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 ملخص البحث
سبا  البحث تناول صحابية من الصحابيات أال وهي زينب الثقفية زوجة عبدهللا ابن مسعود رضي هللا عنهما على أرجح األقوال , فهناك حديثان ن  

بن حبنل    إليها وهي لم تروهما  ,األول : ذكره أبو نعيم االصبهاني في تسليم النبي صلى هللا عليه وسلم عن يمنيه .والثاني ذكره اإلمامان  احمد 
اد بها  أم وأبو داود في تفليتها لرأس النبي صلى هللا عليه وسلم وهذا لم يقع ألنه ليس بينها وبين النبي صلى هللا عليه وسلم محرمية وإنما المر 
, الحديث    المؤمنين زينب بنت جحش رضي هللا عنها , وهذا وقع وهم من بعض الرواة ,و روت عن النبي صلى هللا عليه وسلم أحاديث أربعة

األول صحيح :  بين فيه  النبي صلى هللا عليه وسلم  النهي عن خروج المسلمات إلى الصلوات متعطرات خصوصا صالة العشاء الن العطر  
يثير الرجال عن طريق حاسة الشم ,والحديث الثاني صحيح :عندما سمعت بفضل الصدقة  سارعت بالتصدق واقرها النبي صلى هللا عليه وسلم  

صدقتها في األقربين وان فيها أجران , والحديث  الثالث ضعيف اإلسناد : بين فيه  النبي  صلى هللا عليه وسلم  بإكرامه لها باعطاءها على  
إعطاء غير منقطع والحديث الرابع : وان كان إسناده ضعيف إال أن المتن معناه صحيح  فحذر فيه النبي صلى هللا عليه وسلم عن أنواع من  

 هو ما نشاهده اليوم عند كثير من الناس .الشرك  و 
Research Summary 

Find eat Sahabih of Sahaabiyaat namely ZainabAlhagafih Abdullah IbnMasood may Allah be pleased wife 

with them on the most likely words, there is a thoroughly modern proportions to it are not Trohma: First, 

said Abu Nu`aym in the delivery of the Prophet, peace be upon him a Yemeni .walthani mentioned Imams 

Ahmad bin love and Abu Dawood in Tfletha the head of the Prophet, peace be upon him and this did not 

occur because it is not between them and the Prophet, peace be upon him relationship of mahram, but to be 

the mother of believers Zainab girl colt, God bless her, this happened they are some of the narrators, and 

recounted the Prophet, peace be upon him conversations four, modern first true: between the Prophet, peace 

be upon him forbidding the exit granted to the prayers Mtattrat especially evening prayers because the 

fragrance raises men through the sense of smell, talk second is true: when I heard thanks to the charity 

hastened by giving charity and approved by the Prophet, peace be upon him on ratified at the next of kin and 

the troughs, the third and talk weak attribution: between the Prophet, peace be upon him Bakramh her giving 

it to give an unbroken fourth and modern: Wan was attributed weak but the Metn meaning is correct warned 

against the Prophet, peace be upon him about the types of polytheism, which we see the day when many 

people . 

 املقدمة 
ه وليا  إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد ل

أبديين دائمين عليه إلى يوم الدين .أما   مرشدا ، وأشهد أن ال آله إال هللا , وأنَّ محمدًا عبده ورسوله  بلغ الرسالة وأدى األمانة فصالًة و سالماً 
ت بعد:إّن السنة النبوية المصدر الثاني بعد القرآن الكريم من مصادر التشريع اإلسالمي اشتملت على مواضيع متعددة ، ومن بينها أنها جمع 

اديث صحابية جليلة منهّن وهي زينب بين ثناياها أحاديث مسندة للصحابيات الفضليات رضي هللا عنهّن ،فأردت في هذا البحث أْن أجمع أح
  الثقفية زوج عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهما ,الّن الهدف من هذا تقديم القدوات الصالحات من الصحابيات الجليالت رضي هللا عنهّن , 

تًا ، فإذا صلحت واستقامت أنعكس ذلك ليصلح بذلك من أمر النساء المسلمات وغيرهّن، فإّن المرأة إّما أن تكون زوجًة أو أّمًا أو بنتًا أو أخ
مت  على حال المجتمع , فتنصلح النواة األولى للمجتمع وهي األسرة ، وكانت طريقتي جمع األحاديث الواردة عنها في كتب السنة النبوية ،ثم ق

د ، وسنن الترمذي ،وسنن بتخريجها منها ، مرتبًا ذلك على وفق صحة الكتب التسعة) صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وسنن أبي داو 
  النسائي ، وسنن ابن ماجه ، ومسند اإلمام أحمد بن حنبل، وموطأ اإلمام مالك ، وسنن الدرامي ( ، وأما عداها من تلك الكتب فرتبتها على

ًا في ذلك على كتب الجرح وفق الوفاة ،وترجمت للرواة في غير الصحيحين ترجمة تعريفية نقدية ,الّن رواتهما مجزوم بعدالتهم وتوثيقهم ، معتمد
والتعديل ، ثم الحكم على األحاديث من خالل أقوال أئمة الجرح والتعديل ، ثم ذكرت غريب الحديث إْن وجد معتمدًا على كتب شروح الحديث 

المبحث األول : حياتها وغريبها , وبينت الفوائد العامة لألحاديث على حسب الوسع , وال أدعي االستيفاء ، فكان البحث مقسمًا إلى مبحثين :
المطلب الثالث : مروياتها  الطلب الثاني : روايتها ومن روى عنها.المطلب األول : نسبها وتسميتها وفضلها  االجتماعية وفيه ثالثة مطالب :

المطلب األول : تحريم مطالب :المبحث الثاني : األحاديث الواردة عنها في السنة النبوية ، وفيه أربعة  من األحاديث ، ومرويات نسبت أليها .
المطلب الثالث : عطاء النبي )صلى هللا عليه وسلم (لها في  المطلب الثاني : فضل الصدقة على األقربين. الطيب للمرأة إذا خرجت للصالة .

 ثم المصادر والمراجع . يه من النتائج .ثم الخاتمة وبينت فيها ما توصلت إلالمطلب الرابع : النهي عن الرقي والتمائم والتوله . خيبر والمدينة .
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وختاما أسال هللا العلي العظيم أْن يجعلنا ممن يعنون بخدمة ونشر السنة النبوية المطهرة ، والصالة  ثم الملخص باللغتين العربية واالنكليزية
  والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم . 

