زنده گی نامه زنان صحابيه
نويسنده  :عبدالکريم غريق

قسمت ھشتم
اسماء دختر يزيد اشعری
امام محمد بن حبان بستی خراسانی در کتاب تقريب الثقات مينويسد که اسماء دختر يزيد اشعری را با رسول ﷲ)ص( صحبت
بوده است.
تقريب الثقات صفحه 216

اسماء دختر يزيد انصاری اوسی اشھلی
اسماء دختر يزيد بن سکن بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبداالشھل بن جشم بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک
بن اوس انصاری اوسی اشھلی را ابو علی ابن سکن ذکر کرده و می گويد :وی دختر عمه معاذ بن جبل)رض( بوده و کنيه
وی را ام سلمه و بعضی ھم ام عامر نگاشته اند.
وی زنی ھوشيار و زيرک بود و او را خطيب زنان گفته اند .نامبرده از پيامبر اسالم احاديثی روايت نموده و از وی محمود
بن عمرو 1انصاری برادرزاده اش و شھر بن حوشب 2و مجاھد و اسحاق بن راشد 3و مھاجر بن ابی مسلم 4و ديگران
روايت نموده اند.
 -1محمود بن عمرو انصاری مدنی  :محمود بن عمرو بن يزيد بن سکن انصاری مدنی از جمله تابعين بوده و از عمه اش
اسماء دختر يزيد بن سکن و پدر بزرگش يزيد بن سکن و سعد بن ابی وقاص و ابی ھريره و معاذ بن عفراء و نعمان بن ابی
فاطمه و نيز از شھر بن حوشب و او از اسماء دختر يزيد بن سکن حديث روايت نموده و از او يحيی بن ابی کثير و حصين
بن عبدالرحمن أشھلی روايت نموده اند.
ابن حبان او را در شمار ثقات آورده اما ابن حزم می گويد :محمود ضعيف است و ابوالحسن بن قطان او را مجھول الحال
گفته و ذھبی آورده است که در وی جھالتی است.
 -2شھر بن حوشب اشعری شامی  :شھر بن حوشب اشعری شامی را بعضی از مؤرخين مکنی به ابو عبدﷲ و تعدادی ابو
عبدالرحمن و عده أی ھم ابو جعد گفته اند .وی موالی اسماء دختر يزيد بن سکن بوده و از اسماء دختر يزيد ،ام المؤمنين ام
سلمه ،ام المؤمنين عايشه ،ام المؤمنين ام حبيبه ،ابو ھريره ،بالل مؤذن رسول ﷲ)ص(  ،تميم الداری  ،ثوبان  ،سلمان  ،ابوذر
 ،ابو مالک اشعری  ،ابن سالم  ،ابو سعيد خدری  ،عبدﷲ ابن عمر  ،عبدﷲ بن عمرو بن عاص  ،عبدﷲ بن عباس ،
عبدالرحمن بن غنم  ،ابی عبيد موالی رسول ﷲ )ص(  ،عمرو بن عنبسه  ،جابر  ،جرير  ،جندب  ،ابی امامه  ،ام شريک
انصاريه  ،ام درداء صغری  ،عبدالملک بن نمير و جماعتی ديگر روايت نموده و از او عبدالحميد بن بھرام  ،قتاده  ،ليث بن
ابی سليم  ،عاصم بن بھد له  ،حکم بن عتبه  ،ثابت البنانی  ،اشعث حدانی  ،بديل بن ميسره  ،جعفر بن ابی وحشيه  ،داؤد بن
ابی ھند  ،عبدﷲ بن عثمان بن خثيم  ،مطر الوراق  ،محمد بن شبيب زھرانی  ،عبدﷲ بن عبدالرحمن بن ابی حسين ،
عبدالجليل بن عطيه  ،خالد الخداء  ،عبيدﷲ بن عبدالرحمن بن موھب و جماعتی ديگر روايت نموده اند.
ابن ابی خيثمه و معاويه بن صالح به نقل ازابن معين او را ثقه گفته و عباس دوری به نقل از ابن معين او را ثابت دانسته ،و
عجلی می گويد :وی شامی  ،تابعی و ثقه است ،و بخاری می گويد :حسن الحديث بوده و کارش قوی است .و احمد بن حنبل
گفته است :در کار آن باکی نيست .اما عده أی زيادی از محدثين از جمله ابن عون و عمروبن علی او را ضعيف گفته  ،و
يحيی بن ابی يحيی کرمانی ميگويد :شھر بن حوشب بر بيت المال وظيفه داشت و خريطه أی از درھم ھا را گرفته و شاعری
برايش چنين سرود:

ابن سعد می گويد :وی با جمعی از زنان ديگر به نزد رسول اکرم)ص( آمدند و با آنحضرت بيعت کردند .ابو احمد
عبدالوھاب بن علی صوفی به اسنادی از ابو داوود و او از ابو توبه 5و او از محمد بن مھاجر 6و او از پدرش مھاجر بن ابو

لقد باع شھر د ينه بخريطة
ترجمه :به تحقيقی که شھر دينش را به خريطه أی فروخت

ممن يأ من ا لقراء بعد ک يا شھر
و کی از قاريان امنيت دارد بعد از تو ای شھر !

و ابراھيم بن جوزجانی گفته است :احاديث شھر به حديث آدم نمی ماند.
بخاری و ديگران وفات او را در سال صد و يحيی بن بکير در سال يکصد و يازده و محمد بن سعد در کتاب طبقات به نقل از
محمد بن عمر واقدی در سال يکصد و دوازده ھجری قمری گفته اند ،و باز واقدی می گويد :او در حديث ضعيف بوده است.
وابو عبدﷲ شامی مارا خبر داد که می گفته است :از عبدالحميد بن بھرام پرسيدم  :شھر بن حوشب در چه سالی در گذشته
است؟ گفت :در سال نود وھشتم ھجری قمری.
تھذيب التھذيب جلد دوم صفحه  513و 514
الکاشف جزء دوم صفحه  16و 17
طبقات محمد ابن سعد جلد ھفتم صفحه 258
لغت نامه دھخدا جلد دھم صفحه  12601به نقل از منتھی االرب  ،حلية األو لياء جلد دوم صفحه  263 ، 262و 264
 -3اسحاق بن راشد  :اسحاق بن راشد از اسماء دختر يزيد حديث روايت نموده واز او اسماعيل بن ابی خالد روايت کرده
است .ابن حبان او را از جمله تابعين و از شمار ثقات ذکر کرده و نيز ابن حجر عسقالنی و ابن حبان او را غير از اسحاق بن
راشد جزری که از اتباع تابعين بوده گفته و از او بطور جداگانه يادآوری نموده و شرح حال او را جدا آورده اند.
تھذيب التھذيب جلد اول صفحه  208و 209
تقريب الثقات صفحه 206
 -4مھاجر بن ابی مسلم شامی انصاری  :مھاجر بن ابی مسلم شامی انصاری موالی اسماء دختر يزيد بوده و اسم وی دينار
ميباشد  .نامبرده از اسماء دختر يزيد  ،معاويه بن ابی سفيان و تبيع حميری حديث روايت نموده و از او پسرانش عمرو و
محمد  ،معاويه بن صالح حضرمی و وليد بن سليمان بن ابی سائب روايت نموده اند.
ابن سميع او را در طبقه چھارم ذکر کرده و ابن حبان در کتاب تقريب الثقات او را در شمار ثقات آورده و می نويسد که وی
از جمله تابعين و موالی اسماء دختر يزيد أشھلی از انصار و از اھالی شام می باشد .و ذھبی نيز او را ثقه گفته است.
تھذيب التھذيب جلد پنجم صفحه 533
الکاشف جزء سوم صفحه 162
تقريب الثقات صفحه 1197
 ---5ابو توبه حلبی  :ربيع بن نافع مکنی به ابو توبه حلبی از جمله اتباع تابعين بوده و در شھر طرطوس سکونت داشته
است .نامبرده از ابی اسحاق فزاری  ،ابی مليح  ،حسن بن عمر رقی  ،معاويه بن سالم  ،ھيثم بن حميد  ،يزيد بن مقدام بن
شريح بن ھانی  ،عبيدﷲ بن عمر  ،سعيد بن عبدالرحمن جمحی  ،عيسی بن يونس  ،محمد بن مھاجر  ،إبراھيم بن سعد و
ديگران حديث روايت نموده و از او اکثراً ابو داؤد و بخاری بواسطه حسن بن صباح بزار و ابو داؤد در المراسيل بواسطه
اسماعيل بن مسعده و مسلم بواسطه حسن بن علی حلوانی و نسائی بواسطه ابراھيم بن يعقوب و محمد بن يحيی بن کثير
حرانی و ابی حاتم و ابن ماجه بواسطه ابراھيم بن سعيد جوھری و ابواألحوص عکبری  ،و احمد بن حنبل و ابوبکر أثرم و
عبدﷲ دارمی و يعقوب بن سفيان و موسی بن سعيد دندانی و عبدالکريم بن ھيثم ديرعاقولی و ديگران روايت نموده اند.
اکثر محدثين او را ثقه گفته اند ،ابن حبان نيز او را در شمار ثقات آورده و ميگويد :وی بعد از سال  220ھجری قمری وفات
يافته است ،اما ذھبی و يعقوب بن سفيان وفات او را در سال  241ھجری قمری آورده اند.

مسلم و او از اسماء دختر يزيد بن سکن روايت نموده که پيامبر اسالم)ص( فرمودند) :التقتلواأوالدکم سراً.....الحديث(
ترجمه :شما اوالد خود را بطور پنھانی نکشيد و دنباله حديث مذکور راجع به قطع شير دادن قبل از وقت اطفال شير خوار
است.
ھمچنين يحيی بن ابی کثير 7از محمود بن عمرو و او از اسماء دختر يزيد روايت نموده که پيامبر)ص( گفتند) :من بنی 
مسجداً بنی ﷲ له بيتا ً فی الجنة( ترجمه :کسيکه از برای خدا مسجدی را بنا کند خداوند خانه ای را برايش در بھشت می
سازد.
تھذيب التھذيب جلد دوم صفحه  154و جلد ششم صفحه 307
الکاشف جزء اول صفحه 260
تقريب الثقات صفحه 453
 ---6محمد بن مھاجرانصاری شامی د مشقی  :محمد بن مھاجر بن ابی مسلم ) دينار ( انصاری شامی دمشقی برادر عمرو
بن مھاجر موالی اسماء دختر يزيد أشھلی بوده واز جمله اتباع تابعين می باشد.
موصوف از برادرش عمرو وپدرش مھاجر و نيز از وليد بن عبدالرحمن جرشی  ،عباس بن سالم  ،عروه بن رويم لخمی ،
عقيل بن شبيب  ،ضحاک معافری  ،يونس بن ميسره بن حلبس  ،ربيعه بن يزيد  ،ابی شيبه يحيی بن يزيد رھاوی و عد ه أی
ديگر حديث روايت نموده و از او عبدالملک بن ابی غنيه  ،اسماعيل بن عياش  ،ابن عيينه  ،عثمان بن سعيد حمصی  ،ابو
مسھر عبداألعلی  ،مسکين بن بکير  ،وليد بن مسلم  ،ھشام بن سعيد طالقانی  ،يحيی بن صالح وحاظی  ،ابو تو به ربيع بن
نافع حلبی و ديگران روايت نموده اند.
احمد  ،ابن معين  ،دحيم  ،ابو زرعه دمشقی  ،عجلی  ،ابو داؤد و ذھبی او را ثقه گفته و ابن حبان او را در شمار ثقات آورده
و می گويد :موصوف شخص قابل اعتماد است .وفات او را اکثر مؤرخين از جمله ھيثم بن خارجه و ذھبی در سال 170
ھجری قمری گفته اند اما ابن حبان می گويد  :وی در سال  173ھجری قمری به عمر  74سالگی در گذشت.
تھذيب التھذيب جلد پنجم صفحه 284
الکاشف جزء سوم صفحه 82
تقريب الثقات صفحه 1120
 ---7يحيی بن ابی کثير طائی يمانی  :امام يحيی بن ابی کثير طائی مشھور به ابو نصر يمانی طائی بوده و اسم پدرش را
صالح بن متوکل و بعضی از مؤرخين يسار و تعدادی نشيط و عده أی دينار گفته اند .نامبرده از انس  ،ابی سلمه بن
عبدارحمن بن عوف  ،ھالل بن ابی ميمونه  ،محمد بن ابراھيم تيمی  ،يعلی بن حکيم  ،محمد بن عبدارحمن بن سعد بن زراره
 ،محمد بن عبدارحمن بن ثوبان  ،ابی نضره عبدی  ،زيد بن سالم  ،ضمضم بن جوس  ،عبدﷲ بن ابی قتاده  ،اسحاق بن
عبدﷲ بن ابی طلحه  ،بعجه بن عبدﷲ بن بدر جھنی  ،ابراھيم بن عبدﷲ بن قارظ  ،وحيه بن حابس تميمی  ،ابی کثير سحيمی
 ،ابی شعبه موالی مھری  ،ابی جعفر مؤذ ن  ،عقبه بن عبدالغافر  ،عکرمه  ،عطاء  ،عبيدﷲ بن مقسم و بطور مرسل از ابی
امامه  ،عروه بن زبير  ،حکم بن مينا  ،ابی سالم حبشی و ديگران حديث روايت نموده و از او پسرش عبدﷲ  ،ايوب سختيانی
 ،يحيی بن سعيد انصاری  ،اوزاعی  ،حسين معلم  ،معمر بن راشد  ،ھشام بن حسان  ،ھشام دستوائی  ،ھمام  ،ايوب بن نجار
 ،أبان عطار  ،حرب بن شداد  ،حجاج بن ابی عثمان صواف  ،شيبان نحوی  ،عکرمه بن عمار  ،علی بن مبارک  ،عمران
قطان  ،ابو اسماعيل قناد و ديگران روايت نموده اند.
وھيب به نقل از ايوب گفته است  :مثل يحيی کسی در روی زمين باقی نمانده است  ،و ابن عيينه به نقل از ايوب آورده است :
بعد از زھری از اھالی مدينه کسی دانسته تر از يحيی نبوده است .و عبدﷲ بن احمد بن نقل از پدرش می گويد  :يحيی از
ثابت ترين مردم بوده است  .و ذھبی او را شخصيتی عالم  ،پرھيز گار و ثابت قدم گفته است.
عمرو بن علی وذھبی وفات او را در سال  129ھجری قمری گفته اند  ،اما عده أی ديگری از مؤرخان وفات او را در سال
 132ھجری قمری آورده اند.

