
 

 الكُنى من النساء الصحابيات

 حرف اهلمزة

 أم أبانِ بِنْت عُتْبَة 

 ام أبان بِنْت عتبة بن ربيعة بن عَبْد مشس بن عَبْد مناف القَُرشِيَّة العَْبشَمية خالة مُعاوِيَة.

 

كانت بالشام مع زوجها أبان بن سعيد بن العاص فقتل عنها بأجنادين، عادت إىل املدينة. وملا قدمت 

 شام خطبها عُمر، وعلي، والزبري، وطلحة، فاختارت طلحة، فتزوجها. وال تعرف هلا رواية.من ال

 أخرجها أبو عُمر.

 أم األزهر 

 ام األزهر العائشية.

روت عنها زينب بِنْت الزبرقان العائشية: أن أباها ذهب هبا إىل النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم فمسح 

 ة عابدة.بيده عليها، وكانت امَْرأَة صاحل

 أخرجها الثالثة.
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 أم إسحاق الغَنَوِيَّة 

 ام إسحاق الغنوية. روت عنها أم حكيم بِنْت دينار، وكانت من املهاجرات.

روى أبو عاصم الضحاك بن خملد، عن بشار بن َعبْد امللك، عن أم حكيم بِنْت دينار موالة أم إسحاق 

م مع أخي، فلما كنت يف بعض الطريق قال يل أهنا قالت: خرجت إىل النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّ

أخي: اقعدي يا أم إسحاق فإني نسيت نفقيت مبَكَّة. فقلت: إني أخشى عليك الفاسق تعين زوجها 

قال: كال، إن شاء اهلل. قالت: انتظر إسحاق، ذهب يأخذ نفقته قال: ال إسحاق لك، قد حلقه 

ى اهلل عليه وسلّم وهو يتوضأ، قلت: يا الفاسق زوجك فقتله. فقدمت فدخلت على رسول اهلل صلّ

رسول اهلل، ُقتل إسحاق وأنا أبكي. وهو ينظر إيّل فأخذ كفًا من ماء فنضحه يف وجهي قال بشار: 

 قالت جدتي: فلقد كانت تصيبنا املصيبة العظيمة، فنرى الدموع يف عينيها وال تسيل على خدها.

أبي، حدثنا َعْبد الصمد، حدثنا بشار بن عَْبد امللك،  أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عَْبد اهلل: حدثين

حدثتين أم حكيم بِنْت الدينار، عن موالهتا أم إسحاق. أهنا كانت عند رسول اهلل صلّى اهلل عليه 

وسلّم، فأتى بقصعة من ثريد فأكلت معه، ومعه ذو اليدين، فناوهلا رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم 

سحاق، أصييب من هذه". فذكرت أني صائمة، فربدت يدي: ال أقدمها وال عَرْقاً فقال: "يا أم إ

" قلت: كنت صائمة فنسيت، فقال ذو ?أؤخرها، فقال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: "ما لكِ

 فقال النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم: "إمنا هو رزقٌ ساقه اهلل تعاىل إليكِ". ?اليدين: اآلن بعد ما شبعت

 يْد األنْصارِيَّة أم أُسَ 

 ام أسيد األنْصاِريَّة، امَْرأَة أبي أسيد األنصاريّ.

أخربنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سرايا بن علي الفقيه وغري واحد قالوا بإسنادهم عن مُحَمَّد بن إمساعيل: 
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: حدثنا سعيد بن أبي َمرْيَم، حدثنا أبو غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد وهو الساعدي قال

ملا عَرَّس أبو أسيد الساعدي دعا النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم وأصحابه، فما صنع هلم طعأما وال 

قربه إليهم، إال أمرأته أم أسيد بّلت مترات يف تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النَّبِّي صلّى اهلل عليه 

 وسلّم من الطعام أمالته له، فسقته تتحفه بذلك.

 عَْيم، وأبو موسى.أخرجها أبو نُ

 أم أبي أمامة 

 ام أبي أمامة بن ثعلبة بن احلَارِث.

هو الذي حضرت أمه الوفاة عند مسري رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم إىل بدر، فقال ابنها أمامة 

ألخيها أبي بردة بن نِيار: أقام على أختك. فقال: بل أقم أنت على أمك. فارتفعا إىل رسول اهلل 

عليه وسلّم. فامر أبا أمامة باإلقامة على أمه. فرجع رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم من صلّى اهلل 

 بدر وقد توفيت، فصلى عليها.

وهذه غري أم أبي أمامة بن سهل بن ُحنيف، ألن هذا أبا أمامة بن سهل ُولد بعد اهلجرة، ومساه رسول 

بين عَمْرو بن عَوْف بن األوس، وأما أبو أمامة بن اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، وكناه أبا أمامة، ثم هو من 

ثعلبة فإنه كان يف اهلجرة رجاًل. ثم هو من بين حارثة بن احلَاِرث، بطن من اخلزرج، فهو غريه، واهلل 

 أعلم. وقد ذكرناه يف أبي أمامة، ويف غريه.

 أم أبي أمامة بن سهل 
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 ام أبي أمامة بن سهل بن حُنيف.

 ، ومل يورد هلا شيئًا.أوردها جعفر املستغفري

 أخرجها أبو موسى كذا خمتصرًا.

 أم أنس األنْصارِيَّة 

 ام أنس األنْصارِيَّة. وليست أم أنس بن مالك. ذكرها الطرباني.

 أخربنا أبو موسى إذنًا. أخربنا أبو غالب، أخربنا أبو بكر. 

سليمان بن أمحد، حدثنا قال أبو موسى: وأخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أبو نعيم، قاال: حدثنا 

احلُسَْين بن إسحاق وهو التسرتي حدثنا هشام بن عَمَّار، حدثين الوليد بن مسلم، عن عَنْبََسة بن 

عَبْد الرَّحْمَن، عن مُحَمَّد بن راذان، عن أم سعد امَْرأَة زيد بن ثابت، عن أم أنس قالت: قلت: يا 

ل رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: "عّجليها يا رسول اهلل، إن نفسي تغلبين، عن عشاء اآلخرة. فقا

 أم أنس، إذا ما الليل بَطنَ كلَّ وادٍ فقد حلَّ وقت الصالة، فصلِّي وال إثم عليكِ".

 أخرجها أبو نُعَْيم، وأبو موسى.

 أم أنس بِنْت البَراء 

 ام أنس بِنْت الرباء بن معرور. وقيل: أم بشر. وقيل: أم مبشر.

عن أبيه، عن ُمحَمَّد ابن إسحاق، عن عَبْد اهلل بن أبي جنيح، عن جماهد، عن روى وهب بن جرير، 

أم أنس بِنْت الرباء بن معرور قالت: مسعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يقول: "أُنَبِّئُكُْم خبريِ 

ر أن " قلنا: بلى. قال: "رجلٌ وأشار بيده إىل املغرب أخذ بعنان فرسه يف سبيل اهلل، ينتظ?الناسِ
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" قلنا: بلى. فثنى بيده إىل احلجاز، وقال: "رجٌل ?يغري أو يغار عليه". ثم قال: "أال أنبئكم بالذي يليه

 يف غُنيمةٍ له، يقيم الصالة ويؤتي الزكاة، ويعرف حقّ اهلل يف ماله، قد اعتزل شرور الناس".

 .ورواه مُحَمَّد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن ابن أبي جنيح فقال: أم بشر

 أخرجها ابن منده وأبو نعيم.

 أم أنس جَدَّة موسى بن عُمران 

 ام أنس جَدَّة موسى بن عُمران بن أبي أنس األنْصارِيَّة.

روى عنها موسى بن عُمران أهنا قالت: يا رسول اهلل، جعلك اهلل يف الرفيق األعلى، وأنا معك. فقال: 

 إنه أفضل من اجلهاد"."امني". فقال هلا: "عليكِ بالصالة واهجري املعاصي ف

أخرجها أبو عُمر وأبو موسى، إال أن أبا عُمر قال: جَدَّة يونس بن أبي أنس. وقال أبو موسى: جَدَّة 

موسى. وقد وافق البخاري أبو عُمر، فقد ذكره يف التاريخ الكبري فقال: يونس بن عُمران بن أبي أنس، 

عن الطرباني من طريقني، فقال: أم موسى بن  يروي عن جدته أم أنس. واهلل أعلم. ورواها أبو موسى

 عُمران.

 أم أنس بِنْت عَمْرو 

 ام أنس بِنْت عَمْرو بن ِمرْضََخة، من بين عَوْف بن اخلزرج األْنصارِيَّة.

 بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. قاله ابن حبيب.

 أم أَوْس البَهْزِيَّة 
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 ام أوس البهزية.

بي هاشم الرُّماني، عن أوس بن خالد البهزي، عن أم أوس البهزية. أهنا روى خلف بن خليفة، عن أ

سألت مسناً هلا، فجعلته يف ُعكة، ثم أهدته إىل النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم فقبله، وأخذ ما فيه، 

بلها، ودعا هلا بالربكة. فردّها إليها وهي ممتلئًة مسناً. فظنت أن النَِّبيّ صلّى اهلل عليه وسلّم مل يق

فجاءت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم وهلا صراخ، فقال: "أخربوها بالقصة"، فأكلت منه بقية ُعمر 

النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم ووالية أبي بكر، ووالية عُمر، ووالية عُثْمان، حتى كان بني علي ومُعاوِيَة 

 ما كان.

 أخرجها الثالثة.

  عليه وسلّم أم أمين موالة رسول اهلل صلّى اهلل

ام أمين موالة رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم وحاضنته، وامسها بركة، وهي حبشية فأعتقها عَبْد اهلل 

أبو رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. وأسلمت قدمياً أول اإلسالم، وهاجرت إىل احلبشة وإىل املدينة، 

كانت ألخت خدجية، فوهبتها لرسول اهلل صلّى وبايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. وقيل: أهنا 

اهلل عليه وسلّم وقيل: كانت الم رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، وهي اليت شربت بول النَّبِيّ صلّى 

اهلل عليه وسلّم، فقال هلا: "ال يَْيجَعُ بطنكِ أبداً". وقيل: إن اليت شربت بوله بركة جارية أم حبيبة، 

 ا أمين بن عَُبْيد.وتُكنى أم أمين بابنه

وتزوجها زيد بن حارثة بن عَُبْيد احلبشي، وكان رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يقول: "ام أمين أمي 

 بعد أمي". وكان يزورها يف بيتها.

أخربنا عَبْد الوهاب بإسناده عن عَبْد اهلل: حدثين أبي، حدثنا عَبْد الصمد، حدثنا محاد، عن 

ن بكت ملا قُبض رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، فقيل هلا: ما يبكيك على ثابت، عن أنس: أن أم أمي
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فقالت: إني علمت أن النَِّبيّ صلّى اهلل عليه وسلّم سيموت، ولكن  ?رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم

ن أبكي على الوحي الذي رُفع عنا. أخربنا حييى بن حممود وأبو ياسر بإسنادمها عن مسلم أبي احلُسَيْ

قال: حدثنا أبو طاهر وحَرمْلَة قاال: حدثنا ابن وهب، أخربني يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن 

مالك قال: ملا قدم املهاجرون من مَكَّة... وذكر احلديث وقال: قال ابن شهاب: وكان من شأن أم 

احلبشة، فلما ولدت أمين أم أسامة بن زيد أهنا كانت وصيفة لعَْبد اهلل بن عَبْد املُطَِّلب، وكانت من 

آمِنَةرسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم بعدما تويف أبوه، حضنته أم أمين حتى كرب، ثم أعتقها رسول اهلل 

صلّى اهلل عليه وسلّم، ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعد ما تويف رسول اهلل صلّى اهلل عليه 

 وسلّم خبمسة أشهر.

كر وعُمر كانا يزوراهنا كما كان رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم وقيل: بستة أشهر. وقيل: إن أبا ب

 يزورها.

 أخرجها الثالثة.

 أم أيوب األنْصارِيَّة 

 ام أيوب األْنصارِيَّة، اْمرَأَة أبي أيوب، وهي: بِنْت َقيْس بن عَمْرو بن امرئ القَيْس من اخلزرج.

احلسن بن الصباح، عن ابن عَُييَْنة عن  أخربنا غري واحد بإسنادهم عن مُحَمَّد بن عيسى: حدثنا

عُبَيْد اهلل بن أبي يزيد، عن أبيه: أن أم أيوب أخربته قالت: نزل علينا رسول اهلل صلّى اهلل عليه 

وسلّم، فتكلفنا له طعأما فيه بعض هذه البقول، فكره أكله، وقال ألصحابه: "كلوه، إني لست 

 كأحدكم، إني أخاف أن أوذي صاحيب".

ميدي: قال سُْفيان: رأيت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم فقلت: يا رسول اهلل هذا احلديث قال احلُ
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 قال: "حقٌّ". ?الذي تُحدث به أم أيوب عنك إن املالئكة تتأذى مبا يتأذى منه بنو آدم

 أخرجها الثالثة.

 أم أيوب بِنْت مَسْعود 

 ام أيوب ِبنْت مَسْعود.

 يورد هلا شيئًا. قال جعفر: ذكرها البخاري، ومل

 أخرجها أبو موسى خمتصرًا.

 حرف الباء

 أم بُجَيْد األنْصارِيَّة 

 ام بُجيد األنْصارِيَّة احلَارِثية. قيل: امسها حوّاء. ويف ذلك اضطراب، وهي مشهورة بكنيتها.

 بايعت النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم.

سى: حدثنا قتيبة أخربنا الليث عن سعيد بن أخربنا إبراهيم عن مُحَمَّد وغريه بإسنادهم عن أبي عي

أبي ِهنْد، عن عَبْد الرَّحْمَن بن بُجيد، عن جدته أم جبيد وكانت ممن بايع رسول اهلل صلّى اهلل عليه 

وسلّم أهنا قال لرسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: إن املسكني ليقوم على بابي فما أجد شيئًا أعطيه 

صلّى اهلل عليه وسلّم: "إن مل جتدي له شيئًا تعطيه إياه إال ظِلفًا مُحرقاً، فقال هلا رسول اهلل  ?إياه

 فادفعيه يف يده".

 أخرجها الثالثة.
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 أم بُرْدَة بِنْت املنذر 

ام بردة بِنْت املنذر بن زيد بن لبيد بن خِراش بن عامر بن غَْنم بن عَديّ بن النجار األنْصارِيَّة 

 النجارية.

نَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم، ودفعه النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم إليها ساعة أرضعت إبراهيم بن ال

 وضعته أمه ماِريَة، فلم تزل ترضعه حتى مات عندها. وهي اْمرَأَة الرباء بن أوس، قاله أبو عُمر.

جة وقال أبو موسى، عن أبي القاسم بن إمساعيل بن مُحَمَّد بن الفضل قال: وُلد إبراهيم يف ذي احل

 سنة مثان، فدفعه رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم إىل أم بردة ِبنْت املنذر، فكانت ترضعه.

قال أبو موسى: واملشهور أن اليت أرضعته أم سيف، ولعلهما كانتا مجيعًا أرضعتاه يف وقتني. وهو 

 الصحيح، إال أن أبا عُمر مل يذكر أم سيف ها هنا.

 أم بِشْر بِنْت الرباء 

 وقيل: أم مبشر ِبنْت الرباء بن معرور وقيل: امسها خُليدة. وال يصح.ام بشر 

 روى عنها عَبْد اهلل بن كعب بن مالك، وعَبْد اهلل بن يزيد.

روى الزهري، عن عَبْد الرَّحْمَن بن عَبْد اهلل بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: ملا حضرت كعبًا الوفاة 

لت: يا أبا بعد الرَّحْمَن، إن لقيت أبي فأقرِِه مين السالم. فقال: أتته أم بشر ِبنْت الرباء بن معرور فقا

لعُمر اهلِل يا أم بشر حنن أشغل من ذلك. فقالت: أما مسعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يقول: 

"إن أرواح املؤمنني نَسَمٌَة تسرح يف اجلنة حيث شاءوا، وإنَّ نسمة الفاجر يف سِجِّني". قال: بلى. 

 هو ذاك. قالت:
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 رواه يونس، والزبيدي، وغريمها عن الزهري، فقال: أم مبشر.

 أخرجها الثالثة.

 أم بالل امْرَأَة بالل 

 ام بالل اْمرَأَة بالل.

 قال جعفر: ذكرها البخاري فيمن روى عن النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم من نساء خزاعة.

 أخرجها أبو موسى خمتصرًا.

 أم بالل بِنْت هالل 

 بالل ِبنْت هالل األسلمية. قاله أبو نعيم. وقال أبو عُمر: أم بالل ِبنْت هالل املزنية.ام 

 شهد أبوها احلديبية، وروت هي عن النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم.

أخربنا عَبْد الوهاب بن أبي حبة بإسناده عن عَبْد اهلل بن أمحد: حدثين أبي، حدثنا حييى بن سعيد، 

ن أبي حييى، األسلمي، عن أمه أم بالل وكان أبوها مع النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم يوم حدثين مُحَمَّد ب

 احلديبية قالت: قال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: "ضحُّوا باجلَّذَِع من الضأنِ، فإنه جائزٌ".

 ه.ورواه أنس بن عياض، عن مُحَمَّد بن أبي حييى، عن أمه، عن أم بالل، عن أبيها، حنو

 أخرجها الثالثة.

 أم بَيان 
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 أم بيان بِنْت زيد بن مالك، أخت سعد بن زيد.

 بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم.قاله ابن حبيب.

 حرف الثاء

 أم ثابت بِنْت ثعلبة 

 ام ثابت بِنْت ثعلبة بن مُْحصَن األنْصارِيَّة. بايعت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم.

 قاله ابن حبيب.

 ثابت بِنْت جَبْر  أم

 ام ثابت بن جرب بن عَتيك.

 بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. قاله ابن حبيب.

 أم ثابت بِنْت سنان 

 ام ثابت بِنْت سنان بن عُبَيْد األنْصارِيَّة، من بين األجبر.

 بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. قاله ابن حبيب.

 أم ثابت بِنْت قَيْس 
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 بت بِنْت َقيْس بن مشاس األنْصارِيَّة.ام ثا

 بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. قاله ابن حبيب.

 أم ثابت بِنْت مَسْعود 

 ام ثابت بِنْت مَسْعود بن سعد بن َقيْس بن خَلدة األنْصارِيَّة الزَُّرقيّة.

 بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. قاله ابن حبيب.

 ثابت أم ثعلبة بِنْت 

 أم ثعلبة ِبنْت ثابت بن اجلِذع األْنصارِيَّة، من بين حرام.

 بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. قاله ابن حبيب.

 حرف اجليم

 أم اجلُالس 

ام اجلالس التميمية. وهي أم عَْبد اهلل بن عياش بن أبي ربيعة املخزومي، امسها أَسْمَاء تقدم ذكرها 

 يف حرف اهلمزة.

 أبو عُمر.أخرجها 
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 أم مجيل بِنْت أَوس 

 أم مجيل ِبنْت أوس املرئية، من بين امرئ القَيْس.

قالت: أتيت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم مع أبي، وعليّ ذوائب وقنزعة. ذكرت عند ذكر أبيها، قاله 

 جعفر.

 أخرجها أبو موسى خمتصرًا.

 أم مجيل بِنْت اجلُالس 

 األنْصارِيَّة، من بين عَبْد األشهل. أم مجيل ِبنْت اجُلالس بن سويد

 بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. قاله ابن حبيب.

 أم مجيل بِنْت احلُباب 

 أم مجيل ِبنْت احلباب بن املنذر بن اجلموح األنْصارِيَّة، من بين حرام.

 بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. قاله ابن حبيب.

  أم مجيل بِنْت أبي حزم

 أم مجيل ِبنْت أبي حزم بن عتيك بن النعمان األنْصارِيَّة، من بين مالك.

 بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. قاله ابن حبيب.
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 أم مجيل بِنْت اخلطّاب 

أم مجيل ِبنْت اخلطاب، أخت ُعمر بن اخلطاب، اْمرَأَة سعيد بن زيد، وامسها فاطِمَة وقد ذكرت يف 

 فاطِمَة.

 ن منده، وأبو نعيم.أخرجها اب

 أم مجيل بِنْت عَبْد اهلل 

 أم مجيل ِبنْت عَبْد اهلل.

 روى عنها سعيد بن املسيّب.

روى موسى بن عُبَيْدة عن عَبْد اهلل بن عَُبيْدة عن سعيد بن املسيب، عن أم مجيل بِنْت َعبْد اهلل: أن 

 " فبارته.?ِك أن تباريهزوجها ضرهبا، فذكرت ذلك للنيب صلّى اهلل عليه وسلّم فقال: "هل ل

 أخرجها ابن منده وأبو نعيم.

 أم مجيل بِنْت قُطْبَة 

 أم مجيل ِبنْت قطبة بن عامر بن حَديدة األنْصارِيَّة، من بين سواد.

 بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. قاله ابن حبيب.

 أم مجيل بِنْت املُجَلَّل 
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يْد بن أبي قَيْس ابن عَبْد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن أم مجيل ِبنْت اجمللل بن عَبْد وقيل: عُبَ

 عامر بن لؤي.

هاجرت مع زوجها حاطب بن احلَارِث إىل احلبشة. وهي أم ُمحَمَّد بن حاطب. وتويف زوجها 

حاطب يف احلبشة، فخلف عليها زيد بن ثابت، فولدت له، وهاجرت إىل املدينة أيضًا. روى عنها 

 ابنها ُمحَمَّد. 

ربنا أبو ياسر بإسناده عن عَْبد اهلل: حدثين أبي، حدثنا إبراهيم بن أبي الَعبَّاس ويونس بن ُمحَمَّد، أخ

عن عَبْد الرَّحْمَن بن عُثْمان بن إبراهيم بن مُحَمَّد بن حاطب، عن أبيه، عن جده مُحَمَّد بن حاطب، 

تى إذا كنُت من املدينة على ليلة عن أمه أم مجيل ِبنْت اجمللل قالت: أقبلتُ بكَ من أرض احلبشة، ح

أو ليلتني، إذ طبخت لك طبيخاً ففين احلطب، فذهبت أطلب فتناولت القدر فانكفأت على 

 ذراعك... احلديث.

 وقد تقدم يف ُمحَمَّد وغريه.

 أخرجها الثالثة.

 املُجَلَّل: باجليم.

 أم جُنْدّبٍ أم أبي ذَرٍّ 

 يف إسالم أبي ذر.أم جندب، هي أم أبي ذر الغفاري. هلا ذكر 

أخربنا عَبْد اهلل بن أبي نصر اخلطيب بإسناده إىل أبي داود الطيالسي قال: حدثنا سليمان بن املغرية، 

عن محيد بن هالل، عن عَبْد اهلل بن الصامت، عن أبي ذر قال: ملا أسلمتُ أتيتُ أخي وأمي، 

 فقالت: ما بنا رغبة عن دينكَ. فأسلمتْ.

 نعيم.أخرجها ابن منده وأبو 
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 أم جُندب أم سليمان بن عُمر 

 أم جندب وهي أم سليمان بن عَمْرو.

روى حديثها ابنها سليمان بن َعمْرو بن األحوص: أهنا رأت النَِّبيّ صلّى اهلل عليه وسلّم غداة اجلمرة، 

 وهو يرمي اجلمرة، وهو يقول: "أيها الناس، ال يقتل بعضكم بعضًا، ارموا مبثل حصى اخلَذْف".

 ندب األزْدية أم جُ 

 أم جندب األزدية.

أخربنا عَبْد الوهاب بن أبي حبة بإسناده عن عَبْد اهلل بن أمحد: حدثين أبي، حدثنا يزيد، حدثنا 

احلجاج بن أرطاة، عن أبي يزيد موىل َعبْد اهلل بن احلَاِرث عن أم جندب األزدية قالت: قال النَِّبيّ 

 ثل حصى اخلَذْف، وال تقتلوا أنفسكم".صلّى اهلل عليه وسلّم: "ارموا اجلمار مب

قاله أبو عُمر، وقال: وهي أم سليمان، إال أن أبا نعيم قال: وهي عندي املتقدمة يعين أم سليمان وذكر 

 هلا هذا احلديث يف رمي اجلمار، وروياه عن أبي يزيد، عن أم جندب وعن جندب، عن أمه.

 أخرجها الثالثة.

له أبو عُمر وأبو نعيم، وقد كشف أبو عُمر الغطاء وأزال اللبس بأن قلت: الصحيح أهنما واحدة كما قا

 قال: هي أم سليمان، كما ذكرناه عنه، واهلل أعلم.

 أم جُندب بِنْت مَسْعود 
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 أم جندب بِنْت َمسْعود بن أوس األنْصارِيَّة الّظفرية.

 بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. قاله ابن حبيب.

 حرف احلاء

 ارِث األنْصارِيَّة أم احلَ

 أم احلَاِرث األنْصارِيَّة. جَدَّة عَمَارَة بن غزيّة.

 شهدت حنيناً مع النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم.

 أخرجها أبو عُمر خمتصرًا.

 أم احلَارِث بِنْت ثابت 

 أم احلَاِرث بِنْت ثابت بن اجلذع األنْصارِيَّة. جَدَّة عَمَارَة بن غزيّة.

  صلّى اهلل عليه وسلّم. قاله ابن حبيب.بايعت رسول اهلل

 أم احلَارِث بِنْت عيّاش 

 أم احلرث بِنْت عيّاش بن أبي ربيعة امَلخْزُوِميَّة.

 هلا رؤية من رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم.

أخربنا حييى بن حممود إذنًا بإسناده عن ابن أبي عاصم: حدثنا هشام بن عَمَّار، حدثنا شعيب ابن 
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عن ابن جريج، عن ُمحَمَّد بن حييى بن حبّان، عن أم احلَاِرث بِنْت عياش بن أبي ربيعة: أهنا  إسحاق،

رأت بُدَلة بن ورقاء يطوف على مجل أَوْرَق على أهل املنازل مبنى، يقول: إن رسول اهلل صلّى اهلل عليه 

 وسلّم ينهاكم أن تصوموا هذه األيام، فإهنا على أيام أكل وشرب.

 الثة.أخرجها الث

 أم احلَارِث بِنْت مالك 

 أم احلَاِرث بِنْت مالك بن خنساء بن سنان األنْصارِيَّة.

 بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. قاله ابن حبيب.

 أم حارثة الربيع بِنْت النّضْر 

 أم حارثة الربيع بِنْت النضّر. ذكرت يف الراء.

 أخرجها أبو موسى خمتصرًا.

 ر أم حبان بِنْت عام

أم حبان بِنْت عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن سامة األنْصارِيَّة. هي أخت عُقَْبة بن عامر 

 بن نابي.

 أسلمت وبايعت. قال ابن ماكوال، عن مُحَمَّد بن سعد.

 حبان: بكسر احلاء، وبالباء املوحدة.
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 أم حبيب بِنْت العاص 

 كانت عند عَمْرو بن َعبْد ود. قاله جعفر. أم حبيب ِبنْت العاص بن أميَّة بن عَبْد مشس.

أخرجها أبو موسى خمتصرًا. فعلى هذا هي عمة خالد، وعَمْرو، وأبّان بين سعيد بن العاص، وفيه 

 بعد. واهلل أعلم.

 أم حبيب بِنْت العَبَّاس 

ديث عَْبد اهلل أم حبيب ِبنْت العَبَّاس بن عَبْد املُطَّلِب. وقيل: أم حبيبة. واألول أكثر. هلا ذكر يف ح

 بن الَعبَّاس.

روى يونس بن بكري عن ابن إسحاق قال: حدثين احُلسَْين بن عَبْد اهلل بن ُعبَيْد اهلل بن العَبَّاس عن 

عكرمة، عن عَبْد اهلل بن عباس قال: نظر رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم إىل أم حبيب ِبنْت العَبَّاس 

ذه وأنا حيٌّ ألتزوجنها". فقُبض قبل أن تبلغ. فتزوجها األسود بن تدب بني يديه، فقال: "إلْن بلغتْ ه

سُفْيان بن عَبْد األسد بن هالل بن عَبْد اهلل املخزومي . فولدت له رزق بن األسود، ولَُباَبة بِْنت 

 األسود، مستها باسم أمها أم الفضل لُبَابَة ِبنْت احلَارِث.

 أخرجها الثالثة.

 أم حبيب موالة أم عطيّة 

 أم حبيب موالة أم عطية.

ذكرها الطرباني يف املكنيات من الصحابيات، وروى بإسناده عن شريك بن عَبْد اهلل، عن عَْبد امللك 

This file was downloaded from QuranicThought.com



بن أبي سليمان، عن أم حبيب موالة أم عطية قالت: كنت يف النسوة اللواتي أهدَْين بعض بنات رسول 

 نَّ على رأسها ثالثاً يف الغسل من اجلنابة".اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، فقال: " اصبنبَ إذا صببتُ

 أخرجها الثالثة.

 أم حبيبة بِنْت جحش 

أم حبيبة. وقيل: أم حبيب. واألول أكثر. وهي بِنْت جحش بن رئاب األَسَدِيَّة، أخت زينب بِنْت 

 جحش أم املؤمنني.

