماء املسلمني بانـه كـان يعـا   

وركرارا  يف سبيل الوصول اىل احلقيقة العلمية احملضه، لذلا كانت نظرية املعرفة عنـد  
 االطباء والعلماء املسلمني عامة، اما ان ركون مفيدة لالنسانيه اوالركون.

رطورت الدراسات الطبيه يف عامل االسالم اىل سد بعيـد منقطـ  الـنظري، ستـى     
ي يتمت  بثقافة طبية عاليه، اليكاد معها خيلـو بيـت مـن بيـوت     اصبح اجملتم  االسالم

 املسلمني من كتاب طيب يف الصحة العامه.

لقد كان لالطباء املسلمني يف اجملتمـ  االسـالمي عامـة، مكانـة عاليـة مرمو ـه       
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وكرامة المتس، ألجل ذلا ظهر يف دولة االسالم مجهرة كـبرية مـن االطبـاء احلـذاق     
، الذين اطـروا يف مصـنفارها الطبيـه، او يف مصـنفات خصصـت      املتميزين النطاسيني

آلداب الطب ورعليمه وعلومه، وصـفات االطبـاء احلقـيقني، مـا تكـن ردوينـه  ـاء        
الذهب، دراسات مستفيضه عن آداب االطباء ووصاياها، والسـلوك املهـين للطبيـب    

تبيان اهمية ل لشأنمن دراسات يف هذا ااألطباء املسلمني باحلقيقه، ان ما اودعه هؤالء 
وآداب االطباء، يعد سقيقـة مـن اهـا الدراسـات الـ       علا الطب ورعليمه ووسا له 

ألنها القضيه ال  رالمس اشرف املهـن يف   جاءت على هذا املوضوع يف راريد الطب،
 .الدنيا وال  ختدم اشرف املخلو ات على االرض ـ االنسان ـ الذي شرفه اهلل بعبادره
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ABSTRACT 

Muslims transfer the science from the field of theory and 

philosophy of Greece to the field of fact of scientific, based on 

experimentation, They were the first human beings dealing with 

experimental approach in science in the history of the world, that 

based on experience and observation, measurement and 

extrapolation method And not to (Emmanuel Kant) Westerners who 

claimed that he was the first to speak in the experiment and its 

importance is that the wise men of historians of science have 

confirmed that it is not only one of the students of Geber leading 

experimental method in history. 

If the medicine transferred from theory to the experience and 

scientific truth, one Muslim scholars said "we try and try and get 

back to the experiment over and over again in order to reach a 

purely scientific fact, So the theory of knowledge for the doctors 

and scientists or Muslims in general either to be useful to humanity 

or may not be.  

Medical studies have evolved in the world of Islam is quite 

unrivaled until the Muslim community has become a culture of 

high medical hardly empty house with Muslim houses of medical 

book in public health 

Muslim doctors in the Muslim community in general have 

global prestige and dignity it does not affect the order that appeared 

in the state of Islam a large crowd of talented doctors who 

distinguished medical framed in their works or in the works 

devoted to the ethics of medicine, education and sciences and real 

doctors characters should be digested by the golden ink an 

extensive studies on the doctor's Literature doctors their 

recommendations as well as their professional conduct to the doctor 

the truth, What these doctors left the Muslims of the studies in this 

regard is of importance in the science of medicine and education, 

methods and literature and is considered one of the most important 
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studies that came to On this subject in the history of medicine 

because it is the case that touches honor professions in the world 

and serving honor creatures on earth, the human being who has 

honor to be asked by God for his worship. 
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 مقدمة:

والصـالة والسـالم علـى رسـولنا االمـني وعلـى آلـه         ،احلمد هلل رب العـاملني 
 ..اما بعد، وعلى من اهتدى بهديه اىل يوم الدين ،وصحبه امجعني

 امت على القيا والعقـل وااولـه    ،ال شا ان سضارة اإلسالم سضارة عامليه
، لا ان القضيه العلميه بالنسبه للعامل املسلا  ضيه عطاء وافادهذ ،افادة االنسانيه مجيعا 

 وبناء عليه مل يكتمل القرن الرابـ   ،فما كان لصاحل االنسان اخذ به وررك ماعدا ذلا
انضوى حتتهـا مجيـ  العلـوم     ،اهلجري اال و د اصبح للمسلمني مدرسة علميه خاصه

هـدف هـذه املدرسـه هـو      ،سـتقراء التطبيقيه اال وهي مدرسه التجربة واملالسظة واال
 لذلا رطورت .الفلسفة ال  اضلت أصحابهابعيدا  عن التنظري ومتاهات  ،احلقيقة العلميه
  .للنا  علا جديد يف دوله اإلسالم من املشرق اىل املغرب واصبح العلوم التطبيقيه

وعلا  ،اها العلوم التطبيقيه يف دولة االسالم كعلا شريف يف ذاره والطب كان
ستى اصبح له عند سا ر النا  مكانة عاليه  فسما هذا العلا، مها خيدم سياة االنسان

يف شـريعه   واصبح من اشهر واها العلـوم احملمـودة   ،ولالطباء كرامة المتس ،مرمو ه
وعلـا   ،علـا األديـان   :العلا علمـان  :ذلا بعض العلماء فقال اإلسالم كما أشار اىل

  .االبدان

 ،العلـا مهمـا  ومشـهورا  وشـريفا  يف فكـر املسـلمني      ومن هنا و د اضحى هذا 
فالبد ان علماءه  د وضـعوا لـه  ـوانني ورعـاريف وموضـوعات و رسـوم وسـدود        

وبالتالي البـد وانهـا    ،باعتباره اسد اشهر علوم املنطق اجلزء األول من علوم احلكمة
ل صـناعة  من ال يتصف بها من األطبـاء فـال يعـد مـن اهـ      ، د  ننوا له آدابا  وسلوكا 

  .مهنتها جيوز له ممارسه وال ،الطب
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مصـنفات جليلـه يف سـا ر علـوم      ،لقد صنف كبار األطبـاء يف دولـه اإلسـالم   
بـل  ، ضمنوها هذه اآلداب ال  جيب ان يتحلى بها الطبيب احلـاذق الشـريف   ،الطب

الطب واألطبـاء   يف آداب وجدنا من سذاق األطباء من صنف كتابا  او رسالة او مقالة
ومـاينبغى ان يكـون عليـه الطبيـب النطاسـي يف علمـه واخال ـه و يمـه          ،ال هاواخ

و د اسصيت هؤالء األطباء فوجدرها يزيدون على العشـرين مـن األطبـاء     ،وسلوكه
سـطروا يف كتـبها رلـا مـا تثـل مفخـرة للطـب         ،احلذاق يف العراق والشام ومصـر 

مراكز البحوث واملعاهد الطبية أشار اليه واهتا به العديد من األطباء و مما ،اإلسالمي
 .احلديث للطب العاملى املواثيق الطبية العامليه الذين جعلوا رلا اآلداب من اها
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يف املشـرق االسـالمي يف العـراق     ،طالعنا خالل العصـور االسـالميه املتتابعـه   
صنفوا الكثري من املؤلفـات يف علـا    ،والشام ومصر، كوكبة كبرية من االطباء احلذاق

اال انها متيزوا عن بقية االطبـاء املسـلمني  ـا اودعـوه يف كتـبها الطبيـه مـن         ،الطب
 ،والسلوك املهين للطبيـب باحلقيقـه   ،دراسات مستفيضه عن آداب االطباء ووصاياها

تبيـان اهميـة علـا    ل من دراسات يف هـذا الشـأن  األطباء املسلمني ان ما اودعه هؤالء 
يعد سقيقة من اها الدراسـات الـ  جـاءت     ،وآداب االطباءالطب ورعليمه ووسا له 

ألنها القضيه ال  رالمس اشـرف املهـن يف الـدنيا     ،على هذا املوضوع يف راريد الطب
 .الذي شرفه اهلل بعبادره -االنسان  - وال  ختدم اشرف املخلو ات على االرض

ت اواخرالقرن الثالـث  )والقا مة رطول بدءا  بابي احلسن علي بن ربن الطربي 
 (اىل الرهـاوي )ت اوا ـل القـرن الرابـ  اهلجـري      ،فردو  احلكمـه  وكتابه (جرياهل

اىل صـاعد بـن    ،هـ( وكتابه اخالق الطبيـب 320اىل الرازي )ت ،وكتابه ادب الطبيب
وكتابه التشويق الطيب اىل علي بن رضوان املصـري   (هـ 464ت بعد )احلسن الطبيب 

وكتابه دعـوة  (هـ455سن بن بطالن )تاىل ااملختار بن احل ،هـ(وكتابه الناف 453)ت 
هـ( وكتابـه املقالـه الصـالسية يف     586اىل ابن مجي  طبيب صالح الدين )ت ،االطباء

هــ( الـذي    710اىل آخرها امود بن مسـعود الشـريازي )ت   إسياء الصناعة الطبية؛
ية هـذا  اشب  هذا الباب دراسة وحبثا  مستفيدا  مما  دمه االطباء  بله مما سنالسظه يف نها

 العمل.

ان رعليا الطـب مل يكـن سـدثا يف     ،لدى مؤرخي العلوم مما هو معروف بديهة 
غري أننا وجدناه يف اإلسالم  ـد رطـور    ،األما السابقة اإلسالم وإمنا كان معروفا لدى

مما يتيح ويسـمح   ،مر القرون كثريا ، وانتهج مناهج متعددة كانت رتطور ورتجدد على
 الكثري من األطباء احملققـني دا مـا    سة الطبية اإلسالمية( فقد نادىلنا بان نسميه )املدر
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ومناهجهـا   ويف كافة العصور اإلسالمية، إىل العمل على رطوير صناعة الطب علومها
أدعياء الطب الـذين   والنهوض بها، واستمرار الدراسات الطبية اجلادة، والقضاء على

. وأكد هؤالء األطبـاء أن صـناعة   لهاأفسدوا ااسن هذه الصناعة وأبادوا علمها وعم
وعملـها، وال  الطب ال تكن استمرارها  وية وعطاؤها متجددا إال باالهتمام بعلمهـا  

 .(1)يتا ذلا إال إذا أسسن اختيار معلمها ومتعلمها

دور عظـيا وفاعـل لتفعيـل كـل مناشـا احليـاة يف       هلؤالء االطباء احملققني كان 
 سد بعيد، وازدهـرت ورطـورت   احلياة العلمية إىلالشام والعراق ومصر، فقد نشطت 
ة، وكثرت املصنفات، وأصبح للعلمـاء دور كـبري   العلوم، وراجت جتارة العلا واملعرف

وأصبح هلا مكانة مرمو ـة يف كافـة األوسـا      يف مج  كلمة املسلمني ووسدة صفها،
مي السـيما  االجتماعية، ومن هنا كان اهتمام عدد كبري من األطباء يف املشرق اإلسـال 

علـوم الطـب   ب القرون اهلجريه من الثالث اىل السـاب  يف ومصرالشام العراق ويف بالد 
فوضعوا يف ذلا مصنفات سسـان رناولـت هـذا املوضـوع      ،التعليا الطيب ومناهجهو

أفضـل الوسـا ل    بالدراسة والبحث، هدفها يف ذلـا رنبيـه التالمـذة ورـوجيهها إىل    
 . رعلا ودراسة الطب والطرق، وإىل املنهج القويا يف

يف خامتة كتاب )التشـويق   (2)الطبيبذلا أبو العالء صاعد بن احلسن  ولقد أشار إىل 
 أن نأري به يف هذه املقالة، وبذلنا اجلهد يف الطيب( سني  ال: "  د بينا  ا كنا عزمنا على

كما  ".(3)ة الطبرعلا صناع رشويق أهل الذكاء والفها م  وجود األسباب املمكنة إىل
: " إن  صدنا أن نـبني مـا النـاف  يف رعلـيا     ذلا علي بن رضوان سيث يقول أشار إىل

صناعة الطب، ذلا أنه عرض لنا يف رعليمها غرية عظيمة ورعبنا فيه رعبا  عظيما ، فلما 
تقيا يف رعلمها رأينا أن نسعف به كل من نظر فيه لنريح الواسد السبب املس و فنا على

 . (4)تنا، وال يق  يف سرية من أمره فيفوره الكمال يف صناعة الطب"من املشقة ال  نال
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مناهج آداب االطباء وال  رنا ش  ،إن ما يدلي به هؤالء األطباء يف كتبها رلا
التعليا الطيب وطر ه ووسا له، ما هو إال وجهة نظر كل واسد مـنها فيمـا ينبغـي أن    

هو كـا ن فعـال ، وكيـف كانـت رـتا       يكون، وما هو املنهج األفضل الذي يراه. أما ما
عملية التعليا الطيب، فقد ال يتفق ذلا أسيانا  م  وجهة نظـر كـل واسـد مـنها، ألن     
ذلا مرربا متاما  بالطبيب و درارـه العلميـة، واجتاهارـه اليبويـة، ومنهجـه يف رعلـيا       

رية نشا  احلركة العلمية والفك الطب، هذا إذا أخذنا يف االعتبار مسة العصر، ومدى
 . فيه

 ،فيمـا يتعلـق بـبداب االطبـاء     ،اطروسات وافكـار هـؤالء االطبـاء   ويف دراسة 
يف هذه الفية سـوف نسـتعرض    يف املشرق االسالميمناهج وطرق رعليا الطب يف و

 .جممل االجتاهات ونأري على

األطبـاء خـالل هـذه الفـية      هـؤالء واجده مناسبا  بـل احلـديث عـن منـاهج     
وجهـات نظـر علمـاء     اخـتالف  العلمية والعملية، ان نتطرق إىل واجتاهارها التعليمية

أهمية ورقييا دراسة طالب الطب لعلوم الفلسفية، واملنطق،  الطب ومناهجها يف مدى
مـذاهب   وذهـابها يف ذلـا إىل   ،واهلندسة، وعلا الرياضيات، والنجـوم، واملوسـيقى  

أنها وفوا ـدها لـه   خمتلفة بني من يرى أهميتها لطالب الطب، وبني مـن يقلـل مـن شـ    
وعدم ساجة الطبيب إليها، وسنبني طرق هـؤالء األطبـاء ومنـاهجها وكيـف رعامـل      

 م  هذه املسألة خالل هذه الفية.  هؤالء االطباء

ورـأثر بالنظريـة اليونانيـة     ،أخذ الطب اإلسالمي خالل القرون اخلمسـة األوىل 
لومها، وكان  ـد آزر هـذه   ال  ُرخض  الطب للفلسفة وجتعله جزءا  منها وعلما  من ع

 رون ألنه كان   بل اإلسالم بعدةوذلا النظرية وكّر  هذا املنهج الطبيب جالينو  
 . (5)طبيبا  وفيلسوفا 
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من كان  االربعه خالل هذه القرون ،من األطباء احملققني نا عددا أننا وجد على 
الفـر  علـي بـن    ولعل أبـو   ،له وجهة نظر خمالفة للمنهج اجلالينوسي يف رعليا الطب

هندو كان واسدا  من أولئا األطباء اجملددين يف مناهج رعليا الطـب، سيـث هـده يف    
يتحدث عن علوم الفلسفة ال  ينبغـي للطبيـب معرفتهـا ليكـون      مفتاح الطب() كتابه

إن جـالينو  لتفخيمـه   "  كامال  يف الصناعة الطبية، وهو يفصل يف هذه املسألة فيقـول: 
يف  (7)ويقول: و د باسثت أستاذي أبو اخلري اخلمار (6)"يب فيلسوفا أمر الطب جعل الطب

وذلا أن الطبيب هو الذي يفيد أبدان النا  الصحة،  ،ذلا، فرأينا يف  وله هذا سيفا 
مـن أن   والفيلسوف هو احمليا حبقا ق املوجودات، فلئن جيعل الفيلسـوف طبيبـا ، أوىل  

الطب وغري الطب، وهـي الـ     اتوية علىفإن الفلسفة عامة  ،جيعل الطبيب فيلسوفا 
ن نظـري  آ... وسـأزيد  ـولي بيانـا : اعلـا أن الفلسـفة جـز      رسمى صناعة الصـناعات 

  وعملّي:

ألفالك وكواكبهـا  علا الطبيعيات، وهو علا طبا   ا : هو املشتمل علىالنظري
سـة  علا الرياضيات، وهو علا العدد واهلند والعناصر األربعة والكا نات منها، وعلى

 . علا اإلهلّيات . وعلىوالتنجيا واملوسيقى

السياسات الثالث وهي سياسـة الـنفس الـ  هـي      : هو املشتمل علىوالعملي
 النبوة واإلمامة وامللا. علا األخالق، وسياسة املنزل، وسياسة املدينة ال  رنتظا ب

يكفيه اإلساطة جبميعها، بل  أما الطبيعيات، فال حيتا  الطبيب  ا هو طبيب إىل
أن يعلا بعض أجزا ها، وهو ما يتصل بصحة بـدن اإلنسـان ومرضـه، مـن العناصـر      
واألمزجة واألخال  واألعضـاء والقـوى واألفعـال الصـادرة عـن القـوى وأسـباب        

مجي  مباسـث   الصحة واملرض، وال جيب عليه أن يقف على الصحة واملرض ودال ل
 . ين يف أمر الصحة واملرضهذا اجلزء، بل على املباسث ال  ختص الطبيب، ورغ
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طرف صـاحل   : حيتا  إىلما أ ول وأما العلا الرياضي، فيحتا  الطبيب منه إىل
إن منفعة علا النجوم من  :من علا التنجيا، فقد سكى جالينو  عن أبقرا  أنه  ال

وأيـام   ـ راريد املرض ـ   صناعة الطب ليست بيسرية وسقا   ال ذلا، فإن أمر البحران
يتحقق إال من صناعة التنجيا... وال بد يف رعلا التنجيا مـن اهلندسـة إال   البحران ال 

ساجته، ويتوصل من علـا النجـوم إىل غرضـه،     أنه يكفيه منها القدر الذي يقف على
وم اهلندسية ال  ال ركاد رنحصر كثرة وانبسـاطا  ورنوعـا  وارسـاما ، أمـا     دون سا ر العل

إال أن يقول  ا ل إن البحارين الكا نة يف األفراد العدد فال ساجة بالطبيب إليه، اللها 
من الكا نة يف األزوا ، فواجب على الطبيب أن يعـرف سـال الفـرد والـزو ،      أ وى

 بد للطبيب من العدد، فله يف معرفة هذا القـدر  والسبب يف هذا التفاوت، فإن كان ال
 كفاية وبالغ دون االستكثار واالستغراق. 

فهو داخل يف صناعة الطب بوجه من الوجوه... غري أني وأما العلا املوسيقي، 
هذا الوجه  د باد واضمحل، إذا كان أبقرا  يف على  إن الطب الذي كان على" أ ول: 
القدماء  بله فإن اشتغالنا باستخراجه سصـل بعـد    مل يعرفه، وإمنا أسال به على شهرره

بقراطي املوجود عنـدنا...  األ األعمار واألدوار، فينبغي أن يكون كالمنا حبسب الطب
وال يوجب ذلا أن يكون الطبيب هو املتعاطي للنقر والزمـر والـزفن والـر ص، بـل     
للطب خدم كثريون كالصيدالني، الفصاد، احلجام، احلقان، فهو يستعني بهـا، ويكـل   
هذه األعمال إليها فكذلا يستعني باملوسيقار فيما حيتا  إليه من ذلا الباب... وأما 

ذي هو آلة الفلسفة، وهو علا صناعة القيا  والربهان فمعرفـة الطبيـب لـه    املنطق ال
وغزارره فيه بل إساطته واستغرا ه جلميعه مـن أوجـب الفـرا ض عليـه وألن الطـب      

الطبيب حتصـيله، ستـى يسـتحق أن     احلقيقي هو القياسي،... فهذا مجي  ما جيب على
" فا  يسمى طبيبا  وال ركون معاجلته جزا

(8) . 

ا ذهب إليه أبو الفر  يف ذلا كان  د سبقه إليه بعض األطباء النطاسـيني  أن م
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من مشـاهري أطبـاء الشـام     كان واسدا  (9)ولعل صاعد ،يف املشرق واملغرب اإلسالمي
ما ذهـب إليـه ابـن هنـدو يف      فنجده ذهب إىل ،الذين أوسعوا هذا الباب دراسة وحبثا

لب الطب، وما حيتا  إليه الطبيب من رلا حتديد ورقييا أهمية هذه العلوم بالنسبة لطا
صحة  وله بكالم  اله جالينو  يف كتاب ذكر فيه  ويستشهد على (10)فلسفيةالعلوم ال

إال أنـه ينبغـي أن رعلـا أن     "فة وصناعة الطـب فقـال:   مرارب  راءة كتبه مّلا ذكر الفلس
ذهنـا  جيـد    الذي يقصد هارني الصناعتني وأسكامهما مجيعـا ، ينبغـي أن يكـون فيهمـا     

احلفظ شديد احلرص اتمال  للتعب ابا  له، وأن يتفق له من السعادة مـا ارفـق لـي يف    
رأدبي منذ صغري م  أبي بعلا اهلندسة واحلساب، فإنه مل يزل يـؤدبين بسـا ر اآلداب   

انتهيت من السن إىل مخس عشرة سنة، ثـا   والرياضيات ال  رأدب بها األسرار، ستى
يا املنطق و صدي سينئذ لتعليا الفلسفة وسدها، فرأى رؤيـا دعتـه   أنه أسلمين يف رعل

إىل رعليمي الطب فأسلمين يف رعليا الطب و د أرت علّي من السن سب  عشرة سـنة،  
ما كنت أخذت فيه من رعليا الفلسفة، وأوال   ن أداوم م  رعلمي للطب علىوأمرني أ

كنت أعلا منهما شـيئا  لـه    أني شغلت نفسي عمري كله يف معاني الطب والفلسفة ملا
 در، على ما ارفق لي من السعادة  ا ذكرت من أمر أبي، وعلى أنه مل أجد أسدا  ممـن  

"علمـه  رعليا ما كنت أر كان يتعلا معي إال و د كنت أسبقه إىل
(11)

فهـذا   "ثـا يقـول:    
أن احلاجـة داعيـة ملـن أراد أن يـتعلا صـناعة       دليل واضح من  ول هذا احلكيا على

" ضية إىل رعلا املنطق، ومجل من العلوم الريا الطب
(12). 

خالف هذا الرأي عدد من االطباء وكان الطبيب علي بن رضوان املصري مـن  
، فقد كان الرجل مفتونـا ومولعـا بـبراء    (13)مشاهري األطباء الذين خالفوا هذا املذهب

جيـب أن  إن لقب طبيب  "جالينو  وكتبه ومناهجه يف رعليا الطب سيث هده يقول: 
ببـا   من يتعاطى الفلسفة والطب معا ، و إال فهو لـيس طبيبـا  بـل متط    ال يطلق إال على

"
(14)

و بل أن رشرع يف رأملها ابدأ فـاررقي   "ويقول فيما ينبغي أن يتقدم صناعة الطب:  
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يف احلساب واهلندسة ثا يف صناعة املنطق، وال متعـن يف واسـدة مـن منزلـة الصـنا        
رصري لا  وة يتهيأ لـا بهـا    ولكن أمعن ستى ،اء عمره فيها كلهإمعان من يقصد إفن

ن أن رتعرف فيما يتلقـاك فيهـا، وَرـَوّق إذا رعلمـت صـناعة املنطـق أن رقـ  يف اهلـذيا        
العنادي، أعين أن رتلق كل  وم  ا رعاند، لكن الزم يف كل علـا وصـناعة أصـوهلا...    

"وبعد أسكام هذه األشياء أسلا نفسا يف صناعة الطب 
(15)

.  

نالسظ جليا انه من خالل النظر اىل كالم هؤالء العلماء يف هذه املسألة، يتـبني  
كمـه لـدى األطبـاء ورالمـذة     روسي  معارف علوم احل أنها يرمون يف أغلب األمر إىل

وها حيذرون يف كالمها من االستغراق  ،الطب  بل أن يشرع يف دراسة الطب ورعلمه
 "يها وصرف الو ت يف  راءة كتبها فابن هنـدو يقـول:   يف  راءة هذه العلوم والتعمق ف

فإن كان للطبيب من العدد، فله يف معرفـة هـذا القـدر كفايـة وبـالغ دون االسـتكثار       
"واالستغراق 

(16)
ويقول:" فأما العلا اإلهلي فمـن الظـاهر أن الطبيـب مـن سيـث هـو        

(17)ا قه "سق طبيب ال يلزمه البحث عنه، والو وف على
وحيتـا  بعـد    " ويقول صاعد: 

ذلا أن يكون عارفا  من احلساب بوجه الضرب والقسمة والنسبة من غـري رـد يق يف   
"ذلا وإشغال الزمان منها  ا ال حيتا  إليه 

(18)
ويعلـا مـن    "ويقـول يف موضـ  آخـر:     

"النجوم ما ال بد منه مثل علمه بشـكل األرض ووضـعها وسـا الفلـا...     
(19)

وابـن   
واسدة من منزلة الصنا   إمعان مـن يقصـد إفنـاء عمـره      وال متعن يف "رضوان يقول: 

"فيها كله...
 (20) . 

خالل هذه الفيه اهتمـوا بـالعلوم احلكميـه     املسلمنيمجهور أطباء  ونالسظ ان
وتكننا أن  ،اهتاما كبريا، وكانوا يعتربونها أساسا  من ثقافة الطبيب وعلومه دون إيغال

 : طرق ثالث هي خالل هذه الفية إىل مياملشرق االسالنقسا طرق رعليا الطب يف 
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 ،يف رعليا الطب هامفتونا بأسلوبممن كان  ارباع املدرسه اليونانيه الطريقة األوىل:
وهواالهتمام يف بدايات التعليا وخالله بالعلوم احلكميه واعتبارها جـزءا  مـن علـوم    

 . (21)اهلجرينهاية القرن اخلامس  وهو ما كان سا دا  ستى ،الطب

وال يـرون   ارباع املدرسه ال  ررى الفصل بني الطب والفلسـفه : طريقة الثانيةال
 .(22) ليل املشرقعال ة بينهما، وهؤالء يف مجلة أطباء 

 واصحاب هذه الطريقة مجعوا بني املنهجني،فأخـذوا بأسـلوب   الطريقة الثالثة:
تهجه اجملددون يف بالعلوم احلكميه، وبني األسلوب الذي ان املدرسة اليونانية ال  رعنى

 ن األطباء املسلمني.مناهج رعليا الطب م

انتهجـوا الطريقـة   املشرق االسـالمي وستـى املغـرب سيـث     فضل مجهورأطباء 
م  العناية بالتجربة واملالسظـة والكشـف   ، الثالثة ال  جتم  بني الطب وعلوم احلكمه

طبيـب امـد بـن    السريري، و د مثل هذا االجتاه فيما  بل القرن الساد  اهلجـري ال 
م( وأبـو علـي احلسـني ابـن سـيناء      925هـ/ 313زكريا الرازي الطبيب الفيلسوف )

م(الفيلسوف الطبيب، فقد كـان ملدرسـتيهما ومنهجيهمـا يف رعلـيا     1036هـ/ 428)
، وهما من األطباء الذين مجعوا بـني الطـب   عند كافة االطباء املشار ه الطب أثرا  بارزا 

، وكـان هلـذا   (23) ا يف الطـب والفلسـفة مؤلفـات سسـان    والفلسفة يف آن واسد، وهلـ 
املذهب التوفيقي بني الطب والعلوم احلكميه عنـدهما أثـره يف رصـور الطـب وفهمـه      

رغا من أنهما كانا يؤمنان سقيقة بفصـل علـا الطـب عـن غـريه مـن العلـوم        ال على
وآالره. فقد  وجعِله علما  منفردا   ا ما  بذاره له سدوده ورسومه وموضوعاره ؟احلكمية

)القانون يف سد الطب(، وجعل الرازي الطـب علمـا  منفصـال     ابن سيناء كتابه  مسى
 باب الصيدلة(. –للطب باب وللصيدلة باب آخر )احلاوي  :عن الصيدلة فكان يقول

كـانوا   –القـرن اخلـامس    ستـى  –ومما جتدر االشـارة اليـه ان معظـا األطبـاء      
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ال يفصلون القسا العملـي عـن بـاب العلـا      علا وعمل ولكنها يقسمون الطب إىل
 سيث  ال:  (24)لقانونالنظري، و د نبه ابن سيناء إىل هذا املعنى يف أول كتابه ا

إذا  يل أن من الطب ما هو نظري ومنه ما هـو عملـي فـال جيـب أن يظـن أن      "
مرادها فيه هو أسد  سمي الطب هو رعلا العلا، والقسا اآلخر هو املباشرة للعمـل  

ذهب إليه وها كثري من الباسثني عن هذا املوض ، بل حيـق عليـا أن رعلـا أن    كما ي
املراد من ذلا شيء آخر وهو أنه ليس واسـد مـن  سـمي الطـب إال علمـا ، ولكـن       

املباشرة، ثا خيص األول منهمـا باسـا    أسدهما علا أصول الطب واآلخر علا كيفية
بالنظر منه ما يكون التعليا فيه  العلا أو باسا النظر وخيص اآلخر باسا العمل، فنعين

مفيد االعتقاد فقا من غري أن يتعرض لبيان كيفية عمل مثـل مـا يقـال يف الطـب أن     
أصناف احلميات ثالثة، وإن أصناف األمزجة رسعة، ونعين بالعمل الذي يفيد التعليا 
 فيه رأيا ، وذلا الرأي متعلق ببيان كيفية عمله...، فإذا علمـت هـذين القسـمني فقـد    

"سصل لا علا وعملي وعلا عملي وإن مل رعمل  ا 
(25) . 

 ،الطبيب رشيد الدين علي بن خليفة من مؤيدي هذه الطريقهو د برز يف الشام 
فر ـة   وكان من اصحاب ،فكان اسد األطباء الذين مجعوا بني الطب والعلوم احلكميه

، فـإذا سصـلت   اشـتغل بكـالم املشـهورين اجلامعـة أوال      " أهل النظر والقيا  فيقول:
الصناعة فاشتغل بالكتب اجلز ية من كالم كل  ا ل عاريا  من ابته أو بغضه، ثـا زنـه   
بالقيا  وامتحنه إن أمكن بالتجربة وسينئذ ا بل الصحيح، وإن أشكل فأشرك غـريك  

 . (26)فيه، فإن لكل ذهن خاصية ملعان دون معان"

ني الطـب والعلـوم   ونالسظ ان الطبيب النطاسي ابن النفيس سـدد العال ـة بـ   
إن يف معرفة ما به يشارك الطب غريه مـن الصـناي  النظريـة ومـا بـه       ": بقوله األخرى

خالفها زيادة رعريف حلقيقة الطب فلذلا ذكرنا هذا الفصل هاهنا... إن العلوم منهـا  
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ما هي مباينة للطب ومنها ما هي مشاركة له... واملباينة، منها مباينتها لـه يف األجـزاء   
مة مثل علا احلساب واهلندسة، وللطب يف املوضـوع واملبـادي واملسـا ل، ومنهـا     املقو

مباينتها له يف أسكام املسا ل بأن ركون املسألة يف الطب يباين سكمهـا يف علـا آخـر،    
والعلا املباين للطب بهذا الوجه  د يكون بينهما مشاركة يف شيء من املوضـوع و ـد   

لعلا األخالق، فإن كل واسد منهما ينظـر يف   ال يكون كذلا، واألول كمباينة الطب
اإلنسان الشهوانية لكن الطب يوجب رقوية رلا القوى، وعلا األخالق يوجب   وى

ها، ومن ذلا فال خلل يف أسـد العلمـني، وذلـا ألن غـرض الطبيـب رقويـة       إضعاف
البدن... وغرض علا األخالق إصالح سال النفس، والثاني كمباينة الطب للفقـه يف  

لطب يوجب شرب اخلمر، والفقه حيرمه ذلا أن مقصود الطب سفظ الصـحة...  أن ا
، وإمنا يكون ذلا  رعاىلالوجه املرضي هلل وعرض الفقه أن ركون أفعال املكلفني على

 باجتناب اخلمر.

