زندگی نامۀ زنان صحابيه
بقلم  :عبدالکريم غريق
قسمت پنجم
--------------------------------------------------------------------------------------------------اسماء دختر حارث
اسماء دختر حارث زوجه خطاب بن حارث جمحی است و او را ابن اسحاق در شمار کسانی که از اھالی مکه
مسلمان شدند آورده و می گويد :خطاب و زنش اسماء دختر حارث از جمله کسانی بودند که در مکه ايمان
آوردند.
ھمين مطلب را ابو نعيم نيز از طريق ابراھيم بن يوسف و به نقل از زياد بن عبدﷲ بکائی 1و او از محمد بن
اسحاق نقل کرده است.
ابن اثير جزری نيز در کتاب أسدالغابه آورده است که اسماء دختر حارث زوجه خطاب مخزومی بوده و زياد
بن عبدﷲ به نقل از ابن اسحاق در شمار کسانی که در مکه مسلمان شدند خطاب مخزومی و زوجه اش اسماء
دختر حارث را آورده است.
وابوموسی نيز می نويسد که ابوعلی از ابو نعيم و او از محمد بن احمد بن حسن و او از محمد بن عثمان بن
ابی شيبه و او از منجاب 2و او از ابراھيم بن يوسف و او از زياد بن عبدﷲ بکائی و او از محمد بن اسحاق
مطلب فوق را نقل کرده است.
)االصابه صفحه  ، 1631أسدالغابه جلد ھفتم صفحه ، 9حياة الصحابيات صفحه (56
اسماءدختر رفيد
اسماء دختر رفيد را عالمه دھخدا در لغت نامه اش به نقل از عيون االخبار ابن قتيبه چنين ياد نموده است:
از اسماء دختر رفيد و او از پيامبر اسالم)ص( حديث روايت شده است.
3

 1زياد بن عبدﷲ قيسی بکائی عامری  :زياد بن عبدﷲ بن طفيل قيسی بکائی عامری مکنی به ابو محمد و طبق گفته بعضی از
مورخين به ابو يزيد کوفی بوده و از عبدالملک بن عمير ،حميد طويل ،عاصم احول ،اعمش ،منصور ،حصين ،محمد بن اسحاق،
يزيد بن ابی زياد ،حجاج بن أرطاة و جماعتی ديگر حديث روايت نموده و از او احمد بن حنبل ،احمد بن عبده ضبی ،ابو غسان
نھدی ،اسماعيل بن توبه ،سھل بن عثمان ،يوسف بن حماد ،عمرو بن زراره ،عبدالملک بن ھشام سدوسی نحوی صاحب السيره،
عبدﷲ بن سعيد بن ابان اموی) که از نزديکانش بوده( و ديگران روايت نموده اند اما بعضی از محدثين او را ضعيف گفته اند.
ابن سعد و ابن معين وفات او را در سال  183ھجری قمری گفته و يعضی ديگر از مورخين در سال  182ھجری قمری نگاشته اند.
عالمه دھخدا به نقل از کتاب اعالم زرکلی در باره وی می نويسد :زياد بن عبدﷲ بن طفيل قيسی عامری بکائی مکنی به ابو محمد
سيره نبوی را از محمد بن اسحاق روايت کرده و عبدالملک بن ھشام ھمان سيره را از وی روايت نموده و مرتب ساخت.
او از مردم کوفه و ثقات حديث بوده و نسبت بکائی را از ربيعه بن عامر بن صعصعه دارد.
تھذيب التھذيب جلد دوم صفحه  224و  ، 225لغت نامه دھخدا جلد نھم صفحه13050
 2منجاب بن حارث تميمی کوفی :منجاب بن حارث بن عبدالرحمن تميمی کوفی مکنی به ابو محمد کوفی بوده و از علی بن مسھر،
بشر بن عماره خثعمی ،يزيد بن مقدام بن شريح بن ھانی ،حصين بن عمر ،احمسی ،حاتم بن اسماعيل ،ابی االحوص ،شريک ،ابن
مبارک ،ابی عامرعقدی و جماعتی ديگر حديث روايت نموده و از او مسلم ،ابن ماجه در تفسيرش به نقل از مردی و او از منجاب،
ابو حاتم ،ذھلی ،ابو خيثمه ،زھير بن حرب ،موسی بن اسحاق انصاری ،محمد بن عثمان بن ابی شيبه ،بقی بن مخلد ،احمد بن علی
األبار ،جعفر بن محمد فريابی و ديگران روايت نموده اند.ابن حبان او را در شمار ثقات آورده و او ،مطين و ديگران وفات او را در
سال  231ھجری قمری نگاشته اند .عالمه دھخدا به نقل از ابن النديم می نويسد که منجاب بن حارث يکی از ادباء عرب بوده و
بعضی کتاب سيره معاويه و بنی اميه را بدو نسبت کنند.
تھذيب التھذيب جلد پنجم صفحه  ، 516لغت نامه دھخدا جلد چھاردھم صفحه 21599
 3ابن قتيبه کوفی مروزی دينوری :ابو محمد عبدﷲ بن مسلم بن قتيبه کوفی مروزی دينوری .پدر او از مردم مروالرود و مولود او
در رجب سال  213ھجری قمری به کوفه بوده و او اديبی عالم به لغت ،نحو ،معانی قرآن ،شعر ،فقه و حديث بوده است .و با اينکه
در مذھب بصريين غلو داشت خلط ھر دو مذھب) بصريين و کوفيين( می کرد چنانکه در کتب او از کوفيين نقل بسيار است .او در
روايات خويش صادق و کثيرالتصنيف است و کتب او در نزد ادباء مرغوب و مقبول است .وی مدتی منصب قضاء دينور را داشت
و از اين رو به دينوری مشھور گشت و پس از آن در بغداد تدريس می کرد وفات او به سال  276ھجری قمری بوده است و
تصانيف او عبارت اند از -1 :کتاب عيون الشعر و آن ده کتاب است  -2عيون االخبار فی االدب والمحاضرات و آن محتوی ده کتاب
است و بسيار معروف می باشد  -3آداب العشره  -4آداب القراءة  -5کتاب ادب الکاتب  -6کتاب االختالف الحديث  -7کتاب اصالح
غلط ابی عبيده  -8تاويل مختلف الحديث 9تقويم اللسان  -10کتاب جامع الفقه  -11کتاب جامع النحو -12الجوابات الحاضره -13

)لغت نامه دھخدا جلد دوم صفحه  2472به نقل از عيون االخبار ابن قتيبه جزء  9صفحه (231
اسماء دختر رقاعة
اسماء دختر رقاعة را حمدﷲ مستوفی قزوينی در تاريخ گزيده ای خود ذکر کرده و چنين آورده است :اسماء
بنت رقاعة يکی از زنانی است که رسول ﷲ)ص( او را نکاح کرد و پيش از آنکه به رسول ﷲ برسد نماند.
)تاريخ گزيده حمدﷲ مستوفی صفحه  ،161لغت نامه دھخدا جلد دوم صفحه (2473
اسماء دختر زيد بن خطاب عدوی قرشی
اسماء دختر زيد بن خطاب عدوی و برادرزاده حضرت عمر فاروق)رض(بوده و پيامبر اسالم)ص( را ديده
است و محمد بن اسحاق از محمد بن يحی بن حبان و او از عبيدﷲ بن عبدﷲ بن عمر و او از اسماء موصوفه
حديثی را روايت نموده که آنرا ابن منده و ابو نعيم استخراج کرده اند  .و اما ابن حجر عسقالنی در کتاب
االصابه می نويسد که حديث مذکور داللت بر رويت اسماء نمی کند زيرا ھمين حديث به روايت اسماءدختر
زيد از عبدﷲ بن عمر و او از عبدﷲ بن حنظله که در موضوع مسواک کردن در وضوء در جای ديگر است
نيز آمده است .و ابو داؤود نيز روايتی دارد که داللت می کند بر اينکه اسماء از ھمين قسم افراد بوده زيرا پدر
اسماء در جنگ يمامه به شھادت رسيد و جنگ يمامه 4مدت کمی بعد از وفات رسول اکرم)ص( بود و ھمين
مطلب داللت بر اين دارد که شايد اسماء موصوفه در زمان رسول اکرم)ص( متولد گرديده باشد و معمول بود
که وقتی برای صحابه فرزندی متولد می گرديد او را تبرکا به نزد رسول اکرم)ص( می بردند.