حيح أهنما كانتا وكانت تستحاض، وأهل السَير يقولون: إن املستحاضة محنة. قال أبو عُمر: والص

 تستحاضان.

أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عَْبد اهلل: حدثين أبي، حدثنا مَُحمَّد بن سلمة احلراني، عن ُمحَمَّد ابن 

إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة بِنْت جحش: أهنا استُحيضت، فسألت رسول اهلل 

ن كانت لتخرج من املِركن وقد علمت محرة صلّى اهلل عليه وسلّم، فامرها بالغسل عند كل صالة، فإ

 الدم على املاء فتصلي.

وقد اختلف عن الزهري يف إسناده، فرواه ابن ُعيَينة، عن الزهري، عن عُمرة، عن عائشة: أن أم 

 حبيب أو أم حبيبة...

بن أخربنا حييى بن حممود وأبو ياسر بإسنادمها عن أبي احلَُسيْن مسلم بن احلجاج: حدثنا مُحَمَّد 

سلمة املرادي، حدثنا عَبْد اهلل بن وهب، عن عَمْرو بن احَلارِث، عن الزهري عن عروة بن الزبري، 

وعُمرة بِنْت َعبْد الرَّحْمَن، عن عائشة زوج النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم أن أم حبيب ِبنْت جحش 

وْف، استحيضت سبع سنني، خَتََنةَ رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم وحتت عَبْد الرَّحْمَن بن عَ

 واستفت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. .. احلديث.
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وقال معُمر: عن الزهري، عن عُمرة، عن أم حبيب. ورواه حييى بن أبي كثري، عن أبي سلمة، عن أم 

 حبيبة، حنوه.

 أخرجها أبو نُعَْيم، وأبو عُمر، وأبو موسى.

 أم حبيبة بِنْت أبي سُفْيان 

نْت أبي سُفْيان صخر بن حرب بن أميَّة بن عَبْد مشس القُرَشِيَّة االمِويَّة. زوج النَّبِّي صلّى أم حبيبة بِ

اهلل عليه وسلّم، إحدى أمهات املؤمنني رضي اهلل عنها. كُنيت بابِْنتها حبيبة بِنْت عَُبيْد اهلل بن 

إلسالم. وهاجرت إىل جحش، وامسها رَمَْلة. وقد ذكرناها يف الراء. وكانت من السابقني إىل ا

احلبشة مع زوجها عُبَيْد اهلل، فولدت هناك حبيبة، فتنّصر عَُبْيد اهلل، ومات باحلبشة نصرانياً، وبقيت 

أم حبيبة مسلمة بأرض احلبشة، فأرسل رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. خيطبها إىل النجاشي قالت 

هلا: أبرهة، كانت تقوم على ثيابه ودهنه، أم حبيبة: ما شعرُت إال برسول النجاشي جاريٌة يقال 

فاستأذنت علي فأذنت هلا، فقالت: إن امللك يقول لكِ: إن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم كتب إيلّ 

أن أزّوجكِه. فقلت: بّشرك اهلل خبري. قالت: ويقول لك امللك: وكّلي من يزوّجكِ. فأرسلت إىل 

ته، وأعطيت أبرهة سوارين من فضة كانت عليّ، وخواتيم خالد بن سعيد بن العاص بن أميَّة فوكّل

فضة كانت يف أصابعي، سرورًا مبا بشرتين به. فلما كان العشيّ أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب 

ومن هناك من املسلمني حيضرون، وخطب النجاشي فحمد اهلل، وقال: أما بعد، فإن رسول اهلل 

ه أم حبيبة ِبنْت أبي ُسفْيان، فأجبت إىل ما دعا إليه رسول صلّى اهلل عليه وسلّم كتب إيلّ أن أزوج

اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، وقد أصدقتها أربعمائة دينار. ثم سكب الدنانري بني يدي القوم، فتكلم 

خالد بن سعيد فحمد اهلل وأثنى عليه، وقال: أما بعد فقد أجبت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم 

زّوجته أم حبيبة ِبنْت أبي سُْفيان، وبارك اهلل لرسوله. ودفع النجاشي الدنانري إىل إىل ما دعا إليه، و
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خالد فقبضها. ثم أرادوا أن يتفرقوا فقال: "اجلسوا فإن من سنّة األنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام 

 على التزويج". ودعا بطعام فأكلوا، ثم تفرقوا.

عُثْمان بن َعفَّان بن أبي العاص بن أميَّة من أجل أن أمها  قيل: إن الذي وكلته أم حبيب ليعقد النكاح

 صفية بِنْت أبي العاص عمة عُْثمان.

 قاله ابن إسحاق: تزوجها رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم بعد زينب ِبنْت ُخزمية اهلاللية.

يبة وهي باحلبشة، إال ال اختالف بني أهل السري وغريهم يف أن النَِّبيّ صلّى اهلل عليه وسلّم تزوج أم حب

ما رواه مسلم بن احلجاج يف صحيحه أن أبا سُْفيان ملا أسلم طلب من رسول اهلل صلّى اهلل عليه 

 وسلّم أن يتزوجها فأجابه إىل ذلك. وهو وهٌم من بعض رواته.

الدمشقي  أخربنا أبو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الوهاب بن عَبْد اهلل بن علي األنصاريّ يُعرف بابن الشَّريجي

وغري واحد، قالوا: أخربنا احلافظ أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهلل، أخربنا أبو املكارم ُمحَمَّد بن 

أمحد بن احملسن الطوسي، حدثنا أبو الفضل مُحَمَّد بن أمحد بن احلسن العارف امليهين، أخربنا أبو بكر 

جب ابن أمحد بن يَْرحُم الطوسي، حدثنا أمحد بن احلسن بن أمحد احلرشي، حدثنا أبو ُمحَمَّد حا

عَبْد الرحيم بن منيب املروزي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا مُحَمَّد بن عَبْد اهلل الشعيثي، عن 

أبيه، عن عَنَبسة بن أبي سُْفيان، عن أم حبيبة زوج النَّبِّي صّلى اهلل عليه وسلّم تعين عن النَِّبيّ صلّى 

 ن صلى أربعاً قبل الظهر وأربعًا بعدها، حُرِّم على النار".اهلل عليه وسلّم، قال: "م

 وتوفيت أم حبيبة سنة أربع وأربعني.

 أخرجه الثالثة.

 أم حُذيفة بن اليمان 
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 أم حذيفة بن اليمان.

 هلا ذكر يف حديث حذيفة.

روى إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن املنهال بن عَمْرو، عن زر بن حبيش، عن حذيفة قال: 

فقلت هلا: ما يل به عهد منذ كذا وكذا.  ?يل أمي: متى عهدك بالنَِّبيّ صلّى اهلل عليه وسلّم قالت

" قلت: بلى. قال: "ذاك ?فأتيته وهو يصلي املغرب، فقال: "يا حذيفة، أما رأيت العارِض الذي عَرَض

دة نساء أهل مَلَكٌ أتاني وبشرني بأن احلسن واحلُسَيْن سيّدا شباب أهل اجلنة، وأن فاطِمَة سي

 اجلنة".

 أخرجها ابن منده، وأبو نعيم.

 أم حَرَام بِنْت مِلْحان 

أم حرام ِبنْت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جُنَدب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار 

األنْصارِيَّة اخلزرجية، أمها مُليكة ِبنْت مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن عَمْرو بن مالك بن 

ار. وأم حرام خالة أنس بن مالك، وهي زَوَْجة عبادة بن الصامت، وامسها الرُميصاء. وقيل: النج

 الغُميصاء، وال يصح هلا اسم.

 وكان رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يُكرمها ويزورها يف بيتها، ويقيل عندها، وأخربها أهنا شهيدة.

دثين أبي، أخربنا َعبْد الصمد، حدثين أبي حدثنا أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عَبْد اهلل بن أمحد: ح 

حييى بن سعد، حدثين مُحَمَّد بن حييى بن حبّان، حدثين أنس بن مالك، عن أم حرام بِنْت ملحان 

وكانت خالته أن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلّم نام أو قال يف بيتها، فاستيقظ وهو يضحك، وقال: 

ظهر البحر األخضر كامللوك على األسرّة". قالت: فقالت: يا رسول "عُرض عليّ ناسٌ من أميت يركبون 

اهلل، ادعوا اهلل أن جيعلين منهم. قال: "إنِك منهم". ثم نام واستيقظ وهو يضحك، فقلت: يا رسول 
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فقال: "عُرض عليّ ناسٌ من أميت يركبون ظهر البحر األخضر كامللوك على  ?اهلل، ما يُضحكك

اهلل، ادعوا اهلل أن جيعلين منهم. قال: "أنتِ من األوّلني". فتزوجها عبادة بن األسرّة". قلت: يا رسول 

 الصامت، فأخرجها معه، فلما جاز البحر هبا ركبت دابًة فصرعتها فقتلتها.

وكانت تلك الغزوة غزوة قربس، فدُفنت فيها. وكان أمري ذلك اجليش مُعاوِيَة بن أبي ُسفْيان يف خالفة 

 ذر وأبو الدرداء، وغريمها من الصحابة، وذلك سنة سبع وعشرين.عُثْمان، ومعه أبو 

 أخرجها الثالثة.

 أم حَرَمْلَة بِنْت عَبْد األسْوَد 

أم حَرَمَْلة بِنْت عَبْد األسْوَد بن جُذمية بن أقيش بن عامر بن بياضة بن سُبيع بن جُْعثُمة بن سعد بن 

 مُليح بن عَمْرو بن ُخزاعة.

إىل احلبشة مع زوجها جهم بن قَيْس بن عَبْد بن شرحبيل. قاله ابن  أسلمت قدمياً، وهاجرت

 إسحاق.

 أخرجها أبو عُمر وأبو موسى وهو نسبها.

 أم حسان بِنْت شداد 

 أم حسان ِبنْت شداد. ذكرناها يف ترمجة ابنها حسان أخرجها أبو موسى.

 أم احلصني بِنْت إسحاق 
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 أم احلصني ِبنْت إسحاق األحْمسية.

يى بن حممود وأبو ياسر بإسنادمها عن مسلم أبي احُلسَيْن قال: حدثين أمحد بن حنبل، أخربنا حي

حدثنا مُحَمَّد بن سلمة، عن أبي عَبْد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حييى بن احلصني، عن أم 

الً، احلصني جدته قالت: حججت مع النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبال

أحدمها آخذ خبطام ناقة رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، واآلخر رافع ثوبه يسرته من احلر، حتى 

 رمى مجرة العُْقبَة.

 واسم أبي عَبْد الرحيم: خالد بن أبي زيد.

 أخرجها الثالثة.

 أم حفيد 

املؤمنني، وهي أيضاً خالة  أم حفيد وامسها: ُهزيلة ِبنْت احَلارِث اهلاللية، وهي ميمونة بِنْت احلَاِرث أم

 بن الَعبَّاس، وخالد بن الوليد. وذكرت يف حديث بن عباس.

وهي اليت أهدت السمن واألقط واألضُبَّ إىل رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، فأكل السمن واألقط، 

 البادية. ومل يأكل الضباب، تركها َتقَذُّراً، وأكلت على مائدته صلّى اهلل عليه وسلّم، وكانت تسكن

أخربنا أبو الفضل بن أبي احلني الطربي بإسناده عن أمحد بن علي قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، 

عن سعيد بن ُجبَري، عن ابن عباس قال: أهدت أم حفيد خاليت ابنة احلَاِرث إىل رسول اهلل صلّى اهلل 

اهلل عليه وسلّم فَأُكِلْنَ على مائدته،  عليه وسلّم، مسنًا وأقطاً وأضُبًَّا، فدعا هبن رسول اهلل صلّى

 تَرَكَهُنَّ تقَذُّرًا هلن، ولو كن حََرأما ملا أُكلَن على مائدة رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، مال أمر بأكلهن.

 أم احلكم بِنْت الزبري 
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ّي صلّى اهلل عليه وسلّم وهي أخت أم احلكم بِنْت الزبري، بن عَبْد امُلطَّلِب القُرَشِيَّة اهلامشية، بِنْت عم النَّبِ

 ضَبَاعة بِنْت الزبري. وقيل فيها: أم َحكِيم.

أخربنا أبو أمحد بن علي االمني بإسناده عن سليمان بن األشعث: حدثنا َعبْد اهلل بن وهب، حدثين عياش 

اعة اِبنْيت الزبري بن حقبة احلضرمي، عن الفضل بن احلسن بن عَمْرو بن أميَّة الضَّمْري: أن أم احلكم أو ُضبَ

حدثته أهنا قالت: أصاب رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم سبياً، فذهبت أنا وأخيت إىل فاطِمَة ِبنْت 

رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم. ثم أتينا رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم فشكونا إليه ما حنن فيه، 

 صلّى اهلل عليه وسلّم: "سبقكنّ يتامى بدر، ولكن فسألناه أن يامر لنا بشيء من السيب، فقال رسول اهلل

سأدلكّن على ما هو خري لكّن من ذلك: تُكربَن اهلل عَزَّ وجَّل على إثر كل صالة ثالثًا وثالثني تكبرية، وثالثاُ 

لى له، له املُلك وله احلمد، وهو ع وثالثني تسبيحة، وثالثُا وثالثني حتميدة، وال إله إال اهلل وحده ال شريك

 كل شيء قدير".

 

وروى قتادة، عن َعبْد اهلل بن احلَارِث، عن أم احلكم بِنْت الزبري: أن النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم أكل 

 من حلم كتف، ثم قام إىل الصالة فصلى ومل يتوضأ.

 أخرجها ابن منده، وأبو نعيم.

 أم احلكم بِنْت أبي سُفْيان 

حرب بن أميَّة بن عَبْد مشس القُرَشِيَّة االموي، أخت أم حبيبة،  أم احلكم بِنْت أبي ُسفْيان صخر بن

 زوج النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم ألبيها، وأخت مُعاوِيَة ألبيه وأمه.

، حتت 10أسلمت يوم الفتح، وكانت حني نزل قوله تعاىل: "وال تُمسكوا بِعصَم الكوافِر" املمتحنة 

، فتزوجها عَبْد اهلل بن ُعثْمان الثقفي، وهي أم َعبْد الرَّْحمَن بن عياض بن غنم الفهري، فطلقها حينئذٍ
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 عَبْد اهلل بن عُثْمان، املعروف بابن أم احلكم.

 أخرجها أبو عُمر.

 أم احلكم الضَمْرِيَّة 

 أم احلكم الضمرية.

 قسم هلا رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم من خيرب ثالثني وسقًا، قاله جعفر.

كتابًة بإسناده عن ابن أبي عاصم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن وأخربنا حييى 

احلُباب، عن عياش بن عُْقبَة، عن الفضل بن احلسن بن عَمْرو بن أميَّة الضمري قال: حدثين ابن أم 

احلكم قال: حدثتين أمي أم احلكم: أن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم قدم من بعض غزواته وقد 

ب رقيقاً، فذهبت هي وأختها حتى دخلتا على فاطِمَة، فذهبت إىل رسول اهلل صلّى اهلل عليه أصا

وسلّم فسألته أن ُيخْدِمَُهنَّ فشكني إليه احلاجة، فقال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: "سبقكنّ يتامى 

 أهل بدر، أو أيامى أهل بدر".

ي عاصم كما رويناه عنه ها هنا، ومل جيعلها أخرجها أبو موسى، وترمجها ضمرية وذكرها ابن أب

ضمرية إال أنه جعلها ترمجة منفردة عن أم احلكم بِنْت الزبري، اليت تقدم ذكرها جعلهما اثنني، وما أظنه 

إال ومهاً، فإن احلديث تقدم عن أم احلكم ِبنْت الزبري، ولعل من جعلها ضمرية اشتبه عليه، حيث رأى 

م. وقد أخرج ابن منده هذا املنت لبِْنت الزبري، ومل يزد أبو موسى عليه، إال أنه الراوي ضمرياً، واهلل أعل

 جعلها ضمرية، فإن كان ظنها غريها، فهما واحدة، فإن احلديث، واإلسناد واحد.

 أم احلكم بِنْت عَبْد الرَّحْمَن األنْصارِيَّة 
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 يَّة، من بين خُدارة.أم احلكم بِنْت عَبْد الرَّحْمَن بن مَسْعود بن ثعلبة األْنصارِ

 بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. قاله ابن حبيب.

 أم احلكم الغفارية 

 أم احلكم الغفارية. ذكرها احلسن بن سُفْيان.

أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا احلسن، حدثنا أمحد بن عَبْد اهلل، حدثنا أبو عَمْرو بن محدان، 

عَبْد اهلل بن مُحَمَّد اخلطابي، حدثنا حييى بن املوكل قال: حدثتنا  حدثنا احلسن بن سُفْيان، حدثنا

ماطرة، حدثتين أم جعفر ِبنْت النعمان، عن أم احلكم الغفارية: أهنا سئلت: هل مسعت رسول اهلل 

قالت: نعم، مسعته يقول: "إذا قَلَّتْ العرب..." هذا احلديث  ?صلّى اهلل عليه وسلّم يذكر الساعة

 ريك.معروف بام ش

 أم حكيم بِنْت احلَارِث 

 أم حكيم بِنْت احلَاِرث بن هشام القُرَشِيَّة املَخْزُوِميَّة. وأمها فاِطمَة ِبنْت الوليد، أخت خالد.

وشهدت أُحداً كافرة، ثم أسلمت يوم الفتح. كانت حتت ابن عمها عكرمة بن أبي جهل، وملا أسلمت 

ن النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم، واستأذنته يف أن تسري كان زوجها قد هرب إىل اليمن، فاستامنت له م

يف طلبه، فأذن هلا، فردته فأسلم. وقتل عنها عكرمة، فتزوجها خالد بن سعيد، فلما نزل املسلمون 

 ?مرج الصُّفَّر عند دمشق، أراد خالد أن يُعَرِّس هبا، فقالت: لو تأخرت حتى يهزم اهلل هذه اجلموع

 أني أُقتل. قالت: فدونك. فأعرس هبا عند القنطرة اليت بالصفر، فبها مسيت فقال: إن نفسي حتدثين

قنطرة أم حكيم. وأومل عليها، فما فرغوا من الطعام حتى تقدمت الروم، وقاتلوا وقُتل خالد، وقاتلت 
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 أم حكيم يومئٍذ فقتلت سبعًة بعمود الفسطاط الذي عرّس هبا خالد فيه.

 أخرجها الثالثة.

 ت حَرام أم حكيم بِنْ 

 أم حكيم بِنْت حرام.

 أُسرت يوم بدر، ثم أسلمت وبايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. قاله ابن حبيب.

 أم حكيم بِنْت الزبري 

 أم حكيم بِنْت الزبري بن عَبْد امُلطَّلِب. وقيل: أم احلكم. وامسها صفية. وهي أخت ُضباعة.

 م أكل من كتف ثم أكل ومل يتوضأ. روي هلا أن النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّ

وروى هلا ابن منده وأبو نعيم بإسنادمها، عن عياش بن عُْقبَة احلضرمي، عن الفضل بن احلسن، عن 

ابن أم احلكم، عن أمه أم احلكم بِنْت الزبري حديث طلب اخلادم... وقد تقدم يف أم احلكم. وحديث 

ل رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم كتف شاة محاد بن سلمة، عن عَمَّار، عن أم حكيم قالت: أك

 فصلى ومل يتوضأ.

أخربنا به حييى بن حممود إذناً بإسناده عن ابن أبي عاصم: حدثنا هُدبة بن خالد، حدثنا محاد بن 

سلمة، عن عَمَّار بن أبي عَمَّار، عن أم حكيم ِبنْت الزبري بن عَْبد املُطَّلِب قالت: دخل عليّ رسول 

  عليه وسلّم بييت، فأكل كتفاً، ثم جاءه بالل فنذنه بالصالة، فذهب فصلى ومل يتوضأ.اهلل صلّى اهلل

 وقد روي هذا احلديث، عن أم حكيم، عن أختها.

 أخرجها الثالثة.
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 أم حكيم امْرَأَة عُثْمان 

 أم حكيم امْرََأة عُثْمان بن َمظْعون.

 كانت تعتكف مع عُمر، رواه ُعمر بن ذر، عن جماهد مرساًل.

 أخرجها ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم: إمنا هي بِنْت حكيم، وامسها خَْولَة ِبنْت حكيم.

 أم حكيم بِنْت عُتبة 

 أم حكيم بِنْت عتبة بن أبي وقاص.

 كانت من املهاجرات.

 أخرجها أبو عُمر خمتصرًا.

 أم حكيم بِنْت ودّاع 

 اله أبو نعيم وأبو عُمر. وقال ابن منده: وادع.أم حكيم بِنْت وداع اخلزاعية. كانت من املهاجرات، ق

روت عنها صفية بِنْت جرير أهنا مسعت النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم يقول: "هتادوا فإنه يذهب بغوائل 

 الصدور". ومسعت النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم: "عجّلوا اإلفطار وأخّروا السحور".

 أخرجها الثالثة.

 رِيَّة أم حُمَيْد األنْصا
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 أم محيد األنْصارِيَّة، امَْرأَة أبي محيد الساعدي.

أخربنا حييى بن حممود إجازة بإسناد عن ابن أبي عاصم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن 

احلباب، عن عَبْد احلميد بن املنذر بن أبي محيد الساعدي، عن أبيه، عن جدته أم محيد أهنا قالت: 

فقال رسول اهلل صلّى اهلل  ?، مينعنا أزواجنا أن نصلي معك، وحنب الصالة معكقلت: يا رسول اهلل

عليه وسلّم: "صالتُكنَّ يف بيوتكنَّ أفضل من صالتكنّ يف حُجَرُِكنَّ، وصالتكن يف حجركنّ أفضل من 

 صالتكن يف دوركنّ، وصالتكن يف دوركّن أفضل من صالتكّن يف اجلماعة".

َقيْس، عن ُعبَيْد اهلل بن سويد األنصاريّ، عن عمته أم محيد اْمرَأَة أبي  ورواه ابن وهب، عن داود بن

 محيد عن النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم، حنوه.

 أخرجها الثالثة.

 حرف اخلاء

 أم خارِجة، امْرَأَة زيد بن ثابت. 

بن أبي عاصم يف أم خاِرجة، امْرََأة زيد بن ثابت. أدركت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم، ذكرها ا

 الوحدان.

أخربنا حييى فيما أذن يل بإسناده عن ابن أبي عاصم: حدثنا مُحَمَّد بن إمساعيل، حدثنا مكي بن 

إبراهيم، حدثنا عَُبيْد اهلل بن أبي زياد، حدثنا أبو بكر بن عَبْد اهلل بن أبي ربيعة، حدثتين أم خارجة 

لّى اهلل عليه وسّلم يف حائط ومعه أصحابه، إذ قال: امْرَأَة زيد بن ثابت قالت: أتينا رسول اهلل ص

"أول رجل يطلع عليكم فهو من أهل اجلنة". فليس أحد منا إال وهو يتمنى أن يكون من وراء احلائط. 

قالت: فبينما حنن كذلك إذ مسعنا حِسَّاً، فرفعنا أبصارنا إليه ننظر من يدخل، فقال رسول اهلل صلّى 
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 ن يكون عليّاً". فدخل علي بن أبي طالب.اهلل عليه وسلّم: "عسى أ

 أخرجها ابن منده، وأبو نعيم.

 أم خارجة بِنْت النضر 

أم خارجة بِنْت النضر بن ضَمْضَمْ األنصارية، من بين عدي بن النجار. بايعت النَّبِيّ صلّى اهلل عليه 

 وسلّم.

 قاله ابن حبيب.

 أم خالد بِنْت األسود 

 د يَُغوثَ الُقرَشِيَّة الزُهرية.أم خالد ِبنْت األسود بن عَبْ

أخربنا حييى إذنًا بإسناده عن ابن أبي عاصم، حدثنا مُحَمَّد بن مصفَّى، حدثنا مُعاوَِية بن حفص، 

عن ابن املبارك، عن معُمر، عن الزهري، عن عَُبيْد اهلل بن عَْبد اهلل، عن أم خالد عَبْد األسود بن 

صلّى اهلل عليه وسلّم فقال: "احلمد هلل الذي خيرج احلي من  عَبْد يغوث: أهنا دخلت على النَّبِيّ

 امليت".

 وقيل: امسها خالدة. وقد ذكرناها.

 أخرجها أبو نُعَْيم، وأبو موسى.

 أم خالد بِنْت خالد بن سعيد 
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خلف أم خالد ِبنْت خالد بن سعيد بن العاص بن أميَّة القُرَشِيَّة االمِويَّة، امسها أمة وأمها مهينة بِنْت 

 اخلزاعية أسلمت أيضاً، وقد ذكرناها. 

أخربنا أبو بكر بن عُمر بن العويس وغري واحد بإسنادهم عن مُحَمَّد بن إمساعيل: حدثنا حّبان، 

أخربنا ابن املبارك، عن خالد بن سعيد، عن أبيه، عن أمه أم خالد قالت: أتيت رسول اهلل صلّى اهلل 

فقال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلّم: "سََنهْ سََنهْ" قال عليه وسلّم مع أبي، وعلى قميص أصفر، 

عَبْد اهلل: وهي باحلبشية: حسنة فذهبت ألعب خبامت النبوة فزبرني أبي. فقال رسول اهلل صّلى اهلل 

 عليه وسلّم: "دعها".

قال: وحدثنا مُحَمَّد بن إمساعيل، حدثنا الفضل بن دكني، حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد 

ابن فالن بن سعيد بن العاص، عن أم خالد ِبنْت خالد قالت: أتي النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم بثياب 

" فسكت القوم، فقال: "ائتوني بام خالد". ?فيها مخيصٌة سوداء صغرية فقال: "من ترون أكسو هذه

لم أخضر أو أصفر، فأتى هبا حتمل، فأخذ اخلميصة بيده فألبسها، وقال: "أبلي وأخلقي" وكان فيها ع

 فقال: "يا أم خالد، هذا سناه. وسناه. باحلبشية حسنة".

 أخرجها الثالثة.

 أم خالد بِنْت يعيش 

أم خالد ِبنْت يعيش بن قَيْسي بن عَمْرو األنْصارِيَّة، من بين مالك. بايعت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم. 

 قاله ابن حبيب.

 أم خالّد 
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عن ابنها وقد قتل. وقد تقدمت القصة يف خالد األنصاريّ: يف حرف  أم خالد. هي اليت سألت

 اخلاء.

 أم خُنَاس 

أم خناس. قال ابن ماكوال: وأما خناس، أوله خاء معجمة، وبعدها نون خفيفة وذكر خناسًا 

 السكوني ثم قال: أم خناس، اْمرَأَة مَسْعود، هلا صحبة.

 أم خَوْلَة بِنْت حكيم 

 م األنْصارِيَّة.أم خَوَْلة بِنْت حكي

روى بكري بن األشج، عن خَوَْلة، عن أمها، أن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم قال الم سلمة: "ال 

 تَطَيَّيب وأنِت مُحِدٌّ وال تَمَسِّي احلِنّاء فإنه ِطيب".

 أخرجها أبو عُمر.

 أم اخلري بِنْت صخر 

مُرّة القُرَشِيَّة التيمية. وامسها سَلْمَى. وهي أم اخلري بِنْت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تَيم بن 

 أم بكر الصدّيق.

 قال الزبري: بايعت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم.

روى القاسم بن مُحَمَّد، عن عائشة قالت: ملا أسلم أبو بكر قام خطيباً، فكان أول خطبته دعا إىل 
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شديداً، ودنا منه عتبة بن ربيعة وجعل  اهلل ورسوله، فثار املشركون على أبي بكر، فضربوه ضرباً

يضربه بنعلني خمصوفتني وُيحَرِّفهما بوجهه، ونزا على بطن أبي بكر حتى ما يُعرف أنفه من وجهه. 

فجاءت بنو تيم فحملت أبا بكر يف ثوب حتى أدخلوه منزله، ال يشكّون يف موته، وجعل أبوه وبنو تيم 

فنالوا منه بألسنتهم  ?فعل رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّميكلمونه، فأجاهبم آخر النهار فقال: ما 

وعَذَلوه وفارقوه فلم يزل يسأل عن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم حتى حُمل إليه فأكبَّ عليه رسول 

اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يقبله، ورق عليه رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم رِقًّة شديدة، فقال أبو 

سول اهلل هذه أمي، وأنت مبارك، فادع هلا، وادعها إىل اإلسالم، لعل اهلل أن يستنقذها بك بكر: يا ر

 من النار. فدعا هلا رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، ودعاها إىل اهلل تعاىل، فأسلمت.

 قال أبو نعيم: ملا تويف أبو بكر رضي اهلل عنه ورثه أبواه مجيعاً، أبو قحافة وأم اخلري.

زهري، عن عَُبيْد اهلل بن عَبْد اهلل بن عتبة، عن ابن عباس قال: أسلمت أم أبي بكر، وأم روى ال

 عُثْمان، وأم طلحة، وأم الزبري، وأم عَبْد الرَّحْمَن بن عَوْف، وأم عَمَّار بن ياسر.

 قيل: إهنا أسلمت قدمياً مع ابنها أبي بكر. وتوفيت أم اخلري قبل أبي قحافة.

 أخرجها الثالثة.

