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 املستخلص

 حاحه و والهلن  ه و ص دم ىمن هللا يم و وحمع  ن لزمو يمن أبن ه هإ  ذ لقج كخم هللا
خرو بخرهئز كثيخة مشيه ألدوأج بأكثخ مغ  ربع  دهإ ، وقج ورد ذكخىغ يشج ألشػيخي 

حيخة ألحجيث يغ  ألساحث أبنول بإحجى يذخة زوجة مغ ألمػأاي دخل بيغ ، وقج خررشه
مع مخأيهة ألتدمدل   ( ملسو هيلع هللا ىلصألشهي) ذكخ زوجهت ألشهي ثه يألساحث ألو  وأللمس ةألشػيخي ألذخر ة 

ألتهريخي لي زوأجيغ مع ذكخ كل وأحجة مشيغ لي حيخة مشفخدة مشح زوأجيه وحتن ولهايه 
أبتجأإ مغ  ول زوجهاو وىي ألديجة خجيجة بشت خػيمج رضي هللا يشيه وقرة زوأجيه مغ 

مغ حيجأت قػميه مغ حيث ألسهل وألشدب للخضت  فديه رحػل هللا ىمن هللا يم و وحمع  ذ 
لمدوأج مغ رحػل هللا ىمن هللا يم و وحمع وذلظ لسه يخلتو يشو مغ ىفهت ألرجق وأبنمه ة ، 
لقهل رحػل هللا ىمن هللا يم و وحمع بهلدوأج مشيه ، لتػلن وألجىه خػيمج  مخ زوأجيه ولع يتدوج 

 لثهلثألساحث أ أمه  ،ح هايه ألن  ن اػلهىه هللا  يمييه رحػل هللا ىمن هللا يم و وحمع لي
ولع يجخل بيغ وقج لرمشه ألكالم حػليغ  ( ملسو هيلع هللا ىلصألشهي) ألشدهإ ألمػأاي ادوجيغ أورد ه ف و 

 وبحدب ألتدمدل ألحي ورد يشج ألشػيخي .
 ، نهاية االربالنهيري ،الكلمات المفتاحية: زوجات رسهل هللا 

The wives of the Messenger of God Muhammad, may God bless 

him and grant him peace, to Al-Nuwair fi kitabah nihayat al'arb fi 
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Abstract 

God Almighty has honored his Prophet Muhammad, may God 

bless him and grant him peace, that his bounty over the prophets, as he 

singled out many characteristics, including marriage to more than four 

wives, and they were mentioned by al-Nuwayri with eleven wives who 

mailto:art.dr.aa95@uoanbar.edu.iq
mailto:art.dr.aa95@uoanbar.edu.iq


 نيةانسالار للعلوم انبالامعة اجملة ج

 

 ( 1مج 2 لعدد )ا

 2222 ( حزيران)

 

  (ٗٙ(  
 

entered them, and we have devoted the first section of this research to 

mentioning them, taking into account the sequence The history of their 

marriage with each one of them being mentioned in a separate 

biography from her marriage until her death, starting from his first 

wife, Khadija bint Khuwaylid, may God be pleased with her, and the 

story of her marriage to the Messenger of God, may God bless him and 

grant him peace, as one of the women of her people in terms of money 

and lineage, so she offered herself to marry the Messenger of God May 

God bless him and grant him peace, because of the qualities of honesty 

and trust that she knew about him, so the Messenger of God, may God 

bless him and grant him peace, accepted to marry her, so her father 

Khuwaylid took over her marriage and the Messenger of God, may 

God bless him and grant him peace, did not marry her in her life until 

God passed away. 

The second topic of this research mentioned the women who 

married and did not enter them, and we have detailed the discussion 

about them according to the sequence that was mentioned by Al-

Nuwairi. 

Key words: the wives of the Messenger of Allah, Al-Nuwayri, 

nihayat al'arb 

 سيرة النهيري الذخرية والعلمية :ــ:المبحث األول 
 سمو وندبو :ا -أوال

بغ يهج ألجأئع  ( ٕ)وقيل يهج ألكخيع (ٔ)يهجألػىهب بغ ص دمىػ شيهب ألجيغ  حسج بغ     
بغ عاهدة بغ يمي بغ شخأد بغ خصهب بغ  رخ بغ  حسهييل بغ  بخأل ع بغ جلفخ بغ ىالل 
بغ ألحديغ بغ ليث بغ شمحة بغ يهجهللا بغ يهج ألخحسغ بغ  بي بكخ ألرجيق رضي هللا يشو 

حسو يهج ألكخيع، أحع ججه وقيل ألي  ختالفأورد و  (ٖ)ىهحب رحػل هللا ىمن هللا يم و وحمع
 .( ٗ)ختالف وأرد لي كثيخ مغ أبنحسهإ ألتي اخجع ليهوىحأ أال

 :مهلجه ونذأتو – نياثا
و خهخ   (ٙ) حجى مجن مرخ (٘)شيهب ألجيغ ألشػيخي لي مجيشة قػص ولج     

وأللذخيغ مغ ذي ألقلجة ) يػم ألثالثهإ ألحهدي :يغ ح هاو أبنولن ويغ مػلجه  ذ يقػل(ٚ)ألشػيخي 
وىي حشة حاع وحاليغ وحتسهئة ولج مؤلف ىحأ ألكتهب وجهملو لقيخ رحسة ربو  حسج بغ يهج 

 ألػىهب بغ ص دم بغ يهج ألجأئع بغ عاهدة ( .
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ألشػيخي ألحي ذكخ  ن  يغ مػلج (ٛ)بغ اغخي بخديأختالف مع مه  ورده أولي ذلظ    
كغ ألقػل  ن روأية ألشػيخي يغ م الده ىي أبنقخب ثشهن وثسه ػن وحتسهئة ، ويسأمػلجه حشة 

 لمرػأب كػ و ىػ  رخ لشفدو .
 أسرتو : -ثالثا

اخيخع أبنديب شيهب ألجيغ ألشػيخي لي بيت  ىل يمع لقخ  ألقخآن وحسع ألحجيث  ذ   
وذكخ  (ٜ)كهن  بػه اهج ألجيغ  بػ ص دم يهج ألػىهب بغ  بي يهجهللا ص دم بغ يهج ألجأئع يهلسه جم ال

م( واػلي يػم ألخس ذ ٜٛٔٔ-ه ٛٔٙ خاهر يغ ح هة وألجه ألحي ولج لي حشة)  (ٓٔ)ألشػيخي 
 م ( ومهت لي ألسجرحة ألرهلح ة ولع افتو ىالة.ٖٔٓٔ-ه ٜٜٙذي ألحجة حشة)  ٕٕ

 اتو العلمية :مرنف-رابعا
يمس ة وذكخ   و  دخ كتهب ىح ح ألاخهري وقيل   و  آثهركهن لذيهب ألجيغ ألشػيخي 

 . (ٔٔ)خو ثسهن مخأت  ذ كهن يكتب ألشدخة ثع يهتهييه د
 ن ألشػيخي  لف كتهبه كهيخأ حسهه )مشتين أبنرب لي  (ٕٔ)بغ اغخي بخديأوذكخ     

حع آخخ لكتهب ألشػيخي أكسه  ورد  (ٖٔ)لي أليػم ثالثة كخأريذ يمع أبندب( وكهن يكتب
حسو هب (٘ٔ)ذكخه حهجي خم فة)ألتهريخ ألسذيػر( لي حيغ ـب (ٗٔ)ألسذيػر لقج ذكخه ألديػشي

 ) يهية أبنرب لي لشػن أبندب( .ـألسلخوف لجى  غمب ألسؤرخيغ و افقػأ يمن ذلظ ب
 ثناء العلماء عليو : -خامدا 

 وىف أللمسهإ شيهب ألجيغ ألشػيخي وىفه يميق بسكه تو أللمس ة ومغ ىؤالإ أللمسهإ :
بقػلو : ) كهن حدغ ألذكل ، ف و مكهرم و ريح ة ، يتػدد  (ٙٔ)ذكخه ألرفجي-ٔ

 بنىحهبو ، ويتخدد لسغ يتسدظ بأحاهبو ... ( .
) كهن لقييه لزال ، ومؤرخه بهريه ، ولو مذهركة :بقػلو  (ٚٔ)وذكخه  بغ اغخي بخدي-ٕ

 جيجة ف لجة يمػم ...( .
هاية األرب في منهج النهيري في تنظيم أحجاث الديرة النبهية في كتابو ن -سادسا

 فنهن األدب:
يلج كتهب ألشػيخي ) يهية أبنرب( مغ ألكتب أبندب ة ألسيسة لقج يكذ لكخ ألشػيخي   

ألحي يهش ف و ومه وىل  ل و مغ مػروث يمسي يغ ألقخون ألدهبقة خرز ألشػيخي قدسهن 
ػية لي كل مغ كتهبو لديخة ألشهي ص دم )ىمن هللا يم و وحمع (  يسه ه مشو بأىس ة ألديخة ألشه
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زمهن ومكهن وحػف  تتاع ألسشيج ألحي حهر يم و لي كتهبو وىل  قتزب  م زأد كػ و  ديب 
 بهلجرجة أبنحهس ول ذ مؤرخه .

(ملسو هيلع هللا ىلصزوجاتو وأوالده ) :ثانيالالمبحث   
 اواًل: زوجاتو:

 (من الديجة خجيجة بنت خهيلج ) ملسو هيلع هللا ىلص(النبي) زواج -1
ميه لهشسة بشت  أللدى بغ قري بغ كالب ، و حج بغ يهج  ىي خجيجة بشت خػيمج بغ       

قهل أإلحالم  ، وكه ت خجيجة ة ىع جشجب بغ ىخم بغ روأحأحع أبن :ىع وقيلزأئجة بغ أبن
قج ادوجت بخجميغ ملسو هيلع هللا ىلص بـ)ألصهىخة( لذخف  دهيه بيغ قػميه، كه ت قهل زوأجيه بخحػل هللا  ناجي

ويشج  .ىهلة ادوجيه قهل يتيق "  به  ن"  :قج ذكخ (ٜٔ)لشػيخي أوكهن (ٛٔ)ىسه يتيق بغ يهبج
 .لػلجت لو ىشج بغ ىشج (ٕٔ)ىهلة  بػادوجيه مغ بلج يتيق  ورد قج (ٕٓ)غيخه

خهخ زوأجيه  (ٕٕ)ويغ زوأجيه  ورد ألشػيخي ملسو هيلع هللا ىلص وبلج ولهة زوجيه يتيق ادوجيه رحػل هللا      
كه ت خجيجة بشت خػيمج بغ  حج بغ يهج أللّدى بغ قرّن أمخ ة   يغ ألػأقجي   يه قهلت: "

حهزمة جمجة شخيفة لهياة؛ وىن يػمئح  وحط  قخير  داه، و يطسيع شخله، و كثخىع مهال، وكّل 
قػميه كهن حخيره يمن  كهحيه لػ قجر يمن ذلظ، قج شمهػىه وبحلػأ  ليه أبنمػأل؛ لأرحمتشن  

يخىه مغ ألذهم، لقمت: يه ص دم، مه يسشلظ  ن اتدّوج؟ لقهل: مه دح ده  لن ص دم بلج  ن رجع لن ي
مه  ادّوج بو، قمت: لإن كفيت ذلظ، ودييت  لن ألجسهل وألسهل وألّذخف وألكفهإة  ال  يبيج

قمت يمّن  ، لأ ه  للل، لحىهت  اجيب؟ قهل: لسغ ىن؟ قمت خجيجة، قهل: وك ف لن بحلظ؟
كحأ وكحأ، و رحمت  لن يّسيه يسخو بغ  حج ليدّوجيه. لأخهخايه، لأرحمت  ل و:  ن أئت لدهية 

وقيل:  ّ يه  رحمت  لن رحػل هللا ىمن هللا يم و وحمع اقػل: يه بغ أللّع!   ن قج رغهت ف ظ 
لقخأبتظ مّشن، وشخلظ لن قػمظ، وحصتظ  و مه تظ يشجىع، وحدغ خمقظ وىجق حجيثظ؛ ثع 

و وحمع ذلظ بنيسهمو، لخخج ملو حسدة يخضت  فديه يم و، لحكخ رحػل هللا ىّمن هللا يم 
أبغ يهج ألسّصمب حتن دخل يمن خػيمج بغ  حج، وقيل: بل يسخو بغ خػيمج بغ  حج، وقيل: 

حه ى جج  لع. .."بل يسخو بغ  م ة يّسيه، وكهن ش خه كهيخأ وىػ ألرح ح، لخصهيه  ل و.
 .(ٖٕ)بل وججايه يشج أبغ حلج يشج ألػأقجيألخوأية 

 :سالمها إ -
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ن ألحي أخهخاو ب وىجقتو و ملسو هيلع هللا ىلص مغ بخحػل هللا آول مغ   كه ت   يه  (ٕٗ)ألشػيخي ذكخ  
لكهن يشجمه يدسع شيئًه مغ ألسذخكيغ يغزاو مه يمقن مغ قػمو  زراو يمن آا ظ ممظ لأي