ابو نعيم اصفھانی 5نيز در کتاب معرفة الصحابه اسم اسماء دختر زيد بن خطاب عدوی را آورده و می نويسد:
چنان که متأخرين ذکر کرده اند اسماء موصوفه رسول ﷲ)ص( را ديده است و حديثی را محمد بن اسحاق از
کتاب حکم االمثال  -14کتاب خلق االنسان  15کتاب دالئل النبوة  -16کتاب ديوان الکاتب  -17طبقات الشعراء  -18کتاب غريب
الحديث  -19کتاب غريب القرآن  -20کتاب فرائد الدرر  -21کتاب االشربه  -22کتاب اال لواء  -23کتاب الحکاية والمحکی -34
کتاب التسويه بين العرب والعجم  -25کتاب التفقيه  -26کتاب الخيل  -27کتاب الرد علی المشبھه  -28کتاب الشعروالشعراء -29
کتاب العلم  -30کتاب القراآت  -31کتاب المراتب والمناقب  -32کتاب المعارف فی التاريخ  -33کتاب الميسروالقداح  -24مختلف
الحديث  -35مشکالت القرآن  -36معانی الشعر که محتوی دوازده کتاب است  -37کتاب اعراب قرآن  -38کتاب المشکل  -39کتاب
مسائل والجوابات  -40کتاب تعبير الروياء  -41کتاب الرحل والمنزل  -42کتاب االمامة والسياسة.
کشف الظنون حاجی خليفه جلد پنجم صفحه  ، 362لغت نامه دھخدا جلد اول صفحه 384
 4يمامه  :يک خطه بزرگ از جزيرة العرب است که مسيلمه کذاب از آنجا ظھور کرد و می گويند که آن عبادت بوده است از نجد،
تھامه ،بحرين و عمان .و در جنگی که خالد بن وليد بر سر کوبی و منکوب ساختن وی بدانجا لشکر کشی نمود بنام جنگ يمامه
معروف شد .لغت نامه دھخدا جلد  15صفحه  23852به نقل از کتاب اعالم ترکی و ناظم االطباء
 5ابو نعيم اصفھانی :احمدبن عبدﷲ بن احمد بن اسحاق بن موسی بن مھران اصفھانی امام ،عالمه ،ثقه ،حافظ  ،شھير و مشھور به
ابو نعيم اصفھانی بوده و از اعالم محد ثين می باشد .نامبرده در ماه رجب سال 336و به قولی در سال  334ھجری قمری در شھر
اصفھان که در آن وقت يکی از بالد پر آوازه در ساحت نشو علماء و نشر علم و فرھنگ بود پا به عرصه وجود گذاشت.
مھران اولين کس از اجداد ابو نعيم بود که مسلمان شد و او از موالی عبدﷲ بن معاويه بن عبدﷲ بن جعفر بن ابو طالب بود .پدر ابو
نعيم عبدﷲ در ماه رجب سال  365ھجری قمری در گذشت .ابو نعيم در طلب علم به شھر ھای بغداد ،مکه ،بصره ،کوفه و نيشابور
سفر کرد و با اکثر علمای آن بالد ديدار و از محضر شان کسب علم نمود که تعدادی از اساتيد بزرگ وی قرار ذيل اند:
 1ابراھيم بن عبدﷲ بن اسحاق مکنی به ابواسحاق اصفھانی و معروف به قصار.
 2ابراھيم بن محمد بن يحيی مکنی به ابو اسحاق مزکی .
 3احمد بن جعفر بن حمدان بن مالک مکنی به ابوبکر قطيفی.
 4احمد بن يوسف بن خالد مکنی به ابوبکر عطار.
 5حبيب بن حسن بن داوود مکنی به ابوالقاسم قزاز.
 6حسن بن محمد بن احمد بن کيسان مکنی به ابومحمد حربی.
 7سليمان بن احمد مکنی به ابوالقاسم طبرانی امام معروف.
8عبدﷲ بن محمد بن جعفر مکنی به ابی شيخ امام مشھور.
 9فاروق بن عبدالکبير مکنی به ابوحفص خطابی.
 10محمد بن ابراھيم بن علی بن عاصم مکنی به ابوبکر اصفھانی و معروف به حافظ ابن مقرئی.
 11محمد بن احمد بن ابراھيم مکنی به ابو احمد عسال.
 12محمد بن احمد بن حسن مکنی به ابو علی و معروف به ابن صواف.
13محمد بن احمد بن حمدان مکنی به ابوعمرو حيری.
 14محمد بن جعفر مکنی به ابوبکر بغدادی و معروف به غندر.

 15محمد بن علی بن حبيش مکنی به ابو حسين ناقد.
و بعضی از شاگردان ابو نعيم اشخاص زير می باشند:
 1احمد بن عبدﷲ بن ثابت بن احمد بن بن مھدی مکنی به ابوبکر خطيب صاحب تاريخ بغداد.
 2حسن بن احمد بن حسن حداداصفھانی.
 3عبدالواحد بن محمد بن احمد معروف به صباغ اصفھانی.
 4يوسف بن حسن بن محمد زنجانی فقيه.
برخی از آثار ابونعيم به شرح ذيل است:
 1کتاب حلية األولياء و طبقات اال صفياء که ابن خلکان او را از بھترين کتابھا گفته و امام ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزی آنرا بنام
صفوة الصفوه اختصار کرده است.
 2کتاب معرفة الصحابه که در شرح احوال صحابه رسول ﷲ)ص( می باشد.
 3دالئل النبوة که در سال  1320در حيدر آباد ھند و با ر ديگر در دار الکتاب العربی در بيروت لبنان به چاپ رسيده است.
 4تاريخ اصفھان که در دو جلد آنرا دارالکتب العلمية چاپ کرده است.
 5صفة الجنة که در سال  1406در دارالمأمون به چاپ رسيده است.
6فضيلة العادلين من الوالة که آنرا دارالوطن چاپ کرده است.
 7فضائل الخلفاءاالربعة و غيرھم که در سال  1417در مدينه منوره به چاپ رسيده است.
 8کتاب االربعين علی مذھب المحققين من الصوفيه که استاد بدرالبدر آنرا تحقيق و طبع نموده است.
 9کتاب تثبيت االمامه و ترتيب الخالفه که آنرا ابراھيم علی تھامی تحقيق و طبع نموده است.
 10کتاب تسمية ما انتھی الينا من الرواة عن سعيد بن منصور عاليا ً که در سال  1409در رياض به طبع رسيده است.
 11کتاب تسمية ما انتھی الينامن الرواة عن ابی نعيم فضل بن وکين عاليا ً که در دارالعاصمه در سال  1409به طبع رسيده است.
 12کتاب ذکرمن اسمه شعبة که در مکتبةالغرباءاالثريه در سال  1418به طبع رسيده است.
 13کتاب مجلس من امالی ابونعيم که در مطبعه دار الصحابه در سال 1410در مصر به طبع رسيده است.
 14کتاب مسند امام ابوحنيفه که در مطبعه کوثريه رياض در سال  1415به طبع رسيده است.
 15کتاب مسانيد ابی يحيی فراس بن يحيی که آنرا حسن مصری تحقيق ودر سال  1413به طبع رسانيده است.
 16کتاب مستخرج علی صحيح مسلم که آنرا محمد حسن شافعی تحقيق و در سال  1417در مکه مکرمه به طبع رسيده است.
 17کتاب جزء فيه طريق الحديث که در سال  1413در مدينه منوره به چاپ رسيده است.
 18منتخب من کتاب الشعراء که آنرا سعدالسعدنی تحقيق و به طبع رسانيده است.
 19کتاب رياضةاالبدان که آنرا دارالعاصمه رياض چاپ نموده است.
 20کتاب أطراف الصحيحين اعنی بخاری و مسلم.
 21کتاب حرمةالمساجد.
 22فضل العالم العفيف.
 24کتاب عرف الوردی فی اخبارالمھدی.