 رف الدال والذالح

 أم الدَّحْداح 

 أم الدحداح، زوج أبي الدحداح.

هلا ذكر يف حديث أبي الدحداح وصدقته باحلائط الذي فيه النخل، فقال: يا أم الدحداح، اخرجي. 

 يعين من احلائط، ذكره األشريي 
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 أم الدَّرْداء 

ْدرد األسلمي قاله أمحد بن أم الدرداء زوج أبي الدرداء، وهي الكربى، وامسها خَرية بِنْت أبي حَ

 حنبل وابن معني، وقاال: أم الدرداء الصغرى امسها ُهجَيمة الوصابية، قاله أبو عُمر.

وقال أبو نعيم: امسها خرية، وقيل: هَُجيمة. روى عنها مُعاذ بن أنس، وطلحة بن ُعبَيْد اهلل، وميمون 

د: حدثين أبي، حدثنا ابن منري، حدثنا بن مهران. أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عَبْد اهلل بن أمح

فضيل بن غزوان، مسعت طلحة بن عُبَيْد اهلل بن كريز قال: مسعت أم الدرداء قالت: مسعت رسول 

اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يقول: "يُستجاب للمرء بَظهِْر الغيب ألخيه، فما دعا ألخيه بدعوةٍ إال قال 

 املَلَك: ولك مبِْثلٍ".

اء من فضالء النساء وعقالئهن، ومن ذوات العبادة. وتوفيت قبل أبي الدرداء وكانت أم الدرد

بسنتني، وكانت وفاهتا بالشام يف خالفة ُعثْمان، وحفظت عن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم، وعن 

 زوجها أبي الدرداء.

 أخرجها الثالثة.

نه قد ظن أهنما واحدة. وقد قلت: قول أبي نُعيم امسها خرية، وقيل هجيمة وهٌم ال شك فيه، أل

اختلف يف امسها، وليس كذلك، إمنا مها اثنتان، أم الدرداء الكربى وهي هذه خرية، هلا صحبة. وأم 

الدرداء الصغرى، وهي هجيمة الوِصابية، وقد تقدم الكالم عليهما يف خرية من األَسْمَاء، أمت من 

 هذا.

 أم ذَرّ 
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 ذر الغفاري، هلا ذكر يف وفاة أبي ذر. أم ذر بالذال املعجمة هي امْرَأَة أبي

 أخرجها ابن منده، وأبو نعيم.

 أم أبي ذَرّ 

أم أبي ذر، أسلمت. وقد ذكر إسالمها يف حديث طويل يف إسالم أبي ذر وأمه وأخيه، وقد ذكرناه 

 يف إسالم أبي ذر.

 أم ذَرَّة 

 أم ذرة، مذكورة يف الصحابيات.

ا مسعت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم يقول: "أنا وكافل اليتيم يومَ حديثها عند مُحَمَّد بن املنكدر: أهن

 القيامة كهاتَني".

 حرف الراء

 أم رافع بِنْت عُثْمان 

أم رافع بِنْت عُثْمان بن خَلْدة بن مُخَلّد األنْصارِيَّة، من بين َزريق. بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه 

 وسلّم. قاله ابن حبيب.
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 أم رافع 

 افع، أدركت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم، وامسها سَلْمَى، وقد ذكرناه يف سَلْمَى.أم ر

روى الليث، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عُبَْيد اهلل بن وهب، عن أم رافع أهنا قالت: 

" عشْراً، يا رسول اهلل أخربني بشيء أفتتح به صالتي. فقال: "إذا قمتِ إىل الصالة فقويل: "اهلل أكرب

فإنك إذا قلت ذلك قال اهلل عَزَّ وجَلّ: هذا يل. ثم قويل: "سبحان اهلل وحبمده" عشراً، فإنك إذا 

قلت ذلك قال اهلل عَزَّ وَجلّ: هذا يل. وامحدي اهلل عَزَّ وَجلّ عشراً، فإنك إذا قلت ذلك قال اهلل َعزَّ 

 قال اهلل عَزَّ وَجلّ: قد غفرتُ لكِ".وجَلّ: هذا يل. واستغفري اهلل عشراً، فإنك إذا قلت ذلك 

ورواه عطاف بن خالد، عن زيد بن أسلم، عن أم رافع أهنا قالت: دلين يا رسول اهلل على عمل 

يأجرني اهلل عليه. قال: "يا أم رافع، إذا قمت إىل الصالة فسبِّحي اهلل عشراً، وامحديه عشراً، وهلِّليه 

اً، فإنك إذا سبّحت قال: هذا يل. وإذا محْدتِ قال: هذا يل. عشراً، وكبِّريه عشراً، واستغفريه عشر

 وإذا هلّلت قال: هذا يل. وإذا كبّرت قال: هذا يل. وإذا استغفرِت قال: قد غفرت لكِ".

 أخرجه ابن منده، و أبو نعيم.

 أم رافع بِنْت عَبْد اهلل 

 بين مالك. أم رافع بِنْت عَبْد اهلل بن النعمان بن عَُبيْد األنْصارِيَّة، من

 أدركت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم، وبايعته.

 قاله ابن حبيب.
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 أم رَبْعَةَ بِنْت خِذام 

 أم رَبعة بِنْت خِذام.

 قال أبو موسى: كأهنا كنية خنساء بِنْت خُذام.

بن  أخربنا القاضي أبو اخلري عُمر بن مُحَمَّد بن عَبْد اهلل بن عزيزة، حدثنا شجاع و أمحد، ابنا علي

شجاع قاال: أخربنا مُحَمَّد بن إسحاق احلافظ، أخربنا أمحد بن مُحَمَّد بن زياد، حدثنا عباس بن 

مُحَمَّد الدَّوري ، حدثنا أمحد بن يونس، حدثنا أبو بكر عياش، عن يعقوب بن عطاء، عن عطاء عن 

عليه وسلّم، فذكرت ذلك  ابن عباس قال: زوج خِذام ربعة اِبنْته وهي كارهة، فأتت النَّبِّي صلّى اهلل

 له، فنزعها من زوجها، فتزوجها أبو ُلبَاَبة.

 هذا حديث غريب عن يعقوب، ويف سائر الروايات أهنا خنساء.

 أخرجها أبو موسى.

 أم الربيع بِنْت أسلم 

ن أم الربيع بِنْت أسلم بن احَلريش بن عديّ بن جمدَعة، امَْرأَة بَرَْذع بن زيد الظَفري، وهي أم يزيد ب

 بَرْذَع.

 بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم.

 قاله ابن حبيب.

 أم الربيع 
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أم الربيع. أخربنا يعيش بن صدقة بن علي بإسناده عن أبي عَْبد الرَّحْمَن بن شعيب: أخربنا أمحد بن 

رَحت سليمان، حدثنا َعفَّان، حدثنا محاد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن أنس: أن أم الربيع أم حارثة جَ

إنساناً، فاختصموا إىل النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم، فقال: رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: "القصاَص 

ال، واهلل ال يُْقتَصُّ منها أبداً. فقال رسول  ?القصاص". فقالت أم الربيع يا رسول اهلل، أتقتص من فالنة

يع! القصاص كتاب اهلل". قالت: ال، واهلل ال يقتص اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم : "سبحان اهلل يا أم الرب

منها أبدا. فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: "إن من عباد اهلل من لو 

 أقسم على اهلل ألبرَّه".

 هكذا يف هذه الرواية، وقد روي أن الرُّبَْيعَ هي اليت أقسمت، واهلل أعلم.

 أم رِعْلَة 

 علة الُقشريية.أم رِ

أوردها جعفر املستغفري. روى بإسناد ضعيف عن األوزاعي، عن عطاء عن ابن عباس قال: 

وفدَت إىل النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم امَْرأَة يقال هلا أم رِعلة القشريية، وكانت امْرََأة ذات لسان 

ا ذوات اخلدور، وحمل ُأزُر وفصاحة، فقالت: السالم عليك يا رسول اهلل ورمحة اهلل وبركاته، إنّ

البعول، ومربيات األوالد، وممهّدات املهاد، وال حّظ لنا يف اجليش األعظم، فعلمنا شيئاً يقربنا إىل اهلل 

عَزَّ وجَّل. فقال هلا النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم: "عليكنّ بذكر اهلل َعزَّ وَجلّ آناء الليل وأطراف النهار 

 وت..." احلديث.وغضّ البصر، وخفض الص

 أخرجه أبو موسى.

 أم رِمْثَة 
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 أم رِمثة، شهدت فتح خيرب. أخرجها أبو عُمر خمتصراً، وقال: ال أعرف هلا غري هذا اخلرب.

أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق يف تسمية من أعطاه النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم 

 اً".من خيرب: "والم رُمَيثة أربعني َوسْق

 أم رومان بِنْت عامر 

أم رومان ِبنْت عامر بن عُوَمير بن عَبْد مشس بن عتّاب بن أذَينة بن سُبيع بن دمهان بن احَلاِرث بن غنم 

بن مالك بن كنانة الكنانية، اْمرَأَة أبي بكر الصديق. وهي أم عائشة وعَبْد الرَّحْمَن ولدي أبي بكر. 

 فًا كثرياً، وأمجعوا أهنا من بين غْنم بن مالك بن كنانة.كذا نسبها الزبري، وخالفه غريه خال

وتوفيت يف حياة رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يف ذي احلجة سنة ست من اهلجرة. وقيل: سنة 

أربع. وقيل: سنة مخس، قاله أبو عُمر، فنزل رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يف قربها، واستغفر 

ى اهلل عليه وسلّم أنه قال: "من سرَّه أن ينظر إىل اْمرَأَة من احلور العني فلينظر هلا. وروي عن النَّبِّي صلّ

 إىل أم رومان".

وكانت قبل أبي بكر حتت عَبْد اهلل بن احلَاِرث بن سَخْبَرة بن جرثومة اخلري بن عادية بن مرّة األزدي. 

ة وعَبْد الرَّحْمَن، فهما أخوال فولدت له الطفيل. وتويف عنها. فخلف عليها أبو بكر. فولدت له عائش

 الطفيل المه.

روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: ملا هاجر رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم خلّفنا 

وخلف بناته، فلما استقرَّ بعث زيد بن حارثة، وبعث معه أبا رافع مواله، وأعطامها بعريين ومخسمائة 

ليه من الّظهر، وبعث أبو بكر معهما عَبْد اهلل بن أرَيقط ببعريين أو درهم يشرتيان هبا ما حيتاجان إ

ثالثة، وكتب إىل ابنه عَْبد اهلل بن أبي بكر أن حيمل أمي أم رومان وأنا وأخيت أَسْمَاء، فخرجوا 

مصطحبني، وكان طلحة يريد اهلجرة فسار معهم، وخرج زيد وأبو رافع بفاطِمَة وأم كُلْثُوم وسودة ِبنْت 
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ة، زوج النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم ، وأم أمين، فقدمنا املدينة و النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم يبين زمع

 مسجده وأبياتًا حول املسجد، فأنزل فيها أهله.

 أخرجها الثالثة.

قلت: من زعم أهنا توفيت سنة أربع أو مخس، فقد وهم، فإنه قد صح أهنا كانت يف اإلفك حيَّة، 

 فك سنة ست يف شعبان، واهلل أعلم.وكان اإل

 حرف الزاي

 أم زُفَر 

 أم زفر، هي اليت كان هبا مسٌّ من اجلن.

روى ابن جريج، عن احلَُسيْن بن مسلم، عن طاوس قال: كان النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم يؤتي 

م تربأ ومل خيرج باجملانني، فيضرب صدر أحدهم فيربأ، فأتى مبجنونة يقال هلا أم زفر فضرب صدرها فل

 شيطاهنا فقال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: "وهو يَعيبها يف الدنيا وهلا يف اآلخرة خري".

 قال ابن جريج: وأخربني عطاء أنه رأى أم زفر امْرَأَة سوداء طويلة على سلم الكعبة. 

ة َتحمُق، فجاء أخوهتا قال ابن جريج: أخربني عَبْد الكريم، عن احلسن أنه مسعه يقول: كانت اْمرَأَ

فشكوا ذلك إليه، فقال: "إن شئتم دعوُت اهلل فربأت، وإن شئتم كانت كما هي ، وال حساب عليها 

 يف اآلخرة". فخيّرها أخوهتا فقالت: دعوني كما أنا. فرتكوها.

 أخرجها الثالثة.
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 أم زُفَر ماشِطَةُ خدجية 

 بِّي صّلى اهلل عليه وسلّم يف زمان خدجية.أم زفر ماشطة خدجية، وكانت عجوزاً سوداء تغشى النَّ

قلت: بلى. قال: هذه  ?روى عطاء بن أبي رباح قال: قال يل ابن عباس: أال أريك امْرََأة من أهل اجلنة

املرأة السوداء، أتت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم فقالت: إن أُصَرع وإني أنكشف، فادع اهلل عَزَّ 

تِ ولك اجلنة، وإن شئت دعوت اهلل أن يعافيك". فقالت: أصرب. وجَلّ. قال: "إن شئتِ صرب

 قالت: فإني أنكشف، فادع اهلل أن ال أنكشف. فدعا هلا.

 وروى ابن جريج ، عن عطاء: أنه رأى أم زفر امْرَأَة سوداء على سلم الكعبة.

 أخرجها كذا أبو موسى، وقال: حيتمل أن تكون أم زفر اليت ذكروها.

بو موسى، وذكر حديث ابن عباس وابن جريج، وهذان احلديثان يدالن أهنما قلت: كذا ذكرها أ

واحدة، والذي ذكره أبو موسى عن ابن جريج يف هذه الرتمجة، ذكره أبو عُمر يف الرتمجة وقوله أهنا 

العجوز اليت كانت تغش النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حياة خدجية، يدل أهنا غري األوىل، إال أن يكون 

 حدث هبا، واهلل أعلم. الصرع

 أم زياد األشجعية 

 أم زياد األشجعية، جَدَّة َحشَْرج.

أخربنا حييى بن أبي الرجاء إذنًا بإسناده عن ابن أبي عاصم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن زيد 

بن احلُباب، عن رافع بن سلمة األشجعي، عن حشرج بن زياد األشجعي، عن جدته أم أبيه: أهنا 

النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم يوم خيرب سادسة ست نسوة، فبلغ النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم، غزت مع 

" ورأينا فيه الغضب، فقلنا: خرجنا ومعنا دواء نداوي به ?فبعث إلينا فقال: "بإذن من خرجنتّ
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 اجلرحى، ونناول السهام، ونسقي السَّويق، ونغزل الشعر، ونعني يف سبيل اهلل.

 قالت: مترًا. ?نا: "أقِمْنَ". فلما فتح اهلل عليه خيرب قسم لنا كما قسم للرجال، فقلت: ما كانفقال ل

 أخرجها ابن منده، وأبو نعيم.

 أم زيد بِنْت حرام 

أم زيد بِنْت حرام بن عَمْرو، صاحبة اجلمل. وهي أنصاريّة من بين مالك. بايعت رسول اهلل صلّى اهلل 

 عليه وسلّم.

 .قاله ابن حبيب

 أم زيد بِنْت السَّكَن 

أم زيد بِنْت السّكن بن عتبة بن عَمْرو بن خديج األنْصارِيَّة، من بين جُشم. بايعت رسول اهلل صلّى 

 اهلل عليه وسلّم.

 قاله ابن حبيب.

 أم زيد 

أم زيد. روى أسباط، عن السدَّي قال: كانت امْرَأَة من األنصار يقال هلا أم زيد اختصمت مع زوجه، 

دت أن تلحق بأهلها، فمنعها، فاقتتل زوجها وأهلها، فنزل قوله تعاىل: "وإن طائفتاِن من املؤمننيَ وأرا
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اآلية، ال أدري هي واحدة ممن قبلها، أم غريها، ألنه مل يرفع  9اقتتلوا فأصلحوا بينهما"... احلجرات 

 يف نسبها حتى تُعرف، فذكرناها احتياطاً إىل أن تُحَقق.

 فُرَيْعَة أم زينب بِنْت ال

 أم زينب، وامسها حبيبة بِنْت الفريعة، وهي أم زينب بِنْت نُبَيط بن جابر.

روى عَبْد اهلل بن إدريس، عن مُحَمَّد بن عَمَارَة، عن زينب بِْنت نُبيط بن جابر، قالت: أوصى أبو 

يقال هلا الّعاث،  أمامة بامي وخاليت إىل النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم ، فأتاه حَليٌ من ذهب ولؤلؤ،

 قالت: فحالهن من الرِّعاث.

 وقد ذكرت يف حبيبة.

 أخرجها ابن منده و أبو نعيم.

 أم زينب 

 أم زينب، دعا هلا النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم.

روى عطاء بن خالد، عن أبيه، خالد بن الزبري، عن أبيه الزبري بن عَبْد اهلل ، عن أبيه َعبْد اهلل بن 

ؤيب، عن أبيه ذؤيب أن وفداً للنيب صلّى اهلل عليه وسلّم مروا بام زينب، فأخذوا زِرِْبيَّتها، رُذَيح بن ذ

فلحق ابن زينب بالنَّبِّي فقال: يا رسول اهلل، أخذ الوفد زِْربية أمي. فقال النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم: 

م يده وقال: "بارك اهلل فيك يا غالم، وبارك "رُدّوا عليه زربّية أمه"، ثم رفع النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّ

 المكَ فيك".

 أخرجها ابن منده، و أبو نعيم.
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 حرف السني

 أم سامل األشجعية 

 أم سامل األشجعية. ذكرها أبو بكر بن أبي عاصم يف الصحابيات. 

مَن بن ُمحَمَّد أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أمحد بن عَبْد اهلل وعَبْد الرَّحْ

قاال: أخربنا عَبْد اهلل بن ُمحَمَّد بن فورَك، أخربنا أبو بكر بن أبي عاصم، حدثنا عُقَْبة بن مكرم، 

حدثنا َعبْد الرَّحْمَن بن مهدي، عن سُفْيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن رجل، عن أم سامل 

ة، فقال: "ما أحسنها إن مل تكن األشجعية: أن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم أتاها وهي يف قب

 ميتة!". قال: فجعلت أتتبعها.

 أخرجها ابن منده، و أبو نعيم.

 أم سارَّة 

 أم سارة وقيل: سارة موالة لقريش ذكرها يف حديث أنس.

روى قتادة، عن أنس: أن أم سارة كانت موالة لقريش، فأتت النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم فشكت إليه 

رجالً بعث معها بكتاب إىل أهل مَكَّة لتحفظ عياله، فنزلت: "يا أيها الذين أمنوا ال احلاجة، ثم إن 

 .1تتّخذوا عدُوّي وعدوَّكم أولياء" املمتحنة 

أخرجها ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم: ال أعلم أحدًا ذكرها يف الصحابة ونسبها إىل اإلسالم، غري 

 املتأخر، يعين ابن منده.
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قصة هي قصة حاطب بن أبي بلتعة، ملا أرسل إىل أهل مَكَّة يعلمهم مبسري النَّبِّي صلّى قلت: هذه ال

 اهلل عليه وسلّم إليهم، فأرسل علياً والزُّبري إىل روضة خاخ، فأخذا الكتاب منها.

 أم السّائب األنْصارِيَّة 

 أم السائب األنْصارِيَّة، وقيل: أم املُسيَّب.

حلسن املخزومي بإسناده عن أبي يَعَْلى قال: حدثنا القواريري حدثنا يزيد بن أخربنا أبو الفضل بن أبي ا

زريع ، حدثنا حجاج الصوّاف، عن أبي الزبري، عن جابر: أن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم دخل 

على أم السائب أو: أم املسيب وهي ترفرف، فقال: "مالك يا أم السائب" أو: يا أم املسيّب 

الت: احلمى، ال بارك اهلل فيها! فقال: "ال تسبّي احلمّى، فإهنا تُذهب خطايا ابن آدم، " ق?"ترفرفني

 كما يُذهب الكري خبَث احلديد".

 أخرجها الثالثة.

 أم السائب النخعية 

 أم السائب النخعية. هلا صحبة.

 أخرجها أبو عُمر خمتصرًا.

 أم سَبْرَة 
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 أم سربَة، يف إسناد حديثها نظر.

بن إسحاق الثقفي، عن قتيبة، عن رشدين، عن أبي بكر األنصاري، عن سربة، عن أمه  روى مُحَمَّد

أهنا مسعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يقول: "ال صالة ملن ال وضوء له، وال وضوء ملن مل يذكر 

 اهلل عَزَّ وجَّل ،وال يؤمن بي من ال حيب األنصار".

 أخرجها أبو موسى.

 أم سعد األنْصارِيَّة 

أم سعد األنْصارِيَّة، وهي كَْبشَة ِبنْت رافع بن عُبَيْد بن ثعلبة أم سعد بن مُعاذ، وقد ذكرناها يف 

 كَبْشَة.

 أخرجها أبو عُمر.

 أم سعد بِنْت الربيع 

 أم سعد ِبنْت الربيع األْنصارِيَّة.

بت هلا ذكر وال تقدم نسبها عند ذكر ابنها، توفيت بعد سعد، وهي أخت أم خارجة اْمرَأَة زيد بن ثا

 تعرف هلا رواية.

 أخرجها ابن منده، و أبو نعيم.

 أم سعد بِنْت زيد 
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 أم سعد ِبنْت زيد بن ثابت األْنصارِيَّة وقيل: مل يسمع منها، بينهما عَبْد اهلل بن خارجة.

ويف عن روى مُحَمَّد بن عَبْد اهلل بن عَمَّار املوصلي، عن ُعثْمان بن عَْبد الرَّحْمَن، عن عنبسة الك

مُحَمَّد بن زاذان، عن أم سعد ِبنْت زيد بن ثابت قالت: مسعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يامر 

 بدفن الدم إذا احتجم.

 ومن حديثها أن النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم كان إذا سافر مل تفارقه املرآة واملكحلة، يكونان معه.

 اهلل عليه وسلّم قال: "الوضوء مُدٌّ، والغَسل صاعٌ".وروى عنها مُحَمَّد أن النَّبِيّ صّلى 

 أخرجها الثالثة.

 أم سعد بِنْت سعد بن الربيع 

أم سعد ِبنْت سعد بن الربيع بن عَمْرو بن أبي زهري، من بين احَلارِث بن اخلزرج. تقدم نسبها عند ذكر 

ا. أخربنا أبو موسى إذنًا أخربنا أبو أبيها، فرق أبو نعيم بينها وبني أم سعد ِبنْت الربيع اليت تقدم ذكره

علي، أخربنا أبو نعيم قال أبو موسى: وأخربنا حبيب بن مُحَمَّد بن أمحد، حدثنا أمحد بن ُمَحمَّد بن 

النعمان قاال: حدثنا مُحَمَّد بن إبراهيم بن علي، حدثنا احلَُسيْن بن مُحَمَّد بن محاد، حدثنا عَمْرو بن 

مَّد بن سلمة عن ابن إسحاق، عن داود بن احلصني قال: كنت اقرأ على أم هشام احلراني، حدثنا مُحَ

سعد بن الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة يف حجر أبي بكر فقرات عليها: "واّلذينَ 

 عَقَدَتْ أَيْماُنكم" فقالت:ال، ولكن: "والذين عاقدت أميانكم" إمنا نزلت يف أبي بكر وعَبْد الرَّحَْمن بن

 أبي بكر، حني أبى أن يسلم، فحلف أبو بكر أنه ال يورثه، فلما أسلم أمره اهلل تعاىل أن يورثه.

 أخرجها أبو نُعَْيم، و أبو موسى.

 أم سعد، أم أبي سعيد اخلُدرِيّ 
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 أم سعد وهي أم أبي سعيد اخلدريّ . روى عنها ابنها أبو سعيد.

غَزِية، عن عَبْد الرَّحْمَن، عن أبيه قال: سرَّحتين أمي روى قتيبة، عن ابن أبي الرجال، عن عَمَارَة بن 

 إىل النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم فأتيته، فقال: "من استغنى أغناه اهلل".

 أخرجها ابن منده، و أبو نعيم.

 أم سعد بن عُبادة 

 أم سعد بن عبادة. توفيت على عهد رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم.

يْد اهلل بن عَبْد اهلل، عن ابن عباس: أن سعداً سأل النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم روى الزهري، عن عُبَ 

 فقال: "اقضه عنها". ?فقال: إن أمي ماتت وعليها نذٌر مل تقضه

أخربنا فتيان بإسناده عن القعنيب، عن مالك، عن سعيد بن عَمْرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن 

خرج سعد بن عبادة مع النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم يف بعض مغازيه، عبادة، عن أبيه، عن جده قال: 

املال مال سعد، فتوفيت قبل أن  ?فحضرت أمه الوفاة باملدينة، فقيل هلا: أوصي. فقالت: فيم أوصي

فقال  ?يقدم سعد. فلما قدم ذُكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول اهلل، هل ينفعها أن أتصدق عنها

 اهلل عليه وسلّم: "نعم". فقال سعد: كذا وكذا صدقة. حلائط مساه.النَّبِيّ صلّى 

أخربنا غري واحد بإسنادهم عن مُحَمَّد بن عيسى: حدثنا ُمحَمَّد بن بشار، عن حييى بن سعيد، عن 

سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن ابن املسيب: أن أم سعد ماتت والنَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم 

 صلّى عليها وقد مضى لذلك شهر.غائب، فلما قدم 

 أخرجها ابن منده، و أبو نعيم.

 أم سعد بِنْت مُرَّة 
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 أم سعد ِبنْت مّرة بن عَمْرو اجلمحية. قاله أبو نعيم.

وقال ابن منده: سعد بن عَمْرو أصح. وقال أبو عُمر: أم سعيد ِبنْت عَمْرو اجلُمَحية. قال: وقيل: 

 ها كافل اليتيم.بِنْت عُمري. واتفقوا كلهم أن حديث

روى يزيد بن زُريع، عن مُحَمَّد بن عَمْرو، عن صفوان بن سليم، عن أم سعد ِبنْت مرّة بن عَمْرو 

اجلمحية قالت: قال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: "من كفل يتيماً له أو لغريه، وكنت أنا وهو يف 

 اجلنّة كهاتني يعين أصبعيه الّسبابة والوسطى".

مَّد بن بشر، عن مُحَمَّد بن عَمْرو، عن صفوان، عن أم سعد بِنْت عَمْرو بن مرة. ورواه ابن ورواه مُحَ

 عيينة، عن صفوان، عن أم سعد ِبنْت مّرة الزهرية.

 أخرجه الثالثة.

 أم سُفْيان بن الضحّاك 

 أم سُفْيان بن الضحاك. ذكرت يف الصحابة وال يثبت، ذكرها الطرباني وجعفر املستغفري فيهم.

أخربنا عَبْد الوهاب بن هبة اهلل بإسناده عن عَبْد اهلل: حدثين هدبة بن خالد، أخربنا محاد بن سلمة، 

عن يَعْلَى بن عطاء، عن موسى بن عَبْد الرمحي، عن أم سُفْيان: أن يهودية كانت تدخل على عائشة 

صلّى اهلل عليه وسلّم  فتتحدث، فإذا قامت قالت: أعاذكِ اهلل من عذاب القرب. فلما جاء رسول اهلل

أخربته بذلك، فقال: "كذبَتْ إمنا ذاك ألهل الكتاب". فكُسَِفت الشمس فقال: "أعوذ باهلل من عذاب 

 القبْر".

أخرجه ابن منده و أبو نعيم، وقد أخرجه أبو موسى مستدركاً على ابن منده، وقد أخرجه ابن منده 

 فال وجه الستدراكه عليه.
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 ة أم سلمة بِنْت أبي أميَّ 

أم سلمة بِنْت أبي أميَّة بن املغرية بن رسول اهلل بن عُمر بن خمزوم الُقرَشِيَّة املَْخزُومِيَّة، زوج النَِّبيّ صلّى اهلل 

عليه وسلّم، وامسها : ِهنْد. وكان أبوها يعرف بزاد الركب. وكانت قبل النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم عند 

ي، فولدت له: سلمة، وعُمر، ودُرَّة، وزينب. وتويف فخلف عليها رسول أبي سلمة بن عَبْد األسد املخزوم

 اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم بعده. وكانت من املهاجرات إىل احلبشة وإىل املدينة.

أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال: حدثين والدي إسحاق بن يسار، عن سلمة بن 

لمة، عن جدته أم سلمة قالت: ملا أمجع أبو سلمة اخلروج إىل املدينة، رحل بعرياً عَبْد اهلل بن عُمر بن أبي س

له ومحلين، ومحل معي ابنة سلمة، ثم خرج يقود بعريه فلما رآه رجال بين املغرية بن عَبْد اهلل بن عُمر بن 

 ? هبا يف البالدعالم ترتك تسري ?خمزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه

ونزعوا خطام البعري من يده، وأخذوني. وغضبت عند ذلك بنو عَبْد األسد، وأهووا إىل سلمة وقالوا: 

واهلل ال نرتك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. فتجاذبوا ابين سلمة حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو 

وانطلق زوجي أبو سلمة حتى حلق باملدينة،  عَبْد األسد رهط أبي سلمة، وحبسين بنو املغرية عندهم.

