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 النبوية السنة خدمة في المرأة جهود

 الهجري السادس القرن في
 القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د
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 : المقدمة

 وصحبه آله وعلى محمد وحبيبنا سيدنا على والسالم والصالة ، العالمين رب هلل الحمد
 : بعد أما ، الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن والتابعين،

 وتربيتها، تعليمها في فائقة عناية بها وعني بالغًا، اهتماًما بالمرأة اإلسالم اهتم فقد
 وتتناسب بها، تليق مكانة اإلسالم أعطاها الرجال، شقائق ءفالنسا حقوقها؛ وإعطائها

 كان عما وقيمه بمبادئه يختلف جديد، مجتمع في االجتماعية وحياتها ، الدينية واجباتها مع
 وتعليًما، توجيًها وصياغته ، المجتمع بناء في دور للمرأة فأصبح الجاهلية، في عليه

 هذا فعاليات في فشاركت الجديد، الدين هذا ضوء في هويته رسم في بل إسالمية، صياغة
 عليه هللا صلى الرسول، مجالس حضور في واألدب، الحشمة ضمن الجديد، المجتمع
 . والتعليم التعلم في والمساهمة ، بصيرة على هللا إلى والدعوة األسرة، تربية وفي وسلم،
 عصر منذ مراست خاصة النبوية والسنة عامة، اإلسالم خدمة في المرأة جهود وإن
 عصر يمر لم أنه يالحظ العصور عبر أمتنا تاريخ يطالع من وإن هذا، يومنا إلى النبوة
 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود
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 الشرعية العلوم خدمة في كبيرة وجهود ، فاعلة مشاركة فيه رأةوللم إال العصور من
 . خاصة النبوية السنة وعلوم عامة،
 لكنها الحديث، خدمة في المرأة جهود في دراسات األخيرة اآلونة في ظهر وقد
 عصر، كل في المحدثات يستوعب لم كتب ومن العصور، جميع لتغطية كافية تكن لم

 في النبوي بالحديث النساء عناية في كتابًا كتب لمان،س آل حسن مشهور :كتب وممن
 القرن نهاية إلى األول القرن من المحدثات جهود فيها عرض صفحة، وأربعين مائة نحو

 من فيه أكثر . امرأة وخمسين وأربع ثالثمائة لنحو فيه وترجم الهجري، عشر الثالث
 . المحدثات من يًرايس عدًدا إال السادس القرن في يذكر ولم الصحابيات، ذكر

 في الحديث خدمة في المرأة دور ( ٧٠ ) األمة كتب سلسلة ) األمة كتاب وتناول
 ١ )الستة الكتب روايات في المرأة دور فيه مؤلفه تناول األولى، الثالثة القرون ).

 رواية في المرأة جهود " بعنوان كتابًا معتوق يوسف صالح الدكتور وألف
 وثالثين واثنتين مائتين فيه تناول صفحة، ٣٧٦ في لهجريا الثامن القرن/الحديث
 . م ١٩٩٧ وفق ه، ١٤١٨ سنة بيروت في اإلسالمية البشائر دار نشرته محدثة،
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 ماجستير رسالة الشارقة بجامعة اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية من طالبة وقدمت
 ونوقشت ، "الهجري السابع القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود " بعنوان
 ٢٤ في الرسالة /١٠/ . م ٢٠٠٧
 جهود عن أحد فيها يكتب لم (والرابع والخامس السادس) الثالثة القرون وبقيت
 المرأة دور ألبرز الهجري السادس القرن فاخترت النبوي، الحديث خدمة في المرأة

 أبرز من على أقف لم إذ القرن، هذا في الشريف النبوي الحديث خدمة في وجهودها
 دورها لبيان الكتب، بطون من أسماءهن وأخرج أبرزها، أن فرأيت الجهود، هذه

 ومن جهة، من هذا النبوية، السنة خدمة وفي القرن، هذا في العلمية الحركة في الفاعل
 لهن حافًزا ذلك ليكون ، اليوم نسائنا أمام النساء من األنموذج هذا لوضع أخرى جهة
 واجبها أيًضا المرأة ولتعرف خاصة، الحديث وعلوم عامة، يةالشرع العلوم تعلم على
 .اإلسالمي مجتمعها وتجاه ، الدين هذا تجاه

 . وخاتمة مباحث وخمسة وتمهيد مقدمة في هذا بحثي وجعلت
 . النساء من المسندات في : األول المبحث
 . الحديث في العلماء من غيرهن أجزن الالئي النساء في : الثاني المبحث

 كتاب أو نسخة، أو أكثر، أو بجزء حدثن الالئي المحدثات النساء في : الثالث مبحثال
 : مطلبان وفيه ، ذلك غير أو
 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )
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 نسخة، أو أكثر، أو بجزء حدثن الالئي النساء من لمحدثاتا في : األول المطلب
 .وفاتهن سنة وعرفت ذلك، غير أو كتاب أو

 كتاب أو نسخة، أو أكثر، أو بجزء حدثن الالئي المحدثات النساء في : الثاني المطلب
 . بالتحديد وفاتهن سنة تعرف ولم ذلك، غير أو

 وفيه يسيًرا، شيئًا عنهن العلماء بكت الالئي المحدثات النساء في : الرابع المبحث
 : مطلبان
 وعرفت يسيًرا، شيئًا عنهن العلماء كتب الالئي المحدثات النساء في : األول المطلب
 . وفاتهن سنة

 تعرف ولم يسيًرا، شيئًا عنهن العلماء كتب الالئي المحدثات النساء في : الثاني المطلب
 . بالتحديد وفاتهن سنة

 وأسمعن وسمعن وأدين، تحملن الالئي المحدثات النساء في : الخامس المبحث
 : مطلبان وفيه الحديث،
 .وفاتهن سنة وعرفت وأدين، تحملن الالئي المحدثات النساء في : األول المطلب
 . وفاتهن سنة تعرف ولم وأدين، تحملن الالئي المحدثات النساء في : الثاني المطلب
 . الخاتمة
 القرن نهاية إلى النبوة عصر من بالحديث المرأة عناية في : التمهيد

 . الهجري الخامس

 وترك الشرك، ونبذ هللا، توحيد إلى الدعوة وسلم، عليه هللا صلى الرسول، بدأ
 خطاب وكان سواء، حد على والمرأة الرجل دعا جاهلي، مجتمع في األصنام عبادة
 الخطاب في بينهما يفرق ولم ، والمرأة الرجل كليهما، إلى موجًها الكريم القرآن

| { z y { : ،تعالى قال والعمل، اإليمان في بينهما المنافسة جعل بل والتكليف 
} ~ _ ` a b c ed f g h i j k l النحل ] z 

 على العمل في بينهما والمنافسة والتكليف، الخطاب في سواء والرجل المرأة إذن ،[ ٩٧
 . ورسوله هللا أمر ما وفق
 ، بالمرأة خاصة وعناية بالغًا، اهتماًما وسلم، عليه هللا صلى الرسول، وجه وقد
 باب :قال ذلك، في بابًا (٢ )البخاري اإلمام وعقد بتعليمها، يهتموا أن المرأة أولياء فأمر
 قال :قال األشعري، موسى أبي عن حديثًا (٣ )فيه وأخرج وأهله، أمته الرجل تعليم
 الهجري السادس رنالق في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود
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 بنبيه، آمن الكتاب أهل من رجل :أجران لهم ثالثة " :وسلم عليه هللا صلى هللا، رسول
 واليه،م وحق هللا، حق أدى إذا المملوك والعبد وسلم، عليه هللا صلى بمحمد، وآمن
 أعتقها ثم تعليمها، فأحسن وعلمها تأديبها، فأحسن فأدبها أمة عنده كانت ورجل

 دونها فيما يركب كان قد شيء، بغير أعطيناكها :عامر وقال . "أجران فله فتزوجها،
 . نحوه (٥ )ماجة وابن ، (٤ )مسلم وأخرج ، " المدينة إلى

 باألهل العناية إذ بالقياس، األهل وفي بالنص، األمة تعليم وجوب أفاد والحديث
 ٦ )باإلماء العناية من آكد رسوله وسنن هللا، فرائض تعليم في الحرائر ).

 والسؤال وسلم، عليه هللا صلى الرسول، مجالس حضور في المرأة شاركت وقد
 عنها، هللا رضي سلمة، أم فعن الدين، في تتفقه أن الحياء يمنعها ولم دينها، أمور عن
 هللا إن ! هللا رسول يا :فقالت وسلم، عليه هللا صلى هللا، رسول إلى سليم مأ جاءت :قالت
 هللا صلى النبي، قال ؟ احتلمت إذا غسل من المرأة على فهل الحق، من يستحيي ال

 !هللا رسول يا :وقالت – وجهها تعني – سلمة أم فغطت ،" الماء رأت إذا " :وسلم عليه
 ٧ )" ؟ ولدها يشبهها فيم يمينك، ربتت نعم، " :قال المرأة؟ وتحتلم ).

 بنت هي – صفية سمعت :قال المهاجر، بن إبراهيم طريق من (٨ )مسلم وأخرج
 غسل عن وسلم، عليه هللا صلى النبي، سألت أسماء أن عائشة عن تحدث – شيبة

 تصب ثم الطهور، فتحسن فتطهر، وسدرتها، ماءها إحداكن تأخذ " :فقال المحيض،
 تأخذ ثم الماء، عليها تصب ثم رأسها، شؤون تبلغ حتى شديًدا دلًكا لكهفتد رأسها، على

 هللا سبحان " :فقال بها؟ تطهر وكيف :أسماء فقالت ، " بها فتطهر ممسكة فرصة
 ؟ الجنابة عن وسألته ،(الدم أثر تتبعين ذلك، تخفي كأنها) عائشة فقالت ، "بها تطهرين

 رأسها، على تصب ثم الطهور، تبلغ أو الطهور، فتحسن فتطهر، ماءًً تأخذ :فقال
 النساء نعم : (٩ )عائشة فقالت " الماء عليها تفيض ثم رأسها، شؤون تبلغ حتى فتدلكه
 . " الدين في يتفقهن أن الحياء يمنعهن لم األنصار نساء
 الحيض من الطهارة عن وسلم، عليه هللا صلى الرسول، سؤالهن تكرر لذلك

 هللا صلى النبي، أزواج بيوت تأتي إحداهن كانت بل ، دينهن أمور وعن والجنابة،
 منها ظاهر عندما ثعلبة بنت لخولة وقع كما لها، عرض أمر عن فتسأل ، وسلم عليه

 خولة كالم ألسمع إني شيء، كل سمعه وسع الذي تبارك :عائشة قالت ، ( ١٠ )زوجها
 عليه هللا صلى هللا، رسول إلى زوجها تشتكي وهي ، بعضه علي ويخفى ، ثعلبة بنت

 سني، كبرت إذا حتى بطني له ونثرت شبابي، أكل ! هللا رسول يا : تقول وهي وسلم،
 بهؤالء جبريل نزل حتى برحت فما ، إليك أشكو إني اللهم مني، ظاهر ، ولدي وانقطع

 اآليات } z K J I H G F E D C B A [ ١ :المجادلة ] .
 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )
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 يجعل أن وسلم، عليه هللا صلى الرسول، من طلبن أنهن النساء حرص من بلغ وقد
 قالت ، الخدري سعيد أبي عن ( ١٢ )ومسلم ، ( ١١ )البخاري أخرج بهن، خاًصا يوًما لهن

 ، نفسك من يوًما لنا فاجعل الرجال عليك غلبنا :وسلم عليه هللا صلى بي،للن النساء
 امرأة منكن ما " : لهن قال فيما فكان وأمرهن، فوعظهن ، فيه لقيهن يوًما فوعدهن

 :فقال واثنتين، : امرأة فقالت ،"النار من حجابًا لها كان إال ، ولدها من ثالثة تقدم
 أمور تعلم على الحرص من الصحابة نساء ليهع كان ما الحديث وفي . "واثنتين"

 كباًرا ، وإناثًا ال ًًً رجا ، المسلمين وسلم، عليه هللا صلى الرسول، وجه وقد ، ( ١٣ )الدين
 ١٥ )ومسلم ( ١٤ )البخاري أخرجه الذي الحديث في . هللا دين في التفقه إلى ، وصغاًرا )

 سمعت يقول ، خطيبًا معاوية سمعت : قال ، الرحمن عبد بن حميد : إلى بسنديهما
 أنا وإنما ، الدين في يفقهه خيًرا به هللا يرد من ": يقول ، وسلم عليه هللا صلى النبي،
 خالفهم من يضرهم ال ، هللا أمر على قائمة األمة هذه تزال ولن ، يعطي وهللا ، قاسم
 فيه بل ، الدين في التفقه فضل على الداللة ظاهر فالحديث . " هللا أمر يأتي حتى
 هللا نضَّر ": وسلم عليه هللا صلى قوله وفي .( ١٦ )هللا دين في تفقه لمن الخير إثبات
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 ورب ، منه أفقه هو من إلى فقه حامل فرب ، يبلغه حتى فحفظه ، حديثًا منا سمع امرًءا
 ١٧ )" بفقيه ليس فقه حامل ).

ًً  ما لكل  في التفقه على ، وسلم عليه هللا صلى الرسول، فيها حض أحاديث من مرَّ
 حرصت ، وسلم عليه هللا صلى هللا، رسول من المرء يسمع ما وتبليغ ، هللا دين

 هللا رضي والصحابيات، ، عنهن هللا رضي المؤمنين، أمهات ، النبوة زمن في النساء
 استمرت وهكذا ، وسلم عليه هللا صلى هللا، رسول ألحاديث واألداء التحمل على عنهن،
 وتأدية ، السلف عن الخلف بتحمل موصولة ، عصر كل في ( ١٨ )واألداء التحمل عملية
 . العصور مر ً  على متصال السند وبقي ، الخلف إلى السلف
 والتابعيات للصحابيات قرن كل من أكثر أو نموذجين، القارئ يدي بين وسأضع

 لقرنا أبلغ أن إلى وتأديته الحديث، تحمل في فاعل أثر لهن كان الالئي والمحدثات
 . الهجري السادس
 ، مطلقًا النساء أفقه ، الصديق بكر أبي بنت عائشة المؤمنين أم : الصحابيات فمن

 ولدت ، مشهور خالف ففيها ، خديجة إال ، وسلم عليه هللا صلى النبي، أزواج وأفضل
 وهي ، وسلم عليه هللا صلى الرسول، تزوجها ، خمس أو ، سنين بأربع المبعث بعد
 الكثير ، وسلم عليه هللا صلى النبي، عن روت . تسع ابنة وهي بها ودخل ، ست ابنة

 ويأخذون ، إليها يرجعون ، وسلم عليه هللا صلى النبي، أصحاب وكان ، الطيب
 سنة ماتت ، والتابعين الصحابة من يحصون ال جماعة عنها أخذ وقد ، عنها الحديث
 . اعةالجم حديثها وأخرج .( ١٩ )الصحيح على وخمسين سبع
 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود
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 الرسول، تزوجها ، المؤمنين أم ، األسدية يعمر بن رباب بن جحش بنت وزينب
 ، الحجاب آية بسببها ونزلت ، خمس سنة : قيلو ، ثالث سنة ، وسلم عليه هللا صلى

zzy xw v u { : نزلت وفيها حارثة، بن زيد مواله عند قبله وكانت 
 ٢٠ )الجماعة حديثها أخرج ، عمر خالفة في عشرين سنة ماتت [ ٣٧ :األحزاب] ).

 نساء سيدة ، الحسنين أم ، وسلم عليه هللا صلى هللا، رسول بنت الزهراء وفاطمة
 هللا صلى النبي، بعد وماتت ، الهجرة من الثانية السنة في علي تزوجها ، مةاأل هذه
 ٢١ )الجماعة حديثها أخرج ، بقليل العشرين جاوزت وقد ، أشهر بستة ، وسلم عليه ).

 ، المدنية األنصارية زرارة بن سعد بن الرحمن عبد بنت عمرة : التابعيات ومن
 ٢٢ )الجماعة حديثها أخرج ، بعدها : ويقال ، لمائةا قبل ماتت ، ثقة ، عائشة عن أكثرت ).

 ، سيرين بن محمد أخت ، البصرية األنصارية الهذيل أم ، سيرين بنت وحفصة
 وكان ، القرآن وقراءة ، والحديث ، والفقه ، بالعبادة اشتهرت ، المائة بعد ماتت ، ثقة

 وروت .تقرأ كيف صةحف فاسألوا اذهبوا، :قال القرآن، من شيء عليه أشكل إذا أخوها
 توفيت : الذهبي قال ، كثير خلق عنها وروى التابعين، وكبار ، الصحابة من جماعة عن
 ٢٣ )الستة الكتب أصحاب لها وروى ، المائة بعد ).

 تابعية مدنية الجمال، فائقة كانت ، عمران أم ،التيمية عبيدهللا بن طلحة بنت وعائشة
 عنها وحدث ، وغيرها ، خالتها من سمعت ، ائشةع السيدة أخت ، كلثوم أم بنت ، ثقة
 ٢٤ )ه بالمدينة ومائة عشر سنة من قريب إلى وبقيت ، الجماعة حديثها أخرج . خالئق ).

 طالب، أبي بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بنت نفيسة : الثالث القرن ومن
 والدها كان إذ ة،المنور بالمدينة نشأت ، ه ١٤٥ سنة بمكة المولودة ، عنهم هللا رضي
 ، الصادق جعفر بن إسحاق زوجها مع مصر دخلت ثم ، المنصور جعفر ألبي عليها واليًا

 ٢٥ )ه ٢٠٨ سنة بمصر وتوفيت ، الشافعي اإلمام الحديث عنها فسمع ).

 نشأة نشأت ، القيروان في عصرها نساء فواضل من ، الفرات بن أسد بنت وأسماء
 واشتهرت ، والمناظرة السؤال في وتشارك ، العلمية اأبيه مجالس تحضر فكانت ، حسنة
 حدود في وتوفيت ، حنيفة أبي وأصحاب ، العراق أهل رأي على والفقه الحديث برواية

 ٢٦ )هجرية ومائتين خمسين سنة ).

اني صالح أبي بن عبدالرحمن بنت فاطمة : الرابع القرن ومن  الغفار عبد بن الحرَّ
 ، حدثة وهي ، مصر إلى أبوها بها وقدم ، ببغداد مولدها ، محمد أم تكنى ، داود ابن
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 وتوفيت ، بالصوفية تعرف وكانت ، الثمانين فجاوزت ، عمرها وطال ، أبيها من سمعت
 ٢٧ )وثالثمائة عشرة اثنتي سنة ).

 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )

١ ٦٣ XXl{A ,٦ X{O}{A 2009 ~ والقانونية الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة Z¶AZIs ,_°1430 Zte 

 ، الضبي محمد بن إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبي القاضي بنت الواحد ة ُ   وأَمَ 
 أحمد بن محمد الحسين أبي القاضي أم وهي ، ُستيته اسمها ، وغيره أبيها عن ورثت
 على للفقه الناس أحفظ من ، صالحة فاضلة وكانت ، المحاملي إسماعيل بن القاسم ابن

 سالمة بن الغافر وعبد ، الوراق العباس بن وإسماعيل أباها سمعت ، الشافعي مذهب
 المذهب على والفقه القرآن وحفظت ، وغيرهم ، اإلمام الهاشمي وحمزة الحمصي،
 في مسارعة ، الصدقة كثيرة وكانت ، العلوم من ذلك وغير ، والفرائض ، الشافعي
 وسبعين سبع سنة رمضان شهر في توفيت ، الحديث عنها وكتب ، حدثت ، الخيرات

 ٢٨ )وثالثمائة ).

 سنة رجب في ولدت ، البغدادية شجرة بن كامل بن أحمد القاضي بنت السالم وأمة
 عن روت ، فاضلة ، دينة وكانت ، وتسعين ثمان سنة : وقيل ، ومائتين وتسعين تسع
 رجب من والعشرين الخامس يناالثن يوم توفيت ، وغيره ، البصالني إسماعيل بن محمد

 ٢٩ )رجب من والعشرين السادس ، الثالثاء يوم :وقيل ، وثالثمائة تسعين سنة ).

 نيسابور، محدثة ، الحسين أم وتكنى ، المحمية ، عبيدهللا بن محمد بن أحمد بنت وجمعة
 . وآخرين ، الحافظ أحمد وأبي ، حمدان بن عمرو أبي عن ، بها وحدثت ، بغداد قدمت

 الحسين وأبو ، األزجي العزيز وعبد ، الخالل محمد أبو عنها حدثني : الخطيب الق
 ٣٠ )وثالثمائة وتسعين ست سنة ببغداد منها سمع ، الشروطي محمد بن محمد ).

 ذات ، فاضلة ، محدثة المروزية محمد بن أحمد بنت كريمة : الخامس القرن ومن
 ، الكشميهني مكي بن محمد ، الهيثم أبي عن روت ، ( ٣١ )كشميهن أهل من ، ونباهة فهم

 البخاري وروت نسخها، وتقابل كتابها تضبط وكانت ، السرخسي زاهر عن وروت
 وقرأ ، ه ٣٨٩ سنة المتوفى الكشميهني مكي بن محمد الهيثم أبي عن كثيرة مرات
 عنها وأخذ ، وغيرهما ، السمعاني المظفر وأبي ، البغدادي كالخطيب األئمة عليها
 المتوفى ، الفقيه المالكي الطليطلي الحجري جماهر بن الرحمن عبد بن جماهر بكرأبو
 توفيت ، البخاري صحيح محمد بن الحسين الهدى نور منها وسمع ، ه ٤٦٦ سنة
 ٣٢ )قط تزوجت وما سنة مائة من يقرب ما عاشت وقد ، ه ٤٦٣ سنة بمكة ).

ى وأم لالفض أم المسندة، المعمرة الشيخة الفاضلة والمحدثة زَّ  الصمد عبد بنت بيبي ع 
 تفردت ، عفيفة ، صالحة وكانت ، ه ٣٨٠ سنة نحو ولدت ، الهروية الهرثمية علي ابن

 األنصاري عن وروت يحصون، ال خلق منها سمعه ، شريح أبي ابن حديث من بجزء
 ، باسمها المشهور جزأها الصوفي، الهروي األول عبد عنها وروى ، حديثه من جزًءا

 ٣٣ )سنة تسعين استكملت وقد مائة، وأربع وسبعين سبع سنة توفيتو ).

 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود
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 والقانونية الشرعية
 الخلف إلى السلف ويؤدي ، السلف عن الخلف يروي ، المرأة جهود تواصلت وهكذا

 في اآلن وأبدأ . هذا بحثي موضوع ، الهجري السادس القرن إلى ، العلماء عن تحملن ما
 : الموضوع مباحث
 :بقولهم الحديث علماء وصفهن الالئي النساء من ( ٣٤ )المسندات في : األول المبحث

 : يلي فيما الوفاة، سني على مرتبات وأذكرهن مسندة،

 ١/ ، عقيل بن القاسم بن أحمد بن هللا عبد بنت فاطمة ، ( ٣٥ )الجوزدانية البنين أم -١
 الجوزدانية الخير وأم ، الغيث وأم ، إبراهيم أم ، الوقت مسندة ، الصالحة ، المعمرة

 ٣٦ )عنه مكثرة وهي ، ريذة ابن عن الدنيا في روى من آخر ، األصبهانية ).

 الخمس نحو مولدها وكان ، جوزدان من علينا دمتق " : المديني موسى أبو قال
 وهي ، وثالثين خمس سنة ريذة، بن بكر أبي من وسمعت ، وأربعمائة والعشرين

 ، مطلقًا العصر أهل أسند هي " : ( ٣٨ )الذهبي وقال . أه ( ٣٧ )" أصحابه آخر
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 أةامر :( ٣٩ )السمعاني وقال . أه " للبغداديين الحصين كابن لألصبهانيين وهي
 ، "الكبير المعجم" كتاب برواية وقتها في تفردت ، معمرة ، خيرة ، صالحة

 الفتن وكتاب ، عنه ، ريذة ابن عن بروايتها ، للطبراني "الصغير المعجم"و
 زيد أبي عن ، الطبراني عن ، ريذة ابن عن بروايتها المروزي حماد بن لنعيم

 مسموعاتها بجميع جازةاإل إلي كتبت . عنه ، المداوي حاتم بن عبدالرحمن
 ، قبلها أو وأربعمائة ثالثين حدود في والدتها وكانت . مرة غير غيرها بخط

 وخمسمائة وعشرين أربع سنة رجب من والعشرين الرابع األربعاء يوم ووفاتها
 ٤٠ )كثير خلق عنها وروى ، أه بأصبهان ).

 ٢/ بن الحسن بن فرالمظ بن علي الحسن أبي بنت فاطمة : النيسابورية الخير أم -٢
 زعبل بنت" :( ٤٢ )الذهبي قال .( ٤١ )النيسابورية ثم ، البغدادية ، عجالن بن زعبل

 سنة في ولدت نيسابور، مسندة المعمرة، الصالحة، المقرئة، العالمة، الشيخة،
 فكانت الفارسي، عبدالغافر الحسن أبي من وسمعت وأربعمائة، وثالثين خمس
 . أه "عنه حدث من آخر
 تعلم وكانت ، والخير القرآن أهل من عالمة، صالحة، امرأة " :( ٤٣ )السمعاني الق

 وكان المعمرات، من وكانت الفارسيين، خان تسكن وكانت للجواري، القرآن
 محمد بن عبدالغافر الحسين بأبي يتعلق كان والخان الفرس، خان يسكن والدها

 بن لمسلم " الصحيح " بكتا مثل له المسموعة الكتب منه فسمعت ، الفارسي
 عنها كتبت ، الخطابي سليمان ألبي " الحديث غريب " وكتاب القشيري، الحجاج

 سفيان بن للحسن " ، 48_ األربعين " كتاب : منها سمعت ما جملة ومن بنيسابور،
 " أمالي " من وجزء . عنه ، حمدان ابن عن عبدالغافر، عن بروايتها النسائي،

 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )
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 " حديث " من وجزءان . عنه عبدالغافر، عن بروايتها الحافظ، أحمد أبي الحاكم
 إسماعيل عن عبدالغافر، عن بروايتها والخامس، الرابع، . الجواليقي عبدان

 ، للخطابي " الحديث غريب " كتاب من وورقتان . عنه ميكال، بن عبدهللا بنا
 من األواخر العشر في وفاتها وكانت . أه " عنه عبدالغافر، عن بروايتها

 ٤٤ )بنيسابور وخمسمائة وثالثين ثالث سنة : وقيل اثنتين، سنة المحرم ).