 ياتها االجتماعية .املبحث األول : ح
 املطلب األول : نسبها وتسميتها وفضلها . 

بنت عبد هللا بن معاوية بن عتاب بن األسعد الثقفية ، امرأة عبد هللا ابن مسعود ، ابنة  أبي  معاوية الثقفي ، صحابية أسلمت   زينبأواًل: نسبها:
 ، ولم يذكروا لها سنة وفاة .(1) وبايعت

 اختلف في ذلك  على قولين :   ثانيا : تسميتها :
حجر )رحمهم هللا تعالى(: زينب هذه هي رائطة وقيل: ريطة وال نعلم عبد هللا تزوج  قال األئمة الحفاظ الخطيب البغدادي والمزي وابن    األول :

 .(2) غيرها في زمن الرسول )صلى هللا عليه وسلم
 . (3): قال األئمة الحفاظ ابن سعد وابن حبان والطبراني والبيهقي وابن عبد البر )رحمهم هللا تعالى( : هما االثنتان الثاني

ل األول، قال: الحافظ  ابن حجر"رائطة امرأة ابن مسعود وهي بنت عبد هللا بن معاوية الثقفي لها صحبة ورواية ويقال: إنَّها الراجح من ذلك القو 
لشيخان  زينب ورائطة لقب ويقوى ذلك أنَّ الحديث واحد أخرجه أحمد من رواية عبد هللا بن عبد هللا الثقفي عن رائطة في الصدقة بالحلي وأخرجه ا

 ". (4) من رواية زينب الثقفية امرأة عبد هللا بن مسعود )رضي هللا عنهوغيرهما 
 : املطلب الثاني: مروياتها

روت عن النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم( وعن زوجها عبد هللا بن مسعود، وعمر ابن الخطاب)رضي هللا عنهما(، وروى عنها:    :أواًل: رواياتها
وعبيد بن السباق ، و الحارث بن أبي ضرار الخزاعي على خالف فيه  وابنه محمد بن عمر بن أبي ضرار  بسر بن سعيد، وعبد هللا بن عمرو 

 . (5)وهي جدته وابنها أبو عبيدة بن عبد هللا بن مسعود وابن أخيها وقيل: ابن أختها ، روى لها جماعة
 طهرة وسأتناولها بالتفصيل في المبحث الثاني وهي كاآلتي:روت أربعة أحاديث في كتب السنة النبوية الم  ثانيا:مروياتها من األحاديث

 األول: حديثان احدهما متفق عليه واآلخر في صحيح مسلم. 
 الثاني: حديث واحد تفرد به الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في سننه الكبرى .

 رك الثالث: حديث واحد عن عبد هللا بن مسعود )رضي هللا عنه( عن النبي )صلى هللا عليه وسلم(أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم في المستد
 ثالثًا: روايتان من األحاديث نسبت إليها:

قال: "روى حجاج بن محمد عن أبي جريج عن  أواًل: ذكر أبو نعيم اإلصبهاني حديثا في ترجمة زينب بنت معاوية الثقفية ) رضي هللا عنها( ف
أقول : ربما وهم    (6)زياد بن سعد عن الزهري عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفيةَّ أنَّ النبي صلى هللا عليه وسلم " كان يسلم يمينه ويساره "

)رضي هللا عنهم( ، ولم يكن فيهم الصحابية    الحافظ أبو نعيم اإلصبهاني رحمه هللا , إلّن الحديث المذكور قد تواتر عن أربعة عشر صحابياً 
م  زينب الثقفية )رضي هللا عنها( ، قال الحافظ ابن الملقن رحمه هللا :هذا الحديث صحيح له طرق كثيرة يحضرنا منها أربعة عشر طريقا ، ول 

 .(7) يذكر فيها الحديث عنها
ان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا األعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم ثانيا : حديث في مسند اإلمام أحمد بن حنبل،" حدثنا أبي حدثنا عف

 منها عن زينب أنها كانت تفلي رأس الرسول صلى هللا عليه وسلم  وعنده أمرآة عثمان بن عفان وهنَّ  يشتكينَّ منازلهنَّ تضيق عليهنَّ ويخرجنَّ 
.أقول :  (8)بن مسعود فورثته امرأته وكذا أخرجه أبو داود في سننه باإلسناد نفسه فأمر رسول هللا أن تورث دور المهاجرين النساء فمات عبد هللا

عليه وسلم    ربما وهم اإلمامان الجليالن في إسناد الحديث للصحابية الجليلة زينب الثقفية رضي هللا عنها , ألنَّه ليس بينها وبين النبي صلى هللا 
والسالم  ، وإنَّما  المراد بها زوج النبي صلى هللا عليه وسلم زينب بنت جحش رضي هللا عنها    محرمية ، فكيف تفلي رأسه الشريف عليه الصالة

 من وجهين: 
  أخرج اإلمام الطبراني رحمه هللا الرواية باإلسناد نفسه عن أم المؤمنين  أم سلمة رضي هللا عنها كانت تفلي رأس رسول هللا جاءت امرأة   أوال : 

رسول هللا )أقبلي على فاليتك فإنك لست تكلمينها  بعينيك ( قلت زينب : فجعلت أشكو ضيق المسكن فقال رسول هللا: هكذا كما صنعت امرأة  
ن بن مظعون لم يسعها ما نزلت حتى نزل على رأسها ، كذالك من اختط خطة بالمدينة من المهاجرات ، فلها خطتها فورثت نصيبها من عثما

 .  (9)دار عبد هللا وأحرزت دارها بالمدينة ( ، وكذا أخرجها مختصرا في مسند زينب بنت جحش رضي هللا عنها
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وأظنها امرأة ابن   –أي ابن عساكر  –نب ولم تسند عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال أبو القاسم  : قال الحافظ المزي : "ومن مسند زيثانيا  
  مسعود ، فهو بعيد جدًا ، ألنه ليس بينها وبين النبي صلى هللا عليه وسلم محرمية فكيف تفلي رأسه وإال ثبت أّنها  زينب بنت جحش رضي هللا