 ففُرِّق بيين وبني زوجي وبني ابين.

قالت: فكنت أخرج كل غَداة فأجلس باإلبطح، فما أزال أبكي، حتى أمسي سنة أو قريبها. حتى مرّ بي 

 ?كينةرجل من بين عمي، من بين املغرية، فرأى ما بي، فرمحين فقال لبين املغرية: أال خترجون من هذه املس

فرقتم بينها وبني زوجها وبني ابنها. فقالوا يل: احلقي بزوجك إن شئت.وردَّ علي بنو عَبْد األسد عند ذلك 

ابين، فرحلت بعريي ووضعت ابين يف حجري، ثم خرجت أريد زوجي باملدينة، وما معي أحد من خلق 

بالتنعيم لقيت عُثْمان بن طلحة بن أبي اهلل، فقلت: أَتبلَّغُ مبن لقيتُ حتى أقدَمَ عليّ زوجي. حتى إذا كنت 

 ?قلت: أريد زوجي باملدينة. فقال: هل معك أحد ?طلحة أخا بين عَبْد الدار فقال: أين يا ِبنْت أبي أميَّة
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فقلت: ال واهلل، إال أنين وابين هذا. فقال: واهلل مالك من مرَتك. فأخذ خبطام البعري فانطلق معي يقودني، 

من العرب أراه كان أكرم منه. إذا بلغ املنزل أناخ بي ثم تنحى إىل شجرة فاضطجع فواهلل ما صحبت رجال 

حتتها، فإذا دنا الرواح قام إىل بعريي فقدمه فرحله، ثم استأخر عين وقال: اركيب. فإذا ركبت واستويت 

لما نظر على بعريي أتى فأخذ خبطامه، فقادني حتى ننزل. فلم يزل يصنع ذلك حتى قدم بي إىل املدينة، ف

إىل قرية بين عَمْرو بن عَوْف بقباء قال: زوجك يف هذه القرية وكان أبو سلمة نازالً هبا ، فدخلتها على بركة 

اهلل تعاىل، ثم انصرف راجعًا إىل مَكَّة. وكانت تقول: ما أعلم أهل بيت أصاهبم يف اإلسالم ما أصاب آل 

 بن طلحة. أبي سلمة، وما رأيت صاحباً قط كان أكرم من عُثْمان

وقيل: إهنا أول ظعينة هاجرت إىل املدينة، واهلل أعلم. وتزوجها رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم بعد أبي 

 سلمة.

أخربنا يعيش بن صدقة الفقيه بإسناده عن أمحد بن شعيب: أخربنا مُحَمَّد بن إمساعيل بن إبراهيم، حدثنا 

ين ابن عُمر بن أبي سلمة، عن أبيه عن أم سلمة قالت: ملا يزيد، عن محاد بن سلمة، عن ثابت البُناني، حدث

انقضت عِدّهتا بعث إليها أبو بكر خيطبها عليه فلم تزوَّجه. فبعث إليها رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم 

ة عُمر بن اخلطاب خيطبها عليه، فقلت: أخرب رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم أني اْمرَأَة غَريَى، وأني امَْرأَ

مصيبة، وليس أحد من أوليائي شاهد.فأتى رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم فذكر ذلك له، فقال: "ارجع 

إليها فقل هلا: أما قولُكِ إنّي امْرََأة غريى فسأدعو اهلل فيُذْهب غريتك، وأما قولك: إني اْمرَأَة مصيبة، 

فليس أحد من أوليائك شاهد وال غائب  فستُكَْفيَْن صِبيانك، وأما قولك: ليس أحد من أوليائي شاهدٌ،

 يكره ذلك". فقالت البنها عُمر:قم فزوج رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. فزوّجه... خمتصراً.

أخربنا أرسالن بن يغان أبو مُحَمَّد الصويف، أخربنا أبو الفضل بن طاهر بن سعيد بن أبي سعيد امليهين 

خلف، أخربنا احلاكم أبو َعبْد اهلل مُحَمَّد بن عَبْد اهلل،  الصويف، أخربنا أبو بكر أمحد بن علي بن

أخربنا أبو العَبَّاس مُحَمَّد بن يعقوب األصم، حدثنا احلسن بن مكرم، حدثنا عُثْمان بن عُمر، حدثنا 

عَبْد الرَّحْمَن بن َعبْد اهلل بن دينار، عن شريك بن أبي منِر، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة قالت: 
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. قالت: فأرسل  33يت نزلت: "إنّما يريد اهللُ ليُذهب عنكم الرجسَ أهل البيت" األحزاب يف بي

رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم إىل فاطِمَة، وعليّ، واحلسن، واحلُسَيْن، فقال: "هؤالء أهل بييت". 

 قال: "بلى إن شاء اهلل". ?قالت فقلت: يا رسول اهلل، أنا من أهل البيت

 ثة.أخرجها الثال

 أم سلمة بِنْت أبي حكيم 

 أم سلمة بِنْت أبي حكيم. وقيل: أم سليم. وقيل: أم سليمان. ال يوقف على امسها.

 حديثها أهنا أدركت القواعد من النساء تصلني مع النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم الفرائض.

 أخرجها الثالثة.

 أم سلمة بِنْت يزيد بن السكن 

 لسكن، وامسها أَسْمَاء.أم سلمة بِنْت يزيد بن ا

أخربنا إبراهيم بن مُحَمَّد وغريه بإسنادهم عن أبي عيسى: حدثنا عَبْد بن محيد، أبي نُعَيم هو الفضل 

بن دُكني عن يزيد بن عَبْد اهلل الشيباني قال: مسعت شهر بن حوشب، عن أم سلمة األنْصارِيَّة قالت: 

قال: "ال تَنُْحنَ". قلت: يا  ?ي ال ينبغي لنا أن نعصيك فيهقالت اْمرَأَة من النسوة: ما هذا املعروف الذ

نيبّ اهلل، إن بين فالن قد أسعدوني على عمي، وال بد يل من قضائهن. فأبى عليّ فعاتبته مراراً، فأذن 

 يل يف قضائهن فلم أنح بعد قضائهن وال غريه حتى الساعة، ومل تبق اْمرَأَة إال قد ناحت غريي.

وقال: قال أبو عيسى: قال عَبْد بن محيد: أم سلمة هي أَسْمَاء ِبنْت يزيد بن أخرجها أبو موسى 

 السكن.
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 أم سَلْمَى بِنْت أبي أميَّة 

 أم سَلْمَى بِنْت أبي أميَّة.

أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو سعد مُحَمَّد بن علي الكاتب املعروف بالسرفتح وأبو علي احلسن 

منصور عَبْد الرزاق بن أمحد ، حدثنا عَبْد اهلل بن مُحَمَّد أبو الشيخ، حدثنا بن أمحد قاال: أخربنا أبو 

زكريا الساجي، حدثنا مُحَمَّد بن احَلارِث بن مدجل املخزومي، عن عَمْرو بن ُعثْمان بن سهل بن أبي 

شوال، حثمة قال: مسعت أم سَلْمَى ابنة أبي أميَّة قالت: تزوج رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يف 

 وبنى يف شوال.

كذا أورده أبو الشيخ يف كتاب النكاح وعَمْرو بن عُثْمان هذا قيل: يروي عن أبي بكر بن سليمان بن 

 أبي حثمة، ولعل أم سَلْمَى ترويه عن عائشة، واهلل أعلم.

 أخرجها أبو موسى.

 أم سَلْمَى 

 وهي فيما أرى امَْرأَة أبي رافع.أم سَلْمَى ذكرها االمام أمحد بن حنبل يف مسنده. قال أبو نعيم: 

أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عَْبد اهلل بن أمحد: حدثين أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا إبراهيم بن 

سعد، عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن عَبْد اهلل بن علي بن أبي رافع، عن أبيه، عن أم سَلْمَى 

مرِّضها، فأصبحت يوماً كامثل ما رأيتها يف قالت:اشتكت فاطِمَة شكواها اليت قبضت فيها، فكنت أ

شكواها تلك، قالت: وخرج عليُّ لبعض حاجته، فقالت: يا أمه، اسكيب يل غساًل. فسكبت هلا 

غسالً، فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل، ثم قالت: يا أمه، أعطيين ثيابي اجلدد. فأعطيتها 

ط البيت. ففعلت، فاضطجعت واستقبلت فلبستها، ثم قالت يل: يا أمه، اجعلي يل فراشي يف وس
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القبلة، وجعلت يدها حتت خّدها، ثم قالت: يا أمه، إني مقبوضة اآلن، قد تطهرت اآلن، فال يكشفين 

 أحد، فقبضت مكاهنا، قالت: فجاء عليّ فأخربته.

 أخرجها أبو نُعَْيم، وأبو موسى.

 أم سَلِيط 

 أم سليط اْمرَأَة من املبايعات.

 صلّى اهلل عليه وسلّم. قال عُمر بن اخلطاب: كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. حضرت مع النَّبِيّ

 أخرجها أبو عُمر.

 أم سليم بِنْت سُحَيْم 

 أم سليم بِنْت سحيم. هي أمة أو أميَّة بِنْت أبي احلكم الِغفارّية. تقدم ذكرها يف حرف اهلمزة.

 أخرجها أبو عُمر.

 أم سليم بِنْت مِلحان 

ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عديّ بن النجار  أم سليم بِنْت

األنْصارِيَّة اخلزرجية النجارية، أم انس بن مالك. اختلف يف امسها فقيل: سهلة. وقيل: رميلة. وقيل: 

  رميثة. وقيل: مليكة، والغُميصاء، والرميصاء.

اهلية، فغضب عليها وخرج إىل الشام، ومات كانت حتت مالك بن النضر والد أنس بن مالك يف اجل
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هناك. فخطبها أبو طلحة األنصاريّ وهو مشرك فقالت: أما إني فيك لراغبة، وما مثلك يُرَدّ، ولكنك 

كافر، وأنا اْمرَأَة مسلمة، فإن تسلم فلك مهري، وال أسألك غريه. فأسلم وتزوجها وحسن إسالمه، 

ري، وكان معجبًا به فأسف عليه. ثم ولدت له عَْبد اهلل بن فولدت له غألما مات صغرياً، وهو أبو عم

 أبي طلحة، وهو والد إسحاق، فبارك اهلل يف إسحاق وأخوته، وكانوا عشرة، كلهم محل عنه العلم.

أخربنا عُمر بن مُحَمَّد بن طربَزد وغريه قالوا: أخربنا أبو القاسم هبة اهلل بن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد بن 

خربنا أبو طالب ُمحَمَّد بن مُحَمَّد بن غيالن، أخربنا أبو بكر مُحَمَّد بن عَبْد اهلل بن إبراهيم، احلصني، أ

حدثنا أبو جعفر مُحَمَّد بن مسلمة الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محاد بن سلمة، عن 

قالت: يا أبا ثابت وإمساعيل بن عَبْد اهلل بن أبي طلحة، عن أنس: أن أبا طلحة خطب أم سليم ف

قال: بلى.  ?طلحة، ألست تعلم أن إهلك الذي تعَبْد ينبت من األرض، ينجرها حبشي بين فالن

! إن أنت أسلمت فإني ال أريد منك الصداق غريه. قال: حتى ?قالت: أفال تستحي تَعبْد خشبة

اهلل. فقالت: يا  أنظر يف أمري. فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن ال إله إال اهلل ، وأن مُحَمَّداً رسول

 أنس، زوّج أبا طلحة. فتزوّجها.

 وكانت تغزو مع رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، وروت عنه أحاديث، وروى عنها ابنها أنس.

أخربنا غري واحد بإسنادهم عن مُحَمَّد بن عيسى: حدثنا ُمحَمَّد بن بشار، حدثنا مُحَمَّد بن جعفر، 

عن أنس، عن أم سليم أهنا قالت: يا رسول اهلل صلّى اهلل  حدثنا شعبة قال: مسعت قتادة حيدث

 عليه وسلّم أنس خادمك، ادع اهلل له. قال: "الّلهمّ، أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعَطيتَه".

 وكانت من عقالء النساء.

 أخرجها الثالثة.

 أم سليمان بِنْت أبي حكيم 
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نْت أبي حكيم العدوية. هي أم سليمان بن أبي أم سليمان . وقيل: أم سلمة. وقيل: أم سُلَيم بِ

 حثمة.

روى عنها عَبْد اهلل بن الطيب أهنا قالت: أدركت القواعد من النساء وهن يصلني مع رسول اهلل صلّى 

 اهلل عليه وسلّم الفرائض.

 أخرجها الثالثة. وتقدم ذكرها يف أم سلمة.

 أم سليمان بن عَمْرو 

 روى عنها ابنها سليمان. أم سليمان بن عَمْرو بن األحوص.

أخربنا حييى بإسناده عن أبي بكر بن عاصم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، 

عن يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عَمْرو بن األحوص، عن أمه أهنا قالت: رأيت رسول اهلل صلّى 

لفه يسرته من الناس، فسألت عن الرجل، اهلل عليه وسلّم عند مجرة الُعقَْبة وهو راكب بغلة، ورجل خ

فقيل يل: هذا الفضل بن عباس. فازدحم الناس عليه، فقال: "أيها الناس ال يقتل بعضكم بعضاً، وإذا 

رميتم اجلمرة فارموها مبثل حصى اخلَذْفِ". واستبطن الوادي ورمى اجلمرة بسبع حصيات، يكبِّر مع 

 كلّ حصاة، وانصرف.

، فمنهم من جيعله جَلدَّة سليمان بن عَمْرو بن األحوص، ومنهم من جيعله المه، اختلفوا يف هذا احلديث

 ومنهم من يقول: عن سليمان عن أبيه. وقيل فيها: أم جُنُدب. ويرد ذكرها إن شاء اهلل تعاىل.

 أخرجها أبو عُمر.

 أم سَمُرَة بن جُنْدُب 
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 أم مسرة بن جندب.

ن أبيه: أن أم مسُرة بن جندب مات عنها زوجها وترك هلا ذكر يف حديث عَبْد احلميد بن جعفر، ع

ابنه مسرة، وكانت امَْرأَة مجيلة، فقدمت املدينة فخطبت، فكانت تقول: ال أتزوج إال برجل يقوم بنفقة 

ابنها مسرة حتى يبلغ. فتزوجها رجل من األنصار على ذلك، فكانت معه يف الدار. وكان النَِّبيّ صلّى 

 غلمان األنصار يف كل عام من بلغ منهم َبعَثه. اهلل عليه وسلّم يعرض

 أخرجها ابن منده، و أبو نعيم.

 أم سِنان األسلميَّة 

 أم سنان األسلمية . روى عنها ابن عباس، وابِْنتها ثبَيتة ِبنْت حنظلة.

روى أبو سنان يزيد بن حريث عن ثبيتة ِبنْت حنظلة، عن أمها أم سنان األسلمية وكانت من املبايعات 

الت: جئت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم فقلت: يا رسول اهلل ، إني جئتك على حياء، وما جئت ق

 حتى أُجلئتُ من احلاجة. فقال: "لو استغنيتِ لكان خريًا لكِ".

ومن حديثها أهنا قالت: أتيت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم فبايعته على اإلسالم، فنظر إىل يدي 

 اكنَّ أن تغيّر أظفارها".فقال: "ما على إحد

أخرجها الثالثة. ثبيتة: بالثاء املثلثة املضمومة، والباء املوحدة املفتوحة، والياء حتتها نقطتان، والتاء 

 فوقها نقطتان.

 أم سنان األنْصارِيَّة 
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 أم سنان األنْصاِريَّة.

، حدثنا علي بن هارون، أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أمحد بن عَبْد اهلل

حدثنا يوسف القاضي، حدثنا مُحَمَّد بن أبي بكر، حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب املعلم، عن 

عطاء، عن ابن عباس: أن النَِّبيّ صلّى اهلل عليه وسلّم ملا رجع من حجة الوداع لقي امْرَأَة من 

 جَّة"، أو: "حجَّة معي".األنصار، يقال هلا: أم سنان، فقال: "عُمرة يف رمضان تقضي حَ 

 أخرجها أبو عُمر، و أبو موسى.

 أم سُنبُلة األسلمية 

 أم سنبلة األسلمية. تعد يف أهل املدينة.

روى زيد بن احلُباب، عن عَمْرو بن قيظي بن شداد بن أسيد املدني، عن سليمان وزرعة مَُحمَّد بين 

: أتيت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم احلصني بن سِياه بن سوار، عن أم سنبلة وهي جدهتم قالت

هبدية، فأبى نساء النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم أن يأخذهنا وقلن: إنا ال نأخذ هدية. فجاء رسول اهلل 

صلّى اهلل عليه وسلّم فقال: "خذوا هدية أم سنبلة، فهي أهل باديتنا، وحنن أهل حاضرهتا". 

اهلل بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب منهم،  وأعطاها وادي كذا وكذا، فاشرتاه عَبْد

 وأعطاهم ذوداً. قال عَمْرو بن قيظي: فرأيت بعضًا.

وقد روى سليمان بن بالل وعَْبد العزيز بن أبي حازم وغريمها، عن عَبْد الرَّحْمَن بن حَرمْلَة، عن عَبْد 

نبلة لرسول اهلل صلّى اهلل اهلل بن نيار بن مكرم األسلمي، عن عروة، عن عائشة قالت: أهدت أم س

 عليه وسلّم ... وذكر حنوه.

 أخرجه الثالثة.
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 أم سوادة 

 أم سوادة بن الربيع.

روى عَبْد اهلل بن يزيد اخلثعمي، عن مسلم بن عَبْد الرَّحْمَن، عن سوادة بن الربيع قال: أتيت النَّبِيّ 

"مُري بَنيكِ أن يقلِّموا أظفارهم، أن  صلّى اهلل عليه وسلّم بامي، فامر هلا بشياه من غنم، وقال هلا:

 يوجعوا ضروع الغنم".

 ذكرها ابن الدبّاغ، عن الغساني، مستدركاً على أبي عُمر.

 أم سهلة 

 أم سهلة زوج عاصم بن عديّ. ولدت سهلة خبيرب. قاله الواقدي.

 ذكرها ابن الدباغ أيضاً.

 أم سيف 

 وسلّم، ذكرُها يف حديث أنس. أم سيف ظئر إبراهيم بن النَّبِّي صلّى اهلل عليه

روى عاصم بن علي، عن سليمان بن املغرية، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول اهلل صلّى اهلل عليه 

وسلّم: "ولد يل الليلة غالم فسميته باسم أبي إبراهيم". قال: فدفعه إىل أم سيف امْرََأة قني يقال له أبو 

لّم يأتيه، فسبقُتهُ فأسرعتُ املشي بني يدي رسول اهلل سيف، فانطلق رسول اهلل صّلى اهلل عليه وس

 صلّى اهلل عليه وسلّم، فانتهيت إىل أبي سيف وهو ينفخ بكريه... احلديث. وقد تقدم.

 أخرجها الثالثة.
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 حرف الشني

 أم شُباث 

 أم شُباث، وهي أم َمنيع. ذكرت يف ترمجة ابنها شُباث.

 أخرجها أبو موسى خمتصرًا.

 أم شَبيب 

 بيب، اْمرَأَة الضحاك بن ُسفْيان الكالبي.أم ش

روى الزهري: أن الضحاك بن سُفْيان الكالبي قال: يا رسول اهلل، هل لك يف أخت أم شبيب امَْرأَة 

 الضحاك من بين أبي بكر بن كالب.

 أخرجها ابن منده، وأبو نعيم خمتصرين.

 أم شُرَحْبيل 

 ة البياضية. بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم.أم شُرَحبيل ِبنْت فَروة بن عَمْرو األنْصارِيَّ

 قاله ابن حبيب.

 أم الشَّريد 
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 أم الشريد.

روى أبو داود السجستاني، عن موسى بن إمساعيل، عن محاد، عن ُمحَمَّد بن عَمْرو، عن أبي سلمة، 

ية، فقال رسول عن الشريد: أن أمه أوصته أن ُيعتق عنها رقبة مؤمنة، قال: وعندي جارية سوداء نوب

اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: "ادعوا هبا". فدعوا هبا، فقال هلا رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: "من 

" قالت: رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. قال: "اعتقها فإهنا ?" قالت: اهلل. قال: "فمن أنا?ربُّكِ

 مؤمنة".

 أم شريك بِنْت أنس 

ت أنس بن رافع بن امرئ القَيْس بن زيد األنْصارِيَّة األشهلية. بايعت أم شريك آخره كاف هي: بِنْ

 رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم.

 قاله ابن حبيب.

 أم شَريك بِنْت جابر 

 ام شريك ِبنْت جابر الغِفارية.

 ذكرها أمحد بن صاحل املصري يف أزواج النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم.

 أخرجها أبو عُمر خمتصرًا.

 وقال ابن حبيب: بايعت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم.

 أم شريك بِنْت خالد 
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 أم شريك ِبنْت خالد بن ُخنَيس بن لَوذان بن عَْبد وُد. بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم.

 قاله ابن حبيب.

 أم شَريك الدَّوْسِيَّة 

 أم شريك الدوسية. من املهاجرات. ذكرها ابن منده.

أبو نعيم: ذكرها املتأخر يعين ابن منده وأفردها عن العامرية، قال: وهي عندي العامرية. وهي وقال 

 اليت يأتي ذكرها. قال: وقيل: هي ِبنْت جابر.

أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده عن يونس بن بُكري، عن َعْبد األعلى بن أبي املُساور القرشي، عن 

أبي هريرة قال: كانت امْرَأَة من َدوس يقال هلا أم شريك أسلمت يف مُحَمَّد بن عَمْرو العطائي، عن 

رمضان، فأقبلت تطلب من يصحبها إىل رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. فلقيت رجاًل من اليهود، 

قالت: أطلب من يصحبين إىل رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. قال:  ?فقال: ما لك يا أم شريك

 .... وذكر احلديث بطوله. تعالَيْ فأنا أصحبكِ 

ذكر ابن منده هذا احلديث، وذكره أبو نعيم أيضاً، وذكر معه حديثاً يرويه الكليب، عن أبي صاحل، عن 

ابن عباس قال: وقع يف قلب أم شريك اإلسالم وهي مَبكَّة، وهي إحدى نساء قريش، ثم إحدى بين 

م جعلت تدخل على نساء قريش عامر بن لؤي، وكانت حتت أبي الَعكَر الدوسي، فأسلمت، ث

 فتدعوهن سراً وترغبهن يف اإلسالم، حتى ظهر أمرها مبَكَّة، فأخذوها وسيَّروها إىل قومها.

وذكر احلديث بطوله، وإمنا أخرج هذا احلديث ليُستدل به على أهنا أم شريك العامرية ليست غريها. 

 يك الدوسية. واهلل أعلم.وقد رواه ابن إسحاق مثل ابن منده، وترجم عليه إسالم أم شر

 أخرجها ابن منده وأبو نعيم، ومل خيرجها أبو عُمر، وأرى إمنا تركها ألنه ظنها العامرية.
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 أم شريك القُرَشِيَّة 

أم شريك القُرَِشيَّة العامرية. من بين عامر بن لؤي، امسها غَزِيَّة وقيل: غُزَيلة بِنْت دودان بن عَْوف بن 

 ة بن ُحجري بن عَبْد بن معيص بن عامر بن لؤي.عَمْرو بن عامر بن رواح

 وقال ابن الكليب يف نسبها إىل رواحة وقال: رَواحة بن ُمنقذ بن عَمْرو بن معيص بن عامر بن لؤي.

وقيل يف نسبها: أم شريك ِبنْت عَوْف بن عَمْرو بن جابر بن ِضباب بن حُجري بن عَبْد بن معيص بن 

 عامر بن لؤي.

بت نفسها للنيب صلّى اهلل عليه وسلّم. وقيل: إن اليت وهبت نفسها غريها. قيل قيل: إهنا اليت وه

ذلك عن عدة من النساء ذكرناهن يف مواضعهن من الكتاب، وذكرها بعضهم يف أزواج النَّبِيّ صلّى اهلل 

عليه وسلّم، وال يصح من ذلك شيء، لكثرة االضطراب فيه. وكانت عند أبي العكر بن سُمَي بن 

ث األزدي، فولدت له شريكاً. وقيل: إهنا كانت عند الطفيل بن احلَاِرث، فولدت له شريكاً. احلَارِ

واألول أصح، قاله أبو عُمر. وقيل: أم شريك األنْصارِيَّة، تزوجها النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم ومل يدخل 

 هبا، ألنه كره غرية األنصار.

عن عَبْد اهلل بن أمحد: حدثين أبي، حدثنا روح، حدثنا ابن أخربنا عَبْد الوهاب بن أبي حبّة بإسناده 

جُرَيج قال: أخربني أبو الزبري أنه مسع جابر بن عَبْد اهلل يقول: أخربتين أم شريك أهنا مسعت رسول اهلل 

 صلّى اهلل عليه وسلّم يقول: "لََيِفرَّنَّ الناسُ من الدجال يف اجلبال". قالت أم شريك: يا رسول اهلل، فأين

 قال: "قليل". ?العرب يومئذٍ

 وروى عنها ابن املسيّب: أن النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم أمرها بقتل األوزاغ. أخرجها الثالثة.

 أم شَيْبَة األزْدِيّة 
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 أم شيبة األزدية املكية.

 روى حديثها محاد بن سلمة، عن عَبْد امللك بن عمري. وهو حديث حسن يف آداب اجملالسة.

 لثالثة.أخرجها ا

 حرف الصاد

 أم صابر 

 أم صابر بِنْت نُعَيم بن مَسْعود األشجعي.

أدركت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم. روت عن أبيها إبراهيم بن صابر، عن أبيه عنها عن أبيها أن 

 النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم قال: "احلرب خدعة".

 أخرجها ابن منده وأبو نعيم.

 أم صُبَيْح 

ح. روى عنها ابنها صبيح بن سعيد النجاشي أهنا قالت: كان امسي عِنََبة فسماني رسول اهلل أم صبي

 صلّى اهلل عليه وسلّم عنقودة. ذكره ابن ماكوال.

 عِنَبَة: بالنون، وبالباء املوحدة.

 أم صُبَيَّة 
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وقيل غري ذلك. وهي أم صبّية اجلَُهنِيّة. اختلف يف امسها فقيل: خَْولَة ِبنْت قَيْس. قاله أبو عُمر. 

 جَدَّة خارجة بن احلَارِث بن رافع بن مَكيث. حديثها عند أهل املدينة. 

أخربنا حييى بن حممود إذنًا بإسناده عن أبي بكر بن عَمْرو قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن 

يدي ويُد رسول  أسامة بن زيد، عن أبي النعمان بن َخرَّبوذ عن أم ُصبّية اجلُهنية أهنا قالت: اختلف

 اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يف إناء واحد من الوضوء.

 أخرجها الثالثة.

وقد ذكر أمحد بن حنبل يف مسنده ترمجة خَوَْلة بِنْت قَيْس امْرََأة محزة، وروى هلا: "الدنيا خَِضرَةٌ 

يذكر الواحد  حُلوة". وذكر ترمجة أم صُبية اجلهنية ترمجة أخرى، وروى هلا حديث الوضوء، على أنه

 يف ترمجتني وثالثة وأكثر، واهلل أعلم.

 حرف الضاد

 أم الضَّحَّاك بِنْت مَسْعود 

 أم الضحاك بِنْت مَسْعود األنْصارِيَّة احلَارِثية.

شهدت خيرب مع النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم فأسهم هلا سهم رجل. روى حديثها حَرام بن ُمحَيِّصَة، 

 وسهل بن أبي حَثْمَة.

روى الزهري، عن حرام ابن ُمحَيِّصَة، عن أم الضحاك ِبنْت َمسْعود احلَارِثية قالت: قال رسول اهلل و

 صلّى اهلل عليه وسلّم: "ال ُتحَقَِّرنَّ جارةٌ جلارهتا ولو فِرْسَن شاٍة".

 أخرجها الثالثة.
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 أم ضُمَيْرَة 

 أم ضُمرية موالة رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم.

عن ابن أبي ذئب، عن حسني بن عَبْد اهلل بن ضُمرية، عن أبيه، عن جده: أن رسول  روى ابن وهب،

" قالت: فُرِّق بيين وبني أمي. ?اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم مر بام ضُمرية وهي تبكي، فقال: "ما يُبكيكِ

 فقال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: "ال يُفرَُّق بني الوالدِة وولدها".

 منده وأبو نعيم.أخرجها ابن 

 حرف الطاء

 أم طارق موالة سعد بن عبادة 

 عبادة. أم طارق، موالة سعد بن

أخربنا أبو الفرج بن أبي الرجاء بإسناده عن أبي بكر بن أبي عاصم قال: حدثنا املسيَّب بن واضح، 

حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن األعمش، عن جعفر بن عَبْد الرَّحْمَن، عن أم طارق موالة سعد 

ع، فقال سعد: ائيت رسول قالت: أتانا رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم فاستأذن مراراً، فلم نرد، فرج

 اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم فاقري السالم ، وأخربيه أنا سكتنا عنه رجاَء أن يزيدنا.

 أخرجها ابن منده و أبو نعيم.

 أم طارق 
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 أم طارق. قسم هلا رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم من خيرب أربعني وسقاً.

