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 ملخص البحث

دف هذه الدراسة إىل إبراز جهود املرأة يف نشر احلديث وعلومه، وقد كان اهتمام املرأة 
ة نابعاً من شعورها باملسؤولية الفردية، فهي مكلفة بالتعلم والدعوة واإلصالح، باحلديث حفظاً ورواي

 هلا على العلم فالنصوص الشرعية خاطبتها ومنحتها الثقة بنفسها، وخاصة تشجيع الرسول 
 فهي من السبعة وحضور االس واملناسبات، وأمهات املؤمنني قدوة لغريهن ويف مقدمتهن عائشة 

أصحاب األلوف فضالً عن علمها الواسع واستدراكاا على الصحابة حىت غدت مدرسة املكثرين من 
  .يف نقد احلديث

وكان دور املرأة بارزاً يف القرون الفاضلة الثالثة األوىل، وسجل البحث تراجع دور النساء 
هده القرن بعد ذلك، مع اإلشارة إىل أعالمهن يف القرون التالية حىت القرن التاسع، واإلشادة مبا ش

الثامن من كثرة املشتغالت باحلديث، وكانت مصادر معرفة جهود املرأة كتب التراجم والتاريخ 
ومرويات النساء يف الكتب الستة، مع استنباط مضامني تلك الروايات اليت غلبت عليها األحكام 

لالستدالل فصارت عمدة يف باا، القتصار الرواية يف بعضها على النساء، حيث أصبحت مرجعاً 
  .الفقهي

وقد رحل إليهن الطالب من األقطار، وأخذت من الشيوخ وأخذوا عنها ضمن الضوابط 
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الشرعية، وأشار البحث إىل قصور دور املرأة يف التأليف والتصنيف، مع انتساب أكثر من عرفن 
الرحلة يف طلب بالرواية إىل أسر احملدثني حيث اهتموا بتعليم ذوام من النساء، كما شاركت املرأة ب

  .احلديث ولكن تبعاً للرجل من احملارم

عن القرون الثالثة اهلجرية األوىل، مث من القرن الرابع         : جاء البحث يف متهيد وأربعة مباحث     
إىل التاسع، مث مصادر جهود املرأة من خالل مرويات كتب احلديث والتـاربخ والتـراجم، وأخـرياً                 

  ). ونقد الروايات واجلرح والتعديلطرق التحمل(جهودها يف علوم احلديث  

  

* * *  

  التمهيد
  
  :عناية اإلسالم بتعليم املرأة

لقد عىن اإلسالم بالتعليم عناية تتناسب وعظمة الرسالة احملمولة للناس، فكان 
التعليم أول مشروع إسالمي للمجتمع دون فرق بني الرجل واملرأة بنداء تضمن أداة التعليم 

 اقْرأْ ،خلَق الِْإنسانَ ِمن علٍَق، اقْرأْ ِباسِم ربك الَِّذي خلَق:"  قوله تعاىلوهو القراءة والكتابة يف
، هذا النداء وغريه موجه للجميع وبضمنه )٥-١:العلق( .."وربك الْأَكْرم الَِّذي علَّم ِبالْقَلَِم
  .املرأة لتأثريها القوي يف اتمع

ة العلم بأركان اإلسالم والتوحيد والفرائض وما حتتاجه وقد فرض اإلسالم على املرأ
حنو زوجها وبيتها وأسرا وجمتمعها، وهذا ال يتم إال بالتعلم، فجاءت الرعاية النبوية بتطبيقها 

 وطلنب منه جملساً العملي للنساء، وباملقابل شعرت املرأة حباجة للعلم فجئن إىل الرسول 
جاءت امرأة إىل :  قالالصحيحني عن أيب سعيد اخلدري خاصاً ن فاستجاب كما جاء يف 

يا رسول اهللا ذهب الرجال حبديثك، فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك :"  فقالرسول اهللا 
اجتمعن يف يوم كذا وكذا يف مكان كذا، فاجتمعن فأتاهن : فيه تعلمنا مما علمك اهللا، فقال

  )٢(: النبوية مبظهرين، وقد جتلت العناية)١("فعلمهن مما علمه اهللا

اإلعداد النفسي والدعم املعنوي، ومتثل الدعم النبوي بالرد على أسئلتهن :  األول
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وتفقدهن وحسن االستماع والزيارة والنصح كما زخرت بذلك كتب السرية واحلديث، 

  .فزرع يف نفوسهن الثقة ودفعهن لتحصيل العلم الشرعي بعد أن وقر اإلميان يف نفوسهن

لمجتمع كان للمرأة نصيب منه بزحزحة رواسب اجلاهلية وتشكيل وما حصل ل
واهللا إنا كنا يف اجلاهلية ال نعد : "نفسية وعقلية جديدة خاضعة للشرع، وكان عمر يقول

 وقد حصل ذلك التغيري )٣(."للنساء أمراً حىت أنزل اهللا منهن ما أنزل وقسم هلن ما قسم
من ذلك تفقده للنساء الفاضالت كزيارته للصحابية  وإشعارهن باألمهية ومبراعاة من النيب 

أم حرام بنت ملحان اليت أبدت رغبتها يف أن يناهلا ما ينال ااهدين من األجر والرفعة، ومل 
، وقد زار الربيع بنت معوذ صبيحة عرسها صلة )٤(" أنت منهم:" ينكر عليها ذلك بل قال هلا

 ورقة ويسميها الشهيدة وقد أذن هلا يف اختاذ ، كما كان يزور أم)٥(لرمحها بعد غزوة بدر
  )٦(. باجتهادها وتشجيعاً هلامؤذن وإمامة أهل بيتها يف الصالة، فكان اعترافاً منه 

   :حضور النساء ومشاركتهن يف االس واملناسبات: الثاين

إن الدعم املعنوي الذي نالته املرأة جعلها مهيئة لتلقي العلم واملعارف من روافد 
رية منها املشاركة يف جتمعات املسلمني كحضورها صالة اجلماعة واألعياد وأداء احلج كث

، ولذلك كانت املرأة حتضر )٧("ال متنعوا النساء حظوظهن من املساجد :  "امتثاالً لقوله 
، ويدل على كثرة ترددهن على )٨( الصالة رمحة بأمهالصالة مع صبيها فإذا بكى خفف 

وما : " أنه كان خيطب بالقرآن قائلة أم هشام بنت احلارث عن النيب بيوت اهللا ما روته
  .)٩("إال من كثرة ما كنت أمسعها منه خيطب ا على املنرب" ق والقرآن ايد"تعلمت 

(  يأمرهن حىت احليض منهن والبنت البالغة واليت قاربت البلوغويف األعياد كان 
فقريات منهن العذر بعدم التخلف، كما يف حديث أن يشهدن الصالة، وقطع على ال) العواتق

العواتق :  أن خنرجهن يف الفطر واألضحىأمرنا رسول اهللا :"  قالتأم عطية األنصارية 
يا : وذوات اخلدور، فأما احليض فيعتزلن الصالة، ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني، قالت

  .)١٠("تها من جلباالتلبسها أخ: "إحدانا ال يكون هلا جلباب؟ قال! رسول اهللا

ويف احلج كانت تسأل وتستفسر عما غاب عنها وعن كيفية أداء مناسكها وحتفظ 
  .عنه السنن يف هذا التجمع وتؤديها فتنال أجر التحمل واألداء
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وال يفوتنا أن نذكر أن املرأة حضرت أهم االجنازات واخلطوات األوىل لبناء اتمع 

، واحلضور النسائي كان يف لقاءات البيعة املختلفة مثل أم اجلديد وذلك مبشاركتها يف البيعة
  .عمارة وأم املنيع

شاركت املرأة منذ الوهلة األوىل يف تعلم : املشاركة يف رواية احلديث وتبليغه
احلديث وتعليمه، وذلك حني رأت نفسها معنية بذلك ألنه ميثل مصدراً شرعياً يف معرفة 

ضيلة، كما أا مكلفة بتبليغ الدين الذي يقتضي حفظ احلالل واحلرام والدعوة إىل كل ف
أحاديث واتقاا ومن مث تبليغها سواء على مستوى أسرا وقبيلتها وجمتمعها، فكن شقائق 

، وكون شقائق الرجال )١١("إمنا النساء شقائق الرجال: "الرجال يف الرواية لقول الرسول
  )١٢(:يف الرواية يعين

لتحمل فقد حرص الرسول على تعليمهن وإمساعهن ألن  إن مثل الرجال يف ا-
" وأَنِذر عِشريتك الْأَقْرِبني" مكلفات ذا الدين، فقد قام حني أنزل اهللا عليه قوله تعاىل

يا معشر قريش اشتروا أنفسكم ال أغين عنكم شيئاً، يا بين عبد مناف :"  قال٢١٤:الشعراء
عبد املطلب ال أغين عنك من اهللا شيئاً، ويا صفية عمة ال أغين عنكم شيئاً، يا عباس بن 

رسول اهللا ال أغين عنك من اهللا شيئاً ويا فاطمة بنت حممد سليين ما شئت من مايل ال أغين 
، فنراه خص الكبريات منهن كما خص الكرباء إلظهار استقالهلن وتلقيهن "عنك من اهللا شيئاً

 أول مستجيب ومؤمن ومشجع ومن بعدها للدين كالرجال، فلبت النداء وكانت خدجية
النساء من أمهات املؤمنني ومهاجرات وأنصاريات، وكان الرسول يتحفهن وأفرد هلن يوماً 

  .خاصاً

 واعتنت النساء حبفظ احلديث إما منه مباشرة أو من أزواجهن وإخوان وآبائهن 
ه يف سعة االطالع،  ويالحظ أن املرأة قد تسبق الرجل وتفوقواستمر احلال بعد الرسول 

وقد تكون سبباً يف إسالم قومها واألمثلة على ذلك كثرية وخصوصاً أمهات املؤمنني، وقصة 
: الرهط الثالثة الذين جاءوا يسألون عن عبادته معروفة، وعن مثامة بن حزن القشريي قال

بذ سل هذه فإا كانت تن:" لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ، فدعت جارية حبشية فقالت
   ".لرسول اهللا
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 وهن يشاركن الرجال يف حتقيق املسائل العلمية باملناظرة واحملاورة ملعرفة أحكام -
، فقد قطعت أم الفضل بنت احلارث خالفاً وقع بني أناس يف الدين والوقوف على سنة النيب
ل  فقاأن ناساً متاروا عندها يوم عرفة يف صوم النيب : "صيام رسول اهللا عرفة، وروت

ليس بصائم، فأرسلت له بقدح لنب وهو واقف على بعريه : هو صائم، وقال بعضهم: بعضهم
  .)١٣("ومن فوائد احلديث املناظرة يف العلم بني الرجال والنساء: "قال ابن حجر" فشربه

 وشاركن أيضاً يف تبليغ العلم ورواية احلديث وأدائه، فضالً عن حتمله وطلبه -
بة أحد وسائل التبليغ فقد شجعهن رسول اهللا على تعليمها كما يف ودراسته، وملا كانت الكتا

أال :"   وأنا عند حفصة فقال يلدخل علي رسول اهللا :" حديث الشفاء بنت عبد اهللا قالت
، كما نعت بعض الصحابيات باخلط )١٤("تعلمني هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة

        )١٥(.احلسن

مل ينقل عن أحد من العلماء بأنه : " يقول اإلمام الشوكاينويف موضوع رواية النساء
رد خرب امرأة لكوا امرأة، فكم من سنة تلقتها األمة بالقبول من امرأة واحدة من الصحابة، 

  .)١٦("وهذا ال ينكره من له أدىن نصيب من علم الرواية

 وفطاحلهم من وقد تتلمذ على املرأة كبار الصحابة واألئمة واحملدثني وكبار العلماء
 الذي مسع من موالة رسول اهللا ميمونة بنت سعد، وكذا اإلمام مثل علي بن أيب طالب 

حممد بن شهاب الزهري واإلمام مالك وأمحد بن حنبل، والفراء والسمعاين وغريهم مما متتليء 
  .به كتب التراجم والطبقات

اهتم العلماء واحملدثون لقد : عناية العلماء مبن يلوم من النساء يف جمال الرواية
 وامتثاالً )١٧("كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته" بتعليم أوالدهم ذكوراً وإناثاً امتثاالً لـ

، وكان السلف على ٦:التحرمي" يا أَيها الَِّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهِليكُم ناراً:" لقوله تعاىل 
 وعبيدهم وإمائهم وككل من يلوم، وقد وجدنا يف هذا املنهاج يعتنون بأوالدهم وزوجام

وكانت العناية بالبنات من الظواهر امللموسة، والشواهد . بطون الكتب أمثلة رائعة هلؤالء
تؤكد حرص احملدثني واألكابر منهم بالذات على مستويات عالية من الدراية واملعرفة باحلديث 