لكه ت اثهتو واخفف  ويكحبػن بسه جهإ بو مغ رحهلة ربو أال لخج هللا يشو بهلديجة خجيجة 
 مخ قػمو. يشو وايػن يم و 

ن  ة مه غخت يمن خجيجة، ومه بي   قهلت: مه غخت يمن أمخ  ويغ ألديجة يهئذة        
ن ذبح ألذهة ليتتاع بو مغ ىجأئق خجيجة إليه، و ملسو هيلع هللا ىلص دركتيه، ولكغ لكثخة ذكخ رحػل هللا  كػن  

 .(ٕ٘) وردت كحلظ يشج غيخه ييجييه ليغ
ذلظ قهل أليجخة بثالث بي شهلب وكهن  ملسو هيلع هللا ىلص بلج ولهة يع رحػل هللا  اػليت خجيجة     

 .(ٕٙ)حشيغ
 سالمها :وإا سهدة بنت زمعة من ملسو هيلع هللا ىلص( زواجو) -ٕ

ود بغ  رخ  ىي حػدة بشت زملة بغ ق ذ بغ يهج شسذ بغ يهج(ٕٚ)ذكخىه ألشػيخي   
، ميه ألذسػس بشت ق ذ بغ زيج مغ بشي ألشجهر  بغ مهلظ بغ حدل بغ يهمخ بغ لؤي، و 

وال  وقهل أللقج يمن ألديجة يهئذة ،  بلج ولهة ألديجة خجيجة ملسو هيلع هللا ىلص ادوجيه رحػل هللا ص دم 
، وكه ت قهل زوأجيه ال بلج ولهة ألديجة خجيجة  لع يتدوجيه ملسو هيلع هللا ىلص ن رحػل هللا  يػجج خالف 

زوجيه  ، وكهن يشج أبغ يسيه ألدكخأن بغ يسخو مغ بشي يهمخ بغ لؤي ملسو هيلع هللا ىلص مغ رحػل هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص ولسه رجع  لن مكة اػلي وادوجيه  ، وىهجخ  لن ألحاذة لي أليجخة ألثه  ةحمع  ألدكخأن 

ليّع ملسو هيلع هللا ىلص و حّشت حػدة يشج رحػل هللا " ادوجيه بلج ولهة ألديجة خجيجة   ة   مخ أول  وىي 
 زوأجظ،  ي، لإ سه  ريج  ن  حذخ ليو  ت لن حّل مغ شأ  يبصالقيه، لقهلت لو: ال اصمقش

وىهر يقدع ملسو هيلع هللا ىلص لأمدكيه رحػل هللا  ،مه  ريج مه اخيج ألشدهإ يوإ للهئذة،  يقج وىهت يػم يوإ ّ 
 يمع مغ اػلّ ملسو هيلع هللا ىلص يشيه رحػل هللا  يلاك ة  زوأجو دو يه، و ػبتيه للهئذة، لكه ت كحلظ حتن اػلّ 

 (ٕٛ)أخترخىه ألشػيخي  خخ خاللة  يسخ بغ ألخصهب آلي  اػليت  "يشيغ مغ  زوأجو
 (ٜٕ)أبغ حلج يسه  وردىه

 بيها:أ ا وعنبي بكر أالديجة عائذة بنت  منملسو هيلع هللا ىلص( زواجو)-3
بي قحهلة بغ يهمخ بغ يسخو بغ كلب بغ حلج بغ ا ع بغ  بي بكخ بغ  ىي يهئذة بشت      

م رومهن أبشة  يه يب ميه دون  لي ذكخ  دب  (ٖٔ)أقترخ ألشػيخي  ، (ٖٓ)مخة بغ كلب بغ لؤي 
يشة بغ حه ع بغ دىسهن بغ ألحهرث بغ غشع  ذيهمخ بغ يػيسخ بغ يهج شسذ بغ يتهب بغ 
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ي قهل أليجخة بثالث  لي شيخ شػأل حشة يذخ مغ ألشهػة ملسو هيلع هللا ىلص ادوجيه ، بغ مهلظ بغ كشه ة 
واػلن يشيه ، ادع حشيغ  بشتو حاع حشيغ وبشن لييه بهلسجيشة وىي  حشػأت ويسخىه حت 

ملسو هيلع هللا ىلص ت مع رحػل هللا بكخًأ غيخىه، ومكثملسو هيلع هللا ىلص ولع يتدوج رحػل هللا ، وىي لي ثسه ي يذخة حشة 
  .  ادع حشيغ

أ و كهن قج أيصهىه  حيغ خصهيه قهل لو   بػ بكخ ألرجيق ملسو هيلع هللا ىلص وقيل أن رحػل هللا       
 .(ٕٖ) أبغ يهج ألهخوردت كحلظ يشج ملسو هيلع هللا ىلصلجهيخ بغ مصلع لصمقيه وادوجيه رحػل هللا 

لي ألكش ة لقهل ليه: "أكتشي بهبشظ يهج هللا بغ ملسو هيلع هللا ىلص  ت رحػل هللا أذ يه أحت أ وقهلت      
 .(ٖٖ)ختيه ألدبيخ" وىػ أبغ 

يمع بفقو وال بصب وال بذلخ مغ   حجًأ  يت  ب و "مه ر  يغ  (ٖٗ)وذكخ ىذهم بغ يخوة 
 .(ٖ٘)يهئذة"

ويمع جس ع ملسو هيلع هللا ىلص زوأج رحػل هللا  لػ جسع يمع يهئذة  لن جس ع يمع  (ٖٙ)وقهل ألدىخي  
قهل: ملسو هيلع هللا ىلص يغ رحػل هللا  (ٖٛ)شلخي بي مػحن أبن ويغ  (ٖٚ)لزل ألشدهإ، لكهن يمع يهئذة 

  . (ٜٖ)"لزل يهئذة يمن ألشدهإ كفزل ألثخيج يمن حهئخ ألصلهم"
به بكخ جمج ومغ حب يهئذة   ذ رحسو هللا قهل: مغ حب  مهم مهلظ بغ وروي يغ أإل      

يَِعُظُكُم اَّللهُ َأْن  ن هللا الهلن قهل: ﴿بن،(ٓٗ)ن آهل: مغ رمهىه لقج خهلف ألقخ قتل لقيل لو: لع؟ ق
ُتْم ُمْؤِمِنيَ   .(ٔٗ)﴾تَ ُعوُدوا ِلِمْثِلِه أَبًَدا ِإْن ُكن ْ

مهت لي بيتيه ولي  ػبتيه وبيغ ححخىه ملسو هيلع هللا ىلص ن رحػل هللا    كخأمهايه (ٕٗ)ذكخ ألشػيخي      
حشة ثسهن وخسديغ  :لي حشة حاع وخسديغ وقيل خخ مه دخل لسو ريقيه اػليت آو حخىه، و 

ن اجلغ ل اًل ودلشت بلج  مخت  و ، ألدهبع يذخ مغ رمزهن  رجح حشة ثسهن وخسديغ ليوأبن، 
 و دل لي قهخىه خسدة وىع يهج هللا بغ ألدبيخ ألػاخ لي ألاك ع وىمن يمييه  بػ ىخيخة 

بي  يخوة وألقهحع بغ ص دم ويهج هللا بغ يهج ألخحسغ بغ أبي بكخ ويهج هللا بغ ص دم بغ   خػه و 
 م.بكخ ألرجيق 

 بيها:أوعن  حفرة بنت عمر بن الخطاب من ملسو هيلع هللا ىلص( زواجو) -4
ىي حفرة بشت يسخ بغ ألخصهب بغ  فيل بغ يهج أللدى بغ ريهح (ٖٗ)ذكخىه ألشػيخي  

ميه زيشب بشت مطلػن بغ حهيب بغ وىب بغ ححألة بغ جسح،  بغ يجي بغ كلب بغ لؤي، و 
يشج خش ذ بغ ححألة بغ ملسو هيلع هللا ىلص وكه ت قهل زوأجيه مغ رحػل هللا ، أ مغ ألسيهجخأت وكه ت 
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مهت يشيه بلج أليجخة  لن ألسجيشة ألسشػرة، لحكخىه  يسخ بغ ألخصهب  ، ق ذ بغ يجي ألديسي
من  يويخضيه ، غ ذلظ  يسخل و، لغزب م ( لمع يخجع بي بكخ ألرجيق )  لن  

ثع ذىب  لن رحػل  ، لمع يػألقو لي ذلظملسو هيلع هللا ىلص بلج ولهة ألديجة رق ة بشت رحػل هللا ،  يثسهن 
لقهل لو ، (ٗٗ) ووردت كحلظ يشج غيخه خهخه بسه يخض يم و و  وشكه أل و يثسهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

 "يتدوج حفرة مغ ىػ خيخ مغ يثسهن، ويتدوج يثسهن مغ ىي خيخ مغملسو هيلع هللا ىلص: رحػل هللا 
 .(٘ٗ)حفرة"

بكخ ألرجيق  يسخ بغ ألخصهب   بػوادوجيه، وبلج ذلظ لقي  ملسو هيلع هللا ىلص لخصهيه رحػل هللا  
  لذي كغ بن كهن قج ذكخ حفرة، لمع ملسو هيلع هللا ىلص وقهل لو: "ال اجج يمي لي  فدظ لهن رحػل هللا

كهن قج شمقيه ثع رأجليه ملسو هيلع هللا ىلص ن رحػل هللا  وذكخ ،  (ٙٗ)، ولػ اخكيه لتدوجتيه"ملسو هيلع هللا ىلصحخ رحػل هللا 
 يه زوجتظ لي  ػأمة قػأمة و ى يه إلو جهخيل يم و ألدالم: "رأجع حفرة ل بلج أن قهل

  . (ٚٗ)ألجشة"
 :زينب بنت خزيمة من )ملسو هيلع هللا ىلص( زواجو  -5

ىي زيشب بشت خديسة بغ ألحهرث بغ يهج هللا بغ يسخو بغ يهج مشهف بغ ىالل بغ  
لي  دهيه بلج ىلرلة بغ ملهوية بغ أبي بكخ بغ  (ٜٗ)لدأد ألشػيخي  (ٛٗ)يهمخ بغ ىلرلة

لي ذكخ  (ٓ٘)، ويتفق مع  بي  ع عم ألسدهكيغ  يه كه ت ادسن لي ألجهىم ة  ىػأزن أللهمخية، و 
 .ىحه ألخوأية

يشج ألصفيل بغ ألحهرث لصمقيه لتدوجيه أخػه ملسو هيلع هللا ىلص قهل زوأجيه بخحػل هللا  كه ت  
لي شيخ رمزهن ألدشة ألثهلثة مغ ملسو هيلع هللا ىلص لتدوجيه يهيجة بغ ألحهرث ألحي أحتذيج لي ملخكة بجر 

لرمن يمييه ودلشيه لي ألاك ع ولع يست مغ زوجهاو لي ملسو هيلع هللا ىلص أليجخة، اػليت لي ح هة رحػل هللا 
أ يه لهثت  (ٖ٘)،وقج حجد ألشػيخي  (ٕ٘)وىي كحلظ يشج أبغ حلج (ٔ٘)ح هاو غيخىه وغيخ خجيجة

 يه لع امهث   (ٗ٘)أبغ يهج ألهخيشجه ثسه  ة  شيخ واػليت لي آخخ شيخ رب ع أبنول . ويشج 
 و ثالثة ثع اػليت. شيخيغ   الملسو هيلع هللا ىلص   هللا يشج رحػل

 :م سلمة من أ)ملسو هيلع هللا ىلص( زواجو  -6
ححيفة ألسلخوف بدأد ألخأكب بغ ألسغيخة بغ يهج هللا بغ يسخ   م ةبي  ىي ىشج بشت  

ميه  يه، و اجػأد قخير وكخمه  و كهن مغ  بييه  بغ مخدوم ألقخش ة ألسخدوم ة، ويخف يغ 
يهاكة بشت يهمخ بغ رب لة بغ مهلظ بغ خديسة بغ يمقسة بغ لخأس وكه ت قهل زوأجيه بخحػل 
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حج بغ ىالل وىػ أبغ بخة بشت يهج ألسصمب يسو يشج أبي حمسة يهج هللا بغ يهج أبنملسو هيلع هللا ىلص هللا 
ألسيهجخأت  لن ألحاذة مع  نول لػلجت لو يسخ وزيشب وحمسة ودرة، كه ت ملسو هيلع هللا ىلص رحػل هللا 

زوجو أيهىه حمسة أبشيه وأىجقيه رحػل  لي ألدشة ألخأبلة لميجخةملسو هيلع هللا ىلص ادوجيه رحػل هللا  ، زوجيه
 ن  (٘٘)يشج ألشػيخي  ، أختمف لي ولهايه لخأشًه حذػه مغ ل ف وقجحًه وىحفة ومجذةملسو هيلع هللا ىلص هللا 