   . (10)عنها زوج النبي صلى هللا عليه وسلم
 املبحث الثاني : األحاديث اليت روتها

 املطلب األول: حتريم الطيب للمرأة إذا خرجت للصالة
ون  ْبن  َسِعيٍد اأْلَْيِلي   َثَنا اْبن  َوْهٍب، َأْخَبَرِني َمْخَرَمة ، َعْن َأِبيِه، َعْن ب ْسِر ْبِن َسِعيٍد، َأنَّ َزْيَنَب الثََّقِفيََّة، َكاقال اإلمام مسلم: َحدَثَنا َهار  ث   ، َحدَّ َنْت ت َحدِّ

َلْيِه َوَسلََّم َأنَّه  َقاَل: »ِإَذا َشِهَدْت ِإْحَداك نَّ اْلِعَشاَء َفاَل َتطَ  وِل هللِا َصلَّى هللا  عَّ  . (11) يَّْب ِتْلَك اللَّْيَلتخريج الحديث أخرجه مسلم َعْن َرس 
 (12)(.غريب الحديث :طيب: طاب يطيب طيبًا، إذا كان لذيذًا أو حالاًل، فهو طيب وتطيب بالطيب وهو من العطر، وطيبة اسم لمدينة النبي )

( في هذا الحديث النبوي الشريف أمرًا وهو نهي المرأة أن تجعل العطر على ثيابها أو جسدها ثم تشهد الصالة مع المعنى العام: بّيَن النبي )
قل عن  جماعة المسلمين ألنَّ ذلك يثير فتنة الرجال وخصوصًا صالة العشاء، ألنَّه ال يرى منها شيئًا من زينتها سوى العطر، والنَّ العطر ينت

 ( 13)اللتفات إليها.طريق حاسة الشم فيوجب ا
 فوائد الحديث :

 . ال يجوز للمرأة  أْن تتطيب إذا خرجت من بيتها حتى إْن كان للصالة   وهللا تعالى أعلم . 1
 الن الحديث جاء بخصوص المرأة إذا خرجت للصالة وهللا تعالى أعلم.   .يجوز للمرأة أن تتزين وتتطيب لزوجها في بيته ,2

 املطلب الثاني : فضل الصدقة على األقربني
قال اإلمام البخاري :حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا األعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد هللا        

راهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد هللا بمثله سواء . قالت كنت رضي هللا عنهما . قال فذكرته إلب
لت  في المسجد فرأيت النبي صلى هللا عليه و سلم: فقال ) تصدقن ولو من حليكن ( . وكانت زينب تنفق على عبد هللا وأيتام في حجرها قال فقا

عليه و سلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري صدقة ؟ فقال سلي أنت رسول هللا صلى هللا    لعبد هللا سل رسول هللا صلى هللا
نبي  عليه و سلم فانطلقت إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فوجدت امرأة من األنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بالل فقلنا سل ال

أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا ال تخبر بنا فدخل فسأله فقال ) من هما (.قال زينب قال ) صلى هللا عليه و سلم أيجزي عني أن  
 أي الزيانب ( قال امرأة عبد هللا قال ) نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة(. 

هللا بن مسعود )،وهو متفق عليه من رواية زينب امرأة عبد 15,ومسلم (14) تخريج الحديث: أخرجه البخاري 
(16). 

: الحلي ما يزين له من مصوغ المعدنيات أو الحجارة ليكنَّ  .(17)غريب الحديث:ح 
( في هذا الحديث فضل الصدقة وعظيم أجرها، وخص النساء بالذكر دون الرجال فيه، وحثهنَّ على الصدقة، ألنَّه بّيَن النبي ) المعنى العام:

أنهنَّ أكثر أهل النار دخواًل، وألنَّ فضل الصدقة عظيم عند رب العالمين، فيكفي من فضلها أنها تعتق صاحبها   يعلم بما عّلمه هللا سبحانه وتعالى
( في المسجد النبوي وسمعت هذا التوجيه النبوي في الحث على الصدقة، وكانت قبل ذلك  من نار جهنم، وكانت امرأة عبد هللا بن مسعود )

ناية فقالت: إَّنه رجٌل خفيف ذات اليد، وعلى أيتام وهم بنو أخيها وبنو أختها، فقالت لعبد هللا سل لي رسول  تنفق على زوجها فعبرت عن ذلك بك
( فوجدت امرأة من األنصار في الباب فإذا هي تسأل عن الشيء الذي أسال عنه،  ( أيجزي عني ذلك، فقال لها: أنت سلي رسول هللا )هللا )

( أي ( وذكر له السؤال وال تخبره من نحن، فسأله بالل، قال من؟ قال: زينب، فقال النبي )أسال لنا رسول هللا )( فقلنا له  فمر بالل )
 .(18) الزيانب، فقال: امرأة عبد هللا بن مسعود، فقال لها أجران، اجر صلة الرحم وجر فضل ومنفعة الصدقة

 فوائد الحديث: 
 .(19) قال ابن المنذر: أجمعوا على أنَّ الرجل ال يعطي زوجته من الزكاة شيئًا النَّ نفقتها واجبة عليه وهي غنية بغناه-1
 فيه نفقة الزوجة على زوجها  وهللا تعالى أعلم.   -2
 فيه سؤال المرأة في القضية الخاصة بها وهللا تعالى أعلم. -3
 بة وهللا تعالى أعلم. فيه مضاعفة األجر للمتصدق ذي القرا -4

 املطلب الثالث: عطاء النيب عليه الصالة والسالم هلا يف خيرب واملدنية:
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، ثنا ع ْثَمان  ْبن  َأِبي َشْيَبَة، ثنا َوِكيع  ْبن   َسْين  ْبن  ِإْسَحاَق الت ْسَتِري  َثَنا اْلح   اْلَجرَّاِح، َعْن َأِبي اْلع َمْيِس، َعْن َيِزيَد ْبِن َجْعَدَبَة،  قال اإلمام الطبراني: َحدَّ
بَّاِق، َعْن َزْيَنَب، اْمَرأَِة َعْبدِ  ِعْشِريَن َوْسًقا َشِعيًرا  هللِا الثََّقِفيَِّة، »َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم أَْعَطاَها ِبَخْيَبَر َخْمِسيَن َوْسًقا َتْمًرا، وَ َعْن ع َبْيِد ْبِن السَّ

 ِباْلَمِديَنِة«
 .(21) واليبهقي(20)أخرجه الطبراني :تخريج الحديث
 تراجم الرجال:

التستري الدقيق, سمع هشام بن عمار، وسعيد بن منصور، وعبد هللا بن ذكوان، وحدث عنه: ابنه علي وسهل    الحسن بن إسحاق بن إبراهيم   -1
 بن عبد هللا التستري، وأبو جعفر العقيلي، وسلميان الطبراني، وكان من الحفاظ الرحالة،  