ابو ياسر عبدالوھاب بن ھبةﷲ به اسنادی از عبدﷲ بن احمد 8و او از پدرش و او از ابواليمان و او از شعيب و او از عبدﷲ
بن ابی حسن و او از شھر بن حوشب روايت کرده که اسماء دختر يزيد بن سکن يکی از زنان بنی عبداالشھل بوده و گفته
است که من حضرت عائشه)رض( را برای پيامبر اسالم لباس پوشانيده و آرايش زنانه کردم .....الحديث.
اسماء موصوفه در جنگ يرموک شرکت کرد و در آن روز نه تن از نظاميان رومی را توسط پايه خيمه کشت و بعد از آن
مدت زمان ديگر زنده بود .طبرانی از مھاجر روايت نموده که اسماء بنت يزيد بن سکن دختر عموی معاذ بن جبل در روز
يرموک نه تن از رومی ھا را با ستون خيمه به قتل رسانيد .نامبرده در بيعت عقبه نيز با نسيبه دختر کعب)رض( شرکت
نموده بود و از اسماء دختر يزيد روايت است که گفت :آستين پيراھن رسول خدا)ص( تا بند دست بود .و عالمه دھخدا در
لغت نامه اش می نويسد :اسماء بنت يزيد بن سکن اشھلی يکی از صحابيات پيامبراسالم)ص( و از جمله انصار می باشد کنيه
وی ام سلمه است.
و يکی از فصحای صحابيات است و از جانب جمعی از زنان عصر خويش به سمت نماينده به حضور حضرت رسالت
رسيد و به جھت نطقی غرا مظھر تقدير و تحسين آنحضرت)ص( قرار گرفت و بعضی از احاديث نيز از وی روايت شده
است .وی در واقعه يرموک حضور داشت و با يک اصله تير چادر نه تن از دشمنان اسالم را از پای در آورد .وی خاله معاذ
بن جبل صحابی معروف می باشد .و صاحب کتاب اسوه ھای راستين برای زن مسلمان در باره وی نگاشته است :اسماء
دختر يزيد بن سکن اشھلی انصاری دختر عمه ای معاذ بن جبل از جمله زنانی بود که در صلح حديبيه با رسول خدا بيعت
نمودند.
او در جنگ ھای زيادی چون يرموک،خيبر و.........و ھمچنين زمانيکه صلح حديبيه به وقوع پيوست آنحضرت)ص( را
ھمراھی کرد .در جنگ عليه روميان موفق شد نه نفر از افراد دشمن را با تيرک چادر يا خيمه ايکه در آن قرار داشت از پای
در آورد.
تھذيب التھذيب جلد ششم صفحه  166و 167
الکاشف جزء سوم صفحه 253
 ---8عبدﷲ بن احمد حنبلی شيبانی بغدادی  :عبدﷲ بن احمد بن محمد بن حنبل مکنی به ابو عبدارحمن شيبانی و معروف به
حافظ بغدادی پسر يکی از چھار امام بزرگ اھل سنت و جماعت و از مردم بغداد بوده و از پدرش و ابراھيم بن حجاج سامی
و احمد بن منيع بغوی و ابی ابراھيم اسماعيل بن ابراھيم ترجمانی و حسن بن حماد سجاده و حکم بن موسی و داؤد بن رشيد و
ابی ربيع زھرانی و داؤد بن عمرو ضبی و عبداألعلی بن حماد نرسی و عبيدﷲ بن معاذ عنبری و سريج بن يونس و ابی بکر
بن ابی شيبه و کامل بن طلحه جحد ری و ھيثم بن خارجه و يحيی بن عبدويه موالی ابن المھدی و منصور بن ابی مزاحم و
محمد بن جعفر ورکانی و محمد بن صباح دوالبی و يحيی بن معين و شيبان و مردمان زيادی ديگر حديث روايت نموده و از
او نسائی دو حديث و ابوبکر بن زياد و ابوبکر نجاد و احمد بن کامل و محاملی و ابوالقاسم بغوی و يحيی بن صاعد و محمد
بن مخلد و دعلج بن احمد و ابوبکر شافعی و ابو سھل بن زياد قطان و ابوالحسين بن منادی و ابو القاسم طبرانی و ابو احمد
غسال اصفھانی و ابو عوانه اسفراينی و ابو علی صواف و ابوبکر قطيعی و جماعتی ديگر روايت نموده اند.
وی شخصيتی عالم  ،ثقه و قابل اعتماد بود  .ابوبکر خالل  ،عباس د وری  ،ابو زرعه  ،ابو حاتم  ،خطيب بغدادی  ،نسائی ،
دارقطنی و ديگران از وی توصيف نموده و او را مردی صالح ،راستگو و با حياء گفته اند.
ابو علی صواف می گويد :نامبرده در سال  213ھجری قمری متولد گرديده است .و وفات او را در ماه جمادی اآلخر سال
 290ھجری قمری گفته اند .از جمله تصانيف او زوائدالزھد در حديث  ،زوائد در مسند پدرش امام احمد حنبل  ،جوابات
القرآن و مناسک می باشد.
تھذيب التھذيب جلد سوم صفحه  90و 91
الکاشف جزء دوم صفحه 67
کشف الظنون جلد پنجم صفحه  362و 363
لغت نامه دھخدا جلد دھم صفحه  15715به نقل از اعالم زرکلی

مسلمانان او را خطيبةالنساء)سخنگوی زنان( می ناميدند زيرا او زنی پر جرأت و شجاع بود و به راحتی مسائل زنان را با
آنحضرت)ص( در ميان می گذاشت .روزی گروھی از زنان نزد اسماء جمع شدند و از او خواستند تا به نماينده گی از آنھا
جايگاه و نقش زن را در جھاد و تبليغ دين از رسول خدا)ص( سوال کند .
او خواسته آنھا را پذيرفت و نزد پيامبر)ص( رفته عرض کرد :ای رسول خدا من به نماينده گی از گروه زيادی از زنان
خدمت شما آمده ام تا مسئله ای را با حضرت عالی در ميان بگذارم.
ای رسول خدا)ص( خداوند شما را برای ھدايت مرد و زن مبعوث فرموده و ما نيز ھمچون مردان با شما بيعت کرده ايم به
شما ايمان آورده ايم .اما ما خانه نشين ھستيم و مجبوريم به امور خانه و خانواده خويش بپردازيم ،ما بايد از فرزندان مراقبت
کنيم و به برآوردن خواسته ھای شوھران مان بپردازيم .با اين وجود ما نميتوانيم ھمچون مردان در جبھه و جھاد شرکت
نمائيم تا ھم مانند آنھا کسب ثواب نمائيم.
ای رسول خدا! آمده ايم تا از شما بپرسيم آيا از اجر و ثوابی که ھمسران ما برخوردار می شوند چيزی عايد ما نيز خواھد
شد؟ آيا مادر اجر و پاداش آنھا شريک نيستيم؟
جمعی از صحابه و ياران رسول خدا)ص( که در آنجا حضور داشتند از سوال اسماء تعجب کردند و منتظر ماندند ببينند
رسل خدا)ص( چه پاسخی بدو خواھد دادند.
رسول خدا)ص( به ياران خود فرمودند :آيا شنيديد که اين زن از چه سوال کرد؟ آيا متوجه شديد که چه خوب امر دينی و
شرعی خود را سوال نمود؟
سپس خطاب به اسماء فرمودند) :انصرفی يا اسماء و اعلمنی من ورائک من النساء ان حسن تبعک احداکن لزوجھا و طلبھا
لمرضاته و اتباعھالموافقته يعدل ماذکرت للرجال( ترجمه :ای اسماء! برو و به آنانيکه ترا نماينده کرده اند تا اين سوال را
مطرح کنيد بگو :جلب رضائيت شوھر و اطاعت و فرمانبرداری از او و نيک شوھرداری کردن شما از اجر و ثوابی برابر
با تمام آنچه از فضائل برای مردان برشمردی برخوردار است.
او با شنيدن اين سخن از فرط خوشحالی با صدای بلند تکبير گفت) :ﷲ اکبر ،ﷲ اکبر ،الاله االﷲ( و شتابان خود را به جمع
بانوان رسانيد و آنھا را به آنچه رسول خدا)ص( فرموده بودند بشارت و نويد داد.
و در کتاب ناسخ التواريخ آمده است که اسماء بنت يزيد بن سکن انصاريه ،از قبيله بنی عبداالشھل و کنيت او ام سلمه است و
به روايتی ام عامر از اھل مدينه و دختر عم معاذ بن جبل است ،در دين و دانش نامبردار بود .امام محمد بن حبان در کتاب
تقريب الثقات آورده است که اسماء دختر يزيد بن سکن بن قيس بن زعوراء را با رسول ﷲ)ص( صحبت بوده است .و
صاحب کتاب تھذيب التھذيب می نويسد :اسماء دختر يزيد بن سکن بن رافع بن امرالقيس بن زيد بن عبداالشھل انصاری
اشھلی مکنی به ام سلمه و طبق گفته بعضی از مورخين ام عامر بوده است.
نامبرده از رسول ﷲ)ص( حديث روايت نموده و از وی خواھرزاده اش محمود بن عمرو انصاری و مواليش مھاجر بن ابی
مسلم و شھر بن حوشب و ديگران روايت نموده اند وی با رسول ﷲ)ص( بيعت نمود و در جنگ يرموک نيز شرکت داشت.
و ذھبی صاحب کتاب الکاشف می نويسد :اسماء دختر يزيد بن سکن مکنی به ام سلمه انصاريه يکی از صحابيات بزرگوار
بوده و در آخر عمر در شھر دمشق سکونت اختيار کرده و از وی شھر و مجاھد حديث روايت نموده اند .وابونعيم اصفھانی
در کتاب معرفةالصحابه می نويسد :اسماء دختر يزيد بن سکن انصاری دختر عموی معاذ بن جبل بوده و در روز جنگ
يرموک نه نفر از روميان را توسط پايه خيمه ای خود کشت و از وی شھر بن حوشب ،مجاھد ،مھاجر انصاری ،اسحاق بن
راشد و محمود بن عمرو حديث روايت نموده اند) :حدثنا سليمان بن احمد،حدثنا احمد بن عبدالوھاب بن نجدة ،9حدثنا ابی،
 ---9احمد بن عبدالوھاب حوطی شامی  :احمد بن عبدالوھاب بن نجده حوطی مکنی به ابو عبدﷲ شامی از پدرش و
عبدالعزيز بن موسی بن روح الحونی ملقب به ابو روح بھرانی و ابی اليمان و ديگران حديث روايت نموده و از او نسائی ،
حافظ جعفر بن محمد بن موسی نيشابوری ملقب به أعرج  ،عبدﷲ بن احمد بن ربيعه بن زبر  ،علی بن سراج مصری و
ابوالقاسم طبرانی روايت نموده اند.