قهل أ يه   ذ (ٙ٘)ولهايه حشة ادع وخسدػن وقيل حشة حتػن لميجخة ويشج غيخه ومشيع أبغ حلج 
 .ىخيخة   بػوخسديغ لميجخة ودلشت لي ألاك ع وىمن يمييه  اػليت حشة ادع

 :زينب بنت جحش  -7
ىي زيشب بشت جحر بغ رئهب بغ يلسخ بغ ىهخة بغ مخة بغ كهيخ (ٚ٘) ورد ألشػيخي         

ميه  و ، زيشب ملسو هيلع هللا ىلص بخة لدسهىه رحػل هللا  بغ غشع بغ دودأن بغ أحج بغ خديسة وكهن أحسيه 
ادوجيه لي ألدشة ألخأبلة لميجخة ويسخىه خسذ ملسو هيلع هللا ىلص يسة رحػل هللا أم سة بشت يهج ألسصمب 

، ولي ذلظ ملسو هيلع هللا ىلص ثع لهرقيه لتدوجيه رحػل هللا  قهمو يشج زيج بغ حهرثةن حشة وكه ت ػ وثالث
َها َوَطًرا َزوهْجَناَكَها قهل الهلن: ﴿ ا َقَضى زَْيٌد ِمن ْ ن زيجًأ كهن يقهل لو زيج بغ ص دم وكهن  و . (ٛ٘)﴾فَ َلمه

يراح أبشو ويخثو وإلن غيخ ذلظ،  هً خير قهل أإلحالم يلتقجون أن ألحي يتهشن شخرأىل ق
يِن ﴿ ويشجمه  دل قػلو الهلن: اْدُعوُهْم ِِلابئِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اَّللِه فَِإْن َلَْ تَ ْعَلُموا آابَءُهْم فَِإْخوانُُكْم ِف الدِّ

ٌد َأاب َأَحٍد ِمْن رِجاِلُكْم َولِكْن َرُسوَل اَّللهِ  َما كانَ  قػلو الهلن: ﴿ ولي (ٜ٘)﴾ َوَموالِيُكمْ  وزوأج  (ٓٙ)﴾ ُُمَمه
ن  دركػأ  مشػأ لقج آمه ألحيغ أأحتالج مه كه ػأ يلتقجو و لي ألجهىم ة، لبديشبملسو هيلع هللا ىلص رحػل هللا 

وىي كحلظ  ة أبشو  ن لقج قهلػأ حخم ص دم ألػلج وقج ادوج أمخ ػ مه ألسشهلق ورأإ ىحأ ألدوأج حكسة، و 
 .(ٔٙ) غيخهيشج 
بهإكغ آن  اقػل:   ذملسو هيلع هللا ىلص زوأج رحػل هللا   يه كه ت افخخ يمن   (ٕٙ)وذكخ ألشػيخي      

قهل لديج ملسو هيلع هللا ىلص ن رحػل هللا    ذ  ويغ  ،يهه مغ لػق حاع حسػأت  كحشي   كحػكغ وأن هللا  
خهخ  ، و (ٖٙ)رحل يحكخك لقهمت  لن مدججىه ملسو هيلع هللا ىلص ن رحػل هللا   ذكخىه يمي لقهل زيج، وأخهخايه 

لدهل رجل يه رحػل هللا  (ٗٙ)وأىة( )أن زيشب بشت جحر  للسخ بغ ألخصهب ملسو هيلع هللا ىلص رحػل هللا 
قهل ملسو هيلع هللا ىلص أن رحػل هللا  وذكخت ألديج يهئذة ،  (٘ٙ)لحكخ لو )ألخهشع ألستزخع( ؟  وأه مه أبن

شػل يجًأ، قهلت:  ييغ  لكغ يتصهولغ : قهلت  (ٙٙ)شػلكغ يجًأ" حخيكغ لحهقًه بي  زوأجو "بن
يزًه كه ت زيشب ادهميشي   يه كه ت اترجق لي حهيل هللا، وذكخت شػلشه يجًأ زيشب بن لكه ت 
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يطع   وىل لمخحع و  ة قط خيخًأ مشيه لي ألجيغ و   مخ أيت  ومه ر ملسو هيلع هللا ىلص لي ألسشدلة يشج رحػل هللا 
 .(ٚٙ) ىجقة

ودلشت لي ، حجى ويذخيغ  لي ألسجيشة حشة يذخيغ لميجخة وقيل حشة  اػليت  
 .(ٛٙ)ألاك ع

 :جهيرية بنت الحارث من  ملسو هيلع هللا ىلص(زواجو) -8
ىي جػيخية بشت ألحهرث )ملسو هيلع هللا ىلص(  دهيه وقرة زوأجيه مغ رحػل هللا  (ٜٙ) ورد ألشػيخي  

زدية ألسرصمك ة، كه ت قج وقع لي بغ أبي ضخأر بغ حهيب بغ يهئح بغ مهلظ بغ جحيسة أبن
لي ملسو هيلع هللا ىلص ثع جهإ  بػىه لهلتجأىه ثع زوجيه لخحػل هللا  (ٓٚ)ضسغ حاهيه قػميه لي يػم ألسخيد ع

ألدشة ألدهدحة لميجخة، وإذأ اجبخ ه ذلظ  جج أن ىحأ ألدوأج قج حقق مكهحب لمسدمسيغ ال 
كهخ بصػن قهيمة خدأية  ألسرصمق مغ  ػكهن بش ،  ذيحققيه أال ج ر متكهمل أللجد وأللجة 

اًل يغ دور بشي ألسرصمق لي لزملسو هيلع هللا ىلص بي حف هن ضج رحػل هللا  وليع احهلف حهبق مع 
، ىل جػيخية مغ جية لجهإ ىحأ ألدوأج ألساهرك بهلهخكة بن، ثيخ يمن ألكاهئل ألسجهورة ليه أألت

بي حف هن مغ جية  وبقػة جهية ألسدمسيغ بترجع ألحمف ألقهئع بيغ بشي ألسرصمق وبيغ 
 .(ٔٚ)خخى  

 ذ ارفيه أ يه كه ت حمػة  لتقػل:خهخ ىحأ ألدوأج ألديجة يهئذة  يغ(ٕٚ)ذكخ ألشػيخي و      
، لجخمت يم و، لقهلت: يه رحػل هللا، أ ه جػيخية بشت مالحة لال يخأىه أحج  ال  خحت بشفدو

ىهبشي مغ ألاالإ مه يمست بو، لػقلت لي ألديع لثهبت بغ  ألحهرث حيج بشي ألسرصمق قج 
لي خيخ مغ  "ليل لظملسو هيلع هللا ىلص: حتليشظ يمن ذلظ قهل ليه  ق ذ لكهاهتو يمن  فدي، لجئتظ 

 لع يه رحػل  :ادوجظ" قهلت ظ و تيشظ كتهب يقز قهلت ومه ىػ يه رحػل هللا قهل:  (ٖٚ)ذلظ"
لهرحمػأ مه بأيجييع مغ بشي ملسو هيلع هللا ىلص ىيهر رحػل هللا   :وقهل ألشهسملسو هيلع هللا ىلص هللا، قهل قج للمت، وادوجيه 

 . ىميه  يتق بدوأجو مهئة مغ   ولقج ألسرصمق 
ن  ذلظ ألتػألق  من لن حهميغ ليه واخاب ي م ةيجأإ لمجيػة أإلحال  ىميه مغ   واحػل  
  (ٗٚ)جػأإ للقج ىمح ألحجيه ةيييئ أبن

ول لي ألسجيشة لي رب ع أبن  اػليت ألدشة ألدهدحة لميجخة   يه (٘ٚ)ويغ ولهايه ذكخ ألشػيخي 
، كسه وردت يشج أبغ  حشة حت وخسديغ لميجخة وىمن يمييه يهمل ألسجيشة مخوأن بغ ألحكع

 .(ٙٚ)حلج
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  :ريحانة بنت زيج بن عمر بن خنافة بن شمعهن  -9
 قخب ىي مغ بشي قخيطة.ىميه لكغ أبن ختمف لي أ

مغ رجل مغ بشي قخيطة ملسو هيلع هللا ىلص كه ت متدوجة قهل رحػل هللا   يه  (ٚٚ)وردت يشج ألشػيخي  
وكهن  ،ألحكع وقج وقلت لي حهي بشي قخيطة لخيخىه بيغ أإلحالم وديشيه أحسوو مغ ألييػد 

وق ة لتدوجيه لي شيخ  وادوجيه وميخىه أثشتي يذخة ملسو هيلع هللا ىلص يتقيه رحػل هللا أل لإلحالمأخت هرىه 
محخم لي ألدشة ألدهدحة لميجخة لي بيت حمسن بشت ق ذ مغ بشي ألشجهر، ولخض يمييه 

 لأرجليهكثخت ألاكهإ  للشجمه شمقيه اصم قة ملسو هيلع هللا ىلص أ شجيجة ألغيخة يمن رحػل هللا ألحجهب لكه ت 
 .(ٛٚ)ة ألػدأع ودلشت لي ألاك عوبقيت ملو حتن ولهايه بلج حج

 :بي سفيان أم حبيبة رملة بنت من أ)ملسو هيلع هللا ىلص( زواجو  -11
بي حف هن ىخخ بغ حخب بغ  ىي رممة بشت بقػلو : (ٜٚ)جهإت  خاهرىه يشج ألشػيخي  

بي أللهص بغ  ميه ىي ىف ة بشت   م ة بغ يهج شسذ بغ يهج مشهف بغ قري ألقخش ة، و 
ىهجخت لي أليجخة ألثه  ة  لن ألحاذة مع زوجيه يهيج هللا ،   م ة يسة  يثسهن بغ يفهن 

زوجيه بلج أراجأده يغ أإلحالم ومهت يمن  تبغ جحر لػلجت لو حهياة واكشت بيه، لتخك
 ذلظ.

، لي ألدشة ألدهبلة لميجخة ملسو هيلع هللا ىلص   ن زوأجيه مغ رحػل هللاادوجيه  (ٓٛ)ذكخ ألشػيخي  
رحػل ألشجهشي وىي جهرية يقهل ليه  رض ألحاذة لهاه ي  ه لي  : و قهلتىي ذلظ  ذ  روتو 

ملسو هيلع هللا ىلص ذ ت ليه بهلجخػل وخهشهتيه قهئمة: أن ألشجهشي يقػل لظ أن رحػل هللا  ذ ت لي و أأبخىة لهحت
م  قج شمب زوأجظ، لقمت بذخك هللا بخيخ، ويصمب مشظ ألشجهشي أن اػكمي مغ يدوجظ لقهلت 

زة وخػأاع مغ لزة حخورًأ ي لر بخىة حػأىجيت بن  رحمت  لن خهلج بغ حليج لػكمتو و  حهياة 
ومغ ملو مغ ألسدمسيغ أن يحزخوأ  مخ ألشجهشي جلفخ بغ أبي شهلب أبسه أخهخاشي، ل

ن  شيج  لخصب بيع قهئاًل: "ألحسج  ألسمظ ألقجوس، ألدالم ألسؤمغ ألسي سغ، أللديد ألجاهر، و 
ن رحػل هللا إمه بلج ل  و ألحي بذخ بو ع دن بغ مخيع،  ن ص دمًأ رحػل هللا و  ال هللا، و  ال ألو 

، وقج ملسو هيلع هللا ىلصل و رحػل هللا  جهت  لن مه ديه أكتب يمن أن أزوجو أم حهياة بشت أبي حف هن لملسو هيلع هللا ىلص 
ربلسهئة ديشهر، ثع حكب ألج ه يخ بيغ يجي ألقػم، لتكمع خهلج بغ حليج لقهل: ألحسج  ىجقتيه  

رحمو بهليجى وديغ ألحق  هللا، وأن ص دمًأ يهجه ورحػلو،  ال لو أن ال  شيج  حتليشو و  حسجه و   
، ملسو هيلع هللا ىلصجهت  لن مه ديه أل و رحػل هللا  ل طيخه يمن ألجيغ كمو ولػ كخه ألسذخكػن أمه بلج: لقج 
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وقج وردت ىحه ألخوأية يشج أبغ يهج  بي حف هن فاهرك هللا لخحػلو" م حهياة بشت  وزوجتو 
 .(ٔٛ)ألهخ

بي حف هن  ربليغ لي خاللة ملهوية بغ  ربع و  لي حشة   ولهايه (ٕٛ)وذكخ ألشػيخي  
 وىػ يتفق لي ذلظ مع غيخه ،(ٖٛ). 
 :خطب أصفية بنت حيي بن من )ملسو هيلع هللا ىلص( زواجو  -11

خصب بغ حع ة بغ ثلماة بغ يهيج بغ  ىي ىف ة بشت حيي بغ  (ٗٛ)ألشػيخي  ذكخ 
بي حهيب بغ ألشزيخ بغ ألشحهم بغ  حػم مغ حاط ىهرون بغ يسخأن أكلب بغ ألحهرث بغ 

