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 مصاهرة قبيمة كندة النبي )ص( أسماء بنت النعمان أختيارا  
 أ.م.د. عمي صالح رسن المحمداوي

 كمية التربية/ جامعة البصرة
إذ تخبطت في ذلؾ منيا قالت: ىي أسماء بنت  )ص(اختمفت الركايات في تحديد اسـ الزكجة الذم تزكجيا النبي 

عماف، كىناؾ مف أشارت إلى لقبيا جكنية، لذلؾ حاكلنا دراستيا بكصفيا كحدة مستقمة، كفعالن درسناىا عمى ىذا النحك، الن
اسماء بنت النعماف اختيارا " كقسـ البحث الى  )ص(فخرج البحث عمى ىذا الشكؿ، بعنكاف " مصاىرة قبيمة كندة النبي 

ى المصاىرة، كعرضنا أسانيدىا عمى عمـ الرجاؿ، اما المبحث الثاني، فقد مبحثيف، االكؿ تناكؿ عرض الركايات الدالة عم
خصص لمناقشة متكف الركايات، كمف ثـ اشتقينا منيا عنكانات فرعية، مكحدة لكؿ الركايات، كمما تجدر االشارة اليو اننا 

مطبكعة عمى القرص الميزرم استخدمنا بعض دكاكيف الشعر، كىي غير متكافرة لدينا، فاخذنا االشعار مف الدكاكيف ال
المسمى المكسكعة الشعرية، التي لـ تعط ارقاـ الصفحات كانما اعتمدت عمى قكافي القصائد، كارقاـ االبيات الشعرية، 

 كجمعت اشعار لشعراء لـ تكف ليـ دكاكيف مطبكعة.
سانيد الذم تعرض ليـ اشار الييا فيما يخص معرفة بعض رجاؿ اال –كال فخر  –كقد استخدـ الباحث بعض ما كتبو 

في بعض ابحاثو، كلـ يشر الى تفصيالت عنيـ كانما اكتفى باالشارة الى اسـ البحث فقط خشية االطالة، كىذه النقطة 
اشارت حفيظة بعض الباحثيف، كعدكىا جانبان اعالميان عف نفس الباحث، اهلل الشاىد لـ يكف ذلؾ ىمنا، كاليـ خدمة طالب 

 الحقيقة.
 : الروايات الدالة عمى المصاهرة المبحث االول

كفي زكاجو )ص( منيا ركايات، أكالن: أبف الكمبي، عف ابف الغسيؿ عف حمزة بف أبي أسيد الساعدم عف أبيو قاؿ 
"تزكج رسكؿ اهلل أسماء بنت النعماف الجكنية فأرسمني فجئت بيا فقالت حفصة لعائشة أك عائشة لحفصة اخضبييا أنت كأنا 

قالت ليا أحداىما إف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يعجبو مف المرأة إذا دخمت عميو أف تقكؿ أعكذ باهلل  أمشطيا ففعمف ثـ
منؾ فمما دخمت عميو كأغمؽ الباب كأرخى الستر مد يده إلييا فقالت أعكذ باهلل منؾ فتاؿ بكمو عمى كجيو فاستتر بو كقاؿ 

يا أبا أسيد ألحقيا بأىميا كمتعيا برازقيتيف يعني كرباستيف فكانت عذت معاذان ثالث مرات قاؿ أبك أسيد ثـ خرج عمي فقاؿ 
 .(ِ)يمحظ عمى الركاية اف سندىا مطعكف فيو مف جية ابف الكمبي (ُ)تقكؿ دعكني الشقية"

، عبد الرحمف بف سميماف بف الغسيؿ أم غسيؿ المالئكة، حنظمة بف أبي ُِٕ، كقيؿ ُُٕكابف الغسيؿ، ت سنة 
د سميماف المذككر النو ابف عبد اهلل بف حنظمو، كعبد اهلل لو صحبة، مف صغار الصحابة كقتؿ يـك عامر االكسي كىك ج

الحرة ككاف االمير عمى طائفة االنصار يكمئذ كأبكه استشيد بأحد كىك مف كبار الصحابة كأبكه أبك عامر يعرؼ بالراىب 
معدكد في صغار التابعيف النو لقي بعض صغار كىك الذم بنى مسجد الضرار بسببو كنزؿ فيو القرآف كعبد الرحمف 

محدث، كثَّقو بعض العامة كصدقكا حديثو، كليَّنو آخركف، ركل عف اإلماـ الباقر )ع( كركل عنو أباف بف  (ّ)الصحابة
 .(ٓ)كاف مدينيا قدـ الككفة كبغداد (ْ)عثماف، كككيع بف الجراح، كزيد بف الحباب

ر بف أبي أسيد الساعدم، كأخيو الزبير، كعباس بف سيؿ، كعاصـ بف عمر حدث عف أسيد بف عمي بف عبيد، كالمنذ
براىيـ بف أبي الكزير، كمحمد بف عبد الكاىب، كجبارة بف المغمس،  بف قتادة، حدث عنو، يحيى بف عبد الحميد الحماني، كا 

لما استشيد يـك أحد، كاف جنبان حنظمة الغسيؿ، ألنو  -قيؿ جد أبيو  –كسميَّ ابف الراىب األنصارم، الفقيو، المحدث جده 
 . (ٔ)فغسمتو المالئكة

لمرد عمى القكؿ انو كاف جنبان، نقكؿ: ما الدليؿ عمى ذلؾ ؟ فيك خارج لمجياد، كليذا البد مف استعداد مادم كمعنكم 
لؾ البد مثؿ تييأة سالحو كعدة الحرب، نقصد بذلؾ مف قاؿ اف الكقت لـ يسمح لو بالغسؿ، بؿ خرج مسرعان، فضالن عف ذ
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مف إعداد نفسو اإلعداد الصحيح، كالمعركؼ اف الجنابة تسبب ثقالن كخمكالن كنحكالن في المجنب نفسو، كىي بحد نفسيا درف 
البد مف تنظيفو، كبقاءىا يسبب اإلمراض، عمما اف حنظمة مؤمف مسمـ، كاإلسالـ أكصى بالنظافة، كعميو انو استشيد 

نما أكراما لو، كعميو انقمب األمر كباالن عميو أم بدؿ اف يككف منقبة صار نظيفان، كغسمتو المالئكة ليس مف ال جنابة كا 
 .(ٕ)مثمبة، كتشكؿ ركاية ابف الغسيؿ عف عكرمة مكلى ابف عباس عامؿ ضعفان الف عكرمة مطعكنان فيو

ما خالؼ الثقات  مف أىؿ المدينة ركل عف أىميا، كاف ممف يخطأ كييـ كثيران عمى صدؽ فيو، كالذل أميؿ إليو، ترؾ 
رأل سيؿ بف سعد، كعاصـ بف عمر كحمزة بف ابى اسيد، كناه ككيع،  (ٖ)مف االخبار كاالحتجاج بما كافؽ الثقات مف اآلثار

 لعمو تصغير صالح.  (َُ)ذكره العقيمي في الضعفاء، قاؿ: ابف معيف صكيمح (ٗ)سمع منو ابف ادريس كأبك نعيـ
ل عنو أبك نعيـ كابك الكليد الطيالسي، كمالؾ بف اسماعيؿ أبك غساف كعمي ركل عف عكرمة كسعيد بف المنذر، رك  

 كفي مكقؼ سابؽ ذكره في المجركحيف. (ُِ)ذكره ابف حباف في الثقاة (ُُ)بف نصر، كثقو أبك زرعة
كابف عدم في كامؿ الضعفاء، كثقو يحيى بف معيف، كفي مكضع آخر ليس بو بأس، كقاؿ النسائي ليس بالقكم، ىك  

أخرج البخارم في الجمعة كغير مكضع عف أبي أحمد الزبيرم كأحمد بف يعقكب المسعكدم،  (ُّ)ف يعتبر حديثو كيكتبمم
سماعيؿ بف أباف عنو عف عاصـ بف عمرك بف قتادة، كحمزة بف أبي أسيد كعباس بف سيؿ بف سعد كعكرمة صدكؽ  (ُْ)كا 

 (ُٔ)عتو فكجدنا " كسألتو عف عبد الرحمف بف سميماف فقاؿ: ثقة"كعف مكقؼ ابف معيف المتنازع عميو، تمت مراج (ُٓ)فيو ليف
ىذا كال ندرم ىؿ عبد الرحمف صاحبنا اـ غيره لكجكد ثالثة بيذا االسـ، كىك مف صغار التابعيف، كقاؿ األزدم ليس بالقكم 

الجماعة سكل  عندىـ، قاؿ ابف حجر " تضعيفيـ لو بالنسبة إلى غيره ممف ىك أثبت منو مف أقرآنو كقد احتج بو
 .(ُٕ)النسائي"

أما حمزة بف ابي أسيد الساعدم، المتكفى في المدينة في ممككية الكليد بف عبد الممؾ، قميؿ الحديث ركل عنو ابنو 
كلد في عيد النبي )ص( كلو ركاية مرسمة،  (َِ)كالباجي في التعديؿ كالتجريح (ُٗ)ترجـ لو ابف حباف في الثقاة (ُٖ)يحيى

 . (ُِ)ركل عنو الزىرم
كأخيران انتيى سند الركاية عند ابي أسيد الساعدم، مالؾ بف ربيعة بف البدف بف عامر بف عكؼ بف حارثة أبي عمرك 
بف الخزرج بف ساعدة، شيد بدران كأحدان كالخندؽ كالمشاىد كميا مع رسكؿ اهلل )ص( ككانت معو راية بني ساعدة يـك فتح 

كعمؽ الييثمي  (ِٓ)أخرج لو البخارم في الجياد كالمناقب (ِْ)لو ابف حباف في الثقاةترجـ  (ِّ)صحابي، كثقو العجمي (ِِ)مكة
كقباؿ ذلؾ  (ِٔ)عمى الركاية بقكلو "حديث أبى أسيد كحده ركاه الطبراني باختصار ركاه كمو أحمد كرجالو رجاؿ الصحيح"

صيب ببصره قبؿ قتؿ عثماف، فكاف أميف شيد الساعدم بدران، كأبصر المالئكة فكؼ بصره، كقيؿ أ (ِٕ)جعمو الذىبي كاه
كلمرد عمى ذلؾ نقكؿ: نحف درسناه كلـ نجد ذلؾ، ربما انتفع صاحب ىذا القكؿ مف الركاية  (ِٖ)رسكؿ اهلل )ص( عمى نسائو

القائمة اف الساعدم أتى بزكجة النبي )ص( كىك الذم أرجعيا إلى أىميا، فإذا ثبت فقداف بصره في بدر، يبطؿ عمؿ 
 الركاية.

أصاب يـك بدر سيؼ ابف عائذ، كيدعى المرزباف فمما أمر رسكؿ اهلل )ص( أف يردكا ما في أيدييـ مف النفؿ 
بعد ما أصيب بصره يقكؿ: لك كنت معكـ ببدر اآلف  َََكركم عف بعض بني ساعدة، قاؿ " سمعت أبا أسيد  (ِٗ)أرجعو

 . (َّ)ال أتمارل"كمعي بصرم ألخبرتكـ بالشعب الذم خرجت منو المالئكة، ال أشؾ ك 
كقد كردت ركايات تغاير ذلؾ، منيا انو شاىد ىند بنت عتبة كىي تمثؿ بأصحاب النبي )ص( في احد كأمرت النساء 
بالمثؿ، كبجدع األنكؼ كاألذاف، إال حنظمة لـ يمثؿ بو، كقاؿ رسكؿ اهلل )ص( " إني رأيت المالئكة تغسؿ حنظمة بف أبى 

مزف في صحاؼ الفضة " قاؿ أبك أسيد الساعدم: فذىبنا فنظرنا إليو، فإذا رأسو يقطر عامر بيف السماء كاألرض بماء ال
، (ُّ)ماء، فرجعت إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فأخبرتو، فأرسؿ إلى امرأتو فسأليا، فأخبرتو إنو خرج كىك جنب

دماه كيجركنيا عمى قدميو فينكشؼ كيركل عنو أنو كاف مع النبي )ص( عمى قبر حمزة فجعمكا يجركف النمرة فتنكشؼ ق
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كاف أصغر أصحاب النبي )ص( كأكثرىـ  (ِّ)كجيو فقاؿ )ص( اجعمكىا عمى كجيو كاجعمكا عمى قدميو مف ىذا الشجر
كعمى ذلؾ اعتراض، ىؿ انو اكثر مف ابي ىريرة حديثان ؟ بما انو اصغر الصحابة، كيؼ أرسمو النبي )ص(  (ّّ)سماعا

 َمف دكف كبار أصحابو ؟ أليس مف األجدر اف ال يفعؿ ىذا ؟ يخطب لو أك يأتي بزكجتو 
كعندما تزكج أبك أسيد الساعدم دعا رسكؿ اهلل )ص( إلى عرسو، فكانت خادميـ العركس، كسقيت رسكؿ اهلل )ص( 

، الف رسكؿ أبطؿ فتكل ابف عباس، الذم مفادىا اف الدينار بالديناريف كأغمظ عميو القكؿ (ّْ)تمرات أنقعتيا في الماء ليالن 
كبيذا أصبح افقو  (ّٓ)ال فضؿ بينيما في شيء مف ذلؾ َََاهلل )ص( قاؿ: الدينار بالدينار كصاع حنطة بصاع حنطة 

  َمف ابف عباس كىك حبر األمة، فال يصح ذلؾ 
بنة كقدـ في جكينة إ (ّٔ)كما كرد في ركايات أخر انو أتى بالجكنية زكجة النبي )ص( امرأة مف كندة كليست بأسماء

ف النبي )ص( بعثو يخطب عميو امرأة مف بني عامر يقاؿ ليا عمرة بنت يزيد بف عبيد بف ركاس بف كالب  (ّٕ)أبي أسيد كا 
كفي ركاية اف الرسكؿ  (ّٗ)غزية بنت جابر مف بنى أبى بكر بف كالبكقيؿ اف النبي )ص( بعثو يخطب اليو  (ّٖ)فتزكجيا

 .(َْ)ف بنى الجكف يقاؿ ليا أمينة)ص( ىك الذم أكتى بالجكنية، كقيؿ امرأة م
كىنا يطرح تساؤالن: لماذا أيرسؿ الساعدم إلى قبيمة كندة حتى يأتي بزكجة رسكؿ اهلل )ص( مف دكف الصحابة ؟ كىك 
رجؿ منيـ ال يمت لو بأم صمة، أم بمعنى لـ يكف مف الذيف يدخمكف بيت الرسالة مثؿ مكاليو، أك أبناء عمكمتو، أك 

مثؿ أبك ذر، بالؿ، عمار، صييب، سمماف المحمدم كغيرىـ ممف يعتمد عميو )ص( في أمكره الخاصة صحابتو المقربيف 
كالعامة، يبدك اف أحدان مف الركاة أعطى الساعدم ىذا الدكر، كيؤيد شكككنا في ذلؾ، ركاية أخرل مركية عف الساعدم 

نما النبي )ص( ىك الذم أتى بيا كلـ يكف لو دكران في في ركاية ابف الكمبي، المنقكلة ، نفسو، أتضح منيا انو لـ يأًت بيا، كا 
 عف ابف عباس، كال في الركاية المنقكلة عف ابف حبيب كما سنرل، كال في احدل ركايات الكاقدم، كال في ركاية الطبرم. 

اهلل عميو بعثني رسكؿ اهلل صمى  "ثانيان: الكاقدم عف مكسى بف عبيدة عف عمر بف الحكـ عف أبي أسيد الساعدم قاؿ 
كسمـ إلى الجكنية فحممتيا ككانكا يككنكف بناحية نجد حتى نزلت بيا في أطـ بني ساعدة ثـ جئت إلى رسكؿ اهلل فأخبرتو 
بيا فخرج رسكؿ اهلل يمشي عمى رجميو حتى جاءىا فأقعى عمى ركبتيو ثـ أىكل إلييا ليقبميا ككذلؾ كاف يصنع إذا اجتمى 

انحرؼ رسكؿ اهلل عنيا كقاؿ ليا لقد استعذت معاذا ككثب عنيا كأمرني فرددتيا إلى النساء فقالت أعكذ باهلل منؾ ف
 . (ُْ)قكميا"

ذكرت الركاية: اف النبي خرج يمشي عمى رجميو، كىذه عبارة مبيمة، طبعان المشي عمى الرجميف، كلـ يكف عمى 
كاف ابي اسيد اتى بالجكنية، ككذلؾ انو اتى في اليديف، أك عمى الرأس، كال ندرم لعميا أرادت انو أتى ماشيان ال راكبان، 

اسماء بنت كعب كما بيناه سابقان، كاف حفصة كعائشة تكلتا امر الجكنية كاسماء كىذا يحممنا عمى االعتقاد انيما زكجة 
 كاحدة. 

كال  (ِْ)أما عف سندىا فيو الكاقدم عف مكسى بف عبيدة، كفيو طعكف، منيا اف البخارم لـ يخرج كال يحدث عنو
نعرؼ العمة التي مف اجميا فعؿ ذلؾ، مع عممنا اف البخارم نقؿ مف كؿ حكش حائش، فمماذا تكقؼ عف ركاية الرجؿ؟ 

 .(ّْ)كذكر البخارم عف ابف حنبؿ قكلو: مكلى منكر الحديث
ص( كلمرد عمى ذلؾ نقكؿ: ىؿ المكلى عيبان ال سامح اهلل؟ كثير مف مكالي الرسكؿ )ص( أفضؿ ممف ادعكا صحبتو )

كلنا خير مثاؿ سمماف المحمدم، الذم عيد مف آؿ بيت النبكة، أما عف انكار ابف حنبؿ حديثو، كىك نفسو لدية عدة أحاديث 
منكرة، لكف رغـ ذلؾ، ييعد كتابو صحيحان، كاكرر القكؿ اف ىذه األحاديث المنكرة عند ابف حنبؿ، ىي جزء مف معتقدات 

 طائفة مف المسمميف.
ف حنبؿ، فكجدنا ما قالو ابنو عبد اهلل "كجدت في كتاب أبي بخط يده قاؿ حدثت عف مكسى بف كقد تمت مراجعة اب

ككذلؾ قاؿ "كقاؿ عمي بف ثابت  (ْْ)عبيدة بف نشيط بف عبيد بف الحارث أخي بني عامر بف لؤم أبي عبد العزيز الزبدم"



 م0220/تموز    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     8العدد/
 

162 

ي اضرب عمى حديث مكسى بف عبيدة كىك كقاؿ: "قاؿ أب (ْٓ)فيحدثني" -الحمكل –كنت ألقـ مكسى بف عبيدة الخبيص 
 ىذا كؿ الذم كجدناه، كقد نسبت اليو اقكاؿ منيا: (ْٔ*)يقرأ عميَّ حديث قرآف بف تماـ

كىذه األشياء ال يركييا الناس، ال تحؿ ركايتو  (ْٕ)لـ يكف بو بأس كلكنو حدث بأحاديث مناكير عف عبد اهلل بف دينار
قاؿ: عندم، قيؿ فاف سفياف كشعبة قد ركيا عنو، قاؿ، لك باف لشعبة ما باف لغيره ما عندم، قيؿ يا ابا عبد اهلل ال يحؿ، 

 . (ْٖ)ركل عنو
كقاؿ: أربعة ال تكتب أحاديثيـ منيـ، مكسى بف عبيدة، ألنو  (ْٗ)كقاؿ ابف حنبؿ: مكسى كأخيو ال يشتغؿ بيما

: ىذا متاع مكسى بف عبيدة كضـ فمو -ابف حنبؿ  -كلما مر حديثو عف محمد بف كعب عف بف عباس قاؿ  (َٓ)ضعيؼ
كليذا نرل االختالؼ في مكقؼ ابف حنبؿ تارة منكر الحديث، كاخرل  (ُٓ)كعكجو كنفض يده كقاؿ كاف ال يحفظ الحديث 

 الباس بو، كثالثة يحدث عنو، كرابعة ال تحؿ ركايتو، كىذه المكاقؼ بمجمميا لـ تصدر عنو، كلكف نسبت اليو.
كقاؿ ال يحتج  (ْٓ)كفي مكقؼ آخر ضعفو(ّٓ)ليس بالكذكب (ِٓ)تب مف حديثو الرقائؽقاؿ يحيى بف معيف: يك

كقاؿ أبك زرعة: ليس  (ٗٓ)كاف بمكة فمـ يأتو (ٖٓ)كيحيى بف سعيد لـ يرضاه (ٕٓ)كابك نعيـ (ٔٓ)ككذلؾ ابف حباف (ٓٓ)بحديثو
د الرحمف بف أبى سعيد كعمر بف بقكل الحديث، ركل عف محمد بف كعب كنافع كأيكب بف خالد كيكسؼ بف طيماف كعب

 (َٔ)الحكـ كيعقكب بف زيد ركل عنو الثكرم كشعبة كعيسى بف يكنس كككيع كمعافى بف عمراف كمركاف الفزارل كابك تميمة
ركل عنو ابف أخيو، بكار بف عبد اهلل بف عبيدة الربذم، أشياء مناكير ال يتابع عمييا، فقاؿ ابف حباف: ال أدرل التخميط في 

منو أك مف عمو أك منيما معا؟ الف مكسى ليس بشيء في الحديث، كأكثر ركاية بكار عنو، فمف ىنا احترزنا  حديثو
 . (ُٔ)عنو

ىػ، ككاف المسؾ يفكح مف قبره، ألنو مف خيار عباد اهلل  ُّٓركل عنو العراقيكف كأىؿ بمده، تكفى في المدينة سنة 
اف في الحفظ حتى يأتي بالشئ الذم ال أصؿ لو متكىما، كيركل عف نسكا كفضال كعبادة كصالحا إال أنو غفؿ عف اإلتق

ف كاف فاضال في نفسو  .(ِٔ)الثقات ما ليس مف حديث اإلثبات مف غير تعمد لو، فبطؿ االحتجاج بو مف جية النقؿ كا 
ألنو مف أىؿ  كىذه الركاية شيادة كافية كافية بحؽ الرجؿ تدؿ داللة كاضحة عمى صدقو، كعمك منزلة، أرادىا اهلل لو،

التقكل كالصالح، كىذه دالئؿ قبكر الصالحيف، أما غيرىـ تخرج مف قبكرىـ الركائح النتنة، كبالنسبة لمذيف طعنكا بو، لـ نجد 
ليـ ما أكجده اهلل لو، كلـ نقرأ في التاريخ كغيره اف مسكان فاح مف قبر البخارم، أك احمد بف حنبؿ، لذلؾ كانت شيادتيف 

ليس بالكذكب، كالثانية يكتب حديثو مف الرقائؽ، كاف ضعفو في مكقؼ آخر كما بينا، ككيؼ ال يككف  البف معيف احدىما
كلـ تكف العمة فيو، بؿ في الذيف أىممكا شأنو لذلؾ قاؿ عنو الشبسترم:  (ّٔ)بيذه، كىك احد صحابة اإلماـ الصادؽ )ع(

 .(ْٔ)كا حديثومحدث لـ يذكر اصحبانا تفصيالت أحكالو، ضعفو بعض العامة كأنكر 
ضعفو النسائي ألنو ركل عف عبد اهلل بف دينار عف ابف عمر قكلو "نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف تنكح 

 .(ٓٔ)المرأة عمى عمتيا أك عمى خالتيا كنيى عف الشغار كالشغار اف تنكح المرأة بالمرأة ليس ليما صداؽ"
لمسمميف عف ابي ىريرة عف الرسكؿ )ص( قاؿ "ال تنكح المرأة كما الضير في ىذا الحديث، كىك كارد في مصادر ا

ككذلؾ ما ركاه ابف حنبؿ عف ابف عمر "أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ نيى عف  (ٔٔ)عمى عمتيا كال عمى خالتيا؟"
 . (ٕٔ)ير صداؽ"الشغار قاؿ قمت لنافع ما الشغار قاؿ يزكج الرجؿ ابنتو كيتزكج ابنتو كيزكج الرجؿ أختو كيتزكج أختو بغ

قيؿ ىذه األحاديث ليست ىي محفكظة، كىي بأسانيدىا مختمفة عامتيا مما ينفرد بيا مف يركييا عنو كعامتيا متكنيا 
 .(ٖٔ)غير محفكظة كلو غيرىا كالضعؼ عمى ركاياتو بيف

كذبتو معركفة، ادعى  كسند الركاية فيو الكاقدم الكذاب، المعركؼ بتركيب األسانيد، لكنو لـ يفمح في ىذه المرة، الف
انو ركل عف احد تالمذة اإلماـ الصادؽ )ع( كلـ يكف لو أم صمة تذكر، أم انو نقؿ عف مكسى بف عبيدة كعندما درسناه 

 لـ نجد الكاقدم مف بيف تالمذتو، كال مف الذيف رككا عنو. 
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الرجؿ، إال ألنو ركل أحاديث ال كقد انيالت عميو ألفاظ عمماء )عمـ الرجاؿ( طعنا كشتما كتجريحا ال لذنب ارتكبو 
نما ذكره المخالفيف لو في معتقده، أما مؤيدكه فقد اىممك شأنو، لكف الباحث يعتقد اف الرجؿ لـ يكف لو  تتفؽ مع معتقداتيـ، كا 
ذنبان سكل انو مكاؿو آلؿ النبي )ص( كدليؿ ذلؾ انكرت أحاديثو بيذا الخصكص، كمف ذلؾ ما ركاه عف عبد اهلل بف دينار، 
عف اـ ىاني بنت أبي طالب عف الرسكؿ )ص( قاؿ "... كجعؿ الخالفة في أىؿ بيتي مف بعدم إلى النفخ في الصكر، 

 .(ٗٔ)فمف كفر بما أقكؿ فقد كفر باهلل العظيـ"
كما ركاه عنو سفياف الثكرم، عف أياس بف سممة بف االككع، عف ابي سعيد الخدرم عف الرسكؿ )ص( قاؿ "الخمفاء 

 .(َٕ)ر، تسعة مف صمب الحسيف عميو السالـ، كالتاسع ميدييـ، فطكبى لمحبييـ كالكيؿ لمبغضييـبعدم اثنا عش
ككذلؾ ما ركاه عف محمد بف كعب القرظي عف عكؼ بف مالؾ عف الرسكؿ )ص( قاؿ "يا ليتني قد لقيت إخكاني، 

و كآلو: قد آمنتـ كىاجرتـ كياليتني قد فقاؿ لو أبك بكر كعمر: أك لسنا إخكانؾ؟ آمنا بؾ كىاجرنا معؾ؟ قاؿ صمى اهلل عمي
لقيت إخكاني، فأعادا القكؿ؟ فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ: أنتـ أصحابي ] ك[ لكف إخكاني الذيف يأتكف مف 

كركل عف إياس بف سممة عف  (ُٕ)بعدكـ يؤمنكف بي كيحبكني كينصركني كيصدقكني كما رأكني، فياليتني قد لقيت إخكاني"
ف أىؿ بيتي أماف ألمتي"أبي  .(ِٕ)و عف النبي )ص( قاؿ " النجـك جعمت أمانا ألىؿ السماء كا 

أما الشخص الثاني في السند، كأف يككف مختمؼ في اسمو، ىك عمر بف الحكـ بف أبي الحكـ، مف بني عمرك بف 
ف زيد، كيكنى عمر أبا حفص عامر مف كلد الفطيكف كىـ حمفاء االكس مف األنصار كدعكتيـ في الديكاف في بني أمية ب

 .(ّٕ)ىػ، قالو ابف سعدُُٕثقة كلو أحاديث صالحة كتكفي سنة 
كقد بحثنا عف عمر بف الحكـ بف أبي الحكـ، كلـ نجد لو ذكران، أال عند ابف سعد، الذم نقؿ الركاية عف الكاقدم، ىك 

كـ بف أبي الحكـ، مف الفطيكف )الييكد( الذم ركب السند عف مكسى بف عبيدة، مف رجاؿ الشيعة، نقميا عف عمر بف الح
عممان اف الكاقدم ينتمي إلى طائفة تعتقد اف الشيعة أصميـ ييكد أتى بيـ عبد اهلل بف سبأ، ككأف عمماء الجرح كالتعديؿ 
حذكا حذك الكاقدم فضعفكا مكسى بف عبيدة بال سبب، كاختمط عمييـ أمر عمر بف الحكـ، ألنو مف أصكؿ مسجمة في 

ية بف زيد، كيمقب أبي حفص، كمقب عمر بف الخطاب فظنكا اف الرجؿ مسمـ، كليذا الباحث يسأؿ الركاة: ىؿ ديكاف أم
المسمـ مف يأتي ىذه الغرائب كيسقطيا عمى النبي )ص(؟ فإذا درس ىؤالء الركاة المراد مف الفطيكف أتضح ليـ األمر 

الييكدم صاحب الركاية كبيف آخر يحمؿ االسـ نفسو كىك  بشكؿ جمي، كلـ تختمط األكراؽ لدييـ إلى الحد لـ يميزكا بيف
 صحابي النبي )ص( كمف يممؾ ثقافة تاريخية يستطيع الربط بينو، كبيف الركاة الذيف نقمكا الركاية.