 قام لذكرها، وكان الرسول القدوة وعلومه، وهذه الشواهد هي أكثر من أن يتسع امل
سباقاً إىل ذلك بتعليم أهل بيته بناتاً وزوجات، فاقتدى به الصحابة فعلم سعد بن أيب وقاص 
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ابنته عائشة، وأنس بن مالك ابنته أمينة وغريمها كثري، وسار على جهم التابعون ومن بعدهم 

  .رضوان اهللا عليهم أمجعني

ضي اهللا عنهما ملا أن دخـل ـا زوجهـا وكـان             فهذه بنت سعيد بن املسيب ر     
إىل أيـن تريـد؟     : من طلبة والدها، فلما أن أصبح أخذ رداءه يريد أن خيرج، فقالـت لـه              

، وروي  )١٨(اجلـس أعلمـك علـم سـعيد       : إىل جملس سعيد أتعلم العلم، فقالت له      : فقال
 يف حـرف أو     فـإن حلـن القـاريء     " املوطأ"عن اإلمام مالك رمحه اهللا حني كان يقرؤ عليه          

ارجـع فـالغلط معـك، فريجـع        : زاد أو نقص تدق ابنته الباب فيقول أبوهـا للقـاريء          
  . )١٩("القاريء فيجد الغلط

وبعضهن كانت ترحل مع أبيها أو زوجها وجيـتمعن بكبـار احملـدثني، ويـروى               
عنهن مساعاً وجييزون بالرواية ويروون عنـهن كمـا روى اإلمـام أمحـد عـن أم عمـر                   

  .)٢٠(الثقفية

ويضرب املثل بعائلة ابن حجر العسقالين ففيهـا الكـثري مـن طالبـات العلـم                
ـ ٧٩٨سـت الركـب ت      (والراويات، ومنهن أختـه      ، الـيت ذكـر الـسخاوي       )هـ

فقـد أمسعهـا    ) أُنـس (أخذت العلم عن خاهلا، وزوجة ابن حجـر         ) موز(إجازاا، وابنتها 
اء عـدد مـن احلفـاظ،       من شيخه حافظ العصر عبد الرحيم العراقي وأجاز هلـا باسـتدع           

وقد اشتهرت يف حياة زوجها وحدثت حبضوره وقرأ عليها الفـضالء، كمـا علّـم بناتـه                 
وأجـاز هلـن مجيعـاً ولكـن مل     ) زين خاتون، وفرحة، وفاطمة، وعاليـة، ورابعـة    (كذلك  

  )٢١(.يشتهرن كالوالدين ملون يف سن مبكر بالطاعون

قدسـي ابنتيـه رابعـة ورقيـة،        كما علم أبوداود ابنته أم سلمة، وابن قدامـة امل         
واحلافظ العراقي ابنتيه جويرية وزينب، واألمثلة حتتـاج إىل جملـدات ممـا حوتـه بطـون                 

  .كتب التاريخ والتراجم
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  املبحث األول
  جهود املرأة يف رواية احلديث يف القرون الثالثة األوىل

  )أمهات املؤمنني والصحابيات وكبار التابعيات( يضم القرن األول 

  :  أمهات املؤمنني-ًالأو
وهلن أمهية كبرية وفضل عظيم يف تبليغ الدين ونشر السنة النبوية وخاصة بني 
النساء، فقد كانت بيون مدارس لطالب العلم جيد السائل عندهن اجلواب واملستفيت فتواه، 

 وعايشن تفاصيل حياته على تفاوت كما تعددت املدارس بتعددهن وكلهن مسعن منه 
  . احلفظ والروايةبينهن يف

وملكانة أمهات املؤمنني بني الصحابة كان الناس يستنكرون أن يسأهلم أحد أو 
 يف حجم وقد اختلفت زوجات الرسول. يستفتيهم يف األحوال اخلاصة مع وجودهن

  :الرواية ونشرها وسأذكرهن حبسب ذلك

 )٢٢١٠(وهلا :  عائشة بنت أيب بكر رضي اهللا عنها من أصحاب األلوف-١
حديثاً، وهي أشهر النساء يف هذا امليدان، وقد عدت من ضمن سبعة من املكثرين يف الرواية 

  :ويف الدرجة الرابعة، وقيل فيهم

   )٢٢(          أبو هريرة سعد جابر أنس          صديقة وابن عباس كذا ابن عمر

املكانة ونذكر أهم مزايا السيدة عائشة رضي اهللا عنها، فلها مناقب جعلتها حتتل 
  :األوىل يف نشر الرواية

فهي نابغة يف الذكاء والفصاحة، لكوا أبرع الناس يف القرآن واحلديث والفقه  -
  .والشعر وأخبار العرب وأنسام

امتازت عن بعض الصحابة الرواة بأا حتملت تلك األحاديث مشافهة من  -
ري منها مما يتعلق بتصرفات  لذلك انفردت بأحاديث مل يروها غريها ولوالها لضاع كثالنيب 

 .النيب يف بيته ومع أهله

كانت تأتيها املشيخة وكبار الصحابة يسألوا عن عويص العلم ومشكله  -
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فتجيبهم بروح التروي والتحقيق مما ال يتسىن إال ملن بلغ يف العلم مقاماً عليا، كما كانت 

ا يف املسائل ويرجعون إىل مرجعاً عند االختالف، وحىت اخللفاء الراشدون كانوا يشاورو
  أمر - أصحاب حممد-ما أشكل علينا :" وقد شهد هلا أبو موسى األشعري فقال.   رأيها

 .)٢٣("فسألنا عائشة إال وجدنا عندها فيه علم

تصحح أخطاء ما تسمع من األحاديث، وتستدرك ذلك، وقد ألف الزركشي  -
، مثال ذلك ما استدركته على عبد اهللا كتاباً عن األمور اليت استدركتها على أعالم الصحابة

يا عجباً البن :" بن عمرو بن العاص حني بلغها أنه يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن ففالت
لقد ! عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفال يأمرهن أن حيلقن رؤوسهن؟

  )٢٤("سي ثالث إفراغاتكنت اغتسل أنا ورسول اهللا من إناء واحد وما أزيد أن أفرغ على رأ

فقد روى عنها خلق كثري من طبقات خمتلفة، وكان من حكمة اهللا أن : أما تالميذها
تزوجها النيب وهي ابنة تسع وتويف عنها وهي ابنة مثاين عشرة، وكانت من آخر أمهات 
املؤمنني وفاة فاستفاد منها كبار الصحابة وصغارهم وكبار التابعني وصغارهم فمن الصحابة 

بو بكر وعمر وأبو هريرة، ومن آل بيتها عروة بن الزبري ابن أختها ومن مواليها أبو عمرو أ
  .ذكوان، ومن التابعني مسروق وسعيد بن املسيب والشعيب وجماهد، وغريهم كثري

فقد اتسم بالتنوع وتصدرت األحكام املرتبة األوىل، فهي أساساً : أما حمتوى مروياا
  )٢٥(.قتداء ومتيزت بالدقة يف التفاصيل عن حياة النيب تنقل لنا الفعل بغية اال

وهي من : رضي اهللا عنها)٢٦()هند بنت أيب أمية القرشية املخزومية( أم سلمة -٢
حديثاً، ) ١٥٨(حديثاً، ويف حتفة األشراف للمزي بلغت مروياا ) ٣٧٨(أصحاب املئني وهلا 

البخاري ومسلم على ثالثة عشر حديثاً، ، اتفق هلا وتعد ثاين راوية بعد أم املؤمنني عائشة
  .انفرد البخاري بثالثة ومسلم بثالثة عشر

فقصدها ) هـ٦٢(أما حمتوى مروياا كانت كعائشة، تأخرت يف الوفاة إىل سنة
فتصدرت الرواية والفتيا، ومجعت هذه ) هـ٥٨(الصحابة وخصوصاً بعد وفاة عائشة 

وإن كان أكثرها يف األحكام ..ألدعية والفنتاملرويات بني األحكام والتفسري واآلداب وا
بأبواا املختلفة، وتغلب عليها الصفة العملية وتدل كثرة رواياا على حفظها واهتمامها مبا 
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يصدر عن الرسول، نقل عنها كثري من الرجال والنساء من الصحابة والتابعني ومن خمتلف 

  )٢٧(.األمصار ومنهم ابنتها زينب

وهي من أصحاب ) هـ٥١ت(رث اهلاللية رضي اهللا عنها ميمونة بنت احلا -٣
حديثاً، حتتل املرتبة الثالثة بني أمهات املؤمنني مع أم حبيبة وحفصة، ) ٧٦(العشرات، روت 

حديثاً، يف الصحيحني سبعة أحاديث انفرد البخاري حبديث ) ٣١(وهلا يف الكتب الستة
  )٢٨(.ومسلم خبمسة

ة أغلبهم من حمارمها وفيهم ابن عباس كمـا         ويالحظ أن مروياا توزعت على روا     
 رغم كوا آخـر     -طغت على مروياا الصبغة العملية، وترجع كثرة مروياا مقارنة بغريها           

 إىل تأخر وفاا، من جهة وإىل كون أحد املكثرين من حمارمهـا             -من تزوجها النيب من نسائه    
  .)٢٩(قضايا املختلفةابن عباس، فهذا يسهل عليه الدخول عليها وسؤاهلا يف ال

من أصحاب العـشرات،    ) هـ٤٤ت(  حبيبة بنت أيب سفيان رضي اهللا عنها         -٤
  .، واتفق البخاري ومسلم على حديثني)٢٩(حديثاً، وهلا يف الكتب الستة ) ٦٥(روت 

روى عنها عدد من الصحابة منهم أخوها معاوية وابنا أختها عبد اهللا وعـروة بـن                
 وحديثها مشهور يف حترمي الربيبة، وروت يف السنن الراتبة ويف           الزبري وزينب بنت أيب سلمة،    

  . )٣٠(احداد الزوجة وأبواب الطهارة، وعمومها وصف ألفعال النيب ويف السنن الرواتب

، وهي من أصحاب العشرات، )هـ٤١ت( حفصة بنت عمر رضي اهللا عنها -٥
، وجمموع )٦(م بحديثاً، اتفق الشيخان على أربعة أحاديث، وانفرد مسل) ٦٠(فلها 

حديثاً، جاءت يف الطهارة والصيام واملناسك والزينة واآلداب )٢٨( مروياا يف الكتب الستة
والطب وتعبري الرؤيا والفنت، وهي كبقية أمهات املؤمنني تغلب عليها رواية السنة الفعلية، إال 

 الصائد وخروج أا اختصت برواية بأحاديث مل تروها غريها كالرقية من النملة وقصة ابن
  )٣١(.الدجال من غضبة يغضبها والدواب اليت ال جناح يف قتلهن

حديثاً، وهي ) ١١(، مروياا )هـ٢٠ت (  زينب بنت جحش رضي اهللا عنها -٦
 عاشت مخس سنوات معه وعشراً بعده، هلا يف الكتب الستة مخسة ابنة عمة رسول اهللا 

  .أحاديث اتفق البخاري ومسلم على حديثني
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 من روى عنها ابن أخيها حممد بن عبد اهللا بن جحش، وأم املؤمنني حبيبة، أشهر
وزينب بنت أم سلمة، ورغم قلة مروياا إال أا صاحبة رواية خروج يأجوج ومأجوج، 
وتقدم وفاا قلل مروياا، وقصة زواجها بالنيب معروفة حيث كانت أمراً قرآنياً البطال 

  )٣٢(.التبين، وقد كان هلا ذكر طيب

) ١٠(، روت )هـ٣٦ت( صفية بنت حيي بن أخطب رضي اهللا عنها -٧
أحاديث، واحد منها متفق عليه، كما روت يف الكتب الستة، أما حمتوى مروياا فاملتفق عليه 
منها كان يف االعتكاف، واملعتكف خيرج حلوائجه إىل باب املسجد، وحديث اجليش الذي 

  )٣٣(. لغريها مهمة يف سنن مل يروها أحد غريهاخيسف به، وأحاديثها القليلة بالنسبة

) ٧( روت )٣٤()٥٦هـ وقيل ٥٠ت( جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنها -٨
منها يف الكتب الستة، عند البخاري حديث، وعند مسلم حديثان، حدث عنها ) ٤(أحاديث 

ابن عباس وكريب موىل ابن عباس، وجماهد وآخرون، روت يف الصوم بعدم ختصيص يوم 
  . ويف العتقاجلمعة بالصوم، ويف ثواب التسبيح، والزكاة وإباحة اهلدية للنيب 

) ٥( وهلا )٣٥(وقيل زمن عمر) هـ٥٤ت(  سودة بنت زمعة رضي اهللا عنها -٩
أحاديث فقط، اثنان يف الكتب الستة، واحد منها يف البخاري وهو يف الذبائح، حدث عنها 