ل، كه ت قهل أميه بخة بشت حسػ  خصب حيج بشي ألشزيخ، و  )يم و ألدالم(، ووألجىه حيي بغ 
زوجة ألدالم بغ مذكع لفهرقيه ثع ادوجيه مغ بلجه كشه ة بغ ألخب ع بغ ملسو هيلع هللا ىلص زوأجيه بخحػل هللا 

وأيتقيه لتدوجيه ويسخىه حاع ملسو هيلع هللا ىلص لهىصفهىه رحػل هللا بي ألحقيق ألشزخي لقتل لي خيهخ،  
 .(٘ٛ)يذخة حشة
اي برف ة بشت حيي بغ  بي ألحقيق  يشجمه ألتتح حرغ أبغ ملسو هيلع هللا ىلص ن رحػل هللا   

مع  ألتيت ذلظ  يمن قتمن مغ ألييػد، لمسه ر  خخى مليه لمسه مخ بيسه بالل أخصب، وب 
قهل: ملسو هيلع هللا ىلص ىه رحػل هللا آ ولسه ر  حيه، ىف ة حتن ىهحت وضخبت وجييه وحثت ألتخأب يمن ر 

لهمخ برف ة لحيدت خمفو، وألقن يمييه ردأإه، للمع ألسدمسػن  (ٙٛ)غخبػأ يشي ىحه ألذ صه ة"  "
ت لي مشهميه وىي يشج زوجيه كشه ة بغ   يه ر   :أىصفهىه لشفدو، وقيلملسو هيلع هللا ىلص ن رحػل هللا  

ذلظ لقهل ليه: وجيه، غزب مغ د ن قسخًأ وقع لي حجخىه، للشجمه يخضت رؤيهىه ل ألخب ع، 
يه، وبلج زوأجيه مغ رحػل هللا مش هيأ ظ اسشيت ممظ ألحجهز ص دمًأ لزخب وجييه خزخ ييش

 .(ٚٛ)خهخاو بحلظأليه يغ أثخ مه حػل ييشيه لأحملسو هيلع هللا ىلص 
دح ة ألكمهي وقهل لو: أيصشي  اهه  يشجمه جسع حهي خيهخملسو هيلع هللا ىلص ن رحػل هللا   :وقيل 

ألسدمسػن  ن  ر وأح ىف ة بشت حيي، خ جهرية مغ ألدهي: قهل:  ذىب لخح جهرية" لحيغ 
ال لظ لقهل لو  أ يه حيجة قخيطة وألشزيخ، مه ارمح   حق برف ة لسكه ة قػميه  رحػل هللا 
 .(ٜٛ): "خح جهرية مغ ألدهي غيخىه" (ٛٛ)ملسو هيلع هللا ىلص رحػل هللا 

دخل يمن ىف ة وىي ااكي لقهل ليه: مه ياك ظ قهلت: ملسو هيلع هللا ىلص ن رحػل هللا  (ٜٓ) ورد ألشػيخي و     
ن يهئذة وحفرة اشهالن مشي واقػالن  حغ خيخ مغ ىف ة،  حغ بشهت يع رحػل هللا  بمغشي 
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بي  ، قهل: "أال قمت ليغ ك ف اكػ هن خيخًأ مشي و (ٜٔ)وردت كحلظ كسه يشج ألػأقجي وأزوأجوملسو هيلع هللا ىلص 
 . (ٕٜ)ملسو هيلع هللا ىلص"ىهرون ويسي مػحن وزوجي ص دم 

ت ييػدي فاكت،  يه بش ن حفرة قهلت:  بمغ ىف ة بعاهرة  خخى   (ٖٜ)وردت يشج غيخه     
 ي بشت  ن حفرة قهلت لي  قهلت:  ؟ ىه ااكي، لدهليه مه ياك ظآ ور ملسو هيلع هللا ىلص ودخل يمييه رحػل هللا 

ثع قهل  ؟  ظ لتحت  هي لف ع افخخ يم ظإو  ، ن يسظ لشهيإبشة  هي و  ظ بن ملسو هيلع هللا ىلص : ييػدي، لقهل 
 أاقي هللا يه حفرة.ملسو هيلع هللا ىلص: 
ن جهرية ليه  رحهميه، وذكخ  حم سة لهضمة ارل  وكه ت ىفهايه  (ٜٗ)ذكخ ألشػيخي      

لييه  يسخ  ن ىف ة احب ألدهت وارل ألييػد للشجمه بلث   خهخت  يسخ بغ ألخصهب 
   ىل   ه أمه ألييػد ل حاو لهبجلشي هللا بو بيػم ألجسلة، و   شي لع إمه ألدهت ل،  خهخاو

قهلت ليه: ألذ صهن، لقهلت ليه  ؟رحسي، ويشجمه حهلت جهريتيه مه ألحي دللظ  لن مه للمت
 يه اػليت لي شيخ رمزهن حشة خسديغ لميجخة إل،  مه يغ ولهايه ،   ظ حخة ذىهي أ

 .(ٜ٘)أبغ حلجيغ ورده  حدب مه 
 :ميمهنة بنت الحارث منملسو هيلع هللا ىلص زواجو  -11

ىي م سػ ة بشت ألحهرث بغ روياة بغ يهج هللا بغ ىالل بغ يهمخ بغ ىلرلة بغ  
 .(ٜٙ)ىػأزن بغ مشرػر بغ يكخمة بغ خرفة بغ ق ذ ع الن بغ مزخملهوية بغ بكخ بغ 

كهن يغ شخيق جلفخ بغ أبي  بس سػ ة ملسو هيلع هللا ىلص ن زوأج رحػل هللا   (ٜٚ)ألشػيخي  وذكخ 
وىػ محخم، كه ت قهل ملسو هيلع هللا ىلص لتدوجيه رحػل هللا  (ٜٛ)حسهإ بشت يس ذ ميه ختيه بن شهلب زوج 

، ولي روأية يشج مدلػد بغ يسخو (ٜٜ)يشج حػيصب بغ يهج أللدى ملسو هيلع هللا ىلص زوأجيه بخحػل هللا 
وىي ألتي وىهت ملسو هيلع هللا ىلص لتػلي لتدوجيه رحػل هللا ، به رىع  خهه  ألثقفي لدخحيه، ثع خمف يمييه 

ولييه  دل قػلو الهلن: ﴿َوأْمَخ ًَة ُمْؤِمَشًة ِ ْن َوَىَهْت َ ْفَديه ِلمشَِّهيِّ ِ ْن َ رأَد ألشَِّهيُّ َ ْن   فديه لو
مع أبغ  (ٔٓٔ)ويتفق ألشػيخي أ  ،ويغ ولهايه (ٓٓٔ)﴾ َظ ِمْغ ُدوِن أْلُسْؤِمِشيغَ َيْدَتْشِكَحيه خهِلَرًة لَ 

حجى وخسديغ لميجخة وبمغ  لي حشة  بي حف هن  ملهوية بغ  خاللةلي  (ٕٓٔ)يهج ألهخ
 ز.ثسه يغ حشة يسخىه
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 هن ومن دخل بهن فدرحهن:باللهاتي لم يجخل ملسو هيلع هللا ىلص زوجات الرسهل : لثالمبحث الثا 
يغ بيغ حشحكخ ىشه زوجهاو ألالاي لع يجخل بألالاي دخل ملسو هيلع هللا ىلص ذكخ ه لدوجهاو  ن وبلج  

 :حدب مه ذكخىغ ألشػيخي  ومشيغ
لهشسة بشت ألزحهك بغ حف هن بغ يػف بغ كلب بغ   يه  (ٖٓٔ)ذكخ ألشػيخي   -ٔ

بي بكخ، كهن زوأجو مشيه لي شيخ ذي ألقلجة لدشة ثسهن لميجخة، ويشجمه اقخب مشيه، الػذت  
 يه خيخت : وقيل  (ٗٓٔ)"ىمظألقج يحت بلط ع ألحقي ب :"ليه يم و ألرالة وألدالم بههلل، لقهل

يشفي  (٘ٓٔ)خخة لهختهرت ألج  ه لفهرقيه، لكغ أبغ يهج ألهخبيغ ألج  ه وأآلملسو هيلع هللا ىلص مغ قهل رحػل هللا 
حيغ خيخ زوجهاو كه ت ىي قج أختهرت هللا ورحػلو، اػليت لي ملسو هيلع هللا ىلص ن رحػل هللا  ذلظ ليحكخ 

 حشة حتيغ لميجخة.
 يسخة بشت يديج بغ ألجػن ألكالب ة -ٕ

 ي ب هضًه شمقيه  هً ن لييه بخى ادوجيه لمسه يمع ملسو هيلع هللا ىلص رحػل هللا  ن (ٙٓٔ)ذكخ ألشػيخي    

 .(ٚٓٔ)، وردت كحلظ يشج غيخه 
بي بكخ بغ يهيج بغ كالب  أللهل ة بشت ضه هن بغ ألجػن بغ يػف بغ كلب بغ  -ٕ

 .(ٜٓٔ)ومكثت يشجه مجة ثع شمقيهملسو هيلع هللا ىلص لي  دهيه ادوجيه رحػل هللا  (ٛٓٔ)ألكالب ة 
 حسهإ بشت ألشلسهن بغ أبي ألجػن ألكشجية:  -ٗ

لي ألدشة ألتهحلة لميجخة، قيل ملسو هيلع هللا ىلص رحػل هللا  روأية زوأجيه مغ (ٓٔٔ)وردت يشج ألشػيخي 
ألديج مغ  جج حتن  دل لي بشي حهيجة، أختمف لي   بهزوأجيه بصمب مغ أبييه وبلث مليه 

حيج، مكثت لي بيتيه حتن ولهايه لي  بي  لحقيه بهىميه مع أذت بههلل لهادخيحو ليه، وقيل ي
خاللة  يثسهن بغ يفهن 

(ٔٔٔ). 
 أم سة بشت شخأحيل: -٘

رأد أل (ٖٔٔ)ادوجيه ألسيهجخ بغ  م ة بغ ألسغيخة روأية البغ عاهس (ٕٔٔ)ذكخ ألشػيخي 
 يه لع يفخض يمييه ألحجهب وال  خهخاو أن يلهقهيه يمن ذلظ ل  ألخم فة يسخ بغ ألخصهب 

 .(ٗٔٔ)بسه قهلتو لكف يشيه م ألسؤمشيغ، لهقتشع  يسخ  حسيت 
 .قتيمة بشت ق ذ بغ ملج يكخب ألكشجية  -ٙ

ذت هأحتل غ و حي مه وىي أخت أبنشلث ذكخ أبغ عاهس  (٘ٔٔ)وردت يشج ألشػيخي 
خيخًأ  ظزوجأأبنشلث قهل لو حه آ خخج مشيه غهضاًه لمسه ر ملسو هيلع هللا ىلص حسهإ بشت ألشلسهن لخحػل هللا  
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ختي قتيمة قهل: "قج ادوجتيه" لخخج   :قهل لو يم و ألرالة وألدالم "مغ" قهل أبنشلث، مشيه 
أراج يغ أإلحالم وأراجت مع مغ ملسو هيلع هللا ىلص لمسه بمغو ولهة رحػل هللا   أبنشلث  لن ديهره لي أل سغ

 بكخ   بػزب  لغ ، (ٙٔٔ)بي جيل ولي روأية أ يه ادوجت يكخمة بغ ، راج مغ قػميه أ
ىه هللا   و حجهيه ولقج بخ  زوأجو مه خيخىه   يه وهللا مه ىي مغ :  لقهل لو  يسخ بغ ألخصهب 

 .(ٚٔٔ)، وردت كسه ىي يشج غيخه مشو بهالراجأد
 حسهإ بشت ألرمت:  -ٚ

حسهإ بشت ألرمت بغ حهيب بغ حهرثة بغ ىالل بغ  ىي وقهل :  (ٛٔٔ)ذكخىه ألشػيخي 
ن  حخأم بغ حسهك بغ يػف بغ أمخئ ألك ذ بغ بيثة بغ حم ع ألدمس ة، قيل أ يه اػليت قهل 

حتن ملسو هيلع هللا ىلص ن حسلت بخهخ زوأجيه مغ رحػل هللا   يه مه  ، ولي روأية ملسو هيلع هللا ىلص ارل  لن رحػل هللا 
 .(ٜٔٔ)أشتج لخحيه لسهات مغ ألفخح

حسيه وقرة زوأجيه ولي ىحأ أختالف كهيخ لقج  قل الجدت ألخوأيهت لي ذكخ أ
وبلج مجة ملسو هيلع هللا ىلص ن أحسيه حشهإ بغ ألرمت، ادوجيه رحػل هللا  يغ أبغ  ححهق  (ٕٓٔ)ألشػيخي 

حسهإ لػ كهن ص دم  ، ذكخت ملسو هيلع هللا ىلص بغ ص دم   بخأل ع و بلج ولهة :  شمقيه، وقيل يغ حهب شالقيه 
 حخحيه.ملسو هيلع هللا ىلص للشجمه يمع رحػل هللا  و ه ًه لسه مهت حهيا