 .(22)ه( 290شيخ جليل، أرخ أبو الشيخ وفاته في سنة )
بن عثمان العبسي أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي ثقة حافظ شهير وله أوهام، وقيل: كان ال يحفظ القرآن مات عثمان بن محمد بن إبراهيم    -2

 . (23)ه( وله ثمانون سنة239سنة )
الرؤاسي   -3 مليح  بن  مليح  بن  الجراح  بن  )    وكيع  سنة  أول  أو  سنة  آخر  في  التاسعة مات  كبار  عابد من  حافظ  ثقة  الكوفي  سفيان  أبو 

 . (24) ه(ـ197
 ، لم يذكروا له سنة وفاة. (25)أبو العم يس: عتبة بن عبد هللا بن عتبة بن عبد هللا بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي ثقة من السابعة -4
ْعدب ة الليثي أبو    -5 الحكم المدني نزيل البصرة وقد ن سب لجده، روى عن: األعرج وابن المنكدر وعاصم بن عمر بن قتادة  يزيد بن عياض بن ج 

س  وسعيد المقبري وعبيد ابن السباق، روى عنه: ابنه الحكم وهشام بن سعد وابن وهب، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظة, وقال الفال
حديث فيه ضعف,قال اإلمام الذهبي: ت رك، قال الحافظ ابن حجر: وقال العجلي وعلي بن المديني  : ضعيف الحديث جدًا، قال ابن سعد:قليل ال

 ، ولم يذكروا له سنة وفاة.  (26) والدارقطني ضعيف، وقال أيضا: كّذبه مالك وغيره من السادسة
 .  ولم يذكروا له سنة وفاة . (27) عبيد بن السباق المدني الثقفي أبو سعيد ثقة من الثالثة،-6
 .(28) ( صحابية جليلة رضوان هللا عنها وعن زوجها، سبقت ترجمتهازينب امرأة عبد هللا بن مسعود )-7

دراسة اإلسناد ورجال الحديث تبين أنَّ اإلسناد ضعيف جدًا النَّ فيه يزيد بن جعدبة كذاب ومنكر الحديث، وهو نفسه   :بعدالحكم على الحديث
الطبراني ورجاله رجال  الهيثمي: رواه  الحافظ  قال   . أعلم  تعالى  لجده،وهللا  ينسب  فأحيانا  بن جعدبة ألنهما واحد،  يزيد  بن    يزيد بن عياض 

وهم الحافظ رحمه هللا النَّ فيه يزيد بن جعدبة، فهو كذاب ومنكر للحديث كما نص األئمة رحمهم هللا تعالى فكيف   أقول: ربما  (.29) الصحيح
 يكون رجاله رجال الصحيح. 

، والوسق: مكيلة معلومة، وهي   (30)َواللَّْيِل َوَما َوَسقَ وسق: الوسق مصدر وسقت الشين: جمعته وحملته ومنه قوله تعالى    :غريب الحديث
العراق على   بالفتح: ستون صاعًا وهو ثالثمائة وعشرون رطاًل عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطاًل عند أهل  البعير، والوسق:  حمل 

ة زينب الثقفية رض هللا عنها، بيََّن في هذا الحديث النبوي الشريف مكانة الصحابية الجليل المعنى العام .(31) اختالفهم في مقدار الصاع والمد
والجذاذ من معانيه اللغوية    (32) ( أعطاها عطاء  غير مقطوع، كما ورد في بعض الًروايات " أعطاها جذاذ خمسين وسقا"وذلك بأنَّ النبي )

, (035)عنهم، بل هو ممتد إلى غير نهاية, قال المفسرون: اإلعطاء غير مقطوع   (34)َعَطاء َغْيَر َمْجذ وٍذ  ، كما قال تعالى:  (33)غير المنقطع
 ( بين اإلعطاء وعدم االنقطاع لها وهللا تعالى أعلم.فجمع النبي )

 :املطلب الرابع: النهي عن الرقى والتمائم والتولة
َثَنا اأَلْعَمش  َعْن َعْمِرو ْبنِ  َثَنا َأب و م َعاِوَيَة َحدَّ َثَنا م َحمَّد  ْبن  اْلَعاَلِء َحدَّ  م رََّة َعْن َيْحَيى ْبِن اْلَجزَّاِر َعِن اْبِن َأِخى َزْيَنَب اْمَرأَِة  قال اإلمام أبو داود: َحدَّ

ِ َعْن َزْيَنَب اْمَرأَِة َعْبِد َّللاَِّ عَ  ِ  َعْبِد َّللاَّ وَل َّللاَّ ِ َقاَل َسِمْعت  َرس  َيق ول  » ِإنَّ الر َقى َوالتََّماِئَم َوالتَِّوَلَة ِشْرٌك «. َقاَلْت ق ْلت     -صلى هللا عليه وسلم-ْن َعْبِد َّللاَّ
ْنت  َأْخَتِلف  ِإَلى ف اَلٍن اْلَيه وِدىِّ  ِ َلَقْد َكاَنْت َعْيِنى َتْقِذف  َوك  ْيَطاِن َكاَن  ِلَم َتق ول  َهَذا َوَّللاَّ ِ ِإنََّما َذاِك َعَمل  الشَّ َيْرِقيِنى َفِإَذا َرَقاِنى َسَكَنْت. َفَقاَل َعْبد  َّللاَّ

  ِ ول  َّللاَّ َها ِبَيِدِه َفِإَذا َرَقاَها َكفَّ َعْنَها ِإنََّما َكاَن َيْكِفيِك َأْن َتق وِلى َكَما َكاَن َرس  ْذِهِب اْلَباَس َربَّ النَّاِس اْشِف  َيق ول  » أَ   -صلى هللا عليه وسلم-َيْنَخس 
اِفى اَل ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاؤ َك ِشَفاًء اَل ي َغاِدر  َسَقًما «.   َأْنَت الشَّ

 .(40)، والحاكم(39)، و أبو يعلى(38)وأحمد بن حنبل(37) وابن ماجه(36) :أخرجه أبو داود تخريج الحديث
 رجال اإلسناد
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 هـ. (41) (247أبو كريب الكوفي مشهور بكنيته ثقة حافظ من العاشرة مات سنة )ت محمد بن العالء بن كريب الهمداني -1
أبو معاوية، محمد بن حازم الضرير الكوفي عمي وهو صغير ثقة أحفظ الناس لحديث األعمش وقديمهم في حديث غيره من كبار التاسعة،  -2