   وغريهمابن عباس وحيىي بن عبد اهللا األنصاري

  

  :ويالحظ على روايات أمهات املؤمنني ما يأيت

  .   هلا درجة متميزة لكوا مرفوعة إىل النيب- 

 خترجيهن جيالً من التابعيات الراويات عالوة على الرواة، ولكون دروساً عملية -
  .كما يف مشروعية اإلمامة للنساء اليت قام ا أمهات املؤمنني مع الصحابيات والتابعيات

 ونشرها إىل األمة، ولوالهن لفاتنا الكثري من السنن القيمة،  نقلهن سرية النيب -
  .ولذلك كن عمدة يف رواية أفعاله املعيشية وخاصة أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها
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  :الصحابيات الراويات: ًثانيا
احلاكم اختلف احملققون بالعدد اإلمجايل للرواة من الصحابة والصحابيات، وقد ذكر 

ال يبلغون ألفني ) ١٥٠٠(آالف، وتعقبه الذهيب بأم حنو من )٤(أن الرواة من الصحابة
   )٣٦(.أبداً

، ذكر احملقق )عدد ما لكل واحد من الصحابة من احلديث( ويف كتاب بقي بن خملد 
) ١٨٥٨(قائمة الصحابة الرواة اليت نظمها ابن اجلوزي بلغت" الدكتور أكرم العمري أن

، وفيهم من ال تصح روايته، وبعد ) صحابية٢١٦+  صحايب ١٦٤٢(حابيةصحايب وص
  )٣٧(.التدقيق يف عدد الرواة يف كتب احلديث وجد أن الذهيب أقرب إىل الصواب

فهو يتضمن أمهات املؤمنني ) ٢١٦(وإذا أخذنا ذا العدد للصحابيات الراويات
 عدا أمهات املؤمنني كن ممن التسعة واليت تصدرت عائشة الدرجة األوىل مث أم سلمة، وما

  . روى العشرات فما دون ذلك

:  وهن على التوايل- عدا أمهات املؤمنني–صحابيات ) ٩(فمن روت العشرات 
حديثاً، وأمساء بنت أيب ) ٦٠(حديثاً، وأمساء بنت عميس ) ٨١(أمساء بنت يزيد بن السكن

، وأم )٣٤(طمة بنت قيس ، وفا)٤٠(، وأم عطية )٤٦(، وأم هاينء بنت أيب طالب )٥٨(بكر
  ). ٢١(، والربيع بنت معوذ )٢٤( ، وأم قيس بنت حمصن )٣٠(الفضل بنت احلارث 

، )١٥(، وخولة بنت حكيم )١٨ (فاطمة بنت رسول اهللا : ومن روت دون ذلك
، وثالث صحابيات )١٢(، والشفاء وسبيعة األسلمية )١٤(وأم سليم بنت ملحان

، واثنان روين )٧(، وأربع روين )٨( ست روين ، وكذلك)١٠(، وست روين)١١(روين
والباقي ) ٢(، ومثاين عشر روين )٣(، وعشر روين )٤(، وست روين )٥(، وثالث روين)٦(

وال ميكننا يف هذا البحث ذكر أمسائهن مجيعاً وتفاصيل ترامجهن . روين حديثاً واحداً فقط
   )٣٨(.مبثوثة يف كتب التراجم والسري والرجال
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  :لتابعيات الراوياتا: ًثالثا
 ولكن - وميثلن كبار التابعيات-أشتهرت بعض التابعيات يف الرواية يف القرن األول

نظراً لوجود الصحابة يف هذا القرن وتكفلهم بالتبليغ فقد غطى على رواية التابعني ممن 
 أنه تقدمت وفام، وكان حرص التابعني على ترك اال للصحابة جلياً ألم خري القرون، مث

من كان حريصاً على احلديث ال يرضيه إال السند العايل، فبدل أن يسمع من تابعي من أهل 
بلده يرحتل إىل الصحايب، وعليه فقد كانت الراويات التابعيات املشهورات قليالت باملقارنة 

  : وممن اشتهرن يف القرن األول من كربيات التابعيات)٣٩(.بعدد الصحابيات

  ).موالة أم سلمة رضي اهللا عنهن(صري خرية أم احلسن الب -

 ).زوج أيب سعيد اخلدري( زينب بنت كعب بن عجرة  -

 ).زوج عبد اهللا بن عمر(صفية بنت أيب عبيد بن مسعود  -

 ).زوج أنس بن مالك( زينب بنت نبيط  -

 .أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق -

  

  :الراويات يف القرن الثاني اهلجري
 وصغارهن يف النصف األول منه، وبني كربيات يضم هذا القرن أواسط التابعيات

تابعيات التابعني وأواسطهن يف النصف الثاين منه، ويعد هذا القرن العصر الذهيب لرواية 
النساء غري الصحابيات ففيه أكرب عدد من الراويات وقد تركزت فيه معظم روايات النساء 

  .بالقرون الثالثة األوىل

 وجد كثري ممن محلن العلم وعرفن بالرواية فمن الراويات ألواسط التابعيات
واملالحظ أن معظمهن من تلميذات عائشة وأم سلمة رضي اهللا عنهن أو من أحد أقارا من 
الصحابة، ومن راويات هذه الفترة حفصة بنت سريين، وعمرة بنت عبد الرمحن وأم الدرداء 

وحفصة بنت عبد الرمحن ابن وعائشة بنت طلحة، ومعاذة بنت عبد اهللا العدوية، ). الصغرى(
أيب بكر، وهن تلميذات عائشة رضي اهللا عنها، وفاطمة بنت املنذر روت عن جدا أمساء بنت 
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هؤالء هن أعمدة الرواية النسائية الثقات من أواسط التابعيات، وأحاديثهن كثرية يف . أيب بكر
روايان عمن سبق وهناك راويات أخر من تلميذات أمهات املؤمنني تقل . دواوين العلم

جسرة بنت دجاجة العامرية، وهند بنت احلارث الفزارية، : ذكرهن وأقل شهرة كذلك، منهن
  .وكرمية بنت مهام، وعائشة بنت عجرد وغريهن كثري

نذكر منهن . أما صغار التابعيات فهن من روى عن صغار الصحابة ممن تأخرت وفاته
ية، ومغرية بنت حسان، وأم عمرو بنت عبد اهللا شعثاء بنت عبد اهللا األسدية، وعقيلة اخلزار

ووجد يف أواخر القرن الثاين . بن الزبري، وحبيبة بنت ميسرة، ورقية بنت عمرو وغريهن
راويات تابعيات التابعيني ومل جند فيهن أمساء المعة يف علم الرواية ألن حركة الرواية النسائية 

ني، وحبابة بنت عجالن وغبطة بنت عمرو بدأت تتراجع ومن الراويات أمة الواحد بنت يام
  .)٤٠(ااشعية وعمتها أم احلسن

  

   :الراويات يف القرن الثالث اهلجري
يعد هذا القرن من أزهى عصور السنة وأكثرها خدمة للحديث فقد ظهر فيه أفذاذ 
الرجال من حفاظ احلديث وأئمة الرواية كالبخاري ومسلم وبقية أصحاب الكتب الستة، 

أمحد وغريهم من أصحاب املصنفات، كما دونت فيه الكتب الستة وظهر االعتناء واإلمام 
بالكالم على األسانيد وتواريخ الرجال واجلرح والتعديل، ومل يكن العلماء يف هذا القرن 
يدونون األحاديث بالنقل من كتب أخرى بل كان اعتمادهم على ما حفظوه عن مشايخ 

  .)٤١(يحه من ضعيفهاحلديث وعرفوا جيده من رديئه وصح

ويف هذا القرن ال يأخذ احملدث الرواية إال ممن عرف وخضع للرواية املقبولة   
ولذلك مل يسجل وجود راويات ذوات أمساء المعة ألن أصحاب املصنفات قد انتقوا 
الروايات انتقاًء، واملرأة غالباً ما تكون أحواهلا مستورة فال يعلم ضبطها وعدالتها كما هو 

راوي الرجل الذي ميكن أن يطلع على حاله هلذا يصعب رصد أعداد كبرية من حال ال
  .)٤٢(راويات هذا القرن

ولكن بفحص كتب التراجم ومشيخات بعض األئمة تشري إىل حضور بعض األمساء 



  هـ١٤٢٨رمضان ، ٤٢ع ، ١٩ج جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٢٤٤
 
للنساء وإن كانت قليلة، ولكن الراويات الاليت أخذ عنهن العلم مل يروين إال القليل جداً من 

ومل يتيسر حتديد القرن الذي وجدن فيه إال . باً ما تكون سنة وفان جمهولةاألحاديث، وغال
فاطمة بنت اإلمام مالك بن أنس، : من خالل من روت عنه، ومن أمثلة هؤالء الراويات

وخدجية أم حممد، وزينب بنت سليمان اهلامشية، وزينب بنت سليمان بنت أيب جعفر املنصور، 
  .)٤٣( أسد بن الفرات وغريهنوأم عمر الثقفية، وأمساء بنت

  

  املبحث الثاني
  جهود املرأة يف نشر احلديث من القرن الرابع إىل القرن التاسع اهلجري

بعد التدوين وظهور كتب احلديث املهمة اطلعت املرأة عليها وكان هلا جهود يف 
  .تدريسها أيضاً

ات تشري كتب التراجم إىل وجود حمدثات بارز: ففي القرن الرابع اهلجري
مشهورات مثال ذلك احملدثة أمة الواحد بنت احلسني بن امساعيل احملاملي، وكانت من أحفظ 

وقد نعتها اخلطيب بقوله ) هـ٣٧٧ت (الناس للفقه على املذهب الشافعي وامسها ستيتة 
وكانت فاضلة يف نفسها كثرية الصدقة مسارعة يف اخلريات، حدثت وكتب عنها "

  .)٤٤(احلديث

 أمحد بن حممد بن عبد اهللا احملمية، حمدثة نيسابور، قدمت بغداد ومنهن مجعة بنت
وحدثت ا عن أيب عمرو بن محدان، وأيب أمحد احلافظ وغريهم، وحدث عنها أبو حممد 

ومن األمساء الالمعة يف هذا القرن فاطمة بنت عبد الرمحن وفاطمة بنت أيب داود . )٤٥(اخلالل
ان بعض احملدثات يذكرن األحاديث من حفظهن، كما وك. وأمة السالم بنت القاضي أيب بكر

  . كانت تفعل فاطمة بنت أيب بكر بن أيب داود السجستاين

وجد فيه نساء فاضالت حمدثات اعترف بفضلهن املهرة : ويف القرن اخلامس اهلجري
وقد ترجم هلن أهل العلم، ويف هذا القرن وما بعده ازداد عدد الراويات . احلذاق من احملدثني

ت (املسندات ومن أبرزهن احملدثة املسندة أم الكرام كرمية بنت أمحد بن حممد املروزية و
من أهل كشميهن مسعت صحيح البخاري من أيب اهليثم حممد بن مكي الكشمهيين ) هـ٤٦٣
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كما مسعت من غريه، مث قدمت مكة وجاورت ا وكانت عاملة صاحلة حضر دروسها العلماء 

 البغدادي، وقرأ عليها األئمة كالسمعاين وحدثت بالبخاري، الكبار الفطاحل كاخلطيب
وكانت إذا حدثت قابلت ما يقرؤ عليها بأصل مساعها، ومسع منها خلق كثري وقد اعترف 
العلماء بفضلها وسبقها يف تدريس اجلامع الصحيح للبخاري، وقد نعتها أصحاب التراجم 

  .)٤٦(ندةبألفاظ التكرمي مثل الشيخة العاملة الفاضلة املس

ت ( ومن حمدثات هذا القرن بييب بنت عبد الصمد بن علي اهلرمثية أم الفضل 
، وكانت صاحلة عفيفة تفردت جبزء من حديث ابن أيب شريح مسعه منها خلق ال )هـ٤٧٧

حيصون وروت عن األنصار جزءاً من حديثه وروى عنها عبد األول اهلروي الصويف جزءها 
ء يف هذه املائة وما بعدها إىل عناية النساء برواية صحيح البخاري وأشار العلما. املنشور بامسه

  . وتدريسه

ومن أبرز احملدثات يف هذا القرن أم ابراهيم فاطمة : ويف القرن السادس اهلجري
كان هلا جهود كبرية يف مساع احلديث وإمساعه، أخذ ) هـ٥٢٤ت (بنت عبد اهللا اجلوزدانية 

ن وأجازت للسمعاين جبميع مسموعاا، وقد أثىن عليها عنها مجاعة من احلفاظ واملسندي
  .)٤٧(الذهيب ووصفها مبسندة الوقت

