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حفظت لنا كتب التراجم وتواريخ المدن المحمية  ،كل من نبغ واشـتور يـع ممـم مـن ال مـوم  ،ول ـل

مـا ددمــن لنـا ابــن ميـاكر يــع كتابــن الدـنم تــاريخ مدينـة دمشــق نيـر ملــال لمــا بذلـن هــذا المـؤرخ مــن جوــد

كبير يع هذا المجال حيث ددم لنا كماً هائالً من التراجم واليير لرجال ونياء يع منتمف ال موم والفنون .
وكـان هنــاك ن ــيب كبيــر مـن هــذل التـراجم لنيــاء كليـرات اشـتورن بروايــة الحــديث النبــوي الشـريف

مــنون

ــحابيات وتاب يــات ومحــدلات ما ــرهن وانــذ مــنون الحــديث  ،ي ــد كــان دــمن أيــماء مشــاينن

بد اً ولمانين شينة وم ممة من النياء .

والبحــث الــذي نحــن ب ــددل مــا هــو إع محاولــة بيــيطة عيــت راض أهــم المحــدلات الالتــع جــاء

ذكرهن يع كتاب تاريخ مدينة دمشق .

أ -المحدثات الصحابيات

 -1أسماء بنت أبي بكر الصديق
هع أيماء بنت أبع بكر بن أبع دحاية ملمان بن مامر بن ممرو بن ك ب بن يـ د بـن تـيم بـن

مرة بن ك ب بن لؤي ذات النطادين التيمية

()8

.

ولــدت أيــماء يــع مكــة يــنة  47دبــل الوجـرة ( ، )4ول بــت أيــماء بــذات النطــادين وهــو ل ــب أطم ــن

مميوا الريول الكريم محمد ( )عنوـا هيـ ت لـن يـفرة ط ـام منـدما أراد الوجـرة  ،ومنـدها احتاجـت إلـ مـا
تشــدها بــن يشـ ت نمارهــا ن ــفين يشــدت ن ــفن اليــفرة  ،وشــدة ال ربــة بالن ــف اقنــر ،ي ــال لوــا الريــول

( " : )أبدلك اهلل بنطادك هذا نطادين يع الجنة "  ،ي يل لوا ذات النطادين(. )3

ماشــت أيــماء حيــاة كموــا أيمــان منــذ باي ــت الــدموة اسيــالمية يوــع مــن اليــبادات إل ـ اسيــالم ،

ول ــد أيــممت بمكــة وباي ــت النبــع ( )مم ـ اميمــان والت ـوى  ،ول ــد تربــت مم ـ مبــادئ الحــق والتوحيــد
وال بر متجيدة يع ت ريات والدها ال ديق  ،ول د أيممت من ممر ع ي ارب الراب ة مشرة
ولو ــا

()2

.

ــحبة روت م ــن النب ــع محم ــد ( )أحادي ــث  ،وروى مب ــد اهلل ب ــن مب ــاس منو ــا  ،وروت

نميــة ولمــانين حــديلاً  ،ويــع روايــة أنــرى يــتة ونميــين حــديلاً  ،اتفــق البنــاري وميــمم ممـ أرب ــة مشــر

حديلاً وانفرد البناري ب رب ة وانفرد ميمم بملموا  ،ويـع روايـة انـرج ميـماء مـن امحاديـث يـع ال ـحيحين
النان ومشرون المتفق ممين منوا لاللة مشر والبناري نمية ولميمم أرب ة

()5

.

كانت مم ددر كبير من الذكاء والف احة والميان وذات شن ية متميـزة ت كـس جانبـاً كبيـ اًر مـن

ت ـرياتوا  ،وكانــت حاد ـرة ال مــب تنش ـ اهلل يــع جميــغ أممالوــا  ،بماــت أيــماء مكانــة ماليــة يــع روايــة
الحديث ،ودد روى منوا أبناؤها مبد اهلل ومروة  ،وأحفادها ومنوم ياطمـة بنـت المنـذر ومبـاد بـن مبـد اهلل ،

وكان ال حابة والتاب ون يرج ون إليوا يع أمور الدين  ،ودد أتاح لوا هذا ممرها الطويل ومنزلتوا الريي ة

(. )6

47

مجلة ديالى 2007 /

العدد السادس والعشرون

وديل إنوا كانت إذا مردت المردة ت تق كل ممموك لوـا إذ كانـت كريمـة امنـالق  ،وكانـت مـن
النياء المواتع شاركن يع الجواد وت مدت حمائـل اليـيف حـين كـان المـوت ادـرب إليوـا مـن كمـدل  ،وكانـت

مؤمنــة وأيمانو ـا كــان حامي ـاً لوــا مــن الد ـ ف  ،وكانــت ال يــدة ما ــمة لوــا مــن التنمــف  ،وكانــت اقن ـرة
احب إليوا من الدنيا (.)7

تزوجـت مــن الزبيــر بــن ال ـوام وكانــت لــن نيـر الزوجــات  ،وشــودت م ــن اليرمــوك يــنة 83ه ـ (، )8

وانجبت أيماء أول كالم يع اسيالم ب د الوجـرة وايـمن مبـد اهلل  ،وكـان بـا اًر بوـا  ،وولـدت مـروة وما ـم
والمواجر ونديجة الكبرى وأم الحين ومائشة (.)9()

توييت أيماء ينة  73هـ ب د م تل ابنوا مبـد اهلل ب ميـل مـن ممـر نـاهز مائـة يـنة يكـف ب ـرها

ولم يي ط لوا يـن ولـم ياـب مـن م موـا شـعء ( ،)80ودـد أو ـت أيـماء دبـل موتوـا دائمـة مهموـا  " :إذا أنـا

مــت يــاجمروا ليــابع وحنطــونع وع تج م ـوا يــوق كفنــع حنوط ـاً وع تتب ــونع بنــار ""

()88

 ،ي ــد كانــت ام ـرأة

الحة وزوجة مؤمنة وأم مجاهدة ربت أبناءها مم أيـاس أيمـانع دـوي حيـث ماشـت دهـ اًر طـويالً يكانـت

إحدى الولائق ال حيحة التع ومت أحداث درن كامل  ،ودينت بمكة (.)84

 -2أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع األنصارية

أيماء وي ال يكيوة بنت يزيد بن اليكن بن رايغ بن امرؤ ال يس بن زيد بن مبد اعشول بن جشم

بن مبد الحارث امن ارية اعويية اعشـومية  ،وكانـت تكنـ بـ م مـامر وأم يـممة

()83

 ،وهـع مـن انطـب

نيــاء ال ــرب ومــن ذوات الشــجامة واسدــدام  ،وكــان ي ــال لوــا نطيبــة النيــاء ( ، )82ويــدت مم ـ ريــول اهلل

( )يع الينة امول لموجرة يباي تن  ،وروت منـن أحاديـث

ـالحة وحدـرت ود ـة اليرمـوك يـنة  83ه ـ

يكانت تي ع الظماء وتدمد جراح الجرح واشتدت الحرب ي نذت ممـود نيمتوـا وانامـرت يـع ال ـفوف

و رمت بن تيغ من الروم

()85

.

روى منوا إيحاق بن راشد وشور بن حوشب ومبد اهلل بـن مبـد الـرحمن بـن لابـت بـن ال ـامت ،

ومجاهد ،وابن أنيوا محمود بن ممرو امن اري  ،وموعها مواجر بن أبع ميمم  ،وأبو يفيان مول ابـن

أبع احمد

()86

.

ويذكر ابن مياكر نبر بي توا لريول اهلل ( )يروى بيـندل إلـ أيـماء دالـت  " :لمـا أمـر ريـول

اهلل ( )ببي ة النياء أتيتـن أنـا وبنـات مـم لـع نباي ـن ي ـرض ممينـا اسيـالم ي دررنـا وانرجـت ابنـة مـم لـع
يدها لتباي ن يكف ريول اهلل ( )يدل ودال  :أنع ليت أ ايح النياء  ،ورأى ريول اهلل ( )ممـ المـرأة
يوارين ونواتيم يع أ اب وا من ذهب يانذ ريول اهلل ( )ح اة يرم بوا لم دال  :أيتوا المرأة أييـرك

ان يحمي ــك اهلل مك ــان ه ــذا يـ ـوارين ونـ ـواتيم م ــن ن ــار دال ــت  :ع ي ــا ري ــول اهلل  ،د ــال  :ياطرحي ــن أذن ،
يانتزمت النواتيم يود تون بين يديـن ومالجـت اليـوارين يمـم ينـزع أحـدهما وميـر اقنـر مميوـا يايـت انت

امرأة يمم تزاع ت الجانن حت نزمتال يود تال بين أيدينا يواهلل ما ادري من أنذل من ال المين لم دال ريول
48
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اهلل ( : )مــن حم ـ أو تحم ـ أو تــرك ملــل مــين ج ـرادة أو ملــل نرب ي ــة كــوي بوــا يــوم ال يامــة م ــذباً
مافو اًر لن  ،ي ال رجل لشور  :ما نرب ي ة  ،دال  :ا ار من مين الجرادة " (.)87

وروي ايد ـاً ان أي ــماء بنــت يزي ــد بــن الي ــكن دالــت  " :أري ــت ريــول اهلل ي ــع ميــجدنا الما ــرب ،

يجئت منزلع يجئتن باـرق واكريـة ي مـت  :بـ بع وامـع ت ـش  ،ي ـال م ـحابن  :كمـوا بايـم اهلل  ،ي كـل هـو
وأ ــحابن الــذين جــاءوا م ــن ومــن كــان حاد ـ ار مــن أهــل الــدار والــذي نفيــع بيــدل ل أريــت ب ــض ال ــرق لــم

يت ردن ومامة النبر وان ال وم أرب ون رجـالً لـم شـرب مـن مـاء منـدي يـع شـنب لـم ان ـرف ي نـذت ذلـك
الشجب يدهنتن يطويتن يي

()89

يين المريض ويشرب منن يع الحين رجاء البركة (.)88

وانبرنا أبو زرمة دال ييمن حدث يع الشام من النياء أيماء بنت يزيد بـن اليـكن ي نـع أم يـممة

 ،يكنت دمشق ودينت بم برة الباب ال اير(. )40

 -3اميمة بنت رقيقة التيمية

وهع اميمة بنت مبـد اهلل بـن بجـاد بـن مميـر بـن الحـارث بـن حارلـة بـن ايـ د بـن تـيم بـن مـرة بـن

ك ــب بــن لــؤي بــن كالــب  ،أموــا ردي ــة بنــت نويمــد بــن أيــد بــن مبــد ال ــزى أنــت نديجــة بنــت نويمــد زوج

النبع (.)48( )

روت من النبع ( )ومن أزواج النبع ( )روى منوا ابن انيوا محمد بن المنكدر ومبد اهلل بن

ممرو وابنتوا حكيمة بنت اميمة

()44

.

باي ــت ريــول اهلل ( )انــرج أ ــحاب اليــنن

()43

 ،ودالــت اميمــة  " :باي ــت ريــول اهلل ( )يــع

نيوة ي ال  :ييما ايتط تن واط تن  ،ي منا  :اهلل وريولن ارحم بنا من أنفينا  ،دمنا  :يا ريول اهلل باي نـا ،

دــال  :أنــع ع أ ــايح النيــاء إنمــا دــولع عم ـرأة دــولع لمئــة ( ،)42ودــد كــان م اويــة حولوــا إليــن إل ـ الشــام
وبنيت لوا دار ودنمت مم م اوية يع مردن الذي مـات ييـن  ،ي ـال لوـا  :بكنـع حتـ ايـمح ويـع روايـة
ان ابنة ردي ة دنمت مم م اوية يع مردن الذي مات يين  ،ي ال اندبينع يا بنت ردي ة يتيجت بلوبن لـم

دالت :

إال كل الفتى فيه

إال ابكيه إال ابكيه

لــم دــال عبنتــن  :ادمبننــع  ،ي مبنــن هنــد ورممــة  ،ي ــال  :أنكمــا لت مبــان ًحـ لـوعً ًدملبـاً وان ودــع كبــن النــار
كداً (. )45
واميمة من المباي ات ييكنت دمشق ولوا بوا دار وموالع كليـر  ،واكتربـت اميمـة يتزوجوـا نبيـب

بن ك يب بن متير الل فع يولدت لن النودية (. )46

 -4أميمة بنت صخر بن حرب بن أمية
أميمة بنت

ـنر بـن حـرب بـن أميـة بـن مبـد شـمس بـن مبـد منـاف  ،أم حبيـب بنـت أبـع يـفيان

ال رشـية اممويــة  ،أنـت أم حبيبــة زوج النبـع ( )مبيوــا  ،تزوجوـا حويطــب بـن مبــد ال ـزى واموــم جمي ـاً
42
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فية بنت أبع ال اص بن مبد شمس
اهلل بن

()47

 ،دال ابن مياكر

()48

 :كانت بدمشق  ،ويد مم م اوية مبد

فوان هو وانول مبد الرحمن امكبر وأم مبد الرحمن أم حبيب بنت أبع يفيان بن حرب بن أمية
فوان مم مبد الرحمن ي اتبتن أنتن يع ت ديمن إيال مم ابنوا يادنل ابنوا

 ،وكان م اوية ي دم مبد اهلل بن

مبد الرحمن وأمن مند م اوية ي ال  :ما حاجتك

()49

.

 -5رممة بنت أبي سفيان األموية أم حبيبة أم المؤمنين

ـنر بـن حـرب بـن أميـة بـن مبـد شـمس أم حبيبـة

رممة بنت أبع يـفيان

()30

 ،ولـدت دبـل الب لـة

بيــب ة مشــر مام ـاً  ،هــاجرت مــغ زوجوــا مبيــد اهلل بــن جحــش إل ـ ارض الحبشــة يتن ــر ومــات ن ـرانياً

هناك يتزوجوا ريول اهلل ( )ينة  6هـ وهع هناك  ،وبنع بوـا يـنة  7ه ـ  ،روت مـن النبـع ( )ومـن

أم المؤمنين زينب بنت جحش

()38

روى منوا ذكوان أبو

.

الح اليمان  ،وموعها يالم ابن شوال المكـع  ،وشـتر بـن شـكل بـن حميـد

ال بيع  ،وابن أنيوا مبد اهلل بن متبة بن أبع يفيان  ،ومروة بن الزبير وانوها م اوية بن أبـع يـفيان ،
وانس بن مالك  ،وم اوية بن حديج  ،ومنبية بن أبع يفيان  ،وأبو المميح مامر بن أيامة الوذلع  ،وأبو

الج ـراح ال رشــع  ،وأبــو يــفيان بــن ي ـ يد بــن اعنــنس بــن ش ـريف الل فــع  ،ومحمــد بــن أبــع يــفيان الل فــع
الدمشـ ع  ،وشــور بــن حوشــب  ،ومــن النيــاء مــن روت منوــا هــن :

ــفية بنــت شــيبة  ،وزينــب بنــت أبــع

يممة مبد اهلل بن مبد اميد المنزومية( ،)34ميندها نمية ويتون حديلا واتفـق لوـا البنـاري وميـمم ممـ

حديلين وتفرد ميمم بحديلين

()33

.