أما العلوم املشاركة للطب فمنها ما بينهمـا وبـني الطـب عمـوم وخصـوص،       
بيعي فإن الطب يشاركه يف النظر يف اإلنسان ومنها ما ليس كذلا، واألول كالعلا الط

وليس أسدهما أعا من اآلخر وال يشاركه يف النظر يف بدن اإلنسـان والطـب أخـص    
من الطبيعي، والثاني كعلا األخالق فإنه يشاركه الطب يف النظـر يف اإلنسـان ولـيس    
أسدهما أعا من اآلخر وال موضوعا  فو ه، ونظر الطب يف بدن اإلنسـان مـن سيـث    

مليـة  ع الصحة واملرض، ونظر علا األخالق هو يف نفس اإلنسان من سيث هلا  ـوى 
"

وابن النفيس هنا يوافق بكالمه هذا اجتاه أصحاب هذا املنهج الذي يؤمن باهميـة   (27)
 التجربة والقيا .

بسمات واضحة  ،إبان فية البحث املشرق االسالميو د ارسا رعليا الطب يف 
باملدرسـة اإلسـالمية   -خالهلا ظهور ما نستطي  أن نسـميه  واجتاهات ادده يتضح من 

هذه املدرسة ال  حتددت مناهجها وارضحت اجتاهارهـا منـذ بـدايات     -لتعليا الطب 
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رأثري على اجتاهات اطباء الفـيه فمـن هـذه     اهلجري وال  كان الفكارهاالراب  القرن 
 السمات ما يلي: 

 مية بالغة رغا املو ف املتشدد منها. : اعطوا للعلوم احلكمية واملنطق اهأوال 

: ربنيها كتب األطباء اليونانيني أمثال أبقرا  وجالينو  والعناية بهاعنايـة  ثانيا 
 كبريه رغا ما متثله مناهجها من صعوبات مجة لدى املتعلمني. 

أمثـال   ،: اهتمامها املتزايـد بكتـب األطبـاء الفالسـفة املشـار ه املسـلمني      ثالثا 
التعليا الطـيب ورـبين منـاهجها يف ذلـا علـى منـاهج اطبـاء         سيناء يف الرازي، وابن

 اليونان. 

اعتمادها كتبا طبية اخرى متثل اجتاهات منسجمة م  اجتاهـات االطبـاء   : رابعا 
)التصريف ملن عجز عن التأليف( فهو  املشار ه يف التعليا الطيب مثل كتاب الزهراوي

 كمـا أنـه ينظـر إىل    (28)العلوموغريها من دراسة الطب منفصلة عن الفلسفة  ممن يرى
 . مصنفات األوا ل أنها مطولة بال طا ل واساليبها ومناهجها مستغلقة على املتعلمني

املنهج اجلديد الذي بشر بـه جـابر بـن     اعتمادها يف رعليا الطب على: خامسا 
 اناتمنهج املالسظة والتجربة والتدرب داخل البيمارسـت  ،سيان يف التعامل م  العلوم

 .ذلا طوال هذه الفية وكان األطباء املعلمون يؤكدون على ،عامة

عمل اليد واحلديد، و يامها  التأكيد على ضرورة ردريب األطباء على: سادسا 
وهو ظاهر من خالل مصنفات بعـض األطبـاء يف هـذا     بالعمليات اجلراسية بأنفسها،

 . (29)العصر

رطور  ية وآدابها ورعليمها، مما ساعد علىباللغة العرب بالغوا يف االهتمام: سابعا 
 . (30)سالميصياغة واستحداث املصطلح الطيب اإل
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 االجتاه النقدي لنظريات وآراء كثري مـن مؤلفـات األطبـاء اليونـانيني أو     :ثامنا 
 .األطباء املسلمني يف جمال الطب واحلكمه

ة األدوية عدد كبري من األطباء يقومون اويشرفون على صناع : كان هناكراسعا 
  بأنفسها فقد كان لديها يف هذا العصر معرفة واسعة بعلا االدوية.،ورركيبها وجتريبها

: ارسا عدد كـبري مـن األطبـاء يف هـذا العصـر باملـام واسـ  يف العلـوم         عاشرا 
الـذي بـرزت    احلركة العلمية الطبية باملناخ العلمي السـا د  فقد رأثرت ،الشرعية عامة

  .احلركة العلمية بوجه عام لشرعية غالبة علىونشطت فيه الدراسات ا

والستكمال ماسقناه يف الور ات السالفه اراه لزامـا منا شـة مسـألتني مهمـتني     
من العلـوم احلكميـة    املشرقيربز من خالهلما مو ف أطباء  ،ررربا باطباء هذا العصر

و وظهـور  وعنـايتها بعلـوم اللغـة العربيـة والنحـ      ،واملنطق وعال تها بـالعلوم الطبيـه  
  :املصطلح الطيب لديها

 بالعلوم احلكمية واملنطق وعال تها بالعلوم الطبيه: اهتمامها :األوىل

واجهت العلوم احلكمية عامة مو فا متشددا من علماء الشريعة يف هذا العصـر  
صـدر  الكثري منها، و  و راءة كتبها، ورعلمها ورعليمها ستى انها أصبحت ارمة لدى

  .(31)لعلماءلشرعية من عدد من ايف ذلا الفتاوى ا

والظاهر ان علماء الشريعة ارادوا بذلا عشاق العلوم احلكمية والعوام سينما  
، وم  هذا املو ـف الواضـح والنهـي    (32) منهاعقا د الكثري خطرها وشرها على ظهر

األطبـاء   مـن غـري  ليـل   إال أنـه وجـد عـدد     (33)الشديد من  بل العلماء والسـالطني 
ويولونهمـا عنايـة خاصـة وهلــا     ،وا يدرسـون علمـي الفلســفة واملنطـق   كـان املشـار ه  

و د عزز هذا االهتمام بالفلسفة  (34)ا فيهابراعتها ورسوخ  دمه مصنفات ردل على
وجود عدد من كبار الفالسفة املشـهورين بهـا ممـن عـاب يف بـالد الشـام إبـان فـية         
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طلبـة الطـب، أو ممـن  ـرأ     البحث، وكان هلا اكرب االثر يف بقاء الفكر الفلسـفي بـني   
 :ويأري يف مقدمة هؤالء الفالسفة .عليها يف هذا الفن

م( وهـو مـن الفالسـفة الكبـار     1191هــ /  587شهاب الدين السهروردي )
، وكان له بالشام رالمذة، و ـد شـن  عليـه الفقهـاء عنـد      (35)الذين رأثر النا  بكتبها

بقي سيا  فسوف يفسـد عقيـدة    وأنه إن ،السلطان صالح الدين األيوبي لفساد عقيدره
ابنه امللا الظاهر وأنه جيب  تله، فحبسه امللا الظاهر يف  لعة سلب ومن  عنه الطعام 

  ال ابن أبي أصيبعة: (36)مات والشراب ستى

" سدثين الشيد سديد الدين بن عمر  ال: كان شهاب الـدين السـهروردي  ـد    
إليه يف أو ات وبينهما صدا ة، وكـان  إىل شيخنا فخر الدين املارديين، وكان ييدد  أرى

مثلـه يف   الشيد فخر الدين يقول لنا ما أذكى هذا الشـاب وأفصـحه، ومل أجـد أسـدا     
عليه كثرة رهوره واستهتاره، و لة حتفظه أن يكـون ذلـا سـببا      زماني، إال أني أخشى

كـا عنـه   ... وملا بلغ شيخنا فخر الدين املارديين  تله  ال لنا: أليس كنت  لت للتالفه
"ه منهعلي هذا من  بل، وكنت أخشى

(37) . 

م( مـن  1237هــ/  635وكان سيف الدين أبو احلسن علي بن علي اآلمدي )
وبرعوا فيها، و د  ـرأ   أكابر الفالسفة الذي اشتهروا بتبحرها يف علوم احلكمة األوىل

ن سبب و د كا (38)يف جمالس للتعليا كان يعقدها يف بيته عليه عدد من التالمذة الطب
عزله عن املدار  العامة اشتغاله بعلا الفلسفة واملنطق، وردريسه هلا داخل املـدار   

 . (39)الفقهية بالشام

م( وكـان لفكـره   1259هــ /  657وبرز ايضـا الفخـر بـن البـدي  البنـدهي )     
كـان أبـوه مـن رالمـذة فخـر الـدين الـرازي         ،الفلسفي اثر كبري على كثري من مريديه

اسب كتاب )املباسث املشر ية( وكانت له عناية بالفلسفة وعلوم الفيلسوف الطبيب ص
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استقر زمنا يف بعض مدار  دمشق يعلا ستى أفسد عقا د بعض املشـتغلني   ،األوا ل
بالعلا باملدار   ا لديه من فكر فلسفي، فقد كان جياهر باسـتنقاص األنبيـاء علـيها    

 . (40)السالم

م( كـان زنـديقا    1228هــ /  656واشارت املصادر اىل أن الشـهاب النقـاب )  
يتقن املنطق وعلا الكالم وطرق احلكماء يف إنكار النبوات واالزدراء  ا أهل اإلسالم 

بدمشق وله جملس باجلـام  جيتمـ  عليـه    (41)عليه، وكان يسكن داخل املدرسة النورية
  .(42)طريقته يقرؤون عليه مجاعة على

على احلسن بـن   (43)ة واملنطقكما اجتم  عدد من االطباء يقرؤون علا الفلسف
بارعا   ،م(، كان فيلسوفا  متفننا1261هـ / 660امد بن ها الغنوي األربلي الضرير )

فكان عشاق علوم احلكمة ييددون إليه يف بيته مـن املسـلمني وأهـل     ،يف علا الكالم
 ، ورذكر املصادر أنه رج  يف(44)الكتاب وغريها، فيتعلمون منه الفلسفة وعلا الكالم

أال يعلا مـن خلـق وهـو اللطيـف      " وله رعاىل  آخر سياره وراب، ويف ساعة موره رلى
" اخلبري 

 . (46)ثا  ال صدق اهلل وكذب ابن سيناء كذب ثا خرجت روسه  (45)

وكانت كتب الفالسفة اليونـانيني، واملسـلمني أمثـال: الكنـدي و ابـن سـيناء،       
اء وهلا عليها شروح وخمتصـرات  والرازي، وغريها متداولة يف ايدي االطباء واحلكم

لـوم الفالسـفة   ع لديـه ميـل كـبري إىل    املشـار ه فقد كان بعض األطبـاء ا (47)ورعليقات
واملناطقة، و د أغر وا يف رعلا هذه العلوم، وو   بعضها يف احملـاذير الـ  نبـه عليهـا     

الفلسفة واملنطق، فقد عـرف عـن الطبيـب الفيلسـوف  ـس       العلماء فيمن يتعاطى
علـوم   م( ميله الشديد إىل1254هـ/ 652) بد اجمليد بن عيسى اخلسروشاهيالدين ع

م( 1209هـ / 606رالمذة فخر الدين امد بن عمر الرازي )الفلسفة وهو من أشهر 
: كـان يقـول   " كان  د و   يف سرية وشا ستى ينقل ابن ريمية عنه أنه (48)يف الفلسفة

(49)تقد "واهلل ما أدري ما أعتقد، واهلل ما أدري ما أع
. 
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ان الرغا من كثرة األطباء الذين درسوا العلوم الفلسفية واعتنوا بها، إال  وعلى
عددا مجعوا يف منهجها العلمي الطيب بني الطب النظري اليوناني وبني املنهج التجرييب 

لـدى   بصورة واضـحة، ويتضـح ذلـا يف صـورة جليـه      املشار هالذي برز عند أطباء 
 : (50)املثالسبيل  لىبعض أطباء الشام منها ع

صد ة بن ها بن صد ة السـامري الطبيـب، كـان  ويـا  يف الفلسـفة ولـه فيهـا        
 . (51)مصنفات

وهناك مهذب الدين احلاجب من مشاهري األطباء الذين عرفوا العلوم الرياضية 
وبرعــوا يف علــا اهلندســة والنجــوم، ولــه فيهــا رصــانيف مشــهورة، و ــد عمــل يف   

 . (52)مشق وهو معروف بدينه وورعهالبيمارستان النوري بد

ن عـين بعلـوم الفلسـفة    بن اللبودي فقد كـان ممـ   اما ها الدين أبو زكريا حييى
 . (53)وكان خيدم بالطب األمراء واألعيان ،وله فيها مصنفات سسان واهلندسة

وكان أبي احلجا  يوسف عمران اإلسرا يلي الطبيب بارعا  يف اهلندسـة وعلـا   
 . (54)النجوم

ا الطبيب رضوان بن امد بن علي بن رستا اخلراساني الساعاري كـان  وكذل
 . (55)نطق والعلوم احلكميةمعرفة بصناعة امل على

الطبيـب عبـد الـرسيا     ؛وممن برزمن أطباء الشام الذين عرف عنها هذا املنهج
سيف الدين علي بن أبي  ابن علي بن سامد الدخوار،  رأ علوم الفلسفة واملنطق على

رمـوز   مدي وسفظ كتبه و رأها عليه، مثـل كتـاب د ـا ق احلقـا ق، و كتـاب     علي اآل
الكنوز، وكتاب التمويهات يف شرح التنبيهات، وكتاب إبكار األفكـار وغريهـا، كمـا    

أبي الفضل اإلسرا يلي املـنجا، وا تنـى    برع يف علا اهليئة والنجوم، واشتغل بها على
 . (56)السطرالب عدد غري  ليلوكان عنده من كتبها مما خيص آلة ا آالرها،
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 س  وكذلا الطبيب موفق الدين إسحاق بن القف الذي رعلا الفلسفة على
الدين عبد احلميد اخلسروشاهي، وعلى عز الـدين احلسـن الغنـوي الضـرير، ورعلـا      

فها هذا الكتاب فهمـا   " اهلندسة على الشيد مؤيد الدين العرضي من كتاب أو ليد  
"وسل مشكل إشكاله  فتح به مقفل أ واله،

(57)
.  

فكـان ممـن    ،اما القاضي أبو العبا  أمحد بن اخلليل بن سعادة اخُلّوي الطبيب 
  .(58)برع يف الفلسفة، وكان ُيقرئ الطالب علا املنطق من كتاب التبصرة البن سهالن

كما برز الطبيب أبو الفضل امد بن عبد الكريا بن عبد الـرمحن املهنـد  يف    
كان أول اشـتغاله   ،و د بدأ سياره العلمية بتعلا اهلندسة وفنونها ،الوىلعلوم احلكمة ا

ثـا شـرع بعـد     ،، ورعلا علا النجوم(60) ، ثا كتاب اجملسطي(59)كتاب أو ليد  على
  .(61)ذلا يف رعلا الطب

بـن إمساعيـل البياسـي متيـزه يف      وكذلا عرف عن الطبيب أمني الـدين حييـى  
 . (62)ا الطبة آالرها م  إرقانه لعلالعلوم الرياضية واهلندسة وصناع

بـل   ،ورفنن فيها اصوهلا وفروعهـا  كما اشتهر بعض األطباء و برع يف املوسيقى
 . (63)ووجد منها من كان يعلمها لطالبه

إن مما يؤكد استمرار الطريقة اليونانية يف رعليا الطـب، وبقـاء العنايـة بـالعلوم     
ما ذكره امود بن مسـعود الشـريازي    ،طبأهميتها يف رعليا ال الفلسفية عند من يرى

 –( الطـب وآداب األطبـاء ووصـاياها    بيان احلاجة إىل)م( يف كتابه 1311هـ/710)
عـدم   و د كان يـرى  (64)وكان الشريازي ممن در  الطب والفلسفة بالشام وبرع فيها

أن ُيقتصر  ،ضروررها للطبيب كما ذهب إىل ذلا غريه، بل إنه يقلل من أهميتها ويرى
ه وسـعة  ما له صلة بعلا الطب وما له فا دة للطبيب من سيـث رقويـة فهمـ    نها علىم

: معرفة األمراض ووصف العال ، يقول الشريازي مبينا  هذا االجتاه نظره و درره على
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 : (65)اعلا أن الطبيب جيب أن يكون عنده مجلة من العلوم "  "

نطق كمعرفة الكليـات  وهو املها الذي ال بد منه أن يكون عنده من امل :أسدها
 اخلمس. 

: من العلوم ال  حيتا  إليها الطبيب العلـا الطبيعـي، فـإن الطـب     العلا الثاني
فال جرم أن أكثر مباسث الطب ال رستقر وال رظهر إال  ،فرع من فروع العلا الطبيعي

  عرفة العلا الطبيعي. 

ا أن الطبيب  د : اهلندسة وساجة الطبيب إليها  ليلة جدا ، وذكروالعلا الثالث
ألن اجلراسة املدورة عسرة الربء، علا اهلندسة ليعرف بها أشكال اجلراسات  حيتا  إىل

 واجلراسة املثلثة وغريها سهلة الربء إذا كانت هلا زوايا منها يبتدئ نبات اللحا. 

: علا اهليئة وساجة الطبيب إليه مـن وجهـني أسـدهما:أن يعـرف     العلا الراب 
الربد،فيعـرف أن الو ـت الصـاحل لسـقي الـدواء املسـهل أي        و ت شدة احلر وشـدة 

األو ات، وثانيها: أن يعرف أسوال البلدان وعروضها، ومسامتات الكواكب، فيعرف 
 سينئذ طبا   األهوية واألغذية واملياه حبسب كل بلد. 

 . (66) : علا أسكام النجوم واحلاجة إليه من وجوه مخسة...العلا اخلامس

: علا األحلان وإمنا حيتا  الطبيب إليه ليراض أناملـه يف سـبس   العلا الساد 
األورار، وذهنه يف التنغا، ويسهل عليه بذلا جس العروق، وإدراك االنغام املوسيقية 

 النبض.  عن طريق

 . (67) : علا الكهانة والزجر....العلا الساب 

ألن  ،واعلا أّنـا ال نقـول إن رعلـا هـذه العلـوم ضـروري يف الطـب        "م يقول 
اإلنسان تكنه أن يتميز يف صناعة الطب من غري أن يعرف شيئا  من هذه العلـوم لكنـا   
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"يه...الطب ويزيده  وة ومهارة ف نقول: علمه بهذه األشياء مما يعينه على
و د دلل  (68) 

احنسار هذا االجتاه عند األطباء فلا يعـد مـن الضـرورة رعلـيا رلـا       هذا القول على
 . العلوم

 :وعال تها بالعلوم الطبيهعنايتها باللغة العربية واألدب  الثانية ـ

مطلبـا   كان رعلا اللغة العربية وارقانها والتفنن يف علومهـا يف هـذا العصـر    لقد
وكان البد مـن االلتـزام    ،مهما عند اطباء الشام خاصة دون سا ر االطباء يف االسالم

الطيب، فقد كان أكثر أطباء الشـام  باملنهج التعليمي الذي كانوا يرون لزومه يف التعليا 
(69)خالل فية البحث يتعلمون اللغة العربية واألدب ومنها من برع فيها ومتيز

وهلـذا   
كان جملس الطبيب عبد الرسيا بن علي الدخوار التعليمي الذي كان يعقـده يف داره،  

لغامضـة  ال خيلو من كتب اللغة ال  حيتا  إليهـا يف التعلـيا الطـيب ورفسـري األلفـاظ ا     
واملفردات الصعبة، أمثال: كتاب الصحاح للجوهري، واجململ البن فـار ، وكتـاب   

 . (70)النبات ألبي سنيفة الدينوري

و د أسهمت هذه العناية باللغة العربية والنحو يف صياغة واستحداث املصطلح 
ورعريب املصطلحات ورفسري كثري من مفردات األلفاظ يف  امو  األمراض  (71)الطيب
 . (72)دوية اليونانية امليمجةواأل

واسد من اشهر علماء الطـب الـذين    ،ولقد طالعنا يف القرن الساب  من اهلجره
 طـب   :هو،والسلوك املهين لالطباء املسلمني احلقيقيني ،كتبوا يف آداب الطب ورعليمه

 .(73) (م1311هـ/710ت )الدين امود بن مسعود بن مصلح الشريازي

رعترب واسدة من اها الوصايا الطبيه لدى الكثري مـن   ،الشريازي هذه ان وصية
وكا هوعظيا ان  ،الذين رناولوا علا الطب واهميته وضرورره حلياة النا  ،االطبــاء

لقـد سـاق لنـا     ،يعتمد آساد النا  غنيها وفقريها على معاجلة مهرة وسذاق االطباء
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هدافها يقرر بـأن املؤلـف   الشريازي آراءه بقدرة ومنهجية جتعل املتأمل هلا املتفحص أل
 ،من افاضل االطباء الذين خدموا هذا اجلانب املها من الدراسات الطبيـه  كان واسدا 

وال يؤاخذ على ركرار بعضها فان الوصية  ،فهذه هي الوصايا" :يقول يف آخــر وصيته
والغرض من كل مـا ذكرنـاه بعـد روصـية      ،كانت اشد رقريرا  كلما كانت اكثر ركرارا 

ورشويق اهـل   ،رنبيه االلباء على االسياز من جهلتها ،ء  ا جيب على مهررهااالطبا
اذ  بـيح  ـن كـان متخصصـا بشـا مـن اآلداب        ،الذكاء والفها اىل رعلا هـذا الفـن  

يقبح به ان  وكيف ال ،وما يضره ليتجنب عنه،والعلوم ان خيفى عنه ما ينفعه ليتدبر به
ها بها فاستعملوها وامـروا بهـا وسثـوا علـى     وامر ،جيهل صناعة وضعها اهلل ألنبيا ه

 (74)" رعلمها

اعطانا  ،رآه مهما يف هذا الباب اوبعد استعراضه لذكر بعض وصايا االطباء مم
ونا ش العديد من القضايا  (75) ". .هذا ما  الوه وانا ا ول " :وجهة نظره يف ذلا  ا ال

ونستطي  امجال ذلا فيما  ،واملسا ل الطبيه املتعلقة بالطب كعلا وعمل وسلوك وادب
  :يأري

 :وهيأره الطبيب يف خلقه وادبه :اوال

فانه سري بالطبيب ان  ،ان الطب ملا انفرد به من اهمية  صوى بني سا ر العلوم
ال  رربها الشريازي يف  ،واالجتماعيه ،واالدبيه ،يتصف بالعديد من الصفات اخللقيه

  :(76) كتابه

 "  جمانبا لصحبة االشرار ،لالسرار كتوما  ،القربى لذوي ، وصوال ،ورعا متواضعا. 

  يف مقاله صاد ا  بوعده وافيا  ،لعهدها  سافظ. 

  صـا ب الـرأي   ،ذكـي احلـس   ،عفيـف الـنفس   ،لطيف اخلطـاب  ،نظيف الثياب، 
 .سسن الباطن والظاهر ،ساضر اخلاطر
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 معتدل اجلسا صحيح اجلثة ،جيد املشورة ،سسن الباطن والظاهر ،ساضر اخلاطر، 
 .كثري االنصاف  ليل اجلزاف طيب العشرة

  واذا ذهـب اىل   ،ادي وجييب الداعي ويواسـي املعـدوم ويكـرم الزا ـر    نيليب امل" ان
 .كان اومعسرا  موسرا  ،فقريا  كان او أمريا  ،مداواة مريض سارع اليه وواضب عليه

  ى وال ميف  علـ  ،غري معجب بنفسه ،واحلق سقيقته ،العدل طريقته ،امني العيب
 .اسد من اهل جنسه

      ستـى ينقلـه مـن الشـا اىل      ،ويتأنى لزوال ما خامر نفسة  ـا هـو اعلـا بـه منـه
 . سوة وارشاده سياسة الن مكافحته ،ومن احلرية اىل التبيني،اليقني

 عـا  ا نممـ  وال مناعا  طموعا  الخاضعا  ،ودودا على النا  ،مجيل املنظر كريا املخرب، 
 .اليتكلا فيما اليعنيه ،لعهود ناكثا ال ماجنا عابثا وال نا ضا  ل

  مولعا  بسماع القيـان  ،مؤثرا  طلب اللذات ،اىل الشهوات اذا رأيت الطبيب مياال، 
 . زيرُا للنسوان مغرما بشرب اخلمر ونغمات الزمر فال رثق

   مقتصـدا يف   ،حبفـظ صـحته   وان يكـــون معنيـا    ،الرغلبه شهوره وال رهمه لذارـه
 .نف  البدن ومصاحلهيعمد اىل ما ي ،مطعمه

 وال مقتصـدا  يف مطاعمـه ومنتكحـه وال     ،اذا رأى الطبيب غري معنى حبفظ صحته
فاعلا انه ممن انكر الطـب وجهلـه ولـو     ،يعود  ناف  البدن ومصاحله عامدا  اال ما

 .عرفه الستعمله

 العدل طريقته ،صايف الدخلة نقى اجليب امني العيب ،كثري االنصاف  ليل اجلزاف 
 .سقيقته واحلق
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  اذا اررـأى وال   وال يسـتبد برأيـه   ،وال خيونه ،وال ييف  على اسد من اهل جنسه
 .الييف  على اجلاهل وان يتواض  له بقدر مارفعه اهلل ،احلق اذا رأى يتعدى

 ويصور لـا مـن   ،فإنه يريا الباطل سقا  والكذب صد ا  ،ال رثقن بطبيب كذوب
الكذب عار ال يقبل وشـنبن ال يتقبـل    اكاذيبه ما يداري عقلا ويولد جهلا فان

 .وال حيول

 من احلكماء واالطباء ،ويتطاول على الفضالء ،واال يكثر اعجابه بنفسه". 

 :الطبيب يف علمه :ثانيا

اذ  ،انه ليس كل من روسا بالطب فهو طبيب ،ويف هذا اجلانب ذكر الشريازي
فال بد ان  ،جانبها العلمييف العلوم الطبيه يف  متفننا  البد ان يكون الطبيب عاملا 

 :(77)يتصف بالعديد من الصفات العلميه منها 

 يضـجر اذا عـورض يف    وال ،فال يـتلجلج يف  ولـه   ،ان يكون  ادرا يف علمه الطيب
وال يسرع يف جواب دون فكر ورأمـل بـل    ،واذا مس  احلق  بله واخذ به ،مسـأله

 .ضالته احلق ،عن املعضالت حباثا  ،على املشكالت يكون د ا ا 

 ان يكون مصروف اهلمه اىل مطالعة كتب الطب واحلكمه. 
 بل جيب عليه ان يبذل افضل ما لديه من علوم الطـب   ،اال يبخل بعلمه عمن طلبه

 ألن العاجز القاصر من مل يفعل ذلا  ،واحلكمه اىل التالمذه

  والدرجـه  ،بقوى االدويه وطبا   االغذيـه  "جيب ان يكون الطبيب ذا معرفة كامله 
واالبدال ال  رقـوم   ،واملناف  واملضار ال  رصدر عنها ،ال  رتفاوت فيها ورتفاضل

 ."وجودة رركيبها  ،ومقاديرها عند استعماهلا ،مقامها عند عدمها

  ويسـتدل   ،والفرق بـني بعضـها الـبعض    "بالنبض وانواعه  ان يكون الطبيب ساذ ا
  "  على اسوال القلب وما هو عنه بالغيب على  وة احلوا
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  واالخبـار عـن طريـق     "بتقدمـة املعرفـه    "ينبغي ان يكون الطبيب على دراية كامله
 او ، ـا سـيكون عليـه سـال املـريض بعـد مـدة مـن سـالمة او عطـب           العالمات

 .جيد اومرض معاود (78)حبران

  ومعرفة مفردهـا مـن مركبهـا    ،يف معرفة اجنا  احلميات ان يكون الطبيب ماهرا، 
 .راضها وكيفيارهايف ادراك اع ماهرا 

 ويغفــل النظــر يف االدلــة  ،الطبيــب اجلاهــل هــو مــن يعتمــد علــى التجربــة فقــا
وكذلا صاسب القيا  وسده  ،الن التجربة وسدها خطر ،والقياسات الصحيحه
 ألن القيا  والتجربه كليهما بضاعة اهل الصناعه. ،اذا مل رنظا اليه جتربه

 "   واليعـدل عـن اجـة     ،يل املنـاظره اذا ناظرت الطبيب فرأيته يقف لا علـى سـب
ويعي  ،واليق  يف كالما دون ان يسم  منا ،وال يسرع اىل االنتصاف ،االنصاف

 ،اصـل فاعلا انه فاضـل يف علمـه    ،عنا ثا جييبا فصال واليطلب عليا فضال
 (79) "وال رغي بطبيب مكثار متشدق يتفاصح بلسانه 

 :الطبيب يف ممارسته ودربته :ثالثا

يف  فقـد نبـه املؤلـف    ،علـا الطـب يف جانبـه العملـي والعالجـي      نظرا ألهمية
وذكر الكثري من الشرو  والضوابا  ،رسالته هذه و قدار واس  اىل اهمية هذا اجلانب

 :(80)رعاملها م  املرضى منها  العلميه ال  ينبغي ان يتوخاها االطباء النفسها ويف

 بها البدن فان فقد واسد منها مل  وحيفظ ،الطبيب اسد االربعة ال  يبنى عليها املدن
، ستى اذا رسلا على االرواح فحق ان يكون هذا املطلوب جمربا  ،ير للعامل التئام

 .بل مداوياً  ومل يكن عليها جانيا  ،واملهج سلا يف سفظ نظامها اعدل النهج

 " لعناية بامره ورعاية  ،كثري من النا  من عول على طبيب متهور وجاهل مقصر
ولو خاله والطبيعه لعاد صحيحا  ،بة له  دته فارلف عليه روسهحلقه وصح
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ورفا مت بعد ان كانت هينه  ،رطاولـت وازمنت و د رأينا امراضا  ،وعاب سليما
 ."وسوء رأريها ملداوارها  ،ومداوانها ممكنه لقلة معرفة االطباء اجلهلة بها

 وال بالدواء املفرد  ، يوان يعاجل بالدواء الغذا ي ما امكنه بدال من الغذاء الدوا
بالدواء الضعيف وال  ركب جمرب  ليل األجزاء ما امكن بالدواء  القوى ما امكن

وان ال يستفرغ من  ،وال بكثري األجزاء ما امكن بقليل األجزاء ،املفرد القوى
 .طريق ا وى إذا امكنه من طريق اخف كالقا واحلقنه من الفصد و احلجامة

 ستى يتميز عندها املهرة منها عن اجلهلة،تربوا األطباءالعقالء ان خي وجيب على، 
 .فإذا اردت ان ختترب طبيبا  فأخرب اوال  سريره ،وال يلقوا بإديها اىل التهلكة

 ويسأل عن  ،وجيب عليه اذا دخل على املريض ان يعرف اوال  ايام املرض بالعدد
 .ثا يسأل عن سركته ،ويستخر  نوع املرض ،السبب

 فيحصل منهما صالمحهما  واىل  ارورره وبرازه ،ر اىل نبض املريضوالبد من النظ
 .ثا يعرف ذلا يف اليوم الثاني والثالث ،من فسادهما