 ٣/ بن الحسن بن أحمد نب محمد الفضل أبي بنت فاطمة : األصبهانية البهاء أم -٣
 مسندة ، المعمرة ، الواعظة ، العالمة ، الشيخة البغدادي، سليمان بن علي

 أهل من ، الحافظ البغدادي ابن سعد أبي أخت ، الحديث من مكثرة ، أصبهان
 أحمد بن عبدالرحمن الفضل أبا ، عنهم وتحملت الحفاظ سمعت .( ٤٥ )أصبهان

 عثمان وأبا ، الثقفي محمود بن أحمد طاهر اوأب ، المقرئ الرازي الحسن ابن
 ابن عبدهللا بن عمر بن عبدالرحمن سعد أبي بنت كريمة الكرام وأم ، العيار
 من البخاري صحيح وسمعت ، غيرهم وخالئق األصبهاني، الحافظ ممجة

 ٤٦ )العيار سعيد عن البخاري راوية وهي . العيار سعيد أبي بن سعيد ) .

 المديني، موسى وأبو ، عساكر وابن ، السمعاني : عنها روى " : الذهبي قال
 سنة رجب إلى عاش ، الفاخر بن معمر بن داود سبطها ولد وفاة آخرهم وخلق
 . اه ( ٤٧ )وستمائة وعشرين أربع
 ، ولداتها أقرانها مات حتى وعمرت ، بأصبهان عنها كتبت " السمعاني قال

 ثالثة : منها سمعت ما جملة نفم . الشيوخ هؤالء بعض عن بالرواية وتفردت
 أبي عن بروايتها ، الكوفي العالء بن محمد ، كريب أبي " حديث " من أجزاء
 فوائد " من منها وسمعت . عنه فناكي ابن القاسم أبي عن ، الرازي الفضل
 على والعشرين الحادي آخر إلى عشر الرابع أول من ، أجزاء ثمانية " العيار
 بروايتها ، المقرئ ابن بكر أبي " فوائد " من والعاشر السابع والجزء ، الوالء
 " حديث " من عشر السابع الجزء عليها وقرأت ، عنه ، الثقفي طاهر أبي عن
 . "حديثه" من والرابع والثالث، ، والخامس ، عشر الحادي وكذلك . سعيد بن قتيبة
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 هذه تروى ، المخلدي أحمد بن الحسن محمد أبي " أمالي " من واحًدا وإمالءًً
 ، وأربعمائة وأربعين نيف سنة في والدتها وكانت . "العيار سعيد عن األجزاء
 سنة ، رمضان شهر من والعشرين الثالث األربعاء، ليلة ، بأصبهان وماتت
 بباب الغد من ودفنت سعد، أبو أخوها عليها وصلى ، وخمسمائة وثالثين تسع
 . أه ( ٤٨ )" دربه
لً  : وقيل : َمِليكة -٤  ٤/ ملقاباذ أهل من ، القندروجي محمد أبي بن الحسن أبي بنت كة، ًً  م 
 ٤٩ )بنيسابور ).

 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود
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 مسند " من جزء نصف سمعت مسندة، ثقة، حة،صال امرأة " :( ٥٠ )الذهبي قال
 سنة اآلخرة جمادى ثامن في وماتت المحب، بن عبدهللا بن الفضل من "السراج
 ، السمعاني بن الرحيم عبد : عنها روى . سنة وثمانون نيف ولها ، ه ٥٤٤
 . أه " روايتها من لنا وقع ، وأبوه
 بروايتها " السراج العباس أبي ندمس " من أوراقًا منها سمعت " :( ٥١ )السمعاني قال
 ، الحديث عليها وقرأت ، عنه ، الخفاف ابن الحسين أبي عن ، المحب ابن عن
 بخمسة الحديث عليها قراءتنا بعد وماتت ، الفراش على مطروحة ، مريضة وهي
 ، وخمسمائة وأربعين أربع سنة اآلخرة جمادى من الثامن الخميس يوم وهو ، أيام

 . اه " بالحيرة ودفنت
 ٥/ النهرواني، بنت النساء، فخر ،الكريم عبد بن الحسن بن أحمد بنت خديجة -٥

 عن روت ، مسندة ، صالحة امرأة . العنبري بابن أبوها يعرف ، البغدادية
 المقدسي، والموفق روح، بن علي أخيها ابن عنها روى .النعالي عبدهللا أبي

 .الذهبي قاله راجح، ابن وأظن ،المقدسي العماد والشيخ عبدالرزاق، بن ونصر
 ٥٢ )وخمسمائة سبعين سنة رمضان في توفيت ).

 ٦/ بن الفرج بن أحمد نصر أبي ،بنت النساء فخر الكاتبة، ، ( ٥٣ )اإلبري شهدة -٦
 الثمانين بعد ولدت المعمرة، العراق، مسندة البغدادي، الدينوري، عمر

 وورع، دين، ذات صالحة، ، جليلة رأةام " .( ٥٥ )الدبيثي ابن قال .( ٥٤ )وأربعمائة
 بها وعني زمانها، أهل أسند وصارت وعمرت، الكثير، سمعت وعبادة،
 بن الحسن وأبي النعالي، طلحة وابن الزينبي، طراد من سمعت . أه " أبوها
 ... بندار، بن وثابت الدقاق، أحمد بن والحسن البطر، ابن الخطاب وأبي أيوب،
 قبلها وتوفي عساكر، ابن القاسم أبو : الكبار فاظالح عنها وروى . وجماعة
 القادر وعبد ، عبدالغني محمد وأبو ، السمعاني سعد وأبو ، سنين بثالث

 ، كثير وخلق ... الجوزي ابن الفرج وأبو األخضر، بن وعبدالعزيز الرهاوي،
 وستمائة، خمسين سنة توفي ، القميرة بن القاسم أبو : عنها روى من وآخر
 عليها قرأت " : ( ٥٧ )الجوزي ابن الفرج أبو قال .( ٥٦ )مليًحا خطا كتبت وكانت
 الخليفة، وكالء ببعض وتزوجت ، حسن خط لها وكان ، حديثها من كثيًرا

 الحديث عليها وقرئ بروخير، لها وكان العلم، وألهل ، للدار مخالطة وعاشت
 أه . " المائة قاربت حتى وعمرت سنين،
 بغداد، إسناد إليها انتهى " : عنها سئل وقد ، ( ٥٨ )لمقدسيا الموفق الشيخ وقال

 ترد كانت ما وقل واسعة، دار لها وكان بالكبار، الصغار ألحقت حتى وعمرت
 وقرأ . أه " لكبرها تغير ولكنه جيًدا، خًطا تكتب وكانت السماع، يريد أحًدا

 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )
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 للضياء، وأجازت ، ( ٥٩ )عليها وأثنى "الحفار جزء " السمعاني أبوسعد عليها
 أربع سنة المحرم، عشر رابع ، االثنين ليلة توفيت ، ( ٦٠ )كتابة عنها وروى

 ٦١ )صحيح وسماعها ، سنة وتسعين نيف عن وخمسمائة، وسبعين ).

 ٧/ القرشي أبوالمحاسن القاضي كناها هكذا عتب، أم ، الوهبانية عبدهللا بنت تجني -٧
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 المسندة، الشيخة وهبان، ابن المكارم أبي عتيقة الحباء، أم : ويقال وغيره،
 موتًا النعالي، طلحة بن عبدهللا وأبا الزينبي، طراد سمع من آخر هي المعمرة،
 والبهاء المقدسي، الموفق والشيخ عساكر، وابن السمعاني، اعنه حدث ببغداد،

 خمس سنة شوال في توفيت وآخرون، ... المقدسي إبراهيم بن عبدالرحمن
 ٦٢ )وخمسمائة وسبعين ).

 : الثاني المبحث

 : الحديث في العلماء من غيرهن أجزن الالئي المحدثات النساء في

 الهجري، السادس القرن من محدثات لهم أجاز الذين العلماء من كثير على وقفت
 سنة تعرف لم إن اإلجازة سنة أو الوفاة، سني على مرتبات يلي فيما لهن وأترجم
 : وهن الوفاة،

 ٨/ من امرأة :العالمة الصوفية، القرطكي، سعيد بن محمد بن داود بنت ملكة -١
رات،  مإبراهي بن أحمد الشريف من وخمسين اثنتين سنة بمصر، سمعت المعمَّ

 وسكنت حمد، بنت كريمة من وبمكة ، "الشافعي سنن " الحسيني ميمون بن
 شيخنا منها سمع " :( ٦٤ )عساكر ابن قال .( ٦٣ )السميساطي دويرة في دمشق
 حديثًا عنها وروى . ه. أ " حديثها جميع لي وأجازت الصوري، الفرج أبو

 من " :قال وسلم، عليه هللا صلى هللا، رسول أن عمر، بن هللا عبد إلى بسندها
 : وقال ، ه.أ ( ٦٥ )" المبتاع يشترط أن إال للبائع، فثمرتها أب  رت، قد ال ًًً نخ باع
 بدمشق ملكة عند حضرت :قال علي، بن غيث الفرج أبي بخط قرأت "

 ربيع شهر في والدتها لها ذكرته ما على أنه فذكرت مولدها، عن وسألتها
 توفيت ، ( ٦٧ )بتفليس ونشأت ، ( ٦٦ )جنزة ناحيةب كر ببلد وأربعمائة ثالث سنة األول
 بالل قبر عند ودفنت وخمسمائة، سبع سنة شوال، من الرابع السبت، يوم ملكة
 . ه.أ ( ٦٨ )وأشهًرا سنين، وأربع مائة وعاشت الصغير، باب مقبرة في
 ٩/ بن محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو بن إسماعيل سعيد، أبي بنت خديجة -٢

 المعروفة البحيري، مختار بن حيان بن نوح بن بحير بن محمد بن جعفر
 أباها سمعت والتزكية، والصالح العلم بيت من ، نيسابور أهل من بستان،
 بن سعيد عثمان وأبا البحيري، عمرو أبي بن الرحمن عبد أبي بن إسماعيل

 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود
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 بجميع اإلجازة إلي كتبت " :( ٧٠ )السمعاني قال ، ( ٦٩ )البحيري أحمد بن محمد
 . أه " وخمسمائة عشرة اثنتي سنة في األشهبي، بتحصيل مسموعاتها

وزدانية، البنين أم -٣  ١٠/ عقيل بن القاسم بن أحمد بن عبدهللا بنت فاطمة الج 
 أربع سنة توفيت السمعاني، سعد ألبي أجازت أصبهان، أهل من الجوزداني،

 ٧١ )وخمسمائة وعشرين ).

 ١١/ أهل من العطار، المحمودي محمد سعيد أبي بن أحمد نصر أبي بنت لطيفة -٤
 ٧٢ )نيالصابو يعلى وأبا الكنجروذي، سعد أبا سمعت صالحة، امرأة نيسابور، ).

 في نيسابور من مسموعاتها بجميع اإلجازة إلي كتبت " :( ٧٣ )السمعاني قال
 نحًوا عاشت ": ( ٧٤ )الذهبي قال . أه " وخمسمائة وعشرين سبع سنة المحرم،
 ٥٢٠ بين ما وفيات في وذكرها سنة، ثمانين من - . ه ٥٣٠
 ١٢/ أهل من ئ،المقر الدينوري، الفرجية بن علي بن محمد بن محمد بنت كمال -٥

 الحسين بن علي القاسم أبا سمعت البصرة، باب : لها يقال محلة من بغداد،
 اإلجازة إلي كتبت " :( ٧٦ )السمعاني قال .( ٧٥ )عريبة بابن المعروف الربعي،
 نيف سنة في المفيد الكاتب ابن الحسن أبو حصلها مسموعاتها، بجميع

 الذهبي وذكرها . أه " ائةوخمسم ثالثين سنة حدود في وماتت ، وعشرين
 .(ه ٥٣٣ ) سنة وفيات في
 ١٣/ الديلمي، ابن شهردار بن شيرويه شجاع أبي بنت زينب الديلمية، الفتح أم -٦
 عبدهللا بن عبدوس أباالفتح أباها، سمعت . شهردار أخت همذان، أهل من
 ٧٧ )وغيرها العبدوسي، ).
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 الحسن أبي بتحصيل رواياتها بجميع اإلجازة إلي كتبت " :( ٧٨ )السمعاني قال
 . " وخمسمائة ثالثين سنة حدود في – أظن فيما – وفاتها وكانت الشهرستاني،

 ١٤/ أهل من التاجر، الفضل بن أحمد بنت ظمياء : األصبهانية الفتوح أم -٧
 ٧٩ )أصبهان ).

 بن عمر حفص أبا سمعت . شيئًا منها سمعت أن يتفق لم " :( ٨٠ )السمعاني قال
 في الدمشقي القاسم أبي بتحصيل برواياتها اإلجازة إلي كتبت لسمسار،ا أحمد
 . أه " وخمسمائة وثالثين اثنتين سنة
 ١٥/ أصبهان، أهل من األصبهاني، الكاتب نصر، أبي بنت بانويه ظفر الفتح، أم -٨

 كتبت " :( ٨٢ )السمعاني قال .( ٨١ )البيع جعفر بن محمد بن أحمد طالب أبا سمعت
 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد دسعي .د )
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 بأصبهان، مقامي مدة شيئًا منها سمعت أني يتفق ولم برواياتها، اإلجازة إلي
 وثالثين يناثنت سنة في الدمشقي، القاسم أبو صاحبنا اإلجازة عنها لي وحصل

 . أه " وخمسمائة
 ١٦/ األصبهانية، عبدالوهاب بن منصور أبي بن الخالق عبد بن المفضل بنت تقية -٩
 ٨٣ )عساكر ابن عنها روى الثقفي، الفضل بن القاسم عبدهللا أبا الرئيس سمعت ).

 بتحصيل اإلجازة إلي وكتبت شيئا، منها سمعت أن يتفق لم " :( ٨٤ )السمعاني قال
 .ه.أ " وخمسمائة وثالثين اثنتين سنة في الدمشقي، القاسم أبي صاحبنا

 ١٧/ العطار، عبدويه بن الحسين بن عبدالملك بن محمد منصور أبي بنت كريمة - ١٠
 مسعود أبا سمعت أصبهان، أهل من المستملي، العطار محمد أبي أخت

 ،القاضي سليم بن الحسن بن محمد بكر وأبا الحافظ، إبراهيم بن سليمان
 وقلت الحديث منها أسمع أن أردت " :( ٨٦ )السمعاني قال .( ٨٥ )وغيرهما
 منها، السماع لي يتفق ولم فدافعني، إليها، يحملني حتى مرة غير ألخيها

 سنة في الحافظ، الدمشقي القاسم أبو ورفيقنا صاحبنا، منها واستجازلي
 . أه " وخمسمائة وثالثين اثنتين
 ١٨/ بن عبدالرحمن ولد أم هي الجزرية، الكرجية، عبدهللا بنت طرفة ُ   أحمد، أم - ١١

 بن الفضل القاسم أبا سمعت صالحة، امرأة الساوي، مخاطرة بن عبدهللا
 ٨٧ )وغيره حرب، أبي بابن المعروف الزجاجي، عيسى بن محمد بن أحمد ).

 الحسن أبي بتحصيل رواياتها جميع لي أجازت " :( ٨٨ )السمعاني قال
 سبع سنة في ألحقها ولم وخمسمائة، وعشرين تسع سنة في الشهرستاني

 . أه " وثالثين
 ١٩/ أهل من الرازي، البياضي عبدهللا بن علي بن عبدالكريم بنت نورستي - ١٢

 ثواب " كتاب البياضي، عبدهللا بن علي الحسن، أبي جدها من سمعت الري،
 جدها، عن يتهبروا الرازي، حاتم أبي بن عبدالرحمن محمد ألبي " األعمال

 القصار عمر بن علي الحسين أبي عن الرازي، حمدان بن طاهر أبي عن
 بلفظها لي إجازتها وكانت " :( ٩٠ )السمعاني قال .( ٨٩ )المصنف عن الرازي،

 الحسن أبو صاحبنا وكتب وخمسمائة، وثالثين تسع سنة آواخر في
 . أه " عنها اإلجازة حصل الذي وهو عنها، الشهرستاني

 ٢٠/ السجزي، الحسين بن الحسن بن علي الحسن أبي بنت جليلة الفتح، أم - ١٣
 ميمون بن نجيب سهل أبا سمعت سجستان، أهل من حنبل، جعفر أبي أخت

 مسموعاتها بجميع اإلجازة إلي كتبت " :( ٩٢ )السمعاني قال .( ٩١ )الواسطي
 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود
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 سنة في ألحقها ولم ثالثين، سنة في الحافظ الدمشقي القاسم أبي بتحصيل
 .ه.أ " العشر هذا في وفاتها فتكون ، أربعين
 ٢١/ الحمال فُضلويهًً  بن محمد بن أحمد بنت زليخا الضياء، أم :وقيل ، محمد أم - ١٤
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 الوهاب عبد بن هللا رزق ، محمد أبا سمعت أصبهان، أهل من األصبهاني،
 طراد بن الفوارس وأبا الثقفي، الفضل بن القاسم هللا عبد وأبا التميمي،
 سواهم، وجماعة القاضي، صاعد بن محمد بن أحمد نصر وأبا الزينبي،
 القصاب، الجيش أبي بن وعمر الليمختي، الحسن بن شيبان :عنها وروى
 شيئا،ًً منها سمعت أن يتفق لم " :( ٩٤ )السمعاني قال .( ٩٣ )النجار ابن شيخا

 الواحد عبد بن معمر أحمد أبو عنها وكتب مسموعاتها، جميع لي أجازت
 وفيات في الذهبي ترجمها وقد .ه.أ " وخمسمائة وأربعين خمس سنة المفيد،

 ٥٥٠ ) بين ما – ٩٥ )( ه ٥٦٠ ).
 ٢٢/ البغدادي، الخفاف البزاز ابن الفرج أبي أخت علي، بن محمد بنت نفيسة - ١٥

 والحسين ، الزينبي طراد من سمعت أشهر، واألول ،" فاطمة " أيًضا وتسمى
 وعمر السمعاني، سعد أبو :منها سمع . وغيرها الحمامي، النعالي طلحة ابن
 الموفق، والشيخ الغني، عبد الحافظ عنها وروى القرشي، علي ابن
 ٩٦ )وجماعة الجوزي، ابن الفرج وأبو الكاشغري، إبراهيم إسحاق وأبو ) ،

 طراد، عن الكثير سمعت " : ( ٩٨ )الموفق قال ، ( ٩٧ )مسلمة البن وأجازت
 في وتوفيت ، ه.أ " وعلوه السماع كثرة في شهدة ًًُ نظيرة وكانت وطبقته،

 ٩٩ )وخمسمائة وستين ثالث سنة من الحجة ذي ) .

 .../ أجازت وهبان، بن المكارم أبي عتيقة الوهبانية، عتب أم هللا، عبد بنت تجني - ١٦
 ١٠٠ )الضياء للحافظ ).

 ٢٣/ الوهاب عبد الفتح أبي الشيخ بنت – مباركة وتدعى -الناس ست المدعوة زينب - ١٧
 هللا هبة من أبوها سمعها الحنبلي، الخفاف المصري الصابوني محمد بنت
 عمر ابنها عنها وروى البناء، وأحمد األسعد، بن ُوقراتكين ، الحصين ابن
 الخالق، عبد أخت وهي حمدون، بن محمد بن والحسن الدينوري، كرم ابن

 محمد :منهم لجماعة، وخمسمائة وثمانين اثنتين سنة الحجة ذي في أجازت
 ولمحمد صفية، وابنته عيسى، والبنه المقدسي، وللموفق همام، بن يوسف ابن
 ، (الضياء زوجة ) آسية وأختها وإبراهيم، أحمد ولولديه راجح، بن لفخ ابن

 فاطمة، وألختهما ، هللا وعبد محمد ولولديه المقدسي، الغني عبد وللحافظ
 الضياء، ومحمد الرحيم عبد وأوالده (الضياء والد ) أحمد بن الواحد ولعبد

 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )
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 من السادس في توفيت . وغيرهم المقدسي، المنعم عبد بن وألحمد وأحمد،
 معروف بمقبرة ودفنت ببغداد، وخمسمائة وثمانين ثمان سنة القعدة، ذي
 ١٠١ )عنه هللا رضي الكرخي، ).

 ٢٤/ هللا عبد أبو قال الوزير، علي أبي الملك نظام بن أحمد بن انسليم بنت بلقيس - ١٨
 وسمع الرجاء، أبي بن سعيد من وسمعت بأصبهان، ولدت " :( ١٠٢ )الدبيثي
 وخمسمائة، عشرة سبع سنة مولدها أن وبلغني ، لنا وأجازت جماعة، منها

 روى :( ١٠٣ )الذهبي قال . " وخمسمائة وتسعين اثنتين سنة رجب، في وتوفيت
 . الجوزدانية فاطمة من سماعها من خليل بن يوسف عنها
 ٢٥/ التمام، بدر :أيًضا لها ويقال الواعظة، األنبارية، قنان بن الحسين بنت تمام - ١٩

 منها وسمع الحريري، الطبر بنت هللا هبة عن حدثت ، الصالحة الشيخة
 .وغيره ، اريالبخ بن علي للفخر وأجازت ، وجماعة ببغداد، الضياء الحافظ
 وخمسمائة وتسعين سبع سنة الحجة، ذي من والعشرين السابع في توفيت
 الضياء، شيخ الحسين، بن علي بن الحسين عمة وهي الغد، من ودفنت ببغداد،

 ١٠٤ )(ه ٦١٨ :ت) الحسين بن علي بن والحسن ،(ه ٦٠٢ :ت) أيًضا ).

 ٢٦/ عون مولى ، أبوها كان العوني، الظَّفري، طنطاش بن قراطاش بنت فرحة - ٢٠
 السمرقندي، بن إسماعيل أبوها سمعها ، ( ١٠٥ )الحيا أم كنيتها الوزير، هبيرة ابن
 والنجيب المقدسي، والضياء خليل، ابن : عنها وروى جماعة، منها سمع
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 القعدة ذي في توفيت . وغيره البخاري، ابن الفخر وباإلجازة الحراني،
 وتسعين ثمان سنة " :( ١٠٦ )الدبيثي وقال النجار، ابن قاله تسع، سنة

 عشر تاسع السبت ليلة توفيت " :( ١٠٧ )نقطة ابن وقال . ه.أ " وخمسمائة
 . ه.أ "وخمسمائة وتسعين ثمان سنة من القعدة ذي من

 نسخة، أو أكثر، أو بجزء، حدثن الالئي النساء من المحدثات في : الثالث المبحث

 :مطلبان وفيه ذلك، غير أو كتاب، أو

 وعرفت أكثر، أو بجزء حدثن الالئي النساء من المحدثات في :األول المطلب

 بها قامت التي الجهود على المرء ليقف الوفاة سني على مرتبات أذكرهن وفاتهن، سنة
 : وهن الهجري، السادس القرن امتداد على النبوية السنة خدمة في المرأة

 ٢٧/ ببنت المعروفة العالمة، ازي،الر فضلوية بن الحسن بن الحسين بنت فاطمة -١
 الزاهدات، النساء إليه تأوي رباط لها متعبدة، ببغداد، مشهورة واعظة حمزة،

 ١٠٩ )الجوزي ابن قال .( ١٠٨ )وغيرهما الخطيب، بكر وأبي المسلمة، ابن عن روت ):

 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود
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 إلبراهيم " الغيبة ذم " كتاب ناصر بن الفضل أبي شيخنا بقراءة منها وسمعت
 مسند " و عنه، النقور، ابن عن روايتها سمعون، ابن مجالس ومن الحربي،
 :وقال ، ( ١١٠ )عساكر بنا القاسم أبو عنها وروى . ه.أ " ذلك وغير " الشافعي
 . وخمسمائة وعشرين إحدى سنة من األول ربيع في توفيت

 .../ عقيل بن القاسم بن أحمد بن هللا عبد بنت فاطمة الجوزدانية، البنين أم -٢
 المبحث في مرت ،(ه ٥٢٤ ) سنة توفيت الوقت، مسندة الصالحة، المعمرة،
 . إليها فارجع (١ ) رقم (المسندات في) األول
 ٢٨/ أبيها، أم البغدادية، العكبري، جدا بن الحسين بن علي الحسن أبي بنت فاطمة -٣

 محمد الغنائم، أبا والقاضي المسلمة، بن جعفر أبا بها وسمعت ببغداد، ولدت
 شيوخ من وغيرهم الغفور، محمد بن أحمد الحسين، وأبا الدجاجي، علي بن

 يخدم كان لها، ابن طلب في دمشق وقدمت " :( ١١١ )عساكر ابن قال . بغداد
 ابن عن "المنافق صفة جزء " عليها فقرأت الدواب، سياسة في العسكرية
 الدجاجي، ابن الغنائم أبي عن الحربي، الحسن أبي حديث من وجزًءا المسلمة،

 لها أظفر فلم يسيرة، مديدة بعد عنها سألت ثم وخمسمائة، وعشرين ست سنة
 بسندها حديثًا لها وأخرج . ه.أ " أعلم وهللا بدمشق، ماتت وأظنها بخبر،
 للعرب ويل " : يقول كان ، وسلم عليه هللا صلى النبي، أن هريرة، أبي إلى
 عنها وروى ، ه.أ " الحديث ... المظلم الليل كقطع فتن اقترب، قد شر من
 ١١٢ )الزكوي محمد بن علي : أيًضا ).

 ٢٩/ بن محمد بن الغافر عبد بن يلإسماع ، هللا عبد أبي بنت دردانة الغافر، أمة -٤
 وأخت نيسابور، أهل من الفارسي، سعيد بن أحمد بن محمد بن الغافر عبد
 ، ستيرة ، صالحة امرأة " :( ١١٤ )السمعاني قال .( ١١٣ )الغافر عبد الحسن أبي أخي
 بنت كانت ألنها االقشيري، القاسم أبي األستاذ أحفاد من وهي الحديث، بيت من
 علي أبي بنت فاطمة البنين أم من القاسم أبي األستاذ بنت كريمة م،الرحي أمة

 األعلى جدها سمعت الصفار، أحمد بن عمر حفص أبي شيخنا ووالدة الدقاق،
 محمد بن أحمد بن يعقوب بكر وأبا القشيري، هوازن بن الكريم عبد ، القاسم أبا

 بن أحمد حامد أباو الدقاق، علي أبي بنت فاطمة البنين، أم وجدتها الصيرفي،
 محمد أبي "أمالي " من بنيسابور عنها كتبت وغيرهم، األزهري، الحسن
 سنة في والدتها وكانت . عنه يعقوب، عن بروايتها المخلدي، أحمد بن الحسن
 وخمسمائة، ثالثين سنة ، صفر غرة بنيسابور، ووفاتها وأربعمائة، وأربعين ست

 الحافظ عنها وروى سنة، نينوثما أربع عن ، ه.أ " عزرة بباب ودفنت
 ١١٥ )عساكر ابن ).

