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جهود املرأة العلمية من خالل كتاب
"سري أعالم النبالء"
دراسة استقرائية إحصائية

إعداد
د /مىن بنت أمحد القاسم ؛ الباحثة الرئيسة

الطالبة  /ميمونة بنت سعود العجالن ؛ الباحثة املساعدة

من  787إىل 872
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بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدمة :
احلمد هلل رب العاملني والصالة و السالم على نبينا حممد وعلى آله و صحبه و
كثريا وبعد :
سلم
ً
تسليما ً
ِّ
أخبارا كثرية ودالئل متنوعة تثبت جهود املرأة
فإن كتب التاريخ و السري قد حوت ً
العلمية يف الرواية والتدوين والتعليم وغريها ؛ والدراسة اإلحصائية االستقرائية لتلك
اجلهود من الوسائل العلمية اليت تضبط حجمها وتبني مالحمها بدقة ليتسىن معرفتها
وبيان أحواهلا واحلكم عليها بعلم .
جزءا ،
وقد مت اختيار الكتاب املوسوعي "سري أعالم النبالء" الواقع يف (ً )25
لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب (املتوىف عام 748هـ) ليكون أحد
الكواشف عن اجلهود العلمية النسائية خالل مثانية قرون من التاريخ  ،وسيظهر لنا
من خالل الدراسة املواطن واألزمان اليت تكثَّفت فيها الطاقات العلمية النسائية
ابإلضافة إىل معرفة نوعية اجلهود العلمية اليت اضطلعت هبا املرأة ًأي كان موقعها
يف احمليط االجتماعي والعمر الزمين.
أهداف الدراسة :
 استقراء اجلهود العلمية للمرأة من كتاب "سري أعالم النبالء" سواء كانت
يف ترامجهن املستقلة أو ضمن سالسل الرواة أو حيث ذُكرت يف تراجم
الرجال .
 تتبع وفيات النساء يف كتاب "السري" وغريه من املصادر فإن مل تذكر ،
كان االجتهاد مبعرفة عصورهن من خالل وفيات من عاشوا معهن يف ذلك
القرن .
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 حترير مجيع املعلومات املستخلصة يف جهود النساء العلمية بطريقة
اجلداول و الرسوم البيانية مرتبة األمساء منضبطة األدوار .
 حتليل تلك الدراسات واجلداول والرسوم البيانية واستخالص النتائج ،
واالستفادة منها يف بيان حجم جهود املرأة العلمية ودورها و أتثريها ومعامل
شخصيتها العلمية والرد على املطاعن املفرتاة على املرأة املسلمة ودينها.
 اكتساب اخلربة العلمية يف التعامل مع أمهات كتب الرتاجم  ،وقراءة
سالسلها الطويلة واإلفادة منها بطرق علمية فنية .
أمهية املوضوع :
تتجلى أمهية املوضوع يف عدد من األمور ؛ أبرزها هو :
إثبات دور املرأة يف اجملال العلمي على اختالف فنونه ابألرقام احملصاة

ُ
والشواهد القاطعة واملواقف التارخيية املثبتة .
 الرد الشايف بلسان احلال واملقال على الشبه املعاصرة اليت تصم املرأة
املسلمة منذ عصر النبوة ؛ ابلتخلف العلمي وقلة الوعي وضعف
مشاركتها العلمية وأتخر دورها يف رقي الفكر ومنو احلضارة .
 تفنيد املفاهيم الباطلة واملزاعم الكاذبة اليت َّ
تدعي عزل اإلسالم للمرأة عن
ميدان العلم وشرف طلبه واالشتغال به واإلعانة عليه لنقص أهليتها عن
ذلك الشرف !.
وجتلية مكانتها الكرمية يف الشريعة اإلسالمية يف اجلانب العلمي من خالل ما
ُكلِّفت به وشرفت من محل العلم وتبليغه والعمل به والدعوة إليه والعون
عليه.
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 بيا ُن مسؤولية املرأة العلمية يف األوساط النسائية املعاصرة وحثها على
القيام هبا على الوجه األمت  ،حبًا للعلم ورغبةً فيما عند هللا من الثواب ،
وقدواهتن يف ذلك أمهات املؤمنني (رضي هللا عنهن).

عرض مهارات املرأة العلمية املتنوعة ابألمثلة الواقعية وإشادة العلماء هبا

ُ
وآاثرها العظيمة العلمية و الرتبوية يف ترسيخ العلوم ونشأة اجلهابذة من
احملدثني و الفقهاء و القضاة والقراء على يديها.
 رسم معامل الشخصية العلمية للمرأة من خالل النماذج الفذة اليت مت
عرضها واملواقف املشهودة اليت ذكرت أخبارها يف جوانب العلم ؛ من
الرواية والتثبت والكتابة والعرض واإلجازة وحنوها وكذلك األدب
الصرب و التحمل ِّ
والرفق بطالبات العلم .
املصاحب له من َّ
 املكانة العلمية العظيمة لكتاب "سري أعالم النبالء" –موضع الدراسة-
ويظهر ذلك من خالل:
 مؤلفه وهو  :مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بنقامياز بن عبد هللا الذهيب  ،املتوىف سنة (748ه)  ،أثىن عليه علماء
ذائعا ؛ ولإلجياز أختار بعض ما قيل فيه ؛ قال
ثناء ً
عصره ومن بعدهم ً
التاج السبكي (يف شذرات الذهب": )153/6اشتمل عصران على أربعة
من احلفاظ وبينهم عموم وخصوص املزي والربزايل والذهيب والشيخ الوالد
ال خامس هلم يف عصرهم  ،فأما أستاذان أبو عبد هللا [يعين الذهيب]
فبصر ال نظري له وكنز هو امللجأ إذا نزلت املعضلة أمام الوجود حفظًا ،

وذهب العصر معىن ولفظًا  ،وشيخ اجلرح والتعديل ورجل الرجال يف كل
ُ
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سبيل ،كأمنا مجعت األمة يف صعيد واحد فنظرها مث أخذ خيرب عنها أخبار
من حضرها".
وقال خليل بن أيبك الصفدي (يف أعيان العصر":)251/2كان يف
حفظه ال جيارى ،ويف لفظه ال يبارى ،أتقن احلديث ورجاله ،ونظر علله
وأحواله ،عرف تراجم الناس ،وأزال اإلهبام يف توارخيهم واإللباس".
 تصنيف املؤلف هلذا الكتاب "السري" ؛ والذي كان بعد انتهائه منضا فكان علمه
كتابه "اتريخ اإلسالم" وهو يف السري و الرتاجم أي ً

واستيعابه وبصره ابملرتجم هلم قد بلغ الغاية والنهاية.

 القرون الطويلة اليت تناولتها الدراسة وقد امتدت من عصر النبوة إىلوفاة اإلمام الذهيب (رمحه هللا) يف القرن الثامن اهلجري .
 خدمة هذا املوضوع بلم شتاته ومجع معلوماته املتناثرة يف زوايه وثنايه
احملررة واإلحصائيات الدقيقة
بطريقة مبتكرة ميسرة ؛ من خالل اجلداول َّ

والرسوم البيانية  ،وتقدمي هذه الدراسة اليت مل يُسبق إليها هبذه املنهجية ،
لتكون انطالقةً خلرائط بيانية وجغرافية أكثر مشوالً وأغزر مادة من خالل
استقراء لنظائر هذا الكتاب املوسوعي  ،واالستفادة من نتائجها يف إنتاج

مواد إعالمية مرئية ومسموعة ومقروءة تعزز تكرمي اإلسالم للمرأة وترسخ
ما حظيت به من تشريف .

عملنا يف البحث :
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استقراء مجيع الرتاجم الواردة يف الكتاب للرجال و النساء من أول
الكتاب إىل آخره  ،واقتناص ما يشري إىل أي جهد علمي للمرأة خالل
تلك القرون  ،ابإلضافة إىل حترير وفيات أولئك النساء واالجتهاد يف
معرفة عصورهن ومن مث صياغة تلك املعلومات بطريقة اجلداول وترتيب
النساء على حروف املعجم.
وقد تولت الطالبة  /ميمونة بنت سعود العجالن استقراء األجزاء العشرة
األوىل من كتاب "سري أعالم النبالء" واستخراج الدالالت املطلوبة
يت بقية أجزاء الكتاب وهي ( )13ابإلضافة إىل
وتزويدي هبا بينما تول ُ
جزئي الفهارس مع مراجعة البحث كامالً وتصحيحه وتنسيقه وترقيمه
وعمل اخلامتة واملقدمة واجلداول اإلحصائية امللحقة والفهرسة.
الدراسات السابقة :
من خالل سرب الكتب املصنفة يف هذا املوضوع مل أقف على من استقرأ
كتاب "السري" ابملنهجية اليت سبق بياهنا  ،مع العلم بكتاب  :أخبار
النساء يف سري أعالم النبالء مجع  :عبيد بن أيب نفيع الشعيب .
وقد اطلعت عليه وهو كما ذكر نقل مجيع سري النساء املبثوثة يف الكتاب
ورتبها يف كتابه .
والدراسات يف ذات اجملال هي :
 جهود املرأة يف رواية احلديث  ،القرن الثامن اهلجري للدكتور :
صاحل يوسف معتوق .
 جهود املرأة يف نشر احلديث و علومه  ،للدكتورة  :عفاف
عبدالغفور محيد .
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 دور املرأة يف خدمة احلديث يف القرون الثالثة األوىل  ،لألستاذة :
آمال قرداش بنت احلسني .
 اجلهود العلمية للمرأة خالل القرنني اخلامس والسادس اهلجريني ،
للدكتورة  :انجية عبدهللا إبراهيم .
 عناية النساء ابحلديث النبوي  ،للشيخ  :مشهور بن حسن آل
سلمان .
خطة البحث :
مت تقسيمه إىل :مقدمة  ،وثالثة مباحث وملحق ابجلداول البيانية وخامتة هبا أبرز
النتائج والقراءات التحليلية ملا سبق مث فهارس .
ونسأل هللا مبنه وكرمه أن يبارك يف هذا اجلهد وأن ينفع به ويرزقنا خدمة كتابه وسنة
نبيه حممد  وأن يتقبل منا صاحل القول والعمل ويغفر لنا سيئاتنا وزالت أقالمنا .

********

املبحث األول :
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شيخات اإلمام الذهيب (
1

اسم الشيخة
ت ِّ
عبدالرمحن
ضى
َّ
الر َ
َخ ِّد ججيَةُ بِّجن ُ
حممد بن عبد اجلبَّار أم
بن َّ

2

حممد* وفاهتا سنة  701ه.
ت َعلِّي بن عمر
َخ ِّد ججيَةُ بِّجن ُ
الصناحبي *
وفاهتا سنة 734ه

3
4

) راويت السنة املشرفة
تعليق موجز عنها من "السري"
بن عب ِّد الو ِّ
اح ِّد و َعجب ِّد
روت عن أ ج
َمحَ َد ِّ َج َ
بن عب ِّد ِّ
ِّ
هللا  ،روى عنها اإلمام
املجنع ِّم ِّ َج
()1
َّ
الذهيب.
بن عب ِّد الو ِّ
اح ِّد و ُم جك َرِّم
روت عن أ ج
َمحَ َد ِّ َج َ
بن ُحمَ َّم ِّد ِّ
ِّ
الص جق ِّر روى عنها اإلمام
بن أَِّيب َّ
()2
َّ
الذهيب .

الواعظة  ،الكاتبة  ،قَـ َرأَ عليها اإلمام
وسف*
َخ ِّدجيَة بِّ ُ
نت يُ ُ
ِّ ِّ ِّ ()3
وفاهتا سنة 699ه
َّ
الذهيب  ،روت عن ُحمَ َّم ِّد ِّ
بن هبَة هللا.
اح
َمحَد بن
الصبَ ِّ
ض جوء َّ
َزينَب بِّنت ال َك َمال أ ج
َّ
تفردت ِِّبِّ َجازيت َ :ع ِّججيـبَة َ
َع ِّ
الرِّحيم املقدسية أم عبدهللا بِّنت ُحمَ َّمد البَاقِّ َد ِّاري وابجن اخلَِّري إِّ َبر ِّاهيم
بد َّ
وفاهتا سنة 740ه
بن َجحم ُم جود البَـغج َد ِّادي وهي شيخة اإلمام
()4
َّ
الذهيب .

) (1السري (.)87/9

) (2السري (.)501/12( ، )66/10

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

) (4السري ( ،)307،233/23ذيل التقييد (.)367 / 2
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الر جمحَ ِّن ِّ
بن َعجب ِّد
َ 5زيجـنَب بِّنت حيىي بن العز بن َعجب ِّد
روت عن اليَـ جل َد ِِّّ
ان َعجب ِّد َّ
ج
ِّ ِّ ِّ
يم ِّ
بن َخلِّجيل َّ ،
حدث عنها
السالَِّم السلمية *
َّ
املجنع ِّم و إ َبراه َ
وفاهتا سنة 735ه

6

7

اإلمام َّ
الذهيب .
ُ

()1

اضي ُحميِّي ِّ
ت ال َق ِّ
الديج ِّن
ب بِّجن ُ
َزيجـنَ ُ
ِّ ِّ
س ِّن
حيىي بن حممد بن الزكي أم اخلري روت عن املسند ابن امل َق َِّّري أَيب احلَ َ
َعلِّ ِّي البَغ َد ِّاد ِّي ومسع منها اإلمام َّ
وفاهتا سنة 700ه
الذهيب
()2
والربزايل ،واملقاتلي وغريهم .
نت علي بن أمحد بن روت عن أَيب ُحمَ َّمد عب ِّد ِّ
هللا ِّ
بن قُ َد َامةَ
ب بِّ ُ
َج
َزيجـنَ ُ
()3
فضل  ،أُم عبد ِّ
الص ِّ
احليَة * وروى عنها اإلمام َّ
هللا َّ
الذهيب .
َج
الرواية :

وفاهتا سنة 795ه

بن ُحمَ َّمد الط ِّ
8
املؤيَّ ِّد ِّ
وس ِّي و
نت عمر بن كِّجن ِّدي روت عن َ
ب بِّ ُ
َزيجـنَ ُ
بن ال َف ِّ
أم الفضل* وفاهتا سنة 699هُ .حمَ َّم ِّد ِّ
بن
ضل  ،وروى عنها مح ُد ُ
()4
ِّهب ِّة ِّ
هللا  ،وقرأَ عليها اإلمام َّ
الذهيب .
َ
 9ست األهل بنت عثمان الن ِّ
َّاص ِّح حصلت على اإلجازة من ابن أيب اليسر،
ومجال الدين بن مالك ومجاعة  ،ومسعت
أم حممد
وفاهتا سنة  729ه

من عمر بن القواس وغريه ،وروى عنها

) (1السري (.)311/23( ، )50 /14
) (2السري (.)119 /23
) (3السري (.)370/13

) (4السري ( ،)484/9معجم الشيوخ الكبري (.)254/1
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بن َجَنم َّ
والذهيب وكانت هي
َعجب ُد َّ
الر جمحَ ِّن ُ

مرضعته وعمته.

()1

ِّ 10ست ِّ
الر جمحَ ِّن بن إبراهيم
بنت علوان بن سعد روى عنها البَـ َهاءُ َعجب ُد َّ
األهل ُ
أم أمحد البعلبكية وفاهتا سنة
703هـ

 ،و قرأَ عليها اإلمام الذهيب.

()2

ِّ
ِّ
الوه ِّ
َّاب
ِّ 11ست ال ُق َ
ضاةِّ؛ بِّجن ُ
ت القاضي حميي روت عن َك ِّرميَة بنت َعبد َ
الدين بن أمحد وفاهتا سنة 712ه ال ُقر ِّشيَّةُ  ،روى عنها اإلمام َّ
الذهيب قراء ًة.
َ
()3

ِّ
الوَزَر ِّاء بنت عُ َم ُر ِّ
َس جع َد الرواية :روت عن أبيها أَيب ال َفجت ِّح ُم َد ِّرس
بن أ َ
 12ست ُ
ِّ
ِّ
اريَّة وقَ ِّ
ِّ
اضي َح َّرا َن ُم َّد ًة .قال احلافظ
بن املُنَ َّجى التَّـنُـ جوخ ِّي ُمثَّ املََع ِّري امل جس َم ِّ َ
وفاهتا سنة 716ه
الذهيب ":روت الكثري وعمرت دهراً
وكانت آخر من حدث مبسند الشافعي

أت عيها الصحيح ومسند الشافعي".
قر ُ
قال الصفدي" :وطُلبت إىل مصر سنة

715هـ أقدمها أرغون انئب مصر فسمع
عليها الصحيح".
13

سيدة بنت موسى بن عثمان

) (1السري (.)306/5( ،)17/1

) (2السري (.)384/7( ،)373/6
) (3السري (.)81/13

) (4املقتفي ( ، )235/4السري (.)80 /23

()4

قال الذهيب ":كنت أتلهف على لقيها،
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املارانية املصرية ،
وفاهتا سنة  695ه.

ورحلت إىل مصر ،وعلمي أهنا ابقية،
فدخلت فوجدهتا قد ماتت من عشرة
()1

أيم".

14

ت عُ َمر العامرية بنت
ُش جه َدةُ بِّجن ُ

بن بَ جدر ،روى
الكاتبة ،روت عن عُ َم َر ُ

15

شةُ بِّجن ُ ِّ
سى ابن اإلمام
َعائِّ َ
ت عجي َ

الشيخة املسندة األصيلة  ،روت عن

العدمي * وفاهتا سنة 709ه

املوفق املقدسي *
وفاهتا سنة 697ه

اإلمام َّ
الذهيب.
عنها
ُ

()2

أبيها وجدها  ،روى عنها اإلمام الذهيب.

()3

 16فَ ِّ
روت عن أَيب ال َق ِّ
اس ِّم ِّ
احةَ َّ
حدث
اط َمة بِّنت إِّبر ِّاهيم بن حممود بن
ج
بن َرَو َ
اإلمام َّ
الذهيب
عنها
جوهر البطائحي ،أم حممد
ُ
وفاهتا سنة  711ه

17

ِّ
اطمةُ بِّجن ِّ
ت ُسلَجي َما َن
فَ َ
ِّ
الد َم جش ِّقي* .
وفاهتا سنة 708ه

()4

وقرئ عليها البخاري مخس مرات.
روت عن َّ
َمحَد  ،و ِّ
ابن َعجب ِّد
بن أ ج
املسل ُم ُ
َ
ِّ
السالَِّم ال َفجت ِّح بن َعجب ِّد هللا البَـغج َد ِّادي
َّ
وغريه ،وقرأَ عليها اإلمام الذهيب قبل
موهتا بيوم ،وحضر معه مجاعة وروت له
ابإلجازة .
قال احلافظ الربزايل :روت لنا عن أكثر

) (1السري (.)27/1

) (2السري (. )287 / 22

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

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

18

ت ُحمَ َّمد بن عبد القاهر
ََنجَوةُ بِّجن ُ
النصييب أم حممد *

وفاهتا سنة  719ه

19

ت َعلِّي بن عسكر
ُه جديةُ بِّجن ُ
اهلراس البغدادية *
وفاهتا سنة 712ه

وحمَ َّم ُد ِّ ِّ
روت َعن ِّ
يل
ابن َخ ِّليل ُ
ج
ُ
بن إ جمسَاع َ
الطََّر ُس جو ِّسي ،و روى عنها علي بن حممد
احلموي واإلمام الذهيب وقال  :ما أظن
روى عن ابن خليل امرأة سواها .

()2

الرواية :روت عن ابن الزبيدي حضورا و
ِّ
بن عُ َم َر ،واحلسني بن
ً
مساعا من َعجب ُد هللا ُ
أيب بكر وغريهم  ،روى عنها فاطمة
البطائحية وهدية بنت عبداحلميد
()3

20

ت َعجب ِّد احلَ ِّمجي ِّد*
َه ِّديَّةُ بِّجن ُ

21

ت َع جس َكر *
َه ِّديَّةُ بِّجن ُ

وفاهتا سنة 699ه

ُمسع منها يف سنة 707ه

وسواهم.

الرواية :روت عن احلُس ج ِّ
ني ِّ
بن املبارك ،
َ
()4

وروى عنها اإلمام الذهيب.
الرواية :روت عن عب ِّد ِّ
هللا ِّ
بن عُ َم َر وأَيب
َج
ض ِّل اهلَجم َد ِّان  ،روى عنها اإلمام
ال َف ج
الذهيب .

()5

) (1السري (.)333 / 22( ،)272 / 22( ،)411/14
) (2السري ( )314 /13الدرر الكامنة (.)154/2
) (3السري ( ، )176/7الشذرات (.)31/6

) (4السري ( ، )122/8تذكرة احلفاظ وذيوله (.)185 / 4
) (5السري (.)37/23( ، )129 / 10
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املبحث الثان :
من هلا دور علمي يف الرواية والكتابة واإللقاء و الوعظ وحنوه .

1

القائمة ابلدور العلمي
أم أ ََاب ِّن ِّ
ص جم َعةَ
بن َ
األنصاري* تويف ابنها سنة

2

أم أَيب املُحيَّ ِّ
اة تويف ابنها
َ

3

أ جَرَوى بنت ُحمَ َّمد

153ه

سنة180ه

وفاهتا سنة 480ه

) (1السري (.)510/6(،)61/7

نوع النشاط و املهارة العلمية ِبجياز
الرواية :اتبعية جليلة روت عن عائشة أم املؤمنني
َّ ،
ص جم َعةَ.
بن َ
حدث عنها ابنها أ ََاب ُن ُ
الروايةَّ :
حدث عنها ابنها أَبُو احملَيَّاةِّ.

()2

والسماع :الو ِّ
اعظَةُ و ِّهي ابـنَة َعم فَ ِّ
اط َمة
الوعظ َّ
َ ج
َ
الشعبيَّ ِّة مقدمة الو ِّ
اعظَات ،قال ِّ
َّ
السلفي َ :رأَيجـتُـ َها
َ َ
ت ِّم جن أَِّيب َس جعد
ضرت ِّعجن َد َها َكثِّ جرياًَ ،وقَ جد َِّمس َع ج
َو َح َ
()3
املالِّجي ِِّّين ،والنَّـ َّق ِّ
اش وغريمها .

) (2السري( ،)294/2الكىن واألمساء لإلمام مسلم (.)830/2
) (3السري (.)8 /21

()1
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ث عجنـها :ابناها؛ عب ُد ِّ
هللاَ ،وعُ جرَوةُ،
نت أَِّيب بَكر
أَمسَاءُ بِّ ُ
الرواية والفتوىَ :ح َّد َ َ َ َ َ َج
ِّ
ِّ
بن عُ جرَوةََ ،و ِّع َّدةَ .ع جن ُم جس ِّلم ال ُق ِّر ِّي،
أُم ابج ِّن الزبَ ِّري
َو َحفجي ُد َها؛ َعجب ُد هللا ُ
وفاهتا سنة 73هـ
الَ :د َخلجنَا َعلَى أُِّم ابج ِّن الزبَـ جِّري  -فَِّإ َذا ِّه َي جام َرأَة
قَ َ
ت :قَ جد
ض جخ َمة َع جميَاءُ  -نَ جسأَ ُهلَا َع جن ُمجتـ َع ِّة احلَ ِّج ؟ فَـ َقالَ ج
َ
()1
رخَّص رسو ُل ِّ
هللا  فِّيها.
َ َ َ ُج
بن عب ِّد ِّ
هللا الرواية  :روت َع ِّن اجلَ َّم ِّ
الَ ،وابجن أَِّيب َعلِّي  ،روى عنها
نت أ ج
أج
َمسَاءُ بِّ ُ
َمحَ َد ِّ َج
السلَ ِّفي أَبو طَ ِّ
ِّ
ِّ
ظ،
َمحَ َد أُم َس جعد *
ث ،احلَافِّ ُ
اهر أ ج
بن أ ج
بن ُحمَ َّم ِّد احملَ ِّد ُ
ُ
َمحَ ُد ُ
()2
تويف من روى عنها وهو أبو
امل جف ِّيت .

