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Abstract 

The biography of the Companion of the Prophet Umm Ayman (may Allah be pleased with 

her) has a great position and a big importance as she was the nursemaid of the Prophet 

Muhammad (peace and blessing of Allah be upon him). Then, she has many recitations 

certificated to the Prophet. Moreover, she's considered one of the forefront and elite women who 

created the history of Islamic nation.  

Umm Ayman is one of Abyssinian captive woman that the Prophet inherited her from his 

mother after her mother died. She married twice during her life and joined the Islam at the 

beginning of Islamic Call, then immigrated to both Abyssinia and Madina and witnessed the Day 

Allegiance and many incidences with Prophet. 

She narrated several recitations certificated to the Messenger of Allah (peace and blessing of 

Allah be upon him) and the Mother of Believers Umm Salama (may Allah be pleased with her). 

That means she was a narrator and the Companions of the Prophet and their Followers heard 

from her many of recitations, even who narrated from her are reached us from many ways in 

same subject. Thus, all her recitations are considered credible and she gave an image about the 

different life situations in her simple and obvious language. 

The historians have been differed in time of Umm Ayman dead. Some of them said that she 

died after the death of the Messenger of Allah (peace and blessing of Allah be upon him) in five 

or six months, whereas other argued that she died after the martyrdom of the Khalifa Omar Ibn 

Al-Khatab in twenty days, that means in the beginning of Khelafat Othman Ibn Affan. 

 الملخص
( لذا تعد أم  أْيمن لسيرة الصحابية أم  أْيمن )رضي اهلل عنها( منزلة عظيمة وأهمية كبيرة لكونها حاضنة الرسول )

( حيث تعد من النخبة التي صنعت ة النساء اللواتي كان لهن دور أساسي ومؤثر في حياة الرسول))رضي اهلل عنها( من طليع
( حياتها تاريخ هذه األمة، وان من الدوافع التي جعلتني اهتم بالكتابة عن "أم  أْيمن )رضي اهلل عنها( حاضنة النبي محمد )

مية المرأة في اإلسالم بوصفها قامت بدور فعال ومؤثرا في حياة الرسول ومروياتها عن السيرة النبوية"، كون اإلسالم أكد على أه
( امتدادا لكتابة عن السيرة النبوية والتي تعطي جزء من السيرة )( والمسلمين، لذا تعد الكتابة عن أم  أْيمن )رضي اهلل عنها

فاضة لتوثيق أمجاده الغابرة، تلك األمجاد التي انطوت وقائع محدودة الزمان والمكان لتخليد الدالئل والعبر فوق  العطرة بتوسع وا 
 الزمان والمكان.

( عـن والدتـه بعـد وفاتـه، وارتـبط اسـمها بـالنبي تعد أم  أْيمن )رضي اهلل عنها( من سبايا الحبشة التي ورثهـا رسـول اهلل )
يدة خديجــة )رضــي اهلل عنهــا(، ( وراعتــه، وشــهدت طفولتــه وصــباه وزواجــه مــن الســ(، كونهــا  قــد ربــت رســول اهلل )محمــد )

( فـي جميـع أمـور حياتـه، وعاصـرت إحـداث عصـر الرسـالة الخالفـة الراشـدة حتـى توفيـت، وقـد تزوجـت وعايشت النبي محمـد )
من عبيد بن الحارث الخزرجى فأنجبت منه أْيمن )رضي اهلل عنه( ثم تزوجت زيد بن حارثة )رضي اهلل عنه( فأنجبت منه أسامة 
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( يــوم البيعـــة، هلل عنــه(، وأســـلمت فــي بدايــة الـــدعوة اإلســالمية ثـــم هــاجرت إلــى الحبشـــة وبايعــت رســـول اهلل )بــن زيــد )رضـــي ا
(وزوجاتها وبناته فقد شهدت الكثير من اإلحـداث عـن رسـول اهلل وهاجرت إلى المدينة وكانت لها عالقات طيبة مع رسول اهلل )

(.) ( روت عدد من الروايات المسندة لرسول اهلل) وهذا يدل على أنها كانت محدثة، فقد سمع منها الصحابة والتابعين العديد
من الروايات حتى إن من نقـل عنهـا جاءتنـا روايتهـا مـن عـدة طـرق بالمضـمون نفسـه ممـا دلـت روايتهـا علـى مصـدقتيها، فأعطـت 

  بذلك صور عن جوانب الحياة المختلفة بلغتها البسيطة والواضحة.
( بخمسـة أو سـتة شـهر، وبعضـهم قـال إنـه توفيـت هم قـال أنهـا توفيـت بعـد وفـاة رسـول اهلل )واختلف في وفاتها فبعضـ

 .()بعشرين يوما أي في أول خالفة عثمان بن عفان  ()بعد استشهاد الخليفة عمر بن الخطاب
 المقدمة

( ومـن أولئـك النســاء إن مـن نعـم اهلل سـبحانه وتعـالى علـى األمـة اإلسـالمية أن هيـأ لهـا نسـاء مخلصـات لرسـول اهلل )
 (.الصحابية أم  أْيمن )رضي اهلل عنها( حاضنة الرسول )

ومن يقرأ في سيرتها يجد عجبا، ومـن أحـب إن يقـيس أعمالـه بإعمـال أم  أْيمـن )رضـي اهلل عنهـا( جـاءت المقايسـة علـى 
( ة، لذا حظيت بمكانة مرموقة عنـد الرسـول)(المهاجرة الباكية الصابر غير بابها، وال في ميزانها، كونها الحاضنة لرسول اهلل )

 والصحابة والمسلمين عامة، ونالت من االهتمام الكثير ما فاق! أي أمرآة.
وجاء اهتمامي باختيار هذه الشخصية ضمن تخصصي بدراسة التاريخ اإلسالمي عامة وتـاريخ السـيرة النبويـة والخالفـة 

( والمسـلمين حيـز كبيـر مـن حياتهـا، وقـد جــاءت هلل عنهـا( عنـد الرسـول )الراشـدة خاصـة، إذ شـغلت شخصـية أم  أْيمـن )رضـي ا
إخبارها متناثرة فـي كتـب الحـديث والسـير، ولـم تـدرس شخصـيتها دراسـة علميـة أكاديميـة، لـذا أثيـرت شخصـيتها قضـية وأسـتا ثـرت 

(، ألنهــا ليســت ط بــالنبي محمــد )باهتمــامي كثيــرا لدراســتها فيســعدني لتقــديم هــذه البحــث للمتخصصــين والقــراء، كــون اســمها ارتــب
( حياته، وعاصرت إحداث عصـر الرسـالة الخالفـة الراشـدة حتـى توفيـت، لـذا حـازت مربيته  فقد، بل عاشت  مع النبي محمد )

كثيــرا، وهكــذا جــاءت دراســتي للبحــث الموســوم " أم  أْيمــن )رضــي اهلل عنهــا( ويؤدهــا (، فقــد كــان يحترمهــا بمحبــة النبــي محمــد )
 ( حياتها ومروياتها عن السيرة النبوية".النبي محمد ) حاضنة

وقـد اســتخدمت الباحثــة المــنهج التــاريخي فـي كتابــة البحــث أال وهــو جمــع المـادة التاريخيــة وتمحيصــها وتحليلهــا لوصــول 
ياتهـا فـي الحبشـة ومن الصعوبات التي واجهتني أن المصـادر التاريخيـة لـم تزودنـا بمعلومـات وافيـة عـن ح إلى الحقائق التاريخية.

 من حيث طفولتها ونشأتها.
وبعد إنهاء هذا البحث قسمته إلى مقدمة وأربع مباحث تضمن المبحث األول سيرة أم  أْيمن )رضي اهلل عنها( من حيث 

سـالمها وزواجهـا وعالقتهـا بالرسـول )أسمه ونسبها وكيفية وصولها لرسول ) أبـو  ( وعالقتهـا بالصـحابة والتـابعين كالخليفـة( وا 
( وغيــرهم، وتناولــت  فــي المبحــث الثــاني مروياتهــا، وزوجــات وبنــات رســول اهلل )( )وعمــر بــن الخطــاب ( )بكــر الصــديق 

واستعرضت في المبحث الثالث سماعاتها وروتاها، وتضمن المبحث الرابع أصول ومنهج رواياتها، وخاتمة متضمنة ألهم النتـائج 
 التي توصلت إليها في هذا البحث.

اعتمــدت فــي هـذا البحــث علــى العديــد مـن المصــادر المراجــع التـي منحــت البحــث أهميــة كبيـرة، والتــي ســوف أرتبهــا  وقـد
م(،  848هــ/ 230بحسب أهميتها للبحث منها كتب التراجم، ككتـاب الطبقـات الكبـرى ألبـو عبـد اهلل محمـد بـن منيـع بـن سـعد )ت

م(، وكتـاب أسـد الغابـة، لعـز الـدين 1081هــ/ 463بـن عبـد البـر )توكتاب االسـتيعاب ألبـو عمـر يوسـف بـن عبـد اهلل بـن محمـد 
م( وكتـاب اإلصـابة لشـهاب الـدين أبـو 1248هــ/ 630أبي الحسن علي أبي الكرم محمد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم بـن األثيـر )ت

ضي اهلل عنها( مـن م( التي زودت البحث بترجمة سيرة أم  أْيمن )ر 1470هـ/ 852الفضل احمد بن علي بن حجر العسقالني )ت
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ســـالمها وزواجهـــا وعالقاتهـــا بالرســـول)حيـــث اســـمها ونســـبها وكيفيـــة وصـــوله للرســـول) ( وجهادهـــا، كمـــا اســـتخدمت كتـــب ( وا 
م(، وصــحيح  874هـــ/ 256أألحاديــث النبويــة ككتــاب صــحح البخــاري، ألبــو عبــد اهلل إســماعيل بــن إبــراهيم بردزيــه البخــاري )ت

م(، وسـنن ابـن ماجـه، ألبـو عبـد اهلل  879هــ/ 261اج القشـيري النيسـابوري الشـهير بمسـلم )تمسلم، ألبو الحسن مسـلم بـن الحجـ
م(، وكتــاب الســنن الكبــرى، ألبــو عبــد الــرحمن احمــد بــن شــعيب بــن علــي 893هـــ/ 275محمــد بــن يزيــد القــز وينــي بــن ماجــه )ت

هــ(، والسـنن الكبـرى، ألبـو بكـر 859هــ/ 241م(، والمسند، ألبو عبد اهلل احمـد بـن محمـد بـن حنبـل )ت956هـ/ 338النسائي )ت
م(، والمعجــم الكبيـر، ألبــو القاســم ســليمان بـن احمــد بــن ايــوب 1076هـــ/ 458احمـد بــن الحســين بـن علــي بــن موســى البيهقـي )ت

هــــ/ 405م(، والمســـتدرك علـــى الصـــحيحين، ألبـــو عبـــد اهلل محمـــد بـــن عبـــد اهلل الحـــاكم النيســـابوري )ت978هــــ/ 360اللخمـــي )ت
 التي أفادت الباحثة في تخريج الكثير من األحاديث النبوية.م( و 1023

م( 836أو  831هـــ/ 218أو  213كمــا افــادت الباحثــة مــن كتــاب الســيرة النبويــة، ألبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام )ت
وكتـاب  ة والدتـه.(إلـى مكـة بعـد وفـاوالتي أفادت الباحثة في معرفة معلومات عن عودة أم  أْيمـن )رضـي اهلل عنهـا( لرسـول اهلل )

م( وهو من المصادر التي اغتنت البحث في الحديث عـن جهـاده فـي معركـة 825هـ/ 207المغازي، لمحمد بن عمر الواقدي )ت
م( الذي أفاد الباحثة في معرفة كيفية 897هـ/ 279وكتاب أنساب األشراف ألحمد بن يحيى بن جابر بن داؤد البالذري )ت أحد.

(، وكتـاب فتـوح البلـدان للـبالذري وكتـاب فـتح البـاري، ألبـن حجـر العسـقالني الـذي  عنهـا( للرسـول )وصول أم  أْيمن )رضي اهلل
وكتــاب تفســير مقاتــل بــن ســليمان، ألبــو الحســن مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــير االزدي  أفــاد البحــث فــي الحــديث عــن قضــية فــدك.

ســورة الــنجم التــي تحــدثت عــن قصــة الغرانيــق، وكتــاب  م( الــذي افــاد البحــث فــي تفســير768هـــ/ 150البلخــي الشــهير بمقاتــل )ت
 م( والذي افاد البحث في تفسـير قضـية فـدك.1498هـ/ 880تفسير اللباب، ألبو حفص عمر بن علي بن عادل )توفي بعد سنة 

يفـات م(، والـذي أفـاد البحـث فـي إعطـاء تعر 1344هــ/626وكتاب معجم البلدان لشهاب الدين بن عبد اهلل بن يـاقوت الحمـوي )ت
هــــ/ 711وكتـــاب لســـان العـــرب، ألبـــو الفضـــل جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــي بـــن منظـــور )ت وافيـــة  لمواقـــع الجغرافيـــة.

م(. واللـذان أفـاده البحـث فـي 1622هــ/ 1004م(، وكتاب معجم مقاييس اللغة، لفارس بن الحسين بن أحمد بن فـارس )ت1329
لعديد من المراجع كان أبرزها كتاب نساء حول الرسول والرد علـى مفتريـات كما استخدمت ا توضيح بعض المصطلحات اللغوية.

المستشرقين، لمحمود بن مهـدي االسـتانبولي وأبـو النصـر شـلبي، وكتـاب السـيرة النبويـة لعلـي أبـو الحسـن بـن عبـد الحـي بـن فخـر 
 الدين الندوي، واللذان أفاده البحث في الحديث عن سيرتها.

 
 المبحث األول

 ْيمن )رضي اهلل عنها(سيرة أم أ
لــم يحــدد المؤرخـــون تــاريخ ومكـــان والدة أم  أْيمــن )رضــي اهلل عنهـــا(، ومــن المحتمـــل إنهــا ولــدت فـــي الحبشــة باعتبارهـــا  

 حبشية، وعاشت في مكة مجهولة النسب ليعير لها اهتمام من قبل الناس ألنها جارية، إال أنها من أعالم القرن أألول الهجري.
 .(2)، الحبشية(1)ي َبرَكة بنت ثعلبة بن عمرو بن ِحْصن بن َمالك بن سلمه بن عمرو بن النعمانهأسمها ونسبها: 

                                                           
(: 1992أبو عمر يوسدف بدن عبدد اهلل بدن محمدد بدن عبدد البدر، االسدتيعاب فدي معرفدة األصدحاب، تحقيدق علدي محمدد البخداري )بيدروت، دار الجيدل،                    (1)

عبدد الواحدد بدن األثيدر، أسدد الغابدة فدي معرفدة الصدحابة، تحقيدق           ؛ عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بدن محمدد بدن عبدد الكدريم بدن       9/357
 وتعليق علي محمد معوض وعادل احمد عبدد المداجود، قددم لده وقرضده محمدد عبدد المدنعم معدوض وعبدد الفتداح أبدو سدنة )بيدروت، دار الكتدب العلميدة،                

؛ صدفي  8/358ي تميدز الصدحابة )بغدداد، مكتبدة المثندى، د.ت(:      ؛ شهاب الدين أبو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقالني، اإلصابة فد 5/227د.ت(: 
 .3/396(: 1972الدين احمد بن عبد اهلل األنصاري الخزرجى، خالصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق احمد عبد الوهاب عايد )القاهرة، 

؛ابدو محمدد   4/162(: 2000بيدروت، دار احيداء التدراث العربدي،     ، 2( أبو الحسن مسلم الحجاج القشديري النيسدابوري الشدهير بمسدلم، صدحيح مسدلم )ط      2)
، الهندد، حيددر آبداد الددكن، مطبعدة مجلدس       1عبد الرحمن بن المنذر التميمي الحنظلدي بدن أبدي حداتم الدرازي، تقدمدة المعرفدة لكتداب الجدرح والتعدديل )ط          

ابو الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس، عيدون االثدر فدي فندون المغدازي      ؛ 5/424؛ ابن االثير، اسد الغابة: 1/126(: 1952دائرة المعارف العثمانية، 
 .2/281(: 1992والشمائل والسير، حقق نصوصه وخرج احاديثه وعلق عليه، محمد العيد الخطرواي ومحيي الدن مستو )بيروت، دار ابن كثير، 
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 كنيتها وألقابها
، (3)، كمـا كنيـت بـأم الظبـاء(2)، نسـبة إلـى ابنهـا أيمـن، وقـد غلبـت عليهـا هـذه الكنيـة(1)كنيت بأم أيمن )رضـي اهلل عنهـا( 

 .(6)وحاضنته (5)، وأمة اهلل(4)(ولقبت موالة رسول اهلل )
 (: كيفية وصولها للنبي )

، فأصـبحت وصـيفة لعبـد (7)َكاَنت أم  أْيمن )رضي اهلل عنها( منمن غنمتها ُقَرْيش مع من جاؤوا ُيِريُدوَن هدم اْلَبْيت َفَرَمـاُهْم اهلل    
ــد النبــي ) ا تــوفي أبــوه، كانــت أم أيمــن ( بعــدم(، وكانــت مــن الحبشــة، فلمــا ولــدت آمنــة رســول اهلل )اهلل بــن عبــد المطلــب وال

من أبيه " ُأمَّ َأْيَمَن َوَخْمَسَة َأْجَمـاٍل َأَواِرٍك. َيْعنِـي َتْأُكـُل اأَلَراَك. َوَقْطَعـَة (: ورث رسول اهلل )(9)قال ابن سعد .(8)تحضنه حتى كبر
ورث والءهــا  (11)ا. وقـال الـبالذري أيضـاأم  أْيمـن )رضـي اهلل عنهـا( مـن أمـه فأعتقهـ(رسـول اهلل ): ورث (10)وقـال الـبالذري.َغـَنٍم"

 ( عنها.وهذا يدل على أنها كانت ألبيه فلما توفي أصبحت المه آمنة بنت وهب، وبعد وفاتها، ورثها رسول اهلل )من أبيه. 
 إسالمها: 

زيـد بـن حارثــة ، وقيـل أسـلمت بعـد السـيدة خديجـة )رضــي اهلل عنهـا(، وعلـي بـن أبـي طالـب و (12)أسـلمت قـديمًا أول اإلسـالم      
، ولعــل هــذه البيعــة هــي بيعــة العقبــة (15)( يــوم البيعــة)النبــي، وهــي ممــن بــايع (14)، وهــاجرت إلــى الحبشــة(13))رضــي اهلل عــنهم(

( لمــا اســتقر فــي المدينــة، هــاجرت أم  أْيمــن ، وفــي روايــة إن رســول اهلل )(17)، ماشــية(16)األولــى، وهــاجرت مــن مكــة إلــى المدينــة
( وبناتــه وبعــض المســلمين، ويؤكــد ذلــك الروايــة التــي روتهــا أم  المــؤمنين المدينــة مــع زوجــات الرســول ) )رضــي اهلل عنهــا( إلــى

                                                           
؛ ابدن ابدي حداتم الدرازي،     8/179، بيدروت، دار صدادر، د.ت(:   2عمدر )ط ( أبو عبد اهلل محمد بن منيع بن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق علدي محمدد   1)

؛ عمدر بدن مظفدر بدن عمدر بدن محمدد بدن ابدي          8/358؛ ابدن حجدر العسدقالني، االصدابة:     5/227؛ ابن األثيدر، أسدد الغابدة:    1/126الجرح والتعديل: 
؛ محمود مهدي االسدتانبولي وابدو   2/182(: 1996تب العلمية، ، بيروت، دار الك1الفوارس ابو حفص زين الدين بن الوردي، تاريخ ابن الوردي )ط

 .235(: 2008، دمشق، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، 13النصر شلبي، نساء حول الرسول والرد على مفتريات المستشرقين )ط
 .5/227( أبن االثير، أسد الغابة: 2)
؛ االصددابة: 12/57، القدداهرة، المطبعددة الخيريددة، د.ت(: 1لبدداري بشددرح صددحح البخدداري )ط ؛ أبددن حجددر العسددقالني، فددتح ا 5/227( المصدددر نفسدده: 3)

8/358. 
؛ صدالح بدن الحسدين الجعفدري ابدو      8/358؛ ابدن حجدر العسدقالني، االصدابة:     5/227؛ ابن االثير، اسد الغابدة:  179، 8( أبن سعد، الطبقات الكبرى: 4)

 .2/874(: 1998جيل، تحقيق محمود عبد الرحمن قدح )الرياض، المملكة العربية السعودية، البقاء الهاشمي، تخجيل من حرسف التوراة واالن
 .1/126( ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل: 5)
 ؛ ابدو عبدد اهلل إسدماعيل بدن    26/828(: 1972، مصدر، دار المعدارف،   2( أبو عبد اهلل احمد بن محمد بن حنبل، المسند، شرح احمدد محمدد شداكر )ط   6)

؛ ابددن سددعد، الطبقددات  4/24ابددراهيم  بردزيدده البخدداري، صددحيح البخدداري، تحقيددق عبددد العزيددز عبددد اهلل بددن بدداز )القدداهرة، المكتبددة التوفيقيددة، د.ت(:      
 .8/179الكبرى: 

 .1/246محمد بن سالم، طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود محمد شاكر)جدة، دار المدن، د.ت(: (7)
؛ابو القاسم سليمان بن احمد بن ايوب اللخمي الطبراني، المعجم الكبير، حققه وخرج احاديثه حمدي عبدد المجيدد السدلفي    4/162( مسلم، صحيح مسلم: 8)

؛ جمدال الددين ابدن الفدرج بدن عبدد الدرحمن بدن الجدوزي، تلقديح فهدوم اهدل االثدر فدي عيدون                24/86، الموصل، مطبعة الزهدراء الحديثدة، د.ت(:   2)ط
 .1/14(: 1997بيروت، دار االرقم بن ابي االرقم، ، 1التاريخ والسير )ط

أحمد بن يحيى بن جابر بن داود الَبَلاذ،ري، اال انه أضاف سيفا مأثورا، وورقدا، أنسداب األشدرافت حقيدق، سدهيل      ؛واتفق معه8/179( الطبقات الكبرى: 9)
بن عبدد اهلل الحداكم النيسدابوري، المسدتدرك علدى الصدحيحين       ابو عبد اهلل محمد  ؛1/96(: 1996، بيروت، دار الفكر، 1زكار ورياض الزر كلي )ط

؛ أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بدن موسدى بدن مهدران أبدو نعديم األصدفهاني، دالئدل النبدوة،          4/70(: 1967، بيروت، دار الكتب العربي، 1)ط
 .1/164(: 1986، بيروت، دار النفائس، 2حققه محمد رواس قلعه جي وعبد البر عباس)ط

، د.م، المكتدب اإلسدالمي، مؤسسدة اإلشدراق،     2؛ وينظر أبو محمدد عبدد اهلل بدن مسدلم بدن قتيبدة، تأويدل مختلدف الحدديث )ط         1/96أنساب األشراف:  (10)
1999 :)1/431. 

 .1/96أنساب األشراف: (11)
 .5/227( ابن األثير، أسد الغابة: 12)
 ( انترنت، أم أيمن بركة، الموسوعة الحرة ويكبيدية.13)
 .5/227ابن األثير، أ،سد الغابة:  (14)
، معرفددة الصددحابة، تحقيددق عددادل بددن يوسددف العددزازي  )الريدداض، دار الددوطن للنشددر،        ؛أبددو نعدديم األصددفهاني  25/86( الطبددري، المعجددم الكبيددر:   15)

 .5/227؛ابن األثير، أسد الغابة:  6/346(: 1998
، 1نبوة، تقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، الناشدر محمدد عبدد المحسدن الكتبدي )ط     ( أبو بكر احمد بن الحسين بن علي موسى البيهقي، دالئل ال16)

؛ أبدو القاسدم عبدد الدرحمن بدن عبدداهلل أحمدد بدن الحسدن الخثعمدي بدن عبدد السدهيلي، الدروض               6/125(: 1969المدينة المنورة، دار النصدر للطباعدة،   
   (2000دار إحياء التراث العربي، ، بيروت، 1طاألنف في شرح السيرة ، تحقيق عمر عبد السالم السالمي )

 .2/874؛ الهاشمي، تخجيل: 2/67(: 1967، بيروت، دار الكتاب العربي، 2( أبو نعيم األصفهاني، حلية االولياء وطبقات األصفياء )ط17)
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(خلفنــا وخلــف بناتــه فلمــا اســتقر بالمدينــة بعــث زيــد بــن حارثــة عائشــة )رضــي اهلل عنهــا( عنــدما قالــت: " لمــا هــاجر رســول اهلل )
رهم أخذها من أبي بكـر يشـتريان بهـا مـا يحتاجـان إليـه مـن الظهـر وبعـث وبعث معه أبا رافع مواله وأعطاهما بعيرين وخمسمائة د

أبو بكر معهما عبد اهلل بن أريقـط  الـدؤلي ببعيـر يـن أو ثالثـة وكتـب إلـى عبـد اهلل بـن أبـي بكـر أن يحمـل أهلـه أم أبـي بكـر و أم 
زيـد بـن حارثـة بتلـك الخمسـمائة درهـم ثالثـة رومان وأنا وأخي و أسماء امرأة الزبير فخرجوا مصبحين حتى انتهوا إلى قديد اشترى 

أبعـرة ثـم دخلـوا مكـة جميعـا فصـادفوا طلحـة بـن عبيـد اهلل يريـد الهجـرة فخرجنـا جميعـا وخـرج زيـد و أبـو رافـع بفاطمـة و أم كلثـوم و 
أنـا فـي محفـة سوده بنـت زمعـه وحمـل زيـد أم  أْيمـن وولـدها أْيمـن و أسـامة واصـطحبنا حتـى إذا كنـا بـالبيض مـن نمـر نفـر بعيـري و 

معي فيها أمي فجعلت أمي تقول: وابنتاه وا عروساه حتى ] إذا [ أدرك بعيرنا وقد هبط من الثنية ثنية هرشا فسلم اهلل ثم أنا قدمنا 
(يومئـذ يبنـي المسـجد وأبياتـا حـول المسـجد فـأنزل فيهـا أهلـه (ورسـول اهلل)المدينة فنزلـت مـع عيـال أبـي بكـر ونـزل إلـي النبـي )

وقد كانت أم  أْيمن )رضي اهلل عنها( صائمة عند هجرتها، يؤكد  .(2)وكانت أم  أْيمن من كبار المهاجرات .(1) يها أياما..."فمكثنا ف
لَـى َرُسـوِلِه  )  َحُمولَـٌة، َواَل ِسـَقاٌء ِفـي (َوِهـَي َصـاِئَمٌة لَـْيَس َمَعهَـا َزاٌد َواَل ذلك قول اْبـِن ِسـيِريَن: "َخَرَجـْت ُأم  َأْيَمـَن ُمهَـاِجَرًة ِإلَـى اللَّـِه َواِ 

ـاِئُم َسـِمَعْت َحفِ (3)ِشدَِّة َحرِّ ِتَهاَمةَ  يفًـا َعلَـى َرْأِسـَها، ، َوَقْد َكاَدْت َتُموُت ِمَن اْلُجوِع َواْلَعَطِش َحتَّى ِإَذا َكـاَن اْلِحـيُن الَّـِذي ِفيـِه ُيْفِطـُر الصَّ
، َفَشِرْبُت ِمْنُه َحتَّـى ُرِويـُت، َفَمـا َعِطْشـُت َبْعـُد قَـاَل: َفَكاَنـْت َتُصـَفَرَفَعْت َرْأَسَها، َفِإَذا َدْلٌو ُمَعلٌَّق ِبرِ  وُم، َشاٍء َأْبَيَض َقاَلْت: َفَأَخْذُتُه ِبَيَديَّ

 .(4)َوَتُطوُف ِلَكْي َتْعَطَش ِفي َصْوِمَها، َفَما َقَدَرْت َعَلى َأْن َتْعَطَش َحتَّى َماَتْت"
 زواجها: 
( بعــد زواجــه مــن االجتماعيــة فقــد تزوجــت أم  أْيمــن )رضــي اهلل عنهــا( بعــد ان اعتقهــا رســول اهلل )فبالنســبة لحياتهــا     

َوُيَقاُل ِإنَُّه ُعَبْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ِباَلِل ْبِن َقْيِس ، (6)عبيد بن زيد من بني الحارث بن الخزرج، من (5)السيدة خديجة )رضي اهلل عنها(
ــِن َســاِلِم  ــِك ْب ــِن اْلَخــْزَرجِ ْبــِن َماِل ــِن اْلَحــاِرِث ْب ــِن َعــْوِف ْب ــِن َغــْنِم ْب ، ()أْيمــن فولــدت لــه  (8)، وانتقلــت معــه مــن مكــة إلــى يثــرب(7)ْب

 .(9)( واستشهد يوم ُحَنْينٍ فصحب النبي )
ه فأعتقه وزوج () فوهبته لرسول اهلل (10)() وكان الم المؤمنين خديجة )رضي اهلل عنها( مولى اسمه زيد بن حارثة 

 قـال رسـول اهلل، قـال سـفيان بـن عيينـه (2)(حـب رسـول اهلل ) (1))رضـي اهلل عنهمـا( أم  أْيمن بعد النبوة فولـدت لـه أسـامة بـن زيـد

                                                           
 .4/5؛الحاكم النيسابوري، المستدرك: 23/24( الطبراني، المعجم الكبير: 1)
حمد بن عثمدان الدذهبي، تداريخ االسدالم ووفيدات المشداهير واالعدالم، تحقيدق عمدر عبدد السدالم تددمري )بيدروت، دار الكتداب               ( شمس الدين محمد بن ا2)

 .2/42(: 1998العربي، 
مكددة والصددحيح أن مكددة مددن تهامددة، كمددا أن المدينددة مددن نجددد، وقيددل أرض تهامددة قطعددة مددن الدديمن، وهددي جبددال مشددتبكة، اولهددا فددي البحددر     -( تهامددة: 3)

لقلزمي، وفي شرقيها جبال متصلة من الجنوب إلى الشمال، وطول أرض تهامة من الشرجه الى عدن على الساحل اثنتا عشدر مرحلدة، وفدي شدرقيها     ا
مدينة صعدة وجرش ونجران، وفدي شدمالها مكدة وجددة وفدي جنوبهدا صدنعاء نحدو عشدرين محلدة، وسدميت تهامدة لتغيدر هوائهدا مدن قدولهم تهدم الددهن                   

، بيدروت،  2غير ريحة، أبو عبداهلل محمد بن عبداهلل بن عبد المنعم الحميري، الروض المعطار في خبر االقطار، تحقيدق إحسدان عبداس )ط   وتهمة إذا ت
 .141(: 1981مؤسسة ناصر للثقافة، 

(: 1403السددالمي، ، بيددروت، المكتددب ا2( ابددو بكددر عبددد الددرزاق بددن همددام الصددنعاني، مصددنف عبددد الددرزاق، تحقيددق حبيددب الددرحمن االعظمددي )ط      4)
؛ابددن حجددر   2/62؛ ابددو نعدديم االصددفهاني، حليددة االوليدداء:    6/125؛ البيهقددي، دالئددل النبددوة:  8/189؛وينظددر ابددو سددعد، الطبقددات الكبددرى:     4/209

 .8/358العسقالني، االصابة: 
 ؛  8/359؛ ابن حجر العسقالني، االصابة: 8/179( ابن سعد، الطبقات الكبرى: 5)
 .8/359؛ ابن حجر العسقالني، االصابة: 8/179قات الكبرى: ( ابن سعد، الطب6)
، المدينددة المنددورة، مكتبددة الغربدداء األثريددة، 1أبددو الحسددين عبددد البدداقي بددن قددانع بددن مددرزوق، معجددم الصددحابة، تحقيددق صددالح بددن سددالم المصددراتي)ط  (7)

1418 :)1/53. 
 اهلل عنها( ويكبيدية. ( انترنت، المرأة الخالدة أم أيمن السيدة بركة الحبشية )رضي8)
: واد قريدب مدن الطدائف بينده وبدين مكدة بضدعة عشدر         ح،َندينن  ؛ 23؛ االسدتانبولي وشدلبي، نسداء حدول الرسدول:      4/70( الحاكم النيسابوري، المستدرك: 9)

 .2/681(: 1403عالم الكتب،  ، بيروت،3مياًل، ابو عبيد عبداهلل بن عبدالعزيز بن محمد البكري، معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع)ط
( وربيبة وحبده لهدذا سدمي    ( قبل مبعثه، واعتقه وتبناه، وكان  مولى رسول اهلل)( زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي، وكان أصابه سبي فاشتراه )10)

 .40-1/29زيد الحب للمزيد ينظر ابن سعد، الطبقات الكبرى: 
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() َــَزوَّْج ُأمَّ َأْيَمــن ــِة َفْلَيَت ــَزوََّج اْمــَرَأًة ِمــْن َأْهــِل اْلَجنَّ ــ(3"): "َمــْن َســرَُّه َأْن َيَت ن زيــد )رضــي اهلل . وكانــت العــرب تقــدح فــي نســب أســامة ب
فلمــا قضــى هــذا القــائف بالحــاف نســبه مــع اخــتالف اللــون، وكانــت  لكونــه شــديد الســواد، وكانــت زيــد ابــيض أزهــر اللــون (4)عنهمــا(

( لكونه زاجرة لهم عن الطعـن فـي نسـبه وأم أسـامة هـي أم أيمـن وكانـت حبشـية سـوداء قَـاَل َأُبـو العرب تعتمد قول القائف فرح )
َكاَن َأْسَوَد َشِديَد السََّواِد َوَكاَن َأُبوُه َأْحَمُد ْبُن َصاِلٍح َعْن َأْهِل النََّسِب َأنَُّهْم َكاُنوا ِفي اْلَجاِهِليَِّة َيْقَدُحوَن ِفي َنَسِب ُأَساَمَة أِلَنَُّه َداُوَد َنَقَل 

ا َقاَل اْلَقاِئُف َما َقاَل َمَع اْخِتاَل  ( ِبَذِلَك ِلَكْوِنِه َكافًّا َلُهْم َعـِن الطَّْعـِن ِفيـِه اِلْعِتقَـاِدِهْم ِف اللَّْوِن ُسرَّ النَِّبي  )َزْيٌد َأْبَيَض ِمَن اْلُقْطِن، َفَلمَّ
زَّاِق من َطِريق بن ِسيِريَن َأنَّ ُأمَّ ُأَساَمَة َوِهَي ُأم  َأْيَمَن َمْواَلُة النَّبِ  َفِلَهَذا َجـاَء ُأَسـاَمُة َأْسـَوَد  َكاَنْت َسْوَداءَ  (يِّ )َذِلَك َوَقْد َأْخَرَج َعْبُد الرَّ

ِحيح َعن بـن ِشـَهاٍب َأنَّ ُأمَّ َأْيَمـَن َكاَنـْت َحَبِشـيًَّة َوِصـيَفًة ِلَعْبـِد اللَّـِه َواِلـِد النَّبِـ ( َوُيقَـاُل َكاَنـْت ِمـْن َسـْبِي اْلَحَبَشـِة يِّ )َوَقْد َوَقَع ِفي الصَّ
اْشـَتَهَرْت ِلَعْبِد اْلُمطَِّلِب َفَوَهَبَها لعبد اهلل َوَتَزوَّجت قبل زيد عبيد اْلَحَبِشيَّ َفَوَلَدْت َلُه َأْيَمَن َفُكِنَيـْت بِـِه وَ  الَِّذيَن َقِدُموا َزَمَن اْلِفيِل َفَصاَرتْ 

ْو َصـحَّ َأنَّ ُأمَّ َأْيَمـَن َكاَنـْت َسـْوَداَء لَـْم ُيْنِكـُروا َسـَواَد ِبَذِلَك َوَكاَن ُيَقاُل َلَها ُأم  الظَِّباِء َوَقْد َتَقدََّم َلَها ِذْكـٌر ِفـي َأَواِخـِر اْلِهَبـِة قَـاَل ِعَيـاٌض لَـ
ْنَكـاُر ِلـاْبِنَها ُأَسـاَمَة أِلَنَّ السَّـْوَداَء قَـْد َتِلـُد ِمـَن اأْلَْبـَيِض َأْسـَوَد ُقْلـُت َيْحَتِمـُل َأنَّهَـا َكاَنـْت َصـاِفَيًة فَ  َذِلَك َجـاَء ُأَسـاَمُة َشـِديَد السَّـَواِد َفَوقَـَع اإْلِ

ــَهاَدِة َعَلــى المنتقيــة َوااِلْكِتفَـاِء ِبَمْعِرَفِتَهــا ِمــْن َغْيــِر ُرْؤَيــِة اْلَوْجــِه َوَجـَوازُ  اْضــِطَجاِع الرَُّجــِل َمــَع َوَلــِدِه ِفــي ِشــَعاٍر  َوِفـي اْلَحــِديِث َجــَواُز الشَّ
َدِم الت ْهَمــِة َوُسـُروُر اْلَحـاِكِم ِلُظهُـوِر اْلَحـقِّ أِلََحـِد اْلَخْصـَمْيِن ِعْنـَد السَّـاَلَمِة ِمــَن َواِحـٍد َوَقُبـوُل َشـَهاَدِة َمـْن َيْشـَهُد َقْبـَل َأْن ُيْسَتْشـَهَد ِعْنـَد َعـ