حدثنا اسماعيل بن عياش 10عن محمد بن مھاجر ،و عمرو بن مھاجر عن ابيھا ،ان اسماء بنت يزيد بن سکن بنت عم معاذ بن
جبل قتلت يوم اليرموک تسعة من الروم بعمود فسطاطھا (.ترجمه :از سليمان بن احمد از احمد بن عبدالوھاب بن نجده از
پدرش از اسماعيل بن عياش از محمد بن مھاجر و عمرو بن مھاجر 11از پدر ايشان روايت گرديده است که اسماء دختر يزيد
ابن منادی وفات او را در سال  281ھجری قمری گفته و برقانی به نقل از دارقطنی می گويد  :روايت حديث از او
اشکالی ندارد.
تھذيب التھذيب جلد اول صفحه 105
 ---10اسماعيل بن عياش عنسی حمصی  :اسماعيل بن عياش بن سليم عنسی مکنی به ابو عتبه حمصی از علماء بر جسته
شام بوده و از محمد بن زياد الھانی  ،صفوان بن عمرو  ،ضمضم بن زرعه  ،عبدالرحمن بن جبير بن نفير  ،اوزاعی  ،ابن
وھب کالعی  ،زبيدی  ،ھشام بن غاز  ،ابی بکر بن ابی مريم  ،شرحبيل بن مسلم  ،بحير بن سعد  ،ثور بن يزيد  ،حبيب بن
صالح  ،زيد بن أسلم  ،يحيی بن سعيد  ،سھيل بن ابی صالح  ،محمد بن عمرو بن علقمه  ،موسی بن عقبه  ،ھشام بن عروه ،
ابن جريج  ،حجاج بن أرطاة  ،عبدالرحمن بن زياد بن أنعم  ،صالح بن کيسان  ،ابی طواله و مردمانی زيادی ديگر از اھالی
شام  ،حجاز  ،عراق و غير ايشان حديث روايت نموده و از او محمد بن اسحاق  ،ثوری  ،أعمش  ،ليث بن سعد  ،بقيه  ،وليد
بن مسلم  ،معتمر بن سليمان  ،ابن مبارک  ،ابو داؤد طيالسی  ،حجاج أعور  ،شبابه بن سوار و پسرش محمد و ابو جماھر و
يحيی بن معين و ابو عبيد و عثمان بن ابی شيبه و يحيی بن يحيی نيشابوری و حسن بن عرفه عبدی و جماعتی ديگر روايت
نموده اند.
عده أی زيادی از علماء از وی توصيف نموده و احاديث او را ثقه گفته اند اما تعدادی می گويند :احاديثی که از اھالی شام
روايت نموده ثقه و در بقيه اضطراب ديده می شود .محمد بن عون تولد وی را در سال  102ھجری قمری و زيد بن عبدربه
سال  106گفته اند .و وفات او را ابن عيينه  ،احمد بن حنبل  ،ذھبی و جماعتی ديگر در سال  181و محمد بن سعد  ،خليفه و
ابو عبيد در سال  182ھجری قمری آورده اند.
تھذيب التھذيب جلد اول صفحه  264 ، 263 ، 262و 265
الکاشف جزءاول صفحه  80و 81
 ---11عمرو بن مھاجر انصاری دمشقی  :عمرو بن مھاجر بن ابی مسلم ) دينار ( انصاری مکنی به ابو عبيد دمشقی از جمله
اتباع تابعين و برده آزاد کرده شده اسماء دختر يزيد بن سکن انصاری می باشد .نامبرده برادر محمد بن مھاجر و ساالر
پاسداران ) سر کرده پوليس ( عمر بن عبدالعزيز بوده است.
موصوف انس و وائله را ديده و از پدرش و عمر بن عبدالعزيز و عباس بن سالم لخمی حديث روايت کرده و از او برادرش
محمد بن مھاجر  ،عبدﷲ بن عالء بن زبر  ،يحيی بن حمزه حضرمی  ،اسماعيل بن عياش و ديگران روايت نموده اند.
يعقوب بن سفيان می گويد :او وبرادرش ھر دو از جمله ثقات بوده اند  ،و ابن معين  ،دحيم  ،ابو داؤد و عجلی نيز او را ثقه
گفته اند  ،و ابن حبان ھم او را در شمار ثقات آورده است .ويحيی بن بکير می گويد :وی در سال  74ھجری قمری متولد و
در سال  139ھجری قمری وفات کرده است  ،و ابن سعد در کتاب طبقات آورده است :محمد بن عمر واقدی از معاويه بن
صالح مارا خبر داد که می گفته است :از مھاجر پدر عمرو شنيدم که می گفت :از اسماء دختر يزيد بن سکن که برده آزاد
کرده و وابسته او بود شنيدم می گفت :از حضرت ختمی مرتبت شنيدم که می فرمودند :پسران )فرزندان ( خود را با شير
دادن در دوران بارداری خود پوشيده به کشتن مدھيد  ،سوگند به کسی که جان من در دست اوست  ،اگر آنان با سواران
ايرانی روياروی شوند از پای در می آيند و تباه می شوند .واقدی می گويد :مقصود اين است که به ھنگاميکه زنان کودکان را
شير می دھند  ،بادار نشوند ،يا با آنان ھمبستر نشوند .عمرو بن مھاجر محدثی مورد اعتماد بوده و او را حديث ھای بسياری
است .او در ھفتاد و چھار سالگی به سال  139به ھنگام حکومت ابو جعفر منصور در گذشته است.
تھذيب التھذيب جلد چھارم صفحه 366
الکاشف جزء دوم صفحه 331
تقريب الثقات صفحه 937
طبقات ابن سعد جلد ھفتم صفحه 371

بن سکن دختر عموی معاذ بن جبل در روز جنگ يرموک نه نفر از روميان را با پايه ای خيمه ای خود به قتل رسانيد.
)حدثنا فاروق و حبيب فی جماعة قالوا :حدثنا ابو مسلم الکشی ،حدثنا ابو عاصم النبيل ،حدثنا عبيدﷲ بن ابی زياد ،12حدثنا
شھر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت :قال رسول ﷲ)ص() :اسم ﷲ اعظم فی ھاتين آيتين) :الم ،ﷲ الاله االھو( البقره آيه
 (255و )و الھکم اله واحد الاله اال ھو( البقره آيه  (163ترجمه :فاروق و حبيب در حضور گروھی از مردم گفتند :ابو مسلم
کشی از ابو عاصم نبيل و او از عبيدﷲ بن ابی زياد و او از شھر بن حوشب و او از اسماء دختر يزيد روايت نموده که گفته
است :رسول ﷲ)ص( فرمودند :اسم اعظم خداوند)ج( در اين دو آيه می باشد ):الم،ﷲ الاله اال ھو( سوره بقره آيه 255و
)والھکم اله واحد ،الاله االھو( سوره بقره آيه 163
)حدثنا محمد بن احمد بن مخلد ،حدثنا احمد بن ھيثم ،13حدثنا ابو نعيم ،حدثنا ابن ابی عتبه عن محمد بن مھاجر انصاری ،عن
ابيه ،عن اسماء بنت يزيد بن السکن قالت :سمعت رسول ﷲ)ص( يقول) :التقتلوا اوالدکم سراً ،فان قتل الغيل يدرک الفارس
فيد عثره عن ظھرفرسه(.ترجمه :از محمد بن احمد بن مخلد از احمد بن ھيثم از ابو نعيم از پسر ابی عتبه از محمد بن مھاجر
انصاری و او از پدرش و او از اسماء دختر يزيد بن سکن روايت گرديده که گفته است از رسول ﷲ)ص( شنيدم که فرمودند:
اوالد خود را بطور پنھانی نکشيد زيرا که کشتن طفل شيرخوار .................الحديث .و اشاره به قطع شير از طفل شيرخوار
است) .رواه يحيی بن حمزه ،14عن عمرو بن المھاجر عن ابيه مثله( ترجمه :يحيی بن حمزه از عمرو بن مھاجر از پدرش
 -12عبيدﷲ بن ابی زياد قداح مکی  :عبيدﷲ بن ابی زياد قداح مکنی به ابو الحصين مکی از ابی طفيل  ،قاسم بن محمد  ،شھر
بن حوشب  ،مجاھد  ،عبدﷲ بن عبيد بن عمير  ،سعيد بن جبير  ،ابی زبير و جماعتی ديگر حديث روايت نموده و از او ثوری
 ،عيسی بن يونس  ،ابو حنيفه  ،وکيع  ،يحيی قطان  ،خريبی  ،محمد بن بکر برسانی  ،ابو عاصم و ديگران روايت نموده اند.
بيشترين محد ثين احاديث او را ضعيف گفته اند  ،اما حاکم در کتاب المستدرک او را ثقه خوانده است .و عمرو بن علی وفات
او را در سال  150ھجری قمری آورده است.
تھذيب التھذيب جلد چھارم صفحه  12و13
الکاشف جزء دوم صفحه 219
 ----13احمد بن ھيثم ثغری  :احمد بن ھيثم بن حفص ثغری قاضی طرطوس بوده و از حرمله  ،موسی بن داؤد و ديگران
حديث روايت نموده و از او نسائی يک حديث در باره روزه و ابو عمر احمد بن محمد بجلی و ديگران روايت نموده اند.
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 ---14يحيی بن حمزه حضرمی دمشقی حميری غسانی بتلھی  :يحيی بن حمزه بن واقد حضرمی مکنی به ابو عبدالرحمن
بتلھی دمشقی قاضی دمشق و امام عصر خود بوده و از جمله اتباع تابعين می باشد .وی از اوزاعی  ،عبدالرحمن بن يزيد بن
جابر  ،ثور بن يزيد  ،نصر بن علقمه  ،زيد بن واقد  ،سليمان بن ارقم  ،سليمان بن داؤد خوالنی  ،عمرو بن مھاجر  ،محمد بن
وليد زبيدی  ،يحيی بن حارث ذ ماری  ،يزيد بن ابی مريم شامی و جماعتی ديگر حديث روايت نموده و از او پسرش محمد ،
ابن مھدی  ،وليد بن مسلم  ،ابو مسھر  ،محمد بن مبارک  ،مروان بن محمد  ،يحيی بن حسان  ،عبدﷲ بن يوسف  ،حکم بن
موسی  ،ابو نضر فراديسی  ،محمد بن عائذ  ،ھشام بن عمار  ،علی بن حجرو ديگران روايت نموده اند.
مروزی به نقل از احمد  ،غالبی و ديگران به نقل از ابن معين  ،عجلی  ،عثمان دارمی  ،يعقوب بن سفيان  ،يعقوب بن شيبه
و عده أی ديگر او را ثقه و مشھور گفته اند  ،اما تعدادی می گويند که وی قد ری مذھب بوده است .و امام ابن حبان در کتاب
تقريب الثقات او را در شمار ثقات آورده و می نويسد :يحيی بن حمزه حميری غسانی معروف به ابو عبدالرحمن قاضی از
جمله اتباع تابعين و از اھالی شام بوده و در سال  183ھجری قمری وفات يافته است .و ابن سعد در کتاب طبقات آورده
است :يحيی بن حمزه کنيه اش ابو عبدالرحمن و محدثی پر حديث و قاضی دمشق بوده و حديث ھای او پسند يده است  ،به
روزگار حکومت ھارون به سال  183در کذشته است .و مروان بن محمد می گويد  :او را منصور عباسی در سال 153
قاضی مقرر نمود و تا زمان وفات در آن سمت باقی ماند .تولد او را در سال  103 ، 102و يا  105ھجری قمری گفته اند .و
عالمه دھخدا در لغت نامه اش می نويسد :يحيی بن حمزه حضرمی بتلھی مکنی به ابو عبدالرحمن از حضارمه شام  ،قاضی
د مشق  ،محد ث و از تابعان بود  ،و نامبرده يکی از رواة قرائت ابن عامر بواسطه يحيی بن حارث ذ ماری است.

مثل ھمين حديث را روايت نموده است .و حديث فوق را ابو داوود ،ابن ماجه و ديگران نيز استخراج نموده اند ) .حدثنا
سليمان بن احمد ،حدثنا معاذ بن المثنی ،حدثنا موسی بن اسماعيل ،حدثنا ابان ابن يزيد ،عن يحيی بن ابی کثير عن محمود بن
عمرو عن اسماء بنت يزيد بن السکن قلت قال رسول ﷲ)ص( )من بنی  مسجداً بنی ﷲ له بيتا ً فی الجنة (.ترجمه :سليمان بن
احمد ،معاذ بن مثنی ،موسی بن اسماعيل ،ابان بن يزيد 15از يحيی بن ابی کثير و او از محمود بن عمرو و او از اسماء دختر
يزيد بن سکن روايت می کند که گفته است رسول ﷲ)ص( فرمودند) :کسی که مسجدی را از برای خدا بنا کند خداوند)ج(
خانه ای را در بھشت برای او بنا می کند) (.حدثنا عبدﷲ بن جعفر ،حدثنا اسماعيل بن عبدﷲ بن يوسف ،حدثنا محمد بن
مھاجر عن ابيه قال :حدثنی اسماء بنت يزيد ان رسول ﷲ)ص( قال) :من ترک دينارين ترک کيتين(ترجمه :عبدﷲ بن جعفر،
اسماعيل بن عبدﷲ بن يوسف از محمد بن مھاجر و او از پدرش و او از اسماء دختر يزيد روايت نموده که رسول ﷲ)ص(
فرمودند :کسيکه دو دينار را ترک می کند دو حرف را ترک نموده است .حديث فوق را طبرانی در الکبير و در مسند شاميين
و ابو نعيم در حلية االولياء آورده اند.
نوت :کيت را به معنی حرف کنايه يعنی چنين و چنان آورده اند.
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تھذيب التھذيب جلد ششم صفحه 530
تقريب الثقات صفحه216
االصابه صفحه 1635و 1636
االستيعاب جلد چھارم صفحه 350
اسدالغابه جلد ھفتم صفحه 17 ،16و 18
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حياةالصحابه جلد دوم صفحه 284و  285جلد چھارم صفحه 360و 361
لغت نامه دھخدا جلد دوم صفحه 2474به نقل از عيون االخبار جزء  4صفحه  ،12قاموس اعالم ترکی ،عقدالفريد ،البيان
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ناسخ التواريخ جلد نھم صفحه 400