 يف كل اعضـا ه ثابتـا  ومتحركـا     ،عن اوجاعه وآالمه ،وال بد من مساءلة املريض، 
 .ويسأله عن غذا ه وشهوره عامة –سالته النفسيه  –ومزاجه  ،ويسأله عن نومه

 هذه القوانني  ،عمل الطبيب يف مداواره عندما يريد استخرا  اسباب املرضو يست
واملــأكول  ،والنــوم واليقضــه ،واحلركــة والســكون ،اهلــواء احملــيا :وهــي ،الســته

 .واالسداث النفسانيه ،واالستفراغ واالستقان ،واملشروب

 البلدو ،واملزا  ،السن:ويعترب  وانني ستة اخرى عند اعطاء املريض الدواء، وهي، 
 .وصناعته ،وعادة املريض ،والو ت من السنه
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  رعـديل موضـ  نومـه     :وهي،فإن بها رتا املعاجله ،وال يغفل هذه االشياء االربعه
وجتويـد االدويـه واألغذيـه     ،ورطييب روا ح املر د الـذي ينـام فيـه    ،حبسب العله

ن املعاجة . فا-من حيسن متريض املرضى  -واختيار اخلادم او اخلادمه  ،واختيارها
 .الرتا اال بها

 وهذا النوع من  ،الطبيب احلاذق هو من جيم  اطباء عصره على رفضيله ورعظيمه
 .اذ المجاعها عليه دليل على نفاسته ،االطباء جيب االعتماد عليه

 " واجاد يف معاجلارها ،اذا رأيت طبيبا داوى اعالء كثريين فاصاب يف مداوارها، 
  "فعول عليه فان ذلا لفضل فيه  ،ونالو العافية بسعيه وجهده

 " وينذر بغري  ،اذا كان الطبيب رهوله االعراض عند البحارين ويفزع مما حيدث عنها
 ."فال يشا يف نقضه  ،ما يظهر

 "  موافقا اياها  ،للمرضى يف شهوارها مساعدا  ،باحلميه اذا رأيت الطبيب متهاونا
 "ل العافيه فاعلا انه غيب ألن باحلمية رنا ؛على ا ياسارها

 "  اليستشري  ،غري عامل بقوانني الطب ودستوراره ،برأيه اذا رأيت الطبيب مستبدا
 ،ورراه خييع رراكيب االدوية من رلقاء نفسه ،اهل الصناعة فيمن يتوىل مداواره

 ."فاعلا انه مموه ممخرق  ،ورصانيف االغذيه من غري ان سبقت بها التجربه

 "    بـل ان يعـرف مو ـ  العلـة ومقـدارها       ،الـدواء اذا كان الطبيب يعجـل بسـقي 
فهـو   ،اسوال االدويه اخلاصـة منهـا مـن العامـه     ومل يتأمل اوال  ،فيقابلها باالدويه

 "جاهل نا ص 

 "   ومل يـزاول املرضـى يف معاجلارـه مل     ،من ا تصر من االطباء على مطالعـة الكتـب
 ."يسلــا  ا من آفاره 
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 االدويه  وال يلجأ اىل ،اجلة بالغذاء ما امكنهالطبيب احلاذق هو من يعتمد على املع
وبالضـعيف  بـل    ،وجيب ان يبدأ بالـدواء املفـرد  بـل املركـب     ،اال عند الضروره

 .القوي

       وحيدد الشريازي الطريقة املثلى اال  جيـب ان رـتا يف عمليـة الكشـف السـريري
ايام  من اذا دخل على املريض عرف اوال  :ان الطبيب املتمر  احلاذق هو :فيقول

 ،ثا يسأل عن سركاره ،ويستخر  نوع املرض ،ويسأل عن السبب ،املرض بالعدد
ثا يكرر ذلا يف اليوم  -بوله وبرازه  -وينظر اىل  ارورره  ،ثا جيس نبض املريض

 .الثاني والثالث

 وحيكـا   ،ويقف على كيفيتها بطريق االسـتدالل  ،اذا كان الطبيب تيز بني األلوان
النبض ويفـرق بـني بعضـها     ويعرف انواع ،دث يف بدن االنسانمن األلوان  ا حي

ويسـتدل علـى   ،وما سدث من النبضـات و القرعات ،بالبعض وكيفيات احلركات
وحبسـن   ،وبصحه االنفا  على  وة احلـوا   ،أسوال القلب وماهوا عنه بالغيب

 .فأسق به ان يكون مكرمُا ولفضله مبجال ومعظما على وفور الصحة السحنة

  واغفل النظر يف األدلة والقياسات الصحيحه ،من األطباء على التجربةمن عول، 
الن التجربـة خطـر ومل    ،اخللل كثري الزلل فهو ظاهر الكتب القدتة ومل ير رصفح

يرخص فيها وسدها بشر غري نفر مـن األوا ـل صـار اصـلها مرفوضـا  ورأيهـا       
 .منقوصا 

 يف شا  هل جتد املا  :فيسأله ،وهناك امور جيب على الطبيب ان يسأل املريض عنها
فاذا بني له املريض وجب على الطبيب اوال العمـل علـى ختفيـف     ؟من اعضا ا

ألن اعتـدال ذلـا دليـل علـى سـالمة       ،وشـهوره  ،ثا يسأله عن نومه ،ذلا االمل
 .االعضاء
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 ركـة  حلوا ،اهلـواء احملـيا   :وعلى الطبيب ان يتنبه اثناء مداواره اىل عدة  وانني هي
واالسداث  ،واالستفراغ واالستقان ،واالكل والشرب ،والنوم واليقظه ،والسكون
 .(81)النفسانيه 

 عليه ان يأخذ يف اعتباره عدة امور  ،وعندما يبدأ الطبيب يف املعاجلة واعطاء الدواء
 ،وعمله ،وعادات املريض ،والو ت من السنه ،وبلده ،ومزاجه ،سن املريض :هي

 .وكيفية رعاطيه ،ومقداره ،و وره ،واءألن ذلا يعينه يف حتديد نوع الد

 علـى  ان حيافظ الطبيـب   ،ان من اها االمور ال  جيب مراعارها عند اعطاء الدواء
ألنهـا  القـوه   فالبد من احملافظة على سفظ (82)الطبيعيه للمريض -املناعه  – القوة

 .فاذا ضعفت رعسر اورعذر انتهاضها ،هي ال  رقاوم املرض

 من بعض االمـور الـ     ،يف رعامله م  املرضى يكون د يقا  الطبيب احلاذق هو من
او مـن يقـوم بتـدبريه يف     ،او مـن املـريض   ،اما خلطأ منـه  ، د رفسد عليه معاجلته

فالواجـب علـى الطبيـب ان حيسـن      "وهلـذا   ،او من اسباب اخرى خارجه ،املنزل
واختيار  ،الاالستعموجهة  ،والو ت ،والكيفيه ،يف الكميه رقدير االغذيه واالدويه

 .(83)ألنه من هنا يأري اخلطأ  ،املواد
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يدرك أهميتها علمـاء رـاريد العلـوم     ،يشري هذا البحث اىل جمموعه من النتا ج
الذين هد صدى أفكارها النرية  د ظهـرت يف الغـرب والشـرق     ،واألطباء احلقيقيني

ها متثل القاعده األ ـوى  ان ،وبدأت رربز يف عاملنا اإلسالمي شيئا  شيئا  ،على سد سواء
 :للسلوك املهين لألطباء باحلقيقه من هذه النتا ج

ورطورهـا اىل   رلا العلوم ال  ختدم سياة االنسان :العلوم احملموده يف اإلسالم هي -
 .األفضل

شاركت األما السابقه لإلسالم السيما امة اليونان يف رطوير آداب الطب والسلوك  -
 لألطباء. املهين

جعلت األطباء يعتمدون  ،م الطبيه يف املشرق اإلسالمي اىل سد كبريرطورت العلو -
يف ااولـة   ،للوصول اىل احلقيقـة العلميـه احملضـه    ،املنهج التجرييب يف علوم الطب

 .للوصول اىل افضل النتا ج الفادة االنسان

 األطباء املسلمون ها اول منبشر باملنهج التجرييب ويف التعامل م  العلوم التطبيقيه -

لقد كانت اخالق األطباء وامانتها وشـرفها سـدا  فاصـال  يف ربيـان شـرف مهنـه        -
 .الطب والسلوك املهين لألطباء املسلمني

الـ  سـعت اىل التعريـف     ،لقد كانت سضارة اإلسالم اشـهر احلضـارات العامليـة    -
شرو  على نطاق واس  يف حتديد كيفية و واسهمت ،بالطب واهميته وشرف مهنته

الشـرو  ضـمن مواثيـق     ا يتفق وشريعه اإلسالم وأصـبحت رلـا  مهنته الطب  
 .وعهود الطب املعمول بها عامليا 
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 أ. 232( ابن مجي : املقالة الصالسية و 1)

( أبو العالء صاعد بن احلسن الطبيب، متيز يف صناعة الطب والفلا، عـاب متـنقال  بـني الرسبـة     2)
ومـات أكثـر   م، له التشويق الطيب، التشـويق التعليمـي. ملعل  1077هـ/ 470ومدن الشام، رويف 

 .45 – 7انظر: ساعد: التشويق الطيب، دراسة وحتقيق: د. مريزن عسريي، ص ص

 .60( نفسه، ص3)

 ب.  10( علي بن رضوان: الناف  يف كيفية رعلا صناعة الطب و 4)

سيث صنف كتابا  بعنوان )يف أن الطبيب الفاضل جيب أن يكـون فيلسـوفا ( ابـن أبـي أصـيبعة:      ( 5)
 .146عيون األنباء ص 

هـ(: مفتاح الطب ومنها  الطالب، حتقيق علي املنصوري، 420ابن هندو، علي بن احلسني )ت( 6)
 . 81هـ ص1422مؤسسة البالغ، الطبعة األوىل 

أبو اخلري اخلمار: احلسن بن بابا بن سوار بن بهنام نصراني عامل بالطب خبري به عـاب يف مدينـة   ( 7)
ى، وملا جاوز املا ة سنة مر يوما   كتـب فيـه ملـها    غزنة، عرض عليه اإلسالم يف أول عمره فأب

سسن الصوت يقرأ سورة )امل، أسسب النا ( العنكبوت فو ف وبكى ساعة وذهب، فرأى يف 
يقـبح أن   –م  كمال علما  –ليلته رلا النيب صلى اهلل عليه وسلا يقول له: يا أبا اخلري مثلا 

لنيب صلى اهلل عليـه وسـلا وملـا  ـام مـن نومـه       ينكر نبوري، فأسلا أبو اخلري يف منامه على يد ا
أظهر إسالمه، ورعلا الفقه على كرب سـنه، وسفـظ القـرآن وسسـن إسـالمه، البيهقـي: رـاريد        

 . 429، 428، ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء ص36سكماء اإلسالم ص

 .86، 81ابن هندو: مفتاح الطب ص ص( 8)

ن أهل الرسبة وسكن دمشق، ولـه مصـنفات يف   صاعد: صاعد بن احلسن بن صاعد الطبيب، م( 9)
 . 372، 371ص 3، الزركلي: األعالم  340الطب وغريه، ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء ص

 .80، 69التشويق الطيب: ص ص( 10)
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 . 75، 74التشويق الطيب: ص( 11)

 .  75نفسه ص( 12)

ر العاملي األول عن الطب السامرا ي: رعليا الطب يف العصور اإلسالمية، أحباث وأعمال املؤمت( 13)
 . 319م ص1981هـ / 1401اإلسالمي 

 .10املقدمة ص البختيشوعي: األسداث النفسانية،( 14)

 .98م ص1986الناف  يف كيفية رعلا صناعة الطب، كمال السامرا ي، طبعة جامعة بغداد ( 15)

 .84مفتاح الطب ص( 16)

 .85نفسه ص( 17)

 .71التشويق الطيب: ص( 18)

 .71نفسه ص( 19)

 .98الناف  يف كيفية رعليا صناعة الطب ص( 20)

ر ا تثل هذا االجتاه من األطباء بالشام ممن ررجا هلا ابن أبـي أصـيبعة  بـل القـرن السـاد       ( 21)
والساب  اهلجري، أبو نصر الفارابي وأبو الفر  جـورجيس ابـن يوسنـا اليـربودي، ابـن أبـي       

 .611، 610، 603أصيبعة: عيون األنباء ص

لنا أصحاب هذا االجتاه من خالل رـرامجها أنـه ال عنايـة هلـا بـالعلوم الفلسـفية، وكـان         يربز( 22)
 أغلبيتها من الفقهاء أو املشتغلني بالعلوم الشرعية، نذكر منها على سبيل املثال:  

م( شـيد  1246هــ /  644الطبيب سعد الدين إبراهيا بن عبـد العزيـز بـن عبـد اجلبـار السـلمي )      
فقيها  م  براعة يف الطب ورقدم فيه، وكذلا الطبيـب عبـد الوهـاب بـن      األطباء بالشام، كان

م( كان فقيها ومدرسـا. ومـنها الطبيـب    1294هـ / 694أمحد بن سحنون التنوخي احلنفي )
م( برع يف الطب والفقه علـى وعمـل   1295هـ / 695أمحد بن عبد اهلل بن احلسني الشافعي )

،، البـدر العـيين: عقـد    672، 671عيون األنباء ص يف البيمارستان النوري، ابن أبي أصيبعة:
، 421ص 2، الــذهيب: معجــا الشــيوخ  291هـــ( ص698هـــ / 689اجلمــان ســوادث )
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، ابــن 266ص  21،  183، 182، 18ص 18  313ص 5الصـفدي: الـوايف بالوفيـات     
 .65ص 1سجر: الدرر الكامنة  

ة القطرية اخلامسة لتاريد العلـوم  عبد اللطيف البدوي: رعليا الطب عند العرب، حبوث الندو( 23)
 .691، 682م اجلزء األول، مطبعة الرشاد بغداد ص1989عند العرب 

 .2ص( 24)

 .3ص 1ابن سيناء: القانون  ( 25)

 .743ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء ص( 26)

 . 17ص 1الشامل يف الصناعة الطبية  ( 27)

 أ.1التصريف، القسا االول، الور ه( 28)

ب إىل أن الطب إمنا هو  يا  اعتمادا  علـى علـوم الفلسـفة يف اسـتنبا  احلقـا ق،      كان ممن ذه( 29)
م( يف كتابـه "  1162هــ /  557الطبيب األندلسي أبو مروان عبد امللـا بـن زهـر األشـبيلي )    

التيسري يف املداواة والتدبري " عند سديثه عن معاجلة " فا املفاصل ": " وأما ااولة ذلا باليد فهو 
بعض اخلدمة للطبيب وكذلا الفصد والكي و ط  الشـريان ومـا هـو شـرف مـن      من أعمال 

هذه رربة مثل التشمري ولقا السبل وأعلى رربة من هذه للخدمـة إجـادة القـدح، وكلـها مـن      
اعمال اخلدام للطبيب واما الطبيب فمن شـأنه أن يـدبر باألغذيـة واألدويـة أمـر املـريض وال       

س مـن شـأنه أن يعقـد املعـاجن إال يف الضـرورة... وإمنـا       يتناول بيده شيئا  من ذلا، كمـا لـي  
ذكرت من أعمال اليد ما ذكرت ألنه إذا اضطر الطبيب يف نفسـه أو فـيمن حيضـر ممـن يغتـنا      
األجر فيه ال بد له أن يعمل ما حيسن عمله ما خف. وأما مـا يكـون مـن األعمـال املسـتقذرة      

ه بعمل ذلا وال  شاهدره، وما أظن أن القبيحة، كالشق على احلصى فإن احلر ال يرضى لنفس
الشريعة ربيحه إذ فيه كشف العورة، وكشفها سرام " أبو مروان ابـن زهـر، التيسـري يف املـداواة     

م 1983والتدبري حتقيق ميشـيل اخلـوري، املنظمـة العربيـة لليبيـة والثقافـة والعلـوم دمشـق         
 .16، 15صيدلة ص، وانظر إبراهيا مراد: حبوث يف راريد الطب وال320، 319ص

 .147هناء فوزي: مناهج األطباء العرب ص( 30)
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، ابـن كـثري: طبقـات    235، ابن شداد األعالق اخلطـرية ص 33أبو شامة: ذيل الروضتني ص( 31)
، 208ص 2، ابن الصالح: فتـاوى ومسـا ل ابـن الصـالح      707ص 2الفقهاء الشافعيني  

 . 645، 644ص 2السبكي: فتاوى السبكي  

ــامة: ( 32) ــو ش ــتني: ص  أب ــل الروض ــرب   202، 201، 126،200ذي ــذهيب: الع ، 298ص 3، ال
، 163هــ ص 1407األسنوي: طبقات الشافعية، دار الكتـب العلميـة بـريوت الطبعـة األوىل     

 .  518السيوطي: بغية الوعاة ص

 .  234، 229ص 4ابن خلكان: وفيات األعيان  ( 33)

 .717، 671، 663، 649، 648، 628ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء ص( 34)

 .686نفسه ص( 35)

 3، الـذهيب: العـرب    289، 283، 282، 280، 268ص 6ابن خلكـان: وفيـات األعيـان     ( 36)
 . 13ص 6، ابن كثري: البداية والنهاية  96ص

 .  642، 641عيون األنباء: ص( 37)

 . 651، 650نفسه ص( 38)

 . 234، 229ابن خلكان: وفيات األعيان ص( 39)

 . 202لروضتني صأبو شامة: ذيل ا( 40)

هي ال  أنشأها امللا العـادل نـور الـدين امـود بـن زنكـي يف دمشـق سـنة ثـالث وسـتون           ( 41)
 .610، 606ص 1ومخسما ة، وكانت من أكرب املدار  احلنفية بالشام، النعيمي: الدار   

 . 201، 200نفسه ص( 42)

 .768، 767ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء ص( 43)

 .126لروضتني صأبو شامة: ذيل ا( 44)

 (.14سورة ربارك آية )( 45)
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 3، الذهيب: العرب  168، 167، 166، 165ص 2  501ص 1اليونيين: ذيل مرآة الزمان  ( 46)
 . 163، األسنوي: طبقات الشافعية ص298ص

، رـا  الـدين   721، 717، 668، 667، 650، 641، 639ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء ص( 47)
 8، سبا ابن اجلوزي: مـرآة الزمـان    162، 161ص 8الكربى   السبكي: طبقات الشافعية

 .  543، 542ص

 .649، 648ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء ص( 48)

 .327ابن ريمية: الرد على املنطقيني ص( 49)

 سوف نورد هنا من رراجا األطباء ما يدل على عنايتها بالعلوم الفلسفية.  ( 50)

 .721، 717ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء ص( 51)

 659نفسه ص( 52)

 .663نفسه ص( 53)

 .696نفسه ( 54)

 . 663، 662نفسه ص( 55)

، اسـطرالب: لفظـة فارسـية عربـت وهـي آلـة       732، 728ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء ص( 56)
 .125، 124ص 1لقيا  سركة النجوم، جيهامي: موسوعة العلوم عند العرب  

 .768، 767ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء: ص( 57)

، ابن سهالن: عمر بن سهالن الساوي عاب يف مدينة ساوة يف إيران ورعلـا يف  646نفسه ص( 58)
هــ  450نيسابور منطقي، رياضي له كتاب )البصا ر النصريية يف املنطق( رويف يف سدود سـنة ) 

 .151م( البيهقي: راريد سكماء اإلسالم ص1058/ 

 .47، 45صاخبار العلماء  لقفطي:ا أو ليد : من علماء اليونان يف اهلندسة.( 59)

لبطليمو  اليوناني، أخرجه إىل العربية حييى بـن خالـد بـن برمـا، ابـن النـديا: الفهرسـت        ( 60)
 . 327ص
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 .670، 669ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء ص( 61)

 .637نفسه ص( 62)

 . 637، 628، 615، 614نفسه ص( 63)

رراجا بعض األطبـاء الـذين عاشـوا يف     ، وانظر109، 108ص 5ابن سجر: الدرر الكامنة  ( 64)
، ابـن سجـر:   25، 23ص 2نهاية القرن الساب  وبداية الثامن الصـفدي: الـوايف بالوفيـات     

 . 375، 373ص 3الدرر الكامنة  

 ب. 8ب،  6رسالة يف بيان احلاجة إىل الطب واألطباء ووصاياها: وو( 65)

 ب.  7نفسه و( 66)

 أ. 8نفسه و ( 67)

 أ.  8نفسه: و( 68)

، 651، 646، 635، 629، 628، 616، 615، 614انظر ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء ص (69)
662 ،663 ،668 ،669 ،670 ،671 ،675 ،676 ،682 ،717 ،722 ،728 ،732 ،
ــاريد اإلســالم )768، 767، 759، 751 ــذهيب: ر ســوادث  349هـــ( 610هـــ / 601، ال

رـا  الـدين السـبكي:     ،421ص 2، معجـا الشـيوخ    302، 301هـ( ص640هـ / 631)
، 182، 180، الصـفدي: الـوايف بالوفيـات ص   306، 305ص 8طبقات الشافعية الكربى  

 . 105، 104، ابن سعد: الغصون اليانعة ص183

 . 732ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء ص( 70)

علي سامي النشار: نشأة الفكـر الفلسـفي يف اإلسـالم،     ،انظر رفصيالت صياغة هذا املصطلح( 71)
، هناء فوزي: مناهج األطباء العرب، دار سعاد الصباح، الطبعة 131م ص1966ار املعارف د

 .150، 149، 148، 147، 146م ص1993األوىل 

مثـال ذلـا كتـاب )ا ربـاذين القالنسـي( البـاب العشـرون )رفسـري أسـامي األدويـة املركبــة           ( 72)
العربية( والفصل الساد  عشـر  باليونانية( واحلادي والعشرين )شرح أسامي األدوية املركبة ب

من كتاب بستان األطباء البن املطران بعنوان )يف املصـطلحات الطبيـة( ابـن البيطـار )رفسـري      
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كتاب دياسقوريد (. صـد ة السـامري )مقالـة يف أسـامي األدويـة املفـردة(، عيـون األنبـاء         
 .  734، الدخوار )كتاب ما يق  يف األدوية املفردة من التصحيف( ص717ص

ذكرنا آنفا  وجهة نظره يف رعليا الطب، وما هي العلوم ال  يرى اهميتهـا وضـروررها لطالـب    ( 73)
الطب، وخمالفته يف ذلا ملناهج اليونـان املطولـه واملسـتغلقه علـى طالـب الطـب يف رعليمهـا        

كـان مـن    م(1311هــ/ 710 طب الدين امود بن مسعود بـن مصـلح )ت   ودراستها، هو: 
اهري، ومن كباراملصنفني املوسوعيني يف عصره، كان له مشاركات يف علا العلماء والقضاة املش

التفسري، والفقه، واالصول، له ميل شديد اىل العلوم العقليه واحلكميه من منطق وهيئة وطب 
ورياضه،  رأ على عدد من كبار احلكماء منها نصري الدين الطوسي احلكـيا، واشـتهر بتفننـه    

ا ررب طبيبا يف مارستان شرياز، كان حيب رالمذره كثريا وينفق يف العلوم السيما الطب ولذل
عليها االموال، رسل اىل الشام ثـا عـاد اىل شـرياز وظـل بهـا اىل ان مـات، لـه العديـد مـن          
املصنفات احلسان منها: فتح املنان يف رفسري القرآن، مشكالت التفاسري، سكمة االشراق، رـا   

البن سيناء، وغريها من املصنفات االخرى يف احلكمـه  العلوم، شرح كليات القانون يف الطب 
 . 340ـ339ص4، ابن سجر: الدرر الكامنه  282ص1والعربيه. السيوطي: بغية الوعاه  

 .80( الشريازي: بيان احلاجه ص 74)

 .60( نفسه ص 75)

 . 60( نفسه ص 76)

 .64-63( نفسه ص 77)

: رغري سري  حيدث للمريض عـن سالـه اىل   كلمة سريانيه رعين crisis – delirium( البحران:78)
، اخلـوارزمي:  78ما هو اجـود او اىل مـاهو اردى. الـرازي: كتـاب املرشـد او الفصـول ص       

 .143مفاريح العلوم ص 

( دليل مها يشري اىل ان علـوم املسـلمني العلميـه  امـت يف االصـل علـى التجربـه واملالسظـة         79)
الذين اكدوا على ذلا، بعد ان بشـر بهـذا املـنهج    والقيا ، وهذا واسد من االطباء املسلمني 

التجرييب جابر بن سيان ثا الرازي ثا ابن سيناء ثا ابن اهليـثا ثـا االزدي يف كتابـه املـاء، اذا      
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فاملنهج التجرييب بال شا مـن ابـداعات املسـلمني يف منـاهج البحـث، ولـيس مـن منجـزات         
 الغرب كما  الو على يد أمانويل كنت.

 .68-64ي: بيان احلاجه ص ص ( الشرياز80)

( وهذا باب عظيا يف علا الطـب والصـحة والكشـف السـريري عنـد املسـلمني، اليدركـه اال        81)
احلذاق من االطباء النطاسيني، اشار اليه عدد من االطباء املسلمني ومسوه )التدبري( اشارة اىل 

...اخل.الرازي: كتـاب  اسلوب احلياه ومنا املعيشة وانواع االكل والشرب واالسـوال النفسـيه  
 .59-57-36-40-25املرشد او الفصول ص 

( ايضا  باب آخر اليقل اهمية عما سـبق، اشـار اليـه سـذاق االطبـاء املسـلمني، وهـو ضـرورة         82)
احملافظة على املناعة الطبيعيه عند االنسان، وعدم املسارعة باعطاء الدواء  بل الغذاء او اعطـاء  

ال بد من اعطاء اكرب الدور يف املعاجلة اىل القوة الطبيعيـة يف جسـا   الدواء املركب  بل املفرد، ف
االنسان، فاالدوية وكثررها رؤثر بالتأكيد عليها ورضعفها، وهو مانادى به االطبـاء اليـوم، ومـا    

 .100اكد عليه دسارري االدوية شر ا  وغربا . الرازي:كتاب املرشد او الفصول ص 

ب يف رركيب االدويه، وصنعة املراها اىل دربة وسذق كبري، ونرشد ( يقول الرازي "وحيتا  الطبي83)
 .63يف ذلا اىل كتابنا )يف صنعة الطب(. كتاب املرشد او الفصول ص 
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 م(1190هـ/586ابن مجي : هبة بن يوسف بن احلسن املصري )ت 

 يـه، ميكـروفيلا مركـز البحـث العلمـي واسيـاء الـياث        املقالة الصالسيه يف اسياء الصناعة الطب
 جمامي 8/179االسالمي، جامعة ام القرى، 

     ( النـاف  يف كيفيـة رعلـيا صـناعة     453ابن رضوان: أبو احلسن علي بـن رضـوان املصـري )ت
 طب.  135الطب، مركز البحث العلمي، وإسياء الياث اإلسالمي، جامعة أم القرى، 

  م(1009ه /400خلف بن العبا  )الزهراوي: ابو القاسا 

  مكتبة السليمانيه، استانبول502التصريف ملن عجز عن التأليف، خمطو  بشري آغا، ر ا ، 

 :م(.1269هـ/668موفق الدين أبو العبا  أمحد بن القاسا ) ابن أبي أصيبعة 

  طبعة مصـر  حتقيق نزار رضا م، 1965عيون األنباء يف طبقات األطباء، دار مكتبة احلياة، بريوت
 حتقيق النجار.

 أجزاء 4، اهليئة املصرية للكتاب، حتقيق عامر النجار عيون األنباء يف طبقات األطباء 

 م(1448هـ/852شهاب الدين أمحد بن سجر العسقالني ): ابن سجر العسقالني . 

 د سيد جاد احلق  الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة،دار الكتب احلديثة،سوريا،حتقيق:ام 

  ــان ــن خلك ــان        :اب ــن خلك ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــن ام ــد ب ــدين أمح ــس ال ــا    ــي العب  أب
 . م(1282هـ/681)

   وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، دار الثقافة، بريوت، لبنان، حتقيق د/إسسان عبا 

 م(1036ه/428ابن سيناء: الشيد الر يس ابو علي احلسني بن علي )ت 

  ،دار صادر، بريوت )د ـ ـت(القانون يف الطب 
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 :م(1285هـ/684عز الدين أبي عبد اهلل امد بن علي بن إبراهيا ) ابن شداد . 

  القسا األول )سلـب( حتقيـق: الـدمنيا سـرديل،     األعالق اخلطرية يف ذكر أمراء الشام واجلزيرة
 م.  1953املعهد الفرنسي للدراسات العربية 

 املعهد حتقيق: سامي الدهان القسا الثاني )دمشق(  اجلزيرةاألعالق اخلطرية يف ذكر أمراء الشام و
 م.1956هـ / 1375الفرنسي للدراسات العربية 

 م(1350هـ/774أبو الفداء احلافظ ابن كثري الدمشقي ): ابن كثري . 

  أبـو ، حتقيق د: أمحـد  67م  1988هـ/1408البداية والنهاية، الطبعة األوىل، دار الريان للياث 
 هيب عطوي وزمالءها.ملحا، د: علي 

 م(995هـ/385املعروف بالوراق ) إسحاقأبو الفر  امد بن أبي يعقوب : ابن النديا 

  م.1988الفهرست، الطبعة الثالثة، دار املسرية، بريوت 

 :م(.1288هـ/687احلرم القرشي ) أبيعالء الدين علي بن  ابن النفيس 

 م  الثقايف أبو ظـيب اإلمـارات العربيـة املتحـدة     الشامل يف الصناعة الطبية )األدوية واألغذية( اجمل
 م(. 2001هـ / 1421)

 ( 1029هـ / 420ابن هندو: علي بن احلسني  .)م 

        مفتاح الطب ومنها  الطالب، حتقيق علي املنصـوري، مؤسسـة الـبالغ بـريوت لبنـان، الطبعـة
 م(.  2002هـ / 1422األوىل )

 ( 1071هـ / 464أبي العالء: صاعد ابن احلسن الطبيب.)م  

    التشويق الطيب، سققه مريزن سعيد مريزن عسريي، مكتبة اليبية العربي لدول اخللـيج الريـاض
 م(. 1996هـ / 1416)

  :م(1661هـ/772مجال الدين عبد الرسيا األسنوي )األسنوي . 

  م  1987هـ/1407طبقات الشافعية، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل 

  :م(1170هـ/565لدين أبي احلسن علي بن زيد )ظهري االبيهقي . 
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  م، حتقيـق: ممـدوح   1996هـ/1417راريد سكماء اإلسالم، الطبعة األوىل، مكتبة الثقافة الدينية
  سسن امد.

  :م(997هـ/387أبي عبد اهلل امد بن أمحد بن يوسف الكارب )اخلوارزمي 

  النجارمفاريح العلوم، دار الفكر اللبناني، بريوت، حتقيق: نهى. 

  :م(1348هـ/748عبد اهلل  س الدين امد الذهيب ) أبوالذهيب 

  / هاجر امـد   أبوالعرب يف خرب من غرب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، بدون راريد، سققه
 السعيد بن بسيوني زغلول.

 إسحاق بن علي الرهاوي رويف الرب  األول من القرن الراب  اهلجري.الرهاوي : 

 ــ ب، حتقيــق مريــزن ســعيد عســريي، الطبعــة األوىل مركــز امللــا فيصــل للبحــوث   أدب الطبي
 م. 1992هـ 1412والدراسات اإلسالمية 

         ( هــ /  654سبا ابن اجلوزي:  س الـدين أبـي املظفـر يوسـف بـن  زاوغلـي اليكـي رـويف
 م(.1256

 ( الطبعة األوىل مطبع589 – 495مرآة الزمان يف راريد األعيان القسا الثامن من ) ة جملس دا رة
 املعارف العثمانية سيدر أباد اهلند

  :م(1369هـ/771را  الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف )السبكي 

 دار إسياء الكتب العربية، فيصل عيسـى احللـيب حتقيـق: امـود امـد      ىطبقات الشافعية الكرب ،
 الطناسي، عبد الفتاح امد احللو.