ودــدمت دمشــق ازئـرة منيوــا م اويــة ( ، )32وذكرهــا أبــو زرمــة يــيمن حــدث بالشــام مــن النيــاء(، )35

توييت أم حبيبة ينة  22هـ ودبرها بالمدينة (. )36

 -6زينب بنت عمي بن أبي طالب

زينــب بنــت ممــع بــن أبــع طالــب بــن مبــد المطمــب بــن هاشــم بــن مبــد منــاف  ،يــبطة ريــول اهلل

) )أموا ياطمة الزهراء  ،ولدت يع حياة النبع ( ، )زوجوا أبوها عبن أنين مبد اهلل بن ج فـر يولـدت

لــن اوعداً  ،و كانــت مــغ أنيوــا لمــا دتــل يحممــت إل ـ دمشــق وحدــرت منــد يزيــد بــن م اويــة  ،ودــال ابــن
ميــاكر  :امـرأة جزلــة كانــت مــغ أنيوــا الحيــين ابــن ممــع حــين دتــل و دــدم بوــا ممـ يزيــد بــن م اويــة مــغ

أهموا

()37

 ،وحدلت من أموا ياطمة بنت ريول اهلل ( )وايماء بنـت ممـيس  ،ومـول لمنبـع ( )ايـمن

ذكوان او طومان

()38

.

روى منوا محمد بن ممرو  ،ومطاء بن اليائب  ،وبنت أنيوا ياطمة بنت الحيين بن ممع  ،لم

ذكر ابن مياكر نبرها مغ يزيد بن م اوية  :ي ال  :دال هشام بن محمد  ،دال  :أبو مننف من الحارث
بن ك ب من ياطمة بنت ممع دالت  :لما اجمينا بين يدي يزيد بن م اوية رق لنا أول شـعء والطفنـا دـال

 :لــم ان رج ـالً مــن أهــل الشــام احمــر دــام إل ـ يزيــد ي ــال  :يــا أميــر المــؤمنين هــب لــع هــذل ي نينــع وكنــت
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جارية وديئة ي رمدت ويردت  ،وظننت ان ذلك جائز لوم  ،وانذت بلياب أنتع زينب دالت  :و كانـت
أنتع زينب اكبر منع وام ل وكانت ت مم ان ذلـك ع يكـون  ،ي الـت  :كـذبت واهلل و لئمـت مـا ذلـك لـك وع

لـن يادــب يزيـد ي ــال  :كــذبت واهلل ان ذلـك لــع لـو شــئت ان اي مــن لف مـت  ،دالــت  :كـال واهلل مــا ج ــل اهلل
ذلك لك اع ان تنرج من ممتنا و تدين باير ديننـا دالـت يادـب يزيـد وايـتطار  ،لـم دـال  :إيـاي تيـت بمين
بوـذا إنمــا نــرج مــن الــدين أبـوك و أنــوك  ،ي الــت زينــب  :بــدين اهلل وديـن أبــع وديــن أنــع وجــدي اهتــديت

أنـت وجــدك وأبــوك  ،دــال  :كــذبت يــا مــدوة اهلل  ،دالــت  :أنــت أميــر ميــمط تشــتم ظالمـاً وت وــر بيــمطانك ،

دالت  :يواهلل لك نن ايتحيا ييكت لم ماد الشامع  ،ي ال  :يا أمير المؤمنين هب لع هذل الجاريـة  ،دـال :
اكــرب وهــب اهلل حــدياً دادــياً  ،دالــت  :لمــك  ،دــال يزيــد بــن م اويــة  :يــا ن مــان بــن بشــير جوــزهم بمــا

الحاً  ،واب ث م ن نيالً وامواناً ييير بوـم إلـ المدينـة

ي محوم واب ث م وم رجالَ من أهل الشام اميناً

لم أمر بالنيوة ان ينزلن يع دار مم حدة م ون أنوهن ممع ابن الحيين يع الدار التـع هـو ييوـا  ،دـال

ينرجنا حت دنمنا دار يزيد يمم يب

من آل م اوية امرأة إع ايت بمتون تبكع وتنوح ممـ الحيـين وأدـاموا

ممين المناحة لاللاً وكان يزيد ع يتادى وع يت ش إع دما ممع ابن الحيين إلين

()39

 ،ويـبب ذكرهـا يـع

تــاريخ دمشــق كمــا ودــحنا بانوــا دنمــت دمشــق مــغ اليــبايا ب ــد ايتشــواد أنيوــا الحيــين بــن ممــع (، )
ودابمت يزيد لم أرج وا مغ أهموا إل المدينة  ،وعزال يع دمشق م ام لوا ي ظمن الميممون .

 -7سفانة بنت حاتم الطائية

يفانة بنت حاتم الطائية أنت مدي بن حاتم  ،وي ال ممتـن  ،ي ـول ابـن ميـاكر  " :وان لبـت أن

ايموا يفانة يوع أنتن ( ،)20ودد يبيت ي دم بوا مم ريول اهلل ( )يع يبايا من طع يحبيوا ايامـاً لـم

ًم لن مميوـا وأمطاهـا نف ـة وكيـوة وردهـا إلـ مامنوـا  ،أيـممت وحكـت مـن النبـع ( ، )حكـ منوـا أنوهـا
مدي بن حاتم  ،ودد ددمت الشام يع طمب أنيوا مدي بن حاتم الطائع ي شارت ممين بال دوم مم ريول
اهلل ()

()28

 ،لذلك ذكرها ابن مياكر يع تارينن .

 -8فاطمة بنت الوليد بن المغيرة بن عبد اهلل بن عمر بن مخزوم

أنت نالد بن الوليد  ،كانت مغ زوجوا الحارث بن هشام يوم أًحد دبل ان تيـمم  ،لـم أيـممت يـوم

الفــتح ولوــا

ــحبة  ،روت مــن النبــع ( )حــديلاً واحــداً  ،روى منوــا ابنوــا أبــو بكــر بــن مبــد الــرحمن بــن

الحارث بن هشام  ،ونرجت مغ زوجوا الحارث إل الشام وايتشارها نالد يع ب ض أمرل

()24

.

وروى ابن ي د من الواددي أنوا أتـت الريـول ( )يباي تـن  ،تـويع زوجوـا الحـارث بـن هشـام يـع

طامون ممواس بالشام ينة 88هـ  ،يتزوجوا النميفة ممـر بـن النطـاب يـنة  40ه ـ
تمبس من لياب النز لم ت تزر بن (. )22

 -9هند بنت عتبة
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واحــدة مــن النيــاء التــع كــان لوــا شــورة ماليــة دبـل اسيــالم وب ــدل  ،زوج أبــع يــفيان بــن حــرب وأم

النميفــة اممــوي م اويــة بــن أبــع يــفيان ( ،)25كانــت مــن يــيدات د ـريش ذات رأي وريايــة يــع دوموــا (،)26

أيــممت يــوم الفــتح ب ــد إيــالم زوجوــا أبــع يــفيان  ،وشــودت أًحــد كــايرة وملمــت بحم ـزة بــن مبــد المطمــب

( ،)27( )وكانــت مــن النيــوة الالتــع أهــدر الريــول ( )دمــاءهن ولكــن مفــا و ــفح منوــا حينمــا جاءتــن
ميممة تائبة

()28

.

ـالء حيـناً
ب د إيالموا اشتركت يع الجواد مغ زوجوا أبع يفيان يـع كـزوة اليرمـوك وابمـت ييوـا ب ً
وكان ـ ـ ــت تح ـ ـ ــرض المي ـ ـ ــممين ممـ ـ ـ ـ دت ـ ـ ــال ال ـ ـ ــروم يت ـ ـ ــول  " :مد ـ ـ ــدوا الامم ـ ـ ــان بي ـ ـ ــيويكم ي ـ ـ ــا م ش ـ ـ ــر

الميممين " ( ، )29روت من النبع ( )وروى منوـا ابنوـا م اويـة بـن أبـع يـفيان  ،ومائشـة أم المـؤمنين ،
وددمت الشام مم ابنوا م اوية يع نالية ممر بن النطاب  ،توييت ينة 82هـ(.)50

 -11هند الخوالنية

ديــل ليمـ النوعنيــة  ،وهــع امـرأة بــالل بــن ربــاح مــؤذن ريــول اهلل ( ،)58( )وهـع مــن أهــل داريــا

بدمشق ديل ان لوا

ـحبة حكـت مـن زوجوـا بـالل  ،روى منوـا مميـر بـن هـان وماتكـة المنميـة  ،روى

منوا ابن مياكر حديلاً بيندل إل هند النوعنية " ان النبع ( )أتاها ييمم ي ال  :الم بالل ي الت  :ع

 :ي ــال  :ل مــك كدــب مم ـ بــالل ي الــت  :انــن يجيئنــع كلي ـ اًر يي ــول  :دــال ريــول اهلل ( ، )ي ــال لوــا
ريول اهلل ( : )ما حـدلك منـع ي ـد
ممل ما كدب مميك بالل "

()54

.

ـددك بـالل  ،بـالل ع يكـذب  ،ع تادـبع بـالعً  ،يـال ي بـل منـك

 -11أم حرام بنت ممحان األنصارية

هــع أم حـرام بنــت ممحــان بــن مالــك بــن نالــد بــن زيــد بــن حـرام بــن جنــدب بــن مــامر بــن كــنم بــن
*

مــدي النجــار بــن ل مبــة بــن ممــرو ابــن النــزرج امن ــارية  ،زوج مبــادة بــن ال ــامت  ،ونالــة انــس ابــن
مالــك لوــا

ــحبة  ،ونرجــت مــغ زوجوــا مبــادة كازيــة إلـ الشــام  ،ي ــدمت إلـ الشــام  ،روت مــن الريــول

حديلاً روال زوجوا وانس ابـن مالـك  ،ومطـاء بـن ييـار ،ومميـر بـن اميـود ال نيـع  ،وي مـ بـن شـداد بـن
أوس كان ريول اهلل ( )يكرموا ويزورها وي يـل منـدها ودمـا لوـا بالشـوادة ودـال نميفـة بـن نيـاط ومحمـد
بن ي د  :تزوجت مبادة بن ال امت يولدت لن محمداً لم نمف مميوـا ممـرو بـن دـيس بـن زيـد بـن يـوادة

بن مالك بن كنم بن مالـك بـن النجـار يولـدت لـن دييـاً ومبـد اهلل وأيـممت أم حـرام وباي ـت ريـول اهلل ))

()53

.

وذكر كيرل ب نوا كانـت زوج مبـادة بـن ال ـامت وكانـت دبمـن منـد ممـرو بـن دـيس يولـدت لـن مبـد

اهلل بن ممرو الم روف بابن أم حرام الذي

م ال بمتين

()52

 ،وذكر لنا ابن مياكر حديث يدـل الاـزو

يع البحر من رواية ممير منوا من مدة طرق ومنوا  :من انس دال كـان ريـول اهلل ) )كليـ اًر مـا يـزور
53
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أم ح ـرام يي يــل منــدها ينــام منــدها يوم ـاً يفــزع وهــو يدــحك ي الــت  :يــا ريــول اهلل يــيم دــحكت دــال :
مجبت من أناس من أمتع مردوا ممع انفاً مم يرر أملال المموك يركبون شج هذا البحر امندر يع

يبيل اهلل دمت يا ريول اهلل  :ادع اهلل ان يج منع منوم دال  :انـك مـن امولـين وليـت مـن اقنـرين وكنـت
ع ادري كيف كانت منيتوا ودد بمانع هذا ان النبع ( )حت ددم ممينـا انـس بـن مالـك وهـع نالتـن أنـت

أمن دمت ل مري لئن كان عحد بذلك ممم ان ذلـك منـد انـس دـال  :يجئتـن ييـ لتن مـن أم حـرام كيـف كانـت

منيتوــا  ،دــال  :ممـ النبيــر يـ طت دــال  :كــن مــن شـ نوا انوــا تزوجــت ابــن مموــا مبــادة بــن ال ــامت
يـذهب بوــا إلـ الشــام يممــا كـ از م اويــة البحــر كـ از ينــرج بوـا م ــن حتـ لمـا ددـوا كــزوهم لـم نرجــت يممــا
كانت يع الياحل أتيت بدابتوا يركبت ييارت دميالً لم ود ت بوا الدابة ينرت يماتت دبـل ان تبمـغ أهموـا

( .)55وروى لوا أ حاب الينن

()56

" ماتت بالشـام ودبـرت ب بـرس ( دبـرص ) ود ـتوا بامتوـا يماتـت وأهـل

الشام ييتي ون بوا وي ولون دبر المرأة ال الحة ،وينة 47هـ توييت ييوا أم حرام

()57

.

 -12أم الحكم بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس
أم الحكم بنت أبع يفيان

نر بن حرب بن أميـة بـن مبـد شـمس أنـت أم حبيبـة مبيوـا و آنـت

م اوية مبين وأمن أموما هند بنـت متبـة بـن ربي ـة بـن مبـد شـمس  ،أدركـت النبـع ( )وكانـت ممـن ايـمم

يـ ــوم الفـ ــتح و باي ـ ــت ريـ ــول اهلل ( ، )وحكـ ــت مـ ــن أنيوـ ــا  ،وروى منوـ ــا مبـ ــد الـ ــرحمن بـ ــن مبـ ــد اهلل

الل فع

()58

.