الفطيكف ييكد سكنكا يثرب، كعندما ىاجر االزد مف اليمف نكمكا بيـ، فنازعتيـ، كغمبتيـ الييكد بكثرتيـ، كقيركىـ، 
الرجؿ مف الييكد يأتي منزؿ األنصارم، فال يمكنو دفعو عف أىمو كمالو، حتى دخؿ رجؿ منيـ يقاؿ لو الفطيكف حتى كاف 

إلى دار مالؾ بف العجالف، فكثب عميو، فقتمو، ثـ صار إلى بعض ممكؾ اليمف، فشكا إليو ما يمقكف مف الييكد، فسار ذلؾ 
 .(ْٕ)فصمحت حاؿ االكس كالخزرج كغرس النخؿ، كأنشأكا المنازؿ الممؾ إلييـ بجيشو حتى قتؿ مف الييكد مقتمة عظيمة،

كعمى ركاية اف الفطيكف تممؾ عمى االكس كالخزرج، فساميـ سكء العذاب، فخرج مالؾ بف العجالف الخزرجي، فشكا 
 .(ٕٓ)ذلؾ إلى تبع ممؾ اليمف، فأعممو غمبة قريظة كالنضير عمييـ، فسار تبع إلييـ، فقتؿ قكما مف الييكد

ليذا نتساءؿ مىٍف ىك الفطيكف ؟ اإلجابة عند ياقكت الحمكم، انو ممؾ بني إسرائيؿ، كانت الييكد كاالكس كالخزرج ك 
يدينكف لو، ككانت لو فييـ سنة أال تزكج امرأة منيـ إال أدخمت عميو قبؿ زكجيا حتى يككف ىك الذم يفتضيا إلى أف 

، فأعممت أخييا األمر، فقتمو كخرج ىاربا إلى أبي جبيمة، الحاكـ زكجت أخت مالؾ بف العجالف بف زيد السالمي الخزرجي
الغساني، فعاىده أف ال يقرب امرأة كال يمس طيبا كال يشرب خمرا حتى يسير إلى المدينة كيذؿ الييكد بيا، ففعؿ فصارت 

 . (ٕٔ)االكس كالخزرج مف يكمئذ أعز أىؿ المدينة كقمعكا الييكد كسار ذكرىـ كصار ليـ األمكاؿ
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كمف بنى ثعمبة  (ٕٕ)كفي سنة ثالث ىجرية أجمى الرسكؿ )ص( بنى الفطيكف مف غير قتاؿ عف المدينة فمحقكا بالشاـ
 (ٕٗ)كأسيد مف ذرية الفطيكف (ٖٕ)بف الفطيكف: عبد اهلل بف صكريا األعكر، كلـ يكف بالحجاز في زمانو أحد أعمـ بالتكراة منو

ة، عمر بف الحكـ بف أبي الحكـ، كاسـ أبي الحكـ ثكباف بف فطيكف ممؾ يثرب، كمنيـ مف أحفاد ممؾ الييكد، صاحب الركاي
 .(َٖ)مف أىؿ الحجاز ركل عف أبي ىريرة كعبد اهلل بف عمرك، ركل عنو يحيى بف سعيد األنصارم كيحيى بف أبي كثير

اؿ ذلؾ ضعفو كقب (ّٖ)مدني تابعي كثقو العجمي (ِٖ)مف متقنى أىؿ مكة كصالحييـ (ُٖ)كعمر بف الحكـ صدكؽ
العقيمي ناقالن عف البخارم قكلو: ذاىب الحديث كمف حديثو ما حدث بو البخارم عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص كعف 
أبي حاـز عف سييؿ بف سعد عف رسكؿ اهلل )ص( قاؿ " دكف اهلل تبارؾ كتعالى سبعكف حجاب مف نكر كظممة كما يسمع 

ت نفسيا " كقد ركم ىذا مف غير ىذا الكجو مرسال فأسنده مف ىك نحك مف نفس شيئا مف حسف ذلؾ الحجاب إال زىق
  َفي أشارة إلى تضعيؼ األخير، كقد تمت مراجعة البخارم، كلـ نجد الركاية  (ْٖ)مكسى بف عبيدة أك دكنو

ركم عف أسامة بف زيد كسعد بف أبي كقاص كأبي الس كعبد اهلل بف عمرك بف العاص كعبد اهلل بف عنمة، ككعب 
ف مالؾ كأبي سعيد كأبي ىريرة كأبي سممة بف عبد الرحمف كقدامة مكلى أسامة كمكلى قدامة بف مظعكف، ركل عنو سعيد ب

المقبرم كشريؾ ابف أبي نمر كمحمد بف إبراىيـ التيمي كمحمد بف عمرك بف عقبة كيحيى بف أبي كثير كيحيى بف سعيد 
 . (ٖٓ)األنصارم كعمر بف إسحاؽ بف يسار

ف حنبؿ عف، محمد بف عبد اهلل الزبيرم عف عبد الرحمف بف الغسيؿ عف أبى حمزة بف أبى أسيد عف أبيو كعباس ثالثان: اب
مر بنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كأصحاب لو فخرجنا معو حتى انطمقنا إلى حائط يقاؿ لو " بف سيؿ عف أبيو قاال 

قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ اجمسكا كدخؿ ىك كقد أكتى الشكط حتى انتيينا إلى حائطيف منيما فجمسنا بينيما ف
بالجكنية في بيت أمية بنت النعماف بف شراحيؿ كمعيا داية ليا فمما دخؿ عمييا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ ىبى 

رج عمينا فقاؿ يا أبا قالت أني أعكذ باهلل منؾ قاؿ لقد عذت بمعاذ ثـ خ **لي نفسؾ قاؿ كىؿ تيب الممكة نفسيا لمسكقة 
 .(ٖٔ)أسيد اكسيا رازقيتيف كألحقيا بأىميا"

كفي ركاية ابف الجاركد عف محمد بف يحيى عف أبي نعيـ عف عبد الرحمف يعني بف سميماف بف الغسيؿ عف حمزة 
الشكط حتى بف أبي أسيد عف أبي أسيد قاؿ " خرجنا مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حتى انطمقنا إلى حائط يقاؿ لو 

انتيينا إلى حائطيف فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ اجمسكا ىينا فدخؿ كقد أتي بالجكنية فأنزلت في بيت النخؿ أميمة 
بنت النعماف بف شراحيؿ كمعيا داية حاضنة ليا فمما دخؿ عمييا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ ىبي نفسؾ لي قالت 

ة قاؿ فأىكل بيده يضع يده عمييا لتسكف فقالت أعكذ باهلل منؾ قاؿ قد عذت بمعاذ ثـ خرج كىؿ تيب الممكة نفسيا لسكق
 .(ٕٖ)عمينا فقاؿ يا أبا أسيد أكسيا رازقيتيف كألحقيا بأىميا"

كما كرد عند ابف حجر عف البخارم مف طريؽ حمزة بف أبي أسيد عف أبي سيد قاؿ "خرجنا مع رسكؿ صمى اهلل 
ا إلى حائط يقاؿ ليا الشكط فقاؿ اجمسكا ىاىنا فدخؿ كقد أتى بالجكنية فأنزلت في بيت عمي كمعيا عميو كسمـ حتى انطمقن

دايتيا فمما دخؿ عمييا قاؿ ىبي لي نفسؾ قاؿ قالت ىؿ تيب الممكة نفسيا لمسكقة قاؿ فأىكل بيده ليضعيا عمييا لتسكف 
 في سندىا حمزة كقد تطرقنا إليو سابقان. (ٖٖ)قالت أعكذ باهلل منؾ قاؿ لقد عذت بمعاذ ثـ أخرج الحديث"

كقيؿ تزكج مميكة الميثية فمما دخؿ عمييا قاؿ ليا: ىبي لي نفسؾ فقالت: كىؿ تيب الممكة نفسيا لمسكقة ؟ فأىكل 
 . (ٖٗ))ص( بيده يضعيا عمييا فقالت: أعكذ باهلل منؾ، فقاؿ: لقد عذت بمعاذ، فسرحيا كمتعيا

ية، مر بيـ الرسكؿ )ص( أـ خرجكا معو، كىناؾ فرؽ بيف المركر كالخركج، عمما ىذا كال ندرم ىؿ اف أصحاب الركا
اف السند كاحد، كفي ركاية ابف حنبؿ اسميا أمية، ربما مصحفة، كعند ابف الجاركد ىي اميمة، ككذلؾ ركاىا ابف حـز عف 

 (ُٗ)و سماىا أميمة كقيؿ عمرةكركل ابف األثير عف البخارم، ان (َٗ)طريؽ البخارم عف الفضؿ بف دكيف، بالسند نفسو
كالباجي عف البخارم في الطالؽ عف المسندم عنو مقركنا بالحسف بف الكليد كأبي نعيـ عف عبد الرحمف بف الغسيؿ حديث 



 م0220/تموز    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     8العدد/
 

165 

أميمة بنت النعماف بف شراحيؿ الجكنية التي تزكجيا النبي )ص( فاستعاذت منو فقاؿ أبك نعيـ عف عبد الرحمف بف الغسيؿ 
كقد بحثنا عف الركاية كلـ نجدىا عند البخارم، مما يدؿ عمى اف الكتب أصابتيا المكجو  (ِٗ)بي أسيدعف حمزة بف أ

 األخيرة، كحذفت أشياء كثيرة منو، ظنان مف الذيف فعمكا ذلؾ إنيـ فعمكا منقبة، لكنيا في الكاقع مثمبة.
 .(ّٗ)كذكر ابف حجر عف البييقي انو رجح أنيا المستعيذة بيذا الحديث الصحيح

رابعان: ىشاـ بف محمد بف السائب عف أبيو عف أبي صالح عف ابف عباس قاؿ "تزكج رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أسماء 
بنت النعماف ككانت مف أجمؿ أىؿ زمانيا كأشبو فمما جعؿ رسكؿ اهلل يتزكج الغرائب قالت عائشة قد كضع يده في الغرائب 

حيف كفدت كندة عميو إلى أبييا فمما رآىا نساء النبي )ص( حسدنيا فقمف ليا يكشكف أف يصرفف كجيو عنا ككاف خطبيا 
إف أردت أف تحظي عنده فتعكذم باهلل منو إذا دخؿ عميؾ فمما دخؿ كألقى الستر مد يده إلييا فقالت أعكذ باهلل منؾ فقاؿ 

لمعركؼ )ابف الكمبي( كعنده اغمكطات، سند الركاية مطعكف فيو مف جية ىشاـ بف محمد، ا (ْٗ)أمف عائذ اهلل الحقي بأىمؾ"
 .(ٓٗ)، فيك مطعكف فيو أيضان أما أبك صالح: ذككاف السماف

ككانت مف أجمؿ نسائيا كأشبيف، فمما  َََخامسان: ابف حبيب قاؿ " كتزكج صمى اهلل عميو كسمـ أسماء بنت النعماف 
ئب. يكشكف اف يصرفف كجيو عنا. ككاف خطبيا جعؿ صمى اهلل عميو يتزكج الغرائب قالت عائشة: قد كضع يديو في الغرا

صمى اهلل عميو حيف كفدت عميو كندة. فمما رآىا نساؤه حسدنيا فقمف ليا: " اف أردت اف تحظى عنده فتعكذم باهلل منو إذا 
 (ٔٗ)دخؿ عميؾ". ففعمت ذلؾ. فصرت كجيو عنيا كقاؿ: امف عائذ اهلل. الحقي بأىمؾ، كخرج كالغضب يرل في كجيو"

حظ عمى الركاية إنيا غير مسندة، كىي ركاية ابف الكمبي عف ابف عباس نفسيا، سكل إضافة انو )ص( خرج كىك المال
 غضباف.

سادسان: الكاقدم عف محمد بف يعقكب بف عتبة عف عبد الكاحد بف أبي عكف الدكسي قاؿ "قدـ النعماف بف أبي الجكف 
قدـ عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مسمما فقاؿ يا رسكؿ اهلل أال الكندم ككاف ينزؿ كبني أبيو نجدان مما يمي الشربة ف

أزكجؾ أجمؿ أيـ في العرب كانت تحت ابف عـ ليا فتكفي عنيا فتأيمت كقد رغبت فيؾ كحطت إليؾ فتزكجيا رسكؿ اهلل 
رسكؿ اهلل ما أصدقت صمى اهلل عميو كسمـ عمى اثنتي عشرة أكقية كنش فقاؿ يا رسكؿ اهلل ال تقصر بيا في المير فقاؿ 

أحدا مف نسائي فكؽ ىذا كال أصدؽ أحدا مف بناتي فكؽ ىذا فقاؿ النعماف ففيؾ األسى قاؿ فابعث يا رسكؿ اهلل إلى أىمؾ 
مف يحمميـ إليؾ فأنا خارج مع رسكلؾ فمرسؿ أىمؾ معو فبعث رسكؿ اهلل معو أبا أسيد الساعدم فمما قدما عمييا جمست 

دخؿ فقاؿ أبك أسيد إف نساء رسكؿ اهلل ال يراىف أحد مف الرجاؿ فقاؿ أبك أسيد كذلؾ بعد أف نزؿ في بيتيا كأذنت لو أف ي
الحجاب فأرسمت إليو فيسرني ألمرم قاؿ حجاب بينؾ كبيف مف تكمميف مف الرجاؿ إال ذا محـر منؾ ففعمت قاؿ أبك أسيد 

ا حتى قدمت المدينة فأنزلتيا في بني ساعدة فدخؿ فأقمت ثالثة أياـ ثـ تحممت معي عمى جمؿ ظعينة في محفة فأقبمت بي
عمييا نساء الحي فرحبف بيا كسيمف كخرجف مف عندىا فذكرف مف جماليا كشاع بالمدينة قدكميا قاؿ أبك أسيد ككجيت إلى 
النبي )ص( كىك في بني عمرك بف عكؼ فأخبرتو كدخؿ عمييا داخؿ مف النساء فدأيف ليا لما بمغيف مف جماليا ككانت 
مف أجمؿ النساء فقالت إنؾ مف الممكؾ فإف كنت تريديف أف تحظي عند رسكؿ اهلل )ص( فإذا جاءؾ فاستعيذم منو فإنؾ 

 .(ٕٗ)تحظيف عنده كيرغب فيؾ"
كمحمد بف يعقكب بف عتبة بف المغيرة بف  (ٖٗ)كيدعـ ما ذىبنا إليو اف سند الركاية مطعكف فيو مف جية الكاقدم 

ىذا كقد يبدك  (ٗٗ)يخشى اهلل، أرسؿ عف عبد اهلل بف عكرمة بف عبد الرحمف، كعف أبيو يعقكباالخنس الثقفي، كاف ممف 
 التناقض في الترجمة كيؼ انو يخشى اهلل كيرسؿ األحاديث عف غيره ؟. 

كقد حاكلنا معرفة المزيد عف ىذه  (ََُ)ترجـ لو ابف أبي حاتـ، كلـ يشر إلى مدحو أك قدحو، مشيرا انو ركل عف أبيو 
 لشخصية كلـ نكفؽ، كتبقى ىناؾ معمكمات ناقصة لـ نعرفيا، منيا لـ نجد لو سنة كفاة. ا
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ىػ الدكسي كقيؿ األكسي، كقاؿ بف حباف يخطئ مالو في ُْْكالحاؿ نفسيا مع عبد الكاحد بف أبي عكف المدني، ت 
مف بف عكؼ كالقاسـ بف محمد ركل عف سعد بف إبراىيـ بف عبد الرح (َُِ)كثقو الذىبي (َُُ)البخارم سكل مكضع كاحد

سماعيؿ بف محمد بف سعد كغيرىـ كعنو الدراكردم كعبد اهلل ابف جعفر المخرمي  كسعيد المقبرم كابف المنكدر كالزىرم كا 
كابف إسحاؽ كعبد العزيز بف عبدا هلل بف أبي سممة الماجشكف كلو أحاديث كقاؿ البزار كالدارقطني ثقة كقاؿ النسائي ليس 

كاف منقطعا إلى عبد اهلل ابف  (َُْ)قاؿ أبك حاتـ مف ثقات أصحاب الزىرم ممف يجمع حديثو كثقو ابف معيف (َُّ)بو بأس
الحسف فاتيمو أبك جعفر في أمر محمد بف عبد اهلل أنو يعمـ عممو فيرب فتكارل عند محمد بف يعقكب بف عتبة فمات عنده 

 .(َُٔ)قيؿ صدكؽ يخطئ (َُٓ)فجأة
ٍف اخبره عنيا ؟ فالركاية مقطكعة السند، كنحف ُْْلدكسي متكفى كالركاية مرسمة، الف ا ىػ، فكيؼ عمـ بالحادثة كمى

بيذا نحمؿ الكاقدم الكذاب مسؤكلية كضع الركاية، كال نتيـ احدان غيره ألنو معركؼ مشيكر بالكذب، كاألكثر مف ذلؾ نقؿ 
 .(َُٕ)كنديةابف سعد عف الدكسي نفسو، اف الذم تزكجيا النبي )ص( كالبية كليست 

سابعان: الكاقدم عف عبد اهلل بف جعفر عف عمرك بف صالح عف سعيد بف عبد الرحمف بف أبزل قاؿ " الجكنية استعاذت مف 
نما خدعت لما رؤم مف جماليا  رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كقيؿ ليا ىك أحظى لؾ عنده كلـ تستعذ منو امرأة غيرىا كا 

مف حمميا عمى ما قالت لرسكؿ اهلل فقاؿ رسكؿ اهلل إنيف صكاحب يكسؼ ككيدىف عظيـ قاؿ كىيئتيا كلقد ذكر لرسكؿ اهلل 
 .(َُٖ)كىي أسماء بنت النعماف بف أبي الجكف"

أما سند الركاية إنيا سمسمة كاىية، كضعيا الكاقدم الكذاب، عف عبد اهلل بف جعفر، كلـ نعرؼ مف ىك عف عمرك بف 
السـ، كقد تـ التحقؽ منيـ فمـ نجد الكاقدم مف بيف الذيف رككا عنيـ، كلـ نعرؼ المراد صالح، فكجدنا أكثر مف كاحد بيذا ا

منيـ، كىـ: أكالن: عمرك بف صالح أبك أمية الككفى، سمع اسمعيؿ بف سميع، سمع منو محمد بف عقبة السدكسى، مشيكر 
بف ميراف، ركل عنو سبرة بف عبد  ثانيان: عمرك بف صالح القرشى، عف صييب (َُُ)كقيؿ مجيكؿ الحديث (َُٗ)الحديث

رابعان: عمرك بف صالح بف المختار قاضى راـ ىرمز سمع ابا مالؾ  (ُُِ)ثالثان: عمرك بف صالح العكدل بصرل ثقة (ُُُ)اهلل
 . (ُُّ)االشجعى ركل عنو أبي مكسى محمد بف المثنى، كثقو يحيى بف معيف

ركؼ، كقد كردت عنو ركايات عدة منيا: ما ركاه عبد الرزاؽ أما سعيد بف عبد الرحمف الرحمف بف أبزم فيك غير مع
عف الثكرم عف زبيد اليامى عف ذر بف عبد اهلل المرىبي عف سعيد بف عبد الرحمف بف أبزم عف أبيو قاؿ " كاف رسكؿ اهلل 

أف ينصرؼ مف الكتر  صمى اهلل عميو كسمـ يكتر بسبح اسـ ربؾ االعمى، كقؿ يا أييا الكافركف، كقؿ ىك اهلل أحد، فإذا أراد
 . (ُُْ)قاؿ: سبحاف اهلل الممؾ القدكس، ثالث مرات، ثـ يرفع صكتو في الثالثة"

ككذلؾ عف أبيو قاؿ "صميت خمؼ  (ُُٓ)كعف أبيو أيضا عف عمار عف النبي )ص( قاؿ " التيمـ ضربة لمكجو كالكفيف"
 . (ُُٔ)النبي صمى اهلل عميو كسمـ فكاف ال يتـ التكبير"

كعف أبيو قاؿ "اف النبي  (ُُٕ)عف أبيو أنو كاف يغتسؿ يـك الجمعة ثـ يحدث بعد الغسؿ ثـ ال يعيد غسالكركم عنو  
صمى اهلل عميو كسمـ نسي آية مف كتاب اهلل كفي القـك أبي فقاؿ يا رسكؿ اهلل نسيت آية كذا ككذا أك نسيتيا قاؿ ال بؿ 

 .(ُُٗ)فىالى تىنسىى { كىذا يتعارض مع قكلو تعالى }سىنيٍقًرؤيؾى  (ُُٖ)نسيتيا"
ثامنان: الطبرم، عف الحارث عف محمد بف سييؿ عف أبى عبيدة معمر بف المثنى قاؿ " تزكج رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

مف كندة فمما دخؿ عمييا فدعاىا إليو فقالت تعاؿ أنت كأبت أف تجئ فطمقيا:  َََكسمـ مف اليمف أسماء بنت النعماف 
ؿ النساء فخاؼ نساؤه أف تغمبيف عميو فقمف ليا إنا نرل إذا دنا منؾ أف تقكلي أعكذ باهلل منؾ كقاؿ آخركف بؿ كانت أجم

ف عائذ اهلل عز كجؿ أىؿ أف يجار كقد  فمما دنا منيا قالت إني أعكذ بالرحمف منؾ إف كنت تقيا فقاؿ قد عذت بمعاذ كا 
 . (َُِ)سرحيا إلى أىميا فكانت تسمى نفسيا الشقية"أعاذؾ اهلل منى فطمقيا كأمر الساقط بف عمرك األنصارم فجيزىا ثـ 
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المالحظ عمى سند الركاية فيو الحارث، كلـ نعرؼ مىٍف ىك ؟ كقد تمت مراجعة مؤلفات الطبرم، فكجدنا فيو الحارث 
 بف محمد، كبحثنا عنو فكجدنا أكثر مف كاحد، مختمفة ألقابيـ، كباألخير لـ نيتد إلى معرفتو كبقي مجيكؿ لدينا.