 مم كة بشت كلب ألميثي: -ٛ
ويخلت بجسهليه، وذأت يػم دخمت  (ٕٔٔ)يشج ألشػيخي  ورد زوأجيه مغ رحػل هللا 

 ؟ ب ظ ن اشكحي قهال  حيغ تمه اد  :بييه لي لتح مكة وقهلت أ وذكخايه بقتل يمييه يهئذة 
رجهييه رلس ذلظ لصمهػأ  لدخحيه، ويشجمه شمب مشو قػميه ملسو هيلع هللا ىلص ذت مغ رحػل هللا هأحتل:قيل 
 .(ٕٕٔ)رجل مغ بشي يحرة يهذن ليع لتدوجأن اتدوج غيخه ل مشو 

ولي روأية ادوجيه لي ألدشة ألثهمشة لميجخة ومهات يشجه، وىشهك مغ يشكخ ىحأ ألدوأج 
 . (ٖٕٔ)وقيل لع يتدوج مغ بشي كشه ة قط

 أبشة جشجب بغ خسخة ألجشجيي: -ٜ
  كهره.إو ملسو هيلع هللا ىلص ثاهت زوأجيه بخحػل هللا  بيغ  (ٕ٘ٔ)وغيخه (ٕٗٔ)يشج ألشػيخي  أختمفت ألخوأيهت

 ألغفهرية: -ٓٔ
 .(ٕٚٔ)يزهً  ختالف   يغ زوأجيه (ٕٙٔ)ذكخ ألشػيخي  
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 خػلة بشت أليحيل بغ ىهيخة: -ٔٔ
ميه مغ بشي كمب وحسيه خخ ق بشت خم فة بغ لخوة بغ  ن   (ٕٛٔ)ذكخ ألشػيخي  

 :خت دح ة ألكمهي، قيل ميه  لزهلة بغ زيج بغ أمخئ ألك ذ ألكمهي أخت دح ة ألكمهي، و 
 .(ٜٕٔ) ل و  قهل وىػليهلي ألصخيق لسهات ملسو هيلع هللا ىلص رحػل هللا  خصهيه

 خت دح ة. شخأف بشت خم فة بغ لخوة ألكمهي  -ٕٔ
شخأف بشت خم فة ملسو هيلع هللا ىلص خت دح ة، ادوج  بلج ولهة خػلة بشت  (ٖٓٔ)ذكخ ألشػيخي  

 .(ٖٔٔ)ولع يجخل بيه
 وقز:خػلة بشت حك ع بغ  م ة بغ حهرثة بغ أبن -ٖٔ

وىحأ مه جهإ لي ملسو هيلع هللا ىلص  يه وىهت  فديه لخحػل هللا  يشيه  :قيل (ٕٖٔ)ألشػيخي  ورد  
قهئاًل: "خػلة اكشن أم شخيظ، وىي  (ٖٖٔ)ورده أبغ يهج ألهخ كثيخ مغ ألخوأيهت لسغ ذلظ مه 

 ملسو هيلع هللا ىلص". ألتي وىهت  فديه لمشهي 
 ليمن بشت ألخص ع بغ يجي بغ يسخو بغ حػأد بغ ضفخ بغ ألحهرث بغ ألخدرج: -ٗٔ

خت ق ذ بغ ألخص ع ولي قرة زوأجيه بهافهق جس ع  ىي (ٖٗٔ)ي  قل ألشػيخ  
لزخبت ملسو هيلع هللا ىلص ورده  ذ يقػل: جهإت ليمن بشت ألخص ع  لن رحػل هللا  يمن مه  (ٖ٘ٔ)ألسرهدر

حج" وكهن يم و ألرالة وألدالم كثيخًأ مه يخدد ذلظ ألقػل، كمو أبن يمن مشكه و، لقهل: مغ ىحأ 
يخض يم ظ  فدي، ادوجشي قهل ألخيح، جئتظ بن ه بشت مصلع ألصيخ وماهدئ   :لقهلت ليمن

 :وقهلػأ ليه ،، لتلجهػأ مسه ىشلتملسو هيلع هللا ىلصقج للمت" لخجلت  لن قػميه لقهلت: قج ادوجشي ص دم ملسو هيلع هللا ىلص: 
ىهحب  دهإ اغهريغ يم و ليجيػ يم ظ، لهحتقيم و  فدظ، ملسو هيلع هللا ىلص  ظ أمخأة غيخى، ورحػل هللا  

وس،  متظ لتدوجيه مدلػد بغ ق ن يدتقيميه، لقهل ليه: قج  شمهت ملسو هيلع هللا ىلص خخجت  لن رحػل هللا 
 كل بلزيه وىي بهلسجيشة.أن وثب يمييه ذئب ل وقيل مهات بلج 

  رهرية:ليمن بشت حك ع أبن -٘ٔ
 .(ٖٚٔ)ملسو هيلع هللا ىلص مغ بيغ زوجهت رحػل هللا  (ٖٙٔ)ألشػيخي ذكخىه       

 م شخيظ:  -ٙٔ
غديمة مغ  :وقيل، وأحسيه غدية بشت دودأن بغ يػف  (ٖٛٔ)ذكخىه ألشػيخي  

لخلزيه ولع اتدوج ملسو هيلع هللا ىلص وىهت  فديه لمشهي  :يزًه قيل أختمف لييه ،   رهري بشي ألشجهر أبن
 .(ٜٖٔ)حتن مهات
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  بي يه ىهجخت مع زوجيه ألدهبق   (ٓٗٔ) خخى ذكخىه ألشػيخي  ولي روأية 
بي أللكخ لقهلػأ: للمظ يمن ديغ ص دم  ىل   ليهجخ مليسه قػميسه، اقػل: لهيتخضشي  (ٔٗٔ)أللكخ

شج أللحأب، اقػل: لتخكػ ي لي ألذسذ  لشلحبظ يحأبًه  :قهلػأ ليهي وهللا، يمن ديشو،   :قمتملسو هيلع هللا ىلص 
 ه  مشترف ألشيهر حتن ذىب يقمي وحسلي وبرخي، لفي أليػم ألثهلث شمهػأ مشي اخك ديشي و 

، لإذأ جمغشي ألجيب ي للمن ذلظ حتن  ىالي  لن ألدسهإ بش ة ألتػحيج لقهلت: فوهللا أشيخ ب 
ذخبت مشو  فدًه وأحجًأ له تدع مشي لحىهت أ طخ لإذأ بو خحاو لأوججت بخد دلػ يمن ىجري، ل

رض، لجلن لمسخة ألثه  ة لذخبت مشو ثع رلع  لن ألدسهإ ثع دلن مخة ثهلثة ملمق بيغ ألدسهإ وأبن
ن  لذخبت مشو حتن رويت، قهلت لخخجػأ و طخوأ ألي لقهلػأ مغ حقهك يه يجوة هللا؟ لقمت ليع: 

حخيػأ  لن قخبيع أليػ مغ يشج هللا، قهلت: ل ؟لي ىحأ يغ مه قػلكع مغ أيجو هللا غيخي ل
ن مشلشهك ليػ  ن ربظ ىػ ربشه وأن ألحي رزقظ بلج  لػججوىه كسه ىي لع احل، لقهلػأ:  ذيج 

 ه ألتي  لتقػل يغ  فديه ملسو هيلع هللا ىلص حمسػأ وىهجخوأ جس ليع  لن رحػل هللا أألحي شخع أإلحالم ل
َوأْمَخ ًَة ُمْؤِمَشًة ِ ْن َوَىَهْت َ ْفَديه لهلن: ﴿لي قػلو ا (ٕٗٔ)وردت يشج غيخه حسهىه هللا مؤمشة

قج  جيه هللا  يهه بغيخ ىجأق، ولكغ ألشهي و ألِتي وىهت  فديه لمشهي ِ ذ ز  ي .(ٖٗٔ)﴾ِلمشَِّهيِّ 
 (ٗٗٔ)اصػع يمييه، لَأيصهىه ألرجأق

 : ألذشاهإ -ٚٔ
 .ولع يػرد ليه اخجسة مغ بيغ  زوأج رحػل هللا  (٘ٗٔ)ذكخىه ألشػيخي 

 بي شهلب بغ يهج ألسصمب: أم ىه ئ بشت  -ٛٔ
أحسيه لهختة ولي روأية ىشج، وىي أخت يمي وجلفخ  :قيل (ٙٗٔ)ذكخ ألشػيخي     

، قهل: خصب مهروأية يغ يهج هللا بغ عاهس  حج بغ ىهشع ميه لهشسة بشت  م، ويقيل 
بي وىب  خصهيه ىهيخة بغ  :وقيل، بي شهلب لي ألجهىم ة  م ىه ئ بشت  ملسو هيلع هللا ىلص رحػل هللا 

"يه يع زوجت ىهيخة واخكتشي" لقهل يه أبغ أخي ملسو هيلع هللا ىلص: ، لقهل  ىه  لن ىهيخة بػ ألسخدومي لدوجيه 
ضيػر وبلج وردت كحلظ يشج مغ حاقو ،  (ٚٗٔ)لييع، وألكخيع يكهلئ ألكخيع"  ه قج ىهىخ ه  

حاظ لقهلت لو: وهللا كشت بنملسو هيلع هللا ىلص حالميه، لخصهيه رحػل هللا إأإلحالم افخقت يغ زوجيه ىهيخة ب
"خيخ  دهإ ركهغ ملسو هيلع هللا ىلص : ولييه قهل ( ٛٗٔ)ن يؤذوك كخه  لي ألجهىم ة لك ف بهإلحالم، ولكشي 

 . (ٜٗٔ)حشهه يمن ولج لي ىغخه، وأريهه يمن زوج لي ذأت يجه" ألسصهيه  دهإ قخير، 
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ضاهية بشت يهمخ بغ قخأ بغ حمسة بغ قذيخ بغ كلب بغ رب لة بغ يهمخ بغ  -ٜٔ
 ىلرلة:

ول ألدوأج أبنملسو هيلع هللا ىلص ن يخصهيه رحػل هللا  مخأت قهل  يجةادوجت أ يه   (ٓ٘ٔ)ذكخ ألشػيخي 
لػرثت يشو مهاًل كثيخًأ بلج ولهاو، وألدوأج ألثه ي مغ يهج هللا  (ٔ٘ٔ)بغ يمي ألحشفي مغ ىػذة 

لػلجت لو حمسة فالج ولهة ىذهم  (ٕ٘ٔ)بغ ججيهن ألت سي لصمقيه، وادوجيه ىذهم بغ ألسغيخة
قهل: قمت حتن  ؟ذأ قمت لوهم :لقهلت البشيه مخىهأحت مغ أبشيه حمسة، لقهل: حتن ملسو هيلع هللا ىلص خصهيه 

لدكت ملسو هيلع هللا ىلص رجع لدوجو، لخجع  لن رحػل هللا  مخ أيدتملسو هيلع هللا ىلص مخىه لقهلت: ولي رحػل هللا أحت 
 ..يشو

 ىف ة بشت بذهمة بغ  زمة أللشهخي: -ٕٓ
ن  ىهبيه يغ حاهإ لخيخىه يم و ألرالة وألدالم:   :قيل (ٖ٘ٔ)جهإت يشج ألشػيخي 

 .(٘٘ٔ)ع رجليه لملشتيه بشػ اس أقهلت بل زوجي ل (ٗ٘ٔ)ن شئت زوجظ"إ ه، و  شئت 
 جسخة بشت ألحهرث بغ يػف ألسد ي: -ٕٔ

ن بيه حػإًأ وىػ لع  بييه لهخهخه وألجىه  خصهيه مغ ملسو هيلع هللا ىلص ن رحػل هللا   (ٙ٘ٔ)ذكخ ألشػيخي 
 لييه وججىه قج بخىت. يكغ لييه شيإ للشجمه رجع 

 حػدة ألقخش ة: -ٕٕ
ن  كخه   :قهلت لوملسو هيلع هللا ىلص للشجمه خصهيه رحػل هللا كه ت محهاة أ يه  (ٚ٘ٔ) وردىه ألشػيخي 

 .(ٛ٘ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص حظ لحسجىه وديه ليه  يشج ر  يزلػأ ىهيتي
 مهمة بشت يسو حسدة بغ يهج ألسصمب:  -ٖٕ

لقهل: "امظ أبشة ملسو هيلع هللا ىلص وقيل يخضت يمن رحػل هللا ، ن أحسيه يسهرة   (ٜ٘ٔ) ورد ألشػيخي 
 .(ٓٙٔ)خي مغ ألخضهية" 

 هرية بشت شسلػن ألكاص ة:م -ٕٗ
جخيح بغ  ىهحب أبنحكشجرية ىجأىه ألسقػقذ  ىل مرخ   مغ  أ يه  (ٔٙٔ)ألشػيخي  ورد 