  :م(911هـ/849لدين عبد الرمحن )احلافظ جالل االسيوطي 

     ،حتقيـق / امـد أبـو الفضـل     جـزأن بغية الوعاة يف طبقات اللغـويني والنحـاة، الطبعـة األوىل ،
 إبراهيا، طب   طبعة عيسى البابي احلليب وشركاءه.

  :م(1362هـ/764صالح الدين خليل بن أيبا )الصفدي . 
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  أمراء دمشق يف اإلسالم، ، م1992هـ/1412 شتورغارتالوايف بالوفيات، دار النشر فرانز شتايز
الطبعــة الثانيــة، سققــه / صــالح الــدين املنجــد، دار الكتــاب اجلديــد، بــريوت، لبنــان          

 م1983هـ/1403

 م(1311ه/ 710الشريازي: امود بن مسعود بن مصلح  طب الدين )ت 

     ــا ــريوت، لبن ــه، ب ــب العلمي ــاياها،دار الكت ــاء ووص ــب وآداب االطب ــة اىل الط ــان احلاج ن، بي
 م.2003ه/1424

  :م(.1248هـ/646مجال الدين أبي احلسن علي بن يوسف )القفطي 

  إخبار العلماء بأخبار احلكماء، مكتبة املثنى ببغداد، ومؤسسة اخلاهي  صر 

  :م(1520هـ/927)عمر بن امد بن يوسف عبد القادر بن امد النعيمي  

 جزأنبة الثقافة الدينية الدار  يف راريد املدار ، حتقيق: جعفر احلسيين، مكت. 

  :م(1325هـ/726 طب الدين موسى بن امد )اليونيين 

       ذيل مرآة الزمان، الطبعة الثانية، بعناية وزارة التحقيقـات احلكميـة واألمـور الثقافيـة للحكومـة
 .  م1992هـ/1413أجزاء، الناشر / دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة  4اهلندية 
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  :خري الدين الزركلي 

  م1989األعالم، الطبعة الثامنة، دار العلا للماليني، بريوت، لبنان متوز يوليو 

  عامر: هناء فوزي 

  م. 1993مناهج األطباء العرب، دار سعاد الصباح الطبعة األوىل 

  مراد: إبراهيا 

         حبوث يف راريد الطب والصيدلة عنـد العـرب، دار الغـرب اإلسـالمي، بـريوت لبنـان، الطبعـة
 م.1991هـ / 1411األوىل 



 235     أ. د. مريزن سعيد عسريي   . ..الشامو لبعض مشاهري أطباء العراق املهينالسلوك 

 رعليا الطب يف العصور اإلسالمية، أحباث وأعمال املؤمتر العاملي األول عـن الطـب    :السامرا ي
 م1981هـ / 1401اإلسالمي 

      عبد اللطيف البدوي: رعليا الطب عند العرب، حبوث الندوة القطريـة اخلامسـة لتـاريد العلـوم
 .األول، مطبعة الرشاد بغداد م اجلزء1989عند العرب 

  :جريار جهامي 

  1999موسوعة مصطلحات العلوم عند العرب مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة األوىل. 





 يف حياته فقد األحبة من آل النيب 

 دادــإع

 عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بثادق

 امعة شقراءج





 239         عبد اهلل الشيباني بنت د. شيخة          يف حياته فقد األحبة من آل النيب  

 يف حياته فقد األحبة من آل النيب 

 املقدمة:

ونعوذ بـاهلل مـن شـرور أنفسـنا ومـن       ،ستغفرهإن احلمد هلل حنمده ونستعينه ون
وأشهد أن ال إله  ،ومن يضلل فال هادي له ،من يهده اهلل فال مضل له ،سيئات أعمالنا

  .وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله ،إال اهلل وحده ال شريك له

ڇ  ڇ  چ  حيث قال عز وجـل  ،سبحان من جعل املوت حمتومًا على مجيع العباد

[، فمنــع عرفنــا معنــى 27-26 :]الــر ن چڎ  ڎ  ڈ  ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  
معهم أمجـل   املوت وأنه فراق ألشخاص أحببناهم وتعلقت أرواحنا بأرواحهم وعشنا

أصبح يراود كال منا أحساس بأنه سـو  تـأتي حلظـة     ،اللحظات يف هعه الدنيا الفانية
صائب اليت وهو من أشد امل ،وال شك أن فقد األحبة خطب مؤمل ،نفارق فيها من حنب
والـعي يطمـح يف نيـل بـوا       ،ولكن املـؤمن بقضـاا اهلل وقـدره    ،حتل على اإلنسان

ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ ڦ  چ : وجـل بقولـه   العين وصفهم اهلل عز ،الصابرين

[، يوطن النفس على هـعا األمـر   156-155:]البقرة چڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ    ڃ
 ،وخري معني هو سرية املصطفى ويبحث له عن معني يصربه ويشد من أزره  ،دوما

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ ىئ  ىئ  چ  وهو امتثال ألمر اهلل عز وجـل 

ومن هعا املنطلق فقـد سـار هـعا البحـث      ،[21]األحزا : چىئ  ی   ی  ی  ی
و كيف حزن الـنيب   ،يف حياته من أهله وذويه باملوت للتعريف بالعين فقدهم النيب 

 ن الطبيعة البشرية ولكنه مل يعرتض على قضاا اهلل وقدره بـل  على فقدهم وهعا م
  .صرب واحتسب الثوا  من ر  العباد
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فاملالحظ أن هناك مـن النـاس    ؛وقد هد  البحث لتعزية كل من فقد له عزيز
عنـد فقـده لقريـب     -والعياذ بـاهلل  –من جيزع وينوح ويعرتض على قضاا اهلل وقدره 

ولكن عنـدما يبتلـي بفقـد     ،به ذا تقوى وصالح أمرومن هؤالا من حتس ،وعزيز عليه
لعا وجدت أن كتابة هعا البحث العي فيـه تـعكري بـأن     ،حبيب له جيزع ويفقد الصرب

أفضل اخللق وأكرمهم على اهلل سبحانه وتعاىل ابتلي بفقد أحبا  له وأعزاا على قلبه 
مل يـنح ومل   ولكـن  ،وأنه حزن لفقدهم وذر  الدموع عليهم ،يف خمتلف مراحل حياته

بل حث على الصرب عند املصـيبة وربـب يف    ،جيزع ومل يعرتض على قضاا اهلل وقدره
" إذا مات ولد العبد  :قال رسول اهلل  :قال فضله فقد روى أبو موسى األشعري 

 .أقبضـتم رـرة فـؤاده    :قـال  .نعـم  :قال اهلل تعاىل للمالئكة أقبضتم ولد عبدي قـالوا 
ابنوا له بيتـا يف اننـة    :قال ،اسرتجع و دك :قال عبدي قالوا فماذا :قال .نعم :قالوا

 .(1)ومسوه بيت احلمد "

" ال يزال البالا باملؤمن واملؤمنـة   :قال رسول اهلل  :قال وروى أبو هريرة 
 . (2)يف نفسه وماله وولده حتى يلقى اهلل وما عليه من خطيئة " 

نت دافعًا للصرب على املصائب هعه األحاديث النبوية وبريها من األحاديث كا
لشاعرة املعروفـة فقـد حضـرت معركـة      (3)ومن هؤالا اخلنساا ،لدى كثري من الناس

القادسية ومعها بنوها أربعة رجال فوعظتهم وحرضـتهم علـى القتـال وعـدم الفـرار      
فباشروا القتال واحدا بعد واحـد   .إنكم أسلمتم طائعني وهاجرمت خمتارين :وقالت هلم
  .حتى قتلوا

هـي الـيت قالـت يف     ،هعه املرأة اليت دفعـت وحرضـت أبنااهـا لنيـل الشـهادة     
  :اناهلية قبل إسالمها يف رباا أخيها صخر

 أال ياصـــخر ال أنســـاك حتـــى   
 

 أفــارق مه ــيت ويشــق رمســي    
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 يــعكرني طلــوع الشــمس صــخرا
 

 وأبكيـــه لكـــل بـــرو   ـــس 
ــولي   ــاكني حـ ــرة البـ ــوال كثـ  ولـ

 
 (3)علــى إخــوانهم لقتلــت نفســي 

 وقد نهج هعا البحث عند استعراض الشخصيات اليت فقـدها الـنيب     
بم فقـد جـده عبـد    ،حيث بدا بفقده لوالديـه  ،،يف حياته بعكرهم حسب القرابة له 

،بم ابنا عمه عبيـدة  بم عمه  زة بن عبد املطلب  ،بم فقد عمه أبي طالب ،املطلب
 ،ه عبـد اهلل بـن جحـ     ، بم ابناا عماتـ وجعفر بن أبي طالب  ،بن احلارث 

بم فقده لزوجاته ورفيقات دربه  ،وعبد اهلل بن أبي أمية  ،وأبو سلمة املخزومي 
بـم فقـده ألبنائـه مـن الـعكور واإلنـاث مـرتبني         ،وقد مت ذكرهن حسب تاريخ الوفاة

حيث بلغ جمموع  .زيد بن حاربة  وأخريًا حب رسول اهلل  ،حسب تاريخ الوفاة
  .رضي اهلل عنهم (عشرون نفسًا)يف حياته  من فقدهم النيب 

وقد مت التعريف بكل شخصية من حيث النسـب والنشـأة وجهـوده يف خدمـة     
  .عند تلقي خرب الوفاة اإلسالم وأخريا وفاته وموقف النيب 

وكتـب السـرية    ،ومتت االستعانة بكتب احلـديث كصـحيح البخـاري ومسـلم    
وسـري أعـالم النـبالا     ،طبقـات ابـن سـعد   وكتب الرتاجم ك ،النبوية كسرية ابن هشام

وبريها من  ،وكتب التاريخ كالبداية والنهاية البن كثري ،واإلصابة البن ح ر ،للعهيب
  .يف نهاية البحث املصادر واملراجع احلديثة املقيدة

  .أسال املوىل عز جل أن جيعل هعا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به

  :لوالديه فقده 

 :بيهفقده أل -أ

هو عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم بـن عبـد منـا  بـن      والد النيب حممد 
قصي بن كال  بن مرة بن كعب بن لؤي بن بالب بن فهر بن مالك بـن النضـر بـن    
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وممـا ال   (4)كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معـد بـن عـدنان   
 .(5)هيم عليه السالم خال  فيه أن عدنان من نسل إمساعيل بن إبرا

وهو العي افتداه مبائة من اإلبل  ،وكان والده عبد املطلب حيبه حمبة عظيمة  
 ،فقد كان عبد املطلب قد نعر لئن أكمل اهلل له عشرة ذكور حتى يراهم ،للوفاا بنعره
فلما تكاملوا عشرة أخرجهم  .وذلك ملا رأى قلة أعوانه يف حفر زمزم ،يعبح أحدهم
وقالوا افد  ،فخرج السهم على عبد اهلل وأراد أن يعحبه فمنعه أخواله ،وأسهم بينهم

فأعاد السهم وأقرع بينه وبني عشر من اإلبل وهكعا يقرع ويزيد يف اإلبل حتى  ،ابنك
  .(6)فنحرها مجيعا وفاا بنعره  ،وصلت مائة فوقع السهم عليها

كب  عظيم بابن العبيحني لفداا جده إمساعيل ب وبعلك مسي رسول اهلل 
 .(7)وفداا والده عبد اهلل مبائة من اإلبل  ،من اننة

فقد تويف وهو ال  ،ولكن العمر مل ميتد به طوياًل ،هكعا جنا عبد اهلل من العبح  
ومل ترد رواية  .و اختلف أهل املغازي والسري يف تاريخ وفاته ،يزال يف ريعان الشبا 
وأقوى ما ورد قول  ،روايات ضعيفة إذ كل ما ورد عن ذلك ،صحيحة يف حادبة وفاته
" بعث عبد املطلب عبد اهلل بن عبد املطلب ميتار له مترًا من  :الزهري مرساًل قال

 .(8)فكان يف ح ر عبد املطلب " وولدت آمنه رسول اهلل  ،فتويف عبد اهلل بها ،يثر 
ل ويتفق مع قول الزهري حديث يرويه قيس بن خمرمة وهو صحابي ذكر والدة الرسو

 وقد أببت القرآن أن الرسول  ،(9)" تويف أبوه وأمه حبلى به "  :فقال  كان يتيمًا

 .[6]الضحى: چڈ  ژ  ژ  ڑچ : قال تعاىل

فلـم تتلقفـه يـدي أبيـه      ،عينية يف هعه الدنيا وهو يتيم األ  هكعا فتح النيب
ذكـر ابـن    و هعا أبلغ اليتم وأعلـى مراتبـه وفـق مـا     ،احلانية ومل يرتعرع يف ظل والده

  .(10)كثري
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يدل على  ،وكانت وفاة عبد اهلل هلا أبر عميق يف نفس زوجه آمنه بنت وهب
  :ذلك أبيات الشعر اليت قالتها يف ربائه
 يف الغمــابم وجــاور حلــدا خارجــا  عفا جانب البطحاا من ابن هاشم

ــا    ــوة فأجابهـ ــا دعـ ــه املنايـ  دعتـ
 

 هاشـم  ابـن  مثـل  وما تركت يف النـاس  
 وا حيملــون ســريره عشــية راحــ  

 
ــاوره  ــزاحم (11)تع  أصــحابه يف الت

ــا     ــا وريبه ــه املناي ــك بالت ــ ن ي  ف
 

 (12)فقد كـان معطـاا كـثري الرتاحـم     
  :فقده ألمه -  

حيـث أنـه    ،بفقد والده بل تواصـل اليـتم عليـه    مل تتوقف اآلالم على النيب 
بـن  عندما بلغ من العمر ست سنوات ذهب مع أمه آمنة بنت وهب بـن عبـد منـا     

لزيارة  ،(13)ويلتقي نسبها مع نسب زوجها يف كال  بن مرة  ،زهرة بن كال  بن مرة
ويتعـر    ،لريى مكانة هؤالا األخوال الكرام ،أخواله باملدينة من بين عدي بن الن ار

وليقضـيا حـق    ،وقد كان هلعه اخلؤولة اعتبارها لَّما هـاجر فيمـا بعـد إىل املدينـة     ،بهم
وأبلب الظن أن تكون األم حدبت ابنها بقصـة   ،ترا  املدينة احلبيب املغيب رمسه يف

وأن االبن تاقت نفسه إىل البلد الـعي ضـم    ،ومفارقته الدنيا وهو يف شرخ شبابه ،أبيه
 .(14)ُرفات األ 

على وخرجت األم واالبن ومعهما أم أمين بركة احلبشية جارية أبيه حتضنه وهم 
عادت  الزيارة وبعد أن انتهت ،وأقامت به عندهم شهرًا(15)فنزلت به أمه يف دار النابغة ،بعريين

 .(16)باألبواا به إىل مكة ويف الطريق بني مكة واملدينة ُحمَّ القضاا فتوفيت ودفنت

قـال   ،وتولـت حضـانته   ،فعادت به أم أمين على البعريين اللعين قدموا عليهما
وكان عليه السالم  ،أمه وقد كانت أم أمين بركه دايته وحاضنته بعد موت" :القسطالني

 .(17)" أنت أمي بعد أمي"  :يقول
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 ،وملا جياوز السادسة من العمر للنيب حممد  -سبحانه وتعاىل –هكعا شاا اهلل 
والعـزاا عـن فقـد     ،واحلنـان  ،أن يعوق مرارة فقد األم اليت كان جيد يف كنفهـا احلـب  

  .األ 

رسـخ يف نفسـه عنهـا    حيـث ت  ،وقد أبرت هعه الزيارة يف نفس حممد الطفل 
عندما كلف بالرسالة وهاجر للمدينة فقد  ،ذكريات مجيلة حدث بها أصحابه فيما بعد

عادت به العكريات عند مشاهدته األماكن فمثاًل عندما نظـر إىل أطـم بـين عـدي بـن      
وكنت مع  ،كنت أالعب أنيسة جارية من األنصار على هعا األطم :الن ار عرفه وقال
ههنـا نزلـت بـي     :ونظر إىل الدار فقـال  .طري طائرا كان يقع عليهبلمان من أخوالي ن

وأحسنت العوم يف بئر بين عدي  ،ويف هعه الدار قرب أبي عبد اهلل بن عبد املطلب ،أمي
  .(18)ابن الن ار 

فقـد   ،حتى بعد أن كلف بالرسـالة  ،ألمه أبلغ األبر يف نفسه لقد كان لفقده 
 ،يف االسـتغفار هلـا   -سبحانه وتعـاىل  –استأذن اهلل كما  ،كان يزور قربها فيبكي عنده

 :بـم قـال   ،قرب أمه فبكى وأبكى من حوله " زار النيب  :قال فقد روى أبي هريرة 
 ،واستأذنته يف االستغفار هلـا فلـم يـأذن لـي     ،استأذنت ربي يف زيارة قرب أمي فأذن لي"

 ،إىل رسـم قـرب ف لـس   ذهب  . وروي أن النيب (19)فزوروا القبور تعكركم املوت " 
ما  :فقال ،بم بكى فاستقبله عمر ،ف عل حيرك رأسه كاملخاطب ،وجلس الناس حوله
 ،استأذنت ربي يف أن أزور قربها ،" هعا قرب آمنة بنت وهب :قال ؟يبكيك يا رسول اهلل

  .(20)وأدركتين رقتها فبكيت" ،واستأذنته االستغفار هلا فأبى علي ،فأذن لي

درسًا يف بر الوالـدين   لقد أعطى النيب حممد  ،وهعا الرب ،ما أروع هعا احلب
 .فليس الرب بهم مقتصرًا على حياتهم ومنقطع بوفاتهم ،حتى بعد مماتهم
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  .جلده عبد املطلب فقده 

هو عبد املطلب بن هاشم بن عبد منا  بن قصي بن كال  بن مرة بـن كعـب   
مسي عبد املطلب ألن عمه املطلب روي أن امسه شيبة و ،(21)وينتهي نسبة إىل عدنان 

بن هاشم عندما قدم به من عند أخواله يف املدينة أردفه معه علـى راحلتـه فـدخل بـه     
  .وحيكم إمنا هو ابن أخي شيبة :هعا عبد املطلب فقال :مكة ظهرا فقالت قري 

وخرج املطلب بن عبد منا  تـاجرًا إىل   ،مكث عبد املطلب يف مكة حتى أدرك
فكـان يطعـم احلـاج     ،فتوىل عبد املطلـب بعـده الرفـادة والسـقاية     ،اكاليمن فهلك هن

فلما ُسقي زمزم ترك السقي يف احليـاض وسـقاهم    ،ويسقيهم يف حياض من أدم مبكة
وكانـت زمـزم    ،وكان حيمل املاا من زمزم إىل عرفـة فيسـقيهم   ،من زمزم حني حفرها

 . (22)وضعها سقيا من اهلل أتي يف املنام مرات فأمر حبفرها ووصف له م

و الـعي   ،وسـيد مكـة   ،صاحب الكلمة يف قـري   ،هعا هو جد النيب حممد 
عـن   أن يعوض حممـد   -وجل عز –، فقد شاا اهلل (23)بعد وفاة أمه توىل كفالتة 

حبنان اند حيث أحاط حفيده بعناية فائقة فكان يقربه منه ويدنيه  ،فقده حنان األبوين
ومـن   ،(24)وال يأكل طعامـا إال عنـدما حيضـر حممـد      ،وإذا نام ،ويدخل عليه إذا خال

عنايته به أنه أرسله ذات مرة يف أبر إبل له ضـلَّت فـاحتبس عليـه حتـى حـزن حزنـًا       
  :وأخع يطو  بالبيت وهو يقول مرجتزًا ،شديدًا

ــداً  ــيب حممــ ــي راكــ  َرّ  ُرد إلــ
 

ــداً   ــدي ي ــا ر  رده واصــنع عن  ي
وال يفارقة بعـد هـعا    ،ثه يف حاجة له أبدًاوعندما عاد حممد باإلبل أقسم أال يبع 

 . (25)أبدًا 
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جيلس  ،وكان له فراش يف ظل الكعبة .كما كان نده جملس ال جيلس عليه بريه
وهعا يدل باإلضافة للمحبـة الشـديدة    .(26)عليه مع جده  حوله بنوه وجيلس النيب 
  .هتومسه فيه السيادة لقومه ومتين ذلك ل ،اليت يكنها اند حلفيده

ولـه مـن    فقد توفيت أمه  ،يف رعاية جده حنو من سنتني لقد مكث النيب 
وعندما بلغ الثامنة من العمر وحلكمة إهليه تويف جدة وله من  ،العمر حنو ست سنوات

أتعكر  وقد سئل النيب  ،مائة وعشر سنني :ويقال ،العمر حنو من ابنتني ورانني سنة
 . (27)يومئع ابن راني سنني"  أنا ،" نعم :قال .موت عبد املطلب

أحــس بفقـدان جـده ملــا كـان حيُبـوه بــه مـن العطــف       ال شـك أن حممـدًا    
هـعه املرحلـة الـيت يكـون فيهـا الطفـل        ،مرحلة الطفولة خاصًة وهو يف ،(28)والرعاية

وروي أنه مل يبك أحـد قبلـه بكـاه علـى     . حباجة ماسة ملن حينو عليه وينصحه ويرشده
يومئع يبكي خلف سـرير   رأيت رسول اهلل  :لت حاضنته أم أمينوقا ،(29)فقد جده

 .(30)عبد املطلب

مل يشأ أن يفارق الـدنيا إال بعـد    ،ويروى أنه عندما حضرت عبد املطلب الوفاة
وأوصـاه بكفالـة    ،فاستدعى أبو طالب عم الـنيب   ،أن يطمئن على حفيده حممد 

بو طالب بسبب أنه شـقيق عبـد اهلل   ، وتعكر بعض املصادر أن سبب اختيار أ(31)حممد
، ولعله يضا  هلعا السبب ماملسه عبد املطلـب يف أبـي طالـب مـن      (32)والد النيب 

أنـه سـو  حيوطـه بعنايتـه ويوليـه       ،فايقن يف قرارة نفسه ،حمبة وعطف جتاه ابن أخيه
 وظهرت جلية عندما كلف الـنيب حممـد    ،وقد حتققت فراسة اند ،احلب والعطف

 .ةبالرسال

  .وهكعا انتقل ابن الثامنة من العمر إىل كفالة ورعاية العم أبي طالب
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 . (من البعثة10لعمه أبي طالب ) فقده 

 ،اسم أبي طالب عبد منا  بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد منا  بـن قصـي  
ويرحل يف قوافل قـري    ،وكان على برار أسالفه من بين عبد منا  يشتغل بالت ارة

وكان مع ذلك كثري  ،ويظهر أنه كان قليل احلظ يف الربح ، الشام واليمنيف رحلتها إىل
كان عند ظن أبيه بـه فقـد أواله    ،إليه وعندما انتقلت كفالة ابن أخيه حممد  ،العيال

بل كان صورة من أبيه يف مجيع ما كان يوليـه مـن حـب وعطـف      ،كل رعاية واهتمام
وكـان حيـب حممـدا     ،و طالب ال مال لهكان أب :وروي عن ابن عباس أنه قال ،ورعاية

وصـبَّ بـه أبـو     ،وإذا خرج معـه  ،وكان ال ينام إال إىل جنبه ،حيبه ولده حبًا شديدًا ال
وإذا أكل عيـال   ،وكان خيصه بالطعام دون بنيه ،طالب صبابة مل يصب مثلها بشيا قط
فكان أبو  ،شبعوا وإذا أكل معهم رسول اهلل  ،أبي طالب مجيعا أو فرادى مل يشبعوا
فيـأتي رسـول اهلل    ،كما أنتم حتى يأتي ولدي :طالب إذا أراد أن يغدي عياله قال هلم

 فيقول أبو  ،وإن مل يكن معهم مل يشبعوا ،فيأكل معهم فكانوا يفضلون من طعامهم
  .(33)إنك ملبارك " :طالب

فقد سار  ،وحيب ذلك منه وكان عبد املطلب يرضى عن كل ما يصنع حممد 
فقد كانت توضع ألبي طالب وسـادة بالبطحـاا مثنيـة     ،لب على نه ه يف ذلكأبو طا

ف اا أبو طالب فأراد أن يتكئ  ،فبسطها بم استلقى عليها ف اا النيب  ،يتكىا عليها
وحل البطحـاا إن ابـن أخـي هـعا      :فقال ،أخعها ابن أخيك :عليها فسأل عنها فقالوا

 . (34)ليحسن بنعيم

على فراش جده عبد املطلب يف ظل  جلوس النيب هعا املوقف شبيه مبوقف 
 .الكعبة والعي كان ال جيلس عليه بريه مع جده
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مبحبة عمه أبي  أن تعلق قلب النيب  ،لقد كان من نتي ة هعا احلب والعطف
وعندما شـاهد عمـه يتهيـأ للخـروج تـاجرا إىل       ،فلم يكن يربب مبفارقته أبدا ،طالب

واهلل ألخرجن به معي وال أفارقه  :له أبو طالب وقال فرق ،الشام تعلق به ليأخعه معه
يف الثانيـة   . بم اصطحبه معه يف رحلته إىل الشـام وكـان الـنيب    (35)وال يفارقين أبدا
من خالل  العي تعر  على النيب ،وهناك التقى ببحريى الراهب ،(36)عشرة من عمره
  .(37)وحعر عمه أبا طالب من اليهود والروم ،صفاته وأحواله

مع أبي طالب يكلؤه اهلل وحيفظه من أمور اناهلية ملـا   لقد شب رسول اهلل 
أفضل قومه مرواة وأحسنهم خلقا وأكرمهم خمالطـة   وكان  ،يريد اهلل به من كرامته

وأحسنهم جوارًا وأعظمهم حلمًا وأمانـة وأصـدقهم حـديثًا وأبعـدهم مـن الفحـ        
 .(38)له من األمور الصاحلة حتى مساه قومه األمني ملا مجع اهلل ،واألذى

فقد ببـت أنـه    ،يف رعي الغنم  عمل، وخالل فرته كفالة أبي طالب للنيب 
إىل العمـل هـو    ولعل العي دفعـه   ،(39)عمل على رعيها ألهل مكة مقابل قراريط
كمـا أن هنـاك حكمـة مـن اهلل سـبحانه       ،(40)ضيق حال أبي طالب ورببته مسـاعدته 

اا من رعي الغنم قبل النبوة أن حيصل هلم التمرن برعيها على مـا  وتعاىل يف اهلام األنبي
، وأيضًا االعتماد على النفس والبعد عن االتكاليـة  (41)يكلفونه من القيام بأمر أمتهم 
  .والصرب والتواضع واحللم

ورببت خدجية بنـت خويلـد رضـي     ،مخس وعشرين سنة وعندما بلغ النيب 
كان لعمه أبا طالـب دورًا   ،اجر مباهلا إىل الشام الزواج بهيت اهلل عنها اليت كان النيب 

كبريًا يف مساعدته حلصول هعا الزواج حيث روي أن خدجيـة رضـي اهلل عنهـا قالـت     
فلما جااها معـه رسـول اهلل    .أذهب إىل عمك فقل له تع ل إلينا يف الغداة :للنيب 
 بـن اخيـك حممـد بـن     يا أبا طالب أدخل على عمي فكلمه يزوجين من ا :قالت له
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فقام فـعهب   .هعا صنع اهلل :فقالت .يا خدجية ال تستهزئي :فقال أبي طالب .عبد اهلل
احلمد هلل العي جعلنا من ذرية  :بم خطب فقال ،وجاا ومعه عشرة من قومه إىل عمها

 ،وجعلنـا حضـنة بيتـه    ،وعنصر مضر ،معد (إبراهيم وزرع إمساعيل وضئضئ )أصل
بم إن  .وجعلنا احلكام على الناس ،بيتًا حم وبًا وحرمًا آمناوجعل لنا  ،وسواس حرمه

ف ن كان يف املال قل فـ ن   ،ابن أخي هعا حممد بن عبد اهلل ال يوزن برجل إال رجح به
وقـد خطـب خدجيـة بنـت      ،وحممد من قد عـرفتم قرابتـه   ،املال ظل زائل وأمر حائل

وقد بعل هلا مـن   :يف روايةو ،خويلد وبعل هلا ما آجله وعاجله من مالي عشرين بكرة
ووفق بعضهم بـأن أبـا طالـب     ،الصداق ابنيت عشرة أوقية ذهبًا ونشا أي نصف أوقية

العهب مـن عنـده فكـان انميـع صـداقًا       دفع البكرات من ماله ودفع رسول اهلل 
 . (42)هلا

يف كنف عمه أبي طالب حيوطـه برعايتـه إىل أن بلـغ أشـده      هكعا نشأ النيب 
فوقـف مـا الشـرك والوبنيـة موقـف       ،ة لعبادة اهلل وحده ال شريك لهوكلف بالدعو
وأمتـروا   ،وحاولوا إيعائه ،فكّعبوه ،والف ور الطابي ،واملكابرة العاتية ،العناد املستكرب
بكل ما أوتي من وسيلة  ،وينصره وحيميه ،ووقف عمه أبو طالب يعود عنه ،به ليقتلوه
فلما رأت  ،ال يرده عنها شيا ،إىل توحيد اهللورسول اهلل ماٍض يف نشر دعوته  ،وقوة

ورأوا أن عمه أبا طالب قد حد  عليه وقام دونه فلم  قري  ذلك من رسول اهلل 
يا أبا طالب إن ابن  :فقالوا ،مشى رجال من أشرا  قري  إىل أبي طالب ،يسلمه هلم

وإما أن  ،عنا أخيك قد سب آهلتنا وعا  ديننا وسفه أحالمنا وظلل أباانا ف ما أن تكفه
فقال هلم أبو طالب  .ف نك على مثل ما حنن عليه من خالفه فنكفيكه ،ختلي بيننا وبينه

على ما هـو عليـه    ومضى رسول اهلل  ،فانصرفوا عنه ،قوال رفيقا وردهم ردًا مجيال
  .(43)فاشتد حقد املشركني عليه وحض بعضهم بعضًا عليه  ،يظهر دين اهلل ويدعو إليه
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لعمـه أبـي    ا املشركني عزموا على جتديـد الشـكوى مـن الـنيب     بم أن هؤال
وإنـا قـد    ،يا أبا طالـب إن لـك سـنًا وشـرفًا ومنزلـة فينـا       :فمشوا إليه وقالوا ،طالب

استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وإنا واهلل ال نصرب علـى هـعا مـن شـتم آباانـا      
وإياك يف ذلك حتى يهلك أحـد  وتسفيه أحالمنا وعيب آهلتنا حتى تكفه عنا أو ننازله 

ومل يطـب   ،بم انصرفوا عنه فعظم على أبي طالب فـراق قومـه وعـداوتهم    .الفريقني
يابن  :فقال له ،بم بعث إىل رسول اهلل  ،هلم وال خعالنه نفسا ب سالم رسول اهلل 

فابق علي وعلى نفسـك وال حتملـين    ،أخي إن قومك قد جااوني فقالوا لي كعا وكعا
وأنه قد ضعف عن  ،أن عمه خاذله ومسلمه فظن رسول اهلل  .ماال أطيقمن األمر 