 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )
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 ٣٠/ أصبهان، أهل من السوذرجاني، هللا عبد بن أحمد بنت فاطمة ، النجم أم -٥
 عمر بن محمد بن أحمد طاهر أبا سمعت .الحديث بيت من صالحة، امرأة
 " أمالي " من مجالس ستة منها سمعت " :( ١١٧ )السمعاني قال ، ( ١١٦ )النقاش
 التاسع وهي عنه، النقاش، طاهر أبي عن بروايتها الحافظ، هللا عبد أبي

 ، والثالثون ابعوالر والثالث، والثاني، والثالثون، والحادي والثالثون، والعشرون،
 وثالثين إحدى سنة بعد ووفاتها وأربعمائة، ستين سنة حدود في والدتها وكانت

 . ه.أ " الخوزيين بسكة دارها، في التاريخ بهذا منها سمعنا فإنا وخمسمائة،
بل بن الحسن بن المظفر بن علي الحسن أبي بنت فاطمة الخير، أم -٦  ٣١/ بن زع 

 بن المظفر بن الحسن أبي عليً  :اإلجازة في ابخطه وكتبت البغدادي، عجالن
 عالمة، صالحة، امرأة " :( ١١٩ )السمعاني قال .( ١١٨ )نيسابور أهل من زعيل،
 خان تسكن وكانت للجواري، القرآن تعلم وكانت والخير، القرآن أهل من

 والخان الفرس، خان يسكن والدها وكان المعمرات، من وكانت الفارسيين،
 الكتب منه فسمعت الفارسي، محمد بن الغافر عبد الحسين يبأب يتعلق كان

 وكتاب القشيري، الحجاج بن لمسلم " الصحيح " كتاب :مثل له، المسموعة
 جملة ومن بنيسابور، عنها كتبت الخطابي، سليمان ألبي "الحديث غريب"
 عن بروايتها النسائي، سفيان بن للحسن "األربعين " كتاب منها سمعت ما
 عن بروايتها الحافظ، أحمد أبي الحاكم "أمالي " من وجزء عنه، فر،الغا عبد
 والخامس، الرابع، ، " الجواليقي عبدان " حديث من وجزءان عنه، الغافر، عبد

 وكانت .عنه ميكال، بن هللا عبد بن إسماعيل عن الغافر، عبد عن بروايتها
 سنة المحرم في ووفاتها بنيسابور، وأربعمائة وثالثين خمس سنة في والدتها
 قال . بنيسابور األول العشر في وخمسمائة وثالثين ثالث :وقيل اثنتين،
 وزينب ، والمؤيد عساكر، وابن السمعاني، ابن عنها روى " :( ١٢٠ )الذهبي
 . ه.أ " الشعرية

 ٣٢/ العلوي طلحة بن الحسين بن الحسن بن ناصر السيد بنت فاطمة ، المجتبى أم -٧
 الرزاق عبد الطيب أبا سمعت ، معمرة علوية، امرأة أصبهان، أهل من األصبهاني

 السلمي، منصور بن إبراهيم القاسم وأبا العيار، عثمان وأبا التاجر، شمة ابن
 وعنها ، ( ١٢١ )وغيرهم التاجر، حيد بن علي بن محمد بن بكر بن منصور بكر وأبا
 ١٢٢ )والسمعاني ، عساكر ابن ).

 "األربعين" كتاب عنها كتبت ما جملة ومن بأصبهان، عنها كتبت " :( ١٢٣ )وقال
 بكر أبي "حديث" من وجزء عنه، الطيب، أبي عن بروايتها المقرئ، بن بكر ألبي

 جهوده.أ " وخمسمائة وثالثين ثالث سنة في وماتت عنه، بروايتها حيد، بن منصور

 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة
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 ٣٣/ بن عمر بن أحمد بن محمد بن أحمد بن معمر الشيخ بنت رابعة الفتوح، أم -٨
 محمد بن أحمد أسعد أبي السمعاني شيخ زوجة أصبهان، أهل من اللنباني أبان
 الخير بيت من " :( ١٢٥ )السمعاني قال .( ١٢٤ )الحافظ البغدادي ابن أحمد ابن

 بكر وأبا العنبري، البزاني الواحد عبد بن المطهر الفضل أبا سمعت وأهله،
 سمعت وغيرهما، األبهري، ماجة بن الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد
 وثالثين أربع سنة المحرم، من الرابع الجمعة، ليلة توفيت "لوين جزء " منها

 . ه.أ " وخمسمائة
 ٣٤/ المعجمة، بفتح ( ١٢٦ )الخبري إبراهيم بن هللا عبد حكيم أبي الفقيه بنت فاطمة -٩

 خالة الشافعي، ، الفرضي - المهملة الراء بعدها الموحدة، الباء وسكون
 دينة، خيرة، امرأة :السمعاني قال " :( ١٢٨ )الذهبي قال .( ١٢٧ )الحافظ ناصر ابن

 ويوسف الكاتب، الحسن بن علي ورمنص وأبا المسلمة، ابن سمعت ستيرة،
 عصرها في وتفردت بالكثير، وحدثت العكبري، منصور وأبا المهرواني،
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 وكان . بفوت الكاتب منصور أبي عن بكار، بن للزبير "الموفقيات " برواية
 الفرج وأبو السمعاني، وابن ، ناصر ابن عنها روى . األولى جمادى في مولدها
 توفيت . وطائفة النحاس، بن مسلم بن هللا وعبد سكينة، وابن ، الجوزي ابن
 ه.أ " وخمسمائة وثالثين أربع سنة رجب من الخامس في
 ٣٥/ الفراوي، الصاعدي الفضل بن محمد هللا عبد أبي الفقيه بنت شريفة الكرام، أم - ١٠
 خلف، بن بكر وأبا المحمي، محمد بن عثمان سمعت ، ( ١٢٩ )نيسابور أهل من

 وجماعة الشحامي، محمد بن طاهر الرحمن، عبد أبا ألمها وجدها والصرام،
 في بنيسابور السمعاني عنها وكتب . الدمشقي القاسم أبو عنها حدث .سواهم
 الرحمن عبد ألبي "األربعين " كتاب :عنها كتب ما جملة ومن األولى، الرحلة
 وذكرالسمعاني . وغيرذلك عنه، البشتي، علي أبي عن بروايتها السلمي،

 وثالثين ست سنة في وماتت وأربعمائة، سبعين سنة قبل والدتها أن
 في ماتت " :( ١٣١ )الذهبي قال .( ١٣٠ )والدها عند ودفنت بنيسابور، وخمسمائة

 . ه.أ " السبعين عشر
 ٣٦/ بن محمد بن الوهاب عبد بن الملك عبد بن الحسين بنت عافية الخير، أم - ١١
 سمعت الحديث، بيت من صالحة، أةامر أصبهان، أهل من العبدي، مندة
 أحمد بن محمد بكر وأبا التاني، زياد بن محمد بن الرحمن عبد عيسى أبا
 ١٣٢ )ماجة بن محمد ابن ).

 عن بروايتها بأصبهان، " لوين نسخة " منها سمعت " :( ١٣٣ )السمعاني قال
 تسع سنة شوال، من الرابع السبت، يوم بها وماتت . التاني عيسى أبي
 )ه.أ " وخمسمائة ثينوثال

 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د
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 ٣٧/ عمر حفص أبي السمعاني شيخ عتيقة التركية، هللا، عبد بنت أيغر علي، أم - ١٢
 سيدها سمعها . صالحة امرأة . الفرغوني إبراهيم بن الحسن بن محمد ابن

 . الدهستاني المقرئ إبراهيم بن محمد بن يوسف يعقوب أبي من بدهستان
 الفضل أبي جمع من " اإلمام خلف القراءة " في جزًءا السمعاني منها سمع
 يوسف، عن بروايتها البيكندي، الحافظ السليماني عمرو بن علي بن أحمد
 تسع سنة في وماتت . عنه الجرجاني، إبراهيم بن المظفر مسعود أبي عن
 ١٣٤ )"بمرو وخمسمائة أربعين سنة أو وثالثين، ).

 .../ بن علي بن الحسن بن أحمد بن محمد الفضل أبي بنت فاطمة البهاء، أم - ١٣
 في ترجمتها مرت . وخمسمائة وثالثين تسع سنة ماتت البغدادي، سليمان

 ٣ ) قمر ( المسندات ) األول المبحث ) .
 ٣٨/ الصفار الرحمن عبد بن العزيز عبد بن محمد سعيد أبي بنت عائشة - ١٤

 السلمي، الرحمن عبد أبي صاحب كان والدها نيسابور، أهل من الصوفي،
 حديث من جزًءا السمعاني منها سمع سعيد، أبا أباها سمعت . كتبه وراوية
 عنه، الصيرفي، سعيد أبي عن ، أبيها عن بروايتها، األرقم، العباس أبي

 بنت أنا :قالت فإنها وأربعمائة، أربعين سنة حدود في تقديًرا والدتها وكانت
 . وخمسمائة أربعين سنة فوفاتها وعليه، ، ( ١٣٥ )" سنة مائة
 ٣٩/ البلخي، بحر بن أحمد بن علي بن هللا عبد بكر أبي بنت عائشة الفضل أم - ١٥
 . معمرة خيرة، صالحة، امرأة نتكا فوشنج، أهل من ، ( ١٣٦ )الفوشنجي ثم

 بن محمد بن الرحمن عبد الحسن أبا واإلمام البلخي، بكر أبا أباها سمعت
 الفوشنجي عفيف بن محمد بن الرحمن عبد منصور وأبا الداودي، المظفر

 بفوشنج، عنها كتبت " :( ١٣٨ )السمعاني قال .( ١٣٧ )وغيرهم بكالر، المعروف
 من وجزءاًً عنه، بروايتها، الداودي، "اليأم " من مجلسين منها وسمعت

 أبي بن محمد عن كالر، ًًُ عن بروايتها صاعد، بن محمد بن يحيى "حديث"
 بفوشنج، وأربعمائة ستين سنة قبل والدتها وكانت . عنه األنصاري، شريح
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 وأربعين إحدى سنة القعدة، ذي من السابع االثنين، يوم بها وماتت
 . ه.أ " وخمسمائة

 ٤٠/ وهي " : السمعاني قال .( ١٣٩ )األصبهاني عمر بن القاسم أبي بنت تقية - ١٦
 البغدادي، ابن سعيد أبي ابن الفضل أبي بنت فاطمة البهاء أم شيختنا بنت

 سمعت الخراساني، الفتوح أبي بن أحمد وزوجة محمود، القاسم أبي وأخت
 بن دالواح عبد بن معمر لها خرجه " جزًءا " أظن فيما بأصبهان منها
 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود
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 في والدتها وكانت . أعلم وهللا أنسخ، لم أو عنها، سماعي وضاع الفاخر،
 سنة الثالثة، الليلة في وماتت . مأعل وهللا وأربعمائة، ثمانين سنة حدود
 . ه.أ " وخمسمائة وأربعين إحدى
 ٤١/ من ، ( ١٤٠ )الفندروجي محمد أبي بن الحسن أبي بنت -ملكة وقيل مليكة، - ١٧
 القاسم أبا سمعت معروف، بيت من صالحة، امرأة .( ١٤١ )نيسابور ملقاباذ أهل

 سمعت " :( ١٤٣ )لسمعانيا قال .( ١٤٢ )المفسر المحب بن هللا عبد بن الفضل
 المحب، ابن عن بروايتها السراج، العباس أبي " مسند " من أوراقًا منها
 وستين نيف سنة في والدتها وكانت . عنه الخفاف، ابن الحسين أبي عن

 الفراش، في مطروحة مريضة، وهي الحديث، عليها وقرأنا وأربعمائة،
 من الثامن الخميس يوم وهو أيام، بخمسة الحديث عليها قراءتنا بعد وماتت
 . ه.أ " بالحيرة ودفنت وخمسمائة، وأربعين أربع سنة اآلخرة، جمادى
 ابن الرحيم عبد عنها روى . سنة وثمانون نيف ولها " :( ١٤٤ )الذهبي قال

 . ه.أ " روايتها من لنا ووقع وأبوه، السمعاني،
 ٤٢/ أهل من لقيسي،ا الحسن بن هللا عبد بن محمد بنت فاطمة ، الفتوح أم - ١٨

 بن سعيد الخبر أبي األديب صاحبة وهي خيرة، صالحة، امرأة . أصبهان
 بن الحسن بنت عائشة إبراهيم، أم سمعت . وزوجته الصالحاني طلحة
 الحسين أبي "إمالء" من مجالس السمعاني منها سمع . الوركانية إبراهيم
 وكانت عنه، ائشة،ع عن بروايتها الشيرازي، شاه بن محمد بن الواحد عبد

 شهر في بها ووفاتها بأصبهان، وأربعمائة وخمسين نيف سنة والدتها
 ١٤٥ )وخمسمائة وأربعين خمس سنة ، رمضان ).

 ٤٣/ من الشحامي، محمد بن طاهر بن زاهر القاسم، أبي بنت سعيدة خلف، أم - ١٩
 امرأة مي،الشحا شيخنا أوالد أكبر " :( ١٤٧ )السمعاني قال .( ١٤٦ )نيسابور أهل

 أسنت قد كانت المحدثين، أوالد من عالمة، ، صالحة ستيرة، عفيفة،
 عن والدها سمعها الحديث، من صالحة قطعة برواية تفردت حتى وعمرت
 عبد أبا جدها سمعت . " شيوخها عن جزًءا لها وخرج الشيوخ، من جماعة
 بن منصور بن الرحمن عبد سعد وأبا الشحامي، محمد بن طاهر الرحمن
 أبي بنت فاطمة ، البنين وأم الحيري، أحمد بن إسماعيل محمد وأبا راُمش،
ب في بنيسابور أجزاء عنها كتبت . وغيرهم ، الدقاق علي  ، الثالثة النُّو 
 " فوائد " من عشر والتاسع ، عشر الثامن الجزء منها سمعت ما جملة فمن
 أحمد بن سماعيلإ عن بروايتها العلوي، الحسين بن محمد الحسن أبي السيد

 وأربعمائة وستين سبع أو ثمان، سنة والدتها وكانت . عنه الحيري،
 رمضان، شهر من عشر السابع ، السبت يوم سحر بها توفيت بنيسابور،

 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )
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 تقرأ كانت وفاتها قربت لما إنها :وقيل . وخمسمائة وأربعين سبع سنة
¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° { اآلية هذه من فرغت فلما الكهف، سورة 

¹ º » وماتت روحها خرجت [ ١٠٧ اآلية : الكهف " . ] z 

 ٤٤/ األصبهاني، الجنزي إبراهيم بن محمد بن هللا هبة بنت هللا أمة النجم، أم - ٢٠

This file was downloaded from QuranicThought.com



 المحتسب أحمد بن هللا عبد بن شيبان المعمر أبا سمعت أصبهان، أهل من
 . مندة بن هللا عبد أبي "أمالي " من مجلًسا منها السمعاني سمع .البرجي

 ١٤٨ )" وخمسمائة وأربعين ثمان سنة المحرم في بأصبهان وماتت ).

 ٤٥/ سعيد أبي بن دسعي بن أسعد بن هللا سعد سعيد أبي بنت راضية ، الرضا أم - ٢١
 العابدات، الصالحات، من كانت .( ١٤٩ )ميهنة أهل من الميهني، الخير أبي ابن
 . وروت حدثت حتى وعمرت الحديث، وسمعها العراق، إلى والدها بها سافر
 المهرجاني، طلحة بن الحسين بن محمد الحسن أبا بإسفرايين سمعت
 وكتب . وغيرهما الكامخي محمد بن أحمد بن محمد هللا عبد أبا ( ١٥٠ )وبساوه
 من بلزير بقرية والدتها وكانت ،"حديثها من جزًءا " بميهنة السمعاني عنها
 شهر في بميهنة وماتت وأربعمائة، وثمانين اثنتين سنة في ، ( ١٥١ )أستوا ناحية

 سجدت، ميهنة، ( ١٥٢ )الغز دخول وقت وخمسمائة، وأربعين تسع سنة رمضان
 ١٥٣ )ميتة فوقعت ).

 ٤٦/ ابن القاسم بن محمد بن منصور بن محمد بن أحمد نصر أبي بنت عائشة - ٢٢
 العلم بيت من عفيفة، صالحة، امرأة . نيسابور أهل من الصفار، عبدوس
 ابن أحمد بكر وأبا األنصاري، عمران بن موسى المظفر أبا سمعت وأهله،
 وجماعة لقرشي،ا هللا هبة السنابل وأبا خلف، بن بكر وأبا الشيرازي، علي

 مجلسان :منها سمع ما جملة فمن بنيسابور، السمعاني عنها كتب كثيرة،
 الصهباء، أبي بن هللا هبة عن بروايتها اإلسفراييني، إسحاق أبي "أمالي " من
 شيًخا، أربعين عن الطوسي، عمر بن علي لها خرجها التي واألربعين . عنه
 بروايتها الموسوي، الحسن بن محمد الحسن أبي السيد " حديث من وجزًءا "
 وأربعمائة وسبعين إحدى سنة في ومولدها . عنه ، عمران بن موسى عن

 وأربعين تسع سنة شوال نصف في الغارة أيام في وفقدت بنيسابور،
 ١٥٤ )وخمسمائة ).

 نسخة، أو أكثر، أو بجزء، ، حدثن الالئي المحدثات النساء في : الثاني المطلب

 مرتبات يلي فيما وسأذكرهن بالتحديد، وفاتهن سنة تعرف ولم لك،ذ غير أو كتاب، أو
 : الهجائية الحروف على
 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود
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 ٤٧/ محمد بن مضر بن إلياس بن مضر طاهر أبي بنت ناز جوهر الرحمن، أمة -١
 الحديث، بيت من امرأة . هراة أهل من بالبالكي، المعروف التميمي،
 األمين السيد السمعاني، شيخ صاحبة وهي السيرة، حسنة معمرة، صالحة،

 إلياس بن عمرو أبا جدها سمعت . الموسوي حمزة بن هللا عبيد القاسم أبي
 عنها كتب . وغيرهما األنصاري، محمد بن إسماعيل وأبا التميمي، مضر ابن

 لألنصاري، " حديث المائة " كتاب : منها سمع ما جملة ومن بهراة، السمعاني
 ١٥٥ )عنه بروايتها البالكي، عمرو أبي جدها "حديث" من وأوراقًا عنه، بروايتها ).

 ٤٨/ سينال وسكون الجيم، وكسر المعجمة، الخاء بضم جستة ُِ  خ ُ   الشمس، أم -٢
 الوهاب عبد بن إبراهيم إسحاق أبي بنتًفوق من المعجمة التاء وفتح المهملة،

 كثيرة صالحة، امرأة كانت . أصبهان أهل من األصبهاني، مندة بن محمد ابن
 سمعت . الحديث في النسب عريقة الخير، وأعمال والصالة والصوم العبادة
 "أمالي" من ضخًما جزًءا يالسمعان منها سمع . الوهاب عبد عمرو أبا جدها
 عنه، عمرو، أبي جدها عن بروايتها مندة، بن هللا عبد أبي األعلى جدها

 ١٥٦ )بها ووفاتها بأصبهان، وأربعمائة، سبعين سنة حدود في والدتها وكانت ).

 ٤٩/ البزدخواستي، الحسين بن الحسن بن أحمد بن محمد بنت زبيدة الرجاء، أم -٣
 الرحمن عبد بن أحمد الحسين أبا سمعت صالحة، امرأة أصبهان، أهل من

،  أحمد بن عمر حفص وأبا الثقفي، الفضل بن القاسم هللا عبد وأبا الذكواني 
 . وغيرهم التميمي، الوهاب عبد بن هللا رزق محمد وأبا األصبهانيين، السمسار
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 الرئيس " فوائد " من السادس والجزء يسيرة، أحاديث السمعاني عنها كتب
 ١٥٧ )عنه بروايتها محمود بن هللا عبد يأب ).

 ٥٠/ هوازن بن الكريم عبد بن الرحيم عبد نصر أبي اإلمام بنت سارة الرحمن، أمة -٤
 أنه السمعاني وذكر نصر، أبي اإلمام بنات إحدى نيسابور، أهل من القشيري،

 المظفر أبا سمعت والحديث، العلم بيت من صالحة، وكانت ثالثتهن، من سمع
 الواحدي، أحمد بن الرحمن عبد القاسم وأبا األنصاري، عمران بن موسى

 الحسن أبي السيد حديث، من " جزًءا " منها السمعاني وسمع .( ١٥٨ )وغيرهما
 الخطاب أبو منها وسمع . عنه ، موسى عن بروايتها العلوي، الحسين بن محمد

 ١٥٩ )العليمي ).

 ٥١/ بن الحسين بن الحسن بن دمحم الحسين أبي بنت الجليل ست الضياء، أم -٥
 أهل من األديب، بالوركاني، المعروف الوثابي، وثاب بن يحيى بن أحمد

 ستيرة، صالحة، امرأة . الحافظ محمد بن إسماعيل الشيخ زوجة أصبهان،
 بن أحمد بن محمد ، بكر أبي مجلس أحضرت . العلم وبيت الخير، أهل من

 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )
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 فحضرت المصيصي، لوين "جزء" عليه وقرئ األبهري، ماجة بن الحسن
 ١٦٠ )الجزء ذلك منها السمعاني سمع . السماع ).

 ٥٢/ بن الواحد عبد مضر أبي بنت العراق ست ، الفخر أم : وقيل ، النجم أم -٦
 محمد بن الربيع بن الفضل بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد بن المطهر

 الحديث، بيت من أصبهان، أهل من البزاني، العنبري، شقيق بن بشر ابن
 الواحد عبد بن المطهر الفضل أبا جدها سمعت . والمشاهير الكبار وأوالد
 علي بن عمرو حفص أبي " حديث " من جزًءا السمعاني عنها كتب . البزاني
 عن الوهاب، عبد عمرو، أبي عن جدها، عن بروايتها البصري، الفالس

 ١٦١ )عنه الزهري، محمد أبي ).

 ٥٣/ العلوي، طبا طبا بن حمزة بن علي بن عباد بن علي السيد بنت الناس ست -٧
 القفال إبراهيم بن محمد بن إبراهيم إسحاق، أبا سمعت . أصبهان أهل من
 "المحاملي أمالي" من الحديث، من ورقتين قدر منها السمعاني سمع . لطيانا

 التاجر، قوله خرشيذ ابن إسحاق أبي عن الطيان، إسحاق أبي عن بروايتها
 ١٦٢ )وثالثين إحدى سنة الحجة ذي في المحاملي، هللا عبد أبي عن ).

 ٥٤/ الغافر عبد بن محمد بن الغافر عبد الحسن أبي بنت ستي :وقيل ستيك، أنس، أم -٨
 صالحة امرأة نيسابور، أهل من الفارسي، سعيد بن محمد ابن أحمد ابن

 القاسم أبي بن الخالق عبد منصور أبي زوجة وهي الحديث، بيت من عفيفة،
 بكر وأبا الفارسي، الغافر عبد بن إسماعيل ، هللا عبد أبا جدها سمعت الشحامي،

 حسان بن محمد بن عثمان بن حمدم سعيد، وأبا الشيرازي، علي بن أحمد
 بن الفضل القاسم، وأبا السراج، سهل بن محمد نصر، وأبا البستي، القواس
 منها وسمع بنيسابور، عنها السمعاني كتب . وغيرهم ، الجرجاني حرب أبي
 في والدتها وكانت ، "الشيوخ عن مخرجة أحاديث" بحضوره زوجها دار في
 ١٦٣ )نيسابورب وأربعمائة وسبعين سبع سنة ) .

 ٥٥/ أهل من الحبال، محمد بن علي بن حمد بكر أبي بنت ضوء الرضا، أم -٩
 األخوين والدة وهي والعبادة، الخير كثيرة عفيفة، صالحة، امرأة، أصبهان،
 بن الحسين بنت عائشة أبيها جدة سمعت المديني، الوفاء أبي ابني المحدثين
 الوفاء، أبا وزوجها الحبال، علي بن أحمد بكر أبا وأباها الوركانية، إبراهيم
 جملة ومن بأصبهان، السمعاني عنها كتب المديني، محمد بن محمد بن محمد
 الحسين أبي (أمالي) من مجلس في لها، ابنها خرجه (جزءًً) :منها سمع ما
 وأربعمائة خمسين سنة حدود في والدتها وكانت عائشة، عن بروايتها الشاه، ابن
 ١٦٤ )بأصبهان ماتتو مني، تقديًرا ).

 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود
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 ٥٦/ بن أحمد :وقيل الفضل، الفتح أبي بن محمد بن حمد بنت ضوء الكرام، أم - ١٠
 سمعت أصبهان، أهل من بالطويل، المعروف الصفار، هللا عبد بن منصور

 ماجة بن أحمد بن محمد بكر، وأبا الحافظ، إبراهيم بن سليمان مسعود أبا
 ١٦٥ )(لوين نسخة) من أحاديث السمعاني منها سمع األبهري، ).

 ٥٧/ أهل من المقدسي، طاهر بن محمد الفضل أبي الحافظ بنت النهار ضوء - ١١
 والجمع الحفظ في المثل به يضرب ممن والدها المحدثين، أوالد من همذان،
 بن محمد بن سعد الفخر أبي الرضي زوجة وهي المشايخ، ولقي والرحلة،

 الفتح أبا بهمذان وسمعت الصوفي، الكرابيسي يُوغة بن الواحد عبد
 أحمد بن علي بن إسماعيل بكر أبا وبالري الهمذاني، هللا عبد بن عبدوس
 وكان بهمذان الحديث من أوراقًا منها السمعاني سمع ا،وغيرهم الخطيب،

 عن الخطيب، إسماعيل من (الشافعي مسند) :كتاب منها سمعه ما جملة من
 ١٦٦ )عنه سليمان، بن الربيع عن األصم، عن الحيري، بكر أبي القاضبي ).

 ٥٨/ بن هللا عبد بن الهيثم بن محمد بن الهيثم هللا عبد أبي بنت عزكا عدنان، أم - ١٢
 إبراهيم بن سليمان مسعود، أبا سمعت صالحة، امرأة الهيثم، بن محمد

 ١٦٧ )حديثه من انتخبه (جزًءا) السمعاني عنها كتب الحافظ، الوراق ) .

 ٥٩/ محمد بن الواحد عبد بن المطهر بن المفضل بنت الشمس عين الفتوح، أم - ١٣
 شقيق بن بشر بن محمد بن محمد بن الربيع بن الفضل بن هللا عبد ابن

 من أصبهان، أهل من العراق، ست النجم، أم عم بنت البزاني العنبري،
 الواحد عبد بن المطهر المفضل، أبا جدها سمعت والتقدم، الحديث بيت

 جزءًً ) :عنها كتب ما جملة ومن بأصبهان، السمعاني عنها كتب البزاني،
 عن جدها، عن بروايتها الفالس، علي بن عمرو حفص أبي (حديث من
 من فيه وجزءًً ) عنه الزهري، محمد أبي عن الوهاب، عبد بن عمرو أبي
 عنه، الفضل أبي جدها عن بروايتها الحافظ، منده ابن هللا عبد أبي (أمالي

 ١٦٨ )معجمه في باإلجازة عساكر ابن القاسم أبو الحافظ عنها وروى ) .