تھذيب التھذيب جلد ششم صفحه  125و 126
تقريب الثقات صفحه 1285
الکاشف جزء سوم صفحه 241
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 ----15أبان بن يزيد بصری  :أبان بن يزيد العطار مکنی به ابو يزيد بصری از جمله اتباع تابعين و از اھالی بصره بوده و
ازحسن ،ابی عمران جونی  ،يحيی بن سعيد انصاری  ،ھشام بن عروه  ،عمرو بن دينار  ،قتاده  ،يحيی بن ابی کثير  ،عاصم
بن بھدله )بھدله اسم مادرش بوده و اسم پدرش ابی النجود می باشد ( و ديگران حديث روايت نموده واز او عبدﷲ ابن مبارک
 ،مسلم بن إبراھيم  ،موسی بن اسماعيل  ،ابوالوليد  ،يزيد بن ھارون  ،قطان  ،ھد به  ،عفان و جماعتی ديگر روايت نموده اند.
موصوف را اکثر محد ثين از جمله ابن معين  ،احمد  ،نسائی  ،ابو حاتم  ،ابن مدينی و عجلی ثقه و ثابت گفته اند و ابن حبان
نيز او را در شمار ثقات آورده  ،اما عده أی فکر او را متأثر از افکار قدريان گفته  ،و ابن جوزی نيز او را در رديف ضعفاء
نگاشته است .و ذھبی در کتاب الکاشف وفات او را بعد از سال  160ھجری قمری آورده است .
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اسماء دختر يزيد انصاری اشھلی
اسماء دختر يزيد انصاری أشھلی از اوالد بنی عبداالشھل بوده و فرستاده جمعی از زنان به حضور نبی اکرم)ص( بود.
و در روايتی آمده است که پيامبراسالم)ص( در بين اصحاب بودند که وی به حضور آنحضرت)ص( رسيد و گفت :ای
رسول خدا پدر و مادرم فدای شما باد من فرستاده أی جمعی از زنان به نزد شما ھستم زيرا شما را خداوند بسوی زنان و
مردان فرستاده است و نطق عزای را ايراد نمود که پيامبراسالم)ص( نيز گفتار او را استقبال نموده و از سخنان وی ستايش
کردند و در اين رابطه قصه مفصلی در کتب احاديث موجود است.
اسماء مذکوره را بعضی از مورخين و محدثين از جمله احمد بن حنبل 16ھمان اسماء دختر يزيد بن سکن اشھلی گفته اما
بعضی ديگر از جمله ابن منده او را غير از آنکه قبالً شرح حالش گذشت آورده است و ابو نعيم صاحب کتاب معرفة الصحابه
 ----16امام احمد بن محمد ذھلی شيبانی مروزی بغدادی  :احمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد بن إدريس بن عبدﷲ بن
حيان بن عبدﷲ بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذھل بن ثعلبه بن عکابه بن صعب بن علی بن بکر بن وائل
بن قاسط بن ھنب بن أفصی بن دعمی بن جديله بن أسد بن ربيعه بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أ د د بن ھميسع بن حمل
بن نبت بن قيذار بن إسماعيل بن إبراھيم خليل ) ع ( ذھلی شيبانی مکنی به ابو عبدﷲ مروزی بغدادی  ،معروف به امام احمد
حنبل و ملقب به امام المحدثين از جمله اتباع تابعين و يکی از ائمه چھار گانه اھل سنت وجماعت است  ،اصل وی از زريق
محلۀ کنار نھری در مرو می باشد  ،پدرش فرماندار سرخس و فردی نظامی بوده و در جوانی وفات يافته است  ،و آنگاه که
مادر وی او را حامله بود از مرو به بغداد آمد و امام احمد در اوائل ربيع االول سال  164ھجری قمری در بغداد زاده شد  ،و
در آن شھر نشؤ و نما يافت ،و ھنوز سه ساله بود که پدرش وفات يافت و تربيه او را مادرش به عھده گرفت  .و بعضی از
مؤرخين ھم تولد او را در مرو گفته اند و ميگويند :آنگاه که شير خوار بوده مادرش او را به بغداد برده و در آن شھر کسب
علم نموده و از شيوخ آن استماع حديث کرده و در سال  179به جھت کسب بيشتر دانش شروع به مسافرت نموده است  ،او
برای طلب علم و جمع حديث به کوفه  ،بغداد  ،بصره  ،مکه  ،مدينه  ،يمن  ،شام  ،جزيره  ،عراق  ،فارس و خراسان سفر
نمود ،وی از اصحاب و شاگردان امام شافعی و از خواص او بود و از وی کسب علم نمود و تا زمان ارتحال شافعی در
مصر مالزمت صحبت شافعی را کرد  ،و شافعی در باره أی او گفت :از بغداد بيرون شدم و کسی را متقی تر  ،فقيه تر ،
پرھيز گار تر و دانسته تر از ابن حنبل بر جای نماندم .احمد حنبل شخصيتی عالم  ،حافظ  ،پرھيزگار  ،فقيه و امامی بر
جسته بود  ،و در عصر او معتزله در اوج قدرت و عظمت بودند و می خواستند با وجود آن اوضاع و احوال  ،فضالء ،
دانشمندان و فقھای زمان خود را مجبور سازند که اظھار نظر و رأی ايشان را قبول داشته باشند  ،و چون امام احمد در
بعضی مسائل علم کالم از جمله حادث بودن قرآن با معتزله مخالف بود  ،و مامون خليفه عباسی نيز از معتزله و افکار شان
سخت حمايت و پشتيبانی می کرد برای سرزنش امام احمد او را دست بسته به طرطوس محل اقامت خود خواست  ،منتھی
قبل از آنکه امام احمد به آنجا برسد مأمون وفات يافت  ،امام را به بغداد برگشتاندند و در آنجا زندانی کردند و در اين وقت که
معتصم بر منصب خالفت عباسی تکيه زده بود يعنی سال  218ھجری قمری امام را سخت تحت شکنجه قرار داد ند  ،بدان
ھم امام احمد دعوت به قبول مخلوق بودن قرآن کريم را رد کرد  ،او را به زندان نگه داشتند تا باآلخره در دھه اخير ماه
رمضان سال  221ھجری قمری تازيانه زدند  ،سپس اموالی را به او پيشکش کردند اما امام از پذيرش آن خوداری فرمود ،
تا اينکه واثق در سال  227ھجری قمری به خالفت رسيد و امام تا حدی از اين قيد  ،رنج و محد وديت رھائی يافت  ،و بعد
در سال  232متوکل زمام حکومت را در دست گرفت  ،وی مانند گذشتگان خود از معتزلی ھا پشتيبانی ننمود  ،و بدين
صورت امام احمد از مصائب رھائی يافت.
امام احمد توجه بيشتر به علم حديث داشت و چھل ھزار حديث را در کتابی بنام مسند جمع آوری نمود و بدين جھت پيروان
امام احمد بيشتر به اھل حديث و اھل روايت مشھور شدند .وی از بشر بن مفضل  ،اسماعيل بن عليه  ،سفيان بن عيينه ،
جرير بن عبدالحميد  ،يحيی بن سعيد قطان  ،وکيع بن جراح  ،عبدالرحمن بن مھدی  ،ابی داؤد طيالسی  ،عبدﷲ بن نمير ،
عبدالرزاق  ،علی بن عياش حمصی  ،شافعی  ،محمد بن جعفرھذ لی معروف به غند ر  ،معتمر بن سليمان  ،إبراھيم بن سعد ،
ھشيم بن بشير و جماعتی ديگر حديث روايت نموده و از او محمد بن إسماعيل بخاری  ،مسلم بن حجاج نيشابوری  ،ابو داؤد
 ،أسود بن عامر شامی ملقب به شاذان  ،ابن مھدی  ،ابو عبدﷲ محمد بن إدريس شافعی  ،ابوالوليد ھشام بن عبدالملک طيالسی
 ،عبدالرزاق بن ھمام  ،وکيع ،يحيی بن آدم  ،يزيد بن ھارون  ،قتيبه  ،داؤد بن عمرو  ،خلف بن ھشام  ،احمد بن ابی الحواری
 ،يحيی بن معين  ،عثمان بن سعيد دارمی  ،محمد بن يحيی ذھلی نيشابوری  ،علی بن مدينی  ،حسين بن منصور  ،زياد بن

ابی أيوب  ،عبدالرحمن بن إبراھيم معروف به دحيم  ،احمد بن حسن ترمذی  ،إبراھيم حربی  ،ابوبکر بن أحمد مروزی  ،ابو
قدامه سرخسی  ،محمد بن رافع  ،محمد بن يحيی بن ابی سمينه و پسرانش عبدﷲ و صالح و شاگردانش ابوبکر أثرم  ،حرب
کرمانی  ،بقی بن مخلد  ،حنبل بن إسحاق  ،شاھين بن سميدع  ،ميمونی  ،بغوی و ديگران روايت نموده اند .
ابن معين می گويد :من از احمد شخصيتی بھتر نديدم او ھيچ گاه بر عربيت افتخار نمی کرد .و محمد بن فضل سدوسی مکنی
به ابوالفضل يا ابو نعمان بصری و ملقب به عارم می گويد :روزی برای امام احمد گفتم :ای ابو عبدﷲ! اطالع پيدا کردم که
شما از اعراب ھستيد؟ امام احمد گفت :ای ابو نعمان! ما قومی مسکين ھستيم.
و إبراھيم بن شماس می گويد :از وکيع ابن جراح و حفص بن غياث شنيدم که می گفتند :در کوفه مثل اين جوانمردی نيامده
است و اشاره به امام احمد داشتند ،و باری می گفتند :او دانشمندی از دانشمندان اين امت است .و احمد بن سنان گفته است:
من نديدم که به کسی يزيد بن ھارون بيشتر از امام احمد بن حنبل تعظيم کند .و عبدالرزاق می گويد :من فقيه تر و
پرھيزگارتراز امام احمد نديدم  .و يحيی بن آدم گفته است :امام احمد امام ماست .و عبدﷲ بن خريبی می گويد :امام احمد
بھترين زمانه أی خود بود .و ابوالوليد گفته است :از مصريان کسی برايم محبوب تر از امام احمد نيست و بلند مقدار تر از او
در نزدم احدی نمی باشد .و عباس عنبری او را حجت گفته  ،و ابن مدينی می گويد :در بين اصحاب ما حافظ تر از او را
سراغ نداريم .و قتيبه گفته است :امام احمد امام دنيا است .و ابو عبيد می گويد :دانا تر از وی در بين مسلمانھا نيست .و يحيی
بن معين گفته است :اگر مجلسی را برای شرح محاسن او دائر کنيم باز ھم از بيان تمام فضائل و محاسن او عاجزيم .و عجلی
می گويد :امام احمد محدثی ثقه و ثابت و فقيه پاک نفس  ،تابع سنت و شخصيتی خير است .و ابو ثور گفته است :امام احمد
شيخ ما و امام ما است .و عباس بن وليد بن مزيد عدوی بيرونی نقل می کند :از ابی مسھر سوال کردم  ،آيا کسی را می
شناسی که امور دينی اين امت را به تمام معنی در حافظه داشته باشد؟ گفت :نه .مگر اين جوانی که از ناحيه شرق است،
يعنی امام احمد .و ابو زرعه رازی می گويد :امام احمد ھزاران حديث را از حفظ داشت .و نوح بن حبيب نرسی می گويد:
امام احمد را در سال  198ھجری قمری در مسجد خيف ديدم که بر مناره تکيه کرده بود و اصحاب حديث به نزدش می
آمدند ،و او برای ايشان فقه و حديث را آموزش می داد  ،و برای ما در باره مناسک حج فتوی داد .و عبدﷲ فرزند امام احمد
می گويد :پدرم در شبانه روزی سيصد رکعت نماز می خواند .و ابن ماکوال می گويد :وی داناترين مردم به مذاھب صحابه و
تابعين بود .و ھالل بن عالء گفته است :به خداوند سوگند که چھار کس از برجسته ترين کسان در اين امت در زمانه خود
بود ند :شافعی که احکام فقه را از احاديث رسول ﷲ )ص( استخراج نمود .احمد که در کشيدن محنت از خود استقامت و
پايداری نشان داد و اگر او نبودی مردم کافر می شدند .يحيی بن معين که احاديث دروغ را از احاديث رسول ﷲ )ص( نفی
کرد .و ابی عبيد که احاديث غريب را تشريح نمود .و خليلی می گويد :امام احمد از فقيه ترين  ،پرھيزگارترين و با کفايت
ترين ھم عصران خود بود .و ابوالفضل صالح بن احمد پسر امام احمد می گويد :پدرم گفت :من شانزده ساله بودم که در طلب
حديث بر آمدم  .و من بيست ساله بودم که ھشيم وفات يافت و اولين مرتبه از ھشيم در سال  179حديث شنيدم و عبدﷲ بن
مبارک در اين سال آمد و اين آخرين آمدن او بود و من به مجلس او رفتم .می گويند :ابن مبارک به طرسوس رفت و در سال
 181وفات يافت .و محمد بن إبراھيم فوشنجی می گويد :ند يدم کسی را که جا مع تر و عاقل تر در ھمه چيز از امام احمد
باشد و او در نزد من فقيه تر و بھتر از ثوری است .وسليمان بن حرب آورده است :اگر مردی می خواھد از مسأله أی از
کسی پرسان نمايد  ،از امام احمد بپرسد .و خطيب بغدادی در تاريخ بغداد شرح حال او را بطور مفصل نگاشته .و ابن جوزی
در مناقبش از قول شيخ االسالم ھروی دوره مشکالت و سختی ھای او را بيان نموده است .و نسائی می گويد :امام احمد ثقه
و قابل اطمينان است.
و شيخ فريدالدين عطار در کتاب تذکرة االولياء می نويسد :امام احمد حنبل قدس ﷲ روحه آن امام دين و سنت  ،آن مقتدای
مذھب و ملت  ،آن جھان درايت و عمل  ،آن مکان کفايت بد ل  ،آن تبع زمانه  ،آن صاحب ورع يگانه  ،آن سنی آخر و اول ،
امام به حق حنبل رضی ﷲ عنه  ،شيخ سنت و جماعت بود  ،و امام دين و دولت  ،ھيچ کس را در علم احاديث آن حق نيست
که او را  ،در ورع و تقوی و رياضت و کرامت شأنی عظيم داشت و صاحب فراست بود و مستجاب الدعوه و جمله فرق او
را مبارک داشته اند از غايت انصاف  ،و از آنچه بر او اقرار کردند مقدس و مبراست  ،تا حدی که پسرش يک روز معنی
اين حديث می گفت که )خمر طينة آ د م بيد ه ( و در اين معنی گفتن  ،دست از آستين بيرون کرده بود .احمد گفت :چون سخن
يدﷲ گوئی به دست اشارت مکن .و بسی مشايخ کبار ديده بود چون ذوالنون وبشر حافی و سری سقطی و معروف کرخی و
مانند ايشان .و بشر حافی گفت :احمد را سه خصلت است که مرا نيست .حالل طلب کردن ھم برای خود و ھم برای عيال  ،و
من برای خود طلب کردم .................

