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  لرحيما الرمحن هللا بسم
 : املقدمة

 و صحبه و آله وعلى حممد نبينا على السالم و والصالة العاملني رب هلل احلمد
 : وبعد كثريًا تسليًما سلم
ري و التاريخ كتب فإن  املرأة جهود تثبت متنوعة ودالئل كثرية أخبارًا حوت قد الس ِّ

 لتلك االستقرائية ةاإلحصائي والدراسة ؛ وغريها والتعليم والتدوين الرواية يف العلمية
 معرفتها ليتسىن بدق ة مالحمها وتبني حجمها تضبط اليت العلمية الوسائل من اجلهود
 . بعلم عليها واحلكم أحواهلا وبيان
 ، جزًءا( 25) يف الواقع" النبالء أعالم سري" املوسوعي الكتاب اختيار مت وقد

 أحد ليكون( هـ748 عام املتوىف) الذهيب أمحد بن حممد الدين مشس لإلمام
 لنا وسيظهر ، التاريخ من قرون مثانية خالل النسائية العلمية اجلهود عن الكواشف

 النسائية العلمية الطاقات فيها تكثَّفت اليت واألزمان املواطن الدراسة خالل من
 موقعها كان أيً  املرأة هبا اضطلعت اليت العلمية اجلهود نوعية معرفة إىل ابإلضافة

 .الزمين والعمر الجتماعيا احمليط يف
 : الدراسة أهداف
 كانت سواء" النبالء أعالم سري" كتاب من للمرأة العلمية اجلهود استقراء 

 تراجم يف ذُكرت حيث أو الرواة سالسل ضمن أو املستقلة ترامجهن يف
 . الرجال

 تذكر مل فإن املصادر من وغريه" السري" كتاب يف النساء وفيات تتب ع ، 
 ذلك يف معهن عاشوا من وفيات خالل من عصورهن مبعرفة داالجتها كان

 . القرن



 

 
790 

 بطريقة العلمية النساء جهود يف املستخلصة املعلومات مجيع حترير 
 . األدوار منضبطة األمساء مرتبة البيانية الرسوم و اجلداول

 النتائج واستخالص البيانية والرسوم واجلداول الدراسات تلك حتليل ، 
 ومعامل أتثريها و ودورها العلمية املرأة جهود حجم بيان يف منها واالستفادة
 .ودينها املسلمة املرأة على املفرتاة املطاعن على والرد   العلمية شخصيتها

 وقراءة ، الرتاجم كتب أم هات مع التعامل يف العلمية اخلربة اكتساب 
 . فنية علمية   بطرق   منها واإلفادة الطويلة سالسلها

 : املوضوع أمهية
 : هو أبرزها ؛ األمور من عدد   يف املوضوع أمهية تتجلى
  ُاحملصاة ابألرقام فنونه اختالف على العلمي اجملال يف املرأة دور إثبات 

 . املثبتة التارخيية واملواقف القاطعة والشواهد

   املرأة تصم اليت املعاصرة الش به على واملقال احلال بلسان الشايف الرد 
 وضعف الوعي وقل ة العلمي ابلتخل ف ؛ النبوة عصر منذ املسلمة

 . احلضارة ومنو   الفكر رقي يف دورها وأتخ ر العلمية مشاركتها

 عن للمرأة اإلسالم عزل تدَّعي اليت الكاذبة واملزاعم الباطلة املفاهيم تفنيد 
 عن أهليتها لنقص عليه واإلعانة به واالشتغال طلبه وشرف العلم ميدان
 .!  الشرف ذلك

 ما خالل من العلمي اجلانب يف اإلسالمية الشريعة يف الكرمية مكانتها ليةوجت
 والعون إليه والدعوة به والعمل وتبليغه العلم محل من وشر فت به ُكل ِّفت

 .عليه
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  ُعلى وحث ها املعاصرة النسائية األوساط يف العلمية املرأة مسؤولية بيان 
 ، الثواب من هللا عند فيما غبةً ور  للعلم حًبا ، األمت الوجه على هبا القيام

 (.عنهن هللا رضي)  املؤمنني أمهات ذلك يف وقدواهتن  

  ُهبا العلماء وإشادة الواقعية ابألمثلة املتنوعة العلمية املرأة مهارات عرض 
 من اجلهابذة ونشأة العلوم ترسيخ يف الرتبوية و العلمية العظيمة وآاثرها
 .يديها على اءوالقر  القضاة و الفقهاء و احملدثني

 مت   اليت الفذ ة النماذج خالل من للمرأة العلمية الشخصية معامل رسم 
 من ؛ العلم جوانب يف أخبارها ذكرت اليت املشهودة واملواقف عرضها
 األدب وكذلك وحنوها واإلجازة والعرض والكتابة والتثبت الرواية

   . العلم بطالبات والر ِّفق التحمل و الصَّرب من له املصاحب

 الدراسة موضع–" النبالء أعالم سري" لكتاب العظيمة العلمية  املكانة- 
 :خالل من ذلك ويظهر

 بن عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس:  وهو مؤلفه -
 علماء عليه أثىن ،( ه748) سنة املتوىف ، الذهيب هللا عبد بن قامياز
 قال ؛ فيه قيل ما بعض تارأخ ولإلجياز ؛ ذائًعا ثناءً  بعدهم ومن عصره
 أربعة على عصران اشتمل( :"6/153الذهب شذرات يف) السبكي التاج

 الوالد والشيخ والذهيب والربزايل املزي وخصوص عموم وبينهم احلفاظ من
[ الذهيب يعين] هللا عبد أبو أستاذان فأما ، عصرهم يف هلم خامس ال

 ، حفظًا الوجود أمام ملعضلةا نزلت إذا امللجأ هو وكنز   له نظري ال فبصر  
 كل يف الرجال ورجل والتعديل اجلرح وشيخ ، ولفظًا معىن العصر وذهبُ 
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 أخبار عنها خيرب أخذ مث فنظرها واحد صعيد يف األمة مجعت ،كأمنا سبيل
 ".حضرها من

 يف كان(:"2/251العصر أعيان يف) الصفدي أيبك بن خليل وقال
 علله ونظر ورجاله، احلديث أتقن يبارى، ال لفظه ويف جيارى، ال حفظه

 ".واإللباس توارخيهم يف اإلهبام وأزال الناس، تراجم عرف وأحواله،
 من انتهائه بعد كان والذي ؛" السري" الكتاب هلذا املؤلف تصنيف -

 علمه فكان أيًضا الرتاجم و السري يف وهو" اإلسالم اتريخ" كتابه
 .والنهاية ايةالغ بلغ قد هلم ابملرتجم وبصره واستيعابه

 إىل النبوة عصر من امتدت وقد الدراسة تناولتها اليت الطويلة القرون -
 . اهلجري الثامن القرن يف( هللا رمحه) الذهيب اإلمام وفاة

 وثنايه زوايه يف املتناثرة معلوماته ومجع شتاته بلم   املوضوع هذا خدمة 
 الدقيقة واإلحصائيات احملرَّرة اجلداول خالل من ؛ ميس رة مبتكرة بطريقة

 ، املنهجية هبذه إليها ُيسبق مل اليت الدراسة هذه وتقدمي ، البيانية والرسوم
 خالل من مادة وأغزر مشوالً  أكثر وجغرافية بيانية خلرائط انطالقةً  لتكون

 إنتاج يف نتائجها من واالستفادة ، املوسوعي الكتاب هذا لنظائر استقراء  
 وترس خ للمرأة اإلسالم تكرمي تعز ز ومقروءة عةومسمو  مرئية إعالمية مواد

 . تشريف من به حظيت ما

 
 
 

 : البحث يف عملنا
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 أول من النساء و للرجال الكتاب يف الواردة الرتاجم مجيع استقراء
 خالل للمرأة علمي   جهد   أي إىل يشري ما واقتناص ، آخره إىل الكتاب

 يف واالجتهاد النساء أولئك وفيات حترير إىل ابإلضافة ، القرون تلك
 وترتيب اجلداول بطريقة املعلومات تلك صياغة مث ومن عصورهن معرفة

 .املعجم حروف على النساء
 العشرة األجزاء استقراء العجالن سعود بنت ميمونة/  الطالبة تول ت وقد

 املطلوبة الدالالت واستخراج" النبالء أعالم سري" كتاب من األوىل
 إىل ابإلضافة( 13) وهي الكتاب أجزاء بقية ل يتُ تو  بينما هبا وتزويدي

 وترقيمه وتنسيقه وتصحيحه كامالً  البحث مراجعة مع الفهارس جزئي
 .والفهرسة امللحقة اإلحصائية واجلداول واملقدمة اخلامتة وعمل

 : السابقة الدراسات
  استقرأ من على أقف مل املوضوع هذا يف املصنفة الكتب سرب خالل من

 أخبار:  بكتاب العلم مع ، بياهنا سبق اليت ابملنهجية" ريالس" كتاب
 . الشعيب نفيع أيب بن عبيد:  مجع النبالء أعالم سري يف النساء

 الكتاب يف املبثوثة النساء سري مجيع نقل ذكر كما وهو عليه اطلعت وقد
 . كتابه يف ورتبها

 : هي اجملال ذات يف والدراسات
 للدكتور اهلجري الثامن القرن ، احلديث رواية يف املرأة جهود  :

 . معتوق يوسف صاحل

 عفاف:  للدكتورة ، علومه و احلديث نشر يف املرأة جهود 
 . محيد عبدالغفور
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 لألستاذة ، األوىل الثالثة القرون يف احلديث خدمة يف املرأة دور  :
 . احلسني بنت قرداش آمال

 اهلجريني والسادس اخلامس القرنني خالل للمرأة العلمية اجلهود ، 
 . إبراهيم عبدهللا انجية:  للدكتورة

 آل حسن بن مشهور:  للشيخ ، النبوي ابحلديث النساء عناية 
 . سلمان

 
 : البحث خطة

 أبرز هبا وخامتة البيانية ابجلداول وملحق مباحث وثالثة ، مقدمة: إىل تقسيمه مت   
 . فهارس مث سبق ملا التحليلية والقراءات النتائج
 وسنة كتابه خدمة ويرزقنا به ينفع وأن اجلهد هذا يف يبارك أن وكرمه مبن ه هللا ونسأل

 . أقالمنا وزالت سيئاتنا لنا ويغفر والعمل القول صاحل منا يتقبل وأن  حممد نبيه
 
 

******** 

 
 
 

 
 :  األول املبحث
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 املشر فة الس نة راويت( ) الذهيب اإلمام شيخات
 "السري" من هاعن موجز تعليق   الشيخة اسم 

 عبدالرَّمحن الر َِّضى بِّنجتُ  َخدِّجيجَةُ  1
 أم   اجلبَّار عبد بن حممَّد بن

 .ه 701 سنة وفاهتا* حممد

دِّ  َعبجدِّ  بنِّ  َأمحجَدَ  عن روت  َعبجدِّ  و الَواحِّ
 اإلمام عنها روى ، هللاِّ  َعبجدِّ  بنِّ  املنجعِّمِّ 

 (1) .الذَّهيب  
 عمر بن َعلِّي    بِّنجتُ  َخدِّجيجَةُ  2

 *  ناحبيالص  
 ه734 سنة وفاهتا

دِّ  َعبجدِّ  بنِّ  َأمحجَدَ  عن روت َرمِّ  و الَواحِّ  ُمكج
 اإلمام عنها روى الصَّقجرِّ  َأيبِّ  بنِّ  حُمَمَّدِّ  بنِّ 

 (2) . الذَّهيب  
 *يُوُسف بِّنتُ  َخدِّجَية 3

  ه699 سنة وفاهتا
 اإلمام عليها قـََرأَ  ، الكاتبة ، الواعظة
 (3) .هللاِّ  َبةِّ هِّ  بنِّ  حُمَمَّدِّ  عن روت ، الذَّهيب  

 بن َأمحجَد الَكَمال بِّنت زَيَنب 4
يم َعبدِّ   عبدهللا أم املقدسية الرَّحِّ

 ه740 سنة وفاهتا

َبة:  ِبَِِّّجازيت تفرَّدت يـج ء َعجِّ  الصََّباحِّ  َضوج
 إِّبَراهِّيم اخَلري ِّ  وابجن الَباقَِّدارِّي   حُمَمَّد بِّنت

د بن  اإلمام شيخة وهي البَـغجَدادِّي   حَمجُموج
. يب  الذَّه

 (4) 

                                 
 .(9/87) السري (1)

  (.12/501) ،( 10/66) سريال (2)

 (.186/  4) احلفاظ تذكرة ،(158/ 16) السري (3)

 (.367/  2) التقييد ذيل ،(23/233،307) السري (4)
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 َعبجدِّ  بن العز بن حيىي بِّنت زَيـجَنب 5
 * الس لمية السَّاَلمِّ 
 ه735 سنة وفاهتا

 َعبجدِّ  بنِّ  الرَّمحجَنِّ  َعبجدِّ  اليَـلجَدانِّ ِّ  عن روتج 
 عنها حدَّث ، َخلِّيجل   بنِّ  إِّبَراهِّيمَ  و املنجعِّمِّ 
 (1).  الذَّهيب   اإلمامُ 

ي بِّنجتُ  زَيـجَنبُ  6 يج  حُميِّي الَقاضِّ  نِّ الد ِّ
 اخلري أم الزكي بن حممد بن حيىي

 ه700 سنة وفاهتا

 : الرواية
 احَلَسنِّ  َأيب املَقريَِّّ  ابن املسنِّدِّ  عن روت
 الذَّهيب   اإلمام منها ومسع الَبغَدادِّي ِّ  َعلِّي ِّ 

 (2) . وغريهم واملقاتلي والربزايل،
 بن أمحد بن علي   بِّنتُ  زَيـجَنبُ  7

يَ  هللاِّ  َعبجد ُأم   ، فضل  * ةالصَّاحلِّ
 ه795 سنة وفاهتا

 ُقَداَمةَ  بنِّ  هللاِّ  َعبجدِّ  حُمَمَّد   َأيب عن روت
 (3). الذَّهيب   اإلمام عنها وروى

 كِّنجدِّي    بن عمر بِّنتُ  زَيـجَنبُ  8
 .ه699 سنة وفاهتا *الفضل أم

ي ِّ  حُمَمَّد   بنِّ  املَؤيَّدِّ  عن روت  و الط وسِّ
 بنُ  محدُ  عنها وروى ، الَفضلِّ  بنِّ  حُمَمَّدِّ 

 (4) . الذَّهيب   اإلمام عليها وقرأَ  ، هللاِّ  ةِّ هِّبَ 
 النَّاصِّحِّ  عثمان بنت األهل ست 9

 حممد أم

 ه 729 سنة وفاهتا

 اليسر، أيب ابن من اإلجازة على حصلت
 ومسعت ، ومجاعة مالك بن الدين ومجال

 عنها وروى وغريه، القواس بن عمر من

                                 
 (.23/311) ،( 50/ 14) السري (1)

  (.119/ 23) السري (2)

 (.13/370) السري (3)

 (.1/254) الكبري الشيوخ معجم ،(9/484) السري (4)
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 هي وكانت والذَّهيب   ََنجم   بنُ  الرَّمحجَنِّ  َعبجدُ 
 (   1) .وعمته مرضعته

ت   10  سعد بن علوان بنتُ  األهلِّ  سِّ
 سنة وفاهتا البعلبكية أمحد أم

 هـ703

 إبراهيم بن الرَّمحجَنِّ  َعبجدُ  البَـَهاءُ  عنها روى
 (2) .الذهيب اإلمام عليها قرأَ  و ،

ت   11  حميي القاضي بِّنجتُ  الُقَضاةِّ؛ سِّ
 ه712 سنة وفاهتا أمحد بن الدين

 الَوهَّابِّ  َعبدِّ  بِّنت رِّميَةكَ  عن روت
يَّةُ   .قراءةً  الذَّهيب   اإلمام عنها روى ، الُقَرشِّ

(3  ) 
ت   12  َأَسعجدَ  بنِّ  ُعَمرُ  بنت الُوَزرَاءِّ  سِّ

ي ِّ  املَُنجَّى بنِّ   املََعرِّي   مثَّ  التـَّنـُوجخِّ
 ه716 سنة وفاهتا

 ُمَدر ِّس الَفتجحِّ  َأيب أبيها عن روت: الرواية
َمارِّيَّة ةً  َحرَّانَ  قَاضِّيوَ  املِّسج  احلافظ قال .ُمدَّ

 دهراً  وعم رت الكثري روت" :الذهيب
 الشافعي مبسند حد ث من آخر وكانت
". الشافعي ومسند الصحيح عيها قرأتُ 
 سنة مصر إىل وطُلبت: "الصفدي قال

 فسمع مصر انئب أرغون أقدمها هـ715
 (4)".الصحيح عليها

 لقيها، على أتلهف كنت:" الذهيب قال  عثمان بن موسى بنت سيدة 13

                                 
 .(5/306) ،(1/17) السري (1)

 .(7/384) ،(6/373) السري (2)

 (.13/81) السري (3)

 (.80/ 23) السري ،( 4/235) املقتفي (4)
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  ، املصرية املارانية

 .ه 695 سنة وفاهتا

 ابقية، أهنا وعلمي مصر، إىل ورحلت
 عشرة من ماتت قد فوجدهتا فدخلت

 (1)".أيم
َدةُ  14  بنت العامرية ُعَمر بِّنجتُ  ُشهج

 ه709 سنة وفاهتا * العدمي
ر ، بنُ  ُعَمرَ  عن روت الكاتبة،  روى َبدج

 (2).هيبالذَّ  اإلمامُ  عنها
 اإلمام ابن عِّيجَسى بِّنجتُ  َعائَِّشةُ  15

 *  املقدسي املوف ق
  ه697 سنة وفاهتا

 عن روت ، األصيلة املسندة الشيخة
 .الذهيب   اإلمام عنها روى ، وجد ها أبيها

(3) 
 بن حممود بن إِّبراهِّيم بِّنت فَاطَِّمة 16

  حممد أم البطائحي، جوهر
 ه 711 سنة وفاهتا

مِّ  َأيب عن روتج   حدَّث َرَواَحةَ  بنِّ  الَقاسِّ
 الذَّهيب اإلمامُ  عنها

 (4).مرات   مخس البخاري عليها وقرئ
 ُسَليجَمانَ  بِّنجتِّ  فَاطَِّمةُ  17

قِّي    . *الد َِّمشج
 ه708 سنة وفاهتا

 َعبجدِّ  ابنِّ  و ، َأمحجَد بنُ  املَسلَّمُ  عن روت
 البَـغجَدادِّي   هللاِّ  َعبجدِّ  بن الَفتجحِّ  السَّاَلمِّ 
 قبل الذهيب اإلمام عليها رأَ وق وغريه،
 له وروت مجاعة معه وحضر بيوم، موهتا

 . ابإلجازة
 أكثر عن لنا روت: الربزايل احلافظ قال

                                 
 (.1/27) السري (1)

 ( .287/  22) السري (2)

 ( .  15/857) اإلسالم اتريخ ، (5/361) السري (3)

 (.23/54)،( 13/372) السري ،( 4/12)  املقتفي (4)
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 . وابإلجازة ابلسماع منهم شيخ، مئة من
(1) 

 القاهر عبد بن حُمَمَّد   بِّنجتُ  ََنجَوةُ  18
  * حممد أم الن صييب

 ه 719 سنة وفاهتا    

َاعِّيلَ  بنُ  وحُمَمَّدُ  ل  َخلِّي ابنِّ  َعن روتج   إِّمسج
ي    حممد بن علي عنها روى ،و الطََّرُسوجسِّ

 أظن ما:  وقال الذهيب   واإلمام احلموي
 (2) . سواها امرأة خليل ابن عن روى

يةُ  19  عسكر بن َعلِّي    بِّنجتُ  ُهدج
 * البغدادية اهلراس
 ه712 سنة وفاهتا

 و حضورا الزبيدي ابن عن روت: الرواية
 بن ،واحلسني ُعَمرَ  بنُ  هللاِّ  َعبجدُ  من مساًعا

 فاطمة عنها روى ، وغريهم بكر أيب
 عبداحلميد بنت وهدية البطائحية
  (3).وسواهم

 *احلَمِّيجدِّ  َعبجدِّ  بِّنجتُ  َهدِّيَّةُ  20
 ه699 سنة وفاهتا

ِّ  عن روت: الرواية  ، املبارك بنِّ  احلَُسنيج
(4).الذهيب اإلمام عنها وروى

 

َكر   تُ بِّنج  َهدِّيَّةُ  21  * َعسج
 ه707 سنة يف منها مُسع

 وَأيب ُعَمرَ  بنِّ  هللاِّ  َعبجدِّ  عن روت: الرواية
َدانِّ   الَفضجلِّ   اإلمام عنها روى ، اهلَمج
 (5) . الذهيب

                                 
 (.333/  22) ،(272/  22) ،(14/411) السري (1)

 (.2/154) الكامنة الدرر( 314/ 13) السري (2)

 (.6/31) الشذرات ، (7/176) السري (3)

 (.185/  4) وذيوله احلفاظ تذكرة ، (8/122) السري (4)

 (.23/37) ،( 129/  10) السري (5)
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 : الثان املبحث

 . وحنوه الوعظ و واإللقاء والكتابة الرواية يف علمي دور   هلا من
 

 ِبجياز العلمية ملهارةا و النشاط نوع العلمي ابلدور   القائمة 
َعةَ  بنِّ  َأاَبنِّ  أم   1  َصمج

 سنة ابنها تويف* األنصاري
 ه153

 املؤمنني أم عائشة عن روت جليلة اتبعية :الرواية
َعةَ  بنُ  َأاَبنُ  ابنها عنها حدَّث ،   (1) .َصمج

 ابنها تويف املَُحيَّاةِّ  َأيب أم   2
 ه180سنة

 (2) .يَّاةِّ احملَ  َأبُو ابنها عنها حدَّث: الرواية

 حُمَمَّد بنت َأرجَوى 3
 ه480 سنة وفاهتا

 فَاطَِّمة َعم   ابـجَنة هِّيَ  و الَواعِّظَةُ : والسَّماع الوعظ
َمة الشَّعبيَّةِّ  لفي قال الَواعِّظَات، مقد   رََأيـجتـَُها:  الس ِّ

اً، عِّنجَدَها َوَحَضرت  َسعجد   َأيبِّ  مِّنج  مسَِّعتج  َوَقدج  َكثِّريج
،  (3) . وغريمها قَّاشِّ والنـَّ  املالِّيجينِّ ِّ

                                 
 (.6/510)،(7/61) السري (1)

 .(2/830) مسلم لإلمام واألمساء الكىن ،(2/294)السري (2)

 (.8/ 21) السري (3)
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  َبكر   َأيبِّ  بِّنتُ  َأمسَاءُ        4
 الز َبريِّ  ابجنِّ  ُأم  

 هـ73 سنة وفاهتا

َها َحدَّثَ  :والفتوى الرواية  َوُعرجَوُة، هللاِّ، َعبجدُ  ابَناَها؛: َعنـج
لِّم   َعنج . َوعِّدَّة   ُعرجَوَة، بنُ  هللاِّ  َعبجدُ  َوَحفِّيجُدَها؛ ، ُمسج  الُقر ِّي ِّ

 امجَرَأة   هِّيَ  فَإَِّذا - الز بـَريجِّ  ابجنِّ  ُأم ِّ  َعَلى لجَناَدخَ : قَالَ 
َمة   َياءُ  َضخج َأهُلَا - َعمج َعةِّ  َعنج  َنسج  َقدج : فـََقاَلتج  ؟ احَلج ِّ  ُمتـج
 (1) .فِّيها  هللاِّ  َرُسوجلُ  رَخَّصَ 

َاءُ  5  هللاِّ  َعبجدِّ  بنِّ  َأمحجَدَ  بِّنتُ  َأمسج
 * َسعجد   ُأم   َأمحجَدَ  بنِّ 
 أبو وهو نهاع روى من تويف

  ه576 سنة طاهر

، َعنِّ  روت:  الرواية  عنها روى ، َعلِّي    َأيبِّ  َوابجن اجلَمَّالِّ
َلفِّي    احلَافُِّظ، احمَلد ُِّث، حُمَمَّدِّ  بنُ  َأمحجَدُ  طَاهِّر   َأبُو الس ِّ