 ٦٠/ من البيهقي، سوريال الحسين بن أحمد بن الحسن بنت فاطمة أحمد، أم - ١٤
 هللا عبد أبي صاحبة بشتشكر، المعروفة ، ( ١٦٩ )بيهق خسروجرد أهل

 عمها العلماء، أوالد من امرأة أوالده، وأم البيهقي، أحمد بن الحسين
 هللا عبد مسلم أبا سمعت الفقهاء، من الحسن ووالدها محمد، منصور أبو
 أبي حديث) من جزًءا نهام السمعاني سمع البيهقي، منصور بن المعتز ابن

 الخفاف، الحسين أبي عن مسلم، أبي عن بروايتها (السراج بن العباس
 ١٧٠ )وأربعمائة ستين سنة حدود في والدتها وكانت عنه، ) .

 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )
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 ٦١/ أخت الشحامي، محمد بن طاهر بن خلف نصر أبي بنت فاطمة السعد، أم - ١٥
 العجلي، علي بن الرزاق عبد المكارم أبي وأم الكريم، عبد المظفر أبي
 الشحامي، الرحمن عبد أبا جدها سمعت الحديث، بيت من صالحة، امرأة
 سمع كثيًرا، وخلقًا ...الدقاقية فاطمة البنين، وأم المحمي، عثمان عمرو وأبا

 القرن في توفيت ( ١٧١ )الشحامي القاسم أبو لها خرجه جزًءا، منها السمعاني
 ١٧٢ )الهجري السادس ) .

 ٦٢/ القاضي بن أسعد الفضائل أبي بنت النساء، فخر الخير، أم :وقيل الكرام، أم - ١٦
 األصبهاني، ي،القاض زكريا بن الواحد عبد زرعة أبي بن محمد أحمد أبي
 الحسن القاسم أبي زوجة وهي والعلم، الحديث بيت من أصبهان، أهل من
 سعيد، أبا سمعت السمعاني، سعد أبي شيخ التميمي، مهران بن محمد ابن

 السمعاني عنها كتب المعقلي، قولويه بن هللا عبد بن الواحد عبد بن رجاء
 عن بروايتها رجاني،الج إبراهيم بن محمد (أمالي) من األربعين المجالس
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 ١٧٣ )عنه قولويه بن رجاء ) .

 شيئًا المحدثون عنهن كتب الالئي المحدثات النساء في :الرابع المبحث

 :مطلبان وفيه يسيًرا،

 :الوفاة سني على مرتبات أذكرهن وفاتهن، سنة عرف فيمن :األول المطلب

 ٦٣/ هوازن بن كريمال عبد بن الرحيم عبد نصر أبي اإلمام بنت جليلة هللا، أمة -١
 منهن سمعت ، ( ١٧٥ )وسارة ، ( ١٧٤ )حرة أخت نيسابور، أهل من القشيري،

 زوجة وكانت .المتعبدات الصالحات من وكانت .نصر أبي اإلمام بنات إحدى
 بن موسى المظفر أبا سمعت السمعاني، شيخ الصفار، نصر أبي بن عمر

 كتب الواحدي، أحمد بن نالرحم عبد القاسم وأبا الصوفي، األنصاري عمران
 بنيسابور، وأربعمائة وسبعين اثنتين شهور في والدتها وكانت السمعاني، عنها

 ودفنت وخمسمائة، وأربعين إحدى سنة شعبان، من والعشرين الثاني في ووفاتها
 ١٧٦ )عزرة بباب ) .

 ٦٤/ هللا عبد بن محمد بن أحمد بن ناصر الفتح أبي بنت حورستي هللا، عبد أم -٢
 بيت من سرخس، أهل من السرخسي، العياضي عياض أبي بن أحمد ابن
 سمعت العياضي، ناصر بن محمد نصر أبي الشيخ أخت وهي والحديث، العلم
 .الخامسة النوبة في بسرخس السمعاني عنها كتب العياضي، الفتح أبا أباها

 ١٧٧ )وخمسمائة وأربعين اثنتنن سنة اآلخر، ربيع شهر في بها وتوفيت ).

 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود
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 ٦٥/ رجاء بن الواحد عبد القاسم أبي بنت رميَّة ًً  أ زً  شهر البهاء، أم :وقيل الكرام، أم -٣
 الفاخر بن معمر أحمد أبي أخت القرشي، الفاخر بن مدمح بن الواحد عبد ابن

 الوهاب عبد بن هللا رزق محمد، أبا اإلمام سمعت أصبهان، أهل من المفيد،
يد بن علي بن محمد بن بكر بن منصور أحمد وأبا البغدادي، التميمي  ح 
 عن صحيحة إجازة ولها وغيرهم، اإلسكاف، بن الحق الحسين وأبا التاجر،

 بن محمد بن عثمان عمرو وأبي الحافظ، الطبسي أحمد بن محمد الفضل أبي
 محمد الفتح وأبي الصرام، هللا عبيد بن محمد الفضل وأبي المحمي، هللا عبيد
 محمد بن الرحمن عبد منصور وأبي الحافظ، األصبهاني سمكويه بن أحمد ابن
 ري،األنصا محمد بن هللا عبد بن محمد إسماعيل وأبي اليوشنجي، عفيف ابن
 أحمد بن الرحمن عبد القاسم وأبي التفليسي، إسماعيل بن محمد بن بكر وأبي

 الصهباء أبي بن هللا هبة السنابل وأبي الشيرازي، خلف بن بكر وأبي الواحدي،
 أخيها، بإفادة يسيًرا شيئًا بأصبهان عنها السمعاني كتب .وطبقتهم القرشي،
 ووفاتها وأربعمائة، وسبعين تس سنة في والدتها السمعاني، إلى أخوها وكتب
 لي عادى من) حديث هللا رزق عن روت وخمسمائة، وأربعين خمس سنة بعد
 ١٧٨ )(بطوله وليًا ).

 ٦٦/ كاكويه بن أحمد أبي بن أحمد بن الفضل عمرو أبي بنت عائشة الفضل، أم -٤
 الصالة، كثيرة عفيفة، صالحة، امرأة مرو، أهل من الصوفي، الحمقري،
 وماتت .يسيًرا شيئًا السمعاني عنها وكتب كاكويه، ابن عمرو أبا اأباه سمعت
 وخمسمائة، وأربعين خمس سنة القعدة، ذي من عشرة الثانية األحد، ليلة
 ١٧٩ )بسنجذان ودفنت الغد، من السمعاني عليها وصلى ) .

 ٦٧/ اإلسفراييني سعيد بن أحمد بن بشر بن سهل الفرح أبي بنت شكر العزيز، أمة -٥
 ونشأت دمشق، إلى والدها حملها سنتان لها صار فلما بصور، ولدت لصائغ،ا

 اإلسفراييني، الفرج أبا أباها سمعت المحدثين، أوالد من امرأة وسكنتها، بدمشق،
 عنها وروى الصوفيين، الطريثيثي سعيد بن محمد بن أحمد نصر، وأبا
 ١٨٠ )بدمشق السمعاني عنها وكتب عساكر، ابن ) .

 بصور ولدت أنها بخطه وجدته فيما الفرج أبو ذكرها) :( ١٨١ )ساكرع ابن قال
 وأربعمائة، وسبعين اثنتين سنة الحجة، ذي من عشر من الثاني الخميس، ليلة
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 مقبرة في ودفنت وخمسمائة، وخمسين إحدى سنة األولى، جمادى في وماتت
 ه.ا ( ١٨٢ )(الفراديس باب
 ٦٨/ ١٨٤ )الكوفني ، ( ١٨٣ )األبيوردي الغازي، يعل بن أحمد بنت كريمة الحسن، أم -٦ ) ،

 العبادة كثيرة صالحة، امرأة السمعاني، دار في مرو سكنت أبيورد، أهل من
 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )

١ ٨٣ XXl{A ,٦ X{O}{A 2009 ~ والقانونية الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة Z¶AZIs ,_°1430 Zte 

 السن، كبر على القرآن قراءة تعلمت الخير، وأعمال والتهجد، ،الصوم من
 يوسف يعقوب أبا اإلمام سمعت .التالوة تديم وكانت ، ( ١٨٥ )القوارع وحفظت

 وأبا السنجي، هللا عبد بن محمد بن محمد طاهر وأبا الهمداني، أيوب ابن
 بقراءة منهم سمعت .وغيرهم البرموي، علي بن محمد بن عمر حفص
 وثمانين نيف سنة والدتها وكانت يسيًرا، شيئًا عنها وكتب .عليهم عانيالسم

 من والعشرين الثانية الخميس، ليلة بمرو، وماتت أبيورد، بكوفن وأربعمائة
 حظيرة عند بسنجذان الغد من ودفنت وخمسمائة، وخمسين خمس سنة صفر،

 ١٨٦ )هللا رحمهما الهمداني يوسف اإلمام ).

 ٦٩/ متوية بن أحمد أبي بن أحمد بن الفضل عمرو أبي بنت ةفاطم الفتوح، أم -٧
 ، الخير كثيرة صالحة، امرأة المحدثين، أوالد من مرو، أهل من الكاكويي،
 لها وكانت كاكويه، بن عمرو أبا أباها سمعت عائشة، أخت وهي عفيفة،
 فارالغ عبد بكر أبي و الفارسي، الغافر عبد بن إسماعيل هللا، عبد أبي عن إجازة
 كتب وغيرهم، النسوي، حيان بن أسعد هللا عبد وأبي الشيروي، محمد ابن

 ست سنة حدود في تقديًرا بمرو والدتها وكانت يسيًرا، شيئًا عنها السمعاني
 وخمسمائة، وخمسين ست سنة في بخارى إلى وخرجت وأربعمائة، وثمانين

 ١٨٧ )شعبان من النصف في وماتت ).

 عنهن كتب الالئي الهجري السادس القرن من ثاتالمحد في :الثاني المطلب

 مرتبات يلي فيما وأذكرهن بالتحديد، وفاتهن سنة تعرف ًولم يسيرا، شيئًا المحدثون
 :الهجائية الحروف على
 ٧٠/ بن عبدهللا بن محمد بن أحمد بن بشار الرجاء أبي بنت جمعة البهاء، أم -١

 من خيرة، صالحة، امرأة ،أصبهان أهل من المعلمة الصفار، الصوفي، جعفر
 أبا سمعت .القرآن الصبيان تعلم القرآن، أهل من وكانت المحدثين، أوالد
 الفضل بن القاسم هللا عبد أبا والرئيس الغازي، هللا عبد بن سهل الحسن
 بنفسه الحديث وطلب رحل، ممن وكان والدها، بإفادة أصبهان رئيس الثقفي،
 في والدتها وكانت أحاديث، ثالثة انيالسمع عنها كتب وخراسان بالعراق،

 ١٨٨ )وأربعمائة وثمانين خمس سنة حدود ).

 ٧١/ أهل من الطهرانية، الحداد علي بن أحمد بن محمد بنت خجسته البهاء، أم -٢
 سمعت الطهراني، جعفر أبي زوجة أصبهان، قرى إحدى طهران، قرية
 السمعاني نهاع كتب األصبهاني، الحبال محمد بن علي بن حمد شكر، أبا
 ١٨٩ )واحًدا حديثًا ).

 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود
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 ٧٢/ من األصبهاني ماجة، بن الفتح أبي بن المظفر أبي بنت خجسته البهاء، أم -٣
 المصقلي، علي بن شجاع منصور، أبي مجلس أحضرت أصبهان، أهل

 القاسم أبو منها سمع مندة، ابن هللا عبد أبي (أمالي) من مجالس عليه وقرئ
 سنة والدتها وكانت يسيرة، أحاديث السمعاني عنها وكتب ، ( ١٩٠ )عساكر ابن
 ١٩١ )وأربعمائة وخمسين نيف ).

 ٧٣/ سمعت ، أصبهان أهل من ، الحداد نب محمد بن أحمد بنت أزرمية ست -٤
 منها السمعاني سمع القفال، الطيان، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم إسحاق، أبا
 ١٩٢ )حديثان وهو يسيًرا، شيئًا ).
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 ٧٤/ الصباغ الواحد، عبد بن حمد بن الواحد عبد الوفاء، أبي بنت آزرمية ست -٥
 المحدثين أوالد من لصباغا ابن الوفاء أبي السمعاني شيخ بنت الشرابي،
 شيئًا السمعاني عنها كتب .الثقفي الفضل بن القاسم هللا عبد أبا الرئيس سمعت

 ١٩٣ )يسيًرا ).

 ٧٥/ الرئيس سمعت أصبهان، أهل من األصبهاني، الباغبان عمر بنت كريمة -٦
 ١٩٤ )بأصبهان السمعاني عنها كتب الثقفي، الفضل بن القاسم هللا عبد أبا ).

 ٧٦/ األصبهاني، الدقاق الحسن بن أحمد بن الحسن علي أبي بنت المعة الضياء، أم -٧
 بن أحمد بن محمد الطيب أبا سمعت المحدثين، أوالد من أصبهان، أهل من

 السمعاني عنها كتب التميمي، محمد وأبا بسله، المعروف األصبهاني، سليمان
 ١٩٥ )بأصبهان يسيًرا شيئًا ).

 ٧٧/ أهل من الخالل، عيسى بن القاسم أبي بن محمد نتب موهبة الفتوح، أم -٨
 عنها كتب القفال، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم إسحاق أبا سمعت أصبهان،

 ١٩٦ )بأصبهان يسيًرا شيئًا السمعاني ).

 ١٩٧ )وأسمعن سمعن، أي وأدين، تحملن الالئي النساء في :الخامس المبحث ) ،

 :مطلبان وفيه

 والذي الهجري، السادس القرن في النساء من وأدى تحمل فيمن :األول المطلب

 الشريف النبوي الحديث خدمة في المرأة جهود على القارئ وسيقف وفاتهن، سنة عرفت
 :وهن الحديث، وأداء تحمل خالل من
 ٧٨/ بن القاسم أبي زوجة األندلسية، سباع، بن موسى بن العزيز عبد بنت حبيبة -١

 العذري، العباس وأبا تصانيفه، وكتبت البر، بدع بن عمرو أبا سمعت .مدير
 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )
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 وخمسمائة، وثالثين سبع سنة وولدت دين، وفيها ومعرفة، مليح، خط لها وكان
 ١٩٨ )العزيز عبد بنت طونة :باسم المصنف وأعادها .سنة بعينس عاشت ).

 ٧٩/ بست وتعرف جردة، بن الحسن بن أحمد بن محمد هللا، عبد أبي بنت ناجية -٢
 المعمر أبو :عنها روى .الجوهري محمد أبي عن روت الحاجبة، السعود،

 ١٩٩ )بالحربية ودفنت وخمسمائة، ست سنة شوال في وتوفيت األنصاري، ).

 ٨٠/ بن سعيد سمعت األصبهانية، الغيث أم الواحد، عبد بن محمود بنت رابعة -٣
 وروى حجت، لما ببغداد وحدثت الباطرقاني، بكر وأبا العيار، سعيد أبي
 ٢٠٠ )وخمسمائة سبع سنة وفيات في الذهبي وذكرها ظفر، بن عمر :عنها ).

 ٨١/ روت الكاغدي، اني،األصبه هللا عبد بن محمد بن الفضل سهل أبي بنت دعجاء -٤
 روى القباب، قورك ابن عن زنجويه، بن محمد بن محمد بن أحمد جدها عن
 ٢٠١ )وخمسمائة ثمان سنة وفيات في الذهبي ذكرها المديني، موسى أبو :عنها ).

 ٨٢/ سمعت باهلل، المهتدي بن العزيز عبد بن محمد الفضل، أبي الخطيب بنت دالل -٥
 قال النجار، ابن وأرخها ناصر، ابن :عنها روى هب،المذ بن علي وأبا أباها
 ثمان سنة يعني السنة، هذه من محرم في توفيت :تاريخه في شافع ابن
 ٢٠٢ )وخمسمائة ).

 ٨٣/ علي أبي عن روت الشهرزوري، أحمد بن الملك عبد بنت األهل ست مباركة، -٦
 جمادى في توفيت صحيح، سماعها :وقال ناصر، ابن عنها أخذ المذهب، ابن
 ٢٠٣ )سنة وثمانين سبع عن وخمسمائة، عشرة اثنتي سنة األولى ).

 ٨٤/ المعلم هللا عبد بن إبراهيم بن هللا عبد حكيم أبي بنت رابعة الفضل، أم -٧
 أباها، سمعت خيرة، صالحة، امرأة ناصر، ابن الحافظ أم ، ( ٢٠٤ )الخبري

 الشروطي، محمد حسينال وأبا المسلمة، بن جعفر وأبا الجوهري، محمد وأبا
 توفيت ناصر، بن محمد ابنها عنها حدث الكاتب، الفضل بن الحسين بن وعلي
 ودفنت وخمسمائة، عشرة اثنتي سنة القعدة، ذي عشر حادي األحد، يوم

 ٢٠٥ )أبرز باب بمقبرة )
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داني محمد بن علي أبي الحافظ بنت النهار، شمس -٨  ٨٥/ الفضل، أم ، ( ٢٠٦ )الب ر 
 جعفر أبي من أبوها سمعها القزاز، زريق بن الرحمن عبد منصور، أبي زوجة
 في الذهبي وذكرها .األنصاري المعمر أبو :عنها روى وغيره، المسلمة، ابن
 ٢٠٧ )(ه ٥١٥ ) سنة وفيات ) .

 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود
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 ٨٦/ األصبهانية الحسن بن أحمد بن عمر بن محمد بكر أبي بنت زهرة الرضا، أم -٩
 القاسم، وأبي الرحيم، عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبي عن روت العمياء،

 الصائغ، سعد وأبو موسى، أبو :وعنها .علي أبي بن بكر أبي بن الرحمن عبد
 ٢٠٨ )وخمسمائة عشرة سبع سنة شعبان في توفيت ).

 ٨٧/ األصبهانية، مندة بن يحيى بن إسحاق بن محمد بن هللا عبيد بنت تقية - ١٠
 المديني، موسى أبو وعنها الوهاب، وعبد الرحمن عبد عميها، عن روت

 ٢٠٩ )وخمسمائة عشرة ثماني سنة من القعدة ذي شهر في توفيت ).

 ٨٨/ الفتح، أم الكسائي، الرحمن عبد بن أحمد بن محمد كر،ب أبي بنت رابعة - ١١
 :موسى أبو :وعنها المقرئ، ابن صاحب الكسائي، نصر أبي عن روت

 ٢١٠ )وخمسمائة عشرة ثماني سنة األولى جمادى في توفيت ).

نار - ١٢ َُ  ٨٩/ محمد بكر أبي عن حدثت الغضائري، عمر بن محمد بن الفضل بنت ِستَّ
 اللفتواني، بن محمد بن عمر منها سمع الطهراني، هيمإبرا بن عمر ابن
 ٢١١ )عشرة ثماني سنة من الحجة ذي في توفيت أنها وذكر ).

 ٩٠/ :وتدعى الواعظة، السماك، بن الحسين بن أحمد بن القادر عبد بنت فاطمة - ١٣
 سمعت العلم، بيت من عالمة، واعظة، امرأة الحسين، أبي أخت المباركة،____________

 في وتوفيت قفرجل، بن وأحمد بشران، بن الملك عبد بن محمد بكر باأ
 روى سنة، وتسعون نيف ولها وخمسمائة، عشرين سنة شعبان أو رجب،
 عساكر، بن القاسم وأبو السلفي، طاهر وأبو األنصاري المعمر أبو :عنها

 ٢١٢ )ببغداد له توفي شيخ أقدم وهي ).

 ٩١/ روت الرجاء، أم الواعظة، لحانية،الصا ذر، أبي بن علي بنت خجسته - ١٤
 ببغداد، الملك نظام، بن وداود موسى، أبو :وعنها الضبي، ريذة ابن :عن

 يعرف ال ممن الطبقة في الذهبي ذكرها .وغيرهم الفارقاني، أحمد بن ومحمد
 ٥١١ من وفاته - ٢١٣ )ه ٥٢٠ ).
 ٩٢/ البلخي، رانعم بن هللا عبد بن إبراهيم بن إسماعيل الحافظ بنت صفية - ١٥

 في توفيت وغيره، النسفي، عنها روى البيهقي، بكر أبي اإلمام من سمعت
 وراء بما وخمسمائة، وعشرين أربع سنة اآلخرة جمادى عشر حادي

 ٢١٤ )النهر ).

 ٩٣/ عبدهللا أبي أخت الرازي، إبراهيم بن أحمد العباس، أبي بنت خديجة - ١٦
 أخبرتنا محدث، وأخوها محدث، أبوها " :السلفي قال مليحة، وتدعى المعدل،

 توفيت بمصر، الصواف دليل بن محمود بن محمد أخبرنا :قالت باإلسكندرية،
 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )
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 ووصت وخمسمائة، وعشرين ست سنة اآلخر ربيع في تتزوج لم بكر، وهي
 ٢١٥ )ه.أ " عليها أصلي أن ) .

ا بن الحسين بن علي بنت فاطمة - ١٧  ٩٤/ محدثة، أبيها، أم البغدادية، العكبري، جد 
 محمد الغنائم، أبا والقاضي المسلمة، بن جعفر أبا بها وسمعت ببغداد، ولدت
 شيوخ من وغيرهم النقور، بن محمد بن أحمد الحسين وأبا الد جاجي، علي ابن

 وقدمت الزكوي، محمد بن علي والقاضي عساكر، ابن عنها وروى بغداد،
 ٢١٦ )وخمسمائة وعشرين ست سنة فيها توفيت أنها والمظنون دمشق، ) .

بشارة - ١٨ بَّاس، بن الوهاب عبد بن محمد بنت ُِ  ٩٥/ روت معمرة، صالحة، امرأة الدَّ
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 المعمر، وأبو عساكر، ابن عنها روى المسلمة، بن مدأح بن محمد جعفر أبي عن
 ٢١٧ )وخمسمائة وعشرين سبع سنة توفيت وغيرهما، ).

 ٩٦/ الحسين أبي عن روت الخاضبة، ابن أحمد بن محمد بكر أبي الحافظ بنت كريمة - ١٩
 األنصاري، المعمر وأبو عساكر، ابن القاسم أبو :وعنها النقور، ابن

 :السمعاني قال وخمسمائة، وعشرين سبع سنة جبر في وتوفيت وغيرهما،
 ٢١٨ )بخطها كاملة بغداد بتاريخ نسخة رأيت ).

 ٩٧/ الحسين بن محمد عن روت الجديدية، الدمشقية فاتك بن مبشر بنت خِفَرة َُ  ال - ٢٠
 :عنها روى وغيرهما، الموصلي، سعدون بن محمد طاهر وأبي الطَّفَّال،

 وعشرين ثمان سنة األولى جمادى في توفيت :وقال السلفي، طاهر أبو
 محمود أبوها وكان الطفال، عن حدث من آخر هي:الذهبي قال وخمسمائة،

 ٢١٩ )ذلك وغير والمنطق، الطب، في صنف المصريين، أمراء من الدولة ).

 ٩٨/ من مرو أهل من كمساني، ًًُ ال أحمد بن الفضل أبي بنت عائشة الفضل، أم - ٢١
 والدين الخير أهل من صالحة، فقيهة، عالمة، مرأةا ( ٢٢٠ )كمسان ًًُ قرية

 بكر أبي صاحبة الهاللي، المكي أحمد بن زكريا بنت عيني جدتها سمعت
 سنة قبل والدتها وكانت عنه، جدتها، عن بروايتها النسوي، عبدوس ابن
 سنة القعدة، ذي من الثاني الخميس، يوم بكمسان، وماتت وأربعمائة، ستين

 ٢٢١ )مسمائةوخ وعشرين تسع ).

 ٩٩/ النعالي، طلحة أبي عن تروي الدامغاني، جعفر أبي القاضي بنت تركناز - ٢٢
 ٢٢٢ )وخمسمائة الثالثين حدود في توفيت المراتب، بباب تسكن وكانت ).

 ١٠٠/ القشيري، طلحة بن الكريم عبد بن هللا عبد سعد أبي بنت َجْوهر القاهر، ة َُ  أَمَ  - ٢٣
 سمع الذي الرزاق، عبد المكارم أبي أخت وهي شيري،الق القاسم أبي حفيدة
 مستورة، صالحة، امرأة الشجاعي، سعيد الشيخ ووالدة السمعاني، منه
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 سمع القاسم، أبا جدها سمعت ، نيسابور أهل من والخير، العبادة كثيرة
 وكانت ، األولى الرحلة في بنيسابور الحديث من أوراقًا منها السمعاني
 السمعاني سماع بعد وتوفيت وأربعمائة، ستين سنة قبل تقديًرا والدتها
 ةسن اآلخرة جمادى من مضين ليال لسبع الجمعة، ليلة بشهرين، منها

 ٢٢٣ )وخمسمائة ثالثين ).

 ١٠١/ سمعت البغدادية، بشارة أم الرومي، علي ين يانس الحاجب بنت ِمهناز - ٢٤
 المعمر أبو :عنها روى .(المنافق صفة) المسلمة، بن جعفر أبي من

 الصابوني، بن الوهاب عبد بن الخالق وعبد عساكر، وابن األنصاري،
 ٢٢٤ )التسعين على ونيفت وخمسمائة، ثالثين سنة توفيت ).

 ١٠٢/ يحيى بن علي بن الحسن بن أحمد بن منصور المظفر، أبي بنت عائشة - ٢٥
 حصل التصوف، بيت من صالحة، امرأة مرو، أهل من الصوفي المرغيناني

 قرأ المغربي، خلف بن منصور بن أحمد بكر أبي عن اإلجازة والدها
 منها يسمع ولم هللا، دعب أبي محمد بسكة دارها في أحاديث عليها السمعاني

 بعد وماتت وأربعمائة، ستين سنة قبل والدتها وكانت غيري، الحديث أحد
 ٢٢٥ )وخمسمائة ثالثين سنة ).

 ١٠٣/ السرخسي، ، ( ٢٢٦ )الزندخاني نصر أبي أحمد بن الحسن بنت فاطمة البنين، أم - ٢٦
 الدهاو وكان والتقدم، الرئاسة، بيت من سرخس، أهل من السمعاني، والدة
 الناس، إلى واإلحسان المعروف كثيرة الخير، في راغبة كانت مرو، رئيس
 سنة بسرخس، وماتت وأربعمائة، وثمانين نيف سنة بالزندخان، والدتها
 هللا رحمها والدتي سمعت :قال السمعاني، روى .وخمسمائة وثالثين ثالث
 صوت سمعت إذا :يقول السمعاني، بن محمد بكر أبا والدك سمعت :تقول

 فقولي الرعد : } z É È Ç Æ Å Ä [ ١٣ :الرعد ](٢٢٧).
 ١٠٤/ هوازن بن الكريم عبد بن الرحيم عبد نصر أبي اإلمام بنت حرة الرحيم، ة ُ   أَمَ  - ٢٧
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 المظفر أبا سمعت .العلم بيت من صالحة، امرأة .نيسابور أهل من القشيري،
 أحمد بن الرحمن عبد القاسم، وأبا الصفار، األنصاري، عمران بن موسى

 القعدة، ذي في والدتها .أختها ومن منها السمعاني سمع .وغيرهما الواحدي،
 من والعشرين الرابع في وماتت بنيسابور، وأربعمائة وسبعين سبع سنة
 ٢٢٨ )عزرة بباب ودفنت بنيسابور وخمسمائة وثالثين أربع سنة المحرم، ).