 اػليت لي خاللة  يسخ بغ ألخصهب ملسو هيلع هللا ىلص بغ ص دم   بخأل عبشو ألػلجت لو لأحمست   (ٕٙٔ)ميشه
 .(ٖٙٔ)وشيج جشهزايه لجلشت لي ألاك ع، يذخة لميجخة  لي حشة حت
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 :النتائج
مخأت بلجد مغ ألشدهإ وقج قدع ألن  ادوج ألشهي ص دم )ىمن هللا يم و وحمع ( يجة

ألدوجهت ألالاي دخل بيغ مشيه ألديجة خجيجة )رضي هللا يشيه( أذ ادوجيه )ىمن هللا يم و 
 لي  حع لو ول ذ قػمو يشج بيه يخف ألتي بنمه تو يخلتو لسه يتيق زوجيه ولهة وحمع ( بلج

 حشة  ربليغ يسخىه هللا ػلبخح زوأجيه يشج( يشيه هللا رضي) خجيجة وكه ت( أبنميغ)  ال مكة
 وأم ورق ة ولهشسة زيشب: وىغ بشهت  ربع لو أ جهت وقج حشة ويذخيغ خسذ يسخه  هللا ورحػل

 لي يمييه يتدوج ولع  بخأل ع  ال مشيه أوالده وجس ع بو يكشن وكهن ألقهحع أبشو لو وولجت كمثػم
 وال يشيه(، هللا ) رضي زملة بشت ح هايه، ثع ادوج)ىمن هللا يم و وحمع ( بلج ولهايه حػدة

يشيه ،بلجىه ادوج  هللا رضي خجيجة ألديجة ولهة بلج أال يتدوجيه لع هللا رحػل أن خالف يػجج
 خصهيه حيغ هللا رحػل  ن )ىمن هللا يم و وحمع ( مغ ألديجة يهئذة )رضي هللا يشو ( وقيل

 لصمقيه مصلع بغ لجهيخ  يصهىه قج كهن أ و يشو هللا رضي ألرجيق بكخ  بػ  حيج ه لو قهل
)ىمن هللا يم و وحمع ( ،بلجىه ادوج حفرة بشت يسخ بغ ألخصهب  هللا رحػل وادوجيه

 )رضي هللا يشو( ، ثع ادوج بشدهإ يجة غيخىغ .
 االحاالت

                                                 
ألكتب أللمس ة ، بيخوت ،  ىـ (، اهريخ أبغ ألػدي ، د.ط ، دأرٜٗٚأبغ ألػردي ، يسخ بغ ألسطفخ )ت:  (ٔ)

 .ٖٜٕ، صٕم ، جٜٜٚٔىـ /ٚٔٗٔ
ىـ ( ، ألػألي بهلػف هت ، اح :  حسج أبنر هؤوط واخكي ٗٙٚألرفجي ، ىالح ألجيغ خميل بغ  ياظ )ت :  (ٕ)

 .ٔٔٔ، صٚ، ج م ٕٓٓٓىـ / ٕٓٗٔمرصفن ، د.ط ، دأر  ح هإ ألتخأث ، بيخوت ، 
(3)

  يهية( ، ىـٖٖٚ: ت)  ألقخشي ألجأئع يهج بغ ص دم بغ ألػىهب يهج بغ  حسج  ألجيغ شيهب ،ألشػيخي   
،   مٖٕٓٓىـ/ ٖٕٗٔ ، ألقهىخة ألقػم ة، وألػثهئق ألكتب دأر،   ٔط،  أبندب لشػن  لي أبنرب

 .ٖٙٛ،صٖٓج

ألدمػك لسلخلة دول ألسمػك ، اح: ص دم يهج ىـ ( ، ٘ٗٛألسقخيدي ،  حسج بغ اقي ألجيغ بغ يهج ألقهدر )ت: (ٗ)
 .ٓٚٔ، صٖ، ج مٜٚٙٔه/ٖٚٛٔ، دأر ألكتب أللمس ة ، ألقهىخة ، ٔألقهدر يصه ، ط

قػص : ىي مجيشة يط سة مغ  شيخ مجن ألرليج شيجت لي ييج حجيغ بغ يجيع بغ ألهػدحيخ أبغ  (٘)
يهقػت ألحسػي ، شيهب ألجيغ  بػ يهج  قفصخيع ممظ ألكاط  أبنول وىي مذيػرة بكثخة خيخأايه وكثخة  حػأقيه .

؛ ٖٔٗ، صٗ، ج مٜٜ٘ٔه /٘ٔٗٔخوت ،، دأر ىهدر، بيٕه( ، ملجع ألهمجأن ، طٕٙٙهللا )ت: 
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م ٜٜٛٔىـ / ٛٔٗٔ، دأر ألكتب أللمس ة ، بيخوت ، ٔألسقخيدي ، ألسػأيظ وأإليتاهر بحكخ ألخصط وأآلثهر ، ط
 .ٖٙٗ، صٔ، ج

، ألسشيل ألرهلي  ه(ٗٚٛ،  بػ ألسحهحغ جسهل ألجيغ يػحف بغ يهج هللا ألطهىخي )ت:  أبغ اغخي بخدي (ٙ)
 .ٖٔٛ،صٔاح : ص دم  ميغ ، د.ط ، ألييئة ألسرخية لمكتهب ، ألقهىخة ، د.ت ، جوألسدتػلي بلج ألػألي ، 

(7)
 .ٖٚٛص ،ٖٓ يهية أبنرب لي لشػن أبندب ، ج 

(8)
 .ٖٔٛ، صٔألسشيل ألرهلي ، ج 

(9)
 .ٖٖٖ، صٕألسقخيدي ، ألدمػك ، ج 

 .ٜٓٗ، صٖٔ يهية أبنرب ، ج (10)

،  ع هن أللرخ و يػأن ألشرخ ، اح : يمي  بػ ىـ ( ٗٙٚىالح ألجيغ خميل بغ  ياظ )ت : ، ألرفجي  (ٔٔ)
 .ٕٔٛم ، صٜٛٛٔىـ /ٛٓٗٔ، دأر ألفكخ ، بيخوت ، ٔزيج وآخخون ، ط

 .ٖٔٛ، ص ٔجألسشيل ألرهلي  (ٕٔ)
 اخبار فً ،المختصر(هـ237: ت)عمر بن دمحم بن محمود بن علً بن اسماعٌل الدٌن عماد الفداء، أبو (ٖٔ)

 .ٜٓٔ،صٗ، ، جت.د القاهرة، الحسٌنٌة، المطبعة ،1ط البشر،
ىـ( ، حدغ ألسحهضخة لي اهريخ مرخ وألقهىخة ، اح : ص دم  بػ ٜٔٔيهج ألخحسغ بغ  بي بكخ )ت:   (ٗٔ)

 .ٙ٘٘، صم ٜٚٙٔىـ / ٖٚٛٔ، دأر  ح هإ ألكتب أللمس ة ، ألقهىخة ، ٔألفزل  بخأل ع ، ط
ىـ( ، كذف ألطشػن يغ  حهمي ألكتب وألفشػن ، د.ط ، مكتاة ٚٙٓٔمرصفن بغ يهجهللا بغ كهاب )(٘ٔ)

 .ٜ٘ٛٔ، ٕم ، جٜٔٗٔىـ/ٖٔٙٔألسثشن ، بغجأد ، 
 .ٕٕٛ ع هن أللرخ ، ص (ٙٔ)
 .ٜٜٕ،صٜألشجػم ألدأىخة لي ممػك مرخ وألقهىخة ، د.ط ، دأر ألكتب ، ألقهىخة ، د.ت ، ج(ٚٔ)
يتيق بغ يهبج: ىػ يتيق بغ يهبج بغ يهج هللا بغ يسخ بغ مخدوم ، لػلجت لو جهرية يقهل ليه ىشج  (ٛٔ)

 بغ ص دم هللا يهج  بػ لتدوجيه أبغ يسيه ح في بغ  م ة بغ يهبج بغ يهج هللا بغ يسخو بغ مخدوم. أبغ حلج ، 
 أللمس ة ألكتب دأر،   ٔط، يصه ألقهدر يهج ص دم: اح، ألكهخى  ألصاقهت( ، ىـٖٕٓ: ت)أليهشسي مش ع بغ حلج

 . ٕٔ/ٔٔ، صٛ، جم  ٜٜٓٔ ه/ٓٔٗٔ، بيخوت، 
( ، ىـٖٖٚ: ت) ألاكخي  ألت سي ألقخشي ألجأئع يهج بغ ص دم بغ ألػىهب يهج بغ  حسج  ألجيغ شيهب ،ألشػيخي (ٜٔ)

، ٛٔ، ج مٖٕٓٓىـ/ ٖٕٗٔ ، ألقهىخة ألقػم ة، وألػثهئق ألكتب دأر،   ٔط،  أبندب لشػن  لي أبنرب  يهية
 . ٔٚٔص

ىـ(، ألحرية ألصهىخة ألشهػية، اح: ٖٓٔألجوالبي،  بػ بذخ ص دم بغ  حسج بغ حسهد بغ حليج بغ مدمع )ت:  (ٕٓ)
 .ٕ٘م، صٜٚٛٔىـ/ٚٓٗٔ، ألجأر ألدمف ة، ألكػيت، ٔحلج ألساهرك ألحدغ، ط

 .زوأجيه بخحػل هللا ، قهل  بػ ىهلة: ىػ  بػ ىهلة ألتاهش بغ زرأرة ألتس سي زوج خجيجة بشت خػيمج  (ٕٔ)
 دالئل( ، ىـٖٓٗ: ت) ميخأن بغ مػحن بغ  ححهق بغ  حسج بغ هللا يهج بغ  حسج ، أالىهيه ي  ع ع  بػ 
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، ٘، جمٜٙٛٔ ه/ٙٓٗٔ،بيخوت ألشفهئذ، دأر،  ٕط،  عاهس ألهخ يهج جي، قملو روأس ص دم: اح،  ألشهػة
 . ٕٔ٘ٚص

  .ٜٛ، ٜٚ، صٙٔ يهية أبنرب ، ج( ٕٕ)
 . ٘ٓٔ، صٔألصاقهت ألكهخى ، ج (ٖٕ)
 .ٕٚٔ، ٔٚٔ، صٛٔ(  يهية أبنرب ، جٕٗ)
ىـ(، مدشج  ححهق بغ رأىػيو، ٖٕٛأبغ رأىػيو،  بػ يلقػب  ححهق بغ  بخأل ع بغ مخمج بغ  بخأل ع )ت:  (ٕ٘)

، ٕم، جٜٜٔٔىـ/ٕٔٗٔ، مكتاة أاليسهن، ألسجيشة ألسشػرة، ٔاح:  يهج ألغفػر بغ يهج ألحق، ط
ىـ(، ألذخيلة، اح: يهج هللا بغ يسخ بغ ٖٓٙ،  بػ بكخ ص دم بغ ألحديغ بغ يهج هللا )ت:أآلجخي ؛؛ٕٕٔص

 ٖٜٕٔ، ص٘م، جٜٜٜٔىـ/ٕٓٗٔ، دأر ألػشغ، ألخيهض، ٕحم سهن ألجم جي، ط
 . ٜٕٚ، صٛٔألشػيخي،  يهية أبنرب، ج (ٕٙ)
 .ٖٚٔ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٕٚ)
:  ت) القرطبً النمري عاصم بن البر عبد بن دمحم بن هللا عبد بن ٌوسف عمر أبو  ، البر عبد ابن(ٕٛ)

 هـ/1317، بٌروت الجٌل، دار،  1ط،  البجاوي دمحم علً:  تح، األصحاب معرفة فً ،االستٌعاب( هـ363

ألتكسيل لي  ،(هـ223: ت، ) البصري القرشً كثٌر بن عمر بن إسماعٌل الفداء أبو  أبغ كثيخ،؛  م 1997
، مخكد ألشلسهن لماحػث ٔألجخح وألتلجيل وملخلة ألثقهت وألزلفهإ وألسجهىيل، اح: شهدي بغ ص دم بغ حهلع، ط

 . ٕٚ٘، صٗم، جٕٔٔٓىـ/ٕٖٗٔوألجرأحهت أإلحالم ة، ىشلهإ، 

 . ٕٗ، صٛألصاقهت ألكهخى، ج (ٜٕ)
 . ٙٗ، صٛأبغ حلج، ألصاقهت ألكهخى، ج (ٖٓ)
 . ٗٚٔ، صٛٔ يهية أبنرب، ج (ٖٔ)
 . ٔٛٛٔ، صٗأالحت لهب، ج (ٕٖ)
ىـ(، ألتلجيل وألتجخيح لسغ ٗٚٗ بػ ألػليج ألاهجي، حم سهن بغ خمف بغ حلج بغ  يػب بغ وأرث )ت:  (ٖٖ)

، دأر ألمػأإ لمشذخ وألتػزيع، ألخيهض، ٔخخج لو ألاخهري لي ألجهمع ألرح ح، اح:  بػ لاهبة حديغ، ط
 . ٜٕٔٔ، صٖم، جٜٙٛٔىـ/ٙٓٗٔ