حمد بف سييؿ غير معركؼ لدينا، كىناؾ أكثر مف كاحد، منيـ: محمد بف سييؿ المزني الككفى، كمحمد بف سييؿ كم
كقد بحثنا عف ىؤالء كلـ نجد أم  (ُِّ)كمحمد بف سييؿ بف عسكر (ُِِ)كاألخير مف أصحاب الصادؽ (ُُِ)الطائي الككفي

 صمة بينيـ كبيف أبي عبيدة.
براىيـ بف محمد  أما معمر بف المثنى أبك عبيدة النحكم التيمى ركل عف رؤبة بف العجاج ركل عنو قيس بف حفص كا 

بف عرعرة، كعبد اهلل بف حرب الميثى، ركل عنو أبك عبيد القاسـ بف سالـ كعمر بف شبة النميرم قاؿ عنو يحيى بف معيف، 
 . (ُِْ)ليس بو بأس

يف تكفى سنة مائتيف كعشرة، كقد قارب المائة كاف ذكره ابف حباف في الثقاة انو مف أىؿ البصرة، ركل عف البصري
صاحب المغة قاؿ الجاحظ: لـ يكف في األرض خارجي كال جماعى أعمـ بجميع  (ُِٓ)الغالب عميو معرفة األدب كالشعر

، كقاؿ الدارقطني: ال بأس بو، إال أنو يتيـ بشئ مف  العمـك منو، صحح ركايتو ابف المدينى، كقاؿ المبرد: كاف أكمؿ القـك
 . (ُِٔ)رأل الخكارج، كيتيـ باإلحداث

 (ُِٕ)لحؽ ىشاـ بف عركة كأبا عمرك، كعنو أبك عبيد كعبد اهلل بف محمد التكزم، ثقة لو تفسير حديث في الزكاة
اخذ عف أباف  (ُِٗ)ذكره المفيد كقاؿ "ىك ممف ال يتيمو خصـك الشيعة في ركايتو" (ُِٖ)أخبارم صدكؽ رمي برأم الخكارج

، كأكثر الركاية عنو في أخبار الشعراء كالنسب كاألياـ، ركل أكؿ خطبة كتبيا أمير المؤمنيف )ع( بعد بيعة الناس بف عثماف
كبالتالي فاف الركاية مرسمة، الف معمر لـ يدرؾ عصر النبي )ص( فمف اخبره بالحادثة بؿ أرسؿ عنو )ص(  (َُّ)لو

نا في عدـ مصداقية الركاية إننا بحثنا عف الساقط بف عمرك كالمرسؿ لـ يكف حجة في البحث العممي، كما يزيد شككك
األنصارم، الذم ردىا إلى أىميا، كلـ نجد ما يدلنا عميو، بؿ ىك شخصية مجيكلة، فضالن عف ذلؾ ال يتكقع مف الرسكؿ 

 َو اف يحمميا عمى محامؿ عدة إمكان)ص( اف يطمؽ زكجتو ليكذا أمر، فب
 صراحة، كانما اكتفت بذكر اسـ ابييا فقالت ابنت ابي الجكف، لعمو جدىا: كىناؾ ركايتاف لـ تشر الى اسميا 

امرأة مف بني الجكف، فمما  -يعني النبي  –كنكح َََاالكلى: عبد الرزاؽ عف ابف جريج قاؿ: قاؿ ابف أبي مميكة كعمرك 
فعؿ )نكح( كىي خالفت الركايات ىذه الركاية تدؿ عمى اف النبي )ص( تزكجيا بداللة ال (ُُّ)جاءتو استعاذت منو، فطمقيا

 .(ُِّ)القائمة انو لـ يدخؿ بيا، أما سند الركاية فيو ابف جريج، كابف ابي مميكة كرد فييما مدح كقدح
الثانية: احمد بف عيسى األشعرم عف محمد بف أبي عمير، عف عمر بف اذينة، عف سعيد بف أبي عركة، عف قتادة، عف 

هلل امرأة مف كندة، ابنة أبي الجكف، فمما مات إبراىيـ بف رسكؿ اهلل ابف مارية القبطية الحسف البصرم قاؿ: كتزكج رسكؿ ا
قالت: لك كاف نبيا ما مات ابنو، فألحقيا رسكؿ اهلل بأىميا قبؿ أف يدخؿ بيا، فمما قبض رسكؿ اهلل )ص( ككلى الناس أبك 

ف شئتي الباه؟ بكر أتتو الكندية، كقد خطبيا خاطب، فاجتمع أبك بكر كعمر فقاال لي ا: اختارم إف شئتي الحجاب، كا 
فاختارت الباه، فتزكجت، فجذـ زكجيا، أك جف، قاؿ عمر بف اذينة: فحدثت بيذا الحديث زرارة كالفضيؿ، فركيا عف أبي 
جعفر عميو السالـ أنو قاؿ: ما نيى النبي عف شئ إال كقد عصي فيو، حتى لقد نكحكا أزكاجو كحرمة رسكؿ اهلل )ص( 

ثـ قاؿ أبك جعفر )ع(: لك سألتيـ عف رجؿ تزكج امرأة فطمقيا قبؿ أف يدخؿ بيا أتحؿ البنو؟  (ُّّ)حرمة مف آبائيـ"أعظـ 
 . (ُّْ)لقالكا: ال فرسكؿ اهلل )ص( أعظـ حرمة مف آبائيـ

نا المالحظ اف السند بدأ في احمد بف عيسى، فبحثنا عنو، فكجدنا عنو ركايات لكنيا ال تفي بالغرض، لذلؾ حاكل
التحقؽ أكثر لمعرفة العمة مف كراء ذلؾ، فكجدنا الحؿ عند شيخ المحققيف السيد الخكئي الذم تابع المكضكع في كتاب 

ثـ رجع الى النسخ القديمة كالمخطكطة لبعض  "احمد بف عيسى "التيذيب لمطكسي، فكجده يذكر الرجؿ تحت عنكاف 
 .(ُّٓ)كىك الصحيح "د عيسىاحمد بف محم"مؤلفات الطكسي فكجده يذكره تحت عنكاف 
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إذا ىك، أحمد بف محمد بف عيسى بف عبد اهلل بف سعد بف مالؾ بف االحكص بف السائب بف مالؾ بف عامر 
األشعرم، مف بني ذخراف بف عكؼ بف الجماىر بف األشعر يكنى أبا جعفر، كاف سعد بف مالؾ بف االحكص، اكؿ مف 

ي )ص( كىاجر إلى الككفة، كأقاـ بيا، كذكر بعض أصحاب النسب: أف في سكف قـ، ككاف السائب بف مالؾ كفد إلى النب
أنساب االشاعرة أحمد بف محمد بف عيسى بف عبد اهلل بف سعد بف مالؾ بف ىانئ بف عامر بف أبى عامر األشعرم، 

األشعرم عمى  كاسمو عبيد، كأبك عامر لو صحبة، كقد ركل أنو لما ىـز ىكازف يـك حنيف عقد رسكؿ اهلل )ص( ألبي عامر
خيؿ فقتؿ، فدعا لو فقاؿ " الميـ أعط عبيدؾ عبيدا أبا عامر كاجعمو في االكرميف يـك القيامة " كما كاف أحمد بف محمد بف 
عيسى يركم عف ابف محبكب، ألنو متيـ في أبي حمزة الثمالي، ثـ تاب كرجع عف ىذا القكؿ، كما ركل عف ابف المغيرة كال 

شيخ القمييف، ككجييـ، كفقيييـ، ككاف الرئيس الذم يمقى السمطاف بيا، لقى اإلماـ الرضا )ع(  عف الحسف بف خرزاد، كىك
كلو كتب كلقى أبا جعفر الثاني )ع( كأبا الحسف العسكرم )ع( فمنيا: كتاب التكحيد، كتاب فضؿ النبي )ص( كتاب 

اسخ كالمنسكخ، كتاب االظمة، كتاب المسكخ، كتاب الن -ككاف غير مبكب فبكبو داكد بف ككرة،  -المتعة، كتاب النكادر، 
ىك الذم أخرج  (ُّٖ)ثقة (ُّٕ)ليس فيو قدح (ُّٔ)كتاب فضائؿ العرب، قاؿ ابف نكح: كرأيت لو عند الدبيمي كتابا في الحج

 .(َُْ)كىك العدة األكلى الذم ركل عنيا الكميني (ُّٗ)البرقي مف قـ ال لذنب سكل اعتماده الضعفاء في مركياتو
د بف أبي عمير، فقد كرد اثناف بيذا االسـ، احدىما البزاز، بياع السابرم، يركم عنو الحسف بف محمد بف كمحم

 .(ُِْ)كثقو ابك داكد (ُُْ)سماعة
مف مكالي الميمب بف أبي  (ُّْ)كالثاني محمد بف أبي عمير، يكنى أبا أحمد، كاسـ أبي عمير زياد، مكلي االزد، ثقة

اـ، لقى اإلماـ مكسى الكاظـ )ع( كسمع منو أحاديث كناه في بعضيا فقاؿ: يا أ با أحمد، صفرة، بغدادم األصؿ كالمق
كركل عف اإلماـ الرضا )ع( جميؿ القدر عظيـ المنزلة، ذكره الجاحظ في البياف كالتبييف انو كجيا مف كجكه الرافضة، حبسو 

الشيعة كأصحاب اإلماـ مكسى بف جعفر )عمييما  ىاركف العباسي ليمي القضاء، ثـ كلي بعد ذلؾ، كقيؿ: ليدؿ عمى مكاضع
حتى ضرب أسكاطان بمغت منو، فكاد أف يقر لعظـ األلـ، فسمع محمد بف يكنس بف عبد الرحمف كىك يقكؿ: اتؽ اهلل  السالـ(

ف أختو دفنت كتبو ف ي يا محمد بف أبي عمير، فصبر ففرج اهلل، كركم أف المأمكف حبسو حتى كاله قضاء بعض البالد، كا 
حاؿ استتارىا كككنو في الحبس أربع سنيف فيمكت الكتب، كقيؿ: تركتيا في غرفة فساؿ عمييا المطر فيمكت، فحدث مف 
حفظو، كمما كاف سمؼ لو في أيدم الناس، فميذا ييسكف إلى مراسيمو كقد صنؼ أربعة كتسعيف كتاب، منيا المغازم، كتاب 

في اإلمامة، كتاب الحج، كتاب فضائؿ الحج، كتاب المتعة، كتاب الكفر كاإليماف، كتاب البداء، كتاب االحتجاج 
االستطاعة، كتاب المالحـ، كتاب يـك كليمة، كتاب الصالة، كتاب مناسؾ الحج، كتاب الصياـ، كتاب اختالؼ الحديث، 

فيـ، تكفيَّ سنة كتاب المعارؼ كتاب التكحيد، كتاب النكاح، كتاب الطالؽ، كتاب الرضاع، فأما نكادره فيي تختمؼ باختال
 . (ُْْ)ىػُِٕ

كىك مف أكثؽ الناس عند الخاصة كالعامة كأنسكيـ كأكرعيـ كأعبدىـ كقد ذكره الجاحظ في كتابو في فخر قحطاف 
عمى عدناف بذلؾ، انو كاف أكحد أىؿ زمانو في األشياء كميا، أدرؾ مف اإلئمة ثالثة: اإلماـ مكسى بف جعفر )ع( كلـ 

الرضا كالجكاد عمييما السالـ، كركل عنو أحمد بف محمد بف عيسى كتب مائة رجؿ مف رجاؿ  يركعنو، كركل عف اإلماـ
اإلماـ الصادؽ )ع( حبس بعد اإلماـ الرضا )ع( كنيب مالو كذىبت كتبو، ككاف يحفظ أربعيف جمدا فمذلؾ أرسؿ أحاديثو، 

كقبؿ: كاف  -فأبى فضرب ضربا عظيما  ككاف قدسعي بو أنو يعرؼ أسماء الشيعة كمكاضعيـ، فأمره السمطاف بتسميتيـ
قاؿ: " فمما بمغ بي الضرب ذلؾ كدت اسمييـ فسمعت نداء محمد بف يكنس بف عبد الرحمف يقكؿ ! يا  -ذلؾ ليمي القضاء 

محمد بف أبي عمير: اذكر مكقفؾ بيف يدم اهلل ! فتقكيت بقكلو كصبرت كلـ اخبرىـ كالحمد هلل " كقيؿ إنو أدل مائة كأحد 
كأجمعت الصحابة عمى ثمانية عشر رجال فمـ يختمفكا في تعظييـ، منيـ  (ُْٓ)ألؼ درىـ حتى خمص، ككاف ممكال كعشريف

 . (ُْٔ)محمد بف أبي عمير
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كعمر بف محمد بف عبد الرحمف بف أذينة بف سممة بف الحارث بف خالد بف عائذ بف سعد بف ثعمبة بف غنـ بف مالؾ 
ف أفصى بف عبد القيس بف أفصى بف دعمي بف جديمة بف أسد بف ربيعة بف نزار بف بيثة بف جديمة بف الديؿ بف شف ب

بف معد بف عدناف، قاؿ النجاشي: شيخ أصحابنا البصرييف ككجييـ، ركل عف اإلماـ الصادؽ )ع( بمكاتبو، لو كتاب 
 .(ُْٕ)الفرائض

ىرب مف الميدم العباسي،  يقاؿ: اسمو محمد بف عمر بف أذينة، غمب عميو اسـ أبيو، ككفي مكلى عبد القيس،
ماميـ كجميع  (ُْٖ)كتكفي في اليمف، فمذلؾ لـ يرك عنو كثير قاؿ لإلماـ الصادؽ )ع( "أني نازؿ في بني عدم كمؤذنيـ كا 

كثقو البركجردم، ركل عنو ابف أبي عمير،  (ُْٗ)كىذا حديثان صحيحان  "أىؿ المسجد عثمانية يتبرؤكف منكـ كمف شيعتكـ 
 .(ُُٓ)كسماه ابف داكد، عمرك بف أذينة (َُٓ)محمد بف سماعة، كأحمد بف ميثـ كصفكاف، كالحسف بف

ككتاب عمر بف أذينة نسختاف أحداىما الصغرل، كاألخرل الكبرل، كلو كتاب الفرائض، كعده في رجالو مف أصحاب 
عف بريد بف معاكية بف الصادؽ عميو السالـ، كقيؿ مف أصحاب الكاظـ عميو السالـ، الذيف أدرككا اإلماـ الصادؽ، ركل 
كأخيران يجب التفريؽ  (ُِٓ)أبي جعفر )ع( كقع بيذا العنكاف في إسناد كثير مف الركايات تبمغ أربعمائة كاثنيف كثمانيف مكردان 

فصاحبنا ككفي كاآلخر شامي، كالفرؽ بيف االثنيف  (ُّٓ)ىػُِٓبيف صاحبنا، كعمرك بف أذينة المخمي الشامي المتكفى سنة 
 يخفى عمى احد.معركؼ ال 

أما سعيد بف أبي عركة فقد بحثت عنو، فكجدت لو ركايات نيقمت عنو، نقميا عف قتادة لكني لـ أجد ترجمة لو، كال 
 مكقؼ عمماء الجرح كالتعديؿ بصدده، كبناءن عمى ذلؾ الباحث يشؾ بكجكد ىكذا شخصية كيعدىا كىمية.

كجالس الحسف البصرم ثالث عشرة سنة فيو مدح كقدح، كقتادة بف دعامة الدكسي، كىك مف تابعي البصرة، كرد 
كالحسف البصرم، فيو طعكف  (ُْٓ)يصمى معو الصبح ثالث سنيف كمثمو يمـز مثمو، كفي ركاية، جالسو اثنتي عشرة سنة

 .(ُٓٓ)كثيرة، جمعو القكؿ في القدر مع تمميذه قتادة 
تذكر عنيا شيء سكل لقبيا جكنية، كقيؿ مف خالصة ما عرضناه مف ركايات، انيا تحدثت عف زكاج كزكجة كلـ 

بني الجكف، كلـ تذكر اسميا كال اصميا، كىذا يحممنا عمى االعتقاد انيا اسماء بنت النعماف، كلقبيا الجكنية، ككنيا مف بني 
 الجكف، لكجكد كثير مف الركايات بيذا الصدد. 

 المبحث الثاني: نقد متون الروايات 
أسانيدىا عمينا اف نفعؿ الشيء نفسو مع متكنيا، كىذا يتطمب منا اشتقاؽ عنكانات  كبعد عرض الركايات كمناقشة

 فرعية مف الركايات، لغرض الحفاظ عمى كحدة المكضكع، كاىميا: 
أسميا كنسبيا: صاىرت قبيمة كندة النبي )ص( متمثمة في زكاجو مف احد بناتيـ، كىي أسماء بنت النعماف بف أبي 

كقد بحثنا عف النعماف، فيك غير معركؼ أصال  (ُ)حارث بف شراحيؿ بف الجكف آكؿ المرار الكندمالجكف بف األسكد بف ال
 َكلـ تكف لو إعماالن تذكر، كرد اسمو مف خالؿ ترجمة ابنتو أسماء، ىذا كؿ ما مكجكد عنو، كىك شخصية كىمية 

ف األسكد الحارث بف شراحيؿ بف كقيؿ ىي أسماء بنت النعماف بف الجكف بف شراحيؿ، كقيؿ أسماء بنت النعماف ب
النعماف، كقيؿ أسماء بنت النعماف بف الحارث بف شراحيؿ بف كندل بف الجكف بف حجر آكؿ المرار بف عمرك بف معاكية 

 فالنعماف بف الجكف غير مكجكد. (ِ)بف الحارث األكبر"
زلتو، كما ىي زكجتو أـ أسماء، لذلؾ حرم بنا اف نعرؼ شيء عف نسبيا، كعمى اقؿ تقدير أبييا ما ىك، كما ىي من

كتفصيالت أخر لعمنا نصؿ إلى حقيقة ما ؟ فقد كرد اف أبييا اسمو النعماف بف الجكف، فبحثنا عنو كلـ نجد عنو معمكمات 
كافية يمكف االطمئناف عمى كجكده، كال ترجمة لو تذكر في المصادر، فيك معركؼ بػ ابنتو أسماء، كلكالىا لـ يكف معركفان، 

رل إذا لـ تكف قضية زكاجيا مف النبي )ص( لـ يكف لو كال ألبنتو شيئان يذكر، كقد حاكلنا جاىديف معرفتو، فكجدنا كباألخ
 ترجمة ابنتو أسماء.
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كىذا غير معركؼ أصال، سكل ما أكرد ق الطبرم بقكلو  (ّ)قيؿ ىك األسكد بف شراحيؿ بف حجر بف معاكية الكندم 
كسمـ أسماء بنت النعماف بف االسكد بف شراحيؿ بف الجكف بف حجر بف معاكية  "ثـ تزكج رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

كقيؿ االسكد بف شراحيؿ بف كندم بف الجكف بف آكؿ المرار الكندم لو إدراؾ ككلده عبد الرحمف أكؿ مف اختط  (ْ)الكندل"
ف االسكد بف الحارث بف شراحيؿ بف كتمت مراجعة النعماف ب (ٓ)بالككفة، مف كندة، كلـ يختط مف بني الجكف بالككفة غيره

 كىذه التسمية غير معركفة إال في مكضكع زكاج أسماء مف النبي )ص(. (ٔ)كندل بف الجكف
كىذا لـ يكف لو كجكدان إال في ىذا  (ٕ)ككذلؾ النعماف بف الحارث بف شراحيؿ بف الجكف بف حجر بف معاكية بف عمرك

عمما انو )ص( أكد عمى مسألة  (ٖ)احد الركايات إنيا مف الممكؾ المكضع، كبخصكص نسبيا لـ نجده سكل ما ذكرتو
فمماذا أىمؿ  (َُ)كأكد في أحاديثو )ص( عمى طيارة نسبو (ٗ)النسب فقاؿ "تزكجكا في الحجر الصالح، فإف العرؽ دساس"

 ىذه النقطة كحاشاه اف فعؿ ذلؾ بؿ ىذه مف التيـ المكجية ضده لذا لزامان ردىا.
اختمفت األسماء، كميما حاكؿ كٌضاع الركايات اف يتفننكا في كضعيا البد اف يكشؼ التحقيؽ كعميو نقكؿ: ميما 

العممي زيفيا، كبذلؾ نخمص إلى القكؿ اف كالد أسماء المذككر في الركايات شخصية كىمية، بدليؿ اف كالدىا صاىر النبي 
مكاقفان أسكة بيـ ؟ كىذه احد األسباب في ضعؼ )ص( فأصبح مسممان صحابيان شأنو شأف بقية الصحابة فمماذا لـ تكف لو 

الركاية، فضالن عف ذلؾ اننا لـ نعرؼ أـ أسماء، فقد تحدثت الركايات عمى اختالفيا عف أسماء كاستعاذتيا مف النبي )ص( 
 كلـ تذكر اسـ أميا، ىذه زكجة النبي )ص( فالبد مف معرفة حسبيا كنسبيا، فما بالؾ اف لـ يكف ليا نسبان.

 (ُِ)كلـ يتزكج مف كندة غيرىا (ُُ)ريخ الزكاج: تزكجيا في شير ربيع األكؿ سنة تسع مف اليجرة، كلـ يدخؿ بياأما تا
 في حيف كجدنا غيرىا كما سنتناكلو تباعان في البحث عف ازكاج النبي )ص(.

ابف الكمبي عف ابف  كبما اف النبي )ص( تزكجيا عمينا اف نعرؼ الزمكنة التي رآىا فييما أيف كمتى ؟ لـ تحدد ركاية
عباس تاريخ زكاجيما كقد اكتفت بالقكؿ: انو )ص( تزكجيا عندما ىاجرت كندة إلى النبي )ص( كىذا يحمؿ شيء مف 
الصحة فربما ىك نكع مف المصاىرة السياسية عمى اعتبار اف القبيمة حديثة عيد باإلسالـ، كىك مف باب تطييب الخكاطر، 

 لمزكاج، كقد احؿ اهلل سبحانو لو ذلؾ، فال مشكمة في األمر.كربما رأل فييا )ص( ما يؤىميا 
كفي ركاية الكاقدم عف الدكسي اف أباىا النعماف كاف يسكف نجدان، مما يمي الشربة، التي تقع في نجد يقطع كادم 

نيا رغبت في  (ُّ)الرمة بينيا كبيف عدنة  )ص(النبي فقدـ عمى النبي )ص( فعرضيا عميو بقكلو: أال أزكجؾ أجمؿ أيـ كا 
كحطت إليو، فتزكجيا، كلـ نعرؼ اسميا إذ لـ تذكره الركاية، كليذا نتساءؿ بالقكؿ كيؼ كانت كذلؾ كىي لـ تراه كىك لـ 
يراىا؟ ألـ يكف ذلؾ مسكغان شرعيان لمذيف يتزكجكف اآلف عف طريؽ الشبكة الدكلية االنترنيت؟ فيؤالء يستطيعكف اف يركف 

 كعمى شاشات الحاسبة، لكف الرسكؿ )ص( تزكج مف لـ يراىا، كلـ تره.بعضيـ بعضان مف خالؿ الشبكة 
 .(ُْ)كلـ نعرؼ عف منطقة سكناىا سكل الشربة كنجد، الذم تكفيت فييا عند أىميا في خالفة عثماف

أكصافيا: لـ نجد شئيا عنيا سكل ما أشير إلى جماليا بالمفظ فقط، فعمى سبيؿ المثاؿ كرد في احد الركايات القكؿ 
ذكرف مف جماليا كشاع بالمدينة قدكميا ... فدأيف ليا لما بمغيف مف جماليا ككانت مف أجمؿ النساء" كفي ركاية "لما "ف

رؤم مف جماليا كىيأتيا" كفي أخرل "أجمؿ أيـ في العرب" كمف أجمؿ أىؿ زمانيا، كأشبو، يمحظ اف النص فيو إرباؾ ككأنو 
خالؿ المعنى، لـ نعرؼ تشبو ماذا ؟ لعميا تشبو احد أزكاج النبي تعرض لحذؼ بعض الكممات منو، كىذا كاضح مف 

)ص( مف حيث الجماؿ، الـ تكف شبيية أـ المؤمنيف عائشة، كاف يقكؿ ليا )ص( أحيانا يا حميراء تصغير الحمراء، يريد 
 .(ُٓ)البيضاء
ذا أراد الرجؿ أف ككأف صاحب الركاية أراد القكؿ انو )ص( تزكجيا لجماليا، كلذلؾ كرد عند الطكسي ال  قكؿ "كا 

يتزكج، فينبغي أف يطمب ذكات الديف كاألبكات كاألصكؿ الكريمة، كيجتنب مف ال أصؿ لو كال عقؿ لو، كال يتزكج المرأة 
لجماليا أك ماليا، إذا لـ تكف مرضية في االعتقاد عاقمة سديدة الرأم، ... ال يجكز أف يتزكج مف يخالفو في االعتقاد، إال 
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كقاؿ اإلماـ الصادؽ )ع( "مف تزكج امرأة لجماليا أك  (ُٔ)ستضعفة كال يعرؼ منيا نصبان كال انحرافان عف الحؽ"إذا كانت م
 إذا ال عالقة بيف جماليا كزكاجيا النبي )ص(.  (ُٕ)ماليا حرمو اهلل ماليا كجماليا"

بيا كدينيا فاظفر بذات الديف تنكح النساء ألربع لما ليا كجماليا كحس "كمع ذلؾ كضع حديثان عف النبي )ص( قاؿ 
كعمى ذلؾ نقكؿ: ما قيمة الجماؿ كالماؿ كالحسب إذا لـ يكف ىناؾ دينان، كما يترتب عميو مف التزامات، فاف  (ُٖ)تربت يداؾ"

كاف إضافة الجماؿ مع الديف ىذا شيء جيد، أما جماؿ كماؿ كحسب، كىي مبتذلة، فال تساكم شيئان، فالديف ىك الضابط 
 َك المقياس إلنجاح الحياة الزكجية األساس كى

ٍنوي  ـٍ عىف شىٍيءو مِّ ديقىاًتًيفَّ ًنٍحمىةن فىًإف ًطٍبفى لىكي  نىٍفسان صداقيا: الصداؽ سنة ككنية، كرد في قكلو تعالى }كىآتيكٍا النَّسىاء صى
ًريئان{ ماء دفع ليا صداقان طبعان، كىذا ليس كعندما تزكج )ص( أس (َِ)ككاف نساء النبي )ص( أغمى ميكرا (ُٗ)فىكيميكهي ىىًنيئان مَّ

نما الغرابة في الركاية القائمة " فتزكجيا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمى اثنتي عشرة أكقية كنش فقاؿ  أبييا  –غريب، كا 
يا رسكؿ اهلل ال تقصر بيا في المير فقاؿ رسكؿ اهلل ما أصدقت أحدا مف نسائي فكؽ ىذا كال أصدؽ أحدا مف بناتي  -

كصداؽ خديجة  (ُِ)فكؽ ىذا" كلمرد عمى ذلؾ نقكؿ: اف النبي )ص( خطب زينب بنت خزيمة، كأصدقيا اثنتي عشرة أكقية
لـ يصدؽ احدان مف  )ص(كىذا يبطؿ ما ذكرتو انو  (ِِ)عشريف بكرة سنية، كقيؿ اثنا عشر أكقية مف مذىب كنصؼ أكقية 

صدؽ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ امرأة مف نسائو كال أصدقت زكجاتو في ىكذا صداؽ، كليذا قاؿ عمر بف الخطاب " ا
كربما يتساءؿ سائؿ عف مقدار المير اثنتا عشر أكقية كنصؼ، أم ما  (ِّ)امرأة مف بناتو أكثر مف ثنتى عشرة أكقية " 

ا، كقيؿ: كزف خمسة فالمقصكد بػ األكقية أربعكف درىما، كالنش: كزف نكاة مف ذىب، ام كزف عشريف درىم (ِْ)يعادؿ رطالن 
 َ (ِٓ)دراىـ، كقيؿ: ىك ربع أكقية، كنش الشيء: نصفو 

كبيذا يصبح ميرىا أربع كثمانكف مثقاالن مف ذىب، يمحقيا نش كىك ربع الكقاء  (ِٔ)ككؿ أكقية كزف سبعة مثاقيؿ
ذا حسب اناه عمى قيمة الذىب في فيككف ما يعادؿ مثقاليف، أال ربع، يصبح المير الكمي ست كثمانيف مثقاالن، أال ربع، كا 

الكقت الحاضر يككف مقدار المثقاؿ يساكم ثالثمائة ألؼ دينار مضركبة في ست كثمانيف مثقاالن، إال ربع يككف خمسة 
كعشركف مميكنان كثمانمائة ألؼ، ناقص منو ربع المثقاؿ أم ما يعادؿ خمسة كسبعكف ألؼ، يصبح خمسة كعشركف مميكنا 