ترفة - ٢٩  ١٠٥/ وهي علم، بيت من " :السلفي لقا . الرازي إبراهيم بن أحمد بنت ُ 
 وتدعى عائشة تسمى وكانت المعروف، كثيرة دينة، كانت نفسها في

 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )
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 بمدة بعدها وتوفيت وخمسمائة، ثينوثال أربع سنة عليها وقرأنا ترفة،
 .ه.أ ( ٢٢٩ )" قريبة
 ١٠٦/ األصل، النيسابورية محمد بن هللا عبد بن علي الحسن أبي بنت فاطمة - ٢٩

 عفيفة، امرأة أصبهان، نزيلة العلماء، بست المعروفة الواعظة، األصبهانية،
 القاضي من سمعت .واألئمة العلماء أوالد من صوفية، الخير، كثيرة عالمة،
 .الرجاء أبي بابن المعروف األصبهاني، التميمي علي بن محمد بن هللا عبد
 مولدها وكان أماليه، من مجلسين عليها قرأت :وقال السمعاني، ذلك قال
 بأصبهان ووفاتها بأصبهان، ونشأت الحج، بطريق وأربعمائة، الستين قبل
 ٢٣٠ )وخمسمائة وثالثين ثمان سنة رمضان، شهر في ).

 ١٠٧/ الزينبية، الهاشمية عمرو أم محمد، بن عدنان بن محمد الشريف بنت فاطمة - ٣٠
 نصر أبي من سمعت افتقرت، صالحة، امرأة :السمعاني ابن قال .البغدادية
 ثمان سنة اآلخر ربيع في وتوفيت السمعاني، ابن :عنها روى الزينبي،

 ٢٣١ )وخمسمائة وثالثين ).

 ١٠٨/ أخت .العطار اإلخوة ابن محمد بن محمد بن أحمد الشيخ بنت عفاف - ٣١
 هللا عبد أبا سمعت .الرحمن عبد الفتح وأبي الرحيم عبد الفضل أبي____________

 ذي من النصف السبت، يوم ضحى ماتت .وغيره النعالي، طلحة ابن
 ٢٣٢ )وخمسمائة وأربعين أربع سنة الحجة، ).

 ١٠٩/ بن القاسم أبي بن الحسن بيأ بنت ظريفة الكرام، أم :وقيل محمد، أم - ٣٢
 الحديث، بيت من طبرستان، أهل من الطبري، المأموني زيد بن علي
 عفيفة صالحة، امرأة الطبري، الحافظ الفوارس أبي بن محمد الشيخ أم

 إسماعيل بن الواحد عبد المحاسن أبا اإلمام سمعت ،( ٢٣٣ )بلخ سكنت عالمة،
 عشية بها، وماتت ببلخ، واحًدا حديثًا يالسمعان منها سمع الطبري، الروياني

 وخمسمائة، وأربعين ثمان سنة اآلخر، ربيع شهر أواخر في الجمعة يوم
 ٢٣٤ )الحافظ الوحشي علي أبي القاضي عند يحيى بباب ودفنت ).

ن إبراهيم بن محمد بن هللا هبة بنت هللا أمة النجم، أم - ٣٣  ً  ١١٠/ األصبهاني، زي ًً  الج 
 المحتسب أحمد بن هللا عبد بن شيبان المعمر أبا سمعت .أصبهان أهل من

 مندة، بن هللا عبد أبي (أمالي) من مجلًسا منها السمعاني سمع البرجي،
 ٢٣٥ )وخمسمائة وأربعين ثمان سنة المحرم، في بأصبهان وماتت ).

 ١١١/ بست وتعرف الكرخي، عمر بن منصور محمد بكر أبي بنت مباركة - ٣٤
 روى الحسن، بن عاصم من سمعت الكرخي، البدر أبي أخت اإلخوة،
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 توفيت .وآخرون مشرف، بن وثابت األخضر، وابن طبرزد، ابن عنها
 ٢٣٦ )وخمسمائة وخمسين ثالث سنة الحجة ذي في ).

 ١١٢/ الميهني، سعيد أبي الشيخ ابن سعيد بن سعد بن هللا سعد بنت فاطمة - ٣٥
 الكامخي، أحمد بن محمد عن وروت وأقامت، بغداد قدمت .عطية أم

 جمادى في توفيت .كرم بن عمر :وعنها اإلسفراييني، الحسن بن ومحمد
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 ٢٣٧ )خمسمائةو وخمسين أربع سنة اآلخرة ).

 ١١٣/ الحديد أبي بن الواحد عبد بن أحمد بن الحسن بن هللا عبد بنت العشيرة ست - ٣٦
 ووجد هللا، عبد أبا الخطيب، القاضي جدها عساكر ابن سمع .السلمية
 عساكر ابن وظن تنفق، فلم عليها قراءته على فعزم جزء، على سماعها

 عليها، قرأه هللا رحمه الحسن أبا المزكي القاضي خال ابن أخيها ابنة أن
 وإخوته، الصوفي بن علي بن المسيب الفوارس أبي الرئيس أم وهي

 وهي مكة، طريق في منهما اآلخر في ماتت مرتين، وحجت وعمرت،
 وخمسين ست سنة المحرم من عشر الثامن الثالثاء، يوم في راجعة

 ٢٣٨ )سنة وتسعين إحدى بلغت وقد وخمسمائة، ).

 ١١٤/ أخت الملك، صفوة الجهة، الخاتون، هللا، عبد بن جاولي األمير بنت زمرد - ٣٧
 إسماعيل الملك وأم الملوك، تاج بوري، الملك وزوجة ألمه، دقاق الملك،
 قبيس بن الحسن أبي من سمعت .بوري ابني ومحمود الملوك، شمس

 وقرأت الكتب، واستحسنت الفقيه، المصيعي محمد بن هللا ونصر المالكي،
 المسجد وبنت والقرطبي، طاووس، بن هللا هبة محمد أبي على نالقرآ
 وهي الحنفية، على مدرسة ووقفته دمشق، .( ٢٣٩ )صنعاء في الذي الكبير
 الحرمة، وافرة القدر، كبيرة وكانت معلوًما، وأجودها مدارسهم، كبار من
 قتل حتى قتله في الحيلة دبرت الملوك شمس ابنها من ضاقت ولما

 تزوجها ثم محمود، الدين شهاب أخاه الملك في أقامتو بحضرتها،
 حلب إلى إليه وسارت الدين، نور السلطان والد زنكي الدولة قسيم األتابك،

 درب على حجت ثم دمشق، إلى عادت مات فلما وثالثين، اثنتين سنة في
 ودفنت وخمسمائة، وخمسين ست سنة بالمدينة ماتت أن إلى وجاورت بغداد

 ٢٤٠ )بمعناه عساكر ابن الهق .بالبقيع ).

 ١١٥/ الهاء وسكون الميم بكسر -مهناز :وتدعى علي، بن المبارك بنت سخاء - ٣٨
 الحسن أبو :منها سمع الربعي القاسم أبي عن روت -زاي آخره وفي نون ثم

 سنة إلى بقيت .الحصري بن الفتح وأبو هبة، بن المعالي وأبو الزيدي،
 ٢٤١ )وخمسمائة وخمسين ثمان ).

 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )
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 ١١٦/ السمرقندي، بن أحمد بن هللا عبد محمد أبي الحافظ بنت كمال الحسن، أم - ٣٩
 محمد بن وطراد لنعالي،ا طلحة بن أحمد بن الحسين هللا عبد أبي عن حدثت

 سنة محرم، من العشرين السبت، يوم توفيت جماعة، عنها حدث الزينبي،
 ٢٤٢ )الغد من ودفنت وخمسمائة وخمسين ثمان ).

 ١١٧/ سمعت صالحة، امرأة البناء، بن الحسن بن أحمد غالب، أبي بنت سعيدة - ٤٠
 في ماتت الحصري، وابن السمعاني، :وعنها العالف، فهد بن الواحد عبد
 ٢٤٣ )وخمسمائة وستين إحدى سنة صفر ).

 ١١٨/ بيت من جعفر، أخت الدامغاني، علي بن محمد بن هللا عبد بنت تركناز - ٤١
 :عنها روى النعالي، طلحة بن هللا عبد أبا سمعت ببغداد، ورئاسة قضاء
 النرسي، حرب بن محمد بن ومحمد القرشي، علي بن وعمر السمعاني، ابن

 ثالث سنة اآلخر ربيع في توفيت وغيرهم، ياسين بن حمدم بن وسعيد
 ٢٤٤ )وخمسمائة وستين ).

 ١١٩/ القضاة، ست تدعى البغدادي البواب عليان بن محمد بن علي بنت تمني - ٤٢
 الزيدي، وعلي القرشي، عمر :وعنها الربعي، القاسم أبي عن روت
 تينوس ثالث وفيات في الذهبي ذكرها الحصري، ابن الفتوح وأبو

 ٢٤٥ )وخمسمائة ).

 ١٢٠/ سمع بيان، بن القاسم أبا سمعت الدباس، بكر أبي موالة الكرام، أم سخاء، - ٤٣
 ٢٤٦ )وخمسمائة وستين ثالث سنة توفيت القرشي، عمر :منها ).
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 ١٢١/ وسبعين إحدى سنة ولدت البرداني، علي أبي الحافظ بنت رضية - ٤٤
 وستين أربع سنة شوال يف توفيت أنها مشق ابن وذكر وأربعمائة،

 ٢٤٧ )وخمسمائة ).

 ١٢٢/ المعروف السلمية، هللا عبد أم هللا، عبد بن الخضر بن علي بنت عائشة - ٤٥
 ٢٤٩ )عساكر ابن قال .( ٢٤٨ )المعدل البزار المحل بن الحسن بأبي والدها ):

 بن علي بنت فاطمة من الحديث أسمعتها أوالدي، وأم الكبرى، خالتي ابنة
 سنة أو سبع سنة في عائشة ولدت ..دارنا في العكبرية، جد بن نالحسي
 عشر الثالث الخميس يوم ودفنت الخميس، ليلة وتوفيت وخمسمائة، ثمان
 .(الصغير الباب) بمقبرة وخمسمائة وستين أربع سنة شوال من
 ١٢٣/ محمد بن علي عن حدثت الفيبح، طاهر بن الحسين بن أحمد بنت بشارة - ٤٦
 في توفيت القرشي، وعمر السمعاني، بن سعد أبو منها سمع ف،العال ابن
 ٢٥٠ )وخمسمائة وستين خمس سنة الحجة ذي ).
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 ١٢٤/ هللا عبد أبا سمعت البغدادية، علي أم الوقاياتي، هللا عبد بن علي تبن فاطمة - ٤٧
 بن المظفر بن أحمد بكر أبي عن وحدثت بيان، ابن القاسم وأبا النعالي،
 وجماعة، قدامة، بن الدين وموفق األخضر، ابن) :عنها روى التمار، سوسن

 ٢٥١ )وخمسمائة سبعين سنة آخر في ماتت ).

 ١٢٥/ سمعها الخير، أم الماوردي، الحسن بن محمد غالب أبي المحدث بنت فاطمة - ٤٨
 ماتت البندينجي، أحمد :وعنها .النرسي وأبي البُسري، هللا عبد أبي من أبوها

 ٢٥٢ )وخمسمائة سبعين سنة اآلخر ربيع في ).

 ١٢٦/ روت التمام، بدر الخالل، محمد بن الحسن بن هللا عبد بن أحمد بنت ورع - ٤٩
 الفتوح، أبو :وعنها الخالل، محمد بن الحسن محمد أبي جدها عن ها،أبي عن
 توفيت إنها الزبيدي، الشريف قال .وغيره بمكة، المقرئ الحصري، بن نصر

 ٢٥٣ )وخمسمائة سبعين سنة ).

ن - ٥٠ َُ  ١٢٧/ ابنة يوسف، بن القادر عبد بن حمد بن هللا عبد بنت الواحد، ة ُ   أَمَ  وية، ُِ  َم
 السمعاني، بن سعد أبو وصفها وزوجته، الحق، عبد بن الحسين أبي عم

 وسمع المقادسة، من وغيره قدامة، ابن الدين وموفق هو، عنها وروى
 وخمسمائة، وسبعين ثالث سنة محرم في وتوفيت القرشي، عمر أيًضا منها

 ٢٥٤ )الثمانين عشر في ).

 ١٢٨/ صاري،األن العزيز عبد بن أحمد بن المبارك المعمر أبي بنت خاصة - ٥١
روردي، النجيب أبي الشيخ صاحبة الواعظة،  برباطها تعظ كانت السُّه 

 وثمانين خمس سنة وفيات في الذهبي وذكرها حدثت، وقد النساء، على
 ٢٥٥ )وخمسمائة ).

 ١٢٩/ بن الوهاب عبد الفتح أبي الشيخ بنت مباركة وتدعى الناس، ست زينب، - ٥٢
 الخصين، بن هللا هبة من أبوها سمعها الحنبلي، الخفاف الصابوني، محمد

 كرم بن عمر ابنها :عنها روى البناء، بن وأحمد األسعد، بن وفراتكين
 ثمان سنة القعدة، ذي في توفيت حمدون، بن محمد بن والحسن الدينوري،

 ٢٥٦ )الخالق عبد أخت وهي وخمسمائة، وثمانين ).

 ١٣٠/ :عن روت لحربية،ا األشقر، بن علي بن الرحمن عبد بنت الدار ست - ٥٣
 ثمان سنة وفيات في الذهبي ذكرها .يوسف بن أحمد بن هللا وعبد أبيها،

 ٢٥٧ )وخمسمائة وثمانين ).

 ١٣١/ يعلى أبي بن محمد الحسين أبي عن روت .البغدادية كامل بنت النهار شمس - ٥٤
 ٢٥٨ )وخمسمائة وثمانين تسع سنة اآلخر ربيع تاسع في توفيت .الفراء ).

 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )
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 ١٣٢/ بن أحمد بن أحمد السعادات، أبي بن الواحد عبد الغنائم، أبي بنت فاطمة - ٥٥
 المتوكلية، العباسية، الهاشمية هللا عبيد بن محمد بن أحمد بن الواحد عبد

 رمضان في وتوفيت .السراج المبارك بن المبارك :عن روت البغدادية،
 ٢٥٩ )وخمسمائة وتسعين إحدى سنة ).

 ١٣٣/ والدها المعروف القرشية، الران بن طاهر بن الحسن بن محمد بنت آمنة - ٥٦
 ابنة وهي محمد، أم تكنى .أسماء الست أخت القرآن، بن البركات بأبي
 سنة ولدت .الحسن أبي القاضي خاله ابن وزوج الكبرى، عساكر ابن لةخا

 وخمسمائة، وتسعين خمس سنة شوال في وتوفيت وخمسمائة، عشرة ثماني
 علي بن يحيى المنتخب القاضي ألمها جدها وسمعت القدم، بمسجد ودفنت

 ألبي (السنن كتاب) أبوها لها واستنسخ حمزة، بن الكريم وعبد القرشي،
 أسماء وأختها هي وحجت حمزة، بن الكريم عبد من بعضه وسمعت داود،
 ولدها :عنها روى مرتين، ذلك بعد وحجت وخمسمائة، وخمسين خمس سنة

 وغير القوصي، الدين وشهاب الزكي، بن المعالي أبو الدين، محيي القاضي
 ٢٦٠ )النساء من الفقراء لسكنى بدمشق رباًطا ووقفت واحد، ).

 ١٣٤/ المعروف الدمشقية، القرشية، طاهر بن الحسن بن حمدم بنت أسماء - ٥٧
 المفضل أبا القاضي ألمها جدها سمعت الران، ابن البركات، بأبي والدها
 األمناء زين وولدها خليل، بن يوسف :عنها روى القرشي، علي بن يحيى
 خالتها بابن تزوجت وآخرون، القوصي، إسماعيل والشهاب البركات، أبو

 سنة الحجة، ذي عشر ثالث في توفيت عساكر، ابن حافظال أخي محمد
 محيي القضاة قاضي والدة آمنة أخت وهي وخمسمائة، وتسعين أربع
 سنة وفيات في أيًضا الذهبي وذكرها الزكي، بن محمد المعالي أبي الدين

 ٢٦١ )وخمسمائة وتسعين خمس ).

 ١٣٥/ وحدثت ،الحربية أهل من الحبوس، بن سعود بن غالب أبي بنت فتون - ٥٨
 جماعة منها سمع النجار، يوسف بن أحمد بن هللا عبد القاسم، أبي عن بها
 خمس سنة من القعدة ذي خامس األحد يوم وتوفيت .نقطة ابن أقران من
 ٢٦٢ )وخمسمائة وتسعين ).

 ١٣٦/ المالكي الزهري عوف بن مكي بن إسماعيل الطاهر أبي بنت زينب - ٥٩
 بن الحسين لها وأجاز وعشرين، ثمان سنة تولد محمد، أم اإلسكندري،

 الرجاء أبي بن وسعيد الخواري، محمد بن الجبار وعبد الخالل، الملك عبد
 ٢٦٣ )وخمسمائة وتسعين سبع سنة في توفيت وحدثت، وطائفة، الصيرفي، ).

 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود
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 ١٣٧/ روت الجواليقي، بن أحمد بن موهوب منصور، أبي الشيخ بنت خديجة - ٦٠
 صادقة، كانت :وقال والضياء، النجار ابن :وعنها ناصر، وابن أبيها، عن

 وكررها ( ٢٦٤ )وخمسمائة وتسعين ثمان سنة شعبان في ماتت العبادة، كثيرة
 . الجواليقي أحمد بن موهوب منصور أبي بنت شمائل باسم أيًضا الذهبي
 ١٣٨/ وسعيد الزعفراني، بن بكر أبا سمعت القرشي، سنان بن طارق بنت عفيفة - ٦١
 سنة محرم، في توفيت خليل، وابن العباسي، جعفر منها سمع .البناء ابن
 ٢٦٥ )وخمسمائة وتسعين ثمان ).

 وأد ين، تحملن آخر وبتعبير وأسمعن، سمعن الالئي المحدثات في :الثاني المطلب

 :الهجاء حروف على مرتبات أذكرهن وفاتهن، سنة تعرف ولم
 ١٣٩/ أهل من العلوي، طباطبا بن حمزة بن علي بن عباد بنت آمنة محمد، أم -١

 منها السمعاني وسمع التميمي، هللا رزق محمد أبا اإلمام سمعت أصبهان،
 ٢٦٦ )يسيًرا شيئًا ).

 ١٤٠/ الكريم عبد بن الرزاق عبد بن الكريم عبد طاهر أبي بنت آمنة سلمة، أم -٢
 صالحة، امرأة أصبهان، أهل من األصبهاني، الحسناباذي، الواحد عبد بن
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 السمسار عمر بن أحمد بن عمر حفص أبا سمعت الحديث، بيت من
 ٢٦٧ )هانبأصب يسيًرا شيئًا منها السمعاني سمع األصبهاني، ).

 ١٤١/ عن حدثت البارع، أخت الوهاب عبد بن محمد بنت سعيدة المدعوة بشارة -٣
 الوهاب عبد بن الخالق عبد عنها حدث المسلمة، بن أحمد بن محمد جعفر، أبي
 ٢٦٨ )الصابوني ).

 ١٤٢/ من الشحامي، طاهر بن زاهر القاسم، أبي بنت ناز جوهر شماسة، أم -٤
 المديني أحمد بن علي الحسن أبا سمعت حديث،ال بيت من نيسابور، أهل

 بن هللا نصر علي وأبا التاجر، الواحد عبد بن الفضل العباس وأبا المؤذن،
 سمع البحيري، محمد بن سعيد ين الجبار عبد نصر وأبا الخشنامي، أحمد

 عن وأقربائها وإخوتها، وزوجها، عمها، ومن أبيها، ومن منها، السمعاني
 ٢٦٩ )نفًسا عشرين من قريب ).

 ١٤٣/ فضلويه بن محمد بن منصور بن محمد بن محمد بنت حوراء النجم، أم -٥
 كلي بن أحمد بن محمد بكر أبي صاحبة وهي أصبهان، أهل من الفضلوي،
 سمع الطهراني، أحمد بن محمد بن حبيب الطيب، أبا سمعت الخطيب،

 ٢٧٠ )زوجها دار في بأصبهان يسيًرا شيئًا منها السمعاني ).

 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )
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 ١٤٤/ غربي من " قطفتا " بمحلة حدثت بدر، بن أحمد موالة هللا، عبد بنت زهوة -٦
 منها سمع الكوفي، رسيالن ميمون بن علي بن محمد الغنائم أبي عن بغداد،
 وأربعين خمس سنة صفر في الخشاب بن أحمد بن هللا عبد محمد أبو اإلمام

 ٢٧١ )وخمسمائة ).

 ١٤٥/ أصبهان، أهل من الحداد، أحمد بن الحسن بن هللا عبيد نعيم، أبي بنت زينب -٧
 الشيرازي، علي بن أحمد بن أبوبكر األم قبل من جدها عفيفة، صالحة، امرأة
 المقرئ، الحداد علي أبو األب قبل من وجدها بخراسان، المحدثين هيرمشا من
 وزينب الحفاظ، زهاد من الحداد نعيم أبو ووالدها الدنيا، في بقي شيخ أسند
 مطيع أبا بأصبهان سمعت أصبهان، إلى والدها وحملها بنيسابور، ولدت هذه
 وبنيسابور الحداد، علي أبا وجدها الصحاف، المصري الواحد عبد محمد ابن
 ٢٧٢ )الخشنامي أحمد بن هللا نصر علي أبا ).

 ١٤٦/ سمع بيان، ابن سمعت الرؤساء، رئيس بن محمد بن هللا عبد بنت زينب -٨
 ٢٧٣ )األخضر وابن القرشي، عمر :منها ).

 ١٤٧/ حدثت نعمة، اسمها :ويقال الطراح، بن يحيى بن علي بنت الكتبية ست -٩
 وبالحجاز، هناك وحدثت دمشق، اآلخر يف وسكنت بالكثير، جدها :عن
 الشيخ، عنها حدث من وآخر .وجماعة خليل، وابن الضياء، :عنها روى

 ٢٧٤ )عمر أبي بن الرحمن عبد الدين شمس ).

 ١٤٨/ الضياء أم أخت األصبهاني، الديلمي الفضل بن محمد بنت ستكا العز، أم - ١٠
 عمر بن حمدأ بن عمر حفص أبا سمعت أصبهان، أهل من عاشوراء،

 ٢٧٥ )السيرة أحاديث منها السمعاني سمع السمسمار، ).

 ١٤٩/ سعد أبي زوجة المرزوية، األسودي، محمد بن الجبار عبد بنت فاطمة - ١١
 منصور وأبي القزاز، منصور أبي من وسمعها بغداد، معه قدمت السمعاني،

 ٢٧٦ )الرحيم عبد ابنها منها سمع .بلدها إلى وعادت خبرون، ابن ).

 ١٥٠/ محمد بن علي بن إسحاق بن علي الحسن أبي بنت كريمة الفضل، أم - ١٢
ن، بليدة شوكان، أهل من الشوكاني، المالكي  .الحديث بيت من امرأة بخابر 
 جد بقراءة الكثير وسمع نيسابور، إلى رحلة له كان الحسن أبو والدها

 :مثل يوخ،الش من جماعة عن اإلجازة لها وحصل المظفر، أبي السمعاني
 ٢٧٧ )البحيري الرحمن عبد بن الحميد عبد محمد أبي ).

 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود

This file was downloaded from QuranicThought.com



~2009 Z¶AZIs ,_°1430 Zte ١ XXl{A ,٦ X{O}{A والقانونية الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة ٩٦ 

 نصر أبي بن محمد بكر أبي الشيخ عتيقة ة،جيًَّ ًً  كرً  ًًُ ال األَْرمنية هللا عبد بنت مريم - ١٣
/١٥١ 

 أسعد أبا الرئيس سمعت أصبهان، أهل من األصبهاني، الحافظ اللفتواني
فرتج ابن محمد بن علي بن محمد  خمسة منها السمعاني سمع .الكاتب س ر 

 ٢٧٨ )أحاديث ).