ىػ ىذهم بغ يخوة بغ ألدبيخ بغ أللػأم، ويكشن  به ألسشحر، اػلي لي بغجأد حشة حت و ربليغ ومهئة، أبغ  (ٖٗ)
 . ٖ٘ٚ، ص٘حلج، ألصاقهت ألكهخى، ج

 .٘ٚٔ، ٗٚٔ، صٛٔألشػيخي،  يهية أبنرب، ج (ٖ٘)
زىخة،  حج ىػ  بػ بكخ ص دم بغ مدمع بغ يهيج هللا بغ يهج هللا بغ شيهب بغ يهج هللا بغ ألحهرث بغ  (ٖٙ)

، وروى يغ كاهر أبنئسة ومشيع مهلظ بغ أ ذ ألفقيهإ وألسحجثيغ وأبنيالم ألتهبليغ ر ى يذخة مغ ألرحهبة 
 ابن بكر أبً بن إبراهٌم بن دمحم بن أحمد الدٌن شمس العباس أبو اػلي حشة  ربع ويذخيغ ومهئة، أبغ خمكهن، 
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 دار ،  1،ط عباس إحسان: الزمان ،  تح أبناء وأنباء األعٌان وفٌات، (هـ681: ت) األربلً البرمكً خلكان

 . ٛٚٔ، ٚٚٔ، صٗ، ج، د.ت صادر ،بٌروت

 . ٘ٚٔ، صٛٔألشػيخي،  يهية أبنرب، ج (ٖٚ)
ىػ يهج هللا بغ ق ذ بغ وىب ولي ألكػلة مجة وألارخة زمه ًه أال أ و أحتػشغ ألارخة ومهت لييه حشة  ربع  (ٖٛ)

، دأر ٔوأربليغ، أبغ حاهن، مذهىيخ يمسهإ أالمرهر وأيالم لقيهإ أالقصهر، اح: مخزوق يمي  بخأل ع، ط
 . ٘ٙم، صٜٜٔٔىـ/ٔٔٗٔألػلهإ، ألسشرػرة، 

ىـ(،  حهديث  حسهييل بغ جلفخ، اح: يسخ بغ ٓٛٔحهق بغ  بي كثيخ )ت:  حسهييل بغ جلفخ،  بػ  ح (ٜٖ)
 . ٖٛٛم، صٜٜٛٔىـ/ٛٔٗٔ، مكتاة ألخشج، ألخيهض، ٔرلػد، ط

ىـ(، مدشج ألسػشأ لمجػىخي، اح: لصفي ٖٔٛألجػىخي،  بػ ألقهحع يهج ألخحسغ بغ يهج هللا بغ ص دم  )ت:  (ٓٗ)
 . ٕٔٔم، صٜٜٚٔىـ/ٚٔٗٔوت، ، دأر ألغخب أإلحالمي، بيخ ٔبغ ص دم ألرغيخ، ط

 (
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 . ٙٚٔ، صٛٔ يهية أبنرب، ج (ٕٗ)
 . ٚٚٔ، صٛٔ يهية أبنرب، ج (ٖٗ)

 بن دمحم بن دمحم الكرم أبً بن علً الحسن أبو  ؛ أبغ أبنثيخ،ٔٔٛٔ، صٗأبغ يهج ألهخ، أالحت لهب، ج (ٗٗ)

 الفكر، دار د.ط ، ، الغابة ، أسد (هـ636: ت) الجزري الشٌبانً الواحد عبد بن الكرٌم عبد

 . ٚٙ، صٚ، جم1989هـ/ 1369بٌروت،

ىـ(، شخح ٙٓٛيهج ألخح ع أللخأقي،  بػ ألفزل بغ ألحديغ بغ يهج ألخحسغ بغ بكخ بغ  بخأل ع )ت:  (٘ٗ)
 . ٛٔ، صٚألتثخيب لي شخح ألتقخيب، د.ط، دأر  ح هإ ألتخأث، بيخوت، د.ت، مج

  .ٔٔٛٔ، صٗأالحت لهب، جأبغ يهج ألهخ،  (ٙٗ)
 األرنؤوط شعٌب: تح أحمد، اإلمام ،مسند( هـ731: ت) الشٌبانً دمحم بن أحمد هللا عبد أبو  ، حنبل ابن(ٚٗ)

 . ٕٕٚ، صٕ٘، جم7661 هـ/1371، بٌروت ، الرسالة مؤسسة ،1ط وآخرون،

 .ٖٓٔ، صٚ؛ أبغ أبنثيخ،  حج ألغهبة، ج٘ٙٔ، صٖأبغ يدهكخ، اهريخ دمذق، ج (ٛٗ)
 .ٛٚٔ، صٛٔ يهية أبنرب، ج (ٜٗ)
 .ٕٕٖٛ، صٙملخلة ألرحهبة، ج (ٓ٘)
 . ٛٚٔ، صٛٔألشػيخي،  يهية أبنرب، ج (ٔ٘)
 .ٜٔ، صٛألصاقهت ألكهخى، ج(ٕ٘)
 .ٛٚٔ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٖ٘)
 . ٖ٘ٛٔ، صٗأالحت لهب، ج (ٗ٘)
 .ٜٚٔ، صٛٔ يهية أبنرب، ج (٘٘)
 . ٙٚ، صٛألصاقهت ألكهخى، ج (ٙ٘)
 . ٔٛٔ، ٓٛٔص ،ٛٔ يهية أبنرب، ج(ٚ٘)
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 .ٖٚحػرة أالحدأب، أآلية  (ٛ٘)
 . ٘حػرة أالحدأب، أآلية  (ٜ٘)
 .ٓٗحػرة أالحدأب، أآلية  (ٓٙ)
، دأر ألسلخلة، بيخوت، ٔألاخهري، أليجأية وأإلرشهد لي ملخلة  ىل ألثقة وألدػأد، اح: يهج هللا ألميثي، ط (ٔٙ)

، دأر ألسلخلة، ٔيهجهللا ألميثي، ط؛ أبغ مشجػيو ، رجهل ىح ح مدمع، اح: ٔٗٛ، صٕم، جٜٚٛٔه/ٚٓٗٔ
 . ٙٔٗ، صٕم، جٜٚٛٔه/ٚٓٗٔبيخوت، 

 .ٔٛٔ، صٛٔ(  يهية أبنرب ، جٕٙ)
ٌْماز بن عثمان بن أحمد بن دمحم هللا عبد أبو  الدٌن شمس،  الذهبً (ٖٙ) ،سٌر اعالم النبالء ، ( هـ238: ت)  قَا

 .ٕٚٔ، صٕ، جم2001هـ/ 1421، القاهرة الحدٌث،  ، دار1ط

وورد لي ملشن آخخ " يخض يشيه يه يسخ له يه  وأىة" .أبنىهيه ي، حم ة أبنول هإ وشاقهت أبنىف هإ،  (ٗٙ)
 . ٖ٘، صٕم، جٜٜٛٔه/ٜٓٗٔ، دأر ألكتب أللمس ة، بيخوت، ٖط

 .ٕ٘ٛٔ، صٗأبغ يهج ألهخ، أالحت لهب، ج (٘ٙ)
 .ٜٔٗ، صٖأبغ بصهل، شخح ىح ح ألاخهري، ج (ٙٙ)

ألسشيهج شخح ىح ح مدمع بغ ألحجهج،  ، (هـ626: ت) شرف بن ٌحٌى الدٌن محً زكرٌا أبو  ألشػوي، (ٚٙ)
 .ٛ، صٙٔم، جٖٜٚٔه/ٖٜٖٔ، دأر  ح هإ ألتخأث، بيخوت، ٕط

  .ٔٛٔ، صٛٔألشػيخي ،  يهية أبنرب ، ج (ٛٙ)
 .ٕٛٔ،صٛٔ(  يهية أبنرب ، جٜٙ)
لغشع مشيه لي ألدشة ألدهدحة  ألسخيد ع: وىػ مهإ لهشي ألسرصمق مغ خدأية خخج ألييه رحػل هللا  (ٓٚ)

ه(، ألسحهخ، اح:  يمدة ل ختغ، د.ط، دأر ٕ٘ٗلميجخة. أبغ حهيب، ص دم بغ حهيب بغ  م ة بغ يسخو )ت: 
 . ٗٔٔأآللهق ألججيجة، بيخوت، د.ن، ص

: ت)عمر بن دمحم بن محمود بن علً بن اسماعٌل الدٌن عماد الفداء، أبو    بػ ألفجأإ ، (ٔٚ)

 . ٖٚٔ، صٔ، جت.د القاهرة، الحسٌنٌة، المطبعة ،1ط البشر، اخبار فً ،المختصر(هـ237

 . ٖٛٔ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج(ٕٚ)
ه(، يسجة ألقهري ٘٘ٛبجر ألجيغ ألليشي،  بػ ص دم محسػد بغ  حسج بغ مػحن بغ  حسج بغ حديغ )ت:  (ٖٚ)

 .ٛٛ، صٗشخح ىح ح ألاخهري، د.ط، دأر  ح هإ ألتخأث أللخبي، بيخوت، د.ت، ج
وبيغ قخير وجهإ ف و   و مغ  رأد  ن يجخل لي ييج  ىمح ألحجيه ة: ىػ ىمح يقج بيغ رحػل هللا  (ٗٚ)

ملسو هيلع هللا ىلص دخل ف و ومغ  رأد  ن يجخل ييج قخير ويقجىع دخل لجخمت خدأية لي ييج رحػل هللا  رحػل هللا 
 . ٖٚٔ، صٗودخمت بشػ بكخ لي ييج قخير. أبغ كثيخ، ألهجأية وألشيهية، ج

 .ٖٛٔ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (٘ٚ)
 . ٜ٘، صٛألصاقهت ألكهخى، ج (ٙٚ)
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 .ٗٛٔ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٚٚ)
  .ٕٔٗ-ٜٖٕ، صٖأبغ يدهكخ، اهريخ دمذق، ج (ٛٚ)
 .٘ٛٔ،صٛٔ(  يهية أبنرب ، جٜٚ)
 .٘ٛٔ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٓٛ)
 .ٖٜٓٔ، صٗأالحت لهب، ج (ٔٛ)
 .ٙٛٔ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٕٛ)
، شذرات الذهب فً اخبار  أحمد بن الحً عبد؛ أبغ أللسهد، ٖ٘ٔ، صٜٙأبغ يدهكخ، اهريخ دمذق، ج (ٖٛ)

 . ٖٕٙ، صٔ، جالعلمٌة ، بٌروت  الكتب ، دار 1من ذهب ، ط

 .ٚٛٔ، صٛٔ(  يهية أبنرب ، جٗٛ)
 . ٙٗٔ، صٔ؛ يهج ألخح ع أللخأقي، شخح ألتثخيب، مجٜ٘، صٛأبغ حلج، ألصاقهت ألكهخى، ج (٘ٛ)
لع يخد ذكخ ىحأ ألقػل لي كتب ألحجيث ولع يخخج   سه ورد ذكخه لي ألديخ وألتخأجع لػرد يشج أبغ أبنثيخ،  (ٙٛ)

، ٛٔ؛ ألشػيخي،  يهية أبنرب، جٕٓٔ، صٛ؛ أبغ حجخ أللدقال ي، أإلىهبة، جٛٙٔ، صٚ حج ألغهبة، ج
 . ٚٛٔص

بسه ازسشو مغ مغهزي رحػل هللا ىـ(، أالكتفهإ ٖٗٙألكاليي، حم سهن بغ مػحن بغ حهلع بغ حدهن )ت:  (ٚٛ)
 صٔم، حٕٓٓٓه/ٕٓٗٔ، دأر ألكتب أللمس ة، بيخوت، ٔوألثالثة ألخمفهإ، ط ،ٗٚٛ . 
: ت) الدٌن تقً العبٌدي، الحسٌنً العباس أبو  القادر، عبد بن علً بن أحمد ، المقرٌزي ألسقخيدي،   (ٛٛ)

 ، النمٌسً الحمٌد عبد دمحم:  تح ، والمتاع والحفدة واألموال األحوال من للنبً بما االسماع ،امتاع( هـ838

 . ٛٛ، صٙ، ج م 1999 هـ/1319، بٌروت ، العلمٌة الكتب دار ،1ط

 . ٕٕٓ، صٜألشػوي، شخح ألشػوي، ج (ٜٛ)
 .ٛٛٔ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج( ٜٓ)

، بيخوت، ، دأر أبنيمسيٖه(، ألسغهزي، اح: مهرحػن جػ ذ، طٕٚٓص دم بغ يسخ بغ وأقج )ت:  (ٜٔ)
 . ٘ٚٙ، صٕم، جٜٜٛٔه/ٜٓٗٔ

 . ٖٕٙ، صٛألصهخأ ي، ألسلجع أبنوحط، ج (ٕٜ)
؛ ألكذي،  بػ ص دم يهج ألحسيج بغ حسيج بغ  رخ ٕٔٙ، صٗأبغ رأىػيو، مدشج  ححهق بغ رأىػيو، ج (ٖٜ)