4

5

طاهر سنة 576ه

6

ت عُ َمجيس
أج
َمسَاءُ بِّجن ُ

تويف من روى عنها وهو سعيد
بن املسيب سنة 93ه

َمسَاءُ بِّجنت ُحمَ َّمد بن البَـ َّز ِّاز
أج
ِّ
الد َم جشقيَّة * وتدعى أمساءُ

7

الران
بنت َّ

وفاهتا سنة 595ه

ث َعجنـ َها :ابجـنُـ َها َعجب ُد
الرواية  :عن رسول هللا َ ، ح َّد َ
ِّ
ِّ
ِّ
بن َش َّدادَ ،و َس ِّعجي ُد
بن َج جع َفرَ ،وابج ُن أُ جخت َها؛ َعجب ُد هللا ُ
هللا ُ
()3
سيِّ ِّ
بَ ،وعُ جرَوةَُ ،و َّ
آخ ُرجو َن.
الش جعِّيب َو َ
ُ
بن املُ َ

الرواية :مسعت من قاضي دمشق أيب املفضل حيىي بن
علي بن عبد العزيز القرشي ،وجدها أيب حممد عبد
الكرمي بن محزه السلميَّ ،
ثت مسع منها ال َف ِّقجيهُ،
وحد ج
ِّ ِّ ِّ
اإلمام  ،احمل ِّد ُ ِّ
بن َح ِّام ِّد
ِّ َ ُ َ
ث ،ش َه ُ
اب الديج ِّن إ جمسَاعجي ُل ُ
()4
ال ُقو ِّ
صي وأمحد بن عبد الدائم املقدسي وغريمها.

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

) ( السري (.)39-10/ 21

) (3السري (.)282/2

) (4السري( ،)246/4السري ( ،)329/21السري ( ،)288 / 23اتريخ اإلسالم (/ 49
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8

ص َعب
أج
َمسَاءُ بِّجن ُ
ت ُم ج

تويف من روى عنها سنة

ص َع ِّ
ب ِّ
بن َاثبِّت .
الرواية :روت عن ُم ج

()1

157ه*

9

10
11

ت َع ِّن النَِّّ ِّيب ُ مججلَةَ أَح ِّ
ت يَ ِّزيج َد ِّ
ث
بن
أج
اديث َ ،ح َّد َ
الروايةَ :رَو ج
َمسَاءُ بِّجن ُ
َ
وُمَ ِّ
ِّ
اهد،
بن َح جو َشب ُ
الس َك ِّن
وفاهتا ِّيف ُح ُدود َعجنـ َهاَ :م جوالَ َها؛ ُم َهاجر َو َش جه ُر ُ
َّ
()2
آخ ُرجو َن.
السجبعني من ا جهلِّ جج َرة
َو َ
أُم األَسو ِّد اخلُز ِّ
اعيَّ ِّة* تويف من الرواية :حدث َعجنـها يـونُس بن ُحمَ َّمد َ ِّ
ب
جَ َ
املؤد ُ
َ ُج ُ ُ
()3
روى عنها سنة 207ه
البَـغج َد ِّادي.
السلَ ِّفي أَبو طَ ِّ
ت اجل َّمال  ،روى عنها ِّ
بن الرواية َِّ :مسع ِّ
ت ُحمَ َّم ِّد ِّ
اهر
الع ِّزيج ِّز بِّجن ُ
َ
أ ََمةُ َ
ُ
َ
()4
اجلُنَـجي ِّد تويف من روى عنها
ظ ،امل جف ِّيت.
ث ،احلَافِّ ُ
أج
بن ُحمَ َّم ِّد احملَ ِّد ُ
َمحَ ُد ُ
وهو أبو طاهر سنة 576ه

أَمةُ ِّ ِّ
ت احلُس ج ِّ
ني
12
َ َ
الواحد بجن ُ َ
ت املَ َح ِّاملِّ ِّي.
امسها ُستَـجيـتَة بجن ُ
َو َ
وفاهتا سنة 377ه

الفتوى والرواية :

ِّ ِّ
الوَّراق،
تَـ َف َّقهت ِِّب َ
يل َ
َبيهاَ ،وَرَوتَ :عنهَُ ،و َعن إ جمسَاع َ
صي ،وحفظت ال ُقرآن ،و ِّ
و َعبد الغَافر احلِّم ِّ
الفقه
ج
َ
َ
َ
ش ِّ
افعي ،وأَتقنت ال َفرائِّض ،وم ِّ
الع َربِّيَّة
لِّل َ
سائل الدورَ ،و َ
َ
ََ َ
َ
ِّ
َح َفظ النَّاس لِّلجفقه .
وَكانَت من أ ج
ت ِّ
تفيت َم َع أَِّيب َعلِّي بن أَِّيب ُه َريجـ َرَة.
قَ َ
ال البَـ جرقَ ِّانَ :كانَ ج
()1

) (1السري ( ،)29/7السري(.)30/7

) (2السري ( ، )297/2الوايف ابلوفيات (.)34/9
) (3السري (.)474-473/9

) (4السري (.)39/21( ، )10 / 21
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13

ِّ
ت قَـيس ِّ
الغ َف ِّ
بن
آمنَةُ بِّجن ُ ج
بن ُم جو َسى وعُ َم َارةُ ُ
اريَّة تويف الرواية :روى َعجنـ َها ُحمَ َّم ُد ُ
()2
امله ِّ
من روى عنها وهو حممد بن
اج ِّر .
َ

14

ت ُرقَـجيـ َق َة* تويف من الرواية َّ :
بن املجن َك ِّد ِّر.
أ َُمجي َمةُ بِّجن ُ
حدث عنها ُحمَ َّم ُد ُ

15

بنت ِّ
أنس ِّ
بن مالك
أ َُمجيـنَةُ ُ

موسى سنة 584ه

حدثت عنه سنة130ه

األنصاري* من الطبقة الثالثة
"الوسطى من التابعني"

16

()3

ت ِّيف
أُم أجَميَ َن احلَبَ ِّشيَّةُ َماتَ ج
ِّخالَفَ ِّة ُعثج َمان من عام -24
36ه

17

ت بَـ جه ِّز ِّ
بن َح ِّكجيم *
َابنَةُ بِّجن ُ

18

ت َرافِّع*
بَـ جرَزةُ بِّجن ُ

من طبقة أتباع التابعني

شةَ
ت َعائِّ َ
الرواية  :لَِّقيَ ج

 ،روت عنها ابنة أخيها أُم

نَـ َهار.

()4

الرواية :روى عنها أَبو احلوي ِّر ِّ
ث و ُحمَ َّم ُد ِّ
بن قَـجيس.
َُ ج
الرواية :

ِّ
س ِّن
سجُ
ني ُ
بن احلَ َ
روت عن أَبجيـ َها وروى عنها حفيدها احلُ َ
()6

ِّ
بن َمحَّاد.

الرواية :روى عنها عب ِّد ِّ
هللا ِّ
بن َرافِّع( .
َج

) (1السري (.)264/15

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

) (4السري ( ، )565/16التقريب (.)743 / 2
) (5السري (. )227-225/2

()5

) (6السري ( ، )464/14التقريب (.)128 / 1

)1
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تويف من روى عنها سنة وهو
عبدهللا بن رافع 111ه

19

ِّ
ِّ
ِّ
َّسائِّ ِّي.
ني
بَ ِّريجـ َرةُ َم جوالَةُ أُِّم املُجؤمنِّ ج َ
الرواية َ :هلَا َحديجث عن رسول هللا  عجن َد الن َ
ِّ ِّ
شةَ َوغَجيـ ُرهُ .قَ جد
وعائِّ َ
بن َم جرَوا َن َ
وفاهتا سنة
َرَوى َعجنـ َهاَ :عجب ُد امللك ُ
شةَ
َعائِّ َ
()2
تَ َكلَّ َم َعلَى َح ِّديجثِّ َها ابج ُن ُخ َزجميََة َوغَجيـ ُرهُ بَِّف َوائِّ َد َمجَّة.
57ه
ت ص جفوا َن*.عاشت الرواية :روت عن أُِّم ُك جلثُـوم بِّجن ِّ
ِّ
ت عُ جقبَ َة  ،وروى عنها
ج
بُ جس َرةُ بجن ُ َ َ
()3
إىل والية معاوية سنة 41ه -عُ جرَوةُ .

21

بَ جك َرةُ بِّجن ُ
ت عُ جقبَ َة* توفيت حدثت عن عائشة
()4
عائشة
املروي عنها سنة ِّزَيد .

20

60ه

57ه

22
23

ت املِّ جس َوِّر* تويف
أُم بَ جكر بِّجن ُ
من روى عنها سنة80ه
ت َعجب ِّد
بِّجيـ َب أُم ال َف ج
ض ِّل بِّجن ُ
الص َم ِّد ِّ
َّ
بن َعلِّي اهلَجرَمثِّيَّةُ
اهلََرويَّة.
وفاهتا سنة 477ه

ِّ
بن َج جع َفر وروت عن
الرواية :روى عنها َعجب ُد هللا ُ
()5

أبيها.

الرواية :
الر جمحَ ِّن ِّ
بن أَِّيب ُش َريجح ُج جزءاً َعالِّياً تفردت
ت َع جنَ :عجب ِّد َّ
َرَو ج
ِّ ِّ ِّ
ث
ص جونَ .ح َّد َ
به وا جشتُ ِّه َر هبَا َ ،مس َعهُ مجنـ َها َعا َمل الَ ُحي ُ

) (1السري (، )212/2الطبقات الكربى (. )198/5
) (2السري (.)298 - 192/2

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

) (5السري (.)462 /3(،)387/5

 ،وروى عنها َ َّ
بن
املعلى ُ

805

اهر ،وأَبو ال َفجت ِّح ُحمَ َّم ُد بن عب ِّد ِّ
ِّ
هللا
ُ َج
بن طَ َ ُ
َعجنـ َهاُ :حمَ َّم ُد ُ
الشري ِّازي ،وغريمها .
َ

()1

24

ِّ
َس جعد ِّ
املسلَّ ِّم
ج
العرب بِّجن ُ
ت َعالَّ َن .الرواية :روت عن أَيب املََع ِّايل ابن َعالَّ َن أ َ
َات ُ
بن َ
ِّ ()2
تويف من روى عنها و هو أسعد
ِّ
بن َم ِّكي ال َقجيسي.

25

ت عب ِّد ِّ
الرواية واإلجازة :
هللا أُم عتب
َجتَِّين بِّجن ُ َج
ِّ ِّ ِّ
الزيـنِّيب وأَِّيب عب ِّد ِّ
ِّ ِّ
هللا ِّ
بن
الو جهبَانِّيَّةُ
َوه َي آخ ُر م جن َِّمس َع م جن ط َراد َّ ج َ َ َج
َ
ِّ
ِّ
َعتِّجيـ َقةُ أَِّيب املَ َك ِّ
ارم ِّ
جح َة الن َع ِّايل
بن َو جهبَا َن.
طَل َ
وفاهتا سنة 575ه
ال ابج ُن
ساكِّ َر ،قَ َ
ث َعجنـ َهاَّ :
َح َّد َ
الس جم َع ِّانَ ،وابجن َع َ
()3
ِّ
َجازت لَنَا .
الدبَـجيثي :أ َ
َجتَِّين َم جوالَةُ ابج ِّن َو جهبَا َن* وفاهتا الرواية  :روت عن احلُس ج ِّ
ني ِّ
َمحَ َد النِّ َع ِّايل  ،روى عنها
بن أ ج
َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
سنة 575ه
س ِّن
البَـ َهاءُ َعجب ُد َّ
الر جمحَ ِّن املَجقدسي وهبَةُ هللا ُ
بن احلَ َ
()4
َّ
الد َو ِّامي .
ت عب ِّد ِّ
هللا ِّ
الرواية :
بن
تَركنَ ُ
از بِّجن ُ َج
روت عن النِّع ِّايل أَيب عب ِّد ِّ
هللا احلُس ج ِّ
َمحَ َد ِّ
َّ
بن
الدامغَ ِّان وفاهتا سنة 563ه
ني بن أ ج
َج
َ
َ
()5
ُحمَ َّمد .
ِّ
ت املُح ِّد ِّ
ث غَجي ِّ
ث ِّ
قرض الشعر :
بن
تَقيَّةُ بِّجن ُ َ

بن املسلم سنة 96ه

26

27

28
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ِّ
تِّ :
اعرةُ ،جحم ِّسنَة ،م جش ُهورة .م َدح ِّ
َعلِّي األ جَرَمنَ ِّ
السلَ ِّف َّيَ ،وتَِّقي
از ِّي مثَّ الص جوِّر ِّي
َ جَ َ َ
َش َ
الدي ِّن ِّ
ِّ
وفاهتا سنة 579ه
ب َمحَاةَ.
ج َ
صاح َ
()1
اس ِّم بن رو ِّ ِّ
روى َعجنـها :أَبو ال َق ِّ
عرها.
احةَ م جن ش َ
ُ ََ َ
َ ُ
ََ
ثت عن
ت أيب سعيد بن
الرواية  :كانت مسنة عالية الرواية  ،حد ج
تَقيَةُ بِّجن ُ
آموسان أم ليلى* وفاهتا سنة اخلَالَّ ِّل أَيب عب ِّد ِّ
بن َعجب ِّد املَِّل ِّ
هللا احلُس ج ِّ
ني ِّ
ك  ،روى عنها:
َج
َ
َ

29

607ه

الضياء املقدسي ،وابن نقطة .

()2

ت ِّ
ُج َد َامةُ بِّجن ُ
الص ِّديج ِّق
ت َو جهب*حياهتا يف الرواية :روت عنها َعائِّ َ
شةُ بِّجن ُ

30

القرن األول اهلجري

31

ت النـ جعم ِّ
ِّ
ان*
أُم َج جع َفر بجن ُ َ

32

أُم ُج َهجيش* تويف من روى

33

ِّ
ني
ُج َويج ِّريَةُ أُم املُجؤمنِّ ج َ

توفيت أمساء

سنة 73هـ

عنها وهو جابر سنة  128هـ
وفاهتا سنة 50ه

روت عن أمساء بنت أيب بكر
()4
املَهـ ـ ـج ِّريَّةُ.
ِّ ()5
الروايةَ :رَوى عنها َجابِّر اجلُجعفي.

 ،روت عنها م ِّ
اط َرةُ
َ

ث َعجنـ َها :ابج ُن َعبَّاس،
الرواية :عن رسول هللا َ ، ح َّد َ
ِّ
وعُبـجي ُد بن َّ ِّ
ب َجحي َىي
السبَّاقَ ،وُك َريجبَ ،و ُُمَاهدَ ،وأَبُو أَيـ جو َ
َ َ ُ
()6
آخ ُرجو َن.
بن َمالِّك َ ،و َ
ُ

1
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34

ت أَِّيب
أُم َحبِّجيـبَةَ َرجملَةُ بِّجن ُ
ِّ
ني
ُس جفيَا َن األ َُم ِّويَّةُ أُم املُجؤمنِّ ج َ
وفاهتاسنة49ه

35

ت َمحَّاد املَ ِّ
ازنِّيَّة*
َحبِّجيـبَةُ بِّجن ُ

تويف من روى عنها وهو حممد
بن منهال سنة  231ه

36
37
38

َخ َو َاها؛
الرواية عن رسول هللا َ ، ح َّد َ
ث َعجنـ َها :أ َ
ِّ
ِّ
اخلَلِّجيـ َفةُ ُم َع ِّ
بن
اويَةَُ ،و َعجنـبَ َسةَُ ،وابج ُن أَخجيـ َها؛ َعجب ُد هللا ُ
عُجتـبَ َة ِّ
آخ ُرجو َن.
بن الزبَـ جِّريَ ،و َ
بن أَِّيب ُس جفيَا َنَ ،وعُ جرَوةُ ُ
الرواية :روى عنها ُحمَ َّم ُد بن املِّجنـ َه ِّ
ال الض ِّ
َّريجـ ُر
ُ
ِّ ِّ ()2
التَّمجيمي.

()1

ت ِّملجحا َن * الرواية :روى عنها أَنَس بن مالِّ ِّ
ك ِّ
وع جم ُرو
بن النَّ ج
ض ِّرَ ،
أُم َح َرام بِّجن ُ َ
ُ َُ
()3
بن األ ِّ
وفاهتا سنة 27هـ
العجن ِّسي.
ُ ج
َس َود َ
ِّ ()4
َزجو َجةُ ِّ
اف بنُت َخالد.
ابن َح جزم * تويف زوجها الرواية :روت عنها أُم َعطَّ ُ
سنة 456ه

الرواية :

ح جفصةَ بجن ِّ
ت ِّسريين أُم اهلَُذيج ِّل اتبعية جليلة  ،عدمية النظري يف وقتها َّ ،
حدثت عن ِّأم
َ َ
عطيَّةَ األنصاريَّة ِّ
وأنس ِّ
بن مالك وغريمها  ،روى عنها
ال َف ِّقجيـ َهةُ* .
قتادة ِّ ،
وفاهتا سنة 110ه
سان وغريمها ُ ،روي عن إِّ َي ِّ
س ِّ
بن
بن َح َّ
وه َ
شُ
ام ُ
ت أَحداً أُفَ ِّ
ُم َع ِّ
َت
اويَةَ قَ َ
ضلُهُ َعلَجيـ َها  ،قَـ َرأ ج
الَ :ما أَ جد َرجك ُ َ
()5
ال ُقرآ َن و ِّهي بِّجن ُ ِّ
يت َع جش َرَة َسنَ ًة.
ت ثجنـ َج
ج َ َ
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ت عن النيب ِّ ع َّدةَ أَح ِّ
بن اخلَطَّ ِّ
ت عُ َم َر ِّ
اديجث َ ،رَوى َعجنـ َها:
اب الروايةَ :رَو ج
صةُ بِّجن ُ
َح جف َ
َ
ِّ ()1
وح ِّ
بن َو جهبَ ،وطَائ َفة.
وفاهتا سنة 41ه
أُ
ابن عمر َ
ارثَةُ ُ
َخ جو َها ُ
ت أ َُمجي َمةَ* تويف الروايةَّ :
نت ُرقَـجيـ َقةَ وروى
حدثت عنها أُم َها أ َُمجي َمةُ بِّ ُ
ُح َكجي َمةُ بِّجن ُ

39
40

الراوي عنها سنة 149ه

ت الزبَـ جِّري بن
أُم َح ِّكجيم بِّجن ُ

41

ابن ُج َريجج.
عنها ُ

()2

رواية احلديث عن رسول هللا 

ِّ ِّ
ار ِّ
ث اهلَ ِِّّ
ِّ
بن احلَ ِّ
امشي .
بن َعجبد هللا ُ
عبداملطلب يقال هي صفية روى عنها إ جس َحا ُق ُ
أو عاتكة أو ضباعة*
وفاة ابنها سنة62هـ

حش*تويف من
َمحجنَةُ بِّجن ُ
ت َج ج

42

روى عنها وهو عكرمة سنة
105ه

الرواية :روى عنها ِّع جك ِّرمةُ أَبو عب ِّد ِّ
هللا
َ ُ َج

ال ُق َر ِّشي.

()3

()4

43

ت َخالِّد
أُم َخالِّد أ ََمةُ بِّجن ُ
األ َُم ِّويَّةُ وفاهتا سنة80ه

ت َح ِّديجـثَـ ج ِّ
ث َعجنـ َها:
ني عن النيب َ ، ح َّد َ
الروايةَ :رَو ج
ِّ
الع ِّ
بن َس ِّعجي ِّد ِّ
بن َع جم ِّرو ِّ
بن عُ جقبَةَ،
بن َ
اصَ ،وُم جو َسى ُ
َسعجي ُد ُ

44

ت َعلِّ ِّي ِّ
بن أَِّيب
خجستَة بِّجن ُ
الصاحلَانِّيَّة أم الرجاء
ذَر َّ

ِّ
بن عُ َم َر ِّ
بن
الرواية :روى عنها أَبُو ُم جو َسى املَديجِّين ُحمَ َّم ُد ُ

1

)

َوغَجيـ ُر ُمهَا.

()5

َمحَ َد
أج
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ِّ
عاشت يف القرن (6ه)
ني.
العالََّمةُ ،احلَافِّ ُ
ظ ال َكبِّجيـ ُر ،الثِّ َقةَُ ،شجي ُخ احملَدثِّج َ
َ
الرواية َ :رَوت َع ِّن ِّ
َمحَ َد ِّ
لحةَ النِّ َع ِّايل.
س ِّن
تأج
َخ ِّد ججيَةُ بِّجن ُ
ابن طَ َ
بن احلَ َ
ِّ
ِّ
بن َرجوحَ ،و َّ
ِّ
املوفَّق
ان
بن َعجب ِّد ال َك ِّرجِّمي النـ جه ُرَو ِِّّ
َح َّد َ
الشجيخ َ
ابن أَخجيـ َها؛ َعلي ُ
ث َعجنـ َهاُ :
()2
وفاهتا سنة 570ه
دامة املَجق ِّد ِّسي وآخرون.
ابن قُ َ
ِّ
الر جمح ِّن ِّ ِّ ِّ
ت ِّ
يم ،
ضى
الر َ
َخ ِّد ججيَةُ بِّجن ُ
الرواية  :روت عن البَـ َهاء َعجب ِّد َّ َ
بن إ َبراه َ
ِّ ِّ
بن َعجب ِّد
عبدالرمحن بن حممد*
َمحَ َدَ ،وأ ج
بن أ ج
َمحَ ُد ُ
روى عنها َعجب ُد احلَمجيد ُ
()3
وفاهتا سنة 701ه
الر جمحَ ِّن .
َّ
الرواية :روت عن املسنِّد ال َكبِّ جري ابن ِّ
ِّ ِّ
الشجيـ َر ِّاز ِّي ُحمَ َّم ُد
نمة
ج
َخد ججيَة بجنت غَ َ
جُ
بن ِّهبة ِّ
بن ُحمَ َّمد ِّ
وفاهتا سنة699ه
الد َم جش ِّقي ِّ
هللا ِّ
ام ،امل جف ِّيت وهي من
اإل َم ُ
ُ َ
()4
شيخات الذهيب .
ث َعب ُد َّ ِّ
ابن َشجي ِّخ ِّ
اإل جسالَِّم
َخ ِّدجيَة بِّنت الشهاب حممد اإلجازة :أجاز هلا احملَ ِّد ُ
الرزَّاق ُ
َعبد ال َق ِّ
بن خلف بن ر ِّ
اد ِّر ِّ
صالِّح اجلِّجيلِّي ،وروت ابإلجازة
اجح املقدسي
ج
بن أَِّيب َ
َ
()5
ِّ
وفاهتا سنة 677ه
لعفي َفة بِّجن ِّ
ت أَِّيب بَ جكر.
الوعظ والرواية  :روت َع ِّن ِّ
ابن َمسعُو َنَ ،وُم جسنِّد َه َراة
ت ُحمَ َّمد بن َعلِّي
َخ ِّد ججيَةُ بِّجن ُ
()6
ِّ ِّ
ِّ
َّ
اهجانِّيَّة وفاهتا سنة
يل الضَِّّيب وغريمها .
أَيب ُم ج
الش َ
ضمر ُحمَلم بن إ جمسَاع َ
()1
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406ه

50

نت تقي الدين ُحمَ َّمد الرواية  :روت عن احلُس ج ِّ
ني ِّ
ان ،روى
بن أَِّيب بَ جكر اليَ َم ِِّّ
َخ ِّدجيَةُ بِّ ُ
َ
ِِّّ
ف َّ
بن َح ِّ
الذ َهِّيب
بن يـُ جو ُس َ
ازمَ ،و ُحمَ َّم ُد ُ
املََراتبيَّةُ*وفاهتا سنة 699ه عنها ُحمَ َّم ُد ُ

51

بن فَاتِّك الرواية :روت عن الطََّّف ِّ
ال ُحمَ َّم ِّد بن احلُس ج ِّ
ني ِّ
ت ُمبَ ِّش ِّر ِّ
بن ُحمَ َّمد
اخلفرةُ بِّجن ُ
َ
َ
وفاهتا سنة 528ه
سابـُ جوِّري ،
النـجَّي َ
()2
ِّ ِّ
ص َر .
ُمسنِّد م ج
روت عن علي بن أيب طالب وشريح َّ ،
حدث عنها
الوابِّ ِّشيَّة*تويف
أُم َد ُاو َد َ
()3
ِّ
ِّ
بن َد ُاو َد ِّ
بن َع ِّام ِّر وأَبُو نـُ َعجيم .
احملدث عنها وهو اخلَُريجيب سنة اخلَُريجِّيب َعجب ُد هللا ُ

53

الرواية :هلا ح ِّديث و ِّ
احد عن رسول هللا ِّ يف
ت أَِّيب َهلَب
ُد َّرةُ بِّجن ُ
َ َ ج َ
()4
ار ِّ
املسنَ ِّد)ِّ ،م جن ِّرَوايَِّة ابج ِّن َع ِّم َها احلَ ِّ
ث ِّ
بن نَـ جوفَل.
( ج
درة بِّجنت عُثج َمان بن منصور الرواية :روت عن ابج ِّن الطرب َِّ ،مس َع منها النِّ جشتِّ جِّربي أَبُو
َّ
()5
احلالوي أم عثمان وفاهتا سنة ُحمَ َّمد َعجب ُد اخلَالِّ ِّق ِّ
ث.
ام ،ال َف ِّقجيهُ اجلَلِّجيل ،احملَ ِّد ُ
،اإل َم ُ

()1

وغريمها.