 أخرجها أبو موسى خمتصرًا.

 أُبيّ بن كعب  أم الطُّفَيل امْرَأَة

 أم الطفيل امَْرأَة أبي بن كعب. روى عنها ُمحَمَّد بن أُبّي بن كعب، وعَمَارَة بن عامر، وبُسر بن سعيد.

أخربنا أبو ياسر بن أبي حّبة بإسناده عن عَبْد اهلل : حدثين أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى، أخربني 

قال: نازعين عُمر بن اخلطاب يف املتوفَّى ابن هليعة، عن بكري، عن بسر بن سعيد، عن أبي بن كعب 

عنها وهي حامل، فقلت: تُزَوَّج إذا وضعت. فقالت أم الطفيل أم ولدي لعُمر: قد أمر رسول اهلل 

 صلّى اهلل عليه وسلّم سَُبيعة األسلمية أن تنكح إذا وضعت.

اريّ، عن أم الطفيل وروى سعيد بن هالل، عن مروان بن عُثْمان، عن عَمَارَة بن عامر بن حزم األنص

امْرَأَة أبي بن كعب قالت: مسعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يقول: "رأيت ربّي عَزَّ وَجلّ يف 

 املنام..." احلديث.

 أخرجها ابن منده، و أبو نعيم.

 أم طَليق 

 أم طليق، امْرَأَة أبي طليق.

ه، وهي أم طليق قالت له، وله مجل روى املختار بن فلفل عن طَلق بن حبيب، عن أبي طليق أن أمرأت

وناقة: أعطين مجلك أحج عليه. قال: "هو حبيٌس يف سبيل اهلل". ثم إهنا سألت رسول اهلل صلّى 
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 فقال: "عُمرة يف رمضان". ?اهلل عليه وسلّم ما يعدل احلج

 أخرجها ابن منده.

 حرف العني

 أم عامر األشهليَّة 

صلّى اهلل عليه وسلّم. روى عنها أبو سُْفيان موىل ابن أبي أم عامر األشهلية. دخلت على النَّبِّي 

 أمحد من حديث الواقدي.

 أخرجها ابن منده و أبو نعيم.

 أم عامر بن اجلرّاح 

 أم عامر بن اجلرّاح أبي عَُبيْدة الِفهري. وهي اْمرَأَة من بين احلَاِرث بن فِهر.

 أدركت اإلسالم وأسلمت. قاله جعفر، عن خليفة بن خياط.

 أخرجها أبو موسى.

 أم عامر بِنْت سُوَيد 

 أم عامر بِنْت سويد. قال أبو موسى: أوردها جعفر، ومل يزد، وهو أخرجها.
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 أم عامر بِنْت كعب 

 أم عامر بِنْت كعب األنْصارِيَّة. 

مّي روت عنها لَيْلَى موالة خُبَيب بن عَبْد الرَّحْمَن أن النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم قال هلا: "هل

 فكُلي". قالت: إني صائمة. قال: "إن املالئكة يصلُّون على الصّائم إذا أُكل عندَه".

 أخرجها أبو عُمر.

 أم عامر بن واثِلة 

 أم عامر بن واثلة أبي الطُّفَيل.

أخربنا حييى إجازة بإسناده عن أبي بكر القاضي: حدثنا أبو كريب حدثنا مُعاوَِية بن أبي هشام، 

عن جابر اجلعْفي، عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم يوم فتح حدثنا سُْفيان، 

فقالت: هذا رسول اهلل  ?مَكَّة، فما أنسى بياض وجهه مع شدَّة سواد شَعره، فقلت المي: من هذا

 صلّى اهلل عليه وسلّم.

 أخرجها أبو نُعَْيم، و أبو موسى.

 أم عامر بِنْت يزيد بن السَّكَن 

 عامر بِنْت يزيد بن السكن األنْصارِيَّة األشهلية. أم

قال أبو عُمر: إن صح هذا فهي أَسْمَاء ِبنْت يزيد بن السكن. وقد تقدم ذكرها يف امسها، واالختالف 

يف كنيتها، أو هي أخت أَسْمَاء. وقيل: أم عامر ِبنْت سعيد بن السَّكن امسها فُكَيهة. هذا قول 
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سعيد بن السكن، ال ِبنْت يزيد ِبنْت السكن، فعلى هذا هي بِنْت عم أَسْمَاء  األكثر يف أم عامر ِبنْت

 بِنْت يزيد بن السكن. وكانت من املبايعات، قاله أبو عُمر.

 وكذلك مساها ابن منده، فقال: أم عامر ِبنْت عسيد بن السكن.

 قال أبو نعيم: وهم يعين ابن منده إمنا هي بِنْت يزيد بن السكن.

 عُمر يؤيّد قول ابن منده ويُصحِّحه.وقول أبي 

ومن حديثها ما أخربنا به أبو ياسر بإسناده عن عَبْد اهلل: حدثين أبي، حدثنا أبو عامر، حدثنا 

إبراهيم بن إمساعيل بن أبي حبيبة، حدثين عَبْد الرَّحْمَن بن عَْبد الرَّحْمَن األشهلي، عن أم عامر ِبنْت 

ات أهنا أتت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم بعَرٍْق فتَعرَّقه وهو يف يزيد بن السكن وكانت من املبايع

 مسجد بين فالن، ثم قام إىل الصالة فصلى ومل يتوضأ.

وروى داود بن احُلصَني، عن أبي سُفْيان موىل ابن أبي أمحد عنها أهنا أول من بايع رسول اهلل صلّى اهلل 

 عليه وسلّم من النساء.

 أخرجها الثالثة.

 عَبْد اهلل بن أُنَيْس أم 

 أم عَبْد اهلل بن أُنيس، من ولد َعبْد اهلل بن أُنيس، اْمرَأَة كعب بن مالك.

روى حديثها ابن وهب، عن َعمْرو بن احَلارِث، عن حييى بن سعيد، عن َعبْد اهلل بن أنيس عن أمه 

مالك وهو يُنشد  وكانت عند كعب بن مالك أن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم خرج على كعب بن

يف مسجد رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، فلما رآه كأنه انقبض، فقال رسول اهلل صلّى اهلل عليه 

 وسلّم: "أنْشِد". فأنشد... وذكر احلديث.

 أخرجها ابن منده وأبو نعيم.
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 أم عَبْد اهلل بن أوس 

 أم عَبْد اهلل بن أوس، أخت شداد بن أوس األنْصاِريَّة.

بو منصور بن مكارم املؤدب بإسناده عن املعافى بن عُمران، عن أبي بكر الغساني، عن ضمرة أخربنا أ

بن حبيب، عن أم عَبْد اهلل أخت شداد بن أوس أهنا بعثت إىل النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم بقَدَح لنب 

ان لك هذا اللنب" عند فطره وهو صائم، وذلك يف طول النهار وشدة احلر، فرّد إليها رسوهلا: "أنّى ك

"، فقالت: اشرتيتها من مايل. ?فقالت: من شاة يل. فرد إليها رسوهلا: "أنى كانت لك هذه الشاة

فأخذه منها. فلما كان الغد أتته أم َعبْد اهلل فقالت: يا رسول اهلل، بعثت إليك باللنب َمرْثِيًة لك، من 

أمَرتِ الرسُل أن ال تأكل إال طيّباً، وال تعمل شدة احلر وطول النهار، فرددت الرسول فيه، فقال: "بذلك 

 إال صاحلاً".

 أخرجها الثالثة.

 أم عَبْد اهلل بن بُسْر 

 أم عَبْد اهلل بن بسر روى عنها ابنها عَبْد اهلل بن بسر.

أخربنا أبو الفضل عَبْد اهلل بن أمحد الطوسي بإسناده عن أبي داود الطيالسي: حدثنا شعبة، عن يزيد 

قال: مسعت عَبْد اهلل بن بسر قال: أتانا رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم فألقت له أمي  بن خُمَري

قطيفة فجلس عليها، فأتته بتمر فجعل يأكل ويقول: "بالنوى هكذا"... وقال أبو داود هكذا بالسبابة 

لت والوسطى، كما يرمي بالنواة فوق أصبعيه، ثم دعا بشراب فشرب، ثم سقى الذي عن ميينه فقا

أمي:يا رسول اهلل، ادع اهلل لنا. فقال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: "اللهم بارك هلم فيما رزقتهم، 
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 واغفر هلم وارمحهم". قال: فما زلنا نتعرف بركة تلك الدعوة.

 أخرجها ابن منده وأبو نعيم.

 أم عَبْد اهلل الدَّوْسِيّة 

اهلل عليه وسلّم روى حديثها الزهري، عنها: أهنا أدركت  أم عَبْد اهلل الدوسية. أدركت النَّبِّي صلّى

النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم يقول: "يوم اجلمعة واجبٌ على كل قريٍة فيها أمام، وإن مل يكن فيها إال 

 أربعة".

 أخرجها ابن منده وأبو نعيم.

 أم عَبْد اهلل، من بين زَهرة 

 ها.أم عَبْد اهلل بن عامر بن ربيعة. تقدم ذكر

 أخرجها ابن منده وأبو نعيم كذا خمتصراً.

وقد أخرجها أبو موسى فقال: أم عَبْد اهلل ِبنْت أبي حَثمة، هي أم عَبْد اهلل بن عامر بن ربيعة، ذكر 

 ابن منده أنه أخرجها يف ترمجة ابنها أو زوجها.

وليست مُدرَجًة  هذا كالم أبي موسى، وليس الستدراكه وجه، فإن ابن منده أخرجها ترمجة منفردة،

 يف ترمجة ابنها وال زوجها.

 أم عَبْد اهلل بن عُمر بن اخلطاب 
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 أم عَبْد اهلل بن عُمر بن اخلطاب.

أخرجها أبو موسى، وقال: ذُكر يف حديث أن عَبْد اهلل هاجر مع أبويه، قيل: إن أمه زينب ِبْنت 

 مَظْعون.

 أم عَبْد اهلل زَوْجَة أبي موسى األشعري 

  زَْوجَة أبي موسى األشعري.أم عَبْد اهلل

أخربنا عَبْد الوهاب بن هبة اهلل بإسناده عن عَبْد اهلل بن أمحد: حدثين أبي، حدثنا أبو مُعاوَِية، 

حدثنا األعمش، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن القَرْثع أنه مسع أبا موسى األشعري وصاحت 

قالت: بلى. ثم سكتت. فلما  ?ى اهلل عليه وسلّمأمرأته فقال هلا: أما علمت ما قال رسول اهلل صلّ

قالت: إن رسول اهلل صلّى اهلل عليه  ?مات قيل هلا: أيُّ شيءٍ قال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم

 وسلّم لعن من حَلق أو َخرق أو سَلَق.

 أخرجها الثالثة.

 أم عَبْد اهلل بن نُبَيْه بن احلِجاج 

 حلجاج السهمية، اْمرَأَة عَمْرو بن العاص، وهي أم ابنه عَبْد اهلل بن َعمْرو.أم عَبْد اهلل بِنْت نُبيه بن ا

 قال هلا النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم: "نعم البيت أبو َعبْد اهلل، وأم عَبْد اهلل، وعَبْد اهلل".

 روى عنها ابنها عَبْد اهلل بن عَمْرو.

ن أبيه، عن جده قال: كانت أم َعبْد اهلل بن روى عَبْد امللك بن قدامة، عن عَمْرو بن شُعيب، ع

عَمْرو ابنة نبيه بن احلجاج، وكانت تَلْطُف رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، فأتاها ذات يوم فقال: 
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 " قالت: خبري، وعَبْد اهلل رجل قد ترك الدنيا...?"كيف أنت يا أم عَبْد اهلل

 احلديث.

 أخرجها ابن منده وأبو نعيم.

  امْرَأَة نُعيم بن النَّحام أم عَبْد اهلل

 أم عَبْد اهلل اْمرَأَة نُعيم بن الّنحام.

روى عروة بن الزبري، عن عَبْد اهلل بن عُمر، أنه أتى أباه عُمر بن اخلطاب فقال: إني أعلم بنَُعيم منك، 

اعالً عنده ابن أخ يتيم ومل يكن ليرتك حلمه. فقال: إن أمها قد َخطبت إيل. فقال عُمر: فإن كنت ف

فاذهب معك بعمك زيد بن اخلطاب. قال: فذهبنا إليه، فكلمه زيد قال: فكأمنا كان نُعيم مسع كالم 

عُمر فقال: مرحباً بك وأهالً... وذكر منزلته وشرفه، ثم قال: إن عندي ابن أخ يتيم، فلم أكن ألصل 

هذا حتى يقضي به علينا  حلومَ الناس وأترك حلمي. قال: فقالت أمها من ناحية البيت: واهلل ال يكون

رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم، أحتبس أَيِّم بين عدي على ابن أخيك، سفيه أو قال: ضعيف ثم 

خرجت حتى أتت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم فأخربته اخلرب، فدعا نعيماً فقص عليه كما قال 

"صِْل رَحِمَك، وأرضِ أيِّمك، فإنَّ هلما من  لعَبْد اهلل بن عُمر، فقال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم:

 أمرمها نصيباً".

 أخرجها ابن منده وأبو نعيم.

 أم عَبْد احلميد امْرَأَة رافع بن خَديج 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 أم عَبْد احلميد، امْرَأَة: رافع بن خديج.

 روى عنها حييى بن عَبْد احلميد بن رافع بن خديج: أن رافع بن خديج رُمي بسهم يوم ُأحد أو يوم

خيرب يف ثندُته، فأتى النَّبِيّ صّلى اهلل عليه وسلّم فقال: يا رسول اهلل، أنزع السهم. فقال: "يا رافع، إن 

شئتَ نزعتَ السهَم والُقطنةَ مجيعاً، وإن شئتَ نزعت السهم وتركتَ القطنة وشهدتُ لك يوم القيامة 

ففعل ذلك، فعاش إىل أيام أنك شهيد". قال: انزع السهم واترك القطنة، واشهد يل أني شهيد. 

 مُعاوِيَة، فانتقض به اجلرح فمات منه.

 أخرجها ابن منده وأبو نعيم.

 أم عَبْد الرَّحْمَن بن أُذَيْنّة 

 أم عَبْد الرَّحْمَن بن أُذينة.

رُوي عنها حديث مَخرجَه من أهل الكوفة: مسعت النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم يقول: "ارموا اجلِمارَ 

 صى اخلَذْف".مبثلِ ح

 أم عَبْد الرَّحْمَن بِنْت أبي سعيد اخلُدْرِيّ  أخرجها أبو عُمر.

 أم عَبْد الرَّحْمَن بِنْت أبي سعيد اخلدري.

روى عَبْد العزيز بن ُمحَمَّد، عن مُحَمَّد بن أبي حُمَيد، عن ِهْند ِبنْت سعد بن إبراهيم بن أبي سعيد 

مَن ِبنْت أبي سعيد قالت: جاءنا رسول اهلل صلّى اهلل عليه اخلدري، عن عمتها وهي أم َعْبد الرَّحْ

 وسلّم عائداً ألبي سعيد، فقرب إليه ذراع شاة، فأكل منها، ثم حضرت الصالة فصلى ومل يتوضأ.

 أخرجه ابن منده، وأبو نعيم.
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 أم عَبْد الرَّحْمَن بن طارق 

 أم عَبْد الرَّحْمَن بن طارق بن عَلْقَمَة.

مود إجازة بإسناده عن ابن أبي عاصم: حدثنا احُلسَْين بن علي، حدثنا أبو أخربنا حييى بن حم

عاصم، عن ابن جُريج، عن عَُبْيد اهلل بن أبي يزيد، عن عَبْد الرَّحْمَن بن طارق، عن أمه، أن النَّبِّي 

عو، وحنن صلّى اهلل عليه وسلّم كان يأتي مكانًا يف دار يَعْلَى، فيستقبل البيت فيدعو، وخيرج معه فيد

 مسلمات.

 أخرجها ابن منده وأبو نعيم.

 أم عَبْد الرَّحْمَن بن كعب 

 أم عَبْد الرَّحْمَن بن كعب بن مالك.

 أوردها جعفر كذا، ومل يورد هلا شيئاً: إن مل تكن ابنة كعب بن مالك فهي أخرى غريها.

 أخرجها أبو موسى.

 أم عَبْد بِنْت عَبْد وُدّ بن سَواء 

 عَْبد ود بن سواء بن ُقرَيم بن صاهلة اهلذلية هي أم عَبْد اهلل بن مَسْعود.أم عَبْد بِنْت 

كذا مساها أبو عُمر غري مضافة إىل اسم اهلل تعاىل. وقال ابن منده وأبو نعيم: أم عَبْد اهلل بن َمسْعود، 

 عليه وسلّم روى عنها ابنها عَبْد اهلل، وكالمها واحدة. وقول أبي عُمر أصح، ألن النَّبِيّ صلّى اهلل

 وغريه كانوا يقولون البن مَسْعود: ابن أم عَبْد.
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 روت عن النَِّبيّ صلّى اهلل عليه وسلّم أهنا رأته يقنُت يف الوتر قبل الركوع.

وروى أبو إسحاق السبيعي، عن مصعب بن سعد قال: فرض عُمر بن اخلطاب للنساء املهاجرات يف 

 ألفني الفني، منهن أم عَبْد.

سحاق السبيعي أن عُمر انتظر أم عَبْد حتى صلّت على عُتبة بن مَْسعود ابنها. أخرجها وروى أبو إ

 الثالثة.

 أم عَبْد بِنْت احلَارِث 

 أم عَبْد بِنْت احلَاِرث بن يزيد اهُلذَيل. ذكرها جعفر كذلك.

 أخرجها أبو موسى خمتصرًا.

 أم عَبْس بِنْت مَسْلَمَة 

مَّد بن سعد يف تارخيه فقال: أم عبس بِنْت مسلمة، أخت مَُحمَّد بن أم عبس األْنصارِيَّة. ذكرها مُحَ 

مسلمة ألبويه، تزوجها أبو عبس بن َجبْر بن عَمْرو، فولدت له وأسلمت وبايعت رسول اهلل صلّى اهلل 

 عليه وسلّم.

 ذكرها األشريي.

 أم عُبَيْد بِنْت سُراقة 
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ارِيَّة. بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم قاله ابن أم عُبَيْد ِبنْت سراقة بن احلَارِث بن عدي األنْص

 حبيب.

 أم عُبَيْد بِنْت صخر 

 أم عُبَيْد ِبنْت صخر بن مالك.

روى ابن جريج، عن عكرمة قال: فرّق اإلسالم بني أربع نسوة وبني أبناء بعولتهن: محنة بِنْت أبي طلحة 

ت خََلف بن أسد بن عاصم بن َبيَاضة اخُلزاعي، بن عَبْد العزى بن ُعثْمان بن عَْبد الدار. كانت حت

فخلف عليها األسود بن خَلَف. وفاختة ِبنْت األسود بن امُلطَِّلب كانت حتت أميَّة بن خلف، فخلف 

عليها صفوان بن أميَّة. وأم عُبَْيد ِبنْت صخر بن مالك بن عَمْرو بن عزيز، كانت حتت األسلت، 

واألسلت من األنصار. ومليكة بِنْت خارجة بن سنان بن أبي  فخلف عليها أبو َقيْس بن األسلت،

 حارثة، كانت حتت َزبَّان بن سَيَّار، فخلف عليها منظور بن زبّان بن سيّار.

 أخرجها أبو موسى.

 زبان: بالزاي، والباء املوحدة، وآخره نون. وسيار: بالسني املهملة والياء حتتها نقطتان.

 أم عُبَيْس 

الزبري: كانت فتاة لبين تيم بن مُرّة، فأسلمت أول اإلسالم، وكانت ممن استضعفه أم عُبَيْس. قال 

 املشركون، فعذبوها، فاشرتاها أبو بكر فأعتقها، وكُنِيَت بابنها عُبيس بن ُكرَيز.

أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس بن ُبكري، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن أبا بكر أعتق ممن كان 

 اهلل سبعة: بالالً، وعامر بن فهرية، وزِنَّرية، وجارية بين مؤمل، والنهدية، وابِْنتها، وأم ُعبيس.يُعذَّب يف 
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 أخرجها أبو عُمر، وأبو نعيم، وأبو موسى.

 عُبَيْس: بضم العني املهملة، وفتح الباء املوحدة، وتسكني الياء حتتها نقطتان، وآخره سني مهملة.

 أم عُثْمان بِنْت خُثَيْم 

 ثْمان بِنْت ُخثيم اخلُزاعية. أم عُ

روى وهب بن جرير، عن أبيه، عن َقيْس بن سعد، عن عطاء، عن أم عُثْمان بِنْت خثيم اخلزاعية: 

أهنا سألت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم عن العَقيقة، فقال: "عن الغالم شاتان مُكافئتان، وعن اجلارية 

 شاة".

 يعرف بام كُرْز الكعبية. أخرجها أبو موسى وقال: هذا احلديث

 أم عُثْمان بِنْت سُفْيان 

أم عُثْمان بِنْت سُْفيان، أم بين شَيبة األكابر. كانت من املبايعات. روت عنها صفية بِنْت شيبة، 

 وروى عَبْد اهلل بن مُسافع، عن أمه، عنها.

اال: حدثنا هشام بن أبي أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عَْبد اهلل: حدثين أبي، حدثنا روح وأبو نعيم ق

عَبْد اهلل، عن بُدّيل بن مَيسرة، عن صفية ِبنْت شيبة، عن أم ولد شيبة أهنا قالت: رأيت رسول اهلل 

 صلّى اهلل عليه وسلّم يسعى بني الصفا واملروة، ويقول: "ال ُيقطُع األبطَحُ إال شَدّا".

، عن صفية، عن امْرََأة منهم: أهنا رأت رواه محاد بن زيد، عن بُديل بن مَيسرة، عن مُغرية بن حكيم

 النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم.... فذكر حنوه.

 أخرجها الثالثة.
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 أم عُثْمان بن أبي العاص 

 ام عُثْمان بن أبي العاص الثقفي. روى عنها ابنها عُثْمان.

عُثْمان بن أبي  روى حديثها َعبْد اهلل بن عُثْمان بن أبي سليمان، عن ابن أبي سُويد الثقفي، عن

العاص، عن أمه: أهنا شهدت آمِنَةملا ولدت النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم، فلما ضرهبا املخاض نظرُت 

إىل النجوم تدّلّى حتى إني ألقول: لََيقَعَنَّ عليّ، فلما ولدت خرج هلا نوٌر أضاء له البيت الذي حنن فيه 

 واجلدار، فما شيءٌ أنظر إليه إال نّوَّر.

 جها الثالثة.أخر

 أم عَجْرَد 

 أم عجرد اخلزاعية.

هلا ذكر يف حديث املثنى بن الصباح، عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: مسعت أم عجرد 

اخلزاعية تسأل رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، قالت: يا رسول اهلل، أمر كنا نفعله يف اجلاهلية أال 

" قالت: العقيقة. قال: "فافعلوا، عن الغالم شاتان متكافئتان، وعن ?قال: "ما هذا ?نفعله يف اإلسالم

 اجلارية شاة". مثل حديث أم كرز.

أخرجها الثالثة. إال أن ابن منده وأبا نعيم مل يذكرا منت احلديث، إمنا قاال: عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، 

 عن جده. مل يزيدا عليه، وذكر املنت أبو عُمر.

 ة أم عِصمةَ العَوْصيّ 
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 أم عصمة العوصية. رأت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم.

روت عنها أم الشعثاء أهنا قالت: قال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: "ما من مسلم يعمل ذنبًا إالّ 

وقف امللك املوكّل بإحصاء ذنوبه ثالث ساعات، فإن استغفر اهلل من ذنبه ذلك مل يرفعْه عليه يوم 

 القيامة".

 رواه سعيد بن سنان، عن أم الشعثاء. وقال غريه: أم عطية. واهلل أعلم. هكذا

 أخرجها ابن منده، و أبو نعيم.

 أم عطاء موالة الزّبري 

 أم عطاء، موالة الزبري بن العوام، هلا صحبة ورواية.

حَمَّد أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عَْبد اهلل بن أمحد : حدثين أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن مُ

بن إسحاق، عن عَبْد اهلل بن عطاء بن إبراهيم موىل الزبري عن أمه وجدته أم عطاء قالتا: واهلل لكأننا 

ننظر إىل الزبري بن العوام حني أتانا على بغلة له بيضاء، فقال: يا أم عطاء، إن رسول اهلل صلّى اهلل 

 ?ثالث. فقالت: كيف نصنع مبا أُهدي عليه وسلّم قد هنى املسلمني أن يأكلوا من حلوم نُُسكهم فوق

 قال: "أما ما أهدي لكنَّ فشأنكن به".

 أخرجها الثالثة.

 أم عطية األنْصارِيَّة 

 أم عطية األنْصارِيَّة اخلافضة.

أوردها جعفر، قال أبو موسى: وأظنها املذكورة يعين أم عطية ُنسيبة اليت يأتي ذكرها بعد هذه . 
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صاحل، عن عُبَيْد اهلل بن عَمْرو، عن عَبْد امللك بن عمري، عن عطية  وروي بإسناد له عن الوليد بن

القرظي قال: كانت باملدينة خافضة يقال هلا أم عطية، فقال هلا رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: 

 "أشِمِّي وال تُحفي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج".

 ناد.قال أبو موسى: وهذا احلديث يروى بغري هذا اإلس

 أم عطية األنْصارِيَّة 

 أم عطية األنْصارِيَّة. امسها نسيبة ِبنْت احلَارِث. وقيل نسيبة بِْنت كعب.

قال أمحد بن زهري: مسعت حييى بن معني و أمحد بن حنبل يقوالن: أم عطية األنْصارِيَّة نسيبة ِبنْت 

 كعب.

. تُعد أم عطية يف أهل البصرة. وكانت من قال أبو عُمر: يف هذا نظر، ألن أم عَمَارَة نسيبة بِنْت كعب

كبار نساء الصحابة، وكانت تغسل املوتى، وتغزو مع رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. روى عنها 

 مُحَمَّد بن سريين، وأخته حفصة، وعَبْد امللك بن عمري، وعلي بن األقمر.

منيع، أخربنا هُشَم، أخربنا أخربنا غري واحد بإسنادهم عن أبي عيسى الرتمذي: حدثنا أمحد بن 

خالد ومنصور وهشام فأما خالد وهشام فقاال: عن مُحَمَّد وحفصة، وقال منصور: عن مَُحمَّد عن أم 

عطية قالت: توفيت إحدى بنات النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم فقال: "اغسلنها وِتراً ثالثاً أو مخساً أو 

در، واجعلنَ يف اآلخرة كافوراً أو شيئًا من كافور، فإذا أكثر من ذلك إن رأينتَّ، واغسلنها مباء وس

 فرغنتَّ فنِذنَّين". فلما فرغنا آذنَّاه فألقى إلينا حَْقوَه، وقال: "أشْعِرنَها إياه".

 أخرجها هاهنا أبو عُمر. وأخرجها الثالثة يف النون من األَسْمَاء.

 أم عطيَّة العَوِصِيَّة 
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 . واألول أكثر. رأت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم.أم عطية العوصية. وقيل: أم عصمة

روى أبو مهدي سعيد بن سنان، عن أم الشعثاء، عن أم عصمة العوصية امَْرأَة من َقيْس وذكر 

احلديث: "ما من مسلم يعمل ذنباً إالّ وقف امللك املوكّل بإحصاء ذنوبه..." احلديث. وقد تقدم يف أم 

 أم عطية.عصمة. ورواه غري سعيد فقال: 

 أخرجها ابن منده، و أبو نعيم.

 أم عفيف بِنْت مَسْروح 

 أم عفيف بِنْت مسروح، زوج َحمَل بن مالك بن النابغة.

أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، أخربنا سليمان بن أمحد، حدثنا عَْبد اهلل 

دثين مُحَمَّد بن سليمان بن مسمول، عن عَمْرو بن أمحد بن حنبل، حدثين ُمحَمَّد بن عباد املكي، ح

بن متيم بن عُوَيم، عن أبيه، عن جده قال: كانت أخيت مليكة وامْرَأَة منا يقال هلا أم عفيف ِبنْت 

مسروح، حتت محل بن مالك بن النابغة، فضربت أم عفيف مليكة مبِْسطَح بيتها وهي حامل فقتلتها 

 هلل عليه وسلّم فيها بالدية، ويف جنينها بُغُرَّة: عَبْد أو أمة.وذا بطنها. فقضى رسول اهلل صلّى ا

 أخرجها أبو موسى.

 أم عفيف النَّهْديَّة 

 أم عفيف النهدية، إحدى املبايعات.

روى عنها أبو عُثْمان النهدي أهنا قالت: بايعنا رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ، فأخذ علينا أن ال 
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 به، وأمرنا أن نقرأ بفاحتة الكتاب على ميِّتنا. حندّث غري ذي حمرم خالياً،

 أخرجها الثالثة.

 أم عقيل 

 أم عقيل، روى عنها ابنها عقيل.

روى عَبْد السالم بن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عقيل، عن أمه أم عقيل قالت: أتيت 

سبيل اهلل، وإنه  رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم فقلت: إن أبا عقيل مات وأوصى هبذا اجلمل يف

 فقال: "يا أم عقيل، اعتمري، فإن عُمرة يف رمضان تعدل حجة". ?أعجف

 أخرجها ابن منده و أبو نعيم، وقال أبو نعيم: الصواب أم معقل. وترد يف امليم إن شاء اهلل تعاىل.