 25معجم الشيوخ که آنرا حافظ ابوبکر محمد بن يوسف بن موسی غرناطی معروف به ابن سدی در سال  633ھجری قمری در شش
مجلد جمع آوری نموده است.
 26کتاب فضائل الصحابه.
 27کتاب رياض المتعلم.
 28کتاب استخراج بر توحيد ابن خزيمه.
 29کتاب اليوم والليلة.
 30کتاب المھدی.
 31کتاب الصلوة.
 32کتاب طبقات.
 33کتاب الرياضة واالد ب.
 34کتاب زينةالمتعلمين.
 35کتاب طب النبی که آنرا رادميری منسوب به او دانسته است.
 36کتب حليةاالبرار.
 37کتاب الفتن.
 38کتاب الفوائد.
 39کتاب مختصراالستيعاب.
 40کتاب مانزل من القرآن فی اميرالمومنين.
وفات ابو نعيم را در ماه صفر و به قول بعضی از مورخين در بيست و يکم ماه محرم سال  430ھجری قمری به عمر  94سالگی در
اصفھان بوده است .جالب اينجاست که يکی از نويسنده گان برادران اھل تشيع در کتابش بنام معالم العلماء می نويسد که امير محمد
حسين خاتون آبادی يکی از اسباط مجلسی عليه الرحمه آرد که  :و ھم از مشاھير علماء عامه که من به تشيع آنان آگاھی يافتم يکی
حافظ ابو نعيم محدث اصفھانی صاحب حلية االولياء است و او از اجداد جد من مجلسی است و تشيع او را جد من از پدر و او از
پدران خويش روايت کرده است وی ظاھراً از مشاھير محدثين عامه است و ليکن در باطن از خلص شيعه بوده و به تقيه خود را از
عامه می نموده است و از اينجاست که کتاب حلية االولياء او محتوی به احاديثی در مناقب اميرالمومنين است که در کتب ديگر يافت
نمی شود و مدار علماء ما در استدالل به اخبار مخالفين بر استخراج از احاديث اين کتاب اوست .که اين صحبت پوچ و بی مايه است
و اساسی ندارد و ابو نعيم اصفھانی يکی از برجسته گان علمای عامه)اھل سنت و جماعت( می باشد.
کشف الظنون حاجی خليفه جلد پنجم صفحه 64

محمد بن يحی بن حبان 6و او از عبيدﷲ بن عبدﷲ بن عمر 7و او از اسماء دختر زيد روايت نموده است اما
چيز ديگری بر اين مطلب زياد نکرده اند .و صاحب کتاب اعالم النساء آورده است که اسماء دختر زيد بن
خطاب عدوی راوی از راويان حديث است و عبدﷲ بن حنظله بن عامر متوفی سال  63ھجری قمری حديثی
را از وی روايت نموده که ھمان حديث را از وی عبدﷲ بن عبدﷲ بن عمر متوفی سال  105ھجری قمری
روايت کرده و آنرا ابو داؤود 8آورده است.
لغت نامه دھخدا جلد اول صفحه  947و 948
مقدمه کتاب معرفة الصحابه جلد اول صفحه  9 ،8و 10
مقدمه کتاب حلية االولياء جلد اول صفحه  5و 6
 6محمد بن يحيی انصاری مازنی :محمد بن يحيی بن حبان بن منقذ بن عمرو بن مالک بن حسان بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن
بن نجار انصاری مازنی مکنی به ابو عبدﷲ مدنی فقيه از جمله تابعين بوده و از پدر و عمويش و رافع بن خديج و انس بن مالک و
عباد بن تميم و يحيی بن عماره بن ابی حسن انصاری و اعرج و عمرو بن سليم زرقی و مالک بن بحينه و ابی عمرة موالی زيد بن
خالد و عبدﷲ بن محيريز و يوسف بن عبدﷲ بن سالم و ديگران حديث روايت نموده و از او زھری ،يحيی بن سعيد انصاری،
عبدربه بن سعيد ،ربيعه بن ابی عبدالرحمن ،ربيعه بن عثمان تميمی ،ابن عجالن ،ابن اسحاق ،عبيدﷲ بن عمر ،ضحاک بن عثمان،
اسماعيل بن اميه ،عمرو بن يحيی بن عماره ،موسی بن عقبه ،مالک ،ليث و ديگران روايت نموده اند.
ابن معين ،ابو حاتم و نسائی او را ثقه گفته و ابن حبان او را در ثقات آورده و واقدی می گويد :او را حلقه درسی در مسجد مدينه
بوده و فتوا می داده و کثيرالحديث بوده است .نامبرده در مدينه در سال 121ھجری قمری به سن  74سالگی درگذشت.
تھذيب التھذيب جلد پنجم صفحه ، 302تقريب الثقات صفحه1127
 7عبيدﷲ بن عبدﷲ عدوی مد نی  :عبيدﷲ بن عبدﷲ بن عمر بن خطاب عدوی مدنی مکنی به ابوبکر برادر پدر مادری سالم بن
عبدﷲ فقيه مشھور بوده که ادر ايشان ام ولدی می باشد .وی از پدرش عبدﷲ بن عمر ،ابو ھريره و صميته ليثيه حديث روايت نموده
و از او پسرش قاسم و نواسه اش خالد بن ابوبکر بن عبيدﷲ و عيسی بن حفص بن عاصم بن عمر و برادرزاده وی عبيدﷲ بن عمر
بن حفص و زھری و محمد بن جعفر بن زبير و ابو اسود يتيم عروه و ابوبشر جعفر بن ابی وحشيه ومحمد بن اسحاق و ديگران
روايت نموده اند.
واقدی گفته است :وی چنانکه آورده اند از عبدﷲ بن عبدﷲ بزرگتر بوده و ثقه و قليل الحديث می باشد .ابو زرعه و نسئی او را ثقه
گفته و ابن حبان او را در شمار ثقات آورده و می گويد وی يک سال قبل از سالم وفات يافته است و ديگران گفته اند که نامبرده در
زمان واليت عبدالواحد بصری وفات يافته و عبدالواحد بصری در سال  160ھجری قمری عزل گرديده است و ابن حجر عسقالنی
آورده که عجلی می گويد :موصوف تابعی ثقه بوده است.
تھذيب التھذيب جلد چھارم صفحه  ، 19تقريب الثقات صفحه 313
 8ابو داوود سجستانی حنبلی ازدی :سليمان بن اشعث بن اسحاق بن بشير)در بعضی از روايات اسحاق و بشير را نياورده اند( بن
شداد بن عمرو بن عمران) عمران موصوف در جنگ صفين به طرفداری از حضرت علی اشتراک داشت و در آن جنگ به قتل
رسيد( ازدی معروف به حافظ ابو داوود سجستانی حنبلی اصالً از سيستان بوده و صاحب يکی از شش کتاب بزرگ حديث می باشد
وی در سال  202ھجری قمری متولد گرديده و دوران کودکی را در نيشابور گذرانيد و با فرزندان اسحاق بن راھويه در يک مکتب
سبق می خواند و آنگاه که ھنوز سن او به ده سالگی نرسيده بود نزد محمد بن اسلم طوسی استمالء حديث می کرد سپس به بصره
رفت و بدانجا اقامت گزيد و چند کرت به بغداد سفر نمود و از عده ای کثيری از روات حديث در حرمين شريفين ،عراق ،خراسان،
شام ،مصر و جزيره از جمله احمد بن حنبل ،احمد بن صالح ،مسلم بن ابراھيم ،احمد بن عبيد ،سليمان بن حرب ،ابی سلمه تبوذکی،
ابوالوليد طياليسی ،محمد بن کثير عبدی ،ابی عمرحوضی ،ابی توبه حلبی،سليمان بن عبدالرحمن دمشقی ،سعيد بن سليمان واسطی،
صفوان بن صالح دمشقی ،ابو جعفرنفيلی ،احمد ،علی ،يحيی ،اسحاق و ديگران روايت حديث نموده و از او ابو علی محمد بن احمد
بن عمر ،لولوئی ،ابوالطيب احمد بن ابراھيم بن عبدالرحمن اشنائی ،ابو عمرو احمد بن علی بن حسن بصری ،ابو سعيد احمد بن
محمد بن زياد اعرابی ،ابوبکر محمد بن عبدالرزاق بن داسه ،ابوالحسن علی بن حسن بن عبد انصاری،ابو عيسی اسحاق بن موسی
بن سعيد رملی و راقه ،ابواسامه محمد بنعبدالملک بن يزيدالرواس0،که ھمين گروه سنن از وی روايت نموده اند( ابو عبدﷲ محمد بن
احمد بن يعقوب متولی بصری) که کتاب الرد علی اھل القدر از او می باشد( ،ابوبکر احمد بن سليمان نجار) که کتاب الناسخ
والمنسوخ از او می باشد( حافظ ابو عبيد محمد بن علی بن عثمان آجری) که کتاب المسائل از او می باشد( ،اسماعيل بن محمد
مصفار که راوی مسند امام مالک است ،ابو عبدالرحمن نسائی ،ابو عيسی ترمذی ،حرب بن اسماعيل کرمانی زکريا ساجی ،ابوبکر
احمد بن محمد بن ھارون خالل حنبلی ،عبدﷲ بن احمد بن موسی عبدان اھوازی ،ابوبشر محمد بن احمد دوالبی ،ابو عوانه يعقوب بن
اسحاق اسفرينی و پسرش ابوبکر بن ابی داوود ،ابوبکر عبدﷲ بن محمد بن ابی الدنيا ،ابراھيم بن حميد بن ابراھيم بن يونس
عاقولی،ابوحامد احمد بن جعفر اصفھانی،احمد بن معلی بن يزيد دمشقی ،احمد بن محمد بن ياسين ھروی ،حسن بن صاحب شاشی،
حسين بن ادريس انصاری ،عبدﷲ بن محمد بن عبدالکريم رازی ،علی بن عبدالصمد ناعمه ،محمد بن مخلد دوری،محمد بن جعفر بن
مستفاض فريابی ،ابوبکر محمد بن يحيی صولی و جماعتی ديگر روايت نموده اند.