  َا كتسعمائة كخمسة كعشركف ديناران، كىك مير يفكؽ حد التصكر، كغير معقكؿ كسبعمائة كتسع كتسعكف ألف
أما إذا حسبناه عمى الدرىـ، فيككف األكقية الكاحدة تساكم أربعكف درىـ مضركبة في اثنا عشر درىمان، يصبح أربعمائة 

ىنا كنعتذر ألننا ال نتعامؿ  كثمانكف درىمان، مضافا ليا نصؼ األكقية أم عشركف درىما، يصبح خمسمائة درىـ، كالى
بالدراىـ في الكقت الحاضر، لكف عمى عصر النبي )ص( سيككف مبمغ كبير، كيناقض ذلؾ اف النبي )ص( جعؿ خير 

فال يصح ذلؾ الف فيو تناقض أال يريد الخير  (ِٕ)المرأة في قمة ميرىا فقاؿ "خير نساء أمتي أصبحيف كجيا، كأقميف ميرا"
  َيا الخير بسبب غالء ميرىا لذلؾ ما كفقت في زكاجيا لزكجتو، كربما لـ يصب

كسكتيا: بعد اف ردىا النبي )ص( امر بكسكتيا، فمتعيا برازقيتيف يعني كرباستيف، ككمؼ أبا اسيد الساعدم بذلؾ ىذا 
مزمات السفر ما كرد في ركاية ابف الكمبي، كلـ تشر الى ذلؾ ركاية الطبرم، كاكتفت بالقكؿ فجيزىا، كالجياز يشمؿ كؿ مست

الخ، كقد تككف لفظة كرباستيف غريبة عمى الباحث لذلؾ تحدكه رغبة قكية كفضكؿ عممي اف  َََماء كغذاء كمالبس 
  َيعرفو، ما ىي كما المقصكد بيا ؟ كلماذا متع النبي )ص( زكجتو بيا؟ ىؿ مف باب االحتراـ أك مف آخر؟ 

رباس كالكرباسة: ثكب، فارسية مف القطف، ينسب إليو بياعو لذلؾ بحثنا عنيا لغة فكجدناىا مشتقة مف كربس: الك
قيؿ ىك كتاف أغمظ مف غميظ  (ِٗ)فارسي معرب مف كممة " كرباس " الفارسية، أك " كرپاس " اليندية  (ِٖ)فيقاؿ كرابيسي

  َ(َّ)الككفي كالبصرم، تمبسو أزكاج المكسر ىك كالخز كاالبريشـ
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كذكر  (ِّ)كاعتـ عبد الرحمف بف عكؼ بعمامة مف كرابيس سكداء (ُّ)منو يركل اف عمران بف الخطاب لبس قميصا 
كتكثر صناعتو كتشتير أسكاقو في مدينة  (ّّ)ابف األثير ىذاف الحديثاف في غريب الحديث، مشيرا اف الكرباس ىك القطف

 . (ّْ)ينسب إليياالباب، كيعرؼ بباب بزاعة بميدة في طرؼ كادم بطناف مف أعماؿ حمب، كيحمؿ إلى مصر كدمشؽ، ك 
كالرازقية كالرازقي: ثياب كتاف بيض، كقيؿ: كؿ ثكب رقيؽ رازقي، كقيؿ: الرازقي الكتاف نفسو، قاؿ لبيد بف ابي ربيعة، 

فكفى المىقاًكال كيرسيؼو    ًبأىيماًف عيجـو يىنصي مىؿه ًمف راًزًقيٍّ كى  .(ّٓ)يصؼ ظركؼ الخمر: لىيا غى
ضعيؼ مف كؿ شئ، كالرازقي: ضرب مف عنب الطائؼ أبيض طكيؿ الحب، أم يخدمكف األقياؿ، كالرازقي: ال 

 . (ّٔ)العنب الرازقي ىك المالحي
ًد  كىأىنَّيا    ميسىربىمىةه في راًزًقيٍّ ميعىضَّ مى كىحًشيِّيا كى  (ّٕ)قاؿ زىير بف ابي سممى: فىجالىت عى

أك كسى احد زكجاتو منو، سكل  )ص(لبسو كليذا انو لباس يدؿ عمى الترؼ، كمف الجدير ذكره، لـ يرد في اثر انو 
 َجريان عمى القكؿ قابؿ اإلساءة باإلحساف  )ص(زكجتو الذم ردىا، كقد فعؿ ذلؾ 

 زواج النبي )ص( من األرامل 
المعركؼ اف العرب قديمان كحديثان تكره الزكاج مف المطمقات كاألرامؿ، كقد حث النبي )ص( عمى زكاج البكر، كىذا ما 

ف عبد اهلل )رض( قاؿ "كنت مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ في سفر فمما دنكنا مف المدينة، قمت يا رسكؿ ركم عف جابر ب
اهلل أني حديث عيد بعرس فائذف لي في أف أتجعؿ إلى أىمي قاؿ أتزكجت قاؿ قمت نعـ قاؿ بكران أـ ثيبان قاؿ قمت ثيبا قاؿ 

 َ (ّٗ)األبكار، فإنيف أعذب أفكاىا، كأنتؽ أرحامان، كأرضى باليسير"كقكلو )ص( "عميكـ ب (ّٖ)فيال بكر أتالعبيا كتالعبؾ"
كالسؤاؿ لماذا يتزكج الرسكؿ مف األرامؿ كالمطمقات كىك يحث عمى زكاج البكرات؟ كليذا األجدر بو )ص( اف يتزكج 

ف الجكاب بشكؿ سريع يكك  (َْ)البكر، كليس االيـ، فعمى سبيؿ المثاؿ، انو تزكج خديجة ىي األخرل كانت متزكجة مف غيره
إنيا كانت باكران كلـ تتزكج أحدان ادخرتيا اإلرادة اإلليية، رغـ كبر سنيا حتى تككف زكجة رسكؿ اهلل، لتخرج منيا ذرية طيبة 

 طاىرة إلى يـك الديف.
ت كبعد كفاة خديجة )ع( تزكج النبي )ص( سكدة بنت زمعة، ككانت قبمو عند السكراف بف عمرك، كتزكج أـ حبيبة بن

ابي سفياف، ككانت قبمو عند عبيد اهلل بف جحش، كتزكج أـ سممة ىند بنت أبي أمية، ككانت قبمو عند أبي سممة عبد اهلل 
بف عبد األسد بف ىالؿ، كتزكج زينب بنت جحش، ككانت قبمو عند مكاله زيد بف حارثة، كتزكج جكيرية بنت الحارث بف 

ابف ذم الشقر، كتزكج صفية بنت حيي ككانت قبمو عند كنانة بف الربيع بف  ابي ضرار، ككانت قبمو عند ابف عميا يقاؿ لو
كحفصة بنت عمر، كانت  (ُْ)ابي الحقيؽ، كتزكج ميمكنة بنت الحارث الياللية، ككانت قبمو عند ابي رىـ بف ابي قيس

تزكجيا  متزكجة، كتكفى عنيا زكجيا، فعرضيا أبييا عمى عثماف، فرفضيا كعرضيا عمى أبي بكر فسكت، ثـ
 .(ِْ)ص()النبي

كليذا صكر النبي )ص( كأنو شخص غير مرغكب فيو، كليذا عمينا اف نتساءؿ، ما العمة في زكاجو مف األرامؿ ىؿ 
في ذلؾ فضيمة معينة مثالن، أـ اف األمر مقصكد أريد منو إضافة فضيمة معينة ألحد زكجاتو عمى حساب غيرىا، عمى إنيا 

كىذا ما ركم عف ابف إسحاؽ قكلو " ثـ تزكج رسكؿ اهلل )ص( ... عائشة بنت أبي بكر، كىي  الكحيدة الذم تزكجيا باكران،
 كىذا ما يسمى القفز عمى األكتاؼ، كالحصكؿ عمى منقبة قباؿ الطعف في اآلخريف.  (ّْ)بكر، كلـ يتزكج بكران غيرىا"

كىك يكمـ النبي  -النعماف كانت متزكجة  تفيد اف اسماء بنت -لذلؾ كردت إشارة كاحدة في ركاية الكاقدم عف كالدىا 
يمحظ عمى الركاية أنيا لـ  (ْْ))ص( قكلو "أال أزكجؾ أجمؿ أيـ في العرب، كانت تحت ابف عـ ليا فتكفى عنيا فتأيمت"

تسـ ابف عـ أسماء كزكجيا المتكفى، كلـ يرد ذلؾ في الركايات الذم عرضناىا بخصكص زكاج أسماء مف النبي أنيا كانت 
 ة مف غيره.متزكج
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 مكان نزولها 
أشارت بعض الركايات الى نزكؿ زكجة النبي )ص( في أطـ بني ساعدة، كىذا ما ركاه البخارم عف سيؿ بف سعد 
الساعدم قاؿ "ذكر لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ امرأة مف العرب فأمر ابا اسيد الساعدم اف يرسؿ إلييا فأرسؿ إلييا فقدمت 

كفي ركاية الكاقدم، اف ابي أسيد الساعدم قدـ في أبنت النعماف بف أبي الجكف الكندم  (ْٓ).."فنزلت في أجـ بني ساعدة .
المالحظ عمى الركايتيف أنيما لـ يتفقا عمى اسـ زكجة النبي، قيؿ امرأة مف العرب، كأخرل أبنت  (ْٔ)فانزليا في بني ساعدة

 النعماف.
بحثنا عنو كلـ نجده اال في ركاية زكجة النبي )ص( كنزكليا فيو، كليذا أكؿ ما يجب عمينا معرفة اطـ بني ساعدة فقد 

كقد كجدنا كثيران مف ىذه االطاـ نسبت لقبائؿ شتى، قيؿ اآلجاـ، كىي القصكر بمغة أىؿ المدينة، ككاف بظاىر المدينة كثير 
كىي مبنية مف  (ْٖ)دينةكقيؿ ىي الحصكف، كأكثر ما يسمى بيذا االسـ حصكف الم (ْٕ)منيا ينسب كؿ كاحد منيا إلى شئ

 .(ْٗ)حجارة 
كاألمر الثاني: يجب عمينا معرفة شيء عف قبيمة بني ساعدة، كالرابطو بينيـ كالنبي )ص( كساعدة ىك بف كعب بف 

كزعيميـ، سعد بف عبادة، يدعي الكامؿ ألنو كاف في الجاىمية يحسف العـك كالرمي، ككاف كىك مف كجكه  (َٓ)الخزرج األكبر
كلـ يشيد بدران ألنو كاف يكمئذ مريض ثـ شيد المشاىد كميا، كامتنع يـك السقيفة مف بيعة أبي بكر، فخرج مف قكمو، أسمـ 

المدينة خكفان عمى نفسو، كلحؽ بػ الشاـ، فأقاـ بيا إلى أف تكفي أبك بكر، كصار األمر إلى عمر، فامتنع أيضان مف بيعتو، 
 .(ُٓ)إنو سعى في قتمو، فقتؿ، كزعمكا أف الجف قتموكمات بيا بعد سنتيف كنصؼ مف أياـ عمر، كقيؿ: 

ليـ بئر بضاعة المعركفة بالمدينة، الذم كقؼ عمييا  (ِٓ)أما بنك ساعدة، أضيفت إلييـ السقيفة كىـ حى مف األنصار
بف أبي  النبي )ص( كخيمو تسقى منيا فشرب كتكضأ كدعا فييا بالبركة، كىذا االمر ركاه الكاقدم بسنده عف يزيد بف المنذر

 .(ّٓ)أسيد الساعدم عف أبيو عف ابي حميد الساعدم
أف الماء طيكر ما لـ يتغير، كبيا ماؿ ألىؿ المدينة مف أمكاليـ، كلبضاعة نخؿ بالمدينة، كأف  )ص(فييا أفتى النبي

يض في أتى بئر بضاعة فتكضأ مف الدلك كردىا إلى البئر كبصؽ فييا كشرب مف مائيا، ككاف إذا مرض المر  )ص(النبي
أيامو يقكؿ: اغسمكني مف ماء بضاعة، فيغسؿ فكأنما أنشط مف عقاؿ، كقالت أسماء بنت أبي بكر: كنا نغسؿ المرضى 

قيؿ لو: إنؾ تتكضأ مف بئر بضاعة كىي تطرح فييا المحائض كلحـك  )ص(مف بئر بضاعة ثالثة أياـ فيعافكف، كأف النبي
شئ، فمـ يجعؿ الختالط النجاسة بالماء تأثيرا في نجاستو، كاعترضكا عمى  الكالب كما ينحي الناس، فقاؿ: الماء ال ينجسو

ىذا الحديث بسؤاليف، أحدىما: أف بئر بضاعة عيف جارية إلى بساتيف يشرب منيا كالماء الجارم ال تثبت فيو النجاسة، 
ني ساعدة، عرضيا ستة كالجكاب عنو: أف بئر بضاعة أشير حاال مف اف يعترضكا عمييا بيذا السؤاؿ، كىي بئر في ب

ذا  أذرع، ماؤىا متغير المكف، كمعمـك أف الماء الجارم ال يبقى متغير المكف، عمقيا أكثر ما يككف الماء فييا إلى العانو، كا 
نقص؟ قاؿ: دكف العكرة، كالسؤاؿ الثاني أف قالكا: ال يجكز أف يضاؼ إلى الصحابة أف يمقكا في بئر ماء يتكضأ فيو رسكؿ 

لمحائض كلحـك الكالب، بؿ ذلؾ مستحيؿ عمييـ كذلؾ بصيانة كضكء رسكؿ اهلل )ص( أكلى، فدؿ عمى ضعؼ اهلل )ص( ا
نما كانت بئر بضاعة  ىذا الحديث ككىائو، كالجكاب عنو: أف الصحابة ال يصح إضافة ذلؾ إلييـ كال ركينا أنيـ فعمكا، كا 

ذلؾ فييا، قاؿ: ثـ الدليؿ عميو مف طريؽ المعنى أنو  قرب مكاضع الجيؼ كاألنجاس ككانت تحت الريح ككانت الريح تمقي
 كقد اضيفت فضائؿ بئر زمـز الى بئر بضاعة.  (ْٓ)ماء كثير فكجب أف ال ينجس بكقكع نجاسة ال تغيره قياسا عمى البعرة

، فما ما نريد قكلو: اف النبي )ص( ىك المتزكج، كالزكجة مف بني الجكف (ٔٓ)كمنيـ ييكد (ٓٓ)كليـ مقبرة خاصة بيـ
 معنى اف تدخؿ في قصر بني ساعدة، كلـ تدخؿ في بيتو؟ 

كالسؤاؿ ىنا لماذا التأكيد عمى أطـ بنك ساعده مف دكف غيره، عمما اف ىناؾ ما ىك أفضؿ منو، كىذا األمر مركم 
ثـ دكر  عف ابي أسيد الساعدم عف رسكؿ اهلل )ص( قاؿ "أال أخبركـ بخير دكر األنصار قالكا بمى قاؿ دكر بني النجار
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كليذا نتساءؿ  (ٕٓ)بني عبد االشيؿ ثـ دكر بني ساعدة أك دكر بني الحرث بف الخزرج كفي كؿ دكر األنصار يعني خيرا"
 ىؿ ىذه الدكر، أفضؿ مف دار النبي )ص( أك أفضؿ مف دكر بني ىاشـ ؟ 

شكط اسـ حائط يعني بستانا كال (ٖٓ)كفي ركاية ابف سعد، عف أبي أسيد قاؿ "أنزلتيا بالشكط مف كراء ذباب في أطـ"
بالمدينة، كاسـ مكضع يأكم إليو الكحش، كمكاف بيف شرفيف مف األرض يأخذ فيو الماء كالناس كأنو طريؽ، كدخكلو في 

كذباب: جبؿ بالمدينة لو ذكر في  (ٗٓ)االرض أف يكارم البعير كراكبو، كال يككف إال في سيكؿ األرض ينبت نبتا حسنا
 .(َٔ)المغازم كاألخبار

كأشار  (ُٔ)كأشار ابف حنبؿ إلى مكاف نزكليا بقكلو "كقد أكتى بالجكنية في بيت أمية بنت النعماف بف شراحيؿ"
كقد بحثنا عف أمية كلـ نجد عنيا شيئان يذكر سكل ىذه  (ِٔ)األلباني إلى كىـ مف قاؿ انو متفؽ عميو الف مسمـ لـ يخرجو

 حيؿ.الركاية ككذلؾ الحاؿ مع أبييا النعماف بف شرا
كفي ركاية ابف الجاركد عف ابي أسيد قاؿ "كقد أتي بالجكنية فأنزلت في بيت النخؿ أميمة بنت النعماف بف 

كلـ نعرؼ لعؿ  (ْٔ)كفي ركاية ابف حجر عف البخارم عف أبي سيد قاؿ: أتى بالجكنية فأنزلت في بيت عمي (ّٔ)شراحيؿ"
تو مكجكدة تستطيع اف تقـك بكاجبيا تجاه زكجة أبييا، كلعؿ غيره، ال المراد منو بيت أمير المؤمنيف )ع( بكصفو صيره، كابن

 نممؾ دليالن عمى ذلؾ.
كأخيران نكتفي بالقكؿ: اف المرأة ليمة زكاجيا تدخؿ في بيتيا، لتعيش فيو حياتيا مع زكجيا، كلـ تنزؿ عند جار أك 

ذا ثبت ذلؾ عف النبي )ص( أصبح سنة عمينا أتباعيا، ثـ  ما الداعي لكؿ ىذا فإذا كاف )ص( ميجران صديؽ زكجيا، كا 
مرة المسمميف بيده، كاسمو يذكر عمى  مشردان ال يممؾ داران تأكيو كزكجتو مف حقو اف يفعؿ ؟ إما إذا كاف رسكؿ اهلل، كا 

ؾ المنابر كالمسمميف تصمي عميو، فما المكجب لكؿ ىذا، مرة انزليا في بيت نخؿ، ككأنو أراد إذالليا، كحاشاه اف فعؿ ذل
نما ىذه أعماؿ كٌضاع الركايات، كفي أخرل أنزلت في بيت أمية، أك بني ساعدة أك في الشكط، ككأنو خاطفيا مف أىميا  كا 

 لذلؾ يتكارل عف األنظار خشية اف يراه احدان.
 موقف عائشة وحفصة 

كجيا عمى الرغـ ذكرنا فيما مضى جؿ الركايات الدالة عمى زكاج النبي )ص( كالذم أتضح منيا أنيا آخر زكجة تز 
مف كجكد زكجات عدة لو، كالغريب في األمر لـ يسجؿ عميو )ص( انو استشار السابقة منيف عمى زكاج التالية ليا كاخذ 
مكافقتيا، كىذا ثابت في مصادر المسمميف كفي كؿ كتب السيرة، ىذا فعؿ النبي )ص( ككؿ حركاتو كسكناتو حكـ شرعي، 

ـى ال نسي ر عمى سنتو كما الجدكل في مخالفتو ؟ لذلؾ يجب اف يككف قانكف األحكاؿ الشخصية في فإذا كاف األمر ىكذا ًل
مجتمعاتنا المعاصرة عمى ىذا األساس أم أعطاء الرجؿ حؽ الزكاج مف دكف مكافقة زكجتو السابقة الف اهلل سبحانو كتعالى 

كٍا مىا طىابى لىكيـ مِّفى ا ثيالىثى كىريبىاعى فىًإٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ تىٍعًدليكٍا فىكىاًحدىةن أك مىا أعطاه ىذا الحؽ في قكلو تعالى }... فىانًكحي ٍثنىى كى لنِّسىاء مى
ـٍ ذىًلؾى أىٍدنىى أىالَّ تىعيكليكٍا{ انيكي مىكىٍت أىٍيمى مى
(ٔٓ). 

فاآلية اشترطت العدالة فقط، كلـ تشترط مكافقة الزكجة كالكقكؼ أماـ قاضي األحكاؿ الشخصية، ككتابنا ككتابكـ، 
لذلؾ نقكؿ: نعد أنفسنا مجتمعات إسالمية ككـ نحف بعيدكف عف اإلسالـ، كنعد أنفسنا عمى نيج النبكة ككـ نحف عاقكف 
النبي )ص( كمعطمكف إحكاـ سنتو، كمنيا الزكاج األحادم، كعدـ تعدد الزكجات اال بمكافقة الزكجة السابقة، كالذم عده 

 المرأة.ممف ال يعرفكف سنف اإلسالـ انو جزء مف حقكؽ 
كبما اف عائشة أبنت أبي بكر، كحفصة بنت عمر بف الخطاب زكجتا النبي )ص( كىف االثنتاف مف بيف زكجاتو كانتا 
ـى أشارت إليو الركايات كمنيا، ركاية ابف الكمبي "فقالت حفصة  ليف مكقؼ حرم بنا اف نقؼ عمى أىـ تفصيالتو، طبقا ًل

أمشطيا ففعمف ثـ قالت ليا أحداىما إف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يعجبو مف لعائشة أك عائشة لحفصة اخضبييا أنت كأنا 
المرأة إذا دخمت عميو أف تقكؿ أعكذ باهلل منؾ" صرحت الركية إف أـ المؤمنيف عائشة أك حفصة فعمتا ذلؾ، كىما ضرتييا، 
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طريؽ السكء، كما انتفع مف فعمتو  خالفان لبعض الركايات التي لـ تحدد ىكية الداخؿ الذم دخؿ عمييا فغرر بيا، كدليا
المشينة ىذه؟ ىؿ ىي احد ضراتيا مثالن؟ ألنيا زكجة نبي لـ يدخؿ عمييا أجنبي، ألـ تكف ىناؾ عمة، كحذؼ اسـ الشخص 
الحقان؟ مف ضمف المكجة التي أصابت المؤلفات، كحذؼ كؿ ما فييا مما يعد مساس في بعض الرمكز، كربما لـ يذكر اسـ 

كف رغـ ذلؾ، صرحت بذلؾ احد الركايات فقالت "أدخمت عميو زكجتو أسماء ابنة النعماف ... ككانت الشخص تقية، ل
عائشة إبنة أبي بكر قد قالت ليا إف أردت أف تحظي عند رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كعمى آلو كسمـ فإذا مد يده إليؾ 

ؿ ذلؾ أخفتو أخرل، فقالت "... فقاؿ ليا نساؤه: إف كقبا (ٔٔ)فقكلي: أعكذ باهلل منؾ ففعمت ما أمرتيا فصرؼ كجيو عنيا"
 .(ٕٔ)أردت أف تحظي عنده فتعكذم باهلل إذا دخمت عميو ..."

كفي ركاية اخرل البف الكمبي قالت "فمما جعؿ رسكؿ اهلل يتزكج الغرائب قالت عائشة قد كضع يده في الغرائب يكشكف 
سدنيا فقمف ليا إف أردت أف تحظي عنده فتعكذم باهلل منو إذا دخؿ أف يصرفف كجيو عنا ... فمما رآىا نساء النبي )ص( ح

عميؾ" الصحيح اف ىذا كمو كالـ أـ المؤمنيف عبرت عما انطكت عميو سريرتيا كخشيتيا مف اف الرسكؿ )ص( يتزكج عمييا 
الركاية "فمما رآىا كبالتالي يصرؼ النظر عنيا، بدليؿ اف ىناؾ قطعان في الكالـ، كأصبح الحديث بصيغة الجمع، فقالت 

نساء النبي )ص( حسدنيا" فيا ترل مىٍف ىف نساء النبي )ص( أليس أـ المؤمنيف، كحفصة ىف صاحبتا ىذه الفكرة؟ كما 
 سيتضح الحقان، كلـ تذكر الركاية أسماء نساء النبي المكاتي حسدنيا، كبيذا البد مف كجكد عمة دعت إلى أخفاء حقيقة ما؟.