 أم العالء األنْصارِيَّة 

 أم العالء األنْصارِيَّة. من املبايعات.

بن هبة اهلل بإسناده عن عَبْد اهلل: حدثين أبي، حدثنا أبو كامل ، حدثنا إبراهيم أخربنا عَبْد الوهاب 

بن سعد، حدثنا ابن شهاب، ويعقوب، حدثنا أبي، عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن 

ل أم العالء وهي اْمرَأَة من نسائهم قال يعقوب: أخربته أهنا بايعت النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم. قا

يعقوب طار هلم يف السكنى عُثْمان بن مَظْعون حني اقرتعت األنصار على سكنى املهاجرين. قالت أم 

العالء: فاشتكى عُثْمان بن َمظْعون عندنا فمرّضناه، حتى إذا تويف أدرجناه يف أثوابه فدخل علينا 

ليك لقد أكرمك رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم فقلت: رمحة اهلل عليك أبا السائب، شهادتي ع

" قالت: فقلت: ال أدري بأبي ?اهلل. فقال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: "وما يدريك أن اهلل أكرمه
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أنت وأمي! فقال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: "أما هذا فقد جاءه اليقني من ربه، وإني ألرجو له 

". قال: يعقوب: به. ? عليه وسلّم ما يفعل بياخلري من اهلل، وواهلل ما أدري وأنا رسول اهلل صلّى اهلل

قالت: فقلت: واهلل ال أزكي أحداً بعده أبدًا. فأحزنين ذلك فنمت، فرأيت لُعثْمان عيناً جتري، 

فجئت إىل رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم فأخربته، فقال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: "ذاك 

 عمله".

ين، عن الزهري وعَبْد امللك بن عمري، عن أم العالء يف مرض املسلم أنه روى عَمْرو بن دينار يف آخر

يكفّره. قيل: إهنا غري هذه. قال ابن السكن: أم العالء اليت روى عنها خارجة بن زيد غري اليت روى 

عنها عَبْد امللك بن عمري. وذكر أم العالء ثالثة، وهي غريمها مجيعاً، خمرج حديثها عن أهل الشام يف 

 ادة رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم هلا، وقد ذكرناها.عي

 أخرجها الثالثة.

 أم العالء عمة حزام بن حكيم 

 أم العالء عمة حزام بن حكيم.

روى عنها عَبْد امللك بن عمري أهنا قالت: عادني رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم فقال: "يا أم العالء 

 خطاياه، كما تذهب النار خبث احلديد".أبشري فإن مرض املسلم يذهب اهلل به 

 وروى أيضًا هذا احلديث حزام بن حكيم، عن عمته أم العالء، عن النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم.

أخرجها ابن منده و أبو نعيم. وأما أبو عُمر فقد تقدم قوله يف ترمجة أم العالء األنْصارِيَّة عن ابن 

 ه مل جيعل هلا ترمجة منفردة، واهلل أعلم.السكن، فهو أيضاً قد أخرجها، إال أن

 أم عليّ بِنْت خالد 
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 أم علي بِنْت خالد بن تيم بن بياضة بن خُفاف، اليت نزل األذان يف بيتها. قاله ابن الكليب.

قال العدوي: ومل أر أهل احلجاز يعرفون هذا، وال ابن القداح وال ابن مزروع. ذكرها ابن الدباغ، عن 

 أبي علي.

 ارَة األنْصارِيَّة أم عَمَ 

 أم عَمَارَة األْنصارِيَّة.

أخربنا إمساعيل بن علي وغري واحد بإسنادهم عن مُحَمَّد بن عيسى: حدثنا عَبْد بن محيد، حدثنا 

مُحَمَّد بن كثري، أخربنا سليمان بن كثري، عن عكرمة، عن أم َعمَارَة: أهنا أتت النَِّبيّ صلّى اهلل عليه 

كل شيء إال للرجال! ما أرى النساء يذكرن بشيء! فنزلت: "إن املسلمني  وسلّم فقالت: ما أرى

 اآلية. 35واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات"... األحزاب 

أخرجها ابن منده و أبو نعيم، وذكر هذا احلديث يف هذه الرتمجة، وأورده أبو عُمر يف ترمجة أم عَمَارَة 

 تعاىل، كأنه رآمها واحدة. بِنْت كعب اليت نذكرها بعد هذه إن شاء اهلل

 أم عَمَارَة األنْصارِيَّة 

أم عَمَارَة ِبنْت كعب بن عَمْرو بن عَوْف بن مبذول بن عَمْرو بن غنم بن مازن بن النجار. وهي 

أنصارية من بين مازن، وامسها نسيبة، وقد تقدمت يف النون. وهي أم حبيب وعَبْد اهلل ابين زيد بن 

 عاصم.

ة العُْقبَة، وشهدت أحداً مع زوجها زيد بن عاصم ومع ابنها حبيب وعَبْد اهلل، كانت قد شهدت بيع

يف قول ابن إسحاق. وشهدت بيعة الرضوان، وشهدت يوم اليمامة فقاتلت حتى أصيبت يدها 
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 وجرحت يومئذ اثنيت عشرة جراحة.

 الئكة".روت عن النَِّبيّ صلّى اهلل عليه وسلّم: "الصائم إذا أُكل عنده صلَّت عليه امل

وروى عنها عكرمة موىل ابن عباس أهنا قالت للنيب صلّى اهلل عليه وسلّم: ما أرى كل شيء إال 

 للرجال... احلديث. قاله: أبو عُمر.

وأما ابن منده و أبو نعيم فلم ينسباها، بل قاال: أم عَمَارَة بِنْت كعب األنْصارِيَّة، وروى هلا أبو نعيم 

". وأما ابن منده فروى هلا أن النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم حنر بدنة حديث "الصائم إذا أكل عنده

 قياماً، وقال: "رحم اهلل احللقني".

فابن منده و أبو نعيم جعال هذه واليت قبلها ترمجتني، و أبو عُمر جعلهما واحدة، فلو نسبها ابن منده و 

 واهلل أعلم. ?أبو نعيم لظهر هل مها واحد أم اثنتان

 بن خلدة  أم عُمر

 أم عُمر بن خلدة األنْصارِيَّة.

أخربنا حييى فيما أذن يل بإسناده عن القاضي أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن موسى بن 

عُبَيْدة، عن منذر بن جهم، عن عُمر بن خلدة، عن أمه. قالت: إن النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم بعث 

 وشربٍ وبِعالٍ". عليّاً ينادي مبنى: "إهنا أيّام أكلٍ 

 أخرجه ابن منده و أبو نعيم.

 هذه أم عُمر، بضم العني.

 أم عَمْرو بن حُرَيث 
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 أم عَمْرو بن حريث.

أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو نصر أمحد بن عُمر الغازي، أخربنا إمساعيل بن زاهر النيسابوري، 

ه، حدثنا يعقوب بن سُْفيان، حدثنا ابن منري، أخربنا القطان، أخربنا عَبْد اهلل بن جعفر بن دَرَسْتوي

حدثنا حييى بن ميان، حدثنا إمساعيل بن أبي خالد قال: مسعت عَمْرو بن ُحريث يقول: ذهبت بي 

 أمي إىل النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم، فمسح على رأسي، ودعا يل بالرزق.

 أخرجه أبو موسى عَمْرو: بفتح العني.

 زبري بن العوام أم عَمْرو امْرَأَة ال

 أم عَمْرو امَْرأَة الزبري بن العوام. 

روت عنها أم شبيب أهنا قالت: مسعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يقول: "أَنشدَ اهللُ أمرأً يصلّي 

 يف احِلجر".

 أخرجها ابن منده و أبو نعيم.

 أم عَمْرو بِنْت سالمة 

 وراء األنْصارِيَّة. بايعت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم.أم عَمْرو ِبنْت سالمة بن وقش بن زغَبة بن زع

 قاله ابن حبيب.

 أم عَمْرو بن سُلَيم 
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 أم عَمْرو بن سُليم الزرقي.

روى يزيد بن اهلاد، عن عَبْد اهلل بن أبي سلمة، عن عَمْرو بن سليم، عن أمه: أهنا مسعت علياً ينادي 

 م: إهنا أيام أكل وشرب.وهم مبنى مع رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّ

أخرجها الثالثة. وقد تقدم هذا املنت يف ترمجة أم عُمر بن خلدة. ورواه ابن إسحاق، عن حكيم بن 

 حكيم بن عباد، عن مَسْعود بن احلكم، عن أمه. ونذكره إن شاء اهلل تعاىل يف موضعه.

 أم عَمْرو بِنْت حممود 

خالد بن عديّ بن جمدعة. وهي ابنة أخي مُحَمَّد بن أم عَمْرو ِبنْت حممود بن مسلمة بن سلمة بن 

 مسلمة. قتل أبوها خبيرب. بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم.

 قاله ابن حبيب.

 أم عُمَيس 

أم عُمَيس بن مَسلمة بن سلمة بن خالد بن عديّ األنْصارِيَّة، أخت مُحَمَّد وحممود ابين مسلمة. وهي 

 امْرَأَة رافع بن خديج.

 اآلية. 128ي اليت نزل فيها: "وإن اْمرَأَة خافت من بعلِها نُشوزًا أو إعراضاً"...النساء وه

 بايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم.

 قاله ابن حبيب.

 أم عيَّاش 
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 أم عيّاش خادم النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم وموالته. وقيل: موالة رقية.

سناده عن أبي عاصم: حدثنا هدبة، عن عَبْد الواحد بن أخربنا حييى بن أبي الرجاء إجازة بإ

صفوان، حدثنا أبي، عن أمه، عن جدته أم عياش وكانت خادم النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم، بعثها مع 

ابِْنته إىل ُعثْمان قالت: كنت أمغَثُ لعُثْمان الزبيب غُدوةً فيشربه عشية، وأنبذه عشية فيشربه 

 " قلت: أجل. قال: "فال تعودي".?فقال: "ختلطني فيه شيئاً غدوة. فسألين ذات يوم

روى عَبْد الكريم بن روح، عن عنبسة بن سعيد البزاز، عن أبيه، عن جدته أم أبيه أم عياش وكانت 

أمة لرقية ِبنْت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم قالت: كنت أوضئ رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم 

 .وأنا قائمة وهو قاعد

 أخرجها الثالثة.

 أم عيسى بِنْت اجلزّار 

 أم عيسى بِنْت اجلّزار العصرية. هلا صحبة ورواية عن النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم.

حدث عَبْد الرَّحْمَن بن عَمْرو بن جبلة، عن أم فروة ابنة مزاحم العصرية، عن أمها أم عيسى ِبنْت 

 ار بعد اجليم زاي، وبعد األلف راء. فام عيسى، وذكرها.اجلزار. قاله ابن ماكوال، وقال: وأما اجلزّ

 حرف الغني

 أم الغادِيَة 
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 أم الغادية. هاجرت إىل املدينة مع النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم مع أبي الغادية، وحَبيب بن احلَارِث.

بن احلَاِرث وأبي روى مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَن الطفاوي، عن العاصي بن عَمْرو الطفاوي، عن حبيب 

الغادية أهنما خرجا مهاجرين إىل رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، ومعهما أم الغادية فأسلموا. فقالت 

 املرأة: أوصين يا رسول اهلل. قال: "إيّاكِ وما يسوء األُُذن".

 أخرجها الثالثة. وقال أبو عُمر: إسنادها جمهول.

 أم غُطَيْف 

ليت ضربتها مَُليكة يف حديث حَمَل بن مالك بن النابغة. هكذا سُميت يف أم غُطيف اهُلذَلّية. هي ا

 رواية أسباط، عن مساك، عن عكرمة. قاله أبو نعيم، وأبو بكر اخلطيب.

 أخرجها أبو نُعَْيم، وأبو موسى.

 حرف الفاء

 أم فَرْوَة ظِئْر النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم 

 ليه وسلّم.أم فروة، ظِئر النَّبِيّ صلّى اهلل ع

هكذا ذكرها جعفر املستغفري، وروى بإسناده عن إسحاق بن أبي إسرائيل، عن مُؤمل، عن سُفْيان، 

عن أبي إسحاق، عن أم فروة ظئر النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم قالت: قال يل رسول اهلل صلّى اهلل 

 إهنا براءٌة من الشِّرك".عليه وسلّم: "إذا أويتِ إىل فراشكِ فاقرئي "قل يا أيها الكافرون"، ف

قد اختلف يف راوي هذا احلديث، فقيل فروة. وقيل: أبو فروة. وقيل: نوفل. وهذا القول أغرب 
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 األقوال.

 أخرجها أبو موسى.

 أم فورة األنْصارِيَّة 

نا أم فروة األنْصارِيَّة. من املبايعات. أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عَبْد اهلل بن أمحد: حدثين أبي، حدث

أبو عاصم، عن عَبْد اهلل بن عُمر، عن القاسم بن غَنّام البَيَاضي، عن عمّاته، عن أم فروة قالت: سُئل 

 فقال: "الصالة ألول وقتها". ?رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم: أيُّ العمل أفضل

جدته أم الدنيا، ورواه الليث وعَبْد الرزاق وأبو نعيم وغريهم، عن عَبْد اهلل بن عُمر، عن القاسم عن 

عن جدته أم فروة... وذكره. ورواه قُزَعة بن سويد، واملعتمر بن سليمان، عن عُبَْيد اهلل بن عُمر. 

 ورواه ابن فَديك، عن الضحاك بن عُثْمان، عن القاسم بن غنام. عن اْمرَأَة من املبايعات. ومل يسمها.

 أخرجها ابن منده، وأبو نعيم.

  أم فروة بِنْت أبي قُحافة

أم فروة بِنْت أبي قحافة التيمية. تقدم نسبها عند ذكر أبيها، وهي أخت أبي بكر الصديق، أمها هِنْد 

بِنْت بُجَري بن عَبْد قُصي. وهي اليت زوجها أخوها أبو بكر من األشعث بن قَيْس الِكندي، فولدت له 

 مُحَمَّداً وإسحاق، وُقرَيبة وُحبابة.

ايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. وروت عنه أنه قال: "إنّ أحَبَّ وكانت أم فروة من املبايعات، ب

 األعمال إىل اهلل عَزَّ وجَّل الصالةُ يف أول وقتها" قاله أبو عُمر.

واختصرها ابن منده وأبو نعيم فقاال: أم فروة بِنْت أبي قحافة، أخت أبي بكر الصديق، صاحبة 
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 الطوق، هلا ذكر يف حديث فتح مَكَّة.

 رجها الثالثة.أخ

قلت: قد ذكر أبو عُمر حديث الصالة يف أول وقتها يف هذه الرتمجة، وقال: قد قال بعضهم يف أم فروة 

هذه: إهنا أنصارية، وهو وهم، قال: وإمنا جاء ذلك واهلل أعلم ألن القاسم بن غنّام األنصاريّ يقول يف 

بعض أمهاته، عن عمة له. والصواب  حديثه مرة عن جدته الدنيا، ومرة عن جدته القصوى، ومرة عن

 ما ذكرناه.

وأما ابن منده وأبو نعيم فإهنما ذكرا هذا احلديث يف أم فروة األنْصارِيَّة. كما ذكرناه قبل هذه الرتمجة، 

وقد قال الطرباني: أم فروة. هذه يعين اليت تروي حديث الصالة هي أخت أبي بكر الصديق. وقال 

أعلم. على أن القاسم بن غنام من األنصار، يروي عن جَدَّة له، أو عن غريه: هي أخرى سواها واهلل 

بعض أهله، وكيف اختلفت الرواية عليه، فهي من األنصار. وليس ألخت أبي بكر فيه مَدَْخل. واهلل 

 أعلم.

 أم الفضل بِنْت احلَارِث 

 اَبة. وقد تقدمت يف الالم.أم الفضل ِبنْت احَلارِث، زوج الَعبَّاس بن عَبْد املُطَّلِب، وامسها ُلبَ

 روت عن النَِّبيّ صلّى اهلل عليه وسلّم أنه قرأ يف املغرب باملرسالت.

 أخرجها الثالثة.

 أم الفضل بِنْت محزة 
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أم الفضل ِبنْت محزة بن عَبْد امُلطَّلِب. قيل: امسها فاطِمَة. وقيل غري ذلك. وهي بِنْت عم النَّبِيّ 

 صلّى اهلل عليه وسلّم.

ها عَبْد اهلل بن شداد بن اهلاد أهنا قالت: تويف موىل لنا وترك ابنة وأختاً، فأتيا رسول اهلل روى عن

 صلّى اهلل عليه وسلّم، فأعطى االبنة النصف وأعطى األخت النصف. كذا رواه أبو عُمر.

: مات وأما ابن منده وأبو نعيم فإهنما قاال: عن عَبْد اهلل بن شداد، عن أم الفضل ِبنْت محزة قالت

موىل لنا هي أعتقته وترك ابنة، وإن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم قسم مرياثه بني أم الفضل وابِْنته، 

 أعطى االبنة النصف، وأعطى أم الفضل النصف.

 أخرجها الثالثة. وقد ذكر يف فاطِمَة.

 أم الفضل بِنْت العَبَّاس 

 أم الفضل ِبنْت العَبَّاس بن عَبْد املُطَّلِب.

رجها أبو موسى وقال: كذا، فرّق جعفر بني هذه وبني أم الفضل زوجة الَعبَّاس، وقد أخرجها أخ

 البخاري فيمن روى عن النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم من نساء بين هاشم.

 حرف القاف

 أم قَرْثَع 

 أم قرثع، غري منسوبة.

نا أبو مُحَمَّد بن حبان، حدثنا ُمحَمَّد بن أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو علي. أخربنا أبو نعيم، أخرب
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جرير، حدثنا عصام بن رَوَّاد، حدثنا أبي، عن عَمْرو بن قَيْس، عن عطاء، عن أم قرثع قالت: أتيت 

النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم فقلت: يا رسول اهلل، إني امْرَأَة أُغَلب على عقلي. فقال: "ما شئتِ، إن 

 فقد وََجبَت لك اجلنة". قالت: أصرب. ?إن شئتِ تصربينشئتِ دعوتُ اهلل لكِ، و

 أخرجها أبو نُعَْيم وأبو موسى، وقد ذكرنا هذا احلديث يف أم زَُفر، ولعلها قد صُحِّفَت.

 أم قُرَّة 

 أم قرة بن دُعموص. هلا ذكر.

 أخرجها ابن منده وأبو نعيم خمتصراً.

 أم قَيْس بِنْت مِحْصَن 

 

 حُرثان األَسَدِيَّة، أخت عُكَّاشَة بن مِْحصَن.أم قَيْس بِنْت حمصن بن 

 أسلمت مبَكَّة قدمياً، وبايعت النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم، وهاجرت إىل املدينة.

أخربنا مجاعة بإسنادهم عن أبي عيسى: حدثنا قتيبة وأمحد بن َمنيع قاال: حدثنا سُْفيان، عن 

تبة، عن أم قَيْس بِنْت حمصن أهنا قالت: دخلت بابن يل على الزهري، عن عُبَيْد اهلل بن عَبْد اهلل بن عُ

 رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم مل يأكل الطعام، فبال عليه. فدعا مباء فرشه عليه.

قال أبو عُمر: روى عنها من الصحابة؛ وابصة بن مََعبْد، وروى عنها عَُبيْد اهلل بن عَبْد اهلل، ونافع 

زعم العقيلي يف حديث ذكره عن ابن لَهيعة، عن أبي األسود، عن ُدرَّة بِنْت موىل محنة بِنْت شجاع. و

مُعاذ أهنا أخربته عن أم قَيْس أهنا سألت النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم أنتزاور إذا متنا، يزور بعضنا 
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 فسٍ يف جثتها".قال: "يكون النَّسَُم طائراً يُعَلَّقُ باجلنة، حتى إذا كان يوم القيامة دخل كل ن ?بعضاً

 قال العقيلي: أم قَيْس هذه أنصارية، وليست بِنْت حمصن.

قال أبو عُمر: وقد قيل: إن اليت روت هذا احلديث أم هانئ األْنصارِيَّة ذكر ذلك ابن أبي خَيثمة وغريه، 

 وسنذكرها إن شاء اهلل تعاىل.

األنْصاِريَّة ترمجًة مفردة، فلم يفعل، بل أخرجها الثالثة. إال أن أبا عُمر كان جيب عليه أن جيعل أم َقْيس 

 جعل حديثها يف ترمجة أم قَيْس بِنْت حمصن األَسَدِيَّة.

أخربنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سرايا وغريه، قالوا بإسنادهم عن ُمحَمَّد بن إمساعيل: حدثنا أبو اليمان، 

أن أم َقيْس ِبنْت حمصن األَسَدِيَّة أسد أخربنا شُعيب، عن الزهري، أخربني عَُبيْد اهلل بن عَبْد اهلل، 

خزمية وكانت من املهاجرات األول الالتي بايعن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلّم، وهي أخت 

عُكّاشة: أهنا أتت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم بابن هلا قد أعْلَقَتْ عليه من العُذرة، فقال النَّبِّي 

دْغَرْنَ أوالدَكُّن هبذا العاِلق، عليكم بالعود اهلِنْدي، فإّن فيه سبعَة صلّى اهلل عليه وسلّم: "عالم تَ 

 أشفيةٍ، منها ذات اجلَنْب" يريد الكُسْت، وهو العود اهلِنْدي.

 أم قَيْس 

 أم قَيْس، من املهاجرات، غري منسوبة.

ا أم قَْيس، روى األعمش، عن أبي وائل، عن ابن مَسْعود قال: كان فينا رجل خطب امْرََأة يقال هل

 فأبت أن تزوّجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه: مهاجر أم َقيْس.

 أخرجها ابن منده، وأبو نعيم.

 أم قَيْس اهلُذَلِيَّة 
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 أم قَيْس اهلُذلية. أوردها جعفر، ومل يذكر عنها شيئاً.

 أخرجها أبو موسى.

 حرف الكاف

 أم كَبْشَة القُضاعِيَّة 

 ية العُذريّة.أم كَبْشَة القُضاع

أخربنا حييى بن حممود فيما أذن يل بإسناده عن ابن أبي عاصم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخربنا 

حُميد بن َعبْد الرَّحْمَن، عن احلسن بن صاحل، عن األسود بن َقيْس قال: حدثين سعيد بن عَمْرو 

اهلل، ائذن يل أن أخرج يف جيش كذا  الُقرشي: أن أم كَبَْشة امْرََأة من عُذرة قضاعة قالت: يا رسول

وكذا. قال: "ال". قالت: يا رسول اهلل، إني ليس أريد أن أقاتل إمنا أريد أن أداوي اجلرحى واملرضى 

 وأسقي املاء. قال: "لوال أْن تكون سُنٌّة ويقال: فالنٌة خرجت، ألذنتُ لك، ولكن اجلسي".

 أخرجها ابن منده وأبو نعيم.

 د أم كَثري بِنْت يزي

 أم كثري بِنْت يزيد األنْصارِيَّة.

أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو علي، حدثنا أمحد بن عَبْد اهلل، حدثنا أبو أمحد الغطريفي، حدثنا 

مُحَمَّد بن إبراهيم بن شعيب الغازي، حدثنا أمحد بن سُهيل الورّاق، أخربنا إسحاق بن عيسى، 

لصباح عن أم كثري ِبْنت يزيد األنْصارِيَّة قالت: دخلت أنا أخربنا أبو الصباح ويف نسخة أمحد بن ا
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وأخيت على رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم فقالت له: إن أخيت تريد أن تسألك عن شيء، وهي 

! قال: "فلتسألْ، فإنّ طلب العلم فريضة". قالت: فقلت له أو قالت أخيت إن يل ابناً يلعب ?تستحيي

 نه لعبة املنافقني".باحلَمَام. فقال: "أما إ

 أخرجها أبو نُعَْيم وأبو موسى.

 أم كُجَّة زوج أوس بن ثابت 

أم كجة زوج أوس بن ثابت. نزلت فيها آية املواريث. أخربنا أبو مُحَمَّد عَبْد اهلل بن علي بن َعبْد اهلل 

مما ترك  بن سويدة بإسناده عن أبي احلسن علي بن أمحد املفسر، يف قوله تعاىل: "للرجاِل نصيبٌ

اآلية، قال: قال ابن عباس يف رواية الكليب: إن أوس بن ثابت  7الوالداِن واألقربون"... النساء 

األنصارّي تويف وترك ثالث بنات وامْرََأة، يقال هلا أم كُجة، فقام رجالن من بين عمه فأخذا ماله، ومل 

ى اهلل عليه وسلّم فذكرت له ذلك، يعطيا أمرأته وال بناته شيئاً، فجاءت أم كجة إىل رسول اهلل صلّ 

 فنزلت هذه اآلية.

وروى عَبْد اهلل بن مُحَمَّد بن عقيل، عن جابر قال: جاءت أم كُجّة إىل النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم 

فقالت: يا رسول اهلل، إن يل ابِنْتني قد مات أبومها، وليس يعطيان شيئاً، فأنزل اهلل تعاىل: "يُوِصيكُم 

 أوالدكم للذكر مثُل حظِّ األُنثََييْن"... اآليتني.اهللُ يف 

 أخرجها أبو نُعَْيم وأبو موسى.

 أم الكِرام السُّلَمِيّة 
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أم الكرام السلمية. روت عن النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم يف كراهة التحلي بالذهب للنساء. روى 

 ة يف ذلك للنساء.عنها احلكم بن جَحْل. ليس إسناد حديثها بالقوي، وقد ثبت الرخص

 أخرجها أبو عُمر.

 أم كُرْزٍ اخلُزاعيّة 

 أم كُرز اخلزاعية الكعبية. روى عنها ابن عباس وحَبيبة بِنْت مَيسرة وجماهد، وعطاء بن أبي رباح.

أخربنا حييى كتابة بإسناده عن ابن أبي عاصم: حدثنا ُمحَمَّد بن خالد بن عَبْد اهلل الواسطي، حدثنا 

بن أبي َعروبة، عن قتادة، عن عطاء، عن ابن عباس، عن أم كرز اخلزاعية قالت: أبي، عن سعيد 

سألت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم عن العقيقة، فقال: "عن الغالم شاتان ُمكافئتان، وعن اجلارية 

 شاة".

اختلف على عطاء فيه، فروى عن عطاء، عن أم كرز. وروى عن عطاء، عن حبيبة ِبنْت ميسرة، 

أم كرز. ورواه ابن عيينة، عن عُبَيْد اهلل بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز عن 

 حنوه.

أخربنا أبو أمحد بن علي الصويف بإسناده عن أبي داود السجستاني: أخربنا مُسَدد، عن سُفْيان، عن 

 عُبَيْد اهلل بن أبي يزيد... بإسناده حنوه.

 أخرجها الثالثة.

 صارِيَّة أم كعب األنْ
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 أم كعب األنْصارِيَّة. توفيت يف عهد النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم.

أخربنا حييى بن حممود وعَبْد الوهاب بن هبة اهلل بإسنادمها عن مسلم بن احلجاج: حدثنا حييى بن 

رَة بن حييى، أخربنا عَبْد الوارث بن سعيد، عن حسني بن ذَكوان، حدثين َعبْد اهلل بن ُبرَيدة عن سَمُ

جُنْدُب قال: صليُت خلف النَِّبيّ صلّى اهلل عليه وسلّم وصلى على أم كعب، ماتت وهي ُنَفساء، 

 فقام رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم للصالة عليها وَسَطها.

 أخرجها أبو نُعَْيم، وأبو موسى.

 أم كُلْثُوم بِنْت أبي بكر 

 أم كُلْثُوم ِبنْت أبي بكر الصدّيق.

هيم بن طهمان، عن حييى بن سعيد، عن حُميد بن نافع، عن أم كُلْثُوم بِنْت أبي بكر الصديق: روى إبرا

أن النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم هنى عن ضرب النساء. ثم شكاهن الرجال، فخلى النَّبِيّ صّلى اهلل 

الليلَة بنلِ مُحَمَّد سبعون عليه وسلّم بينهم وبني ضرهبن، فقال النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسّلم: "لقد طاف 

 امْرَأَة، كلُّهُنَّ قد ُضرِْبن".

رواه الليث بن سعد بن حييى. وقال الثوري، عن حييى، عن ُحميد بن نافع، عن زينب بِنْت أبي 

 سلمة، حنوه.

 أخرجها ابن منده وأبو نعيم.

صلّى اهلل عليه وسلّم، وأمها  قلت: ليس الم كُلْثُوم بِنْت أبي بكر صحبة، ألهنا ولدت بعد وفاة النَِّبيّ

بِنْت خارجة، وهي اليت قال فيها أبو بكر لعائشة يف مرضه الذي تويف فيه: إني أرى ذات بطن بِنْت 

 خارجة بِنْتاً. فوُلدت أم كُلْثُوم بعد موته، وكان هذا يُعد من كراماته رضي اهلل عنه.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 أم كُلْثُوم بِنْت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم 

 كُلْثُوم ِبنْت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، وأمها خدجية ِبْنت خويلد.أم 

قال الزبري: أم كُلْثُوم أسن من رقية ومن فاطِمَة. وخالفه غريه، والصحيح أهنا أصغر من رُقيَّة، ألن 

ن ليزوج رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم زوج رقية من ُعثْمان، فلما توفيت زوّجه أم كُلْثُوم، وما كا

 الصغرى ويرتك الكربى، واهلل أعلم. 