ـِة الَّـِذي قَـاَل  ُغاَلًمـا َأْسـَوَد  ِإنَّ اْمَرَأتِـي َولَـَدتْ اْلَهَوى َوَتَقدََّم ِفي َباِب ِإَذا َعرََّض ِبَنْفي اْلَوَلد من كتاب الّلعـان حـدث َأبِـي ُهَرْيـَرَة ِفـي ِقصَّ
د   ( َلَعلَُّه َنَزَعُه ِعْرٌق َوَمَضى َشْرُحُه ُهَناَك َوِباللَِّه التَّْوِفيـُق َتْنِبيـٌه َوْجـُه ِإْدَخـاِل َهـَذا اْلَحـِديِث ِفـيَوِفيِه َقْوُل النَِّبيِّ ) ِكتَـاِب اْلفَـَراِئِض الـرَّ

 .(5) ُلُه َفِإنَّ َمِن اْعَتَبَر َقْوَلُه َفَعِمَل ِبِه َلِزَم ِمْنُه ُحُصوُل التََّواُرِث َبْيَن اْلُمْلَحِق َواْلُمْلَحِق ِبهِ َعَلى َمْن َزَعَم َأنَّ اْلَقاِئَف اَل ُيْعَتَبُر َقوْ 
 (: حضانتها لرسول اهلل )

، (8)، وهـو صـغير(7)وحضنته عـن أمـه، (6)(أم  أْيمن )رضي اهلل عنها( كانت تحتضنه مع أمهعندما ورث رسول اهلل ) 
ويؤكـد ذلـك قـول أبـو ، (12)نعامـة خرجـاء، (11)ظنبـوب، وكانـت (10))رضـي اهلل عنهـا(، امـرأة صـالحةأم  أْيمـن ، وكانت (9)حتى كبر

علـى معاويـة بالشـام فأجلسـه معـه وألطفـه قـال فمـد أسـامة رجلـه فقـال  )رضـي اهلل عنهمـا(عبد الرحمن الطائي" قـدم أسـامة بـن زيـد 
ني أنظر ظنبوب ساقها بمكة كأنه ظنبوب نعامة خرجاء فقال أسامة فعـل اهلل بـك يـا معاويـة هـي واهلل معاوية يرحم اهلل أم أيمن كأ

                                                                                                                                                                                            
ر بن بكار بن عبدد اهلل بدن بكدار، االخبدار الموفقيدات، تحقيدق، سدامي مكدي العداني )بغدداد، مطبعدة العداني،             ؛ الزبي8/179( ابن سعد، الطبقات الكبرى: 1)

؛أبن الجدوزي، كشدف المشدكل مدن حدديث الصدحيحين، تحقيدق علدي         4/70؛الحاكم النيسابوري، المستدرك: 4/162؛ مسلم، صحيح مسلم 110د.ت(: 
   .1/47حسين البواب )الرياض، دار الوطن، د.ت(: 

(: 1985( مالك بدن أندس، الموطدأ، صدححه وترجمده واخدرج احاديثده وعلدق عليده عمدر محمدد فدؤاد عبدد البداقي)بيروت، دار احيداء التدراث العربدي،                  2)
 .110؛ بكار، اإلخبار الموفقيات: 5/24؛ البخاري، صحيح البخاري: 8/179؛ابن سعد، الطبقات الكبرى: 1/34

أبدو القاسدم    8/179ق عبيد اهلل بن موسى بن فضدل بدن مدرزوق ورجالده ثقدات ولكنده منقطدع، الطبقدات الكبدرى:          ( ابن سعد، اخرجه ابن سعد عن طري3)
علددي بددن الحسددين بددن هبددة اهلل بددن عبددداهلل الشددافعي بددن عسدداكر، تدداريخ دمشددق الكبيددر، تحقيددق وتعليددق وتخددريج العالمددة ابددي عبددداهلل علددي عاشددور              

؛ وينظدر الدذهبي، سدير اعدالم الندبالء اشدرف علدى الكتداب وخدرج احاديثدة محمدد نعديم             3/303(: 2001، الحبوبي)بيروت، دار احياء التراث العربي
 .2/224(: 2001، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 1القرقوسي ومأمون الصاغرجي)ط 

ابدن حبده ويكندى أبدا زيدد، وأبدا محمدد، وامده ام أيمدن حضدنة           ( و( أسامة بن زيد بن حارثة )رضي اهلل عنهما(بن شراحييل الكلبدي، حدب رسدول اهلل )   4)
 .  28/264؛ ابن حنبل، المسند: 4/48( للمزيد ينظر ابن سعد، الطبقات الكبرى: النبي )

 .12/57( ابن حجر العسقالني، فتح الباري: 5)
 .1/93( ابن سعد، الطبقات الكبرى: 6)
؛ االستانبولي وشلبي، نسداء حدول الرسدول:    8/360؛ ابن حجر العسقالني، االصابة: 4/287ئل النبوة: ؛ البيهقي، دال8/424( ابن االثير، اسد الغابة: 7)

235. 
 .5/247(: 1966، بيروت، 2( أبو الفداء اسماعيل بن كثير، البداية والنهاية)ط8)
 .8/360ابة: ؛ ابن حجر العسقالني، االص4/287؛ البيهقي، دالئل النبوة: 8/424( ابن االثير، اسد الغابة: 9)
 .24/127( الطبراني، المعجم الكبير: 10)
أبو الفضدل جمدال الددين محمدد بدن مكدرم بدن علدي بدن منظدور، لسدان العرب)القداهرة، الددار المصدرية               الظُّننبوِب: ه،َو َحرنف، النَعظنِم الياِبس، ِمَن السَّاِق.(11)

 .1/572للتاليف والترجمة والنشر، د.ت(: 
 .2/253اِء الَِّتي ابنَيضَّتن ِرجنَلاَها َمَع النَخاِصَرَتينِن.المصدر نفسه: الَخرنجاء، ِمَن الشَّ(12)
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، (3)( صـاحب مطهرتـه، وخدمه أيضًا ابنها أيمن)(2)(، وهي إحدى خادمات النبي )(1)خير منك قال يقول معاوية اللهم غفرا"
(، وكانــت نعــم الحاضــنة بعــد ان أصــبحت مــن ميــراث الرســول ) ( بــدأت تــدون لنفســها تاريخهــا بإعمالهــاوباتصــالها بالرســول)

( طفــاًل وصــبيًا ثــم زوجــًا الم المــؤمنين خديجــة بنــت خويلــد )رضــي اهلل عنهــا(، وممــا يــدل علــى الخادمــة فقــد عاصــرت النبــي )
ِه آمِ حضانته له منذ طفولته قول ابن عباس )رضي اهلل عنهما(: "َكاَن َرُسوُل اللَِّه  ) ـا َبلَـَغ ِسـتَّ ِسـِنيَن (َمَع ُأمِّ َنـَة ِبْنـِت َوْهـٍب. َفَلمَّ

ــاِر ِباْلَمِديَنــِة تَــُزوُرُهْم ِبــِه. َوَمَعــُه ُأم  َأْيَمــَن َتْحُضــ ُنُه َوُهــْم َعَلــى َبِعيــَرْيِن. َفَنَزَلــْت ِبــِه ِفــي َداِر َخَرَجــْت ِبــِه ِإَلــى َأْخَواِلــِه َبِنــي َعــِديِّ ْبــِن النَّجَّ
ا َكاُنوا ِباأَلْبَواِء ُتُوفَِّيْت آِمَنُة بِ النَّاِبَغِة. َفَأَقامَ  ُه ِإَلى َمكََّة. َفَلمَّ ْنُت َوْهٍب. َفَقَبَرَها ُهَناَك. َفَرَجَعْت ِبِه ْت ِبِه ِعْنَدُهْم َشْهًرا.، ثُمَّ َرَجَعْت ِبِه ُأم 

فغفلـت عنـه يومـا، ( )وكانت أم أيمن )رضي اهلل عنها( تحضـن رسـول اهلل  .(4)"ُأم  َأْيَمَن َعَلى اْلَبِعيَرْيِن اللََّذْيِن َقِدُموا َعَلْيِهَما َمكَّةَ 
فجاء إليها جده عبد المطلب، وقال لها وجدته مع غلمان قريبا من السـدرة ال تغفلـي عـن ابنـي فـإن أهـل الكتـاب يزعمـون أن ابنـي 

 .(5)نبي هذه األمة وأنا ال آمن عليه منهم، وكان ال يأكل طعاما حتى يؤتى به
ِجي َلَنا َأْحَمَد َفَأْخَرْجتُـُه قالت ُأم  َأْيَمَن )رضي اهلل عنها(: َأَتاِني َرُجاَلِن ِمَن اْلَيُهوِد َيْوًما في النََّهاِر ِباْلَمِديَنِة وقالوا لي َأْخرِ وَ  

ِة َوَهِذِه َداُر ِهْجَرتِـِه َوَسـَيُكوُن ِبهَـِذِه َوَنَظَرا ِإَلْيِه َوَقلََّباُه َمِليًّا َحتَّى َإنَُّهَما َلَيْنُظَراِن ِإَلى َسْوَأِتِه ثُمَّ قَ  اَل َأَحُدُهَما ِلَصاِحِبِه: َهَذا َنِبي  َهِذِه اأْلُمَّ
ُأم  َأْيَمـَن (عنـدما أخذتـه معهـا هـو و ، ويبدو أن هـذه الحادثـة حصـلت قبـل وفـاة والـدة  النبـي)(6)ْتِل َوالسَّْبِي َأْمٌر َعِظيمٌ اْلَبْلَدِة ِمَن اْلقَ 

َيْوَمئِـٍذ َيْبِكـي َخْلـَف َســِريِر ( )شـاهدت َرُسـوَل اللَّــِه  وقالـت أم أيمـن )رضــي اهلل عنهـا( إلـى المدينـة لزيــارة أهلـه. ي اهلل عنهـا()رضـ
، وعنـدما كـان عنـد عمـه أبـو طالـب قالـت أم أيمـن )رضـي اهلل عنهـا( إن عمـه وعماتـه غضـبن (7)جده  َعْبـِد اْلُمطَِّلـِب عنـدما تـوفى

 .(9)صنم تحضره قريش تعظمه (8)يحضر ببوانه عليه ألنه لم
"قرأ سورة النجم، والليل إذا يغشى، أعلنهما بمكة، فلما بلـغ  أفـرأيتم الـالت والعـزى  ومنامـة  نعـس  () وذكر أن النبي  

ح كفــا ر مكــة فــألقى الشــيطان علــى لســانه تلــكا الثالثــة األخــرى تلــك الغرانيــق العــال ا عنــدها الشــفاعة ترتجــي، يعنــي المالئكــة ففــر 
ورجوا أن يكون للمالئكة شفاعة، فلما بلغ آخرها سجد، وسجد المؤمنون تصديقا اهلل تعالى وسجد كفار مكة عند ذكر اآللهة غير 

 .(10) أن الوليد بن المغيرة، وكان شيخًا كبيرًا، فرفع التراب إلى جبهته فسجد عليه، فقال: يحيا كما تحيى أم أيمن وصاحبتها..."
، وذلك قبل أن تفرض الصـالة، )رضي اهلل عنهما(قد غّسلت خديجة وأم الفضل زوجة العباس )رضي اهلل عنها(  َأْيَمنَ  وكانت ُأمِّ 

 .(11)حفرتها( )ولم تكن يومئذ سّنة الجنازة والصالة عليها، ودفنت بالحجون بمكة، ونزل رسول اللَّه 

                                                           
 .2/507؛ الذهبي، سيرأعالم النبالء: 2/82(ابن عساكر، تاريخ دمشق الكبير: 1)
، بيدروت، دار  1مدود شدحاته )ط  ( ابو الحسن مقاتل بن سليمان بدن بشدير االزدي البلخدي الشدهير بمقاتدل، تفسدير مقاتدل بدن سدليمان، تحقيدق عبدد اهلل مح           2)

 .25(: 1405؛ابراهيم بن أسماعيل االبياري، الموسوعة القرانية)د.م، مؤسسة سجل العرب، 4/164هـ(: 1423احياء التراث، 
 .  25(االبياري، الموسوعة القرانية: 3)
؛ ابدن  1/168(: 1975وف سدعد )بيدروت، دار الجيدل،    ( ابو محمد عبد الملك بن هشام، السيرة النبويدة قددم لهدا وعلدق عليهدا وضدبطها طده عبدد الدرؤ         4)

 .164/ 1أبو نعيم األصبهاني، دالئل النبوة:  ؛1/93سعد، الطبقات الكبرى: 
عبدد  1/147(: 1999، بيدروت، دار الكتدب العلميدة،    1( ابو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، المعرفدة والتداريخ، وضدع حواشديه خليدل المنصدور )ط      5)

؛أبدن الجدوزي، المندتظم فدي     1/287(: 1424، مكه، دار البشائر اإلسالمية1براهيم النيسابوري الخركوشي، شرف المصطفى )طالملك بن محمد بن إ
؛ أبددن سدديد 2/274(: 1992، بيددروت، دار الكتددب العلميددة، 1تدداريخ االمددم والملددوك، تحقيددق محمددد عبددد القددادر عطددا ومصددطفى عبددد القددادر عطددا )ط  

 .1/284الناس، عيون االثر: 
 .1/163( أبو نعيم األصفهاني، دالئل النبوة: 6)
، 5؛ هاشددم يحيددى المددالح، الوسدديط فددي السدديرة النبويددة والخالفددة الراشدددة)ط   2/282؛ ابددن الجددوزي، المنددتظم:  1/119( ابددن سددعد، الطبقددات الكبددرى:  7)

 .86(: 2005الموصل، دار ابن األثير، 
ة من ساحل البحر، قريب منها ماء ة تسمى القصبة وماء يقال له المجاز.شدهاب الددين أبدو عبدد اهلل     ( بوأنه: بالضم وتخفيف الواو هضبة وراء ينبع قريب8)

 .1/505، بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت(: 1شهاب الدين بن عبد اهلل ياقوت الحموي، معجم البلدان)ط
 .1/186ابو نعيم االصبهاني، دالئل النبوه:  ؛1/119( ابن سعد، الطبقات الكبرى: 9)
 .3/291( مقاتل، تفسير مقاتل: 10)
مدد شداكر   (ابو القاسم تقي الدين أحمد بن علي عبد المقريزي، إمتاع اإلسماع بما للرسدول مدن اإلنبداء  واألمدوال والحفددة والمتداع، تحقيدق محمدود مح        11)

 .6/30: (: 1941، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 5)ط
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ــةَ  عنهــا( )رضــي اهلل ُأمِّ َأْيَمــنَ ()َرُســوَل اللَّــِه وأكــرم       ــِدَم "(: ويؤكــد ذلــك قــول انــس بــن مالــك ) عنــد قــدومها  إلــى َمكَّ ــا َق َلمَّ
ــَة، َولَــْيَس ِبَأْيـــِديِهْم  َوَكاَنـــِت اأَلْنَصــاُر َأْهــَل اأَلْرِض َوالَعَقـــاِر، َفَقاَســَمُهُم اأَلْنَصــاُر َعَلـــى  -َيْعنِــي َشــْيًئا  -الُمهَــاِجُروَن الَمِديَنــَة ِمـــْن َمكَّ

ُه ُأم  َأَنٍس ُأم  ُسَلْيٍم َكاَأْنُيْعُطوهُ  َفَكاَنـْت »َنْت ُأمَّ َعْبِد اللَّـِه ْبـِن َأبِـي َطْلَحـَة، ْم ِثَماَر َأْمَواِلِهْم ُكلَّ َعاٍم، َوَيْكُفوُهُم الَعَمَل َوالَمُئوَنَة، َوَكاَنْت ُأم 
 . (1)"ُأمَّ َأْيَمَن َمْواَلَتُه ُأمَّ ُأَساَمَة ْبِن َزْيدٍ ()ي  ِعَذاًقا َفَأْعَطاُهنَّ النَّبِ ( )َأْعَطْت ُأم  َأَنٍس َرُسوَل اللَِّه 

َشَكا منـذ صـغره حتـى كبـر ُجوًعـا َوال َعَطًشـا.  فلمـا كنـت  اسـأله عـن  (): َما َرَأْيُت النَِّبيَّ )رضي اهلل عنها(َقاَلْت ُأم  َأْيَمنَ و 
 .(2)ذلك يقول َأَنا َشْبَعانُ 

َرِغيًفــا، َفَقــاَل لهــا: َمــا َهــَذا؟ َقاَلــْت: َطَعــاٌم ( )قــد َغْرَبَلــْت يومــا  َدِقيًقــا، َفَصــَنَعْت ِللنَِّبــيِّ   هلل عنهــا()رضــي ا وكانــت ُأمِّ َأْيَمــنَ 
 .(3)"َنْصَنُعُه ِبَأْرِضَنا، َفَأْحَبْبُت َأْن َأْصَنَع ِمْنُه َلَك َرِغيًفا، َفَقاَل لها: ُردِّيِه ِفيِه، ثُمَّ اْعِجِنيهِ 

اْنَطلَـَق َرُسـوُل (عنـدما قـال: ")( وتقوم عليه، ويؤكد ذلك انس بـن مالـك)رضي اهلل عنها( تلطف النبي ) وكانت أم أيمن
َعلَـْت َتْصـَخُب َعَلْيـِه ا َأْو لَـْم ُيـِرْدُه، َفجَ (، ِإَلى ُأمِّ َأْيَمَن، َفاْنَطَلْقُت َمَعُه، َفَناَوَلْتُه ِإَناًء ِفيِه َشَراٌب َقاَل: َفاَل َأْدِري َأَصـاَدَفْتُه َصـاِئمً اهلِل )

ُر َعَلْيهِ   (4)".َوَتَذمَّ
في الليل إلى فخاره فـي جانـب البيـت فشـربت مـا فيهـا ألنهـا كانـت عطشـانة، فلمـا أصـبح  )رضي اهلل عنها( أم أيمنوقامت 

ت ما فيها فضحك رسول قال: يا أم أيمن قومي فأهريقي ما في تلك ألفخاره  ألنه بال بها في الليل فقالت له واهلل شرب ()النبي 
 .(5)حتى بدت نواجذه وقال لها: أما إنك ال تتجمعين بطنك أبدا ()اهلل 

(، ويؤكـد ذلـك قـول  أم المـؤمنين َأْسـَماَء ِبْنـِت ُعَمـْيٍس وحضرت أم أيمن )رضي اهلل عنها( ِزَفاِف َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسـوِل اهلِل) 
ا َأْصَبْحَنا َجـاَء النَّبِـي  )َمَة ِبْنِت َرُسوِل اهلِل): "ُكْنُت ِفي ِزَفاِف َفاطِ )رضي اهلل عنها( ( َفَضـَرَب اْلَبـاَب، َفَفَتَحـْت لَـُه ُأم  َأْيَمـَن (، َفَلمَّ

(، َن النَِّســاُء َصــْوَت النَِّبــيِّ )َوَســِمعْ  اْلَبـاَب َفَقــاَل: َيــا ُأمَّ َأْيَمــَن اْدِعــي ِلــي َأِخـي. َقاَلــْت: ُهــَو َأُخــوَك َوتُْنِكُحــُه؟ َقــاَل: َنَعـْم، َيــا ُأمَّ َأْيَمــَن،
، َفــَدَعا َلــُه َرُســوُل اهلِل ) ــْيَن َقاَلــْت: َواْخَتَبــْأُت َأَنــا ِفــي َناِحَيــٍة َقاَلــْت: َفَجــاَء َعِلــيٌّ (، َوَنَضــَح َعَلْيــِه ِمــَن اْلَمــاِء، ثُــمَّ َقــاَل: اْدُعــوا ِلــي َفَتَنحَّ

، َوَدَعا َلَها، َوَنَضَح َعَلْيَها ِمَن اْلَماِء، َفَخرَ َفاِطَمَة َفَجاَءْت َخِرَقًة ِمَن اْلَحَياِء فَ  َج َرُسوُل َقاَل َلَها: َقْد َيْعِني َأْنَكْحُتَك َأَحبَّ َأْهِل َبْيِتي ِإَليَّ
ــاهلِل ) ــُة ُعَمــْيٍس " ُقْلــُت: َنَعــْم، َقــاَل: ُكْن ِت ِفــي ِزَفــاِف َفاِطَمــَة ِبْنــِت َرُســوِل اهلِل (َفــَرَأى َســَواًدا َفَقــاَل: َمــْن َهــَذا؟ ُقْلــُت: َأْســَماُء َقــاَل: اْبَن

( ُِتْكِرِميَنُه؟ ُقْلُت: َنَعْم َقاَلْت: َفَدَعا ِلي". َخاَلَفُه َسِعيُد ْبُن َأِبي َعُروَبَة، َفَرَواُه َعْن َأي وَب، َعْن ع) ٍ(6)ْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاس. 
لما َزوََّج اْبَنَتُه َفاِطَمَة َعِلـيَّ ْبـَن َأبِـي َطاِلٍب)رضـي اهلل عنهمـا(، َأَمـَرُه َأْن اَل  ()ِبيَّ ، َأنَّ النَّ )رضي اهلل عنها( ُأمِّ َأْيَمنَ وقالت 

 .(7)َيْدُخَل َعَلى َأْهِلِه َحتَّى يأتي

                                                           
؛ ابو الحسدن علدي بدن خلدف بدن عبدد الملدك        4/287؛  البيهقي، دالئل النبوة: 4/162؛وينظر مسلم، صحيح مسلم: 5/24اري: ( البخاري، صحيح البخ1)

؛ ابدو عبدد اهلل محمدد بدن احمدد      224/ 6(: 2003، الريداض، مكتبدة الرشدد،    2بن بطال، شرح صحيح البخاري، تحقيق ابو تميم ياسدر بدن إبدراهيم )ط   
 .8/26(: 1999، بيروت، دار الكتب العلمية، 1حكام القرآن )تفسير القرطبي(، تحقيق سالم مصطفى البدوي )طاالنصاري القرطبي، الجامع ال

 .85؛ المالح، الوسيط: 1/287؛ وينظر الخركوشي، شرف المصطفى: 1/133( ابن سعد، الطبقات الكبرى: 2)
 .2/107يق محمد محيي الدين عبد الحميد )د.م، دار الفكر، د.ت(: ( ابو عبد اهلل محمد بن يزيد القز ويني بن ماجه، سنن ابن ماجه، تحق3)
)تصخب(، أي تصيح وترفع صوتها إنكار إلمساكه عن شرب الشراب )وتذمر عليه( أي تتدذمر وتدتكلم بالغضدب يقدال      4/409مسلم، صحيح مسلم:  (4)

 .4/409المصدر نفسه: ذمر يذمر كقتل يقتل، 
؛وقدال ابدن حجددر العسدقالني أن بركدة الحبشددية كاندت مدع أمدده ام       4/70؛ وينظددر الحداكم النيسدابوري، المسددتدرك:   25/89( الطبراندي، المعجدم الكبيدر:    5)

( فيمدا جداء فدي حدديث اميمدة بندت رفيعدة وخلطهدا أبدو عمدر بدأم            حبيبة بنت أبي سفيان تخدمها هناك، ثم قدمت معها، وهي التي شدربت بدول النبدي )   
 .8/360أيمن، اإلصابة: 

، بيدروت، دار الكتدب   1د الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، السنن الكبرى تحقيدق عبدد الغفدار سدليمان البنددري وسديد كسدروي حسدن)ط        (أبو عب6)
 .2/452(: 1991العلمية، 

 .3/171؛ وينظر الحاكم النيسابوري، المستدرك: 25/9( الطبراني، المعجم الكبير: 7)
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بـت  انأيـام بـدر، وهـي عنـد عثمـ ()ِبْنـت َرُسـول اللَّـهِ  )رضـي اهلل عنهـا(قد غّسـلت رقيـة )رضي اهلل عنها( وكانت ُأمِّ َأْيَمنَ  
)رضــي اهلل ، وغّســلت ُأم  َأْيَمنَ (1) ()، ولــم يحضــرها رســول اهلل (). ودفنــت بــالبقيع. وصــلى عليهــا عثمــان بــن عفــان(عفــان)
 .(2)()َزْوِج النَِّبيِّ  )رضي اهلل عنهم(وسوده بنت زمعة َوُأم  سلمه ( )ِبْنَت َرُسوِل اللَِّه  )رضي اهلل عنها(َزْيَنَب   عنها(

 .(3) ": " َغطِّي َعنَّا ِقَناَعَك َيا ُأمَّ َأْيَمنَ ( ألم أيمن )رضي اهلل عنها( يوماً نبي )قال ال 
 .(4)يوم عرسها-أي زينتها-عائشة لرسول اهلل )رضي اهلل عنها(قينت أم أيمنو  

 .(5) َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، َأنَّ ُأمَّ َأْيَمَن "َأَمَرْت ِبالنَّْعِش ِللنَِّساِء" قال         
َبْيِر َعْن َأِبيِه : َخَرْجَنا َنَتَلقَّى اْلَوِليَد ْبـَن َعْبـِد اْلَمِلـِك َمـَع       ٍد، ِمْن آِل الز  َعِلـيِّ ْبـِن اْلُحَسـْيِن َحتَّـى ِإَذا ُكنَّـا بِـَبْعِض َقاَل َخاِلُد ْبُن ُمَحمَّ

)رضــي اهلل َأْو َقــاَل: َســِمْعُت ُأمَّ َأْيَمــَن   )رضــي اهلل عنهــا(ِن: َحــدَّثَْتِني ُأم  َأْيَمنَ الطَِّريــِق َعــَرَض َحَبِشــيٌّ ِلِرَكاِبَنــا َفَقــاَل َعِلــي  ْبــُن اْلُحَســيْ 
 .(6)َيُقوُل: ِإنََّما اأْلَْسَوُد ِلَبْطِنِه َوَفْرِجهِ ()َتُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه عنها( 

 (: عالقتها مع رسول اهلل )
رسـول  )رضـي اهلل عنهـا( رأت ُأمِّ َأْيَمـنَ )رضي اهلل عنها( ويؤدها ويخـاف عليهـا فعنـدما  نَ يحترم ُأمِّ َأْيمَ  ()سول اهلل ر كان 

( وابلغـوه  ببكاءهـا، فجـاء إليهـا وسـأله عـن السـبب )سـول اهلل بكت حتـى سـمع الجيـران بكاءهـا فجـاءوا  إلـى ر في رؤيا  ()اهلل 
: نامـت ()لهـا رسـول اهلل  ال لهـا قصـيها علـي، فلمـا قصـتها  قـالرأيتك في رويه فحزنـت كثيـرا، فقـ ()سول اهلل فقالت له  يا ر 

عينك يـا ُأم  َأْيَمـَن، تلـد فاطمـة الحسـين فتربينـه وتلـين بعـض أعضـائي فـي بيتـك، ويؤكـد ذلـك مـا رواه محمـد بـن علـي قـائال: "أقبـل 
م تنم البارحة من البكاء، لم تـزل تبكـي حتـى أصـبحت قـال: فقالوا: يا رسول اهلل، إن ُأم  َأْيَمَن ل ()جيران ُأم  َأْيَمَن إلى رسول اهلل 

إلى أم أيمن فجاءتـه فقـال: يـا ُأم  َأْيَمـَن ال أبكـى اهلل عينيـك، إن جيرانـك أتـوني فـأخبروني أنـك لـم تنمـي الليـل ()فبعث رسول اهلل 
ة، فلـم أزل أبكـي الليـل أجمـع، فقـال لهـا أجمع، فال أبكى اهلل عينيك، ما الذي أبكاك؟قالـت: يـا رسـول اهلل رأيـت رؤيـا عظيمـة شـديد

: فقصيها علّي، فإن اهلل ورسوله أعلم بذلك، فقالت: يعظم علّي أن أتكلم بها، فقال لهـا: إن الرؤيـا ليسـت علـى مـا ()رسول اهلل 
: () ترين، فقصيها على رسول اهلل، قالت: إني رأيـت فـي ليلتـي هـذه كـأن بعـض أعضـائك ملقـى فـي بيتـي. فقـال لهـا رسـول اهلل

نامت عينك يـا ُأم  َأْيَمـَن، تلـد فاطمـة الحسـين فتربينـه وتلـين بعـض أعضـائي فـي بيتـك. فلمـا ولـدت فاطمـة الحسـين )عليـه الّسـالم( 
فحلق رأسه، وتصدق بوزن شعره فضة، وعق عنه، ثم هيأته أم أيمن، ولفته في برد رسول ()وكان اليوم السابع، أمر رسول اهلل 

 .(7): مرحبا بالحامل والمحمول، هذا تأويل رؤياك"()، فقال ()ت به إلى رسول اهلل ، ثم أقبل()اهلل 
 ()وأبلغتـه بضـياع  أحفـاده الحسـن والحسـين، فأرسـل رسـول اهلل   ()إلى رسـول اهلل  )رضي اهلل عنها( ُأمِّ َأْيَمنَ وجاءت 

فقالــت: يــا رســول اهلل لقــد  )رضــي اهلل عنهمــا(َأْيَمــَن  فجــاءت ُأم   ()مــن يبحــث عــنهم  ويؤكــد ذلــك قــول ســلمان: "كنــا حــول النبــي 
قوموا فاطلبوا ابني قال: وأخذ كل رجل تجاه  ()ضل الحسن والحسين قال: وذلك راد النهار يقول ارتفاع النهار فقال رسول اهلل 

                                                           
 .1/406الذري، أنساب االشراف: ؛ الب8/28أبن سعد، الطبقات الكبرى: (1)
 .1/406(المصدر نفسه: 2)
مسدند إسدحاق بدن راهويده،     ، أبو يعقوب إسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي المعروف بابن اسحاق بدن راهويدة  ؛8/179( ابن سعد، الطبقات الكبرى: 3)

، الهندد،  2بدن حجدر العسدقالني، لسدان الميدزان)ط     ؛ا5/175: (1991، المديندة المندورة، مكتبدة االيمدان،     1تحقيق عبد الغفور بن عبد الحق البلدوش) ط 
 .2/386(: 1971دائرة المعرف النظامية 

، القين يدل على إصالح وتزيين من ذلك القين الحداد النه يصلح االشياء ويلمها وجمعة قيون وقيندت الشدئ   1/224( أبن بطال، شرح صحيح البخاري4)
، والقدين الحدداد، وقيدل كدل     5/45(: 1979عجدم مقداييس اللغدة، تحقيدق عبدالسدالم محمدد هدارون)د.م، دار الفكدر،         أقينه قيننا لممته، أحمد بن فارس، م

 .13/350صانع قين والجمع أقيان وقيون، أبن منظور، لسان العرب
(: 1049يداض، مكتبدة الرشددد،   ، الر1(  ابدو بكدر عبدد اهلل بددن محمدد بدن أبدي شدديبه، المصدنف فدي األحاديدث واآلثددار، تحقيدق كمدال يوسدف الحددوت )ط            5)

2/407. 
، 1ط(أبو بكر بن أبي عاصم وهو احمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيبان بن ابي عاصم، االحاد والمثاني، تحقيدق باسدم فيصدل احمدد الجدوابره )     6)

الهند، دائرة المعارف العثمانية بحيددر آبداد    ،1؛ محمد بن حبان بن أحمد الشهير بابن حبان الب،ستي، الثقات، )ط 6/36: (1991الرياض، دار الراية، 
 89/ 25؛ الطبراني، المعجم الكبير: 3/460(: 1972الدكن، 

 .4/55(الخركوشي، شرف المصطفى: 7)
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ذا الحســن و الحســين )رضــي اهلل عنهمــا( م ()وجهــه وأخــذت نحــو النبــي  لتــزق كــل واحــد منهمــا فلــم يــزل حتــى أتــى ســفح جبــل وا 
ذا شجاع قائم على ذنبه يخرج من فيه شه النار فأسرع إليه رسول اهلل  ثـم انسـاب  ()فالتفت مخاطبـا لرسـول اهلل  ()صاحبه وا 

فدخل بعض األحجرة ثم أتاهما فأفرق بينهما ومسـح وجههمـا وقـال: بـأبي وأمـي أنتمـا مـا أكرمكمـا علـى اهلل ثـم حمـل أحـدهما علـى 
: ونعـم الراكبـان همـا وأبوهمـا () ن واآلخر على عاتقه األيسـر فقلـت: طوبـا كمـا نعـم المطيـة مطيـتكم فقـال رسـول اهللعاتقه األيم
 .(1")خير منهما

ابـــن عبـــاس )رضـــي اهلل علـــى احـــد بناتـــه، ويؤكـــد ذلـــك قـــول  ()مـــع رســـول اهلل   )رضـــي اهلل عنهـــا( ُأمِّ َأْيَمـــنَ وبكـــت   
ــْوِق، َفَأَخــَذَها َوَوَضــَعَها ِفــي ِحْجــِرِه َحتَّــى ُقِبَضــْت، َفــَدَمَعْت َعْيَنــاُه، َفَبَكــتْ ، ِإَلــ()"َجــاَء النَِّبــي  عنهما( ُأم   ى َبْعــِض َبَناِتــِه َوِهــَي ِفــي السَّ

ــَد َرُســوِل اهللِ  ــا: َأَتْبِكــيَن ِعْن ــَل َلَه ــْت: َأال َأْبِكــي َوَرُســوُل اهلِل () َأْيَمــَن، َفِقي ــاَل:  ()؟ َفَقاَل ــٌة، ِإنَّ َيْبِكــي؟ َق ــِذِه َرْحَم ــِك، َوَه ــْم َأْب ــي َل " ِإنِّ
 .(2")اْلُمْؤِمَن َتْخُرُج َنْفُسُه ِمْن َبْيِن َجْنَبْيِه َوُهَو َيْحَمُد اهلَل َعزَّ َوَجلَّ 

، َفقَـاَل: ()ْيِن. َفَجـاَء النَّبِـي  َطـاِئًرا َبـْيَن َرِغيفَـ ()ِإلَـى النَّبِـيِّ )رضـي اهلل عنهـا( : "َأْهـَدْت ُأم  َأْيَمـَن () َقاَل َأَنـِس ْبـِن َماِلـكٍ 
، َهـْل ِعْنــَدُكْم َشــْيٌء؟ َفَجاَءْتــُه ِبالطَّــاِئِر، َفَرَفــَع َيَدْيــِه، َفَقــاَل: اللَّهُــمَّ اْئِتِنــي ِبَأَحــبِّ َخْلِقــَك ِإَلْيــكَ  ، َيْأُكــُل َمِعــي ِمــْن َهــَذا الطَّــاِئِر، َفَجــاَء َعِلــيٌّ

نََّما َدَخَل النَِّبي   ()َفُقْلُت: ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه  ِمَن الطَّاِئِر َشْيًئا، ثُمَّ َرَفَع َيِدِه، َفقَـاَل: اللَّهُـمَّ اْئِتنِـي  ()آِنًفا، َفثََبَق النَِّبي   ()َمْشُغوٌل، َواِ 
ـْوتُ  ، فَـاْرَتَفَع الصَّ َأْدِخْلـُه َمـْن َكـاَن، فَـَدَخَل.  ()َبْينِـي َوَبْيَنـُه، َفقَـاَل النَّبِـي   ِبَأَحبِّ َخْلِقَك ِإَلْيَك َيْأُكُل َمِعي ِمْن َهَذا الطَّاِئِر، َفَجاَء َعِلـيٌّ

 (3)َحتَّى َفَرَغا"(): َواِلي َيا َربِّ َثاَلَث َمرَّاٍت، َفَأَكَل َمَع َرُسوِل اللَِّه ()َفَقاَل النَِّبي  
دت لنا أم أيمن قعبا من لبن وصحفه من تمـر، ، فعملنا له خزيرة، وأه(): "زارنا رسول اهلل ()قال علي بن أبي طالب 

، فمسح رأسه وجبهته بيده، ثم اسـتقبل القبلـة فـدعا بمـا شـاء، ثـم أكـّب ()وأكلنا معه، ثم وّضأت رسول اهلل ( )فأكل رسول اهلل 
وبكـى،  () إلى األرض بدموع غزيرة، يفعل ذلك ثالث مرات، فتهيبنا رسول اهلل أن نسأله، فوثـب الحسـين علـى ظهـر رسـول اهلل

: يـا بنـي سـررت بكـم ()فقال له: بأبي وأمي ما يبكيـك؟ قـال: يـا أبـت رأيتـك تصـنع شـيئا مـا رأيتـك تصـنع مثلـه، فقـال رسـول اهلل 
ن حبيبــي جبريــل )عليــه الســالم( أتــاني وأخبرنــي أنكــم قتلــى، وأن مصــارعكم شــتى، فــأحزنني  اليــوم ســرورا لــم أســّر بكــم مثلــه قــط، وا 

 .(4)عالى لكم بالخيرة"ذلك، ودعوت اهلل ت
َفَسـَأْلِتيِه َوَكـاَن  ()َفاَقٌة، َفَقاَل ِلَفاِطَمَة )َرِضـَي اللَّـُه َعْنهَـا(: لَـْو َأَتْيـِت َرُسـوَل اللَّـِه ( )َقاَل ُسَوْيِد ْبِن َغَفَلَة: " َأَصاَبْت َعِليًّا و 

َدْتَنـا َأْن  ()َفَقاَل النَِّبي  )َرِضَي اللَُّه َعْنَها(، َفَدقَِّت اْلَباَب  ِعْنَد ُأمِّ َأْيَمنَ  أِلُمِّ َأْيَمَن: ِإنَّ َهَذا لَـَدق  َفاِطَمـَة، َوَلقَـْد َأَتْتَنـا ِفـي َسـاَعٍة َمـا َعوَّ
ْدِتَنـا َأْن َتْأِتيَنـا ِفـي ْد أَ َتْأِتَيَنا ِفي ِمْثِلَها، َفُقوِمي َفاْفَتِحي َلَها اْلَباَب َقاَلْت: َفَفَتْحُت َلَها اْلَباَب، َفَقاَل: َيا َفاِطَمُة، َلقَـ َتْيِتَنـا ِفـي َسـاَعٍة َمـا َعوَّ

َعاُمَنا؟ َقاَل: َوالَِّذي َبَعثَِني ِباْلَحقِّ َمـا اْقتَـَبَس ِفـي ِمْثِلَها َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اللَِّه َهِذِه اْلَماَلِئَكُة َطَعاُمَها التَّْسِبيُح َوالتَّْحِميُد َوالتَّْمِجيُد، َفَما طَ 
ْن ِشئْ آِل مُ  ٍد َناٌر ُمْنُذ َثاَلِثيَن َيْوًما َوَقْد َأَتاَنا َأْعُنٌز َفِإْن ِشْئِت َأَمْرُت َلِك ِبَخْمَسِة َأْعُنٍز، َواِ  ِت َعلَّْمُتَك َخْمَس َكِلَماٍت َعلََّمِنيِهنَّ ِجْبِريـُل َحمَّ

ِلـيَن، َيـا آِخـَر  )َعَلْيِه السَّاَلُم( آِنًفا َقاَلْت: َبْل َعلِّْمِني اْلَخْمَس َكِلَماتٍ  َل اأْلَوَّ الَِّتي َعلََّمَكُهنَّ ِجْبِريُل )َعَلْيـِه السَّـاَلُم(، قَـاَل: " قُـوِلي: َيـا َأوَّ
يٍّ )َرِضــَي اللَّــُه َعْنُهَمــا( َدَخَلــْت َعَلــى َعِلــ اآْلَخــِريَن، َذا اْلُقــوَِّة اْلَمِتــيَن، َوَيــا َراِحــَم اْلَمَســاِكيِن، َوَيــا َأْرَحــَم الــرَّاِحِميَن َقــاَل: َفاْنَصــَرَفْت َحتَّــى

 .(5)َفَقاَلْت: َذَهْبُت ِمْن ِعْنِدِك ِإَلى الد ْنَيا َوَأَتْيُتَك ِباآْلِخَرِة، َقاَل: َخْيًرا َيْأِتيِك، َخْيًرا َيْأِتيِك"
                                                           

 .2/65( الطبراني، المعجم الكبير: 1)
قات رجدال الشديخين غيدر عكرمدة، فمدن      حديث حسن، عطاء بن السائب روى له أصحاب السنن، وهو صدوق لكنه اختلط، وباقي رجاله ث( ابن حنبل، 2)

رجال البخاري، وسيأتي الحديث من طريق سدفيان الثدوري عدن عطداء بدن السدائب، بده، وسدفيان الثدوري سدمع مدن عطداء قبدل االخدتالط. معاويدة بدن                 
 .4/12لنسائي، سنن النسائي: .ا4/235، المسند: عمرو: هو ابن المهلب بن عمرو األزدي، وأبو إسحاق: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري.