آجری می گويد :ابو داوود در سال  202ھجری قمری متولد گرديده و در سال  220به بغداد رفت .و احمد بن محمد بن ياسين ھروی
گفته است که ابو داوود يکی از حفاظ اسالم در علم حديث به درجه عالی در علم ،علل و سنداز روی پاکی ،عفاف ،صالح و
پرھيزگاری بود و محمد بن اسحاق صغانی و ابراھيم حربی می گويند:علم حديث در دستان ابو داوود مانندآھن در دستان حضرت
داوود)ع( بود.

ابن حبان و ابن منده نامبرده را در شمار زنان صحابيه ذکر کرده اند اما بعضی ديگر از مؤرخين او را تابعی
گفته اند .و در کتاب تھذيب التھذيب آمده است که از اسماء دختر زيد بن خطاب عدوی عبدﷲ بن حنظله بن ابی
عامر الغسيل حديث روايت نموده است.
) االصابه صفحه ، 1631أسدالغابه جلد ھفتم صفحه ، 9حياة الصحابيات صفحه ، 53معرفة الصحابه جلد پنجم
صفحه ،188اعالم النساء جلد اول صفحه ، 54تھذيب التھذيب جلد ششم صفحه(529
اسماء دختر سعيد بن زيد قرشی عدوی
اسماء دختر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قرشی عدوی بوده او و پدرش ھر دو از جمله صحابه رسول
ﷲ)ص( بوده اند.
9
و دار قطنی حديثی را به نقل از حفص بن غياث و او از ابی حرمله و او از پدرش و او از رباح بن
عبدالرحمن 10و او از مادر بزرگ خود آورده که می گويد:از پيامبر اسالم)ص( شنيدم که می گفتند) :الصالة
لمن الوضوء له (.......الحديث نمازی نيست کسی که او را وضوی نبوده باشد .و بيھقی 11حديث مذکور را
استخراج نموده و می گويد :اسماء دختر سعيد بن زيد مادر بزرگ رباح بن عبدالرحمن بوده است.

موسی بن ھارون می گويد :خداوند ابو داوود را در دنيا برای حديث و در آخرت برای بھشت آفريده است و حافظ ابو حاتم محمد بن
حبان بستی خراسانی گفته است :ابو داوود يکی از ائمه از روی فقاھت ،حفظ  ،پاکی ،پرھيزگاری و اتقان بود .و ابن منده می گويد:
کسانی که ثابت را از معلول و خطاء را از ثواب در علم حديث بيرون نمودند چھار کس بودند :بخاری ،مسلم و بعد از آنھا ابو داوود
و نسائی و حاکم گفته است :ابو داوود امام الحديث در عصر خود بود و ابن خلکان آورده است :او يکی از بزرگترين حفاظ حديث در
دانستن و علل بود و به درجه عالی از پاکی و سالح قرار داشت و شيخ ابو اسحاق شيرازی او را از اصحاب امام احمد حنبل شمرده
است و ابوبکر بن راشد در تصحيح المصابيح از ابو داوود حکايت کند که می گفت :از پيامبر)ص( پنجصد ھزار حديث نوشتم و
چھار ھزار و ھشتصد حديث از آن عده کثير برگزيدم و آن کتاب سنن است .بنا به قول ابو عبيد آجری نامبرده چھار روز باقيمانده از
ماه شوال سال  275ھجری قمری وفات يافت.
تصانيف ابو داوود عبارت اند از  -1 :دالئل النبوة  -2السنن فی الحديث  -3کتاب التفرد فی السنن  -4کتاب المراسيل  -5کناب
المسائل التی سئل عنھا االمام احمد  -6ناسخ القرآن و منسوخه  -7کتاب اختالف المصاحف که آنرا ابن النديم نام برده است.
)کشف الظنون جلد پنجم صفحه  ، 324تھذيب التھذيب جلد دوم صفحه  391 ،390و  ، 392تقريب الثقات صفحه  ، 557لغت نامه
دھخدا جلد اول صفحه (635
 9ابو حرمله اسلمی :عبدالرحمن بن حرمله بن عمرو بن سنه مکنی به ابو حرمله اسلمی از جمله اتباع تابعين و از اھالی مدينه بوده و
از سعيد بن مسيب ،حنظله بن علی اسلمی ،عمرو بن شعيب ،عبدﷲ بن نيار بن مکرم اسلمی ،ثمامه بن شفی ابو علی ھمدانی ،ثمامه
بن وائل ابی ثفال مری ،ام حبيبه دختر ذويب مزنی و ديگران حديث روايت نموده و از او ثوری ،اوزاعی،مالک ،سليمان بن بالل،
ابی الزناد ،دراوردی ،اسماعيل بن جعفر ،حاتم بن اسماعيل ،بشر بن مفضل ابن عليه،قطان ،علی بن عاصم و گروھی ديگر روايت
نموده اند .ابن حبان او را در شمار ثقات آورده اما می گويد خطاء می کرده است و او را در سال  145ھجری قمری گفته اند.
تھذيب التھذيب جلد سوم صفحه 334و  ، 335تقريب الثقات صفحه 751
 10رباح بن عبدالرحمن عامری حويطبی مدنی :رباح بن عبدالرحمن بن ابی سفيان بن حويطب بن عبدالعزی عامری مکنی به ابوبکر
حويطبی بنا به گفته ذھبی قاضی مدينه بوده است .نامبرده از مادر بزرگش اسماء دختر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل و ابوھريره و
محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان حديث روايت نموده و از او ابراھيم بن سعيد و ابوثفال مری و ديگران روايت نموده اند .ابن حبان او
را از جمله ثقات و از اتباع تابعين شمرده و صريفينی می گويد :وی در سال  133ھجری قمری در نھر بطرس به قتل رسيده است.