 : الخاتمة

 وصحبه آله ىوعل محمد، سيدنا على والسالم والصالة العالمين، رب هلل الحمد
 : وبعد والتابعين،

 النبوية السنة خدمة في المرأة جهود فيه بينت الذي البحث هذا من انتهيت فقد
 : يلي ما إلى خلصت وقد الهجري، السادس القرن خالل
 وسلم، عليه هللا صلى هللا، رسول عن بالتحمل المرأة اهتمام المرء يالحظ : ال ُ   أو

 من انطالقًا العصور مر على العلم ومجالس وسلم، عليه هللا صلى مجالسه، وحضور
 . الدين هذا تجاه عاتقها على الملقى والواجب بالمسؤولية، شعورها

 العلوم خدمة في :اإلسالم خدمة في الرجل شاركت قد المسلمة المرأة إن : ثاني ا
 هبذل ثم لنفسها العلم طلب من الحجاب يمنعها لم خاصة، النبوية السنة وعلوم عامة،
 . والنساء الرجال من ألهله
 ليس العصور مر على وأدينه الحديث تحملن الالئي النساء عدد إن : ثالث ا

 امرأة وخمسين وإحدى مائة الهجري السادس القرن في عددهن بلغ وقد بالقليل،
 حدثن الالئي المحدثات ومنهن غيرهن، أجزن من ومنهن المسندات، منهن ، تقريبًا
 القرن في العلمية الحركة عن واضحة صورة يعطينا الكم اوهذ كتاب، أو بجزء

 . كبيًرا إسهاًما فيها المرأة أسهمت التي الهجري السادس
 يعلمونهن فكانوا بأبنائهم، كاهتمامهم ببناتهم اآلباء اهتمام على وقفت : رابع ا
 حرصهم ومن الصغر، منذ تعليمهن على ويحرصون الحديث، وعلوم الشرعية العلوم
 العلماء وإلى يومئذ، المشهورة العلم مراكز إلى يحملونهن كانوا بناتهم تعليم على
 . الحديث عنهم ويتحملن علمهم، من لينهلن الكبار
 بين يفرق وال اليميز، اإلسالم إن : القول إلى السابقة النتيجة تقودني : خامس ا
 في بل والمعاملة، والعمل والواجبات، الحقوق وفي والتعليم التعلم في واألنثى الذكر
 . الدين هذا لخدمة المسؤولية تحمل
 يتلقى العصور، مر على وأداءًً ال ًًً تحم بالحديث المرأة اهتمام استمر : سادس ا
 لها وحفظ النبوية، للسنة خدمة هذا وفي متصلة، السلسلة وبقيت السلف، من الخلف
 . وإناثًا ذكوًرا األمة أوساط جميع من

 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )
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 على متفرقات كن وأدينه الحديث تحملن الالئي النساء أن الحظت : سابع ا
 ما تأدية من اإلسالم عليها أماله بما قامت منهن امرأة كل اإلسالمية، الدولة خريطة
 العلمية الحركة أن على دليل وهذا وسلم، عليه هللا صلى هللا، رسول حديث من تحفظ
 . اإلسالمية الدولة أقاليم كل شملت عامة كانت
 جهود بجانب النبوية السنة خدمة في المرأة جهود على يقف من إن : ثامن ا
 على حفظ ظهاوبحف وإناثًا، ذكوًرا جميعها األمة بجهود حفظت السنة أن يدرك الرجل
 . المشرفة السنة وهو أال اإلسالمية، الشريعة مصادر من مصدر األمة
 فمني ذلك غير كان وإن هلل، والحمد هللا، فمن أصبت فإن علي، هللا فتح ما هذا
 سيدنا على هللا وصلى العالمين، رب هلل والحمد ، العظيم هللا وأستغفر الشيطان، ومن
 . أجمعين وصحبه آله وعلى محمد

 : البحث هوامش
(1) www.Islamweb.net 
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 ( للنشر الدولية األفكار بيت ،١ ط صحيحه، في (ه ٢٥٦ :ت )إسماعيل بن محمد البخاري، (٢
 .العلم كتاب من وأهله، أمته الرجل تعليم باب ، ٤٤ ص م، ١٩٩٨ ه، ١٤١٩ الرياض،/والتوزيع

 ( .حهصحي في فرقها أخرى طرق وله ( ٩٧ ) رقم ح السابق، المصدر (٣
 ( الدولية األفكار بيت طبعة صحيحه، في ،(ه ٢٦١ :ت) القشيري الحجاج بن مسلم النيسابوري، (٤

 نبينا برسالة اإليمان وجوب باب في ٨٥ ص م، ١٩٩٨ /ه ١٤١٩ الرياض،/والتوزيع للنشر
 ٢٤١ رقم ح (١ )اإليمان كتاب من ( ٧٠ ) ،.....وسلم عليه هللا صلى محمد - (١٥٤).
 ( ثم أمته، يعتق الرجل باب في ، ٢٨٠ ص م، ١٩٩٩ ه، ١، ١٤٢٠ ط السالم، دار ،سننه في (٥

 ١٩٥٦ ) رقم ح (٩ ) النكاح كتاب من ( ٤٢ ) يتزوجها ).
 ( دار م، ١٩٩٦ /ه ١، ١٤١٦ ط الباري، فتح (ه ٨٥٢ :ت)حجر بن علي بن أحمد العسقالني، (٦
 ١ حيان، أبي /٣٦٣.

 ( ٣ ) العلم كتاب من ( ٥٠ ) العلم في الحياء باب في ، ٥١ ص صحيحه، في البخاري، أخرجه (٧ )
 المرأة على الغسل وجوب باب في ، ١٤٤ ص صحيحه، في مسلم، واإلمام ،( ١٣٠ ) رقم ح
 ٣٢ رقم ح ،(٣ )الحيض كتاب من (٧ ) منها المني بخروج - (٣١٣).
 ( فرصة الحيض نم المغتسلة استعمال استحباب باب في ، ١٥٠ ص :صحيحه في مسلم، اإلمام (٨
 ٦١ رقم ح (٣ ) الحيض كتاب من ( ١٣ ) الدم موضع في مسك من - (٣٣٢).
 ( من ( ٥٠ ) "العلم في الحياء باب" ترجمة في ٤٤ ص صحيحه، في البخاري، علقه عائشة قول (٩

 القزقي، سعيد /د :وتحقيق دراسة التعليق، تغليق العسقالني، حجر ابن :وانظر ،(٣ ) العلم كتاب
 ٢ م، ١٩٨٥ ه، ١٤٠٥ عمار، ودار اإلسالمي المكتب ،١ ط / هذا أخرج من ذكر حيث ، ٩٤، ٩٥

 .إليه فارجع التعليق،
 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود
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 ( حزم، ابن دار م، ١٩٩٩ ه، ١، ١٤٢٠ ط سننه، في النسائي أخرجه عنها، هللا رضي عائشة حديث ( ١٠
 ٢٠٦٣ ) رقم ح ،( ١٦ ) الطالق كتاب من ( ٣٣ )الظهار باب في ، ٥٠٦ ص بيروت، ).
 ( العلم كتاب من ( ٣٦ ) العلم في حدة على يوم للنساء يجعل هل باب في ، ٤٥ ص صحيحه، في ( ١١

 ( ١٢٤٩، ٧٣١٠ ح صحيحه، في وكرره ( ١٠١ )رقم ح ،(٣ .
 ( والصلة البر كتاب من ( ٤٧ ) ولد له يموت من فضل باب في ، ١٠٥٦ ص صحيحه، في ( ١٢
 ١٥٢ رقم ح، ( ٤٥ ) واآلداب - (٢٦٣٣).
 ( ٢ الباري، فتح العسقالني، حجر ابن ( ١٣ /٣٧٣.

 ( العلم، كتاب من ( ١٣ ) دينال في يفقهه خيرا به هللا يرد من باب في ، ٣٩ صحيحه،ص في ( ١٤
 ٣١١٦ ) رقم تحت صحيحه، في وكرره ( ٧١ ) رقم ح )، (٧٣١٢).
 ( ١٠٣٧ )رقم ح الزكاة، كتاب من المسألة، عن النهي باب في ، ٣٩٩ ص صحيحه، في ( ١٥ ).

 ( ٢ الباري، فتح حجر، ابن :انظر ( ١٦ /٣١٤.
 ( كتاب من ( ١٠ ) العلم نشر فضل باب في سننه في داود أبو أخرجه ثابت، بن زيد عن الحديث ( ١٧
 على الحث في جاء ما باب في ، ٦٠٣ ص سننه، في والترمذي ،( ٣٦٦٠ ) رقم ح ،( ١٩ ) العلم
 ثابت بن زيد حديث :عيسى أبو وقال ،( ٢٦٥٦ ) رقم ح ،( ٣٩ ) العلم كتاب من (٧ ) السماع تبليغ
 رقم ح المقدمة، من ( ١٨ ) علما لغب من باب في ، ٣٥ ص سننه، في ماجة وابن حسن، حديث
 ( ه، ١، ١٤١٩ ط الغمري، هاشم نبيل شرح المنان، فتح مع مسنده في والدارمي، ،( ٢٣٠
 ٣ المكية، المكتبة بيروت، اإلسالمية، البشائر طبعة م، ١٩٩٩ / واإلمام .( ٢٤٠ ) رقم ح ، ٣١٨

 ٥ م، ١٩٩٨ ه، ١، ١٤١٩ ط الدولية، األفكار بيت طبعة مسنده، في حنبل، بن أحمد /١٨٣،
 الحث في جاء ما باب في ، ٦٠٣ ص سننه، في الترمذي أخرجه مسعود، بن عبدهللا حديث ومن
 حديث هذا :عيسى أبو وقال .( ٢٦٥٧ ) رقم ح ،( ٣٩ ) العلم كتاب من (٧ ) السماع تبليغ على
 رقم ح في وساقه هللا، عبد بن الرحمن عبد عن عمير، بن الملك عبد رواه وقد صحيح حسن
 ( رقم ح المقدمة، من ( ١٨ ) علما بلغ من باب في ، ٣٦ ص سننه، في ماجة وابن ،( ٢٦٥٨
 ( ٣ المنان، فتح مع سننه في والدارمي ،( ٢٣٢ / مسنده، في وأحمد ( ٢٣٩ ) رقم ح ، ٣١٨
 ١/ آنفا، المذكورين والكتاب الباب في ، ٣٦ ص سننه في ماجة ابن أخرجه أنس، وعن . ٤٣٧
 ٣ مسنده، في وأحمد ،( ٢٣٢ ) رقم ح / سننه، في ماجة ابن أخرجه مطعم، بن جبير وعن ، ٢٢٥
 فتح مع مسنده في والدارمي ،( ٢٣١ ) رقم ح آنفا، المذكورين والمقدمة الباب في ، ٣٥ ص
 ٣ المنان، / ٤ مسنده، في وأحمد ،( ٢٣٩ ) رقم ح ، ٣١٨ / قطف في السيوطي ذكره وقد ، ٨٢
 ٢٨ ص المتواترة األحاديث في المتناثرة األزهار - المحدث قال وقد واتر،مت فالحديث ، ٣٠
 نبيل :وتحقيق شرح المنان، فتح متواتر، أو مشهور، هو :عنه الغمار الصديق بن أحمد

 ٢ الدارمي، لمسند الغمري /٣٢٣.
 ( قد كان بما تالميذه الشيخ تحديث :واألداء الشيخ، عن الحديث أخذ :المحدثين اصطالح في التحمل ( ١٨
 ٣٤٠ ص الحديث أصول في لمحات صالح، أديب محمد .د . تحمل - ٣٤٣
 ( دار مصورة ، الصحابة تمييز في اإلصابة ،(ه ٨٥٢ :ت) علي، بن أحمد العسقالني، حجر ابن ( ١٩
 ٤ :لبنان بيروت، العربي، التراث إحياء / الثانية، الطبعة شيحا، مأمون خليل :تحقيق والتقريب، ، ٣٥٩
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 ٢ المعرفة،بيروت، دار م، ١٩٩٧ ه، ١٤١٧ / ،(ه ٧٤٨ :ت) عثمان، بن أحمد والذهبي، ، ٥٢٦
 ٢ م، ١٩٨٥ ه، ٣، ١٤٠٥ ط العلماء، من جماعة :تحقيق النبالء، أعالم سير /١٣٥.

 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )

١ ٩٩ XXl{A ,٦ X{O}{A 2009 ~ والقانونية ةالشرعي للعلوم الشارقة جامعة مجلة Z¶AZIs ,_°1430 Zte 

 ( ٢ اإلصابة، العسقالني، حجر ابن ( ٢٠ / ٢ :والتقريب ، ٧٧ /٥٢٤.

 ( ٢ :اإلصابة حجر، ابن ( ٢١ / ٢ :والتقريب ، ١٦٨ /٥٢٧.
 ( ٢ بيروت، صادر، دار الكبرى، الطبقات محمد، سعد، ابن ( ٢٢ / ٤ سير، والذهبي، ، ٣٨٧ /٥٠٧،
 ٢ ب،التقري حجر، وابن /٥٢٧.
 ( ٢ :التقريب حجر، ابن ( ٢٣ / ٤ سير، والذهبي، ، ٥١٢ /٥٠٧.

 ( ٨ الكبرى، الطبقات محمد، سعد، ابن ( ٢٤ / ٤ سير، والذهبي، ، ٤٦٨ / حجر، وابن ، ٣٦٩، ٣٧٠
 ٢ :التقريب / ١٢ التهذيب، وتهذيب ، ٥٢٦ /٤٣٧ .

 ( ١٠ : النبالء أعالم سير الذهبي، ( ٢٥ / (ه ٩١١ :ت) الرحمن عبد الدين جالل السيوطي، ، ١٠٦
 إحياء دار إبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق، والقاهرة، مصر أخبار في المحاضرة حسن

 ١ م، ١٩٦٧ ه، ١٣٨٧ القاهرة، العربية، الكتب /٥١١.
 ( ه، ١، ١٤٢٣ ط قطر، الثقافة، وزارة الفتح، دار التابعين، حياة موسوعة سعيد، محمد مبيض، ( ٢٦

 ٤ م، ٢٠٠٣ /٦.
 ( العلمية، الكتب دار مصورة، بغداد، تاريخ ،(ه ٤٦٣ :ت) علي بن أحمد البغدادي، الخطيب ( ٢٧
 ١٤ :بيروت / ٧٨١٥ )رقم ٤٤١ ).

 ( ١٥ أعالم، سير الذهبي، ( ٢٨ / ٢ والعبر ، ٢٦٤ / البداية ،(ه ٧٧٤ :ت) الدمشقي كثير وابن ، ١٤٩
 ١١ م، ٢، ١٩٧٧ ط بيروت، المعارف، مكتبة والنهاية، / والخطيب (السالمة أم) وفيه ، ٣٠٥

 ١٤ بغداد، تاريخ البغدادي، / ٧٨٢٠ )رقم ترجمة ، ٤٤٢، ٤٤٣ ).
 ( ١٤ بغداد، تاريخ البغدادي، الخطيب ( ٢٩ / ٢ العبر، والذهبي، ،( ٧٨٢١ ) رقم ، ٤٤٣، ٤٤٤ /١٧٨،
 ١١ والنهاية، البداية كثير، وابن /٣٢٨.

 ( ١٤ :بغداد تارخ بغدادي،ال الخطيب ( ٣٠ / ٧٨٢٤ ) ترجمة ٤٤٤ ).
 ( عظيمة كانت قرية :ونون مفتوحة، وهاء ساكنة، وياء الميم، وفتح السكون، ثم بالضم كشمهين ًًُ ( ٣١
 جملة منها خرج . جيحون آمل قصد أراد لمن مرو عمل آخر البرية طرف على مرو قرى من

 معجم ،(ه ٦٢٦ :ت) هللا عبد بن ياقوت الحموي، . الرمل بها خر ، العلم أهل من وافرة
 ٤ ،(تاريخ بدون) بيروت / العلمية الكتب دار الجندي، تحقيق البلدان، / ٥٢٦ .

 ( ٨ الكامل، األثير، ابن ( ٣٢ / التقييد الحنبلي، البغدادي الغني عبد بن محمد بكر أبو نقطة، وابن ، ٣٩٠
 ٢/ ١٨ السير، لذهبي،وا (ه ٤٦٥ ) سنة توفيت أنها وذكر ، ٣٢٤ / ٢ والعبر، ، ٢٣٣ /٣١٥، ٣١٦،

 القاهرة، نصر، مدينة حيان، أبي دار م، ١٩٩٧ ه، ١، ١٤١٦ ط والنهاية، البداية كثير، وابن
 ١٢/ ٣ الذهب، شذرات الحنبلي، العماد وابن . ١٣٩ /٣١٤ .
 ( ١٨ سير، الذهبي، ( ٣٣ / ٥ والعبر، ، ٤٠٣، ٤٠٤ / ٥ :الذهب شذرات العماد، وابن ، ٣٣٦ / ٣٣١.

 ( أديب، محمد صالح :انظر .بإسنادها الحديث روت من هي والمسندة مسندة، جمع :داتالمسن ( ٣٤
 ١٠٣ ص الحديث، أصول في لمحات .
 ( السمعاني، .كبيرة أصبهان، باب على قرية وهي كوزدان، :لها ويقال جوزدان، إلى النسبة هذه ( ٣٥

 ٢ األنساب، /٣٦٢، ٣٦٣.
 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود
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 ( الكبير، المعجم في التحبير ،(ه ٥٦٢ :ت) التميمي محمد بن عبدالكريم سعد أبو السمعاني، ( ٣٦
 ٢ م، ١٩٧٥ ه، ١ ١٣٩٥ ط ،بغداد اإلرشاد، مطبعة سالم، ناجي منيرة :تحقيق / ٤٢٨- ٤٢٩
 القادر، عبد عبدهللا موفق :وتحقيق دراسة السمعاني، شيوخ معجم من والمنتخب ،( ١١٨٥ ) رقم

 ٣ الرياض، الكتب، عالم دار م، ١٩٩٦ ه، ١، ١٤١٧ ط / الدين شمس خلكان، وابن ، ١٩٠٨
 عبدالرحمن مدمح :تقديم الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات ،(ه ٦٨١ :ت) محمد بن أحمد

 ١ بيروت، /التراث إحياء دار م، ١٩٩٨ ه، ١، ١٤١٩ ط المزعلي، /١١٣.

 ( ١٩ :النبالء أعالم سير الذهبي، :انظر ( ٣٧ / ١١ :اإلسالم وتاريخ ، ٥٠٤، ٥٠٥ /٤٠٤، ٤٠٥.
 ( .السابقين المصدرين انظر ( ٣٨
 ( ٢ :التحبير معاني،الس ( ٣٩ / ٣ شيوخه، معجم من والمنتخب ، ٤٢٩ / ١٤٢٧ ) رقم ١٩٠٩ ).
 ( ١١ اإلسالم، تاريخ الذهبي، :انظر ( ٤٠ / ٥٠٤، ٥٠٥ النبالء، أعالم وسير ، ٤٠٥ .

 ( ٢ التحبير، السمعاني، :في ترجمتها انظر ( ٤١ / معجم من والمنتخب ،( ١١٨٧ ) رقم ترجمة ٤٣٠
 ٣ الشيوخ، / ١٤٢٩ ) رقم ١٩١٠ ).

 ( ١٩ النبالء، أعالم سير الذهبي، ( ٤٢ /٦٢٥.

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، ( ٤٣ / ٢ :والتحبير ، ١٩١١ /٤٣٠.

 ( ١٩ :أعالم سير والذهبي، السابقين، المصدرين :انظر ( ٤٤ / ١١ اإلسالم وتاريخ ، ٦٢٥، ٦٢٦ /٥٧٦.
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 ( ٢ :التحبير السمعاني، ( ٤٥ / شيوخه، معجم من والمنتخب ، ١١٨٩ رقم ترجمة ، ٤٣٢، ٤٣٣
 ١٩١٣/٣- ٢٠ :النبالء أعالم سير والذهبي، ،( ١٤٣١ ) رقم ترجمة ١٩١٥ / ريخوتا ، ١٤٨

 ١١ :اإلسالم / ٤ الذهب، شذرات الحنبلي، العماد وابن ، ٧١٦ / ١٢٣.
 ( ٢ التحبير، السمعاني، :انظر ( ٤٦ / ٢ :النبالء أعالم سير والذهبي، ، ٤٣٢ / اإلسالم، وتاريخ ، ١٤٨

 ١١/ ٩ :التاريخ في الكامل األثير، وابن ، ٧١٦ / ٢ ييد،التق نقطة، وابن ، ١٧ / ٣٢٣.

 ( ١١ :اإلسالم تاريخ الذهبي، ( ٤٧ / ٢ :النبالء أعالم سير :أيضا وانظر ، ٧١٦ /١٤٨.

 ( ٢ التحبير، ( ٤٨ / ٣ السمعاني، شيوخ معجم من والمنتخب ، ٤٣٢، ٤٣٣ /١٩١٤.
 ( ٣ شيوخه، معجم نم المنتخب السمعاني، ( ٤٩ / ١٤٤٢ ) رقم ترجمة ١٩٢١ ).

 ( ١١ :اإلسالم تاريخ الذهبي، ( ٥٠ / .(ه ٥٤٤ )سنة وفيات ، ٨٦٨
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، ( ٥١ /١٩٢١، ١٩٢٢.

 ( ١٥ إليه، المحتاج المختصر الذهبي، في ترجمتها ( ٥٢ / النبالء أعالم وسير ،( ١٥٠٩ ) برقم ٣٩٣
 ٢٠/ ١٢ اإلسالم، وتاريخ ، ٥٥١، ٥٥٢ / ٣ والعبر، ، ٤٤٠ / األعالم، وفيات واإلعالم ، ٥٩

 بردي، تغري وابن ، ٢٣٥ ص بيروت، /الفكر دار م، ١٩٩١ ه، ١٤١٢ وزكار مراد، :تحقيق
 ٦ :الزاهرة النجوم /٧٩.

 ( .وعملها اإلبر بيع إلى نسبة ( ٥٣
 ( المبين الفتح (ه ٦٤٣ :ت) الواحد عبد بن محمد الدين ضياء الحنبلي، المقدسي :في ترجمتها ( ٥٤
 البشائر، دار م، ٢٠٠٦ ه، ١، ١٤٢٧ ط الحافظ، مطبع محمد .د :تحقيق البلدتية، المشيخة في

 ٢ سوريا، دمشق، / في والمنتظم ، ٢٠١ ص مشيخته، ،(ه ٥٩٧ :ت) الجوزي، وابن ، ٦٦٧
 ١٠ مم،واأل الملوك تاريخ / ٤ اإلكمال تكملة نقطة، وابن ، ٢٨٨ / أعالم سير والذهبي، ، ١٥٦

 ٢٠ :النبالء / ١٢ اإلسالم، وتاريخ ، ٥٤٢ / ٢٣٦ ص األعالم، وفيات واإلعالم ، ٥٣٨، ٥٣٩ ،
 ٣ إليه، المحتاج والمختصر / ٢ األعيان، وفيات خلكان، وابن ، ٢٦٣ / ٢٩٧ برقم ، ٣٩٥، ٣٩٦ .
 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )

١ ١٠١ XXl{A ,٦ X{O}{A 2009 ~ والقانونية الشرعية للعلوم الشارقة معةجا مجلة Z¶AZIs ,_°1430 Zte 

 ( تاريخ :وانظر ،( ١٥٢٠ ) برقم ترجمة ٣٩٤، ٣٩٥ ص إليه، المحتاج المختصر الذهبي :انظر ( ٥٥
 ١٢ اإلسالم، / ٢ المبين، الفتح الحنبلي، المقدسي الدين وضياء ، ٥٣٨، ٥٣٩ /٦٦٧.

 ( .السابقة المصادر :انظر ( ٥٦
 ( ٢ المبين، الفتح الحنبلي، المقدسي الدين ضياء ( ٥٧ /٦٦٧.

 ( ٢٠ النبالء، أعالم سير الذهبي، انظر ( ٥٨ / ١٢ اإلسالم، وتاريخ ، ٥٤٣ / المقدسي الدين وضياء ، ٥٣٩
 ٢ المبين، الفتح الحنبلي، /٦٦٨.
 ( ١٢ اإلسالم، تاريخ الذهبي، :انظر ( ٥٩ /٥٣٩.
 ( ٢ المبين، لفتحا المقدسي، الدين ضياء ( ٦٠ /٦٦٨.

 ( ١ اإلكمال، تكملة نقطة، وابن ، ٢٠٢ ص الجوزي ابن ومشيخة السابق، المصدر ( ٦١ / وفيه ، ١٥٦
 أنها االختالف وسبب "وخمسمائة وسبعين أربع سنة من محرم من عشر ثالث في توفيت
 السابق ماليو إلى نظر ومن عشر، أربعة :قال دخل، قد اليوم اعتبر فمن االثنين، ليلة توفيت
 .أعلم وهللا عشر، ثالث :قال لليلة،
 ( ١ اإلكمال، تكملة نقطة، ابن :في ترجمتها ( ٦٢ / المبين، الفتح المقدسي، الدين وضياء ، ٤٥٣
 ٢/ ٢٠ النبالء، أعالم سير والذهبي، ، ٦٨٠ / ١٢ اإلسالم، وتاريخ ، ٥٥٠ / والمختصر ، ٥٥٠
 ٣ إليه، المحتاج / المستفاد البغدادي، النجار بنوا ، ٢٣٧ ص األعالم، وفيات واإلعالم ، ١٥٩
 /العلمية الكتب دار عطا، مصطفى وتحقيق، دراسة الدمياطي، ابن انتقاء بغداد، تاريخ ذيل من

 ١٩ م، ١٩٩٧ ه، ١٤١٧ بيروت، /٢٠٤، ٢٠٥.
 ( يختار ،(ه ٥٧١ :ت) الشافعي هللا هبة بن الحسن بن علي القاسم، أبو عساكر، ابن في ترجمتها ( ٦٣
 م، ١، ١٤١٩، ١٩٩٨ ط بيروت، الفكر، دار العمروي، الدين محب تحقيق، دمشق، مدينة
 ٧٠/ ١١ اإلسالم، تاريخ والذهبي، ، ١٢٧، ١٢٨ / النساء، أعالم رضا، عمر وكحالة، ، ١٠٤

 ٥ م، ١٩٩٠ ه، ١٠، ١٤١٢ ط بيروت، الرسالة، مؤسسة /١٠٣.

 ( ٧٠ دمشق، مدينة تاريخ :انظر ( ٦٤ / ١١ اإلسالم، وتاريخ ، ١٢٧، ١٢٨ /١٠٤.
 ( ٧٠ دمشق، مدينة تاريخ في ( ٦٥ / موطئه، في مالك اإلمام أخرجه والحديث ( ١٣٨٣٦ ) رقم ح ١٢٧

 ١٢٥٨ ) رقم ح أصله، يباع المال ثمر في جاء ما باب في ، ٤٢٤ ص ).
ان، مدينة أعظم اسم بالفتح ( ٦٦  ( كنجة : العامة تسميها التي وهي وأذربيجان، شروان بين وهي بآر 
 معجم ياقوت، الحموي، العلماء، من جماعة منها خرج فرسًخا، عشر ستة برذعة وبين بينها

 ٢ بيروت، / صادر دار البلدان، / ١٧١ .
 ( جرزان، ناحية قصبة وهي بآران، : يقول وبعض األولى، بأرمينية بلد ويكسر، أوله، بفتح ( ٦٧
 اثنتان وعرضها درجة، وستون اثنتان طولها ية،أزل قديمة مدينة وهي األبواب، باب قرب

، ًًُ ال : له يقال نهر وسطها في يجرى درجة، وأربعون  المسلمون افتتحها .. البحر في يصب كر 
 ٢ ، ياقوت الحموي، . عنه هللا رضي عفان، بن عثمان أيام في / ٣٦

 ( ٧٠ دمشق، مدينة تاريخ عساكر، ابن ( ٦٨ /١٢٧.
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 ( ٢ التحبير، السمعاني، في ترجمتها ( ٦٩ / ٣ شيوخه، معجم من والمنتخب ( ١١٤٢ ) برقم ٤٠٥ /١٨٧٨
 ١٣٨٣ ) برقم ).
 ( .السابقين المصدرين في ( ٧٠
 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود

~2009 Z¶AZIs ,_°1430 Zte ١ XXl{A ,٦ X{O}{A نونيةوالقا الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة ١٠٢ 

 ( ١ ) رقم المسندات، في األول المبحث في ترجمتها انظر ( ٧١ ).
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، :في ترجمتها ( ٧٢ / تاريخ والذهبي، ،( ١٤٤٠ ) برقم ١٩٢٠
 ١١ اإلسالم، / ٥٢٠ بين ما وفيات في وذكرها ، ٥٢٣ - .ه ٥٣٠

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب في ( ٧٣ /١٩٢٠.

 ( ١١ اإلسالم، تاريخ في ( ٧٤ /٥٢٣.
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، ( ٧٥ / ١١ اإلسالم، تاريخ الذهبي، وانظر ١٩١٩ /٦٠٠،

 ١٦٢ ) رقم ).
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب في ( ٧٦ / ١١ اإلسالم تاريخ الذهبي، في وفاتها وانظر ، ١٩٢٠ /٦٠٠.