عم واهلل لو وضعوا الشمس يف مييين والقمـر يف يسـاري    يا :فقال ،نصرته والقيام معه
فلما وىل ناداه  ،بم قام ،على أن أترك هعا األمر حتى يظهره اهلل أو أهلك فيه ما تركته "

أذهب يا ابن أخي فقل  :فقال ل عليه رسول اهلل فأقب .يا ابن أخي :فقال ،أبو طالب
 . (44)ما أحببت فواهلل ال أسلمك لشيا أبدًا 

امجعـوا أمـرهم    ،وملا عرفت قري  أن أبا طالب قد أبى خعالن رسـول اهلل  
فـعهبوا إليـه بعمـارة بـن      ،على أسلو  آخر ملساومة أبي طالب لتسليم ابن أخيه هلم

أبا طالب هعا عمارة بن الوليد أنهد و أمجل فتى يف قـري    يا :الوليد بن املغرية وقالوا
فخعه فلك عقله ونصره واختعه ولدا فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيـك هـعا الـعي قـد     

ف منا هو رجـل   ،وفرق مجاعة قومك وسفه أحالمهم فنقتله ،خالف دينك ودين آبائك
وأعطـيكم ابـين    واهلل لبئس ما تسـومونين أتعطـونين ابـنكم أبـعوه لكـم      :برجل فقال

 . (45)تقتلونه هعا واهلل ما ال يكون أبدًا 
فتقامسوا على قتل  ،عند ذلك علمت قري  أن أبا طالب لن يسلمهم ابن أخيه

وملا وصل هعا اخلرب ألبي طالب أختع موقفا ش اعا نبـيال يف  ايتـه    ،عالنية حممد 
 سـول اهلل  فـأدخلوا ر  ،فقـد مجـع بـين هاشـم وبـين املطلـب       ،ابـن أخيـه حممـد    
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فأجابوه إىل ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك  ية على  ،ومنعوه ممن أراد قتله (46)شعبهم
فلمـا رأت قـري  ذلـك اجتمعـوا وائتمـروا بيـنهم أن يكتبـوا كتابـًا          .عادة اناهليـة 

على أن ال يعاملوهم وال يناكحوهم حتـى   ،يتعاقدون فيه على بين هاشم وبين املطلب
 ،ففعلــوا ذلـك وعلقــوا الصـحيفة يف جــو  الكعبــة   ،هلل يسـلموا إلــيهم رسـول ا  

فكـان   ،فكانوا معه كلهم إال أبا هلـب  ،فاحنازت بنو هاشم وبنو املطلب إىل أبي طالب
فأقاموا على ذلك  ،وقيل كان ابتداا حصرهم يف احملرم سنة سبع من املبعث ،مع قري 

ــًا  ورهطــه ومجاعتــه فخــرج رســول اهلل ،إىل أن أفســد اهلل الصــحيفة ،ســنتني أو بالب
 .(47)وخالطوا الناس

حتى وهـو علـى    ،مل تيأس قري  من جتديد الشكوى ألبي طالب من ابن أخيه
فتتحـدث   ،فيقتلوا حممد  ،حيث أنهم خشوا من أن ميوت أبا طالب ،فراش املرض

إال بعـد مـوت عمـه     عنهم القبائل العربية بالسوا وأنهم مل يت روا على قتل حممد 
"انطلقـوا   :وقـالوا  عا اجتمع رؤسـاؤهم الـعين عارضـوا دعـوة الـنيب      ل ،أبي طالب

فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه فانا نستحي  -أي أبو طالب –فلندخل على هعا الرجل 
أن نقتله بعد موته فتقول العر  كان مينعه فلما مات قتلوه فانطلق أبـو سـفيان، وأبـو    

وعمـرو بـن    ،وعقبة بن أبـي معـيط   ،والنضر بن احلارث وأمية وأبي ابنا خلف،جهل
أسـتأذن لنـا    :واألسود بن البخرتي وبعثوا رجال منهم يقال له املطلب قـالوا  ،العاص

هؤالا مشيخة قومك يريـدون الـدخول عليـك     :على أبي طالب فأتى أبا طالب فقال
يا أبا طالب أنت كبرينا وسـيدنا وأن حممـدا قـد أذانـا      :فدخلوا فقالوا ،فأذن هلم عليه

 فدعاه ف اا الـنيب   .أهلتنا فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر أهلتنا ولندعه واهله وأذى
قـالوا   :ماذا يريـدون  قال رسول اهلل  .هؤالا قومك وبنو عمك:فقال له أبو طالب

أرأيتم أن أعطيتكم هعا هل أنتم  :قال النيب  .نريد أن تدعنا وأهلتنا ولندعك وأهلك
 .م العر  وأدانت لكم بها الع م وأدت لكم اخلراجمعطي كلمة أن تكلمتم بها ملكت
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 .قولـوا ال إلـه إال اهلل   :قـال  .وأبيك لنعطينكها وعشر أمثاهلا فمـا هـي   :قال أبو جهل
عم مـا   يا :قال .قل بريها ف ن قومك قد فزعوا منها :قال أبو طالب .فأبوا وا أزوا

و أتـوني بالشـمس   أنا بالعي يقول بريها حتى يأتوا بالشمس فيضـعوها يف يـدي ولـ   
لـتكفن عـن شـتم     :وقالوا أراد أن ييئسهم فغضبوا. فوضعوها يف يدي ما قلت بريها

ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ  أهلتنا أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك فعلك قوله

 [. 108 :] االنعام (48)چڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ

إىل الـنيب   أن أبا طالب أرسل عقياًل :ويف رواية من حديث عقيل بن أبي طالب
، إن بين عمك هؤالا قد زعموا أنك تـؤذيهم يف نـاديهم    :فلما حضر قال له عمه "

أتـرون   :فقـال  ،ببصره إىل السـماا  فحلق رسول اهلل  ،فانته عن أذاهم ،ومس دهم
فمـا أنـا بأقـدر علـى أن أدع ذلـك مـنكم علـى أن         :قـال  ،نعـم  :قالوا ؟هعه الشمس

  .(49)واهلل ما َكَعَبنا ابن أخي فارجعوا "  :البفقال أبو ط ،تستشعلوا منها شعلة

و ايتـه ومناصـرته    هعه صور من مواقف أبي طالب يف حياطته رسول اهلل 
بم  ،بم شابا يافعا ،طفال إذا ضمت إىل مواقفه العظيمة منع كفالته له  ،والغضب له

ة كاملـة يف  ائتلفت من ذلك كله صـور  ،بم نبيا ورسوال ،رجال مسددا عامال يف احلياة
 .(50)للعود عنه و ايته  إطار كفاح أبي طالب ونضاله دونه 

لعمه أبي طالب فضل مواقفـه يف الـعود عنـه وحياطتـه      مل ينس رسول اهلل 
حريصـا علـى    فعندما حضرت أبا طالب الوفاة كـان   ،وكان حيب إسالمه ،ونصره

جهل وعبد اهلل بن أبـي أميـه    وملا ذهب إليه وجد عنده أبا ،نطقه بشهادة ال اله إال اهلل
ال اله إال اهلل كلمة أحاج لك  :ألبي طالب ياعم قل فقال رسول اهلل  (51)بن املغرية

أتربـب عـن ملـة عبـد      :بها عند اهلل قال أبو جهل وعبد اهلل بن أبي أمية يا أبا طالب
فقال  .على ملة عبد املطلب :املطلب. فلم يزاال ُيكلمانه حتى قال آخر شيا كلمهم به
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ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ  :فنزلــت ." ألســتغفرن لــك مــامل أنــه عنــه " :الــنيب 

 چٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

ــة ــت [113 :]التوبـــــ  چک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳچ  ونزلـــــ

  . (52)[56:القصص]

ونـال   ،(53)للمدينـة بـثالث سـنني     وكانت وفاة أبي طالب قبل ه رة النيب 
" ما زالت قـري  كـافني عـين حتـى      :قال حتى أنه  ،أذى قري  بعد وفاته النيب 

 وكان من ضمن أذاهم أن بعض سفهائهم نثر على رأس النيب  ،(54)مات أبو طالب"
بيته والرتا  على رأسه فقامت إليه بعض بناته وجعلت تزيله عن  فدخل  ،الرتا 

ال تبكـي يابنيـة فـ ن اهلل تعـاىل مـانع       "ال تبكي :هلا يقول رأسه وتبكي ورسول اهلل 
مانالت قري  مين شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب " وقال أيضًا  :يقولوكان  .أباك
 (55)" يا عم ما أسرع ما وجدت فقدك " :ملا رأى قريشًا ته موا . 

نيب هعا احلب واحلماية هو ما دفع العباس بن عبد املطلب بعد إسالمه لسؤال ال
: هو يف ضحضاح مـن   :قال ." ما أبنيت عن عمك ف نه كان حيوطك ويغضب لك
 .(56)ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار " ،نار

مع  ،كان موقف أبي طالب من  ايته البن أخيه ووقوفه إىل جانبه لتبليغ دعوته
" إن اهلل تعاىل  :وقد فسر ابن كثري هعا املوقف بقوله ،يدعو للع ب ،متسكه بدين قومه

وكان استمراره علـى ديـن قومـه     .حبًا طبيعيًا ال شرعيًا قد امتحن قلبه حبب حممد 
إذ لو كان أسـلم أبـو طالـب ملـا      ،ومما صنعه لرسوله من احلماية ،من حكمة اهلل تعاىل

ولت ـرؤوا   .وال كانوا يهابونه وحيرتمونه ،كان له عند مشركي قري  وجاهة وال كلمة
 . (57)..".وربك خيلق ما يشاا وخيتار ،دوا أيديهم وألسنتهم بالسوا إليهومل ،عليه
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 هـ (3 .)فقده لعمه محزة بن عبد املطلب 

يكنى أبو  ،هو  زة بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد منا  بن قصي بن كال 
 . (58)عمارة وأبو يعلى

هو قريـب  و ،وأخوه من الرضاعة أرضعتهما بويبة موالة أبي هلب عم النيب 
من جهة األم ألن أم  زة هالة بنت أهيب بن عبد منا  بن زهرة بنـت عـم    للنيب 

 .(59)آمنة بنت وهب بن عبد منا 

وقد اعز اهلل اإلسالم ب سالمه فهو  ،أسلم يف السنة الثانية من بعثة النيب حممد
عنـد   وكان سبب إسالمه أن أبـا جهـل اعـرتض رسـول اهلل      ،أحد ش عان قري 

فلـم يكلمـه    ،ا فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيـب لدينـه والتضـعيف لـه    الصف
وكانت موالة لعبد اهلل ابن جدعان يف مسكن هلا فـوق الصـفا تسـمع     ،رسول اهلل 

ومل يلبـث   ،بم انصر  أبو جهل عنه إىل ناد لقري  عند الكعبة ف لـس معهـم   ،ذلك
وكـان ال يرجـع إىل    من قنص له،  زة بن عبد املطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجعا

 ،وإذا مر على ناد من قري  يقف ويسلم ويتحدث معهـم  ،أهله حتى يطو  بالكعبة
وكان يومئع مشركا علـى ديـن قومـه فلمـا مـر       ،وقد كان أعز قري  وأشدها شكيمة

يا أبا عمارة لو رأيت مالقي  :فقالت له ،فرجع إىل بيته وقد قام رسول اهلل  ،باملوالة
يك من أبي احلكم آنفا قبيل وجده هاهنا فآذاه وشتمه وبلغ منـه مـا يكـره بـم     ابن أخ

بـه مـن    -عزوجل -فاحتمل  زة الغضب ملا أراد اهلل  ،ومل يكلمه حممد ،انصر  عنه
 ،معدًا ألبي جهل أن يقع بـه  ،فخرج سريعا ال يقف على أحد كما كان يصنع ،كرامته

فأقبل حنوه حتى إذا قام علـى رأسـه رفـع     فلما دخل املس د نظر إليه جالسا يف القوم
وقامت رجـال مـن قـري  مـن بـين       ،القوس وضربه بها ضربة ش ه بها ش ة منكرة

قـال   .ما نراك يـا  ـزة إال قـد صـبأت     :فقالوا ،خمزوم إىل  زة لينصروا أبا جهل منه
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ي وأن الـع  ،وقد استبان لي منه ذلك وأنا أشهد أنـه رسـول اهلل   ،وما مينعين منه : زة
دعوا أبا عمـارة   :فقال أبو جهل .فواهلل ال أنزع فامنعوني إن كنتم صادقني ،يقول حق

  .ف ني واهلل لقد سببت ابن أخيه سبًا قبيحًا

وأن  ــزة  ،قــد عـز وامتنــع  وب سـالم  ــزة عرفــت قـري  أن رســول اهلل   
 .(60)فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه  ،سيمنعه

وملا  ،فزاد عدد أصحا  النيب  ،هم ب سالم  زةكما أن املسلمني قويت شوكت
وقد فشا أمـر حممـد    ،إن  زة وعمر قد أسلما :رأت قري  ذلك قالت بعضها لبعض

وكان يف ذلك الوقـت مريضـًا قـد     –فانطلقوا بنا إىل أبي طالب  ،يف قبائل قري  كلها
أمن أن يبتزونـا  ف نـا واهلل مـا نـ    ،فليأخع لنا على ابن أخيه وليعطه منـا  –أبقله املرض 

 .(61)أمرنا 

 ،باهل رة إىل املدينة كان  زة مـن ضـمن املهـاجرين للمدينـة     وملا ُأذن للنيب 
وقد أبلى منع أسالمه يف خدمـة الـدين    ،بينه وبني زيد بن حاربة وهناك آخى النيب 

 فشارك يف الدفاع عن قوة املسلمني حبيث أرسله الـنيب   ،اإلسالمي ونصرة النيب 
كما شـهد بـزوة بـدر وأبلـى     ،ية وعقد له لواا فكان أول لواا يعقد يف اإلسالميف سر

بم شهد بـزوة أحـد    ،(62)فيها حيث قتل شيبة بن ربيعة وشارك يف قتل عتبة بن ربيعة
وروايـة   ،(64)وحشـي واستشـهد فيهـا علـى يـد      (63)يف شوال سنة بالث مـن اهل ـرة  

ن  زة قتل طعيمة بن عدي بـن  إ " :استشهاده رواها البخاري من حديث وحشي قال
فلما  :قال .فقال لي موالي جبري بن مطعم إن قتلت  زة بعمي فأنت حر ،اخليار ببدر

خرجـت مـع    –وعينني جبل حبيال أحد بينـه وبينـه واد    –أن خرج الناس عام عينني 
 :قـال  ،هـل مـن مبـارز    :فقـال  ،الناس إىل القتال فلما أن اصطفوا للقتال خرج سـباع 

يا سباع يا ابن أم أمنار مقطعة البظور أحتـاد اهلل   :ه  زة بن عبد املطلب فقالفخرج إلي
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وكمنت حلمزة حتت صخرة  :قال ،بم شد عليه فكان كأمس العاهب :قال ،ورسوله 
فكان ذاك  :قال فلما دنا مين رميته حبربيت فأضعها يف بنته حتى خرجت من بني وركيه

بـم   ،فأقمت مبكة حتى فشـا فيهـا اإلسـالم    فلما رجع الناس رجعت معهم ،العهد به
 :إنـه ال يهـيج الرسـل، قـال     :فقيل لي خرجت إىل الطائف فأرسلوا إىل رسول اهلل 
 :فلما رآني قال: "آنـت وحشـي" قلـت    فخرجت معهم حتى قدمت على رسول اهلل 

فهـل تسـتطيع أن    :قال ،قد كان من األمر ما بلغك :قلت قال:" أنت قتلت  زة " ،نعم
  .(65)..".يب وجهك عينُتغ

على الربم مما أمل به من جراح يف هعه املعركة يفكر يف مصري عمه  كان النيب 
وبعد توقف القتال خرج يبحث عنه فوجده يف بطن الوادي قـد بقـر بطنـه عـن      ، زة
" لـو ال أن حتـزن    :فقال هعا املشهد آمل النيب  (66)ف دع أنفه وأذناه  ،ومثل به ،كبده

 ،ون سنة من بعدي لرتكته حتى يكـون يف بطـون السـباع وحواصـل الطـري     صفية ويك
ولئن أظهرني اهلل على قري  يف موطن من املواطن ألمثلن بثالبني رجال منهم " فلمـا  

 :على ما فعـل بعمـه قـالوا    مسع املسلمون هعا الكالم العي يدل على حزن النيب 
 . (67)ُمْثَلة مل ميثلها أحد من العر  لنَّ بهمواهلل لئن أظفرنا اهلل بهم يومًا من الدهر َلُنمث

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  چ  ونزل قوله تعاىل

  .(68)وصرب ونهى عن امُلْثَلة فعفا رسول اهلل  ،[126 :]النحل چەئ

قال عندما وقف عليه وهو ممثل به وقد أوجع ذاك املنظر قلبـه   كما أن النيب 
وروي أن النيب  .(69)لقد كنت وصوال للرحم فعوال للخريات " " ر ك اهلل أي عم:قال
  ولعل سبب  ،بم دفنه يف قرب واحد مع عبد اهلل بن جح  ،(70)لقبه بسيد الشهداا

جيمـع بـني    وكان النيب  ،ألنه ابن أخته أميمه بنت عبد املطلب –واهلل أعلم -ذلك 
  .(71)الرجلني من قتلى أحد يف قرب واحد 
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لوحشي فيما بعد على الربم من إسالمة عندما ذكـر لـه خـرب     ه كما أن قول
 يدل على األمل الـعي يشـعر بـه     ،" فهل تستطيع أن ُتغيب وجهك عين " :قتله حلمزة

فال يربب بت دد هعه العكريات األليمـة عنـدما يشـاهد     ،لفقده عمه وخاصة املثلة به
  .وحشيًا واهلل أعلم

فكان حزنهم امتداد حلـزن الـنيب    ،ملسلمنيمجيع ا وقد حزن على فراق  زة 
، فرباه كعب ابن مالك بأبيات منها:  

ــا بكاهــا     ــيين وحــق هل ــت ع  بك
 

 ومــا يغــين البكــاا وال العويــل    
ــى أســد اإللــه بــداة قــالوا       عل

 
ــل   ــم الرجــل القتي  (72)حلمــزة ذاك

وعلى الربم مـن   ،يفرحون لفرحه وحيزنون حلزنه هكعا كان أصحا  النيب  
كان له الوقع الشديد علـى الـنيب    ،بهعه الطريقة شهاد  زة بن عبد املطلب أن است
،   إال  ،مما ضاعف آالمه إىل جانب ما أصيب به من جراحات بالغة يف معركـة أحـد

فصرب على مصابه يف عمه كما صرب على  ،أنه أبرز عظيم الصرب العي احتواه النيب 
  .هلل سبحانه وتعاىلوسلم أمجل التسليم ألمر ا ،مصابه يف نفسه

 .هـ (2)البن عمه عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب  فقده 

أحـد   ،أبو احلارث ،عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب بن عبد منا  بن قصي  
دار األرقم بن أبـي األرقـم وقبـل أن     السابقني األولني فقد أسلم قبل دخول النيب 

د إىل املدينة كان من ضمنهم وهناك آخى الـنيب  وملا هاجر املسلمني فيما بع ،يدعو فيها
  هعه املؤاخاة مجعتهما ليكونـا يف طليعـة   (73)بينه وبني عمري بن احلمام األنصاري ،

 . شهداا بزوة بدر
، (74)بعشـر سـنني   وعلى الربم من كرب سن عبيدة حيث أنه أسن من النيب  

ر شـ اعته وقـوة بأسـه يف    يقـد  وكـان الـنيب    ،إال أنه أبلى بالا حسـنا يف اإلسـالم  
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 ،وبعثه يف ستني راكبـاً  ،باني لواا يف اإلسالم بعد أن قدم املدينة حيث عقد له ،احلر 
 ،مـن بطـن رابـغ    (75)فلقوا أبي سفيان بن حر  وهو يف مائتني على ماا يقال له َأْحيا

 . (76)فلم يكن بينهم يومئع إال الرمي مل يسلوا سيفا ومل يدن بعضهم من بعض
كانت من ضمن السرايا اليت بعثهـا  لسرية اليت قادها عبيدة بن احلارث هعه ا

واليت من أهدافها أن املسلمني أرادوا أن يـروا قـري  وبريهـم مـن القبائـل       النيب 
وحصـارها سياسـيًا    ،وكسر قـوة قـري    ،قوتهم وأنهم قادرون على التصدي والردع

  .واقتصاديًا
ا حربي بني املسلمني واملشركني وهـو  يف أول لقا بم بعد ذلك شارك عبيدة 

وذلـك أنـه خـرج     ،باخلروج للمبارزة قبل بداية املعركة بزوة بدر حيث أمره النيب 
بالبة مـن فرسـان قـري  يطلبـون املبـارزة ومل يرضـوا مببـارزة بـري بـين عمهـم مـن            

 رضوان اهلل عليهم مجيعا-عبيدة بن احلارث و زة وعلي  لعا أمر النيب  ،املهاجرين
وقتـل علـي و ـزة     ،وعلـي لشـيبة   ،وعبيدة للوليد ،وكان  زة لعتبة ،أن يبارزوهم–

واحــتمال عبيــدة الـعي أبخنــه الوليــد   ،صـاحبيهما وأعانــا عبيـدة علــى قتــل الوليـد   
 . (77)بانراح

لعا عندما كان املسلمني يف طريـق عـودتهم للمدينـة     ،كانت إصابة عبيدة بالغة
أن يدفن  فأمر النيب  ،متأبرًا جبراحه ، تويف عبيدة (78)ويف مكان يقال له الصفراا 

  .هناك
تأبر بوفاة عبيدة ليس فقط ألنه ابن عمه بل أيضًا أنه أحد  الشك أن النيب 

اللعين كان هلم دور يف إرساا قواعد دولة اإلسالم  ،الفرسان الش عان من املسلمني
  .وإبراز قوتها لاعداا
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 هـ (8)بي طالب البن عمه جعفر بن أ فقده 

أبـو   ،جعفر بن أبي طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد منـا  بـن قصـي   
إنه أسـلم   :قيل ،وكان من السابقني إىل اإلسالم ،مع الرعيل األول أسلم  ،عبد اهلل

مع مـن أسـلم    وقد لقي  .(79)وقيل: بعد واحد وبالبني ،بعد مخسة وعشرين رجال
فهـاجر مـع زوجتـه     ،بـاهل رة إىل احلبشـة   هلم النيب فأذن  ،أذى كثريا من املشركني

ويف احلبشة وقف موقفا ش اعا لنصرة  ،أمساا بنت عميس مع من هاجر من املسلمني
ففي حديث أم سلمة رضـي اهلل   ،اإلسالم ضد سفارة قري  للن اشي لرد املهاجرين

مـا بلـغ ذلـك    ..فل." ملا نزلنا أرض احلبشة جاورنا بها خري جاٍر الن اشـي  :عنها قالت
وأن يهـدوا   ،قريشًا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إىل الن اشـي فينـا رجلـني مـنهم جلـدين     

..ومل يرتكوا من بطارقته بطريقًا إال أهـدوا  .للن اشي هدايا مما ُيستطر  من متاع مكة
وأمروهمـا   ،وعمـرو بـن العـاص    ،بم بعثوا بعلك عبـد اهلل بـن أبـي ربيعـة     .له هدية
بـم   ،ادفعا إىل كل بطريق هديته قبـل أن تكلمـا الن اشـي فـيهم     :اوقالوا هلم ،بأمرهم

 . (80).." .قدما إىل الن اشي هداياه بم سأاله أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم

ويف احلديث أن الوفد اتفق مع البطارقة أن يشريوا على الن اشي بأن يسـلمهم  
أى أن يـدعو املسـلمني   ولكن الن اشي عندما أشري إليـه بـعلك ر   .إليهم وال يكلمهم

  .ويستمع بنفسه إىل ما يقولونه

فأوضـح   وعندما حضروا أمامه تكلم نيابـة عـنهم جعفـر بـن أبـي طالـب       
وعنـدما طلـب    ،وموقف قـومهم منـه   ،للن اشي حقيقة الدين العي جاا به حممد 

فبكى الن اشي حتـى   .قرأ عليه جعفر صدر سورة مريم الن اشي شيئًا مما جاا به 
وبكى أساقفته حتى ابتلت كتبهم اليت حيملونها. بم قال الن اشي خماطبـًا   ،حليته ابتلت

واهلل  ،انطلقـا  ،" إن هعا والعي جاا به عيسى خيرج من مشكاة واحـدة  :سفريي قري 
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" واهلل آلتينه بدًا مبا يبيد  :قال عمرو لعبد اهلل ،وعندما خرجا .ال أسلمهم إليكما أبدًا "
إن هـؤالا يقولـون يف    :الغد جاا عمرو إىل الن اشي وقال لـه  فلما كان .خضرااهم "

وعندما جاؤوه سأهلم عن قوهلم  ،عيسى بن مريم قواًل عظيمًا " فأرسل الن اشي إليهم
 ،هو عبد اهلل ورسوله وروحـه  ،" نقول فيه العي جاانا به نبينا :فقال جعفر ،يف املسيح

وقـال   ،الن اشـي عـودًا مـن األرض    وكلمته ألقاها إىل مريم العـعراا البتـول " فأخـع   
فـأعطى   ،ومل يأبه المتعـاض بطارقتـه   ." ما عدا عيسى ما قلت قدر هعا العود " :نعفر

 . (81)ورد هدية قري   ،املسلمني األمان يف بالده

بم  -سبحانه وتعاىل–وذلك بفضل اهلل  ،هكعا أخفقت سفارة قري  يف مهمتها
  .لب وقوة بيانهبفضل حكمة ورجاحة عقل جعفر بن أبي طا

وقد مكث جعفر بن أبي طالب مع أصحابه يف احلبشة حتى العام السـابع مـن   
مـن خيـرب    واتفق وصلوهم مع فراغ النيب  ،بم بادروها مت هني إىل املدينة ،اهل رة

واستقبله و قبل  ،بقدوم جعفر فرحًا شديدًا ففرح رسول اهلل  ،بعد أن فتحها اهلل له
بم أسهم هلـم   .(82)أو بفتح خيرب " ،ا أدري أنا بقدوم جعفر أسرم :وقال  ،بني عينيه

 .(84)ه رتني وقال: إن هلم، (83)من بنائم خيرب ومل يعط أحدا بريهم مما مل يشهد الفتح 

 وقد أشار إىل ذلـك الـنيب    ،عن بقية الصحابة بشبهه للنيب  متيز جعفر 
" ما أظلت اخلضراا علـى   : هريرة، وقال أبو (85)" أشبهت ُخلقي وَخلقي " :بقوله له

  لقـول رسـول اهلل    ،من جعفر بـن أبـي طالـب    وجه أحب إلي بعد رسول اهلل 
كثرية منها  ومناقبه  ،بر ته وحبه للمساكني وُعر   .(86)أشبهت خلقي وُخلقي" 
" كـان جعفـر حيـب املسـاكني وجيلـس إلـيهم وخيـدمهم         :قـال  ما رواه أبو هريـرة  
ويف روايـة "كـان ينقلـب بنـا      ،(87)يكنيـه أبـا املسـاكني "     رسول اهلل  وخيدمونه فكان

فيطعمنا ماكان يف بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيا فنشـقها فنلعـق   
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وال وطـئ الـرتا  بعـد     ،، وقال أيضا: " ما احتعى النعال وال ركب املطايا(88)ما فيها" 
  .(89)لب"أفضل من جعفر بن أبي طا رسول اهلل 

 فقد كان من ضمن األمراا العين اختارهم الـنيب   ،بالش اعة كما اشتهر 
، فقد روى عبد اهلل بن عمـر رضـي اهلل عنهمـا    (90)سنة ران من اهل رة ،لسرية مؤتة

إن قتل زيـد   يف سرية مؤتة زيد بن حاربة فقال رسول اهلل  أّمر رسول اهلل  :قال
كنت فيهم يف تلك الغـزوة   :قال عبد اهلل . بن رواحةفعبد اهلل ،وإن قتل جعفر،ف عفر

ووجدنا ما يف جسده بضعا وتسعني  ،فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه يف القتلى
ابن عمر أنه وقف على جعفر يومئع وهو  ويف رواية أخرى عن .(91)من طعنة ورمية " 

 . (92)عين يف ظهره "قتيل فعددت به مخسني بني طعنة وضربة ليس منها شيا يف دبره ي

قال احملب الطربي يف االختال  بني عدد الطعنات والضربات يف الروايتني من 
" ميكن أن يكون استوفى العدد يف إحدى املرتني دون األخرى من بري  :رواية ابن عمر

" قوله ليس منها شيا يف دبره بيـان فـرط    :وقال ابن ح ر ،(93)أن يكون بينهما تضاد "
 .(94)امه "ش اعته وإقد

  :وروي أنه يوم مؤتة كان ينشد
ــا   ــة واقرتابهـــ ــعا اننـــ  ياجبـــ

 
ــرابها   ــارد شـــ ــة وبـــ  (95)طيبـــ

ــعابها   ــا عـ ــد دنـ ــروم روم قـ  والـ
 

 علـــــي إن القيتهـــــا ضـــــرابها 
  .(96)فقاتل حتى قتل ،بم عقرها ،بم اقتحم عن فرس له شقراا 

أنـه أخـع   كان قتاله يف هعه املعركة يدل على إقدامه وشـ اعته النـادره حيـث    
 .(97)فاحتضنه بعضديه حتى قتل ،فأخعه بشماله فقطعت ،اللواا بيمينه فقطعت

حيـث روى أنـس    ،سري املعركة ألصحابه وهو يف املدينـة  وقد وصف النيب 
:  إن النيب للنـاس قبـل أن يـأتيهم خـربهم     ،وابن رواحـة  ،وجعفرًا ،نعى زيدًا. 
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بـم أخـع الرايـة ابـن      ،جعفـر فأصـيب  بم أخع الراية  ،أخع الراية زيد فأصيب :فقال
حتى أخع الراية سيف من سيو  اهلل حتى فتح اهلل –وعيناه تعرفان –رواحة فأصيب 

 . (98)عليهم " 

فهو يدل على العاطفة  ،هعا احلديث فضال عن أنه مع زة من املع زات النبوية
 بة حيـث كـان ُيخـرب أصـحا     ،بني جواحنـه  اليت حيملها  والر ة القوية ،انياشة

 ،" ملا جـاا قتـل ابـن حاربـة     :وقالت أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها ،وعيناه تعرفان
 وعبد اهلل بن رواحـه رضـي اهلل عـنهم جلـس رسـول اهلل       وجعفر بن أبي طالب،

وال ينـايف ذلـك الرضـا     ،وذلك ملـا جعـل اهلل فيـه مـن الر ـة      .(99)يعر  فيه احلزن "
ى اإلنسان إذا أصيب مبصـيبة ال ُيخرجـه عـن كونـه     كما أن ظهور احلزن عل .بالقضاا

ويعـا  نفسـه    ،بل قد ُيقال إن من كـان ينـزعج باملصـيبة    ،راضيًا إذا كان قلبه مطمئنًا
 .(100)أرفع رتبة ممن ال يبالي بوقوع املصيبة أصاًل  ؛على الرضا والصرب

مسـاا  وذهب بنفسه ملواساة زوجته أ ،بفقد جعفر عظيمًا لقد كان تأبر النيب 
 ،مل يتمالـك دموعـه   وعندما شاهدهم  ،بنت عميس وأبنائه وكانوا صغارًا يف السن