ومن أعالم هذا القرن املعمرة الكاتبة مسندة العراق شهدة بنت أمحد بن عمر 
، حدثت مبسموعاا فأخذ عنها قراءة عليها احلافظ ابن )هـ٥٧٤ت (اإلبري الدينورية 

  . وهناك حمدثات أخر هلذا القرن، ال جمال لذكرهناجلوزي وابن عساكر والسمعاين 

كان للمحدثة الفاضلة املعمرة مسندة أصبهان عفيفة : ويف القرن السابع اهلجري
فقد كان هلا نشاط يف حتمل احلديث ) هـ٦٠٦ت (بنت أمحد بن عبد القادر الفارفانية 

ا املعجمني والفنت، مسعت منه: ومسع منها احلفاظ كاملقدسي، وابن نقطة حيث قال. ونشاطه
وروى عنها باإلجازة آخرون كعبد الواحد املقدسي واملنذري وانتهى إليها علو اإلسناد 

وقد عرفت حمدثات وعاملات كثريات يف هذا العصر منهن ست الكتبة نعمة بنت . بأصبهان
علي، وعني الشمس بنت أمحد بن أيب الفرج، وأم عبد اهللا يامسني بنت سامل ووجد يف هذا 

  . )٤٨(لعصر كثري من املتفننات يف العلما
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فاقت العناية بعلم احلديث يف هذا القرن على االهتمام : ويف القرن الثامن اهلجري
الدرر الكامنة يف أعيان املائة ( بسائر العلوم كما هو واضح من تراجم النساء يف كتاب 

قرن، إذ ترجم يف ، للحافظ ابن حجر العسقالين، وهو أهم مصدر لتراجم هذا ال)الثامنة
منهن اشتغال بعلم احلديث، إما حتمالً ) ١٧٠(امرأة، كان لنحو) ١٩٠(كتابه هذا لنحو من 

عدا من مل يترجم ) ١٤٧( وإما حتمالً وأداء، وقد بلغ عدد الصنف األخري -وهن قلة-فقط 
 هلن، وهلن ترمجة يف كتب أخرى، وقد بلغ عدد من ذكر يف ترامجهن أن أدين ما حتملنه

فاطمة : ومنهن. )٤٩(امرأة، كان خلمس عشرة منهن دور متميز يف نشر هذا العلم) ٢٣٢(
بنت سليمان األنصارية الدمشقية، وفاطمة بنت إبراهيم بن حممود البعلبكي، وهدية بنت علي 
بن عسكر اهلراس، وست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن املنجا وتكاد تكون أشهرهن، وقد 

ستة منهم بطريق اإلجازة، والباقي ) ٩٢(ذهيب وقد بلغ اآلخذون عنها أخذ عنها احلافظ ال
  .)٥٠(بطريق السماع

  :وقد متيز هذا القرن ببعض السمات احلديثية مما له عالقة باحملدثات وهي

كثرة احملدثات فلم خيل عقد من عقود القرن الثامن من وجود ما يزيد على عشر 
 جمالس -ذكوراً وإناثاً-ال، وإحضار الصغار حمدثات، وأن أكثر اآلخذين منهن من الرج

التحديث، وشيوع التحمل بطريق اإلجازة بعد أن كان الغالب السماع يف القرون األوىل، 
وحدث ذلك بعد تدوين األحاديث يف املصنفات، انتساب عدد كبري من احملدثات إىل أسر 

  .علمية معروفة

 للنساء كما كان يف القرن قبله استمر ازدهار الرواية: ويف القرن التاسع اهلجري
سلمى بنت حممد اجلزري وقد ترجم هلا والدها، وأم هاىنء مرمي : وظهرت أمساء المعة أمثال
، ومن )٨٦٤ت(، وباي خاتون بنت أيب احلسن)هـ٨٧١ت( بنت فخر الدين اهلورينية

 وهلا يف مشاركة يف سائر العلوم" ست العيش"العاملات عائشة بنت علي بن أيب الفتح وتدعى 
  ).هـ٨٦٣ت(احلديث نصيب، وجويرية بنت احلافظ عبد الرمحن العراقي 

وقد بدأ ميل النساء إىل احلديث يضعف بعد القرن التاسع والقرون اليت تليه وحىت 
  . )٥١(الثالث عشر، حىت ال جند يف القرون بعد التاسع إال بضع نسوة وال يعين هذا انعدامهن
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ة بعد عصر التدوين هو عنايتها بكتب احلديث وأمهها ولعل أهم ما مييز جهود املرأ
  .صحيح البخاري

  

  :عناية النساء بصحيح البخاري
مل حيظ كتاب بعد كتاب اهللا بالعناية ما حظيه صحيح البخاري، وقد شاركت املرأة 
الرجل تلك العناية، ومل خيل عصر من وجود الراويات املسندات الاليت مسعن صحيح البخاري 

مل تقتصر املرأة على السماع بل قامت بتدريسه، ورواه عنها كبار حفاظ احلديث، وروينه، و
وميكن معرفة جهود املرأة يف خدمة صحيح البخاري باستقراء كتب التراجم واملشيخات 
واألثبات وقد قام الدكتور حممد بن عزوز جبمع ما استطاع مما تناثر من هذه األخبار وإن كان 

ورمبا " صفحات مشرقة من عناية املرأة بصحيح البخاري"يعاً يف كتاب اليدعي أنه أحاط ا مج
  .هناك حمدثات مل يترجم هلن، أو أن ترامجهن دونت يف كتب مل تصل إلينا أو الزالت خمطوطة

لقد مسعت املرأة صحيح البخاري على املشايخ الكبار وأبرزهم املسندان الكبريان 
 اللوايت مسعن صحيح البخاري يف دار احلديث ابن الزبيدي واحلجار، وخصوصاً النساء

األشرفية عن املسندين بطرق السماع واإلجازة، ومن هؤالء النسوة فاطمة بنت عبد اهلادي 
وهي شيخة احلافظ ابن حجر، وقد قرأ عليها العديد من الكتب ) هـ٨٠٣ت (املقدسية 
 صحيح اإلمام البخاري ومن األمثلة كذلك كرمية املروزية وهي أول امرأة درست. واألجزاء

من حمدثات القرن اخلامس اهلجري، ومنهن كذلك فخر النساء شهدة بنت أمحد البغدادي، 
  . )٥٢(وست الوزراء وهي أول امرأة استقدمت إىل مصر للتحديث بصحيح اإلمام البخاري

  
  املبحث الثالث

  مصادر معرفة جهود املرأة
  : كتب التراجم-أ

هود املرأة يف جمال نشر احلديث النبوي فال نكاد جند إذا أردنا التعرف على حقيقة ج
مؤلفاً قدمياً خيصهن ذا األمر، وقد ظهرت حماوالت حديثة متواضعة للكشف عن هذا اجلانب 
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وغالباً ما تكون خاصة بطبقة أو عصر أو قرن من القرون، وتكاد تكون عملية استنطاق 

لتنقيب فيها عن النساء الراويات لكتب التراجم والطبقات والتاريخ وكتب احلديث، وا
وتراجم بعضهن فيها، ولذلك كان التأليف والكتابة حوهلا شاق عسري لبعض العصور، وليس 
أمام الباحث إالّ التنقيب يف بطون تلك الدات، إضافة إىل املؤلفات احلديثة املشار إليها يف 

  .هامش البحث

احملدثات فهناك من مل يصل خربه واحلقيقة أن كتب التراجم ال تضم كل احملدثني و
إىل مؤلف كتب التراجم إما لبعد موطنه أو أنه آثر اخلمول على الصيت، أو أن الكتب املدونة 
مل تصل إلينا أو ال زالت خمطوطة، وهذا بالنسبة للنساء أكثر ألن حاهلن مبين على التستر 

  .وعدم إمكانية وصول املترجم إىل أحواهلن
الطبقات والصحابة خاصة مليئة بتراجم الراويات السيما وكتب التراجم عامة و

القرون الثالثة األول الفاضالت، وأبرزهن أمهات املؤمنني بعد انقضاء عهد النبوة، مث 
التابعيات ومن بعدهن، أما كتب احلديث كالصحيحني والسنن األربعة وغريها فنجد يف 

  .جم واألجزاء احلديثية وغريهاأسانيدها مئات الراويات، وكذلك كتب املسانيد واملعا
صحابية مرتبة على ) ٢٦٥(، )ذيب الكمال يف أمساء الرجال(ذكر املزي يف آخر 

راوية من ) ٣١١(البن حجر العسقالين ترمجة ) ذيب التهذيب(حروف املعجم، ويف آخر 
  ).التقريب(الصحابيات وكذلك كتابه 

للذهيب، ويف ) سري أعالم النبالء(كما جيد الباحث ترامجهن يف الدات األول من 
، ويف كتب )جتريد أمساء الصحابة(و) االستيعاب(و) أسد الغابة(آخر كتب الصحابة مثل 

البن سعد، ومثله خلليفة بن خياط، ويف كتب البلدان ) الطبقات الكربى(الطبقات مثل 
  .كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق

يات يف القرون األوىل الفاضالت ويالحظ أن بعض هذه الكتب مل ختتص بترمجة الراو
وإن غلب عليهن ذلك كتراجم ابن سعد، كما اختلفت هذه الكتب يف طريق ترتيب النساء 
احملدثات ويف املادة املذكورة فمنها املفصل ومنها املختصر وكذلك يف الترتيب فمنهم من 

لذكر على خلط بني الرجال والنساء ومنهم من فصل بينهم، ومنهم من خص الصحابيات با
أن طبقة واحدة، وقد خص ابن سعد الد األخري من طبقاته للنساء ورتبهن على النسب 



  ٢٤٩عفاف بنت عبدالغفور محيد                 . د/               جهود املرأة يف نشر احلديث وعلومه         
 

  .)٥٣(وعلى صلة قرابتهن بالرسول والرواية عنه
البن حزم الظاهري )أمساء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد(ويف كتاب 

عائشة مث أصحاب املئني أصحاب األلوف، ومنهم : األندلسي، رتبهم حسب عدد الروايات
ومنهم أم سلمة، والعشرات وهكذا بالتنازل، ويف كتاب التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد 

ومن الكتب اليت اختصت بتراجم قرن معني . راوية) ١٢( البن نقطة ذكر للقرن السادس 
أة حمدثة وغري امر) ١٩٠(البن حجر ذكر ترمجة )الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة(كتاب 
  .حمدثة

معجم (جعل جزءاً منه للنساء، وإن فاته بعضهن، و) األعالم(ومن الكتب احلديثة 
راوية مع التعليق جرحاً ) ١٤٠(ذكر ) أسامي الرواة الذين ترجم هلم ناصر الدين األلباين

وتعديالً، كما ظهرت مؤلفات حديثة ختتص بقرن أو أكثر حتتاج إىل جهود أخرى ليكمل 
  .ا بعضاًبعضه

ويظهر من جمموع ذلك أن الراويات أقل عدداً من الرجال ألسباب كثرية أمهها 
الشيخة، (انشغاهلن باملهمة األساسية مع األسرة، كما أن الراويات حظني بألقاب االحترام 

، كما طغى على كثري منهن صفة اجلهالة، ألن )الثقة، الفاضلة، العاملة، املسندة، اجلليلة، اخلرية
 أنه مل - عن الرواة -اهلن ليست معروفة كالرجال، ومن مفاخر النساء اليت انفردن ا أحو

يقع منهن تعمد الكذب يف احلديث كما وقع من الرواة، وهذه شهادة إمام اجلرح والتعديل 
  .)٥٤("وما علمت يف النساء من امت، وال من تركوها:" الذهيب حيث قال

كما تشري كتب التراجم والسري إىل تتلمذ مشاهري العلماء واحلفاظ على النساء 
، فقد روى عن عمرة بنت عبد الرمحن، )هـ١٢٤ت(اإلمام ابن شهاب الزهري: ومنهم

وندبة موالة ميمونة، وروى عن ثالث مل يرو عنهن سواه، ومن املتأخرين اإلمام أبو سعد 
النسوة اللوايت " التحبري يف املعجم الكبري"ته ، فقد ذكر يف مشيخ)هـ٥٦٢ت(السمعاين

كتبت عنهن، ورتب أمساءهن على حروف املعجم، وسرد تسعاً وستني حمدثة وراوية مسع 
  .)٥٥(منهن أو كتنب له إجازة مبرويان
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   : الكتب احلديثية الستة-ب

أة حظيت الكتب الستة بالرضا والقبول لدى األمة قدمياً وحديثاً، ولبيان جهود املر
وإسهامها يف حفظ السنة ونشرها من خالل مرويات تلك الكتب رأينا االقتصار عليها لعدم 
إمكانية اإلحاطة جبميعها، وهذا يقتضي النظر يف األسانيد وفحصها للوقوف على دورها يف 