پس سری سقطی گفت :او پيوسته مضظربود در حال حيات از طعن معتزله و در حال وفات در خيال مشبھه و او از ھمه
بری.
نقل است که چون در بغداد معتزله غلبه کردند :او را تکليف بايد کرد تا قرآن مخلوق گويد .پس او را به سرای خليفه بردند.
سرھنگی بر در سرای خليفه بود .گفت :ای امام! زينھار تا مردانه باشی که وقتی دزدی کردم ھزار چوبم بزدند مقر نشدم  ،تا
عاقبت رھائی يافتم .من بر باطل چنين صبر کردم  ،تو که بر حقی اوليتر باشی  .احمد گفت :آن سخن او ياری بود مرا  .پس
او را می بردند و او پير و ضعيف بود بر عقابين کشيدند و ھزار تازيانه بزدند که قرآن را مخلوق گوی .و نگفت .و در آن
ميانه بند ايزارش گشاده شد و دستھای او بسته بودند .دو دست از غيب پديد آمد و ببست .چون اين برھان بديدند  ،رھا کردند
و ھم در آن وفات کرد  ،ودر آخر کار قومی پيش او آمدند وگفتند  :در اين قوم که تو را رنجانيدند چه می گوئی؟ گفت :از
برای خدای مرا زدند  ،پنداشتند که بر باطل ام .به مجرد زخم چوب با ايشان به قيامت ھيچ خصومت ندارم.
و در کتاب طبقات ابن سعد آمده است :احمد بن محمد بن حنبل  ،کنيه اش که خدا از او خوشنود باد ابو عبدﷲ بود  ،او محدثی
استوار و مورد اعتماد و راست گفتار و پر حديث بود  ،در موضوع قديم يا مخلوق بودن قرآن به زحمت افتاد و به فرمان
معتصم ) خليفه عباسی ( او را تازيانه زدند که بگويد قرآن مخلوق است و خوداری کرد و نگفت  ،پيش از آن ھم او را
زندانی کرده بودند  ،و او بر اعتقاد خود پايدار ماند و به ايشان پاسخی نداد  ،سپس او را فراخواندند تا پيش متوکل ببرند  ،پس
از آن اموالی به او ارزانی داشتند  ،و او از پذيرش آن خوداری کرد  ،احمد بن حنبل پيش از ظھر جمعه درگذشت  ،مردمی
بسيار از اھل بغداد و جزء ايشان در تشيع جنازه اش حاضر شدند و پس از نماز عصر او را به خاک سپردند.
عباس دوری ،مطين  ،فضل بن زياد و ديگران وفات او را در روز جمعه دوازده روز باقی مانده از ماه ربيع االول سال
 241ھجری قمری گفته اند .اما فضل در ھمان روز ولی در ماه ربيع اآلخر آورده است ،و ابن فالح وفات امام احمد را در
دوازدھم ربيع االول سال  241ھجری قمری آورده است .و مدت عمر امام احمد  73سال بوده اما صاحب تاريخ يافعی 78
سال نگاشته و ابو نعيم و ابن فالح  77سال و چند روز گفته اند.
و در کتاب مجمع التواريخ والقصص آمده است :مامون به عھد خويش اندر فرموده بود که قرآن را مخلوق گويند  ،و ھمه را
بدين کار وسخن آورده بود  ،مگر امام احمد بن حنبل و چند کس از قضاة و فقھاء  ،و مامون به اشخاص ايشان فرموده بود که
بمرد .و معتصم نيز ھم برين بود و آسان تر کرد  ،و ابن ابی داؤد واثق را بسر اين سخن باز آورد  ،تا امام احمد را چندانی
عذاب کردند و رنج نمودند و او از سخن و گفت خويش باز نگشت و می گفت ) :القرآن کالم ﷲ غير مخلوق ( .

در شمائل امام احمد گويند :که نيکو روی و ميانه باال بود و به حنای تنک خضاب می کرد.
امام احمد را در مقبره باب حرب ) شھدای ( بغداد به خاک سپردند و قبر او بدانجا مشھور و مزار است .کسی که در جنازه
او حاضر بوده می نويسد :در تشيع وی ھشتصد ھزار مرد و شصت ھزار زن گرد آمدند  ،و باز گويند :بروز وفات وی
بيست ھزار تن از نصاری  ،يھود و مجوس به دين اسالم در آمدند.
ابوالحسن بن زعفرانی می گويد :وقتی در پھلوی قبر امام احمد می خواستند جنازۀ شريف ابو جعفر بن ابی موسی را دفن
کنند قبر باز شد و کفن او را چنان صحيح يافتند که ھيچ نپوسيده بود و جسد آن تغير نکرده بود و آن دو صد و سی سال بعد
از فوت امام احمد بود .
برخی از شاگردان برجسته امام احمد عبارت اند از :فرزندش عبدﷲ  ،احمد بن حسين ترمذی  ،احمد بن صالح مصری ،
حسن بن صباح واسطی  ،إسحق بن إبراھيم بغوی  ،ابو داؤد سجستانی صاحب سنن و شھاب الدين قسطالنی در جلد اول
شرح صحيح البخاری امام احمد را يکی از استادان شيخين بخاری و مسلم نام برده است .و از بزرگان مذھب حنبلی تقی
الدين ابن تيميه  ،ابن قيم جوزی و عارف بزرگ خواجه عبدﷲ انصاری ھروی صاحب تفسير کشف االسرار می با شند.
از فرزندان ارشد امام يکی ابوالفضل صالح بن احمد که در سال  203ھجری قمری متولد گرديد و مدتی قاضی اصفھان بود
و در رمضان سال  266ھجری قمری در آن شھر وفات يافت .و ديگری عبدﷲ که کنيه امام منسوب به اواست و او نيز يکی
از محدثين بر جسته بوده و در سال  290ھجری قمری وفات يافته است .

می نويسد :اسماء دختر يزيد انصاری از بنی عبداالشھل بوده و او به نمائنده گی جمعی از زنان به حضور نبی اکرم)ص(
رسيد .و از وی مسلم بن عبيد 17حديث روايت نموده است و بعضی از مورخين او را در آخر و بصورت جداگانه از اسماء
دختر يزيد بن سکن ذکر کرده اند اما يعضی ديگر او را ھمان اسماء دختر سکن می دانند و علی بن احمد بن علی مقدسی،
احمد بن محمد بن ابراھيم بن مدرک ،عباس بن وليد بن مزيد ،18ابوسعيد االخطل بن مرفل ساحلی که از اھالی جبيل و از

و بعضی از تصانيف امام احمد عبارت اند از  :تفسير قرآن  ،طاعة الرسول  ،کتاب األشربة الصغير  ،کتاب اإليمان  ،کتاب
الرد علی الجھميه  ،کتاب الزھد  ،کتاب العلل در حديث  ،کتاب الفرائض  ،کتاب الفضائل  ،کتاب المسائل  ،کتاب المناسک ،
کتاب مناقب امام علی بن ابی طالب کرم ﷲ وجھه  ،کتاب الناسخ والمنسوخ و باآلخره کتاب بزرگ و معروف مسند که حاوی
چھل ھزار حديث است .امروزه تعداد کثيری از مردم جزيرة العرب  ،شمال افريقا و حوزه خليج پيرو مذھب حنبلی می
باشند.
تھذيب التھذيب جلد اول صفحه  114 ، 113و115
الکاشف جزء اول صفحه 28
تقريب الثقات صفحه 192
طبقات ابن سعد جلد ھفتم صفحه 365
لغت نامه دھخدا جلد اول صفحه 1304
کشف الظنون جلد پنجم صفحه 42
البدايه والنھايه جلد پنجم از صفحه  346الی صفحه 365
شذرات الذھب جلد دوم صفحه  226 ، 225 ، 224و 227
حلية األولياء جلد سوم از صفحه  135الی صفحه 170
آشنائی با تحوالت مذاھب اسالمی از صفحه  149الی صفحه 151
 ---17مسلم بن عبيد واسطی دمشقی  :مسلم بن عبيد مکنی به ابو نصيره ) ابو نضيره ( واسطی دمشقی از جمله تابعين بوده و
از انس بن مالک  ،أبی عسيب موالی رسول ﷲ )ص( أبی رجاء عطاردی  ،ميمون بن مھران  ،حسن بصری و از موالی
حضرت ابوبکر )رض( و او از ابوبکر صديق )رض( حديثی در باره استغفار و ديگران حديث روايت نموده واز او حشرج
بن نباته  ،سويد بن عبدالعزيز  ،ابو صباح واسطی  ،ابوبکر بن شعيب بن حبحاب  ،يزيد بن ھارون  ،محمد بن يزيد واسطی ،
ابن واقد عمری و ديگران روايت نموده اند.
ابو طالب به نقل از احمد او را ثقه گفته و ابن معين او را صالح خوانده و ابن حبان او را در شمار ثقات آورده و می گويد :کم
حديث است و خطاء می کرده است  ،و ابن حجر نيز گفته است  :از اھالی شام بوده و روايت حديث او کم است و خطاء می
کرده است.
تھذيب التھذيب جلد پنجم صفحه  411و جلد ششم صفحه 443
تقريب الثقات صفحه 1151
الکاشف جزء سوم صفحه 359
لغت نامه دھخدا جلد اول صفحه صفحه 947
 ---- 18عباس بن وليد عذری بيروتی  :عباس بن وليد بن مزيد عذری مکنی به ابوالفضل بيروتی از جمله اتباع تابعين و از
اھالی بيروت بوده و از پدرش و عقبه بن علقمه بيروتی و عبدالحميد بن بکار و محمد بن شعيب بن شابور و شعيب بن إسحاق
و ابی مسھر و فريابی و عده أی ديگر حديث روايت نموده و از او ابو داؤد  ،نسائی  ،ابو حاتم و پسرش عبدالرحمن بن ابی
حاتم  ،ابو زرعه عبيدﷲ رازی  ،عبدالرحمن دمشقی  ،يعقوب بن سفيان  ،ابوبکر بن ابی داؤد  ،عمر بن محمد بن بجير  ،ابو
بشر دوالبی  ،محمد بن حزم عقيلی  ،مکحول بيروتی  ،محمد بن محمد بن سليمان باغندی  ،ابو دحداح احمد بن محمد بن
اسماعيل تميمی  ،حسن بن حبيب حضائری  ،احمد بن معلی بن يزيد قاضی  ،ابوبکر بن زياد نيشابوری  ،محمد بن جعفر بن
محمد بن ھشام بن فالس  ،خيثمه بن سليمان طرابلسی  ،ابوالعباس أصم و خلقی ديگر روايت نموده اند.
ابن ابی حاتم و ديگران او را ثقه و صدوق گفته اند و ابن حبان او را در شمار ثقات آورده و می گويد :او از بر گزيده گان
بنده گان خدا بوده و رواياتش دلنشين است .نامبرده شخصيتی عابد و شب زنده دار بود .عمرو بن دحيم می گويد :عباس بن

اصحاب حديث بوده از مسلم بن عبيد و او از اسماء دختر يزيد انصاری که از بنی عبداالشھل بوده روايت کرده است که
موصوفه به نزد رسول ﷲ)ص( آمد و ايشان در بين اصحاب خود بودند .اسماء گفت :پدر مادرم فدای شما باد .من نماينده
زنان به نزد شما ھستم بدانيد که ھيچ زنی در شرق و غرب اين دنيا نمی باشد مگر اينکه شنيدم که چنين فکر می کند و اگر
نشنيده باشم مگر اينکه بر مثل اين نظر دارد و آنست که شما را خداوند)ج( برای کافه مردم اعم از زن و مرد فرستاده است و
ما ھم به شما و به آنچه به شما وحی گرديده ايمان آورده ايم اما ما جامعه زنھا در زنده گانی خانه مشغول ھستيم و به امورات
خانواده گی می پردازيم ،خواسته ھا و نيازمنديھای جنسی شوھران خود را برآورده می سازيم و به نگھداری اوالد ھای شما
مصروفيم و شما جامعه مردان بر ما امتياز داريد .در گردھم آمدن ،تشکيل اجتماعات ،عيادت مريضان ،حاضر شدن بر نماز
ھای جنازه ،ادای يک حج بعد ديگری و بھترين آن ھم که در جھاد فی سبيل ﷲ عز وجل شرکت می نمائيد ،و وقتی مردی
برای حج و يا عمره بيرون می رود و يا در مقابله با دشمن روانه می شود ما زنان اموال و دارائی شما را نگھداری می کنيم
و برای شما جامه و لباس تھيه می نمائيم و فرزندان شما را حفاظت و پاسداری می کنيم .سھم ما در مزد و ثواب چيست يا
رسول ﷲ؟ رسول ﷲ)ص( روی به تمام ياران خود نموده و فرمودند) :ھل سمعتم مقالة امرأة قط احسن فی مساليھاعن امر
دينھا من ھذه؟(ترجمه :ايا شنيديد فرموده ھای زيبای اين زن را که چه خوب از مسائل دينی و شرعی خود سوال نمود؟ ياران
رسول اکرم)ص( گفتند :يا رسول ﷲ گمان می کنيم که شما او را به آنچه پرسش نموده رھنمائی خواھی کرد .رسول ﷲ)ص(
روی بسوی اسماء موصوفه نموده و برايش فرمودند) :انصرفی أيتھا المرأة ،و اعلمی من خلفک من النساء ان حسن تبعل احدا
کن لزوجھا و طلبھا مرضاته و اتباعھا موافقته تعدل ذلک کله(.ترجمه :ای اسماء! برو و به آنانيکه ترا نماينده ای خود نموده
اند تا اين سوال را مطرح کنی بگو :حسن رفتار شما با شوھران تان و برآورده کردن خواھشات آنان و پيروی نمودن از آنھا
برابر با تمام فضائل و ثوابھای است که برای مردان برشمردی .راوی می گويد :اسماء برگشت در حاليکه با خوشحالی زنان
را بشارت ميداد تکبير و تھليل می گفت .حديث مذکور را بيھقی در کتاب الشعب حديث شماره  8743سيوطی 19در
درالمنثور جلد دوم صفحه  152و ابن عساکر آورده اند.
وليد عذری در شب جمعه يک شب باقی مانده از ماه رجب سال  169ھجری قمری متولد گرديد و در روز سه شنبه ھفت
روز باقی مانده از ماه ربيع اآلخره سال  270ھجری قمری وفات يافت .ابن حبان نيز وفات او را در ھمين سال  270گفته ،
اما ابوالحسين ابن منادی وفات او را در سال  269آورده و می گويد :او از پدر بزرگم يکسال بزرگتر بوده و پدر بزرگم در
نيمه سال  271وفات يافته است .عمر او را در حدود صد سال گفته اند.
تھذيب التھذيب جلد سوم صفحه  84و 85
الکاشف جزء دوم صفحه 65
تقريب الثقات صفحه 661
 --- 19عبدالرحمن بن کمال الدين خضيری سيوطی مصری شافعی  :عبدالرحمن ) جالل الدين ( بن کمال الدين ) ابوبکر ( بن
ناصرالدين )محمد( بن سابق الدين بن فخرالدين ) عثمان ( بن ناظرالدين ) محمد ( بن سيف الدين ) خضر ( خضيری معروف
به امام جالل الدين سيوطی مصری بعد از نماز شام شب يکشنبه اول ماه رجب سال  849متولد گرديده است.
سيوطی می گويد :در زمان حيات پدرم مرا به نزد شيخ ابو محمد مجذوب که از بزرگان اولياء و مجاور مشھد حسينی بود
بردند تا با انفاس و دعا ھايش مرا متبرک سازد  ،من يتيم بزرگ شدم  ،قرآن را پيش از رسيدن به ھشت سالگی حفظ کردم ،
سپس العمده و منھاج الفقه و نحو را از جمعی از اساتيد فرا گرفتم و فن فرائض ) تقسيم ارث ( را از فرضی ) کسی که در
اين فن استاد باشد ( زمانش عالمه شيخ شھاب شارمساحی آموختم و در اوائل سال  866اجازه تدريس عربی را گرفتم و در
ھمين سن نخستين کتابم را تاليف کردم و آن شرح اإلستعاذة والبسمله بود  ،و آنرا بر استادم علم الد ين بلقينی عرضه کردم ،
او تقريظی بر آن نگاشت  ،در فقه تا ھنگام در گذشتش مالزم او گرديدم  ،پس از او مالزم پسرش شدم  ،نوشته ھای پدرش را
از التدريب تا الوکاله نزد او خواندم  ،و نيز از اول الحاوی الصغير تا العدد و از اول المنھاج تا زکاة و اول التنبيه تا زکاة و
قسمتی از الروضه از باب قضاء و قسمتی از شرح المنھاج زرکشی و از احياء الموات تا حدود وصايا را نزد او خواندم ،
وی از سال  876به من اجازۀ تدريس و إفتاء را داد  ،و ھنگاميکه در سال  878وفات يافت  ،مالزم شيخ اإلسالم شرف الدين
المنادی شدم  ،و بر او قسمتی از المنھاج يعنی بخش التقسيم را به استثنای چند مجلس که از من فوت شد خواندم  ،و از شرح
البھجه و حاشيه او بر ھمان کتاب درسھای گرفتم  ،و تفسير البيضاوی را نيز از او فرا گرفتم  ،و در حديث و عربی مالزم
استاد مان امام عالمه تقی الدين شبلی حنفی گشتم  ،و مدت چھار سال تا ھنگام مرگش بر خدمتش مواظبت گماشتم و چھارده
سال مالزم شيخ مان استاد الوجود عالمه محی الدين کافيجی شدم و از او فنون تفسير ،اصول  ،عربيت  ،معانی و غير اينھا
را فرا گرفتم و اجازه مھمی برايم نوشت  ،و درسھای متعددی نزد شيخ سيف الدين حنفی حاضر شدم و کتابھای الکشاف ،
التوضيح و حاشيه آن  ،تلخيص المفتاح  ،و العضد را نزد او خواندم  ،و بحمدﷲ تعالی به کشور ھای شام  ،حجاز  ،يمن  ،ھند