، مكتاة ألدشة ألقهىخة، ٔىـ(، ألسشتخب مغ مدشج يهج بغ حسيج، اح: ىاحي ألهجري، طٜٕٗ)ت: 
 . ٖٖٚم، صٜٛٛٔه/ٛٓٗٔ

 .ٛٛٔ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٜٗ)
 .ٕٓٔ، صٛألصاقهت ألكهخى، ج (ٜ٘)
 . ٜ٘ٔٔ، صٗأبغ يهج ألهخ، أالحت لهب، ج (ٜٙ)
 .ٜٛٔ،ـٛٛٔ، صٛٔ(  يهية أبنرب ، جٜٚ)
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أحسهإ بشت يس ذ: ىي أحسهإ بشت يس ذ بغ ملج بغ ا ع بغ ألحهرث بغ كلب بغ مهلظ بغ قحهلة بغ  (ٜٛ)

يهمخ بغ رب لة بغ يهمخ بغ ملهوية بغ زيج بغ مهلظ بغ  دخ بغ وىب هللا بغ شسخأن،  حمست قهل دخػل 
لج أحتذيهد دأر أبنرقع بسكة بهيلت وىهجخت  لن ألحاذة مع زوجيه جلفخ بغ  بي شهلب وب رحػل هللا 

. أبغ حلج، ألصاقهت ألكهخى، وبلج ولهاو ادوجيه  يمي بغ  بي شهلب  جلفخ ادوجيه   بػ بكخ ألرجيق 
 . ٕٕٗ،ٖٕٕ، صٛج

حػيصب بغ يهج أللدى: ىػ حػيصب بغ يهج أللدى ألقخشي  حمع بلج ألفتح وقيل: يهش مهئة ويذخيغ  (ٜٜ)
 . ٔٗ٘، صٕحشة اػلي حشة  ربع وخسديغ لميجخة. ألحىهي، حيخ  يالم ألشاالإ، ج

 .ٓ٘حػرة أالحدأب، أآلية  (ٓٓٔ)
 (
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 .ٜٓٔ، صٛٔ يهية أبنرب، ج( 

 . ٜٛٔٔ، صٗأالحت لهب، ج (ٕٓٔ)
 .ٜٔٔ، ٜٓٔ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٖٓٔ)
ه(، غػأمس أبنحسهإ ألسهيسة ألػأقلة ٛٚ٘أبغ بذكػأل،  بػ ألقهحع خمف بغ يهج ألسمظ بغ مدلػد )ت:  (ٗٓٔ)

 . ٖٔ٘، صٕم، جٜٚٛٔ، يهلع ألكتب، بيخوت، ٔلي متػن أبنحهديث ألسدشجة، اح: يد ألجيغ يمن ألديج، ط
 . ٜٓٓٔ، صٗأالحت لهب، ج (٘ٓٔ)
 .ٕٜٔ، صٛٔرب ، ج(  يهية أبنٙٓٔ)
 .ٕٚٗ، صٛ؛ أبغ حجخ أللدقال ي، أإلىهبة، جٚٛٛٔ، صٗأبغ يهج ألهخ، أالحت لهب، ج (ٚٓٔ)
 .ٕٜٔ، صٛٔ يهية أبنرب، ج (ٛٓٔ)
 .ٔٛٛٔ، صٗأبغ يهج ألهخ، أالحت لهب، ج (ٜٓٔ)
 .ٖٜٔ،ٕٜٔ، صٛٔ يهية أبنرب، ج(ٓٔٔ)
 روٌة: تح عساكر، البن دمشق تارٌخ ،مختصر (هـ211: ت) علً بن مكرم بن دمحم منظور، ابن (ٔٔٔ)

  .ٕٚٛ، صٕ، جم1987 هـ/1367دمشق، الفكر، دار ،1النحاس،ط

 .ٜٗٔ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٕٔٔ)
ألسيهجخ بغ  م ة بغ ألسغيخة: ىػ ألسيهجخ بغ  م ة بغ ألسغيخة ألقخشي ألسخدومي، أخػ أم حمسة زوج  (ٖٔٔ)

أحسو وقهل الم حمسة ىػ ألسيهجخ. أبغ يهج  ميه، وكهن أحسو ألػليج لكخه رحػل هللا  بييه و بن رحػل هللا 
 .ٕ٘ٗٔ، صٗألهخ، أالحت لهب، ج

 .ٖٓٙ، صٜ، جٜٜٙٔأبغ حجخ أللدقال ي، لتح ألاهري شخح ىح ح ألاخهريجأر ألسلخلة، بيخوت،  (ٗٔٔ)
 .ٜ٘ٔ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (٘ٔٔ)
يكخمة بغ أبي جيل: ىػ يكخمة بغ أبي جيل يسخو بغ ىذهم بغ ألسغيخة بغ يهج هللا بغ يسخ بغ  (ٙٔٔ)

مخدوم، احػلت رئهحة بشي مخدوم أل و بلج مقتل أب و و حمع يكخمة وحدغ  حالمو أحتذيج لي أليخمػك. 
 . ٕٖٗ،ٖٕٖ، صٔألحىهي، حيخ أيالم ألشاالإ، ج
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؛ أبغ يدهكخ، ٕٖٙٗ، صٙبػ  ع ع، ملخلة ألرحهبة، ج ؛ ٙٔٔ، صٛأبغ حلج، ألصاقهت ألكهخى، ج(ٚٔٔ)

 . ٕٕٚ، صٖاهريخ دمذق، ج
 . ٜٙٔ، صٛٔألشػيخي،  يهية أبنرب، ج (ٛٔٔ)
 .ٔٔ، صٚأبغ أبنثيخ،  حج ألغهبة، ج (ٜٔٔ)
 . ٜٙٔ، صٛٔ يهية أبنرب، ج (ٕٓٔ)
 .ٜٛٔ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٕٔٔ)
 . ٕٖٕ،ٖٕٔ، صٖاهريخ دمذق، ج؛ أبغ يدهكخ، ٚٔٔ، صٛأبغ حلج، ألصاقهت ألكهخى، ج (ٕٕٔ)
 . ٕٖٓ، صٛ؛ أبغ حجخ أللدقال ي، أإلىهبة، ج ٔٗٛ، صٔألحىهي، اهريخ أإلحالم، ج (ٖٕٔ)
 .ٜٚٔ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج( ٕٗٔ)
؛ أبغ ألجػزي، امك ح مفيػم  ىل أبنثخ لي ييػن ألتهريخ ٛٔٔ، صٛأبغ حلج، ألصاقهت ألكهخى، ج (ٕ٘ٔ)

 .ٔٔ٘، صٔ؛ ألقدصال ي، ألسػأىب ألمج  ة، جٕٚم، صٜٜٚٔ، شخكة دأر أبنرقع، بيخوت، ٔوألديخ، ط
 .ٜٛٔ، صٛٔ يهية أبنرب، ج (ٕٙٔ)
  .ٕٓٙ، صٖألخخكػشي، شخف ألسرصفن، ج (ٕٚٔ)
 .ٜٛٔ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٕٛٔ)
 .ٜٕٙ، صٖٔ؛ ألرفجي، ألػألي بهلػف هت، جٕٙٔ، صٛأبغ حلج، ألصاقهت ألكهخى، ج (ٜٕٔ)
 .ٜٛٔ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٖٓٔ)
 .ٖٖٗٚ، صٙ بػ  ع ع، ملخلة ألرحهبة، ج (ٖٔٔ)
 .ٜٜٔ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٕٖٔ)
 .ٖٗٛٔ، صٗأالحت لهب، ج (ٖٖٔ)
 .ٕٓٓ، صٛٔ يهية أبنرب، ج (ٖٗٔ)
؛ ألسقخيدي، ٜٚ٘، صٗ؛ ؛ أبغ كثيخ، ألديخة ألشهػية، جٜٖ٘، صٖألخخكػشي، شخف ألسرصفن، ج (ٖ٘ٔ)

 . ٘ٓٔ، صٙ متهع أبنحسهع، ج
 .ٕٔٓ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٖٙٔ)
 .ٜٕٗ، صٚ؛ أبغ أبنثيخ،  حج ألغهبة، جٜٜٓٔ، صٗأبغ يهج ألهخ، أالحت لهب، ج (ٖٚٔ)
 .ٕٕٓ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٖٛٔ)
 .ٕ٘ٗ، صٖهريخ دمذق، جأبغ يدهكخ، ا (ٜٖٔ)
 .ٖٕٓ، ٕٕٓ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٓٗٔ)
 .ٕٚٔ، صٙأختمف لي  داو أبغ يهج ألهخ، أالحت لهب، ج (ٔٗٔ)
 .ٖٕٙ، صٚأبغ حجخ أللدقال ي، أإلىهبة، ج (ٕٗٔ)
 .ٓ٘حػرة أبنحدأب، أآلية  (ٖٗٔ)
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دأر  ،ٔ،طاح:ىشج شمهي،  يحين بغ حالم، افديخ  ىـ(ٕٓٓ )ت:ألت سي  بغ  بي ثلماة ، يحين بغ حالم (ٗٗٔ)
 .ٖٕٚ، صٕ،جم ٕٗٓٓ /ىـ  ٕ٘ٗٔألكتب أللمس ة، بيخوت ، 

 .ٖٕٓ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (٘ٗٔ)
 .ٕٗٓ، صٛٔ يهية أبنرب، ج (ٙٗٔ)
ه(، ألسدتجرك ٘ٓٗبغ  ع ع بغ ألحكع )ت:  ألحهكع،  بػ يهج هللا ص دم بغ يهج هللا بغ ص دم بغ حسجويو (ٚٗٔ)

 .ٛ٘، صٗم، جٜٜٓٔ، دأر ألكتب أللمس ة، بيخوت،ٔيمن ألرح حيغ، اح: مرصفن يهج ألقهدر يصه، ط
ألصهخي، ألسشتخب، د.ط، مؤحدة أبنيمسي، بيخوت، د.ت،  ؛ٕٓٔ، صٛأبغ حلج، ألصاقهت ألكهخى، ج (ٛٗٔ)

 .ٓٔٔص
 . ٕٓٔ، صٛأبغ حلج، ألصاقهت ألكهخى، ج (ٜٗٔ)
 .ٕ٘ٓ، ٕٗٓ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٓ٘ٔ)
 لن أإلحالم فالث يهمخ بغ لؤي حهماًل كتهب  ىػذة بغ يمي ألحشفي ىهحب أل سهمة ديهه رحػل هللا  (ٔ٘ٔ)

 .ٚ، صٕأل و، أبغ حاهن، ألثقهت، ج رحػل هللا 
كهن ىذهم بغ ىذهم بغ ألسغيخة: ىػ ىذهم بغ ألسغيخة ألسخدومي وكهن لو ولهش و ىيت ومكه ة لي مكة و  (ٕ٘ٔ)

 .ٔٓٔألسغيخة حيجًأ مصلهمًه لػرثو  ىل مكة يشج ولهاو.  أبغ دريج ، أالشتقهق، ص
 .ٕ٘ٓ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٖ٘ٔ)
 كشف ، .(هـ892:ت) دمحم بن علً بن الرحمن عبد الفرج أبو  الدٌن جمال،  الجوزي ابن أبغ ألجػزي، (ٗ٘ٔ)

 .ٖ٘ٔ، صٕ، ج، د.ت  ، الرٌاض الوطن ، دار البواب حسٌن علً  ، تح: الصحٌحٌن حدٌث من المشكل

 .ٕ٘ٗ، صٖ؛ أبغ يدهكخ، اهريخ دمذق، جٕٕٔ، صٛأبغ حلج، ألصاقهت ألكهخى، ج (٘٘ٔ)
 .ٕ٘ٓ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٙ٘ٔ)
 .ٕ٘ٓ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٚ٘ٔ)
، ٚألغهبة، ج؛ ورد أختالف لي ألمفظ يشج أبغ أبنثيخ،  حج ٖٖ٘ٙ، صٙ بػ  ع ع، ملخلة ألرحهبة، ج (ٛ٘ٔ)

 .ٜ٘ٔص
 .ٕٙٓ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٜ٘ٔ)
، دأر ٔ؛ أبغ يدهكخ، ملجع ألذيػخ، اح: ولهإ اقي ألجيغ، ط ٓٙٗ، صٕأبغ حشهل، مدشج  حسج، ج (ٓٙٔ)

 . ٖٕٛ، صٔم، جٕٓٓٓه/ٕٔٗٔألاذهئخ، دمذق، 
 .ٕٚٓ، صٛٔ يهية أبنرب ، ج (ٔٙٔ)
قخقب  ميخ ألكاط لي مرخ مغ قهل ممظ ألخوم. ألسقػقذ جخيح بغ ميشه: ىػ ألسقػقذ جخيح بغ ميشه بغ  (ٕٙٔ)

 .ٜٕ٘، صٙأبغ حجخ أللدقال ي، أإلىهبة، ج
 .ٕٜٔٔ، صٗأبغ يهج ألهخ، أالحت لهب، ج (ٖٙٔ)