روى ابـن ميــاكر بيــندل إلـ الزهــري دــال  " :دنمــت ممـ مــروة بــن الزبيــر وهــو يكتــب إلـ هنيــدة
ام ُن ـوا إِ َآا َ ــاء ُك ُم
َاــا النـ ِـآ َ
ــاحب الوليــد بــن مبــد الممــك  ،وكــان ي ـ لن مــن دــول اهلل مــز وجــل َ يــا أَي َ
ين َ
ِ ٍ
وه نن  )59( يكتب إلين ان ريـول اهلل ) )ـالح دريشـاً يـوم الحديبيـة ممـ ان
امتَ ِح ُن ُ
ا ْل ُم ْؤ ِم َن ُ
ات ُم َاا َرات فَ ْ
يــرد ممــيوم مــن جــاء بايــر إذن ولــع يكــان يــرد الرجــال  ،يممــا هــاجر النيــاء أب ـ اهلل ان يــردهن إذا امــتحن
بمحنة اسيالم  ،يزممت انوا جاءت راكبة يين وأمرل ان يـرد

ـدداتون إلـيوم إذا حبيـوا مـنوم  ،وان يـردوا
()60

و حبوا انواها من الاد يطمباها

اسأَلُوا َما أَنفَ ْقتُ ْم 
مميوم ملل الذي يرد مميوم ان ي موا  ،ي ال َ و ْ
يـ ب ريــول اهلل ( )ان يردهــا أليومــا يرج ــا إلـ مكــة يـ نب ار دريشـاً يمــم يب لـوا يــع ذلــك احــداً وردـوا بـ ن
َح ِكـيم ، )68( 
ـه َعمِـيم
سأَلُوا َما أَنفَقُـوا َآلِ ُك ْـم ُح ْك ُـم المن ِـه َي ْح ُك ُـم َب ْيـ َن ُك ْم َوالمن ُ
يحبس النياء َ  ،وْل َي ْ
شيء ِّم ْن أ َْزَوا ِ ُك ْم إِلَى ا ْل ُكفن ِ
ين َآ َه َب ْت أ َْزَوا ُ ُاـم ِّم ْث َـل َمـا أَنفَقُـوا  ، )64( دـال
ار فَ َعاقَ ْبتُ ْم فَآتُوا النِآ َ
َوِان فَاتَ ُك ْم َ ْ
 :ان يات احداً منوم أهمن إل الكفار يـ ن أتـتكم امـرأة مـنون ي ـبتم كنيمـة أو ييئـاً ي ودـوهم ممـا ا ـبتم
ــداق المـ ـرأة الت ــع أت ــتكم ي م ــا المؤمن ــون يـ ـ دروا بحك ــم اهلل وابـ ـ المش ــركون ان ي ــروا ب ــذلك وان م ــا ي ــات
ـت أ َْزَوا ُ ُاـم ِّم ْث َـل
ين َآ َه َب ْ
لممشركين مم الميممين من داق من هـاجر مـن أزواج المشـركين  فَـآتُوا الن ِـآ َ
َمـــا أَنفَقُـــوا  )63( م ــن م ــال المش ــركين ي ــع أي ــديكم ولي ــنا ن م ــم امــرأة م ــن المي ــممين يات ــت زوجو ــا بمح ــوق
بالمشــركين ب ــد أيمانوــا و لكنــن حكــم اهلل  ،حك ــم اهلل بــن عمــر ان كــان واهلل ممــيم
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()62

ي نع مـن كيـر أهـل الكتـاب يطمـق النميفـة ممـر بـن النطـاب مميكـة ابنـة

أبع امية يتزوجوا م اوية بن أبع يفيان و طمق ممر ايداً جرول النزامية يتزوجوا أبو جوـم بـن حذيفـة

وطمق مياض بن كنم الفوري أم الحكم بنت أبع يفيان يومئذ يتزوجوا مبد اهلل بن ملمان الل فـع يولـدت
لن مبد الرحمن بن أم الحكـم

()65

 ،وهـع مـن الطب ـة اللانيـة مـن تـاب ع أهـل الشـام يـكنت دمشـق مـغ

ابنوا مبد الرحمن بن ملمان الل فع  ،وذكرها أبو زرمة الدمش ع ييمن حدث بالشام من النياء

()66

.

 -13أم الحكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة ابن عبد اهلل بن عمرو بن مخزوم المخزومية

أموــا ياطمــة بنــت الوليــد بــن المايـرة بــن مبــد اهلل أنــت نالــد وهــع التــع تنيــب لوــا دنطـرة أم حكــيم

بمرج ال فر( ، )67ولوا

حبة من النبع ( ، )وايت منتن لب موا مكرمـة بـن أبـع جوـل ونرجـت م ـن إلـ

الشــام كازيــة ي تــل منوــا يتزوجوــا نالــد بــن ي ـ يد وكانــت يــوم أحــد مــغ زوجوــا دبــل أن ييــمما  ،روى ابــن

شواب الزهري ان أم حكيم بنـت الحـارث بـن هشـام تحـت مكرمـة بـن أبـع جوـل وكانـت ي يـممت يـوم الفـتح
بمكة وهرب زوجوا مكرمة بن أبع جول من اسيالم حت ددم اليمن يارتحمت أم الحكيم حت ددمت ممين

اليمن يدمتـن إلـ اسيـالم ي يـمم ودـدم ممـ ريـول اهلل ( )مـام الفـتح يممـا رآل ريـول اهلل( ، )ولـب إليـن

يرحاً وما ممين رداء حت باي ن يلبتا مم نكاحوما امول

()68

.

وشــودت اجنــادين  ،دــال ابــن ميــاكر  " :شــود نالــد بــن ي ـ يد يــتح اجنــادين ويحــل ومــرج ال ــفر

وكانــت أم حكــيم بنــت الحــارث ابــن هشــام تحــت مكرمــة بــن أبــع جوــل ي تــل منوــا باجنــادين يامتــدت منــن

أرب ــة أشــور ومش ـ اًر  ،وكــان يزيــد بــن أبــع يــفيان ينطبوــا وكــان نالــد بــن ي ـ يد يريــل إليوــا يــع مــدتوا
يت رض لمنطبة يحطت إل نالد بن ي يد يتزوجوا مم أربغ مائة دينار يمما نزل الميممون مرج ال فر

أراد نالـد أن ي ـرس بـام حكـيم يج مـت ت ـول لـو أنــرت الـدنول حتـ يفـض اهلل هـذل الجمـوع ي ـال نالــد إن
نفيــع تحــدلنع أنــع أ ــاب يــع جمــوموم دالــت يــدونك يـ مرس بوــا منــد ال نطـرة التــع بال ــفر يبوــا يــميت
دنطرة أم حكيم وأولم مميوا يع

الـروم

ـفويوا نمـف

بح مدنمن يدما أ حابن مم الط ام يما يركوا من الط ام حتـ

ـفت

ــفوف وبـرز رجـل مـنوم م مــم يـدمو إلـ البـراز يبـرز إليـن أبـو جنــدل بـن يـويل بــن

ممرو ال امري ينوال أبومبيدة يبرز حبيب بن ميممة ي تمن حبيب ورجغ إل مود ن وبرز نالد ابن ي يد

ي اتل ي تل وشدت أم حكيم بنت الحارث مميوا ليابوا ومدت  ،وان مميوا لـردع النمـوق يـع وجووـا يـادتتموا

أشــد ال تــال ممـ النوــر ي ــبر الفري ــان جمي ـاً وأنــذت اليــيوف ب دــوا ب دــا يــال يرمـ بيــوم وع يط ــن
بــرمح وع يرم ـ بحجــر وع ييــمغ إع ودــغ اليــيوف مم ـ الحديــد وهــام الرجــال وأبــدانوم  ،ودتمــت أم حكــيم

يومئذ يب ة ب مود الفيطاط الذي بات يين نالد بن ي يد م رياً بوا وكانت ود ة مرج ال فر يع المحـرم

ينة 82هـ يع نالية ممر بن النطاب (.)69
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 -14أم الدرداء الكبرى

**

حابية يادمة  ،نيرة بنت أبـع حـدرد أم الـدرداء الكبـرى اعيـممية زوج أبـع الـدرداء

وأم هـالل

بــن أبــع الــدرداء وهــع مــن يدــالء النيــاء وم الئوــن وذوات الـرأي يــيون مــغ ال بــادة والنيــك  ،لوــا

ــحبة

( ،)70روت مــن النبــع ( )ومــن زوجوــا أبــع الــدرداء وك ــب بــن ما ــم وكيــرهم  ،وروى منوــا يــول بــن
م اذ من أبين  ،و فوان بن مبد اهلل  ،ومبد اهلل بن بابال  ،وم اذ بن انس  ،وزيـد بـن ايـمم  ،وأم يـممة ،

وطمحــة بــن مبيــد اهلل  ،وأم الــدرداء ال ــارى وكيــرهم  ،نزلــت وتوييــت يــع الشــام يــع حيــاة أبــع الــدرداء يــع

نالية ملمان بن مفان ينة  30هـ (.)78

 -15امرأة حآيفة بن اليمان
هع امرأة جميمة لوا

حبة حدلت من النبـع ( ، )وي ـال إنوـا امـرأة حذيفـة  ،روى منوـا مطـاء

بن ييار أن امرأة حذيفة حدلتن دالت نـام ريـول اهلل ( )لـم ايـتي ظ وهـو يدـحك ي الـت  :تدـحك منـع
يا ريول اهلل

دال  " :ع ولكن من دوم من أمتع ينرجون كزاة يع البحر ملموم ملل المموك ممـ اميـرة

" دالت  :لم نـام لـم ايـتي ظ أيدـا يدـحك ي مـت  :تدـحك منـع يـا ريـول اهلل دـال  " :ع ولكـن دـوم مـن
أمتع ينرجون كزاة يع البحر ييرج ون دميمة كنائموم مافو اًر لوم " دالت  :ادع اهلل أن يج منع منوم يـدما

لوا  ،دال  :ي نبرنع مطاء بن ييار دال  :يرأيتوا يع كزاة كزاها المنذر بن الزبير إل أرض الـروم وهـع
م نــا يماتــت بـ رض الــروم  ،وجــاء ذكرهــا يــع تــاريخ مدينــة دمشــق كونوــا اجتــازت دمشــق كازيــة إلـ ارض

الروم يماتت هناك(.)74

ب -المحدثات التابعيات

 -1أسماء بنت واثمة بن االسقع الميثية

***

حدلت من أبيوا والمة بن اعي غ

 ،وروى منوا محمد بن مبد الرحمن الم ديع

()73

 ،ودـد أورد

الذهبع ترجمة مطولة من والدها وهو آنر من مات من ال حابة يع دمشق(.)72

 -2امنة بنت عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص .

وي ـ ــال أمينـ ــة  ،حـ ــدلت مـ ــن ال ـ ــحابية ميمونـ ــة بنـ ــت ي ـ ـ د وروى منوـ ــا مبـ ــد الحميـ ــد بـ ــن يزي ـ ـد
النشنع  ،وممرو بن هاشم الحرانع وكان زوجوا يفيان بن ما م

()75

.

ويذكر ابن مياكر " مرت ابنة ل مر بن مبد ال زيز وي ال لوا أمينة  ،يدماها ممـر يـا أمـين  ،يـا

أمــين يمــم تجبــن  ،يـ مر انيــاناً يجــاء بوــا ي ــال  :مــا من ــك ان تجيبنــع  ،دالــت  :انــع ماريــة ! ي ــال  :يــا

م ـزاحم انظــر تمــك الفــرش التــع يتفتاهــا يــادطغ لوــا منوــا دمي ـاً ي طــغ لوــا دمي ـاً  ،يــذهب إنيــان إل ـ أم

البنين ممتوا ي ال  :بنت أنيك مارية وأنـت منـدك مـا منـدك ! ي ريـمت إليوـا بتنـت مـن ليـاب  ،ودالـت :
ع تطمبع من ممر شيئاً "

()76

.
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 -3امنة – أو أُمية بنت الشعشاء الفزارية

روت مــن مــدلوك أبــع يــفيان  ،روى منوــا ابــن أنيوــا مطــر بــن ال ــالء والــذي شــك يــع ايــموا
يميمان بن مبد الرحمن راوي الحديث من مطر

()77

كـذلك دـال البنـاري واع ظوـر ان ايـموا آمنـة عن أبـا

بكــر بــن محمــد بــن احمــد بــن مطــر بــن ال ــالء روى الحــديث مــن يــميمان ي ــال ييــن  :آمنــة بــال شــك يم ـل
يـميمان حدلـن بـن بالشــك يـروال ممـ مــا مـرف هـو مــن ايـموا لم اربـة بينــن وبينوـا واهلل اممـم

()78

 " ،وانبرنــا

مط م بن ال الء الفزاري دال  :حدلتنع ممتع آمنة بنت أبع الش شاء الف ازرية من مـدلوك أبـع يـفيان دـال

 :أتيــت النبــع ( )مــغ مـوالع ي يــممت يميــح النبــع( )بيــدل ممـ أريــع  ،دالــت آمنــة  :ي أريــت مــا ميــح
النبع ( )من رأين ايود ودد شاب ما يوى ذلك " (. )79
 -4ز مة موالة عاتكة بنت عبد اهلل بن معاوية

وديــل انوــا مــوعة ماتكــة بنــت يزيــد بــن م اويــة  ،روت مــن أم الــدرداء  ،ومبــد اهلل بــن أبــع زكريــا
ويــالم بــن مبــد اهلل  ،وممــر بــن مبــد اهلل وممــر بــن مبــد ال زيــز وكوييــة ( ام ـرأة ذكــرت انوــا رأت النبــع

( ، ) )روى منوــا :

ــددة بــن نالــد وكميــب بــن مييـ بــن أبــع حجيــر الل فــع( ،)80ويــذكر ابــن ميــاكر

روايتو ــا م ــن كيي ــة دال ــت زجم ــة  " :أدرك ــت يت ــام ك ــن ي ــع حج ــر النب ــع ( )إح ــداهن تي ــم كويي ــة ،

دالـت  :ينـرجن م وـن إلـ بيـت رجـل ودــد همـك ممـزي أهمــن  ،يممـا أنرجـت الجنــازة ودـ ت رجمـع انــرج
من متبة البـاب ي نـذتنع حتـ أدنمتنـع البيـت  ،دـال  :ولـم تكـن تتبـغ الجنـازة امـرأة اع ان تكـون نفيـاء أو
مبطونة  ،تنرج م وا امرأة من ل اتوا حت يد ونوا يع الم م تدنل يدها تنظر هل نـرج شـعء  ،يـال

يـزال ال ـوم جمويـاً أو ديمـاً حتـ إذا تـوارت المـرأة دـالوا لكمـام كبـر"
حدث بالشام من النياء (. )84

()88

 ،وذكرهـا أبـو زرمـة الدمشـ ع يـيمن

كانت زجمة أمة ل اتكة بنت مبـد اهلل بـن م اويـة يكانـت تـرى مـن موعتوـا مـا ع تحـب ي الـت لوـا :

مــا أردــاك هلل يادــبت مميوــا ماتكــة يزوجتوــا مبــداً ايــوداً حبشــياً لــم أدنمتــن مميوــا  ،يــدمت اهلل يكــف
منوا اميود  ،يبمغ ذلك مبد الرحمن بن يزيد بن م اوية يركـب إليوـا يـع امرهـا يممـا رأت ماتكـة ان امرهـا

دد بمغ هذا أمت توا (.)83

وروى أبو متبة النواص دال  :دنمنـا ممـ زجمـة ال ابـدة وكانـت دـد

ـامت حتـ ايـودت وبكيـت

حتـ مميــت و ــمت حتـ أد ـدت وكانــت ع تريــغ ب ــرها إلـ اليــماء وكانــت تنــرج إلـ اليــاحل يتايــل
لياب المرابطين

()82

.