 (2) . املفجيتِّ 

َاءُ  6 ُعَميجس بِّنجتُ  َأمسج
 سعيد وهو عنها روى من تويف

 ه93 سنة املسيب بن

َها َحدَّثَ  ،  هللا رسول عن:  يةالروا  َعبجدُ  ابـجنـَُها: َعنـج
تَِّها؛ َوابجنُ  َجعجَفر ، بنُ  هللاِّ   َوَسعِّيجدُ  َشدَّاد ، بنُ  هللاِّ  َعبجدُ  ُأخج
، بنُ   (3) .َوآَخُروجنَ  َوالشَّعجيبِّ   َوُعرجَوُة، املَُسي ِّبِّ

َاءُ  7  البَـزَّازِّ  بن حُمَمَّد بِّنجت َأمسج
قيَّة  أمساءُ  ىوتدع*  الد َِّمشج

 الرَّان بنت
 ه595 سنة وفاهتا

 بن حيىي املفضل أيب دمشق قاضي من مسعت: الرواية
 عبد حممد أيب وجد ها القرشي، العزيز عبد بن علي

 الَفقِّيجُه، منها مسع وحدَّثتج  الس لمي، محزه بن الكرمي
َمامُ  َهابُ  احمَلد ُِّث، ، اإلِّ َاعِّيجلُ  الد ِّيجنِّ  شِّ  َحامِّدِّ  بنُ  إِّمسج

ي  الُقو   (4).وغريمها املقدسي الدائم عبد بن وأمحد صِّ

                                 
 (.9/36) ابلوفيات الوايف ،( 289-2/288)السري (1)

 .(39-10/ 21) السري (2)

 (.2/282) السري (3)

/  49) اإلسالم اتريخ ،(288/  23) السري ،(21/329) السري ،(4/246)السري (4)
254.) 
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َاءُ  8  ُمصجَعب   بِّنجتُ  َأمسج
 سنة عنها روى من تويف

 *ه157

(1) . اَثبِّت بنِّ  ُمصجَعبِّ  عن روت: الرواية
 

َاءُ  9  بنِّ  يَزِّيجدَ  بِّنجتُ  َأمسج
 ُحُدود يفِّ  وفاهتا السََّكنِّ 

َرة من الس بجعني  اهلجِّجج

 َحدَّثَ  ، َأَحادِّيث مُججَلةَ   يبِّ ِّ النَّ  َعنِّ  َرَوتج : الرواية
َها ر   َموجاَلَها؛: َعنـج رُ  ُمَهاجِّ  وُُمَاهِّد ، َحوجَشب   بنُ  َوَشهج

 (2) .َوآَخُروجنَ 
َودِّ  ُأم   10  من تويف* اخلَُزاعِّيَّةِّ  اأَلسج

 ه207 سنة عنها روى
َها حدث: الرواية ُنسُ  َعنـج  املَؤد ِّبُ  حُمَمَّد   بنُ  يـُوج

 (3) .البَـغجَدادِّي  
 بنِّ  حُمَمَّدِّ  بِّنجتُ  الَعزِّيجزِّ  َأَمةُ  11

  عنها روى من تويف اجلُنَـيجدِّ 
 ه576 سنة طاهر أبو وهو

َعتِّ :  الرواية َلفِّي   عنها روى ، اجلَمَّال مسِّ  طَاهِّر   َأبُو الس ِّ
 (4) .املفجيتِّ  احلَافُِّظ، احمَلد ُِّث، حُمَمَّدِّ  بنُ  َأمحجَدُ 

دِّ  َأَمةُ  12 ِّ  بنجتُ  الَواحِّ  احلَُسنيج
َتة َوامسَها   .املََحامِّلِّي ِّ  بنجتُ  ُستَـيـج

 ه377 سنة وفاهتا

 : والرواية الفتوى
َبيَها، تـََفقَّهت َاعِّيلَ  َوَعن َعنُه،: َوَرَوت ِبِّ  الَورَّاق، إِّمسج
، الَغافر َوَعبد ي   َوالفِّقه الُقرآن، َوحفظت احلِّمجصِّ

 َربِّيَّةَوالعَ  الد ور، َوَمَسائِّل الَفَرائِّض، َوَأتقنت لِّلَشافعِّي،
َفظ مِّن وَكاَنت  . لِّلجفقه النَّاس َأحج

 .ُهَريـجَرةَ  َأيبِّ  بن َعلِّي   َأيبِّ  َمعَ  تفيتِّ  َكاَنتج : البَـرجقَانِّ   قَالَ 
(1) 

                                 
 (.7/30)السري ،(7/29) السري (1)

 (.9/34) ابلوفيات الوايف ،( 2/297) السري (2)
 (.474-9/473) السري (3)
 (.21/39) ،( 10/  21) السري (4)
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َنةُ  13  تويف الغَِّفارِّيَّة قـَيجس   بِّنجتُ  آمِّ
 بن حممد وهو عنها روى من

 ه584 سنة موسى

َها روى :الرواية َسى بنُ  حُمَمَّدُ  َعنـج  بنُ  ارَةُ وُعمَ  ُموج
رِّ   (2) . املَهاجِّ

َقةَ  بِّنجتُ  أَُميجَمةُ  14  من تويف* رُقـَيـج
 ه130سنة عنه حدثت

 (3) .املنجَكدِّرِّ  بنُ  حُمَمَّدُ  عنها  حدَّث:  الرواية

َنةُ  15  مالك   بنِّ  أنسِّ  بنتُ  أَُميـج
 الثالثة الطبقة من* األنصاري

 "التابعني من الوسطى"

 ُأم   أخيها ابنة عنها روت ، َعائَِّشةَ  َلقَِّيتج  : الرواية
 (4) .نـََهار  

َنَ  ُأم   16 يَّةُ  َأميج  يفِّ  َماَتتج  احلََبشِّ
اَلَفةِّ  -24 عام من ُعثجَمان خِّ

 ه36

 (5).قـَيجس بنِّ  حُمَمَّدُ  و احلَُويجرِّثِّ  َأبو عنها روى: الرواية

زِّ  بِّنجتُ  اَبنَةُ  17  * َحكِّيجم   بنِّ  بـَهج
 التابعني أتباع طبقة من

 : الرواية
َها عن ترو  ُ  حفيدها عنها وروى َأبِّيـج  احَلَسنِّ  بنُ  احلَُسنيج

 (6).مَحَّاد   بنِّ 
(1. )رَافِّع بنِّ  هللاِّ  َعبجدِّ  عنها روى :الرواية *رَافِّع   بِّنجتُ  بـَرجزَةُ  18  

                                                                             
 (.15/264) السري (1)

 (.21/169)،( 2/237) لسريا (2)
 ( .360-5/354) السري (3)

 (.743/  2) التقريب ،( 16/565) السري (4)

 .( 227-2/225) السري (5)
 (.128/  1) التقريب ،( 14/464) السري (6)
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 وهو سنة عنها روى من تويف
 ه111  رافع بن عبدهللا

َ  ُأم ِّ  َموجاَلةُ  بَرِّيـجَرةُ  19 مِّنِّنيج  املُؤج
 سنة اهتاوف َعائَِّشةَ 

  ه57

. النََّسائِّي ِّ  عِّنجدَ   هللا رسول عن َحدِّيجث   هَلَا : الرواية
َها َرَوى ُرهُ  وَعائَِّشةَ  َمرجَوانَ  بنُ  امللِّكِّ  َعبجدُ : َعنـج  َقدج . َوَغيـج
َةَ  ابجنُ  َحدِّيجثَِّها َعَلى َتَكلَّمَ  ُرهُ  ُخَزميج  (  2) .مَجَّة   بَِّفَوائِّدَ  َوَغيـج

َرةُ  20  عاشت.*انَ َصفجوَ  بِّنجتُ  ُبسج
-ه41 سنة معاوية والية إىل

  ه60

م ُأم ِّ  عن روت :الرواية َبةَ  بِّنجتِّ  ُكلجثـُوج  عنها وروى ، ُعقج
 (3) . ُعرجَوةُ 

َرةُ  21 َبةَ  بِّنجتُ  َبكج  توفيت* ُعقج

 سنة عنها املروي عائشة
 ه57

 بنُ  املَعلَّى عنها وروى ،  عائشة عن حدثت
 (4). زَِّيد  

ر   ُأم   22 َورِّ  تُ بِّنج  َبكج  تويف* املِّسج
 ه80سنة عنها روى من

 عن وروت َجعجَفر   بنُ  هللاِّ  َعبجدُ  عنها روى: الرواية
 (5).أبيها

َب  23  َعبجدِّ  بِّنجتُ  الَفضجلِّ  ُأم   بِّيـج
 اهلَرجمثِّيَّةُ  َعلِّي    بنِّ  الصََّمدِّ 

 .اهلََرويَّة
 ه477 سنة وفاهتا

 : الرواية
 تفر دت َعالِّياً  ُجزجءاً  ُشَريجح يبِّ أَ  بنِّ  الرَّمحجَنِّ  َعبجدِّ : َعنج  َرَوتج 
ُتهِّرَ  به َا واشج َعهُ  ، هبِّ َها مسِّ نـج  َحدَّثَ . حُيُصوجن الَ  َعاملَ   مِّ

                                                                             
 . (5/198) الكربى ،الطبقات (2/212)  السري (1)

 .(298 - 2/192) السري (2)

 (.12/404) التهذيب هتذيب ،(4/434) ،( 2/277)السري (3)
 (.192-2/188) السري (4)

 (.462/ 3)،(5/387) السري (5)
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َها  هللاِّ  َعبجدِّ  بنُ  حُمَمَّدُ  الَفتجحِّ  َوَأبُو طَاهِّر ، بنُ  حُمَمَّدُ : َعنـج
 (1) . وغريمها الشريَازِّي،

 .َعالَّنَ  بِّنجتُ  العربِّ  اَتجُ  24
 أسعد هو و هاعن روى من تويف

 ه96 سنة املسلم بن

 املَسلَّمِّ  بنِّ  َأَسعجد َعالَّنَ  ابن املََعايلِّ  َأيب عن روت: الرواية
ي   َمك ِّي    بنِّ   (2).الَقيجسِّ

 عتب   ُأم   هللاِّ  َعبجدِّ  بِّنجتُ  جَتَين ِّ  25
َبانِّيَّةُ   الَوهج

َقةُ  َبانَ  بنِّ  املََكارِّمِّ  َأيبِّ  َعتِّيـج  .َوهج
 ه575 سنة وفاهتا

 : واإلجازة الرواية
رُ  َوهِّيَ  عَ  مِّنج  آخِّ  بنِّ  هللاِّ  َعبجدِّ  َوَأيبِّ  الزَّيـجَنيبِّ    طَِّراد   مِّنج  مسِّ

 الن َِّعايلِّ   طَلجَحةَ 
َها َحدَّثَ  َعانِّ ،: َعنـج  ابجنُ  قَالَ  َعَساكَِّر، َوابجن السَّمج

بـَيجثِّي    (3) . لََنا َأَجازت: الد 
َبانَ  ابجنِّ  َموجاَلةُ  جَتَين ِّ  26  وفاهتا* َوهج

 ه 575سنة
ِّ  عن روت:  الرواية  عنها روى ، الن َِّعايلِّ   َأمحجَدَ  بنِّ  احلَُسنيج
ي   الرَّمحجَنِّ  َعبجدُ  البَـَهاءُ  َبةُ  املَقجدِّسِّ  احَلَسنِّ  بنُ  هللاِّ  وهِّ

 (4). الدََّوامِّي  
 بنِّ  هللاِّ  َعبجدِّ  بِّنجتُ  َتركَنازُ  27

 ه563 سنة وفاهتا الدَّامَغانِّ 
 : الرواية

ِّ  هللاِّ  َعبجدِّ  َأيب ايلِّ  الن ِّعَ  عن روت  بنِّ  َأمحجَدَ  بن احلَُسنيج
 (5). حُمَمَّد  

 :  الشعر قرض بنِّ  َغيجثِّ  املَُحد ِّثِّ  بِّنجتُ  تَقِّيَّةُ  28

                                 
 (.18/403) السري (1)

 (.7/314) ذهب من اخبار يف الذهب شذرات ،(61/  23) السري (2)

 (.20/550) السري (3)

 (.392ص) الدبيثي اتريخ خمتصر ،(344/ 9) ،( 400/ 8) السري (4)

 (.102/ 19) السري (5)
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 الص وجرِّي ِّ  مثَّ  اأَلرجَمَنازِّي ِّ  َعلِّي   
 ه579 سنة وفاهتا

َنة ، َشاعَِّرة ، ُهوجرَة   حُمجسِّ َلفِّيَّ،: َمَدَحتِّ . َمشج  َوتَقِّي   الس ِّ
بَ  يجنِّ الد ِّ   .مَحَاةَ  َصاحِّ

َها َرَوى مِّ  َأبُو: َعنـج عرَها مِّنج  َرَواَحةَ  بنُ  الَقاسِّ  (1) .شِّ
 بن سعيد أيب بِّنجتُ  تَقَيةُ  29

 سنة وفاهتا* ليلى أم آموَسان
  ه607

 عن حد ثتج  ، الرواية عالية مسن ة كانت:  الرواية
ِّ  هللاِّ  َعبجدِّ  َأيب اخَلالَّلِّ  : عنها روى ، املَلِّكِّ  َعبجدِّ  بنِّ  احلَُسنيج

 (2) . نقطة وابن املقدسي، الضياء
 يف حياهتا*َوهجب   بِّنجتُ  ُجَداَمةُ  30

 اهلجري األول القرن
د ِّيجقِّ  بِّنجتُ  َعائَِّشةُ  عنها روت: الرواية (3) . الص ِّ

 

* النـ عجَمانِّ  بِّنجتُ  َجعجَفر   ُأم   31
 هـ73 سنة أمساء توفيت

 َماطَِّرةُ  اعنه روت ، بكر أيب بنت أمساء عن روت
 (4) .املَهـــــجرِّيَّةُ 

 روى من تويف* ُجَهيجش   ُأم   32
 هـ 128 سنة جابر وهو عنها

  (5) .اجلُعجفِّي   َجابِّر   عنها َرَوى: الرواية

َ  ُأم   ُجَويجرِّيَةُ  33 مِّنِّنيج   املُؤج
 ه50 سنة وفاهتا

َها َحدَّثَ  ،  هللا رسول عن: الرواية ، ابجنُ : َعنـج  َعبَّاس 
، بنُ  بَـيجدُ َوعُ  ، السَّبَّاقِّ  حَيجىَي  َأيـ وجبَ  َوَأبُو َوُُمَاهِّد ، وَُكَريجب 
(6) .َوآَخُروجنَ  ، َمالِّك   بنُ 

 

                                 
 .(95/ 21) السري (1)

 (.466/ 1) اإلكمال ،تكملة( 245/  43) اإلسالم اتريخ ،(19/620) السري (2)

 (.192-2/135) السري (3)

 (.9/36) ابلوفيات الوايف ،( 3/367) السري (4)

 (.2/88) التهذيب يبهتذ ،(1/449) السري (5)

 .(2/261) السري (6)
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َبةَ  ُأم   34  َأيبِّ  بِّنجتُ  َرمجَلةُ  َحبِّيـج
َيانَ  َ  ُأم   األَُموِّيَّةُ  ُسفج مِّنِّنيج  املُؤج

 ه49وفاهتاسنة 

َها َحدَّثَ  ،  هللا رسول عن الرواية  َواَها؛َأخَ : َعنـج
َفةُ  َبَسُة، ُمَعاوِّيَُة، اخلَلِّيـج َها؛ َوابجنُ  َوَعنـج يـج  بنُ  هللاِّ  َعبجدُ  َأخِّ

َبةَ  َياَن، َأيبِّ  بنِّ  ُعتـج  (1) .َوآَخُروجنَ  الز بـَريجِّ، بنُ  َوُعرجَوةُ  ُسفج
َبةُ  35  *املَازِّنِّيَّة مَحَّاد   بِّنجتُ  َحبِّيـج

 حممد وهو عنها روى من تويف
 ه 231 سنة منهال بن

َهالِّ  بنُ  حُمَمَّدُ  عنها روى: ةالرواي  الضَّرِّيـجرُ  املِّنـج
 (2).التَّمِّيجمِّي  

 * مِّلجَحانَ  بِّنجتُ  َحَرام   ُأم   36
 هـ27 سنة وفاهتا

ُرو النَّضجرِّ، بنِّ  َمالِّكِّ  بنُ  َأَنسُ  عنها روى: الرواية  وَعمج
َودِّ  بنُ  ي   اأَلسج (3) .الَعنجسِّ

 

 زوجها تويف*  َحزجم   ابنِّ  َزوجَجةُ  37
 ه456 سنة

 (4) .َخالِّد   بُنت َعطَّافُ  ُأم   عنها روت: الرواية

38  
ريين بنجتِّ  َحفجَصةَ   اهلَُذيجلِّ  ُأم   سِّ

َهةُ   * .الَفقِّيـج
 ه110 سنة وفاهتا

 

 : الرواية
 أم ِّ  عن حدَّثت ، وقتها يف النظري عدمية ، جليلة اتبعية
  عنها روى ، وغريمها مالك   بنِّ  وأنسِّ  األنصاريَّة عطيَّةَ 

 بنِّ  إَِّيسِّ  عن ُروي ، وغريمها َحسَّان   بنُ  وهَِّشامُ  ، ادةقت
ُلهُ  َأَحداً  َأدجرَكجتُ  َما: قَالَ  ُمَعاوِّيَةَ  َها أَُفض ِّ  قـََرَأتج  ، َعَليـج

يَتج  بِّنجتُ  َوهِّيَ  الُقرجآنَ  َرةَ  ثِّنـج  (5). َسَنةً  َعشج

                                 
 (.1/747) التهذيب تقريب ،(10/322) ،(2/219) السري (1)
 (.644 -10/642) السري (2)

 (.2/522) الكاشف ،(4/79) ،(3/396) السري (3)

 .(5/314) السري (4)

 (.317/ 15) ،(281/ 3) ،( 318/ 2) السري (5)
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 اخلَطَّابِّ  بنِّ  ُعَمرَ  بِّنجتُ  َحفجَصةُ  39
 ه41 سنة وفاهتا 

َها َرَوى ، َأَحادِّيجث عِّدَّةَ   النيب عن َوتج رَ : الرواية : َعنـج
َها ، بنُ  وَحارِّثَةُ  عمر ابنُ  َأُخوج  (1) .َوطَائَِّفة   َوهجب 

 تويف* أَُميجَمةَ  بِّنجتُ  ُحَكيجَمةُ  40
 ه149 سنة عنها الراوي

َقةَ  بِّنتُ  ُأَميجَمةُ  أُم َها عنها حدَّثت: الرواية  وروى رُقـَيـج
 (2).ُجَريجج   ابنُ  عنها

 بن الز بـَريجِّ  بِّنجتُ  َحكِّيجم   ُأم   41
 صفية هي يقال عبداملطلب

* ضباعة أو عاتكة أو
 هـ62سنة ابنها وفاة  

  هللا رسول عن احلديث رواية
َحاقُ  عنها روى  (3) . اهلَامشِِّّي   احلَارِّثِّ  بنُ  هللاِّ  َعبجدِّ  بنُ  إِّسج

 من تويف*َجحجش   بِّنجتُ  مَحجَنةُ  42
 سنة عكرمة وهو عنها روى

 ه105

رَِّمةُ  عنها روى: الرواية  هللاِّ  َعبجدِّ  َأبُو عِّكج
ي   (4) .الُقَرشِّ  

 َخالِّد   بِّنجتُ  َأَمةُ  َخالِّد   ُأم   43
 ه80سنة وفاهتا األَُموِّيَّةُ 

ِّ  َرَوتج : الرواية يـجثـَنيج َها َحدَّثَ  ،  النيب عن َحدِّ : َعنـج
رِّو بنُ  َسعِّيجدُ  ، بنِّ  َسعِّيجدِّ  بنِّ  َعمج سَ  الَعاصِّ َبَة، بنُ  ىَوُموج  ُعقج

ُرمُهَا  (5) .َوَغيـج
 َأيبِّ  بنِّ  َعلِّي ِّ  بِّنجتُ  خجسَتة 44

 الرجاء أم الصَّاحلَانِّيَّة َذر   
َسى َأبُو عنها روى: الرواية  بنِّ  ُعَمرَ  بنُ  حُمَمَّدُ  املَدِّيجينِّ   ُموج

  َأمحجَدَ 

                                 

 ( .229-2/227) السري (1)

 .(9/450) السري (2)

 (.305ص) الكمال هتذيب تذهيب خالصه ،(12/300) السري (3)

 (.5/34)،(5/13) السري (4)

 (.13/174) ابلوفيات الوايف ،(3/471) السري (5)
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ُر، احلَافِّظُ  الَعالََّمُة، (ه6) القرن يف عاشت َ  َشيجخُ  الث َِّقُة، الَكبِّيـج  (1).احمَلد ِّثِّنيج
 احَلَسنِّ  بنِّ  َأمحجَدَ  بِّنجتُ  َخدِّجيجَةُ  45

ُرَوانِّ ِّ  الَكرِّميجِّ  َعبجدِّ  بنِّ   النـ هج
 ه570 سنة وفاهتا

 .الن َِّعايلِّ   طَلَحةَ  ابنِّ  َعنِّ  َرَوت:  الرواية
َها َحدَّثَ  َها؛ ابنُ : َعنـج يـج ، بنُ  َعلِّي   َأخِّ  املَوفَّق َوالشَّيجخ َروجح 

ي  ا ُقداَمة ابن   (2).وآخرون ملَقجدِّسِّ
 الر َِّضى بِّنجتُ  َخدِّجيجَةُ  46

 *حممد بن عبدالرمحن
 ه701 سنة وفاهتا

 ، إِّبَراهِّيمَ  بنِّ  الرَّمحجَنِّ  َعبجدِّ  البَـَهاءِّ  عن روت:  الرواية
 َعبجدِّ  بنُ  َوَأمحجَدُ  َأمحجََد، بنُ  احلَمِّيجدِّ  َعبجدُ  عنها روى

 (3) . الرَّمحجَنِّ 
 َغنَمة بِّنجت َخدِّجيجَة 47

 ه699سنة وفاهتا
نِّد عن روت: الرواية َرازِّي ِّ  ابجنُ  الَكبِّريج  املسج يـج  حُمَمَّدُ  الش ِّ

َبة بنُ  قِّي   حُمَمَّد   بنِّ  هللاِّ  هِّ َماُم، الد َِّمشج  من وهي املفجيتِّ  اإلِّ
 (4) . الذهيب شيخات

 حممد الشهاب بِّنت َخدِّجَية 48
ح بن خلف بن  املقدسي رَاجِّ

 ه677 سنة وفاهتا

اَلمِّ  َشيجخِّ  ابنُ  الرَّزَّاقِّ  َعبدُ  احمَلد ِّثُ  هلا أجاز: زةاإلجا سج  اإلِّ
 ابإلجازة وروت اجلِّيجلِّي ، َصالِّح   َأيبِّ  بنِّ  الَقادِّرِّ  َعبجد

ر   َأيبِّ  بِّنجتِّ  لعفِّيَفة  (5) .َبكج
 َعلِّي    بن حُمَمَّد بِّنجتُ  َخدِّجيجَةُ  49

 سنة وفاهتا الشَّاهَجانِّيَّة
نِّد مَسُعوَن، ابنِّ  َعنِّ  روت:  والرواية الوعظ  َهَراة َوُمسج

َاعِّيلَ  بن حُمَل ِّم ُمضجمر َأيب  ( 6) . وغريمها الضَّيب ِّ   إِّمسج

                                 
 (.152/ 21) السري ،(469 ص) التقييد (1)

 (.22/166) ،(20/551) السري (2)

 (.6/2) الذهب شذرات ،(276/  4) السري (3)

 (.13/182) ابلوفيات الوايف ،(31/  23) السري (4)

 (.481/  21) ،(427/  21) السري (5)

 (.334/ 18) السري (6)
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 ه406
 حُمَمَّد   الدين تقي بِّنتُ  َخدِّجَيةُ  50

   ه699 سنة وفاهتا*املََراتِّبِّيَّةُ 
ِّ  عن روت:  الرواية ر   َأيبِّ  بنِّ  احلَُسنيج ، َبكج  روى الَيَمانِّ ِّ

، بنُ  حُمَمَّدُ  عنها  الذََّهيبِّ   يـُوجُسفَ  بنُ  َوحُمَمَّدُ  َحازِّم 
 (1).وغريمها