" ملا أصيب جعفـر   :وقد وصفت أمساا بنت عميس رضي اهلل عنها هعا املوقف بقوهلا
وع نـت   ،مـن أدم  (101)وقد دبغت أربعني إهابـاً  وأصحابه دخل علي رسول اهلل 

 :قالت .ائتيين ببين جعفر:قال رسول اهلل ف ،وبسلت بين ودهنتهم ونظفتهم ،ع يين
يـا رسـول اهلل بـأبي أنـت وأمـي مـا يبكيـك         :فقلت.فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه

فقمـت أصـيح    :قالت .أصيبوا هعا اليوم ،نعم :أبلغك عن جعفر وأصحابه شيا قال
  .(102)..".واجتمع إلي النساا
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وأنشـغاهلا   ،ى زوجهـا ملدى حزن أمساا بنت عمـيس علـ   وتقديرًا من النيب 
"اصنعوا آلل جعفـر طعامـًا    :فقد أمر بصنع طعام آلل جعفر وقال ،بعلك عن أوالدها

  .(103)فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم "

ألنهم يشتغلوا مبصـيبتهم ومبـن    ،صنع الطعام ألهل امليت وبعلك سن النيب 
 اا جعفـر  مـع أبنـ   كما أن موقف الـنيب   ،يأتي إليهم عن إصالح طعام ألنفسهم

 ،وتعاطفه معهم بفقدهم ألبيهم يعد من أعظم الدروس العملية يف العطف على اليتيم
 . والتقدير ألبناا الشهيد
حتى أتـاه جربيـل وبشـره مبـا      ،على فقد جعفر حزنًا عظيمًا لقد حزن النيب 

وضع عبـد اهلل وحممـد ابـين جعفـر      فقد روي أنه  ،أنعم اهلل به على جعفر يف اننة
وأن له جناحني يطـري   ،" إن جربيل أخربني أن اهلل استشهد جعفرًا :فخعه بم قال على

  .(104)اللهم اخلف جعفرًا يف ولده " :بم قال ،بهما مع املالئكة يف اننة
هي أعظم عزاا وجرب ملصا   -عليه السالم –هعه البشارة اليت جاا بها جربيل 

 . يف استشهاد جعفر  النيب 
بالسؤال عـن شـ اعته يف بـزوة     زي نفسه وأحبا  جعفر يع أيضًا كان 

 ،أنا واهلل أنظر إليه حـني طعنـه رجـل    :فقال رجل ،مؤتة فقد روي أنه سأل عن ذلك
  . (105)فمشى إليه يف الرمح فضربه فماتا مجيعا فدمعت عني رسول اهلل 

 ،فقد تأبر أيضـا الصـحابة رضـوان اهلل علـيهم     ،بفقد جعفر وكما تأبر النيب 
" كنـت   :فقد روى عبد اهلل بن جعفر قـال  ،مكانة عظيمة يف نفوسهم وكانوا يكنون له

" عبـد اهلل   :وروي أن،إال أعطاني " ،حبق جعفر :وقلت له ،إذا سألت عليا شيئا فمنعين
  .(106)السالم عليك يابن ذي انناحني " :بن عمر إذا حيا ابن جعفر قال
  :منها قوله هيف قصيدة ل كما رباه حسان بن بابت 

 فـــال يبعـــدن اهلل قتلـــى تتـــابعوا
  

 مبؤتــة مــنهم ذو اننــاحني جعفــر 
 



 هـ1437شعبان ( 67ية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالم  264

  :ويقول فيها أيضا
ــر مــن حممــد  ــرى يف جعف ــا ن  وكن

  
 وفــاا وأمــرا صــارما حيــث يــؤمر 

 فال زال يف اإلسالم من آل هاشـم  
 

 (107)دعــائم عــز ال تــزال وخمفــر   

 
 هـ (3 .)البن عمته عبد اهلل بن جحش  فقده 

 ،أمه أميمة بنـت عبـد املطلـب    ،بد اهلل بن جح  بن رئا  بن يعمر األسديع
بـم   ،هـاجر اهل ـرتني إىل احلبشـة    ،وهو أحد السـابقني لسسـالم   ، (108)عمة النيب 
حيـث ظهـر    ،قبل بزوة بدر وشارك يف البعوث والسرايا اليت بعثها النيب  ،للمدينة
يف رانيـة   (109)إىل خنلـة  لعا بعثـه   ،ش اعته وقدرته على القيادة واإلدارة للنيب 

وذلـك   ،وأمره أال ينظر فيه حتـى يسـري يـومني    ،وكتب له كتابًا ،رجال من املهاجرين
وعنـدما فـض    ،وفعل ما ُأمر بـه  ،وحتى ال يعلم أحد إىل أين االجتاه ،إمعانًا يف السَرية

يعلـم لـه مـن    لريصد بهـا قريشـًا و   ،الكتا  وجد فيه األمر بأن ميضي حتى ينزل خنلة
 وعندما أخـرب أصـحابه بـأمر الرسـول      ،وأال يستكره أحدًا من أصحابه ،أخبارهم

فتشـاور   ،وهناك مـرت عـري لقـري  فيهـا أربعـة رجـال       .مضوا معه مجيعًا إىل وجهته
وهو  ،ألن ذلك كان يف آخر يوم من رجب ،الصحابة يف أمر االستيالا على هعه العري

وعندما وجدوا أنهم  ،هعا القرار نتائج بري مرضية فخشوا أن يرتتب على ،شهر حرام
لعا تش عوا وأمجعوا أمـرهم   ،هعه الليلة ليدخلن احلرم وليمتنعن به منهم لو تركوهم

وبالفعل قتلوا واحد منهم وفر منهم  ،على قتل من يقدرون عليه منهم وأخع ما معهم
 ،باملدينـة  ول اهلل فـأقبلوا بـالعري واألسـريين إىل رسـ     ،واحد ووقع يف األسر ابـنني 
وأبـى أن يأخـع    ،إنه مل يأمرهم بقتـال يف الشـهر احلـرام    وهناك قال هلم رسول اهلل 

 ،إن حممـدًا وأصـحابه قـد اسـتحلوا الشـهر احلـرام       :وقالت قري  ،العري واألسريين
  .وسفكوا فيه الدم
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وأعنـف جتربـة    ،كانت هعه احلادبة هي أقسى امتحان عرفه عبـد اهلل يف حياتـه  
خاصة وأن قري  اختعت من هعه احلادبة ذريعة للنيل من رسول اهلل  ،يها منع أسلملق
، جااهم البشـري يبشـرهم بـأن اهلل     ،وملا اشتد عليهم الكر  وبقل عليهم البالا–

: وأنه أنزل علـى نبيـه يف ذلـك قولـه تعـاىل      ،قد رضي عن صنيعهم –سبحانه وتعاىل 

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ چ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک       

ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈٴۇ  ۋ  

 .[217،218 :] البقرةچۋ  ۅ
فأخـع العـري وفـدى     كرميـة طابـت نفـس الـنيب     فلما نزلت هـعه اآليـات ال  

إذ  ،. ورضي عن صنيع عبد اهلل بن جح  وأصحابه رضـي اهلل عـنهم  (110)األسريين
فغنيمتهـا أول بنيمـة أخـعت يف     ،كانت سريتهم هعه حدبًا كـبريا يف حيـاة املسـلمني   

يدي وأسرياها أول أسريين وقعا يف أ ،وقتيلها أول مشرك أراق املسلمون دمه ،اإلسالم
  .املسلمني

حيث شـهد بـزوة بـدر     ،استمر عبد اهلل بن جح  يبعل نفسه خلدمة اإلسالم
بم شهد بزوة أحـد فقاتـل فيهـا املشـركني      ،فأبلى فيها من كريم البالا ما يليق ب ميانه
عرجونــًا فصــار يف يــده ســيفًا فكــان يســمى   حتــى انقطــع ســيفه فأعطــاه الــنيب  

فهو يدل على ش اعة عبـد   من مع زات النيب . وهعا فضاًل عن أنه (111)العرجون
ولصاحبه سـعد   كما كان لعبد اهلل ،اهلل بن جح  وبعله روحه يف سبيل اهلل عز وجل

حيث روي مـن حـديث سـعد بـن أبـي       ،بن أبي وقاص يف بزوة أحد قصة ال تنسى
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فخلونـا يف   :قـال  .قال له يوم أحد إال تأتي فنـدعو  أن عبد اهلل بن جح  وقاص 
أقاتله  (112)يار  إذا لقينا القوم بدًا فلقين رجاًل شديدًا حردة :فدعا سعد فقال ،ناحية
بم  ،فأمن عبد اهلل بن جح  :قال .بم ارزقين الظفر عليه حتى أقتله وأخع سلبه ،فيك

اللهم ارزقين رجال شديدًا حردة أقاتله فيك حتى يأخعني في دع أنفـي   :قال عبد اهلل
فكانـت   :قال سـعد  ،صدقت :فتقول .ا فيك ويف رسولكهع :وأذني ف ذا لقيتك قلت

وإن أنفـه وأذنـه ملعلـق يف     ،فلقـد رأيتـه آخـر النهـار     ،دعوة عبد اهلل خريا من دعوتي
 . (113)خيط

فأستشــهد وكــان قاتلــه أبــو احلكــم بــن األخــنس بــن  لقــد بــر اهلل قســمه 
ة بـن عبـد   ، بم مثل جبثته مع من مثل به من املسـلمني وخاصـة خالـه  ـز    (114)شريق
 . (115)أن يدفن هو وخاله  زة يف قرب واحد  لعا آمر النيب  ،املطلب 

خاصة وأنه مت التمثيل بهم حيث أن  ،بالغًا على شهداا أحد كان حزن النيب 
حيث  ،إىل املدينة توىل بنفسه نعيه لعويه وعند عودته  ،هعا املشهد آمله أملا شديدًا

يا  نة احتسيب أخاك  :"فقال ،عنها جااته تسأل روي أن  نة بنت جح  رضي اهلل
يا  :بم قال ،ر ه اهلل وبفر له ،" إنا هلل وإنا إليه راجعون " :قال ،عبد اهلل بن جح 

ر ه اهلل  ،" إنا هلل وإنا إليه راجعون " :قالت . نة احتسيب خالك  زة بن عبد املطلب
فولي تركته وأشرتى  ،من بعده  أهتم بأوالده . كما أن النيب (116).."،.وبفر له

 . (117)ألبنه مااًل خبري

  هـ(.4البن عمته أبي سلمه بن عبد األسد )فقده 

وهو  ،عبد اهلل بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم املخزومي
،  (118)أمه برة بنت عبد املطلب عمة النيب  ،مشهور بكنيته أبو سلمة أكثر من امسه

ومن أوائل  ،، كان من السابقني األولني لسسالم(119)من الرضاعة  ًا للنيب وهو أخ
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بم هاجر للمدينة وقد لقي يف سبيل ه رته هلل ورسوله  ،املهاجرين بأهلهم إىل احلبشة
فصربوا إىل أن مجع اهلل  ،أذى شديد من املشركني حيث فرقوا بينه وبني زوجته وابنه

 ، وقد شهد مع الرسول (120)وابنه يف املدينة  لهم مرة أخرى فلحقت به زوجته
فمكث  ،بم أحد وفيها أصيب يف عضده بسهم رماه به سلمة انشمي ،بزوة بدر

فغا  تسعًا  ،(121)إىل قطن فبعثه النيب  ،شهرًا يداوي جرحه بم بريا انرح
وعشرين ليلة بم رجع فدخل املدينة وانرح منتقض فمات منه لثمان خلون من 

 . (122)اآلخرة سنة أربع من اهل رةمجادى 
 ،زينب وسلمة وعمر ودرة :وخلف ورااه أربعة من األوالد هم لقد مات 
فقد عرض  ،ورعاية أبناا أخاه من الرضاعة ،على مواساة أسرته وحرصًا من النيب 

وإلكرامها بأن  ،على أم سلمة رضي اهلل عنها الزواج ليقوم على أمرها وأمر بنيها
  .هات املؤمننيتكون من أم

وأم سلمه رضي اهلل عنها هي اليت كانت تعتقـد ب نـه لـيس هنـاك أفضـل مـن       
" مـا مـن    :يقـول  رسول اهلل  عندما مسعت: حيث قالت ،زوجها من شدة حبها له

اللـهم أجرنـي يف    (إنا هلل وإنـا إليـه راجعـون   )مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اهلل 
فلمـا مـات أبـو     :قالـت  ،أخلف اهلل له خـريا منهـا   مصيبيت وأخلف لي خريًا منها إال

بـم   ،أول بيت هاجر إىل رسـول اهلل   ،أي املسلمني خري من أبي سلمة :سلمة قلت
  .."..(123)أني قلتها فأخلف اهلل لي رسول اهلل 

لتكون من ضمن أمهات  هكعا أكرم اهلل أم سلمة بالزواج من النيب 
 ،ألسرة ابن عمته وأخاه من الرضاعة من النيب  وبهعه املواساة العملية ،املؤمنني

  .درس يف رعاية والقيام على شؤون األرامل واأليتام من ذوي القربى
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 هـ (8 .)البن عمته عبد اهلل بن أبي أمية  فقده

أمه عاتكة بنت  ،عبد اهلل بن أبي أمية بن املغرية بن عبد اهلل بن عمرو بن خمزوم
 . (124)وهو أخو أم سلمة رضي اهلل عنها ألبيها ،النيب عمة  ،عبد املطلب بن هاشم

وعند ظهور اإلسالم وبدايته يف مكة مل يسلم عبد اهلل بل كان شديد العداوة هلم 
" يا حممد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم  :حيث قال للرسول  ،وخمالفًا ومبغض

ويصدقوك ويتبعوك فلم بم سألوك ألنفسهم أمواال ليعرفوا بها منزلتك من اهلل  ،تقبله
..فواهلل ال أؤمن لك أبدا حتى تتخع إىل السماا سلما بم ترقى فيه وأنا أنتظر .تفعل

ومعك أربعة من املالئكة يشهدون أنك كما  ،حتى تأتيها بم تأتي معك بصك منشور
  .(125)وأيم اهلل أن لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك" ،تقول

كان حريصًا على عدم إسالم أبي طالب وهو  أيضا من شدة عداوة لسسالم أنه
 . (126)حيث كان يلح عليه بعدم ترك ملة عبد املطلب ،حيتضر

استمر عبد اهلل يف عداوته للمسلمني إىل أن هداه اهلل إىل اإلسالم وهاجر قبل 
فأعرض عنه رسول  ،بطر  مكة وهو يريد مكة عام الفتح فلقي النيب  ،فتح مكة
فشفعها رسول  ،ى أخته أم سلمة وسأهلا أن تشفع له فشفعتفدخل عل ،مرة اهلل 
 .  (127)اهلل 

بم شهد  ،وبهعا أسلم عبد اهلل بن أمية وحسن إسالمه فشهد الفتح مسلمًا
وكانت بزوة الطائف هي آخر بزوة له حيث رمي فيها بسهم  ،والطائف ،حنينًا

فاستشهد 
(128) . 

 ،نًا ال يضاهيه إال فرحته ب سالمهحزن لوفاة ابن عمته حز ال شك أن النيب 
بعد أن كان من املعادين  ،باإلسالم وانهاد يف سبيله فقد أكرم اهلل عبد اهلل 
  .لسسالم واحملاربني له
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 : لزوجاته رضي اهلل عنهن فقده 

 .(من البعثة 10خدجية رضي اهلل عنها )

بن أسد بن هي زوجته خدجية بنت خويلد  كانت أول زوجة فقدها النيب    
وهو ابن مخس  تزوجها النيب  (129)عبد العزى بن قصي بن كال  القرشية األسدية 

ف نه من مارية  وهي أم أوالده كلهم رضي اهلل عنهم إال إبراهيم  ،وعشرين سنة
، (130)وال تزوج يف حياتها بريها ،قبل خدجية بريها ومل يتزوج رسول اهلل  ،القبطية

وكانت ُتعر  يف اناهلية  وهلا يومئع أربعون سنة، ، وقد تزوجها رسول اهلل
 . (131)بالطاهرة ملا عر  عنها من عفة وعقل وحزم 

كانت خدجية رضي اهلل عنها وزيرة صدق على  ،بالنبوة وعندما كلف النيب 
 ومن أشهر مواقفها تثبيتها نأش النيب  ،عند الشدائد يسكن إليها النيب  ،اإلسالم

وقال: قد خشيت  ،وأخربها اخلرب ؟" يا خدجية مالي :فعندما قال هلا ،حيعند نزول الو
وتْصُدق  ،إنك لتصل الرحم ،كال فو اهلل ال خيزيك اهلل أبدا :فقالت له ،على نفسي
 .وتعني على نوائب احلق ،وتقرى الضيف ،وحتمل الكَل، وتكسب املعدوم ،احلديث

 –بن أسد بن عبد العزى بن قصي بم انطلقت به خدجية حتى أتت به ورقة بن نوفل 
وكان يكتب الكتا  العرباني، فيكتب من اإلجنيل  -وهو ابن عم خدجية أخو أبيها
امسع  :فقالت له خدجية ،وكان شيخًا كبريًا قد عمي ،بالعربانية ما شاا اهلل أن يكتب

  .(132)احلديث " ....من ابن أخيك

يف أول  ن تصديقها للنيب وقد تقدم يف أبوا  بدا الوحي بيا :قال ابن ح ر
ال  ،ووفور عقلها وصحة عزمها ،ومن بباتها يف األمر ما يدل على قوة يقينها ،وهلة

  .(133)جرم كانت أفضل نسائه "
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ليتابع ، يف احملن اليت واجهته لقد ساندت خدجية رضي اهلل عنها النيب حممدًا 
ك الصحيفة الظاملة ملقاطعة فعندما كتبت قري  تل ،سريه يف نشر دعوته وتبليغ رسالته

دخلت خدجية رضي اهلل  ،(134)بين هاشم وبين عبد املطلب وحصروهم يف الشعب
تشاركه آالم احملنة ومرارتها  عنها حصار الشعب مع زوجها حممد رسول اهلل 

وظلت معه تواسيه وختفف عنه وقع هعا الظلم مبا تبديه من  ،راضية صابرة حمتسبة
  .(135)كن القلب إىل وفائها ومودتها وحبها له وهو سا ،احتمال ورضا

 ،من هعا احلصار منصورًا من عند اهلل سبحانه وتعاىل وعندما خرج النيب 
ولكن العمر مل ميتد بها طويال إذا ما لبثت إال قليال بم  ،خرجت معه زوجته الوفية
وقبل  ،(136)وكانت وفاتها بعد وفاة أبي طالب بثالبة أيام، توفيت رضي اهلل عنها

وروي أنها توفيت يف رمضان سنة  ،(137)إىل املدينة بثالث سنني رسول اهلل  خروج
يف  عشر من البعثة وهي بنت مخس وستني سنة ودفنت باحل ون ونزل النيب 

 . (139)مخسا وعشرين سنة على الصحيح وكانت إقامتها مع النيب  ،(138)حفرتها

وفاة النصري اخلارجي له  ،وقت قصريمصيبتان يف  هكعا اجتمع على النيب 
وقد أطلق عدد من املؤرخني  ،ووفاة النصري الداخلي له زوجته خدجية ،عمه أبا طالب

وبعلك أبلقت يف وجه  ،(140)عام احلزن على هعا العام نظرًا لعظم مصيبة النيب 
   كل أبوا  وأسبا  جناح الدعوة. الرسول 

لـى فضـلها ومكانتهـا عنـد اهلل     وقد وردت أحاديـث صـحيحة كـثرية تـدل ع    
فقال يا رسول اهلل هـعه   " أتى جربيل النيب  :قال منها أن النيب  ،(141) ورسوله

فـ ذا هـي أتتـك فـاقرأ عليهـا       ،أو طعام أو شـرا   ،خدجية قد أتت معها إناا فيه إدام
  .(142)"نصب اننة من قصب ال صخب فيه والوبشرها ببيت يف  ،السالم من ربها ومين

  .(143)وعلى جربيل السالم " ،ومنه السالم ،هو السالم :" فقالت :زاد الطرباني
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  .(144)" وعليك يا رسول اهلل السالم ور ة اهلل وبركاته " :وعند النسائي زيادة

ألنها مل  ،يف هعه القصة دليل على وفور فقهها :" قال العلماا :قال ابن ح ر
السالم  :بة حيث كانوا يقولون يف التشهدتقل وعليه السالم كما وقع لبعض الصحا

فعرفت  ،التحيات هلل " :" إن اهلل هو السالم فقولوا :وقال ،فنهاهم النيب  ،على اهلل
  .(145)خدجية لصحة فهمها أن اهلل ال يرد عليه السالم كما يرد على املخلوقني " 

ائها وخـري نسـ   ،" خـري نسـائها مـريم   :عند حديثه عن اننة وأيضا روي عنه 
  .(146)خدجية "

حفظ خلدجية وفااها له وشّدها من أزره لتبليغ الدعوة  كما أن النيب 
أبدًا لدرجة أنه  واستمر وفيًا حمبًا هلا حتى بعد وفاتها فلم تغب عن تفكريه ،اإلسالمية

أنها  –رضي اهلل عنها  –أبار برية أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها حيث روي عنها 
وما رأيتها ولكن  ،ما برت على خدجية برت على أحد من نساا النيب  " ما :قالت

ورمبا ذبح الشاة بم يقطعها أعضاا بم يبعثها يف صدائق  ،يكثر ذكرها كان النيب 
إنها كانت  :فيقول .كأنه مل يكن يف الدنيا امرأة إال خدجية :فرمبا قلت له ،خدجية

  .(147)وكانت وكان لي منها ولد "

كـان يكثـر ذكـر خدجيـة      " أن رسـول اهلل   :أيضًا رضي اهلل عنها وروي عنها
" أعقبك اهلل من ع وز من ع ائز  :لقد أخلفك اهلل " ويف رواية :رضي اهلل عنها فقلت

فتمعر وجهه متعـرًا ماكنـت أراه    :قالت ،قري   راا الشدقني هلكت يف الدهر األول
  .(148)"ععا  ق حتى يعلم أر ة هي أمالربالرعد ووإذا رأى خميلة  ،إال عند نزول الوحي

حيث روت عائشة رضي  ،بل إنه كان حيرك مشاعره بعكراها صوت أختها هالة
فعر   " استأذنت هالة بنت خويلد أخت خدجية على رسول اهلل  :اهلل عنها قالت
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ماتعكر من  :فقلت ،فغرت :قالت .اللهم هالة :استئعان خدجية فارتاع لعلك فقال
  .(149)ائز قري   راا الشدقني هلكت يف الدهر قد أبدلك اهلل خري منها"ع وز من ع 

واليت كان هلا أبر يف سري  ،وبهعا ف ن فقد هعه الزوجة الوفية والصّديقة املؤمنة
وبالغ احلزن على  ،كان له وقع شديد األسى ،الرسالة يف فرتة شدتها ومطلع إشراقها

 . نفس النيب 

  هـ(.4زمية رضي اهلل عنها )أم املؤمنني زينب بنت خ

هي زينب بنت خزمية بن عبد اهلل بن عمر بن عبد منا  بن هالل بن عامر بن 
اجتمعت  (150)وهي أخت أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث ألمها  ،صعصعة اهلاللية

املصادر على وصفها بالطيبة والكرم والعطف على الفقراا واملساكني سواا يف 
وال يكاد امسها يعكر يف أي كتا  إال مقرونًا بلقب أم  ،(151)ماناهلية أو اإلسال

 . (152)ألنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم ،املساكني

فتزوجهـا يف رمضـان سـنة بـالث مـن       ،ف علـت أمرهـا بيـده    خطبها النيب 
وكانت قبله عند عبيـدة بـن احلـارث بـن عبـد       ،أربعمائة درهم وأصدقها  ،اهل رة

وكانت قبل عبيدة عند جهم بن عمرو بـن احلـارث وهـو ابـن      ، املطلب بن عبد منا
 . (153)عمها

إال  فروي أنها مل تلبث عنـد الـنيب    ،مل متكث زينب فرتة طويلة يف بيت النبوة
ويف رواية مكثت عنده رانية أشهر حيث توفيت يف ربيع اآلخر سنة  ،شهرين أو بالبة

  .(154)وهلا من العمر بالبني سنة أو حنوها ،أربع

. (155)ونزل يف قربها إخوة هلا بالبـة   ،ودفنها بالبقيع ،وقد صلى عليها النيب 
بعد خدجية رضي اهلل  ،وفاًة وبعلك تكون زينب رضي اهلل عنها باني زوجات النيب 
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ولعـل مـرد ذلـك     ،واملالحظ أن املصادر مل تعكر الكثري عن حياتها مع النيب  ،عنها
حـزن علـى وفاتهـا رضـي اهلل      وال شك أن النيب  .نبوةقصر مدة إقامتها يف بيت ال

 ،حيث كانت يف دعمها للمساكني من املسلمني لبنـة بنـاا يف الدولـة اإلسـالمية     ،عنها
 .ومنوذجًا يقتدى به يف أعمال اخلري

  هـ(.10)سريته رحيانة رضي اهلل عنها 

ة بـن  رحيانة بنت زيد بـن عمـرو بـن خنانـ     :اختلف العلماا يف نسبها فقيل هي
، قال ابـن  (157)وقيل رحيانة بنت  عون بن زيد ،(156) عون بن زيد من بين النضري

من بين النضري وكانت متزوجة رجال من بين  :وقال ابن سعد ،إسحاق: من بين قريظة
  .(157)قريظة يقال له احلكم فنسبها بعض الرواة إىل بين قريظة

أو مـن ضـمن    ،نيب كما اختلفوا أيضًا يف هل هـي مـن ضـمن زوجـات الـ     
رواه ابـن سـعد عـن     مـا  ،تزوجهـا  فمن الروايات اليت ذكرت أن الـنيب   ،السراري

كانت رحيانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة  :الواقدي بسنده عن بعلبة بن أبي مالك قال
من بين النضري متزوجة رجال منهم يقال له احلكم فلما وقع السـيب علـى بـين قريظـة     

 . (158)فأعتقها وتزوجها وماتت عنده سباها رسول اهلل 

أعتق رسـول اهلل رحيانـة    :وروى ابن سعد أيضًا بسنده عن عمر بن احلكم قال
ال  :فقلـت  ،كنـت عنـد زوج حمـب لـي مكـرم      :بنت زيد بن عمرو بن خنافـة قالـت  

عـرض السـيب علـى     ،وكنت ذات مجال، فلما سبيت بنـو قريظـة   .أستخلف بعده أبدا
وكان يكون له صفي من كل  ،عرض عليه فأمر بي فعزلت فكنت فيمن ،رسول اهلل
فلما عزلت خار اهلل لي فأرسل بي إىل منزل أم املنعر بنت قيس أيامًا حتى قتل  ،بنيمة

فـدعاني   ،فتحييـت منـه حيـاا    بـم دخـل علـي رسـول اهلل      ،األسرى وفرق السيب
لنفسه فقلت إني إن اخرتت اهلل ورسوله اختارك رسول اهلل  :فقال ،فأجلسين بني يديه



 هـ1437شعبان ( 67ية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالم  274

أختار اهلل ورسوله فلما أسلمت اعتقين رسول اهلل وتـزوجين وأصـدقين ابـنيت عشـرة     
أوقية ونشأ كما كان يصدق نسااه وأعرس بي يف بيت أم املنعر وكان يقسـم لـي كمـا    
كان يقسم لنسائه وضر  علي احل ا  وكان رسول اهلل مع با بها وكانت ال تسـأله  

ل هلا: لو كنت سألت رسول اهلل بين قريظة ألعتقهم وكانت ولقد قي ،إال أعطاها ذلك
ومل تزل عنده حتى ماتت مرجعه من ح ة الـوداع   .مل خيل بي حتى فرق السيب :تقول

  .(159)وكان تزوجيه إياها يف احملرم سنة ست من اهل رة ،فدفنها بالبقيع

اا اهلل كانت رحيانة مما أف :وروى ابن سعد كعلك بسنده عن حممد بن كعب قال
عليه فكانت امرأة مجيله وسيمة فلما قتل زوجها وقعت يف السيب فكانت صفي رسول 

يوم بين قريظة فخريها رسول اهلل بني اإلسالم وبني دينها فاختـارت اإلسـالم    اهلل 
فأعتقها رسول اهلل وتزوجها وضر  عليها احل ا  فغارت عليه برية شديدة فطلقها 

ربح فشق عليها وأكثرت البكاا فدخل عليهـا رسـول اهلل   تطليقه وهي يف موضعها مل ت
  وهي على تلك احلال فراجعها فكانت عنده حتى ماتت عنده قبل أن تّوفى ".  