تھذيب التھذيب جلد دوم صفحه  143و  ، 144تقريب الثقات صفحه 449
 11امام بيھقی :احمد بن حسين بن علی بن عبدﷲ بن موسی بيھقی خسرو گردی معروف به امام بيھقی ،حافظ  ،محدث و فقيه شافعی
از کبار اصحاب حاکم ابی عبدﷲ بن ربيع در حديث و شاگرد ابوالفتح ناصر بن محمد عمری مروزی در فقه بود .او در طلب حديث
بيشتر از اقطاع مسلمانی را بپيمود و درآخر به دعوت اھل نيشابور در نيشابور متوطن گشت و ھم بدانجا درگذشت .مولد او بخسرو
گرد به سال  384ھجری قمری و وفات او به نيشابور در سنه  454ھجری قمری بوده و اوراست-1 :کتاب سنن الکبير  -2کتاب
سنن الصغير  -3کتاب دالئل النبوة  -4کتاب السنن و اآلثار  -5کتاب شعب االيمان  -6کتاب مناقب الشافعی  -6کتاب مناقب احمد بن
حنبل  -7کتاب اثبات عذاب القبر .لغت نامه دھخدا جلد اول صفحه 599

ودر کتاب تھذيب التھذيب آمده است که ابو ثفال مری 12از رباح بن عبدالرحمن و او از مادر بزرگش و او از
پدرش حديث ) :الوضوءلمن لم يذکر اسم ﷲ تعالی عليه( وضوی نيست کسی را که اسم ﷲ تعالی را بر آن ياد
نکند را روايت نموده و بيھقی گفته است که مادر بزرگ رباح ھمان اسماء دختر سعيد بن زيد است.
و باز صاحب کتاب تھذيب التھذيب می گويد :ابن حبان گفته است که ابو ثفال از روی حدس و گمان اسم دختر
سعيد بن زيد را آورده و بصورت يقين نميدانسته که اسم او چيست.
)االصابه صفحه ،1631حياة الصحابيات صفحه ، 54تھذيب التھذيب جلد ششم صفحه( 529
اسماء دختر سلمه تميمی دارمی
اسماء دختر سلمه)سالمه( بن مخربه بن جندل بن أبير بن نھشل بن دارم تميمی دارمی مکنی به ام جالس بوده
است .موصوفه را ابن اسحاق ذکر کرده و می گويد :اسماء دختر سلمه)سالمه( و شوھرش عياش ابن ابی
ربيعه بن مغيره مخزومی از جمله کسانی اند که در مکه مسلمان شدند.
ابو عمر نيز ذکر وی را آورده و می گويد :اسماء دختر سلمه)سالمه( بن مخرمه از جمله زنان مھاجر به
سرزمين حبشه بود وی به ھمراه شوھر خود به حبشه مھاجرت کرد و در آنجا از ايشان عبدﷲ بن عياش بن
ابی ربيعه متولد گرديد و بعدا به مدينه مھاجرت کرد وی مکنی به ام الجالس بوده از پيامبر)ص( حديث روايت
نموده و از وی پسرش عبدﷲ بن عياش بن ابی ربيعه روايت نموده است.
و اما ابن اثير جزری در کتاب أسدالغابه می نويسد که ابن منده و ابو نعيم گفته اند :اسماء دختر مخربه تميمی
مکنی به ام الجالس مادر عياش و عبدﷲ پسران ابی ربيعه مخزومی بوده و از وی عبدﷲ بن عياش و ربيع
دختر معوذ حديث روايت نموده اند و ھمچنين ابن منده و ابو نعيم از عبدﷲ بن حارث و او از عبدﷲ بن عياش
بن ابی ربيعه روايت نموده که می گويد :پيامبر اسالم)ص( به خانه ابی ربيعه به جھت عيادت مريضی و يا
مسئله ديگری داخل شدند و اسماء تميمی مکنی به ام جالس که مادر عياش بن ابی ربيعه بود برای پيامبر
اسالم)ص( گفت :يا رسول ﷲ آيا مرا نصيحت نمی کنيد؟
پيامبراسالم)ص( فرمود:نصيحت می کنم ترا که آنچه را برای خود دوست داری برای خواھرت نيز
بخواه..........الحديث
اما ابن حجرعسقالنی می گويد :ابن منده در شرح حال اسماء دختر سالمه شرح حال عمه اش اسماء دختر
مخربه را خلط ساخته است زيرا مادر عياش بن ابی ربيعه ھمان مادر ابوجھل و حارث پسران ھشام بن مغيره
می باشد و اسم آن اسماء بن مخربه بوده و نامبرده عمه اسماء دختر سلمه بن مخربه زوجه عياش مذکور است.
وابن عبدالبر قرطبی صاحب کتاب االستيعاب می نويسد :اسماء دختر سلمه بن جندل بن ابير بن نھشل بن دارم
دارمی تميمی زوجه عياش بن ابی ربيعه بوده و ھمراه شوھرش به سر زمين حبشه مھاجرت کرده و در آنجا
از وی عبدﷲ بن عياش متولد گرديده و بعدا به مدينه مھاجر شده است.
کنيه وی ام الجالس می باشد .نامبرده از پيامبر اسالم حديث روايت نموده و پسرش عبدﷲ از وی روايت کرده
است.
و محمد بن سعد در کتاب طبقات خود می نويسد :اسماء دختر سالمه بن مخربه بن جندل بن ابير بن نھشل بن
دارم از خاندان تميم است .مادرش سلمی دختر زھير بن ابير بن نھشل بن دارم و او ھم از خاندان تميم است.
اسماء از دير باز در مکه مسلمان شد و بيعت کرد و در ھجرت دوم به حبشه ھمراه شوھرش عياش بن ابی
ربيعه بن مغيره بن عبدﷲ بن عمر بن مخزوم به آن سرزمين ھجرت کرد و ھمانجا عبدﷲ بن عياش را زائيد.
و صاحب کتاب اعالم النساء می نگارد :اسماء دختر سالمه بن مخرمه از جمله مھاجرينی است که به ھمراه
شوھرش اول به سرزمين حبشه و بعد به مدينه ھجرت کرد و از رسول ﷲ)ص( حديث روايت نموده و از او
پسرش عبدﷲ بن عياش و نيز ربيع دختر معوذ حديث روايت نموده اند.
 12ابو ثفال مری :ثمامه بن وائل بن حصين بن حمام مکنی به ابو ثفال مری)منسوب به يکی از قبائل( يکی از شعرای عرب بوده و
از ابوبکر بن رباح بن عبدالرحمن بن ابی سفيان بن حويطب بن عبدالعزی و ابوھريره حديث روايت نموده و از او عبدالرحمن بن
حرمله اسلمی ،عبدالعزيز الدراوردی ،يزيد بن عياض بن جعدبه و ديگران روايت نموده اند.
بخاری ميگويد :روايت حديث وی قابل تامل است و ترمذی و ابن ماجه يک حديث از وی در باره وضوء آورده اند و بزار گفته است
که ثمامه بن حصين مشھور است و ابن حبان او را از جمله ثقات و در شمار تبع تابعين و در طبقه چھارم آورده است.
و ابن حجر عسقالنی می گويد :در اشعار خاندان مره و در نسب ايشان خواندم که ابوثفال را چنين معرفی کرده بودند :وائل بن ھاشم
بن حصين بن معيه بن حمام بن ربيعه بن مساب بن حزامه بن وائله بن سھم بن مره .وی مردی حکيم و دانشمند بود.
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) االصابه صفحه ،1631أسدالغابه جلد ھفتم صفحه9و  ،10حياة الصحابيات صفحه53و  ،54االستيعاب جلد
چھارم صفحه ، 346طبقات ابن سعد جلد ھشتم صفحه312و  ، 313اعالم النساء جلد اول صفحه(55
اسماء دختر سمی
اسماء دختر سمی را مسدد 13در مسند خود ذکر کرده ودر حديثی که يحيی قطان 14به نقل از ابی مسکين 15و
او به روايت از ابا محلم آورده از وی نامبرده شده است.