52

213ه

54

604ه

ت َعجب ِّد الغَافِّ ِّر
ُد جر َدانَةَ أُ جخ َ

55

الرواية :روى عنها حفيدها َجُم ُد ِّ
الديج ِّن أَبُو َس جعد ابج ُن

) (1السري ( ، )122/8تذكرة احلفاظ (.)186 / 4
) (2السري (.)665/17

) (3السري (.)352/9( ، )102/4
4

) ( السري

(.)275/2

) (5السري ( ، )246/23تكملة اإلكمال (.)662 /4
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وفاهتا قبل 600ه

56

اء بِّجنت أَِّيب سهل
َد جع َج َ
ضل بن ُحمَ َّمد أُم اللَّجيث
ال َف ج
وفاهتا سنة 508ه

ِّ
ُص جو ِّل.
َّ
ار إِّ َمام فقيه َعامل ِّابأل ُ
الص َّف ُ
ِّ
بن عُ َم َر ِّ
بن
الرواية :روى عنها أَبُو ُم جو َسى املَديجِّين ُحمَ َّم ُد ُ
َمحَ َد ِّ
بن عُ َم َر
أج
ِّ
ظ ال َكبِّجيـ ُر ،الثِّ َقةَُ ،شجي ُخ
العالََّمةُ ،احلَافِّ ُ
امَ ،
اإل َم ُ
()1

ِّ
ني.
احملَدثِّج َ
ِّ
ايب :أ ََّما َرابِّ َعةُ،
بن األَ جع َر ِِّّ
ت قول احلكمة :قَ َ
الع َد ِّويَّةُ أُم َعمرو بِّجن ُ
َرابِّ َعةُ َ
ال أَبُو َسعجيد ُ
ِّ
اعيل ِّ
َّاس َعجنـ َها ِّح جك َمةً َكثِّجيـ َرةً َ ،هلَا ِّسجيـ َرة ِّيف
إِّ جمسَ ج َ َ
العتَكيَّةُ وفاهتا سنة فَـ َق جد َمحَ َل الن ُ
()3
180ه.
( ُج جزء) البج ِّن اجلَجوِّز ِّي.
()2

57

58

59

60

الرواية :
الرَابب *
أُم َّ
ِّ
صةُ
لمان بن َعامر وروت عنها َح جف َ
توفيت الراوية عنها وهي حفصة اتبعية روت عن َس َ
()4
بنت سريين سنة 110ه
ت ِّسريين .
بجن ُ
ب ِّ
اء الرواية :روت عن النيب َ و َح ِّديجـثُـ َها ِّيف ال ُكتُ ِّ
ت ُم َع ِّو ِّذ ِّ
الست َِّّة
الربَـيِّ ُع بِّجن ُ
بن َع جف َر َ
ص ِّ
بن
اريَّةُ وفاهتا َسنَةَ حنو
بن َعجب ِّد َّ
َ ،ح َّد َ
األَنج َ
الر جمحَ ِّنَ ،و ُسلَجي َما ُن ُ
ث َعجنـ َها :أَبُو َسلَ َمةَ ُ
()5
(70ه)
آخ ُرو َن.
سار َو َ
يَ َ
ُرقَـيَّةُ بنت عمر بن سعيد *
تويف جعفر الراوية عنه سنة

) (1السري (.)404/21

الرواية :
()1
روت َع جن َج جع َف ِّر ِّ
بن إِّ َيس وروى عنها جرير .

) (2السري ( ،)152/21اتريخ اإلسالم (.)198 / 35
) (3السري (.)242/8

.

) (4السري (.)507/4( ،)317/15

) (5السري (.)198/3

812
31ه

ِّ
رَمجيـثَةُ َّ ِّ
اد َة ِّ
بن عُ َم َر ِّ
بن
بن قَـتَ َ
ُ
الص َحابيَّة*تويف عاصم الرواية :روى عنها َعاص ُم ُ
()2
النـ جعم ِّ
سنة20ه
ان الظََّف ِّري.
َ
ت عب ِّد ِّ
هللا ِّ
الرواية :روت عن َع جم َرةَ بنت عبدالرمحن  ،روى عنها
بن
َريجطَةُ بِّجن ُ َج
()3
بن ُحمَ َّم ِّد ِّ
الر جمحَ ِّن.
ُحمَ َّم ِّد* توفيت عمرة سنة
بن َعجب ِّد َّ
ُم جو َسى ُ

61
62

98ه

63

ت أَِّيب َح جفص
زلي َخا بِّجن ُ
ضائِّ ِّري *
الغ َ

تويف من روى عنها سنة532ه

()4

64

نت حممد بن ح ِّ
اضر.
ُزجه َرةُ بِّ ُ
َ

65

الرواية :
روت عن ابج ِّن البَ ِّط ِّي ُحمَ َّم ِّد ِّ
بن َعجب ِّد البَاقِّي
()5
البَـغج َد ِّادي .

بن ُش َعجي ِّ
ب ِّ
الس جه ِّمي.
بن ُحمَ َّمد َّ
ب َّ
الس جه ِّميَّةُ* َم َ
ات َع جم ُرو الرواية :روى عنها َع جم ُرو ُ
َزيجـنَ ُ

الرواية :

بن ُحمَ َّم ِّد ِّ
الصجيـ َرِِّّيف أَيب ال َف َر ِّج َس ِّعجي ِّد ِّ
بن بَ جكر .
روت عن َّ

وفاهتا سنة 633ه

بن ُش َعجيب سنة118ه.
ُ

ب َّ
الش جع ِّريَّة* وفاهتا سنة
َزيجـنَ ُ

66

 615ه

) (1السري (.)554 /16

) (2السري (.)241-240/5
3

)

( السري (.)269/2

) (4السري (.)623 / 19
) (5السري (.)481/20
) (6السري (.)165/5

()6

ت
بن َعجب ِّد َّ
ب بِّجن ُ
السالَِّم َ
وزيجـنَ ُ
الرواية :روى عنها ُحمَ َّم ُد ُ
()1
ِّ ِّ
اعيل بن أَِّيب ال َق ِّ
ِّ ِّ
اس ِّم.
كجندي  ،وروت عن إ جمسَ ج ُ ُ

813

67

ت أَح ِّ
ت أَِّيب سلَمةَ ِّ ِّ
شةَ،
اديج َ
وعائِّ َ
ب بِّجن ُ
ث عن رسول هللا َ ، 
بن َعجبد الرواية َ :رَو ج َ
َ َ
َزيجـنَ ُ
وَزيجـنَب بِّجن ِّ
َس ِّد ِّ
ث َعجنـ َها :عُ جرَوةُ،
بن ِّهالَل املَ جخ ُزجوِّميَّةُ
اعة َ ،ح َّد َ
ت َج جحشَ ،
ومجَ َ
األ َ
َ َ
()2
ِّ
بن احلُس ج ِّ
آخ ُرجو َن.
نيَ ،و َ
وفاهتا سنة 74ه .
َو َعلي ُ َ
زيـنب بِّجن ُ ِّ
ث عجنـها :ولَ ُدها؛ عب ُد ِّ
هللا
رو ج
ت َع جن أَبِّجيـ َها َ ،ح َّد َ َ َ َ َ َج
ت األَم جِّري ُسلَجي َما َن الروايةَ :
َج َ ُ
ِّ
بن إِّبجـ َر ِّاهجي َم ِّ
بن ُحمَ َّم ِّد ِّ
ض َع َع جش َرةَ
بن َعلِّي،
ت إِّ َىل َسنَ ِّة بِّ ج
بَِّقيَ ج
اإل َم ُ
امَ ،و َعاص ُم ُ
ُ
()3
َومائَـتَـ ج ِّ
ني
آخ ُرجو َن.
َو َ
الرواية :روت عن اب ِّن قُ َدامةَ عب ِّد ِّ
ت الو ِّ
َزيجـنَ ِّ
َمحَ َد ِّ
بن ُحمَ َّمد
اس ِّط ِّي
هللا بن أ ج
َ َج
ج
ب بجن ُ َ
ُ
()4
تويف ابن قدامة سنة 620ه
املَجق ِّد ِّسي .
ب ِّ
بن ِّرَيب الرواية َ :ح ِّديجـثُـ َها عن رسول هللا ِّ يف ال ُكتُ ِّ
ت َج جح ِّ
ش ِّ
الست َِّّة.
ب بِّجن ُ
َزيجـنَ ُ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
بن َج جحش،
أُم املُجؤمنِّ ج َ
بن َعجبد هللا ُ
ني وفاهتا سنة20ه َرَوى َعجنـ َها :ابج ُن أَخجيـ َها؛ ُحمَ َّم ُد ُ
وأُم ج ِّ
ِّ
ت أَِّيب َسلَ َم َة وغريهم.
ب بِّجن ُ
املؤمنِّ ج َ
َ
ني أُم َحبجيـبَةََ ،وَزيجـنَ ُ

71

ت رسو ِّل ِّ
هللا  *الرواية  :روت عن رسول هللا  ، روى عنها يَ ِّزيج َد ِّ
بن
ب بِّجن ُ َ ُ ج
َزيجـنَ ُ
()6
وفاهتا بعد َسجب ِّع ِّسنِّ َني َو َش جه َريج ِّن ُرجوَما َن وأَنَس وأُِّم َع ِّطيَّةَ وغريهم.

68

69
70

()5

72

ِّمن ا جهلِّجرةِّ
َ جَ
ت شكر وفاهتا سنة
ب بِّجن ُ
َزيجـنَ ُ

ِّ
بن
الرواية  :روت عن ابج ِّن اللَِِّّّيت أَيب َّ
املنجى َعجب ُد هللا ُ

) (1السري (.)86/22( ،)185/8

) (2السري (.)202-201/3
) (3السري (.)238/10

) (4السري (.)172-165 /22

)(5السري (.)177/5( ،)212/2

) (6السري ( ، )250-248/2معرفة الصحابة أليب نعيم (.)3194 /6
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 722ه

عُمر البـغج َد ِّادي ِّ
الوقجت .
املسن ُدَ ،
ََ َ
ج
املع َّمر ،رحلَة َ

()1

73

بنت أيب القاسم َع ِّ
بد
ب ُ
َزينَ ُ
الر جمحَ ِّن ِّ
س ِّن أم املَُؤيَّ ِّد
َّ
بن احلَ َ
الش ِّ
َصلَّ ،
اجلُجر َجانِّيَّة األ ِّ
عريَّةُ

74

ت عب ِّد ِّ
الرواية :
هللا بج ِّن
ب بِّجن ُ َج
َزيجـنَ ُ
الر ِّ
ض ِّي عاشت يف القرن السابع روت ابإلجازة عن املسنِّد أَيب ال َك َرِّم ُحمَ َّم ِّد ِّ
بن َعجب ِّد
َّ
()3
الو ِّ
وفاة أختها سنة 699ه
اح ِّد ال ُق َر ِّشي.
َ
ِّ
ت َك جع ِّ
ب ِّ
بن
بن
ب بِّجن ُ
الرواية :روت عن أَِّيب َسعجيد  ،وروى عنها َس جع ُد ُ
َزيجـنَ ُ
()4
عُ جج َرةَ* حياهتا يف القرن (1ه) إِّ جس َحاق .
ت م ِّكي بن علي الرواية :روت عن ب ِّقيَّةُ املسندين حجنـبل بن عب ِّد ِّ
هللا ِّ
بن
ج َ َ َ َ ُ ُ َج
َ
ب بِّجن ُ َ
َزيجـنَ ُ
فَـ َر ِّج ِّ
اد َة وابجن طَبَـ جرَز َذ عُ َمر بن ُحمَ َّم ِّد البَـ جغ َد ِّادي ،
احلران أم أمحد
َّ
بن َس َع َ
()5
وفاهتا سنة 688ه
املسنِّ ُد ال َكبِّجيـ ُر.
ج
اعةَ بِّجن ِّ
ت الزبَـ جِّري  ،روى عنها
ب بِّجن ُ
َزيجـنَ ُ
ت نـُبَـجيط* توفيت الرواية :روت عن ُ
ضبَ َ
()1
ضباعة بعد عام40ه
محَجيد الطَّ ِّويج ُل .

وفاهتا سنة 615ه

الرواية واإلجازة :
الشي َخةُ اجللِّيلَةُ ،مسن َدةُ ُخراسا َن َِّمس ُ ِّ ِّ ِّ
َّ
يل
ُ َ َ َ
َ
عت من :إ جمسَاع َ
بن أَِّيب ال َق ِّ
اس ِّم وغريه ،و َِّمسع ِّ
الص ِّحيح) ِّم َن ال َف ِّ
ِّ
ار ِّسي،
ت ( َّ
َ َ
الصالَحَ ،وابن نُقطَة ،وغريمها.
ث َع َنها :ابن َّ
َوَو ِّججيه َح َّد َ
()2

75
76

77

) (1السري ( ،)16 / 23معرفة الصحابة أليب نعيم (.)42/15
) (2السري (.)85/22

) (3السري ( ، )84 / 23اتريخ اإلسالم (.)433 /52
) (4السري(.)114/4(، )38/7

) (5السري ( ، )507 / 21(، )431 /21ذيل التقييد (.)371 / 2
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78

نت َجحي َىي* تويف من الرواية :روت عن ِّ
بن
احةَ ،روى عنها يـُ جو ُس ُ
ب بِّ ُ
ابن َرَو َ
ف ُ
َزيجـنَ ُ
()2
ِّ
املع ِّطي َوابج ُن َرَواج.
روى عنها وهو يوسف بن عبد َعجبد ج
املعطي سنة642ه

79

َس َارةُ بنت حممد بن أمحد
القرشية أخت أيب طالب

الكندالن حياهتا بني القرنني
(5ه6-ه)

80
81
82

الو ِّججيه بن
ِّست احلُ جس ِّن بِّجن ُ
ت َ
ِّ
سى حياهتا يف القرن (6ه)
عجي َ
ت َجُم ِّد ِّ
ِّست َّ
الديج ِّن
الد ِّار بِّجن ُ
ابج ِّن تَـجي ِّميَةَ وفاهتا سنة 686ه
ِّست َّ
ت ُم ِّزيز املسند
الد ِّار بِّجن ُ

السلَ ِّفي أَبو طَ ِّ
الرواية  :روى عنها ِّ
بن ُحمَ َّم ِّد
اهر أ ج
ُ
َمحَ ُد ُ
()4
ظ ،امل جف ِّيت املتوىف سنة 576ه.
ث احلَافِّ ُ
احملَ ِّد ُ
َّ ِّ ِّ
ف ِّ
بن
بن يـُ جو ُس َ
املوفَّ ُق َعجب ُد اللطجيف ُ
الرواية  :روت عن َ
ِّ ِّ ()5
ُحمَ َّمد املَجوصلي.
الرواية  :روت عن املسند أيب القاسم ِّ
احةَ َعجب ِّد
ابن َرَو َ
()6
ِّ
بن احلُس ِّ
ص ِّ
ار ِّي .
ني
األَنج َ
هللا ِّ َ

ِّ
الع َج ِّمَ ،و ِّستـ ُهم
ست َ

شو ِّعي أَبو طَ ِّ
بن
اهر بَـ َرَك ُ
الرواية :روات عن أبيهما اخلُ ُ ج ُ
ات ُ
ِّ ()1
بن طَ ِّ
ث ُ ،م جسنِّ ُد َّ
إِّبجـ َر ِّاهجي َم ِّ
الشام .
اهر احملَ ِّد ُ

عز الدين أيب القاسم

وفاة والدها سنة 646ه

83

السلَ ِّفي أَبو طَ ِّ
الرواية  :روى عنها ِّ
بن ُحمَ َّم ِّد
اهر أ ج
ُ
َمحَ ُد ُ
()3
ظ ،امل جف ِّيت.
ث ،احلَافِّ ُ
احملَ ِّد ُ

تويف أبيهما سنة 598ه

) (1السري (.)295/7

) (2السري (.)117/32( ،)385/6
) (3السري (.)10 /21

) (4السري (.)19 / 21

) (5السري ( ،)320 / 22اتريخ اإلسالم (.)255 / 51
) (6السري ( ،)261/23اتريخ اإلسالم (.)305 / 47
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84

العرب ِّ
ِّست ِّ
الكجنديَّةُ
ت َجحي َىي موىل أيب اليُ جمن
بِّجن ُ
وفاهتاسنة684ه*

ِّ
ِّ
َس ِّديَّةُ
 85ست ال َف جخ ِّر ال ُق َرشيَّةُ األ َ
توفيت الراوية عنها سنة 641ه

86

ِّست ال ُف َقه ِّاء الو ِّ
اس ِّطيَّة
َ َ

87

ت َعلِّ ِّي
ِّست ال َكتَـبَ ِّة نِّ جع َمةُ بِّجن ُ
بن َعلِّ ِّي ِّ
بن َجحي َىي ِّ
ِّ
اح
بن الطََّّر ِّ

88

ِّست املُلُ جوك

تويف من أجاز هلا سنة 637ه

وفاهتا سنة 604ه

بنت َم جسعُ جود البَـ جغ َد ِّادي
) (1السري (.)356 /21

) (2سري (.)34 /22( ،)509/21
) (3السري (.)92/23

) (4السري (.)87،66 /23
) (5السري (.)434/21

الرواية  :روت عن ابجن طَبَـ جرَز َذ عُ َمر بن ُحمَ َّم ِّد البَـغج َد ِّادي
 ،املسنِّ ِّد ال َكبِّ جِّري ِّ
س ِّن ِّ
والكجن ِّدي أَيب اليُ جم ِّن َزيجد ِّ
بن
ج
بن احلَ َ

َزيجد.

()2

ِّ ِّ ِّ
الوه ِّ
َّاب
الرواية  :روت عن ابنة عمها َك ِّرجميَة بجنت َعجبد َ
()3
ض ِّل.
أُم ال َف ج
ِّ ِّ
الر ِّشجي ِّد
بن َعجب ِّد َّ
اإلجازة هلا :أجاز هلا َعجب ُد احلَمجيد ُ
ِّ ِّ ِّ
اق أَبو طَالِّب َعجب ُد اللَّ ِّطجي ِّ
ف
اهلََم َذ ِّان و ُم جسن ُد الع َر ُ
()4
ال ُقبَّـجي ِّطي وغريمها.
الرواية والسماع:
الك َفاي ِّة لِّل َخ ِّطي ِّ ِّ
ت ِّمن ج ِّدها :كِّتَاب ِّ
اب
َِّمس َع ج ج َ َ
ج
بَ ،وكتَ َ
َ
َ
ِّ
َّ ِّ
ت ِّم جن :أَِّيب الش َج ِّاع
اء َو َِّمس َع ج
الساب ِّق َوالالَّح ِّق َ ،وأَشيَ َ
البِّ جسطَ ِّام ِّي.
َج َاز َهلَاُ :حمَ َّمد بن َعلِّ ِّي ِّ
الصاحلَ ِّان،
بن أَِّيب ذَر َّ
َوأ َ
َوال ُف َر ِّ
اوي.
()5
ث َع َنهاِّ :
اعة.
َح َّد َ
الضيَاءَ ،وابن َخلِّيلَ ،و َمجَ َ
الرواية  :حدثت عن أخيها أَيب بَ جكر ُحمَ َّم ِّد ِّ
بن َم جسعُ جو ِّد
()1
ِّ
بن بَـ جه ُرجوَز البَـ جغ َد ِّادي.

817
تويف أخوها سنة635ه

89

حدث عنها ابنها َخ ِّ
الروايةَّ :
بن َزيج ِّد ب ِّن َاثبِّت أَبُو
ت َس جعد بن
أُم َس جعد بِّجن ُ
ار َجةُ ُ
()2
ص ِّ
اري.
الربيع*
حياهتا يف القرن َزيجد األَنج َ

90

أُم َس ِّعيد* تويف داود املروي الرواية :روت عن داود الطائي ،روى عنها إِّ جس َحا ُق
()3
عنه سنة 162ه
السلُ جوِّيل.
َّ
()4
ِّ
ت احلُس ج ِّ
ني َّ
ت َع جن :أَبِّجيـ َها .قَـلَّ َما َرَوت.
الش ِّهجي ِّد
الروايةَ :رَو ج
ُس َكجيـنَةُ بجن ُ َ

92

جمى* توفيت الراوية عنها أم
َسل َ

93

ت
صاءُ بِّجن ُ
أُم ُسلَجيم الغُ َمجي َ
ِّ
ص ِّ
اريَّةُ
جحا َن األَنج َ
مل َ

94

ِّ
ني
َس جو َدةُ أُم املُجؤمنِّ ج َ

(1ه)

91

وفاهتا سنة 117ه

سلمة

سنة 59ه

تويف أنس بن مالك سنة 93ه
وفاهتا سنة 54ه

) (1السري (.)30/23

) (2السري (.)438/4

) (3السري (.)424/7

) (4السري (.)263/5

) (5السري (.)316/3

) (6السري (.)406-270/3

الرواية :روت عن أم سلمة

()5

 ،روى عنها رزين .

الرواية :روى عنها إِّسحا ُق بن عب ِّد ِّ
هللا وأَنَس بن مالِّ ِّ
ك
ج َ ُ َج
َُ
()6
ض ِّر .
بن النَّ ج
الروايةَ :هلا أَح ِّ
ج َهلَا
اديج ُ
َ َ
ث عن رسول هللا  و َو َخ َّر َ
اري .روى عجنـها :ابن عبَّاس ،وَحيىي بن عب ِّد ِّ
البُ َخ ِّ
هللا
َ َ جُ َ
َ ج َ ُ َج
()1
ص ِّ
اري .
األَنج َ

818

بن ُحمَ َّم ِّد ِّ
الرواية  :روت عن ِّم جس َمار بن عُ َم َر ِّ
بن
ت ِّد جرَابس
95
َسيِّ َدةُ بِّجن ُ
()2
س ِّ
ِّ
وفاهتا سنة 695ه
املسنِّ ُد .
سى؛ ابج ُن العُ َويج ِّ َ
العاملُ ،امل جق ِّرئ ،ج
عجي َ
ت البَ جك ِّر ِّ
السماع  :مسعت من ابجن طَبَـ جرَزذَ عُ َمر بن ُحمَ َّم ِّد
ي وفاهتا سنة
َ 96ش ِّاميَّةُ بِّجن ُ
ِّ
685ه
املسنِّ ُد ال َكبِّجيـ ُر وحنبل [بن عبدهللا] و
البَـغج َدادي  ،ج
()3
اء َعنهما.
تَ َّ
فر ج
دت ِِّب َ
َجز َ
ف النِّ ِّ
َمحَد ِّ
َمحَد بن
س ِّن اآلبَـنُـ جو ِّسي أ ج
نت أ ج
ساء بِّ ُ
بن الرواية  :روت عن أبيها أَيب احلَ َ
َ 97ش َر ُ َ
ِّ ()4
عب ِّد ِّ
اآلبـُنُـ جو ِّس ِّي  ،وفاهتا سنة
هللا ِّ
بن َعلي.
َج
626ه

98

َّج ِّ
ص ِّ
بن
اريَّةُ الن َّ
وعجب ُد َّ
بن الزبَـ جِّري َ
أُم َش ِّريجك األَنج َ
الر جمحَ ِّن ُ
اريَّةُ الروايةَ :وَرَوى عنها :عُ جرَوةُ ُ
()5
تويف عروة الراوي عنها
َش ِّريجك.