رِّ  بِّنجتُ  اخلفَرةُ  51  فَاتِّك   بنِّ  ُمَبش ِّ
 ه528 سنة وفاهتا

ِّ  بن حُمَمَّدِّ  الطَّفَّالِّ  عن روت: الرواية  حُمَمَّد   بنِّ  احلَُسنيج
  ، النـَّيجَسابـُوجرِّي  

 (2) . مِّصجرَ  ُمسنِّدِّ 
يَّ  َداُودَ  ُأم   52  تويف*ةالَوابِّشِّ

 سنة اخلَُريجيبِّ   وهو عنها احملدث
 ه213

 عنها حدَّث ، وشريح طالب أيب بن علي عن روت
 (3) . نـَُعيجم   وَأبُو َعامِّرِّ  بنِّ  َداُودَ  بنُ  هللاِّ  َعبجدُ  اخلَُريجيبِّ  

د   َحدِّيجث   هلَا: الرواية هَلَب   َأيبِّ  بِّنجتُ  ُدرَّةُ  53  يفِّ   هللا رسول عن َواحِّ
َندِّ ) َها ابجنِّ  رَِّوايَةِّ  مِّنج  ،(املسج َفل   بنِّ  احلَارِّثِّ  َعم ِّ  (4) .نـَوج

 منصور بن ُعثجَمان بِّنجت درَّة 54
 سنة وفاهتا عثمان أم احلالوي

 ه604

عَ  ، الط رب ابجنِّ  عن روت: الرواية تِّربجِّي   منها مسِّ  َأبُو الن ِّشج
َماُم، اخلَالِّقِّ  َعبجدُ  حُمَمَّد    (5) . د ِّثُ احملَ  اجلَلِّيجل، الَفقِّيجهُ  ،اإلِّ

 ابجنُ  َسعجد   َأبُو الد ِّيجنِّ  َُمجدُ  حفيدها عنها روى: الرواية الَغافِّرِّ  َعبجدِّ  ُأخجتَ  ُدرجَدانَةَ  55

                                 
 (.186/  4) احلفاظ تذكرة ،( 8/122) السري (1)

 (.17/665) السري (2)

 (.9/352) ، (4/102) السري (3)

 .(2/275) السري (4)

 (.662/ 4) اإلكمال تكملة ،( 23/246) السري (5)
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أُلُصوجلِّ  َعاملِّ   فقيه إَِّمام   الصَّفَّارُ  ه600 قبل وفاهتا  (1). ابِّ
 سهل َأيبِّ  بِّنجت َدعجَجاءَ  56

 اللَّيجث ُأم   حُمَمَّد   بن الَفضجل
 ه508 ةسن وفاهتا

َسى َأبُو عنها روى: الرواية  بنِّ  ُعَمرَ  بنُ  حُمَمَّدُ  املَدِّيجينِّ   ُموج
  ُعَمرَ  بنِّ  َأمحجَدَ 

َماُم، ُر، احلَافِّظُ  الَعالََّمُة، اإلِّ  َشيجخُ  الث َِّقُة، الَكبِّيـج
 َ  (2).احمَلد ِّثِّنيج

 بِّنجتُ  َعمرو   ُأم   الَعَدوِّيَّةُ  رَابَِّعةُ  57
َاعِّيجلَ   سنة وفاهتا ةُ الَعَتكِّيَّ  إِّمسج

 .ه180

 رَابَِّعُة، َأمَّا: اأَلعجَرايبِّ ِّ  بنُ  َسعِّيجد   َأبُو قَالَ : احلكمة قول 
َها النَّاسُ  مَحَلَ  فـََقدج  َمةً  َعنـج كج َرةً  حِّ َرة   هَلَا ، َكثِّيـج يـج  يفِّ  سِّ

 (3) .اجلَوجزِّي ِّ  البجنِّ ( ُجزجء  )

 * الرَّاَبب ُأم   58
 حفصة وهي عنها الراوية توفيت

 ه110 سنة سريين بنت

 : الرواية
 َحفجَصةُ  عنها وروت َعامِّر بن َسلَمان عن روت اتبعية

ريين بنجتُ   (4) . سِّ
َراءَ  بنِّ  ُمَعو ِّذِّ  بِّنجتُ  الر بـَي ِّعُ  59  َعفج

 حنو َسَنةَ  وفاهتا األَنجَصارِّيَّةُ 
 (ه70)

يـجثـَُها  النيب عن روت: الرواية  تَّةِّ  الُكُتبِّ  يفِّ  َوَحدِّ  الس ِّ
، َعبجدِّ  بنُ  َسَلَمةَ  َأبُو: َهاَعنـج  َحدَّثَ  ،  بنُ  َوُسَليجَمانُ  الرَّمحجَنِّ

  (   5) .َوآَخُرونَ  َيَسار  
*  سعيد بن عمر بنت رُقـَيَّةُ  60

 سنة عنه الراوية جعفر تويف
 : الرواية 

 (1) . جرير عنها وروى إَِّيس   بنِّ  َجعجَفرِّ  َعنج  روت

                                 
 (.21/404) السري (1)

 (.198/  35) اإلسالم اتريخ ،(21/152) السري (2)

 .(.8/242) السري (3)
 (.4/507) ،(15/317) السري (4)

 .(3/198) السري (5)
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 ه31
َثةُ  61  عاصم تويف*الصََّحابِّيَّة رَُميـج

 ه20ةسن
مُ  عنها روى: الرواية  بنِّ  قـََتاَدةَ  بنِّ  ُعَمرَ  بنُ  َعاصِّ

 (2) .الظََّفرِّي   النـ عجَمانِّ 
 بنِّ  هللاِّ  َعبجدِّ  بِّنجتُ  رَيجطَةُ  62

 سنة عمرة توفيت* حُمَمَّدِّ 
  ه98

َرةَ  عن روت: الرواية  عنها روى ، عبدالرمحن بنت َعمج
َسى   (3) .الرَّمحجَنِّ  َعبجدِّ  بنِّ  حُمَمَّدِّ  بنُ  ُموج

 َحفجص   َأيبِّ  بِّنجتُ  زليَخا 63
 * الغَضائِّرِّي  

 ه532سنة عنها روى من تويف

 : الرواية
َريفِّ ِّ  عن روت ر   بنِّ  حُمَمَّدِّ  بنِّ  َسعِّيجدِّ  الَفَرجِّ  َأيب الصَّيـج  . َبكج

(4) 
َرةُ  64 ر   بن حممد بِّنتُ  زُهج  .َحاضِّ

 ه633 سنة وفاهتا
 : الرواية

 الَباقِّي َعبجدِّ  بنِّ  حُمَمَّدِّ  الَبط ِّي ِّ  ابجنِّ  عن روت
 (5). البَـغجَدادِّي  

مِّيَّةُ  زَيـجَنبُ  65 ُرو َماتَ *السَّهج  َعمج
 .ه118سنة ُشَعيجب   بنُ 

ُرو عنها روى: الرواية مِّي   حُمَمَّد   بنِّ  ُشَعيجبِّ  بنُ  َعمج  .السَّهج
(6)

 

 سنة وفاهتا* الشَّعجرِّيَّة زَيـجَنبُ  66
 ه 615

 بِّنجتُ  وزَيـجَنبُ  السَّاَلمِّ  بجدِّ عَ  بنُ  حُمَمَّدُ  عنها روى: الرواية
َاعِّيجلُ   عن وروت ، كِّنجدِّي    مِّ  َأيبِّ  بنُ  إِّمسج  (1) . الَقاسِّ

                                                                             
 (.554/ 16) السري (1)

 (.241-5/240) السري (2)

 (.2/269) السري (3)

 (.623/  19) السري (4)

 (.20/481) السري (5)

 (.5/165) السري (6)
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 َعبجدِّ  بنِّ  َسَلَمةَ  َأيبِّ  بِّنجتُ  زَيـجَنبُ  67
يَّةُ  هِّاَلل   بنِّ  اأَلَسدِّ  مِّ ُزوج  املَخج

 . ه74 سنة وفاهتا 

 وَعائَِّشَة، ،  هللا رسول عن َأَحادِّيجثَ  َرَوتج : الرواية
، بِّنجتِّ  زَيـجَنبَ وَ  َها َحدَّثَ  ، ومَجَاَعة   َجحجش   ُعرجَوُة،: َعنـج

ِّ، بنُ  َوَعلِّي    (   2) .َوآَخُروجنَ  احلَُسنيج
 ُسَليجَمانَ  اأَلمِّريجِّ  بِّنجتُ  زَيـجَنبُ  68

َرةَ  بِّضجعَ  َسَنةِّ  إِّىَل  بَقَِّيتج   َعشج
 ِّ  َومائـَتَـنيج

َها َعنج  رَوتج : الرواية َها َحدَّثَ  ، َأبِّيـج  هللاِّ  َعبجدُ  َلُدَها؛وَ : َعنـج
َماُم، إِّبـجَراهِّيجمَ  بنِّ  حُمَمَّدِّ  بنُ  مُ  اإلِّ ، بنُ  َوَعاصِّ  َعلِّي  

 (3) .َوآَخُروجنَ 
طِّي ِّ  بِّنجتُ  زَيـجَنبُ  69  الَواسِّ

 ه620 سنة قدامة ابن تويف
 حُمَمَّد   بنِّ  َأمحجَدَ  بن هللاِّ  َعبجدِّ  ُقَداَمةَ  ابجنِّ  عن روت: الرواية

ي    (4) . املَقجدِّسِّ
 رَِّيب   بنِّ  َجحجشِّ  بِّنجتُ  زَيـجَنبُ  70

َ  ُأم   مِّنِّنيج  ه20سنة وفاهتا املُؤج
 

يـجثـَُها:  الرواية تَّةِّ  الُكُتبِّ  يفِّ   هللا رسول عن َحدِّ . الس ِّ
َها َرَوى َها؛ ابجنُ : َعنـج يـج ، بنُ  هللاِّ  َعبجدِّ  بنُ  حُمَمَّدُ  َأخِّ  َجحجش 
َ  َوُأم   مِّنِّنيج َبَة، ُأم   املؤج  .وغريهم َسَلَمةَ  َأيبِّ  بِّنجتُ  َوزَيـجَنبُ  َحبِّيـج

(5) 
 * هللاِّ  َرُسوجلِّ  بِّنجتُ  زَيـجَنبُ  71

نِّنيَ  َسبجعِّ  بعد وفاهتا َريجنِّ  سِّ  َوَشهج
َرةِّ  مِّنَ   اهلجِّجج

 بنِّ  يَزِّيجدَ  عنها روى ،  هللا رسول عن روت:  الرواية
َمانَ   (6).وغريهم َعطِّيَّةَ  ُأم ِّ و  َأَنس  و  ُروج

 بنُ  هللاِّ  َعبجدُ  املنجَّى َأيب اللَّيت ِّ ِّ  ابجنِّ  عن روت:  الرواية سنة اوفاهت شكر   بِّنجتُ  زَيـجَنبُ  72
                                                                             

 (. 22/86) ،(8/185) السري(1) 

 .(202-3/201) السري(2) 

 (.10/238) السري (3)
 (.172-165/ 22) السري (4)

 (.5/177) ،(2/212) السري(5)

 .(3194/ 6) نعيم أليب الصحابة معرفة ،( 250-2/248) السري (6)
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نُِّد، البَـغجَدادِّي   ُعَمرَ  ه 722  (1) . الَوقجت رحَلة املَعمَّر، املسج
 َعبدِّ  القاسم أيب بنتُ  زَيَنبُ  73

 املَُؤيَّدِّ  أم احَلَسنِّ  بنِّ  الرَّمحجَنِّ 
، اجلُرجَجانِّيَّة  الشَّعرِّيَّةُ  اأَلصلِّ
 ه615 سنة وفاهتا

 : واإلجازة الرواية
َاعِّيلَ : مِّن مسِّعتُ  ُخَراَسانَ  ُمسَنَدةُ  اجلَلِّيَلُة، الشَّيَخةُ   إِّمسج

مِّ  َأيبِّ  بنِّ  َعتِّ  وغريه، الَقاسِّ يح) َومسِّ ي ، مِّنَ ( الصَّحِّ  الَفارِّسِّ
يجه  .وغريمها نُقَطة، َوابن الصَّاَلح، ابن: َعنَها َحدَّثَ  َوَوجِّ

(2) 
 

 بجنِّ  هللاِّ  َعبجدِّ  بِّنجتُ  زَيـجَنبُ  74
ي ِّ   السابع القرن يف عاشت الرَّضِّ
 ه699 سنة أختها وفاة

 : الرواية
 َعبجدِّ  بنِّ  حُمَمَّدِّ  الَكَرمِّ  َأيب املسنِّد عن ابإلجازة روت

دِّ  ي   الَواحِّ  (3).الُقَرشِّ
 بنِّ  َكعجبِّ  بِّنجتُ  زَيـجَنبُ  75

َرةَ   (ه1) القرن يف حياهتا* ُعجج
 بنُ  َسعجدُ  عنها وروى ، َسعِّيجد   َأيبِّ  عن روت: الرواية

َحاق  (4) . إِّسج
 علي   بن َمك ِّي    بِّنجتُ  زَيـجَنبُ  76

  أمحد أم احلرَّان
 ه688 سنة وفاهتا

َندينَ  بَقِّيَّةُ  عن روت: الرواية َبلُ  املسج  بنِّ  هللاِّ  َعبجدِّ  بنُ  َحنـج
 ، البَـغجَدادِّي   حُمَمَّدِّ  بن ُعَمر طَبَـرجَزذَ  وابجن َسَعاَدةَ  بنِّ  فـََرجِّ 

نِّدُ  رُ  املسج  (5).الَكبِّيـج
 توفيت* نـُبَـيجط   بِّنجتُ  زَيـجَنبُ  77

 ه40عام بعد ضباعة
 عنها روى ، الز بـَريجِّ  بِّنجتِّ  ُضَباَعةَ  عن روت: الرواية
  (1) . الطَّوِّيجلُ  محَيجد  

                                 
 (.15/42) نعيم أليب الصحابة معرفة ،(16/  23) السري (1)

 (.22/85) السري (2)

 (.433/ 52) اإلسالم اتريخ ،( 84/  23) السري (3)

 .(4/114)،( 7/38)السري (4)

 (.371/  2) التقييد ذيل ،( 507/  21)،( 431/ 21) السري (5)
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 من تويف* حَيجىَي  بِّنتُ  زَيـجَنبُ  78
 عبد بن يوسف وهو عنها روى

 ه642سنة املعطي

 بنُ  يـُوجُسفُ  عنها روى َرَواَحَة، ابنِّ  عن روت: الرواية
 (2).َرَواج   َوابجنُ  املعجطِّي َعبجدِّ 

 أمحد بن حممد بنت َسارَةُ  79
 طالب أيب أخت القرشية

 القرنني بني حياهتا الكندالن
 ( ه6-ه5)

َلفِّي   عنها روى:  الرواية  حُمَمَّدِّ  بنُ  َأمحجَدُ  طَاهِّر   َأبُو الس ِّ
 (3) .ملفجيتِّ ا احلَافُِّظ، احمَلد ُِّث،

ت   80 نِّ  سِّ يجه بِّنجتُ  احلُسج  بن الَوجِّ
 (ه6) القرن يف حياهتا عِّيجَسى

َلفِّي   عنها روى:  الرواية  حُمَمَّدِّ  بنُ  َأمحجَدُ  طَاهِّر   َأبُو الس ِّ
 (4) .ه576 سنة املتوىف   املفجيتِّ  احلَافُِّظ، احمَلد ِّثُ 

ت   81  الد ِّيجنِّ  َُمجدِّ  بِّنجتُ  الدَّارِّ  سِّ
َيةَ تـَيج  ابجنِّ   ه686 سنة وفاهتا مِّ

 بنِّ  يـُوجُسفَ  بنُ  اللَّطِّيجفِّ  َعبجدُ  املَوفَّقُ  عن روت:  الرواية
لِّي   حُمَمَّد    (5).املَوجصِّ

ت   82  املسند ُمزِّيز   بِّنجتُ  الدَّارِّ  سِّ
 القاسم أيب الدين عز  
 ه646 سنة والدها وفاة

 َعبجدِّ  َرَواَحةَ  ابنِّ  القاسم أيب املسند عن روت:  الرواية
       (6).  األَنجَصارِّي ِّ           احلَُسنيِّ  بنِّ  هللاِّ 

ت       83 ، سِّ تـ ُهم الَعَجمِّ  َوسِّ
 ه598 سنة أبيهما تويف

عِّي   أبيهما عن روات: الرواية  بنُ  بـَرََكاتُ  طَاهِّر   َأبُو اخُلُشوج
نِّدُ  ، احمَلد ِّثُ  طَاهِّر   بنِّ  إِّبـجَراهِّيجمَ   (1) . الشَّامِّ  ُمسج

                                                                             
 (.7/295) السري (1)

 (.32/117) ،(6/385) السري (2)

 (.10/ 21) السري (3)

 (.19/  21) السري (4)

 (.255/  51) اإلسالم اتريخ ،(320/  22) السري (5)

 (.305/  47) اإلسالم اتريخ ،(23/261) السري (6)



 

 
816 

ت   84  الكِّنجديَّةُ  العربِّ  سِّ
ن أيب موىل حَيجىَي  بِّنجتُ    الُيمج

 *ه684وفاهتاسنة

 البَـغجَدادِّي   حُمَمَّدِّ  بن ُعَمر طَبَـرجَزذَ  ابجن عن روت:  الرواية
نِّدِّ  ، نِّ  َأيب والكِّنجدِّي   الَكبِّريجِّ  املسج  بنِّ  احَلَسنِّ  بنِّ  زَيجد الُيمج

 (2).زَيجد  
ت   85 رِّ  سِّ يَّةُ  الَفخج  ةُ اأَلَسدِّيَّ  الُقَرشِّ

 ه 641سنة عنها الراوية توفيت
َة عمها ابنة عن روت:  الرواية  الَوهَّابِّ  َعبجدِّ  بِّنجتِّ  َكرِّميج

 (3).الَفضجلِّ  ُأم  
ت   86 طِّيَّة الُفَقَهاءِّ  سِّ  الَواسِّ

 ه637 سنة هلا أجاز من تويف
يجدِّ  َعبجدِّ  بنُ  احلَمِّيجدِّ  َعبجدُ  هلا أجاز: هلا اإلجازة  الرَّشِّ
نِّدُ مُ  و اهلََمَذانِّ    اللَّطِّيجفِّ  َعبجدُ  طَالِّب   َأبُو العَِّراقِّ  سج

 (4). وغريمها الُقبـَّيجطِّي  
ت   87  َعلِّي ِّ  بِّنجتُ  نِّعجَمةُ  الَكتَـَبةِّ  سِّ

 الطَّرَّاحِّ  بنِّ  َعلِّي ِّ  بنِّ  حَيجىَي  بنِّ 
 ه604 سنة وفاهتا

 :والسماع الرواية
، الكَِّفايَةِّ  كَِّتابَ : َجد َِّها مِّنج  مسَِّعتج   َتابَ وَكِّ  لِّلَخطِّيجبِّ
قِّ  السَّابِّقِّ   الش َجاعِّ  َأيبِّ : مِّنج  َومسَِّعتج  َوَأشَياءَ  ، َوالالَّحِّ

طَامِّي ِّ   .البِّسج
 الصَّاحلَانِّ ، َذر    َأيبِّ  بنِّ  َعلِّي ِّ  بن حُمَمَّد: هَلَا َوَأَجازَ 

 .َوالُفَراوِّي  
َياء،: َعنَها َحدَّثَ  ، َوابن الض ِّ  (5) .َومَجَاَعة َخلِّيل 

ت   88  املُُلوجك سِّ
د   بنت ُعوج  البَـغجَدادِّي   َمسج

ر   َأيب أخيها عن حدثت:  الرواية دِّ  بنِّ  حُمَمَّدِّ  َبكج ُعوج  َمسج
ُروجزَ  بنِّ   (1).البَـغجَدادِّي   بـَهج

                                                                             
 (.356/ 21) السري (1)

 (.34/ 22) ،(21/509) سري (2)

 (.23/92) السري (3)

 (.66،87/ 23) السري (4)

 (.21/434) السري (5)
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 ه635سنة أخوها تويف
 بن َسعجد   بِّنجتُ  َسعجد   ُأم   89

 القرن يف حياهتا *الربيع
 ( ه1)

 َأبُو اَثبِّت   نِّ ب زَيجدِّ  بنُ  َخارَِّجةُ  ابنها عنها حدَّث: الرواية
 (2).األَنجَصارِّي   زَيجد  

 املروي داود تويف* َسعِّيد   ُأم   90
 ه162 سنة عنه

َحاقُ  عنها روى الطائي، داود عن روت: الرواية  إِّسج
يلِّ    (3) .السَُّلوج

َنةُ  91 ِّ  بِّنجتُ  ُسَكيـج  الشَّهِّيجدِّ  احلَُسنيج
 ه117 سنة وفاهتا

َها: َعنج  َرَوتج : الرواية  (4).َرَوت لََّماقَـ . َأبِّيـج

 أم عنها الراوية توفيت *َسلجَمى 92
 ه59 سنة  سلمة

 . رزين عنها روى ، سلمة أم عن روت: الرواية
(5) 

 بِّنجتُ  الُغَميجَصاءُ  ُسَليجم   ُأم   93
  األَنجَصارِّيَّةُ  مِّلجَحانَ 

 ه93 سنة مالك بن أنس تويف  

َحاقُ  عنها روى: الرواية  َمالِّكِّ  بنُ  َأَنسو  هللاِّ  َعبجدِّ  بنُ  إِّسج
 (6) . النَّضجرِّ  بن

َدةُ  94 َ  ُأم   َسوج مِّنِّنيج  املُؤج
 ه54 سنة وفاهتا

 هَلَا َوَخرَّجَ  و  هللا رسول عن َأَحادِّيجثُ  هَلَا: الرواية
َها روى. الُبَخارِّي   ، ابجنُ : َعنـج  هللاِّ  َعبجدِّ  بنُ  َوحَيجىَي  َعبَّاس 

 (1)  . األَنجَصارِّي  

                                                                             
 (.23/30) السري (1)

 (.4/438) السري (2)

 (.7/424) السري (3)

 .(5/263) السري (4)
 (.3/316) السري (5)

 (.406-3/270) ريالس (6)
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 دِّرجاَبس   نجتُ بِّ  َسي َِّدةُ  95
 ه695 سنة وفاهتا

َمار عن روت:  الرواية  بنِّ  حُمَمَّدِّ  بنِّ  ُعَمرَ  بن مِّسج
ُ، الُعَويجسِّ  ابجنُ  عِّيجَسى؛ نِّدُ  املقجرِّئ، الَعاملِّ  (2) . املسج

رِّي ِّ  بِّنجتُ  َشامِّيَّةُ  96  سنة وفاهتا الَبكج
 ه685

 حُمَمَّدِّ  بن ُعَمر طَبَـرجَزذَ  ابجن من مسعت:  السماع
نِّدُ  ، َدادِّي  البَـغج  رُ  املسج  و [عبدهللا بن] وحنبل الَكبِّيـج

جَزاءَ  تَفرَّدتج   (3).َعنهما ِبَِّ
 بنِّ  َأمحجَد بِّنتُ  الن َِّساءِّ  َشَرفُ  97

ي ِّ   سنة وفاهتا ، اآلبـُنـُوجسِّ
 ه626

ي   احَلَسنِّ  َأيب أبيها عن روت:  الرواية  بن َأمحجَد اآلبـَنـُوجسِّ
 (4).َعلِّي    بنِّ  هللاِّ  َعبجدِّ 

 النَّجَّارِّيَّةُ  األَنجَصارِّيَّةُ  َشرِّيجك   ُأم   98
 عنها الراوي عروة تويف 

 ه93سنة

 بنُ  الرَّمحجَنِّ  وَعبجدُ  الز بـَريجِّ  بنُ  ُعرجَوةُ : عنها َوَرَوى: الرواية
 (5) .َشرِّيجك  

َدةُ  99 بَرِّي بِّنتُ  ُشهج  اإلِّ
 ه574 سنة وفاهتا

 : الرواية
ِّ ا هللاِّ  َعبجدِّ  َأيب الن َِّعايلِّ ِّ  عن روت  حُمَمَّد   بنِّ  َأمحجَدَ  بنِّ  حلَُسنيج