و مغرب مکرر مسافرت کردم ،و چون به حج رفتم از آب زمزم به نيت چند امر نوشيدم که يکی از آنھا اين بود که در فقه
به مرتبه حافظ ابن حجر برسم  ،و برای إمالء حديث از سال  872مجلسی ترتيب دادم  ،گفتنی است که من در ھفت علم تبحر
يافتم  :تفسير  ،حديث  ،فقه  ،نحو  ،معانی  ،بديع و بيان به روش عربھا و بليغان نه به سبک عجم و اھل فلسفه  ،و چنين
عقيده دارم که در اين علوم ھفت گانه به استثنائی فقه و منقوالتی که آموختم  ،به مرتبه أی رسيدم که ھيچ يک از اساتيدم ھم
نرسيده اند تا چه رسد به ديگران  ،اما در فقه چنين ادعای را ندارم  ،بلکه استاد فقه ام بينش وسيعتر و آگاھی زياد تر و تسلط
بيشتری دارد ............
سپس به شمارش کتابھای خود پرداخته و تاليفاتش را تا ھنگام نوشتن آن کتاب ) حسن المحاضره ( نام برده و سيصد کتاب از
مولفات خود را بر شمرده است ) به استثنائی آنچه شسته و از نوشتن آن تو به کرده است ( اين کتابھا درباره تفسير  ،حديث ،
قراأت  ،فقه و مسائل گوناگونی که پيرامون آنھا نوشته ھای جداگانه نوشته  ،ميباشد .استاد بروکلمان تاليفات او را اعم از
مخطوط و مطبوع  415و استاد فلو گل و استاد جميل العظيم قريب ھمين تعداد را بر شمرده اند  ،و ابن اياس گفته است:
تاليفات او به  600می رسد .
اختالف در شماره اين کتاب ھا ھر چه باشد در مجموع نوشته ھای سيوطی تمام فروع فرھنگ اسالمی و عربی را شامل
است و کثرت آنھا به نقل از کتابھا و گفته ھای علماء و شارحين بحدی است که توسط نويسنده و مولف ديگری نقل نشده
است.
منزلت واالی سيوطی و شخصيتی که در زمان حيات خودش يافت و کثرت فتواھا و إمالھا و مصنفاتش مايه رشک و
حسادت ھمقطارانش شد و او را در معرض تھمت ھا قرار داد از جمله به او نسبت دادند که کتابھای محمود يه را بدست
آورده و پس از کم و زياد و پس و پيش کردن مطالب تاليف آن کتاب را به خود نسبت داده است  ،و در رأس اين افراد شمس
الدين سخاوی مؤرخ است که در کتاب الضوء الالمع خود مطالبی راجع به او آورده است  ،در درجه بعد کسانی که روش
سخاوی را در مخالفت و حسادت با سيوطی داشتند افرادی از قبيل برھان الدين بن زين الدين معروف به ابن الکرکی و احمد
بن حسن مکی معروف به ابن العليف و احمد بن محمد قسطالنی را می توان نام برد .البته سيوطی نيز در چند کتاب از خود
دفاع کرده است از جمله :الکاوی علی تاريخ السخاوی و الجواب الزکی علی قمامة ابن الکرکی والقول الجمل فی الرد علی
المھمل والصارم الھندی فی عنق ابن الکرکی.
ھم چنان چند نفر به کمک سيوطی شتافته اند مانند :امين الدين االقصرائی وزين الدين قاسم الحنفی و سراج الدين عبادی و
فخرالديمی و بسياری ديگر از شاگردان و مريدان او.
البته خصومت بين آنھا بر خالف موازين صحيح صورت گرفت  ،ولی سيوطی سالم و بخشوده از معرکه خارج شد.
برای پی بردن به فضل سيوطی  ،نوشته ھا و مصنفات باال و بر جسته اش بسنده است و اين کتابھا و نوشته ھا بود که او را
در اوج ستاره گان درخشان آسمان علم و تأليف و در شمار بزرگمردان زمان خودش قرار داد.
سيوطی در کنار اشتغاالت علمی تاليف و تصنيف در منصب ھای مختلفی نيز انجام وظيفه کرد  ،مدتی منصب إفتاء را عھده
دار شد و دورانی در مدرسه شيخونيه و سپس در مدرسه بيبرسيه تدريس می نمود و چون سن او باال رفت به استراحت
پرداخت  ،از مسافرتھا دست کشيد و ملول شد  ،و در منزلش در الروضه عزلت گزيد و تمام اوقات خويش را به عبادت و
تصنيف اختصاص داد.
سيوطی گذشته از علم و اطالعات وسيع و کثرت دست آوردھايش ،صفات برجسته أی داشت او عفيف  ،کريم  ،صالح  ،متقی
و جوانمرد بود  ،دستش را نزد ھيچ امير و پادشاھی دراز نمی کرد  ،و برای ھيچ خواسته أی درب خانه امير و وزيری را
نمی زد .نقل شده است که يکبار سلطان الغوری يک غالم و ھزار دينار برايش فرستاد  ،ھزار دينار را پس داد و غالم را در
راه خدا آزاد کرد و او را خدمتگذار حرم پيغمبر ) ص ( قرار داد .امراء و وزراء به ديدارش می آمد ند ،عطايا و ھدايای
خود شان را بر او عرضه می کردند ولی او آنھا را رد می کرد .
سر انجام سيوطی اين پيشوای بزرگ روز جمعه نوزدھم و طبق گفته حاجی خليفه نھم جمادی االول سال  911ھجری قمری
يا بنا به گفته صاحب کتاب روضات الجنات سال  910ھجری قمری وفات يافت و در شھر قاھره بيرون باب القرافه در

حوش قوصون به خاک سپرده شد  ،در حاليکه کتاب ھايش به ھمه جا راه يافته و آوازه دانش و فضلش ھمه جا را پر کرده
بود.
برخی از کتاب ھای سيوطی به شرح زير است :ابواب السعادة فی اسباب الشھادة  ،االبتھاج فی مشکل المنھاج  ،اتحاف
الفرقة برفو الخرقة  ،اتحاف النبالء بأخبار الثقالء  ،اإل تقان فی علوم القرآن  ،إتمام الدراية لقراء النقابة  ،إتمام النعمة فی
اختصاص اإلسالم بھذ ه األمة  ،اجرل الجزل فی العزل  ،األجوبة الزکية عن األلغاز السبکية  ،األحاديث الحسان فی فضل
الطيلسان  ،األحاديث المنيفة فی السلطنة الشريفة  ،أحاسن االقتباس فی محاسن االقتباس  ،االحتفال باألطفال  ،إحياء الميت
بفضائل اھل البيت  ،اخبار المأثورة فی األطالء بالنورة  ،األخبار المروية فی سبب وضع العربية  ،اخبار المالئکة  ،آداب
الفتوی  ،آداب الملوک  ،ادب القاضی علی مذھب الشافعی  ،ادب المفرد فی الحديث  ،إذکار األذکار مختصر حلية اآلبرار،
اربعين فی رفع اليد ين فی الدعاء  ،اربعين فی فضل الجھاد  ،اجوزة در تلخيص مفتاح سکاکی  ،إرشاد المھتدين إلی نصرة
المجتھدين  ،إزالة الوھن عن مسئلة الرھن  ،االزدھار فيما عقد الشعراء من اآلثار  ،أزھاراآلکام فی أخبار األحکام  ،أزھار
العروش فی أخبار الحبوش  ،أزھار الفاتحة علی الفاتحة  ،أزھار الفضة فی شرح الروضة  ،أ زھارالمتناثرة فی األخبار
المتواترة  ،األساس فی فضل بنی العباس  ،أ سباب االختالف فی الفروع  ،اسباب الحديث  ،اسباب الکساء علی النساء  ،أسجال
االھتداء بإبطال االعتداء  ،إسعاف الطالب من مختصر جامع الصغير بترتيب الشھاب  ،إسعاف المبطا برجال الموطاء ،
األسئلة الوزيرية  ،األشباه والنظائر فی الفقه  ،اطراف األشراف  ،االعتماد والتوکل علی ذی التکفل  ،أعذب المناھل فی حد من
قال إنه عالم فھو جاھل  ،اإلعراض والتولی عمن ال يحسن يصلی  ،إعالم األريب بحدوث بدعة المحاريب  ،إعالم بحکم عيسی
عليه السالم  ،اعالم الحسنی بمعانی األسماء الحسنی  ،أعالم النصر فی أعالم سلطان العصر  ،االعتضاء فی دعاء األعضاء ،
أعيان األعيان ،أعالم النصر فی مسئلة البروز علی النھر  ،إغاثة المستغيث فی حل بعض إشکاالت الحديث  ،اإلسفار عن قلم
األظفار  ،األس فی من رأس فی الکس من المطايبات  ،إفادة الخير بنصه فی زيادة العمر و نقصه  ،االفتراض فی رد
االعتراض  ،اإل فصاح فی أسماء النکاح  ،اإلفصاح بزوائد القاموس علی الصحاح  ،االفتراح فی اصول النحو  ،اإلفصاح علی
تلخيص المفتاح  ،االقتناص فی مسئلة التماص  ،آکام العقيان فی أحکام الخصيان  ،االکليل فی استنباط التنزيل  ،القام الحجر
لمن زکی سباب ابی بکر و عمر  ،االلماع فی االتباع  ،ألوية النصر فی خصيص بالقصر  ،أمالی علی الدرة الفاخرة  ،أمالی
علی القرآن  ،أمالی المطلقة  ،اإلنافة فی رتبة الخالفة  ،إنباء األذکياء لحياة االنبياء  ،االنتصار بالواحد القھار  ،إنجاز الوعد
المنتقی من طبقات ابن سعد  ،أنتساب الکتب فی أنساب الکتب  ،اإلنصاف فی تميز األوقاف  ،نموذج اللبيب فی خصائص
الحبيب  ،أنوارالحلک فی إمکان روية النبی والملک  ،األوج فی خبر عوج  ،اآلية الکبری فی شرح قصة اإلسرا  ،األنوار
السنية فی تاريخ الخلفاء والملوک بمصر السنية  ،الباحة فی السباحة  ،البارع فی إقطاع الشارع  ،البارق فی قطع يدالسارق ،
الباھر فی حکم النبی )ص( فی الباطن والظاھر  ،بدائع الزھور فی وقايع الدھور  ،البدر الذی انجلی فی مسئلة الوالء  ،البدورة
السافرة فی امورة اآلخرة  ،البحر الذی زخر فی شرح نظم الدرر  ،بذل العسجد فی سؤال المسجد  ،بذل الجھود لخزانة المحمود
 ،بذل الھمة فی طلب براء ة الذمة  ،بردالظالل فی تکرار السؤال  ،البرق الوامض فی يائية ابن الفارض  ،بزوع الھالل فی
الخصال الموجبة للضالل  ،بسط الکف فی إتمام الصف  ،بشری الکتيب بلقاء الحبيب  ،بعية الرائد فی الذيل علی مجمع الزوائد
 ،بعية الوعاة فی طبقات الغريين والنحاة  ،بلبل الروضة مقامة  ،البرھان فی عالمة مھدی آخر الزمان  ،بشری العابس فی حکم
البيع والديور والکنائس  ،بلغة المحتاج فی مناسک الحاج  ،بلوغ األمنية فی الخانقاه الرکنية  ،بلوغ المآرب فی قص الشارب ،
بلوغ المآرب فی أخبار العقارب  ،بلوغ المأمول فی خدمة الرسول  ،بما؟ رواه الواعرن فی أخبار الطاعون  ،البھجة المرضية
المضية فی شرح األلفية البن مالک  ،بھجةالناظر و نزھة الخاطر  ،تأخير الظالمة إلی يوم القيامة  ،تاريخ الخلفاء  ،تائيد
الحقيقة العلية و تشييد الطريقة الشاذلية  ،التبر الذائب فی األفراد والغرائب  ،التبری من معرة المعری  ،تبييض الصحيفة
بمناقب اإلمام ابی حنيفة  ،التثبيت عند التبييت  ،التحبير فی علوم التفسير  ،تجريد العناية فی تخريج احاديث الکفاية  ،التحدث
بنعم ﷲ تعالی  ،تحذيرالخواص من أکاذيب القصاص  ،التحرير شرح األعمی والبصير علی األلفية  ،تحريرالمنقول و تھذيب
االصول  ،تحفة اآلثار فی األدعية واألذ کار  ،تحفة االبرار بنکت األذکار  ،تحفة اإليجاب بمسئلة السنجاب  ،تحفة اآلثار فی
األدعية واألذکار  ،تحفة الجلساء برؤية ﷲ تعالی للنساء  ،تحفة الحبيب بنجاة مغنی اللبيب  ،تحفة النابه فی تلخيص المتشابه ،
تحفة الظرفاء بأسماء الخلفاء  ،تحفة القريب فی الکالم علی مغنی اللبيب  ،تحفة الکرام بأخباراألھرام  ،تحفة المذاکر المنتخب
من تاريخ ابن عساکر  ،تحفة المھتد ين بأسماء المجددين  ،تحفة الناسک بنک المناسک  ،التحفة الظريفة فی السيرة الشريفة ،
تحفة النجباء فی قولھم ھذا بسراً أطيب منه رطبا  ،التخبير فی علوم التفسير  ،تخريج احاديث المواقف فی الکالم  ،تدريب
الواری فی شرح تقريب النواوی  ،تذ کرة فی العربية  ،تذکرة الؤتسی بمن حدث ونسی  ،التذ ھيب فی الزوائد علی التقريب ،
التذيبل والتذنيب علی نھاية الغريب  ،ترجمان القرآن  ،ترجمة النووی والبلقينی  ،تزيين األرائک فی إرسال نبينا إلی المالئک ،
تزيين الممالک بمناقب اإلمام مالک  ،الترصيف علی شرح التصريف  ،تسمية األشياء  ،تسميط  ،تشنيف السمع بتعديد السبع ،
تشييد األرکان من ليس فی اإلمکان أبدع مماکان  ،التصحيح لصالة التسابيح  ،التضلع بمعنی التقنع  ،الظريف فی التصحيف ،