وروى أحمــد بــن يــول اعزدي دــال  :دنــل مم ـ زجمــة ال ابــدة نفــر مــن ال ـراء يكمموهــا يــع الريــق

بنفيــوا ي الــت مــالع ولمريــق بوــا يانمــا هــع أيــام مبــادرة يمــن ياتــن اليــوم شــعء لــم يدركــن كــدا واهلل يــا أنوتــال

م مين ما أدمتنع جوارحع وع ومن لـن أيـام حيـاتع ومبكـين لـن مـا حممـت المـاء مينـاي لـم دالـت  :أ يكـم
ي مر مبدل ب مر ييحب أن ي

ر يين (. )85
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 -5عائشة بنت طمحة بن عبيد اهلل بن عثمان بن عمرو أم عمر التيمية

عائشة امرأة جميمة تحدث الناس منوا ب درها وادبوا وويدت مم مبد الممك بن مروان وهشـام بـن

مبد الممك

()86

 ،وهع بنت أنت أم المؤمنين مائشة أم كملوم بنتع ال ديق  ،تزوجوا ابن نالوـا مبـد اهلل

بن مبد الرحمن بن أبع بكر ال ديق لم ب دل أمير ال راق م
دينار ولما دتل م

ب بن الزبيـر ي

ب بن الزبير تزوجوا ممر بن مبيد اهلل التيمـع ي

أجمل نياء زمانوا وأرأيون وحديلوا منرج يع ال حاح (. )87

ـددوا م ـ ب مئـة ألـف

ـددوا ألـف ألـف درهـم ديـل وكانـت

روت من نالتوا مائشة زوج النبع ( ، )روى منوا حبيب بن أبع ممرة  ،وابن أنيوا طمحة بن

يحي بن طمحـة  ،وابنوـا طمحـة بـن مبـد اهلل بـن مبـد الـرحمن  ،وابـن أنيوـا اقنـر م اويـة بـن إيـحاق بـن

طمحــة  ،والمنوــال بــن ممــرو  ،وابــن أنيوــا موي ـ مب ـد اهلل بــن إيــحاق  ،ويدــيل الف يمــع  ،ويويــف بــن
ماهك المكع  ،ومطاء بن أبع رباح  ،ومبد اهلل بن ييار  ،وممرو بن يويد  ،كانت ل ة حجة (. )88

دال الذهبع  " :لم يكن من النياء اممـم مـن تمميـذات مائشـة أم المـؤمنين ممـرة بنـت مبـد الـرحمن

وحف ة بنت ييرين  ،ومائشة بنت طمحة " ( ، )89توييت ينة  808هـ

 -6فاطمة بنت أسامة بن زيد بن حارثة الكمبي

()90

.

يكنت المزة بدمشق ودنمت مم ممر بـن مبـد ال زيـز ي كرموـا وانت مـت إلـ المدينـة  ،روى أبـن

مياكر بيندل إلـ زيـد بـن أبـع م ـال أن آبـاءل حـدلول أن أيـامة ي نـع ابـن زيـد نـرج إلـ وادي ال ـرى إلـ

دي ة لن يتويع بوا  ،ونمف يع المزة ابنة لن ي ال لوا ياطمة  ،يمم تزل م يمة إل أن ولع ممر بـن مبـد

ال زيز يجاءتن يدنمت ممين ي ام من مجمين وأد دها يين ودال لوا  :حوائجـك يـا ياطمـة دالـت تحممنـع إلـ

أنع يجوزها وحمموا (.)98

ويــع روايــة أنــرى دنمــت ابنــة أيــامة بــن زيــد مم ـ ممــر بــن مبــد ال زيــز وم وــا مــوعة لوــا تميــك

بيــدها ي ــام لوــا ممــر ومش ـ إليوــا حت ـ ج ــل يــدها يــع يــدل ويــدال يــع ليابــن ومش ـ بوــا حت ـ أجميــوا يــع

مجمين وجمس بين يديوا وما ترك لوا حاجة إع دداها (.)94

 -7فاطمة بنت الحسين بن عمي بن أبي طالب

أبوها يبط النبع ( )وييد شـباب أهـل الجنـة الحيـين بـن ممـع بـن أبـع طالـب  ،واموـا أم كملـوم
ارها شبت مم حب ال بادة وأنذت ال مم من أيوال

بنت طمحة بن مبيد اهلل  ،ولدت ينة  20هـ  ،ومنذ

ال ــحابة وال ممــاء يجم ــت بــين النيــب الطــاهر وال مــم والف ـن وروايــة الحــديث اذ روت مــن جــدتوا ياطمــة
وأبوها الحيين بن ممع وممتوا زينب بنـت ممـع وأنيوـا ممـع بـن الحيـين ومبـد اهلل بـن مبـاس ومائشـة أم

المؤمنين  ،وايماء بنت مميس  ،وبالل الحبشع

()93

.

روى منوا الحـديث كليـر مـن التـاب ين مـنوم مبـد اهلل والحيـن وابـراهيم بنـو الحيـن بـن الحيـن بـن
ممع ومحمد بن مبد اهلل بن ممرو  ،وشيبة بن ن امة وي مع بن أبع يحي ومائشة بنت طمحة وممارة بن
57

مجلة ديالى 2007 /

العدد السادس والعشرون

كزيــة وأم أبــع الم ــدام هشــام بــن زيــاد وأم الحيــن بنــت ج فــر بــن الحيــن بــن الحيــن  ،وكانــت يــيمن دــدم
دمشق ب د دتل أبيوا مغ أنتوا يكينة وممتوا أم كملوم بنت ممع وزينب يادنمن مم يزيد لـم نرجـت إلـ

المدينــة  ،روى لوــا مــن أ ــحاب اليــنن أبــو داود والترمــذي وابــن ماجــة  ،وذكرهــا ابــن حبــان يــع الل ــاة ،

توييت يع المدينة ينة  880هـ يع نالية هشام بن مبد الممك (.)92

 -8فاطمة بنت عمي بن أبي طالب

ياطمة بنت ممع بن أبع طالب بن مبد المطمـب ابـن هاشـم بـن مبـد منـاف الواشـمية  ،ولـدت يـع

حدود ينة 30هـ  ،أموا أم ولد مت م ة بحب ال مم يكانت تمميذة نجيبة لزوجة أبيوا من أيماء بنت مميس
 ،وروت من أنيوا محمد بن ممع المشوور بمحمد بن الحنفيـة  ،وتم ـ منوـا ال مـم مـدد كبيـر مـن مممـاء
التاب ين منوم الحـارث بـن ك ـب الكـويع  ،ورزيـن بيـاع امنمـاط  ،ونـايغ بـن أبـع ن ـيم ال ـارئ  ،ومـروة بـن
مبد اهلل بن دشير ،والحكم بن مبد الرحمن بن أبع ن يم  ،وميي بن ملمان وموي الجونع (.)95

وكانت تحب ال راحة دوعً وي الً وتكرل ان تميل إل الرياء  ،ولوا موادف مغ يزيد بن م اوية ب د

م تل أنيوا الحيين يع كربالء إذ كانت م ن يوم م تمن .

كانت مند أبع ي يد بن م يل بن أبع طالب يولدت لن حميدة لم نمف ممين ي يد بن اميود بن

أبع البنتري يولدت لن برة ونالدة لم نمف مميوا المنذر بن مبيدة بن الزبير بن ال وام يولدت لن ملمان ،
روى لوا النيائع وابن ماجة يع التفيير
توييت ينة  887هـ بدمشق (.)97

()96

 ،كانت من النيوة الم مرات ول موا دد تجاوزت التي ين ماماً

 -9فسيمة بنت واثمة بن االسقع

وي ــال ن ــمية وجميمــة  ،وهــع أنــت أيــماء بنــت والمــة بــن اعيـ غ  ،يــكنت بيــت الم ــدس  ،روت

مــن أبيوــا روى منوــا مبــاد بــن كليــر الفميــطينع( ، )98و ــددة بــن يزيــد  ،والبطــال النل مــع  ،ومحمــد بــن
امش ر المنمع  ،ويممة بن بشر الدمش ع  ،وابن رزام

 -11كريمة بنت الحسحاس المزنية

()99

.

وهــع مــن أهــل الشــام  ،ل ــة  ،روت مــن أبــع هري ـرة  ،روى منوــا إيــماميل بــن مبيــد اهلل بــن أبــع

المواجر  ،وروى لوا البناري

()800

.

روى اموزامع من إيماميل بن مبيد اهلل من أم الـدرداء مـن أبـع هريـرة وكالهمـا

ـحيح  ،ويـع

حـديث ربي ـة بـن يزيـد بـن إيـماميل بـن مبيـد اهلل دـال  :دنمـت ممـ أم الـدرداء يممـا يـممت يـم ت كريمـة

بنت الحيحاس المزنية  ،وكانت من

واحب أم الدرداء ت ول  :يم ت أبا هريرة وهو يع بيت هذل ي ول

 :دال ريول اهلل ( )ي لر من ربن أنن دال  " :أنا مغ مبدي ما ذكرنع وتحركت بع شفتال " (.)808
 -11ميسون بنت بحدل الكمبية زوج معاوية بن ابي سفيان
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هع مييون بنت بحدل بن أنيف بن دلجـة بـن دنايـة بـن مـدي ابـن زهيـر بـن حارلـة بـن جنـاب بـن
امرئ ال يس بـن حارلـة وي ـال ابـن زهيـر بـن جنـاب بـن هبـل بـن مبـد اهلل بـن كنانـة بـن بكـر بـن مـوف ابـن
مذرة بن زيـد الـالت بـن رييـدة بـن لـور بـن كمـب الكمبيـة  ،زوج م اويـة بـن أبـع يـفيان وأم يزيـد بـن م اويـة
روت من م اوية روى منوا محمد بن ممع وكانت امـرأة لبيبـة بمانـع أن م اويـة دنـل مميوـا وم ـن حـديج

الن ع يايـتترت منـن ي ـال لوـا م اويـة إن هـذا بمنزلـة المـرأة ي ـالم تيـتترين منـن ي الـت لـن ك نـك تـرى ان

الملمة أحمت لع منع ما حرم اهلل ممين  ،وان مييون لمـا تزوجـت م اويـة ون مـت إلـ الشـام وايـكنت د ـ اًر
من د ور النالية حنت ذات يوماً إل البادية ي نشدت ت ول ش اًر :

أحب إلي من قصر مـنيف

لـبيت تخرق األرواح فيه

أحب إلي من عمـج عـميف

وخرق من بني عمي نحيف

ي ال م اوية ج متنع ممجاً  ،وطم وا وألح وا ب هموا  ،توييت ينة  80هـ (. )804

 -12نائمة بنت الفرافصة

نائمة بنت الفراي ة بن امحوص بن ممرو بن ل مبـة بـن الحـارث بـن ح ـن بـن دمدـم ،وهـع

زوج النميفـة ال ارشــد ملمــان بـن مفــان وهــع ن ـرانية وايـممت منــدل ي ــال منوــا النميفــة  " :مــا دنمــت ممـ لع
امـرأة ويـع م موـا منوـا وع أحــرى ان تامبنـع ممـ م مـع "  ،وكانـت تتــردد ممـ ام المـؤمنين مائشـة يــروت
منوا  ،وروت من زوجوا  ،ودد روي من نائمة الن مان بـن بشـير امن ـاري  ،وأم هـالل بنـت وكيـغ

 ،وكــان لنائمــة مودــف يــوم م تــل النميفــة حيــث ال ــت بنفيــوا مميــن حت ـ تكــون لــن ودــاء ي

()803

ــيبت ودط ــت

ب ض أ اب وا  ،وكانت ترى الوياء لزوجوا ب د ايتشوادل آلر وامظم مما تـرال مبيوـا وأنيوـا واموـا وذوي

درابتوــا  ،يكانــت تــؤلر يدــائمن وتــذكر شــمائمن يــع كــل مــوطن وم ــام  ،وب ــد ان ذريــت الــدمغ أبــت إع ان
تشـارك يـع دينــن وال ـالة مميـن  ،ودــدمت ممـ م اويـة ب ــد م تـل زوجوـا النميفــة ينطبوـا يابـت ان تنكحــن

(.)802

 -13ه يمة بنت حيي االوصابية الدمشقية – أم الدرداء الصغرى
هــع زوج ال ــحابع أبــع الــدرداء  ،تزوجوــا ب ــد ويــاة زوجتــن ال ــحابية ام الــدرداء الكبــرى الت ــع
توييت بالشام يع نالية ملمان بن مفان  ،تربت ام الدرداء ال ارى يتيمة يع حجر أبع الدرداء وزوجتـن
 ،أت نت حفظ ال رآن وتالوتن وهع

ايرة ومردتن مم أبع الدرداء يامجب بحفظوا وددة تالوتوا  ،ولما

بماـت مبمــغ النيـاء تزوجوــا  ،يـروت منــن مممـاً جمـاً  ،ولــم ت ت ـر يــع تح ــيل ال مـم مــن زوجوـا ي ــط بــل
روت مــن ال ــحابع يــممان الفاريــع  ،وأبــو مالــك ك ــب بــن ما ــم اعش ـ ري  ،وأبــو هري ـرة  ،ومائشــة ام

المؤمنين  ،ويدالة بن مبيد اعن اري(.)805

روى منوــا جبيــر بــن نفيــر الحدــرمع وهــو اكبــر منوــا  ،وأبــو دالبــة مبــد اهلل بــن زيــد الجرم ـع ،

وملمـان بــن حيـان الدمشـ ع  ،ورجـاء بــن حيـوة  ،وايــماميل بـن مبيــد اهلل بـن أبــع الموـاجر  ،والحــارث بــن
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مبيد اهلل امن اري  ،وابراهيم بن أبع مبمة  ،ومبد اهلل بن أبـع زكريـا  ،و موعهـا نميـل الدمشـ ع  ،ومبـد
ربن بن يميمان بن ممير بن زيتون  ،وامزهر بن الوليد الحم ع  ،ويالم بن أبع الج د  ،وموعهـا حيـان

الدمش ع  ،وراشد بن ي د الم رائع  ،زيد بن ايمم  ،وحبيب بن أبع ممرة  ،وحكيم بن كييان  ،وأبو حازم
يممة بن دينار اممرج  ،وشور بن حوشوب  ،و فوان بن مبد اهلل بن

كريز  ،ومكحول الشامع (. )806

روى لوــا اعمــام ميــمم يــع

فوان  ،وطمحة بن مبيد اهلل بن

ــحيحن  ،وكــذلك أبــو داود والترمــذي وابــن ماجــة يــع يــننوم  ،كانــت

أحاديلوا وأراءها مودغ ت دير وتمييز يع ممماء م ـرها  ،يكـان بنـو أًميـة يجمونوـا لفدـموا وري ـت دـدرها

يكانت ت يم يتة اشور يع بيت الم دس ويتة يع دمشق (. )807

ودال الحايظ أبو مبد اهلل بن مندل  :يم ت ابا احمد ال يال ي ـول يـع تيـمية مـن يجمـغ حديلـن :

أم الدرداء حديلوا وكالموا  ،وهع ال ارى من أهل دمشق التع يروى منوا الحديث الكلير

()808

.