)االصابه صفحه ،1631حياة الصحابيات صفحه(55

 13مسددبن مسرھد بصری اسدی :مسدد بن سرھد بن مسربل بصری اسدی مکنی به حافظ ابوالحسن از عبدﷲ بن يحيی بن ابی کثير
و ھيثيم و يزيد بن زريع و عيسی بن يونس و فضيل بن عياض و مھدی بن ميمون و جويريه بن اسماء جعفر بن سليمان و حماد بن
زيد و ابی االحوص و عبدالواحد بن زياد و عبدالوارث بن سعيد و محمد بن جابر سحيمی و معتمر بن سليمان و باذام بن عمرو و ابی
عوانه و يوسف بن ماجشون و ابی االسود حميد بن اسود و جراح بن مليح و وکيع و قطان و ابن عليه و بشر بن مفضل و خالد بن
عبدﷲ واسطی و خالد بن حارث و مردمانی ديگر حديث روايت نمودھو از او بخاری ،ابو داوود ،ترمذی،نسائی بواسطه محمد بن
محمد بن خالد باھلی و احمد بن محمد بن مدويه و ابراھيم بن يعقوب جوزجانی و احمد بن سعيد دندانی و حسن بن احمد بن حبيب
کرمانی و ابوزرعه و ابو حاتم رازيان و محمد بن يحيی ذھلی و پسرش يحيی و اسماعيل بن اسحاق قاضی و برادرش حماد بن
اسحاق و يعقوب بن سفيان و يعقوب بن شيبه و معاذ بن مثنی و يوسف بن يعقوب قاضی و ابوخليفه و ديگران روايت نموده اند
نامبرده در سال  228ھجری قمری وفات يافت .ابن عدی می گويد :وی اولين کسی است که در بصره مسندی را تصنيف نموده است
و در کتاب منتھی االرب مسدد را به معنی مرد راستکار و راست گفتار آورده است و در تاريخ مسبحی اسم مسدد را عبدالملک بن
عبدالعزيز گفته است و محمد بن حبان بستی در کتاب تقريب الثقات اورا در شمار ثقات آورده است و می نويسد :مسدد بن سرھد بن
مسربل اسدی مکنی به ابوالحسن از جمله تبع تابعين و از اھالی بصره بوده و در سال  228ھجری قمری وفات يافته است.
تھذيب التھذيب جلد پنجم صفحه  395و  ، 396لغت نامه دھخدا جلد سيزدھم صفحه  20865و  ، 20866تقريب الثقات صفحه1144
 14يحيی قطان تميمی بصری :يحيی بن سعيد بن فروخ تميمی بصری مکنی به ابوزکريا يا ابو سعيد محدث عصر خود و از اصحاب
حضرت صادق)رض( است و از گفته شيخ طوسی می توان ثقه بودن وی را استظھار کرد .وی به سال  198ھجری قمری در
گذشت .و امام حافظ ابن حبان بستی خراسانی در کتاب تقريب الثقات می نويسد :يحيی بن سعيد بن فروخ قطان مکنی به ابو سعيد
احول از اتباع تابعين و از موالی بنی تميم و از اھالی بصره و از سرداران زمانه خود در حفظ  ،پرھيزگاری  ،عقل ،فھم ،دانش،
دينداری و علم بوده و در سال 198ھجری قمری وفات يافته است.
ابن حجر عسقالنی در کتاب تھذيب التھذيب می نويسد :يحيی بن سعيد بن فروخ قطان تميمی مکنی به ابو سعيد بصری و معروف به
احول يکی از حافظان حديث بوده و از سليمان تيمی ،حميد طويل ،اسماعيل بن ابی خالد ،عبيدﷲ بن عمر ،يحيی بن سعيد انصاری،
ھشام بن عروه ،عکرمه بن عمار ،يزيد بن ابی عبيد ،ابان بن صمعه ،بھز بن حکيم ،جعفر بن محمد بن علی بن حسين ،جعفر بن
ميمون ،اعمش ،حسين معلم ،ابن جريج ،اوزاعی ،مالک ،ابن عجالن ،ابی صخر حميد بن زياد ،حسن بن ذکوان ،حاتم بن ابی
صغيره ،خيثم بن عراک ،سليم بن حيان ،شعبه ،سفيان ثوری ،ابن ابی عروبه ،سيف بن سليمان ،عبدﷲ بن سعيد بن ابی ھند،
عبدالحميد بن جعفر ،عبدالملک بن ابی سليمان ،عثمان بن غياث ،عثمان بن اسود ،عبيدﷲ بن اخنس ،عوف اعرابی ،عمران قصير،
قره بن خالد ،فضيل بن غزوان ،يزيد بن کيسان ،مثنی بن سعيد ضبعی و مردمان زيادی ديگر حديث روايت نمودھو از او پسرش
محمد بن يحيی بن سعيد و نواسه اش احمد بن محمد و احمد و اسحاق و علی بن مدينی و يحيی بن معين وعمرو بن علی فالس و
مسدد و ابوبکر بن ابی شيبه و ابوخيثمه و بشر بن حکم و صدقه بن فضل و ابوقدامه سرخسی و عبيدﷲ بن عمر قواريری و بندار و
ابو موسی و يعقوب دورقی و محمد بن ابی بکر مقدمی و ابو کامل جحدری و مردمان زيادی ديگر روايت نموده اند .وی در
سال 120ھجری قمری متولد و در سال  198ھجری قمری وفات يافته است.
حاجی خليفه در کتاب کشف الظنون آورده است :ابو سعيد يحيی بن سعيد بن فروخ تميمی بصری معروف به حافظ احول و مشھور
به قطان بصری در سال  198ھجری قمری وفات يافته و او راست کتاب المغازی.
لغت نامه دھخدا جلد يازدھم صفحه ، 17627تقريب الثقات صفحه ، 1289تھذيب التھذيب جلد ششم صفحه  136 ،135و ،137
کشف الظنون جلد ششم صفحه 400
 15ابو مسکين اودی :حر بن مسکين اودی مکنی به ابو مسکين از ھزيل بن شرحبيل حديث روايت کرده و از او ثوری روايت نموده
است و محمد بن حبان بستی در کتاب تقريب الثقات او را از اتباع تابعين و موالی نخع گفته و نامبرده را در شمار ثقات آورده است.
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اسماء دختر شکل
اسماء دختر شکل را صاحب صحيح مسلم ضمن حديثی که از يحيی بن يحيی و ابوبکر بن ابی شيبه و
ھردوی شان از ابی االحوص و او از ابراھيم بن مھاجر و او از صفيه دختر شيبه و او از حضرت
عائشه)رض( روايت نموده آورده و می گويد :داخل شد بر پيامبر اسالم)ص( اسماء بنت شکل و پرسان نمود:
يا رسول ﷲ چگونه غسل نمايم زمانيکه از حيض پاک می شوم؟ و طبق نوشته صاحب االصابه بعضی از
محدثين او را از زنان انصار گفته اند اما محقق نيست.
16

اما ابو علی جبائی می گويد:احتماال وی ھمان اسماء دختر يزيد بن سکن است و نام پدرش از سند افتاده و
بجايش اسم جد وی آمده و در نگارش اسم جدش نيز تغير وارد گرديده و او منسوب به وی شده است ھمين
مطلب را خطيب ابوبکر بغدادی 17نيز آورده و می گويد:در شمار انصار کسی را نيافتم که اسم وی شکل باشد
و تنھا به ھمين صورت قصه در صحيح البخاری آمده است که زنی از انصار ھمين موضوع را از رسول
ﷲ)ص( پرسان نمود و ھمين مطلب را ابوالفتح بن سيدالناس نيز تبعيت نموده است که در آن تأمل بايد کرد
و عالمه دھخدا نيز در لغت نامه اش به نقل از کتاب منتھی االرب از اسماء دختر شکل ياد نموده و می نويسد:
اسماء بنت شکل يکی از زنان صحابيه است.
)االستيعاب جلد چھارم صفحه  ، 346االصابه صفحه 1631و  ، 1632أسدالغابه جلد ھفتم صفحه10و ،11
حياة الصحابيات صفحه ، 55لغت نامه دھخدا جلد دوم صفحه2473و جلد نھم صفحه 14401به نقل از کتاب
منتھی االرب (
اسماء دختر صلت سلمی
در اسم و شرح حال اسماء دختر صلت سلمی اختالف است .احمد بن صالح مصری می گويد :اسماء دختر
صلت سلميه از جمله ازواج پيامبر اسالم)ص( بوده و قتاده روايتی شبيه آنرا آورده است اما ابن اسحاق می
گويد:وی ھمان سناء دختراسماء بن صلت سلمی است که پيامبر اسالم)ص( با وی ازدواج نمودند و بعدا او را

 16ابوبکر بن ابی شيبه عبسی کوفی :حافظ عبدﷲ بن محمد بن ابی شيبه)ابراھيم( بن عثمان عبسی کوفی مکنی به ابوبکر و معروف
به ابن ابی شيبه از علمای بزرگ عصر خود بوده که در سال 235ھجری قمری وفات يافته است و تصانيف وی عبارت اند از:
تفسير قرآن ،کتاب االحکام ،کتاب التاريخ ،کتاب ثواب القرآن  ،کتاب الجمل ،کتاب الرد علی من ردعلی ابی حنيفه ،کتاب السسن فی
الفقه والحديث ،کتاب الفتوح والمسند فی الحديث.