كانت رحيانه بنت زيـد بـن عمـرو     :كما روى ابن سعد بسنده عن الزهري قال
ا بيمينه فأعتقهـا وتزوجهـا بـم طلقهـ     بن خنافة قرظية وكانت من ملك رسول اهلل 

يف هـعا احلـديث    :قال الواقـدي  .فكانت يف أهلها تقول ال يراني أحد بعد رسول اهلل
وهعا ما روي لنـا يف عتقهـا    وهل من وجهني هي نضرية وتوفيت عند رسول اهلل 

 .(160)وتزوجيها وهو أببت األقاويل عندنا وهو األمر عند أهل العلم"

تزوجهـا وضـر     هكعا أخرج ابن سعد عن الواقدي من عـدة طـرق أنـه    
ومسعـت مـن يـروي أنـه كـان       ،وهعا األبر عند أهل العلـم  :بم قال ،عليها احل ا 

 . (162)يطؤها مبلك اليمني حتى ماتت
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وقد ذكر أنها معدودة يف السراري ابـن إسـحاق مـن حـديث أيـو  بـن عبـد        
، وهعه الرواية تقـوي روايـة أوردهـا ابـن سـعد مـن       (163)الر ن بن صعصعة مرسال

أنها  :، وقد أختار هعا ابن القيم فرجح(164)اقدي وبقية رجاله ممن حيتج بهمطريق الو
 ،فهـي معـدودة يف السـراري ال يف الزوجـات     ،وكان يطؤها مبلك اليمني أمة للنيب 

اعتقها وتزوجها وهـو أببـت األقـوال عنـدنا ".      "إن النيب  :وعلق على قول الواقدي
  .(165)ا من سرارية وإمائه واهلل أعلموفيما قاله نظر ف ن املعرو  أنه :بقوله

وخالصة ما سبق على الربم من اخـتال  أهـل العلـم هـل هـي مـن ضـمن        
وأن كنا منيل إىل القول الثاني لقـوة الروايـة    ،أو من ضمن السراري زوجات النيب 
وتوفيت  ،مع بًا بها يعطيها كل ما تسأله وال يرد هلا طلبًا فقد كان النيب  ،بشواهدها
  .ودفنت بالبقيع ،وذلك مرجعه من ح ة الوداع ،اهلل عنها يف حياتهرضي 

  .ألبنائه   فقده

 يدرك ح م األمل واملعاناة اليت واجهها النيب  لعل املطلع على سرية النيب 
وال شك  ،أبنائه فقد كان من ضمن من ذاق مرارة فقدهم من األحبة ،يف هعه احلياة

ۅ  ۉ  چ : وهم هبة إهلية ومنحة ربانية قال عز وجل ،أن األبناا هم فلعات األكباد

 ،[، وهلعا ف ن فقدهم بالوفاة أمل عظيم49 :]الشورى چۉ  ېې  ې    ې  ى
وقد كان له  ،ومصيبة ال تتحملها إال نفس املؤمن الصابرة الراضية بقضاا اهلل وقدره

 زينب بم  بم ولدت له ،ولد له مبكة قبل النبوة من الولد القاسم وبه كان يكنى
بم ولد له يف اإلسالم عبد اهلل فسمي الطيب والطاهر  ،رقية بم فاطمة بم أم كلثوم

وكانت خدجية رضي اهلل عنها تعق  ،وأمهم مجيعًا خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها
وعن انارية بشاة وكان بني كل ولدين هلا سنة وكانت  ،عن كل بالم بشاتني
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ىل املدينة يف السنة الثامنة رزق ب براهيم من سريته وبعد اهل رة إ (166)تسرتضع هلم
  .(168) (167)مارية القبطية

  .(169)وأربع بنات ،بالبة ذكور ،من األبناا سبعة وبهعا ف ن له 

 هـ(: 10فقده ألبنائه الذكور )

بفقده من ولده ابنه القاسم، وقد اختلف يف عمـره عنـد    كان أول من ابتلي 
، (170)بلـغ ركـو  الدابـة    :وقيـل  ،عاش سـنتني :وقيل ،مشى عاش حتى :الوفاة فقيل

 يالـه مـن مصـا  جلـل ولكنـه       ،ابنه البكر أول فرحته باألبناا هكعا فقد النيب 
، وهو صـغري مبكـة   ،بم بعد فرتة من الزمن مات ابنه عبد اهلل ،صرب واحتسبه عند ربه

 :أنزل اهلل تبارك وتعاىلف ،قد انقطع ولده فهو أبرت :(171)فقال العاص بن وائل السهمي

. كــان هــؤالا األبنــاا مجيعــا مــن أول (172)[3الكــوبر:] چک     ک  ک  ک   چ 
 .ومجيعهم ولدوا يف مكة ،زوجاته خدجية رضي اهلل عنها

إىل أن ُرزق يف السنة الثامنة من  ،أبناا ذكور مبوت هؤالا األبناا مل يتبق للنيب 
 وقـد فـرح الـنيب     ،م من سريته مارية القبطيةاهل رة يف شهر ذي احل ة بابنه إبراهي

وكانـت زوجـة    ،حيث وهب عبدًا ألبي رافع عندما بشره مبولده ،مبولده فرحًا عظيمًا
املسلمني بهعا  قابلة مارية رضي اهلل عنها، بم بشر  أبي رافع سلمى موالة النيب 

  ." ولد لي الليلة بالم فسميته باسم أبي إبراهيم " :املولود بقوله

 فكان النيب  ،امرأة قني يقال له أبو سيف ،وقد تولت إرضاعه أم سيف
  .(173)رحيما بالعيال يعهب له فيأخعه ويقبله ويشمه، وكان 

مل ميتد العمر ب براهيم حيث روي أنه عاش سبعة عشر شهرًا أو رانية عشر 
، وقد روى (175). وجزم الواقدي أن وفاته كانت سنة عشر من اهل رة(174)على الشك
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فدمعت  " لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بني يدي رسول اهلل  :أنس قصة وفاته بقوله
تدمع العني وحيزن القلب وال نقول إال ما يرضي ربنا واهلل  :فقال عينا رسول اهلل 

 . (176)يا إبراهيم إنا بك حملزنون "

أن يبكي كيف وهو نيب  ،على فقد ابنه استغربه بعض الصحابة بكاا النيب 
وأنت  :قال عندما رأى بكاا النيب  فهعا عبد الر ن بن عو   ،على موت أحد

إن العني تدمع والقلب حيزن  :بم قال ،يا ابن عو  إنها ر ة :يا رسول اهلل فقال 
  .(177)وال نقول إال ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم حملزنون " 

"أما إن له  :قال ملا مات إبراهيم  أن رسول اهلل وروى الرباا بن عاز  
  .(178)وصلى عليه رسول اهلل وكرب أربعًا " .مرضعًا يف اننة

إن الشمس انكسفت ملوته فخطبهم  :وقد وافق موته كسو  الشمس فقال قوم
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال خيسفان ملوت أحد وال  :فقال رسول اهلل 

 . (179)فافزعوا إىل ذكر اهلل عز وجل والصالة " حلياته ف ذا رأيتم ذلك 

  فقده لبناته رضي اهلل عنهن:

 هـ(2رقية رضي اهلل عنها )  -أ

 ،أوهلـن رقيـة رضـي اهلل عنهـا     ،بفقد بالث من بناتـه يف حياتـه   ابتلي النيب 
: فلما نزلـت  ،عتبة وعتيبة ابين أبي هلب فقدكانت هي وأختها أم كلثوم متزوجات من

فـزوج   ،ففعـال  ،أمرهما أبوهمـا أن يفارقاهمـا   [1:املسد] چژ  ڑ  ڈ  ڈ  ژچ 
وهاجر بها عثمان بن عفان  ،وهو يومئع مبكة ،رقية عثمان بن عفان  رسول اهلل 

 وأبنـاا   ،بم هاجرت معـه إىل املدينـة   ،اهل رتني فقد خرجت معه إىل أرض احلبشة
لتخلف ملـرض رقيـة رضـي    يف ا للخروج إىل بدر استأذنه عثمان  استعداد النيب 
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وبقيت رضي اهلل عنها مريضة بم توفيت يف اليوم العي قـدم فيـه زيـد بـن      ،اهلل عنها
بشريا بانتصار املسلمني يف بزوة بدر وكان ذلك يف رمضان سنة ابنتني من  (180)حاربة
وللمسـلمني   ، هكعا اجتمع الفرح واحلزن يف يـوم واحـد لـدى الـنيب     (181)اهل رة
ما أصـعبه مـن موقـف يـؤمل القلـب       ،نتصار اإلسالم وحزن فقد األحبةفرحة ا ،عامه

  .ويدمع العني

 هـ(8زينب رضي اهلل عنها )  - 

ويف أوائل السنة الثامنة فقد  ،مرت السنوات بأحدابها املختلفة على النيب 
رأت  ،أكرب أخواتها بال خال ، بضعة أخرى منه وهي ابنته زينب رضي اهلل عنها

 .بداية الدعوة لسسالم مبكة وهي جارية  عنها أذى قري  للنيب زينب رضي اهلل
 :قال ؟" قلت ألبي ما هعه انماعة :قال (182)فقد روى احلارث بن احلارث الغامدي
يدعو الناس إىل  فتشرفنا ف ذا رسول اهلل  :قال .هؤالا قوم اجتمعوا على صابئ هلم

هار فتصدع عنه الناس وأقبلت امرأة قد وجل واإلميان به حتى ارتفع الن توحيد اهلل عز
بدا حنرها تبكي حتمل قدحًا ومنديال فناولته منها فشر  وتوضأ بم رفع رأسه إليها 

" يا بنية مخري عليك حنرك وال ختايف على أبيك بلبة وال ذاًل ". فقلت من هعه؟  :فقال
 عنها ابن وقد تزوجت يف حياة أمها خدجية رضي اهلل ،(183)هعه زينب ابنته" :قالوا

وعندما حدبت معركة بدر  ،مشركا وملا أسلمت بقي زوجها ،(184)خالتها أبو العاص
فلما بعث أهل مكة يف فداا  ،شهد بدرا مع املشركني فتم أسره، بني املسلمني وقري 

أسراهم جاا يف فداا أبي العاص أخوه وبعثت معه زينب لفداا زوجها قالدة هلا من 
 فلما رأى رسول اهلل  ،ها إياها ليلة زواجها أمها خدجيةجزع ظفار كانت قد أهدت
 .وتردوا عليها قالدتها ،إن رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها :القالدة عرفها ورق هلا وقال

 . (185)فأخع عليه أن خيلي سبيلها إليه ففعل .نعم :قالوا
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وقـدم هلـا أخـو     ،وعندما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فت هـزت 
وكـان ذلـك نهـارا فخـرج عـدد مـن        ،زوجها كنانة بعريا فركبت وأخع قوسه وكنانته
فلـم يـزل يطعـن بعريهـا برحمـه حتـى        (186)قري  يف طلبها وأدركها هبار بن األسـود 
واهلل ال يدنو أحد إال  :فنثر كنانة كنانته وقال ،صرعها وألقت ما يف بطنها وأهرقت دمًا

 ،فكـف  .كف أيها الرجل عنا نبلك حتى نكلمك :فقال أبو سفيان ،وضعت فيه سهما
إنك مل تصب خرجـت بـاملرأة علـى رؤوس النـاس عالنيـة وقـد        :فقال له أبو سفيان

عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من حممد فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصـابنا  
ولعمري مابنا حببسها عن أبيها من حاجة ارجع بها حتى إذا هدت األصوات وحتدث 

وخرج بها بعـد ليـال فسـلمها إىل     ،ففعل. ناس أنا رددناها فسّلها سرا وأحلقها بأبيهاال
الصـطحا  زينـب رضـي اهلل     زيد بن حاربة ورجال من األنصار أرسلهما الـنيب  

  .(187)" هي أفضل بناتي أصيبت يف":يقول هلا فلما أتت كان النيب  ،عنها

د فرتة من الزمن خرج بقافلة وبع ،أما أبو العاص فقد بقي يف مكة مع قومه
 ،فلما رجع لقيته سرية للمسلمني فأصابوا ما معه ،جتارية إىل الشام يف عري لقري 

 ،وأقبل هو يف الليل حتى دخل على زينب سحرا ،فقدموا مبا أصابوا ،وأع زهم هربا
أيها  :والناس يف صالة الصبح نادت زينب فلما كان النيب  ،فاست ار بها فأجارته

" هل مسعتم ما  :قال فلما سّلم النيب  .س إني قد أجرت أبا العاص بن الربيعالنا
 ،والعي نفس حممد بيده ما علمت شيئًا مما كان حتى مسعت :قال .نعم :مسعت قالوا

  .(188)وإنه جيري على الناس أدناهم " 

فمضى أبو العاص  ،أن يرد عليه ما ُأخع منه ففعل  بم سألت زينب النيب 
يا معشر قري  هل بقي ألحد منكم  :بم قال ،كة وأدى إىل كل ذي مال مالهإىل م

 ،ف ني أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا عبده ورسوله :قال .ال :عندي شيا قالوا
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بم  .واهلل ما منعين من اإلسالم عنده إال خو  أن تظنوا أني إمنا أردت أكل أموالكم
 . (189)زينب بالنكاح األول اهلل فرد عليه رسول  قدم على رسول اهلل 

، ويعلم حمبتها ووفااهـا لزوجهـا أبـا    (190)حيب زينب ويثين عليها كان النيب 
باإلضافة إىل أنها رضي اهلل عنهـا   ،يتعاطف معها كثريًا لعا كان  ،العاص بن الربيع

لـم  كانت مريضة منع حادبة ترويع هبار ابن األسود هلا وإسقاطها وأهراقهـا الـدماا ف  
أن الـنيب   وروى أنس بن مالـك   ،(191)يزل بها مرضها حتى توفيت رضي اهلل عنها

 بم دخل قربها فخرج ملتمـع اللـون فسـأل عـن      ،خرج جبنازتها وكان كئيبًا حزينًا
إنها كانت امرأة مسقامة فعكرت شدة املوت وضـغطة القـرب فـدعوت اهلل     :ذلك فقال

  .(192)فخفف عنها " 

 هـ(.9اهلل عنها ) أم كلثوم رضي  -ج

إال وقد ابتلي بفقد ابنة  ،زينب مل تكد متضي سنة على وفاة أكرب بنات النيب 
 ،له بالثة وهي أم كلثوم رضي اهلل عنها وذلك يف شعبان من السنة التاسعة لله رة

 :قال ابن عبد الرب ،أم فاطمة وقد اختلف العلماا هل هي أصغر بنات النيب 
كثري واالختال  يف أكربهن شعوذ  من بنات رسول اهلل االختال  يف الصغرى "

 . (193)والصحيح أن أكربهن زينب " 

الالتي حاولت قري  إيعااه  أم كلثوم رضي اهلل عنها هي إحدى بنات النيب 
 فلما بعـث رسـول اهلل    (194)حيث كانت يف اناهلية حتت عتيبة بن أبي هلب ،فيهن

رأسـي مـن    :قال له أبـوه أبـو هلـب    [1:املسد] چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ  :وأنزل اهلل
فلم تزل مبكة مع رسـول اهلل  ، رأسك حرام إن مل تطلق ابنته ففارقها ومل يكن دخل بها

ومل تزل  ،وهاجرت إىل املدينة حني هاجر رسول اهلل  ،وأسلمت حني أسلمت أمها
سنة  خلف عليها عثمان ،بها فلما توفيت أختها رقيه وكانت حتت عثمان بن عفان 
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وكانت وفاتها يف شعبان سنة  ،ومل تلد له ،ومل تزل عنده إىل أن ماتت ،بالث من اهل رة
وروى  ،(195)" لو كـن عشـرا لـزوجتهن عثمـان "    :فقال رسول اهلل  ،تسع من اهل رة

جالسا على قربها فرأيت عينيه تدمعان فقال فيكم  رأيت النيب  :أنس بن مالك قال
 .(196)"قربها فنزل يف :قال .أنزل :أنا يا رسول اهلل قال :أبو طلحةأحد مل يقار  الليل فقال 

 ـت فيـه    ،ابتلـي مبـوت الـعكور مـن أبنائـه فصـرب       ،ما أعظم صرب النيب 
بم صرب على موت بالث منهن  ،ومت إيعائهن فيه فصرب ،ُطلقت بناته ،املشركون فصرب

ها واليت توفيت بعد وفاته ومل يتبق له من األوالد سوى فاطمة رضي اهلل عن ،يف حياته
 . (197)بستة أشهر

فيه عظة وعربة  ،بفقد أبنااه يف حياته وصربه على ذلك لقد كان ابتالا النيب 
فقـد اعتـرب أحـد     ،ورسالته بل ولغريهم ممن مل يؤمنوا بالنيب  ،ليس فقط للمسلمني
مبـوت   د أن ابـتالا الـنيب حممـ    ،(198)من الكتا  النصـارى  املهتمني بسرية النيب 

وصربه على ذلك دليٌل قاطٌع على أنه بشرًا جيري له مـا جيـري علـى     ،أبنااه يف حياته
ليكون ذلك إيعانًا بأن البشر  ،.. وختطف املوت فلعات أكباده." :فقال .بريه من البشر

فتسـقط دعـوى النـاس يف التقصـري عـن       ،على سائر بـين آدم  الرسول ليس له امتيازا
لكانت لبعضهم احل ـة   ،ن جيري عليه بري العي جيري على البشرفلو كا ،االهتداا به

وكيف يكلفون مبا ال طاقة  ؟فأين هم منه ،بأن استطاعتهم دون استطاعة هعا الرسول
 .(199)" ؟هلم به

 هـ (8 .)حب رسول اهلل ملواله زيد بن حارثة  فقده 

يزيد بن  هو زيد بن حاربة بن شراحيل أو شرحبيل بن كعب بن عبد العزى بن
ويقال إنه من كلب من  موىل النيب  ،(200)امرئ القيس بن عامر بن النعمان

وهو أول من آمن من املوالي بالنيب  .(201)اليمن
وقصة كيف أصبح زيد بن  ،(202)
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أوردها املؤرخون حيث روي أن أم زيد وهي من قبيلة طي  حاربة موىل للنيب 
 القني فاحتملوا زيدا وهو بالم يفعه فأتوا زارت قومها وزيد معها فأبارت خيل لبين

به يف سوق عكاظ فعرضوه للبيع فاشرتاه حكيم بن حزام لعمته خدجية بأربعمائه 
وهبته له وكان أبوه حاربة بن شراحيل حني فقده  درهم فلما تزوجها رسول اهلل 

  :قال
 بكيت على زيـد ومل أدر مـا فعـل   

 
ــه األجــل   ــي دون  أحــي فريجــى أم أت

 ناس من كلب فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه فقال أبلغوا أهلي هعه األبيات فحج  
ــني  أحن إىل قومي وإن كنت نائيا ــأني قط ــاعر...  (203)ب ــد املش ــت عن  البي

فانطلقوا فأعلموا أباه ووصفوا له موضعًا فخرج حاربة وكعب أخوه بفدائه  
يا ابن عبد املطلب : فدخال فقاال .هو يف املس د :فقيل فقدما مكة فسأال عن النيب 

جئناك يف ولدنا  ،وتطعمون األسري ،يابن سيد قومه أنتم أهل حرم اهلل تفكون العاني
زيد بن  :وما ذاك قالوا :ف نا سنرفع لك قال ،عبدك فامنن علينا وأحسن يف فدائه

وأن  ،أدعوه فخِّريوه ف ن اختاركم فهو لكم بغري فداا ،أو بري ذلك فقال: .حاربة
 .زدتنا على النصف :قالوا .و اهلل ما أنا بالعي أختار على من اختارني فداااختارني ف
فأنا من قد  :قال .نعم هعا أبي وهعا عمي :قال .هل تعر  هؤالا :فدعاه فقال

ما أنا بالعي أختار  :فقال زيد .أو اخرتهما ،علمت وقد رأيت صحبيت لك فاخرتني
وحيك يا زيد أختتار العبودية على  :فقاال .عليك أحدًا أنت مين مبكان األ  والعم
نعم إني قد رأيت من هعا الرجل شيئا  :قال .احلرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك

 :ذلك أخرجه إىل احل ر فقال فلما رأى رسول اهلل  .ما أنا بالعي أختار عليه أحدا
 ،رفافلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانص .اشهدوا أن زيدا ابين يربين وأربه

وقال عبد اهلل بن عمر رضي اهلل  ،(204)فدعي زيد بن حممد حتى جاا اهلل باإلسالم 
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ما كنا ندعوه إال زيد بن حممد حتى نزل  عنهما إن زيد بن حاربة موىل رسول اهلل 

  .(205)[5:]األحزا  چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ : القرآن

ومنها على  ،الصعبةويوكل له املهمات  يثق يف زيد بن حاربة  كان النيب 
إىل املدينة وبعد بنائه للمس د وح رات أزواجه رضي  بعد ه رته  .سبيل املثال

وابنتيه فاطمة وأم كلثوم  ،اهلل عنهن بعثه إىل مكة ليقدم عليه بزوجته سودة بنت زمعه
 . (207)بدر ابنته زينب من مكة بعد بزوة كما أرسله ليحضر له  ،(206)رضوان اهلل عليهن

حيث  ،احملبة الشديدة له ،لزيد بن حاربة   هلعه الثقة اليت أوالها النيب يضا
 كما روي أنه  ،(208)" يازيد أنت موالي ومنِّي وإليِّ وأحبِّ القوم إلي" :له قال 

إن تطعنوا  :عندما مسع من يطعن يف إمارة أسامة بن زيد وذلك بعد وفاة زيد قال 
مارة أبيه من قبل وأيم اهلل أن كان خلليقا لامارة وإن يف إمارته فقد كنتم تطعنون يف إ

وصرحت عائشة  ،(209)كان ملن أحب الناس إلي وإن هعا ملن أحب الناس إلي بعده"
"لو أن زيدًا كان حيًا الستخلفه رسول اهلل  :بقوهلا رضي اهلل عنها مبنزلته من النيب 

 "(210) . 

 ،نت عمته ُأميمة رضي اهلل عنهاأنه زوجه زينب ب ومن مكانته عند النيب 
 فكان النيب  ،من زينب ولكن هعا الزواج مل يستمر فقد كان زيد يشكو للنيب 

  .(211)"اتق اهلل وأمسك عليك زوجك " :يقول له

وكان النيب  ،والقدرة على قيادة انيوش ،وقد اشتهر زيد بن حاربة بالش اعة
 حيث  ،ى انيوش اليت كان يرسلهالعلك كان يؤمره عل ،يعلم هعه الصفات فيه

ومع زيد بن حاربة  ،سبع بزوات "بزوت مع رسول اهلل  :قال سلمة بن األكوع
 . (212)سبع بزوات كان يؤمره علينا "
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، (213)إرسال سرية مؤتة يف مجادى األوىل سنة ران من اهل رة وعندما أراد 
د بن حاربة بم يليه جعفر بن حبيث تكون القيادة لزي وجهز اني  عني له بالبة أمراا

وهعه أول مرة يتخع فيها النيب  ،بم عبد اهلل ابن رواحة ،ابن عم النيب  ،أبي طالب
 ولعل هعا يرجع لتوقعه  ،مثل هعا االحتياط  أن حتف األخطار بهعه احلملة

ولعدم وقوع احتكاك سابق مبناطق ختضع لنفوذ دولة قوية  ،لوجهتها البعيدة
وقد  ،(214)البيزنطية اليت كانت قبائل الشام وأطرافها موالية هلا سياسيًا كاألمرباطورية

فكانت  ،سار زيد بن حاربة باني  حتى وصل منطقة مؤتة واصطدم بالروم هناك
 وقد أخرب النيب  ،ملحمة س ل فيها القادة الثالبة بطوالت انتهت باستشهادهم

الدمع وذلك قبل أن يأتيه الرسول  أصحابة باستشهاد القادة الثالبة وعيناه تعرفان
  .(215)كما اخربهم باستالم خالد بن الوليد للراية وأن اهلل فتح على يديه ،باخلرب

اتضح هعا عند  ،كان فقد زيد بن حاربة وأصحابه له أبر كبري يف نفس النيب 
ا فلم ،أجهشت بالبكاا يف وجهه ملنزل زيد فلقيته ابنته وعندما رأت النيب  ذهابه 

شوق احلبيب  :قال بكى حتى انتحب فقيل ما هعا يارسول اهلل  رآها النيب 
  .(216)للحبيب

" دخلت اننة فاستقبلتين  :الصحابة مبكانة زيد يف اننة بقولة كما بشر النيب 
 .(217)أنا لزيد بن حاربة " :ملن أنت قالت :فقلت ،جارية شابة

لصحابة رضوان اهلل عليهم البنه حفظها ا هعه املكانة اليت حظي بها زيد 
فرض ألسامة بن زيد  أسامة من بعده فقد روى ابن عمر أن عمر بن اخلطا  

وإن  ،أكثر مما فرض له فكلمه يف ذلك فقال عمر: إنه كان أحب إىل رسول اهلل منك
  .(218)من أبيك " أباه كان أحب إىل رسول اهلل 

وأكرموا من  ،لى نه ه العين ساروا ع رضي اهلل عن أصحا  النيب 
  .حتى بعد وفاته أحبه 
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 ةـــاخلامت

والصالة والسالم على خامت األنبياا  ،احلمد هلل العي حبمده تتم الصاحلات
  .وبعد ،واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثريا

  :فقد كان من أبرز النتائج اليت خرجت بها من هعا البحث ما يلي
 -عزوجـل –ا يكشف الكر  عند فقد األحبة هو التأمل والتدبر يف كتا  اهلل إن مم -

  .ففيهما ما تقر به األعني وتطمئن له القلو  وسرية نبيه حممد 
هو عظم االبتالا العي أصيب به  ،ويصرب نفسه ،ويعهب همه ،إن مما يسلي املصا  -

  .سنةفهو القدوة واألسوة احل ،يف حياته من فقد األحبة النيب 
أن ظهور احلزن على اإلنسان إذا أصيب مبصيبة ال خيرجه عن كونه راضيًا إذا كـان  - 

 ،ويظهر عليه احلزن عنـد فقـد أحبتـه    ،يعر  الدمع فقد كان النيب  ،قلبه مطمئنًا
  .وذلك ملا جعل اهلل فيه من الر ة

العاشـرة مـن   ففي السنة  ،بفقد أكثر من حبيب يف السنة الواحدة لقد ابتلي النيب  -
ويف السـنة الثانيـة مـن     ،النبوة فقد عمه أبا طالب وزوجته خدجية رضـي اهلل عنهـا  

وابن عمه عبيدة بن احلارث بن عبد املطلـب   ،اهل رة فقد ابنته رقية رضي اهلل عنها
،  ويف السنة الثالثة من اهل رة فقد عمه  زة بن عبد املطلب وابن عمته عبد ،

ويف السنة الرابعة من اهل ـرة فقـد    ،زينب بنت خزمية ، وزوجتهاهلل بن جح  
، ويف السنة الثامنـة مـن   ابن عمته وأخاه من الرضاعة أبي سلمة بن عبد األسد 

وابن عمتـه عبـد    ؛و ابن عمه جعفر بن أبي طالب ؛اهل رة فقد أكرب بناته زينب
اهل رة فقـد  ، ويف السنة العاشرة من ؛ ومواله زيد بن حاربة اهلل بن أبي أمية 
  .وزوجته رحيانة رضي اهلل عنهم أمجعني ،ابنه إبراهيم

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل ر  العاملني والصالة والسالم على نبينا 
 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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:اتـوالتعليق شـاهلوام

هـ(، سـنن الرتمـعي، حتقيـق: أ ـد حممـد شـاكر       279الرتمعي، أبو عيسى حممد بن عيسى )ت (1)
 " حديث حسن ". . وقال: 3/341وآخرون، دار إحياا الرتاث، بريوت، 

املستدرك على الصحيحني، مكتبة ومطـابع   هـ(،405احلاكم، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل،)ت (2)
. وقال: " هعا حديث صحيح على شرط مسـلم، ومل خيرجـاه،   1/497النصر احلديثة، الرياض،
 وله شاهد صحيح ".

ابن ح ر، أ د بـن علـي )ت    هي خنساا بنت عمرو بن الشريد السلمية، وقيل امسها: متاضر. (3)
، دار انيـل، بـريوت،   1هـ( اإلصابة يف متييز الصحابة، حتقيـق: علـي حممـد الب ـاوي، ط    852
 .7/613م.1992هـ/1412

 .7/616ابن ح ر، اإلصابة  (3)
هـ( الصحيح، حتقيق: مصطفى ديب البغـا، بـريوت، دار   256البخاري، حممد بن إمساعيل )ت (4)

 . ،4/238مناقب األنصار، با : مبعث النيب  م، كتا :1987ابن كثري، 
احلـديث "، مسـلم،    : " إن اهلل اصطفى بـين كنانـة مـن بـين إمساعيـل...     حيث قال رسول اهلل  (5)

، الريـاض، دار إمــام  2. )السـرية النبويــة يف ضـوا املصـادر األصــلية، ط   4/1782الصـحيح،  
 .1/109هـ، 1424الدعوة، 

هــ(،  230. ابـن سـعد،حممد بـن سـعد ي منيـع )ت     290-1/286ابن هشام، السـرية النبويـة    (6)
 .1/88الطبقات الكربى، دار صادر، بريوت، )د.ت(، 

 .2/609احلاكم، املستدرك على الصحيحني  (7)
، 1ط هــ(،املصنف، حتقيق:حبيـب الـر ن األعظمـي،    221عبد الرزاق بن همام الصنعاني،)ت (8)

 .5/317هـ، 1390بريوت، دار القلم، 
 وصححه على شرط مسلم. 2/605اكم، املستدرك على الصحيحني،احل (9)

بـريوت، )د.ت(،   هـ( البداية والنهاية، مكتبـة املعـار ،  774ابن كثري، إمساعيل بن عمر،)ت (10)
1/260 
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هــ( سـبل اهلـدى والرشـاد يف سـرية خـري       942أورد الشامي )يعاوره(. حممد بن يوسـف )ت  (11)
 .1/332م.1993ريوت، ، دار الكتب العلمية، ب1العباد، ط

 .1/100ابن سعد، الطبقات،  (12)

هــ(، تـاريخ دمشـق، بـريوت، دار الفكـر،      571ابن عساكر، أبو القاسم، علي بن احلسن )ت (13)
 .3/63هـ،1415

؛وحممد بن حممد أبو شهبة، السـرية النبويـة يف ضـوا    223-1/222ابن هشام، السرية النبوية  (14)
 .1/205م، 1999م، دمشق، ، دار القل5القرآن والسنة، ط

دار النابغة: تنسب لرجل من بين عدي بن الن ار، وهي تقع حاليًا بربي املس د النبوي. ابـن   (15)
ــات   ــعد، الطبقـ ــع     1/99سـ ــور مبوقـ ــة منشـ ــورة التارخييـ ــة املنـ ــامل املدينـ ــار ومعـ ؛ وآبـ

ar.m.wikipedia.org. 

 انحفـة ممـا يلـي املدينـة بالبـة وعشـرون       األبواا: قرية من أعمال الفرع من املدينة بينها وبني (16)
هـــ(، مع ــم البلــدان، دار الفكــر، بــريوت، 626مــيال. احلمــوي، يــاقوت بــن عبــد اهلل )ت

 1/79هـ،1411

القسطالني، املواهب اللدنية املواهب اللدنية باملنح احملمدية، شرحه: أبو عمرو زكي البارودي،  (17)
 .1/112املكتبة التوفيقية، )د.ت( 

هــ(، السـرية النبويـة، حتقيـق: طـه عبـد       213بن هشام، عبد امللك بن هشـام املعـافري، )ت  ا (18)
 .1/116، ابن سعد، الطبقات 1/155هـ، 1411، دار انيل، بريوت، 1الراو  سعد،ط

هـ( الصحيح، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار 261مسلم بن احل اج القشريي )ت (19)
ربه عز وجل يف زيارة قرب أمـه،   تا : اننائز، با : استئعان النيب إحياا الرتاث، )د.ت(، ك

 . 2/671(، 976ح)

، 2هـ(، السـنن، حتقيـق: عبـد املعطـي قلع ـي، ط     458البيهقي، أبو بكر أ د بن احلسني )ت (20)
 . 1/188م، 2002هـ/1423بريوت، دار الكتب العلمية، 

 .3/1398البخاري، الصحيح،  (21)
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 . 1/82لطبقات، ابن سعد، ا (22)

 . من مرسل الزهري. 5/318ابن عبد الرزاق، املصنف  (23)

 .120-1/199ابن سعد، الطبقات  (24)

دار الريـان   مـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد،    هــ( جم 807الدين علي بن أبـي بكـر )   نور اهليثمي، (25)
 ، وقال: " إسناده حسن ". 8/244هـ. 1407للرتاث، القاهرة،

 . 1/223لسرية النبوية ابن هشام، ا (26)

 .1/119ابن سعد، الطبقات  (27)

 . 1/106أكرم ضياا العمري، السرية النبوية، (28)

اهلل، معهـد   هــ( السـرية النبويـة، حتقيـق: حممـد  يـد      151ابن إسحاق، حممـد بـن يسـار )ت    (29)
 .1/47الدراسات واألحباث للتعريب، )د.ت(، 

 .1/119ابن سعد، الطبقات  (30)

 .119-1/117سعد، الطبقات  ابن (31)

هــ( أعـالم النبـوة، حتقيـق: حممـد املعتصـم       429املاوردي، أبـو احلسـن علـي بـن حممـد )ت      (32)
، وابن كثري، البداية والنهايـة  1/232م، 1987، دار الكتا  العربي، بريوت، 1البغدادي، ط

2/282. 