وكان رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم قد زوّج رقيّة وأم كُلْثُوم من عُتبة وعُتَيبة ابين أبي هلب، فلما 

أنزل اهلل عَزَّ وَجلّ: "تبّت يدا أبي هلب"، قال أبو هلب البنيه: رأسي من رؤوسكما حرام إن مل تطلقا 

قالت أم مجيل أمهما محالة احلطب ِبنْت حرب بن أميَّة البنينها: إن رقية وأم كُلْثُوم قد ابِْنيت مُحَمَّد. 

صَبَتا، فطلقامها. ففعال، فطلقامها قبل الدخول هبما. فزوج النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم رقية من 

األول من سنة ثالث،  عُثْمان، فلما توفيت زوجه أم كُلْثُوم رضي اهلل عنهم. وكان نكاحه إياها يف ربيع

وبنى هبا يف مجادى اآلخرة من السنة، ومل تلد منه ولداً، وتوفيت سنة تسع، وصلى عليها رسول اهلل 

صلّى اهلل عليه وسلّم، وهي اليت غسلتها أم عَطِية وَحكَّت قولَ رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: 

وَه، وقال: "أشعِرْهنا إياه"، ونزل يف قربها علي، "اغسلنها ثالثاً، أو مخساً، أو أكثر". وألقى إليهم حَقْ 

والفضل، وأسامة بن زيد، وقيل: إن أبا طلحة األنصاريّ استأذن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يف 

 أن ينزل معهم، فأذن له، وقال: "لو أن لنا ثالثة لزوجنا عُثْمان هبا".

وسلّم رأى عُثْمان بعد وفاة رقية مهمومًا هلفان،  روى سعيد بن املسيّب: أن النَِّبيّ صلّى اهلل عليه

" قال: يا رسول اهلل، وهل دخل على أحد ما دخل علي، ماتت ابنة ?فقال له: "ما يل أراكَ مهموماً

رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم اليت كانت عندي، وانقطع ظهري، وانقطع الصهر بيين وبينك. فبينما 

صلّى اهلل عليه وسلّم: "يا عُثْمان، هذا جربيل عليه السالم يامرني عن اهلل َعزَّ هو حياوره إذ قال النَّبِيّ 
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 وجَلّ أن أزوّجك أختها أم كُلْثُوم على مثل صَداقها، وعلى مثل عِشرهتا". فزوجه إياها.

أخرجها الثالثة. واستدركها أبو موسى على ابن منده، وقد أخرجها ابن منده يف بنات رسول اهلل 

  عليه وسلّم، وأخرجها يف الكاف خمتصراً، فليس الستدراكه وجه، واهلل أعلم.صلّى اهلل

 أم كُلْثُوم بِنْت أبي سَلَمة 

أم كُلْثُوم ِبنْت أبي سلمة بن َعبْد األسد املَْخزُومِيَّة، ربيبة رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، أمها أم 

 سلمة.

ابن أبي عاصم: حدثنا الصَّلت بن َمسْعود، حدثنا أخربنا حييى بن أبي الرجاء إجازة بإسناده عن 

مسلم بن خالد، عن موسى بن عُقْبَة، عن أمه، عن أم كُلْثُوم ِبْنت أبي سلمة قالت: ملا تزوج النَّبِيّ 

صلّى اهلل عليه وسلّم أم سلمة قال هلا: "إني قد أَهدَيُْت للنجاشي هديةً، وال أراها إال سرتجع إلينا، 

فيما أرى، أهديتُ له حُلًَّة وأواقي من مِْسكٍ فإن رجعتْ إلينا فهي لكِ". قالت أم النجاشي قد مات 

سلمة: فكان كما قال النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم، مات النجاشي، ورجعت اهلدية إىل رسول اهلل 

احللة، ومبا صلّى اهلل عليه وسلّم، فبعث إىل كل امْرَأَة من نسائه أوقية من املسك، وبعث إىل أم سلمة ب

 بقي من املسك.

أخرجها الثالثة. إال أن ابن منده مل ينسبها، إمنا قال أم كُلْثُوم غري منسوبة، وذكر هلا هذا احلديث يف 

 اهلدية، وهي هذه، واهلل أعلم.

 أم كُلْثُوم بِنْت سُهَيْل 
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 أم كُلْثُوم ِبنْت سهيل بن عَمْرو. أسلمت أول اإلسالم.

أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من هاجر إىل أرض  أخربنا عُبَيْد اهلل بن

 احلبشة: وأبو سربة بن أبي رُهْم، من بين عامر بن لؤي، معه أمرأته أم كُلْثُوم ِبنْت سهيل بن عَمْرو.

 وقد ذكرناها يف ترمجة زوجها.

 أم كُلْثُوم بِنْت العَبَّاس 

طَّلِب. أدركت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم، وأمها أم سَلَمة ِبْنت أم كُلْثُوم ِبنْت العَبَّاس بن عَْبد املُ 

 مَحْمية بن َجزْء الزبيدي.

روى الدَّراوَرْدي، عن يزيد بن اهلاد، عن مُحَمَّد بن إبراهيم، عن أم كُلْثُوم ِبنْت العَبَّاس قالت: قال 

خشية اهلل تعاىل، حتاتّت عنه خطاياه، رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم: "إذا اقشعرّ جلد العَبْد من 

 كما يتحاتَّ عن الشجرة الباليِة ورقُها".

كذا رواه ابن منده من حديث إمساعيل بن عَبْد اهلل بن مَْسعود، عن ضرار بن ُصرد، عن 

الدراوردي. ورواه أبو نعيم من حديث احلَُسيْن بن جعفر القَتَّات، عن ضرار، عن الدراوردي، عن 

 حَمَّد بن إبراهيم، عن أم كُلْثُوم، عن أبيها الَعبَّاس. وكأنه رأى هذا أصح. يزيد، عن مُ

وتزوج احلسن بن علي أم كُلْثُوم هذه، فولدت له مُحَمَّداً وجعفرًا، ثم فارقها فتزوجها أبو موسى 

األشعري، فولدت له موسى. ومات عنها فتزوجها عُمران بن طلحة، ففارقها فرجعت إىل دار أبي 

 فماتت فدفنت بظاهر الكوفة. موسى،

 أم كُلْثُوم بِنْت عُقْبَة 
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أم كُلْثُوم ِبنْت عُقَْبة بن أبي مَُعيط بن أبي عَمْرو بن أميَّة بن عَْبد مشس الُقرَشِيَّة االموِيَّة. أخت الوليد 

ربيعة بن بن عُقَْبة، واسم أبي مَُعيط: أبان، واسم أبي عَمْرو: ذَكوان. وأمها أَرْوَى بِنْت كُريز بن 

 حَبيب بن عَبْد مشس، عمة عَْبد اهلل بن عامر. وهي أخت عُثْمان بن َعفَّان المه.

أسلمت مبَكَّة قدمياً، وصلت القبلتني، وبايعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، وهاجرت إىل املدينة 

  تعاىل.ماشية، فسار أخواها الوليد وعَمَارَة ابنا عُْقبَة خلفها لريداها، فمنعهما اهلل

أخربنا عُبَيْد اهلل بن أمحد بإسناده عن يونس بن بُكري، عن ابن إسحاق قال: حدثين الزهري وعَبْد 

اهلل بن أبي بكر بن َحزْم قاال: هاجرت أم كُلْثُوم بِنْت عُقَْبة إىل رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم عام 

سول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يطلباهنا، فأبى أن احلديبية، فجاء أخواها الوليد وفالن ابنا عُْقبَة إىل ر

 يردها عليهما.

وقال املفسرون: فيها نزلت: "يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكُم املؤمنات مهاجراٍت فامتحنوهنَّ اهللُ أعلم 

 اآلية. 10بإمياهننّ"... املمتحنة 

زوجها الزبري بن العوام، فولدت له وملا قدمت املدينة تزوجها زيد بن حارثة، فقُتل عنها يوم مؤتة، فت

زينب. ثم طلقها فتزوجها عَبْد الرَّحْمَن بن عَوْف، فولدت له إبراهيم ومحيداً، وغريمها، ومات عنها. 

 فتزوجها عَمْرو بن العاص، فمكثت عنده شهراً، ثم ماتت.

 وروى عنها ابنها حُميد بن عَبْد الرَّحْمَن.

نا أمحد بن منيع، حدثنا إمساعيل بن إبراهيم، عن مَُعمر، عن أخربنا غري واحد عن أبي عيسى: حدث

الزُّهري، عن حُمَيد بن عَبْد الرَّحْمَن، عن أمه أم كُلْثُوم بِنْت عُْقبَة أهنا مسعت النَّبِّي صلّى اهلل عليه 

 وسلّم يقول: "ليس بالكاذب من أصلح بني الناس، فقال خرياً".

 أخرجها الثالثة.
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 علي بن أبي طالب  أم كُلْثُوم بِنْت

أم كُلْثُوم ِبنْت علي بن أبي طالب، أمها فاطِمَة بِنْت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، ولدت قبل وفاة 

 رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم.

خطبها عُمر بن اخلطاب إىل أبيها علي، قال: إهنا صغرية. فقال عُمر: زوِّجنيها يا أبا احلسن فإني 

ا ما ال يرصده أحد. فقال له علي: أن أبعثها إليك، فإن رضيتها فقد زوجتكها. أرصد من كرامته

فبعثها إليه ببُردٍ، وقال هلا: قويل له: هذا البُْرد الذي قلت لك. فقالت ذلك لعُمر، فقال: قويل له: قد 

! لوال أنك أمري املؤمنني لكسرت ?رضيت رضي اهلل عنك. ووضع يده عليها، فقالت: أتفعل هذا

فك. ثم جاءت أباها فأخربته اخلرب، وقالت له: بعثتين إىل شيخ سَوْءٍ. قال يا بنّية إنه زوجك. أن

فجاء عُمر فجلس إىل املهاجرين يف الروضة وكان جيلس فيها املهاجرون األّولون فقال: رَفِّئُوني. فقالوا: 

هلل صلّى اهلل عليه وسلّم يقول: قال: تزوجت أم كُلْثُوم بِنْت علي مسعت رسول ا ?مباذا يا أمري املؤمنني

"كلُّ سببٍ ونسبٍ وِصهٍر ينقطع يوم القيامة، إال سبيب ونسيب وصهري". وكان يل به عليه الصالة 

والسالم النسَبُ والسبب، فأردت أن أمجع إليه الصهر فرَفَّئوه. فتزوجها على مهر أربعني ألفاً، فولدت 

 له زيد بن عُمر األكرب، ورقية.

كُلْثُوم وابنها زيد يف وقت واحد، وكان زيد قد أصيب يف حرب كانت بني عدي، خرج وتوفيت أم 

ليصلح بينهم، فضربه رجل منهم يف الظلمة فشجَّه وصرَعه، فعاش أيأما ثم مات هو وأمه، وصلى 

 عليهما عَبْد اهلل بن عُمر، قدمه حسن بن علي.

 وملا قتل عنها عُمر تزوجها عون بن جعفر. 

الوهاب بن علي بن علي االمني، أخربنا أبو الفضل مُحَمَّد بن ناصر، أخربنا اخلطيب أبو  أخربنا عَبْد

طاهر مُحَمَّد بن أمحد بن أبي الصقر، أخربكم أبو الربكات أمحد بن عَبْد الواحد بن الفضل بن نظيف 
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نا أبو بشر مُحَمَّد فقال: نعم، حدث ?بن عَبْد اهلل الفرّاء، قلت له: أخربكم أبو مُحَمَّد احلسن بن رشيق

بن أمحد بن محاد الدوالبي، حدثنا أمحد بن عَبْد اجلبار، حدثنا يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، عن 

حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب قال: ملا تأميت أم كُلْثُوم ِبنْت علي من عُمر بن اخلطاب رضي 

قد عرفت سيدة نساء املسلمني وبِنْت اهلل عنهم دخل عليها حسن وحسني أخواها فقاال هلا: إنك ممن 

سيدهتن، وإنك واهلل إن أمكنت عليّاً من رُمَّتِكِ ليُْنكِحَنَّكِ بعض أيتامه، ولئن أردت أن تصييب بنفسك 

ماالً عظيمًا لتصيبنَّه. فواهلل ما قأما حتى طلع علي يتكئ على عصاه، فجلس فحمد اهلل وأثنى 

ى اهلل عليه وسلّم، وقال: قد عرفتم منزلتكم عندي يا بين عليه، وذكر منزلتهم من رسول اهلل صلّ

فاطِمَة، وأثرتكم على سائر ولدي، ملكانكم من رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلّم، وقرابتكم منه. 

فقالوا: صدقت، رمحك اهلل، فجزاك اهلل عنا خرياً. فقال: أْي بنيَّة، إن اهلل عَزَّ وجَلّ قد جعل أمرك 

ن جتعليه بيدي. فقالت: أْي أَبةُ، إني الْمرَأَة أرغب فيما يرغب فيه النساء، وأحب بيدك، فأنا أحب أ

أن أصيب مما تصيب النساء من الدنيا، وأنا أريد أن أنظر يف أمر نفسي. فقال: ال، واهلل يا بنية ما 

أخذا بثيابه، هذا من رأيك، ما هو إال رأي هذين. ثم قام فقال: واهلل ال أكلم رجاًل منهما أو تفعلني. ف

فقاال: اجلس يا أبه. فواهلل ما على هِجرتك من صرب، اجعلي أمرك بيده. فقالت: قد فعلت. قال: 

 فإني قد زوجتك من عون بن جعفر، وإنه لغالم. وبعث هلا بأربعة ألف درهم، وأدخلها عليه.

 أخرجها أبو عُمر.

 حرف الالم وامليم

 أم لَيْلَى بِنْت رواحة 
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رواحة األنْصارِيَّة، امْرَأَة أبي لَيْلَى،وهي والدة َعبْد الرَّحْمَن بن أبي َليْلَى. بايعت النَّبِيّ  أم لَيْلَى ِبنْت

 صلّى اهلل عليه وسلّم.

روى حديثها مُحَمَّد بن عُمران بن أبي لَيْلَى. عن عمته محادة بِْنت مُحَمَّد، عن عمتها آِمنَةبِنْت عَبْد 

ى قالت: بايعنا رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، فكان فيما أخذ علينا أن الرَّحْمَن، عن جدهتا أم لَيْلَ

 خنتضب بالغَمْس.

 أخرجها الثالثة.

 أم مالك األنْصارِيَّة 

 أم مالك األنْصارِيَّة.

أخربنا حييى بن حممود إجازة بإسناده. عن ابن أبي عاصم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا 

عطاء بن السائب، عن حييى بن جعدة، عن رجل حدثه، عن أم مالك مُحَمَّد بن فضيل، عن 

األنْصارِيَّة قالت: جاءت بعُكَّة من مسن إىل رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، فامر رسول اهلل صلّى 

 اهلل عليه وسلّم بالالً فعصرها ثم دفعها إليها فرفعتها فإذا هي مملوءة فأتت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم

" قالت: ردَدَْت عليَّ هدّييت، قالت: ?قال: "وما ذاك يا أم مالك ?فقالت: يا رسول اهلل نزل يف شيء

فدعا بالاًل فسأله عن ذلك، فقال: والذي بعثك باحلق لقد عصرهتا حتى استحييت. فقال: "هنيئًا 

صالة: "سبحان اهلل  لكِ يا أم مالك، هذه بركة واهلل عجَّل ثواهبا". ثم علمها أن تقول يف دُبُر كلّ 

 عشراً، واحلمد هلل عشراً، واهلل أكرب عشراً".

روى عنها عَبْد الرَّحْمَن بن سابط. قالت: أتيت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم وُلحْيي يُرَْعدان من 

اهلَل " قلت: يا رسول اهلل أم مِلْدم فعل اهلل هبا. قال: "ال تسبّيها فإن ?احلمى، فقال: "مالك يا أم مالك
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 حيُطُّ عن الَعبْد هبا الذنوب كما يتحاتُّ ورق الشجر".

 أخرجها الثالثة..

 أم مالك البَهْزِيَّة 

أم مالك البهزية أخربنا إمساعيل وإبراهيم وغريمها بإسنادهم إىل أبي عيسى قال: حدثنا عُمران بن 

عن رجل، عن طاوس، عن  موسى القزّاز، حدثنا َعبْد الوارث بن سعيد، حدثنا مُحَمَّد بن جُحادة،

أم مالك البهزية قالت: ذكر رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم فتنةً فقرّهبا، فقلت: يا رسول اهلل، من 

قال: "رجٌل يف ماشيةٍ يؤدّي حقَّها ويعَبْد ربّه، ورجٌل آخٌذ برأس فرسه خييف العدوَّ  ?خري الناس فيها

 ويُخيفونه".

 أخرجها الثالثة.

 البَراء بن مَعرور أم مبشر بِنْت 

 

 أم مبشر بِنْت الرباء بن معرور األنْصارِيَّة. قيل إهنا زوج زيد بن حارثة. وقيل: غريها.

روى عنها جابر بن عَبْد اهلل وغريه، روت عن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم أحاديث، منها ما 

 أخربنا به حييى كتابة بإسناده عن ابن أبي عاصم.

شيبة ومُحَمَّد بن عَبْد اهلل بن منري قال: حدثنا عَبْد اهلل بن إدريس، عن األعمش،  حدثنا أبو بكر بن

عن أبي سُْفيان، عن جابر، عن أم مبشر أهنا مسعت النَّبِيّ صّلى اهلل عليه وسلّم يقول يف بيت 

وإن حفصة: "ال يدخل النار أحد شهد بدراً والشجرة". فقالت: حفصة: يا رسول اهلل إن اهلل يقول: "
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 71"ثم ُننَجّي الذين اتَّقَوا". َمرَْيم  ?فقال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: "فمه ?منكم إال واردها"

. 

وروى مُحَمَّد بن إسحاق، عن ابن أبي جنيح، عن جماهد، عن أم مبشر بِنْت الرباء بن معرور قالت: 

" قالوا: بلى يا ?كم خبري الناسمسعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يقول ألصحابه: "أال أخرب

 رسول اهلل قال: "رجلٌ يف غَُنيْمَة له، يقيم الصالة، ويؤتي الزكاة، قد اعتزل شرور الناس".

أخرجها الثالثة. وذكر ابن منده و أبو نعيم هذين احلديثني يف ترمجة واحدة، وجعال االثنتني هذه واليت 

ْمرَأَة زيد، وأخرج حديث جماهد، عن بِْنت الرباء بعدها واحدة. وأخرج أبو نعيم حديث جابر، عن ا

 بن معرور، وجعلهما ترمجتني، واهلل أعلم، وما أقرب أن يكونا واحدة.

 أم مبشِّر األنْصارِيَّة، امْرَأَة زيد بن حارثة 

 أم مبشر األنْصارِيَّة، امْرََأة زيد بن حارثة.

: هي غريها. وأخرج أبو نعيم و أبو موسى هذه قيل إهنا املتقدمة الذكر بِنْت الرباء بن معرور. وقيل

غري األوىل ِبنْت الرباء، وقد تقدم القول فيها يف األوىل، وقد فرق ابن أبي عاصم أيضًا بينهما، جعلهما 

اثنتني، فذكر يف ترمجة ِبنْت الرباء فضل من شهد بدراً، وذكر يف هذه ما أخربنا به ابن أبي حبة وأبو 

 إسنادمها إىل مسلم بن احلجاج.الفرج بن أبي الرجاء ب

حدثنا قتيبة، حدثنا الليث قال مسلم: وحدثنا مُحَمَّد بن رمح، أخربنا الليث، عن أبي الزبري، عن 

جابر: أن النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم دخل على أم مبشر األنْصارِيَّة يف خنل هلا، فقال هلا النَّبِّي صلّى 

" قالت: بل مسلم. فقال: "ال يغرس مسلم ?لنخل، أمسلمٌ أم كافرٌاهلل عليه وسلّم: "من غرس هذا ا

 غرساً، وال يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسان أو دابٌَّة أو شيءٌ، إالّ كانت له صدقة".

وقد ذكر أمحد بن حنبل يف مسنده احلديثني يف ترمجة أم مبشر امْرَأَة زيد بن حارثة، إالّ أنه مل ينسبها 
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بل قال: أم مبشر، امْرَأَة زيد بن حارثة. وروى هلا احلديثني، وهذا يدل أنه رآمها  إىل الرباء بن معرور،

 واحدة، واهلل اعلم.

 أم مِحْجَن 

 أم حمجن.

روى ابن بريدة، عن أبيه: أن النَِّبيّ صلّى اهلل عليه وسلّم مرَّ على قرب حديث عهدٍ بدفن، فقال: "متى 

حمجن، كانت مولعة بلقط القذى من املسجد. قال: "أفال  " فقيل: يا رسول اهلل، هذه أم?دُفِنَ هذا

!" قالوا: كنت نائماً، فكرهنا أن هنيجك. قال: "فال تفعلوا، فإن صالتي على موتاكم تُنَوِّرُ ?آذنْتُموني

 هلم يف قبورهم". قال: فصفَّ أصحابه فصلى عليها.

 ومسى املرأة حمجنة. رواه حييى بن أنيسة، عن علقمة، عن رجل من أهل املدينة، مرسالً:

 أخرجها أبو موسى.

 أم مُحَمَّد األنْصارِيَّة 

أم مُحَمَّد األْنصارِيَّة. روى عُمر بن ذر، عن عُبَيْد اهلل بن احلبحاب، عن أم مُحَمَّد األنْصارِيَّة قالت: 

األَسْمَاء، مسعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يقول: "من قال عند َمطعَمِه ومَشرَبه: بسم اهلل خري 

 بسم اهلل ربِّ األرض والسماء، بسم اهلل الذي ال يضرُّ مع امسه شيء، مل يضّره ما أكل أو شرب".

 أخرجها أبو موسى.

 أم مُحَمَّد بن حاطب 
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أم مُحَمَّد بن حاطب بن احَلارِث. وهي: أم مجيل بِنْت اجمللَّل. ذكرت يف اجليم من الكنى. قيل: امسها 

 ، وإمنا قيل هلا أم ُمحَمَّد بابنها، مُحَمَّد بن حاطب، وهو قليل.فاطِمَة. قاله: جعفر

 أخرجها أبو موسى.

 أم مُحَمَّد خَوْلَة بِنْت قَيْس 

 أم مُحَمَّد خَْولَة ِبنْت قَيْس. 

روى آدم بن إياس، عن أبي معشر، عن سعيد املقبُري، عن ُعبَيْد َسنوطي قال: دخلنا على خَوْلَة 

حتت محزة بن عَبْد امُلطَّلِب رضي اهلل عنه، فتزوجها بعده النعمان بن عجالن، بِنْت َقيْس، وكانت 

فقلنا: يا أم مُحَمَّد حدثينا. فقال هلا زوجها النعمان: انظري ماذا حتدثني فإن احلديث عن رسول اهلل 

ه صلّى اهلل عليه وسلّم بغري ثبت شديد. فقالت: بئس مايل! أحدثهم عن رسول اهلل صلّى اهلل علي

وسلّم مبا ينفعهم فأكذب على رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم. مسعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه 

وسلّم يقول: "الدُّنيا خضِرٌَة حلوٌة، من أخذ ماالً بِحِلِّه يبارَكُ له فيه، وربَّ متخوِّضٍ يف مال اهلل عَزَّ 

 ه له النار يوم القيامة".وجَلّ، وماِل رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم فيما شاءت نفس

 أخرجها أبو موسى.

 أم مَرْثَد 

 أم مرثد األسلمية، وقيل: الغَنَويّة.

أسلمت يوم الفتح، و بايعت النَِّبيّ صلّى اهلل عليه وسلّم يوم الفتح. روت عنها أم خارجة ِبنْت سعد 

عليه وسلّم وهو يف ناس من بن الربيع اْمرَأَة زيد بن ثابت أهنا قالت: خرجنا مع رسول اهلل صلّى اهلل 
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األنصار يف رِعٍل والرعل: النخل فقال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: إن أوّل من يشرف عليكم، من 

 تسمعون خشخشته هبذا الوادي، لَمِن أهل اجلّنة. فأشرف عليهم علي بن أبي طالب".

أم خارجة، عن النَِّبيّ صلّى اهلل  رواه مكي بن إبراهيم، عن أبي بكر بن عَبْد اهلل بن أبي ربيعة، عن

 عليه وسلّم مثله. ومل يذكر أم مرثد. وقد تقدم ذكرها.

 أخرجها الثالثة.

 أم مِسْطَح 

أم مسطح ِبنْت أبي رُهم بن املُطَّلِب بن َعبْد مناف القُرَشِيَّة املُطَّلِبية، واسم أبي رهم أنيس بفتح 

لصديق، أمها بِْنت صخر بن عامر، يقال: امسها سَلْمَى اهلمزة، وكسر النون وهي ابنة خالة أبي بكر ا

 بِنْت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرَّة. له ذكر يف حديث اإلفك.

 أخرجها أبو عُمر، و أبو موسى.

 أم مَسْعود بن احلكم 

 أم مَسْعود بن احلكم.

عود بن احلكم، عن أمه روى مُحَمَّد بن إسحاق، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن مَسْ

أهنا حدثت قالت: كأني أنظر إىل علي بن أبي طالب على بغلة رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم 

البيضاء يف شعب األنصار وهو يقول: أيها الناس، إن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم قال: "أيها 

 الناس، إهنا أيام أكلٍ وشربٍ".
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 اهلل بن أبي سلمة فقال: عن عَمْرو بن سليم، عن أمه. وقد ذكرناها.ورواه يزيد بن اهلاد عن عَبْد 

 أخرجها الثالثة.

 أم مسلم األشجعيَّة 

 أم مسلم األشجعية. هلا صحبة. حديثها عند أهل الكوفة.

أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عَْبد اهلل: حدثين أبي حدثنا َعبْد الرَّحْمَن بن مهدي، حدثنا سُْفيان، عن 

أبي ثابت، عن رجل من بين املصطلق، عن أم مسلم األشجعية. أن رسول اهلل صّلى اهلل  حبيب بن

عليه وسلّم أتاها وهي يف قبة من أدم، فقال: "ما أحسنها إن مل يكن فيها مَيَْتةٌ!". قالت: فجعلت 

 أتتبعها.

 أخرجها الثالثة.

 أم مسلم خادم صفيَّة 

  يعرف هلا صحبة.أم مسلم خادم صفية. ذُكِرت يف الصحابة. وال

 أخرجها ابن منده، وأبو نُعيم خمتصراً.

 أم املسيَّب 

 أم املسيَّب. وقيل: أم السائب األنْصارِيَّة.

أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو علي، حدثنا أمحد بن جعفر بن مَعبْد، حدثنا حييى بن مطرف، 
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و الزبري، عن جابر: أن النَّبِيّ صلّى حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا احلسن بن أبي جعفر، حدثنا أب

اهلل عليه وسلّم أتى على امَْرأَة من األنصار يقال هلا أم املسيّب، وهي ترفرف من احلمّى، فقال هلا 

" قالت: احلمّى، ال بارك اهلل فيها. فقال هلا النَّبِّي صلّى اهلل عليه ?النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم: "مالكِ

 ها فإهنا تذهب الّذنوب كما يُذهب الكري خبثَ احلديد".وسلّم: "ال تسبّي

 رواه عَبْد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي الزبري، عن جابر، وقال: يقال هلا أم السائب.

 أخرجها أبو نُعَْيم و أبو موسى.

 أم مطاع األسلميَّة 

 أم مطاع األسلمية. مدنيّة.

ا: أهنا شهدت خيرب مع رسول اهلل صلّى اهلل عليه حديثها عند عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، عنه

 وسلّم، فأسهم هلا سهم رجل.

 أخرجها الثالثة. وقال أبو عُمر: شهودها خيرب صحيح، ويف سهم الرجل نظر.

 أم مُعاذ 

أم مُعاذ. روى أيوب السَّختياني، عن حفصة بِنْت سريين، عن أم عطيَّة قالت: بايعنا رسول اهلل صلّى 

لّم على أن ال نشرك باهلل شيئاً، وهنى عن الّنياحة. فقبضت امْرََأة يدها، فما قال هلا اهلل عليه وس

رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم شيئاً، فانطلقت فرجعت فبايعها، فما وفت امْرََأة إاّل أم سليم، وأم 

 العالء بِنْت أبي سربة، وأم مُعاذ. أو قال: ابنة أبي سربة، واْمرََأة مُعاذ.

 جها أبو موسى.أخر
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 أم مُعاذ األنْصارِيَّة 

 أم مُعاذ األنْصارِيَّة.