، المعجم األوسط، تحقيق طارق عوض اهلل بدن محمدد وعبدد المحسدن بدن      َلمن َيرنِو َهَذا النَحِديَث َعِن النَأونَزاِعيِّ ِإلَّا َعبند، الرَّزَّاِق، َتَفرََّد ِبِه: سلمه( الطبراني، 3)
 .  3/143حاكم النيسابوري، المستدرك: ؛وينظر ال2/206إبراهيم الحسين )القاهرة، دار الحرمين، د.ت(: 

يدة،  علي بدن عبدد اهلل بدن أحمدد الحسدني الشدافعي ندور الددين أبدو الحسدن السدمهودي، وفداء الوفداء بأخبدار دار المصدطفى)ط، بيدروت، دار الكتدب العلم                 (4)
 .5/260؛الخركوشي، شرف المصطفى: 59(: 1419

 .319، بيروت، دار الكتب العلمية، دار الكتب العلمية(: 1قادر عطا، )طالطبراني، الدعاء للطبراني، تحقيق مصطفى عبد ال (5)



 م2016/ آب           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        28العدد/

335 

، وهـو () اْلِغفَـاِريِّ معـه َجْهَجـاٍه  ()عنـدما جلـب رسـول اهلل  ()في بيـت رسـول اهلل   )رضي اهلل عنها( ُأمِّ َأْيَمنَ وكانت 
 َجْهَجـاٍه اْلِغفَـاِريِّ قـول  احد النفر اللذين جاءوا إلعالن إسالمهم، وقـد  اخـذ كـل مسـلم  معـه رجـل  إلـى بيتـه لضـيافته، ويؤكـد ذلـك 

()  ْساَلَم، َفَحَضـُروا َمـَع َرُسـوِل اللَّـِه ـا َسـلََّم قَـاَل: َيْأُخـْذ ُكـل  َرُجـٍل ِمـْنُكْم ِبَيـِد َجِليِسـِه ، َفلَ ()"َأنَُّه َقِدَم ِفي َنَفٍر ِمْن َقْوِمِه ُيِريُدوَن اإْلِ مَّ
ِإَلى َمْنِزِلِه، َفَحَلَب  ()َب ِبي َرُسوُل اللَِّه َفَلْم َيْبَق ِفي اْلَمْسِجِد َغْيُر َرُسوِل اللَِّه َوَغْيِري َوُكْنُت َعِظيًما َطِوياًل اَل ُيْقِدُم َعَليَّ َأَحٌد، َفَذهَ 

ُت َعَلْيهَـا، َفَقالَـْت ُأم  َأْيَمـَن: َأَجـاَع اللَّـُه ًزا َفَأَتْيُت َعَلْيِه َحتَّى َحلَـَب ِلـي  َسـْبَعَة َأْعُنـٍز، َفَأَتْيـُت َعَلْيهَـا، ثُـمَّ ُأِتيـُت ِبَصـِنيِع ُبْرَمـٍة َفَأَتْيـِلي َعنْ 
ْيَمـَن َأَكـَل ِرْزقَـُه، َوِرْزُقَنـا َعلَـى اللَّـِه َفَأْصـَبُحوا ُقُعـوًدا فَـاْجَتَمَع ُهـَو َوَأْصـَحاُبُه َفَجَعـَل َمْن َأَجاَع َرُسوَل اللَِّه َهِذِه اللَّْيلَـَة، َفقَـاَل: َمـْه َيـا ُأمَّ أَ 

وِل اللَّـِه 6َعَلْيَها، َفَصـلَّْوا َمـَع َرُس ْرَمٌة َفَأَتْيُت الرَُّجُل ُيْخِبُر ِبَما ُأِتَي ِإَلْيِه، َفَقاَل َجْهَجاٌه: ُحِلَبْت ِلي َسْبَعُة َأْعُنٍز َفَأَتْيُت َعَلْيَها َوُصِنَعْت بُ 
() ِي، َوُكْنـُت َعِظيًمـا َطـِوياًل اَل ُيْقـِدُم َعلَـيَّ اْلَمْغِرَب َفَقاَل: ِلَيْأُخْذ ُكل  َرُجٍل ِمْنُكْم َجِليَسُه، َفَلْم َيْبَق ِفي اْلَمْسِجِد َغْيُر َرُسوِل اللَّـِه َوَغْيـر

ا َضـْيَفَنا؟ َفقَـاَل: ِه ِإَلى َمْنِزِلِه، َفُحِلَبْت ِلي َعْنٌز َفَرِويُت َوَشِبْعُت، َفَقاَلْت ُأم  َأْيَمـَن: َيـا َرُسـوَل اللَّـِه، َألَـْيَس َهـذَ َأَحٌد، َفَذَهَب ِبي َرُسوُل اللَّ 
َكاِفٍر، َواْلَكاِفُر َيْأُكُل ِفي َسْبَعِة َأْمَعاٍء َواْلُمْؤِمُن َيْأُكـُل  َبَلى، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه: ِإنَُّه َأَكَل ِفي معي ُمْؤِمٍن اللَّْيَلَة، َوَأَكَل َقْبَل َذِلَك ِفي معي

 .(1)ِفي معي َواِحٍد"
 :  جهادها

(، وكانـــت تســـقي المـــاء وتـــداوي م( مـــع رســـول اهلل )625هـــ/3شــهدت أم أيمـــن )رضـــي اهلل عنهـــا( معركـــة احـــد ســـنة ) 
َيْوَمِئٍذ َيْذُمُر الّناَس َوَيُحّضُهْم َعَلى اْلِقَتاِل، َوَكاَن ِرَجـاٌل ()َجَعَل َرُسوُل ، "، و لما نزل الرماة وفر المسلمين من المعركة(2)الجرحى

َســْعِد ْبــِن َأِبــي َيقُــوُل لِ ()ّي، َفَجَعــَل الّنِبــّي ِمـْن اْلُمْشــِرِكيَن َقــْد َأْذَلقُــوا اْلُمْســِلِميَن ِبــالّرْمِي، ِمــْن ُهْمِحّبــاُن ْبــُن اْلَعِرَقــِة، َوَأُبــو ُأَســاَمَة اْلُجَشــمِ 
َفَعَقَلَهـــا  -َوَجـــاَءْت َيْوَمِئـــٍذ َتْســـِقي اْلَجْرَحـــى -َوّقـــاٍص: اْرِم، ِفـــَداك َأِبـــي َوُأّمـــي! َوَرَمـــى ِحّبـــاُن ْبـــُن اْلَعِرَقـــِة ِبَســـْهٍم َفَأَصـــاَب َذْيـــَل ُأّم َأْيَمـــنَ 

، فَـَدَفَع إلَـى َسـْعِد ْبـِن َأبِـي َوقّـاٍص َسـْهًما اَل َنْصـَل لَـُه َفقَـاَل: ()وِل اهلِل َواْنَكَشَف َعْنَها، َفاْسَتْغَرَب ِفي الّضِحِك، َفَشّق َذِلَك َعَلى َرسُ 
ــت َرُســو  ــُه قَــاَل َســْعٌد: َفَرَأْي ــَع ُمْســَتْلِقًيا َوَبــَدْت َعْوَرُت ــَرِة َنْحــِر ِحّبــاَن َفَوَق ــَع الّســْهُم ِفــي ثُْغ ــٍذ َحتّــى َبــَدتْ  ()َل اهلِل اْرِم! َفَوَق  َضــِحَك َيْوَمِئ

إّن ُمَحّمـًدا »"َلّما َصـاَح إْبِلـيُس ، ومن مواقفها في معركة احد(3)" َنَواِجُذُه. ثُّم َقاَل: اْسَتَقاَد َلَها َسْعٌد، َأَجاَب اهلُل َدْعَوَتك َوَسّدَد َرْمَيَتك!
قـد قتـل َسـْعَد ْبـَن ُعْثَمـاَن َأُبـو  ()اْلَمِديَنـَة ُيْخبِـُر َأّن َرُسـوَل اهلل  َتَفّرَق الّناُس، َفِمْنُهْم َمـْن َوَرَد اْلَمِديَنـَة، َفَكـاَن َأّوُل َمـْن َدَخـلَ « َقْد ُقِتلَ 

 َتِفـّروَن؟ قَـاَل: َيقُـوُل اْبـُن ُأّم َمْكتُـوٍم: ُعَباَدَة. ثُّم َوَرَد َبْعَدُه ِرَجـاٌل َحتّـى َدَخلُـوا َعلَـى ِنَسـاِئِهْم، َحتّـى َجَعـَل الّنَسـاُء َيُقْلـَن: َأَعـْن َرُسـوِل اهللِ 
َخْلَفـــُه ِباْلَمِديَنـــِة، ُيَصـــّلي ِبالّنـــاِس، ثُـــّم َقـــاَل: اْعـــِدُلوِني َعَلـــى  ()َأَعـــْن َرُســـوِل اهلِل َتِفـــّروَن؟ ثُـــّم َجَعـــَل ُيَؤّفـــُف  ِبِهـــْم، َوَكـــاَن َرُســـوُل اهلِل 

َلِقــَي َعــْن َطِريــِق ُأُحــٍد َحتّــى َلِحــَق اْلَقــْوَم، َفَعِلــَم ِبَســاَلَمِة  َفَعــَدُلوُه َعَلــى الّطِريــِق، َفَجَعــَل َيْســَتْخِبُر ُكــّل َمــنْ  -َيْعِنــي َطِريــَق ُأُحــدٍ  -الّطِريــقِ 
، وعقبـة ، ثُّم َرَجَع. َوَكاَن مّمن وّلى فالن، والحارث ابن َحاِطٍب، َوَثْعَلَبُة ْبُن َحاِطٍب، َوَسّواُد ْبُن َغِزّيَة، وسـعد بـن عثمـان()الّنِبّي 

ــُن َعــامِ  ــْتُهْم ُأّم َأْيَمــَن تَ ابــن ُعْثَمــاَن، َوَخاِرَجــُة ْب ــوا الّشــْقَرَة َوَلِقَي ــة، َبَلُغ ــٍر ِمــْن َبِنــي َحاِرَث ــي َنَف ــُن َقْيِظــّي ِف ــَل، َوَأْوُس ْب ــَغ َمَل ــي ٍر، َبَل ْحِثــي ِف
وفـي روايـة أخـرى ، (4)َمـَع ُنَسـّياٍت َمَعهَـا" ُوُجوِهِهْم الّتَراَب، َوَتُقوُل ِلَبْعِضِهْم: َهاَك اْلِمْغـَزُل فَـاْغِزْل بِـِه، َوَهلُـّم َسـْيَفك! َفَوّجهَـْت إلَـى ُأُحـدٍ 

كان ممن ولى َيْوم أحد: الحارث ْبن حاطب، وثعلبة ْبن حاطب، وسواد ْبن غزيَّـة، وسـعد ْبـن عثمـان، وعقبـة ْبـن عثمـان، وخارجـة 
ُه َعْنهَـا(، فجعلـت تحثـو التـراب )رضـي اهلل عـنهم( فلقيـتهم ُأمِّ َأْيَمـَن )َرِضـَي اللَّـ ابن عامر، وأوس ْبن قيظي ِفي نفر من بني حارثة

                                                           
؛أ بدن  108/ 2(: 1997، الرياض، دار الدوطن،  1)ط عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيديتحقق ، مسند ابن أبي شيبةأبن أبي شيبه،  (1)

 .252-2/247؛ الطبراني، المعجم الكبير: 3/224ابي عاصم، اآلحاد والمثاني: 
؛أبددو 8/180؛ ابددن سددعد، الطبقددات الكبددرى: 1/124(: 1965( محمدد بددن عمددر الواقدددي المغددازي، تحقيددق مارسدددن جونسددن، )بيدروت، عددالم الكتددب،   2)

؛ ابدن الجدوزي، كشدف    168عيسى محمد بن عيسى بن سدورة بدن الضدحاك الترمدذي، الشدمائل المحمديدة)بيروت، دار احيداء التدراث العربدي، د.ت(:          
، 1؛ حسددين بددن محمددد بددن حسددين الددديار بكددري، تدداريخ الخمدديس فددي أحددوال انفددس نفدديس)ط  8/360؛ابددن حجددر العسددقالني، االصددابة: 1/47كل: المشدد

 .2/180بيروت، دار صادر، د.ت(: 
 .214، بيروت، دار الهالل، د.ت(: 1، صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم)ط1/124( الواقدي، المغازي: 3)
 .  3/310؛ وينظر البيهقي، دالئل النبوه278_1/277ي، المغازي: الواقد (4)
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ممـن ولـى َيـْوم أحـد، فعفـا اللَّـه ِفـي عـدَّة مـن ( )ِفي وجوههم وتقول  لبعضهم: هاك المغزل فاغزل بـه. وكـان عثمـان ابـن عفـان 
 .(1)النَّاس

شــوال  10فــي  َنــْينٍ ، وَقالَـْت َيــْوَم حُ (2)(م( مــع رســول اهلل )629هـــ/ 7)رضــي اهلل عنهــا( خيبـر ســنة )ُأم  َأْيَمــَن وشـهدت  
 .(3"): اْسُكِتي َيا ُأمَّ َأْيَمَن، َفِإنَِّك َعْسَراُء اللَِّسانِ ()"َسبََّت اللَُّه َأْقَداَمُكْم، َفَقاَل لها النَِّبي   م( 630هـ/8)
ــْينٍ )رضــي اهلل عنهــا( بعــد معركــة ُأم  َأْيَمــَن وبقيــت   كبــر ســنها فقــد فــي المدينــة لــم يــذكرها المــؤرخين بعــد ذلــك وذلــك ل ُحَن

 .ُحَنْينٍ ( في ( في مؤتة، واستشهاد ابنها أيمن )أضعفها الكبر، ولم يبق لها إال أسامة بعد استشهاد زوجها زيد بن حارثة )
نَّ ( )"َكاَن الرَُّجـُل َيْجَعـُل ِللنَّبِـيِّ (: قال انس بن مالك )  َأْهِلـي َأَمُرونِـي َأْن  الـنََّخاَلِت، َحتَّـى اْفتَـَتَح ُقَرْيَظـَة َوالنَِّضـيَر، َواِ 

قَـْد َأْعَطـاُه ُأمَّ َأْيَمـَن، َفَجـاَءْت ُأم  َأْيَمـَن َفَجَعلَـِت الثَـّْوَب ِفـي ( )، َفَأْسـَأَلُه الَّـِذي َكـاُنوا َأْعَطـْوُه َأْو َبْعَضـُه، َوَكـاَن النَّبِـي  ()آِتَي النَِّبيَّ 
َوَتقُـوُل: َكـالَّ َواللَّـِه، « لَـِك َكـَذا»َيقُـوُل: () ُهـَو اَل يعطـيكم َوقَـْد أعطانيهـا، َأْو َكَمـا َقالَـْت: َوالنَّبِـي  ُعُنِقي، َتُقوُل: َكالَّ َوالَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ 

 .(4" )َعَشَرَة َأْمثَاِلِه، َأْو َكَما َقالَ  -َحِسْبُت َأنَُّه َقاَل  -َحتَّى َأْعَطاَها 
ا َفَرَغ ِمْن َقْتِل َأْهِل َخْيَبَر، َفاْنَصَرَف ِإلَـى الَمِديَنـِة َردَّ الُمهَـاِجُروَن ( )َأنَّ النَِّبيَّ (" وفي رواية اخرى قال انس بن مالك )       َلمَّ

ـِه ِعـَذاَقَها، َوَأْعَطـى َرُسـولُ ()ِإَلى اأَلْنَصاِر َمَناِئَحُهُم الَّتِـي َكـاُنوا َمَنُحـوُهْم ِمـْن ِثَمـاِرِهْم، فَـَردَّ النَّبِـي   ُأمَّ َأْيَمـَن َمَكـاَنُهنَّ ()اللَّـِه  ِإلَـى ُأمِّ
 .(5)ِمْن َحاِئِطِه"

َغْيَرَهـا. ( )َولَـْم َتُكـْن اْمـَرَأٌة ُتَضـاِهي َعاِئَشـَة عنـد رسـول اهلل  )رضـي اهلل عنهـا(َزْيَنَب ِبْنـَت َجْحـٍش ( )َسَأَل َرُسوُل اهلِل  
: َيـا َزْيَنـُب، َمـاَذا َعِلْمـت َعلَـى ()َخـاُف َعَلْيهَـا َأْن َتْهِلـَك ِلْلَغْيـَرِة َعلَـّي، َفقَـاَل َلهَـا الّنبِـّي َقاَلْت َعاِئَشُة )َرِضَي اهلُل َعْنَها(: َوَلَقْد ُكْنـت أَ 

ّنـي َلُمَها َعاِئَشَة؟َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلِل، َحاَشى َسْمِعي َوَبَصِري، َمـا َعِلْمـت َعَلْيهَـا إاّل َخْيـًرا. َوَاهلِل، َمـا ُأَكّلُمهَـا ِجَرُتهَـا، َوَمـا ُكْنـت َأقُـوُل َواِ 
ُأّم ( )ْن َهلَـَك. ثُـّم َسـَأَل َرُسـوُل اهلِل إاّل اْلَحّق. َقاَلْت َعاِئَشُة )َرِضـَي اهلُل َعْنهَـا(: َأّمـا َزْيَنـُب، َفَعَصـَمَها اهلُل، َوَأّمـا َغْيُرَهـا َفَهلَـَك َمـَع َمـ

( )َصــِري َأْن َأُكــوَن َعِلْمــت َأْو َظَنْنــت ِبَهــا َقــّط إاّل َخْيــًرا. ثُــّم َصــِعَد َرُســوُل اهلِل َفَقاَلــْت: َحاَشــى َســْمِعي َوبَ  )رضــي اهلل عنهــا(َأْيَمــَن 
َك الّرُجــِل إاّل ٍل، َوَاهلِل َمـا َعِلْمــت َعَلــى َذِلــاْلِمْنَبـَر، َفَحِمــَد اهلَل َوَأْثَنــى َعَلْيــِه، ثُـّم َقــاَل: َمــْن َيْعــِذُرِني ِمّمــْن ُيـْؤِذيِني ِفــي َأْهِلي؟َوَيُقولُــوَن ِلَرُجــ

 .(6" )َخْيًرا، َوَما َكاَن َيْدُخُل َبْيًتا ِمْن ُبُيوِتي إاّل َمِعي، َوَيُقوُلوَن َعَلْيِه َغْيَر اْلَحقّ 
 : َأْيَمنَ  ( ألمممازحة الرسول )

ِد ْبـِن قَـْيٍس: " َجـاَءْت ُأم  َأْيَمـَن ِإلَـى النَّ  ( يمازحها ويؤكد ذلك قولكان رسول اهلل )  َفَقالَـِت: اْحِمْلنِـي. قَـاَل:  ()بِـّي ُمَحمَّ
ــاَل: ال َأْحِملُــ ــي َوال ُأِريــُدُه. َفَق ــْت: َيــا َرُســوَل اللَّــِه ِإنَّــُه ال ُيِطيُقِن ــِد النَّاقَــِة. َفَقاَل ــِك َعلَــى َوَل ــي َأنَّــُه َكــاَن َأْحِمُل ــِد النَّاقَــِة. َيْعِن ِك ِإال َعلَــى َوَل

 .(7) ِه َيْمَزُح َوال َيُقوُل ِإال َحقًّا. َواإِلِبُل ُكل َها َوَلُد الن وِق"ُيَماِزُحَها. َوَكاَن َرُسوُل اللَّ 
ــْه". َوَكــاَن ِإَذا )رضــي اهلل عنهــا(َيُقــوُل أُلمِّ َأْيَمنَ ( ( فقــد كــان رســول اهلل )وكــان لهــا مكانــة عنــد رســول اهلل ) : " َيــا ُأمَّ

 .(1) : " ُأم  َأْيَمَن أمي بعد أمي"أيضا يقول( رسول اهلل ) وكان(8)ْيِتي"َنَظَر ِإَلْيَها َقاَل: "َهِذِه َبِقيَُّة َأْهِل بَ 
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قــول َجْعَفــٍر َعــْن َأِبيــِه: " َكاَنــْت ُأم  َأْيَمــَن  ( الم أيمن)رضــي اهلل عنهــا(  رخصــة نبويــة، ويؤكــد ذلــكوقــد رخــص النبــي )
 .(2)"َتُقوَل َسالمٌ  َتِجيُء َفَتُقوُل: ال َسالَم. َفَأَحلَّ َلَها َرُسوُل اللَِّه َأنْ 

َبْيِديِّ "َأنَُّه َمرَّ َوَصاِحٌب َلُه ِبُأمِّ َأْيَمَن، َوِفْتَيٌة ِمنْ  ُقَرْيٍش َقْد َحل وا ُأُزَرُهْم، َفَجَعُلوَها مخـا  قال َعْبَد اللَِّه ْبَن اْلَحاِرِث ْبِن َجْزٍء الز 
ا َمَرْرَنا ِبِهْم، َقاُلوا: ِإنَّ َهؤاَُلِء ِقسِّيُسوَن َفَدُعوُهْم، ثُمَّ ِإنَّ َرُسـوَل اللَّـِه ريق يتجلدون ِبَها َوُهْم ُعَراٌة، َقاَل َعْبُد اللَِّه: فَ  َخـَرَج َعلَـْيِهْم ( )َلمَّ

ـــا َأْبَصـــُروُه َتَبـــدَُّدوا َفَرَجـــَع َرُســـوُل اللَّـــِه  ُقـــوُل: ُســـْبَحاَن اللَّـــِه، اَل ِمـــَن اللَّـــِه ُمْغَضـــًبا َحتَّـــى َدَخـــَل، َوُكْنـــُت َوَراَء اْلُحْجـــَرِة َفَســـِمْعُتُه يَ ( )َفَلمَّ
 .(3)اَل َعْبُد اللَِّه: َفِبَأِبي َما اْسَتْغَفَر َلُهْم"اْسَتْحَيْوا، َواَل ِمْن َرُسوِلِه اْسَتَتُروا َوَأم  َأْيَمَن، َعْنَدُه َتُقوُل: اْسَتْغِفْر َلُهْم َيا َرُسوَل اللَِّه، قَ 

ـــاهلِل، َوطاعـــة ( )َأنَّ َرُســـوَل اهلِل هلل عنهـــا( )رضـــي اُأمِّ َأيَمـــَن وقـــد ذكـــرت  ـــِه   بعـــدم  االْشـــِرْك ِب َأْوَصـــى َبْعـــَض َأْهـــِل َبْيِت
، واالبتعاد عن اْلَمْعِصَيَة َوقولـه  لـه اَلَة، َوعدم شرب اْلَخْمَر َفِإنََّها ِمْفَتاُح ُكلِّ َشرٍّ إن َأَصـاَب النَّـاَس َمْوتَـاِن  الوالدين، وعدم ْتُرِك الصَّ

 .(4)َعْنُهْم َوَأِخْفُهْم ِفي اهلِل َعزَّ َوَجلَّ  -االجتماع واالئتالف-َأْنَت ِفيِهْم َفاْثُبْت، وَأال ْنِفاق َعَلى َأْهِل الَبْيِت، َواَل َتْرَفْع َعَصاَك  وَ 
َســْبُع  ()لَّــِه : "َكاَنــْت ِلَرُســوِل ال)رضــي اهلل عنهمــا( ابــن َعبَّــاسٍ ويؤكــد ذلــك قــول   (وكانــت ترعــي اعتــز رســول اهلل ) 

 .(5)َأْعُنٍز َمَناِيَح َتْرَعاُهنَّ ُأم  َأْيَمَن".
أسامة بن زيد )رضي اهلل  ()فعندما  أمر رسول اهلل  ()رسول اهلل )رضي اهلل عنها( لها مكانه عند وكانت ُأمِّ َأيَمَن 

فـأخبره بقـول مـن قـال، ( )ء إلـى رسـول اهلل علـى مـا تكلـم بـه، وجـا ()عنهما(، تكلـم النـاس علـى إمارتـه علـيهم فـرد رسـول اهلل 
غضــبًا شــديدًا،، فخــرج وقــد عصــب علــى رأســه عصــابة وعليــه  قطيفــة، ثــم صــعد المنبــر فحمــد اهلل وأثنــى ( )فغضــب رســول اهلل 

( )عليــه وخطــب النــاس  فبــين محاســنه  ومحاســن والــده ثــم  أنفــذوا بعــث أســامة  ! فتحــدث النــاس فــي ذلــك فقــال  رســول اهلل 
مة: امــض علــى اســم اهلل  ! فخـرج بلوائــه معقــودًا فدفعــه إلــى بريـده بــن الخصــيب األســلمي، فخــرج بـه إلــى بيــت أســامة، وأمــر ألسـا

أســامة فعســكر بــالجرف، وضــرب عســكره فــي ســقاية ســليمان اليــوم. وجعــل النــاس يجــدون بــالخروج إلــى العســكر، ( )رســول اهلل 
حاجته فهو على فراغ، ولم يبق أحد من المهاجرين األولين إال انتـدب فـي  فيخرج من فرغ من حاجته إلى معسكره، ومن لم يقض

تلــك الغــزوة فلمــا كثــر الكــالم دخلــت أم أيمن)رضــي اهلل عنهــا(، فقالــت: أي رســول اهلل، لــو تركــت أســامة يقــيم فــي معســكره حتــى 
وا بعــث أســـامة! فمضــى النــاس إلـــى : أنفــذ()تتماثــل، فــإن أســـامة إن خــرج علــى حالتـــه هــذه لــم ينتفـــع بنفســه. فقــال رســـول اهلل 

يقيل مغمور، وهو اليوم الذي لدوه فيه، فدخل على رسـول اهلل ( )المعسكر فباتوا ليلة األحد، ونزل أسامة يوم األحد ورسول اهلل 
( ) وعينــاه تهمــالن، وعنــده العبــاس والنســاء حولــه، فطأطــأ عليــه أســامة فقبلــه، ورســول اهلل( )إلــى  ال يــتكلم، فجعــل يرفــع يــده

السماء ثم يصبها على أسامة. قال: فأعرف أنه كان يدعو لي. قال أسامة: فرجعـت إلـى معسـكري. فلمـا أصـبح يـوم االثنـين غـدا 
مفيـق مـريح، ( )مفيقًا، فجاءه أسامة فقال: اغد علـى بركـة اهلل! فودعـه أسـامة، ورسـول اهلل ( )من معسكره وأصبح رسول اهلل 

، فقــال: يــا رســول اهلل، أصــبحت مفيقــًا بحمــد اهلل، واليــوم يــوم ابنــة ()براحتــه. فــدخل أبــو بكــر وجعــل نســاءه يمتــا شــطن ســرورًا 
خارجة فائذن لي! فأذن له فذهب إلى السنح، وركب أسـامة إلـى معسـكره، وصـاح فـي النـاس أصـحابه بـاللحوق بالعسـكر، فـانتهى 

ة يريــد أن يركــب مــن الجــرف أتــاه رســول أم أيمــن وهــي أمــه إلــى معســكره ونــزل، وأمــر النــاس بالرحيــل وقــد متــع النهــار. فبينــا أســام

                                                                                                                                                                                            
؛ ابدن  3/790: (2006، القاهرة، الفاروق الحديثدة للطباعدة والنشدر،    1أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة، التاريخ الكبير، تحقيق صالح بن فتحي هالل)ط (1)

؛ محيي الدين ابو زكريا يحيى بن شدرف الندووي،   7/290ابن االثير، اسد الغابة: ؛6/557؛السهيلي، الروض االنف: 4/1794عبد البر، االستيعاب: 
علدي أبدو الحسدن بدن عبدد الحدي بدن فخدر          ؛ 6/360؛المقريدزي، إمتداع االسدماع:    1/98تهذيب االسدماء واللغدات )القداهرة، المطبعدة المنيريدة، د.ت(:      

 .671(: هـ 1425ر، ، دمشق، دار ابن كثي12الدين الندوي، السيرة النبوية )ط
 .8/180( ابن سعد، الطبقات الكبرى: 2)
 .217_1/216؛ ابن حجر العسقالني، االصابة: 1/197؛ وينظر البيهقي، شعب االيمان: 3/109أبو يعلى، مسند أبي يعلى: (3)
اإليمددان، تحقيددق محمددد السددعيد بسدديوني  ؛ وينظددر، شددعب 7/497(: 1994(البيهقددي، السددنن الكبددرى، تحقيددق محمددد عبددد القددادر عطا)مكددة، دار البدداز،  4)

 .1/270(: 1910، بيروت، دار الكتب العلمية، 1زغلول )ط
( التدي  وجههدا   ؛ أبو إسماعيل حماد بن اسحاق بن اسماعيل بن حمداد بدن زيدد بدن درهدم االزدي، تركدة النبدي )       1/384(ابن سعد، الطبقات الكبرى: 5)

 .4/250؛ وينظر أبن عساكر، تاريخ دمشق الكبير1105: هـ(1404، د.م، 1فيها، تحقيق ضياء العمري )ط
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يمـوت، ( )يموت، فأقبل أسامة إلى المدينة معـه عمـر وأبـو عبيـدة بـن الجـراح، فـانتهوا إلـى رسـول اهلل ( )تخبره أن رسول اهلل 
ين عســكروا بــالجرف فتـوفي رســول اهلل حـين زاغــت الشـمس يــوم االثنـين الثنتــي عشـرة خلــت مـن ربيــع األول. ودخـل المســلمون الـذ

 .(1...")المدينة
: "من دفن ثالثة مـن الولـد فصـبر علـيهم واحتسـبهم وجبـت لـه الجنـة( فقالـت ُأم  ()جابر بن سمرة: قال رسول اهلل قال 

ســكت أو َأْيَمـَن: أو اثنـين ؟ قـال  ومـن دفـن اثنـين فصـبر عليهمـا واحتسـبهما وجبـت لـه الجنـة  فقالـت ُأم  َأْيَمـَن: أو واحـدة ؟ قـال: ف
 .(2)أمسك فقال: سمعت ُأم  َأْيَمَن من دفن واحدا فصبر واحتسب كانت له الجنة"

 بعد وفاته بقولها:  () رسول اهلل)رضي اهلل عنها( رثت أم أيمن      
 ِشَفاٌء. َفَأْكِثِري ِمن اْلُبَكاءِ  عين جودي! فإن بذلك للدمع... 
ُسوُل َأْمَسى َفِقيًدا.  َميًِّتا. َكاَن َذاَك ُكلَّ اْلَبالِء! .. ِحيَن َقاُلوا: الرَّ

ُه ِبَوْحِي السََّماءِ  وابكيا خير من رزئناه في الدنيا...   َوَمْن َخصَّ
 َيْقِضي اللَُّه ِفيِك َخْيَر اْلَقَضاءِ   ِبُدُموٍع َغِزيَرٍة ِمْنِك َحتَّى... 

َياِء! َوَلَقْد َجاَء َرْحَمةً   َفَلَقْد َكاَن َما َعِلْمِت َوُصوال....   ِبالضِّ
 َوِسَراًجا يضيء في الظلماء  َوَلَقْد َكاَن َبْعَد َذِلَك ُنوًرا... 