کشف الظنون حاجی خليفه جلد پنجم صفحه361
 17خطيب ابوبکر بغدادی شافعی :احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مھدی بن ثابت مکنی به ابوبکر و معروف به خطيب بغدادی
يکی از مشاھير ائمه ادب  ،فقه و حديث بوده و از شيوخ عصر خويش به شمار می رفت وی در سال  392ھجری قمری متولد
گرديد و در نزد علمای بغداد ،بصره  ،دينور و کوفه علوم متداوله را فراگرفت و در سال  415ھجری قمری عزم زيارت خانه خدا
کرد و باز برای فرا گرفتن علم و دانش به نيشابور رفت و پس از دفع فتنه بساسيری در سال  451به بغداد باز گشت و در آنجا
اقامت گزيد و در سال  463ھجری قمری وفات يافت.
خطيب ابوبکر بغدادی را تاليفات بيشماری است که از جمله می توان از اينھا نام برد :تاريخ بغداد در چندين جلد ،کتاب شرف
اصحاب الحديث ،کتاب الجامع االخالق الراوی ،آداب السامع ،کتاب الکفاية فی معرفةعلم الروايه ،کتاب المتفق والمتفرق ،کتاب
السابق والالحق فی تفسيرالقرآن ،کتاب تلخيص المتشابه فی الرسم ،کتاب فی التلخيص ،کتاب الفصل والوصل ،کتاب المکمل فی بيان
المھمل ،کتاب الفقيه والمتفقه ،کتاب الدالئل والشواھد علی صحةالعمل باليمين مع الشاھد ،کتاب عنيةالمقتبس فی تميزالملتبس ،کتاب
االسماءالمبھمة فی االبناءالمحکمة ،کتاب الموضع و ھواوھام الجمع والتفريق ،کتاب الموتنف تکملةالمختلف والموتلف ،کتاب نھج
الصواب فی ان التسمية من فاتحة الکتاب ،کتاب الجھربالبسملة،کتاب الخيل ،کتاب رافع االرتياب فی القلوب من االسماء وااللقاب،
کتاب القنوت ،کتاب التبيين االسماء المدلسين ،کتاب تميز المزيد فی متصل االسانيد ،کتاب من وافق کنيته اسمابيه ،کتاب من حدث
فنسی ،کتاب رواية اآلباء عن االبناء ،کتاب الرحلة فی طلب الحديث ،کتاب الرواة عن مالک بن انس ،کتاب االحتجاج للشافعی
فيمااسند اليه والرد علی الجاھلين بطعنھم عليه ،کتاب التفصيل لمبھم المراسيل ،کتاب اقتضاء العلم العمل ،کتاب تقييدالعلم ،کتاب القول
فی علم النجوم ،کتاب روايات الصحابه عن التابعين ،کتاب صالة التسبيح ،کتاب مسند نعيم بن ھماز ،جزء کتاب النھی عن صوم يوم
الشک ،کتاب االجازه للمعلوم والمجھول ،کتاب روايات السنة من التابعين ،کتاب البخالء ،کتاب الطفيليين ،کتاب الدالئل
والشواھد،کتاب التنبيه والتوقيف علی فضائل الخريف.
بعضی از علماء تاليفات خطيب ابوبکر بغدادی را  56کتاب آورده اند و ابوالفرج می گويد :خطيب ابوبکر بغدادی يکی از شعرای
عصر خود نيز بوده و شعری را از وی نيز نقل کرده است.و بنا به قول ابو الفرج خطيب ابوبکر بغدادی در اول بر مذھب احمد بن
حنبل بود سپس به مذھب شافعی گرويد چنانکه احمد بن حنبل را سيد المحدثين و شافعی را تاج الفقھاء می ناميده است.
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طالق دادند و علی بن عبدالعزيز بن علی بن حسن جرجانی 18می گويد :وی ھمان سناء دختر صلت بن حبيب
بن حارثه)جاريه( بن ھالل بن حرام بن سماک بن عوف بن امرئ القيس بن بھثه بن سليم سلميه بوده که پيامبر
اسالم)ص( او را به نکاح گرفتند اما قبل از رسيدن به وی او را طالق کردند و ابن عبدالبر قرطبی از قول
علی بن عبدالعزيز جرجانی آورده است :که وی قبل از يکجا شدن با پيامبر اسالم)ص( وفات يافته است.
ابو عمر می گويد :کسانيکه اسم او را سناء گفته اند درست تر است و در سبب جدائی پيامبر اسالم)ص( از وی
نيز اختالف بوده و سند ثابتی نيامده است.
)االصابه صفحه ،1632االستيعاب جلد چھارم صفحه346و  ، 347أسدالغابه جلد ھفتم صفحه ،11حياة
الصحابيات صفحه(54
اسماء دختر عبدﷲ تيمی
اسماء دختر عبدﷲ بن عثمان تيمی ھمان اسماء دختر حضرت ابوبکر صديق و زوجه زبير بن عوام و مادر
عبدﷲ بن زبير می باشد که شرح حال وی قبال گذشت.
االصابه صفحه1632
اسماء دختر عبدﷲ بن مسافع
اسماء دخترعبدﷲ مسافع بن ربيعه و مادر قيس بن مخرمه بوده و از وی حسان بن ثابت در اشعارش نام برده
است.
)االصابه صفحه ،1632حياة الصحابيات صفحه(57
اسماء دختر عدی بن عمرو
اسماء دختر عدی بن عمرو را ابن حجر عسقالنی در کتاب االصابه بطور جداگانه نام برده اما باز می نويسد
که شايد وی ھمان اسماء دختر عمرو بن عدی بن نابی بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمه انصاری سلمی باشد.
االصابه صفحه 1632
اسماء دختر عمرو انصاری سلمی
اسماء دختر عمرو بن عدی بن نابی بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمه انصاری سلمی مکنی به ام منيع بوده و
مادر معاذ بن جبل)رض( می باشد و ابن اسحاق به سند صحيح به نقل از کعب بن مالک آورده است که اسماء
موصوفه و نسيبه دختر کعب به ھمراه ھفتاد نفر از مردان در بيعت عقبه حاضر بودند.
و صاحب کتاب التجريد می گويد :بعضی از مؤرخين اسم او را اسماء دختر عدی بن عمرو آورده اند و اما ابن
اثير جزری در کتاب أسدالغابه می نويسد که اسماء دختر عمرو دختر عمه معاذ بن جبل بوده و از جمله کسانی
است که در بيعت عقبه با پيامبر اسالم)ص( بيعت کردند و عبدﷲ بن کعب بن مالک انصاری روايت نموده
است از پدرش کعب که وی از جمله کسانی است که با پيامبر اسالم)ص( در عقبه بيعت نمودند و قصه بيعت
عقبه را آورده و می گويد :مردم در نزديک عقبه جمع شدند و ما ھفتاد و دو نفر بوديم ھفتاد مرد و دو زن به
نامھای نسيبه دختر کعب مکنی به أم عماره و اسماء دختر عمرو بن عدی بن نابی زنی از زنان بنی سلمه و
کنيه وی ام منيع بود......الحديث .و ابو نعيم اصفھانی در کتاب معرفة الصحابه می نويسد :اسماء دختر عمرو
بن عدی سلمی انصاری از جمله کسانی بود که در بيعت عقبه با رسول ﷲ)ص( حضور داشتند .و حبيب بن
حسن 19از محمد بن يحيی و او از احمد بن محمد بن ايوب 20و او از ابراھيم بن سعد و او از محمد بن اسحاق
 18علی بن عبدالعزيز جرجانی شافعی :علی بن عبدالعزيز بن حسن بن علی بن اسماعيل جرجانی شافعی مکنی به ابوالحسن فقيه،
اديب ،شاعر ،مورخ ،مفسر ،خطاط و نويسنده بود .وی در زمان صاحب بن عباد عھده دار امر قضاء در ری گرديد و در ھمين شھر
در  23ذی الحجه سال  392ھجری قمری يا به قولی  366در گذشت و جسد او را به جرجان)گرگان( منتقل کردند اما حاجی خليفه
در کتاب کشف الظنون وفات او را در سال  392ھجری قمری در شھر نيشابور گفته و آورده است که از آنجا تابوت او را به
جرجان انتقال دادند و حاکم ابو عبدﷲ بن بيع در تاريخ نيشابور وفات او را در سال  366ھجری قمری به عمر  76سالگی آورده
است .تاليفات وی عبارت اند از :تفسير قرآن مجيد ،تھذيب التاريخ ،کتاب الوکالة ،الوساطة بين المتنبی و خصومه .و ابو اسحاق
شيرازی در طبقات ذکر او را آورده و می گويد او را ديوان شعری است وثعالبی از او بسيار تجليل کرده و در شعر او را ھمرديف
تالی بحتری و در نثر او را جاحظ دوم می شمارد.