 (42)هـ( 195وقد رمي باإلرجاء . )ت 
                                            .                                                                                                                            (43) هـ(  147األعمش سليمان بن مهران االسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس من الخامسة ماتسنة ) -3
عمرو بن مرة بن عبد هللا بن طارق الجملي المراد أبو عبد هللا الكوفي األعمى ثقة عابد كان ال يدلس ورمي باإلرجاء من الخامسة مات -4
 .(44) هـ(118)
لي وابن معين، روى عنه: فضيل بن عمرو يحيى بن الجزاز العرني الكوفي قيل اسم أبيه زبان وقيل بل لقبه، روى عن: حسين ابن ع  -5 

والحكم بن عتبة واألعمش، قال عبد الرحمن سئل أبي عن يحيى بن الجزار فقال: كوفي ثقة، وسئل أبو زرعة عنه فقال: ثقة، وقال ابن عدي:  
وى له الجماعة سوى البخاري، قال وأرجو أنه ال بأس برواياته، قال: ابن سعد: يغلو في التشيع وكان ثقة وله أحاديث، قال الحافظ المزي: ر 

 . لم يذكروا له سنة وفاة. (45)اإلمام الذهبي ثقة، قال الحافظ ابن حجر: هو صدوق رمي بالغلو في التشييع من الثالثة
، (46) ابن أخي زينب، اختلف في ترجمته فمنهم من لم يذكر ترجمته بل جعله  مجهواًل هكذا، كاإلمام الذهبي قال ويقال: ابن أخت زينب-6

، والحافظ المزي جعل له ترجمتين، احدهما:  (47) والحافظ ابن حجر: قال: كأنَّه صحابي ولم أره مسمَّى، روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه
( فقال يا معشر النساء تصدقنَّ وعنه عمرو بن الحارث ابن المصطلق  ابن أخي زينب الثقفية امرأة عبد هللا بن مسعود عن زينب خطبنا النبي )

نب عن عبد هللا في الرقى والتمائم وعنه يحيى  روى الترمذي والنسائي وابن ماجه، والثانية: ابن أخي زينب الثقفية وقيل ابن أخت زينب عن زي
. وبعد هذا يتبين أنَّ الذين قالوا إنَّ الراوي ابن أخي زينب ليس عمرو بن الحارث الخزاعي، النَّ هذا   (48)بن الجزار روى له أبو داود وابن ماجه

،  لذلك فإنَّ هذا الراوي يكون (50) ابن حجر رحمه هللا، وأما األول تابعي كما نص على ذلك الحافظ  (49)(صحابي ثبتت صحبته لرسول هللا )
 مجهول الحال، ألنَّه لم تثبت له ترجمة، ولم ي ذكر فيه جرحًا وال تعدياًل وهللا اعلم . 

 .(51) زينب امرأة عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنها سبقت ترجمتها-7
هذيل الهذلي أبو عبد الرحمن، أسلم قديمًا وهاجر الهجرتين وشهد بدرًا والمشاهد  عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مخزوم بن سعد بن  -8

( الكثير وعن عمر وسعد ابن معاذ، وروى عنه: ابناه عبد الرحمن وأبو عبيدة ( وكان صاحب نعليه، روى عن النبي )بعدها، والزم النبي )
 . (52)وابن أخيه عبد هللا بن عتبة وامرأته زينب الثقفية

 بعد دراسة اإلسناد وأحوال الرواة تبين أنَّ الحديث ضعيف اإلسناد لجهالة ابن أخي زينب فيه.  حكم على الحديث:ال
قال اإلمام المنذري: والراوي عن زينب مجهول، وقد وصف عند اإلمام أحمد وأبي داود )ابن أخي زينب( ووصف في سنن ابن ماجه )ابن أخت  

 ( 53) زينب(
 غريب الحديث:

 .(54) أواًل: الرقى: جمع رقية العوذة والمراد ما كان بأسماء األصنام والشياطين الما كان بالقرآن ونحوه
 .(55) ثانيًا: التمائم: جمع تميمة أريد بها الخرازات كانت األعراب تعلقها على أوالدهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها اإلسالم

 . (57) ،جعله من الشرك العتقادهم أنَّ ذلك يؤثر ويفعل خالف ما قدره هللا تعالى(56)المرأة إلى زوجهاثالثًا: الّتولة: نوع من السحر يجلب 
 المعنى العام 

( أنَّ هذه األفعال شرك، فالرقية التي يستعاذ  بها بالجن هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف إال أنَّ المتن معناه صحيح، فقد بيََّن فيه النبي )
، وكذا ما يعلق   في  ال تجوز فجعل بدلها الرقية بالقرآن وسن لهم ذلك، والتمائم جمع تميمة، وهي خرازات تعلقها األمهات في صدور أطفالهنَّ

أو مؤخرتها من نعل أو غيره، وكل ذلك من أجل العين كما  باب الدار بما يعرف بـ أم )سبع عيون(، وما يضع في السيارات سواء في مقدمتها  
.وهللا تعالى أعلم .أقول: وإمَّا   القصة التي  زعموا وهذا باطل، والّتولة بكسر التاء نوع السحر والشعوذة تتعلمها النساء في تحبيب االزواج لهنَّ

بد هللا تذهب إلى اليهودية لكي ترقيها، عندما إصابتها عين، فجعلت  ذكرت في المتن ففيها شيء من الغرابة وعدم المصداقية فكيف بزينب امرأة ع
 ذلك يخنس، فبأي شيء ترقيها هل بالتوراة أم باإلنجيل المحرفيِن، وهللا المستعان...

 ( نهى عن هذه األفعال العتقادهم أنَّها تدفع الضر بنفسها. وهللا تعالى اعلم. إنَّ النبي ) فوائد الحديث
 اخلامتة
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 مام هذا البحث توصلت إلى النتائج األتية:بعد إت
 (.أواًل: اختلف في اسمها على قولين والراجح أنها واحدة ولم يتزوج عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهما بغيرها في زمن النبي )

إليها ولم تروها عن رسول هللا ) النبي )ثانيًا: هناك أحاديث نسبت  أنَّها كانت تفلي رأس  النبي ) ( وا( ومنها  (عن يمينه آلخر بتسليم 
 وشماله.