 .(3) َواْلِخيِم َخاَتَم اأَلْنِبَياءِ  طيب العود والضريبة والمعدن... 
(، ويؤكـد لها مكانة عنـد الخليفـة أبـو بكـر الصـديق  وعمـر بـن الخطاب)رضـي اهلل عنهمـا )رضي اهلل عنها( وكانت أم أيمن      

: "اْنَطِلْق ِبَنا ِإَلى ُأمِّ َأْيَمَن َنُزوُرَها، َكَما َكـاَن َرُسـوُل اهلِل () ِلُعَمَر بن الخطاب( )، َبْعَد َوَفاِة َرُسوِل اهلِل  ()ذلك قول َأُبو َبْكٍر 
()  ا اْنَتَهْيَنا ِإَلْيَها َبَكْت، َفَقااَل َلَها: َما ُيْبِكيِك؟ ؟ َفَقالَـْت: َمـا َأْبِكـي َأْن اَل َأُكـوَن َأْعلَـُم َأنَّ ( )َما ِعْنَد اهلِل َخْيـٌر ِلَرُسـوِلِه َيُزوُرَها، َفَلمَّ

 .(4)اِن َمَعَها"، َوَلِكْن َأْبِكي َأنَّ اْلَوْحَي َقِد اْنَقَطَع ِمَن السََّماِء، َفَهيََّجْتُهَما َعَلى اْلُبَكاِء. َفَجَعاَل َيْبِكيَ ()َما ِعْنَد اهلِل َخْيٌر ِلَرُسوِلِه 
)رضـي فاطمـة الزهراء ُأم  َأْيَمَن )رضي اهلل عنها( بمكانة متميزة في بيـت النبـوة، بداللـة إن الروايـات نسـبت اختيـاروتمتعت        

 ، وفـي ذلـك داللـة إضــافية تتمثـل بأمانتهـا وصـدقها وتقـدير المسـلمين لهــا،(5)( قــد وهبهـا فـدك)اهلل عنهـا(  لهـا لتشـهد بـان النبـي 
ن الشهادة دليل على مكانتها وصدقها وثقة فاطمة الزهراءوفي مقدمتهم أهل بيت النبي )  )رضي اهلل عنها(. (، وا 

)رضـي اهلل عنهـا( فقـد كانـت تراعيـه وتعـرف مكانتهـا، ويؤكـد ( فاطمـة الزهـراء وكانت  عالقته حسنة ببنت نبـي اهلل ) 
 َعِليًّـا َجاِرَيـًة، فَـدَخَلْت َأم  َأْيَمـَن َعلَـى َفاِطَمـَة، فَـَرَأْت ِفيهَـا َشـْيًئا َكِرَهتْـُه، َفَقالَـْت: َمـا لَـِك؟ َفلَـمْ  ذلك  َقول َأبـو َجْعفَـٍر: " َأْعَطـى َأُبـو َبْكـرٍ 

ٍن، َفَخَرَجـْت ُأم  َأْيَمـَن، َفَنـاَدْت َعلَـى َبـاِب َحَسـُتْخِبْرَها. َفَقاَلْت: َما َلِك، َفَوا للَِّه َما َكاَن َأُبوِك َيْكُتُمِني َشْيًئا. َفَقاَلْت: َجاِرَيٌة َأْعَطْوَهـا َأَبـا 
ــوُت؟ َفَقــاُلوا: ُأم  َأْيَمــَن َتقُــوُل: َأَمــا ( )اْلَبْيــِت الَّــِذي  ِفيــِه َعِلــيٌّ بــَأَعَلى َصــوِتَها: َأَمــا َرُســوُل اللَّــِه  ُيْحَفــُظ ِفــي َأْهِلــِه. َفَقــاَل: َمــا َهــَذا الصَّ

: اْلَجاِرَيُة ِلَفاِطَمةَ ، َيْحَفُظ فِ ()َرُسوُل اللَِّه  : َوَما َذاَك؟ َقاَلْت: َجاِرَيٌة ُبِعَث ِبَها ِإَلْيَك. َفَقاَل َعِليٌّ  .(6)"ي َأْهِلِه. َفَقاَل َعِليٌّ

                                                           
 .2/125؛ المقريزي، امتاع االسماع 1119(الوقدي، المغازي: 1)
 .2/245( الطبراني، المعجم الكبير: 2)
فدي سديرة خيدر    ؛ محمد بن يوسف الصدالحي، سدبل الهددى والرشداد،     14/602؛ينظر المقريزي، إمتاع األسماع 253/ 2( ابن سعد، الطبقات الكبرى: 3)

العبدداد، وذكددر فضددائله وأعددالم نبوتدده وأفعالدده وأحوالدده فددي المبدددأ والمعدداد تحقيددق وتعليددق: الشدديخ عددادل أحمددد عبددد الموجددود، الشدديخ علددي محمددد                   
 .12/22(: 1993، دار الكتب العلمية بيروت، 1معوض)ط

؛أبددن أبددي شدديبة، المصددنف: 2/68يم االصددبهاني، حليددة االوليدداء: أبددو نعدد ؛7/151البيهقددي، السددنن الكبددرى:  وينظددر؛، 4/245( مسددلم، صددحيح مسددلم: 4)
 .8/361؛أبن حجر العسقالني، االصابة: 7/234

، بغدداد، دار  1؛ أبو الفرج قدامه بدن جعفدر بدن قدامدة، الخدراج وصدناعة الكتابدة)ط       40(: 1988الَبَلاذ،ري، فتوح البلدان )بيروت، دار ومكتبة الهالل، (5)
، َفَدك،: بالتحريك، وآخره كاف، قدال ابدن دريدد: فددسكت القطدن تفدديكا إذا نفشدته،        4/239؛ياقوت الحموي، معجم البلدان: 359(: 1981الرشيد للنشر، 

 .8/238.ياقوت الحموي، معجم البلدان: ()وفدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان، وقيل ثالثة أفاءها اهلل على رسوله، 
 .7/202زاق: ( الصنعاني، مصنف عبد الر6)
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اَل: )رضي اهلل عنها(  ويؤكد ذلك قول َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْيَمَن: َحـدَّثَِني َأبِـي قَـ َعاِئَشةَ  وكانت  عالقته  حسنة بأم المؤمنين
َمــا َتَرَكَهــا َحتَّــى َلِقــَي ( )ْفِســِه "َدَخْلــُت َعَلــى َعاِئَشَة)رضــي اهلل عنهــا(، َفَســَأْلُتَها، َعــْن َرْكَعتَــْيِن َبْعــَد اْلَعْصــِر، َفَقاَلــْت: َوالَّــِذي َذَهــَب ِبنَ 

ـاَلِة َوَكــاَن ُيَصـلِّي َكِثيــًرا  ِمـْن َصــاَلِتِه َوُهــَو َقاِعـٌد، َفَقاَلــْت َلهَـا ُأم  َأْيَمــَن: ِإنَّ ُعْثَمـاَن َكــاَن َيْنَهــى اللَّـَه، َوَمــا َلِقـَي اللَّــَه َحتَّـى ثَُقــَل َعــِن الصَّ
ِتِه، َوكَ ( )َعْنُهَما؟ َقاَلْت: َصَدْقِت، َوَلِكنَّ َرُسوَل اللَِّه  اَن ُيِحـب  َمـا َكاَن ُيَصلِّيِهَما، َواَل ُيَصلِّيِهَما ِفي اْلَمْسِجِد َمَخاَفَة َأْن ُيثَقَِّل َعَلى ُأمَّ

 .(1)َخفََّف َعَلْيِهْم"
ْساَلُم"(لما استشهد الخليفة عمر بن الخطاب )وقالت ُأم  َأْيَمَن )رضي اهلل عنها(   .(2)"...اْلَيْوَم َوَهى اإْلِ

، َحْرَملَـةُ  وكان الم أيمن )رضي اهلل عنها( مكانه عنـد الصـحابة كعبـد اهلل بـن عمـر )رضـي اهلل عنهمـا( ويؤكـد ذلـك قـول
اُج ْبـُن َأْيَمـَن فَ  ـا َمْوَلى ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد: َأنَُّه َبْيَنَما ُهَو َمَع َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر، ِإْذ َدَخَل الَحجَّ لَـْم ُيـِتمَّ ُرُكوَعـُه َواَل ُسـُجوَدُه، َفقَـاَل: َأِعـْد، َفَلمَّ

اجُ  أَلََحبَُّه َفَذَكَر ( )ْبُن َأْيَمَن ْبِن ُأمِّ َأْيَمَن، َفَقاَل اْبُن ُعَمَر: َلْو َرَأى َهَذا َرُسوُل اللَِّه   َولَّى، َقاَل ِلي اْبُن ُعَمَر: َمْن َهَذا؟ ُقْلُت: الَحجَّ
 .(3)ُحبَُّه َوَما َوَلَدْتُه ُأم  َأْيَمَن"

ــٍد َخاَصــَم اْبــُن َأِبــي اْلُفــَراِت َمــْوَلى أُ وكانــت لهــا مكانــة عنــد المجتمــع حتــى بعــد وفاتهــا فعنــدما: "  )رضــي اهلل َســاَمَة ْبــِن َزْي
َمَن َفَقاَل اْلَحَسُن: اْشَهُدوا َوَرَفَعُه ِإَلى َأِبي اْلَحَسَن ْبَن ُأَميََّة َوَناَزَعُه َفَقاَل َلُه اْبُن َأِبي اْلُفَراِت ِفي َكاَلِمِه: َيا اْبَن َبَرَكَة ُتِريُد ُأمَّ َأيْ  عنهما(

ِد ْبِن َعْمِرو بْ  َة، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر، اِلْبِن َأِبي اْلُفَراِت: َبْكِر ْبِن ُمَحمَّ َما َأَرْدَت ِبَقْوِلـَك ِن َحْزٍم َوُهَو َيْوَمِئٍذ َقاِضي اْلَمِديَنِة َوَقصَّ َعَلْيِه اْلِقصَّ
ْيُتَها ِباْسـِمَها. قَـاَل َأُبـو َبْكــٍر: ِإنََّمـا َأَرْدَت ِبهَـَذا ال ْسـاَلِم َحاُلهَـا َوَرُسـوُل اللَّــِه لَـُه َيـا اْبـَن َبَرَكـَة َفَقــاَل: َسـمَّ ( )تَّْصـِغيَر ِبهَـا َوَحاُلَهــا ِمـَن اإْلِ

ْه َوَيا ُأمَّ َأْيَمَن اَل َأَقاَلِني اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِإْن َأَقْلُتَك َفَضَرَبُه َسْبِعيَن َسوْ    .(4)"ًطاَيُقوُل َلَها: َيا ُأمَّ
 وفاتها: 

)رضــي اهلل عنهــا( فــذكر بعــض المــؤرخين أنهــا توفيــت بعــدما تــوفي ُأم  َأْيَمــَن وفــاة اختلفــت الروايــات التاريخيــة فــي ســنة  
( بخمســة أشــهر، وهــذا ، واخــرج ابــن الســكين بســند صــحح عــن الزهــري أنهــا توفيــت بعــد رســول اهلل )(5)رســول اهلل بخمســة أشــهر

( وهـــو يفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب )، ويعـــارض حـــديث الزهـــري حـــديث طـــارق بـــن شـــهاب أنهـــا توفيـــت بعـــد استشـــهاد الخل(6)مرســـل
( بعشــرين يومــًا، وجمــع ابــن الســكن بــين موصــول، فهــو اقــوي واعتمــده ابــن منــده وغيــره، وزاد ابــن منــده بأنهــا ماتــت بعــد عمــر )

(، وان التي ذكرها طارق بن شهاب هي موالة أم حبيبة بركه، وان كالهما كان القولين بان التي ذكرها الزهري هو موالة النبي )
، وذكــر مــؤرخين (8)( بســتة أشــهر، وقيــل أنهــا توفيــت بعــد وفــاة رســول )(7)وهــو محتمــل عــن بعــدُأم  َأْيَمــَن، ها بركــه وتكنــى اســم

 .(9)(آخرين أنها توفيت في أول خالفة عثمان بن عفان )
 

                                                           
 .4/119(الطبراني، المعجم االوسط: 1)
؛ ابددن حجددر العسددقالني، االصددابة:    25/86؛الطبرانددي، المعجددم الكبيددر:   6/354؛ابددن ابددي شدديبة، المصددنف:    8/126( ابددن سددعد، الطبقددات الكبددرى:    2)

8/361. 
 2/242اآلحاد والمثاني: ؛ وينظر ابن ابي عاصم، 5/24(البخاري، صحيح البخاري: 3)

 .2/540؛ البيهقي، السنن الكبرى: 25/90راني، المعجم الكبير: الطب
 .4/71(الحاكم النيسابوري، المستدرك: 4)
، 1؛ابو عوانة يعقوب بن اسحاق االسفرائيني الشهير بابن عوانة، مسند ابي عونة، تحقيق ايمن بدن عدارف الدمشدقي)ط    3/291( مسلم، صحيح مسلم: 5)

؛ 5/247؛ ابدن كثيدر، البدايدة والنهايدة:     5/424؛ ابن االثير، اسد الغابدة:  25/86؛ الطبراني، المعجم الكبير: 4/265(: 1998بيروت، دار المعرفة، 
، بيدروت،  2؛ محمد بن فتوح الحميدي، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسدلم، تحقيدق علدي حسدين البدواب)ط     8/361ابن حجر العسقالني، االصابة: 

 .2/370(: 2002دار ابن حزم، 
 .8/362؛ ابن حجر العسقالني، االصابة: 4/287البيهقي، دالئل النبوة:  (6)
 .8/362( ابن حجر العسقالني، االصابة: 7)
 .5/247؛ أبن كثير، البداية والنهاية: 5/424؛ أبن االثير، أسد الغابة: 4/1925( أبن عبد البر، االستيعاب: 8)
؛ أبدن حجدر العسدقالني، أالصدابة:     1/47؛ أبن الجوزي، كشف المشدكل:   4/71بوري، المستدرك: ؛الحاكم النيسا8/181( أبن سعد، الطبقات الكبرى: 9)

1/47. 
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 المبحث الثاني
 مرويات أيمن )رضي اهلل عنها( التاريخية

 (: خوف عبد المطلب على حفيده محمد ) -1
(، فغفلـت عنـه يومـا فلـم أدر إال بعبـد المطلـب قائمـا علـى أم أيمن )رضي اهلل عنها(: " كنت أحضن رسول اهلل  ) قالت

رأســي يقــول: يــا بركــة. قلــت: لبيــك. قــال: أتــدرين أيــن وجــدت ابنــي؟ قلــت: ال أدري. قــال: وجدتــه مــع غلمــان قريبــا مــن الســدرة. ال 
ني نبي هذه األمة. وأنا ال آمـن عليـه مـنهم، وكـان ال يأكـل طعامـا إال قـال: علـّي تغفلي عن ابني، فإن أهل الكتاب يزعمون أن اب

 .(1)بابني فيؤتى به إليه"
ِة: قال َرُجاَلِن من َيُهوِد اْلَمِديَنِة عن الرسول) -2  (: َهَذا َنِبيُّ َهِذِه اأْلُمَّ

ْلَمِديَنِة َفَقااَل ِلي: َأْخِرِجي ِإَلْيَنـا َأْحَمـَد َنْنظُـُر ِإَلْيـِه َفَنَظـرا ِإَلْيـِه َوَقلََّبـاُه، َفقَـاَل َقاَلْت ُأم  َأْيَمَن: "َجاَءِني َذاَت َيْوٍم َرُجاَلِن ِمْن َيُهوِد ا
ِة َوَهِذِه َداُر ِهْجَرِتِه، َوَسَيُكوُن ِبَها ِمَن اْلَقْتِل َوالسَّبْ   .(2)"ِي َأْمٌر َعِظيمٌ َأَحُدُهَما ِلَصاِحِبِه: َهَذا َنِبي  َهِذِه اأْلُمَّ

 على جده حين توفى: (َرُسوَل اهلِل)بكاء  -3
 .(4). وهو ابن ثماني سنين(3)"( َيْوَمِئٍذ َيْبِكي َخْلَف َسِريِر َعْبِد اْلُمطَِّلبِ َقاَلْت ُأم  َأْيَمَن )رضي اهلل عنها(: "َرَأْيُت َرُسوَل اهلِل )

 (: وصف ُأمُّ َأْيَمَن)رضي اهلل عنها( صفة من صفات رسول اهلل)- 4
( َشَكا. َصِغيًرا َوال َكِبيًرا. ُجوًعا َوال َعَطًشـا. َكـاَن َيْغـُدو َفَيْشـَرُب ِمـْن َزْمـَزَم فَـَأْعِرُض عليـه َقاَلْت ُأم  َأْيَمَن: َما َرَأْيُت النَِّبيَّ  )

 .(5) الغذاء َفَيُقوُل: ال ُأِريُدُه. َأَنا َشْبَعاُن"
 َنٌم َتْحُضُرُه ُقَرْيٌش ُتَعظُِّمُه: ( ِبُبَواَنَة صَ لم يحظر رسول اهلل) -5

ُد ْبُن ُعَمَر َقاَل: َحدَّثَِني َأُبو َبْكِر ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي سبره، َعْن ُحَسْيِن ْبِن َعبْ  ِد اللَِّه ْبِن ُعَبْيِد اللَِّه ْبـِن اْلَعبَّـاِس، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ِلقُـوَن : َحـدَّثَْتِني ُأم  َأْيَمـَن َقالَـْت: " َكـاَن ِبُبَواَنـَة َصـَنٌم َتْحُضـُرُه قُـَرْيٌش ُتَعظُِّمـُه َتْنُسـُك لَـُه ألنسـائك َوَيحْ َعْن ِعْكِرَمَة، َعـِن اْبـِن َعبَّـاٍس قَـالَ 

ــَنِة، َوَكـاَن َأُبـو َطاِلــبٍ  َيْحُضـُرُه َمـَع َقْوِمـِه، َوَكــاَن ُيَكلِّـُم َرُسـوَل اللَّــِه   ُرُءوَسـُهْم ِعْنـَدُه َوَيْعُكفُـوَن ِعْنــَدُه َيْوًمـا ِإلَـى اللَّْيــِل، َوَذِلـَك َيْوًمـا ِفـي السَّ
( َِأْن َيْحُضَر َذِلَك اْلِعيَد َمَع َقْوِمِه َفَيْأَبى َرُسوُل اللَِّه صّلى اهلل عليه وسلم َذِلَك َحتَّى َرَأْيُت َأَبا َطال ) اِتِه ٍب َغِضَب َعَلْيِه، َوَرَأْيُت َعمَّ

ـا َتْصـَنُع ِمـِن اْجِتَنـاِب آِلَهِتَنـا، َوَجَعْلـنَ َغِضْبَن َعَلْيِه َيْومَ  ـُد  ِئٍذ َأَشدَّ اْلَغَضِب، َوَجَعْلَن َيُقْلَن: ِإنَّا َلَنَخـاُف َعَلْيـَك ِممَّ َيُقْلـَن: َمـا ُتِريـُد َيـا ُمَحمَّ
َحتَّى َذَهَب َفَغاَب َعـْنُهْم َمـا َشـاَء اللَّـُه، ثُـمَّ َرَجـَع ِإَلْيَنـا َمْرُعوًبـا َفِزًعـا،  َأْن َتْحُضَر ِلَقْوِمَك ِعيًدا َواَل ُتَكثَِّر َلُهْم َجْمًعا، َقاَلْت: َفَلْم َيَزاُلوا ِبهِ 

اُتُه: َما َدَهاَك؟ َقاَل:  َصـاِل اْلَخْيـِر َفُقْلَن: َمـا َكـاَن اللَّـُه ِلَيْبَتِلَيـَك ِبالشَّـْيَطاِن، َوِفيـَك ِمـْن خِ « ِإنِّي َأْخَشى َأْن َيُكوَن ِبي َلَممٌ »َفَقاَلْت َلُه َعمَّ
ـُد اَل تَ »َما ِفيَك، َفَما الَِّذي َرَأْيَت َقاَل:  « َمسَّـهُ ِإنِّي ُكلََّما َدَنْوُت ِمْن َصَنٍم ِمْنَها َتَمثََّل ِلي َرُجـٌل َأْبـَيُض َطِويـٌل َيِصـيُح بِـي َوَراَءَك َيـا ُمَحمَّ

 .(6)"ى ِعيٍد َلُهْم َحتَّى َتَنبَّأَ َقاَلْت: َفَما َعاَد ِإلَ 

                                                           
؛ سليمان بن موسى بن سالم بن حسان أبو الربيدع الكالعدي، االكتفداء بمدا     1/288؛ الخركوشي، شرف المصطفى3/253الفسوي، المعرفة والتاريخ: ( 1)

؛ 1/48؛ابددن سدديد الندداس، عيددون األثددر.: 1/115(: 1420، بيددروت، دار الكتددب العلميددة، 1خلفدداء )ط( والثالثددة التضددمنه مددن مغددازي رسددول اهلل )
؛علددي بدن إبددراهيم بددن أحمدد الحلبددي، أبددو الفرجندور الدددين بددن برهدان الدددين  الحلبددي، السديرة الحلبيددة إنسددان       2/130الصدالحي، سددبل الهددى والرشدداد:   

 .1/161هـ(: 1427ر الكتب العلمية، بيروت، دا2العيون في سيرة األمين المأمون)ط، 
 .1/63؛وينظر أبو نعيم األصفهاني، دالئل النبوة، 1/287الخركوشي، شرف المصطفى: ( 2)
؛ ؛ يحيدى بدن أبدى بكدر بدن محمدد بدن يحيدى العدامري، بهجدة المحافدل             1/84؛الدبالذري، انسداب االشدراف:    119و1/97ابن سعد، الطبقات الكبرى: ( 3)

، ابدن برهدان   2/135.ألصدالحي،: سدبل الهددى والرشداد:     1/45لخيص المعجزات والسير والشدمائل)بيروت، دار صدادر، د.ت(: :   وبغية األماثل في ت
 .206(: 2003، د.م، مؤسسة الرسالة، 1؛ أحمد أحمد غلوش، السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي)ط1/165الحلبي، السيرة الحلبية: 

 .1/84البالذري، انساب االشراف: (4)
؛المقريددزي، إمتدداع األسددماع 9/277؛ أبددو الربيددع الكالعددي، االكتفدداء: 167؛ابددو نعدديم األصددفهاني، دالئددل النبددوة 1/133ابددن سددعد، الطبقددات الكبددرى: (5)

روت، ؛ أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسدين الغيتدابى الحنفدى بددر الددين العيندى، عمددة القداري شدرح صدحيح البخداري )بيد            1/14
 .9/277دار إحياء التراث العربي، د.م(: 

 .1/57؛ ابن سيد الناس عيون االثر: 2/284؛ابن الجوزي، المنتظم: 1/186؛ البيهقي، دالئل النبوة: 159_1/158ابن سعد، الطبقات الكبرى: (6)
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 (: مَباَيَعة ُأمِّ َأْيَمَن )رضي اهلل عنها( للنَِّبيَّ ) -6
ُد ْبُن ِبْشٍر، ُد ْبُن ُحَسْيِن ْبِن ِإْشَكاَب، ثنا ُمَحمَّ ، ثنا ُمَحمَّ ُد ْبُن َعْبِد اهلِل اْلَحْضَرِمي  ثنا ُسْفَياُن، َعْن َقْيِس ْبـِن ُمْسـِلٍم،  َحدَّثََنا ُمَحمَّ

ْن َباَيَع النَِّبيَّ  )َعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، عَ   .")(1)ْن ُأمِّ َأْيَمَن: " َوَكاَنْت ِممَّ
 ( َرِغيًفا: َغْرَبَلْت ُأمِّ َأْيَمَن)رضي اهلل عنها( َدِقيًقا، َفَصَنَعْتُه ِللنَِّبيِّ )  -7

َرِني َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث قَـاَل: َأْخَبَرنِـي َبْكـُر ْبـُن سـواده، َأنَّ َحدَّثََنا َيْعُقوُب ْبُن ُحَمْيِد ْبِن َكاِسٍب َقاَل: َحدَّثََنا اْبُن َوْهٍب َقاَل: َأْخبَ 
(َرِغيًفــا، َفَقــاَل: َمــا َهــَذا؟ َقاَلــْت: َطَعــاٌم َنْصــَنُعُه َحــَنَش ْبــَن َعْبــِد اللَّــِه، َحدَّثَــُه، َعــْن ُأمِّ َأْيَمــَن، "َأنََّهــا َغْرَبَلــْت َدِقيًقــا، َفَصــَنَعْتُه ِللنَِّبــيِّ  )

 .(2")ْرِضَنا، َفَأْحَبْبُت َأْن َأْصَنَع ِمْنُه َلَك َرِغيًفا، َفَقاَل: ُردِّيِه ِفيِه، ثُمَّ اْعِجِنيهِ ِبأَ 
 (المُّ َأْيَمَن)رضي اهلل عنها(  ِإنَّ َحْيَضُتِك َلْيَسْت ِبَيِدِك: َقاَل النَِّبيُّ )  -8

، َقــاَل: َقاَلــْت ُأم  َحــدَّثََنا َعِلــي  ْبــُن َعْبــِد اْلَعِزيــِز، ثنــا َأُبــو ُنَعــيْ  ٍم، ثنــا َصــاِلُح ْبــُن ُرْســُتَم َأُبــو َعــاِمٍر اْلَخــزَّاُر، َعــْن َأِبــي َيِزيــَد اْلَمــَدِنيِّ
 .(3)(: " َناِوِليِني اْلُخْمَرَة ِمَن اْلَمْسِجِد، َقاَلْت: ِإنِّي َحاِئٌض، َقاَل: "ِإنَّ َحْيَضُتِك َلْيَسْت ِبَيِدِك"َأْيَمَن: َقاَل النَِّبي  )

 ( َأَتاِني َنْعُى َزْوِجي: َقاَلْت ُفَرْيَعَة ِبْنَت َماِلِك لَرُسوَل اهلِل)-9
ــِل، َقــاَل: َحــدَّثنا َســْعُد ْبــُن ِإْســَحاَق ْبــِن َكْعــبِ  ْبــِن ُعْجــَرَة اأَلْنَصــاِري  َعــْن  َحــدَّثنا َعْبــُد اهلِل، َحــدَّثَِني َأِبــي، َحــدَّثنا ِبْشــُر ْبــُن اْلُمَفضَّ

ِتــِه زَ  ــِن ِســَناٍن ُأْخــَت َأِبــي َســِعيٍد اْلُخــْدِريِّ َحــدَّثَْتَها "َأنَّ َزْوجَ َعمَّ ــِك ْب ــَة ِبْنــَت َماِل ــَب ِبْنــِت َكْعــٍب َأنَّ ُفَرْيَع ــُه ْيَن َهــا َخــَرَج ِفــي َطَلــِب َأْعــاَلٍج َل
اأَلْنَصـاِر َشاِسـَعٍة َعــْن َداِر َأْهِلهَـا َفَكِرَهـِت اْلِعــدََّة ِفيهَـا َفَأتَـِت النَِّبــيَّ   فَـَأْدَرَكُهْم ِبَطـَرِف اْلَقــُدوِم َفَقَتلُـوُه َفَأَتاَهـا َنْعُيــُه َوِهـَي ِفـي َداٍر ِمــْن ُدورِ 

( َِفَقاَلْت َيا َرُسوَل اهلِل َأَتاِني َنْعُى َزْوِجي َوَأَنا ِفي َداٍر ِمْن ُدوِر اأَلْنَصاِر َشاِسَعٍة َعْن ُدوِر َأْهِلي إ ) ََيْمِلُكـُه  نََّما َتَرَكِني ِفـي َمْسـَكٍن ال
ِلي َفَيُكـوَن َأْمُرَنـا َجِميًعـا َفِإنَّـُه َأَحـب  ِإلَـيَّ فَـَأِذَن ِلـي َوَلْم َيْتُرْكِني ِفي َنَفَقٍة ُيْنَفُق َعَليَّ َوَلْم َأِرْث ِمْنُه َمااًل َفِإْن َرَأْيَت َأْن َأْلَحَق ِبِإْخَوِتي َوَأهْ 

 بِـَذِلَك َحتَّـى ِإَذا ُكْنـُت ِفـي اْلُحْجـَرِة َأِو اْلَمْسـِجِد َدَعـاِني، َأْو َأَمـَر بِـي فَـُدِعيُت َفقَـاَل ِلـي َكْيـَف َزَعْمـتِ َأْن َأْلَحَق ِبَأْهِلي َفَخَرْجُت َمْسـُروَرًة 
ْت َفاْعَتَدْدُت ِفيـِه َأْرَبَعـَة َأْشـُهٍر َوَعْشـًرا. َقالَ  َفَأَعْدُت َعَلْيِه َفَقاَل اْمُكِثي ِفي َمْسَكِن َزْوِجِك الَِّذي َجاَءِك ِفيِه َنْعُيُه َحتَّى َيْبُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلهُ 

 .(4)حديث ُأمِّ َأْيَمَن)َرِضي اهلل َعنها("
 (: اَل ُيْقَطُع السَّاِرُق ِإالَّ ِفي َحَجَفٍة: َقاَل َرُسوُل اهلِل  )-10

انِ  ي  َقاَل: ثنا َشـِريٌك، َعـْن َمْنُصـوٍر، َعـْن َعَطـاٍء، َعـْن َأْيَمـَن اْبـِن ُأمِّ َحدَّثََنا اْبُن َأِبي َداُوَد َقاَل: ثنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد اْلِحمَّ
َمـْت َيْوَمئِـٍذ  َعلَـى َعْهـِد َرُسـوِل اهللِ َأْيَمَن، َعْن ُأمِّ َأْيَمَن، َقاَلْت: قَـاَل َرُسـوُل اهلِل )  () (: "اَل ُيْقَطـُع َيـُد السَّـاِرِق ِإالَّ ِفـي َجْحفَـٍة". َوُقوِّ

ا اْخُتِلَف ِفي ِقيَمِة اْلِمَجنِّ الَِّذي َقَطَع ِفيِه َرُسوُل اهلِل )ِدي (، اْحِتيَط ِفي َذِلَك، َفلَـْم ُيْقَطـْع ِإالَّ ِفيَمـا قَـْد ُأْجِمـَع َناًرا، َأْو َعَشَرَة َدَراِهَم. َفَلمَّ
ِمْقَداًرا اَل ُيْقَطُع ِفيَما ُهَو َأَقل  ِمْنَها، َوِهَي َعَشَرُة َدَراِهَم. َوَقْد َذَهَب آَخُروَن ِإَلى  (َأنَّ ِفيِه َوَفاًء ِبِقيَمِة اْلِمَجنِّ الَِّتي َجَعَلَها َرُسوُل اهلِل )

وا ِفي َذِلَك ِبَما  .(5) َأنَُّه اَل ُيْقَطُع ِإالَّ ِفي ُرْبِع ِديَناٍر َفَصاِعًدا. َواْحَتج 
 َواِحًدا َفَصَبَر َواْحَتَسَب َكاَنْت َلُه اْلَجنَّة:  َقاَلت ُأمَّ َأْيَمَن)رضي اهلل عنها( َمْن َدَفنَ -11

، ثنــا َعْبــُد اْلَعِزيــِز ْبــُن اْلَخطَّــاِب، َحــدَّثََنا َناِصــٌح َأُبــو َعْبــِد اهلِل، َعــْن ِســ ــي  َماِك ْبــِن َحــْرٍب، َعــْن َجــاِبِر ْبــِن َحــدَّثََنا َأُبــو ُمْســِلٍم اْلَكشِّ
: َأِو اْثَنـْيِن، (: "َمْن َدَفَن َثاَلثَـًة ِمـَن اْلَولَـِد َفَصـَبَر َعلَـْيِهْم واْحَتَسـَبُهْم َوَجَبـْت لَـُه اْلَجنَّـُة، َفَقالَـْت ُأم  َأْيَمـنَ )َسُمَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  

                                                           
 .25/85الطبراني، المعجم الكبير: (1)
 .25/87الكبير  ؛ الطبراني، المعجم107: /2ابن ماجة، سنن ابن ماجه(2)
 .25/87الطبراني، المعجم الكبير (3)
 .45/269أبن حنبل، المسند: (4)
د أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي، شرح معاني اآلثار، حققه وقدم لده محمد  (5)

؛ 3/316(: 1994، د.م، عدالم الكتدب،   1وأبوابه وأحاديثه يوسف عبد الدرحمن المرعشدلي)ط  زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق، راجعه ورقم كتبه 
 .6/43646؛ أبو نعيم األصفهاني: معرفة الصحابة: 25/88وينظر الطبراني، المعجم الكبير 
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ــْت ُأم   ــُة"، َفَقاَل ــْت لَــُه اْلَجنَّ ــَبُهما َوَجَب ــا واْحَتَس ــْيِن َفَصــَبَر َعَلْيِهَم ــَن اْثَن ــْن َدَف ــاَل: "َوَم ــاَل: َفَســَكَت َأْو َأْمَســَك، َفقَــاَل:  َق ــَدٌة؟ َق ــَن: َأْو َواِح َأْيَم
 .(1)َسِمْعُت ُأمَّ َأْيَمَن: "َمْن َدَفَن َواِحًدا َفَصَبَر َواْحَتَسَب َكاَنْت َلُه اْلَجنَُّة"

 المُّ َأْيَمَن )رضي اهلل عنها( ألنك َعْسَراُء اللَِّساِن:  (قال النَِّبيِّ )-12
 .(2)(اْسُكِتي َفِإنَِّك َعْسَراُء اللَِّساِن"َيْوَم ُحَنْيٍن: " َسبََّت اهلُل َأْقَداَمُكْم. َفَقاَل النَِّبي  ) )رضي اهلل عنها(  َأْيَمنَ  َقاَلْت ُأمَّ 

 َيُقوُل: ِإنََّما اأْلَْسَوُد ِلَبْطِنِه َوَفْرِجِه:  (قال اللَِّه ) -13
َبْيِر َعْن َأِبيـِه، قَـاَل: َخَرْجَنـا َنَتَلقَّـَحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن، نا  ٍد، ِمْن آِل الز  ، ثنا َخاِلُد ْبُن ُمَحمَّ ُد ْبُن َخاِلٍد اْلَوْهِبي  ى اْلَوِليـَد ُمَحمَّ

َنا َفَقاَل َعِلي  ْبُن اْلُحَسْيِن: َحدَّثَْتِني ُأم  َأْيَمَن َأْو ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َمَع َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْيِن َحتَّى ِإَذا ُكنَّا ِبَبْعِض الطَِّريِق َعَرَض َحَبِشيٌّ ِلِرَكابِ 
 .(3")َيُقوُل: "ِإنََّما اأْلَْسَوُد ِلَبْطِنِه َوَفْرِجهِ  (َقاَل: َسِمْعُت ُأمَّ َأْيَمَن َتُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه )

 َبْطَنِك َأَبًدا:  ( َأَما ِإنَِّك اَل َتتَِّجِعينَ َقاَل َرُسوَل اهلِل ) -14
، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َأِبي َشْيَبَة، ثنا َشَباَبُة ْبُن َسـوَّاٍر، َحـدَّثَ  ، َعـِن اأْلَْسـَوِد َحدَّثََنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق الت ْسَتِري  ِني َأُبـو َماِلـٍك النََّخِعـي 

، َعْن ُأمِّ َأْيَمَن، ـاَرٍة ِفـي َجانِـِب اْلَبْيـِت َفَبـاَل ِفيهَـا َفُقْمـُت ِمـَن َقاَلْت: " َقاَم َرُسوُل اهلِل ) ْبِن َقْيٍس، َعْن ُنَبْيٍح اْلَعَنِزيِّ (ِمـَن اللَّْيـِل ِإلَـى َفخَّ
ـا َأْصـَبَح النَّبِـي  ) ـاَرةِ (قَـاَل: َيـا ُأمَّ َأْيَمـَن، قَـوْ اللَّْيِل، َوَأَنا َعْطَشـاَنُة َفَشـِرْبُت َمـا ِفيهَـا، َوَأَنـا اَل َأْشـُعُر َفَلمَّ « ِمي فَـَأْهِريِقي َمـا ِفـي ِتْلـَك اْلَفخَّ

 .(4")(َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه، ثُمَّ َقاَل: َأَما ِإنَِّك اَل َتتَِّجِعيَن َبْطَنِك َأَبًداُقْلُت: َقْد َواهلِل َشِرْبُت َما ِفيَها، َقاَلْت: َفَضِحَك َرُسوُل اهلِل )
)رضي اهلل عنهما(: (اْبَنَتُه فَ َزوََّج النَِّبيَّ  ) -15  اِطَمَة لَعِليَّ

ُد ْبُن ُمَصفًّى، ثنا َعْمُرو ْبـُن َصـاِلٍح، َعـْن  ، ثنا ُمَحمَّ ِد ْبِن ِعْرٍق اْلِحْمِصي  َسـِعيِد ْبـِن َأبِـي َعُروَبـَة، َعـْن َحدَّثََنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ
(: "َزوََّج اْبَنَتُه َفاِطَمَة َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلٍب، َوَأَمَرُه َأْن اَل َيْدُخَل َعَلى َأْهِلِه ، َأنَّ النَِّبيَّ  )َقَتاَدَة، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن ُأمِّ َأْيَمنَ 

 .(5)( "َحتَّى َيِجيَئُه َفَجاَء َرُسوَل اهلِل  )
 ( لَبْعَض َأْهِل َبْيِتِه: وصية َرُسوَل اهلِل  )  -16

ـُد ْبـُن َيْعقُـوَب نـا بَ  َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبدِ  ْحـُر ْبـُن َنْصـٍر، اهلِل اْلَحاِفُظ، َوَأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلَقاِضي َقااَل: نا َأُبـو اْلَعبَّـاِس ُمَحمَّ
( َأْوَصـى َبْعـَض َأْهـِل َبْيِتــِه " اَل ُسـوَل اهلِل  )نـا ِبْشـُر ْبـُن َبْكـٍر، نـا َسـِعيٌد َيْعِنــي اْبـَن َعْبـِد اْلَعِزيـِز، َعـْن َمْكُحـوٍل، َعــْن ُأمِّ َأْيَمـَن "َأنَّ رَ 
ْن َأَمَراَك َأْن َتْخُرَج ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َفا ْقَت، َوَأِطْع َواِلَدْيَك َواِ  ْن ُحرِّ ْن ُعذِّْبَت َواِ  ـًدا َفِإنَّـُه َمـْن تَـَرَك ُتْشِرْك ِباهلِل َواِ  ـاَلَة ُمَتَعمِّ ْخُرْج َواَل َتْتُرِك الصَّ