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، :في ترجمتها ( ٧٧ / والتحبير، ،( ١٣٨٩ ) برقم ١٨٨٢
 ٢/ ١١٤٨ ) برقم ٤٠٩، ٤١٠ ).
 ( .السابقين المصدرين في ( ٧٨
 ( مشهورة عظيمة مدينة وهي :اآلخرون وكسرها األكثر، وهم الهمزة، يفتح من منهم :أصبهان ( ٧٩
يَّا، :ال ًًً أو مدينتها وكانت بأسره، لإلقليم اسم وأصبهان ،..وأعيانها المدن أعالم من  صارت ثم ج 
 ١ : البلدان معجم الحموي، ياقوت . اليهودية / ٢٤٤- ٢٤٩ .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب في ( ٨٠ / ٢ أيضا، التحبير :وانظر ،( ١٤١١ ) برقم ، ١٣٩٨ /٤٢١،

 ١١٦٨ ) برقم ) .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب ،السمعاني في ترجمتها ( ٨١ / ٢ والتحبير، ،( ١٤١٠ ) برقم ١٨٩٨ /٤٢١

 ١١٦٨ ) برقم ).
 ( .السابقين المصدرين في ( ٨٢

 ( ٢ التحبير، السمعاني، :في ترجمتها ( ٨٣ / ٣ شيوخه، معجم من والمنتخب ،( ١١٢٧ )برقم ٣٩٨ /١٨٧٠
 توضيح ،(ه ٨٤٢ :ت) الدمشقي القيسي عبدهللا بن محمد الدين، ناصر وابن ( ١٣٦٩ ) برقم

 ٢ الرسالة، مؤسسة م، ١٩٩٢ ه، ١، ١٤١٤ ط ه،المشتب /٥٨.

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب في ( ٨٤ / ٢ التحبير، وانظر ، ١٨٧٠ / ٣٩٨.
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، :في ترجمتها ( ٨٥ / ١٤٣٨ ) برقم ١٩١٩ ).
 ( .السابق المصدر في ( ٨٦
 ( ٣ المنتخب، :في ترجمتها ( ٨٧ / ٢ والتحبير، ،( ١٤٠٨ ) برقم ١٨٩٦، ١٨٩٧ / ١١٦٦ ) برقم ٤٢٠ )
 ٤ اإلكمال، تكملة نقطة، وابن / ٣ المنتبه، تبصير حجر، وابن .( ٣٨٨٣ ) برقم ٢١ /٨٦٥.
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب في ( ٨٨ / ٢ والتحبير، ، ١٨٩٧ /٤٢٠.

 ( ٣ شيوخه، ممعج من المنتخب السمعاني، :في ترجمتها ( ٨٩ / ١٤٤٥ ) برقم ١٩٢٢، ١٩٢٣ ).
 ( .السابق المصدر في ( ٩٠

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، :في ترجمتها ( ٩١ / والتحبير، ،( ١٣٧٥ ) برقم ١٨٧٤
 ٢/ ١١٣٤ ) برقم ، ٤٠١ ).

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب في ( ٩٢ / ٥ التحبير، :وانظر ، ١٨٧٤ /٤٠١.
 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )

١ ١٠٣ XXl{A ,٦ X{O}{A 2009 ~ والقانونية الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة Z¶AZIs ,_°1430 Zte 

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، :في ترجمتها ( ٩٣ / والتحبير، ،( ١٣٨٧ ) برقم ١٨٨١
 ٢/ ١٢ اإلسالم، تاريخ والذهبي، ."الجمال" :وفيه ،( ١١٤٦ ) برقم ٢٠٩ /١٩٦.
 ( ٣ المنتخب، في ( ٩٤ / ٢ التحبير، :وانظر ، ١٨٨١ /٢٠٩.
 ( ١٢ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ( ٩٥ /١٩٦.
 ( ٤ اإلكمال، تكملة نقطة، ابن :في ترجمتها ( ٩٦ / ٢٠ النبالء، أعالم سير الذهبي، ، ٢٨٢ /٥٥٠،

 ١٢ اإلسالم، وتاريخ ، ٥٥١ / ٣ إليه، المحتاج والمختصر ، ٣٠٩، ٣١٠ / ناصر وابن ، ٢٧٢
 ١ المشتبه، توضيح الدمشقي، / ١٩٩ ص الجوزي، ابن ومشيخة ، ٤٨٩ .

 ( ٢٠ النبالء، أعالم سير الذهبي، ( ٩٧ / شذرات ،(ه ١٠٨٩ :ت) الحنبلي، العماد وابن ، ٥٥١
 ٤ بيروت، العلمية، الكتب دار الذهب، /٢١٠.
 ( ١٢ شالم،اإل تاريخ الذهبي، ( ٩٨ / ٣ إليه، المحتاج والمختصر ، ٣٠٩ /٢٧٢، ٢٧٣.

 ( ١ اإلكمال، تكملة نقطة، ابن ( ٩٩ / ١٢ اإلسالم، تاريخ الذهبي، وانظر ، ٢٨٢ / ناصر وابن ، ٣٠٩
 ١ المشتبه، توضيح الدمشقي، الدين /٤٨٩.

 ( .إليه فارجع ،(٧ ) رقم المسندات في األول، المبحث في ترجمتها تقدمت ( ١٠٠
 ( ٢ المبين، الفتح عبدالواحد، بن محمد الدين ضياء ،المقدسي في ترجمتها ( ١٠١ / والذهبي، ، ٧٣٧
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 ١٢ اإلسالم، تاريخ / ١٥ إليه، المحتاج والمختصر ه، ٥٨٨ سنة وفيات ، ٨٥٣ / ٣٩٣، ٣٩٤
 ١ النقلة، لوفيات التكملة والمنذري، /١٧٦.

 ( ١٥ إليه، المحتاج المختصر الذهبي، ( ١٠٢ / ١٥٠٠ ) رقم ، ٣٩١ ).
 ( . (ه ٥٩٢ ) سنة وفيات في / ١٢ ،اإلسالم تاريخ في ( ١٠٣
 ( ٢ المبين، الفتح عبدالواحد، بن محمد الحنبلي، المقدسي الدين ضياء ( ١٠٤ / تاريخ والذهبي، ، ٨٠١
 ١٢ اإلسالم، / ١ النقلة لوفيات التكملة المنذري، ، ١٠٩٦ / اإلكمال، تكملة نقطة، وابن ، ٤٠٤

 ١/ ١ المنتبه، تبصير حجر، وابن ، ٤٧٠ /٢٠٣.
 ( ١٥ إليه، المحتاج المختصر الذهبي، :في ترجمتها ( ١٠٥ / اإلسالم، وتاريخ ،( ١٥٤١ ) برقم ٣٩٨

 ١٢/ ١٥ الدمياطي، ابن انتقاء بغداد، تاريخ ذيل النجار، وابن ، ١١٥٢، ١١٥٣ /٤٠٧.

 ( ١٥ إليه، المحتاج المختصر في ( ١٠٦ /٣٩٨.
 ( ٤ اإلكمال، تكملة في ( ١٠٧ / ٤٦١٨ ) رقم ٤٣٧ ).

 ( ١٧ ، المنتظم الجوزي، ابن :في ترجمتها ( ١٠٨ / والذهبي، ، ١٩٨، ١٩٩ ص ومشيخته، ، ٢٤٧
 ١٢ والنهاية، البداية كثير، وابن ه، ٥٢١ وفيات/ ١١ اإلسالم تاريخ /٢٦٤، ٢٦٥.

 ( .السابقة المصادر ( ١٠٩
 ( ١١ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ( ١١٠ / .ه ٥٢٦ وفيات ، ٤٥٢

 ( ٧٠ دمشق، مدينة تاريخ يف ( ١١١ /٣٤، ٣٥.

 ( ٧٠ دمشق، مدينة تاريخ عساكر، ابن :انظر ( ١١٢ / ١١ اإلسالم، تاريخ والذهبي، ، ٣٤، ٣٥ /٤٥٢.
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، :في ترجمتها ( ١١٣ / ١٣٨٤ ) برقم ١٨٧٨، ١٨٧٩ )،
 ٢ والتحبير، / ١١ اإلسالم، تاريخ والذهبي، ،( ١١٤٣ ) برقم ١٠٦ /٥٠٢، ٥٠٣.

 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود

~2009 Z¶AZIs ,_°1430 Zte ١ XXl{A ,٦ X{O}{A والقانونية الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة ١٠٤ 

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب في ( ١١٤ / ٢ التحبير، :وانظر ، ١٤٢٣ ترجمة ١٩٠٥ / برقم ٤٠٦
.(١١٤٣) 
 ( ١١ اإلسالم، تاريخ الذهبي، :انظر ( ١١٥ /٥٠٢.
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، :في ترجمتها ( ١١٦ /١٩٠٥- ١٤٢٣ ) برقم ١٩٠٦ )،

 ٢ والتحبير، / ١١٨١ ) برقم ، ٤٢٧ ).
 ( ٣ السمعاني، شيوخ معجم من المنتخب في ( ١١٧ / ٢ والتحبير، ، ١٩٠٦ /٤٢٧.
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، :في ترجمتها ( ١١٨ /١٩١٠- ١٤٢٩ ) برقم ١٩١٢ )،

 ٢ والتحبير، / ٦ األنساب، ، ١١٨٧ برقم ، ٤٣٠، ٤٣١ / اإلكمال، تكملة نقطة، وابن ، ٢٧٩
 ٣/ ٢ والتقييد، ،( ٢٧٣٣ ) برقم ٣٠، ٣١ / ١٩ أعالم، سير والذهبي، ، ٦٨ برقم ٣٢٣ /٦٢٥
 ٤ والعبر، ،( ٣٦٨ ) برقم / ١١ اإلسالم، تاريخ ، ٨٩ / الدين، ناصر وابن ه، ٥٣٢ وفيات ٥٧٦

 ٤ المشتبه، توضيح /٢٠٤، ٢٠٥.

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب في ( ١١٩ /١٩١٠- ٢ التحبير، :وانظر ، ١٩١٢ /٤٣٠، ٤٣١.
 ( ١١ اإلسالم، تاريخ في ( ١٢٠ /٥٧٦,

 ( ٣ شيوخه، معجم من تخبالمن السمعاني، في ترجمتها ( ١٢١ / والتحبير، ،( ١٤٣٣ ) برقم ١٩١٦
 ٢/ تاريخ والذهبي، ،(النساء تراجم) دمشق مدينة تاريخ عساكر، وابن ،( ١١٩١ ) برقم ، ٤٣٤
 ١١ اإلسالم، / .ه ٥٣٣ سنة وفيات ٦٠٠

 ( ١١ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ( ١٢٢ /٦٠٠.

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب في ( ١٢٣ / ٢ التحبير، :وانظر ، ١٩١٦ /٤٣٤.
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب في ترجمتها ( ١٢٤ / والتحبير، ،( ١٣٨٥ ) برقم ١٨٧٩، ١٨٨٠
 ٢/ ١١ والذهبي، ،( ١١٤٤ ) برقم ٤٠٧ / .(ه ٥٣٤ ) وفيات ، ٦١١

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب في ( ١٢٥ / ٢ والتحبير ، ١٨٨٠ /٤٠٧.
 ( أخي السعيد أخي لسعيد قبر ابه فارس، أرض من شيراز قرب لبليدة علم خب ر، ًً  إلى نسبة ( ١٢٦

 ٢ :بيروت صادر دار البلدان، معجم ياقوت، الحموي، .البصري الحسن أبي بن الحسن /٣٤٤.
 ( ٥ األنساب، السمعاني، في ترجمتها ( ١٢٧ / ١٠ المنتظم، الجوزي، وابن ، ٣٩ ،٤٠ / ومشيخته ، ٨٨
 ١٩٩ ص - ١٩ الدمياطي، ابن تقاءان بغداد، تاريخ ذيل من المستفاد النجار، وابن ، ٢٠١ /٢٠٥،

 ٢ اإلكمال، تكملة نقطة، وابن / ٢٠ النبالء، أعالم سير والذهبي، ، ٤٧٩ / اإلسالم، وتاريخ ، ٦٥
 ١١/ ٢ المشتبه، توضيح الدين، ناصر وابن ، ٦١٥ /٤٨٧.
 ( ١١ اإلسالم، تاريخ في ( ١٢٨ /٦١٥.

 ( جسيمة، فضائل ذات عظيمة، مدينة يوه :نشاوور يسمونه والعامة أوله، بفتح نيسابور، ( ١٢٩
 كانت مدينة البالد من طوفت فيما أرً  لم :الحموي ياقوت قال العلماء، ومنبع الفضالء، معدن
 ٥ البلدان معجم . يحصى ال من األئمة من منها خرج مثلها، /٣٨٢- . بتصرف ٣٨٤
 ( ٣ شيوخه، معجم من منتخبال السمعاني، :في ترجمتها ( ١٣٠ / والتحبير، ، ١٤٠١ برقم ١٨٩٠، ١٨٩١
 ٢/ برقم ٥٠ ص (النساء تراجم) دمشق مدينة تاريخ في عساكر وابن ،( ١١٥٩ ) برقم ، ٤١٦
 ٣ اإلكمال، تكملة نقطة، وابن ،( ١٣ ) برقم ١٩٨ ص ، ١٣ / والذهبي، ،( ٣٤٧٣ ) برقم ٤١٧
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 ١١ اإلسالم، تاريخ / ٢ التبصير، حجر، وابن ، ٦٥٤ /٧٨١.
 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى رحمنال عبد سعيد .د )

١ ١٠٥ XXl{A ,٦ X{O}{A 2009 ~ والقانونية الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة Z¶AZIs ,_°1430 Zte 

 ( ١١ اإلسالم، تاريخ في ( ١٣١ / قبل والدتها وكانت" :السمعاني شيوخ معجم من المنتخب وفي . ٦٥٤
 وقول .وأربعمائة سبعين سنة قبل هاوالدت وكانت :التحبير وفي "وأربعمائة أربعين سنة
 ٢ التحبير، في السمعاني قول يرجح السبعين عشر في ماتت إنها :الذهبي / .أعلم وهللا . ٤١٦
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، :في ترجمتها ( ١٣٢ / والتحبير، ،( ١٤١٩ ) برقم ، ١٩٠٣

 ٢/ ١١٧٧ ) برقم ، ٤٢٥ ).
 ( .نالسابقي المصدرين في ( ١٣٣
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، :في ترجمتها ( ١٣٤ / والتحبير، ، ١٣٦٨ برقم ١٨٦٩، ١٨٧٠

 ٢/ ١١٢٧ ) برقم ٣٩٧ ).
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، :في ترجمتها ( ١٣٥ / والتحبير، ،( ١٤١٥ ) برقم ١٩٠١

 ٢/ ١١٧٣ ) برقم ٤٢٣ ).
 ( ويقال جيم، ثم ، ساكنة ونون مفتوحة، معجمة وشين السكون، ثم بالضم، فوشنج إلى نسبة ( ١٣٦
 فراسخ، عشرة هراة وبين بينها بلدة، وهي :بالكاف بوشنك، :يقولون والعجم أولها، في بالباء
 من طائفة منها خرج منها، مجلوبة هراة مدينة خيرات وأكثر والفواكه، الشجر كثير واد في
 ٤ الحموي، لياقوت ، البلدان معجم .العلم أهل /٣٨٧ .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، :في ( ١٣٧ / ٢ والتحبير، ،( ١٤١٣ ) برقم ، ١٩٠٠ /٤٢٢، ٤٢٣،

 . (ه ٥٤١ ) وفيات ، اإلسالم تاريخ ، والذهبي ، ( ١١٧٠ ) برقم
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، :في ترجمتها ( ١٣٨ / والتحبير، ،( ١٤١٣ ) برقم ، ١٩٠٠

. ٤٢٢/٢، ٤٢٣ 
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٣٩ / ١٣٧٠ ) برقم ، ١٨٧٠، ١٨٧١ )

 ٢ والتحبير، / ١١٢٨ ) برقم ١٩٨ ) .
 ( في الراء وفتح الواو، وسكون المهملة، الدال وضم النون، وسكون الفاء، بفتح الفندروجي، ( ١٤٠

 ٤ البلدان، معجم ياقوت، الحموي، .فندروجة إلى النسبة هذه -الجيم آخرها /٢٧٨.
 ( بنيسابور، :وقيل بأصبهان، محلة :معجمة ذال وآخره والقاف السكون، ثم بالضم، ُملقاباذ، ( ١٤١
 ٥ الحموي، لياقوت ، البلدان معجم . العلماء من عدد إليها___________ ينسب / ٢٢٤
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، :في هاترجمت ( ١٤٢ / نقطة، ،وابن( ١٤٤٢ ) برقم ، ١٩٢١
 ٥ اإلكمال، تكملة / ٤ المنتبه، تبصير حجر، وابن ، ٤٣٢ / اإلسالم، تاريخ والذهبي، ، ١٣١٨

.٨٦٨/١١ 
 ( ٣ ، شيوخه معجم من المنتخب في ( ١٤٣ / ١٩٢١ ، ١٩٢٢
 ( ١١ ، اإلسالم تاريخ في ( ١٤٤ / ٨٦٨
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٤٥ / والتحبير، ،( ١٤٣٢ ) برقم ١٩١٥
 ٢/ ١١ اإلسالم، تاريخ والذهبي، ،( ١١٩٠ ) برقم ، ٤٣٣ / ٨٧٩
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب : في ترجمتها ( ١٤٦ / ٢ والتحبير، ،( ١٣٩١ ) برقم ١٨٨٣ / برقم ٤١١
 ( ١١ اإلسالم، تاريخ والذهبي، ،( ١١٥٠ / إسماعيل بن الغافر عبد الحسين أبو والفارسي ، ٩٠٥

 أحمد محمد : حققه نيسابور، لتاريخ السياق ( ه ٦٤١ :ت) الصريفيني انتخبه الحافظ،
 ٨٠٠ ) برقم ٢٥٠ ص م، ١٩٨٩ ، ه ١، ١٤٠٩ ط بيروت، العلمية، الكتب دار العزيز، عبد ).

 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود

~2009 Z¶AZIs ,_°1430 Zte ١ XXl{A ,٦ X{O}{A والقانونية الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة ١٠٦ 

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب في ( ١٤٧ / ٢ والتحبير، ، ١٨٨٣، ١٨٨٤ / ٤١١ .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٤٨ / والتحبير، ،( ١٣٦٧ ) برقم ، ٨٦٩
 ٢/ ١١٢٦ ) رقمب ، ٣٩٧ ) .
 ( أبيورد بين ناحية وهي خابران، قرى من – والنون الهاء، وفتح السكون، ثم بالفتح، – ميهنة ( ١٤٩
 ٥ ، البلدان معجم ياقوت، الحموي، . وسرخس / ٢٨٧
 ( في وهمذان، الري بين حسنة مدينة – ساكنة هاء بعدها مفتوحة، واو األلف بعد – ساوه ( ١٥٠
 . آوه : لها يقال مدينة وبقربها فرسًخا، ثالثون والري همذان من واحد لك وبين بينها ، وسط
 معمورتين ومازالتا ... فرسخين نحو وبينهما إمامية، شيعة أهلها وآوه شافعية، سنية فساوه
 فيها، من كل وقتلوا خربوها، أنهم فخبرت الترك الكفار التتر فحاصرها ، ه ٦١٧ سنة إلى
 . أحرقوها أنهم بلغني . منها أعظم الدنيا في يكن لم كتب، دار بها وكان البتة، أحًدا يتركوا ولم

 ٣ البلدان، معجم ياقوت، الحموي، / . (ساوه) ١٧٩
 ( معناه نيسابور، نواحي من ورة ًً  ك :وألف وواو، المثناة، التاء وضم السكون، ثم بالضم، :أستوا ( ١٥١
 القاسم أبو قاله خيوسان، قصبتها قرية عينوتس ثالث على تشتمل والمشرقة، المضحاة :بلسانهم
 جمة وقرى كثيرة، نواح على تشتمل نيسابور، نواحي من ناحية أُستو :سعد أبو وقال . البيهقي
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 متصلة وحدودها نيسابور، نواحي عيون من وهي وخوجان، أستوا :فيقال بخوجان، بمقرن
 ١ البلدان، معجم . ثينوالمحد العلماء من خلق منها خرج . نسا بحدود / ٢٠٨- ٢٠٩ .
 ( ٣ العبر وفي ، ٤٧٣ ص الصحاح مختار . الترك من جنس :الغز ( ١٥٢ / وراء ما تركمان وهم :٤

 . الترك من جنس هم : قلت . النهر
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٥٣ / ١٣٨٦ ) برقم ١٨٨٠، ١٨٨١ ) ،
 ٢ والتحبير، / ١١ اإلسالم، تاريخ والذهبي، ،( ١١٤٥ ) برقم ، ٤٠٧، ٤٠٨ /٩٦٣ .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٥٤ / ١٨٥٩ ) برقم ، ١٨٩٨، ١٨٩٩ )،

 ٢ والتحبير، / ٢٠ النبالء، أعالم سير والذهبي، ،( ١١٧٠ ) رقم ، ١٤٢٢ / وتاريخ ، ٥٥٥
 ١١ ، اإلسالم / ٤ المشتبه، توضيح ي،الدمشق الدين ناصر وابن ، ٩٦٤ / حجر، وابن ، ٢٤٩

 ٢ المنتبه، تبصير / ٦٦١ .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٥٥ / ١٣٧٢ ) برقم ١٨٧١، ١٨٧٢ )،

 ٢ والتحبير، / نشر ، واالستمالء اإلمالء وأدب ، " جوهرناز " بلفظ ( ١١٣١ ) برقم ، ٣٩٩
 ١ اإلكمال، تكملة نقطة، وابن ، ( ٣٧٨ ) رقم م، ١٩٥٢ ليدن / ويسريلر مكس / ٣٥٦

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٥٦ / ١٣٨٠ ) برقم ، ١٨٧٦، ١٨٧٧ ) ،
 ٢ والتحبير، / ٢ اإلكمال، تكملة نقطة، وابن ،( ١١٣٩ ) برقم ، ٤٠٤ / الدين ناصر وابن ، ٤٠٠

 ٣ المشتبه، توضيح الدمشقي، /٤٠٢ .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، :في ترجمتها ( ١٥٧ / والتحبير، ،( ١٣٩٠ ) برقم ، ١٨٨٣

 ٢/ ١١٤٩ ) برقم ٤١٠ ) .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، في ترجمتها ( ١٥٨ / والتحبير، ،( ١٣٩٤ ) برقم ، ١٨٨٦

 ٢/ ٣ اإلكمال، ملةتك نقطة، وابن ( ١١٥٢ ) برقم ، ٤١٢ / ٢٨٩٢ ) برقم ١١٦،١١٧ ) ,
 ( ٣ اإلكمال، تكملة في نقطة ابن ذلك ذكر ( ١٥٩ /١١٧ .
 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )

١ ١٠٧ XXl{A ,٦ X{O}{A 2009 ~ والقانونية الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة Z¶AZIs ,_°1430 Zte 

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب اني،السمع :في ترجمتها ( ١٦٠ / ١٣٩٥ ) برقم ، ١٨٨٦،١٨٨٧ )
 ٢ والتحبير، / ١١ : واألنساب ، ( ١١٥٣ ) برقم ٤١٢ / الجزري األثير وابن ،(الوركاني) ٣١٨

 ٣ بيروت، صادر، دار األنساب، تهذيب في اللباب ،(ه ٦٣٠ : ت) /٣٦٢ .
 ( ٣ خه،شيو معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٦١ / ١٣٩٦ ) برقم ١٨٨٨،١٨٨٧ )،

 ٢ والتحبير، / ٢ واألنساب، ،( ١١٥٤ ) برقم ، ٤١٣،٤١٢ / . ( البزاني ) ١٨٨،١٨٧
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٦٢ / ١٣٩٨ ) برقم ١٨٨٨، ١٨٨٩ )،

 ٢ والتحبير، / ١١٥٦ ) برقم ٤١٤ ) .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٦٣ / ١٤٠٠ ) برقم ١٨٩٠،١٨٨٩ )،

 ٢ والتحبير، / ٣ اإلكمال، تكملة نقطة، وابن ،( ١١٥٨ ) برقم ٤١٥،٤١٤ / الصابوني، وابن ، ٤٠٧
 الكتب، عالم جواد، مصطفى تحقيق اإلكمال، إكمال تكملة (ه ٦٨٠ :ت ) علي، بن محمد

 ٢ المنتبة، تبصير حجر، وابن ،( ١٨٥ ) برقم ٢١٤،٢١٣ ص م، ١٩٨٦ -ه ١٤٠٦ ط /٦٧٤ .
 ( ٢ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٦٤ / والتحبير، /( ١٤٠٤ ) برقم ١٨٩٤

 ٢/ ١١٦٢ ) برقم ٤١٨ ) .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٦٥ / والتحبير، ،( ١٤٠٤ ) برقم ، ١٨٩٤
 ٢/ . (النساء تراجم ) ، ٢٧٣ ص ،دمشق تاريخ عساكر، وابن ،( ١١٦٣ ) برقم ، ٤١٨
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٦٦ / والتحبير، ، ١٤٠٦ برقم ، ١٨٩٥

 ٢/ ١٥٢ ) برقم واالستمالء، اإلمالء وأدب ، ١١٦٤ برقم ٤١٩،٤١٨ ) .
 ( ٣ ه،شيوخ معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٦٧ / ١٤٢٠ ) برقم ١٩٠٤،١٩٠٣ )

 ٢ والتحبير، / ١١٧٨ ) برقم ، ٤٢٥ ) .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٦٨ / ١٤٢٢ ) برقم ، ١٩٠٥،١٩٠٤ )،

 ٢ والمنتخب، / ١ اإلكمال تكملة نقطة، وابن ،( ١١٨٠ ) برقم ٤٢٦ / ناصر وابن ،( ٨٥١ ) برقم ٤٨٩
 ١ المشتبه، توضيح الدين، / ١ المنتبه، تبصير حجر وابن ، ٤٠٩ /١٣٢ .

د ًً  و خس ر ًًُ ( ١٦٩  ( معربة وجيمه والدال، الساكنة، والراء المكسورة، بالجيم وجرد أوله، بضم – جر 
 أعمال من بيهق قصبة كانت مدينة :عمل بمعنى كرد ألن خسرو، عمل :ومعناه كاف، من

 من جرد خسرو :انيالعمر قال سابزدار، بيهق قصبة فاآلن قومس، وبين بينها نيسابور،
 : البلدان معجم . بيهق إلى منسوبون عامتهم األئمة من جماعة منها خرج . أسفرايين أعمال
٢/ ٤٢٣، ٤٢٤ 

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٧٠ / والتحبير، ( ١٤٢٤ ) برقم ١٩٠٧،١٩٠٦
 ٢/ ١١٨٢ ) برقم ٤٢٧ ) .