 البَـغجَدادِّي   ُدَلفَ  بنُ  الَعزِّيجزِّ  َعبجدُ  ُدَلفَ  ابجنُ  عنها وروى ،
َماُم،  (6).املقجرِّئُ  اإلِّ

                                                                             
 (.267-2/266) السري (1)

 (. 154/  22) السري (2)

 (.188/ 5) ابلوفيات الوايف ،(329 ،327/  23) ،(509/  21) السري (3)

 (.22/284)،( 19/278) السري (4)

 .(8/206(، )2/256)السري (5)

 (.44/ 23)،( 102/  19) السري (6)
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 َأيبِّ  املَُحد ِّثِّ  بِّنتُ  ُشهَدةُ  100
 الَفَرجِّ  بنِّ  َأمحجَدَ  َنصر  

يـجنَـَورِّي ِّ    ، البَـغجَدادِّي ِّ  مثُ  الد ِّ
 ه574 سنة وفاهتا

 

 : الرواية و ابةالكت
، طَِّراد   الَفَوارِّسِّ  َأيبِّ : مِّن مسَِّعتج   طَلجَحةَ  َوابجنِّ  الزَّيـجَنيبِّ ِّ

 وغريمها الن َِّعايلِّ  
َها َحدَّثَ  َعانِّ ، َعَساكَِّر، ابنُ : َعنـج  قَالَ  . وخلق َوالسَّمج

َها، قـََرأجت: اجلَوجزِّي ِّ  ابجنُ   َوقَالَ  حسن خط   هَلَا وََكانَ  َعَليـج
َها انـجتَـَهى: فَّقاملوَ  الشَّيجخُ  َناد إِّلَيـج  َحّتَّ  َوُعم ِّرت بـَغجَداد، إِّسج

لكَِّبار الص َغار َأحلقت  (1) .ابِّ
 توفيت* ُعبَـيجد   َأيبِّ  بِّنجتُ  َصفِّيَّةُ  101

 ه57 سنة عائشة
 (2) .  اَنفِّع عنها وروى ، َعائَِّشةَ  َعنج  روت: الرواية

 َعبدِّ  الَعدلِّ  بِّنتُ  َصفِّيَّةُ  102
رِّ  بنِّ  َعلِّي ِّ  بنِّ  الَوهَّابِّ   اخَلضِّ
 ُأم   اجلَلِّيَلُة، املَُعَمرَّةُ  اأَلَسدِّيَّةُ 
 الز بـَريجِّيَُّة، اأَلَسدِّيَّةُ  مَحجَزةَ 

قيَُّة،  ه646 سنة وفاهتا الد َِّمشج

 :والتحديث اإلجازة
َها تـََهاونَ  مِّعجَها َوملَج  َأبـُوج  احلَافِّظَ  عمََّها َوَلكِّن َشيجئًا، ُيسج

تَ  َعلِّي    بنَ  ُعَمرَ  د  : َعنج  فـََرَوتج  هَلَا، َجازَ اسج ُعوج ، َمسج  الثَـَّقفِّي ِّ
َتمِّي ِّ  هللاِّ  َعبجدِّ  َوَأيبِّ    الر سج

َها َحدَّثَ   َوالد ِّمجَياطِّي   احلُلجَوانِّيَّةِّ، ابجنُ  الد ِّيجنِّ  َُمجدُ : َعنـج
 (3) .وغريمها

 حياهتا * (4) حَبجَرة بِّنجتُ  َصفِّيَّةُ  103
 (ه1) القرن يف

 (5) .اَثبِّت   بنُ  يـ وجبُ أَ  عنها روى: الرواية

                                 
 (.20/542) السري (1)

 (.2/192) ،( 1/291) السري (2)
 (.23/270) السري (3)

 ( .34/257) الكمال هتذيب هامش يراجع ولالستزادة جتراة بنت صفية:  امسها يف قيل (4)

 .(3/119) السري (5)
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 سنة وفاهتا  ُحَيي ِّ  بِّنجتُ  َصفِّيَّةُ  104
 ه 36

َها روى َأَحادِّيجثَ  عِّدَّةَ  النيب عن َرَوتج  :الرواية  َعنـج
ِّ  بن َعلِّي   َحاقُ  احلَُسنيج ، بنِّ  هللاِّ  َعبجدِّ  بنُ  َوإِّسج  احلَارِّثِّ

 (1) .َوآَخُروجنَ  َموجاَلَها، وَكَِّنانَةُ 
 أيب بن مسعود تُ بِّنج  َصفِّيَّةُ  105

 سنة وفاهتا ُشكر بن بكر
  ه677

 البَـغجَدادِّي   حُمَمَّدِّ  بن ُعَمر طَبَـرجَزذَ  ابجن عن روت:  الرواية
نِّدُ  ، رُ  املسج  (2).الَكبِّيـج

َبةَ  بِّنجتُ  َصفِّيَّةُ  106  َمنجُصوجر   ُأم   َشيـج
يَّةُ   خالفة إِّىَل  َعاَشتج  الُقَرشِّ

 ه86 سنة املَلِّكِّ  َعبدِّ  بنِّ  الَولِّيدِّ 

 ،(َداُودَ  َأيبِّ  ُسَننِّ ) يفِّ    النَّيبِّ ِّ  َعنِّ  َرَوتج : الرواية
يلِّ  َأقـجَوى من وكان ،(النََّسائِّي ِّ )وَ  : عن َوَرَوتج . املَراسِّ

َبَة، َوُأم ِّ  َعائَِّشَة،  رضي املؤمِّنِّنيَ  أُمََّهاتِّ  َسَلَمَة؛ َوُأم ِّ  َحبِّيـج
َها َحدَّثَ . عنهن هللا َها؛: َعنـج  الرَّمحجَنِّ  بجدِّ عَ  بنُ  َمنجُصوجرُ  ابـجنـُ

 (3) .َوعِّدَّة   احَلَجيبِّ  
 تويف* نـَُعيجم   َأيبِّ  بِّنجتُ  ُصليَحةُ  107

 هـ360 سنة الطربان
عجت: الرواية  (4) .الطَّبَـَرانِّ   منها ومسع َأبِّيها  من مسِّ

 َعبجدِّ  بنِّ  الز بـَريجِّ  بِّنجتُ  ُضَباَعةُ  108
يَّةُ  املُطَّلِّبِّ   وفاهتا اهلَامشِِّّ

  َأرجبَعِّنيج  َعامِّ  بعد

َها َرَوى ،  هللا رسول عن روت:  الرواية  : َعنـج
َُة، ابـجنَـتـَُها؛ ، بنُ  َوَسعِّيجدُ  َكرِّميج  ، الز بـَريجِّ  بنُ  َوُعرجَوةُ  املَسي ِّبِّ
، وابجنُ  َمالِّك   بنُ  َوَأَنسُ   (5) .  وغريهم َعبَّاس 

                                 

 .(2/232) السري (1)

 (.509/  21) السري (2)

 (.509-3/508) السري (3)

 .(10/149)السري (4)

 .(2/275)السري (5)
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د   بِّنجتُ  الضَّحَّاكِّ  ُأم   109  *رَاشِّ
 توىفامل معدان بن خالد موالة

 ه105 سنة

 عنها روى ، معدان بت خالد عن روت:  الرواية
َاعِّيجلُ   (1).َعيَّاش   بنُ  إِّمسج

؛ ُأم   110  بنِّ  ُأيَب ِّ  امجَرَأةُ  الط َفيجلِّ
 *ه30 سنة زوجها تويف َكعجب  

 ُعَمارَةُ  عنها حدَّث ،  هللا رسول عن روت:  الرواية
 (2).َعامِّر   بنُ 

 م  أُ  ، أمحد بنتُ  َعاتَِّكةُ  111
 سنة أبيها تويف*  الضَّحَّاك

 ه87

م   َأيبِّ  بن َأمحجَد أبيها عن روت:  الرواية ر َعاصِّ  َعمج
 (3) . املسند صاحب ، احلافظ الشَّيَبانِّ  

 تويف شهدة بنتُ  عاتكةُ  112
 ه235 سنة الندمي إسحاق

َحاقُ  قال: ابألصوات العلم  بنُ  حُمَمَّد   َأبُو النَّدِّميُ  إِّسج
لِّي  ا إِّبـجَراهِّيجمَ   :ملَوجصِّ

َدَة، بِّنجتَ  َعاتَِّكةَ  آيتَ " كنت َها فَآُخذُ  َشهج نـج  َأو َصواتً  مِّ
َتنيِّ   (4)". َصوج

 بن َأمحجَد بِّنتُ   َعائَِّشةُ  113
 سنة وفاهتا. الصَّفَّار َمنجُصوجر  

 ه549

 عنها روى ، الُبسجيتِّ   َعلِّي    بن احَلَسنِّ  عن روت:  الرواية
مُ   (5). فَّارالصَّ  هللاِّ  َعبجدِّ  بنُ  الَقاسِّ

                                 
 (.541-4/537) السري (1)

 .(10/602) السري (2)

 (.435-437-13/430) السري (3)

 (.11/120) السري (4)
 (.255/  20) ،( 496/ 15) السري (5)
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114  
 بكر أيب بنت عائشةُ 

 املؤمنني أم
  ه57 سنة وفاهتا

 : والنصيحة العلم وسعة الرواية -
َقهُ   النَّيبِّ ِّ  َزوَجةُ   روت ، اإلِّطجاَلقِّ  َعَلى األُمَّةِّ  نَِّساءِّ  َأفـج
ُلغُ  ، فِّيهِّ  ُمَبارَكاً  طَي ِّباً، َكثِّرياً، عِّلماً  عنه  عنه مسندها يـَبـج

 ِّ ِّ َوما َألجَفنيج َرةِّ  ئـَتَـنيج  يَذجُكُرَها، الشَّعجيبِّ   كانَ . َأَحادِّيجثَ  َوَعشج
َها مِّنج  فـَيَـتَـَعجَّبُ  َها، فِّقجهِّ َدبِّ  ظَن ُكمج  َما: يـَُقوجلُ  مثَّ  َوعِّلجمِّ  ِبَِّ

رِّي   وقَالَ !  النـ بـَُوةِّ   ُكل ِّهِّمج، النَّاسِّ  عِّلجمُ  مجِّعَ  َلوج : الز هج
َ، َوأُمََّهاتِّ  مِّنِّنيج َسُعُهمج  َعائَِّشةُ  َلَكاَنتج  املُؤج !                               عِّلجماً  َأوج

َها عن روت .  وغريهم َوَسعجد   َوفَاطَِّمَة، ُعَمَر،: َوَعنج  َأبِّيـج
َها َحدَّثَ  ، بنُ  َسعِّيجدُ : َعنـج  َيَسار   بنُ  َوُسَليجَمانُ  املَسي ِّبِّ

 .  وسواهم
مِّ  َعنِّ  يـجَنةَ  َقدِّمَ  مَّالَ  ُمَعاوِّيَةَ  َأنَّ : حُمَمَّد   بنِّ  الَقاسِّ  َحاج اً، املَدِّ

َهدج  فـََلمج  َعائَِّشَة، َعَلى َدَخلَ  َوانُ  إِّالَّ  َكاَلَمُهَما َيشج  ذَكج
َبأَ  َأنج  َأمِّنجتَ : َلهُ  فـََقاَلتج  َموجاَلَها، تـُُلكَ  رَُجالً  َلكَ  َأخج  يـَقج

ي خِّ  َعَلى َوَحضَّتجهُ  َوَعظَتجُه، مثَّ . َصَدقجتِّ : قَالَ . حُمَمَّد   ِبَِّ
،االت ِّ  َواَن، َعَلى اتََّكأَ  َخَرَج، فـََلمَّا َباعِّ  َما َوهللاِّ : َوقَالَ  ذَكج

لَ  ليس -  َخطِّيجباً  مسِّعجتُ   مِّنج  َأبـجَلغَ  -  هللاِّ  َرُسوج
 (1). َعائَِّشةَ 

 : اخلطابة على القدرة -
َسى َعنج   َطبَ  رََأيجتُ  َما: قَالَ  طَلجَحَة، بنِّ  ُموج  مِّن َأخج

مَ  رَأيـجتـَُها َلَقدج  َأعجَرَب، َوالَ  َعائَِّشةَ  َها َواَثرَ  اجلََمل، يـَوج  إِّلَيـج

                                 
 (.5/295) ،(3/147) ،(197-139-2/135) السري (1)



 

 
823 

َ  ُأمَّ  يَ : فـََقاُلوا النَّاس، مِّنِّنيج  ُعثجَمانَ  َعنج  َحد ِّثِّيَنا! املؤج
تجَلَستِّ  َوقـَتجلِّه،  َوَأثنتج  هللا، محِّدت مثَّ  النَّاس، فَاسج

تم َفإِّنَُّكم... بـَعجد َأمَّا: قَاَلتج  مثَّ  َعَليجهِّ،  َمانَ ُعثج  َعَلى نـََقمج
َصاالً  قع السَّوط، َوَضرجبَة الَفَّت، إِّمَرة: َثاَلاثً  خِّ  َوَموج
َماة، الغَماَمة ُهنَّ، َأعجتَـبَـَنا فـََلمَّا املُحج نـج صَ  ُمَصت ُموهُ  مِّ  َموج
َن، الثَّوب لصَّابـُوج  ُحرجَمة: الثَّاَلث الُفَقر بِّهِّ  َعَدومت ابِّ
رِّ   اخلِّاَلَفة، َوُحرَِّمة ،احلََرام البَـَلدِّ  َوُحرجَمةَ  احلََرام، الشَّهج

، َأتـجَقاُكم َكانَ  َلُعثجَمان َوهللاِّ  َصَلُكم للرَّب ِّ ، َوَأوج مِّ  للرَّحِّ
َصَنُكم  .فـَرججاً  َوَأحج

يلِّ  َأقـُوجلُ  تَـغجفِّرُ  َهَذا قـَوج  (1). َولُكم يلِّ  هللاَ  َوَأسج
 : والشعر واألنساب الطب معرفة -

َ  ُأمَّ  يَ : لَِّعائَِّشةَ  قِّيجلَ  مِّنِّنيج  َعنج  تـََلقَّيجتِّهِّ  الُقرجآنُ  َذاهَ ! املؤج
عجرُ  َوَهَذا َواحلََراُم؛ احَلاَللُ  وََكَذلِّكَ   هللاِّ  َرُسوجلِّ   الش ِّ

َبارُ  َوالنََّسبُ  عجتَِّها َواأَلخج لُ  َفَما َوَغريجِّهِّ؛ َأبِّيجكِّ  مِّنج  مسِّ  ابِّ
؟ دُ  َكاَنتِّ : قَاَلتج  الط ِّب ِّ  َفالَ   هللاِّ  َرُسوجلَ  أتَجيتِّ  الُوفـُوج

ُكو لرَُّجلُ ا يـََزالُ  أَلُهُ  عِّلًَّة، َيشج ُهُ  َدَوائَِّها، َعنج  فـََيسج ربِّ  فـَُيخج
ُفهُ  َكانَ  َما َفَحفِّظجتُ  بَِّذلَِّك، ُتهُ  هَلُم، َيصِّ  (2) . َوَفهِّمج

 بنِّ  َمعجَمرِّ  احلَافِّظِّ  بِّنجتُ  َعائَِّشةُ  115
رِّ  يَُّة، الَفاخِّ َبةَ  ُأم   الُقَرشِّ  َحبِّيـج

 : واإلجازة الرواية
 فَاطَِّمةَ : مِّن ُحُضوراً  مسَِّعتج  املسنَِّدُة، املَعمََّرُة، الشَّيجَخُة،

                                 
 (.13/585) السري (1)

 (.197/  2) السري (2)
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بَـَهانِّيَّةُ  الَعبجَشمِّيَُّة،  .اأَلصج
 ه607 سنة وفاهتا

 َوَسعِّيدِّ  طَاهِّر ، بنِّ  زَاهِّرِّ : مِّن َكثِّرياً  َومَسَاعاً  اجلُوجزجَدانِّيََّة،
 نـُقجطََة، ابنُ : َعنَها َحدَّثَ . َوطَائَِّفة   الرََّجاءِّ، َأيبِّ  بنِّ 
َياُء، الشَّيخُ وَ   َأيبِّ  ابنِّ  لِّلشَّيخِّ : َوَأَجاَزت َوآَخُرونَ  الض ِّ

َطةَ  بنُ  َبكر   َأبُو قَالَ  ، وغريه ُعَمرَ  عَنا: نـُقج  ُمسَندَ ) مِّنَها مسِّ
لِّي ِّ  يَعَلى َأيبِّ   الرََّجاءِّ  َأيبِّ  بنِّ  َسعِّيدِّ  مِّن بَِّسَماعَِّها( املوصِّ

، يحاً  مَسَاُعَها وََكانَ  الصَّرَييفِّ ِّ  (1) .َأبيَها فَاَدةِّ ِبِِّّ  َصحِّ
 بنِّ  َحَسنِّ  بِّنتُ  َعائَِّشةُ  116

 اأَلصبَـَهانِّيَّةُ  الَفتحِّ  ُأم   إِّبَراهِّيمَ 
 الَورجَكانِّيَّة ،
 ه466 سنة وفاهتا

 :  الرواية و الوعظ
نَِّدُة، الَعالَِّمُة، الَواعِّظَُة، مجاَلءَ  َكَتبتِّ  املسج  َعبجدِّ  َأيبِّ  َعنج  اإلِّ

نِّس بن حُمَمَّد: مِّن َعتج َومسِّ  خبط َها َمنجده بنِّ  هللاِّ  : َومِّن جشج
د عبدِّ  ُ : َعنَها َرَوى َومَجَاَعة َشاه، بن الَواحِّ  بنُ  احلَُسنيج
َاعِّيلُ  اخَلالَّل، امللِّكِّ  َعبجدِّ   وغريمها احلَافِّظ حُمَمَّد   بن َوإِّمسج

عجتُ  َمن َأوَّلُ  هِّيَ : وقال نَها مسِّ  (2) .احلَدِّيث مِّ
 سنة وفاهتا* َسعجد   بِّنجتُ  َعائَِّشةُ  117

 ه117
عجت:  الرواية (3) . اجلَُعيجدُ  عنها وروى َسعجد   أبيها من مسِّ

 

 ُعبَـيجدِّ  بنِّ  طَلجَحةَ  بِّنجتُ  َعائَِّشةُ  118
يَّةُ  هللاِّ   ه110 سنة وفاهتا التـَّيجمِّ

يـجثـَُها َعائَِّشةَ  َخالَتَِّها َعن َرَوتج :  الرواية   يفِّ  خُمَرَّج   َوَحدِّ
َحاحِّ  َها َوروى. الص ِّ َرَة، َأيبِّ  بنُ  َحبِّيجبُ : َعنـج  َوابجنُ  َعمج
َها؛ يـج   (4).،َوآَخُروجنَ  حَيجىَي  بنُ  طَلجَحةُ  َأخِّ

                                 
 (.499/  21) السري (1)

 (.302/ 18) السري (2)

 (.1/159) السري (3)

 (.4/369) السري (4)
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ِّ  بن حُمَمَّدِّ  بِّنجتُ  َعائَِّشةُ  119  احلَُسنيج
طَامِّي ِّ  بِّنجتُ  ،  البِّسج

 ه 440 سنة وفاهتا

ِّ  َأيبِّ  َعن َرَوت: الرواية ، احلَُسنيج  َوروى. َوَغريجِّهِّ  اخلَفَّافِّ
َها َاعِّ  َعنـج  (1) .الشَّحَّامِّي   َوزَاهِّرُ  املَؤذ ِّن، بنُ  يجلُ إِّمسج

 حياهتا* َشوَّال   َأيبِّ  بِّنجتُ  َعبجَدةُ  120
 (ه2) القرن يف

 بن ُعبَـيجسُ  عنها روى العدوية، رابعة عن روت:  الرواية
 (2).الَعطَّارُ  َميجُموجن

 من تويف* َخالِّد   بِّنجتُ  َعبجَدةُ  121
 َمعجَدانَ  بنَ  َخالِّدَ  وهو عنه روت

 ه105 سنة

 الَولِّيجدُ  عنها روى ، َمعجَدانَ  بنَ  َخالِّدَ  عن روت: الرواية
لِّم   بنُ   (3) .عياش بن وإمساعيل ُمسج

 *اَنبِّل   بِّنجتُ  ُعبَـيجَدةُ  122
 وهي عنها روت من توفيت

 *ه117 سنة سعد بنت عائشة

 عنها روى ، َسعجد   بِّنجتِّ  َعائَِّشةَ  عن روت: الرواية
 (4) .الواقدي  

 حَمجُذوجرَةَ  َأيبِّ  بنِّ  املَلِّكِّ  َعبجدِّ  م ِّ أُ  123
 ه59 سنة حمذورة أبو تويف* 

 بنُ  ُعثجَمانُ  عنها وروى ، حَمجُذوجرَةَ  َأيبِّ  عن روت: الرواية
  (5) .السَّائِّبِّ 

َبةُ  124 يـج  بِّنجتُ  الصََّباحِّ  َضوءُ  َعجِّ
ر   َأيبِّ  احلَافِّظ  َأيبِّ  بنِّ  حُمَمَّدِّ  َبكج
 .غجَدادِّيَّةالبَـ  الَباقَِّدارِّي ِّ  َغالِّب  

 ه647 سنة وفاهتا

 : والسماع واإلجازة الرواية
 بنِّ  هللاِّ  َعبجدِّ : مِّن مسَِّعت املسَنَدة، املَعمََّرُة، الشَّيَخُة،

، َمنُصور   لِّي   َأبُو: هَلَا َوَأَجاز الُيوُسفِّي   احلَق ِّ  َوَعبد املوصِّ
نَيا، يفِّ  َوتفرَّدت الر سَتمِّي ، هللاِّ  عبدِّ   هَلَا َوَخرَُّجوا الد 

                                 
 (.425/  18) السري (1)

 (.8/242) السري (2)

 (.541-538 -4/539) السري (3)

 .(12/436) ،(2/101) السري (4)

 (.118-3/117) السري (5)
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 َعبدِّ  بن َأمحجَد عنها حدَّثَ  َأجَزاَء، َعشَرةِّ  يفِّ ( َمشَيَخةً )
 املقرِّئ، الصََّمدِّ  َعبد َوالشَّيخ اهلَادِّي، َعبدِّ  بن هللاِّ 

َا الَكَمال بِّنت َوتفرَّدت : مسموعاهتا من ، ِبَِِّّجاَزهتِّ
 الُيوُسفِّي ، احلَق ِّ  َعبدِّ  مِّن لِّلشَّافِّعِّي ِّ ( احلَدِّيجث خُمَتلف)
 .وغريها َأيضاً  احلَق ِّ  َعبدِّ  مِّن( الَكبِّري الُبَخارِّي   يخاَترِّ )وَ 

(1) 
َرَبطجَنانِّيَّةُ  َغَنائِّمَ  بِّنجتُ  عِّز ِّيَّةُ  125  الَكفج

 ( ه6) القرن يف حياهتا
د َمنجَده ابنِّ  عن ابإلجازة روت: ابإلجازة الرواية  بنِّ  حَمجُموج
َيانَ  بنِّ  إِّبـجَراهِّيجمَ  نِّدُ  ، الَعبجدِّي ِّ  ُسفج  ولد وقد بَـَهانَ َأصج  ُمسج

 (2) .ه552 عام
  األَنجَصارِّيَّةُ  َعطِّيَّةَ  ُأم      126

 ه70 سنة وفاهتا
 الُكُتبِّ  يفِّ  خُمَرَّجةً   النيب عن أحاديثَ  روت: الرواية
تَّةِّ  َها  َحدَّثَ  ، الس ِّ ريجِّيجَن، بنُ  حُمَمَّدُ : َعنـج ُتهُ  سِّ  َحفجَصةُ  َوُأخج
ريجِّيجَن، بِّنجتُ   َوهِّيَ  ، الصََّحابَةِّ  فـَُقَهاءِّ  مِّنج  كانت. َوعِّدَّة   سِّ
  .(3) النَّيبِّ ِّ  بِّنجتَ  زَيـجَنبَ  َغسََّلتج  الَّيتِّ 

127  
ر   َأيبِّ  بِّنجتُ  عفِّيَفةُ   بنِّ  َأمحجَدَ  َبكج
 َهانِّ  ُأم   حُمَمَّد   بنِّ  هللاِّ  َعبجدِّ 