اَل  يَّاَك َوالْ الصَّ ، َواِ  ُة اهلِل ِإيَّاَك، َواْلَخْمَر َفِإنََّها ِمْفَتاُح ُكلِّ َشرٍّ ًدا َفَقْد َبِرَئْت ِمْنُه ِذمَّ َمْعِصَيَة َفِإنََّها َلُسْخُط اهلِل اَل تَُناِزَعنَّ اأْلَْمَر َأْهَلُه َة ُمَتَعمِّ
ــَن الزَّْحــِف وَ  ــَك، َواَل َتِفــرَّ ِم ــَت َأنَّ َل ْن َرَأْي ــْع َواِ  ــَك َواَل َتْرَف ــَك ِمــْن َطْوِل ــى َأْهــِل َبْيِت ــْق َعَل ــْت، َأْنِف ــيِهْم َفاْثُب ــَت ِف ــاِن َوَأْن ــاَس َمْوَت ْن َأَصــاَب النَّ اِ 

ُبـو ُعَبْيـٍد ِفـي َهـَذا اْلَحـِديِث قَـاَل َن قَـاَل أَ َعَصاَك َعْنُهْم َوَأِخْفُهْم ِفي اهلِل َعزَّ َوَجلَّ ". َقاَل الشَّـْيُخ: ِفـي َهـَذا ِإْرَسـاٌل َبـْيَن َمْكُحـوٍل َوُأمِّ َأْيَمـ
ِكنَّـُه َأَراَد اأْلََدَب، قَـاَل َأُبـو ُعَبْيـٍد: َوَأْصـُل اْلَعَصـا اْلِكَساِئي  َوَغْيُرُه: ُيَقاُل ِإنَُّه َلْم ُيِرِد اْلَعَصا الَِّتي ُيْضَرُب ِبهَـا َواَل َأَمـَر َأَحـًدا قَـط  بِـَذِلَك َولَ 

 .(6)ِتاَلفُ ااِلْجِتَماُع َوااِلئْ 
 
 

                                                           
 .2/245الطبراني، المعجم الكبير: (1)
 .3/431الذهبي، سير اعالم النبالء: (2)
؛أبو بكر أحمدبن علي بن ثابدت الخطيدب   3/460؛أبن حبان البستي، الثقات: 89/ 25؛الطبراني، المعجم الكبير 6/87لمثانيابن أبي عاصم، اآلحاد وا(3)

؛أبددن حجددر  163/ 16البغدددادي، تدداريخ بغددداد)أو مدينددة السددالم(، تحقيددق وطبددع، فنسددنت كوندددار وغرافيدده، )بيددروت، دار الكتدداب العربددي، د.ت(:           
 .2/263العسقالني، لسان الميزان

 .444/ 1؛أ بو نعيم األصفهاني، دالئل النبوة: 25/89الطبراني، المعجم الكبير (4)
 .3/171؛الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين:  25/91الطبراني، المعجم الكبير ( 5)
تحقيق: صبحي البددري السدامرائي، محمدود    ؛أبن حميد، المنتخب من مسند عبد بن حميد 10/2709؛شعب االيمان: 7/497البيهقي، السنن الكبرى: ( 6)

 .462(: 1988، القاهرة، مكتبة السنة، 1محمد خليل الصعيدي )ط
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 ا ِمْنَها: َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيَصاُب ِبُمِصيَبٍة فيقول اللَُّهمَّ ِعْنَدَك َأْحَتِسُب ُمِصيَبِتي ِإال َأْعَقَبُه اللَُّه َتَعاَلى َخْيرً  -17
، َرِحَمُه اللَُّه، أنا َأُبو ا َيْرِفي  ـِد ْبـِن َفاْذَشـاْه، أنـا َأُبـو اْلَقاِسـِم َأْخَبَرَنا َأُبو َمْنُصوٍر َمْحُموُد ْبُن ِإْسَماِعيَل الصَّ ْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

، َرِحَمُه اللَُّه، ثنا ُعَبْيُد ْبُن َغنَّاٍم، نا َأُبو َبْكِر ْبُن أَ  ِلـِك ِبي َشْيَبَة، نا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َعْن َعْبِد اْلمَ ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأي وَب الطََّبَراِني 
، َعْن َأِبيِه، َعْن ُعَمَر ْبِن َأِبي سلمه، َعْن ُأمِّ َسَلَمَة، َأنَّ َأَبـا سـلمه َأْخَبَرَهـا، )رَ  ِضـَي اللَّـُه َعـْنُهْم(، َأنَّـُه َسـِمَع َرُسـوَل ْبِن ُقَداَمَة اْلُجَمِحيِّ

نَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَن، اللَُّهمَّ ِعْنَدَك َأْحَتِسُب  (، َيُقوُل: " َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيَصاُب ِبُمِصيَبٍة َفَيْفَزُع ِإَلىاللَِّه ) َما َأَمَر اللَُّه ِبِه ِمْن َقْوِل: ِإنَّا ِللَِّه َواِ 
 ُمِصيَبِتي َفْأُجْرِني َعَلْيَها. ِإال َأْعَقَبُه اللَُّه َتَعاَلى َخْيًرا ِمْنَها "

و ُب ْبُن َعْبِد اللَّـِه، َوَأُبـو َسـَلَمَة ْبـُن َعْبـِد الـرَّْحَمِن، ِمْثلَـُه.َوَرَواُه اْبـُن َسـِفيَنَة، َوَأُبـو َوائِـٍل، َوَأُبـَرَواُه َعْن ُأمِّ َسَلَمَة: ُأم  َأْيَمَن، َواْلُمطَّلِ 
ِمـْن َزْوِجَهــا، ثُــمَّ َســِمَعْتُه ِمــَن  (، ِمـْن َغْيــِر ِذْكــِر َأِبــي َســَلَمَة، َوِكالُهَمـا َصــِحيٌح، أَلنَّ ُأمَّ َســَلَمَة َســِمَعْتهُ ِقالَبـَة، َعــْن ُأمِّ َســَلَمَة، َعــِن  )

 (.النَِّبيِّ )
 .(1) ُعَمُر ْبُن َشبََّة ْبِن ُعَبْيَدَة، َيْرِوي َعْن َأِبيِه، َوَقْد َرَوى َعْن َأِخيِه، َعْن َأِبيهِ 

 
 المبحث الثالث

 سماعاتها ورواتها
 سماعاتها

وتجـدر اإلشـارة  (3)المـؤمنين أم سـلمه )رضـي اهلل عنهـا( ، وأم(2)(سمعت أم أيمن )رضي اهلل عنها( من الرسول محمـد )
( مــا ســمعته بشــكل مباشــر كونــه حاضــنة وصــحابيا (، فقــد رو ــت عــن النبــي )إلــى ان اغلــب ســماعاته كانــت عــن الرســول )

ن الـذين أخـذوا ( إال إنها عندما رويت اإلحداث التزمت باألمانة والصدق فـي رواياتهـا فاكسـبها ذلـك احتـرام المـؤرخيلرسول اهلل )
  رواياتها عن رواته الذين نقلوا عنه.

 رواتها: 
تتلمذ على يد أم أيمن )رضي اهلل عنها( الكثير من أهل المدينة عندما كانت تلتقي بهم، فقد روى عنـه ولـدها أيمـن بـن أم 

، وعبـد اهلل بـن عبـاس )رضـي (6)ْلَحَبِشـي  ، وقيـل َأْيَمـُن ا(5)، وقيل أيمن مولى الزبير، أو مولى اْبـن الزبيـر(4)أيمن )رضي اهلل عنها(
، وحــنش بــن َعبـــد (11)، وَعِلــي  ْبــُن اْلُحَســـْيِن:(10)، وَطــاِرُق ْبــُن ِشـــَهاِب (9)، وَســِعيُد ْبــُن اْلُمَســـيِّبِ (8)، وجــابر بــن ســـمرة(7)اهلل عنهمــا(

 .(15)، ونبيح العنزي(14)، وأبو يزيد المدني(13)، ومكحول بن عبد اهلل(12)اللَّهِ 
                                                           

د.م، مخطدوط ن،شدر فدي برندامج جوامدع      1محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد أبو موسى األصبهاني، كتاب اللطدائف مدن علدوم المعدارف )ط،      (1)
 .860(: 2004المية، الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة اإلس

؛أبددن حبددان البسددتي، الثقددات: 25/88؛ الطبرانددي، المعجددم الكبيددر 3/316، الطحدداوي: شددرح معدداني اآلثددار  6/36ابددن أبددي عاصددم، اآلحدداد والمثدداني ( 2)
3/460. 

 .860أبو موسى األصبهاني، كتاب اللطائف:  (3)
 .6/446؛ أبو نعيم األصبهاني، معرفة الصحابة،: 25/88الكبير ؛ ينظر الطبراني، المعجم 3/316الطحاوي، شرح معاني اآلثار: (4)
 .1/41الخزرجي، خالصة تهذيب الكمال: (5)
 .1/41المصدر نفسه:  (6)
 .1/186؛البيهقي، دالئل النبوة: 159_1/158ابن سعد، الطبقات الكبرى: (7)
 2/245الطبراني، المعجم الكبير: (8)
 .3/171وي، المستدرك على الصحيحين: الحاكم النسياب 25/91المصدر نفسه: (9)
 .25/86؛ الطبراني، المعجم الكبير: 5/154؛إسحاق بن راهويه، مسند إسحاق بن راهويه: 6/334ابن أبي شيبة، المصنف:  (10)
 3/460؛أبن حبان البستي، الثقات: 89/ 25؛الطبراني، المعجم الكبير 6/387ابن أبي عاصم، اآلحاد والمثاني(11)
 .25/87؛الطبراني، المعجم الكبير  6/36؛أبن أبي عاصم، اآلحاد والمثاني: 107: /2جة، سنن ابن ماجهابن ما   (12)
 .462أبن حميد ؛ المنتخب: 10/2709؛شعب االيمان: 7/497البيهقي، السنن الكبرى(13)
 .25/87الطبراني، المعجم الكبير (14)
 .1/444 ؛أبو نعيم األصفهاني، دالئل النبوة:25/89المصدر نفسه: (15)
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، فبعضــهم مــن قــال أيمــن بــن أم أيمـن، وهــذا محــال الن أيمــن بــن أم أيمــن (1)لروايــات فــي مــن روى روايــة السـرقةاختلفـت ا
. وبعضـهم مـن قـال أيمـن الحبشـي، وقـال الـبعض األخـر أيمــن (2)فيحـدث عنــه!()استشـهد فـي معركـة حنـين، لـم يبـق بعـد النبـي 

مة الثالثة، إال إننا نرجح راوي رواية السرقة على أنه أيمـن الحبشـي بنـاءا مولى الزبير، أو مولى اْبن الزبير، لهذا البد لنا من ترج
 عن  أجماع الروات على ذلك.

 م(: 630هـ/8أيمن بن أم أيمن )ت
، بن بالل بن أبي الجر باء بن قيس بن مالك بن سـالم بـن غـنم بـن عـوف (5)، بن عمرو(4)بن زيد، (3)وهو أيمن بن عبيد

، كـاَن (8)نسـب ِإلَـى أمـه، َوَكـاَن َأخـا ُأَسـاَمة ْبـن زيـد ألمـه، (7)()ِذي ُيَقال َلُه أيمـن ْبـن أم َأيمـن مـوالة النَّبِـي ، َوُهَو الَّ (6)بن الخزرج
ـــم يبقـــى بعـــد النبـــي ، يـــوم حنـــين( )فـــي عهـــد النبـــي أستشـــهد ( 9)()مـــن ُفرســـان النبـــيِّ  فيحـــدث ( )قبـــل أن يولـــد مجاهـــد، ول

 .(12))فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحا( (11)وفيه نزلت وفي أصحابه، (10)عنه!
 :  (13)أيمن، غير منسوب

، أنه لم يقطـع السـارق ()، َرَوى َعن: النَِّبّي (15)، وقيل: مولى اْبن ُعَمر(14)أيمن مولى الزبير، وقيل: مولى اْبن الزبير
 .(18)له رواية مرسلة، (17)روى عنه عطاء بن أبي رياح ومجاهد، (16)إال ِفي ثمن المجن

 

                                                           
، 1. جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي: تهذيب الكمال في أسدماء الرجدال، تحقيدق عمدر سديد شدوكت )ط      4/257ابن عساكر تاريخ دمشق الكبير: (1)

اريخ ، وقددد تكلددم العلمدداء فددي اتحدداد"ايمن مددولى ابددن الزبير"هددذا وأيمددن الحبشددي، والددذي يفهددم مددن تدد      453/ 3(: 2004بيددروت، دار الكتددب العلميددة،  
يددرك زمدن النبدي    البخاري أنه عدهما واحدًدا، َوَقدال الحدافظ ابدن حجدر: وممدا يقويده مدا رواه  الددَّاَر ق،طنِنديُّ قدائال: أيمدن راوي حدديث المجدن تدابعي لدم                 

() وال زمن الخلفاء بعده، وأما ابن أم أيمن، فذكر الشافعي()         فيهدا أن محمددا احدتج     -رحمده اهلل   -فدي منداظرة جدرت بينده وبدين محمدد بدن الحسدن
مده قتدل   عليه بحديث مجاهد، عن أيمن بن أم أيمن في القطع في السرقة، قال: فقلت له: ال علدم لدك بأصدحابنا، أيمدن بدن أم أيمدن أخدو أسدامة بدن زيدد أل          

ن مجاهدد وعطداء عدن أيمدن     يوم حنين ولم يدركه مجاهد، وقال البخاري في تاريخه ثنا موسى ثنا أبو عوانة وتابعه شديبان عدن منصدور عدن الحكدم عد      
ل لده  الحبشي قال: "يقطع السارق" مرسل، وقال ابن حبان في الثقات نحوا من قول البخاري وابن أبي حاتم ثدم خلدط فدي الترجمدة وقدال وهدو الدذي يقدا        

يمدن لدم تتدزوج بعدد زيدد بدن       أيمن بن أم أيمن نسب إلى أمه، وكان أخا أسامة بن زيد ومن زعم أن لده صدحبة فقدد وهدم حديثده فدي القطدع مرسدل. وأم أ        
واهلل أعلددم ؛ ابددن حجددر  -حارثددة وأيمددن ابنهددا كددان أكبددر مددن أسددامة وقتددل يددوم حنددين فهددو صددحابي والصددواب أن الددذي روى حددديث "المجددن" غيددره         

هدو أيمدن بدن     ، وقدال الندووي أن راوي حدديث القطدع    1/395تهذيب التهدذيب، تحقيدق طدارق عبدده )بيدروت، دار التدراث العربدي، د.ت(:        العسقالني، 
/  1، وأخدو أسدامة بدن زيدد المده" تهدذيب اأَلسدماء واللغدات:         ()ع،َبيد بن َعمنرو بن بالل، من الخدزرج، َوَقدال: وهدو أيمدن ابدن أم أيمدن حاضدنة النبدي        

ل مدولى ابندن الزبيدر َوقيدل ه،دَو َأيمدن بدن أم َأيمدن         ِفي السسرَقة َوعنه، َعطاء َوم،جاهد قيل ه،َو الَمخنز،وِمي َوه،دَو النَأشندَبه َوقيد    ()، روى َأيمن َعن النَِّبي130
 .1/41َوه،َو خطأ )قلت( َأيمن النَأخير ه،َو َأخ،و أ،َساَمة بن زيد ألمه قتل َيونم حنين، الخزرجى، خالصة تهذيب الكمال: 

 .2/141(: 1997لله )د.م، عالم الكتب، أبو المعاطي النوري و أحمد عبد الرزاق عيد ومحمود محمد خليل، أحمد بن حنبل في رجال الحديث وع (2)
، الكويدت، مكتبدة دار البيدان،    1أبو القاسم عبد اهلل بن محمدد بدن عبدد العزيدز بدن الَمرنز،بدان، معجدم الصدحابة، تحقيدق محمدد األمدين بدن محمدد الجكندي)              (3)

(: 1991، بيدروت، دار الجيدل،   1حمدد هدارون)ط  ؛أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي، االشتقاق تحقيق وشدرح: عبدد السدالم م   1/95(: 2000
 .217_1/216؛ ابن حجر العسقالني، االصابة: 453/ 3؛ المزي: تهذيب الكمال: 4/257؛ ابن عساكر تاريخ دمشق الكبير: 460

 .217_1/216ابن حجر العسقالني، االصابة: (4)
؛ ؛ابددن حجددر العسددقالني، االصددابة: 453/ 3؛المددزي، تهددذيب الكمددال: 4/257؛ابددن عسدداكر تدداريخ دمشددق الكبيدر:  460أبدن دريددد األزدي، الشددتقاق،  (5)

1/216_217. 
 .217_1/216؛؛ابن حجر العسقالني، االصابة: 4/257ابن عساكر تاريخ دمشق الكبير: (6)
 .4/47؛ ابن حبان البستي، الثقات: 1/95الَمرنز،بان، معجم الصحابة: (7)
؛ابدن حجدر العسدقالني، االصدابة:     4/257؛ابدن عسداكر تداريخ دمشدق الكبيدر:      460دريدد األزدي ؛االشدتقاق:   ؛أبدن  1/95الَمرنز،بان، معجم الصدحابة:  ( 8)

 .2/141.؛ ألنووي وآخرون، أحمد بن حنبل: 217_1/216
 .460أبن دريد األزدي االشتقاق: (9)
 .2/142النووي وأخرون، اإلمام أحمد بن حنبل: (10)
 .4/257ابن عساكر تاريخ دمشق الكبير: (11)
 .110سورة الكهف، االية(12)
 .3/398ابن حجر العسقالني، االصابة (13)
 .1/394تهذيب التهذيب: ؛ ابن حجر العسقالني، 3/451المزي، تهذيب الكمال: (14)
 .3/451؛ المزي تهذيب الكمال: 3/398ابن حجر، اإلصابة:  (15)
 .3/451؛ المزي تهذيب الكمال: 1/394ابن حجر تهذيب التهذيب:  (16)
 .1/394؛  تهذيب التهذيب: 3/398بن حجر العسقالني، االصابةا(17)
 .3/398ابن حجر العسقالني، االصابة:  (18)
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 َأيمن الَحَبشّي: 
.َعِن ( 3)، اْلَمكِّــيّ (2)، اْلقرِشـي(1)مـولى َعبــد اللَّـِه ْبــن َأبـي َعْمــرو ْبــن ُعَمـر ْبــن َعبـد اللَّــِه المخزومــي َوقَـْد َرَوَى َأْيَمــُن اْلَحَبِشــي 

ــيِّ  . روى َعنــُه (8). وتبيــع(7)()اص ، وســعد ْبــن َأبــي وقــ(6)، وجــابر (5)، وَعــن أم المــؤمنين َعاِئَشــة )رضــي اهلل عنهــا((4)()النَِّب
.قَـاَل لنـا ُموَسـى: َعـْن َأبِـي َعوانـة وتابعـه شـيبان، َعـْن منصـور، َعـِن الحكـم، َعـْن (10). واْبنه َعْبد اْلَواِحـد ْبـن َأيمـن(9)ُمَجاِهد َوَعَطاء

 نه يومئذ دينار".مجاهد، وعطاء، َعْن أيمن الَحَبشّي، َقاَل: " ُيقطع السارُق ِفي ثمن الِمَجن، فما فوقه، وثم
قال لنا َأبـو الوليـد: َعـْن َشـِريك، َعـْن َمْنُصـور، َعـْن مجاهـد، وعطـاء، َعـْن أيمـن ْبـن ُأمِّ أيمـن، قَـاَل َأبـو الوليـد: رفعـه؛ "اَل 

، بإرساَلُه. ُيقَطُع الّساِرُق ِإالَّ في ِمَجنِّ َحَجَفٍة، ِقيَمُتُه ِديناٌر، وُهَو َيوَمِئٍذ ُيساِوي ِديناًرا". َقاَل َأبو َعبد  اهلِل: واألول َأصح 
اس، َقاَل: َقاَل ِلي َعّياش: حدَّثنا َعبد اأَلعلى، حدَّثنا اْبن ِإسحاق، َقاَل: َحدَّثني َأيوب ْبُن ُموَسى، َعْن َعَطاٍء، َأنَّ اْبَن َعبّ 

، َوَثَمُنُه َعَشَرًة.  ال ُيقطع السارُق ِفيَما ُدوَن َثَمِن الِمَجنِّ
 َعْن عطاء، َعْن أيمن، َعْن تبيع، َعْن َكعب، بحديٍث آخَر.قال َعبد الملك: 

،  ()َحدَّثني َعبد اهلِل ْبـُن ُيوُسـَف، قَـاَل: َأخبرنـا َماِلـٌك، َعـْن َنـاِفٍع، َعـْن َعبـد اهلِل ْبـِن ُعَمـر؛ َأنَّ َرُسـوَل اهلِل  قَطـَع ِفـي ِمَجـنٍّ
 ِقيَمُتُه َثاَلَثُة َدراِهَم.

، َقـــاَل: أنـــا َشـــِرْيك، َعـــْن َمْنُصـــور، َعـــْن َعَطـــاٍء، َعـــْن َأْيَمـــَن (11) َذا َأَصـــح  َقـــاَل َأبـــو َعبـــد اهلِل: َوَهـــ . َحـــدَّثََنا اْبـــُن اأَلْصـــَبَهاِنيِّ
ُم دِ  "، قَـاَل: َوقَـْد َكـاَن ُيقَـوَّ ، َرَفَعُه؛ َقاَل: َأْدَنى َما تُْقَطُع ِفيِه يُد السَّاِرِق: َثَمُن اْلِمَجـنِّ سـئل أبـو زرعـه ( 12)َعَشـَرَة َدَراِهـَم.ْيَنـاًرا َأْو اْلَحَبِشيِّ

 .(15)، ففيه جهالة(14)، من الطبقة الرابعة(13)عن أيمن والد عبد الواحد فقال: مكي  ثقة
روى البخــاري فــي تاريخــه مــن طريــق منصــور عــن الحكــم عــن مجاهــد وعطــاء عــن أيمــن الحبشــي قــال يقطــع الســارق 

أسامة بن زيد ألمـه فقـد وهـم ألن ذاك قتـل يـوم حنـين وقـال الـدار قطنـي  مرسل، وقال الشافعي من زعم أنه أيمن بن أم أيمن أخو
وال الخلفاء بعده وقيل هو أيمن الحبشي والد عبد الواحـد بـن أيمـن مـولى بنـي ( )أيمن راوي حديث السرقة تابعي لم يدرك النبي 

 .(16)مخزوم الذي أخرج له البخاري واهلل أعلم
 
 

                                                           
؛ أحمدد بدن محمدد بدن الحسدين بدن الحسدن، أبدو نصدر البخداري الكالبداذي، الهدايدة             2/25البخاري، التاريخ الكبير)بيروت، دار الكتدب العلميدة، د.ت(:   (1)

؛ أبدن حجدر العسدقالني؛ تهدذيب التهدذيب:      1/93(: 1407، بيدروت، دار المعرفدة،   1تحقي: عبد اهلل ألليثدي)ط  1السدادواإلرشاد في معرفة أهل الثقة و
 .3/451؛ المزي تهذيب الكمال: 1/394

 .3/451؛المزي تهذيب الكمال: 1/93الكالباذي، الهداية واإلرشاد: (2)
؛الدذهبي، ميدزان االعتددال، تحقيدق علدي محمدد       1/93الكالباذي؛الهدايدة واإلرشداد:   4/47: ؛ ابن حبان البسدتي، الثقدات  2/25البخاري، التأريخ الكبير: (3)

 .3/451؛ المزي تهذيب الكمال: 2/284: (1382، د.م، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، 1البجاوي )ط
 .1/93ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير: (4)
؛الدذهبي، ميدزان االعتددال:    1/93؛ابن ابي خيثمدة، التداريخ الكبيدر:    3/318أبن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل: ؛ 2/25البخاري، التاريخ الكبير: (5)

2/284  . 
 .3/451؛ المزي، تهذيب الكمال: 2/284؛الذهبي، ميزان االعتدال: 3/318أبن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل: (6)
 .3/451؛المزي تهذيب الكمال: 3/318أبن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل: (7)
 .3/318أبن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل: (8)
 .3/318أبن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل:  4/47ابن حبان، الثقات: (9)
؛ 2/284ي، ميدزان االعتددال:   ؛الدذهب 3/318؛ أبن أبي حاتم الدرازي، الجدرح والتعدديل:     4/47ابن حبان، الثقات:  2/25البخاري، التاريخ الكبير: (10)

 .3/451المزي تهذيب الكمال: 
 .  2/25البخاري، التاريخ الكبير: (11)
 .1/79ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير: (12)
 .3/451؛ المزي تهذيب الكمال: 2/284؛الذهبي، ميزان االعتدال: 3/318أبن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل: (13)
 .1/394ذيب التهذيب: ابن حجر العسقالني، ته(14)
 .2/284الذهبي، ميزان االعتدال: (15)
 .1/140أبن حجر العسقالني، االصابة(16)
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 م(: 692أو685هـ/73أو 66)ت جابر بن سمرة
، جــابر بــن ســمرة بــن جنــادة بــن (1)بــن عمــرو بــن جنــادة بــن جنــدب بــن حجيــر بــن رئــاب بــن حبيــب بــن ســواءة بــن عــامر

، ْبـن صعصـعة العـامري ثـم السـوائي، وقيـل: جـابر ْبـن سـمرة ْبـن عمـرو ْبـن جنـدب، (2)جندب أبو خالد ويقال أبو عبد اهلل السـوائي
، وهـو حليـف بنـي زهـرة، وهـو ابـن أخـت سـعد ْبـن َأبِـي وقـاص، أمـه (3)قيـل: َأُبـو َعْبـد اللَّـهِ وقد اختلف في كنيته، فقيل: َأُبو َخاِلد، و 

، روى عــن عمــر بــن (6)()صــحب رســول اهلل ( 5)، داره فــي بنــي ســواءة(4)خالــدة بنــت َأِبــي وقــاص، ســكن الكوفــة، وابتنــى بهــا داًرا
ــد (7)الخطــاب وســعد بــن أبــي وقــاص وأبــي أيــوب األنصاري)رضــي اهلل عــنهم( ، وروى عنــه أحاديــث روى عنــه الشــعبي، وأبــو خال

، وعــامر ْبــن ســعد ْبــن َأِبــي وقــاص، (9)، وعبــد الملــك بــن عميــر وتمــيم بــن طرفــة وعبــد اهلل بــن القبطيــة(8)ألــوالبي وســماك بــن حــرب
. وشــهد خطبــة (10)غيــرهموتمــيم ْبــن طرفــة الطــائي، َوَأُبــو ِإْســَحاق الســبيعي وحصــين ْبــن عبــد الــرحمن، َوَأُبــو بكــر ْبــن َأِبــي موســى، و 

ـــن مـــروان(12)م(أيـــام المختـــار686ه/66، تـــوفي ســـنة )(11)بالجابيـــة  ()الخليفـــة عمـــر ـــى  (13)، وقيـــل تـــوفي فـــي أيـــام بشـــر ْب َعَل
 .(16)وصلى عليه عمرو ْبن حريث المخزومي ،(15)م(693ه/73، سنة )(14)الكوفة

 م(: 687هـ/ 68َعْبُد اهلِل ْبُن َعبَّاٍس )رِضَي اللَُّه َعْنُهَما( ) 
(، ولــد قبــل الهجــرة بــثالث ســنين ودعــا لــه بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قصــي، بــن عــم رســول اهلل )       

  .(17)( بالحكمة، فكان يلقب بالبحر، و الحبر لسعة علمه، وهو احد العبادلة من فقهاء الصحابة الرسول )
 م(694أو693هـ/74أو 73َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب )ت

ـد(18)ْبن حزن ْبن َأِبي َوْهب ْبن َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ بن عمران بن مخزوم بن يقظـة       . اْلُقَرِشـّي، مـدني، تـابعي، ثقـة، (1)، َأُبـو ُمَحمَّ
، وأمـه أم (1)وكان رجال صالًحا فقيًها، وكان ال يأخذ العطاء، وكانت له بضاعة أربعمائة دينار يتجر بهـا فـي الزيـت، وكـان أعـور

                                                           
، ابدن أألثيدر، أسدد    1/223(: 1993أبو عمرو خليفة بن خياط، طبقات خليفة بن خياط تحقيق سهيل زكار)د.م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيدع،  (1)

 .1/488الغابة: 
 .11/199خ دمشق الكبير: أبن عساكر، تاري(2)
 .1/488ابن األثير، سد الغابة: (3)
 .488المصدر نفسه /(4)
 .1/223أبن خياط، الطبقات: (5)
 .1/488؛ابن األثير، أسد الغابة 11/199ابن عساكر، تاريخ دمشق الكبير: (6)
 .11/199تاريخ دمشق الكبير: (ابن عساكر، 7)
 .1/488الغابة:  ؛ أبن األثير، أسد11/199المصدر نفسه: (8)
  .11/199ابن عساكر، تاريخ دمشق الكبير: (9)
 .1/488أسد الغابة(أبن أألثير، 10)
 .11/199ابن عساكر، تاريخ دمشق الكبير: (11)
 .1/223ابن خياط، الطبقات: (12)
 .1/488أبن األثير، أسد الغابة؛1/223(المصدر نفسه 13)
 .1/488أبن األثير، أسد الغابة:  (14)
 .1/223، الطبقات: أبن خياط(15)
 .1/223المصدر نفسه: (16)
؛ابن حجر العسقالني: تقريب التهذيب، حققه وعلق على حواشديه وقددم لده عبدد     2/42، تاريخ اإلسالم: ؛ الذهبي361/ 2ابن سعد: الطبقات الكبرى: (17)

: نضال مؤيدد مدال اهلل عزيدز: عبدد اهلل بدن عبداس       ؛ وللمزيد ينظر2/149(: 1975، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، 1الوهاب عبد اللطيف )ط
، 1(: 2008م(أطروحدة دكتدوراه غيدر منشدورة )الموصدل: كليدة التربيدة،        687 -619هدـ/ 68 -ق.هـ3)رضي اهلل عنهما( حياته ومروياته التاريخية )

2 ،83 ،88 
Abd Allah ibn Abbas _ From Wikipedia, the free encyclopedia 29 January 2012,  

المكتبة االفتراضدية العراقيدة مدادة عبدداهلل بدن عبداس )رضدي        ؛ 2012يناير  4من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، مادة عبد اهلل بن عباس )رضي اللة عنهما(
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َلميّ َسعِ  لبـاس وأم عثمـان وأم َعْمـرو (1)يد ِبْنت َحِكيِم ْبن ُأَميََّة ْبن َحاِرَثَة ْبن األوقص الس  ، فولـد َسـِعيد ْبـن المسـّيب محمـدا وسـعيدا وا 
غانم  وفاختة وأمهم أم حبيب ِبْنت َأِبي كريم ْبن عامر ْبن عبد ذي الشرى ابن عتاب ْبن َأِبي صعب ْبن فهم ْبن ثعلبة ْبن ُسَلْيم ْبن

، َرأس ُعَلَمـاء التَّـاِبعين وفـردهم وفاضـلهم وفقـيههم قَـاَل َقتَـاَدة َمـا َرَأْيـت أعلـم بـالحالل َواْلحـَرام ِمْنـُه، (2)ْبن دوس. ومريم وأمهـا أم ولـد
َوأمـره َحتَّـى َكَأنَّـُه  َوَقاَل َأْحمد مرسالت سعيد ِصَحاح، سمع من َعْمرو َقاَل َمالك لم يسمع ِمْنُه َولكنه أكب على المساءلة ِفـي َشـْأنه

. َوَكاَن َقْد َسِمَع ِمَن ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َوَعِليٍّ وأبن عمر وَسْعَد ْبَن َأِبي َوقَّاٍص (3)َرآُه، َقاَل َأُبو َحاِتم ُهَو أثبت التَّاِبعين ِفي أبي ُهَرْيَرة
ـــاٍس )رضـــي اهلل عنهمـــا(، (4))رضـــي اهلل عـــنهم( ـــَن َعبَّ ـــيِّ . َوَجـــاَلَس َواْب ـــى َأْزَواِج النَِّب َعاِئَشـــَة َوُأمِّ ســـلمه )رضـــي اهلل  ()َوَدَخـــَل َعَل
ــِد ْبــِن َمْســَلَمَة. َوُجـل  ِرَواَيِتــِه اْلُمْســَنَدِة َعــْن َأِبــي ُهَرْيــَرَة. َوَكـاَن َزْوَج اْبَنِتــِه. َوَســِمَع  أيضــ ()عنهمـا(. َوُصــَهْيٍب  ا ِمــَن َأْصــَحاِب َوُمَحمَّ

َوخلـق َوأبي َذر َوأبي بكَرة وروعنه الز ْهِرّي َوَعْمرو اْبن ِديَنار َوَقَتاَدة َوُبَكْير بن اأْلََشج َويحيى بن سعيد اأْلْنَصـاِرّي ، (5)ُعَمَر َوُعْثَمانَ 
 .(6)َقاَل اْبن عمر )رضي اهلل عنهما(، ُهَو  َواهلل أحد المقتدين ِبهِ 

َســِعيِد ْبــِن اْلُمَســيِِّب َقــاَل: "ُوِلــْدُت ِلَســَنَتْيِن َمَضــَتا ِمــْن ِخالَفــِة ُعَمــَر ْبــِن اْلَخطَّــاِب. َحــدَّثََنا ُســْفَياُن َعــْن َيْحَيــى ْبــِن َســِعيٍد َعــْن 
َمـا َبِقـَي َأَحـٌد  َسـِمْعُت ِمـَن ُعَمـَر َكِلَمـةً َوَكاَنْت ِخالَفُتُه َعْشـَر ِسـِنيَن َوَأْرَبَعـَة َأْشـُهٍر"، وَسـِمَع ُحَمْيـِد ْبـِن َيْعقُـوَب َسـِعيَد ْبـَن اْلُمَسـيِِّب قَـاَل: 
َسْعِد ْبِن ِإْبَراِهيَم َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َحيٌّ َسِمَعَها َغْيِري. َكاَن ُعَمُر ِحيَن َرَأى اْلَكْعَبَة َقاَل: "اللَُّهمَّ َأْنَت السَّالُم َوِمْنَك السَّالُم"، َقاَل 

ـَد ْبـَن َيْحَيـى ْبـِن َحبَّـاَن: " َكـاَن َرْأَس ( )وُل اللَّهقوله: "ما بقي أحدا َأْعَلُم ِبُكلِّ َقَضاٍء َقَضاُه َرسُ  َوال َأُبو َبْكٍر َوُعَمـُر ِمنِّـي"، قـال ُمَحمَّ
ـاْلَمِديَنِة ِفي َدْهِرِه اْلُمَقدَِّم َعَلْيِهْم ِفي اْلَفْتَوى َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب. َوُيَقاُل َفِقيُه اْلُفَقَهاِء. قَ  ُد ْبـُن ُعَمـَر قَـاَل: َحـدَّثََنا ثَـْوُر ْبـُن اَل: َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ

" َيِزيَد َعْن َمْكُحوٍل َقاَل: َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب َعاِلُم اْلُعَلَماِء.: َقاَل َمْكُحوٌل: َما َحدَّْثُتُكْم ِبِه َفُهوَ   .(7)َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َوالشَّْعِبيِّ
. (9)م(693هــ/73تـوفى سـنة )( 8)"َسـِعيُد ْبـُن اْلُمَسـيِِّب َأْعلَـُم النَّـاِس ِبَمـا َتَقدََّمـُه ِمـَن اآلثَـاِر، َوَأْفَقُههُـْم ِفـي َرْأيِـهَقاَل َعِليَّ ْبَن ُحَسْيٍن:    

 .(10)م(694ه/74وقيل سنة)
 م(: 702-701هـ/ 83هـ أو  82َطاِرُق ْبُن ِشَهاِب )ت 

َعــْوِف ْبــِن ُجَشــِم ْبــِن ُنُقــِر ْبــِن َعْمــِرو ْبــِن ُلــَؤيِّ ْبــِن ُرْهــِم ْبــِن ُمَعاِوَيــَة ْبــِن َأْســَلَم ْبــِن  ْبــِن َعْبــِد َشــْمِس ْبــِن َســَلَمَة ْبــِن ِهــاَلِل ْبــنِ 
ـُه َوِهـَي اْبَنـُة َصـْعِب ْبـِن َسـْعِد اْلَعِشـيَرِة ِبِهـا ُيْعَرفُـو (11)َأْحَمَس  َعْبـد اللَّـِه يعـد فـي ، َأُبـو (12)نَ ، ْبـِن اْلَغـْوِث ْبـِن َأْنَمـاِر اْبـِن َبِجيلَـَة َوِهـَي ُأم 
روى عنـه قـيس  ()خالفـة أبـي بكـر  وغزا فـي، (16)ولم يسمع عنه له رؤية( 15)()، رأى النبي (14)، أدرك الجاهلية(13)الكوفيين

سماعيل بن أبي خالد وسليمان بن ميسرة والمغيرة بن شبيل  وأبو قبيصة سمعت أبي يقـول ذلـك.  بن مسلم ومخارق بن عبد اهلل وا 

                                                           
 .1/143الخزرجى، خالصة تهذيب الكمال(1)
 .5/89ابن سعد، الطبقات الكبرى: (2)
 .1/143الخزرجى، خالصة تهذيب الكمال: (3)
 .1/143؛الخزرجى، خالصة، تهذيب الكمال 5/89ابن سعد، الطبقات الكبرى: (4)
 .5/89الكبرى: ابن سعد، الطبقات (5)
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روى لـه البخـاري ، (1)الرحمن قال ذكره أبي عن إسـحاق بـن منصـور عـن يحيـى ابـن معـين قـال طـارق بـن شـهاب ثقـةحد ثنا عبد 
 .(2)ومسلم وأبو داؤد والترمذي والنسائي وابن ماجه

 م(: 714هـ/94علي بن الحسين )ت
اهلل المــدني زيــن  . أبــو عبــد(4)، أبــو الحســين ويقــال أبــو الحســن ويقــال أبــو محمــد(3)بــن علــي بــن أبــي طالــب الهاشــمي

م(، وكان مع أبيه الحسين الشهيد يوم كربالء وله ثالث وعشرون سنة، وكان يومئذ مريضا فلم 659هـ/38العابدين: ولد في سنة)
تابعي، ثقة، وكـان رجـاًل صـالًحا. قـال الزهـري: " مـا (5)يقاتل، ولم تعرضوا له بل أحضروه مع آله إلى دمشق ثم ذهب إلى المدينة

، روى عـن أبيـه، وعمـه الحسـن، وأرسـل عـن جـده علـي بـن أبـي (6")ا أفضل من علي بن الحسين وهو الحسـنيين كلهـمرأيت هاشميً 
، وروى عـن بـن عبـاس والمسـور بـن مخرمـة وأبـي هريـرة وعائشـة وصـفية بنـت حيـي وأم سـلمة وبنتهـا زينـب بنـت أبـي ()طالب 

فــع ومــروان بــن الحكــم وعمــرو بــن عثمــان وذكــوان أبــي عمــرو مــولى وابنــه عبيــد اهلل بــن أبــي را( )ســلمة وأبــي رافــع مــولى النبــي 
عائشة وسعيد بن المسيب وسعيد بن مرجانة وبنت عبد اهلل بن جعفر روى عنه أوالده محمد وزيـد وعبـد اهلل وعمـر وأبـو سـلمة بـن 

ن عيينة عن الزهري أيضا ما عبد الرحمن وطاووس بن كيسان وهما من وكان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا ورعا، قال أ ب
رأيت أحدا كان أفقه منه ولكنه كان قليل الحديث، وقال نافع بن جبير بن مطعم لعلـي بـن الحسـين انـك تجـالس أقوامـا دوننـا فقـال 
علي بن الحسين إني أجالس من انتفع بمجالسته في ديني، قال وكـان علـي بـن الحسـين رجـال لـه فضـل فـي الـدين، قـال مالـك لـم 

( مثل علي بن الحسـين وقـال الحـاكم سـمعت أبـا بكـر بـن دارم عـن بعـض شـيوخه عـن أبـي بكـر أهل بيت رسول اهلل )يكن في 
بن أبي شيبة قال أصح األسانيد كلها الزهري عن علـي بـن الحسـين عـن أبيـه عـن علـي، قـال حمـاد بـن زيـد عـن يحيـى بـن سـعيد 

قلــت ألبــي داود ســمع علــي بــن الحســين مــن عائشــة قــال ال  ســمعت علــي بــن الحســين وكــان أفضــل هاشــمي أدركتــه، قــال اآلجــري
سمعت أحمد بن صالح يقول سن علي بن الحسن وسن الزهري واحد، ويروي أن سعيد بن المسـيب قـال مـا رأيـت أورع منـه وقـال 

ال بقية للحسين درهما قط. و ( )ألعجلي مدني تابعي ثقة، وقال جويرية بن أسماء ما أكل علي بن الحسين لقرابته من رسول اهلل 
() (8)م(714هـ/94، توفى في رابع عشر ربيع األول سنة )(7)إال من قبل ابنه زين العابدين. 