، ويالحظ من )٥٦(الرواية واعطاء صورة عن حجمها ومضامينها وقيمتها احلديثية والفقهية
  :كتب ما يأيتأسانيد هذه ال

   :عدد الراويات: أوالً

ويبلغ عددهن يف الكتب الستة سواء من روت عن النيب بصورة :  الصحابيات–أ 
راويات خمتلف يف ) ٥(صحابية ثابتة الصحبة مضافاً إليها ) ١١٥(مباشرة أو غري مباشرة 

فقد مسنداً للصحابيات يف الكتب الستة، أما متفرقة ) ١١٢(وذكر املزي . )٥٧(صحبتهن
  :جاءت كما يلي

صحابية، روى أبو داود ) ٣٦(صحابية، روى مسلم عن ) ٣١(روى البخاري عن  
صحابية، ) ٦٥(، صحابية، روى النسائي عن )٤٦(صحابية،  روى الترمذي عن ) ٧٥(عن 

ويالحظ االختالف بني هذه الكتب يف الرواية عن . صحابية) ٦٠(روى ابن ماجة عن 
حني أقل من السنن األخرى نظراً لعدم وصول أسانيدهن إىل الصحابيات، وهن يف الصحي

  .مستوى الشروط اليت التزما ا يف إخراج احلديث
راويات من كبار التابعيات، ) ٨(راوية، ) ١٠٣( وعددهن :  غري الصحابيات-ب

من كبار تابعيات ) ٥(من صغار التابعيات، و) ٢٣(راوية من أواسط التابعيات، و) ٤٦(و
يف اليت بعدها، مث رواية واحدة يف األخرية هي ) ١٠(يف الطبقة اليت تليها، و) ١٠(مث التابعني، 

طلحة أم غراب، وهكذا بالتناقص إىل أن تنعدم الرواية للنساء فال جند راوية واحدة قبيل أن 
نصل إىل الشيوخ يف القرن الثالث، وتشري األعداد إىل تراجع الرواية، حيث أن جمموع 

  .)٥٨(الصحابيات خالل القرون الثالثة مل يصل إىل عدد الصحابياتالراويات غري 
للكالباذي، ذكر ) رجال صحيح البخاري(ومن الكتب اليت أفردت للراويات 

صحابية ) ١٥( النساء اللوايت خرج هلن البخاري فترجم للصحابيات وأوهلم أمهات املؤمنني 
  .تابعية) ٩(و 
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   :الراويات يف امليزان: ثانيا
 أو عن بة للصحابيات العدالة ثابتة هلن مجيعاً سواء من روت عن النيب  بالنس

، أما بالنسبة لغريهن فإن الصفات اليت اطلقت على الراويات يف )٥٩(غريه، وهذا بامجاع األمة
ثقة، مقبولة، ال يعرف حاهلا، جمهولة، ففي هذه : كتب التراجم من جرح وتعديل كانت

مقبولة، وما تبقى ال يعرف حاهلا أو جمهولة، ويالحظ ) ٣٣(راوية ثقة، و) ١٥(الكتب هناك 
كثرة املستورات واملقبوالت لكون أحوال النساء مستورة عند من صنفوا يف الرجال، خلفاء 
أحوال من يف البيوت خاصة قليالت الرواية، أما الثقات فهن ممن اشتهرن بعلمهن وكثرة 

  .روايان

كما ) جمهولة(وجد راوية واحدة ترتل عن مرتبة أنه ال ت: ومما هو مفخرة للراويات
هو احلال بالنسبة للرجال، وسبق كالم الذهيب يف عدم وجود راوية امت أو تركوها وهذه 

  .ميزة حتسب للنساء يف نقاء الراويات من البدع والكذب والضعف الشديد

   :عدد املرويات: ثالثاً

رواية يف جمموع ) ٢٧٦٤(ك طبقاً للمصادر املستعملة للمزي وابن حجر فهنا
  .حديثاً لغري الصحابيات) ٢٢٥(حديثاً للصحابيات الراويات، و) ٢٥٣٩(الكتب الستة منها 

صحابية ) ١١٢(حديثاً تروي ) ٢٢٥(راوية غري صحابية ) ٨٤(وبينما تروي
، أي )حديثا٢٠٨١ً(حديثاً، وإذا عرفنا أن معظم الروايات ألم املؤمنني عائشة وهي) ٢٥٣٩(

حديثاً ترويها بقية الصحابيات، واألرقام تشري إىل أن الرواية تكثفت يف عصر ) ٤٥٨(أن 
) حديثا١٤٦ً(الصحابة مث تقل تدرجيياً، كما أن روايات عائشة مل ترو منها تلميذاا سوى 

تقريباً وهذا يثبت أن أم املؤمنني عائشة فريدة عصرها بل كل العصور وال يوجد من يضاهيها، 
، )٦٩(، مسلم )٥٤(حديثاً، انفرد البخاري بـ) ١٧٤( البخاري ومسلم علىفقد اتفق هلا

  .)٦٠(حديثاً) ٢٩٧(وذا يصبح جمموع حديثها عند الشيخني جمتمعاً ومنفرداً 

   :مضامني املرويات: رابعاً

هناك تفاوت يف كثرة روايات النساء يف أبواب وقلتها يف أبواب، أو ندرا 
  :وانعدامها يف آخر
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حكام، معظم روايات النساء حول األحكام مبختلف فروعها، وقد الحظنا ففي األ
من قبل يف مرويات أمهات املؤمنني أن معظمها تتعلق باألحكام وما له صفة عملية وكذلك 

  .بقية روايات الصحابيات وخاصة ما كان يف قضايا النساء

أو غريها لذا يصعب وملا كان احلديث الذي يرد يف األحكام قد يرد أيضاً يف املناقب 
إعطاء أرقام دقيقة يف حجم الرواية يف األحكام، كما أن روايات أم املؤمنني تغطي كل أبواب 

  .الفقه

 هلا قيمة كبرية وغالباً ما تكون عمدة يف باا، - مع كوا قليلة -ويف غري األحكام 
اس من الدجال يف ليفرنّ الن:" ، فعن أم شريك)الفنت وأشراط الساعة(فقد روت املرأة يف 

 وعن أم سلمة اجليش الذي خيسف به، وغري ذلك، ويف أبواب التفسري وأسباب )٦١(" اجلبال
الرتول كان لعائشة النصيب األكرب إضافة إىل مرويات صحابيات أخر مثل أمساء بنت يزيد بن 
دء السكن والتابعية معاذة العدوية تروي عن عائشة، ويف أبواب العقائد روت يف القدر وب

  .)٦٢(عمار وفضل علي وأصحاب الشجرة: ويف املناقب كمناقب الصحابة..الوحي

هناك سنن وأحاديث مل يروها إال النساء وكانت مرجعاً : رواية املرأة عمدة يف باا
  :لالستدالل الفقهي تبىن عليه األحكام وتتبع السنن، ومن تلك النماذج

ردت التابعية زينب بنت كعب بن حديث الفريعة يف سكىن املتويف عنها زوجها، تف
عجرة بروايته عن الفريعة، وقد تلقاه سيدنا عثمان بالقبول وقضى به مبحضر من املهاجرين 

 نقلها أهلها - وهي مريضة-واألنصار، فقد قضى حممد بن سريين يف امرأة تويف عنها زوجها 
  .)٦٣(أن ترد إىل بيتها يف منط

بتوتة وسكناها، وفيه ما يدل على وعيها ومثله حديث فاطمة بنت قيس يف نفقة امل
وحفظها وأدائها، وكذلك يف حديث اجلساسة وصفة خروج الدجال الطويل الذي ورد عنها، 

 فهو أصل يف بابه، أخذه عنها الصحابة فقد كانت )٦٤(ومنها حديث أم عطية يف غسل امليت
 البصرة بفقهها قد غسلت بنات النيب وهو يوجهها خطوة خطوة، وقد اشتهرت أم عطية يف

وفهمها للحديث حىت قصدها الرجال والنساء، كما يرجع الفضل يف بيان أصحاب الشجرة 
املبايعني بيعة الرضوان إىل أم مبشر اليت كانت من املبايعات وهي تنقل بشارة النيب هلم 



  ٢٥٣عفاف بنت عبدالغفور محيد                 . د/               جهود املرأة يف نشر احلديث وعلومه         
 

  .)٦٥(باجلنة

 فالكتب الستة شاهدة على مسامهة املرأة يف الرواية وإن كانت املسامهة ضئيلة
  .بالنسبة للرواة الرجال إال أن هلذه الروايات قيمة من ناحية مادا ومضامينها

  بعاملبحث الرا
  جهود املرأة يف جمال علوم احلديث

  :عناية املرأة يف التحمل واألداء: ًأوال
كانت العمدة يف القرون األوىل للتحمل على الرواية واملشافهة، وتغري األمر بعد 

وأصبح االعتماد على الكتب واألصول الصحيحة، وصارت ) رن الثالثبعد الق(التدوين 
  .  )٦٦(الرواية يف احلقيقة بقاء سلسلة اإلسناد

السماع، والقراءة على الشيخ، واإلجازة، (وطرق التحمل الثمانية املعروفة 
ون ما ، مل تكن جارية جمرى القوانني يف قر)واملناولة، واملكاتبة، واالعالم، والوصية، والوجادة

  .قبل التدوين، ألا مجعت بعد القرن الثالث

فقد حتمل الصحابيات احلديث يف العهد النبوي بطرق : أما بالنسبة للراويات
  :متعددة

 هلن االس اخلاصة والعامة للمسلمني، وكما مر يف ختصيص الرسول  -١
  .اد واحلجيوماً، كما كن حيضرن املساجد واجلمع فيسمعن مشافهة، ومثل ذلك يف األعي

 وسؤاله، واألمثلة على ذلك كثرية وخصوصاً فيما قدومهن لبيت النيب  -٢
 .خيص النساء ومما يستحى منه عادة

سؤاهلا النيب حني جتد فرصة أما يف الطريق ويف مناسك احلج وهو على  -٣
 .راحلته، كما حصل للمرأة اخلثعمية اليت سألت عن احلج لوالدها العجوز

ادثة أو موقف وجه فيه النيب أناساً أو أقرهم على شهادة  الصحابية على ح -٤
 . فعل أو بني هلم حكماً جديداً

أصبح الصحابة مقصداً لطالب العلم، وقدمت املرأة للتابعني ما : وبعد عصر النبوة
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  :حتمله قل أو كثر واختذ اشكاالً جديدة

نني، ، وهو معظم الروايات، خصوصاً تلميذات أمهات املؤم)املشافهة( السماع -١
  .واملقيمات باملدينة، أو ممن رحلن للحج ومسعن مشافهة من أصحاا عند الدخول عليهم

وخاصة بعد اتساع الدولة اإلسالمية وحاجتهم إىل اإلفتاء يف :  املكاتبة-٢
 وإن كان ال يقصد املستجدات فيكاتبون رؤوس العلم، والرسائل تتضمن أقوال الرسول 

أنه ال مينع من جعل مضامينها مادة للحديث ألن اإلجازة متحققة ا التحديث بل الفتوى إال 
قلت لعائشة وأنا يف "فيها ومن هذا النوع يف التحمل واألداء ماروته عائشة بنت طلحة قالت 

حجرها وكان الناس يأتوننا من كل مصر، فكان الشيوخ ينتابوين ملكاين منها، وكان الشباب 
هذا كتاب فالن وهديته، : من األمصار، فأقول لعائشةيتأخوين فيهدون إيل ويكتبون إيل 

: أي بنية فأجيبيه وأثيبيه، فإن مل يكن عندك ثواب أعطيتك قالت: فتقول يل عائشة
           )٦٧("فتعطيين

فقد وجدت صحفاً لبعض الصحابة والتابعني وتناقلوها بالوجادة كما :  الوجادة-٣
" خبط أيب"أو " وجدت يف كتاب أيب"لصيغة حصل لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، واستعماله 

كثرية ومل يستجر أن يروي ا دون صيغة الوجادة مع كونه ابنه وتلميذه، ومثاله مسانة بنت 
وجدت يف كتاب جدي "محدان، وهي بنت الوضاح بن حسان، تروي عن جدها بقوهلا 

  .)٦٨("الوضاح بن حسان

انيد املوثوقة تسهيالً وتيسرياً اعتمدت بعد التدوين يف الكتب باألس:  اإلجازة-٤
على الشيخ وتالميذه، فمن الصعب قراءة الكتب على كل طالب، ولذلك مل يستحسن 
العلماء اإلجازة إال إذا كان ااز له من أهل العلم، وأن تكون يف شئ معني، وممن حتملن 

يف بعض بطريق اإلجازة فاطمة بنت حممد بن علي بن شريعة اللخمي، شاركت أخاها حممد 
   ً.شيوخه، وأجازمها معا