وكانت أم الدرداء تجمس يع ال الة جمية الرجل وكانت ي يوة  ،ومن ملمـان بـن حيـان مـول أم

الدرداء يم ت أم الـدرداء ت ـول  :مـا بـال أحـدكم ي ـول  :الموـم ارزدنـع ودـد ممـم ان اهلل ع يمطـر مميـن مـن

اليــماء دينــا اًر وع درهم ـاً  ،وانمــا يــرزق ب دــوم مــن ب ــض يمــن أمطــع شــيئاً يمي بمــن يــان كــان منــن كني ـاً

يميد ن يع ذي الحاجة من إنوانن وان كان إلين محتاجاً يمييت ن بن مم حاجتـن وع يـرد ممـ اهلل ت ـال

رزدن الذي رزدن  ،ومن زيد بن أيمم أن مبد الممك بـن مـروان ب ـث إلـ أم الـدرداء يكانـت منـدل يممـا كـان
ذات ليمة دام مبد الممك من الميل يدما نادمن يك نن أبطـ منـن يم نـن يممـا أ ـبح دالـت لـن أم الـدرداء  :دـد

يم تك الميمة ل نت نادماً دال  :إنن أبط منع  ،دالـت  :يـم ت أبـا الـدرداء ي ـول  :دـال ريـول اهلل ()

 " :ع يكون الم انون شف اء وع شوداء يوم ال يامة " (.)809

ويــذكر انــن لمــا تــويع زوجوــا نطبوــا م اويــة بــن أبــع يــفيان لكنوــا ردت نطبتــن ودالــت  :واهلل ع

أتزوج يع الدنيا حت أتزوج أبع الدرداء ان شاء اهلل يع الجنـة  ،حجـت وتوييـت يـع يـنة  88ه ـ  ،ودينـت
يع دمشق بجوار دبر زوجوا (.)880

 -14أم الربيع

جدة ي يد بن ميي حدلت مـن أم حبيبـة زوج النبـع ( ، )وديـل مـن أموـا مـن ام حبيبـة روى

منوا حفيدها ي يد بن ميي ال رشع الذي كان ييكن دمشق (.)888

 -15أم يزيد بنت أبي مريم

موعة يول بن الحنظمية

****

روت من يول دال ابن مياكر  " :درأت ذلك يع جزء ميموع من

مبـد الوهــاب مـن مبيــد اهلل بــن احمـد بــن مبـد اهلل بــن ممــرو بـن مبــد اهلل بـن

بايغ تحت الشجرة (.)884
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ج – المحدثات اتباع التابعيات

 -1زينب بنت سميمان بن عمي بن عبد اهلل بن عباس بن عبد المطمب بن هاشم الااشمية
كانــت مــغ أهموــا بالحميمــة مــن ارض البم ــاء وهــع زوج إب ـراهيم بــن محمــد اعمــام  ،واليوــا ينيــب
الزينبيون من ولد ال باس  ،عن زوجوا كان لن ولـد مـن كيرهـا ينيـب ولـدها إليوـا ليفـرق بيـنوم وبـين ولـد

الزوج امنرى حدلت من أبيوا يميمان بن ممع

()883

 ،روى منوا ما م بن ممع بـن ما ـم الوايـطع ،

وج فر بن مبد الرحمن بن ج فر بن يميمان بن ممع ابن أنيوا  ،ومبد ال ـمد بـن مويـ بـن محمـد بـن

إبراهيم بن محمد بن ممع بن مبد اهلل بـن ال بـاس  ،وأبـو ال بـاس احمـد بـن النميـل بـن مالـك بـن ميمـون ،

ومحمــد بــن

ــالح ال رشــع  ،وممــرت مم ـ اًر طــويالً  ،وكانــت مــن اوعت الفدــل ودنمــت مم ـ م ـروان بــن

محمد مند هالك إبراهيم بن محمد بن ممع اسمام تيت ذنن يع دينن  ،ي ذن لوا  ،كانت من أيادل النياء

()882

.

 -2سكينة بنت الحسين بن عمي بن أبي طالب
ولــدت يــنة  27هـ ـ ويــميت بايــم جــدتوا أم النبــع ( )لــم ل بتوــا أموــا الربــاب بنــت امــرؤ ال ــيس
يكينة  ،دـدمت دمشـق مـغ أهـل بيتوـا ب ـد دتـل أبيوـا  ،لـم نرجـت إلـ المدينـة وي ـال انوـا مـادت ب ـد ذلـك
وان دبرها بوا  ،حدلت من أبيوا وروى منوا دائـد المـدنع مـول مبيـد اهلل بـن أبـع اريـغ  ،تزوجـت مـن ابـن
مموا مبد اهلل بن الحين بن ممـع ودتـل مـغ ممـن الحيـين  ،لـم تزوجوـا م ـ ب بـن الزبيـر  ،كانـت يـيدة

نياء م رها تجالس اعجمة من دريش وهع من اجمل النياء واطيبون نفياً  ،توييت يكينة بنت الحيين

يع ربيغ امول مام 887هـ وممرها نمس ويب ون ماماً يع مود هشام بن مبد الممك وديل  " :كانت من
ييدات النياء وأهل الجود والفدل "

()885

 -3فاطمة بنت عبد الممك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية
هع امموية ال رشـية زوج ممـر بـن مبـد ال زيـز  ،حكـت مـن زوجوـا روى منوـا المايـرة بـن الحكـم

ال ن انع اليمانع  ،ومطاء بن أبـع ربـاح  ،وأبـو مبيـدة بـن م بـة بـن نـايغ الفوـري  ،ومـزاحم مـول ممـر،
وزير مول ميممة بن مبد الممك  ،ودارها بدمشق دار الدـياية التـع يكـون بوـا ال ميـان يـع ال يبـة نـارج

باب الفرديس  ،وذكرها أبو زرمة الدمش ع ييمن حدث بالشام من النياء

()886

.

وهــع بنــت نميفــة وجــدها نميفــة وهــو مــروان وانوتوــا امرب ــة يــميمان ويزيــد وهشــام ووليــد نمفــاء

وزوجوا نميفة وهذا من الارائب

()887

.

 -4أم أبياا بنت عبد اهلل بن عفر بن أبي طالب ابن عبد مناف بن قصي القرشية ال عفرية
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حــدلت مــن أبيوــا مبــد اهلل بــن ج فــر  ،روى منوــا ممــع بــن الحيــين بــن ممــع بــن أبــع طالــب ،
والحيــن بــن الحيــن بــن ممــع  ،والحيــن بــن محمــد بــن ممــع بــن أبــع طالــب  ،وكانــت منــد مبــد الممــك بــن

مروان بدمشق يطم وا يتزوجوا ممع بن مبد اهلل بن مباس

()888

.

دال الزبير بن بكار  " :يولد مبد اهلل بن ج فر  :يحي وهارون و الحاً امكبر وموي وأم أبيوا

كانت مند مبد الممك بن مروان يطم وا وهو نميفة يتزوجوا ممع بن مبد اهلل بن ال باس يولدت لن وهمكت

مندل روى لوا النيائع يع اليوم والميمة ولم ييموا يع روايتن

()889

.

 -5أم البنين بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس
هــع زوج الوليــد بــن مبــد الممــك وابنــة ممــن روى منوــا إبـراهيم بــن أبــع مبمــة وكانــت دارهــا بدمشــق

ب ــرب طاحونــة الل فيــين الم رويــة اليــوم بطاحونــة ال م ــة وكانــت لوــا دار أنــرى نــارج ب ـاب الف ـراديس مم ـ

يي ـرة المــارة إل ـ الم ب ـرة وهــع أنــت ممــر بــن مبــد ال زيــز وحــدلنا أبــو زرمــة دــال يــيمن حــدلت بالشــام مــن

النياء هع ام البنين بنت مبد ال زيز ،وايموا توبة

()840

 -6أم عاصم حفصة

.

ايموا ليم وديـل حف ـة بنـت ما ـم بـن ممـر بـن النطـاب بـن نفيـل ال رشـية ال دويـة  ،أم ممـر
بــن مبــد ال زيــز يــكنت دمشــق مــدة  ،ولمــا شــج ابنوــا ممــر بــن مبــد ال زيــز  ،وادنــل مميوــا كانــت بدمشــق

مم ما ذكرل يالم بن اعيطس مول بنع أمية  ،حدلت من أبيوا  ،روى منوا ابنوا ممر بـن مبـد ال زيـز

()848

 ،وأم ما م روت من أموا حكيمة بنت اميمة بنت ردي ة

 -7أم محمد بن سميمان بن أبي الدرداء

()844

.

روت مــن جــدتوا أم الــدرداء روى منوــا ابنوــا محمــد  ،وهــع جــدة أم محمــد بــن يــميمان بــن أبــع

الدرداء (. )843

د -المحدثات المعاصرات البن عساكر في القرن السادس الا ري

 -1زمرد بنت اولي بن عبد اهلل الخاتون

أنــت الممــك ددــاق تــاج الدولــة ممــن  ،وزوج تــاج الممــوك بــوري بــن طاتكــين  ،وأم شــمس الممــوك
إيــماميل والشــواب محمــود ابنــع بــوري  ،دــال ابــن ميــاكر كانــت ام ـرأة محبــة لمنيــر مكرمــة مهــل ال مــم
يم ت الحديث من الف يوين أبع الحين بن ديس  ،وأبع الفتح ن ر اهلل بن محمد  ،وأبـع طالـب بـن أبـع

م يل ال وري  ،وايتنينت الكتب ودرأت ال رآن مم أبع محمد بن طاوس  ،وأبع بكر ال رطبع  ،وبنت
الميجد الذي مند

*****

ن اء

 ،وودفت ممين الودوف ولما نايت مـن ابنوـا إيـماميل دبـرت مميـن حتـ

دتل بحدرتوا  ،وأدامت أنال محموداً م امـن وتزوجوـا امميـر أتابـك بـن ديـيم الدولـة زنكـع  ،ونرجـت إليـن
إل حمب ومادت إل دمشق ب د موت أتابك ي دامت مديدة يييرة  ،وتوجوت إل باـداد وحجـت لـم مـادت
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إل باداد ورج ـت إلـ مكـة يجـاورت إلـ أن ماتـت وكـان دـد نفـد مـا بيـدها  ،وكـان موتوـا يـع شـوور يـنة
 557هـ

()842

.

 -2ست العشيرة بنت عبد اهلل بن الحسن بن أحمد ابن عبد الواحد بن أبي الحديد السممية
وهــع مــن بيــت حــديث  ،يــم ت جــدها ال ادــع النطيــب أبــا مبــد اهلل دــال ابــن ميــاكر  :ووجــدت
يماموا مم جزء ي زمت مم دراءتن مميوا يمـم يتفـق وأظـن أن ابـن ابنـة أنيوـا ابـن نـال ال ادـع الزكـع

أبا الحين رحمن اهلل درأل مميوا وهع أم الرئيس أبع الفوارس المييب بن ممع بن ال ويع وأنوتن وممرت

وحجــت م ـرتين ماتــت يــع اقنـرة منومــا يــع طريــق مكــة  ،وهــع راج ــة يــع يــوم اللاللــاء اللــامن مشــر مــن
المحرم ينة  556هـ ودد بمات إحدى وتي ين ينة

()845

.

 -3شكر وتسمى أيضا مشكورة بنت أبي الفرج سال ابن بشر بن أحمد بن سعيد اإلسفرايني
أمــة ال زيــز تــرجم لوــا ابــن ميــاكر ي ــال  :يـم ت أباهــا أبــا الفــرج وأبــا ن ــر أحمــد بــن محمــد بــن

ي يد الطريلينع كتبت منوا شيئاً ييي اًر  ،وكان يماموا

حيحاً  ،ودال ايداً ذكرها أبوهـا أبـو الفـرج ييمـا

وجدتــن بنطــن أنوــا ولــدت ب ــور ليمــة النمــيس اللــانع مشــر مــن ذي الحجــة يــنة  274هـ ـ  ،وماتــت يــع

جمادى امول ينة  558هـ ودينت يع أول م برة باب الفراديس(. )846

 -4عائشة بنت عمي بن الخضر بن عبد اهلل أم عبد اهلل السممية

الم ــروف والــدها بـ بع الحيــن بــن المحــل البـزار الم ــدل ابنـة نالـة ابــن ميــاكر الكبــرى وأم أبنــاءل

أيم وا الحـديث مـن شـينات كـان يحدـرهن إلـ بيتـن لـم ييـمغ أبناءهـا منوـا كمـا ييـم ون مـن والـدهم ،
يـم ت الحــديث مــن ياطمــة بنــت ممـع بــن الحيــين بــن جــدا ال كبريــة يـع دارهــم  ،ويــمغ منوــا أوعدهـم يــع

دارهم  ،ولدت مائشة يع ينة  507هـ أو  508هـ  ،وتوييت ودينـت يـوم النمـيس اللالـث مشـر مـن شـوال
ينة  562هـ بم برة الباب ال اير

()847

.

 -5فاطمة بنت عمي بن أحمد بن منصور بن قبيس الغساني
دال الحايظ ابـن ميـاكر  :يـم ت أباهـا الف يـن أبـا الحيـن المـالكع  ،ويـمغ منوـا ب ـض أ ـحابنا

وكانــت ام ـرأة متدينــة حجــت هــع وأنتوــا ولــم يتزوجــا وودفــا ودف ـاً مم ـ إمــام مح ـراب جــامغ دمشــق  ،ومم ـ

الف واء المالكية المشتامين بالف ن يع جامغ دمشق  ،وماتت ليمة اليبت لانع شوال ينة  567ه ـ  ،ودينـت

بباب ال اير

()848

.

 -6ممكة بنت داود بن محمد بن سعيد القرطكي
ترجم لوا ابن مياكر ي ال  :امرأة من الم مرات يم ت بم ر من الشريف أبع إبراهيم أحمد بـن
ال ايـم بـن ميمـون الحيـنع يـنن الشـاي ع  ،وبمكـة مـن كريمـة بنـت أحمـد  ،ويـكنت دمشـق مـدة يـع دويـرة

اليميياطع  ،يمغ منوا شيننا أبـو الفـرج ال ـوري  ،وأجـازت لـع جميـغ حـديلوا وأدـاف دـرأت بنـط أبـع
الفرج كيث بن ممع دال  :حدرت مند ممكة بدمشق وي لتوا مـن مولـدها يـذكرت أنـن ممـ مـا ذكرتـن لوـا
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والــدتوا يــع شــور ربيــغ امول يــنة  203هـ ـ ببمــد ًك ـر ناحيــة حي ـرة  ،ودالــت م ـرة بــدبيل  ،ونش ـ ت بتفمــيس ،
توييت ممكة يوم اليبت الرابغ من شوال ينة  507هـ  ،ودينت مند دبر بالل يع م برة البـاب ال ـاير ،

وحدــر الحــايظ ابــن ميــاكر دينوــا وال ــالة مميوــا  ،وكــان الجمــغ متـواي اًر حيــب مــا ذكــر  ،وماشــت مائــة
وأربغ ينين وأشو اًر

()849

.