سنة93ه

99

نت ِّ
اإلبَ ِّري
ُش جه َدةُ بِّ ُ
وفاهتا سنة 574ه

الرواية :
ايل أَيب عب ِّد ِّ
هللا احلُس ج ِّ
َمحَ َد ِّ
ني ِّ
بن ُحمَ َّمد
روت عن النِّ َع ِِّّ
بن أ ج
َج
َ
ف البَـغج َد ِّادي
بن ُدلَ َ
 ،وروى عنها ابج ُن ُدلَ َ
ف َعجب ُد َ
الع ِّزيج ِّز ُ
()6
ِّ
ئ.
ام ،امل جق ِّر ُ
اإل َم ُ

) (1السري (.)267-266/2
) (2السري (.)154 / 22

) (3السري ( ،)329 ،327 / 23( ،)509 / 21الوايف ابلوفيات (.)188 /5
) (4السري (.)284/22(، )278/19

) (5السري(.)206/8( ،)256/2

) (6السري (.)44 /23(، )102 / 19

819

نت املُح ِّد ِّ
الكتابة و الرواية :
ث أَِّيب
100
ُشه َدةُ بِّ ُ َ
ت ِّمن :أَِّيب ال َف َو ِّار ِّ
َمحَ َد ِّ
جح َة
بن ال َف َر ِّج
س ِّط َراد َّ
نَصر أ ج
َِّمس َع ج
الزيجـنَِّ ِّيبَ ،وابج ِّن طَل َ
ِّ
النِّ َع ِّايل وغريمها
الديجـنَـ َوِّر ِّي ُمث البَـغج َد ِّاد ِّي ،
وفاهتا سنة 574ه
ال
الس جم َع ِّان ،وخلق  .قَ َ
ساكِّ َرَ ،و َّ
َح َّد َ
ث َعجنـ َهاُ :
ابن َع َ
ال
ابج ُن اجلَجوِّز ِّي :قَـ َرأجت َعلَجيـ َهاَ ،وَكا َن َهلَا خط حسن َوقَ َ
َّ
املوفَّق :انجـتَـ َهى إِّلَجيـ َها إِّ جسنَاد بَـغج َدادَ ،وعُ ِّمرت َح َّّت
الشجي ُخ َ
()1
أَحلقت الصغَار ِّاب ِّ
لكبَار.
()2
شةَ  ،وروى عنها َانفِّع .
ت أَِّيب عُبَـجيد* توفيت الرواية :روت َع جن َعائِّ َ
ص ِّفيَّةُ بِّجن ُ
َ 101
عائشة سنة 57ه

دل َع ِّ
الع ِّ
اإلجازة والتحديث:
بد
102
ص ِّفيَّةُ بِّ ُ
نت َ
َ
بن اخلَ ِّ
الوه ِّ
بن َعلِّ ِّي ِّ
َّاب ِّ
ظ
ض ِّر
عم َها احلَافِّ َ
تَـ َهاو َن أَبـُ جو َها َوَملج يُ جس ِّم جع َها َشجيئاًَ ،ولَ ِّكن َّ
َ
ِّ
ِّ
األ ِّ
ت َع جنَ :م جسعُ جود الثَّـ َق ِّفيِّ،
استَ َج َاز َهلَا ،فَـ َرَو ج
بن َعلي ج
َ
َسديَّةُ املَُع َم َّرةُ اجلَليلَةُ ،أُم عُ َم َر َ
وأَِّيب عب ِّد ِّ
هللا الر جستَ ِّم ِّي
َس ِّديَّةُ الزبَـ جِّرييَّةُ،
َ َج
َمحج َزةَ األ َ
الدمي ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اطي
شقيَّةُ ،وفاهتا سنة 646ه
الد َم ج
َح َّد َ
ث َعجنـ َهاَ :جُم ُد الديج ِّن ابج ُن احلُل َجوانيَّةَ ،و ج َ
ت َجحب َرة
ص ِّفيَّةُ بِّجن ُ
َ 103

()4

* حياهتا

يف القرن (1ه)

وغريمها.

()3

بن َاثبِّت.
الرواية :روى عنها أَيـ جو ُ
ب ُ

()5

) (1السري (.)542/20

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

) (4قيل يف امسها  :صفية بنت جتراة ولالستزادة يراجع هامش هتذيب الكمال (. )257/34
) (5السري (.)119/3
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ت عن النيب ِّ ع َّدةَ أَح ِّ
ث روى َعجنـ َها
اديج َ
ت ُحيَ ِّي وفاهتا سنة الروايةَ :رَو ج
ص ِّفيَّةُ بِّجن ُ
َ 104
َ
ني وإِّسحا ُق بن عب ِّد ِّ
ِّ
ار ِّ
 36ه
بن احلَ ِّ
هللا ِّ
ث،
س ج ِّ َ ج َ ُ َج
َعلي بن احلُ َ
()1
آخ ُرجو َن.
َوكِّنَانَةُ َم جوالَ َهاَ ،و َ
ت مسعود بن أيب الرواية  :روت عن ابجن طَبَـ جرَز َذ عُ َمر بن ُحمَ َّم ِّد البَـغج َد ِّادي
ص ِّفيَّةُ بِّجن ُ
َ 105
ِّ ()2
املسنِّ ُد ال َكبجيـ ُر.
بكر بن ُشكر وفاهتا سنة  ،ج
677ه

َّيب ِّ يف ( ُسنَ ِّن أَِّيب َد ُاو َد)،
ت َع ِّن النِّ ِّ
ص جور الرواية َ :رَو ج
ص ِّفيَّةُ بِّجن ُ
ت َشجيـبَةَ أُم َمجن ُ
َ 106
ال ُقر ِّشيَّةُ َعا َش جت إِّ َىل خالفة و(النَّسائِّ ِّي) ،وكان من أَقـجوى املر ِّ
اس ِّ
ت عن:
يلَ .وَرَو ج
َ َ
َ َ
َ
ِّ
ِّ
الولِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يد ِّ
ني رضي
َ
بن َعبد املَلك سنة 86ه َعائِّ َ
شةََ ،وأُِّم َحبِّجيـبَةََ ،وأُِّم َسلَ َمةَ؛ أ َُّم َهات املؤمنِّ َ
الر جمحَ ِّن
بن َعجب ِّد َّ
هللا عنهن َ .ح َّد َ
ث َعجنـ َها :ابجـنُـ َها؛ َمجن ُ
ص جوُر ُ
()3
احلَ َجِّيب َو ِّع َّدة.
()4
ت أَِّيب نُـ َعجيم* تويف الرواية َِّ :مس جعت من أَبِّيها ومسع منها الطَّبَـ َر ِّان.
ليحةُ بِّجن ُ
ُ 107
ص َ
الطربان سنة 360هـ

ت الزبَـ جِّري ِّ
بن َعجب ِّد الرواية  :روت عن رسول هللا َ ، رَوى َعجنـ َها:
اعةُ بِّجن ُ
ُ 108
ضبَ َ
ِّ
املسيِّ ِّ
ب اهلَ ِِّّ
بن الزبَـ جِّري ،
املُطَّلِّ ِّ
بَ ،وعُ جرَوةُ ُ
وفاهتا ابجـنَـتُـ َها؛ َك ِّرجميَةَُ ،و َسعجي ُد ُ
امشيَّةُ
بن َ
()5
.
بن َمالِّك وابج ُن َعبَّاس ،وغريهم
بعد َع ِّام أ جَربَ ِّع جني
س ُ
َوأَنَ ُ

) (1السري (.)232/2

) (2السري (.)509 / 21
3

)

( السري (.)509-508/3

) (4السري(.)149/10

) (5السري(.)275/2
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ت ر ِّ
 109أُم الض َّ ِّ ِّ
اشد* الرواية  :روت عن خالد بت معدان  ،روى عنها
َّحاك بجن ُ َ
()1
ِّ ِّ
بن َعيَّاش.
موالة خالد بن معدان املتوىف إ جمسَاعجي ُل ُ
سنة 105ه

ُيب ِّ
بن الرواية  :روت عن رسول هللا َّ ، 
 110أُم الط َفجي ِّل؛ جام َرأَةُ أ َِّ
حدث عنها عُ َم َارةُ
ِّ ()2
بن َعامر.
َك جعب تويف زوجها سنة 30ه* ُ
َمحَد بن أَِّيب َع ِّ
اصم َع جمر
بنت أمحد  ،أُم
111
الرواية  :روت عن أبيها أ ج
َعاتِّ َكةُ ُ
()3
َّحاك * تويف أبيها سنة
الض َّ
َّ
الشيبَ ِّان احلافظ  ،صاحب املسند .
87ه

112

بنت شهدة تويف
عاتكةُ ُ

113

َمحَد بن
نت أ ج
َعائِّ َ
شةُ بِّ ُ
الص َّفار .وفاهتا سنة
ص جور َّ
َمجن ُ

إسحاق الندمي سنة 235ه

549ه

ِّ
ِّ
بن
العلم ابألصوات :قال إ جس َحا ُق النَّدميُ أَبُو ُحمَ َّمد ُ
إِّبجـر ِّاهجيم املَو ِّ
صلِّي:
َ َ ج
ت َشه َد َة ،فَ ُ ِّ
صواتً أَو
كنت " َ
آيت َعاتِّ َكةَ بِّجن َ ج
آخ ُذ مجنـ َها َ
ِّ ()4
ص جوتَني".
َ
س ِّن بن َعلِّي البُ جس ِّيت  ،روى عنها
الرواية  :روت عن احلَ َ
()5
اسم بن عب ِّد ِّ
ِّ
الص َّفار.
هللا َّ
ال َق ُ ُ َج

) (1السري (.)541-537/4
) (2السري (.)602/10

) (3السري (.)435-437-430/13
) (4السري (.)120/11

) (5السري (.)255 / 20( ، )496 /15
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114
عائشةُ بنت أيب بكر
أم املؤمنني

وفاهتا سنة 57ه

 الرواية وسعة العلم والنصيحة :ِّ
س ِّاء األ َُّم ِّة َعلَى ِّ
اإلطجالَ ِّق  ،روت
وجةُ النِّ ِّ
َز َ
َّيب  أَفجـ َقهُ ن َ
عنه ِّعلماً َكثِّرياً ،طَيِّباًُ ،مبَ َاركاً فِّ ِّيه  ،يَـجبـلُ ُغ مسندها عنه
ني و َع جشرةِّ أَح ِّ
أَلج َف ج ِّ
ث .كا َن َّ
الش جعِّيب يَ جذ ُك ُرَها،
اديج َ
ني َومائَـتَـ ج ِّ َ َ َ
فَـيـتَـع َّجب ِّمن ِّف جق ِّه َها و ِّعل ِّ
جم َهاُ ،مثَّ يَـ ُق جو ُلَ :ما ظَن ُك جم ِِّب ََد ِّ
ب
َ َ ُ ج
َ
ِّ
ِّ
جم الن ِّ
َّاس ُكلِّ ِّه جم،
النـبُـ َوةِّ ! وقَ َ
ال الزجه ِّري :لَجو ُمج َع عل ُ
ِّ ِّ
شةُ أ جَو َسعُ ُه جم ِّعلجماً !
ت َعائِّ َ
ني ،لَ َكانَ ج
َوأ َُّم َهات املُجؤمنِّ ج َ
روت عن أَبِّيـها و َعن :عُمر ،وفَ ِّ
اط َمةََ ،و َس جعد وغريهم .
ج َ َ ج ََ َ
ِّ
املسيِّ ِّ
سار
َح َّد َ
بَ ،و ُسلَجي َما ُن ُ
ث َعجنـ َهاَ :سعجي ُد ُ
بن يَ َ
بن َ
وسواهم .
َع ِّن ال َق ِّ
بن ُحمَ َّمد :أ َّ
َن ُم َع ِّ
اس ِّم ِّ
اويَةَ لَ َّما قَ ِّد َم املَ ِّديجـنَ َة َحاجاً،
شةَ ،فَـلَ جم يَ جش َه جد َكالَ َم ُه َما إِّالَّ ذَ جك َوا ُن
َد َخ َل َعلَى َعائِّ َ
ك
َم جوالَ َها ،فَـ َقالَ ج
ك َر ُجالً يَـ جقتُـلُ َ
ت أَ جن أَ جخبَأَ لَ َ
ت لَهُ :أ َِّمجن َ
ِّ
ال :ص َدق ِّ
جتُ .مثَّ َو َعظَجتهَُ ،و َح َّ
ضجتهُ َعلَى
ِِّبَخي ُحمَ َّمد .قَ َ َ
ال :و ِّ
ِّ
هللا َما
االتبَ ِّاع ،فَـلَ َّما َخ َر َ
ج ،اتَّ َكأَ َعلَى ذَ جك َوا َنَ ،وقَ َ َ
ت َخ ِّطيباً  -ليس رسو َل ِّ
هللا  - أَبجـلَ َغ ِّم جن
َِّمس جع ُ ج
َ ُج
()1
شةَ .
َعائِّ َ
 القدرة على اخلطابة :َع جن ُم جو َسى ِّ
ب ِّمن
جحةَ ،قَ َ
الَ :ما َرأَيج ُ
بن طَل َ
ت أَ جخطَ َ
ب ،لََق جد رأَيجـتُـ َها يَـ جو َم اجلَ َملَ ،وَاث َر إِّلَجيـ َها
َعائِّ َ
شةَ َوالَ أَ جع َر َ

) (1السري (.)295/5( ،)147/3( ،)197-139-135/2
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النَّاس ،فَـ َقالُوا :ي أ َُّم ج ِّ
ني! َح ِّدثِّينَا َع جن عُثج َما َن
املؤمنِّ ج َ
َ
ِّ
استجلَس ِّ
ت النَّاسُ ،مثَّ َِّ
َثنت
محدت هللاَ ،وأ ج
َوقَـجتله ،فَ ج َ
ت :أ ََّما بَـ جعد ...فَِّإنَّ ُكم نَـ َق جمتم َعلَى عُثج َما َن
َعلَجي ِّهُ ،مثَّ قَالَ ج
ِّ
ِّ
السوطَ ،وَم جوقع
ض جربَة َّ
مرة ال َف َّتَ ،و َ
خَ
صاالً ثَالَاثً :إ َ
ِّ
ص
الغم َامة املُ جح َماة ،فَـلَ َّما أَ جعتَـبَـنَا مجنـ ُه َّنُ ،م َ
صت ُموهُ َم جو َ
َ
لصابـُ جو َنَ ،ع َدومت بِّ ِّه ال ُف َقر الثَّالَثُ :ح جرَمة
الثَّوب ِّاب َّ
َّ
الش جه ِّر احلََرامَ ،و ُح جرَمةَ البَـلَ ِّد احلََرامَ ،و ُح ِّرَمة اخلِّالَفَة،
و ِّ
للر ِّ
للرِّح ِّم،
صلَ ُكم َّ
هللا لَ ُعثج َمان َكا َن أَتجـ َقا ُكم َّ
بَ ،وأ جَو َ
َ
صنَ ُكم فَـ جرجاً.
َوأ ج
َح َ
()1
َستَـغج ِّف ُر هللاَ ِّيل َول ُكم .
أَقُـ جو ُل قَـ جوِّيل َه َذا َوأ ج
 معرفة الطب واألنساب والشعر :قِّيل لِّعائِّ َشةَ :ي أ َُّم ج ِّ
ني! َه َذا ال ُق جرآ ُن تَـلَ َّقجيتِّ ِّه َع جن
املؤمنِّ ج َ
جَ َ
َ
ِّ
ِّ
ك احلالَ ُل واحلرام؛ وه َذا ِّ
الش جع ُر
َر ُس جو ِّل هللا َ وَك َذل َ َ َ ََ ُ َ َ
والنَّسب واألَ جخبار َِّمس جعتِّ َها ِّمن أَبِّجي ِّ
ك َوغَ جِّريهِّ؛ فَ َما ِّاب ُل
ج
َ َ ُ َ َُ
ِّ
ِّ
ِّ
الط ِّ
الوفُـ جودُ َأتِّجيت َر ُس جو َل هللا  فَالَ
ب؟ قَالَ ج
تَ :كانَت ُ
ِّ
يَـ َز ُ
ال ا َّلر ُج ُل يَ جش ُكو علَّةً ،فَـيَ جسأَلُهُ َع جن َد َوائِّ َها ،فَـيُ جخِّربُهُ
()2
ِّ
جت ما َكا َن ي ِّ
ص ُفهُ َهلُمَ ،وفَ ِّه جمتُهُ .
بِّ َذلِّ َ
َ
ك ،فَ َحفظ ُ َ

ت احلَافِّ ِّظ َم جع َم ِّر ِّ
بن الرواية واإلجازة :
َ 115عائِّ َ
شةُ بِّجن ُ
ال َف ِّ
ضوراً ِّمن :فَ ِّ
َّ
اط َم َة
اخ ِّر ال ُق َر ِّشيَّةُ ،أُم َحبِّجيـبَةَ
املع َّم َرةُ ،املسنِّ َدةَُِّ ،مس َع ج
ت ُح ُ
الشجي َخةَُ ،
) (1السري (.)585/13
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َصبَـ َهانِّيَّةُ.
العجب َ
ش ِّميَّةُ ،األ ج
َ
وفاهتا سنة 607ه

اجلوجز َدانِّيَّةَ ،و َمسَاعاً َكثِّرياً ِّمنَ :ز ِّاه ِّر ِّ ِّ
اهر ،وس ِّع ِّ
يد
بن طَ َ َ
ُج
َ
ِّ
ابن نُـ جقطَةَ،
بن أَِّيب َّ
الر َج ِّاءَ ،وطَائَِّفةَ .ح َّد َ
ث َع َنهاُ :
يخ ِّ
َج َازت :لِّ َّ
َو َّ
يخ ِّ
ابن أَِّيب
لش ِّ
الضيَاءَُ ،و َ
الش ُ
آخ ُرو َن َوأ َ
بن نـُ جقطَةََِّ :مسعنَا ِّم َنها ( ُمسنَ َد
عُ َم َر وغريه  ،قَ َ
ال أَبُو بَكر ُ
املوصلِّ ِّي) بِّ ِّ
اعها ِّمن س ِّع ِّ
أَِّيب يعلَى ِّ
يد ِّ
الر َج ِّاء
بن أَِّيب َّ
س َم َ
َ
َ
َ
()1
الصريِِّّيف ،وَكا َن َمسَاعُها ص ِّحيحاً ِِّبِّفَ َ ِّ
َبيها.
ادة أ َ
َ َ
َّ َ َ

س ِّن ِّ
الوعظ و الرواية :
بن
116
َعائِّ َ
شةُ بِّ ُ
نت َح َ
تح األَصبـهانِّيَّةُ الو ِّ
ِّ ِّ
اعظَةُ ،العالِّمةُ ،املسنِّ َدةَُ ،كتَ ِّ
بت ِّ
اإل جمالَ َء َع جن أَِّيب َعجب ِّد
يم أُم ال َف ِّ
ََ
ج
َ َ
َ
إ َبراه َ
ِّ
هللا ِّ
ت ِّمنُ :حمَ َّمد بن ج جشنِّس َوِّمن:
الوجرَكانِّيَّة
بن َمجنده خبط َها َو َِّمس َع ج
َ ،
عبد ِّ
ِّ
وفاهتا سنة 466ه
بن
الواحد بن َشاهَ ،و َمجَ َ
سجُ
ني ُ
َ
اعة َرَوى َع َنها :احلُ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
يل بن ُحمَ َّمد احلَافِّظ وغريمها
َعجبد امللك اخلَالَّلَ ،وإ جمسَاع ُ
()2
ت ِّم َنها احلَ ِّديث.
وقالِّ :ه َي أ ََّو ُل َمن َِّمس جع ُ
()3
ت َس جعد* وفاهتا سنة الرواية َِّ :مس جعت من أبيها َس جعد وروى عنها اجلَُعجي ُد .
َ 117عائِّ َ
شةُ بِّجن ُ
117ه

جحةَ ِّ
شةَ َو َح ِّديجـثُـ َها ُخمََّرج ِّيف
بن عُبَـجي ِّد الرواية َ :رَو ج
ت َعن َخالَتِّ َها َعائِّ َ
َ 118عائِّ َ
شةُ بِّجن ُ
ت طَل َ
ِّ
ِّ
ِّ
بن أَِّيب َع جم َرةََ ،وابج ُن
َّي ِّميَّةُ وفاهتا سنة 110ه
الص َح ِّ
هللا التـج
ب ُ
احَ .وروى َعجنـ َهاَ :حبجي ُ
()4
ِّ
آخ ُرجو َن.
،و َ
أَخجيـ َها؛ طَل َ
بن َجحي َىي َ
جحةُ ُ
) (1السري (.)499 / 21
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ني اخلََّف ِّ
ني الرواية َ :رَوت َعن أَِّيب احلُس ج ِّ
ت ُحمَ َّم ِّد بن احلُس ج ِّ
افَ ،وغَ جِّريهَِّ .وروى
َ 119عائِّ َ
شةُ بِّجن ُ
َ
َ
ِّ ()1
ِّ ِّ
ت البِّ جسطَ ِّام ِّي
املؤ ِّذنَ ،وَز ِّاه ُر َّ
الش َّحامي.
 ،بِّجن ُ
بن َ
َعجنـ َها إ جمسَاعجي ُل ُ
وفاهتا سنة  440ه

س بن
َ 120عجب َدةُ بِّجن ُ
ت أَِّيب َش َّوال* حياهتا الرواية  :روت عن رابعة العدوية ،روى عنها عُبَـجي ُ
َّ ()2
يف القرن (2ه)
ار.
َمجي ُم جون َ
العط ُ
ِّ
َ 121عب َدةُ بِّجن ُ ِّ
الولِّجي ُد
ج
بن َم جع َدا َن  ،روى عنها َ
ت َخالد* تويف من الرواية :روت عن َخال َد َ
()3
ِّ
بن ُم جس ِّلم وإمساعيل بن عياش.
روت عنه وهو َخال َد َ
بن َم جع َدا َن ُ
سنة 105ه

122

ت َانبِّل*
عُبَـجي َدةُ بِّجن ُ

توفيت من روت عنها وهي

عائشة بنت سعد سنة 117ه*

 123أُِّم َعجب ِّد املَِّل ِّ
ك ِّ
بن أَِّيب َجحم ُذ جوَرَة
* تويف أبو حمذورة سنة 59ه
ت
الصبَ ِّ
ضوءُ َّ
اح بِّجن ُ
َ 124ع ِّججيـبَةُ َ
احلَافِّظ أَِّيب بَ جكر ُحمَ َّم ِّد ِّ
بن أَِّيب
غَالِّب البَاقِّ َد ِّار ِّي البَـغج َد ِّاديَّة.
وفاهتا سنة 647ه

ش َة بِّجن ِّ
ت َس جعد  ،روى عنها
الرواية :روت عن َعائِّ َ

الواقدي.

بن
الرواية :روت عن أَِّيب َجحم ُذ جوَرَة  ،وروى عنها عُثج َما ُن ُ
()5
السائِّ ِّ
ب.
َّ
الرواية واإلجازة والسماع :
الشي َخةُ ،املع َّمرةُ ،املسن َدةَِّ ،مسعت ِّمن :عب ِّد ِّ
َّ
هللا ِّ
بن
َ
َج
َ
َ َ
املوصلِّي ،و َعبد احل ِّق الي ِّ
منصور ِّ
َجاز َهلَا :أَبُو
َ ُ
وسفي َوأ َ
َ ُ ُ
َ
عبد ِّ
ِّ
تفردت ِّيف الدنيَاَ ،و َخ َّر ُجوا َهلَا
هللا الرستَ ِّميَ ،و َّ
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(مشي َخةً) ِّيف َع ِّ
َمحَد بن َع ِّ
اءَّ ،
بد
ث عنها أ ج
حد َ
شرة أ َ
َ َ
َجز َ
َ
ِّ
بد اهل ِّ
ِّ
الص َم ِّد ِّ
اديَ ،و َّ
املقرئ،
الشيخ َعبد َّ
هللا بن َع َ
تفردت بِّنت ال َك َمال ِِّبِّ َج َازِّهتَا  ،من مسموعاهتا:
َو َّ
( ُخمتلف احل ِّديث) لِّ َّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
وس ِّفي،
َ
َج
لشافع ِّي من َعبد احلَ ِّق اليُ ُ
اري ال َكبِّري) ِّمن َع ِّ
َو( َات ِّريخ البُ َخ ِّ
بد احلَ ِّق أَيضاً وغريها.
()1

ابن َمجن َده َجحم ُم جود ِّ
ت غَنَائِّ َم ال َك جف َربَطجنَانِّيَّةُ الرواية ابإلجازة :روت ابإلجازة عن ِّ
بن
ِّ 125ع ِّزيَّةُ بِّجن ُ
ِّ
بن س جفيا َن ِّ
حياهتا يف القرن (6ه)
َصبَـ َها َن وقد ولد
العجبد ِّي ُ ،م جسنِّ ُد أ ج
إِّبجـ َراهجي َم ِّ ُ َ َ
عام 552ه.