بَـَهانِّيَُّة،  الَفارفَانِّيَّةُ  اأَلصج
 ه606 سنة وفاهتا

 : اعوالسَّم واإلجازة الرواية
َلُة، الشَّيجَخةُ  نَِّدةُ  املَعمََّرُة، اجلَلِّيـج بَـَهانَ  ُمسج عجتُ  َأصج : مِّن مسِّ
دِّ  َعبدِّ  بنِّ  َجعَفرِّ  ، الَواحِّ  اجلُوجزجَدانِّيَّةِّ  فَاطَِّمةَ  َومن الثَـَّقفِّي ِّ

رَ  املعجَجمَ ) َها وانـجتَـَهى وسواه بكَمالِّهِّ ( الَكبِّيـج  ُعُلو   إِّلَيـج
َنادِّ  ، بنُ  َعلِّي    َأبُو: بـَغجَدادَ  مِّنج  هَلَا ،َأَجازَ  اإلِّسج دِّي ِّ  املهج

                                 
 (.232/  23) السري (1)

 (.382/ 22) السري (2)

 (2/318)السري (3)
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َتدِّي بنُ  الغََنائِّمِّ  َوَأبُو  هللِّ  املهج  مجاعة عنها روى ، وطائفة ابِّ
ر   َأبُو منهم واإلجازة ابلتحديث َطةَ  بنُ  َبكج  (1). نـُقج

 * األَنجَصارِّيَّةُ  الَعاَلءِّ  ُأم   128
 هـ99 سنة زيد بن خارجة تويف

 زَيجد   أَبُو اَثبِّت   بنِّ  زَيجدِّ  بنُ  ةُ َخارِّجَ  عنها حدَّث: الرواية
(2) .األَنجَصارِّي  

 

 َعاَلءُ  الَكبِّرُي، الس لطَانُ  والدة 129
 بنُ  حُمَمَّدُ  ُخَوارِّزجمجَشاه الد ِّينِّ 
اَلنَ  إِّيجلَ   اخلَُوارِّزجمِّي   رِّسج

 ه617 سنة املتوىف

 : التعليم
 (3). غريها َوتـَُعل ِّم اخَلطَّ، جُتيد َكاَنت

* َعلجَقَمةَ  َأيبِّ  بن َعلجَقَمةَ  ُأم   130
 وهي عنها روت من توفيت

 ه57 سنة  عائشة

د ِّيجقِّ  بِّنجتِّ  َعائَِّشةَ  عن روت :الرواية  روى ،  الص ِّ
 (4) .َعلجَقَمة َأيبِّ  بنُ  َعلجَقَمةُ   ابنها عنها

 *َحسَّان   بِّنجتُ  ُعَليَّةُ  131
 

َلةً  َكاَنتج :  ابلفقه العلم لَعوَقةِّ  َدار   هَلَا َعاقَِّلًة، نَبِّيـج  ابِّ
لَبصجَرةِّ، َا، تـُعجَرفُ  ابِّ ُرهُ  املر ِّي   َصالِّح   وََكانَ  هبِّ هِّ  مِّنج  َوَغيـج  ُوُجوج

نَ  َوفـَُقَهائَِّها الَبصجَرةِّ  ُخُلوج َها، يَدج ُرزُ  َعَليـج  هَلُم، فـَتَـبـج
َاعِّيجلُ  ابـجنـَُها َوَأقَامَ  َوُتَسائُِّلُهم، َوحُتَادِّثـُُهم، لَبصجَرةِّ  إِّمسج  (5) .ابِّ

                                 
 (.482/  21) السري (1)

 (.440-4/438) السري (2)

 (.22/143) السري (3)

 (192-2/139) ،(3/259) السري (4)

 (.9/113)السري (5)
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 *قـَيجس   بنِّ  ُعَمرَ  ُأم   132
 مصعب وهو عنها روى من تويف

 ه236سنة

 بنُ  وُمصجَعبُ  قـَيجس   بنُ  ُعَمرُ  ابنها عنها روى: الرواية
 (1) . هللاِّ  َعبجدِّ 

133  
َرةُ   بنِّ  الرَّمحجَنِّ  َعبجدِّ  بِّنجتُ  َعمج
 سنة وفاهتا اأَلنجَصارِّيَّةُ  َسعجد  

 ه98

َهًة، ،َعالَِّمةً  كاَنتج :  العلم سعة و الرواية  ُحجًَّة، َفقِّيـج
َرةَ   بنِّ  َورَافِّعِّ  َسَلَمَة، َوُأم ِّ  َعائَِّشَة، عن َحدََّثت العِّلجمِّ  َكثِّيـج

، َها َحدَّثَ . َوآَخُروجنَ  َخدِّيجج   الر َِّجالِّ  َأبُو َوَلُدَها؛ َعنـج
، َعبجدِّ  بنُ  حُمَمَّدُ   . َوآَخُروجنَ  َوابـجَناُه؛ الرَّمحجَنِّ
مِّ  َعنِّ  :  الزهري شهاب البن قَالَ  نَّهُ أَ : حُمَمَّد   بنِّ  الَقاسِّ

، طََلبِّ  َعَلى حَتجرِّصُ  َأرَاكَ  ُغاَلُم، يَ   َعَلى َأُدل كَ  َأَفالَ  العِّلمِّ
َرَة، َعَليجكَ : قَالَ . بـََلى: قـُلجتُ  وَِّعائِّهِّ؟  َكاَنتج  فَإِّنَـَّها بَِّعمج

رِّ  يفِّ  َها،: قَالَ . َعائَِّشةَ  َحجج تـُ تـَُها فَأَتـَيـج  الَ  حَبجراً  فـََوَجدج
زَ   (2) .فُ يـُنـج

ر و ُأم   134 جر   بِّنجتُ  َعمج  حياهتا*  مشِّ
 .قبيله ورمبا( ه2) القرن يف

 عام املتوىف َغَفَلةَ  بنَ  ُسَويجدَ  التابعي من مسعت: الرواية
ر   عنها روى و ه،82  (3) . زَُهيـج

135  
 ُ  بنِّ  َأمحجَدَ  بِّنجتُ  الشَّمجسِّ  َعنيج
 الثَـَّقفِّيَّةُ  النـ وجرِّ  ُأم   الَفَرجِّ  َأيبِّ 

بَـَهانِّيَّةُ   . اأَلصج
 ه610 سنة وفاهتا

 : والسماع واإلجازة الرواية
نَِّدةُ  َناد الر َِّوايَة بـَيجت مِّنج  َوقجتَِّها ُمسج َعتج . َواإلِّسج  ُحُضوجراً  مسِّ

رِّيجنَ  َأرجَبع   َسَنةِّ  يفِّ   مِّنج [ سنوات أربع عمرها وكان] َوعِّشج
َاعِّيجلَ  يجذِّ، بنِّ  إِّمسج َعتج  اإلِّخجشِّ  مِّنج ( الشَّيجخِّ  َأيبِّ  ُجزجءَ ) َومسِّ

َانِّ ، َذر    َأيبِّ  بنِّ  َعلِّي ِّ  بنِّ  حُمَمَّدِّ  نـجَيا يفِّ  َوتَفر دت الصَّاحلِّ  الد 

                                 
 (.11/32) ،(3/370) السري (1)

 (.4/508) السري (2)
 (.71/ 13) السري (3)
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ُهَما َها َحدَّثَ . َعنـج َياء: َعنـج جزَايلِّ   الزَّكِّي   حُمَمَّد، الض ِّ  الربِّ
 َذر    َأيبِّ  ابجنِّ  َعَلى مَسَاعَها َومِّنج  طائفة وابإلجازة َوعِّدَّة

م   َأيبِّ  البجنِّ ( تِّ الد ِّيَ ) كَِّتاب  (1) .وغريه َعاصِّ
 روى من تويف*النـََّبوِّيَّة فَاطَِّمةُ  136

 ه91سنة أنس وهو عنها
 (2) .النَّضجرِّ  بنِّ  َمالِّكِّ  بنُ  َأَنسُ  عنها روى: الرواية

 َعبجدِّ  بنِّ  ُعَمرَ  امجَرَأةُ  فَاطَِّمةُ  137
 ه111 سنة املتوىف* الَعزِّيجزِّ 

َرةُ  عنها روى: الرواية َرةَ  عن وروت َحكِّيجم   نِّ ب ُمغِّيـج  .ُمغِّيـج
(3) 

 بنِّ  احَلَسنِّ  َأيبِّ  بِّنتُ  فَاطَِّمةُ  138
 بنت الَكرِّميِّ  َعبدِّ  ُأم   ، حُمَمَّد  

 * األَنَصارِّي   اخلري سعد
 ه600 سنة وفاهتا

 : واإلجازة الرواية
 مِّن الثَّالِّثَة يفِّ  ُحُضوجراً  مسَِّعتج  املسنَِّدُة، اجلَلِّيَلُة، الشَّيَخُة،

َعتج ( الَكبِّريج  املعجَجم) مِّنج  مُججَلةً  اجلُوجزجَدانِّيَّة ةفَاطِّمَ   بـَعجدُ  َومسِّ
َها، من َبة َومِّن َأبِّيـج  هَلَا َوَأَجازَ  وغريهم الطَّرَبِّ  بن هللاِّ  هِّ
َق، َوحد ثت خلق  َأيب الُيواَنريتِّ   عن روت َومبِِّّصجرَ  بِّدَِّمشج

 ابجنُ  نهاع وروى ، إِّبَراهِّيمَ  بنِّ  حُمَمَّدِّ  بن احَلَسنِّ  َنصجر  
 (4).املَارَانِّ   عِّيجَسى بنِّ  ُعثجَمانَ  بنُ  إِّبـجَراهِّيجمُ  دِّرجاَبس  

 حممد َغالب   َأيبِّ  بِّنت فَاطَِّمةُ  139
 املَاَوردِّي ِّ  احلسن بن

َبلِّي   اجلِّيجلِّي   الرَّزَّاقِّ  َعبجدِّ  بنُ  َنصجرُ  منها مسع: الرواية  .احلَنـج
(5) 

                                 
 (.23/ 22) السري (1)

 (.406-3/396) السري (2)

 (.148-5/137) السري (3)

 (.290/ 22) ،(412/  21) ،( 621/  19) السري (4)

 (.39/399) االسالم اتريخ ،( 397/  22) السري (5)
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 ه570 سنة وفاهتا
 حَلَسنِّ ا بِّنجت فَاطَِّمةُ  140

الَنَِّية  531 عام حدَّثت*الَعجج
 ه

ي   حُمَمَّد   بن الَغافِّرِّ  َعبجدِّ  عن روت: الرواية  روى ، الَفارِّسِّ
َبةِّ  بنُ  َأمحجَدُ  عنها  (1) . األَُمَناءِّ  اَتجِّ  بنِّ  هللاِّ  هِّ

 فَاطَِّمةُ  ، الَكاتَِّبةُ  الَفضجلِّ  ُأم   141
 َعلِّي    بنِّ  احَلَسنِّ  بِّنجتُ 

َفة ارِّ،الَعطَّ  البَـغجَدادِّي ِّ  : املَعجُروج
 سنة وفاهتا. اأَلقـجرَعِّ  بِّبِّنتِّ 

 ه480

نِّهِّ  لربَاَعةِّ  َخط َِّها َعَلى النَّاسُ  َجوَّد: الكتابة   ُحسج
 الر وجم طَاغَِّية إِّىَل  اهلُدنَة كَِّتاب َلكَِّتابَة نُدَِّبتج  الَّيتِّ  َوهِّيَ 
َهةِّ  مِّنج  :  قالت ، املََثلُ  ُيضجَرب َوبكَِّتاهبَا اخلِّاَلَفة، جِّ

يـجَنار َألف فََأعجطَانِّ  امللك، لَعمِّيد َورَقةً  َكَتبتُ    (2) .دِّ

 َعلِّي    بن احَلَسنِّ  بِّنجتُ  فَاطَِّمةُ  142
َ  ُأم   الدَّقَّاقُ   النـَّيجَسابـُوجرِّيَّةُ  الَبنِّنيج

 ه480 سنة وفاهتا

 : الرواية
، نـَُعيجم   َأيبِّ : مِّنج  مسَِّعتج  َفَرايِّيجينِّ ِّ  َلوِّي  العَ  احَلَسنِّ  َوَأيبِّ  اإلِّسج

َها َحدَّثَ   الشَّحَّامِّي   َوزَاهِّر   الُفَراوِّي ، بنُ  هللاِّ  َعبجدُ : َعنـج
 (3) . وآخرون

ِّ  بِّنجتُ  فَاطَِّمةُ  143  احلَُسنيج
 *الشَّهِّيجدِّ 

 ه145سنة الديباج ابنها تويف

يـجَباجُ  ابنها عنها حدَّث: الرواية  بنُ  حُمَمَّدُ  هللاِّ  َعبجدِّ  َأبُو الد ِّ
 (4). الُعثجَمانِّ   ر وَعمج  بنِّ  هللاِّ  َعبجدِّ 

ِّ  بنِّ  هللاِّ  َعبجدِّ  َرَواَحةَ  ابجنِّ  عن حد ثت:  الرواية َرَواَحةَ  بِّنجتُ  فَاطَِّمةُ  144  بنِّ  احلَُسنيج

                                 
 ( .625/  19) السري (1)

 (.480/  18) السري (2)

 (.18/480) السري (3)

 (.6/225) السري (4)
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 (1) .ه640 عام املتوىف األَنجَصارِّي   هللاِّ  َعبجدِّ  (ه7) القرن يف حياهتا
 َأمَحدَ  بنِّ  هللاِّ  َعبجدِّ  بِّنتُ  فَاطَِّمةُ  145

 َعقِّيل   بنِّ 
 َوُأم   الغَيجث، َوُأم   إِّبـجَراهِّيجم، ُأم   

بَـَهانِّيَّة اجلُوزجَدانِّيَّة، اخَلري  .اأَلصج
 ه524 سنة وفاهتا

رُ  ، الَوقت ُمسنَِّدةُ :  الرواية نـجَيا يفِّ  َرَوى َمنج  آخِّ  َعنِّ  الد 
ثَِّرة   َوهِّيَ  رِّيذه، ابجنِّ  َها ،َحدَّثَ  َعنجهُ  ُمكج  الَعاَلءِّ  َأبُو: َعنـج

َسى وَوَأبُ  الَعطَّار، عَ  وغريمها املَدِّيجينِّ ، ُموج  منها َومسِّ
نِّدُ  َجعجَفر   َأبُو الصَّيجَداَلنِّ   ، ُمسج ( الَكبِّريج  املعجَجم) الَوقجتِّ

َدى ابجنُ  َوُهوَ  بكَماله، لِّلطَّبَـَرانِّ ِّ  َرةَ  إِّحج  َومسَِّعتج  ، َسَنةً  َعشج
ر   َأيبِّ  مِّنج  هي َعتج  ، سنوات عشر وعمرها َبكج  مسِّ

،( الصَّغِّري)وَ ( الَكبِّريَ )املعَجَمني ( الفَِّت )وَكَِّتاب لِّلطَّبَـَرانِّ ِّ
 (2). رِّيذه ابنِّ  مِّنِّ  لُِّنعيم  

 وفاهتا* هللاِّ  َعبجدِّ  بِّنجتُ  فَاطَِّمةُ  146
 ه524 سنة

 روى ، الطَّبَـَرانِّ ِّ  ريجَذةَ  بنِّ  بكر أيب عن روت:  الرواية
  (3).  الصَّيجَداَلنِّ   َجعجَفر َأبو عنها

 َعَساكِّرَ  بِّنجتُ  ةُ فَاطِّمَ  147
 ه683 سنة وفاهتا

 :  الرواية
نِّدُ  ، البَـغجَدادِّي   حُمَمَّدِّ  بن ُعَمر طَبَـرجَزذَ  ابجن عن روت  املسج

رُ   (4).الَكبِّيـج
148  

 بنِّ  َعلِّي ِّ  بِّنتُ  فَاطَِّمةُ  اخَلريِّ  ُأم  
 مثَّ  البَـغجَدادِّيَّة، َزعَبل بنِّ  ُمظَفَّر  

 : والرواية اإلقراء
 تـَُعل ِّمُ  كانت نَيَسابُورَ  ُمسنَِّدةُ  املقرَِّئُة، الَعالَِّمُة، الشيَخُة،
َعت الُقرآن، اجلََوارِّي يجح)مجِّيجعَ  الَغافِّرِّ  َعبد مِّن مسِّ  َصحِّ

                                 
 (.23/262) السري (1)

 (.430/  21) ،( 504/ 19) السري (2)

 (.10/143) ،(1/499) السري (3)

 (.389/  2) التقييد ذيل ،(509/  21) السري (4)
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 .النـَّيجَسابـُوجرِّيَة
 ه532 سنة وفاهتا

لِّم ،( احلَدِّيجث َغرِّيجب)وَ  ،(ُمسج . َذلِّكَ  َوَغري لِّلخطَايبِّ
مِّ  َوَأبُو ،السَّمَعانِّ   َسعد   َأبُو: َعنَها َحدَّثَ   ابنُ  الَقاسِّ

 (1) .وغريمها َعَساكِّرَ 
 * الوقَاَييتِّ ِّ  َعلِّي    بِّنجتُ  فَاطَِّمةُ  149

 ه569 عام حدثت
 : الرواية

 روى بـََيان، بنِّ  وَعلِّي ِّ  التَّمَّار املظَفَّر بنِّ  َأمحجَد عن روتج 
 (2) . ُقَداَمةَ  بنُ  حُمَمَّد   وأَبُو الرَّزَّاق َعبجدِّ  بنُ  َنصجرُ  عنها

رِّيَّةُ  قـَيجس   بِّنجتُ  فَاطَِّمةُ  150  الفِّهج
اَلَفةِّ  يفِّ  وفاهتا  سنة ُمَعاوِّيَةَ  خِّ

 ه60-ه41

 َحدَّثَ   هللا رسول عن  أحاديث روت : الرواية
َها ، َعبجدِّ  بنُ  َسَلَمةَ  َوَأبُو الشَّعجيبِّ ،: َعنـج ر   َوَأبُو الرَّمحجَنِّ  َبكج

، بنِّ  احلَارِّثِّ  بنِّ  الرَّمحجَنِّ  َعبجدِّ  بنُ   (3) .َوآَخُروجنَ  هَِّشام 
  َماَجه بِّنجتُ  فَاطَِّمةُ  151

 (ه6) القرن يف حياهتا
نَـَويجه بنِّ  َسعِّيجد   َأيبِّ  َعنج  روت:  الرواية  عنها روى ، َحسج

َلفِّي    احلَافُِّظ، احمَلد ُِّث، حُمَمَّدِّ  بنُ  َأمحجَدُ  طَاهِّر   َأبُو الس ِّ
  ( 4) .ه576 عام املتوىف املفجيتِّ 

 املَُحسَّنِّ  بِّنجتُ  ةُ فَاطِّمَ  152
  (ه8-7) القرن يف حياهتا

 البَـغجَدادِّي   حُمَمَّدِّ  بن ُعَمر طَبَـرجَزذَ  ابجن عن روت: الرواية
نِّدُ  ، رُ  املسج  أيب بن فالح بن سعيد عنها روى ، الَكبِّيـج

 (5).ه743 عام املتوىف الوحشة
 َرَوت ، مجًا علًما و فضاًل  و أدابً  ، العاملني نساء سيدةُ  صلى هللاِّ  َرُسوجلِّ  بِّنجتُ  فَاطَِّمةُ  153

                                 
 (.19/625) السري (1)

 (.22/399) ،( 13/233) سريال (2)

 .(2/319) السري (3)

 (.10/  21) السري (4)

 (.509/  21) السري (5)
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 هتاوفا . وسلم عليه هللا
 ه11 سنة

َها َعن تَّةِّ  الُكُتبِّ  يفِّ  َورَِّوايـَتـَُها  حممد َأبِّيـج  َرَوى. الس ِّ
َها ُ، ابـجنـَُها؛: َعنـج  بنُ  َوَأَنسُ  َسَلَمَة، َوُأم   َوَعائَِّشُة، احلَُسنيج

، ُرُهم َمالِّك   (1) .  َوَغيـج
 َأيبِّ  بنِّ  حُمَمَّدِّ  نجتُ بِّ  فَاطَِّمةُ  154

 احَلَسنِّ  بن َأمحجَد َسعجد  
 البَـَهاءِّ  ُأم   ، البَـغجَدادِّي ِّ 
 سنة وفاهتا ، اأَلصجبَـَهانِّ ِّ 

 ه539

 : الرواية و الوعظ
َنَدة الَواعِّظَة، الَعالَِّمة، الشَّيجَخُة، َعتج  َأصجبَـَهان، ُمسج  مسِّ

د   بنِّ  َأمحجَد: مِّنج   َمنجُصوجر   بن اهِّيجمَوإِّبـجرَ  الثَـَّقفِّي ، حَمجُموج
شَياءَ  َوتَفردت وغريمها، َها َحدَّثَ . ِبَِّ َعانِّ ،: َعنـج  السَّمج

 (2).  وطائفة َعَساكِّرَ  َوابجن
 ، َعلِّي    بنِّ  حُمَمَّدِّ  بِّنجتُ  فَاطَِّمةُ  155

 البَـغجَدادِّيَّةُ  البَـزَّازَةُ  نَفِّيجَسةُ 
 ه563 سنة وفاهتا

 : اإلجازة و الرواية
، اد  طِّرَ : مِّنج  مسَِّعتج   وغريمها الن َِّعايلِّ ِّ  طَلجَحةَ  َوابجنِّ  الزَّيـجَنيبِّ ِّ
َها  َأبُو: الُقَدَماءِّ  َومِّنَ  َوعِّدَّة ، الَغينِّ ِّ  َعبجدُ  احلَافِّظُ : َوَعنـج

َعانِّ   َسعجد   َلَمةَ  البجنِّ  َوَأَجازت السَّمج  (3) .َمسج
 بن املُنجذِّرِّ  بِّنجتُ  فَاطَِّمةُ  156

 أيب بنت أمساء توفيت* الزبري
 هـ73 سنة ربك

َاءَ   عن روت: الرواية ر   َأيبِّ  بِّنجتِّ  َأمسج  ابجنُ  عنها روى ، َبكج
َحاقَ   (4)  . ُعرجَوةَ  بنِّ  هَِّشامِّ  إِّسج

حِّ  بِّنجتُ  فَاطَِّمةُ  157  بنِّ  النَّاصِّ
 ه716 سنة وفاهتا َعيَّاش  

 بنِّ  َعلِّي ِّ  الَفَخارِّ  َأيبِّ  ابجن عن ابإلجازة روت: الرواية
َبة    (1). اهلَامشِِّّي   هللاِّ  هِّ

                                 
 (.128-2/119) السري (1)

 .(148/  20) السري (2)

 (.489/ 20) السري (3)

 (.9/36) ابلوفيات الوايف ،(8/115)السري (4)
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رُ  158  الَوزِّيجر بِّنجتُ  الن َِّساءِّ  َفخج
 . الر َؤَساءِّ  رَئِّيجسِّ  بن حُمَمَّد

 (ه6) القرن يف حياهتا

 : الرواية
َبانِّيَّةُ  عتب   ُأم   ، هللاِّ  َعبجدِّ  بِّنجتِّ  جَتَين ِّ  عن روت  الَوهج

 (2) . ه575 عام املتوفاة
 تويف*حمِّجَصن   بِّنجتُ  قـَيجس   ُأم   159

 ه99 سنة عنها الراوي هللاِّ  ُعبَـيجدُ 
َبةَ  بنِّ  هللاِّ  َعبجدِّ  بنُ  هللاِّ  ُعبَـيجدُ  عنها روى:  الرواية  ُعتـج
 (3) . املََدنِّ   اهلَُذيلِّ  

 وهو عنها الراوي تويف*ُكرجز   ُأم   160
 ه107 سنة ُماهد

 املك ِّي   احَلجَّاجِّ  َأبُو َجربج   بنُ  ُُمَاهِّدُ  عنها روى :الرواية
َود (4) .اأَلسج

 

161  
 

َةُ   َأمحجَدَ  بِّنجتُ  الكَِّرامِّ  ُأم   َكرِّميج
 املَرجَوزِّيَّةُ  َحامتِّ  بنِّ  حُمَمَّد   بنِّ 