 -7امنة بنت محمد بن الحسن بن طاهر القرشية
الم روف والدها ب بع البركات بن ال ارن  ،وتكن أم محمد  ،وهع ابنـة نالـة الحـايظ ابـن ميـاكر

 ،وزوج ابن نالن ال ادع أبع الحين  ،يم ت جدها مموا ال ادـع أبـا المفدـل يحيـ بـن ممـع ال رشـع
 ،وأبا محمد مبد الكريم بن حمزة  ،وايتنيخ لوا أبوها كتاب اليـنن مبـع داود  ،ويـم ت ب دـن مـن مبـد
الكريم بن حمزة  ،وحجت هع وأنتوـا أيـماء يـنة  555ه ـ  ،ويـمغ منوـا ولـدها وكيـرل  ،وحجـت ب ـد ذلـك

مرتين  ،وودفت رباطاً ليكن الف راء من النياء  ،توييت بدمشق ينة  595هـ ومدينوا بظاهرها

()830

.
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( )8الم در نفين . 2 / 69 ،

( )9ابن ي د  ،الطب ات  450 – 429 / 8 ،؛ ابن مياكر  ،تاريخ . 78 / 30 ،825 / 48 ،
( )80ابــو زرمــة  ،ت ـاريخ ابــو زرمــة  32 ،؛ ابــن ميــاكر  ،تــاريخ  43 / 69 ،؛ الــذهبع  ،يــير أمــالم
النبالء  379 / 3 ، 488 / 4 ،؛ ابن كلير  ،البداية والنواية .484 – 488 / 8 ،

( )88ابن مياكر  ،تاريخ . 49 / 69 ،

( )84ابن ي د  ،الطب ات  455 / 8 ،؛ نميفة  ،تاريخ نميفة . 469 ،
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( )83ابــن ي ـ د  ،الطب ــات  484 ، 44 – 48 / 8 ،؛ ابــن مبــد البــر  ،اعيــتي اب  437 / 2 ،؛ ابــن
مياكر  ،تاريخ  38 ، 38 / 69 ،؛ المزي  ،توذيب الكمـال  848 / 35 ،؛ ابـن حجـر  ،توـذيب

التوذيب . 350 / 84 ،

( )82الشوكانع  ،نيل اعوطار . 842 / 6 ،

( )85اب ــن يـ ـ د  ،الطب ــات  389 / 8 ،؛ الدـ ـحاك  ،اقح ــاد والمل ــانع  848 / 6 ،؛ اب ــن مب ــد الب ــر ،
اعيتي اب  8788 – 8787 / 2 ،؛ ابن مياكر  ،تـاريخ  32 ، 34 / 69 ،؛ الويلمـع  ،مجمـغ

الزوائد . 483 / 6 ،

( )86ابن مياكر  ،تاريخ  35 / 69 ،وما ب دها ؛ ابن حجر  ،توذيب التوذيب . 350 / 84 ،
( )87اب ــن يـ ـ د  ،الطب ــات  6 / 8 ،؛ اسم ــام احم ــد  ،مي ــند احم ــد  256 / 6 ،؛ ام ــبوانع  ،حمي ــة
اموليـ ــاء  67 / 6 ، 76 / 4 ،؛ ابـ ــن ميـ ــاكر  ،تـ ــاريخ  36 – 35 / 69 ،؛ الويلمـ ــع  ،مجمـ ــغ

الزوائد .828 / 5 ،

( )88ابن ي د  ،الطب ات  389 / 8 ،؛ ابن مياكر  ،تاريخ . 38 – 37 / 69 ،
( )89أبو زرمة  ،تاريخ أبع زرمة  878 ،؛ ابن مياكر  ،تاريخ . 32 / 69 ،
( )40ابن كلير  ،البداية والنواية . 322 / 8 ،

( )48ابـن يـ د  ،الطب ـات  389 / 8 ،؛ الحـاكم النييــابوري  ،الميـتدرك  78 / 2 ،؛ ابـن مبـد البــر ،
اعيتي اب  8790 / 2 ،؛ ابـن ميـاكر  ،تـاريخ  53 ، 27 / 69 ،؛ ابـن امليـر  ،أيـد الاابـة ،

 203 / 5؛ المزي  ،توذيب الكمال . 30 / 35 ،

( )44ابن حبان  ،الل ات  895 / 2 ،؛ ابن مبد البر  ،اعيتي اب  8798 / 2 ،؛ ابن مياكر  ،تـاريخ
. 52 ، 28 – 27 / 69 ،

( )43ابن ماجة  ،ينن  959/ 4 ،؛ الترمذي  ،الينن  77، 3 ،؛ النيائع  ،الينن .829 / 7،
( )42اسمام احمد  ،ميند احمد  252 ، 356/ 6 ،؛ ابن حجر  ،اس ابة .38 / 8 ،

( )45اسمــام احمــد  ،ميــند احمــد  357 / 6 ،؛ ابــو زرمــة  ،تــاريخ ابــو زرمــة  487 ،؛ ام ــفوانع ،
امكانع  58 ، 86 ،؛ ابن مياكر ،تاريخ . 54 – 58 ، 29 – 28 / 69 ،

( )46الحاكم النييابوري  ،الميتدرك  78 / 2 ،؛ ابن مياكر  ،تاريخ . 52 / 69 ،
( )47ابن مياكر  ،تاريخ . 835 / 69 ،
( )48الم در نفين . 56 – 55 / 69 ،
( )49الم در نفين . 236 / 32 ،
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( )30ابن هشام  ،الييرة النبوية  366 / 8 ،؛ ابن ي د  ،الطب ـات  96 / 8 ،؛ نميفـة  ،تـاريخ نميفـة ،
 863؛ ابــن مبــد البــر  ،اعيــتي اب  8823 / 2 ،؛ ابــن امليــر  ،أيــد الاابــة  257 / 5 ،؛ ابــن

حجر  ،اس ابة . 820 / 8 ،

( )38ابن مبد البر  ،اعيتي اب  8825 - 8822 / 2 ،؛ ابن مياكر  ،تاريخ . 834 –838 / 69 ،
( )34المزي  ،توذيب الكمال . 875 / 35 ،

( )33الذهبع  ،يير أمالم النبالء . 489 / 4 ،
( )32ابن مياكر  ،تاريخ  838 / 69 ،؛ الذهبع  ،يير أمالم النبالء .440 / 4 ،

( )35ابو زرمة  ،تاريخ ابو زرمة  878 ،؛ ابن مياكر  ،تاريخ . 835 / 69 ، 240 / 4 ،
( )36ابن ي د  ،الطب ات  800 / 8 ،؛ ابن مياكر ،تاريخ  854 / 69 ،؛ ال رطبع  ،تفيير ال رطبـع
.865/ 82 ،

( )37ابن ي د  ،الطب ات  / 8 ،؛ ابن مياكر  ،تاريخ  265 872 / 69 ،؛ ابن حجر  ،اس ابة 2 ،
.348 /

( )38ابن مياكر  ،تاريخ . 872 / 69 ،
( )39ابــن ميــاكر  ،تــاريخ  878 – 877 / 69 ،؛ المــزي  ،توــذيب الكمــال  249 / 6 ،؛ ابــن حجــر ،
توذيب التوذيب . 302 / 4 ،

( )20الواددي  ،الماازي  982 / 3 ،؛ ابن مياكر  ،تـاريخ  892 – 894 / 69 ،؛ ابـن امليـر  ،أيـد
الاابة  393 / 3 ،؛ ابن حجر  ،اس ابة . 880/ 8 ،

( )28ابن مياكر  ،تاريخ . 402 / 69 ،

( )24ابن يـ د  ،الطب ـات  468 / 8 ،؛ الزبيـري  ،نيـب دـريش  344 ،؛ ابـن مبـد البـر  ،اعيـتي اب ،

 8904 / 2؛ اب ــن مي ــاكر  ،ت ــاريخ  24 / 70، 297 / 88 ،؛ اب ــن املي ــر  ،أي ــد الااب ــة / 5،

 354 / 6 ، 548؛ ابن حجر  ،اس ابة .478 / 8

( )23ابــن ي ـ د  ،الطب ــات  468 / 8 ، 45 / 5 ،؛ ابــن مبــد الب ــر  ،اعيــتي اب  8904 / 2 ،؛ اب ــن
مياكر  ،تاريخ . 22 / 70 ،

( )22ابن مياكر  ،تاريخ  23 / 70 ،؛ ابن املير  ،أيد الاابة .547 / 5 ،

( )25الواد ــدي  ،الما ــازي  850 / 4 ،؛ اب ــن يـ ـ د  ،الطب ــات  435 / 8 ،؛ الزبي ــري  ،ني ــب دـ ـريش ،

 344؛ ابن مبد البر  ،اعيتي اب  8944 ، 2 ،؛ ابن ميـاكر  ،تـاريخ  879 – 866 / 70 ،؛
ابن حجر  ،اس ابة . 385 / 2 ،

( )26ابن كلير  ،البداية والنواية . 59 / 7 ،
( )27الي وبع  ،تاريخ الي وبع . 27 ، 4 ،
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( )28ابــن ميــاكر  ،تــاريخ  875 / 70 ،؛ ابــن كليــر  ،البدايــة والنوايــة  89 – 88 / 2 ،؛ نالــد مبــد
الرحمن ال ك ،

ورة من حياة ال حابيات الريول . 664 ،

( )29البالذري  ،يتوح البمدان  860 / 8 ،؛ كمودا أبو ش ر  ،نياء مربيات . 456 ،
( )50ابن مبد البر  ،اعيتي اب  8943 / 2 ،؛ كمودا أبو ش ر  ،نياء مربيات . 456 ،
( )58ابن حبان  ،الل ات . 48 / 3 ،

( )54الــدارانع  ،تــاريخ داريــا  58 – 54 ،؛ ابــن ميــاكر  ،تــاريخ  896 – 893 / 70 ،؛ ابــن حجــر ،

*

اس ابة . 350 / 8 ،
مبــادة بــن ال ــامت  :هــو دــيس بــن ا ــرم بــن يوــر بــن ل مبــة بــن كــنم بــن النــزرج  ،شــود ال بــة مــغ
اليب ين من امن ار  ،وهو أحد الن باء اعلنا مشـر  ،وشـود المشـاهد كموـا مـغ الريـول ) ، )مـات

بالرممة من ارض الشام ينة  32هـ  .ينظـر  :ابـن يـ د  ،الطب ـات  527 – 526/ 4 ،؛ ابـن نيـاط
 ،طب ات نميفة . 552 ،

( )53ابن ي د  ،الطب ات  232 / 8 ،؛ نميفة  ،تاريخ نميفة  886 ،؛ نميفة  ،طب ات نميفة  633 ،؛
اع بوانع  ،حمية امولياء  ، 688 / 4 ،ابن مبد البر  ،اعيتي اب  8938 / 2 ،؛ ابن ميـاكر ،

تاريخ  487 – 409 / 70 ،؛ المزي  ،توذيب الكمـال  339 – 338 / 35 ،ابـن حجـر  ،اس ـابة

. 375 / 8 ،

( )52المزي  ،توذيب الكمال . 320 - 339 ، 35 ، 84/ 33 ،

( )55الــذهبع  ،يــير أمــالم النــبالء  387 / 4 ،؛ ابــن كليــر  ،البدايــة والنوايــة  429– 428/ 6 ،؛ ابــن
حجر ،اس ابة . 376 / 8 ،

( )56اعمــام مال ــك  ،الموطـ ـ  262 / 4 ،؛ البن ــاري ،

ــحيح البن ــاري 403 – 408 / 3 ،؛ ميــمم ،

ــحيح

ميمم  50 – 29 / 6 ،؛ ابن ماجة  ،الينن  ، 947 / 4 ،أبو داود  ،الينن . 858 / 8 ،

( )57ابن مبد البر  ،اعيتي اب  8938 / 2 ،؛ ابن مياكر  ،تـاريخ  489 – 488 / 70 ،؛ المـزي ،
توذيب الكمال . 320 / 35 ،

( )58الوادــدي  ،الماــازي  638 / 4 ،؛ ؛ ابــن يـ د  ،الطب ــات  420 / 8 ،؛ الزبيــري  ،نيــب دـريش ،
 845؛ الــبالذري  ،انيــاب امش ـراف  88 / 5 ،؛ ابــن مبــد البــر  ،اعيــتي اب  8934 / 2 ،؛ ابــن
مياكر  ،تاريخ  440 – 489 / 70 ،؛ ابن حجر  ،اس ابة . 387 / 8 ،

( )59يورة الممتحنة  ،آية . 80
( )60يورة الممتحنة  ،آية . 80
( )68يورة الممتحنة  ،آية . 80

( )64يورة الممتحنة  ،آية . 88
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( )63يورة الممتحنة  ،آية . 88
( )62يورة الممتحنة  ،آية . 80

( )65ابــن ي ـ د  ،الطب ــات  83 / 8 ،؛ البيو ــع  ،اليــنن الكبــرى  878 / 7 ،؛ ابــن ميــاكر  ،تــاريخ ،
 443 ، 440 – 489 / 70؛ ابن حجر  ،يتح الباري . 328 ، 9 ،

()66ابو زرمة  ،تاريخ ابو زرمة  36 ،؛ الي وبع  ،تاريخ الي ـوبع  470 / 4 ،؛ ابـن ميـاكر  ،تـاريخ
. 444 / 70 ،

( )67اب ــن يـ ـ د  ،الطب ــات  468 / 8 ،؛ الطب ارن ــع  ،الم ج ــم الكبي ــر  374/87 ،؛ اب ــن مب ــد الب ــر ،

اعيتي اب  8933 / 2 ،؛ ابن مياكر  ،تاريخ  448– 443 / 70 ،؛ ابن املير  ،أيد الاابة / 5 ،

 577؛ ابن كلير  ،البداية والنواية  353 / 2 ،؛ ابن حجر  ،اس ابة .379 8 ،

( )68اعمام مالك  ،الموط  525 /4 ،؛ اعمام مالـك  ،المدونـة الكبـرى  499 /4 ،؛ البيو ـع  ،اليـنن الكبـرى ،
 878 / 7؛ ابن مياكر  ،تاريخ  55 / 28 ،؛ ابن املير  ،أيد الاابة . 577 /5 ،

( )69ابن ي د  ،الطب ات  99 – 98 / 2 ،؛ البالذري  ،يتوح البمدان  828 /8 ،؛ ابن مياكر  ،تاريخ
 448 – 445 / 70 ،؛ ابن حجر  ،اس ابة . 379 / 8 ،

( )70ابن حبان  ،الل ات  886 /3 ،؛ ابن حبان ،

**

حيح ابن حبان . 438 / 4 ،

أبو الدرداء  :هو مويمر بن زيد بن ديس النزرجع  ،ايمم ب د م ركة بدر ودد حـدث مـن الريـول