126

ِّ
ص ِّ
اريَّةُ
أُم َعطيَّةَ األَنج َ

وفاهتا سنة 70ه

()2

أحاديث عن النيب ُ خمََّرجةً ِّيف ال ُكتُ ِّ
ب
الرواية :روت
َ
ث َعجنـهاُ :حمَ َّم ُد ِّ
ِّ ِّ
صةُ
الستَّة َ ،ح َّد َ َ
بن س جِّرييج َنَ ،وأُ جختُهُ َح جف َ
ُ
الص َحابَِّة َ ،و ِّه َي
ت ِّس جِّرييج َنَ ،و ِّع َّدة .كانت ِّم جن فُـ َق َه ِّاء َّ
بِّجن ُ
()3
َّيب .
ت النِّ ِّ
الَِّّيت غَ َّ
سلَ ج
ب بِّجن َ
ت َزيجـنَ َ

والسماع :
127
الرواية واإلجازة َّ
ِّ
ِّ
َّ
َمحَ َد ِّ
ت ِّمن:
بن
ت أَِّيب بَ جكر أ ج
َصبَـ َها َن َِّمس جع ُ
عفي َفةُ بِّجن ُ
املع َّم َرةُُ ،م جسنِّ َدةُ أ ج
الشجي َخةُ اجلَلجيـلَةَُ ،
بد الو ِّ
عب ِّد ِّ
اح ِّد الثَّـ َق ِّفيِّ ،ومن فَ ِّ
جع َف ِّر ِّ ِّ
هللا ِّ
اط َمةَ اجلُجوجز َدانِّيَّ ِّة
بن ُحمَ َّمد أُم َه ِّان
َج
َ
َ
بن َع َ
ِّ
بكمالِّ ِّه وسواه وانجـتَـ َهى إِّلَجيـ َها عُلُو
َصبَـ َهانِّيَّةُ ،ال َفارفَانِّيَّةُ
( ج
األ ج
املع َج َم ال َكبجيـ َر) َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وفاهتا سنة 606ه
امله ِّد ِّي،
بن ج
َج َاز َهلَا م جن بَـ جغ َد َ
اإل جسنَاد ،أ َ
اد :أَبُو َعلي ُ
) (1السري (.)232 / 23
) (2السري (.)382 /22
) (3السري()318/2
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وأَبو الغَنائِِّّم بن املهت ِّدي ِّاب ِّ
هلل وطائفة  ،روى عنها مجاعة
َ ُ َ ُ جَ
128

ِّ
ص ِّ
اريَّةُ *
العالَء األَنج َ
أُم َ

تويف خارجة بن زيد سنة 99هـ

ِّ
 129والدة السلطَا ُن ال َكبريَُ ،عالَءُ
ِّ
الد ِّ
بن
ين ُخ َو ِّارجزجم َ
شاه ُحمَ َّم ُد ُ
إِّيج َل ِّر جسالَ َن اخلَُو ِّارجزِّمي
املتوىف سنة 617ه

130

أُم َع جل َق َمةَ بن أَِّيب َع جل َق َمةَ*
توفيت من روت عنها وهي
عائشة

131

سنة 57ه

سان*
ت َح َّ
عُلَيَّةُ بِّجن ُ

بن نـُ جقطَةَ .
ابلتحديث واإلجازة منهم أَبُو بَ جكر ُ

حدث عنها َخ ِّ
بن َزيج ِّد ِّ
الروايةَّ :
بن َاثبِّت أَبُو َزيجد
ار َجةُ ُ
()2
ص ِّ
اري.
األَنج َ
التعليم :
()3
َكانَت ُجتيد اخلَ َّ
طَ ،وتُـ َعلِّم غريها.

ت ِّ
شةَ بِّجن ِّ
الص ِّديج ِّق
الرواية :روت عن َعائِّ َ
()4
بن أَِّيب َع جل َق َمة.
عنها ابنها َع جل َق َمةُ ُ

) (2السري (.)440-438/4
) (4السري ()192-139/2( ،)259/3
) (5السري(.)113/9

 ،روى

ت نَبِّجيـلَةً َعاقِّلَةًَ ،هلَا َدار ِّاب َلعوقَ ِّة
العلم ابلفقه َ :كانَ ج
املري وغَيـرهُ ِّمن وجوهِّ
ف ِّهبا ،وَكا َن ِّ
ِّابلب ِّ
َج
َ
صالح ِّ َ ج ُ ج ُ ُ ج
ص َرة ،تُـ جع َر ُ َ َ
ص َرةِّ َوفُـ َق َهائِّ َها يَ جد ُخلُ جو َن َعلَجيـ َها ،فَـتَـجبـ ُرُز َهلُم،
البَ ج
ِّ ()5
ِّ
و ُحتَ ِّ
ادثـُ ُهم ،وتُ ِّ
ص َرة.
ام ابجـنُـ َها إِّ جمسَاعجي ُل ِّابلبَ ج
سائلُ ُهمَ ،وأَقَ َ
َ
َ َ

) (1السري (.)482 / 21
) (3السري (.)143/22

()1
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أُم عُ َم َر ِّ
بن
بن قَـجيس*
132
وم ج
بن قَـجيس ُ
ب ُ
ص َع ُ
الرواية :روى عنها ابنها عُ َم ُر ُ
ِّ ِّ ()1
تويف من روى عنها وهو مصعب َعجبد هللا .
سنة236ه

ت َعالِّ َمةً ،فَِّقجيـ َهةًُ ،ح َّجةً،
133
الرواية و سعة العلم  :كانَ ج
بن َكثِّيـرَة ِّ
شةََ ،وأُِّم َسلَ َمةََ ،وَرافِّ ِّع ِّ
الر جمحَ ِّن ِّ
بن
ت َعجب ِّد َّ
العل ِّجم َح َّدثَت عن َعائِّ َ
َع جم َرةُ بِّجن ُ
جَ
الر َج ِّ
ص ِّ
ث َعجنـ َها َولَ ُد َها؛ أَبُو ِّ
ال
آخ ُرجو َنَ .ح َّد َ
اريَّةُ وفاهتا سنة َخ ِّديججَ ،و َ
َس جعد األَنج َ
98ه
آخ ُرجو َن.
بن َعجب ِّد َّ
الر جمحَ ِّنَ ،وابجـنَاهُ؛ َو َ
ُحمَ َّم ُد ُ
َع ِّن ال َق ِّ
اس ِّم ِّ
ال البن شهاب الزهري :
بن ُحمَ َّمد :أَنَّهُ قَ َ
ب ِّ
ص َعلَى طَلَ ِّ
الع ِّ
ك َعلَى
َي غُالَ ُم ،أ ََر َ
َدل َ
لم ،أَفَالَ أ ُ
اك َحتج ِّر ُ
ت
جت :بَـلَى .قَ َ
ك بِّ َع جم َرةَ ،فَِّإنـَّ َها َكانَ ج
الَ :علَجي َ
ِّو َعائِِّّه؟ قُـل ُ
شةَ .قَ َ
ال :فَأَتَـجيـتُـ َها ،فَـ َو َج جدتُـ َها َجحبراً الَ
ِّيف َح جج ِّر َعائِّ َ
()2
ف.
يـُجنـ َز ُ
 134أُم عمرو بِّن ِّ
بن غَ َفلَ َة املتوىف عام
َج ج ُ
ت مشجر * حياهتا الرواية :مسعت من التابعي ُس َويج َد َ
يف القرن (2ه) ورمبا قبيله.

135

الش جم ِّ
ني َّ
َمحَ َد ِّ
بن
تأج
س بِّجن ُ
َع ج ُ
أَِّيب ال َف َر ِّج أُم النـ جوِّر الثَّـ َق ِّفيَّةُ
َصبَـ َهانِّيَّةُ .
األ ج
وفاهتا سنة 610ه

) (1السري (.)32/11( ،)370/3
) (2السري (.)508/4

) (3السري (.)71 /13

82ه ،و روى عنها ُزَهجيـر .

()3

الرواية واإلجازة والسماع :
الرَوايَة َو ِّ
ُم جسنِّ َدةُ َوقجتِّ َها ِّم جن بَـجيت ِّ
ض جوراً
اإل جسنَادَِّ .مس َع ج
ت ُح ُ
ِّيف َسنَ ِّة أ جَربَع َو ِّع جش ِّريج َن [وكان عمرها أربع سنوات] ِّم جن
إِّ جمس ِّ
بن ِّ
ت ( ُج جزَء أَِّيب َّ
اعجي َل ِّ
الشجي ِّخ) ِّم جن
اإل جخ ِّشجي ِّذَ ،و َِّمس َع ج
َ
الص ِّ
بن َعلِّ ِّي ِّ
ُحمَ َّم ِّد ِّ
احلَ ِّانَ ،وتَفردت ِّيف الدنجـيَا
بن أَِّيب ذَر َّ

829

الضياء ُحمَ َّمدِّ َّ ،
ِّ
الربَز ِّايل
َعجنـ ُه َماَ .ح َّد َ
ث َعجنـ َهاَ :
الزكي ِّ ج
ِّ
ِّ
اعها َعلَى ابج ِّن أَِّيب ذَر
َوع َّدة وابإلجازة طائفة َوم جن َمسَ َ
()1
ِّ
ِّ
الدي ِّ
ت) البج ِّن أَِّيب َع ِّ
اصم وغريه.
كتَاب ( َ
()2
ِّ
اطمةُ النـَّب ِّويَّة*تويف من روى الرواية :روى عنها أَنَس بن مالِّ ِّ
ك ِّ
ض ِّر.
بن النَّ ج
 136فَ َ َ
ُ َُ
عنها وهو أنس سنة91ه

 137فَ ِّ
اط َمةُ جام َرأَةُ عُ َم َر ِّ
بن َعجب ِّد
()3
الع ِّزيج ِّز* املتوىف سنة 111ه
َ
 138فَ ِّ
س ِّن ِّ
الرواية واإلجازة :
بن
اط َمةُ بِّ ُ
نت أَِّيب احلَ َ
ُحمَ َّمد  ،أُم َع ِّ
َّ
ض جوراً ِّيف الثَّالِّثَة ِّمن
بد ال َك ِّر ِّمي بنت
الشي َخةُ ،اجلَلِّيلَةُ ،املسنِّ َدةَُِّ ،مس َع ج
ت ُح ُ
ِّ
ِّ
َنص ِّ
ت بَـ جع ُد
املع َجم ال َكبِّ جري) َو َِّمس َع ج
اري * فَاط َمة اجلُجوجز َدانِّيَّة ُمججلَةً م جن ( ج
سعد اخلري األ َ
ِّ ِّ ِّ
وفاهتا سنة 600ه
َج َاز َهلَا
من أَبِّجيـ َهاَ ،ومن هبَة هللا بن الطَّ َِّرب وغريهم َوأ َ
ِّ
وان ِّريت أَيب
ص َر روت عن اليُ َ
خلق َوحدثت بِّد َم جش َقَ ،وِّمبِّ ج
نَصر احلس ِّن بن ُحمَ َّم ِّد ِّ ِّ ِّ
يم  ،وروى عنها ابج ُن
بن إ َبراه َ
ج ََ
()4
ِّدرابس إِّبـر ِّاهيم بن عثجما َن ِّ ِّ
سى املَ َار ِّان.
جَ ج َ ج ُ ُ ُ َ
بن عجي َ
ِّ
الرز ِّ
َّاق اجلِّجيلِّي احلَجنـبَلِّي.
بن َعجب ِّد َّ
 139فَاط َمةُ بِّنت أَِّيب غَالب حممد الرواية :مسع منها نَ ج
ص ُر ُ
()5
بن احلسن املَاو ِّ
رد ِّي
َ
الرواية :روى عنها ُم ِّغجيـ َرةُ ب ِّن َح ِّكجيم وروت عن ُم ِّغجيـ َرةَ.

) (1السري (.)23 /22

) (2السري (.)406-396/3
) (3السري (.)148-137/5
) (4السري (.)290 /22( ،)412 / 21( ، )621 / 19
) (5السري ( ، )397 / 22اتريخ االسالم (.)399/39
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وفاهتا سنة 570ه
ِّ ِّ
الرواية :روت عن َعجب ِّد الغَافِّ ِّر بن ُحمَ َّمد ال َف ِّ
ار ِّسي  ،روى
س ِّن
140
فَاط َمةُ بجنت احلَ َ
ِّ ()1
َمح ُد بن ِّهب ِّة ِّ
جالَنِّيَة*حدَّثت عام 531
هللا ِّ
بن َات ِّج األ َُمنَاء .
الع ج
َ
عنها أ ج َ ُ َ
ه

ض ِّل ال َكاتِّبةُ  ،فَ ِّ
اط َمةُ
 141أُم ال َف ج
َ
س ِّن ِّ
بن َعلِّي
بِّجن ُ
ت احلَ َ
ِّ
العطَّ ِّ
ار ،املَجع ُرجوفَة:
البَـغج َداد ِّي َ
ِِّّ ِّ
جر ِّع .وفاهتا سنة
ببنت األَقـ َ

ِّ
اع ِّة ُح جسنِّ ِّه
لرب َ
َّاس َعلَى َخط َها َ
الكتابة َ :ج َّود الن ُ
ت لَ ِّكتابة كِّتاب اهلدنَة إِّ َىل طَ ِّ
ِّ
اغيَة الرجوم
َوه َي الَِّّيت نُ ِّدبَ ج َ َ َ
ُ
ِّمن ِّجه ِّة اخلِّالَفَة ،و ِّ
ض َرب املَثَ ُل  ،قالت :
بكتَاهبَا يُ ج
ج َ
َ
()2
بت َورقَةً َلع ِّميد امللك ،فَأَ جعطَ ِّان أَلف ِّديجـنَار.
َكتَ ُ

 142فَ ِّ
س ِّن بن َعلِّي
اط َمةُ بِّجن ُ
ت احلَ َ
َّ
سابـُ جوِّريَّةُ
الدقَّا ُق أُم البَنِّ ج َ
ني النـجَّي َ

الرواية :
ت ِّم جن :أَِّيب نُـ َعجيم ِّ ِّ
العلَ ِّوي
َِّمس َع ج
س ِّن َ
اإل جس َف َرايجي ِِّّينَ ،وأَِّيب احلَ َ
ِّ
بن ال ُف َر ِّ
اويَ ،وَز ِّاهر َّ
الش َّح ِّامي
َح َّد َ
ث َعجنـ َهاَ :عجب ُد هللا ُ

480ه

وفاهتا سنة 480ه

()3

143

ِّ ِّ
ت احلُس ج ِّ
ني
فَاط َمةُ بجن ُ َ
َّ
الش ِّهجي ِّد*

وآخرون .
ِّ ِّ
ِّ
الروايةَّ :
بن
حدث عنها ابنها الديجـبَ ُ
اج أَبُو َعجبد هللا ُحمَ َّم ُد ُ
()4
عب ِّد ِّ
هللا ِّ
بن َع جمرو العُثج َم ِّان .
َج

تويف ابنها الديباج سنة145ه

144

فَ ِّ
اح َة
اط َمةُ بِّجن ُ
ت َرَو َ
) (1السري (. )625 / 19
) (2السري (.)480 / 18
) (3السري (.)480/18
) (4السري (.)225/6

ِّ ِّ
بن احلُس ج ِّ
ني ِّ
بن
الرواية  :حدثت عن ابج ِّن َرَو َ
احةَ َعجبد هللا ِّ َ

831
حياهتا يف القرن (7ه)

نت عب ِّد ِّ
ِّ
هللا ِّ
بن أَمحَ َد
 145فَاط َمةُ بِّ ُ َج
ِّ
بن َع ِّقيل
أُم إِّبجـ َر ِّاهجيمَ ،وأُم الغَجيثَ ،وأُم
َصبَـ َهانِّيَّة.
اخلَري اجلُوجز َدانِّيَّة ،األ ج
وفاهتا سنة 524ه

ت عب ِّد ِّ
ِّ
هللا *وفاهتا
 146فَاط َمةُ بِّجن ُ َج
سنة 524ه

147

فَ ِّ
ساكِّ َر
اط َمةُ بِّجن ُ
ت َع َ
وفاهتا سنة 683ه

ِّ ِّ
ص ِّ
اري املتوىف عام 640ه.
َعجبد هللا األَنج َ
الرواية  :مسنِّ َدةُ الوقت ِّ ،
آخ ُر َم جن َرَوى ِّيف الدنجـيَا َع ِّن
ُ
َ
ِّ
ِّ
العالَ ِّء
،ح َّد َ
ث َعجنـ َها :أَبُو َ
ابج ِّن ِّريذهَ ،وه َي ُم جكث َرة َعجنهُ َ
العطَّارَ ،وأَبُو ُم جو َسى املَ ِّديجِّين ،وغريمها َو َِّمس َع منها
َ
الصجي َدالَِّن أَبو ج جع َفر مسنِّ ُد الوق ِّ
املع َجم ال َكبِّ جري)
َّ
جت ( ،ج
ُ َ ُج َ
ت
لِّلطَّبَـ َر ِِّّ
بكمالهَ ،و ُه َو ابج ُن إِّ جح َدى َع جش َرَة َسنَةً َ ،و َِّمس َع ج
ان َ
ت
هي ِّم جن أَِّيب بَ جكر وعمرها عشر سنوات َِّ ،مس َع ج
ان ،وكِّتَاب( ِّ
املعج َمني(ال َكبِّري) َو( َّ ِّ ِّ َّ
الف َت)
َ
َ
الصغري) للطبَـ َر ِِّّ َ
()2
لِّنُعيم ِّم ِّن ِّ
ابن ِّريذه.
الرواية  :روت عن أيب بكر ِّ
ان  ،روى
بن ريج َذةَ الطَّبَـ َر ِِّّ
()3
الصجي َدالَِّن .
عنها أَبو َج جع َفر َّ
الرواية :
ِّ
ِّ
املسنِّ ُد
روت عن ابجن طَبَـ جرَز َذ عُ َمر بن ُحمَ َّمد البَـ جغ َدادي  ،ج
ِّ ()4
ال َكبجيـ ُر.
()1

اإلقراء والرواية :
148
أُم اخلَ ِّري فَ ِّ
ِّ
العالِّ َمةُِّ ،
نت َعلِّ ِّي ِّ
ور كانت تُـ َعلِّ ُم
اط َمةُ بِّ ُ
بن الشي َخةَُ ،
يسابُ َ
املقرئَةُُ ،مسن َدةُ نَ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ُمظََّفر ِّ
ص ِّحجيح
بن َزعبَل البَـغج َداديَّةُ ،مثَّ اجلََو ِّاري ال ُقرآنَ ،مس َعت من َعبد الغَاف ِّر َمججي َع( َ
) (1السري (.)262/23

) (2السري (.)430 / 21( ، )504 /19
) (3السري (.)143/10( ،)499/1

) (4السري ( ،)509 / 21ذيل التقييد (.)389 / 2
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ك.
سابـُ جوِّريَة.
ُم جس ِّلم)َ ،و(غَ ِّريجب احلَ ِّديجث) لِّلخطَ ِّايبَ ،وغَري ذَلِّ َ
النـجَّي َ
ِّ
وفاهتا سنة 532ه
ابن
ث َع َنها :أَبُو َسعد َّ
َح َّد َ
الس َ
مع ِّانَ ،وأَبُو ال َقاس ِّم ُ
()1
ساكِّ َر وغريمها.
َع َ
 149فَ ِّ
الرواية :
ت َعلِّي الوقَ َايِِّّيت *
اط َمةُ بِّجن ُ
حدثت عام 569ه
وعلِّ ِّي ِّ
َمحَد ِّ
بن بَـيَان ،روى
بن املظََّفر الت َّ
روت عن أ ج
ج
َّمار َ
()2
بن قُ َد َام َة .
بن َعجب ِّد َّ
عنها نَ ج
الرزَّاق وأَبُو ُحمَ َّمد ُ
ص ُر ُ
ِّ
ت قَـيس ِّ
ث
الف جه ِّريَّةُ الرواية  :روت أحاديث عن رسول هللا َ ح َّد َ
 150فَاط َمةُ بِّجن ُ ج
وفاهتا ِّيف ِّخالَفَ ِّة ُم َع ِّ
اويَةَ سنة
َعجنـ َهاَّ :
الر جمحَ ِّنَ ،وأَبُو بَ جكر
بن َعجب ِّد َّ
الش جعِّيبَ ،وأَبُو َسلَ َمةَ ُ
()3
41ه60-ه
ار ِّ
بن احلَ ِّ
ث ِّ
الر جمحَ ِّن ِّ
آخ ُرجو َن.
بن َعجب ِّد َّ
بن ِّه َ
شامَ ،و َ
ُ
فَ ِّ
الرواية  :روت َع جن أَِّيب َس ِّعجيد ِّ
بن َح جسنَـ َويجه  ،روى عنها
اجه
151
اط َمةُ بِّجن ُ
ت َم َ
السلَ ِّفي أَبو طَ ِّ
ِّ
حياهتا يف القرن (6ه)
ظ،
ث ،احلَافِّ ُ
اهر أ ج
بن ُحمَ َّم ِّد احملَ ِّد ُ
ُ
َمحَ ُد ُ
152

فَ ِّ
س ِّن
ت املُ َح َّ
اط َمةُ بِّجن ُ

حياهتا يف القرن (8-7ه)

امل جف ِّيت املتوىف عام 576ه.

()4

الرواية :روت عن ابجن طَبَـ جرَز َذ عُ َمر بن ُحمَ َّم ِّد البَـ جغ َد ِّادي
املسنِّ ُد ال َكبِّجيـ ُر  ،روى عنها سعيد بن فالح بن أيب
 ،ج
()5
الوحشة املتوىف عام 743ه.

ِّ ِّ
 153فَ ِّ
علما مجًا َ ،رَوت
أداب و ً
اط َمةُ بِّجن ُ
ت َر ُس جول هللا صلى سيدةُ نساء العاملني ً ،
فضال و ً
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ب ِّ
وفاهتا َعن أَبِّجيـ َها حممد َ وِّرَوايَـتُـ َها ِّيف ال ُكتُ ِّ
الست َِّّةَ .رَوى
هللا عليه وسلم.
بن
سنة 11ه
نيَ ،و َعائِّ َ
سجُ
س ُ
َعجنـ َها :ابجـنُـ َها؛ احلُ َ
شةَُ ،وأُم َسلَ َمةََ ،وأَنَ ُ
()1
.
َمالِّكَ ،وغَجيـ ُرُهم
 154فَ ِّ
ت ُحمَ َّم ِّد ِّ
الوعظ و الرواية :
بن أَِّيب
اط َمةُ بِّجن ُ
الشي َخةُ ،العالِّمةِّ ،
ت
س ِّن
َس جعد أ ج
َصبَـ َهانِّ ،مس َع ج
الواعظَةُ ،م جسنَ َدة أ ج
َّ ج
َ َ َ
َمحَد بن احلَ َ
ِّ
ِّ
َمحَد ِّ
ص جور
البَـغج َد ِّاد ِّي  ،أُم البَـ َه ِّاء
ِّم جن :أ ج
بن َجحم ُم جود الثَّـ َقفيَ ،وإِّبجـ َراهجيم بن َمجن ُ
الس جم َع ِّان،
ان  ،وفاهتا سنة
َصبَـ َه ِِّّ
ث َعجنـ َهاَّ :
اءَ .ح َّد َ
األ ج
وغريمهاَ ،وتَفردت ِِّبَشيَ َ
()2
539ه
ساكِّ َر وطائفة .
َوابجن َع َ
 155فَ ِّ
ت ُحمَ َّم ِّد ِّ
الرواية و اإلجازة :
بن َعلِّي ،
اط َمةُ بِّجن ُ
ِّ
ايل وغريمها
جحةَ النِّ َع ِِّّ
ت ِّم جنِّ :ط َراد َّ
سةُ البَـ َّز َازةُ البَـغج َد ِّاديَّةُ
َِّمس َع ج
الزيجـنَِّ ِّيبَ ،وابج ِّن طَل َ
نَفجي َ
وفاهتا سنة 563ه
ظ َعجب ُد الغَِِّّين َو ِّع َّدةَ ،وِّم َن ال ُق َد َم ِّاء :أَبُو
َو َعجنـ َها :احلَافِّ ُ
()3

َجازت البج ِّن َم جسلَ َمةَ.
َس جعد َّ
الس جم َع ِّان َوأ َ
فَ ِّ
َمسَاء بِّجن ِّ
ت أَِّيب بَ جكر  ،روى عنها ابج ُن
ت املُجن ِّذ ِّر بن
156
اط َمةُ بِّجن ُ
الرواية :روت عن أ ج َ
()4
ش ِّام ِّ
بن عُ جرَوةَ .
الزبري* توفيت أمساء بنت أيب إِّ جس َحا َق ِّه َ
بكر سنة 73هـ

فَ ِّ
ت الن ِّ
َّاص ِّح ِّ
بن
اط َمةُ بِّجن ُ

157

َعيَّاش وفاهتا سنة 716ه

الرواية :روت ابإلجازة عن ابجن أَِّيب ال َف َخ ِّ
ار َعلِّ ِّي ِّ
بن
()1
ِّهبة ِّ
هللا اهلَ ِِّّ
امشي .
َ
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 158فَ جخر النِّ ِّ
الرواية :
الوِّزيجر
ساء بِّجن ُ
ت َ
ُ َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ُحمَ َّمد بن َرئِّجي ِّ
س الرَؤ َس ِّاء .
الو جهبَانِّيَّةُ
روت عن َجتَِّين بجنت َعجبد هللا  ،أُم عتب َ
()2
حياهتا يف القرن (6ه)
املتوفاة عام 575ه .
هللا بن عب ِّد ِّ
ت ِّ جحمصن*تويف الرواية  :روى عنها عبـي ُد ِّ
هللا ِّ
بن عُجتـبَةَ
ُ َج
َُ ج
 159أُم قَـجيس بِّجن ُ َ
()3
عبـي ُد ِّ
هللا الراوي عنها سنة 99ه اهلَُذِّيل املَ َدِّن .
َُ ج
ِّ
اج ِّ
املكي
بن َج جرب أَبُو احلَ َّج ِّ
 160أُم ُك جرز*تويف الراوي عنها وهو الرواية :روى عنها ُُمَاه ُد ُ
ُماهد سنة 107ه

161
َك ِّرجميَةُ أُم ِّ
َمحَ َد
تأج
الك َر ِّام بِّجن ُ
بن ُحمَ َّمد ِّ
ِّ
بن َح ِّامت املَجرَوِّزيَّةُ
وفاهتا سنة
465ه

َس َود.
األ ج

()4

الرواية واملقابلة والتحديث:
اورةُ ِّحبرِّم ِّ
الشجي َخةُ ،العالِّمةُِّ ،
َّ
هللاَِّ .مس َعت:
ج
َ َ
املسن َدةُ ،اجملَ ِّ َ َ َ
ِّ
ِّ
ص ِّحجيح البُ َخ ِّ
ت
اري)َ ،و َِّمس َع ج
م جن أَِّيب اهلَجيـثَِّم ال ُك جشمجيـ َه ِّين ( َ
الس جر َخ ِّسي وغريمها ،
ِّم جن َز ِّاهر بن أ ج
َمحَ َد َّ
ِّ
ت إِّذَا َروت قَابلت
روت( َّ
الص ِّحجيح) َم َّرات كثرية َ ،كانَ ج
ث
ِِّبَصلِّ َهاَ ،وَهلَا فَـ جهم َوَم جع ِّرفَة َم َع اخلَجري َوالتَّعبد َح َّد َ
ِّ
ال أَبُو
بَ ،وأَبُو الغَنَائِِّّم النـ جَّر ِّسي وآخرون .قَ َ
َعجنـ َها :اخلَطجي ُ
لص ِّحجيح)،
يل الن جس َخة( ِّاب َّ
ت َك ِّرجميَةُ إِّ ََّ
َخ َر َج ج
الغَنَائِِّّم :أ َ
ت
فَـ َق َع ُ
قرأجتُـ َهاَ ،وُكجن ُ
دت حب َذائِّ َهاَ ،وَكتَ ُ
بت َسجب َع أ َ
َوراقَ ،و َ
ُع ِّ
ت :الَ َح َّّت تُـ َعارض َم ِّعي
ض َو جحدي ،فَـ َقالَ ج
أ ُِّريجد أَ جن أ َ
ار َ
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162

ت احلَ جس َح ِّ
اس *
َك ِّرجميَةُ بِّجن ُ
تويف من روت عنه وهو أبو
هريرة سنة 57ه

ت
ت َم َع َها َ .وقَ َ
ال أَبُو بَ جكر َّ
فَـ َع َار ج
الس جم َع ِّانَِّ :مس جع ُ
ض ُ
ِّ
ِّ
سان ِّمثج َل
َ
الوالد يَذكر َك ِّرجميَةَ ،ويَـ ُق جو ُلَ :وهل َرأَى إنج َ
()1
َك ِّرجميَة؟
الرواية :

روت عن أيب ُهريرَة
ج
ِّ ()2
هللا .