تضح اف اـ المؤمنيف ىي التي راكدتيا الشككؾ ككثرة المخاكؼ كالقمؽ المعرفي الذم ييعد مف كفي ركاية ابف حبيب، أ
خيرة أنكاع القمؽ إبداعا، كبيذا أصبحت أماـ تحدم كبير يتطمب منيا استجابة لمكاجية ما حؿ بيا، فمذلؾ احتالت عمى 

 العركس فكانت سببان في طالقيا.
كأنيا تريد اف تخفي حقيقة معينة، كلـ تحدد ىكية الشخص الذم خدع زكجة كاشارت ركاية الكاقدم بصيغة المجيكؿ 

النبي )ص( فقالت "كدخؿ عمييا داخؿ مف النساء فدأيف ليا ... فقالت إنؾ مف الممكؾ فإف كنت تريديف أف تحظي عند 
لؾ عندما قالت رسكؿ اهلل )ص( فإذا جاءؾ فاستعيذم منو فإنؾ تحظيف عنده كيرغب فيؾ" لكف الركاية أفصحت عف ذ

 يعني كاحدة، كليس جماعة، كىي أـ المؤمنيف بداللة ما أكردناه مف ركايات. 
نما خدعت ... كلقد ذكر  كقد كرد في ركاية الكاقدم القكؿ "كقيؿ ليا ىك أحظى لؾ عنده كلـ تستعذ منو امرأة غيرىا كا 

احب يكسؼ ككيدىف عظيـ" كلـ تذكر الركاية اسـ لرسكؿ اهلل مف حمميا عمى ما قالت لرسكؿ اهلل فقاؿ رسكؿ اهلل إنيف صك 
نما خدعت، مف حمميا عمى ما قالت  "الشخص الذم خدع أسماء، أسكة ببقية الركايات، كاستعيض عنو بػ الفاظ  قيؿ ليا، كا 

"كقد كشؼ عف ذلؾ قكؿ النبي )ص(" إنيف صكيحبات يكسؼ ككيدىف عظيـ "إشارة إلى قدح احد زكجاتو التي فعمت ذلؾ، 
ذلؾ مكقؼ متفؽ عميو، ركاه مالؾ، عف ىشاـ بف عركة، عف أبيو عف عائشة عف الرسكؿ )ص( قاؿ "مركا أبا بكر  كفي

فميصؿ لمناس فقالت عائشة: إف أبا بكر، يا رسكؿ اهلل، إذا قاـ في مقامؾ لـ يسمع الناس، مف البكاء، فمر عمر، فميصمي 
فقمت لحفضة: قكلى لو، إف أبا بكر إذا قاـ في مقامؾ لـ يسمع لمناس. قاؿ مركا أبا بكر فميصؿ لمناس قالت عائشة، 

الناس، مف البكاء، فمر عمر فميصؿ لمناس، ففعمت حفصة، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إنكف ألنتف صكاحب 
مع  فإذا كاف األمر كذلؾ (ٖٔ)يكسؼ، مركا أبا بكر فميصؿ لمناس فقالت حفصة لعائشة: ما كنت ألصيب منؾ خيران"

 حفصة، فما بالؾ بزكجة أخرل.
كقاؿ الشككاني: اف ىذا الحديث ركاه البخارم  (ٗٔ)أراد أنيف قد دعكف إلى غير صكاب كما دعيف فيف مف جنسيف

كمعناه متفؽ عميو مف حديث عائشة، ثـ قاؿ " صكاحب جمع صاحبة، كالمراد أنيف مثؿ صكاحب يكسؼ في إظيار 
ف كاف بمفظ الجمع فالمراد بو كاحدة ىي عائشة فقط، كما أف المراد بصكاحب خالؼ ما في الباطف، كىذا الخطاب  كا 

يكسؼ زليخا فقط، ككجو المشابية بينيما في ذلؾ أف زليخا استدعت النسكة كأظيرت ليف اإلكراـ بالضيافة كمرادىا زيادة 
إرادتيا صرؼ اإلماـ عف عمى ذلؾ كىك أف ينظرف إلى حسف يكسؼ كيعذرنيا في محبتو، كأف عائشة أظيرت أف سبب 
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 (ُٕ)ىذا حديث حسف صحيح (َٕ)أبييا ككنو ال يسمع المأمكميف القراءة لبكائو، كمرادىا زيادة كىك أف ال يتشاءـ الناس بو"
 . (ِٕ)ركاه أحمد كرجالو رجاؿ الصحيح

قكلي أعكذ باهلل منؾ" كفي ركاية الطبرم كرد القكؿ "فخاؼ نساؤه أف تغمبيف عميو فقمف ليا إنا نرل إذا دنا منؾ أف ت
كبذلؾ كرد التدليس عف شخصية أـ المؤمنيف كاضحان، فقاؿ الراكم فخاؼ نساؤه بصيغة الجمع، كفي كاقع الحاؿ ىي كاحدة، 
كذكرت احد الركايات اف زكجة النبي )ص( عندما ريدت إلى أىميا كبخكىا عمى فعمتيا "كتصايحكا كقالكا انؾ لغير مباركة 

دع ذكرت الركاية اف زكجة النبي )ص( خيدعت، كلـ تكف تقصد اإلساءة إلى  (ّٕ)ت فقيؿ لي كيت ككيت"ما دىاؾ فقالت خي
النبي )ص( كألجمو عاب عمييا قكميا فعمتيا ىذه كلكف مىٍف الذم خدعيا؟ ذكرناه فيما سبؽ، ىؿ كانت أسماء ساذجة إلى 

 ىذا الحد إذ عممت بمشكرة ضراتيا.
كجات أخر لمنبي )ص( منيف الجكنية ابنة أبي أسيد، كسناه مف بني عامر بف كقد سجؿ ىذا المكقؼ لعائشة مع ز 

نما  صعصعة، ككذلؾ الجكنية مف دكف ذكر اسميا، فربما ىف كاحدة كمف المستحيؿ اف تككف غررت بثالث نساء، كا 
أـ منقبة، إلنيما كاحدة، كىذا تخبيط في الركايات بقصد إضاعة اليدؼ، ىذا كال ندرم ىؿ عمؿ حفصة كعائشة يعد مثمبة 

فرقا بيف النبي )ص( كزكجتو، فربما قائؿ يقكؿ ىي الغيرة، فال ندرم ىؿ ىي مشركعة أـ ال ؟ كذلؾ ألنيا ترتب عمييا أثر 
سمبي نجـ عنو طالؽ، كميما كاف األمر، في الركاية تعريض ألـ المؤمنيف، كال يقكؿ قائؿ اف الغيرة مكجكدة عند نساء 

ة مف ىاجر، زكجتا النبي إبراىيـ الخميؿ، حتى طردتيا مف البالد كالعباد، لمرد عمى ذلؾ نقكؿ: اف األنبياء، كقد غارت سار 
نما كاف سفرىا كابنيا كزكجيا بأمر رباني  الركاية مكضكعة كغير صحيحة، كضعيا صاحبيا، لتككف سندان ليذه الركاية، كا 

قامة الصالة، كما يترتب عمى ذلؾ مف أمكر  .(ْٕ)أخر لبناء البيت كحجة كا 
كبخصكص مكقؼ أـ المؤمنيف ىناؾ سابقة ليذا المكقؼ، يكاد يككف عميو شبو أجماع في تفسير قكلو تعالى }يىا أىيُّيىا 

اتى أىٍزكىاًجؾى كىالمَّوي غىفيكره رًَّحيـه{ ؿَّ المَّوي لىؾى تىٍبتىًغي مىٍرضى ا أىحى ـي مى رِّ ـى تيحى النًَّبيُّ ًل
ؾ أـ المؤمنيف فكاف المقصكد بمفظة أزكاج (ٕٓ)

كىذا ما ركاه النسائي بسنده عف أنس "إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كانت لو أمة يطؤىا فمـ تزؿ بو عائشة كحفصة 
 .(ٕٔ)حتى حرميا عمى نفسو فأنزؿ اهلل عز كجؿ يا أييا النبي لـ تحـر ما أحؿ اهلل لؾ"

لنبي صمى اهلل عميو كسمـ تخبر اف النبي صمى اهلل كابف حنبؿ بسنده عف عبيد بف عمير قاؿ " سمعت عائشة زكج ا
عميو كسمـ كاف يمكث عند زينب بنت جحش كيشرب عندىا عسال فتكاصيت أنا كحفصة اف آيتنا ما دخؿ عمييا النبي 
صمى اهلل عميو كسمـ فمتقؿ أني أجد منؾ ريح مغافير أكمت مغافير فدخؿ عمى أحداىما فقالت ذلؾ لو فقاؿ بؿ شربت 

ذ أسر النبي إلى عسال عن د زينب بنت جحش كلف أعكد لو فنزلت لـ تحـر ما أحؿ اهلل لؾ اف تتكبا لعائشة كحفصة كا 
 .(ٕٕ)بعض أزكاجو لقكلو بؿ شربت عسال"

كركم عف عائشة قالت "كاف رسكؿ اهلل قؿ يـك إال كىك يطكؼ عمى نسائو فيدنك مف أىمو فيضع يده كيقبؿ كؿ امرأة 
ال قاـ فكاف إذا دخؿ بيت أـ سممة يحتبس عندىا فقمت أنا مف نسائو حتى يأتي عمى  آخرىف فإف كاف يكميا قعد عندىا كا 

كحفصة ككانتا جميعا يدا كاحدة ما نرل رسكؿ اهلل يمكث عندىا إال أنو يخمك معيا تعنياف الجماع قالت كاشتد ذلؾ عمينا 
رجت لو عكة مف عسؿ فتحت لو فميا فيمعؽ منو لعقا حتى بعثنا مف يطمع لنا ما يحبسو عندىا فإذا ىك إذا صار إلييا أخ

ككاف العسؿ يعجبو فقالتا ما مف شئ نكرىو إليو حتى ال يمبث في بيت أـ سممة فقالتا ليس شئ أكره إليو مف أف يقاؿ لو 
و نجد منؾ ريح شئ فإذا جاءؾ فدنا منؾ فقكلي إني أجد منؾ ريح شئ فإنو يقكؿ مف عسؿ أصبتو عند أـ سممة فقكلي ل

أرل نحمو جرس عرفطا فمما دخؿ عمى عائشة فدنا منيا قالت إني ألجد منؾ شيئا ما أصبت فقاؿ عسؿ مف بيت أـ سممة 
فقالت يا رسكؿ اهلل أرل نحمو جرس عرفطا ثـ خرج مف عندىا فدخؿ عمى حفصة فدنا منيا فقالت مثؿ الذم قالت عائشة 

د ذلؾ فأخرجت لو العسؿ فقاؿ أخريو عني ال حاجة لي فيو فقالت فمما قالتاه جميعا اشتد عميو فدخؿ عمى أـ سممة بع
 .(ٖٕ)فكنت كاهلل أرل أف قد أتينا أمرا عظيما منعنا رسكؿ اهلل شيئا كاف يشتييو"
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كركل مسمـ عف عائشة قالت "كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يحب الحمكاء كالعسؿ فكاف إذا صمى العصر دار 
دخؿ عمى حفصة فاحتبس عندىا أكثر مما كاف يحتبس فسألت عف ذلؾ فقيؿ لى اىدت ليا امرأة عمى نسائو فيدنك منيف ف

مف قكميا عكة مف عسؿ فسقت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ منو شربة فقمت أما كاهلل لنحتالف لو فذكرت ذلؾ لسكدة 
ككاف )و سيقكؿ لؾ ال فقكلي لو ما ىذه الريح كقمت إذا دخؿ عميؾ فانو سيدنك منؾ فقكلي لو يا رسكؿ اهلل أكمت مغافير فان

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يشتد عميو اف يكجد منو الريح( فانو سيقكؿ لؾ سقتني حفصة شربة عسؿ فقكلي لو جرست 
 نحمو العرفط كسأقكؿ ذلؾ لو كقكليو أنت يا صفية فمما دخؿ عمى سكدة قالت تقكؿ سكدة كالذم ال الو اال ىك لقد كدت اف
ابادئو بالذم قمت لي كانو لعمى الباب فرقا منؾ فمما دنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قالت يا رسكؿ اهلل أكمت مغافير 
قاؿ ال قالت فما ىذه الريح قاؿ سقتني حفصة شربة عسؿ قالت جرست نحمو العرفط فمما دخؿ عمي قمت لو مثؿ ذلؾ ثـ 

ى حفصة قالت يا رسكؿ اهلل اال أسقيؾ منو قاؿ ال حاجة لي بو قالت تقكؿ دخؿ عمى صفية فقالت بمثؿ ذلؾ فمما دخؿ عم
 .(ٕٗ)سكدة سبحاف اهلل كاهلل لقد حرمناه قالت قمت ليا اسكتي"

كركل البخارم عف ابف عباس قاؿ "مكثت سنة أريد اف اسأؿ عمر بف الخطاب عف آية فما أستطيع اف اسألو ىيبة لو 
عت ككنا ببعض الطريؽ عدؿ إلى األراؾ لحاجة لو قاؿ فكقفت لو حتى فرغ ثـ سرت حتى خرج حاجا فخرجت معو فمما رج

معو فقمت لو يا أمير المؤمنيف مف المتاف تظاىرتا عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف أزكاجو فقاؿ تمؾ حفصة 
 .(َٖ)كعائشة"

ؤمنيف ال يجكز القدح فييف، كقد يعترض عمينا معترض بالقكؿ: اف عائشة كحفصة زكجات النبي )ص( كأميات الم
اًحشىةو كنحف بدكرنا نقكؿ: معاذ اهلل اف نقدح في اميات المؤمنيف، كنقكؿ حسبنا قكلو تعالى }يىا ًنسىاء النًَّبيِّ مىف يىٍأًت ًمنكيفَّ ًبفى 

مىى المًَّو يىًسيران{ كقكلو } كىافى ذىًلؾى عى اعىٍؼ لىيىا اٍلعىذىابي ًضٍعفىٍيًف كى دو مِّفى النِّسىاء ًإًف اتَّقىٍيتيفَّ فىالى مُّبىيِّنىةو ييضى يىا ًنسىاء النًَّبيِّ لىٍستيفَّ كىأىحى
قىٍرفى ًفي بيييكًتكيفَّ  كفان{ كقكلو }كى قيٍمفى قىٍكالن مٍَّعري ٍعفى ًباٍلقىٍكًؿ فىيىٍطمىعى الًَّذم ًفي قىٍمًبًو مىرىضه كى اًىًميًَّة اأٍلي تىٍخضى كلىى كىالى تىبىرٍَّجفى تىبىرُّجى اٍلجى

ًبي الى مىٍيًيفَّ ًمف جى ًنسىاء اٍلميٍؤًمًنيفى ييٍدًنيفى عى بىنىاًتؾى كى ىٍزكىاًجؾى كى ٍففى فىالى ييٍؤذىٍيفى ...{ كقكلو }يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ قيؿ ألِّ ًبًيفَّ ذىًلؾى أىٍدنىى أىف ييٍعرى
كىافى المَّوي غىفيكران رًَّحيمان{ كى
ٍذ أىسىرَّ النًَّبيُّ  (ُٖ) وي  كقكلو }كىاً  مىٍيًو عىرَّؼى بىٍعضى ًديثان فىمىمَّا نىبَّأىٍت ًبًو كىأىٍظيىرىهي المَّوي عى ًإلىى بىٍعًض أىٍزكىاًجًو حى

ًبيري  ـي اٍلخى ٍف أىنبىأىؾى ىىذىا قىاؿى نىبَّأىًنيى اٍلعىًمي ا نىبَّأىىىا ًبًو قىالىٍت مى كىأىٍعرىضى عىف بىٍعضو فىمىمَّ
ف  ًإف تىتيكبىا ًإلىى المًَّو فىقىدٍ * ا كىاً  غىٍت قيميكبيكيمى صى

ًئكىةي بىٍعدى ذىًلؾى ظىًييره  اًلحي اٍلميٍؤًمًنيفى كىاٍلمىالى هي كىًجٍبًريؿي كىصى مىٍيًو فىًإفَّ المَّوى ىيكى مىٍكالى بُّوي ًإف طىمَّقىكيفَّ أىف ييٍبًدلىوي أىٍزكىاجان * تىظىاىىرىا عى عىسىى رى
ٍؤًمنىاتو  ٍيران مِّنكيفَّ ميٍسًممىاتو مُّ كا ًاٍمرى خى رىبى المَّوي مىثىالن لِّمًَّذيفى كىفىري اتو ثىيِّبىاتو كىأىٍبكىاران{ كقكلو }ضى اًبدىاتو سىاًئحى أىةى نيكحو قىاًنتىاتو تىاًئبىاتو عى

ا مً  ٍنييمى ـٍ ييٍغًنيىا عى ا فىمى انىتىاىيمى ٍيًف فىخى اًلحى ٍبدىٍيًف ًمٍف ًعبىاًدنىا صى ًقيؿى اٍدخيالى النَّارى مىعى كىًاٍمرىأىةى ليكطو كىانىتىا تىٍحتى عى فى المًَّو شىٍيئان كى
}  .(ِٖ)الدَّاًخًميفى

كقد افشت حفصو سره، كىذا ما ركاه الكاقدم عف محمد بف عبد اهلل عف الزىرم عف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة 
شيرا حيف أفشت  عف بف عباس قاؿ "سمعت عمر بف الخطاب يقكؿ اعتزؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في مشربة

 .(ّٖ)حفصة إلى عائشة الذم أسر إلييا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ككاف قاؿ ما أنا بداخؿ عميكف شيرا ..."
كعندما تزكج النبي )ص( مميكة بنت كعب الميثية قالت ليا عائشة "أما تستحييف أف تنكحي قاتؿ أبيؾ فاستعاذت مف 

كالحاؿ نفسيا مع االزدية التي كىبت نفسيا النبي )ص( قالت ليا  (ْٖ)يـك فتح مكة"رسكؿ اهلل فطمقيا ... ككاف أبكىا قتؿ 
 .(ٖٔ)؟)ص(كانت تقكؿ: أما تستحى المرأة أف تيب نفسيا لمنبى ك  (ٖٓ)ما في امرأة حيف تيب نفسيا لرجؿ خير"عائشة "

ني ساعدة، مف دكف حي بنك لذلؾ حاكلت بعض الركايات تبرءة عائشة كحفصة، فاشارت الى إنزاؿ زكجة النبي في ب
ظيار فضؿ بني ساعدة؟ كاألعجب مف ذلؾ انو )ص( ليمة زكاجو كاف  ىاشـ، كفي ذلؾ تعريضان في أسرة النبي )ص( كا 
بني عمرك مف عكؼ؟ ألـ تكف لو داران؟ ألـ يظير مف الركاية إبعاد زكاجو مف داره لتبرءة زكجاتو المكاتي غررف بزكجتو؟ 

عمى اعتبار أنيف لـ يرنيا كلـ يعمال شيئان، لذلؾ قالت الركاية دخمف نساء الحي، كلـ تقؿ حفصة ككانا سببان في طالقيا 
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كعائشة، كما في الركاية أكالن، ثانيان، كخالصة ما عرضناه نقكؿ: اف الركاية مكجية كغير صحيحة، كما قمناه اهلل الشاىد 
نما جؿ ىمنا الكصكؿ إلى شيء   صحيح، خدمة لمعمـ كطالبو.عمينا ال نريد قدح أم شخص، كا 

 استعاذتها من النبي )ص(
كرد في الركايات التي اشرنا إلييا سابقان اف أسماء بنت النعماف، خيدعت فتعكذت مف النبي )ص( عندما دخؿ عمييا 

كاية ابف كأغمؽ الباب كأرخى الستر، مد يده فقالت: أعكذ باهلل منؾ، ىذا ما كرد في ركايتا ابف الكمبي، كلـ يرد ذلؾ في ر 
حبيب، كالكاقدم أم انو لـ يغمؽ الباب كلـ يمد يده، بؿ انيا تعكذت منو لمجرد دخكلو عمييا، أم انيا نفذت ما قيؿ ليا، 

قىالىٍت ًإنِّي أىعيكذي }كقد انتفع صاحب الركاية مف قكلو تعالى  (كفي ركاية الطبرم قالت }إني أعكذ بالرحمف منؾ إف كنت تقيا
 .(ٕٖ)ًإف كينتى تىًقٌيان{ ًبالرٍَّحمىف ًمنؾى 

كفي ركاية عبد الرزاؽ، انيا استعاذت عندما حاكؿ كضع يده عمييا لتسكف، كشذت ركاية الكاقدم فذكرت اشياء غريبة 
فأقعى عمى ركبتيو ثـ أىكل إلييا  -النبي –عف سبب استعاذتيا فتحدثت عف النبي )ص( بػ أشياء ال تصدؽ فقالت "جاءىا 

 كبيذا لـ تكف اـ المؤمنيف سببان في طالقيما".  "يصنع إذا أجتمى النساء، فقالت أعكذ باهلل منؾليقبميا، ككذلؾ كاف 
يعتقد الباحث اف كممة اقعى غير محببة في لغة العرب، الف القعك لمحيكانات كلـ يطمؽ عمى اإلنساف، ال سيما رسكؿ   

أس أنؼ البعير، كىك أف تشرؼ األرنبة، ثـ تقعي نحك اهلل )ص( فاألفضؿ التعامؿ معو بالجمكس، افضؿ مف قعا: ردة في ر 
القصبة قعي الرجؿ قعا، كأقعت أرنبتو، كأقعى أنفو، كرجؿ أقعى كامرأة قعكاء، كقد يقعي الرجؿ في جمكسو كأنو متساند إلى 

سو عمى الناقة ظيره، كالذئب يقعي، كالكمب يقعي، إقعاء مثمو سكاء، الف الكمب يقعي عمى أستو، كالقعك: إرساؿ الفحؿ نف
كقد جاء النيى عف االقعاء في الصالة، كىك أف يضع أليتيو عمى  (ٖٖ)في ضرابيا، قعا عمييا يقعك قعكا إذا أناخيا ثـ عالىا

 .(ٖٗ)عقبيو بيف السجدتيف
إذان كممة اقعى تستعمؿ مع الحيكاف، فقد ركم عف النبي )ص( قكلو "بينا إعرابي في بعض نكاحي المدينة في غنـ لو 

دا عميو الذئب فاخذ شاة مف غنمو فأدركو األعرابي فاستنقذىا منو كىجيجو فعانده الذئب يمشى ثـ أقعى مستذفرا بذنبو ع
 .(َٗ)يخاطبو"

كعف قكؿ الركاية: انو )ص( ىكل عمييا ليقبميا، نحف لـ نفعؿ كما فعؿ النبي بزكجتو عندما أراد تقبيميا، فيؿ نحف 
نما األمر مفترل عميو، كىذا األمر ركج لو أصحاب األفكار  أكثر تأدبان منو، أـ ماذا؟ عممان  انو حاشاه اف فعؿ ذلؾ، كا 

اإلباحية، إلشاعة الفاحشة بيف الناس بدعكل اف النبي )ص( فعؿ ذلؾ، كربما أراد كاضع الركاية تبرير الركاية المكضكعة 
بي طالب )عمييما السالـ( عندما أراد اف عف عمر بف الخطاب، عندما أراد اف يكشؼ عف ساقي أـ كمثـك بنت عمي بف أ

 .(ُٗ)يتزكجيا
ساءة عمى مقاـ النبي )ص( عندما قالت: إذا اجتمى النساء، كليس في ىذه الركاية حسب، بؿ في  في الركاية تجني كا 

ة رأل ركايات أخر، كىذا ما ركاه ابف سعد بسنده عف عبد اهلل بف عمر قاؿ " لما اجتمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ صفي
 (ِٗ)عائشة متنقبة في كسط الناس فعرفيا فأدركيا فأخذ بثكبيا فقاؿ يا شقيراء كيؼ رأيت قالت رأيت ييكدية بيف ييكديات"

ككاف إذا اجتمى النساء  (ّٗ)كعف ابف عمر قاؿ "أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ اجتمى عائشة في أىميا قبؿ أف يدخؿ بيا"
 .(ْٗ)أقعى كقبؿ

أم كشؼ عنيف إلرادة جماعيف يقاؿ جمكت كاجتميت السيؼ  (اجتمى النساء)ريد اف نعرؼ معنى بعد ىذا العرض ن
كنحكه كشفت صداه كجمي الخبر لمناس جالء بالفتح كالمد كضح كانكشؼ كجمكت العركس كاجتميتيا مثمو، أقعى: أم قعد 

التي قعد ليا يريد جماعيا كأخذكا منو أنو  عمى ألييو مفضيا بيما إلى األرض ناصبا فخذيو كما يقعى األسد، كقبؿ المرأة
يسف مؤكدا تقديـ المداعبة كالتقبيؿ كمص المساف عمى الجماع ككرىكا خالفو كقد جاء في خبر ركاه الديممي عف أنس 
 مرفكعا "ثالثة مف الجفاء أف يؤاخي الرجؿ الرجؿ فال يعرؼ لو اسما كال كنية كأف يييئ الرجؿ ألخيو طعاما فال يجيبو كأف



 م0220/تموز    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     8العدد/
 

179 

يككف بيف الرجؿ كأىمو كقاعا مف غير أف يرسؿ رسكلو المزاح كالقبؿ ال يقع أحدكـ عمى أىمو مثؿ البييمة عمى البييمة" 
 .(ٓٗ)كركل عف أـ سممة أنو )ص( كاف يغطي رأسو كيخفض صكتو كيقكؿ لممرأة عميؾ بالسكينة

ذكه أم مف سألكـ أف تدفعكا عنو شركـ أك كقد رتب المناكم عمى استعاذتيا حكـ شرعي فقاؿ "مف استعاذ باهلل فأعي
يذاءه كاحفظني مف فالف فأجيبكه كاحفظكه لتعظيـ اسـ اهلل ...  شر غيركـ باهلل كقكلو باهلل عميؾ أف تدفع عني شر فالف كا 

لى عميو كالمعنى مف استعاذ باهلل فال تتعرضكا لو بؿ أعيذكه كادفعكا عنو األذل ... كليذا لما تزكج المصطفى صمى اهلل تعا
 .(ٔٗ)كعمى آلو كسمـ الجكنية كىـ ليقبميا فقالت: أعكذ باهلل منؾ فقاؿ: قد عذت بمعاذ ألحقي بأىمؾ"

كىذه ركاية أحادية لـ نجد ما  (ٕٗ)كىناؾ ركايات نسبت االستعاذة ألسماء نسكية مختمفة، منيا جكينة ابنة أبي أسيد
 .(ٖٗ)يؤيدىا في المصادر، كسناه مف بني عامر بف صعصعة

ٍف الذم اخبر ابف  نحف نيريد اف نعرؼ الشخص الذم اخبر، بما جرل بيف الرسكؿ )ص( كزكجتو، كبالمعنى األدؽ مى
عباس بالمكضكع؟ ىذا ما لـ نعرفو، كىما في ليمة زكاجيما، ال سيما عندما مد يده عمييا، ىؿ اف الرسكؿ )ص( ىك مىٍف 

النبكة، أـ اف أسماء ىي أخبرت بالمكضكع، معرفة ذلؾ ربما  حدث بذلؾ؟ ىذا غير كارد أصال، كفيو تجني عمى مقاـ
 يكصمنا إلى شيء نريد معرفتو.

كعمؽ عمى كثرة الركايات بيذا الصدد السيد مرتضى العسكرم بالقكؿ "يظير مف ىذه النصكص، أف المتعكذة باهلل مف 
ـى عرضناه يتضح منيا اف كأخيران اف ن (ٗٗ)الرسكؿ بتعميـ مف أـ المؤمنيف أيضا كانت أكثر مف كاحدة" ظرة فاحصة ًل

المستعيذه ىي امرأة كاحدة، بسبب كشاية فالنو مف زكجات النبي )ص( كىك السبب األكؿ كاألخير في ىذا المكضكع، اما 
 عف كثرة الركايات كتخبطيا اليدؼ، إخفاء حقيقة ما؟

 موقف النبي )ص( بعد ان استعاذت منه 
قد عرفنا فعؿ زكجة النبي )ص( عندما دخؿ عمييا فاستعاذت منو، بقي عمينا مف المعركؼ اف لكؿ فعؿ ردة فعؿ، ف

اف نعرؼ ردة فعمو )ص( عمى ىذا المكقؼ، اذ كرد انو )ص( خرج كىك غضباف، فيذا أمر غير صحيح ألنو ال يغضب 
ًميظى اٍلقىمٍ  لىٍك كينتى فىٌظان غى ـٍ كلـ يكف فظان غميظ القمب، كىذا ما جاء في قكلو تعالى }... كى ٍنيي ٍكًلؾى فىاٍعؼي عى كٍا ًمٍف حى ًب الىنفىضُّ

ـٍ ...{ كىاٍستىٍغًفٍر لىيي
(ََُ). 

فمف اتيـ الرسكؿ )ص( بالغضب ظمـ نفسو، النو ليس مف أخالقو )ص( اف يغضب مف ىكذا أمر بسيط، بؿ لـ 
أصحابو كقالكا لك  يغضب مف اعتى األمكر، كخير دليؿ عمى ذلؾ، لما كسرت رباعيتو كشج كجيو يـك أحد شؽ ذلؾ عمى

دعكت عمييـ فقاؿ: أني لـ أبعث لعانا كلكني بعثت داعيا كرحمة، الميـ اىد قكمي فإنيـ ال يعممكف، ككاف )ص( أعظـ 
كمف كضع ىذه الركاية أراد اف يبرر غضب عمر بف الخطاب في الحديث المكضكع عف  (َُُ)الناس عفكا ال ينتقـ لنفسو

كاف قضية غضب النبي )ص( لـ ترد أال في ىذه  (َُِ)فأف اهلل يغضب إذا غضب"الرسكؿ )ص( قاؿ "اتقكا غضب عمر 
 الركاية فقط.