ْنَعاني)ت  م(:  718هـ / 100حنش بن َعبد اللَِّه، َحَنش الصَّ
للَّـِه بـن ثـامر بن فهد، وُيقال: نهد، بـن قنـان بـن ثعلبـة بـن َعْبـد ا (9)حنش" بن عبد اهلل ويقال بن علي بن عمرو بن حنظلة

وولـده بمصـر مـن ولـد:  ،(13)ُمَرابطـاً  (12)، مـن صـنعاء دمشـق، غـزا المغـرب، وسـكن أفريقيـة(11)، أبو رشدين الصنعاني(10)السبائي
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 .7/429المزي، تهذيب الكمال:  17/240؛الذهبي، سير إعالم النبالء1/699الدار قطني، المؤَتِلف والمخَتِلف:  (11)
 .7/429المزي، تهذيب الكمال:  17/240؛الذهبي، سير إعالم النبالء1/699الدار قطني ، المؤَتِلف والمخَتِلف: (12)
 .7/429المزي، تهذيب الكمال: (13)
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، وعلــي ْبــن َأبــي (2)َرَوى َعــن فضــالة بــن عبيــد، وَعبــد اهلل بـن َعبَّاس)رضــي اهلل عنهمــا(، (1)سـلمه بــن َســِعيد بــن َمْنُصــور بــن َحـَنش
، وأم أيمــن. (3)ورويفــع بــن ثابــت اأَلْنصــاِرّي،، و فضــالة بــن ُعَبيــد، وكعــب األحبــار، وأبــي َســِعيد ألخــدري، وأبــي ُهَرْيــرة، ()طالــب

بالكوفـة و  ()، وقال أبو َسِعيد بن ُيوُنس: كـان حـنش السـبائي أبـو رشـدين مـع َعِلـّي بـن أبـي َطاِلـب (4)أسميفع بن وعلة السبائي
َرَوى َعنـه، الحـارث بـن يزيـد وقـيس بـن الحجـاج ( 5)وغزا المغرب مع رويقع بن ثابت وغيـرهم ()قد قدم مصر بعد استشهاد علي

، َوَعْبــُد اهلِل بــُن (6)وربيعــة بــن ســليم،  وســالمان بــن عــامر، وعــامر بــن َيْحيــى، وســيار بــن عبــد الــرَّْحمن، وأبــو مــرزوق مــولى تجيــب
وبكر بن سوادة، والجالح َأُبو كثير، الصنعاني، وعبد العزيز بن صالح مولى بنـي أميـة،  ،(7)ُهَبْيَرَة السبائي، َوَخاِلُد بُن َأِبي ِعْمَرانَ 

، قال عبد الرحمن سئل أبو زرعه عن حنش بن عبـد اهلل (8)وعبد العزيز بن َأبي الصعبة، وعلي بن رياح اللحمي، ويحيى األعرج
ــُه ألعجلــي، وَ (9)الصــنعاني فقــال: ثقــة، وســئل أبــي عــن حــنش الصــنعانى فقــال: صــالح ، تــوفي (11)، مــن الطبقــه الثالثــة، ثقــة(10)ثََّق

 .(12)م(718ه/100بإفريقية سنة)
 (:  736أو731أو730هـ/118أو113أو 112مكحول )ت

، مـولى امـرأة مـن هـذيل قَـاَل َأُبـو ُمْسـِهٍر َعـْن َسـِعيِد ْبـِن (15)، الشـامي(14)، الدمشقي(13)هو مكحول بن عبد اهلل أبو عبد اهلل
ــِد اْلَعِزيــزِ  ــاَل  َعْب ــاَل أنــا الغــالم الهــذلي وَكــاَن عبــدا لَســِعيد ْبــن العــاص فوهبــه المــرأة مــن هــذيل فأعتقتــه  َق َكــاَن مكحــول إذا رمــى َق

ـــن العـــاص فـــوهبني المـــرأة مـــن هـــذيل وعـــن عـــدد مـــن (، )الفقيـــه، ثقـــة، كثيـــر اإلرســـال عـــن النبـــي ، (16)مكحـــول كنـــت لَســـِعيد ْب
، (20)، وأبـا هنـد الـّداريَّ (19)ن مالك، وأبـا مـرة الـداري، وواثلـة ْبـن األسـقع، وأم الـدر داء، َسِمَع أنس بْ (18)، من الخامسة(17)الصحابة

رة ومائـة، َرَوى َعنه: اأَلوزاِعّي، َعْن َثور ْبـن َيِزيـد، قَـاَل َخاِلـد ْبـن َيِزيـد ْبـن َأبـي مالـك، أردفنـي َأبـي لمـوت َمكحـول، َسـَنة اثنتـي عشـ
، (22)م(730هــ/112، تـوفى سـنة )(21)َعبـد الَعِزيـز: َكـاَن َمكحـول إذا رمـى، قَـاَل: أنـا الُغـالم الهُـَذِلي  َقاَل َأبو ُمسِهر، َعْن َسِعيد ْبِن 

 .(24)م(736هـ/118وقيل سنة ) ،(23)م(731هـ/113وقيل سنة )
 
 

                                                           
 .1/699الدار قطني، لمؤَتِلف والمخَتِلف: (1)
 .7/429؛المزي، تهذيب الكمال:  4/192؛الذهبي، سير أعالم النبالء1/699لدار قطني، لمؤَتِلف والمخَتِلف: (ا2)
 .7/429؛المزي، تهذيب الكمال: 4/493494192الذهبي، سير أعالم النبالء(3)
 .7/429المزي، تهذيب الكمال: (4)
 .1/699لمؤَتِلف والمخَتِلف: الدار قطني؛(5)
 .7/429؛ المزي، تهذيب الكمال: 4/192؛الذهبي، سير أعالم النبالء1/699المصدر نفسه: (6)
 .7/429؛المزي، تهذيب الكمال: 4/192الذهبي، سير أعالم النبالء(7)
 .7/429؛المزي، تهذيب الكمال: 4/192الذهبي، سير أعالم النبالء: (8)
 .3/291ازي، الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم الر( 9)
 .4/192الذهبي، سير أعالم النبالء(10)
 .7/429المزي، تهذيب الكمال: (11)
 .7/429؛المزي، تهذيب الكمال:  1/699الدار قطني، لمؤَتِلف والمخَتِلف: (12)
 .8/21؛البخاري التاريخ الكبير 5/178أبن  سعد، الطبقات الكبرى:  (13)
 .8/21( البخاري التاريخ الكبير14)
 .1/178ابن سعد، الطبقات الكبرى:  (15)
 .8/21البخاري، التاريخ الكبير:  (16)
 .1/178ابن سعد، الطبقات الكبرى:  (17)
 .1/178المصدر نفسه:  (18)
 .8/21البخاري، التاريخ الكبير:  (19)
 .8/21؛ البخاري التاريخ الكبير: 1/178الطبقات الكبرى: 1اين سعد (20)
 .8/21؛ البخاري التاريخ الكبير: 1/178الكبرى:  الطبقات1اين سعد (21)
 .8/21البخاري، التاريخ الكبير:  (22)
 .1/178ابن سعد، الطبقات الكبرى:  (23)
 .1/178المصدر نفسه:  (24)
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 أبو يزيد المدني: 
رضـــي اهلل ، وروى عـــن ابـــن عبـــاس )(1)كـــان مـــن أهـــل المدينـــة فتحـــول إلـــى البصـــرة فـــروى عنـــه البصـــريون عـــوف وغيـــره

، (3)، وأبو هريرة، وابن عمر، وأسماء بنت عميس، وأم أيمن)رضي اهلل عنهم أجمعين( وعكرمة مولى بن عبـاس وغيـرهم(2)عنهما(
وأيوب، وأبو الهيثم قطن بـن كعـب، وأبـو عـامر الخـزاز، وجريـر بـن حـازم، وأشـعث بـن جـابر  ،(4)روى عنه البصريون عوف وغيره
سماعيل بن مسلم ا لمكي وغيرهم قال ابن أبـي حـاتم عـن أبيـه شـيخ سـئل عنـه مالـك فقـال ال أعرفـه، وقـال اآلجـري عـن الحداني وا 

أبي داود سألت أحمد عنه، فقال تسـأل عـن رجـل روى عنـه أيـوب، وقـال إسـحاق بـن منصـور عـن يحيـى بـن معـين ثقـة وقـال أبـو 
بـين بـن عبـاس عكرمـة قـال وسـألت أبـي عنـه فقـال زرعة ال أعلم له وقال ابن أبي حاتم يـروي عـن ابـن عبـاس وتـارة يـدخل بينـه و 

 .(5)يكتب حديثه قلت ما اسمه قال ال يسمى
 نبيح العنزي 

، اَل نعلم أحدا روى َعنُه غير اأْلسود (9)سمع جابر بن عبد اهلل وأبا سعيد ألخدري ،(8) ، تابعي، ثقة(7)كوفي( 6)أبو عمرو
 .(10)بن قيس

 
 المبحث الرابع

 يمن )رضي اهلل عنها( في بناء مروياتهاأصول ومنهج روايات أم أ
من خـالل اسـتقرائي لروايـات أم أيمـن )رضـي اهلل عنهـا( اسـتنتجت منهجـا حسـب أوال: أصول روايات أم أيمن )رضي اهلل عنها(: 

هلل فهمنــا لتلــك الروايــات، وهــذا االســتنتاج ال يتعــدى إن يكــون مالحظــات علــى الروايــات التــي رواتهــا الصــحابية أم أيمــن )رضــي ا
 عنها(، والتي ربما تفيد الباحثين في مجاالت الحياة المختلفة حسب مضامينها، وابرز هذه المالحظات هي: 

 السماع:  -1
( اتاحت لهـا فرصـة اللقـاء بـه والسـماع منـه، واتـاح لهـا ذلـك السـماع إن حضانة أم أيمن )رضي اهلل عنها( لرسول اهلل )

(، وكانـت رواياتهـا تـرد فيهـا كثيـرا كلمـة ا( بحكم معاصرتها لها وقربها من رسـول اهلل )من أم المؤمنين أم سلمة )رضي اهلل عنه
 .(11" )(َيُقوُل: "ِإنََّما اأْلَْسَوُد ِلَبْطِنِه َوَفْرِجهِ ( كقولها: " َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه )السماع، وهذا يدل على سماعه من الرسول )

 المشاهدة:  -2
ضــي اهلل عنهــا( لكثيــر مــن األحــداث التاريخيــة ومعايشــته لهــا ان تكــون شــاهد عيــان، وهــذا ســاعدت معاصــرة أم أيمــن )ر 

جعلهــا تــروي اشــياء تتميــز بالدقــة والوضــوح، فــروت عــن نفســها اشــياء دقيقــة حتــى وان كانــت متعلقــة بهــا كقولهــا: " كنــت أحضــن 
يقول: يا بركة. قلت: لبيك. قال: أتدرين أين وجدت (، فغفلت عنه يوما فلم أدر اال بعبد المطلب قائما على رأسي رسول اهلل  )

ابني؟ قلت: ال أدري. قال: وجدته مع غلمان قريبـا مـن السـدرة. ال تغفلـي عـن ابنـي، فـإن أهـل الكتـاب يزعمـون أن ابنـي نبـي هـذه 
                                                           

 .7/429؛ المزي، تهذيب الكمال: 4/493494192؛الذهبي، سير أعالم النبالء7/167المصدر نفسه:  (1)
 .280/ 20؛ أبن حجر العسقالني، تهذيب التهذيب7/167ى: ابن سعد، الطبقات الكبر (2)
 .280/ 20بن حجر العسقالني، تهذيب التهذيبا (3)
 .7/167ابن سعد، الطبقات الكبرى:  (4)
 .280/ 20تهذيب التهذيب( ابن حجر العسقالني، 5)
 .1/564مسلم، الكنى واألسماء:  (6)
و بكر البرد يحي، طبقات األسماء المفدردة مدن الصدحابة والتدابعين وأصدحاب الحدديث، تحقيدق عبدده         ؛أحمد بن هارون أب448العجلى ؛تاريخ الثقات:  (7)

 .1/96(: 1410علي كوشك)دمشق، دار المأمون للتراث، 
 .448العجلى ؛تاريخ الثقات:  (8)
 .1/564مسلم، الكنى واألسماء:  (9)
 .1/96لمفردة: ؛ أبو بكر البرد يحي، طبقات األسماء ا1/564المصدر نفسه:  (10)
 .3/460؛ أبن حبان البستي، الثقات: 89/ 25؛ الطبراني، المعجم الكبير 6/87ابن أبي عاصم، اآلحاد والمثاني(11)
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"َجـاَءِني َذاَت َيـْوٍم َرُجـاَلِن ِمـْن وقولها: ، (1)األمة. وأنا ال آمن عليه منهم، وكان ال يأكل طعاما اال قال: علّي بابني فيؤتى به اليه"
ــِة َوَهــِذِه َداُر َيُهــوِد اْلَمِديَنــِة َفَقــااَل ِلــي: َأْخِرِجــي ِإَلْيَنــا َأْحَمــَد َنْنُظــُر ِإَلْيــِه َفَنَظــرا ِإَلْيــِه َوَقلََّبــاُه، َفَقــاَل َأَحــ ُدُهَما ِلَصــاِحِبِه: َهــَذا َنِبــي  َهــِذِه اأْلُمَّ

، (3)"( َيْوَمئِـٍذ َيْبِكـي َخْلـَف َسـِريِر َعْبـِد اْلُمطَِّلـبِ وقولهـا: "َرَأْيـُت َرُسـوَل اهلِل )، (2)ِبَها ِمَن اْلَقْتـِل َوالسَّـْبِي َأْمـٌر َعِظـيٌم"ِهْجَرِتِه، َوَسَيُكوُن 
ِرُض عليــه الغــذاء َفَيقُــوُل: ال ُأِريــُدُه. َأَنــا ( َشــَكا ُجوًعــا َوال َعَطًشــا: َكــاَن َيْغــُدو َفَيْشــَرُب ِمــْن َزْمــَزَم فَــَأعْ وقولهــا: "َمــا َرَأْيــُت النَّبِــيَّ )

 .(5)("َرُسوَل اهلِل ) "َزوََّج اْبَنَتُه َفاِطَمَة َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلٍب، َوَأَمَرُه َأْن اَل َيْدُخَل َعَلى َأْهِلِه َحتَّى َيِجيَئُه َفَجاءَ ، وقولها: (4)َشْبَعاُن"
 السنة النبوية الشريفة:  -3

أيمــن )رضــي اهلل عنهــا( الســنة النبويــة الشــريفة أهميــة بــارزة فــي روايتهــا بوصــفها المصــدر الثــاني فــي اســتنباط أعطــت أم 
: ِإنِّـي َحـاِئٌض، األحكام التي لم يرد لها حكما في القرآن الكريم. ومن األمثلة على ذلك قولها: " َناِوِليِني اْلُخْمَرَة ِمَن اْلَمْسِجِد، َقاَلتْ 

ــِدِك"َقــاَل: ِإنَّ حَ  ــٍة"وقولهــا َقاَلــْت: َقــاَل َرُســوُل اهلِل )، (6)ْيَضــُتِك َلْيَســْت ِبَي ــاِرِق ِإالَّ ِفــي َجْحَف ــُد السَّ ــَن ، وقولهــا(7)(: "اَل ُيْقَطــُع َي "َمْن َدَف
ـــْت ُأم  َأْيَمـــنَ  ـــُة، َفَقاَل ـــْت َلـــُه اْلَجنَّ ـــْيِهْم واْحَتَســـَبُهْم َوَجَب ـــِد َفَصـــَبَر َعَل ـــْيِن َفَصـــَبَر َعَلْيِهَمـــا َثاَلثَـــًة ِمـــَن اْلَوَل ـــاَل: "َوَمـــْن َدَفـــَن اْثَن ـــْيِن، َق : َأِو اْثَن

ِمْعُت ُأمَّ َأْيَمـَن: "َمـْن َدفَـَن َواِحـًدا َفَصــَبَر واْحَتَسـَبُهما َوَجَبـْت لَـُه اْلَجنَّـُة"، َفَقالَـْت ُأم  َأْيَمــَن: َأْو َواِحـَدٌة؟ قَـاَل: َفَسـَكَت َأْو َأْمَسـَك، َفقَـاَل: َســ
ْقــَت، َوَأِطــْع "َأنَّ َرُســوَل اهلِل  )وقولهــا، (8)َتَسـَب َكاَنــْت َلــُه اْلَجنَّـُة"َواحْ  ْن ُحرِّ ْن ُعـذِّْبَت َواِ  ( َأْوَصـى َبْعــَض َأْهــِل َبْيتِـِه " اَل ُتْشــِرْك ِبــاهلِل َواِ 

ْن َأَمَراَك َأْن َتْخُرَج ِمْن ُكلِّ َشْيٍء...  .(9)َواِلَدْيَك َواِ 
 )رضي اهلل عنها( في بناء مروياته: ثانيًا: منهج أم أيمن 
 تعامله مع المصادر

( فبــدأت بــذكر الروايــات. والتــي اعتمــدت أم أيمــن )رضــي اهلل عنهــا( علــى مؤهالتهــا أثنــاء الســماع مــن رســول اهلل )   
 اعتمدت فيها على ما يأتي: 

 ذكر المصدر: 
(: " َنــاِوِليِني اْلُخْمــَرَة ِمــَن اْلَمْســِجِد، َقاَلــْت: ِإنِّــي ِبــي  )أي ذكــر مصــدر المعلومــة أو الخبــر مثــال علــى ذلــك قولهــا: َقــاَل النَّ 

ـــاِرِق ِإالَّ ِفـــي َجْحَفـــٍة"وقولهـــا  َقاَلـــْت: َقـــاَل َرُســـوُل اهلِل  )، (10)َحـــاِئٌض، َقـــاَل: "ِإنَّ َحْيَضـــُتِك َلْيَســـْت ِبَيـــِدِك" ، (11)(: "اَل ُيْقَطـــُع َيـــُد السَّ
 .(12")( َيُقوُل: "ِإنََّما اأْلَْسَوُد ِلَبْطِنِه َوَفْرِجهِ ِه )وقولها: َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ 

 عدم ذكر المصدر
وفـي أحيــان كثيـرة لــم تــذكر اسـم المصــدر الــذي أخـذت منــه الروايـة، وال نعــرف ســبب هـذا االنقطــاع هــل هـو قــد شــاهدت  

(، فغفلـت عنـه كنـت أحضـن رسـول اهلل )الحدث مباشـرة أو انـه أغفلـت االسـم سـهوا كقولهـا: قالـت أم أيمـن )رضـي اهلل عنهـا(: "
يوما فلم أدر اال بعبد المطلب قائما على رأسي يقول: يا بركـة. قلـت: لبيـك. قـال: أتـدرين أيـن وجـدت ابنـي؟ قلـت: ال أدري. قـال: 

                                                           
؛ الصددالحي، سددبل 1/48؛ ابددن سدديد الندداس، عيددون األثددر.:  1/115؛: 1/288؛ الخركوشددي، شددرف المصددطفى3/253الفسددوي، المعرفددة والتدداريخ:  (1)

 .2/130الهدى والرشاد: 
 .4/94؛ المقريزي، إمتاع األسماع:  1/63؛وينظر أبونعيم األصبهاني، دالئل النبوة، 1/287النيسابوري، شرف المصطفى: (2)
 .206؛: 2/282؛ابن الجوزي، المنتظم: 1/84؛البالذري، انساب االشراف: 119و1/97ابن سعد، الطبقات الكبرى: (3)
 .9/277؛ أبو الربيع الكالعي، االكتفاء: 167األصفهاني، دالئل النبوة  ؛ابو نعيم1/133ابن سعد، الطبقات الكبرى: (4)
 .3/171؛الحاكم النيسابوري  المستدرك على الصحيحين:  25/91الطبراني، المعجم الكبير (5)
 .25/87الطبراني، المعجم الكبير (6)
 .89/ 25؛الطبراني، المعجم الكبير: 6/87ابن أبي عاصم، اآلحاد والمثاني(7)
 .2/245الطبراني، المعجم الكبير: (8)
 .462؛أبن حميد، المنتخب: 10/2709؛شعب االيمان: 7/497البيهقي، السنن الكبرى: (9)
 .25/87الطبراني، المعجم الكبير (10)
 .6/43646؛ أبو نعيم األصفهاني: معرفة الصحابة: 25/88؛ وينظر الطبراني، المعجم الكبير 3/316الطحاوي، شرح معاني اآلثار: (11)
 .2/263؛حجر العسقالني، لسان الميزان460؛89/ 25؛الطبراني، المعجم الكبير 6/87ابن أبي عاصم، اآلحاد والمثاني(12)
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وِد اْلَمِديَنِة َفَقااَل ِلي: َأْخِرِجي ِإَلْيَنا َأْحَمـَد وَقاَلْت ُأم  َأْيَمَن: "َجاَءِني َذاَت َيْوٍم َرُجاَلِن ِمْن َيهُ ، (1)وجدته مع غلمان قريبا من السدرة..."
ــِة َوَهـِذِه دَ  اُر ِهْجَرتِـِه، َوَسـَيُكوُن ِبَهــا ِمـَن اْلَقْتـِل َوالسَّـْبِي َأْمــٌر َنْنظُـُر ِإَلْيـِه َفَنَظـرا ِإَلْيــِه َوَقلََّبـاُه، َفقَـاَل َأَحـُدُهَما ِلَصــاِحِبِه: َهـَذا َنبِـي  َهـِذِه اأْلُمَّ

 .(3)"( َيْوَمِئٍذ َيْبِكي َخْلَف َسِريِر َعْبِد اْلُمطَِّلبِ َقاَلْت ُأم  َأْيَمَن )رضي اهلل عنها(: " َرَأْيُت َرُسوَل اهلِل )، و (2)ِظيٌم"عَ 
 عّرف بعض التعاريف 

َيهُـوِد اْلَمِديَنـِة َفقَـااَل  أعطت من خالل عرض رواياتها تعريفات أثناء عرض الرواية كقولها: "َجاَءِني َذاَت َيْوٍم َرُجاَلِن ِمـنْ  
ـِة َوَهـِذِه َداُر ِهْجَرتِـِه"ِلي: َأْخِرِجي ِإَلْيَنا َأْحَمَد َنْنُظُر ِإَلْيِه َفَنَظرا ِإَلْيِه َوَقلََّباُه، َفَقاَل َأَحُدُهَما ِلَصاِحِبِه: َهَذا نَ  : "َكـاَن ِبُبَواَنـَة (4)ِبي  َهِذِه اأْلُمَّ

 .(5)ِلَك َيْوًما ِفي السََّنِة..."ُتَعظُِّمُه َتْنُسُك َلُه النََّساِئَك َوَيْحِلُقوَن ُرُءوَسُهْم ِعْنَدُه َوَيْعُكُفوَن ِعْنَدُه َيْوًما ِإَلى اللَّْيِل، َوذَ  َصَنٌم َتْحُضُرُه ُقَرْيٌش 
 التواريخ

وايـات فقـد ذكـرت السـنة فـي اعتنت أم أيمن )رضي اهلل عنها(: "بذكر تواريخ األحداث التاريخيـة أحيانـا أثنـاء عرضـه الر  
، وذكـرت (7). وهو ابـن ثمـاني سـنين(6)( َيْوَمِئٍذ َيْبِكي َخْلَف َسِريِر َعْبِد اْلُمطَِّلبِ رواياتها ومثال على ذلك قولها: َرَأْيُت َرُسوَل اهلِل )

َجَها َخَرَج ِفي َطَلِب َأْعاَلٍج َلُه فَـَأْدَرَكُهْم ِبَطـَرِف اْلقَـُدوِم الشهر ومن االمثلة على ذلك قولها قالت ُفَرْيَعَة ِبْنَت َماِلِك ْبِن ِسَناٍن: "َأنَّ َزوْ 
 ( َفَقالَـْت َيـا َرُسـوَل اهللِ ِفيَها َفَأَتِت النَِّبيَّ  )َفَقَتُلوُه َفَأَتاَها َنْعُيُه َوِهَي ِفي َداٍر ِمْن ُدوِر اأَلْنَصاِر َشاِسَعٍة َعْن َداِر َأْهِلَها َفَكِرَهِت اْلِعدََّة 

اَل َيْمِلُكُه َوَلْم َيْتُرْكِني ِفي َنَفَقٍة ُيْنَفُق  َأَتاِني َنْعُى َزْوِجي َوَأَنا ِفي َداٍر ِمْن ُدوِر اأَلْنَصاِر َشاِسَعٍة َعْن ُدوِر َأْهِلي ِإنََّما َتَرَكِني ِفي َمْسَكنٍ 
َزْوِجــِك الَّــِذي َجــاَءِك ِفيــِه َنْعُيــُه َحتَّــى َيْبُلــَغ اْلِكتَــاُب َأَجَلــُه َقاَلــْت َفاْعتَــَدْدُت ِفيــِه  َعَلــيَّ َوَلــْم َأِرْث ِمْنــُه َمااًل...َفَقــاَل ِلــي اْمُكِثــي ِفــي َمْســَكنِ 

ْســاَلُم" ـا ُقِتــَل ُعَمـُر، اْلَيــْوَم َوَهـى اإْلِ وذكـرت احيانــا اليــوم ( 8)َأْرَبَعـَة َأْشــُهٍر َوَعْشـًرا.، وذكــرت اليـوم وومــن االمثلـة علــى ذلـك قولهــا: " َلمَّ
َوَيْعُكفُـوَن ِعْنـَدُه َيْوًمـا  كقولها: "اَن ِبُبَواَنَة َصَنٌم َتْحُضُرُه قُـَرْيٌش ُتَعظُِّمـُه َتْنُسـُك لَـُه النََّسـاِئَك َوَيْحِلقُـوَن ُرُءوَسـُهْم ِعْنـَدهُ ت الليل والسنة ووق

(ِمـَن اللَّْيـِل ِإلَـى اليـل والصـبح كقولهـا: " قَـاَم َرُسـوُل اهلِل )، وكانـت تحـدد االوقـات احيانـا كا(9)ِإَلى اللَّْيِل، َوَذِلَك َيْوًما ِفـي السَّـَنِة..."
اَرٍة ِفي َجاِنِب اْلَبْيِت َفَباَل ِفيَها َفُقْمُت ِمَن اللَّْيِل، َوَأَنا َعْطَشاَنُة َفَشِرْبُت َما ِفيهَـا، َوَأَنـا اَل  ـا َأْصـَبَح النَّبِـي  )َفخَّ ( قَـاَل: َيـا ُأمَّ  َأْشـُعُر َفَلمَّ

اَرِة..."َأيْ  "َزوََّج اْبَنتَـُه َفاِطَمـَة َعِلـيَّ ْبـَن ، وحددت المدة الزمنية اتي اسـتغرقها الحـدث كقولهـا: (10)َمَن، َقْوِمي َفَأْهِريِقي َما ِفي ِتْلَك اْلَفخَّ
 .(11)َأِبي َطاِلٍب، َوَأَمَرُه َأْن اَل َيْدُخَل َعَلى َأْهِلِه َحتَّى َيِجيَئُه..."

 ـ االسناد 
(، وكـذلك إلـى أم ل مالحظـة روايـات ُأمَّ َأْيَمـَن )رضـي اهلل عنهـا( يتبـين ان اغلـب رواياتهـا مسـندة إلـى النبـي )من خال 

المــؤمنين أم ســلمة )رضــي اهلل عنهــا(، وهــذا يــدل علــى معاصــرتها لهــم ممــا يؤكــد علــى قــوة رواياتهــا لقربــه مــن الــراوي؛ هــذا يجعلنــا 
علــى رواياتهــا أنهــا مســندة لتصــل إلــى الــراوي األصــلي، وهــذا يــدل علــى مصــداقية  واثقــين مــن صــدق الروايــة، وكــان مــن المالحــظ

 الرواية.

                                                           
؛ابدن سديد النداس، عيدون األثدر:      1/115؛ أبدو الربيدع الكالعدي، االكتفداء     1/288؛ الخركوشدي، شدرف المصدطفى   3/253الفسوي، المعرفة والتداريخ:  (1)

1/48. 
 .4/94؛ المقريزي، إمتاع األسماع:  1/63؛وينظر أبونعيم األصبهاني، دالئل النبوة، 1/287ي، شرف المصطفى: النيسابور(2)
 .2/282؛ابن الجوزي، المنتظم:  1/84؛البالذري، انساب االشراف: 119و1/97ابن سعد، الطبقات الكبرى: (3)
 .4/94؛ المقريزي، إمتاع األسماع:  1/63ئل النبوة، ؛وينظر أبونعيم األصفهاني، دال1/287النيسابوري، شرف المصطفى: (4)
 .1/186؛االبيهقي، دالئل النبوة: 159_1/158ابن سعد، الطبقات الكبرى: (5)
 .1/84؛البالذري، انساب االشراف: 119و1/97ابن سعد، الطبقات الكبرى: (6)
 .1/84البالذري، انساب االشراف: (7)
 .25/86؛الطبراني، المعجم الكبير: 5/154ق بن راهويه، مسند إسحاق بن راهويه: ؛إسحا6/334أبن أبي شيبة، المصنف: (8)
 .1/186؛االبيهقي، دالئل النبوة: 159_1/158ابن سعد، الطبقات الكبرى: (9)
 .444/ 1؛أ بو نعيم األصفهاني، دالئل النبوة: 25/89الطبراني، المعجم الكبير (10)
 .3/171كم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ؛الحا 25/91الطبراني، المعجم الكبير (11)
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ولكنها احيانا كانت تغفل االسناد وربما يكون سبب ذلك، اما لمشاهدته الحدث بنفسه لهذا ترد عبـارات بعـد ذكـر سلسـلة 
الروايـة، ألنـه كانـت شـاهد عيـان علـى الحـدث، وهـذا يـدل ايضـا  االسناد لتنتهي بالقول )َقاَلْت ُأم  َأْيَمَن، َسـِمْعُت،( وهـذا ال يضـعف

 عن دقة الرواية وليس عيبا فيها.
 االستشهاد بالقصص والروايات

كان ُأمَّ َأْيَمَن )رضي اهلل عنها( عندما تريد توضـيح حادثـة معينـة تـذكر القصـة والروايـة كاملـة كقولـه: "َكـاَن ِبُبَواَنـَة َصـَنٌم  
ِلـَك َيْوًمـا ِفـي السَّـَنِة، َوَكـاَن َأُبـو ُتَعظُِّمُه َتْنُسُك َلُه النََّساِئَك َوَيْحِلُقوَن ُرُءوَسـُهْم ِعْنـَدُه َوَيْعُكفُـوَن ِعْنـَدُه َيْوًمـا ِإلَـى اللَّْيـِل، َوذَ  َتْحُضُرُه ُقَرْيٌش 

 .(1)َطاِلٍب َيْحُضُرُه َمَع َقْوِمِه..."
 ـ أسلوبها

قويـــًا فـــي بعـــض األحيـــان كقولـــه: " َمـــْن َدَفـــَن َواِحـــًدا َفَصـــَبَر َواْحَتَســـَب َكاَنـــْت َلـــُه  تميـــّز أســـلوبها باســـتعمال أســـلوب لغويـــاً  
وتميّز أسلوبها بمطابقة الخبـر مـع الواقـع الفعلـي ومصـداقيتها الروايـات وقبـول اإلخبـار ومعرفـة األسـباب والعلـل الفاعلـة ، (2)اْلَجنَُّة"

ًا لمفهــوم مضــمون الخبــر ومطابقتــه، ومــن األمثلــة علــى ذلــك قولهــا: "كنــت فــي صــنع الحــدث التــاريخي للوصــول إلــى الهــدف تأكيــد
(، فغفلت عنه يوما فلم أدر إال بعبد المطلب قائما على رأسي يقول: يا بركة. قلت: لبيك. قال: أتدرين أين أحضن رسول اهلل )

"َجـاَءِني َذاَت َيـْوٍم َرُجـاَلِن ِمـْن َيهُـوِد اْلَمِديَنـِة  ، وقولهـا:(3)وجدت ابني؟ قلت: ال أدري. قال: وجدته مع غلمـان قريبـا مـن السـدرة..."
ـِة َوَهـِذِه َداُر ِهْجَرتِـِه، َوَسـَيُكونُ  َفَقااَل ِلي: َأْخِرِجي ِإَلْيَنا َأْحَمَد َنْنُظُر ِإَلْيِه َفَنَظرا ِإَلْيِه َوَقلََّباُه، َفَقاَل َأَحـُدُهَما ِلَصـاِحِبِه:  َهـَذا َنبِـي  َهـِذِه اأْلُمَّ

فضـال عـن تميـز أسـلوبها باإليجـاز فـي ذكـر الروايـة واألمثلـة علـى ذلـك كثيـر منهـا قولهـا: " ، (4)ِبَها ِمَن اْلَقْتِل َوالسَّـْبِي َأْمـٌر َعِظـيٌم"
اريخية كقولـه كنـت أحضـن ، وتميز أسلوبها كذلك بذكر الحوادث الت(5)"( َيْوَمِئٍذ َيْبِكي َخْلَف َسِريِر َعْبِد اْلُمطَِّلبِ َرَأْيُت َرُسوَل اهلِل )

(، فغفلت عنه يوما فلم أدر اال بعبد المطلب قائما على رأسي يقول: يا بركة. قلت: لبيك. قال: أتدرين أين وجدت رسول اهلل  )
اْلَمِديَنِة َفَقااَل ِلي:  : "َجاَءِني َذاَت َيْوٍم َرُجاَلِن ِمْن َيُهودِ ، وقولها(6)ابني؟ قلت: ال أدري. قال: وجدته مع غلمان قريبا من السدرة..."