فقد كان اسهام املرأة يف هذا اجلانب ضئيالً : أما رحلة الراويات وطلب احلديث
ألسباب معروفة أمهها ارتباطها بالبيت، ومشقة السفر وعدم امكانية سفرها منفردة، ولكن 

  .من خالل النصوص وكتب التاريخ والتراجم جند للمرأة مشاركة يف هذا اجلانب
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 كانت الرحلة قائمة فقد كانت املرأة تشترك مع وفود القبائل ي زمن الرسول فف
القادمة للنيب وتسمع منه مث تقوم بتبليغه، كما كانت رحلة التبليغ واألداء يف هجرة احلبشة 
األوىل والثانية واهلجرة إىل املدينة وقد رافقت النساء أزواجهن يف ذلك، وبعد عصر النبوة 

الصحابيات يف األمصار وقاموا بنشر السنن وكان للصحابيات دور ال تفرق الصحابة و
  :يستهان به ومنهن

أم عطية األنصارية، وقد ذكرها ابن عبد الرب وعدها يف أهل البصرة، وذكرت 
التابعية حفصة بنت سريين أن أم عطية قدمت البصرة فرتلت يف قصر بين خلف واشتهرت 

  .امههناك بفقهها وروايتها للحديث وأحك

وأمساء بنت يزيد بن السكن، وهي ثالث راوية بعد عائشة وأم سلمة وقد حدثت 
بالشام، وأم املؤمنني حبيبة حدثت بالشام عند زيارا ألخيها اخلليفة معاوية، ويف كتاب 

 من أهل الشام والبصرة ألمحد بن حنبل ذكر من روى من النساء عن النيب : العلل"
  .والكوفة

فقد كان موسم احلج ملتقى لطالب العلم باحلديث للتحمل واألداء : أما رحلة احلج
والتثبت وطلب علو اإلسناد، ففي حجة الوداع شاركت النساء فيها ويف نقل سننها وخطبة 
حجة الوداع، وبعد النيب كان احلجاج يتوافدون على املدينة للقاء الصحابة وكان نساء 

أم سامل بنت مالك : ن منهن، ومن األمثلةاألمصار يدخلون على أمهات املؤمنني ويسمع
أحرمت أم سامل من "الراسبية البصرية، وهي تابعية روت عن عائشة ويف ذيب التهذيب 

وجسرة بنت دجاجة تابعية ثقة روت عن أيب ذر عن عائشة، وقد " البصرة سبع عشر مرة
ت العلمية طلباً  فلعل هذه تكون من الرحال)٦٩(أخربت أا اعتمرت حنوا من أربعني عمرة،

  .للحديث

مث توسع نطاق الرحلة يف املراكز العلمية فيما بعد، وكانت رحلة املرأة تتم بصحبة 
األب أو الزوج، أو غريمها من احملارم، وقد ذكرت لنا املصادر عن ذلك الكثري مما ال جمال 

  .لذكره
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  :عناية املرأة يف نقد الرواية واجلرح والتعديل والتصنيف: ًثانيا
  :  جهودها يف نقد الرواية-١

النقد يف اصطالح احملدثني، متييز األحاديث الصحيحة من الضعيفة واحلكم على 
الرواة توثيقاً وجترحياً، وقد سلك الصحابة مسلك احليطة الشديدة يف قبول الرواية من 
ما اآلخرين والتأكد منها قبل التحديث، فقد يسمع صحايب من آخر فيتوقف فيما يسمع عند

مث نبغ كثريون ممن اعتنوا . ال يراه منسجماً مع ما فهمه من القرآن ومما مسعه من النيب 
باحلديث بعد طول جتربة بنقد األسانيد واملتون، وتشري املصادر إىل قلة النساء املشتغالت يف 

  .هذا اال

ا وهي ومن الذين تصدوا لنقد الروايات من النساء أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنه
من القالئل الذين عرفوا ذا الفن، بل هي يف مقام األستاذ ملا هلا من نظر ثاقب وصائب 
مدعوماً باحلفظ وجودة احلوار، فقد كان يصل إىل مسعها روايات عن بعض الصحابة على غري 
حقيقتها فتصحح هلم، فقد استدركت على كثري منهم مثل عمر وابن عباس وعبد اهللا بن 

ولد " ، ومن األمثلة ما صححته أليب هريرة رواية اص وأبو هريرة وغريهم عمرو بن الع
فقد عابت عليه تعميمه هلذه الرواية، بذكرها سبب ورود احلديث الذي قيل " الزنا شر الثالثة

يا : من يعذرين يف فالن، قيل :" فيه، حيث جاء يف رجل من املنافقني يؤذي رسول اهللا فقال
وال تزر وازرة وزر :"واهللا تعاىل يقول" هو شر الثالثة: به ولد زىن فقالرسول اهللا إنه مع ما 

وكانت يف تصحيحها للرواية أحياناً جترب النقص يف الرواية مع ذكر ) ١٦٤:األنعام"(أخرى
" إن الطرية يف ثالثة يف الدار واملرأة والفرس"الدليل، كما ردت على أيب هريرة روايته  

كان أهل :  على أيب القاسم ما هكذا كان يقول ولكن كان يقولوالذي أنزل القرآن: فقالت
ومثل ذلك . ٢٢: احلديد..." ما أصاب من مصيبة يف األرض" مث قرأت..."اجلاهلية يقولون

أجربت النقص " ألن ميتأل جوف أحدكم قيحاً ودماً خري له من أن ميتليء شعراً"حديث 
: وقالت" يعذب ببكاء أهله عليهإن امليت ل"، واستدركت على عمر حديث "هجيت به"
  "إن اهللا ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه: ولكن قال.. يرحم اهللا عمر"

وهكذا . )٧٠(وكانت أحياناً تصحح مبعارضة الرواية بفعل النيب أو حبديث آخر
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كانت أم املؤمنني مدرسة يف نقد الروايات مبنية على قواعد متينة ازدهرت فيما بعد يف 

 املتأخرة، كما أخذ النساء علم عائشة وسجلت النصوص مسامهات بعضهن يف نقد القرون
  .الرواية

ومن الناقدات املشهورات املتأخرات، محيدة بنت حممد بنت مشس الدين الرويدشتية 
األصفهانية، العاملة الفاضلة إحدى احملققات يف احلديث ورجاله، هلا حتقيقات وحواش على 

ا يدعوها عالّمته، كما كان بعض العلماء ينقل حواشيها وتتبعاا يف كتب احلديث، وكان أبوه
  .)٧١()هـ١٠٧٨ت(هوامش كتب احلديث

  : جهودها يف اجلرح والتعديل -٢

علم يبحث عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ خمصوصة، : اجلرح والتعديل
 تزكيتها وال شيء ، فكما تقبل روايتها تقبل)٧٢(واجلمهور يقبل تعديل املرأة والعبد العارفني

مينع من ذلك، ودليله تعديل بريرة لعائشة حني سأهلا رسول اهللا عنها يف حادثة األفك 
  ".ما علمت إال خرياً"وتعديل زينب" عائشة أطيب من طيب الذهب:" فقالت

ومل تذكر لنا املصادر نساء سامهن مسامهة فعلية يف هذا الفن، اللهم ما كان من أم 
إن "  اهللا عنها، فقد عرف عنها اجلرح والتعديل، ففي حديث ابن عمر املؤمنني عائشة رضي

أما أنه مل يكذب ولكنه نسي :" امليت ليعذب ببكاء أهله عليه قالت بعد أن صححت الرواية
، كما ومهّت ابن عمر يف تواريخ اعتمار النيب وأنكرت أنه اعتمر يف رجب )٧٣("أو أخطأ

 .)٧٤(تبه عليهفسكت حني راجعته مما يدل على أنه اش

ومن التعديل كالم أم عمر الثقفية، فقد أورد اخلطيب البغدادي بسنده إىل أمحد بن 
، وهي معروفة "أيب عجوز صدوق:"حدثتنا أم عمر ابنة احلسان بن زيد قالت: حنبل قال

وهي أهل لالعتماد ألا مل تكن جمهولة، وهي من أهل " صدوق"بطلب العلم فعدلت أبيها 
  . عمن تعرفالعلم، وخترب

 حدثنا أن أما إن رسول اهللا : "ومن جتريح النساء قول أمساء للحجاج بن يوسف
  .)٧٥("يف ثقيف كذاب ومبري، أما الكذاب فقد عرفناه، وأما املبري فال أخالك إال إياه

أن اقدام املرأة على التصنيف مل حيظ باالهتمام الكايف، :  جهودها يف التصنيف-٣
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ذات بال كما هو للرجال، وإذا وجدت فقليلة، وقد ذكر األستاذ فلم تكن هلا مصنفات 
احملدثة فاطمة بنت حممد بن أمحد السمرقندي وصرح بأا قد صنفت يف : كحالة بعضهن مثل

احلديث والفقه، وبعضهن كتنب ألنفسهن مشيخة كما هو حال زينب بنت امساعيل اخلباز، 
، وقد مر ذكر الناقدة محيدة بنت حممد )٧٦(..وغريها) ٨٦٤ت(وزينب بنت عبد اهللا اليافعي 

  .الرويدشتية األصفهانية بأا كانت من احملققات وهلا حتقيقات وحواٍش على كتب احلديث

روت عن "وقد ذكر ابن الزبري يف ترمجة ابن عطية اعتناءه بتآليف ابنته أمة الرمحن 
ط حسن، وقفت على تأليفها هلا خ)..احملتضرين(و) القبور(أبيها وتأدبت، وألفت كتاباً يف 
  )٧٧(.."خبطها واالصالح فيه خبط أبيها

ورمبا تركت املرأة مهمة التصنيف ملن تعلم وتريب من الرجال، وعلى العموم وجد 
يف التاريخ اإلسالمي نوابغ النساء يف الفنون كافة ويف برهة من الزمن كانت العروس ال جتهز 

أن البكر كان يف : "  اإلمام الذهيب- مثالً-قد ذكر إال ومعها بعض الكتب الشرعية النافعة، ف
  . )٧٨("خمتصر املزين"جهازها عند زفافها نسخة من كتاب 

  
   :ةـــــاخلامت

ً عاماً وليس تفصيلياً عن نشاط املرأة يف نشر احلديث وعلومه،  قدم البحث تصورا
  :وخلص إىل النتائج اآلتية

 فأسسن هلذا الدور ملن التسع  تركّزت رواية النساء حول أمهات املؤمنني -
بعدهن، مع تفاوت بينهن يف تلك اجلهود، وقد متيز دور عائشة رضي اهللا عنها، واليت تعد من 

  . ضمن السبعة املكثرين

 شاركت املرأة يف الرحلة لطلب العلم يف الصدر األول من اإلسالم وإن مل تكن -
جاً أو غري ذلك من احملارم، وكان لغرض التحديث وكانت يف ذلك تبعاً للرجل أباً أو زو

  .حظها يف التأليف والتصنيف قليالً ونادراً

 شهدت العصور الثالثة األوىل كثرة الراويات من صحابيات وتابعيات، وتابعيات -
) تلميذات أمهات املؤمنني ( التابعني وتابعيات التبع، مث تراجع دورهن بعد عصر التابعيات 
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  . وعصر التدوينيتدرجيياً إىل القرن الثالث

 تقاس حركة النساء يف الرواية من خالل عدد هذه الراويات يف كتب احلديث -
وخصوصاً الكتب الستة، وبعددها وبقيمتها العلمية، ومن خالل كتب التراجم والتاريخ 
والسري، وهذه من غري شك ال تعكس احلقيقة الواضحة عن جهود النساء بسبب قلة 

وما توافر للمصنفني ال يكفي إلعطاء صورة واضحة عن كثري منهن املعلومات عن الراويات، 
  .فتلحق بااهيل ألنه مل يرو عنها إال واحد

 بسبب غلبة - عدا الصحابيات- قلة النساء يف هذا اال باملقارنة بعدد الرجال -
ل الرجال واحلفاظ منهم، وكانت الرواية عند النساء تقوم على جهود فردية وليست مهنة، ب

ترتبط غالباً باألسئلة والفتاوى واألحداث، ومل يقتصر دورها على الرواية بل هلا مسامهات 
  . يف النقد واجلرح والتعديل-عدا عائشة-متواضعة 

 انتساب أكثر من عرفن بالرواية بعد القرون األوىل إىل أسر احملدثني وبيوت علمية -
فكان الشهريات منهن من بنات العلماء أو عريقة من الذين اهتموا بتعليم ذوام من النساء 

  .أزواجهم أو حفيدام

 كان دور املرأة يف األداء والتبليغ واضحاً وكن شيخات لكبار احلفاظ واحملدثني -
اللذين تتلمذوا على يد مسندات ثقة، وقد برز هذا يف دراسة الكتب الستة وتدريسها 

  .ةوخصوصاً صحيح اإلمام البخاري بعد املائة اخلامس

 شهد القرن الثامن تطوراً متميزاً يف كثرة املشتغالت باحلديث حتمالً وأداًء، -
ووصلن إىل رتبة املسندة واحملدثة الالئي يرحل إليهن الطالب من األقطار، وقد أدين ما حتملنه 
إما قراءة عليهن أو مساعاً منهن أو إجازة، وإن القليل منهن اقتصر أداؤها على اإلجازة 

  .  ة وشاع بينهن كثرة التحمل بطريق اإلجازةواملكاتب

 مل تتحمل املرأة أو تؤدي بني النساء فقط بل أخذت عن الشيوخ الرجال وأخذ -
عنها الرجال، ومنهم من كان من العلماء والفطاحل أمثال السمعاين والذهيب وابن حجر، 

 يتم ضمن الضوابط وكان أكثر اآلخذين عن املرأة صحيح البخاري رجاالً، وكان هذا التلقي
  الشرعية
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كانت الصفة الغالبة للتحمل يف القرون األوىل هو السماع من لفظ الشيخ  -
والقراءة عليه، وقلة التحمل بطريق اإلجازة مث أصبحت اإلجازة يف القرون املتأخرة هي 

  .السمة الغالبة

ون هلا وختاماً أوصي املرأة املسلمة أن تقتدي مبن سبقنها من هؤالء النسوة، وتك
مشاركة فعالة يف إحياء الثقافة اإلسالمية وإبراز جهودها يف نشر علم احلديث خاصة، كما 

  .أوصي اآلباء واملربني مبثل ذلك
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  اهلوامش والتعليقات

) ١٠١( البخاري، صحيحه، كتاب العلم، باب هل جيعل للنساء يوماً على حدة يف العلـم؟، ح  )١(
١/٧٢  .  