كال ييعقؿ مف النبي )ص( اف يتسرع في ىكذا حكـ كيمحقيا بأىميا ليذا السبب، فيذا ضرب مف الحماقة لـ تكف مف 
{ فيك رسكؿ الرحمة لقكلو تعالى (َُّ)صفاتو لقكلو )ص( "أدبني ربي فأحسف تأديبي" ٍمنىاؾى ًإالَّ رىٍحمىةن لٍِّمعىالىًميفى ا أىٍرسى مى }كى

(َُْ) 
كميما كاف األمر، فاف الركاية فييا تعريض بشخص النبي الكريـ )ص( الذم أمره اهلل سبحانو بمقابمة اإلساءة باإلحساف، 

ًة كى }كالمجادلة بالحسنى مع المشركيف لقكلو تعالى  بِّؾى ًباٍلًحٍكمى اًدٍلييـ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي ًإفَّ اٍدعي ًإًلى سىًبيًؿ رى سىنىًة كىجى اٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى
} ـي ًباٍلميٍيتىًديفى ؿَّ عىف سىًبيًمًو كىىيكى أىٍعمى ـي ًبمىف ضى بَّؾى ىيكى أىٍعمى رى
 فما بالؾ إذا كانت زكجتو. (َُٓ)

ف غريبة لمباحث، كلـ يعرفيا، كىي كمف الجدير ذكره، كرد في الركاية عبارة " فتاؿ بكمو عمى كجيو فاستتر " قد تكك 
لـ ترد في باقي الركايات، لعؿ مضمكنيا، انو استحى مف فعؿ زكجتو عندما تعكذت منو، فكضع يده عمى كجيو، قيؿ فتاؿ 
بكمو عمى كجيو فاستتر بو كقاؿ عذت معاذان ثالث مرات قاؿ أبك أسيد ثـ خرج عمي فقاؿ يا أبا أسيد ألحقيا بأىميا كمتعيا 
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ف عائذ برازقي تيف يعني كرباستيف، كفي ركاية انو قاؿ: أمف عائذ اهلل الحقي بأىمؾ، كفي ركاية أخرل فقاؿ قد عذت بمعاذ كا 
 اهلل عز كجؿ أىؿ أف يجار كقد أعاذؾ اهلل منى فطمقيا كأمر الساقط بف عمرك األنصارم فجيزىا ثـ سرحيا إلى أىميا.

الكندية كمفارقتو إياىا عمينا اف نعرؼ الحكـ الشرعي المترتب  بعد ىذا العرض لقضية زكاج النبي )ص( مف أسماء
عمى ىذه القضية، عمى اعتبار انو فارقيا كلـ يدخؿ بيا، كربما يأخذ المكضكع محاكر عدة منيا: ىؿ يحؽ لمنبي شرعان اف 

كا اٍلًعدَّةى يطمؽ؟ بكصفو رسكؿ األمة، كلإلجابة عف ذلؾ قاؿ تعالى }يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ ًإذىا طىمَّقٍ  تيـي النِّسىاء فىطىمِّقيكىيفَّ ًلًعدًَّتًيفَّ كىأىٍحصي
ـٍ الى تيٍخًرجيكىيفَّ ًمف بيييكًتًيفَّ كىالى يىٍخريٍجفى ًإالَّ أىف يىٍأًتيفى ًبفىاًحشىةو مُّبىيِّنى  بَّكي ديكدى المًَّو فىقى كىاتَّقيكا المَّوى رى مىف يىتىعىدَّ حي ديكدي المًَّو كى ًتٍمؾى حي ٍد ةو كى

ـى نىٍفسىوي الى تىٍدًرم لىعىؿَّ المَّوى ييٍحًدثي بىٍعدى ذىًلؾى أىٍمران{ ظىمى
(َُٔ). 

المالحظ عمى اآلية اف الخطاب مكجو لمنبي )ص( مع عممنا اف ليس كؿ خطاب مكجو لو )ص( مقصكد بو 
نما المراد بو غيره، بىعدًه المبمغ الشرعي عف السماء لذلؾ يصدر الخطاب باسمو، كقد بينا األمر في غير ىذا  شخصو، كا 

المكضع، محؿ الشاىد مف ذلؾ اف الطالؽ أمر مشركع شرعو اهلل في كتابة، كخصص لو سكرة اسميا الطالؽ، كىي مف 
 السكر المدنية، بيف فييا أحكاـ الطالؽ في اثنتا عشرة أية.

ٍف عىزىميكاٍ  ًميـه{ كمف ذلؾ اف الطالؽ عزيمة، كىذا ما دؿ عميو ظاىر قكلو تعالى }كىاً  الطَّالىؽى فىًإفَّ الٌموى سىًميعه عى
كبيذا  (َُٕ)

اف أسماء زكجة النبي )ص( عزمت عمى الطالؽ عندما استعاذت منو، عمى الرغـ مف خديعتيا، عمى اعتبار اف االستعاذة 
المبحث، ىؿ  مف األمكر المنكرة، كقباؿ ذلؾ كانت ردة فعؿ النبي )ص( انو ألحقيا بأىميا، كىذا المحكر اآلخر في ىذا

ىذه العبارة تعمؿ عمؿ ألفاظ الطالؽ المتعارؼ عمييا أـ ال؟ كىؿ مف ضير عميو )ص( في عممو ىذا، ىذا ما بينو قكلو 
مىتِّعيكىي  ةن كى كٍا لىييفَّ فىًريضى ـٍ تىمىسُّكىيفُّ أك تىٍفًرضي ا لى ـٍ ًإف طىمٍَّقتيـي النِّسىاء مى مىٍيكي نىاحى عى مىى الٍ تعالى }الَّ جي مىى اٍلميٍقًتًر فَّ عى ميكًسًع قىدىريهي كىعى

} مىى اٍلميٍحًسًنيفى ٌقان عى كًؼ حى قىٍدريهي مىتىاعان ًباٍلمىٍعري
نما  (َُٖ) فالمعركؼ أجماع الركايات عمى انو )ص( لـ يقرب منيا، كلـ يمسيا، كا 

 اىا.ردىا إلى أىميا في ليمتيا، إذا ال جناح عميو، لذلؾ كساىا ثكبيف كلـ يتعرض لممير الذم أعط
إذا الطالؽ أمر شرعي شرعو اهلل سبحانو كتعالى، كلـ يكف فيو شيئان مف الكراىية، كبيذا أم نص يخالؼ أك يعارض 
نص القرآف نضرب بو عرض الجدار، كليذا ال نعرؼ مدل صحة ما ركاه ابف ماجو، عف محارب بف دثار، عف عبد اهلل 

ىذا األمر يتطمب دراسة سند الحديث دراسة مستفيضة  (َُٗ)ؽ""أبغض الحالؿ إلى اهلل الطال بف عمر، عف الرسكؿ )ص(
 لمعرفة صحتو مف عدميا.

كؼو أك تىٍسًريحه ًبًإٍحسىافو ...{ تىاًف فىًإٍمسىاؾه ًبمىٍعري أما عف كيفية الطالؽ قاؿ تعالى }الطَّالىؽي مىرَّ
كما حدث مع أسماء  (َُُ)

 (ُُُ)دؿ عميو قكلو )ص( "الحقي بأىمؾ" انو متفؽ عميو صحيحىؿ ىك طالؽ أـ تسريح بإحساف؟ ىك لألخيرة اقرب، كقد 
كركم عف ابف مسعكد  (ُُّ)كقاؿ الزبيدم فتعكذت منو فطمقيا (ُُِ)كقد عٌدىا ابف حباف طالقان فقاؿ طمقيا كردىا إلى أىميا

، كلـ يكف طالقا غير ىذا كلـ كال تككف ثالثا إال بنية (ُُْ)قكلو: إذا قاؿ الرجؿ المرأتو الحقي بأىمؾ فقبمتيا فكاحدة بائنة
كىذا أمر يجب التكقؼ عنده، لمعرفة لماذا النبي )ص( لـ يطمؽ  (ُُٓ)يكف النبي )ص( يطمؽ ثالثا فيككف غير طالؽ السنة

 ثالثان؟ كلماذا لـ تكف ىناؾ صيغة طالؽ غير ىذه الصيغة، كالقرآف مكجكد بيف الدفتيف؟. 
نما لكؿ امرئ ما نكل" كاألعماؿ بالنيات، (ُُٔ)كعدىا الحسف نية إذا ىي  (ُُٕ)لقكلو )ص( "إنما األعماؿ بالنيات كا 

طالؽ، كركم عف شريؾ عف جابر عف عامر في الرجؿ يقكؿ المرأتو: الحقي بأىمؾ قاؿ: ليس بشئ إال أف ينكم طالقا في 
ؽ قاال: ىي كاحدة غضب، كعف شعبة قاؿ: سألت الحكـ كحمادا عف رجؿ قاؿ المرأتو: اخرجي الحقي بأىمؾ ينكم الطال

 .(َُِ)ككذلؾ الزىرم (ُُٗ)كعكرمة قاؿ: ىي تطميقة كاحدة، كىك أحؽ بيا (ُُٖ)كىك أحؽ برجعتيا
قاؿ ابف بطاؿ ليس في ىذا أنو كاجييا بالطالؽ، كتعقبو ابف المنير أف ذلؾ ثبت في حديث عائشة، فيحمؿ عمى أنو 

ألحقيا بأىميا فال منافاة فاألكؿ قصد بو الطالؽ كالثاني أراد بو  قاؿ ليا الحقي بأىمؾ ثـ لما خرج إلى أبي أسيد قاؿ لو
 .(ُُِ)حقيقة المفظ كىك أف يعيدىا إلى أىميا الف أبا أسيد ىك الذم أحضرىا
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كأف مف قاؿ المرأتو الحقي بأىمؾ كأراد الطالؽ طمقت، فإف لـ يرد الطالؽ لـ تطمؽ عمى ما كقع في حديث كعب بف 
بتو أف النبي )ص( لما أرسؿ إليو أف يعتزؿ امرأتو قاؿ ليا الحقي بأىمؾ فككني فييـ حتى يقضي مالؾ الطكيؿ في قصة تك 

 .(ُِِ)اهلل ىذا األمر
ذا أراد الطالؽ، ينبغي أف يقكؿ: فالنة طالؽ، أك يشير إلى  كىناؾ مف عدىا ليس طالقان، السيما الطكسي فقاؿ "كا 

، فيقكؿ: ىذه طالؽ، فمتى قاؿ غير ذلؾ مف كنايات الطالؽ، لـ يقع المرأة بعد أف يككف قد سبؽ العمـ بيا مف الشيكد
كقاؿ  (ُِْ)كقاؿ الحمبي كاشترطنا صريح قكلو "أنت طالؽ" أك "ىي فالنة" (ُِّ)طالقو: مثؿ أف يقكؿ ليا ... الحقي بأىمؾ"

 .(ُِٓ)قتادة: ما أعده شيئان 
يف مف قاؿ ال، كبيذا فالباحث مطالب إيضاح مكقفو، كبيذا لـ نصؿ إلى نتيجة الختالؼ اآلراء بيف مف عده طالقا كب

سمبا أك إيجابا، مع عممو بحقيقة حالو انو ليس بالمقاـ الذم يسمح لو اف يبت في األمر، كلكف جؿ ما تعممو يفيد انو لـ 
و فقاؿ ليا يكف طالقان الذم يتحقؽ بصيغة الطالؽ المعركفة، أما عبارة الحقي بأىمؾ لـ تكف طالؽ مثالن رجؿ خاصـ زكجت

ذا احتج محتج كقاؿ: ىذا فعؿ النبي )ص( مع زكجتو أسماء بنت النعماف، نقكؿ نعـ كؿ حركات  اذىبي إلى اىمؾ، كا 
ذا ثبت فعمو مع زكجتو أسماء  كسكنات النبي )ص( كأقكالو كأفعالو حكـ سماكم، لكف شرط ثبكتيا، كليس ما افترم عميو، كا 

النبكة، كميما كاف مف أمر عمينا اف نعرؼ ماذا فعمت بعد اف ردت إلى أىميا،  كثبت طالقيا فنحف إف شاء اهلل عمى خط
 كقد ظير في ذلؾ رأياف:

األكؿ: انيا لـ تتزكج: فقد لزمت دارىا حتى كفاتيا، كىذا ما ركاه الكاقدم عف سميماف بف الحارث عف عباس بف سيؿ قكلو 
صايحكا كقالكا إنؾ لغير مباركة ما دىاؾ فقالت خدعت فقيؿ "سمعت أبا أسيد الساعدم يقكؿ لما طمعت بيا عمى الصـر ت

لي كيت ككيت لمذم قيؿ ليا فقاؿ أىميا لقد جعمتنا في العرب شيرة فبادرت أبا أسيد الساعدم فقالت قد كاف ما كاف فالذم 
ف أميات أصنع ما ىك فقاؿ أقيمي في بيتؾ كاحتجبي إال مف ذم محـر كال يطمع فيؾ طامع بعد رسكؿ اهلل فإنؾ م

 .(ُِٔ)المؤمنيف فأقامت ال يطمع فييا طامع كال ترل إال لذم محـر حتى تكفيت ..."
يبطؿ ىذا الرأم أمكر كثيرة منيا، ما أثبتناه سابقان اف الساعدم ىذا لـ يذىب ليأتي بزكجة الرسكؿ )ص( كحممنا 

حاكلت اف تعرؼ مف الساعدم الحكـ الشرعي،  الكاقدم الكذاب مسؤكلية كضع الركاية، كبيذا ىك لـ يرجعيا إلى أىميا، كقد
ذا ثبت لزكميا دارىا كلـ  )ص(بعد اف كصمت أىميا، كىذا غير صحيح عمييا اف تسأؿ النبي  أفضؿ مف اف تسأؿ غيره، كا 

 تتزكج ىذا معناه إنيا التزمت قكاعد اإلسالـ، لكف ىناؾ ركايات أكدت زكاجيا كما سنرل.
لكاقدم مطعكنان فيو، كىك المعركؼ بتركيب األسانيد، كىذا ما فعمو عندما ركب السند أما عف سندىا، قمنا سابقان اف ا

بينو كبيف عباس بف سيؿ، فجعؿ بينيما كساطة ىك سميماف بف الحارث، عممان اف الركاية أكردىا ابف سعد كاتب الكاقدم، 
 الركاية فقط. الذم ركل ركايات كثيرة عف الكاقدم، كلـ يرك عف سميماف بف الحارث، إال ىذه

كقد بحثنا عف عباس بف سيؿ عمنا نجد سميماف بف الحارث ممف ركل عنو، أك ممف ركل الكاقدم عنو، فالرجؿ 
مجيكؿ كلمكاقدم سابقة في ذلؾ، كىذا ما كشؼ عنو العقيمي في ترجمة عبد الحكيـ بف عبد اهلل بف أبي فركة عف عباس 

 .(ُِٕ)كاقدمبف سيؿ قاؿ: ال يتابع عميو كال يعرؼ إال بال
أما عباس بف سيؿ بف سعد الساعدم األنصارم المدني، عاش في زمف عثماف بف عفاف، كىك ابف خمس عشرة سنة 

كمحمد بف عمرك بف عطاء كعتبة بف أبي  (ُِٖ)سمع أباه كأدرؾ أبا حميد ركل عنو فميح بف سميماف كمحمد بف إسحاؽ
 .(ُُّ)كثقو ابف حجر (َُّ)ا انو تكفى سنة خمس كسبعيفترجـ لو ابف حباف في الثقاة، مشير  (ُِٗ)حكيـ، ثقو

كالركاية مرسمة الف صاحبيا تابعي، لـ يدرؾ عصر النبكة، كلـ ينقميا عف صحابي ىذا مف جية، كقد ذكرنا أسماء 
 الذكات الذيف نقمكا عنو، فمـ نجد سميماف بف الحارث مف بينيـ.
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لمطركح ىؿ انو اسكنيا في بيتو اـ اعطاىا نفقة مثمما تفعؿ طمقيا، كالسؤاؿ ا خالصة ما عرضناه: اف النبي )ص(
؟ فالمعركؼ قانكنا اف الرجؿ اذا طمؽ زكجتو، تسكف في داره لمدة ثالث سنكات، كبعدىا تخرج  المحاكـ الحككمية اليـك

خؿ عمى كيعكد ىك الى داره، فضالن عف اعطائيا نفقة، االجابة عف ذلؾ ما ركم عف عامر بف شرحبيؿ الشعبي "أنو د
فاطمة بنت قيس أخت الضحاؾ بف قيس كزكجيا أبك عمرك بف حفص بف عمر بف المغيرة المخزكمي فقالت إف أبا عمرك 
بف حفص أرسؿ إلي كىك منطمؽ إلى جيش إلى اليمف بطالقي فسألت أكلياءه النفقة عمي كالسكنى فقاؿ أكلياؤه ما أرسؿ 

سكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقمت يا رسكؿ اهلل إف أبا عمرك بف حفص إلينا في ذلؾ بشئ كال أكصانا بو فانطمقت إلى ر 
أرسؿ إلي بطالقي كطمبت السكنى كالنفقة فقاؿ أكلياؤه لـ يرسؿ إلينا بشئ فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إنما النفقة 

ره فال نفقة ليا كالسكنى" لـ يرك ىذا كالسكنى لممرأة إذا كانت لزكجيا عميو رجعة فإذا كانت ال تحؿ لو حتى تنكح زكجا غي
كعف الصداؽ قاؿ ابف كثير: فإف سمى ليا صداقا فميس ليا إال النصؼ  (ُِّ)الحديث عف سعيد بف يزيد إال بكر بف بكار

ف لـ يكف سمى ليا صداقا أمتعيا عمى قدر عسره كيسره كىك السراح الجميؿ  .(ُّّ)كا 
اف أسماء بنت النعماف تزكجت ثالث اكزاج مف بعد النبي )ص( ىـ: أكالن،  الثاني: أنيا تزكجت: كرد في بعض الركايات

المياجر بف أبي أمية بف المغيرة، كىذا ما ركاه ابف الكمبي عف أبيو عف أبي صالح عف ابف عباس قاؿ "خمؼ عمى أسماء 
ب عمي الحجاب كال سميت أـ بنت النعماف المياجر بف أبي أمية بف المغيرة فأراد عمر أف يعاقبيما فقالت كاهلل ما ضر 

 قمنا فيما سبؽ اف ىذا السند مطعكف فيو. (ُّْ)المؤمنيف فكؼ عنيا"
أما متنيا فقد أريد منو صالبة عمر بف الخطاب في تطبيؽ السنة، عندما أراد اف يعاقب أسماء كزكجيا، ألنيا زكجة 

ـٍ  مىا كىافى لىكي وي ًمف بىٍعًدًه أىبىدان ًإفَّ  نبي فال يحؽ ليا اف تتزكج طبقان لقكلو تعالى }... كى كا أىٍزكىاجى أىف تيٍؤذيكا رىسيكؿى المًَّو كىالى أىف تىنًكحي
ـٍ كىافى ًعندى المًَّو عىًظيمان{ ذىًلكي
(ُّٓ). 

كيتعارض ذلؾ مع آية التخيير الذم تعرضنا ليا سابقا، كما كرد عف النبي )ص( انو خير نسائو إما اف يبقيف مع اهلل 
 َ، فعمى ما كبخيا عمران َف، كليذا اختارت زكجتو ىذه الزكاج كرسكلو أك يتزكج

كفي الكقت نفسو فييا تعريض لػ عمر، ألنو لـ يعط زكجة الرسكؿ )ص( حقيا، ككاف عميو اف يطبؽ الحكـ الشرعي 
عمـ خميفة لكنو لـ يفعؿ، مثؿ إف يضرب عمييا الحجاب، كاف تسـ أـ المؤمنيف؟ كىذه كبيرة، بؿ جرأة عمى مقاـ النبكة، ب

 النبكة.
كالسؤاؿ المطركح ىؿ المحظة التي دخمت فييا بيت النبي )ص( كافية اف تككف مف أميات المؤمنيف؟ أسكة مع أـ 
المؤمنيف عائشة؟ اإلجابة مقركنو مع غيرىا، ينطبؽ ما ينطبؽ عمى الصحبة، فاذا كاف مف رأل النبي )ص( لك لحظة 

ـى ال تككف زكجتو.كاحدة يككف صحابيا كتتحقؽ عدالتو، فمف   دخمت بيت النبي )ص( بصفة الزكجية لحظة كاحدة ل
أما عف زكجيا أصبح لزامان معرفة شيء عنو، فيك المياجر بف أبي أمية بف عبد اهلل بف عمر بف مخزـك القرشي 

الكليد فغيره  المخزكمي شقيؽ أـ سممة زكج النبي )ص( شيد بدرا مع المشركيف كقتؿ أخكاه يكمئذ ىشاـ كمسعكد ككاف اسمو
النبي )ص( ككاله لما بعث العماؿ عمى صدقات صنعاء فخرج عميو األسكد العنسي ثـ كاله أبك بكر كىك الذم افتتح حصف 
النجير الذم تحصنت بو كندة عندما امتنعت عف بيعة أبي بكر، كتخمؼ عف غزكة تبكؾ فرجع النبي )ص( كىك عاتب 

 .(ُّٔ)رهعميو فمـ تزؿ أـ سممة تعتذر عنو حتى عذ
كرغـ فعمتو المشينة صكر انو شديدان عمى تطبيؽ تعاليـ الديف، عندما كاف أميرا عمى اليمامة رفع إليو امرأتاف مغنيتاف 
غنت أحداىما بشتـ النبي )ص( فقطع يدىا كنزع ثناياىا، كغنت األخرل بيجاء المسمميف فقطع يدىا كنزع ثنيتيا، فكتب 

بالمرأة التي تغنت بشتـ النبي )ص( فمك ال ما سبقتني فييا ألمرتؾ بقتميا، الف حد األنبياء إليو أبك بكر: بمغني التي فعمت 
ليس يشبو الحدكد فمف تعاطى ذلؾ مف مسمـ فيك مرتد، أك معاىد فيك محارب غادر، كأما التي تغنت بيجاء المسمميف فاف 

ف كانت ذمية فمعمرم لما صفحت عنو مف الشراؾ ألعظـ كلك كنت تقدمت  كانت ممف يدعي اإلسالـ فأدب دكف المثمة، كا 
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ياؾ كالمثمة في الناس، فإنيا مأثـ كمنفرة إال في القصاص فيذا الرجؿ مف األجدر  (ُّٕ)إليؾ في مثؿ ىذا لبمغت مكركىا، كا 
 اف يقاـ عميو الحد، أفضؿ مما يقيـ الحد عمى اآلخريف، الف فعمتو أشنع كأبشع مف الغناء.

ألنو تزكج أختو اـ سممة، لذلؾ ىك  )ص(يجد انو مف المشركيف، ككأنو أراد اف ينتقـ مف النبي الذم يتدبر أمر الرجؿ 
وي أيمَّيىا ـٍ كىأىٍزكىاجي ـٍ ...{تزكج زكجتو، كىك أمر مخالؼ لنص القرآف لقكلو تعالى }النًَّبيُّ أىٍكلىى ًباٍلميٍؤًمًنيفى ًمٍف أىنفيًسًي تييي

كبما  (ُّٖ)
 منيف فال يجكز ألحد اف يتزكج أمو.اف نساءه )ص( أميات المؤ 

ىذا كال ندرم اييما أكثر ثكابان عمر، عندما أحؿ زكاج زكجة نبييـ، أـ حفصة كعائشة النيما فرقا بيف رسكؿ اهلل 
 كزكجتو، أـ ىـ مشترككف في الثكاب، عمى اعتبار اف البنات تكلف الطالؽ، كعمر أكمؿ الميمة فيسر أمر الزكاج.