 ،روى عنها إِّ جمس ِّ
اعجي ُل ِّ
بن عُبَـجي ِّد
َ

ِّ ِّ
الرواية و اإلجازة :
الع جد ِّل
َ 163ك ِّرجميَةُ بِّجن ُ
ت املُ َحدث َ
ِّ
الشجي َخةُ ،مسنِّ َدةُ َّ ِّ
الوه ِّ
َّ
َّاب ِّ
اء قَلِّيلَةً بتفرد من:
بن
الش ِّام َمسعت أ َ
ُج
َجز َ
أَِّيب ُحمَ َّمد َعجبد َ
الر جمحَ ِّن ِّ
أَِّيب يَعلى ِّ
س ِّن
ض ِّل
ابن احلُبُ ِِّّ
ويبَ ،و َعجب ِّد َّ
َعلِّ ِّي أُم ال َف ج
بن أَِّيب احلَ َ
جت ِّ
ِّ
دت ِِّبِّج َازةِّ أَِّيب الوق ِّ
َّ
الس جج ِّز ِّي،
َس ِّديَّةُ ،الزبَـ جِّرييَّةُ،
الد َار ِِّّ
ان وغريمهاَ ،وتَفر ج َ
ال ُق َرشيَّةُ،األ َ
َ
الص ِّحيح) غَيـر م َّرةَ ،خ َّرج َهلا َزكِّي ِّ
ِّ
ِّ
ف بِّ ِّ
الديج ِّن
بنت
عر ُ
َ َ
فَـ َرَوت ( َّ ج َ ج َ َ
الد َم جشقيَّةَُ ،وتُ َ
ِّ ِّ
ث َعجنـ َها َخلق
احلَبَـ جقبَ ِّق.
َجزاء َ ،ح َّد َ
الربَز ِّايل ( َم جشيَ َخةً) ِّيف َمثَانيَة أ َ
ِّ ج
ِّ ِّ
ِّ
الضياء ،وابن َخلِّيل وغريهم ،وَكانَ ِّ
وفاهتا سنة641ه
ت
َكثجيـر ،مجنـ ُهمُ َ ُ َ :
َ
امرأَ ًة ص ِّ
وح َعلَى الطلبَ ِّة ،الَ َمتل
احلَةً َجلِّيلَةً ،طَ ِّويلَةَ الر ِّ
جَ َ
ِّ ()3
ِّم َن ِّ
الرَوايَة.
ِّ ِّ ()4
العبَّ ِّ
اس َع ِّم َر ُس جول هللا.
اس* تويف
 164أُم ُك جلثُـ جوم بِّجن ُ
الرواية  :روت عن َ
ت َ
العبَّ ُ
من روت عنه سنة  32ه
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ت عُ جقبَةَ األ َُم ِّويِّةُ
 165أُم ُك جلثُـ جوم بِّجن ُ
وفاهتا ِّيف ِّخالَفَ ِّة عَلِّي -35
40ه

ت املُح ِّد ِّ
ث أَِّيب
166
َك َم ُ
ال بِّجن ُ َ
ُحمَ َّمد عب ِّد ِّ
َمحَ َد ِّ
هللا ِّ
بن
بن أ ج
َج
الس َم جرقَـجن ِّد ِّي
س ِّن َّ
عُ َم َر أُم احلَ َ
وفاهتا سنة 558ه

الَِّمعةَ بِّجن ِّ
ت َس ِّعجيد البَـ َّق ِّ
ال
َ

167

حياهتا يف القرن (6ه)

ار ِّ
ت احلَ ِّ
ث
 168أُم ال َف ج
ض ِّل لُبَابَةُ بِّجن ُ

توفيت يف ِّخالَفَ ِّة ُعثج َمان

من عام 36-24ه

نت ُحمَ َّمد
لَيلَةُ البَدر بِّ ُ

169

حياهتا يف القرن (6ه)

1

)

( السري(.)276-277/2

ت َع جشرَة أَح ِّ
ث ِّيف ( ُم جسنَ ِّد بَِّق ِّي ِّ
بن َخمجلَد).
اديج َ
الروايةَ :رَو ج َ َ
ت
اها؛ ُمحَجيدَ ،وإِّبجـ َر ِّاهجي ُمَ ،وبُ جس َرةُ بِّجن ُ
َرَوى َعجنـ َها :ابجـنَ َ
()1
ص جف َوا َن.
َ
الرواية :
ت ِّمنِّ :طراد ،أَيب عب ِّد ِّ
ِّ
احلةَ ،خِّ ِّ
هللا النِّ َع ِّايل
َج
َ
ص َ
َ
ريةَ ،مس َع ج ج َ
وغريمها ،
وعجنـها :إِّبـر ِّاهيم بن بـرهان النساج ،و ِّهبةُ ِّ
هللا بن عُ َم َر
َ َ َ ج َ ج ُ َج َ
َ َ َ
()2
احلالَّج.
السلَ ِّفي أَبو طَ ِّ
الرواية :روى عنها روى عنها ِّ
َمحَ ُد
اهر أ ج
ُ
()3
ظ ،امل جف ِّيت سنة 576ه.
ث ،احلَافِّ ُ
بن ُحمَ َّم ِّد احملَ ِّد ُ
ُ
ت أَح ِّ
ث عن رسول هللا ِّ يف ال ُكتُ ِّ
ب
اديج َ
الروايةَ :رَو ج َ
ِّ
ِّ َّ
بن
الست َِّّةَ .ح َّد َ
س ُ
ث َعجنـ َهاَ :ولَ َد َاها؛ َعجب ُد هللا َوَمتامَ ،وأَنَ ُ
()4
ِّ
ِّ
ار ِّ
بن احلَ ِّ
ثَ ،وغَجيـ ُرُه جم.
َمالكَ ،و َعجب ُد هللا ُ
الر َار ِّان أَيب َس ِّعجيد َخ ِّليل بن
الرواية  :روت عن جدها َّ
ِّ
بن َاثبِّ ِّ
بَ ِّ
ت بن َرجوح َّ ،
در ِّ
املسنِّ ُد املتوىف
الشجي ُخ  ،اجلَلجي ُل ،ج
()5
عام 596ه.
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ِّ
اطرةُ املَجه ِّريَّةُ * تويف الراوي الرواية :روت عن خالتها أُِّم ج جع َفر بِّجن ِّ
ت النـ جع َما َن  ،روى
َ
َ 170م َ
ِّ ()1
عنها وهو َعب ُد َّ ِّ
ِّ
بن َعجب ِّد عنها َعب ُد َّ ِّ
الو ِّارث .
ج
الص َمد ُ
ج
بن َعجبد َ
الص َمد ُ
الو ِّار ِّ
ث سنة 207ه
َ

السلَ ِّفي أَبو طَ ِّ
الرواية  :روى عنها ِّ
ِّ
بن ُحمَ َّم ِّد
س ِّن
171
اهر أ ج
ُ
َمحَ ُد ُ
ُمبَ َارَكةُ بجنت أَِّيب احلَ َ
()2
ظ ،امل جف ِّيت .
ث احلَافِّ ُ
احلَجنـبَليَّة حياهتا يف القرن (6ه) احملَ ِّد ُ
ِّ
الر جمحَ ِّن ِّ
الرواية :
بن
بن َعجب ِّد َّ
 172أم ُحمَ َّمد ُ
 ،روى عنها ابنها حممد .
شةَ
ثَـ جوَابن * توفيت من روت عنها اتبعية ج
روت عن َعائِّ َ
وهي عائشة سنة57ه

()3

ت َزَّاب َن* تويف من الرواية :روى عنها التَّـبُـ جوذَكِّي.
َ 173م جسلَ َمةُ بِّجن ُ
روى عنها سنة 223ه

()4

ِّ
 174معاذَةُ بِّجن ُ ِّ
ت َع جنَ :علِّ ِّي ِّ
بن أَِّيب
العالِّ َمةُ َرَو ج
ت َعجبد هللا وفاهتا سنة الرواية :السي َدةَُ ،
َُ
83ه.
ش ِّام ِّ
ث َعجنـ َها :أَبُو
بن َع ِّامرَ .ح َّد َ
شةََ ،و ِّه َ
طَالِّبَ ،و َعائِّ َ
قِّالَبَ َة اجلَجرِّميَ ،ويَ ِّزيج ُد ِّ
آخ ُرجو َنَ .و َح ِّديجـثُـ َها ُجحمتَج
الر جش ُ
كَ ،و َ
()5
بِّ ِّه ِّيف ِّ
اح.
الص َح ِّ

) (1السري (.)517/9( ،)367/3
) (2السري (.)15 /21

) (3السري (.)192/2( ،)161 /17
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) (5السري (.)509/4

838

س ِّن
َ 175وجيهيَةُ بِّجن ُ
ت أَِّيب احلَ َ
املَُؤ ِّد ِّ
ب .حياهتا يف القرن (7ه)

الر جمحَ ِّ
ان ِّ
بن
املع ِّايل َعجبد َّ
الرواية :روت ابإلجازة عن أيب َ
()1
َعلِّ ِّي املَ جخ ُزجوِّمي املتوىف عام 646ه.

 176أُم موسى* تويف من روى عنها الرواية:روى عنها م ِّغيـرةُ ِّ
سم.
ُج َ
ُ جَ ُ
بن م جق َ

()2

سنة 133ه

177

178

ت أَيب بَ جكر ُحمَ َّمد
ؤنسةُ بِّجن ُ
ُم َ
ك
ب الد ِّويجِّين املَلِّ ُ
بن أَيـ جو َ
ُ
الع ِّ
ادل وفاهتا سنة 693ه
َ
ِّ
ت
ني بِّجن ُ
َمجي ُم جونَةُ أُم املُجؤمنِّ ج َ
ار ِّ
احلَ ِّ
ث ِّ
بن َح جزن اهلِّالَلِّيَّةُ
وفاهتا سنة61ه

179

ت أَِّيب َع ِّسجيب*
َمجي ُم جونَةُ بِّجن ُ
حياهتا يف القرن (1ه)

الرواية :

ِّ
َصبَـ َهانِّيَّة .
حدثت ِِّبِّ َج َازة عفي َفة أُم َه ِّان األ ج

أحاديث عن النيب ، 
الرواية و الوعظ ؛ روت
َ
اآلخر؛ عب ُد ِّ
هللا
َح َّد َ
ث َعجنـ َها :ابج ُن َعبَّاسَ ،وابج ُن أُ جختِّ َها َ ُ َج
بن اهل ِّ
ِّ
َص ِّم،
اد َو َ
بن َش َّداد ِّ َ
بن األ َ
آخ ُرجو َنَ .ح َّدثَـنَا يَ ِّزيج ُد ُ
ُ
شةََ ،و ِّه َي ُم جقبِّلَة ِّم جن َم َّكةَ ،أ ََان َوابج ُن
قَ َ
ت َعائِّ َ
ال :تَـلَ َّقجي ُ
ِّ
ِّ
جحةََ ،وقَ جد ُكنَّا َوقَـ جعنَا ِّيف َحائِّط ِّابملَ ِّديجـنَ ِّة،
أُ جخت َها َولَد لطَل َ
ت َعلَى ابج ِّن أُ جختِّ َها
ك  ،فَأَقجـبَـلَ ج
َصجبـنَا ِّمجنهُ ،فَـبَـلَغَ َها ذَلِّ َ
فَأ َ
()4
تَـلُ جوُمهُ؛ ُمثَّ َو َعظَجت ِّين َم جو ِّعظَةً بَلِّجيـغَة.
()5
الرواية :روت عن أَيب َع ِّسجيب موىل النيب . 

) (1السري (.)172 /23
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ِّ
اهم  ،حدث
ص ِّريَّةُ *
180
الرواية :روت َع جن أَنَسَ ،و َع جن َخلجق س َو ُ
أُم نَـ َهار البَ ج
()1
ِّ
تويف من حدث عنها وهو يوسف
ب البَـ جغ َد ِّادي .
بن ُحمَ َّمد املَُؤد ُ
س ُ
َعجنـ َها يـُ جونُ ُ
بن حممد سنة  207ه

181

أُم نَـ َهار بنت الدفاع

البصرية* حياهتا يف القرن

روت عن َع َّمتِّ َها أُمينةُ عن عائشة
الرواية  :ج
ار .
صر الت َّ
روى عنها أَبُو نَ ج
َّم ُ

(2ه)

()2

،

ث َعجنـ َها:
ت
أحاديث عن رسول هللا َ . ح َّد َ
َ
 182أُم هانئ بنت عم النيب َ رَو ج
اهلامشية املكية وفاهتا بـ جع ِّد سنَ ِّة ح ِّفي ُدها؛ جع َدةُ ،وموالَها؛ أَبو ِّ
آخ ُرجو َن.
ام َ ،و َ
َ َ
صالح َابذَ ُ
َ ج َ َ ج َ َج َ ُ َ
(50ه).

()3

ابن اخلَ ِّ
روت ابإلجازة عن ِّ
از ِّن أَيب بَكر ُحمَ َّمد
ت ُم جؤِّمن ُمسع منها
َ 183ه ِّديَّةُ بِّجن ُ
بن ِّهبة ِّ
ابن أَِّيب ال َف َخ ِّ ِّ
يسابـُ جوِّري و ِّ
هللا
سنة 670ه
ار َعل ِّي ِّ َ
النَّ َ
()4
اهلَ ِِّّ
امشي .
ِّ
ِّ
املسيِّ ِّ
بن
 184أم َسلَ َمةَ ِّهجن ُد بِّجن ُ
ت أَِّيب أ َُميَّ َة الروايةَ :
بَ ،و َشقجي ُق ُ
روى َعجنـ َهاَ :سعجي ُد ُ
بن َ
()5
ِّ
ِّ
َسلَ َمةََ ،و َخلجق َكثِّجيـر.
ني
املَ جخ ُزجوميَّةُ أُم املُجؤمنِّ ج َ
وفاهتا سنة 59ه

185

ُهنَـجي َدةُ جام َرأَةُ إِّبجـ َر ِّاهجي َم*

تويف زوجها إبراهيم سنة96ه

ب
الرواية :روت عن إبراهيم النخعي  ،روى عنها ُش َعجي ُ
ِّ ()1
بن احلَجب َحاب.
ُ

) (1السري (.)474 -473/9
) (2السري (.)565/16
) (3السري (.)312/2

) (4السري ( ،)124 ،90/23اتريخ اإلسالم (.)463 /47
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ت َس ِّامل ِّ
بن َعلِّي
ني بِّجن ُ
َ 186ي َِّمس ج ُ
َسالَ َمةَ ابج ِّن البَـجيطَ ِّ
َّ
ت ُج جزءاً َع جن أَِّيب املظََّف ِّر ِّهبَة
ار  ،أُم َعجب ِّد
املع َّم َرةُ املبَ َارَكةَُ ،رَو ج
الشي َخةُ َ
ِّ
ِّ
ث َعجنـها :تَِّقي ِّ
الشبلِّيِّ ،تَـ َف َّر َد ج ِّ
هللا ِّ ِّ
الد ِّ
ين
هللا احلَ ِّرجميِّيَّةُ
بن ج
ت بِّهَ .ح َّد َ َ
ابن ِّ ِّ
وفاهتا سنة 634ه
اعة.
ابن بَـلجبَا َنَ ،و َمجَ َ
الواسطيَِّ ،و ُ
ُ َ
()2
وِّاب ِّإلج َازةِّ :ابن سعد ، ،وابن ِّ
آخ ُرو َن.
الشحنَ ِّةَ ،و َ
ُ َ
َ َ
َ ُ
سؤال أهل العلم
ب
187
أُم يَـ جع ُق جو َ
قال عب ُد ِّ
ات واملُستَـوِّمشَ ِّ
هللا :لَعن هللا ِّ ِّ
حياهتا يف القرن (1ه)
ات،
َ َج
الوامشَ َ ج ج
ََ ُ َ
ات لِّلجحس ِّن ،املُغَِّري ِّ
ات ،واملتَـ َف ِّلج ِّ
واملتَـنَ ِّمص ِّ
جق
ات َخل َ
َ
َ
ُج
َ
َ
َ
ِّ
ِّ
ب،
َسد يُـ َق َ
هللا.فَـبَـلَ َغ ذَلِّ َ
ال َهلَا :أُم يَـ جع ُق جو َ
ك جام َرأَةً م جن بَِّين أ َ
تَ :ما َح ِّديجث بَـلَغَِّين
ت تَـ جق َرأُ ال ُق جرآ َن ،فَأَتَـجته ،فَـ َقالَ ج
َكانَ ج
ات ،واملستَـوِّمشَ ِّ
ت ِّ ِّ
ات،
ك :أَنَّ َ
َعجن َ
الوامشَ َ ج ج
ك لَ َعجن َ َ
جق ِّ
ات لِّلجحس ِّن ،املغَِّري ِّ
ات ،واملتَـ َف ِّلج ِّ
واملتَـنَ ِّمص ِّ
هللا
ات َخل َ
َ
َ
ُج
َ
َ
َ
ِّ
يل الَ أَل َجع ُن َم جن لَ َع َن َر ُس جو ُل هللا َ و ُه َو ِّيف
؟ قَ َ
الَ :وَما ِّ َ
ت :و ِّ
كِّت ِّ ِّ
ني لَجو َح ِّي
هللا لََق جد قَـ َرأج ُ
َ
ت َما بَـ ج َ
اب هللا .فَـ َقالَ ج َ
()3
املصح ِّ
ف ،فَ َما َو َج جدتُهُ.
جَ
املبحث الثالث:
الرواية واإلجازة :

من هلا أثر يف تشجيع غريها على العلم والرحلة إليه والعون عليه.
اسم املعينة لغريها على

) (1السري (.)527-523/4
) (2السري (.)13/23

) (3السري (.)527/4

ماهية أتثريها العلمي عليه
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العلم
1

والدة إبراهيم احلريب

ب
اإلعانة على طلب العلم ابلقوت ؛ طَلَ َ
ِّ
ت أ ُِّمي ِّ
جتري
جم َو ُه َو َح َدث  ،وقال َ ":كانَ ج
العل َ
ِّ
علي ُكل يَـ جوم َر ِّغجيـ َف ج ِّ
صف
قطيعة فجيـ َها نِّ ج
نيَ ،و َ

2

ِّ ِّ
بن
يم َ
جارية اإلمام إ َبراه َ
ي
وه ِّر َّ
َس ِّعيد اجلَ َ

العون يف إحضار الكتب ومعرفة حملها ؛
اريتِّ ِّه :أ ِّ ِّ
ِّ
ث
قَ َ
يل اجلُجزَء الثَّالِّ َ
ال اإلمام جلَ َِّ
َخرجي ِّ َ
()2
و ِّ
الع جش ِّريج َن ِّم جن ( ُم جسنَ ِّد أَِّيب بَكر).
َ
صالِّحِّ :ج جي َء ِِّبَِّيب
الرتبيةُ واملؤونة ؛ قَ َال َ
ِّ
َمحَل ِّم جن َم جرَو ،فَ َم َ
ات أَبـُ جوهُ َشاابً ،فَـ َوليَـجتهُ
ت أ ُِّمي أُذُ َنَّ،
صالِّح :قَ َ
أُمهُ.قَ َ
ال أَِّيب :ثَـ َقبَ ج
ال َ
صِّريُ ِّفجي ِّه َما لُجؤلَُؤتَـ ج ِّ
ت،
فَ َكانَ ج
ني ،فَـلَ َّما تَـ َر جع َر جع ُ
ت تُ َ
يل،
نَـ َزعتُـ ُه َما ،فَ َكانَت ِّعجن َد َهاُ ،مثَّ َدفَـ َعجتـ ُه َما إِّ ََّ
()3
ِّ
ني ِّد جر َمهاً.
فَبِّعتُـ ُه َما بِّنَ جحو م جن ثَالَثِّج َ
العناية به عند اخلروج لطلب العلم  :قال:ت البكور ِّيف احل ِّديج ِّ
جخ ُذ أ ُِّمي
ث ،فَـتَأ ُ
َ
ُرَّمبَا أ ََر جد ُ ُ َ
ِّ ()4
بِّثَ ِّ
املؤذ ُن.
ويبَ ،وتَـ ُق جو ُلَ :ح َّّت يـُ َؤ ِّذ َن َ

املتوىف سنة 285ه

املتوىف سنة 59ه

3

والدةُ اإلمام أمحد بن
حنبل .

املتوىف سنة241 :هـ

) (1السري (.)364-363-356 /13
) (2السري (.)151-150/12
) (3السري (.)179 /11

) (4السري (. )306 /11
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()1
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4

َّ
السماع ؛
الشفاعةُ يف َّ
اإلم ِّام ِّ
َّجار :إِّ َّن احلَافِّظَ ج ِّ
ني
السلَ ِّف ِّي أَيب
بن َسالَ َمة الن َّ
قال أ ج
زوجةُ ِّ َ
َمحَ ُد َ
طَ ِّ
َعبد الغَِِّّين و َعبد ال َق ِّ
اهر أَمحَد بن ُحمَ َّم ِّد ِّ
ادا َمسَاع كِّتَاب
بن
اد ِّر أ ََر َ
َ ج
ج
عين شرح السنَّة َعلَى ِّ
َمحَ َد ِّ
الالَّلج َكائِّي  ،يَ ِّ
السلَ ِّفي،
بن ُحمَ َّمد
أج
افعهم َم َّرًة أُ جخ َرى
َخ َذ يَتعلل َعلَ ِّيه َما َّ
العالََّمة ،املُ َح ِّدث ،احلَافِّظ فَأ َ
مرةَ ،وي َد ُ
َ
()1
املتوىف سنة 434ه
َّ
ِّ
امرأَته ِّيف َذلِّك .
ابألَصلَ ،ح َّّت َكلمجته َ
ِّ
الوقف ؛
آمنَةُ بِّجنت ُحمَ َّمد بن البَـ َّز ِّاز
()2
ِّ
الدم جشقيَّة ،والِّ َدة ال َق ِّ
اضي
ذُكر أهنا أوقفت رابطًا بدمشق .
َ
َ
ُجحميِّي ِّ
الديج ِّن ُحمَ َّمد ابجن
َّ
الزكِّ ِّي *

6

إهداء املال للعامل الزاهد خدمةً للعلم ؛وبناء

5

وفاهتا سنة 595ه

شا  ،جارية
أُم اخلَلِّجيـ َفة بَـنَـ جف َ

اخلليفة العباسي املستضيء
وفاهتا سنة 598ه

) (1السري (.)27/21( ،)582/17
) (2السري (.)329 / 21

مدرسة
ضد ِّ
الديج ِّن ابن َرئِّجيس الرَؤ َساء
بَـ َع َ
الوِّزيجر َع ُ
ث َ
إىل

بن ُحمَ َّمد اهلَ ِِّّ
َمحَ َد ِّ
س ِّن َعلِّ ِّي ِّ
امش ِّي
بن أ ج
أَيب احلَ َ
ِِّبَلف ِّديجـنَار ،فَـعلِّم املستَ ِّ
ث ِِّبَلف
ض جيء ،فَـبَـ َع َ
َ َ ج
شا ِِّبَلف
أُ جخ َرى ،فَبعثَت أُم اخلَلِّجيـ َفة بَـنَـ جف َ
أُ جخ َرى ،فَ َما تَصرف فِّجيـ َها ،بَ جل بَـ َىن ِّهبَا َم جس ِّجداً،
قفها ،فَانتفع ِّهبَا النَّاس  ،كما
اشرتى كتباً َو َ
َو َ
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بنت مدرسة ابمسها ودرس هبا العالمة ابن
اجلوزي رمحه هللا .