ـِة َوَهـِذِه َداُر ِهْجَرتِـِه، َوَسـَيُكوُن ِبهَـا ِمـَن  َأْخِرِجي ِإَلْيَنا َأْحَمـَد َنْنظُـُر ِإَلْيـِه َفَنَظـرا ِإَلْيـِه َوَقلََّبـاُه، َفقَـاَل َأَحـُدُهَما ِلَصـاِحِبِه: َهـَذا َنبِـي   َهـِذِه اأْلُمَّ
ــْبِي َأْمــٌر َعِظــي وقولهــا: "َمــا َرَأْيــُت النَِّبــيَّ  ، (8)"( َيْوَمِئــٍذ َيْبِكــي َخْلــَف َســِريِر َعْبــِد اْلُمطَِّلــبِ وقولهــا: َرَأْيــُت َرُســوَل اهلِل )، (7)ٌم"اْلَقْتــِل َوالسَّ

( ََشــَكا ُجوًعــا َوال َعَطًشــا: َكــاَن َيْغــُدو َفَيْشــَرُب ِمــْن َزْمــَزَم َفــَأْعِرُض عليــه الغــذاء َفَيُقــوُل: ال ُأِريــُدُه. أ )"َكــاَن ، وقولهــا(9) َنــا َشــْبَعاُن " :
، وقولهــا: (10)َدُه َيْوًمــا ِإَلــى اللَّْيــِل، ..."ِبُبَواَنــَة َصــَنٌم َتْحُضــُرُه ُقــَرْيٌش ُتَعظُِّمــُه َتْنُســُك َلــُه ألنســائك َوَيْحِلُقــوَن ُرُءوَســُهْم ِعْنــَدُه َوَيْعُكُفــوَن ِعْنــ

ـــْن َبـــاَيَع النَِّبـــيَّ ) (َرِغيًفـــا، َفَقـــاَل: َمـــا َهـــَذا؟ َقاَلـــْت: َطَعـــاٌم َنْصـــَنُعُه "َأنََّهـــا َغْرَبَلـــْت َدِقيًقـــا، َفَصـــَنَعْتُه ِللنَِّبـــيِّ )لها، وقو ")(11)َكاَنـــْت ِممَّ
لة خاصة عنـد حديثـه َصـَنٌم وامتاز أسلوبه نادرًا باإلطا، (12")ِبَأْرِضَنا، َفَأْحَبْبُت َأْن َأْصَنَع ِمْنُه َلَك َرِغيًفا، َفَقاَل: ُردِّيِه ِفيِه، ثُمَّ اْعِجِنيهِ 
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ُرُءوَسـُهْم ِعْنـَدُه َوَيْعُكفُـوَن ِعْنـَدُه َيْوًمـا ِإلَـى  َتْحُضُرُه ُقَرْيٌش كقولها: َكاَن ِبُبَواَنَة َصَنٌم َتْحُضُرُه ُقَرْيٌش ُتَعظُِّمُه َتْنُسـُك لَـُه النََّسـاِئَك َوَيْحِلقُـونَ 
 .(1)اللَّْيِل..."

عملت ُأمَّ َأْيَمَن )رضي اهلل عنهـا( ألفاظـا تـتالءم مـع الطريقـة التـي يسـمع منهـا الخبـر وهـي وعن أداء رواياته لإلخبار است 
( َشـَكا. َصـِغيًرا َوال ومـن االمثلـه علـى ذلـك قولهـا: َمـا َرَأْيـُت النَّبِـيَّ )، ((3")، َسـِمْعتُ (2)الكلمات التي تدل على السماع مثل )َقالَـتْ 

 .(5")(َيُقوُل: " ِإنََّما اأْلَْسَوُد ِلَبْطِنِه َوَفْرِجهِ : َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه )وقولها ،(4)َكِبيًرا. ُجوًعا َوال َعَطًشا"
( فسـمعت منـه روايـات ذات وتمّيز أسلوبها بالشمولية، فقد استثمرت أم أيمن )رضي اهلل عنها( حضانتها لرسول اهلل )

بذلك عبر عن تاريخ حقبة زمنية من التاريخ أَفاد المؤرخون منها فـي مضامين متعددة دينية وتاريخية واجتماعية واقتصادية، وهو 
 وقتنا هذا عن بعض اإلحداث، وكانت سمة الشمولية أهم سمة لرواياتها من حيث الموضوع والزمان والمكان.

ْحُضـُرُه قُـَرْيٌش ُتَعظُِّمـُه َتْنُسـُك وتضمنت روايات أم أيمن )رضي اهلل عنها( مضامين متعددة منها دينيـة كقولـه: " َكـاَن ِبُبَواَنـَة َصـَنٌم تَ 
، وقولهــا: َمـــْن َدَفـــَن َواِحـــًدا َفَصــَبَر َواْحَتَســـَب َكاَنـــْت َلـــُه (6)لَــُه ألنســـائك َوَيْحِلقُـــوَن ُرُءوَســُهْم ِعْنـــَدُه َوَيْعُكفُـــوَن ِعْنـــَدُه َيْوًمــا ِإَلـــى اللَّْيـــِل..."

ْقـَت، َوَأِطـْع َواِلـَدْيكَ ( َأوْ "َأنَّ َرُسوَل اهلِل )، وقولها(7)اْلَجنَُّة" ْن ُحرِّ ْن ُعـذِّْبَت َواِ  وقولهـا: "َمـا ، (8)َصى َبْعَض َأْهِل َبْيِتِه "اَل ُتْشِرْك بِـاهلِل َواِ 
نَّـا ِإَلْيـِه َراجِ  اللَّهُـمَّ ِعْنـَدَك َأْحَتِسـُب ُمِصـيَبِتي فَـْأُجْرِني ُعـوَن، ِمْن ُمْسِلٍم ُيَصاُب ِبُمِصـيَبٍة َفَيْفـَزُع ِإلَـى َمـا َأَمـَر اللَّـُه بِـِه ِمـْن قَـْوِل: ِإنَّـا ِللَّـِه َواِ 

 .(9)َعَلْيَها. ِإال َأْعَقَبُه اللَُّه َتَعاَلى َخْيًرا ِمْنَها"
وكانت لرواياتها مضامين تاريخية حيث ذكرت بعض الحـوادث التاريخيـة. ومـن األمثلـة علـى ذلـك قولهـا: "كنـت أحضـن 

اال بعبد المطلب قائما على رأسي يقول: يا بركة. قلت: لبيك. قـال: أتـدرين أيـن وجـدت  (، فغفلت عنه يوما فلم أدررسول اهلل )
وقولهـا: "َجـاَءِني َذاَت َيـْوٍم َرُجـاَلِن ِمـْن َيهُـوِد اْلَمِديَنـِة َفقَـااَل ، (10)ابني؟ قلت: ال أدري. قال: وجدتـه مـع غلمـان قريبـا مـن السـدرة..."

ـِة َوَهـِذِه َدارُ ِلي: َأْخِرِجي ِإَلْيَنا َأْحَمَد َننْ  ِهْجَرتِـِه، َوَسـَيُكوُن ِبهَـا  ُظُر ِإَلْيـِه َفَنَظـرا ِإَلْيـِه َوَقلََّبـاُه، َفقَـاَل َأَحـُدُهَما ِلَصـاِحِبِه: َهـَذا َنبِـي  َهـِذِه اأْلُمَّ
، وقولهـا: " َوَكاَنـْت (12)"ِكـي َخْلـَف َسـِريِر َعْبـِد اْلُمطَِّلـبِ ( َيْوَمئِـٍذ َيبْ : " َرَأْيـُت َرُسـوَل اهلِل )، وقولهـا(11) ِمَن اْلَقْتِل َوالسَّْبِي َأْمـٌر َعِظـيٌم"

ْن َباَيَع النَِّبيَّ )  .(14)( اْسُكِتي َفِإنَِّك َعْسَراُء اللَِّساِن"َيْوَم ُحَنْيٍن: "َسبََّت اهلُل َأْقَداَمُكْم. َفَقاَل النَِّبي  ) ، وقولها")(13)ِممَّ
(، فغفلــت عنــه يومــا فلــم أدر إال بعبــد كقولهــا: "كنــت أحضــن رســول اهلل  )وكانــت لــه روايــات ذات طــابع اجتمــاعي 

المطلب قائما على رأسي يقول: يا بركة. قلت: لبيك. قال: أتدرين أين وجدت ابني؟ قلت: ال أدري. قال: وجدته مـع غلمـان قريبـا 
َمِديَنِة َفقَـااَل ِلـي: َأْخِرِجـي ِإَلْيَنـا َأْحَمـَد َنْنظُـُر ِإَلْيـِه َفَنَظـرا ِإَلْيـِه َوَقلََّبـاُه، وقولها: "َجاَءِني َذاَت َيْوٍم َرُجاَلِن ِمْن َيُهوِد الْ ، (15)من السدرة..."

ــِة َوَهــِذِه َداُر ِهْجَرِتــِه، َوَســَيُكوُن ِبَهــا ِمــَن اْلَقْتــِل  ــْبِي َأْمــٌر َعِظــيٌم"َفَقــاَل َأَحــُدُهَما ِلَصــاِحِبِه: َهــَذا َنِبــي  َهــِذِه اأْلُمَّ ، وقولهــا: " َرَأْيــُت (16)َوالسَّ
                                                           

 .1/186؛االبيهقي، دالئل النبوة: 159_1/158ابن سعد، الطبقات الكبرى: (1)
 .9/277؛ أبو الربيع الكالعي، االكتفاء: 167؛ابو نعيم األصبهاني، دالئل النبوة 1/133ات الكبرى: ابن سعد، الطبق(2)
 .3/460؛أبن حبان البستي، الثقات: 89/ 25؛الطبراني، المعجم الكبير 6/87ابن أبي عاصم، اآلحاد والمثاني(3)
 9/277؛ أبو الربيع الكالعي، االكتفاء: 167وة ؛ابو نعيم األصبهاني، دالئل النب1/133ابن سعد، الطبقات الكبرى: (4)
 .3/460؛أبن حبان البستي، الثقات: 460/ 25؛الطبراني، المعجم الكبير 6/87ابن أبي عاصم، اآلحاد والمثاني(5)
 .1/186؛االبيهقي، دالئل النبوة: 159_1/158ابن سعد، الطبقات الكبرى: (6)
 2/245الطبراني، المعجم الكبير: (7)
 .462؛أبن حميد، المنتخب: 10/2709؛شعب االيمان: 7/497قي، السنن الكبرى: البيه(8)
 .860أبو موسى األصبهاني، كتاب اللطائف: (9)
 .1/48؛ أبو الربيع الكالعي، االكتفاء سيد الناس، عيون األثر: 1/288؛ الخركوشي، شرف المصطفى3/253الفسوي، المعرفة والتاريخ: (10)
 .4/94؛ المقريزي، إمتاع األسماع:  1/63؛وينظر أبونعيم األصفهاني، دالئل النبوة، 1/287طفى: النيسابوري، شرف المص(11)
 .1/84؛البالذري، انساب االشراف: 119و1/97ابن سعد، الطبقات الكبرى: (12)
 .25/85الطبراني، المعجم الكبير: (13)
 .3/431الذهبي، سير اعالم النبالء: (14)
؛ابدن سديد النداس، عيدون األثدر:      1/115؛ أبو الربيع الكالعي، االكتفداء:  1/288؛ الخركوشي، شرف المصطفى3/253 الفسوي، المعرفة والتاريخ:(15)

1/48. 
 .4/94؛ المقريزي، إمتاع األسماع:  1/63؛وينظر أبونعيم األصفهاني، دالئل النبوة، 1/287النيسابوري، شرف المصطفى: (16)
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( َشَكا ُجوًعـا َوال َعَطًشـا: َكـاَن َيْغـُدو َفَيْشـَرُب ، وقولها: " َما َرَأْيُت النَِّبيَّ )(1)( َيْوَمِئٍذ َيْبِكي َخْلَف َسِريِر َعْبِد اْلُمطَِّلبِ َرُسوَل اهلِل )
( َرِغيفًـا، َفقَـاَل: َمـا "َأنَّهَـا َغْرَبلَـْت َدِقيقًـا، َفَصـَنَعْتُه ِللنَّبِـيِّ )قولها ، و(2) َشـْبَعاُن" ِمْن َزْمَزَم َفَأْعِرُض عليه الغذاء َفَيُقوُل: ال ُأِريـُدُه. َأَنـا

ُأمَّ َأْيَمــَن َيــْوَم ُحَنــْيٍن:  َقاَلــتْ .(3) اْعِجِنيــهِ َهــَذا؟ َقاَلــْت: َطَعــاٌم َنْصــَنُعُه ِبَأْرِضــَنا، َفَأْحَبْبــُت َأْن َأْصــَنَع ِمْنــُه َلــَك َرِغيًفــا، َفَقــاَل: ُردِّيــِه ِفيــِه، ثُــمَّ 
( َيقُــوُل: "ِإنََّمــا اأْلَْســَوُد ِلَبْطِنــِه وقولهــا َســِمْعُت َرُســوَل اللَّــِه )، (4)( اْســُكِتي َفِإنَّــِك َعْســَراُء اللَِّســاِن""َســبََّت اهلُل َأْقــَداَمُكْم. َفَقــاَل النَِّبــي  )

ُسـوَل وََّج اْبَنَتُه َفاِطَمَة َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلـٍب، َوَأَمـَرُه َأْن اَل َيـْدُخَل َعلَـى َأْهِلـِه َحتَّـى َيِجيَئـُه َفَجـاَء رَ (: "زَ وقولها َأنَّ النَِّبيَّ  )، (5)َوَفْرِجهِ 
نْ "َأنَّ َرُسوَل اهلِل )، وقولها: (6)("اهلِل ) ْن ُعذِّْبَت َواِ  ْن َأَمـَراَك  ( َأْوَصى َبْعَض َأْهِل َبْيِتِه "اَل ُتْشِرْك ِباهلِل َواِ  ْقـَت، َوَأِطـْع َواِلـَدْيَك َواِ  ُحرِّ

ـدً  ـاَلَة ُمَتَعمِّ ـًدا َفِإنَّـُه َمـْن تَـَرَك الصَّ اَلَة ُمَتَعمِّ ـُة اهلِل..."َأْن َتْخُرَج ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َفاْخُرْج َواَل َتْتُرِك الصَّ ، وقولهـا: "َمـا (7)ا َفقَـْد َبِرَئـْت ِمْنـُه ِذمَّ
نَّـا ِإَلْيـِه َراِجُعـوَن، اللَّهُـمَّ ِعْنـ ِمْن ُمْسِلٍم ُيَصابُ  َدَك َأْحَتِسـُب ُمِصـيَبِتي فَـْأُجْرِني ِبُمِصـيَبٍة َفَيْفـَزُع ِإلَـى َمـا َأَمـَر اللَّـُه بِـِه ِمـْن قَـْوِل: ِإنَّـا ِللَّـِه َواِ 

بع اقتصادي كقولها: "اَل ُيْقَطُع َيُد السَّاِرِق ِإالَّ ِفي َجْحَفٍة". وقد كانت له روايات ذات طا .(8)َعَلْيَها. ِإال َأْعَقَبُه اللَُّه َتَعاَلى َخْيًرا ِمْنَها"
َمْت َيْوَمِئٍذ َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهللِ  وقـد كانـت لـه روايـات ذات طـابع سياسـي كقولهـا: "َجـاَءِني  .(9)"ِديَناًرا، َأْو َعَشَرَة َدَراِهَم... () َوُقوِّ

ِلَصـاِحِبِه: َهـَذا َنبِـي  َهـِذِه  اْلَمِديَنِة َفَقااَل ِلي: َأْخِرِجي ِإَلْيَنا َأْحَمَد َنْنُظُر ِإَلْيِه َفَنَظرا ِإَلْيِه َوَقلََّباُه، َفقَـاَل َأَحـُدُهَماَذاَت َيْوٍم َرُجاَلِن ِمْن َيُهوِد 
ِة َوَهِذِه َداُر ِهْجَرِتِه، َوَسَيُكوُن ِبَها ِمَن اْلَقْتِل َوالسَّْبِي َأْمٌر َعِظـيمٌ  )(10)"اأْلُمَّ ـْن َبـاَيَع النَّبِـيَّ : "ِإنََّمـا اأْلَْسـَوُد ")(11)، وقولهـا: " َوَكاَنـْت ِممَّ

ْساَلُم"، وقولها(12)ِلَبْطِنِه َوَفْرِجهِ  ا ُقِتَل ُعَمُر، اْلَيْوَم َوَهى اإْلِ  .(13): "َلمَّ
ا "َمـْن َدفَـَن َواِحـًدا َفَصـَبَر وكانت له روايات ذات طابع علمي لتعليم الناس بعض األمور المتعلقـة  بتحمـل الصـبر كقولهـ

 .(15)(اْسُكِتي َفِإنَِّك َعْسَراُء اللَِّساِن"َيْوَم ُحَنْيٍن: "َسبََّت اهلُل َأْقَداَمُكْم. َفَقاَل النَِّبي  ) ، وقولها(14)َواْحَتَسَب َكاَنْت َلُه اْلَجنَُّة"
 أما بالنسبة للغتها فقد كانت بسيطة وسهلة وواضحة.

 انتهاء الباحثة من انجاز البحث خرجت بعدة نتائج: بعد : الخاتمة
( بالحبشة، وعاشت في مكة مجهولة النسب كونها من سـبايا الحبشـة التـي غنمتهـا قـريش فـي حملـة أبرهـة ولدت أم  أْيمن ) -

 .( عن أمه بعد وفاتهاالحبشي على مكة. فأصبحت، وصيفة آلمنة بنت وهب بعد وفاة عبد اهلل، فورثها رسول اهلل)
( مع أمه، قد إعادته من المدينة إلى مكة بعد وفاة والدته واستمرت بحضـانتها حتـى كبـر، وكانـت لهـا حضنت رسول اهلل ) -

(  وحضنته واهتمت به وشهدت طفولته وصباه وزواجـه مـن السـيدة (، فقد ربت رسول اهلل )عال قه طيبة مع الرسول )
 خديجة بنت خويلد )رضي اهلل عنها(

( بعــد زواجــه مــن الســيدة خديجــة )رضــي اهلل عنهــا( يــد بــن الحــارث الخزرجــى بعــد ان اعتقهــا رســول اهلل )تزوجــت مــن عب -
وأنجبت منه أْيمن )رضي اهلل عنه(، ثم تزوجت بعد وفاة زوجهـا مـن زيـد بـن حارثـة )رضـي اهلل عنـه( فولـدت لـه اسـامة بـن 

                                                           
 .1/84الذري، انساب االشراف: ؛الب119و1/97ابن سعد، الطبقات الكبرى: (1)
 .167؛ابو نعيم األصبهاني، دالئل النبوة 1/133ابن سعد، الطبقات الكبرى: (2)
 .25/87؛الطبراني، المعجم الكبير  6/36؛أبن أبي عاصم، اآلحاد والمثاني: 107: /2ابن ماجة، سنن ابن ماجه(3)
 3/431الذهبي، سير اعالم النبالء: (4)
 .  89/ 25؛الطبراني، المعجم الكبير 6/87حاد والمثانيابن أبي عاصم، اآل(5)
 .3/171؛الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين:  25/91الطبراني، المعجم الكبير (6)
 .462؛أبن حميد، المنتخبك10/2709؛شعب االيمان: 7/497البيهقي، السنن الكبرى: (7)
 .132أبو موسى األصبهاني، كتاب اللطائف: (8)
 .25/88؛ وينظر الطبراني، المعجم الكبير 3/316لطحاوي، شرح معاني اآلثار ا(9)
 .1/63؛وينظر أبو نعيم األصفهاني، دالئل النبوة، 1/287النيسابوري، شرف المصطفى: (10)
 .25/85الطبراني، المعجم الكبير: (11)
 .89/ 25؛الطبراني، المعجم الكبير 6/87ابن أبي عاصم، اآلحاد والمثاني(12)
 .25/86؛الطبراني، المعجم الكبير: 154؛ 6/334ابن أبي شيبة، المصنف: (13)
 .2/245الطبراني، المعجم الكبير: (14)
 .3/431الذهبي، سير اعالم النبالء: (15)
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 زيد )رضي اهلل عنه(
(، وهـــاجرت إلـــى المدينـــة، وقـــد أكرمهـــا رســـول اهلل بشـــة، وبايعـــت رســـول اهلل )هـــاجرت أم  أْيمـــن )رضـــي اهلل عنهـــا( إلـــى الح -

(.بعد هجرتها من بساتين المدينة وثمارها) 
(  في المدينة أيضا، وكانت لها عالقات حسنة مع شهدت أم  أْيمن )رضي اهلل عنها( الكثير من اإلحداث عن رسول اهلل ) -

م المـؤمنين خديجـة )رضـي اهلل عنهـا( وزينـت ام المـؤمنين عائشـة )رضـي اهلل (، وقـد غسـلت أزوجات وبنات رسول اهلل )
(  رقيــة وزينب)رضــي اهلل عنهمــا(، وزوجاتــه وســوده وأم سلمه)رضــي اهلل عنهــا( يــوم زواجهــا، وغســلت بنــات رســول اهلل )

 هلل عنهما(.عنهما(، كما شهدت زواج فاطمة الزهراء )رضي اهلل عنها( وراعت أوالدها الحسن والحسين)رضي ا
( وكانــت تســقي المــاء وتــداوي الجرحــى، ولمــا فــر المســلمين مــن المعركــة كانــت تحثــي شــهدت معركــة أحــد مــع رســول اهلل ) -

 التراب في وجوه الفارين وتقول لبعضهم هاك المغزل فاغزل به، كما شهدت خيبر وحنين.
قول عليها هذه))بقية أهل بيتي((، ويقول))أم  أْيمن أمـي (  فقد كان يقول لها ))يا أمه((، ويكان لها مكانة عند رسول اهلل ) -

(  ألهـل بيتـه، بعد أمي((، وكان يمازحها حيث كان يقول لها ))ال أحملك على ولـد الناقـة((، سـمعت وصـية رسـول اهلل )
( سـول اهلل )(  لما كان في مرضه تقدم له مشـورتها قائلـة لر (  فقد جاءت إلى رسول اهلل )ولمكانته عند رسول اهلل )

(كـان مصـرا علـى إنقـاذ حملـة أسـامة فبينمـا أسـامة بـن "لو تركت أسامة يقيم في معسكره حتى تتماثل" إال إن رسـول اهلل )
()رضـي اهلل عنهمـا( ) ( فأرسـلت أم  أْيمـن إلـى أسـامة بـن زيـديتهيأ للمسير، توفي رسـول اهلل ))رضي اهلل عنهما(  زيد

 (.تبلغه بوفاة رسول اهلل )
(  فقـد كـانوا يزورونهـا بعـد وفـاة رسـول اهلل )( ) وعمر بـن الخطـاب () كانت لها مكانة عند الخليفة أبو بكر الصديق    -

( قـد وهبهـا فـدك، كمـا كـان لهـا ويعرفون قدرها، وكانت فاطمة الزهراء )رضي اهلل عنها( قد اختارتـه لتشـهد لهـا بـان النبـي )
هلل عنهمــا، فعنــدما ســال عــن الشــخص الــذي جــاء المســجد وصــلى ولــم يــتم ركوعــه وال مكانــة عنــد عبــد اهلل بــن عمــر )رضــي ا

( ألحبـه سجوده قالوا هذا الحجاج بن أْيمن بن أم  أْيمن فقال عبد اهلل بن عمر )رضي اهلل عنهمـا( لـو رأي هـذا رسـول اهلل )
فلمـا ضـرب قاضـي المدينـة أبـو بكـر محمـد بـن  فذكر حبه وما ولدته أم  أْيمن، وكان له مكانة فـي المجتمـع حتـى بعـد وفاتهـا،

 عمرو بن حزم  أبن أبي الفرات سبعين سوطا ألنه قال لحسن بن أسامة بن زيد يا ابن بركة وأراد بذلك التصغير بأم  أْيمن.
ســلمه ( والــى أم المــؤمنين أم بعــد جمــع لمرويــات أم  أْيمــن )رضــي اهلل عنهــا( وجــدت إن بعضــها مســندة إلــى رســول اهلل )    -

( وأم المـؤمنين أم سـلمه )رضـي اهلل عنهـا( )رضي اهلل عنها( فحرصت علـى ذكـر الروايـات التـي رويـت عـن رسـول اهلل )
وهذا يدل على أنها كانت محدثها، وهذه الروايات التي رواتها تدل على مدى أهميتها وصدق إسنادها، الن بعـض رواياتهـا 

رة عن جوانب متعددة عن الحياة، ألنها كانت من المحـدثين الـرواة التـي ( وهي بذلك أعطت صو أخذتها عن رسول اهلل )
تعلقــت األحاديــث النبويــة وغيرهــا بمحتواهــا وأســانيدها عــن طريــق الروايــة التــي تعتمــد علــى الحفــظ )القــرن األول الهجــري/ 

ايتهـــا مـــن عـــدة طـــرق الســـابع المـــيالدي(، ســـمع منهـــا العديـــد مـــن الصـــحابة والتـــابعين، حتـــى إن مـــن نقـــل عنهـــا جاءتنـــا رو 
بالمضمون نفسـه، ممـا دلـت رواياتـه علـى مصـدقتيها، جـاءت عـدد مـن رواياتـه غيـر مسـندة أي انتهـت رواياتـه بقولهـا، ربمـا 

( راويـــة لإلحـــداث التاريخيـــة التـــي رواتهـــا، فقـــد عالجـــت ألنهـــا شـــهدت اإلحـــداث التاريخيـــة بنفســـها، عمومـــا إن أم  أْيمـــن )
 لحياة.مواضيع متعددة الجوانب عن ا

   لغته بسيطة وواضحة وسهلة. -
الخليفـة عمـر بـن الخطـاب   ( بخمسـة أو سـتة أشـهر، وقيـل انهـا توفيـت بعـد وفـاة) ذكر أنها توفيت بعد وفاة رسول اهلل - -

() وقيل أنها توفيت في أول خالفة عثمان بنبت عفان (). 
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 لغِة القرآِن الكريمّية في الجمِل االستفهاموتطبيقاتهما على  داللتا التََّصّوِر والتَّصديقِ 
 م.د. قصي سمير عبيس

 أقسام بابل/ كليَّة اإلمام الكاظم )عليه السالم( للعلوم االنسانية الجامعة
meaning of mental and real meaning to the question sentences in The Holy Quran 

Lecturer.Dr. Qusay Sameer obyies 

College AL emiam AL Kadhim Human Science\ Babylon sections 
Abstract 

This study is an attempt the task of trying to uncover the mystery that exists in the 

question types and meanings. They illustrate the concepts of visualization and certification, and is 

seeking two terms in this research is to determine the meaning of the question in the Koran, it has 

been divided search on two sections, the first section: Question conceptual question Altsdiqi in 

the Koran, and the second topic: sections Question tools in terms of demand, which is on three 

types : type I: what is asking for visualization and ratify a (focal question) only, and the second 

type is only asking for the ratification of a word (do), and the third kind: what to ask him about 

the perception only, namely: the names of the question. And then conducted a statistical study of 

the ratio of the meaning of perception and ratification in the Koran with the stated diagrams and 

percentages minute, and made these ratios as a conclusion to the most important findings of the 

researcher. 

 الملخص 
يكتنف البحوث من تشتت ألقسام االستفهام  تعد  هذه الدراسة محاولًة معاصرًة جادًة نهدف بها إلى إزاحة كلِّ ما كان

فهما يحددان داللة االستفهام في لغة القرآن ، فهي تهدف إلى بيان داللتي التصور والتصديق لما لهما من أهمية بالغة ومعانيه.
وبهذا نستطيع أن نجوِّز ألنفسنا تقسيم االستفهام الذي ورد في القرآن  الكريم ، أكان المعلوم تصورًيا أم تصديقًياسواء ، الكريم

تناولت في المبحث األول: االستفهام ، وقد قسمت البحث على مبحثين على قسمين: استفهام تصوري واستفهام تصديقي.
وجعلته ، وتناولت في المبحث الثاني: أقسام أدوات االستفهام من حيث الطلب ،التصوري واالستفهام التصديقي في القرآن الكريم

والنوع الثاني: ما يستفهم عن ، على ثالثة أنواع: النوع األول: ما يستفهم عن التصور والتصديق وهو )همزة االستفهام( فقط
أسماء االستفهام. ثم قمت بدراسة إحصائية  وهي:، والنوع الثالث: ما يستفهم به عن التصور فقط، التصديق فقط وهو لفظ )هل(

لنسبة داللتي التصور والتصديق االستفهاميتيِن في سور القرآن الكريم معزًزا ذلك بالمخططات التوضيحية والنسب المئوية 
 وجعلت هذه النِّسب كخاتمٍة ألهم النتائج التي توصل إليها الباحث.، الدقيقة
 مقدَّمة

فقد وجد المصطلحان في بطون الكتب عند ، يعد  التصور والتصديق من المصطلحات الرئيسة في علم المنطق
وال اطالة؛ ألنَّه ، ويدخل في كلِّ العلوم بال اقحام، ومما هو معروف عند أهل الصنعة أن علم المنطق هو خادم العلوم، اليونان

ومن هذه المصطلحات )التصور ، طلحات المنطقيَّة متداخلة في علوم اللغة العربيةينظم الفكر؛ ولهذا نجد الكثير من المص
ثراء لغوي إذ يهدف ، والتصديق(. فالمتأمل يجد أن لها حضوًرا واضًحا في القرآن الكريم؛ لما يجسداه من عمق ذهني وا 

وء المعلوم التصوري الذي يحتاج إلى تعيين في ض، المصطلحان في هذا البحث إلى تحديد داللة االستفهام في لغة القرآن الكريم
وال يحتاج إلى إجابة بنفي أو إثبات. أما المعلوم التصديقي الذي يتطلب أداًة من أدوات الجواب سواء أكانت مثبته ، الجواب فقط

لقرآن  الكريم على أم منفية. وسواء أكانت صادقة أم كاذبة. وبهذا نستطيع أن نجوِّز ألنفسنا تقسيم االستفهام الذي ورد في ا
يكتنف  وهذه الدراسة تعد  محاولًة معاصرًة جادًة نهدف بها إلى إزاحة كلِّ ما كان  قسمين: استفهام تصوري واستفهام تصديقي.
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تناولت في المبحث األول: االستفهام التصوري ، البحوث من تشتت ألقسام االستفهام ومعانيه. وقد قسمت البحث على مبحثين
وجعلته على ثالثة ، وتناولت في المبحث الثاني: أقسام أدوات االستفهام من حيث الطلب، التصديقي في القرآن الكريمواالستفهام 

والنوع الثاني: ما يستفهم به عن التصديق ، أنواع: النوع األول: ما يستفهم به عن التصور والتصديق وهو )همزة االستفهام( فقط
وهي: أسماء االستفهام. ثم قمت بدراسة إحصائية لنسبة ، ما يستفهم به عن التصور فقطوالنوع الثالث: ، فقط وهو لفظ )هل(

وقد ، داللتي التصور والتصديق االستفهاميتيِن في سور القرآن الكريم معزًزا ذلك بالمخططات التوضيحية والنسب المئوية الدقيقة
 ليها.ذيَّلت البحث بخاتمٍة بيَّنت فيها أهمَّ النتائِج التي توصلت إ

 
ل  المبحث األوَّ

 تأصيل الُمصَطَلحيِن ِعنَد اللغوييَن والبالغيين
ل من أشار إلى هذين المصطلحين من علماء اللغة هو سيبويه )ت فهو يعد  الحجر األساس في نضوج ، ه(180إن أوَّ

وتأليف ، وأسرار التراكيب، تفهامواالس، كالتقديم والتأخير»الكثير من المسائل اللغوية والبالغية التي تدخل في علم المعاني 
نَّ اهتمامه لم يكن قاصًرا على أواخر الكلمات، الكلمات وصوغ العبارات براز الفرق بين تعبير وآخر. وا  ، وبيان إعرابها وبنائها، وا 

نما تجاوز ذلك إلى نظم الجملة والجمل  .(1)«وا 
ل العلماء الذين د471ويعد الشيخ عبد القاهر الجرجاني)ت  رسوا مفهومي التصور والتصديق على أساس أدوات ه( أوَّ
، ونراه يعرض أمثلة كثيرة لصياغات مختلفة مع همزة االستفهام فتارة يليها الفعل وتارة يليها االسم»قال شوقي ضيف ، االستفهام

في أبواب  ه( فهو أول من ذكر تسميات المصطلحات وجعلها626. أما السكاكي )ت(2)«مبيًنا ما بينها من دقائق بالغية
إذ جعل فيه النزعة المنطقية والجدلية ذات طابع واضح في أفكاره.  ونستطيع ، وعلوم منفردة في كتابه )مفتاح العلوم(، مستقلة

أو الدراية. ، وجعل أساسهما العلم، القول: إن السكاكي قد وظَّف داللتي التصور والتصديق في إطار المفهوم المنطقي لهما
ر المفسرون في هذين ، ولم يقف التصور والتصديق عند السَّكاكي فحسب»ة في القرآن الكريم. فطبقهما بصورة عملي بل تبحَّ

والبرهان الكاشف ، هـ( في كتابيه: التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن 651المصطلحين. أمثال ابن الزملكاني )ت 
 . (3)«عن إعجاز القرآن

 طالًحا: مفهوُم التَّصوِر لغًة واص 
يقال ، وعلى معنى صفته، وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته، صورة ترد في كالم العرب على ظاهرها» من التصور في اللغة: 

حضور صورة األشياء عند ». وتتكون الهيئة من (4)«صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته وصورة األمر كذا وكذا أي صفته
وليس حقيقة الشيء. والحكم هو ، ( ال تحتاج إلى حكم؛ ألنها مجرد صورة لشيء. فالصورة األولى أي )التصور(5)«العقل

. بمعنى أنَّ (6)«فإن كل ما يصدق به فهو متصور أوال وال ينعكس، فهو ُمبدأ للتصديق»أو اإلثبات ، الجواب سواء كان بالنفي
فالصورة تكون في الذهن أواًل ثم ، سبقه تصورإذ ال نستطيع أن نصل إلى تصديق إال إذا ، التصور يعد  مرحلة أولية للتصديق

 يتبعها حكم على تلك الصورة. 

                                                           
 .258فخر الدين الرازي بالغيا، ماهر مهدي هالل، العراق: منشورات وزارة اإلعالم:  (1)

ور، اعتنى بتصحيحه أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي. الطبعة الثانية. بيروت: دار إحياء التراث العربي: لسان العرب، ابن منظ (2)

7/438. 