منيا اف عمران منعيا مف الزكاج، كىذا ما ركاه عبد الرزاؽ، عف ابف جريج عف ابف أبي مميكة  كفي ركاية أخرل ظير
امرأة أخرل مف كندة، كلـ يجمعيا، فتزكجت بعد النبي صمى اهلل عميو كسمـ،  -يعني النبي  –كعمرك بف دينار قاالن كنكح 

كنت مف أميات المؤمنيف فاضرب عمي الحجاب، ففرؽ عمر بينيما، كضرب زكجيا، فقالت: اتؽ اهلل في يا عمر! فإف 
كأعطني مثؿ ما أعطيتيف، قاؿ: أما ىنا لؾ، فال، قالت: فدعني أنكح، قاؿ: ال، كال نعمة عيف، كال أطيع في ذلؾ 

 .(ُّٗ)أحدا
ىػ، َُٓما يسجؿ عمى الركاية انيا مطعكف فييا مف جية عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج مكلى األمكييف، ت 

 .(َُْ)فيو مدح كقدح، كعمرك بف دينار ثقةكرد 
يظير مف كالميا اف عمران لـ يتؽ اهلل فييا، لذلؾ أرادت تنبييو، حتى يككف منصؼ، كفي ىذه الركاية لـ يسمـ الخميفة 
مف الذـ، ألنو لـ يضرب عمييا الحجاب، كلـ يعطيا مف العطاء مثمما أعطي ضراتيا، كلـ يتركيا تتزكج حتى تعيش، كىك 

ـ عمى فعمتو ىذه، كيعاقب كما عكقبت المرأة التي حبست قطة، كىذا ما ركم عف الرسكؿ )ص( قكلو "عذبت امرأة في مال
ىرة حبستيا حتى ماتت جكعا فدخمت فييا النار قاؿ فقاؿ كاهلل اعمـ ال أنت اطعمتييا كال سقيتييا حيف حبستييا كال أنت 

حت الحديث، الف الذم قتمت ىرة دخمت النار، فما مصير الذم قتؿ اف ثبتت ص (ُُْ)ارسمتييا فأكمت مف خشاش األرض"
 اآلالؼ أيف يدخمو اهلل؟ 

ثانيان: عكرمة بف أبي جيؿ، كىذا ما ركاه الكاقدم بقكلو "كقد سمعت مف يقكؿ تزكجيا عكرمة بف أبي جيؿ في الردة كلـ 
ثابتة، كليذا البد مف البحث عف أسباب عدـ ثبكتيا إذا الركاية غير  (ُِْ)يكف كقع عمييا حجاب رسكؿ اهلل كليس ذلؾ بثبت"

 حتى يككف القارئ عمى بينة، كيممؾ الحجة في عدـ ثبكتيا. 
كقباؿ ذلؾ ىناؾ ما يؤيد زكاجو منو، كىذا ما كرد عند الطبرم " كتب أبك بكر رحمو اهلل إلى المياجر مع المغيرة بف 

لقـك فاقتمكا المقاتمة كاسبكا الذرية إف أخذتمكىـ عنكة أك ينزلكا عمى شعبة إذا جاءكـ كتابي ىذا كلـ تظفركا فاف ظفرتـ با
حكمي فاف جرل بينكـ صمح قبؿ ذلؾ فعمى أف تخرجكىـ مف ديارىـ فأنى أكره أف أقر أقكاما فعمكا فعميـ في منازليـ ليعممكا 

مكاد ال تنقطع عف المسمميف كأيقنكا أنيـ كلما رأل أىؿ النجير ال (قاؿ أبك جعفر)أف قد أساؤا كليذكقكا كباؿ بعض الذم أتكا 
غير منصرفيف عنيـ خشعت أنفسيـ ثـ خافكا القتؿ كخاؼ الرؤساء عمى أنفسيـ كلك صبركا حتى يجئ المغيرة لكانت ليـ 
في الثالثة الصمح عمى الجالء نجاة فعجؿ األشعث فخرج إلى عكرمة بأماف ككاف ال يأمف غيره كذلؾ أنو كانت تحتو 

النعماف بف الجكف خطبيا كىك يكمئذ بالجند ينتظر المياجر فأىداىا إليو أبكىا قبؿ أف يبادكا فأبمغو عكرمة  أسماء ابنة
المياجر كاستأمنو لو عمى نفسو كنفر معو تسعة عمى أف يؤمنيـ كأىمييـ عمى أف يفتحكا ليـ الباب فأجابو إلى ذلؾ كقاؿ 

 .(ُّْ)انطمؽ فاستكثؽ لنفسؾ ثـ ىمـ كتابؾ أختمو"
المالحظ عمى أسمكب الخطاب فيو كثير مف القسكة، ال سيما قكؿ القكؿ: اقتمكا المقاتمة، كاسبك الذرية، حتى ينزلكا 
ذا سألنا صاحب القكؿ نفسو، ىؿ  ذا سألنا ما ذنب ىؤالء ؟ الجكاب ألنيـ رفضكا بيعتو، كا  عمى حكمي كلـ يقؿ حكـ اهلل، كا 
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جكا عمى الخالفة في معركة الجمؿ؟ ماذا يككف جكابو؟ كماذا كاف خطاب انؾ ترضى اف نطبؽ مقكلتؾ ىذه عمى الذيف خر 
 أمير المؤمنيف )ع( عندما ظفر بيـ؟ أليس العفك مكقفو؟ 

كبناءن عمى مكقؼ الخميفة ابي بكر ىذا، ال نمـك ما يفعمو الحكاـ في شعكبيـ عندما يخرجكا مطالبيف باستبداليـ، كىذا 
مصر كليبيا كاليمف كالبحريف ... الخ، اذا اتخذكا مف مكقؼ الخالفة مسكغان شرعيان، ال ما حؿ في العراؽ كمف بعده تكنس ك 

سيما كاف قائد جند الخالفة قد تزكج زكجة رسكؿ اهلل )ص( في احمؾ ظرؼ تمر بو قبيمتيا كىـ محاصركف تحت رحمة 
نما سبيت، كتص  رؼ بيا الجند عمى ىذا األساس.جيكش الخالفة بحجة إنيـ خارجكف عف اإلسالـ، فربما ال ذنب ليا كا 

كقد ركل الطبرم قصة زكاجيا مف عكرمة بقكلو "فمما كلى عمر رحمو اهلل قاؿ انو ليقبح بالعرب أف يممؾ بعضيـ 
بعضا كقد كسع اهلل كفتح المعاجـ كاستشار في فداء سبايا العرب في الجاىمية كاإلسالـ إال امرأة كلدت لسيدىا كجعؿ فداء 

بعرة كستة أبعرة اال حنيفة ككندة فانو خفؼ عنيـ لقتؿ رجاليـ كمف ال يقدر عمى فداء لقياميـ كأىؿ دبا كؿ إنساف سبعة أ
فتتبعت رجاليـ نساءىـ بكؿ مكاف فكجد األشعث في بنى نيد كبنى غطيؼ امرأتيف كذلؾ أنو كقؼ فييا يسأؿ عف غراب 

العقباف كالغرباف كالذئاب كالكالب فقاؿ بنك غطيؼ ىذا كعقاب فقيؿ ما تريد إلى ذلؾ قاؿ إف نساءنا يـك النجير خطفيف 
غراب قاؿ فما مكضعو فيكـ قالكا في الصيانة قاؿ فنعـ كانصرؼ كقاؿ عمر ال ممؾ عمى عربي لمذم أجمع عميو المسممكف 

و كسمـ فكصفيا معو قالكا كنظر المياجر في أمر المرأة التي كاف أبكىا النعماف بف الجكف أىداىا لرسكؿ اهلل صمى اهلل عمي
إنيا لـ تشتؾ قط فردىا كقاؿ ال حاجة لنا بيا بعد أف أجمسيا بيف يديو كقاؿ لك كاف ليا عند اهلل خير الشتكت فقاؿ 
المياجر لعكرمة متى تزكجتيا قاؿ كأنا بعدف فاىديت إلى بالجند فسافرت بيا إلى مأرب ثـ أكردتيا العسكر فقاؿ بعضيـ 

ب فييا كقاؿ بعضيـ ال تدعيا فكتب المياجر إلى أبى بكر رحمو اهلل يسألو عف ذلؾ فكتب دعيا فإنيا ليست بأىؿ أف يرغ
إليو أبك بكر إف أباىا النعماف بف الجكف أتى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فزينيا لو حتى أمره أف يجيئو بيا فمما جاءه 

 .(ُْْ)ر الشتكت كرغب عنيا فارغبكا عنيا فأرسميا"بيا قاؿ أزيدؾ انيا لـ تتجع شيئا قط فقاؿ لك كاف ليا عند اهلل خي
كقد خصصننا مبحثان خاصان ليا، درسنا فيو  (ُْٓ)كمف ذلؾ، قيؿ انو تزكج قتيمة بنت األشعث، كىي زكجة النبي أيضا

 .(ُْٔ)ىذا المكضكع، مع شيء مف حياة زكجييا عكرمة كقيس بف المكشكح
احدة كليس اثنيف كحصؿ خمط في الركايات، كأال كيؼ يفسر األمر، كزكاج عكرمة ىذا يحممنا عمى االعتقاد أنيف ك 

كمف ثـ تزكجف عكرمة، كأنيف امتنعف عف بيعة أبي  )ص(كذلؾ الف بينيف كثير مف المشتركات مف ذلؾ أنيف تزكجف النبي 
دة عف اإلسالـ بعد بكر، أك كما قيؿ أنيف ارتدتف عف اإلسالـ، كما نريد قكلو في ىذا الصدد اف القبائؿ التي كصفت مرت

نما امتنعت عف بيعة أبي بكر فقط، كقد ركجت السمطة آنذاؾ إلى مصطمح  استشياد النبي )ص( ىي ليس كذلؾ كا 
كعمى المنكاؿ نفسو كصؼ ثكار الشعب العراقي عاـ  (ُْٕ)المرتديف لحصكليا عمى حكـ شرعي بقتميـ، الف المرتد يقتؿ

 ، لتشكيو صكرتيـ إعالميا كتضميؿ الرأم العاـ، لذلؾ قتمكا كىجركا ظمما كعدكانا.ـ بػالمخربيف تارة، كالغكغائيف أخرلُُٗٗ
ثالثان: قيس بف المكشكح: ركل ابف حجر عف الجرجاني، إنيا تزكجت بعد المياجر بف أبي أمية المخزكمي، قيس بف 

 .(ُْٗ)كالغريب انو تزكج قتيمة بنت األشعث أيضان  (ُْٖ)مكشكح المرادم
كلـ نعرؼ مكضع  (َُٓ)نعرؼ شيئان سكل إنيا تكفيت في خالفة عثماف بف عفاف عند أىميا في نجد كعف كفاتيا فمـ

 قبر.
 الخاتمة 

اف اسانيد الركايات اشخاص مطعكف فييـ، لكنيـ يتمتعكف بحصانو، اذ لـ يجرأ احد عمى القكؿ فييـ، كقد عدكه لعاف 
الكالـ فييـ، كاف االساس في نقؿ ىذه الركايات ىك ابف سعد عف كسباب، كربما ييفتى بقتمو النو تجرأ عمى رمكز ال يجكز 

 َالكاقدم الكذاب الذم كجدنا اسمو في جؿ ىذه الركايات، ككذلؾ ابف الكمبي 



 م0220/تموز    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     8العدد/
 

185 

أكالن: أبف الكمبي، عف ابف الغسيؿ عف حمزة بف أبي أسيد الساعدم عف أبيو، ثانيان: الكاقدم عف مكسى بف عبيدة  
سيد الساعدم، ثالثان: ابف حنبؿ عف، محمد بف عبد اهلل الزبيرم عف عبد الرحمف بف الغسيؿ عف عمر بف الحكـ عف أبي أ

عف أبى حمزة بف أبى أسيد عف أبيو كعباس بف سيؿ عف أبيو، رابعان: ىشاـ بف محمد بف السائب عف أبيو عف أبي صالح 
ا، سكل إضافة انو )ص( خرج كىك عف ابف عباس، خامسان: ابف حبيب، كىي ركاية ابف الكمبي عف ابف عباس نفسي

غضباف، سادسان: الكاقدم عف محمد بف يعقكب بف عتبة عف عبد الكاحد بف أبي عكف الدكسي، سابعان: الكاقدم عف عبد 
اهلل بف جعفر عف عمرك بف صالح عف سعيد بف عبد الرحمف بف أبزل، كىناؾ ركايتاف لـ تذكر اسميا كانما ذكرت لقبيا، 

ؽ عف ابف جريج، الثانية: احمد بف عيسى األشعرم عف محمد بف أبي عمير، عف عمر بف اذينة، عف االكلى: عبد الرزا
 سعيد بف أبي عركة، عف قتادة، عف الحسف البصرم.

خالصة ما تـ عرضو: لـ يسجؿ أم دكران لإلماـ عمي )ع( كاىمؿ شأنو، كما اىمؿ في فمـ الرسالة الذم يعرض عمى 
الى ابي اسيد الساعدم، الذم اتى بمعظـ ازكاج النبي )ص( كليس ىذه فقط، مما يدؿ عمى شاشات التمفاز، كنسب دكره 

اف الركايات مكضكعة ليعطى ابي اسيد ىذا الدكر، كجعمو بطالن، يضاىي منزلة امير المؤمنيف )ع( مع عممنا اليقيف انو لـ 
 (.يكف ىناؾ زكاج، كنحف مف الرافضيف لو، كانما كضع بقصد التقرب لمنبي )ص

كاننا لـ نعرؼ حسبيا كنسبيا، كلـ يحصؿ اتفاؽ عمى زكاجيا مف بعد النبي )ص( اذ اشتركت مع ضرتيا قتيمة بنت 
االشعث في االزكاج، كعمى زكاجيا مشكؿ ألنيا مف اميات المؤمنيف، فال يجكز الحد اف يتزكج امو كما ىك منسكب القكؿ 

الث ازكاج، كفي ذلؾ ركايات تـ عرضيا، كقيؿ لزمت دارىا حتى ماتت، الحد االئمة )عمييـ السالـ( كقباؿ ذلؾ نسب ليا ث
 كفي ذلؾ ركاية كاحدة.

كفي زكاج النبي )ص( منيا تجني عمى مقاـ النبكة، كبذلؾ نسبت لو اشياء لـ يفعميا منيا انو خرج غضباف، عندما 
يقبميا، كىكذا يفعؿ اذا اجتمى النساء، استعاذت بكجيو، كلـ يصدر ذلؾ عف شخص ادبو الرحمف، ككذلؾ ما قيؿ انو اقعى ل

كانو طمؽ كقباؿ ذلؾ نيى عف الطالؽ، كانو تزكج المطمقات، كنيى عف زكاج االرامؿ، اف تاريخ زكاجو )ص( يكحي الى 
قكة المسمميف، كمع ذلؾ اف زكجتو لـ تنزؿ داره كىك نبي االمة بؿ نزلت في مكاف لـ يحدد، اشير لو في البحث، كقد دلت 

 لفاظ عمى انو فاقد حرية االختيار كانما عرض عميو الزكاج منيا فتزكجيا كبالتالي اخفؽ.بعض اال
اشير عمى زكجتو انيا شقية، كلـ يتـ االتفاؽ فيناؾ عدد مف زكجاتو كؿ منيف قيؿ عنيا الشقية، كالحاؿ نفسيا مع 

ة، عمى اعتبار انيا عممت كشاية افضت المستعيذة منو ليمة الزكاج، في ىذا الزكاج تعريض في شخص اـ المؤمنيف عائش
الى الطالؽ، فيي زكجة نبي كابنت صحابي، كاف مصادر ركايات ىذا الزكاج اشخاص مطعكف فييـ، كاف اليدؼ مف كراء 
ذلؾ الزكاج دعـ الرأم القائؿ اف الرسكؿ )ص( تزكج خمسة كعشريف امراة، كتكفى عف تسعة نساء كف عمى ذمتو، كىك 

ابت اإلسالـ الذم قيد الزكاج في اربعة نساء غير ممؾ اليميف، كختامان نقكؿ: اهلل مكالنا ىك حسبنا عميو بذلؾ لـ يمتـز بثك 
 تككمنا كبو آمنا، انو نعـ المكلى كنعـ النصير.

 الهوامش 
 هوامش المبحث االول 

  ُْٓ/ٖبف سعد: الطبقات الكبرل  (ُ
 ِِالمحمداكم: ابك طالب/ (ِ
 ُِٖ/ُُابف حجر: فتح البارم  (ّ
 ُِْ/ِسترم: أصحاب اإلماـ الصادؽ الشب (ْ
 ِِْ/َُالخطيب البغدادم: تاريخ بغداد  (ٓ
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 ِّْ/ٕالذىبي: سير أعالـ النبالء  (ٔ
 ٓالمحمداكم: عكرمة مكلى ابف عباس مفسران )بحث غير منشكر(/ (ٕ
  ٕٓ/ِابف حباف: المجركحيف  (ٖ
  ِٖٗ/ٓالبخارم: التاريخ الكبير  (ٗ

َُ) ِ/ّّْ  
  ِّٗ/ٓابف ابي حاتـ: الجرح كالتعديؿ  (ُُ
ُِ) ٓ/ٖٓ 
ُّ) ْ/ِّٖ  
  ٕٔٗ/ِالباجي: التعديؿ كالتجريح  (ُْ
  ُٕٖتاريخ/ (ُٓ
  ِٕٓ/ُابف حجر: تقريب التيذيب  (ُٔ
 ُْٔابف حجر: مقدمة فتح البارم/ (ُٕ
  ُِٕ/ٓابف سعد: الطبقات الكبرل  (ُٖ
ُٗ) ْ/ُٖٔ 
َِ) ُ/ّٖٓ 
 ُِّ/ِابف حجر: اإلصابة  (ُِ
  ٕٓٓ/ّابف سعد: الطبقات  (ِِ
  َِٔ/ِالثقات  (ِّ
 ّٕٓ/ّ، الثقات ْْمشاىير/ (ِْ
  ُٕٔ/ِيؿ كالتجريح الباجي: التعد (ِٓ
  ّّٗ/ْمجمع الزكائد  (ِٔ
  ّٗٓ/ِسير أعالـ  (ِٕ
  ُٓٓ/ّالحاكـ: المستدرؾ  (ِٖ
  ْٗٔ/ِابف ىشاـ: السيرة النبكية  (ِٗ
 َُِ/ْالطبرم: جامع البياف  (َّ
  ُِٕ/ُْابف أبي الحديد: شرح  (ُّ
  ُٓ/ّابف سعد: الطبقات الكبرل  (ِّ
  َُٕ/ُالبخارم: التاريخ الصغير  (ّّ
  ُٔٔ/ُابف ماجة: سنف  (ّْ
 ِٕ/َُالمجمكع النككم:  (ّٓ
  ٖٓ/ِاليعقكبي: تاريخ  (ّٔ
  ْٕٓ/ُيحيى بف الحسيف: األحكاـ  (ّٕ
  ُّْ/ٖابف سعد: الطبقات الكبرل  (ّٖ
  ُْٔ/ِتاريخ الطبرم:  (ّٗ
 ْٖٗ/ّابف حنبؿ: مسند  (َْ
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  ُْْ/ٖابف سعد: الطبقات  (ُْ
 ُّٔ/ْالعقيمي: ضعفاء  (ِْ
 ُُُ، الضعفاء الصغير/ُِٗ/ٕالبخارم: التاريخ الكبير  (ّْ
  ّٓٔ/ّالعمؿ  (ْْ
  ِّٔ/ِالعمؿ  (ْٓ

 َ*االسدم لعمو شيخ مكسى بف عبيدة، لـ أجد لو ترجمة 
  َِٔ/ّالعمؿ  (ْٔ
  َٓ/ُابف معيف: تاريخ  (ْٕ
 ُِٓ/ٖابف ابي حاتـ: الجرح كالتعديؿ  (ْٖ
  َُُ/ٓابف ابي حاتـ: الجرح كالتعديؿ  (ْٗ
 ُُٔ/ْالعقيمي: ضعفاء  (َٓ
 ّّْ/ٔابف عدم: الكامؿ  (ُٓ
 ُِٔ/ْالعقيمي: ضعفاء  (ِٓ
 ّّْ/ٔابف عدم: الكامؿ  (ّٓ
  ُٗٗتاريخ/ (ْٓ
 ُٖٗ/ُابف معيف: تاريخ (ٓٓ
  ُٔ/ّالثقات  (ٔٓ
 ُّٓأبك نعيـ األصبياني: الضعفاء/ (ٕٓ
  ِْٓ/ُابف ابي حاتـ: الجرح كالتعديؿ  (ٖٓ
 َُٔ/ْالعقيمي: ضعفاء  (ٗٓ
  ُُٓ/ٖابف ابي حاتـ: الجرح كالتعديؿ  (َٔ
  ُٕٗ/ُالمجركحيف  (ُٔ
 ِّْ/ِابف حباف: المجركحيف  (ِٔ
 ََّالطكسي: رجاؿ/ (ّٔ
 ِّْ/ّأصحاب  (ْٔ
 ّّْ/ٔابف عدم: الكامؿ  (ٓٔ
  ُِٖ/ّلشافعي: األـ ا (ٔٔ
  ُٗ/ِمسند  (ٕٔ
  ّّٓ/ٔابف عدم: الكامؿ  (ٖٔ
  ُّْالصدكؽ: الخصاؿ/ (ٗٔ
  ّّالخزاز القمي: كفاية األثر/ (َٕ
  ّٔالمفيد: األمالي/ (ُٕ
  ِِ/ٕالطبراني: المعجـ الكبير  (ِٕ
  ُِٖ/ٓابف سعد: الطبقات  (ّٕ
 َِّ/ُاليعقكبي: تاريخ  (ْٕ
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  ُٕٗ/ُاليعقكبي: تاريخ  (ٕٓ
  ٖٓ/ٓمعجـ البمداف  (ٕٔ
 ُُِبر/ابف حبيب: المح (ٕٕ
  ّٗٓ/ِابف ىشاـ السيرة النبكية  (ٖٕ
  ِِّ/ُابف حجر: اإلصابة  (ٕٗ
 ُْٔ/ٔ، ينظر البخارم: التاريخ الكبير ُْٕ/ٓابف حباف: الثقات  (َٖ
  ُُٗ/ّالذىبي: ميزاف  (ُٖ
 ُّٔابف حباف: مشاىير/ (ِٖ
  ُٓٔ/ِالثقات  (ّٖ
 ُِٓ/ّضعفاء  (ْٖ
 ِّٖ/ٕابف حجر: تيذيب التيذيب  (ٖٓ

مكؾ، سمكا سكقة ألف الممكؾ يسكقكنيـ فينساقكف ليـ، يقاؿ لمكاحد سكقة كلمجماعة **السكقة بمنزلة الرعية التي تسكسيا الم
 ابف منظكر: لساف العرب )مادة سكؽ( َسكقة، كىك خالؼ الممؾ 

 ْٖٗ/ّمسند  (ٖٔ
 َُٗالمنتقى مف السنف المسندة/ (ٕٖ
  َِ/ٖاإلصابة  (ٖٖ
  َِْ/ِِالمجمسي: بحار  (ٖٗ
  ُٕٖ/َُالمحمى  (َٗ
  ّٖٗ/ٓأسد الغابة  (ُٗ
  ِّّ/ُ التعديؿ كالتجريح (ِٗ
 ّٓ/ٖاإلصابة  (ّٗ
  ُْٓ/ٖابف سعد: الطبقات الكبرل  (ْٗ
 َُٔالمحمداكم: عقيؿ/ (ٓٗ
 ْٗابف حبيب: المحبر/ (ٔٗ
 ُّْ/ٖابف سعد: الطبقات الكبرل  (ٕٗ
 ٖٗالمحمداكم: أبك طالب/ (ٖٗ
  ِٕٔ/ُالبخارم: التاريخ الكبير  (ٗٗ

  ُُِ/ٖالجرح كالتعديؿ  (ََُ
  ْٖٓابف حجر: مقدمة فتح البارم/ (َُُ
 ِٕٔ/ُب الستة الكاشؼ في مف لو ركاية في كت (َُِ
  ّٖٖ/ٔابف حجر: تيذيب التيذيب  (َُّ
 ِّ/ٔالجرح  (َُْ
 ُّٗابك الفرج االصفياني: مقاتؿ الطالبييف/ (َُٓ
  ِْٔ/ُابف حجر: تقريب التيذيب  (َُٔ
 ّْ/ٖابف سعد: طبقات  (َُٕ
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 ُْْ/ٖابف سعد: طبقات  (َُٖ
  ّْْ/ٔالبخارم: التاريخ الكبير  (َُٗ
 َِْ/ٔابف ابي حاتـ: الجرح  (َُُ
  ّْٓ/ٔالبخارم: التاريخ الكبير  (ُُُ
  ُٖٕ/ِلعجمي: الثقاة ا (ُُِ
 َِْ/ٔابف ابي حاتـ: الجرح  (ُُّ
  ِّ/ّعبد الرزاؽ: المصنؼ  (ُُْ
  ُٖٓ/ُابف أبي شيبة: المصنؼ  (ُُٓ
  ِِٕ/ُابف أبي شيبة: المصنؼ  (ُُٔ
  ٗ/ِابف أبي شيبة: المصنؼ  (ُُٕ
  ّٕ/ّابف خزيمة: صحيح  (ُُٖ
 ٔاألعمى/ (ُُٗ
 َُٔالمنتخب مف ذيؿ المذيؿ/ (َُِ
  ِْٖالطكسي: رجاؿ/ (ُُِ
  ُِٖ/ُٕالخكئي: معجـ ، ِِٖ/ْالتفرشي: نقد الرجاؿ  (ُِِ
  ْْٓ/ُالحاكـ: المستدرؾ  (ُِّ
  ِٗٓ/ٖابف ابي حاتـ: الجرح كالتعديؿ  (ُِْ
ُِٓ) ٗ/ُٗٔ  
 ُٓٓ/ْالذىبي: ميزاف االعتداؿ  (ُِٔ
  ِِٖ/ِالذىبي: الكاشؼ  (ُِٕ
 َِّ/ِابف حجر: تقريب التيذيب  (ُِٖ
 ِّٗ/ُاإلرشاد  (ُِٗ
  ُِٗ/ُٗالخكئي: معجـ  (َُّ
  َْٗ/ٕعبد الرزاؽ: المصنؼ  (ُُّ
 َُُالمحمداكم: فاطمة بنت عتبة/ (ُِّ
  َُّالنكادر/ (ُّّ
 ُِْ/ٓالكافي  (ُّْ
 ُٓٗ/ِمعجـ  (ُّٓ
 ْْ، ابف داكد: رجاؿ/ُٖالنجاشي: رجاؿ/ (ُّٔ
 ِِٔ/ُالبركجردم: طرائؼ المقاؿ   (ُّٕ
 ٓٓغالـ رضا عرفانياف: مشايخ الثقات/ (ُّٖ
 ُّٕالفاني المكي: بحكث في فقو الرجاؿ/ (ُّٗ
  َْٕعبد الرسكؿ الغفارم: الكميني كالكافي/ (َُْ
 ِٗٗالطكسي: رجاؿ/ (ُُْ
 ُٗٓرجاؿ/ (ُِْ
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  ّٓٔاؿ/الطكسي: رج (ُّْ
  ِّٔالنجاشي: رجاؿ/ (ُْْ
  ُٗٓابف داكد: رجاؿ/ (ُْٓ
  َِٗابف داكد: رجاؿ/ (ُْٔ
 ِّٖالنجاشي: رجاؿ/ (ُْٕ
  ِٔٔ/ِالطكسي: اختيار معرفة الرجاؿ  (ُْٖ
  ُّٓ/ُالبركجردم: طرائؼ المقاؿ  (ُْٗ
  ّْٓ/ُطرائؼ المقاؿ  (َُٓ
  ُْْالخكئي: رجاؿ/ (ُُٓ
  ِِ/ُْمعجـ رجاؿ الحديث  (ُِٓ
  ُِٖابف حباف: مشاىير/  (ُّٓ
 ُُث غير منشكر(/المحمداكم: قتادة )بح (ُْٓ

 .ٖالمحمداكم: أـ كمثـك )قيد النشر، مجمة آداب البصرة(/ (511

 هوامش المبحث الثاني
 ُّْ/ٖابف سعد: الطبقات الكبرل  (ُ
  ّٔٗ/ٓابف األثير: أسد الغابة  (ِ
  ّْٖ/ٔابف حجر: اإلصابة  (ّ
  ُْٔ/ِتاريخ  (ْ
  َّْ/ُابف حجر: اإلصابة  (ٓ
  ُٗ/ٖ، ابف حجر: اإلصابة ْٔٓ/ُ، يحيى بف الحسيف: االحكاـ ْٗابف حبيب: المحبر/ (ٔ
  ِِّابف حجر: مقدمة فتح البارم/ (ٕ
 ُّْ/ٖابف سعد: الطبقات الكبرل  (ٖ
  َٓٓ/ُالسيكطي: الجامع الصغير  (ٗ