 سنة وفاهتا
 ه465

 : والتحديث واملقابلة الرواية
نَِّدُة، الَعالَِّمُة، الشَّيجَخُة، ََرمِّ  اجمَلاوِّرَةُ  املسج : مسَِّعت .هللاِّ  حبِّ

َثمِّ  َأيبِّ  مِّنج  َهينِّ  اهلَيـج يـج مِّ يجح) الُكشج  َومسَِّعتج  ،(لُبَخارِّي  ا َصحِّ
ي   َأمحجَدَ  بن زَاهِّر مِّنج   ، وغريمها السَّرجَخسِّ

يجح)روتِّ   قَابلت َروت إَِّذا ،َكاَنتج  كثرية َمرَّات(الصَّحِّ
صلَِّها، م   َوهَلَا ِبَِّ  َحدَّثَ  َوالتَّعبد اخَلريج  َمعَ  َوَمعجرَِّفة فـَهج

َها ي   الغََنائِّمِّ  َوَأبُو اخلَطِّيجُب،: َعنـج  َأبُو قَالَ . رونوآخ النـَّرجسِّ
َةُ  َأَخَرَجتج : الغََنائِّمِّ  َخة إِّيَلَّ  َكرِّميج يجح)الن سج لصَّحِّ  ،(ابِّ
 وَُكنجتُ  َوقَرأجتـَُها، َأورَاق، َسبجعَ  وََكَتبتُ  حبَذائَِّها، فـََقَعدتُ 

 َمعِّي تـَُعارض َحّتَّ  الَ : فـََقاَلتج  َوحجدي، ُأَعارِّضَ  َأنج  ُأرِّيجد

                                                                             
 (.418/  1) الكامنة الدرر ،(90/ 23) السري (1)

 (.551/ 20) السري (2)

 ( .479-4/475) السري (3)

 (.465-4/450)  السري (4)
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ر   بُوأَ  َوقَالَ .  َمَعَها فـََعاَرضجتُ  َعانِّ   َبكج عجتُ : السَّمج  مسِّ
َة، يَذكر الَوالِّد  مِّثجلَ  إِّنجَسان   رََأى َوهل: َويـَُقوجلُ  َكرِّميج

َة؟  (1)َكرِّميج
َةُ    162 َحاسِّ  بِّنجتُ  َكرِّميج  * احَلسج

 أبو وهو عنه روت من تويف
 ه57 سنة هريرة

 : الرواية
َاعِّيجلُ  عنها روى ، ُهريرةَ  أيب عن روتج   بَـيجدِّ عُ  بنِّ  إِّمسج

 (2). هللاِّ 
َةُ  163 لِّ  املَُحد ِّثِّ  بِّنجتُ  َكرِّميج  الَعدج

 بنِّ  الَوهَّابِّ  َعبجدِّ  حُمَمَّد   َأيبِّ 
 الَفضجلِّ  ُأم   َعلِّي ِّ 

يَُّة،اأَلَسدِّيَّةُ   ،الز بـَريجِّيَُّة، الُقَرشِّ
قيَُّة،  بِّبنتِّ  َوتُعَرفُ  الد َِّمشج

 .احلَبَـقجَبقِّ 
 ه641سنة وفاهتا

 : اإلجازة و الرواية
نَِّدةُ  يجَخُة،الشَّ  : من بتفر د   قَلِّيَلةً  َأجَزاءَ  مسِّعت الشَّامِّ  ُمسج

، ابنِّ  يَعلى َأيبِّ   احَلَسنِّ  َأيبِّ  بنِّ  الرَّمحجَنِّ  َوَعبجدِّ  احلُُبويبِّ ِّ
، الَوقجتِّ  َأيبِّ  ِبَِِّّجازَةِّ  َوتَفر دتج  وغريمها، الدَّارَانِّ ِّ  زِّي ِّ جج  الس ِّ

يجحَ ) فـََرَوتِّ  رَ ( الصَّحِّ  الد ِّيجنِّ  زَكِّي   هَلَا رَّجَ خَ  َمرَّة ، َغيـج
جزَايلِّ   َيَخةً ) الربِّ َها َحدَّثَ  ، َأجَزاء مَثَانَِّيةِّ  يفِّ ( َمشج  َخلق   َعنـج
، ر  ُهم َكثِّيـج نـج َياُء،: مِّ  وََكاَنتِّ  وغريهم، َخلِّيل   َوابنُ  الض ِّ

َةً  امجَرَأةً   مَتل   الَ  الطلَبةِّ، َعَلى الر وحِّ  َطوِّيَلةَ  َجلِّيَلًة، َصاحلِّ
 (3) .َوايَةِّ الر ِّ  مِّنَ 

م   ُأم   164  تويف* الَعبَّاسِّ  بِّنجتُ  ُكلجثـُوج
 ه 32 سنة عنه روت من

 (4) .هللاِّ  َرُسوجلِّ  َعم ِّ  الَعبَّاسُ  عن روت:  الرواية

                                 
 (.233/ 18) السري (1)

 (.626-586/ 2) السري (2)

 (.23/93) السري (3)

 (.2/100) ،(3/119)السري (4)
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م   ُأم   165 َبةَ  بِّنجتُ  ُكلجثـُوج  األَُموِّي ِّةُ  ُعقج
اَلَفةِّ  يفِّ  وفاهتا  -35 َعلِّي    خِّ

  ه40

َرةَ  َرَوتج : الرواية َندِّ ) يفِّ  يجثَ َأَحادِّ  َعشج (. خَمجَلد   بنِّ  بَقِّي ِّ  ُمسج
َها َرَوى َرةُ  َوإِّبـجَراهِّيجُم، مُحَيجد ، ابـجَناَها؛: َعنـج  بِّنجتُ  َوُبسج

َوانَ   (1) .َصفج
 َأيبِّ  املَُحد ِّثِّ  بِّنجتُ  َكَمالُ  166

 بنِّ  َأمحجَدَ  بنِّ  هللاِّ  َعبجدِّ  حُمَمَّد  
 السََّمرجقـَنجدِّي ِّ  احَلَسنِّ  ُأم   ُعَمرَ 

 ه558 ةسن وفاهتا

 : الرواية
َة ، َة ، َصاحلِّ  الن َِّعايلِّ   هللاِّ  َعبجدِّ  َأيب طَِّراد،: مِّنج  مسَِّعتج  َخري ِّ

 ، وغريمها
َها َبةُ  النَساج، بـَرجَهان بن إِّبـجَراهِّيجمُ : َوَعنـج  ُعَمرَ  بن هللاِّ  َوهِّ

 (2) .احلالَّج
َعةَ  167  البَـقَّالِّ  َسعِّيجد   بِّنجتِّ  اَلمِّ

 (ه6) القرن يف حياهتا
َلفِّي   عنها روى عنها روى: يةالروا  َأمحجَدُ  طَاهِّر   َأبُو الس ِّ

 (3).ه576 سنة املفجيتِّ  احلَافُِّظ، احمَلد ُِّث، حُمَمَّدِّ  بنُ 
 احلَارِّثِّ  بِّنجتُ  لَُبابَةُ  الَفضجلِّ  ُأم   168

اَلَفةِّ  يف توفيت   ُعثجَمان خِّ
 ه36-24 عام من

 الُكُتبِّ  يفِّ   هللا رسول عن َأَحادِّيجثَ  َرَوتج : الرواية 
تَّةِّ  َها َحدَّثَ . الس ِّ  بنُ  َوَأَنسُ  َومتَّام ، هللاِّ  َعبجدُ  َوَلَداَها؛: َعنـج

، ، بنُ  هللاِّ  َوَعبجدُ  َمالِّك  ُرُهمج  احلَارِّثِّ  (4) .َوَغيـج
 حُمَمَّد بِّنتُ  الَبدر لَيَلةُ  169

 (ه6) القرن يف حياهتا
 بن يلَخلِّ  َسعِّيجد   َأيب الرَّارَانِّ   جد ها عن روت:  الرواية

نِّدُ  اجلَلِّيجُل، ، الشَّيجخُ  ، َروجح   بن اَثبِّتِّ  بنِّ  بَدرِّ   املتوىف املسج
 (5). ه596 عام

                                 

 (.276-2/277)السري (1)

 ( .420/ 20) ،( 19/101) السري (2)

 (.10/ 21) السري (3)

 (.2/315)السري (4)
 .(269/ 21) السري (5)
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رِّيَّةُ  َماطَِّرةُ  170  الراوي تويف*  املَهج
 َعبجدِّ  بنُ  الصََّمدِّ  َعبجدُ  وهو عنها

 ه 207سنة الَوارِّثِّ 

 روى ، النـ عجَمانَ  بِّنجتِّ  َجعجَفر   ُأم ِّ  خالتها عن روت: الرواية
 (1) . الَوارِّثِّ  َعبجدِّ  بنُ  الصََّمدِّ  َعبجدُ  عنها

 احَلَسنِّ  َأيبِّ  بِّنجت ُمَبارََكةُ  171
َبليَّة  (ه6) القرن يف حياهتا احلَنـج

َلفِّي   عنها روى:  الرواية  حُمَمَّدِّ  بنُ  َأمحجَدُ  طَاهِّر   َأبُو الس ِّ
 (2).  املفجيتِّ  احلَافُِّظ، احمَلد ِّثُ 

 بنِّ  الرَّمحجَنِّ  دِّ َعبج  بنُ  حُمَمَّدِّ  أم   172
اَبن  عنها روت من توفيت*  ثـَوج

 ه57سنة عائشة وهي

 : الرواية
 . حممد ابنها عنها روى ، َعائَِّشةَ  عن روتج  اتبعية

(3) 
َلَمةُ  173 نَ  بِّنجتُ  َمسج  من تويف* َزابَّ

 ه223 سنة عنها روى
ذَكِّي   عنها روى: الرواية (4) .التـَّبـُوج

 

 سنة وفاهتا هللا َعبجدِّ  بِّنجتُ  ُمَعاَذةُ  174
 .ه83

يَدُة،: الرواية  َأيبِّ  بنِّ  َعلِّي ِّ : َعنج  َرَوتج  الَعالَِّمةُ  الس ِّ
، َها َحدَّثَ .َعامِّر   بنِّ  َوهَِّشامِّ  َوَعائَِّشَة، طَالِّب   َأبُو: َعنـج

يـجثـَُها. َوآَخُروجنَ  الر ِّشجُك، َويَزِّيجدُ  اجلَرجمِّي ، قِّالَبَةَ   حُمجَتج   َوَحدِّ
َحاحِّ  يفِّ  بِّهِّ   (5) .الص ِّ

                                 
 (.9/517) ،(3/367) السري (1)

 (.15/ 21) السري (2)

 (.2/192) ،(161/ 17) السري (3)

 .(10/364)،(3/475) السري(4)

 (.4/509) السري (5)
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 احَلَسنِّ  َأيبِّ  بِّنجتُ  َوجيهَيةُ  175
 (ه7) القرن يف حياهتا. املَُؤد ِّبِّ 

َانِّ  َعبجد املَعايلِّ  أيب عن ابإلجازة روت: الرواية  بنِّ  الرَّمحج
ُزوجمِّي   َعلِّي ِّ   (1) .ه646 عام املتوىف املَخج

َسى ُأم   176  عنها روى من تويف* ُموج
 ه133 سنة

َرةُ  عنها روى:الرواية  (2) .مِّقجَسم   بنُ  ُمغِّيـج

ر   َأيب بِّنجتُ  ُمؤنَسةُ  177  حُمَمَّد َبكج
 املَلِّكُ  الد وِّيجينِّ   َأيـ وجبَ  بنُ 

 ه693 سنة وفاهتا الَعادِّل

 : الرواية
بَـَهانِّيَّة َهانِّ  ُأم   عفِّيَفة ِبَِِّّجازَة حدثت  (3) . اأَلصج

نَةُ  178 َ  ُأم   َميجُموج مِّنِّنيج  بِّنجتُ  املُؤج
 اهلِّالَلِّيَّةُ  ن  َحزج  بنِّ  احلَارِّثِّ 

 ه61سنة وفاهتا

 ،  النيب عن أحاديثَ  روت ؛ الوعظ و الرواية
َها َحدَّثَ  ، ابجنُ : َعنـج تَِّها َوابجنُ  َعبَّاس   هللاِّ  َعبجدُ  اآلَخُر؛ ُأخج

ثـََنا .َوآَخُروجنَ  اهلَادِّ  بنِّ  َشدَّادِّ  بنُ  ، بنُ  يَزِّيجدُ  َحدَّ  اأَلَصم ِّ
بَِّلة   يَ َوهِّ  َعائَِّشَة، تـََلقَّيجتُ : قَالَ   َوابجنُ  َأانَ  َمكََّة، مِّنج  ُمقج

تَِّها يـجَنةِّ، َحائِّط   يفِّ  َوقـَعجَنا ُكنَّا َوَقدج  لِّطَلجَحَة، َوَلد   ُأخج ملَدِّ  ابِّ
َنا نجُه، فََأَصبـج تَِّها ابجنِّ  َعَلى َفَأقـجبَـَلتج  ، َذلِّكَ  فـَبَـَلَغَها مِّ  ُأخج
ُمُه؛ عِّظَةً  َوَعظَتجينِّ  مثَّ  تـَُلوج َغة َموج  (  4).بَلِّيـج

نَةُ  179 يجب   َأيبِّ  بِّنجتُ  َميجُموج  *َعسِّ
 (ه1) القرن يف حياهتا

يجب   َأيب عن روت: الرواية  . (5) النيب موىل َعسِّ
 

                                 
 (.172/ 23) السري (1)

 (.6/13)،(3/259) السري (2)

 (.22/120) السري (3)

 (245-243-2/239) السري (4)

 (.352/  5) والنهاية البداية ،(3/475) السري (5)
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 * الَبصجرِّيَّةُ  نـََهار   ُأم   180
 يوسف وهو عنها حدث من تويف

 ه 207 سنة حممد بن

، َعنج  روت: الرواية َواُهم َخلجق   َوَعنج  َأَنس   حدث ، سِّ
َها ُنسُ يُـ  َعنـج  (1) . البَـغجَدادِّي   املَُؤد ِّبُ  حُمَمَّد   بنُ  وج

 الدفاع بنت نـََهار   ُأم   181
 القرن يف حياهتا *البصرية

 (ه2)

 ،  عائشة عن أُمينةُ  َعمَّتَِّها عن روتج :  الرواية
 (2) . التَّمَّارُ  َنصجر   َأبُو عنها روى

  النيب عم بنت هانئ ُأم   182
 َسَنةِّ  بـَعجدِّ  اوفاهت املكية اهلامشية

 (.ه50)

َها َحدَّثَ .   هللا رسول عن أحاديثَ  َرَوتج  : َعنـج
 .َوآَخُروجنَ  ، اَبَذامُ  َصالِّح   َأبُو َوَموجاَلَها؛ َجعجَدُة، َحفِّيجُدَها؛

(3)  
مِّن   بِّنجتُ  َهدِّيَّةُ  183  منها مُسع ُمؤج

 ه670 سنة
 حُمَمَّد َبكر   َأيب اخلَازِّنِّ  ابنِّ  عن ابإلجازة روت

َبة بنِّ  َعلِّي ِّ  الَفَخارِّ  َأيبِّ  ابنِّ  و يَسابـُوجرِّي  النَّ   هللاِّ  هِّ
 (4).  اهلَامشِِّّي  

 ُأَميَّةَ  َأيبِّ  بِّنجتُ  هِّنجدُ  َسَلَمةَ  أم   184
ُزوجمِّيَّةُ  َ  ُأم  املَخج مِّنِّنيج   املُؤج

 ه59 سنة وفاهتا

َها رَوى: الرواية ، بنُ  َسعِّيجدُ : َعنـج  بنُ  َوَشقِّيجقُ  املَسي ِّبِّ
ر   َوَخلجق   ،َسَلَمةَ   (  5) .َكثِّيـج

 *إِّبـجَراهِّيجمَ  امجَرَأةُ  ُهنَـيجَدةُ  185
 ه96سنة إبراهيم زوجها تويف

 ُشَعيجبُ  عنها روى ، النخعي إبراهيم عن روت: الرواية
 (1). احلَبجَحابِّ  بنُ 

                                 

 (.474 -9/473) السري (1)

 (.16/565) السري (2)

 (.2/312) السري (3)
 (.463/ 47) اإلسالم اتريخ ،(124 ،23/90) السري (4)

 (2/202) السري (5)
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186  ُ  َعلِّي    بنِّ  َساملِِّّ  بِّنجتُ  َيمسِّنيج
 َعبجدِّ  ُأم   ، البَـيجطَارِّ  ابجنِّ  َساَلَمةَ 

 احلَرِّميجِّيَّةُ  هللاِّ 
 ه634 سنة وفاهتا

 : واإلجازة الرواية
َبة املَظفَّرِّ  َأيبِّ  َعنج  ُجزجءاً  َرَوتج  املَبارََكُة، املَعمََّرةُ  الشَّيَخةُ   هِّ

، بنِّ  هللاِّ  بجلِّي ِّ َها َحدَّثَ . بِّهِّ  تـََفرََّدتج  الش ِّ  الد ِّينِّ  َتقِّي  : َعنـج
، ابنُ  طِّي ِّ  .ة  َومَجَاعَ  بـَلجَباَن، َوابنُ  الَواسِّ

َجازَةِّ  إلِّ حَنةِّ، َوابنُ  ، َسعد ، ابنُ : َوابِّ  (2) .َوآَخُرونَ  الش ِّ
  يـَعجُقوجبَ  ُأم             187

 (ه1) القرن يف حياهتا
  العلم أهل سؤال

َاتِّ  هللاُ  َلَعنَ : هللاِّ  َعبجدُ  قالَ  ، الَوامشِّ َاتِّ تَـوجمشِّ  َواملُسج
، ، َواملتَـَفل َِّجاتِّ  َواملتَـَنم َِّصاتِّ نِّ َاتِّ  لِّلجُحسج  َخلجقَ  املَُغري ِّ

َب، ُأم  : هَلَا يـَُقالَ  َأَسد   َبينِّ  مِّنج  امجَرَأةً  َذلِّكَ  فـَبَـَلغَ .هللاِّ   يـَعجُقوج
َرأُ  َكاَنتج   بـََلَغينِّ  َحدِّيجث   َما:فـََقاَلتج  فَأَتـَتجه، الُقرجآَن، تـَقج
، َلَعنجتَ  َأنَّكَ : َعنجكَ  َاتِّ ، الَوامشِّ َاتِّ تَـوجمشِّ  َواملسج

، ، املتَـَفل َِّجاتِّ وَ  َواملتَـَنم َِّصاتِّ نِّ َاتِّ  لِّلجُحسج  هللاِّ  َخلجقَ  املَغري ِّ
َ  َوَما: قَالَ  ؟ لُ  َلَعنَ  َمنج  َألجَعنُ  الَ  يلِّ  يفِّ  َوُهوَ   هللاِّ  َرُسوج

َ  َما قـََرأجتُ  َلَقدج  َوهللاِّ : فـََقاَلتج . هللاِّ  كَِّتابِّ   َلوجَحيِّ  بـَنيج
، تُهُ  َفَما املصجَحفِّ  (3) .َوَجدج

 :الثالث املبحث
 .عليه والعون إليه والرحلة العلم على غريها تشجيع يف ثر  أ هلا من

 عليه العلمي أتثريها ماهية على لغريها املعينة اسم 

                                                                             
 (.527-4/523) السري (1)

 (.23/13) السري (2)

 (.4/527) السري(3) 
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 العلم
 احلريب إبراهيم والدة 1

 ه285 سنة املتوىف
 طََلبَ  ؛ ابلقوت العلم طلب على اإلعانة

 جترِّي أُم ِّي َكاَنتج :" وقال ، َحَدث   َوُهوَ  العِّلجمَ 
ِّ، ميـَوج  ُكل   علي   َفنيج َها َوقطيَعة َرغِّيـج  نِّصجف فِّيـج

 (1) "َدانق
 بنَ  إِّبَراهِّيمَ  اإلمام جارية 2

  اجلَوَهرِّيَّ  َسعِّيد  
 ه59 سنة املتوىف

 ؛ حمل ها ومعرفة الكتب إحضار يف العون
َارِّيَتِّهِّ  اإلمام قَالَ  ي: جلِّ َ  َأخرِّجِّ  الثَّالِّثَ  اجلُزجءَ  يلِّ

رِّيجنَ  َندِّ ) مِّنج  َوالعِّشج  (2) (.َبكر   َأيبِّ  ُمسج
3  

 بن أمحد اإلمام والدةُ 
 . حنبل

 هـ241: سنة املتوىف
 

ءَ : َصالِّح   قَالَ  ؛ واملؤونة الرتبيةُ - يج يبِّ  جِّ  ِبَِّ
هُ  َفَماتَ  َمرجَو، مِّنج  مَحَل   ً، َأبـُوج  فـََولِّيَـتجهُ  َشااب 

 ُأُذَنَّ، أُم ِّي ثـََقَبتج : َأيبِّ  قَالَ : َصالِّح   قَالَ .أُم هُ 
َما ُتَصري ُِّ  َفَكاَنتج  ِّ، فِّيجهِّ لَُؤتـَنيج  تـََرعجَرعجُت، فـََلمَّا ُلؤج

ُهَما مثَّ  عِّنجَدَها، َفَكاَنت نـََزعتـُُهَما،  إِّيَلَّ، َدفـََعتـج
و   فَبِّعتـُُهَما َ  مِّنج  بَِّنحج  (3) .دِّرجمَهاً  َثالَثِّنيج

: قال:  العلم لطلب اخلروج عند به العناية-
َا ، يفِّ  الُبكورَ  َأَردجتُ  ُرمبَّ  ُأم ِّي أجُخذُ فـَتَ  احلَدِّيجثِّ

، لُ  بَِّثويبِّ  (4) .املَؤذ ِّنُ  يـَُؤذ ِّنَ  َحّتَّ : َوتـَُقوج

                                 
 (.364-363-356/ 13) السري (1)

 (.151-12/150) السري (2)

 (.179/ 11) السري (3)

 ( .306/ 11) السري (4)
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4  
َمامِّ  زوجةُ  َلفِّي ِّ  اإلِّ  َأيب الس ِّ
 بنِّ  حُمَمَّدِّ  بن َأمَحد طَاهِّر  

 حُمَمَّد   بنِّ  َأمحجَدَ 
 احلَافِّظ املَُحد ِّث، الَعالََّمة،

 ه434 سنة املتوىف

 ؛ السَّماع يف الشَّفاعةُ 
ِّ  إِّنَّ : النَّجَّار َساَلَمة بنَ  َأمحجَدُ  قال   احلَافَِّظنيج

 كَِّتاب مَسَاع َأرَاَدا الَقادِّرِّ  َوَعبجد الَغينِّ ِّ  َعبجد
، َعَلى الس نَّة شرح يَعينِّ  ، الالَّلجَكائِّي   َلفِّي   الس ِّ

َما يَتعلل فََأَخذَ  َرى َمرَّةً  َويَدافعُهم مرَّة، َعَليهِّ  ُأخج
أَلصل،  (1) . َذلِّك يفِّ  امَرَأته َكلَّمتجه َحّتَّ  ابِّ

َنةُ  5  البَـزَّازِّ  بن حُمَمَّد بِّنجت آمِّ
قيَّة، ي َوالَِّدة الد َِّمشج  الَقاضِّ

 ابجن حُمَمَّد الد ِّيجنِّ  حُمجيِّي
 * الزَّكِّي ِّ 

 ه595 سنة وفاهتا

 ؛ الوقف
 (2) . بدمشق رابطًا أوقفت أهنا ذُكر

 

6  
َفة ُأم   َشا اخلَلِّيـج  جارية ، بـَنَـفج

 املستضيء العباسي اخلليفة
 ه598 سنة وفاهتا

 ؛وبناء للعلم خدمةً  الزاهد للعامل املال إهداء
 مدرسة

 الر َؤَساء رَئِّيجس ابن الد ِّيجنِّ  َعُضد الَوزِّيجر بـََعثَ 
  إىل

 اهلَامشِِّّي ِّ  حُمَمَّد   بنِّ  َأمحجَدَ  بنِّ  َعلِّي ِّ  احَلَسنِّ  َأيب 
َلف يـجَنار، ِبِّ ء، فـََعلِّمَ  دِّ يج َتضِّ لف فـَبَـَعثَ  املسج  ِبَِّ