، دور املرأة يف خدمة احلديث يف القـرون الثالثـة   )١٩٩٩(آمال قرداش بنت احلسني، :  راجع )٢(
، وزارة األوقاف والـشؤن اإلسـالمية، قطـر، ص          ) ٧٠(األوىل، سلسلة كتاب األمة عدد    

٣٥٤٣.  
...) تبتغـي مرضـات أزواجـك    (  البخاري، الصحيح، كتاب التفسري، تفسري قولـه تعـاىل   )٣(

                                 ٢/٢١٢، ١٢:التحرمي
، ومسلم كتاب ٧٠٠١٧٠٠٢،٤/٣٠٠ احلديث يف البخاري، كتاب التعبري، باب رؤيا النهار،  )٤(

  ٣/١٥١٨، ١٩١٢اإلمارة باب فضل الغزو يف البحر ، 
  )١٠٩٠( رواه الترمذي يف السنن حديث رقم  )٥(
  .١/٩٧ رواه أبو داود يف سننه، كتاب الصالة باب إمامة النساء  )٦(
) ٨٦٦( كتاب الصالة باب استئذان املرأة زوجها يف اخلروج إىل املسجد ح  البخاري، الصحيح، )٧(

، ومسلم واللفظ له، صحيحه،    كتاب الصالة باب خروج النساء إىل املساجد إذا                ١/٤٤٨
 .١/٢٢٨) ١٤٠(مل يترتب عليه فتنة، ح 

 . ١/٤٤، )٨٦١( البخاري، كتاب الصالة باب اإلجياز يف الصالة ة وإكماهلا ح )٨(
 .٢/٥٩٥، )٨٧٢( مسلم، اجلمعة، ختفيف الصالة واخلطبة  )٩(
 .١/٥١، )٩٦٧( البخاري، كتاب العيدين، خروج النساء واحليض إىل املصلى )١٠(
 .١/١٦٨، والبيهقي )٢٣٦(، وأبو داود رقم٦/٢٥٦ أخرجه اإلمام أمحد املسند،  )١١(
نساء باحلديث النبوي، دار عناية ال) م١٩٩٤(آل سلمان أيب عبيدة مشهور بن حسن، :  راجع )١٢(

 .١٠١٩السعودية، ص / ابن عفان
، ١/٥٠٩، )١٦٦١(  البخاري، الصحيح، كتاب احلج، باب الوقوف على الدابة بعرفـة ح  )١٣(

، ومـسلم يف صـحيحه، كتـاب    ٢/٥٦، )١٩٨٨(وكتاب الصيام، باب صوم يوم عرفة ح      
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جع أمثلة أخرى عنـد     ورا) ١٣٢(، واملوطأ حج،    )٦٣(، وأبو داود ، صوم      ) ١١٠(الصيام  
  ١٩٢٠آل سلمان ص 

، وأمحـد، املـسند،     )٣٨٨٧(، أبو داود، السنن ح    ٤١٤،  ٤/٥٦٥٧ احلاكم، املستدرك ،     )١٤(  
  .١١/٣٣٦، وحتفة األشراف ٢٨٦، ٦/٣٧٢

  وذكر الذهيب يف السري، يف  ترمجة فاطمة بنت احلسن بن علي البغدادي العطـار أم الفـضل    )١٥(
 .أن املثل كان يضرب حبسن خطها) هـ٤٨٠بنت األقرع ت ( املعروفة 

، نيل األوطار شرح منتقى األخيار، دار اجليـل، بـريوت   )١٩٧٣( الشوكاين حممد بن علي  )١٦(
٨/٢٢. 

 )١٨٢٩(، ومسلم يف صحيحه، برقم)٧١٣٨( رقم٣/١١١ البخاري، الصحيح،  )١٧(
، ١٦٧١٦٨/كتاب العريب، دار ال٣األولياء، ط٢، حلية )١٩٨٠( أمحد بن عبد اهللا    أبو نعيم )١٨(

 .٤/٢٣٣٢٣٤، سري أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة ، بريوت )١٤٠٥(والذهيب 
 .١/١٠٩١٠١٠، ترتيب املدارك، دار احلياة، بريوت، )١٩٦٧(القاضي عياض  )١٩(
، تـاريخ بغـداد ، مكتبـة اخلـاجني، القـاهرة،      )١٣٤٩( اخلطيب البغدادي أمحد بن على  )٢٠(

١٤/٢٣٤. 
 . وما بعدها١/٩٦) ابن حجر ودراسة مصنفاته( در ترمجان يف كتاب  راجع مص )٢١(
، وراجع الـذهيب،  ٢٧٦ ٢٧٥، جوامع السرية، حتقيق نايف العاملي، ص )١٩٨٦( ابن حزم  )٢٢(

  .٢/٣٩سري أعالم النبالء 
  .حسن صحيح: ، وقال٣٩٨٢ أخرجه الترمذي، املناقب، فضل عائشة،  )٢٣(
 إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة ط املكتب اإلسالمي، ، اإلجابة)١٩٨٥( الزركشي، )٢٤(

  .٢٣بريوت، ص 
آمال قرداش بنت احلسني، دور املرأة يف خدمة احلديث يف القرون الثالثة األوىل، : عــ راج )٢٥(

  .٦٣ص 
ألم سلمة ماٍض عريق يف اإلسالم هاجرت مع زوجها األول أيب سلمة إىل احلبشة حيث ولـد                  )٢٦(

 ، كانـت  ة، مث إىل املدينة ، مات أبو سلمة إثر جرح يف أحد فتزوجها رسول اهللا                ابنها سلم 
 



  ٢٦٣عفاف بنت عبدالغفور محيد                 . د/               جهود املرأة يف نشر احلديث وعلومه         
 
 

ابـن حجـر،    :  يقدر رأيها ويأخذ به أحياناً، راجـع       توصف بالعقل والدين وكان الرسول    
  . ٤/٤٠٧اإلصابة يف متييز الصحابة 

الرسالة، بريوت  بشار عواد، مؤسسة    : ، ذيب الكمال يف أمساء الرجال حتقيق      )١٩٨٨(املزي    )٢٧(
٣١٩/ ٣٥.  

، واملـزي  ٨/١٣٩، الطبقات الكربى، دار الكتب العلمية، )١٩٩٠(ابن سعد حممد :  راجع )٢٨(
، يف حتفة األشراف مبعرفة األطراف، دارالكتـب العلميـة،          )١٩٩٩(مجال الدين أيب احلجاج     

  .٢/٢٤٥، وسري أعالم النبالء ١/٤٨٤٤٩٨بريوت، 
، ٤، ويف مروياا، ابن حزم، جوامـع الـسرية، ص   ٢/٢٩٢يف السريالذهيب :  انظر يف سريا )٢٩(

  .٧٦آمال قرداش، ص: ، وراجع١١/٢٧٨٢٩٢واملزي يف حتفة األشراف
هاجرت إىل احلبشة فتنصر زوجها وبقيـت  . ٢/٢١٩، ١/٤١٨٤٤٣ راجع الذهيب، السري،  )٣٠(

 ٤اه النجاشي ومهرها     للهجرة فتزوجها النيب، زوجها إي     ٦على دينها، فأرسل النيب خيطبها سنة     
  .آالف وبعت ا مع شرحبيل بن حسنة وجهازها كله من النجاشي

  .٨٢آمال قرداش، ص :  راجع  )٣١(
، وحديث يأجوج ومأجوج يف البخـاري، كتـاب   ٤/٣٠٧، واالصابة، ٢/٢١١ انظر السري )٣٢(

  ٤/٣٢٧، )٧١٣٥(، ...القنت، باب خروج 
، وان ٣٤٠ن١١/٢٣٧، واملـزي يف التحفـة  ٤/٢٣٧، واالصابة)٢٣(٢/٤٢  انظر السري، )٣٣(

  .٣٦٩، تلقيح الفهوم، مكتبة اآلداب، القاهرة، ص )١٩٠٠(اجلوزي 
، تارخيه، )١٩٧٧(، وقال يف الثاين خليفة بن خياط ٨/١٢٣١ األول قال به سعد يف الطبقات،  )٣٤(

  .٢٣٤دار الرسالة، ص 
  .٥٢تاريخ الصغري للبخاري ص ، والثاين يف ال٨/٥٣ األول قال به ابن سعد يف الطبقات  )٣٥(
علي حسني علي، دار اإلمـام  : ، فتح املغيث، حتقيق)١٩٩٢( السخاوي حممد بن عبد الرمحن  )٣٦(

  .٢/١٢٤الطربي بريوت، 
، ..)عدد ما لكل واحد من الرواة مـن الـصحابة           " انظر مقدمة احملقق لكتاب بقي بن خملد          )٣٧(

  .٥١أكرم ضياء العمري، ص: دراسة وحتقيق
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سـيد  : ، أمساء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، حتقيق)١٩٩٢( ابن حزم الظاهري  )٣٨(
  .كسروي، دار الكتب العلمية، بريوت، جملد الفهارس

  .١١٢١١٣ آمال قرداش بنت احلسني، ص  )٣٩(
  راجع يف ترمجة أمساء الراويات ذيب التهذيب البن حجر وذيب الكمال وفيـه تفاصـيل    )٤٠(

  . نترامجه
  .٤٢٢، احلديث واحملدثون، دار الكتاب العريب، بريوت، ص )١٩٨٤(   حممد حممد أبو زهو (٤١)

  . ١١٩ آمال قرداش، ص  )٤٢(
  . ١٢٠١٢١ راجع املصدر السابق، ص  )٤٣(
، أعـالم النـساء،   )١٩٨٢( و كحالة عمر رضا ١٤/٤٤٢ اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد  )٤٤(

  .١/٩٠مؤسسة الرسالة بريوت،
  .١/٢٠٥، كحالة أعالم النساء ٤٤٤/ ١٤ اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد  )٤٥(
، التقييد يف معرفة رواة السنن واملسانيد، )١٩٨٨(ابن نقطة احلنبلي :  انظر يف تفاصيل ترمجتها )٤٦(

، أعـالم   ١٨/٢٣٣السري  . ٢/٣٢٤حتقيق كمال سيد احلوت، دار الكتب العلمية، بريوت،         
  . يف شذرات الذهب والبداية والنهاية والعربكما وجدت. ٤/٢٤٠النساء 

منرية سامل، ط وزارة األوقـاف،  : ، التحبري يف املعجم الكبري، حتقيق)١٩٧٥( انظر السمعاين  )٤٧(
  .، وهلا ترمجة يف بقة كتب التراجم٢/٣٢٢، وابن نقطة يف التقييد ٢/٤٢٨بغداد، 

 بن حسن، عناية النـساء باحلـديث    راجع بعض هذه األمساء يف آل سلمان أب عبيدة مشهور )٤٨(
  .٩٦٩٧النبوي ص 

القـرن الثـامن    /، جهود املرأة يف روايـة احلـديث       )١٩٩٧(صاحل يوسف معتوق،    : راجع    )٤٩(
، وقد قام الدكتور معتوق جبهد مشكور يف        ٨٧٨٨اهلجري،دار البشائر اإلسالمية بريوت ص      

  .تاب الدرر الكامنة مصدراً أساسياًبيان جهود املرأة يف جمال الرواية يف هذا القرن من خالل ك
، وقد قام املؤلف بترمجة شاملة تفـصيلية للـشهريات مـربزاً            ١٧٧٣٢٢املصدر السابق ص    )٥٠(

نشاطهن يف خدمة احلديث ونشره، كما قام قبل ذلك بنفس الكتاب ببيان الراويات يف كـل                
  .عقد زمين من القرن الثامن اهلجري
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، وانظر أمساء حملدثات يف القرن ٩٨١٠٣ء باحلديث النبوي، ص آل سلمان، عناية النسا   : انظر   )٥١(
، وانظر ترامجهن عند السخاوي، الضوء الالمـع ألعيـان القـرن            ١٠٤العاشر اهلجري ص    

  . وما بعدها٨٨٢التاسع، ص 

،  صـفحات  )م٢٠٠٠( راجع تفاصيل دور هؤالء النسوة يف كتاب الدكتور حممد بن عزوز  )٥٢(
، ١٦٠،  ١٤٩بصحيح اإلمام البخاري، دار ابن حزم، بـريوت، ص          مشرقة من عناية املرأة     

٢٠٥.  