()1

7

عمةُ َّ
الشجي ِّخ البَـ َه ِّاء أَيب
الر جمحَ ِّن ِّ
بن
ُحمَ َّمد َعجبد َّ
ِّ ِّ
يم املَجق ِّد ِّس ِّي
إ َبراه َ
ِّ
الع ِّاملُ ،املُجف ِّيت،
امَ ،
اإل َم ُ
املُ َح ِّدث

8

اج ِّ
ف أَيب
أم َح َّج ِّ
بن يـُ جو ُس َ
الش ِّ
ُحمَ َّمد بن َّ
اع ِّر الثَّـ َق ِّفي

ت ِّيل أ ُِّمي مائَةَ
تزويده ابلطعام ؛ قالَ :مجَ َع ج
ِّ
ِّ
ت إِّ َىل
احندر ُ
َرغجيف ،فَ َج َع جلتُـ َها ِّيف ج َرابَ ،و ج
َشبابةَ ِّابملَ َدائِّ ِّن ،فَأ ُ ِّ ِّ
ِّ
س
ََ
َقمت ببَابه مائَةَ يَـ جوم ،أَ جغم ُ
ِّ
ت
ف ِّيف ِّد ججلَةَ َوآ ُكلُهُ ،فَـلَ َّما نَـ َف َد ج
الرغجي َ
َ

9

ِّست َّ
ت
الش ِّام َخاتُـ جو ُن أُ جخ ُ
السالَ ِّط ج ِّ
ني  ،أ جَوالَ ِّد َجَن ِّم
َّ
بن َش ِّ
ِّ
ب ِّ
اذي
الديج ِّن أَيـ جو َ

وقف املدارس ؛

10

ست ربيعة اخلاتون بنت

املتوىف سنة624ه

املتوىف سنة59ه

الكفالة ؛

ت األُم ،فَكفلته َع َّمته فَ ِّ
ماتَ ِّ
اط َمة َزجو َجة َّ
الشجيخ
ُُ
َ
عاما،
أَِّيب عُ َم َرَ ،و َختَ َم ال ُق جرآن وعمره (ً )15
()2
َوتَـنَـبَّهَ ِّابحلَافِّظ َعجبد الغَِِّّين .

ت.
َخ َر جج ُ

()3

واجلوانية.
َواق َفة املدرستني الشاميتني :الربَّانية َّ
()4

وفاهتا سنة 616ه

) (1السري (.)383 / 21(،)105/21
) (2السري (.)271-270/22

) (3السري (.)302-301 / 12

) (4السري (.)79 / 22(،)203/ 21

وقف املدرسة للعلم ؛

844

َنم الدين أيوب  ،أخت
السلطان صالح الدين
األيويب .

()1

وفاهتا سنة 643ه

()2
الصاحبيَّ ِّة  ،بسفح قاسيون من
َربِّجيـ َع َة َواقِّ َف ِّة َّ

الشرق  ،وكان يف خدمتها الشيخة الصاحلة
العاملة أمة اللطيف بنت الصاحل احلنبلي

وكانت فاضلة هلا تصانيف وهي اليت أرشدهتا
الصاحبة بقاسيون على
إىل وقف املدرسة َّ

11

ت ُخ َويجلِّ ِّد ِّ
بن
َخ ِّد ججيَةُ بِّجن ُ
َس ِّديَّةُ أم املؤمنني
َسد األ َ
أَ

عوان لزوجها نيب
بن نوفل  .وهي اليت كانت ً

ت قبل اهلجرة بثالث
تُـ ُوفِّيَ ج

حبكمتها أن تنطلق به إىل عامل من أهل

سنوات

12

احلنابلة.

أُم َّ
الد جر َد ِّاء الصغج َرى
ُه َججي َمةُ احلِّ جم َِّرييَّةُ.
وفاهتا سنة 30ه

روت عن رسول هللا  ، روى عنها عبد هللا
هللا حممد  يف بدء دعوته وأشارت عليه

ص َر ِّيف
الكتاب ورقةَ بن نوفل َوَكا َن جام َرأً تَـنَ َّ
ِّ ِّ ِّ
ب ِّاب َلع َربِّيَّ ِّة ِّم َن ِّ
اإل َِّن ِّ
اء
يل َما َش َ
اجلَاهليَّة َ ،وَكتَ َ
ِّ ()4
بَ ،وَكا َن َشجيخاً قَ جد َعم َي.
هللاُ أَ جن يَ جكتُ َ
ت ِّعلجماً َمجاً َع جن
الرواية والنصيحة ؛ َرَو ج
جما َن ال َف ِّ
َزجو ِّج َها؛ أَِّيب َّ
ار ِّسيِّ،
الد جر َداء َ
وسل َ
بن نـُ َف جري،
شةَ َوطَائَِّفةَ .ح َّد َ
َو َعائِّ َ
ث َعجنـ َهاُ :جبَـجيـ ُر ُ
الز ِّاه ِّريَِّّة:
َوأَبُو قِّالَبَةَ اجلَجرِّمي وغريهم .قَ َ
ال أَبُو َّ
َكا َن أَبو َّ ِّ ِّ ِّ
ص ِّ
ار إِّ جسالَماً،
الد جر َداء م جن آخ ِّر األَنج َ
ُ

) (1شذرات الذهب ( ،)311 /5الدارس يف اتريخ املدارس (.)63/2
) (2السري (.)335 / 22

) (3الدارس يف اتريخ املدارس (.)63 /2
4

()3

) ( السري (.)114/2
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احةََ ،و ُحمَ َّم ُد
َوَكا َن يَـ جعبُ ُد َ
صنَماً ،فَ َد َخ َل ابج ُن َرَو َ
صنَ َمهُ.فَـ َر َج َع ،فَ َج َع َل
س َرا َ
ُ
بن َم جسلَ َم َة بَـجيـتَهُ ،فَ َك َ
ت،
َججي َم ُع َّ
الصنَ َمَ ،ويَـ ُق جو ُلَ :وجحيَ َ
ك! َهالَّ جامتَـنَـ جع َ
ت أُم َّ
الد جر َد ِّاء :لَو
ك؟فَـ َقالَ ج
ت َع جن نَـ جف ِّس َ
أَالَ َدفَـ جع َ
َحد َدفَ َع َع جن نَـ جف ِّس ِّه،
َكا َن يَـجنـ َف ُع أ جَو يَ جدفَ ُع َع جن أ َ
َونَـ َف َع َها.

()1

الشفاعة يف إطالق العالمة ابن اجلوزي ؛
13
ين ِّ
َّاصر ِّ
أُم اخللِّيفة الن ِّ
ب ِّيف َخالَص َّ
لد ِّ
الشجيخ  :أَن َولده
هللا كا َن َّ
السبَ ُ
شأَ َوا جشتَـغَلَ ،و َع ِّم َل ِّيف ه َذه َّ
املدة
 ،وهي ُزمر ُد َخاتُون
يـُ جو ُسف ن َ
صِّيبَ ،وتوصل َح َّّت شفعت أُم
وفاهتا سنة 599ه
الوعظ َو ُه َو َ
َ
اخللِّيفةَ ،وأَطلقت َّ
الشيخَ ،وأَتَى إِّلَ ِّيه ابنه
()2
ج.
يُ ُ
وسف ،فَ َخ َر َ
 14زمرذ َخاتُـو َن أُم َمشجس وقف املدرسة ؛ ص ِّ
احبَةُ اخلَاتُونِّيَّ ِّة الَِّّيت َعلَى
َ
ج
ُُ
املُلُ جوك اخلليفة الناصر لدين َّ
الش َرف  ،أوقفت هذه املدرسة على الفقهاء
هللا وفاهتا سنة 557ه
()3
الشافعية.
15
أُم ُس جفيَا َن

ابنها سفيان متوىف سنة

احلث على طلب العلم والرتبية على معرفة
ِّ
هب،
القدرات ؛ قَالَ ج
س جفيَا َن:ا جذ ج
ت أُم ُس جفيَا َن ل ُ
فَاطجلُ ِّ ِّ
ك ِّمبِّغج َزِّيل ،فَِّإذَا
جمَ ،ح َّّت أَعُولَ َ
ب العل َ

) (1السري( ،)340/2( )277/4االستيعاب يف معرفة األصحاب (.)1935/4
) (2السري ( )377/21الكامل يف التاريخ (.)192/10
) (3السري (.)310/21
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161ه

16
أم سليمان الفارسي*
ابنها سليمان املتوىف سنة
35ه

بت ِّع َّدةَ َع جشرةِّ أَح ِّ
ث ،فَانجظُجر َه جل َِّجت ُد
اديج َ
َكتَ َ
َ َ
()1
ك ِّزَي َدةً ،فَاتَّبِّ جعهَُ ،وإِّالَّ فَال تَـتَـ َع َّن.
ِّيف نَـ جف ِّس َ
احلث على طلب العلم وعونه عليه؛
ِّ
ِّ
َسلَ َمجت ِّين إِّ َىل
ىن ،فَأ ج
قال " :كانَت أُمي َهلَا غ ًَ
()2
ال ُكت ِّ
َّاب " يتعلم القراءة و الكتابة .

ت أ ُِّمي
17
بعثه ملن يكفله ويعلمه ؛ قال َ :خافَ ج
أُم اإلمام الشافعي  ،وهي َعلَ َّي َّ
ك فَـتَ ُك جو َن
الضجيـ َعةََ ،وقَالَ ج
ت :ا جحلَ جق ِِّب جَهلِّ َ
ِّ
ت أ جَرقَ َم ِّ
ب َعلَى
َخ ُ
بن نَ ج
اف َعلَجي َ
ضلَةَ ِّمثجـلَ ُه جم  ،فَِّإِّن أ َ
الش َفاءُ بِّجن ُ
ك أَ جن تُـغجلَ َ
َّزتجِّين إِّ َىل َم َّكةَ  ،فَـ َق ِّد جمتُـ َها يَـ جوَمئِّذ
*
سبِّ َ
ك  ،فَ َجه َ
نَ َ
ِّ
ني  ،فَ ِّ
ت إِّ َىل نَ ِّسجيب ِّيل ،
ص جر ُ
األمام الشافعي تويف سنة َوأ ََان ابج ُن َع جش ِّر سنِّ ج َ
 204هـ.
جت أَطجلُ ِّ
جم ،فَـيَـ ُق جو ُل ِّيل :الَ تَ جشتَ ِّغ جل
َو َج َعل ُ
ُ
ب العل َ
ت لَ َّذِّيت
ك  ،فَ ُج ِّعلَ ج
ِّهبَ َذا َ ،وأَقبِّ جل َعلَى َما يَـجنـ َف ُع َ
()3
ِّيف ِّ
العل ِّجم .
18

"أم صاحل" زوجة اإلمام
أمحد بن حنبل املتوىف سنة
241هـ

) (1السري (.)279-269/7
) (2السري (.)516/1

) (3السري (.)10/10

) (4السري ( 209 / 11و .)324

ت
توفريُ القوت ؛ قال اإلمام أمحد البنه" َكانَ ج
ِّ
ِّ
تبيع
َوالدتُك ِّيف الغالء تَـغج ِّز ُل غزالً َدقجيقاً ،فَ ُ
األستَار ِّ
رمهَ ِّ
ك
بد َ
ني أَقَ َّل أَو أَ جكثَـ َر ،فَ َكا َن ذَلِّ َ
ج َ
()4
قُوتَـنَا".
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19

عمةُ ِّ
اإل َم ِّام أَيب ال َف َر ِّج َعجب ِّد
الر جمحَ ِّن ِّ
بن َعلِّي بج ِّن اجلَجوِّز ِّي
َّ
َّ
ظ،
العالََّمةُ ،احلَافِّ ُ
الش ُ
يخَ ،
املَُف ِّسرَ ،شجي ُخ ِّ
اإلسالَِّم
املتوىف سنة 630ه.

الرتبية واحلمل إىل العلماء ؛

َعوام ،فَـ َربـَّجتهُ َع َّمتُه َوأَقَ ِّ
اربُه
يف أَبُوهُ َولَهُ ثَالَثَة أ َ
تُـ ُوِّ َ
َكانُوا جتَُّاراً ِّيف الن ِّ
عَ ،محلته
عر َ
حاس ُ ،مثَّ ملا تَـ َر َ
َع َّمته إِّ َىل ِّ ِّ
َمسعهُ ال َكثِّريَ ،وانتفع ِّيف
ابن َانصر ،فَأ َ
ِّ
ِّ ِّ
الوعظ،
احلَديث ِّمبُالَ ِّزَمة ابن َانصر َوأ َ
َحب َ
َوهلج بِّ ِّهَ ،و ُه َو ُم َر ِّاهق ،فَـ َو َعظ النَّاس َو ُه َو
صِّيبُ ،مثَّ َما َز َ
فق السوق ُمعظَّماً ُمزدمحاً
ال َان َ
َ
()1
ِّ
ِّ
رونق َوعظه املثَل .
َعلَيه ،مضروابً ب َ
جئت
أخذ من ِّأمه ما يدفعه َّ
للسماع ؛ قال ُ :

 20أم أيب عب ِّد ِّ
هللا ِّ
بن بَطَّةَ
َج
ِّ
ث .فقيل له:
بن ُحمَ َّم ِّد العُ جك َِّربي فَِّإذَا ابج ُن َمنِّجيع يُـ جق َرأُ َعلَجي ِّه احلَ ِّديج ُ
عُبَـجي ُد هللا ُ
ِّ
سل َّ
ِّ
َلت
العابِّ ُد،
ِّج إِّليَ َ
عج َمهُ) ،فسأ ُ
ام ،ال ُق جد َوةَُ ،
اإل َم ُ
ك ( ُم َ
الشجي َخ أَ جن ُخير َ
جت :أل ُِّمي
ثَ ،شجي ُخ ابنَهُ ،فَـ َق َ
ال َف ِّقجيهُ ،املُ َح ِّد ُ
در ِّاه َم َكثِّجيـ َرًة ،فَـ ُقل ُ
ال :نُري ُد َ
طَاق ملحم ُ ِّ
ِّ
العر ِّ
الُ :مثَّ قَـ َرأج َان
اق .
َبيعهُ ،قَ َ
آخ ُذهُ مجنـ َها َوأ ُ
َ
ِّ
َعلَي ِّه (املعجم)ِّيف نفر َخاص ِّيف َجحن ِّو َع جشرةِّ
بن ُحمَ َّم ِّد
ج
تويف عُبَـجي ُد هللا ُ
َ
ََ
()2
سنة 387ه
أ ََّيم.
إطعامه بيدها ؛ قال عُبـي َد ِّ
أخت عُبـي ِّد ِّ ِّ
ت
ش
21
ش :أَقَ جم ُ
ُ َج
بن يَعجي َ
بن يَعجي َ
َج َ
تويف أخوها سنة 229ه
لت بِّيَ ِّدي ِّابللَّ ِّ
ت
يل َ ،كانَ ج
ني َسنَةً َما أَ َك ُ
ثَالَثِّج َ
()3
أ ِّ
ب.
ُخيت تُ ُ
لقم ِّينَ ،وأ ََان أَكتُ ُ
) (1السري (.)384-367 / 21
) (2السري (.)533-530/16
) (3السري (.)459 / 11
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ِّ 22عصمةُ ِّ
الد ِّ
ين اخلَاتُو ُن ابنة
جَ
ك
أَنـُ ُر الطغجتِّ ِّكجي ِّين َملِّ ُ
ِّ
شق ،وزوجة
األ َُم َراء بِّ ِّد َم َ
ين ِّز ِّ
امللك نُور ِّ
الد ِّ
نكي.

وقف املدرسة :
در َسة اخلَاتُونِّيَّة ِّم جن م َد ِّ
األئم ِّة
ارس َّ
َواق َفة املَ َ
ِّ ()1
احلنفيَّة.

تويف نور الدين الزنكي سنة
541ه

تشجيعها ابنها للرحلة لطلب العلم وإن

23
أم علي بن املديين *
وفاته سنة 234ه.

) (1السري (.)230/20
) (2السري (.)49 /11

طالت الغيبة وحتذيره من قرانء السوء الذين
يزهدون يف رحلته.
صرِّة ِّيف َخمجَرِّجي إِّ َىل اليَ َم ِّن
قالِّ :غ ُ
بت َع ِّن البَ َ
 ثَالَ َ ِّمت،
ني َ -وأ ُِّمي َحيَّة ،فَـلَ َّما قَ ِّد ُ
ث سنِّ َ
ك
قَالَ ج
ص ِّديجقَ ،وفُالَن لَ َ
ين ،فُالَن لَ َ
تَ :ي بـُ ََّ
ك َ
جتِّ :من أَين َعلِّ ِّ
ت:
مت َي أ َُّمه؟ قَالَ ج
َع ُدو .قُـل ُ
َ
َكا َن فُالَن وفُالَن  -فَ َذ َكر ج ِّ
بن
َ
ت مجنـ ُه جم َجحي َىي َ
َ
ِّ
ِّ
ني ،فَـيُـ َعز ِّونَ ،ويَـ ُق جولُجو َن:
َسعجيد  -جييئون ُم َسل ِّم ج َ
اصِّ ِّربي ،فَـلَو قَ ِّدم َعلَجي ِّ
كَ ،س َّر ِّك هللاُ ِّمبَا تَـ َريج َن.
َ
ج ج
َن ه ُؤالَ ِّء أ ِّ
اءَ .وفُالَن َوفُالَن إِّذَا
فَـ َعلِّ ُ
ج
مت أ َّ َ
َصدقَ َ
ضيِّ ِّقي َعلَجي ِّه
َجا ُؤوا ،يَـ ُق جولُجو َن ِّيل :ا جكتُِّيب إِّلَجي ِّهَ ،و َ
()2
لِّيَـ جق َد َم.
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ارجو َن ِّ
ت أ َُّمهُ تُِّعجيـنُهُ َعلَى
بن يَ ِّزيج َد
العون على التعلم ؛ َكانَ ج
 24أم عُ َمر بن َه ُ
ِّ ِّ ()1
الثَّـ َق ِّفي* وفاته سنة 194ه الكتَاب.
25
النصيحة ابخلري َ :ع جن ُم جو َسىَ ،ع جن أَبِّجي ِّه :أَنَّهُ أ ََاتهُ
ات
َمال ِّم جن َح ج
ت َسجب ُع َمائَ ِّة أَلجف ،فَـبَ َ
ض َرَم جو َ
ت ِّ
الص ِّديج ِّق مع
أُم ُك جلثُـ جوم بِّجن ُ
ك؟
ل
م
ت
ـ
ي
ه
ت
ل
ـ
ي
ل
َ
َ
جم ُل .فَـ َقالَ ج
ت لَهُ َزجو َجتُهَُ :ما لَ َ
ج َ ُ ََ َ َ
زوجها طلحةُ بن عبد ِّ
هللا
ِّ
َّ
َّ
جتَ :ما ظَن
قَ َ
ال :تَـ َفك جر ُ
ت ُمجن ُذ اللجيـلَة ،فَـ ُقل ُ
القرشي التيمي.
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت:
ت َو َه َذا املَ ُ
ال يف بَـجيته؟ قَالَ ج
َر ُجل ب َربه يَبجي ُ
ولدت بعد وفاة أبيها
ِّ
ِّ
ِّ
ت َع جن بَـ جع ِّ
ت،
ض أَخالَّئ َ
َصبَ جح َ
فَأَيج َن أَنج َ
ك؟ فَإذَا أ ج
سنة 13هـ
ِّ
ِّ
ال َهلَا:
صاع ،فَـ َق ِّس جمهُ .فَـ َق َ
فَا جدعُ ِِّب َفان َوق َ
ك هللا ،إِّنَّ ِّ
ِّ ِّ
ت ُم َوفَّق ،فَـلَ َّما
ك ُم َوفَّـ َقة بِّجن ُ
َرمحَ ُ
ني املَُه ِّ
اج ِّريج َن
َصبَ َحَ ،د َعا ِّ ِِّب َفان ،فَـ َق َّ
أج
س َم َها بَـ ج َ
()2
ص ِّ
ث إِّ َىل َعلِّي ِّمجنـ َها ِِّبَ جفنَة.
ار ،فَـبَـ َع َ
َواألَنج َ
 26قراابت لإلمام أيب عبدهللا
حممد بن إمساعيل
البخاري .

وفاته سنة 256ه

) (1السري (.)275-269/9
) (2السري (.)30/1

السؤال والتحري لالطمئنان ؛ قال
البخاري َ ":وُك َّن قَـ َر َاابت ِّيل يُ ِّ
مهن ِّيف
ئن َسالَ َّ
قر َ
ال ُكتُ ِّ
ب كِّتَاابً إِّ َىل ُخبَ َارى،
ب ،فَ ُكجن ُ
ت أَ جكتُ ُ
ُقرئَ َّ ِّ
ت أَ جن أ ِّ
علي
َوأ ََر جد ُ
ب َّ
هن َسالَمي ،فَ َذ َه َ
أَس ِّام َّ ِّ
ت كِّتَ ِّايبَ ،وَملج أ ِّ
ئهن
ُقر َّ
ني َكتَـجب ُ
يهن ح ج َ
َ
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سالَِّمي ،وما أَقَ َّل ما ي جذ َهب َع ِّين ِّمن ِّ
العل ِّجم".
ََ
َ
َ
َ َ ُ
()1

27

والدةُ ِّ
بن
اإل َم ِّام ُحمَ َّمد ُ
احلُس ِّ
بن ُحمَ َّم ِّد ِّ
ني ِّ
وسى
بن ُم َ
َ
ِّ
الرمحَ ِّن السلَ ِّمي
أ َُيب َعبد َّ
سابُ ِّ
وري
النـجَّي َ
احلَافِّظ ،املُ َح ِّدثَ ،شيخ
اسان.
ُخ َر َ
وفاته سنة 412ه

28

تسم يف عهد
امرأة مل َّ
أ َِّم ِّري املُ ِّ
ؤمنِّني ،املُجهتَ ِّدي
ج

ِّاب ِّ
هلل ،أَيب إِّ جس َحا َقُ ،حمَ َّم ِّد
بن ِّ
ارجو َن ِّ
بن
الواث ِّق َه ُ
َ

اإلذن له يف احلج والنفقة عليه من مرياثها
ووصيتها له .