( ، )وشــود م ــن مشــاهد كلي ـرة  ،ولــع ددــاء دمشــق لم اويــة يــع ناليــة ملمــان بــن مفــان (، )
تويع بالشام ينة  34هـ  .ينظر  :ابن ي د  ،الطب ات  394 - 398 / 7 ،؛ الذهبع  ،يـير أمـالم

النبالء . 335 / 4 ،

( )78ابـن مبـد البـر  ،اعيـتي اب  497 / 2 ،؛ ابــن ميـاكر  ،تـاريخ  822 / 69 ،؛ ابـن امليـر  ،أيــد

الاابة  228 / 5 ،؛ الذهبع  ،يير أمالم النبالء  477 / 2 ،؛ ابـن حجـر  ،اس ـابة 73 / 8 ،

. 843 ،

( )74مبـ ــد ال ـ ــرزاق ال ـ ــن انع  ،الم ـ ــنف  485 / 5 ،؛ اعم ـ ــام احم ـ ــد  ،مي ـ ــند احم ـ ــد  07 / 80 ،؛
الطب ارن ــع  ،الم ج ــم الكبي ــر  490 / 42 ،؛ اب ــن مي ــاكر  ،ت ــاريخ  ، 480 – 479 / 70 ،اب ــن
كلير  ،تفيير ابن كلير . 386 / 3 ،

***والمة بن اعي غ  :هو والمـة بـن اعيـ غ بـن ك ـب بـن مـامر الكنـانع الميلـع  ،ويكنـ ابـا دردـاية ،
كــان مــن الميــممين اموائــل ودــد دــدم مم ـ ريــول اهلل ( ، )وهــو مــن أ ــحاب ال ــفة  ،روى مــن
الريـول ( 56 )حــديلاً  ،روت منــن ابنتــن أيـماء  ،شــود والمــة يتــوح الشـام ويــتح دمشــق وحمــص ،
تــويع بدمشــق يــنة  85ه ـ  ،وكــان آنــر ال ــحابة موتـاً بدمشــق  .ينظــر  :ابــن يـ د  ،الطب ــات / 7 ،

 208 – 207؛ ابن املير  ،أيد الاابة . 77 / 5 ،
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( )73الطبرانع  ،الم جم الكبير 97 – 96 / 44 ،؛ ابن مياكر  ،تاريخ .30 / 69 ،
( )72الذهبع  ،يير أمالم النبالء . 383 / 3 ،

( )75ابن مياكر  ،تاريخ  28 / 69 ،؛ ابن املير  ،أيد الاابة . 553 ، 5 ،
( )76الطبرانع  ،الم جم الكبير 37– 35 / 45 ،؛ ابن مياكر  ،تاريخ . 24 / 69 ،
( )77الرازي  ،الجرح والت ديل  ،ص . 642
( )78البناري  ،الم جم الكبير . 55 /8 ،

( )79الطبرانع  ،الم جـم الكبيـر 324/ 47 ،؛ ابـن ميـاكر  ،تـاريخ 23 / 69 ، 894 – 898/ 57 ،
؛ ابن حجر  ،اس ابة . 839 / 4 ،

( )80ابن مياكر  ،تاريخ  22 / 69 ،؛ ابن املير  ،أيد الاابة . 324/ 2 ،

( )88اب ــن مي ــاكر  ،ت ــاريخ  863 / 69 ، 448 / 50،؛ اب ــن حج ــر  ،اس ــابة  498 / 8 ،؛ المت ــع
الوندي  ،كنز ال مال . 750 / 85 ،

( )84البناري  ،التاريخ الكبير  254/ 8 ، 254 / 3 ،؛ ابن مياكر  ،تاريخ .862 – 863 / 69 ،

( )83ابن مياكر  ،تاريخ . 862 / 69 ،
( )82ابن الجوزي ،

فة ال فوة . 28 / 2 ،

( )85الم در نفين . 24 – 20 / 2 ،

( )86ابن ي د  ،الطب ات  267 / 8 ،؛ الذهبع  ،يير أمالم النبالء . 433 / 2 ،
( )87ام فوانع  ،امكانع  368 ، 3 ،؛ ابـن ميـاكر ،تـاريخ  458 – 429 / 69 ،؛ الـذهبع  ،يـير
أمالم النبالء . 369 / 2 ،

( )88ابن مياكر  ،تاريخ . 458 / 69 ،

( )89الذهبع  ،شذرات الذهب  882 / 8 ،؛ المزي  ،توذيب الكمال .433 / 35 ،
( )90ابن مياكر  ،تاريخ . 458 / 69 ،
( )98الم در نفين . 8 / 70 ،

( )94الم در نفين . 9 – 8 / 70 ،
( )93ابــن الكمبــع ؛ جموـرة النيــب  28 ،؛ ابــن يـ د  ،الطب ــات  267 / 8 ،؛ الزبيــري  ،نيــب د ـريش ،
 ، 54الـ ــبالذري  ،اني ـ ــاب امش ـ ـراف  809 / 5 ،؛ ام ـ ــفوانع  ،م اتـ ــل الط ـ ــالبين  878 ،؛ اب ـ ــن
مياكر  ،تاريخ . 86 – 80 / 70 ،

( )92ابن مياكر  ،تاريخ . 87 / 70 ،

( )95ابن ي د  ،الطب ات  265 / 8 ،؛ الزبيري  ،نيب دريش  22 ،؛ المزي  ،توذيب الكمـال / 35 ،
. 468
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( )96ابن مياكر  ،تاريخ . 37 - 36 / 70 ،
( )97الم در نفين . 39 / 70 ،

( )98ابن مياكر  ،تاريخ  39 / 70 ،؛ ابن حجر  ،ت ريب التوذيب  655 / 4 ،؛ ابـن حجـر  ،توـذيب
التوذيب . 357 / 84،

( )99المزي  ،توذيب الكمال . 822 / 35 ،
( )800ابن حبان ،

حيح  233 / 7 ، 347 / 2 ،؛ ابن حبـان  ،الل ـات  322 / 5 ،؛ ابـن ميـاكر

 ،تاريخ  497 / 67 ،؛ الذهبع  ،ميـزان اعمتـدال  273 / 7 ، 609 / 2 ،المـزي  ،توـذيب الكمـال

 498 / 35 ،؛ ابن حجر  ،ليان الميزان . 549 / 7 ،
( )808ابــن حبــان ،

ــحيح  97 / 3 ،؛ الطب ارنــع  ،ميــند الشــاميين  389 / 4 ، 340 / 8 ،؛ ابــن ميــاكر ،

تاريخ  53 – 50 / 70 ،؛ ابن حجر  ،توذيب التوذيب . 275 ، 398 – 397 / 84 ،

( )804الزبي ــري  ،ني ــب دـ ـريش  847 ،؛ الطب ــري  ،ت ــاريخ الطب ــري  423 / 2 ،؛ اب ــن مي ــاكر  ،ت ــاريخ 70 ،
 832 – 830/؛ ابن املير  ،الكامل  2 / 2 ،؛ ابن كلير  ،البداية والنواية . 855 / 8 ،

( )803ابن ي د  ،الطب ات  283 / 8 ،؛الزبيري  ،نيب دريش  805 ،؛ البالذري  ،انيـاب امشـراف ،
 882 / 5؛ ام فوانع  ،امكانع . 344 / 86 ،

( )802الزبي ــري  ،ني ــب دـ ـريش  805 ،؛ اب ــن مي ــاكر  ،ت ــاريخ  837 – 835 / 70 ، 206 / 49 ،؛
ابن كلير  ،البداية والنواية . 480 – 405 ، 873 / 7 ،

( )805البن ــاري  ،الت ــاريخ ال ــاير  879 / 8 ،؛ البي ــوي  ،الم ري ــة والت ــاريخ  347 / 4 ،؛ ال ــذهبع ،
تذكرة الحفاظ  53 ، 8 ،؛ الذهبع  ،يير أمالم النبالء  477 / 2 ،؛ المـزي  ،توـذيب الكمـال 35 ،

 354 /؛ ابــن ميــاكر  ،تــاريخ  863 – 826 / 70 ،؛ ابــن امليــر  ،اس ــابة  495 / 2 ،؛ ابــن
الجوزي ،

فة ال فوة  492 ، 2 ،؛ ابن كلير  ،البداية والنواية . 27 / 9 ،

( )806ابو زرمة  ،تـاريخ ابـو زرمـة  95 – 86 ،؛ اليـم انع  ،امنيـاب  449 / 8 ،؛ ابـن ميـاكر ،
تاريخ  438 – 437/ 70 ،؛ ابن املير  ،أيد الاابة . 288 / 5 ،

( )807ابن حبان  ،الل ات . 587 / 5 ،

( )808ابن مياكر  ،تاريخ . 863 -826 / 70 ،
( )809مي ــمم ،

ــحيح مي ــمم  4006 / 2 ،؛ اب ــو داود  ،الي ــنن  695/ 4 ،؛ ال ــذهبع  ،ي ــير أم ــالم

النبالء . 477 / 2 ،

( )880ابن ماكوع  ،اسكمال . 30 / 4 ،
( )888البيو ع  ،الينن الكبرى  469 / 2 ،؛ ابن مياكر ،تاريخ .438–437/ 70،474/ 48،
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****يول بن الحنظمية  :هو يول بن ممر بن مدي بـن زيـد بـن جشـم بـن حارلـة وامـن مـن بنـع تمـيم
من بنع حنظمة ينيب إل أمـن ي يـل بـن الحنظميـة  ،شـود أًحـد والننـدق والمشـاهد مـغ الريـول( )لـم

تحول إل الشام ينزل دمشق حت مات بوا  .ينظر  :ابن ي د  ،الطب ات . 208 / 7 ،

( )884ابن مياكر  ،تاريخ .478 - 476/ 70 ،

( )883النطيب البادادي  236 – 235 / 82 ،؛ ابن مياكر  ،تـاريخ / 70 ، 874 – 869 / 69،
 842 – 843؛ ابن نمدون ،تاريخ ابن نمدون  895 / 3 ،؛ ال مع  ،الكن وامل اب . 302/ 4،

( )882ابن ي د  ،االطب ـات  275 / 8 ،؛ الباـدادي  ،المحبـر ، 238 ،؛ ابـن ميـاكر  ،تـاريخ / 69 ،
 874 – 870؛ المزي  ،توذيب الكمال . 22 / 84 ،

( )885ابن ي د  ،االطب ات  275 / 8 ،؛ الزبيري  ،نيب دريش  95 ،؛ نميفة ،تاريخ نميفة  328 ،؛
ام فوانع  ،امكانع  839 / 86 ،؛ ابن مياكر  ،تاريخ .288 – 204 / 69 ،

( )886ابن ي د  ،االطب ات  330 / 5 ،؛ الزبيري  ،نيب دريش  865 ،؛ أبو زرمة  ،تاريخ أبع زرمة
 888 ،؛ ابن مياكر  ،تاريخ . 32 – 48 / 70 ،

( )887ابن مياكر  ،تاريخ  485 / 25 ، 26 / 89 ،؛ ابن كلير  ،البداية والنواية  447/9 ،؛ المبار
كفوري  ،تحفة اعحوذي . 885 / 7 ،

( )888الزبيري  ،نيب دريش  83 ،؛ البالذري  ،انياب امشراف  345 / 4 ،؛ مجوول  ،أنبار الدولـة
ال بايــية  838 ،؛ ابــن ميــاكر  ،ت ــاريخ  400 – 899 / 70 ،؛ المــزي  ،توــذيب الكم ــال / 35 ،
 346؛ ابن حجر  ،توذيب التوذيب . 207 / 84 ،

( )889ابن مياكر  ،تاريخ . 304 / 70 ،

( )840الزبيري  ،نيب دريش  865 ،؛ البالذري  ،انيـاب امشـراف  336 / 6 ،؛ التنـونع  ،الفـرج ب ـد

الش ــدة  358 / 4 ،؛ أب ــو زرم ــة  ،ت ــاريخ أب ــع زرم ــة  875 ،؛ اب ــن مي ــاكر ،ت ــاريخ – 402/ 70 ،
. 406

( )848ابن ي د الطب ات  338 / 5 ،؛ ابن مياكر  ،تاريخ  458 – 429 ، 60 / 70 ،؛ ابن كليـر،
البداية والنواية  487 / 9 ،؛ المزي  ،توذيب الكمال . 233 / 48 ،

()844ابو زرمة تاريخ ابو زرمة  487 ،؛ ابن ماكوع  ،اسكمال . 292 ، 4 ،

( )843الدحاك  ،اقحاد والملانع  834 / 6 ،؛ ابن مياكر  ،تاريخ . 472 / 70 ،

*****

ــن اء  :وتيــم

ــن اء الشــام وهــع دريــة مم ـ بــاب دمشــق منــد بــاب الف ـراديس دون الم ـزة

م ابل ميجد ناتون يادوت؛ الحموي  ،م جم البمدان . 230 – 249 / 3 ،
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( )842ابــن ميــاكر  ،تــاريخ  867 / 69 ،؛ ابــن كلي ـر  ،البدايــة والنوايــة  882 / 84 ،؛ ن ـزار اباظــة ،
م جم شويرات النياء . 57 – 56 ،

( )845ابن مياكر  ،تاريخ . 890 / 69 ،
( )846اب ــن م ــاكوع  ،اسكم ــال  343 / 2 ،؛ اب ــن مي ــاكر  ،ت ــاريخ / 69 ، 420 / 46 ، 386 / 3 ،
 428؛ نزار اباظة  ،م جم شويرات النياء . 77 ،

( )847ابن مياكر  ،تاريخ  460/ 69 ،؛ نزار اباظة  ،م جم شويرات النياء . 88 ،
( )848ابن مياكر  ،تاريخ . 23 / 70 ،

( )849الم در نفين . 847 / 70 ، 208 / 80 ،
( )830ابن مياكر  ،تاريخ  25 / 69 ،؛ نزار اباظة  ،م جم شويرات النياء . 85 - 82 ،

المصادر والم ار ع
 -القران الكريم

( )1ابن املير  ،مز الدين أبو الحين ممع بن أبع الكرم (ت630هـ)  ،أيد الاابة يع م رية ال حابة
 ،تح يق محمد إبراهيم ومحمد احمد ماشور  ،دار الش ب . 8970 ،

( )4اعمام احمد بن حنبل (ت  428هـ)  ،ميند احمد  ،شرح احمد محمد شاكر  ،دار
،د.ت.

ادر ،بيروت

( )3اع بوانع  ،ابو ن يم احمد بن مبد اهلل (ت 230هـ)  ،حمية امولياء وطب ات ام فياء ،دار
الكتاب ال ربع  ،بيروت  8205 ،هـ .