تعريف األعجم بحروف المعجم  ،التعريف بآداب التاليف  ،تعريف الفئة بأجوبة األسئلة المئة  ،التعظيم والمنة فی أن أبوی النبی
)ص( فی الجنة  ،التعلل واالطفالنارال تطفی  ،تعليقة علی سنن الکبيرة  ،تعليقة المنيفة علی مسند أبی حنيفة  ،تعليق الشص فی
حلق اللص  ،تفسير الجاللين فی النصف األخير ،تفسير الفاتحة  ،تقريب القريب فی الحديث  ،تقرير اإلسناد فی تفسير اإلجتھاد
 ،تلخيص االربعين البن حجر فی المتباين  ،تمھيدالفرش فی الخصال الموجبة لظل العرش  ،تناسق الدرر فی تناسب السور ،
التنبيه بمن يبعثه ﷲ علی رأس کل مائة  ،تنبی الغبی فی تنزيه ابن عربی  ،تنزيه االعتقاد عن الحلول واالتحاد  ،تنزيه األنبياء
عن تسفيھاألغبياء  ،التنفيس فی االعتذار عن ترک اإلفتاء والتدريس  ،التنقيح فی مسئلة التصحيح  ،تنوير الحوالک علی مؤطا
اإلمام مالک  ،توجيه العزم الی اختصاص االسم بالجر والفعل بالجزم  ،التوشيح علی التوضيح شرح األلفية  ،التوشيح علی
الجامع الصحيح للبخاری  ،توضيح المدرک فی تصحيح المستدرک  ،تھذيب األ سماء  ،التھذيب فی اسماء الذيب  ،الثبوت فی
ظبط ألفاظ القنوت  ،الثغور الباسمة فی مناقب السيدة فاطمة  ،ثلج الفؤاد فی احاديث لبس السواد  ،الجامع الکبير  ،الجامع
الصغير فی حديث البشير النذ ير  ،جامع المسانيد ،جامع الفرائض  ،جر الذيل فی علم الخيل  ،جزء السالم علی سيداألنام ،
جزء السالم من سيد األنام  ،جزء الوزير  ،جزء الھاشمی  ،جزء ھالل الحفار  ،جزيل المواھب فی اختالف المذاھب  ،جمع
الجوامع فی الحديث  ،جمع الجوامع فی النحو  ،الجمع التفريع فی أنواع البديع  ،جنی الحنان  ،الجواب األرشد فی تنکير األحد
و تعريف الصمد  ،الجواب الحاتم عن سوال الخاتم  ،الجواب الحزم فی حديث التکبير جزم  ،الجواب الزکی عن قحامة ابن
الکرکی  ،الجواب المصيب عن اعتراض الخطيب  ،جھد القريحة فی تجريد النصيحة  ،الجھر بمنع البروز علی شاطئ النھر ،
جيادالمسلسالت  ،حاطب ليل و جارف سيل فی معجم الشيوخ  ،الحاوی للفتاوی  ،الحبائک فی أخبار المالئک  ،الحبل الوثيق
فی نصرة الصديق  ،الحجج المبينة فی تفضل بين مکة و مدينة  ،حديقة األديب و طريقة األريب  ،حسن التسبيک فی حکم
التشبيک  ،حسن التخليص لتالی التلخيص  ،حسن السير فيما للفرس من اسماء الطير  ،حسن السمت فی الصمت  ،حسن
التعريف فی عدم التحليف  ،حسن المحاضرة فی اخبار مصر والقاھرة  ،حسن المقعد فی عمل المولد  ،حسن النية فی خانقاه
البيبرسية  ،الحصر واإلشاعة الشراط الساعة  ،حصول الرفق باصول الرزق  ،حصول النوال فی احاديث السوال  ،الحظ
الوافر من المغنم فی استدراک الکافر  ،الحکم المشھرة من عدد الحديث من الواحد إلی العشرة  ،الحکم الواردة علی
األعدادالزائدة  ،حل عقودالجمان فی علمی المعانی والبيان  ،حلية األولياء فی طبقاتھم  ،الحماسة  ،خادم النعل الشريف  ،الخبر
الدال علی وجود القطب واألو تاد والنجباء واألبدال  ،الخالصة فی نظم الروضة  ،خمائل الزھر فی فضائل السور  ،داعی
الفالح فی أذکار المساء والصباح  ،الدراری فی أوالد السراری  ،در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة  ،الدر المنتظم فی
االسم األعظم  ،الدر المنثور فی التفسير بالمأثور ) در چھار مجلد (  ،الدر النثير فی تلخيص نھاية ابن األثير ،الدر النثير فی
قراء ة ابن کثير  ،درة التاج فی إعراب مشکل المنھاج  ،الدرة التاجية فی األسئلة الناجية  ،الدر فی األدعية واالحراز  ،الدرة
الفاخرة  ،درج المعالی فی نصرة الغزالی  ،الدرج المنيفة فی اآلباء الشريفة  ،در البحار فی احاديث القصار  ،در الحسان فی
البعث و نعيم الجنان  ،الدرر فی فضائل عمر الغرر  ،در الکلم و غرر الحکم  ،الدرر المنتثرة فی االحاديث المشتھرة  ،دفع
األسا فی تلخيص أسبال الکسا  ،دفع التشنيع فی مسئلة التسميع  ،دفع التعسف فی اخوة يوسف  ،ديوان الحيوان و ذيله  ،ديوان
الخطب  ،ديوان الشعر  ،دوران الفلکی علی ابن الکرکی  ،ذخائر العقبی فی مناقب اولی القربی  ،ذم القضاء  ،ذوالوشاحين ،
ذيل األنباء عن قبائل الرواء البن حجر  ،رحلة الفيومية والمکية والدمياطية  ،الرد علی من أخلد الی األرض و جھل أن
االجتھاد فی عصر فرض  ،الرسائل إلی معرفة األوائل  ،رسالة فی اسماء المدلسين  ،رسالة فی الخمر و أوصافھا  ،رسالة فی
الصالة علی النبی )ص(  ،رشف الزالل من السحر الحالل  ،رصف الآللی فی وصف الھاللی  ،رفع الباس عن بنی العباس فی
التاريخ  ،رفع الحذر؟ عن قطع السدر  ،رفع الخصاصية فی شرح الخالصة  ،رفع السنة عن نصب الزنة  ،رفع شان الحبشان ،
رفع الصوت بذبح الموت  ،رفع اللباس و کشف اإللتباس فی ضرب المثل من القرآن و االقتباس  ،رفع منارالدين و ھدم بناء
المفسدين  ،روض األريض فی طھر المحيض  ،الروض األنيق فی مسندالصديق  ،الروض المکلل والوردالمعلل  ،الرياض
األنيفة فی شرح أسماء خير الخليفة  ،رياض الطالبين  ،ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة و عشرين  ،زادالمسير فی
الفھرسة الصغير  ،الزبرجد  ،زبدة الليق فی النوادر  ،الزجر فی الھجر  ،الزنجبيل القاطع فی وطئ ذات البراقع  ،زند الوری
فی الجواب عن السؤال اإلسکندری  ،زوائد الرجال علی تھذيب الکمال  ،الزھرالباسم فيما يزوج به الحاکم  ،زھرالحمائل علی
الشمائل  ،زھر الربی علی المجتبی  ،ساجعة الحرم  ،سائق األظعان  ،سبل النجاة فی والدی النبی )ص(  ،سبل الھدی  ،سدرة
العرف فی اثبات المعنی فی الحرف  ،سرالزبور علی شرح الشذور  ،السالف فی التفضيل؟ بين الصالة والطواف  ،الساللة فی
تحقيق مقر االستحالة  ،السلسلة الموشحة فی علم العربية  ،سلوة الفؤاد فی موت األوالد  ،السماح فی اخبار الرماح  ،سھام
اإلصابة فی الدعوات المستجابة  ،السھم المصيب فی نحر الخطيب  ،السيف الصقيل فی حواشی ابن عقيل  ،السيف النظار؟ فی
الفرق بين الثبوت واإلنکار  ،شافی أفعی علی مسند الشافعی  ،شد األثواب فی سد األبواب  ،شدالرحال فی ضبط الرجال  ،شد
المطية للفضل بن غياث و عطية  ،شرح ابيات تلخيص المفتاح  ،شرح االستعاذة والبسملة  ،شرح اإلصافة فی منصب الخالفة ،
شرح الفية العراقی فی الحديث  ،شرح حديث األربعين  ،شرح الحوقلة  ،شرح الروضة للنووی فی الفروع  ،شرح الشاطبية ،
شرح شواھد مغنی اللبيب  ،شرح الصدور بشرح أحوال الموتی والقبور  ،شرح ضروری التصريف  ،شرح فرائض الرحبية ،