َرى َفة ُأم   فَبعَثت ،ُأخج َشا اخلَلِّيـج َلف بـَنَـفج  ِبِّ
َرى، َها، َتصرف َفَما ُأخج َا بـَىَن  َبلج  فِّيـج دًا، هبِّ  َمسججِّ

َا فَانتفع َوقفَها، كتباً  َواشرتَى  كما ، النَّاس هبِّ
                                 

 (.21/27) ،(17/582) السري (1)

 (.329/  21) السري (2)
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 ابن العالمة هبا ودر س ابمسها مدرسة بنت
 (1).  هللا رمحه اجلوزي

 َأيب البَـَهاءِّ  الشَّيجخِّ  عمةُ  7
 بنِّ  الرَّمحجَنِّ  َعبجد د  حُمَمَّ 

ي ِّ  إِّبَراهِّيمَ   املَقجدِّسِّ
َماُم، ُ، اإلِّ ، الَعاملِّ  املُفجيتِّ

 املَُحد ِّث
 ه624سنة املتوىف

 ؛ الكفالة
 الشَّيجخ َزوجَجة فَاطَِّمة َعمَُّتهُ  َفكفلته األُم ، َماَتتِّ 
 عاًما،( 15) وعمره الُقرجآن َوَخَتمَ  ُعَمَر، َأيبِّ 

حلَافِّظ َوتـَنَـبَّهَ   (2) . الَغينِّ ِّ  بجدعَ  ابِّ

 َأيب يـُوجُسفَ  بنِّ  َحجَّاجِّ  أم   8
 الثَـَّقفِّي   الشَّاعِّرِّ  بن حُمَمَّد  

 ه59سنة املتوىف

 مائَةَ  ُأم ِّي يلِّ  مَجََعتج : قال ؛ ابلطعام تزويده
، ، يفِّ  َفَجَعلجتـَُها َرغِّيجف  َراب   إِّىَل  َواحندرجتُ  جِّ

، َشَبابَةَ  ملََدائِّنِّ ، ةَ مائَ  بَبابِّهِّ  فََأقمتُ  ابِّ م   َأغجمِّسُ  يـَوج
َلةَ  يفِّ  الَرغِّيجفَ   نـََفَدتج  فـََلمَّا َوآُكُلُه، دِّجج

 (3).َخَرججتُ 
ت   9 نُ  الشَّامِّ  سِّ  ُأخجتُ  َخاتـُوج

 ِّ  ََنجمِّ  َأوجاَلدِّ  ، السَّاَلطِّنيج
 َشاذِّي بنِّ  َأيـ وجبَ  الد ِّيجنِّ 

 ه616 سنة وفاهتا

  ؛ املدارس وقف
 . واجلوَّانية الربَّانية: الشاميتني املدرستني َواقَفة

(4) 

 ؛ للعلم املدرسة وقف بنت اخلاتون ربيعة ست   10

                                 
 (.383/  21)،(21/105) السري (1)

 (.271-22/270) السري (2)

 (.302-301/  12) السري (3)

 (.79/  22)،(203/ 21) السري (4)
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 أخت ، أي وب الدين َنم
 الدين صالح السلطان

 (1) . األيويب
  ه643 سنة وفاهتا

 

َعةَ   من قاسيون بسفح(2) ، الصَّاحبيَّةِّ  َواقَِّفةِّ  رَبِّيـج
 الصاحلة الشيخة خدمتها يف وكان ، الشرق

 احلنبلي لصاحلا بنت اللطيف أمة العاملة
 أرشدهتا اليت وهي تصانيف هلا فاضلة وكانت

 على بقاسيون الصَّاحبة املدرسة وقف إىل
 (3). احلنابلة

 بنِّ  ُخَويجلِّدِّ  بِّنجتُ  َخدِّجيجَةُ  11
 املؤمنني أم اأَلَسدِّيَّةُ  َأَسد  

 
 بثالث اهلجرة قبل تـُُوف َِّيتج 

 سنوات

 هللا عبد عنها روى ،  هللا رسول عن روت
 نيب لزوجها عوانً  كانت اليت وهي.  وفلن بن
 عليه وأشارت دعوته بدء يف  حممد هللا

 أهل من عامل   إىل به تنطلق أن حبكمتها
 يفِّ  تـََنصَّرَ  امجَرأً  وََكانَ  نوفل بن ورقةَ  الكتاب
لَعَربِّيَّةِّ  وََكَتبَ  ، اجلَاهِّلِّيَّةِّ   َشاءَ  َما اإلَِّنِّيلِّ  مِّنَ  ابِّ

ُتَب، َأنج  هللاُ   (  4) .َعمِّيَ  َقدج  َشيجخاً  نَ وََكا َيكج
12  

 الص غجَرى الدَّرجَداءِّ  ُأم  
رَيِّيَّةُ  ُهَجيجَمةُ   .احلِّمج
 ه30 سنة وفاهتا

 

 َعنج  مَج اً  عِّلجماً  َرَوتج  ؛ والنصيحة الرواية
َها؛ ، وَسلجَمانَ  الدَّرجَداء َأيبِّ  َزوججِّ ي ِّ  الَفارِّسِّ
َها َحدَّثَ . َوطَائَِّفة َوَعائَِّشةَ   نـَُفريج ، بنُ  رُ ُجبَـيـج : َعنـج

: الزَّاهِّرِّيَّةِّ  َأبُو َقالَ . وغريهم اجلَرجمِّي   قِّالَبَةَ  َوَأبُو
رِّ  مِّنج  الدَّرجَداءِّ  َأبُو َكانَ  اَلماً، اأَلنجَصارِّ  آخِّ  إِّسج

                                 
 (.2/63) املدارس اتريخ يف الدارس ،(311/ 5) الذهب شذرات (1)

 (.335/  22) السري (2)

 (.63/ 2) املدارس اتريخ يف الدارس (3)

 .(2/114) السري (4)
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 َوحُمَمَّدُ  َرَواَحَة، ابجنُ  َفَدَخلَ  َصَنماً، يـَعجُبدُ  وََكانَ 
َلَمةَ  بنُ  َتُه، َمسج  َفَجَعلَ  َجَع،فـَرَ .َصَنَمهُ  َفَكَسَرا بـَيـج

لُ  الصََّنَم، جَيجَمعُ  تَـنَـعجَت، َهالَّ ! َوحيجَكَ : َويـَُقوج  امج
َك؟فـََقاَلتج  َعنج  َدفـَعجتَ  َأالَ   َلو: الدَّرجَداءِّ  ُأم   نـَفجسِّ

َفعُ  َكانَ  َفعُ  َأوج  يـَنـج هِّ، َعنج  َدَفعَ  َأَحد   َعنج  يَدج  نـَفجسِّ
 (1) .َونـََفَعَها

13  
ر اخللِّيفة ُأم    هللاِّ  لدِّينِّ  النَّاصِّ

 َخاتُون زُمر دُ  وهي ،
 ه599 سنة وفاهتا

 ؛ اجلوزي ابن العالمة إطالق يف الشفاعة
 َولده َأن:  الشَّيجخ َخاَلص يفِّ  السََّببُ  كانَ 

تَـَغل، نَشأَ  يـُوجُسف  املدَّة هَذه يفِّ  َوَعمِّلَ  َواشج
 ُأم   شفعت َحّتَّ  َوتوص ل َصيبِّ ، َوُهوَ  الَوعظ

 ابنه إِّلَيهِّ  َوَأَتى ،الشَّيخ َوَأطلقت اخللِّيفة،
 (2).  َفَخَرجَ  يُوُسف،

نَ  زُُمر ذ 14  مشَجس ُأم   َخاتـُوج
 لدين الناصر اخلليفة املُُلوجك
 ه557 سنة وفاهتا هللا

َبةُ  ؛ املدرسة وقف  َعَلى الَّيتِّ  اخلَاتُونِّيَّةِّ  َصاحِّ
 الفقهاء على املدرسة هذه أوقفت ، الشََّرف

 (3) .الشافعية
15  

 َيانَ ُسفج  ُأم  
 سنة متوىف سفيان ابنها

 معرفة على والرتبية العلم طلب على احلث  
َيانَ  ُأم   قَاَلتج  ؛ القدرات َيانَ  ُسفج ،:لُِّسفج  اذجهبج
، َأُعوَلكَ  َحّتَّ  العِّلجَم، فَاطجُلبِّ   فَإَِّذا مبِِّّغجَزيلِّ

                                 
 (.4/1935) األصحاب معرفة يف االستيعاب ،(2/340( )4/277)السري (1)

 (.10/192) التاريخ يف الكامل( 21/377) السري (2)

 (.21/310) السري (3)
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 ه161
 

ةَ  َكَتبتَ  َرةِّ  عِّدَّ  جتِّدُ  َهلج  فَانجظُرج  َأَحادِّيجَث، َعشج
كَ  يفِّ   (1) .تـَتَـَعنَّ  َفال َوإِّالَّ  فَاتَّبِّعجُه، زَِّيَدًة، نـَفجسِّ

16  
 *الفارسي سليمان أم  

 سنة املتوىف سليمان ابنها
 ه35

  عليه؛ وعونه العلم طلب على احلث  
َلَمتجينِّ  غِّىَنً، هَلَا ُأم ِّي كاَنت: " قال  إِّىَل  َفَأسج

 (  2).   الكتابة و القراءة يتعلم"  الُكتَّابِّ 

17  
 وهي ، الشافعي اإلمام ُأم  

َفاءُ  َلةَ  بنِّ  َأرجَقمَ  بِّنجتُ  الش ِّ  َنضج
* 

 سنة تويف الشافعي األمام
 .هـ 204

 أُم ِّي َخاَفتج :  قال ؛ ويعلمه يكفله ملن بعثه 
َعَة، َعَليَّ  َقج : َوقَاَلتج  الضَّيـج لِّكَ  احلج هج نَ  ِبَِّ  فـََتُكوج

ثـجَلُهمج   َعَلى تـُغجَلبَ  َأنج  َعَليجكَ  َأَخافُ  فَإِّن ِّ  ، مِّ
َمئِّذ   فـََقدِّمجتـَُها ، َمكَّةَ  إِّىَل  َفَجهََّزتجينِّ  ، َنَسبِّكَ   يـَوج

رِّ  ابجنُ  َوَأانَ  َ  َعشج نِّنيج رجتُ  ، سِّ يجب   إِّىَل  َفصِّ  ، يلِّ  َنسِّ
لُ  العِّلجَم، َأطجُلبُ  َوَجَعلجتُ  َتغِّلج  الَ : يلِّ  فـَيَـُقوج  َتشج

ََذا َفُعكَ  َما َعَلى َوَأقبِّلج  ، هبِّ  يتِّ َلذَّ  َفُجعَِّلتج  ، يـَنـج
 (3) . العِّلجمِّ  يفِّ 

 اإلمام زوجة" صاحل أم" 18
 سنة املتوىف حنبل بن أمحد

 هـ241
 

 َكاَنتج " البنه أمحد اإلمام قال ؛ القوت توفريُ 
 فَتبيعُ  َدقِّيجقاً، غزالً  تـَغجزِّلُ  الغالء يفِّ  َوالِّدُتك
َتارَ  ثـََر، َأو َأَقلَّ  بدِّرمَهَنيِّ  األسج  َذلِّكَ  َفَكانَ  َأكج

 (4)".ُقوتـََنا

                                 

 (.279-7/269) السري (1)

 (.1/516) السري (2)

 (.10/10) السري (3)
 (.324 و 209/  11) السري (4)
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19  
َمامِّ  عمةُ   َعبجدِّ  الَفَرجِّ  َأيب اإلِّ

 اجلَوجزِّي ِّ  بجنِّ  َعلِّي    بنِّ  الرَّمحجَنِّ 
 احلَافُِّظ، الَعالََّمُة، الشَّيُخ،

ر،   اإلِّساَلمِّ  َشيجخُ  املَُفس ِّ
 .ه630 سنة املتوىف

 ؛ العلماء إىل واحلمل الرتبية
 َ  َوَأقَارِّبُه هَعمَّتُ  فـََربَـّتجهُ  َأعَوام، َثالَثَة َوَلهُ  َأبُوهُ  تـُُويف ِّ

 مَحلته تـََرعرََع، ملا مثَّ  ، الن حاسِّ  يفِّ  جُتَّاراً  َكانُوا
ر، ابنِّ  إِّىَل  َعمَّته  يفِّ  َوانتفع الَكثِّري، فََأمسَعهُ  اَنصِّ

اَُلزَِّمة احلَدِّيثِّ  ر ابن مبِّ  الَوعظ، َوَأَحب   اَنصِّ
 َوُهوَ  النَّاس فـََوَعظ ُمَراهِّق، َوُهوَ  بِّهِّ، َوهلج
 ُمزدمحاً  ُمعظَّماً  الس وق اَنفقَ  زَالَ  امَ  مثَّ  َصيبِّ ،

 (1).  املَثل َوعظه بِّرَونق مضروابً  َعَليهِّ،
 َبطَّةَ  بنِّ  هللاِّ  َعبجدِّ  أيب أم   20

رَبِّي   حُمَمَّدِّ  بنُ  هللاِّ  ُعبَـيجدُ   الُعكج
َماُم، َوُة، اإلِّ  الَعابُِّد، الُقدج
 َشيجخُ  املَُحد ُِّث، الَفقِّيجُه،

 . العَِّراقِّ 
  حُمَمَّدِّ  بنُ  هللاِّ  دُ ُعبَـيج  تويف

 ه387 سنة

 جئتُ : قال ؛ للسَّماع يدفعه ما أم ِّه من أخذ
َرأُ  َمنِّيجع   ابجنُ  فَإَِّذا : له فقيل. احلَدِّيجثُ  َعَليجهِّ  يـُقج
 فسأَلتُ  ،(ُمعَجَمهُ ) إِّلَيكَ  خُيرِّجَ  َأنج  الشَّيجخَ  سلِّ 

َرًة، درَاهِّمَ  نُريدُ : فـََقالَ  ابَنُه،  يألُم ِّ : فـَُقلجتُ  َكثِّيـج
َها آُخُذهُ  ملحم   طَاق   نـج  قـََرأجانَ  مثَّ : قَالَ  َوَأبيُعُه، مِّ

َرةِّ  حَنجوِّ  يفِّ  َخاص    نفر   يفِّ (املعَجمَ ) َعَليجهِّ   َعشج
م    (2) .َأيَّ

 يَعِّيجشَ  بنِّ  ُعبَـيجدِّ  أختُ  21
 ه229 سنة أخوها تويف

 

 َأَقمجتُ : يَعِّيجشَ  بنَ  ُعبَـيجدَ  قال ؛ بيدها إطعامه
 َ للَّيلِّ  بَِّيدِّي َأَكلتُ  َما َسَنةً  َثالَثِّنيج  ،َكاَنتج  ابِّ

، ُأخيتِّ   (3).َأكُتبُ  َوَأانَ  تُلقُمينِّ

                                 
 (.384-367/  21) السري (1)

 (.533-16/530) السري (2)

 (.459/  11) السري (3)
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 ابنة اخلَاتُونُ  الد ِّينِّ  عِّصجَمةُ  22
 َملِّكُ  الط غجتِّكِّيجينِّ   َأنـُرُ 

 وزوجة بِّدَِّمشَق، األَُمَراءِّ 
 .زِّنكِّي الد ِّينِّ  نُور امللك

 سنة الزنكي الدين نور تويف
 ه541

 : املدرسة وقف
 األئمَّةِّ  مَدارسِّ  مِّنج  اخلَاتُونِّيَّة املَدَرَسة َفةَواق 

 (1) .احلنفِّيَّة
 

23  
 * املديين بن علي   أم  

 .ه234 سنة وفاته

 وإن العلم لطلب للرحلة ابنها تشجيعها
 الذين السوء قرانء من وحتذيره الغيبة طالت

 .رحلته يف يزهدون
ي يفِّ  الَبصَرةِّ  َعنِّ  غِّبتُ : قال  َيَمنِّ ال إِّىَل  خَمجَرجِّ
نِّنيَ  َثاَلثَ  -  َقدِّمُت، فـََلمَّا َحيَّة ، َوأُم ِّي - سِّ

 َلكَ  َوُفاَلن   َصدِّيجق ، َلكَ  ُفاَلن   بـُيَنَّ، يَ : قَاَلتج 
: قَاَلتج  ُأمَّه؟ يَ  َعلِّمتِّ  َأينَ  مِّن: قـُلجتُ . َعُدو  
ُهمج  َفذََكَرتج  - َوُفاَلن   ُفاَلن   َكانَ  نـج  بنَ  حَيجىَي  مِّ
َ،مُ  جييئون - َسعِّيجد   ، َسل ِّمِّنيج نَ  فـَيُـَعز ونِّ ُلوج : َويـَُقوج

، ، َقدِّمَ  فـََلو اصجربِِّّيج َا هللاُ  َسرَّكِّ  َعَليجكِّ . تـََريجنَ  مبِّ
 إَِّذا َوُفاَلن   َوُفاَلن  . َأصجدِّقَاءَ  َهُؤاَلءِّ  َأنَّ  فـََعلِّمتُ 
نَ  َجاُؤوا، ُلوج ُتيبِّ : يلِّ  يـَُقوج  َعَليجهِّ  َوَضي ِّقِّي إِّلَيجهِّ، اكج

 (2) .لِّيَـقجَدمَ 

                                 
 (.20/230) السري (1)

 (.49/ 11) السري (2)
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 يَزِّيجدَ  بنِّ  َهاُروجنَ  بن ُعَمر أم   24
 ه194 سنة وفاته* الثَـَّقفِّي  

ُنهُ  أُمَّهُ  َكاَنتج  ؛ التعلم على العون     َعَلى تُعِّيـج
  (1).الكَِّتابِّ 

25  
 

م ُأم   د ِّيجقِّ  بِّنجتُ  ُكلجثـُوج  مع الص ِّ
 هللاِّ  عبد بن طلحةُ  زوجها

 . التيمي القرشي
 أبيها وفاة بعد ولدت

 هـ13 سنة
 

َسى، َعنج : ابخلري النصيحة  َأاَتهُ  َأنَّهُ : َأبِّيجهِّ  َعنج  ُموج
َرَموجتَ  مِّنج  َمال   ، َماَئةِّ  َسبجعُ  َحضج  فـََباتَ  َألجف 
َلَتهُ   َلَك؟ َما: َزوجَجُتهُ  َلهُ  فـََقاَلتج . يـََتَملجَملُ  لَيـج
َلةِّ، ُمنجذُ  تـََفكَّرجتُ : قَالَ   َظن   َما: فـَُقلجتُ  اللَّيـج
: قَاَلتج  بـَيجتِّهِّ؟ يفِّ  املَالُ  َوَهَذا بِّيجتُ يَ  بَِّرب ِّهِّ  رَُجل  
الَّئَِّك؟ بـَعجضِّ  َعنج  َأنجتَ  فَأَيجنَ  َت، فَإَِّذا َأخِّ  َأصجَبحج
، ِبَِِّّفان   فَادجعُ  هُ  َوقَِّصاع  مج : هَلَا فـََقالَ . فـََقس ِّ

َكِّ  ، بِّنجتُ  ُمَوفَـَّقة   إِّنَّكِّ  هللاُ، َرمحِّ  فـََلمَّا ُمَوفَّق 
، َدَعا َأصجَبَح، َ  َقسََّمَهافَـ  ِبَِِّّفان  رِّيجنَ  بـَنيج  املَُهاجِّ

َها َعلِّي    إِّىَل  فـَبَـَعثَ  َواألَنجَصارِّ، نـج َنة   مِّ َفج  ( 2).ِبِّ
 عبدهللا أيب لإلمام قراابت   26

 إمساعيل بن حممد
 . البخاري

 ه256 سنة وفاته

 قال ؛ لالطمئنان والتحري السؤال
 يفِّ  َساَلمهنَّ  يُقرِّئنَ  يلِّ  قـََرااَبت   وَُكنَّ :" البخاري

، ُتبُ  َفُكنجتُ  الُكُتبِّ  خُبَاَرى، إِّىَل  كَِّتاابً  َأكج
 عليَّ  َفَذَهبَ  َساَلمِّي، أُقرَِّئهنَّ  َأنج  َوَأَردجتُ 

َ  َأَسامِّيهنَّ  نيج ، َكتَـبجتُ  حِّ  أُقرِّئهنَّ  َوملَج  كَِّتايبِّ

                                 
 (.275-9/269) السري (1)

 (.1/30) السري (2)
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َهبُ  َما َأَقلَّ  َوَما َساَلمِّي،  ."العِّلجمِّ  مِّنَ  َعين ِّ  يَذج

(1) 
27  

َمامِّ  والدةُ   بنُ  دحُمَمَّ  اإلِّ
 ُموَسى بنِّ  حُمَمَّدِّ  بنِّ  احلَُسنيِّ 

 الس َلمِّي   الرَّمَحنِّ  َعبدِّ  َأيُب 
 النـَّيجَسابُورِّي  

 َشيخ املَُحد ِّث، احلَافِّظ،
 .ُخَراَسان

 ه412 سنة وفاته

 مرياثها من عليه والنفقة احلج يف له اإلذن
 . له ووصيتها

ُسفَ  بن َأمحجَدَ  جده عن ذكر ؛ يـُوج  الس َلمِّي 
َياعاً  َخلَّفَ :  فقال  َلهُ  َيُكنج  َوملَج  َوَمَتاعاً، ضِّ
رَ  َوارِّث   مِّ  َأبُو تـََهيَّأَ  َلمَّا: وقال َوالديتِّ  َغيـج  الَقاسِّ

َتأجذنتُ  ، للحج   النَّصَراابذِّي  ، احَلج   يفِّ  أُم ِّي اسج
ماً  فَبِّعتُ  َلف َسهج يـجَنار، ِبِّ  َسَنة َوَخَرجتُ  دِّ
 .هـ366
 َفالَ  هللا، بـَيجت إِّىَل  توجَّهجتَ : أُم ِّي فـََقاَلتج 
تـَُبَّ  ي َشيجئاً  َحافِّظَاك َعَليجك َيكج تحِّ نجهُ  َتسج . غداً  مِّ
لُ  َأتيَناهُ  بـََلد   َأيَّ  النَّصَراابذِّي َمعَ  وَكنجتُ  : يـَُقوج

َمعِّ  بَِّنا ُقمج   (2) .احلَدِّيجثَ  َنسج
 عهد يف تسمَّ  مل امرأة   28

َتدِّي املُؤمِّنِّني، َأمِّريجِّ   املُهج
هللِّ،  حُمَمَّدِّ  اَق،إِّسجحَ  َأيب ابِّ
 بنِّ  َهاُروجنَ  الَواثِّقِّ  بن

 : ابلنصيحة املؤمنني أمري مراسلة
ت    سَنةِّ  مِّن احمَلرَّمِّ  ويفِّ   َجاءت امَرَأةً  َأنَّ  ذُكِّرَ  سِّ

 (3) . املُؤمِّنِّنيَ  أَلمِّريِّ  نصيَحة   فِّيهِّ  بِّكَِّتاب  

                                 
 (.68ص)الصحيح معهجا يف الرتاجم وفقه البخاري اإلمام ،(406/  12) السري  (1)

 (.252-17/249) السري (2)

 (.5/98) ابلوفيات الوايف ،(12/538) السري (3)
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يجدِّ، ي ِّ  الرَّشِّ  .الَعبَّاسِّ
 ه256 سنة وفاته

َمامِّ  والدةُ  29  لنَّجَّارِّ ا ابجن اإلِّ
 حُمَمَّد   بنِّ  َجعجَفرِّ  بنُ  حُمَمَّدِّ 

 .التَّمِّيجمِّي ِّ 
 املَُعمَُّر، املُقجرِّئ، احَلَسنِّ  َأبُو

نُِّد، وِّي ، املُسج يفِّ   النَّحج  .الُكوج
(1 ) 

 ه142 سنة وفاته

  طفولته يف العلم ألهل اببنها عهدت
ر   َأيب الَعالََّمةِّ  َعَلى قـََرأجتُ : النج ار ابن قال  َبكج
اً، املَُباَركِّ  الدَّهَّانِّ  بنِّ   فَتح َمنج  َأوَّلُ  َوُهوَ  َكثِّريج

لعِّلمِّ  َفمِّي  عشر َويلِّ  إِّلَيجهِّ  َأسلمَتينِّ  أُم ِّي أَلنج  ابِّ
،َ نِّنيج  َوالفِّقجه الُقرجآن َعَليجهِّ  َأقَرأُ  َفُكنجت سِّ
و،  َمَشى، َوإَِّذا َونـََهاراً، ليالً  َلهُ  َوُأطَالع َوالنَّحج