إلى الصالة    ثالثًا: فيه حجة على أّنَه ي حرم على المرأة الطيب للخروج إلى المساجد، ويجوز لها أن تتطيب وتتزين لزوجها ؛النَّ المنع جاء للخروج
 فقط.

 لرحم. رابعًا: فضل الصدقة على األقارب فيها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة وهو صلة ا
 ( لها يدل على أكرامها.خامسًا: عطاء النبي )

 وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه الطيبين الطاهرين. 
 املصادر واملراجع

 القرآن الكريم -
 م(. 2004-هـ1425المسلم للنشر والتوزيع )اإلجماع، لمحمد إبراهيم بن المنذر، تحقيق: فؤاد عبد المنعم احمد، دار  -1
 االستيعاب في معرفة األصحاب، ألبي عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن   -2

 هـ(. 1412، دار الجيل، بيروت )1(، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط463عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت 
،  3هـ(، تحقيق: د.عز الدين علي السيد، ط463األسماء المبهمة في األنباء المحكمة، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي )

 م(. 1997-هـ1417مصر )  -مكتبة الخانجي، القاهرة
،  1تحقيق: علي محمد البجاوي، طهـ(،  852اإلصابة في تمييز الصحابة، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي )ت  -3

 هـ(. 1412دار الجيل، بيروت )
 هـ(. 1408هـ(، تحقيق: د.باسم الجوابرة، مكتبة العال )507إيضاح اإلشكال، ألبي الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي )ت -4
البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير، ألبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي المعروف بابن -5

( كمال،ط804ت  الملقن  بن  وياسر  سليمان  بن  هللا  وعبد  الغيظ،  أبي  مصطفى  تحقيق:  للنشر1هـ(،  الهجرة    -الرياض   والتوزيع،  ،دار 
 لبنان. -هـ(، تحقيق: السيد هاشم الندوي، دار الفكر، بيروت1256-هـ1406م(. لبنان ) 2004-ه1425السعودية)

 م(.  1998-هـ1419لبنان ) -، دار الفكر، بيروت1تاريخ دمشق، البن عساكر، ط -6
 م(. 1983-هـ1403ة ) ، المكتب اإلسالمي، والدار القيم3هـ(، ط742تحفة اإلشراف بمعرفة األطراف، لعبد الصمد شرف الدين المزي )ت  -7
، دار الكتب  1الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، ألبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ط-8

 هـ(. 1417العلمية، بيروت )
تحقيق: د.أكرم هللا إمداد الحق،  هـ(،  852تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة، ألحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني )ت  -9
 م(.  1996، دار البشائر، بيروت )1ط

 19-هـ1414هـ(، تحقيق: محمود حسين، دار الفكر )774تفسير القرآن العظيم، ألبي الفداء إسماعيل بن محمد بن كثير الدمشقي )ت-10
 لبنان. -الكتب العلمية، بيروت هـ(، دار 676تهذيب األسماء واللغات، ألبي زكريا محي الدين بن شرف النووي )ت-11
هـ(،  852تهذيب التهذيب، ألبي الفضل احمد بن علي بن حجر العسقالني، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي )ت-12

 هـ(. 1326، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند )1ط
، مؤسسة الرسالة، بيروت  1هـ(، تحقيق: د.بشار معروف، ط742)ت    تهذيب الكمال، ألبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي -13

 م( . 1988-هـ1400)
- ه  1395، دار الفكر) 1ه(،تحقيق:السيد شرف الدين أحمد،ط  354الثقات ،ألبي حاتم بن محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي )- 14

 م(.   1975
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هـ(، ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت  327د بن إدريس الرازي التميمي )ت  الجرح والتعديل، ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محم- 15
 م(. 1952-هـ1271)

- هـ1423لبنان )-الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، لمحمد بن فتوح الحميدي، تحقيق: د.علي حسين البّواب، دار ابن حزم، بيروت- 16
 م(. 2002

هـ(،  804كبير للرافعي، ألبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي ابن الملقن )ت خالصة البدر المنير تخريج كتاب الشرح ال-17
 هـ(. 1410، مكتبة الرشد، الرياض ) 1تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط

هـ(،  398)ت  رجال صحيح البخاري )الهداية واإلرشاد في معرفة أصل الثقة والسداد(، ألبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين الكالباذي -18
 هـ(. 1407، دار المعرفة، بيروت )1تحقيق: عبد هللا الليثي، ط

 هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.275سنن ابن ماجه، ألبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني )ت-19
 محي الدين عبد الحميد، دار الفكر.هـ(، تحقيق: محمد 275سنن أبي داود، ألبي سلميان بن االشعث السجستاني األزدي )ت-20
هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار  456سنن البيهقي الكبرى، ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي )ت-21

 م(.. 1994  -هـ 1414الباز، مكة المكرمة )
، مكتب المطبوعات، 2هـ(، تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة، ط303النسائي )تسنن النسائي )المجتبى(، ألبي عبد الرحمن احمد بن شعيب -22

 م(. 1986-هـ1406اإلسالمية، حلب )
هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف  748سير أعالم النبالء، ألبي عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت-23

 شعيب االرنؤوط، مؤسسة الرسالة.
السنة-24 األرنؤوطشرح  شعيب  تحقيق:  البغوي،  مسعود  بن  للحسين  ط  -،  الشاويش،  زهير  دمشق2محمد  اإلسالمي،  المكتب  بيروت   -، 

 هـ(. 1983-هـ1403)
 139، دار إحياء التراث العربي، بيروت )2هـ(، ط676شرح النووي على صحيح مسلم، ألبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي )ت-25
، دار ابن كثير، اليمامة، 3هـ(، تحقيق: د.مصطفى ديب البغا، ط525بد هللا محمد بن إسماعيل البخاري )تصحيح البخاري، ألبي ع- 26

 م(. 1987- هـ1407بيروت )
 هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي261صحيح مسلم، ألبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت- 27
والمت- 28 )تالضعفاء  النسائي  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  ألبي  ط303روكين،  زايد،  إبراهيم  محمود  تحقيق:  حلب  1هـ(،  الوعي،  دار   ،