( )2ام فوانع  ،أبو الفرج ممع بن الحيين (ت356هـ)  ،امكانع  ،تح يق يمير جابر  ،ط ، 4دار
الفكر ،بيروت . 8958 ،

( )5ـ ـ ـ  ،م اتل الطالبيين  ،تح يق كاظم المظفر ،ط ، 4دار الكتب لمطبامة والنشر ،دم . 8965 ،
( )6البناري  ،اممام أبو مبد اهلل محمد بن إيماميل بن المايرة الج فع(ت  456هـ)  ،الجامغ ال حيح
المنت ر  ،مراج ة م طف ديب الباا  ،ط ، 3دار ابن كلير  ،بيروت . 8987 ،

( )7ـ ـ ـ ،

حيح البناري  ،شرح وتح يق الشيخ دايم الشمامع الريامع  ،دار الفكر ،بيروت . 8988 ،

( )8البيوي  ،أبو يويف ي وب بن يفيان (ت477هـ)  ،الم رية والتاريخ  ،تح يق أكرم دياء ال مري ،
مطب ة اسرشاد  ،باداد . 8972 ،

( )9البادادي  ،أبو ج فر محمد بن حبيب بن أمية (ت  ، )425المحبر ،

 ،مطب ة مجمس دائرة الم ارف ال لمانية  ،الوند 8368،هـ 8924-م .

( )80البالذري  ،احمد بن يحي

ححن ايمزة لينتنت شتيتير

بن جابر (ت479هـ)  ،انياب امشراف ،

المحمودي  ،ط ، 8مؤيية اعمممع  ،بيروت . 8972 ،
73

تح يق محمد بادر

مجلة ديالى 2007 /

العدد السادس والعشرون
( )88ـ ـ ـ ـ ـ  ،يتوح البمدان  ،تح يق

الح الدين المنجد  ،مطب ة لجنة البيان ال ربع  ،ال اهرة . 8956 ،

( )84البيو ع  ،أحمد بن الحيين بن ممع ( ت 258هـ)  ،الينن الكبرى  ،دار الفكر  ،بيروت
.ت.

،د

( )83الترمذي  ،محمد بن ميي بن يورة ( ت  479هـ )  ،ينن الترمذي  ،تح يق مبد الوهاب مبد
المطيف  ،دار الفكر  ،بيروت . 8983 ،

( )82التنونع  ،ابو ممع المحين بن أبع ال ايم ممع بن محمد ( ت  382هـ)  ،الفرج ب د الشدة  ،ط
 ، 4مطب ة امير  ،دم  8362 ،هـ .

( )85أبن الجوزي  ،جمال الدين أبو الفرج مبد الرحمن بن ممع بن محمد (ت597هـ) ،

فة ال فوة ،

تح يق محمود يانوري ومحمد رواس دم ة جع  ،دار الم رية  ،بيروت . 8979 ،

( )86ابن حبان  ،محمد بن حبان بن احمد التميمع اليبتع (ت 352هـ) ،
ش يب اعرناؤوط  ،مؤيية الريالة  ،ط ، 3بيروت .8993 ،

حيح ابن حبان  ،تح يق

( )87ـ ـ ـ ـ  ،الل ات  ،ط ، 8مطب ة مجمس دائرة الم ارف ال لمانية بحيدر آباد الدكن  ،الوند . 8973 ،
( )88الحاكم النييابوري  ،محمد بن مبد اهلل (ت ، ) 205الميتدرك مم

ال حيحين  ،تح يق مبد

ال ادر مطا  ،دار الم رية  ،بيروت . 8986 ،

( )89ابن حجر  ،احمد بن ممع بن حجر ال ي النع (ت854هـ)  ،اس ابة يع تمييز ال حابة ،

تح يق مادل احمد مبد الموجود وممع محمد موض  ،ط ،8دار الكتب ال ممية  ،بيروت 8995 ،

.

( )40ـ ـ ـ ـ  ،ت ريب التوذيب  ،تح يق م طف محمد مبد ال ادر مطا  ،ط ، 4دار الكتب ال ممية ،
بيروت . 8995 ،

( )48ـ ـ ـ ـ  ،توذيب التوذيب  ،ط ، 8دار الفكر ،بيروت . 8982 ،
( )44ـ ـ ـ ـ  ،يتح الباري شرح

حيح البناري  ،ط  ، 4دار الم رية لمطبامة والنشر  ،بيروت  ،د  .ت.

( )43ـ ـ ـ ـ  ،ليان الميزان  ،ط ، 4مؤيية اعمممع لممطبومات  ،بيروت . 8978 ،

( )42نالد مبد الرحمن ال ك ،

ورة من حياة ال حابيات الريول –

م اهلل ممين ويمم  ،ط، 8

دار املباب  ،دمشق – بيروت . 8989 ،

( )45النطيب البادادي  ،أبو بكر احمد بن ممع (ت263هـ)  ،تاريخ باداد او مدينة اليالم ،تح يق
م طف مبد ال ادر مطا  ،ط  ، 8دار الكتب ال ممية  ،بيروت .8997 ،

( )46ابن نمدون  ،مبد الرحمن بن محمد الحدرمع ( ت  808هـ)  ،تاريخ ابن نمدون  ،ط ، 2دار
احياء التراث ال ربع  ،بيروت  ،د  .ت .
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فري (ت420هـ)  ،تاريخ نميفة بن نياط  ،تح يق

( )47ابن نياط  ،أبو ممرو نميفة بن نياط ال

أكرم دياء ال مري  ،ط ، 8مطب ة اقداب  ،ال راق . 8967 ،

( )48ـ ـ ـ  ،الطب ات  ،تح يق يويل زكار  ،دار الفكر  ،بيروت . 8993 ،
( )49الدارانع  ،مبد الجبار بن مبد اهلل بن محمد النوعنع( ت  370هـ)  ،تاريخ داريا ومن نزل بوا من
ال حابة وتاب ع التاب ين  ،تح يق ي يد اعياانع  ،بيروت  ،د  .ت .

( )30ينن ابع داود  ،يميمان بن اش ث اليجيتانع (ت475هـ)  ،ينن ابع داود  ،تح يق ي يد محمد
المحام  ،ط  ، 8دار الفكر  ،بيروت . 8990 ،

( )38الذهبع  ،شمع الدين أبو مبد اهلل محمد بن احمد بن ملمان بن دايماز (ت728هـ)  ،تاريخ
اسيالم ووييات المشاهير واسمالم  ،تح يق ممر مبد اليالم التدمري  ،ط ، 4دار الكتاب ال ربع

 ،بيروت . 8997 ،

( )34ـ ـ ـ ـ  ،تذكرة الحفاظ  ،تح يق مبد الرحمن يحي

الم ممع  ،دار أحياء التراث ال ربع  ،مكة ،

 8372هـ .

( )33ـ ـ ـ ـ  ،يير أمالم النبالء  ،تح يق ش يب اعرناؤوط وحيين اعيد  ،ط ، 9مؤيية الريالة  ،بيروت
 8283 ،هـ .

( )32ـ ـ ـ ـ  ،ميزان اعمتدال يع ن د الرجال  ،تح يق محمد ممع البجاوي  ،ط ، 8دار الم رية  ،بيروت ،
 8384هـ .

( )35الرازي  ،أبو محمد مبد الرحمن بن أبع حاتم بن إدريس (ت347هـ)  ،الجرح والت ديل  ،ط،8
مطب ة حيدر آباد الدكن  ،الوند . 8953 ،

( )36الزبيري  ،أبو مبد اهلل الم

ب بن مبد اهلل (ت436هـ)  ،نيب دريش  ،تح يق ليفع بروينيال ،

دار الم ارف  ،ال اهرة . 8958 ،

( )37ابو زرمة  ،مبد الرحمن بن ممر بن مبد اهلل (ت  480هـ )  ،تاريخ أبع زرمة الدمش ع  ،تح يق
شكر اهلل الفوجانع  ،مطب ة مجمغ الماة ال ربية  ،دمشق . 8984 ،

( )38ابن ي د  ،محمد بن ي د بن منيغ أبو مبد اهلل الب ري (ت430هـ)  ،الطب ات الكبرى  ،دار
ادر ،بيروت . 8960 ،

( )39اليم انع  ،ابع ي يد مبد الكريم بن محمد بن من ورالتميمع ( 564هـ)  ،اعنياب  ،ت ديم
وت ميق مبد اهلل ممر البارودي  ،ط  ، 8دار الجنان  ،بيروت . 8988 ،

( )20الشوكانع  ،محمد بن ممع بن محمد ( ت 8455هـ)  ،نيل اسوطار من احاديث ييد امنبار،
دار الجيل  ،ط ، 8بيروت . 8973 ،
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( )28ال ن انع  ،أبو بكر مبد الرزاق ( ت  488هـ)  ،الم نف  ،تح يق حبيب الرحمن اممظمع ،
المجمس ال ممع  ،د  .ت .

( )24الدحاك الشيبانع  ،احمد ابن أبع ما م احمد بن ممرو بن الدحاك ( ت487هـ)  ،اقحاد
والملانع  ،تح يق بايم يي ل احمد الجوابرة  ،ط ،8مطب ة دار الدراية  ،الرياض. 8990 ،

( )23الطبرانع  ،ابع ال ايم يميمان بن احمد بن ايوب (ت  360هـ)  ،ميند الشاميين  ،تح يق حمدي
مبد المجيد اليمفع  ،ط ، 4مؤيية الريالة  ،بيروت . 8996 ،

( )22ـ ـ ـ  ،الم جم الكبير  ،مراج ة حمدي بن مبد المجيد اليمفع  ،ط ، 4دار احياء التراث ال ربع ،
بيروت  ،د  .ت .

( )25ابن مبد البر  ،أبو ممر يويف بن مبد اهلل النمري ال رطبع (ت263هـ)  ،اعيتي اب يع م رية
ام حاب  ،تح يق ممع محمد البجاوي  ،ط ، 8دار الجيل  ،بيروت 8284 ،هـ .

( )26ابن مياكر  ،أبو ال ايم ممع بن الحين بن هبة اهلل بن مبد اهلل (ت578هـ)  ،تاريخ مدينة دمشق
وذكر يدائموا وتيمية من حل بوا من اعمالل او اجتاز بنواحيوا من اهموا ووارديوا  ،تح يق ممع

شيري  ،دار الفكر لمطبامة  ،بيروت . 8995 ،

( )27ابن ال ماد الحنبمع  ،أبو الفالح مبد الحع بن احمد( ت  8089هـ)  ،شذرات الذهـب يع أنـبار
من ذهب  ،دارالكتب ال ممية  ،بيروت  ،د  .ت .

( )28ال رطبع  ،أبو مبد اهلل محمد بن احمد امن اري ( ت  678هـ)  ،تفيير ال رطبع الجامغ عحكام
ال آرن  ،ط ، 4دار احياء التراث ال ربع  ،بيروت  8988 ،م .

( )29ابن كلير  ،مماد الدين أبو الفدا ايماميل بن ممر (ت772هـ)  ،البداية والنواية  ،تح يق ممع
شيري  ،ط ، 8دار احياء التراث ال ربع  ،بيروت . 8988 ،

( )58كمودا أبو ش ر  ،نياء مربيات  ،ط ، 8شركة المطبومات لمتوزيغ والنشر  ،بيروت  ،لبنان ،
.8995

( )54مؤلف مجوول ( ال رن اللالث الوجري )  ،أنبار الدولة ال بايية  ،تح يق مبد ال زيز الدوري ومبد
الجبار المطمبع ،دار الطمي ة  ،بيروت . 8978 ،

( )53ابن ماجة  ،ابع مبد اهلل محمد بن يزيد ال زوينع ( ت  473هـ)  ،ينن ابن ماجة  ،تح يق محمد
يؤاد مبد البادع  ،دار الفكر  ،بيروت د  .ت.

( )52ابن ماكوع  ،أبو ن ر ممع بن هبة اهلل (ت275هـ)  ،اسكمال يع ريغ اعرتياب من المؤتمف

والمنتمف من اعيماء والكن واعنياب  ،دار الكتاب اسيالمع  ،ال اهرة  ،د  .ت .

( )55اعمام مالك  ،مالك بن انس ( ت 879هـ)  ،المدونة الكبرى  ،مطب ة الي ادة  ،م ر ،د.ت .
( )56ـ ـ ـ  ،كتاب الموط  ،تح يق محمد يؤاد مبد البادع  ،دار أحياء التراث ال ربع  ،بيروت8985 ،
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( .)57المبار كفوري  ،ابو ال ال محمد بن مبد الرحمن بن مبد الرحيم  ،تحفة اعحوذي بشرح جامغ
الترمذي  ،ط  ، 8دار الكتب ال ممية  ،بيروت . 8990 ،

( )58المت ع الوندي  ،مالء الدين ممع المت ع بن حيام الدين الوندي (ت 975هـ)  ،كنز ال مال يع
ينن امدوال والرجال  ،تح يق بكري الحيانع و فوت الي ا  ،مؤيية الريالة  ،بيروت 8989 ،

.

( )59محمد حين برت ش  ،ذات النطادين " ايماء بنت ابع بكر ال ديق ( " )ط ، 4مكتبة المنار ،
ممان 4000 ،

( )60المزي  ،أبو الحجاج يويف ( ت 724هـ)  ،توذيب الكمال يع أيماء الرجال  ،تح يق بشار مواد
م روف  ،ط ، 2مؤيية الريالة  ،باداد . 8985 ،

( )68ميمم  ،أبو الحيين ميمم بن الحجاج ال شيري النييابوري (ت468هـ) ،
محمد يؤاد مبد البادع  ،دار الفكر  ،لبنان  ،د  .ت .

حيح ميمم  ،تح يق

( )64النيائع  ،احمد بن ش يب (ت 303هـ)  ،ينن النيائع  ،ط ، 4دار الفكر  ،بيروت . 8930 ،
( )63نزار اباظة  ،م جم شويرات النياء يع يورية  ،دار الفكر  ،دمشق . 4004 ،

( )62ابن هشام  ،محمد بن مبد الممك (ت 488هـ)  ،الييرة النبوية  ،تح يق م طف الي ا وانرين ،
مطب ة م طف البابع الحمبع  ،م ر . 8955 ،

( )65الويلمع  ،نور الدين ممع بن أبع بكر (ت 807هـ)  ،مجمغ الزوائد ومنغ الفوائد  ،دار الكتب
ال ممية  ،بيروت . 8988 ،

( )66الواددي  ،محمد بن ممر بن وادد (ت407هـ)  ،الماازي  ،تح يق ماريدن جونين  ،مطابغ دار
الم ارف  ،م ر . 8962 ،

( ) 67يادوت  ،شواب الدين أبع مبد اهلل يادوت بن مبد اهلل الحموي ( ت 646هـ)  ،م جم البمدان  ،دار
احياء التراث ال ربع  ،بيروت . 8979 ،

( )68الي وبع  ،احمد بن أبع ي وب بن وادح امنباري (ت 482هـ)  ،تاريخ الي وبع  ،دار
 ،بيروت . 8960 ،
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