 .1/168ابن سعد، الطبقات  (33)

 1/120ابن سعد، الطبقات  (34)

 .2/53ابن إسحاق، السرية  (35)

 .1/153ابن سعد، الطبقات  (36)

، وقدم الدكتور أكرم ضياا العمـري دراسـة مفصـلة    240-1/236ابن هشام، السرية النبوية  (37)
 . 111-106هلعه الرواية من حيث نقد السند واملنت. السرية النبوية 

 . 255-1/254ابن هشام، السرية  (38)
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 .2/789تا : اإلجارة، با : رعي الغنم على قراريط،البخاري، الصحيح، ك (39)

 .1/106أكرم ضياا العمري، السرية النبوية الصحيحة  (40)

، 3هـ(، فتح الباري بشرح صحيح البخـاري، ط 852ابن ح ر، أ د بن علي العسقالني )ت (41)
 .  6-10/5هـ، 1407دار املطبعة السلفية، القاهرة، 

هـ( السرية احللبية يف سرية األمني املـأمون، دار املعرفـة،   1044ين )احلليب، علي بن برهان الد (42)
 .1/226هـ.1400بريوت، 

 .100-2/98ابن هشام، السرية النبوية  (43)

 .2/101ابن هشام، السرية النبوية  (44)

 .102-2/101ابن هشام، السرية النبوية  (45)

ر بينهمـا، أو مسـيل املـاا يف بطـن مـن      الّشْعب: واحد الشعا  للطريق بني جبلني أو ما انف ـ  (46)
وبنو هاشـم   األرض له جرفان مشرفان وأرضه بطحه، والشعب العي أوى إليه رسول اهلل 

يسمى اليوم شعب علي. حممد حممد حسن شرا ، املعامل األبرية يف السنة والسرية، دار القلم، 
 . 150م. ص1991، 1دمشق، ط

 .1/430ابن هشام، السرية النبوية،  (47)

ابن أبي حامت، عبد الر ن بن حممد إدريـس، التفسـري، حتقيـق: أسـعد حممـد الطيـب، املكتبـة         (48)
 .4/1367العصرية، صيدا، )د.ت(، 

 .1/186. قال مهدي رزق اهلل يف السرية النبوية:" إسناد حسن "، 155ابن إسحاق، ص (49)

 . ،2/315حممد الصادق عرجون، حممد رسول اهلل  (50)

 ترد له ترمجة ب ذن اهلل يف الصفحات التالية.  سو   (51)

 .3/1409البخاري، الصحيح، كتا : مناقب الصحابة، با : قصة أبي طالب.  (52)

 دار الفكـر،  ،1الثقات، حتقيق: شر  الـدين أ ـد، ط   هـ(354ابن حبان، حممد بن حبان )ت (53)
 . 1/32هـ، 1395 بريوت،
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 .4/223ابن إسحاق، السرية، (54)

 . 2/50ليب، السرية احللبية. احل (55)

 .3/1408البخاري، الصحيح، كتا : مناقب الصحابة، با : قصة أبي طالب.  (56)

 .46-3/45البداية والنهاية، (57)

 . 1/171العهيب، سري أعالم النبالا  (58)

 .2/121ابن ح ر، اإلصابة،  (59)

 .152-2/151ابن إسحاق، السرية  (60)

 .13. وقد سبق اإلشارة حلديثهم مع أبو طالب ص 2/264لنبوية ابن هشام، السرية ا (61)

   2/122ابن ح ر، اإلصابة  (62)

 .3/328ابن هشام، السرية النبوية  (63)

وحشي بن حر  احلبشي موىل بين نوفل، قيل: كان موىل طعيمة بن عدي، وقيل: مـوىل أخيـه    (64)
وكان قدومـه عليـه مـع وفـد      يب مطعم، وهو قاتل  زة قتله يوم أحد، أسلم وقدم على الن

أهل الطائف، شارك يف قتل مسيلمة، يكنى أبا سلمة، وقيـل: أبـا حـر ، شـهد الريمـوك بـم       
 .3/361سكن  ص ومات بها يف خالفة عثمان،ابن ح ر، اإلصابة 

، 3844ح ،البخــاري، الصــحيح، كتــا : املغــازي، بــا : قتــل  ــزة بــن عبــد املطلــب   (65)
4/1494-1495 . 

 . 3/138بن هشام، السرية ا (66)

 .139-3/138رواه ابن إسحاق. ابن هشام  (67)

 3/140ابن هشام، السرية  (68)

 . 2/122ابن ح ر، اإلصابة  (69)

 . وقال العهيب: " هعا بريب ".  1/173العهيب، سري أعالم النبالا  (70)

 .1/451، البخاري، الصحيح، كتا  اننائز، با : دفن الرجلني والثالبة يف قرب (71)
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 .2/122ابن ح ر، اإلصابة  (72)

عمري بن احلمام بن انموح بن زيد بن حرام بن كعب، آخى رسول اهلل بينه وبـني عبيـدة بـن     (73)
قال يـوم بـدر: قومـوا إىل جنـة عرضـها       احلارث وقتال يوم بدر مجيعًا، روي أن رسول اهلل 

: مل تبخـبخ.  ال رسـول اهلل  السماوات واألرض أعدت للمتقني. فقال عمري: بـخ بـخ. فقـ   
: ف نك من أهلها. فانتثل عمري مترات من قرنـه ف عـل   قال: أرجو أن أكون من أهلها. قال 

يلوكهن، بم قال: واهلل لئن بقيت حتى ألوكهن أنها حلياة طويلة، فنبـعهن وقاتـل حتـى قاتـل     
3/565 . وروي أنه أول قتيل من األنصار يف اإلسالم. ابن سعد، الطبقات الكربى . 

 .3/50ابن سعد، الطبقات الكربى  (74)

 .  14/19أحيا: ماا باحل از. ابن منظور، لسان العر ، مادة )أحيا( (75)

 .3/50ابن سعد، الطبقات الكربى  (76)

. وقال ابن ح ر عن هعه الرواية: " وهعا أصح الروايـات "، بـم قـال:    4/49أبو داود، السنن  (77)
العي بارزه علي هو الوليد هو املشـهور، وهـو الالئـق باملقـام ألن      "لكن العي يف السري من أن

عبيدة وشيبة كانا شيخني كعتبـة و ـزة خبـال  علـي والوليـد فكانـا شـابني  .  وقـد روى         
الطرباني ب سناد حسن عن علي قال: أعنت أنا و زة عبيدة بن احلارث على الوليد بن عتبـة،  

 . 15/163" الفتح -واهلل أعلم –فق لرواية أبي داود ذلك علينا. وهعا موا فلم يعب النيب 

الصفراا: واٍد، وقرية، بني املدينة وبدر. حممـد حممـد حسـن شـرا ، املعـامل األبـرية يف السـنة         (78)
 .159م، ص1991، دار القلم، دمشق، 1والسرية، ط

 . 487-1/485ابن ح ر، اإلصابة  (79)

 .178-2/177ابن هشام، السرية النبوية  (80)

 . 197-4/193ابن إسحاق، السرية،  (81)

 .2/83ابن ح ر، تهعيب التهعيب  (82)

 .3/1142البخاري، الصحيح، كتا : انهاد والسري، با : فتح خيرب  (83)
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 .3/1407البخاري، الصحيح، كتا : فضائل الصحابة، با : ه رة احلبشة.  (84)

ــع    (85) ــب ه ــف يكت ــا : كي ــا : الصــلح، ب ــن  البخــاري، الصــحيح، كت ــالن ب ــا صــان ف ا م
 .2/959فالن...

 ".خيرجاه هعا حديث صحيح على شرط مسلم وملاحلاكم، املستدرك على الصحيحني، وقال: "  (86)
3/232. 

، البخاري، الصـحيح، كتـا : فضـائل الصـحابة، بـا : مناقـب جعفـر بـن أبـي طالـب            (87)
3/1359. 

 .5/2071لعسل،البخاري، الصحيح، كتا : األطعمة،با : احللواا وا (88)

". يث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاهاحلاكم، املستدرك على الصحيحني، وقال: " هعا حد (89)
3/43 . 

 .2/128؛ وابن سعد، الطبقات 5/22ابن هشام، السرية النبوية  (90)

 . 4/1554البخاري، الصحيح، كتا :انهاد والسري، با : بزوة مؤتة من أرض الشام،  (91)

 .4/1553ي، الصحيح، البخار (92)

هـ( ذخـائر العقبـى يف مناقـب ذوي القربـى، دار الكتـب املصـرية،       694أ د بن عبد اهلل )ت (93)
 .1/218القاهرة، )د.ت( 

 .7/512فتح الباري  (94)

عند البيهقي )طيبة باردة شرابها( السنن الكربى، حتقيق: حممد عبد القادر عطـا، مكتبـة البـاز،     (95)
 .9/154م،1994مكة املكرمة، 

، دار الكتـا  العربـي،   4هـ( حلية األولياا، ط430أبو نعيم األصبهاني، أ د بن عبد اهلل )ت (96)
 .1/118هـ، 1405بريوت، 

 . 5/28ابن هشام، السرية النبوية،  (97)

 .4/1553البخاري، الصحيح، كتا :انهاد والسري، با : بزوة مؤتة من أرض الشام، (98)
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 .1554كتا :انهاد والسري، با : بزوة مؤتة من أرض الشام / 4ح،البخاري، الصحي (99)

 .7/514ابن ح ر، فتح الباري  (100)

اإلها : انلد من البقر والغنم والوح  مامل يدبغ. ابن منظور، لسان العر ، مادة )أهب(  (101)
1/217. 

 .6/370ا د بن حنبل، املسند  (102)

 .8/282ابن سعد، الطبقات الكربى (103)

، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد عن إسناده: " فيه عمر بـن  11/362الطرباني، املع م الكبري  (104)
 .9/273هارون وهو ضعيف وقد وبق، وبقية رجاله بقات " 

 .5/59املزي، تهعيب الكمال  (105)

 .4/1555البخاري، الصحيح، كتا : انهاد والسري، با : بزوة مؤتة من أرض الشام،  (106)

 . 1/478ابن ح ر، اإلصابة  (107)

 . 3/146ابن هشام، السرية النبوية  (108)

خنلة: مكان على الطريق القديم بني مكة والطائف. حممد حممد حسن شرا ، املعـامل األبـرية    (109)
 .287يف السنة والسرية.ص

 . 60-1/59ابن هشام، السرية النبوية  (110)

 . 4/36ابن ح ر، اإلصابة  (111)

حردة: احلرد يقال: انّد والقصد، ويقال: الغيظ الغيظ والغضب. ابن منظور، لسان العر ،  (112)
 .1445-3/144مادة )حرد( 

. روى حنوه احلاكم من طريق سعيد بـن املسـيب مرسـال، حيـث     4/36ابن ح ر، اإلصابة  (113)
يـرب اهلل   اقتصر فقط على دعوة عبد اهلل بن جح ، وقال سعيد بن املسيب: " أني ألرجو أن

آخر قسمه كما بر أوله ". وقال احلاكم عن هعا احلديث: " هعا حـديث صـحيح علـى شـرط     
 . 3/220الشيخني لوال إرسال فيه ". املستدرك على الصحيحني 
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. ذكره ابن سعد من ضمن قتال املشركني يف بزوة أحد، وقال: قتله علي بـن أبـي طالـب     (114)
 .3/102الطبقات 

 . 4/36صابة ابن ح ر، اإل (115)

 .8/241ابن سعد، الطبقات  (116)

 .3/91ابن سعد، الطبقات (117)

 .153-4/152؛ وابن ح ر، اإلصابة 8/87ابن سعد، الطبقات  (118)

البخاري، الصحيح، كتا : النكاح، با : عرض اإلنسان ابنتـه أو أختـه علـى أهـل اخلـري.       (119)
5/1968. 

 .316-2/315ابن هشام، السرية النبوية  (120)

قطن: جبل مازال معروفا على الضفة اليسرى لوادي الّرمـه، ميـر بـه الطريـق مـن املديـة إىل        (121)
 .227القصيم. حممد حسن شرا ، املعامل األبرية يف السنة والسرية، ص

 .8/87ابن سعد، الطبقات الكربى  (122)

 .  2/631مسلم، الصحيح، كتا  اننائز، با : ما يقال عند املصيبة.  (123)

 .13/271الطرباني، املع م الكبري  (124)

 .4/180ابن إسحاق، السرية  (125)

 .15-14سبق ذكر موقفه ص  (126)

 .3/868؛ وابن عبد الرب، االستيعا  12-4/11ابن ح ر، اإلصابة  (127)

 .2/158ابن سعد، الطبقات الكربى  (128)

 . 2/109العهيب، سري أعالم النبالا  (129)

  2/607تهعيب األمساا  النووي، (130)

 .2/607النووي، تهعيب األمساا  (131)

 .1/4البخاري، الصحيح، كتا : بدا الوحي، با : بدا الوحي، (132)
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 .7/134فتح الباري،  (133)

 .12-11سبق ذكر هعا احلصار، ص  (134)
.، م1995، دار القلم، دمشـق،  2حممد الصادق عرجون، حممد رسول اهلل منهج ورسالة، ط (135)

2/309. 
 .2/607النووي، تهعيب االمساا  (136)
 خدجية وفضلها رضي اهلل عنهـا.  البخاري، الصحيح، كتا : املناقب، با : تزويج النيب  (137)

3/1389. 
 .3/194ابن عساكر، تاريخ دمشق  (138)
 .7/134ابن ح ر، فتح الباري،  (139)
اعرتض الشيخ األلباني يف كتابه دفاع عن  ، وقد133انظر املباركفوري، الرحيق املختوم، ص (140)

، علـى هـعه   18م، ص 1977احلديث النبوي والسرية، مؤسسة ومكتبة اخلـافقني، دمشـق،   
التسمية اليت جاات يف حديث رواه القسطالني يف املواهب، ومـن رواتـه صـاعد وهـو بـري      

 بقة.

 انظر أبوا  الفضائل واملناقب عند البخاري ومسلم.  (141)

 خدجية وفضلها رضي اهلل عنهـا.  خاري، الصحيح، كتا : املناقب، با : تزويج النيب الب (142)
3/1389. 

، 2هـ( املع م الكبري، حتقيق:  ـدي بـن عبـد ا يـد السـلفي، ط     360سليمان بن أ د )ت (143)
 .23/15م، 1983مكتبة دار العلوم، املوصل، 

عبـد الغفـار سـليمان البنداري؛سـيد     هـ( السنن الكـربى، حتقيـق:   303أ د بن شعيب )ت (144)
 .5/94م،1991، دار الكتب العلمية، بريوت، 1كسروي، ط

 .7/1389فتح الباري،  (145)
 خدجية وفضلها رضي اهلل عنهـا.  البخاري، الصحيح، كتا : املناقب، با : تزويج النيب  (146)

3/1265 
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 دجية وفضلها رضي اهلل عنهـا. خ البخاري، الصحيح، كتا : املناقب، با : تزويج النيب  (147)
/1389 

. وقال احلـاكم: " حـديث صـحيح علـى شـرط      4/218احلاكم، املستدرك على الصحيحني  (148)
 مسلم ومل خيرجاه ". 

خدجيـة وفضـلها رضـي اهلل     البخاري، الصحيح، كتـا : املناقـب، بـا : تـزويج الـنيب       (149)
 .3/1389عنها.

 .2/218العهيب، سري أعالم النبالا  (150)

 .4/1853ابن عبد الرب، االستيعا   (151)

 .7/672ابن ح ر، اإلصابة  (152)

 .8/115، ابن سعد، الطبقات الكربى 6/61ابن هشام، السرية النبوية  (153)

 .7/672، وابن ح ر، اإلصابة 8/115ابن سعد، الطبقات الكربى  (154)

 .8/115ابن سعد، الطبقات  (155)

 .8/129لكربى، ابن سعد، الطبقات ا (156)

 7/658ابن ح ر، اإلصابة  (157)

 .8/129الطبقات الكربى  (158)

هــ( املنتخـب مـن كتـا  أزواج الـنيب      256، والزبري بن بكار )ت8/129الطبقات الكربى  (159)
48-1/47هـ.1403، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1، حتقيق: سكينة الشهابي، ط. 

 .8/129الطبقات الكربى ( 160)

 . 131-8/130بقات الكربى، الط (161)

 .8/131 الطبقات الكربى، (162)

 . 251-5/250ابن إسحاق، السرية  (163)

 . 8/131الطبقات الكربى  (164)
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 .1/113زاد املعاد،  (165)

 . 1/133ابن سعد، الطبقات الكربى،  (166)

وأختهـا مـع   ، روي أن املقوقس صاحب مصر بعثها هـي  مارية القبطية أم ولد رسول اهلل  (167)
عليهـا اإلسـالم فأسـلمت، وكـان يطؤهـا مبلـك        ، فعرض الـنيب  هدية إىل رسول اهلل 

. ابـن عبـد الـرب،    اليمني، توفيت سنة ست عشرة من اهل رة يف خالفته عمر بن اخلطا  
 . 1/54االستيعا  

مد بـن  ، العهيب، حم1/49، ابن عبد الرب، االستيعا ، 1/133ابن سعد، الطبقات الكربى،  (168)
هـ( تاريخ اإلسالم، حتقيق: عمر عبد السالم تـدمري، دار الكتـا    748)ت أ د بن عثمان
 .1/485، القسطالني، املواهب اللدنية 65م، ص1989هـ / 1409العربي، بريوت، 

 قال القسطالني: وهو األصح، وذلك بعد ان ذكر اختال  أقوال العلماا يف عـدد أبنائـه    (169)
 .1/479العكور.املواهب 

 .1/479القسطالني، املواهب اللدنية  (170)

العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب السهمي، كـان   (171)
، الصنعاني، عبـد  266-3/265، تويف قبل بدر. ابن حبان، الثقات من املستهزئني بالنيب 
، مكتبـة الرشـد،   1مـد، ط هـ( التفسري، حتقيق: مصطفى مسـلم حم 211الرزاق بن همام )ت

 .2/352هـ، 1410 الرياض،

 .4/560ابن كثري، التفسري  ،3/7ابن سعد، الطبقات الكربى،  (172)

ــه  1/439البخــاري، الصــحيح،  (173) ــا : ر ت ــال  ، مســلم، الصــحيح، ب بالصــبيان والعي
4/1807-1808 . 

  .1/172البخاري، الصحيح، ابن ح ر، االصابة يف متييز الصحابة  (174)

 .1/172ابن ح ر، اإلصابة  (175)

 . 4/1807الصبيان والعيال.  مسلم، الصحيح، با : ر ته  (176)
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 . 1/439البخاري، الصحيح،  (177)

 .1/58قال ابن عبد الرب: " هعا قول مجهور أهل العلم وهو الصحيح ". االستيعا   (178)

 .1/58ابن عبد الرب، االستيعا   (179)

 ة له يف الصفحات التالية.  سو  ترد ترمج (180)

 .4/205، 2/156ابن إسحاق، السرية،  (181)

وروى عنـه أحاديـث. ابـن     احلارث بن احلارث الغامدي، يكنى أبا املخارق، أدرك الـنيب   (182)
 .1/567ح ر، اإلصابة يف متييز الصحابة 

 م فيصل انـوابرة، هـ(، اآلحاد واملثاني، حتقيق: باس287ابن أبي عاصم، أ د بن عمرو )ت (183)
 .  4/364م، 1991 ، دار الراية، الرياض،1ط

أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد  س بـن عبـد منـا  بـن قصـي بـن كـال          (184)
يثين على مصاهرته خريًا حيث قال: " حدبين فصدقين، ووعدني فوفى  القرشي، كان النيب 

 .1/330،335، سري أعالم النبالا لي "، تويف سنة ابنتى عشرة من اهل رة. العهيب

، ابن 1/50، ابن عبد الرب، االستيعا  250-2/246، 1/330العهيب، سري أعالم النبالا  (185)
 60/376عساكر، تاريخ دمشق 

 هبار بن األسود بن أسد، أبو األسود القرشي األسدي، أسلم فحسن إسـالمه، استشـهد    (186)
 .7/34ية والنهاية هـ. ابن كثري، البدا13باجنادين سنة 

، 1/7، دار الـوعي، حلـب،  1البخاري، التاريخ األوسط، حتقيق: حممـود إبـراهيم زايـد، ط    (187)
 .1/333، العهيب، سري أعالم النبالا 1/95م، 1977

 .7/665، ابن ح ر، اإلصابة 250-2/246، 1/334العهيب، سري أعالم النبالا  (188)

 .7/665، ابن ح ر، اإلصابة 1/334العهيب، سري أعالم النبالا  (189)

 .1/335العهيب، سري أعالم النبالا  (190)

 . 4/1854ابن عبد الرب، االستيعا   (191)
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 .  4/1381، دار الكتب العلمية، بريوت، )د.ت(،1العهيب، تعكرة احلفاظ، ط (192)

 .4/1952االستيعا   (193)

فقـال   ضي اهلل عنها جاا إىل الـنيب  ، يروى أنه عندما طلق أم كلثوم رهو ابن عم النيب  (194)
فشـق   له: كفرت بدينك، وفارقت ابنتك، ال حتبين وال أحبك، بم تسلط على رسـول اهلل  

: " أما إني أسأل اهلل أن يسلط عليه كلبه "، فخرج نفر من قـري   قميصه. فقال رسول اهلل 
تلك الليلة، ف عل عتيبـة  حتى نزلوا يف مكان من الشام يقال الزرقاا لياًل فأطا  بهم األسد 

يقول: يا ويل أمي هو واهلل آكلي كما دعا حممد علّي، قتلين ابن أبي كبشـة وهـو مبكـة وأنـا     
بالشام، فعوى عليه األسد من بني القوم وأخع برأسه فضغمه ضغمة فعحبه". البيهقـي، أ ـد   

 . 2/339م.2002، دار الكتب العلمية، بريوت، 2هـ( دالئل النبوة، ط458بن احلسني )ت

 .8/37ابن سعد، الطبقات الكربى  (195)

 . 1/432البخاري، الصحيح، كتا : اننائز، با : من يدخل قرب املرآة.  (196)

 .6/365ابن كثري، البداية والنهاية  (197)

، هو الدكتور نظمي لوقا، من أقباط مصـر، كتـب مؤلفـات عـن اإلسـالم والـنيب حممـد         (198)
م، ومل يصل عليه كهنوتيًا بسبب مؤلفاته 1987نصفه، تويف عام وصفت بأنها موضوعية، وم

، مكتبـة جزيـرة الـورد،    1املنصفة عن اإلسالم. حممد الباز، إسـالميات كاتـب مسـيحي، ط   
 .26م، ص 2010القاهرة، 

 .88م، ص1959، مطابع دار الكتا  العربي مبصر، 2حممد الرسالة والرسول، ط (199)

  1/220بالا العهيب، سري أعالم الن (200)

 .1/23البخاري، التاريخ األوسط  (201)

 .2/598ابن ح ر، اإلصابة  (202)

 .1/428ورد عند السهيلي )بأني قعيد(، الروض األنف  (203)



 هـ1437شعبان ( 67ية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالم  300

، ابـن عبـد الـرب،    224-1/223العهيب، سري أعالم النـبالا  و ،2/598ابن ح ر، اإلصابة  (204)
 .2/543االستيعا  

ا : التفســري، بــا : )ادعــوهم آلبــائهم هــو أقســط عنــد اهلل(،  البخــاري، الصــحيح، كتــ (205)
4/1795 . 

 . 1/237ابن سعد، الطبقات الكربى،  (206)

 .1/333العهيب، سري أعالم النبالا  (207)

هـ(، املسند، حتقيق: حسان عبـد املنـان مـع نقـل أحكـام      241ابن حنبل، أ د الشيباني )ت  (208)
م. قـال ابـن   2004لباني، بيت األفكار الدولية، لبنـان،  شعيب األرناؤوط؛ وناصر الدين األ
 .2/598ح ر يف اإلصابة: إسناده حسن " 

أنت  وقال الرباا عن النيب  البخاري، الصحيح، با : مناقب زيد بن حاربة موىل النيب  (209)
 أخونا وموالنا. 

 1/228العهيب، سري أعالم النبالا  (210)

 .6/2699التوحيد، با : )وكان عرشه على املاا( البخاري، الصحيح، كتا :  (211)

 . 7/3الطرباني، املع م الكبري  (212)

 .4/15ابن هشام، السرية النبوية  (213)

هــ،  1417، مكتبة العبيكـان، الريـاض،   2أكرم ضياا العمري، السرية النبوية الصحيحة، ط (214)
2/467. 

 بـا : بـزوة مؤتــة مـن أرض الشــام،    انظـر: البخـاري، الصــحيح، كتا :انهـاد والســري،    (215)
4/1553. 

 .230-1/229العهيب، سري أعالم النبالا، وقال العهيب: " اخلرب ضعيف إلنقطاعه "  (216)

 .1/230العهيب، سري أعالم النبالا، و قال العهيب: " إسناده حسن " (217)

 . 1/228العهيب، سري أعالم النبالا  (218)
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  هـ(.241د بن حنبل الشيباني )ت أ 

املسند، علق على أحاديثه: شعيب األرناؤوط؛ وناصر الدين األلبـاني، بيـت األفكـار الدوليـة،      -
 م.2004لبنان، 

 هـ(  151ابن إسحاق، حممد بن يسار )ت 

 السرية النبوية، حتقيق: حممد  يداهلل، معهد الدراسات واالحباث للتعريب، )د.ت(. -

  هـ(.256إمساعيل )تالبخاري، حممد بن 

 م 1987الصحيح، حتقيق: مصطفى ديب البغا، بريوت، دار ابن كثري،  -

 هـ(.458البيهقي، أبو بكر أ د بن احلسني )ت 

 م.  2002، دار الكتب العلمية، بريوت، 2دالئل النبوة، ط -

 م.2002هـ/1423، بريوت، دار الكتب العلمية، 2السنن، حتقيق: عبد املعطي قلع ي، ط -

 ،هـ(.279أبو عيسى حممد بن عيسى )ت الرتمعي 

 سنن الرتمعي، حتقيق: أ د حممد شاكر وآخرون، دار إحياا الرتاث، بريوت.  -

  .ابن أبي حامت، عبد الر ن بن حممد إدريس 

 التفسري، حتقيق: أسعد حممد الطيب، املكتبة العصرية، صيدا، )د.ت(. -

 ،هـ(،405)ت احلاكم، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل 

 ملستدرك على الصحيحني، مكتبة ومطابع النصر احلديثة، الرياض.ا -

  هـ(  852ابن ح ر، أ د بن علي )ت 
ــاوي، ط       - ــق: علــي حممــد الب  ــابة يف متييــز الصــحابة، حتقي ، دار انيــل، بــريوت،  1اإلص

 م.1992هـ/1412
 هـ.1407، دار املطبعة السلفية، القاهرة، 3فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط -

 ،هـ(  1044علي بن برهان الدين )ت احلليب 
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 هـ. 1400السرية احللبية، دار املعرفة، بريوت،  -

 هـ(.626احلموي، ياقوت بن عبد اهلل )ت 

 هـ.1411مع م البلدان، دار الفكر، بريوت،  -
  هـ(.748العهيب، حممد بن أ د بن عثمان )ت 

هــ /  1409بـريوت،  تاريخ اإلسالم، حتقيق: عمر عبد السالم تـدمري، دار الكتـا  العربـي،     -
 م.1989

 ، دار الكتب العلمية، بريوت، )د.ت(. 1تعكرة احلفاظ، ط -

ــالة،      - ــد العرقسوســي، مؤسســه الرس ــاؤوط، حمم ــق: شــعيب األرن ــبالا، حتقي ــالم الن ســري أع
 هـ. 1413بريوت،

 هـ(.256الزبري بن بكار )ت 

لة، بـريوت،  ، مؤسسـة الرسـا  1، حتقيق: سـكينة الشـهابي، ط  املنتخب من كتا  أزواج النيب  -
 هـ.1403

 هـ(.230ابن سعد،حممد بن سعد ي منيع )ت 
 الطبقات الكربى، دار صادر، بريوت، )د.ت(. -
 هـ( 734ابن سيد الناس، حممد بن حممد اليعمري )ت 

مكتبـة دار الـرتاث،    ،1عيون األبر، حتقيق: حممـد العيـد اخلطـراوي، وحميـي الـدين مسـتو، ط       -
 م.1992

 ( 360تالطرباني، سليمان بن أ د.)هـ 

 م.1983، مكتبة دار العلوم، املوصل، 2املع م الكبري، حتقيق:  دي بن عبد ا يد السلفي، ط  -

 هـ(.287ابن أبي عاصم، أ د بن عمرو )ت 

 م. 1991، دار الراية، الرياض،1ط اآلحاد واملثاني، حتقيق: باسم فيصل انوابرة،  -

  هـ(. 463ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهلل )ت 
تيعا  يف معرفة األصحا ، حتقيق: علي حممد الب اوي، دار نهضة مصـر للطبـع والنشـر،    االس -

 الف الة، القاهرة، )د.ت(.  



 303         عبد اهلل الشيباني بنت د. شيخة          يف حياته فقد األحبة من آل النيب  

 هـ(.  221عبد الرزاق بن همام الصنعاني،)ت 

 هـ.1410، مكتبة الرشد، الرياض، 1التفسري، حتقيق: مصطفى مسلم حممد، ط -

 هـ،.1390القلم،  ، بريوت، دار1ط املصنف، حتقيق:حبيب الر ن األعظمي، -

 هـ(.571ابن عساكر، أبو القاسم، علي بن احلسن )ت 

 هـ.1415تاريخ دمشق، بريوت، دار الفكر،  -

 هـ(.923القسطالني، أ د بن حممد )ت 

 املواهب اللدنية باملنح احملمدية، شرحه: أبو عمرو زكي البارودي، املكتبة التوفيقية، )د.ت(   -

 ،ـ( ه774)ت ابن كثري، إمساعيل بن عمر 

 بريوت، )د.ت(. البداية والنهاية، مكتبة املعار ، -

 هـ(  694أ د بن عبد اهلل )ت حملب لطربيا 

 ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى، دار الكتب املصرية، القاهرة، )د.ت(. -

 هـ(  261مسلم بن احل اج القشريي )ت 

 .ت(. الصحيح، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار إحياا الرتاث، )د -

 هـ( 430أبو نعيم األصبهاني، أ د بن عبد اهلل )ت 

 هـ.1405، دار الكتا  العربي، بريوت، 4حلية األولياا، ط -

 هـ( 303النسائي، أ د بن شعيب )ت 

، دار الكتـب العلميـة،   1سيد كسروي، ط السنن الكربى، حتقيق: عبد الغفار سليمان البنداري؛ -
 م.1991بريوت، 

 هـ(. 213ن هشام املعافري، )تابن هشام، عبد امللك ب 

 هـ.1411، دار انيل، بريوت، 1ط السرية النبوية، حتقيق: طه عبد الراو  سعد، -

 ،هـ(  807نور الدين علي بن أبي بكر ) اهليثمي 

 هـ. 1407 دار الريان للرتاث، القاهرة، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، -
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   .أكرم ضياا العمري 

 م.1996، الرياض، مكتبة العبيكان،2الصحيحة، ط السرية النبوية  -

 .صفي الر ن املباركفوري 
 م.1976الرحيق املختوم، حبث يف السرية النبوية، دار الوفاا، املنصورة، مصر،   -

 .حممد الصادق عرجون 

 م.1995، دار القلم، دمشق، 2منهج ورسالة، ط حممد رسول اهلل  -

  ،حممد بن حممد أبو شهبة 

 م.1999، دار القلم، دمشق، 5ة يف ضوا القرآن والسنة، طالسرية النبوي -

   . حممد حممد حسن شرا 

 . 150م. ص1991، 1املعامل األبرية يف السنة والسرية، دار القلم، دمشق، ط -

 .حممد ناصر الدين األلباني 
دفاع عن احلديث النبوي والسرية والرد على جهاالت الدكتور البوطي يف كتابـه " فقـه السـرية "،     -
 م.  1977ؤسسة ومكتبة اخلافقني، دمشق م

  .مهدي رزق اهلل 

 هـ. 1424، الرياض، دار امام الدعوة، 2السرية النبوية يف ضوا املصادر األصلية، ط  -
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