شرح قصيده بانت سعاد  ،شرح قصيده الکافية  ،شرح لمعة اإلشراق فی االشتقاق  ،شرح ملحة االعراب  ،شقائق األترنج فی
دقائق الغنج  ،الشماريخ فی علم التاريخ  ،الشمعة المضية فی علم العربية  ،شوارد الفوائد فی الضوابط والقواعد  ،شواھد
األبکار فی حاشيةاألنوار أعنی أنوار التنزيل  ،الشھد فی النحو  ،الصارم الھندی فی عنق ابن الکرکی  ،الصواعق علی النواعق
 ،ضرب األسل فی جواز أن فی المواعظ والخطب من الکتاب والسنة المثل  ،ضوء البدر فی إحياء ليلة عرفة والعيد ين و
نصف شعبان و ليلة القدر  ،ضوء الثريا فی مختصر طلوع الثريا  ،ضوء الشمعة فی عدد الجمعة  ،ضوء الصباح فی لغات
النکاح  ،طب النبوی  ،طبقات األصوليين  ،طبقات البيانيين  ،طبقات التابعين  ،طبقات الحفاظ  ،طبقات الخطاطين  ،طبقات
الشعراء  ،طبقات الفرضيين  ،طبقات المفسرين  ،طبقات النحويين  ،طراز الالزوردی فی حواشی الجاربردی  ،طرح النقط فی
نظم اللقط  ،الطرثوث فی فوائد البرغوث  ،طرز العمامة فی التفرقة بين المقامة والقمامة  ،الطلعة الشمسية فی تبيين الجنسية ،
طلوع الثريابإظھارماکان مخفيا ً  ،طوق الحمامة  ،طی اللسان عن ذم الطيلسان  ،الظفر بقلم الظفر  ،العجالة الزرنبية فی السالمة
الزينبية  ،العجائب فی تفضيل المشارق علی المغارب  ،العذب المسلسل و تصحيح الخالف والمرسل  ،عرف الوردی فی اخبار
المھدی  ،عقود الجمان فی المعانی والبيان  ،عقودالزبرجد علی مسند اإلمام أحمد  ،العناية فی مختصر الکفاية  ،عين اإلصابة
فيما استدرکت عائشة علی الصحابة  ،عين اإلصابة فی مختصر اسدالغابة  ،غاية اإلحسان فی خلق اإلنسان  ،غرر األنساب فی
الرمی بالنشاب  ،الغتية فی مختر الروضة  ،الفارق بين المصنف والسارق  ،الفانيد فی حالوة األسانيد  ،فائدة سورة األنعام ،
فتاح األکباد فی فقد األوالد  ،الفتاش علی آش؟  ،فتاوی النحوية  ،فتح الجليل للعبد الذليل  ،فتح الحی القيوم بشرح روضة الفھوم
 ،فتح القريب فی حواشی مغنی اللبيب  ،فتح المطلب المبرور و برد الکبد المحرور  ،فتح المغالق من أنت طالق  ،فجر الثمد فی
إعراب اکمل الحمد  ،الفرج القريب  ،الفريدة  ،فصل الخطاب فی قتل الکالب  ،فصل الکالم فی احکام السالم  ،فضائل يوم
الجمعة  ،فضل الجلد عند فقد الولد  ،الفضل العميم فی إقطاع تميم  ،فضل القيام بالسلطنة  ،الفلک الدوار فی فضل الليل علی
النھار  ،الفوائد البارزة و الکاملة فی النعم الظاھرة والباطنة  ،الفوائد الکامنة فی إيمان السيدة آمنة  ،الفوائد المتکاثرة فی األخبار
المتواترة  ،الفوائد الممتازة فی صالة الجنانزه  ،الفوزالعظيم بلقاء الکريم  ،الفيض الجاری فی طريق الحديث العشاری  ،القذاذة
فی تحقيق محل االستعاذة  ،قطام األسد فی اسماء األسد  ،قطع الندا فی وردالھمزة لالبتداء  ،قطع الدابر من الفلک الدائر  ،قطع
الزند فی السلم والفند  ،قطع المجادلة عن تغير المعاملة  ،قطف الثمر فی موافقات عمر  ،لطف الزھر فی الرحلة الجامعة بين
البر والبحر والنھر  ،قطف الوريد من أمالی ابن دريد  ،قالئد الفوائد  ،قمع المعارض فی نصرة ابن الفارض  ،قوت المقتذی
علی جامع الترمذی  ،القول األشبه فی حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه  ،القول الجلی فی أحاديث الولی  ،القول الحسن فی
الذب عن السنن  ،القول الصحيح فی تعين الذبيح  ،القول المجمل فی الرد علی المھمل  ،القول المختار فی الدعوات األذکار ،
القول المرق فی تحريم االشتغال بالمنطق  ،القول المشيد فی وقف المؤبد  ،القول المغنی فی الحنث فی المعنی  ،الکافی فی
زوائد المھذب علی الوافی  ،الکاوی فی تاريخ السخاوی  ،الکر علی عبدالبر فی النحو  ،کشف التلبيس عن قلب أھل التدليس ،
کشف الريب عن الجيب  ،کشف الصلصلة عن وصف الزلزلة  ،کشف الضبابة فی مسئلة االستنابة  ،کشف الطامة عن الدعاء
بالمغفرة العامة  ،کشف العمی فی فضل الحمی  ،کشف الغمة عن الضمة  ،کشف اللبس فی حديث رد الشمس  ،کشف المغطا
فی شرح الموطا  ،کشف النقاب عن األلقاب  ،الکشف عن مجاوزة ھذه األمة األلف  ،کفاية المحتاج فی معرفة االختالج  ،الکلم
الطيب والقول المختار فی المأثور من الدعوات واألذکار  ،الکنز المدفون والفلک المشحون  ،کنزالمقال فی سنن األقوال
واألفعال  ،الکواکب الساريات فی األحاديث العشاريات  ،الکوکب الساطع فی شرح جمع الجوامع  ،الکوکب المنير فی شرح
جامع الصغير  ،الآللی المصنوعة فی األحاديث الموضوعة  ،الآللی المنثورة فی االحاديث المشھورة  ،الآللی المکللة فی
تفضيل الغالة علی المفضلة  ،لباب النقول فی اسباب النزول  ،لباب النقول فيما وقع فی القرآن من المعرب والمنقول  ،لب
األلباب فی تحرير األنساب  ،لبس اليلب فی الجواب عن إيراد أھل حلب  ،اللفظ المکرم بخصائص النبی المحترم  ،اللقط
الجوھری فی رد خبط الجوھری  ،لقط المرجان فی أخبار الجان  ،لم األطراف و ضم األتراف  ،اللمع فی أسماء من وضع ،
لمعة اإلشراق فی االشتقاق  ،اللمعة فی أجوبة األسئلة السبعة  ،لمعة فی تحقيق الرکعة إلدراک الجمعة  ،اللمعة فی خصائص
يوم الجمعة  ،اللوامع المشرقة فی ذم الوحدة المطلقة  ،اللوامع والبوارق فی الجوامع والفوارق  ،ما رواه األساطين فی عدم
الدخول علی السالطين  ،ما رواه السادة فی االتکاء علی الوسادة  ،ما رواه الماعون؟ فی أخبار الطاعون  ،المآھد للسائل الزاھد
 ،المباحث الزکية فی المسئلة الدورکية  ،مباسم المالح و مناسب الصباح فی مراسم النکاح  ،مجاز الفرسان إلی مجاز القرآن ،
مجمع البحرين و مطلع البدرين فی التفسير  ،المحاضرات و المحاورات  ،مختصر األحکام السلطانية للماوردی  ،مختصر
إحياء العلوم للغزالی  ،مختصر نھايه ابن اثير  ،المدرج إلی الدرج  ،مراصد الطالع و تناسب المطالع والمقاطع  ،المرد فی
کراھية السؤال والرد  ،مرقاة الصعود فی شرح سنن أبی داؤد  ،مرقاة العلية فی شرح األسماء النبوية  ،مرکز النسيم إلی ابن
عبدالکريم  ،المزدھی فی روضة المشتھی  ،المزھر فی اللغة  ،المسارعة فی المصارعة  ،مسالک الحنفا فی والدی المصطفی
)ص(  ،مسامرة السموع فی ضوء الشموع  ،المستظرفة فی أحکام د خول الحشفة  ،المستظرف فی أخبار الجواری  ،مسلسالت
الکبری فی الحديث  ،مسند الصحابة الذين ماتوا فی زمن النبی )ص(  ،مشتھی العقول فی منتھی النقول  ،المشنف علی ابن
المصنف  ،تعليقة علی شرح األلفية  ،المصابيح فی صالة التراويح  ،مصباح الزجاجة علی سنن ابن ماجة  ،مصاعد العلية فی
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اسماء انصاريه
اسماء انصاريه را ابن سکن ياد آوری نموده و آورده است که وی مادر مسعود بن حکم بوده است اما ديگر مورخين اسم
مادر مسعود بن حکم را حبيبه دختر شريق گفته اند.
االصابه صفحه 1636
حياةالصحابيات صفحه 58

اسماء آرايش کننده عائشه)رض(
اسماء آرايش کننده عائشه)رض( را جعفر مستغفری ذکر کرده و وليد بن مسلم به نقل از اوزاعی و او از يحيی بن ابی کثير
و او از کالب بن تالد و او از اسماء آرايش کننده عائشه)رض( حديثی را روايت نموده است که حديث مذکور را ابن ماجه در
القواعد النحوية  ،المبظوط فی اخبار أسيوط  ،المطالع السعيدة فی شرح الفريدة  ،مطلع البدرين فيمن يؤتی اجره مرتين  ،معانی
الدقيقة فی إدراک الحقيقة  ،معترک األقران فی مشترک القرآن  ،المعتصر فی تقرير عبارة المختصر  ،المعتلی فی تعدد صور
الوالء  ،مفاتيح الغيب فی التفسير من سورة سبح إلی آخر القرآن  ،مفتاح التلخيص  ،مفتاح الجنة فی االعتصام بالسنة ،
مفحمات األقران فی مبھمات القرآن  ،مقاطع الحجاز  ،مقامات تسعة و عشرون مقامة  ،المکنون فی ترجمة ذی النون ،
المالحن فی معنی المشاحن  ،الملتقط من الدرر الکامنة  ،المثابة فی آثار الصحابة  ،مناھج الصفا فی تخريج أحاديث الشفا ،
منبع الفوائد فی ترتيب الظوابط والقواعد  ،منتھی األعمال فی شرح حديث إنما األعمال  ،المنجلی فی فطور الولی  ،المنجم فی
المعجم  ،المنحة فی السبحة  ،منع الثوران عن الد وران  ،المنقح الظريف فی الموشح الشريف  ،منھاج السنة و مفتاح الجنة ،
المنھج السوی فی ترجمة النووی  ،المنھج السوی والمنھل الروی فی الطب النبوی  ،منھل اللطائف فی الکنافة والقطائف ،
المنی والکنی  ،موائد الفوائد  ،موشحة فی النحو  ،المھذب فيما وقع فی القرآن من المعرب  ،ميدان الفرسان فی شواھد القرآن ،
ميزان المعدلة فی شأن البسملة  ،ناسخ القرآن و منسوخه  ،نتيجة الفکر فی الھجر بالذکر  ،نثر الذائب فی األفراد والغرائب ،
نثر الکنان فی الخشکنان  ،نثر الھميان فی وفيات األعيان  ،النجع فی اإلجابة الی الصلح  ،نزول الرحمة فی التحد ث بالنعمة ،
نزھة األخوان و تحفة الخالن  ،نزھة الجلساء فی اشعار النساء  ،نزھة العمر فی التفضيل بين البيض والسود والسمر  ،نزھة
المتأمل و مرشد المتأھل  ،نزھة النديم  ،نشرالعبير فی تخريج احاديث الشرح الکبير  ،نشر العلمين المنيفين فی إحياء األبوين
الشريفين  ،النصيحة فيما ورد من األدعية الصحيحة  ،النضرة فی أحاديث الماء والرياض والخضرة  ،نظام البلور فی أسماء
السنور  ،نظام اللسد فی أسماء األسد  ،نظم البديع فی مدح الشفيع  ،نظم الدرر فی عمل األثر  ،نظم القصيان فی أعيان األعيان
 ،نفح الطيب فی مسئلة الخطيب  ،النفحة المسکية والتحفة المکية  ،النقاية فی موضوعات العلوم  ،النقول المشرقة فی مسئلة
النفقة  ،نکت البديعيات علی الموضوعات  ،نکت علی األلفية  ،نکت علی الشافية  ،نکت علی شذور الذھب  ،نکت علی الکافية
 ،نکت اللوامع علی المختصرات والمنھاج و جمع الجوامع  ،نکت علی النزھة  ،نواضر األيک  ،نواھد األبکار و شواھد
األفکار علی البيضاوی  ،نور الحديقة فی مختصر حديقة األدب  ،نور الشقيق فی العقيق  ،النھجة السوية فی األسماء النبوية ،
الوافی فی شرح التنبيه  ،وجه النضر فی نبوة الخضر عليه السالم  ،الوجه الناضر فيما يقبضه الناظر فی الوقف  ،الوجيز فی
طبقات الفقھاء الشافعية  ،الوديک فی فضل الديک  ،ورقات فی الوفيات  ،الوشاح فی معرفة النکاح  ،وصول األمالی بأصول
التھانی  ،الوفية فی مختصر األلفية  ،وقع األثل فی ضروب المثل  ،ھدم الجانی علی البانی  ،ھمع الھوامع فی شرح جمع
الجوامع  ،الھيئة السنية فی الھيئة السنية فی األخبار  ،اليد البسطی فی تعين الصالة الوسطی  ،الينبوع فيما زاد علی الروضة
من الفروع  ،اليواقيت الثمينة فی صفات السمينة  ،يواقيت فی حروف األدن فی توجيه قولھم ال ھاﷲ إذن؟
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کتاب االطعمه باب عرض الطعام ،احمد در مسندش و ھيثمی در مجمع آورده اند .اما ابن حجر عسقالنی صاحب کتاب
االصابه می نويسد که وی ھمان اسماء دختر يزيد بن سکن بوده است.
و ابو ياسر عبدالوھاب بن ھبةﷲ به اسنادی از عبدﷲ بن احمد و از پدرش و او از ابواليمان و او از شعيب و او از عبدﷲ بن
ابی حسن و او از شھر بن حوشب روايت کرده که اسماء دختر يزيد بن سکن يکی از زنان بنی عبداالشھل بوده و گفته است
که من حضرت عائشه)رض( را برای پيامبر اسالم )ص( لباس پوشانيده و آرايش زنانه کردم .........الحديث.
اما ابو موسی شرح حال اسماء آرايش کننده عائشه)رض( را بطور جداگانه آورده است.
بايد توجه داشت که اسم اسماء موصوفه را ابن حجر عسقالنی صاحب کتاب االصابه اسماء مغنيه آورده که مغنيه به معنای
نوازنده است اما ابن اثير جزری در کتاب اسدالغابه اسم او را مقينه نگاشته که مقينه به معنای آرايشگر و عروس آرای است
چنانکه جوھری نيز آنرا به معنای تزئين کننده و آرايشگر زنان آورده است.
االصابه صفحه 1636
اسدالغابه جلد ھفتم صفحه 11
حياةالصحابيات صفحه57

اسيره دختر عمرو جمحی
اسيره دختر عمرو جمحی مکنی به ام سعد را ابن سکن ذکر کرده است.
االصابه صفحه 1636
حياةالصحابيات صفحه 58

اسيره انصاريه
اسيره انصاريه را ابو عمر بطور مختصر ذکر کرده اما بعضی ديگر از مورخين و محدثين او را ھمان يسيره انصاريه گفته
اند و ابن اثير و ذھبی ايشان را دوکس می دانند.
از اسيره انصاريه حميضه دختر ياسر حديثی را روايت نموده است.
و صاحب کتاب ناسخ التواريخ می نويسد :اسيره انصاريه نيز در شمار صواحبات رسول خدا است.
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