 ِالمحمداكم: ابك طالب/ (َُ
  ّٕ/ْ، الحاكـ: المستدرؾ ُْٓ/ٖابف سعد: الطبقات الكبرل  (ُُ
 ُِْ/ٖابف سعد: الطبقات الكبرل  (ُِ
  ّّّ/ّياقكت الحمكم: معجـ البمداف  (ُّ
 ُِٖ/ٖابف سعد: الطبقات الكبرل  (ُْ
 ُِْ/ُابف األثير: النياية في غريب الحديث  (ُٓ
  ّْٔالطكسي: النياية/ (ُٔ
  َُٖ/ِابف البراج: الميذب  (ُٕ
  ِْٖ/ِابف حنبؿ: مسند  (ُٖ
 ْالنساء/ (ُٗ
  ُُٗ/ٖابف سعد: الطبقات الكبرل  (َِ
  ُُٓ/ٖابف سعد: الطبقات  (ُِ



 م0220/تموز    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     8العدد/
 

191 

 ُٓالمالكي: مناقب خديجة/ (ِِ
  ُْ/ُابف حنبؿ: مسند  (ِّ
 ُُٔ/ّكت الحمكم: معجـ البمداف ياق (ِْ
 ابف منظكر: لساف العرب )مادة نش(  (ِٓ
  ِٔٓ/ٓالفراىيدم: العيف  (ِٔ
 َّ/ُالسيكطي: الجامع الصغير  (ِٕ
 ابف منظكر: لساف العرب )مادة كربس( (ِٖ
  ّٔٗ/ْالشيخ األنصارم: كتاب المكاسب  (ِٗ
  ٗ/ٔالطكسي: المبسكط  (َّ
  َُّ/ُُالمصنؼ  (ُّ
  َُْٖ/ْابف ىشاـ: السيرة النبكية  (ِّ
ّّ) ْ/ُُٔ  
  َّّ/ُياقكت الحمكم: معجـ البمداف  (ّْ
 ابف منظكر: لساف العرب )مادة رزؽ( (ّٓ
 ُُٖديكانو/ (ّٔ
 ديكانو، الدالية، البيت العشركف  (ّٕ
 ُّْ/ّابف حنبؿ: مسند  (ّٖ
  ٖٗٓ/ُابف ماجة: سنف  (ّٗ
 ِْٓابف اسحاؽ: السير/ (َْ
  ِٔٔ – ِْٓابف اسحاؽ: السير  (ُْ
 ُٖ/ٖابف سعد: طبقات  (ِْ
 ِٓٓابف اسحاؽ: السير/ (ّْ
 ُّْ/ٖالطبقات الكبرل ابف سعد:  (ْْ
  ِِٓ/ٔصحيح  (ْٓ
 ُّْ/ٖابف سعد: الطبقات الكبرل  (ْٔ
  ُٓ/ُياقكت الحمكم: معجـ البمداف  (ْٕ
  ُِٗ/ُياقكت الحمكم: معجـ البمداف  (ْٖ
 الفراىيدم: العيف )مادة أطـ(  (ْٗ
  ٖٖ/ٕابف حجر: فتح البارم  (َٓ
  ِٕ/ِالقاضي النعماف: شرح اإلخبار  (ُٓ
  ِِٗ/ّياقكت الحمكم: معجـ البمداف  (ِٓ
 َٓٓ/ُسعد: الطبقات الكبرل  ابف (ّٓ
  ِْْ/ُياقكت الحمكم: معجـ البمداف  (ْٓ
 ٖٓالحميرم: قرب االسناد/ (ٓٓ
  َٖٕ/ِسيد سابؽ: فقو السنة  (ٔٓ
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 ُٔٓ/ّ، الحاكـ: المستدرؾ ُِّ/ِالبخارم: صحيح  (ٕٓ
 ُْٔ/ٖابف سعد: الطبقات  (ٖٓ
  ِّٕ/ّياقكت الحمكم: معجـ  (ٗٓ
 ّ/ّياقكت الحمكم: معجـ  (َٔ
  ْٖٗ/ّمسند  (ُٔ
 ُْٔ/ٕإركاء الغميؿ  (ِٔ
  َُٗالمنتقى مف السنف المسندة/ (ّٔ
 َِ/ٖاإلصابة  (ْٔ
 ّالنساء/ (ٓٔ
  ْٔٓ/ُيحيى بف الحسيف: اإلحكاـ   (ٔٔ
  ٖٓ/ِاليعقكبي: تاريخ  (ٕٔ
  َُٕ/ُالمكطأ  (ٖٔ
  ُٖٖالسيكطي: تنكير الحكالؾ/ (ٗٔ
  ّٗٔ/ِنيؿ األكطار  (َٕ
  ِٕٓ/ٓالترمذم: سنف  (ُٕ
 ُُٖ/ٓالييثمي: مجمع  (ِٕ
  ُْٔ/ٖابف سعد: الطبقات الكبرل  (ّٕ
/المحمداكم: بئر  (ْٕ  ُٖزمـز
 ُالتحريـ/ (ٕٓ
  ُٕ/ٕسنف  (ٕٔ
  ُِِ/ٔمسند  (ٕٕ
  َُٕ/ٖابف سعد: الطبقات الكبرل  (ٖٕ
  ٗٔ/ٔصحيح  (ٕٗ
  ُْٖ/ْصحيح  (َٖ
 ٗٓ، ّّ، ِّ، َّاألحزاب/ (ُٖ
 َُ، ٓ -ّالتحريـ/ (ِٖ
  َُٗ/ٖابف سعد: الطبقات الكبرل  (ّٖ
 ُْٖ/ٖابف سعد: طبقات  (ْٖ
 ُٓٓ/ٖابف سعد: طبقات  (ٖٓ
  ْْٔ/ُسنف ابف ماجة:  (ٖٔ
 ُٖمريـ/ (ٕٖ
 دة قعى(الفراىيدم: العيف )ما (ٖٖ
 الجكىرم: الصحاح )مادة قعى( (ٖٗ
  ٖٖ/ّابف حنبؿ: مسند  (َٗ
ُٗ) /  ُٕالمحمداكم: اـ كمثـك
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  ُِٓ/ٖابف سعد: الطبقات  (ِٗ
 ِٗ/ِّالطبراني: المعجـ الكبير  (ّٗ
 ُِّ/ِالسيكطي: الجامع الصغير   (ْٗ
  ُُٓ/ٓالمناكم: فيض القدير  (ٓٗ
 ُٕ/ٔفيض القدير  (ٔٗ
  ْٔٓ/ُيحيى بف الحسيف: األحكاـ  (ٕٗ
  َُّم: النكادر/أحمد بف عيسى األشعر  (ٖٗ
 ٓٔ/ُأحاديث أـ المؤمنيف عائشة  (ٗٗ

  ُٗٓآؿ عمراف/ (ََُ
  ُِْ/ِابف سيد الناس: عيكف األثر  (َُُ
  ْٗ/ّالخطيب البغدادم: تاريخ بغداد  (َُِ
  ُٓ/ُالسيكطي: الجامع الصغير  (َُّ
 َُٕاألنبياء/ (َُْ
 ُِٓالنحؿ/ (َُٓ
 ُالطالؽ/ (َُٔ
 ِِٕالبقرة/ (َُٕ
 ِّٔالبقرة/ (َُٖ
  َٓٔ/ُسنف  (َُٗ
 ِِٗالبقرة/ (َُُ
 ُْٓ/ٕاأللباني: أركاء الغميؿ  (ُُُ
 ُُْ/ِالثقاة  (ُُِ
 تاج العركس )مادة جكف( (ُُّ
 ْٗ/ّالزمخشرم: الفايؽ  (ُُْ
 ِٖٗ/ٖابف قدامو: الشرح الكبير  (ُُٓ
  ّٕٔ/ٔعبد الرزاؽ: المصنؼ  (ُُٔ
  ِ/ُالبخارم: صحيح  (ُُٕ
  ُْ/ٖابف أبي شيبة: المصنؼ  (ُُٖ
  ِّٕ/ٔعبد الرزاؽ: المصنؼ  (ُُٗ
 ُْٖابف الجاركد: المنتقى مف السنف المسندة/ (َُِ
  ِٓٗ/ٗابف حجر: فتح البارم  (ُُِ
 ِٔٗ/ٗابف حجر: فتح البارم  (ُِِ
 َُٓالطكسي: النياية/ (ُِّ
  َّٓالكافي لمحمبي/ (ُِْ
 ُْ/ٖابف أبي شيبة: المصنؼ  (ُِٓ
 ُْٔ/ٖابف سعد: الطبقات الكبرل  (ُِٔ
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  َُّ/ّضعفاء  (ُِٕ
  ّ/ٕالبخارم: التاريخ الكبير  (ُِٖ
  َُِ/ٔابف أبي حاتـ: الجرح كالتعديؿ  (ُِٗ
 ُُِ، مشاىير عمماء األمصار/ِٖٓ/ٓ (َُّ
 ِْٕ/ُتقريب التيذيب  (ُُّ
 ُْْ/ٕلطبراني: المعجـ األكسط ا (ُِّ
 َٔٓ/ّتفسير  (ُّّ
 ُْٕ/ٖابف سعد: الطبقات الكبرل  (ُّْ
 ّٓاألحزاب/ (ُّٓ
  َُٖ/ٔابف حجر: اإلصابة  (ُّٔ
  ٖٔٓ/ٓالمتقي اليندم: كنز العماؿ  (ُّٕ
 ٔاألحزاب/ (ُّٖ
  َْٗ/ٕالمصنؼ  (ُّٗ
َُْ) /  ٓلمتفصيالت ينظر المحمداكم: بئر زمـز
  ٕٕ/ّالبخارم: صحيح  (ُُْ
 ُْٕ/ٖابف سعد: الطبقات الكبرل  (ُِْ
 ْٕٓ/ِ: تاريخ الطبرم (ُّْ
  ْٗٓ/ِتاريخ  (ُْْ
 ُْٖ/ٖابف سعد: الطبقات الكبرل  (ُْٓ
المحمداكم: المرأة المؤمنة التي كىبت نفسيا النبي )ص(/بحث مقدـ الى مؤتمر جامعة الككفة، كمية التربية  (ُْٔ

 ُٓاالساسية/
 ّّٓ/ٓالطكسي: الخالؼ  (ُْٕ
 ُٗ/ٖاإلصابة  (ُْٖ
 ُٗ/ٖابف حجر: اإلصابة  (ُْٗ
 .ُِٖ/ٖابف سعد: الطبقات  (َُٓ

 صادر قائمة الم
 ىػ.َُْٖىػ، النكادر، تح مؤسسة اإلماـ اليادم، قـ، َِٔاالشعرم، ت  احمد بف محمد بف عيسى

 ـ.َُٕٗىػ، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تح محمد إبراىيـ، القاىرة، َّٔأبف األثير، أبك الحسف عمي ت 
 ىػ. ُِْٔر احمد الزاكم كآخر، بيركت، ىػ، النياية في غريب الحديث، تح طاىَٔٔابف األثير الجزرم، مجد الديف، ت 

 ـ.ُٕٔٗىػ، السير كالمغازم تح، سييؿ زكار، دمشؽ، ُُٓابف إسحاؽ: محمد ت 
 ـ.ُٓٔٗقـ،ػ  ِىػ، مقاتؿ الطالبييف، تح كاظـ المظفر، طّٔٓاألصفياني، عمي بف الحسيف ت 

 ـ.ُٖٓٗبيركت،  ِر الشاكيش، طاأللباني، محمد ناصر، أركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، تح زىي 
 ىػ.ُُْٓىػ، كتاب المكاسب، تح لجنة تحقيؽ، قـ، ُُِٖاالنصارم، الشيخ مرتضى، ت 
 التعديؿ كالتجريح لمف خرج عنو البخارم، تح احمد لبزار، دػـ، دػت. ىػ، ْْٕالباجي، سميماف بف خمؼ ت 
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 ىػ.َُْٔكد إبراىيـ زايد، بيركت، ىػ، التاريخ الصغير، تح محمِٔٓالبخارم، إسماعيؿ بف إبراىيـ ت 
 ىػ، التاريخ الكبير، بيركت، د.ت.ِٔٓالبخارم، إسماعيؿ بف إبراىيـ ت 
 ـ.ُُٖٗىػ، الصحيح، بيركت، ِٔٓالبخارم، إسماعيؿ بف إبراىيـ ت 
 ىػ.َُْٔىػ، الضعفاء الصغير، تح محمكد ابراىيـ زايد، بيركت، ِٔٓالبخارم، إسماعيؿ بف إبراىيـ ت 

 ىػ.ُُُْىػ، جكاىر الفقو، تح ابراىيـ بيادرم، قـ، ُْٖج، عبد العزيز ت ابف البرا
 ىػ.َُُْىػ، طرائؼ المقاؿ، تح ميدم الرجائي، قـ، ُُّّالبركجردم، السيد عمي اصغر، ت 

 ىػ. َُّْ، بيركت، ِىػ، سنف الترمذم، تح عبد الرحمف محمد عثماف، طِٕٗالترمذم، محمد بف عيسى، 
 ىػ.ُُْٖ(، نقد الرجاؿ، تح كنشر مؤسسة اؿ البيت ألحيؿء التراث، قـ، ُُبف الحسيف )ت ؽ التفرشي، السيد مصطفى

 ىػ.ُُّٕىػ، الجرح كالتعديؿ، بيركت، ِّٕابف أبي حاتـ، ابك محمد عبد الرحمف الرازم ت
 .ُٖٖٗ ،ىػ، المنتقى مف السنف المسندة، تعميؽ عبد اهلل عمر، بيركتَّٕابف الجاركد، ت 

 ىػ.َُْٔىػ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، تح، يكسؼ المرعمشي، بيركت، َْٓبكرم، محمد بف محمد تالحاكـ النيسا
 ىػ.ُّّٗالثقاة، اليند،  ىػ،ّْٓابف حباف، محمد ت 
 المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف، تح محمكد ابراىيـ زايد )د.ـ ػ د.ت(. ىػ،ّْٓابف حباف، محمد ت 
 ىػ.ُُُْمشاىير عمماء األمصار، اعالـ فقياء األقطار، تح مرزكؽ عمي ابراىيـ، دار الكفاء،  ىػ،ّْٓابف حباف، محمد ت 

 المحبر، كرقة األصؿ الخطية. ، ىػِْٓابف حبيب، محمد البغدادم ت 
اإلصابة في تمييز الصحابة، تح عادؿ احمد عبد المكجكد كآخركف، بيركت، ، ىػِٖٓابف حجر، احمد بف عمي ت 

 ىػ.ُُْٓ
 ىػ.ُٓٗٗ، بيركت، ِتقريب التيذيب، تح مصطفى عبد القادر، ط، ىػِٖٓجر، احمد بف عمي ت ابف ح

 . ، بيركت، د تِتح البارم في شرح صحيح البخارم، طف ،ىػِٖٓابف حجر، احمد بف عمي ت 
 بيركت، د ت.  ِمقدمة فتح البارم شرح صحيح البخارم، ط، ىػِٖٓابف حجر، احمد بف عمي ت 

 ىػ.َُْْىػ، شرح نيج البالغة، قـ، ٔٓٔعز الديف بف ىبة اهلل ت ابف أبي الحديد، 
، أبك محمد عمي بف احمد ت   ىػ، المحمى، تح، احمد محمد شاكر، بيركت، د ت.ْٔٓابف حـز

 ـ.ُُٕٗىػ، السيرة الحمبية المعركفة بأنساف العيكف، القاىرة، َُْْالحمبي، عمي بف برىاف الديف ت 
 ىػ.َُْٖىػ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، تح كصي اهلل بف محمكد عباس، الرياض، ُِْد ت ابف حنبؿ، ابك عبد اهلل احم

 ىػ، المسند، بيركت، د.ت. ُِْابف حنبؿ، ابك عبد اهلل احمد ت 
 ىػ.ُُّْىػ، قرب اإلسناد، قـ، ََّالحميرم، أبي العباس عبد اهلل بف جعفر ت 

ص عمى األئمة األثني عشر، تح السيد عبد الطيؼ الحسيني، ىػ، كفاية األثر في النََْالخزار القمي، عمي بف محمد ت
 ىػ.َُُْقـ، 

، مطبعة المكتب ِىػ، صحيح، تح د. محمد مصطفى االعظمي، طُُّابف خزيمة، محمد بف اسحاؽ السممي ت 
 .ُُِْاإلسالمي، 

 .ىػُُْٕىػ، تاريخ بغداد، تح مصطفى عبد القادر، بيركت، ّْٔالخطيب البغدادم، احمد بف عمي ت 
 ىػ.ُُّْ، ٓىػ، معجـ رجاؿ الحديث كتفصيؿ طبقات الركاة، تح لجنة التحقيؽ، طُُّْالخكئي، السيد أبك القاسـ ت 

 ىػ.ُِّٗىػ، رجاؿ أبف داكد، النجؼ، َٕٕابف داكد الحمي، تقي الديف ت 
 .ت.سير أعالـ النبالء، تح صالح الديف المنجد، مصر، د ىػ، ْٖٕالذىبي، شمس الديف محمد بف احمد ت
 ىػ.ُُّْىػ، الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة، مؤسسة عمـك القرآف، ْٖٕالذىبي، شمس الديف محمد بف احمد ت
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 ىػ. ُِّٖىػ، ميزاف االعتداؿ، تح عمي محمد البجاكم، بيركت، ْٖٕالذىبي، شمس الديف محمد بف احمد ت
 امكس، بيركت، د ػ ت.، تاج العركس في جكاىر النَُِٓالزبيدم، محمد مرتضى ت

 ىػ.ُُْٕىػ، الفائؽ في غريب الحديث، دار الكتب العممية، بيركت، ِٖٓالزمخشرم، جار اهلل محمد ت 
 ىػ، الطبقات الكبرل، تح إحساف عباس، بيركت، د.ت.َِّابف سعد، محمد ت

 .ُُٕٗسيد سابؽ، فقو السنة، بيركت، 
مالؾ، صححو عبد العزيز الخالدم،  لحكالؾ عمى شرح مكطأىػ، تنكير اُُٗالسيكطي، جالؿ الديف عبد الرحمف ت 

 بيركت، د.ت. 
 ىػ.َُُْىػ، الجامع الصغير، بيركت، ُُٗالسيكطي، جالؿ الديف عبد الرحمف ت 

ىػ، عيكف األثر في فنكف المغازم كالشمائؿ كالسير، مؤسسة عز ّْٕابف سيد الناس، محمد بف عبد اهلل بف يحيى ت 
 ىػ.ُٖٔٗالديف، 

 ـ.ُّٖٗ، بيركت، ِىػ، كتاب األـ، طَِْعي، محمد بف إدريس، ت الشاف
 ىػ.ُُْٖالشبسترم، عبد الحسيف، الفايؽ في ركاة كأصحاب اإلماـ الصادؽ )ع(، قـ، 

 نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار، بيركت، د.ت. ىػ،َُِٓالشككاني، محمد بف عمي ت
 ىػ.َُْٗؼ، تح سعيد محمد المحاـ، دار الفكر، ىػ، المصنِّٓابف أبى شيبة، عبد اهلل بف محمد، ت 
 ىػ.َُّْىػ، الخصاؿ، قـ، ػُّٖالصدكؽ، أبك جعفر محمد بف عمي ت
 ىػ، المعجـ األكسط، تح إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف، د.ت.َّٔالطبراني، سميماف بف احمد الخمي ت 
 ، القاىرة، د.ت.ِعبد الحميد، ط ىػ، المعجـ الكبير، تح حمدمَّٔالطبراني، سميماف بف احمد الخمي ت 

 .ُٖٔٗىػ، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، تح، أبك الفضؿ إبراىيـ، مصر، َُّالطبرم، محمد بف جرير ت
 ىػ.َُْٓىػ، جامع البياف في تأكيؿ القرآف، بيركت، َُّالطبرم، محمد بف جرير ت
 .ُّٗٗ ،كالتابعية، بيركتىػ، المنتخب مف ذيؿ المذيؿ مف تاريخ الصحابة َُّالطبرم، محمد بف جرير ت

 ىػ. َُْْاختيار معرفة الرجاؿ، تح مير داماد كآخركف، قـ،  ىػ،َْٔالطكسي، أبك جعفر محمد بف الحسف ت
 ىػ.َُْٕالخالؼ، تح جماعة مف المختصيف، قـ،  ىػ،َْٔالطكسي، أبك جعفر محمد بف الحسف ت
مامية، تح محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضكية، ىػ، المبسكط في فقو االَْٔالطكسي، أبك جعفر محمد بف الحسف ت

 ىػ.ُّٕٖ
 د ت. ،ىػ، النياية في المجرد الفقة كالفتاكل، بيركتَْٔالطكسي، أبك جعفر محمد بف الحسف ت

 ىػ، مصنؼ عبد الرزاؽ، تح حبيب األعظمي، المجمس العممي، د.ت.ُُِعبد الرزاؽ بف ىماـ ت 
 ىػ.ُُْٔ، د.ـ،ػ عبد الرسكؿ الغفارم، الكميني كالكافي

 ىػ.َُْٓىػ، معرفة الثقاة، المدينة المنكرة، ػُِٔالعجمي، احمد بف عبداف ت
 ىػ. َُْٗ، بيركت، ّىػ، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، تح د. سييؿ بكار، طّٓٔابف عدم، ابك احمد عبد اهلل الجرجاني ت 

 ىػ.ُُْٖ، بيركت، ِطي أميف، طىػ، الضعفاء الكبير، تح عبد المعِِّالعقيمي، محمد بف عمر بف مكسى ت
 ىػ.ُُْٕغالـ رضا عرفانياف، مشايخ الثقاة، مؤسسة النشر اإلسالمي، 

 ىػ.ُُْْ، مؤسسة العركة الكثقى، ِبحكث في فقو الرجاؿ، طالفاني المكي، عمي حسيف مكي العاممي، 
 ىػ.َُْٗ ، إيراف،ِىػ، العيف، تح ميدم المخزكمي كآخر، طُٕٓالفراىيدم، الخميؿ بف أحمد ت 

 ىػ.ُّٖٓىػ، دعائـ اإلسالـ كذكر الحالؿ كالحراـ كالقضايا كاألحكاـ، مصر، ّّٔ، النعماف بف محمد تالقاضي نعماف 
 ىػ، الشرح الكبير عمى متف المقنع، بيركت، د ت.ِٖٔابف قدامة، شمس الديف ت 
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 ىػ.ُّٓٔىػ، الكافي، طيراف، ِّٗالكميني، محمد بف يعقكب، ت
 عامرم، ديكانو، دار صادر، بيركت. لبيد بف ربيعة ال

 السنف، تح محمد فؤاد، بيركت، د.ت. ىػ،ِّٕابف ماجو، محمد بف يزيد، ت 
 ىػ.َُْٔىػ، كتاب المكطأ، تح محمد عبد الباقي، بيركت، ُٕٗمالؾ، اإلماـ ت 

 المالكي، محمد بف عمكم، البشرل في مناقب خديجة الكبرل، د.ـ،ػ د.ت.
 ىػ.َُْْىػ، بحار األنكار الجامعة لدرر أخبارا ألئمة األطيار )ع(، بيركت، َُُُالمجمسي، محمد باقر ت

المحمداكم، د. عمي صالح رسف، أبك طالب بف عبد المطمب، دراسة في سيرتو الشخصية كمكقفو مف الدعكة اإلسالمية 
 ـ. ََِْكمية اآلداب،  –أطركحة دكتكراه، جامعة البصرة 

كمثـك بنت عمي بف ابي طالب حقيقة اـ كىـ؟ بحث مقبكؿ لمنشر، مجمة ابحاث  المحمداكم، د. عمي صالح رسف، اـ
 .ََِٗالبصرة، 

، دراسة في أسمائيا كعممية حفرىا، مجمة كمية الدراسات التاريخية، ع  ، ٖالمحمداكم، د. عمي صالح رسف، بئر زمـز
ََُِ. 

ة، فيد النشر، مركز االبحاث العقائدية، النجؼ المحمداكم، د. عمي صالح رسف، عقيؿ بف ابي طالب بيف الحقيقة كالشبي
 .ََِٗاالشرؼ، 

 المحمداكم، د. عمي صالح رسف، عكرمة مكلى ابف عباس مفسران، بحث غير منشكر.
 . ََِٗالمحمداكم، د. عمي صالح رسف، فاطمة بنت عتبة حقيقة أـ كىـ، بحث مقبكؿ لمنشر، مجمة آداب البصرة، 

المرأة المؤمنة التي كىبت نفسيا النبي )ص( في القرآف الكريـ، بحث مقدـ الى كمية المحمداكم، د. عمي صالح رسف، 
 .َُُِالتربية االساسية، جامعة الككفة، 

 . المحمداكم، د. عمي صالح رسف، مف تابعي البصرة قتادة السدكسي، بحث غير منشكر
 .ُْٗٗعة النيضة، ، مطبٓمرتضى العسكرم، أحاديث اـ المؤمنيف عائشة )ادكار مف حياتيا(، ط

 ىػ، تاريخ ابف معيف، تح عبد الكاحد حسيف، بيركت، د.ت.ِّّت، ابف معيف، يحيى
 اإلرشاد في معرفة حجج اهلل عمى العباد، قـ، د.ت. ىػ، ُّْالمفيد، أبك عبد اهلل محمد بف محمد ت 
 .ىػُُّْىػ، األمالي، قـ، ػُّْالمفيد، أبك عبد اهلل محمد بف محمد ت 

 ق.ُُْٓىػ، فيض القدير شرح الجامع الصغير، بيركت، َُُّمد بف عبد الرؤكؼ ت المناكم، مح
 ىػ.َُْٓىػ، لساف العرب، قـ، ُُٕابف منظكر، محمد بف مكـر ت 

 ىػ.َُْٕىػ، الرجاؿ، قـ، َْٓالنجاشي، احمد بف عمي ت 
 ، د.ت. ىػ، الضعفاء، تح د فاركؽ حماده، المغربَّْأبك نعيـ األصفياني، احمد بف عبد اهلل ت
 ىػ، المجمكع في شرح الميذب، دار الفكر، د.ت. ٕٔٔالنككم، محي الديف بف شرؼ الديف، ت 

 ـ.ُٓٓٗىػ، السيرة النبكية، تح مصطفى السقا كآخركف، القاىرة، ػُِٖابف ىشاـ، محمد بف عبد الممؾ ت 
 بد الرزاؽ حمزة، بيركت، د.ت.ىػ، مكارد الظمئاف إلى زكائد ابف حباف، تح محمد عَٕٖالييثمي، نكر الديف عمي ت
 ىػ، معجـ البمداف، بيركت، د.ت. ِٔٔياقكت الحمكم، ياقكت ت 

 االحكاـ في الحالؿ كالحراـ )مف دكف بيانات نشر(. يحيى بف الحسيف،
 التاريخ، بيركت، د.ت. ، ِِٗاليعقكبي، احمد بف يعقكب كاف حيا سنة 

 
 