 هـ(. 1369)
 هـ(، لمحمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت.526طبقات الحنابلة، ألبي الحسين بن أبي يحلي )ت-29
 ، دار صادر، بيروت. 1هـ(، تحقيق: إحسان عباس، ط310بصري الزهري )تالطبقات الكبرى، ألبي عبد هللا محمد بن سعد بن منيع ال- 30
 طبقات خليفة بن خياط، ألبي عمرو بن خليفة بن خياط، دراسة وتحقيق: سهل زكار، دار الفكر.                                      -31

هـ(، تحقيق: عبد القادر محمد علي، دار  806الحسين العراقي )تطرح التثريب في شرح التقريب، ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن  3
 م(. 2000الكتب العلمية )

،  1غريب الحديث البن الجوزي، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عبيد هللا الجوزي، تحقيق: د.عبد المعطي أمين قلعجي، ط- 33
 م( . 1986دار الكتب العلمية، بيروت )

 هـ(، دار المعرفة 852حيح البخاري، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني )تفتح الباري شرح ص-34
، دار القبلة  1هـ(، تحقيق: محمد عوامة، ط748الكاشف في معرفة من له رواية من الكتب الستة، ألبي عبد هللا محمد بن أحمد الذهبي )ت- 35

 م(. 1992- هـ1413جدة )  -للثقافة اإلسالمية، مؤسسة علو
، دار الفكر، 3امل في ضعفاء الرجال، ألبي أحمد عبد هللا بن عدي بن عبد هللا بن محمد الجرجاني، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، طالك- 36

 م(. 1988- هـ1409بيروت )
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- هـ1418كشف المشكل من حديث الصحيحين، ألبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق: علي حسين البّواب، دار الوطن، الرياض ) -37
 م(. 1997

هـ(، دار إحياء الكتب العربية، محمد 1388اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، لمحمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح ابن محمد )ت  - 38
 الحلبي. 

 هـ(، دار حامد، بيروت.711لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري )ت- 39
أحمد  - 40 الفضل  ألبي  الميزان،  )تلسان  العسقالني  حجر  ط852بن  بيروت2هـ(،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة   ،-   ( - هـ1390لبنان 

 م(. 1971
 م ( .                                               1992هـ1412هـ(، دار الفكر بيروت، )807مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين بن أبي بكر الهيثمي )ت -41
                             1366بي داود، للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، مطبعة السنة المحمدية ) مختصر سنن أ-42
 المصباح المنير، ألحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، دراسة وتحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصر - 43
، مكتبة العلوم  2هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط360أيوب الطبراني )ت  المعجم الكبير، ألبي القاسم سليمان بن أحمد بن  - 44

 (. 1983- هـ1404والحكم، الموصل ) 
 هـ(. 1312المنصورة )  -، دار الوفاء1معرفة السنن واآلثار، للبيهقي، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، ط-45
، دار الوطن للنشر الرياض،  1هـ(، تحقيق: عادل بن يوسف الفزاري، ط430ت  معرفة الصحابة ،ألبي نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني، )-46

 م(. 1998-هـ1419)
- هـ1425، دار ابن كثير ) 2المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ألبي العباس القرطبي، تحقيق: محي الدين دين مستو ومجموعة، ط - 47

 م( . 1991
هـ(، تحقيق: طارق محمد العمودي،  852ن، ألبي الفضل أحمد بن حجر العسقالني )ت  نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعي-48

 م(. 1995-هـ 1415السعودية ) -، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض1ط
لمكتبة النهاية في غريب الحديث واألثر، البن السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق: طاهر أحمد العزاوي، محمود محمد الطناحي، ا- 49

 م( 1979- هـ1399بيروت ) -العلمية
 اهلوامش

 

 . 4/1848, واالستيعاب البن عبدالبر 337,وطبقات خليفة بن خياط ص8/290( ينظر:الطبقات الكبرى البن سعد 1)
 .4/318,واإلصابة في تميز الصحابة  215/ 13,وتحفة اإلشراف في معرفة األطراف  130ص( ينظر: األسماء المبهمة في األنباء المحكمة  2)
,ومعرفة 24/283(, و  489, رقم)  263/ 24,والمعجم الكبير   3/145(,وفي450,رقم)  3/133,والثقات  8/290( ينظر:الطبقات الكبرى  3)

 . 1848/ 4(,واالستيعاب البن عبد البر2557رقم )  7/78السنن واآلثار  
 ( ، وينظر: رجال صحيح 1640رقم )  2/652عجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األئمة ( ت4)
 .  938/ 1، وتهذيب األسماء واللغات 143( ، وإيضاح اإلشكال 432رقم ) 2/850البخاري  
 ( 28004رقم )12/451( ، وتهذيب التهذيب 17849رقم )188/ 25( ينظر: تهذيب الكمال 5)
 ( . 7650رقم )  6/333الصحابة معرفة  - ( . 6)
 63- 4/56( ينظر : البدر المنير 7)
 ( ، حديث زينب امرأة عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنها .    27095رقم ) 336( /8)
  24/56( ، وفي مسند زينب بنت جحش رضي هللا عنها 29685رقم ) 321/  23( المعجم الكبير ، ما أسندت أم سلمة رضي اله عنها  9)

( ، قال الحافظ الهيثمي :)وعن أم سلمة أنها كانت تفلي رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر الحديث وقال :رواه الطبراني 20166رقم )
 (. 186_ 185/ 4في الكبير وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغيره وضعفه ابن معين ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

                                                     13/218تحفة األشراف (10)
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 (. 1025(، وبرقم ) 1024، رقم )33/ 2(صحيح مسلم، من كتاب الصالة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة،  11) 
 1/563، ولسان العرب، 198/ 1(ينظر: المصباح المنير، 2) 
 . 14/163وشرح النووي على صحيح مسلم   1285/ 1يحين (.ينظر : كشف المشكل من حديث الصح3) 
 .1/563، ولسان العرب، 1/198ينظر: المصباح المنير،  -( 12) 

 .                                                             14/163وشرح النووي على صحيح مسلم   1285/ 1(.ينظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين 2) 
 

 (.  1397رقم)2/532صحيح البخاري ,في كتاب الزكاة ,باب :الزكاة على الزوج واأليتام في الحجر  14))  
 (. 1000رقم)2/694الزكاة ,باب:فضل النفقة والصدقة على األقربين والزوج واألوالد والوالدين (صحيح مسلم في كتاب 15) 
 (. 3543رقم) 4/220ينظر:الجمع بين الصحيحين  16)) 
 . 1/1038(ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر 17)
 .                                              3/513ينظر :فتح الباري 18)) 
 ( 120رقم ) 48جماع اإل19)) 
 (.   20753رقم ) 24/287(معجم الطبراني الكبير 20) 