روى مُحَمَّد بن إسحاق، عن َعبْد اهلل بن َعبْد اهلل بن احلَارِث، عن سامل أبي النضر قال: دخل رسول 

اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم على عُثْمان بن َمظْعون وهو ميوت، فامر رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم 

ب فسُجِّي عليه، وكان عُثْمان نازالً على اْمرَأَة من األنصار، يقال هلا أم مُعاذ، فمكث رسول اهلل بثو

صلّى اهلل عليه وسلّم متكئاً عليه طويالً، ثم تنحى فبكى، فبكى أهل البيت، فقال: "إىل رمحة اهلل أبا 

لك أبا السائب اجلنة. فقال  السائب". وكان السائب ابنه قد شهد معه بدراً، فقالت أم مُعاذ: هنئاً

رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم: "وما يدريكِ يا أم ُمعاذ، ما هو فقد جاءه اليقني، وال نعلم إال 

 خرياً". قالت: ال، واهلل ال أقوهلا ألحد بعده أبداً.

 أخرجها ابن منده وأبو نعيم.

 أم مُعاذ بِنْت خالد 

ة، وامسها عاتَِكة. وهي أخت حُبيش بن خالد. وهي اليت نزل أم مَعَبْد ِبنْت خالد اخلزاعية الكعبي

عليها رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ملا هاجر إىل املدينة. وقد تقدمت قصة نزوله عليها، وما ظهر 

 هلا من معجزاته صلّى اهلل عليه وسلّم.

 أخرجها أبو نُعَْيم، وأبو موسى.

 أم مَعَبْد موالة قَرَظَة 
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 ة قرظة بن كعب. يف صحبتها خالف.أم معَبْد موال

روى موسى بن مُحَمَّد األنصاريّ، عن حييى بن احلَاِرث التيمي، عن أم معَبْد موالة قرظة بن كعب 

األنصاري قالت: كنت أسقي أناساً من أصحاب النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم منهم زيد بن أرقم ومُعاذ 

فقالت: على اخلبري سقطت، إن احملرِّم ملا  ?ذكرين من املزفَّتبن جبل نبيذ الذرة، فقيل هلا: فأين ما ت

أُحِل كاملستحل ملا حرم اهلل، أما الدُّبَّاَء فهو الَقزع الذي هنى عنه رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، 

 وأما احَلنَْتم فحنامت بأرض العجم، فهو الذي هنى عنه رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، وأما النِّقري

 فأصول النخل احملفَّرَة النابتة يف األرض، فهي اليت هنى عنها رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم.

 أخرجها ابن منده وأبو نعيم.

 أم معَبْد زوج كعب بن مالك 

 أم معَبْد زوج كعب بن مالك األْنصارِيَّة. وكانت ممن صلت القبلتني، وهي أم مَعبْد بن كعب.

مُحَمَّد بن إسحاق، عن معَبْد بن كعب، عن أمه وكانت قد صلت القبلتني روى يزيد بن زُرَيع، عن 

قالت: قال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: "ال تنَْتبِذوا التمر والزبيب مجيعاً، انتبذوا كلَّ واحدٍ على 

 حِدَته".

 أخرجها الثالثة.

 أم معَبْد 

 أنصارية. أم معَبْد. غري منسوبة. قاله أبو نعيم. وقال أبو عُمر:

أخربنا أبو موسى إذنًا أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، حدثنا مُحَمَّد بن نصر، حدثنا مُحَمَّد بن عَبْد 
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اهلل بن احلسن، حدثنا مُحَمَّد بن بكري احلضرمي، حدثنا الفرج بن فضالة، عن اإلفريقي، عن موىل أم 

لّم كان يدعو: "اللهم طهِّر قليب من النفاق، وعملي من معَبْد، عن أم معَبْد أن النَّبِّي صلّى اهلل عليه وس

 الرياء، ولساني من الكذب، وعيين من اخليانة فإنك تعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور".

 أخرجها أبو نُعَْيم، وأبو عُمر، وأبو موسى.

 أم مَعْقٍل األَسَدِيَّة 

  . وقيل: األْنصارِيَّة.أم معقل األَسَدِيَّة، من أسد بين خزمية. وقيل: األشجعية

أخربنا أبو أمحد بن سُكينة بإسناده عن أبي داود سليمان بن األشعث: حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو 

عَوَانة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر عَبْد الرَّحْمَن بن احلَارِث بن هشام قال: أخربني رسول 

حاجاً مع رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، فلما  مروان الذي أُرسل إىل أم معقل قالت: جاء أبو معقل

قدم قالت أم معقل: قد علمت أن عليّ حجة فانطلقا ميشيان حتى دخال عليه، فقالت: يا رسول اهلل، 

إن عليّ حجة، وإن ألبي معقل بكرًا. قال أبو معقل: صَدَقَتْ، جعلته يف سبيل اهلل. فقال رسول اهلل 

جَّ عليه، فإنه يف سبيل اهلل عَزَّ وَجلّ". فأعطاها البَكْر، فقالت: يا رسول صلّى اهلل عليه وسلّم: "فلتحُ

قال: "عُمرة يف رمضان تعدِل  ?اهلل إني اْمرَأَة قد كربت وسَقِْمتُ، فهل من عمل جيزي عين من حجيت

 حجةً".

، والزهري فقال: رواه عن أبي بكر بن َعبْد الرَّْحمَن عَمَارَة بن عُمري، وجامع بن شداد، وسُمي مواله

جاء معقل أو أبو معقل إىل النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم فقال: يا رسول اهلل، إن أم معقل جعلت عليها 

 فقال: "عُمرة يف رمضان". ?احلج معك، فلم يتيّسر هلا، فما يعدِل احلجة معك

سالم، عن جدته ورواه ابن إسحاق، عن عيسى بن معقل بن أبي معقل، عن يوسف بن عَبْد اهلل بن 
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 أم معقل، حنوه.

 أخرجه الثالثة.

 أم مُغيث 

 أم مغيث. هلا صحبة. صلت القبلتني.

روى إسحاق بن عَبْد اهلل بن أبي فروة، عن ُمحَمَّد بن يوسف، عن أبيه، عن أن مغيث: أهنا مسعت 

 يب".قال: "التمر والزب ?رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم هنى عن اخلليطني. فقلت: وما مها

 وكانت أم مغيث جَدَّة ربيعة بن عَبْد الرَّحْمَن، أم أمه.

 أخرجها الثالثة.

 أم املُغرية 

 أم املغرية ِبنْت نوفل بن احلَارِث بن عَبْد امُلطَّلِب.

 ذكرناها يف ترمجة أبي الَبراد، زوجها رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم من متيم الداري.

 أخرجها أبو موسى.

  أم املُنذِر

أم املنذر بِنْت َقيْس األنْصارِيَّة. وقيل: العدوية قاله أبو عُمر. قيل: امسها سَلْمَى. حديثها عند أهل 

 املدينة، قاله أبو عُمر.
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وقال أبو نعيم: هي أخت سَليط بن َقيْس، من بين مازن بن النجار. إحدى خاالت النَّبِّي صّلى اهلل 

 عليه وسلّم، صلّت معه القبلتني.

أبو أمحد عَبْد الوهاب بن علي بإسناده عن سليمان بن األشعث: حدثنا هارون بن عَْبد اهلل  أخربنا

حدثنا أبو داود وأبو عامر لفظ أبي عامر عن فليح بن سليمان، عن أيوب بن عَبْد الرَّحْمَن بن عَبْد اهلل 

ة قالت: دخل عليّ بن أبي صعصعة، عن يعقوب بن أبي يعقوب، عن أم املنذر بِنْت قَيْس األنْصارِيَّ

رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم ومعه علي، وعلى ناِقهُ ولنا َدوايل مُعلّقة، فقام رسول اهلل صّلى اهلل 

عليه وسلّم يأكل منها، وقام علي ليأكل، فطفِق رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلّم يقول لعلي: "مَهْ، إنكَ 

وسِلقاً، فجئت به، فقال رسول اهلل صلّى اهلل عليه  ناقِهٌ". حتى كّف علي، قالت: وصنعت شعرياً 

 وسلّم: "يا علي، مِن هذا فأِصبْ، فإنه أوفق لك".

 وروى مُحَمَّد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن أمه عن َسلْمَى بِنْت َقيْس أم املنذر.

 أخرجها الثالثة.

نصار. وجعلها أبو عُمر عدوية، قلت: قوله أنصارية وعدوية ال فرق بينهما فإن عدي بن النجار من األ

وجعلها أبو نعيم من بين مازن بن النجار، ثم قال: إحدى خاالت النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم. فهذا 

 يقوّي قول أبي عُمر، ألن أخوال النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم بنو عدي بن النجار، واهلل أعلم.

 أم منظور 

سْلَمَة بن سَلِمَة بن خالد بن عدي األنْصارِيَّة. بايعت رسول اهلل صّلى اهلل أم منظور بِنْت مُحَمَّد بن مَ

 عليه وسلّم.

 قاله ابن حبيب.
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 أم مَنيع 

أم منيع األنْصارِيَّة. قيل هي أم شُباث. قيل: امسها أَسْمَاء بِْنت عَمْرو بن عدي بن نابي بن عَمْرو بن 

 سَواد بن غنم بن كعب بن سَلِمَة.

 بَة هي وأم عَمَارَة َنسيبة، ومل يشهدها من النساء غريمها.شهدت العُقْ 

 أخرجها أبو نُعَْيم، وأبو عُمر، وأبو موسى.

 حرف النون

 أم نائلة 

أم نائلة اخلزاعية. روت عنها أم األسود اخلزاعية. روى إبراهيم بن نصر، عن مسلم بن إبراهيم، عن أم 

لنَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم سأل عن رجل ُيقال له َقيْس، األسود اخلزاعية، عن أم نائلة اخلزاعية: أن ا

 فقال: "ال أقرَّتُْه األرض". فكان ال يدخل أرضًا فيستقر فيها حتى خيرج منها.

أخرجها ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم: ذكرها املتأخر يعين ابن منده وأسقط بريدة، وامسها نائلة 

بن جعفر، عن إمساعيل بن عَبْد اهلل، عن مسلم بن إبراهيم، عن أم اخلزاعية، وروى عن عَْبد اهلل 

 األسود اخلزاعية، عن بُرَيدة: أن النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم سأل عن رجل....

 وذكره.

 أم نُبَيط 
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 أم نبيط األنْصارِيَّة، اختلف يف امسها. روى عنها ابنها نبيط.

دمشقي، أخربنا مُحَمَّد بن اخلليل بن فارس، حدثنا أبو القاسم أخربنا احلسن بن مُحَمَّد بن هبة اهلل ال

علي بن مُحَمَّد بن علي بن أبي العالء، أخربنا أبو مُحَمَّد بن عُْثمان بن أبي نصر، حدثنا إبراهيم بن 

مُحَمَّد بن أبي ثابت، حدثنا يزيد بن مُحَمَّد، حدثنا عتبة بن الزبري من ولد كعب بن مالك حدثنا 

د بن عَبْد اخلالق من ولد النعمان بن بشري حدثنا عَبْد امللك بن ُنبيط، عن أبيه، عن جده، عن مُحَمَّ

جدته أم نبيط قالت: أهدينا جارية لنا من بين النجار، ومعي دف أضرب به وأنا أقول: أتيناكم أتيناكم 

اهلل صلّى اهلل عليه فحيونا نُحييكم لوال الذهبُ األمحرُ ما حَلّت بواديكم قلت: فوقف علينا رسول 

" فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول اهلل، جارية منا من بين النجار، ?وسلّم فقال: "ما هذا يا أم نبيط

" قالت: فأعدت عليه، فقال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: ?نُهديها إىل زوجها. قال: "فتقولني ماذا

 ابن منده، وأبو نعيم.لوال احِلنطة السمراء ما سَمُتَْن َعذاريكم أخرجها 

 أم نَصْر 

 أم نصر احملاربية.

روى إبراهيم بن املختار الرازي، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عُمر بن قتادة، عن أم نصر احملاربية 

قالت: سأل رجل رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم عن حلوم احلمر األهلية، فقال: "أليس ترعى الكأل 

 ال: "فأصب من حلومها"." قال: بلى. ق?وتأكل الشجر

أخرجه الثالثة، وقال أبو عُمر: تفرد به إبراهيم، عن ابن إسحاق، وليس ممن حيتج به، وقد ثبتت 

 الكراهية والنهي عنها من ُوجوه.
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 حرف اهلاء

 أم هاشم 

 أم هاشم، وقيل: أم هشام بِنْت حارثة بن النعمان األْنصارِيَّة.

 الرَّحْمَن بن سعد، وُخبَيب بن عَبْد الرَّحْمَن، وعُمرة.بايعت بيعة الرضوان. روى عنها عَبْد 

أخربنا أبو الفرج بن أبي الرجاء، وعَبْد الوهاب بن هبة اهلل، بإسنادمها عن مسلم بن احلجاج: حدثنا 

عَمْرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن عَْبد اهلل 

َحزم، عن حييى بن عَبْد اهلل بن عَبْد الرَّحْمَن بن سعد بن زُرارة عن أم هشام بِْنت  بن أبي بكر بن

حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنّورنا وتنّور رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم واحدًا سنتني أو: 

عليه إال من لسان رسول اهلل صلّى اهلل  2و1سنة وبعض سنة ما أخذت: "ق والقرآن اجمليد" ق 

 وسلّم، وكان رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يقرأ هبا كل مجعة إذا خطب الناس.

 أخرجها الثالثة.

 أم هانئ األنْصارِيَّة 

أم هانئ األنْصارِيَّة: ال أقف على نسبها. وقد اختلف يف امسها، فقيل: أم قَيْس. وقيل: أم هانئ، واهلل 

 أعلم.

بن أبي عاصم: حدثنا أبو بكر، حدثنا احلسن بن موسى، حدثنا أخربنا حييى بن حممود بإسناده عن ا

ابن َلهيعة، حدثنا أبو األسود ُمحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَن بن نوفل، عن ُدرَّة بِنْت مُعاذ، عن أم هانئ 
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فقال  ?األنْصارِيَّة: أهنا سألت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم أنتزاور إذا متنا، ويرى بعضنا بعضاً

بِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم: "يكون النََّسمُ طريًا يعْلُقُ بالشجر، حتى إذا كان يوم القيامة دخَلتْ كلُّ النَّ 

 نفسٍ يف جسدها".

 أخرجها الثالثة.

 أم هانئ بِنْت أبي طالب 

وأخت  أم هانئ بِنْت أبي طالب عَبْد مناف الُقرَشِيَّة اهلامشية، ِبنْت عم النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم،

علي بن أبي طالب، أمها فاطِمَة ِبنْت أسد. واختلف يف امسها، فقيل: ِهنْد. وقيل: فاطِمَة، وقيل: 

فاختة. كانت حتت هُبرية بن أبي وهب بن عَمْرو بن عائذ بن عُمران بن خمزوم املخزومي. أسلمت 

هُبرية إىل جنران، وقال  عام الفتح. فلما أسلمَتْ وفتح رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم مَكَّة، هرب

 حني فرّ معتذرًا من فراره: 

داً  وأصحابَه جُبناً، وال خِيفَةَ القتـلِ  لعُمركَ ما ولَّيْتُ ظهري مُحَمَـّ

  لسيفي غَنَاءَ إنْ ضربتُ وال نَبْلي  ولكنين قلَّبتُ أمري فـلـم أجـدْ

  ي الشِّبْلِ رجعتُ لعودٍ كاهلِزَبْرِ أب  وقفتُ فلمّا خِفتُ ضِيقةَ موقفـي

 قال خلف األمحر: أبيات هبرية يف االعتذار خري من قول احلَاِرث بن هشام، يعين قوله: 

  حتى عَلَوا فَرسي بأشقرَ مُزْبِدِ   اهلل يعلمُ ما تركْتُ قتـالـهـم

 وقال األصمعي: أحسن ما قيل يف االعتذار من الفرار قول احَلاِرث بن هشام.

محد بإسناده عن يونس بن بُكري، عن ابن إسحاق، أن ُهبرية أقام بنجران فلما أخربنا عُبَيْد اهلل بن أ

 بلغه إسالم أم هانئ وكانت حتته قال أبياتًا منها: 

 وتعذُلُين بالليلِ، ضلَّ ضاللُـهـا  وعاذَلَةٌ هبَّتْ بليلٍ تـلـومـنـي
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  ?سأردى، وهل يُردينَ إال زواهلا  وتزعُمُ أنّي إنْ أطعتُ عشريتـي

دف  وقطَّعَتِ األرحام منكِ حِبالُـهـا  إنْ كنتِ قد تابَعْتِ دِينَ مُحَـمَـّ

 بِـاللـهـا مُلْمَلَمَةٍ غَرباءَ يُبْسٍ   فكوني على أعلى سَحيقٍ هبَضبةٍ 

 وهي أكثر من هذا.

 وولدت أم هانئ هلبرية عُمراً، وبه كان يكنى هبرية، وهانئاً ويوسف وجعدة.

عن مُحَمَّد بن عيسى: حدثنا أبو موسى، حدثنا ُمحَمَّد بن جعفر،  أخربنا غري واحد بإسنادهم

حدثنا شعبة، عن عَمْرو بن مُرة، عن عَبْد الرَّحْمَن بن أبي َليْلَى قال: ما أخربني أحد أنه رأى النَّبِّي 

صلّى اهلل عليه وسلّم يصلي الضحى إال أم هانئ، فإهنا حدّثت أن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم 

دخل بيتها يوم فتح َمكَّة فاغتسل، فسبح مثاني ركعات، ما رأيته صلى صالة أخف منها، غري أنه كان 

 يتم الركوع والسجود.

 أخرجها الثالثة.

 أم اهلُذَيْل 

 أم اهلذيل، غري منسوبة.

مَّد بن أخربنا مُحَمَّد بن أبي بكر املديين إذناً، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، حدثنا أبو حبر مُحَ

احلسن، حدثنا مُحَمَّد بن غالب بن حرب، حدثنا هانئ بن حييى اليشكري، حدثنا احلسن بن أبي 

جعفر، عن ليث، عن سَلْم الفَُقيمي عن أبيه، عن أم اهلذيل أن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم دخل 

فافُرغ واستوف أجرك واحلق أرضاً، فرأى راعيًا مُتجرِّداً، فقال: "يا فالن، انظر ما كان من ضَيعٍة 

قال: "بلى، ولكن ال حاجة بنا  ?بأهلك". فقال: يا رسول اهلل، أمل أُحسن الوالية والقيام على الضيعة
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 فيمن إذا خُلِّي مل يستحي من اهلل عَزَّ وجَلّ".

 أخرجها أبو نُعَْيم، وأبو موسى.

 أم أبي هُرَيْرَة 

 ة.أم أبي هريرة، أسلمت وروى إسالمها أبو هرير

أخربنا أبو الفرج بن حممود، وأبو ياسر بإسنادمها إىل أبي احُلسَْين مسلم: حدثنا عَمْرو الناقد، حدثنا 

عُمر بن يونس اليمامي، حدثنا عكرمة بن عَمَّار، عن أبي كثري يزيد بن عَبْد الرَّحْمَن، حدثين أبو هريرة 

فأمسعتين يف رسول اهلل صلّى اهلل عليه قال: كنت أدعو أمي إىل اإلسالم وهي مشركة، فدعوهتا يومًا 

وسلّم ما أكره، فأتيت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول اهلل إني كنت 

أدعو أمي إىل اإلسالم فتأبى عليّ، وإني دعوهتا اليوم فأمسعتين فيك ما أكره، فادع اهلل أن يهدي أم أبي 

عليه وسلّم: "اللهم اهد أم أبي هريرة". فخرجت مستبشرًا بدعوة  هريرة. فقال رسول اهلل صلّى اهلل

نيب اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، ملا جئت فصرت إىل الباب فإذا هو مُجافٌ، فسمعَتْ أمي خَْشفَ 

قدمَيّ فقالت: مكانك يا أبا هريرة. ومسعت خَْضخَضَة املاء قال: ولبسْت دِرعها، وعَجلَت عن 

وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن مُحَمَّداً رسول اهلل.  خِمارها ففتحت الباب،

 قال: فرجعت إىل رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم فأخربته، فحمد اهلل وقال: "خرياً".

 أم هشام بِنْت حارثة 

 أم هشام بِنْت حارثة بن النعمان األنْصارِيَّة. وقيل: أم هاشم. وقد تقدم ذكرها. 

أخربنا أبو الفضل بن أبي احلسن الطربي بإسناده عن أبي يَعْلَى أمحد بن علي قال: حدثنا زهري، 
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حدثنا جرير، عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن عَبْد اهلل بن أبي بكر، عن حييى بن َعبْد اهلل، عن أم هشام 

ى اهلل عليه وسلّم، بِنْت حارثة بن النعمان قالت: قرأت: "ق والقرآن اجمليد" من يف رسول اهلل صلّ

 وكان يقرؤها يف كل مجعة إذا خطب الناس.

قال أبو داود السجستاني: رواه حييى بن أيوب وابن أبي الرجال، عن حييى بن سعيد، عن عُمرة، عن 

 أم هشام بِنْت حارثة بن النعمان.

 أم هالل بن بالل 

ا حديثاً، قاله ابن منده، وقال أبو أم هالل بن بالل. ذكرها مسلم بن احلجاج يف الصحابة، ومل يذكر هل

نعيم: أم بالل بِنْت هالل، ذكرها املتأخر وقال ذكرها مسلم يف الصحابة مل يزد عليه. قال أبو 

 نعيم:ووَهِم فيه، إمنا هي أم هالل بِنْت بالل. وقد تقدم ذكرها يف باب الباء.

يف الباء أم بالل، وهاهنا عكس أخرجها ابن منده وأبو نعيم. ومن العجب أن ابن منده قد أخرجها 

 االمسني.

 حرف الواو

 أم وَرَقَة بِنْت محزة 

 أم ورقة ِبنْت محزة بن َعبْد املُطَِّلب.

قال جعفر: قال مُحَمَّد بن ُحبّان: اختلفوا يف امسها، فقيل: عَمَارَة. وقيل: أمامة. وقيل: أم الفضل. 
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 تقدم ذكرها.

 أخرجها أبو موسى.

 اهلل  أم ورقة بِنْت عَبْد

أم ورقة ِبنْت عَبْد اهلل بن احَلاِرث بن عُوَيْمِر األْنصارِيَّة. وقيل: أم ورقة ِبنْت نَوفل. وهي مشهورة 

 بكنيتها، واختلفوا يف نسبها.

أخربنا عَبْد الوهاب بن علي الصويف بإسناده عن أبي داود: حدثنا ُعثْمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، 

 بن ُجمَيع، حدثتين جدتي وعَبْد الرَّحْمَن بن خالّد األنصاريّ، عن أم ورقة حدثنا الوليد بن عَبْد اهلل

بِنْت نوفل: أن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ملا غزا بدراً قالت له: ائذن يل فأخرج معك فامرَِّض 

ل: فكانت مرضاكم، لعل اهلل أن يرزقين الشهادة. قال: "َقرّي يف بيتِك فإنّ اهلل يرزقك الشهادة". قا

 تسمى الشهيدة.

قال: وكانت قد قرأت القرآن، فاستأذنت النَّبِيّ صلّى اهلل عليه وسلّم يف أن تتخذ يف دارها مؤذِّناً، 

فإذن هلا، قال: وكانت قد دبَّرت غألما هلا وجارية، فقأما إليها بالليل فغمَّاها بقطيفة هلا حتى ماتت 

ن عنده من هذين علم أو: من رآمها فليجيء هبما، فامر وذهبا، فأصبح عُمر فقام يف الناس فقال: م

 هبما فصُلبا، فكانا أول مصلوب باملدينة.

قال أبو داود: حدثنا احلسن بن محاد احلضرمي، حدثنا مُحَمَّد بن فُضيل، عن الوليد بن جُمَيع، عن 

 يث، واألول أمت.عَبْد الرَّحْمَن بن خالد، عن أم ورقة بِنْت َعبْد اهلل بن احلَاِرث هبذا احلد

 أخرجها الثالثة.

قيل: إن عُمر رضي اهلل عنه ملا قيل له: إهنا قتلت، قال: صدق رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم حني 

 كان يقول: "انطلقوا بنا نزور الشهيدة".
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 أم الوليد بِنْت عُمر 

 أم الوليد ِبنْت عُمر.

لع رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ذات عشية روى عنها سامل بن عَبْد اهلل بن عُمر أهنا قالت: اط

! قال: "جتمعون ما ال تأكلون، ?" فقالوا: مم ذاك يا رسول اهلل?فقال: "أيها الناس، أما تستحيون

 !".?وتبنون ما ال تعَمْرون، وتاملون ما ال تدركون! أال تستحيون من ذلك

ع، وهو منكر احلديث، يروي عن أبي سلمة أخرجها الثالثة. وقال أبو عُمر: حديثها عند الوازع بن ناف

 وسامل أحاديث ال تعرف إال به.

 أم وَهْب بِنْت أبي أميَّة 

 أم وَهْب ِبنْت أبي أميَّة.

قال ابن جُريج: جاء اإلسالم وعند أبي سُْفيان بن حرب ستُّ نسوة، وعند صفوان بن أميَّة بن خلف 

طِلة، وفاختة بِْنت األسود بن املُطَّلِب، وأَُميْمَة بِنْت ست: أم وهب بِنْت أبي أميَّة بن َقيْس من الغَيا

أبي سُْفيان بن حرب، وعاتِكَة ِبنْت الوليد بن املغرية، وبرزة بِْنت مَسْعود بن عَمْرو، وابنة ُمالعب 

األسِنة عامر بن مالك بن جعفر. فطلّق أم وهب، كانت قد أسنّت، وفرّق اإلسالم بينه وبني فاختة، 

بيه. وكانت عاتِكَة وابنة مُالعب اٍألسّنة عنده، حتى طلق عاتَِكة يف خالفة عُمر بن كانت عند أ

 اخلطاب.

 أخرجها أبو موسى.
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 حرف الياء

 أم حييى امْرَأَة أُسَيْد 

 أم حييى امْرَأَة أسيد بن حُضَري. هلا ذكر يف حديث قراءة أُسيد، وليس هلا رواية.

 ذكرها ابن منده وأبو نعيم خمتصراً.

 حييى بِنْت أبي إهاب أم 

أم حييى بِنْت أبي إهاب. أخربنا عُمر بن مُحَمَّد بن املعُمر، أخربنا أبو غالب بن البناء، أخربنا أبو 

مُحَمَّد اجلوهري، أخربنا أبو بكر بن مالك، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا هوذة بن خليفة، حدثنا ابن 

ة بن احَلارِث بن عامر: أنه تزوج أم حييى بِنْت أبي إهاب، جُريج، عن عَبْد اهلل بن أبي مُلَيكة، عن عُقْبَ 

فجاءت أمٌة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فجئت النَِّبيّ صلّى اهلل عليه وسلّم فذكرت ذلك 

 " فنهاه عنها.?له، فقال: "وقد زعمَتْ أهنا أرضعتكما

 أخرجها أبو نُعَْيم وأبو موسى.

 أم حييى بن احلُصَني 

 احلصني. أم حييى بن

أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عَْبد اهلل بن أمحد، حدثين أبي، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي 
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إسحاق، عن حييى بن احلصني، عن أمه قالت: مسعت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يقول: "أيها 

 الناس، امسعوا وأطيعوا وإْن أمَر عليكم عَبْد ُمجَدَّع".

سعيد، عن شعبة، عن حييى فقال: عن جدته. وتذكره يف جَدَّة حييى إن شاء اهلل  وقد رواه حييى بن

 تعاىل.

 أم حييى بِنْت يَعْلَى 

 أم حييى بِنْت َيعْلَى بن منَبِّه.

ذكرها القاضي أبو أمحد يف تارخيه قال: أتت النَّبِّي صلّى اهلل عليه وسلّم بابنها يوم فتح مَكَّة، وقال: 

، وخالفه غريه، وذكرها أبو عَبْد اهلل يف تارخيه وقال: أدركت النَّبِيّ صلّى اهلل قاله سعيد بن الصلت

 عليه وسلّم.

 أخرجها أبو نُعَْيم، وأبو موسى.

 أم حييى 

 أم حييى أخرى.

 أخرجها أبو موسى وقال: ذكرناها يف ترمجة زيدة. وقيل: زائدة، جارية عُمر بن اخلطاب.

 أم يزيد بن احلَارِث 
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 احلَارِث. أم يزيد بن

روى محاد بن سلمة، عن احلجاج بن أرطأة، عن يزيد بن احَلاِرث، عن أمه أهنا مسعت النَّبِيّ صلّى اهلل 

 عليه وسلّم يقول يعين بعرفات، أو منى : "يا أيها الناس، عليكم بالسَّكِينة والوقار".

 رِث، عن أم جندب األزدية.رواه يزيد بن هارون، عن احلجاج، عن أبي يزيد موىل َعبْد اهلل بن احَلا

 أخرجها أبو موسى.

 أم يَقَظَة بِنْت عَلْقَمَة 

 أم يََقظَة بِنْت عَلْقَمَة، زوج سَليط بن عَمْرو.

 هاجرت معه إىل أرض احلبشة، فولدت له هناك سليط بن سليط.

له وصحبه آخر الكنى من النساء، واحلمد هلل رب العاملني، وصالته على سيدنا مُحَمَّد النَّبِّي وآ

 وسلم.
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