        (2) . بَِّيدِّهِّ  آخذاً  ُكنجت
30  

َمامُ  جارية  َنصجرِّ  بنُ  حُمَمَّدُ  اإلِّ
 َأبُو املَرجَوزِّي   احَلجَّاجِّ  بنِّ 

 هللاِّ  َعبجدِّ 
، َشيجخُ  اَلمِّ  .احلَافِّظُ  اإلِّسج

 ه94 سنة وفاته

 : العلم طلب يف معه الرحلةُ 
رَ  فـَرَكبتُ  َجارِّيَة   َومعِّي مِّصجرَ  مِّنج  َخَرججتُ   الَبحج

 ُجزجء   َألجَفا مِّين ِّ  َفَذَهبَ  فـََغرقجُت، َمكََّة، ُأريدُ 
رجتُ  ، َأانَ  َجزِّيـجَرة   إِّىَل  َوصِّ َها رََأيَنا َفَما َوَجارَِّييتِّ  فِّيـج
 املَاءِّ، َعَلى َأقجدِّرج  فـََلمج  الَعَطشُ  َوَأَخَذنِّ  َأَحداً،

ي فـََوَضعجتُ  ذِّ  َعَلى رَأجسِّ لِّماً  َجارِّييتِّ  َفخِّ َتسج  ُمسج
،  ُكوز ، َوَمَعهُ  َجاءنِّ  َقدج  رَُجل   فَإَِّذا لِّلَموجتِّ

تـَُها، َفَشرِّبجتُ  ، َهاهُ : يلِّ  فـََقالَ   . َمَضى مثَّ  َوسَقيـج
(3) 

                                 
 (.17/100) السري (1)

 [.غريه ترمجة يف] (88/  22) السري (2)

 (.14/37) السري (3)
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َسى يدي بني امرأة   31  بنُ  ُموج
َحاقَ  َسى بنِّ  إِّسج  ُموج

 اخلَطجمِّي ، األَنجَصارِّي  
َماُم،  . الَعالََّمةُ  اإلِّ

 ه297 سنة وفاته

 ؛ القاضي يدي بني نصيحة
ماً، يـَُرى الَ  َكانَ   الَ : امَرَأة   َلهُ  فـََقاَلت ُمتَـَبس ِّ
َي، َأنج  َلكَ  حيل   َّ  فَإِّنَّ  تقضِّ  الَ : )قَالَ   النَّيبِّ

ي ي يـَقجضِّ ( َغضجَبان َوُهوَ  اثَنني َبنيَ  الَقاضِّ
 (1) .فتبسَّم

ي جارية 32  املَغجُلوجبِّ  ابجنُ  الَقاضِّ
 سنة وفاته املَغجرِّيبِّ   ُعَمرَ  َأبُو

 ه310

 ََتدُمُه، َسوَداءَ  له كان ؛ والنفقة اخلدمة
 (2) . َذلِّكَ  مِّنج  َعَليجهِّ  َوتـُنجفِّقُ  تَغزلُ  َفَكاَنتج 

 

                                 
 (.13/581) السري (1)

 (.356-355/  14) السري (2)
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 : اإلحصائية اجلداول:  ملحق
 () الذهيب اإلمام شيخات:  أوالً 
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855 

 . وحنوه الوعظ و واإللقاء والكتابة الرواية يف علمي دور   هلا من:  اثنًيا
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  .عليه والعون إليه والرحلة العلم على غريها تشجيع يف أثر   هلا من:  اثلثًا
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 : اخلامتة
 

 آلـه وعلـى حممـد نبينـا على السالم و والصالة الصاحلات تتم بنعمته الذي هلل احلمد
 : وبعد كثريًا تسليًما وسلم وصحبه

 مـن الحظنـا ؛ وفنونـه ابلعلـم املشـتغالت النسـاء كـرائم من مباركة زمرة   بنا مر ت فقد
 :يلي ما دراستهن خالل
 والرحلـة والـوعظ والكتابـة والتعلـيم الروايـة مـن للنسـاء العلميـة اجلهود تنوع 

 اســتجالئها يف تتــوانَ  ومل اجملــاالت هــذه ممارســة مــن املــرأة متنــع فلــم وحنوهــا
 .ابهر وحظ   وافر بسهم   فيها تضرب كانت بل وَدرَكها

 مـن عليـه تقـدر مبـا عليـه التشـجيع و ورعايتـه والطلـب ابلعلـم النسـاء شغف 
 ســـواء املـــرأة حيـــاة عـــن ينفـــك مل االعتنـــاء هـــذا وأن معنـــوي و مـــادي دعـــم  

 .والكرب الكهولة أو الشباب أو الطفولة عمر يف كانت

 والفهـم الروايـة يف الثريـ ـا وبلوغ العلم درجات يف املعايل لني على املرأة قدرة 
 عن الرواية من أكثرت اليت   عائشة املؤمنني أم مع احلال هو كما ؛

 األمـة نسـاء يف ورأينـا ، والـوعظ والفتـوى للتعلـيم نفعهـا وامتد   ،  رسول
ــم يف املنتهــى إليهــا أو بعلــو   أجــزاء   روايــة أو ابإلجــازة تفــر دت مــن  أو اعالس 
 .!. منها للسماع يُرحل من

 ـــدور ـــري ال ـــر و الكب ـــل األث ـــذة علـــى للمـــرأة اجللي  ، الراســـخني العلمـــاء جهاب
 املثبتـة سـريهم يف الئًحـا ذلـك نـرى ؛ الـدين يف واالجتهـاد التحصيل أرابب

 وجــــــد هن إخالصــــــهن وخل ــــــدها التــــــاريخ لنــــــا حفظهــــــا املدو نــــــة وتــــــرامجهم
 ! وعطاؤهن
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  ؛ النسـاء مـن الفضـليات أولئـك هبـا مـر ت الـيت العيش وسبل احلياة ظروف 
 جاريــة   إىل ألمـري وزوجـة   خلليفـة أم    مـن ، وَضـَعةً  وعلـواا وترفًـا شـظًفا تفاوتـت

ـــاع  مـــن العليـــا وغـــايتهن األمســـى مـــرامهن دون حتُـــل مل لكنهـــا ؛ وتوهـــب تب
 ! معينه من وهناًل  وخدمةً  حمب ةً  ابلعلم العناية

 وأهنـا ، والتـدين والعف ـة ابلص ـالح النسـاء كأولئ واملرتمجون املؤرخون وصف 
ـــه ذُكـــرن مـــا ســـوى منـــاقبهن يف اثبتـــة مشـــائلهن يف ذائعـــة مســـة    مجيـــل مـــن ب

 . السجاي وكرمي اخلالئق

 كانــت أهنـا يظهــر ،  والنسـاء الرجـال بــني والروايـة والعــرض السَّـماع ُمـالس 
 عــــني:  ترمجــــة يف كمــــا ، إليهــــا حيملــــن حيــــث املبكــــرة طفــــولتهن ســــين يف

ـــنَِّدةُ "  الثقفيـــة الشـــمس َعـــتج  َوقجتَِّهـــا ُمسج ـــرِّيجنَ  َأرجبَـــع   َســـَنةِّ  يفِّ  ُحُضـــوجراً  مسِّ  َوعِّشج
َاعِّيجلَ  مِّنج [ سنوات أربع عمرها وكان] يجذِّ  بنِّ  إِّمسج  الكهولـة عنـد أو" . اإلِّخجشِّ

ـقِّي   ُسـَليجَمانَ  بِّنجــتِّ  فَاطَِّمـةُ :  ترمجـة يف ،كمـا والكـرب  اإلمــام عليهـا قـرأَ  الد َِّمشج
 .   ابإلجازة له وروت مجاعة معه وحضر بيوم، موهتا قبل يبالذه

 سـبق كمـا ابإلجـازة كانـت روايتهن وعام ة ، الرجال عن يسرتهن حمل   أو ،
 ، املشـهودة واملواقع احملد دة التواريخ خالل من عليه وقفتُ  ما هذا ، بيانه

 ممــن هــنَّ  الســنة راويت غالــب أن الوفيــات جــداول خــالل مــن لنــا وظهــر
 .املعم رات من يكن   مل إن الكِّرب سن   نبلغ

/  2 املـــــدارس اتريـــــخ يف الـــــدارس) يف  الدمشـــــقي عبـــــدالقادر قـــــال
ــن الناصــح ابلصــاحبة درَّس و(:"64  يوًمــا وكــان رجــب شــهر يف احلنبلــي ب

 ".الس رت وراءَ  الواقفة وحضرت مشهورًا
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 أن فلمــــا( :" 242/  11 النــــبالء أعــــالم ســــري) يف  الــــذهيب وقــــال
 جلـس عليـه، ويـرب ك املتوكـل ولـد لُيحـد ِّث بسامراء اخلالفة دار دأمح حضر

 ."أمحد يره ومل أمحد، إىل منها وأمه هو نظر حّت طاقة، يف املتوك ِّل له
ــرت و االحتشــام يف اخلليفــة وأم الواقفــة شــأن هــذا كــان فــإن  ابلــك فمــا الس 

 !؟ الراوية ابلعاملة
 نلحظ اإلحصائية البيانية اجلداول أتم ل خالل من : 

 الــذي اهلجــري األول القــرن يف والتعلــيم الروايــة يف النســائي الــدور أتل ــق -
 نسـبتهن بلغـت حيث  هللا رسول عن السنة برواية النساء فيه اضطلعت

 انضـــاف فـــإذا ، الكلـــي النســـاء جملمـــوع ابلنســـبة%( 33) العهـــد ذلـــك يف
 ةقرابــ يشــكل ُممــوعهن أصــبح%( 15) اهلجــري الثــان القــرن نســبة إليــه

 ! القرون كافة يف النساء جهود نصف
 السـابع و السادس القرن يف علمًيا املؤثرات النساء جهود نسبة وصول -
 الفاعــل النســاء دور لنــا يــربز وهــذا الكلــي العــدد ُممــوع مــن%( 39) إىل
 كاشـــفة كانـــت( ) الـــذَّهيب اإلمـــام معاصـــرة ولعـــل   ؛ الـــزمن ذلـــك يف

 ومعرفتـه منهـا وقربـه عليهـا الطالعـه ؛ اسـتجالئها علـى معينة اجلهود لتلك
 يف واخلـربة املعرفـة من نظريها له يتهي أ مل بينما ، العلمية ومكانتهن ِبحواهلن
 النســـاء ُممـــوع نســـبة تتجـــاوز مل الـــيت ، واخلـــامس والرابـــع الثالـــث القـــرون

 %( !.12) عن واملؤثرات فيها الرَّاويت
 القـــــرون يف كانـــــت عليـــــه والعـــــون العلـــــم علـــــى التشـــــجيع يف الص ـــــدارة -

 القـــــــرن يف ازدهـــــــرت مث%( 13) الثـــــــان مث%( 22) األول ؛ املفضـــــــلة
 فيـه اَنفضـت الـذي القـرن وهو%( ]25) أوجها فيه بلغت الذي الثالث
 بعــدها فيمــا تراجعــت مث[  وتشــجيعه عليــه للعــون فانصــرفن روايــتهن نســبة
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ـــة نســـبة( ) الـــذهيب اإلمـــام عصـــر يف بلغـــت أن إىل القـــرون مـــن  عالي
 ملــا هنــا الســبب نعيــد أن وميكــن%( 26) 7-6 القــرنني ُممــوع يف تبلغــ

 . املعاصرة من آنًفا ذكر
 ـــرَت  وال زمـــن   خيـــل مل  كانـــت ســـواءً  متميـــزة نســـائية علميـــة حركـــة   مـــن عصـــر   فـَ

 شـقائق اجملـد سـليالت فكـن   ، التشـجيع و ابلـد عم املؤثر أو الفاعل ابلدور
 . إليه والدعوة العلم حب يف الرجال

 علـى والتشـجيع اإلجـازة و الرواية يف كان ما املرأة ِبهود العلم نونف أسعد 
 تــراجم أن يالحـظ وممــا ، وضـبطها الكتــب تصـنيف حظًــا وأضـعفها ، العلـم
 بـني مـا حسـب - مـنهن يكـن ومل ؛ الرجـال ِبقالم كتبت قد النساء هؤالء
 ومعرفـة والتعـديل اجلـرح بفـن مشـتغالت أو مؤرخات – املصادر من أيدينا

 ورمبـا ، وفنونـه العلـم يف البارعـات مـن أخـواهتن لـرتاجم مدو ِّانت أو جالالر 
 لطبيعـة أو هبـم واالسـتغناء الرجـال من ابألفذاذ الساحة الكتفاء ذلك يعود
 بيتهـــا رعايـــة وهـــو وقتهـــا وجـــل   عنايتهـــا توليـــه الـــذي ، األســـاس املـــرأة دور

 . ِببنائها واالهتمام

 
 النجيبـات ألولئـك َشـهِّد ؛ ابألسـانيد لنا ُروي الذي التاريخ فإن  ..  وختاًما
 األقـالم تغفلهـا وال األيم متحهـا ،ال مشـر ِّفة عظيمـة علميـة مبواقف الكرائم

 ! وأوقاهتن أمواهلن ونفائس وصربهن تضحياهتن من مدداها كان ؛
 الرجال على النساء لفض ِّلت        ذُكرن كما النســاء كن   ولو

 للهـــالل فخر   التذكري وال      عيب   الشمس السم التأنيث وما
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ــة الشــواهد تلــك كانــت ولقــد  مضــارب" النــبالء أعــالم ســري" واحــد كتــاب يف املثبت
 !   مبثلها جيود أن الزمان أعىي اليت األمثال

 ِبمهيــة ودرايــة   فهــم   عــن تــنم   ؛ والبــذل التضــحية مــن فيهــا مــا جانــب إىل كانــت فقــد
 وإخالصـها حببهـا املـرأة تغرسها املعان ذهه وكانت طلبه وشرف حتصيله وكيفية العلم

 سـفيان أم هبـا أوصت اليت العظيمة الكلمة تلك عليه لالستدالل ويكفي ؛ ونصحها
 .!وأدبه وعلمه فضله يف هو َمنج  فكان ابنها الثوري
،(: "هللا رمحهــا) قَالَــتج  ، َأُعولَــكَ  َحــّتَّ  العِّلــَم، فَاطلُــبِّ  اذهــبج ــ َكَتبــتَ  فَــإَِّذا مبِِّّغجــَزيلِّ  دَّةَ عِّ
َرةِّ  كَ  يفِّ  جتِّدُ  هل فَانظُرج  َأَحادِّيجَث، َعشج  ". تـَتَـَعنَّ  َفال َوإِّالَّ  فَاتَّبِّعجُه، زَِّيَدًة، نـَفجسِّ
 أمانـة فيـه ترس خ و يديها صنع من تستطيع مبا عليه وتعينه العلم لطلب تدفعه هكذا
 فــالعلم منــه الــتمك ن مــع بــه التخل ــق ووجــوب ، طلبــه قبــل وأدبــه ، حتم لــه قبــل العلــم
 . صاحلة وقدوة   وسلوك   عمل و قول  

 مبا وانفعنا وفضائله وبركته العلم لذ ة وارزقنا سلف خلري خلف خري اجعلنا اللهم
 ، اآلخرة يف وذخًرا ونورًا حجةً  لنا واجعله عل متنا

 . الدين يوم إىل كثريًا تسليًما سلم و صحبه و آله وعلى حممد نبينا على هللا وصلى
 

******** 
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 : البحث توصيات
 

 بطون يف املتفرقة ، الزمان عرب للمرأة العلمية اجلهود مجع ضرورة 
 منظَّمة جداول يف وصياغتها والبلدان والتاريخ الرتاجم كتب

 وزمنها حجمها عن تكشف بيانية وخرائط دقيقة وإحصائيات
 .ونوعيتها وأماكنها

 منها ؛ جليلة علمي ة ألعمال نواةً  الدراسة هذه ستكون : 

س أن -  حكمهم يف ومن- األبناء تربية يف علمي ة ملنهجي ة تؤس ِّ
 على والتشجيع العلم طلب على- هبم العناية املرأة تتوىل ممن

 . الطفولة بواكري يف منه واالنتفاع إليه والرحلة والبحث القراءة
 النسائية العلم مبجالس خاص ة راشدة حمكمة خلطط تؤس س أن -
 الوعظ جملالس أو ، دواوينها وعرض ويةالنب الس نة لرواية ؛

 . الشرعية الدروس من وحنوها الفتوى و واملذاكرة
 العلمي" الوقف" على اهلائلة النفقات يف املرأة دور ترصد أن -

 يف الرصد وهذا ؛ العلم وطالب واملعلمني والكتب املدارس على
 مما ، به واالشتغال العلم على اإلقبال يف أثره ملعرفة األمهية غاية
 .املعاصر زمننا يف عليه لالستمرار الدور هذا يعزز

 مقروءة إعالمية مواد إىل اخلرائط يف واملدرجة اجملدولة املواد حتويل 
 العلمي املرأة دور إلظهار احلي ة ابللغات وترمجتها ومرئية ومسموعة
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 يف يتيهون الغرب رجال كان اليت والعصور ؛ التاريخ عرب املبهر
 ..! والتخلف اجلهل من داج   ظالم

 لعرض احلي ة ابلرتمجة مزو دة وخارجية داخلية علمية مؤمترات إقامة 
 . والنشر ابلعناية اجلدير املوضوع هذا يف أحباث و دراسات
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 املراجع و املصادر فهرس
 حممد:  حتقيق ، الرب عبد حممد هللا عبد يوسف عمر أليب ، األصحاب معرفة يف االستيعاب -

 ه 1412: النشر سنة اجليل دار: الناشر البجاوي علي
 ، احلليب عرت حممد الدين لنور ، الصحيح جامعه يف الرتاجم وفقه البخاري اإلمام -

 .هـ 1406 سنة - 4 عدد -. الكويت - اإلسالمية والدراسات الشريعة ُملة :الناشر
 ودقَّق حققه ، قيالدمش القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أليب ، والنهاية البداية -

 االوىل الطبعة - العريب الرتاث إحياء دار:  الناشر ، شريي علي:  حواشيه وعلَّق أصوله
 . هـ 1408

 
 الذهيب عثمان بن أمحد بن حممد الدين لشمس واألعالم، املشاهري ووفيات ، اإلسالم اتريخ -
 سنة. بريوت/ لبنان:  العريب الكتاب دار: النشر دار ، تدمري السالم عبد عمر. د: حتقيق ،

  هـ1407: النشر
: الناشر ، عمريات زكري: وحتقيق دراسة ، الذهيب عثمان بن أمحد بن حممد ، احلفاظ تذكرة -

 . هـ1419 األوىل الطبعة ، لبنان-بريوت العلمية الكتب دار
 

 العسقالن حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أليب ، التهذيب تقريب -
 .هـ1406 األوىل الطبعة ، حبلب الرشيد دار طبعة ، عوَّامة حممد:  حتقيق ،( ه852: توىفامل)
 

 رب عبد القيوم عبد. د:  حتقيق ، البغدادي الغين عبد بن حممد بكر أليب ، اإلكمال تكملة -
 . األوىل:  الطبعة 1410 - املكرمة مكة - القرى أم جامعة:  النشر دار ، النيب

 العسقالن حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أليب ، بالتهذي هتذيب -
 األوىل، الطبعة : الطبعة ، اهلند:  النظامية املعارف دائرة مطبعة : الناشر( ه852: املتوىف)

 .هـ1326



 

 
867 

 عبد بن أمحد الدين صفي الفقيه للحافظ ، الرجال أمساء يف الكمال هتذيب تذهيب خالصة -
 املطبوعات مكتب:  الناشر ، غدة أبو الفتاح عبد:  حتقيق ، اليمين رياألنصا اخلزرجي هللا

 . ه 1416:  النشر سنة ، البشائر دار/اإلسالمية
 

 ،( هـ927:  املتوىف) الدمشقي النعيمي حممد بن القادر لعبد ، املدارس اتريخ يف الدارس -
 . هـ1410 األوىل:  بعةالط ، العلمية الكتب دار:  الناشر ، الدين مشس إبراهيم:  احملقق

 
 حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أليب الثامنة املائة أعيان يف الكامنة الدرر -

 اهلند/ أابد حيدر - العثمانية املعارف دائرة ُملس  :الناشر )  هـ852: املتوىف) العسقالن
 .هـ1392 الثانية، :الطبعة

 الدين، تقي علي، بن أمحد بن حممد الطيب أليب دواألساني السنن رواة يف التقييد ذيل -
 دار:  الناشر ، احلوت يوسف كمال:  احملقق ،( هـ832:  املتوىف) الفاسي احلسين املكي

 . ه1410 األوىل، الطبعة:  الطبعة ، لبنان بريوت، العلمية، الكتب
 

( هـ 748: املتوىف) الذهيب عثمان بن أمحد بن حممد الدين مشس االمام ، النبالء أعالم سري-
 . الرسالة مؤسسة:  الناشر ، االرنؤوط شعيب:  حتقيق

 احلنبلي العكري حممد بن أمحد بن احلي لعبد ، ذهب من أخبار يف الذهب شذرات -
 بن دار:  الناشر ، األرانؤوط حممود األرنؤوط، القادر عبد:  ،حتقيق( ه1089:  املتوىف)

 .هـ1406:  النشر ،سنة دمشق -كثري
 

:  احملقق ،( هـ 230:  املتوىف) البصري هللا عبد أبو سعد بن حممد ، الكربى الطبقات -
 . األوىل:  الطبعة ، بريوت – صادر دار:  الناشر ، عباس إحسان
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 بن حممد هللا عبد أيب الدين مشس لإلمام ، الستة الكتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف -
 ، اخلطيب وأمحد عوامة حممد:  حتقيق ،( هـ 748:  املتوىف) الدمشقي الذهيب بن أمحد

 ـ االسالمية للثقافة القبلة دار:  الناشر
 . جدة القرآن علوم مؤسسة

 
 ابن الدين عز اجلزري، الشيبان حممد الكرم أيب بن علي احلسن أليب التاريخ يف الكامل -

 العريب، الكتاب دار :الناشر ، تدمري السالم عبد عمر  :حتقيق( ه630: املتوىف) األثري
 . هـ1417 األوىل، :الطبعة لبنان – بريوت

 عبد: حتقيق ، احلسني أيب القشريي مسلم بن احلجاج بن  مسلم لإلمام واألمساء الكىن -
 القشقري الرحيم

 . هـ 1404: النشر سنة ، األوىل: الطبعة ، النبوية املدينة - اإلسالمية اجلامعة: النشر دار
 سنة املتوىف الدبيثي ابن علي بن حيىي بن سعيد بن حممد احلافظ)  دبيثيال اتريخ خمتصر -

 املتوىف الذهيب قامياز ابن عثمان بن أمحد بن حممد الدين مشس االمام:  اختصره ،(  هـ 637
 العلمية الكتب دار:  الناشر ، عطا القادر عبد مصطفى:  وحتقيق دراسة ، هـ 748 سنة

 .لبنان – بريوت
 

از بن عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أيب الدين لشمس ، الكبري يوخالش معجم -  قَاميج
 – الطائف الصديق، مكتبة  :الناشر ، احلبيب حممد  : احملقق ( هـ748: املتوىف) الذهيب

 . هـ 1408 األوىل، :الطبعة ، السعودية
 األصبهان سحاقإ بن أمحد بن هللا عبد بن أمحد نعيم أليب ، نعيم أليب الصحابة معرفة -
 الريض – للنشر الوطن دار:  الناشر ، العزازي يوسف بن عادل:  حتقيق ،( هـ430:  املتوىف)
 .هـ 1419 األوىل:  الطبعة ،
 

 يوسف بن حممد بن القاسم حممد أليب ، الربزايل اتريخ أو الروضتني كتاب على املقتفي -
 األوىل:  الطبعة ، العصرية املكتبة:  لناشرا ، (هــ739: املتوىف) الدمشقي اإلشبيلي الربزايل

 . هـ 1427 سنة
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: املتوىف) الصفدي هللا عبد بن أيبك بن خليل الدين لصالح ، ابلوفيات الوايف -

 – الرتاث إحياء دار :الناشر ، مصطفى وتركي األرانؤوط أمحد : احملقق ،( هـ764
 .ه1420 النشر عام بريوت
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