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 19حبيب بن حسن قزار :حبيب بن حسن قزار مکنی به ابوالقاسم از ابوابقاسم کجی و ديگران حديث شنيده .حمامی ،ابونعيم و ديگران
از او نقل کنند .برقانی او را ضعيف دانسته .ابن ابی الفوارس و خطيب بغدادی در تاريخ بغداد و ابونعيم در حلية او را ثقت دانسته
اند  .وفات او به سال  359ھجری قمری واقع گرديده است.

ھمچنين محمد بن احمد بن حسن از محمد بن عثمان بن ابی شيبه و او از منجاب و او از ابراھيم بن يوسف و او
از زياد بن عبدﷲ بکائی و او از محمد بن اسحاق روايت نموده که گفته است :معبد بن کعب 21بن مالک بن ابی
کعب قين برادر خاندان سلمه گفته است که برادرش عبيدﷲ بن کعب که از داناترين انصار بود روايت نموده
که پدرش کعب بن مالک که از اشتراک کنندگان بيعت عقبه بوده و با رسول ﷲ)ص( بيعت کرده بود.
برای او جريان بيرون شدن خود و قصه عقبه و بيعت ايشان با رسول ﷲ)ص( را گفته و آورده است که جمع
شديم در دره ميان دو کوه در نزديک عقبه و ما ھفتاد مرد بوديم که به ھمراه ما دو زن نيز حضور داشتند و
آنھا نسيبه دختر کعب مکنی به ام عماره يکی از زنان خاندان عامر بن نجار و اسماء دختر عمرو بن عدی بن
نابی مکنی به ام منيع يکی از زنان خاندان سلمه بودند اجتماع کرديم و در ھمان دره منتظر رسول ﷲ)ص(
مانديم تا آنکه رسول ﷲ)ص( به ھمراه عموی خود عباس بن عبدالمطلب تشريف آوردند و ذکر قصه عقبه و
بيعت با رسول ﷲ)ص( را بيان نموده است.
و بعضی از متأخرين در حديث بکائی به نقل از ابن اسحاق آورده اند که گفته است زھری از معبد بن کعب
روايت نموده که ابو نعيم داخل کردن اسم زھری را در سند حديث اشتباه می داند و می گويد :عامه اصحاب
ابن اسحاق روايتش را مستقيم از معبد آورده اند بدون آنکه اسم زھری را ذکر کنند چنانکه گفته اند زياد از ابن
اسحاق و او از معبد روايت نموده است بدون زھری .صاحب کتاب رحيق المختوم نيز ازاسماء دختر عمرو
انصاری سلمی نام برده و نگاشته است :اسماء بنت عمرو مکنی به ام منيع از بنی سلمه و از زنان صحابيه می
باشد وی از زنان انصاری است که در عقبه 22با پيامبر اسالم)ص( بيعت کرده اند و عالمه دھخدا نيز در لغت
نامه اش اسماء دختر عمرو سلمی انصاری را نام برده و می نويسد :اسماء بنت عمرو بن عدی بن ياسر بن
سواد بن غنم بن کعب االنصاريه السلميه مکناه به ام منيع مادر معاذ بن جبل می باشد.
)االصابه صفحه  ، 1632االستيعاب جلد چھارم صفحه  ، 347أسدالغابه جلد ھفتم صفحه  ،12حياة الصحابيات
صفحه ، 57معرفة الصحابه جلد پنجم صفحه 187و  ،188رحيق المختوم صفحه 218و  ، 219لغت نامه
دھخدا جلد دوم صفحه ( 2473
اسماء دختر عمرو بن مخربه
اسماء دختر عمرو بن مخربه را ابن حجر عسقالنی در کتاب االصابه بطور جداگانه نام برده اما باز می نويسد
که وی ھمان اسماء دختر مخربه است که شرح حال وی خواھد آمد.
االصابه صفحه 1632
لغت نامه دھخدا جلد ششم صفحه  8656به نقل از لسان الميزان جلد دوم صفحه 170
 20احمد بن محمد بغدادی :احمد بن محمد بن ايوب بغدادی مکنی به ابو جعفر و مشھور به وراق بوده و صاحب مغازی می باشد.
نامبرده از ابراھيم بن سعد و ابوبکر بن عياش حديث روايت نموده و از اوابو داوود يک حديث در باره اذان و يعقوب بن شيبه و علی
بن عبدالعزيز بغوی و ابويعلی و ديگران روايت نموده اند.
ابن سعد وفات او را در شب سه شنبه چھار شب باقيمانده از ماه ذی الحجه سال 228ھجری قمری گفته و حافظ محمد بن حبان بستی
در کتاب تقريب الثقات می نويسد :احمد بن محمد بن ايوب وراق از اتباع تابعين و از اھالی بغداد بوده و در سال 228ھجری قمری
وفات يافته است.
تھذيب التھذيب جلد اول صفحه  ، 112تقريب الثقات صفحه191
 21معبد بن کعب انصاری سلمی مدنی :معبد بن کعب بن مالک انصاری سلمی مدنی کوچکترين برادران خود بوده و از ابی قتاده،
جابر و نيز از برادران خود عبدﷲ و عبيدﷲ حديث روايت نموده و از او وھب بن کيسان ،محمد بن عمر بن حلحله ،عالء بن
عبدالرحمن ،وليد بن کثير ،ابن اسحاق ،اسامه بن زيد ليثی ،عيسی بن معاويه و عقيل بن خالد روايت نموده اند .از وی بخاری يک
حديث روايت کرده است و محمد بن حبان بستی در کتاب تقريب الثقات می نويسد :معبد بن کعب بن مالک انصاری از جمله تابعين و
از اھالی مدينه و از ثقات می باشد.
تھذيب التھذيب جلد پنجم صفحه ، 469تقريب الثقات صفحه 1174
 22عقبه :عقبه مکانی در بين منی و مکه و فاصله آن تا مکه درحدود دو ميل است در آنجا مسجدی است که در آن رمی جمره عقبه
می شود .و در سال يازدھم بعثت پيغمبر اسالم)ص( در اين عقبه با شش تن از اوس بر خورد نمودند و آنان را به اسالم فرا خواندند
و اين شش تن عبارت بودند از:اسعد بن زراره ،قطبه بن عامر بن حديده ،معاذ بن عفراء ،جابر بن عبدﷲ بن رئاب ،عوف بن عفراء
و عقبه بن عامر .و بيعت مشھور به بيعة العقبة االولی است و اين شش تن به مدينه باز گشتند و به تبليغ اسالم پرداختندو در سال
ھای بعد تعداد بيشتری از اوس و خزرج در اين عقبه اسالم آوردند تعداد بيعت کننده گان را در بيعت دوم ھفتاد تن و برخی ھفاد و
سه تن نوشتنه اند .بيعت عقبه نخستين بيعت در اسالم بود و از ميان انصار آنکه لقب عقبی دارد در اين ناحيه با پيامبر اسالم بيعت
کرده است .و از آنجمله است ) :لقد شھدت ليلة عقبه ،و ما احب بدراً بدلھا( زيرا بيعت عقبه نخستين بيعت در اسالم بوده است.
)لغت نامه دھخدا جلد دھم صفحه 15984به نقل از معجم البلدان و منتھی االرب(