ف السلَ ِّمي؛
ذكر عن جده أ ج
َمحَ َد بن يـُ جو ُس َ
ف ِّ
فقال َ :خلَّ َ
ضيَاعاً َوَمتَاعاًَ ،وَملج يَ ُك جن لَهُ

الديت وقال :لَ َّما تَـهيَّأَ أَبو ال َق ِّ
َو ِّارث غَجيـ َر َو ِّ
اس ِّم
َ ُ
ِّ
جذنت أ ُِّمي ِّيف احلَج ،
استَأ ُ
َّصراابذي للحج  ،ج
الن َ
جت َسنَة
عت َس جهماً ِِّبَلف ِّديجـنَارَ ،و َخ َر ُ
فَبِّ ُ
366هـ.
ت أ ُِّميَّ :
ت إِّ َىل بَـجيت هللا ،فَالَ
فَـ َقالَ ج
توج جه َ
ب َعلَيك حافِّظَاك َشيئاً تَس ِّ
تحي ِّمجنهُ غداً.
يَ جكتُـ َ َّ ج َ
ج ج
ت مع النَّصر ِّ
َي بَـلَد أَتينَاهُ يَـ ُق جو ُل:
اابذي أ َّ
َوكجن ُ َ َ
َ
()2
ث.
قُ جم بِّنَا نَ جس َم ِّع احلَ ِّديج َ
مراسلة أمري املؤمنني ابلنصيحة :
ِّ
ويف احملَ َّرِّم ِّمن سنَ ِّة ِّست ذُكِّ َر أ َّ
امرأَةً َجاءت
َن َ
()3
ِّ
ِّ
ني .
بِّ ِّكتَاب ِّف ِّيه
نصيحة ألَم ِّري املُؤمنِّ َ
َ

) (1السري ( ،)406 / 12اإلمام البخاري وفقه الرتاجم يف جامعه الصحيح(ص.)68
) (2السري (.)252-249/17

) (3السري ( ،)538/12الوايف ابلوفيات (.)98/5
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الر ِّشي ِّد ،العبَّ ِّ
اس ِّي.
َّ ج َ
وفاته سنة 256ه

 29والدةُ ِّ
َّج ِّ
عهدت اببنها ألهل العلم يف طفولته
ار
اإل َم ِّام ابجن الن َّ
ِّ
بن َج جع َف ِّر ِّ
العالََّم ِّة أَيب بَ جكر
بن ُحمَ َّمد قال ابن النجار :قَـ َرأج ُ
ت َعلَى َ
ُحمَ َّمد ُ
الده ِّ
الت ِّ
ِّ
بن َّ
َّان املُبَ َار ِّك َكثِّ جرياًَ ،و ُه َو أ ََّو ُل َم جن فَتح
َّمجي ِّم ِّي.
س ِّن املُجق ِّرئ ،املَُع َّم ُر ،فَ ِّمي ِّاب ِّلع ِّ
لم ألَ جن أ ُِّمي أَسلمتَ ِّين إِّلَجي ِّه َوِّيل عشر
أَبُو احلَ َ
ِّسنِّ جني ،فَ ُكجنت أَقرأُ َعلَي ِّه ال ُقرآن و ِّ
الف جقه
َّح ِّوي ،ال ُك جوِّيف.
املُ جسنِّ ُد ،الن ج
َ
َ ج ج َ
()1
شى،
َّحوَ ،وأُطَالع لَهُ ليالً َونَـ َهاراًَ ،وإِّ َذا َم َ
َوالن ج
ِّ ِّ ِّ ()2
وفاته سنة 142ه
ُكجنت آخذاً بيَده .
الرحلةُ معه يف طلب العلم :
30
اإلمام ُحمَ َّم ُد بن نَص ِّر َخرج ُ ِّ ِّ
صر و ِّ
معي َج ِّ
كبت البَ جح َر
اريَة فَـ َر ُ
ُ ج
َج
جارية ِّ َ ُ
ت م جن م ج َ َ
ِّ
ب ِّم ِّين أَلج َفا ُج جزء
بن احلَ َّج ِّ
اج املَجرَوِّزي أَبُو أُري ُد َم َّكةَ ،فَـغَرق ُ
جت ،فَ َذ َه َ
عب ِّد ِّ
و ِّ
ت إِّ َىل َج ِّزيجـ َرة أ ََان َو َج ِّ
اريَِّيت ،فَ َما َرأَينَا فِّجيـ َها
هللا
ص جر ُ
َج
َ
َخ َذِّن العطَش فَـلَم أَق ِّ
َشجي ُخ ِّ
جد جر َعلَى املَ ِّاء،
اإل جسالَِّم ،احلَافِّ ُ
َحداًَ ،وأ َ
ظ .أ َ
َ ُ ج
وفاته سنة 94ه
ت َرأج ِّسي َعلَى فَ ِّخ ِّذ َج ِّ
ار ِّييت ُم جستَ جسلِّماً
ض جع ُ
فَـ َو َ
لِّلمو ِّ
ت ،فَِّإ َذا َر ُجل قَ جد َج ِّ
اءن َوَم َعهُ ُكوز،
َج

ضى .
فَـ َق َ
ال ِّيلَ :هاهُ  ،فَ َ
ت َوس َقجيـتُـ َهاُ ،مثَّ َم َ
ش ِّربج ُ
()3

) (1السري (.)100/17

) (2السري ([ )88 / 22يف ترمجة غريه].
) (3السري (.)37/14
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31

بن
امرأة بني يدي ُم جو َسى ُ
إِّ جس َحا َق ِّ
بن ُم جو َسى
ص ِّ
اري اخلَط ِّجمي،
األَنج َ
ِّ
العالََّمةُ .
امَ ،
اإل َم ُ
وفاته سنة 297ه

 32جارية ال َق ِّ
اضي ابج ُن املَغجلُ جو ِّ
ب
أَبُو عُ َم َر املَغج ِّرِّيب وفاته سنة
310ه

) (1السري (.)581/13

) (2السري (.)356-355 / 14

نصيحة بني يدي القاضي ؛
ِّ
امرأَة :الَ
َكا َن الَ يـُ َرى ُمتَـبَسماً ،فَـ َقالَت لَهُ َ
ك أَ جن ِّ
َّيب  قَ َ
ال( :الَ
حيل لَ َ
تقض َي ،فَِّإ َّن النِّ َّ
ضي ال َق ِّ
يـ جق ِّ
ضبَان)
ني اثنَني َو ُه َو غَ ج
اضي بَ َ
َ
فتبسم.
َّ

()1

دمهُ،
اخلدمة والنفقة ؛ كان له َس َ
اء ََت ُ
ود َ
()2
ك.
ت تَ ُ
فَ َكانَ ج
غزل َوتُـجن ِّف ُق َعلَجي ِّه ِّم جن َذلِّ َ
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ملحق  :اجلداول اإلحصائية :
أوالً  :شيخات اإلمام الذهيب (

)
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اثنيًا  :من هلا دور علمي يف الرواية والكتابة واإللقاء و الوعظ وحنوه .
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اثلثًا  :من هلا أثر يف تشجيع غريها على العلم والرحلة إليه والعون عليه.
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اخلامتة :
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة و السالم على نبينـا حممـد وعلـى آلـه
كثريا وبعد :
وصحبه وسلم
ً
تسليما ً

فقد مرت بنا زمرة مباركة من كـرائم النسـاء املشـتغالت ابلعلـم وفنونـه ؛ الحظنـا مـن

خالل دراستهن ما يلي:
 تنوع اجلهود العلميـة للنسـاء مـن الروايـة والتعلـيم والكتابـة والـوعظ والرحلـة
وحنوهــا فلــم متنــع امل ـرأة مــن ممارســة هــذه اجملــاالت ومل تتــوا َن يف اســتجالئها
ود َركها بل كانت تضرب فيها بسهم وافر وحظ ابهر.
َ

 شغف النسـاء ابلعلـم والطلـب ورعايتـه و التشـجيع عليـه مبـا تقـدر عليـه مـن
دعــم مــادي و معنــوي وأن هــذا االعتنــاء مل ينفــك عــن حيــاة امل ـرأة ســواء
كانت يف عمر الطفولة أو الشباب أو الكهولة والكرب.
 قدرة املرأة على نيل املعايل يف درجات العلم وبلوغ الثريــا يف الروايـة والفهـم
؛ كما هو احلال مع أم املؤمنني عائشة

اليت أكثرت من الرواية عن

رسول  ، وامتد نفعهـا للتعلـيم والفتـوى والـوعظ  ،ورأينـا يف نسـاء األمـة
مــن تفــردت ابإلجــازة أو روايــة أجـزاء بعلــو أو إليهــا املنتهــى يف الســماع أو
من يُرحل للسماع منها .!.
 ال ــدور الكب ــري و األث ــر اجللي ــل للمـ ـرأة عل ــى جهاب ــذة العلم ــاء الراس ــخني ،
الئحـا يف سـريهم املثبتـة
أرابب التحصيل واالجتهـاد يف الـدين ؛ نـرى ذلـك ً

وتـ ـ ـرامجهم املدون ـ ــة حفظه ـ ــا لن ـ ــا الت ـ ــاريخ وخل ـ ــدها إخالص ـ ــهن وج ـ ــدهن
وعطاؤهن !
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 ظروف احلياة وسبل العيش الـيت مـرت هبـا أولئـك الفضـليات مـن النسـاء ؛
وض َـعةً  ،مـن أم خلليفـة وزوجـة ألمـري إىل جاريــة
تفاوتـت شـظ ًفا وترفًـا وعل اـوا َ
تب ــاع وتوه ــب ؛ لكنه ــا مل حتُــل دون مـ ـرامهن األمس ــى وغ ــايتهن العلي ــا م ــن
وهنال من معينه !
العناية ابلعلم حمبةً وخدمةً ً

 وصف املؤرخون واملرتمجون أولئك النسـاء ابلصـالح والعفـة والتـدين  ،وأهنـا
مس ــة ذائع ــة يف مش ــائلهن اثبت ــة يف من ــاقبهن س ــوى م ــا ذُك ــرن ب ــه م ــن مجي ــل
اخلالئق وكرمي السجاي .

السـماع والعــرض والروايـة بــني الرجـال والنسـاء  ،يظهــر أهنـا كانــت
ُ مـالس َّ
يف س ــين طفـ ــولتهن املبكـ ــرة حيـ ــث حيمل ــن إليهـ ــا  ،كمـ ــا يف ترمجـ ــة  :عـ ــني
ض ـ جـوراً ِّيف َس ــنَ ِّة أ جَربَــع َو ِّع جش ـ ِّـريج َن
الشــمس الثقفي ــة " ُم جس ــنِّ َدةُ َوقجتِّ َه ــا َِّمس َعـ ج
ـت ُح ُ
[وكان عمرها أربع سنوات] ِّمن إِّ جمس ِّ
بن ِّ
اعجي َل ِّ
اإل جخ ِّشجي ِّذ"  .أو عنـد الكهولـة
ج َ
ـت سـلَيما َن ِّ
ِّ ِّ ِّ
الد َم جش ِّـقي قـرأَ عليهـا اإلمــام
والكـرب ،كمـا يف ترمجـة  :فَاط َمـةُ بجنـ ُ ج َ
الذهيب قبل موهتا بيوم ،وحضر معه مجاعة وروت له ابإلجازة .
 ،أو حمل يسرتهن عن الرجال  ،وعامة روايتهن كانـت ابإلجـازة كمـا سـبق
وقفت عليه من خالل التواريخ احملددة واملواقع املشـهودة ،
بيانه  ،هذا ما
ُ

وظهــر لنــا مــن خــالل جــداول الوفيــات أن غالــب راويت الســنة هـ َّـن ممــن
بلغن سن ِّ
الكرب إن مل يكن من املعمرات.
قـ ــال عبـ ــدالقادر الدمشـ ــقي

يف (الـ ــدارس يف اتريـ ــخ املـ ــدارس / 2

يومــا
":)64و َّ
درس ابلصــاحبة الناصــح بــن احلنبلــي يف شــهر رجــب وكــان ً

اء السرت".
ً
مشهورا وحضرت الواقفة ور َ
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يف (س ــري أع ــالم الن ــبالء  ": )242 / 11فلم ــا أن
وق ــال ال ــذهيب
حضر أمحد دار اخلالفة بسامراء ليُح ِّـدث ولـد املتوكـل ويـربك عليـه ،جلـس
له املتوكِّل يف طاقة ،حّت نظر هو وأمه منها إىل أمحد ،ومل يره أمحد".
فــإن كــان هــذا شــأن الواقفــة وأم اخلليفــة يف االحتشــام و الســرت فمــا ابلــك
ابلعاملة الراوية ؟!
 من خالل أتمل اجلداول البيانية اإلحصائية نلحظ :
 أتلــق الــدور النســائي يف الروايــة والتعلــيم يف القــرن األول اهلجــري الــذياضطلعت فيه النساء برواية السنة عن رسول هللا  حيث بلغـت نسـبتهن
يف ذلــك العهــد ( )%33ابلنســبة جملمــوع النســاء الكلــي  ،فــإذا انضــاف
إليــه نســبة القــرن الثــان اهلجــري ( )%15أصــبح ُممــوعهن يشــكل قراب ـة
نصف جهود النساء يف كافة القرون !
 -وصول نسبة جهود النساء املؤثرات علميًا يف القرن السادس و السـابع

إىل ( )%39مــن ُممــوع العــدد الكلــي وهــذا يــربز لنــا دور النســاء الفاعــل
) كان ــت كاش ــفة
يف ذل ــك ال ــزمن ؛ ولع ــل معاص ــرة اإلم ــام ال ـ َّـذهيب (
لتلك اجلهود معينة علـى اسـتجالئها ؛ الطالعـه عليهـا وقربـه منهـا ومعرفتـه
ِبحواهلن ومكانتهن العلمية  ،بينما مل يتهيأ له نظريها من املعرفـة واخلـربة يف
القــرون الثال ــث والراب ــع واخل ــامس  ،ال ــيت مل تتج ــاوز نس ــبة ُمم ــوع النس ــاء
الراويت فيها واملؤثرات عن (.! )%12
َّ

 -الصـ ــدارة يف التشـ ــجيع علـ ــى العلـ ــم والعـ ــون عليـ ــه كانـ ــت يف القـ ــرون

املفض ـ ـ ــلة ؛ األول ( )%22مث الث ـ ـ ــان ( )%13مث ازده ـ ـ ــرت يف الق ـ ـ ــرن
الثالث الذي بلغت فيه أوجها ([ )%25وهو القـرن الـذي اَنفضـت فيـه
نســبة روايــتهن فانصــرفن للعــون عليــه وتشــجيعه ] مث تراجعــت فيمــا بعــدها
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م ــن الق ــرون إىل أن بلغ ــت يف عص ــر اإلم ــام ال ــذهيب (

) نس ــبة عالي ــة

بلغـت يف ُممــوع القــرنني  )%26( 7-6وميكــن أن نعيــد الســبب هنــا ملــا
ذكر آن ًفا من املعاصرة .

ـواء كانــت
 مل خيــل زمــن وال فَ ـ َـرت عصــر مــن حركــة علميــة نســائية متميــزة سـ ً
ابلدور الفاعل أو املؤثر ابلـدعم و التشـجيع  ،فكـن سـليالت اجملـد شـقائق
الرجال يف حب العلم والدعوة إليه .
 أسعد فنون العلم ِبهود املرأة ما كان يف الرواية و اإلجـازة والتشـجيع علـى
العلـم  ،وأضـعفها حظًــا تصـنيف الكتــب وضـبطها  ،وممــا يالحـظ أن تـراجم

هؤالء النساء قد كتبت ِبقالم الرجـال ؛ ومل يكـن مـنهن  -حسـب مـا بـني
أيدينا من املصادر – مؤرخات أو مشـتغالت بفـن اجلـرح والتعـديل ومعرفـة
الرجال أو ِّ
مدوانت لـرتاجم أخـواهتن مـن البارعـات يف العلـم وفنونـه  ،ورمبـا

يعود ذلك الكتفاء الساحة ابألفذاذ من الرجـال واالسـتغناء هبـم أو لطبيعـة
دور امل ـرأة األســاس  ،الــذي توليــه عنايتهــا وجــل وقتهــا وهــو رعايــة بيتهــا
واالهتمام ِببنائها .
وختاما  ..فإن التاريخ الذي ُروي لنا ابألسـانيد ؛ َش ِّـهد ألولئـك النجيبـات
ً
الكرائم مبواقف علميـة عظيمـة مش ِّـرفة ،ال متحهـا األيم وال تغفلهـا األقـالم
؛ كان مدداها من تضحياهتن وصربهن ونفائس أمواهلن وأوقاهتن !
ِّ
لفضلت النساء على الرجال
ولو كن النســاء كما ذُكرن

وما التأنيث السم الشمس عيب

وال التذكري فخر لله ــالل
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ولقــد كانــت تلــك الشــواهد املثبتــة يف كتــاب واحــد "ســري أعــالم النــبالء" مضــارب
األمثال اليت أعىي الزمان أن جيود مبثلها !
فقــد كانــت إىل جانــب مــا فيهــا مــن التضــحية والبــذل ؛ تــنم عــن فهــم ودرايــة ِبمهيــة
العلم وكيفية حتصيله وشرف طلبه وكانت هذه املعان تغرسها املـرأة حببهـا وإخالصـها
ونصحها ؛ ويكفي لالستدالل عليه تلك الكلمة العظيمة اليت أوصت هبـا أم سـفيان
الثوري ابنها فكان َم جن هو يف فضله وعلمه وأدبه!.
ـب ِّ
ـب ،فَاطلُـ ِّ
ـت ِّعـ َّدةَ
قَالَـ ج
العلـ َـمَ ،حـ َّـّت أَعُولَـ َ
ـك ِّمبِّغجـ َـزِّيل ،فَـِّـإذَا َكتَبـ َ
ـت (رمحهــا هللا)" :اذهـ ج
َع جشرةِّ أَح ِّ
ك ِّزَي َدةً ،فَاتَّبِّ جعهَُ ،وإِّالَّ فَال تَـتَـ َع َّن ".
اديج َ
ث ،فَانظُجر هل َِّجت ُد ِّيف نَـ جف ِّس َ
َ َ
هكذا تدفعه لطلب العلم وتعينه عليه مبا تستطيع من صنع يديها و ترسخ فيـه أمانـة
العلــم قبــل حتملــه  ،وأدبــه قبــل طلبــه  ،ووجــوب التخلــق بــه مــع الــتمكن منــه فــالعلم
قول و عمل وسلوك وقدوة صاحلة .
اللهم اجعلنا خري خلف خلري سلف وارزقنا لذة العلم وبركته وفضائله وانفعنا مبا
وذخرا يف اآلخرة ،
علمتنا واجعله لنا حج ًة ً
ونورا ً

كثريا إىل يوم الدين .
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله و صحبه و سلم
ً
تسليما ً
********
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توصيات البحث :
 ضرورة مجع اجلهود العلمية للمرأة عرب الزمان  ،املتفرقة يف بطون
كتب الرتاجم والتاريخ والبلدان وصياغتها يف جداول منظَّمة
وإحصائيات دقيقة وخرائط بيانية تكشف عن حجمها وزمنها
وأماكنها ونوعيتها.
 ستكون هذه الدراسة نواةً ألعمال علمية جليلة ؛ منها :
 أن ِّتؤسس ملنهجية علمية يف تربية األبناء -ومن يف حكمهم
ممن تتوىل املرأة العناية هبم -على طلب العلم والتشجيع على
القراءة والبحث والرحلة إليه واالنتفاع منه يف بواكري الطفولة .

 -أن تؤسس خلطط حمكمة راشدة خاصة مبجالس العلم النسائية

؛ لرواية السنة النبوية وعرض دواوينها  ،أو جملالس الوعظ
واملذاكرة و الفتوى وحنوها من الدروس الشرعية .
 أن ترصد دور املرأة يف النفقات اهلائلة على "الوقف" العلميعلى املدارس والكتب واملعلمني وطالب العلم ؛ وهذا الرصد يف
غاية األمهية ملعرفة أثره يف اإلقبال على العلم واالشتغال به  ،مما
يعزز هذا الدور لالستمرار عليه يف زمننا املعاصر.
 حتويل املواد اجملدولة واملدرجة يف اخلرائط إىل مواد إعالمية مقروءة
ومسموعة ومرئية وترمجتها ابللغات احلية إلظهار دور املرأة العلمي
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املبهر عرب التاريخ ؛ والعصور اليت كان رجال الغرب يتيهون يف
ظالم داج من اجلهل والتخلف !..
 إقامة مؤمترات علمية داخلية وخارجية مزودة ابلرتمجة احلية لعرض
دراسات و أحباث يف هذا املوضوع اجلدير ابلعناية والنشر .
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فهرس املصادر و املراجع
 -االستيعاب يف معرفة األصحاب  ،أليب عمر يوسف عبد هللا حممد عبد الرب  ،حتقيق  :حممد

علي البجاوي الناشر :دار اجليل سنة النشر 1412 :ه

 -اإلمام البخاري وفقه الرتاجم يف جامعه الصحيح  ،لنور الدين حممد عرت احلليب ،

الناشر ُ:ملة الشريعة والدراسات اإلسالمية  -الكويت - .عدد  - 4سنة  1406هـ.

 البداية والنهاية  ،أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي  ،حققه ودقَّقأصوله وعلَّق حواشيه  :علي شريي  ،الناشر  :دار إحياء الرتاث العريب  -الطبعة االوىل

 1408هـ .

 -اتريخ اإلسالم  ،ووفيات املشاهري واألعالم ،لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب

 ،حتقيق :د .عمر عبد السالم تدمري  ،دار النشر :دار الكتاب العريب  :لبنان /بريوت .سنة
النشر1407 :هـ

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

دار الكتب العلمية بريوت-لبنان  ،الطبعة األوىل 1419هـ .

 -تقريب التهذيب  ،أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالن

عوامة  ،طبعة دار الرشيد حبلب  ،الطبعة األوىل 1406هـ.
(املتوىف852 :ه)  ،حتقيق  :حممد َّ
 -تكملة اإلكمال  ،أليب بكر حممد بن عبد الغين البغدادي  ،حتقيق  :د .عبد القيوم عبد رب

النيب  ،دار النشر  :جامعة أم القرى  -مكة املكرمة  1410 -الطبعة  :األوىل .

 -هتذيب التهذيب  ،أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالن

(املتوىف852 :ه) الناشر  :مطبعة دائرة املعارف النظامية  :اهلند  ،الطبعة  :الطبعة األوىل،

1326هـ.
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 -خالصة تذهيب هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  ،للحافظ الفقيه صفي الدين أمحد بن عبد

هللا اخلزرجي األنصاري اليمين  ،حتقيق  :عبد الفتاح أبو غدة  ،الناشر  :مكتب املطبوعات
اإلسالمية/دار البشائر  ،سنة النشر  1416 :ه .

 -الدارس يف اتريخ املدارس  ،لعبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي (املتوىف 927 :هـ) ،

احملقق  :إبراهيم مشس الدين  ،الناشر  :دار الكتب العلمية  ،الطبعة  :األوىل 1410هـ .

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

العسقالن (املتوىف852 :هـ ( الناشر ُ :ملس دائرة املعارف العثمانية  -حيدر أابد /اهلند

الطبعة :الثانية1392 ،هـ.

 -ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد أليب الطيب حممد بن أمحد بن علي ،تقي الدين،

املكي احلسين الفاسي (املتوىف 832 :هـ)  ،احملقق  :كمال يوسف احلوت  ،الناشر  :دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان  ،الطبعة  :الطبعة األوىل1410 ،ه .

-سري أعالم النبالء  ،االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (املتوىف 748 :هـ)

حتقيق  :شعيب االرنؤوط  ،الناشر  :مؤسسة الرسالة .

 -شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  ،لعبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي

(املتوىف 1089 :ه) ،حتقيق  :عبد القادر األرنؤوط ،حممود األرانؤوط  ،الناشر  :دار بن

كثري -دمشق ،سنة النشر 1406 :هـ.

 -الطبقات الكربى  ،حممد بن سعد أبو عبد هللا البصري (املتوىف  230 :هـ)  ،احملقق :

إحسان عباس  ،الناشر  :دار صادر – بريوت  ،الطبعة  :األوىل .
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 -الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة  ،لإلمام مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن

أمحد بن الذهيب الدمشقي (املتوىف  748 :هـ)  ،حتقيق  :حممد عوامة وأمحد اخلطيب ،
الناشر  :دار القبلة للثقافة االسالمية ـ
مؤسسة علوم القرآن جدة .

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

األثري (املتوىف630 :ه) حتقيق  :عمر عبد السالم تدمري  ،الناشر :دار الكتاب العريب،
بريوت – لبنان الطبعة :األوىل1417 ،هـ .

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

الرحيم القشقري

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

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

 -معجم الشيوخ الكبري  ،لشمس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ جامياز

الذهيب (املتوىف748 :هـ ) احملقق  :حممد احلبيب  ،الناشر  :مكتبة الصديق ،الطائف –
السعودية  ،الطبعة :األوىل 1408 ،هـ .

 -معرفة الصحابة أليب نعيم  ،أليب نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق األصبهان

(املتوىف 430 :هـ)  ،حتقيق  :عادل بن يوسف العزازي  ،الناشر  :دار الوطن للنشر – الريض
 ،الطبعة  :األوىل  1419هـ.

 -املقتفي على كتاب الروضتني أو اتريخ الربزايل  ،أليب حممد القاسم بن حممد بن يوسف

الربزايل اإلشبيلي الدمشقي (املتوىف739 :ه ـ)  ،الناشر  :املكتبة العصرية  ،الطبعة  :األوىل

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

764هـ)  ،احملقق  :أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى  ،الناشر :دار إحياء الرتاث –
بريوت عام النشر 1420ه.
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