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٧١ / والتحبير، ( ١٤٢٦ ) برقم ١٩٠٨
 ٢/ برقم ٤٢٠ ص بنيسابور، لتاريخ السياق من المنتخب والصريفيني، ( ١١٨٤ ) برقم ، ٤٢٨

. (١٤٢٣) 
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 ( ٤ النساء، أعالم رضا، عمر كحالة، ( ١٧٢ /٥٣،٥٢ .
 معجم من المنتخب السمعاني، : في___________ ترجمتها ( ١٧٣ / ١٤٣٤ ) برقم ، ١٩١٦ ، ١٩١٧ )،
 ( ٣ شيوخه،

 ٢ والتحبير، / ١١٩٢ ) برقم ٤٣٤ ) .
 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود
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 ( ٤٧٧ )القشيري هوازن بن عبدالكريم بن عبدالرحيم نصر يأب اإلمام بنت حرة ( ١٧٤ = ،( ه ٥٣٤
 ١٠٣ ) رقم تحت ترجمتها ستأتي ) .
 ( مرت ترجمتها القشيري، هوازن بن عبدالكريم بن عبدالرحيم نصر أبي اإلمام بنت سارة ( ١٧٥
 ٥٠ ) رقم تحت ) .
 ( ٣ شيوخه، جممع من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٧٦ / ١٣٧٤ ) برقم ١٨٧٤،١٨٧٣ )،

 ٢ والتحبير، / النبي اسم بلفظ راء، ثم ثانيه، وسكون أوله، بفتح وعزرة، .( ١١٣٣ ) برقم ٤٠٠
 البلدان، معجم .العلماء من جماعة إليها نسب كبيرة، بنيسابور محلة إسرائيل، بني من عزرة
 ٤ لياقوت، / ١٣٣
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب عاني،السم : في ترجمتها ( ١٧٧ / والتحبير، ،( ١٣٧٩ ) برقم ١٨٧٦

 ٢/ ١١٣ ) برقم ٤٠٣ ) .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٧٨ / والتحبير، ( ١٤٠٣ ) برقم ١٨٩٣،١٨٩٢

 ٢/ حديث من ، ١٢٤٧ ص صحيحه، في البخاري أخرجه والحديث . ( ١١٦٠ ) برقم ٤١٦
 ٤٣٨ رقم ، " كهاتين والساعة أنا بعثت " : وسلم عليه هللا صلى النبي قول باب في هريرة أبي ،

 ٦٥٠٢ ) رقم ح الرقاق، كتاب من ) .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٧٩ / والتحبير، ( ١٤١٤ ) برقم ١٩٠٠،١٩٠١

 ٢/ ١٠ واألنساب، ،( ١١٧٢ ) برقم ، ٤٢٣ / . (الكاكويي ) ٣٣١
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٨٠ / ١٤٠٢ ) برقم ١٨٩٢،١٨٩١ )،
 ٢ والتحبير، / ١٣ ) برقم ٥٠ ص دمشق، مدينة تاريخ عساكر، وابن ،( ١١٦٠ ) برقم ٤١٦ )،

 ١٢ اإلسالم تاريخ والذهبي، ،(النساء تراجم ) ( ١٣ ) برقم ١٩٨ ص / سنة وفيات ، ٢٩
 ( ٢ المنتبه، تبصير حجر، وابن ( ه ٥٥١ / هاعن روى بشر، بن سهل بنت سكر " وفيه ٦٨٦
 . عساكر ابن

 ( . ( النساء تراجم ) ١٩٨ ص دمشق، مدينة تاريخ في ( ١٨١
 ( ٤ البلدان معجم . دمشق أبواب من باب الفراويس باب ( ١٨٢ /٢٧٦ .

 ( الود الراء، وسكون الواو، وفتح ساكنة، وياء ثانيه، وكسر أوله، بفتح أبيوردر إلى نسبة ( ١٨٣
د أقطع كيكاووس الملك أن أخبارها في الفرس ذكرت . مهملة ر   أرًضا جودرز بن أباو 

 ونسا، سرخس بين بخراسان مدينة أبيورد، فهي باسمه، وسماها مدينة، بها فبنى بخراسان،
ين ًًُ بن عامر بن هللا عبد يد على وفتحت .الماء ورتية وبئة،  فتحت : وقيل ، ه ٣١ سنة كر 

 ١ للحموي البلدان معجم .التميمي قيس بن األحنف يد على لكذ قبل /١١٠ .
 ( أحدثها . أبيورد من فراسخ ستة على بخراسان صغيرة بليدة :نون آخره كوفن، إلى نسبة ( ١٨٤

 ٤ البلدان، معجم . العلماء من جمع منها خرج المأمون، خالفة في طاهر بن هللا عبد /٥٥٧ .
 ( تقرع كأنها الكرسي آية:مثل الجن، من فزع إذا اإلنسان يقرؤها التي اآليات :القرآن قوارع ( ١٨٥

 ٥٣١ ص الصحاح مختار ، الشيطان .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٨٦ / ١٤٣٥ ) برقم ١٩١٧، ١٩١٨ ) ،

 ٢ والتحبير، / برقم (ه ٥٥٥ ) سنة وفيات اإلسالم، تاريخ ، والذهبي ،( ١١٩٢ ) برقم ٤٣٥
. (١٧٢) 
 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )

١ ١٠٩ XXl{A ,٦ X{O}{A 2009 ~ والقانونية الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة Z¶AZIs ,_°1430 Zte 

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٨٧ / ١٤٣٠ ) برقم ١٩١٢، ١٩١٣ )،
 ٢ والتحبير، / ١٠ واألنساب، ،( ١١٨٨ ) برقم ٤٣١، ٤٣٢ / . (الكاكويي ) ٣٣١
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٨٨ / والتحبير، ،( ١٣٧٦ ) برقم ١٨٧٤

 ٢/ ١١٣٥ ) برقم ٤٠١ ) .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٨٩ / والتحبير، ، ( ١٣٨١ ) برقم ١٨٧٧

 ٢/ ٢ اإلكمال، تكملة نقطة، وابن ،( ١١٤٠ ) برقم ٤٠٤ / ١٨٦٠ ) مبرق ٤٠٠ ) .
 ( . (النساء تراجم) ٥٣٣، ٥٣٤ ص دمشق مدينة تاريخ في عنها عساكر ابن رواية ( ١٩٠

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٩١ / ١٣٨٢ ) برقم ١٨٧٧، ١٨٧٨ )،
 ٢ والتحبير، / ٣ اإلكمال، تكملة نقطة، وابن ،( ١١٤١ ) مبرق ٤٠٤، ٤٠٥ / ١٨٦١ ) برقم ٤٠٠ ) ،
 ١ النساء، أعالم رضا، عمر وكحاله، /٣١٨ .

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٩٢ / والتحبير، ،( ١٣٩٢ ) برقم ١٨٨٥
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 ٢/ ١١٥١ ) برقم ، ٤١١ ) .

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب ي،السمعان : في ترجمتها ( ١٩٣ / ١٣٩٣ ) برقم ١٨٨٥ ) .

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٩٤ / ١٤٣٧ ) برقم ١٩١٩ ) .

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٩٥ / ١٤٤٦ ) برقم ١٩٢٣ ) .

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ١٩٦ / ١٤٤٣ ) برقم ١٩٢٢ ) .
 ( من أو كتاب من الشيخ يملي أن ذلك في يستوي األكثرين، عند الرواية درجات أرفع : السَّماع ( ١٩٧
 محمد /للدكتور الحديث أصول في لمحات . إمالء غير من يحدث وإنما يملي، يكن لم أو حفظه،

 ٣٤٤ ص صالح أديب .
 ( ١١ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ( ١٩٨ / ٣ الصلة، بشكوال، وابن ،(طونة) اسم تحت ٧٦، ٧٨ /٦٩٦ ،

 ١٥٤١ ) برقم ٦٩٧ ) .
 ( ١١ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ( ١٩٩ /٨٤ .
 ( ١١ السابق، المصدر ( ٢٠٠ /٨٧ .

 ( ١١ السابق، المصدر ( ٢٠١ /١١٢
 ( ٢ اإلكمال، تكملة نقطة، ابن ( ٢٠٢ / ١١ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ،( ٢٢٧٧ ) برقم ٥٧٩ / وكحاله، ، ١١٢

 ١ النساء، أعالم رضا، عمر /٤٨٤ .
 ( ١١ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ( ٢٠٣ / ٥١٣ ) التالية السنة وفيات في وأعادها ، ١٩٦ ) ٢١٢/١١.
 ( ٢ األنساب السمعاني، فارس، من شيراز بنواحي قرية وهي خب ر، ًً  إلى نسبة خب ري ًً  ال ( ٢٠٤ /٣١٨، ٣١٩.

 ( ٢ األنساب، السمعاني، ( ٢٠٥ / ١٧ المنتظم، الجوزي، وابن ، ٣١٨، ٣١٩ / تكملة نقطة، وابن ، ١٦٧
 ٢ اإلكمال / ١١ اإلسالم، تاريخ والذهبي، ،( ٢٠٤٦ ) برقم ٤٧٩ / الدين ناصر وابن ، ١٩١

 ٢ المشتبه، توضيح الدمشقي، / ١ المنتبه، تبصير حجر، وابن . ٤٨٧ / ٣٦٣ .
 ( إلى النسبة هذه – نون آخرها وفي المهملة، الوالد والراء، الموحدة، الباء بفتح -البرداني ( ٢٠٦

 ٢ األنساب، السمعاني، بغداد، قرى من قرية وهي بردان، /١٣٥ .

 ( ١١ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ( ٢٠٧ /٢٣٨، ٢٣٩ .
 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود

~2009 Z¶AZIs ,_°1430 Zte ١ XXl{A ,٦ X{O}{A والقانونية الشرعية للعلوم الشارقة جامعة ةمجل ١١٠ 

 ( ٣ اإلكمال، تكملة نقطة، ابن ( ٢٠٨ / ١١ اإلسالم تاريخ والذهبي، ،( ٢٧٦٤ ) برقم ٤٦ /٢٧٤ .

 ( ١١ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ( ٢٠٩ / ٢٨٩ .

 ( ١١ السابق، المصدر ( ٢١٠ /٢٩٠، ٢٩١ .

 ( ٣ اإلكمال، تكملة نقطة، ابن ( ٢١١ / ٢ نتبه،الم تبصير حجر، وابن ،( ٣٥٧٦ ) برقم ٤٧٧ / ٦٩٦ .

 ( ١١ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ( ٢١٢ /٣٢١ .
 ( ٢ اإلكمال، تكملة نقطة، ابن : انظر ( ٢١٣ / ١١ اإلسالم تاريخ والذهبي، ،( ١٨٥٨ ) برقم ٤٠٠ /٣٣١،
 ١ النساء، أعالم رضا، عمر وكحاله، / ٣١٧ .
 ( ١١ ، اإلسالم تاريخ الذهبي، ( ٢١٤ /٤٠١ .

 ( ١١ السابق، المصدر ( ٢١٥ / ٢٣٦ ) رقم ٨٢، ٨٣ ص للسلفي، السفر معجم ، ٤٤٧ ) .
 ( ٧ دمشق، تاريخ عساكر، ابن ( ٢١٦ / ١١ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ، ٣٤، ٣٥ /٤٥٢ .

 ( ١١ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ( ٢١٧ / ٣ نقطة، ابن : انظر و ، ٤٥٨ / :وفيه ،( ٣١٨٢ ) برقم ٢٦٨
 المسلمة، ابن عن حدثت . البارع أخت الوهاب عبد بن محمد بنت سعيدة المدعوة بشارة
 . الصابوني بن الوهاب عبد بن الخالق عبد :وعنها
 ( ١١ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ( ٢١٨ /٤٦٤
 ( ١١ السابق، المصدر ( ٢١٩ /٤٧٤
 ( الغز خربها . والسوق الحسن الجامع بها فراسخ، خمسة على فرو قرى من قرية :كمسان ( ٢٢٠

 ٤ البلدان، معجم الحموي، . (ه ٥٤٨ ) سنة في /٣٠٥ .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ٢٢١ / ١٤١٧ ) برقم ١٩٠٢، ١٩٠٣ )،

 ٢ والتحبير، / ١٣ واألنساب ،( ١١٧٥ ) برقم ٤٢٤ / . (الهالليً ) ٤٤٣
 ( ١١ سالم،اإل تاريخ الذهبي، : في ترجمتها ( ٢٢٢ /٥٠١ .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، :في ترجمتها ( ٢٢٣ / ١٣٧٣ ) برقم ١٨٧٢، ١٨٧٣ )،

 ٢ والتحبير، / ١١ اإلسالم، تاريخ والذهبي، ،( ١١٣٢ ) برقم ٤٠٠ / بنت جوهرة :وفيه ٥٠١
 ١٧ المنتظم، الجوزي، وابن القشيري، هوازن بن الكريم عبد / ٤٠١٢ ) برقم ٣١٩ ) .
 ( ٥ اإلكمال، تكملة نقطة، ابن : في ترجمتها ( ٢٢٤ / ٥٨٥٦ ) رقم ، ٤٧٧ )، ٦/ ٦٦٣٦ ) برقم ٢٤١ )،

 ١١ اإلسالم، تاريخ والذهبي، / ٤ التبصير، حجر، وابن ، ٥١٦ / باب في ، ١٢٢٨، ١٤٨٦
 . بانس باب مهناز،
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ٢٢٥ / والتحبير، ،( ١٤١٦ ) برقم ١٩٠٢

 ٢/ ١١٧٤ ) برقم ٤٢٣، ٤٢٤ )
 ( . البلدان معجم ياقوت، الحموي، ، سرخس من فرسخ بعد على قرية خان، زند إلى نسبة ( ٢٢٦
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ٢٢٧ / والتحبير، ، ( ١٤٢٥ ) برقم ١٩٠٧
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 ٢/ ٢ الموطأ في مالك رواه والخبر . ( ١١٨٣ ) برقم ، ٤٢٧، ٤٢٨ / ٦ ) برقم ٢٩٢ ) .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ٢٢٨ / والتحبير، ،( ١٣٧٧ ) برقم ١٨٧٥

 ٢/ ١١٣٦ ) برقم ، ٤٠٢ ) .
 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )

١ ١١١ XXl{A ,٦ X{O}{A 2009 ~ القانونيةو الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة Z¶AZIs ,_°1430 Zte 

 ( البارودي، عمر هللا عبد :تحقيق مكة، / البخارية المكتبة السلفي، طاهر ألبي ، السفر معجم ( ٢٢٩
 ١٧٧ ) رقم ، ٦٥ ص ) .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ٢٣٠ / ١٤٢٨ ) برقم ١٩٠٩، ١٩١٠ )،

 ٢ والتحبير، / ١١ اإلسالم، تاريخ والذهبي، ،( ١١٨٦ ) برقم ٤٢٩، ٤٣٠ / وتذكرة ، ٦٩٠
 ٤ الحفاظ، / ١٢٧٤ .

 (٢٣١) ( ١١ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ( ٢٢٠ /٦٩٠
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ٢٣٢ / والتحبير، ،( ١٤٢١ ) برقم ، ١٩٠٤
 ٢/ . (ه ٥٤٤ ) فياتو اإلسالم، تاريخ والذهبي، ،( ١١٧٩ ) برقم ، ٤٢٥، ٤٢٦
 ( افتتحها غلة، وأوسعها خيًرا، وأكثرها وأذكرها مدنها، أجمل من بخراسان، مشهورة مدينة ( ٢٣٣

 البلدان معجم . كثير خلق إليها وينسب عنه، هللا رضي عثمان، أيام في قيس بن األحنف
 ١ الحموي، لياقوت / ٥٦٨، ٥٦٩ .

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في جمتهاتر ( ٢٣٤ / والتحبير، ( ١٤٠٩ ) برقم ١٨٩٧
 ٢/ ٤ اإلكمال، تكملة ، نقطة وابن ،( ١١٦٧ ) برقم ٤٢١ / والذهبي، ،( ٣٩٨١ ) برقم ٧٤، ٧٥
 ١١ اإلسالم تاريخ /٩٢٨ .

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ٢٣٥ / والتحبير، ،( ١٣٦٧ ) برقم ١٨٦٩
 ٢/ ١١٢٦ ) برقم ٣٩٧ ) .

 ( ١٢ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ( ٢٣٦ /٧٦ .
 ( ١٢ السابق، المصدر ( ٢٣٧ /٨٧.

 ( ٦٩ دمشق، مدينة تاريخ عساكر، ابن ( ٢٣٨ /١٦٧، ١٦٨ .
 ( . البلدان معجم ياقوت، الحموي، . دمشق غوطة قرى من قرية وهي ( ٢٣٩
 ( ٦٩ دمشق، مدينة تاريخ عساكر، ابن : في ترجمتها ( ٢٤٠ / اإلسالم، تاريخ ، والذهبي ، ١٦٧، ١٦٨

 ١٢/ ٣ والعبر ، ١٢٤، ١٢٥ / ٤ الذهب، شذرات الحنبلي، العماد وابن ، ٢٧ / ٣٥٦ .
 ( ١ اإلكمال تكملة نقطة، ابن ( ٢٤١ / ١ إليه المحتاج المختصر والذهبي، ، ٥١٥ / رقم ترجمة ٢٩٤
 ( ١ المنتبه، تبصير حجر، وابن ،( ١٥١٩ / ٤ وفي مهيار، :وفيه ، ٢١٢ / أتى ١٣٢٧، ١٣٢٨

 . بالصواب
 ( ٢ اإلكمال تكملة نقطة، ابن ( ٢٤٢ / ١ المنتبه، تبصير حجر، وابن ،( ١٥٢٤ ) برقم ٢٥٢ /٤٣٩،
 ٤ النساء، أعالم وكحالة، /٢٦٢ .
 ( ١٢ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ( ٢٤٣ /٢٤٨ .
 ( ١٥ إليه، المحتاج المختصر ي،الذهب ( ٢٤٤ / ١٢ اإلسالم، وتاريخ ،( ١٥٠٢ ) برقم ، ٣٩٢ / ٢٩٤ .
 ( ١٥ إليه، المحتاج المختصر الذهبي، ( ٢٤٥ / ١٢ اإلسالم وتاريخ ،( ١٥٠١ ) برقم ، ٣٩١ / ٢٩٤ .

 ( ١٥ إليه، المجتاج المختصر الذهبي، ( ٢٤٦ / ١٥١٨ ) برقم ، ٣٩٤ ) .
 ( ١٥ إليه، لمحتاجا المختصر الذهبي، ( ٢٤٧ / ١٢ اإلسالم، وتاريخ ،( ١٥١٢ ) رقم ، ٣٩٣ /٣١٦ .

 ( ١٩ دمشق، مدينة تاريخ عساكر، ابن ( ٢٤٨ /٢٦٠، ٢٦١
 ( . السابق المصدر ( ٢٤٩
 الهجري السادس القرن في النبوية السنة خدمة في المرأة جهود
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 ( ٣ اإلكمال، تكملة نقطة، ابن ( ٢٥٠ / ١٥ إليه، المحتاج المختصر والذهبي، ،( ٣١٨٣ ) برقم ، ٢٦٨ /٣٩١
 ٣ المنتبه، تبصير حجر، وابن ،( ١٤٩٩ )برقم /١٠٦٦
 ( ٢ اإلكمال، تكملة نقطة، ابن ( ٢٥١ / إليه، المحتاج المختصر والذهبي، ،( ١٥٢٦ ) برقم ٢٥٢، ٢٥٣

 ١٥/ ١٢ إلسالم،ا وتاريخ ،( ١٥٣٥ ) رقم ، ٣٩٧ /٤٤٣ .
 ( ١٢ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ( ٢٥٢ /٤٤٣
 ( ٢ اإلكمال، تكملة نقطة، ابن ( ٢٥٣ / ١٥ إليه المحتاج المختصر والذهبي، ،( ٢٢١٩ ) رقم ، ٥٥٠ /٤٠٦
 ١٢ اإلسالم، وتاريخ ،( ١٥٥٠ ) رقم /٤٤٥

 ( ١٥ إليه، لمحتاجا المختصر الذهبي، ( ٢٥٤ / ١٢ اإلسالم، وتاريخ ،( ١٥٤٧ ) رقم ٣٩٨ /٥٣١ .
 ( ١٢ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ( ٢٥٥ / ١٧٠ ) رقم ، ٨٠٠ ) .
 ( ١ النقلة، لوفيات التكملة المنذري، ( ٢٥٦ / إليه، المحتاج المختصر والذهبي، ،( ٨٥ ) ترجمة ٢٠
 ٣/ ١٢ اإلسالم، وتاريخ ، ٢٦١ / . (ه ٥٨٥ ) سنة وفيات ، ٨٥٣

 ( ١٢ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ( ٢٥٧ / ١ المشتبه توضيح الدين، ناصر وابن ، ( ٨٥٣ / ٤١٧ .
 ( ١ التكملة، المنذري، ( ٢٥٨ / ١٢ اإلسالم تاريخ والذهبي، ، ١٧٧ / . (ه ٥٨٨ ) سنة وفيات ، ٨٧٨
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 ( ١ التكملة، المنذري، ( ٢٥٩ / اإلسالم، تاريخ الذهبي، ،( ١٧٩ ) رقم ترجمة ، ( ٢٩٢ ) رقم ١٨٥
. ٩٦٥/١٢ 
 ( ٦٩ دمشق، مدينة تاريخ عساكر، ابن ،( ٤٩٧ ) ترجمة /١ التكملة، المنذري، ( ٢٦٠ / الذهبي، ، ٤٥

 ١٢ اإلسالم، تاريخ /١٠٢٨، ١٠٢٩
 ( ٦٩ دمشق، مدينة تاريخ عساكر، ابن ،( ٤٥٧ ) ترجمة /١ التكملة، المنذري، ( ٢٦١ / الذهبي، ، ٣٠

 ١٢ سالم،اإل تاريخ / ٥٩٥ ) وفيات في ترجمتها وأعاد ، ١٠١٤ ) ١٢/ ١٠٢٨
 ( ٢ اإلكمال، تكملة نقطة، ابن ( ٢٦٢ / ١٤٧٧ ) برقم ، ٢٢٥ )، ٣/ ٤ و ،( ٣٠١٢ ) برقم ١٧٥ / برقم ٤٥٩
 ( ١٥ الدبيثي، ابن تاريخ من إليه المحتاج المختصر الذهبي، و ،( ٤٦٦٣ / برقم ٣٩٨

 ( ١٢ اإلسالم، تاريخ و ،( ١٥٤٢ / ٣ المنتبه تبصير حجر، وابن ، ١٠٣٧، ١٠٣٨ /١٠٦٧ .
 ( تاريخ الذهبي، و ، أحمد أم :كنيتها : وفيه . ٦٣٢ ترجمة /١ النقلة، وفيات تكملة المنذري، ( ٢٦٣

 ١٢ اإلسالم، /١٠٩٧ .
 ( ١ النقلة، وفيات تكملة المنذري، ( ٢٦٤ / ١٢ اإلسالم، تاريخ الذهبي، ،( ٦٧٢ ) رقم ٤٣٠ /١١٤١
 ١٢ في ادهاوأع ،( ٤٣٧ ) رقم / . شمائل باسم ( ٤٤١ ) برقم ١٤٤٢

 ( ١٥ إليه، المحتاج المختصر الذهبي، ( ٢٦٥ / ١٥٣٣ ) رقم ترجمة ٣٩٧ ) .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، : في ترجمتها ( ٢٦٦ / والتحبير، ،( ١٣٦٥ ) برقم ١٨٦٨

 ٢/ ١١٢٤ ) برقم ٣٩٦ ) .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، ( ٢٦٧ / والتحبير، ،( ١٣٦٦ ) برقم ، ١٨٦٨، ١٨٦٩

 ٢/ ١١٢٥ ) برقم ٣٩٦ ) .
 ( ٣ اإلكمال، تكملة نقطة، ابن ( ٢٦٨ / ١ النساء، أعالم وكحالة، ،( ٣١٨٢ ) برقم ٢٦٨ /١٣٣ .
 ١١٤ ٥٧ ) القزقي موسى الرحمن عبد سعيد .د )
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 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، ( ٢٦٩ / ٢ والتحبير، ،( ١٣٧١ ) برقم ١٨٧١ / برقم ٣٩٩
. (١١٣٠) 

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، ( ٢٧٠ / ٢ والتحبير، ( ١٣٧٨ ) برقم ١٨٧٥، ١٨٧٦ /٤٠٢
 ١١٣٧ ) برقم ) .

 ( ٣ اإلكمال، تكملة ، نقطة ابن : في متهاترج ( ٢٧١ / ٢ المنته، تبصير حجر، وابن ، ٤٦ / ٦٤٥ .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، ( ٢٧٢ / ٢ والتحبير، ،( ١٣٨٨ ) برقم ، ١٨٨١، ١٨٨٢ /٤٠٩
 ١١٤٧ ) برقم ) .
 ( ١٥ إليه، المحتاج المختصر الذهبي، ( ٢٧٣ / ١٥١٣ ) برقم ٣٩٣ ) .
 ( ١٥ السابق، المصدر ( ٢٧٤ / ١٥١٦ ) برقم ، ٣٩٤ ) .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، ( ٢٧٥ / ٢ والتحبير، ،( ١٣٩٩ ) برقم ١٨٨٩ / برقم ٤١٤

. (١١٥٧) 
 ( ١٥ إليه، المحتاج المختصر الذهبي، ( ٢٧٦ / ١٥٣٦ ) برقم ٣٩٧ ) .

 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، ( ٢٧٧ / واالستمالء، اإلمالء وأدب ( ١٤٣٦ ) برقم ١٩١٨
 ٤٨٥ ) برقم ) .
 ( ٣ شيوخه، معجم من المنتخب السمعاني، ( ٢٧٨ / ١٤٤١ ) برقم ١٩٢٠، ١٩٢١ ) .

* * * 
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ABSTRACT 
This paper discusses the status of women in Islam and highlights 

their role in building the Muslim community and serving Islam in 

general and the prophetic sunnah in particular. The introduction of this 

study contains the rationale for this research and the interest of women 

in the hadith during the Prophet’s (PBUH) lifetime until the end of the 

5th century. The following five topics are discussed in the paper: 1) 
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Seven female narrators of the hadith; 2) Twenty women who supervised 

hadith scholars; 3) An investigation the hadith narrators who narrated a 

part or more of a book. This section includes two subsections: a) 

biographies of 22 narrators whose years of death were known, and b) 

biographies of 16 narrators whose dates of death were unknown; 4) 

Female narrators who were only slightly mentioned by male narrators. 

This section contains two subsections: a) biographies of seven narrators 

whose years of death were known, and b) eight narrators whose years of 

death were not known; and 5) Narrators who heard and transmitted 

hadith to others. This section consists of two subparts: a) biographies of 

60 narrators whose years of death were known, and b) thirteen narrators 

whose years of death were not known. Finally, the conclusions and the 

findings of the research are presented.__ 
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