 (. 10727رقم )   5/352(( السنن الكبرى للبيهقي، في كتاب البيوع , باب: ما جاء في السفاتج 21))
 (. 28رقم ) 1/57، وسير أعالم النبالء   41 -39/ 14، وتاريخ دمشق 1/140(ينظر: طبقات الحنابلة 22) 
(، والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب 3857رقم )  19/478(، وينظر: تهذيب الكمال  4514رقم )   2/386(تقريب التهذيب  23) 

 12( .            299رقم ) 7/135(، وتهذيب التهذيب 3735رقم )  12/ 2الستة 
لكاشف في معرفة من له رواية في الكتب (، وا 6695رقم )  30/462(، وينظر: تهذيب الكمال  7414رقم )   2/581(تقريب التهذيب  24) 

 (. 211رقم ) 11/29(، وتهذيب التهذيب  6056رقم ) 350/ 2الستة 
التهذيب  25)  الكمال  4432رقم )  2/381(تقريب  تهذيب  )   19/309(، وينظر:  (، وتهذيب  3664رقم )  696/ 1(، والكاشف  3776رقم 

 7  (.                                 207رقم ) 7/89التهذيب 
(. والضعفاء 2030رقم )   2/366(، ومعرفة الثقات   406رقم )   121( والضعفاء الصغير ص195رقم )  89/ 2(ينظر: التاريخ الصغير  26) 

(، وتهذيب  2163رقم )  7/263(، والكامل في الضعفاء  1192رقم )  282/ 9(، والجرح والتعديل  647رقم )  110والمتروكين للنسائي ص  
  2/604(، وتقريب التهذيب  579رقم )   11/308(، وتهذيب التهذيب  6347رقم )   2/388(، والكاشف  17035)رقم    224  -32/221الكمال   

 (. 7761رقم )
(,وتهذيب التهذيب  3618رقم ) 1/690(, والكاشف  3717رقم ) 19/207(,وينظر:تهذيب الكمال  4373رقم )   2/377تقريب التهذيب  27)) 
 (. 135رقم)7/60
 . 3( ص3)
 .   5/418(مجمع الزوائد  29)
 . 17(سورة االنشقاق آية 30) 
 . 1/340,والمصباح المنير10/138ولسان العرب  5/401،والنهاية في غريب الحديث واالثر252/ 5(ينظر: الصحاح 31)
 (.                      21028رقم ) 4/358( مصنف ابن أبي شيبة  32)
 . 3/1479,ولسان العرب 3/123(ينظر:الصحاح 33)
 . 108(سورة هود جزء من آية 34)
                    8.                                                    2/43,وصفوة التفاسير2/80(,وتفسير ابن كثير12100رقم)1/27(ينظر:تفسير ابن أبي حاتم  35)
 (.  3883رقم ) 2/402( سنن أبي داود , في كتاب الطب ,باب:في تعليق التمائم 1)
 (. 3530رقم) 2/8166تعليق التمائم :الطب , باب( سنن ابن ماجه ,في كتاب 2)
 (. 3615رقم )  1/381( مسند أحمد بن حنبل 3)
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 (. 5208رقم ) 133/ 9(  مسند أبي يعلى 4)
 (. 8290رقم )  463/ 4( المستدرك على الصحيحين، في كتاب الرقى والتمائم، 5)
التهذيب  6) الكمال6204رقم )    2/500( تقريب  (، وتهذيب  15100رقم )   2/208(، والكاشف  5529)  رقم   26/243(، وينظر: تهذيب 

 (. 636رقم )  9/342التهذيب 
( وتهذيب التهذيب 4816رقم )   167/ 2(، والكاشف  5173رقم )   123/ 25(، وينظر: تهذيب الكمال  5841رقم )  2/475( تقريب التهذيب  7)
 (. 192رقم ) 9/120

 
 

 (,تهذيب التهذيب 2132رقم) 1/464(,والكاشف  570رقم ) 12/76(,وينظر:تهذيب الكمال 2615رقم)1/254( تقريب التهذيب 43)
 (.                                                             386رقم) 4/195

 

التهذيب  1)   الكمال  5112رقم )  426/  2( تقريب  (، وتهذيب  4229رقم )  2/88، والكاشف  ( 4448رقم )  232/ 22(، وينظر: تهذيب 
 (. 163رقم ) 8/89التهذيب 

  5/519( والثقات  561رقم )    9/133(، والجرح والتعديل  967رقم )  2/349(، ومعرفة الثقات  2943رقم )   8/265( ينظر: التاريخ الكبير  2)
(، وتهذيب 6800رقم )   252/ 3تهذيب الكمال  (، و 6144رقم )   363/ 2(، والكاشف  2135رقم )  7/234(، والكامل في الضعفاء  6026رقم )  

 (. 7519رقم )  2/588( ، وتقريب التهذيب 323رقم ) 11/168التهذيب 
 ( 6132رقم ) 2/487( ينظر: الكاشف   3)
 . 7/503، ولسان الميزان 2/704، وتقريب التهذيب 12/340( ينظر: تهذيب التهذيب 4)

 

 ( 7766 ( ورقم )7765رقم )  34/486(ينظر: تهذيب الكمال 48)
 (. 5804رقم )  618/ 4اإلصابة في تمييز الصحابة  3/1171( ينظر: االستيعاب 6)
 (. 23رقم )  5( ينظر: نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، ص 7)
 3( سبقت ترجمتها ص8)

 

 (. 4957رقم )  4/234، واإلصابة في تمييز الصحابة  3/987( ينظر: االستيعاب 1) 
 4/154وينظر: الترغيب والترهيب  5/1363أبي داود (مختصر سنن 2)
 .  1/536، والنهاية في غريب الحديث واألثر 1/112، وغريب الحديث البن الجوزي 184/ 14(ينظر: تهذيب اللغة 3)
 . 7/574، وجامع األصول 5/331، والصحاح  9/462(ينظر: المحيط في اللغة 55)
 . 1/552(ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر 56)
 .  6/314، وفيض القدير   159  -158/ 10(ينظر: شرح السنة 57)

                                                                    