 .14المنطق، محمد رضا المظفر، الطبعة األولى، قم: منشورات الفيروزآبادي:  (3)

 .63ة العلمية  الدكتور عبد األمير األعسم. الطبعة األولى. بغداد: بيت الحكمة: ( التعليقات، ابن سينا، تحقيق الدكتور حسن مجيد العبيدي. المراجع (4)

 .99البالغة )المعاني البيان  البديع(، عمر بن علوي، الطبعة الثالثة. بيروت: دار المنهاج للنشر والتوزيع:  (5)

 .194دار المعارف:  -اهرةالبالغة الواضحة )البيان والمعاني والبديع(، علي الجارم ومصطفى أمين، الق (6)
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كقولك: أعلي مقيم أم محمد. تعتقد أّن السفر حصل في ، هو إدراك المفرد: »واالستفهام التصوري من الناحية االصطالحية
تأتي الهمزة متلوًة بالمسؤول عنه »هذه الحالة . وفي (1)«فيقال: عليٌّ مثال ً ، ولذا يجاب بالتعيين، ولكَنك تطلب تعيينه، أحدهما

ن طلب التصور . (2)«ويذكر له في الغالب معادل بعد أم المتصلة وسبب تسميتها بالمتصلة؛ ألنها تأتي بعد همزة التصور وا 
أو أحد  ،أو المسند إليه، فهو إدراك أحد أجزاء الجملة المسند. »(3)مرجعه إلى تفصيل المجمل أو تفصيل المفصل بالنسبة

، ويتضح مما تقدم أننا ال نستطيع أن نسمي هذا اإلدراك حكًما؛ ألنه طلب التعيين، (4)«ولكنه يجهل أحد أجزاء البناء، المتعلقات
نَّما نريد أن نعيِّن أحَد الشيئين ، فإننا ال نريد أن نؤكَد أو ننفي وجود الشيء، وليس من باب الحكم، وهو من باب التصورات وا 

 ُقْل َأَأنُتْم َأْعَلُم َأِم الّلُه َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن َكَتَم َشَهاَدًة ِعنَدُه ِمَن الّلِه َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّاا في السؤال. ومن ذلك قوله تعالى ﴿اللذين ذكر 
َسَواء ومثله قوله جلَّ وعال﴿ وهذا ليس حكًما.، [. فهنا طلب التعيين بين بيان من هم األعلم؟ أنتم أم اهلل140﴾]البقرة : َتْعَمُلونَ 

[. فهذه اآلية المباركة ال تتطلب تعيين أحد الطرفين اإلسناد ) الجزع( 21﴾]إبراهيم : َعَلْيَنا َأَجِزْعَنا َأْم َصَبْرَنا َما َلَنا ِمن مَِّحيصٍ 
 وكالهما ليس من باب الحكم.، أم )الصبر(

 مفهوُم التَّصديِق لغًة واصطالًحا
. وعند قولك: رجل (5)«وصدَقُه الحديث أي أنبأه بالصدق، الصدق نقيض الكذب صدقه قبل قوله»من  التصديق في اللغة

تصور ولكنه تصور يستتبع الحكم وقناعة ». وعّرفه المناطقة بأنه (6)أي عنده مصداق ذلك وهو ما يصدقه من دليل، صدِّيقٌ 
 (7)«النفس وتصديقها

بأنه نسبة الصدق في القلب أو اللسان إلى القائل. وضده اإلنكار »كثيرا فعبَّروا  أما اللغويون فلم يبتعدوا عن هذا المعنى 
 .(8)«والتكذيب

يمتنع ذكر ». وفي هذه الحالة (9)«إدراك النسبة تستفهم عن حصول الشيء من عدمه»هو واالستفهام التصديقي اصطالًحا: 
ذا جاءت أم بعد همزة التصديق تكون منقطعة وتكون ب، المعادل أو االنتفاء ، تعين الثبوت»ويطلب التصديق  .(10)«معنى بلوا 

، يكون السائل عالًما بأجزاء اإلسناد»أي ال يشترط أن تكون اإلجابة باإلثبات أو بالنفي. وفي هذه الحالة  ، (11)«في مقام التردد
م على الجملة الخبرية يكون فعندما تدخل أدوات االستفها، ويجهل الحكم أو مضمون الجملة فهو يسأل ليقف على هذا الحكم

. ويكثر التصديق في (12)«أو الحكم المفاد من الجملة ويسمى تصديقا، االستفهام بها عن أحد األمرين أما عن النسبة أي اإلسناد
 . ومنه قوله(13)وفي هذه الحالة يجاب بلفظه نعم أو ال، الجمل الفعلية كقولك: أ حضر األمير؟ تستفهم عن ثبوت النسبة ونفيها

فالتصديق حول  [.8﴿َأَلْيَس اللَُّه ِبَأْحَكِم اْلَحاِكِميَن﴾]التين :  [. وقوله عز من قائل13﴾ ]العلق : َأَرَأْيَت ِإن َكذََّب َوَتَولَّىتعالى﴿

                                                           
 .309-308ينظر: مفتاح العلوم، السكاكي، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور. الطبعة الثانية.، بيروت: دار الكتب العلمية: (1)

 .306:)دون المطبع(: علم المعاني دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني، بسيوني عبد الفتاح، مؤسسة المختار. الطبعة الثانية. القاهرة (2)

 .7/307لسان العرب:  (3)

 .315ينظر: أساس البالغة، الزمخشري، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر:  (4)

 .14منطق المظفر: (5)

 .3/64كشاف اصطالحات الفنون. محمد التهانوي، وضع حواشيه احمد حسن بسج. الطبعة األولى، بيروت: دار الكتب العلمية:  (6)

 .99غة )المعاني البيان  البديع(:البال (7)

 .194البالغة الواضحة )البيان والمعاني والبديع(:  (8)

 .309-308مفتاح العلوم: (9)

 .306علم المعاني دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني: (10)

الصميلي. الطبعة األولى. بيروت: المكتبة ينظر: جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشمي، ضبط وتدقيق وتوثيق يوسف  (11)

 .72-71العصرية صيدا:

 .72ينظر: جواهر البالغة: (12)

 .174ينظر: البالغة فنونها وأفنانها، عباس فاضل، الطبعة السابعة، عمان :دار الفرقان للطباعة والنشر:  (13)



 م2016/ آب           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        28العدد/

360 

وليس. ويرى السيد أحمد الهاشمي أن التصديق يقل في الجمل ، أو عدمها كان قد استفهم  الجمل الفعلية في رأيت، ثبوت النسبة
 . (1)«االسمية نحو: أعلي مسافر

، وكذلك ورد في القرآن الكريم، فقد ورد عن العرب الكثير من التصديق في الجمل اإلسمية، أصدر هذا الحكم كيفوال أعلم 
 [.35]النجم : ﴾ِعْلُم اْلَغْيِب َفُهَو َيَرى ﴿َأِعنَدهُ [. وقوله تعالى53﴾]المائدة : َأَهـؤالء الَِّذيَن َأْقَسُموْا ِبالّلِه َجْهَد َأْيَماِنِهم منه قوله تعالى ﴿

وفي شبه الجملة )عنده(. وما نراه أن السيد أحمد ، فجاءت همزة االستفهام التي تفيد التصديق في الجملة االسمية في )هؤالء(
 واهلل العالم.، عبيرهالهاشمي لو قال: إن التصديق في الجمل الفعليَّة هو أكثر من الصديق في الجملة اإلسمية لكان أدّق في ت

 
 المبحث الثاني

 أقساُم أدواِت االستفهاِم بحسِب الطلب : 
 قسم أهل اللغة أدوات االستفهام بحسب الطلب على ثالثة أقسام:

. (2)وهو ما  يستفهم عن المفرد وعن الحكمالقسم األول: ما يستفهم عن التصور والتصديق وهو همزة االستفهام )أمُّ الباب(: 
أي يحتاج إلى إجابة بنفي أو إثبات ، والحكم: هو التصديق، هو التصور بين شيئين ويطلب في السؤال تعيين أحدهما فالمفرد:

.  إذ إنها عامة تأتي لطلب (3)وال تختص بالتصديق، سواء أكانت صادقة أم كاذبة. ولذلك قيل إن الهمزة ال تختص بالتصور
وذلك إذا كان المتكلم يجهل ، إدراك النسبة الواقعة بين الطرفين ثبوًتا أو نفًيا فيطلب بالهمزة»وتأتي لطلب التصديق. ، التصور

أو التصديق سواء ، . فالهمزة تطلب أحد األمرين: التصور(4)«مضمون الجملة ويتردد في ثبوتها ألمر أو نفيها عن ذلك األمر
ت عن األمر أم راغب فيه؟ أم مفعوال نحو: إياي أكان مسنًدا إليه نحو: أأنت فعلت هذا أم يوسف؟ أم مسندا نحو: أراغب أن

فإذا كانت . » (5)أم ظرفا نحو أيوم الخميس قدمت أم يوم الجمعة، تقصد أم سعيدا؟ أم حاال نحو: أراكًبا حضرت أم ماشيا؟
ومن أمثلة طلب  .(6)«الهمزة لطلب التصديق كان جواب االستفهام )بنعم أو ال( وال يذكر معها معادل ويليها غالبا الفعل إن وجد

. والمسؤول عنها هو ما (7)وهو المظروف، التصديق بها: أ حصل االنطالق؟ و أ زيد منطلق؟ فأنت تطلب تفصيل المسند إليه
وتقول أزيدا ضربت؟ إذا كان الشك ، وأردت باالستفهام أن تعلَم وجوده، فتقول أضربت زيًدا؟ إذا كان الشك  في الفعل نفسه، يليها

منه ، . وهذا النوع من التصديق بالهمزة قد ورد في القرآن الكريم كثيًرا كون أن الهمزة هي أم  باِب االستفهام(8)من هوفي المفعول 
م أم [. فتساؤل الخالق عّز وجّل بقوله: أرأيتم ما فعل اهلل به46ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأَخَذ الّلُه َسْمَعُكْم َوَأْبَصاَرُكْم﴾ ]األنعام : قوله تعالى﴿

ومن أهم أو ال ليس بالحق. ، فاإلجابة تصديقية: نعم هذا بالحق [.30﴾]األنعام :  َقاَل َأَلْيَس َهَذا ِباْلَحقِّ  ال. وقوله جل وعال ﴿
ومن ذلك  .(9)ولذا ترى أن الجواب فيها بنعم أو ال، األمور التي يجب توافرها في همزة التصديق ال يجوز ذكر المعادل بعدها

  (10)ن عمارةقول عقيل ب

                                                           
 .309-308ينظر: مفتاح العلوم: (1)

علم البديع، يوسف أبو العدوس، الطبعة األولى. عمان: دار الميسرة للنشر والتوزيع.  بيروت:  -علم البيان -معانيمدخل إلى البالغة العربية، علم ال (2)

 .73دار الكتب العلمية: 

 .71-70ينظر: جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع: (3)

 .306علم المعاني دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني: (4)

 .309-308ح العلوم: ينظر: مفتا (5)

 .284ينظر: اإليضاح في علوم البالغة. الخطيب القزويني، تحقيق د. عبد المنعم الخفاجي. الطبعة األولى، القاهرة: نشر المكتبة األزهرية:  (6)

 .178ينظر: البالغة فنونها وأفنانها:  (7)

 .7ديوان عقيل بن عمارة:  (8)

 .306قدية لمسائل المعاني:ينظر: علم المعاني دراسة بالغية ون (9)

 .71-70جواهر البالغة:  (10)
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 أأترُك إن قلَّت دراهُم خالٍد          زيارَتُه؟ إّني إذا للئيم     ]البحر الطويل[
والمعنى: أأترك زيارة خالٍد؛ ألّن دراهمه قد قّلْت. فالجواب هنا بالنفي؛ أي ال لن أترك زيارته إن قل ماله؛ فالسؤال هنا جاء يطلب 

ولكنه يتساءل ، ل ويتصور الفاعل وهو المتكلم نفسه كما يتصور النسبة بين تلك األجزاءإذا المتكلم يعرف الفع، إجابًة تصديقيةً 
 .(1)فهو يسأل ليقَف على هذا الحكم، أو مضمون الجملة، فهو إذًا يجهل الحكم، أتقع أم ال تقع

ذا كانت الهمزة للتصور   ولكن ، السفر من أحدهمافإنها تدل على إدراك المفرد نحو: أعلي مسافر أم سعيد؟ تعتقد أنَّ »وا 
. وهمزة (2)«أن يليها المسؤول عنه بها، فيقال سعيد مثال. وحكم الهمزة التي لطلب التصور، تطلب تعيينه ولذا يجاب بالتعيين

فباالستفهام يعلم إنه أحاط بأحدهما ال بعينه مسندين أم مسنًدا ، التصور يكون عند التردد في تعيين أحد الشيئين»االستفهام عن 
ويكون استفهاًما واحًدا ، إليهما أم من تعلقات اإلسناد. ومثال ذلك أقائم زيد أم قعد احتمل أن يكون المعنى أي األمرين كان منه

[. وقد يأتي طلب التصور بالهمزة في طرف 75ومن ذلك قوله تعالى ﴿َأْسَتْكَبْرَت َأْم ُكنَت ِمَن اْلَعاِليَن﴾ ]صاد : ، (3)«لطلب التصور
أم في الزق؟ وفي الثاني تطلب تفصيل المسند ، ليه كقولنا: أ دبس في اإلناء أم عسل؟ وفي طرف المسند أفي الخابية دبسكالمسند إ

ولكنه يجهل أحد ، . وفي ضوء ذلك يتَّضح أن التصور هو إدراك أحد أجزاء الجملة عندما يكون السائل عالًما بالحكم(4)وهو الظرف
وقد يستغنى عن ذلك المعادل إذا وجد ما ، يها المستفهم عنه ويذكر للمستفهم عنه غالبا أم المتصلةولذلك وجب أن يل، أجزاء البناء

نَّما يكون بتعيين المستفهم عنه، يدل  عليه وال يكون جواب االستفهام عندئٍذ بنعم أو ال وقد يستغنى عن المعادل إذا دل عليه دليل ، وا 
[. فالسياق وقرائن األحوال تدل  على أن المسؤول عنه 62َعْلَت َهَذا ِبآِلَهِتَنا َيا ِإْبَراِهيُم ﴾]األنبياء : كما في قوله تعالى ﴿ َقاُلوا َأَأنَت فَ 

حيث أشاروا إلى الفعل هذا فهو معلوم لهم والمعنى )أأنت فعلت هذا أم غيرك(؟ وقد أجابهم )عليه السالم( معيًِّنا لهم ، هو الفاعل
الجواب »[.  وهنا يكون 63بقوله ﴿َقاَل َبْل َفَعَلُه َكِبيُرُهْم َهَذا َفاْسَأُلوُهْم ِإن َكاُنوا َينِطُقوَن﴾ ]األنبياء :  (5)الفاعل على سبيل التهكم

. ويجب أن يكون تعيين المسؤول (6)«وال يصح أن يكون الجواب بنعم أو ال، أو فاعل أو غيره، عنها بتعيين المسؤول عنه من فعل
ُقْل َأَأنُتْم  [. وقوله ﴿78لهمزة  ومن ذلك قوله عز من قائل ﴿َأاطََّلَع اْلَغْيَب َأِم اتََّخَذ ِعنَد الرَّْحَمِن َعْهدًا ﴾ ]مريم: عنه موافًقا لما بعد ا
ما  [. حيث تجد أن ما بعد أم مماثل لما بعد الهمزة ولذا من الخطأ أن تقول أزيد أكرمت أم أهنت لتناقض140َأْعَلُم َأِم الّلُه﴾]البقرة : 

. وهنالك (7)وهو ليس تناقًضا في تركيب العبارة فحسب بل تناقض واضطراب في اإلدراك والوعي، بعد الهمزة مع ما بعد أم المتصلة
من األمثلة ما يصلح للتصور والتصديق مًعا في باب االستفهام بالهمزة فتقول: أ محمد جاء من السفر؟ فتجعل ذلك تصديًقا للسؤال 

وفي الوقت نفسه تدل  الجملة على التصور فتقول:  أمحمد جاء من السفر أم خالد؟ فدلَّت ، جابة بنعم أو العن الحكم فتكون اإل
وللتصور تارة أخرى ويجوز ذكر أم المعادلة بعدها. فالتصور والتصديق إنما ، الجملة على التصديق تارة وال يذكر بعدها أم المعادلة

وقد يسأل عن الحكم وقد يسأل عن المفرد وقد يقصد هذا ، وفهم المتكلم له، ضه من الكالموغر ، وقصده، يرجع إلى اعتبار المتكلم
 .(8)وذاك

يوجد فرق واضح بين االستفهام بالهمزة عن التصور واالستفهام بها عن التصديق » وبرغم اعتبارات المتكلم وقصده إال أنه 
وأما االستفهام عن التصديق فال يصلح إال بعد أم ، ه أم المتصلةمن وجهين األول لفظي: وهو إن االستفهام عن التصور يقع بعد

                                                           
 .515-2/514عروس األفراح، السبكي، تحقيق الدكتور خليل إبراهيم خليل. الطبعة األولى، بيروت: دار الكتب العلمية:  (1)

 .308ينظر: مفتاح العلوم:  (2)

 .307-306ينظر: علم المعاني دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني: (3)

 .178البالغة فنونها وأفنانها:  (4)

 .307ينظر: علم المعاني دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني: (5)

 .178البالغة فنونها وأفنانها:  (6)

 .68أساليب المعاني في القرآن، جعفر الحسيني، الطبعة األولى، قم: مؤسسة بوستان مطبعة بوستان:  (7)

 .88البديع، عبد العزيز عتيق، بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر:  -البيان –اني في البالغة العربية علم المع (8)
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واالستفهام عن ، المنقطعة. والثاني معنوي: هو أن االستفهام عن التصديق يكون عن نسبة تردد الذهن فيها بين ثبوتها أو نفيها
، وحيد الذي يدل على التصور والتصديق.  وبهذا فإن الهمزة ليست الحرف ال(1)«التصور يكون عند التردد في تعيين أحد الشيئين

نما يتبعه في ذلك أم فإنها تأتي للتصور والتصديق كما الهمزة الجملة االستفهامية بعد  علىفهي تعد من أقوى الحروف تأثيرا ، وا 
ليها. أما إذا ما بعدها يكون داخال في حيز االستفهام السابق ع»الهمزة. وتأتي أم متصلة إذا جاءت بعد همزة التصور بمعنى أن 

، وهل(. تكون أم منقطعة، أو بعد )هل( التصديق تكون أم في حالتين: أما في حالة )همزة التصديق، جاءت بعد همزة التصديق
وتأتي بمعنى بل التي تكون لالنتقال من كالم إلى آخر ال يمتد تأثير االستفهام السابق إليه. وبعبارة أخرى يكون الكالم الذي يلي أم 

 . (2)«ة خبرا ال إنشائياالمنقطع
، بخالف همزة االستفهام، : ال تذكر مع المستفهم عنه بها معادالً ما يستفهم به عن التصديق فقط وهي األداة )هل(: القسم الثاني

فقد .  وبما أن )هل( اختصت بالتصديق (4). لذا يكون جوابك )نعم أو ال (؛ أي بإفادتك ثبوت النسبة أو نفيها(3)وهي حرف كالهمزة
فامتنع أن يقال هل عندك عمرو أم بشر؟ باتصال أم دون »امتناع أن يذكر بعدها المعادل بأم المتصلة. »ترتب عليها أحكام منها 

. (5)«أم عندك بشر؟ بانقطاعها وقبح هل زيد عرف؟ دون هل زيدا عرفته؟ ولم يقبح أرجل عرف؟ وازيدا عرفت. فبينه وبين هل تدافع
. وحينئذ يؤدي الجمع بين )هل وأم( إلى التناقض؛ (6)فإن ذكرت  فهي منقطعة، ت أم يفضي إلى التناقضفضاًل عن ذلك إذا ذكر 

نما يطلب تعيين أحد األمرين فإن ، ألن )هل( تفيد إن السائل جاهل بالحكم؛ ألنها لطلبه وأم المتصلة تفيد أنَّ السائل عالم به وا 
اإلضراب نحو هل جاء صديقك أم عدوك؟ وامتنع هل زيد قام أم عمرو؟ وقبح جاءت أم كذلك كانت منقطعة بمعنى بل التي تفيد 

نَّه يقبح دخول هل على . »(7)هل زيد ضربت؟ لما سبق إن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل والشك فيما قدم عليه وا 
وهل خالًدا أكرمت؟ ألن هل يستفهم بها  فال يستحسن أن تقول مثاًل؟ هل فنون البالغة أحببت؟، جملة يشعر نظمها بمعرفة الحكم

؛ ولذلك قبح استعمال هل في كل تركيب يتقدم فيه (8)«فإذا كان نظم الجملة يدل على أن الحكم غير مجهول قبح ذلك، معرفة الحكم
النسبة والعلم المسند إليه على الخبر الفعلي ووجه القبح عند الجمهور أنَّ التقديم قد يكون لالختصاص واالختصاص يقتضي وقوع 

وامتنع هل زيد قام أم عمرو؟ ». وهذا المعنى  ذكره الخطيب القزويني من قبل منبًها بقوله: (9)بها وهل ال يؤتى بها بل هي للتصديق
. (10)«والجواب نعم أو ال، وقبح هل زيد ضربت؟ لما سبق إن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل والشك فيما قدم عليه

فقد ورد في قوله تعالى ﴿َيا َأي َها النَّاُس اْذُكُروا ِنْعَمَت ، إليه اإلشارة إن ما قبحه البالغيون كان موجوًدا في القرآن الكريم ومما تحسن
ف البالغيون تلك التراكيب [. ولهذا كان ينبغي أال يص3مَِّن السََّماِء َواأْلَْرِض﴾]فاطر :  اللَِّه َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْيُر اللَِّه َيْرُزُقُكم

 .(11)بالقبح بل األولى أن يقال قليلة ونادرة وتنزيه أساليب القرآن عن مثل هذه األوصاف
فيسأل بها عن معناها؛ . »(12)وهذه جميعها أسماء، وهي سائر أدوات االستفهام القسم الثالث: ما يستفهم به عن التصور فقط:

. وأسماء االستفهام هي: ما ومن وأي وكم وأين وكيف وَأّنى ومتى وأّياَن. فهو من (1)«عنه ولهذا يكون الجواب معها بتعيين المسؤول
                                                           

 .1/258البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، عبد الرحمن حسن، الطبعة الثانية. بيروت: دار الشامية:  (1)

 .309ينظر: علم المعاني دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني:  (2)

 309-308تاح العلوم: مف (3)

 .187ينظر: البالغة فنونها وأفنانها:  (4)

 .244ينظر: اإليضاح في علوم البالغة:  (5)

 .187ينظر: البالغة فنونها وأفنانها:  (6)

 .310ينظر: علم المعاني دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني: (7)

 .244اإليضاح في علوم البالغة: (8)

 .310دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني: ينظر: علم المعاني (9)

 .1/258ينظر: البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونه: (10)

 .75جواهر البالغة: (11)

 .310ينظر: مفتاح العلوم:  (12)
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وهذا طبيعي؛ ألن المطلوب تعيينه أو تصوره بكل منهما يخالف المطلوب تعيينه وتصوره بأداة » (2)من نوع طلب حصول التصور
سيبويه أّنه يرى  عن. وينقل (3)«يينه وتصوره بكل أداةولذلك يقتضي األمر التعرف على حقيقة المسؤول عنه والمطلوب تع، أخرى

فاكتسبت هذه األدوات معنى االستفهام ، أن العرب تركوا النطق بهمزة االستفهام مع سائر أدوات االستفهام؛ ألنهم أمنوا االلتباس
جملة معها سوى الضبط العام في النظام ؛ ولذا ال يلتزم في بناء ال(4)وقال ابن مالك في المصباح ماعدا الهمزة نائب عنها، بالتداول

كما هو ، فليس وراء بناء الجمل مع تلك األدوات دقائق ينبغي مراعاتها، مع مراعاة تصدر تلك األدوات، اإلعرابي لصياغة الجمل
ما يحصل . فمن يذكر بعده اسم المسؤول عنه كقولنا في جواب من هذا؟ هذا محمد أو علي مثال ك(5)الحال بالنسبة للهمزة وهل

. بمعنى أن (6)كقولنا في جواب السؤال السابق من هذا؟ هذا معلم أو طبيب مثال، أي بذكر صفة من صفات المسؤول عنه، بالصفة
 والمشخصة له. ومن ذلك قوله تعالى﴿، وأما بذكر األوصاف الخاصة بالمستفهم عنه، الجواب يكون أما بذكر الذات المستفهم عنها

ب كُ  [. فقد أجاب موسى )عليه السالم( ببيان 50-49َما َيا ُموَسى َقاَل َرب َنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ثُمَّ َهَدى﴾]طه : َقاَل َفَمن رَّ
ظَّاِلِميَن َقاُلوا ال الصفات الخاصة برب العزة المنفرد بها سبحانه وتعالى. وانظر في قوله عز وجل ﴿َقاُلوا َمن َفَعَل َهَذا ِبآِلَهِتَنا ِإنَُّه َلِمنَ 

[. وواضح في هذه اآلية إن الجواب قد اشتمل على ذكر الذات المستفهم 60-59َيْذُكُرُهْم ُيَقاُل َلُه ِإْبَراِهيُم﴾ ]األنبياء :  َفًتىَسِمْعَنا 
َعَصاَي َأَتَوكَُّأ َعَلْيَها َوَأُهش  ِبَها َعَلى  َقاَل ِهيَ  َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى ومنه قوله تعالى﴿، (7)عنها وأيضا يطلب من ما بيان الذات
 [. وتقيس على ذلك بقية أسماء االستفهام األخرى لتشابه األدوات في داللة التصور.18-17َغَنِمي َوِلَي ِفيَها َمآِرُب ُأْخَرى ﴾]طه : 

إذ ال يوجد استفهام تصديقي إال ، خرفكّل واحد منهما مرتبط باآل، للباحث تواشج العالقة بين التصور والتصديق ويظهر 
وكان أوله تصوًرا. فالحكم ال يأتي إال إذا توافرت صورة في الذهن. ويتضح أيًضا أن العنصر األساس في استفهام التصور 

وائل من خالل فقد ذكرها النحاة األ، وفي األحكام التي تنماز بها عن سواها، والتصديق هو الهمزة ؛ ألنها تعد  أم الباب في االستفهام
 وهذا أوقد جذوة االجتهاد عند البالغين في التخصص باالستفهام التصوري والتصديقي وتطويرهما كعلم منفرد. ، باب التقديم

 دراسٌة إحصائيٌَّة لدالَلتي التصوِر والتَّصديِق في القرآِن الكريمِ 
إذ تبلغ ، لتصديق هو أقرب إلى االستفهام من التصوروالحال أن ا، إن االستفهام التصوري يغلب التصديقي في القرآن الكريم

%(؛ ويعود سبب ذلك إلى أن الخطاب القرآني أكثره ال يحتاج إلى حكم في 38ونسبة التصديق  )، %(62نسبة التصور حوالي )
نما يحتاج إلى تعيين؛ ألن الحكم هو معروف ويسمى ذلك )سؤال العارف بالجواب(. ، طلب اإلجابة من االستفهام أكثره وهذا النوع وا 

، أو غيرها من األغراض المجازية، أو التقرير، وهذا ال يأتي إال مجاًزا ألغراض مختلفة: كالتوبيخ، يكون صادًرا من الخالق جّل وعال
التصور أو التصديق صادًرا من األنبياء إلى  يكونفحاشا هلل عالم الغيوب أن يطلب تصور من بشر مخلوق. والقسم الثاني أن 

والقسم األخير أن يصدر من ، خالق وهذا جائز أن يكون حقيقي. والقسم الثالث يصدر من المؤمنين إلى الخالق أو إلى األنبياءال
أو شك ويجوز في هذا الحقيقة والمجاز. ولعل الشكل اآلتي يوضح النسبة بين التصور والتصديق في القرآن ، الكافرين الستهزاء

 الكريم .
 

                                                                                                                                                                                            
 .89البديع:  -البيان –في البالغة العربية علم المعاني  (1)

 .1/259البالغة العربية:  (2)

 .314سة بالغية ونقدية لمسائل المعاني:ينظر: علم المعاني درا (3)

 .90-89البديع: -البيان –ينظر: في البالغة العربية علم المعاني  (4)

 .314ينظر: علم المعاني دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني: (5)

 ( تنظر ترجمته في: (6
، المنهدددل 252ـدددـ3/259، عقدددد الجمدددان: 17/183بالوفيدددات:  ، الدددوافي176ـدددـ 170/ 23، وعيدددون التدددواريخ: 206ـدددـ 2/196فدددوات الوفيدددات:        

مسدددالك األبصدددار فدددي ممالدددك األمصدددار: ، 4/106. االعدددالم: 128ـدددـ  4/124، وذيدددل مدددرآة الزمدددان: 1/387الددددليل الشدددافي:  ،7/100الصدددافي: 
 . ومقدمة ديوانه.19/130

 .19/130مسالك األبصار: ( (7
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 بة بين التصور والتصديق االستفهاميين في القرآن الكريمالنس
 

وهي: جميع أسماء االستفهام ، فنسبة التصور، يتبين من الشكل النسبة بين التصور والتصديق االستفهاميين في القرآن الكريم
فتبلغ نسبة التصور حوالي ، كريموالهمزة( ذكًرا في القرآن ال، وأم التي تفيد االضطراب، وهي: )هل، مع الهمزة أكثر من التصديق

%( ويعود سبب ذلك بنظر الباحث إلى أن الخطاب القرآني أكثره ال يحتاج إلى حكم في طلب 28ونسبة التصديق )، %(72)
نما يحتاج إلى تعيين؛ ألن الحكم هو معروف ويسمى ذلك )سؤال العارف بالجواب( فسبحانه وتعالى يستفهم لكي يجيب ، اإلجابة وا 
االستبطاء، ،التحقير،بما عمله من خير أو شر ويعترف بما قام به، فتضاف إلى االستفهام دالالت أخرى  يقصد بها التوبيخ المخلوق

والبقية ، هي أصل االستفهام“ وأم ، الهمزة”وغير ذلك من األغراض المجازية. ونستنتج في ضوء ذلك أن التصور والتصديق أن 
 وهذا يكون مع األصل فقط بخالف سائر األدوات األخرى.، لى التصور والتصديق بغير قيد أو شرطتأتي بمعناهما؛ ألنهما دخلتا ع

 دراسة إحصائية ألدوات االستفهام التي تفيد التصور في القرآن الكريم:
، كونها أم البابأما إذا قارّنا بين أدوات االستفهام التي تفيد التصور مع بعضها نجد أن أكثرها وروًدا في القرآن هي: الهمزة؛ 

والقرآن الكريم يروي أحوال األقوام السابقين؛ لتكون موعظة وعبرة لألقوام ، واالداة التي تليها هي: كيف كونها تدل على الحال
فما يراه الباحث أن الهدف من وراء كثرة وجود األداة )كيف( االستفهامية التي تفيد التصور هو تربوي ، المعاصرين والالحقين

 ولعل الشكل اآلتي يوضح أدوات االستفهام التي تفيد التصور في القرآن الكريم . تهذيبي.
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 أدوات االستفهام التي تفيد التصور
 

ويبين الرسم أن جميع أسماء االستفهام تدل على ، يتضح من هذا الشكل نسبة أدوات االستفهام التي تفيد التصور
والتصور هو أقل ، وما يراه الباحث أن أسماء االستفهام أضعف من أحرف االستفهام، ين في اإلجابةالتصور فهي تطلب التعي

إذ إنه بداية التصديق فال تستطيع هذه األسماء من االستفهام لطلب التصديق لكونه استفهامًا محضًا ال ، رتبة من التصديق
الباب. ولكن يجوز العكس في دخول الهمزة على الجملة لتفيد يعمل فيه إال األصل واألسماء تعد فرًعا من األحرف في هذا 

التصور ألن األصل يدخل على كل شيء من حيث التصور أو التصديق بدون قيد أو شرط فللهمزة الحصة الكبرى من حيث 
 عددها في باب التصور وهذا طبيعي فيجب أن تتصدر في كل شيء ألنها أم الباب.

فقد ذكرت )مائة وأربًعا وستين( مرًة تفيد ، وأول هذه األدوات )الهمزة(، القرآن الكريم ولالستفهام التصوري أدوات في 
َأَلْم َتُكْن آَياِتي تُْتَلى ومثال ذلك قوله تعالى﴿، % من نسبة التصور في القرآن الكريم31”حيث تشكل، االستفهام بمعنى التصور
“ إحدى وخمسين”[. واألداة الثانية التي وردت أفادت االستفهام هي )أم( فقد وردت بـ105﴾ ]المؤمنون: َعَلْيُكْم َفُكنُتم ِبَها ُتَكذُِّبونَ 

َوَسَواء ومن ذلك قوله تعالى﴿، % من نسبة التصور في القرآن الكريم 10مرة أفادت االستفهام بمعنى التصور حيث تشكل 
 [.10: ﴾]يسَعَلْيِهْم َأَأنَذْرَتُهْم َأْم َلْم تُنِذْرُهْم اَل ُيْؤِمُنونَ 

، % من نسبة التصور في القرآن14واألداة الثالثة: )ما( التي بلغ عددها سبعة وتسعين استفهاًما بداللة التصور حيث تشكل 
[. واألداة 101:  ﴾]يونس  ُقِل انُظُروْا َماَذا ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما ُتْغِني اآلَياُت َوالن ُذُر َعن َقْوٍم الَّ ُيْؤِمُنونَ ومنه قوله تعالى﴿

% من مجمل األدوات التي ذكرت في 9أي بنسبة ، فقد ذكرت استفهامية )تسًعا وأربعين( مرة بمعنى التصور“ َمن”الرابعة: 
﴾]آل نَّا ِبالّلهِ َقاَل َمْن َأنَصاِري ِإَلى الّلِه َقاَل اْلَحَواِري وَن َنْحُن َأنَصاُر الّلِه آمَ ﴿ومنه قوله عّز وجل ، القرآن الكريم بمعنى التصور

 [. 52عمران  :  
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وقال في ذلك عّز ، % من نسبة التصور في القرآن الكريم2استفهامات حيث تشكل “ تسعة”بـ“ متى”واألداة الخامسة:        
داللة التصور بنسبة مرات ب“ ست”التي بلغ ذكرها “ أّيان”[. ثم 51]اإلسراء: ﴾َوَيُقوُلوَن َمَتى ُهَو ُقْل َعَسى َأن َيُكوَن َقِريباً وجل﴿

[. وتلتها 42﴾]النازعات  ْسَأُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها﴿يَ ومنه قوله عز من قائل، % من التصورات المذكورة في القرآن1
ومن ، آن% من نسبة التصور المذكور في القر 2بداللة التصور حيث تشكل“ عشًرا”فقد بلغ ذكرها في القرآن الكريم   “أين”األداة 

% من 5حيث ذكرت في ثمان وعشرين مرة بنسبة “ أنى”[. ثم 22﴾]األنعام: َأْيَن ُشَرَكآُؤُكُم الَِّذيَن ُكنُتْم َتْزُعُمونَ ﴿ذلك قوله تعالى
[. ثم 247﴾]البقرة: ِباْلُمْلِك ِمْنهُ  قاُلَوْا َأنَّى َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْيَنا َوَنْحُن َأَحق  التصورات المذكورة في القرآن الكريم ومنه قوله تعالى ﴿َ 

% من عموم االستفهام التصوري الذي ذكر في القرآن الكريم ومن 4التي بلغ ذكرها في القرآن الكريم عشرين مرة بنسبة “ كم”
ْن َأَحٍد َأْو َتْسَمُع لَ ذلك قوله تعالى﴿ التي بلغ “ كيف”[. وأخيرا 68﴾]مريم: ُهْم ِرْكزاً َوَكْم َأْهَلْكَنا َقْبَلُهم مِّن َقْرٍن َهْل ُتِحس  ِمْنُهم مِّ

ويأتي تسلسلها بعد الهمزة من حيث ، % من نسبة التصور اإلجمالية في القرآن الكريم15مرة حيث تشكل “ ثالثًا وثمانين”ذكرها 
  [.43﴾]المائدة  ِفيَها ُحْكُم الّلهِ َوَكْيَف ُيَحكُِّموَنَك َوِعنَدُهُم التَّْوَراُة ومثال ذلك قوله تعالى﴿، ذكرها في القرآن الكريم

 دراسة إحصائية ألدوات االستفهام التي أفادت التصديق في القرآن الكريم:
مرة تفيد التصديق بنسبة “ 192”ولالستفهام التصديقي أدوات في القرآن الكريم وأول هذه األدوات الهمزة التي ذكرت بـ 

]الصافات: ﴾﴿َيُقوُل َأِئنََّك َلِمْن اْلُمَصدِِّقينَ ال الهمزة التي تفيد التصديق قوله تعالى% من التصديق الوارد في القرآن الكريم ومث58
% ومنه قوله تعالى ﴿َهْل َجَزاء 26مرة تدل على التصديق في القرآن الكريم بنسبة “ 86”حيث بلغت “ هل”[. وتليها 52

ْحَسانُ  ْحَساِن ِإالَّ اإْلِ % من التصديق الوارد 16التي بلغ ذكرها اثنتان وخمسين مرة بنسبة “ أم”ة [. وأخيرا األدا60: ن]الرحم﴾اإْلِ
 [. كما هو موضح في الشكل أدناه15]الطور: ﴾في القرآن الكريم كقوله عّز وجل ﴿َأَفِسْحٌر َهَذا َأْم َأنُتْم اَل تُْبِصُرونَ 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 أدوات االستفهام التي تدل على التصديق
 

فالتصديق يتطلب اإلجابة بنفي أو ، وهي الحروف فقط أدوات االستفهام التي تدل على التصديقيتضح من هذا الشكل 
إثبات فيحتاج إلى أقوى األدوات ومن البديهي أن تكون الهمزة أكثر األحرف استعمااًل في باب التصديق؛ ألنها أم  االستفهاِم كما 

 ذكرنا.
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 الخاتمة
 ستطيع أن أجملها على النحو اآلتي: أ، إلى جملة من النتائج البحثخلص 

 وليس من باب التصديقات ) الحكم(.، كشفت الدراسة أن طلب االجابة بالتعيين هو من باب التصورات -1
، وما يستفهم عن التصديق فقط هي األداة )هل(، بيَّنت الدراسة أن ما يستفهم به عن التصور والتصديق هي الهمزة فقط -2

 ط هي )أسماء االستفهام(.وما يستفهم به عن التصور فق
إذ تقدر نسبة التصور في القرآن ، أثبت البحث أن االستفهام التصوري يغلب على االستفهام التصديقي في القرآن الكريم -3

 %(.38أما )أم( نسبة التصديق فتقدَّر )، %(62الكريم )
واالداة التي تليها هي: ، ة؛ كونها أم البابتوصل البحث إلى أن أكثر أدوات االستفهام  وروًدا في القرآن الكريم هي: الهمز  -4
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