ومثل ذلك فعل خليفة بن خياط، بدأ ببيت رسول اهللا قدم خدجية فبنات الرسول فعماته فبنات            )٥٣(
عمومته فأزواجه، فاملسلمات املبايعات من قريش، فغرائب نساء العرب املهاجرات املبايعات مث            

وس على اخلزرج، وختم بأمساء النساء اللوايت مل يروين عن رسول اهللا            نساء األنصار مقدماً األ   
 .وروين عن أزواجه وغريهم من الصحابة

 .٤/٦٠٤، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، دار املعرفة، بريوت، )١٩٦٣( الذهيب  )٥٤(

 ، ومـا ٢/٣٩٦، والسمعاين، التحبري ٤٨٢، ١١/٤٦٦ انظر على التوايل، ذيب التهذيب،  )٥٥(
بعدها، وانظر علماء آخرين مثل اإلمام أمحد بن حنبل ومالك بن أنس، وابن عساكر، وابـن                

  .٢١٤٧آل سلمان، ص . اجلوزي والذهيب، وابن حجر

دور " قامت الباحثة آمال قرداش بنت احلسني بتتبع حركة النساء خالل هذه الكتب يف كتاا               )٥٦(
اعتماداً على كتايب املزي وابـن حجـر يف         " وىلاملرأة يف رواية احلديث يف القرون الثالثة األ       

  .تقريب التهذيب

أمساء بنت زيد بن اخلطاب، أمساء بنت سعيد بن زيد بن نفيل، صفية بنت احلارث بـن                 : وهن  )٥٧(
طلحة العبدرية، عائشة بنت مسعود بن األسود، زينب بنت نبيط، راجـع يف معرفـة عـدد                 

  .كمال، وابن حجر يف تقريب التهذيبالراويات املزي يف حتفة األشراف وذيب ال

  .١٤٥ ١٤٤آمال قرداش، ص :  راجع )٥٨(
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، الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث، حتقيق أمحـد شـاكر، دار             )١٩٨٣(ابن كثري     )٥٩(
  .١٧٢الكتب العلمية، بريوت، ص 

  .٤٠٢ ابن اجلوزي، تلقيح الفهوم، ص  )٦٠(

  .٤/١١٤الدجال،  مسلم، كتاب الفنت، باب بقية من أحاديث  )٦١(

  . وما بعدها١٥٠آمال قرداش، ص :  راجع )٦٢(

شعيب األرناؤوط، مؤسـسة  : ، زاد املعاد، حتقيق)١٩٨٤( ابن قيم اجلوزية حممد بن أيب بكر  )٦٣(
  .٥/٦٠٩الرسالة، 

  .٢/١٥٢ البخاري، اجلنائز، غسل امليت ووضوئه باملاء والسدر  )٦٤(

  .٤/١١٠٣) ٢٤٩٦(شجرة  مسلم، فضائل الصحابة، فضل أصحاب ال )٦٥(

  .١٠٨ابن كثري، الباعث احلثيث، حتقبق أمحد شاكر، ص :  راجع )٦٦(

سـنده  :  أخرجه البخاري يف األدب املفرد، باب الكتابة إىل النساء، وجوان قـال األلبـاين   )٦٧(
  . ٢/١٠٤، ١٧٩صحيح، سلسلة األحاديث الصحيحة، 

  .١٤/٤٤٠ اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  )٦٨(

، واملزي، ـذيب  ١٢/٤٧، ذيب التهذيب، دار الفكر، بريوت    )١٩٨٤(ابن حجر   : راجع  )٦٩(
  .٢٥/١٦٨الكمال، 

فأنكرا إنكـاراً شـديداً   " إن الصالة يقطعها احلمار واملرأة والكلب:"  ففي رواية أيب هريرة )٧٠(
 على السرير  يصلي وإينواهللا لقد     رأيت رسول اهللا " شبهتمونا باحلمري والكالب: فقالت

  .احلديث..."بينه وبني القبلة

  .١/٢٩٨ كحالة ، عن كتاب أعيان الشيعة للعاملي، معجم أمساء النساء،  )٧١(

  .١٤٣١٤٤، التقييد واإليضاح، املكتبة السلفية، املدينة املنورة، )١٩٦٩( العراقي زين الدين )٧٢(
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هله عليه إذا كان النـوح مـن        البخاري، الصحيح، كتاب اجلنائز، باب يعذب امليت ببكاء أ          )٧٣(
  ).٩٢٩(، ومسلم ١/٣٩٥، ) ١٢٨٨(سننه، 

  ختريج )٧٤(

  .١٩٧١، ص )٢٥٤٥( مسلم ، فضائل الصحابة، باب ذكر كذاب ثقيف ومبريها  )٧٥(

  .٥٧، ٥٦/ ٥، ٩٩١، ٤/١٩٨، ومعجم املؤلفني، ٩٥، ٢/٩٤ كحالة ، معجم أمساء النساء  )٧٦(

، نقالً عن حممد بن ٥/٣٢١، ط وزارة األوقاف، املغرب، ،  صلة الصلة)م١٩٩٥( ابن الزبري  )٧٧(
  .٣٢عزوز، صفحات مشرقة، ص 

  .١٤/٢٣٣ الذهيب، السري،  )٧٨(
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  املصادر واملراجع

 دار الدعوة ودار سحنون، موسوعة السنة       ٢أبو داود سليمان بن األشعث، سنن أيب داود، ط         .١
 ).م١٩٩٢(الكتب الستة وشروحها، تونس

 ).١٩٨٤(مد حممد، احلديث واحملدثون، دار الكتاب العريب، بريوتأبو زهو، حم .٢
 ).١٩٨٠( دار الكتاب العريب، بريوت٣أبو نعيم، أمحد بن عبد اهللا، حلية األولياء، ط .٣
 ). م١٩٩٢(أمحد بن حنبل، املسند، دار الدعوة ودار سحنون، موسوعة السنة، تونس .٤
 باحلديث النبوي، ط دار ابن عفـان،        آل سلمان، أبو عبيدة مشهور بن حسن، عناية النساء         .٥

 ).١٩٩٤(السعودية
آمال قرداش بنت احلسني، دور املرأة يف خدمة احلديث يف القرون الثالثـة األوىل، ط وزارة                 .٦

 ).م١٩٩٩ (٧٠عدد ) سلسلة كتاب األمة(األوقاف والشؤون الدينية، قطر 
 ).م١٩٠٠(ابن اجلوزي، تلقيح فهوم األثر، مكتبة اآلداب، القاهرة  .٧
ابن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري، نشر وتوزيع دار االفتاء بالريـاض               .٨

  ). ت.د(
  ).م١٩٨٤(ابن حجر العسقالين، ذيب التهذيب، دار الفكر، بريوت  .٩

 ).هـ١٣٢٨( ابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة، وامشه االستيعاب، القاهرة  .١٠
سيد كسروي، دار الكتب    : كل واحد من العدد، حتقيق    ابن حزم، أمساء الصحابة الرواة وما ل       .١١

  ).م١٩٩٢( العلمية، بريوت 
  ).م١٩٩٠(ابن سعد، حممد بن سعد، الطبقات الكربى، دار الكتب العلمية، بريوت  .١٢
شعيب األرنـاؤط   : ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر، زاد املعاد يف هدي خري العباد، حتقيق              .١٣

 ).م١٩٨٤( مؤسسة الرسالة، بريوت ٣ط
أمحـد شـاكر، دار الكتـب    : ابن كثري، الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث، حتقيق      .١٤

 ).م١٩٨٣(العلمية، بريوت 
 .ابن ماجة، حممد بن يزيد، السنن بعناية حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العريب .١٥
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حلـوت، دار الكتـب     كمال سيد ا  : ابن نقطة احلنبلي، التقييد مبعرفة السنن واألسانيد، حتقيق        .١٦
  ).م١٩٨٨(العلمية بريوت 

حمب الدين اخلطيب، وحممد فؤاد عبـد       : البخاري، حممد بن إمساعيل، اجلامع الصحيح، حتقيق       .١٧
 ). ت.د(الباقي، دار إحياء التراث العريب، بريوت 

الترمذي، أبو عيسى، اجلامع الصحيح، دار الدعوة، ودار سحنون، موسوعة السنة، تـونس              .١٨
  ).م١٩٨٠(

 ).ت.د(اكم، أبو عبد اهللا، املستدرك على الصحيحني، مكتب املطبوعات اإلسالمية احل .١٩
  ).هـ١٣٤٩(اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، مكتبة اخلاجني، القاهرة  .٢٠
 ). ت.د(اخلطيب البغدادي، تقييد العلم، دار إحياء السنة النبوية  .٢١
  ).م١٩٧٧(لة، بريوت أكرم العمري، مطبعة الرسا. خليفة بن خياط، التاريخ، حتقيق د .٢٢
 ).هـ١٤٠٥(الذهيب، سري أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة، بريوت  .٢٣
 ).  م١٩٦٣(الذهيب، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، دار املعرفة، بريوت  .٢٤
الزركشي، اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة، ط املكتبة اإلسالمية، بـريوت              .٢٥

  ).م١٩٨٥(
عبـد الـرمحن    : ، التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح، حتقيق       زين الدين عبد الرحيم    .٢٦

   ).م١٩٦٩(عثمان، املكتبة السلفية، املدينة املنورة 
  ).هـ١٣٥٥(السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، دار احلياة، بريوت  .٢٧
 ). م١٩٩٢(علي حسني علي، دار اإلمام الطربي، بريوت : حتقيق السخاوي، فتح املغيث .٢٨
 ). م١٩٧٣(شوكاين، حممد بن علي، نيل األوطار شرح منتقى األخبار، دار اجليل، بريوت ال .٢٩
صاحل يوسف معتوق، جهود املرأة يف رواية احلديث للقرن الثامن اهلجـري، ط دار البـشائر                 .٣٠

  ).م١٩٩٧(اإلسالمية، بريوت 
 األردن  العمري، حممد علي قاسم، دراسات يف منهج النقد عند احملـدثني، ط دار النفـائس               .٣١

 ).م٢٠٠٠(
  ).م١٩٦٧(القاضي عياض، ترتيب املدارك، دار احلياة، بريوت  .٣٢

 



  هـ١٤٢٨رمضان ، ٤٢ع ، ١٩ج جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٢٧٠
 
 

كحالة عمر رضا، أعالم النساء يف عاملي العرب واإلسـالم، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت                 .٣٣
 ).م١٩٨٢(

حممد بن عزوز، صفحات مشرقة من عناية املرأة بصحيح البخاري، دار ابن حزم، بـريوت،                .٣٤
 ). م٢٠٠٢(لبنان 

 ).ت.د(حلافظ، حتفة األشراف مبعرفة األطراف، الدار القيمة، بومباي، اهلند املزي، ا .٣٥
 مؤسسة الرسـالة،    ٥بشار عواد، ط  : املزي، احلافظ، ذيب الكمال يف أمساء الرجال، حتقيق        .٣٦

 ).م١٩٨٨(بريوت 
حممد فؤاد عبد الباقي، دار الدعوة ودار سـحنون،         : مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، حتقيق      .٣٧

 ).م١٩٩١( تركيا –استانبول 
  ).ت.د( تركيا –النسائي أمحد بن شعيب، سنن النسائي، دار الدعوة وسحنون، استانبول  .٣٨

  
  


